
هىأثميو8وها

مةأععانةالعد!ةأورأق

سلا(!مهييسفعموأ

الة!ة!يم!يكىمع!ةبعم

لمحسوسلسحر+

مجموعتهفي،ألمقالحالعزيؤعبديظهرالشاعرالدكتور

لهالصادر!الموتمنالعاثدالجسد))أوراقالأخيرةالشعرية

أوراقفوهتهاتغطيبئبرمثل،وعميقأكامنأ،الآدابدارعن

.الأشجار

منالقصائد،وعروقخلايامنينبعثخاصسحرثمة

معبدفيكالبكاءالداخلينشيجهاومن،وأسرارهاصمتهل

وأأخضر،مرائيهرمادكانحتى...المهجوربلقيس

...التفاحةحجرءكأنحتى...مبتل

القصائد،منأبعدالشعرطهر،الديوانهذاقصائدفي

تكملإضافيةليماءاتإن..ئثيتهامنأبعدالقصيدةوتظهر

تلاشيهابعدالطيورسخبةمثل،الكلماتتنتهيالقصائدحين

عنتتوارىأنبعدجسدهايحضركامرأةأو،الأفقفي

.النظر.

الصدرفيالخفيالغناءجوفةأو:الصدى=الثعرهكذا

كورسعلىالستارلسدالبعد،وتدندنتقرعتستمروهي

:()القصيدةالغناء

بيضاء"السحابة

مغسولةالمأربيةوالقمم

الضوءمنكنزأفي

؟الظهيرةترتدييماالذيهذا

طعمللعشب

رائحةوللأرض

لح،المقلالعزيزعبدللدكتورشعريةمجموعة،الموتمنالعاثدالجسد،أوراق)م(

.8691شة-اط-بيروت-الأدابدار

يامراوالترالث

الأفقأيهاعثاور

(حمالاتقصيدةمنالثالثة)الحالة"تشتهيكيدتيإن

فنجديرهقها،مماالقصيدةتتصفى،المقطعهذافي

تختزنلكياللغةوضغط،الكلاماقتصاديجيدالشاعر

اليد"اشتهاءبابفمن...الحالاتمنالقصوىحدودها

أسرابتتواندسوف(للقصيدةالعلياالضربة)وهي"للافق

الخمس:الحواستخاطبأخرىحسئات

بيضاء()السحائبالعين-

الضوء(والأرضالسموات)ترتدياللمس!-

العشب()طعمالذوق-

...الآرض()رائحةالأنف-

الجسد،مفاتيحالمختصرمقطعهفييستخدمفالساعر

ثم،وبذورهاالأرضكنباتاتويغسلها،الحواسويوقظ

ولكنه...الترابمرايلعلىفيها(سوءالاعاريةيعرضها

فياليومالشعرينساهاكادالتيالأولىالعناصرهذهيشعل

بضربةيشعلها...المركبةوالرموزوالتجريدالذهنيةتكثاق

...،الأفقاشتهاء)منواحدة

"اشتهاءكونهمنأهميتهتأتيلا،هنا"الأفق"واشتهاء

،المثيرةحسئتهمنبل5.."تجريديأ"او"ذهنياً(أونفسياً"

الحسثةوهذه..(النفسالاتشتهيالتيهي))اليد"حيث

لهذاالسحرالخاصسبب،بالذات،هيللاشتهاء،اللمسية

مافي(،)القصيدةالواقعأدواتحيثالشعر،منالمقطع

)هيبسيطةلمسةبسببسحر،مثارموضوعيتها،منفيههي

:الشاعر(لمسة



الأفقأيها))اقترب

."تشتهيكيديلن

الشعرفيعرفناءماقليلأ،المحسوسفيالسحرهذامثل

تخييليةمياءعلى،معظمهفي،يعومالذيالمعاصر،العربي

...ذهنيةأو

فيكما،شاكرالياببدرلدىقليلةسابقةاستثناءاتثمة

مثلأ:قوله

يثمركانالذيالصمثلقدأثمر9

".ء.الذكرىمنبتين

فييتحققحيث،دنقلأمللدىمعتبرةأخرىواستعناءات

المقالح-دنقلسالسيابأيديعلىالمعاصرالعربيالشعر

منغناثيةأكعروالمقالحبفالسيل..الذاتيةتمايزاتهم)مع

بالامكانما..(س!!5!هحمحسوسيةأكثروأمل..أمل

ماوهو...يتهأسطورأو،الواقعأسثطرةفيبداياتتسميته

غاوسياغابريللدىحكائياًأورواثياًعظيمأمعادلألهشهدنا

منالمنقولةالمحليةحكاياتهطينفيتتحلقالذيماركيز،

...ع.وغرابةأسطورةخلائق،شعبه

،والكلماتالأشياءطينمنالموقدأوالحضنهذافي

إقراءةقصيدةالمقالحالعزيزعبدبهيبدأالذيالمقظعيندرج

:"الموتمنالعائدالجسدأوراقفي

الدائريالسارع.."صنعاء

8291ديسمبو13:لزمنا

ظهرأدقيقة13وعشرةالثانية:الوقت

وترتطمتتاوه..ببعضهاتمسكالسيارات..تتمايلالأشجار

.01الشجر.بفيءوتستنجد،النورباعمدة

ومفطع:

بالجدارعالقة))الكابة

ثأحجار.الجدارأنأم

.(وتكويناتنقوشقصيدة)من."..؟بالكآبةعالق

اخللدلصواتا..ثيالمرل+

خاصاحتقالى"الموتمنالعائدالجسدأوراق"في

.الحياةوردةلوالقبركما،بالمراثي

..الش!اعر.ردهاتفيتزدحمللموتشتىطقوس

حتى...تتوالىوبكائيات،تضطربموحشداخلأصوات

كنثي..."المراثي"كتاب،نالديولعتبارلبالإمكان

ويرثيهامدينتهأسوارعلىالمقالحالعزيزعبديقف،بمزاميرء

أصواته:بأجمل

ميتاًشجرأرأىمن"

؟تموتوبيوتاً

راكعأجبلأعينةابصرثومن

أطفالها؟الموتبهجةفيتداعبوتلالأ

."تبكيالنوافذرأيتنيل

الطفلة،المقالحيمانية"،البن"طفلةتموتوحين

ثم..عينيهفيوالدمقبرهافوقيرتمي،المشتهاةالمدينة

:العيونفيالدممسحمن()الآخرينيمنع

..."لماذا

عيني؟منالدممسحيريدون

الأطبامحأيها

الجرخهذاليدعوا

القبروبينبينييربطالذيالخيطلنه

الأحياب"برائحةويصلني

.(05الجسد.أوراقفيفراءةفصيدة)من

فيكتب،مراثيهينقش،اليملنيةالنقوشفوقثم...

ذلمك،مثلييفعلولا..المرثيةفيالمرئية.المركبةالمرئية

النقش"فيفولهعلى،الموت-ساخيالذيالشاعرسوى

:"العنسيالدينمحعسالشهيدجداريةمنالثاني

للموتأخاًكنت"

."...أخاًليالموتكان

وأزمنةأمكنةتشملفلنها،وتتركبمراثيهتتوغلواذ

)المبغىسلمصرمرئية..لعكامرثية....وأصدقاء

مرثية..اليمنلنقوش.مرثعةلصنعاء.مرثثة..(المبكى

عصريةمرثية..دنقللأملمرثية..الصبورعبدلصلاح

لأولبك5.للأصدفاءشئىومراث..الريببنلمللك

فيه.عطفهمماتالذينوأولئك،ماتواالذين

:(صديقيكانالذياللى..للرمادا"أغنيةفييقول

الظهرفيالمتوغلالخنجرترفعأنإقبل

اراكدععي



عانقهحيندميفلن

نصلهفيشئم

منكمقطعأ

والكصالذئبمخلبيستوي

جفونيحملتهالذيالصديقكف

دمعيورؤاه

والأفقالريثرلهوكنت

والشوكالزهراسنوىلماذا

؟والجرحوالشعر...

.والحجر؟(تفاحتي-آ؟ساستوتكيف

62()صالنهرأهو"المرتكأنحتىالمراثيوتتدافع

القبورغيرشيء"لاثهأوكأ63.00()صالموتوالشعراء

للىالمهداةأوالخيولالقبر"قصيدةفييقولكما"الصديقة

دنقل.امل

الأمكنةغروبعلى،الحزينةبربابتهالشاهدالشاعرهذا

يكتب،الحكايةآخرفي،وكأتهيظهر،ءوالأصدقلوالأزمنة

المعاصر:الريببنمالككأنه..الشخصيةمراثيه

وفتياخراوزع"كائي

صوتيآخرأوزع

للتذكرلحظةعنوأبحث

كتفهاعلىحزنيتحمل

ينتهيلاحبكلنليقيل

ينتهيلاالقصيدةصوتإن

موتين:أشهدالآنإنني

موتي

."القصيدةوموت

الضوء(.بقعةرثاءفيقصيدة)من

الدغلي،المقالحالعزيزعبدولكن..مراث...مراث

كخنجر،الغائرالهادىء،سبئينقئرمثلالمشبوكاليماني

ناووسللىيدخلىللضوءعديدةنوافذيترك،مدينتهمثلالقلق

.الموتفيملتبسةالحياةيجعلهوبل..الموت

:يقول

نعشاًارسم،هل

عرشأ؟".أم

:وجهاقووجهه

للصخرأوجه

."للقنديلووجه

اليمانيلزمانلعلىاسئلة+

..لعرمىلالزمانعلىاسئلة

العزيزعبدحالاتتتنفا!،واللغةرجوالخلالذاتبين

يثبكوهو"،الموتمنالعائدالجسد"أوراقفيالمقالح

أحيانأفيهايصعبالنصوصمننسيجفيالحالاتهذء

الأصدقاءوجسدالوطنوجسدمحرالشلجسدبينالفصل

منجوقةكانت،قالهاالتيفالمراثي،لذلك..اللغةوجسد

الأصدقاعللىفمداخله..والذاتوالأصدقاعللبلادمراث

.الأص!قاءالبلادإلىومداخلهاصلاد،ا

والخيولالقبر)قصيدةدنقلأملمرثيةفييقول

(:المهاجرة

العتيق"مصروجهعلىالخيولظليترئح"

ثانية-ئراخيكما.الشاعر.ووجهمصروجهبينفيؤاخي

الصبور:عبدلصلاحمرثيتهفي،الوجهينهذينبين

للقبرالمواجهالخلاءافي

مصرهيسيدةتجلس

الشعراءلهاأطفلتداعب

النديةالكلماتمنبغصن

يغادرها؟"مصرصوتأرىماليآ؟

الوطن،قصائدكما(الموتقصائدهي)التيوالمراثي

اليمانيالزمانعلىأسئلةجوهرهافيتطرح،الحالاتكما

...العامالعربيالزمانعلىوأسئلةبالساعر،الخاص

طفلةجسدعلىوسمبمعابة،المقالحالعزيزعبدقصائدوتأتي

تعودكي(نصوصه)فيالشاعريستدرجهاالتي()اليمنالبن

:الموتمن

اليمنيةالطفلة"أيتها

البن(امرأة)يا

الموت-الأصفريباغتككيف

الحزن-لأسودوا

لحدأتصيرينكيف

م؟"المأربيالحجرفيالظلوينكسر



علىبالكلماتالمقالحيحفرهاالتياليمانيةالنقوشهذه

يتماهىحيث،متعددةلقراءاتنفسهاتمنح،وطنهجسد

الشقوقفنبصر...الأرضووجهالثاعروجه:الوجهان

الساعر:وجهفيالتيالشقوقفيتماماً،البلادوجهفيالتي

القرىوجه"يتشقق

وجهييتسقق

وصوتي

والشمسالبنذاكرةكانع..ادوالجبل

".القصيدةوجهيتشقق

.(الموتمنالعائدالجسدأوراققصيدة)من

تقرأه..""الخرابوجههوهذاالمشققالبلادوجه

"وزمانتاريخهافيهتبكي.الحجارةوتبكيه،العناكب

..."الوصال

قصائدفييأخذ،الوطنووجهالشاعروجهبينوالتماهي

عينهافالقصائد..وشكلدورةمنأكثر،المقالحالعزيزعبد

:الرمالتغرقحين،تغرق

غرقىالقصائد"

الشعاراتالجنوبرملفوقوطافية

المواسمالشمالنهارفيطافية

الشرقث""جبليا

للقبر؟"حملناككيف

(...أوراققصيدة)من

هوالحزنولكن..محترقأومختف!صنعاءوجهوها

.)الشاعر()ء(علبأي)نا(وعل!)ها(علب

لصنعاءأقولى"كيف

أحزانهاأخاطبكيف

البنطفلةاختفتأقولهل

واحترقت؟

انتهت؟أقولهل

عليكلحزنييا

."...عليناوحزني

اليمانيالزمنعلىالمطروحة،المراثي-الأسئلةفي

نقوشفيوجهانيتزاحم(،الخاصالمحليالثاعر)زمن

المقابر،وسواد،التاريخأسنفييغرقوجه.القصائد.

(حالاتقصيدة)من"القاتورقفيالمواجع)تنموجيث

وحيث..(الرابعةالحالة)منالرماد"ثوب"الوقتويرتدى

منالسابعةلة)الحل"المأربي)التعبالثاعرجفنعلىينلم

..(حالات

)الوجههو،وأحلامهالشاعررؤياعلىيطفوآخرووجه

والمغسولبالضوءالمجلبب()النبويالثانيأوالوجهالضد(

.الجديدةوأشواقهالإنسانبدموع

وترددءحركتهويرصد..،الثاني،الميلادالمقالحيسميه

هديةانتظار"فيقصيدةفيوالغروبالشروقبينومراوحته

:"البنلطفلةللثانيالميلاد

تسرقة

تغرب

تضحك

تبكي

كلتأ

توكل

تنهض

تسقط

تشتاقولاالقلبنخيلتشتاق

.تختار"ولاتختار

"طفلةأوالجديد""اليمنلولادةالقلقةالحركةهذه

قشرةتصويرفييبرعكماتصويرهلفيالمقالحيبرع"،البن

هذهرئاءوفي(،القديم)اليمن..الميتةالعتيقةاليلاد

نقوشه:أجملمننقشفيوذلك..القشرة

دمي"يكتبني

للعصرشاهدأالنقشفييوقفني

ماؤءالربيعبدءفيجمسللنهرشاهدأ

الظلامترفضللسمس

الفجرمجيءقبلانطفات

القبرسوادمنكعظامالخارجينالجياعللملايين

صذىوردةكتابأأرادتنيالتيللارض

."الفراغمناطقعلىوشبحأ

الثقيلةالحجارةهذ.ظهرء،فوقفقط،يحمللالكنه

عينيهفييجمعولنما،القبر()حجارةالقديماليمنيللزمن

:وأشجارهوكواكبهالجديد،الوطنرشاقة،أيضاً

أحببتالتيالأرض)صورة

اعتنقتالتيوالمبادىء

عشقتالذيوالحرف



الماءعيونفيأقمتالتيوالكواكب

الأشجلردمفي

الزملنتمساحلفي

المكانشرايينفي

السجنجدارفي

"الميدانظهيرةفي

.(لثالثلالنقش)

(،أالمأربيوالتعبالظلمةقاعمنيصعد)ذوفوداثمأ،

مدلراقةمنفيهابدلا،حقيقيةقيامةبحركة،ذلكيفعلإنما

:الشاعر()دمالولادة

قبرىمن"اخرج

المذبوحالجسدصوتممتطيأ

الخوفسجرمنمقظوعأ

وجهيعنأفئش

،بالدممغسولدرلبعن

ألوصئة(.قصيدة)من

العزيزعبدعليهيطرحالذيالخاصاليمانيالزمنمذا

هووالذي،نقوشهجسدءعلىوينقش،أسئلتهالمقالح

)فيويصنعهيستنهضهوآخر،ويطمرءيرثيهواحد:ننلزمل

هذا..بالفدلإ.الشعريالقولفيهيلتئمالذيالوقت

عنالشاعر(خطاب)فيمعزولأليسالخلصاليمانيالزمن

،الكثيرةذراتهمنذزةموبل..العامالعربيالزماننهر

فييتحرك()اليمانيالمقالحشعرإنالقوليميهننابحيث

عربية.مجرة

وأسماءأسكنةمنعناصرهاتتشكل،العربيةالمجرةهذه

منتتشندلكما،العربيينوالتراثالحاضرفي،لاتوحل

فهو،تيارهافيالمقالحيندرج،معاصرةعربيةشعر"الغة

التعبير،أسلوبيةحيثمن6الشعريةالروادلغةدوحةمنفرع

التراثواستيرفاد،الشعريةوالجملةالصورةوايملءات

النغميةالنواةعلىالمحافظةعنفضلأ،وتأويلهالعربي

كما،()التفعيلةالمعاصرةالحرةالعربيةللقصيدةالجوهرية

وعبدوالخالوالحيدريوالبياتيالسيابأيديعلىعرفت

...وسواهموحجازيالصبور

تبدأ،العربيةالمجرةعلىالمقالحيطرحهاالتيوالأسئلة

وجه..عكاوجه..الناسبأوجهوتختتمالبلاد،باوجه

الشاعر،يديبينتنهض،ذلكبعدثم..بغدادوجه..مصر

والمواجهة،،والأصلالحضارةومعنى،التراثفيأسئلة

....والزوالالبقاءومعنى

..عكا.وجه"موحش

...للحصادمهيأةوعكا

المحئلبدقييا

النقابينالمحاصرعكاوجهياأنت

..والنقود

وجهيفيكيخاصمنيلماذا

النقابينالمحاصرعكاوجهأنت

والنقث

العربعارأنت

"العربمجدأنت

.(الفلسطينيالليلجدارفيوتكويناتنقوشقصيدة)من

تنعجنوأن،السياسةتلامسأنلهابدلاهنا،والأسئلة

جارحة:ومباشرةحدةفتحمل،بلغتها

يافاتقاتليافاة

الخليلماءيقاتلالخليلوماء

النخيليموتلماذا

؟الرمالوتبقى

الظلالتموتلماذا

القبور؟الصخوروتبقى

الاحتمالورقيبعثرنالماذا

؟"المستحيلشجرويخلعنا

هو،(المقالحشعرفيزمانانهو)الذياليمانيوالزمان

لديهأرضكلحيث،العربيةطقوسهفيمزدوجأيضأ

تنهضوأخرى،والترفلالقبرقاعفيترسبواحدة:أرضان

رمادها.من

الجميل""موالنا"الظهيرة"إيقاعقصيدةفيفمصر،

الآخرالوجهوهي...(الشجنخريطةفيالتكوين"براءةو

المبغى:لمصر(الثاني)او

والمبكىالمبغى"مصر

النفطعربإلىالجسرمصر



انزلناهانا

الحافظه.وفرعون

الشتاء"يغتالحيث،المراراتلمصرالآخرالوجهوهي

":لبنبلا،الصيفوالبحر"لون

شمسولاظلبلامصريا"وأنت

إيزيسانتظارفيالثاحبووجهك

"...ذويزنانتظاروفي

يطاردنيلأهرامانحيب،وحيث

الأسجار".كليطاردالنهرونحيب

الأرضفيبواباتهامنمصر،إلىيدخلوهو

عبدصلاحفييراهاكماالأهرامفييراهل..والأصدقاء

دنقل:وأملالصبور

للقبرالمواجهالخلاء"في

مصرهيسيدةتجلس

."النديةالكلماتمقبغصنالشعراءأطفالهاتداعب

منالثانيالنصففيحدث:الصبورعبدلصلاحمرثية)من

(.الليل

والصديق،الوطنبينالمقالحالعزيزعبدثراخيوحين

العلائة:فصيدتهأقانيم.قتتوحد.ونفسهالصديقبينرواخي

..اتالذ-الصديق-الوطن

بنلمالكعصريةمرثيةفيوبغدادعكاإلىيرىهكذا

وأملالصبورعبدلصلاجمراثيهفيمصروللى..الريب

علىالجميلةنقوسهفي،اليمنللىينظروهكذا...دنقل

الحي.جسدها

شيئاًيريد،واستنفاراتهشكاواهفي،وأسئلتهمراثيهفيإنه

العار،مروحة:من،والانسانبالأرضينهضأنهوواحدأ

."العشبمروحةللى

+

+

.

+

تقلىمالآدابدار

يةلثمعرمجموعلت

اًدونيسالحصاركتاب

دونيساًلهاوقدماضتارهاالسيابشحربدر

شعرهمنمصتارات

صلاحلهاوقدماضتارهاطهمحمودعلي

الصبورعبدسعرهمنمضتارات

عبدلهـاًحمدوقدماض!تارهاناجيابراهيم

حجازيالمعيايشعرءمنمصدتاوات

ادونيسوترجمهالهاقدمالدميةالوجود

المقالحالعزيزعبدالعائدالجسدأوراق

الموتمن

اللوؤيحسنالحلمفاحشة

الدبرشرعليمحمدالبتفحبهالشوكه

الدينشمسعليمحمدوحبيبيملكييااناديك

الدينشمسعليحمدالمرةالشمسإلىطيور

يعبزشوقىمقتول!وطنسريعةعناوين+

بزتضوقييثربشصمرإلىالرحيل+

بزيعشوقيالليطافينهرعلىحباكنيات+

الدبرفغيرجودتحبسعناتسر+

الدينفخرجودتريفيةاوهام+

الدينفخرجودتوقتللرؤية+

لبنانسببروتسالآدابداوهنشووات

377808:تلفون11س4123ب.ص
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