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املستقبل؟
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ن ��ازك املالئك ��ة �ش ��اعرة عراقي ��ة �س ��امقة م ��ن جيل
احلداث ��ة العربي ��ة الرائع ��ة الذي ول ��د بعد احلرب
العاملية الثانية ،ولقد غدا ا�س ��م ن ��ازك رمزا عراقيا
�شه�ي�را معا�ص ��را لل�شع ��ر العربي احلدي ��ث ،وهو
يك�ش ��ف ع ��ن ثقاف ��ة عميقة اجل ��ذور جلماع ��ة ذكية
وعريق ��ة تقط ��ن من ��ذ االف ال�سن�ي�ن يف واد كل ��ه
زرع و�ضرع يف ما ب�ي�ن النهرين اخلالدين .وتكاد
تكون ن ��ازك املالئك ��ة رائدة لل�شع ��ر احلديث الذي
ا�سم ��وه بـ”ال�شع ��ر احلر” ،بالرغم م ��ن �إن تقا�سما
م�ش�ت�ركا يف م�س�ألة”الريادة”بينه ��ا وب�ي�ن زميلها
ال�شاع ��ر ب ��در �شاك ��ر ال�سي ��اب ،وهي نف�سه ��ا ت�صر
عل ��ى �سبقه ��ا اياه عندم ��ا تذك ��ر يف كتابها”ق�ضايا
ال�شع ��ر املعا�صر”ب�أنها �أول من قال ق�صيدة ال�شعر
احل ��ر ،وهي ق�صيدة”الكولريا”الع ��ام � .1947أما
الث ��اين -يف ر�أيه ��ا -فهو ب ��در �شاك ��ر ال�سياب يف
ديوانه”�أزهار ذابلة”ال ��ذي ن�شر يف كانون الأول
من ال�سنة نف�سها .ول�ست هنا يف معر�ض ملثل هذه
اجلدالي ��ة الت ��ي ا�ستمرت اك�ث�ر من ن�ص ��ف قرن..
دعوين احت ��رر قليال من هذا الط ��وق ليعلن �شاهد
الر�ؤي ��ة ع ��ن بع�ض م ��ا يتذكره م ��ن ال�شواهد ،وما
ينغر� ��س يف اعماق ��ه حت ��ى االن بع� ��ض انطباعات
ولدته ��ا احا�سي�س ثمينة ال تق ��در باي ثمن ..وهذا
م ��ا وجدته عند البع�ض النادر م ��ن املثقفني العرب
الذين يعتزون مب�سريتهم وجتاربهم اخلا�صة.

ال�شاعرة عا�شقة الليل

تده�شني جدا هذه ال�سيدة الوقورة التي مل اتذكر
منها غري جبهتها العري�ضة وان�صاتها لالخرين
عندما يتحدثون واذا حتدثت اندفعت الكلمات

���س��ل�����س��ل��ة
غ� � � � ��اي� � � � ��ة
يف ال� ��رق� ��ة
واالت � � �� � � �س� � ��اق
وال��روع��ة ..مل تكن
تبت�سم اال قليال ومن كان
يراها قبل عقود خلت من الزمن،
يظنها حتمل فوق كاهلها هموم كل الب�شر ..رقيقة
امل�شاعر مرهفة االحا�سي�س ولكنها منطوية على
ذاتها وك�أنها تختزن يف اعماقها كل احزان العراق
منذ االف ال�سنني! ومن يقر�أ ق�صائدها اليوم ،تلك
التي كتبتها قبل ع�شرات ال�سنني ،يلمح كم كانت
ترتاءى لها ال�صور التي �ستتوالد يف يوم ما على
مدينتها وعلى وطنها ..مل تكن عا�شقة للنهارات
العراقية بكل ت�ألقها وبريقها ووهجها وطعم
اويقاتها حتت النخالت البا�سقات ،او عند �ضفاف
ال�شطوط ..كانت عا�شقة عربية لليل بهيم دجي
تبحث فيها عن غابة من جن��وم وان��وار واقمار
وا�صوات بعيدة لناي حزين و�سحر بغداد قدميا
ال طعم له اال يف اعماق الليل الدجية.
مل الت ��ق بال�شاع ��رة ن ��ازك املالئكة اال م ��رة واحدة
وان ��ا يف ريع ��ان ال�صب ��ا ،مل احادثه ��ا اب ��دا ،وامنا
كنت اجل�س بعيدا عنها ونظراتي ترمقها من بعيد
لأين كن ��ت ا�سمع ا�سمه ��ا دوما من اق ��رب املقربني
ونحن واياه ��ا يف �ضيافة عائلي ��ة ال�صدقاء احباء
وقدم ��اء وج ��دد ..كان احلديث كما اذك ��ر فيه �شعر
وفيه تاري ��خ و�سيا�سة وذكري ��ات وفيه نقد �ساخن
لواح ��د من احلكام العرب القدماء! ثم دار احلديث
ع ��ن ال�شعر وال�شع ��راء العراقي�ي�ن املحدثني وذكر
منه ��م  :ال�سياب والبياتي و�ش ��اذل و�سعدى وبلند

ومليع ��ة وعاتك ��ة وغريه ��م ..وان�ب�رت د .حي ��اة
�ش ��راره ،وكان ��ت ا�ست ��اذة يف االدب العربي وهي
�صديقة لنازك كي تعلمها انها تكتب كتابا يف �سرية
ن ��ازك و�شعرها ،ففرحت ن ��ازك فرحا جذال وم�ضت
االثنت ��ان يف حديث مطول جانبي مل ا�سمع منه اال
ا�سماء ق�صائد وبع�ض تواريخ مهمة..

وقفة عند �سرية نازك املالئكة :

ولدت نازك املالئكة يف عائلة ادبية ومثقفة معروفة
تقيم يف حملة العاقولية ببغداد العام  1923وذلك
ي ��وم الأربع ��اء املوافق  30م ��ن ذي احلجة 1341
للهج ��رة وقبي ��ل ب ��دء ال�سن ��ة الهجري ��ة اجلدي ��دة
بخم�س دقائق ..كان الأب رجل عملي واقعي مغرم

بال�شع ��ر واللغة العربي ��ة ودرا�سة الفق ��ه واملنطق
وال�شعر وكان ��ت االم فتاة يافعة مل تبلغ بعد ال�سن
ال�صاحلة للأمومة ،ولكنها مغرمة بقراءة الق�ص�ص
و�سري االبطال وال�شع ��ر العذري .االب يف الثامنة
والع�شري ��ن م ��ن عم ��ره ،واالم يف الرابع ��ة ع�شرة
ولكنه ��ا �شاع ��رة ا�سمها �سلمى عبد ال ��رزاق وكانت
امها قد ا�صدرت ديوانا بعنوان”ان�شودة املجد”-
هك ��ذا كتب ��ت ن ��ازك تق ��ول يف مذكراته ��ا الت ��ي لن
تن�ش ��ر بعد  !-وكتب الأب ق�صيدة يحيي بها طفلته
وي� ��ؤرخ مولده ��ا به ��ذا ال�شطر ”:ن ��ازك جاءت يف
زم ��ان ال�س ��رور» .وكانت ق�صة اختي ��ار هذا اال�سم
الرتك ��ي لت�سمي ��ة الطفل ��ة انها ولدت عق ��ب الثورة
التي قادته ��ا الثائرة ال�سورية”ن ��ازك العابد”على
ال�سلطات الفرن�سية .وكانت ال�صحف اذ ذاك تطفح
بانبائه ��ا ،فر�أى جد الطفل ��ة ان ت�سمى نازك اكرام ًا
للثائ ��رة وتيمن ًا به ��ا وقال �”:ستك ��ون ابنتنا نازك
م�شهورة كنازك العابد ان �شاء الله”.
ودر�ست يف مدار�سها ،ثم تخرجت يف دار املعلمني
الع ��ايل الع ��ام  ،1944ويف الع ��ام  1949تخرجت
يف معه ��د الفن ��ون اجلميلة”ف ��رع الع ��ود» ،لكنه ��ا
مل تتوق ��ف يف درا�سته ��ا الأدبية والفني ��ة عند هذا
احلد ،فلقد �أحبت ان تكمل درا�ستها خارج العراق،
ف�سافرت اىل الواليات املتحدة االمريكية ودر�ست
اللغ ��ة الالتيني ��ة واالدب املقارن الع ��ام  1950يف
جامع ��ة برن�س�ت�ن ،كذل ��ك در�س ��ت اللغ ��ة الفرن�سية
والإنكليزي ��ة و�أتقن ��ت الأخ�ي�رة وترجم ��ت بع�ض
الأعم ��ال الأدبية عنها ،ويف العام  1959عادت �إىل
بغداد بعد �أن ق�ضت عدة �سنوات يف �أمريكا لتتجه
�إىل ان�شغاالتها الأدبي ��ة يف جمايل ال�شعر والنقد.
التحق ��ت العام  1954بالبعثة العراقية �إىل جامعة

و�سكون�سن بامريكا اي�ض ��ا لدرا�سة الأدب املقارن،
و�أخ ��ذت باالط�ل�اع عل ��ى اخ�ص ��ب الآداب العاملية،
ف�إ�ضاف ��ة لتمر�سها ب ��الآداب الإنكليزية والفرن�سية
تلق ��ت العدي ��د م ��ن الكور�س ��ات والنم ��اذج االدبية
احلي ��ة م ��ن الأدب الأمل ��اين والإيط ��ايل والرو�سي
وال�صيني والهندي ..فاثرت نف�سها بثقافة متنوعة
وان�سانية وا�سعة املدى.
ع ��ادت ثانية اىل الع ��راق وا�شتغلت بالتدري�س يف
كلي ��ة الرتبي ��ة ببغداد ع ��ام  ،1957وخ�ل�ال عامي
19 59و 1960وعل ��ى عه ��د الزعي ��م عب ��د الك ��رمي
قا�س ��م ،ترك ��ت ن ��ازك الع ��راق لتقي ��م يف ب�ي�روت
وهناك �أخذت بن�ش ��ر نتاجاتها ال�شعرية والنقدية،
ثم ع ��ادت ثالثة �إىل العراق لتدر� ��س اللغة العربية
و�آدابه ��ا يف جامع ��ة الب�ص ��رة .ون ��ازك املالئك ��ة
�شاع ��رة وناق ��دة يف �آن واح ��د ،وله ��ا العدي ��د م ��ن
املجامي ��ع ال�شعري ��ة والدرا�س ��ات النقدي ��ة منها ما
�ضمه ��ا كتاب ومنها ما ن�شر يف املجالت وال�صحف
الأدبي ��ة� ،أما جماميعها ال�شعرية فهي على التوايل
 :عا�شق ��ة اللي ��ل � ،1947شظاي ��ا ورم ��اد ،1949
قرار املوج ��ة � ،1957شجرة القم ��ر ،1968م�أ�ساة
احلياة و�أغني ��ة الإن�سان”ملحمة �شعرية”،1970
يغ�ي�ر �ألوان ��ه البح ��ر ،1977ولل�ص�ل�اة والث ��ورة
 .1978ون ��ازك املالئك ��ة لي�س ��ت �شاع ��رة مبدع ��ة
ح�س ��ب ،بل ناق ��دة مبدعة �أي�ض� � ًا ،ف�آثارها النقدية:
(ق�ضاي ��ا ال�شع ��ر املعا�ص ��ر( ،)1962ال�صومع ��ة
وال�شرفة احلم ��راء )1965و(�سيكولوجية ال�شعر
 )1993ت ��دل عل ��ى �إنه ��ا جمع ��ت ب�ي�ن نوع�ي�ن من
النق ��د ،نق ��د النق ��اد ونقد ال�شع ��راء �أو النق ��د الذي
يكتبه ال�شعراء ،فه ��ي متار�س النقد ب�صفتها ناقدة
متخ�ص�ص ��ة .فهي ا�ستاذة جامعي ��ة لها مكانتها يف
الو�س ��ط االكادمي ��ي ،وهي فنانة  -كم ��ا يقال  -يف
ف ��ن الق ��اء املحا�ض ��رة الأكادميية يف النق ��د ،وانها
متار� ��س نق ��د ال�شعر ب�صفته ��ا مبدع ��ة منطلقة من
موق ��ع �إبداعي وخ�صو�ص ��ا ال�شع ��ر احلديث لأنها
�شاعرة المعة يف ال�شعر احلديث ترى ال�شعر بعد ًا
فني ًا ح ��ر ًا ال يعرف احل ��دود �أو القيود .وميكن ان
جن ��د من يقابله ��ا من �شاع ��رات الع ��راق املحدثات
فال�شاع ��رة د .عاتكة اخلزرج ��ي  -التي كتبت عنها
يف ن�س ��وة ورج ��ال  -ه ��ي االخ ��رى تنظ ��م ال�شعر
وتكت ��ب النقد وا�ست ��اذة يف اجلامعة ولكن جمالها
الرح ��ب هو ال�شعر القدمي .ولق ��د توالت النك�سات

واالالم على نازك عل ��ى امتداد ال�سنوات االخرية،
وا�صيب ��ت بامرا� ��ض ع ��دة وغ ��ادرت الع ��راق ومل
ترج ��ع الي ��ه حت ��ى االن ،وق ��د ظلت عا�شق ��ة لفورة
احلي ��اة حتى وهي ترقد عليل ��ة م�ست�سلمة لأوجاع
مر�ضه ��ا الأليم يف مدينة القاهرة حتى اليوم هناك
ترقد ه ��ذه املر�أة ..نتمن ��ى ان ي�شفيها الله وترجع
اىل بغ ��داد كما رجع ��ت اليها من قب ��ل عدة رجعات
لتكتب ال�شعر من وحي ما بني النهرين.

ال�صورة احلقيقية لنازك

ن ��ازك �شاعرة لي�س ��ت كاجلميع ..لقد قم ��ت باعادة
ا�ستك�شافه ��ا م ��ن جدي ��د لأكرث م ��ن مرة وان ��ا اقر�أ
�شعرها الذي يرتجم �صورا حقيقية عما يعتمل يف
دواخله ��ا واعماقها ..ان نازك اي�ضا ترتجم �صورة
حقيقية عن ال ��ذات والواقع .ويبدو يل انها برعت
براع ��ة ال ت�ضاهى ابدا يف ان تعلن للملأ عن الذات
املنطوي ��ة الت ��ي تختزنه ��ا من ��ذ طفولته ��ا املبكرة،
واي�ض ��ا عن الوح�ش ��ة واالغرتاب ال ��ذي حت�س به
ال ��ذات العراقية االك�ب�ر ..لقد توقع ��ت ان اع�صارا
م ��ن دم عا�ص ��ف �سيطغ ��ى وان ثمة �شظاي ��ا ورماد
تتحدى رك ��ود واقع مل ��ىء بالتناق�ض ��ات احلادة.
لقد اكت�شف ��ت نازك ان حياتها �سك ��ون وان ظالمها
بريق يف هم�س الع ��دم و�صراخ الوجود ..فتنادي
باعلى �صوته ��ا  :النجاة ..النجاة من ذاك ال�شعور
العمي ��ق! وزادها من االنطواء قن ��وط ال حدود او
�شواط ��ىء ل ��ه فلق ��د �صنع االحب ��اط فيها م ��ا فعل،
ف ��كل ما حوله ��ا اموات مل يدفنوا يف م ��كان ا�سمته
وادي العبي ��د الذي ترف�ضه وال تري ��د العي�ش فيه!
ف ��كل م ��ا في ��ه جثث مقي ��دة تر�س ��ف باالغ�ل�ال ازاء
متاثي ��ل ال تفارقه ��ا االع�ي�ن .لكنه ��ا برغ ��م كل ذل ��ك
فهي ال تكف عنهم اب ��دا اذ ت�سمعهم ن�شيدها العذب
ولكنهم يغط ��ون يف نوم عمي ��ق ومل يزل جمل�سها
عل ��ى تله ��ا الرمل ��ي ي�صغ ��ي اىل انا�شي ��د امها ومل
ت ��زل طفل ًة �س ��وى انها قد زادت جه�ل ً�ا بكنه عمرها
ونف�سه ��ا .وليتها مل ت ��زل كما كانت قلب� � ًا لي�س فيه
اال ال�سن ��ا والنق ��اء وكل يوم تبن ��ي حياتها احالم ًا
وتن� ��س اذا اتانها امل�ساء .اي ��ه تل الرمال ماذا ترى
ابقي ��ت لها من مدر�سة االحالم .انظر الآن هل ترى
يف حياته ��ا ملحة غ�ي�ر ن�شوة االوه ��ام؟ �آه يات ُّل ها
هي مثلما كانت ف�أرج ��ع فردو�سها املفقود� .أي كف
اثيمة �سلبت رملك هذا جماله املعبودا .انني دائما

ما افك ��ر يف الذي يكم ��ن من وراء الن� ��ص ..و�أجد
ن ��ازك هن ��ا وك�أنه ��ا تري ��د التعب�ي�ر يف ن�صو�صه ��ا
ع ��ن خفاي ��ا حقيقي ��ة �ستتحق ��ق الحق ��ا يف قاب ��ل
الزم ��ن ..خ�صو�ص ��ا يف الذي يكم ��ن يف ن�صو�ص
�شعري ��ة رائع ��ة كتبته ��ا ،مث ��ل ”:ان ��ا” ،و”م�أ�ساة
احلياة”و”عا�شق ��ة الليل”و”الكولريا”و”مرثية
ي ��وم تافه”و”ان�ش ��ودة ال�سالم”و”�ص�ل�اة
اال�شباح”و”غرباء”وغريه ��ا م ��ن الق�صائ ��د التي
ترتجم واقعا ع�صيبا حم�شو باالحداث الرتاجيدية
القا�سية!

طفولة نازك :
�سر تكوينها الالمع

اما التمرد فقد كان طبيعة فيها منذ طفولتها ..كانت
منزوية وعنيدة متم�سك ��ة ب�آرائها اىل حد ي�ضايق
معلماته ��ا وابويها ،وكان ��ت يف نف�سها مقدرة على
الكتمان وال�صمت تندر يف االطفال.
وكانت نازك املالئكة �سمراء نحيلة اجل�سم� ،سوداء
ال�شع ��ر والعين�ي�ن ال تعني بهندامه ��ا وكانت جدية
من ��ذ طفولتها تكره املزاح وي�ؤذيها ان تعاقب مهما
كان العق ��اب �شام�ل ً�ا ل�سواها .وكان ��ت حت�س ب�أنها
تك ��ره املدر�س ��ة من اج ��ل احل�ساب .انه ��ا ت�ستطيع
جي ��د ًا ان تفه ��م اللغ ��ة العربي ��ة والتاري ��خ والدين

واجلغرافية ....ولكنها ال ت�ستطيع ان ت�صطلح مع
احل�ساب .وقد طبعت حياتها وهي �صغرية بطابع
م ��ن الك�آبة والقلق وع ��دم الثقة بالنف� ��س ..ونازك
يف ال�ص ��ف الرابع وقد ب ��د�أت مظاهر الرومان�سية
واخلي ��ال وال�شعر تب ��دو عليها بو�ض ��وح ....فهي
منعزل ��ة خج ��ول حت ��ب املطالع ��ة ،وحتل ��م كثري ًا،
ث ��م ان �صحتها �ضعيف ��ة ،وهي دائم� � ًا مزكومة....
وق ��د ب ��د�أت ب ��وادر التف ��وق يف در� ��س االن�ش ��اء
واملحادث ��ة تبهر مدر�سته ��ا .كانت يف البيت خاملة
ال تفع ��ل �شيئ ًا ،وقر�أت وهي يف طفولتها الق�ص�ص
التاريخي ��ة القدمية ..وهنا ب ��زغ يف حياتها �شيء
جدي ��د ،اذ �سمعت عمتها تغن ��ي ”:الي َل قربُكِ ربوة
اخللد نف ��خ النعي ُم بها ثرى جندِ ”مل تدر نازك ملاذا
تاث ��رت بهذا البي ��ت وما بعده ..وعرف ��ت بافتتنان
وانبهار انه من جمنون ليلى احمد �شوقي…
كان ��ت الطفلة ن ��ازك رومانتيكية ج ��د ًا ،وذاع خرب
مفاده انها �شاعرة� !..أي نب�أ غريب!..
وجائت اللحظة احلا�سمة لتقر�أ ق�صيدتها اجلميلة
ويف عينيه ��ا بداي ��ة دم ��وع !..وعج ��زت خج�ل�ا
وهربت ..ولكنها ن�ضجت على مهل يف الثالثينيات
يف معرك ��ة نحوي ��ة ويف تل ��ك االيام تلته ��م الكتب
النحوية واالدبية القدمية التهام ًا .وكانت جتد لذة
هائلة يف الدرا�سة وحفظ ال�شواهد ومناق�شة ابيها
ولها ح ��ب �شديد للقامو�س يف تل ��ك االيام وتعتمد
اعتماد ًا كلي ًا عل ��ى قامو�س”اقرب املوارد”للوي�س
�شيخ الي�سوعي ،وهو قامو�س مقبول مل تزل حتبه
ثم در�س ��ت نازك على يد ا�ستاذته ��ا املعروفة ماري
عجمي واختلفت معها لأن ماري مل تعرف م�ستوى
ن ��ازك االدب ��ي واللغ ��وي ث ��م اكت�شفتها بع ��د حنق
وا�س ��اءة وعرف ��ت موهبتها وتنب�أت له ��ا مب�ستقبل
ادبي رائع قبل ان تودع العراق.
و�أخريا  :ماذا اقول؟
الب ��د ان نق ��ول ب�أن الع ��امل ال�شعري ال ��ذي انتجته
لن ��ا ن ��ازك املالئكة بحاج ��ة ما�سة للتحلي ��ل الذكي،
وه ��و ينتظر االجي ��ال القادمة لدرا�ست ��ه من جديد
وا�ستك�ش ��اف ف�ضائ ��ه بع ��د ح ��ل رم ��وزه كامل ��ة..
ويبقى عامل نازك غريب وجميل..

ف�صلة من كتاب الكاتب ّ�سيار اجلميل،
ن�سوة ورجال  :ذكريات �شاهد الر�ؤية
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من زمن التوهج

حياة ش��رارة ت��روي صفحات من
حياة نازك المالئكة

عالء الدين األعرجي

يف �أي ��ام �صي ��ف بغ ��داد القائ ��ظ اعتاد
�أب ��ي �أن يق�ض ��ي معظ ��م وقت ��ه يف
احلديق ��ة الوا�سع ��ة امللحق ��ة باملن ��زل
حتت عري�شة العنب الوارفة( .ن�سميها
قمري ��ة ،باللهج ��ة العراقي ��ة الدارج ��ة)
وظ�ل�ال النخي ��ل البا�سق ��ة املكلل ��ة
بعث ��وق) التم ��ر الذهبي ��ة والف�ضي ��ة.
ي ��زوره غالب ��ا �أ�صدق ��ا�ؤه املقربون من
�أمث ��ال امل� ��ؤرخ العراق ��ي عبدال ��رازق
احل�سن ��ي �صاح ��ب �سل�سل ��ة كت ��ب
(تاريخ ال ��وزارات العراقية) و(تاريخ
العراق احلدي ��ث) وغريها ،والأ�ستاذ/
الدكتور عبداحلميد الرا�ضي� ،صاحب
امل�سرحي ��ة ال�شعري ��ة (ث ��ورة الع ��رب
الكربي) و(ثورة العراق الكربي).

مل تفلح الدكتورة حياة رشارة يف كتابة الس�يرة الذاتية للشاعرة نازك
املالئكة لسببني أساسيني وهام وجود بعض الفجوات التي مل تستطع
أن ّ
تغطيها يف الس��ياق الزمني مثل حقبة الستينات التي ظلت مجهولة
لكاتبة الس�يرة وليس لديها إ ّال بعض املعلومات ا ُ
ملبترسة التي ال تفي
بالغ��رض املطلوب .والس��بب الثاين هو ش��حة املعلومات عن بعض
نهائيا عن
أف��راد أرستها وأقاربها .وقد أوش��كت رشارة أن تغض النظر ً
هذه الس�يرة متذرعة بالنسيان وكرثة الشواغل لكنها اقتنعت برضورة
إص��دار الكتاب تحت عنوان «صفحات من حي��اة نازك املالئكة”وليس
سرية ذاتية لها يك ال تنحرج من الفجوات الزمنية وشحة املعلومات.

عدنان حسين أحمد
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ال ب ��د م ��ن الإ�ش ��ارة �إىل �أن نازك قد ول ��دت يف 23
�أغ�سط� ��س (�آب)  .1923وق ��د �سمّاه ��ا الوالد نازك
تيمنا با�س ��م الثائرة ال�سورية ن ��ازك العابد .كانت
عائل ��ة نازك حتمل لقب اللخم ��ي حتى عام ،1760
وه ��و العام ال ��ذي مُنحت فيه العائل ��ة لقب اجللبي
بفرم ��ان �سلط ��اين وظ ��ل ه ��ذا اللق ��ب قائ ًم ��ا حتى
و�ص � َ�ف ال�شاعر عبد الباقي العم ��ري عائلتها ب�أنهم
ي�شبه ��ون املالئكة يف هدوئهم فا�ستح�سنت العائلة
اللقب اجلديد وتبنته ب�شكل دائم.
ال ننف ��ي �أهمي ��ة وت�أث�ي�ر بع� ��ض �أف ��راد الأه ��ل
والأق ��ارب على نازك ولكن تظل حياتها ال�شخ�صية
وجتربته ��ا ال�شعرية ه ��ي املح ��ور الأ�سا�سي لهذه
«ال�صفحات”�أم ��ا الإطن ��اب يف و�صف املنازل التي
�سكنته ��ا واملو�ضوع ��ات اجلانبي ��ة الت ��ي خا�ضتها
فق ��د �أثقلت كاهل الكت ��اب مبعلومات زائدة ال تلبي
حاجة القارئ اللبيب.
ال �ش ��ك يف �أنّ ه ��ذه «ال�صفحات”مكتظ ��ة بالوقائع
ت�صب يف
والأح ��داث واملعلومات ال�شخ�صية التي ّ
ال�س�ي�رة الذاتي ��ة والإبداعية لل�شاع ��رة .فالتلميذة
ن ��ازك كان ��ت حت ��ب اللغ ��ة العربي ��ة والإجنليزية
والتاري ��خ والفل ��ك والعل ��وم ولكنه ��ا كانت متقت
الريا�ضي ��ات مق ًتا �شديدًا .نظم ��ت ال�شعر املحكي
«العام ��ي» قبل �سن ال�سابعة ،وكتبت �أول ق�صيدة
بالف�صح ��ى وه ��ي يف �س ��ن العا�شرة ،كم ��ا كانت
ُتلحِّ ��ن وتغ ّني يف الوقت ذات ��ه .ت�أثرت بعدد من
ال�شع ��راء نذك ��ر منهم حممود ح�س ��ن �إ�سماعيل،
وب ��دوي اجلب ��ل ،وب�ش ��ارة اخل ��وري .ن�ش ��رت
�أوىل ق�صائده ��ا يف جمل ��ة «ال�صب ��ح» وه ��ي
درجها يف
يف �س ��ن الثالث ��ة ع�شرة ولكنه ��ا مل ُت ِ
دي ��وان «عا�شقة الليل» لأنها تنتمي �إىل مرحلة
ما قبل ال ُن�ض ��ج ،كما ن�شرت ق�صائد �أخرى يف
جمل ��ة «فتاة العراق”قبل �أن حتتفي بها جملة
«الآداب”اللبنانية املقروءة على نطاق وا�سع
يف الأو�ساط الثقافية العربية .تنطوي هذه
ال�صفحات على �شذرات مهمة ت�س ّلط ال�ضوء
على بع�ض اجلوانب النف�سية يف حياة نازك
فه ��ي �شخ�صية �إ�شكالي ��ة بامتياز ،فقد كانت
ميّال ��ة للعزلة من ��ذ طفولته ��ا �إذ كانت ت�شعر

ب�أنها خمتلفة عن �سائر الفتيات يف �سنها فال غرابة
�أن تنطوي على نف�سها يف مرحلة الطفولة وال�صبا
ولكنها بد�أت حتب ال�صداقة و ُت�سعَد ملعرفة النا�س
بع ��د �س ��ن الثالث�ي�ن .وتع�ت�رف ن ��ازك ب� ��أن فل�سفة
�شوبنه ��اور املت�شائم ��ة ق ��د �أث ّرت عل ��ى حياتها يف
مرحلة ال�شباب ت�أثريا كبريا .ثم تو�سعت قراءاتها
الفل�سفي ��ة لتمت ��د �إىل نيت�ش ��ه وج ��ورج �سانتيان ��ا
وج ��ون ديويِّ .
يو�ضح لن ��ا الت�ش ��ا�ؤم ،املُ�شار �إليه
�سل ًف ��ا� ،أنّ �أ�سباب احلزن والك�آب ��ة والأمل هي التي
تطغى على ق�صائد نازك يف الأعم الأغلب.
دخل ��ت ن ��ازك معه ��د الفن ��ون اجلميلة ع ��ام 1942
ودر�ست يف فرع العود على يد الفنان حميي الدين
حيدر ،كما در�ست التمثيل لعدة �أ�شهر لكنها توقفت
عندما تعار�ضت درو�سه م ��ع درو�س العود .وهذه
مرحل ��ة مهمة جدًا يف حياة ن ��ازك فمعظم �أخوالها
كان ��وا يعزف ��ون على الع ��ود والكمان وحت ��ى �أمها
الت ��ي مل تكن تعرف

العزف على الكمان كانت مترر �أناملها على الأوتار
قب ��ل �أن ين ��ام الأطف ��ال لكي ت�أل ��ف �آذانه ��م الأنغام
املو�سيقية وهم مل يكملوا �سنتهم الأوىل بعد!
تع ّلم ��ت ن ��ازك بتحري� ��ض م ��ن ن ��زار الإجنليزي ��ة
والفرن�سي ��ة التي مل تتقن لفظها جيدا ،كما حاولت
تع ّلم اللغ ��ة الالتينية الأمر الذي �أت ��اح لها التالقح
م ��ع الثقافات الأوروبية على وج ��ه التحديد وفتح
خميلتها ال�شعرية على �آفاق مل ت�ألفها من قبل.
توقف ��ت د� .ش ��رارة عند ق�صي ��دة «الكول�ي�را» التي
كتبتها نازك يف � 27أكتوبر (ت�شرين الأول) 1947
بينما كان ��ت ت�ستمع �إىل املذياع وه ��و ينقل �أخبار
جائحة الكول�ي�را التي �ضربت م�ص ��ر وارتفع عدد
�ضحاياه ��ا يف اليوم الواحد �إىل �ألف �ضحية وهو
رقم كارثي كبري دفعها لأن تنجز الق�صيدة يف بحر
�ساع ��ة واحدة ال غري ،وقد نظمتها ب�أ�سلوب ال�شعر
احلر ال ��ذي مل يعجب �أمه ��ا �أول الأمر حيث قالت:
«ما هذا الوزن الغريب؟ �إن الأ�شطر غري مت�ساوية،
ومو�سيقاها �ضعيفة يا بنيتي”(�ص� .)135أما
الأب الذي مل ت ُرق له هو الآخر هذه الق�صيدة
فقد ر ّد عليها ببيت �شعري يقول فيه:
(ل ��كل جدي ��د ل ��ذة غ�ي�ر �أنن ��ي /وج ��دت جديد
«املوت» غري لذيذ).
عال« :قل ما ت�شاء.
غ�ضبت نازك وقالت ب�صوت ٍ
�إين واثقة �أن ق�صيدت ��ي �ستغيرّ خريطة ال�شعر
العربي”(� ��ص .)135وق ��د �صدق ��ت نبوءته ��ا
وتر�س ��خ ا�سمه ��ا يف امل�شه ��د ال�شع ��ري
بالفع ��ل
ّ
العراقي كواحدة من روّ اد ال�شعر احلر مع نخبة
م ��ن �أقرانه ��ا املعروفني مث ��ل ال�سي ��اب والبياتي
واحلي ��دري و�ش ��اذل طاق ��ة .وب ��د�أ �صيته ��ا يذيع
عرب ًي ��ا بعد �أن �أ�صدرت «عا�شق ��ة الليل» ،و«�شظايا
ورماد».
انتبه �إليه ��ا يف بغداد ال�شاعر الربيطاين ديزموند
�ستي ��ورات فح�ص ��ل له ��ا ع ��ام  1950عل ��ى زمال ��ة
درا�سي ��ة يف جامعة برن�ست ��ون بوالية نيوجر�سي
وكان ��ت الطالبة الوحي ��دة فيها لأن ه ��ذه اجلامعة
كان ��ت خم�ص�ص ��ة للبنني فق ��ط .وقد �أف ��ادت فائدة
ج ّم ��ة خ�ل�ال وجوده ��ا يف �أروق ��ة ه ��ذه ال�ص ��رح

الثقايف الكبري.
عان ��ت نازك م ��ن جتربة مريرة حينم ��ا رافقت �أمها
�ورم يف ر�أ�سها �إىل لن ��دن .وبعد �إجراء
امل�صاب ��ة ب � ٍ
العملي ��ة توفي ��ت الأم فدفنتها هناك وب ��د�أت ت�شعر
باحل ��زن والك�آبة حت ��ى �إن طبي ًب ��ا نف�سانيًا �أ�شرف
عل ��ى عالجها وكانت هذه بداي ��ة لإ�صابتها مبر�ض
الأع�ص ��اب ال ��ذي �سيتفاق ��م يف الن�ص ��ف الث ��اين
م ��ن الثمانين ��ات .ويعوقها من الكتاب ��ة يف بع�ض
الأحايني.
�أفادت نازك كثريًا من رحلته ��ا الثانية �إىل �أمريكا،
حيث نالت املاج�ستري من جامعة و�سكون�سون يف
مدينة مادي�سون ون�شرت الكثري من املقاالت باللغة
الإجنليزي ��ة .وحينما عادت �إىل العراق عُينت عام
 1957مُد ِّر�س ��ة معيدة يف كلية الرتبية لتنتقل بعد
زواجه ��ا م ��ن الدكت ��ور عبد اله ��ادي حمبوب ��ة �إىل
جامع ��ة الب�صرة ومنها �إىل بغداد التي �أم�ضيا فيها
�سنة واحدة قبل �أن يذهبا �إىل جامعة الكويت.
تفاق ��م مر�ضه ��ا الع�صبي ف�أخذت تتن ��اول احلبوب
املهدئة التي تبع ��ث اخلمول يف �أو�صالها ومتنعها
م ��ن االنفعال ال ��ذي يحتاج �إلي ��ه ال�شع ��ر فانح�سر
ن�شاطه ��ا الأدب ��ي والفكري ومل ت�ستط ��ع الرد حتى
على ر�سائل الأهل والأ�صدق ��اء .عادت �إىل العراق
عام  ،1987ثم ك ّرمتها جامعة الب�صرة بالدكتوراه
الفخري ��ة ،لكنه ��ا مل ت�ستط ��ع الذه ��اب �إىل حف ��ل
التك ��رمي ب�سب ��ب املر�ض .ويف ع ��ام  2007توفيت
يف القاه ��رة �إثر هب ��وط حاد يف ال ��دورة الدموية
ووريت الرثى عن عمر يناهز الرابعة والثمانني.
�أ�صدرت ن ��ازك ثمانية دواوين �شعري ��ة نذكر منها
«ق ��رارة املوج ��ة»�« ،شج ��رة القمر» و«يغ�ّي�رّ البحر
�ألوان ��ه»� .أما �أهم كتبها النقدية فهو «ق�ضايا ال�شعر
املعا�ص ��ر» و«�سيكولوجي ��ة ال�شع ��ر» .مل تقت�ص ��ر
نازك عل ��ى كتابة ال�شعر ونقده و�إمنا كتبت الق�صة
الق�صرية و�أ�صدرت ع ��ام  1997جمموعة بعنوان
«ال�شم� ��س الت ��ي وراء القم ��ة» ،كما حاول ��ت كتابة
رواي ��ة كان يف نيته ��ا �أن ت�سمّيها «ظ ��ل على القمر»
لكنها مل تكملها مع الأ�سف ال�شديد.

عن ال�شرق االو�سط

وال ��دي ،ال ��ذي كان ال يكاد يق ��ر�أ �إال يف
املجلدات ال�ضخمة مثل تف�سري ابن �أبي
احلدي ��د �أو تاري ��خ الط�ب�ري �أو ديوان
املتنب ��ي ،الحظته ذات يوم يق ��ر�أ كتابا
�صغريا ك�أنني �أعرفه .ف�س�ألته عنه ،قال
�إن ��ه ديوان �شعر حدي ��ث جلارتنا نازك
املالئكة.
قلت فخورا:
اطلعت علي هذا الكت ��اب منذ �أيام ،فقد
�أهداين ن�سخة منه �أخوها نزار.
قال معاتبا:
�إذن �أن ��ت اطلع ��ت علي ��ه قبل ��ي ومل
تخربين عنه.
قلت معتذرا ومف�سرا:
�أن ��ت تعل ��م يا �أب ��ي �أنني ل�س ��ت �شغوفا
بال�شع ��ر ،وم ��ن جه ��ة �أخ ��ري� ،أن ��ت ال
تق ��ر�أ ال�شع ��راء املحدث�ي�ن ،وه ��ذه �أول
م ��رة �أراك تقر�أ ل�شاعر حديث ،فما بالك
ب�شاعرة؟
ولكن هذه ال�شابة ال�شاعرة تنبهت �إيل
ما مل يتنبه �إليه �أحد من قبل.
ويف ه ��ذه اللحظ ��ة ر�أي ��ت عبداحلميد
الرا�ض ��ي قادم ��ا م ��ن مدخ ��ل احلديق ��ة
البعي ��د ن�سبيا عن عري�ش ��ة العنب التي
كان ��ت يف الط ��رف الآخر م ��ن احلديقة
بع ��د �أن جت ��اوز ذل ��ك الب ��اب الأث ��ري
املتهال ��ك الف�ض ��ي ايل ال�ش ��ارع الع ��ام
مبا�ش ��رة ،وكان مفتوح ��ا دائما تقريبا،
ي�ستقب ��ل م ��ن ي�ش ��اء ب ��دون ا�ستئنان،
ال�سيم ��ا الأ�صدق ��اء املقرب�ي�ن .ولئ ��ن
ا�ستق ��ر بالزائ ��ر املق ��ام عل ��ي كر�س ��ي
م�صن ��وع م ��ن جري ��د النخ ��ل ،و�ضعت
علي ��ه و�سادة رقيق ��ة ن�سميه ��ا (مندر).
وبعد تبادل التحي ��ات ،ملح عبداحلميد
الكتاب فقال:
�أراك تقر�أ كتابا حديثا!!
يا �أخي ،يبدو �أننا� ،أنت و�أنا ،مت�أخرون
عن االطالع علي حركة ال�شعر املعا�صر،
فقد قر�أ عالء هذا الكتاب الهام لل�شاعرة
ال�شاب ��ة ن ��ازك املالئك ��ة ،قبلن ��ا .وكن ��ا

ب�صدد احلديث عن الكتاب.
فلن�ستم ��ع �إذا �إيل ر�أي ع�ل�اء يف ه ��ذه
ال�شاع ��رة ،التي �سمعت عنه ��ا م�ؤخرا.
قال الرا�ضي.
�أحرجن ��ي الطل ��ب ،ولكنن ��ي متالك ��ت
نف�س ��ي وجمع ��ت �شجاعت ��ي و�شحذت
فك ��ري ،للتخل� ��ص م ��ن ه ��ذا التح ��دي
بلباقة علي الأقل ،ف�أجبت مبا معناه:
وكي ��ف للتلميذ �أن يتح ��دث عن ق�ضايا
ال�شع ��ر يف ح�ض ��رة �أ�ساتذته ،وقطبني
من �أقطابه؟!!
�أب ��دي الرا�ض ��ي اعجاب ��ه بح�س ��ن
التخل� ��ص ،ومل يعل ��ق وال ��دي ب�ش ��يء
رمب ��ا لأنن ��ي عج ��زت عن االجاب ��ة ،ثم
�س ��اد اجلل�سة قدر من جت ��اذب �أطراف
احلدي ��ث ،ال ��ذي ت�شع ��ب وتن ��اول
عبقري ��ات �أ�س ��رة املالئكة ،ابت ��داء من
ال�شاعري ��ة املتمي ��زة لوال ��دة ن ��ازك،
ث ��م طموح ��ات وال ��د ن ��ازك ،الأ�ست ��اذ
�ص ��ادق املالئك ��ة ،ال ��ذي كان ب�ص ��دد
كتاب ��ة م�شروع ��ه اخلا� ��ص مبو�سوعة
حتت عنوان (دائ ��رة معارف النا�س).
وحتدثت �أنا عن اهتمامات وطموحات
الزمي ��ل نزار ال ��ذي كان يدر� ��س لغات
متع ��ددة ،وال ��ذي �أتق ��ن االجنليزي ��ة
والفرن�سية وه ��و يدر�س الالتينية ،ثم
عدنا ايل نازك ،فقال والدي:
يف هذا الكتاب الذي �أهداه ايل والدها
الأخ �ص ��ادق املالئك ��ة ،الحظ ��ت �أن
ال�شاع ��رة حتل ��ل ،يف مقدمت ��ه امل�سهبة
�أن ال�شاع ��ر العربي اليوم ،كما كان يف
املا�ض ��ي ،يبذل جه ��ده يف تكملة البيت
ال�شع ��ري بكلم ��ات ق ��د تزي ��د غالبا عن
مقت�ضي ��ات املعني امل ��راد ،يف الغالب،
حفاظا علي ال ��وزن وتكملة لل�شطرين،
كم ��ا قد يتكل ��ف و�ضع الكلم ��ة الأخرية
ملراع ��اة القافي ��ة .والطريق ��ة الت ��ي
تقرتحه ��ا ن ��ازك جتن ��ب ال�شاع ��ر ه ��ذا
التكلف ال ��ذي قد ي�ضر بال�شعر العربي
بوجه عام.
(وماهي الطريقة التي تقرتحها؟) قال
عبداحلميد ،م�ستف�سرا.
(�أن يراعي ال�شاع ��ر اجلر�س (ب�سكون
ال ��راء) ال�شع ��ري ،ملتزم ��ا بال ��وزن
اخلليل ��ي ،ولكن لي�س م ��ن ال�ضروري
�أن تك ��ون الفعلي ��ات كامل ��ة ،وال يلتزم
ال بوح ��دة ال�شطر وال ا�ستقالل البيت،
فت�أت ��ي الأبي ��ات �أو بالأح ��ري مقاط ��ع
الأبي ��ات متكامل ��ة متدفق ��ة ،ب�ل�ا قط ��ع
معن ��وي يف �آخر كل بي ��ت ،بل يف �آخر
املقطع.
والتف ��ت ايل �صديق ��ه عبداحلمي ��د،
قائال:
اق ��ر�أ لن ��ا ،ب�إلق ��اء املتمي ��ز ي ��ا عزيزي
�سي ��د حميد ،ه ��ذه الق�صي ��دة اجلميلة
وعنوانه ��ا (الكلم ��ات) ،الت ��ي خ�صني
بها والدها.
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إطاللة على بيت جارتنا نازك المالئكة
م ��رة يعج ��ب ب�شاع ��ر حديث م ��ن قبل،
كل ه ��ذه العوام ��ل �أث ��ارت اهتمام ��ي،
فحر�صت علي مطالع ��ة �أعماله بعناية.
لذلك ذهب ��ت يف اليوم الت ��ايل ل�شرائها
من �شارع املتنب ��ي� ،شارع �سوق الكتب
والثقاف ��ة يف بغداد ،ال ��ذي فجرته �أياد
خبيث ��ة م�ؤخ ��را( .انظر مقال ��ة الكاتب
حول هذا احلدث بعن ��وان (�أمة (اقر�أ)
تقتل من يقر�أ ،ذكريات بغدادية عتيقة:
بعد تفجري �ش ��ارع املعرف ��ة والثقافة)،
املن�ش ��ور يف ه ��ذه ال�صحيف ��ة ،بتاريخ
2007./4/19
***

مل يقر�أ مبا�شرة ،بل �أخذ يت�أمل الأبيات
والكلمات با�ستغراق عميق .واحرتمنا
ه ��ذا ال�صمت ،ومل يطل ه ��ذا ال�سكوت،
فقال الرا�ضي معلقا:
(ل�س ��ان الفتي ن�صف ون�ص ��ف ف�ؤاده)،
وكن ��ت �أراج ��ع ف� ��ؤادي قب ��ل �أن ينطق
فمي بهذه الكلم ��ات احللوة والعميقة،
و�أدع ��و الل ��ه �أن يجع ��ل عنق ��ي كعن ��ق
البعري.
وطف ��ق يتل ��و ب�إلق ��اء �شع ��ري �ساح ��ر:
بنربة رقيق ��ة تنا�سب �سي ��اق مو�ضوع
الق�صيدة وجر�سها املو�سيقي املتميز.
فيم نخ�شي الكلمات
وه ��ي �أحيانا �أك � ٌ
�ف م ��ن ورو ِد باردات
العطر مرت عذبة فوق خدود
وهي �أحيانا ك�ؤو�س من رحيق منع�ش
ر�شفتها ذات �صيف� ،شفة يف عط�ش
ايل �آخر الق�صي ��دة اجلميلة والبليغة.
ق ��ال الأ�ست ��اذ الرا�ضي معلق ��ا( :ح�سن
رقي ��ق وفك ��ر عمي ��ق ،و�أداء ي ��دل ع ��ن
�شاعري ��ة ملهم ��ة �صقلته ��ا احلي ��اة
والدرا�س ��ات .م ��ع ذلك كن ��ت �أف�ضل �أن
تتحا�شي ا�ستخدام لفظة (�أحيانا) ،يف
بداية الق�صيدة ،فهي ثقيلة علي ال�سمع
يف ال�شعر) .فوافقه والدي و�أ�ضاف:
�أال تعتقد �أن ��ك ا�ستخدمت تقريبا نف�س
القواعد الت ��ي ا�ستخدمتها حني نظمت
م�سرحيتي ��ك ال�شعريتني ث ��ورة العراق
الكربى وثورة العرب الكربى.
حق ��ا ،فل ��م �ألت ��زم بوح ��دة البي ��ت لأن
طبيعة احل ��وار تقت�ضي تدفق احلديث
وتراب ��ط املعن ��ي ،ب ��ل حذف ��ت �أحيان ��ا
بع� ��ض التفعي�ل�ات النته ��اء ال ��كالم،
و�أكملته ��ا يف البي ��ت الت ��ايل .ولكن مل
يخط ��ر بب ��ايل �أن �أطور ه ��ذا الأ�سلوب
للتعبري ال�شعري عموما .ومع ذلك �أري
�أن ه ��ذه الدعوة اجلريئ ��ة التي تطلقها
ن ��ازك املالئكة �سوف تواج ��ه معار�ضة

�شدي ��دة وهجوم ��ا عنيف ��ا م ��ن جان ��ب
بع� ��ض ال�شع ��راء التقليدي�ي�ن ،ونح ��ن
منهم ،ولكن قد ال نتفق معهم.
�أري �أن ه ��ذه ال�شاع ��رة �ستفت ��ح �آفاق ��ا
جدي ��دة يف ال�شع ��ر العرب ��ي وحتق ��ق
حتوالت �شعرية و�أدبية غري م�سبوقة.
***
كن ��ا نعت�ب�ر بي ��ت �ص ��ادق املالئك ��ة من
بيوت اجلريان لأنه ال يبعد عن بيتنا �إال
دقائ ��ق قليلة .لذلك ف�إن (مغنية احلي ال
تطرب) .ومن جهة �أخري ،كنت يف ذلك
الوقت �شابا نا�شطا وجماهدا مقتحما،
يف ميدان الن�ضال ال�سيا�سي والطالبي،
م ��ن خ�ل�ال تعاطفي م ��ع التقدمي�ي�ن �أو
ال�شيوعيني (علما ب�أنني مل �أنظم اليهم
يوم ��ا) ،الذي ��ن كانوا من �أك�ث�ر الفئات
ال�سيا�سية حما�س ��ة يف مقارعة النظام
العراق ��ي احلاكم اخلا�ض ��ع لالجنليز.
ف�ض�ل�ا ع ��ن �أن اهتمام ��ي بال�شع ��ر كان
من�صب ��ا عل ��ي الق�صائد الوطني ��ة التي
كن ��ت �ألقيه ��ا يف املنا�سب ��ات الطالبي ��ة
والوطني ��ة .وكان وال ��دي ي�شجعن ��ي
ويعلمن ��ي منذ �صغ ��ري ط ��رق الإلقاء،
فكنت �ألقي ق�صائده الوطنية والقومية
يف املدار� ��س وامل�ساجد ،ب ��ل من �إذاعة
بغ ��داد يف بع�ض املنا�سب ��ات .لذلك ف�إن
اهتمامي بال�شعر الإن�ساين والعاطفي
كان حمدودا ،لأنني �أعتربه غري هادف
يف معاجلة ق�ضايانا ال�ساخنة .بل رمبا
كن ��ت �أعتربه مثبط ��ا �أو حموال الهموم
الواقعي ��ة وال�سيا�سي ��ة للجماه�ي�ر
العربي ��ة� ،إيل مو�ضوع ��ات مثالي ��ة
هالمي ��ة ،ال تخ ��دم الواق ��ع املعا� ��ش،
ولك ��ن عندم ��ا طالع ��ت بع� ��ض ق�صائ ��د
ن ��ازك ،وا�ستمع ��ت ايل ه ��ذه الق�صيدة
الرائع ��ة ،ب�إلق ��اء هذا ال�شاع ��ر اجلليل،
ف�ض�ل�ا ع ��ن �ش ��رح وال ��دي لبع� ��ض من
�أفكار ال�شاعرة العبقرية ،وهو ال�شاعر
العم ��ودي املحافظ ،وال ��ذي مل �أ�سمعه

�أهمية الري ��ادة التي حققته ��ا ال�شاعرة
ن ��ازك ،ح�س ��ب اعتق ��ادي ،مل تنبثق من
كونه ��ا �سبق ��ت الآخري ��ن يف تاري ��خ
ن�ش ��ر �أول ق�صائده ��ا احل ��رة فح�س ��ب.
فه ��ي تع�ت�رف �أن ب ��در �شاك ��ر ال�سياب
ن�ش ��ر �أول انتاج ��ه يف ال�شعر احلر يف
وق ��ت يت�أخ ��ر �أ�سابيع فقط ع ��ن ن�شرها
ق�صي ��دة (الكول�ي�را) .كما تع�ت�رف ب�أن
هناك عددا من ال�شعراء الذين �سبقوها
يف ن�ش ��ر ق�صائ ��د ومقطوع ��ات تعت�ب�ر
م ��ن ف�صيل ��ة ال�شع ��ر احلر ،م ��ع �أنها مل
تكن مطلع ��ة عليها �إال بع ��د ن�شر كتابها
(�شظاي ��ا ورم ��اد) ،ال ��ذي يت�ضمن عددا
م ��ن الق�صائ ��د احل ��رة .ف�ضال ع ��ن �أنها
الحظ ��ت �أن �أ�سلوب البن ��دي البغدادي
ال ��ذي كان معروف ��ا يف الع ��راق قب ��ل
ذل ��ك التاري ��خ بف�ت�رة طويل ��ة ،يت�س ��م
مبا ميك ��ن اعتب ��اره م ��ن قبي ��ل ال�شعر
احل ��ر .واخلال�صة ف� ��إن اجل ��دل القائم
منذ �أك�ث�ر من ن�صف قرن ح ��ول �أحقية
ن ��ازك املالئكة يف احل�صول علي �شرف
الري ��ادة لل�شعر احلر ،لي� ��س له معني،
�إذا ق ��ام علي جمرد تاري ��خ ن�شرها �أول
الق�صائ ��د احل ��رة ،والت�س ��ا�ؤل عم ��ن
�سبقها يف ه ��ذا ال�ش�أن ،ذلك لأننا نعتقد
�أن ه ��ذا املعيار مبف ��رده ال ي�ؤدي معني
الري ��ادة �إال �إذا اق�ت�رن مبعايري �أخري
�أه ��م و�أج ��دي منه ��ا الوع ��ي باملب ��ادرة
الإبداعي ��ة بالإع�ل�ان ر�سمي ��ا عن ع�صر
افتت ��اح ال�شع ��ر احلر ،وو�ض ��ع نظرية
جدي ��دة متكامل ��ة يف ال�شع ��ر العرب ��ي
احلر.
ومن جهة �أخري ،ف�إن كون نازك املالئكة
(امر�أة) يثري �إ�شكاليات ،كما �أرى ،على
�صعي ��د (العق ��ل املجتمع ��ي) العرب ��ي
واال�سالم ��ي الذك ��وري ،املتع�ص ��ب
للمحافظ ��ة عل ��ى مركز الرج ��ل املتفوق
على املر�أة يف جميع امليادين ،وال�سيما
ميدان االبداع الأدبي وال�شعري .لذلك
قوبل ��ت دعوة نازك املالئك ��ة االبداعية
بالرف� ��ض والنقد والهج ��وم من جانب
الكثري م ��ن الأدباء وال�شع ��راء والنقاد
م ��ن الرج ��ال� .إن ه ��ذه النقط ��ة جديرة
مبزي ��د م ��ن التحلي ��ل والتعمي ��ق ،يف
منا�سبة �أخرى.

عن �صحيفة اخبار الأدب
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رمبا يصح يف ثنائية الشاعر /
الناقد القول بأن الشعر مامرسة
إبداعية فنية ذاتية تنطلق من
الذات وتعود إليها ،مراعية
انتظام القول الشعري وكيفية
اتخاذه البنية املناسبة وهو ما
يعرف بالشعرية ،فيام يكون
النقد مامرسة جاملية تنطلق من
الذات وما تصبه عىل املقروء
من وعي وشعور لتكوين معرفة
بالنص وكشف ألبنيته.
فاملامرسة اإلبداعية تنهمك
يف التعبري وإيجاد الكيفيات
املناسبة للصوغ ،ولذلك نفتقد
فيها الجانب النقدي رغم ما قد
يورد من حجج حول التنقيح
واملراجعة ومعاودة الكتابة،
يف أمور تتصل بالجانب النهايئ
من الصياغة ،وال تتدخل يف
نقاط انبثاق القصيدة أو انتشار
مركزها إىل أطرافها وتنوعاتها
وتشكيالتها املمكنة.
ولكن الخربة الشعرية ستضيف
للمامرسة النقدية بعد ًا جديد ًا،
وتجعل مامرسة الشاعر النقدية
لشعر سواه ذات أهمية خاصة
بسبب توفر مفردات تلك الخربة
واإلحاطة بالفن الشعري أو ما
ذكره ابن رشيق عىل لسان أيب
نواس من أنه ال يعرف الشعر إال
من دفع إىل مضايقه.
إال أن املامرسة النقدية للشعراء
ستظل مرشوطة مبا يسميه
اليوت”التوقف عن التعرف عىل
أنفسنا من خالل الشاعر الذي
نقرؤه ....فيصبح عىل وعي مبا
يستطيع الشاعر أن مينحه وما
ال يستطيع أن مينحه إذ يصبح..
للقصيدة وجود خارج أنفسنا”.

وهذا اال�شرتاط ي�ؤيد ما ذهبنا �إليه من �أن ال�شعر
ممار�سة �إبداعي ��ة ذاتية والنقد ممار�سة �إبداعية
ن�صي ��ة ،وهذا يف�سر ا�شرتاط اليوت االبتعاد عن
الذات ومركزيتها عد قراءة الن�صو�ص وحتليلها
ونقدها.
ولكنن ��ا ال ميك ��ن �أن نع ��د ال�شعراء جميع� � ًا نقاد ًا
بحكم خربته ��م بالن ��وع ال�شعري ،ب ��ل �سنخ�ص
ع ��دد ًا منهم ممن مل حتدد طاقتهم املوهبة وحدها
بل �صقلوا جتاربهم ال�شعرية وعملوا على الرقي
يف التعبري عنها ،وهم منط من ال�شعراء ((الذين
مل يتوقفوا عند حدود – العملية الإبداعية ،-بل
�سع ��وا �إىل تق ��دمي �أفق من الكتاب ��ة النقدية التي
تعك�س وعي ًا وخربة وثقافة)).
و�إذا �سلمن ��ا ب�أن”العم ��ل الإبداع ��ي ق ��ادر عل ��ى
�إب ��راز ر�ؤي ��ة – ال�شاعر – النقدي ��ة بهيئة �أف�ضل
مم ��ا ه ��و احل ��ال يف التنظ�ي�ر لها”رغ ��م �إم ��كان
مناق�ش ��ة هذا الر�أي عل ��ى �أ�سا�س احلدود املتاحة
للملفوظ ال�شع ��ري داخل الق�صيدة ،وعدم �إمكان
ب�س ��ط (الر�ؤية النقدية) من خالل الن�ص ،لتكون
بالتايل متفوقة عل ��ى التنظري� ،أقول � :إذا �سلمنا
بذلك جد ًال ،ف�إن ال�شروط املو�ضوعة يف املقتب�س
ال�ساب ��ق (الوعي – اخل�ب�رة – الثقافة) ال ميكن
�أن تتوفر لل�شع ��راء كلهم ،بل هي غائبة يف حالة
ال�شع ��راء املعتمدين عل ��ى (مواهبه ��م) ال�شعرية
دون �إن�ضاجه ��ا �أو �صقله ��ا �أو دعمه ��ا بالثقاف ��ة
واخلربة والوعي.
و�ستظ ��ل املمار�سة النقدية عم�ل� ًا الحق ًا يقوم به
ال�شاع ��ر بو�صفه ن�ش ��اط قراءة وتل � ٍ�ق ،يقوم يف
الوق ��ت نف�س ��ه ((بتعمي ��ق الوع ��ي الذات ��ي الذي
ينم ��و من خ�ل�ال الق ��راءة وت�صبح الق ��راءة �أداة
يحقق الوعي ذاته من خاللها)).
وبهذا املفهوم ميكن �أن نردم الفجوة بني الكتابة
ال�شعري ��ة وفع ��ل الق ��راءة (�أو النق ��د) ويك ��ون

بالإمكان ت�صور طائفة من ال�شعراء النقاد الذين
يظ ��ل له ��م يف املجالني (ال�شع ��ر والنق ��د) �إ�سهام
�إ�ضاف ��ة ،رغ ��م االن�شطار الظاه ��ري �أو االن�شقاق
بني �شخ�صي ��ة ال�شاعر و�شخ�صية الناقد يف ذات
واحدة ،ولكن تداخل املمار�سة النقدية يف �أبعاد
جترب ��ة ال�شاع ��ر الإبداعية تلغي ه ��ذا االن�شطار
و االن�شق ��اق ،ب�ش ��رط توف ��ر امل�ؤه�ل�ات املعرفية
والثقافي ��ة ل ��دى ال�شاع ��ر ويظل فري ��ق قليل من
ال�شع ��راء مفتون�ي�ن باملمار�سة النقدي ��ة (تنظري ًا
وتطبيقات) حتى ت�صل بهم �إىل مراجعة جتارب
جيلهم �أو ع�صرهم �أو جتاربهم ذاتها...
وم ��ن ه� ��ؤالء ال�شاع ��رة العراقي ��ة الرائ ��دة نازك
املالئك ��ة ( )-1923التي �أر�س ��ت قواعد م�شروع
نقدي متميز ،حفظ لها الريادة النقدية يف جمال
التنظ�ي�ر لل�شع ��ر احلر ،كم ��ا �سجلت له ��ا الريادة
يف كتابت ��ه منت�ص ��ف الأربعين ��ات م ��ن الق ��رن
الع�شرين.

• يف املمار�سة النقدية :
التطبيق والتحليل

ال ميكنن ��ا فح�ص امل�شروع النقدي لنازك املالئكة
يف بحث حم ��دود ،كم ��ا �أن الدرا�سات حولها يف
ه ��ذا اجلانب �أوفته ��ا حقها من البح ��ث والدر�س
واالختالف واملناق�شة.
لكنن ��ا نري ��د التع ��رف عل ��ى منهجيته ��ا اخلا�صة
و�إجراءاتها يف جمال النقد التطبيقي والتحليل
الن�ص ��ي لأن ��ه كث�ي�ر ًا ما �أغف ��ل ل�صال ��ح تنظريها
لل�شعر احلر.
ولق ��د الح ��ظ دار�سو ن ��ازك �أنها ب�صف ��ة عامة يف
تطبيقاته ��ا النقدي ��ة ((تخال ��ف القواع ��د الت ��ي
و�ضعته ��ا)) كم ��ا �أن نقده ��ا يت�ص ��ف بالأخالقية
�أي �أنه ��ا ((تع�ي�ر الأخ�ل�اق اهتمام� � ًا عظيم� � ًا))
مبقاب ��ل �إغفاله ��ا لل�صورة ال�شعري ��ة وي�سجلون

لها ابتداعه ��ا م�صطلحات جديدة يف جمال النقد
�سنتعر�ض لها الحق ًا.
لكنن ��ا ن�ؤكد �أو ًال عل ��ى �أننا �سنح�ص ��ر جهدنا يف
حتليالته ��ا الن�صي ��ة وتطبيقاته ��ا دون التعر�ض
للتنظ�ي�ر �أو التقعي ��د ال ��ذي قدمت ��ه يف مطل ��ع
ان�شغالها بالنقد.
ويف هذا املجال يتكون جهدها من �شقني :
 -1النقد التطبيقي
 -2التحليل الن�صي
و�إنن ��ا �إذ نف ��رق ب�ي�ن هذي ��ن الن�شاط�ي�ن رغ ��م
انت�سابهم ��ا �إىل املمار�س ��ة النقدية ،ف�إمنا لنخ�ص
يف ال�ش ��ق الأول م ��ا ج ��اء يف كتبه ��ا م�شفوع� � ًا
به ��ذا الو�ص ��ف ..وفي ��ه حت ��اول الكاتب ��ة عر�ض
الن� ��ص املنق ��ود وتطبي ��ق فر�ضياته ��ا الفني ��ة
والفكرية علي ��ه ،وقناعاتها النحوي ��ة والبالغية
والعرو�ضي ��ة واللغوية� ،أما يف الق�سم �أو ال�شق
الث ��اين ،ف�سنعر�ض ملا قدمت ��ه نازك من حتليالت
للن�صو� ��ص باملعنى اال�صطالح ��ي للتحليل الذي
نرى �أنه م�صطلح ينط ��وي يف جذره اال�شتقاقي
عل ��ى اجت ��اه جتزيئ ��ي �أو تفكيكي ،يق ��وم الناقد
م ��ن خالله باكت�شاف �أج ��زاء (�أو عنا�صر) الن�ص
ومعرفة مكوناتها.
ووا�ض ��ح �أنن ��ا نع ��د التحلي ��ل الن�ص ��ي مرحل ��ة
متقدم ��ة عل ��ى التطبي ��ق النق ��دي ،لأن التحلي ��ل
يفرت�ض �إعادة تركيب الن�ص بعد تفكيكه وك�شف
عنا�ص ��ره ،فيم ��ا يتوق ��ف التطبيق النق ��دي عند
�إ�سقاط القواعد املقررة يف علوم البالغة واللغة
والعرو�ض و�سواها على الن�ص املقروء.
ويجدر بنا يف البدء �أن ن�سمي الإطار التاريخي
والثقايف الذي ت�شكل فيه وعي ال�شاعرة النقدي،
وال ��ذي واك ��ب وعيها بالتجدي ��د واجرتاحها مع
زمالئه ��ا ال�ش ��كل ال�شع ��ري احلديث ال ��ذي عرف
منت�ص ��ف الأربعينات يف الع ��راق ،وتلك الفرتة
الزمنية ينظر �إليها م�ؤرخ ��و الأدب ب�أهمية لأنها
جاءت على �أعقاب انتهاء احلرب العاملية الثانية،
وي�سميها الدكتور عناد غزوان (مرحلة التحول)
نح ��و املنهجي ��ة والت�أثري ��ة ال�صافي ��ة يف �ض ��وء
التط ��ور الفكري واحل�ضاري والثقايف الذي بد�أ
يظهر يف ال�ساحة الأدبي ��ة والعربية والعراقية،
فحل ��ت الثقاف ��ة الر�صينة املنهجية حم ��ل الثقافة
الأدبي ��ة واالنتقادي ��ة ال�سطحي ��ة التقليدية التي
مثلتها (مرحلة الت�أ�سي�س).
ويف هذا الإط ��ار امل�ستفيد من النظريات النقدية
الغربي ��ة الت ��ي �سيط ��ر عليه ��ا (النق ��د اجلدي ��د)
ومفاهيمه الن�صية ،وبدايات التحديث ال�شعري
خا�صة ،تفتح وعي نازك النقدي مدعم ًا بتجاربها
ال�شعرية اخلا�صة التي مثلت االنطالقة اجلديدة
لل�شع ��ر العرب ��ي ،وا�ستمدادها م ��ن الرومان�سية
((حال ��ة ع ��دم الإذع ��ان للواق ��ع ،واال�ستجابة ملا
يك ��ون نابع ًا م ��ن الداخل ،والت ��زام اخليال الذي
يبني به ال�شاعر يوتوبياه)).
�إذن �سيك ��ون التجدي ��د يف ال�شع ��ر ،والت�أث ��ر
بالرومان�سي ��ة ،و�سم ��ات التح ��ول الثقايف ،هي
امل�شغ�ل�ات التي تتحك ��م بتوجيه ن ��ازك النقدي،
وه ��ذا م ��ا �سنعاين ��ه يف م ��ا اخرتن ��ا م ��ن نقدها
التطبيقي ،وحتليلها الن�صي.

�أما �أوجه الت�أث ��ر فيمكن ا�ستخال�صها من نقد نازك
التطبيقي كالآتي :
 -1نق ��ل ق�ص� ��ص م ��ن الإجني ��ل �أو قريب ��ة م ��ن
حكاياته.
 -2نقل حكم و�أمثال من الإجنيل.
 -3الت�شبيه ��ات الكث�ي�رة الت ��ي تذكرن ��ا بالعه ��د
اجلديد
 -4ا�ستخدام الرموز بالطريقة الإجنيلية.
 -5الأدل ��ة اللغوي ��ة مث ��ل تق�سيم �أف ��كار الق�صيدة
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الشاعر ناقدا ..نازك المالئكة
انموذجا

• تطبيقات نقدية

ت�صف نازك كتابها (�سايكولوجية ال�شعر ومقاالت
�أخ ��رى) ب�أن ��ه ((ي ��كاد يك ��ون اجل ��زء الث ��اين م ��ن
(ق�ضايا ال�شعر املعا�صر)) مربرة ذلك ب�أنها تتناول
في ��ه بقية الق�ضاي ��ا التي مل ت ��رد يف الكتاب الأول،
مثل عالقة ال�شعر باللغة ،واجلانب ال�سايكولوجي
من القافية ،وغري ذلك...
وت�ش�ي�ر ن ��ازك �إىل �أنه ��ا �أحلقت بالكت ��اب (باب ًا يف
النق ��د التطبيقي لل�شعر)) وق ��د و�ضعت لهذا الباب
وه ��و الب ��اب الراب ��ع عنوان� � ًا منف�ص�ل ً�ا (يف النقد
التطبيقي) ،وتتناول فيه جتربة ال�شاعر ال�صويف
ابن الفار�ض من زاوية احلب واملوت ،كما تتناول
يف ف�ص ��ل ث ��ان (مالم ��ح عام ��ة يف �شعر �إيلي ��ا �أبي
ما�ض ��ي) ،ويف الف�ص ��ل الثال ��ث تتوقف عن ��د �إيليا
�أب ��ي ما�ضي يف ديوانه (اجل ��داول) ،وهي ف�صول
ق�ص�ي�رة ،توقفن ��ا عنده ��ا لأن ال�شاع ��رة خ�صته ��ا
بعن ��وان موحد يك�شف عن توجهه ��ا التطبيقي يف
النقد.
ولعلن ��ا بحاجة �إىل ب�سط مفهومن ��ا للتطبيق الذي
ذكرنا من قبل �إنه �إ�سقاط للقواعد من علوم خمتلفة
عل ��ى الن�صو� ��ص املقروءة ،وهذا ه ��و ما جرى يف
بواك�ي�ر نقدنا العربي القدمي ،حي ��ث توقف النقاد
عن ��د �شرح ال�شعر وتف�سريه �أو النقاط �أجزاء منه،
لبيان القواعد التي قرروها لذا نرى �أن ا لتطبيق
خط ��وة نقدية �أدنى م ��ن (التحليل) عل ��ى م�ستوى
املمار�س ��ة النقدي ��ة رغ ��م التقائهم ��ا (�أي التطبي ��ق
والتحليل) يف املرجعية الن�صية� ،أي االنطالق من
الن�صو�ص يف �إجناز املمار�سة النقدية.
و�سيك ��ون مثالنا للتع ��رف على منهجي ��ة نازك يف
(النق ��د التطبيق ��ي) ه ��و الف�صل اخلا� ��ص بديوان
(اجلداول) لإيليا �أبي ما�ضي.
و�إذا م ��ا توقفن ��ا عند عن ��وان الدرا�س ��ة لوجدناها
تقدم ال�شاعر على الديوان ،مما ي�شي باهتمامها به
�أكرث من منجزه املاثل للقراءة.
�أم ��ا التمهي ��د الذي ب ��د�أت ب ��ه فيتن ��اول (التجديد)
م�صطلح� � ًا ومفهوم ًا ،حيث تقرر ن ��ازك �أن ال�شاعر
املج ��دد ه ��و ((ال ��ذي يق ��دم يف �شعره وجه ��ة نظر
جدي ��دة ،حت ��دد عالق ��ات مل ت�ؤل ��ف �سابق� � ًا ب�ي�ن

الق�صيدة وال�شاعر من جه ��ة ،والق�صيدة والع�صر
كله من جهة �أخرى)).
وتع�ت�رف نازك �أن تعريفها (�ص ��ارم) لأنه ي�ستثني
ال�شعراء املوهوبني الذي ال يعطون جديد ًا.
وبن ��اء على تلك املقدمة ت�ستنتج نازك �أن �إيليا �أبي
ما�ض ��ي (�شاع ��ر جم ��دد) يف جمموعت ��ه ال�شعري ��ة
(اجل ��داول) ال�ص ��ادرة يف ع ��ام 1927م ،بناء على
�إقامت ��ه عالق ��ات جدي ��دة ،مل ي�ألفه ��ا الع�ص ��ر ب�ي�ن
الق�صيدة من جه ��ة والفكرة وال�شاعر والع�صر كله
من جهة �أخرى.
ويع ��د �أن ت�ؤكد �صف ��ة التجدي ��د للمجموعة ت�سمي
ثاين �صفاته ��ا وهي الذهنية ،فال�شاع ��ر يبد�أ دائم ًا
م ��ن فكرة ذهنية ال من عاطف ��ة �أو تفا�صيل �صورة،
وهذا �سيجع ��ل ال�شاعرة ت�ستثني م ��ن حكمها على
املجموعة ق�صيدتني متر بهما �سريع ًا لتثبت �أنهما،
و�إن كانت ��ا عاطفيت�ي�ن ظاه ��ر ًا ،تع�ب�ران ع ��ن فكرة
ذهنية.
وتنقاد ال�شاعرة ،بدا ًء من هذه ال�سمة الذهنية �إىل
حدي ��ث مطول ع ��ن (م�ضمون) ق�صائ ��د املجموعة،
فتج ��د �أن (الزه ��د) يف احلي ��اه والنف ��ور منها هو
ال�سمة الغالبة عليه ��ا ..وتدل على ذلك بق�صائد من
املجموعة ،تلخ� ��ص م�ضمونها ،وت�ست�شهد ببع�ض
�أبياتها.
�أم ��ا ال�سم ��ة الثالث ��ة فه ��ي (الت�أثر) �أو م ��ا �سيعرف
يف امل�صطل ��ح النق ��دي احلدي ��ث الحق� � ًا بالتنا�ص،
فال�شاع ��ر ((مت�أث ��ر م ��ن جه ��ات كث�ي�رة بكت ��اب
الإجني ��ل)) .وبالرتجم ��ة العربي ��ة للكت ��اب الت ��ي
ت�صفها الكاتبة ب�أنها ركيكة و�ضعيفة.

�إىل �أق�س ��ام ووحدات ق�ص�ي�رة وحتا�شي التدوير،
وا�ستخ ��دام التك ��رار ،و تنته ��ي ن ��ازك بع ��د ه ��ذه
املعاين ��ة الن�صية و�إيراد الأمثل ��ة امل�ؤيدة لأفكارها
و�أحكامه ��ا م ��ن املجموع ��ة ،بتلخي� ��ص ر�أيه ��ا يف
ال�شاع ��ر ال ��ذي ت ��رى �أن ��ه مل يتمت ��ع مب ��ا متت ��ع به
معا�ص ��روه م ��ن ال�شه ��رة يف �أذه ��ان الق ��راء وذلك
((ب�سب ��ب خروج ��ه على امل�ألوف اللغ ��وي)) .وهي
عودة �إىل ما بد�أ ت به حني ب�سطت مفهوم التجديد
وال�شاعر املجدد يف مقدمة درا�ستها التطبيقية.
ومالحظتن ��ا عل ��ى جهده ��ا التطبيق ��ي ه ��ذا ،وهو
من ��وذج للمقارب ��ات الثالث الت ��ي �ضمه ��ا الكتاب،
هي �أنه ��ا مل ت�ستخدم كثري ًا م ��ن امل�صطلحات التي
ابتدعته ��ا وحددته ��ا ب�صرام ��ة يف كتابه ��ا الأول
(ق�ضاي ��ا ال�شع ��ر املعا�صر) ال �سيما م ��ا ات�صل منها
بالبنية الفنية وهيكل الق�صيدة.
كم ��ا �أنن ��ا نالح ��ظ اهتمامه ��ا مب�ضم ��ون الق�صيدة
�أك�ث�ر من بنائها ووحدتها و�أ�سلوبها ،وال ن�ستطيع
لتميي ��ز �شاع ��ر جم ��دد وبي ��ان موا�ض ��ع التجدي ��د
يف �شع ��ره �أن ندر�س ��ه دون فح� ��ص تل ��ك العنا�صر
الت ��ي نفتها ال�شاع ��رة عن �إيليا �أب ��ي ما�ضي� ،أعنى
ا�ستبع ��اده م ��ا �أ�سمت ��ه التفا�صي ��ل التي يهت ��م فيها
ال�شاع ��ر بعر�ض عواطف ��ه ،فالت�شبيه ��ات وال�صور
واال�ستع ��ارات والأل ��وان واملو�سيق ��ى ،مبقاب ��ل
اهتمامه ��ا بامل�ضامني التي كانت تراها غري جديرة
بالدرا�س ��ة يف كتابه ��ا الأول وهك ��ذا جن ��د ن ��ازك
يف نقده ��ا التطبيق ��ي تبد�أ من مقدم ��ات جاهزة ثم
حت ��اول �إ�سقاطها على الن�صو� ��ص املقروءة ،وهو
ما ح�ص ��ل حني جعل ��ت (التجديد) مفتاح� � ًا لقراءة
(اجلداول) ثم قرن ��ت التجديد (املخالف للم�ألوف)
بالفك ��رة الت ��ي ال يتف ��ق معه ��ا ع�ص ��ر ال�شاع ��ر وال
�شعرا�ؤه وال م�ألوفهم اللغوي.
ولع ��ل براعة نازك قد تو�ضحت يف باب (التنا�ص)
الذي �أ�سمته (ت�أث ��ر ًا) ،فقد قلبت وجوهه املحتملة،
وتابع ��ت وجود الن�ص الق ��دمي يف الن�ص اجلديد،
ومل ��ا كان الن� ��ص امل�ستع ��ار �أو امل�ستل ��ف ه ��و
(الإجنيل) فق ��د عمدت ال�شاعرة �إىل ترجمة كلماته
من الإجنليزية ل�ضعف الرتجمة العربية ،وتعقبت
الت�شكالت اجلديدة لتلك الكلمات يف (اجلداول).

ويحمد لنازك اهتمامها بالأدلة اللغوية ،وانتباهها
�إىل تق�سي ��م الفكرة �إىل فق ��رات ق�صرية ووحدات،
وه ��و جانب �إيقاعي يف التنا�ص يغيب عن اهتمام
الدار�س�ي�ن املعا�صري ��ن ،ومث ��ل ذل ��ك م ��ا فعلته يف
التدوير و�أثره يف جتزئة الفكرة وتق�سيم العبارة،
وهي هنا تعيد �أفكارها حول التدوير الذي در�سته
يف كتابها الأول.

• حتليالت ن�ص ّية

اعتادت نازك يف كتبها النقدية ال�شعرية الثالثة �أن
ت�أخذ من الن�صو�ص ما يدعم تنظريها �أو مناق�شتها
النظرية �أو �أفكارها املطروحة يف الكتب.
لذا ج ��اءت الن�صو�ص مت�شظية جمز�أة ،ومقطوعة
ع ��ن �سياقاته ��ا الأ�صلي ��ة ،مم ��ا ال ميك ��ن �أن نع� �دّه
(حتلي�ل ً�ا ن�صي� � ًا) باملفه ��وم احلدي ��ث للتحلي ��ل
الن�ص ��ي القائم على ف ��رز م�ستويات الن�ص وك�شف
�شعريته وانتظام لغته و�صوره وتراكيبه و�إيقاعه
ودالالته.
ل ��ذا فق ��د جت ��اوز البحث م ��ا ج ��اء م ��ن الن�صو�ص
املحلل ��ة مفرق ًا يف ثنايا التنظري �أو الدفاع النظري
واحلج ��اج واجل ��دل ،وتوقفن ��ا بخا�ص ��ة عند باب
مهم من كتاب ن ��ازك (ال�صومعة وال�شرفة احلمراء
ـ درا�س ��ة نقدي ��ة يف �شع ��ر علي حمم ��ود طه) ،وهو
الب ��اب اخلام� ��س املعن ��ون (من ��اذج مدرو�س ��ة من
�شع ��ر ال�شاعر) وفيه تدر�س ن ��ازك �أربعة ن�صو�ص
لل�شاع ��ر هي (ثالث ق�صائ ��د ومطولة الله وال�شاعر
وم�سرحي ��ة �أغني ��ة الري ��اح الأربع ��ة وم�سرحيت ��ه
�أرواح و�أ�شباح).
والذي ي�شجع على ع ّد هذه املقاربات �أو املمار�سات
النقدي ��ة (حتلي�ل�ات ن�ص ّي ��ة) �أنه ��ا تل ��ي درا�س ��ة
حي ��اة ال�شاع ��ر ومزايا �شع ��ره و�أغرا�ضه ،وت�سبق
النم ��اذج املختارة م ��ن �شعره ،وقب ��ل الدخول �إىل
ع ��امل الن�صو�ص الت ��ي اختارت ن ��ازك منها مناذج
ت�ضعه ��ا �أم ��ام الق ��ارئ ممثل� � ًة ملراح ��ل خمتلفة من
تطور �شعره.

م�ستل من بحث طويل بعنوان  :نازك املالئكة يف
النقد التطبيقي والتحليل الن�صي
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من زمن التوهج

م�����ش�����روع رؤي�������وي
ش��������وق��������ي ب�����زي�����ع
اعتق ��د ان القيمة الفعلية لن ��ازك املالئكة تتمثل يف كون
احلداث ��ة عنده ��ا مل تك ��ن م�س�أل ��ة عار�ض ��ة �أو خا�ضع ��ة
للم�صادف ��ة املح�ض ��ة� ،إذ ان بع� ��ض ال�شع ��راء ميكن ،عن
طري ��ق ه ��ذه امل�صادف ��ة ،وبت�أث�ي�ر االنفع ��ال والتوت ��ر،
ان يكتب ��وا ب�أ�سل ��وب خمتل ��ف� ،أو ان يهت ��دوا �إىل
�ش ��كل مغاي ��ر للأ�ش ��كال ال�سائ ��دة دون وع ��ي منهم
مل ��ا �أجن ��زوه .وم ��ن املمك ��ن �أن يك ��ون ه ��ذا احلدث
عار�ض� � ًا يف حياته ��م .لك ��ن بالن�سب ��ة �إىل ن ��ازك
ه ��و ان احلداث ��ة عنده ��ا كان ��ت م�شروع� � ًا ر�ؤيوي� � ًا
ا ملال ئك ��ة
و�ص ��ادر ًا عن �سابق ت�ص ��ور وت�صميم .ي�ؤكد ذلك انها انف ��ردت بني زميليها يف
الري ��ادة ،بدر �شاكر ال�سياب وعب ��د الوهاب البياتي ،ب�إ�صداره ��ا كتاب ًا نقدي ًا ال
ي ��زال ي�شكل حت ��ى اليوم مربع ًا �أ�سا�سي� � ًا وهام ًا للتع ��رف �إىل م�شروع احلداثة
وعنا�صره ��ا الأ�سلوبي ��ة والفني ��ة .النقطة الثاني ��ة الهامة هي �أنه ��ا �أ�سهمت يف
حروب”اال�سرتداد”الت ��ي م ّكن ��ت الأنوث ��ة العربية من ت�أكيد دوره ��ا ومكانتها
بالن�سب ��ة �إىل اللغة املكتوبة .ذلك ان دور �شه ��رزاد يف”الف ليلة وليلة”اقت�صر
عل ��ى عن�صر ال�سرد وامل�شافه ��ة ،يف حني ان الذين دون ��وا اخلطابات كانوا من
الرجال� .إذا كانت اخلن�ساء ووالدة بنت امل�ستكفي وقليالت غريهما قد ا�سهمن
يف ك�س ��ر احتكار الرجل للغة ال�شعرية ،بوجه خا� ��ص ،ف�إن ذلك مل مينع ال�شعر
العربي من ان يكون ذكوري ًا ،و�أن يرتبط مفهوم ال�شعرية مبفهوم الفحولة من
دون �سواه ��ا من ال�صفات .هكذا جاءت نازك املالئك ��ة لت�ؤنث احلداثة ولتك�سر
احلواج ��ز بني الكتابة الذكورية والكتابة االنثوي ��ة ،مف�سحة الطريق لع�شرات
ال�شاعرات اللواتي �أكملن الطريق من بعدها.
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عبد الرحمن األبنودي

س����م����ي����ح ال����ق����اس����م

احتل ��ت نازك املالئك ��ة مكانتها البارزة يف حركة جتدي ��د ال�شعر العربي فهي �أحد �أعم ��دة م�ؤ�س�سي �صرح ال�شعر
احلدي ��ث م ��ع �صالح عبد ال�صب ��ور وبدر �شاكر ال�سي ��اب والبياتي و�سع ��دي يو�سف وهذه الكوكب ��ة من ال�شعراء
العظ ��ام �شع ��را ودرا�سة بقدر ما �أعطت من ق�صائد حتتفي بالتجديد ف�إنه ��ا �أي�ضا نظرت لهذا ال�شعر و�ساهمت يف
�إ�ضف ��اء ال�شرعية على اخلروج ع ��ن القوالب القدمية وفكرة القافية املوحدة وب�ش ��رت باعتماد التفعيلة مما حرر
ال�شعر و�أعطاه ف�ضاءات جديدة للتحليق فهي قيمة �أدبية كبرية.
ويف ما يتعلق بتجاهل الأدباء لها � :أن هذه ظاهرة ال تنطبق فقط على ال�سيدة نازك املالئكة ولكن على من يطول
عم ��ره �أك�ث�ر من الالزم من وجهة نظر املثقفني لقد جتاوز ال�شعر نف�سه ب�صورة كبرية لكني ال �أراه قد جتاوز عبد
ال�صبور �أو ال�سياب �أو نازك املالئكة ،وعموما ففي هذه الفرتة التي نعي�شها مل نعد قادرين على االحتفاء ببع�ضنا
بع�ض ًا فالهموم �أكرب والبحث عن املطامح ال�شخ�صية ي�ستغرق كل الوقت.

نازك املالئكة تركيبة لغوية و�شعرية �إن�سانية فريدة .من ا�سمها نبد�أ،
فن ��ازك يوحي بالأناق ��ة والرقة والأنوثة واللباق ��ة .واملالئكة توحي
مبا توحي به من خيال وطهارة ونبل وقدرة على ر�ؤية العامل.
ب ��د�أت ق�صيدته ��ا با�سمها .ومع م ��رور الزمن �أثبتت ج ��دارة هذا
التنا�سق بني اال�سم والفكر واجل�سد والروح والق�صيدة.
ن ��ازك من �أ�سم ��اء التجديد العالي ��ة يف ال�شع ��ر العربي احلديث.
وكلن ��ا يذك ��ر معركته ��ا حول دوره ��ا يف الري ��ادة مع ب ��در �شاكر
ال�سياب وعبدالوهاب البياتي.
وبغ� ��ض النظ ��ر ع ��ن الروزنامة ،تبق ��ى نازك م ��ن الإ�شراق ��ات الأوىل يف
حتدي ��ث ال�شعر العربي .ويظل دورها ك�شاعرة وام ��ر�أة و�إن�سانة عراقية
عربية جمي ًال ومتداخ ًال بحيث يغدو رحيلها حمزن ًا بكل املقايي�س.
وم ��ا يده�ش �أن الأر� ��ض العراقية تبدو �أر�ض ًا �صاحل ��ة لنمو ال�شعر .فبعد
نازك املالئك ��ة والبياتي وال�سياب والعمالق حمم ��د مهدي اجلواهري ما
زال ��ت الأر� ��ض العراقية والع ��ذاب العراقي والدم العراق ��ي يقدم جدارته
الأ�صيل ��ة يف الإب ��داع ال�شعري ،ففي العراق �أ�ص ��وات جديدة جديرة بكل
انتباه.
وال يبق ��ى لن ��ا �إال �أن نطل ��ب لأختن ��ا وحبيبتنا ن ��ازك املالئكة غف ��ران الله
ور�ضوانه ،فكل نف�س ذائقة املوت حتى �أنف�س ال�شعراء.

ن���ازك المالئك���ة ضمي���ر
اليقظة ونشيد الحداثة
ي�����اس�����ي�����ن ال���ن���ص���ي���ر
نح ��ن بحاج ��ة دائم ��ا للم ��وت كي نتذك ��ر احلياة ،هذه ام ��ة اف�سدت عل ��ى نف�سه ��ا الطريق ف�ضيع ��ت مفازاته
والو�صول ،نحن �أمة ال نقدر الثقافة �إال متى ما ارتبط منتجها بجهة �سيا�سية �أو قبيلة �أو حزب ،نازك املالئكة
ال�شاع ��رة واملفك ��رة كانت خارج اي ت�أط�ي�ر حزبي �أو �سيا�سي وبقي ��ت خارج اي ت�أطري حزب ��ي �أو �سيا�سي،
و�سيظ ��ل نتاجها الفكري وال�شعري خارج اي ت�أطري حزب ��ي �أو �سيا�سي .ولذا كانت را�ضية بعي�شها ،مقتنعة
بعزلته ��ا� ،شاع ��رة مبا انتجت ،وناقدة مبا فكرت ّ
ونظرت .كانت ن ��ازك �ضمن توجه احلركة التقدمية العربية
وم ��ا ت ��زال مقارعة للظلم ،م�شدودة لق�ضاي ��ا الأمة وم�صائرها ،مرتبطة بتاريخ عري ��ق من الوجدان العربي،
وق ��د ح�سب موقفها هذا مغايرا الجتاهات وت�صورات �أخرى فانكف�أت منزوية عن ال�شارع ،بعيدة عن هتافه،
قريب ��ة م ��ن نب�ض الثقاف ��ة ووجدانها ،عزيزة اجلان ��ب .مل ت�ستجد �أحدا ،ومل تهادن قوم ��ا �أو فئة ،هذا الكيان
املع ��ريف الكب�ي�ر بقي حيا يف �ضمائر املثقف�ي�ن� ،شاخ�صا يف منعطفات الأحداث ،وفن ��ارا ي�ضيء الطريق يف
بح ��ار الع ��رب املتداخل ��ة .ويوم اتخذت م ��ن القاهرة مكانا ال يعني انه ��ا راف�ضة لبغداد ،كم ��ا يدعي البع�ض،
واله ��ي منح ��ازة �أو من�ضوية حتت خيمة �أو �ستار� ،إنها ال�شاعرة التي مل ته ��ادن �أحدا ،ومل ت�ستعطف تيارا،
ومل ترك ��ب موج ��ة ،كانت �ضمن �ضمري ح ��ر منفتح متحرك ،و�ستبق ��ى واحدة من �شواه ��د القامات ال�شعرية
العربية.
نح ��ن �أبن ��اء الثقافة وجدن ��ا يف �شعرها موقفا �إن�ساني� � ًا عميق ًا ،وهذا يكفي ان يكون �إمي ��ان ال�شاعرة جتديدا
ومل جن ��د يف �شعره ��ا وال يف نرثه ��ا م�سبة للثقافة وللمثقف�ي�ن ،كما مل نعرث يف نتاجها م ��ا يجعل احدا يقول
ق ��وال ناق�ص ��ا يف حقه ��ا وتاريخها ،فاحرتام موقفها جزء م ��ن االميان بحرية القول والفك ��ر .هكذا هم قامات
ال�شع ��ر احلر ،ال�سياب الذي تتك�شف بنية ق�صائده يوما بعد يوم عن قارة وا�سعة من جتوال الفن ورحابته.
البيات ��ي مل يج ��د له حا�ضنة غ�ي�ر حا�ضنة الثقافة التقدمي ��ة .والربيكان ال�شاعر ال�صامت ه ��ل كان غريبا عن
التجديد والتحديث وهو ابنهما وحار�س بوابتهما ،بلند احليدري ،هذا الفار�س الذي مل يرتجل عن العراق،
وتبق ��ى �سي ��دة اجلميع نازك التي ما فتئ ��ت تذكر العراق وحتت�ضن ��ه؛ راية وعلما وموقف ��ا وجغرافية و�أملا،
ن ��ازك الت ��ي يك ��ون االختالف معها مق ��االت نقد ،واحلوار معه ��ا ف�سحة للثقاف ��ة ،واحلديث �إليه ��ا نافذة على
اجلدي ��د ،منها قر�أن ��ا كيف يكون ال�شعر ملت�صقا بوجدان الأمة ،ومنها تعلمن ��ا �أن كتابة ال�شعر موقف ولي�س
�سب ��اب �أوانتقا�ص من احد .ال�شاعر احلديث �شاعر زماننا هذا ،ولي�س �شاعرا المة غابرة ما�ضية مليئة بقمل
التاري ��خ .مل جند يف �شعر ن ��ازك �إال ما يجعل موقف املثقف وا�ضحا وجليا يف امللمات والأحداث ،ال ت�أخذها
يف الق�ضاي ��ا مواق ��ف عاب ��رة ،وال يف ال�شع ��ر نداءات كاذبة .يوم ب ��د�أت تكتب عن ما�س ��اة الكولريا يف م�صر
وكانت ق�صيدتها فاحتة للريادة ،متجاورة مع ال�سياب العبقري الكبري ،كانت اغرا�ض ال�شعر العمودي تتمرد
عل ��ى �سياقات احلياة االجتماعية ،ال اخوانيات ،وال ح ��روب ،وال وجدانيات ،وال غزل ،وال ثارات ،والمدح،
كان ��ت الكول�ي�را حالة من الرع ��ب الكوين يفرز ا�شكال ��ه التعبريية بو�ضع م�أ�ساوي ل�شع ��ب يعاين من مر�ض
فت ��اك ،هك ��ذا حرك املر� ��ض ال�شعر فا�صبحت احلداثة نفيا ل ��ه ،ويف طريق النفي كان ثم ��ة جتديد يف الإيقاع
وال�ص ��ورة .وم ��ن يقر�أ ديوانها �شظايا ورماد واعتبارا من العن ��وان ي�شعر ان احلزن م�صدر للحداثة ،ومل ال
فالع ��راق خمترب وم ��ورد الأحزان عرب التاريخ ،ولذا كان التجديد فيه دائم ��ا ،والتمرد منه ينطلق ،واحلرية
نبتت ��ه املجاورة للنخيل.ويوم نظرت ن ��ازك لق�ضايا ال�شعر العربي احلديث ،مل ت ��رد بتنظريها اخلروج عن
مدر�سة �أبوللو وال مدر�سة الديوان ،بل وجدت فيهما تقدمة ملا ميكن �أن تقوله،ويف خ�ضم جتربة التنظريمل
تت�أث ��ر بقراءاتها لل�شعرالأجنليزي ،بل كانت باحثة يف ثنايا الإيقاع العربي نف�سه ،م�ستخل�صة من الدوبيت
روحه الثورية املتمردة واحلرة ،معتمدة على طاقة من التخييل واملمار�سة ووا�ضعة لأ�س�س احلداثة الأوىل
الت ��ي مل تتجاوزه ��ا الدرا�سات كثريا .ال�شعر ل ��دى نازك ثورة،والنقد فكر وفل�سف ��ة ومعرفة منفتحة .ال�شعر
ه ��ذا الكي ��ان الذي كلما كرب تنف�س الآخ ��رون من هوائه،وكلما خفت و�ضعف �إ�ش ��ارة على لهو القائلني بامور
ثانوي ��ة ،ون ��ازك كانت رئته احلرة ،كانت يف ال�شعر قامة مل تنك�سر ،و�ستبقى قامة مل تنحن ،على العك�س من
�أولئك الذين ،ما �أن كربوا،حتى فقدوا بو�صلة الل�سان واحلكمة ،وبد�أوا يعبثون بالفكر وميار�سون الدعوة
للقت ��ل ،وي�صطفون مع �صناع اقفال ال�سجون واله ��راوات ،فاين موقف احلداثة عند نازك ،من موقف مدعي
احلداث ��ة ومروجي امل ��وت ومنظري القتل والتدمري؟ .هل نتعلم من احلياة �أن ال�شاعر عندما يتقدم العمر به
يكون نافذة على احلرية ،حكيما اليقول �إال ما ي�شرتك النا�س به ،وال يفعل �إالما يجعل العمر ملت�صقا بالفعل
الإن�س ��اين ،اي ��ن ال�شعر دون حداثة وموق ��ف ،واين ال�شاعر دون حكمة وفرا�س ��ة؟ فلنتعلم من نازك ال�شاعرة
والإن�سانة،يوم مل تغادر مواقفها �إال مبا يغني جتربة الق�صيدة ونقدها.

من زمن التوهج

ش�������ه�������ادات

المالئكة ..المكانة البارزة

بدأت قصيدتها باسمها

دورها من أهم األدوار
أحمد عبد المعطي حجازي

في اإلسم شيء من المعنى
ق��������اس��������م ح����������داد
�سوف �أظل �أحب نازك املالئكة بو�صفها الرمز ال�شعري حلركة ال تزال فعالية قابلة
للت�أوي ��ل� ،أقول الت�أويل ولي�س التف�س�ي�ر ،تفادي ًا لتفريط حا�صل ل�شعرية احلركة
التي ال نزال نتمرغ بغابة عطاياها دون �أن نرب�أ من خمرجاتها ال�سطحية.
�س�أح ��ب ن ��ازك املالئك ��ة لأن ثم ��ة �إ�شارة �شعري ��ة منحن ��ي �إياها ا�سمه ��ا ال�شعري
الفاتن( :نازك املالئكة).
تعودت �أن �أ�صادف يف اللغة �إ�شاراتها الرمزية الغام�ضة قبل �أن �أخ�ضع جلاهزية
معطياتها الذهنية املبا�شرة.
وقته ��ا ،ي ��وم كن ��ا يف �ستينيات الق ��رن املا�ض ��ي ،كان كل �ش ��يء مرتبط� � ًا باحللم
ال�ص ��ادق ل�سعينا ،حلم رومان�سي يبد�أ من احلب ويعلو عند �شهوة تغيري العامل،
ويجد متثله اجلميل يف ال�شعر.
لذل ��ك وج ��دت يف ا�سم ن ��ازك املالئكة م ��ا مينح ولع ��ي بال�شعر و�أح�ل�ام التجديد
ال�شعري ��ة حديق ��ة غنية بالدالالت ،فا�سم مثل (ن ��ازك /املالئكة) ال بد له �أن ينتمي
للفع ��ل الكوين اخلارق من جهة :نازك ،وبراءة العمق الروحاين من جهة ثانية:
مالئكة.
و�إذا كنت �أحببت نازك بدء ًا من ا�سمها ،فلأن هذا �سوف ي�ستقيم ،الحق ًا ،مع قناعة
اكت�سبته ��ا من جترب ��ة احلياة وال�شعر ،ب� ��أن ال�شعر لي�س فح�س ��ب يف الق�صيدة،
لكن ��ه �سوف يتمثل دائما يف الفعل الإن�ساين اليوم ��ي امل�ستمر يف احلياة .حيث
�ست�صب ��ح تفا�صي ��ل احلياة هي مبثاب ��ة الدليل احل ��ي على كوننا �شع ��راء ،حتى
الذين ال يكتبون ال�شعر (يف الق�صيدة) ميكن �أن ن�صادفهم �شعراء يغنون حياتنا
الإن�سانية.
ل ��ذا �س ��وف ا�شعر الآن ،و�أنا �أفق ��د نازك املالئكة� ،أن �أحد ًا من ��ا يجب �أال يفرط يف
جمال الدالالت التي متنحنا �إياها الأ�سماء ،ففي الت�سمية �شيء من املعنى.
فرمبا ي�سعفنا هذا االلتفات �إىل ف�سحة رحيمة نحتاجها لكي نتمرن على الإ�صغاء
لأ�ص ��وات �أرواحن ��ا ،ونح�سن احلوار فيما بيننا ،انطالق� � ًا من مو�سيقى الأ�سماء
يف �أرواحنا.
الآن،
�أي نيزك �سوف يحمل مالك ًا �شعري ًا �إىل مالئكة ينتظرون؟

ن ��ازك املالئكة عَلم من �أعالم ال�شعر يف كل الع�صور ودورها يف
الكتاب ��ة ال�شعرية يف ديوانها عمل متمي ��ز ولغة �شعرية خا�صة
بها ،وثقافة �شعرية كذلك متميزة جتتمع فيها العنا�صر العربية
م ��ن جهة والإنكليزية من جهة �أخرى الت ��ي �شكلت ثقافتها ،بعد
ذل ��ك ي�أت ��ي دورها يف التجديد دور هام بل هو م ��ن �أهم الأدوار،
و�إذا ذك ��رت خم�سة �أ�سماء م ��ن رواد ال�شعر العرب ��ي املعا�صر فنازك
املالئكة يف املقدمة.
ن ��ازك مل تك ��ن كذلك جمرد �شاع ��رة مبدعة ب ��ل �شاعرة ناق ��دة ومفك ��رة ومقدماتها
لدواوينها وكتاباتها عن ق�ضايا ال�شعر من �أهم م�صادر النظرية ال�شعرية اجلديدة.
ونازك �أي�ضا كان ��ت كذلك مت�صلة �أ�شد االت�صال ببقية �شعراء اجليل والأجيال ال�سابقة
لها والأجيال الالحقة لها ،وهي تدين بالف�ضل له�ؤالء ال�شعراء ال�سابقني لها ،ولها عنهم
كالم مه ��م لي�س من الوجهة الفنية فق ��ط بل ومن الوجهة الأخالقية .لأن غريها يظنون
�أنهم يوجدون بغياب غريهم.
كن ��ت �أمتنى يف م�ؤمت ��ر ال�شعر العربي ال ��ذي عقدناه �أخريا �أن تذه ��ب جائزة امل�ؤمتر
لن ��ازك املالئك ��ة لأن له ��ا ال�سبق يف حرك ��ة التجديد ،وكذلك ه ��ي �أ�ست ��اذة و�أي�ضا لأنها
اختارت القاهرة للإقامة واملعي�شة بعد �أن و�صلت �إىل �سن عالية ،لكن �آخرين من ذوي
ال�سلطان والنفوذ �أ�صروا �أن تذهب اجلائزة �إىل غريها.

أش��ج��ع ال���رائ���دات
محمد علي شمس الدين
ن ��ازك املالئك ��ة كان ��ت م ��ن �أ�شج ��ع رائ ��دات التاري ��خ يف الق�صي ��دة العربي ��ة وق�صائده ��ا
الأوىل”الكولريا”وق�صائ ��د الأمل لفت ��ت انتب ��اه ال�شع ��راء ،حتى ان نزار قب ��اين قال يف نقده
لث�ل�اث ق�صائ ��د من الأمل املن�ش ��ورة يف الآداب ع ��ام  1958قال �إن بني يدينا كن ��ز ًا ا�سمه نازك
املالئكة.
ع ��ادت ن ��ازك فارتدت عن التجديد ،على الرغم من انها كتبت كتاب ًا يف النرث احل ّر يعترب الأول
يف اللغة العربية.
ه ��ذا االرت ��داء ح�صدت نتيجته �إهما ًال له ��ا من جهة النقد احلديث وث ��م دخلت يف غيبوبة من
احلي ��اة االجتماعي ��ة والأدبي ��ة حتى اعتربت �أنها مات ��ت عدة مرات قب ��ل �أن تنتهي �إىل املوت
احلقيقي الأخري.
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من زمن التوهج

ج���������م���������ال ك������ري������م

صفح��ات م��ن حي��اة ن��ازك
املالئكة”الص��ادر ع��ن امل��دى،
وهوكت��اب س�يري لكن لي��س عن
حياتها بل عن حياة الراحلة الشاعرة
الرائ��دة نازك املالئك��ة وقد بذلت
الكاتبة جه��دا كبريا يف تقيص أدق
التفاصيل املتعلقة بنش��أة املالئكة
من الجانب االجتامعي والثقايف،
وذل��ك من خالل املص��ادر املوثقة
واللق��اءات الش��خصية م��ع ذوي
ومق��ريب وأصدقاء الش��اعرة ،فهي
به��ذا املنجز مل تعتمد فقط ع�لى ما وقع بني يديها م��ن مدونات أو وثائق،
بل أضاف��ت اىل كل ذلك-،مثلام ذكرت -زيارات ولقاءات ومقابالت نقلتها مبا
ع��رف عنها من أمانة علمي��ة وبحثية فضال عن كتاب نازك”ملحات من س�يرة
حي��ايت وثقافتي” ،تق��ول الراحل��ة رشارة يف مقدمة كتابها :منذ أن س��جلت
ذكريايت عن نازك املالئكة يف مقال بعنوان”تلك أيام خلت” ظلت تخامر ذهني فكرة الكتابة عن سرية حياتها بشكل تفصييل
بحيث أس��تطيع ان اعطي صورة ش��خصية حية لها تنبض بالحركة.غري ان املشاغل االدبية اليومية وغري االدبية جرفتني يف
تيارها ومل تفس��ح يل املجال العمل فكري يف هذه الدراس��ة وأرشع يف البحث عن السبل املؤدية اىل الحصول عىل مئات
التفاصيل الصغرية الىومية التي البد منها لكل من يريد أن يكتب عن سرية حياة شاعر أو كاتب.

العدد ()4017

السنة الخامسة عشرة
الخميس ( )14أيلول

2017

10

و ع ��ن طبيع ��ة ه ��ذا العمل ال ��ذي �أجنزت ��ه ت�ضيف
�ش ��رارة :كن ��ت �أدرك �أن ��ه ينط ��وي عل ��ى �شيء من
املغام ��رة واكت�شاف ما ي�سرين وم ��ا ي�سوءين ،ما
ي�شح ��ذ عزميت ��ي �أوم ��ا يثبطها.غري �أنن ��ي مل �أكن
�أمي ��ل اىل التخل ��ي ع ��ن ه ��ذه الفكرة.كن ��ت �أعتقد
�أنن ��ي ا�ستطي ��ع �أن اجن ��ح يف ه ��ذا العمل،النن ��ي
كن ��ت مطلعة منذ �صغري عل ��ى حياة نازك املالئكة
وعائلته ��ا والبي ��ت ال ��ذي عا�ش ��ت فيه .فق ��د كانت
الزي ��ارات ب�ي�ن عالتينا م�ستم ��رة ،وكن ��ت �أ�صغي
لن ��ازك عندما تقر�أ ال�شعر ،و�أ�سع ��د عندما �أ�سمعها
تغن ��ي وتعزف عل ��ى الع ��ود يف �آن واحد واجل�س
�صامت ��ة مثل االخري ��ن عندما ت�سمعن ��ا املو�سيقي
الكال�سيكية.كن ��ت معجب ��ة ب�شخ�صيتها ،بهدوئها،
بتوا�ضعه ��ا ب�شاعريته ��ا ،بتوجهه ��ا لن ��ا ،باهتمام
النا� ��س به ��ا ،كل ذل ��ك كان حبيب ��ا يف اىل نف�س ��ي.
وارت�سم ��ت له ��ا يف ذهني �ص ��ورة �شاعرية �شفافة
ظلت تالزمني حتى االن.
ان ه ��ذه العالقة االجتماعية ،كم ��ا ،ت�شري �شرارة،
ب�ي�ن اال�سرت�ي�ن ف�ض�ل�ا عم ��ا تعي�شانه م ��ن �أجواء
ثقافية و�أدبية متقاربة ،جعلتها تلتقي وت�صغي بل
تعجب وتط ��ري كل هذا االطراء بنازك ،ثم ليكون
ذل ��ك من بعد حمف ��زا قوي ��ا يف انتاج ه ��ذا الكتاب
ال�س�ي�ري عنه ��ا ،يق ��ع الكت ��اب يف ميئت�ي�ن واربع
وع�شرين �صفحة من القطع املتو�سط ،تغطي حياة
ال�شاع ��رة من مرحلة الطفول ��ة وال�صبا والن�ضوج
و بداياتها االويل مع جتربتها ال�شعرية وبخا�صة

�صدور ديوانيها االولني من بعد ذلك ،وحتى رحلة
درا�سته ��ا االكادميي ��ة يف جامعة”برن�ست ��ون”ا
االمريكية وعودته ��ا اىل الوطن واالغرتاب ثانية
ح�ي�ن در�س ��ت يف جامعةالكوي ��ت ،والع ��ودة مرة
�أخ ��ري ،ث ��م لتخط ��و نح ��و عتب ��ات ال�سبع�ي�ن من
عمرها قبل �أن تغادر�أر�ض العراق اىل االبد.

ال�شكل ال�شعري اجلديد

ويف ف�صل”�سري الزمن والت�ضلع بالثقافة”تعر�ض
�شرارة اىل حتوالت اجتماعية واقت�صادية هامة
�أم ��ا الف�ص ��ل ال ��ذي خ�ص�صت ��ه �ش ��رارة لدي ��واين
نازك”عا�شق ��ة الليل”ال ��ذي كتب ��ت مقدمت ��ه
اخ ��ت ال�شاع ��رة اح�س ��ان املالئك ��ة وال�ص ��ادر
،1947و”�شظايا ورماد”ال�صادر عام ،1949فقد
تابع ��ت خالله االح ��داث واله ��زات والنكبات التي
وقع ��ت وع�صف ��ت باملنطق ��ة اعوامئ ��ذ ،وكان له ��ا
كبري االث ��ر على نف�س ن ��ازك وقريحته ��ا ال�شعرية
الفتي ��ة ،وتذكر �أي�ضا ،تلق ��ف القراء لدوانها االول
وانق�سامه ��م بني معجب ومتعج ��ب ملا احتوي من
تعبري عن احلزن والك�آبة وال�ش�ؤم ،ثم لت�شري بعد
ذل ��ك اىل والدة �أول ق�صيدة”تفعيل ��ة” ،لل�شاع ��رة
وه ��ي ق�صيدة”الكولريا”والت ��ي اعتم ��دت عل ��ى
ال�شط ��ر ال�شعري ب ��دال من وحدة البي ��ت ال�شعري
امل�ؤل ��ف من �ص ��در البي ��ت وعجزه ،فح�ي�ن انت�شر
وب ��اء الكولريا يف م�ص ��ر وح�صد مئ ��ات االرواح
م ��ن ال�ضحاي ��ا ،حاول ��ت ال�شاع ��رة ان تع�ب�ر ع ��ن

حزنه ��ا الكب�ي�ر فكتب ��ت تل ��ك الق�صي ��دة وب�ش ��كل
�شع ��ري جدي ��د ،ويف ذلك تق ��ول �ش ��رارة  :وهكذا
ولدت اول ق�صي ��دة نظمتها يف ال�شعر احلر،وهي
ق�صيدة”الكولريا”الت ��ي كتبته ��ا يف بح ��ر �ساعة.
�أثاره ��ا ال�ش ��كل اجلدي ��د ال ��ذي عرب ع ��ن احزانها
واخذت تردد:
املوت،املوت،املوت
ت�شكو الب�شرية ت�شكو مايرتكب املوت.
رحلة الدرا�سة و�صيف االحزان
وتتح ��دث �ش ��رارة يف ف�ص ��ل ”الرحل ��ة الدرا�سية
االوىل” ع ��ن امني ��ة املالئك ��ة يف ح�صوله ��ا عل ��ى
الزمال ��ة الدرا�سية التي �أهلته ��ا للقبول يف جامعة
”برن�ستون” االمريكية عام  1951 /1950ومن
ث ��م قبولها يف املرحل ��ة الدرا�سية الثانية (-1954
 )1956والت ��ي نال ��ت خالله ��ا درج ��ة املاج�ست�ي�ر
يف االدب املق ��ارن م ��ن جامعة”و�سكون�س ��ن/
مادي�س ��ون” ،وعن بع� ��ض جتربته ��ا يف الدرا�سة
تنقل الكاتبة هذا املقبو�س من خمطوط”ملحات من
�سرية حياتي وثقافتي”للمالئكة”:وقد اتيحت يل
يف هذه الفرتة الدرا�سة على �أ�ساطني النقد االدبي
يف الواليات املتح ��دة مثل :ريت�شرد بالكور،و�آلن
داونر،و�آلنتيت،ودونال ��د �ستاوفر،وديلم ��ور
�شوارتزوكله ��م �أ�سات ��ذة لهم م�ؤلف ��ات معروفة يف
النق ��د االدب ��ي كم ��ا عرف ��وا بابحاثه ��م يف جمالت
اجلامعات االمريكية و�سائر ال�صحف االدبية”.
كما تتاب ��ع �شرارة احلدث اجلل ��ل والذي هز كيان

ن ��ازك و�أ�صابه ��ا بفجيع ��ة ك�ب�ري� ،أال وه ��و وفاة
والدتها ال�شاعرة”�أم ن ��زار” ،يف لندن �صيف عام
 ،1953خا�ص ��ة وانه ��ا كان ��ت مرافقته ��ا يف رحلة
الالع ��ودة اىل الوط ��ن بحي ��اة ،التي كتب ��ت عنها
نازك قائلة”:ثم ع ��دت بالطائرة اىل بغداد وحيدة
الرفيق يل اال الدم ��وع بعد �أن دفنت رفيقة �سفري
الغالي ��ة .وا�ستقبلن ��ي �أهل ��ي يبك ��ون يف املط ��ار
وكان ��وا يف جزع �شديد على من �أن �أ�صاب بانهيار
ع�صبي.والواق ��ع انن ��ي احتملت الع ��بء يف لندن
كل االحتم ��ال وامن ��ا ب ��دا االنهيار عندم ��ا و�صلنا
منزلنا�....ألخ”.
وبعد فاجعة االم التي تركت يف نف�س نازك عظيم
االمل واحلزن يتويف جدها البيها يف �صيف العام
ذاته غ�ي�ر �أنها ما لبثت �أن ع ��ادت لتمار�س حياتها
االجتماعية والثقافية واالدبية ،فتقول �شرارة يف
�صفحاته ��ا ع ��ن نازك عامئذ  :هك ��ذا مر عام 1953
مثقال باالح ��زان والفجيعة من يد امل ��وت الغادرة
التي تخط ��ف االحباء يف غفلة م ��ن االهل.غري ان
الزمن كفيل ب�أعادة احلي ��اة اىل طبيعتها املالوفة،
ودف ��ع االمل اىل اركان غائرة غري مرئية يف �أعماق
النف� ��س ،وهك ��ذا بدا كل ف ��رد يف العائل ��ة يوا�صل
عي�ش ��ه ال�سابق وهموم ��ه وطموحه .ع ��ادت نازك
اىل ن�شاطه ��ا االدب ��ي ،وا�ستهل ��ت نتاجها ال�شعري
باحل ��دث الذي هز حياتها وهو م ��وت امها فكتبت
(ث�ل�اث م ��راث الم ��ي) نظمته ��ا يف �آب�/أغ�سط� ��س
 1953لتتنف�س به لواعج روحها..

مظاهر البنية اإليقاعية في
شعر نازك المالئكة

من زمن التوهج

ن��ازك المالئك��ة ت��روي قصة
الحداثة العراقية

وتتق�ص ��ي �ش ��رارة بامانته ��ا العلمي ��ة املعه ��ودة،
احلياة االجتماعية والفكرية واالدبية واالكادميية
لل�شاع ��رة نازك بعد عودتها اىل الوطن من رحلتها
الدرا�سي ��ة الثاني ��ة ع ��ام  ،1956حي ��ث تنتقل هي
وزوجه ��ا الدكت ��ور عب ��د اله ��ادي حمبوب ��ة اىل
الب�صرة ،لتدر�س هناك يف ق�سم اللغة العربية ،ثم
لتنتخ ��ب رئي�سة للق�سم ذاته ،بع ��د عملها ل�سنوات
تعود اىل بغداد عام  1968ثم لت�سافر بعد عام اىل
الكوي ��ت حيث تدر�س يف جامعتها ل�سنوات طوال
حت ��ى احالتها عل ��ى التقاع ��د ،وخ�ل�ال ال�صفحات
تتاب ��ع �ش ��رارة ،رحالته ��ا اىل عوا�ص ��م �أخ ��ري
وتتط ��رق اي�ض ��ا اىل م�شاركاته ��ا يف املهرجان ��ات
االدبي ��ة الت ��ي كان ��ت تدعى اليه ��ا ،وتذك ��ر �أن عام
 1974كان حاف�ل�ا بالن�سب ��ة لن ��ازك ،فق ��د نظم ��ت
ق�صائ ��د كثرية وعقدت لق ��اءات وادب ��اء وفنانني،
كان منه ��ا لقا�ؤه ��ا بالفن ��ان املو�سيق ��ار حممد عبد
الوه ��اب ،ف�ض�ل�ا ع ��ن طب ��ع ديوانها””لل�ص�ل�اة
والثورة”وطب ��ع كتابهب”التجزيئي ��ة يف الوطن
العربي” ،كان كل ذلك يف فندق بالدون ،ثم لتحط
رح ��ال �أ�سفاره ��ا يف دم�ش ��ق حيث”وجه ��ت له ��ا
وزارة الثقاف ��ة واالر�شاد ال�سوري ��ة دعوة لق�ضاء
يوم�ي�ن يف �ضيافته ��ا” ،و�أقامت هن ��اك االم�سيات
االدبية الت ��ي تخللتها ق ��راءات �شعرية لبع�ض من
ق�صائدها امل�شهورة ،تقول �شرارة”قالت � :س�ألقي
ق�صيدةحب (ويبقي لن ��ا البحر) فتعاىل الت�صفيق
يف القاع ��ة وارت�سم ��ت البهج ��ة عل ��ى الوج ��وه
وطاف ��ت االبت�سامات عل ��ى ال�شفاه.ابت�سمت نازك
بدوره ��ا اي�ض ��ا ،فق ��د �أدرك ��ت ان اجلمه ��ور يهتم
باحل ��ب والعواط ��ف �أك�ث�ر م ��ن اهتمام ��ه بق�ضية
فل�سطني...........تلته ��ا ق�صائد �أخ ��ري ”:امللكة
والب�ستان”و”رحلة على �أوت ��ار العود”وهي من
ق�صائده ��ا اجلميل ��ة الت ��ي حتبها......كان ��ت �آخر
ق�صي ��دة له ��ا”دكان القرائ�ي�ن ال�صغرية”وفيه ��ا
ت�س�ي�ر ال�شاع ��رة يف ج ��و م ��ن احلل ��م يف �أح ��د
اال�س ��واق ال�شرقية......كانت ت�سال العابرين عن
مكان ال ��دكان الذي تب ��اع فيه القرائ�ي�ن ال�صغرية
و�أر�شدوه ��ا اىل دكان ا�سمه منديل ،وظلت تبحث
عن ��ه دون جدوي ومل ت�ستطع ان تهتدي اليه ابدا.
وي�ساف ��ر حبيبه ��ا دون ان تق ��دم الق ��ر�آن ال�صغري
هدي ��ة له.فما ان نزلت عن خ�شب ��ة امل�سرح وم�شت
عل ��ى ال�سلم حتى تقدم منها ال�شاعر �أحمد �سليمان
االحمد ،ومد يده له ��ا وقال تف�ضلي.نظرت اىل ما
يف يده فر�أت قر�آنا �صغريا يقدمه لها�......شكرته
وقال ��ت ل ��ه :م ��ا �أروع هذا ،لق ��د عرثت عل ��ى دكان
منديل �أخريا”.
وتتابع �ش ��رارة يف ال�صفحات االخرية من كتابها
تق ��دم العم ��ر بال�شاعرة ن ��ازك املالئك ��ة و ما له من
تاث�ي�رات �سلبية على حالته ��ا ال�صحية ،ف�ضال عن
ذل ��ك تراكم ��ات هموم احلي ��اة اىلومي ��ة اخلا�صة
منه ��ا �أو العامة،واخ ��ذت يف هذه الف�ت�رة تتواىل
عليه ��ا الدع ��وات مل�ؤمترات �أدبي ��ة وثقافية مل تلب
�أكرثه ��ا ،وحتقق نازك حلمها بع ��د �سنوات طوال
م ��ن الغربة والتنق ��ل والرتح ��ال واال�سفار ،حيث
ت�شرتي لها بعد كل ذلك دارا لها يف بغداد.
وتذكر �شرارة �أن جامع ��ة الب�صرة منحت املالئكة
يف حزي ��ران ع ��ام � ،1992شه ��ادة الدكت ��وراه
الفخرية تقديرا منها ملكانتها ال�شعرية ولعملها يف
جامعة الب�صرة ب�ضع �سنوات عند بداية تا�سي�سها
يف �ستيني ��ات الق ��رن املا�ض ��ي ،واملفارق ��ة التي ال
ب ��د من ذكره ��ا كما �أري� ،أن الراحل ��ة حياة �شرارة
كان ��ت قد انته ��ت من تاىلف كتابه ��ا هذا يف متوز
من العام نف�سه.
تبق ��ي مالحظة مهم ��ة والبد م ��ن �سوقه ��ا ،هي ان
كتاب”�صفح ��ات م ��ن حي ��اة ن ��ازك املالئكة”يع ��د
مرجع ��ا امينا ومهما لي�س يف تتب ��ع حياة الرائدة
نازك املالئكة ،وامنا يعد �أي�ضا مرجعا مهما للكثري
من االح ��داث االجتماعي ��ة وال�سيا�سية والثقافية
التي م ��رت على املجتمع العراقي ط ��وال �أكرث من
�ستة عقود.
لق ��د دون ��ت الراحل ��ة �ش ��رارة كل ذلك وف ��ق ر�ؤية
منهجية علمية عميقة ووا�ضحة.

د .س��م��ي��ر ال��خ��ل��ي��ل
ي�ؤل ��ف النم ��ط ال�شع ��ري امل�أل ��وف للق�صيدة
العمودية عند نازل املالئكة ببحرها وقافيتها
املوح ��دة ن�سبة قليلة جد ًا من �شعرها لأنها مل
تكن لرتغب يف بناء ق�صيدتها و�إيقاعها على
قافية واح ��دة ولعلها يف حماولتيها االثنتني
اللت�ي�ن كتب ��ت فيهم ��ا ق�صيدة موح ��دة البحر
والقافي ��ة وجدت رتاب ��ة وتقيي ��د ًا دفعها �إىل
اخلروج من �أ�سار النمطية نحو �أفق �أرحب،
ونتيج ��ة لت�أثره ��ا ببح ��ور ال�شع ��ر العرب ��ي
وقواع ��ده وعرو�ضه حاولت �أن تتوا�صل مع
ال ��ذوق العربي املتحك ��م يف مراحلها الأوىل
ف�أف�صح ��ت ع ��ن ت�أثره ��ا بال�شع ��ر املهج ��ري
وال�شع ��ر املرتج ��م واعتم ��دت �صيغ ��ا �أو
ت�شكيالت عرو�ضية تناولها �شعراء �سابقون
عل ��ى �ش ��كل مقطوع ��ات منوع ��ة الق ��وايف
وجديدة الأ�سلوب وال�صور.
ف�أثرت هذا النمط ب�شعر كثري يف مقطوعاتها
ومطوالتها ذات البنية املقطعية.
�أبدعت نازل ق�صائد ع ��دة بهند�سيات جديدة
ذات بني ��ة مقطعي ��ة تتماث ��ل معه ��ا املقاط ��ع
الالحق ��ة ،مم ��ا ي�ؤل ��ف �أنغام ��ا �إيقاعية تنوع
املقط ��ع مو�سيقي ًا وتك�س ��ر الرتابة يف ف�ضاء
الزمن املو�سيقي املحدد لت�ؤلف �إ�شباع ًا وزني ًا
يت�صاع ��د ويتناق� ��ص عل ��ى وف ��ق االنفعاالت
والتوت ��رات النف�سية ولكن تل ��ك الهند�سيات
املقبولة من ل ��دن نازك �شكلت قي ��ود ًا جديدة
عل ��ى �أ�سلوب النظم ف� ��إذا كان املقط ��ع الأول
ق ��د فر�ض نف�س ��ه ومتظهر على نح ��و ما ،ف�إن
ال ��ذي بع ��ده قد �أقح ��م يف قالب اعد ل ��ه �سلف ًا
ما يخالف التوجه لبناء ق�صيدة جديدة حرة
بعيدة عن القيود الإيقاعية املوروثة.
ثم قامت نازك بتقدمي �صورة �إيقاعية جديدة
فيه ��ا �شيء م ��ن االبت ��كار و�إن �سبقتها بع�ض
التج ��ارب الفردي ��ة للق�صي ��دة احلديث ��ة يف
ق�صيدته ��ا الكول�ي�را عام  1947ث ��م توجهت
ب�أمن ��وذج طري ��ف ع ��ام  1948يف ق�صيدتها
(اخلي ��ط امل�ش ��دود �إىل �شج ��رة ال�سرو) التي
متث ��ل نقط ��ة االنط�ل�اق احلقيقي ��ة لل�شع ��ر
احل ��ر يف العراق يقابلها �أمن ��وذج بدر �شاكر

ال�سي ��اب يف ق�صيدت ��ه (يف ال�س ��وق الق ��دمي
 ،)1948وم ��ا يهمنا �إن نازك قدمت للق�صيدة
اجلديدة (احل ��رة) �أج ��واء مو�سيقية طريفة
وبني ��ات �إيقاعي ��ة متنوع ��ة وكان لوعيه ��ا
بالتجديد وثقافتها النقدية الأدبية واطالعها
عل ��ى ال�شع ��ر والأورب ��ي �أث ��ر مه ��م يف تل ��ك
النقل ��ة الت ��ي �أحدثته ��ا يف الن ��وع ال�شعــري
امل�أل ��وف ،فجعلــــ ��ت ال�سطر ال�شع ��ري بدي ًال
ع ��ن البيـــ ��ت وربط ��ت خ�صو�صي ��ة ال�صوت
ومو�سيق ��ى الألف ��اظ م ��ع دق ��ة االنفع ��االت
وال�شع ��ور وحمل ��ت اللغ ��ة دالالت جدي ��دة ال
عه ��د بها ،ناهيك عن عدم االلتزام بعدد حمدد
من التفعيالت اهتم ��ت نازك بالأ�صوات على
م�ستوى احلروف واملفردات واجلمل والفت
منها م�ساحات مع�ب�رة يف وقعها املو�سيقي،
وق ��د �أثم ��رت بنائياته ��ا اللغوي ��ة والإيق ��اع
والإيح ��اء والإمي ��اء ،ولكنه ��ا ظل ��ت حترتم
القافي ��ة لكونه ��ا قيمة مو�سيقي ��ة مهمة ،ومن
هن ��ا كانت ق�صائدها ت�ؤثر املف ��ردة القافوية،
وهيمن التكرار بو�صفه عن�صر ًا �إيقاعي ًا على
ن�سبة لي�س ��ت بالقليلة من ق�صائدها املقطعية
واحل ��رة اهتم ��ت ب ��ه م�ستفي ��دة م ��ن املفردة
املهيمن ��ة مرة والعبارة الب�ؤري ��ة �أخرى ،وال
جن ��د هذا التكرار خم ًال بالن� ��ص ال�شعري �أو
ب�أج ��واء التجرب ��ة فق ��د اغتنى مب ��ا قبله وما
بع ��ده حت ��ى �ص ��ار �صوت� � ًا جدي ��د ًا يف الأداء
الإيقاعي ل�شعر نازك املالئكة.
�أف ��ادت ال�شاع ��رة من خ�صــــائ� ��ص اللغــــة يف
بن ��اء الأفعال وا�ستثم ��رت طاقاتها الإيقاعية
لتولي ��د طاق ��ة الت�أث�ي�ر يف املتلق ��ي و�شح ��ن
الأ�سطـــ ��ر ال�شعري ��ة مبكونـــ ��ات �أدائي ��ة
مرتاكمة ملدها بزخ ��م التوتر وخلق ال�صدمة
وبعث ال�شعور ،وحق ��ق التماثل املتكرر ملثل
تل ��ك ال�صيغ ��ة يف �أداء �إيق ��اع ي�ضغ ��ط عل ��ى
الإح�سا�س بوتائ ��ر تتقابل وتتماثل وتقرتب
وتتباع ��د كي تنت�ش ��ر على م�ساح ��ات الن�ص
فت�شي ��ع في ��ه �إيقاع� � ًا داخلي� � ًا م�ضاف� � ًا .ولق ��د
�أف ��ادت ن ��ازك م ��ن البن ��ى ال�صوتي ��ة للجم ��ل
ال�شعري ��ة التي ت�ؤلف ال�سط ��ر ال�شعري حتى

�ص ��ارت �إيقاع ��ات خا�ص ��ة داخ ��ل التفعيالت
م ��ا اك�س ��ب ال�سطر نغمي ��ة �أدائي ��ة تتولد من
الدالل ��ة املنبعث ��ة م ��ن ال�ص ��وت نف�س ��ه ومن
الإيق ��اع يف �أن نذك ��ر �أن �أطول عدد غري قليل
م ��ن ق�صائده ��ا �أثق ��ل على املتلق ��ي يف جمال
توا�صل اال�ستجابة وكان مبقدورها تقلي�ص
امل�ت�ن ال�شعري وتكثيف معاني ��ه لكي ال يبدو
زائ ��د ًا تتك ��رر �إيقاعاته و�أمناط ��ه ووزنه كما
�أ�شرن ��ا �سابق ًا ما يعد ترهال ين�أى عن الإبداع
وذلك يف جمال الق�صائد املطولة ذات املنحى
الإيقاعي النمطي �أو املوروث.
ولعل ال�شاع ��رة بقيت رهينة التوتر اجلزئي
ومل تنطلق كما انطلق اجليل الثاين (ما بعد
ال ��رواد) نحو متظهر جدي ��د وخرق للدالالت
وانزياح ��ات طريق ��ة وجت ��اوز ال�صياغ ��ات
امل�ألوفة على م�ستوى العالقات اللغوية ،ومل
متتد جتربة نازك ال�شعرية لت�ستثمر �إيقاعات
ال�شع ��ر املتنوع ��ة كما فع ��ل ال�سي ��اب وبقيت
تنظ ��م على التفعي�ل�ات الأك�ث�ر ا�ستعما ًال يف
ال�شعر العربي ،و�إن �سجلت لنف�سها �سبق ًا يف
النظم عل ��ى وزن املوفور بقوله ��ا (وال �شيء
�أداف ��ع به ع ��ن نف�سي �إال كون ال ��وزن ابتكار ًا
من ��ي ومل ي�ستعمله ال�شعراء قبلي) واملوفور
�أح ��ادي التفعيلة (مفاعالت ��ن) مع التغيريات
احلا�صل ��ة يف التفعيل ��ة م ��ن زحاف ��ات وعلل
ونوعت كذلك الق�صيدة فجعلتها من �إيقاعني
ولكنها مل تطور هذا النمط وغادرته اىل غري
رجعة.
يبق ��ى �أن ن�ؤك ��د �إن �شعره ��ا حق ��ق جترب ��ة
اجل ��ر�أة واالمتحان الع�س�ي�ر يف خم�سينات
القرن املا�ضي وهو في�ض �شعري فتقته �شدة
الت�أثر بالرتاث وبالواقع املعا�صر لها ورهافة
ح�سها يف ابتداع �إيقاع جديد ،وال نت�صور ما
يكون عليه ال�شعر يف يومنا هذا لو عددنا ما
قدمته نازك املالئكة و�أقرانها من رواد ال�شعر
احلر ،ويب ��دو �أن تط ��ورات الق�صيدة احلرة
وت�شظياتها وتعدد �أمناطها مل ترق لل�شاعرة
فانزوت و�آث ��رت االعتزال كي حتفظ لنف�سها
ت�ألق الريادة.
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ج�������اب�������ر ع����ص����ف����ور

ه�������ات�������ف ج����ن����اب����ي

منْ اليعرف ال�شاعرة نازك املالئكة عن
قرب ،الميكن �أن يدرك حتى النهاية �إىل
�أي م ��دى ينطب ��ق �شعرها عل ��ى حياتها
وجتربته ��ا ،وكم تنطب ��ق الأ�سماء على
م�سمياته ��ا �أحيان ��ا� .ش ��اءت ال�ص ��دف
والأق ��دار �أن تك ��ون �أ�ستاذت ��ي يف مادة
الأدب العرب ��ي املعا�ص ��ر يف جامع ��ة
بغ ��داد –كلي ��ة الرتبي ��ة امللغ ��اة �أواخر
ال�ستيني ��ات .عل ��ى �أنن ��ي ال �أن ��وي يف
ه ��ذه العجال ��ة �أن �أحت ��دث ع ��ن حياتها
الغني ��ة كامل ��ة ،فه ��ذا لي�س م ��ن دواعي
ه ��ذا الن� ��ص� ،إمن ��ا ب ��ودي التنويه �إىل
مثابرتها و�صفائه ��ا الذهني و�شفافيتها
املفرط ��ة ورهاف ��ة �سمعه ��ا املو�سيق ��ي
–�أح ��د �أهم �أعم ��دة ال�شع ��ر .علينا �أن
نتذكر دائما ولعها باملو�سيقى ،ولنتذكر
دور الل ��ون وال�صمت والت�أمل واحلزن
وال�ضياع يف �شعرها.
حدثتن ��ا ذات حما�ضرة ،ع ��ن غفلة املرء
عم ��ا ق ��د يلح ��ق ال�ض ��رر ب ��ه يف يوم ��ه
ال ��ذي ي�ت�راءى �أن ��ه طبيع ��ي .فمث�ل�ا،
كي ��ف يبدو مل� ��س النق ��ود والتعامل بها
بريئ ��ا وعاديا� ،إال �أنه قد ي�سبب يف نقل
العدوى ومنه ��ا احل�سا�سية والأمرا�ض
اجللدي ��ة وما �شابه� .أن ��ا ،مثال� ،أ�ضافت
قائل ��ة� :أغ�سل ي ��دي بعد كل م ��رة �أمل�س
فيها النق ��ود .لقد ت�س ّمرتُ �شخ�صيا بعد
�سماع ��ي مالحظتها احلياتية املذكورة،
وا�ستغربت منها ت�ضييع وقتها ووقتنا
ب�ل�ا طائ ��ل .لكنن ��ي �أدرك ��تُ حماقت ��ي،
حينما �سمعت جملتها الأخرية :كل هذا
الدرن ب�إمكان ال�شعر �أن يغ�سله!
الميكن ��ك �إال �أن تن�ص ��ت له ��ا ،لأنه ��ا
وبب�ساط ��ة �أ�ستاذة الهم� ��س وال�شفافية
والرهبن ��ة� .صوته ��ا رقي ��ق ،نظراته ��ا
�شب ��ه حامل ��ة و�ساهم ��ة ،ذهنه ��ا متوق ��د
وخياله ��ا ب�ل�ا ح ��دود ،مل تك ��نْ ت�ؤم ��ن
بالكتاب ��ة ال�شعري ��ة الواعي ��ة حت ��ى
النهاي ��ة”،لأن الوع ��ي الت ��ام قلما ينتج
�شيئ ��ا ذا قيمة»(مقدمتها للمجلد الثاين
من ديوانها).
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مل تك ��نْ تتحدث كثريا عن نف�سها وهذه
من �أجمل خ�صالها .لكنها كانت تتحدث
عن �ضرورة ال�شعر ،و�أهمية احلياة يف
�إغن ��اء التجرب ��ة الفني ��ة ودور القراءة
املت�أنية وامل ��زاج واالجتهاد الفردي يف
�صياغة ال�شاع ��ر وعامله التولدي .كانت
يف �أ�شعاره ��ا الأوىل حت ��ى منت�ص ��ف
ال�ستينات ،تكدح �شعريا ،رغم ت�شا�ؤمها

ورومان�سيته ��ا البين ��ة ،م�صوب ��ة ه ��ذا
البي ��ت ومراجع ��ة تل ��ك الق�صي ��دة،
والدليل على ذل ��ك� ،أن �إحدى ق�صائدها
ذات الطبيع ��ة الرومان�سي ��ة ق ��د كتب ��ت
ث�ل َ
�اث مرات ب�شكل مغاي ��ر ،يف غ�ضون
ع�شري ��ن عام ��ا ،وعل ��ى البح ��ر احلادي
ع�ش ��ر  -اخلفيف(فاعالت ��ن م�ستف ��ع ِ لنْ
فاعالت ��نْ فاعالتن م�ستفع ِ لن فاعالتن)
والغري ��ب يف الأم ��ر �أنه ��ا اتبع ��ت هذا
ال ��وزن يف الق�صائ ��د الط ��وال الثالثة.
كان ��ت �أجوا�ؤه ��ا مت�شائمة وحزينة يف
الأوىل فانف ��راج نف�س ��ي وقب�س ��ات من
الأم ��ل والف ��رح يف الأخري�ي�ن .ونظرا
للأخت�ل�اف الذي ح�صل مب ��رور الوقت
فيما ب�ي�ن الق�صائد قام ��ت بن�شرها كلها
يف اجل ��زء الأول م ��ن ديوانه ��ا ال�صادر
ع ��ن دار العودة يف ب�ي�روت .مت�سل�سلة
احلي ��اة»(-1945
هكذا”:م�أ�س ��اة
�”،)1946أغني ��ة الإن�س ��ان)1950(»1-
و»�أغني ��ة الإن�س ��ان� .)1965(»2-إن
�إ�صرارها عل ��ى تنقيح الق�صيدة الأوىل
�أعطاه ��ا على مدى ع�شري ��ن عاما ثالثة
ن�صو� ��ص متباين ��ة .كان الأح ��رى به ��ا
�أن تكر�س وقته ��ا يف موا�صلة م�سعاها
التجديدي حتى النهاية.
مل تك ��ن هذه الق�صائ ��د بالن�سبة لتطور
ال�شع ��ر احلدي ��ث تعن ��ي �شيئ ��ا ،لكنه ��ا
ذات قيم ��ة من حيث املجه ��ود واملثابرة
والتجرب ��ة ال�شخ�صي ��ة ،وعالقته ��ا هنا
وهن ��اك ب�أج ��واء مماثل ��ة يف ال�شع ��ر
الإجنلي ��زي ،خ�صو�ص ��ا ل ��دى (ج ��ون
كيت� ��س) ال ��ذي �سبقه ��ا يف جترب ��ة
مماثل ��ة باعرتاف ال�شاع ��رة ذاتها .هذه
التجرب ��ة امل�ضني ��ة ،ق ��د �ساعدته ��ا قبل
كل �شيء على االبتع ��اد ،ولو �إىل حني،
عن موا�صلة كتاب ��ة املطوالت ال�شعرية
الت ��ي كان ��ت متي ��ل �إليه ��ا يف البداي ��ة،
ودفعته ��ا �إىل بلورة �آرائها حول طبيعة
ال�شع ��ر اجلديد»�شع ��ر التفعيل ��ة”�أو
كم ��ا �أ�سمته خط�أ”ال�شع ��ر احلر» ،الذي
دع ��ت �إلي ��ه ودافع ��ت عن ��ه يف مقدمتها
لديوانه ��ا ويف كتابه ��ا الهام»ق�ضاي ��ا
ال�شعر املعا�ص ��ر»( .)1962لكنها �أي�ضا
مبنظ ��ار الآتي ،قد �ضيق ��ت من م�ساحة
ثقله ��ا التجديدي ال ��ذي كان من املمكن
�أن يذهب �إىل �أبعد مدى.
هل كان ملوهبة نازك �أن مت�ضي باجتاه
التجدي ��د ب ��دون االطالع عل ��ى جتارب

ال�شع ��ر العامل ��ي اجلديد �آن ��ذاك؟ للأفق
املفت ��وح عل ��ى الأدب العامل ��ي والتفاعل
معه ب ��روح نقدية دور مه ��م حيوي يف
جتربة و�آراء نازك ال�شعرية والنقدية.
أدب املق ��ارن؟ كان ��ت تقر�أ
�أمل تدْر� ��س ال َ
بالإجنليزي ��ة بنهم .تكثف ��ت مطالعاتها
�أك�ث�ر يف الثالث�ي�ن �سن ��ة وني ��ف الت ��ي
�أعقب ��ت احل ��رب العاملية الثاني ��ة� ،أثناء
درا�سته ��ا يف دار املعلم�ي�ن العالي ��ة يف
بغ ��داد ،والأدب املق ��ارن يف الوالي ��ات
املتح ��دة الأمريكي ��ة ،كم ��ا و�أ�شي ��ع عن
كونها ملمة بالالتينية والفرن�سية .لوال
تلك الفرتة ملا و�صلنا �شعر نازك املالئكة
بهذه الأهمية� .إذن لكانت �شاعرة عادية
�أ�سوة بالآخرين ممن عالهم الغبار.
رغ ��م نزوعه ��ا نحو التجدي ��د ودعوتها
لتخلي�ص ال�شع ��ر العربي من التقليدية
واملا�ضوية ،يعن ��ي من»الرقدة الطويلة
الت ��ي جثمتْ على �ص ��دره طيلة القرون
املن�صرم ��ة املا�ضية»(ن ��ازك املالئك ��ة
� ،)1949إال �أنه ��ا �أوحت لن ��ا ب�أن ق�سطا
م ��ن ال ��ردة والتخ ��اذل يف م�سعاه ��ا

التجدي ��دي قد تلب�سها يف الثالثني �سنة
الأخ�ي�رة الت ��ي �سبق ��ت موته ��ا ،وك�أنها
انعكا� ��س لل ��ردة املا�ضوي ��ة الناغلة يف
اجل�س ��د العرب ��ي منذ �سن ��وات طويلة.
و�إال فمباذا نف�سر عودتها لكتابة ال�شعر
العمودي الذي خرقت قواعده بنف�سها؟
�أمل تق� � ْل م ��ن قب ��ل :ب� ��أن مزي ��ة �شع ��ر
التفعيلة»�أنه ��ا حترر ال�شاعر من طغيان
ال�شطري ��ن» ،و»�أن الأوزان والق ��وايف
والأ�سالي ��ب واملذاه ��ب �ستتزع ��زع
قواعده ��ا جميع ��ا ،والألف ��اظ �ستت�س ��ع
حت ��ى ت�شمل �آفاق ��ا جدي ��دة وا�سعة من
قوة التعبري.»...
يف احلقيق ��ة ،كان ��ت ن ��ازك تعتق ��د
ب� ��أن م�سعاه ��ا وزمالئه ��ا ه ��و
مبثابة”تعديل”للخلي ��ل ب ��ن �أحم ��د
الفراهيدي ،ولي�س”خروجا”عنه .من
هن ��ا ،يبدو لن ��ا� ،أنها كان ��ت يف �شعرها
و�أرائه ��ا النقدي ��ة و�سلوكه ��ا حتاذر من
املبالغ ��ة يف التجدي ��د وال ترغ ��ب يف
ر�ؤيته مُتفرعنا يف ال�ساحة ك�شكل �أدبي
فري ��د ملا يزل غري م�ضمون .وهذا يعني

�أن �سطوة الرتاث ال�شعري يف �أعماقها
�أعلى من م�ساع ��ي احلا�ضرالتجديدية.
ه ��ذا الت�صور وت�أث�ي�ر املحيط املحافظ
عليها و�شخ�صيته ��ا امليالة �إىل الرتهب
ه ��و ال ��ذي �أوق ��ف م�سعاه ��ا التحديثي
وو�ضعه ��ا خل ��ف ال�سي ��اب م ��ن حي ��ث
املوا�صل ��ة والبحث عن احللول التقنية
واجلمالي ��ة يف �شعرن ��ا املعا�ص ��ر .على
�أي ��ة ح ��ال ،نح ��ن �إزاء ح�سا�سيت�ي�ن
وجمهودين �شعريني خمتلفني.
�إن ما قدمته نازك حلركة ال�شعر العربي
املعا�ص ��ر ،يجعله ��ا ،باعتقادن ��ا� ،أك�ث�ر
ال�شواع ��ر ح�ضورا وت�أث�ي�را يف تاريخ
ال�شعر العربي احلديث برمته.
�إن حال ��ة ال�ت�ردد وع ��دم الثق ��ة الكاملة
مبنج ��زات �شع ��ر احلداث ��ة لي�س ��ت
بالغريب ��ة عل ��ى �أو�س ��اط ال�شعراء مبن
فيه ��م الأجان ��ب .عل ��ى �أن ه ��ذا الأم ��ر
املتمث ��ل بانتكا� ��س ال�شاع ��رة عل ��ى
�صعي ��د التجدي ��د يف �سنواتها الأخرية
وانكفائه ��ا عل ��ى نف�سه ��ا ،اليغ�ي�ر �شيئا
يف كونه ��ا �سواء مب�سعاه ��ا التجديدي
�أو بتنظريه ��ا حلرك ��ة ال�شع ��ر العرب ��ي
اجلديد قد فاقت الكثريين من ال�شعراء
العرب �أفقا واجتهادا وجر�أة.
ه ��ذه ال�شاع ��رة الوجل ��ة الد�ؤوب ��ة
بح�سا�سيته ��ا العالي ��ة �أطلق ��ت ه ��ي
وال�سياب ب ��دون �شك �ش ��رارة التجديد
يف �شعرن ��ا املعا�ص ��ر بخرقهما للقواعد
التقليدي ��ة الت ��ي كانت �سائ ��دة لقرون.
�س ��وى �أن املفارق ��ة تكم ��ن يف �أنه ��ا مل
جتع ��ل اخل ��رق ه ��و القاع ��دة ال�سائدة.
عل ��ى �أنها� ،سعت لإقناعن ��ا �أكرث من ذي
قب ��ل بفك ��رة �أن”ال�شع ��ر ولي ��د �أحداث
احلي ��اة ،ولي� ��س للحياة قاع ��دة معينة
تتبعها يف ترتي ��ب �أحداثها ،وال مناذج
معينة للألوان التي تتلون بها �أ�شيا�ؤها
و�أحا�سي�سها”على حد تعبريها.
لق ��د رحل ��ت �شاع ��رة جم ��ددة هام ��ة
وحا�ض ��رة مب�ضاء يف �شعرنا املعا�صر،
خرق ��ت �صنمي ��ة الق�صي ��دة العربي ��ة
وجعلتن ��ا �أق ��رب �إىل احلداث ��ة م ��ن ذي
قبل .على �صعيد املعاناة ،كانت حياتها
يف ال�سن ��وات الأخ�ي�رة متث ��ل وج ��ه
العراق الطموح الع�صامي املعذب الذي
تالحقه لعنة الآلهة.

عن «البيان» الإماراتية

و�أكاد �أذكر ،الآن ،امل�شه ��د بتفا�صيله الدقيقة ،كنت
جال�س ��ا �أم ��ام مكت ��ب �أ�ستاذتي الت ��ي كانت جتل�س
وراءه ،متطلع ��ة �إ ّ
يل ،حتدثني عن مو�ضوعات يف
النق ��د الأدبي (�أظنها :كانت ع ��ن جماليات التكرار
يف ال�شع ��ر العرب ��ي الق ��دمي) .وفج� ��أة ،توقف ��ت
�أ�ستاذت ��ي عن ال ��كالم ،وانتف�ضت فرحة ،واقفة يف
لهف ��ة املح ��ب� ،صارخة ب�صوت الرتحي ��ب ب�صديق
حمي ��م� :أه�ل�ا يا ن ��ازك� .أخ�ي�را ،ر�أيت ��ك .وتطلعت
من جمل�س ��ي �إىل هذه ال�ضيفة الت ��ي �أخذت انتباه
�أ�ستاذت ��ي كل ��ه .وظ ّلت ��ا تتحدث ��ان واقفت�ي�ن ،دون
جلو� ��س لدقائق قليل ��ة� ،إىل �أن انتبه ��ت �أ�ستاذتي،
فدعته ��ا �إىل اجللو�س ،وجل�ست معها �أمامي ،ويف
مواجهت ��ي .وبالطب ��ع ابت�سمت �أ�ستاذت ��ي لده�شة
ال�ضيفة من عدم معرفة هذا ال�شاب الغريب ،فقالت
له ��ا :هذا جاب ��ر ع�صفور تلميذي ال ��ذي �أتوقع منه
الكث�ي�ر وابني ال ��ذي �أراقب ��ه و�أرعاه ،ث ��م التفتت
يل با�سم ��ة �سائل ��ة :هل تع ��رف يا جاب ��ر ال�شاعرة
الكب�ي�رة نازك املالئكة �أم ال تعرفها؟ وبالطبع ،قلت
له ��ا :ومن ال ��ذي ال يعرف ال�شاع ��رة الكبرية؟! �إين
�أعرف الدواوين التي �أ�صدرته ��ا( :عا�شقة الليل)،
و)�شظاي ��ا ورم ��اد) ،و)قرارة املوج ��ة) ،كما �أعرف
كتابه ��ا (ق�ضايا ال�شع ��ر املعا�ص ��ر) وكتابها الثاين
ع ��ن �شع ��ر علي حممود ط ��ه ،وهو �أجمل م ��ا قر�أت
عن هذا ال�شاعر الذي �أحبه .ومل ترتكني �أ�ستاذتي
عن ��د ذلك ،ب ��ل بادرتني بال�س� ��ؤال :ولك ��ن �أمل تقر�أ
�شعرها؟ فقلت :بلي ،وقد فتنتني ق�صائدها الليلية
الت ��ي ذ ّكرتن ��ي ب�شع ��ر ج�ب�ران يف ديوانه ��ا الأول
(عا�شق ��ة اللي ��ل) ،وال �أزال �أذك ��ر �أ�سط ��ر ق�صيدتها
الت ��ي �أحببتها كل احلب عن (اخلي ��ط امل�شدود يف
�شجرة ال�سرو).
وكان وج ��ه ن ��ازك ي�ضيء بالفرحة و�أن ��ا �أقول هذا
ال ��كالم ال ��ذي ال �أزال �أذك ��ره ،وال �أزال (باملنا�سبة)
عل ��ى حب ��ي لق�صائده ��ا الليلي ��ة الت ��ي مت�ض ��ي يف
الطري ��ق ال ��ذي فتحه ج�ب�ران لل�شع ��راء يف ع�شق
الليل ،بكل دالالت اللي ��ل و�سحر هدوئه ،وجاذبية
�سكون ��ه ،والنهائية �سواده الرحيم .والتفتت نازك
�إىل �سه�ي�ر القلماوي ،قائلة لها :معك حق يف تبني
ه ��ذا ال�شاب ،فاندفعت بل�ساين الذي ال �أ�ستطيع �أن
�أجلم ��ه �إىل اليوم ،قائال :ولكنك �شابة( .ومل �أكمل:
وجميلة �أي�ضا) فعاودتها االبت�سامة ال�صافية التي
�أنارت وجهها امل�شرب باحلم ��رة .ونقلت �أ�ستاذتي
احلدي ��ث �إىل جم ��رى �آخ ��ر ،خا�ص بق�ضاي ��ا املر�أة
الت ��ي كان ��ت كلتاهم ��ا تهت ��م به ��ا ،وهم ��وم الوطن
العرب ��ي التي كان ��ت نازك قد �أ�ص ��درت عنها كتابا.
وظلل ��ت طوال اجلل�س ��ة �صامتا ،ت ��اركا لهما حرية
الكالم ،غ�ي�ر م�شارك لهما �أو مقاطع ��ا ،فقد اكتفيت
بالتطل ��ع غ�ي�ر املبا�ش ��ر �إيل وج ��ه ن ��ازك املالئك ��ة
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نازك المالئكة :الشعر
يغسل األدران والوعي
التام ال ينتج شعرا ذا
قيمة

ذكري��ات ن��ازك المالئك��ة
كنا يف س��نة 1966،وكنت فتى يف مفتتح س��نوات عمره بالعمل األكادميي يف جامعة القاهرة ،وذهبت لس��بب
ال أذكره إيل مقابلة أس��تاذيت الدكتورة س��هري القلاموي ،عليها رحمة الله ،رمبا لشأن يتعلق بأحد املوضوعات
العلمية التي كنت أريد التسجيل بها لدرجة املاستري .ومل تكن عالقتي بسهري القلاموي عالقة التلميذ بأستاذته
التي كانت يف ذروة شهرتها وتألقها الثقايف عيل امتداد العامل العريب يف ذلك الوقت ،وإمنا كانت  -يف الوقت
نفس��ه  -عالقة االب��ن بأمه الروحية التي ترعاه ،وتق��ود خطاه يف مجاالت العلم والحياة عىل الس��واء .ولذلك
أس��ميت ابنتي األويل باسم (س��هري) آمال أن تكون صورة أخرى ألستاذيت ،وبالفعل مضت سهري الصغرية يف
س��ميتها الكبرية إىل أن حصلت عىل درجة الدكتوراه يف املرسح اإلس��باين ،وأصبحت مختصة جامعية
طريق
َّ
س��ميتها ،أمي
فيه ،تحمل درجة (مدرس) التي كنت أرجو أن ميتد بها العمر فأراها بدرجة (أس��تاذ) ويف مكانة
َّ
الروحي��ة الت��ي أدين لها بالكثري ،ولكن املوت س��بق أمنيايت واختطفها م ّني ،فحملتها إىل املدافن نفس��ها التي
أسهمت يف حمل جثامن نازك املالئكة إليها قبل أيام معدودة ،فبكيت ابنتي ،وترحمت عىل نازك التي رافقتها
إىل مثواها الكريم ،ودعوت الله البنتي ولها وألستاذيت سهري القلاموي عىل السواء.

اجلمي ��ل وال�صبوح ال ��ذي كان م�شربا بلون وردي
يب�ي�ن عن العافية وعرامة ال�شب ��اب واندفاعه الذي
ي ��كاد ي�ضج من �أي �إ�س ��ار .ومل �أ�شبع من ت�أمل هذا
الوج ��ه ال�صبوح البا�سم ال ��ذي ظللت �أذكره مرتعا
يتوه ��ج بفرح ��ة احلي ��اة والنه ��م �إىل املعرفة .وال
�أظن �أنها كانت جاوزت الأربعني �إال بعام �أو عامني
�أو حت ��ى ثالثة على الأك�ث�ر ،ولكن ما كانت ن�ضارة
الوج ��ه تب�ي�ن �إال ع ��ن �أربعني عاما عل ��ى الأكرث من
�صباحة الوجه ون�ضارة الب�سمة.
وللأ�س ��ف ،مل تط ��ل اجلل�س ��ة �إىل م ��ا كن ��ت �أرجوه
ك ��ي �أ�شب ��ع من ت�أم ��ل مالمح ه ��ذا الوج ��ه اجلاذب
كاملغناطي� ��س ،وال من العني التي كانت ت�شع بذكاء
ن ��ادر ،وال م ��ن الوجنتني اللتني ملح ��ت فيهما نوعا
من ح ��دة الإرادة وم�ضاء العزمي ��ة .وم�ضت نازك
املالئك ��ة ،وقبل ��ت وجنت ��ي �أ�ستاذتي الت ��ي بادلتها
التحي ��ة احلميم ��ة ،ومل تن� ��س �أن ت�صافحن ��ي يف

حتفظ من عرف �إن�سانا للمرة الأوىل.
هك ��ذا ،عرف ��ت ن ��ازك للم ��رة الأوىل .ولع ��ل ه ��ذه
املعرف ��ة الت ��ي دفعتني �إىل مع ��اودة ق ��راءة كتابها
اجلمي ��ل عن علي حممود ط ��ه الذي مل يتفوق عليه
كت ��اب �آخ ��ر �إىل اليوم يف املكان ��ة والقيمة .رحمها
الله فقد ماتت وحيدة ،بع ��د �أن فقدت زوجها الذي
ظ ��ل يرعاها ط ��وال �سنوات مر�ضه ��ا الطويل التي
�أو�صلته ��ا �إىل ق ��رارة القرار من ظلم ��ة الليل التي
حتوّ لت �إىل ظلمة القرب ،ورحم الله موتانا جميعا،
فه ��م �أع ��زاء ال يزال ��ون يعي�شون بينن ��ا ،يف �أعينن
ذكراهم كمالئكة رحلوا كي ي�أتوا بالغ.
************
كان ��ت �سن ��ة  1968ه ��ي ال�سن ��ة الت ��ي يرتب ��ط بها
امل�شه ��د الث ��اين م ��ن ذكري ��ات ن ��ازك املالئك ��ة التي

ال ت ��زال مكانته ��ا يف وج ��داين تنط ��وي على قيمة
كب�ي�رة ،و�ضعته ��ا يف مكان ��ة ال يجاوره ��ا فيها �إال
�أق ��ل القليل من الأعالم الكبار الذين عرفتهم معرفة
مبا�شرة� .أذكر جيد ًا �أنني كنت جال�س ًا �أطالع كتاب ًا،
و�أنا �أ�ستمع �إىل مو�سيقى هادئة من املذياع ،لكنني
عل ��ى نحو غري �إرادي م ��ددت �أ�صابعي ،و�أدرت ز ّر
املحط ��ات ،رمبا لأ�سمع مو�سيق ��ى �أخرى �أرق� ،إىل
�أن �سمعت �صوت مذي ��ع ينطق با�سم نازك املالئكة
مرحّ ب� � ًا بها يف القاهرة ،وجتيب ��ه ب�صوتها الذي ال
�أزال �أذكره من اللقاء الأول ،و�س�ألها مقدم الربنامج
(وكان ع ��ن عامل ال�شعر� ،أيام �أن كانت هناك برامج
لل�شعر يف الإذاعة امل�صرية التي �أ�صابها ما �أ�صاب
غريها) عن �آخر دواوينه ��ا التي ن�شرتها ،ف�أجابته
ب�أنه ��ا �أ�ص ��درت� ،أخري ًا ،دي ��وان (�شج ��رة القمر).
و�س�أله ��ا مق ��دم الربنام ��ج ع ��ن �س ��ر ه ��ذا العنوان
اجلميل ،ولكنه طلب منها قبل �أن تخرب امل�ستمعني
بال�سر �أن تقر�أ لهم بع�ض ق�صائد الديوان ،ف�أجابته
باختي ��ار الق�صيدة الأوىل ،وه ��ي (�شجرة القمر)،
وتدف ��ق �صوتها الرائق الواث ��ق يف نربة رقيقة ،ال
تع ��رف اللح ��ن �أو اخلط� ��أ اللغ ��وي �أو التلعثم ،بل
االندفاع الواثق اله ��ادئ كخرير املاء الذي ت�سمعه
الأذن ك�أن ��ه �أنامل مت ��ر على �أوت ��ار ،و�أخذ �صوتها
يعلو تدريجي ًا ك�أنه حلن مو�سيقى تت�صاعد نغماته
املت�ضافرة لت�صافح ال�سمع ب�صوت �شجي يقول :
على قمة من جبال ال�شمال َك َ�ساها ال�صنوبر
وغ َّلفها �أفق خمملي وجوّ معنرب وتر�سو الفرا�شات
عند ذراها لتق�ضي المَ َ�سا ْء
ال�س َما ْء
وعند ينابيعه ت�ستحم جنوم َّ
هنالك كان يعي�ش ُغال ٌم بعيد اخليا ْل
�إذا جاع ي�أك ُل �ضوء النجوم ولون اجلبا ْل
وي�شرب عطر ال�صنوبر واليا�سمني اخل�ضلْ
وميال �أفكاره من �شذى الزنبق املنفعل وكان غالم ًا
غريبا غام�ض الذكرياتْ
وكان يطار عطر ال ُّربى و�صدى الأغنيات
وكانت خال�صة �أحالمه �أن ي�صيد ال َقم ْر
ويودعه قف�ص ًا من ندًى و�ش ًذى وزه ْر
واجنرف ��ت م ��ع الأبي ��ات ،مبح ��ر ًا معه ��ا يف �أفقها
الغ�سق ��ي ،ك�أين على �شراع م ّالح يطوف بي عوامل
ال �أعرفها ،ولكنه ��ا تفتنني ،وتخايلني بامل�ضي يف
الطريق الذي يف�ضي �إليها ،مغوية بندائها ال�سري
ال ��ذي يدعو �إىل الك�ش ��ف عن عوامل تظل يف حاجة
�إىل الك�ش ��ف .وظلت ن�ب�رات �صوت ن ��ازك تتدفق،
حامل ��ة روح ��ي� ،أو عائ ��دة به ��ا �إىل دني ��ا الطف ��ل
ال�ب�ريء ال ��ذي كن ��ت ال �أزال �أنط ��وي علي ��ه ،رغ ��م
رطان الأحاديث الإيديولوية التي كنت �ألوكها يف
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ذلك الزم ��ان البعيد ،خ�صو�صا بع ��د هزمية 1967
الت ��ي �ألقت بنا يف جحي ��م الغراب ��ة ،نتقلب ما بني
نريان �إلقاء اللوم على ذواتنا �أو اتهامات الآخرين
باخليانة .كل ذل ��ك �ضاع يف حلظة ،وت�س ّرب كاملاء
امل� � ّر يف رم ��ال وردية ناعم ��ة ،ا�ستبدلت ب ��ه براعم
وزناب ��ق وربى و�شذى وزه ��را ،وتوحّ دت مع هذا
الفتى الذي يريد �أن ي�صيد القمر ،ولكن لي�ضعه بني
م ��ا ي�شبه �ضلوعه ،ك�أنه يريد �أن ي�ست�أثر به لنف�سه،
يف نوع م ��ن الأناني ��ة الطفولي ��ة الت ��ي مار�سناها
يف �سن ��وات ال�ب�راءة ،ون�سي ��ت الناق ��د الكامن يف
داخل ��ي الذي كان قد جت ��اوز الرومان�سية ،وانتقل
منها �إىل م ��ا بعدها ،لكن �صوت نازك عذب القراءة
عمل عمله بي ،وح ّلق بي على �أجنحة اخليال الذي
يقلب ال�سم ��ع ب�صرا� ،إىل مراقبة �ص�ب�ر هذا الفتى
يف امل�ساء ،وه ��و يحوك ال�شباك ،راقد ًا على ع�شب
ب ��ارد عند نب ��ع مغمغ ��م ،وي�سهر خيايل م ��ع الفتى
وهو يرمق وادي امل�ساء ووجه القمر ،وقد عك�سته
مياه غدي ��ر باردا عطرا ،وما كان ه ��ذا الفتى يخلد
�إىل الن ��وم �إال �إذا م ّد ال�ضياء الرقيق للقمر �أ�صابعه
احلاني ��ة ،مقدم ًا له ك�أ�سا� ،شرابه ��ا لذيذ ،دافع ًا �إىل
النوم الذي حتوطه �أحالم �سكريّة ال�شذى.
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وال مي ��ل الغالم الذي يظل منطوي� � ًا على حلمه يف
�أن ي�صيد القمر �إىل �أن جاء اليوم املوعود ،فت�سلل
�إىل حي ��ث ي�ستلقي القمر ،وطوّ ق ��ه كالعا�شق الذي
ا�ستجاب �إليه املع�شوق� ،آمن ��ا مطمئن ًا ،فحمله �إىل
كوخ ��ه ،وا�ضع� � ًا �إي ��اه يف �أعز مكان .و�أف ��اق الليل
فل ��م يج ��د �أني�سه ،وبحث جمي ��ع الب�شر عن م�صدر
�سلواه ��م احلن ��ون كلما طلب ��وا حمايت ��ه يف الليل
املوح� ��ش من �سحائب اخلوف ،وزاد جنون ع�شاق
القم ��ر الذي ��ن مل يتوقفوا عن البح ��ث ،بينما الفتى
غارق يف ن�شوة الفرحة بالوحدة مع واحده الأحد
ال ��ذي ظل يرع ��ى لهفت ��ه �إلي ��ه� ،إىل �أن ج ��اء موعد
الف ��راق ،فا�ستيق ��ظ الفتى من �أحالم ��ه ليجد القمر
غادر الكوخ ،وتط ّلع الفتى كامللهوف يف كل مكان،
فلم يجد �س ��وى �شجرة نفث فيه ��ا القمر من روحه
م ��ا �أ�ض ��اء �أغ�صانها وجذعه ��ا ،و�أر�ضعه ��ا �ضوءه
املختف ��ي يف الرتاب العطر ،فوجد الفتى بديال من
القمر يف �شجرته الت ��ي كانت واجهة كوخه ،ك�أنها
حتر�س ��ه وتكل�ؤه بحنانها ،ومرت الع�صور بعدها،
وحتول ��ت حي ��اة الغ�ل�ام غري ��ب ال ��ر�ؤى ،ال�شاعر
عبق ��ري اجلن ��ون� ،إىل حكاي ��ة يتوارثه ��ا اجلميع،
خ�صو�ص� � ًا ح�ي�ن يتطلع ��ون �إىل ال�شج ��رة الت ��ي
جعله ��ا القمر بدي�ل�ا منه يف الأر� ��ض ،بينما م�ضى
هو يف م ��داره الف�ضي عرب ال�سم ��اء التي نرث فيها
زه ��وره  -النج ��وم ،وتعاقبت الع�ص ��ور ،وحتول
الفتى وحكايته �إىل ر�ؤيا ت�س ّرب �إليها الزمان �شيئ ًا
ف�شيئ� � ًا ،متاما؟كم ��ا يت�س ��رب �ضوء النه ��ار فيمحو
�ضوء للي ��ل احلاين ،وي�ستبدل برق ��ة القمر ق�سوة
ال�شم�س النهارية احلارقة.
�أذكر �أننى �أعددت بع ��د ذلك ب�سنوات درا�سة نقدية
مطولة ع ��ن رمزية اللي ��ل يف �شعر ن ��ازك املالئكة،
وا�ستعن ��ت مبع ��اريف يف الأ�ساط�ي�ر ونظري ��ات
النقد الأدبي لتف�سري ه ��ذه الق�صيدة التي عاجلتها
بالت�شري ��ح والتحلي ��ل الدقي ��ق ،فكان ��ت ك�ض ��وء
ال�شم�س النهارية التي اقتحمت هد�أة الليل واحللم
جت�سد يف �شجرة
الرومان�س ��ي الأ�سطوري ال ��ذي ّ
القم ��ر ،و�أح�سب �أن ما كتبته قد �أعجب بع�ض قراء
هذه الدرا�سة .ولكن ،ها �أنا ،الآن ،وبعد �أن ا�شتعل
ر�أ�س ��ي �شيب ًا ،و�أ�صبح بع�ضه �أق ��رب �إىل الأغ�صان
املتدالة من �شج ��رة القمر� ،أعود �إىل خيايل القدمي
الذي �أوق ��ده �صوت نازك اجلمي ��ل ،وهو يحملني
�إىل ع ��وامل ال �أزال �أنط ��وي عليه ��ا ،و�أرج ��و �أال
تفارقن ��ي وال تفارقك� ،أيها الق ��ارئ ،يا �شبيهي يف
حلم الطفولة الذي ننطوي عليه جميعا.
****************

ذهبت �إىل العمل يف جامعة الكويت� ،أ�ستاذ ًا معار ًا،
�سنة 1983،وكن ��ت حديث عهد بدرج ��ة الأ�ستاذية
التي هي �أعلى درجات ال�سلم الأكادميي ،و�أ�سعدين
وج ��ود الكثريي ��ن من الذي ��ن كنت �أعرفه ��م من قبل
يف ق�سم اللغ ��ة العربية الذي ب ��د�أت التدري�س فيه،
مع مطل ��ع �شهر �سبتم�ب�ر من العام نف�س ��ه ،وقابلت
الدكت ��ور عبد الهادي حمبوب ��ة ،زوج نازك املالئكة
ال ��ذي كان قد تخرج من ق�س ��م اللغة العربية � -آداب
القاهرة  -زمي�ل�ا لأ�ساتذتي الكب ��ار �أمثال  :ح�سني
ن�ص ��ار و�شكري عي ��اد ،ف�أحببت الرج ��ل على الفور
لكرمي خ�صاله و�إح�سا�سنا باالنتماء �إىل ق�سم علمي
واحد ،ولكن املنا�ص ��ب تقلبت به وزوجه  -نازك -
�إىل �أن �أ�صب ��ح رئي�س� � ًا جلامع ��ة الب�ص ��رة خم� ��س
�سنوات تقريب ًا� ،إىل �أن غ ��ادر العراق �إىل الكويت،
وعم ��ل على تخري ��ج الدفعات الأوىل م ��ن تالمذتها
الذي ��ن ظل ��وا �أوفي ��اء ل ��ه ولزوج ��ه ن ��ازك املالئكة
الت ��ي تركت يف نفو�س طالبها �أعم ��ق الأثر الذي ال
ي ��زال باقي� � ًا �إىل اليوم عن ��د الأحياء منه ��م ،مد الله
يف �أعماره ��م ،وعرف ��ت �أن نازك املالئك ��ة الأ�ستاذة
تقاع ��دت وحب�س ��ت نف�سه ��ا يف ال�شق ��ة الت ��ي كانت
ت�سكنه ��ا وزوجها وابنهما الوحي ��د ،الرباق ،وذلك
يف العم ��ارة نف�سها التي كنت �أ�سكن فيها وعائلتي.
وطلبت م ��ن الدكت ��ور حمبوب ��ة �أن �أزورهم لتحية
ال�شاع ��رة الكبرية ،فعرفت منه �أنها م�صابة مبر�ض
االكتئ ��اب وترف�ض مقابلة �أح ��د ،فاحرتمت رغبتها
و�صراح ��ة الرجل الذي ظل �صديق� � ًا وف ّي ًا يل ،حتى
بع ��د �أن ترك الكويت وانتق ��ل �إىل القاهرة مع نازك
وابنه ��ا وظلت العائل ��ة تعي�ش يف �شق ��ة متوا�ضعة
�إىل �أن توفي ��ت ن ��ازك املالئك ��ة يف الع�شري ��ن م ��ن
ال�شهر املا�ضي ،يف القاهرة التي بادلتها احلب.
وكن ��ت �أراها وزوجها حمبوب ��ة يف فرتات الربيع،
يرتي�ض ��ان مع ��ا ،وا�ضعة ذراعه ��ا يف ذراعه كما لو
كان ��ت تتكئ عليه ،غري مدركة �أو مهتمة مبا حولها،
ما�ضي ��ة حتت قيادته يف ا�ستجاب ��ة كاملة ،مذهولة
عن النا�س الذين ميكن �أن متر بهم� ،أو يلقوا �إليهما
بالتحي ��ة ،ف�ي�رد حمبوب ��ة التحي ��ة بالنياب ��ة عنها،
وهي متعلقة بي ��ده ،ك�أنها طفل �ضائع ،تائه ،ذاهل.
و�أع�ت�رف �أن هذا امل�شهد �أذهلني �إىل �أق�صي درجة،
فما �أبعد الفارق بني ه ��ذه ال�سيدة امل�سنة ،الذاهلة،
ال�صامت ��ة �أبدا التي كنت �أراه ��ا والدكتور حمبوبة
يرتي� ��ض بها ،وال�سيدة الأخ ��رى اجلميلة اململوءة
بالعافية التي قابلتها مع �أ�ستاذتي �سهري القلماوي

�سن ��ة  1966تقريب ��ا .وكان الف ��ارق رهيبا بني هذه
العج ��وز الذاهل ��ة ال�صامت ��ة وال�شاع ��رة �صاحب ��ة
الن�ب�رات ال�صافية التي ا�ستمع ��ت �إليها وهي تلقي
ق�صيدتها �شج ��رة القمر ع ��ام 1986وكان يزيد من
ده�شت ��ي �أنه ��ا مل تتج ��اوز ال�ست�ي�ن �إال بعامني على
�أك�ث�ر تقدير ،بينما زوجه ��ا الأكرب منها كان ال يزال
يوا�ص ��ل التدري� ��س يف اجلامع ��ة ،ويلق ��ي التقدير
م ��ن كل الذي ��ن عرف ��وه وكان الوحي ��د تقريبا الذي
ربطتني به عالقة ابن ب�أب يف جامعة الكويت.
وظللنا على هذا احل ��ال �إىل العام الثاين من عملي
يف جامعة الكويت .ومل يكن يرى نازك �أحد منا يف
منزله ��ا �سوى املرحوم ال�شاع ��ر عبده بدوي ،الذي
كان الوحي ��د ال ��ذي ت�أن� ��س �إليه دون بقي ��ة الزمالء
الذين ظل ��وا �أوفياء له ��ا .ولذل ��ك مل �أنده�ش عندما
ا�ست�شارين زميلي عبد الله املهنا ،م ّد الله يف عمره،
يف �أن ن�ش�ت�رك يف �إ�ص ��دار كت ��اب احتف ��ايل تتوىل
طباعت ��ه جامع ��ة الكوي ��ت ،وي�ساهم في ��ه كل واحد
من ��ا ببح ��ث علمي فوافقت ��ه على الف ��ور ،و�شجعته
عل ��ى امل�ض ��ي يف تنفي ��ذ الفك ��رة التي حتم� ��س لها،
وح ��ث اجلميع عل ��ى الكتابة ،وظ ��ل ي�ستحثهم �إىل
�أن خ ��رج الكت ��اب �إىل النور م ��ن مطبوعات جامعة
الكوي ��ت (ع ��ام  ،)1985وق ��د �ساهمت في ��ه ببحث
مطول ع ��ن رمزية الليل يف �شعر ن ��ازك ،كما �ساهم
في ��ه عب ��د الل ��ه املهن ��ا ،بالإ�ضاف ��ة �إىل عب ��ده بدوي
وحمم ��د رج ��ب النج ��ار ،رحمهم ��ا الله .وق ��د ترك
الكت ��اب �أث ��ر ًا طيب� � ًا يف نف� ��س ن ��ازك املالئك ��ة التي
�أدرك ��ت  -بالكت ��اب � -أن حبه ��ا وتقديره ��ا ومعرفة
دوره ��ا بقي ��ت يف وج ��دان الكثريي ��ن ،خ�صو�ص� � ًا
تالمذته ��ا الذي ��ن قام ��ت بالتدري�س له ��م يف جامعة
الكويت� ،أو بالت�أثري فيهم ك�شاعرة ومبدعة وناقدة
وم�ض ��ت الأعوام ،وعدت �إىل القاهرة التي �سرعان
م ��ا �أ�صبحت من�شغ�ل�ا مبنا�صبه ��ا املتتابعة :رئي�س
حتري ��ر ف�صول جمل ��ة النقد الأدب ��ي ،ورئي�س ق�سم
اللغة العربي ��ة ،و�أمني عام املجل�س الأعلى للثقافة.
ومل �أن�س نازك املالئك ��ة ودورها الرائد ،خ�صو�ص ًا
�أنها عادت �إىل القاهرة ،ومعها الدكتور عبد الهادي
حمبوبة ال ��ذي مل يتوقف عن زيارت ��ي ومل �أتوقف
عن حمبت ��ه وتقدير مودته .وكن ��ا نقيم االحتفاالت
وامل�ؤمترات القومية والدولية .وكان منها (م�ؤمتر
امل ��ر�أة العربية والإبداع) �سنة ،2002ومل �أجد �أهم
م ��ن نازك املالئك ��ة و�أحق منه ��ا بالتكرمي ،فاخرتت

تكرميه ��ا بطب ��ع �أعماله ��ا الكامل ��ة يف �أدق و�أ�شمل
طبع ��ة غري م�سبوقة .وبالفع ��ل ،اتفقت مع الدكتور
حمبوبة الذي تهلل وجهه بالفكرة ،وجئنا بال�شاعر
عب ��ده ب ��دوي ال ��ذي قب ��ل ،م�شك ��ور ًا ،مراجع ��ة كل
�ش ��يء وتدقيق ��ه ،ووا�صلن ��ا العم ��ل يف حما�س ��ة ال
�أزال �أذكره ��ا ب�إع ��زاز وفخ ��ر ،فل ��م ن�ت�رك �شيئا من
�إنت ��اج ن ��ازك �إال وح�صلن ��ا عليه ،وبد�أن ��ا الطباعة،
وانطلق عبده ب ��دوي يف املراجع ��ة ،وظللت �أتابع
العم ��ل �إىل �أن مت يف �أربع ��ة جمل ��دات ،اثن ��ان منها
للأعمال ال�شعرية الكاملة ،واثنان للأعمال النرثية
الكاملة .و�ضم ��ت الأعمال الكامل ��ة لل�شعر  :م�أ�ساة
حي ��اة ،عا�شق ��ة اللي ��ل� ،أغني ��ة الإن�س ��ان� ،شظاي ��ا
ورم ��اد ،ق ��رارة املوج ��ة� ،شج ��رة القم ��ر ،لل�ص�ل�اة
والثورة ،يغري �ألوانه البحر ،الوردة احلمراء� .أما
الأعمال النرثية ف�ضم ��ت  :ق�ضايا ال�شعر املعا�صر،
�سيكولوجي ��ة ال�شعر ،ال�صومعة وال�شرفة احلمراء
(العنوان الأخري الذي اختارته لدرا�ستها عن �شعر
عل ��ي حممود طه) التجريئي ��ة يف املجتمع العربي،
ال�شم� ��س الت ��ي وراء القم ��ة (وه ��ي جمموع ��ة م ��ن
الق�ص�ص التي جمعها الدكتور عبد الهادي مبعاونة
ابن ��ه ال�ب�راق ،ال ��ذي كان ق ��د ح�ص ��ل عل ��ى درج ��ة
الدكت ��وراة م ��ن �أمريكا ،وكت ��ب لها االثن ��ان مقدمة
دال ��ة) .وهك ��ذا اكتملت �أعم ��ال ن ��ازك املالئكة التي
كانت ذروة احتفائنا بها يف (م�ؤمتر املر�أة العربية
والإب ��داع) ال ��ذي كان  -وال ي ��زال �أ�ضخ ��م و�أه ��م
م�ؤمت ��ر يف املو�ض ��وع .وبقيت املجل ��دات عالمات
ح ��ب وتقدير من مثقفي م�صر ل�شاعرة رائدة �أحبت
بلدهم التي هي بلدها ف�آثرت �أن تدفن فيها ،و�سرت
وراء نع�شها مع ابنها الرباق الذي مل �أتركه �إال على
وع ��د باحل�صول على خمطوط ق ��دمي كتبته بقلمها
عام 1977،وهو رواية بعن ��وان (ظل على القمر).
و�أرج ��و �أن يجده لكي ن�ضيفه �إىل الطبعة اجلديدة
من الأعمال الكاملة التي تظل عالمة عرفان وحمبة
للوج ��ه ال�صب ��وح اجلمي ��ل املتوثب باحلي ��اة الذي
ر�أيت ��ه م ��ع �أ�ستاذت ��ي �سه�ي�ر القلم ��اوي يف �صباح
جميل من �صباحات عام1966.
****************
ظ ��ل ال�س�ؤال ع ��ن �سبب مر� ��ض االكتئ ��اب الع�ضال
ال ��ذي �أ�صاب نازك املالئكة ي�ؤرقني ،خ�صو�ص ًا بعد
�أن �أ�صدرنا كتاب ًا تذكاري ًا عنها 1985،ا�شرتكت فيه
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يف ت�شييع نازك يف القاهرة..
رئي�س م�ؤ�س�سة املدى يف مقدمة امل�شيعني
مع ع ��دد م ��ن زمالئنا وع ��اريف قدرها م ��ن دار�سي
الأدب وت�صورن ��ا �أن �صدور الكت ��اب �سوف يخفف
م ��ن وقع املر� ��ض ،ولكنن ��ا كنا واهم�ي�ن ،فقد ظللت
�أراه ��ا ب�ي�ن احل�ي�ن واحل�ي�ن� ،سائ ��رة م ��ع زوجه ��ا
املرحوم عبداله ��ادي حمبوبة ،وعيناه ��ا زائغتان،
ووجهه ��ا عل ��ى امتقاع ��ه ،متعلق ��ة بي ��دي زوجه ��ا
كغري ��ق يتعلق بيد تنت�شله م ��ن الغرق ،ومل �أتوقف
ع ��ن �س� ��ؤال نف�سي ع ��ن �سر ه ��ذا التح ��ول الغريب
يف تغريه ��ا ،والنهاية احلزينة الت ��ي انتهت �إليها،
ويب ��دو �أن ك�ث�رة �أ�سئلت ��ي ق ��د �أ�ض ��اءت يف ذهن ��ي
نوع ًا من الإجابة ،فوطنها العراق يحكمه ديكتاتور
ب�ش ��ع ه ��و �صدام ح�س�ي�ن ،ومع تكرمي ه ��ذا الوطن
لأمثال ال�سياب والبياتي ،واالحتفال ب�أبرز �شعراء
الع ��راق وتكرميه ��م� ،أو حماولة �ش ��راء الذين بقوا
على احلياة مثل عبدالوهاب البياتي الذي �أُبعد عن
الع ��راق بحجة تعيينه م�ست�ش ��ار ًا ثقافيا يف مدريد
الت ��ي ق�ض ��ى فيه ��ا م ��ا ال يقل ع ��ن خم� ��س �سنوات،
جعلت من ��ه �صديق ��ا للم�ستعربني الإ�سب ��ان ،وعلى
ر�أ�سه ��م �صديقن ��ا امل�ش�ت�رك ب ��درو مونتاب ��ث الذي
ترج ��م خمتارات من �شعره ،لكن اخلوف من بط�ش
�ص ��دام مل يفارق البياتي ،و�أذك ��ر �آخر لقاء يل معه
يف بغ ��داد ،وكان مذع ��ور ًا يتلفت حول ��ه دائم ًا ،وال
يتكل ��م �إال هم�س ًا ويف حذر ،ولذل ��ك مل �أ�ستغرب �أنه
ا�ستغل الفر�صة الت ��ي �أتيحت له ،فهرب �إىل دم�شق
الت ��ي �سبق ��ه �إليه ��ا اجلواه ��ري ،وا�ستق ��ر هن ��اك،
ومنحت ��ه احلكومة ال�سورية �سكن ًا ومعا�ش ًا �أتاح له
والبنته حياة م�ستورة.
�أما نازك فكانت قد تركت العراق قبل ذلك ب�سنوات
وا�ستق ��رت يف الكويت ،و�أبلغنا زوجها �أنه قرر �أن
ي�ستق ��ر يف م�صر بعد �أن ينته ��ي عمله يف الكويت،
ويظ ��ل ما بقي له من العمر مع ن ��ازك فيها ،ومعهما
ابنهم ��ا الرباق ،وبالفعل حق ��ق الرجل ما خطط له،
و�ضم رفاته ،وبعده رف ��ات نازك ،تراب م�صر التي
�أحباه ��ا ،وبادلتهما حبا بح ��ب ،خ�صو�ص ًا الأجيال
الت ��ي عرفت قدرهما وكان من الطبيعي �أن يتجاهل
الإع�ل�ام العراق ��ي ،يف عهد �ص ��دام ،ن ��ازك املالئكة
متام� � ًا ،وال يتعر�ض لها� ،أو ي�شي ��د بذكرها ،كما لو
كان �ص ��در حك ��م ب�إعدامه ��ا �إعالمي� � ًا ،والنتيجة �أن

توق ��ف النقاد والدار�سون يف العراق عن ذكرها �أو
الإ�ش ��ادة بدورها الرائد يف ابت ��داع ق�صيدة ال�شعر
احل ��ر ،تل ��ك الت ��ي ن�سب ��وا ريادته ��ا �إىل ب ��در �شاكر
ال�سياب ف�ضل الريادة لها ،لأنه كان قد ن�شر ق�صيدته
(ه ��ل كان حب� � ًا؟) يف ال�شهر الذي ن�ش ��رت فيه نازك
ق�صيدته ��ا (الكول�ي�را) يف الع ��ام نف�س ��ه ،وكلي ثقة
ب�أن حمالت الت�شكيك يف ريادة نازك حلركة ال�شعر
احلر قد تركت جرح ًا عميق ًا يف نف�سها ،مل ترب�أ منه
ق ��ط ،بدلي ��ل ر�سائلها الت ��ي ن�شرها �أح ��د الدار�سني
م�ؤخ ��ر ًا ،ون�سي كثريون �أنها هي التي �أطلقت على
هذا الن ��وع من ال�شع ��ر ا�سم (ال�شعر احل ��ر) ،وذلك
ب�سبب حت ��رره من نظام العرو�ض اخلليلي ونظام
القافي ��ة القدمي يف الوقت نف�س ��ه ،و�أت�صور �أنه من
�أوج ��ع الأمور و�أ�شقها على نفو� ��س الرواد جتاهل
ريادته ��م ،ب ��ل جتاهل وجوده ��م نف�س ��ه ،وتوا�صل
�إبداعه ��م ،و�أذكر �أن نازك كانت قد �أ�صدرت يف هذه
ال�سنوات ديوانها الأخري (لل�صالة والثورة) الذي
مل يهتم به �أحد ،ومل يكتب عنه من تعوّ د الكتابة عن
�إبداعها ال�شعري ،يف �سنوات �ألقها.
هذا ال�سبب الأول ت�ضافر يف تقديري مع �سبب ثان،
�أو�سع م ��ن العراق ،وهو �سب ��ب يرجع �إىل حمالت
االحتج ��اج العنيفة ،و�أ�ش ��كال الرف�ض احلادة التي
�أثارها كتابها (ق�ضايا ال�شعر املعا�صر) �سنة1962،
وكان ��ت امل�شكل ��ة الرئي�سية التي �أثاره ��ا الكتاب �أن
نازك �أرادت �أن ت�ض ��ع نظام ًا عرو�ضي ًا لل�شعر احلر
وتل ��ك مفارق ��ة �صعبة ،بدا معها الأم ��ر كما لو كانت
رائ ��دة ال�شعر احلر ق ��ررت �أن ت�سجنه يف نظام من
�صنعه ��ا ،وهو ما رف�ضه كل �شعراء ال�شعر احلر بال
ا�ستثن ��اء على امت ��داد الأقطار العربي ��ة ،خ�صو�ص ًا
�أنه ��ا الحظ ��ت م ��ا ب ��دا له ��ا �أنه خ ��روج عل ��ى الأذن
العربية ،وذلك ح�سبم ��ا ت�صورت هي ما تقبله هذه
الأذن وم ��ا ال تقبل ��ه ،وهي م�س�أل ��ة خالفية و�شائكة
لأبع ��د حد� ،إذ ال ميكن لأحد ،مهما كان قدره ،ومهما
كان ��ت معرفته بال�ت�راث ال�شعري العرب ��ي �أن يزعم
الق ��درة على متثيل ه ��ذه الأذن العربي ��ة ،و�أ�ضيف
�إىل ذل ��ك �أ�ش ��كال النق ��د ال�سلب ��ي الت ��ي ترتبت على
م�س�ألة العربية هذه وتوجه هذه الأ�شكال �إىل �أغلب
�شعراء ال�شعر احلر بوجه عام.

وال ي�ستطي ��ع �أحد �أن يت�صور عا�صفة الهجوم على
كت ��اب نازك ورف�ضه م ��ن �أبرز �أع�ل�ام ال�شعر احلر،
وكانت البداية من جملة (�شعر) اللبنانية مبنحاها
اللي�ب�رايل ال ��ذي كان معادي� � ًا للتي ��ار القومي الذي
تولت جمل ��ة الآداب متثيله ،و�إبراز ال�شعر املنتمي
�إلي ��ه ،ويف ال�ص ��دارة من ��ه �شع ��ر ن ��ازك ومقاالتها،
وبالطب ��ع ر�أى �شع ��راء جمل ��ة (�شع ��ر) و�أعالمه ��ا
(يو�س ��ف اخل ��ال ،و�أدوني� ��س ،و�أن�س ��ي احل ��اج،
وج�ب�را ابراهيم ج�ب�را ،وغريهم) يف كت ��اب نازك
املالئك ��ة منوذج� � ًا للنق ��د الرجعي ال ��ذي يعمل على
�إرج ��اع الق�صي ��دة التفعيلية �إىل ال ��وراء ،بل وجد
من �ألح عل ��ى الت�شكيك يف الت�سمي ��ة من منطلق �أن
(ال�شع ��ر احل ��ر) م�صطلح �أوروب ��ي ـ �أمريكي يطلق
عل ��ى ال�شعر املتحرر من الوزن والقافية متام ًا ،وال
يعتم ��د �إال على الإيقاعات الداخلي ��ة للغة .وال �أزال
�أذك ��ر املقاالت احل ��ادة التي كتبه ��ا عبدالقادر القط
ولوي�س عو�ض وحممد النويهي ،ف�ض ًال عن �صالح
عبدال�صب ��ور و�أقران ��ه من ال�شع ��راء ،يف نقد كتاب
نازك واتهامه باملحافظة ،وهي التهمة التي انتقلت
م ��ن الكتاب �إىل �شعره ��ا الذي �أ�صبح كب ��ار �شعراء
حرك ��ة ال�شع ��ر احل ��ر ينظ ��رون �إليه على �أن ��ه �شعر
حمافظ يتذبذب ما بني الأفق القدمي واجلديد ،الأمر
ال ��ذي جعل املتحم�س�ي�ن للخروج عل ��ى التقاليد من
�أبن ��اء جيلي ،وكنت منهم يف ذلك الوقت ،يرون يف
�أدوني� ��س والبياتي وال�سياب و�صالح عبدال�صبور
النماذج الواعدة يف �أفق التجديد ،و�صناع الذائقة
ال�شعري ��ة والإبداعي ��ة اجلديدة الت ��ي ال ينبغي �أن
ت�سجنها قيود� ،أو تو�ضع حولها ال�سال�سل .وكانت
النتيج ��ة خفوت الأ�ض ��واء عن نازك �شيئ� � ًا ف�شيئ ًا،
مع بع�ض الإحباط ��ات ال�شخ�صية وهو الأمر الذي
ظل يتفاقم مع الوقت �إىل �أن غرقت نازك يف مر�ض
االكتئ ��اب الذي ظل مالزم ًا لها يف ال�سنوات القليلة
التي عا�صرتها فيه ��ا يف الكويت ،و�سنوات العزلة
الكاملة التي فر�ضتها على نف�سها ،يف القاهرة� ،إىل
�أن �أدركه ��ا املوت برحمته ،رحمها الله رحمة كبرية
ج ��راء كل م ��ا قدمت من �إجن ��ازات �ستظل باقية يف
تاريخ ال�شع ��ر العربي والتنظري ل ��ه ،بغ�ض النظر
عن االختالف حولها.

عن كتاب (يف حمبة ال�شعر)
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نازك ..من ُأسرة لها ِطباع المالئكة
���ي����ون
رش����ي����د ال����خ� ُّ
ال�شع ��ر عنده ��ا ت�ت�راوح ب�ي�ن اجلزالة
والركاكة .لكن امر�أة عراقية يف العقود
الأوىل للق ��رن الع�شري ��ن قال ��ت ال�شعر
وزاحم ��ت الرج ��ال يف جمال� ��س الأدب
وظل ��ت وفي ��ة ل ��ه ،وغ ��ذت �صغارها به
مل يك ��ن �أم ��ر ًا هين ًا ،وح�ص ��ل �أن حققت
�أم ن ��زار م�ستقبلها يف الرق ��ي ال�شعري
بابنتها ن ��ازك ،التي ذاع �صيتها �شاعرة
مطبوع ��ة ،جت ��اوزت نظ ��م والده ��ا
ووالدتها �إىل عامل املوهبة الرحيب.
الأم هي �سلمى بن ��ت عبد الرزاق ،التي
توفيت �سن ��ة  ،1953ن�شر ديوانها بعد
وفاته ��ا ،وكان ق ��د ت�ضم ��ن مناجاة �إىل
ال�شاع ��ر الكبري جميل �صدقي الزهاوي
بقولها:

ل ��و عا�صرت ن ��ازك املالئكة �أب ��ا الف�ضل
�أحمد بن �أبي طاهر طيفور (ت 280هـ)،
�صاحب «كتاب بغداد» ،لكان ا�سمها �أول
املرتجمات يف كتابه «بالغات الن�ساء»،
حالها حال ام ��ر�أة �أبي الأ�سود الد�ؤيل،
ونائل ��ة بن ��ت القراف�صة .فه ��ي ما زالت
ال�ص ��دى املحك ��ي م ��ن �ص ��وت الأنوثة
ال�ض ��ارب يف �أ�سم ��اع الرج ��ال ببغداد،
و�سريتها الأدبية واح ��دة من املعزيات
مب ��ا يج ��ري م ��ن خ ��راب� .أت ��رى م ��ن
ال�سهول ��ة �أن يع�ت�رف ال�شاعر ال�شرقي،
العرب ��ي عل ��ى وج ��ه اخل�صو� ��ص ،ب�أن
�شع ��ره �سلي ��ل �إب ��داع ام ��ر�أة؟! ه ��ذا ما
اعرتف به �أكرث م�ؤرخي ال�شعر احلديث
لن ��ازك املالئكة ( 1923ـ  ،)2007عندما
عدوها ملهمت ��ه بالعراق ،على الرغم �أن
جار ،لكن قطع ًا هي واحدة من
اخلالف ٍ
امل�ؤ�س�سني.
لي�س بني �أجداد و�آباء عائلة �آل املالئكة
البغدادي ��ة من ا�سمه مالئك ��ة� ،أو مالك،
بل عرفوا بذلك لأن �أقدامهم كانت حتف
الأر� ��ض حف ��ا دون �ضجي ��ج ،مي ��رون
و�أفواهه ��م مغلقة ،ت�صوم ع ��ن كالم �أو
ثرث ��رة الطري ��ق ،ف�أ�صواته ��م ال تخرج
�إال �أبيات �شع ��ر �أو نرث �أدب �أو هم�سات
ال تتع ��دى ال�شف ��اه .و�أول م ��ن �أطل ��ق
عليه ��م هذا اال�س ��م الرومان�سي ال�شاعر
العراقي املعروف الأخر�س ،حيث حملة
العاقولية ،وقيل �سكان جادة �أبو �أقالم
من حي الك ��رادة داخل ،م ��ن اجلريان.
فبع ��د جرية طويل ��ة مل ي�سمعوا �صراخ
الأطفال ن ��ازك و�إح�سان ونزار وع�صام

و�سها ولبن ��ى ميار�س ��ون طفولتهم يف
ُ
البكاء وال�ضو�ضاء ،فكانوا يدلفون �إىل
بيته ��م بعد عودتهم م ��ن املدار�س مثلما
تدل ��ف الطي ��ور �إىل �أوكاره ��ا ،وتنقطع
مع �آخر خيط نور من النهار.
ج ��اءت الت�سمية ا�سم ًا على م�سمى لهذه
العائل ��ة احلاملة .ومل يك ��ن اللقب و�صل
�إىل ن ��ازك ،م ��ن ع�ش�ي�رة �أو مدين ��ة �أو
عمل �سحر وكرام ��ات ،بل جاء من طبع
هم� ��س وهمهمة ال ��كالم ن�ث�ر ًا و�شعر ًا،
فك ��م الأُ�سرة كانت مفرط ��ة يف هدوئها،
وكان ��ت م ��ن قب ��ل ذل ��ك ُتع ��رف باللق ��ب
الأر�ستقراط ��ي �آل اجللب ��ي .كان ذل ��ك
يف الق ��رن التا�س ��ع ع�شر .وه ��و لقب له
دالالت ��ه ،لي�س ��ت الأخالقي ��ة ح�س ��ب بل
الإبداعي ��ة �أي�ض ًا ،فالأُ�س ��رة كانت �أُ�سرة
عل ��م و�أدب ،الأم هي ال�شاع ��رة �أم نزار
�سلم ��ى ،والأب ه ��و الأدي ��ب وال�شاع ��ر
�ص ��ادق املالئك ��ة (ت  ،)1969ون�ش� ��أت
ن ��ازك يف تل ��ك البيئ ��ة ،حت ��ى �شق ��ت
طريقه ��ا �إىل املجد الأدبي داخل العراق
وخارجه.
كتب الأديب امل�ص ��ري� ،صديق العائلة،
ب ��دوي طبان ��ة ،كتاب� � ًا عنون ��ه ب� �ـ«�أدب
امل ��ر�أة العراقي ��ة يف الق ��رن الع�شرين»،
كان لبي ��ت املالئك ��ة ح�ص ��ة ك�ب�رى فيه،
فمن ه ��ذا البيت ه َّل عل ��ى العراق ثالث
�شواع ��ر ه ��نَّ الأم �أم ن ��زار (�سلم ��ى)
و�أبنتاه ��ا :ن ��ازك و�إح�س ��ان .ويكت ��ب
لنازك �أن تكون رائدة من رواد ال�شعر
احلدي ��ث يف ال�شع ��ر العرب ��ي .مع �أن

الأخ�ي�رة ن�ش� ��أت على ي ��د �أبيه ��ا و�أمها
ومبكتب ��ة العائل ��ة عل ��ى من ��ط ال�شع ��ر
الكال�سيك ��ي ،وظلت تقول ��ه بني احلني
والآخ ��ر .وبالن�سب ��ة للأم كان ��ت درجة

�أيها الراحل الذي �أختار دار اخلـ
لد م�أوى من وليطب م�أواكا
�إن قرب ًا حللت فيه مقيم ًا
قد حوى ال�شعر والنهي مذ حواكا
و�أ�ش ��ارت �إىل ن�صرته للم ��ر�أة يف وقت
مبكر ،ي�ت�راوح بني نهاي ��ة الدولة

العثماني ��ة وبداي ��ة الع ��راق احلدي ��ث،
فقالت:
من لليلى؟ وكنت نا�صر ليلى
ما عهدناك نا�سي ًا ليالكا
كنت حتى اجلماد توحي �إليه
حني ت�شدو ال�شعور والإدراكا
خل ��ت الدار يف ج ��ادة �أب ��و �أقالم وخال
الع ��راق م ��ن نف� ��س �آل املالئك ��ة ،فنازك
�أقام ��ت ومات ��ت مب�ص ��ر ،بع ��د تع ��ب
ب�شيخوخ ��ة ممزوج ��ة بالغرب ��ة ،رغ ��م
�أن امل�صري�ي�ن �أحاطوه ��ا ب�ألفة ومودة،
مثلم ��ا �أحاط ��وا قبلها ال�شاع ��ر العراقي
عبد املح�سن الكاظمي ،وابنته ال�شاعرة
رب ��اب .لكن ذلك ال مين ��ع ت�سرب �شعور
الغرب ��ة �إىل �أعماقه ��ا ،فعا�شت وزوجها
هناك ،وقد فارقها قبل �سنوات ،ول�سان
حالها يقول:
تائهة واحلياة بحر
�شاطئه مبعد �سحيق
تائهة والظالم داج
وال�صمت حتت الدجى عميق
يا زورقي �آه لو رجعنا
من قبل �أن يخبو الربيق
�أنظر حواليك �أي نوء
جتمد من هوله العروق
لي� ��س الأ�سى يف وف ��اة ن ��ازك املالئكة،
فهي �أعط ��ت و�أج ��ادت و�أ�س�ست ونالت
حظوته ��ا م ��ن تعلي ��م وثقاف ��ة و�شهرة،
ول ��و �أُتيح ��ت الفر� ��ص لبقي ��ة ن�س ��اء
الع ��راق ،اللوات ��ي يحارب ��نَّ الي ��وم من
�أج ��ل رف ��ع احلي ��ف عليه ��نَّ يف قان ��ون
�أح ��وال �شخ�صي ��ة ،و�أ�شعره ��نَّ بالثقة
والإن�ساني ��ة بح ��ذف موافق ��ة (املحرم)
عل ��ى �سفرهنَّ  ،لظه ��رت بينه ��نَّ نوازك
ومالكات نا�صي ��ة الأدب وال�شعر .لكن،
الأ�سى �أن تق�ضي رائدة ال�شعر احلديث
�شيخوخته ��ا حت ��ت جنم ��ة ق�صي ��ة من
جنوم منايف ومهاج ��ر العراقيني ،وان
ال يع ��رف عنه ��ا حفيداته ��ا و�أحفاده ��ا
ال�شع ��راء ال�شب ��اب �أخباره ��ا �إال عرب ما
تتنع ��م ب ��ه اجلرائ ��د الثقافي ��ة م ��ن نقل
�أخباره ��ا� .إن عائل ��ة مث ��ل �آل املالئك ��ة
ت�ستح ��ق التخليد بتمثال يقام يف جادة
حملتهم ،يج ��اورون دجل ��ة ،ويلب�سون
ثي ��اب املالئك ��ة� .أق ��ول و�أمتن ��ى ه ��ذا،
ولي�س يف ليل بغداد الطويل من �سامر
يرد على قول �أو هم�س �أمنية!

عن البيان االماراتية

