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 7/8/2021 الموافق يوم السبتأقامت جمعية النقاد األردنيين بالتعاون مع مكتبة اإلرشيف     

تأتي الندوة في سياق سلسلة من و"، بعنوان "الشعر في األردن العالمات والُخطى ندوة نقدية

قدم فيها الدكتور عماد الندوات تعكف جمعية النقاد على إقامتها بمناسبة مئوية الدولة األردنية. 

مراحل تاريخية وسياسية ضمن األردنية  القصيدة نشوء وتطور قراءة نقدية لسياق الضمور

التي أّكدت  ،دكتورة صبحة علقمت الندوة الوقد أدار .صيدة الشعرية بطابع خاصلقعديدة غلفت ا

صعوبة حصر القصيدة في األردن في نسق واحد خاص وعلى ضرورة مراقبة النقد على فكرة 

 للمنجز الشعري وتقييمه.

رت الشعر في األردن بأكثر من ة كبرى أطّ توقف الضمور في ورقته عند محطات مفصليّ     

، االنتفاضة  67البريطانية األردنية، ونكسة ، والمعاهدة لة ماقبل االستقاللإطار؛ كمرح

القصيدة  الفلسطينية، وحرب الخليج وغيرها. وما أحدثه ذلك من وعي سياسي انعكس على

ومالزمة  ،وارتباط هوية الدولة بالهاشميين وإمارة شرق األردن وعلى توجيه الرأي العام،

 الشعر لهوية الدولة. 

صفها مرحلة االستقالل بو األردن بدءا من مرحلة ما قبل ولفت الضمور إلى دراسة الشعر في    

ة العمودية الخالصة وبروز مصطفى وهبي التل "عرار" الذي أضفى تأسيسية تمسكت بالقصيد

الضمور إلى دور  ونبّه  على القصيدة طابعا خاصاً وشّكل ظاهرة بارزة في الشعر في األردن.

ذي كان له اثر كبير في صناعة الوعي بالشعر الصحافة في تبني النسق الشعري المتصاعد وال

 .متابعة ونقدا

أمجد ك شعراء كثر اإلقبال على قصيدة النثر لدى أما مالمح الحداثة والتجديد فتمثلت في    

، مع وجود طائفة وغيرهم وعمر أبوالهيجاء ناصر ونادر هدى ومحمد القيسي ونضال القاسم

لتأليف فيها بعيدا عن اإليقاع الموسيقي الداخلي لها استسهلوا ا من الدخالء على هذه القصيدة

من أمثال عبدالرحيم عمر  كبار بشعراء ارتبطأما تيار الحداثة الشعرية ف .وشروطها الفنية

أن مواجهة خطاب وعز الدين المناصرة وراشد عيسى. وشدد الضمور على وتيسير السبول 

ومدارسها المتجددة. كما ألفت لى ظاهرة لتسلح بالحداثة النقدية القصيدة الحداثية يكون با

وحركة نيسان ،  1990جماعة أجراس الشعرية عام الجماعات الشعرية والحركات المجددة ك

وصوال . في رصد تيار الحداثة وسماته ، والحضور الذي حققته مجلة األفق الجديد 2018عام 

 يودي وجريس سماويالفنية عند حيدر محمود وحبيب الز من الجودة إلى معايير متقدمة

وسعد الدين شاهين ومحمود الشلبي وراشد عيسى وموسى حوادة ونزار  ويوسف عبدالعزيز

ظيف األسطورة في الشعر في ومن سمات الحداثة كذلك تو .ونضال برقان اللبدي ونضال القاسم

  األردن كتوظيفها لدى عبدالرحيم عمر مثال. 

شعرية واصفاً إياها بأخصب مراحل الشعر في األردن وتوقف الضمور عند مرحلة الثمانينات ال   

ألنها أظهرت جيالً جديداً من الشعراء المنبعثين من تيار الحداثة والمجبولين باألحداث السياسية 

فضال عن حضور قصيدة المرأة  تشكيل فني خاص.يدة وصور متقدمة ذات والمنتجين للغة جد

عدوان وزليخة ابوريشة ومها العتوم وجواهر سعيد وأمينة لبشكل الفت مع شاعرات كسلوى ا

ومما هو الفت أيضا في هذه المرحلة ظهور شعر االتجاه غيرهن. نبيلة الخطيب والرفايعة و

 ال رشيد ويوسف العظم ومأمون جرار. اإلسالمي لدى طائفة من الشعراء األردنيين ككم

ض الشعراء، كفوضى وتوقف الضمور فيما توقف عند مثالب شعرية ظهرت في تجارب بع   

وسيطرة الفنون السردية عليها واتجاه الشعراء نحو  ،وكثرة الدخالء على القصيدة ،التأليف



الذاتية في التعبير وانحسار المهرجانات ظالل ، واالختباء خلف مةلذاتية واالبتعاد عن قضايا األا

ور حقيقي وفاعل فضال عن غياب د بين الشعر والرواية، وغياب الرؤى،ة والمزاوجة الشعري

  للنقد األدبي في مراقبة المنتج الشعري وتتبعه. 

تور عماد الضمور بجملة من من جهتها عقّبت الدكتورة صبحة علقم على محاضرة الدك    

كيف نقيّم الشعر بعد مئة عام ؟ وهل نحن في تقدم أم تأخر ؟ وهل  التساؤالت الوجيهة من قبيل:

وهل أسهمت الجوائز األدبية كانت مواقع التواصل في خدمةالشعر أم تشويهه وتضليل جمهوره؟ 

 وما مسؤولية النقد في تتبع كل ذلك؟في النهوض بمستوى القصيدة ؟ 

مالي وعاصم نضال الشياد أبولبن وات شارك فيها زوقد أثارت التساؤالت جملة من الحوار   

ثاروا رياض ياسين وحسام العفوري. أوزهير حمد ا مقطش ودعاء سالمة وريمبني عامر و

فيها مفهوم الحداثة الشعرية، وحدود النقد في تقييم التجربة الشعرية، وثنائية السلطة واإلبداع، 

 وغياب القضية. 

د. زهير توفيق ود. دالل عنبتاوي هيئتها اإلدارية ، أن جمعية النقاد ممثلة بومن الجدير ذكره   

تعكف على استكمال لقاءاتها النقدية التي ود. نضال الشمالي ود. ريما مقطش ود. دعاء سالمة 

تؤرخ لألدب والفن في مئوية الدولة األردنية، من خالل ثالثة محاور  أخرى قادمة هي القصة 

  القصيرة والمسرح والفن التشكيلي. 


