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 األسرة والبيئة والثقافة:
تيدف ىذه السطور إلى الكشف عن العوامل التي أثرت في شعر نازك وفي شاعريتيا 
وفي ثقافتيا النقدية، إيمانًا منا بأن النشاط األدبي، كغيره ىو وليد مجموعة من العوامل 

 ه من الناس.والمؤثرات، إضافة إلى ما تمتمكو من إمكانات وقدرات تميزه من غير 
وعمى ىذا قام النقد الرومانتيكي الفرنسي ممثاًل بمدام دستال وسانت بيف وتين ورينانن 
وحيث غننا نيدف إلى دراسة نازك دراسة مفصمة لنصل إلى فيم صحيح لشعرىا؟ فإننا سنكتفي 

تيا بالوقوف عمى العوامل التي انضجت تجربتيا الشعرية وعمقت قدراتيا الفنية، وأثرت في مسير 
 في طريق الشعر الحر عمى الخصوص.

ولعل أولى العوامل المؤثرة في نشاطيا األدبي والشعري، نشأتيا في أسرة تعنى باألدب 
عناية فائقة، وىي اسرة شاعرة، كان من شعرائيا أبوىا صادق المالئكة وخالىا جميل المالئكة 

حسن كبة( إذ كان واحدًا من  وعبد الصاحب المالئكة. وقد سبق ىؤالء كميم والد جدتيا )محمد
شعراء القرن التاسع عشر وكان حجة في الفقو اإلسالمي. وأميا سميمة عبد الرزاق والتي عرفت 

 بين افراد اسرتيا )بسممى( والتي كانت توقع قصائدىا بأم نزار.
 وكانت اختاىا سعاد واحسان تعنيان باألدب والثقافة وتمارسان الكتابة.

 -د فادت من ثقافة والدىا في المغة والنحو، وعمى يديو درست النحوويبدوا أن شاعرتنا ق
 وقد ظير أثر ذلك في نقدىا المغوي. -كما تقول

أما اميا قد كانت من اشد الناس تأثيرًا في حياتيا الشعرية والنفسية، فقد كانت الشاعرة 
مييا قصائدىا الصغيرة تجمس إلييا لتستمع إلى ما تحفظو من الشعر العربي. وكانت تعرض ع

 المبكرة، فتبدي ليا أميا رأييا فييا.
أما تأثيرىا في حياتيا ونفسيتيا، فقد اقترن ببعض مواقفيا، وانعكس في العديد من 
قصائدىا، ومنيا قصيدتيا الرائعة )ثالث مرات ألمي( التي تحدث عنيا النقاد وفي مقدمتيم 

 شكري عياد والشاعر نزار قباني.
شاعرة في ظل ىذه األسرة، أثر في تطمعاتيا األدبية، وفي مواقفيا، ولقد كان في نشأة ال

فقد كانت أسرتيا موسرة الحال، وعالقات افرادىا مع بعضيا البعض قائمة عمى االحترام، وىو ما 
ىيأ لشارعتنا مكانًا خاصًا في ظل تمك األسرة، ولذلك نشأة في أحضان الدالل، يرعاىا الجميع 

 ، ويحترم شخصيتيا ويمنحيا حرية التفكير.ويولييا الحب والتقدير



ولعل لمبيئة الثقافية الشعرية التي تمون بو بيتيا، أثرًا في توجييا إلى القراءة والتحصيل 
فقد كانت تقضي فراغيا في قراءة الكتب وحفظ الشعر ونظمو والحوار فيو مع من تصادفو في 

 ة.دارىا، ما عمق احساسيا المبكر بالشعر واألدب والثقاف
وليس ىذا فحسب، فقد اقترنت ثقافتيا األدبية بالثقافة الفنية، فكانت تمارس الرسم 

 والتصوير، وظير ذلك واضحًا في بعض قصائدىا.
وعنيت بالموسيقى، إذ كانت قد انتمت إلى معيد الفنون الجميمة ببغداد، لدراسة العزف 

معجبة بالحان تشايكوفسكي،  عمى العود، واستمرت في دراستيا الموسيقية ست سنوات، وكانت
 ونظمت في ذكرى وفاتو قصيدة جديدة.

وتنمية لثقافتيا المغوية، فقد درست المغة االنكميزية في المعيد الثقافي البريطاني ببغداد 
ودرست المغة الفرنسية لعدة سنوات، وقد ىيأ ليا كل ىذا، السبيل إلى السفر إلى الواليات 

 مؤسسة روكفمر. المتحدة، حيث أوفّدت عمى حساب
وكان ليذه الرحمة العممية أثر شديد في توجييا لدراسة النقد، حيث تعرفت عمى كبار 
 النقاد األمريكيين وفي مقدمتيم كما تقول: ريتشارد بالكموروآلنيت، ودونالد ستادفروتممور وغيرىم.
اسة وبعّد ثالث سنوات من عودتيا قبمت في جامعة وسكونسن في الواليات المتحدة لدر 

والفرنسية، األدب المقارن، فزاد ذلك من اطالعيا عمى اآلدب األوربية كاأللمانية واإليطالية 
 إضافة إلى معرفتيا باألدب االنكميزي.

وخالل ىاتين السنتين، كتبت ابحاثًا باالنكميزية وأخرى بالعربية، نشر بعضيا في صحيفة 
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عض العواصم العربية، وخاصة بيروت والقاىرة، لتسيم في إلقاء واتيح ليا السفر إلى ب
المحاضرات عن الشعر واالدب، واسيم أىم ذلك عن تأليفيا كتابًا عن عمي محمود طو الميندس، 

 وىو دراسة نقدية تحميمية.
وقد اتيح ليا ان تزور بعض العواصم األوربية، مما عمق ثقافتيا وزاد من خبرتيا بالحياة 

 بالشعوب، واطالعيا عمى النماذج اإلنسانية المختمفة. ومعرفتيا
لقد كان لثقافتيا الواسعة العميقة، أثر واضح في شاعريتيا، وفي تطمعاتيا في ارتياد 

 الجديد في عالم الشعر ومجاىمو المختمفة، مما كان ينبئ عن ريادتيا لحركة الشعر الحر.
ثقافة وسبل المعرفة مثمما أتيح وال نحسب أن شاعرًا معاصرًا أتيح لو من ظروف ال

لشاعرتنا الرائدة. كما ال نظن أن كل تمك السبل والوسائل والظروف قد ذىبت دون أن يكون ليا 
 أثر واضح في فنيا الشعري، ومنيجيا النقدي.

لثقافي فقد والذي يستوجب االنتباه حقًا، ىو العالقة بين طبيعة الشاعرة وبين توجييا ا
كانت في تكوينيا السايكولوجي ووضعيا النفسي إنسانة رقيقة الشعور شديدة االحساس ممتيبة 



العواطف، وكان كل حدث ميم ييز مشاعرىا ويدق عواطفيا ويعمق احساسيا بالحياة والمثل 
 العميا.

ولعل اىم ىذه االحداث، موت اميا بحضورىا، عمى اثر فشل عممية جراحية اجريت ليا 
. وكانت الشاعرة قد صحبتيا إللماميا بالمغة االنكميزية. وكان لموتيا في حضورىا أثر في لندن

شديد في نفسيا، وال يزال كل مشيد مماثل يثير عواطفيا ويعمق إحساسيا بالحزن واأللم، بل كان 
عن  ىذا أحد األسباب التي وجيتيا لشعر الحزن واأللم، وشكل أحد العوامل في موقفيا التشاؤمي

الحياة، وىذا ما عبرت عنو في ما كتبتو في مذكراتيا الخاصة، ولذلك ال نندىش إذا رأيناىا 
تعجب بالشاعر االنكميزي )كيتس( وتسميو شاعر الموت األكبر، وتتأثر بفمسفتو المتشائمة. كما 

عطي ًا، وىو محمد عبد المتتأثر بفمسفة شوبنياور وتعجب بأشد الشعراء العرب المعاصرين تشاؤم
اليمشري، بل أنيا لتميل مياًل خاصًا إلى شعرائنا المحدثين الذي انشدوا شعرًا ذاتيًا عاطفيًا 

براىيم ناجي وصالح جودة  وبدوي رومانتيكيًا امثال عمى محمود طو ومحمود حسن اسماعيل وا 
 الجبل وعمر أبي ريشة وبشارة الخوري وامثاليم. ممن ضربوت عمى أوتار الحزن واألسى.

وجيتيا قراءتيا لشعر ىؤالء واعجابيا بيم، إلى أن تربط بين ىذا المون من الشعر وقد 
 وبين المواقف التي جسدىا ىذا الشعر وعبر عنيا بالشعر الصادق.

ولقد تجمعت كل ىذه العوامل لتحدد لنازك المالئكة نوع شعرىا في ىذه المرحمة األولى 
خمسينات من ىذا القرن، فقد كان لطبيعتيا الرقيقة من حياتيا، وىي المرحمة التي تنتيي بنياية ال

واحساسيا الحاد باالشياء وثقافتيا الواسعة العميقة، وما صادفيا من مواقف مؤلمة وظروف 
 صعبة، كان ليذا كمو، أثر في أن يطبع شعرىا بطابع عاطفي رومانتيكي حزين.

بنياور وكيتس وقراءاىا وكان يقوي ىذا االحساس، بعض التأثيرات الثقافية )فتأثرىا بشو 
لمفمسفات المادية الدينية، واتصاليا بالفكر العممي القائم عمى االستدالل المنطقي والمادي، وغير 
ذلك مما يتصل بالمعرفة العميقة، لعل كل ىذه االسباب قد شككتيا في وجود خالق مييمن ليذه 

 .الخميقة، فنشأ في نفسيا فراغ فاغر رىيب ال يمأله شيء(
اف إلى ىذان أنيا كانت تنزع إلى مثالية أفالطونية، وقد جعميا ىذا تسعى إلى بناء يض

عالم مثالي )يوتوبيا( يخمو من الظمم والقسوة ويجعل من االنسان مخموقًا ال مثيل لو. ولذلك 
راحت تفتش عن قواعد األخالق ومظاىر النبل، ولكنيا لم تجد لعالميا ىذا مكانًا عمى األرض، 

 بة شديدة وعبرت عنيا بشعرىا الحزين وموقفيا المتشائم.فخابت خي
 ويمكننا أن نسمي ىذه المرحمة األولى من حياتيا، بالمرحمة الرومانتيكية.

وقد أنعكس ىذا الموقف في شعرىا تيارًا رومانتيكيًا ذاتيًا عاطفيًا، يعبر عن مواقفيا تجاه 
اقش ذلك وتحاول الوصول إلى أسراره الموت والحياة والطبيعة وأسراىا وألغازىا. وراحت تن



العميقة، كما راحت تتحدث عن حب مثالي رسمتو لنفسيا، وربما قد صدمت بو في تجاربيا 
 المبكرة، لكن تعبيرىا عنو جاء مغمفًا بغاللة رمزية.

 إال أن نازك في كل مواقفيا وتجاربيا كانت تصدر عن احساس صادق شعورًا وفنًا.
د خالق مسيطر، قد أسمميا إلى الضياع، وسيطر عمى إن ضعف إيمان نازك بوجو 

تفكيرىا، وحرميا من متعة السعادة واالستقرار. لكنيا حين اىتّدت إلى معرفة المغة معرفة 
بدأت تتخذ موقفًا جديدًا إزاء الحياة والناس  6691صحيحة، وآمنت بوجوده غيمانًا عميقًا سنة 
حزين شيئًا فشيئًا، لتسير في درب يتخذ من الواقع وما يتصل بيما، وبدا أنيا تغادر عالميا ال

وسيمة مجدية لمواجية الحياة، وىو طريق يجعل من التفاؤل سمة ظاىرة في شعرىا، فإذا ىي 
تغادر موضوعاتيا الذاتية وقصائدىا العاطفية وتبتعد عن التغني باأللم والبكاء عمى األحالم 

واقعية، وتستنبط موضوعاتيا تجاربيا من حياة األمة الضائعة واآلالم الميتة لتسمك درب الحياة ال
ومشاكل المجتمع في العراق ولبنان وفمسطين ومصر وغيرىا. وتتحدث عن واقعنا حديثًا صريحًا 
بعيدًا عن األحالم والرؤى. وىذا ليس معناه، أن الشاعرة قد غادرت شعرىا الحزين دون رجعة، 

ب في اعماق وجانيا، وشكل سمة شديدة في معظم فالحق ان شعرىا الرومانتيكي الحزين قد ضر 
ولذلك فإن سموكيا الجديد في طريق التفاؤل ال يمكن أن يصبح ظاىرة متميزة كظاىرة  دواوينيا

الحزن، إال بعد أن يستقر في نفسيا، تجربة عميقة ناضجة تحتاج إلى وقت طويل، وربما كانت 
 ( أول ما يشير إلى ىذه التيار التفاؤلي الجديد.مجموعاتيا )يغير ألوانو البحر( و)لمصالة والثورة

 
 


