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المـقــدمــةالمـقــدمــةالمـقــدمــةالمـقــدمــة-1

اني أطـوار مـن النّـضوح و التطـور، اسـتمدت مـن األحـداث                لقد مرّ علي شعرنزار قب    

و قـد انطبعـت بـصمات      . الكثيرة و المتنوعة الـّتي طرأت علـي حيـاة هـذا الـشاعر الكبيـر              

هــذه األمــور علــي صــفحات فكــره و مــشاعره و خيالــه كمــا تجلـــّت و تبلــورت بتمــام 

�ً لرغبـات   و وافيـا  ً كـامال  ًحقيقتها فـي قـصائده و مقطوعاتـه، تحمـل فـي طياتهـا تفـسيرا        

.الشاعر و نزعاته في شتّي المجاالت

ــشعري، هــو   ـــّذي ظهــر فــي إبداعــه ال و ال شــك أنّ الطــور النــضالي و الثــوري ال

حصيلة تطور نفسي خلقتـه يـد األحـداث الرهيبـة الــّتي حلــّت بواقـع المـواطن العربـي                     

 معـينُ أدب راق ٍ، مـا   مما هزّ شاعرنا من األعمـاق و فجـر فـي كيانـه شـالّالً تدفــّق منـه             

!عـرف اليوم بأدب المقاومة و إلي كشف مظاهر هذا األدب يصبو هذا المقال 

والدته و نشأتهوالدته و نشأتهوالدته و نشأتهوالدته و نشأته----2222

بدمــشق) مئذنــة الــشحم(م فــي حــي 1923 مــارس عــام 21ولــد نــزار قبــاني فــي 

.)11م، ص1999أبو علي، نبيل خالد، (

ــاحب    ــاني هوص ــق قب ــوه توفي ــان أب ــال، ك ــسورة الح ــرة مي ــصناعة   ألس ــلّ ل  مح

توفيــق «الحلويــات و قــد شــارك فــي مقاومــة اإلنتــداب الفرنــسي علــى ســوريا،  رزق  

ــاني ــه  » قب ــن زوجت ــاني م ــالمولود الث ــائزة«ب ــارس  » ف ــن م ــشرين م ــادي والع ــي الح ف

الفرحة غمـرت البيـت و كـان األب و األم قـد شـعرا بـأنّ هـذا المولـود بالـذات                       . م1923

.)7م، ص2003أبوالسعود، صالح، (»ارنز«سيكون ذا شأن، و اختير له اسم 

فأهم مـا ورثـه نـزارعن أبيـه، إضـافة إلـي المالمـح الظـاهرة هـي االزدواجيـة فـي                       

شخصية والده ألنّه كان يجمع بين صـنع الحلـوي و صـنع الثـورة كمـا قـال نـزار المعجـب                       

و قـد تحـدث نـزار عـن والـده توفيـق             . بتلك االزدواجية التي انتقلت إليـه و إلـي شـعره          

:�ً قباني بكلّ فخر و اعزاز قائالال

شارك والـدي مـشاركة فعالـة بوقتـه و مالـه فـي أعمـال المقاومـة ضـد االنتـداب                     «

 يمـارس فيـه الـسياسيون و         ً الفرنسي علي سـورية، و كانـت دارنـا فـي الثالثينـات مركـزا              

ــاس       ــي الن ــون ف ــة، و يخطب ــط المقاوم ــمون خط ــوري، و يرس ــشاطهم الث ــسوريون ن ال

 ساحة منزلـه الفـسيحة، و باختـصار كـان بيتنـا سـاحة ً شـعبية ً للنـضال، و                   المجتمعين في 
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بيتنـا كـان مـن البيـوت الدمـشقية الوارفـة           . كانت طفولتي األولي في هـذا المنـاخ الثـوري         

الخضرة الدافقة المـاء، و علـي هـذا الـسرير األخـضر المغـزول برائحـة الـورد الدمـشقي و              

.)14 صم، 1999أبو على، نبيل خالد، (»غناء العصافير نطقت كلماتي األولي

�ً ولكن يبدو تأثير هذا المناخ الثـوري لـم يكـن تـأثير بـالغ األهميـة بـل كـان تـأثيرا           

 علـي شــعر نـزار الــسياسي ألنّ شـعره الـسياسي لــم يتفجـر عنــده إال بعـد نكــسة        ًبطيئـا 

بـي، و ال  �ً لألحداث التي واكبـت حيـاة نـزار قبـاني علـي مـستوي العـالم العر         حزيران نظرا 

و يتحدث نـزارعن الـصفات التـي ورثهـا مـن أسـرة أبيـه عامـة                  . سيما القضية الفلسطسنية  

: ، و من ذلك قوله ًو أبيه خاصة

مـن  ... في الحادية عشرة مـن عمرنـا نـصبح عاشـقين، و فـي الثانيـة عـشرة نـسأم                   «

ـ    ... و فـي الحاديـة عـشرة يـصبح الطفـل فـي أسـرتنا شـيخا ً                 ... جديد ة و صـاحب الطريق

ــي كــان هكــذا... جــدي كــان هكــذا. فــي العــشق ـــّنا نعــاني هــذه الحــساسية ... و أب كل

.)17 صم، 1999، المصدر نفسه(» ...المفرطة أمام أشياء الجمال

و تبدوهذه الظاهرة البالغـة لهـا تـأثير مباشـر علـي نزارألنّـه تغـزل بـالمرأة و عـرف                      

.لعائلية علي نفسية الشاعر�ً لتأثير الخلفية ابشاعر المرأة و شاعر الحب نظرا

و أما أمه التي يـذكرها الـشاعر بأنّهـا ينبـوع حنـان و عاطفـة جياشـة مـن الحـب و                        

ولـدها   ً الحنين  فهي الــّتي بحبهـا و حنينهـا علــّمته الحـب و الحنـين وهـي تعتبـر نـزارا             

ــه  ــي مطالب ــات و تلب ــائرأخوته بالطيب ــضّل و تخــصه دون س ــدة و . المف ــي حــب الوال و ف

خمـس  (م  1966الـذي صـدرفي عـام       ) الرسـم بالكلمـات   (حنينها يقول نـزار فـي ديوانـه         

فـي   ً   عنـدما كـان فـي المرحلـة الدبلوماسـية حيـث كـان موظفـا ً كبيـرا                  ) رسائل إلي أمي  

:وزارة الخارجية السورية

...أنا الوالد الذي أبحر...   أيا أمي 

و الزالت بخاطره

تعيش عروسه السكـّر

 يا اُمي فكيف... فكيف

و لم أكبر؟... �ً غدوت أبا

مضي عـامـان ِ يـا أمي
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...فـُلّ دمشق... و ليل دمشق

...دور دمشق

 )530صم، 1983، 1قباني، نزار، ج(تسكن في خواطرنا

 ً نري هنا كيف يـصور نـزار حبـه و حنينـه ألمـه و حبـه للـوطن الـذي صـار بعيـدا                        

اسـية ً فـالوطن هـو األم الكبـري و هـو إن أصـبح         عنه فهو يأتي بمحبـه الـوطن و األم سو         

�ً فهــو ال يــزال يحــنّ إلــي أمــه و يــذكر حنينهــاو عاطفتهــا فهــو مهمــا كبــر ال دبلوماســيا

ه التي هي ينبوع من الحبر، و ال يزال طفال ً يحنّ و ال ينسي أميتكب.

 إذ ولكنّه ينكـر وجـود أي عالقـة مـشتركة بينـه و بـين أمـه علـي الـصعيد الفكـري                     

و فــي .  بمــا ذكـره و كـان يفــضّل تفكيرأبيـه الثـائّر     ً�ً صـارما كانـت والدتـه تعتقــد اعتقـادا   

:معرض المفاضلة بين تفكير األب و األم  يقول

بين تفكير أبي الثـائر، و تفكيـر أمـي الـسفلي، نـشأت أنـا علـي أرض مـن النـار و                  «

بـي أفـضّل نـار أبـي علـي مـاء       ، و كنـت بطبيعـة تركي   ًالماء، كانت أمـي مـاء، و أبـي نـارا       

. )256صم، 1973قباني، نزار، (»...أمي

معتـز و   (و في التشكيل العائلي كان نـزار، الولـد الثـاني بـين أربعـة صـبيان و بنتـين                     

).رشيد و هيفاء و وصال

م ألنّهــا لــم 1938وصــال هــي األخــت الكبــري لنــزار، و انتحــرت وصــال ســنة «و 

. )72صم، 1973صدر نفسه، الم(»تستطع أن تتزوج من حبيبها

�ً فـي نفـس نـزار و يعـد انتحـار             عميقـا   ً و عندما قتلـت نفـسها تـرك موتهـا جرحـا           

وصال هـو الـسبب األساسـي مـن األسـباب التـي فجـرت للـشاعر شـاعريته و إحـساسه            

المرهف وجعلته يـصرخ فـي شـعر الحـب بكـل طاقاتـه و جوارحـه، و هـو يتـساءل عـن             

:  ًذلك قائال

 لهـا    ً  منـه أختـي، و هـو انتقامـا         باتي عن الحب تعويـضا ً لمـا حرمـت         هل كانت كتا  «

م، 1973المــصدر نفــسه، (؟»مــن مجتمــع يــرفض الحــب و يطــارده بــالفؤوس و البنــادق

 )72ص

فهو يجيب عن السؤال الــّذي طرحـه حـول هـذه القـضية الهامـة فـي واقـع حياتـه                       

:قائال ً
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فيـه ولكنّنـي متأكّـد مـن أنّ مـصرع أختـي             إنني ال أؤكد هذا العمـل النفـسي و ال أن          «

... و تـرك علـي سـطح بحيـرة طفـولتي أكثـر مـن دائـرة        ...  في داخلـي  ًالعاشقة، كسر شيئا 

. )72صم، 1973المصدر نفسه، (»...أكثر من إشارة استفهام

أما عـن حياتـه الزوجيـة فتـزوج نزارمـرتين، المـرة األولـى مـن اإلمـرأة الـسورية،                     

و قـد توفــّي توفيـق عنـدما كـان          .  و هـدباء   م و أنجبـا توفيقـا     1946م  عا» زهرة  أقبيق  «

أمـا  . في السابعة عـشرة مـن عمـره أثنـاء إجـراء عمليـة جراحيـة فـي القلـب فـي لنـدن                       

هدباء فمتزوجة و مقيمـة فـي إحـدي الـبالد العربيـة، و المـرّة الثانيـة تـزوج مـن الـسيدة                        

ــة، ــراوي«العراقي ــيس ال ــام »بلق ــه1970،ع ــت من ــت  م وأنجب ــد توفي ــب وق ــر و زين ، عم

م خــالل الحــرب 1981بلقــيس فــي حــادث انفجــار الــسفارة العراقيــة فــي بيــروت عــام 

األهلية في لبنان فتـرك وفاتهـا أكبـر األثـر فـي نفـسيته، ورثاهـا بقـصيدة رائعـة أعطاهـا                      

ـ        » بلقـيس «عنوان اسم زوجتـه      ع الـشعر فـي نهايـات القـرن العـشرين           و هـي تُعـد مـن روائ

).8م، ص2004، محمد و سمر الضوي، و ثابت13م، ص1999بيل خالد، أبوعلي، ن(

فجرت بلقيس قريحتـه و أحاسيـسه كمـا صـور فراقهـا و مقتلهـا فـي هـذه القـصيدة                   

: و لوعة ًحزنا

...بلقيس 

...إنّ الحزن يثقبني

التدري جريمتها... و بيروت التي قتلتك
و بيروت التي عشقتك

تجهل أنّها قتلت عشيقتها
 )28صم، 1982قباني، نزار،  (فأت القمرو أط

بلقـيس إمـرأة    «:قال نزار عن مـدي تـأثير بلقـيس زوجتـه علـي شخـصيته و شـعره                 

... و هــذا شــيء نــادر فــي تــاريخ النــساء و فــي تــاريخ الــشعر. تطابقــت مــع مقــاييس الــشعر
و راهنـت علـي مـصادقة      . تزوجتني و كانت تعرف أنّها تمسك المـاء و النـار فـي قبـضة يـدها                

... و عاشـت مـع العاصـفة فـي غرفـة واحـدة              ... وحش الشعر فـي داخلـي، و ربحـت الرهـان          

. )253صم، 1990قباني، نزار، (»إنّ الحياة مع شاعر، هي بكلّ تأكيد عمل انتحاري
�ً بـصفاتها   �ً كبيـرا  نعم ها هي بلقيس التي تغنّي بها الـشاعر و قـد أخـذت منـه مأخـذا                 

.و كمالها المحبب عند نزار
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شأته الدراسيةشأته الدراسيةشأته الدراسيةشأته الدراسيةنننن----3333

تلقّى نزار تعليمـه االبتـدائي و الثـانوي فـي الكليـة العلميـة الوطنيـة بدمـشق و كـان                       
ــة الفرنــسيين انتهجــت هــذه المدرســة للمتعلمــين . النظــام التعليمــي حينــذاك تحــت رقاب

�ً في التدريس و اتّخذت اللــّغة الفرنـسية فيهـا هـي اللــّغة الثانيـة و كـذلك                     حديثا  ً منهجا

أثـرت هـذه الدراسـة    . كما وفد أسـاتذة هـذه المدرسـة مـن فرنـسة          . تب الدراسية كانت الك 
، ذلـك ألنّـه نهـل فـي بـدايات حياتـه العلميـة مـن ينـابيع                    ً  جليا  ً على أدب الشاعر تأثيرا   

 الفكـر األدبـي األوروبـي و ثقافتـه     األدب الفرنسي و قـرأ ألدبائهـا، و بـذلك تعـرّف علـى          

. )41-40صم، ص1986قباني، نزار، (
نال نزارقباني شـهادة الثانويـة فـي هـذه المدرسـة ، ثـم التحـق بكليـة الحقـوق فـي                       

 ًو الــسـّنة  ذاتهــا دخــل وزارة الخارجيــة  و تولـــّى عــددا. م1945جامعــة دمــشق عــام 

من المناصب، فعمل فيمـا بعـد فـي بلـدان مختلفـة، أدى عملـه فـي الـسلك الدبلوماسـي                      
ــه و اط  ــاق أفكــاره و ثقافت ــساع نط ــى ات ــدة و  إل ــة الجدي ــى الحــضارة األوروبي ــه عل الع

. )14و 13صصم، 1999أبو على، نبيل خالد، (آدابها

وفاتهوفاتهوفاتهوفاته----4444
م فـي لنـدن و نقـل جثمانـه،     30/4/1998توفـّى نزارقبـاني يـوم الخمـيس الموافـق       

: حسب وصيته، ليدفن في مقبـرة األهـل فـي دمـشق، ألنّ دمـشق كمـا يقـول فـي وصـيته               
... ي الــشعر وعلــّمني اإلبـداع، وأهــداني أبجديـة الياسـمين            هي الرّحم الــذي علــّمن     «

صحـيـفــة الـقــدس،    (» وهـكذا يعـود الـطائر إلـي  بيتـه و الـطفــل إلـي صـدر أمــه                

ـــة    ــشـرة، الجمع ـــانية عـ ــصفحة الـث ــد،  ().م1/5/1998الـ ــت، محم 8م، ص2004ثاب
.)24م، ص1998و الخوري، جوزيف، 

أدبهأدبهأدبهأدبه----5555

. مجموعـة شـعرية، تـرجم بعـضها إلـي اللغـات األجنبيـة         ) 35(أصدر نزارقباني نحـو     

:فمن دواوينه الشعرية

، أنـــتِ )م1949(، ســـامبا)م1948(، طفولـــة نهـــد)م1944(قالـــت لـــي الـــسمراء

ــي ــصائد)م1950(لـ ــي)م1956(، قـ ــات  )م1961(، حبيبتـ ــم بالكلمـ ، )م1966(، الرسـ

، )م1970(لحــب، كتــاب ا)م1970(، قــصائد متوحــشة)م1968(يوميــات إمــرأة ال مباليــة 
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أحبــك أحبــك و )م1972(، أشــعار خارجــة علــي القــانون)م1970(مئــة رســالة حــب ،

ــأتي  ــة ت ــي   )م1978(البقي ــع حب ــي م ــروت األنث ــي بي ــت  )م1978(، إل ــام و أن ــل ع ، ك

ــي ــت  )م1978(حبيبتـ ــرأة إالّ أنـ ــهد أن ال إمـ ــأريخ  )م1979(، أشـ ــب تـ ــذا كتـ ، هكـ

، الحــب ال )م1982(قــيس ، قــصيدة بل)م1981(، قــاموس العاشــقين )م1981(النــساء

ــر   ــضوء األحم ــي ال ــف عل ــة )م1985(يق ــعار المجنون ــضوب  )م1985(، أش ــصائد مغ ، ق

ــا ــيدي )م1989(عليه ــب س ــيبقي الح ــة )م1987(، س ــا الحري ــك أيته ، )م1988(، تزوجت

ــال الحجــارة ــة أطف ــي)م1988(ثالثي ــسرية لعاشــق قرمط ــت )م1988(، األوراق ال ، الكبري

، هــل تــسمعين )م1990(ال غالــب إال الحــب، )م1989(فــي يــدي و دويالتكــم مــن ورق

، الــشعر قنـديل أخــضر،  )م1991(، هــوامش علـي دفتــر الهزيمـة  )م1991(صـهيل أحزانـي  

فتح، هـوامش علـى دفتـر النكـسة، إفـادة فـي محكمـة الـشعر، منـشورات فدائيـة علـي                       

ــاب   ــصائدي، الخط ــي ق ــرة، ال، أحل ــرائيل، أوراق خطي ــدران إس ــي  : ج ــع أعراب ــوار م ح

ــي  ــه، ترص ــاع فرس ــة     أض ــشعرية الكامل ــال ال ــشقي، األعم ــيف دم ــي س ــذهب عل ع بال

، األعمــال الــسياسية الكاملــة، يوميــات مدينــة كــان اســمها بيــروت، قــصيدة »مجلـــّدان«

.)31و 30م، صص 2002الجبوري، سلمان كامل، (مايا

ــضا ــشاعر أي ــرةو لل ــات كثي ــا. �ً مؤلف ــشعر و  : منه ــن ال ــة، ع ــعراء األرض المحتل ش

شـيء مـن النثـر، المـرأة فـي شـعري و             «ابة عمـل انقالبـي، مقـاالت      الجنس و الثورة، الكت   

حياتي، مـا هـو الـشعر، العـصافير التطلـب تأشـيرة دخـول، الكلمـات التعـرف الغـضب،                     

، »لعبــت بإتقــان وهــاهي مفــاتيحي«، مــسرحية»جمهوريــة جنونــستان«مختــارات نثريــة 

الذاتيـة نـزار    ، الـسيرة الذاتيـة لـسياف عربـي، فـي الـسيرة              »قـصتي مـع الـشعر     «حوارات

.)31م، ص2002المصدر نفسه، (»شاعر لكل األجيال... قباني

ظاهر أدب المقاومة عند نزارظاهر أدب المقاومة عند نزارظاهر أدب المقاومة عند نزارظاهر أدب المقاومة عند نزارمممم----6666

الوطنالوطنالوطنالوطن----6666----1111

إنّ الـوطن يبقـي فــي وجـدان كــلّ شـاعر و ضــميره، فـالوطن يمثّــل للـشاعر غايــة       

�ً ما تغنّي الـشاعر بحـب وطنـه ألنّـه بينـه و مـأواه بـل هـو الكيـان األمثـل                       الحب، فكثيرا 
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الـّذي يجب علي أبناء األمـة أن يتفـانوا دونـه فهـو هويـة الـشعب و ماضـيه و حاضـره و                        

.مستقبله

فنجد نزار يعبر عن هـذا الحـب بـأرقّ الكلمـات و أعـذب األلحـان حـامال ً أنـشودة                   

:الوطن راية ً لألجيال

عندما أشرب الكأس األولي

أرسم الوطن دمعة خضراء

و أقلع ثيابي

و أستحم فيها

ندما أشرب الكأس الثانيةع

أرسم الوطن علي شكل إمرأة جميلة

و أشنق نفسي بين نهديها

و عندما أشرب الكأس الثالثة

أرسم الوطن علي شكل سجن

أرسم الوطن علي شكل مشنقة

تتدلـّي منها قصائدي في احتفال مهيب

)125-121صص م، 1999، 3، جقباني، نزار(

  ـه للـوطن إلـي درجـة العـشق و قـد                        كان نزار وطنيـا ً وصـل حبا ً و حـدوديا ً قومي

كانــت كــل قــصائده نــضالية، هــي مالحــم عــشق لهــذا الــوطن و الــوطن عنــد نــزار هــو 

الحبيبة و الحبيبة عنـد نـزار هـي الـوطن كالهمـا الحـب و العـشق و الحـضن و الحنـان و                        

.)75م، ص2000تاج الدين، أحمد، (األمان و السند

طينطينطينطينفلسفلسفلسفلس----6666----2222

أما القـضية الفلـسطينية فتبقـي الرمـز، فكـلّ شـاعر داعـب الكلمـات و صـنع الـشعر                

الينسي هـذه القـضية فمـا بالـك لـو كـان عمالقـا ً كنـزار فهـو شـاعر هـذه القـضية و ال                   

    ــي أم ــي الجــرح و الخنجــر و ه ــه فه ــاق وجدان ــي أعم ــورة ف ــي محف ــه فه ــارق خيال تف

.سطينالقضايا العربية فكم تغنّي هذا الشاعر بفل
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ــسترجع األرض       ــسطينية لت ــي الفل ــوق األراض ــل ف ــشاعر تقات ــات ال ــأن كلم و ك

المغـصوبة بـالد الزيتـون و البرتقـال و بـالد المـسجد األقـصي و القبلـة األولـي و القــدس          

.الحبيبة

 يا فلسطين ال تزالين عطشي

و علي النفط نامت الصحراء

يا فلسطين ال تنادي عليهم 

اء قد تساوي األموات و األحي

قتل النفط ما بهم من سجايا

و لقد يقتل الثري الثراء

يا فلسطين ال تنادي قريشا ً

فقريش ماتت بها الخيالء

لم يبق إال النساءال تنادي

كم أعاني مما كتبت عذابا ً

و يعانة في شرقنا الشرفاء

 )409-405صصم، 1999، 3قباني، نزار، ج       (

الــّتي ألقاهـا فـي مهرجـان الـشعر التاسـع            ) لـشعر إفادة فـي محكمـة ا     (هذه القصيدة   

.م1968ببغداد في نيسان من عام 

و يـأتون كــلّ  . تظهـر فلــسطيبن مخـضبة بــدمائها و العـرب يتبــاحثون فـي القــشور    «

علم ليلقوا الشعر و قد استوت مكانة ذلك الـشعر بمكانـة الحـذاء عنـد نـزار و كـل ذلـك                       

لـي أحـضان الـوطن العربـي و نـزار يعـاني             و فلسطين تنتظـر الفرسـان العـرب ليعيـدوها إ          

.)90م، ص2002دهان، ميرفت، (»بسبب التزامه بالوطن و حبه و إخالصه له

القدسالقدسالقدسالقدس----6666----3333

أما أكثر المدن الفلسطينية التـي تغنـي بهـا الـشعراء، فهـي القـدس، ألنّهـا رمـز لألمـة                     

قبـل عـدو األمـة      �ً ما حزن الـشعراء لهـذه المدينـة، و لمـا حـلّ بهـا مـن                   اإلسالمية فكثيرا 

ــزارا  �ً يبكــي هــذه المدينــة لوعــة ً و اإلســالمية إســرائيل مــن آهــات و ويــالت فنجــد ن

:�ً في قصيدته قائال ًجزعا
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بكيت حتّي انتهت الدموع

صلـّيت حتّي ذابت الشموع

ركعت حتّي ملـّني الركوع

يا قدس يا مدينة تفوح أنبياء

يا قدس يا مدينة األحزان

 في األجفانيا دمعة كبيرة تجول

من يوقف العدوان

عليك يا لؤلؤ األديان

من يغسل الدماء عن حجارة الجدران

يا قدس يا حبييتي

غدا ً غدا ً سيزهر اللـّيمون

و تفرح السنابل الخضراء و الغصون

 )164-161صصم، 1999، 3قباني، نزار، ج       (

ذه المدينــة هــا هــي الكلمــات تعبــر عمــا فــي ضــمير الــشاعر مــن حــزن تجــاه هــ

المقدسة التي هي القبلـة األولـي للمـسلمين و هـي مدينـة المعـراج ولكنّـه رغـم حزنـه و                       

الدموع التـي باتـت تنتهـي لغزارتهـا، فالـشاعر لـه أمـلٌ فـي الغـد فـسوف تفـرح القـدس                   

.بانتهاء العدوان

ــد    « ــة و ق ــة الجليل ــدس المدين ــاب الق ــي أعت ــصلـّي و يبكــي عل ــع و ي ــراه يرك و ن

د و راحــوا يــضعون بــصماتهم الــصهيونية علــي مقدســاتها و انتهكــوا حرمــة أحتلهــا اليهــو

فالقــدس هــي المدينــة التــي اجتمــع فيهــا األنبيــاء، مــسجد هــا هــو  . المــسجد األقــصي

و يتـساءل نــزار عمــن سـيعيد الــسنابل الخــضراء و   . المـسجد الــذي صلــّي فيــه األنبيــاء  

.)93-92م، صص2002دهان، ميرفت، (»الغصون

 فهـي مدينـة الـشموخ والكبريـاء فهـي تـصمد أمـام التحـدي                  ً ت رمزا فالقدس أصبح 

و تقاوم االحتالل و وقفت ضـد الظلـم و العـدوان وحـول ارتبـاط هـذه المدينـة باألديـان                      

:و رحلة المعراج جاء
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بسبب اإللهام و العطف اإللهـي و التجلــّي فـي سـيرة نبويـة خالـدة شكــّلت نقطـة            «

.)135م، ص2003، يسر، حسين(»في مسار اإلسالماإلعجاز

زام القومي و حب البالد العربيةزام القومي و حب البالد العربيةزام القومي و حب البالد العربيةزام القومي و حب البالد العربيةااللتااللتااللتااللت----6666----4444

و من البالد العربية التي تغنّي بهـا نـزار لبنـان لمـا حـلّ بهـا مـن دمـار إثـر التـدخل                

األمريكي لمـساعدة إسـرائيل و سـكوت المجـامع العربيـة إزاء ذلـك فلـم تـسمع سـوي                     

Ĥمرين مــع العــدو، و المــؤتمرات التنديــد مــن قبــل هــذه المجــامع و الحكــام العــرب المتــ

العربية ال جدوي منهـا فحـب هـذه الـديار شـغف قلـب الـشاعر و التهـاون العربـي قائمـا                       
:علي أكفان خرائب هذه البالد فنجد نزار قائال ًً

جميعهم موتي و لم يبق سوي لبنان

يلبس في كلّ صباح كفنا

 و عنفوان ًو يشعل الجنوب إصرارا

جميعهم قد دخلوا حجورهم

و استمتعوا بالسمك و النساء و الريحان

جميعهم مدجن مروض منافق مزدوج جبان

و وحده لبنان

يصفع أمريكا بال هوادة ِ

و يشعل المياه و الشطĤن

في حين ألف حاكم مؤمرك

يأخذها بالصدر و األحضان

هل ممكن أن يقعد اإلنسان دائما ً مع الهوان

ا زماناهللا ي

 )30صم، 1999، 6قباني، نزار، ج          (

بيروتبيروتبيروتبيروت----6666----5555

�ً للبنـان و لبيـروت و راحـت         فكما هتـف الـشعراء لفلـسطين و القـدس هتفـوا أيـضا             

ــا  ــداعب األلحــان و الموســيقي لتــصنع كالم ــة و  ًالكلمــات ت  جمــيال ً لحــب هــذه المدين
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لعـرب لـم الـسكوت قبـل        تصرخ بأعلي صوتها لقتل الناس األبريـاء فيتـساءل نـزار أيـن ا             

هذه الجريمة و الذبح؟

بيروت أرملة العروبة

و الحواجز

 و الجريمة و الجنون

بيروت تذبح في سرير زفافها

و الناس حول سريرها متفرجون

فأين فرّ العاشقون 

ولكن الجميع منافقون

تتوسل األشجار باكية معي

�ً يفكر بالهروبأرأيتم شجرا

ح و الخيانة و الذنوبالفضائ... هذا هو الزمن

 )86 و 85صص م، 1999، 6المصدر نفسه، ج       (

فنزار يصور بيروت علـي شـكل إمـرأة جميلـة فـي ثيـاب العـرس ولكـن تــُذبح و                      

.عشاق هذه الحبيبة يتخلون عنها

لنزارعنــد العــرب وهومقتــل اآلمنــين و األبريــاء العــزّل مــن الــسالح ... كــان الثــأر«

ــرب  ــي والع ــون عل ــة و ال   يتفرج ــم كرام ــور له ــصب و ال تث ــذبح و تغت ــي ت ــروت الت بي

.)86م، ص2000تاج الدين، أحمد، (» يتحرك كبرياء

بالد الماضي المجيدبالد الماضي المجيدبالد الماضي المجيدبالد الماضي المجيد----6666----6666

ــزار الماضــي المجيــد و الحاضــر الملــيء بــالظلم و انتهــاك الحقــوق و عــدم   ذكــر ن

:االهتمام بالشعوب قائال ً

ما هذه مصر فإن صالتها

عبرية و إمامها كذاب

ا هذه مصر فإن سماءهام

صغرت و إن نساءها أسالب

إن جاء كافور فكم من حاكم
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قهر الشعوب و تاجه قيقاب

 )645-644صص م، 1998، 6قباني، نزار، ج          (

ــك الحــضارة و الماضــي    ــن تل ــق أي ــد العري ــذا البل ــساءل عــن ماضــي ه ــزار يت فن

 و حكمـت مـصر سلـسلة مـن          المجيد فيربط الماضـي بالحاضـر الـذي انتـشر فيـه الظلـم             

.الطغاة و عبثت بالماضي العريق و التأريخ المجيد و حقوق أبناء هذا الشعب

تأريخ شعب يحـاول تزويـره كـافور هـذا الزمـان الـذي جـور فيـه فيواصـل نـزار                      «

ــأريخ    ــشعب و الت ــصر ال ــأ بحــق م ــشاعر أخط ــرأي ال ــصر فب ــاني هجــاءه لحــاكم م .»قب

 )15ص م، 1998فقيه، يونس أحمد، (

الحاكم و الشعبالحاكم و الشعبالحاكم و الشعبالحاكم و الشعب----6666----7777

و عن عالقة الحاكم بالشعب في الـبالد العربيـة و عـن هـذا الواقـع المريـر مـن نظـرة                 

الحاكم للشعب نجد نـزار قبـاني يعبـر عـن هـذه العالقـة بـسخرية مريـرة و أسـلوب الذع              

كمــا خاطــب نــزار الــشعب مــن لــسان الحــاكم و وصــفه بالــدجاج و مــا هــو إالّ ألنّــه ال 

.�ً قط له شيئايمثّل

نحن دجاج القصر

نأكل قمح الخوف

و نشرب من أمطار الملح

كل نهار

يأتينا البوليس قبيل صالة الصبح

يهددنا 

و يعلـّقنا

بين السيف و بين الرمح

نحن دجاج القصر

يعلفنا في فصل الصيف

و يذبحنا في عيد عيد الفصح

)298صم، 1999، 6قباني، نزار، ج          (
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زار المأساة و يحـددها فهـي ببـساطة العالقـة الغيـر المتكافئـة بـين الحـاكم                   يحجم ن «

و المحكومين بين آلهـة و عبيـد بـن صـاحب القـصر و المواشـي التـي تربـي فـي قـصره                         

�ً يعلفها و يسمنها لكي يـذبحها فيأكـل لحمهـا و يـستفيد مـن جلـدها و فرائهـا بـل أحيانـا              

لماشـية فهـم مجـرد دجـاج و حـين يتــّحدث              مـن ا    ً يصورتلك الجماهير بأنّها أقلّ شـأنا     

صـورة بـشعة مـن صـور         ً   هنا عن الفوارق الطبقيـة بـين الحكـام و المحكـومين مـستعرضا             

القمع مـن خـالل رجـال البـوليس و مـا تمثــّله كلمـة بـوليس عنـد القـارئ العربـي مـن                

خليفة غير مـستحبة، هـذه الفـوارق الطبقيـة لهـا جوانـب متعـددة، فـوارق مـن المـستوي                      

معيــشي و التخويــف و التجويــع هــؤالء الحكـــّام الطغــاة انعزلــوا عــن الــشعب و عاشــوا ال

فقيــه، يــونس أحمــد، (» بينمــا الجمــاهير مظلومــة و محرومــةفــي طبقــة مرفهــة متعاليــة 

).130ص م، 1998

حاكم العربي و القضية الفلسطينيةحاكم العربي و القضية الفلسطينيةحاكم العربي و القضية الفلسطينيةحاكم العربي و القضية الفلسطينيةالالالال----6666----8888

القــضية فكمــا رســم الــشاعر صــورة الحــاكم مــع أبنــاء شــعبه رســم صــورته أمــام  

فنجـد نـزار قبـاني عنـدما       . الفلسطينية و بين الشاعر الحـاكم العربـي أمـام الـشعب العربـي             

.م1958عام ) الحب و البترول(يصدر قصيدته 

أعلــن فيهــا الحــرب علــي الحكــام العــرب و جعلهــم الــشماعة التــي وضــع عليهــا «

لثـروات  األخطاء و القصيدة تحتـوي علـي هجـوم شـديد و هجـاء الذع للـذين يهـدرون ا                   

تــاج (» ون عــن نــصرة قــضايا النــضال العربــيالعربيــة علــي الغــواني و الملــذات و ينــام

.)29 و 28م، صص 2000الدين، أحمد، 

تمرغ يا أمير النفط فوق و حول لذاتك

كممسحة تمرغ في ضالالتك

لك البترول فاعصره علي قدمي خليالتك

كهوف الليل في باريس قد قتلت مروءاتك

ة هناكعلي أقدام مومس

دفنت ثاراتك

فبعت القدس بعت اهللا

بعت رماد أمواتك
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كأن حراب إسرائيل لم تجهض شقيقاتك

و لم تهدم منازلنا و لم تحرق مصاحفنا

تغوص القدس في دمها

و أنت صريع شهواتك

تنام كأنما المأساة ليست بعض مأساتك

متي تفهم

)67 و 66م، صص 1999، 3قباني، نزار، ج       (

ناء الحجارةناء الحجارةناء الحجارةناء الحجارةأبأبأبأب----6666----9999

اتـــّجه نــزار إلــي أطفــال الحجــارة الــذين انــشقوا مــن الــصخور ليحــاربوا إســرائيل 

ــق     ــسينات و عل ــط الخم ــي أواس ــيهم ف ـــّجه إل ــد أن ات ــك بع ــصغيرة و ذل ــارتهم ال بحج

).راشيل شوار زنبرغ(اآلمال عليهم ليستعيدوا األرض و الكرامة العربية في قصيدة 

ــن     ــأروا م ــصغارأن يث ــزار ال ــب ن ــذابح و    يطال ــشع الم ــوا أب ــذين ارتكب ــود ال اليه

االنتهاكــات فــي حــق الــشعب الفلــسطيني فقــد ســلبوا و ذبحــوا و يتـــّموا األطفــال فهــم  

 و قلبوا أوراق التاريخ ً�ً جديداصنعوا وطنا

بهروا الدنيا

و ما في يديهم إالّ الحجارة

قاموا 

و انفجروا

و استشهدوا

)203م، ص 1999، 6قباني، نزار، ج       (

:و كما قال أيضا ً

يرمي حجرا ً

أو حجرين

يقطع أفعي إسرائيل إلي نصفين

من هو

هذا الولد الزارع
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قمح الثورة

في كل مكان

تسأل صحف العالم

كيف صبي مثل الوردة

يمحوا العالم بالممحاة

)103م، ص 1981، 3المصدر نفسه، ج       (

رض بـــدمائهم و أطفـــال الحجـــارة المـــساكين يـــسقطون جرحـــي يـــسقون األ«

يحملون نور الفجر فـي عيـونهم هـؤالء األطفـال الـشياطين بأفعـالهم المالئكـة بطهـرهم و                    

ــس  ــذين ي ــرح ال ــاء الف ــزيمتهم أبني ــزان ع ــم األح ــن رح ــسطين م ــان،  (»تخرجون الفل ده

.)108م، ص2002ميرفت، 

الطفل العربي أمل المستقبلالطفل العربي أمل المستقبلالطفل العربي أمل المستقبلالطفل العربي أمل المستقبل----6666----10101010

س الطفـل العربـي بـصورة       كما هتف نزار للطفـل الفلسطـسني بـصورة خاصـة لـم يـن              

عامة فهو يري في هـؤالء صـغار اليـوم كبارالغـد، األمـل الـذي فقـده العربـي منـذ زمـان                        

. فهــو يــصرخ للــصغار علــي مختلــف األعمــار و ينــبههم أنّ قــضيتهم هــي قــضية األرض 

واألمــل العربــي الوحيــد الطفــل العربــي أمــل المــستقبل ليــصنعوا البطــوالت و يمحــوا مــا 

يبــة أمــل و ضــياع لألراضــي ليحــسوا مــا قيمــة التــراب و مــا هــو صــنعه الكبــار مــن خ

.الوطن

أكتب للصغار

للعرب الصغار حيث يوجدون

لهم علي اختالف اللون 

و األعمار و العيون 

و ليذكر الصغار

حكاية األرض التي ضيعها الكبار

فليذكر الصغار حيث يوجدون

من ولدوا منهم و من سيولدون 

ما قيمة التراب 
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في انتظارهمألن 

معركة التراب

)38-27م، صص1999، 3قباني، نزار، ج  (

و ألنَّ الكبـار هــم الــذين أضــاعوا القــضية و فرطــوا فــي الــوطن فهــو يعقــد اآلمــال  

علي األطفال الذين يـصنعون المـستقبل المـشرق الباسـم والغـد النظيـف البـريء مـن كـل                     

.آثام الماضي

ـ           ام لكـل الخطايـا و أخطـاء الكبـارو يظـل            نالحظ أنّ الشاعر هنـا يعلّـق علـي االنتق

 مـن    ً �ً باألطفـال بالجيـل الـذي يـصنع مـن اليـأس أمـال              نزار حتّـي النـزع األخيـر مؤمنـا        

.)190 و 189م، صص 2000تاج الدين، أحمد، ( لعصرجديد ًالظالم فجرا

فاألمل عند نزار في الطفل العربـي مـازال باقيـا ً فهـو مـؤمن بقـدرات الطفـل العربـي                

عجـزات كيـف سـيخذل العـدوأمام صـمودالطفل العربـي وال أحـد يـستهان بهـذه          صـانع الم 

.القدرات

�ً نوويـة سـينقلب الـسحر علـي الـساحر           �ً رؤسـا  سيصيرأجساد أطفال العرب جميعـا    «

.)168نعسان آغا، ر ياض، بالتا، ص(» يستهين بقوي الشعب ًو ما أحدا

االستخبارات و االستجواباالستخبارات و االستجواباالستخبارات و االستجواباالستخبارات و االستجواب----6666----11111111

 رؤيـة الـشاعر نـزار قبـاني فيحـاول كـشف هـذه األمـور                 لم يختف هذا الجانب عـن     

.للقارئ و ألبناء شعبه و أمته في قصيدة الخطاب

أوقفوني

و أنا أضحك كالمجنون وحدي

يننمن خطاب كان يلقيه أميرالمؤم

كلفتني ضحكتي عشر سنين

سألوني

و أنا في غرفة التحقيق، عمن حرّضوني

كنت بعدالظهر في المقهي

وكان البهلوان

يلبس الطرطور بالرأس
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)ما يطلبه المستمعون(و يلقي كل 

)265-261م، صص1999، 3قباني، نزار، ج  (

يكشف الشاعر هنـا عـن االعتقـاالت و االسـتجوابات بـسبب تُهـم أو تقـارير واهيـة                   

و حـال المـواطن العربــي فـي غــرف التحقيـق و ال ينــسي الـشاعر أســلوبه الـساخر فهــو       

�ً بهـا و     الحكـام بمـا يطلبـه المـستمعون مـن األغـاني مـستخفا              يعبر عن الخطب التي يلقها    

.يعبر عن الحكام بالبهلوان الذي يلبس الطرطور و يضحك الناس

ــؤمنين و   « ــن خطــاب أميرالم ــه ضــحك م ــه و اســتجوابه ألنّ ــشاعر اعتقال ــصور ال ي

نــزار يريــد أن يــصور حــال الــشعب و حــال الحكــام فالحــاكم العربــي بــارع فــي إلقــاء  

ــب  ــال و    الخط ــان االعتق ــغاء و إال ك ــتماع و اإلص ــشعب االس ــراد ال ــي أف ــة و عل الهوائي

التعذيب هو النتيجة و هو يـصور كـلّ ذلـك لقطـة وراء لقلطـة حتّـي تكتمـل لنـا الـصورة                        

.)221م، ص2002دهان، ميرفت، (»د أن نراها و هي الفساد و الظلمالتي يري

الحرية و النضالالحرية و النضالالحرية و النضالالحرية و النضال----6666----12121212

بهـا الـشاعر هـي الحريـة، الحريـة التـي ال يـصل فـرد أو               و من القـضايا التـي اهـتم         

مجتمــع االّ مــن خــالل نــضال طويــل و عنــاء كبيــر فيــصل الــشاعر فــي النهايــة إلــي أنّ 

طريق الحرية هو السالح فهو وحده الـذي يحـرّر الـشعب مـن الظلـم و هـو وحـده صـانع                       

.الحق فيهتف نزار للحرية التي يأخذها السالح و يستردها بالقوة

 بندقيةأريد

خاتم أمي بعته

من أجل بندقية

محفظتي رهنتها

من أجل بندقية

أصبح عندي االن بندقية

)328-327م، صص1999، 3قباني، نزار، ج         (

كــان الجميــع يــؤمن و يــدرك أن الطريــق إلــي التحريــر هــو الــسالح الــذي اتخــذه 

منيـة الغاليـة والمطلـب      الشاعر رمزا ً له كلمـة البندقيـة، أريـد بندقيـة مـن أجـل تلـك األ                  

الغالي بعت الغوالي واألشياء الثمينة خـاتم أمـي و محفظتـي رهنتهـا حتّـي أوراقـي الغاليـة                    
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هـا كـل تراثنـا مـن أدب و          و هـو البندقيـة التـي يتـضاءل أمام         ) اآلن(من أجل ما هو أغلي    

.)201ش، ص .هـ1381ا، صادق،خورش(كتب و شعر

تي االّ عـن طريـق الـسالح يحـرّض النـاس            بعد أن هتف الشاعر للحريـة التـي ال تـأ          

إلي الثورة ضد الظلم و صار يـشكو سـكوت الـشعب فهـو ينظـر و يغـض النظـر عـن مـا                         

.يجري حوله مما دفع الشاعر إلي الصراخ في هذا المجال

لماذا الجماهير 

بين المحيط و بين الخليج

تجوب األزقة بالقطط الخائفة

و أين هو الشارع العربي

مضغ لحم الطغاةالذي كان ي

و يخترع العاصفة

فأين هو الشارع العربي

 ًالذي كان يصبق نارا

ال يعرف الفرق بين القصيدة  و القنبلةو

)260-257م، صص1999، 6قباني، نزار، ج         (

لقــد ســئم نــزار مــن الــسكوت و الــصمت الــذي يلــف األراضــي العربيــة رغــم كــلّ 

ـ          �ً ساحات العربيـة لقـد أصـبح انعـدام االحـساس شـيئا            المعاناة و كلّ المĤسي التـي تمـأل ال

ــرت القلــوب والمــشاعر فالــشارع العربــي هوالــذي أشــعل   ً�ً و عاديــاطبيعيــا ــي تحج  حتّ

ــارا ــة ن ــذي  حــشد العــرب صــفا ً واحــدا  ًاألراضــي العربي ــدين، أحمــد، (�ً  وهوال ــاج ال ت

.)77م، ص2000

الهيمنة األمريكيةالهيمنة األمريكيةالهيمنة األمريكيةالهيمنة األمريكية----6666----13131313

ــرة ســ    ــة األخي ــي اآلون ــا ف ــة و ازدادت    أمريك ــصورة عام ــالم ب ــي الع يطرت عل

سيطرتها و نفوذها في العالم العربي فنـزار يـصرّح أنّ مـا يجـري فـي الـساحة العربيـة هـو               

.مخطط أمريكي صهيوني فما يجري في البالد العربية هو صنع يد أمريكا

كان نصف المهـر بالدوالر

كان الخـاتم الماسـي بـالدوالر
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مريكاو الكعكة كانت هبة من أ

وغطا العرس و األزهار و الشمع

كلها قد صنعت في أمريكا

)67م، ص2000المصدر نفسه، (

كان أهم ما لفـت نظـر نـزار الحـضور األمريكـي و الـضغط األمريكـي بـل و الهيمنـة                  

.)67م، ص2000المصدر نفسه، (األمريكية التي صبغت كل شيء بصبغتها

عدم حرية الرأيعدم حرية الرأيعدم حرية الرأيعدم حرية الرأي----6666----14141414

عر لعـدم وجـود حريـة الـرأي بـصورة خاصـة، صـرخ لعـدم                 فقد ارتفع صـوت الـشا     

:وجود الحرية بصورة عامة في الوطن العربي فقال

يا سائلي عن حاجتي

الحمدهللا علي الصحة و الرغيف

و ما تقول الصحف اليومية

عندي صغار يمألون البيت

و زوجته وفية

لكنّما مشكلتي

ليست مع الخبز الذي آكله

بهو المع الماء الذي أشر

مشكلتي األولي هي الحرية

)202م، ص1999، 6قباني، نزار، ج           (

فهنا الشاعر يـصرّح أنّ المـشكلة فـي الـوطن العربـي ليـست األكـل أو الـشرب فهـو                 

.متوفر ولكن المشكلة الفرد في الوطن العربي عدم الحرية بأنواعها

:�ً قالو أيضا

أتجول  في الوطن العربي

ورألقرأ شعري للجمه

فأنا مقتنع

أن الشعر رغيف يخبز للجمهور
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يرميني العسكر للعسكر 

و أنا الأحمل في جيبي إالّ عصفور

لكن الضابط يوقفني

 للعصفور ًو يريد جوازا

تحتاج الكلمة في وطني 

لجواز مرور

)244-243م، صص1999، 3المصدر نفسه، ج(

ـ               اج حكمـة الـشاعر كـي       نجد الشاعر يشكو من هذا الوضـع فـي الـبالد العربيـة فتحت

تــصل إلــي القــاري إلــي الجــوازات و إذن مــن قبــل الــسلطات فالــشاعر يــشكو و يتــألّم 

لعدم حرية الرأي فـي الـبالد العربيـة و علـي الـسيطرة اإلعالميـة مـن قبـل الحكومـات و                       

الضغط اإلعالمي فهو ينـادي بحريـة الفكـر و ينتقـد عـدمها فهـذه حقيقـة مـا يجـري فـي               

.البالد العربية

ذا كــان النــاس يعيـشون فــي أجــواء مليئـة بــالخوف و ســيطرة مـن قبــل حكّــام    فـإ 

شرســين ال يعرفــون فــي تعــاملهم مــع أبنــاء الــشعب غيــر لغــة اإلجــرام و اإلعــدام فــال  

.جدوي من مطالبة الحرية بالرأي بل السبيل الوحيد هو اإلطالة بنظام الحكم

ـ                 م  دول العـالم و تنـسم        نزار الذي خرج من شرنقة الظلـم و القهـر و سـافر إلـي معظ

الهواء و عـاش الحريـة فـي كـلّ دول العـالم آمـن بالحريـة و تعبـد فـي محرابهـا كرسـي                          

حياته يتغني بها و يطالب بها للشعوب العربيـة التـي حرمـت منهـا رغـم أنهـا ضـحت فـي                       

ــة و المعنــي المفقــود    ــشاعر يتّكــئ علــي الحري ــشهداء فال ــضحايا و ال ــين ال ســبيلها بمالي

 الشعب الخبـز و المـاء رغـم أنـه يعـيش علـي الكفـاف بـل إنّ المـشكلة التـي                        فليست مشكله 

يبحث عنهـا هـي الحريـة رغـم ذلـك فـإنّ الحكـام تـصيبهم حـساسية مـن تلـك الكلمـة و                          

)85م، ص2000تاج الدين، أحمد ، (.يعتقدون أن الشعوب عقولها في معدتها

يـة للـشعوب التـي      فنزار يهتم بالـشعب و مـشاكله فهـو يطالـب حكّـام العـرب بالحر               

اضطهدت خالل مسيرتها في هـذا الـوطن الكبيـر فمـن حـق النـاس والـشعوب أن تتمتّـع                     

.بالحرية
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النتيجةالنتيجةالنتيجةالنتيجة----7777

:نا أن نلخّص نتايج هذا البحث كمايلينيمك
 األمر شـاعر الحـب و الغـزل و المـرأة و ذلـك معـروف                 كان نزار قباني بداية   -

.في االدب العربي المعاصر

اتِـهِ و اتّخـذ الحريـة و        يبـاني فـي مرحلـةٍ حامـةٍ مـن ح          تحول شـعر نـزار ق     -

النّضال من أجلها دينه و مذهبـه، حيـث صـار شـاعراً ثوريـاً يواجـه الظلـم و               

.االحتالل الصهيوني المسيطر علي أرض فلسطين المقدمة

شعر نزار قباني المقـاوم، مظهـر مـن أسـمي و أعلـي مظـاهر شـعر المقاومـة                    -

.في االدب العربي المعاصر

اريخيــة لتشــيده المقاوميــة عــن آراءه الــسياسية و اايعبــر نــزار قبــاني فــي أن-

ــة  ــة االســالمية و العربي ــضايا االم ــشعر  . تجــاه ق ــان ال ــدمن أرك ــذلك يع و ب

ين الكيـان   المقاوم و مـن الـشعراء الـذين قـاموا بمواجهـة االسـتعمار مطـافح               

. في قسم هام مِن أشعارهالصهيوني و ذلك متبلور
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