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 موـــمـــاله   اد  ـــص  ــح                                           :صـــنـــال     

 

.(ف بتصر)  وما بعدها  161، ص 1791، 1دار العودة، بيروت، ط  - 2، المجلد "ديوان نازك المالئكة: "نازك المالئكة  

 

  حرك  الشعر العربي المعاصرتعتبر من مؤتستسي شاعرة وناقدة عراقي ،  (9002-3291)نازك المالئك   : رةــــالشاع    

 ".قضايا الشعر المعاصر"وكتاب نقدي " شجرة القمر"، "قرارة الموج "، "شظايا ورماد: "، لها عدة دواوين منهاوروادها

  .زنــــحال: وىـــالج – ضاءـقـان: انصرام –اليانع: قـالوري –ْشرقالم  : النضير   :شروح مساعدة   

وة: اختفت في أعماقنا ـ  الهوى: جّنت                             .الحفرة العميق : ج ه 
 

 

3 
ى األرض ــــــدنا إلــــُع

 الـــطــــريـــْقان وكـــ
 الطـــريــَقـــنــا األوَّ

والـُجــهــــد لـــم 
ــن ُيـــبـــــِق لــنـا م

 بــريـــْق
خـــلَّـــَفـــُه األمـــس 

 ـــْقـالـنـضــيــُر الــوريــ
ؤى عــــبـــَر الـــرُّ

 ُمـــْشــــَعـــــال
* * * 

2 
ـــفــْيــنا وأْل ُعــــْدنـا

 بــى والــُحــقــــوْلالــــرُُّ
 ـــنــاهاــــرْكَت كـــــمــا

والـــنـــاُس مــا زالــــوا 
ـُـــن  ــــزرعــــوْني ـاـه

ــــدوَن ويــْحـــص
 الــُهـــمــــوْم

الـــشـــمــُس َتـــدري 
 أّنــهــــم يــغــِمـــسوْن

ي ذنـــوَبـــهــــْم فـــ
ـــُلــــمـــات ُظ

 الـــقـــــروْن
ويـــرُمـــقـــــوَن 

3 
وَنــْحــــُن مـــا ِزْلـــنــــا 

 ـــاَكــــما ُكــــنَّ
ـئــــك أولـــ

 الـــَحــــــْمـــــَقى
اللــــيـــــل 

َيـــْمــــضــــي 
 ســـاِخــــرًا مـــنَّـــا

والـــفــجــــُر َيـــــْرِوي 
 للـــــدَُّجى أنَّــا

نـــشــــــَرُب مـــا 
 ُنــــْســـــَقــــى

* * * 
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 ه  ـــــلـــراحـــــِة الـــلــــافـــقـــي الــــِس فــــوأم  

 ن  ــــريــــائـــســـع الــــا مـــرنــــــسِ 

 هـــلـــافــقــا الــنـــت  بِ ــــا أرســدمـــنــــوع

 ن  ـــيـــنــس  ــرام الـــصِ ــان   د  ـــعــب

ىــطـواننا ــت  ـبـــيـــا خ  ـنـــت  بِ ـن  ـــج    و 

 والـــــأم  ـــان م  ـــا كـــم  

ه   نا عِ ــــو  ء  األســـد  ىـــوالج   ىــــب   و 

بى والــــــف  الـــــــــل  ــــذه خ  ــــهــــف ىـــــه  ــرُّ  و 

ـتـــعـــــق  ــــب   ـ   ىـــــــــا األ ول  ــــنـ
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 :اكـــتب موضوعــــا إنشائيا متكامال تحلل فيه النص تحليال أدبيا مسترشدا بما يأتي

 وضع النص في تسياقه التاريخي واألدبي. 

 دتسي وعنوانهبناء فرضي  لقراءة النص انطالقا من شكله الهن. 

 تحديد مضمون المقاطع الشعري  في النص. 

  تحليل النص من خالل المكونات اآلتي : 

 مع إبراز ( حقل اليأس، وحقل األمل )األلفاظ والعبارت الدال  على :معجم النص

 .العالق  القائم  بين الحقلين 

 ووظيفتها الشعري  الصور. 

   البني  اإليقاعي.  

 األتسلوباللغ  و. 

 تائج التحليل وتمحيص فرضي  القراءةتركيب ن. 

  إثبات مدى تمثيل النص للتيار األدبي الذي ينتمي  إليه. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


