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 نازك المالئكة ونقدها لمشعر 

 
إذا لم تكن ريادة الشعر الحر قد انحسمت لدى الدارسين، فيمن يجب أن تكون أبين نازك 
أم السياب، فإن ريادة نقد ىذا الشعر قد عقد لواؤىا لنازك متمثاًل بمقدمات دواوينيا، وبكتابيا 

 2691الرائد )قضايا الشعر المعاصر( 
ذا كان بدييًا أن كل  عمل ريادي، بحاجة إلى شجاعة صاحبو، فإن نازك قد كان ليا  وا 

في نقدىا قدر كاف من ىذه الشجاعة، ألن معظم ما صدر ليا من آراء وافكار، قد صمد أمام 
 نيا والغض من قيمتيا.والنقود التي حاولت اإلقالل من شأالعديد من الدراسات 

 انماط النقد عند نازك 
 ويتمثل جيد الشاعرة النقدي في ثالثة أنماط ىي: 

، والذي طبع عدة طبعات 2691كتب وأىم ما يمثميا )قضايا الشعر المعاصر( ال -2
و)محاضرات في شعر عمي محمود طو الميندس( الذي غيرت عنوانو في الطبعة الثانية 

 .2696وسمتو )الصومعة والشرفة الحمراء( 

 .2691أما كاتبيا الثالث فيو )التجزيئية في المجتمع العربي( 
محمود طو الجانب التطبيقي في النقد، في حين يمثل الكتابات  ويحقق كتابيا عن عمي

 اآلخران، الجانب النظري.
أما النمط الثاني، وىو المقاالت فيتمثل في الكثير من المقاالت التي نشرت في المجاالت  -1

مقاالتيا تمك، االداب العربية والتي لم تضميا كتب، وأىم المجالت التي احتوت 
 البيروتية.

يتمثل في ما صدر ليا من مقدمات في بعض دواوينيا وأىميا مقدمة االنماط  ىذهوثالث  -3
ديوانيا )شظايا ورماد( ومقدمة مجموعتيا )ماساة الحياة وأغنية لإلنسان( ومقدمة ديوانيا 

 . )لمصالت والثورة(
وقيمة ىذه المقدمات تتجمى في إفصاح الشاعر عن العديد من مواقفيا الفكرية والفمسفية 

 يمكن أن يؤثر في إنتاجيا الشعري ومنيجيا النقدي. وما
والواقع ان كتابيا النقدي )قضايا الشعر المعاصر( يعد أىم وثائقيا النقدية، وخاصة ما 
يتصل منو بالجانب العروضي. إذ استطاعت الشاعرة أن تستنبط العديد من القواعد العروضية 

نما تقوم عميو، وعمى ما أمتمكتو الشاعرة من  التي ال تتعارض مع عروض الخميل بن احمد ، وا 
 ذوق رفيع وحسن دقيق، وفيم عميق خاص لمسألة االوزان.



وقد عالجت الشاعرة الناقدة في القسم االول من الكتاب، العديد من القضايا الميمة 
 األخرى، في مقدمتيا الظروف والعوامل التي ادت إلى ظيور الشعر الحر.

ي من ىذه العوامل، إلحاح الظروف االجتماعية والنفسية، وقد اجتيدت الناقدة أن تسم
يثار المضمون في العصر  ونفور الشاعر الحديث من النموذج الجاىز لمقصيدة العربية وا 

 الحديث.
وتحدثت الشاعرة عن الشعر الحر بوصفو العروضي، فبحثت عروض الشعر الحر من 

ع أوزانو، وموقف الشاعر الحديث من كل حيث األسموب والتفعيالت، وفي بحوره وتشكيالتو وأنوا
الشعراء وفي جميور القراء، ذلك. كما تحدثت عن ىذا الشعر الجديد بوصف أثره النفسي في 
 وأشارت إلى بعض األخطاء العروضية التي تعرض ليا الشعر الحر.

وحضت البنت بالعناية، إذ تحدثت عن مكانة من العروض العربين واشارت إلى قصيدة 
 ناقشتيا في ظل المغة والنقد األدبي.النثر و 

أما القسم الثاني من الكتاب فقد بحثت فيو ىيكل القصيدة الحرة وجعمت ليا ثالثة 
 أصناف ىي، الييكل المسطح والييكل اليرمي والييكل الذىبي.

 وبحثت أساليب التكرار في الشعر وفي دالالتو المختمفة.
القسم الثاني من الكتاب، ىي الصمة الحميمة ومن القضايا الميمة التي أثارتيا في ىذا 

 بين الشعر وبين المجتمع، ثم صمة ىذا الشعر الحر بالموت كما ورد لدى الشاعر الحديث.
ولم تيمل الناقدة الرائدة، العديد من العيوب التي تعرض ليا نقد ىذا الشعر في أوساط 

أن يضطمع بيا الناقد العربي نقاده، وأكدت بصورة خاصة عمى المسؤولية المغوية التي يجب 
 الحديث.

والواقع أن النقد العروضي ليذا الشعر كما تصورتو نازك المالئكة قد تأتي من)غيرتيا 
الحقيقية عمى الشعر الحر وأصولو التراثية معًا، وااللتزام بالمتابعة لحمايتو من االنفالت 

 واالنحراف(
عت الشاعرة الناقدة إلى ىذا النقد وليس ىذا فحسب، فقد كان من األسباب التي دف

العروضي، ىو إحساسيا الدقيق بما تمتمكو االوزان العربية وقوافييا من قيم جمالية تكشف عنيا 
 . )العالقة بين موسيقى الشعر وبين سائر العناصر الفنية من صياغة ومضمون(

لقيم الجمالية. وقد رأت الشاعر أن عمي محمود طو قد امتمك قدرات فذة في تمثل ىذه ا
وقد أظيرت في رصدىا ليذه المسألة الجمالية المتأتية عن النقد العروضي، أنيا تمتمك حسًا 
موسيقيًا مرىفًا، وخبرة تأتت ليا من ممارساتيا لنظم ىذا الشعر وفيميا الدقيق لعروض الشعر 

 العربي.



ولم يكن حرص الشاعرة عمى الموروث الفني المتأتي من توفير العنصر الموسيقي في 
البحور. ىو السبب في دعوتيا إلى الحفاظ عميو وحسب، بل كان لذوقيا المرىف أثره في دعوتيا 
إلى االحتفاظ بالقافية  عنصرًا أساسيًا في تحقيق اإليقاع. عممًا إنيا لم تكن تعتد بالقافية  في 

 دعوتيا لمشعر الحر. بداية
ولقد عنيت نازك في نقدىا الشعر الحر بعنصر المغة عناية فائقة، )ومصدر عنايتيا 
نظرتيا الجمالية الخاصة لفن الشعر بخاصة، فاألدب عندىا يبقى ظاىرة لغوية قبل كل شيء، 

 . والشكل لدييا مقدم عمى المضمون(
تي يقع بيا الشعراء الناشئون عمى وقد حدا بيا ذلك إلى تتبع األخطاء المغوية ال

الخصوص، ودعت في مقاالتيا وابحاثيا، إلى وجوب حرص الشاعر عمى المغة العربية وعمى 
صفائيا ونقائيا، تحقيقًا لجمالية الشكل في القصيدة، واعتدادًا بالموروث المغوي الذي حفظ لألمة 

 التي لجأ إلييا العديد من الشعراء.  العربية تراثيا االدبي الخالد، ورفضت االستخدامات العامية
وقد امتمكت نازك في نقدىا المغوي ىذا، حسًا جماليًا دقيقًا، فقد نظرت إلى المغة نظرة 
عميقة مؤداىا، أن المفظة المفردة ال قيمة ليا، إال إذا أدت دورىا في النسيج العام لمجممة المركبة، 

 ليكون ليا أثر في النسيج التعبيري لمقصيدة.
بذلك تكون نازك قد حققت لمبالغة وظيفتيا الجمالية داخل العمل الشعري وأطالت و 

الكالم في موضوع التكرار وجعمت لو أصنافًا ىي، التكرار البياني والتكرار الالشعوري وتكرار 
 التنظيم وتكرار التقسيم.

ل لقد تكممت جيود نازك في دعوتيا إلى الشعر الحر بتحقيق بعض الظواىر التي تتص
بيذا الشعر وتقعيده. من ذلك ابتداعيا لمعديد من المصطمحات، كمصطمحات العروض والقافية 
مثل )األشطر السائبة والشعر الحر وشعر الشطرين( ومصطمحات ىيكا القصيدة مثل )المسطح 

 .واليرمي والذىني( وصفات الييكل الجيد، مثل )المتماسك والصالبة والكفاءة والتعادل(
داعيا لبعض المصطمحات البالغية التي سبق ان أشرنا إلى بعضيا في وكذلك ابت

 الصفحات السابقة من مثل التكرار وأنواعو.
ومع ان نازك قد أحاطت احاطة شاممة بمعظم مالو صمة بالشعر الحر، إال إن من 

يقى الغريب حقًا إنيا لم تول )الصورة الشعرية( عنايتيا الكافية، كما فعمت في بحثيا عن الموس
والمغة ودورىا في جمالية األداء الشعري. عممًا أن الصورة في القصيدة الحرة ىي أىم عناصرىا 
السكونة ليا، إذ عمييا تقوم الوحدة العضوية التي تعد من القضايا الرئيسة في مكونات القصيدة 

 الحديثة.



نيا ومع أن الشاعر قد أثارت موضوع الصورة في بحثيا عن )عمي محمود طو( كما أ
أشارت إلى بعض الشعراء الذين وفروا الصورة الجيدة في شعرىم، كنزار قباني والسياب ومحمود 

 حسن إسماعيل، إال أن ذلك قد جاء سريعًا بعيدًا عن العمق.
والبد من اإلشادة بجيود الشاعرة في تحقيق ظواىر فنية في الشعر الحر من مثل القصة 

 .ية الشعبيةن وتوظيف التراث العربي اإلسالمي الشعرية والرمز، وتوظيف أسموب الحكا
وأخيرًا البد من اإلشارة واإلشادة بما حققتو نازك في مجال التأليف والنقد القصصي 
والمسرحي ولعل في قصصيا المخطوطة )الشمس التي وراء القمة( و)رحمة في االبعاد( و )إلى 

القصصية األولى )الشمس التي وراء ا حيث النخيل والموسيقى( وغيرىا مما سنراه في مجموعتي
محاور أساسية تشكل قاعدة القمة( ما يكشف عن أبعاد تمك الصورة. كما ان في نقدىا الروائي 

المنيج في كل نقد ... مثل )التوطئة( و)الموضوع( و)الحبكة( و)دراسة الشخصيات( و)داللة 
نيجيا في النقد المسرحي ترتكز الرموز( و)البناء الفني( و)المآخذ( في حين كانت المفردات م

 .الشخصيات( و)فمسفة المؤلف(عمى ما يأتي )الزمن( و)الشكل( و)البناء( و)دراسة 
وفي ىذا ما يدل عمى القدرة الشمولية التي ال تقف عند حدود معينة من الفن الشعري 

ت ليا من روافد والنقد االدبي الذي اضطمعت بمسؤوليتيا )الشاعرة الناقدة وحسب، وىي قدرة تحقق
 ال تمتمك الحدود، وىذا ىو الشأن في نازك التي تعد قمة من قممنا االدبية(.
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