شعر أمجد ناصر :سمات أساسيّة ومسيرة التّح ّوالت ال ّشعريّة
مدخل:
يُعتبُر ُال ّ
شعرُّية ُالعربُّيةُ ،وتتمُّيز ُأشعارهُ
ساحة ُال ُّ
شاعر ُأمجد ُناصر ُ(ُ )-5511من ُأبرز ُكُّتاب ُقصيدة ُالُّنثر ُفي ُال ُّ
شعرُّيةُ
شعرُّية ُوخروجهاُعلىُاألعرافُوالمسُلّماتُال ُّ
بالجرأةُوالمغامرة ُوال ّتم ّردُ،وهذاُماُنلمسهُفيُتف ُّردُتجربتهُال ُّ
شكليُّ ُوالمضمونيُّ ُعلىُحدُ ُسواءُ.هذاُباإلضافةُإلىُأنّ ُأشعارهُتتميّزُبطابعُال ّتحوّ لُالمستمرّ ُفيُ
علىُالمستوىُال ُّ
اللّغةُ،األشكالُوالمضامينُال ّ
شعريّةُ ُ.
شاعرُأمجدُناصرُ،منذُبدايتهاُمعُ
شعرُّيةُعندُال ُّ
صصُهذاُالمقال ُفيُتل ُّمسُمالمحُالُّتجربةُال ُّ
انطال ًقاُمنُهناُ،يتخ ُّ
ُالالحقة ُحُّتى ُديوانهُ
ديوان ُمديح لمقهى آخر ُ(ُ ،)9191والوقوف ُعلى ُمواضع ُالُّتحوُّالت ُاُلّتي ُالحت ُفي ُدواوينه ُّ
شعرُّيةُالتيُطرأتُعلىُ
األخيرُحياة كسرد متقطع (ُ.)4002وسعيًاُلذلكُسوفُيصفُالمقال ُمجموعةُالُّتغُّيراتُال ُّ
شعرُّيةُ .
شاعرُوعلىُمضامينهاُال ُّ
شكلُالخارجيُُّللقصيدةُعندُال ُّ
ال ُّ
وقد تبيّن لي من خالل ال ّدراسة ّ
أن البحث في التّجربة ال ّشعريّة عند ال ّشاعر أمجد ناصر يكاد يكون غائبًا عن ال ّساحة
النّقديّة العربيّة واألجنبيّة على حد سواء؛ فمجمل ما ُكتب عن ال ّشاعر وعن أشعاره ال يتع ّدى عشرات المقاالت الّتي
ّ
والمجالت وال ّشبكة العنكبوتيّة ،وال يوجد هنالك كتاب نقد ّ
نُشرت في ال ّ
ي واحد يتناول التّجربة ال ّشعريّة
صحف
النّاصريّة ،وهذه المقاالت تتناول ،على األغلب ،التّجربة ال ّشعريّة عند ناصر بشكل عا ّم ،دون الغوص والتّع ّمق في
تحليل النّصوص ال ّشعريّة ،ومحاولة الكشف عن مميّزاتها الفنيّة.

القصيدة النّاصريّة -سمات أساسيّة:
يعتبر أمجد ناصر من أبرز كتّاب قصيدة النّثر في ال ّساحة ال ّشعريّة العربيّة ،فقد اعتبره ال ّشاعر محمود درويش
( )8002-9199أحد أبرز الّذين أعطوا قصيدة النّثر العربيّة شرعيّة جماليّة .1ويتميّز ال ّشاعر أمجد ناصر بالجرأة
والمغامرة على المستوى ال ّشعر ّ
ي ،وهذا ما نلمسه في تف ّرد تجربته ال ّشعريّة وخروجها على األعراف والمسلّمات
ال ّشعريّة على المستوى ال ّشكل ّي والمضمون ّي على حد سواء .2فهو شاعر ثائر ومتم ّرد "يجنح كثيرً ا إلى المغامرة
 1راجع الحلقة المس ّجلة مع ال ّشاعر في برنامج "نلتقي مع بروين" على قناة أبو ظبي :ناصر (.8001 ،)9
2
ّ
شعرُّيةُ،وذلكُحينُ
شاعرُذهبُإلىُأبعدُماُيكونُفيُمغامرتهُال ُ
شعريُُّ،أذكرُأنُُّال ُّ
شاعرُ،علىُالمستوىُالبنائيُُّال ُّ
ُومنُالمواقفُالجريئةُلل ُّ
كتبُعلىُشكلُقصيدةُالُّنثرُاُلّتيُتظهرُعلىُشكلُكتلةُطباعُّيةُفيُديوانهُاألخيرُحياة كسرد متقطع ُ(ُ.)4002أ ُّماُعلىُالمستوىُال ُّدالليُُّ،
ً
شاعرُإلىُموضوعُقُلّ
شهوةُالجسدُّية؛ُفالُّتط ُّرقُإلىُهذاُالموضوعُهوُبح ُّدُ
شعرُالعربيُُّ،وهوُموضوعُال ُّ
ماُنجدُلهُمثيال ُفيُال ُّ
فقدُتط ُّرقُال ُّ
ذاتهُمغامرةُشعرُّيةُ،ذلكُأنُّ ُموضوعُال ُّرغبةُالجسدُّيةُيع ُّد ُمنُالُّتابوهاتُالمح ُّرمة ُفيُالمجتمعُالعربيُُّ.وشعراءُقصيدةُالُّنثرُ،عمومًاُ،بماُ
شعرُ ،وعليه ُفإنُّ ُموضوع ُ"اإليروتيكا"ُ
ل ُمقاييس ُالُّتقليدُّية ُفي ُال ُّ
ُالثورة ُعلى ُك ُّ
شعرُّيةُ ،يسعون ُإلى ُّ
هم ُحالة ُمتق ُّدمة ُفي ُتجربة ُالحداثة ُال ُّ
ّ
ً
واالحتفالُبالجسدُ،ش ُّكلُفيُتجاربهمُتجسيداُلمعطىُالحرُّيةُواالنعتاقُمنُأسسُالُتقليدُّيةُ.راجعُ:جلعادُ ،4004ُ،صُُ.581-571وفيُهذاُ
سيدُإنُّ ُطابعيُالُّتم ُّردُواالنشقاقُقدُمُّيزاُشعرُناصرُوسيرةُحياتهُأي ً
ضاُ،فقدُق ُّررُناصرُاالنفصالُعنُمحيطهُ
المجالُيقولُالكاتبُناظمُال ُّ
ً
سس ُهوُّيته ُكما ُيشتهيهاُ ،ال ُكما ُتنشأ ُمن ُموروثات ُوتقاطعاتُ
ُجديداُ ،وهو ُبذلك ُكان ُيؤ ُّ
القبليُّ ُمتخُلّيًا ُعن ُاسمه ُوصان ًعا ُلنفسه ُاسمًا
ً
ومصادفات"ُ.هكذاُإذاُ،يمكنناُأنُنبدأُقراءةُشعرُأمجدُناصرُبوصفهُانشقا ًقاُ.انشقا ًقاُبدأُبالبيئةُاألولىُواألهلُوالعشيرةُ،لينتهيُانشقا ًقاُعنُ
ّ
هتُليناُالطيبيُقصيدةُناصرُبالقصيدةُاليتيمةُ،
ُ
سيدُ ،4050ُ ،صُُ.1منُجهتهاُ،شُّب
الوطنُنفسهُبالمعنىُاالغترابيُّ ُللمصطلح"ُ.راجعُ:ال ُّ
ّ
شعرُّيةُ،قصيدةُناصرُ"تمتلىءُبالقراءاتُوثقافاتهاُ،لكُنهاُعندماُتكتبُتنسفُمنُذاكرتهاُ
مشيرةُإلىُانفصالُالقصيدةُالُّناصرُّيةُعنُالُّتبعُّيةُال ُّ
احتشاداتهاُوالُتعودُسوىُبنتُمخلصةُلمخيِّلةُأولىُتتجدَّدُباستمرار"ُ.راجعُ:الطيبيُ.4055ُ،راجعُ،أيضًاُ:فركوحُ،4050ُ،صُُ ُ.2
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وارتياد المجهول ليظهر بصورة يق ّدمها للقارئ طازجة وتخ ّ
صه دون سواه" .3ومن أبرز ال ّدالالت الّتي تعكسها تجربة
ناصر ال ّشعريّة داللة التّرحال والمنافي ،وما يتولّد عنهما من شعور بالوحدة والعزلة والحنين ،ال ّشيء الّذي انعكس من
تجربة ترحاله بين المدن المختلفة؛ من هنا ،لُقّب ال ّشاعر ب"شاعر التّرحال والمنافي" ،و"شاعر المدن األخرى"،4
و"ال ّسندباد البر ّ
ي" .5وهو بذلك قد صبغ تجربته ال ّشعريّة بالطّابع ال ّذات ّي ،فبال ّرغم من انخراطه في العمل ال ّسياس ّي
واالجتماع ّيّ ،إال أنّه لم يلجأ إلى تطعيم قصائده بالمفردات وال ّشعارات األيديولوجيّة ال ّسياسيّة والقوميّة وبالقضايا
الكبرى ،بل عبّر من خالل شعره عن التّجارب اليوميّة ال ّذاتيّة الّتي يمرّ بها ،6وبذلك تش ّكل تجربة أمجد ناصر ،إلى
جانب تجارب شعريّة أخرى ،كتجربة :عبّاس بيضون ( )-9191وبول شاؤول ( )-9199وسركون بولص (-9199
 )8009ووديع سعادة ( )-9192وب ّسام ح ّجار ( )8001-9111وغيرها ،تش ّكل هذه التّجارب منعطفًا في الحداثة
ً
حامال أمانة قلبه ولغته وذاكرته ومنابعه
ال ّشعريّة العربيّة يتّجه نحو ال ّذات ّي ،اليوم ّي والتّفصيل ّي ،فقد بات ال ّشاعر
ً
"حامال أمانة صوته" .7وقد أسقطت هذه التّجارب من حسابها تلك
وتناقضاته وهواجسه ويوميّاته وهشاشاته ،باختصار
النّبرة العالية المألوفة في شعر ال ّستينيّات وال ّسبعينيّات ،8وتو ّجهت إلى مالحقة التّفاصيل اليوميّة واألشياء العاديّة،
واالعتناء بذكر األمكنة ،والتّشديد على المكان الّذي يولّد القصيدة.9
صدرت لل ّشاعر سبعة دواوين شعريّة ،هي على التّوالي :مديح لمقهى آخر ( ،)9191منذ جلعاد كان يصعد الجبل
سر من رآك ( ،)9119مرتقى األنفاس ( )9119وحياة
( ،)9129رعاة العزلة ( ،)9129وصول الغرباء (ُ ،)9121
كسرد متقطع ( .)8009كذلك صدرت لل ّشاعر أعمال نثريّة متع ّددة ،تض ّمنت :كتبًا

10

ومقاالت وخواطر ،عبّر من

خاللها عن أفكاره وآرائه تجاه القضايا الثّقافيّة ،االجتماعيّة وال ّسياسيّة المحيطة به .تُرجمت أعماله ال ّشعريّة إلى أكثر
من لغة ،وقد صدرت له مختارات شعريّة مترجمة إلى الفرنسيّة بعنوان معراج العاشق ،كما وتُرجمت مجموعة
 3الحميدين ،8001 ،راجع ،أيضًا :ذياب  ،8008ص .921-929
 4الوكيل.8090 ،
 5بيضون ،8008 ،ص .91-1
ّ
ّ
ّ
 6وبخصوص ذلك يقول ال ّشاعر إن انتماءه السياس ّي اليساري لم يفرض ذاته على قصائده ،فوجوده في بيروت "راوح بين مكانين يبدوان
الفكهاني’ وشعريًّا في ‘الحمرا’ .األ ّول معقل ‘الثّورة الفلسطينيّة’ والثّاني مسرح الكتابة ،وال ّسجالت ال ّسياسيّة
متناقضين :سياسيًّا في ‘
ّ
وال ّشعريّة المناوئة الّتي تدور على طاوالت مقاهي الرّ صيف (الومبي ،المودكا ،اإلكسبرس) وتلتقطها صحيفتا النهاروالسفير القريبتان مكانيًّا
ً
أصال ،بهذا التّناقض .فقد أخذت
وثقافيًّا من هذا ال ّسجال .ولن يكون هذا االنشطار بين جهتين ،تظهران متناقضتين ،شقيًّا لي ألنّني لن أشعر،
أقتنع ّ
أن يساريّة ال ّشاعر (أو أيَا كان انتماؤه ال ّسياس ّي) ال ينبغي أن ترفعهما القصيدة عل ًما وشعارًا .فبإمكانك أن تكون يساريًّا وتكتب شع ًرا
خاليًا من اآلثار الظّاهرة لهذا االنتماء" .راجع :ناصر ( ،8008 ،)8ص 802-911؛ يوسف،8099 ،
 7أبو ه ّواش ،8008 ،ص  .991-991راجع أيضًا :ابن الوليد ،8008 ،ص .899-899
 8لمزيد من التّفصيل حول مميّزات ال ّشعريّة العربيّة في ال ّسبعينيّات وموقع القصيدة النّاصريّة منها ،راجع :القرني ،8008 ،ص 821-892؛
الحديديّ  ،8008 ،ص .919-911
 9صالح ،9111 ،ص .81-1
 10ومن األعمال النّثريّة الّتي صدرت لل ّشاعر أذكر كتبه األربعة في أدب ال ّرحلة ،هي على التّوالي :خبط األجنحة :سيرة المدن والمقاهي
والرحيل ( ،)9111تحت أكثر من سماء :رحالت إلى اليمن ،لبنان ،عمان ،سورية ،المغرب وكندا ( ،)8008الخروج من ليوا :يليه في ديار
الشحوح ( )8090ورحلة في بالد مركيز( .)8098يصف ناصر من خالل هذه الكتب تجاربه في بالد ودول مختلفة انتقل إليها في حياته،
وهو بذلك يق ّدم للقارئ خالصات ارتحاالته بين مختلف البلدان والثّقافات والحضارات وال ّشخصيّات والفنون والمعارف واألحداث والبيئات.
وقد اتّبع ناصر منهج أدب ال ّرحالت المتعارف عليه في موروثنا العرب ّي القديم ،لكنّه ق ّدم هذا األدب بشكل جديد ،وذلك من خالل لغته الفنيّة
الّتي تتميّز بشاعريّتها ،باإلضافة إلى براعة الوصف ال ّدقيق لتفاصيل الحياة اليوميّة .راجع :ناصر9111 ،؛ ناصر (8008 ،)9؛ ناصر (،)8
8090؛ ناصر .8098 ،لمزيد من التّفصيل حول أدب ال ّرحلة عند ناصر ،راجع :ال ّ
صكر ،8090 ،ص  .1كذلك صدر له كتاب يحمل عنوان
طريق الشعر والسفر ( ،)8002وقد تح ّدث فيه عن تجربته ال ّشعريّة والطّرق الّتي سلكها في مسيرته ال ّشعريّة .راجع :ناصر .8002 ،كما
وصدرت له رواية تحمل عنوان حيث ال تسقط األمطار ( ،)8090وقد اعتبر ناصر هذه التّجربة ال ّروائيّة نوعًا من التّوسيع في إطار التّعبير.
أن هذه ال ّرواية ذات طبيعة سيريّة ،أي أنّها تنحو نحو ال ّسيرة ّ
وائيّ ،
الذاتيّة ،وذلك ألنّها تتض ّمن
ورأى بعض النّقاد الّذين تناولوا هذا العمل ال ّر ّ
مالمح من سيرة ناصر .راجع :ناصر ( .8090 ،)9راجع الحلقة المسجّ لة مع ال ّشاعر في برنامج "عالمات استفهام" على قناة anb-
:tvناصر.8099 ،
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شعريّة إلى اإليطالية بعنوان وردة الدانتيال السوداء ،باإلضافة إلى ترجمة مجموعته ال ّشعريّة مرتقى األنفاس إلى
اللّغة اإلسبانيّة ،ومؤ ّخرً ا صدرت مختارات من أشعاره باللّغة االنجليزيّة في كتاب يحمل عنوان راعي العزلة عن
منشورات بانيبال بوكس ( )Banipal Booksاللّندنيّة.11
وقد تأثّر ال ّشاعر بمصادر مختلفة استم ّد منها معجمه وأسلوبه ال ّشعر ّ
ي ،ففي البداية ،عندما عاش ال ّشاعر حياة البداوة،
تأثّر بالمفردات البدويّة وبال ّشعر البدو ّ
ي ،وقد ص ّرح في أكثر من موقع واحد أنّه متأثّر من الماضي ،أي من تاريخ أهله
ضح ّ
وأسالفه كبدو ،أكثر من تأثّره بحاضره المدن ّي ،وو ّ
أن ترحاله بين المدن المختلفة ،وترحال قصيدته بين األنماط
التّعبيريّة المختلفة ،ما هو إال إرث ورثه من حياة البداوة ،وقد أطلق على هذا اإلرث اسم "جينات ال ّسفر القديمة".12
كما وتأثّر ال ّشاعر بالمدرسة العراقيّة في حركة ال ّشعر الح ّر ،وعلى رأسها :بدر شاكر ال ّسيّاب ()9119-9181
وسعدي يوسف ( ،)-9119وتأثّر ،فيما بعد ،بر ّواد قصيدة النّثر ،أمثال أنسي الحا ّج ( )8099-9119ومح ّمد الماغوط
( ،13)8001-9119باإلضافة إلى ذلك تح ّدث ال ّشاعر في أحد الحوارات الّتي أجريت معه عن تأثّره باألعمال األجنبيّة
الّتي ت ّمت ترجمتها إلى اللّغة العربيّة ،ومن بين األسماء األجنبيّة الّتي تأثّر ال ّشاعر بها ،أذكر :سان جون بيرس
( ،)Saint John Perse 1887-1975يانيسريتسوس ( )YannisRitsos 1909-1990وقسطنطين كفافيس
(.14)ConstantinCavafy 1863-1933
ّ
إن متابعة خيط سير تجربة أمجد ناصر تكشف لنا عن سمة بارزة تتميّز بها هذه التّجربة ،أال وهي سمة التّحوّ ل
المستم ّر الّذي نلمسه في دواوينه ال ّشعريّة .15ويبدو ّ
أن ترحاله بين المدن المختلفة قد ترك آثاره على أعماله ال ّشعريّة،
وال يقتصر هذا األثر على استحضار المكان في شعره ،بل نالحظ ،أيضً اّ ،
أن شعره عبارة عن ارتحال مستمرّ في
اللّغة ،األشكال والمضامين .16وفي هذا المجال يقول النّاقد سامر أبو ه ّواش ّ
إن ما فعله ناصر على قرابة الرّ بع قرن،

11
Banipal, 2002.
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
 12ناصر .8001 ،وبخصوص هذا يقول الشاعر ّ
إن "مفردات العالم الذي نعيشه ال تكفي للتعبير عنا .صحيح أننا نعيش في أزمنة حداثة تقنيّة،
لكنّها غير كافية على ما يبدو لفهم أنفسنا .فنحن لسنا أبناء اللّحظة ال ّراهنة فقط ،بل أبناء الماضي أيضًا [ ]...أشعر بفقر مفردات الحياة اليوميّة
الّتي نعيشها ،أو عجزها عن وصف ما أرغب في وصفه .وبما أنّني متح ّدر من أصول بدويّة ،وبما أنّني عشت جانبًا من تلك الحياة ولو على
صعيد الثّقافة وال ّسلوك والموقف من العالم فقد حضرت في قصيدتي مفردات من تلك الحياة" .راجع :ناصر ،8090 ،ص  .8وفي موقع آخر
يقول ال ّشاعر ّ
إن الخلفيّة لكتابة القصيدة لديه قد تش ّكلت من ع ّدة عوامل ،وهي :خزائن ذاكرة ج ّدته ،قصائد المنهاج المدرس ّي ،تالوات القرآن
وأخيرًا ،جفاف المحيط وصرامته .فهذه العوامل هي "الّتي ش ّكلت الخلفيّة البعيدة لغواية الكلمات ،الهرب إلى العالم المتخيّل الّذي تقيمه".
راجع :ناصر ( ،8008 ،)8ص .911
 13وفي هذا المجال يقول ال ّشاعر إنّه تأثّر بشعراء قصيدة النّثر أمثال الحا ّج والماغوط ،في مراحل متق ّدمة من مسيرته ال ّشعريّة ،غير أنّه تأثّر
في بداياته ال ّشعريّة بال ّشاعرين سعدي يوسف وال ّسياب" .بعدما عرفت ال ّسياب ،وهو مدرستي ال ّشعريّة األولى ،كنت أمام شعر سعدي يوسف.
والحقيقة أنا أدين بثقافتي وبمعرفتي ال ّشعريّة المتواضعة إلى المدرسة العراقيّة في ال ّشعر" .راجع :ناصر (8098 ،)9؛ يوسف.8099 ،
14
وعنُتأثرهُباألعمالُاألجنبُّيةُالمترجمةُإلىُالعربُّيةُ،يقولُأمجدُناصر"ُ:جيلناُكانُاألكثرُعرضةُللُّترجماتُبصرفُالُّنظرُعنُجودتهاُ
ُّ
ُ
ً
لتُعندناُإلىُأصولُ.لنأخذُمثال ُسانُجونُبيرسُأدونيسُأوُريتسوسُوكفافيُ
أوُأمانتهاُلألصولُ.الُّترجماتُ،بحسبُعُّباسُبيضونُ،تحوُّ
ُالثالثةُ
ُأثرت ُعلى ُجيل ُكامل ُطبعت ُبشعر ُولغة ُمترجميهاُ .هذه ُاألسماء ُاألجنبُّية ُّ
سعدي ُيوسفُ .تبُّين ُلنا ُالحًُقا ُأنُّ ُهذه ُالُّترجمات ُاُلّتي ُّ
ً
وماُتالهُقليال"ُ.راجعُ:ناصرُ.4005ُ،راجعُ،أيضًاُ:زقطانُ،4004ُ،صُُ ُ.554-581
سبعينيُُّ
شعريُُّال ُّ
حضرتُبقوُّةُفيُالُّنصُُّال ُّ

 15وفي هذا المجال يقول ناصر ّ
إن النّقد األدب ّي يرى في بعض أعماله نزعة تجريبيّة ال تستقر على حال ،وهذا التّجريب يؤ ّدي إلى التّجديد
ّ
ّ
ّ
ّ
وإلى التّغيّر في أساليب الكتابة ،ورؤيتها إلى ذاتها والعالم ،والبحث عن المعاني المراوغة عبر طرق غير مألوفة .ولكنه يؤكد أن التجريب
لديه غير متع ّمد وغير مقصود لذاته ،فيقول" :األمر بك ّل بساطة ،أنّني ال أجرّ ب من أجل أن أج ّرب .أي ّ
أن الوجهة العا ّمة ألعمالي ال تصدر
صد ،وتقريبًا من غير بيان نظر ّ
من هذه المنطقة عن سبق إصرار وتر ّ
ي سابق على الكتابة [ ]...هذا ال يصدر عندي ،على األغلب ،من وعي
نظر ّ
ي مسبق ،بل من انحراف عن ‘مسار العمل’ أو من ‘خطأ’ في الكتابة ،أو ،بكل بساطة ،من جهل" .راجع :ناصر ،8002 ،ص .11-11
 16وفي كتابه طريق الشعر والسفر ( ،)8002تطرق ال ّشاعر أمجد ناصر إلى العالقة بين ال ّشعر وال ّسفر ودور المدن الّتي انتقل إليها منذ أن
ترك قبيلته وقريته البدويّة في تشكيل التّح ّوالت ال ّشعريّة الّتي طرأت على قصيدته .راجع :ناصر  ،8002ص .91-99
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هو ال ّذهاب بقصيدته ك ّل م ّرة ،ومع ك ّل تجربة ،من منعطف إلى آخر ،باحثًا ،منقّبًا ومستكشفًا ،من غير ركون أو
استكانة إلى منجز ما؛ من هنا ،نجد عنده النّفس الغنائ ّي ،ونجد لديه النّفس األسطور ّ
ي أحيانًا ،نجده مدينيًّا أحيانًا ،وفي
أحيان أخرى بريًّا ،نجده يوميًّا وواقعيًّا أحيانًا ،ونجده مرميًّا في أقصى التّخييل في أحيان أخرى ،نجد إذن ،وكما يليق
بتجربة شعريّة مشغولة بتطوير نفسها ،العناصر المتن ّوعة والكثيفة الّتي ال تستق ّر على مصدر أو مناخ ،وبذلك ّ
فإن
تجربته مهجوسة دائ ًما بفكرة النّقصان ،ال االكتمال ،فهو يدرك ّ
أن ال ّشعر موضوع شغل وحفر دائمين ،ليس في اللّغة
وتقنيّات التّعبير فحسب ،بل في ال ّذات واألمكنة القريبة والبعيدةّ .17
إن التّغيّر الّذي طرأ على القصيدة عند أمجد ناصر
يمثّل نموذ ًجا لتح ّوالت القصيدة العربيّة في فترة سنوات ال ّسبعينيّات من القرن الماضي" ،فهو يلتقط دبيب التّغيّر في
ال ّشكل ال ّشعر ّ
ي واالنشغاالت الّتي ينجدل منها ذلك ال ّشعر ،وانزياحات ال ّذائقة ،واأله ّم من ذلك كلّه أنّه ينعطف باتّجاه
التّص ّورات النّظريّة لمعنى ال ّشعر وضرورته في مرحلة يمكن القول إنّها نسفت الكثير من المفاهيم ال ّسائدة حول ال ّشعر
وال ّشعريّة".18وعلى ال ّرغم من التّح ّول المستم ّر للقصيدة النّاصريّةّ ،إال أنّنا نجد هنالك خيطًا واحدًا يوحّ د جميع
التّجارب ال ّشعريّة لدى ال ّشاعر ،هذا الخيط هو خيط البداوة ،أو النّبرة البدويّة الّتي نلمسها في قصائده.19
انطالقًا من هنا ،يتخ ّ
صص هذا المقال في تل ّمس مالمح التّجربة ال ّشعريّة عند ال ّشاعر أمجد ناصر ،وسعيًا لذلك سوف
أتط ّرق في ال ّسطور القادمة إلى التّغيّرات ال ّشعريّة الّتي طرأت على ال ّشكل الخارج ّي للقصيدة عند ال ّشاعر وعلى
مضامينها ال ّشعريّة.

مبنى القصيدة:
ّ
إن التّغيّر األ ّول الّذي طرأ على القصيدة النّاصريّة نالحظه على المستوى ال ّشكل ّي الخارج ّي للقصيدة ،فقد مرّ ت هذه
القصيدة بثالث مراحل مختلفة :ابتدا ًء من مبنى قصيدة ال ّتفعيلة أو ال ّشعر الح ّر ،مرو ًرا بال ّشعر المنثور ،ث ّم قصيدة
البنائي،
النّثر .وفي ال ّسطور القادمة سوف أتط ّرق إلى المراحل الثّالث الّتي م ّرت بها القصيدة النّاصريّة على المستوى
ّ
وسوف أمثّل ك ّل مرحلة من هذه المراحل بواسطة قصيدة نموذجيّة.
ّ
إن المحطّة األولى الّتي م ّر بها ال ّشكل الخارج ّي للقصيدة النّاصريّة هي محطّة قصيدة التّفعيلة أو ال ّشعر الحرّ  .فقد كتب
ال ّشاعر معظم قصائده في ديوانه األ ّول ،مديح لمقهى آخر ( ،)9191على غرار قصيدة التّفعيلة .ولتمثيل ذلك أذكر
المقطع التّالي من قصيدة "ال ّشافعي" من ديوان مديح لمقهى آخر ( ،)9191وفيها يقول:
"راكين هبًّت على فرعه
غصن من النّار
مثل
ٍ
ُ
الحامالت
نادتهُ ‘نسوانها’
مالبسهُ ال ّدامية.

 17أبو ه ّواش ،8008 ،ص  .991-991راجع ،أيضً ا :ابن حمزة8009 ،؛ بوسريف.8099 ،
 18صالح .8001 ،لمزيد من التّفصيل حول قضيّة التّحوّ ل والتّغيّر في شعر أمجد ناصر ،راجع :ابن حمزة.8002 ،
 19وفي هذا المجال يقول ال ّشاعر ّ
إن البداوة هي الّتي فتحت آفاقه على أشياء كثيرة الحقًا ،لكنّها ظلّت الجذر المؤ ّسس لكثير من ال ّ
صور
والتّداعيات؛ فبال ّرغم من أنّه قد غادر المرحلة األولى ،وانتقل إلى مراحل متع ّددة ومختلفةّ ،إال ّ
أن هنالك تيّا ًرا سريًّا خفيًّا في كلّ أعماله ،هذا
التّيار هو تيّار الماضي .راجع :ناصر .8001 ،من جانبه ،يذكر الكاتب ناظم ال ّسيّد ّ
أن شعر أمجد ناصر يقودنا إلى تلك ال ّ
صحراء المخفيّة
تحت الجلد ،فمفرداته ال ّشعريّة تحيل إلى المكان األ ّول " .بقدر ما كان أمجد ناصر ينش ّ
ق عن المكان ،كان يحتفظ من ذلك المكان بلغته".
راجع :ال ّسيّد ،8090 ،ص  .1راجع ،أيضًا :شرف ال ّدين.8099 ،

4

يا عريس
ب،
أنتَ يا زينَ ال ّشبا ِ
عُليّةَ ال ّدار
يا قمر ما غاب عن بير الكرم
وال خال الحجار.
اآلن تأتي مثقّ ًال بالثّلج والنّوار".20
يقوم هذا المقطع ال ّشعر ّ
ي على نظام ال ّسطر الواحد ،وتتو ّزع األسطر ال ّشعريّة في هذا المقطع على غير نظام مح ّدد
وثابت ،فيطول ال ّسطر ،تارةً ،ويقصر ،تارةً أخرى .كما ويقوم هذا المقطع ال ّشعر ّ
وزن مر ّكب ،إذ يت ّم
ي على نظام
ٍ
مزج أكثر من تفعيلة واحدة داخل المقطع ال ّشعر ّ
ي ،والتّفعيالت المتك ّررة داخل هذا المقطع هي" :مستفعلن"
ّ
وتتوزع هذه التّفعيالت بشك ٍل غير متسا ٍو ،فعدد التّفعيالت في األسطر ال ّسابقة يتراوح ما بين تفعيلة واحدة
و"فاعلن"،
إلى خمس تفعيالت في ك ّل سطر .ويأتي التّقطيع العروض ّي للمقطع ال ّسابق على النّحو التّالي:
"مستفعلن فاعلن فاعلن
فاعلن فاعلن فا
مستفعلن فاعلن فاعلن م
مفاعلتن فاعلن
فاعلن
فاعلن مستفعلن م
مستفعلن فا
فاعلن مستفعالن فاعلن
فعول فاعلن
مستفعلن فاعلن فعولن فاعلن فعو"
وبالنّظر إلى نظام التّقفية المتّبع في المقطع ال ّسابق ،نالحظ ّ
أن هذا النّظام غير ثابت ،لكنّنا نالحظ اشتراك بعض
األسطر ال ّشعرية بالقافية المتك ّونة من األحرف ألف وراء ،والّتي تنتهي بحرف ال ّرو ّ
ي ال ّراء ،وهذه األسطر هي" :مثل
غصن من النّار"" ،عليّة ال ّدار"" ،وال خال الحجار"" ،اآلن تأتي مثقّ ًال بالثّلج والنّوار" .باإلضافة إلى الموسيقى
الموسيقي للمقطع ال ّسابق على المستوى ال ّداخل ّي ،وتتحقّق هذه
الخارجيّة الّتي تتحقّق من الوزن والقافية ،نالحظ األثر
ّ
الموسيقى ال ّداخليّة من خالل التّكرار اللّفظ ّي والحرف ّي ،كتكرار أداة النّداء "يا" ،وتكرار حروف الم ّد الطّويلة في
الكلمات" :النّ ّوار"" ،ال ّدار"" ،خال"" ،الحجار"" ،غاب"" ،ال ّشباب"" ،ال ّدامية"" ،نادته"" ،نسوانها"" ،الحامالت"،
"راكين"" ،النّار" .باإلضافة إلى تكرار حروف الميم والنّون ّ
والالم في كثير من األلفاظ الموظّفة في هذا المقطع .ومن
المالحظ ّ
أن الحروف المتك ّررة في هذا المقطع ال ّشعري تنتمي إلى فئة الحروف "يرملون" ،وهذه الفئة هي فئة حروف
اللّين ،الّتي تأتي منسجمة مع المضامين الّتي تعبّر عن المشاعر ،إذ نلمس بها نوعًا من اللّيونة وال ّرقّة ،وذلك بخالف
 20ناصر ،8008 ،ص .11
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حروف ال ّش ّد "قطب جد" الّتي تنسجم غالبًا مع حالة االنفعال القو ّ
ي عند ال ّذات ال ّشاعرة .وهذا ما الحظناه في المقطع
ال ّسابق ،فالمشاعر الّتي ينقلها لنا هذا المقطع تتميّز بال ّرقة واللّيونة (باستثناء أ ّول سطرين) ،واأللفاظ المستخدمة،
كذلك ،تأتي منسجمة مع هذه المشاعر (نادته ،نسوانها ،الحامالت ،قمر ،بير الكرم ،إلخ) ،كذلك فإن الحروف الطّاغية
على هذا المقطع ال ّشعري تنتمي إلى فئة حروف اللّين.
ومن المميّزات الخارجيّة األساسيّة لل ّشعر الح ّر ،والّتي تتحقّق في هذا القصيدة ،ميّزة الوحدة العضويّة؛ فالقصيدة
افعي؛ ففي
مترابطة عضويًّا ،تنمو نم ًّوا عضويًّا إلى أن تنقل للقارئ داللة ال ّشخص الّذي يتح ّدث عنه ال ّشاعر ،وهو ال ّش ّ
البداية ينقل لنا ال ّشاعر بعض صفات هذا ال ّشخص ،بحيث يجعلنا متلهّفين لمعرفته ،ث ّم يص ّرح آخر المقطع األوّ ل باسم
ال ّشخصيّة الّتي وصفها من قبل "إنّه ال ّشافع ّي" .وفي المقاطع التّالية يتناول ال ّشاعر دالالت أخرى متعلّقة بال ّشخصيّة
األساسيّة الّتي تدور حولها القصيدة ،وهي شخصيّة ال ّشافع ّي ،إلى أن يصل ال ّشاعر إلى المقطع األخير فيخاطب هذه
ال ّشخصيّة ً
قائال:
"سيّدي
أيّها ال ّشافع ّي
ك
إذا غادرتني يدا َ
وغادرتني نخلةً لل ّسما ِء،
فما زال جلعا ُد
ير الجنوب
أر ً
ضا لطّ ِ
ُ
زلت أعرفُ
وما
أسما َء هذي القرى".21
ويتّضح م ّما تق ّدم ّ
أن مقاطع هذه القصيدة متالحمة عضويًّا ،م ّما يحقّق مبدأ الوحدة العضويّة.
أ ّما المحطّة الثّانية التي م ّرت بها القصيدة النّاصريّة على المستوى ال ّشكل ّي هي محطّة كتابة ال ّشعر المنثورّ .22
إن
التح ّول من نموذج ال ّشعر الح ّر إلى نموذج ال ّشعر المنثور كان سريعًا ،وقد هيمن هذا األخير على أغلب الكتابة
ال ّشعريّة عند أمجد ناصر ،فمنذ ديوانه الثّاني ،منذ جلعاد كان يصعد الجبل ( ،)9129بدأ ناصر بكتابة ال ّشعر المنثور،
واستم ّر في هذا النّمط من الكتابة حتّى ديوانه ال ّسادس ،مرتقى األنفاس ( .)9119وقد ذكر النّاقد إبراهيم خليل ع ّدة
ضا عن غياب الوزن في قصائده النّثريّة ،ومن بين هذه العناصر،
عناصر شعريّة استغلّها ال ّشاعر أمجد ناصر تعوي ً
أذكر :عنصر اإليقاع ال ّداخل ّي للقصيدة ،والّذي يتحقّق من خالل تكرار الحروف أو الكلمات أو بعض المقاطع
صوت ّي بين األلفاظ داخل القصيدة ،أو من خالل التّقطيع ال ّسطر ّ
ال ّشعريّة ،أو من خالل التّجانس ال ّ
ي للقصيدة.23
 21ناصر ،8008 ،ص .91-12
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
 22يخلو ال ّشعر المنثور والقصيدة النثريّة من الوزن والقافية ،غير أن الفرق بينهما يتحدد وفقا للشكل الخارج ّي للقصيدة ،فالشعر المنثور يوزع
على شكل األسطر ال ّشعريّة ،وهو بذلك يشبه ال ّشعر الح ّر من حيث شكله الخارج ّي ،أ ّما قصيدة النّثر فتظهر على شكل كتلة طباعيّة واحدة،
وتكتب غالبًا على شكل مقاطع ،وهي بذلك تبدو كالنّثر في شكلها الخارج ّي .وقد ح ّدد ال ّشاعر أمجد ناصر الفرق بين ال ّشعر المنثور وقصيدة
النّثر من خالل االصطالح الّ ّذي أطلقه على قصيدة النّثر ،فقد أطلق عليها اسم "قصيدة الكتلة" مشيرًا بذلك إلى ّ
أن قصيدة النّثر تظهر على
شكل كتلة طباعيّة واحدة .راجع :ناصر ،8002 ،ص  .11-11وعن أقواله بخصوص مصطلح "قصيدة الكتلة" ،راجع :ناصر (،8098 ،)9
 23أضف إلى ذلك ّ
أن التّوزيع البصر ّ
اإليقاعي فقط ،بل يخدم البعد ال ّدالل ّي في أغلب األحيان .ولتمثيل ذلك
ي لألسطر ال ّشعريّة ال يخدم البعد
ّ
أذكر المقطع التّالي من قصيدة "عجلون" من ديوان رعاة العزلة ( ،)9129إذ يقول ال ّشاعر:
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باإلضافة إلى اإليقاع ال ّداخل ّي ،نالحظ ّ
أن ال ّشاعر يتع ّمد اللّعب في مواقع الكلمات من النّاحية النّحويّة ،وذلك من خالل
التّقديم أو التّأخير ،مؤ ّكدًا بذلك ّ
أن نظام التّرتيب الكالم ّي في قصيدة النّثر مغاير لنظام التّرتيب في النّثر غير ال ّشعريّ ؛
أ ّما العنصر الثّالث الّذي يذكره النّاقد ،باإلضافة إلى العنصرين اإليقاع ّي والنّحو ّ
ي ،فهو العنصر ال ّدالل ّي ،أي تحرير
ّ
وخالقة .24ويشير كالم النّاقد عن
األلفاظ من دالالتها ،وخلق عالقات جديدة بين األلفاظ داخل القصيدة بصورة مبتكرة
صورة ال ّشعريّة في القصيدة ،وهذا التّوظيف هو الّذي يميّز النّصّ ال ّشعر ّ
العنصر ال ّدالل ّي إلى توظيف ال ّ
ي الّذي يتّخذ
ي العاد ّ
النّثر أداةً له عن النّصّ النّثر ّ
ي .ولتمثيل ذلك أذكر قصيدة "أماكن" من ديوان منذ جلعاد كان يصعد الجبل
( ،)9129وفيها يقول:
"نحتفظُ من األماكن
ب
الّتي شيّعتنا إلى
ضجر الحقائ ِ
ِ
بالصِّور التّذكاريّ ِة
ال ُملتقطًة مع العائلة.
صو ٌر حائلةُ األلوان،
وعائلةٌ مزدهيةٌ بال ّساللة
ب
وضج ُر الحقائ ِ
وبري ٌد ال ينتظ ُم:
"غما ٌم
منحد ٌر
من أعالي البرج.
بر ٌج
ناز ٌل
من أعالي ال ّسماء".
راجع :ناصر ،8008 ،ص ّ .922-929
إن التّوزيع البصر ّ
ي لألسطر ال ّشعريّة ال ّسابقة ينقل لنا اإلحساس بالحركة العموديّة للغمام المنحدر
ضا ،قول ال ّشاعر في قصيدة "ال ّرائحة تذ ّكر" من
شيئًا فشيئًا من األعلى إلى األسفل ،وينطبق ما سقناه على حركة البرج .ومن أمثلة ذلك ،أي ً
ديوان سر من رآك (:)9119
"ال ّرائحةُ
تصع ُد
إلى
الخياشيم
اليعسوبُ
يطي ُر
بين
األعمد ِة
ويهوي
على العتبة".
راجع :ناصر ،8008 ،ص  .182وفي هذا المقطع تتقاطع ال ّرائحة الّتي يصفها لنا ال ّشاعر بصورة التّوزيع البصر ّ
ي لألسطر ال ّشعريّة ،الّذي
اتّخذت صورته البصريّة ً
شكال عموديًّا متماهيًا مع مدلول كلمة العمود الموظّفة داخل المقطع ومع حركة تصاعد ال ّرائحة واليعسوب وسقوطه
ّ
ّ
الحا ّد .راجع :يحياوي ،8008 ،ص  .891-889وفي هذا المجال تجدر بي اإلشارة إلى قضية ها ّمة متعلقة بقصيدة النثر ،أال وهي قضيّة
ً
أشكاال نصيّة جديدة ومنقطعة عن النّظام العمود ّ
ي الّذي تسبق صورته العقليّة الكتابة
القصيدة البصريّة ،فشعراء قصيدة النّثر قد اتّبعوا
ال ّشعريّة؛ فقد استخدم هؤالء ال ّشعراء الكثير من التّقنيّات ّ
الطباعيّة الّتي تخدم االتّجاهات التّعبيريّة ودالالت النّصّ  .لمزيد من التّفصيل حول
قضيّة القصيدة البصريّة ،راجع :ب ّزون ،9111 ،ص 921-992؛ بواردي ،8001 ،ص 929-920؛ خير بك ،9121 ،ص 918-919؛
داغر ،9122 ،ص 99؛ ابن حميد ،9111 ،ص 909-11؛ أبو جابر ،8001 ،ص 992-11؛ داغر ،9192 ،ص 999-11؛ Korn, 1954,
pp. 289-303; Riechardt, 1966, pp. 56-59.
 24خليل.8098 ،
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ذلكم ما تبقّى من األمهّات".25
تتحقّق المميّزات ال ّشكليّة لل ّشعر المنثور في هذه القصيدة ،فهي تخلو من الوزن والقافية ،ويأتي توزيع الجمل فيها وفقًا
ي .ومن المالحظ ّ
لنظام ال ّسطر ال ّشعر ّ
أن القصيدة تحافظ على الوحدة العضويّة ،فصورها ال ّشعريّة تعكس لنا حالة
شعوريّة واحدة ،وهي حالة الحنين إلى الماضي ،الوطن والعائلة؛ فهذا الماضي الّذي ّ
يحن ال ّشاعر إليه ،والمنقطع عنه،
لم يتب ّ
ق منه إال ال ّذكرى .كذلك نالحظ وجود موسيقى داخليّة تتحقّق من خالل التّكرار اللّفظ ّي ،كتكرار كلمات" :ضجر
الحقائب"" ،صور" و"العائلة" .كما ويتحقّق اإليقاع من خالل التّكرار الحرف ّي ،كتكرار حرف القاف في كلمات
"الحقائب"" ،الملتقطة"" ،تبقى".
أ ّما المرحلة الثّالثة واألخيرة الّتي وصل إليها مبنى القصيدة النّاصريّة ،فهي مرحلة قصيدة النّثر ،ففي ديوانه األخير،
حياة كسرد متقطع ( ،)8009انتقل ناصر إلى كتابة قصيدة النّثر .26ولتمثيل هذا النّمط من الكتابة أذكر المقطع التّالي
من قصيدة "نجوم لندن" ،والّتي افتتح ال ّشاعر بها ديوانه حياة كسرد متقطع ( .)8009وفيها يقول:
"نفسًا وراء نفس تدفعني األيّام قُ ُد ًما َّ
لكن عين َّي ظلّتا ورائي تبحثان
ق ذات ليل ٍة على سطح بيتِنا في
عن عالمة تراءت لي وأنا مستل ٍ
المفرق أع ُّد النّجوم وأخط ُئ ث ّم أع ُّدها غي َر مبا ٍل بالثّآليل الّتي تطل ُع في
يدي وتنطف ُئ".27
وكما يتّضح في المقطع ال ّسابق ،تظهر هذه القصيدة على شكل كتلة طباعيّة واحدة ،وهي تخلو من الوزن والتّقفية ،وقد
ُكتبت القصيدة بأكملها على شكل مقاطع تبدو في شكلها الخارج ّي وكأنّها نثر عاد ّ
يّ ،إال أنّها تحتوي على مميّزات
شعريّة فنيّة ،بإيقاعاتها الواضحة وتأثيراتها ال ّ
صوتيّة وكثافتها التّعبيريّة ووحدتها العضويّة ومجانيّتها .28وفي مقالته
ضح مفهوم قصيدة النّثر ،وأن يبرز أه ّم مميّزاتها ،فقال ّ
"ما هي قصيدة النّثر؟" حاول الجناب ّي أن يو ّ
إن غياب التّقطيع
أو التّشطير في قصيدة النّثر يش ّكل عالمتها األساسيّة ،29وهذا ما نلحظه في قصائد ديوان حياة كسرد متقطع (،)8009
فهي تخلو من الفراغات البصريّة الّتي نجدها في ال ّشعر العمود ّ
ي والتّفعيل ّي على ح ّد سواء ،فبينما يمنح البياض
القصيدة الح ّرة هيأتها ال ّشعريّة ،تكتسب قصيدة النّثر هيأتها وحضورها ال ّشعر ّ
ي من بنية الجملة وبناء الفقرة ،فهي
عبارة عن فقرة مك ّونة من جمل تتالحق بح ّدة شديدة هبوطًا وصعودًا .ويضيف الجناب ّي ّ
أن مدخل قصيدة النّثر سهل
أن بإمكان ال ّشاعر البدء من أي مدخل يشاء .30وبالعودة إلى القصيدة ال ّسابقة نالحظ ّ
جدًا ،بمعنى ّ
أن ناصر قد افتتحها
 25ناصر ،8008 ،ص .989
 26وفي هذا المجال يذكر النّاقد عبد العزيز المقالح ّ
أن ناصر قد انتقل إلى كتابة قصيدة النّثر ألنّها باتت األقدر على تمثّل رؤيته المتط ّورة نحو
أن ناص ًرا لم يغادر القصيدة الح ّرة فرارًا من قيودها اإليقاعيّة ،وعج ًزا عن استيعاب األوزان الخليليّة ،بل ّ
ضح النّاقد ّ
ال ّشعر ،ويو ّ
أن تط ّور
مفهوم ال ّشعر لديه يقف وراء هذا االختيار ،أي اختيار القصيدة النّثريّة ،وإنّه لم يصل إليه عن طريق نماذج من قصيدة النّثر ،وال تش ّكلت ذائقته
عن طريق التّنظير ،أو قراءته للتّعريفات المب ّكرة لهذا النّمط ال ّشعريّ  ،أو عن طريق التّرجمات المنقولة إلى العربيّة" ،وإنّما ت ّم له ذلك عبر
البحث الطّويل واالجتهاد الخاصّ الّذي أوصله إلى هذا ال ّشكل" .راجع :المقالح.8001 ،
 27ناصر ،8009 ،ص .89
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
 28وفي هذا المجال يقول الشاعر إن الفارق بين الخيارين الشعريين ،ويعني خيار كتابة الشعر الحر وخيار كتابة الشعر المنثور" ،لم يكن
حول ال ّشكل واألسلوب وبنية القصيدة ،فحسب ،بل كان فارقًا بين رؤيتين لل ّشعر ودوره تل ّح األولى على البعد االجتماع ّي وال ّسياس ّي للقصيدة
الجمالي ،طاردةً من فضائه األثر االجتماع ّي وال ّسياس ّي المباشر" .راجع :ناصر ( ،8008 ،)8ص  .808راجع،
بينما تر ّكز الثّانية على بعده
ّ
أيضًا :أحمد.8009 ،
 29الجنابي ،8001 ،ص .8
 30الجنابي ،8001 ،ص .1-8
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س" ،بمعنى أنّه بدأ قصيدته من مدخل سهل وسرد ّ
ي ،ومن النّقطة الّتي يريدها دون أن يلتزم بأي
بقوله "نفسًا وراء نف ٍ
قيود تفرض عليه اختيار بداية صعبة وغير مألوفة ،وينطبق ما سقناه على أغلب قصائد هذا ال ّديوان؛ فبالنّظر إلى
القصيدة التّالية ،نالحظ ّ
أن ال ّشاعر افتتحها بقوله "في مقهى ‘كوستا’ بهمرسمث" .31ويش ّدد الجناب ّي على عنصر
المجانيّة ،والّذي يطلق عليه اسم "الالغرضيّة" ،كعنصر أساس ّي يم ّكننا من التّمييز بين قصيدة النّثر والنّصوص األدبيّة
األخرى" .فبفضل عنصر الالغرضيّة ،يتخلّص ال ّسرد الّذي هو سمة رئيسيّة في قصيدة النّثر ،من جفوته ،ومنطقيّته
النّثريّة ،فهو هنا ليس وصف مخطّط روائ ّي يريد أن يصل إلى نتيجة ما ،وإنّما لغرض فنّ ّي جمال ّي محضّ " .32فإذا
الجنابي.
نظرنا إلى قصيدة "ذكرى" من هذا الديوان ،نالحظ كيف يتحقّق فيها مبدأ المجانيّة ،أو الالغرضيّة كما س ّماه
ّ
يقول ناصر:
"ال ّرصاصة الّتي أطلقها من مسدس والده العسكر ّ
ي ‘البرشوت’
القيظ وال ّ
ضجر وكادت أن تودي بحيا ِة
عندما كان يلهو تحت قوس
ِ
أخيه ال ّ
ب
صغير استقرّت في ال ّدرفة الوسطى من أ ّول خزانة ثيا ٍ
اشترتها العائلةُ وتُركت هناك (قصدًا على األغلب) لتظ ّل ما ّدة
بكر العائلة الّذي خر َج ولم يعد".33
ِ
للكالم عن ِ

المضامين ال ّشعريّة:
تعتبر تجربة أمجد ناصر مسيرة من التّنقّالت والتّح ّوالت على المستوى المضمون ّي ،فك ّل ديوان يش ّكل محطّة جديدة
ومنفصلة عن الّتي سبقتها؛ ففي ديوانه األ ّول ،مديح لمقهى آخر ( ،)9191يشتغل ناصر بتفاصيل الحياة اليوميّة،
ّ
و"محطة المسافرين" وغيرها ،34ويحاول ،من خالل هذا
فيتناول "المقهى" و"ال ّرصيف" و"الحانة" و"الكراسي"
ال ّديوان ،تأسيس حلمه وذاته ال ّشاعرة في دنيا اإلبداع ،فيقول:
"أين تؤ ّسس مملكتك الوهميّة أيّها الحلم".35
"ومقهى يشرب ال ّشعرا ُء ال ّ
صغا ُر به شايَهم
ويزهون بما د ّخنوا من سجائ َر
وآخر ما كتبوا من قصائد"

36

عر
"أنا ول ٌد خائبٌ في العشيرة وال ّش ِ
 31ناصر ،8009 ،ص .81
 32الجنابي ،8001 ،ص .1
 33ناصر ،8009 ،ص .81
 34وقد أطلق النّاقد مصطفى عطيّة على ظاهرة حضور األشياء الماديّة المأخوذة من واقعنا اليوم ّي في هذا ال ّديوان اسم "ظاهرة التّشيّؤ"،
ت لتصبح فاعلة على لحظات
فاألشياء المذكورة داخل قصائد ال ّديوان تصبح "شاهدة ،محاورة ،حاضرة ،بعالقة مؤنسنة ،تتجاوز كونها جمادا ٍ
العمر ومواقف الحياة ،ونعني باألشياء ك ّل ما هو غير بشر ّ
ي ،فيشمل مختلف الكائنات والموجودات ،الّتي تكون فاعلة في النّصّ  ،ما يجعل
المتلقّي يقرؤها في ضوء التّجربة ال ّشعريّة ،أو يقرأ التّجربة ال ّشعريّة في ضوء توهُّجها في النّصّ  ،فيمكن أن تُقرأ األشياء ببُعدَين :بُعد يقف
أن ال ّشاعر يختزل تجاربه الحياتيّة ّ
عند توظيفها في النّصّ وهو بعد أول ّي ،وبُعد ينطلق منها ليقرأ النّصّ كلّه" .بمعنى ّ
والذاتيّة إلى أشياء.
راجع :عطية  .8099وظاهرة "التّشيّؤ" الّتي يشير إليها النّاقد تقابل ما يطلق عليه بالمعادل الموضوع ّي ( ،)Objective correlativeوهو
المصطلح النّقد ّ
ي الّذي طرحه ال ّشاعر إليوت ( ،)Eliotمشيرًا به إلى ال ّرموز المستخدمة للتّعبير عن مشاعر وأمور مج ّردة ،كال ّشعور بالغربة
الموضوعي ،أنظرChilds 2006. pp. :
الّذي ح ّمله ال ّشاعر أمجد ناصر للكثير من رموزه في هذا الديوان .لمراجعة مصطلح المعادل
ّ
160; Fowler 1987. pp. 163; Cuddon 1998. pp. 605; Preminger 1993. pp. 848-849.
 35ناصر ،8008 ،ص .89
 36ناصر ،8008 ،ص .11
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ُ
ب في شمال ال ّريح
جئت من مضر ٍ
وفي لغتي نبرةٌ كال ّ
صهي ِل

37

باإلضافة إلى ذلك ،يتض ّمن هذا ال ّديوان بعض القصائد الّتي تنزاح عن اليوم ّي ،وتنزع نحو بلورة رؤى حول
ّ
مصاف ال ّرمز .38كما ويتض ّمن ال ّديوان قصائد تعكس المناخ
شخصيّات تعكس سعي ال ّشاعر إلى االرتقاء بها إلى
ال ّسياس ّي لسنوات ال ّسبعين من القرن العشرين في بيروت.39
وفي ال ّديوان الثّاني ،منذ جلعاد كان يصعد الجبل ( ،)9129تتمحور تجربة ناصر حول موضوعة "المنفى" أو ثيمته،
والّتي تهيمن على ديوانه ّ
الالحق رعاة العزلة ()9129؛ ففي هذه المرحلة يعيش ال ّشاعر حالة من االغتراب ،الوحدة
والعزلة في العواصم الّتي انتقل إليها ،40وتؤ ّدي به هذه الحالة إلى ال ّشعور بالحنين إلى الماضي باعتباره فردوسًا
مفقودًا ،فتتح ّول ال ّذكريات إلى وحدات أساسيّة مالزمة يت ّم الغزل بها ،ويت ّم تحويلها إلى قصائد ومواضيع تتجاوز
قوانين الواقع الفعل ّي ومعانيه ،ومن خالل ذلك تحاول ال ّذات ال ّشاعرة التّغلب على برودة الواقع المعيش ومغترباته
النّفسيّة والمكانيّة .يقول ال ّشاعر في قصيدة "منفى" من ديوان رعاة العزلة (:)9129
ت؟
"أرأي ِ
نحن لم نتغيَّر كثي ًرا
وربّما لم نتغير أبدًا:
األلفاظُ المشبعةُ
النّبرةُ البدويّةُ
العنا ُ
ق الطّوي ُل
ال ّسؤا ُل عن األهل والمواشي
ضحكةُ المجلجلة ُ
ال ّ
ب القديم
رائحةُ الحط ِ
الحطب المخ ّز ِن في الحظائر
ما تزا ُل تعب ُ
ق في ثيابنا".41
ي عن صورة البدو ّ
يكشف لنا هذا المقطع ال ّشعر ّ
ي ال ّذي يسعى إلى التّشبّث بماضيه ،وذلك من خالل استعادة طقوس
ال ّ
صحراء والحياة البدويّة؛ فهو لم ينسلخ عن جلده في حضارة "المنفى" ،بل حافظ على كل مميّزاته البدويّة ،ابتدا ًء من
 37ناصر ،8008 ،ص .19
 38ومن أمثلة ذلك :قصيدة "ال ّشافع ّي " و"فيفا" و"عودة أبو تايه" و"الفتى" .راجع :ناصر ،8008 ،ص .22-21 ،19-11 ،91-12
 39ابن الوليد ،8008 ،ص  .899-898ومن أمثلة ذلك قصيدة "الجبل" .راجع :ناصر ،8008 ،ص  .19-18وفي هذا المجال يقول النّاقد
ماهر شرف ال ّدين ّ
إن ديوان ناصر األوّ ل ،مديح لمقهى آخر ( ،)9191يتض ّمن ألفاظًا مأخوذة من "معجم المقاومة" ،على ح ّد تعبيره ،وهذه
األلفاظ تد ّل على االتّجاه ال ّسياس ّي االشتراك ّي ،من بينها" :البندقيّة"" ،دماء ال ّرفاق"" ،الطّلقات"" ،نار المواقع"" ،القصف"" ،ال ّسترة
لكن ناصر تخلّص من هذا المعجم في دواوينه ّ
العسكريّة" وغيرهاّ .
الالحقة ،بمعنى أنّه تخلّص من األيديولوجيا في أشعاره ،ليطلق قصيدته في
ّ
ّ
"الفن ال ّح ّر" .راجع :شرف الدين.8099 ،
براري
إن االتّجاه ّ
ً
 40وبخصوص ذلك يقول ال ّشاعر ّ
مقبوال من لدن األوساط ال ّسياسيّة ال ّسائدة في عمان،
الذات ّي والتّعبير عن اإلحساس بالغربة لم يكن
لكن غربتي كانت حقيقيّة ،أو لنقلّ :
"فالفرد غير موجود بوصفه فردًا قائ ًما بذاته ،بل بوصفه جز ًءا من ك ّل [ّ ]...
إن شعوري بها كان حقيقيًّا .إنّه
‘مرض المدينة’ الّذي ال يصاب به ،على ما يبدو ،أبناؤها ،بل المقذوفون فيها .هكذا ستعبر قصائدي العمانيّة عن صدمة المقذوف في المدينة.
صدمة البدو ّ
ي القادم من فضاء وعالقات اجتماعيّة مختلفة" .راجع :ناصر ( ،8008 ،)8ص .800-911
 41ناصر ،8008 ،ص .929
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الكلمات ،وانتها ًء بال ّرائحة الكامنة في أمشاج الثّياب .42فذكريات الماضي باعتبارها ثوابت قائمة ذات حضور فاعل
في الحياة ،فهي من محموالت الراهن ،ولها تجلّياتها في الحياة اليوميّة.43
وفي ال ّديوان ال ّرابع ،وصول الغرباء ( ،)9121تبدأ مساءلة االنسالخ عن الماضي ،ليتأ ّكد خروج جديد وبداية لقبول
المنفى واالكتفاء به كحالة دائمة وليست عابرة .وهنا قد ال يبدو ال ّشاعر منسج ًما تما ًما مع منفاه بعدّ ،
لكن شعريّة التّناول
ستبدأ باالختالف كمق ّدمة لدخول مرحلة جديدة في استقبال العالم الواقع ّي .ففي قصيدة "الماضي" ،وهو ّ
الزمن الّذي
ش ّكل ال ّركيزة األساسيّة للتّجربة ال ّشعريّة كلّها حتّى ذلك الوقت ،44يستعرض ال ّشاعر صور الماضي ،فيقول:
"هو هذه النّافذة الّتي ال تغيّر مشهدها.
هو
الّذي
نمضي
إليه
وال
نصل".45
يعكس لنا هذا المقطع رؤيا ال ّشاعر الجديدة لقيمة الماضي وفاعليّته ،أو عدم فاعليّته باألحرى ،ف"هو الّذي نمضي إليه
وال نصل" ،وبذلك يعلن ال ّشاعر عن نهاية الماضي باعتباره ال ّزمن األساس ّي المق ّدس ،ليأخذ الماضي حجمه الحقيق ّي
بما هو حلقة في سيرورة الحياة ،وليس المثال المنشود.46
وفي ديوانه الخامس ،سر من رآك ( ،)9119يبدأ ال ّشاعر مرحلة شعريّة جديدة ،فيتخلّص من قدسيّة الماضي وطغيانه،
لينقلنا إلى فضاء دالل ّي مغاير ال نلمس له أث ًرا في دواوينه ال ّسابقة؛ ففي هذا ال ّديوان يتط ّرق ال ّشاعر إلى موضوع
ال ّرغبة والجسد ،إذ يتركز ال ّديوان كلّه على تجربة ح ّسيّة إيروسيّة يلتقي فيها جسدا ال ّرجل والمرأة ،47غير ّ
أن قصائد

 42ابن الوليد ،8008 ،ص .899
 43رضوان ،8001 ،ص .989
 44وفي هذا المجال يقول النّاقد حاتم عبد العظيم ّ
إن ال ّشاعر في ديوانه ال ّرابع ،وصول الغرباء ( ،)9121استطاع أن يمضي بتجربته ال ّشعريّة
ّ
عبر صراع مض ٍن بين ذائقة تربّى عليها فأنجزت ديوانه األ ّول ،مديح لمقهى آخر ( ،)9191وذائقة سعى هو إلى تحصيلها والتعبير عنها
بدأت مع ديوانه الثّاني ،منذ جلعاد كان يصعد الجبل ( ،)9129ث ّم ظهرت غصونها وارفة في ديوانه ال ّرابع ،وصول الغرباء ( .)9121راجع:
عبد العظيم ،8008 ،ص .189-109
 45ناصر ،9110 ،ص .19-10
ضا ،قصيدة " "9111من ديوان وصول الغرباء ( ،)9121والّتي تعكس هي األخرى رؤيا ال ّشاعر الجديدة تجاه الماضي ،ففي هذه
 46أنظر ،أي ً
القصيدة تسرد األنا ال ّشاعرة حكاية عمرها وتبيّن المحطّات األساسيّة فيها ،وفي النّهاية تعلن عن انسالخها عن الماضي ،فتقول" :كبرت
طفلتي ولم تر في األمر ما يستحق ّ
الذكر" .ناصر ،9110 ،ص  .81-81راجع :جلعاد ،8008 ،ص  .920وفي هذا المجال يقول النّاقد عبد
هللا رضوان ّ
إن زمن الماضي عند ناصر دائم الحضور ،والواقع اليوم ّي ال يتناسب مع هذا الماضي ،وبالتّالي نالحظ في هذه المرحلة ال ّشعريّة
ّ
أن هنالك نزوع حا ّد وج ّدي للتّخلّص من إرث الماضي الّذي يش ّده إلى الوراء بحكم مك ّوناته ،وهنا تبرز ال ّرغبة في التّخلّص من هذه التّبعيّة،
ولو باتّجاه الوحدة القاتلة ،تمهيدًا لل ّدخول في العالم الجديد .راجع :رضوان ،8001 ،ص .989
ي ّ
 47جلعاد ،8008 ،ص  .929وفي هذا المجال يقول النّاقد صبحي الحديد ّ
إن تكريس مجموعة شعريّة بأسرها لموضوعة واحدة ،كما فعل
ناصر في ديوانيه سر من رآك ( )9119ومرتقى األنفاس ( ،)9119يعتبر تقليدًا يندر أن نعثر عليه في معظم المشاريع ال ّشعريّة المكتملة الّتي
تصنع مشهديّة قصيدة النّثر المعاصرة .وفضيلة هذا التّقليد ،وفقًا ألقوال النّاقد ،أنّه يمنح الكتابة ال ّشعريّة طابعًا "غائيًّا" و"تعاقديًّا" في مستوى
التّنفيذ الجمال ّي للنّصّ ال ّشعر ّ
ي ،أو باألحرى التّرجمة الفنيّة للمعنى" .وهو بالتّالي يمنح القارئ فرصة ثمينة لبلوغ تفاعل أكثر وضوحًا مع
نجاح أو إخفاق ال ّشاعر في الوفاء بح ّ
صته من تح ّدي المعنى الّذي اختار مواجهته بنفسه .ث ّم ة ،من جانب آخر ،فرصة استدراج القراءة إلى
استقبال أكثر حيويّة للنّصّ ال ّشعريّ  ،األمر الّذي يقتاد القارئ إلى درجة أرقى وأكثر ‘نزاهة’ في تل ّمس وتذوّ ق ما تنطوي عليه هذه الكتابة
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هذا ال ّديوان قد تجاوزت اإليروس ّي ،ال ّشبق ّي ،الغريز ّ
ي والح ّس ّي ،أو بدأت منها لكي تقارب قصيدة الحبّ القصوى.48
يقول ال ّشاعر في قصيدة "معراج العاشق":
"أعيننا بيضاء من الفرح
كأنّنا عم ٌي نراك بال ّرائح ِة
ونتق ّراك باألنفاس.
امرأتنا كلّنا
فشلنا في معرفة األثير
يدك
وعندما رفعت ِ
مددنا أيدينا
ولم تكن هناك مرآةٌ
م ّسنا هواؤك فجرَّحنا
طلعنا عليك من ك ّل ف ِّج
ولم ننفرد"

49

أ ّما في ديوانه ال ّسادس ،مرتقى األنفاس ( ،)9119فيعيد ناصر صياغة التّاريخ بلغة شعريّة خصوصيّة ،فيستدعي
ي مضا ّد لحقائق الواقع والتّاريخ الرّ
حدث غرناطة التّاريخ ّي ،وهو بذلك "يؤرّ خ ألحداث كبرى بمنطق فرد ّ
سمي ،إذ
ّ
يق ّدم سيرة ج ّوانيّة وداخليّة لألمير أبي عبد هللا ال ّ
والمكاني للملك
صغير ولم يكن ال ّشاعر معنيًّا برسم المحيط ال ّزمان ّي
ّ
صغير ومأساته ال ّذاتيّة حتّى بدا ّ
صورة األساسيّة في شخص الملك ال ّ
المهزوم ّإال باعتبارها تفاصيل لل ّ
أن العمل بر ّمته
هو استعارة ليقول ثيمة أساسيّة تعبّر عن ال ّشاعر إنّها ثيمة :الخسران" .50وقد اتّخذ ال ّشاعر شخصيّة أبي عبد هللا في
ال ّشعريّة من مشقّة [ ]...وث ّمة ،ثالثًا ،مغامرة ز ّج ال ّشكل ال ّشعر ّ
ي في اختبار مفتوح مع الموضوعة /الموضوعات ،والقبول بعواقب ما يمكن أن
يسفر عنه جدل هذه المواجهة ،وما إذا كانت تنهض ال ّشكل أم تعقّده" .راجع :الحديد ّ
ي ،8008 ،ص .910-911
 48الحديديّ  ،8008 ،ص  .910وبخصوص ذلك يقول النّاقد حلمي سالم ّ
إن التّجربة الح ّسيّة الّتي يتناولها ديوان سر من رآك ( )9119تتّسع
"لتتجاوز مج ّرد التقاء جسدين بشريين إلى رحابة معنى إنسان ّي ووجود ّ
ي أشمل .وهو االتّساع الّذي يخلّص ‘الحالة’ من فجاجتها ،وينقذها من
مزلق االستعراض اإلثار ّ
المجاني ،ويمنحها مصداقيّة وتأثيرًا بالغين ،ويضفي عليها رائحة المثلّث المرهف الجميل :اللّغة ،الجنس،
ي
ّ
التّصوّ ف" .راجع :سالم ،8008 ،ص  .998-999وفي هذا المجال يقول النّاقد يسري حسين ّ
إن ال ّشيء الّذي يميّز ناصر هو كيفيّة النّظر إلى
ثنائيّة ال ّروح والجسد ،فتجربة أمجد ناصرتبدو النّقيض الكامل لتجارب أعالم "قصيدة الوجدان" العربيّة ،ذلك ّ
أن التّيّار الّذي يمثّله أمجد ناصر
ّ
"ال يعتمد على ثنائيّة ال ّروح والجسد في تمجيد األ ّول وتحقير الثّاني ،وإنّما يرى شكل الجمال في مصادرة هذه التجربة وإعادة ال ّروح إلى
الجسد في اكتمال معرف ّي صادق النيّة ال ّشعريّة ،تعكسه هذه ال ّ
صور البديعة والجريئة في رحلة المعرفة .وقد اكتشف اإلنسان أ ّو ًال نفسه ،ودعا
سقراط إلى معرفة األنا .فتلك مه ّمة البحث والوصول إلى ق ّمة الفضيلة .ولعلّ معرفة الجسد ،تعيد طرح شعار سقراط ‘اعرف نفسك’ إلى
‘اعرف جسدك’ بعد القضاء على ثنائيّة التّفريق والتّجزئة المضلّلة .فالجسد هو ال ّروح أيضًا وصورة الكمال القائم في لحن الجمال األنثو ّ
ي".
راجع :حسين.8001 ،
 49ناصر ،8008 ،ص  .112لمزيد من التّفصيل حول ديوان سر من رآك ( )9119راجع :ابن سالمة ،8008 ،ص 101-811؛ مخلوف،
 ،8008ص 182-181؛ يحياوي ،8008 ،ص 891-889؛ كرمون.8099 ،
 50جلعاد ،8008 ،ص  .921-991استعار ال ّشاعر في هذا ال ّديوان أمثولة أبي عبد هللا ال ّ
صغير ،آخر ملوك بني األحمر في األندلس" .إنّها
استعارة عن الهجرة والضّ ياع وفقدان المكان والخسارة .وعليه يستهلّ علينا أن نضع ال ّشاعر مكانة الخليفة المخدوع ،ونضع مدينة ال ّزرقاء
مكان األندلس .هذه استعارة أيضًا عن الحنين ،عودة إلى الثيمة الكبيرة في تاريخنا ال ّشعريّ  ،أي األطالل" .راجع :ال ّسيّد ،8090 ،ص  .1من
جهته ،يرى النّاقد أحمد المصلح ّ
أن الحدث التّاريخ ّي لسقوط غرناطة واستسالم أبي عبد هللا ال ّ
صغير ما هو ّإال رمز كلّ ّي يحمل داللة الحال
العربي ،وغرناطة تشير إلى فلسطين ،وكائلو القمم رمز يحمل داللة القمم
ال ّراهنة ألمراء الطّوائف العرب ،فرمز األندلس يشير إلى الوطن
ّ
العربيّة ،وميثاق تسليم غرناطة إشارة إلى ميثاق ق ّمة فاس ،والغزاة القشتاليّين رمز يحمل داللة دولة إسرائيل ،أ ّما رمز ال ّ
صباح فيحمل داللة
الخالص .راجع :المصلح ،8001 ،ص  .999وفي هذا المجال يق ّسم النّاقد حسين جلعاد تجربة ناصر ال ّشعريّة من جهة المضمون إلى
مرحلتين ،تعكس المرحلة األولى حنين ال ّشاعر إلى الماضي ،وهي تض ّم دواوينه األربعة األولى ،ابتدا ًء من مديح لمقهى آخر ( )9191حتّى
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هذا ال ّديوان قناعًا ،فأخفى حاضره في ثياب ماضي أبي عبد هللا ،وبذلك نقل القارئ من محور التّاريخ إلى محور
تجربته ال ّشعريّة الخا ّ
صة .فالمنفى الّذي فرضه أبو عبد هللا على نفسه هو في حقيقته منفى مفروض يُرجع صدى غربة
ال ّشاعر:51
"وها نحن نعو ُد
لنشهد مصير النّجمة والغص ِن
األمير
ونرى
َ
خفيفًا
على األرض
ب يستنهضُ
بساقين من قص ٍ
العاصفةً".52
وفي ال ّديوان األخير ،حياة كسرد متقطع ( ،)8009ينتقل ناصر للحديث عن تفاصيل من حياته الخا ّ
صة ،وكما يشير
عنوان المجموعة ،ث ّمة حياة تتوالى وتتب ّدل وتتغاير في هيئة سرد متقطّع ،وهو متقطّع ألنّه ال ينحصر في صيغة
واحدة ،بمعنى ّ
أن هذا ال ّسرد يسير وفق مستويين اثنين متقابلين :المستوى ال ّذات ّي والمستوى اإلنسان ّي العا ّم .وهذا ما
أشار إليه شارل بودلير ( )Charles Baudelaireعندما وصف ال ّشاعر ب"الحالم العموم ّي" ،أي ذاك الّذي يحلم
نيابة عن العموم وفي سبيلهم ،53وشعر ناصر ينتمي إلى هذا الطراز الخاصّ من ال ّشعر ،والّذي يثقل كاهل ال ّشاعر
بأحمال الحياة ،حياته مثل حياة اآلخرين ،ويض ّخ في القصيدة تلك التّفاصيل العجيبة الّتي تبدو للوهلة األولى عابرة
ثانويّة ،وسرعان ما تتك ّشف عن ثراء إنسان ّي وكون ّي مدهش .54وتتض ّمن نصوص هذه المجموعة عددًا كبيرً ا من
أسماء البارات والمحطّات والمطارات وأسماء ال ّشعراء والمغنّين والمفردات المكتوبة بأحرفها ّ
الالتينيّة ،55والّتي
تعكس جميعها جانبًا من حياة ال ّشاعر ،ومن بينها أذكر :مقهى كوستى بهمرسمث ،تريتي سنتر ،هيثرو ،محطّة
وصول الغرباء ( .)9121أ ّما المرحلة الثّانية ،والّتي تض ّم ديوان ّي سر من رآك ( )9119ومرتقى األنفاس ( ،)9119فتعكس شعور ناصر
ضح النّاقد ّ
بالخسران ،بما هو نقيض للحنين .ويو ّ
أن االقتصار على ثيمة "شعريّة الحنين" فقط في قراءة تجارب ال ّشاعر ،وحصرها في آليّة
استحضار الماضي ،ك ّل ذلك يش ّكل تجميدًا ألزمنة ال ّشاعر وإيقافًا الندفاعاته ال ّشعريّة الجديدة والمتدفّقة .راجع :جلعاد ،8008 ،ص .921
راجع ،أيضًا :ال ّشكر ،8090 ،ص  .1وقد ذكر ال ّشاعر في برنامج "روافد" على قناة العربيّةّ ،
إن الهدف من وراء توظيفه لل ّرمز التّاريخ ّي في
ديوان مرتقى األنفاس ( )9119هو إبراز الجانب الوجدان ّي لهذا التّاريخ" .أنا ذهبت إلى أيضًا غرناطة وإلى أبي عبد هللا ال ّ
صغير تحديدًا،
ولكن ليس هو أبو عبد هللا الصغير الّذي رأيناه في الكتب وفي المسلسالت وفي ال ّدراما التّلفزيونيّة العربيّة ،ولكن كان هناك أبو عبد هللا آخر
أبو عبد هللا الخاسر الّذي ال يخسر فقط مل ًكا وحك ًما ،ولكن يخسر حل ًما ،يخسر حلم طفولته ،يخسر حلم غرناطة كجسر للعالقة بين ّ
الذات
واآلخر" .راجع :ناصر .8001 ،وهذا الكالم يؤ ّكد ما قاله النّاقد جلعاد حسين حين ذكر ّ
أن أمجد ناصر في ديوان ّي مرتقى األنفاس ()9119
وسر من رآك ( )9119قد عبّر عن ال ّشعور بالخسران .من جهته ،يقول النّاقد ماهر شرف ال ّدين ّ
إن سيرة أبي عبد هللا الّتي استحضرها
ّ
"وكأن الهزيمة هي وجه من وجوه الكينونة
ال ّشاعر في هذا ال ّديوان وكأنّها سيرة كلّ شخص يخرج من غرناطته الخاصّ ة ،أي أماكن طفولته.
ال ّشعريّة أو هي القدر الوجدان ّي ال ّخاصّ بك ّل شاعر" .راجع :شرف ال ّدين.8099 ،
ضح أدونيس ّ
 51وفي هذا المجال يو ّ
أن استحضار الحادثة التّاريخيّة لسقوط غرناطة في ديوان مرتقى األنفاس ( )9119ال يهدف إلى تغيير
ً
التّاريخ أو العالم ،وإنّما يهدف إلى اإلشارة ّ
أن ث ّمة شروطا يمكن أن تؤ ّدي إلى بناء تاريخ آخر وعالم آخر .راجع :أدونيس ،8008 ،ص .918
لمزيد من التّفصيل حول ديوان مرتقى األنفاس ( ،)9119راجع :بومسهولي ( ،8008 ،)9ص 819-829؛ قرطيب.8099 ،
 52ناصر ،8008 ،ص .919
 53الحديديّ  ،8009 ،ص .91-99
 54الحديديّ  ،8009 ،ص .91-99
 55وفي هذا المجال يقول الكاتب عبد الوهّاب الملوح ّ
صا
إن توظيف المفردات األجنبيّة في ديوان حياة كسرد متقطع ( ،)8009ال يعتبر انتقا ً
من اللّغة العربيّة أو استهانة بها ،بل انفتاحًا على العصر ومتغيّراته" .أليست تلك نبوءة جوزف فاندريل عن اللّغة العالميّة في كتابه ‘اللّغة’؟
رغم المزالق الّتي قد تتع ّرض لها القصيدة في استعمال هذا القاموس" .راجع :الملوح ،8090 ،ص .9
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ملبورن ،لندن ،رام هللا ،معسكر ال ّزرقاء ،قصر شبيب ،مطار هيثرو ،هيتن كروس ،دمشق ،أشبيلية ،تريتي سنتر،
جسر بروكلين ،ماكنتوش قدورة بائع ال ّسمك ،المغ ّنية كاميليا جبران ،كافا في ،بورخيس ،ال ّسهرورد ّ
ي ،ابن العرب ّي
وغيرها .من هنا ،كتب ال ّشاعر عن وجوده اإلنسان ّي في المكان الّذي عاش فيه بالماضي ،والمكان الّذي يعيش فيه في
ال ّزمن الحاضر؛ فالقصائد عبارة عن سرد لمقاطع صغيرة من حياة الشاعر بك ّل ما تحمله من متاعب ومكابدات ،وهذه
المقاطع تم ّر بشكل متقطّع لحظة استعادتها وكتابتها56؛ وبال ّرغم من انبثاق القصيدة النّاصريّة في هذه المجموعة من
الحياة والواقعّ ،إال أنّها تميّزت بطابع خيال ّي وحلم ّي ،فمزجت ما بين الواقع ّي من جهة ،واألسطور ّ
ي ،الخراف ّي
والخيال ّي ،من جهة أخرى .57يقول ناصر في قصيدة "فتاة في مقهى ‘كوستا’":
"في مقهى ‘كوستا’ بهمرسمث جاءت وجلست إلى الطّاولة أمامي
مع ّ
شعاع
خال من ال ّر ّواد في ضحى يجاهد عبثًا النتزاع
أن المقهى ٍ
ٍ
من سماء لندن الطّلساء .كنت أف ّكر في قصيد ٍة عن فتا ٍة تأتي
شاعر يحاول أن يكتب قصيدةً عن فتا ٍة تأتي وتجلسُ
وتجلس أمام
ٍ
خال من ال ّرواد .وضعت الفتاة كتبها على الطّاولة
أمامه في مقهى ٍ
وحقيبتها على األرض ونضت عنها سترةً عنابيّةً من الجلد ال ّ
صناع ّي
فتساقطت قطراةٌ من المطر واندفع نهداها القاسيان إلى األمام وارت ّجا
خلف بلوزتها".58
يصف ال ّشاعر من خالل هذا المقطع لقطة صغيرة ومح ّددة من لقطات حياته ،حيث كان يجلس في مقهى "كوستا"
بهمرسمث ،ويف ّكر بقصيدة عن فتاة تأتي وتجلس أمام شاعر يحاول كتابة قصيدة عن فتاة تأتي وتجلس أمامه في مقهى
خال من ال ّر ّواد .وفجأة تح ّول تفكير ال ّشاعر إلى حقيقة ،إذ جاءت الفتاة وجلست أمامه حين كان المقهى خاليًا من
ٍ
ّ
ي بالعنصر ال ّسرد ّ
ال ّر ّواد .ويتميّز هذا المقطع ال ّشعر ّ
والزمان (في
ي ،فقد ُح ّدد المكان (مقهى "كوستا" بهمرسمث)،
ضحى) ،وال ّشخصيّات (ال ّذات المتكلّمة والفتاة) ،وبعض التّفاصيل ال ّدقيقة ("سترة عنابيّة من الجلد ال ّ
ناعي") .كذلك
ص ّ
يتض ّمن المقطع ال ّسابق ،إلى جانب الحادثة الواقعيّة ،حدثًا خياليًّا ،فاألحداث الّتي ف ّكر ال ّشاعر بها (ف ّكر في قصيدة فيها
فتاة )...تح ّولت إلى أحداث حقيقيّة مطابقة لألحداث الخياليّة الّتي ف ّكر ال ّشاعر بها ("جاءت وجلست إلى الطّاولة
أمامي .)"...وقد يبدو هذا المقطع وكأنّه حادثة عابرة وثانويّة ،غير ّ
أن التّع ّمق في قراءته قد يقودنا إلى دالالت كونيّة
وإنسانيّة وميتاشعريّة عميقة ،من بينها اختالط الوعي و ّ
الالوعي عند ال ّشاعر لحظة كتابة القصيدة ،بمعنى اختفاء الح ّد
الفاصل ما بين الحقيق ّي والخيال ّي في القصيدة الحديثة ،فال ّشاعر يتمتّع بالحريّة الكاملة بتنقّله بين الحقيق ّي تارة ،والحلم ّي
تارة أخرى.59

 56دياب.8001 ،
 57لمزيد من التّفصيل حول ديوان حياة كسرد متقطع ( ،)8009راجع :هديب ،8001 ،ص 19؛ دياب8001 ،؛ إسماعيل.8099 ،
 58ناصر ،8009 ،ص .81
59
اني؛ ففي هذه القصيدة يصف لنا ال ّشاعر قبّاني مشهدًا
تذ ّكرني هذه القصيدة بالمبنى ال ّسرديّ العا ّم لقصيدة "مع جريدة" لل ّشاعر نزار قبّ ّ
مقتطفًا من المقهى ،حيث كانت تجلس ّ
الذات المتكلّمة ،وقد أتت فتاة إلى هذا المقهى ،جلست ً
قليال ،ث ّم رحلت بعدما تركت الجريدة وحيدة تما ًما
ّ
كالذات المتكلّمة .راجع القصيدة في :قبّاني ،9111 ،ج  ،9ص  .811إلى ّ
أن ما فعله ناصر في قصيدته "فتاة في مقهى ‘كوستا’" هو أنّه ط ّور
هذا المشهد ال ّشعر ّ
ي ،وح ّمله أبعادًا ميتاشعريّة غير مباشرة .لمزيد من التّفصيل حول شعر أمجد ناصر ،راجع :بيضون ،8090 ،ص 1؛
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خالصة:
لقد حاولت من خالل هذا المقال رصد التّجربة ال ّشعريّة لل ّشاعر األردن ّي أمجد ناصر ،وقد تبيّن من خالل هذه ال ّدراسة
المقتضبة ّ
أن القصيدة النّاصريّة ال تستق ّر على مالمح معيّنة ،فهي دائمة التّنقّل والتّرحال بين األشكال والمضامين
واألساليب ال ّشعريّة ،بحثًا عن القصيدة الّتي ترضي ال ّشاعر وتعبّر عنه بصورة مثلى.
فمنُجانبُالبناءُالخارجيُُّ،بدأُناصرُبكتابةُقصيدةُالُّتفعيلةُ،وذلكُفيُديوانهُاألوُّلُ،مديح لمقهى آخرُ(ُ،)5575ث ُّمُ
شعرُالمنثورُاُلّذيُيخلوُمنُالوزنُ
ُمنُديوانهُالثانيُ،منذ جلعاد كان يصعد الجبلُ(ُ،)5585إلىُكتابةُال ُّ
ُّ
انتقلُ،ابتدا ًء
شعر ُالُّتفعيليُّ ُمن ُجانب ُشكله ُالخارجيُُّ .ولمُ
شعريُُّ ،وهو ُبذلك ُيشبه ُال ُّ
والقافيةُ ،لكُّنه ُيو ُّزع ُعلى ُنظام ُال ّسُطر ُال ُّ
سابعُ،حياة كسرد متقطع ُ(ُ،)4002لينتقلُ
يتوُّقفُشكلُالقصيدةُالُّناصريةُعندُهذاُالح ُّدُ،بلُنجدهُيتغُّيرُفيُديوانهُال ُّ
إلىُكتابةُقصيدةُالُّنثرُالخاليةُمنُالوزنُوالقافيةُ،واُلّتيُتظهرُ،فيُشكلهاُالخارجيُُّ،علىُهيئةُكتلةُطباعُّيةُواحدةُ
مر ُّكبةُمنُجملُشعرُّيةُ،الُمنُأسطرُشعرُّيةُ ُ.
ُمحطةُجديدةُومختلفة ُعنُ
ُّ
ل ُديوان ُمن ُدواوين ُأمجد ُناصر ُيش ُّكل
شعرُّيةُ ،فنالحظ ُأنُّ ُك ُّ
أما ُمن ُجهة ُالمضامينُال ُّ
صحراءُإلىُ
المحطةُال ّسُابقةُلها؛ُفديوانهُاألوُّلُ،مديح لمقهى آخر ُ(ُ،)5575يصوُّرُلناُصدمة ُالبدويُّ ُالمنتقلُمنُال ُّ
ُّ
ةُ.وفيُديوانهُالثانيُ،منذ جلعاد كان يصعد الجبل ُ(ُ،)5585يشتغلُناصرُبثيمةُالمنفىُ
ُّ
العواصمُوالمدنُاألسمنتُّي
ياعُ،الحنينُ،العزلةُوالوحدةُ،وقدُهيمنتُهذهُالمضامينُعلىُديوانهُالالحقُ،
ُّ
ضُ
والغربةُوماُتخُلّفهُمنُإحساسُبال ّ
رعاة العزلة ُ(ُ.)5585وفيُديوانهُال ُّرابعُ،وصول الغرباء ُ(ُ،)5581تبدأُمساءلةُاالنفصالُعنُالماضيُ ،والقبولُ
بالمنفىُوالعالم ُالواقعيُّ ُكحالة ُدائمة ُوليست ُعابرةُ .أ ُّما ُفي ُديوانه ُالخامسُ ،سر من رآك ُ(ُ ،)552فيتناول ُناصرُ
موضو ًعاُمغايرً اُومختل ًفاُع ُّماُألفناهُعندهُمنُقبلُ،فيتط ُّرقُإلىُموضوعُالرُّغبةُوالجسدُ،ويصفُلناُتجربةُحسُّيةُ
صغيرُ،
إيروسُّيةُ.وباالنتقالُإلىُديوانهُال ّسُادسُ،مرتقى األنفاس ُ(ُ،)5557يعيدُناصرُصياغةُسيرةُأبيُعبدُهللاُال ُّ
آخرُملوكُغرناطةُ،فيستدعيُالحادثةُالُّتاريخُّيةُليعُّبرُعنُتجربةُشعورُّيةُمعاصرةُ،وهيُتجربةُشعورهُبالخسران؛ُ
أ ُّما ُفي ُديوانه ُال ّسُابعُ ،حياة كسرد متقطع (ُ ،)4002فيسرد ُلناُناصر ُمقاطع ُمختلفةُومتفرُّقة ُمن ُحياته ُالحاضرةُ
والماضيةُمتطرّ ًقاُإلىُتفاصيلُالواقعُاليوميُّ.
وتتميّز القصيدة النّاصريّة ،باإلضافة إلى سمة التّحوّ ل والتّغيّر ،بطابع الجرأة والخروج على األعراف والمسلّمات
كلي ،ومن مالمح هذه الجرأة علىُالمستوىُال ّ
شكليّ ُ ،كتابة ُقصيدةُالُّنثرُاُلّتيُ
ال ّشعريّة على المستوى المضمون ّي وال ّش ّ
تظهرُعلىُشكلُكتلةُطباعُّيةُ،والّتيُأطلقُعليهاُاسمُ"قصيدةُالكتلة"ُ،وذلكُفيُديوانهُحياة كسرد متقطعُ(ُ.)4002
شعريّةُالّتيُتلزمُال ّ
شعريّ ُتعبّرُعنُحدّةُكسرُالمسلّماتُوال ّتقاليدُال ّ
إنّ ُالكتابةُوف ًقاُلهذاُال ّنمطُال ّ
شاعرُببحرُعروضيّ ُ
شهوة ُالجسدُّية ُالّذي ُيعتبر ُمغامرةُ
شاعر ُإلى ُموضوع ُال ُّ
وقافية ُمو ّحدةُ .أ ُّما ُعلى ُالمستوى ُال ُّدالليُُّ ،فقد ُتط ُّرق ُال ُّ
شعرُّيةُ،إذُأنُُّموضوعُال ُّرغبةُالجسدُّيةُيع ُّدُمنُالُّتابوهاتُالمح ُّرمةُفيُالمجتمعُالعربيُُّ ُ.

Abstract:
الوهايبي ،8090 ،ص 1؛
غالي ،8008 ،ص 890-819؛ ح ّداد ،8008 ،ص 911-911؛ بنيس ،8090 ،ص 1؛ منصور ،8090 ،ص 9؛
ّ
سعيد  .8090ص 1؛ يوسف  .8090ص 1؛ بومسهول ّي  .8008ص 811-891؛ مح ّمد  .8008ص .990-911
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تظهر هذه ال ّدراسة ّ
أن القصيدة النّاصريّة ال تستقرّ على مالمح معيّنة ،فهي دائمة التّنقّل والتّرحال بين األشكال
والمضامين واألساليب ال ّشعريّة ،بحثًا عن القصيدة الّتي ترضي ال ّشاعر وتعبّر عنه بصورة مثلى .فمنُجانب ُالبناءُ
شعرُالمنثورُفقصيدةُالُّنثرُ.
الخارجيُُّ،بدأُناصرُبكتابةُقصيدةُالُّتفعيلةُ،ث ُّمُانتقلُإلىُكتابةُال ُّ
لُمحطةُجديدةُومختلفة؛ُفديوانهُ
ُّ
لُديوانُمنُدواوينُأمجدُناصرُيش ُّك
شعرُّيةُ،فنالحظُأنُُّك ُّ
أماُمنُجهةُالمضامينُال ُّ
صحراء ُإلى ُالعواصم ُوالمدنُ ،وفيُ
ي ُالمنتقل ُمن ُال ُّ
األوُّلُ ،مديح لمقهى آخر ُ(ُ ،)5575يصوُّر ُلنا ُصدمة ُالبدو ُّ
ُالثانيُ ،منذ جلعاد كان يصعد الجبل ُ(ُ ،)5585يشتغل ُناصر ُبثيمة ُالمنفى ُوالغربة ُوما ُتخُلّفه ُمن ُإحساسُ
ديوانه ُّ
ُالالحقُ ،رعاة العزلة ُ(ُ .)5585وفيُ
ضُياعُ ،الحنينُ ،العزلة ُوالوحدةُ ،وقد ُهيمنت ُهذه ُالمضامين ُعلى ُديوانه ُّ
بال ّ
ديوانهُال ُّرابعُ،وصول الغرباء ُ(ُ،)5581تبدأُمساءلةُاالنفصالُعنُالماضيُ ،والقبولُبالمنفىُوالعالمُالواقعيُّ ُكحالةُ
دائمةُوليستُعابرةُ.أ ُّماُفيُديوانهُالخامسُ،سر من رآك ُ(ُ،)5552فيتطرُّقُناصرُإلىُموضوعُالرُّغبةُوالجسدُ،
ويصف ُلنا ُتجربة ُحسُّية ُإيروسُّيةُ .وباالنتقال ُإلى ُديوانه ُال ّسُادسُ ،مرتقى األنفاس ُ(ُ ،)5557يعيد ُناصر ُصياغةُ
صُغيرُ ،آخر ُملوك ُغرناطةُ ،فيستدعي ُالحادثة ُالُّتاريخُّية ُليعُّبر ُعنُتجربةُشعورُّية ُمعاصرةُ،
سيرة ُأبي ُعبد ُهللا ُال ّ
وهيُتجربةُشعورهُبالخسرانُ.أ ُّماُفيُديوانهُال ّسُابعُ،حياة كسرد متقطع ُ(ُ ،)4002فيسردُلناُناصرُمقاطعُمختلفةُ
ومتف ُّرقةُمنُحياتهُالحاضرةُوالماضيةُمتط ّر ًقاُإلىُتفاصيلُالواقعُاليوميُّ.
ضا ،بطابع الجرأة والخروج على األعراف والمسلّمات ال ّشعريّة على المستوى
وتتميّز القصيدة النّاصريّة ،أي ً
المضمون ّي والبنيويّ  ،ومن مالمح هذه الجرأة ،علىُالمستوىُالبنيويُُّ ،كتابة ُقصيدةُالُّنثرُاُلّتيُتظهرُعلىُشكلُكتلةُ
طباعُّيةُ ،وذلك ُفي ُديوانه ُحياة كسرد متقطع ُ(ُ .)4002إنّ ُالكتابة ُوف ًقا ُلهذا ُال ّنمط ُال ّ
شعريّ ُتعبّر ُعن ُحدّة ُكسرُ
شعريّةُالّتيُتلزمُال ّ
المسلّماتُوال ّتقاليدُال ّ
شاعرُببحرُعروض ّي ُوقافيةُموحّ دةُ.أ ُّماُعلىُالمستوىُال ُّدالليُُّ،فقدُتطرُّقُ
شهوة ُالجسدُّية؛ ُفالُّتط ُّرق ُإلى ُهذا ُالموضوع ُهو ُبح ُّد ُذاته ُمغامرة ُشعرُّيةُ ،إذ ُأنُّ ُموضوعُ
شاعر ُإلى ُموضوع ُال ُّ
ال ُّ
ال ُّرغبةُالجسدُّيةُيع ُّدُمنُالُّتابوهاتُالمح ُّرمةُفيُالمجتمعُالعربيُُّ ُ.
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ُ
ُ ُ:سيرةُذاتيّة
ّ
ُُماجستيرُودكتوراة)ُبامتيازُفيُموضوعُاللّغةُالعربيّةُوآدابها،ُآثارُحاجُيحيىُأنهتُاأللقابُالثالثةُ(بكالوريوس.د
ّ شعريّةُعندُكلُّمنُال
ّ ُوقدُتناولتُفيُأطروحةُالدّكتوراةُدراسةُالصّورةُال،إيالن-منُجامعةُبار
ُ:شاعرينُالحديثين
ّ "ُ  ُت ّم ُمنحها ُلقب.محمود ُدرويش ُوأمجد ُناصر
ُ ُكما،الطالبة ُالمتفوّ قة" ُمن ُقبل ُمكتب ُعميد ُكليّة ُالعلوم ُاإلنسانيّة
ّ
ّ
ّوحصلتُعلىُمنحةُرئيسُالجامعةُلطالبُالل
ّ
ُ،دريسُفيُالمرحلةُالثانويّة
ُعملتُفيُمجالُال ّت.قبُالثالثُالمتفوّ قين
ُُّلهاُدورُفعّالُفيُالعملُالتطوّ عي.بيرل-وتعملُاآلنُمحاضرةُومرشدةُتربويّةُفيُكليّةُإعدادُالمعلّمينُالعربُبيت
ّ  ُفهي ُعضو ُفعّال ُفي ُالمنتدى ُاألدبيّ ُفي، ُّالثقافيّ ُواألدبي
ّ ، ّالمجتمعي
ُ ُوعضو ُفي ُا ّتحاد ُالكرمل ُلألدباء،ُالطيبة
ُ ُُ.الفلسطينيّين
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