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Abstract
The main purpose of the researchers of this paper is to examine the specific creative aspect
Nazok Al-Malaeke’s poetic innovations, the famous and critic contemporary poet to examine
how poet's use of poetic language and the study of the nature of poetic words and hidden
implications thereof, and her special linguistic style. Accordingly, to achieve the
aforementioned goal, this study is done by descriptive-analytic method and with partitioning
applied aspects of language into five parts during the poem, namely, to study the language of
groom or sadness, love, legacy, of spoken and romantic. The results show that the language
of sadness is blended with her experienced abandonment in many idiots. The language of
love in her idiots is full of secretaries which can be decoded by herself. And most of the
vocabularies related to the language of love implies the moral and spiritual concepts. There
are many vocabularies related to nature which implied the secret or explicit concepts in her
poem. On the other hand, instability and unrest in her life is the important agent to apply such
these concepts in her idiots. The study of spoken language shows that she applied a few
spoken and linguistic words in her poems which are vague and unknown. These words related
to Arabic literary legacy in her poems are not lifeless and insensitive, but also, the poet
exploits the legacy of language in order to express her poetic intentions.
Keywords: Iraqi Temporary Poem, Nazok Al-Malaeke, Poetic Language, Linguistic
Applications.
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مستويات األداء اللغوي يف أشعار نازك املالئكة
دراسة وحتليل
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امللخّص
إن اهلدف األساسي الذي يروم الباحثان الوصول إليه هو تسليط الضوء على كيفية استخدام نازك املالئكة اللغة الشعرية ودراسة طبيعة
األلفاظ اليت تتناوهلا ودالالتها املعنوية .على هذا األساس وللوصول إىل اهلدف نفسه ،هذا املقال بعد الغور يف دواوين نازك الشعرية،
يعاجل املوضوع باملنهج الوصفي ـ التحليلي ومن خالل انقسام املستويات األداء اللغوي عند الشاعرة إىل مخسة أقسام ،وهي األداء بلغة
املوروث واللغة احملكية ولغة احلزن ولغة احلبّ واللغة الرومنسية .من أهمّ النتائج اليت توصّلنا إليها يف هذا البحث أنّنا رأينا لغة احلزن عند
الشاعرة ممزوجة بالغربة اليت عاشتها الشاعرة نفسها وعبّرت عنه يف أغلب قصائدها .أما بالنسبة إىل احلبّ ،فهناك عالقة بينه وبني القصائد
املبهمة املبطنة اململوءة باألسرار اليت ال يفكّ شفراتها إال هي ،والّيت عبّرت عنها مبعان عدّة لتُجري نهرها الشعري ،حيث جاءت ألفاظها
ظ كبري يف قصائدها ملا تقتضيه العالقة بني الشعراء الرومانسيني والطبيعة؛ وكان
حممّلة بالدالالت الروحية السامية .أللفاظ الطبيعة أيضا ح ّ
عدم االستقرار يف حياتها عامالً مهمًّا لرسم الطبيعة يف قصائدها .إنّ ظاهرة التكرار اليت عبّرت عنها الشاعرة بأنّها إحلاح على جهة ها ّمة يف
العبارة يعنى بها الشاعر أكثر من عنايته بالعبارة ،قد أعطت لتكرارها لوناً براقاً مبا تشتهيه القصيدة .وفيما خيصّ الكالم احملكي فقد تناولته
من لسان الناس بلغة بسيطة غري مستغلقة وتنطلق من صوغ املتداول .واألداء بلغة املوروث ،والذي تصدره املوروث األدبي والشعر
القديم ،ولكنه مل يوقعها يف حدود الرصف اجلامد ،بل هو عملية احتاد لإلتيان بشيء جديد.
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1ـ املقدمة
ووهاجة يف وضح النهار ،خطت يف الشعر احلديث خطوة على أكتافها فغريت من شكله
هناك يف الشعر العراقي مميزة بني املميزين ّ
متاما ،الشاعرة العراقية نازك صادق املالئكة من مواليد العراق عام  1123اليت فجرت نفقا آخر لسري القصيدة احلرة ،بقصائدها
تميز بلغته اخلاصّة وروّاده حاولوا أن حيافظوا على
الثمينة ابتداء من قصيدتها الكولريا عام  1197م؛ الشعر احلرّ هو الشعر الذي ي ّ
لغة الشعر قبل أيّ شيء .مبا أنّ االهتمام بأمر اللغة الشعرية أمر هامّ جدّا يف الدراسات احلديثة« ألنّ «اللغة الشعرية هي هوية اإلبداع
الشعري ،وهي العالمة الدالّة على انتمائه إىل دائرة الشعر» (شداد احلراق 2111 ،م ،ص .)1

ومبا أنّ «اللغة هي كنز الشاعر وثروته و جنيته امللهمة» (املياحي 2111 ،م ،ص  ،)27ففي هذا البحث أخذنا جانبا من جوانب
األسلوب الشعري عند الشاعرة ،وهو مستويات األداء اللغوي يف شعر نازك املالئكة .وقد قسمنا البحث إىل قسمني :القسم
األوّل يتمحور على مفهوم اللغة بشكل عام وعند نازك املالئكة بشكل خاص؛ وأ ّما القسم الثاني فيكون على مخسة حماور،
وهي :األداء بألفاظ اللغة احملكية ،وألفاظ لغة املوروث ،ولغة احلزن ،ولغة احلبّ ،ومفردات اللغة الرومنسية اليت تشتمل على
دراسة املفردات الدالة على عناصر الطبيعة واأللفاظ املكرّرة .لقد قمنا بتحليل قصائد الشاعرة من خمتلف دواوينها حتليالً داللياً
يهدف إىل رصد مستويات األداء اللغوي ودالالت املفردات اليت استخدمتها الشاعرة يف جمال اللغة باحثني عن اجلواب عن
األسئلة التالية:
ـ ما مستويات األداء اللغوي عند نازك املالئكة؟
ـ ما الدالالت اليت تدلّ عليها مفردات اللغة يف أشعار نازك املالئكة؟
واملنهج الذي اعتمدناه يف هذا املقال هو املنهج الوصفي ـ التحليلي .وقد راجعنا إلعداد البحث فضالً عن دواوين الشاعرة
كلّها،كوكبة من املصادر و املراجع اليت ارتوينا من مناهلها؛ زد على ذلك ،أنَّنا تصفّحنا بهذا الصدد عدداً من اجملالت العلمية
احملكمة واألطاريح اجلامعية.
2ـ خلفية البحث
هناك دراسات عديدة كتبت حول نازك املالئكة وآثارها األدبية بوصفها أمّاً للشعر احلرّ ورائدة له .إنّ أبرز البحوث اليت مّ العثور
عليها عبارة عن أطروحة عنوانها «أسلوبية اللغة عند نازك املالئكة» اليت قام باحثها املياحي سنة  1122م بالبحث عن الوحدة
اللغوية واحلذف والذكر والتقديم والتأخري يف أشعار الشاعرة ثمّ ثحث عن أنساق التعبري يف شعر نازك املالئكة كنسق األمر
واالستفهام والنداء والتمنّي و . ...ومقالة عنوانها «بنية الصورة الفنية يف النص الشعري احلديث :نازك املالئكة أمنوذجاً» الّيت وقف
باحثها وليد جرادات سنة  2113م عند بنية الصورة الفنية يف النص الشعري احلداثي احلرّ ودرس مناذج تطبيقية خمتلفة لنازك
املالئكة بوصفها من أملع رواد الشعر احلر ومما توصّل إليها الباحث أنّ تشكيل الصورة لدی الشاعرة اتّخذ أمناطا متعدّدة كبناء
الصورة التقليدي واحلرّ واحلسي والذهين والرمزي والشاعرة يف رسم صورها الفنية استعانت بأداتني هما التشخيص والتجسيد.
ومقال عنوانه «نازك املالئكة وإبداعاتها الشعرية :رؤی نقدية» الذي تطرّق باحثاه مشس آبادي وممتحن إىل املوسيقى أي
الوزن وتفعيالت واألشطر الشعرية ،يف أشعار نازك املالئكة وإبداعاتها النقدية يف هذا اجملال أى تطرّق الباحث إىل املصطلحات
اجلديدة اليت جاء يف أعمال نازك املالئكة كاألشطر السائبة ،البحور الصافية والبحور املمزوجة و . ...
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زد على ذلك ،أنّ هناك ثحوث أخری كتبت باللغة الفارسية حول نازك املالئكة منها :مقالة عنوانها «زمان در شعر نازك
املالئكة و فروغ فرخ زاد :بررسى تطبيقى دو شعر «بعد از تو» و«افعوان»» لناظميان .اختار الباحث يف هذه املقالة اليت مّ نشرها
سنة  1331للهجرة الشمسية ،قصيدة من الشاعرة اإليرانية املعاصرة «فروغ فرخ زاد» وقصيدة من الشاعرة العراقية املعاصرة «نازك
املالئكة» بوصفهما قصيدتني يتناوالن الزمن أكثر من أیّ قصيدة أخری وتطرّق إىل عنصر الزمن يف شعر هاتني الشاعرتني على
أساس مدرسة األدب املقارن األمريكية .ومقال آخر عنوانه «رمانتيسم اجتماعى در اشعار نازك املالئكه و فروغ فرخزاد»
اللداغي ،فقارن باحثها يف دراسته املقارنة بني اشعار نازك املالئكة وفروغ فرخزاد على أساس الرومنسية االجتماعية وتناول
وجوه االشرتاك واالفرتاق بني أشعار كلتا الشاعرتني من منظور رومنسي.

ومثّة ثحث عنوانه «واقع گرایی اجتماعى در شعر نازك املالئكه» لصدقي وفضيلت طبعت سنة  1312للهجرة الشمسية؛ تطرّق
باحثها إىل دراسة الواقعية االشرتاكية والقضايا االجتماعية يف ديوان نازك املالئكة .ويف النهاية يعتقد بأنّ احلزن البشري ومكافحة
الظلم ومساعدة الضعفاء والفقراء من األمور اليت اهتمّت بها الشاعرة وصوّرتها بشكل حزين مغموم.
بناء على ما مرّ ذكره من خلفيّة البحث ،لقد اهتمّت الدراسات السالفة باملضامني الشعرية واجلوانب الرومنسية والواقعية
االشرتاكية واملضامني االجتماعية واالنسانية يف أشعار نازك املالئكة فلم تتطرق البحوث إىل اللغة الشعرية واألداء اللغوی للشاعر
إالّ قليالً ال يسمن وال يغين من جوع .مل نستطع العثور على دراسة خاصّة ومستقلّة تتصدّی ملوضوع مستويات األداء اللغوی يف
أشعار نازك املالئكة ودواوينها الشعرية كلّها .وبناءً على هذا ،ميكن القول إنَّ هذا البحث يتَّسم بشيء من اجلدَّة واإلبداع ال بأس
به ونأمل أن نكون قد جنحنا إلماطة اللّثام عن األداء اللغوي عند الشاعرة نازك املالئكة وراجني أن تكون املقالة إضافة قيّمة إىل
الدراسات اليت متّت يف مضمار ثحوث اللغة العربية.
3ـ تعريف اللغة ومكانة اللغة الشعرية عند نازك املالئكة
اللغة هي الطني واملاء ومنها يبدأ اخللق األدبي .فيقول راضي جعفر يف هذا اجملال« :إنّ اللغة الشعرية هي موت اللغة وانبعاثها من جديد

على يد الشاعر الذي خيلق طينتها» ( 1113م ،ص  .)129فهذه األلفاظ اجلديدة اليت خترج من اللغة كالطفل حني خيرج من بطن أ ّمه،
تكون له حياته اخلاصة وشكله اخلاص وأسلوبه اخلاص أيضا .هكذا هو الشعر مقارنةً بلغته ،فيكون ذا مفهوم جديد مغاير عمّا
كان عليه لفظا ومعنى .وهذا يقودنا إىل القول إّن لغة الشعر ختتلف اختالفاً جوهرياً عن لغة النثر.
ن الشاعر والناثر يستعمالن لغة واحدة ،ولكن «الشاعر يضع ألفاظ النثر يف سياق شعري ،وذلك باستعمال الصور احلسية،
وصحيح أ ّ
وإضفا ء غاللة من اخليال ،واستثارة األصداء البعيدة يف األلفاظ وخلق اجلو وإحاطة العبارات بأجواء نفسية متشابكة» (املالئكة 1171 ،م ،ص
.)132
ن الشاعرة قد عرّفت اللغة الشعريّة بأنّها «كنز الشاعر وثروته ،وهي جنّته امللهمة .يف يدها مصدر شاعريته ووحيه ،فكلّما ازدادت
إّ

صلته بها وحتسسه هلا ،كشفت عن أسرارها املذهلة وفتحت له كنوزها الدفينة» ( 1171م ،ص  .)11قد تبني أن اجلانب األساسي من
وظائف اللغة هي التعبري وكيفيته ،إذ هي حلقة وصل بني إحساس الشعر واملتلقي بشكل منسق مسرتسل بسيط ووفق املهمة
اجلمالية ،فإنّ اللغة الشعرية تتّسم بسمات ذات بنية تركيبية ،تتشكل من اجلانب الداللي ،واإليقاعي والرؤيوي يف وحدة منصهرة
(راضي جعفر 1113 ،م ،ص  .)127إ ّن العاطفة اليت جتيش يف نفس الشاعر تتحوّل إىل قصائد .وعلى هذا األساس ،تبنى قصائد كل
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أن الشاعر «ينمي أسلوبه اخلاص تبعـاً لذوقه
شاعر ومنها نازك اليت ترى يف معجمها «لغة العصور مجيعاً» (درو 1161 ،م ،ص  ،)37إال ّ

مرددةً أصداء
ومزاجـه» (املصدر نفسه ،ص  .)37إذن تتوجّه الشاعرة إىل التعبري عن إحساسها بالقلم مكوّنة الكلمات األوىل للقصيدة ّ
النفس من خالل البنية اللغوية التصويرية اإليقاعية جمتمعةً ،لتمتدّ على جسد القصيدة حيناً ،وممتزجة بشبكة ألفاظ تقليدية
موروثة ،وألفاظ سهلة متداولة يف حياتنا أحايني أخرى (راضي جعفر 1113 ،م ،ص .)121

فإ ّن التنوع يف األلفاظ اليت جتدها الشاعرة يف شعرها ما هو إال نوع من التغريات النفسية النامجة عن حالتها ،وبالتالي والدة
دالالت معنوية أيضا ومزجهما بصورة حسية عالية .وما يرفد قولنا صحة توجه الشاعرة توجها رومنسيا الذي نرى فيه جانب
احلب والعاطفة ذا مساحة وافية يف أشعارها ،وبالتالي فإ ّن نتاج احلبّ متقلّب بني احلزن والفرح والضحك والبكاء .وللطبيعة رقعة
ال بأس فيها من أرض الشاعرة شعريا ،ونراها أغلب األحيان متزج بني احلب والطبيعة .وخيتلف نوع الطرح الشعري الذي يوصلنا
يف قصائدها.
فقد يأتينا حينا بنوع الكالم احملكي ويأتينا حينا آخر باللغة البسيطة وأيضا قد يأتي بلغة املوروث الشعيب .ومبا أ ّن الشاعرة
رومانسية فال ننكر أ ّن املدرسة الرومانسية وأدواتها وأساليبها متواجدة يف قصائدها وواضحة للعيان من حيث الصورة الشعرية
واللفظ واملعنى والرتكيب .وذلك واضح ملن يتصفّح دواوينها الشعرية ،فما شدّنا استخدامها أللفاظ وتراكيب معينة ،مثل:
«النهر ،الشاطىء ،النجم ،الليل ،القمر ،الشمس ،الكوخ النائي ،البسمة احلاملة ،الغروب والغمام ،والدجى املسحور ،والريف اهلادىء ،والسكون

احلامل( »... ،أطميش 1136 ،م.)161 ،
وإ ّن هذه املسميات املتواجدة تنقل شخصية الشاعرة اليت تتغري بني احلني واآلخر تابعاً للظروف اليت مرّت بها واملوقف الذي
كانت فيه أثناء والدة القصيدة ،وهذا دليل آخر على تقارب نبض الشاعرة بنبض القصيدة ونازك تؤكد أن «املتعة اجلمالية يف الشعر
مبقابل الفائدة اليت يقدمها» (الصكر 1111 ،م.)79 ،

9ـ مستويات األداء اللّغوي يف شعر نازك املالئكة
إنّ اللغة بوصفها وعاء للشاعر جلعل أحاسيسه وأفكاره فيه ،فهب تكون عنصرا رئيسا يف كلّ عمل أدبي ،ألنّها هو جسر وحيد
بني الشاعر و متلقّيه لنقل املشاعر و املعاني وإثارة العواطف .ختتلف لغة كلّ شاعر عن شاعر آخر حسب جتربته الفردية والشعرية
وثقافته وبيئته الّيت تعيش فيها ،حيث ميكن القول إنّ األداء اللغوی وكيفية استعمال املفردات ودالالتها املختلفة مما مييّز شاعرا عن
غريه من الشعراء وجيعل له معجما شعريا خاصّا به خيتلف عن اآلخرين .لقد ارتأينا أن نوزّع مستويات األداء اللغوي ودالالت
األلفاظ يف لغة نازك املالئكة الشعرية إىل مخسة حماور تسهيالً ملسار البحث ومنهج الدراسة ،واحملاور اخلمسة تكاد تكون كالتالي:
األداء بالكالم احملكي ،واألداء بلغة املوروث ،واألداء بلغة احلزن ،واألداء بلغة احلبّ ،واألداء مبفردات اللغة الرومنسية .وفيما
يلي نلقي األضواء على احملاور املذكورة توّاً بادئني باحملور األوّل:
9ـ1ـ األداء باللغة احملكية
اللغة احملكية هي اللغه اليت يستخدمها الشاعر ،وتكون قريبة من حياته أوال ،والشاعر قادر على توظيفها ثانيا .وهذه القدرة تدعم
يف إيصال ما يريد الشاعر إيصاله من خالل هذه املفردات والرتاكيب اليت انتقاها وزيّن بها أبياته ،وهي لغة احلياة اليومية واملقصود
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منه تلك اللغة اليت تكون مفهومة لدى عامّة الناس ،ثحيث تكون بسيطة غري مُستغلة تنطلق من صوغ املتداول على أفواه الناس.
يعض" يف
من يتأمّل يف أشعار نازك املالئكة جيد استعمال مفردات هذه اللغة شائعا عنده إىل حدّ ما .كما نری استعمال لفظ " ّ
األبيات التالية من قصيدة نغمات مرتعشة:
ع نفسي يعذبها األسى
ُعدْ ،ال َتدَ ْ
ويَعضُّ فيها خاف ٌق حمزونُ (ديوان عاشقة الليل ،ج  ،1ص .)121

ألن فراقه وبعده هو بداية حلياة حزينة نتاجها األسى .فاخلوف من الوحدة هو الّذي دفع
وها هي حتاكي احلبيب مرّة ثانيةّ ،
يعض" لتجسيد ما أرادت إظهاره ،غري أّنها مل تستطع أن ترفع به إىل مؤدى
شاعرتنا بإظهار كل ما عندها ،فالتجأت إىل الفعل " ّ
إنفعالي يسهم يف إعالء اللفظ من واقعه املادي املسموع يومياً .وعلة هذا االنطفاء ناجتة عن اعتمادها للتصويـر املباشر الذي تعاقب
يعض" باردة ال حياة فيها،
عليه الشعراء أي "نفسي يعذبها األسى" ،ولفظ "الكآبة" الذي مل يتهيأ له سياق خيدمه .ولذلك غدت " ّ
وكيف ال تكون كذلك والعض نتاج خافق وهذا اخلافق حمزون غري قادر على اإليالم (راضي جعفر 1113 ،م ،ص .)161
وقد راحت هذه اللفظة مبستوى الربود الذي مل يصل ثحرارة الشاعرة إىل املتلقي «إن هذا التوجّه جيب أن يكون حذرًا ومشروط ًا وأن
يكون مما تستدعيه الضرورة املوضوعية أو اللغوية أو احلالة النفسية اليت يكون الشاعر فيها وأن ال يبدو رغبة شخصية غري مربرة ال ختضع لضوابط،

ألن هذا قد يقود الشاعر إىل االبتذال الواضح والركاكة املخلّة اليت تسىء إىل لغة القصيدة أكثر مما تسعفها» (أطميش 1136 ،م ،ص  .)171قد
تستخدم الشاعرة ألفاظا دارجة حلد اهلبوط ،مثل استعماهلا لـ"عصرتين احلياة" وهي من الكلمات املتداولة يف لغة الشارع العراقي
علما أنها فصيحة داخلة يف العامية ،فتقول:
عصــــــــــرت احليــــــــــاة مل يبــــــــ ـقَ معنــــــــــى

لوجـــــــــــــــودي ألدمعـــــــــــــــي حليـــــــــــــــاتي
(ديوان مأساة احلياة و أغنية لإلنسان ،ج  ،1ص .)296

ويف وجهة نظر بعض النقاد والكّتاب أّن مثل هذه األلفاظ قد تأخذ الشعر إىل اللغة السطحية اليت تندرج ضمن الكالم احملكي
العادي واللغة التقريرية وقد يعدها بعضهم نوعا من األساليب الركيكة ،لكن قليال ما جند مثل تلك املفردات اليت سبق ذكرها يف
شعر نازك املالئكة .هنا جيب أن نشري إىل أنّ الشاعرة كثريا ما تفنّنت يف موضوع الضرورات الشعرية واستعملت بعض املفردات
خمالفة لقواعد اللغة الفصيحة وأصوهلا املألوفة بهدف استقامة الوزن ومجال الصورة الشعرية ،ميكن أن نعاجل هذه الضرورات
ضمن مفردات اللغة احملكية وغري الفصيحة.
تطرقت إىل صيغة اجلمع ،خالفا لقواعد علم الصرف العربي؛ فقد استخدمت لفظة "النهور" ً
مجعا
إنّ نازك املالئكة كثريا ما ّ
للنهر ،وهو نادر ،إذ تقول:
وسأ ســـــــــــــــكبُ الشـــــــــــــــذى نهـــــــــــــــوراً

يف قِفــــــــــــــــار امللــــــــــــــــح والــــــــــــــــدخان

(ديوان للصالة و الثورة ،ص  73و .)111
وكذلك صاغت من لفظة "القرآن" صيغة اجلمع "قرائني" يف قصيدة دكان القرائني الصغرية (ديوان يغري ألوانه البحر ،ص .)79
وكذلك مجعتها لـ"الزنابق" يف قصيدة زنابق صوفية للرسول (ديوان يغري ألوانه البحر ،ص .)12ومجعت "مالحم" و"مالحن" ،وهي
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عند القدماء من باب اجلناس الناقص .ولفظة "مالحن" استعارة لألحلان .واحلقيقة أنها مل تستعمل قبل هذا العصر ومل تنصّ عليها
كتب اللغة (السامرائي 1161 ،م ،ص  ،)161إذ قالت يف قصيدة عنوانها ثورة على الشمس:
كــــــم رُحْــــــتُ أرقــــــبُ كــــــل ــــــم عــــــابر

وأصــــــــوَُ يف غالسَــــــــق ال ــــــــالم مالحــــــ ـ
(ديوان عاشقة الليل ،ج  ،1ص .)931

وكذلك قوهلا يف قصيدة نغمات مرتعشة:
أرنــــــــــو وال شــــــــــىءٌ يــــــــــروقُ لنــــــــــاظري

وأصــــــــي ُ ،أيــــــ ـنَ مالحــــــ ـ ومَال ــــــــي
(ديوان عاشقة الليل ،ج .)121 ،1

ألنها وردت يف
وكذلك عمدت إىل صيغة التذكري والتأنيث ،منها تذكري لفظة "عنكبوت" ،وهي مؤنثة وقد تذكر يف الشعرّ ،

القرآن الكريم بالتأنيث من قوله تعاىل :كَمَثَلِ الْ َعنْكَبُوتِ اتَّخَ َذتْ بَيْتاً( العنكبوت ،)91 :21 ،إذ قالت يف قصيدة أنشودة
الرهبان:
ذلــــــــك العنكبــــــــوتُ ذو األرجُــــــــل الف ّـــــــــ

ــــــــ ـةِ هـــــــــل منـــــــــه مهـــــــــربٌ أو مـــــــــالذُ
(ديوان مأساة احلياة و أغنية لإلنسان ،ج  ،1ص . )393

ومن الواضح أّن الشاعرة قد تفنّنت يف موضوع الضرورات الشعرية وأباحت لنفسها الكثري منه وانتقت املالئم اجليد الذي
لكننا رغم هذا ،مل نعثر على كلمة بذيئة أو لفظة نابية أو خملّة بل عكس ذلك.
يعطيها اجملال يف أخذ احلريّة ألفكارها وأحاسيسهاّ .
فكل ما وجدناه هو ما يضفي احلالوة والرشاقة للقصيدة الشعرية.
9ـ2ـ األداء بلغة املوروث
فيعد الشعر القديم
قراء الشعر ومتذوقيه وحمبّيه ،العالقة الوطيدة بني الشعر احلديث والقديمّ .
ال ختفى على أحد ،وبالتحديد على ّ
يستمد الشاعر من الكلمات القدمية ويبنى شعره
ّ
الدعامة األوىل للشعر احلديث ،وهو من اللبنات األساسية يف بناء القصيدة؛ إذ
ويصطفي منها ما يريد وجيمل بها قصيدته .فال بدّ له أن يلتقط من لغة املوروث األدبي على أن «مثل هذا االلتقاط جيب أال يقع يف
حدود الرصف اجلامد يف لغة املوروث أو حشد صور القصيدة يف إطار املفردات املوروثة اليت يتلقّفها الشاعر تلقّفاً غري واع» (راضي جعفر،
ن هذا الرتابط بني الشاعر وموروثه يعدّ قاموسا للشاعر ومنهال للغته ،بل «ومينحها التدفّق وااللتصاق مبعطيات
 1113م ،ص  .)173وإ ّ

األدب الذي هو جزء من تكوين األمّة وجزء من تأرخيها» (أطميش 1136 ،م ،ص  .)137وهذا ال يأخذ على الشاعر من باب التقليد
املباشر ،بل هو عملية اتّحاد لإلتيان بشيء جديد وخلق جديد؛ «فالرابطة الّيت تشدّ الشاعر إىل أسالفه ،ال تع أبداً «احملاكاة» ،بل إنّ
الشاعر املقتدر هو الذي يتمثّل املوروث ويعيد خلقه خلقاً جديداً حيمل خصائصه الفردية وطابع عصره» (املصدر نفسه ،ص .)137

ومما جيعلنا نتوقّف عند قصائد الشاعرة هو اإلجابة عن األسئلة التالية :هل جنحت الشاعرة يف استخدام هذه األلفاظ؟ وما
الذي جعلها تدقّ باب هذه األلفاظ؟ وهل فتحت األلفاظ بابها لكل أشعار نازك؟ األسئلة كثرية ،سنحاول أن جنيبها إجابة كافية
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جيرنا إىل الثراث الشعري .وهناك قصيدة للشاعرة جاءت فيها لفظة
وشافية من خالل فكّ رموز بعض قصائد نازك اليت جند فيها ما ّ
"املدلهمّ" ،إذ تقول يف قصيدة عنوانها الغروب:
وبعيـــــــــــــــداً يف الفالضـــــــــــــــاء املـــــــــــــ ـدْهلِمّ

خَفْقالـــــــــةِ مـــــــــن جُـــــــــنح طـــــــــري عـــــــــابر

فاجأتــــــــــ ـهُ ظلمــــــــــــة الليــــــــــــل امللِــــــــــــم

وجبــــــــــــالٌ مــــــــــــن سَــــــــــ ـحَاب مــــــــــــاطر

فســــــــــــرى بـــــــــــ َ ديــــــــــــاجريَ وغــــــــــــيم

كخيــــــــــــــــال يف فــــــــــــــ ـ ادِ الشــــــــــــــــاعر

حل ـــــــــ ـةً ،ثـــــــــــم تـــــــــــوارَى يف اخلضـــــــــــم

بــــــــــ ـ َ أمــــــــــــوا ال ــــــــــــالم الغــــــــــــامر
(ديوان عاشقة الليل ،ج  ،1ص.)193

قل الكلمات ،فنرى الكلمة
مدهلم" مل تأت عن فراغ أو حشو ،بل إّن الشاعرة أرادت أن توظّف أكثر من معنى بأ ّ
فإّن لفظة " ّ
دالة على شدّة العتمة اليت كان يلبسها الفضاء وأيضا أرادت بها الكثرة والكثافة لرسم صور خميفة وزعتها على أذهاننا .وبعد
ّ
تتبعت الظالم يف القصيدة مبرادفات له
االنتهاء من الصورة املنظورة ،اسرتسلت بصورة مسعية فجاءت خبفقة جنح طري .وكذلك ّ
مثل" :دياجري ،غيم ،أمواج الظالم"؛ وهذا دليل على أّن احلالة النفسية بدت متلي على الشاعرة ال باملعنى فقط ،بل نراها
تتدخل حتى يف كيفية اختيار األلفاظ .كذلك احلال يف استعماهلا للفظة "الرمس" ،يف قصيدة األعداء ،فتقول:
حنن إذن أعداء /من عامل ال يفهم األشواق /وال يعي أغنية األحداق /أعيننا ال تفهم النجوى /احلبّ فيها سرية تروى /كان هلا أمْسُ /وض ّم ُه
رمسُ /من تربة البغضاء (ديوان قرارة املوجة ،ج  ،2ص.)261

نفهم من هذا أّن الشاعرة تتكلم عن شيء قد مضى وانتهى .فالذكريات واحلب القديم ال يفارقان الشاعرة يف أفراحها وال يف
أحزانها ،فهي تذكر حبّها الذي مضى واندثر وصار حكاية تسلس بها النفس .ومن هنا ،نستطيع أن نقول إّن هذه اللفظة جاءت
حمال شاهدا ملا أرادته الشاعرة وال غبار على ذلك .ويف قصيده مأساة احلياة ،جند لفظة الظالم الداجي وظلمة األثباج .مل نستطع
أن جند طريقا واضحا هلاتني اللفظتني ،غري أن نقول إّن ما أرادت الشاعرة إيصاله مل حيس به املتلقّي وحنن جزء منهم فتقول:
أ يّ قـــــــرب أعـــــــددتِ لـــــــي أهـــــــو كهـــــــفٌ

مــــــــــلء أ حنائــــــــــه ال ــــــــــالمُ الــــــــــداجي

أم تــــــــرى زورقــــــــي ســــــــيغرق بــــــــي يــــــــو

مــــــــــاً فـــــــــــأثوي يف ظلمـــــــــــة األثبـــــــــــا
(ديوان مأساة احلياة و أغنية لإلنسان ،ص .)21

إن عالقة الشاعر باملوروث األدبي واللغوي تتحقق من خالل مستويات متعددة منها األلفاظ ومنها الرتاكيب ،ثم استيحاء اجلو
ولكنها ستكون األخرية ،قد جاءت بألفاظ من
اللغوي الشامل لنمط موروث من األداء (أطميش 1136 ،م ،ص .)131ويف قصيدة ّ
وعنوانا للقصص الغرامية ،فتقول:
ً
ّ
للحب
املوروث التغزلي القديم الذي كان شعاراً
ت اجلحي ْم
وتعرفُ هذا بُثينة يف دَرَكا ِ
و ُيدْرك ُه توب ِة ومجي ْل ( ...ديوان شجرة القمر ،ج  ،2ص .)979

ومن يقرأ كتب الشاعرة اليت هي ناقدة يف الوقت نفسه ،جيد أّنها ممن ال ينادي بالرجوع إىل األدب املعاصر ،فهي من أوىل
الشاعرات احملدثات ففي كتابها قضايا الشعر املعاصر ،والصومعة والشرفة احلمراء ،ومقدمة ديوانها شظايا ورماد ،نرى ألفاظ
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احلداثة تفوح من كتبها وتعابري جديدة مألت السطور ،مثل" :عنرب ،وكافور ،وغصن بان ،وهالل ،وعود ،ونرجس ،ولؤلؤ
لكنها
وغريها" ،وبذلت جهداً كي ال تستعمل مثل هذه األلفاظ "البدر" اليت استبدلتها "بالقمر" ،ومل تستعمل لفظة "البدر"ّ ،
استعملت "اهلالل" ،كما يف قوهلا:
كشُرُوق اهلالل ،كاألزهار
كخياالت حامل ْ (ديوان مأساة احلياة وأغنية لإلنسان ،ص 317؛ ديوان للصالة والثورة ،ص  61و .)192
كما إنها استعملت "العنرب" بقوهلا :البحر منسكب أمامك عنرباً (ديوان للصالة و الثورة ،ص ،131 ،177 ،11 ،36 ،121 ،11

 .)133كما وردت عندها ألفاظ "الياقوت ،والعقيق ،والشذر ،والزبرجد ،والزعفران ،واهليل ،واملرمر ،والرخام و ،"...يف
ديوانيها للصالة والثورة ( ص  ،)133 ،13 ،19 ،73ويغري ألوانه البحر ( ص ،11 ،2 ،22 ،16 ،13 ،79 ،39 ،19 ،17 ،111
.)131 ،177 ،161 ،113 ،123

وهذا دليل آخر على إصرارها يف رسم احلداثة على مجيع جوانب القصيدة لفظا ومعنى ،وهي أيضا أرادت إقناع السامع بأّن
هذه الكلمات واأللفاظ هي اليت تدلّ على روح العصر واللغة النابضة له .إّن التأكيد على املعجم الشعري والتمحيص عن لغتها
يدلنا إىل أن نبين شخصية كاملة للشاعرة ،وكذلك نستطيع فهم دواخلها ورسم حدود واجتاهات الفكر الثقايف لديها،
الشعرية ّ
فذوقها يف لغتها وطبعها يف لغتها ومجيع مسات أسلوبها.
9ـ 3ـ األداء بلغة احلزن
احلزن كان بابا من أبواب الدخول لقصائد نازك املالئكة ،وليس ككلّ باب .وكما صدقنا القول على العالقة بني الشاعرة
وقصيدتها ،فإّن ذلك يصدق على الفرتات اليت عاشتها الشاعرة ،وهي مغمرة ثحزنها وكآبتها ،وقد يكون السبب الرئيس يف ذلك
دالة على ذلك كاليأس والضباب واالغرتاب
هو العيش يف الغربة اليت عاشتها خالل فرتة مسريتها الشعرية .فنجد ألفاظا كثرية ّ

والظالم وما شابه ذلك من أدوات احلزن ،وهي دالئل على قلب معذّب فاض بالسواد وعان ماعان ،فتقول يف قصيدة العودة إىل
املعبد:
معبـــدي ،عـــادت بـــي األحـــزانْ فـــارأفْ بعـــذابي

عــدتُ يـــا ليتــكال تَــدْري بعــضَ المـــي ومـــا بـــي

عــــدتُ والقلــ ـبُ شــــريدٌ تائــ ـهٌ بــ ـ الضَــ ـبَاب

يتلـــــوى يف إســـــار مـــــن حنـــــي وإكت ـــــابي
(ديوان عاشقة الليل ،ج  ،1ص .)616

من هذه األبيات ،جند قلم الشاعرة قد استمدّ حربه من قلبها اململوء باألوجاع حتمل حروفها شكاوى شتى ،لتكون هذه
الشكوى اليت تستند يف بنيتها الرئيسة إىل األحزان دخوالً إىل فرعيات لغوية أسهمت إسهاماً فاعالً يف إقامة البنية التكوينية الّيت
تبث صورة املشاعر القلقة احلزينة (راضي جعفر 1113 ،م ،ص .)131
ّ

وإذا حاولنا الغوص يف قصائدها احلزينة فإّننا خناف على أنفسنا من التيه ،ألّن حزنها وليلها صديقان ميشيان سويًّا .فالصمت
يقتل كال منهما .فاستطاعت الشاعرة التقريب بينهما كالشخص وظلّه ،فهي « ال تبكي وال تذرف الدموع على حنو ما يبكي املتصنعون

مستويات األداء اللغوي يف أشعار نازك املالئكة ...
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من الشعراء» (السامرائي 1161 ،م ،ص  ،)113بل تضع ما فيها بني أيدينا كلوحة زيتية لسانها وألوانها كنجمة يف عتمة الليل األليل،
فتقول:
أعبّـــــــــــــر عمـــــــــــــا حتــــــــــــسّ حيـــــــــــــاتي

وأرســــــــم إحســـــــــا روحــــــــي الغريـــــــــب

فــــــــــــــابك ي إذا صــــــــــــــدمت الســــــــــــــن

خبنجرهـــــــــــــــا األبـــــــــــــــدي الرهيـــــــــــــــب
(ديوان عاشقة الليل ،ج  ،1ص .)911

وحني يكون احللم واألسى يف طريق واحد ،فقد يزيد الوجع ضعفا كيف ال والطريق ليل أعتم ،فالشاعرة يف قصيدتها
ذكريات ممحوة تقول:
وجهُــــــــــك أخفــــــــــاهُ ضَــــــــ ـبَابُ الســــــــــن

وضـــــــــــــــمّهُ املاضـــــــــــــــي اىل صـــــــــــــــدرهِ

ألقــــــــى عليــــــــه مــــــــن شــــــــبابي احلــــــــزينْ

أحـــــــــــزانَ قلـــــــــــب تـــــــــــاه يف ذُعْـــــــــــرهِ

كــــــم ،يف ســــــكون الليــــــل ،حتــــ ـتَ ال ــــــالمْ

رجعْــــــــــــــــتُ للماضــــــــــــــــي وأيامــــــــــــــــهِ

أحبـــــــ ـيُ عـــــــــن حبّـــــــ ـيَ بـــــــ ـ الرُّكـــــــــامْ

فلـــــــــــــم تَصِـــــــــــ ـدْني غـــــــــــ ـريُ المِـــــــــــ ـهِ
(ديوان عاشقة الليل ،ج  ،1ص.)961 - 962

نرى هذه األبيات األربعة ترسم مستويات للزمن وللذكرى وسنني مرّت على الشاعرة ،نراها كانت األمجل إال أّنها ال ختلو
من األحزان فيما بني املاضي واحلاضر والصبح وظلمة الليل واحلب .تاهت الشاعرة بني الركام ،وهي حاقدة يف بعض
األحيان،كما يف قوهلا يف القصيدة نفسها:
مل يَبْـــــــــــــــق إال ثـــــــــــــــورةِ وإحتقـــــــــــــــارْ

مــــــــــ ـ لء حيــــــــــــاتي املــــــــــــرةِ احلاملــــــــــــة

ا لنـــــــــــارُ ذابـــــــــ ـتْ وتبقّـــــــــــى الشْـــــــــــرارْ

تشــــــــــــــــربُهُ أحالمــــــــــــــ ـيَ الواهمــــــــــــــــة
(ديوان عاشقة الليل ،ج  ،1ص 969 963ـ .)963

فاستعمال الشاعرة «ذوبان النار» جاء اضطراراً ،فلعلّها كانت تريد «إطفاء النار» لو ال الوزن (السامرائي 1161 ،م ،ص ،)162

ومن بني الكلمات األكثر شيوعا على لسانها لتجسيد خواطرها هي لفظة "ضباب" ،ألنها ترى أّنه حيمل أكثر من وجه لتجسيد
سببا للحرية وعدم االستقرار والتوجّه غري املدروس ويكون حيناً ضباب الذكريات والسنني املرّة
هواجسها ،فقد يكون الضباب ً
وهي تقول يف قصيدة ذكريات ممحوّة:
وعــــــــــاد قلــــــــــ يب لألســــــــــى والعــــــــــذابْ

مُستوحشــــــــاً حتّـــــــــى مـــــــــن الــــــــذّكرياتْ

مـــــــن يُرْجـــــ ـعُ املاضـــــــي إذا مـــــــا الضَّـــــ ـبابْ

ألْقــــــــى دُجــــــــاهُ فــــــــوقَ ليــــــــل احليــــــــاةْ

شيعت الشاعرة أيامها اجلميلة وتوجّهت للقاء أيام مرّة حتيطها الدموع ،وقد ودعت ضحكتها واستبدلتها بالسقم ،وتقول يف
ّ
قصيدة ذكری مولدی:
مـــــات أمـــــسی الضـــــحوع واعتضْـــــتُ عنـــــه

ٍّ ودمــــــــــــع ويــــــــــــأ
بشــــــــــــباب مُــــــــــــر
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وخَبَـــــــ ـتْ ذكرياتُـــــــــهُ البـــــــــيضُ يف حبــــــــــ

ـــــــــر شــــــــعوري وليــــــــل قلــــــــيب ونفســــــــي
(ديوان عاشقة الليل ،ج  ،1ص .)971

فوصفت الذكريات بالبيض فجاء وصفها مطابقاً ،فقد زخر الشعر احلديث بنعوت األلوان واصفةً أمساء املعاني (السامرائي،

 1161م ،ص  .)161وتقول يف قصيدة احلياة احملرتقة:
سَــــنَواتي كــــل يــــا نــــارُ يف هــــذي السُّــــطور

وأغاريــــــدي ،وأشــــــواق حيــــــاتي ،وحبُــــــوري

وبقايـــا مـــن حنـــي  ،وشـــ ايا مـــن شُـــعوري

وأباديــــ ـدُ مــــــن األحــــــالم واحلــــــزن املريــــــر
(ديوان عاشقة الليل ،ج  ،1ص .)977

وتلفت انتباهنا يف هذين البيتني كثرة استخدامها للجموع كـ"األغاريد ،واألشواق ،وبقايا احلنني ،وشظايا الشعور ،وأباديد
من األحالم ،والشظايا و  ."...وهذا احلشد املتّسق من الكلمات يدّل على أّن الشاعرة حتيا هذه احلياة األليمة فاستجمعت هلا
الوسائل واألسباب ،فأقبلت عليها هذه املواد احلزينة إقباالً (السامرائي 1161 ،م ،ص  .)166وحينما مل جتد من يشبهها يف أحزانها
من البشر ،ألنه من املستحيل أن يتحمل ما فيها حامل روح ،فتختار طاحونة شبهت بها آهاتها جيمعهما املساء ،إذ تقول فيها:
و هـــــــــــاتِ طاحونـــــــــــة ،مـــــــــــن بعيـــــــــ ـدْ

تنـــــــــو ُ املســــــــــاءَ وتشـــــــــكو الكالــــــــــاللْ

متـــــــــــرُّ علـــــــــــى مسْـــــــــــمعي بالنشـــــــــــيدْ

وتفتـــــــــــأ تصـــــــــــدَ ُ خلـــــــــ ـفَ الـــــــــــتاللْ
(ديوان عاشقة الليل ،ج  ،1ص .)167

فللطاحونة يف لغتها الشعرية آهات وآهات وهي تنوح يف املساء ،علماً بأّنها ال تريد بذلك املساء الظرف احملدود املعّني ،ولكن
أحسبها تريد أّن الطاحونة تتأوّه ومن تأوّهها املساء .أما قوهلا "وتفتأ تصدح" فقد حذفت "ما" عن الفعل واألصل "ما تفتأ .فهي قد
استقت ذلك من القرآن الكريم ،ومن قوله تعاىل :تاهلل تفتأ تذكر يوسف( يوسف  .)31 :12ومن استعماهلا "تفتأ" أيضاً،
قوهلا يف قصيدة البحث عن السعادة:
أســـــــفاً مل أجـــــ ـدْعِ يف الشـــــــاطىء الصخـــــ ــْ

ــــــــــريّ حيــــــــيُ امليـــــــــاهْ تَفْتـــــــــأ تبكـــــــــي
(ديوان مأساة احلياة و أغنية لإلنسان ،ج  ،2ص .)211

وكذلك ورد استعماهلا على هذا النحو فيما هو غري قرآني ،يف قوهلا من قصيدة قيس و ليلي:
راقــــــــداً عنــــــــد حافــــــــة القــــــــرب ال يفـــــــــ

ـــــــــــتأ يشــــــــــكو إ ىل الصَــــــــ ـبَا والغيــــــــــوم
(ديوان مأساة احلياة و أغنية لإلنسان ،ج  ،1ص .)192
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9ـ9ـ األداء بلغة احلبّ
عدة لتجري نهرها الشعري والكلمات هي :احلب،
واليت عبّرت عنها مبعان ّ
ومن لغات الشعر عند نازك هي لغة احلبّ ،
واهلوى ،والغرام ،والعشق ،والشوق ،والوجد ،والوصال ،واحلبيب ،واحملبوب ،وحلم الروح ،وفؤاد و  ،...حيث جاءت
ألفاظها حممّلة بالدالالت الروحية السامية ،فها هي تقول يف قصيدة السّماء على غابة الصّبري:
ري
احلبّ قال لي :صبا اخل ْ
فقلت للحبّ :صباحي أغنياتٌ،
ضفّتا نهــر،
مســـاء طريْ (ديوان يغري ألوانه البحر ،ج  ،1ص .)192

أّول ما يقرع أذنك عند مساع القصيدة هو اإلبهام الذي نراه مقصودا مميزا داال على غموض احملبوب الّذي طاملا كان احلبّ
لدى الشاعرة مسايرا آلالمها وجروحها وأحد العوائق يف حياتها .فاألبيات حتمل كمّا هائال من األسرار اليت طفحت إىل احلدّ
الذي نراه اآلن .وكلّما متشينا يف حديقة دواوينها نراها مزروعة بذكريات املاضي الذي يشوبه االحتقار ،فتقول:
صوتُ ماضي الّذي ماتَ وما خلّف شيّا
ت
ري أشتات احتقار باه ِ
غَ
ت
ت يف قالعْر قليب الصام ِ
رسب ْ
ت ادّكارات حلب كان حيّا (املصدر نفسه).
ري أشتا ِ
غَ

وتقمص الشخصية
ولكنها أعطتها وألبستها هذا الثوب للداللة على تأثريها ّ
ال خيفى أّن صفة البهاتة ال تليق بلفظة االحتقارّ ،
لكنها وجدتها
للقصيدة وحتليلها النفسي املنصبّ على الكلمات وختّلصها بكلمة غريبة املعنى قليال هي "ممطوطان" جافة يف اللسانّ .
يسد ذلك ،ولو تراود إىل
لكنها مل جتد ما ّ
الئقة إليصال ما تريد إيصاله .ولو وجدت الشاعرة كلمة أخرى غريها لقامت بتغيريهاّ ،
املد" .فإّن الشاعرة مل ترى وجه شبه بينهما أبدا؛ ثم تقول يف قصيدة عنوانها عندما انبعث املاضي:
األذهان أّن "املط" هو نفسه " ّ
ومضى عامان ممطوطان مَرّا يف ُشحُوبِ (ديوان شظايا و رماد ،ص  13ـ  .)17فهي مل ترد املعنى احلاصل يف كلمة "ممدودان" ،بل قصدت ما
جاءت به قصداً ،وإن أتت على شىء من مجال البيت (السامرائي 1161 ،م ،ص ّ .)171أما يف قصيدة الباحثة عن الغد ،الّيت تقول
فيها:
وكنّـــــــــــــا ةـــــــــــــرُّ ف نـــــــــــــو احليـــــــــــــاةْ

وتــــــــــــــــــــــــــــــــــومي إ لينــــــــــــــــــــــــــــــــــا

وهـــــــــــا حنـــــــــ ـنُ تصـــــــــــم الـــــــــــذكرياتْ

علــــــــــــــــــــــــــــــــــى شَــــــــــــــــــــــــــــــــــفالتَينا
(ديوان شظايا و رماد ،ج  ،2ص.)71

ففي البيت األول ضحكة وتفاؤل ،ويف البيت الثاني دمعة ويأس .فالشاعرة ما إن تأخذنا مرحا حتّى تقطع علينا الطريق
بكآبتها حيث الالمنتهى ،ويف قسم آخر من القصيدة نفسها قالت:

88

حبوث يف اللغة العربية :نصف سنوية علمية حمكمة لكلية اللغات األجنبية جبامعة إصفهان (ربيع وصيف 4112هـ .ق4318 /هـ .ش) ـ العدد 02

غـــــــــــــداً نلتقـــــــــــــي ومتـــــــــــ ـطّ الـــــــــــــنغم

وتســـــــــــــــــــــــــــــــــخر منّـــــــــــــــــــــــــــــــــي
(ديوان شظايا و رماد ،ج .)76 ،2

ط" ،وهنا جندها يف مكانها املناسب الذي ال إشكال فيه ،ألنّ اللفظة تعتمد على
ونرى الشاعرة يف هذا البيت تستخدم لفظة "مت ّ
وجودها يف اجلملة.
9ـ1ـ األداء باللغة الرومنسية
9ـ1ـ1ـ داللة املفردات الدالّة على الطبيعة
حقا ال غبار على ذلك.
حني نتكلّم عن لغة نازك املالئكة ،فال بدّ من إدراج الطبيعة من أوليات لغتها ،ألّنها شاعرة رومانسية ّ
واملدرسة الرومانسية جتد نفسها يف الطبيعة للهروب من الواقع الذي ال حتّبه .فالطبيعة هي مالذها األمن وأيضا هي الورق الذي
توظف الطبيعة يف جمريات شتّى ،فال مينع ذلك
ترسم عليه لوحتها والفكرة والصورة اليت تزين بها القصيده .وتستطيع الشاعرة أن ّ
أن تغيّر وجه القصيدة من اجلانب احملزن إىل اجلانب املفرح والدالّ على السرور.
حارا بني الشاعرة والشعراء
فالطبيعة ملموسة يف كال املسارين على أّم وجه .وخالل ما تطلّعنا له ومتحّصنا ،وجدنا تقاربا ّ
اإلنكليز الذين ولعوا بهذا املضمار وسبقوا الشاعرة يف ذلك فمالت الشاعرة إىل أشعارهم ،حيث ترمجت إحدى سوناتات
وكل هؤالء من شعراء الطبيعة الذين هاموا يف غاباتها وحقوهلا وجداوهلا وأصغوا إىل العنادل
شكسبري إىل الشعر العربيّ ،
والطيور؛ نعم ،اتصاهلا وإعجابها بشعرهم هو الذي برّز مالمح الطبيعة يف شعرها (مطلوب 2112 ،م ،ص  ،)233فظهرت األلفاظ
الدالة عليها كـ"األثباج ،واألمواج ،واألنواء ،والعباب ،والشطّ ،واألجواء ،واحلصى ،والرتاب ،واألشجار ،والقطيع،
ّ
والسهوب ،واألطيار ،والقمرية ،والغصون والثلج ،واحلقول ،والنهر ،والورد ،والزهر ،والليل ،واملساء ،والنهار،
والصباح ،والربيع ،والشتاء ،واخلريف ،والبحر ،والشاطىء ،والنجوم ،والقمر ،والنسيم ،والريح ،و ."...
ولدعم صحة كالمنا على أرض الواقع نبتدأه بقصيدة لألّم ثالث مراث ألمّي ،وهي تفرش هلا بساط الطبيعه ،تقول:
إنهــــــــــا زهرتُنــــــــــا الوســــــــــنى احلزينــــــــــة

أمسُــــــــــنا يف لونهــــــــــا مــــــــــا زال لــــــــ ـدْنا
(ديوان قرارة املوجة ،ج  ،2ص .)321

متجد اجلمهوريه العراقيه وقد أجادت يف توظيف الطبيعة بصورة حسية
حتية للجمهورية العراقيةّ ،
ويف قصيدة أخرى عنوانها ّ
جملجلة معربة بأساليب شتّى عن فرحها كاملتلهّف للماء وتضاد الصيف والشتاء والظلمات والنور ،فتقول:
فرْحة عطشان ذاقَ املاءْ
فرْحة متّوزَ بلمس نسائم ثلجيّة
فر ُ ال لماتِ بنبع ضياءْ /فرحتُنا باجلمهورية (ديوان شجرة القمر ،ج  ،2ص .)991

جيدا ،نرى ديوانها شجرة القمر تفوح من أوراقه ألفاظ الطبيعة كـ"املياه ،والبحار ،واألنهار،
فحني نقرأ دواوين الشاعرة ّ
والغابات ،واملروج ،والزهر ،والورد" .وكما أسلفنا أّنها كانت تهرب من احلياة اليت تعيشها بهذه األلفاظ مكوّنة بها حياة أخرى
التغذي بألفاظ الطبيعة قد أخذ وجها آخر
بابها قصائدها ومفتاحها الطبيعة .أّما ديواناها "عاشقة الليل" و"مأساةاحلياة" ،فنجد فيهما ّ
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وألفاظا أخرى مثل "الزورق ،واجملداف ،واملعبد" ،وكذلك يف ديواني يغري ألوانه البحر وللصالة والثورة ،جند التفاؤل قد طرق
أبوابها ،مما خفض من نسبة احلزن والكآبة يف شعرها فاستبدلت األلفاظ احلزينة ،مثل" :األعاصري ،والعواصف" ،وحلّت مكانها
ألفاظ فيها إشراق وأمل ،مثل" :الشمس ،والقمر ،والنجوم ،واملياه ،واألنهار ،واملروج ،واحلدائق ،والورد ،والزهر" ،بل
وأكثر من ذلك ،جاءت بألفاظ جديدة مل تستعملها يف دواوينها اخلمسة السابقة ،وهي "املرجان ،والياقوت ،والعقيق ،والشذر،
والزبرجد ،واللؤلؤ ،والآلليء" ،وكذلك "الزعفران ،واهليل واحلناء ،والعنرب ،واألريج ،والشذا ،والبخور ،والرحيق،
والعبيد" ،وكذلك أمساء األزهار مثل" :الزنبق ،والنرجس ،والبنفسج ،والفل ،والليلك ،والسوس ،والقرنفل ،والشقائق،
واآلس ،واألقحوان" .وظهرت يف الديوانني اآلخرين ألفاظ مل نسمع هلا ذكر يف الدواوين السابقة ،مثل "الدوالي ،والبيارات،
والبيادر" .وأغلب الظنّ أّن املالئكة أوردت هذه األلفاظ أثناء حديثها عن فلسطني ،ألن بيئة فلسطني عرفت بتلك األشياء .كلّ
ذلك يفضي بنا إىل القول إنّ نازك انتقلت يف جتاربها الشعرية من دور إىل دور (مطلوب 2112 ،م ،ص  ،)222فبعد هذا االنغمار
التام بالطبيعة وأدواتها جندها قد خرجت من هذا اليمّ وبدأت تتقرّب من واقع احلياة وتتلمّس آالم األمّة العربية وأوجاعها.
ّ
والدليل قوهلا يف مقدمة ديوانها للصالة والثورة حني تقول :وأوّل ما أحبّ أن أحتدّث عنه يف هذه املقدّمة عنوان جمموعة للصالة والثورة،
فهو ميثّل يف ن ري جانيب اإلنسان الكامل يف هذا العصر ،أما الصالة فهي رمز اجلانب الروحي فينا ،هي الورود الّيت تبنت يف النفس اإلنسانية من
أثر إتّصاهلا باملنابع األزلية اجلميلة ،منابع اهلل ( ...املالئكة 1173 ،م ،ص .)3

وقد ضمنت هذا التقرب والتآزر بقصائد شتّى ،ففي ديوانها للصالة والثورة ،جاءت بـ"سوسنة امسها القدس ،اهلجرة إىل
يغير ألوانه البحر ،نظمت قصائد املاء والبارود ،وزنابق صوفية للرسول،
اهلل ،وسبت التحرير ،ومشس للقاهرة"؛ ويف ديوانها ّ
ودكان القرائني الصغرية ،ومرايا الشمس ،والسفر يف املرايا الدامية .فقد التزمت بواقع األمّة العربية ووحدتها وبالقيم اإلسالمية

الرفيعة ،وإن كانت مؤشرات هذا االلتزام يف ديوان شجرة القمر يف قصائد أغنية لألطالل العربية ،وثالث أغنيات عربية ،وحدود
الرجاء ،والوحدة العربية.
فاللغة جاءت خمتلفة بني مأساة احلياة ،وعاشقة الليل ،وشظايا ورماد ،وقرار املوجة ،ويغري ألوانه البحر ،وللصالة والثورة
«الّيت متثّل مرحلة العزلة والوحدة واحلزن والقلق والغربة واالغ اب والشجن» (املالئكة ،بال تا ،ص  ،)17بعيدة كل البعد عن الواقع وعن
هموم األمّة ،بل متشكّكة حتّى يف دينها ،فتقول« :إن مررت بف ة احلاد وتشكك ف يع ما ب 8491م و 8411م» (املصدر نفسه ،ص

 .)11وهذا ما جعله تهرب للطبيعة بدال من الواقع املرّ وقد يكون ذلك املرحلة األوىل من شعرها؛ وأّما املرحلة الثانية فهو تقرّبها
من األّمة العربية واإلميان باهلل؛ وذلك جلي يف دواوينها شجرة القمر ،وللصالة والثورة ،ويغري ألوانه البحر.
دق من استعماالتها أللفاظ الطبيعة لوجدنا الكثري منها
كلّ ما سبق ذكره من عموم ما الحظناه يف دواوينها .فلو ثحثنا بعمق أ ّ
تستوجب الوقوف عندها ،مثالً :لفظة "املساء" قد «تعدّدت دالالتها يف الشعر الوجداني وارتبطت بكثري من معاني األلوان وال الل
واألضواء والشجن والرقيق واحلزن العم يق والفرحة الغامرة واحلركة والسكون ،حتى غدت كياناً نابضاً باحلياة والعواطف والذكريات ،ويتجاوز

(القط 1173 ،م ،ص  .)316يف قصيدتها خواطر مسائية متزج داللة "املساء" مزجا
ّ
مدلول الكلمة اللغوي والبياني املألوف إىل مدى بعيد»
رائعا بني الوجدان واللحظات الزمنية اليت مجعت بني ألفاظ احلب واحلزن تطوقها صور الطبيعة حتى أّننا أصبح يصعب علينا
االنتقال من لغة احلزن إىل لغة الفرح لشدة احتضان الطبيعة هلما ،فجاءت صورتها متكاملة من قوهلا:
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جلســـــــــتُ أنـــــــــاجي ســـــــــكونَ املسَـــــــــاءْ

وأرمُـــــــــ ـقُ لـــــــــــونَ ال ـــــــــــالم احلـــــــــــزينْ

وأرســـــــــــــ ـلُ أغنـــــــــــــــييت يف الفضـــــــــــــــاءْ

وأبكـــــــــي علـــــــــى كـــــــــل قلـــــــــب غـــــــــب ْ

أصــــــــــــــي ُ إ ىل هَمَســــــــــــــاتِ اليمــــــــــــــامْ

وأمســـــــــ ـعُ يف الليـــــــــــل وقْـــــــــ ـعَ املطـــــــــ ـرْ

وأنّــــــــــــــــاتِ قمْريّــــــــــــــــة يف ال ــــــــــــــــالمْ

تُغنّــــــــي علــــــــى البُعْــــــــدِ بــــــــ الشَــــــــجَرْ

أصــــــــــي ُ وال صــــــــــوتَ غــــــــــري األنــــــــــ ْ

وأرنـــــــــــو وال لـــــــــــونَ غـــــــــــري الـــــــــــدُّجَى

غيـــــــــــومٌ وصْـــــــــــمتٌوليـــــــــ ـلٌ حـــــــــــزينْ

فـــــــــــال عَ جَـــــــــــب أن أحِـــــــــــس الشَـــــــــ ـجَا
(ديوان عاشقة الليل ،ج  ،1ص  163ـ .)167

ويف قصيدة دعوة إىل األحالم ،جند الطبيعة حتتضن احلب ّكاحتضان األّم لطفلها ،وهي هاربة به حيث الالوجود ،فنراها
تقول:
تعــــالَ نصــــيدُ الــــريى ونُعــ ـدّ خُيــــوطال السّــــنا

ونُشـــــهدُ منحَـــــدَراتِ الرمـــــال علـــــى حبّنـــــا

ســــنحلمُ أنّــــا صــــعَدنا نــــرود جبــــال القمــــرْ

وةـــــــر ُ يف عُزلـــــ ـةِ الالنهايـــــ ـةِ والالبَشـــــ ـرْ
(ديوان قرارة املوجة ،ج  ،2ص  231ـ .)239

إن أمعنا النظر يف تراكيبها واليت تشهد يف "منحدرات الرمال" وتصعد فيها رائدة "جبال القمر" يف عزلة من "الالنهاية
والالبشر" ،سنجد هذا األسلوب اجلديد الذي التزمته الشاعرة كان وسيلة ألداء معاني جديدة تقتضيها الدالالت العلمية احلديثة
(السامرائي 1161 ،م ،ص  .)111ولكن أخذ على نازك أنها تكثر من األلفاظ السالبة أمثال" :الالزمان ،والالمكان ،والاللون،
والالشىء ،والالنهاية ،والالبشر" (املالئكة 1171 ،م ،ص  .)119حني تنجرف شاعرتنا مع الطبيعة ،نرى من الصعب التفريق
بينهما فيسيالن كليهما مكونات القصيدة بني "ريح حاملة" و"موج رقراق" وكذلك "احملاق" وهو وصف جديد يف الشعر احلديث ،إذ
تقول يف قصيدة عنوانها لعنة الزمان:
متر على املو الرقرا ْق
الريح احلاملة البيضاء ُّ
حتى وجه القمر السحري غشّاه أسى وظالم مَحاقْ (ديوان قرارة املوجة ،ج  ،1ص  122ـ .)122

ومازلنا مع الشاعرة وما تنتقيه من أجواء الطبيعه الساحرة يف قصائدها .وكأّنها تأخذنا إىل حيث نقول من حيث ال ندري
وتنومنا مغناطسيا بكلماتها العذبة كقوهلا يف قصيدة مرثية يوم تافه:
ّ
ضاع يف وادي السرابِ
يف الضبابِ
تل الذكريات (ديوان شظايا و رماد ،ج  ،2ص  16ـ .)11
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إن لفظة "الشظية" لفظة فلقة تتناثر من اجلسم الصلب ،ألن "الشظية" هي العظم الصغري الوحشي من عظمي الساق .وهذه
ّ
الكلمة أخذتها عنوانا لديوانها شظايا ورماد ،ففي رأي الشاعرة أكثر من مدلول معنوي هلا .فإنّ الشاعره تستخدم هذه الكلمة يف
قصيدة عنوانها غرباء:
يسقط الضوءُ على بعض ش ايا من رجاءْ (املصدر نفسه ،ج  ،2ص .)113

فإسناد الشظايا للنار أقرب من الداللة املعجمية ،أما يف قوهلا "شظايا من رجاء" ،فهو شىء حلّ هلا أن تثبته على هذا النحو
(السامرائي 1161 ،م ،ص .)131فهي إذن مل تقف عند املعنى املعجمي أللفاظ الطبيعة ،وإمنا وظّفتها يف إجتاهات الرمز واجملاز
والكناية والصورة (مطلوب 2112 ،م ،ص  ،)233كما تأخذ جزءا من قصيدة الكولريا ّاليت تزامحت فيها غرابة اللغة برتاكيب
مبهمة وبعيدة الفهم يف قوهلا:
ت
أصغ إىل وقع صَدَى األنا ْ
يف عُمق ال لمةِ ،حتتَ الصّمتِ ،على األمواتْ (ديوان شظايا و رماد ،ص .)133

ويف قصيدة األرض احملجية ّاليت تستخدم فيها الضمري املتكلم بدال من الضمري املفرد ،بقوهلا:
وأردناها فلم نَ ْفال ْر بها
الشقيّة (ديوان قرارة املوجة ،ج  ،2ص .)271
وَرَجعْنا ألمانينا ال

أول الطريق ،نرى التزاوج واضحا بني احلزن واألسى والطبيعة ،إذا تقول فيها:
ويف قصيدة أخرى عنوانها ّ
لنلتق ،فالرّيح تَعصف واملنحنى ال يعي
وغمغمة اهلاجس املته ّد ِد يف مسمعي
س السراب
أح ّ
ب
وراء اهلضا ْ
وأملس يف لونه مصرعي
ف املساء الغري َق الضيا ْء
لنلتق؛  ...إني أخا ُ
أرى ماردًا من أسا َي املمزّق يطوي الفضاء (املصدر نفسه ،ص  223ـ .)227

إضافة إىل ذلك ،كان للزورق حظ وفري يف نقل عواطف نازك اجلياشة ،فتقول يف قصيدة عنوانها يف وادي احلياة:
عُـــــــــدْ بـــــــــي يـــــــــا زورقـــــــــي الكلـــــــــيال

فلــــــــــن نَــــــــــرَى الشــــــــــاطىءَ اجلمـــــــــــيال
(ديوان عاشقة الليل ،ج  ،1ص .)111

وخارجيا وبات التذبذب مسيطراً عليها رامسة لنا إياه عن
ً
إّن ما نستنتجه من ذلك كلّه أّن الشاعرة عاشت غري مستقرة داخلياً
طريق الطبيعة املضطربة .فإن نظرنا جيدا يف القصائد كلّها جند اخلوف من اجملهول يشكل أساساً إلقالق كيانها ببعديه :املادي
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واملعنوي ،ثحيث آثرت الشاعرة العودة اىل بدء .وهذا البدء ال يشري إىل استقرار ،وإمنا يشري إىل ذهول هذا الكيان (املالئكة1113 ،
م ،ص .)112

9ـ1ـ2ـ داللة املفردات املتكرّرة
التكرار من الظواهر األسلوبية اليت تستخدمها الشاعرة لفهم النص األدبي كان له حضوره عند البالغيني العرب القدامى .ويف
اللغه مبعنى "الكر" أي الرجوع .فالرجوع إىل الشيء وإعادته وعطفه هو التكرار .أّما اصطالحا فهو تكرار الكلمة أو اللفظة أكثر من
مرة يف سياق واحد ،إّما للتوكيد أو لزيادة التنبيه أو التهويل أو التعظيم أو التلذذ ،وقد عرفتها نازك على أنّها «إحلا على جهة هامة
ّ
يف العبارة ،يع

بها الشاعر أكثر من عنايته بالعبارة» (املالئكة 1131 ،م ،ص  ،)276فهو «يسلط الضوء على نقطة حساسة يف العبارة

ويكشف عن اهتمام املتكلم بها ،وهو بذلك ذو داللة نفسية قيّمة» (املصدر نفسه ،ص .)276
ولكن ما فائدة التكرار لغوياً؟ ّإنه على املستوى اللغوي «ذو فائدة معنوية ،إذ إنّ تكرار ألفاظ يف بناء القصيدة يوحي بهيمنة ما

تكتسبه تلك األلفاظ من دالالت» (أبو إصبع 1173 ،م ،ص  .)33فالتكرار يف النص الشعري يعطي لونا براقا له شريطة أن يأتي مبا
تشتهيه القصيدة وكمية االحتياج كي يغين املعنى ويرفعه إىل مرتبة اإلصالة فيدلي بالنص إىل إحياءات جديدة .ترى الشاعرة التكرار
أسلوباً حمتوياً على كل ما يتضمّنه أيّ أسلوب آخر من إمكانيات تعبريية ،ألنّه يغين املعنى ويرفعهُ إىل مرتبة اإلصالة ،إذا استخدمه
يف موضعه ،وإال فإنّه يقود إىل االبتذال (املالئكة 1131 ،م ،ص .)269وبشكل عام فقد جند هذه الظاهرة األسلوبيه متكرّرة يف
قصائد نازك متخذة أشكال عدّة فلو تناولنا كلمات معينه لديها مثل" :عبثا ،وأبدا ،وأسفا":
عبثــــــــــ ـاً حتلمــــــــــ ـ شــــــــــــاعرتي مــــــــــــا

مــــــــن صــــــــبا لليــــــــل هــــــــذا الوجــــــــودِ

عبثـــــــاً تســـــــأل َ لـــــــن يُكْشَـــــــفَ الســـــــرُّ

ولــــــــــــن تنعمــــــــــــي بفــــــــــــك القيــــــــــــودِ
(ديوان مأساة احلياة و أغنية لإلنسان ،ج  ،2ص .)311

أبدا" من قوهلا:
وكذلك لفظة " ً
أبــــــــــــداً تن ــــــــــــرين لألفــــــــــــق ا ـــــــــــــ

ـــــــــهول حــــــــريى فهــــــــل لّــــــــى اخلفــــــــيُّ

أبـــــــــــداً تســـــــــــأل والقالـــــــــــدَرُ الســـــــــــا

خـــــــــ ـرُ صـــــــــــمتٌ مُسْـــــــــــتغِلقٌ أبـــــــــــديُّ

(ديوان مأساة احلياة و أغنية لإلنسان ،ج  ،1ص .)22
أسفا" كقوهلا:
وكذلك لفظة " ً
أســـــــفاً يـــــــا فتـــــــــاة لـــــــن تفهمـــــــي األيّــــــــ

ـــــــــــــام فلتقنعـــــــــــي بـــــــــــأن هليهـــــــــــــــا
(املصدر نفسه ،ج  ،1ص .)22

وقد ورد التكرار يف القصيدة الواحدة عدة مرات ،مثل تكرار نداء العودة يف قصيدة جبال الشمال (ديوان شظايا و رماد ،ج ،2

ص  ،)111أربع عشرة مرةً .وقد جند أساليب أخرى فقد كرّرت الالزمة الّيت ختتم كل مقطع من مقاطع القصيدة ،والالزمة
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تتحكم أغلب األحيان يف العالقات بني املقاطع فتتطلب املوازاة واملساواة والتناظر (املالئكة 1171 ،م ،ص  .)121ومثاله قصيدة
غرباء (ديوان شظايا و رماد ،ج  ،1ص  .)113وهذه اللفظة أي "غرباء" هي الزمتها اليت تفصل بني جزء وآخر .وتعزى هذه الظاهرة
إىل التأثر باألساليب األجنبية اليت زخرت بها العربية احلديثة (السامرائي 1161 ،م ،ص .)163

إن التكرار يف شعر نازك ذات صلة باملعنى ،ففي ديوانيها األخريين جند كل الصور اليت رمستها نابضة باحلياة ،ففي قصيدة
كررت الشاعرة لفظة "املاء" كثرياً لتعطي صورة للعطش الشديد الذي كان يشعر به
املاء والبارود (ديوان يغري ألوانه البحر ،ص ّ ،)21
نيب اهلل

 ،ثم تربط هذه الصورة ثحالة اجليش املصري يف صحراء سيناء .كانت غايتها من تكرار ذلك اللفظ أن تروي ظمأها

الروحي لتخفف من اغرتابها.
كذلك تكرار لفظة "البحر" يف قصيدة ويبقى لنا البحر (املصدر نفسه ،ص  ،)11فقد استوعب موضوعها هذا التكرار ليفضي
صورة البحر على القصيدة ،فجاء وسيلة لتوضيح املعنى وإبرازه ،فالتكرار عندها جيب أن يأتي «يف مكانه من القصيدة ،وأن تلمسه

يد الشاعر تلك اللمسة السحرية احلياة يف الكلمات» (املالئكة 1131 ،م ،ص .)211لذلك وجدناها تعارض التكرار الذي يسعى إىل
ألن االلتجاء إىل مثل هذا التكرار يظلّ الشاعر ويوقعه يف مزلق
«ملء البيت وإحداث موسيقى ظاهرية» (املصدر نفسه ،ص ّ ،)211
تعبريي (املصدر نفسه) .فهي تؤمن بأن جناح التكرار يسهم يف إعطاء موسيقية تلبس األبيات مجاالً وداللةً ،بدالً من إمتامه على
البيت لبعث تلك املوسيقى ،مثل ذلك قوهلا يف قصيدة بقايا:
ه لكن ...
أبق عِرقاً
إبق عِرقاً (ديوان قرارة املوجة ،ج  ،2ص .)312

وهنا نرى لفظة "العرق" قد أعطت معنى للنبض واحلياة .وقد استفادت الشاعرة كثريا من أوجه التكرار ونوّعت فيه .وهنا قد
نستشهد هلا نوعا آخر وهو من باب االستفهام يف قصيدتها زنابق صوفية للرسول ،وهي تبحث عن األمان واالستقرار يف سنواتها
اليت ضاعت سدىً فجاءت بأدوات االستفهام ملن يدهلا على املنقذ الذي عربت عنه بالرسول الكريم حممد

رمزا للرباءة

والنقاء ،والوجه املفعم بالضياء لتعبّر عن التوق الصارم الذي خياجل النفس ،متشوقة إىل رؤية ذلك الوجه الوضاء ،إذ قالت:
يا حبر قل :أين ينتهي ذلك الوجه
ت تبدأ
قل أين أن َ
أين ترى تنتهي ويف أ ّي نقطة تبدأ الرباءة
وما حدود األلوان فيها (ديوان يغري ألوانه البحر ،ص .)42

اخلامتة
إ ّن جممل ما توصّلنا إليه هو أ ّن ألفاظ احلزن جاءت متمثلة بشخصية نازك املالئكة القلقة احلزينة .وما توظيف هذه األلفاظ إال دليل
عن قلب هائم معذّب ال جييد التصرّف وأخذ القرار إال على الورق وليس لديه سالح آخر سوی القلم .أ ّما ألفاظ احلبّ فقد جاءت
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على أشكال مبهمة ومقيّدة ومالزمة ألسرارها اليت حيتضنها املاضي وفرشتها على بساط املستقبل لتؤمن نفسها خريا .وقد الحظنا
ألفاظا جديدة مالئمة لروح العصر واملوسوم باحلداثة.
أ ّما يف التكرار ،فالذي جاء على لسانها هو إحلاح الشاعر على جهة هامّة يف العبارة أكثر من العبارة نفسها وقد اعتنت الشاعرة
بهذا اجلانب بأسلوب هندسي لفظي متناسق ال يفتح عليها باب الركاكة واالبتذال ووجدنا كثرة هذه الظاهرة األسلوبية يف
أشعارها ما بني تكرار الكلمة وتكرار االستفهام.
أما ظاهرة الضرورة الشعرية فقد أباحت الشاعرة لنفسها يف ذلك الباب .ونعتقد أ ّن ذلك ليس باللزوم ،أل ّن أكثر أشعار نازك
من الشعر احلر ،وهو ثحدّ ذاته يعطي مساحة واسعة للشاعر بالتصرف .لكنّنا رغم ذلك مل نعثر على لفظة نابية أو خملّة أو شاذّة.
فحني نذكر ألفاظ الطبيعة ،جندها أوضح ظاهرة لديها .فالطبيعة عندها هي الدنيا وهي مظاهر الكون وهي مالذها يف هذا العامل
الرهيب .ويأتي هذا سبب اتّصاهلا املباشر بالشعر اإلنكليزي والسيّما شعر الرومانتيكني وعند االنتقال إىل اللغة احملكية فوجدنا
الشاعرة حذرة يف هذا املوطن ،ألّنه قد يقود الشاعرة إىل االبتذال الواضح والصورة املخلّة الّيت تسىء إىل لغة القصيدة أكثر مما
تسعفها ومن احملاكاة إىل املوروث ،فنجد الشاعرة قد تريّثت يف هذا اجلانب أيضا ومل حتاك حماكاة أعمى بل وضعت ذلك لدفع
عملها الشعري وإثرائه فأصبحت التجربة الشعرية عملية خلق وابداع.
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