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المنجز النسوي لنازك المالئكة
قراءة ثقافية

ممخص البحث

ا قي اان

ااي ا

ال يكااين يق ماام الم ا ا نساق ااذ نسقف ا ع نساااىك ا دااش نسةق ا ن
اقظِّااا مراانا اااي يق ماام ا نسة نا يااز نسامن ااز قاايذ نسا كااز ٖٕٕٓٓٚ_ٜٔا) ماااي
حررته دش ايينتمي نستيايخيز س رصين نسحا ة نًا ،تقظي نًا ،قرننً.
إ نختييا قيذ نسا كاز ستكا

ا ضا يً س محاال ال ترار انال نسريااز نسة اياز،

نساتحررااز مضدضاار صا اسي ،دحفااق ،سكا

ياااز خااان خ ياازب إقفاايقيز تتا اار ميس داايا

سم ااىل نس نا اان نست ااش دتح ااي ا اايا ا يي يم ااي نً ي ااير نس حر ااز دي ا ايً احم ااز س ااام ما ا نق

نست ني اان نستح اانيال ،فا ا نا ا ااي يتة اام ميسرص ااين نسح ااا قلف اامي ا ااي ت ا ا ا قم ااي ا اار
نسرصااين نسا اان ا  ،ا ااي ااي دااش نسف ااق ني نًخي ااا سا ا اااي ياكا ا
مرصين نستلةي ي نساتق ز،

ميس كر نس ةاع نآلخا س

ي ااه

يصا ا

صين نسق ا.
ياسااي يمرا

ن نافاايي ك يااا ُكتمااي ا قاايذ نسا كااز دااي
ا نسااانا اا
اضي خصمز ًع نانفز تا ا اقح خا نيا اي فمم ،اع نسمحال ال يخ ا اا
إ ياني سرياز اق ذ قيذ نس ةاع إال قه فتاكذ

اق ذ قايذ نسقرانع ال فاياي ااي
يه نسض ا ميسرانا

يتة م مكتيممي فييك س يز نس ةا ،ار ي خان) نسىع سا ُيف
نسااىع فاِّ
ا فاايمره ضااييي نس ااةا نساةيصااا) نسااىع اايا اانالً كميا نًا دااش نساياانن
ُ
نًنمش نسةامش.
ن حي ر نسمحال

يةيسج ا ا ز ا نسرضييي محفق نسةق نقيي دش نقيل:

 نسقرن نسقف ع نسقرن نًق ع.
 قيذ نسا كز اق ذسي نسقف ع.
 قيذ مي نسصننا نست نين نساةييايز.
 ا لمي ا نسرصين نسان ا .
 قيذ

نًا از نًنميز.
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Summary
May be the concept of women achievement in the title applies
on the Iraqi creator women Nazik AL-malaika (1923-2007) for
what she had achieved as she known as the pioneer of the
modern (Free poetry), and her role as a poet, theorist and critic.
The scientific value is not the only reason to choose AL-Malaika
to be studied her but there is another reason also which is the
moral one by expressing our faithfulness to this pioneer who
opened, to poets from her generation and other generations,
wide horizons of modernization.
Despite the fact that many studies have been written about
Nazik, but more can be done, by trying different methodologies
on one hand the research will refer to the value of Nazik
achievement, and on another hand focusing on her criticism
especially her book(( the psychology of poetry and another
essays)).
The research divides into under mentioned parts:
-Women Criticism and Feminine Criticism.
-Nazik and her womanly achievement.
- Nazik among the foreground, renewal and standard .
- her stand from the Circular poem.
- Nazik and Literature Motherhood.
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مدخل
ال قغيسش إىن قي :إ الما ا نساق اذ نسقفا ع نسااىك ا داش نسةقا ن ال يكاين يق مام
ااي ا اقظِّ ااا مر اانا ا ااي يق م اام ا ا نسة نا ي ااز نسامن ااز ق اايذ نسا ك ااز
ا ا قي اان
ٖٕٕٓٓٚ_ٜٔا) ماااي حررتااه دااش ايينتمااي نستيايخيااز س رصااين نسحااا ااة نًا ،تقظي ا نًا،
قرننً.

تا ا اار ىسا ا ا د ا ااش تغيياس ا ااي سمقي ا ااز نسرص ا ااين نسةامي ا ااز نسةا ني ا ااز نسص ا اايااز ،ا ااك ً

نسحا نستش تخ ي ديمي
اضا قيً ،إس نسرصين
َّ
نسريديز ،ن تاني قظيا نس

كر نسميي نس اةاع ىع نس ا اي

ا نس نحن.

إ نختييا قيذ نسا كاز ستكا

ا ضا ي س محاال ال ترار انال نسريااز نسة اياز،

نساتحررااز مضدضاار صا اسي ،دحفااق ،سكا

ياااز خااان خ ياازب إقفاايقيز تتا اار ميس داايا

سم ااىل نس نا اان نست ااش دتح ااي ا اايا ا يي يم ااي نً ي ااير نس حر ااز دي ا ايً احم ااز س ااام ما ا نق

نست ني اان نستح اانيال ،فا ا نا ا ااي يتة اام ميسرص ااين نسح ااا قلف اامي ا ااي ت ا ا ا قم ااي ا اار
نسرصااين نسا اان ا  ،ا ااي ااي دااش نسف ااق ني نًخي ااا سا ا اااي ياكا ا
مرصين نستلةي ي نساتق ز،

ميس كر نس ةاع نآلخا س

ي ااه

يصا ا

صين نسق ا.
ياسااي يمرا

ن نافاايي ك يااا ُكتمااي ا قاايذ نسا كااز دااي
ا نسااانا اا
اضااي خصاامز ًع ن نافااز تااا ا اقحا خااا نيااا اااي فاامم ،اااع نسن نافااز ال تخ ا
ا ا إ ااياني سرياااز اق ااذ قاايذ نس ااةاع إال قمااي فااتاكذ

ا اق ااذ قاايذ نسقراانع ال
يااه

فااياي اااي يتة اام مكتيممااي فااييك س يز نس ااةا ،ار ا ي خااان) نسااىع سااا ُيف ا
نسض ا ميسرنا نسىع فِّ
فيمره ضييي نس اةا نساةيصاا) نساىع ايا انال كميا نا
ُ
دش نساينن نًنمش نسةامش.
ً ر ا نكمز ا ان نسنانفيي نستاش تتقاي ر نًنق نسقفا ع داي نسا ِّاه نًفيفاش
داش ساىل نسن نافاز فاايك
قرن قيذ

قظايتمي.

يقرفا نسمحال

ريديايً يحاي ر نكت اير نقةكيفاايي ميةاز نسااا ا يتماي
نسةق نقيي دش نقيل:

 نسقرن نسقف ع نسقرن نًق ع.
٘

ا

 قيذ نسا كز اق ذسي نسقف ع.
 قيذ مي نسصننا نست نين نساةييايز.
 ا لمي ا نسرصين نسان ا .
 قيذ

نًا از نًنميز.

 نًا از نسميي س يز نقةكيفيتمي نسقرنيز
فااقحي ر دااش سااىن نسمحااال

قفااتظما اااي نفااتم

دااش نسقراان نسقفا ع اا

خميي ااي نف ااتتاي تح ااي ظ اايسا د ااش سةم ااز ا اايكا ت ي اانسي نسا ااا  ،ن ك ااي ىسا ا
يحصاار محف ااق نسالما ا ا نالي اايمش س اك ااا ،سااىن ي ااضتش ااذانً اا ا ن اس ااي

اا

ص ااةيني  :نً ر خص ااش يتة اام م ااياا قي اان اةيق ااز ،نس اايقش قفا ا ع ض ااا
نسحاكز نسقف يز نسقرنياز ،ساىن نسان ا

ا نسصاةيني نسااىك اي ترا ا ماه نسااا

سا ااي مااا إاال
ن يااز ا نيااا ن يااز ستمقااي س يتمااي نًق يااز نستااش نُفاات مي ِّ

اتانكا ف مش تحلر مه نسا تاةيي نساخت لز ،يذخا نسا تاع نسةامش ماه مصا ا
يز .سىن ا

مز ا

مز خان داي نسان ا نسااىك ا ان يكا

دضا إسا

اايا ية اان نق ااي نًذ تضايخي ايً د ااش اي ااننقش :نًنق ،نسقراان يغق ااش س ااىي نساي ااننقي

ماق ااذ قفا ا ع ال ياكا ا

يقفا ا م اار يتات ااق

ي ااه ا ااا اتكيا اار ايينت ااه

قفا ا يز ،س ااىن ا ااي حص اار تايا ااي ا ااع نسقاا ا ىا نسقفا ا ع نساخت اايا س ااش نس ااي ا
نسقي ن نساقظا نسكميا قيذ نسا كز.
اع نستضكين

نس ذا نسىع قتةيار مه ا نسقرن نسقفا ع سقاي سا نسقران نًنماش

نسااىع تكتمااه نساااا ح ا ر نساياايني نًنميااز نساخت لااز :تح ااي
نساينن نًنمش نساةقش ميسقرن سقي س نس ةا تحنينن.

ٙ

صاالي تريياااي تقظي اان،

النقد النسوي والنقد األنثوي
مر

ق ج يسا قيذ نسا كز ،اي ناقي ااقي نستاكيذ

ك ااا اا ا اق ذس ااي نس ااةاع

يق ااي

اق ذ قيذ نسقرانع

قر اانا الم ا ااي سي ااي ا ا نسقر اان نسقفا ا ع ،نسقر اان

نًق ع.
ال ماان سقااي اا نستاييااذ مااي اص ا حي  :نً ر :سا نسقراان نسقفا ع :يااىكا ماةق ا
نسقرن نسىع تكتمه نساا ف نا كي ىس نسقرن يتقي ر نميً قف ييً ا نميً ا سيي.
نس يقش س اي تفايه سي

نستا ميسقرن نس ق ا ع نضا

نساصا

ايا اا

قح ااي نسك ات ااي  :ااقي ،ق ا ا ع ي ااىكا س ااىن نسقر اان ق اان ني ااا ا ا نستا ميسقر اان نًق ا ا ع
يةار نقه:
اه نستحنيان مإقتايا نسقفايا اا كيداز نس ا ل :نسحا ندذ نسقلفايز

نسقرن نسىع ُيةق
نسفا ااييك يز ،نستح ي ا اار نستض ي ا اار ،نً ا ااكير نًنمي ا ااز ما ا ااي ديم ا ااي نساف ا ااي ر نسا ا ااىكاني
نسي ايز)) ٔ).
يلما اا ساىن نستةايار

ساىن نسقران ان يكتماه نسا ار ،نساماا

يتقاي ر داش قرانل

نميً ق ييً يةيسج اظيسا نًق ز دش ىس نًنق.
نستةايلااي نسفاايمري

اان يق مرااي

ا اااي قحااي ر نسرياايا مااه دااش سااىن نسمحااال مراانا

اااي ،ديسميحااال ا اار يتقااي ر ،ات ف ا ميستح ي اار نستض ياار ،اق ا نًذ قفا ا ييً سك ا ا ضا ا
نسنانفز فيك

ساار ي ا ذ

قرننً قف يي.
يكا

نًنق نسقراان ق ا يي اااع

اقمااايا نس ا نق فاايك  ،قةااا ،ىسا

نساااا سااا تتاانخر دااش كتيمااز ع

نستضقيااال دااش نًنق ساايي الم اااي ميي س يااي كاااي

ي ض نسقي ن من نهلل نسغىناش إى ير ر :إ نستضقيال ااتم ميسخ يق نس غ ع سه قفام
ريدش يصنا ا نسا اير ا ااي
يصنا

نستاىكيا قفام رايدش خاا يصانا ا نسقفايا ا ااي

نسا ير)) ٕ).
تان سر نكتلي نساا مادض نسقظايز نسقرنيز مفمق اا ةيتمي نسىك ايزا نس نق

ال؛ دلش نس ار نساريمر سقي قف نفتمنس مادضمي نالقفحيق ا نسا ن مز م سمي
مغيز نستض يا ديمي ما نسح نا نإلضيدز ا
ٚ

ا نإلفميا نسلي ر دش نستضصير نسقرنع،

إحننال تغييا ىاع س قظايز نسا سيز نسصيااز ا ا ي سقظاييي نين ا ل ز
ميست ميم ،اق ذ قيذ خيا ا ير
إى نسمحال

يسا قف ع ف

ىس .
فمي ه دش نسقرن كاي ف كمي دش نًنق،

ىس نسةيسا دش نسترةين سقظايز تُافش اكي ىس نسةيسا،
نسقظايز فتك
نساح ز نًخيا دش ىس نسفمير ،مر

ن تا ر

ال تك

نسقظايز سش

قر ز نق

م س تحريم

نسلة ش.
نىن كي نسقرن نسقف ع سا يكتر

يح ذ قلفه ضا حن ن نسقظايز ،مر فة

ى ا نميز ا قتيا نساا نستش ُس ِّا ي اايسي ا ِّاخ ن نًنق خ ر
إس نسمحال
ظم اسا دش ذحاز نالق غير ميإلمنن نسىك اع ،نىن كي ك ا سننر اي يةار ميسقرن
نًق ع صانحز س إ ين دت

تقظيا ت فةز نسا ا ال نًنمش ،حت

يفت ق

نإلقتيا نًق ع نسىع

ير إساير نسا ير سه ،نىن ير إ سىن نسقرن حرم نق يذني

نخر ك ي نا ا

ف ف ز نسا ا ال

كميا

اير نًق

نسا ففز نًنميز نس

إس

نًنمش ٖ).
دىس نالق يذ فيك

يص نًا إىن نلر اق ذ قيذ نإلمنن ش مةياز ،نسقرنع مخيصز،

غلر اميي ال نا يي ديقه سا يحتر اكيقته نس رز ضا
اع
سىن نساق ذ سا ُي َ
نإلمنن نسقف ع نسةيساش ٗ).

ٛ

نازك المالئكة ومنجزىا النسوي
تا ِّر قيذ نسا كز حيسز ا نسحايالي نسلايان داش تاضايأل نًنق نسةاماش مخيصاز،
ال ن اايسش إىن ااي :د ااش نآلننق نسةيساي ااز مةيا ااز ،ىسا ا قم ااي َّ
تاكق ااي اا ا ض ااع ح اانن
سلح سيااز نسقظايااز نًنميااز ٘) ،قااناي َّةااني سامااينر نس ااةا نسحااا ،سااش سااا تراار قاان

حن ن نسقظايز مر َّ
ضنتمي افمري ميست ميم دكيقي نا ان ساىن نسقا
ايينتمي ق
إ

ا نسايين نساضي لز ميقلتيحمي
نسفمير نسىع

رَّته قيذ س س ا

نس اةاع اااي ي ةار

رش :نسقظايز ،نست ميم.
يسا نسقظايز نسقرنيز سا يك

فم ؛ سرن

يممي قيذ ب نساا ا ن ر اتةفلز ا نسقي نب نسا ر ،ال دياي يتة م ما ض
ار ايين نسرصين نسحا دحفق ،مر دش ا ير نستقظيا نسقرنع ،مةن

ا

نسقي نب نسا ر د ر احي الي إ صيا قيذ
نال تانر محم ي ايتمي ،سك
فيخ نا ا

قكا

نسايين نس ةايز ،سا ي ن فمي
يمي ت ّا سي

اقةمي
نا
نيا

نستقظيا س حاكز نس ةايز

ا نسي نسلكايز ،كضقه ان قمي س ي احى ا س حكا

نسا ير

حنسا .)ٙ
ساااي كيقااي نساااا نسةاميااز دااش احي ستمااي س تكاايا
ت ن

قيً كمي نًا دش ايضيمي نًنمش ،دا سقي تتاضت

نس ااةا نسقراان نسة ااميي

ا اا ةياايي تيايخيااز ،اان ال

ساياز ااي ناتاه قايذ نسا كاز إى

م مااي ال يذخ ا نا مقااايىا قف ا يز حررااي ل ااني إمنن يااز دااش

سااىي نسا اايسي مااي تانر نسقفاايا قلفاام  :ال ا

ت امااز قاايذ نسا كااز نس ااةايز

نسن ا نسىع سةمته دش ا ير نسقرن نس ةاع دش ا ع نسحاكز نس ةايز نسحني از امَّان سماي

تتم ا ف اايةيً كمااا ااكااذ نمااش دااش ت ا نسلتااا كااىن) ،س ا
سكااش ّ
ص ي إسيه ناا اميز حت ىس نس ي)) .)ٚ

ظااا افاات ن نمااش

اي ناته قيذ س الخا إقفيقيزب نميز يةتذ ممي نًنمايا ،سكقماي قفا يز تةتاذ مماي
مقيي قفمي ،تر ر نس ي ا نسقي ن نسنكت ا ف ا نسخضانا نس ي فش:
 ..سر اان م اااذي إسا ا اي اانن نًنق ي اان نا اان د ااش نسحر ااي نس ااةاع نسقر اانع حا اار

نفااامي دااش دتا كااىن) نسخافاايقييي دتااا نست ايااق نسحااين دااش نس ااةا نسةامااش اَّقااز فااحايز
سريً ميس نًا دش نسةيسا نسةامش ك ه ،سىن نق يذ ال يفت يع حان
ٜ

يضخاىل اقماي ...مماىن

دإ نق يذني قيذ نسا كز اض ا إقفيقيز كميا َا ر ات سج
ت ي ذ ا يسق صاسي)) .)ٛ
ناتمي
ا

تل م نساا نسامن از

ً اق ااذ نسا كااز اق ا راذ صااي رر ياتكااذ
نسلااى  ،نس ماان نسكميااا ،نسا اايما  ،نسا ااياق نس ريديااز نسغقيااز نساتق ز اميااز

يسايااز)؛

سااىس دمةاان اااا ا نسفااق ني نفااترانا نسا يااز ًسايااز اااي ناتااه قاايذ ق اان

اق ذسااي

يق نسقراين نسا اير اا

صيا ا يا إ

ي اان اصاايقز نامااي :نسا سمااز

ياير قرنياز اخت لاز ،دة ي ساي اةاي ال يقضاق

س ننافي ير ر ا يق نس ان ا نسنكت ا قين نذ ن :
إ ايا ااين قا اايذ نسا كا ااز تضايخ ا ايً نما اانن ي سا ااش إحا اانن نإلضا ااياني نًسا ااا س ت اما ااز

نس ااةايز .نسلقيااز نسةاميااز نسحني ااز ا ا خ ا ر نفت اانر ن ياام

ااش صااينم ميسة ااز

نس نسيز مي نستضايأل حن يً دك نًا ت نًا ات انننً نإلمانن دةا ً تةميايايً اتلاي ً ااع ا

نسةصا افت يميً س ن ع إقفيقه نساةيصا دش يسا ُّ
يةج ميسحاكز اا خا ر سغاز
اضياي تتا

مي نس ا

اكير

نسىنتش نسقظا نسافترم يز نس اي يز.)ٜ ))..

قح ا إى قتحاانال ا قا ا ىا ا ا نًنق نسقف ا ع د ا ياك ا

تغيااق نساقيدفااز

نساذنحاا ااز دا ااش حا ااير نفت ا ااةا نسا ا اار تل ا ا م نساا ااا دا ااش ايا اانن ا ا ا نسايا اايني ؛ سا ااىس
تةاضااي ايااين قاايذ ساحااي الي نسا ااير دااش اانا نال ت اانر ممااىل نسايااين
ا

ساقيدفااتمي

فاامريز كتيمااز نسرصااين نسحااا  ،صاان ماانا اايكا نسفااييق ،اااع ىس ا دمقااي ا ا

يصقلماي دش ممز نحن دش ا ن ماز تر ينياز نس اةا :نس اك يز ،نساضاا قيز ،نس ريدياز
مضقف ااي مي نسامياق ااز د ااش اريم اار مم ااز خ ااان كت ااق ص ااحيممي ميس ااكر نس ااةاع نس ني اان
نساضا  ،سكقما ذذ ن نسمياقز نسلح سيز ،إى يةاض نسقي ن نسانكت ا مان نهلل نسغاىناش
قا اايذ  ،نسفا ااييق

اا

قماا ااي يا ا ا

ا ا ااا ي دا ااش كفا ااا ا ا ا ن نسقفا اام نسلح ا ا سش

نستضفيي سخ يق نين ،ساي دش ا ن مز قذنا نسرميقش
نسا

س قفم نسلح سش مكر فايته صليته نسلانيز نسا رز نسلح سيز نستف يز ٓٔ).
اع

ًحن

نقايي نس اىي يت سياي إ اين

قيذ نحتلظي مضفمريز كتيمز نسرصين نسحاا مكايا نسقظاياز ،إال
يقكا

سايي

نسفييق ارناته دش ت ا يا نس اةا نس نيان ،تل ياا ي يتاه نسكياقاز

نستش فماي دش تافيخه ،دت

دي ه نإلمنن يز إس
ٓٔ

ص انن ٔٔ).

نازك بين :الصدارة والتجديد والمعيارية
ال اانا

قيذ نسا كز تق م ا ىني كميا

ياز داش

 ،نال كيار ياكقماي

تا َّان حصا ا اار نسرصااين نسةا نيااز ،قحا قة ااا ا يايً ح ااا ا نسح نافااز نسا اانن

ا سااىن نسحص ا
سااىن،

ااي ىن  ،ن سااا قةاانا مراايا ااشا ا ا سااىل نسح نافااز حت ا ي اقااي
نً ااكير نس ااةايز ال فااياي مةاان ااي

ا نسااانا ا ا تق ا

ت ااي ايينتم ااي نس اايايز ،مة اان
نا يز ،ال ققف

كيق ااي اي ااين نإلحي اايا اصا اايز ،اي ااين نس ااةا نسح ااا

ن نساامنني سكر ا ا ايينع ةاع.

اماي يك ا
اتا ا ااانن دا ا ااش دا ا اات

صااين نسق ااا نستااش

نساا نستش تفك ن نخر قيذ

اا ديستفي ر سقي ،سر

ة تماي

م ا ا ا نق نست نيا ا اان ص ا ا ا ق دضا ا ااياني احا ا ااق ،ير ا ا ا ر نسقي ا ا اان اي ا ا اان

نسفاايا نا ش :نىن كيقااي قاايذ نسا كااز ا ا خ ا ر تقي سمااي ضااييي نس ااةا نساةيصااا اان
مني انمتمي دش نس ص ر إس

نسحراي م))

ااي ن تماتاه حراي م ،داإ ساىل نسانماز ساا

تراانسي إس ا ا يااي صااي مز س ن ااع نس ااةاع ،دااش ت ناتااه تح التااه دراان ادضااي نسحرااي م
نسات ا ااك ز ،اتافا ااكز ماا ااي ن تماتا ااه حرا ااي م ا ص ا ا ز)) ضا ااةتمي مقلفا اامي
ديفااتغقي ا نسمحااال ا نس نياان،

ا ااي

ا

اتما ااي.

تكاار صاااسي قااه .حيااال ت اار

يمي نست نينع)) ٕٔ).
وىنا تتأكد أىمية السؤال :ىل حافظت نازك عمى الصدارة ؟
سقااي ا ا يااان قمااي سااا تحاايدظ

ا صااننا نساكااق ،سةاار ح ااا اااي ناتااه دااش

ايينتمااي ةاار كاار اااي ترناااه دااش نسا ناحاار نس حرااز يراايي مح ااا نساق ااذ نً ر ،نًاااا
نسااىع ةاار نسقرااين احمااي ال امغضااي ) ي ر ا

حكيا ايً اان اايممي ااشا ا ا نسرف ا

سكقمااي فا ا اال ز متمايااا اق رااش سةاانا نفااتا ناا قاايذ دااش نسصااننا :

سا

تخ لااي

ا نساكااق نسااىع كيقااي سااش حينيتااه نً س ا  ،دااإ ىس ا كااي مفاامق إحفيفاامي نسكميااا
مافا سيتمي نستيايخيااز دااش ايااين يد ااز قحا ا يساار سااا تكا تااناع
إسا اااي ت ااةمي إسيااه،
نستش نختياتمي سقلفمي،

نا ممااي فتت ااةق

نساكااق فاايت ذ ذاا نًا اتةاانن ت مااي كاار ذاااا اقمااي نس مااز

نختياتمي سمي نقي نسقا
ٔٔ

نست ا نس ميةش.)ٖٔ ))..

سك قيذ

قناي ف ي

اي كي دش ارناز

ظييي ااين  ،)ٜٜٔٗمي

نساير قح نسضم
َّني ا

تميي ا لمي دش ضييي نس ةا نساةيصا ٕ)ٜٔٙ
س امي
اي

نسترةين) ،ن تاضي قيذ

نسري ن نسر ن ن) إس
يع ا قك صمي ت نا ةمي،

اغاضي ) ك قمي َّخصي ي ق ةاسا دش كتيممي ضييي

ي ن ىس

نس ةا نساةيصا) نص حي

تغيا ا لمي ا

ضييي نست نين س حيسز ا

نستق يع) نسىع ت تار يه نسقلي نسامن ز إى تر ر :إ ّ سلتيي نسى م دش نإلقفي
ِ
ٍ
إنلير ًسايز
سحيسته نسا نذ يز نسقلفيز) ن
في يمتز ،ع قمي تتمنر دريً
نسامن سي ْ
نسذا  ،سىن تق ي ُ سقلي نسامن حييته ،ياكق نسا إس ارناز ني نقش نسا ف ا
ما"س ص نس ا " نساق ا فقز  ،ٜٔٚٛدفت ن ِ
ديه تلفي نًا سمىن نستق )) ٗٔ).
نسقرنع نسامكا

خ يق قيذ نسقرنع اي يذنر ُيةن نسا ا
نسانا ا
نًك ا ا ال قض ي دش نفتيةيق ار الي نستحنيال نستم يا ماظيسا نسحفيفيز
ا ا مي نسحنن ش ي ام
نسقرنيز نس نين ت ٍى ،اع ىس د ّاي يذر اي ُ َّن قك صي
اف نيي تلفيا ارقةز سه ٘ٔ).
نسقرين حت ي اقي سىن مح يً
و إىن تضكن نا

يك

ن إاال ةاع قف ع ،دا نسا كن

اةن اي ،سةر قيذ بنساا نستش سا ت ن ا يً ةايي،

ا نس ميي

نست نين ،اي كي سمي إال

نسترةين س نين ،ستحريم حيسز ا

تة ن إس

نإلاال نسقرنع يكين

ِّ
ياكقيقمي
قرنييً قف يي

شا ا نساةييا

احي سز

نست نذ خ يز نتميامي مةر م نإلاال نس ةاع

نسقرنع نسا سيي  ،نسىع يا ر كر اقماي إا يً م يي.

قاايذ نسا كااز كيقااي ت اام ايرمااي مااي ن قااي  ،إ سااا يكقااي اتةياضااي دتحرياام

نستا نذ ميقماااي سا اااا ساايي ميفاايا ،ساااي :افا سيز نسايااين اااي تت مااه اا احيدظااز
نسصننا دش خضا اقيدفز ا سيز ال يفامر تحريام نسلاانن م
سي ي نسحليظ
نسىع فمم سمي

شا كميا ا نساةييا ،إ

َّ
نكي

اي

نساي ،نس ايقش سا

اا ن نس اةا) ماةقايل نً فاع

ن نانقه صا مز؛ مفامق اا ىسا

َّ
اخا نسمايح

حيساز

ا ا نستقااي ض مااي ا ن اار قاايذ  ،دلااش ا لمااي ا ا سغااز نس ااةا ي ااخا حاان نسماايح ي
ٕٔ

اانا نالف ااترانا ،إى يتا ا نا

حيسا ازً اا ا

س ااىن نسا اار م ااي  :اننيك اايسش اتا ااان ي اان

نالقفا ا ن ا ا نس اا ا ن نس غا ا ع نساة ا ااش نس اان
نًسليظ نسالانني مةينن

إسا ا إض االيا ظا ا ر ا حي ااز

إسا ا
اا

نسر نسق نس يان نسافتم كز ،ا ر خا دياه نسك ياا اا

نسص ااناز نساةيياي ااز ،سي ا ااي دي ااه كيد ااز نساح ااي الي نساناي ااز إسا ا نست ني اان نس غا ا ع د ااش
نس ةا ،كاي س نسحير دش نانفتمي نسقي ن نسةامش نساف سيز نس غ يز))ٔٙ .
ٍ
خير اق ذ قيذ  ،نسقرنع مخيصز ،ةر نسقرين يقرفا مي اةياض
نيا
ا مز ،ا يِّن ي ذ ُّ
نستغيا دش ا ن ر قيذ ا نسرضييي نًنميز إس

يمحال

نقي

نسقا نًنمش ،نىن كي نسقي ن من نس ميا نن ن نسمصاع دش ختيا نانفته نساماز
ا ن لمي دش اقحق نساريالي نستش كتمتمي قيذ مةن

ا إس ت نا ةمي
قيذ ن َخُ َ
مييقمي دش ارناز ني نقمي ظييي ااين) ،ا كننً

َّنا انا

ش اص ل

ن حيسز ا
خان

نساح نستناي ش))
نس ن ر نسىع

َّنل

س ميي  ،دي

نسقي ن خيسن

نسمصاع،

يا ديمي إس اي دض إسيه نستقي ق دش ا ن ر قيذ ا حيسز نفترانا

قرنع إى ير ر :إ قيذ نسا كز ،ي اً قي ن ً ،ن نقتر ي،
نسري ن نسىسميز دش نس ي ن ) كاي يا دش نسميي نً ر) ،إس امن

ت اي ا امن

نسري ن نسىسميز دش نسري ن )  ...ع :ا امن نستغييا إس امن نس ميي ،ا نسر م
نإلمنن ش نسقرنع إس نالفترانا نإلمنن ش نسقرنع ،سىن يةقش
ٍ
ضاق ا

ُي ِ
لض إس
نالفترانا.)ٔٚ ))...

دانغ ،مر إس

ن َّن نسقي ن خيسن

نستةني ي

نساح نستناي ش سا

نستمنالي نستش يرتضيمي

ش اص ل افيسز قيذ نسا ف از

نسةامش نسقي ئ)) خيا تةميا قا ى ش

افيسز إس نس ي ا

سىن نالفترانا .)ٔٛ

نازك المالئكة والقصيدة المدورة
سر نكتلي قيذ م ضع نسري ن نًفيفيز س ةا نسحا داش كتيمماي ضاييي نس اةا
نساةيصاا) ،ساا تتايمع حايالي قاا نسرصاين نسحاا نستاش يضاير
نص

ييقةز نين سمىل نس

ا  ،نس نق ال
ٖٔ

ا

درماي نصا

ةيً ،سىن اي ي كنل كتيممي

يز نس ااةا ار اايالي خ ااان) ،ىك اااي ق اايذ د ااش ترنا ااز) نسكت اايق نسرص اايا

ف ااييك

تحنينن دش من مي اي الينل

نس اذا نس ايقش اا كتيمماي ضاييي

ساىن نسكتايق يكاين يكا

نس ةا نساةيصا ،قمي تقي سي ديه نسرضييي نستش سا تان دش نسكتيق نً ر.)ٜٔ ..
ص ااحي

اان ة ااي ق اايذ

نساي ااين نسة نا ي ااز سقظاي ااز نس ااةا نسح ااا اما ااي تكا ا

نسا كز ال تفترار قايىا ت ا نس اةا نسحاا خاياا نسةاانم م صاله اك ً اةاييً خاى
اننل سنن نس ةانا نسةاق نساةيصاي سقيذ نسفييق ،ساىس ق انسي َّ
اكاذي ا مةاض
نسارااي ع ا ا

صااي ن ااان َّ ا سةماان نس ساايق نسمياايتش ،حفااق نس اايأل ةلااا .ناايق قمااي

نسقا ىا نسايينع نً ر س ي ا خ ير نسخ اع داش نا ةتاه نس ااي نسقاار)) سا ااا
َّال ك ا ا ميحال ٕٓ).

إ قا اايذ نسا كا اازب نساا ااا نستا ااش ضا ااةي سما ااي ا اانايً يمتا ااز ماق ذيما ااي :نس ا ااةاع،
يتكاا ك ي نًا س اا

نساق ذ ال يتي
نسقرنع ً ،ا ر سىن ُ
سااىس دما ساايي اق ا نًذ خصااييً دحفااق ،ماار سا منجززز نسززوي

حتا نسا ار كار يا ا؛
ا قاايذ

تحاايدظ

يااه تحافااه مر ا حت ا ا ا احااي الي نإلضاايدز نست ا يا مخيصااز نسا سيااز اقمااي،

ساىس

لاي قايذ ا لايً اةياضايً فا مييً اا

نسرصاين نساان ا ) ستح ياماي ،حاانني ا

كااي اي ا اظايسا فا ميز يت از) دااش ساىل نسرصاين  ،اا

ميار :اق سااذ نسر اع إسا

سا اذ صاار ،نك اايا نفااتةاير نس ااار نالفااايز ،حااىر حااا ر نس اام
دي مي ،نييق نسريديز ،ن ضاحقي داش ن نافاز فايمرز ،
تةااا

ن نسة اار

ساىل نسفا مييي ال ياكا

ا نسرصاي ن نسااان ا  ،دران خ اي اقماي ر صااين اان ا ساش صاين نس اااي

نسقار) ،سا تكتر قيذ ما ن متمي س رصين نسان ا مىس مر سي اي ةانا نسرصاين
نسااان ا ااممتما ميسااىي كا َّاىم ن ااةيميً دااش قمااا اف ا م نإلانن نيااا دااي ي سااا ا
نس خصييي نستش تتقي سمي صي نسا نسان ا ))

حن تةمياسي ٕٔ).

نازك واألمومة األدبية:
مااي نإلخا ا ا س اةي اايا نساا ا ا ال ،نالق ااندي صا ا ق ا ااي ياكا ا
نستحنيال ،يضتش ن ا اما ايافته قيذ

س نس صييز
ٗٔ

يلض ااش إسي ااه

ت اماز نس اةا نسحانيال ،ان

يك

نستةميا نساىع نفاتخناه نسقي ان نسانكت ا مان نهلل نسغاىناش نياا ن يام ،قاناي ىكاا
تتراا ن ا نًق نساامش نسىع يضاا يقم

ياقع يةي اق) دلاش ساىن تضكيان

قيذ

ساي ىسق إسيه نسغىناش اا سياقاز نسقفام نسلحا سش ال

ا افات ن نإلمانن دحفاق مار

افت ن نسرانا نالفترمير يضي ٕٕ)،
إى يق م اام س ااىن نسكا ا ا

نًق ا ا ) ص االيً

ا ا نسغ ااىناش قلف ااه ًق ااه نسص اام مق اايذ

دح سيايً سا نًق ،نى يتخااى نسقفاام نسلحا سش صاايع اتةاانن  ،د ةاار نسصاايغز نًماااذ سااش
ا

نسقظيا نًم ع نساىع ال ي غا

ن اق ا اا نإلننا نستفا

داش دضاياني نسةايسا

نس يسال كىس نست اةيي نسم ايز نساقخا ز دش دضيا نسرا يز دحفق ،مر ي كر حيساز
نإلمنن  ،نستقظيا سه ،قرنل نننا ا ففيته ٖٕ).

ا نسمياقز

قة ا ن س صاار نسغااىناش ساان ا قاايذ دكااي نًنم

يرااير إقمااي تااتراا ن ا نًا

نسااميااز اااي نناااي سااش اانيا ممااىن نساان ا ،تتغيااا ميةااز تةيااار قاايذ اااع سااىن نساان ا
ن تايننً

ىن  ،سا  ،ع نسان ا ،ن نتخاى اك ً فا مييً

ا ن ر كتيمز سىن نسمحاال

تا اار ماايس ر م ااه نست ا ا نساتقااياش س رصااين نسحااا  ،كاااي ضااحقي دااش حااني قي ا
نسرصين نسان ا  ،اع ىسا دران َّاكر صا ي نًا ااز نًنمياز نساىع ا تاه قايذ اقة لايً
تضايخيايً

اااز ديا ااز دااش تااضايأل نًنق نسقفا ع ،دااش اريماار نسمياقااز نسافااتنياز سا نق

نسا سش.
سةر اي قت افه داش افايستمي إسا نس اي ا نسةاماش نسقي ائ

ن ا قايذ نًاا اش

نستق ياع يت ا ماضمم صا ال ،حياال َّةاني قايذ سااي تت ماه ا ياز نسكتيماز نس اةايز،
حي سي

تحانن ظيلاز نس اةا ،نسا ناحار نسةااياز ست اماز نس اي ا،

َّخصاي نسلاام

مااي نسصاانم نسلقااش نسصاانم نس ااة اع ،افاااي س اةقيااي ميسافاايسز نًمقاايا) اقم ايً،
سىن نساقمج انني سه قيذ
نًخ اش اقمااي)،

يك

ف يايً :إمنن ييً ،ن تاي يي م نقماه كيداز ال فاياي
ا

ري اانيي ،اتحضا نًا يقلاات

ريدااز نآلخاااب نً قمااش ،سكا ال يضخااى

اقه ف ن اي يقف ا ريدز نسا تاع نسةامش ٕٗ).
ً نسافاايسز ا م ااز اا ا
ميس ااةا نس ااي ا اا

ا إسا ا

مااز ،نستقميااه

مقي م ااي ق اانسي ا ي ااز :ميسح ااال

ا ا ك اار ا ااي يف ااا

ا كاار ااي ةز فا ميز تضااةر نًنق ،نستحااىيا
٘ٔ

اا ا نالق ا اانر انا نسا اايي نست ااش تم اام ميس ااةا ت ة ااه ما ا ا س قحا اانر نًخ ااش
ا ً مز خان ٕ٘).
س ااىن نست ااه س اايي يا ااي

ا ا ق اايذ م اار سا ا يقفا ا ا نالقفا ا يا ك ااه ا ااع تمقيم ااي

سامينر نالستذنا دش نًنق اةياضتمي ًصحيق انافاز نسلا س لا ) ،إال قماي نتخاىي
ا ليً ف يً اتذقي ،ىس إقمي ادضي _ يضاي_ ن تاي ياز نًنق نسصاادز نستاش
قيذ إس

ي

نسا يز نست ذي يز) دش نسا تاع نسةامش دش ت

مةا ااض ن ا ااي نالست ا اذنا يريا ا ا
ذايقه .)ٕٙ
نىن كي سقي ا ان
نساانا اا

نسااح ز ،إى

ذتماي
اني

فا ااننً اقية ا ايً ما ااي نسا ا ااي ا نسىنتيا ااز ،ضا ااييي نسا تاا ااع
ا ار قايذ اا نس ريداز نسغامياز سا ا ار ات اار

قايذ قلفامي تاض اي مايًنق نسغاماش ،داىس يةماا ا

صا ا ا يتاه

سا ار قاايذ نسا ااار ساايي نسات ااار ،دقاايذ ساا تُظمااا نسةااننا س ريدااز نسغاميااز كيا ازً
مر حي ساي نسحلايظ ا ريدتماي اا نالق اانر انا نس نقاق نسفا ميز نستاش اي ي داش
نس ريدز نسغاميز ،سش سا تةنا تض اسي ميًنميا نسغاق مااي َّ
اكقماي اا إ اانا نًنق نسةاماش
ما حيسز ا نست

نسمقيا .)ٕٚ
نس ريدش ّ

األمومة البايولوجية وانعكاساتيا النقدية
اة ا نًا ااز يااز ياي ،ااي تُاىكا حتا يتماينا إسا نساىس كار ااي تا اه
ا ا ي ا اي ز ا حق ،حقي  ،يا قمي ز ا مىر ،تضحيز ،نيا ىس .
نًا از نسميي س يز نايذ فيفيز سمامي نهلل نساا دش تك يقمي ،ساش فامق ا ايي داش
نيا از نسحيي نال اي نسىع يا كه نس لر ساىن نسكاي
نًا ،تةمااا نساااا

نسضاةير سقلفاه ،اا ن

ا سااىل نسغايااذ دااش ا ناحاار امكااا ا ا

ا يياز

ااسااي سة مااي تت ا دااش

نسا ييز نستش تُظماسي نس ل ز س ةمتمي اايافز ن ا نًا ،نستش تُ ةا تُ مي تق ِّ ا.
ت ااضخا نخا ا ر نسذ ااز س ااىل نسااح ااز نًا ا ااز) ي ااكر اقرص ااز كمي ااا نيسم ااي ا ااي
تحاا اار نساا ااا ذا سا ااىل
ت صا اار مما ااي نساا ااا  ،ال فا ااياي دا ااش نسا تاةا اايي نسةاميا ااز إى َّ
ااع نسقماار سا

نساقرصااز ن سااا تكا سااش نسفاامق ،يكا

ٔٙ

يمااي اا نس ااا نسقاايذر

نسااىع يقكااض ك اااي فا ي ا حاان ال حااار ال ،اااي نسفاامق ،سا فا نر يكااين ُي ااا
نساا مةن نسذ نا ال فياي دش نسا تاةيي نسةاميز.
ي ايي
اااي قاياان نس ص ا ر إسيااه

تحراام نًا اااز فاايك

نساا دش كر سحظز ،ا نسا كن
تفااترتر نًا دااش نسااندي

ميسضااا ا اكفااميً كمي ا نًا تةي ااه

سىن نساكفاق ُيفتحضاا قان ىكاا نً الن ،نساىي

ااقما ضاان ع خ ااا خاايا ش اماااي كااي ق ااه ،س ا اااا ال

تختا مه نًا نسم ايز.
نًا اااز ساانن قاايذ نييااز فاايايز ،دااش اريماار نسقظااا نسحي نقيااز إسا نس ااقي نستااش
َّ
ياه نإلقفايقيز إسا اةايقش
حىاي قيذ اقمي ا تمقيمي دش نس ةا ،نته ف ايَّ تا ا
نًا ا ااز نسخي ااا نس اي ااز ،نًما ا نسحق ق ااز نسكايا ااز  ،)ٕٛن تا ا نا نًما ا ميًا اا از اان
ي ا ا ر قيذ نساةتنر ت يل قي يز :نًم ب نًا از.
تظمااا ت ياايي نًا اااز نسميي س ي از دااش نس ااةا اااا يكااين يك ا
تق ا ع

يااه ا ا

اايا ا كاااي ف ا لقي ا سااش اايا ااة ايز تااقةكي ااةان ،اان ظماااي

نًا از دش ةا قيذ مرنا كما ا
يتضا

حتاااش ،ساااي

يحتيا إس تا ير .نسا ير نسىع فيتا تقي ساه

صين ا از.
تظماا نقةكيفايي اةيقاز س ا ااز داش

سك نسف نر نساما سقي :سار اا نسااكا

نسقرن ،ن يك دش افايسز قايذ إسا نسقي ائ نس نيان ا راا سب يماز ماقةا ،سكا سقحاي ر
قا اات اي سا ااىن نسارصا اان دا ااش نسلصا اار نس يسا ااال ا ا ا نسما اايق نس ا اايقش دا ااش كتا اايق ق ا ايذ
فييك يز نس ةا) نسىع يا تحي ق
ٍ
خير قيذ ت قمي نسان
نيا
نسقي اان ا ا

ت امز دش قرن نس ةا) .)ٕٜ
نسقرين نسىي يتقاي س

اةاسي ،نحت ناااي سان ا

مااز ،ت قمااي س اانخ ر دااش ف ا يالي قرنيااز ال ي اار اقمااي ،سااىن اااا كنتااه

قيذ دش كتيق فييك يز نس ةا) دش ا ضةي  :نً ر دش افيستمي
س قي اائ نس نياان إى اانني ا نساافاار إسيااه َّ
حىاتااه اا سااىل نسخصا ز نسىاياااز ،اي
ديمي ضيي يً س ي نس ةا نسراانا ا ح ٍان فا نا ،نس ايقش داش ساىن نسلصار ت اماز داش

ٔٚ

قران نس ااةا) ،ىكااي
اع نناي

سااا يحاانال ماا ثالثززين عامززا اا حييتماي نًنميااز
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اااع ىس ا دراان حاايني ا سااىن نسافاايا سقااي ،قااناي اني

ن ااتمكي

ا نسقي اان ماان نس ماايا

نن ن نسمصاااع نسااىع تقااي ر ميسقراان ار ةااي ااةايي ا ا إحاانن صااي ن قاايذ سااش نقيااز
س ل ااش) ضااا ا ا ااز اا نسرصااي ن ،حيكاااي ا نسرصااين م ا ن حيسااز اا نستكُّاار
نستقي ض ديمي ٖٔ).
قايذ

قاناي انني

فاامق انسااي ً ،ر اااا

تاان

ا قي اان ،قمااي اند ااز ميس ا م سخ ا ض ت امااز نياان دااش

نسقرا اان) ،ىكا اااي يضا ااي:
نسارصاان

ا نسقي ان ت فا ي محي از قرنياز ستااياا انساي ،امااا

سا اايي نسغا اااض

كتا ااق ن نافا ااز ا ا

قة ااش نسراانا نًنماايا داصااز س ارياقااز مااي ت اامتي

صا ااينتش نقاا ااي

ااناماي قي اانن ن قااي ،

تخت ر كر اقمااي ا نًخاان نخت داي ّميقايً ً نسلاام ماي نسقي اني داام داش نسااقمج
قلفااه ،محيااال يصاام اا نسقاايدع قةاضااماي ك تيماااي ا نسراايار سيفاات يع نسارياقااز،
نمننا نساع ،نتخيى ا ر خصش)) ٕٖ).
اي ا ا نس ص ر إسيه سقي

من نس مايا نن ن نسمصااع سا كاي تقاي ر ميسقران ع

صين خان ،سيفي صين تتة م م لار قايذ  ،كاين
ىكاي دش ا ضع فيمم قمي ال تان
ْ
نذ يز تادضمي.
نسقرنيز ،صنا

قرين ةاسي ن

ياه قايذ  ،دران

اذا سااي اني

اح ن اي يخايسر اريييفامي

سك ا نًا اااز نسميي س ي از سقااي حضاااي كيقااي حيضااا اةمااي نايااذ نسااندي

ا

ا ا نسافاايي

نساااي ممنيااز ا ًمقمااي ،سااىن اةقاايل ق ا
ل مااي ،ديسرا ْان ميسرصااين اةقاايل َ
مضا اااز قاايذ  ،م ااخا نس لاار قلفااه ً ،ا ااان ىكااا نسرصااين فيفتحضااا ااخا

س ااىن نس ل اار ولزززد

نس ل اار قلف ااه ،ا ااي ننا نسرص ااين ب نًنقي ااز ُكتم ااي ق ااه ،ال ققفا ا
م اانم) نس ساان اااق سر ااق نًا ا ا نسمقاايي ،دكياار إىن كااي الاااا تةااي
امااش اااي ذنر يقظااا قظااا يس يااز دااش نسح ا ا ا
نساقذسز ،ي تا نستةاض ًا از قيذ

دااش ا تاااع

ياااز نسمقااي دااش اريماار نس ساان اديااع

س ل مي ! تا دش اينن سش ا كمايا احتادياه

ٔٛ

دايىن تقتظا! ،سر فيل ذ اسي نسامن نسىع تمقتاه س

اي

يااي ،اايا اساي نًا اازا

ميستضكين ال.
ساايي ا ا
تق ع

تمتكااا قيذ بنسقي اان نساحقكااز حي ااز قرنيااز ا ا نسيفاايا

قااي دااش

نسرانا ااي ننااي ساش فاين نست اياق نً سا دااي نساايقع

تخا ض ت اماز

قرنيز نين ت تا ديمي اع قي ن خا.
ساايي سااش

ا ر :إ قاايذ

ااي سااىن نًاااا خ

ااي سااه ا تاانميا ،دقاايذ ،

كاي يفت ر كر ا ا سمي ،إقفيقز ىني اصنن يز يسيز ،سك نايذ نًا ااز ة تماي
انساي ا نسقي ان مان نس مايا نن ن نسمصااع ،نساىع ا َّار خ ا نًا خيا يايً ا
ترنا
ل مااي سنيتااه ،اان نفااتغام نسااان دص ا كاايا تااضسر ا ا

 )ٜٔصاالحز ا ا كتيممااي

فا ااييك يز نس ا ااةا) ،تُا ااان ع اق را ااز ننخ يا ااز ايرا ااز افا اامي نسقي ا اان نسمصا اااعا نيا ااا
نًا ااز ،ساي ي نداي نًا ا نقيتماي ظماا داش افااتمر انساي دكاي ر ااي خىتااه
قاايذ

ا نسقي اان نسمصاااع قااه

حااا اصا حيي

ايااز داضاايز ،ضاايز)

ة مااي

نفايا سلراني نقيز ةايز ق نتمي ا س ل مي)) ٖٖ).
ااااي ي كاان اااي ىسمقااي إسيااه دااش

ا اار قاايذ سااىن ندي ااي ا سااىل نسرصااين ال

نياسي سا يك احض صندز.
ختيايً ق ن نسر ر :إ نسلت نسىع حررته قيذ ماق ذيمي :نس ةاع نسقرنع ال
قه دانن

يقمغش ُيقظا سه
افا خصيز نساا نًنميز

خصيز ا ن

اةادز ياز سىن نسلت دش إ ين

خيا ز نإلمنن

نين

تافيخمي ،سك

ما ا

ما ن ع نين سا تحت مي نساا دياي فمم نامي نسايين نسصننا  ،داع سىن نساق ذ
اي امنل سغيال اي ين ا نسااك اايافز ع كر ا
سا اخش نًنق نسحنيال

كير نس ن نس ريدش سيي

ي اف  ،اا خان ،نق نساا نسةاميز

إسريا قا ىا

قيذ نس ضيا دش نذ يز نسظر ٖٗ).
احي سز اةادز ناتنننني ياز اق ذ قيذ إىن ضةقيل دش
سفي قمي
نسفييم نسةيساش س نق نسقف ع ،ال َّ دش قه فيحتر اكيقز ا ِّادز يضي اع
ٜٔ

سىن نًاا محي ز إس نانفيي نميز ارياقز ت غر افيحز مح يز نفةز ن تاتن ستك
ا حز نكت انل

ك ا.

ت خيااي س ا ض ا يز ا ر :إ

س ا ا قاايذ بنساا

نساضااقش ،خ ضاامي نااايال اااا ال تراار انال ا
كيقي قان قايذ احا نًا اا احاي ا نسفا ير ماي

اايسا نسقراان نًنمااش سااىن نساياانن
اقيدفااز نسا اار در ا ؛ ديسرضاايز اااي

قفاي دحفاق ،مرانا ااي ساش حي از

ا َّح ااز تتا اار د ااش تحري اام نسا ااىني) محف ااق س اااا ايفا ا ) ٖ٘) ،ع ىني إىن كيقا ااي
اتفةز نتفي ىني قيذ !..
ال ققف

قىكا اي يتاتق

نخ ر يسا نسقا نإلمنن ش ا اتةاز نسك ار

سى نستض ير ،مةن دت نساغيسيم ،دض فانا نسا يسير.

ن كقي ت ا قي إس نًنق نسقف ع دإ قيذ نسا كز تا ِّر حيسز دايان داش تاضايأل

سىن نًنق قرنل ،سش خيا ا ير يحتىن ،إقمي نفت ي ي

تح اا كار حاي ذ ياكا

يراار ااايا نساااا دااش مقاايا فاايا إمنن يااز َّ
ضاايا  ،اا نسحياار

قرا ر :إ قاايذ

سماي نسةنين ا نسقفيا نسةامييي نسامن يي دحفق ،مر سش اصنا إسميا سكار امان
ا ا كا ا نس قف ااي  ،إى قمااي دتح ااق نًما ا نق ا ا َّاا زً ا اايا ك اار اتااانن يخ ا ا

ير اانا

قظايته نإلمنن يز نسخيصز ،مةن خ ض نايا نست ايق نإلمنن ش نس ين مخ ي انفخز.

ٕٓ
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الجامعيزززة وييزززر الجامعيزززة التزززي تناولزززت منجزززز نزززازك بالزززدرس ,كمزززا تضزززم
المقاالت والدراسات المنشورة فزي الصزحف والمجزالت ,وحزاول المؤلزف بيزذا
الجيد الكبير أن يدرج ما ُخصص من الدراسات بأكممو لمنجز لنتاج نزازك أو
جزئيا إلى جنب أدباء آخرين.

قيمة عن دور نازك في تأنيزث القصزيدة
 .5قدَّم الدكتور عبد اهلل الغذامي دراسة ِّ
العربية ,لذلك سيركز بحثنا ىذا عمى منجز نازك في النقد والنظرية أكثر مزن

الشزززعر ,ينظزززر كتابزززو :تأنيزززث القصزززيدة والقزززارئ المختمزززف ,المركزززز الثقزززافي

العربي ,ط  ,2الدار البيضاء/بيروت ,2335,القسم األول من الكتاب.

 .6ىززذا مززا قززام بززو الززدكتور محمززد النززوييي ,ينظززر :تأنيززث القصززيدة والقززارئ
المختمف,

د عبد اهلل الغذامي ,ص  ,15-13وينظر مصدره.

 .7المرأة وصورة المرأة عنزد نزازك المالئكزة ،د.سزممى الخضزراء الجيوسزي ,نقزال
عن مجمة األقالم ,ع كانون الثاني_ شباط  , 2338ص .16

 .8المصدر نفسو والصفحة نفسيا

ٕٔ

 .9نازك المالئكزة والريزادة فزي الشزعر والنقزد ,د .عنزاد يززوان ,نقزال عزن مجمزة
األقالم ,ع كانون الثاني_ شباط  , 2338ص .39

 .13النقد الثقافي ز قراءة في األنساق الثقافية العربية ,د .عبد اهلل محمد الغذامي,
المركز الثقافي العربي ,ط ,2331 ,2ص .246
 .11المصدر نفسو ,ص .245
( .12قضايا الشعر المعاصر) في منظور النقد األدبي ,تقاطعات الوعي التجديزدي,
ماجززد السززامرائي ,نقززال عززن مجمززة األقززالم ,ع كززانون الثززاني_ شززباط  , 2338ص

.43

 .13المصدر نفسو والصفحة نفسيا
 .14إذا ما قالتو المالئكة لعبد الرضا عمي ,وذلزك فزي حزوار أجزراه معيزا فزي بغزداد

بتأريخ .1986/3/12

 .15ينظر :تشظيات الزذات الشزعرية -قزراءة فزي مقزدِّمات نزازك المالئكزة النثريزة,د
صالح ىويدي ,مجمة ثقافتنا ,ع  ,8آذار  2313وزارة الثقافة ,بغداد ,ص .45
 .16ينظر :في تأسيس الشعرية العربيزة الحديثزة ز نزازك المالئكزة ومفيزوم الحداثزة

في الشعر ,فاضل ثامر ,نقال عن مجمة األقزالم ,ع كزانون الثزاني_ شزباط , 2338

ص .43
 .17تعاليم نزازك المالئكزة األخيزرة ,خالزد عمزي مصزطفى ,بحزث ضزمن كتزاب :نزازك
المالئكة سمسمة الكتاب الذىبي ( , )1مجموعة من البزاحثين ,إعزداد عمزي الطزائي,

ص.84
 .18ينظر :المصدر نفسو ,والصفحة نفسيا.

19ينظززززر :سززززايكموجية الشززززعر ,ومقززززاالت أخززززري ,دار الشززززؤون الثقافيززززة ,بغززززداد,
 ,1993ص .5
 .23ينظزززر :وىزززق العنقزززاء -دراسزززة فنيزززة فزززي شزززعر خميزززل الخزززوري ,ثزززامر خمزززف
السوداني ,دار الشؤون الثقافية ,بغداد ,2331,ص  175وتنظر مصادره.
ٕٕ

 .21ينظر :المصدر نفسو ,ص  176وما بعدىا ,وتنظر :مصادره.
 .22ينظر :النقد الثقافي ,ص .247

( .23األنثزى) بزين التنكيزر والتزذكير والتأنيزث ز مقاربزة إنسزانية ,د .مشزتاق عبزاس
معن ,مجمة مدارك ,بغداد ,السنة الرابعة ,العددين 9:ز  ,13ص .257
 .24ينظر :سايكموجية الشعر ,ص  134وما بعدىا.
 .25ينظر :المصدر نفسو ,ص  133وما بعدىا.

 .26ينظر :نظرية الشعر عند نازك المالئكة ,د .عبد الكزريم راضزي جعفزر ,سمسزمة
الموسزززوعة الصزززغيرة ( ,)434دار الشزززؤون الثقافيزززة العامزززة ,بغزززداد ,2333 ,ص
 ,43/37وتنظر مصادره.

 .27فزززي مقالزززة نقديززززة بالمغزززة االنكميزيززززة تنزززاول نسزززيم رجززززوان الورقزززة البحثيززززة
الموسزومة ((الغزززو األدبززي والثقزافي)) التززي قززدَّمتيا نززازك فزي مززؤتمر الكتززاب العززرب

الخامس الذي ُعقد في بغداد عام 1965مؤكدةً أىميزة الحفزاظ عمزى أصزالة الثقافزة
العربية وسموىا ,مشيرة إلى الغزوين الغربيين :العسكري ,والثقافي لمبالد العربية.
وكانت نازك قد بعثت برسالة إلى سييل إدريس تُبدي فييا امتعاضيا من نشر
كتابات يير محتشمة تنبثق من موقف يير أخالقي تجاه الحياة والوجود ,ىذه

الكتابات لكتَاب شباب يقمدون تقميدا أعمى كتابات يربية معاصرة تدعو إلى
التشاؤم ,واإللحاد ,واالنحالل األخالقي.
ينظر :المقال في أدناه في الرابط اإللكتروني,وتنظر مصادره.
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 .28ينظر :سايكموجية الشعر ,ص 122
 .29المصدر نفسو ,ص(.)165-145

 .33المصدر نفسو ,ص .137,138,145
 .31ينظر :المصدر نفسو ,ص .146,147
ٖٕ

 .32المصدر نفسو ,ص 146
 .33المصدر نفسو ,ص .147

 .34المرأة والمغة ,د .عبد اهلل الغذامي ,ط  ,3المركز الثقافي العربي,2336 ,
ص .17

 .35ابراىززام ماسززمو عززالم نفززس صز َّزنف الحاجززات اإلنسززانية فززي خمسززة أصززناف,

ورتبيززا بحسززب أىميتيززا وىززي  :الحاجززات الفسززيولوجية ,وحاجززات األمززان ,وحاجززات
الحززب ,وحاجززات االحتزرام ,وحاجززات تحقيززق الززذات .وقززد رتززب ماسززمو ىززذه الحاجززات
بحسززب أىميتيززا فززي ىززرم قاعدتززو الحاجززات الفسززيولوجية ,ورأسززو حاجززات تحقيززق

الذات .

ينظززر :مززدخل عمززم الززنفس ,لنززدا ,ل .دافيززدوف ,ترجمززة د .سززيد الط زواب وآخززرين,
منشورات مكتبة التحرير .ط  ,3ص  153وما بعدىا.
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