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  هذ   نهذكرة    جح  إتنحماننم  ا  سنحان  ع    ج  لعان  لح  ف  

.  يكعن  لم   لح    عاح  لح  ف أد ء   ح تلح   للنجةأنمن  سنحان  

 اتتمم  ح لكك     تتميك إ ل دذتع   ع ف أأنم  لل  سكذ   لعيج    

ممح متن  لح  خال ممر  انحا  ه    سنح    ل يسبج  لجلح  لنحانن    

إ رحد تن   تجنة د ن امجحن تتمم ذج إ ل أ حتهتن   للة    ادد  

 .  لك ف   ذج من  مم  لح يم   نمح مر من ذج   نهحت

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 إ ل أ ع مح أملك  ف   نجحر

أ ف  كر  جلف أأحال  ا  ف  نكذ   أمف  أنة  ا  لجهح   لهل أ كلهح  

 . مجح  لحتك

إ ل   تف ذحان  ف  لم   ف   نجحر    ل تسبج  لف  نلع تهح   د ع تهح  
 .أ تف تع تجة

 . لل من  منع  ملف ألل   نجحر  نلع ح   مك ح إ عتف   أ ع تف

إ ل من أمم  ف يم   لعن من  كيي    لجم  ح ماف  لل  انحا  
 .مهذكتف إ ل ذج من يلك لف

   للة   نحملجة

 إ ل ذج من يي لهن   تقلي   يلتحا  هن   لف د  –إ ل   نلكر   ككيل  

 إ ل ذج من  لهل  قلسف    ل يم ذهل  قلنف

 .إ جكل   مي ثنكر  همي

 -أ نحء -



 

 

 

  ققمقققققققققققققققققققققل  ا   قققكأنققحن   قكأجقققققل

 –  لهل إاف أ ي ك   كرل  ف  نلف  ه    أ ي ك رُشكْككَر النتك   -

 " مف" ح ل أألل ذلنة تللط  هح   للقحذ  

 "أ ف" ح ل رنلة  امج   تف أاح ت د  ف   -

 .إ ل أ لك  ح ة   د إ عتف   إ ع تف  نجلهل -

 .إ ل من رح ذتلف  لع ت   م   ة   نحملجة -

   قح نتلف مك  ر   أخ ر  ه    لنج   نتع رض من  لجم أ  من   -

  كيي

 رككً 

 -أمققققحال -
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 مقدمة
نجدشاعرامنشعراءالُمعاصرٌنَشغلالناسقراءةونقدمثلنزارقبانًال

وعلىهذااألساسانصباختٌارناللموضوعالمعنونبـحٌثشغلهمقدًٌماوحدٌَثا،

للكاتبأحمدتاجالدٌن،حٌثالحظناأنهذا"نزار قباني و الشعر السياسي"

الكتابجدٌربالدراسةالسٌماأنهٌتناولالشعرالسٌاسً،وعنددراستناللكتاب

منهونزارقبانً؟مامقصودبالشعرالسٌاسً؟:واجهتناعدةتساؤالت

ماهًمضامٌنشعرالسٌاسًعند:ومنهذهالتساؤالتنطرحاإلشكالٌةالتالٌة

نزارقبانً؟

ولإلجابةعنهذهاإلشكالٌةقمنابتقسٌمالبحثإلىمدخلوثالثةفصول،تطرقنا

فًالمدخلإلىالسٌرةالذاتٌةلنزارقبانً،أماالفصلاألولفتناولنافٌهثالثةمباحث

تطرقنافٌهاإلىالشعرالسٌاسًوجذورالشعرالسٌاسًعندنزارقبانًوالفكر

أماالثانًفتطرقنافٌهإلىهجومنزارقبانًعلىجمال.السٌاسًعندنزارقبانً

.عبدالناصرواتهامالشاعربالسادٌةوالشعوبٌةوكذارسالةعتابللزعٌم

أماالفصلالثالثفتناولنافٌهأربعةمباحثعرضناقصائدنزارقبانًمعتحلٌل

نموذجً،أماالمنهجالمتبعفًهذهالدراسةالمنهجالتفسٌريوهذاحسبماتتطلبه

:طبٌعةالموضوعواعتمادناعلىمصادرومراجعأهمها

للكاتبالُصحفًأحمدتاجالدٌنالذيكانمحور"نزار قباني و الشعر السياسي"

.دراستنا  
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 .السيرة الذاتية ل لنزار قباني: المدخل 

الشاعر نزار قبانً المعروف بشاعر الحب و المرآة و السٌاسة، ولد فً دمشق فً 

سورٌا، فً الواحد و عشرون من مارس عام ألف و تسعمائة و ثالثة و عشرون،ولد 

فً حً ٌسمى مئذنة الشحم، و تزوج من الفتاة السورٌة زهرة تم رزقه هللا بإنجاب 

ثالثة من األبناء هم توفٌق و زهرة و هدباء، كما أن زوجته الثانٌة كانت السٌدة 

بلقٌس الراوي العراقٌة، حٌث تمت وفاتها فً حادثة قتل أثناء االنفجار الذي حدث 

و كان له منها " بلقٌس"فً بٌروت فً القنصلٌة العراقٌة فرثاها  بالقصٌدة المشهورة 

 .أبناء ٌدعوا عمر و زٌنب

و هو ٌعتبر من الشعراء المعاصرٌن الذٌن تحولت بهم مسٌرة األدب تجاه الرفعة و 

المجد و العلو، كما أنه من أكبر الشعراء الذٌن تحدثوا  عن المرأة و الحب بأجمل 

لكلمات و األلحان، و طرأت فكرة على أذهان المطربون بأن ٌجعلوا من أشعار 

لنزار قبانً أغانً ٌتم تلحٌنها بأفضل النغمات، و من هؤالء المطربة السٌدة كوكب 

أبرٌل  30الشرق أم كلثوم، عبد الحلٌم حافظ، توفً نزار قبانً الشاعر السوري فً 

بلندن، المملكة المتحدة و سبب الوفاة نوبة قلبٌة1998
1

. 

 .صفات الشاعر نزار قباني

 بالتأكٌد فإن الشاعر  نزار قبانً تمٌز و اتصف بصفات جعلته من أفضل الشعراء 

المعاصرٌن، كما أدت بالسمو بأشعار و القائد العربٌة، و ٌمكن وصفه بأنه حالة 

إنسانٌة لن تحدث بعد ذلك، اتصف الشاعر بإحساس فً أشعاره و منظم فً أدائه 

للشعر، فقد حرر نفسه من القٌود الشعرٌة و خرج و انطلق لٌقدم أفضل ما عنده، 

على الرغم من كتابته للعدٌد من األشعار المقٌدة بنظام الشعر على سبٌل المثال 

 "أرفضكم جميعا "قصٌدة 

ورث الشاعر الحس الفنً من عمه الشاعر المؤلف الملحن و الممثل أبو خلٌل 

.القبالنً، و كان عمه أول من ساعده على نهضة المسرح فً ذلك الحٌن
2

 

                                                           
1

 05للمؤلف بنطامة أحمد ص .السٌرة الذاتٌة للشاعر نزار قبانً- 
2
 .2021 فبرٌر 24صفات الشاعر نزار قبانً . األدباء و الشعراء. مجلة سفن ز د-  
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 :تعليم نزار قباني

تلقى الشاعر نزار قبانً تعلٌمه األول فً دمشق و هو فً كنف أسرته الصغٌر، 

بعدها درس و اجتهد و حصل على الباكالورٌا من مدرسة الكلٌة العلمٌة الوطنٌة 

أٌضا فً دمشق، ثم التحق بعدها بكلٌة الحقوق بجامعة دمشق و كان تخرجه عام 

 .ألف و تسعمائة و أربعون

 :األعمال الشعرية لنزار قباني

 من الدواوٌن الشعرٌة، كتبها فً فترة  كان للشاعر نزار قبانً عدد خمسة و ثالثون

الرسم بكلمات ، أنت  )من الزمن تزٌد عن أربعون عاًما، و من أهم هذه الدواوٌن 

  (لً،سامبا،طفولة نهد

  بدأ الشاعر نزار قبانً بكتابة عدد كبٌر من الكتب النثرٌة أو التً تحتوي على 

. (مائة رسالة حب، ما هو الشعر، قصتً مع الشعر )النثر، و من أهم هذه الكتب 

و كانت فً  (منشورات نزار قبانً )كما قام بتأسٌس دار لنشر أعماله و تسمى 

.بٌروت
1

 

 :مميزات أشعار نزار قباني: مميزات شعر نزار قباني

ٌتمٌز شعر نزار بأنه ٌحتوي على كمٌة كبٌرة من اإلبداع الذي ال نهاٌة له، فكان  -

 الشاعر ٌنتقً أفضل األسالٌب التً تتماشى مع سٌاق البٌت الشعري

ٌتمٌز شعر نزار قبانً بإدخال مفردات و مصطلحات جدٌدة ال تستعمل إال نادًرا، و  -

 .هذه المفردات جعلت شعر نزار نوع من التفرد و التمٌز

ٌتمٌز شعر نزار قبانً بالسهولة فً األداء و التمٌز فً اإللقاء فكان ٌستخدم كلمات  -

 .غٌر معقدة و مفهومة و واضحة للغالبٌة الناس

ٌتناسب شعر نزار قبانً مع كثٌر من األعمار حٌث أنه جذب الُمراهقون و الشباب  -

 .و كبار السن، نظًرا لمرونة كلماته و دقتها

                                                           
1

 .06ص  (المصدر نفسه)للمؤلف بنطامة احمد . السٌرة الذاتٌة للشاعر نزار قبانً-  
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ٌُقال  - الشاعر نزار قبانً ٌقدم المحتوى الهادف فً أشعاره بمعنى أنه لٌس كالم 

.إظهار موهبة الشعر بل كان ٌهدف لتوصٌل محتوى و مضمون مفٌد للقراء
1

 

و ٌمكن القول أن الشاعر نزار قبانً كان أفضل الشعراء فً وقت بروز الشعر و نال 

إعجاب و اهتمام العدٌد من القُراء نظًرا لكون نزار صادًقا و غٌر مذبذب فً أفكاره 

فكان ٌتخذ طرٌقا واضحا ٌسلكُه فً شعره مما قرب إلٌه المالٌٌن من المستمتعٌن و 

 .القراء
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 .(المصدر نفسه ) 07مؤلف بنطامة أحمد ص -  
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الشعر السياسي : المبحث األول

الشعر السٌاسً هو الشعر الذي ٌتضمن أراء و توجٌهات سٌاسٌة، مع الحفاظ على القٌمة 

ٌُع بر الشاعر من خالل أشعاره السٌاسٌة عن مناصرته لمبدأ أو األدبٌة أو الفنٌة، و عادة ما 

تكتل معٌن، فنجد الشعر السٌاسً فً العصر الجاهلً ٌتمثل فً مناصرة القبٌلة، و الشعر 

فً صدر االسم باإلمكان اعتباره شعًرا سٌاسٌا نظرا ألن اإلسالم ٌنظر إلٌه أٌضا كحركة 

سٌاسٌة، و استمر الشعر السٌاسً خالل عصور الشعر العربً كلها كمنبر لنشر الدعاٌا لكل 

ٌّا للصراعات  األطراف السٌاسٌة المتصارعة ، بحٌث كانت السجالت الشعرٌة مثاالً ح

و فً العصر الحالً ارتبط الشعر السٌاسً بالدٌمقراطٌة و المنادٌة بحرٌة التعبٌر . السٌاسٌة

و النضال ضد االستعمار و األنظمة الفاسدة، و الشعر السٌاسً ٌقتصر فقط على تناول 

السٌاسة القائمة فً بلد ما،
1

 و من مضامٌن الشعر السٌاسً التحدث عن نظام الحكم السائد 

فً دولة ما، من كونه عادالً أو ظالما، فإن كان عادالً ٌتم مدحُه و اإلشادة به، و إن كان 

ظالما أو فاسدا ٌتلقى هجوًما عنًٌفا من خالل الشعر، و كذا من مضامٌن هذا النوع من 

الشعر مهاجمة االحتالل و االستعمار، و التندٌد بجرائمُه، و الدعوة إلى مقاومته و من 

خصائصه الموضوعٌة التً ٌتمٌز بها الشعر السٌاسً هً ارتباط موضوع القصٌدة بأحداث 

تارٌخٌة عامة و تعلق الموضوع بشكل أساسً بالسٌاسة  و كذا أبراز موقف الشاعر و 

.انتمائه السٌاسً
2

 

  و من بٌن العوامل التً ساعدت على ظهور هذا الشعر الحركات السٌاسٌة و تعدد 

األحزاب و غٌرها و لهذا ظهرت النزعة القومٌة و الثورة بوضوح فً هذا الشعر، و من 

،  حٌث السٌاسة هً من اختارت قبانً و أصبحت نزار قبانًالشعراء السٌاسٌون العرب 

القصٌدة السٌاسٌة من المالمح البارزة فً التجربة النزارٌة، فقد نزار ٌستحضر تارٌخ وطنه 

العرٌق و أمجاده و بهذا اتسعت أفاق القصٌدة السٌاسٌة لدى نزار و تفتحت على األحداث 

الكبرى فً الوطن العربً و ال ٌغفل عن نزار أٌة قضٌة سٌاسٌة مهمة فً شعره و لم ٌكون 

شعر نزار قبانً أقل  تأثٌرا من شعر الغزلً إذا طالما حرك الجامد فً  المجتمع، و هز  

الساكن و الراكد و كان لهذا الشعر تأثٌر عظٌم فً قلوب الجماهٌر العربٌة، و لذلك لقً 

جزاءه جزاء كلمة الحرة المخلصة، لقد غٌر شعره السٌاسً كثٌر من قضٌتُه منذ نظم  

و نزار قبانً شاعر سوري كتب قصائد سٌاسة مؤثرة . الشعر و ناضل من اجل هذه القضٌة

نظم محفورة فً وجدان المتلقً، و قد تناقلها الناس و حفظوها لما تحمله من حرارة و من 

صورة فنٌة جدٌدة
3

 

                                                           
1
 .10 عباس الجراري ص –فً الشعر السٌاسً -  

2
 .03 وفاء صالحات ص –خصائص  الشعر السٌاسً -  

3
 .25عبد الهادي عبد العلٌم صافً ص . الشعر السٌاسً عند نزار قبانً و مستوٌاته الفنٌة-  
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 جذور الشعر السياسي عند نزار قباني: المبحث الثاني

إذا بحثنا عن الجذور و تتبعنا البداٌات الشعرٌة و انطالق المد الوطنً لدى نزار  -

و أّن اإلهاصان .  م1954عام قبانً وجدنا أن الشعر الوطنً عنده قد تّم غرسها 

الذي فتح " الحواني"األولى للّحس الوطنً قد جاءته عن طرٌق والده توفٌق قبانً 

 .بٌته للمقاومة ضد الفرنسٌٌن

م، فلقد 1967و لكن التحوالت الكبرى فً حٌاة نزار ارتبطت ارتباطاً مباشراً بنكسة  -

كانت حرب حزٌران و ما أسفرت عنه من واقع عسكري نحو  هموم الوطن و 

أحزان و أالم األمة العربٌة بأسرها فاشغل بالشعر الوطنً السٌاسً و كتب أروع 

 .قصائده و سجل أعظم أبدعاته

ٌّز هاًما من اهتمامات نزار و تنافس قصائده  - نعم بدأت القصٌدة السٌاسٌة شغل ح

الغزلٌة، كما بدأت قلوب العربٌة و األذان تخفق لسماع شعره السٌاسً بنفس االهتمام 

 .و اإلحساس

و هكذا كانت البٌئة المحٌطة بنزار بٌئة تشعل نٌران الثورة و النضال ّضد المستعمر  -

و من هنا نستطٌع القول أن نزار نشأ فً بٌئته عربٌة وطنٌة و فً منطقة تعتبر 

 .مصنًعا لحركته الوطنٌة

إن القول بعدم اكتراث نزار بالهموم الوطنٌة و السٌاسٌة منذ مٌالده حتى عام النكسة  -

 .هو قول عام ٌكون فٌه بعض التعسف و الظلم

و الذي ٌحتوي " قالت لي السمراء" فعلى سبٌل المثال إذا تأملنا دٌوانه الشعري األول 

.على ثمانً  و عشرٌن قصٌدة تدور حول المرأة و العزل
1

 

:  نجد أّنه ٌتطّرق إلى ذكر الوطن فً بعض المواضع التً جاءت على استحٌاء مثل

 :التً ٌقول فٌها" ورقة إلى القارئ: " قصٌدة 

  ِلنَأْجم تِله .ا.ا َأ َنَأ ا ِل ِل َأ ِلياا
ذَأى   ِلْلنَأدَأى..ا.ا ِلغَأيمَأتِلهَأ اا ِلْلشِل

 . .  َأ َأ َأْ ا َأ َأراِل يَأا َأْ  ِل ا ُنهُن ارًا
 عَألَأىاوَأطنِل ارألَأْخضيِلار مُنْ تَأدَأى

  ٌُلّمح فٌها لوطنه"اسمها" و فً قصٌدة أخرى بعنوان  : 

                                                           
1
 .قصٌدة الهوامش على دفتر النكسة: انظر-  
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ا ِلْ ار مَأ َأروِل َن ِلا َأ َأ ْا ا َأ َأ ِلييٍع

  ِل ا َأاَأىا َأْ طِلنِل ارألَأ ِلييُنارألَأ ِلييُنا

  ٌرقى بهذا الحب إلى سورٌا قائالً " حبيبة و شتاء"   و فً القصٌدة الثالثة: 

اا   ِل ا ُنيَأرهَأ َأةِلار دَأوَأر ِل ..ا ُن ِل ُن ِل
ييُنا  وَأ ِليمَأ ا َأْضمُنيُنار لَأيَأ ُنار يَأ ِل

ا:ٌربط بٌن الوطن و المحبوبة " إلى مصطافة"  و فً القصٌدة الرابعة 

 ”ألِلَأْغزِللَأاغَأْيمَأابِل َأ ِلياشَأيِل  ً 
ا َأدَأراِل َأا ار يَأرعِلدَأ ْا ُنا َنَألُن ُن

1
 

و نجد إن نكبة فلسطٌنٌة لها خصوصٌة عند نزار و اهتمام فاّنه ال ٌخفى على أحد أن  -

 و  قبلها بسنوات طوٌلة و قد استشرف األدب 1948هموم فلسطٌن بدأت منذ النكبة 

العربً  عاّمة و الفلسطٌنً خاصة النكبة و حذر من وٌالتها و لقد صرخ الشعراء و 

 و األمثلة التنوير و التنويركانت الغاٌة األولى بٌن غاٌات أدب تلك المرحلة هً 

 ":محمد حسن عالء الدين" على ذلك منها كقول الشاعر

ا َنَأْل ِل ا ُن َأدِّد ُنن ابيَأْ  ٍعا ُن جيٍعا

ا َأْد ِل ار عَأدَأراوا ُنْ عِلدُنارألَأْص َأ بَنَأ 

ا َأات ْبابِل َأيا جِليعَأةٍعا ا َأ َنَأْل ُن

اعَأذَأربَنَأ  اشَأْل ىاتَأ ُّثُن هَأ اخَأ َأ َأ َأ
ا2

أما ما كتبه نزار من قصاصات فً الوطن العربً فٌجب أن ُنفّرق  فٌما بٌن الوطنٌة  -

و المواطنة، فهً شعور بالسكن و اإلقامة، و ما كتبه نزار هو نوع من المواطنة من 

 .عن الوطن و التغّزل فً ربوعهحٌث الحدٌث 

                                                           
1
 ماهر حسٌن فهمً.   د –نزار قبانً و عمر بن أبً ربٌعة -  

2
 .2ص -  شعراء فلسطٌن العربٌة،  إبراهٌم عبد الستار -  
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و رغم قولنا بان جذور مدرسة الشعري الوطنً عند نزار بدأت منذ أوائل  -

إال أّن النكسة تّظل هً الُمحّرك "  عاما13" الخمسٌنات أي قبل النكسة بحوالً 

و لكننا ٌجب ان نتوقف عند أربعة قصائد هامة شكلت . األول لشعر نزار السٌاسً

أٌضا لدٌه الّحس الوطنً و بلورته بشكل ٌستحق اإلشارة و منها أربع قصائد حَملت 

عودة التنورة -  القمٌص األبٌض– إلى عٌنٌن شمالٌتٌن –عندنا  )عناوٌن 

 .(المزركشة

.دون أن تحمل هذه القصائد أي داللة سٌاسٌة أو مضمون وطنً
1

 

خبزة " و هناك أٌضا قصٌدة هامة أثارت ضّجة كبٌرة ٌوم صدورها و هً قصٌدة  -

  م1954 التً أصدرها عام " و حشيس و قمر–

 : إذا تطاول فٌها على القٌم اإلسالمٌة فً قوله -

ا ِلمَأ   .. ِل ا يَنَأ  ِل ار شَأيقِل
لُن ار  َأْداُناتَأمَأ  َأ ُنا  .. َأ َنْ

  َأتَأعَأيَأىار شَأْيقُنا ِلْ ا ُن ِلا ِليَأر ِل ِلا
 ..وَأا ِلضَأ لُنا

ا ِلْ اغَأْييِلاا  عَأ لْا ِلا َنَأ  م  ِلي ُنار تِل اتَأْي ُن ُن
 ..وار تِل اتُنْ  ِل ُنا ِل ا ْابَأيا َأْو َأ اٍعا

ا ِلا ِلار  ِليَنَأ  َأاوْاوَأا ِل ايَأا

يَنَأ اُنا ار ضِل ا.تَأتَأيَأ َأىا ُن َأ  ًاتَأْ  َأ

قد أرجع بعض النقاد تمرد نزار و سخرٌته هذه إلى طبٌعة عمله فً السلك  -

 الحرٌة، و هذه القصٌدة الدبلوماسً و الحٌاة التً ٌعٌشها فً لندن التً تقوم على

.كانت بداٌة معركة نزار مع الواقع العربً و الممارسات الشاذة و كبت الحرٌة
2

 

كتب أٌضا نزار إلى الناشئ و ُهم الّصغار ألنه كان ٌرى فٌهم األمل و لقد فضح  -

 :أمامهم ااباء المهزومٌن قائالً 

-  

                                                           
1
 .195نزار قبانً و عمر بن أبً ربٌعة  ص-  

2
 .128نزار قبانً شاعر المرأة و السٌاسة ص -  
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ارُنْ تُنْ ا لِل ِّدغَأ اِلا

ا ُنجدُنووَأا ار  ِّدغَأ اا َأْيثُن   ِلْلعَأيرِل

اوارألَأْعم اِلاوار عُنيُن وٍعا ار لَأ وِل ا َأهُنماعلَأىارْختِل َأ ِل

ا ُن  دُنووَأا ارُنْ تُنْ ا لذِل  ا َأْ  َأ

ا َأ َأدَأر ِلهَأ ار نَّنهَأ اِلا ا  ِل ا َأْي ُن ُن ألَأْعيُن ِل
1

 

فاألمل عند نزار دائما فً المستقبل و فً الجٌل القادم لعلّه ٌكون جٌال أفضل من جٌل 

ون الشاعر بالشغوبٌة و بكراهٌة  ااباء، و هذا األمل ٌعتبر دلٌال قوٌا ّضد الذٌن ٌتهمُّ

 .للعرب

التً أعلن فٌها الحرب " الحب البترول"  لٌصدر نزار قصٌدة 1958ثم ٌأتً عام  -

لهم سبب الماسً قائالً فٌها  :على ُحكاِمنا العرب و حمَّ

 . َأْ قَأا ِلذَأرتِل َأا...اتَأمَأيَأْ ا َنَأ ا  ِلييَأار نِلْ  ِلا

 . َأمَأْم َأ َأةٍعاتَأْميَأ ُنا ِل ا َأ َأ َأتِل َأا

ْي ُناعَألىا َأدَأ َأْ اخَألِلي َأتِل  ار  ِلْتيُنولُنا َن ِلْع ِل  . َأ َأ

ا َأْدا َأتَنَألَأْ ا ُنيُناَأرتِل َأا ابَنَأ اِل بَأ ار لَأيَنْ ُنا  ِل  . ُنهُن  ُن

 .عَألَأىا َأْ دَأر ٍعا ُن َأ َأ َأةٍعاهُننَنَأ اَأا

ا َنَأ اَأرتِل َأا   َأ َأْن ُن

اا ار  ُنْد َأ اراَأا... َأ َأْع َأ  .بِلْع َأ

ا َأرتِل   . َأتَأىا َأْ تَأْي ٍعظُنارإلِلْ  َأ وُنا  ٍع

                                                           
1
 .22االعمال النثرٌة الكاملة ص -  
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فالقصٌدة التً أمامنا تحتوي على هجوم الذع للذٌن ٌهدرون الثروات العربٌة على  -

الغوانً و الملذات و ٌنامون عن نصرة قضاٌا النضال العربً و إن كانت القصٌدة 

م بالنضج الشعري و الُبعد عن الخطابٌة و السردٌة  .تتسِّ

لم تمّر سنتان فقط إالّ و أخرجت لنا نزار جدٌد مسكوًنا بهموم وطنٌه مشغوالً بقضاٌا  -

 .األمة العربٌة
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 .الفكر السياسي عند نزار قباني: المبحث الثالث

عند مطالعة الملف السٌاسً لقصائد نزار قبانً، ذلك الملف الذي استغرق إعداده  -

ا، حٌث تتضح  ًٌ حوالً ثالثٌن عاًما، نستطٌع من خالله أن نصنف الشاعر سٌاس

،على رغم من أّنُه لم ٌشغل وظٌفة سٌاسة، و لم "نزار"مالمح الفكر السٌاسً عند 

ٌُعرف والؤه أو انتماؤه ألي من  ٌكن زعٌم حزب أو عضًوا فً منظمة، و لم 

ا و ال ٌسارًي، و ال برجوازٌا و ال  ًٌ التٌارات السٌاسٌة فً الوطن العربً فلم ٌكن ٌمٌن

ا أي ال خانة له فً خانات الفكر السٌاسً و لكن إذا بحثنا فً بصمات الشاعر  ًٌ لٌبرال

ا ٌنحاز إلى الطبقة الشعبٌة  ًٌّ من خالل قصائده المختلفة نستطٌع القول أنه كان اشتراك

ٌَّات الخاصة و العامة " مواطنٌن فقراء ُبسطاء"  ٌُدافع عن الحر ا  ًٌّ و كان أٌضا لٌبرال

ًٌّا عاش و مات  و ٌقف فً وجه الطغاة و ضد كل الوسائل قمع و التعذٌب و كان قوم

من أجل الحلم القومً الكبٌر مدافًعا عن القضاٌا القومٌة و كذا وحدوًي ٌضع الوحدة 

العربٌة الكبرى بٌن عٌنٌه و ٌرى فٌها الحل األمثل ألزمة العرب و ٌرى أنها نتٌجة 

و ضرورة حتمٌة لكل العرب و من أجل ذلك حارب كل دعاة الطائفٌة و تقسٌم 

ا . الوطن العربً كانتونات صغٌرة ٌسهل على األعداء التهامها ًٌّ و إٌمان نزار  قو

بالوحدة العربٌة ة هً الواجهة الحقٌقة و الترجمة األمٌة للحلم العربً و القومٌة 

العربٌة التً تتجسد من خاللها كل األمانً القومٌة و ٌعتبر  الوحدة العربٌة هً 

السبٌل الوحٌد الستعادة الكرامة و القوة و المجد و بالتالً فإن إنكار الوحدة سبب 

و الوحدة العربٌة هً تالحم القوى النضالٌة و ترابط الجماهٌر العربٌة . لكل الهزائم

و وقوفها صًفا واحًدا فً وجه كل القوى المعادٌة لذلك فقد ألم نزار ذلك التمزق الذي 

ازدادوا .. قضى على الوحدة العربٌة و بدالً من أن ٌزداد العرب اقتراباً ة اتحاًدا

 تمزًقا و شتاًتا

 اوا َأْ  َأاهُن َأار شَأ اِلعار عَأْيب 

 ر ذيا َأ وَأا َأْمضَأ ا َأْ مَأار  ُن َنَأ  

 وَأا َأْختَأيِلعار عَأ صِل َأة

اوا َأْي اخَأْي نَنَأ ا  ار  لمار   دوىار لَأ ِلْيي

ا َأْندَأخ ا ُن ً اصغييًر

  ُن م   ار  َأ اِل ة
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و ٌبدوا  أن أعداء الوحدة العربٌة أصبحوا ٌشكلون حزب األغلبٌة الذي ٌستمد مبادئه من 

 .جذور عربٌة قدٌمة ضاربة فً أعماق التارٌخ العربً منذ عصور الجاهلٌة

اوَأا َأْ  ُنا   با لمار   يلة

اوَأا َنَأْلغِلىا ُندو ار  َأطَأ ْا

ااوا َأْي ياصُن اَأ اشيخار   يل 

 1وا َأْع دَأا  ا ُنْ ا َأْ  اوَأ َأ ْا

، ٌجلس نزار مع 1985التً كتبها فً بٌروت عام " قرص األسبرين" و فً قصٌدة 

نفسه و ٌستعرض حجم المأساة  و حجم الوهم الذي عاش فٌه سنوات عمره و عاشت 

معه الجماهٌر العربٌة تحلم بالوطن العربً الكبٌر الذي تحول إلى تجمعات ثم أقطار 

مستقلة منفصلة حٌث تحول الوطن الواحد إلى كردونات صغٌرة تمزقها الطائفٌة لدرجة 

 :أن الشاعر ٌخجل من هذا الوطن الضئٌل الحقٌر الصغٌر المهان الجبان

ا 

اهذراوَأطنِل ار لَأ ِلْيي ا َأْيبَأ

ا 

اهَأذرار مُنيبَأيار خَأ  َنَأ اا َأ  شَأْ يِل َأ َأا ا َأْيبَأ

اوار  َنَأ بِليا   ا َأْملةا  ا َأْ  َن ار خَأيِلْ  َأة

اه ار ذَأيا َنَأ لَأا َأنَنَأ ا ُنداِل ار تَنَأ اِلْ خَأا  اشَأ َنَأ بِلن َأا

ابِل  ُّ ا  طنَأنَنَأ ار ًل ِليي

نكر التارٌخ مثلما أنكرته الجغرافٌا - ٌَ  فالوطن  هنا 

                                                           
1
ٌّة -    .124ص (المصدر السابق )تزوجتك أٌتها الحر
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و قد ظل إحساس نزار قبانً بفقدان الوطن و الشعور بعدم التمتع بحق المواطنة ٌلح 

 :علٌه خاصة أبناء فلسطٌن الذٌن فقدوا الهوٌة و فقدوا الوطن

اوطنَن  ا.إّوار نَأْملَأةاتَأْملِل َأ

ا.إوَأار دو  اتَأْملَأ اطنَن 

ا.إوَأار ض دعا َأْملَأ اطنَن 

اوطنَن  ا.إّوار  َنَأ ا اتَأْملِل َأ

ا.إوَأارألا  ا َأْملَأ اطنَن 

اوا َأ َنَأ ا َأ ا َألَألَأنِل ا َأ داوطن 

اوا ِلذرا َأْ لُن َأا  ا َأيدَأت 

ا1وَأطنَنَأ اب إل ج ا

و كلكما قام العربً ..... فهو غرٌب فً الوطن حتى ٌشعر أنه ٌسكن وطًنا باإلٌجار

 :بتشٌٌد وطن و إعماره جاء المغتصب المحتل سكن فٌه والتهم خٌراته و طرد أهله

 ُكَل َنَهارَ 

هَ  ٌْ  أبنى وطًنا أْسُكُن ِف

َفُتجرفُه األمطار
2

 

 

 

 

 

                                                           
1
ٌّها، نزار قبانً ص-    48قصائد مغضوب عل

2
 .44المصدر نفسه ص -  
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و رغم االالم و جبل الماسً و قاموس الهزائم و االنكسارات و التمزقات العربٌة ظل 

نزار مؤمًنا ألخر لحظة فً عمره و أخر قطرات فً دمه بأن الوحدة العربٌةاتٌة ال محاة 

  فإن األحالم ٌمكن أن تتحقق– و إن كان مجرد حلم –و أن الحلم القومً 

 َماَزالَْت ِبَرَغْم ِصراْع اإلْخوة

 أَْخترع األَحالمْ 

 و أَقُول بأََن هللا

َن األْرَحامْ  ٌْ َجَمُع ٌوًما َما َب ٌَ  َس

ْشَتاق الى َبَغدادَ  ٌَ  َجَسِدي 

امِ   و َقلبً ِعْند ِنَساء الشَّ
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الهجوم على عبد الناصر : المبحث األول

من المالحظ أن القصٌدة  بكل أبٌاتها و أبعادها و توجهاتها السٌاسٌة و النقدٌة هً رسالة    

 جمال عبد الناصر باعتباره زعٌم األمة العربٌة و قائد النضال العربً و األدب إلىغاضبة 

الروحً و قائد أكبر دولة عربٌة و هً مصر و قائد أقوى جٌش عربً تصدى لهجمات 

: األعداء و ألنَّ الشاعر شأنه شأن كل مواطن عربً غٌور صّب كل غضبه علٌه قائال

 ُ ْ َ و الَّصِ  َيو وُ ْ َ و اّلُ  وَو

و َ وُ ْ َ وأَبَ انَ ا

 َنَفْضَ وُغبَ اَرو اَ رَ   ِشوَع  َّصا

 أَعْ َنوإِاَْي َ اوِصبَ انَ ا

 َ َ فَْ َ وِ ي َ اووإَا و اُلْ َ ِ  َو

 َ وَعلَّصْل َ َ او ازَْهَوو و اُعقُوَ نَ ا

 حتى –  فالزعٌم عبد الناصر كان دائًما هو حائط الّصد و هو الذي ُتلقى علٌه عبارات اللوم 

 .أصبح عبد الناصر بحكم العادة الّتعود هو ملجأ المواطن العربً

 ٌوّجه له رسالته ثائرة ة ٌقلب المائدة "هوامش على دفتر النكسة"   و نزار فً قصٌدته 

علٌه، لذلك عندما ُصدرتا فً مصر أرسل نزار رسالة خطٌة استجاب لها الزعٌم و أصدر
1

 

 .قرارات فورٌة بمنع كل اإلجراءات التعسفٌة ّضد الشاعر و قصٌدته

 

 

 

 

                                                           
1
 .31 ألحمد تاج الدٌن ص –كتاب نزار قبانً و الشعر السٌاسً -  
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 .اتهام نزار بالسادية و الشغوبية: المبحث الثاني

ٌُهاجم نزار  العرب شعوًبا    تتوقف هنا السؤال الُملح الذي اختلفت حوله اإلجابة و هو لماذا 

ٌُعلن ذلك الهجوم  من منطلق عقٌدة شعوبٌة أو نزعة سادٌة فً ... و ُحَكاًما و هل كان نزار 

ٌُحاول تفسٌر هذا الموقف .... جلده للذات العربٌة و تعرٌة الوجع العربً  نالحظ أن نزار 

ٌُحاول اإلجابة عن السؤال المطروح مبرًر أسلوبُه هذا بأنُّه نوع من العالج الفعال  الحاد و 

الذي ٌداوي به جراح األمة العربٌة ُمؤِكًدا ذلك فً رسالته إلى زعٌم الراحل جمال عبد 

لم ٌكن بوسعً أن أقف أم جسد أُمتً المرٌض أعالجه باألدعٌة و الحجابات و " الناصر 

-  إذا لزم األمر–الضراعات فالذي ٌحب أمتُه ٌا سٌادة الرئٌس ٌظهر بالكحول و ٌكوي 

"المناطق المصابة بالنار
1

 

   أما فلسطٌن فهً سبب ذلك الوجع العربً، و قد وجد نزار أحوال وممارسات و طباع 

العرب ما ٌعطٌه المبرر و المسوغ لتوسع رقعة هجائه لٌصل إلى حد السخرٌة من العروبة 

الممثلَّون، استجواب، أنا " و مسخ مقوماتها و التشكٌك فً أمجادها و تارٌخها مثل قصائده 

ٌا صدٌقة متعب بعروبتً، التأشٌرة هجم النفط علٌنا، ٌومٌات كلب مثقف، تقرٌر سري من 

بالد قمعستان، عوف منفرد على الطبلة، سمٌكة الجنوب، متى ٌعلنون وفاة العرب، أحمر 

 :هاجم فٌها العرب حكاًما و محكومٌن" أحمر، أنا مع اإلرهاب، ضد كل شًء

وَ قَْفُ و يو اطَاُبور

و و اَ ْ َمس....وَ انو ا َ اُسو َ  ُ ُلوَنو الُّل َو

و.َ ُ و وَ ط َُحوَنو اُبْولَوِمثَ  َو اَلاِشَية

وِمْ وَع ِ و َْ ُعونوإا وأَ َ اِم اَو

وُه َ اَاوَ ْ ً وَحاِ ْ وبِ ْم ٍ ِو

و.و وأَُمُةوتَّصُبْولو وووَنْفِ َ اوَ ااَِلاِشَية

                                                           
1

 .437األعمال النثرٌة ص - 
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ٌُواصل جلد الُمواطن العربً ا و هو  ٌَّ  :و ٌرفع صوتُه عال

 أنَ اوُمَ ذُوَخْلِ يَ وَعاًما

وأُرَ ِقُ وَحالَو اَع رَو

وَ ُهْ وَ  ِعُ  َنوَ و َوَ ْ  ُِ ونَو

 : و ٌقول 

ورَأْ ُ وُشُعوبً اوَتُ ُ وب ََنورَِ الَو اَلبَ اِح ْو

وَ وِمث ْ و ازَُ ا ْو...وأَْم وِمَ وِمث و اُلَ  اَو

و وَمث ْ و اَلَ رْو...وَ وِمث َو اُلذَ ْ وو

ورَأَْ ُ و اٌع  َبُةوَمعُ  ةو يوَمزَ  و األااو اقَِ ْ  ْو

وَ وَاِك َْ يوَماورَأْ ُ و اَع ر

 :و ٌقول

وَاْقَ وَتعوَ نَ اوَعل وَهوَ نَ اوو

وَماذَ وِمَ و إلْنَ اِنو َْبق 

وَحَ  وَ ع اُ وَعل و اَ و نَو

وأَْبَ ُ وَعْ ورَِ الوأخ و ازََمانَو

و َ الَوأَرىوِ يو الَّصي ْ َوإ َّصوِقَططًا
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وَمْذُعورَ َو

وَتْ   وَعل وأَْر َ ِحَ اوو

و.ِمْ وَ لطَِةو اِفَ  َ نْو

كل هذه الصفات الحادة التً وصف بها نزار العرب و غٌرها من النماذج التً  -

دفعت َدارسً شعرِه إلى اتهامه  بالسادٌة فً جلد الذات العربٌة أو بالشعوبٌة فً 

.ِهجاء العرب و تدمٌر مقومات العروبة و أمجادها
1

 

ُه     و لكننا ال نتدفق مع القولٌن فال هو بالمرٌض السادي الذي ٌتلذذ بجلد الذات العربٌة ألنَّ

اعترف بنفسه بأنه ٌعتبر نقده الالذع و هجاءه القاسً عالجا للذات العربٌة و تطهٌرا و بعثا 

ٌُشفى بالوصفات " لها لكً تقوم بعد ذلك بواجبها تجاه األمة فقوله  إن جسد األمة العربٌة ال 

ٌُشفى بمقررات القمة و توصٌات الجامعة الدول العربٌة  العربٌة و العقاقٌر و السحر و ال 

فأمام كل هذه الُبثور و الجراح المتقٌحة ال ٌوجد طرٌق و أخرى سوى لذلك كان ال بد من 

 .وضع الجماهٌر العربٌة تحت دوش بارد تعود إلى وعٌها السٌاسً

       فلو  كان  هجاء نزار لمجرد الهجاء من باب الشعوبٌة لما كان هناك 
2

أم فً األطفال 

ٌُصدق على العرب من عٌوب و سلبٌات و  و األجٌال القادمة ألنهم عرب و أنساب عرب و 

لكنه هو مصدوم بجٌل من العرب أو نوعٌة من العرب بسبب ممارستهم و تصرفاتهم ال 

ٌُمجد األطفال الحجارة و غضبه  سبب أصلهم و جنسٌتهم أو عرقٌتهم و الدلٌل على ذلك أنُه 

ٌُشٌد بشعراء األرض  ٌُثنً على نضال منظمة فتح، كما  الفلسطنٌن ضد المحتلٌن و كذلك 

 .المحتلة و ٌرى فٌهم بارقة أمل

ٌّة الذي ٌنفتح على ٌد فتح  :فما هو مبشر بفجر الحر

و َ او َْ َحو َ اوَشاِط ِ  َّصاوِمْ وَبْعِ وَماو َقْ نَ ا

وَشْلسوِنْل و الَّصيَ  و ََح ْو  َ ا

وَبْعِ وَماوَ َلْ نَ ا
                                                           

1
 29جها فاضل، فتافٌت شاعر ص-  

 .362شاعر النابلسً الضوء و اللعبة ص 
2
 46ص . فتافٌت شاعر-  
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و َ اورَْعَ َةو ا َبِْيَعوِ ْي َ ا

وَبْعِ َماو َبِْ  َ ا

وِحْيَ وقَ ْأَنَ اوُ  َو اِذيوقَ ْأَنَ ا

وَخْلِ ْيَ وقَْ نً اوبَكْ وَ ْبْ نَ ا

و و ْرَتفَْع وق َاَماُت ا

و وأَْزَهَ وَحيَ اُت َ ا

 م وَبْعِ وَنْ فَ َ ا

ٌُزٌح     ٌُعرى الخطاٌا و  فهل هذا الشاعر الذي ٌتحسس أوجاع العرب و ٌكشف األخطاء و 

ٌُمكن وصفه بالسادٌة ، و  الستار عن السلبٌات التً قادت إلى المأساة الكبرى هل الشاعر 

هل الطبٌب الذي ٌفتح قلب المرٌض بالمشرط أو الذي ٌكوي بالّنار أو الذي ٌبتر عضًوا  من 

ٌُوصف بالسادٌة  ؟........أعضاء الجسد لكً ٌعٌش و ٌشفى باقً الجسد هل 

ٌُمكن اتهام نزار بالشعوبٌة و هو ٌهجو جٌالً من العرب اّتسم بالخنوع و السلبٌة و    و هل 

ٌُحً كل الشموع المضٌئة التً ُتنٌر طرٌق األمانً القومٌة و . االنهزامٌة و هو نفسُه الذي 

 :لماذا لم نتهم الشاعر العروبة األول أبا الطٌب المتنبً عندما قال

وَ اَ ْ وُ  َوأُنَ اَسوِم ءوُنُفوٍ ِ ْ ووووووووووووووووووووَ وَ اَ ِ ووو اُلْ لِِلْي و اَعْبَ و اقَزْ 

وأََغاَ ةو اِ ْ َ وأْنوَتْ ُفو وَشْو رَِبُكْ ووووووووووووووو َ اوأُِمِةوأُِمِةوَ ِ َكْ وِمْ وَ ْ ِلَ او اَُم ْو

هجا العدٌد من األقطار العربٌة اإلسالمٌة مثل أهل مدٌنة " ابن عنٌن" كما أن الشاعر 

بخاري و اتهمهم بفساد العقٌدة كما هجا سكان مدٌنة حلب جمًٌعا و أقذع فً تناول أعراضهم 

 .و هجا األٌوبٌٌن و دولتهم بألفاظ تنبو عن الذوق العام

  و فً العصر الحدٌث نجد كثًٌرا من الُشعراء قد تعرضوا بالهجوم على العرب و منهم 

 رشٌد سلٌم الخوري و منهم محمود دروٌش و راشد حسٌن ثم إبراهٌم طوقانشاعر فلسطٌن 

، كل هؤالء سبقوا نزار بهجاء  العرب بل وصلت حد كراهٌة العرب جبران خلٌل جبرانو 

ماذا ُترٌدون أن أفعل ٌا بنً أمً، أ أهدل كالحمائم ألرضٌكم أو أزمجر " مثل قول جبران 
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و ... ماذا تطلبون منً ٌا بنً أمً، بل ماذا تطلبون من الحٌاة ..... كاألسد ألرضً نفسً

الحٌاة لم تعد تحسبكم أبناِءها، أنا أكرهكم ٌا بنً أمً ألنكم تكرهون المجد و العظمة، أن 

 ".أحتقركم ألنكم تحتقرون نفوسكم، أنا عدوكم ألنكم أعداء هللا و لكنكم ال تعلمون

ٌُحدد ذلك قائالً  ٌُقصر هجومه على عرب الٌوم فقط عندما   .  إن نزار 

و. َوتَْ َ ِ  وِمْ وَعْ َرو اَيْو وِ ْوىو اَكالَ 

 . َوتَْ َ ِ ْ وِمْ ِ ْ وِ ْوىورََ اِاْ و اَل َ  ْو

إننً ضد عرب هذه  األٌام و لٌسُت : "   و هو نفسه ٌحدد الهدف من طلقات رصاص قائالً 

و العرب خارج ..... فهناك فرق شاسع بٌن عرب النصوص .... ضد العرب بشكل مطلق 

و ألننً عربً حقٌقً فأنا ضد عرب الصفقات و الكومسٌونات و تهرٌب ...... النصوص 

إن العروبة التً تقرفص فً حدٌقة ....... قطع غٌار الطائرات و قطع غٌار األرتٌستات 

البٌت األبٌض أو على األبواب هارودوز و مارك أندسبنسر أو َتِنقط راقصات شارع الهرم 

بأكداٌس الدوالرات فً حٌن ٌضطر سكان المخٌمات المحاصرون فً بٌروت إلى أكل لحم 

هذ  العروبة هً التً قررت منذ زمن بعٌد أن أطلق الرصاص ..... القطط و الفئران 

"علٌها
1

 

فهل ٌمكن بعد كل ذلك إن نصف شاعًرا مثل نزار قبانً بالسادٌة و الشعوبٌة و هو الذي 

ٌجعل من نفسه ضمٌر األمٌة العربٌة الحً ٌفرح لفرحها و ٌحزن لحزنها و ٌجعل من شعره 

صوته الواضح و صرختها المدوٌة تابع أحداثها عن كثب كالراصد األمٌن و ارتبط بنبض 

و.الشارع العربً و ٌقول للعرب فً لحظة ود و حب و صفاء

و َ اوأَْصِ ق َاِايْو

وأَْنُ ْ و اِ ْعَ و اَ ِقيِقيْو

و.َ  َوَ ُ ْ وأنو ض كوأ وَ ْعبس

وأ وأنوَ ْلَضَ و اُ لطَان

وأْنُ ْ و الطي يْو
                                                           

1
 .48 و ص 47فتافٌت شاعر ص -  
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وَ و اُ لطَانَو.....و و اقُوَ وو.....وَ وِمْ ُكْ وأ  ل و اَلْلَ وو

  فهل ٌكون مثل ذلك الرجل الُمفاخر بالعرب و بانتمائه لهم و اعتزازه بعزهم هل ٌكون 

ا ًٌّ ا أو شعوب ٌَّ  ؟......ساد

   إن أصدق دلٌل نزار بالشعوبٌة قصٌدته السٌمفونٌة الجنوبٌة الخامسة التً عزف فٌها 

أجمل معزوفاته السٌاسٌة لتمجٌد العرب فً لبنان من أبناء الجنوب الذي سجلوا أروع 

مالمح الصمود النضالً ضد إسرائٌل و سطروا أعظم البطوالت التً ُكتبت بحروف من 

 .نور و أزالت بعض الغشاوة عن عٌون التارٌخ العربً الُمعاصر

 

 

 :عالقة المتنبي بنزار قباني

توجد عالقة تناغم بٌن المتنبً و نزار قبانً بحٌث لقٌت أعمال نزار قبانً جدال  -

واسع و إقبال كبٌر و هذا أشبه لمتنبً من حٌث أنه مأل الدنٌا و شغل الناس، حٌث 

كان للشعر دور أٌدلوجً ٌحرك المٌاه الراكدة و ٌجدد الحراك السٌاسً و المجتمعً 

و الشاعران نزار قبانً و المتنبً كال هما متٌمان بالعروبة، 
1

فالمتنبً العروبة 

ٌُلقب المتنبً بشاعر العروبة و نزار قبانً  بالنسبة له هً  صلبُه و دعامته حٌث 

كذلك تشُع روحه بحب العروبة و هو واحد من األصوات الشعرٌة النقٌة التً دافعت 

.عن العروبة ككٌان و مبدأ و عقٌدة
2

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 25مؤلف عبد العزٌز الدسوقً، ص . شاعر العروبة و حكٌم الدهر: أبو طٌب المتنبً-  

2
 .15 للباحث أحمد الخوص و هناء برهان ص –عروبة نزار قبانً -  
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رسالة عتاب للزعيم جمال عبد الناصر  :المبحث الثالث 

ولكً ٌكمل حدٌثنا عن حزٌران و عن ما نالنً بسببه من صلب ورجم و تشهٌر،  -

أجد أن األمانة التارٌخٌة تقتضً أن أسجل لرئٌس الراحل عبد الناصر موقفا ال ٌقفه 

عادة إال عظماء النفوس، فلقد وقف بجانب ٌقول نزار ٌوم كانت الدنٌا ترعد و تمطر 

و كسر الحصار الرسمً الذي كان "  هوامش على دفتر النكسة" على قصٌدتً 

و حٌث شعرت أن الحملة خرجت من نطاق النقد و :" ٌحاول إٌقافً و ٌضٌف نزار 

رسالة نزار للزعٌم كانت رسالة طوٌلة جدا و معبرة، لكن ..." الحوار الحضاري 

الزعٌم لم ٌطل صمته بل رد على الشاعر و كتب بخط ٌدٌه التعلٌمات الحاسمة 

لم أقرا قصٌدة نزار قبانً إال فً النسخة التً أرسلها و أنا ال أجد أي وجه :  -التالٌة

 .من الوجوه االعتراض علٌها

 .تلغى كل التدابٌر التً قد تكون اتخذت خطا بحق الشاعر و مؤلفاته  -

بعد كلمات جمال تغٌر الطقس و تفرق المشاغبون و انكسرت طبولهم و دخلت  -

القصٌدة و شاعرها لبلد مصر 
1

 

 

 

 

                                                           
1
. 52.53.54كتاب نزار قبانً و الشعر السٌاسً ألحمد تاج الدٌن ص -  



 

 

 قصائد نزار قبانً مع التحلٌل النموذجً: الفصل الثالث

 

 "متى ٌعلنون وفاة العرب؟" قصٌدة : المبحث األول

ًّ لقصٌدة : المبحث الثانً  "متى ٌعلنون وفاة العرب؟" تحلٌل نموذج

 قصٌدة هوامش على دفتر النكسة: المبحث الثالث

 تحلٌل نموذجً لقصٌدة هوامش على دفتر النكسة: المبحث الرابع
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 "متى ٌعلنون وفاة العرب؟" قصٌدة : المبحث األول

-1- 

 .أُحاول منذ الطفولة رسم بالد

 . بالد العرب– ممازا  – تسم  

 . تامحني إن كترت زجاج القسر

 .و  شكرني إن كتبت قصيدة حب

 .و  تسح لي أن أمارس فعل اليوى

 ككل العصافير فوق الشَّمر

 أحاول رسم البالد

 . علسني أن أكون علم متتوى العشق دوًما

 فف فرش  حتت  يفًفاا عبادة حبَّي  

 .و اعصر ثوبت عند ىطول السطر

-2 - 

 أحاول رسم بالد

 ليا برلسان من الياسسين
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  نام َحَساِئُسَيا فوق رأسي

 و  بكي مآذنيا في ُعيوني

 أحاول رسم بالد  كون  ديقة شعري

 و ال بتمول فييا العتاكر فوق جبيني

 أحاول رسم بالد

  كافئني إن كتبت قصيدة شعر

 و صفح عليَّا إذا ففاض نير جنوني  

-3- 

 ......أحاول رسم مدينة ُحب

  كون محررة من جسيع الُعقد

 .و ال يقسعون المتد. ففال يذبحون األنوثة فييا

-4 - 

 ......رحلت شساالً ..... رحلت جنوبًفا  

 ...                            و ال ففائدة

 ...فقيوة كل السقفاىيا ليا نكية واحدة  
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 -              إذا ما  عرين.... و كل النتاا لينَّ  

 ....                            رائحة واحدة  

 و كل رجال القبيلة ال يسضغون الطعام

 ....و يلتيسون النتاا بثانية واحدة

- 5- 

 ...أحاول منذ البدايات

 ...أن ر أكون شبيًيا ب ي أحد

 .رفضت الكالم السحّلب دوًما

 ...رفضت عبادة أيَّ وثن

-6- 

 أحاول إحراق كل النصوص التي أر دييا

 فبعع القصائد قبر  

 و بعع الّلغات كفن

  و واعدت أخر أنثم

 ...و لكني جئت بعد مرور اللمن  
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-7- 

 أحاول أن أ برأ من مفردا ي

 ...و من لعنة السبتدأ و اللبر  

 .و أنفع عنيَّ  باريَّ 

 ...و أ تل وجيي بساا السطر  

 أحاول من سلطة الرمل أن أستقيل

 ...وداًعا و قريي  

 ...وداًعا كليب  

 ...وداًعا ُمَضر  

-8- 

  أَُحاول رَْسَم بالد العرب

  بالد العرب- تسم ممازًا

 سريري بيا ثابتٌ 

 ورأسي بيا ثابتٌ 

 ...لكي أعرف الفرق بين البالد وبين التِّفن

 .أخذوا علبة الرسم منيَّ ...ولكنيم
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 ...ولم يتسحوا لي بتصوير وجو الوطن

-9-  

 أُحاول منذ الطفولة

 فتح فضاٍا من الياسسين

 ...بتاريخ كل العرب ...وأستت أول فندق حٍب 

 ...ليتتقبل العاشقين

 ...وألغيت كل الحروب القديسة

 ...وبين النتاا...بين الرجال

 ...ومن يذبحون الحسام...وبين الحسام

 ... ومن يمرحون بياض الرخام ...وبين الرخام

 ...أ لقوا فندقي ولكنيم                 

 ...يليق بساضي العرب وقفالوا ب نَّ اليوى ال

 ...وطير العرب                    

 ...وإرث العرب                   

 فيا للعمب !!                   

 -10 - 

 أحاول أن أ صور ما ىو شكل الوطن؟

 أحاول أن أستعيد مكاني في بطن أميَّ 

 ...وأسبح ضد مياه اللمن
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 وأسرق  ينفِّا ا ولوزًا ا و خوخًاا

 .وأركع مثل العصافير خلف التفن

 أحاول أن أ ليل جنة عدنٍ 

 ...وكيف س قضي اإلجازة بين نيور العقيق

 ...وبين نيور اللَّبن                    

 اكتشفُت ىشاشة ُحلسي...وحين أفقتُ 

 ففال قسٌر في سساا أريحا             

 ...ْت  وال سسٌت في مياه الفرا            

 ...وال قيوةٌ في عَدنْ             

 -11- 

 ...أن أمتت الستتحيل...أحاول بالشعَّر

  ...وأزرر نلالً                   

 ...ولكنيم في بالدي ا يقصون شعر النليل

 أُحاول أن أجعل الليل أعلم  ييالً 

 .يحتقرون الّصييل ولكن أىل السدينة

 -12- 

 ...أن أمتت الستتحيل  ... أحاول بالشعر  
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 ...أحاول سيد ي أن أحبَّت

 ...خارج كل الطَّقوس

 ...وخارج كل النَّصوص

 ...واألننسة  وخارج كل الشَّرائع  

 ...أن أُحبُّت-  سيِّد ي  - أحاول

 ...في أي منفم ذىبت إليَّو

  -يوَما لصدري  حين أُضستِ - ألشعر

 ...ب ني أَضّم  راب الوطن

 -13- 

 ذُ كنت طففالًا قرااة أيَّ كتاٍب نأحاول مُ 

  ... حدث عن أنبياا العرب         

 ...وعن شعراا العرب... وعن ُحكساا العرب

رْجل اللليفة  ففلم أر إالَّ قصائد  لحس ِ

 ...وخستين درىم... فنة رزٍ حمن أجل  

 فيا للعمب !!                     

 ...ولم أر إال قبائل ليتت  فرق ما بين لحم النتاا

 ...وبين الرطب

 !!فيا للعمب

 ...الداخليةولم أر إالَّ جرائد  للع أثوابيا  
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 ...ألي رئيٍس من الغيب ي  ي             

 ...يسشي... وأي عقيٍد علم جثة الشعب  

 ...وأي مراٍب يكدس في راحتيو الذىب

 !!فيا للعمب                               

-14- 

 أنا منذ خستين َعاًماا

 .أراقب حال العرب

 ...ُيسطرون وىم يرعُدونا وال

 ...وال يلرجونوىم يدخلون الحروبا 

 وىم يعلكون جلود البال ة علًكا

 ...وال ييضسون                     

 -15- 

 أنا منذ خستين عاًما

 أحاول رسم بالدٍ 

  بالد العرب-  تسم ممازا

 رسسُت بلون الشرايين حينًفا

 .ا رسست بلون الغضبموحين

 وحين انتيم الرسما ساالت نفتي

 ...إذا أعلنوا ذات يوٍم وففاة العرب
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 ففي أي مقبرٍة يدفنون؟

 وَمْن سوف يبكي علييم؟

 ...وليس لدييم بناتٌ 

 ...وليس لدييم بنون

 .وليس ىنالت حلنٌ 

 !!وليس ىنالت من يحلنون

 -16- 

 أحاول منذ بدأت كتابة شعريَّ 

 .قياس الستافة بيني وبين جدودي العرب

 ...وال من جيوش...رأيُت ُجُيوًشا

 ...وال من فتوح...رأيُت فتوًحا

 ...و ابعت كل الحروب علم شاشة التلفله

 ...فقتلم علم شاشة التلفله      

 ...وجرحم علم شاشة التلفله     

 ...علم شاشة التلفله...ونصٌر من اهلل ي  ي إلينا     

 -17- 

 جعلوك متلتل رُعب: أيا وطني

 .ُنتابع أحداثُو في الستاا

 فكيف نراك إذا قطعوا الكيرباا؟؟
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 -18 - 

 بعد خستين عاما...أنا

 ...أُحاول  تميل ما قد رأيتُ 

 رأيُت شعوبًفا  نن ب نَّ رجال السباحث

 ...ومثل اللكام...مثل الصُّدار...أمٌر من اهلل

 ...ومثل المرب...ومثل المذام

 ...رأيُت العروبة معروضًة في ملاد األثاث القديم

 !! بَ ما رأيُت الَعرَ ...ولكنني      
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 "متى ٌعلنون وفاة العرب" تحلٌل قصٌدة : المبحث الثانً

ٌَّة" البناء الشعري  -  "العمارة الشعر

   ٌقوم هذا النص فً بنائه الخارجً على بناء متقطع فً صورة مقاطع مرقمة، بحٌث 

ٌتحول النص إلى مسار جار ٌتقطع عند كل رقم جدٌد، فنحس باالستمرار المتقطع أو التقطع 

 .المستمر و هذا برؤٌة جدلٌة للعالم، و هً رؤٌة حدٌثة تتجاوز السكون و الواحدٌة

ٌَّة التً ٌسخر   و ٌستخدم الشاعر إلنجاز عمارة نصه، سمات فنٌة مختلفة تشمل رؤٌته الكل

ٌّة تعطً لنصه شعبٌة و قدرة على  فٌها من الوضع العربً الممزق، كما استخدم مفردات قو

التغلغل فً الحس العربً المعاصر الذي ٌبحث عن جذوره فً ظل الصراع العالمً و تمٌز 

 .الكٌانات التً تؤسسها الكتل الغربٌة و الشرقٌة

ٌُقابل هذا    و فً الوقت ذاته نجد أن الشاعر و من خالل منطقه الجدلً هذا ٌستخدم ما 

التراث، فمن الظواهر البارزة فً استخدامات اللغة الشعرٌة المعاصرة احتواؤها لمعطٌات 

التارٌخ و دالالت التراث التً تنتج نماذًجا و تخلق تداخالً بٌن الحركة الزمانٌة، حٌث 

ٌُشبه تواكًبا تارٌخٌا بٌن الحاضر و  ٌنسكب الماضً بكل أحداثه على الحاضر، فٌما 

ٌُمثل صورة احتجاجٌة على اللحظة الحاضرة التً  الماضً، و كان هذا االستلهام كذلك 

 .تعادلها فً الموقف اللحظة المنطوٌة فً سرادٌب الماضً

ٌُقابل هذا التراث، فنجد عنده معجًما لأللفاظ الحدٌثة و المعاصرة،    إذن الشاعر ٌستخدم ما 

بل و للغة التً نستخدم فً حٌاتنا الٌومٌة، و فً ممارسة تفصٌل الحٌاة العادٌة على سبٌل 

ٌُبررها فً استخدام ..." الكهرباء، التلفزة: " مثال  و غٌرها من معان قد نجد لها ما 

كما ٌستخدم . القاموس، لكنها تعبر عن مضامٌن معاصرة نستخدمها فً حٌاتنا الحدٌثة

الشاعر ألعاب لغوٌة ذكٌة تساعده على طرح فكرته، فهو قد ٌستخدم المعجم الخاص بالتراث 

.العربً النحوي و اللغوي و البالغً
1

 

                                                           
1
  للكاتب سوري عصام شرتح–قراءة تحلٌٌلة لقصٌدة متى ٌعلنون وفاة العرب -  
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  و نالحظ فً استخدام الشاعر لسماته أنه ناجح فً استخدامها دون إشعارنا بالملل، و فً 

الوقت نفسه على الرغم من تدخل الشاعر و اختٌاره الخاص لها إالَّ أننا ال نكاد نشعر بهذا 

 .االختٌار، فقد دخلت بشكل عفوي فً نسٌج النص و هذا نجاح كبٌر للشاعر

   و ٌعمل الشاعر على التركٌز باالستفادة من جانب الشائع فً النصوص العربٌة مؤكًدا 

غنائٌة النَّص، فهو قد ٌستخدم التكرار للمطلع أو لبعض األبٌات و ٌجعل من تكرارها 

ًٌّا  .محطات متتالٌة، تفٌد النَّص موسٌق

ٌّة و االنحرافات التعبٌرٌة  .التراكٌب اللغو

سة بشكل أساسً و كلها قادرة على طرح هذه الرؤٌة فً  التراكٌب اللّغوٌة عند نزار مكرَّ

ككل " ألنه ٌعلم أن المتلقً العربً ال ٌزال . أسلوب بسٌط سرٌع الوصول إلى المتلقً

، نحس عنده بالتراكٌب اللغوي الرومانسً، ٌحتفظ فً نفسه بالجانب "العصافٌر فوق الشجر

الرومانسً الحمٌم الذي لم تبدله متغٌرات الحٌاة الحدٌثة بعد، لذلك فالشاعر ٌمس الوتر 

 : الرومانسً فٌنا بقوة ٌقول

 و أسرق  ينًفا و ُلوزًا و خوخًا

 و أركع مثل العصافير خلف التفن

 أُحاول أن أ ليل جنَّة  عدن  

 و كيف س قضي اإلجازة بين نيور العسيق

 و نيور اللبن

ا ممثالً  ًٌ    و ٌستخدم الحسَّ الرومانسً بصورة غٌر مباشرة أٌضا عندما ٌستخدم رمزاً طفول

 :فً علبة األلوان ٌقول
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 لكنيم أخذوا علبة الرسم منيَّ 

 .و لم يتسحوا لي بتصوير وجو الوطن

  و لعل أبرز ما ٌحسده التركٌب اللغويَّ فً تجربة الشاعر هو هذه  البساطة اللغوٌة فً 

ٌَّة واضحة محددة قد تنحرف أحٌاًنا لخلق صور شعرٌة مثٌرة مثل زجاج : مفردات لغو

و غٌرها لكن الشاعر ٌتمعن فً تبسٌط لغته إلى درجة التً ٌستخدم .... القمر، الكالم المعبأ 

فٌها كلمات أقرب من العامٌة أو أنها ُتستخدم فً الحٌاة العامٌة كثًٌرا و فً ممارسة تفاصٌل 

، : " الحٌاة الٌومٌة العادٌة حتى لو كان لها اصل عربً فصٌح، و من هذه الكلمات  ُرزَّ

و فً هذا أٌضا تحاٌل من الشاعر من أجل المزٌد من " اإلجازة، التلفزة، قطع كهرباء

 ًَّ .االقتراب من الجمهور العرٌض وذلك بقصٌدة ذات طابع سٌاس
1

 

" فً بداٌة كل مقطع ٌعتمد الشاعر أن ٌضبط كلمات نص بحٌث تأتً كلَّها بعد كلمة  -

حٌث بدأت جمٌع مقاطع بهذه الكلمة باستثناء مقطعٌن فقط من ثمانٌة عشر " أُحاول

مقطًعا، عالوة على تكرار هذه الكلمات  داخل بعض المقاطع و هً قدرة بارعة من 

 .الشاعر

ٌُعلنون " كما ٌنجح الشاعر فً صٌاغة لغة تجسد السخرٌة بشكل بارز بداٌة من العنوان متى 

 "وفاة العرب؟

 :مثلسا ورد في ىذا السقطع

 .و ال من جيوش... رأيت جيوًشا  

 و ال من فتوح... رأيت فتوًحا  

 فقتلم علم شاشة التلفلة
                                                           

1
 .(مصدر نفسه )عصام شرتح . قراء تحلٌلٌة لقصٌدة متى ٌعلنون  وفاة العرب -  
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 و جرحم علم شاشة التلفلة

 .علم شاشة التلفلة... و نصر من اهلل ي  ي إلينا  

    و ٌتمٌز التركٌب اللغوي أٌضا بقدرة الشاعر على تضمٌن النسٌج اللغوي بالمعجم 

السٌاسً ببساطة و مهارة، و قد صار نزار قبانً أستاذ هذه األسلوب بال منازع فً الشعر 

بركان، جرائد رجل المباحث، السلطة، الشرائع " العربً فٌستخدم مفردات على سبٌل مثال 

و هذه المفردات ال تلبث عند ما تدخل إلى النسٌج الشعري فً قصٌدة " الخ... و األنظمة 

نزار حٌث ٌتحول مضمونها الجاف الذي ال نتخٌل قبل قراءة نص نزار أنها قابلة للدخول 

فً نص شعري، و لكن الشاعر ٌستطٌع بحدقٍة و خبرة الطوٌلة أن ٌصنع التركٌب اللغوي 

، فهو لم ٌزل جفاف كلمة "البرلمان" الذي ٌزٌل هذا الجفاف، و عندما ٌقول الشاعر كلمة 

البرلمان فحسب بل ٌنسج فً إدخالنا إلى منطقة داللٌة ٌتعدد فٌها المعنى و ٌعطٌنا أفكار 

 :و الحال كذلك عندما ٌقول. ذات طابع شعري بالدرجة األولى

 و لم أر جرائد ُتخلع 

 .أثوابها الداخلٌة

ٌُذكرنا بالمرأة التً تبٌع نفسها ٌجمع المعنٌٌن من    فقد دخل المعنى الجاف إلى المعنى آخر 

أفكار متقاربة فهو ٌرى الصحف كما لو كانت تبٌع قضٌتها، و نزار من شعراء الذٌن لعبوا 

بهذا المعنى كثًٌرا فهو ٌشغل المكبوت لدى المتلقً لٌبرز معانٌه السٌاسٌة، و فً هذا حٌلة 

.ماكرة لشاعر ذكً
1 

 

 

 
                                                           

1
 (مصدر نفسه )قراءة تحلٌلٌة عصام شرتح - 
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 :الموسٌقى الشعرٌة

ٌستخدم الشاعر البحر الُمتقارب فً شكله الذي اعتمد فً مدرسة الشعر الحر، أي أنه 

و هً مرنة قرٌبة من مناخ النشر بموضوعاته الُمباشرة و انتقاالته " فعولن" ٌستخدم تفعٌلة 

السرٌعة بٌن المعانً، مما ٌؤكد االنسجام بٌن طبٌعة الرؤٌة الشعرٌة التً طرحها نزار و 

هً رؤٌة سٌاسة ساخرة هذا من ناحٌة و الموسٌقى الشعرٌة البسٌطة القرٌبة من النشر من 

ناحٌة أخرى و الُمتقاربة من البحور الصافٌة التً ٌلتزم بها الشعر الحرَّ و المتقارب ٌتناسب 

ٌُشبه صوت المدافع  .مع شعر الثورة و ٌقولون 

   إذن هو اتساق التقطته حساسٌة الشاعر المفرطة و قدرته على طرح الجو الموسٌقً 

 .المناسب

ا متقطًعا فً  ٌَّ ب متلقٌه، فاعتمد شكالً شعر   و قد أفرط الشاعر فً التبسٌط لمزٌد من جذَّ

ة االسترسال الموسٌقً الهادر،  صورة متقاطعة قصٌرة منفصلة لٌعطٌنا توقٌعاً ٌخفف من حدَّ

كما لجأ الشاعر إلى وسٌلة موسٌقٌة أخرى تساهم فً المزٌد من جذب المتلقً هً استخدام 

القافٌة و تكرارها بٌن الحٌن و الحٌن ألّنُه ٌعلم مدى تأثٌر القافٌة على متلقً الشعر العربً، 

و هو تأثٌر تارٌخً تمتد جذوره حتى القرون العربٌة األولى، و ٌتعمد الشاعر أن ٌنهً كل 

 :فً هذا المثال" قافٌة الدال: " مقطع بقافٌة تتكرر داخل مقطع على سبٌل مثال

 ......أحاول رسم مدينة ُحب

  كون محررة من جسيع الُعقد

 .و ال يقسعون المتد. ففال يذبحون األنوثة فييا

ٌُثٌر  بل و أحٌاناً ٌزٌد من جرعة القافٌة حتى ٌصل بنا إلى نغمة عالٌة فً جو تطرٌبً 

ًٌّا ا  و موسٌق ًٌ  :الشجن مضمون
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 ...يليق بساضي العرب وقفالوا ب نَّ اليوى ال

 ...وطير العرب                    

 ...وإرث العرب                   

 !! فيا للعمب                    

ٌُفجر أحاسٌسنا قنوات وجدانٌة لها روافد ذات عطاء ه  دا، فإنَّ ٌَّ  .إننا عندما نقرأ عمالً فنٌا ج

ثري ٌنتج من توالً البناء الرمزي فً القصٌدة و كلما انطلقنا فً قراءتها تكونَّت احاسٌس 

مختلفة تتجمع أمامنا و نحاول أن نستمتع باستكشاف تلك المدائن و التً نقصد بها عالم 

 .القصٌدة

  إن الشعر لٌس معناه الدخول فً متاهات ٌنزلق فٌها التخٌل، ألن ذلك ٌكون شعًرا ردٌئاً، و 

إنما نقصد بغموض الشعر المقبول، هذا الغموض الفنً الذي سرعان ما ٌكشف عن افاق 

 . أرحب عن طرٌق نوع من الشفافٌة

 :الصورة الشعرٌة

   الصورة الشعرٌة علٌها أن ُتحً إلٌنا فقط، و من وراء هذا اإلٌحاء و عن طرٌق عالقات 

متداخلة نستطٌع أن ندرك المقصود شرط أن ٌكون لدى القارئ قدرة أخرى تملك إرادة 

ورة  .الخلق، و شاعر نزار لدٌه القدرة دائما على تجدٌد الصُّ

ٌَّة فً قصٌدة نزار صورة بسٌطة شفافة، تعتمد الطرٌقة التقلٌدٌة فً    و الصورة الشعر

ٌَّة فً تراثنا، فً صنع التشبه البسٌطة وسٌلة ال تجهد ذهن المتلقً، بل  صنع الصورة الشعر

 توصل له الشحنة الشعرٌة و بإتقان 

 :و عندما ٌقول
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 . فبعع القصائد قبر–إذا ففاض نير جنوني  

  فالتشبٌه هنا بسٌط ال ٌحتاج إلى تعمق و تأمل عمٌق فٌشبه الجنون كأنه النهر لشدته، و     

 .هكذا تكون االستعارة دائما فً شعر نزار بسٌطة التشبٌه البلٌغ

 :   و عندما ٌقول

 .و يلتيسوت النتاا بثانية واحدة

 فاالستعارة هنا شدٌدة البساطة، تفقد قٌمتها االستعارة، ألّنها تقترب من المعنى العامً 

 .المتبذل

 :   و عندما ٌقول

 .و من يمرحون بياض الرخام

 

ٌُفسرها فً لحظة االستماع    فهذه االستعارة المكنٌة أٌضا شدٌدة البساطة ٌكاد متلقٌها أن 

ٌُكرس  ٌَّها، ألن المشبه به هو المرأة البٌضاء، هذا الوصف معروف لدى العامة، و هذا  إل

ور و هً قلٌلة مما  ًدا، إال أن هناك بعض الصُّ ٌَّ ٌَّة ج الشاعر صوره لخدمة رؤٌته الشعر

 .ٌخرج عن هذا القانون قلٌالً 

 :   و عندما ٌقول

 أُحاول فتح فضاا من الياسسين

 1.و يقصون شعر النليل

                                                           
1
 .(مصدر نفسه )قراءة تحلٌلٌة عصام شرتح -  



           قصائد نزار قباني مع التحليل النموذجي  :                                 الفصل الثالث
 

 

 39 

نحس هنا بمحاولة الشاعر أن ٌضٌف على نصه بعض الصور الجمالٌة شدٌدة التأثٌر  -

ذات حس فانتازي، قد ال ٌخرج كثًٌرا على أسلوبه الرومانسً و لكنه ٌشكل مراٌا 

شدٌدة النُّصوح  قادر على أن تعكس المعنى من زواٌا أكثر صقالً فٌتجادل الجانب 

المعنوي و اللغة البسٌطة من جهة مع التصوٌر الجمالً رفٌع المستوى من جهة 

 .أخرى، و تكون الحصٌلة هذه التركٌبة اللغوٌة الشدٌدة التمٌز فً قصائد نزار
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 "قصٌدة هوامش على دفتر النكسة: "المبحث الثالث

(1) 

  َلُكْما يَفا أْ ِدقفَائيا الُلَغَة القَِديَسوىأَْنع

 القَِديَسو والُكُتَب  

  َلُكمْ ىأَْنع

 ..َكالَمنَفا الَسْثقُوَبا َكاألَْحِذَيِة القَِديَسو

 الَشتِيَسوَ  َوُمْفرَِداَت الَعْيَرا والِيَماَاا و

 َلُكْم  ىأَْنع  ...    َلُكمْ ىأَْنع

(2) 

 َمالَِحُة في فَِسنَفا القََصاِئدُ 

 َماَلَحةٌ َضفَفاِئَر الِنَتااِ 

ِل  َو     والَسقفَاِعدُ ُر  اأَلْستَفاَو  اللَيفْ

  أََماَمنَفا اأَلْشيَفااُ َحة  َمالِ 

(3) 

 يَفا َوطَِني الَحلِينُ 

 ِني بَِلْحنَةٍ تْ َحوَّلَ 

 ِمْن َشاِعٍر َيْكُتُب الُحُب والَحنِينِ 

ِلَشاعٍر َيْكُتُب بِالتِِّكيِن  
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(4) 

 ألَِنَّ َما ُنِحّتُو أَْكَبُر ِمْن أَْورَاِقنَفا

 الَ بُّد أَْن َنْلَمل ِمْن أَْشَعارِنَفا

(5) 

  الَ َ رَاَبوْ  ...ِإذَا َخْترِنَفا الَحْربَ 

 ..ألنَّنفَّا ُندَُخُلَيا

 .. بَفالنَفاي والِسلََمارَ 

الَ َيَحُدُث اِْنِتَصاَر  

 الَصَحارِيفِي  َكاَن بُوَسُع َنَفطُنَفا الَداِفَق  

 ..أَْن َيْتَتِحيل خْنِمراً 

ِمْن َلَيٍب َونَفاَر  
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 -تحلٌل قصٌدة هوامش على دفتر النكسة: المبحث الرابع

إّن هذه القصٌدة الغاضبة من الغاضبة من الشعر الحر كتبها الشاعر عبر محطات تختلف  -

مقاطعها بٌن فكرة و أخرى، تدخل ضمن إطار الشعر السٌاسً و الوطنً الذي فجرته 

 . التً تمثل هزٌمة العرب العسكرٌة و السٌاسٌة1967هزٌمة حزٌران 

هوامش هوٌة متكررة عند نزار، حٌث نجد لدٌه العدٌد من القصائد مثل : داللة العنوان

هوامش على دفتر " ٌمثل عنوانها الٌومٌات السردٌة لقصٌدة عربٌة " على دفتر النكسة 

و ٌراها أّنها  لعنوان القصٌدة ٌجدها متعالقة ببعضها . ، تصب فً نفس اإلطارالهزٌمة

البعض و هذا التعالق ٌعطٌنا مدلوالً خاًصا و الذي ٌقوم بتفكٌك هذه األلفاظ من خالل أّنه 

''  ٌكشف الُبعد المأساوي أو األبعاد التهمٌشٌة لحادثة النكسة، حٌث ٌبدأ العنوان بكلمة 

 الخ....و هذه الكلمة تدل على التهمٌش و االستثناء ''هوامش

و " دفتر" و لفظة  "هوامش"الذي ٌربط بٌن لفظة  " على"كما نجد حرف الجّر  -

 .الذي ٌعتبر ملتقٌا

 :المعجم اللغوي -

 ٌنزوي تحت هذا الحقل العدٌد من الملحوظات فنجد مثالً لفظة :حقل الحزن -1

: اللٌل: و ألفاظ أٌضاً مثالً . انعً لكم ٌا أصدقائً اللغة القدٌمة: فً قوله" أنعً"

 .خسرنا، ٌوجعنً ، الهزٌمة، وطن، بالئً، الحزٌن

 .الخ... اللعنة، الكتب، األحذٌة، السكٌن، الّسٌف : حقل الوسائل -2

 .الخ....الشتٌمة، قشرة الحضارة، عٌوبنا، روح الجاهلٌة : حقل السخرٌة  -3

ٌّبون:حقل األمل و التحفٌز -4  .... األطفال، سنابل األمل، ٌكسر األغالل، ط

 ....الشجاعة، األشراف، األبطال، األنذال :  حقل القٌم -5

 .... الشرقً، الصحاري، نزار ، أوس، قرٌش، الخلٌج، المحٌط :حقل العرب -6
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 :الجملة الشعرٌة

من الشعر الحر، فهً تتكّون من أبٌات مختلفة الحجم، لكن نجد أغلبها فً هذه  -

القصٌدة قصبرة من الطوٌلة، ٌعنً نجد أطول بٌت ٌتكون من 
1 

ت ملفوضات و أقصره من ملفوظٌن مثال  :سِّ

  َلُكْما يَفا أْ ِدقفَائيا الُلَغَة القَِديَسوىأَْنع -1

 القَِديَسو والُكُتَب    -2

  َلُكمْ ىأَْنع -3

 ..َكالَمنَفا الَسْثقُوَبا َكاألَْحِذَيِة القَِديَسو -4

 َوُمْفرَِداَت الَعْيرَ  -5

 :تقسٌم الّنص الشعري إلى فقرات كل واحدة منها تحمل فكرة رئٌسٌة -

تمثل موقف الشاعر من الشعب العربً إثر النكسة و تعنً نهاٌة : الفقرة األولى

 . الفكر الذي أدى إلى النكسة

د فً موقف الشاعر المتألم من وطنه و شدة تمسكنه بقضاٌاه التً : الفقرة الثانٌة تجسُّ

عبر عنها بلغة قوٌة ٌعنً ٌكتب بلغته الصمٌم، و كٌف ال و هو ٌعبر بكلمة السكٌن 

 .الرشاش و غٌرها من الكلمات

ب فً نقد نزار لعٌوبنا الفكرٌة و السلوكٌة التً كانت سبب : الفقرة الثالثة تصُّ

 .رئٌسً فً الهزٌمة و حتى لم تكترث إلٌه إذا خسرنا

                                                           
1
 . ألحمد إبراهٌم الشرٌف–ُضراخ نزار قبانً فً وجه األمة : هوامش على دفتر النكسة-  
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ظهور و تراجع فً فكر و سلوك األمة العربٌة النً أصبحت تكترث : الفقرة الرابعة

لما ٌدور حولها من أوضاع مزرٌة و مؤلمة و حتى غاضبة ألنها ال قلب لها فً هذه 

 .الحٌاة

ٌّة الّسالح الذي نمتلك هو ال نعرف استغالله : الفقرة الخامسة تدور فكرتها حول قض

البترول سالح ُمْهَمل فهو كنز نستطٌع به أن نحرق األعداء فقد . فً الوقت المناسب

 .أهملنا هذا الذهب إهماالً كبًٌرا

، 1967هً تعتبر أول قصٌدة سٌاسٌة وطنٌة  قالها إثر هزٌمة العرب سنة : داللة المضمون

و هً بمثابة صرخة إذ ُتعبِّر عن الجرح الذي أحدثته الٌهود إلى كل جسم عربً، و نزار 

ٌُوجه اتهاماته إلى القادة و السلطات العربٌة .ُهنا 
1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .(المصدر نفسه )هوامش على دفتر النكسة -  
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 :ظاهرة التكرار فً شعر نزار قبانً

ٌُعدَّ التكرار من أهم الُبنٌات األسلوبٌة و الفنٌة التً استخدمها قبانً فً كتاباته بهدف     

التأكٌد على فكرة معٌنة و جعلها جوهر عمله الشعري و إثراء شعرٌة النص التً تعتبر 

أقرب األجناس األدبٌة إلى اإلٌقاعٌة، حٌث ٌترك أثًرا موسٌقٌا على النصوص الشعرٌة  

ٌُمٌز القصائد الشعرٌة النزارٌة تشعُر به األذن و ٌنفعل معُه الوجدان و هو ما 
1

. 

 :   و ٌمكن تقسٌم  التكرار الذي استخدمه قبانً فً كتاباته إلى ما ٌأتً 

" متى ٌعلنون وفاة العرب" التكرار البسٌط و التكرار المركب و النوع مستخدم فً قصٌدة 

 .فً جمٌع مقاطع القصٌدة" أحاول"تكرار البسٌط و هو تكرار كلمة 

  وهذا التكرار تأكٌد علٌها و إبراز أهمٌة و ضرورة محاولة و هذا التكرار أبسط أنواع 

 .التكرار

 :األسطورة فً شعر نزار قبانً

ٌُوظف نزار قبانً األسطورة بشكل رهٌب بحٌث ٌخلق فً الفضاء الشعري قوة و  -

تماسكا وٌكسب الملتقً تذوًقا فرًٌدا، إال أن هناك دافعاً أساسٌا ذاتٌا ٌعد فً دقٌقة 

األمر الدافع األول و األقوى و هو شغفنا بشعرٌة نزار قبانً، و بنصوصه التً 

ٌِّدا  تحمل التمٌز، و ٌطوع نزار قبانً مختلف األساطٌر أثناء توظٌفُه لها تطوًٌعا ج

من غٌر أن ٌكسب داللتها المعنوٌة التً علقت على مر األزمنة فً وجدان المتلقً 

 .العربً

                                                           
1
 .03ص . 2012كاملٌا بن معطر بن سوٌكً سنة . ظاهرة التكرار فً شعر نزار قبانً-  
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      و ٌستخدم نزار قبانً المجاز فً شعره أٌضا و هذا التزٌٌن اللغة و تمٌٌزها، 

.فاستخدام اللغة المجازٌة من سمات الشاعر مبدع
1

 

 

 المرأة فً شعر نزار قبانً  

اعتنى نزار قبانً بشكل كبٌر بقضاٌا المرأة فً قصائده الشعرٌة، و كانت له نظرة و  -

أسلوب خاص فً الكتابة عن المرأة فً كل حاالتها سواء كانت األم أو الحبٌبة أو 

الزوجة، و قد وصف الكثٌر من األدباء و النقاد، فكر نزار قبانً األنثوي بالتحدٌد 

بفكر تحرري و مشاعر انفعالٌة وجدانٌة، .كونه تناول مواضٌع و قضاٌا المرأة

مستخدًما مفردات و ألفاظ جرٌئة فٌها تمرد واضح على القوانٌن االجتماعٌة 

.المفروضة فً المجتمعات العربٌة
2

 

                                                           
1
 .80 مؤلف عبد الحلٌم مخالفة ص–تجلٌات األسطورة فً أشعار نزار قبانً -  

2
 . بتصرٌف118- 117. دراسة أسلوبٌة فً شعر الحب عند نزار قبانً، د هالة العربوشً-  



 



 

: ملحق

 البطاقة الفنية للكاتب: 

 نزار قباني و الشعر السياسي: عنوان الكتاب. 
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 نبذة عن الكاتب أحمد تاج الدين 

  سورٌا  م، درس فً بلده 1930ممثل و مؤلف سوري موالٌد قطنة فً رٌف دمشق

 حصل على الثانوٌة العامة، ثم حصل على أهلٌة التعلٌم االبتدائً و عٌن مدرسا حتى

 م، وقام أحمد تاج الدٌن 1964 م حتى 1945فٌبلده،و ظل فً سلك التدرٌس من

نزار قباني  و : بالدراسة للشاعر السوري نزار قبانً جاءت فً كتاب معنوان بـ 

 .الشعر السياسي

: شرح بعض المصطلحات

 معنى و تعرٌف أسطورة فً معجم المعانً الجامع : مقصود بكلمة األسطورة –

 .معجم عربً عربً

(فعل)َسَطَر   

ٌَسطُر، َسْطًرا، فهو ساطر، و المفعول َمْسطر-  َسَطَر   

(اسم)األسطورة  -   

.خرافة حدٌثا ملفق ال أصل له  



 

.األسطورة هً حكاٌة تقلٌدٌة تروي أحداًثا خارقة للعادة: اصططحاًا   

 مقصود بكلمة شعوبٌا : 

 معنى شعوبٌة فً معجم المعانً الجامع 

 معجم عربي

 (اسم): ُشعوبٌة 

 اسم مؤنَّث منسوب إلى ُشعوب -

ُعبٌة - نزعٌة فً العمر العباسً تنكر تفضٌل العرب على غٌرهم، و تحاول : الشُّ

ٌَّة أصحاب هذه النزعة الواحد ًُّ : الحط منهم و الُشُعوب  ُشُعوِب

  (فعل)َشَعَب: 

ٌَشعب، َشْعًبا، فهو شاعب، و المفعول مشعوب /  َشَعَب  -  . للمتعدي–َشَعب عن 

َقُه، َشَتَتهُ : َشَعَب اْلَحبَّ  -  َفرَّ

 َصْدَعهُ : َشَعَب ااَناءَ  -

 .َبُعدَ : َشَعَب َعنهُ  -

ا -  اصططحًا

هً حركة اجتماعٌة ظهرت بوادرها فً العباسً و كذا األموي، و : الشعوبٌة -

 .هً تنكر تفضٌل العرب على غٌرهم، و تحاول الحط من قدراتهم

 :مقصود بامجاز -

 -. معجم عربً عربً–معنى المجاز فً معجم المعانً الجامع 

  (اسم )ُمجاز 

 .اسم المفعول من أََجازَ : ُمجاز

المجاز فً اللغة هو التجاوز و التعدي، و فً االصطالح اللغوي هو : اصطالًحا

ٌُقصد به غٌر  صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى مرجوح بقرٌنه، أن اللفظة 

معناه الحرفً بل معنً له عالقة غٌر مباشر بالمعنى الحرفً، و المجاز من الوسائل 

 .البالغٌة

 



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 ملخص

 

نزار قباني و الشعر " نستخلص من دراستنا لكتاب أحمد تاج الدٌن المعنون ب 

كان خٌر تعبٌر عن َما ٌختلج صدر شاعر السوري نزار قبانً،  أن الشعر" السياسي

و تضمن هذا الكتاب الشعر السٌاسً عند نزار بداٌة من جذور، حٌث وجدنا أن 

ها عام  ، إرهاصاتها األولى جاءتُه عن 1954جذور الشعر السٌاسً عنده قد تم غرسُّ

الذي فتح بٌتُه للمقاومة، أما بالنسبة " الحلوانً" طرٌق والده توفٌق قبانً الملقب بـ 

 كان تحول كبٌر فً حٌاته حٌث أنها كانت الزلزال الذي هزَّ وجدانه 1967لنكسة 

نحوى الوطن و أالم األمة العربٌة، فاشتغل بالشعر الوطنً السٌاسً و كتب أروع 

القصائد فتحول من خاللها إلى شاعر ٌكتب بالسكٌن و نجد أن بذور الشعر السٌاسً 

قالت لً " عند نزار تتمثل فً المواضٌع األربعة من خالل دٌوانه الشعر األّول 

 :ذكر الوطن فً بعض المواضٌع مثل: الذي تطرق فٌه إلى" السمراء

 .ورقة إلى القارئ: قصٌدة -

 .حبٌبة و شتاء -

 ِاسمها -

 إلى مصطافة -

     و أٌضا ال ٌمكنا أن ننسى الوقوف عند أربع قصائد هامة شكلت الحسِّ الوطنً لدٌه و 

 :بلورتُه بشكل ٌستحق ااشارة، من أهمها

 ". عودة التنورة الُمزركشة– القميص األبيض – إلى عينين شماليتين –عندنا " 

 .1967بقضاٌا األمة العربٌة نكسة 

   و مالمح الفكر السٌاسً عنده تظهر على رغم من أّنُه لم ٌشغل وظٌفة سٌاسٌة، و لم 

ٌُعرف والُؤه  و انتمائُه ألي من التٌارات  ٌكن زعٌم حزب أو عضًوا فً منظمة، و لم 

السٌاسٌة فً الوطن العربً فلم ٌكن ٌنتمً ألي خانة من خانات الفكر السٌاسً و لكن إذا 

بحثنا فً بصمات الشاعر و هذا من خالل قصائده المختلفة نستطٌع القول أنه كان 

ٌّات الخاصة و العامة و ٌقف  ٌُدافع عن الحر ا  ٌَّ ا ٌنحاز إلى الطبقة الشعبٌة و لٌبرال ًٌّ اشتراك



 

ًٌّا حٌث عاش و مات  فً وجه الطغاة و ضد كل الوسائل قمع و التعذٌب و كان أٌضا قوم

من أجل الحلم القومً الكبٌر مدافًعا عن القضاٌا القومٌة و كذا وحدوٌا ٌضع الوحدة 

العربٌة الكبرى بٌن عٌنٌه حٌث كان إٌمانه بالوحدة العربٌة و ٌراها الحل األمثل ألزمة 

أما هجوم . العرب و ضرورةُ حتمٌة لكل العرب و من أجل ذلك حارب كل دعاة الطائفٌة

نزار على الرئٌس الراحل لدولة مصر جمال عبد الناصر كان بدافع الغٌر على وطنه ، 

شأنُه شأن كل عربً غٌور على بلده، فكان  ٌعتبرهُ األب الروحً و الصدٌق و التجسٌد 

د لكل ُهجمات األعداء، لذلك تعتبر قصٌدة  ًّ لكل األمانً القومٌة فهو دائما حائط الصَّ الح

هً  رسالة غضب و لوم و شتم من نزار إلى الزعٌم عبد الناصر و أٌضا " الهوامش" 

كما وجها اتهام لنزار ... استجواب القدس : غٌرها من القصائد الُموجهة  للزعٌم مثل

بالسادٌة و الشعوبٌة و سبب هذا االتهام هو هجوم نزار على العرب شعوًبا و ُحكاماً الذي 

بحثوا على المنطلق هذا هجوم هل عقٌدة شعوبٌة  أو عقٌدة سادٌة و لكن هل ٌمكن بعد 

كل ما قدم نزار قبانً أن نصفه بالسادٌة و الشعوبٌة و هو الذي ٌجعل من نفسه ضمٌر 

األمة العربٌة الحً ٌفرح لفرحها و ٌحزن لحزنها و ٌجعل من شعره صوتها الواضح و 

إن أصدق دلٌل ضد اتهام نزار بالشعوبٌة قصٌدتُه السٌمفونٌة الجنوبٌة الخامسة التً 

أما بخصوص رسالة عتاب للزعٌم . عزف فٌها أجمل معزوفاته السٌاسٌة لتجمٌد العرب

تحدث فٌها عن الظلم تعرض له من ِقبل السلطات الرسمٌة فً الجمهورٌة العربٌة 

المتحدة الذٌن َسُعْوا اٌقافه و منعه من دخول دولة مصر و قصٌدة الهوامش التً تعتبر 

صرخة حارة و جارحة كشف فٌها عن مواضٌع الوجع فً جسد األمة العربٌة و المطالبة 

ٌُْظلُم الشاعر العربً فً مواجهة نفسه و مواجهة أُمِته و . بحرٌة الحوار و َتساءل كٌف 

ه حاسًما كالتالً  :بالطبع رد الزعٌم و لم ٌطل صمته و كان ردُّ

 .لم أقرأ القصٌدة إال فً النسخة التً أرسلنها -

 .ألغى كل التدابٌر التعسفٌة فً حق الشاعر نزار -

   و نستخلص نزار قبانً لم ٌكن مهادًئا أو جباًنا فً مواجهة القضاٌا السٌاسٌة و لم ٌكن 

مواربا أو رامًزا و إنَّما واجه أحداث عصره  بكل جرأة و اقتدار، حٌث قصائده قالت ما لم 

 .ٌستطٌع أن ٌقوله الكثٌر من الشعراء



 

 :ملخص بالفرنسية

Résumé 

Nous concluons de notre étude du livre d'Ahmed Taj al-Din intitulé « 

Nizar Qabbani et la poésie politique » que la poésie était la meilleure 

expression de ce qui a remué le cœur du poète syrien Nizar Qabbani. 

Elle a été plantée en 1954, ses premières indications lui sont venues. 

par son père, Tawfiq Qabbani, surnommé « Al-Halwani », qui a 

ouvert sa maison à la résistance. 

Ses premiers indices lui viennent de son père, Tawfiq Qabbani, 

surnommé "Al-Halwani", qui ouvre sa maison à la résistance. Quant 

au revers de 1967, il s'agit d'une transformation majeure dans sa vie, 

car c'est le tremblement de terre qui l'a secoué. sa conscience envers la 

patrie et la douleur de la nation arabe. Grâce à elle, il s'est transformé 

en poète écrivant avec un couteau, et nous constatons que les graines 

de la poésie politique de Nizar sont représentées dans les quatre 

thèmes de son premier recueil de poésie, « La Brown Said to Me », 

dans lequel il a abordé : la mention de la patrie dans certains sujets tels 

que 

Poème : Un papier au lecteur. 

Chérie et hiver. 

- elle s'appelle 

- dans une station balnéaire 



 

     Aussi, nous ne pouvons pas oublier de nous appuyer sur quatre 

poèmes importants qui ont formé son sens patriotique et l'ont 

cristallisé d'une manière qui mérite d'être mentionnée, dont les plus 

importants sont : 

On a - à deux yeux nordiques - la chemise blanche - le retour de la 

jupe brodée. 

Problèmes du revers de la nation arabe 1967. 

Et les caractéristiques de sa pensée politique apparaissent malgré le 

fait qu'il n'occupait pas de poste politique, qu'il n'était pas chef de parti 

ou membre d'une organisation, et que sa loyauté et son affiliation à 

l'un des courants politiques du monde arabe n'étaient pas connues. , il 

n'appartenait donc à aucun des champs de la pensée politique, mais si 

On cherchait les empreintes du poète, et ce à travers ses différents 

poèmes, on peut dire qu'il était un socialiste du côté de la classe 

populaire et un libéral qui défendait la et des libertés publiques et s'est 

tenu face aux tyrans et contre tous les moyens de répression et de 

torture. C'était aussi un nationaliste qui a vécu et est mort pour le rêve. 

Le grand nationaliste, défendant les questions nationales, ainsi 

qu'unitaire, met la grande unité arabe entre ses yeux, car il croyait à 

l'unité arabe et la considérait comme la meilleure solution à la crise 

arabe et une nécessité inévitable pour tous les Arabes, et pour cela il 



 

combattait tous les partisans du sectarisme. Quant à l'attaque de Nizar 

contre le défunt président de l'État d'Égypte, Gamal Abdel Nasser, il 

était motivé par d'autres contre sa patrie, comme tout Arabe jaloux de 

son pays, il le considérait donc comme le père spirituel, l'ami et le 

vivant incarnation de toutes les aspirations nationales. "C'est un 

message de colère, de blâme et d'insultes de Nizar au leader Abdel 

Nasser, ainsi que d'autres poèmes adressés au leader, tels que : 

L'interrogatoire de Jérusalem... Ils ont également accusé Nizar de le 

sadisme et le populisme, et la raison de cette accusation est l'attaque 

de Nizar contre les Arabes, les peuples et les dirigeants qui ont 

recherché La prémisse est qu'il s'agit d'une attaque. Est-ce une 

croyance populiste ou sadique ? Mais est-ce possible, après tout ce 

que Nizar Qabbani a présenté La moitié de lui est le sadisme et le 

populisme, et celui qui se fait la conscience vivante de la nation arabe 

se réjouit de sa joie et s'afflige de sa tristesse, et fait de sa poésie sa 

voix claire, et la preuve la plus vraie contre l'accusation de populisme 

de Nizar est son cinquième Poème symphonique du Sud dans lequel il 

a joué ses plus beaux solos politiques pour figer les Arabes. Quant à 

une lettre de reproche au dirigeant, dans laquelle il évoquait l'injustice 

dont il était l'objet de la part des autorités officielles de la République 



 

arabe unie, qui cherchaient à l'arrêter et à l'empêcher d'entrer dans 

l'État d'Égypte, et le poème sur les marges, qui est un cri brûlant et 

blessant dans lequel il révélait les enjeux de la douleur dans le corps 

de la nation arabe et l'exigence de liberté de dialogue Et il se 

demandait en quoi le poète arabe serait injuste face à lui-même et à sa 

nation . Et bien sûr le chef a répondu, et son silence n'a pas duré 

longtemps, et sa réponse a été décisive comme suit : Je n'ai lu que le 

poème dans la copie qu'ils ont envoyée. 

- Il a annulé toutes les mesures arbitraires contre le poète Nizar. 

   Nous concluons que Nizar Qabbani n'était pas calme ou lâche face 

aux problèmes politiques, ni ambivalents ou symboliques, mais a 

plutôt affronté les événements de son temps avec audace et capacité, 

car ses poèmes disaient ce que de nombreux poètes ne pouvaient pas 

dire. 

 

 

 

 

 

 



 

  ملخص باالنجليزية

 

We conclude from our study of Ahmed Taj al-Din’s book entitled 

“Nizar Qabbani and Political Poetry” that poetry was the best 

expression of what stirred the heart of the Syrian poet Nizar Qabbani. 

It was planted in 1954, its first indications came to him through his 

father, Tawfiq Qabbani, nicknamed "Al-Halwani", who opened his 

home to the resistance. As for the setback of 1967, topics such as: 

Poem: A paper to the reader. 

Sweetheart and winter. 

- her name is 

- to a resort 

     Also, we cannot forget to stand at four important poems that 

formed his patriotic sense and crystallized it in a way that deserves 

mention, the most important of which are: 

We have - to two northern eyes - the white shirt - the return of the 

embroidered skirt. 

On the issues of the Arab nation, the setback of 1967And the features 

of his political thought appear despite the fact that he did not occupy a 

political position, was not a party leader or a member of an 



 

organization, and his loyalty and affiliation to any of the political 

currents in the Arab world was not known, so he did not belong to any 

of the fields of political thought, but if We searched for the poet's 

fingerprints, and through his various poems, we can say that he was a 

socialist who sided with the popular class and a liberal who defended 

private and public liberties and stood in the face of tyrantsAnd against 

all means of oppression and torture, he was also a nationalist, as he 

lived and died for the great national dream, defending national issues, 

as well as a unionist who puts the great Arab unity between his eyes, 

as his belief in Arab unity and sees it as the best solution to the Arab 

crisis and an inevitable necessity for all Arabs. For this he fought all 

advocates of sectarianism. As for Nizar’s attack on the late President 

of the State of Egypt, Gamal Abdel Nasser, he was motivated by 

others against his homeland, like every Arab who is jealous of his 

country, so he considered him the spiritual father, friend, and the 

living embodiment of all national aspirations. It is a message of anger, 

blame and insults from Nizar to the leader Abdel Nasser, and also 

other poems directed to the leader such asThe interrogation of 

Jerusalem ... They also accused Nizar of sadism and populism, and the 

reason for this accusation was Nizar's attack on the Arabs, peoples and 



 

rulers, who searched on the basis of this attack. And populism, which 

makes himself the living conscience of the Arab nation, rejoices in its 

joy and grieves in its sorrow, and makes his poetry its clear voice. As 

for a letter of reproach to the leader in which he talked about the 

injustice he was subjected to by the official authorities in the United 

Arab Republic, who sought to stop him and prevent him from entering 

the state of Egypt 

Egypt and the poem on the margins, which is a hot and hurtful cry, 

revealed the issues of pain in the body of the Arab nation and the 

demand for freedom of dialogue, and wondered how the Arab poet is 

unjust in the face of himself and his nation. And of course the leader 

replied, and his silence did not last long, and his response was decisive 

as follows: 

I only read the poem in the copy they sent. 

- He canceled all arbitrary measures against the poet Nizar. 

I only read the poem in the copy they sent. 

- He canceled all arbitrary measures against the poet Nizar. 

   We conclude that Nizar Qabbani was not calm or cowardly in the 

face of political issues, nor was he ambivalent or a symbolic, but 

rather faced the events of his time with boldness and ability, as his 

poems said what many poets could not say 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الخاتمة

للكاتب الصحفً أحمد تاج الدٌن " نزار قبانً و الشعر السٌاسً"   من خالل دراستنا كتاب 

 :تبٌن لنا

لم ٌكن شعر نزار قبانً السٌاسً أقل تأثٌراً من شعر الغزلً إذ طالما حرك الجامد  -

فً المجتمع وهزَّ الساكن و الراكد، و كان لهذا الشعر تأثٌر عظٌم فً قلوب الجماهٌر 

العربٌة، و لذلك لقً جزاءه جراء كلمة الحرة المخلصة، لقد غٌر شعره السٌاسً كثٌر من 

 .المفاهٌم السائدة، فقد جعل اانسان قضٌته منذ نظم الشعر

    لشعر نزار قبانً عامة و السٌاسً خاصة ممٌزات جعلت فً شعره نكهة ممٌزة و 

أداء الممٌز هذا ما جعل لنزار أعداًءا و ُنقاًدا، كان هدفهم من خالل انتقاداتهم إخماد 

ااقبال الجماهٌري على أعماله، لكن مساعٌهم خابت و ظلت أعماله هً الدواوٌن التً 

 تعرف ااقبال األكبر و األكثر فً الوطن العربً

تربع على عرش الشعر السٌاسً العربً، و كتب لكل " نزار قبانً"  خالصة لما قلنا 

 .مستوٌات و طبقات الشعب دون استثناء، فقد تمٌز بلغة  جمٌلة و بسٌطة

شاعر ُمتفتح على هموم وطنه و أمته فقد كان أكثر " نزار قبانً" أخًٌرا الشاعر السوري 

نزار قبانً أحب وطنه و . الشعراء التصاًقا بالواقع الوطنً و السٌاسً و حتى العاطفً

 .َعِمَل من أجل انقاضه وتحرٌره من الّذل و االستعمار
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