مختارات
تكم���ل ال�شاعرة الكبرية نازك املالئكة ال�ضلع الثالث من مثلث التجديد ال�شعري -باكثري
وال�سياب ونازك -من خالل ما �أجنزته �ضمن هذا املثلث من دور يف تطوير الق�صيدة العربية
وتنوع �إيقاعاتها و�أ�شكالها ،مت�ساوفاً مع تنظريها املبكر واملتميز يف كتابها "ق�ضايا ال�شعر
املعا�ص���ر" ،الذي ناق�ش���ت فيه فكرة التجدي���د و�آفاقه .ويف الذكرى الثاني���ة لرحيلها ،تقدم
"غيمان" خمتارات من �شعرها يف مراحله املختلفة.

من �شعر نازك املالئكة
نازك املالئكة
ِ
حياتك في األحـ
ضاعت
آ ِه يا من
ْ
�لام م����اذا َج���نَ���يْ ِ
���ت غ��ي��ر امل��ل�الِ ؟
ـ��ـ��ـ ِ
ل��م يَ��ـ��ـ�� َز ْل س��ـ��ـ�� ُّره��ا دفيــناً ف��ي��ا ضيـ
��ض��ي��تِ��هِ ف��ي الس ــؤالِ .
ـ��ع�� َة ُع��� ْم ٍ���ر ق َّ
< "مأساة احلياة"

ـالم:
ه��ك��ذا ش��ـ��اءت امل��ـ��ق��ـ��ـ��ادي�� ُر لل ـع ِ
�����روب
إث�����ـ�����م وش����ـ����ـ����ق����ـ����ـ����وةٌ وح�����ـ�����ـُ�����ـ
ُ
والبغض
النفس حتم ُل الش ّر
��ي
َ
ُ
وه َ

ـب؟!
ف���م���اذا يُ��ف��ـ��ـ��ي�� ُده��ا التـهــذي ُ

		



حل��ب وال َر ْحمةِ
كم تغنَّى بالسلم وا ِّ
م����ن ش���اع���ـ���ـ ٍ���ر وم������ن فيلســوف!
أسفـاً ضـ ِ
ـاعت األغاني ولم تَـبْ َق
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ِ
س��وى َ
العنيف.
��ج��ةِ القـتالِ
ض��ـ َّ
< "عيون األموات"

��ب اخل���ـ ِ
���وف وال���ت���ش���ـ���اؤم قد
مِ ��خْ ��ـ��ل ُ
ج�������� َّر َح أ َّي����ام����ن����ا وأ ْد َم����������ى ِصبانا
���ك وهماً
ل��ي��ت نَ��� ْه��� َر ال��ن��س��ي��انِ ل��م ي ُ
ص������� ّورتْ������� ُه أح��ل�ا ُم����ن����ا ألسـانـا!

		



ـت أخــبا َرهُ حــقٌّ
ليتَ ُه كا َن ليـ َ
���س���ى م�����ا ك������ان أو م�����ا ي���ك���و ُن
ل���ن���ن َ

وي��ع��ي ُ
��ش األح������را ُر م���ن ق��ي��دِ بلوانا
وي���ع���ف���و ع���ن���ا ال�����غ����� ُد امل���ج���ـ���ن���و ُن!
<"أسطورة نهر النسيان"

مختارات

������ر ق����ص����ي����دةٌ كتبتْها
ك������� ُّل ُع������ ْم ٍ
���اب احل����ي����ا ِة ك ُّ
����ف ال���زم���انِ
ف���ي ك���ت ِ
���اب جميعاً
وغ�������داً ي��ـ�� ّم��ح��ي ال���ك���ت ُ
ُ
�������روف ف���ي األك����ف����انِ .
�������ذوب احل
وت
ُ

ما أف َ
ـظ َع املبدأ والـ ُمنْتَـ َهـى!
ما أعم َق ا ُ
حلز َن الذي نحم ُل!
الس َها
ترف ُعنا األحال ُم فوق ُّ
وتهد ُم األ َّيـا ُم ما نــأم ـ ُل.

<"أسطورة نهر النسيان"

ْ
�����������ط ي��������������ا َم������������������� َدى
إن�����������ب�����������س
واخ����������ت����������ف����������ي ي�������������ا ح�����������������دو ْد

إن

أق������دا َم������ه������ـ������ـ������ـ������ـ������ـ������ـ������ـ������ـ������ا
ُش����������������������ردت ف�����������ي ال�����������وج�����������و ْد

�����������������دت
ك��������������لَّ��������������م��������������ا ص����������������� َّع
ْ
ف���������ي ال������������������������ ُذ َرى وال�������ن�������ج�������و ْد
ذرى
ق�������������اب�������������ل�������������ت�������������ه�������������ا
َ
��������������ت ف�����������ي ص�������ع�������ود.
��������������ض
و َم
ْ

< "أنشودة الرياح"

َ
العيش في وادي العبيدِ
ال أري ُد
ٍ
أموات ...وإن لم يَ ْد َفنوا
بني
ُجثَثٌ ت َر ُ
أسرِ القُيودِ
سف في ْ
األعـينُ ُ
ومتاثي ُل احتوتْها ْ
آدميو َن ولك ْن كالقُرودِ
وضبا ٌع َش ْرس ٌة ال تُؤم ُن
أبداً أ ُ ْسم ُعهم ع ْذ َب نشيدي
محز ُن.
و ُه ُم نو ٌم عمي ٌق ْ

< "في وادي العبيد"

أ ُّيها ّ
الش ُ
اطئ ،يا َمنْ َب َع أحالمي ،وداعا!
ُ
ِجداف في كف ََّّي َدفْعاً ِ
وصراعا
سئ َم امل
َّقت الري ُح ِّ
َ
ألقاك وقد َمز ِ
الشراعا
كيف
َ
ُ
شاطئ ضاعا؟!
ورجائي فيك بني الـ َم ْوج يا
"السفر"

< "املقبرة الغريقة"

�س َك َن ُ
الليل

ات
ص َدى األ َّن ْ
أصغ إلى َو ْقـع َ
ِ
ِ
األموات
الصمت ,على
حتت
في ُع ْمق الظلمةِ ,
َ
ْ
ص َ
تضطرب
ات تعلو,
رخ ٌ
ُ
َ
يلتهب
حز ٌن يتدفقُ,
ُ
اآلهات
صدى
ْ
يتع َّثر فيه َ
في ك ِّل ٍ
فؤاد غليا ُن
الكوخ الساكنِ أحزا ُن
في
ِ
مكان رو ٌح تصر ُخ في ُ
مات
في كل ٍ
الظل ُ ْ
صوت
مكان يبكي
في ك ِّل ٍ
ْ
هذا ما قد َم َّز َقـ ُه املوت
املوت
املوت...
املوت...
ُ
ُ
ْ
املوت!
الصارخ مما فع َل
يا ُح ْز َن النيلِ
ْ
ِ
"الكوليرا"
اللي ُل يسأ ُل من أنا
أنا س ُّرهُ القل ُق العمي ُق األسو ُد
		
أنا صمتُ ُه املتم ِّر ُد
		
ّعت كنهي بالسكو ْن
		
قن ُ
ولففت قلبي بالظنو ْن
		
ُ
وبقيت ساهم ًة هنا
		
ُ
أرنو وتسألني القرو ْن
		
أنا من أكون؟
			
والري ُح تسأل من أنا
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مختارات
روحها احليران أنكرني الزما ْن
أنا ُ
أنا مثلها في ال مكان
		
نبقى نسي ُر وال انتها ْء
		
نبقى منو ُّء وال بقا ْء
		
نحنى
		
فإذا بلغنا املـ ُ َ
خلناهُ خامت َة الشقا ْء
		
فإذا فضا ْء!
			
والده ُر يسأ ُل من أنا
أنا مثل ُه ج ّبارةٌ أطوي عصو ْر
		
أمنحها النشو ْر
وأعو ُد
		
ُ
املاضي البعي ْد
أنا أخل ُق
		
ْ
من فتنةِ األمل الرغي ْد
		
وأعو ُد أدفنُ ُه أنا
		
ألصو َغ لي أمساً جدي ْد
		
َغ ُدهُ جليد.
			
< "أنا"
���ك غ��اض��ب��اً متم ّرداً
���ب ،أح��� ّب َ
إغ���ض ْ
ف������ي ث������������ورةٍ م����ش����ب����وب ٍ����ة ومت����������زّقِ
أبغضت ن���و َم ال��ن��ار ف��ي َ
لظى
��ك فكن
ُ
ً
������ارخ متح ّرقِ
ك���ن ع������ ْر َق ش ٍ
�����وق ص ٍ

		



روح��ك ،ال تكن
إغضب ،تكاد متوت ُ
ْ
ص���م���ت���اً أض���� ِّي���� ُع ع����ن���� َدهُ إع���ص���اري
حسبي َرم��ا ُد الناس ،كن أنت اللظى
ك���ن ُح���� ْرق����ة اإلب�������داع ف���ي أشعاري

		



أحب الوادعني
إغضب ،كفاك وداعة أنا ال
ّ
ْ
النّار شرعي ال اجلمود وال مها َدنة السنني
إن���ي َ
ض��ج��رت م��ن ال��� َوق���ارِ ووج���ه���هِ اجل ْهم
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ني وصرخت :ال كان ال ّرماد ،وعاش عاش لَ َظى احلنني
الرص ْ
ني
إغضب على الصمت املُه ْ
�����ن��ي��ن.
�������������ب ال�����س�����اك
أن����������ا ال أح
ْ
ّ

		



إن������ي أح����ب����ك ن����اب����ض����اً ،متحركاً،
كالطفل ،ك��ال��ري��ح العنيفةِ  ،كال َقد ْر
شذى
عطشا َن للمجد العظيم ف�لا
ً
يُ����روي رؤاك ال��ظ��ام��ئ ِ
��ات وال َزه��� ْر.
< "دعوة إلى احلياة"

الكولريا

في َك ْه ِف ال ُّر ْعب مع األشال ْء
املوت دوا ْء
في ص ْمت األبدِ القاسي حيثُ
ُ
َ
استيقظ داءُ الكوليرا
حقْداً يتد ّف ُق م ْوتورا
َ
الوضا ْء
هبط الوادي املرِ َح
ّ
يصر ُخ مضطر ًبا مجنونا
صوت الباكينا
ال يس َم ُع
َ
مكان خلَّ َف مخلبُ ُه أصداء
في ك ِّل ٍ
في كوخ الف ّ
البيت
الحة في
ْ
املوت
ال شي َء سوى ص َرخات
ْ
املوت
املوت...
املوت...
ُ
ُ
ْ
املوت.
في شخص الكوليرا القاسي ينتق ُم
ْ
*
*
*
الصمت مري ْر
ُ
رج ِع التكبي ْر
ال شي َء سوى ْ
حتّى َحفّا ُر القبر ثَ َوى لم يب َق نَ ِصي ْر
مات مؤ ِّذنُ ُه
اجلام ُع َ
امل ّي ُت من سيؤ ّبنُ ُه

مختارات

لم يب َق سوى ن ْو ٍح وزفي ْر
وأب
الطف ُل بال أ ٍّم ِ
قلب ملتهِ ِب
يبكي من ٍ
وغ ًدا ال َّ
شك سيلق ُف ُه الداءُ الش ّري ْر
أبقيت
يا ش َب َح الهيْضة ما
ْ
املوت
ال شي َء سوى أحزانِ
ْ
املوت
املوت...
املوت...
ُ
ُ
ْ
املوت.
يا مص ُر شعوري َم َّز َقـ ُه ما فع َل
ْ
		
                              

< "الكوليرا"1947 -

اللي ُل يسأ ُل من أنا
أنا س ُّرهُ القل ُق العمي ُق األسو ُد
		
أنا صمتُ ُه املتم ِّر ُد
		
ّعت كنهي بالسكو ْن
		
قن ُ
ولففت قلبي بالظنو ْن
		
ُ
وبقيت ساهم ًة هنا
		
ُ
أرنو وتسألني القرو ْن
		
أنا من أكون؟
		
والري ُح تسأل من أنا

روحها احليران أنكرني الزما ْن
أنا ُ
أنا مثلها في ال مكان
		
		
نبقى نسي ُر وال انتها ْء
نبقى منوءُ وال بقا ْء
		
نحنى
		
فإذا بلغنا املـ ُ َ
خلناهُ خامت َة الشقا ْء
		
فإذا فضا ْء!
		
والده ُر يسأ ُل من أنا
أنا مثل ُه ج ّبارةٌ أطوي عصو ْر
		
أمنحها النشو ْر
وأعو ُد
		
ُ
املاضي البعي ْد
أنا أخل ُق
		
ْ

من فتنةِ األمل الرغي ْد
		
وأعو ُد أدفنُ ُه أنا
		
ألصو َغ لي أمساً جدي ْد
		
َغ ُدهُ جليد.
		
نا"
			
إغضب ،أح ّب َك غاضباً متم ّرداً
ْ
		
ف����ي ث��������ورةٍ م���ش���ب���وب ٍ���ة ومت������زّقِ
�������ت ن���������������و َم ال���������ن���������ار ف��������ي َ
��������ك ف���ك���ن
أب�������غ�������ض ُ
��ارخ متح ّرقِ !
		
لظى
كن ع�� ْر َق ش ٍ
��وق ص ٍ
ً

		



روحك ،ال تكن
إغضب ،تكاد متوت ُ
ْ
ص���م���ت���اً أض���� ِّي���� ُع ع����ن���� َدهُ إعصاري
حسبي َرما ُد الناس ،كن أنت اللظى
ك��ن ُح��� ْرق���ة اإلب�����داع ف��ي أشعاري!

		



أحب الوادعني
إغضب ،كفاك وداعة أنا ال ّ
ْ
النّار شرعي ال اجلمود وال مها َدنة السنني
إني َ
ني
ضجرت من ال َوقارِ ووجههِ اجل ْهم الرص ْ
وصرخت :ال كان ال ّرماد ،وعاش عاش لَ َظى احلنني
ني
إغضب على الصمت املُه ْ
ني.
أحب الساكن ْ
أنا ال ّ

		



إن�����ي أح���ب���ك ن����اب����ض����اً ،متحركاً،

كالطفل ،كالريح العنيفةِ  ،كال َقد ْر
شذى
عطشا َن للمجد العظيم فال
ً
يُ���روي رؤاك ال��ظ��ام��ئ ِ
��ات وال زَه ْر.
< "دعوة إلى احلياة"
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