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قد ختتلف التجارب اإلبداعية من شكل آلخر، واختالفها هذا حيكم طبيعة منبعها وتكوين الوجوه املبدعة 
وجتاعيدها ؛ فقد تكون تلك التجاعيد خربشات أو تلفيقات أو رمشا تزين تلك الوجوه أو نقاطا سوداء تكحل 

لإلبداع وأصحابه، مواقع املبدعني متاثل مواقع تلك املظاهر اليت تطفو على سطح الوجوه، وهكذا األمر ابلنسبة 
 الوجه.

مهدان دماج وجه سردي ميين معروف، عمره السردي عقدان، صنعته تنويعات خمتلفة، فتكوينه األسري السَّردي 
رتك أثراً مهمًا يف تشكيلة قد ترك محيمية بينه وبني السرد، مث أن تكوينه العلمي ويف ختصص برجمي ـ ال شك ـ سي

الوعي عنده، طاملا أن املبدع خليٌط من منابع معروفة وأخرى جمهولة، تسهم املعروفة واجملهولة منه مبقدار احنياز 
 املبدع ومتدده حنوها.

ومبا أنه ُعرف سارداً، وها هو اآلن يكتب شعراً، قصيدة نثر، فال غرابة من ذلك وكلنا يدرك أن هناك نقاطا 
كة بني اجلنسني، رمبا تدفع بعضها وجتر املبدع حنوها، وهناك الكثري ممن كانوا شعراء يكتبون قصيدة النثر، مشرت 

واجنروا حنوا السرد واستقروا فيه كعلي املقري ومروان الغفوري وغريمها، هذا يف اليمن أقصد، وهناك العكس  
بداعية له، رغم ظهورعملني سرديني بعد كهمدان دماج الذي ًأصبح شاعرًا مثاًل، حسب ظهور األعمال اإل

 طباعة هذا الديوان الذي سنتناوله هنا.
ترابط كهذا ال بد أن نضع له اعتبارات أتويلية وحنن نتناول ديوانه األول، طاملا أن هذا الشكل عند ُكتابِه اليمنيني 

 كثري من النقاد.  أييت بصورته اخلاصة اليت حتمل نكهة اليمين وصبغته اخلاصة والعامة، كما وصفها
وأان أقرأ هذا الديوان، مثة ملمح يستثريين فيه، أراه كمظلة تغيم على أفق هذا الديوان، تسنده ببناء وتشكيل واع، 
مثة اتصال بني النص كإبداع وبينه كوعي، مثة وعي فين، ووعي ذايت بنواح النص املتصلة بصنوف احلياة، الشغل 

ومبصاحباته الفنية والفكرية معاً، هذا الوعي هو الذي يشعرك جبدوى ومبعىن الواعي املخترب آبليات هذا الشكل 
 قصيدة النثر، وسر كينونتها العسري املخاض والعسري الفناء والعسري البقاء.

http://hamdandammag.blogspot.com/2015/12/blog-post_9.html
http://hamdandammag.blogspot.com/2015/12/blog-post_9.html
http://www.alquds.co.uk/?p=314704


عنوان الديوان املتمثل بنصوص جتسد معناه وترسم انبثاقاته احليوية داخل النصوص، قد « ال أحد كان غريي»
ن جديدًا ومطابقًا خصوصية قصيدة النثر، كما أتصور أان، وكلما أتملته تيقنت أحقيته الواعية يبدو يل هذا العنوا

هلذا العمل كقصيدة نثر، من خالل متثيله النماذج احلية لقصيدة النثر، كرؤاي وكبناء صوري، كحالة عامة أيخذ 
  ا يقينيته يف بعده وقربه يف آن.منها اخلاص مستواه، ليس عنوااًن ابهتًا وال ملغزًا وال استعراضيًا وإمن

حينما تنفذ إىل داخل الديوان، تفتش عن ذاتك فيه، أو ذات العامل اخلاصة بك، ولنفرتض كتصور مهم أن لنا 
صورة خاصة بنا يف كل عمل إبداعي تشعران أبننا جزء من هذا العامل وإال أصبحنا خارج، خارج كل التصورات 

اليت يظهرها املبدع حىت إن كانت خاصة بنا، حنن عامل تصوراته وعامل مدركاته،  واملدركات احلسية وغري احلسية، 
كما أننا نفرتض عالقة من نوع آخر تربطنا ابلعمل اإلبداعي، عالقة حضوران فيه، وغياب ذات املبدع ليس كفعل 

 إلزامي واقعي وإمنا كتداخل جيمعه معنا يف شكله فينا وحينها نصبح حنن هو.
حداث الربيع العريب، كما يسمى، أن ينفصل الشاعر عن كل ما يتصل به كفرد وسط جمتمع، أو  ال ميكن بعد أ

كفكرة وسط تصورات أو كنموذج وسط شكليات، ومهما انفصل وغاب عن هذا االتصال سنجده داخله عن  
ومتحداًث رمسياً  كثب، وذلك بطبيعة التوجس والقلق املتسرب من عاملنا إىل عامله ليصبح يف النهاية انطقًا ابمسه

 ليوصلنا به، كما يف قوله:« حكاايت»عنه، وهذا ما سنراه يف الديوان، حني يفتتح الشاعر ديوانه بنص عنوانه 
  مججميت مرتعة  
  بليل وحكاايت
 وأبفكار سوداء

  تنهال على الرؤاي
  زوبعة لرمال الوقت
  وأنني دماغ مسعور

  تعصر ذاكريت أوهاُم الصيف
  ايونشيج هراء ووصا

 (.9)الديوان: ص  تدوي يف مسعي أرصفة احلزن
 
هكذا يطالعنا الشاعر وهو غارق ٌ ذهنيًا وسط أمواج من احلكاايت وليلها وأفكارها السوداء، تكاد تفقده رؤيته 
الذهنية أو الفكرية كزوبعة تشل رمال الوقت، أنني دماغ مسعور، أوهام الصيف تعصر الذاكرة، نشيج وهراء 

تدوي يف مسعي أرصفة احلزن، فهذا املفتتح النصي داخل النص يشكل مفتتحًا ألمله الذي نبتغي ووصااي كلها 
الوصول إليه، والذي سيقربنا مما حناول أن نتوصل إليه وحنن نقرأ هذا الديوان، هذا الرصيف وإن كان حزينًا لن 



تلك احلكاايت واألفكار السوداء  يكون على سبيل الذكرى أو الصوت املدوي وإمنا سيكون رصيفاً يقيم عليه كل
 ، يبدأه ابلقول:«سأم»يبددها أمامنا، لتبدو جزءاً منا وحنن نطالعها، كما أن نصه الثاين بعنوان 

  أشوكتين الكلماتُ 
 وتفرقت  

  ركَضت  يف جدار الصمت
  تركتين حائرا  

 كغريب استوحشته ذكرايت  
  مث ضاع

  يعزف حلنا  حزينا  
  يطرق نوافذ ال تُفتح

  قلواب  ال تفتح
 (11)نفسه : ص  ولغة  تتمادى يف العصيان

 
كحالة تصويرية جيسدها الشاعر هبذا املستوى من السأم واالخفاق ابالنفصال عن هذا العامل املنفصل يف اتصاله 

 واملتصل يف انفصاله، حيث يضفي عليه طابعاً جتريدايً من التجريب عن طريق السؤال، كما يف قوله:
  ئما  وأسألين دا

  حتاَم يسرقين إىل اجملهول
 ؟….حنني  غامض  

  يزرع يف دمي وترا  
  وُحلما  

 تدحرج حنو الفراغ ..
  أيقظ يف صدري العاري

  هليَب السؤال
 حتاَم؟

…… 
  يرتد الصدى فارغا  

  يسرق ماء العني
 (12)نفسه : ص  عطش الزمن



 
 
 «انتظرتك  »

 جاءين صوت بعيد
  تسابق فراشاتُه

 صهيَل الظمأ
 اي ليلي

  َسئمُت الواحد يف داخلي
  ففتشُت عنك  

  أقلُب صفحات  املدينة
 أبعثُر أكوام اخلريف
  أحتسُس جيب امللل

 صرخُت :
  سئمُت الواحد يف داخلي

  سئمُت املرااي ووجَه السكون
  سئمُت احلبيب الذي ال جييب

  سئمت احلبيب الذي
.  (13)نفسه : ص  مل يكن يوما  حبيب 

 
كل هذا االتصال من انحية وكل هذا االستدعاء لالتصال هبذا العامل، هو من يشعر الشاعر بتشكيل عامله 
الداخلي واخلارجي، الذي لطاملا خيلقه مبدع ما على طريقته، كما أن التواصل الفين عن طريق السرد املتكرر يف 

 اغ.الكلمة واجلملة يعمق معطى النداء، ويبحث عن بعد يبعده عن الفر 
ومن نص آلخر، ال جند الشاعر يتبعثر أو يشرد حنو حالة خمتلفة تبديه منفصاًل، وإمنا تتفاعل تشكيالته املتعددة 
مع واقعها، كل تشكيلة حتتم مصريه، وحتكم قبضتها عليه حينما يتمثلها ويؤديها حينما يظهر كممثل هلا، لكن 

ري وبوحه به، فـَيـُْعمُل وعيه الشعري املفرتض والقادر على هنا تكمن قدرة الشاعر يف إتقانه لفعل التجسيد التصو 
ذلك التجسيد، مما ميكنه من تقدمي نصه الواعي حلالته، ولغته املتصله بدورها واملتصلة يف مكاشفتها غري املختلة،  

 كما يف قوله:



 …مرَّ 
 أشار إلينا الزمن

 واندى
 من وراء زجاجة الكون

  الذي غسلته نيكول
 ( .20)ص  هذا الصباح

  ترتب نيكول ساعتنا
  ووجه الصباح

  تعيد تشكيل البداية
  ما أضاعته جدران الصباح

  من احلروف ومن األغاين
  تعيد لأللوان  أسراَرها

 . ومتسح أوساَخ يوٍم مضى ال يعود
 
هذا النص يتماهى مع الشاعر منبهرًا ومنبهًا عن غامض ينكشف وسر يبوح ويتضح، يستقوي به حينًا ويضعف 

 به حيناً آخر:
 للخريف أن يستأنسَ 

 ما أسقطته نيكول من الدمع.
 …للفضاء أن يتسع لصمتها

 لبوحها املنسوج شوقا  وأغنية  
 للبالد البعيدة.

  تطهو نيكول حنينها
  حلما  وحكاايتٍ 

 يتناغم صوُُتا عن ضحكٍة عن دمعة ٍ 
  عما أراد القلُب من وجعٍ 

  وعن زمن ٍ 
  احيةرمسته يف فنجان قهوُتا الصب

  حتركه أانملها،



 تقب  لهُ 
  فيهتز جسمي النحيل
 (.23)نفسه : ص  لتمر جح ملعقة الشاي

 
ليس جسمك النحيل من يهتز، قد هتتز معه دهشتنا وانبهاران، هتتز معه تفاعالت منا، أسكرهتا هذه املوسيقى 

ص داخل النص، نتباهى مبنوال الناغمة ابلتأمل والناعمة ابالنسجام كما لو أهنا ترقص داخلنا حنن، وحنن نرق
 وجعها، الذي هو وجع الزمن، وجع السؤال الطيفي عند الشاعر، حيث:

 ملاذا يدامهين طيفها..؟
  حيدثين عن أشياٍء أجهُلها

  يقشُر يل فاكهَة احللم
  وما أخفته النوافذُ 

  عن قمري احلزين.
 وأسأل نفسي:

 ملاذا يدامهين طيُفها؟
  ينثر يف خميليت

  مضا  حنينا  غا
  ويف سريري

 يزرع األوهام؟
  يلحُّ.. يشرُي إلينا الزمنُ 

 ويصرخُ 
  يلدُغنا عقرب الوقت

  إىل اللقاء
  تودُعنا نيكولُ 
  يف طرف املمر

  فتضيق حناجران ويضيق الكون
  ُترول أقدامنا
  حنو الغموض

…… 



  تنهي نيكول أعماهلا
  تقفل أبواب عزلتنا

  تسلم مفاتيح البناية
  لبعيدوترحل حنو ا

  تتمرجح خطواتنا يف الضياع
  حتشو الساعات رأسي

  آبالف من الكلمات
  ونسيل يف ر ئة املدينة

  خطوطا  تتقاطع
  على شارع ضيق

 (25)الديوان للروح
 
كل هذه التهوميات اليت قد جتدها جمسدة يف وعي الشاعر ووعي قصيدته، حيث يعتقد بعُضنا أن القصيدة ليس 

ا غري واعية ملا فيها، لكن يف احلقيقة لو تتبعنا كل خالايها احلية اليت نسعى لتنشيطها من هلا وعي، بل قد نراه
خالل عملية تشريح جسد القصيدة النابضة لتزداد نبضاً، واليت هي يف طريقها للفاعلية يف القارئ وكلما تقرب 

 جيسدها فيه.منها فاِحصاً، متوغاًل، هنالك يدرك صالحيتها الزمنية يف تلك اللحظة اليت 
هنا يف هذا الديوان دقة يف املفردة ودقة الداللة ليس يف اختصارمها وإمنا أفقهما، وكم تكون الدهشة يف الدقة اليت 
يفرضها شاعٌر ما يف أفق نصه، وهنا الشاعر ال يثرثر وال يهري وال يغري وأمنا يدقق، والتدقيق قد يبدو غريبًا يف 

مبقدور الناقد أو القارئ العميق أن يتتبع خيوط ومفاصل القصيدة ويتوصل إىل الشعر، وأقصد ابلتدقيق هنا أنه 
أغوارها وفيافيها، وأن يَهم ابخلروج منها ساملاً، لكنه ابلتأكيد لن يفلت، الشعر هنا مثل املدينة الواسعة، حتتاج ملن 

وعمق السبل الواعية وغري يدخلها أن يكون على دربة مبثل هذه األشياء وسيصل إىل ما يريد وسيبهر بكثافة 
 الواعية داخل القصيدة املدينة .

إن أكثر ما مييز قصيدة النثر رغم اتكائها على السرد واحلوار شعورك أهنا ال هتذي وال تفضي بك إىل فراغ أو 
 وشوشة أو نوع من اهللوسة وتفقدك توازنك بقدر ما تقودك خطوة خبطوة حنو سرها ومركزها.

ودًا ذهنيًا يفيُق من خالهلا الشاعر كلما أوقظته تلك اهلواجس والشرود، لكنها تعيده  متثل أغلب النصوص شر 
ككومة من التساؤالت واالنشغاالت املتعددة األوجه واملناحي، وقد تكون حلظات اصطدامه بتلك الشواغل 

  :حيناً آخر، كما يف قوله املفزعة واملناجيات الثاقبة وجه احلمود والراكضة حنو احلركة حيناً، وحنو البعد والعزلة



  تساقطت  عيناي
  عندما هزين جذُع الشتاء

  ومرَّ من خلفي قطار الوقت
  ينهُش ما تبقى من فتات العمر

  يغتاُل من كوين الضياء
  والليُل كان أمام انفذيت

  وحيدا  كالسماء
  يهمُس من أطراف املشهد الوردي

  بصوت الطفولة
 بوشوشة  الربيع السرمدي :

  ك قليال  شوقك املكبوتحر   
  حني يغفُو الصحوُ 

 (36)الديوان  أو قبل أن يصحو املساء
 
ومع كل هذه التشظيات الروحية اليت جيمع الشاعر من خالهلا روح القارئ وعوامله تكون قد حققت القصيدة 

 لديوان.شيئاً من مهامها. قراءة موجزة كهذه ال تكفي ولكنها تضيء الطريق ملن أراد أن يقرأ هذا ا
 


