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  ر نزار قباين والنث
  رثاء ولده توفيق منوذجا
  سهيل حممد خصاونه. د

  بطاقات تعريف
  :نزار قباين

ن، يف حي مئذنة الشحم، ويف بيت دمشقي،  حتت شجرة يامسي
 /٣ /٢١ يف قباين نزاروحبضور جمموعة من احلمائم والسنونو والقطط، ولد 

  .الصيف أيام يف دمشق مساء بلون عيونه وجاءت ،١٩٢٣
 حالته جبانب أيضا سجلها عاشق، عبارة نزار سجل املهنة، جبانب

  .عشق ليسانس على حاصل وهو االجتماعية،
 .الشعر بسبب  ))قلبية ذحبة (( عبارة دون الفارقة، العالمات خانة يف
 األرض؛ من رب تقت أن ختاف واحمليط اخلليج ن بي مسافرة غمامة يف يقيم ونزار

  .الصدق بتهمة القبض يهاعل يلقى ال حىت
 نقطة أول من اللغة إشعال على - األربعينيات منذ - قباين نزار يعمل

 ومن البحر، إىل البحر من املمتد الوطن يشعل وأن حرب، نقطة آخر حىت ر، حب

 األجبدية من والعشرين التاسع احلرف عن البحث دائم ونزار .القهر إىل القهر

  .)١(العربية
  :قباين نزار توفيق

 من وله ،١٩٧٣ /٨ /١٠ يف مبكرا املوت خطفه مجيل، دمشقي ر أمي

  .متوز يف القمح حقول كَلَون أشقر شعر ذو وهو سنة، وعشرون اثنتان العمر
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 املراكب، كصواري الرأس عايل كالدمعة، شفّافًا كالزرافة، طويالً كان

 حكيم كوجه هادئًا كغمامة، الرأس شامخ قدمي، روماين حمارب كرمح مديدا

  .إغريقي
 األلعاب وأحب اهللا، حدائق يف اللعب أحب ألنه املوت على توفيق أقبلَ

  .ا سعيدا حلوى كقطعة املوت فتناول السماوية،
 موت مثل األبيض، البجع موت مثل النجوم، موت مثل توفيق موت

 قرص ويطفئ النفس، خيلع مؤمل موت البلورية، أوانيها يف امللونة األمساك

  .)٢(الشمس
  :مقدمـة

ر عجلة  ن، ما تسي املوت واحلياة أمران متالزمان، وإن كانا نقيضي
الوجود، وعليهما تقوم دنيا املخلوقات، ولوال املوت ملا كان للحياة قيمة، 
فإذا صح أنَّ ما ال حييا ال ميوت، فإن من املؤكَّد أن ما ال ميوت ال حييا، وإذا 

ذبل أبدا، فما ذلك إال ألن احلياة األبدية كان من شأن الزهرة الصناعية أال ت
  .)٣(اليت تتمتع ا هي مبثابة موت أبدي

إذًا، فاملوت عنصر مهم جدا من عناصر تكوين حياتنا، إذ يعطينا 
ن ما هو كائن، وما ينبغي أن يكون، فهو ضروري البد من  توترا مستمرا، بي

ونستوعبها، ولذلك فاحلياة وجوده، والبد من فهمه واستيعابه؛ لنفهم احلياة 
  .)٤(نفسها عملية موت

إن صرخة امليالد األوىل، هي اإلعالن األول للحياة، وبالوقت ذاته 
:  الشاعر)) ريلكه((رة الشروع يف طريق املوت والفناء، يقول  هي تأشي

ي ناضج للموت منذ والدته، وهو معرض للسقوط دائما،  اإلنسان كائن زمن
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رون زواالً،  حنن األكث: ضيف يف مرثيته التاسعة قائالًويف كل حلظة، وي
  .كالندى من العشب الباكر: ويصف خروج الروح من البدن بقوله

 يروح ما خيصنا منا  )٥(وكاحلرارة من طعام ساخن
ي تسوقنا إىل  ومع أننا أعوان احلتوف على أنفسنا، وأنفسنا هي الت

فإنه ال رجاء لنا بالبقاء والدوام، ومع ، )٦(رد املوت والفناء، كما يقول املب
ر مصدق ذلك،  هذا يبقى اإلنسان يواجه املوت مفجوعا مرعوبا، كأنه غي

  .ألن هذه احلقيقة مرفوضة عقالً وعاطفة
، ١٩٧٣ر نزار قباين عام  عندما مات توفيق قباين ابن الشاعر الكبي

 لكنه انعطف حنو واجه نزار املوت بالشعر، وهو سالحه التقليدي املعتاد،
ن هو أنسب وسيلة لالتصال مع اآلخرين،  ر كما يرى طه حسي ر، فالنث النث

فكتب أربع مقاالت من ذوب مهجته وأمل روحه امللسوعة . )٧(وتنظيم األفكار
كان ولدي فصار ولدكم، وعن موت البجع واألطفال، : معنونة على التوايل

  .رق بنار الشعر؟ وعيد ميالد جرح وهل احت
ي أشعلت الرغبة يف نفسي للشروع يف كتابة  وهذه املقاالت هي الت

ر، يدفع إىل الولوع به، مبا حيويه  هذا البحث، إذ كل ما يكتبه نزار قباين مثي
  .من صدق وحيوية، تكاد تنفجر من ثنايا احلروف

ونزار إذ يعمد للكتابة عن ابنه توفيق، فإمنا يستعمل أفضل طريقة 
ن  حيرق البخور وخشب الصندل، ولن يستعمل فناجيالستحضاره، فهو لن 

القهوة، ولن يلجأ إىل وسطاء؛ ألنه ال يؤمن بالطرق البدائية القدمية، فمادام 
توفيق موجودا يف حروف األجبدية، وما دام قادرا على رؤيته ومساعه كلما 
فتح غطاء القلم، فسيواصل الكتابة، فهي الوسيلة الفضلى يف استحضاره، 
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كلما كتب مسع خطا صوت توفيق على الورق، كما يركض أرنب ألنه 
  .)٨(ن سنابل القمح بري بي

ر فإن لديه شيئًا يريد أن يقوله، ومن  إن من يكتب النث: )) غوته((يقول 
را، ويعلِّق صالح فضل  ليس لديه شيء يقوله، فإنه ال يستطيع أن يكتب نث

 إىل شيء سوى التوصيل، ولذلك ر ال يهدف إن النث: على ذلك مؤيدا قائالً
، فلماذا خرج نزار من )٩(من الضروري أن يقول شيئًا، وذلك بعكس الشعر

  .ر؟ ر إن صح التعبي ضيق الشعر إىل سعة النث
  :ر ن الشعر والنث بي

ر، لكن  ر النث ر من تأثي ر واضح يف النفس أكب للشعر بوجٍه عام تأثي
ر ظل الشعر  و سليمان املنطقي، ويف النثر كما يقول أب يبقى يف الشعر ظل النث

  .)١٠(ولوال ذلك ملا حال وطاب
ويذهب أبو حيان التوحيدي إىل أن أحسن الكالم هو ما رق لفظه، 

ر كأنه نظم، دون قصر  ر، ونث ن نظم كأنه نث ولطف معناه، وقامت صورته بي
  .)١١(ذلك على شكل بعينه

ألنه شعر، بل إن كولردج ر  إذًا فليس للشعر فضيلة مطلقة على النث
ري، ولكن االختالف  يرى أن القصيدة الشعرية حتتوي عناصر التأليف النث

، وليس الوزن يف الشعر يصنع )١٢(بينهما يف ضم العناصر بعضها إىل بعض
الشعر كما قد يظن، فألفية ابن مالك يف النحو، ال ميكن عدها شعرا، وإن 

  !!صامت وصلَّت وزعمت أا شعر
 رفض أرسطو من قبل متييز الشعر عن النثر على أساس الوزن لقد

فقط، فلئن صيغت أقوال املؤرخ هريودتس يف أوزان فإا تظل تارخيًا، أما 
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حماورات سقراط فهي شعر، أو هي أقرب للشعر، مع أا نثر، ويعلِّق الناقد 
 إن أرسطو كاد يلغي دور الوزن يف: ، على رأي أرسطو بقوله))بوتشر((

زه على اخلصائص التخييلية؛ وذلك ألن للخصائص التخييلية  الشعر بتركي
ر، حىت إن األمر وصل باملتكلمني  دورا مهما يف نقل التأثر، وسريان التأثي

ر ، أن يقولوا عند مساعهم قصيدة مجيلة، إا  الذين مههم اإلقناع والتأثي
ي للشاعر أن  رطاجنتصلح أن تكون خطبة بليغة، ومن هنا، أباح حازم الق

  .)١٤(خيطب يف شعره، وللخطيب أن يشعر يف خطبته
ر يف شعره؟  ره ونث فهل أخذ نزار قباين الشاعر ذا املباح، فشعر يف نث

  ر؟ وكيف ينظر نزار إىل النث
حقا، إنه ليخطر بالبال هذا السؤال، خصوصا يف حضرة شاعر حبجم 

ر امتحان للشاعر، بل فضيحته  النث: ائالًنزار، ولكن نزارا نفسه يبادرنا أوالً ق
را مجيالً، ولكن ما يرضي غروري،  رى، وقليل من الشعراء من كتبوا نث الكب

وعن  .)١٥(ري، حىت عده بعضهم أفضل من شعري هو محاس الناس لنث
رجمة أسبوعيا، وهو أمر يوحي بالتناقض  رية، ومقاالته الصحفية املب كتابته النث

  :رجمة، أجاب ب الشعر، وافتعال الكتابة املبن انسيا بي
ري عن الشعر؟ إن مقااليت األسبوعية، حتمل  ي أختلى يف نث من قال إنن

ي ال أكتب مقاالت  إنن... رة كل زخم الشعر، وكل أسراره التكنيكية الصغي
  .)١٦(صحافية، وإمنا أكتب قصائد صحافية

ما أكتب، تسقط احلدود عند: ويضيف نزار قباين يف مناسبة أخرى قائالً
ري السياسي ال أستطيع إال أن أكون شاعرا،  ي يف نث ر، إنن ن النث ن الشعر وبي بي

ر قادر على  ر على خماطرها، لشعوري أن الشعر وحده غي ولقد خضت جتربة النث
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  .)١٧(اللحاق بقطار التحوالت السياسية الذي يشق األرض العربية
س مقصورا على النواحي السياسية، إن قطار التحوالت العربية لي

ر من األحيان إىل  فالتحوالت يف حياة اإلنسان خاصها وعامها حتتاج يف كثي
ر لكن بشرط أن تكتب بانفعال،  رجل عن قطار الشعر، وامتطاء صهوة النث الت

ألن االنفعال أمل مهم جدا يف كل صور الكتابة وأشكاهلا، لكن ماهو أهم من 
َّزا النفعالك، وكل الذين   أن تقدم عرضا ممي-كما يقول نزار -هذا املهم 

  .)١٨(لفتوا نظر الدنيا، هم من عرضوا عواملهم الداخلية بطريقة متفردة استثنائية
ر اللغة، فهي املسؤولة عن حتقيق هذا العرض  كل هذا ال جيري إال عب

، فهي مثل بصمة َّز االستثنائي، ألن خصوصية الكاتب تتجلى من خالهلا املمي
وعلى الكاتب لكي حيافظ على . ن، أو طول القامة األصابع، أو لون العيني

خصوصيته اللغوية، أن يكون دائم العناية ا، فهي مثل النبات، ومثل 
ن  اإلنسان، حباجة دائمة إىل وية، وفتح أبواب، وهي حباجة إىل أوكسجي

  .)١٩(يومي، وإال اختنقت بثنائي أكسيد الكربون
  :الكتابة عند نزار

 ،)٢٠(األداء اللغوي هو شطر الوجدان، وجمسد املشاعر: يقول رجاء عيد
ر، وما  والفن يف جوهره الصحيح تنفيس عن املشاعر، لكنه تنفيس منشط مثي

  .)٢١(الفن من ثَم إال الوجدان متخذًا شكالً جديدا
يض النقل، يقول نزار قباين الكتابة احلقيقية هي نقيض النسخ، ونق

وهلذا، نبه نزار إىل أن ما كتبه . )٢٢(ونقيض احملاكاة الزنكوغرافية أو الطباعية
  .)٢٣(ي كان اختصارا لنبضه ونفسه وجهازه العصب

وليست اللغة إشارة ثابتة للداللة، فلو هي هكذا، لكانت خربة 
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متصدعة، ولكي نتجاوز هيمنة الداللة وسيطرا، فالبد من اإلبداع كما 
  .)٢٤(قول الغذاميي

ر الدهشة، ملّا كانت  إنَّ الكتابة عند نزار هي الكتابة اليت تبقى تثي
ر محاسة الناس وخياهلم، فإن على الكاتب أن حيافظ  الدهشة تصبح عادة ال تثي

على جتدده بتحريك طفولة الناس وإلقائهم يف حبر االنبهار واملفاجآت، حىت ال 
تب آخر حيقِّق هلم كل ما جيعلهم يرتبطون به، يبدأ اآلخرون بالبحث عن كا

  .)٢٥(ويالحقونه باستمرار
، بل هو قيمة، )) موضة((وليس هذا اجلديد كما يقول روالن بارت، 

وكل لغة تصبح قدمية عندما تتكرر، والبد من اهلروب إىل األمام لإلفالت 
  .)٢٦(ر املقولب من التعبي

را بأدوات  ه، وهو يبدو خبيإنَّ نزارا ليعي كل هذا، وحيس مبا حول
إننا ال نكتب كما جيب أن : الكتابة طبيبا، يقول مشخصا طريقته يف الكتابة

تكون الكتابة، بل حنن منارس جمموعة من العادات الكتابية، كما أننا ال نقول 
ويواصل حملِّالً سبب وجعنا الفكري، وإصابة بالغتنا بفقر . الشعر وإمنا نتذكر

ن ذاكرتنا ميكانيكية، وهي أشبه بعملية تعليب لألشياء، وكما الدم، إىل أ
  .)٢٧(تعلَّب اللحوم واألمساك بدرجات حرارة منخفضة

رح نزار علينا أن نذهب  ي عن املعلَّبات أو امدات، يقت ولكي نستغن
دائما إىل البحر، فهو مثالً جيلس دائما على حافة الورقة ينتظر أمساكًا 

مساكًا خمتلفة األلوان واألحجام، وهو ال يلتفت إىل ما جديدة، فيصطاد أ
، وهلذا فهو )٢٨(يصطاده ويضعه يف سلته، ألنه فقد عنصر الدهشة واإلثارة

دائم البحث عن اجلديد، متواصل التفتيش عن اإلبداع، مولع بالبحث عن 



  
٦٠٤  )٣(اجلزء ) ٨٠( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

  .)٢٩(ألوف اجلمل الشعرية العذراء اليت تنتظر من يكتبها
بداعي، هو النص املتوثِّب املتحرك الذي يبدو إنَّ النص األديب اإل

بصورة خمتلفة من أي زواياه نظرت إليه، إنه كما يقول روالن بارت قائمة 
  .)٣٠(ران اللغة فيه نار تتقد، وأضواء تتقاطع، وخطوط تسبح مفتوحة من ني

وهلذا تم البالغة احلديثة جبعل عامل الشعور والعواطف ميداا، وإنَّ 
  .)٣١(بالغة والشعر هو االحنراف واالبتعاد عن املعياريةما جيمع ال

الكالم أو الكتابة ترتكز إما على صورة : يقول صبحي البستاين
ر أو  ر املعياري فيكون النث ويكون الشعر، أو الكتابة الفنية، وإما على التعبي

ابة ر، أو كت الكتابة العلمية، فهناك شعر وصورة، أو كتابة فنية وصورة، أو نث
من األفضل أن ختلق : والكتابة الفنية هدفها اإلحياء، يقول عزرا باوند. علمية

، إن )٣٢(صورة واحدة إحيائية يف حياتك، على أن تكتب مؤلَّفات ضخمة
نزارا ليؤمن أن الكلمة هي أول حماولة للرسم وهي أول جتربة صوتية عندما 

راع الشمع، وهي  كان العامل مسكونا بالصمت، وهي أول جنمة قبل اخت
ريد واألقمار الصناعية، وإنَّ الكتاب املقدس قد  أول وسيلة اتصال قبل الب

  .)٣٣(يف البدء كانت الكلمة: جاء بشعار
  :مقاالت نزار قباين يف رثاء ولده توفيق

كما ذكرت سابقًا، كتب نزار قباين أربع مقاالت متتابعة، يف رثاء 
 مقالة ومقالة من الثالث اُألول وجاءت ن كل ولده، وفَصلَ أسبوع واحد بي

الرابعة بعد مرور سنة، وهي مقاالت تتيح رصد حالة الشاعر النفسية، 
  .)٣٤(ي طرأت عليها رات الت ومالحظة درجة حرارته العاطفية، والتغي
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  :املقالـة األوىل
/ ٩/ ٣ومذيلة بتاريخ ) كان ولدي فصار ولدكم: (وهي بعنوان

يف العاشر من : زار موت ولده توفيق زمانا ومكانا بقولهوفيها يعلن ن١٩٧٣
ي توفيق يف لندن، وذا يكون نزار قد ملك وعيه للكتابة بعد  آب مات ابن

 -٨/ ١٠ن  مرور حوايل أربعة وعشرين يوما من موت ولده، وهي املسافة بي
٩/ ٣.  

  يبدو نزار، على فجيعته- واحلدث مازال ساخنا -ويف هذه املقالة 
املؤملة، مستأنسا مبا شاهده من مشاركة العرب عموما لـه يف أحزانه 

لقد : وآالمه، وهو أمر يرفع املعنويات مهما كانت الضربة موجعة، يقول
انفتحت أبواب مجيع البيوت يف العامل العريب لتوفيق حال خروجه من بيت 

  .العظيم الوطن هذا يف واألمهات اآلباء آالف له وصار ،والده
 ودفاتر الصنوبر أكواز على كتبوه لبنان، ويف سريرا، أعطوه دمشق يفف

 بغداد ويف مصاحف، من اخلليلي خان يف ما أغلى أهدوه مصر، ويف الثلج،

 الرسول أنفاس من شيء فيها بعباءة لفوه السعودية، ويف والسلوى، املن أطعموه

، موا السودان ويفا لـه قدويف بنوس،األ وخشب النحاس، بلون عروس 

 أهداه والبحرين الكويت ويف أرحيا، ن يامسي من طوقًا عنقه حول وضعوا األردن،

  .البحر أعماق يف وجدوها لؤلؤة أكرب اللؤلؤ صيادو
 يتصور كان فقد املوت جتاه فلسفته غير وأحسه، نزار رآه الذي هذا إن

 حدث، يالذ لكن ،-  يقول كما- ابنه ن وبي بينه خاصة قضية ابنه موت أن

ا اللهيب وسط يف وهو صاح لذلك تصوراته، مجيع كذَّبعجبقائالً باملوت م: 
 القبيلة، إىل االنتماء أروع ما آه، العرب، ومع العرب، ن بي املوت أروع ما
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 وبين تغلب، وبين هاشم، بين إىل ورده مغرقًا، بدويا توفيق موت أعاده فلقد

 ويقتسمون حياتك، يقتسمون الذين ؤولةواخل العمومة أبناء كل وإىل خمزوم،

 يكون أن يعدو ال إذ الغرب، يف هو كما وليس املوت، يكون فهكذا موتك،

 .اخللفية الشوارع يف ملقاة فارغة حليب زجاجة وامليت األجر، مدفوع إعالنا
 توفيق موت لـه فبدا يتصوره، كان الذي ر غي شيئًا املوت نزار رأى لقد نعم،

 وأسرعت توفيق، رى لت أعناقها رافعة دمشق مآذن فيه شاركت اأسطوري عرسا

 الورد أشجار وركضت رأسه، حتت أجنحتها بفرش األموي اجلامع محائم

  .امليت هذا لتعانق حافية دمشق غوطة يف اجلوري
 رآه؛ الذي هذا لكل رحيا مست ليبدو اجلرح، عمق على نزارا، إن

  .هيجانه من وحتد ملصابا حدة من ختفِّف للناس الناس فمشاركة
  :املقالـة الثانية

 /٩ /١٠ تاريخ وحتمل ، ))واألطفال البجع موت عن(( بعنوان وهي
 -٩ /٣ ن بي املسافة وهي واحد، أسبوع األوىل املقالة ن وبي بينها ويفصل ،١٩٧٣
 حيتفظ بنفٍَس استطاع من خالله أن - كما يبدو -نزار قباين  ومازال ٩ /١٠

 متماسكًا عن املوت، وكان لديه القدرة على أن يواجه املوت يتحدث حديثًا
 ((الذي أخذ ابنه، ويدقِّق يف مالمـحه وتقاطيعـه، فهو موجود يف قريـة 

، وقد رآه نزار يلبس معطفًا - حيث مات توفيق - مشايلَّ بريطانيا ))لوتون
لنادرة، ريطاين، جامعا األزهار ا داكنا، ويتنقل بعربته يف حقول الريف الب

مصطادا األمساك الفريدة، داعيا األطفال إىل نزهة صباحية يف غابات املنطقة، 
  .ى نداءه، واستجاب إلغراءاته راا، لقد ركب توفيق معه، ولب وعلى ضفاف حبي

إن نزارا يفلِسف موت األطفال، ولديه قدرة على القص والتخيل، 



  
٦٠٧  سهيل خصاونة.  د- ر نزار قباين والنث

 ختم مقالته مبا يوحي بأن فلقد تذكَّر بعضا من ماضيه مع توفيق، لكنه
أعصابه بدأت تفقد قدرا على التحمل، حيث وصف اإلميان باهللا بأنه حبة 

  .الفاليوم الوحيدة، اليت نلجأ إليها لنقهر مواجعنا
  :املقالـة الثالثة
/ ٩/ ١٧، مذيلةً بتاريخ )) رق بنار الشعر؟ هل احت((: وهي بعنوان

ن  ابقة أسبوع واحد، وهي املسافة بين املقالة الس ، ويفصل بينها وبي١٩٧٣
 وعنوان املقال كما هو واضح، سؤال حائر عن سبب ٩/ ١٧ إىل ٩/ ١٠

ر خفي، إذ ذهب  ي غي موت ابنه، وحيمل يف ثناياه مالمح تعب وإاك عصب
رق بنار الشعر مثل والده،  ِلتعليل موت ابنه إىل سبب وراثي، وهو أنه احت

ألحزان، وبسبٍب من أن درجة حرارة نزار مل راق وا ألن الشعر مهنة االحت
ن منذ مخس وعشرين سنة، وأن قلبه يأخذ كل دقيقة شكالً  زل عن األربعي تن

لقد وصل نزار يف هذه !! وهو ما أعطاه البنه، فهو مسؤول عن موت ولده
 درجةًَ بالغةً من التأثر واملعاناة -ن يوما من موت ابنه   بعد حنو مخسي-احلالة 
راق الداخلي، وعدم القدرة على التحمل، فبدأ مقالته معتذرا  واالحت

ز  ز األحزان هلم  للمرة الثالثة، ألنه ال جيد من يبيع خب جلمهوره عن تقدميه خب
  .ز األحزان روت ال تبيع إال خب األفراح، فكل خمابز بي

حقا، لقد وصل نزار يف هذه املقالة حالةً صعبة من املعاناة، حاول من 
هلا إلغاء حواسه اخلمس بطريقة كيماوية مستعِمالً حبات الفاليوم، كما خال

ر املاضي  حاول أن خيتم أبواب ذاكرته بالشمع األمحر، ويوصدها أمام عصافي
  .رها الشرسة ي تنقُرها مبناقي الت

ر الذكرى، وظهر  يف هذه املقالة، سقط نزار صريع االكتئاب، أسي
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لقد كان خنلة عمري، فكيف :  نسيان توفيق قائالًمنهارا، وأعلن عجزه عن
ريوم بالفاليوم،  ، وعندما استبدل الليب!يستطيع الفاليوم قطع شجر النخل؟

رشوا به ذاكرته لتنسى توفيقًا، كان توفيق خيرج  نزوالً عند رغبة األطباء؛ لي
  !.مع كل حبة كما خترج اللؤلؤة من حمارا

ي قد أصابه  املقالة بأن جهازه العصبرف نزار قباين يف هذه  لقد اعت
العطب، وأن األطباء الذين يفحصونه يتجاهلون ذلك، فهم يتعاملون معه 
ي،  كشجرة، يفحصون جذعه، وأغصانه، دون أن يتذكروا جهازه العصب

وغدد الدمع املخبوءة يف عيون الشجر، معتقدين أن األشجار ال تتوجع 
  . كما قالرها املهاجرة أول اخلريف لفراق عصافي

  :املقالـة الرابعة
 ١٩٧٤/ ٨/ ١٢، وحيمل تاريخ ))عيد ميالد جرح((:  بعنوانوهي

 مبناسبة مرور عام على موت ولده توفيق، وهي - كما هو واضح -وهو 
  .١٩٧٤/ ٨/ ١٢ و١٩٧٣/ ٨/ ١٠ن  املسافة بي

يطلُّ نزار قباين بعد عام من احلزن العارم منهوكًا معنى، قد شفّه الوجد 
 إال سنونو سوداء، تعشش على -كما يقول -وليس احلزن . ن ضناه احلنيوأ

ن، ومدخل القلب، وهلا ذاكرا القوية، على حِني الفرح عصفور  شواطئ العي
 امن زجاج، ال يلبث إِن ارتفع أن خيرمفإن قويةً، احلزن ذاكرة وألنَّ .متهش 

 وهذه ،))دشداشته(( هذهو به، يذكِّر سريره فهذا بتوفيق، يذكِّره شيء كل

 أوراق من ورقة كل مع يوميا يطلُّ توفيق وهذا سيارته، وهذه أقالمه،

  .))الرزنامة((
نزار قباين يف هذا املقال تساؤالت جديدة حول موت توفيق،  يطرح
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راضات، فهو يقدر  ن، جلأ إىل الظنون واالفت ره، وفقد اليقي فبعد أن عيل صب
ت توفيقًا، أو رمبا نطحه وعل بري فمات شهيدا أنَّ مسكةً حبريةً ابتلع

كأدونيس، بل ربما أخذته الغابة بعدما حسبته شجرة، أو أن توفيقًا سقط 
ر عميقة، وباعته إحدى القوافل لفرعون مصر، واختار الذهاب مع  يف بئ

امرأة العزيز، ويف النهاية يعلن نزار ضياع توفيق، ويعلن أوصافه، وبالوقت 
ن من عدم العثور عليه علن اعتذار احملقِّقيذاته، ي.  

ره فيها أنه شاهد ثياب توفيق  را يتلقى نزار مكاملة من عصفور خيب أخي
معلَّقة على شجرة من أشجار القمر، فتوفيق يف السماء، يف ضيافة اهللا، يلعب 
يف حدائقه، وينام يف بساتينه وهكذا خيرج نزار من ضياعه، باالستسالم إلرادة 

، وذا يعلن راحته، وطمأنينته، وهذا هو املخرج الطبيعي، فلو وكِّل الناس اهللا
  .)٣٥(ر، ومن أحب البقاء فليوطِّن نفسه على املصائب باجلزع للجؤوا إىل الصب

  :الصورة وجماالا يف مقاالت نزار
 ن بي اخلالَّقة الفاعلية مظاهر من مظهر عصفور، جابر يراها كما الصورة

  .)٣٧(أراك حىت ولدي يا تكلَّم :سقراط قال وقدميا ،)٣٦(لفكروا اللغة
 أا كما لصاحبها، اخلصوصية تتحقق خالهلا ومن مبدعة، صورة فاللغة

  .)٣٨(املرء عند والشعورية النفسية باحلاالت املثقلة والشعور احلواس لغة
 مراأ هذا وليس ر، التعبي أدوات أرقى هي الصورة أنَّ على النقاد وجيمع

 يقول كما بالصور ر تفكي عموما الفن إنَّ بل والشاعر، بالشعر حمصورا

  .)٣٩(الروسي بليسكي
ا اجلميلة الفنية الصورة وتعدا بابي الفن والعمل واإلهلام، لإلحياء واسع 

 كما قصيدة مئة نواة تكون حبيث الصور، من جمموعة يضم الذي هو الناجح
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  .)٤٠(باوند عزرا يقول
 عامل وانفساح الصورة، معىن اتساع عن مباشرا تعبريا ِّر يعب هذا ولعل

 اللغة، على وتفوقًا اللغوية، روة الث ضيق ملشكلة حال تصبح حبيث فيها، املعىن

 تعريف جاء هنا ومن ،)٤١(العقل عنه يعجز الروح تدركه ما أنَّ لفكرة وتأكيدا

  .)٤٢(للروح خالص إبداع بأا هلا ردي روفي ر روبي
 األحباث يف عاديا موضوعا ر النث يف الصورة تكون أن املعتاد ر غي من إنَّ

 ولقد .به وألصق إليه، أقرب ألا بالشعر مرتبطة وأحباثها فالصورة والدراسات،

 فسماه الشعر عناصر على املشتمل املوزون ر غي الكالم يف التقليدي النقد احتار

 والعطاء اجلميل، والفين الفين، ر والنث ري،الشع ر النث :منها عديدة أمساء

 يتوسل ال االنفعال وأن انفعالية، لغة عموما الفن لغة أنَّ من وبسبٍب .)٤٣(اجلميل

 ،)٤٤(الشعرية الصورة إطار يف تلتقي أن الصور لكل فإن بالصورة؛ بل بالكلمة
  .)٤٥(انفعال عن ر والتعبي العاطفة، :مها ن شرطي ضمن

 مل وأنه كامل، بانفعال جيري إمنا يكتبه ما كل بأن سهلنف نزار ويشهد
  .)٤٦(احلقيقة نصف الداخلية مالبسه حتت خيبئ أديب عمل أي ينشر

 عليها نطبع التصوير، أفالم مثل جدا، حساسة مادة نزار عند الكتابة إن مث

 ، ))اإلضاءة(( نراعي أن علينا لذلك والقومية، والعاطفية العائلية حياتنا تفاصيل
 فهو عنده، والنثر الشعر نعين فإننا عنده، الكتابة عن حتدثْنا وإذا .))الرؤية ومدى((

 وأينما ذهب حيثما األلوان وصندوق اخليال، ومزادة الشعر حقيبة حيمل دائما

  .للخلع قابالً رداًء وليس منه، حقيقي جزء الشعر ألنَّ حل،
 يف يقف والنثري، الشعري قباين نزار إنتاج إن :النابلسي شاكر يقول

 وهذه والتلفزي، السينمائي لإلنتاج قويا منافسا - وحده وربما - الزمان هذا
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 معينة، مواقع يف املكتوبة الكلمة علىأنَّ داللة وهي بالتأمل، جديرة ظاهرة

 املبثوثة الكلمة وجه يف وعناد بقوة الوقوف على قادرة معينة، وظروف

 واسع، نطاق على توزع والتلفزة، الفيديو برغم نزار دواوين وإنَّ واملصورة،

  .)٤٨(كهدايا وتتبادل
  :جماالت الصورة
 أنَّ على كثريون ويتفق الصورة، تشكيل يف يدخل نفسي مؤثِّر املوت

 يف جتري اليت املؤثرة الصورة البتداع تدفع اليت املواضيع أهم من واحد املوت
 كان إذا فكيف االنفعال، جذوة ينهاشراي يف وتسري العاطفة دماء عروقها

 عدسة املقالة هذه يف نزار أدار فلقد ! نزارا الشاعر وكان لشاعر، ابنا امليت

  :هي جوانب أربعة على تصويره
  متفرقة صور - وعناصره املكان صورة - توفيق صورة - املوت صورة -

  : صورة املوت-
 تشبيه إىل دفعه قد بته،مصي يف معه الناس تفاعل من نزار رآه ما أنّ واضح

 العرب عند املوت يظن كان فقد دمشق، شهدته حافل بعرس توفيق موت

 مدفوع إعالنا يكون أن ز اإلنكلي عند املوت يعدو ال إذ ز، اإلنكلي عند كاملوت

 يتفرجون وهم اخللفية، الشوارع يف ملقاة فارغة حليب زجاجة وامليت األجر،

  .ركس سي البكاديلي يف املاء ر افينو على يتفرجون كما دموعنا على
 ابنه موت تأويل على قادرا االنفعال، منضبط املقالة هذه يف نزار بدا لقد

 من ستائرها ي الت نومها غرفة إىل وأدخلته توفيقًا، خطفت امرأة فاملوت دوء،

 سحب مياه يف معه وتستحم غمام، من وخمداا غمام، وشراشفها غمام،

  .بنفسجية
 حوذي فاملوت القصة، أسلوب ر عب املوت صورة توضيح إىل نزار جلأ
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 جيرها ي الت بعربته ريطاين الب الريف حقول يف يتنقل وهو داكنا، معطفًا يلبس

 األمساك ويصطاد النادرة، األزهار جيمع احلوافر، ي ذهب العنق، طويل حصان

  .صباحية نزهة إىل األطفال ويدعو الغريبة،
 يغري خمادع املوت أنَّ ليوضح األسلوب، هذا إىل يلجأ إمنا وهو

 بعيدا فيأخذهم به، فيتعلَّقون جيمعها، ي الت الغريبة اجلميلة باألشياء األطفال

  .م ليودي
 الرفض فرصة يعطينا ال جارفًا، را املوت نزار أظهر أخرى، لقطة ويف

  .واالحتجاج
 تستمد واإلشفاق، الرفق من مسحة األطفال موت صورة على تطغى

 البجع موت مثل األطفال فموت مشفقة، رفيقة رقيقة أبوة عاطفة من روحها

 البلورية، أوانيها يف امللونة األمساك موت ومثل النجوم، موت ومثل األبيض،

 خيلع األطفال موت أنَّ كما البحر، حيتملها ال مأساة األمساك موت أنَّ علما

  .الشمس قرص ويطفئ النفس،
  : موته صور توفيق قبل-

 ومشوخ، رياء بكب املاضي يتذكر جمروح، والد  ))زهو(( الصور هذه ويف

 وعايل كالزرافة، طويالً وكان اهليئة، يوسفي مجيالً دمشقيا را أمي كان فتوفيق

 وشقائق اللوتس، أزهار تتبعه مشى إذا وكان املراكب، كصواري الرأس

 روماين حمارب رمحك حياته يف توفيق وكان الصحراء، وغزاالت النعمان،

  .إغريقي حكيم كوجه وهادئًا كغمامة، الرأس شامخ وكان قدمي،
 شفافًا كان بأنه وصفه ن حي نزار ي عين من رقراقة لتتراءى الدمعة وإن

 عن قلبه توقُّف وصف ن حي توفيق على واحلسرة اللهفة تطل كما كالدمعة،



  
٦١٣  سهيل خصاونة.  د- ر نزار قباين والنث

 من ن خطوتي بعِد على وهو الضرب، عن النورس طائر يتوقف كما العمل

 على يقف الذي لولده باهر مبستقبل حيلم كان والد حزن إنه الشمس،

  .الطب ختصص يف التخرج مشارف
  : صورة توفيق غائبا عن مكان إقامته يف بيت والده-

 :فقال باأليام، بل بالسنوات، البيت عن توفيق غياب نزار حيسب مل
 حيتفل الرزنامة، أوراق نم توفيق خروج من ليلة ن وستي ومخس ثالمثئة بعد

  .اخلاصرة يف مغروزا واخلنجر اخلد، على الدمعة تشاركه ميالده، بعيد اجلرح
  : صور املكان وعناصره وموجوداته-

 تقدمي يف اخلاصة طريقتها من تأيت الصورة أمهية إنَّ :عصفور جابر يقول

 اخلالصة الذهنية تعةامل يتجاوز الذي ر التأثي ذلك املتلَقِّي، يف رها وتأثي املعىن،

  .)٤٩(خاصة بطريقة املتلقي انفعاالت ر ليثي
 اجلمود عنه فك حبيث جديدا، وجها هنا الواقع قباين نزار أعطى فلقد

 وما وجدانه، عليه وأسقط الالهبة واملشاعر احلارة الدماء فيه وأدار وحركه

 فها اجلمال؛ب واإلحساس الدهشة كوامن فينا فأثار عواطف، من ذاته يف يدور

 صاعد وهو توفيقًا ابنه رى لت أعناقها ترفع السامقة الدمشقية املساجد مآذن هي

 والعطف ركة والب الرمحة من مسحة تعلوها رائعة، دينية صورة إا السماء، إىل

  .املسجد رمزية من ورثتها اإلهلي، واحلنان
 جنحتهاأ تفرش األموي املسجد محائم صور ن حي أيضا نزار أبدع لقد

 صورة إا وصفاء، ولطف وهدوء رقة بكل امليت ابنه رأس حتت البيضاء

 األموي، اجلامع رمزية من املستمدة واألصالة والوداعة، والطهر، باحلنو رعة مت

  .ومحائمه



  
٦١٤  )٣(اجلزء ) ٨٠( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

 ينتابه، الذي الذهول مدى عن يكشف مبا أوجها، نزار عاطفة وتبلغ

 حافية تهرع الشام طةغو يف البلدي الورد أشجار تصوير إىل عمد ن حي

 توفيق وراء تسعى بساتينها، تاركة ،)العذراء العقْلَة كما براها مبديةً( األقدام،

 تتضمن اليايف نعيم يقول كما والصورة املعتق، غليلها وتروي لتعانقه،

  .)٥٠(ومشاعره ورغباته، نظره، ووجهة الشخص، اهتمامات
 فقد براءة؛ من الصورة يف ما بكل ابنه ر العصافي يشيع أن نزار شاء لقد

 ...زل تن وهي جثمانه، حتمل ي الت الطائرةَ أجياله، من ر العصافي كل رافقت

  .دمشق خد على كالدمعة زل، تن ...زل تن
 وغربته، غيابه عن تسأل بتوفيق، املتعلقة األشياء كل جتمعت را، وأخي

 إنَّ بل عنه، يسأالن فيها قاملعلَّ واملصحف وسيارته، عنه، تسأل نظارته هي فها

 عن مفطومة قطة متوء كما الليل، منتصف عند متوء إليه، شوقها لشدة سيارته،

 العشق تعاين السيارات وهياكل يبكي، فاحلديد ذلك، يف عجب وال احلليب،

  .نزار يرى كما
 التشبيهات بعض عن الناجتة الصورة قوة إنَّ (( :مكاوي الغفار عبد يقول

 ))الرسام لوحة على واألضواء واأللوان، الظالل عن الناتج ر التأثي بهتش اجلريئة،
)٥١(.  

  :متفرقة صور
 فهي بسهولة جتاوزها ميكن ال نزار مقاالت يف شىت صور تناثرت -

  :منها العام املقاالت موضوع ضمن رة كثي أشياء تفسر
 شواطئ على وتعشش أوالد، هلا سوداء، سنونو احلزن :احلزن صورة -

  !قوية هي كم احلزن لذاكرة يا الرحيل، رافضة القلب ومداخل ن، عيال
 عشرة األرض عن يرتفع زجاجي، عصفور الفرح :الفرح صورة -



  
٦١٥  سهيل خصاونة.  د- ر نزار قباين والنث

  .األرض على متهشما ساقطًا يقع مث أمتار،
 أن يلبث فلم رمسه، الذي الزجاجي العصفور كما نزار قلب شم لقد

 مؤمنا، املقالة هذه يف انتهى نزارا لكن اك،وهن هنا متناثرا األجزاء مفَتت سقط

 فتوفيق الشكاوي، هلا ترفع قضائية سلطة أعلى هو الذي اهللا إىل أمره أسلم قد

 يقول اهللا، ضيافة يف إنه بساتينه، يف وينام اهللا، حدائق يف يلعب السماء، يف يقيم

 استطاع وبه خالص، إنه واملكان، الزمان قيود من يحررنا الفن(( :)٥٢(شوبنهور

 نسأل أن لنا حيق هل هذا، وبعد .ما حٍد إىل مرحية منطقة إىل يصل أن نزار

 ويف الشعر على حمصورة الفنية الصورة وهل شعر؟ أم ر نث مع أنتعامل أنفسنا

  الشعر؟
 الكتابة  يف تظهر ي الت هي الشعرية الصورة إنَّ (( :البستاين صبحي يقول

))والشعر ر للنث التقليدي تقسيمال عن النظر بقطع الفنية،
)٥٣(.  

 باإلحساس مشحونةً تكون أن البد متاما، ناجحة الصورة تكون وحىت

 يقول كما شوهاء، رديئة تأيت فإا الصورة، يف قلبك تضع مل وما والعاطفة،

 الفاقد وكان قَلبه فقد قلٍب من نابعة كانت إذا ا فكيف ،)٥٤(لويس دي سيسل

  !!.توفيقًا ابنه قوداملف وكان نزارا
  :نزار قلب صورة -

 الشعر ر وتأثي الشعرية، الوراثة بقوانني متعلقًا تأويالً توفيق موت نزار أول

 ونزار واألحزان، راق االحت مهنة فالشعر الشاعر، ألوالد العضوي التركيب يف

 طريقة على املشتعلة األسياخ مبتلعا عاما وعشرين مخسة منذ الشعر يكتب

 دقيقة كل يأخذ فإنه قلبه أما ن، األربعي عن زل تن مل عواطفه حرارة إن مث دوس،اهلن

 حبجم وثالثة الصنوبر، كوز مثل وأخرى رتقالة، الب حبجم مرة فهو شكالً؛



  
٦١٦  )٣(اجلزء ) ٨٠( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

 اهلم على يركِّز خاصا جوا الصورة تعطي ،))السياسية الغمزة (( وهذه ن، فلسطي

 املعطوب القلب هذا عن مسؤول هو هلف اجلميع، قلوب يأكل الذي العام العريب

  ولده؟ قتل يف رك مشت هو وهل البنه، أورثه الذي
  :صدها يف املُخِفقة واحملاوالت نزار ذكريات صور -

 لبه ومتتلك عليه، تسيطر مؤرقًا، وسواسا الذكرى نزار يعيش

 وحياول يقول، كما املناقري شرسة ر عصافي أعصابه على وتطبق وإحساسه،

 فيخِفق، ذاكرته أبواب لقفل األمحر الشمع نزار ويستخدم فيخِفق، انالنسي

 أخفق أن بعد متحديا يطلّ ريوم، ليب حبة كل مع توفيق ولده خيرج حيث

  .األخرى املهدئات وأنواع الفاليوم،
  :املؤملة املناسبة ذه كتبها ي الت نزار مقاالت صورة -

 هلم يقدم أن اعتاد الذي وهو حزان،األ ز خب للناس تقدميه من نزار يعتذر

  .األحزان ز خب إال تبيع ال روت بي خمابز ولكن بالفرح، حمشوة فطائر
 إال يرى يعد فلم احلزن، منه ويتمكن نزار على االكتئاب يطبق وهكذا

  .السوداء القامتة األلوان
  :والناس احلياة صورة -

 مسرح، نزار يراها كما حلياةفا ر، يثي ما فيها ليس عادية، تقليدية صورة وهي

  .تشاء ومىت تشاء، كيف املخرج يد حتركها العرائس، مسرح يف دمى والناس
  :اخلامتـة

 حدود ويتجاوز الفوارق، يذيب حارق، مؤجج موضوع األبناء رثاء

 نزار، مثل شاعرا الراثي يكون عندما جتليا الصفات هذه وتشتد األشياء،

  .كبده فلذة واملرثي



  
٦١٧  سهيل خصاونة.  د- ر نزار قباين والنث

 مؤتلقة تزل مل وهي عاما، ن ثالثي من ر أكث املقاالت هذه على مر لقد

 قادر شاعر قباين زار فن ذلك؛ يف عجب وال نزاريا، ،))فوسفوريا(( حزنا تتوهج

 وناثر شعره، يف مبهر شاعر وهو خاصة، بطاقٍة وتعبئتها الكلمة، شحن على

 الذي اجلمال سطوة من إفالت وال ر، نث وشعره شعر، ره نث نثره، يف مبهر

  .الناس وشغل الدنيا، مأل الذي نزار نزار، يصوغه

  املراجـع
) ٥٩ -٥٤(ص : ١٩٨١، ١ ما هو الشعر، نزار قباين، منشورات نزار قباين، ط-١

وملزيد عن حياة نزار انظر كتاب قراءة يف أدب نزار، حيىي حممد حللح 
عر املرأة ، وكتاب نزار قباين شا٢٠٠١، ١منشورات عالء الدين ط

  .والسياسة، نبيل أبو علي مكتبة مدبويل، القاهرة
:   ص: ١٩٧٨، ١ الكتابة عمل انقاليب، نزار قباين، منشورات نزار قباين، ط- ٢

)٦٨ -  ٥٢.(  
:  مشكلة احلياة، زكريا إبرهيم، دار مصر للطباعة، بدون طبعة، أو تاريخ، ص-٣

)٢١٥.(  
  ).٢٧(ص :  املرجع السابق-٤
  ).١٠٩ ، ١٠٨(، ص ١٩٧٩، متوز، ٧ث، عدد  جملة الباح-٥
  ).٤٥: (رد، حتقيق الديباجي، مطبعة زيد ثابت، دمشق، ص  التعازي واملراثي، املب-٦
، ١٩٦٩، ١٠ن، دار املعارف، مصر، ط ر، طه حسي  من حديث الشعر والنث-٧

  ).٢٣ -٢٢: (ص
  ).٦٣: ( الكتابة عمل انقاليب، نزار قباين، ص-٨
:      ، ص٢٠٠٣ النقد األديب، صالح فضل، مكتبة األسرة،  نظرية البنائية يف-٩

)٥٦ - ٥٣.(  



  
٦١٨  )٣(اجلزء ) ٨٠( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

 املقابسات، أبو حيان التوحيدي، حتقيق حسن السندويب، دار سعاد الصباح،   -١٠
  ).٢٤٦ – ٢٤٥:(، ص١٩٩٢، ٢ط

ن وزميله، دار مكتبة   اإلمتاع واملؤانسة، أبو حيان التوحيدي، حتقيق أمحد أمي-١١
  ).١٤٥:(، ص٢جروت،  احلياة، بي

، ١٩٨١ الصورة والبناء الشعري، حممد حسن عبد اهللا، دار املعارف، القاهرة، -١٢
  ).٦٤ -٦٣: (ص

راث النقدي والبالغي، جابر عصفور، مركز الثقافة   الصورة الفنية يف الت-١٣
  ).١٤٠، ٨٤: (العريب، بدون تاريخ، ص

  ).١٠٢: ( املرجع السابق، ص-١٤
  ).٢٠١: (قباين، ص ما هو الشعر، نزار -١٥
  ).١٥٩: ( املرجع السابق، ص-١٦
  ).٢٠٠ -١٩٩: ( املرجع السابق، ص-١٧
  ).١٢٣: ( املرجع السابق، ص-١٨
  ).١٨٦، ٩٥، ٩٤: ( املرجع السابق، ص-١٩
 مداخل لتحليل النص األديب، إشراف عز الدين إمساعيل، مطابع املنار العريب، -٢٠

  ).٨، ٥: (، ص١٩٩٩، ١زة، ط اجلي
عىن الفن، هربرت ريد، ترمجة سامي خشبة، دار الكتاب العريب، القاهرة،  م-٢١

  ).٥٥: (ص
  ).٨: ( الكتابة عمل انقاليب، نزار قباين، ص-٢٢
  ).٢٥: ( ما هو الشعر، نزار قباين، ص-٢٣
  ).٨: ( مداخل لتحليل النص األديب، إشراف عز الدين إمساعيل، ص-٢٤
  ).٨:( ص الكتابة عمل انقاليب، نزار قباين،-٢٥



  
٦١٩  سهيل خصاونة.  د- ر نزار قباين والنث

، ١ لذة النص، روالن بارت، ترمجة فؤاد صفا، دار توبقال البيضاء، ط-٢٦
  ).٤٤: (، ص١٩٨٨

  ).١١ -١٠: ( الكتابة عمل انقاليب، نزار قباين، ص-٢٧
  ).٣١-٣٠: ( ما هو الشعر، نزار قباين، ص-٢٨
  ).١٢٢:( املرجع السابق، ص-٢٩
  ).٢٥: ( لذة النص، روالن بارت، ص-٣٠
، ١شعرية يف الكتابة الفنية، صبحي البستاين، دار الفكر اللبناين، ط الصورة ال-٣١

  ).١٨: (، ص١٩٨٦
  ).٣٢: ( املرجع السابق، ص-٣٢
، ١٩٩٩، ٢رية الكاملة، نزار قباين، منشورات نزار قباين، ط  األعمال النث-٣٣

  ).٢٩٤ -٣٥٦ -٣٥٥: (، ص٢ج
  ).٧٠ – ٥٤: ( الكتابة عمل انقاليب، نزار قباين، ص-٣٤
  ).٩:(رد، ص  التعازي واملراثي، املب-٣٥
  ).٣٢٩: (راث النقدي والبالغي، جابر عصفور، ص  الصورة الفنية يف الت-٣٦
، ١٩٨٦، ١ الضوء واللعبة، شاكر النابلسي، املؤسسة العربية للدراسات، ط-٣٧

  ).٥٢١: (ص
  ).١٠:( الصورة الشعرية يف الكتابة الفنية، صبحي البستاين، ص-٣٨
الشعرية يف اخلطاب البالغي والنقدي، الويل حممد، املركز الثقايف  الصورة -٣٩

   ).٨: ( ص١روت، ط  بي–العريب 
، الكويت، ١١٩ قصيدة وصورة، عبد الغفار مكاوي، عامل املعرفة، عدد -٤٠

  ).٧: (، ص١٩٨٧



  
٦٢٠  )٣(اجلزء ) ٨٠( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

، ١ الصورة الشعرية واستيحاء األلوان، يوسف نوفل، دار االحتاد العريب، ط-٤١
  ).٢٣ -٢٢: (، ص١٩٨٥

 الصورة األدبية، فرانسو مورو، ترمجة علي جنيب إبراهيم، دار الينابيع، -٤٢
  ).٨٦ -٨٥: (، ص١٩٩٥دمشق، 

، ١ احلداثة يف النقد األديب املعاصر، عبد ايد زراقط، دار احلرف اللبناين، ط-٤٣
  ).١٢٣١: (، ص١٩٩١

  ).١٠: (ص الصورة الشعرية يف اخلطاب البالغي والنقدي، الويل حممد، -٤٤
  ).٢٩: ( الصورة والبناء الشعري، حممد حسن عبد اهللا، ص-٤٥
  ).٧٥: ( الكتابة عمل انقاليب، نزار قباين، ص-٤٦
  ).١٧ -١٦: (  ما هو الشعر، نزار قباين، ص-٤٧
  ).١٥ -١٤: ( الضوء واللعبة، شاكر النابلسي، ص-٤٨
  ).١٣٢٨: (، صراث النقدي والبالغي، جابر عصفور  الصورة الفنية يف الت-٤٩
 تطور الصورة الفنية يف الشعر احلديث، نعيم اليايف، منشورات احتاد الكتاب -٥٠

  ).٤٥: (العريب، بدون تاريخ، ص
  ).١٨: ( قصيدة وصورة، عبد الغفار مكاوي، ص-٥١
: ، ص١٩٩٢، ١ القيم األخالقية، سامية عبد الرمحن، النهضة املصرية، ط-٥٢

)١٠٣ -١٠٢.(  
  ).٣٢: (ية يف الكتابة الفنية، صبحي البستاين، ص الصورة الشعر-٥٣
 الصورة الشعرية، سيسيل دي لويس، ترمجة أمحد اجلنايب، وزارة الثقافة -٥٤

  ).٥٠، ٢٣: (، ص١٩٨٢العراقية، 


