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:ةــــالمقدم

ر في شعره عن ما تتحدث بھ نفسھ، فالشعر وسیلة من وسائل بیع-في العادة -إن كل شاعر

التعبیر فلیس من الغریب إذا تبدلت موضوعاتھ و فنونھ وأغراضھ العامة والخاصة في 

ما دام الشعر سبیل مواكبة كل عصر بما یتطلبھ من مجارات ومالمسة للواقع المعیش

.أسلوبا نعالج بھ مظاھر حیاتنا الطبیعیة و النفسیة

و ،یدیة تمثلت في الشعر الحردر الحدیث في میدان الشعر حركة تجفقد شھد العص

اتسمت ھذه األخیرة باتجاھات و سبل جدیدة شكال و موضوعا على أیدي طائفة من األدباء 

: المجددین لداعین إلى التجدید ومن أبرز ھؤالءو الشعراء متأثرین بثقافة العصر، وكذا ا

.خرونآاب البیاتي و صالح عبد الصبور و ، عبد الوھنازك المالئكة، بدر شاكر السیاب

حاولنا في بحثنا ھذا البحث عن مكونات وسمات الشعر المعاصر مع تمییز االختالف 

اعرة العراقیة نازك بین المعاصر و الحدیث و تقصي الرمز و األسطورة في شعر الش

الشعر المعاصر و ما أبرز أاالختالف بین العصرین ؟ و كیف نشالمالئكة فما ھي أوجھ 

سماتھ؟ و أین تظھر مالمح الرمز واألسطورة في شعرھا ؟

:یعود سبب اختیارنا لھذا الموضوع ألسباب ذاتیة و أخرى موضوعیة و ھيو

عن أسراره ومفاتیحھ، ولقد أخذنا الشاعرة نازك میلنا ورغبتنا في الشعر والبحث : أوال

منھا أحسنول قلم نجد ذبھو جدید و ثائر ضد الجمود و الالمالئكة كنموذج لحبنا لكل ما

كرمز للشباب و التمرد في الشعر الحر أما من جھة أخرى فقد اخترنا معالجة ظاھرة الشعر 

التحدید من طرف الشعراء و النقاد الحر لما یوجد من اختالفات و نزاعات حول ھذا الشعر ب

و کون ظاھرتا الرمز و األسطورة في الشعر فىلحد الساعة یعتبرونھ مجرد نثر مقالذین و 

حركتان جدیدتان قلیلتا التداول من طرف المختصین



ب

د وبات وتراوحت بین البسیط و المعقوال ریب أن خالل عملنا واجھتنا الكثیر من الصع

:منھا

المراجع و المصادر خصوصا فیما یخص الرمز و األسطورة في شعر نازك قلة -

المالئكة و التوضیحات

الظروف و المشاكل التي تعاني منھا المكتبات و الجامعات على حد سواء إال أننا رغم -

مع اعتمادنا على بعض المصادر من ز ھذا البحث بعون هللا عز و جل ،ھذا تمكنا من انجا

، أما المراجع فنذكر على سبیل المثال ال الحصر بجزأیھنازك المالئكة " دیوان"أبرزھا

في قضایا الشعر العربي المعاصر "لنازك المالئكة ، كتاب " قضایا الشعر المعاصر" کتاب

" المفھوم الشعر عند رواد الشعر العربي الحر"العز الدین إسماعیل ، و" دراسات وشھادات 

المراجع لفاتح عالق و غیرھا من

و لقد قمنا بتقسیم بحثنا إلى فصلین مسبوقین بمدخل ومذیلین بخاتمة، أحد الفصلین نظري و 

خر تطبیقي، في المدخل تطرقنا إلى لمحة وجیزة عرفنا من خاللھا الرومانسیة في الشعر آلا

:المعاصر ثم ذكرنا بعض سمات الرومانسیة أما في تناولنا للفصلین فاحتوی

، أولھا كان تحت عنوان " الشعر المعاصر" على ثالث مباحث تحت مسمى:الفصل األول

قمنا بذكر أھم األفكار و المفاھیم المرتبطة بھما مع " التمییز بین الشعر الحدیث و المعاصر

، أما المبحث ھما ضمن اقترانھما بالسلم الزمنيذكر أوجھ االختالف بین العصرین و تطور

و فیھ تشعبنا في تاریخ القصیدة العربیة الحر " نشأة الشعر المعاصر" ـفقد عنوناه ب: الثاني 

توصل إلى النشأة الحقیقیة لھذه الحركة من العصور األولى إلى ما یسمى بالعصر نلل

المعاصر و نغوص في عمق الشعر لنعرف أول شاعر نظم الشعر الحر وما أول قصیدة 

ن خالل الشاعرة نازك المالئكة في قصیدتھا تناولھا إال أننا وجدنا والدة حقیقة و ذلك م



ت

و محاوالت و بوادر متفرقة من كل العصور ، أما في المبحث الثالث و الذي "الكولیرا"

فقد وضعنا أھم الخصائص و السمات التي" مظاھر التجدید في الشعر المعاصر"عنوانھ 

ولین معرفة أھم السمات دین و النقاد محادعر الحر و ذلك من خالل آراء المجتمیز بھا الش

التي جعلت من الشعر الحر حركة واسعة االنتشار في القطر العربي 

" الرمز و األسطورة في شعر نازك المالئكة: "أما في الفصل الثاني و الذي حمل عنوان 

تناولنا " نازك المالئكة" بعنوان: فھو یعد جانب عملي تطبیقي قسم إلى ثالث مباحث أولھا 

ة سواء في مجال الشعر أو الشاعرة العراقیة الصبیة حیاتھا و أعمالھا األدبیفیھ نبذة عن

یف مع أخذ نماذج من شعرھا و الذي كشف عن النظرة السوداویة التي تنظر بھا ألحتى الت

أما . نازك المالئكة إلى مجتمعھا و اإلحباط المحیط بھا و ھذا ما ظھر جلیا في قصائدھا 

أوال قمنا بتعریف الرمز من خالل آراء " في شعر نازك المالئكة" بعنوان : المبحث الثاني 

الباحثین و النقاد في ھذا المجال ثم قمنا بتقصي أھم سمات الرمز أو أین تظھر مالمح 

الرمزیة في شعر نازك المالئكة و ما ھو الرمز عندھا ، أما المبحث الثالث و األخیر فعنون 

كذلك قمنا بتعریف وجیز لألسطورة ثم تقصینا "كة األسطورة في شعر نازك المالئ: "ب 

و في آخر البحث خاتمة كانت عبارة عن . أھم مظاھر األسطورة في شعر نازك المالئكة 

حوصلة ألھم ما تطرقنا إلیھ من النقاط 

و في األخیر نتقدم بالشكر والعرفان ألستاذنا الفاضل بن دحان عبد الوھاب الذي لم -

الوقت في سبیل أن نخرج بحثنا ھذا إلى النور ، و نشكر كل یبخل علینا بالجھد و

.من ساھم في انجاز البحث من قریب أو من بعید
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ز على العاطفة أكثر من العقل تیار في الفنون الجمیلة واألدب، یركِّ ومانسیةالرّ 

ون إلى حریة التعبیر عن المشاعر یویمیل الرومانس. وعلى الخیال والبدیھة أكثر من المنطق

أكثر من التحفظ والترتیب، وتختلف الرومانسیة عن الكالسیكیة ف الحر التلقائي، والتصرُّ 

الثامن عشر إلى الفترة التي بدأت من أواخر القرنةً وتعبیر الحركة الرومانسیة یشیر عادّ 

المیالدي إلى منتصف القرن التاسع عشر المیالد، وتعتبر الرومانسیة اإلنسان منبع القیم 

فالرومانسیون یتغنون بجمال النفوس عظیمة 1ألدب،جمیعا، وتجعل الفرد جدیرا بعنایة ا

لضحایا لبشري كلھ فتفیض عیونھم بالدموع كانت أم وضیعة وتأخذھم الرحمة بالجنس ا

المجتمع منادین بإنصافھم مھاجمین ما استقر في المجتمع من قواعد ومتمسكین بالحیاة 

ووا الجاه من الطبقات ذلبسیطة التي تحي بما ال یحظى بھ الودیعة الجمیلة في الطبقات ا

2.األرستقراطیة

سمات الرومانسیة

ا في ذرة من مَ الَ یرى عَ (نسي یستطیع أن االشاعر الرومنإق، لَ طْ یتطلع الرومانسیون إلى المُ 

حیة تنسجم مع اً حفالرومانسیون یعتبرون الطبیعة رو). ةالرمال، وحدیقة في زھرة بریِّ 

مشاعر الحب، والتراحم بین البشر، األدب الرومانتیكي، أدب تقدمي ینظر إلى

8ص. الرومانتیكیة. محمد غنیمي ھالل-1
18نفس ص-2
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فالجنوح إلى الثورة والتعلق بالمطلق 3المستقبل لیغیر الحاضر ویستبدل بھ خیرا منھ

.والالمحدود من أخص خصائص المذاھب الرومانسي

وال الحكم ،دةیِّ قَ اف االجتماعیة المُ رَ وال تؤید األعْ . تؤكد الرومانسیة على حریة الفرد

ا، أو وفي مجال األدب، یكون البطل الرومانسي عادة رجال ثائرً . السیاسي غیر العادل

ودعت . د للشاعر البریطاني الورد بایرونفرِ مثل شخصیة مانْ ا على القانون،خارجً 

، وبقدر ما كان "الحریة"الرومانسیة ألن یكون اإلبداع نابعا من مبدئھا األساسي وھي 

ویؤمنون بالرصانة واالعتدال في الكالسیكیون یحكمون العقل والمنطق في كل شيء، 

اھم ومواقفھم، فإن الرومانسیین على عكس من ذلك یؤمنون إیمانا قویا باالنطالق ؤر

4ةبحتى ترتاد النفس أفاقا واسعة رحیوالتحرر 

ن عن عالمھم، حیث كان یبدو عالما إبان الحركة الرومانسیة، لم یكن أغلب الكتاب راضی

وللھروب من الحیاة الحدیثة، حول الرومانسیون. تجاریا، جامدا، وغیر إنساني

اھتمامھم إلى أماكن بعیدة وخیالیة، فاتجھوا نحو القرون الوسطى، وإلى الفنون الشعبیة

واألساطیر، وإلى الطبیعة وعامة الناس

27نفسھ ص-3
85،84محمد ناصر، الشعر الجزائري الحدیث ص-4
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Romantisme،ومانسیةالرّ  التي كانت Roman" رومان"نسبة إلى كلمة 5

ة بما فیھا وتشیر إلى المشاھد الریفیّ . ونثراً تعني في العصر الوسیط حكایة المغامرات شعراً 

والمواقف الشاعریة؛ والخرافيّ من الروعة والوحشة، التي تذكرنا العالم األسطوريّ 

."رومانتیك"نھ أو الكاتب الذي ینحو ھذا المنحى بفیوصف النص أ

وأول ما ظھر االصطالح في ألمانیا في القرن الثاني عشر، ولم یكن ذا مفھومٍ 

وتارة ؛التصویر المثیر لالنفعالكان یعني القصص الخیالي، وأحیاناً فأحیاناً : واضح الحدود

أو الخروج أو الشعبيّ أخرى المنحى العفويّ وتارةً صل بالفروسیة والمغامرة والحبّ ما یتّ 

ة غیر اللغات محلیّ القواعد والمعاییر المتعارف علیھا، أو األدب المكتوب بلغاتٍ عن 

...القدیمة، كالفرنسیة واإلیطالیة والبرتغالیة واإلسبانیة

ولذلك ". كالسیك"تعني كل ما ھو مقابل لكلمة " رومانتیك"صارت كلمة وإجماالً 

عصر الرومانسیة مثل شكسبیر ون عاشوا قبل نعت بالرومانسیة شعراء وروائیون ومسرحیّ 

وكالدیرون ومولییر ودانتي وسرفانتس، ألنھم أتوا بأشیاء جدیدة، ولم یكونوا یحفلون 

.بالحفاظ على األشكال القدیمة

بھ اً شر وأوائل القرن التاسع عشر مرادوكان ھذا اللفظ یطلق في القرن الثامن ع

السائد من القواعد األدبیة المترسخة، أوى بادرة جدیدة تتحدّ اإلشعار بالدم أو النقص لكلّ 

اتحاد الكتاب العرب، :دمشقاألدبیة لدى الغرب مع ترجمت ونصوص ألبرز أعالمھا،المذاھب ،عبد الرزاق األصفر- 5
.وما بعدھا41، ص 1999
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ة، الكالسیكیة صحّ : "ولھذا یقول الشاعر غوتھ. اللغةتحتوي على خلل وتھاون في القافیة أو

من ولم یجرؤ أحدّ . وأنصارجدید غریب خصومّ وال عجب، فلكلّ "والرومانسیة مرض

أعلن حین 1818حتى عامالشعراء الفرنسیین أن یطلق على نفسھ نعت رومانسيّ 

!"؛ إنني مع شكسبیر ضد راسین، ومع بایرون ضد بوالوأنا رومانسيّ : ستندال

بعینھ ذي خصائص معروفة، استخلصت بيٍّ دأن كلمة الرومانسیة على مذھبٍ تطلق اآلو

على المستوى النقدي من مجموع مالمح الحركة األدبیة التي انتشرت في أوربا في أعقاب 

.المذھب الكالسیكي، وكذلك على ھذه الفترة وما أعطتھ من إنتاج على المستوى اإلبداعي

انسیةالروم)أحد مؤرخي األدب الفرنسي(ghaytan bikonویعرف غایتان بیكون

تخلق، لكنھ شيءٍ أيُّ یات خالقة؛ وال یھمّ إنھا مجموعة أذواق متزامنة، وحرِّ : "بقولھ

كل: شعارهالرومانسیة فنٌّ إنَّ . وأصیل و غیر تقلیدي یشعرون بھ في الوقت نفسھشخصيّ 

من) شخصیة األدیب(و التلقائیة في التعبیر والذاتیة وإبراز الشخصیة ...مسموح بھشيءٍ 

ألن غرض الرومانسیة الوحید ھو الحقیقة الفردیة، أي أسرار طبیعة "الرومانسیةخصائص

ن نفسھ بكل ما في ھذه الكلمة من معنى، الكاتب الخاصة، وأن أول واجبات الكاتب أن یكوّ 

عبقریتھ من على الشاعر أن ینھل":بقولھVictor higoوھو ما عبر عنھ فیكتور ھیجو

یرفض التقلید واحتذاء نماذج األقدمین الیونانوالرومانسيّ 6"روحھ وقلبھ
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لنفسھ، اً قالید والعرف، یرید أن یكون مخلصوھو عدو الت.والرومان ویرید أن یتحرر منھم

جدیدة في م كیفیةً فھو یقدّ ، ومن ثمّ وقالباً في التعبیر عن مشاعره وقناعاتھ، قلباً وأصیالً 

جدیداً اً فموقللواقع واً جدیداً والتعبیر، أي مفھومیر واالنفعال اإلحساس والتصور والتفك

.ة للقلب على العقلبالحركة والحریة والتقدم، وأولویً من العالم و اعتقاداً 

ردا على الكالسیكیة في فلسفتھا الفنیة، لقد كانت الرومانسیة في أحد جوانبھا العمیقة رداً 

، تباعواإلیكیة تقوم أساسا على التقلید إن الكالس: " وعلى أخص خصائصھا والتي منھا

وخاصة تقلید النماذج الیونانیة والرومانیة، فإن الرومانسیة ثارت على ھذه الرؤیة ودعت 

، وبقدر ما كان الكالسیكیون "الحریة"ألن یكون اإلبداع نابعا من مبدئھا األساسي وھي 

ال في رؤاھم ومواقفھم، یحكمون العقل والمنطق في كل شيء، ویؤمنون بالرصانة واالعتد

فإن الرومانسیین على عكس من ذلك یؤمنون إیمانا قویا باالنطالق والتحرر حتى ترتاد 

7"النفس أفاقا واسعة رحیبة

ة واجتماعیة ھامة في نھایة القرن اقتصادیة وسیاسیّ جاء ھذا الرد بدوره نتیجة لتغیراتٍ 

حتمت ،)واإلمبراطوریةعصر الثورة الفرنسیة (الثامن عشر وبدایة القرن التاسع عشر 

على عقب قلب رأساً نھا موجات قویة لتعلى أوربا تغییر اتجاه مصادرھا الثقافیة، وطغت فی

التغییر ال بد فر، یث المضمون وطرق األداء والتعبیي، من حالمجتمع والذوق األدبي والفنّ 

وفي نھایة القرن الثامن عشر كانت المعامل. نواحي الحیاةأن یشمل كلّ 
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والعلمیة متصاعدة تدریجیاً بدأ جاءت الثورة الصناعیةولما ، قلیلة واإلنتاج ضئیالً وبطیئاً 

أعقابھا الثورة التجاریة شاملتین كلوفي، فجاءت الثورة الصناعیة كل شيءالتغییر یعمُّ 

.نواحي أوربا

، فعلى ضوء المصابیح ا سھل انتشار الرومانسیة الجو السیاسي األوربيّ ممّ و

مت مقالید الحكم الثوریة، وعلى صوت مدافع الثورة الفرنسیة ظھرت طبقة جدیدة تسلّ 

ت مفاھیم األمة والشعب ، وظھروالسلطة الدینیة وأعلنت الحریة، وأخذ الشعب یمارسھا فعالً 

ھذا التیار كل أوربا منذ نھایة القرن الثامنوعمّ . والمواطنة والحریة والمساواة والعدالة

ات وشعور األدباء عشر إلى أواسط القرن التاسع عشر، وھي الفترة الموازیة لتصاعد القومیّ 

في فرنسا بصورة و. ة لإللھامیّ العودة إلى المنابع الحة وضرورةبغني األلوان المحلیّ 

وإنصاف ع المثقفین إلى تحریر المضطھدیندة تطلّ ة، وافقت ھذه الحركة المجدّ خاصّ 

على–لما كان المجتمع الجزائري و. المظلومین والمحرومین منذ عھود سحیقة

یقیة یعیش تحت نیر االستعمار والذي خلف لھ الفقر والدمار، فإن البدایة الحقـــسبیل المثال 

ما بدأت في األشعار التي ظھرت بعد الحرب العالمیة األولى مع نإ) الرومانسي(لھذا االتجاه 

8.بدایة الوعي بالواقع االجتماعي والسیاسي

لمثیلھ في ھا مباینةً اختص الشعر الرومانسي بأنھ كان أبرز األنواع األدبیة و أشدّ 

ھو الشعر، الذي عرف على یدیمكن القول إن أھم ما أنتجتھ الرومانسیةو.الكالسیكیة
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إنھا حیاةٌ . ة إلى القرن العشرینشعرائھا الكبار حیاة جدیدة قویة بقیت ذات تأثیر وجاذبیّ 

معالذاتیة واالنسیاقة وإغراقھا في التعبیر عن العواطفتقوم على العبقریة الفردیّ 

الرومانسیون منة في المضامین واألشكال، فلم یتحرج الشعراء شطحات الخیال والحریّ 

فالرومانسي إن ضاق نفسا بالناس "أن المجتمع قد یرفض ذلك ذكر أوصاف حبیباتھم رغم

9".رات لم ینشد سعادتھ إال في ظالل الحبستھ السعادة في كل ما حلم بھ من موأعوز

قد عاد الشعراء الرومانسیون إلى حرم الشعر الغنائي الذي كان شائعا من قبل و-

وقد وجد الرومانسیون . ممیزات الشعر وخصوصیاتھالعصور، ألن الغنائیة أھمّ في مختلف 

في النھج الغنائي أفضل ما یناسبھم، على أن الرومانسیة الشعریة تختلف عن الشعر الغنائي، 

ة إنھا تسیر في ركابھ ولكنھا تتمیز بطابعھا الخاص، والرومانسیة إحدى عطاءات الغنائیّ 

سار وجماعتھ في فرنسا وبترارك نشعراء ما قبل الكالسیكیة مثل روالھوقد مھدّ . وأشكالھا

في إیطالیا وغوتھ بمرحلتھ الرومانسیة في ألمانیا و بایرون في إنجلترا، فظھر في أعقابھم 

یين وألفرد دوموسیھ و ألفرد دوفینمن الشعراء الرومانسیین الكبار مثل ال مارتیجیلٌ 

من بینھم بأنھ كتب الشعر ولكن ھوغو اختصّ ...رورثذوفیكتور ھوغو وشیلي وور

. عما یجیش فیھإیقاع عصره ومعبراً والھجائي إضافة إلى وتره الغنائي، متابعاً السیاسيّ 

ر عنمصوَّ ة، ألنھا تعبیرٌ وفي الحقیقة ال یمكن القول برومانسیة غنائیة خالصة الذاتیّ 

185محمد غنیمي ھالل الرومانتیكیة ص -9



)نازك المالئكة نموذجا(في الشعر المعاصر  مدخلـ ـــــــــــــــــــــــــــــ الرّمز واألسطورة

9

حین كان شعراؤھا یغنون ما ینتابھمو. ة في نطاق المشاعر العامةعواطف وأحاسیس فردیّ 

ومن مشاعر الحریة والتعاطف مع من أمواج الفرح واأللم واألمل والیأس واإلیمان والشكّ 

الطبیعة والكآبة واالعتزاز بالمواطنیة واإلنسانیة، إنما یعبرون عن كل المشاعر التي یعیشھا 

لتجدید وما اآلن المعیش عندھم سوی مناسبة. معاصروھم بل البشر في كل العصور

.االنفعاالت المعتادة في الحیاة

:یةویتمیز الشعر الرومانسي بالخصائص اآلت

الصدق في التعبیر عن العواطف الفردیة والمشاعر العمیقة التي تعتلج في أعماق-1

على.النفس، واالستسالم إلى عالمھا وتیارھا المتدفق في منأى عن عالم الفكر والواقع

10".حھ وقلبھالشاعر أن ینھل عبقریتھ من رو

ھانأحضانھا واستشعار حناالركون إلى الھروب إلى عالم الطبیعة الواسع، و- 2

العزاء لدیھاوملھمة والتماسوالتسبیح بجمالھا وروعتھا ومناجاتھا كحبیبة وأمّ 

من آالم االنكسارات الحادة في عصرھم وتجاربھم الخاصة، والوصول إلى فلسفة طبیعیة 

عن قوامھا ثنائیة البشر والطبیعة، ورموز الطبیعة التي تقول لنا بأبجدیتھا كل شيء وتعبر

والتوحید بین الطبیعة و اإللھ ھا وال نراھا وعن كل عالقات البشر وأحوالھم،أشیاء نحسّ 

واإلنسان
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اً أم أحالماً واعیاً ما كان منھا إبداعیالتمادي في الخیال والتصورات، سواءٌ - 3

و ـــب وھروب إلى عوالم متخیلة ولمن الواقع المخیّ ذلك نفورٌ ومردّ . وھلوسات ونزواتٍ 

فالصور واألخیلة األصلیة التي تستخدمھا ..كانت عوالم الجن والخرافات وعرائس الشعر

11.لغة األحالم، ولغة التنبؤ الشعري توجد في الطبیعة التي تحیط بنا

التعبیر بالرمز الجدید الموحي، ألنھ یناسب األجواء الغامضة التي یصعب- 4

ني الكثیرة ویوحي بانطباعات دون حاجة إلى تحدیدھا وإیضاحھا، إن الرمز یوجز المعا

.ة والمشاركة مع الشاعرمن النشاط والفعالیّ تفصیل وبیان، ویخلق لدى المتلقي جواً 

منھم رؤیتھ الرمزیة و عالمھ ولكن رموزھم كانت شفافة سھلة مستساغة؛ وكان لكلٍ 

األفعىاقیة و المعبد والسي كان یكثر من رموز الكھف والبرج والزورق والخاص، فشیلّ 

و ھوغو یغوص في الرموز ؛وموكیتس كان یرمز بالقمر والعندلیب والمعبد والنّ ؛والصقر

إلى كان ھنالك عودٌ اً مبالمھابة والجالل والرھبة؛ وعمواألسطوریة والطبیعیة المملوءة

إلى المنابع الصافیة ة، إنھ عودٌ یختلف عن تناول الكالسیكیّ أساطیر الیونان لكن بتناولٍ 

.والعفویة والبدائیة عند ھومیروس

معتدل، لشعورھم بأن األطر الموسیقیة القدیمة لمتحرر الوزن والقافیة إلى حدٍ - 5

جدیدة تناسبھا وتسعھاتعد تتسع لتوثباتھم الشعریة الجدیدة، وال بد من أطرٍ 

18ص. الرومانتیكیة. عن محمد غنیمي ھالل- 11
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:التمییز بین األدب الحدیث و المعاصر

بان،ذإن الحدیث والمعاصر توأمان یتجا

فكلمة حدیث بمعنى جدید كلمة مرنة جدا فما یكون حدیثا الیوم یصبح قدیما في 11

أما كلمة معاصر فتخضع كذلك لنفس الترتیب الزمني، فما ھو معاصر الیوم ال . المستقبل

یكون معاصرا في المستقبل، حتى ولو مرت مائة عام حیث یمضي ھذا الزمن أي المعاصر 

و بالتالي یفقد ھذا المفھوم معناه فكلتا الكلمتین تخضعان لنفس ویحل بدیال عنھ زمن آخر،

رى أن ھنالك فرقا شاسعا بین المدلولین الحدیث نوس الزمني لكننا لو أمعنا النظر الناق

والمعاصر، وال شك أن األول أوسع مجاال وأعمق مدى من الثاني، فیمكن اعتبار كل ما ھو 

.یكون معاصرارورة معاصر حدیث ولیس كل ما ھو حدیث بالض

وقد حدد مؤرخو األدب العربي فترة الحدیث من حیث الزمن بدخول الفرنسیین لمصر عام 

ثمانیة وتسعین و سبع مئة وألف الموافق لثالثة عشر و اثنین ومائة ألف ھجري إلى ما شاء 

أن هللا من عصور المستقبل، وھي الفترة التي تصادف حملة نابلیون على مصر إذ یعتبرون 

األدب الحدیث كان من تلك الفترة وآخرون یرون أن الحدیث یبدأ منذ اكتشاف المطبعة أثناء 

دایة عشرینیات القرن العشرین، بھذه الحملة أي حملة نابلیون، أما المعاصر فحددوه ب

ویقاس المعاصر أحیانا بمتوسط عمر اإلنسان ویقصد بھا لحظة التزامن مع الواقع 

12.یث ماضیا بالنسبة للمعاصرر الحدواألحداث ولھذا یعتب

لیبیا، تونس ، بدون طبعة ، ي في نقد األدب ، الدار العربیة الكتاب ، نسلأاألسلوبیة و األسلوب نحو بدیل : عبد السالم المسدي- 11
13، ص 1977سنة 

- (1) تطوره ، معالمھ الكبرى مدارسھ -تاریخ األدب الحدیث : حامد حنفي داود -
6، ص 1993دیوان المطبوعات الجامعیة ، بدون الطبیعة ، سنة -12
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:نشأة الشعر المعاصر

إن التجدید في القصیدة العربیة لم یبدأ من العصر المعاصر إنما بدأ منذ العصر 

: حھ المعتضددلعباسي، یقول یحي بن المنجم في ما

نْ لُ عِ فْ تَ ُمسْ مٍ لَ أَ فُ یْ طَ 

نْ لُ عِ فْ ُمْستَ مُ لَ ي سَ ذِ بَ 

أما محاوالت التجدید في العصر الحدیث، فقد بدأت على ید مدرسة أبولو خاصة عند 

أحمد زكي أبو شادي الذي یقول في رباعیة كروان النیل والتي أھداھا إلى الشیخ سالمة 

:حجازي ولم یلتزم بھا بشطر البیت

لْ لَ مْ یَ مْ لَ وَ مْ أْ یسْ مْ لَ وَ بِ الحُ ا بِ حَّ ادِ ا صَ یَ 

لِ زِ نْ المَ اءِ نَ الفِ نَ مِ الَ مَ الجَ فُ شْ تَ رْ یَ لُ لیْ الَ 

ودِ جُ ي الوُ فِ لِ وصَ المُ نِ سَ الحَ عُ امِ سَ مَ كَ یْ لَ إِ تْ غَ صْ أَ 

ودُ عُ ى یَ دِ ُتسْ ا مَ نِ سْ حُ نْ مِ ھُ دتْ قَ ا فَ مَ نَ أكَ وَ 

األندلسیة ثم في وھكذا كان التجدید في الموسیقى منذ العصر العباسي والموشحات 

.العصر الحدیث خاصة

لم تأت قصیدة التفعیلة من فراغ و إنما من تجارب سابقة مھدت للشعر الحر الذي و

، ھذا وقد سعیتفعیلة كوحدة موسیقیة في القصیدةیقوم على وحدة ال
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من اءیدیة واالكتفاء بتفعیلة موحدة بدرواد المدرسة الواقعیة إلى التحرر من األوزان التقل

13.وحدة البیت وكذلك التحرر من القافیة الموحدة

وقد تضاربت اآلراء في اسم أول شاعر نظم القصیدة الحرة قد أورد الباحث أحمد 

قصیدة من الشعر الحر عنوانھا بعد " النقد األدبي الحدیث في العراق " مطلوب في كتابھ 

و في تلك " النظم الطلیق " تحت عنوان 1921موتي، نشرتھا جریدة العراق ببغداد سنة 

: ــالسنة المبكرة من تاریخ الشعر الحر لم یجرؤ الشاعر على إعالن اسمھ و إنما وقع ب

:و ھذا النص اقتبسھ الباحث من تلك القصیدة) ن ،ب(

بٌ رِ طْ مُ یفٌ فِ حَ ھِ یْ احَ نَ جَ ، لِ وهُ كُ رُ تْ أُ 

يامِ رَ غَ لِ 

يائِ وَ دَ ی وَ ائِ دَ وَ ھُ وَ 

يائِ قَ شَ سیرُ كْ إِ وَ ھُ وَ 

يْ كَ لِ ا الَ جً نَ غَ بَ ي الصَ افِ جَ یُ بٌ لْ قَ ھُ لَ وَ 

يْ كَ ا وَ مً آالَ اسَ سَ حْ اإلِ ألُ مْ یَ 

ُ فَ  بُ طِ عْ ي مُ ابِ بَ شَ ي لِ ْیشِ عَ نَ ، إِ وهُ كُ رُ تْ أ

ياتِ یَ حَ وَ 

اإلسكندریة، ص -5354438ر و التوزیع ت في الشعر الحدیث و المعاصر، دار الوفاء للطباعة والنش: مصطفى عبد الشافي- 13
87
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14يتِ وْ مَ دَ عْ بَ 

ظھرت بعض القصائد الحرة في المجالت األدبیة والكتب أمثال 1932وفي عام 

عرار شاعر األردن و لویس ومحمد فرید أبي حدید و محمود حسن إسماعیل وأحمد باكثیر

:عوض و بدیع حقي و ھذا مقطع منھا

ھمَ سْ نَ يُ أَ 

ةٌ یلَ لِ ق عَ فَ الخَ ةُ وَ لْ حُ 

ھ مَ غْ نَ اتِ یَ ي طَ فِ ةَ شَ عْ الرَ قُ رِ ھْ ھ تُ مَ حْ رَ وَ نٍ یْ ي لَ فِ اقُ رَ وْ األَ حُ سَ مْ تَ 

يكِ بْ أَ ابِ غَ ي الْ ا فِ نَ أَ وَ 

ةٌ یلَ لِ ظَ دٌ یاعِ وَ مَ ا وَ مً لْ حُ وَ اعَ ضَ الً مَ أَ 

ةِ یلَ حِ النَ نِ صْ الغُ ةِ رَ فْ صَ نْ مِ تْ بَ رَ ھَ دْ قَ ىنَ و المُ 

يكِ حْ مُ ظلُ الِ امَ ھَ وَ ورَ ي النُ حِ مْ َفأَ 

15ةِ یلَ خِ ي البَ امِ ھَ وْ أَ ي وَ اسِ وَ سَ وَ ضُ عْ بَ 

وكانت البدایة األولى القصیدة الشعر الحر على ید صالح الشرنوبي الذي تبث لنا 

"أطیاف"ون الجدید فقد نظم قصیدة بعنوان بالدراسة أنھ أول من نظم في ھذا اللثبت لنا 

:جاءت من تفعیلة مفاعلتن في بحر الوافر یقول فیھا

15، ص 1997سنة 10یروت لبنان ، طب،دار العلم للمالیین،ضایا الشعر المعاصرق: نازك المالئكة - 14

15نفس المرجع ، ص -15
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ا رَ جَ وا الغَ رُ كَ نْ ا أَ رً جْ فَ قَ رَ ا أشْ ذَ إِ نْ مَ ِدمُ انَ أَ 

اءُ مَ لُ الظُ تْ قَ بَ طْ أَ نْ أَ وَ 

مٌ اھِ وَ لْ بَ لِ اقٌ یثَ مِ اءُ مَ لُ الظُ وَ 

16یدٍ اشِ نَ األَ اءُ كَ بُ وِ فْ لصَ ا لِ مً تَ أْ وا مَ امُ قَ أَ 

لنازك وفي كتاب قضایا الشعر المعاصر 1945وھذه القصیدة كتبھا الشاعر سنة 

في العراق ومن العراق بل 1947تقول إن بدایة حركة الشعر الحر كانت سنة .17المالئكة

:من الوزن المتداركالكولیرامن بغداد نفسھا وأول قصیدة حرة الوزن تنشر قصیدتي 

رُ جْ الفَ عَ لَ طَ 

ینَ اشِ ى المَ طَ خُ عِ قْ ى وَ لَ إِ غِ صْ أَ 

اونَ رُ شْ عِ ، اتٍ وَ مْ أَ ةُ رَ شَ عَ 

لِْلَباِكیَناخْ صِ ، أَ ِص حْ تُ الَ 

ینِ كِ سْ المِ لِ فْ الطِ تَ وْ صَ عْ مَ سْ اِ 

دُ دَ العَ اعَ ی ، ضَ تَ وْ ی مَ تَ وْ مَ 

دُ غَ قَ بْ یَ مْ ی ، لَ تَ وْ ی ، مَ تَ وْ مَ 

اإلسكندریة، ص -5354438في الشعر الحدیث و المعاصر، دار الوفاء للطباعة والنشر و التوزیع ت : مصطفي عبد الشافي- 16
87

88نفس المرجع ، ص -17
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ونٌ زُ حْ مَ ْنُدُبھُ یَ دُ سَ جَ انٍ كَ مَ لِ ي كُ فِ 

تُ مْ صَ الَ ءٍ الَ خُ إِ ةَ ظَ حْ لَ الَ 

تِ وْ المَ فُ كَ تْ لَ عَ ا فَ مَ َھَذا

تُ وْ المَ تُ وْ المَ تُ وْ المَ 

.تُ وْ المَ بُ كِ تَ رْ ا یَ و مَ كُ شْ تَ ةُ یَ رِ شَ و البَ كُ شْ تَ 

وفي . 1947نشرت ھذه القصیدة في بیروت ووصلت نسختھا بغداد في أول كانون األول 

وفیھ ) أزھار ذابلة(النصف الثاني من الشھر نفسھ صدر في بغداد دیوان بدر شاكر السیاب 

ق علیھا في الحاشیة وقد علّ ) ھل كان حبا ( الرمل عنوانھا قصیدة حرة الوزن لھ من بحر 

:بأنھا من الشعر المختلف األوزان والقوافي و ھذا نموذج منھا یقول 

ينِ أَ بُ الحُ ونُ كُ یَ لْ ھَ 

ي نِ مَ لتَ ا لِ دً بْ عَ تُ بِ 

اتِ یَ نِ مْ األَ حُ ارَ طْ اَ بُ الحُ وَ ھُ مْ أَ 

ُ قَ تِ لْ و اِ  اةِ یَ الحَ انُ یَ سْ نِ وَ رِ غْ الثَ بِ رِ غْ ء الثَ ا

اءُ شَ تِ نْ اِ نِ یْ ي العَ فِ نِ یْ العَ اءُ فَ تِ خْ اِ وَ 

یرٍ دِ ھَ ي ي فِ نِ فْ یَ دَ َعاالِ ثیَ نْ اِ كَ 

19
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18.یرِ دِ ي غَ فِ لٍ ظِ كَ وْ أَ 

، وما د ضمنتھ مجموعة من القصائد الحرةصدر دیوان شظایا و رماد و ق1949وفي سنة 

كبیرة في صحف العراق وأثیرت حولھ مناقشات كاد ھذا الدیوان یظھر حتى قامت لھ ضجة 

.حامیة في األوساط األدبیة في بغداد

صدر في بیروت دیوان أول لشاعر عراقي جدید ھو عبد 1950وفي مارس 

ان ، تال ذلك دیوة و شیاطین وفیھ قصائد حرة الوزنالوھاب البیاتي وكان عنوانھ مالئك

یاب ، البدر شاكر الس) أساطیر ( صدر ، ثم 1950شاذل طاقة في صیف لالمساء األخیر 

19.وتتالت بعد ذلك الدواوین 

مظھرا أقوى حتى راح الشعراء یھجرون أسلوب تتخذومن ھنا راحت دعوة الشعر 

20.اطعا لیستعملوا األسلوب الجدید القصیدة العمودیة ھجرا ق

ة فأصبحت القصیدة تعتمد على مجموعة من التوافقات والمتضادات ثبت في القصید

بمھارة ولقد ساعد ذلك أنھا تتحدث أكثر ما تتحدث عن الحاالت الضاغطة كالغربة والموت 

21.والنفي والھوان والحریة واألسر

36، ص 1997، سنة 10قضایا الشعر المعاصر ، دار المالیین ، ط: نازك المالئكة -18

37نفس المرجع ، ص -19

114، ص 1985، سنة 2ھذا الشعر الحدیث ، دار لبنان للطباعة والنشر ، بیروت ، ط: عمر فاروخ -20
16اء للطباعة والنشر و التوزیع، القاھرة، بدون ط و سنة، ص بفي النص الشعري، العصر الحدیث، دار القعبده بدویة دراسات -21
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: مظاھر التجدید في الشعر المعاصر 

ارات فكریة ومذاھب أدبیة، اسع عشر إیذانا بظھور تیّ اني من القرن التّ صف الثّ نّ كان ال

یة عبیریة وآلیاتھا الفنّ تباینت بذلك أشكالھا التّ ف"اتھا الفكریة عت مرجعیّ وتنوّ دت مشاربھا تعدّ 

تي ال وفق أسس شعریة، رأى فیھا أصحابھا القدرة على حمل تجارب العصر الجدیدة الّ 

عراء إلى اإلعالن عن ضرورة ى ببعض الشّ دا أمّ م22قلیدیة على حملھاتقوى األشكال التّ 

.جدیدةاستحداث أشكال شعریة 

اعر المعاصر أن یجدد في طرق تعبیره وأدواتھ روري على الشّ ومن ھنا أصبح من الضّ 

ر من القیود واألشكال القدیمة ھما حرّ مرد والتّ ات العصر، فكان التّ یة، تماشیا مع مستجدّ الفنّ 

جدید في القصیدة العربیة المعاصرة أولى مداخل ھذا العھد الجدید وقبل أن نبین مظاھر التّ 

.جدیدأن نقف وقفة حول مفھوم التّ ودّ ن

:جدیدمفھوم التّ 

یثور من ا ثمّ ذي یبدأ أصولیّ ار الّ تیّ األول ھو الّ . ارانجدید تیّ حول والتّ لتّ لقد الحدیث أنّ یرى النّ 

زمنلكلّ ذي یعترف بأنّ جدید ھو الّ وع من التّ داخل األصولیة وھذا النّ 

دراسة، من منشورات ) قراءة في المكونات و األصول(عبي في تشكیل القصیدة العربیة المعاصرة راث الشّ كاملي بلحاج، أثر التّ - 22
.12، ص 2004اب العرب، دمشق، حاد الكتّ اتّ 
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ال حقیقیا عن ر في األصول تغییرا جذریا یعتبر تحوّ یغیّ ذي اني ھو الّ والثّ . خصوصیاتھ

عبیر، وأدوات ھذا وطرائق التّ قالید المتداولة والمرتبطة بشكل الفنّ المسار المعروف والتّ 

عبیریة المختلفة أم في ھیكلھ عبیر سواء كانت ھذه األدوات في لغتھ أم في أسالیبھ التّ التّ 

زكي العشماوي بخصوص التجدید في مجال یقول23.البنائي أم في مضمونھ الفكري

ال نستطیع أن نزعم برغم كل ما أحرزناه من تطور وتجدید قد یبلغ درجة لم تحدث ": عرالشّ 

نا تجاوزنا األشكال ذي حدث أنّ من قبل في تاریخ أدبنا العربي على اختالف عصوره، الّ 

24".اھیمفوالم

األسلوب القدیم بطریقتھ الملتزمة وشكلھ القدیم لم یعد قادرا على اعر المعاصر أنّ أدرك الشّ 

عر الحر، عر الجدید، ومن ھنا ظھرت محاوالت جادة عرفت بالشّ استیعاب مفاھیم الشّ 

عر المرسل، أو نظام كمحاولة الشّ (وكانت ھذه المحاولة أكثر نجاحا من سابقاتھا 

عر یة وحضاریة عامة في الشّ نقلة فنّ وقد تجاوزت الحدود اإلقلیمیة لتصبح) المقطوعات

عریة الجدیدة كل القیود المفروضة علیھا وانتقلت بھا ت ھذه المدرسة الشّ العربي، وقد حطمّ 

عر من الجمود إلى الحیویة واالنطالق وبدأ رواد ھذه المدرسة في إرساء قواعد ودعائم للشّ 

.الحرّ 

ص ) ن لإلبداع الشعريیطبالبا)یة، مؤسسة جابر عبد العزیز مسعود تجاھاتھم الفنّ زكي العشماوي، األدب العربي الحدیث واّ - 23
262

138المرجع نفسھ، ص- 24
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على سبیل المثال، قال الشاعر صالح عبد . وللنقاد العرب رأي واضح في ھذه القضیة

:الصبور

اد جدد ووجدت ثر ووجد نقّ عر عن النّ ز الشّ ھضة، فتمیّ ھ منذ عصر النّ ر العالم كلّ لقد تغیّ " 

ما یقولھ شعرا، اعر أن یكون كلّ وایة، وطولب الشّ ة القصیرة والرّ فنون محدثة كالقصّ 

سعت أبعاد ھ واتّ راث العربي كلّ في التّ ظر را جذریا، وأعید النّ وتغیرت صورة األدب تغیّ 

25.جربة اإلنسانیة واكتشف اإلنسان اكتشافا جدیداتّ ــال

كلفعل على الشّ جدید أصبحت أمرا ضروریا كردّ غییر والتّ معنى ھذا أن حتمیة التّ 

.القدیم

ھو شعر ذو شطر واحد لیس لھ: "وتقول نازك المالئكة حول تعریف الشعر الحر

تغییر وفق یصح أن یتغیر عدد التفعیالت من شطر إلى شطر ویكون ھذا الطول ثابت وإنما

فعل تي نادت بھا ھذه المدرسة كردّ جدید الّ ومن أھم مظاھر التّ 26.قانون عروضي یتحكم فیھ

) ج. (عرغة والشّ اللّ ) ب. (عریةغة الشّ الت اللّ تحوّ ) أ(: باشر على األشكال القدیمة، ھي م

مز األسطوريتوظیف الرّ ) ذ. (شكیل الموسیقيالتّ ) د(. ورةجدید في الصّ التّ 

109-107عر، دار العودة، بیروت، ص حیاتي في الشّ ،وربّ صالح عبد الص- 25

.142صعر المعاصر، دار العلم للمالیین، بیروت لبنان، ازك المالئكة، قضایا الشّ ن- 26
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الفصل األول ــــــــــــ الّرمز واألسطورة في الشعر المعاصر نازك المالئكة نموذجا

عر الحدیث ویتحقق فریق یدعو إلى العودة إلى لغة البكارة األولى، أي ابتكار لغة جدیدة للشّ 

اعر ھو الكائن األول یبتدع عالقاتھ ویبدأ الشّ كوین األول أي كما أنّ ذلك بمحاكاة نسیج التّ 

ة فیعبر عن تجربتھ بكلمات ھ یراھا ألول مرّ یكتشفھا بدھشة كأنّ تسمیة األشیاء بعد أن 

جوء إلى لغة جاه آخر ھو اللّ ي وظھر اتّ جاه إلى ظھور موقف ضدِّ ى ھذا االتّ متجددة أدّ 

ومن ھؤالء یوسف . عر من قلب الحیاةالحدیث الیومي دعا أصحابھ إلى استمداد لغة الشّ 

ما لم یكتب بلغة حدیثة ویستمد عبقریتھ ومعانیھ األدب ال یكون حدیثاذي یرى أنّ الخال الّ 

جده یالمس ن" اس في بالديالنّ "اس، صالح عبد الصبور مثال في دیوانھ من حدیث النّ 

: اعر قضایا معایشة اجتماعیة، یقول متألما كبیر وتعتم في نفسیة الشّ الحیاة الواقعیة إلى حدّ 

بَ ، والمُ الَ الكَ ، وَ تُ لْ ا زِ ي، مَ تِ حَ رْ ا، فَ یًّ حَ تُ لْ ا زِ مَ  27الُ عَ سُّ والابُ سِّ

اعر في فجر كلّ فالمقام ھنا مقام حدیث عن میالد جدید لنفسھ وحیویتھ یجدھا الشّ 

.یوم جدید

:التجدید في الصورة

تشكل الصورة أحد المكونات األساسیة في العمل األدبي عامة والشعر خاصة وھي لیست 

ل حسب ما یرى جابرمستحدثة فیھ بل ھي جزء من مبنى القصیدة، ب

7صالح عبد الصبور، دیوان الناس في بالدي، ص - 27
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عریة جربة الشّ ورة ارتباطا وثیقا بالتّ وترتبط الصّ 28ائم فیھابت والدّ ھي الجوھر الثّ "عصفور 

29.اللةعبیر ووجھ من أوجھ الدّ طریقة من طرق التّ "وھي 

ورة في القصیدة العمودیة ببعض القیود والقوالب الخارجیة المفروضة علیھا، ارتبطت الصّ 

في صورة جزئیة ال تخرج عن إطار البیت تھاعر یسعى إلى بلورة فكرذي جعل الشّ األمر الّ 

جزئیة محصورة في ت صورةءة جاعري وال تتجاوز أسسھ و أبعاده المألوفة ومن ثمّ الشّ 

اعر رت القصیدة المعاصرة من ھذه القیود أخذ الشّ تحرّ عندماوة والتشبیھیاناالستعارة والك

عوریة، قد تخلص من وحدة فسیة والشّ یة تتوافق وحاالتھ النّ نّ ة فیعبر عن قضایاه في صور

ورة د في بعض األحیان صوره ومشاعره وأفكاره وأطلق العنان للصّ تي كانت تقیّ القافیة الّ 

.عریةالشّ 

ھ ومشبھ بھ، ومن عر الحدیث من مجرد عالقة جزئیة بین مشبّ ورة في الشّ خرجت الصّ 

قطات الموحیة المتتالیة في قة إلى نوع من المشاھد أو اللّ د المھارة والبراعة في الدّ مجرّ 

ینما ولذلك سرعة تنقل لنا صورا متالحقة مرئیة ومسموعة، أشبھ بما نشاھده في أفالم السّ 

.بحكم كونھا مشاھد متالحقة30"المونتاج"أطلقوا علیھا كلمة 

:وع، فینشد قائالیستخدم صالح عبد الصبور ھذا النّ 

ابُ بَ ضَ وَ دُ ربَ وَ ي مِ ھْ یَ رٌ طَ مَ 

7، بیروت، ص 1992، 3قافي العربي، طنقدي والبالغي عند العرب، المركز الثّ راث الّ یة في التّ ورة الفنّ جابر عصفور، الصّ - 28

323المرجع نفسھ، ص -29
.50، المكتب الجامعي الحدیث، اإلسكندریة ص 2005، 1العاطي شلبي، دراسات في فنون األدب الحدیث طینظر عبد - 30
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31انَ یْ لَ عَ ابَ وا البَ قُ رَ طَ 

ر عن حاالت تي تعبّ ریعة المتتابعة والّ ور السّ وع من الصّ تكشف ھذه األبیات عن ھذا النّ 

ذھنیة وعن رؤیة تفصح عن نفسھا من خالل ھذه الومضات الخاطفة في خطوط سریعة 

ةھا حیّ ولكنّ 

:الموسیقيشكیل التّ 

ھا عر العربي المعاصر وأشدّ یة بروزا في الشّ نّ واھر الفعریة من أكثر الظّ الموسیقى الشّ تعدّ 

تي كانت تنحصر عند القدامى في الوزن والقافیة والبحور جدید والّ ارتباطا بمفھوم التّ 

عر فظھرت غییر في الشّ الحاجة إلى التّ اعر المعاصر نفسھ في أمسّ وقد وجد الشّ . الخلیلیة

لم "ین إسماعیل في رأي عز الدّ " غییرأن ھذا التّ إالّ "غییر ھذا التّ ة في سبیل محاوالت جادّ 

ما كان جوھریا شامال وكان تشكیال جدیدا للقصیدة العربیة من یكن جزئیا أو سطحیا وإنّ 

32.حیث المبنى والمعنى

ین دّ كان دافعھ الحقیقي، في رأي عز الما عراء وإنّ غییر لم یكن نتیجة عجز الشّ ھذا التّ إنّ 

فسیة أو شكیل الموسیقي في مجملھ خاضعا خضوعا مباشرا للحالة النّ جعل التّ "اعیل، إسم

اعر، فالقصیدة في ھذا االعتبار صورة موسیقیة متكاملة، تي یصدر عنھا الشّ عوریة الّ الشّ 

ذي یساعد على تنسیق المشاعر تتالقا فیھا األنغام المختلفة وتفترق محدثة نوعا من اإلیقاع الّ 

33.ةتتّ المشواألحاسیس 

24اس في بالدي، دار العودة بیروت، ص صالح عبد الصبور، دیوان النّ -31

62، ص 1972، 2طیة والمعنویة، دار العودة بیروت،عر العربي المعاصر قضایاه وظواھره الفنّ ین إسماعیل، الشّ عز الدّ -32
.63المرجع نفسھ، ص - 33
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ة القصیدة بنیة إیقاعیة خاصّ الموسیقى القصیدة العربیة المعاصرة قائمة على أساس أنّ إنّ 

ة المطلقة كما كان اعر المعاصر بالحریّ اعر بذاتھ، فقد تشبث الشّ نة للشّ ترتبط بحالة معیّ 

اعر حرة ال روح الشّ إنّ : "ابيلھ أدق تمثیل قول أبي القاسم الشّ یرفض التقید وھذا ما یمثّ 

شد الھائم نّ ماء، والموجة في البحر والائر في السّ تطمئن إلى القید وال تسكن إلیھ، حرة كالطّ 

.طرفعیلة في السّ اعر حرا في استعمال عدد التّ وأصبح الشّ 34.ة فسیحةفاق الفضاء، حرّ آفي 

ل تعدیال جوھریا علیھا ھ أباح لنفسھ أن یدخعر الحر لم یلغ الوزن وال القافیة، لكنّ الشّ نّ إ

تي كان اإلطار القدیم یقف أمام تحقیقھا، وھذه اعر لنفسھ ذبذبات لمشاعره الّ ق الشّ ى یحقّ حتّ 

رات حضاریة جدیدة لمتغیّ ما ھي نتیجة رات التي طرأت على شكل العربي وموسیقاه إنّ غیّ التّ 

.طرأت على المجتمع

:مز األسطوريتوظیف الرّ 

من أبرز ": ین إسماعیل في قولھه عز الدّ یة، وھذا ما أكدّ واھر الفنّ الظّ مز من أبرز الرّ یعدّ 

مز ف للرّ عر الجدید ظاھرة االستخدام المكثّ تي لفتت االنتباه في تجربة الشّ یة الّ القضایا الفنّ 

غة مز یقوم على إخراج اللّ ، فالرّ 35اعر إلیصال فكرتھ إلى القارئكأداة تعبیریة استعملھا الشّ 

النفس إذا وقفت على ألنّ "واصل وإدخالھا في الوظیفة اإلیحائیة األولى وھي التّ من وظیفتھا 

.تمام المقصود لم یبقى بھا

160، ص مزیةز والرّ ي، نقال عن محمد فتوح أحمد، الرمّ بامن كلمات الشّ -34
194یة والمعنویة، ص عر العربي المعاصر قضایاه وظواھره الفنّ عز الدین اسماعیل، الشّ - 35
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انتباه المتلقي وجعلھ متعطشا ر شدّ خیّ تّ ا إذا أجھد المبدع نفسھ في الشوق إلیھ أصال أمّ 

36.لمتابعتھا

مز ھو اإلیحاء، أي التعبیر الغیر الرّ : "یعرفھ قائاللز فنجد غنیمي ھالمّ ردت مفاھیم التعدّ 

مز ھو غة في دالالتھا، فالرّ تي ال تقوم على أدائھا اللّ ة الّ فسیة المستمرّ واحي النّ المباشر عن النّ 

فسیة ال عن طریق د المشاعر عن طریق اإلثارة النّ ات واألشیاء بحیث تتولّ الصلة بین الذّ 

:ل المثالعلى سبی37."میة والتصریحسالتّ 

نينّ أي بِ نِ رُ بِ خْ یُ امِ ا العَ ذَ ھَ اءُ تَ شِ 

اءٍ تَ شِ اتَ ا ذَ یدً حِ ي وَ ضِ قْ أَ سَ 

38.اءُ بَ ى ھَ ضَ ي مَ اتِ یَ حَ نْ ى مِ ضَ ا مَ مَ نّ أَ وَ 

استمد شاعرنا رموزه من الطبیعة، فھو یتخذ فصول السنة " في ھذه القصیدة أغنیة للشتاء

رموزا لحاالت الشعور النفسیة، فالشتاء یوحي ببرودة العواطف والمشاعر والخریف ینذر 

.بذیولھا والصیف یشیر إلى یقظتھا

عر عن قضایاه ومواقفھ ار من خاللھ الشّ عر العربي وجد في األسطورة متنفسا یعبّ والشّ 

اعر المعاصر ومصدرا من مصادر إلھامھ ومجاال من مجاالت إبداعاتھ، ومعنى ذلك الشّ 

،ما أراد أن یخط قصیدةخذ من األسطورة جسرا یرتقي إلیھ كلّ اتّ 

، بیروت 1حدة، طاتي، دار الكتاب الجدیدة، المتّ یّ باب، نازك، الّسیّ العر العربي الحدیث، اع في الشّ نمز والقمحمد الكندي، الرّ -36
34، ص 2003

.298، ص3غنیمى ھالل، األدب المقارن، دار العودة بیروت ط- 37

15ور، الدیوان، ص بّ صالح عبد الص- 38
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:نازك المالئكة-نبذة عن حیاة الشاعرة 

:حیاتھا

سنة ثالثة وعشرون تسع مائة وألف ھي السنة التي أنجبت فیھا الشاعرة العراقیة

وتبنتھا العراق كلھا ، نشأت على طلب العلم المجددة التي احتضنتھا بغداد بین أحضانھا ، 

واألدب ، فقد ترعرعت على ید والدتھا الشاعرة سلمى عبد الرزاق أم نازك المالئكة وأبیھا 

واسع على اكتمال ثقافتھا صادق المالئكة وقد ساعدتھا ظروفھا من حیاة رغدة واطالع

بدار المعلمین العالیة و تخرجت ومعرفتھا ، وعند االنتھاء من دراستھا الثانویة ، التحقت 

.منھا سنة أربع تسع مائة و ألف بدرجة امتیاز

سافرت إلى الوالیات المتحدة لتتمكن من االنجلیزیة ، عام خمسون تسع مائة وألف كما 

األمریكیة ، عملت تحصلت على شھادة الماجستیر في األدب المقرن من جامعة وكنسن

العراق في مؤتمر األدباء العرب ة بجامعة البصرة ومثلتكمساعدة كأستاذة في كلیة التربی

39الذي انعقد في بغداد سنة اثنان وستون تسع مئة وألف

أتقنت و أجادت اللغات االنجلیزیة ، الفرنسیة ، واأللمانیة والالتینیة وتعد نازك المالئكة من 

رواد الشعر الحر في العراق ، فكلما ذكر الشعر الحر في مجالس

295ص 2003موسوعة أمیرة الشعر العربي، دار أسامة للنشر و التوزیع، األردن عمان، ہون طبعة، سنة : أحمد أبو شاور- 39
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المتخصصین إال وذكر اسمھا بجانب السیاب ، فھي اسم المع في سماء الشعر

40.الحدیثالعربي

:أشھر مؤلفاتھا

ذكرنجد مجموعة من الدواوین ونالمؤلفات التي رسمت بھا حیاتھا ومن جملة

:منھا على سبیل الذكر ما یلي

:دیوان عاشقة اللیل

یوان من النمطدوھو ال: ألفوقد صدر عام سبع وأربعون تسع مائة و

الرومانطیقي ولقد أسھمت باإلضافة إلى ذلك إسھاما ایجابیا في تطویر القصیدة العربیة في 

واللغویة والفكریة موضوعھا وبنائھا، كما قامت بمجھود نقدي حول بعض القضایا الفنیة

:تقول" عید اإلنسانیة " ومن بین قصائد ھذا الدیوان 

ق جدیدٌ وْ الشَ نَ مِ نٌ حْ ي لَ مِ ي دَ فِ 

شیدٌ نَ يَ الَ وَ ي حَ الِ جَ المَ وَ 

ودٌ عُ سُ وَ امٌ سَ تِ بْ اِ ي ھو تِ لَ یِ لَ 

ودُ جُ الوُ اهُ نَ غَ ق فَ فُ األُ بِ طافَ 

295المرجع نفسھ ، ص - 40
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یدٌ عِ سَ نُ حْ ي لَ تِ ارَ یثَ ا قِ یَ يَ ھَ 

ودٌ عُ يَ ، ھِ يٌ حْ وَ يَ ، ھِ رٌ عْ شِ يَ ھِ 

یدٌ عِ مِ الَ عَ لْ لِ ةُ لَ لیْ الَ هِ ذِ ھَ 

41یدُ حِ الوَ مُ لْ ي، الحُ تِ ارَ یثَ ا قِ یَ يَ ھَ وَ 

:دیوان شظایا ورماد

قد صدر عام تسع وأربعون تسع مائة وألف ونجد في دیوانھا ھذا أنھا قد تخلصت من داء و

الحساسیة واالنفعال ، واتضحت لدیھا معالم فلسفیة قد انتھجتھا في كل قصیدة من ھذا 

" الكولیرا"قصائد ھذا الدیوان الدیوان ، فأصبح العالم في نظرھا فارغا رھیب ومن بین 

:تقول

لُ یْ اللَ نَ كَ سَ 

اتِ نَ ى األَ دَ صَ عِ قْ ى وَ لَ إِ غِ صْ أَ 

620، ص1979، سنة 1بیروت ، ط- دار العودة-المجلد األول -نازك المالئكة ، دیوان - 41
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اتِ وَ مْ ى األَ لَ ، عَ تِ مْ الصَ تَ حْ ، تَ ةِ مَ ُظلْ ق المْ ي عُ فِ 

انُ یَ لْ عَ ادٍ ؤَ فُ الِ ي كَ فِ 

42انِ زَ حْ األَ نِ اكِ السَ وخِ ي الكُ فِ 

:دیوان قرارة الموجة

طورھا الشعري، وفیھ نجد أسع مائة وألف وفي ھذا الدیوان بدسبع وخمسون تصدر عام و

الشاعرة قد أثقلت ألفاظھا برموز ومدلوالت كبرى مع بساطة في

:ھي من ضمن ھذا الدیوان" الشھید"وقصیدة 43التراكیب والصور الفنیة

یقمِ العَ لِ یْ ى اللَ جَ ي دُ فِ 

ایمً شِ ھَ هُ وقُ لْ أَ انُ وَ نشْ الِ ھُ سُ أْ رَ 

ایمَ رِ ي الكَ افِ الصَ ھُ مَ دَ وا اقُ رَ أَ وَ 

یقِ رِ ار الطَ جَ حْ أَ قَ وْ فَ 

ةِ یمَ رِ الجَ یلُ ابِ قَ عَ وَ 

ودِ مُ العَ رَ ھْ ا ظَ ھَ اءَ بَ عْ وا أَ لُ مَ حَ 

138، ص1974، السنة 2دار العودة بیروت ، ط -دیوان المجلد الثاني : نازك المالئكة42

37، ص 1997من مالمح العصر، مكتبة القاھرة، بدون طبعة، سنة : الدین إسماعیليمح43

36



)نموذجا(المالئكةنازكالمعاصرالشعرفيواألسطورةالّرمزــــــــــــــــالثانيالفصل

ودِ حُ لْ ا لِ امً عَ طَ ةُ وْ قَ لْ أَ مَ ثُ 

44ةٌ یمَ نِ غَ ا وَ اعَ تَ مُ وَ 

عام ثمانیة وستون تسمع مائةصدر" شجرة العمر كما نجد لھا دواوین أخرى مثل 

أغنیة " مأساة الحیاة"خر بعنوان آو" بالصالة و الثورة" و ألف ، ودیوان آخر باسم 
".الموت

:ومن أشھر الكتب التي ألفتھا نازك في مسیرتھا النقدیة واألدبیة نجد

:رقضایا الشعر المعاص

حاولت نازك بشكل الذي یرد علیھ و أشھر وأكثر إسھاما في القضایا الفنیة واللغویة ، ولقد

الشعر الحر ، والذي عرف بشعر التفعیلة سنة سبع وأربعون تسع مائة وألف فذكرت أربعة 

45شروط استخرجتھا وفصلتھا كي تجعل الفضل لھا وحدھا في ابتكار ھذا النوع من الشعر

:الشعر على محمود طھ

نواتھ محاضرات ألفتھا في معھد " قضایا الشعر المعاصر " وھو كتاب یلي مباشرة كتاب 

الدراسات العربیة بالقاھرة

236المرجع نفسھ ، ص -44
37العصر ، ص من مالمح : محي الدین إسماعیل - 45
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أشعار نازك المالئكة تلمس أنغاما حزینة ، تبعت الشجن في النفس وتشق عن

نفسیة ملیئة بالكآبة و القلق و عن نظرات قائمة متشائمة ال ترى من الوجود

وتجلیات إنسانیة تمثل قمةجانبھ األسود ونلمس كذلك من وراء أشعارھا مالمح إال

.الترف الصادر عن نظافة القلب ووضوح الرؤیة

40
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ر أسود بمجملھ و قلبا ورافقت ظاللھا سیرتھا الشعریة وسیرورة قصائدھا ، فشعرھا شع

.الرجاء والفرحلآللئتنبض فیھ 

بمثابة رسم بیاني زماني متطور من مأساة الحیاة"ترى الشاعرة أن ھذا الدیوان 

إلى أغنیة اإلنسان تحاول فیھ أن تخرج من شرنقة الموت إلى نبض من األمل لكن ھذا 

46.مستورا كنار خفیة تحت رماد كثیفالنبض یبقى خافتا و

فالبحث الطویل عن السعادة في جمیع المطارح واألمكنة یبقى بمثابة أو بمنزلة تلویحھ في 

:الفراغ تقول

ارَ رَ سَ األَ كَ رَ دْ ا أَ ؟ مَ سینَ أَ یْ تَ الَ مَ یَ فِ 

اكیھَ رِ دْ تُ يْ كَ لُ بْ قَ نْ مَ بُ لْ قَ 

امَ یَ ي األَ مِ ھَ فْ تَ نْ لَ اةُ تَ ا فَ ا یَ فً آسَ 

47ایھَ لِ ھَ جْ تَ نْ أَ ي بَ عِ نَ قْ تَ لْ فَ 

:وتضیف قائلة

نْ مِ تُ مْ ھِ ا فَ مَ اةُ تَ ا فَ ي یَ سِ أْ یَ فَ 

نازك المالئكة ، شاعرة و رائدة و قیثارة حزینة ، : ، طبعت بمطابع الشروق بالقاھرة ، اسم المقال 2003، مارس 532مجلة العربي العدد -46
85د فضل ، ص اصاحب المقال جھ

22الدیوان، المجلد األول ، ص : نزك المالئكة - 47
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اءُ جَ الرَ یمَ فِ ا فَ ھَ ارَ رَ سْ أَ لُ بْ قَ 

ایَ نْ دُ ى اللَ إِ ُئ جِ تَ ألُ بْ قَ نْ مِ اءَ جَ 

48وادُ ابَ لوا وَ اُ زَ مَ ثُ ینٌ یِ َال مَ 

س ، ألیأس بل و كأنھا تأمر نفسھا بالیالمتمعن لھذه األبیات یحس وكأنھا دعوة ذاتیة لف

فالیأس عندھا رمز عن العجز في حل مبھمات الحیاة والموت بمعنی عجزھا عن فھم 

ما یجعل الرعب من الحیاة كالرعب من الموت جزءا من عجزھا عن فھم الحیاة ، و ھذا

الموت أساس الرؤیا في شعرا لشاعرة ، الرعب المدمر الخالیا الحیاة واألزھار والطبیعة ، 

الشر كما تصفھافالحیاة زراعة األشواك ونبع اآلثام ، وملھمة

:في ھذه األبیات

نِ زْ الحُ وَ وعٍ الجُ لٍ عْ فِ ي بِ رِ دْ یَ سَ یْ لَ 

اءُ تَ شِ لُ كُ اخِ وَ كْ األَ لِ ھْ أَ ، بِ 

جِ رَ ى المَ رَ ثُ وجُ لُ الثُ رُ مْ غْ ا تَ مَ ینَ حِ 

اءِ وَ جْ األَ فُ اطِ وَ ى عَ غَ طْ تَ وَ 

22المصدر نفسھ ، ص- 48
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:و تقول

حِ مْ القَ ولَ قُ حُ وجُ لُ الثُ نُ ْدفَ ا تُ ھَ ینَ حِ 

حِ الَ الفَ بِ اهُ تَ مَ حْ ا رَ یَ 

ىارِ یَ الحَ اعُ یَ الجِ خُ رُ صْ ا یَ مَ ینَ حِ 

49احِ بَ صَ لَ كُ اخِ وَ كْ األَ مِ َال ي ظَ فِ 

د وفي البشر السائرین سوی دال عن الكفن والریاح أناشید البفھي ترى في الثلج رمزا د

ن عبثیة قبورا والكفان المتحركة ، وال تقف عند ھذا الحد في حیرتھا بل تتعداه إلى ما بی

بول زھرة اإلنسان من جھة أخرى ، ویعتبر ھذا تشویھا ذالبحث عن الضوء من جھة و

تمجید الحیرة و الشوك في الزھر والدجى في الضوء واعتبار الوالدة جنایة األدباء للوجود ب

في الضغط على نفسھا وھي مكملة فھي تستمر" ، أما دیوان عاشقة اللیل 50على األبناء

في كؤوس مرة متعددة فان محتواھا متشابھ كانت تدیرھاإنللذي بدأت في مأساة الحیاة و 

.أو واحد و القبر والسم

:تقول فیھ

وبِ لُ القُ انِ زَ حْ ي أَ اوِ ا طَ یَ لُ لیْ الَ مُ الَ ا ظَ یَ 

106المصدر نفسھ ص -49
نازك المالئكة ، شاعرة و رائدة و قیثارة حزینة ، : ، طبعت بمطابع الشروق بالقاھرة ، اسم المقال 2003، مارس 532مجلة العربي العدد -50
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وبِ حُ ي الشُ ادِ بَ حٌ بَ ا شَ ذَ ھَ فَ اآلنَ رْ ظُ نْ أُ 

جاء یسعی تحت أستارك كطیف الغریب حامال في كفھ العود یغني الغیوب

51یبئس یعنیھ سكون اللیل في لوادي الكلی

:و تقول

ونُ كُ السُ ي وَ اجِ دیَ ا الَ ھَ تْ رَ غْ أَ فَ لُ یْ ا اللَ ھَ نَ جَ 

52ونُ تُ فُ تُ مْ الصَ الَ مَ ا جَ ھَ بُ صُ توَ 

وبُ یُ ي الغَ نِ غَ یُ ودَ العُ ھِ فِ في كَ الً امِ حَ 

53یبِ ئِ ي الكَ ادِ لوَ ي فِ لِ یْ اللَ ونُ كُ سُ یھِ نِ عْ یَ سَ یْ لَ 

فاللیل عندھا رمز الوحدة والعزلة والتأمل، كما أنھ رمز للشر والفناء، فنحن نعلم

اللیل والظالم تعم السكینة والھدوءأنھ إذا عم

:وتقول في قصیدة آدم وحواء

اھَ یْ لَ ا إِ نَ عْ فَ ا دَ نَ نَ ا أَ ْبنَ سِ حَ 

اوعً مُ دُ وَ ةً یرَ حَ شِ یْ العَ نَ مَ ثَ 

546المرجع نفسھ ، ص - 51

246ص المجلد األول-الدیوان : نازك المالئكة - 52

546لمرجع نفسھ ص ا- 53
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ىتَ حَ مُ آدَ اهُ نَ جَ َقْد َذْنبٍ يُ أَ 

ا ؟یعً مِ جَ نُ حْ نَ ابَ قَ ى العِ قَ لَ تَ نَ 

انُ دَ قْ فُ ھُ بُ سْ ا حَ نَ جَ مُ آدَ نْ كُ یَ لِ وَ 

اابً قَ عِ یلِ مِ الجَ ھْ سِ وْ دَ رْ فِ 

ضَ رْ األَ طَ بَ ھَ نْ أَ اةُ یَ ا حَ یَ ھُ بُ سْ حَ 

اابَ صَ وْ األَ عَ رَ جْ یَ ا وَ یَ حْ یَ لِ 

اودَ رُ طْ مَ ضَ رْ ى األَ تَ أَ ھُ نَ أَ ھُ بَ سَ حَ 

54اینً زِ ا حَ ارً طَ سْ مِ دِ لْ الخُ نَ مِ 

الرموز رمز منوھي -علیھ السالم - وھكذا استعملت الشاعرة في قصیدتھا اسم آدم 

التنفسیة ففي الغوص في معاني القصیدة كلھا ، فإنھا تصور لنا حالة نفسیة الحالة المتأثرة 

بمعاني الدین الحنیف ، بمعنى في حالة نفسیة مضطربة تتساءل لماذا أنزل آدم إلى األرض 

ولماذا فقد آدم الفردوس الجمیل ، وما ذنبنا نحن ،

ھفسالمصدر ن- 54
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ما إلى الحالة النفسیة المتشائمة من الدنیا ، ومن القصائد الصوفیةفالقصیدة كلھا رمز 
وقد " زنابقھ صوفیة للرسول " مثل قصیدة -وجھتھ إلى الرسول صلى هللا علیھ و سلم 

الذي نزل كما تقول على ساحل البحر في بیروت سنة أربع "أحمد" رمزت إلیھ بالطائر 
توظف الرمز الدیني لتعطي مالمح مكبرة لھا ، والشاعرة ھنا55وسبعین و تسعمائة وألف

56.دیة والنفسیة الكثیرة والمكبرةجانب من القداسة والقداسة تتعامل مع األحجام الما

:تقولإذ، أكلمة الظم" بعد عام " ي قصیدتھا كما استعملت ف

كَ رتُ صَ بْ أَ ذُ نْ ي مُ رِ اعِ ا شَ یَ امٌ عَ رَ مَ 

یبِ ئِ الكَ احِ بَ الصَ كَ لِ ي ذَ فِ 

ءَ وْ ي الضَ نِ یْ عَ لْ حِ تَ كْ تَ مْ لَ امُ عَ رَ مَ 

يوبِ طُ قُ فْ خَ یَ مْ لَ كِ تَ یَ ؤْ رُ بِ 

امُ یَ ا األَ ھَ عُ بِ تَ تَ رُ مُ ي تَ الِ لیَ الَ 

ا عوض المنظمة العربیة للتربیة و الثقافة و العلوم یتدار النشر ر-دراسات و شھادات -قضایا الشعر العربي المعاصر : عز الدین إسماعیل -55
262، ص 1988، تونس ، سنة 

58العصر الحدیث ، ص-دراسات في النص الشعري : عبده بدوي -56
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57یبُ تِ الرَ لُ مِ ا المُ ھَ نِ طْ ي بُ فِ 

:إلى أن تقول

سَ یْ لَ الضمُ رُ ي المُ تِ امَ ِابِتسَ َال إِ 

انُ یرَ ي الحِ بِ لْ قَ اتُ قَ دَ وَ يُ أ

ةِ فَ ھْ اللَ وَ تِ مْ الصَ نَ مِ لُ ظِ الَ إِ تْ سَ یْ لَ 

58نُ آمَ ي الظَ نِ فَ ي جَ و فِ دُ بْ یَ 

أالنفسیة، فعند سماعنا لكلمة الظمھنا ترمز بھا شاعرتنا إلى الحالة أفكلمة الظم

، لكن القصیدةأذھاننا العطش الذي یصیب اإلنسانللوھلة األولى، یتبادر إلى 

:، كما أنھا استعملت الطفل في قولھانفسھا المتعطشة إلى رؤیة الحبیبترمز إلى

ورِ عُ ي الشُ افِ الصَ دمَ اِ قَ لُ لِ ھُ لَ بَ َدرْ وا الحُ سِ فْ أَ 

یحٍ رِ أَ رِ حْ ي بَ فِ حِ ابِ السَ فِ ْرھَ المُ مِ الَ غُ لْ لِ 

وجِ ُثلُ الارَ رَ سْ ق أَ ارِ األبیض السَ ینِ بِ ي الجَ ذِ 

ورِ رُ المُ بَ صْ ا خَ رً ابِ ا عَ نَ یْ لَ إِ اءَ جَ اََنھُ 

601المجلد األول ، ص- الدیوان : نازك المالئكة -57
615، المصدر نفسھ. -58
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یرِ دالغَ اءِ مَ نْ مِ ھَداُ أَ ھُ أَنَ 

ولِ جُ الخَ نِ زْ حُ المُ ائِ الدَ مُ الَ الغُ كَ لِ ذَ ھُ نَ اِ 

59اینَ لَ إِ تُ وْ ا المَ اھَ قَ لْ أَ ةٌ قَ بَ نْ زَ ھُ نَ اِ 

ك الطفل القادم الصافي ذي الشعور المرھف یسبح في بحرزانھكذا تصور لنا 

الثلوج ولكنھ دائما حزین وخجول ال یعیش إال في الدموع أن أبیض الجبین مبلل بأسرار 

ل الذي یوازي حالة الشاعرة ھنا ال تتحدث عن الطفل في حد ذاتھ ولكنھا تتحدث عن الطف

ودیع وقریر ، لكنھ في الوقت ، إن الحزن الذي تعبر عنھ الشاعرة حزنخاصة من الحزن

60وراسخ فھو حزن طفل مرھف ناصعنفسھ حزن عمیق 

ذا وظفت الشاعرة الرمز في أشعارھا و ذلك ألن الرمز یسعف الشاعرة علىھك

، ذلك أنھأن یقع في آفة اإلطالق والتجریدالتعبیر عن المطلقات والمجردات دون

صور حسیة محددة تعني ما تعنیھ في ظاھرھا وتوحي في الوقت ذاتھ بحقائق

.ومضاعفات شعوریة على المستویات متعددة

520المصدر نفسھ ، ص - 59

167البنیات األسلوبیة، ص- مصطفى السعدي - 60

51



)نموذجا(المالئكةنازكالمعاصرالشعرفيواألسطورةالّرمزــــــــــــــــالثانيالفصل

إلى یوتوبیا الضائعةباب 

61ومعبر ینھي إلى المستحیل

حیث کررتھا اثنا " وظفتھا في قصیدتھا یوتوبیا الضائعة " یوتوبیا " كما نجد ھذه الكلمة أي 

:عشر مرة ، وھذا التكرار یدل على تأثرھا بھذه الكلمة ونذكر على سبیل المثال 

اءُ یَ ى الضَ قَ بْ یَ ثُ یْ ا حَ یَ وبْ وتُ یُ وَ 

62ْفلِسُ تُ وْ أَ سُ مْ الشَ بُ رِ غْ تَ الَ وَ 

:و كذلك

يمِ ي دَ فِ مٌ لْ ا حُ یَ بْ وتُ ویُ وُ 

63هِ رِ كْ ذِ ى لَ ا عَ یَ حْ أَ وَ وتُ مُ أَ 

:كذلكو

اتِ نیَ مْ ي األُ نِ ِذبُ اجَ ى تُ قَ بْ أَ سَ 

یدِ دِ الجَ يِ دِ مَ رْ السَ قِ فُ أُ إِلَى

364المجلد الثاني ، ص - یوان دال: نازك المالئكة -61
39المصدر نفسھ ، ص-62
38المصدر نفسھ ، ص-63
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یقُ فِ تَ سْ أَ الَ مُ لُ حْ أَ وَ مُ لُ حْ أَ وَ 

إِالَ ألَْحلَُم ُحْلًما َجِدیدٍ 

الِ یَ ي الخَ ا فِ ھَ انَ رَ دْ جُ لُ بَ قْ أَ 

یدَ دِ المَ اءَ ضَ فَ ا الھَ نْ عَ لُ ْسأَ أوَ 

ورِ طُ العُ ابَ كَ سِ نْ اِ ا ھَ نْ عَ لُ أَ أسْ وَ 

لیدِ الجَ امُ كَ رُ ى وَ دَ النَ رُ طْ قَ وَ 

الُ ؤَ السُ وتَ مُ ى یَ تَ حَ لُ أَ و أسْ 

یدُ شِ و النَ بُ خْ یَ ي وَ تِ فَ ى شَ لَ عَ 

بُ لْ قَ وَ وتُ مُ أَ .... وتُ مُ أَ ینَ حِ وَ 

64ایَ وبْ وتُ یُ عَ مَ دٍ عِ وْ ى مَ لَ عَ 

معناھا ال وكلمة یوتوبیا كلمة إغریقیة" یوتوبیا في الجبال" كما وظفت أیضا في قصیدتھا 

.موجودة في خیالھامكان واستعملت نازك ھذه الكلمة للداللة على مدینة شعریة خیالیة

42صالمصدر نفسھ، -64
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إغریقیة برنت وھي كلمةأنھا وظفت" األفعوان"باإلضافة إلى ذلك نجد في قصیدتھا 

:معناھا بناء ذو مسالك معقدة وأبواب ال حصر لھااألصل ،

اءٍ سَ مَ اتَ ذَ مَ ثُ 

یقٌ مِ عَ یقُ رِ ا طَ ذَ ھَ فَ ىرَ یَ سَ تَ وْ الصَ عً مَ سْ أَ 

انِ كَ المَ ودَ دُ ى حُ طَ خَ تَ یَ 

انِ وَ عُ فْ األُ ةِ مَ غْ مَ غْ لَ تَ وْ صَ ي فیھِ عْ تُ نْ لَ 

انِ مَ الزَ یمِ دِ ي قَ فِ دٌ یَ ھُ تْ دَ یَ ا شَ مَ بَ رُ يٌ خِ سَ " البرنت" ھُ إنَ 

اعِ بَ الطِ یبِ رِ غَ یرٍ مِ ألَ 

65یقَ رِ ى الطَ قَ بْ أَ وَ ... یرُ مِ األَ اتَ مَ مَ ثُ 

الخفي ، الذي یعترینا أحینا ألن قوةففي ھذه القصیدة تعبر فیھا عن اإلحساس

مجھولة جبارة تطاردنا مطاردة نفسیة ملحة وھذه القوة إما أن تكون مجموعة من الذكریات

األفعوان یطاردنا مقتھا في سلوكنا الخارجي المھم أن ھذا نلمحزنة ، أم ھي الندم ، أو عادة ا

و ھویتھ معقدة المسالك یدخلھ المرء ، "بالالبرینت" نا ذتھرب منھ إذا لنباستمرار وسدى 

66فال یملك مغادرتھ للتواء طرفھ وكثرة أبوابھ

38المصدر نفسھ ، ص- 65

26المصدر نفسھ ، ص- 66
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على خلفیة األزمات النفسیة و الظروف القاھرة التي عاشتھا العراق في تلك الفترة و من 

خالل الدراسة قمنا بتسلیط الضوء حول الرمز و األسطورة في شعر نازك المالئكة فاكتشفنا 

سواء و ذلك إذا تم عن شيء شعرا یتمیز بقوة إیحاءاتھ و دالالتھ الفنیة و النفسیة على حد 

عن تأثرھا بمختلف الثقافات العربیة و الغربیة لتزید من جمال و رونق قصائدھا ، م تإنما ی

و ھذا یدل على السمة الوجدانیة و النفسیة الناتجة عن حدة إحساسھا و رھافة مشاعرھا و 

ھذا ما أدى إلى تألق تجربتھا الشعریة ، تجربة تضرب في أعماق واقعنا المر فانعكست ھذه 

یضفي علیھ لمسة إنسانیة محملة و مقلة باآلھات التيالتجارب في شعرھا ل

. تنا من بین أھم الشعراء العرب جعلت من شاعر

لنا و أخیرا نسال هللا التوفیق و السداد إلى ما فیھ خیر و صالح
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