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ـ فػى ىػى منذنػل ال ػىـ بدم ػؽ ميػرة م يػورة 1923مػارس لاػاـ  21ولد نزار قبانى فى 
ـ فى ب ت مف ب وت 1923مارس ) آزار (  21"  وـ ولدت فى  :الىاؿ  قوؿ نزار عف  وـ والدتل

دم ػػػػؽ القد مػػػػأل ضانػػػػت امرض حػػػػى ام،ػػػػر  فػػػػى ىالػػػػأل والدائ وضػػػػاف الرب ػػػػ   يػػػػتاد ل ػػػػت  ىقانبػػػػل 
  (1)ل،ضراء وامرض وأمى ىملتا فى وقت واىد ووضاتا فى وقت واىدا

نتػداب أبوا توف ؽ القبانى صاىب مىؿ لصناعأل الىلو ػات وقػد  ػارؾ فػى مقاومػأل اإ ضاف
 نزار الثانى ب ف أرباأل صب اف وبنت ف حـ ال رنيى على بالدا ضاف

 / ر  د / صباح / ح  اء / وصاؿ ( / نزار) ماتز 
وتهػا مـ منها لـ تيػتط  أف تتػزوج مػف ىب بهػا وقػد تػرؾ 1938ؿ ينأل انتىرت أ،تل وصا

 ًا غانرا فى ن س نزار.ىجر 
امخ امضبر لنزار وحو ماتز ضاف  امؿ فى التجارة أما أ، ل ر ػ د فضػاف  امػؿ فػى الىقػؿ 
الدبلومايػى ثػػـ انصػػرؼ باػد ذلػػؾ إلػػى الامػػؿ الىػر أمػػا أ، ػػل صػػباح فامػؿ فػػى الىقػػؿ الدبلومايػػى 

 ى اتل ثـ انصرؼ باد ذلؾ إلى حوا تل فى التصو ر ال وتوغرافى. فى بدا أل 
ضػل وت ػرغ لضتابػأل ال ػار  قػوؿ أما نزار فامؿ فى بدا ػأل ى اتػل فػى اليػلؾ الدبلومايػى ثػـ تر 

" أمػػػا أنػػػا فػػػاعتبرت أف قػػػدر  اموؿ وام، ػػػر حػػػو أف أضػػػوف  ػػػاعرًا ولقػػػد دفاػػػت مػػػف جػػػراء : نػػػزار
ر علػػى ظهػػر  ،ميػػ ف عامػػائ وال أزاؿ اىمػػؿ الصػػ،رةئ ا،ت ػػار  ثمنػػا باحظػػا وىملػػت صػػ،را ال ػػا

 (2)".ئ وقمأل الىر ألهـ إلى قمأل الىضارةئ وقمأل الثورةىمؿ ماها مانتى مل وف عربى ىتى أوصلأو 
تلقى نزار قبانى درايتل فى الضل ػأل الامل ػأل الوطن ػأل بدم ػؽ التػى ضانػت تتبػ  منهجػا ىػد ثا 

"لػـ : لقػانوف بضل ػأل الىقػوؽ  قػوؿصػرة ثػـ درس نػزار افى الترب أل والتال ـ  جمػ  بػ ف امصػالأل والماا
نمػا دريػتل منػل م تػاح عملػى إلػى الميػتقبؿ بػالرغـ مػف أنػى لػـ  أقبؿ علػى درايػأل القػانوف م،تػارًا وا 

ىصػػؿ ـ 1945وفػػى عػػاـ  (3)أمػػارس الػػدفاع إال عػػف قضػػ أل واىػػدة حػػى قضػػ أل المػػرأة فػػى ى ػػاتى "
ا التىؽ بوزارة ال،ارج أل اليور أل و غؿ عددًا مف على ل يانس الىقوؽ مف الجاماأل اليور أل وبادح

أصػػػدر ـ 1948المناصػػػب الدبلومايػػػ أل والتىػػػؽ بػػػسوؿ باثػػػأل ي ايػػػ أل للقػػػاحرة وقبػػػؿ أف  ترضهػػػا عػػػاـ 
 . ( دد وانل الثانى) ط ولأل نه

 انتقؿ إلػى ترض ػا ثػـ انتقػؿ إلػى لنػدف وحنػاؾ تالػـ اللغػأل اإنجل ز ػأل وضػاف ـ 1952وفى عاـ 
  .ـ1955فى عاـ  ذلؾ

  ـ.1966وقد ايتقاؿ نزار مف الامؿ الي ايى عاـ 

                                           

(1
 .26قصتى م  ال ار صػ  :قبانىنزار (  
(2
 .44صػاليابؽ ئ(  
(3
 .42صػ اليابؽئ(  
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( ف المواطنػػػأل اليػػػور أل ) زحػػػرة أفب ػػػؽمػػػ 1946المػػػرة امولػػػى عػػػاـ ولقػػػد تػػػزوج نػػػزار مػػػرت ف 
 باء وتوف ؽ. دوأنجب منها ح

باء فهى متزوجأل وتا ش بػال،ل   دولقد توفى ابنل توف ؽ وعمرا أرباأل وع ر ف عاما أما ح
 وقد ف ؿ حذا الزواج. 

مػػف الاراق ػػأل " بلقػػ س الػػراو  " وأنجبػػا عمػػر وز نػػب  1974نػػزار مػػرة أ،ػػر  فػػى عػػاـ تػػزوج 
  ارة الاراق أل فى ب روت أثناء الىرب امحل أل. يـ فى ىادث ان جار ال1981وقد توف ت بلق س عاـ 

 -ولنزار أعماؿ  ار أل ضث رة حى:
 د واف قالت لى اليمراء.  -1
 . دد واف ط ولأل نه-2
 د واف يامبا. -3
 د واف أنت لى. -4
 د واف قصاند. -5
 د واف ىب بتى. -6
 د واف الريـ بالضلمات. -7
 قص دة حوامش على دفتر النضيأل. -8
 د واف  وم ات امرأة غ ر مبال أل. -9
 د واف قصاند متوى أل. -14
 د واف ضتاب الىب. -11
 د واف مانأل ريالأل ىب.-12
 د واف أ اار ،ارجأل على القانوف.-13
 أل تستى. قبىبؾ والأ. ىبؾ أد واف -14
 د واف إلى ب روت امنثى م  ىبى. -15
 د واف ضؿ عاـ وأنت ىب بتى. -16
 مرأة إال أنت. ا د واف أ هد أف ال -17
 د واف مواو ؿ دم ق أل إلى قمر بغداد. -18
 د واف حضذا تار خ النياء. -19
 د واف قاموس الاا ق ف. -24
 قص دة بلق س. -21
  د واف أ اار مجنونأل.-22
 د واف الىب ال  قؼ على الضوء امىمر. -23
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 د واف الضلمات تارؼ الغضب. -24
 د واف الاصاف ر ال تطلب تس  را د،وؿ . -25
 د واف قصاند مغضوب عل ها. -26
 د واف تزوجتؾ أ تها الىر أل. -27
 د واف الضبر ت فى  د  وبالدضـ مف ورؽ. -28
 د واف اموراؽ الير أل لاا ؽ قرمطى. -29
  واف ال غالب إال الىب. د-34
 د واف حوامش على الهوامش. -31
 ؿ تيما ف صه ؿ أىزانى. حد واف -32
 د واف أنا رجؿ واىدئ وأنت قب لأل مف النياء.-33
 د واف ،ميوف عاما فى مد   النياء. -34
 قص دة متى  النوف وفاة الارب.  -35
 قص دة المهر ولوف. -36
 ات الا ؽ. د واف تنو اات نزار أل على مقام-37
 د واف إضاءات. -38
 امعماؿ الي اي أل الضاملأل. -39
 د واف ي بقى الىب ي د . -44
 د واف قصاند لـ تمت. -41
 د واف لها. -42
 د واف الم،تارمف  ار نزار.  -43

  -ضما أف لنزار قبانى أعماال نثر أل وحى:
 ضتاب دم ؽ نزار قبانى. -1
 ضتاب ال ار قند ؿ أ،ضر. -2
 ار والجنس والثورة. ضتاب ال -3
 ضتاب  ئ مف النثر. -4
 ضتاب قصتى م  ال ار. -5
 ضتاب الضتابأل عمؿ إنقالبى. -6
 وحاحى م ات ىى.  تقافضتاب لابت بس-7
 ضتاب ماحو ال ار. -8
 ضتاب المرأة فى  ار  وفى ى اتى. -9
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 ولنزار ميرى أل واىدة وحى:
 ميرى أل ) جمهور أل جنونيتاف (

ى ميت ػػ ى ) يػػاف تومػػاس بلنػػدف( وضػػاف قبػػؿ وفاتػػل قػػد أريػػؿ ومػػات نػػزار قبػػانى وحػػو فػػ
،طابا للػرن س اليػور  ىػافظ اميػد.  طلػب منػل أف  ػدفف فػى دم ػؽ فػى مػدافف عانلتػل وقػد وافػؽ 
الرن س اليور  ىافظ اميد على طلب نزار وجػاءت جثتػل مػف لنػدف لتػدفف فػى مػدافف الاانلػأل فػى 

 . ادم ؽ بيور 
درايأل  ار نزار الي ايى أحمها أنل لـ  ا،ذ ىقػل مػف  ولقد واجهت باض الصاوبات فى

النقػػد المنصػػؼ اممػػ ف فػػباض النقػػاد ىػػّط مػػف  ػػار نػػزار الي ايػػى مثػػؿ جهػػاد فاضػػؿ الػػذ  جاػػؿ 
  ار نزار فى درجأل الص ر وأضد ضراح تل للارب فى ضتابل )فت اف ت  اعر(. 
نجػػـ ( نجػػد ال ػػاعر وعنػػدما نقػػرأ ضتػػاب النرجيػػ أل فػػى أدب نػػزار قبػػانى للػػدضتور) ،ر يػػتو 

رًا ي اي ًا باػد إنياف نرجيى مر ض وياد   تلذذ بتاذ ب ام،ر ف وحذا حو الذ  جالل  ضتب  ا
 ـ. 1967نضيأل  ون و 

 حذا البىث إلى ،ميأل فصوؿ. وقد قمت بتقي ـ 
التمه د مقػاؿ عػف ىرضػأل ال ػار الىػد ث والرومانيػى والمدريػأل ال ػار أل التػى  نتمػى إل هػا 

 ال اعر. 
: الجػػزء اموؿ عػػف نػػزار  ػػاعر الرومانيػػ أل والمػػرأة  صػػؿ اموؿ ف نقيػػـ إلػػى جػػزن فالأمػػا 

ـ وحو الاػاـ الػذ  أت،ػذا النقػاد بدا ػأل ل ػار نػزار 1967والجزء الثانى عف  ارا الي ايى قبؿ عاـ 
الي ايى ولضنل ضانت حناؾ إرحاصات لل ػار الي ايػى لػد  ال ػاعر قبػؿ حػذا الاػاـ وقػد عرضػتها 

 فى حذا ال صؿ. 
أمػػا ال صػػؿ الثػػانى ،صصػػتل لتىل ػػؿ  ػػارا القػػومى وأحػػـ القضػػا ا الي ايػػ أل التػػى تناولهػػا 
ال ػػػاعر فػػػى  ػػػارا وحػػػى: قضػػػ أل فليػػػط فئ قضػػػ أل اىػػػتالؿ إيػػػران ؿ للبنػػػاف وأ، ػػػرًا قضػػػ أل الوىػػػدة 

 الارب أل. 
 وال صؿ الثالث تناولت ف ل  ار الهز مأل وموقؼ ال اعر مف الراىؿ جماؿ عبدالناصر. 

بػػػ  ،صصػػػتل لا ػػػاار التػػػى انتقػػػد ف هػػػا ال ػػػاعر الاػػػرب وأوضػػػ  ف هػػػا أحػػػـ وال صػػػؿ الرا
 ع وبهـ وأيباب حز متهـ . 

 -1وحػى ال ار عند ال اعر وأحـ ،صانص تلؾ اللغػأل  وال صؿ ال،امس تناولت ف ل لغأل
تضػػرار  –تضػػرار الىػػروؼ  –تضػػرار االيػػت هاـ  –تضػػرار امل ػػاظ وامفاػػاؿ  –)تضػػرار الجمػػؿ التضػػرار 
 .النداء(

 ظاحرة التضم ف عند ال اعر. -2


