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 أديب الشام الدكتور شكري فيصل

 للدكتور نسيب نشاوي
 جامعة عنابة   

نعتتتأل ساوستتتام سلعلميتتتة وسادبيتتتة وسلةتتتماقة وسة سعتتتة بدمشتتت  وقتتتا   ديتتتب سلشتتتا  
سلكبير سلدكتور شكري قيةل عضو مجمع سللغة سلعربيتة بدمشت  وعضتو مجتامع سللغتة 

سستتاأل سلعليتتا قتتق جامعتتة دمشتت  سلعربيتتة قتتق سلةتتاألر  وساردا وبغتتدسد وسلتنتتدل و ستتتا  سلدر 
 وسلجامعة سةسالمية بالمدينة سلمنور ل وعضو ستماد سلكتاب سلعرب.

توقق سلعالمة سللغوي ساديب سلمجمعق سلدكتور شكري قيةتل ثرتر عمليتة جرسميتة 
ألتتتتتتت سلموسقتتتتتت  71/77/7041مستتتتتتات سلستتتتتتبأل قتتتتتتق  ه جريتتتتتتأل لتتتتتتو قتتتتتتق جنيتتتتتت  بسويستتتتتتر 

ري  ووري جرمانتتتو سلمتتتاألر بالمدينتتتة   وةتتلق عليتتتو بالمستتتجد سلنبتتتوي سلشتت2/8/7881
 . قفةتتد مجمتتع سللغتتة 74/8/7881ألتتت سلموسقتت  30/77/7041سلمنتتور  يتتو  سلستتبأل قتتق 

ما رجال سادب وسلفكر كاا لو قضتل كبيتر قتق تجتري   بأمتو ورجال   بارس   سلعربية عالما  
ق ستتتالمو قتتتق سزعتتتتلسل بتتتالترسا سلعربتتتق سةجيلتتتيا متتتا سادبتتتات وسلجتتتامعييا تتتتابعوس نتجتتت

 ميائو.لعمل على نشره وس  وس
وبدمشتت  لسلشتتا ث ميتتا ولتتد ساستتتا  سلفةيتتد تةبلتتأل  ستترتو سلتعتتالي وكتتاا لتتق شتتر  

 سلمشاركة قق تةدي  سلتعلية.
  كنتتا نستتكا بتتالمق سلتت ي ثعرقتتألا سلتتدكتور شتتكري قيةتتل منتت  نمتتو رالرتتيا ستتنةل 

ألت س سلمتق يسكا قيو بدمش  وألو لمق سلعةيبةث وكانأل  سترتو و بنتات عمومتتو يةمنتوا 
سك بودسعتتتتو وجتتتده ويةتتتع قتتتق يلتتتب مدينتتتة دمشتتت  سلةديمتتتة لسلشتتتا ثل وعتتتر   نتتت   يضتتتا  

رّة  نفسو    كنأل  سمع مما يتردد بيا رقا  سلةبا  نو نشأ عةاميا  ووجاألتو وعلمول ث
لتتتى مةتتتر قتتتدري سلماجستتتتير وسلتتتدكتورسه ونتتتال ثبنفستتتو وتّفتتتو  علتتتى سايتتترسا رتتت  ستتتاقر 

 ألتل سلمتقل ومتا كنتأل  علت   ننتق ستأكوا قتق يتو  متا قتق سلمرستب سلرقيعة. قةار يتدو  
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تا س  قيتتا منت  مملتع سلجمستيناأل عدسد مالبو بكليتة سددسب بجامعتة دمشت  قةتد كتاا  ست
    سك كنا قق سلمدرسة سزبتدسئية.وس  

  ةتترأل  متتد مالبتتو بةستت  سللغتتة سلعربيتتة 7811ولمتتا دجلتتأل جامعتتة دمشتت  عتتا  
و  ن سك يتد مبةتأل سدقتا  ومتلأل سلتوما سلعربتقل و دسبتا بكلية سددسب ور يأل  ا شترت

ودرستتتأل عليتتتو ستتتنتيال قفتتتق سلستتتنة ساولتتتى  لةتتتى علينتتتا مماضتتترستو قتتتق متتتتاد  لسادب 
سلجاأللقث قكاا َيْمدا لتق ولمالبتو متا يشتبو سلنشتو   و سلغيبويتة عتا ألت س سلعتال  قنستب  

سلةديمتتة بفمرتتتتا  متع سادب سلجالتتد و قايتو وعوسمفتتو وةتورهّ وتتجّلتتى لنتا سلميتتا  سلعربيتة
سلسليمة وعوسمفتا سلبريئة ومبا لتا سلمريفة وجاةتة متيا تنكتّب علتى سلغتلل سلعت ري  و 
سلمتتتتتادي..  و سلمفتتتتتاجر  باامستتتتتاب وسانستتتتتاب وسلةتتتتتو  سلجستتتتتدية وسلنفستتتتتية.. ولتتتتت  تتتتتتلل 

لتى سدا وز ستيما ثسعت سرياأل سلنابغة سل بيانق ابق يابوي ملك سلمير  ترّا قتق ستمعق 
 يولوّ

 با يابوي  وعدنق        وز يرسر على ل ر ما ساسد ئأل  ا نب
متتا سلشتتعر سلجتتاأللق قتتق  ا  ومتا للتتأل  تبّنتتى ر يتتو قتتق متتو مستتيا سلتت ي نفتتى كريتترس  

وليلةق ةجر  كبير  قتق ميتاه سادب  مو مسيا  رسد  ا يعاكي سلتيار ليلفأل سلنظر  وز  
علتى  معالجة سلتن  سادبتق يائمتا  جديدس  قق  سلرسكد  قق مملع أل س سلةرال ويتّبى منتجا  

 سلشك سلديكارتق..
طبقات فحول و رمرأل أل ه سلمماضرسأل بعض سلممبوعاأل سلتق يدمتا لنا عا ل

 -رممو سللو –  و لسلشعر وسلشعرستث زبا يتيبةل وكتابيا  لفتما زبا ساّل الشعراء( 
ث ةتنعة سبتا دألما قق درسسة لسلنابغة سل بيانقث وسدجر ألتو لتمةيت  ديتوسا سلنابغتة م

ور متلينتا  يضتا سلتركيتل علتى كتتاب لت . وملتب ث7811يأل نشره ببيروأل عتا  سلسك
. ولتت  يةةتتر سلمةتترر سلجتتامعق ستتال ث وألتتو متتا تأليفتتو  يضتتا  سلغتتلل قتتق سلجاألليتتة وسة

لينتا مفظتو ثعلى أل س قمسب قتناك كتاب لقق سادب سلجاأللقث لمتو مستيال ملتب 
ركة سادبية سلتق دسرأل رماألتا مولتو  نت سك ومفظ جميع سلردود سلتق تةدأل لو وسلمع
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و مستتيا ومركتتة سلتتتألي  سلتتتق نشتتمأل وز ستتيما سلةتتدس  سلتت ي ويتتع بتتيا سلرسقعتتق ومتت
سلكتاب سلةّي  سل ي ةنعو سلدكتور ناةر سلديا ساسد تمتأل  رره وسلتق  جرجأل  جيرس  ث

 ربتتأل ةتتمة سادب سلجتتاأللق بشتتكل علمتتق  اعنتتوسا لمةتتادر سلشتتعر سلجتتاأللقث ميتت
 .ديي .

 ما ساستا  سلعالمتة  ممتد رستتب سلنفتاع قجعتل  نت سك يلةتق مماضترستو متول ستائر 
شتعرست سلجاألليتتة كشتعرست سلمعلةتتاأل وسلشتتعرست سلفرستاا وسلشتتعرست سلةتعاليك.. ويتتد سجتتتار 

نصوو  ختتوارم خول الشوعر  ألبيتة جعلتتا قتق كتتاب يتّي  مورّت  بعنتوسا ل لت  نةوةا  
 سل ي يماضر قيو سلدكتور قيةل.ث ليدع  مةرر سادب سلجاأللق الجاهلي
ا مالمظتتة مجتت  سلمتتاد  سلتتتق كتتاا يماضتتر قيتتتا سلتتدكتور قيةتتل قتتق سلستتتيناأل ث

جال  ألتتت س سلرجتتتل وستتتعة علمتتتو وةتتتديو قتتتق تةتتتدي  منتتتتا  شتتتامل متكامتتتل إيتتتومق بتتت
 س عرقنا  ا مج  سللماا سلمجة  للمماضر  ز يعدو ث لمالبو سلجامعييال جةوةا  

لى تلك سايا  سلتق كتاا قيتتا سلتتدريي ثننا لنمّا س    درسسقل و جالل عا سبوعيا   ساعتيا 
 سلجامعق على أل س سلنمو.

ب ستمعنا  ا سلتتدكتور لتى سلستنة سلرالرتة بكليتة سددسث  وكنتا نجمنتا 7818 فوي اوام
لتتتى سلجلسئتتر لتتتدريي سادب سلعربتتتق قتتق جامعتتة سلجلسئتتتر ثلتتى سلستتفر عقيةتتل يتتد عتتتل  

  ثستالمقث يبتل شتتور رنتات سمتمتاا لسادب سة سلعاةمة قأدركأل  نتو ود  مالبتو قتق 
ليتو لمعالجتة  ستئلة سلمةتتررل ياعتة سزمتمتاا وستتألنا عمتا نمتتا  ثدجتل علينتا ونمتا قتق 

ليتو  ا ث لى كل مالب قق مةعتده ويمييتو بلمت  وويتار مشتيرس  ثول  يكت  بل  ج  يتةد  
متتر  سلتفكيتتر سستتأل عمتتا بتتدس لتتك.. وتلتتك لمظتتاأل ز  نستتاألا متتيا  متتّل علتتّق و نتتا قتتق  

 وسألنقّ ألل سلسؤسل وسض ؟
تبتتادل امعتتة سلجلسئتر رتالا ستنوسألل وبةيتأل  لتى جث عارتتو جامعتة دمشت   وقعتال  
لتّق متا سلجلسئتر. ولمتا تجرجتأل قتق عو وما للأل  متتفظ بتبعض متا  رستلو ثسلرسائل م
مشتت  كتتاا يتتد عتتاد قةتترأل  لوره قيستتاعدنق بتوجيتاتتتو سلةيمتتة متتول رستتالة دجامعتتة 
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ا للبيتتتد بتتتا ربيعتتتة سلعتتتامري مياتاتتتو وشتتتعره قتتتق ستتتتق كنتتتأل  عتتتدألا بعنتتتو سلماجستتتتير سل
ستتال ثل رتت  ةتترأل  لروه بمكتبتتو وألتتو  متتيا عتتا  لمجمتتع سللغتتة سلعربيتتة سلجاألليتتة وسة

 بدمش .
لمجمتتع سللغتتة سلعربيتتة بدمشتت  قبتتد   عامتتا     سنتجتتب  مينتتا  7812 اووام حوودود قفتتق

تتاري  دمشت  سلكبيترث زبتا عستاكرل يجمم لمشرو  علمق ضج  وألو نشر موستوعة ل
ة قاستتتعاا بتتولسر  سلتتدقا  سلستتورية قأبتتدأل سستتتعدسدألا للمستتاعد ل وسنتتتدب لتتت س سلعمتتل قريتت

شتتتترسقو وتوجيتتتتتو نمتتتتو جمتتتتي ستتتتنوسألل قأجرجتتتتأل متتتتا سلبتتتتامريا قتتتتق سلتتتتترسا عملتتتتوس بإ
  قتتتق  لتتت  ةتتتفمة متتتا 7811متتتا كتتتتاب تتتتاري  دمشتتت  سلكبيتتتر عتتتا   سلمجموعتتة جتتتلتس  
للممةةيا سل يا د بوس بعد  لتك علتى نشتر بةيتة  وةار أل س سلجلت نمو جا  سلةمع سلكبيرل 

 114ساجتتتلستل ومالتتتأل سلمريتتت  علتتتى سلستتتائريا اا كتتتتاب سبتتتا عستتتاكر يتتتتأل  متتتا 
لى عشرسأل سلستنيا.. و جت  سلمجمتع يفكتر قتق .. وأل س يعنق  ا سلمشرو  سيمتا  ثجلتس  

لدكتور قيةل كانأل  شد ما  ا أل س سلشغل سل ي  رألةو و رأل  سلبامريال ولكا عليمة س
در  جتتتلست  جتتتر متتتا ينالتتتتا سلتتتوألا وسلرألتتت  قأةتتتّر علتتتى متابعتتتة متتتا جمتتتم لتتتو.. و ةتتت

لتى  ا يبلتتا سلعالمتة ساستتا  ثلى ترك  مانتة سلمجمتع قبةيتأل شتا ر  سلكتاب.. وسضمر ث
 .7887سلدكتور عدناا سلجميب من  عا  

شتامو وعمائتو وألتو   كاا سلدكتور قيةل قتق  و  ن7887وعا   7814بيا عا  
  ث وكتتتأا سايتتا  تليتتتده تويتتتدس  7878لتتى سلستتتتيا متتا سلعمتتتر لولتتتد عتتا  ثيعبتتر سلجمستتتيا 

لنشتره وتشتجيع  سالمق قينبتريوميويةل وألق ميوية كاا يسكبتا على سلترسا سلعربق سة
يماضر قق عد  جامعاأل عربيتة قتق دمشت  وبيتروأل ويمتر وسلكويتأل  لمماتو و نةاره
ا يستتتتتةر متتتتتى يرمتتتتل للتتتتتدريي  و سلمشتتتتاركة قتتتتق  فار قمتتتتا ليتتتتو ساستتتتثوكأنمتتتتا مببتتتتأل 

سلمؤتمرسأل سلعربية وسلعالمية ونشر بمرو ومةازتو وكتبو وتمةيةاتو ولياد  على  لتك ألتو 
وساردا عضتتتو عامتتتل قتتتق سلمجمتتتع بدمشتتت  وعضتتتو بتتتارل قتتتق مجتتتامع سلةتتتاألر  وبغتتتدسد 

ة سلمجمتتتع ميتتتات سلمجمومتتتاأل ونشتتتر سلتتتترسا وعلتتتى مجلتتتوسلتنتتتد.. يشتتتر  علتتتى لجنتتتة ث
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بدمش  ويدسقع عا سلعرب وسلمسلميا قق سلمماقل دقا  سلغيتور سلةتوي قتال يتترك قرةتة 
 البو وسلبامريا ما مولو بت ه سلةبغةل قتجرجأل علىللنيل ما  عدسئت ل ولةد ةبغ م

 س ييل ثز يستغرب  سالمتال ولعل  مدس  س  يديو نجبة سستلتمأل منو مب سلعربية وترسرتا و 
متتا مالبتتو  و ممتتا تتلمتتت     سللغتتة سلعربيتتة قتتق سلجامعتتاأل سلستتورية متتا  ستتات ا كريتترس  ث

 علتتتى يديتتتو جيتتتل كامتتتل متتتا سادبتتتات وساكتتتاديمييا.. ومتتتا لسل  كتتتره عمتتترس   عليتتتول تجتتتر 
 و كرياتو ميبة وما  ظنتا تموأل.

   ا  ميتل علتى سلمعتاخ قجتر  متا أليئتة سلتتدريي 7887مّل قتق نفستو قتق عتا  
لتى نشتر سلتترسا غوي بدمشت  انتو  جت  يميتل ثمجمع سللبجامعة دمش ل وما وستاه جو سل

سلعربق عامة.. قل  يعد سلمجمع يةةر ألمو على لتاري  دمش  سلكبيرث.. وتلةى بعض 
ةدماأل قق  سرتو ما  مّب  ا يفة  عنتا.. قأكرر ما سلةمألل وتبّيا  نو بد  يفكر 

ة سلجامعتتتة متتتع رئاستتت بالمدينتتتة سلمنتتتور  قأمضتتتى عةتتتدس   بمجتتتاور  ريتتتاض رستتتول سللتتتو 
 .. ولت  7887للدرسستاأل سلعليتا منت  عتا   ليتا  ستتا س  ثسالمية بالمدينة سلمنور  وساقر سة

قةتتتار يتتتلوره قتتتق عملتتتة  عظيمتتتا   يةمتتتع ةتتتلتو بمجمتتتع سللغتتتة بدمشتتت  انتتتو  مبتتتو مبتتتا  
رألتتا  يتتا  سنعةتتاد سلةتتي  ويلتةتتق لمتتالته قيتتول كمتتا لتت  يةمتتع ةتتلتو بتتالجلسئر قكتتاا يلو 

مقث سلستتتنويل و جتتتر متتتا عرقتتتتو سلجلسئتتتر ألتتتو مشتتتاركتو قتتتق  لتتتك ستتتاللملتةتتتى سلفكتتتر سة
يترب    وألتق  جتر متر  ر يتتو قيتتا وكتاا يجلتي عاليتا  7880سلملتةى قق سلعا  سلماضتق 

 سد  رئيي سلملتةى.
تتتترك سلتتتدكتور شتتتكري قيةتتتتل شتتتوسألد  بتتتد    كتتتأل مركتتتتة نشتتتر سلتتتترسا سلعربتتتتق 

كة سلفكرية وسلرةاقيتة سلعربيتة سالمق بسورية وسلعال  سلعربقل و ست  قق تنشيم سلمر سة
جامعيتة قتق منتجيتة سلبمتتا  متع  مرالتو متا سلمةتلميال وليتاد  علتى  لتك  لت  كتبتا  

  وألتتو رستتالة ماجستتتير يتتدمتا 7817 سادبتتق  و متتا ستتماه لمنتتاأل  سلدرسستتة سادبيتتةث
ستتتالمية قتتتق كتابتتتتو  . ودري مركتتتتة سلفتتتتو  سة7808لتتتى سلجامعتتتة سلمةتتترية عتتتا  ث

ستتال  قتتق كتابتتو مقثل وملتتل سلمجتمتتع سلعربتتق عةتتب سنتشتتار سةستتاللمركتتة سلفتتت  سة
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ستتتالمية قتتتق سلةتتترا ساول سلتجتتتري وتمورألتتتا سللغتتتوي وسادبتتتقث وألتتتو لسلمجتمعتتتاأل سة
رسالة دكتورسهل وسعتنى بنشر سلترسا وسجتار منو شعرست سلشا  قاتةل بمجمع دمش  

ث 2ث قتتتق ليستتت  شتتتعرست سلشتتتا  –ونشتتتر قيتتتو كتتتتاب لجريتتتد  سلةةتتتر وجريتتتد  سلعةتتتر 
ل 7810وسلرالتتتا عتتتا   7818وسلرتتتانق عتتتا   7811 جتتتلست نشتتتر سلجتتتلت ساول عتتتا  

بعنتوسا  7810ومبعتو عتا   وعنق قق أل ه سارنتات بنشتر ديتوسا  بتق سلعتاأليتة ممةةتا  
 7818ا سلستكيأل سبت ث ر  ديوسا سلنابغة سلت بيانق ةتنعةل بو سلعتاألية  شعاره و جباره

ستتر ساعتتال  متتا سلعتترب وسلمستتلميا قتتق سلمشتترو  لتتى سلعنايتتة بيببيتتروألل رتت  سلتفتتأل ث
 تسلضتتتج  سلتتت ي نوألنتتتا بتتتو متتتا يبتتتل وألتتتو تمةيتتت  كتتتتاب لتتتتاري  دمشتتت  سلكبيتتترث جتتتل 

  7887عبدسللتتتو بتتتا ليتتتدث  –ل وجتتتلت لعبدسللتتتو بتتتا جتتتابر 7811عايتتت ث  -لعاةتتت 
سللتو دوعب –بازشترسك مع سكينة سلشتابق ومما  مرسبيشقل وجلت لعباد  بتا  وقتى 

ا لت  ثبازشترسك مع رومية سلنماي ورياض مرسدل وأل س سلمشترو   7883با روبث س
 يا متتتا لسلتتتوس يعملتتتوا بتتتد ب وةتتتبر متتتا سلمتممستتتيا سلتتت ا لتتتو كريتتترس  إيكتمتتتل سليتتتو  قتتت

نجتتاله وتمةيتت   جلسئتتو سلباييتتة متتنت  متتا بةتتق قتتق سلمجمتتع ومتتنت  متتا يمةتت  جتتار  ة
 سلمجمع.

 -كليتتة سددسب –دمشتت   نجتتا  مشتترو  سلدرسستتاأل سلعليتتا بجامعتتةكمتتا شتتارك قتتق ث
و شتتر  علتتى سلعديتتد متتا رستتائل سلماجستتتير وسلتتدكتورسه قتتق جامعتتة دمشتت  وسلجامعتتاأل 

ستتالمية ةتتالة سلعربيتتة سةاسلعربيتتة ساجتترا ويتتاو  مركتتة سلتغريتتب.. وعمتتل علتتى دعتت  س
 علتى للغيتور  عالت سادب سلرقيع ساسمى.. قكاا نبترسي جيتر ويتدو  وستلوك.. ومترال  وس  

 لمسلميا.على سلعرب وس
 

 


