
 فلقد بلغ الحزن الزبى على ٌحٌى السماوي لماذا تأخرت  

 للشاعر ٌحٌى السماوي( لماذا تأخرت دهرا)  قراءة فً دٌوان

 

 حسٌن ابو سعود -د

 ال أحد ٌحمً القصٌدة غٌر الطفولة

على ٌحٌى السماوي؟ انه  دهرا تأخرت  لماذا : أنا وجمٌع محبً الشعراء الحقٌقٌٌن نسأل 

للطفولة التً ٌحلم  أمللوطن  أم، للحبٌبة  لكن لمن نوجه هذا السؤال؟سؤال، و ألفسؤال ٌلد 

من مرة وهو ٌشتاق الى الطفولة فٌكرر كلمة طفل  أكثرالشاعر بعودتها ، لقد ُضبط الشاعر 

التً تتصدر الدٌوان، ( كامل)من خمس مرات فً قصٌدة واحدة وهً قصٌدة  أكثروطفولة  

، فقدم الشهٌد كامل ألصحابهكٌف ٌعطً الحق ف وٌعر هو ٌعرف من ٌقدم ومن ٌؤخر ، 

 :شٌاع، قدمه فً حفلة عرس كاملة تتضمن عقد القران والمهر والزفة

 إن/ والمؤخر؟ ال مؤخر / قلبه كان المقدم / لقد عقد القران على الشهادة/ النعش هودجه

 .كامل ال ٌفكر بالطالق

عشق الطفولة الى درجة انه  دٌمق ٌحٌى السماوي فً حبه للطفولة ٌذكرنً بشاعر  لبنانً

 :قال 

 رجوع الصغر أنارجوع الصبا، تمنٌت  أناستمنى  لو

، ولو بحثنا عن ؟ العبادات أفضل األطفالالى الطفولة، أ لٌس حب  إالوهل تشتاق الكهولة 

مفردة الطفل والطفولة وتكرارها العذب  فً كتابات ٌحٌى السماوي لتٌقنا بان هناك طفال 

 زواٌا نفسه، قد ٌكون فً قلبه الكبٌر احدىٌسكن فً  حقٌقٌا جمٌال

الشاعر ٌقدم الشهٌد ناطقا باسم الطفولة وباسم الطٌبٌن والرٌاحٌن وكل المعذبٌن وٌزفه بهذه 

 :األعلىالصفة الى الفردوس 

 /باسم البنفسج والقرنفل/ باسم كل الطٌبٌن/ وابن مرٌم/ وباسم موسى /باسم الحسٌن 

فً / قد كان مندوب الٌقٌن/ اسم المشرد والممدد والمهدد والسجٌنب/ باسم زٌتون وتٌن

 .فً فردوس رب العالمٌن/ باألنوار األمرمهرجان 

بالنعناع  و الذٌن قاتلوا بالنور أولئك الحقبوهكذا فالنصر كان وسٌبقى  للمظلومٌن فً كل 

 دواتاأل، وهذه ال بالسٌف  والرٌحان، بالحرف المناضل وبعشب فالح ورٌش حمامة



من فتاوى التكفٌر التً تخرج من وراء حرٌر  العمائم التً تخفً بٌن طٌاتها  أقوىالقتالٌة 

 .القتلة والمارقٌن

 :من كثرة الترحال والترقب والتوجس والخٌبات إٌه

 فً سفر ألبدأ/ من سفر خرافً وأعود

ا بٌن شتان ملكن بعد عمر طوٌل طفال ال ٌعلم من بعد علم شٌئا و اإلنسانوقد ٌعود 

تلك الفترة الماسٌة التً هربت  ٌعنً وإنما المتأخرةالشاعر ال ٌعنً الطفولة ٌن فالطفولت

 ٌعٌدها أنالجمٌلة  لألشٌاءبخفة ورشاقة، ٌرٌد  األناملكالماء من بٌن 

 فً الخمسٌن طفال فأعود/ ٌضاحكنً الندى

 عافٌة النخٌل/ سٌعٌد للبستان/ الهوى إن

ال وقد شاهدت فً عزلة لً منظر النخٌل ، نخلة منتشٌة فالنخٌل تمرض و ٌصٌبها الهز

لم تعط أكلها،  ألنهافارعة ناشرة سعفاتها فً الفضاء  ونخلة تدلت سعفاتها وارتخت خجال 

حزٌنة الن السوس هاجم رطبها فمرضت  وهاهو الشاعر ٌخبرنا ماذا ٌعٌد للنخٌل  وأخرى

 .ولتهانه الحب الذي ٌعٌد للشٌخ صباه وطف إذن ، عافٌتها

منذ البدء  األطفالال نخفً عن  أنمشارفة الستٌن لدى الشعراء لها وقع الٌم، وكان ٌجب 

القمر  وموت الزهور وان هذه الدنٌا لٌست  أفولنعلمهم عن  أن، كان علٌنا  األمورحقائق 

 ، ًّ رق  وقلق وهجر ك بعد حفنة من السنٌن مرض وسهر وأوشرب ولعب فهنا أكلكما ه

هناك مسٌر وال وصول   إن، اخبروهم أكٌدالدات السعٌدة ٌعقبها موت وعجب  وتلك الو

بها من وصل الى مشارف الستٌن، حٌث ال تبق له  ٌتفاجئوهناك ذهاب وال قفول ، حتى ال 

 ألوانهاسوى الصور ٌبحث فٌها عن دفء مفقود، وشاعرنا ٌتذكر السماوة وهً ترقص فً 

محطات القطار وحكاٌات الجنود والجسور الزاهٌة  وٌذكر قصص الناس هناك، ٌحن الى 

نفس مشاعري فانا لست  إنهاوالدهور،  األٌامبسرور على مر  األقدامالتً تتحمل وطئ 

 وأتذكرالحلوى  وأنواعالتً تعج بالمكسرات والمعجنات  األسواق فأتذكربعٌدا عن الستٌن 

لٌالً الصٌف، الفنادق فً شارع الرشٌد فً  أسطحالتً تحتوي الغرباء على  ةاألسرّ 

بنسٌمات  تأتًواشتاق الى رائحة خبز التنور ولفات العمبة بالصمون الحار والمهفات التً 

 وقصٌدة، منعشة فً قٌظ الصٌف، وتظل الطفولة وٌظل العراق السر الذي ٌبكٌنا وٌشجٌنا 

على مشارف الستٌن موجعة مبكٌة ومن ٌتمعن فً معانٌها من الشباب قد ٌغٌر مسار حٌاته 

بعض مساراته الن فٌها حكمة وعمقا وفهما ورؤٌة وموضوعٌة وحقائق، فٌها سخرٌة  وأ

 : من الذٌن ٌحتفلون بعٌد المٌالد وٌرقصون لدنو الموت

 لًــثوبا وبعضً ٌشتهً اج     بعضً ٌرٌد الدهر ٌلبسه    



 افلة         تدنً ذئاب الحتف من حملًـــبق أهالتون ال ــــس

 بلالزور من قُــــ اءـــوأصدق      دبر   قّد الحبٌب القلب من 

ًّ غفوت عن زللً        أزمنتًندمً بحجم رفات   وٌحً عل

 د لمرتحل؟ـــزاد غ هزتـــج        فهل آن الترجل عن ثراك 

 :دهرا علٌا تأخرتلماذا : وقد شارف الستٌن ٌتساءلاسمع الشاعر 

 الخرٌف أوان أتٌتلماذا  /احتضاري أوان أتٌتلماذا 

 أعشاشهاالعصافٌر عادت الى دفء / ومر قطار القرنفل والٌاسمٌن/ جمٌع المواعٌد فاتت

 .وكنت على بعد  حاء من الباء /دهرا علٌا ؟  تأخرتلماذا / واقف وأنا /

فً الحلم تمر بال مساءلة وغاٌة  االوزار المرتبكةالحلم ، كل شئ مباح فً الحلم حتى 

 جسد والكوابٌس قدر المطاردٌنفً ال فتوروالعقاب جفاف فً الحلق 

 عاش الحٌاة مطاردا مخذوال/ خذلت طماحً، ما جدٌدك المرئ

ثالثٌنٌة مكتنزة ولكن  امرأةالمطارد تبدأ جمٌلة شهٌة وقد ٌكون فً البدء بصحبة  أحالم إذن

 المرأة، وقد تعده تلك  األمواجسرعان ما ٌجد نفسه معها فً ظالم دامس وسط بحر متالطم 

 :عناق وألمسة  وأبقبلة 

 .ال ٌخلف عند الصحو وعده / بالقبلة –فً الحلم  أوعدنًالذي  أنلو / آه 

 ادريال ادري لماذا ٌبدأ الشاعر دائما بالتغزل والعشق لكنه ٌنهً جوالته بعشق الوطن وال 

ٌّر بٌن الحبٌبة والوطن  قد  ألنهاٌختار مثلً الحبٌبة  أمٌختار ؟ هل ٌختار الوطن  أٌهمالو خ

 .تحل محل الوطن ولٌس العكس

فنبدأ بلوم األنا وبقسوة  كل الخٌارات واالختٌارات كانت خاطئة إنٌوم لنكتشف  ٌأتًوقد 

 : واضحة

 انا سوطً وجالدي

/ وان سفٌنتً خشب / كوثر عشقها لهب أنكنت ادري /  لماذا خنت نفسً؟/  أعاتبنً

 ًّ ًّ قاتلتً / كذبُت عل  فعالم انتحب ؟/ ٌفها برئ من دمائً س/ نصرُت عل

 :منه هو فً قوله  ٌأتًوالجواب 



/ وثلث من رماد النخل فً محرقة الوجد / ثلثاه من  ماء الفراتٌن/ القلب الذي  أٌها 

 وتشفى من عذاب الجسد أخرىطعنة : وطٌن البلد

انه ٌتمنى للشعراء موتا  األخٌر،للفصل سلسة  صورة  وأي األخٌرة للخطوة هذا تعبٌر أي

الحزن ، انه ٌتسلق شرط المرور عبر الطعنة االخرى  موتا هانئا هادئا لذٌذا جمٌال ا،سعٌد

 .الصمت إاللٌس للقبور  أنما عنده من قلق متراكم لٌخرج من هذا العالم الهائج لتٌقنه  بكل

فً حرب الفضائل مع الرذائل وفً صراع الخٌر  مع الشر الممتد منذ بدء الخلٌقة الى 

 العددفً  األكثرهو باطنً ومعسكر الشر  وآخردائما منتصر ظاهري ٌومنا هذا هناك 

تسٌر نحو الحقد الى تدنً ونكوص ٌوما بعد ٌوم  فهً الحٌاة ظاهر  و، والوسائل  واألدوات

 :والفقر والجهل واآلالموالبغض 

/  األحدباسم / ٌحرس بٌت المال أنكلهم اقسم / ٌشفً فً غد / جرح الٌوم  إنال تقولً 

/ المسجد إمام/  قاضً العدل والشرع/ رّب الدرك السري/ والناطور /المحراب سادن 

/ المؤمنٌن أمٌر/ لما ٌوعد بالخبزولماذا ك/واستشرى وباء الفسد؟/ قةفلماذا ازدادت الفا

 .ازداد جوع البلد؟

 :كٌف ٌرى الشاعر البلد ومستقبل البلد إذن

/ ولسانكان له مثلً قدم وجواز لو / اإلنسانمفجوع / منطفئ الضحكة / مسكٌن وطنً 

 !.أوطانعن ملجأ / لمضى ٌبحث فً المعمورة 

، ٌقف بصالبة لٌتحدى السقوط وٌحلم  وأسبابه اإلحباطهذا الرجل المحاط بكامله بمظاهر 

بان ٌجتمع الناس على اختالف مشاربهم ومذاهبهم على بساط واحد، ٌحلم بذلك بروح 

 :وحدوٌة تقرٌبٌة محبة صابرة

لست / ومرٌم  وفاطمة/ عائشة  أحفاد/ ٌجلسون على بساط واحد/ جنتها المودة وتقٌم 

 (ٌسوع)وكوثره ( طه) قندٌله أٌهم/ تدري 

رقة المفزعة فً دعوته الى االقتراب ونبذ صرخات  الفُ  إقبالانه ٌحمل روح الشاعر محمد 

 .وان كانت صادرة من مقامات دٌنٌة معروفة

 :على العطاء رغم مشارفته الستٌن هذا الرجل ما زال قوٌا وقادرا

 قــطفال برئ الحم أزللم         وأناوتسعا  جزت خمسٌنا

 األفقكابن عشرٌن صبوح         عهــأرجشاخ لكن الهوى 

 وزق العرق أســـالكمرة        تسكر ــــجربٌنً تجدٌنً خ



 د الغرقـــذة بعــــة اللــنعم   جربً موج جنونً تجدي    

 قــــر التٌن بدن مغلـــعاصـه       ا عتقـــر مـــــالخم فألذ

 ٌنسحب لٌقولوالوصف والتبتل   واإلقداممنه بعد كل هذا التحدي  وأعجب

 لً فؤاد طاهر العشق نقً    إنماعٌنً  تأثمربما 

 أعٌنالتقى العاشقان فً ظل شجرة فً البٌد بعٌدا عن  إذاالعشق مع الطهر  ٌستقٌموهل 

 .؟الرقباء

 :لدٌوان صور خرافٌة فخمة زاهٌة تتسم بالترف والقدرة مثلوفً ا

 كف تطاعن صاحبا وخلٌال/ لو ٌحسن السٌف الهروب لفّر من  -

 وتوضأت بالشمس أبواب البٌوت -

 

قصٌدة سادن  إالفً الدٌوان جمٌلة  وكل الصور الرائعة رائعة   الجمٌلةوكل القصائد 

  األقلفً نظري على  واألروع األجملالروضة فهً 

فهً من جمالها وروعتها ادعٌها لنفسً ببعض التصرف ( ضوئٌة الشامات)قصٌدة  وأما

 :من الناس أحبواهدٌها لمن 

فلست / ومسحت من مرآة عٌنً الوجوه /  بقلبً فسحة المرأة أبقٌتما  أنت / لٌس اتهاما

اك وحكمتنً بهو/ الذاكرة  أضعت/  ناأ أكونومن / اذكر من تكون مها ومن لٌلى  وسلمى

بعث من رماد العشق ٌوم حٌن أُ / ن ٌكون كتاب حبك فً ٌمٌنً وا/ ما عشت الحٌاة 

 اآلخرة

 مالمحً وجمٌعوشكل / غٌرت مٌالدي وعاطفتً/ ساحرة بأنكادري  أكنلم /  ادعًلٌس 

 عاداتً القدٌمة

ًّ الدائرة/  ودعٌها/ التخرجٌنً منك  نهرك  فأجٌئ/ لٌجف من عطشً دمً / مغلقة عل

 .باعذب سلسبٌل/ يمطفئا جمر

وباهداءاته مهداة  بأكملهمعٌنٌن  ولكن الدٌوان  أشخاصبعض القصائد هً اهداءات الى 

ومصادر  األلفاظوفخامة هذه   األلمالشٌماء كً ٌوقف تساؤالتها عن ضخامة هذا  أمالى 

 :تلك المعاناة

 طالما كنت شراعً فانا مبحر حتى حدود الغرق



فً المجئ  ٌتأخرمن  إن:   أقول إنًهً  شراعك غٌر الشاعر مادامت  أٌهالن تغرق 

وجه ووجه  بألفالصدٌق ألهوال الطرٌق وهوالكو سٌعود  أٌهاٌسارع فً الرحٌل  فتهٌئ 

والحٌاة ستسافر بنا ، وعندما تنطفئ نٌران الحروب تولد دروب من رماد ٌخمد الغروب 

 .ألوانها

الكلمات الصعبة التً ٌعتقد بان البعض قد معانً  إعطاءمن االلتفاتات الجمٌلة  فً الدٌوان 

صفحة منفصلة  فًالقصٌدة وآخرعنوان الهوامش وجعلها فً جمعها تحت ال ٌعرف معناها 

و كنت أتمنى أن ٌعطً المعانى أسفل كل صفحة ألن ذلك أسرع لتلقً المعنى والتفاعل 

عر بتوضٌح ٌشوه جمال الصفحة وجمال الش أنولعله لم ٌكن ٌرٌد الفوري مع المفردة 

 .المعانً فً نفس الصفحة

 :معلومات

 صفحة 671قصٌدة موزعة على  61ٌتكون الدٌوان من  -

 دمشق  –دار الٌنابٌع للطباعة والنشر والتوزٌع  إصدار  -

 .0262 أولىطبعة  -

 : خٌرةأكلمة 

كان خطأ أن أجوب البساتٌن والحدائق اجمع قطرات الندى أمأل بها بركة تسع جسدي 

اته فقطرات الندى إذا التصقت ببعضها تكون مجرد ماء ٌمكن الحصول بأوزاره وإخفاق

علٌه من أي مكان ومن أي سماء فالندى ندى بخواصه البلورٌة واستدارته المدهشة ونقاءه 

الذي ال ٌبارى، فما فائدة  البناء إذا كان الهدم ٌنتظر وما فائدة الحٌاة إذا كان الموت 

وان وأنا أغٌر األمكنة فً حدٌقة هولند بارك وسط لندن ٌتربص، وقد كنت قد قرأت هذا الدٌ

، كنت اجلس على مقاعد خشبٌة  حفرت علٌها أسماء أناس كانوا قد ملئوا الدنٌا ٌوما صخبا 

وانجازات ، رحلوا تاركٌن أحباءهم فً زحمة الحٌاة وحٌدٌن ٌستحضرون طعم اللذات التً 

 .مضت مع الماضٌن

 

 

 


