
 

 
                                                

 معامل التأثري العريب
 م0202للعام 



 

 رئيس التحرير                                                             م0200دد العاشر لسنة الثالثة ، العثالثكلمة التحرير للمجلد ال 

قلالدولية لالعربية املجلة   
ا

 ب         :0132ISSN-1133     2222 -۰۱(۲) يولیو  -ةبحوث الخّل

 
 

 

 

International Arabic Journal of Creative Research  

Peer Reviewed Academic Quarterly Research Journal 

قةالعربیة اجمللة   الدولیة للبحوث اخلّلا
 اإلنسانیة واالجتماعیةحمکمة يف جماالت العلوم مفهرسة دورية علمیة 

)Online( 1133-0132 ISSN: 

Print)( 4216-0122 ISSN: 
 

 

 م2222هـ/4111 لثالمجلد الثا ،ثانيالعدد ال

 

 رئيس التحرير

 إسماعيل عمارة عقيبد. أ.
 

 

 

 

 المجمع العربي األفغاني  

 0022-4206ردمد( م)رقم الدويل املعیاري 

iajcr.info@gmail.com 
www.iajcr.com 

 

 

 

mailto:iajcr.info@gmail.com


 

 رئيس التحرير                                                             م0200دد العاشر لسنة الثالثة ، العثالثكلمة التحرير للمجلد ال 

قلالدولية لالعربية املجلة   
ا

 ج         :0132ISSN-1133     2222 -۰۱(۲) يولیو  -ةبحوث الخّل

 
 

 ةوث الخل اقح  ة للب  ي  ولالد  ة ربي  الع  مجلة ال

 عنَی بالبحوث العربية والدراسات القائمة عليها.مفهرسة ت   ،محکمة ،علمية ،دورية

لة للنشر دراساتهم العلمیة األصیلة ذات الصتفتح أبوابها في وجه الباحثین واألساتذة الجامعیین هي 

بقضایا األدب العربي، واللغات، والتراث والثقافة، واإلعالم، والعلوم الشرعیة، والتاریخ اإلسالمي، 

 والجغرافیا، واآلثار، واإلقتصاد، والتربیة واألنتروبولوجیا.
 

 المشرف علی التحریر: األستاذ الدکتور مؤید فاضل مالرشید
 التحریر: األستاذ المساعد شریف الله غفوريرئیس 

 الدکتور أحمد محمد ربیع حسن سلیمالتنضید الفني واإلخراج: 
 المستشار الفني: األستاذ الدکتور معراج الدین بارا الندوي

 مساعد التحرير
 مأمون علي خلف هللا حسن، املنیا، مصر األستاذ الدکتور

 لبنان، بريوت، دخیل يزهراء علسیدة  ةالدکتور  ةاألستاذ
 أفغانستان، ، كابلنظام الدين كاملاألستاذ الدکتور 

 املساعد خري بن مجال الدين، أندونیزيا األستاذ
 

في أعدادها وإنما فقط  ةإدارة المجلة غير مسؤولة عن األفكار واآلراء الواردة بالبحوث المنشور

 ية.تقع مسؤوليتها في التحكيم العلمي والضوابط األكاديم

األفکار الواردة ال تعبر بالضرورة عن رأي الجمعية والمجلة، وترتيب البحوث  ۞

 يخضغ العتبارات فنية، وال عالقة بمکانة کاتب المقال.

 00۳۱-۱۱۳۳رقم الدويل املعیاري اإللکرتوين )ردمد(  0022-4206رقم الدويل املعیاري للطباعة )ردمد( 

 کالتالي: رجاع إلیهاعن املجلة بشرط اإلشارة إلی املصدر واإل  نقلیسمح بال    

ها في لخريجي اللغة العربية وآداب العمل املنهيإراءة فرص »لالقتباس: باسل وغفوري، گل محمد وشريف هللا. 

قة، املجلد الثاني، العدد األول « أفغانستان
ا

 .25-25م، صص۰۲۰۲املجلة العربية الدولية للبحوث الخال

  قواعد النشر وثمن النسخة في آخر المجلة.
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 هیئة التحرير املستشارية 
 

 األستاذ الدکتور عبد الکبیر محسن، الکلیة الحکومیة، راوالبندي، إسالم آباد، باکستان

 األستاذ الدکتور گل محمد باسل، أستاذ قسم اللغة العربیة، جامعة کابول، أفغانستان

 مصر ، قاهرةالجامعة خاتم المرسلین العالمیة،،حسن سلیمأحمد محمد ربیع األستاذ الدکتور 

 األستاذ الدکتور عبد المجیب بّسام، الجامعة اإلسالمیة العالمیة، إسالم آباد، باکستان

 األستاذ الدکتور عبد القاهر عابد، أستاذ قسم اللغة العربیة، جامعة کابول، أفغانستان

 ة عالمة إقبال المفتوحة، باکستاناألستاذ الدکتور عبد المجید البغدادي، جامع

 األستاذة الدکتورة نهی األفغاني، قسم اللغة العربیة، جامعة التعلیم والتربیة، أفغانستان

 األستاذ الدکتور عبد الرحمن شیرزاد، کلیة الشریعة والقانون، جامعة ننجرهار، أفغانستان

 ، جامعة کابول، أفغانستاناألستاذ الدکتور عبد الصبور فخري، أستاذ قسم اللغة العربیة

 نیجریاإنغاال، ، مرکز جامعي للدراسات العربیة، صالح محمد کبیراألستاذ الدکتور 

 األستاذ الدکتور یوسف محمد طاهر أحمد، الجامعة اإلسالمیة العالمیة، إسالم آباد، باکستان

 ستاناألستاذ الدکتور عبد األحد إنصاف، أستاذ کلیة الشریعة، جامعة تخار، أفغان
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 هیئة التحرير العاملیة
 

 جامعة األزهر، القاهرة، مصر ،األستاذ الدکتور عمر عبد الرحیم حمزاوي

 عراق ،جامعة البصرة تربیة،کلیة ال ،المنصوري جبار علي سامي الدکتور األستاذ

 جامعة األزهر، مصر، کلیة اللغة العربیة،عبد الباقي عبد الفتاح الشین الدکتور األستاذ

 الجامعة اإلسالمیة العالمیة، إسالم آباد، باکستان،الدکتور فضل الله فضل أحد األستاذ

 هند ،دار العلوم الندوة العلماء،  الدکتور معراج الدین الندوي األستاذ

 دناألر ،المفرق ،جامعة آل البیت، حسام محمد رضا البطوشاألستاذ الدکتور 

 الجامعة اإلسالمیة العالمیة، مالیزیااألستاذ الدکتور منتهی أرتالیم زعیم، 

 دناألراألستاذ الدکتور عالء عمار السالمة، الجامعة األردنیة،عمان، 

 الجامعة اإلسالمیة العالمیة، إسالم آباد، باکستاناألستاذ الدکتور إسماعیل عمارعقیب، 

 ینالصاألستاذ الدکتور مصطفی محمود حسین شعبان،جامعة شمال غربی الصین للقومیات، 

 األستاذ الدکتور صالح خلیل عبد العال سرور،  جامعة القاهرة، مصر

األستاذ الدکتور فردوس أحمد بت العمري، کلیة اللغة العربیة، مجلس التعلیم الوالئی 

 هند، بجامو کشمیر
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  تعريف اجمللة
 جنةةزی  فففف  ن   خم، هي امس  عةبحوث ااخالق مس  ااخص  لجمة  اعررية  اعولعة  اال( أجسر)

IAJCR))   ئنينقط  االتصصل يني اعشة يصعةغ  اعررية  مبرىنجسر هي امس  مجع قة  عكةم . 
هتوف الجمة   ىل  نتصج املررف  لتطویر مرصرفهص لخرباهتص يف جمصل اعتخصص لاألحبصث املترةق  

األدب املختةفف .  اعرةوم ل يصعظواهر اعةغوی  لاألدية ، فضالً ن  اعبحوث األصةة  لاجلویوة يف جمصل 
كمص هتوف  ىل نشر املررف  لاملوضونصت املتخصص ، لاعظواهر اعةغوی  لاألدية ، لقضصیص اعةغ  

ص هتت  احلویث  لاملرتبط  يف  طصر نظریصت جویوة.كمنقوی  يف األدب اعرريب، اعقومي ل لظواهرهص اع
 الجمة  يصألمسصعةب املترةق  يصعففكر لاعتحةةل لاعتجزئ . 

 :أهداف اجمللة
هتت ُّ الجمة  جبةب األمسصتذة لاعبصحثني املتخصصني يف جمصل اعبحث اعرةمي؛ ذعك ن  طریق 
تشجةره  نةى نشر أنمصهل  اعبحثة  يف أنواد الجمة . لكذعك تويل الجمة  اهتمصمص كبريًا يصملثقففني؛ 

 ، حةث اعرةمة  لاعبحثةلقو مّكنت مسةصمس  الجمة  نشر االنتصجصت  عذعك تشّجع نشر أنمصهل .
تتوّفر شرلط اعبحث اعرةمي، لاملتصير ؛ فهي تأخذ يف االنتبصر ظرلف اعبحوث اعرةمة  اجلةوة، 
اعيت هلص األمسبقة  م  حةث أصصع  اعففكر، للضوح األمسةوب، لاألصصع ، لاجلودة املمتصزة، لاعكمة  

 املنخففض ، لاجلوی  يف تقومي ل نطصء لقت عةترویل.

 :Contact Us کابل                     -المجمع العربي األفغاني                لةاملراسعنوان 
 

 ، شقة الثانیة، مکتب املجلةنالناحیة الثالثة، عمارة شمس غزنیکابل: 

 (21+)2123264262 رقم الواتساب 

Emil: iajcr.info@gmail.com                                                        تتوفر أعداد املجلة علی   

editorJournal.Iajcr@gmail.com                                    www.iajcr.com 

                                                                                 www.iajcr.blogfa.com  

mailto:editor.ijasaf@gmail.com
mailto:Journal.Iajcr@gmail.com
http://www.iajcr.com/
http://www.iajcr.com/
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 شروط النشر
 کامل املسؤولیة   ريدة إلکرتونیة. ويتحمل الکاتبلنشر أصیلة ومل يسبق نشرها يف جملة أو جأن تکون املقاالت أوالبحوث املقدمة ل

 للنشرـة مسامهته منشورة أو معروضيف حال اكتشاف بأن 
  :الفارسیة وأاإلجنلیزية  وأالعربیة أن تكون املقاالت املقدمة بإحدى اللغات التالیة. 
  كلمة. 0222إىل  0222أن يرتاوح عدد كلمات البحث أو املقال بني 
  علماء األساتذة و مة من قیا  العربیة املباللغة  قول الدراسیـةتتعلق باحل تعين اجمللة بنشرها وهياليت أن يكون املقال ضمن املوضوعات

 عروفني.امل
 :أن حتتوي الصفحة األوىل من املقالة على احملتويات التالیة 

o .عنوان املقالة باللغة العربیة واإلجنلیزية 
o  ودرجته العلمیة، واجلامعة أو املنظمة اليت ينتمي إلیها، باللغة العربیة واإلجنلیزية. الباحث اسم 
o  اإللكرتوين للكاتب أو رقم اجلوال.الربيد 
o  باللغة العربیة.26كلمة وحبجم خط 022ملخص للبحث يف حدود ، 
o .الكلمات املفتاحیة بعد امللخص 

 من األخطاء اللغوية والنحوية واإلمّلئیة والفواصل اإلضافیة. أن تكون املقالة خالیة 
 رجاعات املقتبسة وفق النظام ال تكتب اإلحاالت واإلAPA (.200/ 0م: 0220خل كل صفحة، )ابن منظور،  دايف 
  املقاالت من قبل اثنني من اخلرباء املعتمدين أحدمها داخل البلد وثانیهما خارج البلد.األحباث و سیتم احلكم على 
 قابلة للتطبیق.التعلیم العايل وزارة وأنظمة  البحث العلمي فیما يتعلق بالنشر، ستكون مجیع قواعد 
  فیما يتعلق كمني بآراء احمل باحثنيبإبّلغ ال ديریقوم املس املرسلة.قالة احلق يف تعديل أو إلغاء أو تلخیص امل التحريرجنة للسیكون

 بأي تغیري.
 .تسمح اجمللة بإعادة نشر األحباث واملقاالت ذات الصیت العاملیة للكاتب العريب أو املرتمجة إىل العربیة 
 الباحث رة على آراء لیس من الضروري أن يوافق جملس اإلدا . 
 .مبجرد تقدمي البحوث، يسمح نظام تتبع املقاالت عرب اإلنرتنیت مبتابعة رحلة أحباثهم بعد التقدمي 
 أو هیئة التحرير.ى اجمللة مسؤولیة املقاالت ستكون فقط على املؤلفني ولیس عل 
 .مبجرد استّلمها، لن يتم إرجاع املقال سواء مت نشره أم ال 
  املقال تعريًفا خمتصًرا بنفسه ونشاطه العلمي والثقايف.أن يرفق صاحب 
  جمللة.من ا الکتبا   إال بعد إذن أو ردا   ىخر أحتتفظ اجمللة حبقوق النشر، والجیوز للباحث إرسال حبثه إلی جملة 

 

 ترسل المساهمات بصیغة الکترونیة حصًرا علی عنوان المجلة:
editorjournal.iajcr@gmail.com 

 21123264262+أو عرب رقم الواتساب: 

 

mailto:editorjournal.iajcr@gmail.com
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ق  حمكمة، مفهرسة(دورية، علمیة، (  ةاجمللة العربیة الدولیة للبحوث اخلّلا
Preioud 21, Vo:1, No:0 (0200/3666): 3020/1366 -لثانياال العدد – ثالثال المجلد –لثانيا اإلصدار  

 كلمة التحرير...
 األمستصذة اعوكتورة مسةوة زهراء نةي دخةل

 

 أسرار اختیار اجلملة اإلمسیة يف اللغة العربیة

 541-521 فضل اعرمح  فصئز، جصمر  مسنجصن )أفغصنستصن(                               عألمستصذ املرةو 
 

 اإلمام النیشابوري وترجیحاته الفقهیة ومصطلحاته يف تفسريه غرائب القرآن ورغائب الفرقان
 571-541قصرن )اعةم (                    املاعوصصيب، دکتوراه يف فقه  يمهوي نصصر نة اعوکتور

 

 العريب نازك املّلئكة ومسامهتها يف األدب
 األمستصذ اعوکتور مشس كمصل أجن ، جصمر  يصيص غالم شصه، جصمو لكشمري )هنو(

 511-577 نمر ریصض، جصمر  يصيص غالم شصه، جصمو لكشمري )هنو(                 عةبصحث اعوكتوراه
 

 حق التعلاي يف الفقه اإلسّلمي والقانون املدين

 احملصضر يرکت هللا لدلدي، جصمر  يغالن )أفغصنستصن(عألمستصذ 
 221-512 مستصذ احملصضر صبغت هللا حیةمي، جصمر  يغالن )أفغصنستصن(                          عألل 

 

  عبد السّلم هارون وجهده يف حتقیق النحو والصرف
 251-227                                                              نو(هجصمر  عكنصؤ، )عةبصحث اعوكتوراه مظففر أمحو اعشةخ، 

اهلادف وتنمیة التّلمیذ األفغاين من خّلل  كعلى تعلام در  Maple 0220 تأثري برجمة الرياضي
 املنحنیات: دراسة حالة يف حمافظة مسنجان

 عألمستصذ احملصضر نبو اعبصري دجلوي، جصمر  مسنجصن )أفغصنستصن(
 232-222                                                    ، جصمر  مسنجصن )أفغصنستصن(ننصیت هللا ننصیتعألمستصذ احملصضر 

 

   ترتیب املقاالت في املحتویات حسب وصولها واستکمالها

file:///E:/IAJCR%20%20Journal/Message%20of%20Chief%20Editor.pdf
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 کلمة التحرير 

 بسم هللا الرمحن الرحیم
-رصشرنزّاء اعرود اعااخاّلق " يني یوي قُ رّائهص لُمتصيرةهص األتُقّوم "الجمّة  اعرريّة  اعوَّلعةَّ  عةبحوث 

م م  مسففرهص اعففصةّي احملّك ، لاعَّذي تأمل منه أن یكون خري رافٍو 2222الجمّةو اعثّصعث م  اعرصم 
عةمكتب  اعرريّة  لاإلعكرتلنّة ، عُطاّلهبص، لنصهةي نةومهص، لآداهبص، م  منريهص اعَّذي ال ینضب، 

اعةُّغویّ   مجةً  م  اعبحوث اّعيت تُرىن يصلجمصالت–مثل األنواد اعّسصيق  عةمجّة  –اعرود لتضّم  هذا 
لاألديّة ، أمسه  يف  نوادهص خنب  طّةب  م  األمسصتذة م  خمتةف يةوان اعرصمل اعرريّب لاإلمسالمّي قو 

 صب هللا اعرزیز.غ  كتمجره  هبص، لقّرهب  منهص لحوة اهلوف اعّسصمي أال لهو ُحّب اعةُّغ  اعرريةَّ ، ع
 ّن قّوة األُّم  م  قّوة عغتهص كمص أشصر اي  خةولن، لاعةُّغ  هي األمسصس املتني اعَّيت تقوم نةةه 
حةصة األُّم  كمص یقول أنورمسون؛  ذ  ّن اعةُّغ  تُرّو موار اهتمصم األُم  احلّة ، لاعةُّغ  هي اآلصرة 

 عك يف ُمسّةمصت اعبحث االجتمصنّي املرصصر؛األقوى يف شّو نواطف يين اإلنسصن كمص تقّرر ذ
ر  ذ ُُتّثل اعةُّغ  اعرريّة  لآداهبص رافًوا نظةًمص م  رلافو اعتَّوحُّو االجتمصنّي، ليصألخّص يف لقتنص احلصض

 اّعذي یشهو هزّات ننةفف  يف أركصن جمتمرصتنص اعرريّة  لاإلمسالمّة .
رة، فضاًل   ملرصجل  املشكالت اعةُّغویّ  املرصصم  أهواف جمّةتنص اعغرّاء تربئ  اعقورات اعرةمةّ 
 ن  تكثةف اعّتواصل اعرةمّي لاملرريّف يني اعبصحثني.

اهبص، تُرّو "الجمّة  اعرريّة  اعّولعّة  عةبحوث ااخاّلق " م  الجماّلت اعرّائوة يف جمصل اعةُّغ  اعرريّة  لآد
عُِةغ   أجل اإلمسهصم يف َمهّم   نصدة املكصن  لهي حتظى يصالهتمصم لاملتصير  م  قُ رّاء عغ  اعّضصد، م 

اعّضصد اّعيت ال تقّل شأنًص ن  يقّة  اعةُّغصت احلةَّ  األخرى، مثل: اإلجنةةزیّ ، لاإلمسبصنّة ، لاعصةنّة ، 
تحّوثني هبص، أل م  نصحة  تطویرهص، لمنصئهص، لثبصهتص يف لجه 

ُ
لاألملصنّة ، لغريهص م  نصحة  نود امل

تغرّيات احل
ُ
 ..ةصتّة  اّعيت ترصف هبص. لمع ذعك، فهي تسري ُقُوًمص يف نشر اعبحوث لاعّورامسصت.امل
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كمص نأمل أن یتحّس  أداؤهص مع مرلر اعوقت نةى املستویني: املرريّف، لاعففيّنّ؛ يففضل مص 
یردهص م  تقومي. منتظری  طةًبص عنوال اعغصی  م  هذا اإلصوار، ل مسهصًمص يف شرف  ثراء مكتبتنص 

   لاإلعكرتلنّة .اعرريةّ 
ى ةِّني لتُراثّةني يف آٍن مًرص، مَسَونً  يف هةكل اعةُّغ  اعرريّة  لحمراهبص، أُمنصء نةحواث العنغول 

ةغٍ  فةنكتب أفكصرًا جویوًة ي: رريبّ قول اعشَّصنر اعقوانوهص لأصل امستخوامهص، لعةك  شرصرنص 
عةُّغ  نريّة  خصعص ، لذعك كّةه م  أجل اقومي ؛ أي كالمسةكّة ، مجةة ، صصرم ، صرحي ، راقة ؛ أي 

 اعرريّة ، لمستقبةهص، ل نسصهنص.
نةتقةك  قرّاءنص األنزّاء، يف جمّةتك  "الجمّة  اعرريّة  اعّولعّة  عةبحوث ااخاّلق "، لمع درامسصت 

 ُمتنّون ، لأحبصث قّةم ، خطّتهص أنصمل أمسصتذة ُمتخّصصني يف درامسصهت ...
 .اعيت يني أیویی  اعغرّاء  ةّ الجم صث لاملقصالت يف هذهمست  أحبتضّم  هذا اعرود 

نأمل أن جتولا يف هذه اعورامسصت مص یغين تطّةرصتك  املررفّة ، لیُومّسع جمصالت درامسصتك  
 .اءأنواد جویوة م  جمّةتك  اعغرّ  املستقبةّة . آمةني أن نةقصك  دلًمص نةى ااخري لاهلوى، لمع
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 لخصصم املم 
ولدت الشاعرة نازك املّلئكة يف بغداد وترعرعت يف بیت علم وأدب فرتببت على الدعة وهیبت 
هلا أسباب الثقافة. وما أن أكملت دراستها الثانوية حىت انتقلت إىل دار املعلمني مث توجهت إىل الواليات 

عربیة اليت أجیزت آداب اللغة الاملتحدة األمريكیة لّلستزادة من معني اللغة اإلجنلیزية وآداهبا باإلضافة إىل 
فیها. عملت أستاذة مساعدة يف كلیة الرتبیة يف جامعة بصرة وجتید اللغة اإلجنلیزية والفرنسیة واألملانیة 
والّلتینیة. كانت مولعة إىل الشعر منذ صغرها حىت نظمت أول قصیدة يف السنة السابعة من عمرها وبعد 

رية منها: عاشقة اللیل، شظايا ورماد، قرارة املوجة، شجرة القمر ذلك نشرت كثرية من اجملموعاهتا الشع
وغريها. وأيضا ألفت بعض الكتب مثل قضايا الشعر احلديث، سیكولوجیة الشعر، الصومعة والشرفة 

م وأخريا أقامت يف القاهرة منذ 2260احلمراء وغريها. وتعترب نازك أول من كتب القصیدة احلرة سنة 
عاما بعد أن أصیبت هببوط حاد  08م، وكان عمرها 0220یارها حىت توفیت عام م يف عزلة باخت2222

يف الدورة الدموية ومت دفنها مبقربة العائلة اخلاصة بغرب القاهرة. وبعد موهتا ألفت كتبا ورسائّل عديدة 
 عنها وأيضا أصبح األدباء والنقاد والكتاب بآرائهم القیمة عن هذه األديبة الفضة وعن شعرها. 

 .نازك املّلئكة، الشعر احلر، الشعر العريب، القصیدة، الديوان فتاحیة:الكلمات امل
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 املدخل:
 ( ينت اعسةو صصدق املالئك  )اعنولي،485م: 2222لعوت نصزك املالئك  )اعسكوت،

(. 071 م:2220)اعتنوخي، ( منبغواد00م:0992اهلةئ  املصری ،اعرصقوعة  ) ( يف042م:2202
 م:2222)اعسكوت، م0921( مسن  52م:2222م  شهر أغسطس )صویقي، 21اعقومي  يف 

(. لهذا االمس  "نصزك" اختصر أيوهص الينته. لهذا االمس  كصن منتشرا يصعرراق يف اعرشرینصت 485
لاعثالثةنصت لهو یرين" عطةف لرقةق احلصشة  لطةب ااخةق" لهي فصرمسة  قریب  م  "نزاكت، 

صزك حكصی  اختةصر هذا االمس  عةمومسةقصر حممو نبو اعوهصب اعتأدب، اعرق  يف ااخةق" فقو رلت ن
م. لأخربته أن نصزك هو امس  اعثصئرة اعسوری  نصزك اعرصيو 0957ننومص اعتقت يه يف دمشق نصم 

(. لعقب يصملالئك  اعذي 52 م:2222)صویقي، اعيت كصن لاعوهص مرجبص يشخصةتهص للطنةتهص
فت يه تةك األمسرة م  اهلولء لاألدب لمجصل ااخةق حتمةه أمسرهتص، أطةقه أحو جرياهن  ملص ُنر 

 (.19م:0995لحس  احلرية)شرارة،
نشأت نصزك يف يةئ  شرراء حةث كصن أيوهص صصدق املالئك  لخصالهص مجةل املالئك  لنبو 
اعصصحب املالئك  شرراء، لقو مسبق هؤالء كةه  لاعو جوهتص حممو حس  كب   ذ كصن لاحوا م  

نشر لكصن حج  يف اعففقه اإلمسالمي، لأمهص مسةةم  نبو اعرزاق لاعيت نرفت  اعشرراء اعقرن اعتصمسع
لذكرت نصزك  (. 99م:2222يني أفراد أمسرهتص "يسةمى" لكصنت توقع قصصئوهص يأم نزار)صویقي،

أیصم طففوعتهص لقصعت  هنص مسرت أهةهص یسموهنص يصمس  اعشصنر قبل أن أدركت مرين هذه اعكةم  
صمص غري نصدي يصعةغ  ألهنص كصنت تسترمل قوايف كثرية أثنصء كالمهص ألن جوهص ملس عویهص اهتم

يصعةغ  اعرصمة  فأصبح أهةهص یقوعون  هنص شصنرة. لكصن  خوهتص اعصغصر یترةمون منهص أغصين يصعةغ  
اعرصمة  موزلن  مقففصه، لكصن مرهص يف اعبةت خصهلص یكربهص يسن  لاحوة لكصنص صویقني لیتبصدالن 

صعةغ  اعرصمة  يف مس  مبكرة، لألل قصةوة قرضتهص كصنت يف اهلجصء لهي يف اعسن  قصصئو اهلجصء ي
اعسصير  م  نمرهص. ليف هذه اعففرتة نففسهص أقبةت نةى اعغنصء لحففظت كثريا م  األغصين اعشربة  
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اعرراقة  ممص یسمى يغزل اعبنصت، لهي تتذكر أن أمهص انوهشت ننومص مسرتهص تغين لتسصءعت: م  
نيت كل هذه األغصين لمىت؟ لكذعك شصع يف املورمس  أیضص أن نصزك شصنرة لعرل أی  حففظت ي

مسبب ذعك أهنص كصنت تةمةذة خجوع  حتب اعرزع  لاعتطةع دائمص  ىل اعسمصء حىت أثنصء اعورس. 
 لتقول نصزك هبذا اعصود:

"كصن هذا لنمري نشر مسنوات، ليف تةك اعسن  أحلت نةى زمةة  طففة  مري أن أنظ  
ةى اعةوح فصمستجبت هلص لهنضت  ىل اعةوح لنظمت قصةوة ذات لزن قصري لذهةت قصةوة ن

زمةاليت يف اعصف م  قوريت لاملؤمسف أنين ال احففظ هذه اعقصةوة األلىل لقو ذهبت مع مص 
ذهبت م  ذكریصت اعصبص، لكصنت هذه ألل قصةوة فصحى أنظمهص")الجمة  اعررية ، 

 (. 081م:0981مصرس
بت نصزك يرض األخطصء اعنحوی  فنبههص أيوهص  ىل ذعك لانتين شخصةص ليف يوای  األمر ارتك

يتوریسهص قوانو اعنحو لهكذا أصبحت قصدرة نةى اعنظ  اعشرر اعسةة  م  األخطصء اعنحوی  
 فألل قصةوة قصعتهص تبوأ هبذا اعبةت.

 أال یص قوم هبوا م  رقصد                 مكثت  فةه أنوامص طواال
اعقصةوة م  مست  أيةصت لنشرت يف جمة  "اعصبح" اعيت كصنت تصور يف  لكصنت تتأعف هذه

 يغواد. ليف آخر اعسن  اعورامسة  املتومسط  نظمت قصةوة جویوة مطةرهص:
 هب اعنسة  یوانب األغصصنص         ليوت ذكصء فأهبجت دنةصنص

 (.022-020م:2222)صویقي،
ةةزي فقرأت زك حنو قراءة اعشرر اإلجنلكصنت فرتة درامستهص يف اعكةة  هي اعيت اجتهت فةهص نص

اعقس  األلل يف "اعذخرية اعذهبة " يف اعسن  اعثصعث  ليف اعسن  اعراير  قرأت مسرحة  شكسبري" 
حة  منتصف عةة  صةف" لقو أحبت اعشرر اإلجنةةزي أشو احلب لترمجت  ىل اعشرر اعرريب 

ربة ریففة " غراي "مرثة  يف مق "مسونةتص" عشكسبري هي "اعزم  لاحلب" كمص ترمجت قصةوة تومصس
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 .م0957لهي منشورة يف جممونتهص اعشرری  املطبون  األلىل "نصشق  اعةةل" اعيت صورت نصم 
 (.025)نففس املرجع:

ل ن اعرصر اعذي نصشت فةه نصزك أكثر حةصهتص هو نصر اعتمصزج اعثقصيف لاعتالقح اعففكري 
ةث كصن اعرصر اعذي نصشه اعشصنر اعرريب اعقومي حلاالرتبصطصت اعثقصفة  اعوامسر ،  نه خيتةف ن  

یتنصلل موضوع اعصحراء لاجلمصل لاعةةل لاألطالل يف قصصئوه لال یةتقي لال یتبصدل اآلراء مع غريه 
م  اعكتصب لاعشرراء  ال نصدرا، لاعشصنر املرصصر اعةوم مثقف لمرتبط يصحلضصرات املختةفف ، لم  

ى اعشرراء  اعررية  لثةقص حلو ال يأس يه فة  یقتصر تأثرهص  نةهنص كصن ارتبصط نصزك يصعثقصفصت غري
اعررب املرصصری  لحسب يل أیضص تأثرت يصعشرراء لاألديصء اعغريةني تأثرا مل یك  نتةج  قراءهتص 
إلنتصجه  اعففكري فقط ل منص كصنت نتةج  عرةشهص يف اعبةئ  اعغرية  ردحص م  اعزم  كذعك. لقو 

ئةهص أمسصء اعشرراء اإلجنةةز اعذی  أحبته  فقصعت فةهص،" لألهل  ننوي ذكرت نصزك يف  حوى رمسص
شكسبري يف مسرحةصته لمسونةتصته لقصصئوه اعطویة  فقو أحببته أشو احلب، لحففظت كثريا م  

 (.22م:0987)نةي،. عةوت لغريه  شرر یةةه فرانسةس تومس لرليرت يرلك، ل ت.س.
صزك اعشرر اعرريب احلویث لال شك أن رلمصنسة  ن قو تأثرت نصزك يصملورمس  اعرلمصنتةكة  يف

طبةرة  يصففتهص امرأة شرقة  نرية  نراقة ، مثقفف  مففرط  احلسصمسة  ليصإلضصف   ىل ذعك قرأت شرر 
 یةةص أيب مصضي لمةخصئةل نرةم  لجربان خةةل جربان لنسةب نریض  لرشةو أیوب لأنجبت هب   

أیضص ظهرت يوادر اعنهض  يصملرأة يف جمصل (. ل 27-22م:2222كثريا لتأثرت يشرره )صویقي،
اعترةة  حةنمص دنص رفصن  اعطهطصلي  ىل اعترةة  املرأة لرفع قصمس  أمني عواءه يف مصر یونو أينصء 
أمته  ىل لجوب ترةة  اعففتصة لختففةف احلجصب أل رفره لتنظة  اعزلاج لاعطالق لمنح املرأة حقوقهص 

(. لتةك األثنصء كصنت نصزك تواصل نظ  554م:0928،االجتمصنة  لحریتهص اعطبةرة )املالئك 
اعشرر لصصرت قصصئوهص تظهر نةى صففحصت جمةيت "اعصبح" ل"فتصة اعرراق". لكصنت نصزك م  

م أعقت ألل قصةوة هلص م  0952یوعةو  12ألىل اعففتةصت اعةوايت صوهتص يف  ذان  يغواد، فففي 
(. 90م:0925و جمصالت نمل اعرجصل)اعزهصلي،حمط  اإلذان . لیرترب هذا حوثص يف توجه املرأة حن



 

 عمر رياضو  الدكتور شمس كمال أنجم   ي                                             نازك املّلئكة ومساهمتها في األدب العرب  

قلالدولية لالعربية املجلة   
ا

 0132ISSN:         818-1133     2222 -۰۱(۲) يولیو  -ةبحوث الخّل

 
 

لامتصزت اعشصنرة نصزك املالئك  يففضل اعتقوم لاملبصدرة يني اعشصنرات املرصصرات عةقرن اعرشری  
فةمص یترةق يصعوفصع ن  قضة  املرأة لاعونوة  ىل حتریرهص لاملطصعب  يصعتسصلي يني اجلنسني لرفع 

كل جمصل م  جمصالت احلةصة، فكتبت مقصال ضخمص   احلجصب ل نطصء املرأة حقوقهص اعكصمة  يف
لافةص حتت ننوان "املرأة يني اعطرفني: اعسةبة  لاألخالق" لتنصلعت نصزك يف تةك املقصع  موضوع 
املرأة نةى اختالف جوانبه مسواء كصنت دینة  أل أخالقة  أل اجتمصنة  لمص  عةهص، لقو أثبتت آراءهص 

ىل "لیبول هذا يف أشةصء ُتر ينص حةصتنص اعةومة  دلن أن نففط    لأفكصرهص يصألدع  األكةوة، فكتبت
دالعتهص اعبرةوة منهص، مثال اعففرق يف املرتب  يني صة  اعرموم  لصة  ااخؤلع ، فصلجمتمع جينح  ىل 
انتبصر اعر  اقرب  ىل اإلنسصن م  ااخصل، ليف هذا دالع  أكةوة نةى أن األب یرترب أه  م  األم 

 (.109)نففس املصور:.قةمتهص اعوراثة  متسصلی  ُتصم اعتسصلي نةى اعرغ  م  أن
م شصنت يف اعشرر اعرريب حرك  جویوة تنتمي يف يرض مظصهرهص  ىل 0942ليرو نصم 

اعرمزی ، فقو الحظ يرض اعنقصد أن نصزك يرو ظهور دیواهنص األلل نصشق  اعةةل حتوعت م  شصنرة 
لاعتربري  بري املبصشر ن  اعتجري   ىل اعتربري اعرمزي،رلمصنسة   ىل شصنرة رمزی ، لانتقةت م  اعتر

اعرمزي ال ینضج م  اعنصحة  اعففنة   ال يف "قرارة املوج " لاعواقع أن اعرمزی  عوى املالئك  مرتبط  
يصعرلمصنسة  لال تبول مرحة  جویوة انتقةت  عةهص اعشصنرة. ل ذا كصن دیوانه األلل "نصشق  اعةةل" 

ب  ر ن  أحصمسةس لنواطف اعشصنرة فإن دیواهنص اعثصين "شظصیص لرمصد" یتمةز يغةميثل اعتربري املبصش
نصمل األمسرار لاعرموز. عقو أخوت نصزك يرضص م  خصصئص شرر  دغصر اع  يو لقصعت  ن األمسةوب 
اعطریف يف تقنةتهص مقتبس مبصشرة ن  اعشصنر األمریكي  دغصر اع  يو يف قصةوته اعبویر  

“ulalume” م  نففسهص تشري  ىل  ميصهنص يصعتربري اعرمزي ن  أحصمسةس اإلنسصن ااخففة ليف املقو 
يو اعشرري، ذعك اعرصمل احملكوم  اعوفةن  يف لنةه اعبصطين. لهبذا تقرر انسجصمهص مع نصمل  دغصر اع 

ينظریصت نة  اعنففس لمص خرجت يه م  تففسريات لحتةةالت عةرموز لاألحالم اعيت ترتمل يف 
(. لمل تك  نصزك املالئك  شصنرة رمزی  24-22م:0975ری  )انظر: املالئك ،أنمصق اعنففس اعبش

يصملرىن اعذي دنص  عةه رلاد املذهب اعرمزي عكنهص شصنرة رلمصنسة  امستخومت اعرمز عةتربري ن  
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مكنونصهتص اعواخةة  حني لجوت أن كبصر رلمصنسةني یرطون عشرره  طصق   حيصئة  أقوى مبثل هذا 
  شصنرهص املففضل جون كةتس اعذي جلأ  ىل األمسصطري اإلغریقة  عةتربري ن  االمستخوام، لخصص

حصع  شرری  مرصصرة. لكذعك اعشصنر  دغصر اع  يو اعذي اعتقت مره يف هذا الجمصل" فصعرمزی  اعيت 
 :ة  األقالمجمميتصز هبص شرر نصزك عةست م  ذعك اعنوع املغرق يف اإلهبصم أل يف اعترمة  لاألعغصز")

24.) 
رو احلرب اعرصملة  اعثصنة  يوأت احلرك  اجلویوة يف األدب اعرريب يصمس  حرك  اعشرر احلر مسن  ي
م يف اعرراق، ليف هذه احلرك  أمسهمت نصزك املالئك   مسهصم  كبرية لنظمت نصزك ألل 0957

 ا يفم لهو نففس اعرصم اعذي انتشر فةه ليصء اعكوعري 0957قصةوهتص املرنون  ي         "كوعريا" يف نصم 
 مصر لهبذا اعصود تكتب نصزك يف مقصع  هلص:

كنت امسع املذیع یرة  نود املوتى يصعويصء یومةص فةمص يةغ اعرود ثالث مئ  تأثرت تأثرا شویوا 
لنظمت قصةوة ننواهنص "اعكوعريا" جرةتهص م  شرر اعشطری  يف ريصنةصت أن مل ختىن اعذاكرة ألن 

ترة ال  حسصس فةهص. لكنت أحس أنين أریو أن أنظ  اعقصةوة مل ترجبين لالحت يل يصردة فص
قصةوة تالئ  نود املوتى يصعويصء تررب ن  شروري تربريا كصمال، لأخذت اعقة  لكتبت نةى 
اعقصةوة "فصشة ". ليرو أیصم أنة  املذیع  ن نود املوتى يف مصر يةغ مست مئ  يف اعةوم فصنففرةت 

 وة آمل أن تكون أفضل م  اعقصةوة اعسصيق انففرصال شویوا لقررت أن أصف انففرصيل يف قصة
لعست أتذكر اآلن اعوزن اعذي اختذته هلص، لقو یكون اعوزن ااخففةف يف ريصنةصت لعكنين ننومص 
انتهةت منهص شررت أهنص ال تقل  خففصقص ن  اعقصةوة اعسصيق  ألن  حسصمسي مص زال متأججص لمل 

 أنرب ننه قط.
ن نود املوتى يةغ أعففص يف اعةوم اعواحو لننو م أمسرت املذیع یقول  27/02/0957ليف 

هذا كوت ايكي لقففزت م  اعسریر لتنصلعت ألراقص لقةمص لغصدرت يةتنص اعذي یكون مةةئص يصحلری  
لاألصوات لجلأت ينصی  كصنت تبين  ىل جوار يةتنص فصروت  ىل مسطحهص لجةست نةى دك  فةه 

يوأت هكذا "مسك  اعةةل" لتقول يف مكصن آخر" لرحت أنظ  قصةويت املررلف  ي       "اعكوعريا" ل 
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 نه قو الحظ اعشرر اإلجنةةزي فوجو أن "اعضري " تقصيل "اعتففرةة " لاعسطر أل اعبةت ننوه  
خيتةف نود تففصنةةه. فجرب ذعك، لامسترمل األحبر ذات اعتففصنةل اعكصمة ، نةى أن خيتةف نود 

 (.018م:0952اعتففصنةل م  يةت  ىل آخر)املالئك ،
مقصل هلص حول" اعررلض لاعشرر احلر"قصعت نصزك عقو تطور اعشكل يف اعشرر اعرريب  ليف

حبةث مل یرو اعررلض اعقومي یكففةنص عنقو األشكصل اجلویوة اعيت ُتت اعةوم، ليصت ضرلریص أن 
یطور اعررلض نففسه عةواجه اعشرر، لأنه عطبةري ُتصمص أن تظهر األمنصط ألال مث ترقبهص اعقوانو 

اعففصمسو منهص، لهذا ألن "اعنمط" خةق توفع يه طبةر  فنصن تةهمه رلح اعرصر لأمص  یقصس هبص
اعقوانو فهي جمرد امستقراء لاع". لكمص كصن م  املتوقع فصن جتري  اعشرر احلر نظري أي حمصلع  
عةتجویو قويةت مبرصرض  شویوة عوى اعنقصد م  مؤیوي اعشرر اعكالمسةكي فوجهوا نقوا الذنص 

ري  اجلویوة مؤكوی  اهنص يون  دفرت يصجلةل اعنصشئ  ىل اعضالل يتبين حرك  خصرج   ىل هذه اعتج
ن  األلزان اعررية  اعتقةةوی  فقصل يرضه  " ن اعشبصب موعع يصألغراب لاعشذلذ "لقصل اآلخرلن 
" ن اجلةل اجلویو كسول یضةق يصجلهو لال یصرب نةى متصنب اعشطری  لأهوال اعقصفة  املوحوة 

اعسهوع  "،لرأت مجصن  أخرى  ن احلرك  مبجمةهص منقوع  ن  اعشرر األلريب لال نالق   فتةجأ  ىل
 (.45م:0922هلص يصعشرر اعرريب)املالئك ،

عقو كصنت نصزك املالئك  أدیب  لشصنرة لقو قضت حةصهتص كةهص خصدم  عةمررف  لاعرةوم 
ی  تب لأصورت دلال لاآلداب لكصنت توریسهص يف جصمرصت نویوة لقصمت نصزك يتأعةف نوة ك

 (:229-228م:2222شرری  نویوة لتففصصةةهص كصعتصيل)اعشةخ،
 :نصشق  اعةةل 
   م لاعتزمت فةه قوانو 0957أخرجت نصزك املالئك  دیواهنص األلل "نصشق  اعةةل" نصم

(. لیض  2م:0928ااخةةل ي  أمحو لدارت غصعبة  اعقصصئو فةه نةى نواطففهص لمآمسةهص)املالئك ،
 نةى اعطریق  احلویث  لاثنتصن مرتمجتصن. 8نةى اعطریق  اعقومي  ل 29قصصئو منهص  19هذا اعویوان 
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 لرمصد: شظصیص 
م مبقوم  عةشصنرة، شرحت فةهص 0959هو اعویوان اعشرري اعثصين لظهرت طبرته األلىل مسن   

فكرهتص ن  قصعب اعشرر احلر، مسمة  مست قصصئو يف اعویوان لحتقق مففهوم هذا اعقصعب 
فقو أطةقت فةه دنوة اعشرر احلر اعيت صصدفت يف اعرصمل اعرريب  (228م:2222اجلویو)اعسكوت،

 (.002-000م:2222ذهال)صویقي،جتصليص م
  : قرارة املوج 

م، لهي أكثر اعتصصقص يقضصیص املرأة لانشوادا هلص، كمص يف 0947صورت ن  دار اآلداب مسن  
 (. 485م:2222قصصئو "مرثة  امرأة ال قةم  هلص" ل"غسال عةرصر" لغريهص)اعسكوت،

  :شجرة اعقمر 
م يف دار اعرة  عةمالیني )نففس 0928لهو جممونتهص اعشرری  اعراير  صور يف مسن  

 (. 484املصور:
 :مأمسصة احلةصة لأغنة  اإلنسصن 
 م ن  دار اعرودة يبريلت. 0972صور هذا اعویوان يف مسن  
  :یغري أعوانه اعبحر 

 م يف اعكویت.0977ظهر هذا اعویوان مسن  
 :عةصالة لاعثورة 
 (.484م ن  دار اعرة  عةمالیني )نففس املصور:0978ن مسن  ظهر هذا اعویوا 
  م األلىل يرنوان "اعشةخ اعريةع" لهي ترمج  0942ترمجت نصزك املالئك  قصةوتني نصم

ن  اعشصنر اعففرنسي "يرلمسبري يال نشمني" لتقع يف مسبر  مقصطع لتبةغ ثالث  لمخسني يةتص م  
لك"   عقصةوتني عةشصنر اإلجنةةزي "رليرت ير اعشرر احلر. لتضم  دیواهنص "شجرة اعقمر" ترمج

األلىل يرنوان "لعكنهص مستكون األخرية" لهي م  اعشرر احلر لتقع يف مقطرني لتبةغ أيةصهتص مست  
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نشر يةتص م  اعبحر املتقصرب، لاعثصنة  قصةوة "أمسففصر" تقع يف أرير  مقصطع شرری  صغرية لهي 
 (.http://www.asharqalawsat.com) يثمصنة  أيةصت م  حبر اعرجز املشطور

 كمص نشرت عنصزك املالئك  م  اآلثصر اعنثری  اعتصعة :
 :قضصیص اعشرر املرصصر 
م صور ألل كتصب هلص يف اعنقو األديب هو "قضصیص اعشرر املرصصر" لقو درمست 0922يف نصم  

فةه اعشرر احلر درامس  خصص  مففصة ، للضرت عه نرلضص كصمال انتمصدا نةى مررفتهص يصعررلض 
 (.22م:2227لنةى قوة مسرهص اعشرري، لنةى كثرة قراءاهتص عشرر اعزمالء م  اعشرراء)االحتصد،

   م.0924لاعشرف  احلمراء اعصومر 
 م.0975اعتجزیئة  يف الجمتمع اعرريب: لهي درامس  يف نة  االجتمصع نشرت نصم 
  م.0991مسةكوعوجةص اعشرر 
 م 0997لصور هلص يف اعقصهرة جممون  قصصة  ننواهنص "اعشمس اعيت لراء اعقم "نصم

 )املالئك : لیكةبةویص(.
 األدباء عنها: أقوال 
  قت اعذي نرو اعشصنرة اعكبرية اعسةوة نصزك املالئك  م  أشهر یقول خضر اعويل: "يف اعو

اعشوانر يف اعرراق لاعوط  اعرريب، لم  رلاد اعشرر احلر يل اعرائوة األلىل عه يف اعقطر م  خالل 
م.فهي مررلف  يصعتزامهص اعففكري لاعرقصئوي 0957قصةوهتص املشهورة "اعكوعريا" اعيت كتبتهص نصم 

 نصمسبصت اعقومة  لاعوطنة  يف اعرراق لأقطصر اعوط  اعرريب لعك  اعذي حيز يفلاعبةبل اعغریو يف امل
اعنففس ان تكون هذه األیصم يف حصع  صحة  خصص  لال منةك غري اعونصء هلص يصعصح  لاعسالم  

 .ُتوز(8م:0990عترود  ىل نرینهص يف اعرطصء املتجود")جریوة اجلمهور،
  یقول يولي طبصن : " ن شرر نصزك يف جممونتهص األلىل "نصشق  اعةةل" صورة نففسهص

رمستهص يف هذه اعقواعب اعشرری  فإذا قةنص أن نصزك تتةقى احلةصة يتجه  غریب فذعك مص تقرأه يف 
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أكثر قصصئو هذا اعویوان لال تزال تنتقل يني قصصئو اعویوان فإذا أنت ال تكصد جتصلز هذه اعوائرة 
يت رمستهص نصزك عنففسهص لصورهص اعشرر يف هذه اعصورة احلصعك  اعقصُت  اعيت اتشحت اع

 (72م:0974هبص")طبصن ،
  یقول  یةةص أيو مصضي: " نه یبول عنص م  يرض ترصيريهص م  اعرلح اعسصری  يف شررهص "كصن

ةى أن ن احلویث ن  نصشق  اعةةل"،  هنص متأثرة يشرراء اعكآي  مثل اعشصنر "كةتس" اإلجنةةزي
يرانتهص ظصهرة يف اعطریق  اعيت انتهجتهص. لعرل هذه اعطریق  أكثر موافق  عنففسةتهص لمزاجهص 
لظرلفهص، فففي كل صففحصت اعویوان لهي تبةغ املئ  لاألريرني ال جتو يسم  رجصء، لال تسمع 

قت ةترجةع أمل يل شكوى مریرة لنغم  طصغة  احلةصة لنةى اعبشر لنةى ذاهتص أخريا. فهي قو خ
عذاهتص نصملص م  أمل للجوت فةه عذاذة لعكنهص ملص تطةرت ملص حوهلص للجوت اعنصس غري شصنری  
يأن عذعك اعرصمل لجودا توعو يف نففسهص االحتقصر هل ، ألهن  ال یشررلن شرورهص لال یرلن فةه مص 

 م(.   22/0/0958ترى")جریوة اعسمري:
 عظصهری  اعبةصيت اعذي یهت  يصحلقصئق ا یقول دكتور  حسصن نبصس: "لهي )نصزك( هنص تففوق

ليصعطبع  -نففسة احلقصئق اعبصطنة  لاع –أل ااخصرجة  لیتنصمسى يف غمرة تسجةةه األمني هلذه احلقصئق 
فإن امستةطصن نصزك اعذي تففرغت عه يرو أن ايتروت ن  الجمتمع ل حيصءاته مسصنوهص كثريا نةى 

 ىل "عغته اعزم " ل"ثالث مرات المي"  لكمثصل نشري -اعترمق كأي شرر ذات كأي شرر قوقع
فمص ذا مستجو؟ مستجو أن نصزك تغو  كثريا يف حقصئق اعنففس لتستغل  حيصء اهلصجس يإفراط مص 

 اعقوقع لهي يف ذعك تقف مع كوعريدج حبنصن"-دامت تولر يف فةك اعذات
 (.072م:0925)اعوی ،
 رشری  ص يف اعقرن اعیقول مصرلن نبود: "هذه خنسصء جویوة لعكنهص مثقفف  تطةع نةةن

يویوان شرر یولر حول موضوع لاحو "كصن یصود حبث دیواهنص نصشق  اعةةل" لهو اعویوان اعبكر  
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كویوان خنسصء اعزم  اعغصير تةك ذليت شررهص دمونص نةى أخویهص لهذه امستحصعت نواطففهص 
 شررا حزینص كئةبص یصح فةه مص قصل اعففرددي مومسة  "أخرب اعقةب فهنصك اعشرر".

 ول مسةمى خضراء اجلةوشي:"ال شك أن جتري  نصزك اعشرری  لاعولر اعذي عربته يف تق
جمصل اعنقو اعشرري يف مطةع احلرك  اعشرری  احلویث  مهوا هلص عكي تتبوأ مسریرص أكرب مركز أديب يف 
تةك اعففرتة لهو أنظ  مستوى أديب لصةت  عةه امرأة نرية  حىت ذعك اعوقت، عقو يرزت  ىل 

قصئوة رائوة يف احلقةني اعشرري لاعنقوي لمحل امسهص يف فرتة اعتجریب احلصد يف  مةوان األدب
اعشرر اعرريب رن  مسحری  لنةقص يصهرا يف اعرصمل اعرريب كةه. لهذا  جنصز ال یستطةع أحو أن یأخذه 

 (.88م:2222منهص")صویقي،
 نتةج  املقصع :

لعوت اعشصنرة نصزك املالئك  يف يغواد لترنرنت يف يةت نة  لأدب فرتيبت نةى اعون   
لهةبت هلص أمسبصب اعثقصف . لمص أن أكمةت درامستهص اعثصنوی  حىت انتقةت  ىل دار املرةمني مث 
 توجهت  ىل اعوالیصت املتحوة األمریكة  عالمستزادة م  مرني اعةغ  اإلجنةةزی  لآداهبص يصإلضصف   ىل
آداب اعةغ  اعررية  اعيت أجةزت فةهص. نمةت أمستصذة مسصنوة يف كةة  اعرتية  يف جصمر  يصرة لجتةو 
اعةغ  اإلجنةةزی  لاعففرنسة  لاألملصنة  لاعالتةنة . كصنت موعر   ىل اعشرر منذ صغرهص حىت نظمت ألل 

ی  منهص: نصشق  رر قصةوة يف اعسن  اعسصير  م  نمرهص ليرو ذعك نشرت كثرية م  الجممونصهتص اعش
اعةةل، شظصیص لرمصد، قرارة املوج ، شجرة اعقمر لغريهص. لأیضص أعففت يرض اعكتب مثل قضصیص 
اعشرر احلویث، مسةكوعوجة  اعشرر، اعصومر  لاعشرف  احلمراء لغريهص. لترترب نصزك ألل م  كتب 

 تةصرهص حىت توفةتم يف نزع  يصخ0992م لأخريا أقصمت يف اعقصهرة منذ 0957اعقصةوة احلرة مسن  
نصمص يرو أن أصةبت هببوط حصد يف اعولرة اعوموی  لمت دفنهص  81م، لكصن نمرهص 2227نصم 

مبقربة اعرصئة  ااخصص  يغرب اعقصهرة. ليرو موهتص أعففت كتبص لرمسصئال نویوة ننهص لأیضص أصبح 
 األديصء لاعنقصد لاعكتصب يآرائه  اعقةم  ن  هذه األدیب  اعففض  لن  شررهص. 
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