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الدددوتور نددذير العظمددة اامددة اارهددة يف املشددرد ااحلبددي العربددي احلددديث واملعا ددر و ددو احليددة
للعددامليف يف مادددان اجنتدداي ااحلبددي والنقدددا و ااددة ا لددة هل د
العمل املندت املدددا املِّسد يف فتلدف الحالد الدت اهتدو ردوحله
ااحلباة والنقدية اضالً هد ااد ة العمدل الاااسدي الدت وداحل نن
حترم ااحلب والدو واامدة مد ه دام المده لدول نن سدلمه ا
لامضي يف ماري ه ا ه الت جتاوز سدتة هقدوحل ودان ااردا الرا دد
اجمللي :يف مادان الشعر ثم يف النقد ااحلبدي الرااد ويف فتلدف
اا ندداا ااحلباددة يروايددة وماددرهاة ونيو داً سددريية ا اددة ويف
هقل الد را املقارن الدذا ناداحل مد عده بديف الدداخللي وا دار ي
بيف ااحليب والنااد بيف العربي والغربي بيف الشرق والغدرب بديف
الثقدااتيف العرباددة والغرباددة ومنماا رمدا القددددة واحلديثددة يف
ااحلب والنقد اكان لنا م ودل لدأ نوثدر مد كاديف وتابد ًا لردا
بالعرباة وبعضرا باجنكلااية الدت خليدرا برسدالتاه للما ادتري
والدددددوتوراه وبد وثدددده الددددت ااددددترر برددددا يف العددددالملا الغربددددي
والعربي هول العالادة بديف الشدعر وااسد ور مو دوهه ااثدري الدذا ه يغداحلره شبدداه ًا ادعري ًا ومادرها ًا
وروا ا ًا مثلما ه يغاحلره نقداً وحلرساً مقارناً لألحلب.

ولد نذير العظمة ،الةذي يدعةدق ة الةداس
املقاسني األبرز يف سوسي ،والذي شدةرر بدساسةا
املقاسِن ،للشعر العربي احلةدي ،وسسةاما صةت
بةةاملوسوا الشةةرلي القةةديه ،ةةا ترةة ،وال قالاةةد
الشةةةةةةعري ،ال رباةةةةةة ،و اصةةةةةة ،األن لةةةةةةو -
أ،ري اةةة، ،ةةةا ترةةة ،أ ةةةر يف د،شة ة ةةةا

 1930ونشأ فارا و ر رع ونال إتازة يف الل ة،
العربا ،وآدابرا ،ا اجلا،ع ،السوسي( ،الة ياة

سحقةا تا،عةة ،د،شة ) ةةا  1954لان قةةب بعةةد ا
*إىل لبنةةةاي ويؤسةةةع ،ةةةه سصةةةاخل يوسة ة ا ةةةال
وأدونةةةةةةاع لةةةةةة ،شةةةةةةعر ()1970- 1957
وي ةةابه دسو املاتس ة يف اجلا،عةة ،األ،ري اةة،

يف بةةة ة و ( )1961ويرةةةةةاتر ،ةةةةةا نةةةةةا إىل
الوسيةةةةةا امل ألةةةةةدة األ،ري اةةةةة ،وينةةةةةال دستةةةةة،
املاتسةةة ة يف األدك ازن لاةةة ة ي ،ةةةةةا تا،عةةةةة،
*

كاتب وناقد سوري.
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بوس تند ةا  1965ودستة ،الةدو وساال سحقةا

،ةةةا تا،عةةة ،إنةةةديانا ةةةا  1969لةةةس سسةةةال
الشعر احلر يف األدك العربي احلدي ،ويددسِّ
يف تا،عةةة ،بوس تنةةةد وغ ةةةا لبةةةب أي يعةةةود يف
،ن ص السةبعانا إىل تة م ،ةا و نة األوة
دس يف تا،ع ،حممد ا ا،ع يف
إىل امل رك و دي ِّ
الرباط ثه يس أن دسيس ونشا األوادميي
يف امل َةةةرك  ،سةةةنما ورسةةةي الدساسةةةا الشةةةر
أوسطا ،يف تا،عة ،بوس تنةد ةا  1982ويعةود
ددا إىل ت م آ ر ،ا الو ا العربةي أسة اًا يف
ةدس فارةةةا األدك العربةةةي
تا،عةةة ،امللةة سةةةعود يةة ِّ
احلةةةةدي ،واألدك املقةةةةاسي ح ةةةةس ةةةةا 2001
وينشة ةر يف أثنائرةةةا العديةةةد ،ةةةا دساسةةةا املقاسنةةة،
امل صل ،روة ،الشةعر العربةي احلةدي ،ف ةت
ةةا العديةةد ،ةةا دواوينةة الشةةعري ،و،سةةرحاا
الشةةةعري ،والنةريةةة ،و رنا ة ة ،ةةةا ازن لا يةةة،
والخلرنسةةةةةةةا ،إىل العرباةةةةةةة ،و،ةةةةةةةا العرباةةةةةةة ،إىل
ازن لا يةة ،ويظخلةةر ب ةةريه واسةةه يف اململ ةة،
العرباةةة ،السةةةعودي( ،إثناناةةة ،تةةةدة لةةةس سةةةباب
املةةةال) ويقةةةرس بعةةد ا العةةةودة نرائاةةا إىل د،شةة
،سةةةةقس سأسةة ة وي ةةةةابه فارةةةةا نشةةةةا البألةةةةةي
وال ةةةةألاخلي والةقةةةةايف واألدبةةةةي والسااسةةةةي وينةةةةال
تائ ة الدول ،ال قديري ،يف اآلداك ا 2014
واحتاد ال اك العرك بد،شة الةذي شةاس ،ةا
لبب يف أساس .
ونةةذير العظمةة ،شةةا ر ،دِّةةدِّد بةةب سائةةد ،ةةا

سواد ال ِّديد أسره يف وسدة ل ،شعر(، )1ه
وةةةب ،ةةةا يوسة ة ا ةةةال وأدونةةةاع (بة ة ةةةا،ي

 1957و )1959ثه ان ه إلاره حممد املةاغوط
يف نرايةة 1959 ،والة أفسةةأل اوةةال واسةةعا
،ةةةةا ةةةةتل تلسةةةةا (مخاسةةةةرا) الةةةة وةةةةاي
حي ةةةر ا شةةةةولي أبةةةي شةةةةقرا و الةةةدة سةةةةعاد

*
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وأسةةعد سزو ولالةةس بعلب ةةي ونةةوس غري ة و لةةي
اجلندي وومال ة بة و،ةا ةتل ،راسةلارا
ت ا إبرا اه ت ا و وفا صايغ واملسرم فارا
،ا أ،ةال بدس شةاور السةااك لطالةا إبدا اة،
شةة ل حروةةة ، ،نا،اةة ،غاقةةةر ،سةة ة الشةةةعر
العربي احلدي.،
و ةةةةو لةةةةاع سائةةةةد شديةةةةد وحسةةة يشةة ة
الطريةة ل ةةةب ساغةة فاةة بةةب مي ةةةي يف ةةةذا
الطرية إىل غايةةا بعاةةدة وآفةةا تديةةدة يقةةد
يف أثنائرةةةةا ةةةةاًحت شةةةةعري ،حت ةةةةذ ويشةةةةخلعرا
مبِّرود نقدي يرسخ ،نِّ ةا ازبةدا ي ناشةرا
ثقاف ،الشا ر -النالد الذي جيرتح ،ا جيرتح ،ا
إبةةدا ا و ةةو يف اةةا الةةو ي ألبعاد ةةا الخلناةة،
والةقافا ،والخل ري.،
وشديةةد العظمةة ،س يق صةةر لةةس اس شةةرا
آفا تديدة للشةعر العربةي احلةدي ،بةب يشةمب
أتناسةةةا أ ةةةر واملسةةةرحا ،والروايةةة ،والسة ة ة
الذا اةة ،و ةةو برةةذا املعنةةس ي ةةاد ي ةةوي أدي ة
صر النر  ،الذي س يرةاك ال ِّرية يف ل لة
ضةةةةروك ازنشةةةةام األدبةةةةي والنقةةةةدي ويؤسسةةةة
وباسة ة مراس لةةةس لا ةةةدة  ،انةةة، ،ةةةا اسة ة اعاك
الةةةرتاا ازنسةةةاني (العربةةةي وال ربةةةي) وانخل ةةةاح
لةةةس ،نِّة ة ا العصةةةر الخل ريةةة،
يد ة ةبَس لاة ة
والةقافاةة ،واألدباةة ،والخلناةة ،ويقةةد ،ةةا يقةةد ،ةةا
إن ةةاحت ،س ة ندا إىل شربةة ،ا ةةب الرائةةد الةةذي س
ي ذك فن وس و ن وس أ. ،
واحلقاق ،أن إًا واي مثة، ،ةا شةاغلب دائةه
و ،نا ي خلّب حااة نذير العظم :،نشا ا إبدا اا
و ةا أدباا ونقدا ب ا ودسسا ،قاسنةا حيةاس
ب ةةب ،ةةا للظةةا رة األدباةة، ،ةةا صةةت بةقافةةا
اآل ةةر وآداب ة فرةةو الشةةعر العربةةي احلةةدي،
الذي اس نخلد ،عظه تردال لةس ،ةد أوةةر ،ةا
ا،ةةةا لة ةدق فارةةةا بازضةةةاف ،إىل ،نِّة ة ال
سة ة
الشعري ال ة ،ا الدساسا الرائدة املُألدِّدة
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الة س مي ةةا أي يسة ه نرةةا باحة ،أو نالةةد
هلذا الشعر.
لد ينظر املةرم إىل إاةازا العظمة ،النقدية،
واملقاسناةة ،و وثةة املرمةة ،لةةس أنرةةا شةةخله نقةةدي
،دع ِّز ملا أن ِّة ،ةا سوائةه شةعري ،مشلة بطاخلرةا
الشةةعر ًي الشةةطريا وشةةعر ال خلعالةة ،والشةةعر
احلر ولصةادة النةةر وأنة أد فامةا لد،ة ،ةا
دساسةةا للشةةعر العربةةي احلةةدي ،دوس الشةةا ر -
النالةةةد الةةةذي حيةةةاول أي يسة ةوقي ضةةةمنا ااسا ة ة
الخلنا ،ويشةرح ةمنا ةذال ا اةاسا يخلةر
أسضةةا، ،عرفاةة ،سةةع القةةاس العربةةي يف لقا ة
هلةةذا الشةةعر .و ةةو ،دأللةة يف ًلةة ألي ،ةةا لد،ةة
يقدق،ةة ة أي
نةةةةذير العظمةةةة، ،ةةةةا ،ةةة نقةةةةدي
شةةا ر -نالةةد آ ةةر وس ي ةةاس يف ًل ة ح ةةس
يف أسةةةاع لةةة ،شةةةعر -
سصةةةاخل وشةةةري
أدونةةةاع الةةةذي وةةةاي يف وةةةب ،ةةةا أنة ة يدةةةروقحت
ويةةةدافه ةةةا ضةةةرك الشةةةعر الةةةذي ين ِّة ة ةةةو
وين ِّة ة ،ريةةةدوال دوي أي يخل ةةةر يف أي يسةةةره
لةةس النألةةو املةةأ،ول ،ةةا دا ل ةيق فا ةةب يف املشةةرد
األدبي يف اسس قام بخلره ظا رة الشعر العربةي أو
يف ،سةةا دة القةةاس العربةةي لةةس لقارةةا ال لقةةةي
القةةائه لةةس املعرفةة ،الواسةةع ،واملعمقةة ،يف ظةةرو
نشأ و،راحب طوسال وأ ما، ،دنَِّ ال الخله.
غ أي ،ا ميا إسرا نةذير العظمة ،النقةدي
لةةاع نع ة يف ت ةبق ،ةةا أل ة ،ةةا ب ة الشةةا ر
والنالد وحس وإ ا شةخلع ةذا املنِّة املة دوحت
لةةس املس ة وي الخلةةه والنقةةدي مبسةةعاال املعةةريف
الةةةةذي سةةةةخرال د،ةةةة ،ل ةةةةا ،الشةةةةعر العربةةةةي
ي ة ب قةةديه األ ةةوًحت
احلةةديً .،ل ة أن ة
الذي يقرتح بديت ملا و سائد ،ا شعر يةر أنة
اس ة نخلد أغةةرات إن ات ة و يق صةةر يف ،سةةعاال
لس ذا ال قديه الخلردي بب  ،س ب إىل أساع
،نص، ،ر،ول ،ل ب رد فا ف ةاي لنةا ،ةا
لةة ،شةةعر (ب ة و ) ال ة يعةةود الخل ةةب يف
ًل ة

أساسرا إلا وإىل سصاخل يوسة ا ةال ثةه إىل
أدونةةاع ويعةةود الخل ةةب إلةةاره وإىل ،ةةا ان ةةه
إلةةةاره فامةةةا بعةةةد ،ةةةا أ،ةةةةال حممةةةد املةةةاغوط
وأسةةةعد سزو وشةةةولي أبةةةو شةةةقرا وغ ةةةه يف
إ اح ،ذا املن الذي يسقةر فرصة ،فريةدة لشةعرام
ةةةرك آ ةةةريا ،ةةةا أ،ةةةةال وفاةةة صةةةايغ وتةةة ا
إبةةرا اه تةة ا وبةةدس شةةةاور السةةااك لاقةةةد،وا
النمةةةاًحت الصةةةو الةة غةةةد أ،ةةةةوس حاوا ةةةا
شعرام النسة الةةاني والةالة، ،ةا شةعرام النصة
الةاني ،ا القري العشريا.
وف ةةةت ةةةا ًلة ة فىلنة ة  ،ةةةس إىل دساسةةة،
ظا رة الشعر العربي احلدي ،دساس ،أوادمياة،
ل أصول البأل ،العلمي الرفاه يف واحدة ،ةا
أسلةةةس اجلا،عةةةا األ،ري اةةة ،املعناةةة ،بالةةةدس

املقاسي نةد،ا لةد ( ةا  )1969سسةال لدستة،
الةةدو وساال إىل لسةةه األدك املقةةاسي فارةةا وال ة
محلة ة نةةةواي :الشةةةعر احلةةةر يف األدك العربةةةي
احلةةدي )2( ،بعةةد أي اقةةأ نخلس ة ،عرفاةةا هلةةذال
الدساس:،
بىلتازة يف الل  ،العربا، ،ا اجلا،ع ،السةوسي،

حصب لارا ا 1954
و ،ابع ةة ة لةةةةدسو
األ،ري ا ،يف ب و

املاتسةة ة

ا 1961

يف اجلا،عةةةة،

ثةةةةةه بدساسةةة ة دستةةةةة ،املاتسةةة ة يف األدك
ازن لا ة ي يف تا،عةة ،بوس تنةةد ونال ة املاتس ة

،نرا ا .1965

و،ةةةا اجلةةةدير بالةةةذور أي سسةةةال ،حروةةة،
الشعر احلر يف األدك العربي احلدي ،أل ،ا
،قد،ةة ،وس ة  ،فصةةول .أ،ةةا أوهلةةا فا نةةاول حروةة،
انبعاا الرتاا العربةي وشديةدال ،نةذ ،طلةه صةر
النر ةةة ،يف حة ة يسة ة عرت ثانارةةةا حروةةةا
ال قلاةةةةةةد وال ِّديةةةةةةد الشةةةةةةعري ،يف اسشا ةةةةةةا
اس با اةةةةة ،وازبدا اةةةةة ،والرو،انسةةةةةا ،والر ،يةةةةة،
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والوالعاةة ،ويرو ة ثالةرةةا لةةس املظرةةر ال ة قه
للألروةة ،الشةةعري ،و طةةوسال لال خلةة يف الخلصةةب
الرابةةه إىل املدسسةة ،الوالعاةة ،احلديةةة ،يف الشةةعر
العربةةةةي واشا ةةةةا أ ةةةةر ومي ةةةةي ،نةة ة إىل
احلةةةةدي ،يف الخلصةةةةب ا ةةةةا،ع ةةةةا املدسسةةةة،
ال موزيةةةةة :،نشةةةةةأ را و ،ةةةةةا،انرا وأشةةةةة اهلا
وأ ت،رةةا لصصةةا الخلصةةب السةةاد ملنالشةة،
،ؤثرا الشةعر اسن لاة ي يف الشة ب اجلديةد
و ،ةةةمون ودساسةةة، ،قاسنةةة ،لعتلةةةا احلروةةة،
اجلديةةدة بشةةعر  . .إلاةةو وإيةةدي ،سةةا ويب
وخي ة ه سسةةال بخلصةةب سةةابه محةةب نوانةةا يشةةي
برسال ،الباح ،العظم ،ال محلرا و ود لةس
بدم و طلعا ،س قبلا. ،
و ةةةذا فىلنةةة ي ةةةب ،ةةةا ةةةذال ازشةةةاسة
املق ةةب ،إىل فصةةول الرسةةال ،أنرةةا دسسةة ةةا
وةة ة حروةةةا ال ِّديةةةد ،نةةةذ ،طةةةاله القةةةري
العشريا ح ةس أوا ةر السةبعاناا و،ةا صةاحبَرا
،ا ،دةؤثِّرا ح ةاسي ،وف رية ،و،ةا حخل ةا ،ةا
دواع نخلسا ،وأي صاحلبرا لد صدس يف ًل ول
ةةا حتلاةةب ،عمقةة لن ةةاحت ،ةةا يقةةاسك ،ةةا شةةريا
شةةةةا را يف إ ةةةةاس ال ِّمقعةةةةا الشةةةةعري ،العرباةةةة،
احلديةةة، ،رو ة ا لةةس امل ة ال ا،ةةب للقصةةائد
واومو ةةا الشةةعري ،و ةةو أ،ةةر فةةا ال ةةة يا
،ا داسسي الشعر العربي احلدي ،الذيا غالبا ،ةا
لطّعةةوا أوصةةال لصةةائدال لل ةةدلاب لةةس أح ةةا،ره
النةةةات ة .ومةةةا ةةةمن بابلوغرافاةةةا ل مةةةال
الشةةعري ،و،ةةا صةةاحَبَرا ،ةةا نقةةد سةةوام أظرةةر يف
و ،سة قل ،أ يف ،قةاس ندشةر يف الةدوسيا
األدبا ،الشرري ،وغ الشرري.،
و لةةةس الةةةرغه ،ةةةا أي الرسةةةال ،لةةةد ألقةةة
أضةوام ،روة ة لةس دوس الشةةعرام العةرالا بةةدس
شةةةاور السةةةااك و بةةةد الو ةةةاك الباةةةا ي وبدلنةةةد
احلاةةدسي ونةةاز املتئ ةة ،فىلنرةةا د خللةةب دوس
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الشعرام السوسي واللبنان واملصري ،ةا أ،ةةال
ن اس لباني وأدوناع و لاب حةاوي ويوسة ا ةال
وصةةةةتح بةةةةد الصةةةةبوس و بةةةةد املعطةةةةي حِّةةةةازي
وآ ةةةةةريا ،ةةةةةا املرحلةةةةة ،اس با اةةةةة ،واسشا ةةةةةا
الشةعري ،األ ةةر أ،ةةةال الرحيةاني وتة اي اللةةذيا
أثقرا بالشعر األ،ري ي واسن لا ي.
وبا صةةةاس شةةةديد لقةةةد لةةةد ،الرسةةةال،
هلذال احلرو ،واضع ،إيا ةا يف
دساس ،سائد ة
،ولعرا ،ا الرتاا املشرلي ،ةا تانة و،بانة،
،ةةا تان ة آ ةةر املصةةاحلبا احل ةةاسي ،ملراحةةب
طوس ا واملؤثرا الشعري ،األتنبا ،فارا.
ومبةةةةةا أي الرسةةةةةال ،نشةةةةةر بعةةةةةد فةةةةةىلي
بىل ،اي املرم أي يشة يف ةذا السةاا وب ةرت
باعة ،حم وا ةةا إىل دساسة ،نةذير العظمةة،
عةرق
الرائدة لةة احلرو ،ال موزي ،و أث  . .إلاو
يف بةةةةةدس شةةةةةاور السةةةةةااك ( )3الةةة ة نشةةةةةر ا

بازن لا ي ،ا  1968يف اول ،العريقة،
اجلمعا ،األ،ري ا ،الشرلا ،وال غد لرامة
إتباسيةة ،ل ةةب داسسةةي الشةةعر العربةةي احلةةدي،
و،رتعةةةةا أساسةةةةاا يف دساسةةةة ،ةةةةأث األسةةةةطوسة
ال موزي ،بش ب اص وأسا الشةر القةديه
ا ،،يف ذا الشعر.

لة،

بعةةةد ا الةة دساسةةةا نةةةذير العظمةةة ،هلةةةذا
الشعر واضةع ،القةاس العربةي يف ظةرو نشةأ
و،باِّنةةة ،وا،ةةةب طةةةوسال ودوس املةةةؤثرا الدا لاةةة،
وا استاةة ،فا ة ب ةةرت اس ة لقا ة لةةس ةةذا
القةةةاس و،سةةةا د لةةةس ذولة ة ف ةةةت ةةةا
،سةةةةا دة داسسةةةةا لةةةةس ةةةةدبقرال ال ةةةةدبقر العلمةةةةي
السةةلاه بعاةةدا ةةا األ ةةوام والرغبةةا واألف ةةاس
املسةةةةةةبق ،واألح ةةةةةةا النةةةةةةات ة واس اةةةةةةازا
الشخصا ،لشا ر ،ع أو لقطةر ربةي حمةدد
ةةا يتحظ ة
أو ولةة ،دوي غ ةةا أو غ ة ًل ة
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املةةةرم يف ال ةةةة ،ةةةا الدساسةةةا العرباةةة ،الةةة
ناول ذا الشعر.
و،ةةا أبةةرز ةةذال الدساسةةا ال ة
و ،س قل ،ويف اوةر ،ا بع:،

ظرةةر يف

حروةةة ،الشةةةعر احلةةةر يف الشةةةعر العربةةةي
احلدي( ،امل بة ،ازسةت،ا ،الربةاط )1974
وظرر ،ن

بع ،ثانا ،ا 1975؛

بةدس شةةاور السةااك وإيةةدي ،سةةا ويب (داس
 )1983وظرةر ،نة

املعرف ،ال وي
ثانا ،محل نواي :بدس شاور السةااك وإيةدي،
سةةا ويب :دساسةة، ،قاسنةة ،صةةدس ةةا داس ةةتم
الديا يف د،ش

بعة،

ا 2004؛

تةة ة اي لاةةةةب تةة ة اي يف ضةةةةوم املةةةةؤثرا
األتنباة – ،دساسة، ،قاسنة( ،داس ةت د،شة

)1987؛

،د ب إىل الشةعر العربةي احلةدي( ،النةادي

األدبي الةقايف جبدة تدة )1988؛

سةةخلر العنقةةام :حخلريةة ،ثقافاةة ،يف األسةةطوسة
(وزاسة الةقاف ،د،ش

)1996

ال ريةةة ة وال أصةةةةةاب يف الشةةةةةعر العربةةةةةي
احلةدي :،أبةةو القاسةه الشةةابي وًتةا – دساسةة،
نقدي ،للشعر واملاةولوتاا (وزاسة الةقاف ،د،ش

)1999؛

ل ةةةةايا وإشةةةة اس يف الشةةةةعر العربةةةةي
احلةةةدي :،الشةةةعر السةةةعودي وًتةةةا (النةةةادي

األدبي الةقايف جبدة تدة )2001؛

ةةودة ش ة اس ،ةةا العةةا السةةخللي :دساسةة،
حل وس ش اس يف إبدا ا نا احلدية ،و،صاحبا
الخل ريةة ،والنخلسةةةا ،والخلناةة( ،داس ةةةتم الةةةديا
د،ش

)2014

ونذير العظم ،بدساسةا امل ماة ة ةذال
ي ةةةه ةةةذا الشةةةعر العربةةةي احلةةةدي ،يف السةةةاا

السااسةةةي واست مةةةا ي والةقةةةايف العربةةةي الةةةذي
أن ِّ وحسة بةب وضقةذ وةذل صةل مبوسوثة
العربةةي القةةديه ،ةةا ةةتل دساسة لصةةت ال ناةة،
املروب ،وامل نو  ،برتاا الشر القديه ،ةا ترة،
،ةلمةةةا بةةاقا صةةةل بال قالاةةةد الخل ريةةة ،والةقافاةةة،
واألدبا ،والشعري ،ال ربا، ،ا تر ،أ ر .
و ينظر إلاة ،ةا ،نظةوس الةدا لي The

 insiderبوصةخل شةا را ونالةةدا وباحةةا ربةةي
املولد والنشأة والوسم وحةدال بةب شةخلع مبنظةوس

الباحةة ،والنالةةد ا ةةاستي The outsider
ةةا يسقةةر نظةةرة  ،ا،لةة ،هلةةذا الشةةعر
أي ةةا
حتةةةاس جبوانبة ة ولةةةرا .وأوةةةةر ،ةةةا ةةةذا فةةةىلي
،قاسب ة ة لة ة وانة ة باسة ة مراس ،قاسبةةة ،الةةةداس
املقةاسي الةذي سةلّذ برصةاد ،ة دوحت ،ةا الةقةاف

العرباةة ،وال رباةةة – )4(،األ،ةةر الةةةذي  ،نةة ،ةةةا
إد ال ل ةا ،الشةعر العربةي احلةدي ،يف امل ةن
النقدي ال ربي والعربي يف آي ،عا و و ،ا نر
آثاسال واضأل ،يف العديد ،ا الدساسا والرسةائب
اجلا،عاةة ،ال ة ناول ة ةةذا الشةةعر بالعرباةة ،أو
بالل ا ازن لا ي ،والخلرنسا ،بش ب اص.

وف ةةةت ةةةا وةةةب ،ةةةا قةةةد فةةةىلي نةةةذير
العظمةة ،برتنا ة لةةبعو  ،ةةوي الشةةعر ال ربةةي
ال أثقر لةس ةو بةاِّا يف سوقاد الشةعر العربةي
احلدي، ،ا أ،ةال أ ،الرحياني وت اي لاب
ت ة اي وشةةاور السةةااك وغ ةةه لة قد د،ةة،
تلال ،للداسس العةرك املعنةا برةذا الشةعر ةا
س ي قنةةوي ل ةةة ،أتنباةة - ،د،ةةة ،يسةة طاعوي ،ةةةا
تهلا أي ي بانوا الصت النصا ،ب سواد الشعر
ةه شةعر
العربي احلدي ،وب ةذال امل ةوي الة
والةةة و امةةةاي( )5وولاةةةا بلاةةة ( )6وإديةةة،

سا ويب( )7وغ

ه.

و ينقطةةه الشةةا ر نةةذير العظمةة ،برياد ة
وشديدال و اًتة الرفاعة ،ةا ،واوبة، ،نِّة ال
البألةي والنقدي بن احت شعري أصاب ناشرا العديةد
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،ةةةةةا الةةةةةدواويا الشةةةةةعري ،يف ل لةةة ة األلطةةةةةاس

العرباةة )8(،ون ةةاحت ،سةةرحي شةةعري ونةةةري()9

وآ ر سوائةي( ، )10ابعةا بةذل سسةال يف د،ة،
الشعر العربي احلدي ،الذي وةاي ة ل ةا،
يبخةةةب لارةةةا جبرةةةدال و،عرف ة ة
حاا ة ة الة ة
وللم و ي خب ا نصر را يف يو .
وامش:

1ةةةةة يةةذور الةةدو وس نةةذير العظمةة ،يف ،قد ،ةة
صق برا دساس ،أ ،سةلاماي سةادو ةا
ال

لةةةة ،شةةةةعر دساسةةةة ،بالاو،رتيةةةة ،ووشةةةةا
بابلاةةوترايف وال ة أ ةةاد نشةةر ا يف و اب ة
أنا واحلداث ،و ل ،شعر (داس نلسا لبنةاي –

بةة ة و  )2011يف ،عةةةةرت حديةةةةة ةةةةا
أساع اول ،أي شمه شعر لةد أسةع يف
صةةةةةةا ةةةةةةا  1957بعةةةةةةد سلسةةةةةةل، ،ةةةةةةا
است ما ا ب يوس ا ال ونذير العظمة،
و لاةةب حةةةاوي .ثةةةه تةةةام فامةةةا بعةةةد أدونةةةاع
فأ ة ة ةةةا ،شةةةروع اولةةة ،وأ ذ ةةة أنةةةا
شخصاا إىل با ا ةال و رف ة لاة  .وبعةد
،رحل ،ال أساع ذال تامني حممةد املةاغوط
إىل بةةةا يف بر،انةةةا فعرف ةة لةةةس احلروةةة،
و رف را لا ثه ان ه إلارةا فامةا بعةد فةؤاد
سفق ،وشولي أبي شقرا وأنسي احلاحت و الدة
صاحل (سعاد) و صةا حمخلةوظ و اضةد ا
ةةا بعةةد ت ة ا إبةةرا اه ت ة ا و وفا ة صةةايغ
ةةةرام اجلاوسةةةي وبةةةدس شةةةاور
وسةةةلمس
السااك وسيات الريع (ص ص )64- 63
وي ةةا ،ؤوةةدا أنة ،ةةا ،ؤسسةةي اولةة ،يف
فرتة ،ا ب  1957إىل  1962وأنة ةاتر
بعد ا إىل الوسيا امل ألدة (ص .)67
2ةةة انظر:
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Nazeer Al-Azma, “Free Verse in Modern
Arabic Literature”, Ph. D. Thesis,
Indian University, 1969.

3ةةة انظر:
Nazeer
Al-Azma,
“The
Tammuzi
Movement and the Influence of T. S.
Eliot on Badr Shakir Al-Sayyab”, The

Journal of American Oriental
Society, Vol. 88, no. 4, October-

December, 1968.

4ةةة انظر و اب  :ف اما األدك املقةاسي :دساسة،
يف بةةةادل الةامةةةا والر،ةةةوز واألسةةةا بة ة
اآلداك العرباةةة ،واألتنباةةة،ةةةةة (وزاسة الةقافةةة،
د،ش

.)2004

5ةةة ًور الدو وس العظم ،يف النبذة ال أسسلرا
لي أي ،ا ب املخطو ةا الة ن ظةر النشةر
رن ة ملخ ةةاسا ،ةةا ديةةواي أوسا العش ة
لةةةلشا ر األ،ري ةةي سائةةد الشةةعر احلةةر وال ة
وي ماي.

6ةةة انظر نةذير العظمة ،املاسة ،وإز،اةب الرتنة:،
رن ،شةعري ،رباة ،وا،لة ،ألغةاني الة امة
وال ِّرب ة ،لةةولاه بلا ة  -شربةة ،إبدا اةة ،يف
ف ةةةةةام الرتنةةةةة( ،وزاسة الةقافةةةةة ،د،شةةة ة
.)2004

7ةةةةة انظةةر :نةةذير العظمةة ،رنةةا ل ةةاسة ،ةةا
يف :نةةذير
شةةعر إديةة ،سةةا ويب بقلةةه املؤل ة
العظمةةةة ،بةةةةدس شةةةةاور السةةةةااك وإيةةةةدي،
سةةةا ويب :دساسةةة، ،قاسنةةة( ،داس ةةةتم الةةةديا
د،شة ة ةةةا  )2004ص ص .202- 113
ولةة ة رنةةةةا أ ةةةةر وةةةةة ة ،ةةةةا الل ةة ة
ازن لا ي ،والخلرنسا، ،نرا:
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 ،عراحت ابا با و رن ،سؤيا البسةطا،يضما و اب  :املعراحت والر ،الصويف (بة و
، )1982ا ازالا ي ،إىل العربا.،

 سؤيا العربي األ ة ة رنة ،إي اةب ةدناي ،ةاالخلرنسةةةا ،إىل العرباةةة .،نشةةةر بع ة ة يف لةةة،
املعرف ،و ل ،اآلداك األتنبا .،لاةد الطبةه داس
ال وباد ونع.
-

شةةةةر لصةةةةائد لةةةةدسي و،ةةةةا
نقدي،

،ةةةةه ،قد،ةةةة،

ل ،شعر ( دد  )10ب و .1959

 لصةةةائد ،ةةةا الشةةةعر الرو،ةةةانيب و .1981

لةةة ،ف ةةةر

 شةةةا ر ،عاصةةةر ،ةةةا اهلنةةةد :سةةةبوً سةةةرداساآلداك العاملا ،العدد  125ةة .2006

 ولة وي مةةاي أوسا العش ة  :ل ةةاسا تةةا ةللنشر.
 اسيخ وا ،يدحت املوضذ بالصوس لإلست داسال لم ،از،اسا لاد الطبه.
ووةةةذل لةةة رنةةةا
،نرا:

ديةةةدة إىل ازن لا يةةة،

 ثةةوسة ال ة ن لعة الةةديا املةةدني ،ةةا العرباةة ،إىلازالا ي ،مو  ،املسرح العربي ا ،طبعة،
تا،عة ،إنةةديانا ، 1995ةةه ،قد،ةة ،بازالا يةة،
ضما ،نشوسا ،شروع برو ا.

 ل ةاسا ،ةا الشةعر العربةي القةديه والشةعرالعربي احلةدي ،إىل ازالا يةThe Arabic ،
 .Belle Lettresاحتاد و اك العةرك ةةة د،شة
ةة العدد األول ةة 2003

8ةةة صدس للدو وس نذير العظمة ،الةدواويا ال الاة،
ح س يو،نا ذا:
 1ةةةةة غةةةدا قةةةول وةةةاي ط ( 1داس اوةةةاني
بةةةةة و
للموسو ا

)1959
ب و

ةس( 2الةةةةةداس العرباةةةةة،

.)1983

.)1952

 2ةة ابا األست (د،ش

 3ةة تراح ،ا فلسط (د،ش

.)1952

 4ةة ترحوا ح س القمر (ب و

.)1956

 5ةة نوالاع اوز (داس ف ر ب و
 6ةةةة اللألةةه والسةةنابب (داس
.)1957

.)1981

لةة ،شةةعر ب ة و

 7ةةةةةة أ خلةةةةال يف املنخلةةةةس (داس اوةةةةاني بةةة و
.)1961

 8ةةةة ا

ةةر و،دينةة ،احلِّةةر ةةةة احتةةاد ال

ةةاك

 9ةة ز،ا الخلرا ي أل يف القل (احتاد ال

اك

العرك ةة د،ش ةة .1979

العرك د،ش

.)1981

 10ةةةةة سةةةادة البألةةةر (احتةةةاد ال
.)1992

د،ش

 11ةة ملاًا س أغرد للمو (احتاد ال
.)2003

د،ش

ةةةاك العةةةرك
اك العةرك

 12ةةةة ةةائر الر ةةد ةةةة ط( 1الريةةات ةةةة )1996
ط 2ةة (د،شة  )2008مبناسةب ،ةا د،شة
اصم ،للةقاف ،العربا. ،

 13ةةةة ب ة

.)1997

ش ة اس (،طبعةة ،اجلمروسيةة ،د،ش ة

 14ةة سونا ا يف ضوم شريا (،طبع ،اجلمروسي،
د،ش

.)1997

 15ةةةة الطري ة إىل د،ش ة (اهلائةة ،العا،ةة ،السةةوسي،
لل

اك د،ش

.)2009

9ةةةة نشةةر نةةذير العظمةة ،ةةدة ،سةةرحاا شةةعري،
أ مرةةا ابةةا األست ( )1952ولةةد أًيع ة ،ةةا
صو أ،ري ا  -بىل راحت توزية فرةدة ثةه

وقس للمسرح 1957و تراح ،ةا فلسةط

 1952ال أ د ا لةؤي اةادة زًا ة ،د،شة
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( )2003و تسةةةةةر املةةةةةو س  1961الةةةةة
رن وأ رت يف لسه الدسا،ا يف تا،ع،
بوس تنةةةد  .1966ثةةةه نشةةةر ا

مو ةةة ،يف

د،شةةةة ة ةةةةةةا  .1992ومةةةةةةا نشةةةةةةر ةةةةةةدة
،سةةةةرحاا نةريةةةة ،ةةةةي سةةةةا ي األندلسةةةةي

( )1975الة ة أ رترةةةا فريةةةد بنمةةةاس

ةةةا

 1975لس ،سرح حممد ا ةا،ع بالربةاط

وأ رترةةا أسةةةعد ف ةةة ،ةةةا  1976للمسةةةرح

القةةةةو،ي؛ و ةةةةائر السةةةةمر،ر ( )1982الةة ة
أ رترةةةةةا نباةةة ة ،ةةةةةراد يف ونةةةةةدا؛ واملرايةةةةةا
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()1992؛ و أوسو
(احتةةةاد ال

بألةةةةة ،ةةةةةا تلِّةةةةةا،

ةةةاك العةةةرك بد،شةةة )1986؛

ودسوع ا،ةةر القةةاع ( )1992ال ة أ رترةةا
لؤي اادة لإلًا  ،السوسي ،ا ()2002؛

ما الشاخ و ،اسة
10ةة نشر نذير العظم ،سواي
الد ( )1974ال أ ةد زًا ة ،د،شة ؛ وأوسا
اس د،شقي :األيةا األوىل الة صةدس ةا
 2005ا احتاد ال

اك العرك بد،ش .

