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 لنازك المالئكة :كتاب قضايا الشعر المعاصر 

في بيئة ثقافية ،  1923نازك صادق المالئكة شاعرة من العراق ، ولدت في بغداد سنة      

ولقب المالئكة لقب أطلقه على عائلة الشاعرة بعض الجيران ؛ بسبب ما كان يسود البيت من 

زاق تنشر هدوء ثم انتشر اللقب وشاع وحملته األجيال التالية ، كانت والدتها سلمى عبد الر

الشعر في المجالت والصحف العراقية باسم أدبي هو "أم نزار المالئكة" ، أما أبوها صادق 

المالئكة فترك مؤلفات أهمها موسوعة )دائرة معارف الناس( في عشرين مجلداً ، وقد اختار 

مواجهة والدها اسم نازك تيمناً بالثائرة السورية نازك العابد ، التي قادت الثوار السوريين في 

جيش االحتالل الفرنسي في السنة الذي ولدت فيه الشاعرة ، درست نازك المالئكة اللغة العربية 

ثم انتقلت إلى دراسة الموسيقى فدخلت معهد الفنون  1944وتخرجت من دار المعلمين سنة 

ثم درست اللغات الالتينية واإلنجليزية  1949الجميلة وتخرجت من قسم الموسيقى سنة 

، حصلت على شهادة ماجستير في  1959سية في الواليات المتحدة األمريكية ، وفي سنة والفرن

األدب المقارن من جامعة وسكنسن في أمريكا ، ثم انتقلت للتدريس وعينت أستاذة في جامعة 

بغداد وجامعة البصرة ثم جامعة الكويت ، انتقلت للعيش في بيروت لمدة عام واحد ، ثم سافرت 

خلفية حرب الخليج الثانية إلى القاهرة وعاشت هناك في عزلة اختيارية  على 1990سنة 

عاماً ، حصلت نازك على جائزة البابطين  85عن عمر يناهز  2007يونيو  20وتوفيت بها في 

احتفاالً لتكريمها  1999مايو/أيار  26، كما أقامت دار األوبرا المصرية يوم 1996سنة 

قة الشعر الحر في الوطن العربي والذي لم تحضره ؛ بمناسبة مرور نصف قرن على انطال

بسبب المرض وحضر عوضاً عنها زوجها الدكتور عبد الهادي محبوبة ، ولها ابن واحد هو 

 البراق عبد الهادي محبوبة . 

 أهم مجموعاتها الشعرية:

 وهو أول أعمالها التي تم نشرها . ، نشر في بغداد ،1947* عاشقة الليل 

 .1949* شظايا الرماد 

 .1957* قرارة الموجة 

 .1968* شجرة القمر 

 .1970* ويغير ألوانه البحر 

 .1977* مأساة الحياة واغنية لإلنسان 

 .1978* الصالة والثورة 

 مؤلفاتها :

 د صدر لها :ونازك المالئكة إلى جانب كونها شاعرة رائدة فإنها ناقدة متميزة ، وق



 .1962* قضايا الشعر الحديث ، سنة 

 وهي دراسة في علم االجتماع . 1974* التجزيئية في المجتمع العربي ، سنة 

 .1992* سايكولوجية الشعر، سنة 

 * الصومعة والشرفة الحمراء .

 .1997* كما صدر لها في القاهرة مجموعة قصصية عنوانها "الشمس التي وراء القمة" سنة 

 اسة الكتاب :* در

من الموضوعات التي طرحتها الناقدة نازك المالئكة هي تاريخ الشعر الحر بوصفه حركة      

 جديدة ، ومن ثمَّ درست أسبابه االجتماعية ، وتحديد مصطلحه األدبي والنقدي .

فضالً عن أن الكتاب دعوة إلى تطوير أساليب النقد العربي ، إذ يساير الشعر المعاصر ،      

 من ثمَّ الحياة المعاصرة نفسها .و

أما أهمية الكتاب ، فهو يعدُّ وثيقة مهمة صادرة من شاهد عيان على حركة التجديد الشعري      

، فضالً عن كونها ناقدة متميزة وأستاذة جامعية لها من البحوث والمقاالت ما يجعلها في الصف 

 األول من صفوف الشعر والنقد المعاصر .

كما أنها تناولت قضايا مهمة في النقد األدبي في الحياة المعاصرة ، ومنها تعريفها للشعر      

بأنه )مقدرة الشاعر على استخدام اللغة بحيث تشّع من ألفاظها المعاني والظالل واالنفعاالت( ، 

 الجمالية .ومعنى ذلك أنها تربط هذا الخلق الذي نسميه القصيدة باللغة ذات الوظيفة التعبيرية 

ومنها تحدثت عن ارتباط الوزن باللغة ، وأن هذا االرتباط متأٍت من الطاقة الحيوية      

العضوية التي تمنحها الموسيقى ، بعد أن تفعل فعلها في الكلمات واإلحساسات ، فالوزن )هو 

 الروح التي تكهرب المادة األدبية وتصيّرها شعراً ، فال شعر من دونه( .

في كتابها بين الشعر والنثر ، ولذا وقفت موقفاً معارضاً من )قصيدة النثر( ، ألنها  وفصلت     

وجدت أن الشعر )وجد لنفسه اسماً آخر صادقاً ينصُّ على الوزن( ، كذلك وجدت أن )للنثر 

قيمته الذاتية التي تتميز عن قيمة الشعر ، وال يغني نثر عن شعر وال شعر عن نثر ، لكل حقيقته 

 ، ولذلك فقد ألغت كل كالم يسمى شعراً بمعزل عن فكرة الوزن . ومعناه

 * نص من الكتاب :

ومهما يكن فال بد لكل هيكل جيد من أن يمتلك أربع صفات عامة هي التماسك والصالبة      

والكفاءة والتعادل ، أما التماسك فنقصد به أن تكون النسب بين القيم العاطفية والفكرية متوازنة 

، فال يتناول الشاعر لفتة في اإلطار ويفصلها تفصياًل يجعل اللفتة التالية تبدو ضئيلة  متناسقة

القيمة أو خارجة عن نطاق اإلطار ... وثاني صفات الهيكل الجيد ، الصالبة ، ونقصد بها أن 

 يكون هيكل القصيدة العام متميزاً عن التفاصيل التي يستعملها الشاعر للتلوين العاطفي والتمثيل



الفكري ... أما الكفاءة فنعني بها أن يحتوي الهيكل على كل ما يحتاج إليه لتكوين وحدة كاملة 

تتضمن في داخلها تفاصيلها الضرورية جميعاً دون أن يحتاج قارئها إلى معلومات خارجية 

تساعده على الفهم ... وأما التعادل الذي هو آخر صفات الهيكل الجيد فنقصد به حصول التوازن 

ين مختلف جهات الهيكل وقيام نسبة منطقية بين النقطة العليا فيه والنقطة الختامية ، وإنما ب

يحصل التعادل على أساس خاتمة القصيدة ، حيث يقوم توازن خفي ثابت بينها وبين سياق 

 . القصيدة (
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