أديب الشام الدكتور شكري فيصل
للدكتور نسيب نشاوي
جامعة عنابة

نع تتأل ساوس تتام سلعلمي تتة وسادبي تتة وسلة تتماقة وسة سع تتة بدمشت ت وق تتا دي تتب سلش تتا

سلكبير سلدكتور شكري قيةل عضو مجمع سللغة سلعربيتة بدمشت وعضتو مجتامع سللغتة

سلدرستتاأل سلعليتتا قتتق جامعتتة دمش ت
س
سلعربيتتة قتتق سلةتتاألر وساردا وبغتتدسد وسلتنتتدل و ستتتا
وسلجامعة سةسالمية بالمدينة سلمنور ل وعضو ستماد سلكتاب سلعرب.

توقق سلعالمة سللغوي ساديب سلمجمعق سلدكتور شكري قيةتل ثرتر عمليتة جرسميتة

جري ت تتأل ل ت تتو ق ت تتق جنيت ت ت

بسويس ت تتره مس ت تتات سلس ت تتبأل ق ت تتق 7041/77/71أل ت ت ت سلموسقت ت ت

 7881/8/2وةتتلق عليتتو بالمستتجد سلنبتتوي سلش تري

ووري جرمانتتو سلمتتاألر بالمدينتتة

سلمنتتور يتتو سلستتبأل قتتق 7041/77/30ألت ت سلموسق ت  . 7881/8/74قفةتتد مجمتتع سللغتتة

سلعربية عالما با سر بأمتو ورجال ما رجال سادب وسلفكر كاا لو قضتل كبيتر قتق تجتري

جيلتتيا متتا سادبتتات وسلجتتامعييا تتتابعوس نتج تو قتتق سزعت تلسل بتتالترسا سلعربتتق سةستتالمق

وسلعمل على نشره وسميائو.

وبدمشت لسلشتتا ث ميتتا ولتتد ساستتتا سلفةيتتد تةبلتتأل سترتو سلتعتتالي وكتتاا لتتق شتتر

سلمشاركة قق تةدي سلتعلية.

تأل سلتتدكتور شتتكري قيةتتل منت نمتتو رالرتتيا ستتنةل ث كنتتا نستتكا بتتالمق سل ت ي
عرقت ا
يسكا قيو بدمش وألو لمق سلعةيبةث وكانأل سترتو و بنتات عمومتتو يةمنتوا ألت س سلمتق
يض تتا وية تتع ق تتق يل تتب مدين تتة دمشت ت سلةديم تتة لسلش تتا ثل وع تتر

نت ت سك بودسعت تتو وج تتده
نفسو

ووجاألتو وعلمول ث كنأل سمع مما يتردد بيا رقا سلةبا نو نشأ عةاميا رةّ
بنفس تتو وتفّتتو عل تتى سايت ترسا رت ت س تتاقر ثل تتى مة تتر ق تتدري سلماجس تتتير وسل تتدكتورسه ون تتال
سلمرستب سلرقيعة .قةار يتدو ألتل سلمتقل ومتا كنتأل علت ننتق ستأكوا قتق يتو متا قتق
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عدسد مالبو بكليتة سددسب بجامعتة دمشت قةتد كتاا ستتا س قيتتا منت مملتع سلجمستيناأل

وس سك كنا قق سلمدرسة سزبتدسئية.

ولمتتا دجلتتأل جامعتتة دمش ت عتتا  7811ةتترأل متتد مالبتتو بةس ت سللغتتة سلعربيتتة

و دسبتا بكلية سددسب وريأل ا شترتو ن سك يتد مبةتأل سدقتا ومتلأل سلتوما سلعربتقل
ودرس تتأل علي تتو س تتنتيال قف تتق سلس تتنة ساول تتى لة تتى علين تتا مماضت ترستو ق تتق م تتاد لسادب

سلجاأللقث قكاا َي ْمدا لتق ولمالبتو متا يشتبو سلنشتو و سلغيبويتة عتا ألت س سلعتال قنستب
متع سادب سلجالتتد و قايتو وعوسمفتتو وةتورهّ وتتجلّتتى لنتا سلميتتا سلعربيتة سلةديمتتة بفمرتتتتا

تب علتى سلغتلل سلعت ري و
سلسليمة وعوسمفتا سلبريئة ومبا لتا سلمريفة وجاةتة متيا تنك ّ
سلم ت تتادي ..و سلمف ت تتاجر باامس ت تتاب وسانس ت تتاب وسلة ت تتو سلجس ت تتدية وسلنفس ت تتية ..ولت ت ت ت ت تتلل

ترا قتق ستمعق ثلتى سدا وز ستيما
سعت سرياأل سلنابغة سل بيانق ابق يابوي ملك سلمير ّ
يولوّ
نبئأل ا با يابوي وعدنق

وز يرسر على لر ما ساسد

تبنتتى ريتتو قتتق متتو مستتيا سلت ي نفتتى كريت سر متتا سلشتتعر سلجتتاأللق قتتق ا
ومتا للتتأل ّ
مو مسيا رسد ا يعاكي سلتيار ليلفأل سلنظر وز وليلةق ةجر كبير قتق ميتاه سادب

ويتبى منتجا جديدس قق معالجة سلتن
سلرسكد قق مملع أل س سلةرال ّ
سلشك سلديكارتق..

سادبتق يائمتا علتى

و رمرأل أل ه سلمماضرسأل بعض سلممبوعاأل سلتق يدمتا لنا عا لطبقات فحول

سال و لسلشعر وسلشعرستث زبا يتيبةل وكتابيا لفتما – رممو سللو-
الشعراء) زبا ّ
مدألما قق درسسة لسلنابغة سل بيانقث وسدجر ألتو لتمةيت ديتوسا سلنابغتةث ةتنعة سبتا

سلسكيأل نشره ببيروأل عتا  . 7811وملتب ثلينتا يضتا سلتركيتل علتى كتتاب لتمتور
سلغتتلل قتتق سلجاألليتتة وسةستتال ث وألتتو متتا تأليفتتو يضتتا .ول ت يةةتتر سلمةتترر سلجتتامعق
على أل س قمسب قتناك كتاب لقق سادب سلجاأللقث لمتو مستيال ملتب ثلينتا مفظتو

ومفظ جميع سلردود سلتق تةدأل لو وسلمعركة سادبية سلتق دسرأل رماألتا مولتو نت سك
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وز ستتيما سلةتتدس سلت ي ويتتع بتتيا سلرسقعتتق ومتو مستتيا ومركتتة سلتتتألي

سلتتتق نشتتمأل

سلةي سل ي ةنعو سلدكتور ناةر سلديا ساسد تمتأل
ثرره وسلتق جرجأل جي سر سلكتاب ّ
عنتوسا لمةتتادر سلشتتعر سلجتتاأللقث ميتا ربتتأل ةتتمة سادب سلجتتاأللق بشتتكل علمتتق

ديي ..

ما ساستا سلعالمتة ممتد سرتتب سلنفتاع قجعتل نت سك يلةتق مماضترستو متول ستائر

شتعرست سلجاألليتتة كشتعرست سلمعلةتتاأل وسلشتتعرست سلفرستاا وسلشتتعرست سلةتعاليك ..ويتتد سجتتتار
ختتوارم خول الشوعر

لت نةوةا ألبيتة جعلتتا قتق كتتاب ي ّتي مورّت بعنتوسا لنصوو
الجاهليث ليدع مةرر سادب سلجاأللق سل ي يماضر قيو سلدكتور قيةل.

ثا مالمظتتة مج ت سلمتتاد سلتتتق كتتاا يماضتتر قيتتتا سلتتدكتور قيةتتل قتتق سلستتتيناأل

ي تتومق بت تإجال

ألت ت س سلرج تتل وس تتعة علم تتو وة تتديو ق تتق تة تتدي منت تتا ش تتامل متكام تتل

لمالبو سلجامعييال جةوةا ث س عرقنا ا مج سللماا سلمجة

للمماضر ز يعدو

لنما ثلى تلك سايا سلتق كتاا قيتتا سلتتدريي
ساعتيا سبوعيا جالل عا درسسقل وسننا ّ
سلجامعق على أل س سلنمو.
فوي اوام  7818وكنتا نجمنتا ثلتى سلستنة سلرالرتة بكليتة سددسب ستمعنا ا سلتتدكتور
قيةتتل يتتد عتتل علتتى سلستتفر ثلتتى سلج سلئتتر لتتتدريي سادب سلعربتتق قتتق جامعتتة سلج سلئتتر
سلعاةمة قأدركأل نتو ود مالبتو قتق رنتات سمتمتاا لسادب سةستالمقث يبتل شتتور ث

دجتل علينتا ونمتا قتق ياعتة سزمتمتاا وستتألنا عمتا نمتتا ثليتو لمعالجتة ستئلة سلمةتتررل
ول يكت

بل ج يتةد ثلى كل مالب قق مةعتده ويمييتو بلمت

وويتار مشتي سر ثليتو ا

تق و نتتا قتتق متتر سلتفكيتتر
سستتأل عمتتا بتتدس لتتك ..وتلتتك لمظتتاأل ز نستتاألا متتيا م ت ّل علت ّ
وسألنقّ ألل سلسؤسل وسض ؟

وقعتال عارتتو جامعتة دمشت ثلتى جامعتتة سلج سلئتر رتالا ستنوسألل وبةيتأل تبتتادل

تق متا سلج سلئتر .ولمتا تجرجتأل قتق
سلرسائل معو وما للأل متتفظ بتبعض متا رستلو ثل ّ
جامعتتة دمشت كتتاا يتتد عتتاد قةتترأل لوره قيستتاعدنق بتوجيتاتتتو سلةيمتتة متتول رستتالة
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سلماجس تتتير سلت تتق كن تتأل ع تتدألا بعن تتوسا للبي تتد ب تتا ربيع تتة سلع تتامري مياتاتتو وش تتعره ق تتق
سلجاألليتتة وسةستتال ثل ر ت ةتترأل لروه بمكتبتتو وألتتو متتيا عتتا لمجمتتع سللغتتة سلعربيتتة
بدمش .
قفتتق حوودود اووام  7812سنتجتتب مينتتا عامتتا لمجمتتع سللغتتة سلعربيتتة بدمش ت قبتتد
يجمم لمشرو علمق ضج وألو نشر موستوعة لتتاري دمشت سلكبيترث زبتا عستاكرل

قاستتتعاا بتتولسر سلتتدقا سلستتورية قأبتتدأل سستتتعدسدألا للمستتاعد ل وسنتتتدب لتت س سلعمتتل قري تة

مت تتا سلبت تتامريا قت تتق سلت ت ترسا عمل ت توس بإش ت ترسقو وتوجيتت تتو نمت تتو جمت تتي ست تتنوسألل قأجرجت تتأل

سلمجموعتتة جتتلتس متتا كتتتاب تتتاري دمش ت سلكبيتتر عتتا  7811قتتق ل ت

ةتتفمة متتا

ساجت تلستل ومال تتأل سلمريت ت عل تتى سلس تتائريا اا كت تتاب سب تتا عس تتاكر يت تتأل

م تتا 114

سلةمع سلكبيرل وةار أل س سلجلت نمو جا للممةةيا سل يا د بوس بعد لتك علتى نشتر بةيتة

جلتس ..وأل س يعنق ا سلمشرو سيمتا ثلى عشرسأل سلستنيا ..و جت سلمجمتع يفكتر قتق
أل س سلشغل سل ي رألةو و رأل سلبامريال ولكا عليمة سلدكتور قيةل كانأل شد ما ا
ينالت تتا سلت توألا وسلرألت ت قأة ت ّتر عل تتى متابع تتة م تتا جم تتم ل تتو ..و ةت تدر جت تلست ج تتر م تتا
سلكتاب ..وسضمر ثلى ترك مانتة سلمجمتع قبةيتأل شتا ر ثلتى ا يبلتتا سلعالمتة ساستتا

سلدكتور عدناا سلجميب من عا .7887

بيا عا  7814وعا  7887كاا سلدكتور قيةل قتق و نشتامو وعمائتو وألتو

يعبتتر سلجمستتيا ثلتتى سلستتتيا متتا سلعمتتر لولتتد عتتا  7878ث وكتتأا سايتتا تليتتده تويتتدس

وميويةل وألق ميوية كاا يسكبتا على سلترسا سلعربق سةسالمق قينبتري لنشتره وتشتجيع

مماتو و نةارهل يماضر قق عد جامعاأل عربيتة قتق دمشت وبيتروأل ويمتر وسلكويتأل
وكأنم تتا مبب تتأل ثلي تتو ساست تفار قم تتا ا يس تتتةر مت تتى يرم تتل للت تتدريي و سلمش تتاركة ق تتق
سلمؤتمرسأل سلعربية وسلعالمية ونشر بمرو ومةازتو وكتبو وتمةيةاتو ولياد على لتك ألتو

عضتتو عامتتل قتتق سلمجمتتع بدمش ت وعضتتو بتتارل قتتق مجتتامع سلةتتاألر وبغتتدسد وساردا

وسلتنتتد ..يش تتر عل تتى لجنتتة ثمي تتات سلمجموم تتاأل ونش تتر سلت ترسا وعل تتى مجلت تة سلمجم تتع
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بدمش ويدسقع عا سلعرب وسلمسلميا قق سلمماقل دقا سلغيتور سلةتوي قتال يتترك قرةتة

للنيل ما عدسئت ل ولةد ةبغ مالبو وسلبامريا ما مولو بت ه سلةبغةل قتجرجأل على

يديو نجبة سستلتمأل منو مب سلعربية وترسرتا وسسالمتال ولعل مدس ز يستغرب ث س ييل

ثا كري ت سر متتا ستتات سللغتتة سلعربيتتة قتتق سلجامعتتاأل سلستتورية متتا مالبتتو و ممتتا تتلم ت

عليتتول تجتتر علتتى يديتتو جيتتل كامتتل متتا سادبتتات وساكتتاديمييا ..ومتتا لسل ك تره عم ت سر
و كرياتو ميبة وما ظنتا تموأل.

مل قتق نفستو قتق عتا  7887ا ميتل علتى سلمعتاخ قجتر متا أليئتة سلتتدريي
ّ
بجامعة دمش ل وما وستاه جو سلمجمع سللغوي بدمشت انتو جت يميتل ثلتى نشتر سلتترسا

سلعربق عامة ..قل يعد سلمجمع يةةر ألمو على لتاري دمش سلكبيرث ..وتلةى بعض

وتبيا نو بد يفكر
مب ا يفة عنتا ..قأكرر ما سلةمألل ّ
ةدماأل قق سرتو ما ّ
بمج تتاور ري تتاض رس تتول سلل تتو  بالمدين تتة سلمن تتور قأمض تتى عة تتدس م تتع رئاست تة سلجامع تتة

سةسالمية بالمدينة سلمنور وساقر ثليتا ستتا س للد سرستاأل سلعليتا منت عتا  .. 7887ولت

يةمتتع ةتتلتو بمجمتتع سللغتتة بدمش ت انتتو مب تتو مبتتا عظيمتتا قةتتار يتتلوره قتتق عمل تتة
سلةتتي

ويلتةتتق لمتتالته قيتتول كمتتا ل ت يةمتتع ةتتلتو بتتالجلسئر قكتتاا يلورألتتا يتتا سنعةتتاد

لملتةتتى سلفك تتر سةس تتالمقث سلستتنويل و ج تتر م تتا عرقتتتو سلج سلئ تتر أل تتو مشتتاركتو ق تتق ل تتك
سلملتةى قق سلعا سلماضتق  7880وألتق جتر متر ريتتو قيتتا وكتاا يجلتي عاليتا يترب

سد رئيي سلملتةى.

ت تترك سل تتدكتور ش تتكري قية تتل شت توسألد ب تتد

ك تتأل مرك تتة نش تتر سلتت ترسا سلعرب تتق

متع مرالتو متا سلمةتلميال وليتاد علتى لتك لت

كتبتا جامعيتة قتق منتجيتة سلبمتتا

سةسالمق بسورية وسلعال سلعربقل و ست قق تنشيم سلمركة سلفكرية وسلرةاقيتة سلعربيتة
سادبتتق و متتا ستتماه لمنتتاأل سلد سرستتة سادبيتتةث  7817وألتتو رستتالة ماجستتتير يتتدمتا

ثل تتى سلجامع تتة سلمةت ترية ع تتا  . 7808ودري مرك تتة سلفت تتو سةس تتالمية ق تتق كتاب تتو
لمركتتة سلفتتت سةستتالمقثل وملتتل سلمجتمتتع سلعربتتق عةتتب سنتشتتار سةستتال قتتق كتابتتو
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لسلمجتمع تتاأل سةس تتالمية ق تتق سلة تترا ساول سلتج تتري وتمورأل تتا سللغ تتوي وسادب تتقث وأل تتو
رسالة دكتورسهل وسعتنى بنشر سلترسا وسجتار منو شعرست سلشا قاتةل بمجمع دمش

ونش تتر قي تتو كت تتاب لجري تتد سلةة تتر وجري تتد سلعة تتر – يست ت ش تتعرست سلش تتا ث ق تتق ل2ث
جت تلست نش تتر سلج تتلت ساول ع تتا  7811وسلر تتانق ع تتا  7818وسلرال تتا ع تتا 7810ل

وعنق قق أل ه سارنتات بنشتر ديتوسا بتق سلعتاأليتة ممةةتا ومبعتو عتا  7810بعنتوسا

ل بو سلعتاألية شعاره و جبارهث ر ديوسا سلنابغة سلت بيانق ةتنعة سبتا سلستكيأل 7818
ببيتتروألل ر ت سلتفتتأل ثلتتى سلعنايتتة بيستتر ساعتتال متتا سلعتترب وسلمستتلميا قتتق سلمشتترو

سلض تتج سلت ت ي نوألن تتا ب تتو م تتا يب تتل وأل تتو تمةيت ت كت تتاب لت تتاري دمشتت سلكبي تترث ج تتلت

لعاةت ت  -عايت ت ث 7811ل وج تتلت لعبدسلل تتو ب تتا ج تتابر – عبدسلل تتو ب تتا لي تتدث 7887

بازشترسك مع سكينة سلشتابق ومما مرسبيشقل وجلت لعباد بتا وقتى – وعبدسللتو

سبا روبث  7883بازشترسك مع رومية سلنماي ورياض مرسدل وأل س سلمشترو ثا لت

يكتم تتل سلي تتو قت تإا ل تتو كريت ت سر م تتا سلمتممس تتيا سلت ت يا م تتا سللت توس يعمل تتوا ب تتد ب وة تتبر

ةنجتتاله وتمةيت

سلمجمع.

ج سلئتتو سلباييتتة متتنت متتا بةتتق قتتق سلمجمتتع ومتتنت متتا يمةت جتتار

كمتتا شتتارك قتتق ثنجتتا مشتترو سلد سرستتاأل سلعليتتا بجامعتتة دمش ت – كليتتة سددسب-

و شتتر علتتى سلعديتتد متتا رستتائل سلماجستتتير وسلتتدكتورسه قتتق جامعتتة دمش ت وسلجامعتتاأل

سلعربيتتة ساجتترا ويتتاو مركتتة سلتغريتتب ..وعمتتل علتتى دع ت ساةتتالة سلعربيتتة سةستتالمية

وسعالت سادب سلرقيع ساسمى ..قكاا نبترسي جيتر ويتدو وستلوك ..ومترال علتى للغيتور

على سلعرب وسلمسلميا.
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