
 (92المحاضرة )
 نازك المالئكة شعر                        

أصدرت نازك المالئكة خالل مسيرتيا الشعرية ثماني مجموعات شعرية ىي عمى 
 7291، شجرة القمر 7291قرارة الموجة  7292شظايا ورماد  7291التوالي: عاشقة الميل 
وأول  7211، لمصالة والثورة 7211، يغير ألوانو البحر 7211 لإلنسانمأساة الحياة وأغنية 

، وىذا معناه أن مسيرتيا 7299 -7297يا عاشقة الميل. يمثل شعرىا المجموع ما بين دواوين
 الشعرية إلى آخر مجموعاتيا، قد استغرق منيا حوالي اربعين عامًا.

ومعظم الذين تحدثوا عن شعرىا قد أكدوا عمى النغم الحزين الذي يدعل منو ظاىرة من 
احسان المالئكة وبدوي لدارسين ومنيم اخت الشاعرة العديد من اأبرز ظواىره، فقد أشار إلى ذلك 

طبانة وابراىيم السامرائي واحمد ابو السعد وجميل كمال الدين وسممان ىادي طعمة وماجد احمد 
السامرائي ومحمد مصطفى ىدارة والطاىر احمد مكي واحسان النصر وعبد اهلل احمد المينا 

 ، وغيرىم.وجابر عصفور وسالم الحمداني
وىو تيار يستسقي مادتو ،  التيار الذي يسود شعر نازكالجماع داللة في رصد وليذا ا

 من روافد كثيرة اجتماعية وفكرية وثقافية، كما يستقيو من تجارب الشاعرة نفسيا.
وربما يدرك الدارس سبب تأكيدنا ليذه الناحية، ألن شعر نازك كمو تقريبًا وعمى مدى 

 -كما ذكرنا -، وعمى الرغم من أن مواقف الشاعرة مانتيكيالمون الرو اربعين عامًا تمون بيذا 
بدأت تتخذ منعطفًا تفاؤليًا بدا واضحًا منذ نشرت مجموعتيا )يغير ألوانو البحر( و)لمصالة 

 ولمثورة(.
والذي نريد أن نقرره ىو أن معظم تجارب نازك قد استقتيا الشاعرة من حياتيا الطويمة 

لمجتمع البشري، وما يتصل بيذه الحياة من أسرار الكون والغاز ، ومن حياة اباألحداثالممتمئة 
 الطبيعة وغيرىا.

كما  -وموقف نازك في كل ىذه التجارب موقف واع يمتمك العمق والصدق، وحيث أنيا
 باأللوانكانت شاعرة مفرطة في الحساسية، رقيقة الشعور، لذلك تمونت افكارىا الشعرية  -رأينا

متشائم يرى كل شيء في د، وسادىا نغم حزين انتيى إلى موقف سمبي المعتمة، فتمفعت بالسوا
 الحياة عمى غير ما يتمناه ويحمم بو.

 ومن ىنا فقد صدرت في معظم تجاربيا وفقًا ليذا الموقف.
كما ذكرنا ولذلك لم يخرج  –وما يتصل بو  -ىو اإلنسان –وموضوع القصيدة لدى نازك 

 لو. ىذا الموضوع عن محوره بل صار مركزاً 
كان قد سبق إليو  -في موضوع القصيدة الحديثة –والجدير بالذكر أن العناية باالنسان 

من قبل نازك شعراء الميجر وجماعة الديوان وجماعة أبولو، والشك أن شاعرتنا قد تأثرت، حيث 



وربما  -كما ذكرنا –قرأت ليؤالء الشعراء، بموضوع القصيدة كما أنيا أعجبت بمجموعة منيم 
رت نازك في كتابيا )قضايا الشعر المعاصر( إلى إيثار  المضمون في الشعر الحر. ولذلك أشا

كانت عنايتيا بيذا المضمون االنساني الخاص، أسوة بمن سبقيا من الشعراء وتعبيرًا عن نظرتيا 
 االنسانية الخاصة تجاه االنسان.

وغربتو وما عمل  ومن ىنا كان تأكيد الشاعرة عمى موضوعات االنسان في حدود موتو
 بذلك من أسرار الطبيعة والكون وغيرىا.

ولقد احتل االنسان في شعر نازك قدرًا كبيرًا من رعايتيا واىتماميا ما يدل عمى أنيا 
 تضع االنسان وحريتو وحقوقو فوق كل اعتبار.

ولقد وضعت الشاعرة في تصورىا عالمًا مثاليًا لممجتمع البشري يسوده الحب وينعم فيو 
نسان بالسعادة وتذوب فيو أحقاد البشر. ومن أجل ذلك تصورت عالمًا مميئًا بالعدل طافحًا اإل

 بالقيم زاخرًا بالمثل. واطمقت عمى ىذا العالم )اليوتوبيا(.
ولذلك تألمت حين رأت ىذا االنسان يصرعو الظمم ويقتمو الجوع والعري، فبكت لشقائو 

 وتألمت لبؤسو فقالت: 
 محدددددددددددددددددد ونا  ددددددددددددددددد  ر دددددددددددددددددا  ندددددددددددددددددا 
 وسددددددددددددددددمعنا  دددددددددددددددد  ن ددددددددددددددددا  وشددددددددددددددددذ 
 ورتعنددددددددددددددددددا  دددددددددددددددددد  شددددددددددددددددددتا   اتدددددددددددددددددد 

 وكسدددددددددددددددددددددددددونا  يرنددددددددددددددددددددددددداو ريندددددددددددددددددددددددددا 
 وزر ندددددددددددددددددددددددا وح ددددددددددددددددددددددددنا زر ندددددددددددددددددددددددا

 

  وجددددددددددددددددنا در ندددددددددددددددا جو دددددددددددددددا  و ر دددددددددددددددا 
  رأينددددددددددددددددا حولنددددددددددددددددا   حددددددددددددددددا  و زيددددددددددددددددا
 وكفانددددددددددددددددا  ؤسددددددددددددددددنا شدددددددددددددددد عا وريددددددددددددددددا
 وكسددددددددددددد نا ال يدددددددددددددد والددددددددددددددم  السددددددددددددد يا
 وجنيندددددددددددددا عممدددددددددددددة الدددددددددددددد ر الع وسدددددددددددددا

 
قع االنساني، وجاء فكرىا من النضج قصائد الشاعرة، الدقة في رصد الواولقد امتمكت 

 والعمق بما يدل عمى حسيا االنساني الذي ال يعرف النظرة الضيقة، فيي تقول: 
)فقد كنت أحب السالم والمودة والصداقة والعواطق االنسانية وحين ال اجد ذلك اخيب 

 .  واحزن اشد الحزن واحس أن مثمي العميا تتحطم عمى صخرة واقع قاس ال يرحم(

كانت قصيدة )األرض اليباب( وقصيدة )الرجال الجوف( لمشاعر الناقد االنكميزي  وقد
توماس ستيرناليوت، تجسيدًا ليذا الموقف االجتماعي عمى  الحضارة المعاصرة، وتابعو في ذلك 
العديد من شعرائنا المحدثين في مقدمتيم نازك والسياب وصالح عبد الصبور واحمد عبد المعطي 

 درويش.حجازي ومحمود 
وقد جرت نازك ورائ العديد من الشعراء الذين ىتفوا بالموت خالصًا من عذاب الحياة 

بكيتس وسمتو شاعر من أمثال شكري والعقاد والشابي واليمشري، ومن قبل كانت قد اعجبت 
 الموت األكبر.



حين فقدت ما كانت تحمم بو من عالم مثالي وقد راحت الشاعر تشيد بالموت خصوصًا 
االنسان ويقدس حريتو ويمنحو حقوقو، وراحت تتمزق لما تجده من صور الزيف والظمم  يحترم

 التي تجابو االنسان، وترى أن الموت نعمة وخالصًا: 
 أ مدددددددددديس الممددددددددددات  دددددددددد  ميعددددددددددة العمددددددددددر
 حددددددي  ينجددددددو الحدددددد  الشدددددد   مدددددد  ال ددددددو 

 ومددددددددددددا  ي دددددددددددداتاركددددددددددددا   ددددددددددددذ  الحيدددددددددددداة 
  ددددددددددي  كدددددددددد  الريدددددددددداح وال دددددددددددر العددددددددددات 

 

 ا إذ  نعمددددددددددددددددددددددة  مدددددددددددددددددددددد  ا حيدددددددددددددددددددددد 
 ويفنددددددددددددددد  مددددددددددددددد  واج دددددددددددددددات الفندددددددددددددددا 
 مدددددددددددددد  الزيدددددددددددددد  وال ددددددددددددددؤس وا يتددددددددددددددام
 ونددددددددددددددددددددددددوح الشدددددددددددددددددددددددديوخ وا يتددددددددددددددددددددددددام

 
 أن طمب الموت ىنا، سببو شقاء االنسان حبيبًا يتيمًا وشيخًا كبيرًا.وواضح 

ذا كانت االبيات السالفة تجعل من الموت خالصًا ونعمة، فإن الشاعر قد ذىبت إلى  وا 
 في الموت خمودًا وراحة: ى أحيانًا ابعد من ىذا في تعامميا معو، فيي تر 

 سددددددددددمر   دددددددددد  الممددددددددددات  مددددددددددد حيددددددددددات 
 

 حدددددددددي  تعفدددددددددو  نددددددددد  المنددددددددد  والجدددددددددروح 
 

في مرحمة وترحيبيا بو، إال أنيا وعمى  الرغم من وضوح موقف الشاعرة من الموت 
ضعف عقيدتيا وقمة تجاربيا وخبرتيا، كانت تتعذب لما تراه من فناء االنسان بعد الموت، ومن 

 إلى جماجم ينخر منيا الدود، فقالت في معرض كالميا عن اإلنسان: استحالة 
  و الوحدة المريرة والعممة      ر  الم ي  الر يب

 تحت حكم الديدا  والشوك والرم  واي الفنا  والتعذيب
 حس ه أ  يودع دنيا  إل    ر  وتغن  منا 

  تركوا نعشه  م   ا رض حينا      أ  ت  رو  تحت المحود
 اآلدم  يسممه أح ا ه لمشراب والديدا   كذا

ولقد تجسد الموت أمام عينيا بشكمو الواقعي المعروف، فمأساة االنسان البد أن تنتيي 
 بالموت، لذلك ارتبط لدييا بالخوف والقمق عمى مصيره. فتقول:

 أي   ددددددددددر أ ددددددددددددت لدددددددددد  أ ددددددددددو ك دددددددددد 
 أ ددددددددددددا  اسدددددددددددم  الميدددددددددددال   ددددددددددد  المدددددددددددوت

 

 ممدددددددددددددد  أنحائدددددددددددددده العددددددددددددددالم الددددددددددددددداج  
 ا تدددددددددددددددر  يكدددددددددددددددو  الم ددددددددددددددديرومددددددددددددددداذ

 
والواقع إن ىذا التصوير الرىيب لمموت من جانب الشاعرة قد عكس عالقتيا بو، عمى 
الرغم من ترحيبيا بو خالصًا من عذاب الحياة وقسوتيا، لذلك كانت صورتو لدييا رىيبة، 

 ت(.حياتيا المبكرة. حيث تقول )أما أنا فمم تكن عندي كارثة أقسى من المو خصوصًا في مراحل 



ومن المضامين الرئيسة في شعر نازك، الحب، وىو موضوع استأثر معظم الشعر 
 الحديث. كما استأثر الشعر اإلنساني منذ أقدم العصور.

والبحث في حب نازك قد أثار مسألة الحكم عمى واقعيتو وصدقو، أي ىل كان تعبيرىا 
ارب متخيمة كما يحكم عمييا عنو يمثل تجارب حقيقة كما يرى بعض الدارسين، أم انيا كانت تج

 .البعض االخر 
والبحث في ممارسة تجربة الحب لدى نازك ليس مشكمة، ألن الميم لدينا ىو الصدق في 

 .التجربة سواء كانت واقعية أم متخيمة كما يرى ذلك محمد مندور 
برت ولو حاولنا فيم طبيعة الشاعرة وعواطفيا وأحاسيسيا ومشاعرىا، ألدركنا صدق ما ع

 عنو من تجارب في الحب.
وعمى الرغم من أن الشاعر لم تبح بمشاعرىا في الحب ألسباب تحتفظ بيا، إال أننا 
تحس في قصائد حبيا حرارة العاطفة وصدق الموقف. وىذا ىو الذي حدا بأحد الباحثين إلى أن 

لنجاح يقول عن نازك )ظمت فترة طويمة تعيش انسحاق عواطفيا وخيبة آماليا في تحقيق ا
بعواطفيا، ولقد كانت نازك ىي شعرىا. وليذا كان شعرىا صادقًا ومعبرًا التعبير الحقيقي عن 

 .نبضات قمبيا(
ويبدو أن تجارب الشاعرة في الحب قد ارتبطت بالماضي وقسوتو وضغطو عمى 

ازك، حتى ارتبط الشاعرة. ولذلك فإن الزمن الماضي قد لعب دورًا واضحًا في تجارب حب ن
بظاىرة التكرار التي أولتيا الشاعرة عناية فائقة في نقدىا، والتي تمثل لدييا دالالت خاصة كما 

 نرى.
 ولذلك نجد لفظة )عد( في إحدى قصائدىا عن الحب، حيث تقول: 

  ددددددددد  لددددددددم يددددددددز   م دددددددد  نشدددددددديدا  حالمددددددددا  
  دددددددددددددد   الكم ددددددددددددددة أ ر دددددددددددددت  عالم ددددددددددددددا
  دددددددددد    تددددددددددع نفسددددددددد  يعدددددددددذ  ا ا سددددددددد 

 الحيدددددددددددددداة أو رجعددددددددددددددت أشددددددددددددددعة ددددددددددددددد   
 

 يشدددددددددددددددو  ح ددددددددددددددك لحندددددددددددددده المفتددددددددددددددو  
 روحددددددددددددد    ميمددددددددددددد  ادمددددددددددددد  وشدددددددددددددجو 
 ويغددددددددددددددز  ي ددددددددددددددا  ددددددددددددددا   محددددددددددددددزو 
 ومشدددددددددددددددددددددا ر سدددددددددددددددددددددحرية و تدددددددددددددددددددددو 

 
فتكرار لفظة )عد( ىنا لو داللة ترتبط بالماضي والماضي عند نازك يتصارع مع الواقع، 

 والحاضر في حقيقتو ثقيل قاس.
رارًا ممحوظًا في موضوع قصيدة الحبن وال وقد تكررت كممة )مر عام( في عدة قصائد تك

 .يتسع المجال لمكالم عميو ىنا 
ومثمما ارتبط الحب بالزمن الماضي فقد ارتبط بسواد الميل وجفاف األرض في عدة 
قصائد، وكذلك ارتبط باألحالم واأليام الخوالي، وساده نغم حزين والم دفين، وعبرت عنو الشاعرة 



اس وحرارة التجربة وصدق الموقف، لقد تركت تجارب الحب لدى بما يوحي إلى عمق اإلحس
الشعراء الرومانتكيين، آثارًا نفسية متميزة، انتيت في معظم األحيان إلى الممل من الحياة، 
والشعور بالخيبة والمرارة، وكان من آثارىا الشعور بقسوة الزمن الذي يمر. ولذلك تمفع الزمن في 

امة والرتابة والبطء، وترك في نفسيا خيبة نفسية وشعورًا باأللم. والبد قصائد الحب لدى نازك بالقت
من القول أن الشاعر حاولت أحيانًا أن تميط المثام عن نوح حبيا الذي خاضت في سبيل 
تحصيمو حربًا مع الزمن. لقد صورتو بأنو حب نقي روحاني خالد، أنو يقترب من حب العذريين 

 قول الشاعرة.الذين تغنوا بصفائو وسحره، ت
 ح دددددددددددددددد  ا ل دددددددددددددددد  الن دددددددددددددددد  عممددددددددددددددددة
  م دددددددددد  الر يدددددددددد  اسددددددددددمت   ددددددددددم حنيندددددددددده
 لدددددددددددددددم أدر مددددددددددددددداذا كدددددددددددددددا  إ  ر شدددددددددددددددة
 و ددددددددال المكددددددددا  ورحددددددددت اسددددددددم  وحشددددددددت 

 

 وو ددددددددددددا  روحدددددددددددد  الشددددددددددددا ري العددددددددددددا ر 
 ونشددددددددددددددديد احالمددددددددددددددد  وروح   دددددددددددددددائدي
  دددددددد  روحدددددددد  الددددددددول   و م دددددددد  الشددددددددارد
  ددددددددد  سيفدددددددددك النددددددددداس وح ددددددددد  ال الدددددددددد

 
 وىذا التصوير لمحب، يتفق مع عالميا المثالي الذي سبق أن أشرنا إليو.

استميم الشعراء الرومانتيكيون الطبيعة لمتعبير عن ىواجسيم النفسية ولتجسيد ما تنبئء 
ومشاعرىم وأحسيسيم الدافقة. )والشك أن لرىف الحس عند الرومانتيكيين اثرًا عنو خواطرىم 

في جميع مظاىرىا. فيم يريدون أن يستميمونيا ويستوحوا أسرارىا، عظيمًا في ىياميم بالطبيعة 
 وأن يكون ادبيم صورة صدق لمشعور الصادق بما يتجمى الحساسيم من مظاىرىا(

ذا كان لرىافة الحس أثر في ىيام  الشاعر بالطبيعة، فما اجدر أن يكون لشاعرتنا  وا 
لكل مظاىر في رصدىا حسًا دقيقًا ت قد امتمكفي كل مظاىرىا. ونظن أن نازك حضور واضح 

الطبيعة. وأوليا الميل الذي لفعت بو أول دواوينا )عاشقة الميل(، وألن الميل كان بمسمًا لجرحيا 
 ورثاء لعواطفيا ومشاعرىا بل كان تنفيسًا عن أنواع العذاب التي صدمتيا: 

 آ  يا لي  وياليتك تدري ما منا ا
 كو جن ا المي   م رت ا الدياج  والس

  م  العود نشيج وم  المي  الحني  
والواقع، ان لمفظة )الميل( وما يتصل بيا من ظممة ودياجي ومساء وغيرىا، دالالت 
نفسية بعيدة، كثيرًا ما تتحول لدييا إلى رموز تكمن وراءىا عوالم واسعة ال يستطيع كشفيا إال من 

 رافق نازك في رحمتيا الطويمة
وقد ارتبط بالميل مجموعة من مظاىر الطبيعة، كالبحر والنجم والريح وتحول كثير منيا 

 إلى رموز ذات دالالت مختمفة:
    لجة ال حر الر يب سفينة تحت الما 



 وتسير أمواج ال حور  م  ش ا   المغر 
 ال حر يا زور   جنو  وموجه  ائر د و 

 وأنت    الموج والدياج  يا زور       د  ري  
  وكذلك    شعر ا  الريح وا  ا ير

إذ ليست ليا قصائد وصفية لوحدىا، ومع أن مظاىر الطبيعة قد توزعت في شعر نازك 
إال أننا مع ىذا نجدىا في حاالت الصحو واالرتياح النفسي، تكتب قصائدىا التي تتغنى فييا 
بالطبيعة، لتندمج بمظاىرىا الساحرة، إعجابًا بيا، وافتانًا بروعتيا، وبما يثير في نفسيا إحساسًا 

 خاصًا بالحب.
ف جمال الطبيعة في شمال العراق، فتجوب وىكذا راحت نازك في إحدى قصائدىا تص

سفوح الجبال والتالل، وتتدفأ في أحضان الحقول والورود، وتتفيأ في ظالل الصفصاف وتتغنى 
بخرير الماء وتطرب لنغم المطر مع الرعاة وأغناميم، وتييم في شجرات الدفمي، وتفضل ظالليا 

 عمى ظالل القصور وتقول:
 رضأ شدددددد وا الدددددد مج  دددددد  سددددددفوح ج ددددددا  ا  

 وأ دددددددددددددي وا ل دددددددددددددوت  مريدددددددددددددة الح ددددددددددددد 
 أجمسدددددددوا  دددددددد  عددددددددال   ف ددددددددا ة الددددددددوادي
 واسددددددددتمدوا مدددددددد  نغمددددددددة المسددددددددر السددددددددا س
 وتغندددددددددددددددوا مددددددددددددددد  الر ددددددددددددددداة إذا مدددددددددددددددروا
 شددددددددددددددددجرات الددددددددددددددددد م  أجمدددددددددددددددد  عددددددددددددددددال  

 

 والدددددددددددددددورود  ددددددددددددددد  سدددددددددددددددفوح الدددددددددددددددتال  
 تغنددددددددددددددد   ددددددددددددددد  واجفدددددددددددددددات الميدددددددددددددددال 
 وأ ددددددددددددددددغوا إلدددددددددددددددد   ريددددددددددددددددر المددددددددددددددددا 
 أحمددددددددددددددددددددددد  ا ل دددددددددددددددددددددددام وا يحدددددددددددددددددددددددا 
  مدددددددددددددد  الكددددددددددددددوخ  ددددددددددددددال سي  الجميدددددددددددددد 

 عدددددددددددددال  ال  دددددددددددددور والشدددددددددددددر ات مددددددددددددد 
 

وىكذا تستميم نازك، الطبيعة وتستوحي أسرارىا وجمال وروعتيا الظيار مشاعرىا الذاتية 
 وعواطفيا الرقيقة.

ولشاعرتنا شعر كثير يعكس إعجابيا بسفوح الجبال وأعماق الغابات، وربما كان ىذا 
 الميجر. ىروبًا من عالم المدينة إلى حياة الغاب التي سبقيا إليو شعراء

وأقرب فصول السنة إلى نفس نازك ىو الخريف، بل ىو أقرب إلى نفوس كل 
الرومانتيكيين الحالمين، ألنو فصل سبات الطبيعة، حيث تعصف الريح باالشجار، وتسقط 
االوراق وتذبل الزىور ويجف الثمر وتصفر الحقول، ومن خالل مظاىره عبر الرومانتيكيون عن 

 ورثوا قصائدىم ، وندبوا حظوظيم.مآسييم وبكوا احزانيم، 
في مجموعات )عاشقة الميل( و)شظايا ورماد( و)قراءة الموجة( وفي غيرىا أيضًا تتضح 

كية في شعر نازك المالئكة، ومع ىذا فإن القارئ يمحظ في قصائدىا اتجاىًا النزعة الرومانتي



الحرية والتحرر واقعيًا تستمد موضوعاتو من حياة األمة العربية وخصوصًا في سعييا إلى 
 واالنطالق.

وقد بدأ ىذا التيار في مقدمتيا لديوان أميا )أنشودة المجد( وفي اىدائيا الذي أفصحت 
 القومي الواقعي.بو عن انتمائيا 

 في العراق غنت نازك لمثورة بقوليا: 7291وحين قامت ثورة 
 جم وريتنا   رحتنا  يا حر ة أشوا  وحني  

 نح   سشنا لك ا واما  
 جعنا وس رنا   ذينا ا احالما  

 وا   ممكنا ا د  ة ضو  وي ي  
 و د جا ت  ذ  ال  يدة    ديوا  )شجرة ال مر(.

اقعية في قصائدىا التي تتسم بالنزعة القومية، وخصوصًا حين وأكثر مما تتضح ىذه الو 
 تنادي بالوحدة العربية وتدعو إلييا:

 الوحدددددددددددددددددة الك ددددددددددددددددر  شدددددددددددددددددونا   ددددددددددددددددا
 وكددددددددددددددم  نينددددددددددددددا  ددددددددددددددرح ا المشددددددددددددددت  
 وكدددددددددددددم حسددددددددددددد نا أن دددددددددددددا  دددددددددددددد دندددددددددددددت

 

 ونحدددددددددددددد   الم ددددددددددددددد  ددددددددددددددغار المندددددددددددددد  
  مددددددددددد  تدددددددددددال  الرمددددددددددد   ددددددددددد  أمسدددددددددددنا
 مندددددددددددددا  دددددددددددددا ف  ضدددددددددددددو  ا المنحنددددددددددددد 

 
ن واقعية نازك ال تظير إال في قصائدىا القومية، فالذي نره أن عمى أن ىذا ال يعني أ

الشاعرة بدأت تفكر تفكيرًا واقعيًا بعيدًا عن المثالية منذ ان أن اطمقت مقولتيا )والحمد هلل عمى 
( عمى الرغم من أن ىذا االتجاه كان يسير 7291أنني انتييت إلى اإليمان باهلل إيمانًا كاماًل عام 

، إال أن الذي يقوم بو، ىو أن معظم زمالء نازك من الشعراء بدأوا منذ انئذ يتجيون سيرًا بطيئاً 
اتجاىًا واقعيًا بحكم التزاميم بمبدأ اليسار الذي كان رد فعل لموضع القائم في العراق. كما أن 

 في مصر. 7299تأثرىم بثورة بفعل آخرين منيم اتجيوا اتجاىًا قوميًا عربيًا 
يمانيا بعالم والواقع أن نازك ا حساسيا الحاد وا  لمالئكة كانت محاصرة بوضعيا النفسي وا 

)اليوتوبيا( الذي كانت تحمم بو حممًا كبيرًا، لذلك ظل ذلك التيار العاطفي يرتبط بيا بشكل أو 
بآخر بينما كان التيار الواقعي يشق طريقو ببطء أيضًا، حتى إذا طمعت عمينا الشاعرة بديوانيا 

، برز االتجاه الواقعي 7212وتمتو بديوانيا )لمصمة والثورة( عام  7211بحر( عام )يغير الوانو ال
مخمفًا وراءه النزعة الرومانتيكية ومستعيضًا عنو بنزعة متفائمة، تدفع بالشاعرة إلى مناضمة الحياة 
ومصارعة ما قد يعود بيا إلى الوراء. وربما كان مفتاح ذلك في رأينا، ىذا اإليمان الذي وصل 

 الصرفي. فبعد أن كانت تتمزق وتتألم حيث تقول:دييا إلى ما يشبو الوجد ل
 مز ت الشراع  مي  يضرب زرو   الريح 



 وتسير أمواج ال حور  م  ش ا   المغر 
 تتجه  فع   حوت ا ا يمانية إل  اهلل  ت و : رأينا ا 

 إل  ا م  الذر  ل  الشمس ا  و 
 و  ون  يمتد جذ   

 مميك   وجهحيث أل      المد  
لقد نظرت الشاعرة إلى صورة األمة العربية نظرة فاحصة دقيقة تدل عمى امتالكيا قدرة 

جابية واقعية شجاعة ال تخشى عتيًا شديدة في رصد حياة األمة. وجابيت ىذه الصور المؤسية م
 وال غضبًا، واضعة نصب عينيا )المعادلة( التي آثرنا إلييا والتي يجسدىا قوليا: 

 مت  ن م 
 إنما  التنا انفجار

  التنا ستسم  الن ار
 تسمح الغز   تعم  راية ال وار 

  التنا ستشع  ا   ار 
 ستزرع السالح والزن      ال فار 

 انت ار تحو  اليمس إل  
  التنا ستن   الجدب إل  ا ضرار 

تنشد قصائدىا التي تخترق  فأنشأتوعمى ىذا المفيوم قام نقدىا لحياتنا العربية القائمة، 
كل اعتبار سياسي واجتماعي، تضع النقاط عمى الحروف، ولتقول كممتيا الصريحة دون خوف 

 أو وجل أو مواربة أو نفاق.
الفني تيا المتيرئة، في شجاعة تمتمك الصدق وىكذا راحت نازك تحمل أوضاع أم

 والشعوري 
ولعل من أشد ما كان يؤلم شاعرتنا، صورة المرأة التي عبرت عنيا بقوليا : )أن المرأة 

، فيي تتصف بالثرثرة والتبرج وتفاىة الحديث، وضعف الشخصية، وكان ىذا كمو العربية متخمفة
 يجرح إحساسي جرحًا بميغًا، ويذل كرامتي الفكرية، فاتعذب بو إلى درجة ال يتخيميا أحد(

لكنيا بعد أن اتجيت اتجاىًا واقعيًا، اخذت تواجو تمك الصورة مواجية شجاعة تبتعد بيا 
 ي تنقد تمك الصورة نقدًا تمتمك الجرأة فتقول متيكمة: عن األلم والدموع في

 أعفارك السوا  يا سيدت  أسمي ا 
    غ  رمزي لي 

 را  ة ال جعة ميسا  كم  ا  الكروم الممرا ة 
  دود ا م  حمرة م  عة



 ش ا  ا ما أرو ه 
 و ضر ا ما ا د ه

تصدق عمييا فقط، ىذه ىي الصورة تداعي المرأة في مجتمعنا العربي المعاصر، وىي ال 
 بل تنسحب عمى الرجل أيضًا، كما رأت نازك فيي تقول:

 أ نية جديدة تنشد ا نجاة
  ذا المسا  حفمة شا رة و شر را  ات

  ري و مر   اسر م  لم يذ 
 الكمس تمو الكمس حت  يترنح ا   
 حت  نكو   د ت م نا م  الي ود 

و الشاعرة مظاىر التداعي التي تحيق أن ىذه المواجية ليست موقفًا رومانسيًا، تواجو ب
نما تؤكد الموقف الممتزم الذي ألزمت الشاعرة نفسيا بو.  باألمة العربية، وا 
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