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املستخلص

تنبع التجـربة الشعريـ ة العربية الحديثة من داخل تراث األدب العربي  ،وتفرضها اللغة وثقافتها مرتبطـة ثثقافـة الشـاور والة اـة التـي ا يشـها ،
فالشـاور بثــداخ وخلــج د مجــرد بوــاد العـ أوث الشـعر و مجا اأتــح  ،والشــاور الحــج الـ
اخ ه تعلة  ،ثل اجب استخ الص ما اع ـن
ا

فعن الضروأ

يتةنـ

التـراث د اع ــن

تعـل مــا نيــح  ،ولـ

اعـ د لالفاةـد ولـ الشـعر  ،مـا نيعـا يتعلـج لعتـالة ادسـتفاد مـن ال نـاثيع الثقانيـة الخاأتيـة

تالحج وامتزاج ث ن الثقافات العربية واألتنةية ؛ لتتهم في ثل أ العثال الجديد  ،والخروج من ُطـر الثقافـة التقل داـة

لشرط د تخرج ون القيم اإلسالمية واإلنتانية التي ا يشها الشاور ومجتععح  ،فه ا البحث احاول ودً الكشف ون والقة التجربة الشعرية

لالتراث ،وثانياً تالء بم انية الشاور في التغ ر وقدأتح ول ادثداخ في ذلك التجديد ومن هنا تظهر ثراوة الشاور نازك العالةكة التي هي

مح أ دأاستنا مع شعرها في الجعع ث ن التراث والععاصر في ثنااا ثياتها في آ واحد .
Summary
The modern Arabic poetic experience emerges from the heritage of Arabic literature . It is imposed by the
language and its culture is related by the poet culture and environment as the poet is innovative and creation
not mere return of the poetic inheritance or to keep pace with The real poet is the one who adopt the most
beauty of heritage .But the heritage cannot be taken at whole but the matter that has a benefit on the poetry
.Concerning the benefit from the external cultural springs ,it is necessary to be a process of secession and
mixture of Arabic and foreign culture in order contribute in crystalize the new example and to exit from
traditional cultural frames in conditions that it never be out of Islamic and human values that the poet and
his society lives in .This research attempts first to discover the relation of poetic experience with the heritage
Second it explains the ability of the poet in change and hi ability to be creative in this renovation .From that
point the skill of the poet Nazik Almalaika who is the axis of our study concerning her poetry in gathering
the heritage and the contemporary within her verses in the same time .

التمهيد ترمجة حلياة الشاعرة

نشات الشاور نازك العالةكة في ت سر يزخر لالعلم والثقافة والحنا والعاطفة لع داً ون التعتف ،وادتباأ بذ كانت مها سلع وةد الرزاق
شاور تنشر ما تةدخ في الصحف العراقية لاسم م نزاأ العالةكة  ،و ث ها صادق العالةكة لح مؤلفات وديد في النح وم س وة في وشرين

مجلداً تحت ون ا ( داةر معاأف الناس )  ،كعا لح اأت ز تضم كثر من  3000ث ت اصف ف ها أحلتح بل بي ار
شهر آب وام 1923م في منطقة العاق لية ثبغداد
التعليم والععل ول تط يرها

()

()

()

 .ولدت في  23من

 ،وقد كانت كة ر اخ انها ث ن اأبع ثنات وولدين في حقبة ثدء الدولة العراقية ثتنشيط

 ،وقد اطلج ول ها سعها تدها تيعناً لالثاةر نازك العاثد الت أية لا ادحتالل الفرنتي  ،ولكن سروا ما

كةرت نازك العراقية وتزوتت من الدكت أ وةد الهاد محة بة وام  1961م ح نعا وادت بل العراق ودأست في كلية اثن أشد في لغداد ،
()

()
ودفنت في ض احي القاهر لعد صراخ مع العرض ووزلة دامت حقبة
وقد ت ف ت ون وعر يناهز 83واماً في  20حزي ار سنة 2007م ُ ،

ط يلة

()

 .كعلت الشاور دأاستها مرحلة تل األخرى ثدءاً من الروضة وهي العرحلة ادول التي دخلتها لععر الخعس سن ات وام 1928م

في ول أوضة في لغداد ثم العرحلة الثانية وهي ادثتداةية لعد سنت ن من الروضة وقد احةت اللغة العربية  ،واإلنكل زية  ،والتاأيخ  ،ودأوس
الع سيق  ،والعل م العتعلقة لالفلك  ،وال أاثة  ،وق ان ن الكيعياء مع كرهها الشديد للرياضيات  ،وقةها مد 1939 – 1935م دأست ف ها
العروض العربي مع خالها تع ل العالةكة  ،وقد تعثلت العرحلة الثالثة من دأاستها وقد كانت ما ث ن وامي  1940 – 1939م وعلت ف ها

ول قراء الكتب وتحديداً نيعا يتعلج لاألدب القدام  ،فضالً ون دأاستها للنح والكتب الحديث  ،وإل تانب ذلك كّلح دأست العنهاج العدأسي

العتعثل لعل م الف زيــاء  ،والرياض ــات  ،واللـغة العرب ـة  ،واللغة اإلنكل ـ زية  ،والتـاأيخ  ،وتربية الطفل  ،والتدث ر العنزلي  ،والخياطة  ،والتعريض
 ،ثم تخرتت لعد ذلك من العدأسة الثان ية في آخر وام 1993م  ،وقد دأست فضالً ون العربية وول مها اللغة اإلنكل زية فاطلعت ول

وعال

ش تة ر  ،وبايرو  ،وش لي  ،وك تس  ،وبلغتهم دو ترتعة  ،واللغة الالت نية و طلعت ول مختلف العل م والثقافات  ،وفي وام 1942م
دأست التعث ل لعد صع بة واتهتها في م افقة والدها ول ذلك في معهد الفن

الجع لة أافج ذلك دأاسة العزف ول الع د لتغني وتعزف

لحا محعد وةد ال هاب  ،و م كلث م  ،وف روز  ،ووةد الحليم  ،وفي وام 1950م دأست الشعر اإلنكل ز والدأاما الحديثة استعداداً للدخ ل

لجامعة كامةردج

()

 .خطف الع ت والدتها سنة 1953م في لند لعد دخ لها الععليات وخروتها منها مت نية ()  ،تبع ذلك وفا وعتها فكا

ذلك طعنة غدأ من القدأ لها



()

 ،وبعد ذلك انتقل الشاور اإلنكل ز ك تس ال

ترك لها لصعة حز تلية في حيا الشاور () .
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ونيعا يتعلج لعت رتها الشعرية ثد ت مت رتها مع النظم في سن التالعة لاستععال اللغة العامية و طلج ول ها ح نا شاور الة ت  ،وقد استعرت

ثه ا التة ل بل العاشر من وعرها وح نها انتقلت بل الفصيح من شعرها  ،فضالً ون مشاأكتها ل ث ر من قصادها خالل دأاستها وهي في

ولكنها لم تدونها في دواوينها ،بذ تراها د تتتم لالنضج الفكر والفني وتع د لعرحلة الصبا وف ها ن خ
معهد الععلع ن نشرتها الصحف العراقية ّ ،
من العةث وقد كانت ثداااتها العتكاملة في نظرها وام 1941م () .
ولها وعال دثية تتعثل في :

-1واشقة الل ل ،اذ صدأ وام 1947م.
-2شظااا وأماد ،وقد صدأ وام 1949م.
-3قراأ الع تة ح ث صدأ وام 1957م.
 -4شجر القعر وال

صدأ وام 1968م .

 -5ماسا الحيا وغنية لإلنتا صدأ وام 1970م .
 -6اغ ر ل انح البحر صدأ وام 1977م .
-7الصاله والث أ  ،اذ صدأ وام 1978م.
دسيعا في اطاأ النقد اددثي  ،وفي وام 1953م لقت محاضرات في ناد ادتحاد النتاةي ثبغداد
وقد اتجهت بل كتالة النثر وام 1951م و ّ
تحدثت ف ها ون ادخالق وما يتبعها من سلةية في غياثها داعية بل تحرير العر وتخليصها من ق د الرتل ()  ،وبه ا تك الشاور مت اصلة
مع العجتعع متعااشة مع ما نيح من قضااا ومشاكل .

املبحث األول الرتاث يف شعر نازك املالئكة

لعثالة ه ية شخصية لح  ،ف تد في ماضي و تداده ما ا فل

صلح وفصلح ني

اشد لح زأه  ،ويثةت ت أه  ،ويق
خ اإلنتا يبحث وعا ّ
لح كل ه ا  ،فتعتك لعا ترك ا لح من قيم ووادات وطق س و فكاأ ومبادئ وغ رها من األم أ الععن ية  ،بضافة بل الجانب العاد وهي التركة

ويطلج ول ها نيعا لعد ( الع راث ) .لغة  :من وأث َوِأثُـح مـالـ ُح ومجـ َده  ،ووأثـ ُح ونح وأثاً وأثح ووأاثح و أثة  ...و أوث الرتل ولده مادً بيراثاً
حتناً  ،والت ـإرث والع ـراث  :ما وأث وق ل ال ِ أث والع راث من العال () .اصطالحاً  :اع ن الق ل ّنح مع التقدم والتط أ ال حصل ول مر
مرادفح الع راث في

العص أ اكتتت لفظة التراث في (( الخطاب العربي الحديث والععاصر معن مختلفاً متبايناً  ،وأبعا مناقضاً لععن
ً
ادصطالح القدام  ،فة نعا اف د لفظ ( الع راث ) التركة التي ت زخ ول ال أاثة  ،و نص ب كل منعم ف ها  ،صبح لفظ ( التراث ) ال م اش ر

بل ما ه مشترك ث ن العرب  : ،التركة الفكرية والروحية التي تجعع ث نهم لتجعل منهم تعيعاً خلفاً لتلف )) ()  .ومن هنا نجد ّ ((تراكم
العادات والتقال د خالل األزمنة وتجاأب وخةرات وفنـ وول م شعب من الشع ب ،وه ساس ق ام العجتعع ادتتعاوي واإلنتاني والتياسي
والتاأيخي والخلقي ،وي ثج والةقـح لاألت ـال الغاثـر التي وعلت ول تك ين ه ا التـ ـراث وإغناةح)) ().بذ (( التراث ه كل ما حاضر ف نا و
معنا من العاضي س اء ماض نا و ماضي غ رنا  ،س اء القريب منح و البع د )) ()  ،ول ّ لفظة التراث قل لة ادستععال وند اددلاء
ُكتب لها ال ي خ وادنتشاأ في العصر الحديث  ،لكن
والعفكرين القدماء  ،ثل وأبعا معدومة و متتععلة لعصطلحات و لفاظ خرى بل
لععن البحث ون العاضي لت ظيفح في وعال الحاضر وأسم خط ط العتتقةل فتجاوز ث لك التراث ك ن ـ ـح اأتداداً بل العاض ـ ـ ـي ليغدوا مخزناً

استراتيجياً قاثالً لألخ من ـ ـح مت دوت الحات ـ ـة

 ،وه العضع

ال ـ

()

 .وبهـ ـ ا (( لإم اننـا

نقـرأ

الت ـراث لععن العـ ـ أوث الثقافي والدينـ ـي والفن ـ ـي والفك ـر

تحعلح ه ه الكلعة ه ه الكلعة داخل خطاثنـ ـا العربي الععاصر ملف فاً ف ـي لطانة وتدانية يدي ل ت ـ ـ ـة لم ا ن حاض اًر د

في خطاب اسالفنا ود في حقل تفك رهم  ،كعا ّنح غ ر حاضر في خطاب

لغة من اللغات الحية و الععاصر التي نتت أد منح العصطلحات

والعفاه ـم الجديد ول ن ـ ـا  ،وه ا اعني ّ مفه م الت ـ راث  ،كعا نتداولح ال م بنعا ااجاد بطاأه العرتعي داخل الفكر العربي الععاصر ومفاهيعـ ـح
الخاصة ليس خاأتح  . )( )) ...ب ّ الرت خ بل التراث والع د (( د اعني الرت خ بل التاأيخ لقدأ ما اعني بحياء الفعل اإلنتاني في
العرت ية التاأيخية لح ث صبح الت اشج مع أم ز التراث بثباتاً ل ت دها ))

()

 ،فاألديب اععل ول بحياةها ثم ت ظيفها في وعالح ليعنحها

أؤية تديد في بطاأ حديث وبت اصل العةدخ مع التراث واستععالح لح في أسم ل حاتح الفنية في اوعالح اجعل من وناصر التراث خ طاً و ل اناً
ص لة تتش ل في ل حة فنية ذات بطاأ حديث فتحدث وعلية ادندماج ث ن ادديب والتراث لكن ه ه الععلية تتعثل في انصهاأ ال ات في التراث

واندماج التراث في الشيء آخر ول



ّ ه ا التراث اجب

اح ينا ل ل ما في دواخلنا من مشاور وو اطف و حاسيس و فكاأ

 

()

.في ح ن
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ّنح من الناحية األدثية (( لعد استلهام التراث األدثي مفتاحاً مهعاً وباأ اًز في الكشف ون شعرية النص  ،وسةر غ اأه الداخلية  ،بذ اش ل
ادستلهام العقص د سةباً أةيتاً في مععاأية النص الشعر الحديث  ،ونقل أؤية الشاور ومةتغها ال اتي تجاه مفردات الحيا وأم زها بل العتلقي

))

()

 ،ويختلف استدواء التراث وت ظيفح من شاور آلخر تبعاً لفهعح للعضام ن التراثية ألمتح ومدى وعج ثقافتح ومتت اه الفكر والثقافي ،

وانتعاةح التياسي وطبقتح ادتتعاعية وقدأتح الشعرية () .

ألنح مؤثر ثقافي  ،لاإلضافة بل
فالشاور وند نازك اجب اعتلك ت و اًأ ثقانية تغ ص في الشعر القدام ويتتعد حض أه من التراث القدام ؛ ّ
اطالوح ول آداب األمم األخرى وتك ين أص د ثقافي متن خ وغزير .ولعل نازك من الشعراء الععاصرين أغبة في لعث تراثها من تديد وبثح

في ثنااا شعرها لتنتج من خاللح نص صاً ح ية تشع لاداحاء والتخ ل  ،بذ ترى ّ الجديد انةثاق وف
اقتصر في ال قت ذاتح ون التعة ر ون أوح القاأئ الععاصر ()  ،ول ّ التراث متن خ في شعر نازك العالةكة يتعثل في :
-1التراث الديني  :ويتعثل لالقرآ الكريم ال اخ ت منح نازك العديد من ادقتباسات لصياغة تديد لم تعرف من قةل ففتحت ث لك آفاقاً
من القدام د افقد صلتح لالتراث ود

تديد مام العةدو ن من شعراةنا الععاصرين ()  ،ومنها ما تاء في قص دتها لعن ا أغنية لإلنسان –  – 1التي تق ل ف ها :
وِ
ِ
ِ
األشالء
الدماء و
ات بين
وعيون العدل الصريع مع األمـ
من رآها استحال صخراً أصماً

أين أين المفر من هاته األعـ

نظعت ه ه القص د في وام 1945م وصفت ف ها و

الحس خادر األعضاء
ميت
ّ
ّ
ين من لونها العميق الرهيب

()

العدالة التي د مفر منها وهي ودالة الخالج تل تاللح .

 -2التراث القصص الديني  :تعلت نازك من القصص الديني تراثاً تع د في شعاأها بليح لتاصل نتاتها وتععج تاث ر دثها لالعتلقي ومن ذلك
ما وأد في قص د الماء والبارود التي نظعتها وام 1974م وهي من ذكريات حرب كت بر في مصر

()

 ،التي استحضرت ف ها قصة النةي

بسعاو ل و مح – وليح التالم – تق ل ف ها :

ومن لهــاث العطش القاتل باتــوا يشربــون حرقـــة الهـواء
عيونهـم تستمــطر السمــاء

فجر بين أيدينا عيون الماء
رباه ّ
ّ
هـــات اسقنـا يا رب من لدنك كـأس رحمـة مطهـره
يا واعد المؤمن بالصحو وبالظل الندي الظليل
هات اسـقنا كما سقيت الطفل إسماعيل
كما رويت أمه الوالهة المنكسره
بعد هيام ضائع طويل
في مدن العويل

()

 -3التراث الصوفي  :وه من مرت يات الشاور التراثية اعد محاولة تجريداة لع د اإلنتا ل ل تزياة في كيانح الروحي بل مةدوح وم ده
محبة هللا خالصة العجه د العركز ال

ث لت ح أواح الص ف ن حت افن خيال ال ت د الشخصي في حقيقة الكاةن اإللهي الشاملة لكل شيء

()
حةها اإللهي العنزوخ لشخص دن
 ،وقد تجل ذلك في ق لها في قص د سنابل النار التي نظعتها وام 1974م التي ص أت ف ها ّ
آدمي :

وحب
ّ

جسمت ألسنة النيران لي شخص حبيبي
ّ
اطلعت لي وجهه من شفق الذكرى
سماء في غالالت غروب

وجهه أم زهرة حمراء ؟ أم وهج ضياء ؟

()

 -4المرجع األسطوري  :تعد األسط أ نظام فكر متكامل است وب قلج ادنتا ال ت د وت قح األثد لكشف الغ امض التي اطرحها محيطح
وادحاتي التي يتحداه ثها النظام الك ني ال



يتحرك ضعنح فهي تج ب ول العديد من التتاؤدت التي تلح ول ضع ر اإلنتا وأوحح

 




محاولة
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ترسم ل حة متكاملة لل ت د ()  ،وقد تجل ذلك في قص د كآبة الفصول األربعة التي نظعتها لحدود 1945م مش ر بل اسط أ

دونيس بلح ف نيقيا الععزق الب ر فتق ل ف ها :

ِ
السنا ومات الظالم
ض فعاش َّ

أي أدونيس آه لو عشت في األر

لمنا المكفهر حلماً قصيراً
ِ
ض وأبقيت عطرك المسحورا

آه لو لم يكن مقامك في عا

آه لو دمت يا أدونيس لألر

()

معا سةج ذكره نجد ّ الشاور وفقت في ت ظيف التراث في ثنااا ثياتها فجاء سل بها ذا ثهاء وتعال وت د فنية احلج لالعتلقي في ت اء
تراثية وةرت ث لك ون ذوقها العرهف في ادنتقاء من التراث وون مدى ثراوتها في الت ظيف .

املبحث الثاني املعاصرة يف شعر نازك املالئكة

لم تكن فكر التجديد في الشعر العربي ول د لحظة واثر مرت ول األمة في نهااة األأبع نات من القر العاضي  ،بنعا هي امتداد طةيعي
لعحاودت التغ ر في مختلف مجادت الحيا  ،وما دزمها من تعلج لالقدام  ،بذ يتجح ه ا العبحث بل الغ ص في آلية التغ ر التي طرت
ول الشعر القدام وند واحد من أواد التغ ر د وهي نازك العالةكة ( 2007 – 1923م ) .كا النصف الثاني من القر التاسع وشر بي اناً

لظه أ تياأات فكرية وم اهب دثية  ،تعددت مشاأبها وتن وت مرت ياتها الفكرية (( فتباينت ث لك ش الها التعة رية وآليات الفنية وفقد سس

شعرية أى ف ها صحاثها القدأ ول حعل تجاأب العصر الجديد التي د تق ى ادش ال التقل داة ول حعلها ))
الشعراء بل الدو بل تجديد ش ال شعرية حديثة .ول
ال باسي نيق ل اح

ثن العنجم في مدح الععتضد :

()

 ،معا دفع العديد من

ّ التجديد في الشعر العربي لم يةد من العصر الععاصر بنعا ثد من العصر

ألم
طيف ٍ
بذي سلم

ُمستفعلن

ُمستفعلن

ما محاودت التجديد في العصر الحديث  ،فقد ثد ت ول يد مدأسة ث ل خاصة وند احعد زكي ث شاد ال

اق ل في أباعية كروا الن ل

والتي هداها بل الشيخ سالمة حجاز ولم يلتزم ثها لشطر الة ت :

بالحب ولم يسأم ولم يملل
يا صادحاً
ِّ
الليل يرتشف الجمال من الفناء المنزل

أصغت إليك مسامع الحسن الموصل في الوجود
وكأن ما فقدته من حسن ما تسدى يعود

فكا ه ا التجديد في الع سيق من العصر ال باسي والع شحات ادندلتية ثم في العصر الحديث خاصة  ،كعا قص د التفع لة لم ِ
تات من
ّ
فراغ وإنعا من تجاأب سالقة مهدت للشعر الحر ال اق م ول وحد التفع لة ك حد م سيقية في القص د  ،ه ا وقد سع أواد العدأسة
ال اق ية بل التحرأ من ادو از التقل داة وادكتفاء ثتفع لة م حد ثدءاً وحد الة ت وك لك التحرأ من القانية الع حد

مفهوم التجديد

()

.

يةد ص لياً ثم يث أ من داخل األص لية وه ا الن خ من التجديد ال

ّ للتح ل والتغ ر في النقد الحديث تيا اأ  ،التياأ ادول ه ال
اعترف لا ّ لكل زمن خص ص تح  ،واآلخر ه ال اغ ر في األص ل تغ اًر ت أياً اعتةر تح دً حقيقياً ون العتاأ الععروف والتقال د العتداولة
والعرتبطة لش ل الفن وطراةج التعة ر  ،و دوات ه ا التعة ر س اء كانت ه ه األدوات في لغتح م في سال بح التعة رية العختلفة بم في هي لح

الةناةي م في مضع نح الفكر

()

 ،بذ ننا (( د نتتطيع

نزوم ثرغم كل ما احرزناه من تط أ وتجديد قد يةلغ دأتة لم تحدث من قةل في

تاأيخ دثنا العربي ول اختالف وص أه  ،ال حدث ننا تجاوزنا األش ال والعفاهيم ))  .دأك الشاور ّ األسل ب القدام لطريقتح العلتزمة
وش لح القدام لم اعد قاد اًأ ول استيعاب مفاهيم الشعر الجديد  ،ومن هنا ظهرت محاودت تاد ورفت لالشعر الحر وكانت ه ه العحاولة كثر
()

نجاحاً من سالقتها كعحاولتها في الشعر العرسل  ،و نظام العقط وات بذ تجاوزت الحدود اإلقليعية لتصبح نقلة فنية وحضاأية وامة في الشعر

العربي  ،وقد حطعت ه ه العدأسة الشعرية الجديد كل الق د العفروضة ول ها وانتقلت ثها من الجع د بل الح ية وادنطالق وبد أواد ه ه

العدأسة في بأساء ق اود ودواةم الشعر الحر .
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ومن هنا (( تغ ر العالم كّلح من وصر النهضة فتع ز الشعر ون النثر ووتد نقاد تدد ووتدت فن
ا

من الشاور

طلب
محدثة كالقصة القص ر والروااة و ُ

كل ما اق لح شع اًر  ،وتغ رت ص أ األدب تغ اًر ت أياً وو د النظر في التراث العربي كّلح واتتعت لعاد التجربة اإلنتانية
ّ

واكتشف اإلنتا اكتشافاً تديداً )) ()  ،ومعن ه ا ّ حتعية التغ ر والتجديد صبحت م اًر ضروأياً كرد فعل ول الش ل القدام .
ترى نازك العالةكة ّ الشعر الحر ه (( شعر ذو شطر واحد ليس لح ط ل ثاثت وإنعا اصح يتغ ر ودد التفع الت من شطر بل شطر
وي

وروضي يتح م نيح ))

ه ا التغ ر وفج قان

()

.وقد دخلت بل الععاصر من خالل نظرتها بل األديب العرهف  ،بذ (( دثد من

اعلك ثقافة وعيقة تعتد ت وأها في صعيم األدب قداعح وحديثح  ،مع اطالخ واسع ول

حس لغ

ق

)) () ول

دب مة تنةية واحد ول األقل  ،لح ث يتهيا لح

ّنها في ط أ التجديد د تدو بل هدم القاود األساسية (( لن تقف وظيفة األدب وند خرقها قاود هنا و بضافة
()
وليح واتب دق من ه ا تفرضح وليح طةيعة التط أ ))

معن تديد  ،وإنعا سي

السمات الفنية للقصيدة المعاصرة

تتع ز القص د الععاصر ثبعض التعات الفنية التي اكتتةت لعضها من طةيعة الرؤى الشعرية الحديثة وبعضها اآلخر من طةيعة اآلليات
ولعل من اثرزها :
العتتععلة في الةناء والت ظيف من لد الشاور ّ ،
تك كياناً متفرداً د يرتبط لت اه من تراثنا العربي كعا ّ القص د الععاصر د
-1التفرد والخصوصية  :تهف القص د الععاصر بل
اع ن تصنيفها تحت
غرض من ادغراض الشعرية العامة التي انحصر ف ها التراث القدام من أثاء وهجاء  ...فه ه ادأاض تعثل ق داً
صاأماً ول قدأات الشاور اإلثداعية وأغةتح في ادنطالق بل آفاق التفرد وادأتياد وادثتكاأ

()

.

 -2التركيب  :لتةب طةيعة القص د الععاصر من ناحية التفرد والتن خ في اددوات التي ي ظفها الشاور في ل حتح الشعرية (( فإ ّ ثناء ه ه
القص د صبح ول قدأ كة ر من الترك ب والتعق د اقتضي ول قاأةها ن واً من الثقافة األدثية الفنية ال اسعة )) ()  ،فالقص د الععاصر لم

تعد تكتفي لادتكاء ول التقال د الشعرية الع أوثة ونعا انطلقت من الفن األخرى تتتع ر من اداوتها الشعرية  ،بذ (( ّ لعض النعاذج
وأاء ه ا التعق د العترف أؤية شعرية ول قدأ من الععج
ا
ثعة داخ ل لك ودو
ا
الحديثة تترف في الترك ب والتعق د دو
والرحالة تتتدوي ذلك ))

()

.
وحد

ولكنها في ال قت ذاتح تح
 -3الوحدة  :ول الرغم من ّ القص د الحديثة تتك من مجع وة من العناصر واددوات العتن وة ّ ،
وعيقة تؤلف ث ن ه ه العناصر وتصهر لعضها ثبعض لتصبح كياناً واحداً متالحعاً  ،ول ّ ه ه ال حد هي من ول العناصر التي اهتم ثها
أواد التجديد واأباب النقد

()

.

 -4اإليحاء وعدم المباشرة  :من التعات الباأز في القص د الععاصر نها تةتعد ون العباشر فتقدم مضع نها الشعر لطريقة باحاةية ت حي
لالعشاور وادحاسيس واألفكاأ ود تحدد تتع تها فهي د تحعل معن واحداً متفقاً وليح
التجديد في القصيدة العربية المعاصرة

ظهرت مالمح التجديد ول كافة مفاصل القص د العربية من هي ل وش ل ومضع

()

.

وكعا سن كرها دحقاً

-1التجديد في هيكل القصيدة  :د ي تد للقص د الععاصر هي ل محدد كعا وتدناه في تلك الكالسي ية القداعة العتك نة من مقدمة وورض
وخاتعة ونازك العالةكة ول من اهتم ثهي ل القص د الععاصر ح نعا دأست القص د وقامت ثتفكي ها بل وناصرها األساسية لتدأس طةيعة

العالقة ا لخفية التي تربط وناصر القص د مع لعضها فقد تعلت هي لها مؤلف من الع ض خ ال
والهي ل العتعثل لاألسل ب ال

اضعن العاد الخام التي اقدمها الشاور ،

ينتقيح األديب للتعة ر ون ذلك الع ض خ  ،والتفاص ل وهي ما يتضعن النص من داوت اتد ثها الشاور

فج ات اضلع القص د  ،وال ز ال

ه ش ل م سيقي اختاأه الشاور لعرض القص د

()

ح نعا انشدت :

 ،وه ا ما وتدناه في قص دتها الحياة المحترقة

نار أفراحي وشوقي وشجوني
هذه يا ُ
جئت اُلقيها إلى ِ
فكيك في فجري الحزين
ُ
شقاء وحنين
مر بقلبي من
ٍ
كل ما َّ
ُّ

القفيه اآلن ال ُتبقي وال تستمهليني



()
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 -2التجديد في شكل القصيدة  :ويتعثل ه ا الن خ من التجديد باللغة الشعرية التي كانت وس لة التش ل ال ح د اوتعدها الشعراء من اغلب

العص أ ول اختالف م اهةهم وتن خ مداأسهم  ،ولكن سروا ما ت ر ذلك فاصبحت اللغة الشعرية الحديثة لغة األدب وع ماً و سع من اللغة

ا لعاداة ثل وحت لغة العلم ؛ ك نها تتتم لالعجازية وادستعاأية والتجت د والح ية تق م ول اإلاحاء والتفاول ل لك تةدو غامضة ومن ثم تتعدد
ف ها متت يات الععن

()

 ،لح ث تعلت من هي ل قص دتها الع س مة لعن ا الرحيل (( تامة التك ين  ،مت نة النتيج  ،مح عة التبك ،

منتجعة انتجاماً لالغاً  ، )())...فجاءت لتها الشعرية متجدد معاصر تتراقص لالةهاء والجعال الفني تق ل ف ها:
سنرحل فاألنجم الوامقات ُتشير لنا
أصابعها اللدنة المخملية في دربنا

كل غد قادم بخيوط المنا
ُتطرز ّ
الممضة
تقود خطانا خالل الشعاب الطوال
ّ
زمان قصير
سنرحل بعد ٍ
فلم يبقى من ليلنا غير ومضه

()

والصورة الشعرية التي اعتةرها النقاد من أكاةز الععل األدثي (( وهي تعثل لب الشعر وهم دوات الشاور الفنية في النقل والتعة ر ون واقعح
()
ألنها وس لة ينقل ثها فكاأه ويحاول
))  (( ،اذ فالص أ الشعرية تتهم في التعة ر ون أؤية الشاور لل اقع  ،فتص أ مشاوره و فكاأه ؛ ّ
خلج ص أ متخ لة اق م ثتجت دها وتكثيفاً ون طريج ادلفاظ التي تحعل دددت أمزية فالص أ صبحت تنقل مشهداً وتلخص خةر وتجربة

فنية بنتانية  ،وقد والجت نازك في ص أها تجاأب تتعلج لال ات الباطنية حياناً والالشع أ حياناً خرى وهي في حادت لم اقف وندها الشعر

العربي بد ناد اًأ ففي قص د الخيط المشدود في شجرة السرو حاولت أسم ص أ تديد لالنفعادت والخ اطر :
الحب الذي يحسبه قلبك ماتا
قصة ّ
وهو ما زال انفجاراً وحياة
إليا
ق َّ
يعصرك الشو ُ
وغداً ُ
وتناديني فتعيى

تضغط الذكرى على صدرك عبئاً
لمس شيئاً
من جنو ٍن  ،ثم ال ت ُ
حلم لفظٌ رقيق
أي
ٍ
ُّ
شيء ٌ ،
شيء  ،ويناديك الطريق
أي
ٍ
ُّ
فتفيق

ويراك الليل في الدرب وحيداً

تسأل األمس البعيدا
ُ
أن يعودا
ويراك الشارع الحالم و ِّ
الدفلى  ،تسير
لون عينيك انفعال وحبور

حب وشعور
وعلى وجهك ٌّ
ِ
مرسوم هناك
أعماقك
كل ما في عمق
ٌ
ّ
وأنا نفسي أراك
من مكاني الداكن الساجي البعيد
وأرى الحلم السعيد

خلف عينيك يناديني كسيرا
 ...وترى البيت أخيراً
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بيتنا  ،حيث التقينا

عندما كان هوانا ذلك الطفل الغريرا
لونه في شفتينا
ُ
وارتعاشات صباه في يدينا

()

الموسيقى الشعرية وهي من وناصر الص أ الشعرية وتزء د يتجز من لغة الشاور د اع ن فصلها ون التياق الشعر فهي شد اأتباطاً
لالشعر وبها ا تتب الشعر م زتح ون النثر (( وقد أدك الشعراء الععاصرو هعية التش ل التش ل الع سيقي للقص د من ح ث ثره الق
في تقدام ص أ صادقة ومث ر ل تدانياتهم العختلفة فحاول ا

اخرت ا من بطاأ الش ل القدام للقص د بل تش ل تديد  ،تك

الع سيقية للقص د خاضعة خض واً مباش اًر للحالة النفتية و الشع أية التي تصدأ ون الشاور ))

()

 ،والنص الشعر اح

نيح الص أ

باقاو ن حدهعا

داخلي واآلخر خاأتي واألخ ر تشعل استععال البحر والقانية واألول يتضعن اختياأ األلفاظ وانتجامها مع لعضها البعض .

أ-الموسيقى الخارجية  :وه ما يتضعن أو وقانية ووز وتكراأ العحتنات الةدا ية وما بل ذلك

()

 ،وتشعل :

اوالً  :الوزن  :وه الع سيق الناتجة من تتالع تفع الت مع نة تتكرأ في كل ث ت دو تغ ر فه احدد ما اتع ثبح أ الشعر والشاور
الععاصر قام لإدخال التعديالت والتغ رات وليح حت احقج لنفتح ت افقاً اكةر مع مشاوره ليتعفح في نقل ه ه األحاسيس  ،فح نعا اختاأ
التفع لة صبح في وسعح

اعةر ون حادت الحز والفرح واأللم متتععالً اإلاقاخ العالةم ل لك  ،اما ما اخص التطر الشعر ومت تك
احدده س ى الشاور نفتح وذلك تبعاً لن خ الدفعات والتع تات الع سيقية

نهايتح فه شيء د اع ن ألحد

()

.

ثانياً  :القافية  :وهي الكلعة األخ ر من كل ث ت وقد حظ ت لع انة مهعة في الشعر العربي فهي شري ة ال ز في ادختصاص لالشعر ((
وهي مجع وة ص ات تك

))

()

.

مقطعاً م سيقياً واحداً يرتكز وليح الشاور في الة ت األول ني رأه في نهااات ثيات القص د كلها مهعا كا وددها

فتق ل نازك في قص د أغنية القمر التي وظفتها لحرف أو متعثل لالفاء الع ت أ ؛ ليضفي لصعة فنية ول التياق الشعر (( تشع ث ن
األسطر حتاً تعالياً مرهفاً )) () ؛ ل رسم ه ا النص دواخل شاور لطالعا ُشغلت ثها كث ر من الدأاسات األدثية والنقداة وتناقلت شعاأها مختلف
األمم والثقافات ول مر العص أ :

كأس حليب مّثلج ترف

أم غسق أبيض يسيل على

ملون خضل
أم ّ
حق عطر ّ
أرج
نبق ٌ
أم أنت ُمز ٌ

سائل من الصدف ؟
جدول
أم
ٌ
ٌ
الس ُدف
خدود ليل معطر ُ

لكل ُمغترف
يقطر شهداً ّ
()
ينعس فوق األعشاب والسعف ؟

ب -الموسيقى الداخلية  :وهي عباأ ون تياأ م سيقي داخلي ينبعث من باقاخ الجعل وااحاءات ادلفاظ وند تتالعها احدث وقعاً مؤث اًر لش ل
وع ج في النفس وتختلف من شاور آلخر (( فهي البصعة التي تطبع القص د لطالع الشاور العع ز ال

د اع ن

آخر في صياغتح وتش لح وذلك من خالل تخ ره العتع ز وانتقاةح لكلعاتح وحروفح التي تنتجم مع ت القص د ))

()

اشترك معح شاور

 ،فتق ل في قص د صور

وتهويمات أمام أضواء المرور لعدما دأكت حاتتها بل وت ده ضعن وناصر الصياغة الشعرية للتعة ر وعا في ذهنها وواطفتها (( وبه ا
فإ ّ وت ده دسيعا ول الصع د الشعر لح هع تح الكةرى في وعلية اإلاقاخ فه ضروأ ووض
غسلت باألدمع أغنيتين

وحت ل في لتط متت ياتح ))

()

قطعت وترين

حمرة ! يا عدماً مختبئاً في زوبعة تموزيه
أسلمت الورود لعصف الريح الشرقيه
وأباحت أشرعة النهرين

وامتصت ياقوت الشفتين

يا نقطة وقف في خاتمة الكلمات النيسانيه
تقطع ما نتمنى أن نسمع ما بعده
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وتعطينا العطر ولكن تفجعنا بحطام الورده
الروحيه
تنزعها مّنا من حرقتنا
ّ
تنفيها من غابات الذكرى
المربده
ّ
تنهار وتحترق الورده

قمريه
حرق حنجرة ال ّ
يا حمرة يا لهباً شرهاً ّ
أشعل شفة المنشد في الفجر
وقص جناح األغنيه
ّ
يا شفة تصرخ  :ال

وكسرت األمال
التل
ّ
ّ
سمرت العابر فوق ّ
()
دمويه
قطعاً قطعاً ّ ،
يترشة نهى ّ

 -3التجديد في مضمون القصيدة  :تناولت نازك في شعرها م ض وات وديد ش لت ثها ث أ ول الشعر التقل د

وكانت منبعاً للتجديد

والشعر الععاصر في أاةد شعر التفع لة فاوطت ث لك حرية الشاور ليعةر وعا تجيش لح خ اطره من كشاور مختلفة لالفرح والحز التي
لطالعا ق دتها الق ان ن القداعة  ،ولكن سروا ما تاءت نازك وانفصلت ون كل ما ه قدام وكالسي ي واختلفت وعن سبقها من الشعراء

ألنها أت ّنح اضع غالدً وق داً لألفكاأ والعشاور فقد تناولت العديد من الع ض وات ادتتعاعية في نتاتها
فانتخلت ون القدام والقدماء ؛ ّ
منها قص دتها لعن ا لنكن أصدقاء التي تق ل ف ها :
لنكن أصدقاء

األكف التي عرفت كيف تحي الدماء
وتخرق الحنين واالبرياء
ستحس اختالج الشعور

كلما المست أصبعا أو يدا

والعيون طالما حدقن في غرور

()

ب ّ التراث منجم طاقات باحاةية د ينف لح وطاء ووناصره لها قدأ كة ر ول اإلاحاء لعشاور األديب فهي ترسم مالمح شخص تح من خالل
ص أها ولها بم انية التاث ر ول العتلقي لش ل كة ر ؛ ل ا سع الشعراء العحدث بل بواد التراث في نتاتهم األدثي ل ل شخصياتح ووقاةعح
؛ لغية كشف كن زه (( وتجلياتها وت تيح األنظاأ بل ما ف ها من قيم فكرية وأوحية وفنية صالحة للبقاء وادستعراأ )) ()  ،بذ دأك ا (( ّنح د
نجا لشعرنا من اله التي انحدأ بل ها لغ ر أبطح ثتراثح العريج  ،ووصل لاسبالح لعا في ذلك التراث من و امل الق والنعاء )) () .
ومن هنا ذهب الشاور العربي الععاصر بل خلج والقة مثاقفة واعية ومتجاوز في ال قت ذاتح للتراث وطالب لضروأ ادنتعاء ون قناوة

وإأاد للشعرية العربية  ،ومراتعة التراث مراتعة حداثية من خالل الععل ول تفع ل ه ا التراث ك نح ماد خام ومعط حضاأ اعتلك ش الً

فنياً وحض اًأ ق ياً في ثناء الععلية الشعرية

()

.ومن هنا صبح م قف الشاور الععاصر من التراث ه ال

احدد القيم الجعالية للتجربة الشعرية

الععاصر ح ث صبح (( التراث اإلنتاني لدى الشاور الععاصر تنباً من تك ينح الشعر  ،ذلك ّ تجربة الشاور الععاصر محاولة تاهد
دستيعاب ال تدا اإلنتاني وامة من خالل بطاأ حضاأ العصر وتحديد م قف الشاور منح كإنتا معاصر )) ()  ،فضالً ون استععال
الشاور الععاصر للتراث اضفي ول وعلح الشعر (( وراقة صالة ويعثل ن واً من امتداد العاضي في الحاضر  ،وتغلغل الحاضر لج وأه

في تربة العاضي الخصبة الععطاء  ،كعا ّنح اعنح الرؤية الشعرية ن واً من الشع ل والكلية ))
ويتعانج في اطاأها العاضي مع الحاضر فعراتعتنا للتراث هي مراتعة للحاضر  ،وفهعنا للحاضر استشراف للعتتقةل .ب ّ لحظة ادنصهاأ
ث ن العاضي والحاضر التي اصنعها األديب الععاصر تحقج وعياً ومعاأسة تضاف بل ثراوتح األدثية ونقاط الق لداح في التاحة النقداة () ،
()

 ،لح ث اجعلها تتخط حدود الزما والع ا

وه ا ما احدد معاصر الشاور العرتبطة ثنظرتح بل متتجدات العصر من تهة وإل التراث وك امنح من تهة خرى .

وفي م دا الربط ث ن التراث والععاصر اجب نفهم ّ التراث ه كل ما خطح ادقدم وحفظتح الصفحات ؛ أل ّ التراث وند الشاور ه
احبح من ه ا ال خطح األقدم وحفظتح الصفحات نيختاأ النعاذج الصالحة للتفاول ل ؤسس ((  ...أؤية تديد يةدخ شعره الجديد ،
ما ّ
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فادثتداخ ت اصل مع التراث وانقطاخ ونح معاً  ،واأتباط لح وث أ ول الفاسد منح  ،حت د ا
للقدام  ،ثل ّنح بواد قراء له ا القدام في ض ء التجربة الشعرية ))
مع التراث ه وتح من وت ه التخلي ون اله ية ؛ ل لك ول الشاور

()



نتخة ونح وتقل داً لح  ،والجديد ليس هدماً

.فالتراث ه صل كل اثداخ بذ لح ونيح يتم التحديث وكل ادواء لالقطع

ساقح بل اثداخ تديد

يدأك (( ب ّ تراثح القدام قد كا ه العنبع ال
ولعل انكاأه والعغاد في النف أ منح مظهر من مظاهر ضعف الثقة لالنفس وند األمم )) () .لكن الشاور الععاصر حاول (( اع د النظر
ّ ،
بل ه ا التراث في ض ء العصرية لتفج ر ما نيح من قيم لاقية ذاتية أوحية وإنتانية وت ط د الرالطة ث ن الحاضر والتراث ون طريج استلهام
اجعل الشاور الععاصر (( صاحب نظر ومنهج في ت وق

م اقفح الروحية واإلنتانية في بثداونا العصر )) ()ول ّ تراثنا الشعر ه ال
الشعر وفهعح  ،فالشاور  ...ينع ساساً من التراث  ،والشاور احعل تراثح الشعر في لاطنح  ،ومن ه ا التراث الشعر ا

انطالقح وي

تتحقج بثداعياً بد لعد

احدد

فهعح وتقديره لدوأ الشعر )) () .ومعا د شك نيح ّ (( آليات تش ل القص د الععاصر  ...د اع نها
الشاور م قفح من الع أوث ودً  ،ووالقة ه ا الع أوث لالقص د في مرحلة ثانية )) () ؛ أل ّ الشعر ينع من داخل التراث الشعر والح اأ
ال يدوأ في نفس الشاور ه ح اأ ث ن تراثح الشاور وب ن العالم .ومن هنا نجد ّ و د الشاور الععاصر للتراث و د فنية د تق م ول
ساس العتالعة والتقل د ود تدو بل العقاطعة واإلهعال وإنعا تتتلهم ذلك التراث في نتاتات دثية متع ز تجعع ث ن األصالة والععاصر وتعد
واصر العاضي في الحاضر وت هها نح العتتقةل .

اخلامتة

التراث ول د الحضاأ اص
الشاور

ثقافة الشع ب وول مها وآثاأها ول مر العص أ وادزما فه العحرك األساس والعاد الخام التي استطاوت ثها

ترسم مالمح تجربتها.اتتم سل ب العةدوة في التراث والععاصر لالدقة وال ض ح والتن خ والشع ل ث ن الح ن واآلخر  ،فضالً ون

الطالع البتيط للغع ض ال

تععدت الشاور في اضفاءه األمر ال

كت نتاتها ث ب الفنية والجعالية سعة الجاللة .تعد الشاور بل تانب

التراث وتعت ها ثها من واةل من أفع ل اء التجديد والععاصر في كل مفاصل القص د العربية فتالوةت لاللغة وادلفاظ والكلعات والع سيق

لعا ا تي النص ثهاء وت د فنية فةروت في ذلك .ول ّنها لم تتت ِ
غن ون واحد وتفضل واحداً ون اآلخر وإنعا كعلت احداهعا ث ت د اآلخر
فعزتت ث ن الععاصر والتراث من خالل التجديد ول سل ب القص د وتعل نظام الشطر ال احد سل باً للكتالة ثددً من الشطرين ثت ظيف
التراث ل ل ان اوح س اء كا دينياً م اسط أياً .
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-1ادتجاهات الجديد في الشعر الععاصر  ،د  .وةد الحع د ت د  ،مؤستة ن فل  ،ث روت – لةنا  ،د  .ط  ،د  .ت .
 -2ثر التراث الشعةي في تش ل القص د العربية الععاصر ( قراء في الع نات واألص ل )  ،كاملي ثلحاح  ،اتحاد الكتاب العرب  ،دمشج
– س أيا  ،د .ط 2004 ،م.

-3األدب العربي الحديث واتجاهاتهم الفنية  ،زكي العشعاو  ،مؤستة تاثر وةد العزيز متع د  ،البالط ن لالثداخ الشعر  ،د .ط  ،د  .ت
-4استدواء الشخصيات التراثية  ،ولي وشر زايد  ،داأ الفكر العربي  ،القاهر  ،د .ط 1997 ،م .
-5استلهام التراث في الشعر – أؤية وإثداخ  ،بثراهيم الده

 ،مجلة الج بة  ،خ 1433 ، 34هـ 2012 -م.

-6ادوعال الكاملة  ،صالح وةد الصة أ  ،اله اة العصرية العامة للكتاب  ،القاهر  ،د .ط 1992 ،م .
-7تجربة ادغتراب وند نازك العالةكة  ،وةد هللا احعد العهنا  ،كتاب ت كاأ  ،مؤستة الربيعا  ،الك يت  ،ط1958 ، 1م .
-8تحق ج التراث  ،وةد الهاد الفضلي  ،م تبة العلم  ،تد  ،ط1982 ، 1م .

 -9التراث الشعةي في تش ل القص د العربية الععاصر ( قراء في الع نات واألص ل ) دأاسة  ،كاملي ثلحاج  ،منش أات اتحاد الكتاب
العرب  ،دمشج  ،د .ط 2004 ،م .



 





مفاهيم الرتاث واملعاصرة يف شعر نازك املالئكة



-10التراث والحداثة  -دأاسات ومناقشات  ،محعد واثد الجاثر  ،مركز دأاسات ال حد العربية  ،ث روت  -لةنا  ،ط1991 ، 1م.
-11تش ل الع قف النقد وند دونيس ونزاأ القباني  ،حة ب ث هرأ  ،والم الكتب العربي  ،وعا – األأد  ،ط. 2008 ، 1
-12الت اصل لالتراث في شعر وز الدين العناصر  ،صادق عيت الخض أ  ،أسالة ماتتت ر  ،تامعة الخل ل 2003 ،م.
-13ت ظيف التراث في الشعر الفلتط ني الععاصر (  ، ) 2010 – 2000ن أ الشعر  ،مطبعة التف ر  ،األأد  ،ط2013 ، 1م .
-13الحالج شه د التص ف اإلسالمي  ،طح وةد الباقي سروأ  ،القاهر  ،ط1961 ، 10م .

-14حياتي في الشعر  ،صالح وةد الصة أ  ،داأ الع د  ،ث روت  ،د .ط  ،د .ت .

-15دأاسة في شعر نازك العالةكة  ،محعد وةد العنعم خاطر  ،اله اة العصرية العامة للكتاب  ،ط1990 ، 1م .
-16شظااا وأماد  ،نازك العالةكة  ،داأ الععاأف  ،لغداد  ،د .ط 1949 ،م .
-17الشعر الث أ وند ثي القاسم سعد هللا  ،قاأ وهاب ،أسالة ماتتت ر  ،تامعة م الة اقي 2010 ،م .

-18الشعر العربي الععاصر – خطالح ومظاهره  ،وز الدين بسعاو ل  ،داأ الع د  ،ث روت  ،ط1981 ، 3م .
-19الشعر العربي الععاصر – قضاااه وظ اهره الفنية والععن ية  ،وز الدين بسعاو ل  ،داأ الع د  ،ث روت – لةنا  ،ط1981 ، 3م .
 -20واشقة الل ل تح لت بل شظااا وأماد نازك العالةكة  ،ش ب كاظم  ،تريد الصباح  ،شب ة ادوالم العراقي  ،لغداد – العراق / 24 ،
2011 / 10م
-21وض ية الع سيق في النص الشعر  ،وةد الفتاح صالح نافع  ،م تبة العناأ الزأقاء  ،األأد  ،ط1985 ، 1م .
-22ون ثناء القص د الحديثة  ،ولي وشر زايد  ،م تبة األدب  ،القاهر  ،ط2008 ، 5م .
-23في اددب والنقد  ،ش قي ضيف  ،داأ الععاأف  ،القاهر  ،د .ط1999 ،م .
 -23في الشعر الحديث والععاصر  ،مصطف وةد الشافي  ،داأ ال فاء للطباوة والنشر والت زيع  ،اإلس ندأية  ،د .ط  ،د .ت.
-24في حداثة النص الشعر – دأاسة نقداة  ،ولي تعفر العالق  ،داأ الشروق  ،وعا – األأد  ،ط2003 ، 1م .
-25قضااا الشعر الععاصر  ،نازك العالةكة  ،داأ العلم للعالي ن  ،ط1974 ، 4م .

-26لتا العرب  ،اثن منظ أ  ،تحق ج وةد هللا ولي الكة ر  ،داأ الععاأف  ،القاهر  ،د .ط  ،د .ت .
-27لغة الشعر العربي الحديث – مق ماتها الفنية وطاقتها اإلثداعية  ،التع د ال أقي  ،داأ الععرفة الجام ية  ،اإلس ندأية – مصر 2002 ،م
-28 .العجع وة الشعرية الكاملة  ،نازك العالةكة  ،داأ الع د  ،ث روت  ،ط1986 ، 4م .

 -29مراوغة النص دأاسات في شعر محع د دأويش  ،حت ن حعز  ،داأ الشروق  ،م تبة كل شيء  ،حيفا  ،د .ط 2001 ،م .
 -30مغامر العقل األول – دأاسة في األسط أ  ،فراس الت اح  ،داأ الكلعة  ،ث روت  ،د .ط 1980 ،م .
-31مفه م الشعر وند الشعراء الرواد  ،فاتح والق  ،منش أات اتحاد الكتاب العرب  ،دمشج – س أيا  ،د .ط 2005 ،م .
 -32الع ت في شعر التياب ونازك العالةكة دأاسة مقاأنة  ،عيت سلعا دأويش  ،أسالة ماتتت ر  ،بشراف  .م  .د  .قيس حعز
الخفاتي  ،آداب اللغة العربية  ،كلية التربية  ،تامعة لاثل 2003 ،م .

-33م سيق الشعر  ،ثراهيم نيس  ،م تبة انجل العصرية  ،ط1981 ، 5م .
 -34نازك العالةكة حيا وشعر و فكاأ  ،تاليف منتدى قر الثقافي  ،داأ العدى للثقافة والفكر  ،تريد ادتحاد  ،ث روت – لةنا .
-35نازك العالةكة حياتها وشعرها  ،ي سف وطا الطريفي  ،ادهلية للنشر والت زيع  ،وعا  ،ط2011 ، 1م .
-36نازك العالةكة والح اأ مع العاضي الرؤيا العق د دأاسات في التفت ر الحضاأ لألدب  ،ش ر عياد  ،اله اة العصرية العامة للكتب ،

د .ط 1987 ،م .

-37نحن والتراث – قراءات معاصر في تراثنا الفلتط ني  ،محعد واثد الجاثر  ،العركز الثقافي العربي  ،ث روت  ،ط1996 ، 6م .
-38وحد القص د والنقد العربي الحديث  ،لتام قط س  ،داأ الكند للنشر والت زيع  ،األأد  ،ط ، 1د .ت .



 



