من العتبات النصية إىل تشكيل الداللة
قراءة يف ديوان "ال أحد كان غريي" للشاعر مهدان زيد دماج
د .يوسف الفهري

انقد وابحث من املغرب
الرافد ،العدد  ،334فرباير 2017

"ال أحد كان غريي" هو عنوان ديوان الشاعر اليمين مهدان زيد دماج ،الصادر عن مؤسسة أروقة للدراسات والرتمجة والنشر يف
القاهرة ،يف طبعته األوىل  ،2013وهو عنوان ينحو منحى مغايرا جليل الشعراء الذين خيتارون عنوان قصيدة لتكون عنواان لديواهنم.
غري أن مهدان دماج ال مييز بني هذه القصائد ،وكأنه يريد أن جيعل منها قصيدة واحدة حتت عنوان" :ال أحد كان غريي" ،وهو
عنوان الرؤاي ،إذ مل تنل قصيدة حظ الظفر به ،ابلرغم من انتظامه ضمن سطر شعري لقصيدة "على الرصيف" ،ليشكل العنوان
الناظم لكل القصائد.
 .1عتبة العنوان:
املعروف أن العنوان يف الشعر العريب اختذ جزءا من القصيدة وبطاقة هويتها ،وتطور العنوان يف القصيدة العربية منذ القدمي،
مرورا ابلكالسيكية مث الرومانسية فاحلداثة ،حيث شكل العنوان بنية مرافقة للنص وعالمته؛ (سينية البحرتي ،الربدة للبوصريي،
بديعية صفي الدين احللي أو الكافية البديعية يف املدائح النبوية) ،مع ضرورة اإلشارة إىل ما عرف يف الشعر العريب ابملعلقات ،حيث
عرفت القصائ د السبع أو العشر مبعلقة شاعر بعينه ،إحالة إىل قصيدة امرئ القيس أو عنرتة أو النابغة أو غريهم .والقصيدة عندما
تصبح موضوعا للقراءة ،فإن عنونتها ليس ابلضرورة حقا وملكا للشاعر ،إذ أن القارئ/الناقد يشاركه هذا احلق .ومع الكالسيكيني
اختذت العناوين شكال منفصال عن الشاعرية ،فهو قريب إىل عناوين املقاالت والكتب ،فشوقي يعنون قصائده بـ"كبار احلوادث يف
وادي النيل" أو "ذكر املولد النبوي" ،بينما يف القصيدة الرومنسية اختذت العناوين مدلوال مرتبطا ابالجتاه الشعري ،مرتبطة أشد
االرتباط ابلذات الشاعرة ،مثال" :عاصفة روح"" ،احلنني"" ،الناي احملرتق" إلبراهيم انجي ،أو "املساء احلزين" للشايب ،وغريها من
القصائد حيث بدأ العنوان يدخل يف وحدة شعورية وعضوية مع القصيدة؛ لكن مل يتجسد هذا التداخل والعضوية الشعورية إال مع
قصيدة احلداثة ،خاصة الشعر احلر وقصيدة التفعيلة وقصيدة النثر ،حيث أصبح العنوان بنية شعرية وشعورية معربة عن رؤية ورؤاي من
خالل اإليقاع والصورة واللغة .فديوان صالح عبد الصبور "أحالم الفارس القدمي" وديوان "أنشودة املطر" لبدر شاكر السياب،
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وديوان توفيق زايد "أشد على أايديكم" ،وديوان "مدينة بال قلب" لعبد املعطي حجازي وديوان عبد هللا راجع "أايد كانت تسرق
القمر" كأمثلة لعناوين ال ميكن فصلها عن الشعري وعن الرؤية اإلبداعية الشاملة للشاعر إىل الوجود .فهذه العناوين حتقق االنزايح
لتقدم للقارئ صورة شعرية غنية إبحياءات خأخذ القارئ إىل قراءات متعددة .جاعلة من الغمو

إثراء للنص وإغناء جلماليته.

وإذا اختذان العنوان معربا لقراءة الديوان ،فإننا بعد قراءته على الغالف ،يتسرب إىل داخل الديوان للتمظهر بلغتني :لغة
التواصل اإلبداعي ،ولغة التمثل والعبور" :ال أحد كان غريي" (! ،)No One Was But Meهذا العبور إىل ضفة أخرى
يسكن املبدع ،حيضر يف خميلته ،لغة ترتجم لغته األم ،ليتوحد الدليل أو العالمة ،ويصبح الشعر غري كامن يف شكل اللغة بل يف
جوهرها .ويلح الشاعر على هذا بتصديره للنصوص ابقتباس للروائي االسكتلندي ج .ابريI’m not young enough :
 ،to know everythingوهو إصرار على الكشف عن معني اثن للرؤية لإلبداعية ،مما يكشف لنا أن التفاعل مع اآلخر
جتاوز لالنطواء والتقوقع ،وانطالق إىل أفق إنساين يصهر الرؤاي يف مزيج ثقايف متحرر ،خاصة إذا جتاوزان وظيفة اللغة التواصلية إىل
اعتبارها نظاما متثليا ،حيث تطرح عالقة اللغة ابهلوية .وهي رؤية إىل االبداع الشعري من منظور حداثي يكشف عنه مفهومه للشعر
إبداعيا .فالشعر ،مثل املوسيقى الصامتة ،حتطيم للحدود وجتاوز للزمان واملكان ،فالشعر ،كما يقول أدونيس" ،هو العالقة اليت
يقيمها اإلنسان مع اإلنسان ،أي موهبته اخلاصة عرب الطبيعة ،وهلذا حني خيلو التاريخ من الشعر ،ابملعىن اإلبداعي الفين الواسع،
فإنه خيلو من البعد اإلنساين احلقيقي ،ومن هنا كان الشعر ،مبعناه هذا أكثر من وسيلة أو أداة ،كما هي التقنية ،إنه ابألحرى،
طبيعة كاللغة نفسها ،فهو ليس مرحلة يف اتريخ الوعي اإلنساين ،وإمنا هو عنصر من بنية هذا الوعي".1
والعنوان "ال أحد كان غريي" تتشكل دالالته داخل صورة الغالف ،حيث امتداد سكة القطار توحي ابلوحشة والغربة
واالمتداد واالنتظار .ال قطار وال أحد يف هذه الطريق املمتدة .إهنا "صفري قطارات الغربة" ،و"على الرصيف ،كل شيء قابل للسري
يف جوف احملطة ...حنو احللم الذي يكرب يف مدى الغمو والرغبة ..واآلمل الذي ال ينتهي ...قطاري الذي سيأخذين

للبعيد .2"!...القطار امللتحم ابلغربة والضياع ،ابألمل ،ابلزمن املمتد ،أو كما يف هذه املقطوعة األخرية من قصيدة "على
الرصيف":3
هنضت من وقيت
متادى يف داخلي الصمت
أعلن العصيا َن
َ
اب الضجيج
يطرق أبو َ
1

ـ الشعرية العربية  :أدونيس .ص . 106
2
ـ الديوان ص 62
3
ـ الديوا  :ص . 69
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اغيث األرق
يصب يف جويف بر َ
وحنقا غامضا
صبح ٍ
بليد
حنو ٍ
فتكرب يف شجين املدينة
تركض يف رصيف العمر
تصرخ:
أين قطاري الذي
َ
جاء
ووىل
كب صهوَة حلمي
لري َ
وأيخذين للبعي ْد..؟
على أننا ننتظر قصيدة "اهلوام" ليجد القارئ شظااي العنوان ،وقد تشكل صياغة وأسلواب حرفيا داخل سياق داليل ،حيث
خيتم الشاعر املقطوعة األخرية بقوله:4
وال أحد كان غريي
يفرتش الفراغ السرمدي
ويف حنااي الروح
يقرتف أحلان الظالم
وتستمر هذه اإلحياءات يف الظهور ،فاإلهداء الذي شكل الغالف أيقونته الدالة عن خلود األب وعن الالهناية (" ،)Infinityإىل
والدي يف خلوده ...وإىل الـ’’الهناية  Infinityاليت أرقتين كثريا» ،يكشف منطلق الرؤية اإلبداعية.
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وإذا انتقلنا إىل عناوين النصوص الشعرية اليت قاربت األربعني ،وبقيت يف حدود الستة والثالثني نصا ،سنجد ما ميكن أن
يدل على رمزية االقتباس يف أول الديوان ( ،)I’m not young enough to know everythingوما متثله األربعينية
من مفهوم النضج واالكتمال (علما أن الشاعر انتظر الشمعة األربعني من عمره إلشراك القارئ قصائده) .إذا حنن نقف على إبداع
شعري يف توليد العناوين ،عناوين ال تشذ عن بنية النصوص الشعرية/القصائد ،ختتزل دالالهتا وإحياءاهتا ورؤيتها( .حكاايت ،سأم،
عتاب ،سؤال ،أقاويل ملرااي اخلريف ،صباح نيكول اجلميل ،كوابيس ،أوراق شتائية ،مراثة لكوكب الضوء ،خاطرة لفصل واحد،
رابعية ،انتظار ،أمنية ،أحن إىل احلنني ،مصارحة ،تداعيات العزلة األوىل ،تداعيات العزلة الثانية ،تداعيات العزلة الثالثة ،إىل صديقي
مصطفى ،على الرصيف ،نغم صباحي ،يف بلديت ،رسالة إىل رجل الضوء ،ذكرايت فنجان قهوة ،كوين ،حلم أاير ،تسألين عنك،
ورقتان من هذا اخلريف ،مناجاة عصر سيء ،تقاسيم لألشياء ،أتوق إىل رحلة ،كائن ال حاجة لنا به ،اهلوام ،غريب).
يستهل الديوان عناوينه بـ"حكاايت" وخيتمها بـ"غريب" ،وبينهما تلتطم املشاعر واألحاسيس والتجارب والذكرايت بشاطئ
ميتد امتداد األفق ،يستحضرها الشاعر عرب تداعيات تكتوي بنار السؤال ،وحرقة السأم ،ولوعة االنتظار والذكرى واحلنني واملناجاة
واحللم ...لينتظم هذا كله ،عرب صفحات الديوان ،ويشكل شذرات شعرية تعرب عن معاانة الشاعر ومناجاته حلما ويقظة ،مما جيعل
القصائد تتوحد يف حلمة املكابدة واملعاانة ،فهي أوراق شجرة واحدة تلونت بتلون احلالة الشعورية للشاعر ،أوراق شجرة الغربة
والوطن عصفت هبا رايح اخلريف لتفرتش األر على موال األنني واحلنني حيدوها األمل.

 .2عتبة التجنيس:
إننا نقف أمام نصوص شعرية تعلن انتماءها لقصيدة النثر ،هذا الكائن الذي ولد والدة طبيعية (أو قيصرية) من رحم
الشعر ،لكن هناك من حاول دون حتليل محضه النووي نفي بنوته من الشعر ،يف الوقت الذي اكتفى بعض الدارسني واملبدعني
مبقصدية املبدع ،وتصريح والدة الشعر/القصيدة .واستمر السجال منذ والدة هذا النمط من الشعر ،قبل أن حيقق تراكما يسمح
بغربلته ونقده ومعايرته ،والكشف عن نظامه لتحديد هويته اجلمالية والشعرية .ومع مرور الوقت فاآلراء واملواقف مل تتغري كثريا،
واالختالف حول القضااي اإلبداعية والنقدية ما تزال مطروحة ابلنسبة لقصيدة النثر ومسمياهتا.
وإذا حبثنا عن عتبة لتحديد زاوية النظر إىل قصائد مهدان دماج ،لن جند أنسب من تعليق املفكر والشاعر اليمين الرائد
الدكتور عبد العزيز املقاحل ،الذي يرى فيها "ما يزكي تسمية قصيدة النثر بـ"الكتابة اجلديدة" ،ال لكوهنا استمرارا يف سريورة الشكل
ا ألجد وشعريته املنثورة وحسب ،وإمنا ملا تعرب عنه من ظمأ دائم واستشراف برؤاي شعرية تنهض آبليات اإلبداع املغاير ،حىت يكون له
حضوره العميق يف الواقع ،سيما حني جتيد هذه اآلليات احلديث عن جمموعة من العالقات والتفاصيل املتصلة ،وحني تنجح يف رسم
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العوامل احلميمة اخلاصة واحمليطة ابملبدع" .5وهو تصنيف لإلبداع يفر علينا طرح قصيدة النثر والكتابة اجلديدة كمفاهيم نقدية
جتنيسية للكتابة ،واملمارسة اإلبداعية الشعرية اجلديدة كشكل حداثي له مساته الشعرية/اجلمالية اجلديدة.
إن قضية الكتابة اجلديدة وقصيدة النثر ال بد هلما من إضاءة يف قراءة هذا الديوان لوضعه يف سياق التطور الذي عرفه
الشعر العريب .فهل تطور التجربة الشعرية العربية وليد العصر احلديث أم أنه جتربة متجذرة يف الرتاث؟ وهل تعترب هذه التجارب غري
خارجة عن دائرة الشعر؟ أم أن الشعر ممتنع ال حتيطه وال حتده صفة؟ وما هي خصائص التجربة الشعرية اجلديدة؟
يف ديوان دماج تطالعنا أول األوراق النثرية "حكاايت" يف تشكلها الزماين واملكاين ،لتعلن عن هويتها األدبية/الشعرية :قصيدة مصرة
على التمرد على مفهوم حتنيط الشعر يف أوزان مل تعد تتسع لتجربة شعرية جديدة ،جتعل من الرؤاي جوهر الشعر ابعتباره رؤاي ختييلية
لرؤية العامل ،تشكلت عرب قالب جديد انسيايب تصاحب فيه الكتابة البياضات الفاصلة بني مقاطعها لتحدث إيقاعات البيا
والسواد الصائت والصامت االمتالء والفراغ .إن هذه الثنائية ال تستند إىل معيار غري استنادها إىل ما هو شعوري وجداين ينبع من
جتربة الشاعر ويعرب عن رؤايه.
رمبا أصبح احلديث عن قصيدة النثر متجاوزا ،ال يستدعي تربيره أو البحث عن مشروعيته يف التجربة اإلبداعية الشعرية
العربية ،ما دامت جتارب رائدة مهدت الطريق لرتاكم إبداعي ميتد بظهور قصيدة النثر منذ جربان وصوال إىل مجاعة "شعر" أو من
الشاعر حممد املاغوط ،بدءا مبجموعته" :حزن يف ضوء القمر" مث "غرفة مباليني اجلدران" و"الفرح ليس مهميت" وانتهاء بـ"شرق عدن
غرب هللا" ،وقصيدة "لن" ألنسي احلاج ،تلتها إبداعات أصرت على التمرد والتأسيس والتأصيل ،فأصبحت هذه التجربة حاضرة
بقوة بعد االنفتاح على أساليب الشعرية العربية املعاصرة ،ابلرغم من متسك البعض ابلشعرية الكالسيكية يف أبعادها اخلليلية ،ومجالية
اإليقاع اخلليلي وسطوة ذائقته وخأثريه الفاعل يف األدب والنقد ،واستمرار دائرة رفض التطبيع واإلصرار على اإلقصاء وطرد (الدخيل)
من مملكة الشعر.
قصيدة "حكاايت" لدماج هي تكثيف للرؤاي وتعبري عما خياجل اإلنسان من أفكار وأحاسيس تصدر أبشكال متباينة
األصوات متشاكلة الدالالت؛ أنني ،نشيج ،صفري ،ألغاز ،حتوم يف (اجلمجمة/الدماغ/الرأس) .تطل على فضاء خارجي (خارج
الذات) :أرصفة ،قطارات ،ميناء .يلتحم هذا الفضاء مع شخصية الذات الساردة بلغة القص يف زمن مطلق :الوقت/الصيف.
فللمكان والزمان حضورمها يف تشكيل مكوانت السرد الشعري .وهي مسة حضرت يف الشعر القدمي كما يف التجربة الشعرية احلديثة
واحلداثية.
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مججميت مرتعةٍ /
بليل وحكاايت /وأبفكا ٍر سوداء /..تنهال على الرؤاي /زوبعة لرمال الوقت/وأنني دماغ مسعور /...تعصر
ذاكريت أوهام الصيف /ونشيج هر ٍاء ووصااي /تدوي يف مسعي /أرصفة احلزن /وصفري قطارات الغربة /:اي أنت الراكض يف ميناء
أسك /ابأللـغ ْـاز.
أصابعك الدهشة /أو كي  /ال حتشو النسوة /ر َ
تلعب ابأللوان /كي ال حترق َ
احللم /العابث أبواتر الرغبة /ال ْ
إن هذا التفكيك ملكوانت النص الشعري ،يشي أبن السرد يسكن اللغة عند الشاعر مهدان ،بل هي الرغبة املولدة ملعاين الشعر
وصوره الشعرية" .حكاايت" ال تفارق الذات املبدعة ،فمسرحها اجلمجمة /الذاكرة /الرأس ،ويف حلكة الليل وعتمة احللم تتفجر
األلوان القامتة احلزينة ،واألطياف املؤملة.
استطاع الشاعر توظيف هذا املعجم توظيفا شاعراي للتعبري عن الرؤاي الرتاجيدية إىل احلياة( :ليل ـ سوداء زوبعة ـ أنني ـ احلزن ـ الغربة
– حترق ...اخل) ،يف زمن معطوب ،زمن االنكسار ،تلفه الغربة واخلوف واحلرية .املعجم يكشف عن احلزن واملعاانة واألمل واملخا
الفكري ،جيد فيه املتلقي تعبريا عن واقع اإلنسان يف هذا العامل ،خاصة اإلنسان العريب ،الذي جترف به العواصف من جذوره فيعيش
زوبعة التفكري يف الذات املتشظية واملتمزقة بني تيارات األفكار السوداء .يعيش إحساسا ابلغربة .إنه واقع مأساوي متمزق ،ال مالذ
وال مأمن فيه .مصري أبدي لإلنسان العريب جيد نفسه على "أرصفة احلزن" و"صفري قطارات الغربة" راكضا "يف ميناء احللم".
إن هذه الومضة الشعرية ليست معربا لقراءة واحدة ووحيدة ،بل هي أغنية/حكاايت .صيغة اجلمع اليت جتعل القارئ يعيد قراءهتا،
لتتداعى الصور من خالل ذاكرته الشعرية ،وهذه املتواليات القرائية سرعان ما تنتقل إىل ومضة شعرية أخرى موالية على نفس املنوال
واملوال الرتاجيدي للذات املتمردة على واقعها ،يف استسالم للمعاانة موسومة بـ"سأم".
ت يف جدار الصمت /تركْتين حائرا /كغر ٍ
يب استوحشته ذكرايت /مث ضاع /يعزف
كض ْ
رقت /...ر َ
أشوكْتين الكلمات /وت َف ْ
حلنا حزينا /يطرق نواف َذ ال تفتح /..قلواب ال تفتح /ولغة تتمادى يف العصيان.

 .3عتبة أسلوبية اللون:
اللون يف الشعر حيضر ابعتباره متظهرا للعامل الذي يشكل صورة ينقلها الشاعر رؤية ورؤاي ،شكال ماداي وجدانيا .وال نريد أن
نعرج على الشعر العريب واحتفائه مبكون اللون ،وكيف يصنع اللون الرؤاي والوجود الشعري .إننا على املستوى التحليلي نريد مزيدا
من التفكيك ،ابعتبار قصيدة النثر رفضا للشكل اهلندسي املنمط .واللون ليس عنصرا حمايدا صامتا ،بل شأنه شأن اللغة ،فهو لغة
مرئية .لكنها خأخذ يف الشعر بعدا إحيائيا ورمزاي .إن اللون يف اخلطاب غري الشعري حييل على ذاته معرفة مسبقة عند القارئ،
فالشفرة مشرتكة بينهما .بينما يف الشعر فإن القارئ يضطر إىل البحث عن جمموعة من األنظمة الشفرية الضابطة لدالالت اللون يف
السياق النصي والسياق النفسي للشاعر من خالل نفس السياقات ابلنسبة للقارئ.
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أسلوبية األلوان يف شعر مهدان تعتمد اإلحياء مما يعطيها عمقا بالغيا وملمحا مجاليا لبناء الرؤية .يف ديوان "ال أحد
كان غريي" يقف القارئ على إحياءات األلوان أبطيافها ووهجها وظالهلا ،لتشكل الصورة الشعرية .مثال:
"تعيد لأللوان أسارها" (ص " ،)21أوراق شتائية بلون األمل" (ص" ،)30لون شجريات اخلريف" (ص " ،)54صوت سنابلنا
اخلضراء (ص" ،)75هذا الصفاء األنثوي (ص " ،)21يف صباح هذر طفويل" (ص " ،)30تنمو ملعة ضوء (ص " ،)33اململوء
ضواء وفراشات" (ص " ،)49حمتضنا ضوء الفوانيس العتيقة (ص " ،)51يضيء لنا الذكرى (ص " ،)60مراثة لكوكب ضوء" (ص
" ،)46ضوء اليقني (ص " ،)43يضيء لنا الذكرى (ص" ،)60والليل كان أمام انفذيت (ص " ،)36قصري هو الليل (ص ،)39
"يف ليلة حزينة" (ص " ،)54عشق الليل" (ص " ،)58يهمس من أطراف املشهد الوردي (ص ’’" ،)36يف بلديت نور وانر" (ص
" ،)73وغدا سينطلق النهار" (ص  )73وكذلك "نغم صباحي" وهو عنوان قصيدة ترتدد فيها كلمة الصباح مخس مرات.
أسلوبية اللون يف شعر الشاعر ترتكز على معجم لوين يعتمد التكرار اللوين ،كما يعتمد الصورة الشعرية اللونية ،واالستعارة
اللونية ،والتحول اللوين املوسيقي .إن القراءة التصنيفية لأللوان يف هذه القصائد ،تنطلق من نظام التصنيف اللوين الذي يعترب األلوان
الستة :األسود ،واألبيض ،واألمحر ،واألخضر ،واألصفر ،واألزرق ألواان رئيسة ،وتبقى األلوان األخرى مستمدة منها مقرتبة إليها غري
منفصلة عنها .ويتصدر اللونني األبيض واألسود هذه الصنافة ،سواء بشكل إحيائي رمزي .أي كل ما يتعالق حتميا مع األبيض أو
األسود .وتبني الصنافة التالية هذا التشكل:
األسود
تعالقات اللون َ

تعالقات اللون األبيض

’’والليل كان أمام انفذيت’’ (ص  )36ـ
’’ قصري هو الليل ’’ (ص )39ـ
’’ هذه الليايل اجلميلة ’’ (ص  )43ـ وكسرت وجه
الليل’’ (ص)48
’’ يف ليلة حزينة" و"وتنامت ،عند ليل الصمت" (ص
 )54ـ
’’ عشق الليل’’ (ص )58
’’ ظلمة القرب الكبري’’ (ص )47
’’تبدى يف الظالم’’ (ص)55
"هدية أخرى  ...آلهلة الظالم" (ص ... )73
"يف بلديت ال أييت إال الليل" ص72
يف ليل األمس ص 74
كي ال تطغى الظلمة صدري ص 83

’’هذا الصفاء األنثوي’’ (ص )21
هذا الصباح’’ (ص )20
’’يف صباح هذر طفويل ’’ (ص30
تنمو ملعة ضوء ’’ ()33
ـ اململوء ضوء وفراشات’’(ص)49
ـ ’’ حمتضنا ضوء الفوانيس العتيقة’’(ص )51ـ
ـ ’’يضيء لنا الذكرى’’ (ص )60
ـ مراثة لكوكب ضوء
ـ ’’ اي كوكيب اجملروح’’ (ص  )46ـ ’’ تضيء ’’ (ص  )34ـ
’’ ضوء اليقني ’’ (ص )43ـ ’’يضيء لنا الذكرى’’
(ص )60ـ
’’’يف بلديت نور’’ (ص )73
ـ ـ ’’ وغدا سينطلق النهار’’(ص )73
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ـ "لليل أكثر من بداية
’’ رسالة إىل رجل الضوء’’ (ص .)74
لليل أكثر من قناع
’’اي رجل الضوء’’ ص 74ـ
’’نغم صباحي’’ عنوان قصيدة ،ترتدد فيها كلمة الصباح لليل أكثر من جسد" ص 87
"تكحلني مساءان ابلصمت
مخس ’ .قمر ’’ (ص ... )35
وفجر عيين ابلرمد" ص 87
اي رجل الضوء ص  74ـ اي ابن جبني الشمس ص75
يقرتف أحلان الظالم ص 105
تضيء كما املصباح ص  78حتتضر الشمس ص78
"اي نورا يتألأل يف حرف اخلوف" ص 83
"الشمس آلت للمغيب" ص 85
"للحب أفق من نور ،وجنوم خمفية" ص 90
"مشوس الطفولة" ص 97
"كلما استيقظت خالاي الضوء يف جسدي" ص105

تشكلت األلوان عرب صورة بالغية (اجملاز/الطباق أو التضاد) :األبيض/األسود يف متظهرها على الطبيعة (الليل/النهار ـ
الظلمة/النور = نقاء طهارة) .األسود يوحي ابلغمو وااللتباس ،والعتمة = احلزن والكآبة .إن هذه الثنائية بني تعالقات
األبيض/النور واألسود/الظالم ،تكشف عن أسلوبية اللون يف شعر الشاعر .وعن صورة شعرية شعورية تعرب عن رؤية الشاعر إىل
العامل ،انطالقا من حلظات شعورية وجدانية جعلت من الصفاء والنور والضياء حلما لغد أمجل ،لوطن وحلب ينبعث بني ظلمة
الليل الصامت بني ثنااي احلزن .وهكذا خأخذ أسلوبية اللون بعدا إيقاعيا عند الشاعر ،لتحوله إىل صمت .لكن املالحظ أن
البيا /النور هو نور جريح ابهت وشاحب (حتتضر الشمس ص )78أو نور مستقبلي يتحول إىل حلم.
إال أن أسلوبية اللون يف الديوان ال تتوقف عند هذين اللونني الذين يشكالن بؤرة اللون يف دالالته الرمزية ،وإحياءاته
الوجدانية الشعورية والالشعورية ،بل تلونت القصائد أبلوان أخرى لتشكيل هذه الرؤية املعرب عنها ،رؤية انبعة من غربة وحرقة على
وطن ابمتداداته اجلغرافية والتارخيية واألنطولوجية" .لون شجريات اخلريف" (ص " ،)54ليت احلياة وريقة صفراء" (ص ،)55
"صوت سنابلنا اخلضراء" (ص )75و"للحزن أوراق صفراء" (ص  .)93فالصفرة كحالة للذبول واملوت أحياان تكون إيذاان بوالدة
جديدة ،واخلضرة كرمز للطبيعة واخلصب واحلياة.
كما تشكلت أسلوبية األلوان يف صورة شعرية خأخذ من األلوان يف إطالقيتها وتعددها ويف قزحيتها وفسيفسائها وطبيعتها وفنيتها
بعدا يلغي األحادية ،وجيعل املتلقي خيتار ختييليا ما يتآلف من األلوان لصنع صورته الشعرية ،وتشكيل لوحته الفنية" :تعيد لأللوان
أسارها (ص " ،)21أوراق شتائية بلون األمل (ص" ،)30تتقطر األلوان منها كالرحيق" (ص " ،)37كل رمال األلوان (ص،)83
"فلم تعد عيناي /تغازل األلوان يف حديقة بيتنا املنسي" (ص  .)104إن األلوان تشكيل موسيقي شعوري يعرب عن الرؤية ،فاللون
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بصيغة اجلمع تعبري عن حياة بتعدد امتداداهتا وأفقها ،األلوان القزحية ال أيخذ اللون مجاليته ومعناه ووجوده إال داخل هذا النسق
القزحي .ولنقرأ هذا املقطع اللوين:6
والشمس آلت للمغيب
تعكس صفرة النـزع األخري
الحتضار الدقائق يف دمي
وقوس قزح
تشكل من رذاذ امللح
َ
ينهش األلوا َن
عشب ذاكريت
حيرق
َ
ويرتكها رمادا
بعيين
فرفقا اي أانملَهم ي
ورفقا اي خمالبهم
جبرح األر ْ
كما أن توظيف األلوان يعكس الشعوراي العامل يف أبعاده الزمانية الثالثة :املاضي ("يضيء لنا الذكرى") ،احلاضر ("قمر كئيب
أطل") واملستقبل ("وغدا سينطلق النهار").
إن هذا التكثيف للون يف إحيائيته ورمزيته ،حيضر يف الشعر العريب ،خاصة عند شعراء احلداثة ،ويبدو الشاعر اليمين عبد العزيز
املقاحل حاضرا يف هذا اللمح اللوين ،نذكر على سبيل املثال ال احلصر ،قصيدة :قطرات من دم اجلبل نقتطف منها" :كل عصر
جييء ويف كفه قطرات من الدم /يف ثوبه وردة تتوهج /حتفظ للشمس أشواقها للنهار /ومتنح ألواهنا /للنجوم الشتائية الضوء".
وأسلوبية اللون يف القصيدة احلداثية هلا مسات متيزها عن القصيدة العمودية ،على اعتبار اللون أيخذ بعدا رمزاي أبطيافه ،كما
حيضر بشكل مكثف لتشكيل الصورة الشعرية ،ويف نفس الوقت حيدد رؤية الشاعر إىل املوضوع/احلياة.
6

ـ الديوان  :من قصيدة ،ورقتان من هذا الخريف .ص .85
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 4ـ عتبة الفضاء :الوطن والغربة
ٍ
كفضاء مشحون بدالالت نفسية واجتماعية وثقافية وسياسية ،وينعكس هذا االرتباط يف الشعر
يرتبط اإلنسان ابملكان
وجوداي وإشراقيا حلوليا .تغىن الشعر ابالنتماء للمكان كجزء من الذات الشاعرة ،ورمبا مل يعرب عن عمق اإلحساس ابملكان ،ولواعج
ومعاانة االرتباط والفراق ،إال من خالل الشعر كطاقة تعبريية ال جتد تفسريا هلا إال داخل األسطورة واخليال واإلهلام ،واجلن
والشياطني ،بشكل ينقل املكابدة واملعاانة والتجربة اإلنسانية نقال مجاليا ساحرا" ،إن من البيان لسحرا".
تكشف القراءة املنفتحة على اإلبداع الشعري يف هذا الديوان عن طبيعة العالقة الوجودية بني اإلنسـان والوطن ،عالقة تتجاوز
العشق إىل التوحد إىل حد الفناء احملقق للتوحد ابألر  .إحساس ابلغربة كتيمة أنطولوجية فلسفسية ،وتشكل قصيدة "غريب"

متظهرا هلذه التيمة ،حيث يقول الشاعر:7

وأعيش يف نفسي
أحبث عن أي ٍ
ابب
للخروج...
غريب
عن كل ما
مل يكن يوما
يب
َغر ْ
سعيد
تالطفين أشرعة البكاء
حزين
مل أجد غري هذا
7

ـ الديوان  :ص  106ـ . 109
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الفضاء
يفرحين..
ويفجعين..
[]..........
وطرقت اببـك...
خيفق؟
القلب ال ْ
ما هلذا َ
أتعبه الوطن املوات
ومزقته على مر الشرود
الكائنات
***
ابب اآلخرين
وطرقت َ
فلم أجد للباب اباب
للدخول
إىل اخلروج
ووجدت نفسي حيث نفسي
ال حيث أنفاسي تريد
كلما زادها الفجر إشراقا
املغيب
ت حنو
ارع ْ
تس َ
ْ
َ
غريب
عن كل ما
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مل يكن يوما
يب
َغر ْ
إن متظهرات تيمة الوطن والغربة حاضرة يف قصائد الديوان ،تكشف عن صور شعرية ال تقف عند حدود بالغة التشاكي
واالغرتاب بل تتعداها أو تنفلت من قيودها ،ابنزايحات مجالية يتلقاها املتلقي فيتفاعل معها من خالل خمزون الذاكرة احلياتية
والشعرية .بل إن الصورة الشعرية حتقق مجاليتها حىت من خالل االلتقاط احلريف للصورة اخلارجية ،وهو مستوى نرتكه إىل دراسة
أخرى للديوان .ويتبني لنا من خالل هذه القراءة االنتقائية ملعجم تيميت الوطن والغربة كيف استطاع الشاعر توظيفهما بالغيا
وموسيقيا وتركيبيا ،توظيفا شاعراي يستعيض عن املوسيقى اخلارجية (البحور اخلليلية ومستدركاهتا) ابمتداد شعري نثريي حداثي ،ال
يفقد معه النص شعريته ،بل إنه يشكل غىن للشعر العريب.
الوطن

الغربة

الصفحة

تعبت اي ليلى!
هنشتين املسافات
وأدركين الزمن
فهل أكون لقلبك
وردة بيضاء
وتكونني يل
و
ط
ن
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وصفري قطارات الغربة
ــــــــــــــــ
تركتين حائرا
كغر ٍ
يب استوحشته ذكرايت مث ضاع
ـــــــــــــــــ ـ
اي ليلى!
سئمت الواحد يف داخلي
ــــــــــــــــــــ
بل أكتبه لنفسي
الغرتايب يف ترابك

مهما طال شتاء الغربة

33

مهما طال شتاء الغربة

البد لربيع الوطن

الصفحة
9
11
13

14

33

البد لربيع الوطن
أن يفجر أوردة األهنار

أن يفجر أوردة األهنار
ال بصيص الندالع الفجر
يف هذي املدينة

28

للحنني

39

وأي بالد
مل خييطوا من مساها كفن ؟

46

صار احلنني
زاد األنني

48

جئت أحلم ابلوطن

48

تداعيات العزلة األوىل
من احلنني!؟

50

صنعاء من هذه اجلهة !

51

صار حنيين لشعاع الفجر

51

12

تزداد حمبتنا لألشجار
ولشمس الشرق الوردية

52

ما زال حنيين لألشجار
خيرتق سكون العزلة

53

يف بلديت هتف البشر

72

تداعيات العزلة األوىل

50

يف بلديت ال أييت إال الليل
يف بلديت شاخ القمر

72

تداعيات العزلة الثانية
يف دمي عزلة األشياء

54

يف بلديت خبز قليل
يف بلديت احلب خام
واجلهل خام

72

تداعيات العزلة الثالثة
يف عزليت

57

80

جلس وحيدا

والشعب يغرق يف احملن
ــــــــــــــــــــ
يف مدينة يصبح القتل
أمنية
ــــــــــــــــــــ
دولة يف الظل
شعب يف الظالم

73

77

81

جبرح األر

85

مل ال ترتكينا وشطنا احلزين
وترحلني إىل األبد؟

87

من فضاء االنتماء

86

هجرين ليل القراءة

103

و صنعاء حماصرة

99

وال أحد كان غريي

105

جف نبع قريتنا

103

غريب (عنوان آخر قصيدة)
و أعيش يف نفسي /غريب...
مل يكن يوما /غريب..
أان التائه بني خرائيب
تسارعت حنو املغيب /غريب

107

ما هلذا القلب ال خيفق؟
أتعبه الوطن املوات

109

إن تيمة الوطن وتيمة الغربة يشكالن بؤرة البناء الداليل للديوان ،وتكشف عن رؤية فنية إبداعية ،كأهنا ريشة فنان يستطيع
من خالل اجلمال منح احملتوى السياسي شعريته وشاعريته .كما تكشف كيف يصبح اإلبداع ال يلتف على نفسه بل يعانق قضااي
وجودية ،مرتبطة ابإلنسان واحلياة ،يبتعد عن املباشر واملقالية ،مما يضمن لإلبداع بقاءه خارج الزمن وحيفظ له أدبيته .فاألعمال
اإلبداعية اليت مل يعصف هبا الزمان ويطويها النسيان هي األعمال العظيمة اليت حققت متعة اجلمال برؤية إىل العامل كيفما كان
موضوعها .ويبدو الشاعر من خالل هاتني التيمتني ملتزما التزاما اتما بقواعد الكتابة األدبية/الشعرية ،لتحقيق االلتزام اإليديولوجي،
13

إمياان منه ابلتعالق احلتمي بني الفن وقضااي اإلنسان السياسية ،االجتماعية ،الثقافية والوجدانية .كما يكشف عن املعاانة والرؤية
الرتاجيدية املأساوية لإلنسان العريب /اليمين ،دون أن يتخلى عن األمل واحللم ،حىت يف أقصى درجات اإلحساس ابليأس .وهو ما
عرب عنه الشاعر يف سياقات متعددة منها" :كلما متاديت يف حلمي البعيد" (ص" ،)28حلمت ذات مرة (ص" ،)32األمل الذي
ال ينتهي" (ص" ،)34أسطورة األمل الطويل" (ص" ،)34آمال املستقبل" (ص" ،)52اي من ضمدت جراح األمل" (ص،)74
"يتسلل احللم" (ص" ،)77حلم أاير" (ص )80و"أحالمنا سبقتك" (ص )80و"متاهوا إىل حلم جديد" (ص .)97اخل ،وهو أيضا
القائل :8

سأظل أصرخ يف املدى
ويف وجه الغبار:
األمل الذي
مازلت أعتنق َ
ال ينتهي
يقول "سوزان برنر" إن قصيدة النثر "قطعة نثر موجزة مبا فيه الكفاية ،موحدة ،مضغوطة ،كقطعة من بلور...خلق حر،
ليس له من ضرورة غري رغبة املؤلف يف البناء خارجا عن كل حتديد ،وشيء مضطرب ،إحياءاته ال هنائية" .9الديوان هنا وحدة نفسية
شعورية ،ورؤية حداثية لإلبداع املرتبط أبصوله الرتاثية يف جدلية اخلفاء والتجلي"( :عرضها السماوات /أعدت ملن حلمه مجر /وقلبه

مورق ابليقني" ،)10كما نطالع صور تتناص مع موروث يسكننا ونسكنه ،ومنتلكه وال ميتلكنا:
"للكتابة إغراء خاص
وحنني جارف
ولك دوما أن تقرأ"،11

صور تستشرف أفقا أوسع وأرحب ألسئلة الوجود .كتابة بقدر ما هي مرتبطة أبصوهلا بقدر حتررها من النمطية والسبك،
ومتحررة من أوهام احلداثة ،حنو حداثة انبعة من فلسفتها ،خلق جديد للمعاين والصور ،ومترد على األشكال التقليدية برؤاي

8

ـ الديوان  :ص 30

9

ـ سوزان برنر" ،قصيدة النثر من بودلير إلى يومنا" ،مؤسسة األهرام للنشر والتوزيع القاهرة  :ط 117 2

10

ـ الديوان ص , 95
11
ـ الديوان ص 94

14

حداثية ممتلكة للغة واملوسيقى واملعىن .اختيار للشكل اجلديد بقناعة ال جبهل أو عجز عن إعادة إنتاج أو اجرتار .إبداع يؤمن
ابحلرية:
"يل أن أكتب ما شئت
ولك أال تغضب مين...
ال تغضب"

12

ويؤمن ابلتجديد:
"للحزن أوراق صفراء
تتساقط
ولك أن تزهر دوما
أن تتجدد"
ويؤمن ابلثورة:

13

14

()12
يف حلكة ٍ
ليل أسود
تنمو ملعة ٍ
ضوء
النفجار بر ٍ
كان
أو لقيام ثورة
()13
مهما طال شتاء الغربة

12

ـ الديوان ص .92
13
أ الديوان ص . 93
14
ـ الديوان ص 33
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البد لربيع الوطن
يفجر أورد َة األهنار
أن َ
إن ما ميز هذه القصائد ـ اليت حاولنا مقاربتها بقراءة تقيس درجة املتعة كما تقيس درجة حتقق األدبية
والشعرية يف النص ،ابلرغم من أهنا تبقى غري مكتملة على مستوى دراسة اإليقاع ،والصورة الشعرية .أهنا تعكس نضج التجربة
الشعرية يف بدايتها ،حيث اتسمت ابلوهج وإشراق املعاين أبلفاظ تتوقد ابلداللة النفسية ،فتبدو جمروحة عند انكسار الذات
الشاعرة ،وحيدوها أمل ملا ينبعث فتيله يف ذات املبدع ،كما حققت الكثافة يف استخدام اللفظ سياقيا وتركيبيا .واستطاع
الشاعر أن يقدم للقارئ داللة من خالل معجم يف سياق داليل ونفسي واجتماعي وسياسي ال يتقيد بشرط الزمن ،مما أعطى
للداللة معاين غري مشروطة أو حمددة بزمن ،فالالزمنية أاتحت انفتاح النصوص على مستوايت عدة للقراءة والفهم والتلقي
اجلمايل ،مما جعل شعر مهدان دماج يقدم أمنوذجا لقصيدة النثر كاشفة عن شعريتها وأدبيتها ابحتفاظها على روح الشعر،
الذي مل يكن يوما ،ومنذ البدء ،منحصرا يف شكل إيقاعي منمط ودوائر موسيقية منغلقة ،كما استطاع أن يبتعد عن
اطر ليس إال .ألن الشعر املنثور نص
اإلسفاف واالستسهال الذي حنته بعض الكتاابت (الشعرية) اليت ال تعدو أن تكون خو َ
عايل الشاعرية ،يتأسس على رؤية جديدة ومجالية نصية تنأى عن التحنيط واالبتذال ،مجالية تتفاعل مع املتلقي/القارئ ،حىت
لكأن اجلمال ال يوجد على وجنيت الفتاة/القصيدة ،بل يف عيون عاشقها/قارئها.
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