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 شعر أمجد ناصر: سمات أساسيّة ومسيرة التّحّوالت الّشعريّة

 :مدخل

ُعتبُ يُ  ُر ُأمجد ُ-5511)ُناصرالّشاعر ُكتُّ( ُأبرز ُالنُّمن ُقصيدة ُالسُّاب ُفي ُالشُّثر ُالعربيُّعريُّاحة ُوة ُتميُّتة، ُأشعارهز

ةُعريُّماتُالشُّوخروجهاُعلىُاألعرافُوالمسلُُّةعريُّدُتجربتهُالشُّ،ُوهذاُماُنلمسهُفيُتفرُّوالّتمّردُبالجرأةُوالمغامرة

ُباإلضافةُإلىُأّنُأشعارهُتتمّيزُبطابعُالّتحّولُالمستمّرُفيُسواء.ُُعلىُحدُ ُوالمضمونيُُّكليُّعلىُالمستوىُالشُّ هذا

ُاللّغة،ُاألشكالُوالمضامينُالّشعرّية.ُ

ُالانطالًقاُمنُهنا،ُيتخصُّ اعرُأمجدُناصر،ُمنذُبدايتهاُمعُةُعندُالشُّعريُّجربةُالشُّسُمالمحُالتُّفيُتلمُُّمقالصُهذا

ُوالوقوفُعلىُمواضعُالتُّ(9191)ُمديح لمقهى آخرديوانُ ُالاّلُالتُالُّحوُّ، ىُديوانهُحقةُحتُّتيُالحتُفيُدواوينه

ةُالتيُطرأتُعلىُعريُّراتُالشُّغيُّالتُّمجموعةُُيصفُالمقال.ُوسعًياُلذلكُسوفُ(4002) حياة كسرد متقطعاألخيرُ

ُة.عريُّاعرُوعلىُمضامينهاُالشُّللقصيدةُعندُالشُُّكلُالخارجيُّالشُّ

احة اعر أمجد ناصر يكاد يكون غائبًا عن السّ ة عند الشّ عريّ جربة الشّ البحث في التّ  راسة أنّ ن لي من خالل الدّ وقد تبيّ 

تي المقاالت الّ ى عشرات اعر وعن أشعاره ال يتعدّ سواء؛ فمجمل ما ُكتب عن الشّ  ة على حد  ة واألجنبيّ ة العربيّ قديّ النّ 

ة عريّ جربة الشّ واحد يتناول التّ  ة، وال يوجد هنالك كتاب نقديّ بكة العنكبوتيّ ت والشّ حف والمجاّل نُشرت في الصّ 

ق في عمّ ، دون الغوص والتّ ة عند ناصر بشكل عامّ عريّ جربة الشّ األغلب، التّ  ة، وهذه المقاالت تتناول، علىاصريّ النّ 

 . ةزاتها الفنيّ اولة الكشف عن مميّ ة، ومحعريّ صوص الشّ تحليل النّ 

 : ةسمات أساسيّ  -ةاصريّ القصيدة النّ 

 اعر محمود درويشة، فقد اعتبره الشّ ة العربيّ عريّ احة الشّ ثر في السّ اب قصيدة النّ يعتبر أمجد ناصر من أبرز كتّ 

ةة جماليّ ة شرعيّ ثر العربيّ ذين أعطوا قصيدة النّ أحد أبرز الّ  (9199-8002)
1

اعر أمجد ناصر بالجرأة الشّ ز . ويتميّ 

مات ة وخروجها على األعراف والمسلّ عريّ د تجربته الشّ ، وهذا ما نلمسه في تفرّ عريّ والمغامرة على المستوى الشّ 

سواء على حد   والمضمونيّ  كليّ ة على المستوى الشّ عريّ الشّ 
2

د "يجنح كثيًرا إلى المغامرة . فهو شاعر ثائر ومتمرّ 
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 . 8001 ،(9اعر في برنامج "نلتقي مع بروين" على قناة أبو ظبي: ناصر )لة مع الشّ راجع الحلقة المسجّ 
2
ة،ُوذلكُحينُعريُّاعرُذهبُإلىُأبعدُماُيكونُفيُمغامرتهُالشُّالشُُّ،ُأذكرُأنُّعريُّالشُُّاعر،ُعلىُالمستوىُالبنائيُّومنُالمواقفُالجريئةُللشُُّ

،ُالليُّاُعلىُالمستوىُالدُّ.ُأمُّ(4002)ُعحياة كسرد متقط  ةُفيُديوانهُاألخيرُتظهرُعلىُشكلُكتلةُطباعيُّتيُثرُالُّكتبُعلىُشكلُقصيدةُالنُّ

ُقُإلىُهذاُالموضوعُهوُبحدُّطرُّة؛ُفالتُّهوةُالجسديُّ،ُوهوُموضوعُالشُّعرُالعربيُّماُنجدُلهُمثياًلُفيُالشُّاعرُإلىُموضوعُقلُّقُالشُّفقدُتطرُّ

ثر،ُعموًما،ُبماُ.ُوشعراءُقصيدةُالنُّفيُالمجتمعُالعربيُُّمةابوهاتُالمحرُّمنُالتُُّةُيعدُّغبةُالجسديُّوعُالرُّموضُ،ُذلكُأنُّةذاتهُمغامرةُشعريُّ

ُمتقدُّ ُحالة ُالشُّهم ُالحداثة ُفيُتجربة ُإلىُالثُّعريُّمة ُيسعون ُعلىُكلُّة، ُالشُّقليديُّمقاييسُالتُُّورة ُفي ُفإنُّة ُوعليه موضوعُ"اإليروتيكا"ُُعر،

.ُوفيُهذا581ُ-571صُُ،4004ُ،ة.ُراجع:ُجلعادقليديُّةُواالنعتاقُمنُأسسُالتُّتجاربهمُتجسيًداُلمعطىُالحريُُّلُفيواالحتفالُبالجسد،ُشكُّ

رُناصرُاالنفصالُعنُمحيطهُزاُشعرُناصرُوسيرةُحياتهُأيًضا،ُفقدُقرُّدُواالنشقاقُقدُميُّمرُّطابعيُالتُُّيدُإنُّالمجالُيقولُالكاتبُناظمُالسُّ

ُوصامتخلُُّالقبليُّ ُاسمه ُعن ُيؤسًُّيا ُكان ُبذلك ُوهو ُجديًدا، ُاسًما ُلنفسه ُوتقاطعاتُسُهويُّنًعا ُموروثات ُمن ُتنشأ ُكما ُال ُيشتهيها، ُكما ته

انشقاًقاُعنُومصادفات.ُ"هكذاُإًذا،ُيمكنناُأنُنبدأُقراءةُشعرُأمجدُناصرُبوصفهُانشقاًقا.ُانشقاًقاُبدأُبالبيئةُاألولىُواألهلُوالعشيرة،ُلينتهيُ

يبيُقصيدةُناصرُبالقصيدةُاليتيمة،ُهتُليناُالطُّ.ُمنُجهتها،ُشب1ُّصُُ،4050ُ،يدللمصطلح".ُراجع:ُالسُُّترابيُّالوطنُنفسهُبالمعنىُاالغ

هاُعندماُتكتبُتنسفُمنُذاكرتهاُة،ُقصيدةُناصرُ"تمتلىءُبالقراءاتُوثقافاتها،ُلكنُّعريُّةُالشُّبعيُّةُعنُالتُّاصريُّمشيرةُإلىُانفصالُالقصيدةُالنُّ

دُباستمرار".ُراجع:ُالطيبياحتشاداتهاُوالُتعودُسو ُ.2ُصُُ،4050ُ،.ُراجع،ُأيًضا:ُفركوح4055ُ،ىُبنتُمخلصةُلمخيِّلةُأولىُتتجدَّ
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ه دون سواه"مها للقارئ طازجة وتخصّ بصورة يقدّ  وارتياد المجهول ليظهر
3

تي تعكسها تجربة الالت الّ . ومن أبرز الدّ 

ذي انعكس من يء الّ د عنهما من شعور بالوحدة والعزلة والحنين، الشّ رحال والمنافي، وما يتولّ ة داللة التّ عريّ ناصر الشّ 

رحال والمنافي"، و"شاعر المدن األخرى"ب"شاعر التّ اعر ب الشّ تجربة ترحاله بين المدن المختلفة؛ من هنا، لُقّ 
4

 ،

"ندباد البريّ و"السّ 
5

 ياسيّ غم من انخراطه في العمل السّ ، فبالرّ اتيّ ابع الذّ ة بالطّ عريّ . وهو بذلك قد صبغ تجربته الشّ 

ة وبالقضايا والقوميّ  ةياسيّ ة السّ عارات األيديولوجيّ ه لم يلجأ إلى تطعيم قصائده بالمفردات والشّ  أنّ ، إاّل واالجتماعيّ 

بها تي يمرّ ة الّ اتيّ ة الذّ جارب اليوميّ الكبرى، بل عبّر من خالل شعره عن التّ 
6

ل تجربة أمجد ناصر، إلى ، وبذلك تشكّ 

-9199( وسركون بولص )-9199( وبول شاؤول )-9191اس بيضون )ة أخرى، كتجربة: عبّ جانب تجارب شعريّ 

جارب منعطفًا في الحداثة ل هذه التّ ( وغيرها، تشكّ 8001-9111ار )ام حجّ ( وبسّ -9192( ووديع سعادة )8009

اعر حاماًل أمانة قلبه ولغته وذاكرته ومنابعه ، فقد بات الشّ فصيليّ والتّ  ، اليوميّ اتيّ جه نحو الذّ ة يتّ ة العربيّ عريّ الشّ 

اته وهشاشاته، باختصار "حاماًل أمانة صوته"وتناقضاته وهواجسه ويوميّ 
7

جارب من حسابها تلك ذه التّ . وقد أسقطت ه

اتيّ بعينات والسّ يّ تينبرة العالية المألوفة في شعر السّ النّ 
8

ة، ة واألشياء العاديّ فاصيل اليوميّ هت إلى مالحقة التّ ، وتوجّ 

ذي يولّد القصيدةشديد على المكان الّ واالعتناء بذكر األمكنة، والتّ 
9
 . 

 منذ جلعاد كان يصعد الجبل(، 9191) مديح لمقهى آخروالي: على التّ  ة، هياعر سبعة دواوين شعريّ صدرت للشّ 

 وحياة( 9119) مرتقى األنفاس(، 9119) من رآك   ُسر  (، 9121) وصول الغرباء(، 9129) رعاة العزلة(، 9129)

انت: كتبً دة، تضمّ ة متعدّ اعر أعمال نثريّ (. كذلك صدرت للشّ 8009) كسرد متقطع
10
ر من ومقاالت وخواطر، عبّ  

ة إلى أكثر عريّ ة المحيطة به. تُرجمت أعماله الشّ ياسيّ ة والسّ ة، االجتماعيّ قافيّ عن أفكاره وآرائه تجاه القضايا الثّ خاللها 

، كما وتُرجمت مجموعة معراج العاشقة بعنوان ة مترجمة إلى الفرنسيّ وقد صدرت له مختارات شعريّ من لغة، 

                                                           
3
 .921-929ص ، 8008راجع، أيًضا: ذياب  ،8001 ،الحميدين 
4
 .   8090 ،الوكيل 
5
 .91-1ص  ،8008 ،بيضون 

 
6

لم يفرض ذاته على قصائده، فوجوده في بيروت "راوح بين مكانين يبدوان  اليساريّ  ياسيّ انتماءه السّ  اعر إنّ وبخصوص ذلك يقول الشّ 

ة ياسيّ جالت السّ اني مسرح الكتابة، والسّ والثّ ’ ةورة الفلسطينيّ الثّ ‘ل معقل األوّ ’. الحمرا‘ا في وشعريًّ ’ الفكهانيّ ‘ا في متناقضين: سياسيًّ 

ا القريبتان مكانيًّ  فيرهاروالس  الن    )الومبي، المودكا، اإلكسبرس( وتلتقطها صحيفتاصيف تي تدور على طاوالت مقاهي الرّ ة المناوئة الّ عريّ والشّ 

ناقض. فقد أخذت ني لن أشعر، أصاًل، بهذا التّ ا لي ألنّ ولن يكون هذا االنشطار بين جهتين، تظهران متناقضتين، شقيًّ . جالا من هذا السّ وثقافيًّ 

ا وتكتب شعًرا ( ال ينبغي أن ترفعهما القصيدة علًما وشعاًرا. فبإمكانك أن تكون يساريًّ ياسيّ ماؤه السّ اعر )أو أيَا كان انتة الشّ يساريّ  أقتنع أنّ 

 ،8099 ،؛ يوسف802-911ص  ،8008 ،(8اهرة لهذا االنتماء". راجع: ناصر )خاليًا من اآلثار الظّ 

 
7

 . 899-899ص  ،8008 ،. راجع أيًضا: ابن الوليد991-991ص  ،8008 ،اشأبو هوّ 

 
8

؛ 821-892ص  ،8008 ،ة منها، راجع: القرنياصريّ ات وموقع القصيدة النّ يّ بعينة في السّ ة العربيّ عريّ زات الشّ فصيل حول مميّ لمزيد من التّ 

 . 919-911ص  ،8008 ،الحديديّ 
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 . 81-1ص  ،9111 ،صالح
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خبط األجنحة: سيرة المدن والمقاهي والي: هي على التّ  حلة،في أدب الرّ  ةاعر أذكر كتبه األربعتي صدرت للشّ ة الّ ثريّ ومن األعمال النّ 

ان، سورية، المغرب وكند(، 9111) حيلوالر   الخروج من ليوا: يليه في ديار  (،8008) اتحت أكثر من سماء: رحالت إلى اليمن، لبنان، عم 

بالد ودول مختلفة انتقل إليها في حياته، (. يصف ناصر من خالل هذه الكتب تجاربه في 8098)ورحلة في بالد مركيز( 8090) حوحالش  

ات والفنون والمعارف واألحداث والبيئات. خصيّ قافات والحضارات والشّ م للقارئ خالصات ارتحاالته بين مختلف البلدان والثّ وهو بذلك يقدّ 

ة دب بشكل جديد، وذلك من خالل لغته الفنيّ م هذا األه قدّ القديم، لكنّ  حالت المتعارف عليه في موروثنا العربيّ بع ناصر منهج أدب الرّ وقد اتّ 

 ،(8؛ ناصر )8008 ،(9؛ ناصر )9111 ،ة. راجع: ناصرقيق لتفاصيل الحياة اليوميّ تها، باإلضافة إلى براعة الوصف الدّ ز بشاعريّ تي تتميّ الّ 

ذلك صدر له كتاب يحمل عنوان . ك1ص  ،8090 ،كرحلة عند ناصر، راجع: الصّ فصيل حول أدب الرّ . لمزيد من التّ 8098 ،؛ ناصر8090

. كما 8002 ،ة. راجع: ناصرعريّ تي سلكها في مسيرته الشّ رق الّ ة والطّ عريّ ث فيه عن تجربته الشّ (، وقد تحدّ 8002) فرعر والس  طريق الش  

عبير. وسيع في إطار التّ التّ ة نوًعا من وائيّ جربة الرّ (، وقد اعتبر ناصر هذه التّ 8090) حيث ال تسقط األمطاروصدرت له رواية تحمل عنوان 

ن ها تتضمّ ة، وذلك ألنّ اتيّ يرة الذّ ها تنحو نحو السّ ة، أي أنّ واية ذات طبيعة سيريّ هذه الرّ  ، أنّ وائيّ ذين تناولوا هذا العمل الرّ قاد الّ ورأى بعض النّ 

-anbعالمات استفهام" على قناة اعر في برنامج "لة مع الشّ . راجع الحلقة المسجّ 8090 ،(9مالمح من سيرة ناصر. راجع: ناصر )

tv8099 ،:ناصر . 
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إلى  مرتقى األنفاسة عريّ ، باإلضافة إلى ترجمة مجموعته الشّ وداءانتيال الس  وردة الد  ة إلى اإليطالية بعنوان شعريّ 

عن  راعي العزلةة في كتاب يحمل عنوان غة االنجليزيّ ًرا صدرت مختارات من أشعاره باللّ ومؤخّ ة، غة اإلسبانيّ اللّ 

ةندنيّ اللّ  (Banipal Books) بانيبال بوكسمنشورات 
11
 . 

اعر حياة البداوة، ، ففي البداية، عندما عاش الشّ عريّ منها معجمه وأسلوبه الشّ  اعر بمصادر مختلفة استمدّ ر الشّ وقد تأثّ 

ر من الماضي، أي من تاريخ أهله ه متأثّ أنّ ح في أكثر من موقع واحد ، وقد صرّ عر البدويّ ة وبالشّ ر بالمفردات البدويّ تأثّ 

مدن المختلفة، وترحال قصيدته بين األنماط ترحاله بين ال ح أنّ ، ووضّ ره بحاضره المدنيّ وأسالفه كبدو، أكثر من تأثّ 

فر القديمة"ة المختلفة، ما هو إال إرث ورثه من حياة البداوة، وقد أطلق على هذا اإلرث اسم "جينات السّ عبيريّ التّ 
12
 .

 (9119-9181) ابيّ بدر شاكر السّ  وعلى رأسها:، عر الحرّ ة في حركة الشّ اعر بالمدرسة العراقيّ ر الشّ كما وتأثّ 

 د الماغوطومحمّ  (8099-9119) ثر، أمثال أنسي الحاجّ اد قصيدة النّ ر، فيما بعد، بروّ ، وتأثّ (-9119) وسعدي يوسف

(9119-8001)
13

ة ره باألعمال األجنبيّ تي أجريت معه عن تأثّ اعر في أحد الحوارات الّ ث الشّ ، باإلضافة إلى ذلك تحدّ 

اعر بها، أذكر: سان جون بيرس ر الشّ تي تأثّ ة الّ ين األسماء األجنبيّ ة، ومن بغة العربيّ ترجمتها إلى اللّ  تتي تمّ الّ 

(Saint John Perse 1887-1975( يانيسريتسوس ،)YannisRitsos 1909-1990 وقسطنطين كفافيس )

(ConstantinCavafy 1863-1933)
14
 . 

ل حوّ جربة، أال وهي سمة التّ ز بها هذه التّ متابعة خيط سير تجربة أمجد ناصر تكشف لنا عن سمة بارزة تتميّ  إنّ 

ةعريّ ذي نلمسه في دواوينه الشّ الّ  المستمرّ 
15

ة، عريّ ترحاله بين المدن المختلفة قد ترك آثاره على أعماله الشّ  . ويبدو أنّ 

في  شعره عبارة عن ارتحال مستمرّ  وال يقتصر هذا األثر على استحضار المكان في شعره، بل نالحظ، أيًضا، أنّ 

ل والمضامينغة، األشكااللّ 
16

بع قرن، ما فعله ناصر على قرابة الرّ  اش إنّ اقد سامر أبو هوّ وفي هذا المجال يقول النّ . 

                                                           
11

Banipal, 2002. 
12
ة، نا نعيش في أزمنة حداثة تقنيّ ا. صحيح أنّ عبير عنّ ذي نعيشه ال تكفي للتّ "مفردات العالم الّ  اعر إنّ . وبخصوص هذا يقول الشّ 8001 ،ناصر 

ة اهنة فقط، بل أبناء الماضي أيًضا ]...[ أشعر بفقر مفردات الحياة اليوميّ حظة الرّ ها غير كافية على ما يبدو لفهم أنفسنا. فنحن لسنا أبناء اللّ لكنّ 

ني عشت جانبًا من تلك الحياة ولو على ة، وبما أنّ ر من أصول بدويّ ني متحدّ تي نعيشها، أو عجزها عن وصف ما أرغب في وصفه. وبما أنّ الّ 

. وفي موقع آخر 8ص  ،8090 ،قصيدتي مفردات من تلك الحياة". راجع: ناصر لوك والموقف من العالم فقد حضرت فيقافة والسّ صعيد الثّ 

، تالوات القرآن ته، قصائد المنهاج المدرسيّ ة عوامل، وهي: خزائن ذاكرة جدّ لت من عدّ ة لكتابة القصيدة لديه قد تشكّ الخلفيّ  اعر إنّ يقول الشّ 

ذي تقيمه". ل الّ ة البعيدة لغواية الكلمات، الهرب إلى العالم المتخيّ لت الخلفيّ تي شكّ وأخيًرا، جفاف المحيط وصرامته. فهذه العوامل هي "الّ 

 . 911ص  ،8008 ،(8راجع: ناصر )
13
ر ه تأثّ ة، غير أنّ عريّ مة من مسيرته الشّ والماغوط، في مراحل متقدّ  ثر أمثال الحاجّ ر بشعراء قصيدة النّ ه تأثّ اعر إنّ وفي هذا المجال يقول الشّ  

ة األولى، كنت أمام شعر سعدي يوسف. عريّ ياب، وهو مدرستي الشّ ياب. "بعدما عرفت السّ اعرين سعدي يوسف والسّ ة بالشّ عريّ الشّ في بداياته 

 . 8099 ،؛ يوسف8098  ،(9عر". راجع: ناصر )ة في الشّ ة المتواضعة إلى المدرسة العراقيّ عريّ والحقيقة أنا أدين بثقافتي وبمعرفتي الشّ 
14
ظرُعنُجودتهاُرجماتُبصرفُالنُّة،ُيقولُأمجدُناصر:ُ"جيلناُكانُاألكثرُعرضةُللتُّةُالمترجمةُإلىُالعربيُّعمالُاألجنبيُّرهُباألوعنُتأثُُّ

لتُعندناُإلىُأصول.ُلنأخذُمثاًلُسانُجونُبيرسُأدونيسُأوُريتسوسُوكفافيُاسُبيضون،ُتحوُّرجمات،ُبحسبُعبُّأوُأمانتهاُلألصول.ُالتُّ

ُتبيُّ ُالحقًُسعديُيوسف. ُأنُّنُلنا ُالتُُّا ُاألسماءُاألجنبيُّتيُأثُّرجماتُالُّهذه ُهذه ُمترجميها. ُالثُّرتُعلىُجيلُكاملُطبعتُبشعرُولغة الثةُة

ُ.554ُ-581صُُ،4004ُ،.ُراجع،ُأيًضا:ُزقطان4005ُ،وماُتالهُقلياًل".ُراجع:ُناصرُبعينيُّالسُُّعريُّالشُُّصُّةُفيُالنُّحضرتُبقوُّ

15
جديد ي إلى التّ جريب يؤدّ ة ال تستقر على حال، وهذا التّ يرى في بعض أعماله نزعة تجريبيّ  األدبيّ قد النّ  وفي هذا المجال يقول ناصر إنّ  

جريب التّ  د أنّ ه يؤكّ ر في أساليب الكتابة، ورؤيتها إلى ذاتها والعالم، والبحث عن المعاني المراوغة عبر طرق غير مألوفة. ولكنّ غيّ وإلى التّ 

ة ألعمالي ال تصدر الوجهة العامّ  ب. أي أنّ ب من أجل أن أجرّ ني ال أجرّ بساطة، أنّ  ، فيقول: "األمر بكلّ د وغير مقصود لذاتهلديه غير متعمّ 

سابق على الكتابة ]...[ هذا ال يصدر عندي، على األغلب، من وعي  د، وتقريبًا من غير بيان نظريّ من هذه المنطقة عن سبق إصرار وترصّ 

 . 11-11ص  ،8002 ،في الكتابة، أو، بكل بساطة، من جهل". راجع: ناصر’ خطأ‘أو من ’ مسار العمل‘مسبق، بل من انحراف عن  نظريّ 
16
تي انتقل إليها منذ أن فر ودور المدن الّ عر والسّ اعر أمجد ناصر إلى العالقة بين الشّ ، تطرق الشّ (8002) فرعر والس  طريق الش  وفي كتابه  

 . 91-99ص  ،8002تي طرأت على قصيدته. راجع: ناصر ة الّ عريّ الت الشّ حوّ ة في تشكيل التّ يته البدويّ ترك قبيلته وقر
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بًا ومستكشفًا، من غير ركون أو تجربة، من منعطف إلى آخر، باحثًا، منقّ  ة، ومع كلّ مرّ  هاب بقصيدته كلّ هو الذّ 

ا أحيانًا، وفي أحيانًا، نجده مدينيًّ  فس األسطوريّ ونجد لديه النّ ، فس الغنائيّ استكانة إلى منجز ما؛ من هنا، نجد عنده النّ 

خييل في أحيان أخرى، نجد إذن، وكما يليق ا في أقصى التّ ا أحيانًا، ونجده مرميًّ ا وواقعيًّ ا، نجده يوميًّ يًّ أحيان أخرى بر

 على مصدر أو مناخ، وبذلك فإنّ  تي ال تستقرّ عة والكثيفة الّ ة مشغولة بتطوير نفسها، العناصر المتنوّ بتجربة شعريّ 

غة عر موضوع شغل وحفر دائمين، ليس في اللّ الشّ  قصان، ال االكتمال، فهو يدرك أنّ تجربته مهجوسة دائًما بفكرة النّ 

ات واألمكنة القريبة والبعيدةعبير فحسب، بل في الذّ ات التّ وتقنيّ 
17
ذي طرأ على القصيدة عند أمجد ناصر ر الّ غيّ التّ  إنّ  .

ر في غيّ ات من القرن الماضي، "فهو يلتقط دبيب التّ يّ بعينة في فترة سنوات السّ الت القصيدة العربيّ نموذًجا لتحوّ  ليمثّ 

جاه ه ينعطف باتّ ه أنّ من ذلك كلّ  ائقة، واألهمّ عر، وانزياحات الذّ تي ينجدل منها ذلك الشّ واالنشغاالت الّ  عريّ ل الشّ كالشّ 

عر ائدة حول الشّ ها نسفت الكثير من المفاهيم السّ وضرورته في مرحلة يمكن القول إنّ  عرة لمعنى الشّ ظريّ رات النّ صوّ التّ 

ة"عريّ والشّ 
18
د جميع نا نجد هنالك خيطًا واحًدا يوحّ  أنّ ة، إاّل اصريّ للقصيدة النّ  ل المستمرّ حوّ غم من التّ وعلى الرّ .

تي نلمسها في قصائدهة الّ برة البدويّ لنّ ط البداوة، أو ااعر، هذا الخيط هو خية لدى الشّ عريّ جارب الشّ التّ 
19

  . 

اعر أمجد ناصر، وسعيًا لذلك سوف ة عند الشّ عريّ جربة الشّ س مالمح التّ في تلمّ  مقالص هذا الانطالقًا من هنا، يتخصّ 

اعر وعلى للقصيدة عند الشّ  كل الخارجيّ تي طرأت على الشّ ة الّ عريّ رات الشّ غيّ طور القادمة إلى التّ ق في السّ أتطرّ 

 ة. عريّ مضامينها الشّ 

 مبنى القصيدة:

ت هذه للقصيدة، فقد مرّ  الخارجيّ  كليّ ة نالحظه على المستوى الشّ اصريّ ذي طرأ على القصيدة النّ ل الّ ر األوّ غيّ التّ  إنّ 

قصيدة  عر المنثور، ثمّ ، مروًرا بالشّ عر الحرّ فعيلة أو الشّ القصيدة بثالث مراحل مختلفة: ابتداًء من مبنى قصيدة التّ 

، ة على المستوى البنائيّ اصريّ ت بها القصيدة النّ تي مرّ الث الّ ق إلى المراحل الثّ طور القادمة سوف أتطرّ السّ  ثر. وفيالنّ 

 ة. مرحلة من هذه المراحل بواسطة قصيدة نموذجيّ  ل كلّ وسوف أمثّ 

. فقد كتب عر الحرّ فعيلة أو الشّ ة قصيدة التّ ة هي محطّ اصريّ للقصيدة النّ  كل الخارجيّ بها الشّ  تي مرّ ة األولى الّ المحطّ  إنّ 

فعيلة. ولتمثيل ذلك أذكر ، على غرار قصيدة التّ (9191) مديح لمقهى آخرل، اعر معظم قصائده في ديوانه األوّ الشّ 

 ، وفيها يقول:(9191) مديح لمقهى آخرافعي" من ديوان "الشّ الي من قصيدة المقطع التّ 

 "راكين هبًّت على فرعه

 ارغصٍن من النّ مثل 

 الحامالُت ’ نسوانها‘نادتهُ 

 امية.مالبسهُ الدّ 
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 . 8099 ،؛ بوسريف8009 ،. راجع، أيًضا: ابن حمزة991-991ص  ،8008 ،اشأبو هوّ 

 
18

 . 8002 ،حمزةر في شعر أمجد ناصر، راجع: ابن غيّ ل والتّ حوّ ة التّ فصيل حول قضيّ . لمزيد من التّ 8001 ،صالح
19
ور س لكثير من الصّ ت الجذر المؤسّ ها ظلّ تي فتحت آفاقه على أشياء كثيرة الحقًا، لكنّ البداوة هي الّ  اعر إنّ وفي هذا المجال يقول الشّ  

أعماله، هذا  ا في كلّ ا خفيًّ اًرا سريًّ هنالك تيّ   أنّ دة ومختلفة، إاّل ه قد غادر المرحلة األولى، وانتقل إلى مراحل متعدّ غم من أنّ داعيات؛ فبالرّ والتّ 

ة حراء المخفيّ شعر أمجد ناصر يقودنا إلى تلك الصّ  د أنّ يّ . من جانبه، يذكر الكاتب ناظم السّ 8001 ،ار الماضي. راجع: ناصريار هو تيّ التّ 

يحتفظ من ذلك المكان بلغته".  عن المكان، كان ل . "بقدر ما كان أمجد ناصر ينشقّ ة تحيل إلى المكان األوّ عريّ تحت الجلد، فمفرداته الشّ 

 . 8099 ،ين. راجع، أيًضا: شرف الدّ 1ص  ،8090 ،ديّ راجع: السّ 
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 يا عريس  

 باِب،أنَت يا زيَن الشّ 

 ارُعليّةَ الدّ 

 يا قمر  ما غاب  عن بير  الكرم  

.  وال خال الحجار 

وار"لج والنّ اًل بالثّ اآلن تأتي مثقّ 
20
 . 

د ة في هذا المقطع على غير نظام محدّ عريّ طر الشّ ع األسطر الواحد، وتتوزّ على نظام السّ  عريّ يقوم هذا المقطع الشّ 

 ب، إذ يتمّ على نظام وزٍن مركّ  عريّ طر، تارةً، ويقصر، تارةً أخرى. كما ويقوم هذا المقطع الشّ وثابت، فيطول السّ 

رة داخل هذا المقطع هي: "مستفعلن" فعيالت المتكرّ ، والتّ عريّ مزج أكثر من تفعيلة واحدة داخل المقطع الشّ 

ابقة يتراوح ما بين تفعيلة واحدة فعيالت في األسطر السّ ، فعدد التّ فعيالت بشكٍل غير متساوٍ ع هذه التّ و"فاعلن"، وتتوزّ 

 الي:حو التّ ابق على النّ للمقطع السّ  قطيع العروضيّ سطر. ويأتي التّ  إلى خمس تفعيالت في كلّ 

 "مستفعلن فاعلن فاعلن

 فا فاعلن فاعلن

 ممستفعلن فاعلن فاعلن 

 مفاعلتن فاعلن

 فاعلن

 فاعلن مستفعلن م

 فا مستفعلن

 فاعلن مستفعالن فاعلن

 فعول فاعلن

 مستفعلن فاعلن فعولن فاعلن فعو"

نا نالحظ اشتراك بعض ظام غير ثابت، لكنّ هذا النّ  ابق، نالحظ أنّ بع في المقطع السّ قفية المتّ ظر إلى نظام التّ وبالنّ 

اء، وهذه األسطر هي: "مثل الرّ  ويّ تي تنتهي بحرف الرّ من األحرف ألف وراء، والّ  نةعرية بالقافية المتكوّ األسطر الشّ 

وار". باإلضافة إلى الموسيقى لج والنّ اًل بالثّ ار"، "وال خال الحجار"، "اآلن تأتي مثقّ ة الدّ ار"، "عليّ غصن من النّ 

ق هذه ، وتتحقّ اخليّ ابق على المستوى الدّ السّ  للمقطع ق من الوزن والقافية، نالحظ األثر الموسيقيّ تي تتحقّ ة الّ الخارجيّ 

ويلة في الطّ  داء "يا"، وتكرار حروف المدّ ، كتكرار أداة النّ والحرفيّ  فظيّ كرار اللّ ة من خالل التّ اخليّ الموسيقى الدّ 

لحامالت"، نادته"، "نسوانها"، "ا"امية"، باب"، "الدّ ار"، "خال"، "الحجار"، "غاب"، "الشّ ار"، "الدّ وّ الكلمات: "النّ 

ومن  .فة في هذا المقطعم في كثير من األلفاظ الموظّ ون والاّل ار". باإلضافة إلى تكرار حروف الميم والنّ "راكين"، "النّ 

عري تنتمي إلى فئة الحروف "يرملون"، وهذه الفئة هي فئة حروف رة في هذا المقطع الشّ الحروف المتكرّ  المالحظ أنّ 

ة، وذلك بخالف قّ يونة والرّ نلمس بها نوًعا من اللّ  إذر عن المشاعر، تي تعبّ المضامين الّ تي تأتي منسجمة مع ين، الّ اللّ 

                                                           
 
20

 . 11ص  ،8008 ،ناصر
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اعرة. وهذا ما الحظناه في المقطع ات الشّ عند الذّ  تي تنسجم غالبًا مع حالة االنفعال القويّ "قطب جد" الّ  دّ حروف الشّ 

ل سطرين(، واأللفاظ المستخدمة، يونة )باستثناء أوّ واللّ قة ز بالرّ تي ينقلها لنا هذا المقطع تتميّ ابق، فالمشاعر الّ السّ 

اغية كذلك، تأتي منسجمة مع هذه المشاعر )نادته، نسوانها، الحامالت، قمر، بير الكرم، إلخ(، كذلك فإن الحروف الطّ 

 ين. عري تنتمي إلى فئة حروف اللّ على هذا المقطع الشّ 

ة؛ فالقصيدة زة الوحدة العضويّ ق في هذا القصيدة، ميّ تي تتحقّ ، والّ عر الحرّ ة للشّ ة األساسيّ زات الخارجيّ ومن المميّ 

ففي  ؛افعيّ اعر، وهو الشّ ث عنه الشّ ذي يتحدّ خص الّ إلى أن تنقل للقارئ داللة الشّ يًّا ا عضوا، تنمو نموًّ مترابطة عضويًّ 

ل باسم آخر المقطع األوّ  حيصرّ  مّ فين لمعرفته، ثخص، بحيث يجعلنا متلهّ اعر بعض صفات هذا الشّ البداية ينقل لنا الشّ 

ة خصيّ قة بالشّ اعر دالالت أخرى متعلّ الية يتناول الشّ ". وفي المقاطع التّ افعيّ ه الشّ تي وصفها من قبل "إنّ ة الّ خصيّ الشّ 

اعر إلى المقطع األخير فيخاطب هذه ، إلى أن يصل الشّ افعيّ ة الشّ تي تدور حولها القصيدة، وهي شخصيّ ة الّ األساسيّ 

 ة قائاًل:خصيّ الشّ 

 دي"سيّ 

 افعيّ ها الشّ أيّ 

 إذا غادرتني يداكَ 

 ماِء،وغادرتني نخلةً للسّ 

 فما زال جلعادُ 

 يِر الجنوبأرًضا لطّ 

 وما زلُت أعرفُ 

أسماَء هذي القرى"
21
. 

 ة. ق مبدأ الوحدة العضويّ ا يحقّ ا، ممّ ه القصيدة متالحمة عضويًّ مقاطع هذ م أنّ ا تقدّ ضح ممّ ويتّ 

عر المنثورة كتابة الشّ هي محطّ  كليّ ة على المستوى الشّ اصريّ انية التي مّرت بها القصيدة النّ الثّ  ةالمحطّ أّما 
22

 . إنّ 

عر المنثور كان سريًعا، وقد هيمن هذا األخير على أغلب الكتابة إلى نموذج الشّ  عر الحرّ ل من نموذج الشّ التحوّ 

عر المنثور، ، بدأ ناصر بكتابة الشّ (9129) عاد كان يصعد الجبلمنذ جلاني، ة عند أمجد ناصر، فمنذ ديوانه الثّ عريّ الشّ 

ة اقد إبراهيم خليل عدّ . وقد ذكر النّ (9119) مرتقى األنفاسادس، ى ديوانه السّ مط من الكتابة حتّ في هذا النّ  واستمرّ 

بين هذه العناصر، ة، ومن ثريّ اعر أمجد ناصر تعويًضا عن غياب الوزن في قصائده النّ ها الشّ ة استغلّ عناصر شعريّ 

ق من خالل تكرار الحروف أو الكلمات أو بعض المقاطع ذي يتحقّ للقصيدة، والّ  اخليّ عنصر اإليقاع الدّ  أذكر:

للقصيدة طريّ قطيع السّ بين األلفاظ داخل القصيدة، أو من خالل التّ  وتيّ جانس الصّ ة، أو من خالل التّ عريّ الشّ 
23
 .

                                                           
21
 . 91-12ص  ،8008 ،ناصر 
22
ع عر المنثور يوزّ للقصيدة، فالشّ  كل الخارجيّ د وفقًا للشّ الفرق بينهما يتحدّ  من الوزن والقافية، غير أنّ  يخلو الّشعر المنثور والقصيدة النّثريّة 

ة واحدة، ثر فتظهر على شكل كتلة طباعيّ ا قصيدة النّ ، أمّ من حيث شكله الخارجيّ  عر الحرّ ة، وهو بذلك يشبه الشّ عريّ على شكل األسطر الشّ 

المنثور وقصيدة  عراعر أمجد ناصر الفرق بين الشّ د الشّ . وقد حدّ شكلها الخارجيّ  في ثروتكتب غالبًا على شكل مقاطع، وهي بذلك تبدو كالنّ 

ثر تظهر على قصيدة النّ  ثر، فقد أطلق عليها اسم "قصيدة الكتلة" مشيًرا بذلك إلى أنّ ي أطلقه على قصيدة النّ ذّ ثر من خالل االصطالح الّ النّ 

 ،8098 ،(9. وعن أقواله بخصوص مصطلح "قصيدة الكتلة"، راجع: ناصر )11-11ص  ،8002 ،ة واحدة. راجع: ناصرشكل كتلة طباعيّ 
23
في أغلب األحيان. ولتمثيل ذلك  الليّ فقط، بل يخدم البعد الدّ  ة ال يخدم البعد اإليقاعيّ عريّ لألسطر الشّ  وزيع البصريّ التّ  أضف إلى ذلك أنّ  

 اعر:يقول الشّ  إذ، (9129) رعاة العزلةالي من قصيدة "عجلون" من ديوان أذكر المقطع التّ 
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ة، وذلك من خالل حويّ احية النّ عب في مواقع الكلمات من النّ د اللّ اعر يتعمّ الشّ  نالحظ أنّ ، اخليّ باإلضافة إلى اإليقاع الدّ 

 ؛عريّ ثر غير الشّ رتيب في النّ ثر مغاير لنظام التّ في قصيدة النّ  رتيب الكالميّ نظام التّ  ًدا بذلك أنّ أخير، مؤكّ قديم أو التّ التّ 

، أي تحرير الليّ هو العنصر الدّ ف، حويّ والنّ  ة إلى العنصرين اإليقاعيّ اقد، باإلضافذي يذكره النّ الث الّ ا العنصر الثّ أمّ 

قةاأللفاظ من دالالتها، وخلق عالقات جديدة بين األلفاظ داخل القصيدة بصورة مبتكرة وخاّل 
24

اقد عن . ويشير كالم النّ 

خذ ذي يتّ الّ  عريّ الشّ  صّ ز النّ يميّ ذي وظيف هو الّ ة في القصيدة، وهذا التّ عريّ ورة الشّ إلى توظيف الصّ  الليّ العنصر الدّ 

 منذ جلعاد كان يصعد الجبل. ولتمثيل ذلك أذكر قصيدة "أماكن" من ديوان العاديّ  ثريّ النّ  صّ ثر أداةً له عن النّ النّ 

 ، وفيها يقول: (9129)

 "نحتفظُ من األماكن

 عتنا إلى ضجِر الحقائبِ تي شيّ الّ 

ور التّ   ةِ ذكاريّ بالصِّ

 العائلة.الُملتقطًة مع 

 صوٌر حائلةُ األلوان،

 اللةوعائلةٌ مزدهيةٌ بالسّ 

 وضجُر الحقائبِ 

 وبريٌد ال ينتظُم:

                                                                                                                                                                             
 "غماٌم 

 منحدٌر 

 من أعالي البرج.

 برٌج 

 نازٌل 

 ماء".من أعالي السّ 

ة للغمام المنحدر ابقة ينقل لنا اإلحساس بالحركة العموديّ ة السّ عريّ لألسطر الشّ  وزيع البصريّ التّ  . إنّ 922-929ص  ،8008 ،راجع: ناصر

ر" من ائحة تذكّ عر في قصيدة "الرّ اشيئًا فشيئًا من األعلى إلى األسفل، وينطبق ما سقناه على حركة البرج. ومن أمثلة ذلك، أيًضا، قول الشّ 

 (:9119) من رآك   سر  ديوان 

 ائحةُ "الرّ 

 تصعدُ 

 إلى 

 الخياشيم

 اليعسوبُ 

 يطيرُ 

 بين

 األعمدةِ 

 ويهوي

 على العتبة". 

ذي ة، الّ عريّ لألسطر الشّ  وزيع البصريّ اعر بصورة التّ تي يصفها لنا الشّ ائحة الّ . وفي هذا المقطع تتقاطع الرّ 182ص  ،8008 ،راجع: ناصر

ائحة واليعسوب وسقوطه فة داخل المقطع ومع حركة تصاعد الرّ ا متماهيًا مع مدلول كلمة العمود الموظّ ة شكاًل عموديًّ خذت صورته البصريّ اتّ 

ة ثر، أال وهي قضيّ قة بقصيدة النّ ة متعلّ . وفي هذا المجال تجدر بي اإلشارة إلى قضية هامّ 891-889ص  ،8008، . راجع: يحياويالحادّ 

ة الكتابة ذي تسبق صورته العقليّ الّ  ظام العموديّ ة جديدة ومنقطعة عن النّ بعوا أشكااًل نصيّ ثر قد اتّ ة، فشعراء قصيدة النّ القصيدة البصريّ 

فصيل حول لمزيد من التّ . صّ ة ودالالت النّ عبيريّ جاهات التّ تي تخدم االتّ ة الّ اعيّ بات الطّ قنيّ عراء الكثير من التّ ة؛ فقد استخدم هؤالء الشّ عريّ الشّ 

؛ 918-919ص  ،9121 ،؛ خير بك929-920ص  ،8001 ،؛ بواردي921-992ص ، 9111، ونة، راجع: بزّ ة القصيدة البصريّ قضيّ 

 ,Korn, 1954؛ 999-11ص  ،9192 ،؛ داغر992-11ص  ،8001 ،؛ أبو جابر909-11ص  ،9111 ،؛ ابن حميد99ص  ،9122 ،داغر

pp. 289-303; Riechardt, 1966, pp. 56-59. 
24
 .8098 ،خليل 
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ات"ذلكم ما تبقّى من األمهّ 
25
 . 

وفقًا  القافية، ويأتي توزيع الجمل فيهاعر المنثور في هذه القصيدة، فهي تخلو من الوزن وة للشّ كليّ زات الشّ ق المميّ تتحقّ 

تعكس لنا حالة  ةعريّ ة، فصورها الشّ القصيدة تحافظ على الوحدة العضويّ  ومن المالحظ أنّ  .عريّ طر الشّ لنظام السّ 

اعر إليه، والمنقطع عنه، الشّ  ذي يحنّ ة واحدة، وهي حالة الحنين إلى الماضي، الوطن والعائلة؛ فهذا الماضي الّ شعوريّ 

، كتكرار كلمات: "ضجر فظيّ كرار اللّ من خالل التّ  قة تتحقّ كرى. كذلك نالحظ وجود موسيقى داخليّ منه إال الذّ  لم يتبقّ 

، كتكرار حرف القاف في كلمات كرار الحرفيّ ق اإليقاع من خالل التّ الحقائب"، "صور" و"العائلة". كما ويتحقّ 

 "الحقائب"، "الملتقطة"، "تبقى". 

ثر، ففي ديوانه األخير، رحلة قصيدة النّ هي مفة، اصريّ تي وصل إليها مبنى القصيدة النّ الثة واألخيرة الّ ا المرحلة الثّ أمّ 

ثر، انتقل ناصر إلى كتابة قصيدة النّ (8009) عحياة كسرد متقط  
26

الي مط من الكتابة أذكر المقطع التّ . ولتمثيل هذا النّ 

 . وفيها يقول:(8009) عحياة كسرد متقط  اعر بها ديوانه تي افتتح الشّ من قصيدة "نجوم لندن"، والّ 

 تا ورائي تبحثانام قُُدًما لكنَّ عينيَّ ظلّ تدفعني األيّ "نفًسا وراء نفس 

 ٍق ذات ليلٍة على سطح بيتِنا في ستلعن عالمة تراءت لي وأنا م

 تي تطلُع فيآليل الّ ها غيَر مباٍل بالثّ أعدُّ  جوم وأخطُئ ثمّ المفرق أعدُّ النّ 

فُئ"طيدي وتن
27
 . 

قفية، وقد ة واحدة، وهي تخلو من الوزن والتّ شكل كتلة طباعيّ  ابق، تظهر هذه القصيدة علىضح في المقطع السّ وكما يتّ 

زات ها تحتوي على مميّ  أنّ ، إاّل ها نثر عاديّ وكأنّ  ُكتبت القصيدة بأكملها على شكل مقاطع تبدو في شكلها الخارجيّ 

تهاومجانيّ  ةة ووحدتها العضويّ عبيريّ ة وكثافتها التّ وتيّ ة، بإيقاعاتها الواضحة وتأثيراتها الصّ ة فنيّ شعريّ 
28

. وفي مقالته 

قطيع غياب التّ  زاتها، فقال إنّ مميّ  ثر، وأن يبرز أهمّ ح مفهوم قصيدة النّ أن يوضّ  ثر؟" حاول الجنابيّ "ما هي قصيدة النّ 

ةل عالمتها األساسيّ ثر يشكّ شطير في قصيدة النّ أو التّ 
29

، (8009) عحياة كسرد متقط  ، وهذا ما نلحظه في قصائد ديوان 

سواء، فبينما يمنح البياض  على حدّ  فعيليّ والتّ  عر العموديّ تي نجدها في الشّ ة الّ ن الفراغات البصريّ فهي تخلو م

من بنية الجملة وبناء الفقرة، فهي  عريّ ثر هيأتها وحضورها الشّ ة، تكتسب قصيدة النّ عريّ ة هيأتها الشّ القصيدة الحرّ 

ثر سهل مدخل قصيدة النّ  أنّ  هبوطًا وصعوًدا. ويضيف الجنابيّ ة شديدة نة من جمل تتالحق بحدّ عبارة عن فقرة مكوّ 

اعر البدء من أي مدخل يشاءبإمكان الشّ  جًدا، بمعنى أنّ 
30

ناصر قد افتتحها  ابقة نالحظ أنّ . وبالعودة إلى القصيدة السّ 

                                                           
25
 . 989ص  ،8008 ،ناصر 

 
26

رة نحو ل رؤيته المتطوّ ها باتت األقدر على تمثّ ثر ألنّ ناصر قد انتقل إلى كتابة قصيدة النّ  اقد عبد العزيز المقالح أنّ وفي هذا المجال يذكر النّ 

ر تطوّ  ة، بل أنّ ة، وعجًزا عن استيعاب األوزان الخليليّ من قيودها اإليقاعيّ ة فراًرا لم يغادر القصيدة الحرّ ا ناصرً  اقد أنّ ح النّ عر، ويوضّ الشّ 

لت ذائقته ثر، وال تشكّ ه لم يصل إليه عن طريق نماذج من قصيدة النّ ة، وإنّ ثريّ عر لديه يقف وراء هذا االختيار، أي اختيار القصيدة النّ مفهوم الشّ 

له ذلك عبر  ما تمّ ة، "وإنّ رجمات المنقولة إلى العربيّ ، أو عن طريق التّ عريّ مط الشّ لهذا النّ  رةعريفات المبكّ نظير، أو قراءته للتّ عن طريق التّ 

 .8001 ،كل". راجع: المقالحذي أوصله إلى هذا الشّ الّ  ويل واالجتهاد الخاصّ البحث الطّ 

 
27

 .  89ص  ،8009 ،ناصر

 
28

عر المنثور، "لم يكن وخيار كتابة الشّ  عر الحرّ عريين، ويعني خيار كتابة الشّ الفارق بين الخيارين الشّ  اعر إنّ وفي هذا المجال يقول الشّ 

للقصيدة  ياسيّ والسّ  األولى على البعد االجتماعيّ  عر ودوره تلحّ كل واألسلوب وبنية القصيدة، فحسب، بل كان فارقًا بين رؤيتين للشّ حول الشّ 

. راجع، 808ص  ،8008 ،(8المباشر". راجع: ناصر ) ياسيّ والسّ  ائه األثر االجتماعيّ ، طاردةً من فضانية على بعده الجماليّ ز الثّ بينما تركّ 

 . 8009 ،أيًضا: أحمد
29
 . 8ص ، 8001 ،الجنابي 
30
 . 1-8ص  ،8001 ،الجنابي 
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دها دون أن يلتزم بأي تي يريقطة الّ ، ومن النّ وسرديّ  ه بدأ قصيدته من مدخل سهلبقوله "نفًسا وراء نفٍس"، بمعنى أنّ 

ظر إلى بالنّ ف ؛يوانقيود تفرض عليه اختيار بداية صعبة وغير مألوفة، وينطبق ما سقناه على أغلب قصائد هذا الدّ 

بهمرسمث"’ كوستا‘اعر افتتحها بقوله "في مقهى الشّ  الية، نالحظ أنّ القصيدة التّ 
31

على عنصر  د الجنابيّ . ويشدّ 

ة صوص األدبيّ ثر والنّ مييز بين قصيدة النّ يمّكننا من التّ  ة"، كعنصر أساسيّ اسم "الالغرضيّ ذي يطلق عليه ة، والّ المجانيّ 

ته ثر، من جفوته، ومنطقيّ ة في قصيدة النّ ذي هو سمة رئيسيّ رد الّ ص السّ ة، يتخلّ األخرى. "فبفضل عنصر الالغرضيّ 

"محضّ  جماليّ  يّ ما لغرض فنّ وإنّ يريد أن يصل إلى نتيجة ما،  ط روائيّ ة، فهو هنا ليس وصف مخطّ ثريّ النّ 
32

. فإذا 

. ة كما سّماه الجنابيّ ة، أو الالغرضيّ ق فيها مبدأ المجانيّ نظرنا إلى قصيدة "ذكرى" من هذا الديوان، نالحظ كيف يتحقّ 

 يقول ناصر:

 ’البرشوت‘ تي أطلقها من مسدس والده العسكريّ صاصة الّ "الرّ 

 جر وكادت  أن تودي بحياِة عندما كان يلهو تحت قوس القيِظ والضّ 

 ل خزانة ثيابٍ رفة الوسطى من أوّ غير استقّرت في الدّ أخيه الصّ 

 ةمادّ  اشترتها العائلةُ وتُركت  هناك )قصًدا على األغلب( لتظلّ 

"للكالِم عن بكِر العائلة الّ  ذي خرَج ولم يعد 
33
 . 

 : ةعريّ المضامين الشّ 

ة جديدة ل محطّ يشكّ  ديوان ، فكلّ الت على المستوى المضمونيّ حوّ والتّ  التنقّ تعتبر تجربة أمجد ناصر مسيرة من التّ 

ة، ، يشتغل ناصر بتفاصيل الحياة اليوميّ (9191) مديح لمقهى آخرل، تي سبقتها؛ ففي ديوانه األوّ ومنفصلة عن الّ 

ة المسافرين" وغيرهاصيف" و"الحانة" و"الكراسي" و"محطّ فيتناول "المقهى" و"الرّ 
34

خالل هذا ، ويحاول، من 

 اعرة في دنيا اإلبداع، فيقول:يوان، تأسيس حلمه وذاته الشّ الدّ 

ها الحلم"ة أيّ س مملكتك الوهميّ "أين تؤسّ 
35
. 

 غاُر به شايَهم  عراُء الصّ "ومقهى يشرب الشّ 

 نوا من سجائرَ ويزهون بما دخّ 

وآخر ما كتبوا من قصائد"
36
 

 عرِ "أنا ولٌد خائٌب في العشيرة والشّ 

                                                           
31
 .81ص  ،8009 ،ناصر 
32
 . 1ص  ،8001 ،الجنابي 

 
33

 . 81ص  ،8009 ،ناصر
34
 ؤ"، شيّ يوان اسم "ظاهرة التّ في هذا الدّ  ة المأخوذة من واقعنا اليوميّ األشياء الماديّ ة على ظاهرة حضور اقد مصطفى عطيّ وقد أطلق النّ  

 لحظات على فاعلة لتصبح جماداتٍ  كونها تتجاوز مؤنسنة، بعالقة حاضرة، محاورة، يوان تصبح "شاهدة،المذكورة داخل قصائد الدّ  فاألشياء

 يجعل ما ،صّ النّ  في فاعلة تكون تيالّ  والموجودات، الكائنات مختلف فيشمل ،بشريّ  غير هو ما كلّ  باألشياء ونعني الحياة، ومواقف العمر

 يقف بُعد: ببُعَدين األشياء تُقرأ أن فيمكن ،صّ النّ  في توهُّجها ضوء في ةعريّ الشّ  جربةالتّ  يقرأ أو ة،عريّ الشّ  جربةالتّ  ضوء في يقرؤها يالمتلقّ 

ة إلى أشياء. اتيّ ة والذّ اعر يختزل تجاربه الحياتيّ الشّ  كلّه". بمعنى أنّ  صّ النّ  ليقرأ منها ينطلق وبُعد أولّي، بعد وهو صّ النّ  في توظيفها عند

(، وهو Objective correlative) اقد تقابل ما يطلق عليه بالمعادل الموضوعيّ تي يشير إليها النّ ؤ" الّ شيّ . وظاهرة "التّ 8099راجع: عطية 

عور بالغربة دة، كالشّ عبير عن مشاعر وأمور مجرّ موز المستخدمة للتّ (، مشيًرا به إلى الرّ Eliotاعر إليوت )الشّ ذي طرحه الّ  قديّ المصطلح النّ 

 .Childs 2006. pp، أنظر: اعر أمجد ناصر للكثير من رموزه في هذا الديوان. لمراجعة مصطلح المعادل الموضوعيّ له الشّ ذي حمّ الّ 

160; Fowler 1987. pp. 163; Cuddon 1998. pp. 605; Preminger 1993. pp. 848-849. 

 
35

 . 89ص  ،8008 ،ناصر

 
36

 . 11ص  ،8008 ،ناصر
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 يحفي شمال الرّ جئُت من مضرٍب 

هيلِ وفي لغتي نبرةٌ كالصّ 
37

 

، وتنزع نحو بلورة رؤى حول تي تنزاح عن اليوميّ يوان بعض القصائد الّ ن هذا الدّ باإلضافة إلى ذلك، يتضمّ  

مزالرّ  اعر إلى االرتقاء بها إلى مصافّ ات تعكس سعي الشّ شخصيّ 
38

يوان قصائد تعكس المناخ ن الدّ . كما ويتضمّ 

بعين من القرن العشرين في بيروتلسنوات السّ  ياسيّ السّ 
39
 . 

، تهأو ثيم "المنفى" ، تتمحور تجربة ناصر حول موضوعة(9129) منذ جلعاد كان يصعد الجبلاني، يوان الثّ وفي الدّ 

اعر حالة من االغتراب، الوحدة ؛ ففي هذه المرحلة يعيش الشّ (9129) رعاة العزلةحق تي تهيمن على ديوانه الاّل والّ 

تي انتقل إليهاالعزلة في العواصم الّ و
40

عور بالحنين إلى الماضي باعتباره فردوًسا ي به هذه الحالة إلى الشّ ، وتؤدّ 

تحويلها إلى قصائد ومواضيع تتجاوز  ، ويتمّ بهاالغزل  ة مالزمة يتمّ كريات إلى وحدات أساسيّ ل الذّ مفقوًدا، فتتحوّ 

ومغترباته  يشغلب على برودة الواقع المعاعرة التّ ات الشّ ومعانيه، ومن خالل ذلك تحاول الذّ  قوانين الواقع الفعليّ 

 :(9129) رعاة العزلةاعر في قصيدة "منفى" من ديوان ة. يقول الشّ ة والمكانيّ فسيّ النّ 

 "أرأيِت؟

 نحن لم نتغيَّر كثيًرا

 وربّما لم نتغير أبًدا:

 األلفاظُ المشبعةُ 

 ةُ برةُ البدويّ النّ 

 ويلُ العناُق الطّ 

 ؤاُل عن األهل والمواشيالسّ 

 حكةُ المجلجلةُ الضّ 

 رائحةُ الحطِب القديم

 الحطب المخّزِن في الحظائر

ما تزاُل تعبُق في ثيابنا"
41
. 

ث بماضيه، وذلك من خالل استعادة طقوس شبّ ي يسعى إلى التّ الذّ  عن صورة البدويّ  عريّ يكشف لنا هذا المقطع الشّ 

ة، ابتداًء من زاته البدويّ ة؛ فهو لم ينسلخ عن جلده في حضارة "المنفى"، بل حافظ على كل مميّ والحياة البدويّ حراء الصّ 

                                                           
 
37

 . 19ص  ،8008 ،ناصر
38
 . 22-21، 19-11، 91-12ص  ،8008 ،" و"فيفا" و"عودة أبو تايه" و"الفتى". راجع: ناصرافعيّ ومن أمثلة ذلك: قصيدة "الشّ  

 
39

اقد . وفي هذا المجال يقول النّ 19-18ص  ،8008 ،. ومن أمثلة ذلك قصيدة "الجبل". راجع: ناصر899-898ص  ،8008 ،ابن الوليد

تعبيره، وهذه  ن ألفاظًا مأخوذة من "معجم المقاومة"، على حدّ ، يتضمّ (9191) مديح لمقهى آخرل، ديوان ناصر األوّ  ين إنّ ماهر شرف الدّ 

ترة لقات"، "نار المواقع"، "القصف"، "السّ فاق"، "الطّ ة"، "دماء الرّ ، من بينها: "البندقيّ االشتراكيّ  ياسيّ جاه السّ على االتّ  األلفاظ تدلّ 

ص من األيديولوجيا في أشعاره، ليطلق قصيدته في ه تخلّ حقة، بمعنى أنّ ص من هذا المعجم في دواوينه الاّل ناصر تخلّ  ة" وغيرها. لكنّ العسكريّ 

 . 8099 ،ينشرف الدّ ". راجع: رّ الحّ  براري "الفنّ 

 
40

ائدة في عمان، ة السّ ياسيّ السّ  وساطعبير عن اإلحساس بالغربة لم يكن مقبواًل من لدن األوالتّ  اتيّ جاه الذّ االتّ  اعر إنّ وبخصوص ذلك يقول الشّ 

ه ا. إنّ شعوري بها كان حقيقيًّ  نقل: إنّ ة، أو لغربتي كانت حقيقيّ  ]...[ لكنّ  "فالفرد غير موجود بوصفه فرًدا قائًما بذاته، بل بوصفه جزًءا من كلّ 

ة عن صدمة المقذوف في المدينة. ذي ال يصاب به، على ما يبدو، أبناؤها، بل المقذوفون فيها. هكذا ستعبر قصائدي العمانيّ الّ ’ مرض المدينة‘

 . 800-911ص  ،8008 ،(8ة مختلفة". راجع: ناصر )القادم من فضاء وعالقات اجتماعيّ  صدمة البدويّ 
41
 . 929ص  ،8008 ،ناصر 
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يابائحة الكامنة في أمشاج الثّ الكلمات، وانتهاًء بالرّ 
42

. فذكريات الماضي باعتبارها ثوابت قائمة ذات حضور فاعل 

ةا في الحياة اليوميّ ياتهفي الحياة، فهي من محموالت الراهن، ولها تجلّ 
43
. 

د خروج جديد وبداية لقبول ، تبدأ مساءلة االنسالخ عن الماضي، ليتأكّ (9121) وصول الغرباءابع، يوان الرّ وفي الدّ 

ناول ة التّ شعريّ  اعر منسجًما تماًما مع منفاه بعد، لكنّ المنفى واالكتفاء به كحالة دائمة وليست عابرة. وهنا قد ال يبدو الشّ 

ذي من الّ . ففي قصيدة "الماضي"، وهو الزّ مة لدخول مرحلة جديدة في استقبال العالم الواقعيّ باالختالف كمقدّ ستبدأ 

ى ذلك الوقتها حتّ ة كلّ عريّ جربة الشّ ة للتّ كيزة األساسيّ ل الرّ شكّ 
44

 اعر صور الماضي، فيقول:، يستعرض الشّ 

 ر مشهدها.تي ال تغيّ افذة الّ "هو هذه النّ 

 هو 

 ذيالّ 

 نمضي

 إليه

 وال

نصل"
45
 . 

ذي نمضي إليه ته باألحرى، ف"هو الّ ته، أو عدم فاعليّ اعر الجديدة لقيمة الماضي وفاعليّ يعكس لنا هذا المقطع رؤيا الشّ 

 س، ليأخذ الماضي حجمه الحقيقيّ المقدّ  من األساسيّ اعر عن نهاية الماضي باعتباره الزّ وال نصل"، وبذلك يعلن الشّ 

الحياة، وليس المثال المنشودبما هو حلقة في سيرورة 
46
 . 

ة الماضي وطغيانه، ص من قدسيّ ة جديدة، فيتخلّ اعر مرحلة شعريّ ، يبدأ الشّ (9119) سر  من رآك  وفي ديوانه الخامس، 

اعر إلى موضوع ق الشّ يوان يتطرّ ابقة؛ ففي هذا الدّ مغاير ال نلمس له أثًرا في دواوينه السّ  لينقلنا إلى فضاء دالليّ 

جل والمرأةة يلتقي فيها جسدا الرّ ة إيروسيّ يّ ه على تجربة حسّ يوان كلّ يتركز الدّ  إذغبة والجسد، الرّ 
47

قصائد  ، غير أنّ 

                                                           
 
42

 . 899ص  ،8008 ،ابن الوليد

 
43

 . 989ص  ،8001 ،رضوان

 
44

ة عريّ ، استطاع أن يمضي بتجربته الشّ (9121) وصول الغرباءابع، اعر في ديوانه الرّ الشّ  اقد حاتم عبد العظيم إنّ وفي هذا المجال يقول النّ 

عبير عنها ، وذائقة سعى هو إلى تحصيلها والتّ (9191) مديح لمقهى آخرل، األوّ ى عليها فأنجزت ديوانه عبر صراع مضٍن بين ذائقة تربّ 

. راجع: (9121) وصول الغرباءابع، ظهرت غصونها وارفة في ديوانه الرّ  ، ثمّ (9129) منذ جلعاد كان يصعد الجبلاني، بدأت مع ديوانه الثّ 

 . 189-109ص  ،8008 ،عبد العظيم

 
45

 . 19-10ص  ،9110 ،ناصر
46
اعر الجديدة تجاه الماضي، ففي هذه تي تعكس هي األخرى رؤيا الشّ ، والّ (9121) وصول الغرباء" من ديوان 9111ر، أيًضا، قصيدة "أنظ 

هاية تعلن عن انسالخها عن الماضي، فتقول: "كبرت ة فيها، وفي النّ ات األساسيّ ن المحطّ اعرة حكاية عمرها وتبيّ القصيدة تسرد األنا الشّ 

اقد عبد . وفي هذا المجال يقول النّ 920ص  ،8008 ،. راجع: جلعاد81-81ص  ،9110 ،كر". ناصرفي األمر ما يستحق الذّ طفلتي ولم تر 

ة عريّ الي نالحظ في هذه المرحلة الشّ ال يتناسب مع هذا الماضي، وبالتّ  زمن الماضي عند ناصر دائم الحضور، والواقع اليوميّ  هللا رضوان إنّ 

ة، بعيّ ص من هذه التّ خلّ غبة في التّ ناته، وهنا تبرز الرّ ه إلى الوراء بحكم مكوّ ذي يشدّ ص من إرث الماضي الّ خلّ ي للتّ وجدّ  هنالك نزوع حادّ  أنّ 

 . 989ص  ،8001 ،خول في العالم الجديد. راجع: رضوانجاه الوحدة القاتلة، تمهيًدا للدّ ولو باتّ 
47
ة بأسرها لموضوعة واحدة، كما فعل تكريس مجموعة شعريّ  إنّ  صبحي الحديديّ اقد . وفي هذا المجال يقول النّ 929ص  ،8008 ،جلعاد 

تي ة المكتملة الّ عريّ ، يعتبر تقليًدا يندر أن نعثر عليه في معظم المشاريع الشّ (9119) ومرتقى األنفاس (9119) من رآك   سر  ناصر في ديوانيه 

ا" في مستوى ا" و"تعاقديًّ ة طابًعا "غائيًّ عريّ ه يمنح الكتابة الشّ اقد، أنّ وفقًا ألقوال النّ  قليد،ثر المعاصرة. وفضيلة هذا التّ ة قصيدة النّ تصنع مشهديّ 

الي يمنح القارئ فرصة ثمينة لبلوغ تفاعل أكثر وضوًحا مع ة للمعنى. "وهو بالتّ رجمة الفنيّ ، أو باألحرى التّ عريّ الشّ  صّ للنّ  نفيذ الجماليّ التّ 

ة، من جانب آخر، فرصة استدراج القراءة إلى ي اختار مواجهته بنفسه. ثمّ ذي المعنى الّ ته من تحدّ بحصّ  اعر في الوفاءنجاح أو إخفاق الشّ 

ق ما تنطوي عليه هذه الكتابة س وتذوّ في تلمّ ’ نزاهة‘ذي يقتاد القارئ إلى درجة أرقى وأكثر ، األمر الّ عريّ الشّ  صّ ة للنّ استقبال أكثر حيويّ 
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القصوى ، أو بدأت منها لكي تقارب قصيدة الحبّ يّ والحسّ  ، الغريزيّ بقيّ ، الشّ يوان قد تجاوزت اإليروسيّ هذا الدّ 
48
 .

 اعر في قصيدة "معراج العاشق":يقول الشّ 

 "أعيننا بيضاء من الفرح

 ائحةِ نا عمٌي نراك بالرّ كأنّ 

 اك باألنفاس.ونتقرّ 

 ناامرأتنا كلّ 

 فشلنا في معرفة األثير

 وعندما رفعت يدكِ 

 مددنا أيدينا

 ولم تكن هناك مرآةٌ 

حنامسّ   نا هواؤك فجرَّ

 فجِّ  طلعنا عليك من كلّ 

" ولم ننفرد 
49
 

ة، فيستدعي ة خصوصيّ اريخ بلغة شعريّ يعيد ناصر صياغة التّ ف، (9119) مرتقى األنفاسادس، ا في ديوانه السّ أمّ 

 إذ، سميّ اريخ الرّ لحقائق الواقع والتّ  مضادّ  خ ألحداث كبرى بمنطق فرديّ ، وهو بذلك "يؤرّ اريخيّ غرناطة التّ حدث 

للملك  والمكانيّ  مانيّ الزّ ا برسم المحيط اعر معنيًّ غير ولم يكن الشّ ة لألمير أبي عبد هللا الصّ ة وداخليّ انيّ م سيرة جوّ يقدّ 

ته العمل برمّ  ى بدا أنّ ة حتّ اتيّ غير ومأساته الذّ ة في شخص الملك الصّ ورة األساسيّ  باعتبارها تفاصيل للصّ المهزوم إاّل 

ها ثيمة: الخسران"اعر إنّ ر عن الشّ ة تعبّ هو استعارة ليقول ثيمة أساسيّ 
50

ة أبي عبد هللا في اعر شخصيّ خذ الشّ . وقد اتّ 

                                                                                                                                                                             
في اختبار مفتوح مع الموضوعة/ الموضوعات، والقبول بعواقب ما يمكن أن  عريّ كل الشّ ة، ثالثًا، مغامرة زّج الشّ ة ]...[ وثمّ ة من مشقّ عريّ الشّ 

 . 910-911ص  ،8008 ،ده". راجع: الحديديّ كل أم تعقّ يسفر عنه جدل هذه المواجهة، وما إذا كانت تنهض الشّ 
48
سع تتّ  (9119)ك  من رآ سر  تي يتناولها ديوان ة الّ يّ جربة الحسّ التّ  سالم إنّ اقد حلمي . وبخصوص ذلك يقول النّ 910ص  ،8008 ،الحديديّ  

من فجاجتها، وينقذها من ’ الحالة‘ص ذي يخلّ ساع الّ أشمل. وهو االتّ  ووجوديّ  د التقاء جسدين بشريين إلى رحابة معنى إنسانيّ "لتتجاوز مجرّ 

غة، الجنس، ث المرهف الجميل: اللّ وتأثيًرا بالغين، ويضفي عليها رائحة المثلّ ة ، ويمنحها مصداقيّ المجانيّ  مزلق االستعراض اإلثاريّ 

ظر إلى ة النّ ز ناصر هو كيفيّ ذي يميّ يء الّ الشّ  اقد يسري حسين إنّ . وفي هذا المجال يقول النّ 998-999ص  ،8008 ،ف". راجع: سالمصوّ التّ 

له أمجد ناصر ذي يمثّ ار الّ يّ التّ  ة، ذلك أنّ مل لتجارب أعالم "قصيدة الوجدان" العربيّ قيض الكاوح والجسد، فتجربة أمجد ناصرتبدو النّ ة الرّ ثنائيّ 

وح إلى جربة وإعادة الرّ ما يرى شكل الجمال في مصادرة هذه التّ اني، وإنّ ل وتحقير الثّ وح والجسد في تمجيد األوّ ة الرّ "ال يعتمد على ثنائيّ 

اًل نفسه، ودعا ور البديعة والجريئة في رحلة المعرفة. وقد اكتشف اإلنسان أوّ ة، تعكسه هذه الصّ عريّ ة الشّ صادق النيّ  الجسد في اكتمال معرفيّ 

إلى ’ اعرف نفسك‘معرفة الجسد، تعيد طرح شعار سقراط  ة الفضيلة. ولعلّ ة البحث والوصول إلى قمّ سقراط إلى معرفة األنا. فتلك مهمّ 

". وح أيًضا وصورة الكمال القائم في لحن الجمال األنثويّ لة. فالجسد هو الرّ جزئة المضلّ والتّ فريق ة التّ بعد القضاء على ثنائيّ ’ اعرف جسدك‘

 . 8001 ،راجع: حسين

 
49

 ،؛ مخلوف101-811ص  ،8008 ،راجع: ابن سالمة( 9119) من رآك   سر  فصيل حول ديوان . لمزيد من التّ 112ص  ،8008 ،ناصر

 . 8099 ،؛ كرمون891-889ص  ،8008 ،؛ يحياوي182-181ص  ،8008
50
ها غير، آخر ملوك بني األحمر في األندلس. "إنّ يوان أمثولة أبي عبد هللا الصّ اعر في هذا الدّ . استعار الشّ 921-991ص  ،8008 ،جلعاد 

رقاء مدينة الزّ اعر مكانة الخليفة المخدوع، ونضع علينا أن نضع الشّ  ياع وفقدان المكان والخسارة. وعليه يستهلّ استعارة عن الهجرة والضّ 

. من 1ص  ،8090 ،ديّ ، أي األطالل". راجع: السّ عريّ مكان األندلس. هذه استعارة أيًضا عن الحنين، عودة إلى الثيمة الكبيرة في تاريخنا الشّ 

يحمل داللة الحال  يّ  رمز كلّ غير ما هو إاّل لسقوط غرناطة واستسالم أبي عبد هللا الصّ  اريخيّ الحدث التّ  اقد أحمد المصلح أنّ جهته، يرى النّ 

، وغرناطة تشير إلى فلسطين، وكائلو القمم رمز يحمل داللة القمم وائف العرب، فرمز األندلس يشير إلى الوطن العربيّ اهنة ألمراء الطّ الرّ 

باح فيحمل داللة  ا رمز الصّ ين رمز يحمل داللة دولة إسرائيل، أمّ ة فاس، والغزاة القشتاليّ ة، وميثاق تسليم غرناطة إشارة إلى ميثاق قمّ العربيّ 

المضمون إلى  جهةة من عريّ اقد حسين جلعاد تجربة ناصر الشّ م النّ . وفي هذا المجال يقسّ 999ص  ،8001 ،الخالص. راجع: المصلح

ى حتّ ( 9191) مديح لمقهى آخردواوينه األربعة األولى، ابتداًء من  اعر إلى الماضي، وهي تضمّ مرحلتين، تعكس المرحلة األولى حنين الشّ 
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اريخ إلى محور يوان قناًعا، فأخفى حاضره في ثياب ماضي أبي عبد هللا، وبذلك نقل القارئ من محور التّ الدّ هذا 

ذي فرضه أبو عبد هللا على نفسه هو في حقيقته منفى مفروض يُرجع صدى غربة ة. فالمنفى الّ ة الخاصّ عريّ تجربته الشّ 

اعرالشّ 
51
:  

 "وها نحن نعودُ 

 جمة والغصنِ لنشهد مصير النّ 

 ونرى األميرَ 

 خفيفًا

 على األرض

 بساقين من قصٍب يستنهضُ 

العاصفةً"
52
 . 

ة، وكما يشير ، ينتقل ناصر للحديث عن تفاصيل من حياته الخاصّ (8009) عحياة كسرد متقط  يوان األخير، وفي الدّ 

ال ينحصر في صيغة ه ع ألنّ ع، وهو متقطّ ل وتتغاير في هيئة سرد متقطّ ة حياة تتوالى وتتبدّ عنوان المجموعة، ثمّ 

. وهذا ما العامّ  والمستوى اإلنسانيّ  اتيّ رد يسير وفق مستويين اثنين متقابلين: المستوى الذّ هذا السّ  واحدة، بمعنى أنّ 

ذي يحلم "، أي ذاك الّ اعر ب"الحالم العموميّ ( عندما وصف الشّ Charles Baudelaireأشار إليه شارل بودلير )

نيابة عن العموم وفي سبيلهم
53

اعر ذي يثقل كاهل الشّ عر، والّ من الشّ  ، وشعر ناصر ينتمي إلى هذا الطراز الخاصّ 

تي تبدو للوهلة األولى عابرة فاصيل العجيبة الّ في القصيدة تلك التّ  بأحمال الحياة، حياته مثل حياة اآلخرين، ويضخّ 

مدهش وكونيّ  ف عن ثراء إنسانيّ ة، وسرعان ما تتكشّ ثانويّ 
54

ه المجموعة عدًدا كبيًرا من ن نصوص هذ. وتتضمّ 

ةتينيّ ين والمفردات المكتوبة بأحرفها الاّل عراء والمغنّ ات والمطارات وأسماء الشّ أسماء البارات والمحطّ 
55

تي ، والّ 

ة بهمرسمث، تريتي سنتر، هيثرو، محطّ  اعر، ومن بينها أذكر: مقهى كوستىتعكس جميعها جانبًا من حياة الشّ 

                                                                                                                                                                             
تعكس شعور ناصر ف، (9119) ومرتقى األنفاس (9119) سر  من رآك   ديوانيّ  تي تضمّ انية، والّ ا المرحلة الثّ . أمّ (9121) وصول الغرباء

ة آليّ اعر، وحصرها في ة الحنين" فقط في قراءة تجارب الشّ االقتصار على ثيمة "شعريّ  اقد أنّ ح النّ بالخسران، بما هو نقيض للحنين. ويوضّ 

. 921ص  ،8008 ،قة. راجع: جلعادة الجديدة والمتدفّ عريّ اعر وإيقافًا الندفاعاته الشّ ل تجميًدا ألزمنة الشّ ذلك يشكّ  استحضار الماضي، كلّ 

في  اريخيّ مز التّ الهدف من وراء توظيفه للرّ  ة، إنّ اعر في برنامج "روافد" على قناة العربيّ . وقد ذكر الشّ 1ص  ،8090 ،كرراجع، أيًضا: الشّ 

غير تحديًدا، اريخ. "أنا ذهبت إلى أيًضا غرناطة وإلى أبي عبد هللا الصّ لهذا التّ  هو إبراز الجانب الوجدانيّ ( 9119) مرتقى األنفاسديوان 

هناك أبو عبد هللا آخر ة، ولكن كان ة العربيّ لفزيونيّ راما التّ ذي رأيناه في الكتب وفي المسلسالت وفي الدّ ولكن ليس هو أبو عبد هللا الصغير الّ 

ات ذي ال يخسر فقط ملًكا وحكًما، ولكن يخسر حلًما، يخسر حلم طفولته، يخسر حلم غرناطة كجسر للعالقة بين الذّ أبو عبد هللا الخاسر الّ 

 (9119) قى األنفاسمرت أمجد ناصر في ديوانيّ  اقد جلعاد حسين حين ذكر أنّ د ما قاله النّ . وهذا الكالم يؤكّ 8001 ،واآلخر". راجع: ناصر
تي استحضرها سيرة أبي عبد هللا الّ  ين إنّ اقد ماهر شرف الدّ عور بالخسران. من جهته، يقول النّ ر عن الشّ قد عبّ ( 9119) من رآك   وسر  

وه الكينونة الهزيمة هي وجه من وج ة، أي أماكن طفولته. "وكأنّ شخص يخرج من غرناطته الخاصّ  ها سيرة كلّ يوان وكأنّ اعر في هذا الدّ الشّ 

 . 8099 ،ينشاعر". راجع: شرف الدّ  بكلّ  اصّ الخّ  ة أو هي القدر الوجدانيّ عريّ الشّ 

 
51

ال يهدف إلى تغيير ( 9119) مرتقى األنفاسة لسقوط غرناطة في ديوان اريخيّ استحضار الحادثة التّ  ح أدونيس أنّ وفي هذا المجال يوضّ 

. 918ص  ،8008 ،ي إلى بناء تاريخ آخر وعالم آخر. راجع: أدونيسة شروطًا يمكن أن تؤدّ ثمّ  أنّ ما يهدف إلى اإلشارة اريخ أو العالم، وإنّ التّ 

 . 8099 ،؛ قرطيب819-829ص  ،8008 ،(9، راجع: بومسهولي )(9119) مرتقى األنفاسفصيل حول ديوان لمزيد من التّ 

 
52

 . 919ص  ،8008 ،ناصر
53
 .91-99ص  ،8009 ،الحديديّ  

 
54

 . 91-99ص  ،8009 ،الحديديّ 

 
55

، ال يعتبر انتقاًصا (8009) عحياة كسرد متقط  ة في ديوان توظيف المفردات األجنبيّ  اب الملوح إنّ وفي هذا المجال يقول الكاتب عبد الوهّ 

؟ ’غةاللّ ‘ة في كتابه غة العالميّ راته. "أليست تلك نبوءة جوزف فاندريل عن اللّ ة أو استهانة بها، بل انفتاًحا على العصر ومتغيّ غة العربيّ من اللّ 

 . 9ص  ،8090 ،ض لها القصيدة في استعمال هذا القاموس". راجع: الملوحتي قد تتعرّ رغم المزالق الّ 



14 
 

رقاء، قصر شبيب، مطار هيثرو، هيتن كروس، دمشق، أشبيلية، تريتي سنتر، معسكر الزّ ملبورن، لندن، رام هللا، 

 ، ابن العربيّ هرورديّ ية كاميليا جبران، كافا في، بورخيس، السّ مك، المغنّ جسر بروكلين، ماكنتوش قدورة بائع السّ 

ذي يعيش فيه في بالماضي، والمكان الّ ذي عاش فيه في المكان الّ  اعر عن وجوده اإلنسانيّ وغيرها. من هنا، كتب الشّ 

ما تحمله من متاعب ومكابدات، وهذه  من الحاضر؛ فالقصائد عبارة عن سرد لمقاطع صغيرة من حياة الشاعر بكلّ الزّ 

ع لحظة استعادتها وكتابتهابشكل متقطّ  المقاطع تمرّ 
56
ة في هذه المجموعة من اصريّ غم من انبثاق القصيدة النّ وبالرّ  ؛

 ، الخرافيّ من جهة، واألسطوريّ  ، فمزجت ما بين الواقعيّ وحلميّ  زت بطابع خياليّ ها تميّ  أنّ واقع، إاّل الحياة وال

، من جهة أخرىوالخياليّ 
57

 ’":كوستا‘. يقول ناصر في قصيدة "فتاة في مقهى 

 اولة أمامي بهمرسمث جاءت وجلست إلى الطّ ’ كوستا‘"في مقهى 

 ضحى يجاهد عبثًا النتزاع شعاعٍ اد في وّ المقهى خاٍل من الرّ  مع أنّ 

 ر في قصيدٍة عن فتاٍة تأتي لساء. كنت أفكّ من سماء لندن الطّ 

 وتجلس أمام شاعٍر يحاول أن يكتب قصيدةً عن فتاٍة تأتي وتجلسُ 

 اولةواد. وضعت الفتاة كتبها على الطّ أمامه في مقهى خاٍل من الرّ 

 ناعيّ الجلد الصّ ةً من وحقيبتها على األرض ونضت عنها سترةً عنابيّ 

 افتساقطت قطراةٌ من المطر واندفع نهداها القاسيان إلى األمام وارتجّ 

خلف بلوزتها"
58
 . 

دة من لقطات حياته، حيث كان يجلس في مقهى "كوستا" اعر من خالل هذا المقطع لقطة صغيرة ومحدّ يصف الشّ 

قصيدة عن فتاة تأتي وتجلس أمامه في مقهى  ر بقصيدة عن فتاة تأتي وتجلس أمام شاعر يحاول كتابةبهمرسمث، ويفكّ 

من  يًاوجلست أمامه حين كان المقهى خال جاءت الفتاة إذاعر إلى حقيقة، ل تفكير الشّ اد. وفجأة تحوّ وّ خاٍل من الرّ 

 مان )فيد المكان )مقهى "كوستا" بهمرسمث(، والزّ ، فقد ُحدّ رديّ بالعنصر السّ  عريّ ز هذا المقطع الشّ اد. ويتميّ وّ الرّ 

"(. كذلك ناعيّ ة من الجلد الصّ قيقة )"سترة عنابيّ فاصيل الدّ مة والفتاة(، وبعض التّ ات المتكلّ ات )الذّ خصيّ ضحى(، والشّ 

ر في قصيدة فيها اعر بها )فكّ ر الشّ تي فكّ ا، فاألحداث الّ ة، حدثًا خياليًّ ابق، إلى جانب الحادثة الواقعيّ ن المقطع السّ يتضمّ 

اولة اعر بها )"جاءت وجلست إلى الطّ ر الشّ تي فكّ ة الّ ة مطابقة لألحداث الخياليّ أحداث حقيقيّ لت إلى فتاة...( تحوّ 

ة ق في قراءته قد يقودنا إلى دالالت كونيّ عمّ التّ  ة، غير أنّ ه حادثة عابرة وثانويّ أمامي..."(. وقد يبدو هذا المقطع وكأنّ 

 اعر لحظة كتابة القصيدة، بمعنى اختفاء الحدّ وعي عند الشّ الاّل ة عميقة، من بينها اختالط الوعي وة وميتاشعريّ وإنسانيّ 

 تارة، والحلميّ  له بين الحقيقيّ ة الكاملة بتنقّ ع بالحريّ اعر يتمتّ في القصيدة الحديثة، فالشّ  والخياليّ  الفاصل ما بين الحقيقيّ 

تارة أخرى
59
 . 

                                                           
56
 . 8001 ،دياب 
57
 . 8099 ،إسماعيل ؛8001 ،؛ دياب19ص  ،8001 ،، راجع: هديب(8009) عحياة كسرد متقط  فصيل حول ديوان لمزيد من التّ  

 
58

 . 81ص  ،8009 ،ناصر

 
59

اني مشهًدا اعر قبّ ؛ ففي هذه القصيدة يصف لنا الشّ انيّ اعر نزار قبّ لقصيدة "مع جريدة" للشّ  العامّ  رديّ رني هذه القصيدة بالمبنى السّ تذكّ 

دة تماًما رحلت بعدما تركت الجريدة وحي مة، وقد أتت فتاة إلى هذا المقهى، جلست قلياًل، ثمّ ات المتكلّ مقتطفًا من المقهى، حيث كانت تجلس الذّ 

ر ه طوّ هو أنّ ’" كوستا‘ما فعله ناصر في قصيدته "فتاة في مقهى  . إلى أنّ 811ص  ،9ج  ،9111 ،انيمة. راجع القصيدة في: قبّ ات المتكلّ كالذّ 

؛ 1ص  ،8090 ،فصيل حول شعر أمجد ناصر، راجع: بيضونة غير مباشرة. لمزيد من التّ له أبعاًدا ميتاشعريّ ، وحمّ عريّ هذا المشهد الشّ 
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 خالصة:

للّشاعر األردنّي أمجد ناصر، وقد تبيّن من خالل هذه الّدراسة  رصد التّجربة الّشعريّةلقد حاولت من خالل هذا المقال 

المقتضبة أّن القصيدة النّاصريّة ال تستقّر على مالمح معيّنة، فهي دائمة التّنقّل والتّرحال بين األشكال والمضامين 

 واألساليب الّشعريّة، بحثًا عن القصيدة الّتي ترضي الّشاعر وتعبّر عنه بصورة مثلى. 

ُ،ُثمُّ(5575)ُمديح لمقهى آخرل،ُفعيلة،ُوذلكُفيُديوانهُاألوُّ،ُبدأُناصرُبكتابةُقصيدةُالتُّالبناءُالخارجيُُّجانبفمنُ

ذيُيخلوُمنُالوزنُعرُالمنثورُالُّ،ُإلىُكتابةُالشُّ(5585)ُمنذ جلعاد كان يصعد الجبلُ،انيًءُمنُديوانهُالثُّاانتقل،ُابتد

ُلكنُّ ُيوزُّوالقافية، ُالسُّه ُاعُعلىُنظام ُالشُّعريُّلشُّطر ُبذلكُيشبه ُوهو ُالتُّ، ُُفعيليُّعر ُالخارجيُُّجانبمن ُولمُشكله .

،ُلينتقلُ(4002)ُعحياة كسرد متقط  ،ُابعرُفيُديوانهُالسُّ،ُبلُنجدهُيتغيُّاصريةُعندُهذاُالحدُّفُشكلُالقصيدةُالنُّيتوقُّ

ةُواحدةُ،ُعلىُهيئةُكتلةُطباعيُّالخارجيُّتيُتظهر،ُفيُشكلهاُثرُالخاليةُمنُالوزنُوالقافية،ُوالُّإلىُكتابةُقصيدةُالنُّ

ُة.ُة،ُالُمنُأسطرُشعريُّبةُمنُجملُشعريُّمركُّ

ُمنُ ُعريُّالمضامينُالشُُّجهةأما ُناصرُيشكُُّكلُُّنالحظُأنُّفة، ُومختلفةُعنُلُمحطُّديوانُمنُدواوينُأمجد ةُجديدة

حراءُإلىُالمنتقلُمنُالصُُّالبدويُُّرُلناُصدمة،ُيصوُّ(5575)ُمديح لمقهى آخرل،ُابقةُلها؛ُفديوانهُاألوُّةُالسُّالمحطُّ

،ُيشتغلُناصرُبثيمةُالمنفىُ(5585)ُمنذ جلعاد كان يصعد الجبلاني،ُة.ُوفيُديوانهُالثُّالعواصمُوالمدنُاألسمنتيُّ

حق،ُياع،ُالحنين،ُالعزلةُوالوحدة،ُوقدُهيمنتُهذهُالمضامينُعلىُديوانهُالاّلُفهُمنُإحساسُبالضُّوالغربةُوماُتخلُّ

والقبولُُ،،ُتبدأُمساءلةُاالنفصالُعنُالماضي(5581)ُوصول الغرباءابع،ُ.ُوفيُديوانهُالرُّ(5585)ُرعاة العزلة

ُالواقعيُّ ُأمُُّبالمنفىُوالعالم ُدائمةُوليستُعابرة. ُكحالة ُالخامس، ُفيُديوانه ُ(552)ُمن رآك ر  س  ا يتناولُناصرُف،

ةُغبةُوالجسد،ُويصفُلناُتجربةُحسيُّضوعُالرُّقُإلىُمواُألفناهُعندهُمنُقبل،ُفيتطرُّموضوًعاُمغايًراُومختلًفاُعمُّ

غير،ُ،ُيعيدُناصرُصياغةُسيرةُأبيُعبدُهللاُالصُّ(5557)ُمرتقى األنفاسادس،ُة.ُوباالنتقالُإلىُديوانهُالسُّإيروسيُّ

ُ؛عاصرة،ُوهيُتجربةُشعورهُبالخسرانةُمرُعنُتجربةُشعوريُّةُليعبُّاريخيُّآخرُملوكُغرناطة،ُفيستدعيُالحادثةُالتُّ

ُأمُّ ُالسُّا ُفيُديوانه ُ(4002) حياة كسرد متقطعابع، ُناصرُف، ُلنا ُالحاضرةُمقاطعُمختلفةُومتفرُّيسرد قةُمنُحياته

 .متطّرًقاُإلىُتفاصيلُالواقعُاليوميُُّوالماضية

بطابع الجرأة والخروج على األعراف والمسلّمات  ،باإلضافة إلى سمة التّحّول والتّغيّر ،ز القصيدة النّاصريّةوتتميّ 

تيُثرُالُّقصيدةُالنُُّكتابةُالّشكلّي،علىُالمستوىُريّة على المستوى المضمونّي والّشكلّي، ومن مالمح هذه الجرأة  الّشع

.ُ(4002)ُعحياة كسرد متقط  ُفيُديوانهوذلكُُ،ُوالّتيُأطلقُعليهاُاسمُ"قصيدةُالكتلة"،ةتظهرُعلىُشكلُكتلةُطباعيُّ

إّنُالكتابةُوفًقاُلهذاُالّنمطُالّشعرّيُتعّبرُعنُحّدةُكسرُالمسلّماتُوالّتقاليدُالّشعرّيةُالّتيُتلزمُالّشاعرُببحرُعروضّيُ

ُ ُموّحدة. ُالدُّأمُّوقافية ُالمستوى ُعلى ُتطرُّالليُّا ُفقد ُالشُّ، ُالشُّق ُموضوع ُإلى ُالجسديُّاعر ُي عتبرُةهوة مغامرةُُالّذي

ُ.ُفيُالمجتمعُالعربيُُّمةابوهاتُالمحرُّمنُالتُُّةُيعدُّالجسديُّغبةُموضوعُالرُُّأنُّإذُ،ُةشعريُّ

Abstract: 
                                                                                                                                                                             

؛ 1ص  ،8090 ،؛ الوهايبيّ 9ص  ،8090 ،؛ منصور1ص  ،8090 ،؛ بنيس911-911ص  ،8008 ،اد؛ حدّ 890-819ص  ،8008 ،غالي

 . 990-911. ص 8008د ؛ محمّ 811-891. ص 8008 ؛ بومسهوليّ 1. ص 8090؛ يوسف 1. ص 8090سعيد 
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هذه الّدراسة أّن القصيدة النّاصريّة ال تستقّر على مالمح معيّنة، فهي دائمة التّنقّل والتّرحال بين األشكال  تظهر

البناءُُجانبفمنُبصورة مثلى. والمضامين واألساليب الّشعريّة، بحثًا عن القصيدة الّتي ترضي الّشاعر وتعبّر عنه 

 .ُثرقصيدةُالنُّفعرُالمنثورُانتقلُإلىُكتابةُالشُُّفعيلة،ُثمُّ،ُبدأُناصرُبكتابةُقصيدةُالتُّالخارجيُّ

؛ُفديوانهُةُجديدةُومختلفةلُمحطُّديوانُمنُدواوينُأمجدُناصرُيشكُُّكلُُّنالحظُأنُّفة،ُعريُّالمضامينُالشُُّجهةأماُمنُ

ُاألوُّ ُيصوُّ(5575)ُمديح لمقهى آخرل، ُالبدويُّ، ُصدمة ُلنا ُالصُُّر ُمن ُالمنتقل ُإلى ُوالمدنحراء وفيُُ،العواصم

ُالثُّ ُديوانه ُتخلُّ(5585)ُمنذ جلعاد كان يصعد الجبلاني، ُوما ُالمنفىُوالغربة ُبثيمة ُناصر ُيشتغل ُمنُإحساسُ، فه

ُالاّلُبالضُّ ُعلىُديوانه ُالمضامين ُهيمنتُهذه ُوقد ُوالوحدة، ُالعزلة ُالحنين، ُياع، ُوفيُ(5585)ُاة العزلةرعحق، .

كحالةُُوالقبولُبالمنفىُوالعالمُالواقعيُُّ،،ُتبدأُمساءلةُاالنفصالُعنُالماضي(5581)ُوصول الغرباءابع،ُديوانهُالرُّ

غبةُوالجسد،ُإلىُموضوعُالرُّناصرُقُ،ُفيتطرُّ(5552)ُمن رآك ر  س  اُفيُديوانهُالخامس،ُدائمةُوليستُعابرة.ُأمُّ

ُحسيُّ ُتجربة ُويصفُلنا ُالسُّإيروسيُّة ُإلىُديوانه ُوباالنتقال ُة. ُناصرُصياغةُ(5557)ُمرتقى األنفاسادس، ُيعيد ،

ُأبيُعبدُهللاُالصُّ ُالتُّسيرة ُفيستدعيُالحادثة ُآخرُملوكُغرناطة، ُليعبُّاريخيُّغير، ةُمعاصرة،ُرُعنُتجربةُشعوريُّة

مقاطعُمختلفةُيسردُلناُناصرُفُ،(4002)ُحياة كسرد متقطعابع،ُاُفيُديوانهُالسُّوهيُتجربةُشعورهُبالخسران.ُأمُّ

 .متطّرًقاُإلىُتفاصيلُالواقعُاليوميُُّقةُمنُحياتهُالحاضرةُوالماضيةومتفرُّ

بطابع الجرأة والخروج على األعراف والمسلّمات الّشعريّة على المستوى  ،أيًضا ،ز القصيدة النّاصريّةوتتميّ 

تيُتظهرُعلىُشكلُكتلةُثرُالُّقصيدةُالنُُّكتابةُ،بنيويُّالعلىُالمستوىُوّي، ومن مالمح هذه الجرأة، يالبنو المضمونيّ 

ُةطباعيُّ ،ُ ُديوانهوذلك ُ(4002)ُعحياة كسرد متقط  ُفي ُكسرُ. ُحّدة ُعن ُتعّبر ُالّشعرّي ُالّنمط ُلهذا ُوفًقا ُالكتابة إّن

قُ،ُفقدُتطرُّالليُّاُعلىُالمستوىُالدُّأمُّالمسلّماتُوالّتقاليدُالّشعرّيةُالّتيُتلزمُالّشاعرُببحرُعروضّيُوقافيةُموّحدة.ُ

ُالجسديُّاعرُإلىُموضوعُالشُّالشُّ ُفالتُّهوة ُالموضوعُهوُبحدُّطرُّة؛ ُشعريُُّقُإلىُهذا ُةذاتهُمغامرة موضوعُُأنُُّإذ،

ُ.ُفيُالمجتمعُالعربيُُّمةابوهاتُالمحرُّمنُالتُُّةُيعدُّغبةُالجسديُّالرُّ

 المصادرُوالمراجع:

بالل غة العربي ة: ومصادر مراجع  

. ع نالحوار المتمد  ة الخالصة". ثر األوروبيّ "أمجد ناصر وشروط االستجابة لقصيدة النّ . 8009أحمد، عدنان. 

 8010 (1.99.8009.)http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=114267 

(: 8008)خريف وشتاء  91-92. ع عراءالش  ة ألمجد ناصر". تحيّ ’.. مرتقى األنفاس‘. "حول 8008أدونيس. 

 .918ص  

 (.8099)خريف  1. ع نقد جاور".ات التّ ة المنفى وجماليّ . "شعريّ 8099د. إسماعيل، محمّ 

 http://www.alghawoon.com/mag/art.php?id=898 

 .بيروت: دار الفكر الجديد. ةثر العربي  قصيدة الن  . 9111ون، أحمد. بزّ 

 .1(: ص 81.9.8090) 99111. ع أيالر  ني إليه". حيل تدلّ ة الرّ . "أخالقيّ 8090د. حمّ مبنيس، 

 . حيفا: جامعة حيفا.ة. أطروحة دكتوراةة العربي  عري  ة "شعر" والحداثة الش  مجل  . 8001بواردي، بسيليوس. 

 (.8099)خريف  1. ع قدن". عريّ الشّ  صّ . "صيرورة النّ 8099بوسريف، صالح. 

 http://www.alghawoon.com/mag/art.php?id=901 

 . 811-891(: ص 8008)خريف وشتاء  91-92. ع عراءالش   ة". عريّ حلة الشّ . "الرّ 8008بومسهولي، إبراهيم. 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=114267
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. ع الشعراء . "قراءة في شعر أمجد ناصر: الهم الشعري والهم التاريخي".8008(، عبد العزيز. 9بومسهولي )
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 .91-1شر. ص راسات والنّ ة للدّ العربيّ  

ة حفي  سة الص  ة تصدر عن المؤس  ة سياسي  ة عربي  أي: يومي  الر  حراء". . "القصيدة والصّ 8090اس. بيضون، عبّ 
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 . 1-9ثر". ص . "ما هي قصيدة النّ 8001الجنابي، عبد القادر. 

http://www.aub.edu.lb/fas/ampl/Documents/files/conferences/SummerAcademy/J

anabiPaper.pdf 
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 http://www.arabwashingtonian.org/arabic/article.php?issue=16&articleID=345 

(. 98.9.8009. ع األربعاء )األخبار ر كثيًرا".. "أمجد ناصر لم يتغيّ 8009ابن حمزة، حسين. 

 \http://www.al-akhbar.com/ar/node/57056 

  (.89.9.8002. ع الجمعة )األخبار ’".فرعر والسّ طريق الشّ ‘. "أمجد ناصر على 8002ابن حمزة، حسين. 

 http://www.al-akhbar.com/ar/node/104232 

(: 9111) 91/8. فصول ".شكيل البصريّ إلى التّ  غويّ الحديث من اللّ  عريّ . "الخطاب الشّ 9111ابن حميد، رضا. 

 . 909-11ص  
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 (91.1.8098 .)http://www.nizwa.com/articles.php?id=924 
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 11–999. 

 شر. ار البيضاء: دار توبقال للنّ . الدّ ي  ة الحديثة: تحليل نص  ة العربي  عري  الش   .9122داغر، شربل. 
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 http://www.jozoor.net/main/modules.php?name=News&file=article&sid=37 
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ُ

ُ:ُسيرةُذاتّية

د.ُآثارُحاجُيحيىُأنهتُاأللقابُالّثالثةُ)بكالوريوس،ُماجستيرُودكتوراة(ُبامتيازُفيُموضوعُاللّغةُالعربّيةُوآدابهاُ

إيالن،ُوقدُتناولتُفيُأطروحةُالّدكتوراةُدراسةُالّصورةُالّشعرّيةُعندُكّلُمنُالّشاعرينُالحديثين:ُ-منُجامعةُبار

ُلقبُ" ُمنحها ُتّم ُناصر. ُدرويشُوأمجد ُكماُمحمود ُاإلنسانّية، ُالعلوم ُكلّية ُمكتبُعميد ُقبل ُمن ُالمتفّوقة" الّطالبة

وحصلتُعلىُمنحةُرئيسُالجامعةُلطاّلبُاللّقبُالّثالثُالمتفّوقين.ُعملتُفيُمجالُالّتدريسُفيُالمرحلةُالّثانوّية،ُ

ّعالُفيُالعملُالتطّوعّيُبيرل.ُلهاُدورُف-وتعملُاآلنُمحاضرةُومرشدةُتربوّيةُفيُكلّيةُإعدادُالمعلّمينُالعربُبيت

ُ ُعضو ُفهي ُواألدبّي، ُالّثقافّي ُالمجتمعّي، ُلألدباءُفّعال ُالكرمل ُاّتحاد ُفي ُوعضو ُالّطيبة، ُفي ُاألدبّي ُالمنتدى في

ُالفلسطينّيين.ُُ

http://penatlas.org/online/index.php?option=com_content&task=view&id=206&Itemi%09d=16
http://penatlas.org/online/index.php?option=com_content&task=view&id=206&Itemi%09d=16
http://www.lettre-ulysses-award.org/jury04/bio_nasser.html
http://www.qlrs.com/contributor.asp?id=Amjad%20Nasser

