
 مرافُئ فِي ذاكرِة يحيى السماوي

 ( الحلقة السادسة والعشرون ) 

 لطيف عبد سالم  

ووونُ ُت بيووو ُ ُمجووو دُ ُلوووي ُالشووو  ُ ُإنُ ُأد نوووي ُيقووو   ُ حووود   ُاالنف ووو ال ُ ُع    ُ

وو  م  وو ل ُلإلنسوو نُ ُمتك ملوو ُ ؤيوو ُ وو ُإن  ال   األشووي   ُ   وو  ُُ   ك  ُكبيوو ُُشوو ع ُ ُ  

ال.ُكبيوو ُمفكوو ُ ُ وو  ُآنفووو   ُالموووك   ُ ُال ؤيوو ُ ُف وو ُتمّ نوو ُأ نُ ُسوو ا ُُأخفوو ُ  

ووونُ ُكووو ن نُ ُم  وووي  ي  ُاألسوووب  ُأ ووو ُ ُب  ووو ع  ض  ُُحفزتنووو ُال ت ووو ُالم    ُف ووو ُللخووو   

ووو ُ-ُغمووو  ُ  ووونُ ُ-ُلووو ُأتوووي ُم  ُالسوووم   ُيحيووو ُالكبيووو ُالشووو ع ُتج بووو ُ ُم 

وووووونُ ُتيقنوووووو ُ ُأنُ ُب وووووودُاإلنسوووووو ني   ُبأب  د  وووووو  ُالشوووووو   ُمنجووووووز ُسووووووم ُ ُم 

حووو ُفكووو  ُبثووو ا ُ ُالمغمووو  طنووو ُ   عووو ُ   ووونُ ُي بووو ُ ُعقالنووو ُ     ُإيمووو نُ ُع 

ُلإلنسووو نُ ُيكووو نُ ُأنُ ُف ووو ُغ ابووو ُ ُفوووالُال ؤيووو  ُ   ضووو  ُالخطووو ُبسوووالم ُ 

الحوو ُ  ووو ُف ووو ُ جوودان ُ ُحضووو  ُ ُ الجمووو  ُ ُ   ووونُ ُتبوو ينُ ُم  ووو ُأجنووو  ُ ُم  ُنص ص 

ُم  وووو  ُ حوووو ُ ُعوووو  ُ ُبووووو  ُ ُ المووووؤط  ُ ُاألنيقوووو  ُال شوووويق ُ ُالشوووو  ي ُ 

ُبمفوووو دا ُ ُالشوووو  ي ُنص صوووو ُفضوووو  ا ُب وووو ُت شووووي ُ ُإلوووو ُب إلضوووو ف ُ 

د ايووو ُ ُب ن يووو ُ ُمنتخبووو ُ  ووونُ ُ   ووو ف  ُُّم      ثنووو ُم  ق  ّ  ُالث  ووو ع  ت م  فووو  ُُ االج  ووو ُم  ظ  ُم 

ووونُ ُالمت  جووو ُالمتقووود ُواك تووو ُتكتنوووز  ووو ُصووو  ُ ُم  نُ ُم  وووي  ال ت ووو ُطي تهووو  ُب    ُ

ل ووووو ُ ُب جدان ووووو ُملتصوووووق ُظلوووو  ووووو ُ ُتف  قوووو  ُ   ووووونُمفووووو دا ُفثم  ُالتووووو ا ُ ُم 

ب  ُ  ُُف  ُصدىُله ُي زا ُم  ُالش     ُُُُُُُُ.الش  ي  ُنت ج ت ُب   

ليينننا ُيمكنننن ال ننن م  ن   نننَينن  منننمن المقومنننال الييكلينننة ال هِننني ارهكننن ل عن ِمنننَن بن

نننماوي  يحينننى اثدبينننةر همِلنننل فِننني روعنننِة  اإلبداعينننة المنننا  ة له ربنننِة الس 

المبينننننر ِمنننننَن  مالينننننِة ال نننننورة  عذوبنننننة هقريننننننِّر ون نظمنننننِّ الَشنننننعر ون

نننَن المننن لوِف  البالغينننةر باإلننننافِة ولنننى انننروِ  شلينننال نظنننم الَشنننعر لندينننِّ عن

فِنننني هطننننور   -بحسننننبِِّ  -فِننني وِننننارِة المهلقننننير طالمننننا  ن  الَشنننعرن ون سنننناليبِّ 

ننننماوي  يحيننننى يننننر   ن   مهنننن ل  ِمنننننَ  ننننِّ ابننننن الحينننناة المهحركننننةر فالسن كونن

ق نننيدةن النِنننر همِننند وننننافة  ديننندة لنننادِ  العربنننير  و دمنننا   ديننندا  ل سنننِد 

نن ن ُكنننَد  دينند وبنننداعير فالَشننعر بحسنننبِِّ  نننِّ من : " الق ننيدة العربينننةر حيننم  ن 

الل نننة السنننليمة ُهشنننكد القافينننة ون  لنننيل النننو ن والقافينننةر فلنننو كنننان النننو ن ون



شنننننروطِّل ث نننننبحل  ل ينننننة ابنننننن مالننننن   ِوابهنننننِّ ون مسنننننهل مال الَشنننننعر ون

ملحمنننة ِشنننَعري ةر بينمنننا مننني فِننني حقيقهينننا ة هعننندو كونينننا منظومنننة ل وينننة 

يننناف ولننى ذلنن  ". لننيل فييننا ِمننَن بينندِر الَشننعر ولننو بمقننداِر حبننة اننردد 

لننننيل شننننكد  ننننماوي  فِنننني الق ننننيدِة مننننو ح ننننم الِشننننَعري ة ون ننننا ييننننم  السن  ن  من

يعنينننني ِمنننن : " ق ننيدةر حينننم يشنننير ولنننى منننذم ال   يننة الميمنننة بنننالقوِد ال

الِمنننننرِة لب ينننننا ولنننننيل قشنننننرهيا الاار ينننننةر ومنننننذم الِشنننننَعري ة مننننني ال هِننننني 

 علهننننني  ركننننص وراح ن ننننوو محمننننند المنننناغوط وسننننر ون بنننننولو 

وسنننيف الرحبننني ووديننن  سنننعادة وننننامص الايننناط ومنننادي النا نننر وعبننند 

يم  ايننننور وشننننعراح ُبِيننننرُل بيننننم العظننننيم فن ننننان وما نننند الشننننر  وكننننر

رق الحل ننني وفنننا   الحنننداد مننناارا مِننند علنننوان حسنننين ومبنننة مننناني وطنننا

ر بينمننا ة  عيننر مِننند مننذا اإلمهمننام للكِينننِر ِمننَن شننعِر الشنننطرين ومننِال يم

حنننودن هعمننندم ". واله عيلنننة ولسنننب    نننومرير منننو نننندرة الِشنننَعري ة فينننِّ  ون

لنننننننى بعننننننِص و نننننندار" ن ننننننوو نِريننننننة " وننننننن   ملننننننة  اهِّر فنننننن ن  عن

ننننننماوي  يحيننننننى يعنننننن و ذلنننننن  ولننننننى سننننننببيِن  ننننننومريينر  وليمننننننا  ن   السن

ننننننِّ ة ههننننننوافر فييننننننا ُكنننننند  شننننننروط ق ننننننيدة النِننننننر كننننننالهوم   ن و ن

ينننننا  كِنننننر ِمنننننَن كونِينننننا  اإلقه ننننناد فِننننني الكلمنننننالر حينننننم  ن  الال منينننننة ون ون

انننواطرر لكنينننا فِننني ن نننِل الوقنننل  قننند  ِمنننَن كونِينننا ِشنننعرار فِيمنننا يهمِننند 

انننر بحبِنننِّ لهشنننكيلِِّ النِنننري  وعننندم ا لنننِّ مننننِّر اثمنننر ال نننِذي  السنننب  اآ

لننننى غينننِر مقاسنننِّل وذ  ن  النننودن الننننو  لنينننِّ عننندم ولباسنننِّ ِوبنننا  عن ي نننرص عن

لنننيل فِننني ف نننيلِة  نسنننِّ اثدبنننير فال ننناحظ منننِال  كهننن  النِنننر " بحسنننبِِّ 

لننننيل الَشننننعرر ومنننن  ذلنننن  فقنننند عنننناع نِننننر ال نننناحظ بينمننننا مننننال شننننعر  ون

 ".  يِّ كِيرين ِمَن م ايل

 

 الـلـيـُل مـصـلـوٌب عـلـى نـافـذتـي

 والـفـجـُر يـرتـدي عـبـاءةً مـن الـغـيـوم  

* 

 َجـفَّ بـريـُق الـبـدِر فـي عـيـنـيَّ 

 والـنـجـوم  



* 

 وهـا أنـا مـئـذنـةٌ صـامـتـةٌ 

 وضـحـكـةٌ َحـزَّ صـداهــا خـنـجـُر الـوجـوم  

* 

 البُـدَّ مـن خـمـٍر جـديـدٍ 

 غـيـر خـمـِر الـتـمـِر والـتـفـاحِ والـكـروم  

* 

 خـمـٍر إذا شــربـتُـهُ أصـحـو

 ولـكـن  

 تـسـكـُر الـكـأُس وتـنـجـلـي بـِه الـهـمـوم  

* 

قَـنـي فـي طـيـِشـِه أمـسـي  َعـتَـّ

قـُت غـدي فـي غـفـلـتـي  وَعـتَـّ

 ؟"ثـمـوُد " فـهـل أنـا 

 ؟"سـدوم  " أم  

*** 

ر  ل مننننِّ الهحليننننق  ننننماوي  يحيننننى اإلبننننداعي  المِيننننُر لالمهمنننناِم  نن  من نننن ن الس 

لننننى حنكننِة و ميلنننِّ الل ننوي اله نننويري  فِنني فنننناحال  بعينندة اعهمننند فِيي ننا عن

. فِننني نحهِنننِّ المِينننرن ِمنننَن  بيننناِل الَشنننعرر  و نقشنننِّ اثنينننق ِمنننَن  منننِد النِنننر

اِ   و نبننن نننون نننَن ال ن نننا ة نبعننند عن نننا ف ننن ِمنننَن ُمنن لننننى ون نننا ون  قدرهنننِّ عن الغ وذا قَُلنن

ويقنننناِظ اإلحسننننال بال منننناِد لنننند  المهلقننننير كننننان لننننِّ  ِننننرم اإلي ننننابي فِنننني 

ننن ن نهنننا  الشننناعر  ِة باسنننهعداِد المهلقننني اله اعنننِد بشنننكد  و نننداني  من من نننامن الُمسن

المهنننر م لننننِّل نهي نننة شنننعور القنننارل  و السنننام  بحالنننة  ِمنننن اةنهشننناِح ال هِننني 

رُ  ال نننِذي يهنننر  فِننني النننن ِل ملامنننا اةنننندماعر ون منننا اةنبينننار  و النننذمودر ون ب 

اةرهينننا ل لنننذا ة ع ننن  ِمنننَن كِنننرِة البننناحِين  و  النننذمن  ِنننر الرننننى ون ون

كننننذل  النقنننناد ال ننننذين انيمكننننوا فِنننني دراسننننِة القيمننننِة اإلبداعيننننة  ننننا ر ون الُكهن

ر حيننننم هننننناود نها ننننِّ الكِيننننرن ِمنننن ننننماوي  الَشننننَعري  ننننة لمن ننننِ  الس  َني  ال ن ن ون



مقارنننننة ووح ننننا يةر  النقنننناد بدراسننننال  هحليليننننة ون البنننناحِين ون الدارسننننين ون

رسنننننا د ما سنننننهير ون طننننناري  دكهنننننورامر  نننننَن  بحنننننام  نقدينننننةر ون فننننننال  عن

هعننندد ِمنننن  نننا هبننناين ون نننعراح فِيمن الشا الكهنننا  ون ننننِّ عشنننرال اثدبننناح ون هننن  عن كن ون

ننننن:  المواقنننن  اإلِلِيَكُهُرونِي  المنهنننننديال ون ال نننننحف ون نننننة  -ة النننندورياِل ون لَي  حن المن

ننننة  النمي  العن ننننة ون بي  رن العن مواننننني  بماهلننننِف المحنننناور الاا ننننة به ربهِننننِّ  -ون

اثدبينننة المهميننن ةر باإلننننافِة ولنننى هنر منننِة ماهنننارال ِمنننَن شنننعرم لل نننال  

ينننننا اإلن لي ينننننةر ال رنسنننننيةر اثلمانينننننةر اإلسنننننبانيةر  َينن عننننندةر لعننننند  ِمنننننَن بن

الينديننننةال ارسننننيةر اإليطاليننننةر اثورديننننةر ا كننننذل  . ل ننننربيةر الكرديننننة ون

نننةر  المنهنننديال الِقافي  نننماوي  فِننني ه سنننيِل العديننند ِمنننن النننروابِط ون سنننامم الس 

نننننَينن البحنننننوم . ولنننننى  اننننننِ  وي ابينننننة المشننننناركة فِننننني فعالياهِينننننا ِمنننننَن بن ون

نننماوي  يحينننى الشنننعرير  نننَن اطننناِ  السن الدراسنننال الكِينننرة ال هِننني كهبنننل عن ون

الهماسنننن  " ور باسننننم ايننننري الموسننننوم و ننننلني منننناارا  مالننننف النننندكه

نحنننو منننني  فننني الهحليننند الن ننني  -الن ننني فننني شنننعر يحينننى السنننماوي 

ال ننننِذي سنننن د " ديننننوان  ط  يننننني بنننننار   نموذ ننننا   -للاطننننا  الشننننعري  ون

نننا ن نننِّ  ر حمننند فننني " فِننني مقدمهنننِّ من حاولنننل  ن  غنننوو فننني ننننوف عننناد 

طياهننننِّ هنننن ريم وطنننننر ومعاننننناة شنننناعر لننننم ينننننعم بوطنننننِّر   بننننر علننننى 

م ادرهننِّر فحمنند وطنننِّ معننِّ فنني و دانننِّر لننم يهحمنند فننراق وطنننِّر فكننان 

هميمهنننِّ الهننني ة ه نننادرمر كنننان وطننننِّ حبيبهنننِّ الهننني يسنننعى لل نننو  بننندفح 

فراشننيار كننان وطنننِّ  مننِّ الهنني لننم يمنند قبالهيننا علننى  بينننِّر كننان وطنننِّ 

. شننننقوق  ر نننند والنننندم الننننذي  عيننننام طننننود ال مننننان وهعنننناور الظننننالمين

ي ل ننة شننعرية عاشننقةر ومع ننم قنند  مننا ن ننند  بحننرل فنني مننذا المبحننم فنن

مِننننند شننننن افيهِّ وهميننننن مر فكاننننننل ق نننننا دم كمنبننننن   ننننناف ينيننننند مننننننِّ 

العاشنننقونر ويرهنننوي مننننِّ الظمنننهنر يرهنننوي مننننِّ منننن  عينننام فنننراق اثمننند 

لقننند مِننند . واثحبنننةر وة ي ننند سنننو  كلمنننال السنننماوي مل ننن  يننن وي ولينننِّ

ل ق نننا دم السنننماوي فننني شنننعرم عنننودة للشنننعر الرومانسننني الينننادفر فكانننن

 ". هحاكي حبيبةر وهنا ي وطنا 

 

 تـِعـبـُت مـن الـوقـوِف عـلـى رصـيـِف الـلـيـلِ 



 مـشـلـوَل الـخـطـى والـدربِ 

 ِِ  أعـمـى الـقـلـِب ال الـبَـَصـِر

* 

 :وأتـَعـبَـنـي الـسـؤاُل الـصـعـُب 

 كـيـَف غـدوُت فـي ِعـشـٍق عـلـى ِكـبَـِر؟

* 

 ـةَ الـبـسـتـانِ َسـلـي واديـِك يـامـعـصـوم

 عـن مـطـري

* 

 أمـثـلـي فـي الـهـوى ُصـبـٌح َضـحـوُك الـشـمـِس دافـئـهـا

 ولـيـٌل راقـُص الـقـمـِر؟

* 

 ومـثـُل رغـيـِف تـنـوري وكـوثـِر جـدولـي؟

ـمـِر؟  مـثـلـي نـديـٌم سـاحـُر الـسَّ

* 

 وهـل رمـٌح كـرمـحـي عـنـد ُمـشـتَـَجـِر؟

* 

 طـيـٌش كـطـيـشـي أو حـيـاٌء مـثـلـمـا َخـفَـري؟ وهـل

* 

ـَحـِر؟ ِة الـسَّ  ومـثـُل تـبـتُّـلـي فـي غـرَّ

* 

 بـلـى قـَدرٌ 

 !وال مـنـجـًى مـن الـقَـَدِر 

* 



حم النننننذي  ن ننننن ن  ننننندا بو ننننن ِيا النننننر  نننننماوة ُهعن ِمنننننَن المعلنننننوِم  ن  مديننننننةن السن

نننَن كونينننا بحسنننبِِّ   نننماوي  يحينننىر فننننال  عن نهنننِّ ون حيمنننِّ معنننا ر لكنينننا الس 

لننننننى النننننرغِم ِمنننننَن  ِنننننِر معطياهينننننا فِننننني بلنننننورِة شا نننننيهِّر لننننننَم ُهن ننننن   عن

الشنننننعور ب يننننناِ  " منننننو  -بحسنننننبِِّ  -شننننناعريهِّر فال نننننِذي  ن بينننننا  ال قنننننر ون

لنننننى بحيننننرِة ن ننننطر وآ  ن  فقننننراحم مننننا الوا " العدالننننة فِنننني  وطننننن  ي  ننننو عن

سنننعف النايننند وقنننودا  لل طنننبِم والهدف نننةر وطنننن يسنننهادمون روم البقنننر ون

الحننن   سنننوط الحننناكم فِينننِّ  طنننود ِمننننَ  حننندم  الحننناكم ينننِد العدالنننةر ون فِينننِّ ون

ننننر ب نننننِة النعننننيم السننننحل ون مينننن  اإلمهيننننا ال  ننننماوي   ".المبش  يعبننننر الس  ون

نننا يعانينننِّ ِمنننَن قسنننوِة اثنظمنننة  من نننَن شمننناِل السنننواد اثعظنننم ِمنننَن شنننعبِِّر ون عن

قروينننة و    بقنننادر  طلقنننل   م    ننننا ابنننن: " الحاكمنننة بشنننكد  دقينننق بقولِنننِّ 

د  نننراة بكننناح حنننين طردهنننني  مننني ِمنننَن رحِمينننا ظيينننرة ينننوم ربيعننني   و 

ر ومنننا  لنننُل  وا نند  نننرااي احه ا نننا  علنننى ال قنننِر فننني  فِنني بينننل  طينننني 

ننناامر ووداننننة  لننننى بحينننرِة ن نننط ة يمهلننن  ِمننننِّ ال قنننراح وآ الس  وطنننن  ي  نننو عن

ا بننننال ردولر فقادونننننا نحننننو ال  عنننندونن بنبننننرة و دانيننننة  ".حننننيم لساسننننة  ون ون

نننننماوي  يحينننننى ذال ه س مننننناِرة  د مواطنهنننننِّ بمسنننننحة  عاط ينننننة قننننناد الس 

مربننا  ِمننَن حبننِد مشنننقةر  غننادرل وطننني قبنند نحننو ربنن  قننرن: "  ديالينند 

لنننيلن  دد ". لكننننني بقينننل مشننندودا  ولنننى رحِمنننِّ بننن كِِر ِمنننَن حبِننند مشنننيمة  ون

نننا يحننننرني اآن ِمنننَن حادِنننة  مننناِرة   لننننى ذلننن  ِممن نننماوي  عن روامنننا لننني  الس 

منننذ سنننوالر حينننم اشننهر  محنندِي بيهنننا  فِنني  سننهراليار و  نننب  لنننِّ حنننق 

انننننطر  اله ننننرف بحديقننننِة المننننن در فنعمنننندن ولننننى شننننراح فسننننيلة نالننننةر ون

نننَن  نننماوةر فننننال  عن لهنننوفيِر مننننا   لينننا كال نننِذي فِننني بسننناهيِن الب نننرة  و السن

الوحينننن ننننا كمننننا هرعننننى اثم ولينننندما البكننننر ون در حهننننى كبننننرل رعايهِننننِّ لين

ا دادل طننننننوة ر حيننننننم  ننننننارل بحسننننننبِِّ   طننننننود منننننننِّر و نننننننحى " ون

ال رينن  فِنني  مننِر نالهننِّ المدللننة "عمرمننا  كبننر ِمننَن عمننِر ابنهننِّ سننارة  ر ون

ينننا لننننَم هِمنننر  بننندا ر حهنننى غنننن  عليينننا  َيننندن  ن  ينننا   نننبحل لينننا  عنننذاقر بن  ن 

ننن اسه  نننليا بعننند  َن عنننرفن ِمنننَن فنننال    سنننهرالي محهنننرفر  ن  ِّ وذا يومنننا  ون

َيننن ن . كنننان الح نننى ي نننب  ياقوهنننا ر فننن ن  النالنننة منننذم سنننهِمر رطبنننا ة رن ون

ننماوي  يحيننى  ال ننِذي ننن ف ِمننَن روحننِّ وقلبننِّ الكِيننر ليمننن  الِقافننة  - نن  الس 

الرا نننن  والمحلننننق فنننني فننننناح اإلنسننننانية عبننننر السنننننين  الشننننعرِمننننَن  لننننِق 



حننننننين ينننننننذكر حادِنننننننة النالنننننننة  -بحسننننننِ  الشننننننناعر  ع نننننننر المينننننننا ر 

نننا ِمنننَن م ننن   عمينننق لننننِّ  نننا يه ننند بِين من نننِّ يريننند الهعبينننر عن اثسنننهراليةر ف ن 

ننننا  نننننراحة بقولِنننننِّ  نين  ننننننا كالنالنننننة : " دةةهننننِّ الرم ينننننة ال هِننننني عبنننننرن عن

ننننا اعه امنننني  -العراقيننننةر لنننننَن ه ننننب ن نالننننة حقيقيننننةر وآ فنننني  رنننننيا  من ون

 مهنننار مربعنننة فِننني مقبنننرِة وادي السنننالم وآ ثننننني ة  ريننند شنننراح ح ننننة 

نننند غيننننر  رص العننننراق حننننين يهحننننهم علنننني  الهنننندِر بلحنننناف  ِمننننن   َن  هوس 

لنننى طنني  ايمهننِّ فِنني شاننر شننبر "الهننرا   ر وكننان حينيننا قنند عقنند العنن م عن

ِمننننن اليابسننننةر والشننننرو  فِنننني ن ننننبِيا ب ننننناح  ولننننو  نننن ير فِنننني  نهِننننِّ 

نننماوة -اثرننننية  هعنننالىر وة   ن  ظرفنننا  قنننامرا   - مديننننة السن ب ذننننِّ هبنننار  ون

ا كان  لنيِّ من ا ي اد  - فسدن عن من  . يهمنام -ون

   

 *** 

 أنـا جـمـري خـرافـي  

 ولـكـن  

 نـاعـٌم كـنـدى زهـور الـلـوِز فـي وادي الـمـنـى

 شـَرري

* 

 أنـا بـشـرٌ 

ِة الـبـَشـرِ   ولـكـنـي بـعـشـقـي لـسـُت مـثـَل بـقـيَـّ

* 

 نـبـذُت الـدرَب مـألـوفـاً بـال خـطـرِ 

* 

 فـمـا الـبـسـتـاُن إن  أضـحـى بـال َشــَجـِر؟

* 

بـابـِة حـيـنـمـا تـغـدو بـال َوتَـر؟  ومـا مـعـنـى الـرَّ

* 



 تـريـديـن الـجـواَب عـن الـسـؤاِل الـصـعـبِ 

ـتِـنـي قـلـبـاً وأحـداقـاً وقـافـيـةً؟  كـيـَف َمـلَـك 

 !صـمـتـَي الـحـجـري : جـوابـي 

*** 

نننِّ  نننماوي  يحينننى  نن  انننالد و نننودم فِننني العنننراق لعننند  المنننذمدن فِننني  منننِر الس 

بننالعراقر   كننان يحلننم بننالمن ىر لنكنننُِّ حننين و نندن المن ننى بقننين ة يحلننم وآ

من ننناي فِننني ذال الوقنننل : " فينننو القا ننند  نننا ". العنننراق وطنننني ون هننندعيما لِمن ون

نننَن يبحنننر فِننني روا نننِ  ديواننننِّ السنننادل  عيننننا  لننني وطنننن " ذكنننرر فننن ن  من

 علنننِّ  كِننر ِمننَن مننرة فِنني مواننن   ال ننِذي يننهلمل حقيقننة ون نن ِّ " ومن ننى 

مناسننننبال  عنننندة بقولِننننِّ  ننننَن : "  ون وطننننن  مننننو ق ننننا د الننننديوان ههحنننندم عن

ننننناِعر السنننننوري علننننني فرحنننننان ".  نهننننني و حيمننننني معنننننا  بحسنننننِ  الش  ون

يننننننم  بقاينننننا رمننننناد حنننننروف " الدنننننند ر فننننن ن  النننننديوانن المنننننذكور شن نننننا  

ننماوي  يحيننى المكونننة ِمننَن ِالِننين ق ننيدةر ه منن  بننين الشننعر العربنني  السن

".  المنننوروم والحداِنننةر فالق نننيدة عنننندم بنننر   بنننين اث نننالة والحداِنننة 

ننننماوي  ِمننننَن مُ ون  ننننا يمكننننن القننننود ون  المعاننننناةن اليبننننل شنننناعرية الس  ال ننننِذي  نن

ننننة فنننننذة غنيننننة باإلَِبنننننداِ  ال مينننندر  َني  فكاننننننل يهمهنننن  بمومبننننة  ِشنننننَعري ة ون فن

ننا . دةةهيننا وانننحة فِنني من ننِ م الَشننَعري لنننى من ننَينن اثمِلننة عن نند  ِمننَن بن لعن ون

ننننما ننننا هقنننندم با ننننوِو قننننوِة ل ننننة السن رقننننة  شنننرنا وليننننِّ فِيمن وي  الِشننننَعري ة ون

الروا ينننة  ننننِّ الشننناعرة ون نننا عبنننرل عن السنننورية " الرقينننة " وحساسنننِّر منننو من

ننننماوي  " فو يننننة المرعنننني بننننالقوِد  نشننننعر بالشننننموِ  كلمننننا ة ن اسننننم السن

نناِعر مه نندد فِنني طننرِ   فكننار   يننومص فِنني سننماِح الَشننَعر  و النقنندر فيننو ش 

اعري فِنننني شننننعرم ذا   دينننندة فِنننني عننننالِم الَشننننَعرر و كِننننر مننننا  لينننن  مشنننن

المننني  ال ننوفي الننذي رهلننِّ بطريقننة   دينندة لننم يسننبقِّ ولييننا  حنند ِمننَن قبنند 

اقننننة لكنننند هي نننندال  فِنننني نمننننط   دينننند مل ننننل للنظننننِر ومطننننر  للننننن ِل الهو 

الَشننننَعرر فننننال يشننننعر عشنننناق الَشننننَعر بالملننننِد  و بالسنننن م حننننين يعبننننرون 

ننننماوي الشننننعريةر بنننند هنهننننابيم ااهال ننننال قنننند ة ي سننننهطيعون اما نننند السن

حنننين  قنننر  . نقننند ايقاعينننا فِننني  ي  هعبينننر  ميمنننا حننناولوا و ننننا واحننندة مننننيم

ق ننننا دم واا ننننة ال ننننوفية  حلننننق بعينننندا  عنننننير و دانننند فِنننني ملكننننوِل 



محرابننننِّ اإلبننننداعي  هنسننننم را حننننة الباننننورر و مينننند علنننننى دق النننندفوفر 

. و حلننننق عاليننننا  علننننني  قطننننف حبننننال ِمننننَن كننننرِم وبداعننننِّ..  دور..و دور 

اللينننم اح نننظ : ومننن  القنننوافير  رفننن  يننندي للوامنننِ  بالننندعاح  ي شنننى عينننني  

لنننننى اثرِص  رسننننلِّ  شنننناعرنا ِمننننَن ُكننننَد مكننننرومر فيننننو  حنننند مال كننننة   عن

كننننذل  هشننننير النننندكهورة ميننننا ". المننننولى وباركننننِّ بمومبننننة  قنننند ة ههكننننرر 

ننننماوي  بعبننننارة  مننننو  ةر لكنيننننا بلي ننننة فِنننني و نننن ِيا  عبنننند النبنننني ولننننى السن

ننننماو" بننننالقوِد  علنننننم وُمعلِننننمر يكهنننن  ب ن نننناِل رمننننط  ِمننننَن الشننننعراح  السن ي من

لنى ااهالِف مشاربيم   ".عن

 

 أمـِس ـ انـتـصـاَف الـلـيـِل ـ َجـفَّ دمـي

 وَشــبَّ حـريـُق شــوقـي

ــتـغــثـتُ   فـاس 

 بـئـِرِك الـضـوئـيِّ فـي الـوادي الـسـحـيـقِ " زمـزِم " بـمـاِء 

ـمـاً وجـهـي لِـِخـدرِ   كِ ُمـيَـمِّ

 ال دلـيـَل ِسـوى َســنـاك  

* 

الً حـيـنـاً وحـيـنـاً كـافـراً بـالــبُـعــدِ   ُمـتـبـتِـّ

 بـيـَن الـجـذِر فـي كـهـفـي

 وبـيـَن قـطـوِف أغـصـانـي األثـيـرِة فـي َســمــاك  

* 

 فـرشـفـُت قـبـَل دخـولـَي الـفـردوَس كـأسـاً مـن زفـيـِركِ 

 فـانـتـشـيـتُ 

لـُت فـاك  وِخـلـتُـنـ  ي قـبَـّ

* 

 فـسـألـُت ربـي أن  يُـزيـَد مـن الـظـالمِ 

 ..وكـنـُت قـاَب قـمـيـِص نـوِمـِك مـن سـريـرِك 



 ..ربـمـا أدنـى 

 وأطـبَـقـُت الـضـلـوَع عـلـى الـضـلـوعِ 

 فـفـرَّ ثـغـري نـحـو ثـغـرِك حـاِطـبـاً قُـبَـالً 

 وفـّزت  مـقـلـتـاك  

* 

 سـاقـيـِك ثـوبُـكِ وانـزاَح عـن 

ـبَـتـاك   ت  بـي  ُمـجـونـاً ُرك  ـتـفـزَّ  فـاس 

* 

 ..... !أوشـكـُت أن  

 فـإذا بـشـيـطـانـي يـعـوُد فـتـًى مـالك  

* 

 حـتـى إذا نـادى األذاُن الـى صـالِة الـفـجـرِ 

 أغـوانـي نُـعـاُســِك بـاقـتـطـاِف الـتـيـِن والـتـفـاحِ 

 مـن حـقـِل األنـوثـةِ 

 وارتـشـاِف نـدى زهـوِر الـلـوِز خـالَـطَـهُ شــذاك  

* 

 فـدخـلـُت واديـِك الـبـعـيـدَ 

 وهـا أنـا ثـِمـٌل فـمـا أدري

ـَكـَرنـي رحـيـُق الـفُـلِّ والـريـحـاِن فـي حـقـِل األنـوثـِة؟  أأس 

؟  أم  نـداك 

*** 

 يحيننننى السننننماوي اةمهننننداد العنننننوي ل اامننننةِ " فِنننني دراسننننهِِّ الموسننننومة 

ننناِعر العراقنننني عبننند السننننهار ننننور علنننني "الق نننيدة العمودينننة  ر يشننننير الش 

ون المهننننناب  لشنننننعِر السنننننماوي ي ننننند عنننننندم " المقنننننيم فِننننني السنننننويدر ولنننننى 

المحافظننننة ال ننننارمة علننننى شننننكد الق ننننيدة العموديننننة بشننننروطيا ال نيننننة 

منننننن ايننننناد وعاط نننننة مه   نننننة واسنننننلو  راق  يحنننننافظ علنننننى السنننننالمة 



وال اامنننة الهعبيرينننة والشنننكلية المعهمننندة علنننى الل وينننة وال  النننة الل ظينننة 

النننننو ن والقافينننننة والل نننننة السنننننليمة الحري نننننة علنننننى النحنننننو وال نننننرف 

وللعلننم فنن ن شنناعرنا الكبيننر يكهنن   ينننا  شننعرا  . والبالغننة العاليننة الهنن ِير

مننن  المحافظنننة علنننى النننو ن والقافينننة وال  النننة  -شنننعر اله عيلنننة  -حنننرا  

ننا يطرقننِّو". وقننوة السننب  والمبنننى الل ننوي  ننماوي  يحيننى حننود من ِمننَن  الس 

يهنننننناود " موننننننوعال  فِننننني منظومهِنننننِّ الِشنننننَعري ة يقنننننود علننننني  يننننننا  

شنننناعرنا الكِيننننر مننننن المونننننوعال ب ماليننننة عاليننننة الهنننن ِير مننننن اننننالد 

اينننناد ا نننن  ول ننننة  ميلننننة   لننننة فامننننة اةيقننننا  وو ن يهناسنننن  منننن  

هنننننناود الحننننننين النننننى النننننوطنر ومعانننننناة ال ربنننننةر مقارعنننننة . المننننننمون

ومنننن   مننند . الننندفا  عنننن النننوطن واثمنننةاةحنننهالد وال سننناد السياسنننير 

ا  . منننا يمكنننن  ن نقنننر  لنننِّ منننو ال ننن د  يننننا ف ننني غ لياهنننِّ ن ننندم فهنننى  ِغنننر 

فلنننو لنننم . ملي نننا  بالعاط نننة الحنننارة الملهيبنننة حننند الرغبنننة ال امحنننة المندفعنننة

نعننرف  نننِّ كينندل اشننهعد ر سننِّ شننيبا  لقلنننا نحننن  مننام  ننبيف فهنننِّ العشننق 

ة يسنننعني ". اليينننام ف منننا  بالبلنننِّ وسنننل ن لبنننُِّ ال نننرام و شنننعدن  ننندرم  ون

نننا وة القنننود  ال هِننني المبينننرةر ون بننن ني  اسنننهمهعل بقنننراحِة هلننن  الدراسنننة : ُمنن

ننننا ن ننننِّ  الشنننناعر الكبيننننر يحيننننى "  قطننننف ِمَنيننننا  ينننننا  بحنننندوِد البحننننم من

السنننماوي الموا ننند انننط عنننالم وفنننن عمنننود الشنننعرر مننن  اننننِّ م نننددل فيمنننا 

بالرقنننة فننني ااهينننار الل ظنننةر يسنننهادم منننن مننننمون وشنننكد يهسنننم كِينننرا  

وفنننني كنننند ذلنننن  هسننننع ِّ مومبننننة فننننذة . وبالحننننديم فنننني هننننناود المنننننامين

ننن مننن الل ننة كبيننر وشننعرم . وشنناعرية مه لقننة وِقافننة هراِيننة غ يننرة وهمك 

 ". واس  ة هك يِّ مكذا ع الة في الهناود 

 

 

ةُ الـحـانـِة والـمـحـرابِ   ســألـتـنـي ربَـّ

 األنـوثـيِّ الـذي شاربُـهُ والـمـشـحـوِف والـنـهــِر 

اً إن  َهـلَـك    :يُـبـَعـُث َحـيَـّ

   

 ..األنـهــَر .. كـيـَف ِجـزَت األبـحـَر 



 ..والـبـيـَد الـصـحـارى 

 أبــســاطُ الـريـحِ نـحـوي َحـَمـلَـك  ؟

   

 أم  هـو الـُحـلـمُ 

هَ لـك  " وقـد   ؟ " ُشــبِـّ

   

 لـعـمـرِ ولـمـاذا جـئـتـنـي فـي آخـِر ا

 لـتـغـوي بـتـلـتـي الـمـعـصـومـةَ الـلـوز ؟

 مـا الـذي أعـنـيـِه لـك  ؟: أِجـبـنـي 

   

 :قـلـُت 

ةَ الـنـيـرانِ   يـا مـوالتـَي الـمـائـيَـّ

 أسـرى بـي  الـى فـردوِســِك الـعــشــقُ 

 وهـا قـلـبـي عـلـى شـرفـِة عـيـنـيـك

 فـهـل تـأذُن مـوالتي  فـآوي

 مـنـزلَـك  ؟

  

ـة الـعـمـِر ـ  أنـا ـ يا ســبـحـاَن َمـن  قـبـَل وصـولـي قـمَّ

 بـعـيـنِـي أن ـَزلـك  

   

 ..ضـائـٌع مـن قـبـِل أن  أُولَـَد 

 ..حـي  وقـتـيـٌل 

 فـعـسـى أنَّ الـذي يـعـرُف مـا أُخـفـي

 ألجـلـي أنـزلّـك  

   



 قِـبـلَـةً لـلـقـلـبِ 

 شـمـٍس تُـضـيُء الـدربَ  تُـفـضـي بـي  الـى

 إن  حـاَصـَرنـي ذئـُب الـُحـلَـك  

  

 فـأعـادت  قـولـهـا

 :مـن خـلـِف ِشــقِّ الـبـاِب ـ أو ِســتِّ سـمـاواٍت 

 أِجـبـنـي مـا الـذي أعـنـيـِه لـك  ؟

   

 :قـلـُت 

 صـغـيـرٌ " سـمـاوي  " شـمـٌس وأنـا مـن حـولِـهـا ُجـرٌم 

 يـا َمـلَـك  

   

 يـعـرُف الـدرَب الـى الـفـردوسِ " بُـراٌق " و

 لـكـن  

 مـن ضــيــاٍء ال كـمـا بـاقـي الـفَـلَـك  

   

 فـإذا صـوٌت كـمـا الـوحـيُ 

 أتـانـي مـن وراِء الـبـابِ 

 :نـادانـي 

 " َهـي ـُت لـك  " قـد    لِـتـدخـل  فـأنـا

   

 فـاقـتَـِطـف  مـا شـئـَت مـن فـاكـهـتـي

نـي دون أنـهـاِر الـغـوانـي ِخـذ   واشــرب  نـمـيـري واتَـّ

 مـنـَهـلَـك  

  



 واحـتـرس  

 مـن غـضـِب الـنـحـلـةِ 

 إن  خـنـَت شــذا وادي زهـوِر الـلـوزِ 

 واحـذر  

 إنَّ إيـنـانـا إذا جـزَت َمـداهـا 

 تـمـسـُك الـمـاَء عـن الـحـقـِل وتُـظـمـي جـدولَـك  

*** 

الم كننن ر العراقننني البنننار  الننندكهور حسنننين سنننرم  حسنننن كشنننف الناقننند ون

ر " يحيننننى السننننماوي وفننننن البسنننناطة المربكننننة "فِنننني دراسننننهِِّ الموسننننومة 

نننننا ي نننننود فِننننني اننننناطِر النننننبعص ِمنننننَن  ن   نننننَن من مِينننننرة عن  منننننورا  ميمنننننة ون

هنننن ن ن و ننننا  ِشننننَعري ة مهنننن ِرة بنننن   ننننماوي  يحيننننى قنننند كن سنننن ر نشننننيد " الس 

نننَن وِنننراِح سنننرم  المشنننيد الِقنننافي  بحقيقنننِة و  ننند "اثناشنننيد  ر فننننال  عن

ا السنننياق يقنننو. هلننن  اثناشنننيد كمنننا سننننر  فِننني السنننطوِر الهالينننة نننذن فِننني من د ون

هنننننن ن : " سننننننرم   ننننننماوي  قنننننند كن عننننننندما هسننننننم   ن  الشنننننناعرن يحيننننننى السن

سننن ر نشننيد اثناشننيدر ف ننن  سننوف ههسننناحد " ن و ننا  ِشننَعري ة مهنن ِرة بنن  

ننن الهنن ِيراِل ال هِنني اننن ن ليننا يحينننى فِنني كهابهننِّ ليننذم الن ننوول فينننو  عن

لننننَم يهرعنننر  فننني بي نننة  هقنننر  الكهنننا  المقننندل  و السننن ر  لنننيل ييودينننا ر ون

ة هحننه ظ مكهبننهيم العا ليننة بنسنناة  ِمنننِّ فِنني حنندوِد علمننناالمع فيننو . نننير ون

نننماوة و بنننوم الحنننا  عب نننالر نشننن  وهرعنننر  فِننني بي نننة   مسنننلم ِمنننَن مديننننِة السن

لنننننى هقالينننندما وموروِيننننا الننننديني اإلسننننالمير وة هننننوفر  دينيننننة محافظننننة عن

 ِقافننننة  بيننننِّ اإلسننننالمية والمحننننيط ال ننننِذي نمننننا فِيننننِّ وهمسنننن  بطقوِسننننِّ  ي  

فر نننننة لقنننننراحِة الكهنننننا  المقننننندل ثبنا ِنننننِّر فمنننننا بالننننن  بالعينننننِد العهينننننق 

نننا بالننن  بسننن ِر نشنننيد اإلنشننناد بل هنننِّ المعقننندة وويحاحاهنننِّ  واثكِنننر هم  قنننار من

ننند  ن نننا  دينينننا   بننندا ر وقننند . ال نسنننية وال  لينننة فينننذا الننننو ة ُيمكنننن  ن ُيعن

فِننننني فشننننلل ُكنننند  محنننناوةل المر عيننننال الدينيننننة الييوديننننة والمسننننيحية 

هبريننننِر و ننننودم فِنننني العيننننِد العهيننننق وهرقينننن  دةةهننننِّ الروحيننننة والدينيننننةر 

نننننني مل  ننننننق وة عالقننننننة لننننننِّ باآليننننننِة وة باثنبينننننناِح وة  فيننننننو نننننننو حس 

بالعبننناداِل وة بنننالطقوِل الهوراهينننةر بننند منننو نننندما فِننني بعنننِص المواقنننف 



ويننننذميا " ييننننوم " واإلسننننهعارال المنننن اوذة ِمننننَن شننننعو   يسنننناط علييننننا 

نبننذما وينندعو   نينننا ون يسننهمر الناقنند سننرم  فِننني ". بننناحم ولننى اةنعنن اِد عن ون

ننعراِح " بحِِننِّ  قننا ال   قنند يعهننرص قننارل مقهنندر بننالقوِد ون  الكِيننرن ِمننن الشا

يهنننن ِرون بِيننننا ِننننم منننننا  مانننن ون ةشننننعور . يقننننراون م ننننادر معينننننة ون

يسنننهن نننة ون لَي  حن ننناِعر ال معننني ال نننِذي يه ننناو  حننندود ال  رافينننا المن د ولنننى الش 

ننننَينن  مينننن   بنننناح البشننننر و قننننود . رمنننو   ومكونننننال وه ننننار  مشنننهركة بن

نننماوة .. منننذا  نننحي   ننناِعر  عراقننني ِمنننَن  منننِد السن ولكنننن  لنننيل اثولنننى بش 

ومنننني هقنننن  فِنننني دا ننننرِة حنننننارة سننننومر  َن يحننننه ظ ة شننننعورم ال معنننني 

لننننننى  رِننننننيار و حاطنننننل  بماننننن وِن الحننننننارة ال هِننننني نشننننن  وهرعنننننر  عن

لننننننى من  اهِينننننا بنشننننن هِِّ ماِراهيننننن نننننة عن مننننند . ا وه هحنننننل ذا قهنننننِّ الِقافي  ون

ا القننننارل المحننننق فِنننني هسنننناالِِّ وذا قلنننننا ون  نشننننيدن اثناشننننيد  ننننذن سن نننندم من

المكنننون ِمنننَن سنننبِ   ننن حال ِمننننن القطنننِ  ال ننن يرر وحظنننى بنننهالد  ِمننننن 

" دينننني " الكهنننِ  والبحنننوم والدراسنننال ال هِننني لنننم يحنننظن بِمِلِينننا  ي  ننننو 

 -" مسنننروق " بشنننيادِة الكِينننر ِمنننن البننناحِين  و  -ق نننير شانننرر مننن اوذ 

"  ناشننننننيد الحنننننن  السنننننننومرية " ِمننننننَن هننننننراِم سننننننومر وهحديننننننندا مننننننن 

وا و نننا  ناشنننيد الننن وا  اإلليننني علنننى النننرغم منننن  ننننني ث  ميننند ولنننى 

نننند "  ناشننننيد " هسنننميهيا بهسننننمية  المهنننن ارة  المنننن اوذة ِمننننن الهننننوراِة و فن 

". غنا ينننننال سننننننومرية  ق نننننا د  و ن نننننوو  و: " هسنننننميهيا اث نننننلية 

وياكننند سننننرم  ب سننننلوِ  المقارنننننة  َن ة  ننننلة لن ننننوِو يحيننننى عبننننال 

السنننماوي بسننن ِر نشنننيد اثناشنننيدر ة منننن الناحينننة الل وينننة وة اله نننويرية 

" وة المنننننننمونية وة ال ماليننننننةل وذ  ن  بنيننننننةن ال ننننننوهين المهحنننننناورين 

فِنننني  -بِِّ بحسنننن -فِنننني نشننننيِد اثناشننننيد غيننننر مو ننننودة " الحبينننن  والحبيبننننة 

لننننى ال نننوِل الواحننند  ن نننوو يحينننى مطلقنننار فالن نننوو كل ينننا قا منننة عن

ننننماوي  "نننننمير المننننهكلم "  ر ومننننذا حنننناد اثغلبيننننة المطلقننننة لق ننننا ِد السن

يحيننننى عبننننر حياهننننِّ الشننننعرية المدينننندةر وقنننند هكننننون نر سننننيهِّ الِشننننَعري ة 

ِذم السمة اثسلوبية  .واحدا  ِمَن  مِم العوامد وراح من

   

 يـا أنـتِ 



ـبـابـةِ  ةَ األنـواِر فـي لـيـِل الـصَّ ريَـّ  يـا ِمـشـكـاتـَي الـدُّ

 يـا أنـا

 يـا كـوكـبـي  األرضـيَّ 

 يـا محـراَب ِشـعـري واعـتـكـافـي

  

 يـا أّول الـخـطـواِت 

 :فـي إســراِء قـلـبـي نـحـو فـردوِس الـهـوى 

 مـن أيـن يـدخـُل حـقـلـنـا

 ذئـُب الـتـجـافـي ؟

   

ِة والـتـبـتُّـلِ  نـا لـلـهـوى لـغـةَ الـمـودَّ  نـحـن ابـتـكـر 

 والـتـصـافـي

   

 الـغـصـُن ال يـجـفـو الـجـذورَ 

 ولــيــَس مـن طــبــعِ الــضـفـافِ 

   

حـيـلِ   أن  تـرتـدي ثـوَب الـرَّ

 إذا تـعـّرى الـنـهـُر مـن أمـواجـِه بـعـَد الـجـفـافِ 

  

ـتِـني م   الـتـحـلـيـَق مـا بـيـن الـِطـبـاقِ  عـلَـّ

 الـقـوادَم والـَخـوافـي  وكـنـِت مـن صـدري وأجـنـحـتـي

   

اً فـي ســمـاواِت الـطـوافِ   أكـمـلـُت سـِـتَـّ

 وال يـزاُل الـقـلـُب فـي بـدِء الـطـوافِ 

  



ُح ُمـسـتـعـيـذاً بـالـقـطـوِف الـّدانـيـاتِ   حـيـنـاً أَســبِـّ

 يـافـيمـن الـفـ

  

 وأفـيـُض حـيـنـاً بـالـغـنـاِء عـلـى مـقـام الـلـثـمِ 

 طـفـالً يـرتـدي ثـوبـاً 

 مـن الـفـَرحِ الـخـرافـي

   

 كـفـَرت  بـغـيـِر نـدى زهـوِر الـلـوزِ 

 كـاسـاُت ارتـشـافـي

   

ِت إآل بـالـوفـاءِ   وكـفـر 

 وبـالـعـفـافِ 

   

 مـتـالزمـانِ 

 الـُمـضـاُف إلـيـِه يُـلـَزمُ  كـمـا

 بـالـُمـضـافِ 

   

 لـوالِك لـم تـعـرف  رغـيـَف الـعـشـِق مـائـدتـي

ـيـاعِ   وال اسـتـعـذبـُت قـبـلـِك مـتـعـةَ اإلســراِء مـن خـمـر الـضَّ

ـالفِ   الى يـنـابـيـعِ الـسُّ

   

 وكـتـبـُت بـالـمـحـراِث فـي تـنُّـوِر واديـكِ 

 :اعـتـرافـي

   

 شـفـتـاِك بـسـتـانـاِن مـن شـَجـر الـبـالغـةِ 



 والـقـوافـي

   

ـخـرتـانِ   فـأنـا وأنـِت الـصَّ

 وعـشـقـنـا ـ ال السـفـُح ـ ثـالـثـةُ األثـافـي

*** 

هربنننوي   ننناِعرل سنننامقر ون نننماوي  يحينننى ش  نننا  ظننننني مبال نننا  وَن قلنننُل ون  الس  من

ننننانل ِننننا رل عن  وَنسن نِنننني    ننننيدر ون وطن الظننننالمر حملهننننِّ حنننناذقر ون لنننننى الظلننننِم ون

حبننننِّ لل منننناِد موا يننننة اثمننننوادر فقنننند ركنننن    ننننالبهِّ وعشننننقِّ للحينننناِة ون

فنننننناح  نننننة مبكنننننرا  مسنننننهعينا  بَشنننننَعِرم المهميننننن ر ون الَسياسن منننننو هي اثد  ون

ال ننننحافة واإلعننننالم ال ننننِذي همننننددل شفاقننننِّ بشننننكد  واسنننن  فِنننني محطنننناِل 

ننَن معاننناِة الننذالر  ننناِعر ال ربننةل ث ننِد اإلف نناِ  عن ننا يحملننِّ الش  من فنننال  عن

السننننومري  الميننننوول بعشننننِق فراهنننني العننننراق ونايلننننِّ ِمننننَن مننننم  ونسنننناني  

ننن اد للينننوِم ي يننند  -منننردم ولنننى معانننناِة شنننع    يننند سنننوادم اثعنننم  نننا ين من  -ون

نننَن مويهنننِّ اإلنسننناني ة المسنننلوبة ق ننند اسنننهعادهيا هننندعيما  . فِننني البحنننِم عن ون

ننا ذكننر ننماوي  يحيننن لِمن طنيننة السن نننا ىر حننود ون ِمننن المناسننِ   َن نشننير ولننى من

فِننني رسنننالهيا هو نننلل ولينننِّ الباحِنننة السنننعودية ون ننناف في ننند الحسنننني 

ال هِننني نالنننل " شنننعر يحينننى السنننماوي بنننين الراينننا واإلبننندا  " الموسنننومة 

بمو بينننا در نننة الما سنننهير فِننني اثدِ  والنقننند بهقننندير امهينننا  ِمنننَن قسنننِم 

الل ننننة العربيننننة فِنننني  امعننننِة  م القننننر ل وذ سنننن لل الباحِننننة نننننمن نهننننا   

نننننا نن نننننِّ  ن كنننننان السنننننماوي شننننناعرا  وطنينننننا  مننننن" الدراسنننننة المنننننذكورة من

الطنننرا  اثودر وحهنننى مننن  هننننو   راام الشنننعرية ف نينننا هننندور حنننود نقطنننة 

د فيننننِّ ويحننننن  وليننننِّ ويشننننا و  واحنننندة منننني الننننوطنر مننننو يحبننننِّ ويه نننن  

 دواحمر ويقهننننر  عال ننننال ليننننار ويسننننهعرص م ايننننام وييننننا م  عننننداحمر 

ويبكننني ماننننيِّ وحاننننرم وي مننند فننني مسنننهقبلِّر وقننند اسنننهطا  الشننناعر 

د حرقهنننِّ و لمنننِّ نننف فننني السياسنننة فاسنننه د   ب ننندارة  ن يحنننو  ولنننى فننننف موظ 

واقعنننِّ وواقننن  شنننعبِّ المحا نننر إلداننننة النظنننام الحننناكم بو ينننِّ السياسننني 

لعننند  المنننذمدن فِننني اثمنننِر  نن  ".  نننماوي  يحينننى باةسنننهناِد ولنننى معطيننناِل ون الس 

الشنننياواة فنننني شننننبابِّ " سنننيرهِّ الذاهيننننة  ر "عننناع الكيولننننة فِننني  ننننبام ون



نننا الُط ولنننة  لننننَم يع"  م   ".كمنننا ينب ننني للُط ولنننة  َن ُهعننناع  -بحسنننبِِّ  -شنننيا فن

نننن فِنننني من ننننماوي  ذن ون ثنننننني لننننم  عننننع الُط ولننننة فِنننني : "  ا السننننياق يقننننود الس 

اثمنننِل البعيننندر فقننند بننند ل  عيشنننيا فِننني حاننننري  مننننذ  نبنننلن لننني الهبه ننند 

 نننناحين انننرافيين حل قنننا بننني وراح اثفنننق والمننند  الالمهننننامير ث ننندني 

شانننرر فنننال  ومري  حيننننار وفِننني السنننماح السادسنننة حيننننا  فننني معبنننِد ويناننننا السننن

ننا مننو  نندير ". شننيح  قنناوم بننِّ شننياواة المكننان وال مننان كالط ولننة  ِممن ون

انننناص غمننننار  موا ننننِّ   ننننماوي  دانننندن معهننننر  اإلعننننالم ون باإلشننننارِة  ن  الس 

لننننى ُكنننِد  الِنننورة عن المهالطمننة ال ننناابةر فعننن   فِننني ن ِسنننِّ بنننوادر الهمنننرد ون

ننا مننو منهسنن  ل ننماوي  يحيننى من ا السننياق يقننود الس  ننذن فِنني من الظننالمر ون لقننب  ون

هوالننننل عليننننِّ المحننننن "  و  نننناِعر النيننننرين ال ننننِذي ااهبرهننننِّ اثيننننامر ون " ش 

ننننا ن ننننِّ  ن عننننني اإلعننننالم فِنننني : " ... بحسننننِ  اثديبننننة ذكننننر  لعيبنننني من

اةنهقننناِد ِمنننَن فنننناِح اثحنننالم ولنننى  ننناِر الواقننن ر  عنننني ِمنننن الرومانسننني 

ننننا ذكننننر فنننن ن ". المنشنننن ِد بيمننننوِم الميمننننومين  الحننننالم ولننننى وهنننندعيما  لِمن

اثدبننني فِننني وذاعنننِة  مسننناوة  للقسننِم السياسننني ون ننماوي  عمننند محنننررا  ون " الس 

قننند وظنننف "  نننول الشنننع  العراقننني  المعارننننة للنظنننام النننديكهاهورير ون

ننَن  برام ننِّ لهكننون  كِننر هعبيننرا  عن ن و ننِّ ون المعاننناِة ذلنن  فِنني ق ننا ِدم ون

اثديننن  ة اإلنسننناني   ننن ن العنننرِص  ن  المِقنننفن ون نننَن مموِمنننِّ الذاهينننةر من لنننيل عن ون

ال ننننان  عكنننل معانننناة شنننعبِّون ر فنننال ع ننن  ملننن م بعنننيِع قننننايا وطننننِّر ون

 ِّ ِم الشع قراحة  َن يكون نها ن  .لِين

  

ــ ُ  ُ الــق ــم  ُالُبـ لـشــمــ   ُبـهــ اك 

ف ُنـظـ   ُالـضـحـ ُ اللـيـ ُ  ُشـع 

ُ

ُصح ـ   ـب  ـش  ــ ُ أع  م  ُـ ائ ُبـمـ ُحـلـ 

ــ ُ  ـج  ُ الــش  ُنــفــسـ ُب ــنـهــ ُالــ د 

ُ



ــ ُ  ـم  ـه  ــب  ُـُم  ـيـ ُ  ــ اك  غـتـ ُـُق ـب  ُلـ 

ُ د     ..ُكـ نـ   ــالُ  ــم  ـه  م  ــيـنـ ُ  ُ ط 

ُ

ُ ُالــفــ د    ــن ــ ُ ...ُل ــكـأنــك  ُســ ك 

ــ   ُ  ــنُص  ُم  ُيـحـيــ ُعـلـ ُمـ ُشــ   

ُُ

ُفـ حــشــ ُ  ُمـ ُزاغُمــنــهـــ ُنــحــ  

ــ ُ  ـــث  ُعــلــ ُع  ُ الُســ     ُخـطــ  

ُ

ــت ـهــ ُ ـل ــي  ُفــح  ـهــ   ُعــلـ ُط  ـ   ــب  ُش 

ــف ــ ُ  ُالـخ 
ـــ   ُ ف ــض  ُالـ ــفـ    ــ   ُو   

ُ

ــ ُ ُ ـج  ــض  ُأن  ُالـخـبـز  ــمــ ا   ُ لـهـ ُاس 

ُ ُالــ غــيـ   ــطــ ُ     الـم  ــنــز  ُ  ُ م 

ُ

ــ جـ ُ جـ ُ الُت  ُبــهــ ..ُت ــ   ُكــأن 

ـــ ُ  ــش  ُعــنُالــب  ــ ٍّ ُع  ــ   ـــن  ـغ  ُفـ ُم 

ُ

ُبــيــنـ ُ بــيــنُز ــ  ُ  ضـتـهـ 

ــ ُ  ـــم  ـــت  ــ   ُ م  ــحــ ا   ُم  ُمـ ُبــيــن 

ُ



ـق ـلـ  ُمـنُم  ُالــضـ    ُمـك ن  ـ   ـلـغ  ُب 

ــ ُ  ــلـغ  ـــف ــ ُ ُ ب  ُالـس 
ُمـنـهــ ُغــ يــ  

ُ

ُ احــت ـهــ  ـهــمـ ُعــلـ ُأعـــنــ    ُي 

ــ  ُ ُلــّو  ُ ط  ــ   ــطــ  ُف ــي ـ ــش  ُم 

***ُ

ننننَن ديننننواِن  اثدينننن  حننننافظ مح ننننوظ المقننننيم فِنننني لننننندن كهنننن  دراسننننة عن

ال ننننا   بننن   نننماوي  يحينننى الِالننننم عشنننرر ون  ننننا  ِة البنننابطين ثفننننند " السن

نشننننرما فِنننني "نقننننوع علننننى  ننننذ  نالننننة " الموسننننوم " َعر ديننننوان َشنننن ر ون

نننا "الحنننوادم اللندنينننة " م لنننِة  نننا سننن لِّ مح نننوظ نقهطنننف من نننَين من ر ِوِمنننَن بن

فنني كنند ق ننا د الننديوانر يه  ننر يحيننى السننماوي وطنيننة  ننادقة " ن ننِّ 

وغننننننبا  مقدسنننننان علنننننى الظنننننالمين وه سنننننيدا حينننننا  للمظنننننالِم والم نننننا ر 

العراقينننةر والهننني ينننند  لينننا  بنننين اإلنسنننانية البشنننعة الهننني شنننيدهيا المننندن 

ننننر الشنننناعر يحيننننى السننننماوي عننننن معاناهننننِّ بشننننعر  راق  . ا ننننال   وقنننند عب 

ومومبننننة مه لقننننة ومشنننناعر ع ويننننة ورايننننة عميقننننة  ننننادقة لواقننننِ  وطنننننِّ 

امنننال الننندم اليومينننة الهننني ه سننند  رص العنننراق الطنننامرة  ". النننذبي  وحم 

الننننديوان " ِة قننننا ال  كنننذل   شننننار مح نننوظ فِنننني موننننن   شانننر ِمننننن الدراسننن

الننننذي همهننننا  ق ننننا دم كليننننا ببينننناِح الشننننكد والمنننننمون وشنننن افية البننننو  

وعمنننننق ال نننننر  النننننوطني والقنننننومي واإلنسنننننانير ة يالنننننو منننننن  واينننننا 

 نننوه   -اا نننة بالقلنننِ  العاشنننق وال نننا م علنننى بنننا  الينننو ر كمنننا فننني 

وسننننواما مننننن الق ننننا در يقننننر    -م مننننارير اننننذي بنننن مري ووغنميننننني 

ننننناقول العاط ننننة بينننند رقيقننننة وعيننننون دامعننننة ومشنننناعر  يحيننننى السننننماوي

ر وغربنننة عنننن النننوطن واثحبنننةر لعلنننِّ يعنننود ذال ينننوم  نبيلنننة وعشنننق راق 

ولننننى العننننراق حننننين ي ننننب  معننننافىر ليقننننني فيننننِّ بقيننننة عمننننرمر ويهح نننننا 

بم يننند منننن وبداعاهنننِّ ال نينننة المنننناحة بنننوم  مومبهنننِّ المهدفقنننة كاليننننابي  

فننني السنننياق ذاهنننِّ نعنننود ِانينننة ولننن".  ننناِعر السنننوري علننني فرحنننان ون ى الش 



النننوطن فننني غربنننة الشننناعر " الدنننند ل ث نننِد ه ننن   دراسنننهِِّ الموسنننومة 

نننا ن نننِّ "العراقنني يحينننى السنننماوي  ال هِننني ينننذكر فِننني مهنينننا من الشننناعر " ر ون

السنننننماوي يحننننناود منننننن انننننالد  شنننننعارم فننننني غربهنننننِّ  ن يقننننندم شنننننعرا  

يننننة محببننننةر معارنننننا للديكهاهوريننننة مقاومننننا لالحننننهالدر يقننننوم علننننى غنا 

ونظنننم عمنننودي وه عيلننني بعيننند عنننن الاطابينننةر مِلمنننا منننو بعيننند عنننن هقليننند 

ومنننو مننن انننالد ذلننن  يريننند العننودة بالشنننعِر ولنننى ع ويهنننِّ . شننعراح النابنننة

اثولنننى عبنننر وننننو   وسنننيولة  هعيننندان اةه ننناد بنننين الشنننعر والشنننع ر 

فشننننعراح المقاومننننة كِننننرر  مِنننناد لننننويل  راغننننون وبننننود ويلننننوار وايننننر 

لنننننير مننننناةح النننننذين    نننننوا رو  الِنننننورة لننننند  شنننننعوبيم الننننندين ال رك

والسنننماوي . و عطننى كنند واحننند منننيم  رو  منننا عننندم فنني الحننن  ال نننا ي

واحننند منننن مننناةحر بننند همنننامى فننني ذلننن  حهنننى غننندل المنننر ة عنننندم مننني 

الننوطنر والنننوطن يطنند منننن عيننني المعشنننوقةر مننو شننناعر الحنن ر شننناعر 

ن النننننوطن ونمنننننا اليننننندين الممننننندودهين ولنننننى النننننوطنل ثنيمنننننا وذ هحهنننننننا

ومكنننذا ... هحهنننننان ذال الشننناعر الهننني ذابنننل مهمامينننة بنننذال ال ماعنننة 

ننننننر   ن  الكلمنننننال لننننند  الشننننناعر العراقننننني الكبينننننر يحينننننى السنننننماوير 

منننناِرة بمننننا هحمنننند مننننن شننننحنال  شننننعورية قويننننةر فينننني هينننن  الو نننندانر 

ينننننيف الدننننند  قننننا ال  ". وه ُشنننن عر الننننرو  بالطم نينننننة  ة يا ننننى  ن  " ون

الننذي ييننيم بننِّ " العننراق " حبوبننة لنند  الشنناعر منني الننوطن اثم ليلننى الم

ومننن   ننننِّ ابهعننند عنننن وطننننِّ مرغمنننا  وحننناود .. كمنننا منننام الم ننننون بلنننيالم 

 ن ُي  ني نن ِ   ننورة وطنننِّ الهنني هبعننم فنني ن سننِّ اثلننم والحسننرةر وآ  نيننا 

ياننننهم الباحننننم مباحننننم ". كانننننل ههسننننر  ولننننى روحننننِّ ر وهحهنننند قلبننننِّ  ون

نننِذم بالحننند نننماوي يحينننى ورايهنننِّ ولنننى دراسنننهِّ من نننَن قنننوِة شننناعرية السن يِم عن

يبننندو  لينننا  كمبننند ر همكننننِّ منننن انهقننناح كلماهنننِّ ونظمينننا " الق نننيدِة بنننالقود 

ر فالق ننننيدة فنننني م يومننننِّر ليسننننل  ننننورة فوهوغرافيننننة  فنننني نسننننق مننننو  

للعننالم كمننا مننو كننا ن ننشننرما فنني  ننحي ة  و كهننا ر بنند منني  ننورة لمننا 

بننندعيا الشننناعر مسنننهعينا  بالبينننان ي ننن   ن يكنننون علينننِّ العنننالمر  نننورة ي

يالنننو الدنننند  فِننني  ".عبنننر محاولنننة له ديننندم ووحيننناح منننا انط ننن  مننننِّ  ون

ون  شننننعرن يحينننى السننننماوي يشنننكد ونننننافة  دينننندة " ورقهنننِّ البحِيننننة ولنننى 



للشنننعر العربننني المعا نننرر هنينننر لا يننناد درو  حننند  المعادلنننة ال نننعبة 

 ".لى سحر الهرام بين اةسهسالم لهقليد الوافد ال ديد  و الركون و

 

***ُ

ـ ُ  ــلـ  ــم  ــّمــ ُن ــح  ُالــهــ ىُم  ــ   ــ   ُت 

ــ ُ  ــه  ُمـنُس  ــد  ـه  ُالـس  ُمـ ُالُي ــطــيــ  

ُ

ـد  ـــ  ُمــ لـ  ُقــلــبـ ُيــ    ــ   ــم  ــم  ُي 

ـ  ُ ــب  ُفـ ُك  ـشــ   الـ   ـفـ ُ  ُط  د    لـ  ُف ـ  

ُ

ــ ُ  ُبــ ُ ُح  ــ    ــــم  ـُس  ـــثــ ُ  ُـُ الُم 

ــ ُ  ُالــز    ــ   ُبــيــنُالـــثــ ىُ األنــج 

ُ

ُبــمــ  ــ   ــم  ُبـمـ ُأ خـفـ ُ    ــ   ُ ـ م 

ُ ــ   ــص  ُعـفـ ف ـهـ ُالخ  ُبــمـ    ــ     ـه  ُج 

ُ

ـث ــنــ  ُثــ لـ  ُ حـد ُبــهــ ُ الـ ــشــ  

ُ ـ   ـض  ُالـن  ــ   ـز   ُالـم  ـيـ   ُط  ـتـ    ـس  ُن 

ُ

ُســ ــ  ُاألســيــ   ــت ـهــ ُأمـ   ـل ــك  ُم 

ــف ــ ُ  ُلـلــظ  ُالـ ــز   ُســ ـ   ــ   ُلـألس 



ُ

ُ ـد    ــي  ُب  ـهـــ ..ُلـ   ـــنــ بــلـ  ُلــ الُس 

ــظـــ  ُ  ــنــت  ـم  ُلـ  ــد  ــص  ُمـ ُكـ نُواُح 

ُ

ُكـؤ س ُخُ  ـ   ـض  ح  ـت ـهـ م  ـ م  ُك  ـ   ُـم 

ـد   ُ ـقــ ُ  فــ ئ ـهـ ُغ  ُح  ـ   ـض  ـح  ُ م 

ُ

ــ   ُ 
ــنُف  ُم  ُيــ مـ ُبــهــ ُج ـــيــالن 

ــقــتـد ُ  ُم  ز   ُالـهـ ىُمـنُ   ُبـ ـ  

ُ

ئــ ُ ــد  ــت  ــب  ـم  ُلـ  ُتـ ُلــلــ  ُالُمـ ــنــ  

ــ   ــب  ــهـــ ُخ  ــيــ م    ُ ـــ   ـــف  ُإآلُ س 

ُ

ننننماوي  يحيننننى  َن يعننننيعن محنننننة اغهننننرا  مريننننرةر بعنننند  َن   لقنننند قُننننَدر للسن

شنننقاوة  نننبىر  ذكرينننال ُط ولنننة ون نننَن وطنِنننِّر مال نننا  وراحم  حبنننة ون رحننندن عن

عننذ   ننَن ذويننِّ ون حننامال  فِنني ذاهِننِّ معاناهننِّ ال هِنني  ل  هننِّ ولننى اةغهننراِ  عن ون

نننِّ سنننوف ينننر فننننَيح ناليينننا ال نننِذي ة يظنننن  ن  نننماوهِِّ ون   مِلنننِّ فِننني فنننرال سن

نننام  نننا يشننير وليينننا بشنننكد  دا نننم ِمنننَن من ن غيننِر مدينهنننِّ  و  نهنننِّ اثرننننية مِلمن

معانننناة فِننني بلنننداِن المي نننرل وذ  نننا اسنننه د َمنننَن  لنننم  ون من ر فننننال  عن القسنننري 

مسنننقط  لننننى المنننرِح ِمنننَن هنننرِ  وطننننِّ ون نننا منننو  شننند منننرارة عن لنننيل مننننا  من

يرسننننم ِمننننَن ر سننننِّ مكرمننننا ر فننننال غننننرو  َن يعكننننل عشننننقِّ وطنننننِّ بمننننداد  

االلِننننِّ لوحننننال  بارعننننة الهشننننكيدر  نيقننننة  لننننوان الو نننندر محكمننننة ظننننالد 

ننننةل ثن  م ننننرداِل شننننعرم هاننننر   ننننافية ِمننننَن  عمنننناِق قلنننن   ُ بِنننند  الُرَاين



ننننماوي   لنننننى حننننِ  وطنننننِّر حيننننم يمكننننن ال نننن م بنننن ن  منننند ن السن  نننناحبِّ عن

يحيننننى وطنننننِّ بننننالمعبِر وال مينننند ِمننننَن القننننريِصر وهالينننندم مننننهِر شننننعبِّ 

دم بق نننننا دن شنننننعرية  طافحنننننة ب لحنننننان  وويقاعنننننال و دانينننننة فِيينننننا ون م نننننا

نننا ينهمننني ولنننى مدرسنننِة  حنننالوةر ولنننى  اننننِ  اعهمنننادم من السنننيد " عذوبنننة ون

العمنننق "الممهننن   ال نننِذي سنننامم فِننني بلوِغنننِّ عهبننة  عالينننة ِمنننَن الشننناعريِة ون ر ون

نننَن اإلحسننناِل باةنهمننناِح للنننوطن البالغنننة الل وينننةر يعبنننر فِننني م ملنننِّ عن . ون

غينننرمم ِمنننن النانننِ  ون  ال ننننانين ون الكهنننا  ون مننني مناسنننبة لهنننذكيِر اثدبننناِح ون

ننننة بوسننننِ   َني  فن ننننة ون نننناِ   عمنننناد  ِقافي  ننننة حننننود نننننرورِة الشننننرو  بِ َِنهن الِقافي 

هرسنننيِم قنننيم الهماسننن   ني نننة ون طن قنافننننة الون  ِ ة فِننني هع ينننِ  ال من نننامن مننننامينيا الُمسن

ر باإلننننافِة ولنننى اسهحننننارِ  ننناِعي  نننا ِمنننَن شننن نِِّ المعاوننننة فِننني  اةَ هِمن ُكنننَد من

اةنهمنننناح  الننننوةح ون غننننرل مشنننناعر اثل ننننة ون ننننةر ون ني  طن هع يننننِ  اللحمننننة الون

نِي  فِننني ن نننوِل الننننعح ال ديننند طن نننا ون  . النننون اِ  وذا قَُلنن نننون نننَن ال ن ة نبعننند عن ون

نننماوي  الننند حننن  النننوطن فِننني الكِينننِر ِمنننَن ق نننا دمر ولعننند  ِمنننَن  نهنننا  السن

نننَينن الدراسننن ال اثكاديمينننة الكِينننرة ال هِننني هناولنننل منننذم ال   ينننة الميمنننةر بن

منني دراسننة الباحِننة العراقيننة منند  م ننط ى طالنن  اثمننين لنينند شننيادة 

ننننماوي  " الما سنننهير الموسنننومة  ر "البنينننة الدرامينننة فننني شنننعر يحينننى السن

ننِذم ال قننرة  ننا يعنن   بحِنننا فِنني من ننَينن نها  يننا اثربعننة عشننرر من ال هِنني ِمننَن بن ون

 ذالر حينننننم ال نننننل اثمنننننين فِننننني وحننننند  النهنننننا   المهح نننننلة ِمننننننَ بالنننن

نننا ن نننِّ  يهنننن  ال نننرا  الانننار ي فننني " دراسنننهيا المنننذكورة شن نننا  ولنننى من

وشننننكاليهِّ منننن  اةحننننهالد والسننننلطة الحاكمننننة ونننننيا  الننننوطن والشننننبا ر 

وممنننننا يل نننننل اةنهبنننننام ون النننننوطن يمكنننننن  ن يكنننننون محنننننور ال نننننراعين 

 ة اه ننننناة  وِيقنننننا  بنننننالوطن النننننداالي والانننننار ير حينننننم هه ننننند المنننننر

وي نننع  ال  ننند بينيمنننار وكنننذل  ن ننند الهمنننامي بنننين المنننر ة والنننوطنر 

ويمكنننننن  ن نعننننندم مظينننننرا  منننننن مظنننننامر ال نننننرا  الانننننار ير حينننننم 

ينننرفص اةحنننهالد  و ننننياعِّ علنننى  يننندي الحكنننام المسنننهبدينر فننننال  عنننن 

وذلنننن  مننننن  -الننننداالي والاننننار ي  -ذلنننن  ي سنننند الشنننناعر ال ننننراعين 

نننا ". الم ارقنننة والمونهنننا  انننالد هقنينننة  ولعننند  ِمنننن المناسنننِ   َن  شنننير ُمنن

ننا سنن لهِّ اثمننين فِنني مقدمننة رسننالهيا شن ننا   ال هِنني  نناح فِييننا هاليننا  ولننى من " ر ون

ونن للشننناعر العراقننني يحينننى السنننماوي مكاننننة مهميننن ة فننني الحيننناة الِقافينننة 



العربينننة المعا نننرةر حينننم يهمهننن  منننذا الشننناعر بنننذكاح وحنننذق شنننعريين 

م منننننن النينننننوص ببنينننننة ق نننننيدهِّ ولنننننى در نننننة عالينننننة منننننن ال نينننننة مكننننننا

منننننن  ن  -الننننندراما  -والهميننننن ر وذ مكنهنننننِّ موامبنننننِّ المهعنننننددة فننننني كهابنننننة 

ين ننن  نكينننة اا نننة امهنننا  بينننا عملنننِّ دا منننا ر وةسنننيما  ن معظنننم  عمالنننِّ 

 ننناحل نهي نننة لينننذا المسنننعى المح نننوف بالماننناطر اإلبداعينننة بنننين ممنننوم 

رهقننناح بالل نننة العربينننة وون كنننان شنننكليا  ولنننى الحيننناة وطمنننو  الكهابنننةر لال

م ننناراة الع نننرر وقننند مكننننِّ ذلننن  منننن  ن يقننندم ن سنننِّ للقنننارل بو نننن ِّ 

ننننا " شننناعرا  م ننننددا  وعلنننى  كِننننر مننننن  نننعيد  وهنننننيف اثمنننين  ينننننا  من

هكهنننننن  ن نننننوو يحينننننى السنننننماوي عنا نننننر الننننندراما نهي نننننة " ن نننننِّ 

بننننن  ةمهالكنننننِّ منننننذم الراينننننة المركبنننننة فننننني الشنننننعر والننننندرامار ممنننننا يط

ن و نننِّ بطننناب  اننناو فينننِّ الكِينننر منننن المميننن ال المسنننهقلة المشنننبعة 

 ".      بالدراما 

ُالـلــيــ لـ  ا   ــسـتــلــو  ُبـم  ــ   ـي  ــلـ  ُب 

ــتـ ُ ُضـح ـي  بـ لـ ..ُفـكـنـ   ُفـأنـ ُ  

*ُ

ُ ُأنـ ..ُ أغـ انـ ُالـشــبـ    ُفـلـيـ  

ُالـ ُاكـتـهـ  ُ  ُمـنُالـشـبـ    ُقـفـز  

*ُ

ـ ُعـلـ ُد   ُ تـح  ضـنـ ُخـطـ    ُـ  

ُت ــقــ يــضــنـ ُالـحـجـ    ُبـ لـآللـ 

*ُ

ُلـيـ ُ  ُبـأنـ   ُعـنُالـصـبـ    ـ     ُل ـه 

ُ ُعـنُالــزال   ـ ا   ُالــس  ُ بـ لــكـأ  

***ُ



الروا نننني الراحنننند النننندكهور غننننا ي الق ننننيبي  الناقنننند ون نننناِعُر ون طينننن  " الش 

ر دراسنننة قيمنننة " نننول منننن الالننني  " ر ننننمن كهابنننِّ النقننندي "  ِنننرام 

سننميا بنن    ننماوي  يحيننى ون ننَن شنناعريِة السن يحيننى السننماوي مننذا الطننا ر " عن

ننننِذم الدراسننننةر   نننندني بعنننند  َن اسهسننننلمل ". ال نننري  الم ننننرد  وثمميننننِة من

كمننننا مبننننين  عي شنننن وفا  لنننندمو لل ننننِل انهبننننام القننننارل الكننننريم بمنننننمونيا ون

مننننذ سننننين طويلننةر و حسنننبني كننننل فنني المدرسنننة الِانوينننة وقهينننار " هاليننا  

قنننر ل فننني كهنننا  مِينننر منننن كهننن  الناقننند السننناار منننارون عبنننود عبنننارة 

سننننقط  سننننم الكهننننا ر ووسننننم . مِيننننرة نسننننبيا ولننننى  دينننن  فرنسنننني شننننيير

الشنننعراح الكبنننار " لنننذاكرة وبقينننل العبنننارة اثديننن  ال رنسنننير منننن ِقنننو  ا

" الكبنننننار" ر و نننننف "ننننننادرونر بننننند انينننننم  نننننندر منننننن العلمننننناح الكبنننننار 

ر وقنند !ياي نننير فالشنناعر قنند يكننون كبيننرا  فنني الح ننمر وة مبننرر لامِلننة

قننند " الشنننعراح " كمنننا  ن هعرينننف . يكنننون كبينننر المقنننامر واثمِلنننة كِينننرة

ة هو ننننند نننننندرة فننننني  يكنننننون محننننند  انننننذ وردر  وبنننننالهعريف الواسننننن ر

منننناارار  علننننن القسننننم العربنننني بيي ننننة اإلذاعننننة . الشننننعراح بننننين العننننر 

البريطانينننة عنننن مسنننابقة للشنننعر فهقننندم اليينننا م نننال الشنننعراح منننن  ق نننى 

وعنننندد اثمسننننيال الشننننعرية فنننني اثمننننة . الننننوطن العربنننني الننننى  ق ننننام

فلنعننندد . العربينننة ة يكننناد يعادلنننِّ وة عننندد المننناامرال علنننى منننذم اثمنننة

الشننننعر "  ن : عبنننارة  ننناحبنا ال رنسننني النننذي ننننا  وسنننمِّ ولنقننند  وذن

منننن مننننا ي نننيح فرحننني كمهنننذوق يهنننومم اننننِّ يسنننهطي  ". الحقيقننني ننننادر 

اله رقننننة ع ويننننا بننننين النننننظم والشننننعر وذا ولهقيننننل ببيننننل را نننن ر  و مقطنننن  

ومننننننن منننننننا ي ننننننيح حر نننننني علننننننى  ن . منننننناِرر  و ق ننننننيدة نابنننننننة

وليننن  وذن  يينننا القنننارل . يشننناركني ال نننر   كبنننر عننندد ممكنننن منننن الننننال

الع يننن  باقنننة منننن الشنننعرر الشنننعر الحقيقننني الننننادرر منننن بسنننهان الشننناعر 

 : نظر كيف هه  ر ال ربة شعرا  في قولِّ . العراقي يحيى السماوي

ُأك دُحت ُ ف  ُالمي ُأحسد 

ُغدا ُيملكُأ  ُالقب ُف ُبـلــد 

 :وقولِّ 



فم !ُ طن ؟ ُي ق  ُبأنُل ُ طن ُ 

ُإالُ قيد ُف ُيــــد ..ُأبص ت 

ُ أ ا ُأحي ن ُين  ُكط ـنـــ ُ 

ُالمنشد..ُف  ُالخ ائط ُأ ُبص   

طعننننة فنننوق " اذمننن   يينننا السنننماوي فلنننم يسنننبق  ولنننى : قننناد  بنننو سنننييد 

و سننم  اننوف الشنناعر وذا عنناد ولننى وطنننِّ فنني يننوم ة !.  حنند" الاننرا ط 

 :ري  فيِّر ب ذن  ر فلم يعرفِّ  حد 

غدا ُمض أت   ُع شق ُق ؟..ُدُك نُطفالُ  ُ! ج  ُب ُالمـشي  

آت  ُ تنك ن ُالـــد   ُ ..ُفالُشف ُتغن ُم ا يل ..ُغـداُ 

ُن ز ُ ُ ي مـئ  ُ”ُ تطفـأُضحك ُكحفي ُز    ُ!ُ“ واُغ يــ  

وفننني ال ربنننة يقننندم الشننناعر الننننا    رو  الهحينننِة النننى النننوطن المعطننناح 

 .الذي  سهنافِّ شقيقا قريبا من ش اف القل 

 :عن مكة المكرمة يقود 

البهــ  ـ ُله ُقب ُاألن  ُسم ؤ  ُبحجيجُســجي ُعل ُس  ُحج 

ُس ابه  ُأ  ُتك دُلف طُعز ُ ملهـ ُي   ُعط ش ُالم  ُ   ج 

ولننم يسننبق   حنند مننن شننعراح  م القننر  وة مننن حوليننا : قنناد  بننو سننييد 

 “ح ي  السن يد “في 

 :ويقود عن  بيا الحسناح 

ُ منُالجب  ُالش  ق  ُســ ي اُنسل ُمنُالشج ُال  ي ُضفي  

ُ مــنُالنج  ُقالد ُبد يــ ُ منُالغي  ُالطيب  ُبخـــ  ا



ة ُيقننندر الشنننطر اثود منننن البينننل اثود قننندرم وة  مننند : قننناد  بنننو سنننييد 

هنسننننند "الالننننني  النننننذين يهحننننندِونر حهنننننى بل نننننهيم العامينننننةر عنننننن فهننننناة 

 .“شعرما

 !ماذا عن قل  العاشق في ال ربة 

نننِّ ة يسننهطي   ن يحنن  ومننر ة مننا دام بعينندا عننن وطنننِّر ينندعي شنناعرنا  

 :و نِّ سيا د الح  حهى العودة 

ُل ُك نُل ُبيت ُ ل ُ طن ُل ُأتخوُغي ُاله ىُنسب 

 :وة  ن ودعاح الشاعر يذكرنا به ري  اثاطد ال  ير 

ُ!كو ُال اش ُ خـــ  ُمنُ أىُالش ع ُتــ  ُ؟

 !و دق اثاطد ال  ير 

 :ولى وبنة العشرين مهحسرا  مذا مو شاعرنا ينظر 

ام كم يالم مذا الش ن منا   :و ون

ُمنُالدني ُمب  جهـ ُام ُأن ُفهم  ُالنـ  ُأعتــن ُ  ُقدُاعتنق  

  لكنُالُكم ُعشق ا..ُ لكنُالُكم ُش ب اُ قدُعشق ُ ..ُلقدُش ب ُ 

 :ومنا 

ُ ال طن..فإواُإقتل  ُال م ُمنُجسد ُغ  ُاألس ُ محين

نُ؟.......ُأفكلم ُنّفض ُم كبتــــ ُ ـد  ُج احه ُالم  ُ!نفض ُعل  

 :وبعد 

هحينننة شنننكر عمينننق لاديننن  ال نننديق عبننند المق نننود او نننِّ النننذي نشنننر 

وهحيننننة شنننكر عميننننق لنننننادي ". قلبننني علننننى وطنننني " للشننناعر م موعننننة 

منننننن  غننننناني "  بينننننا اثدبننننني النننننذي نشنننننر م موعنننننة الشننننناعر اثانننننر  

د   ".المشرن



 :طا ر ال ري  فقد  وشكل عيني هدم  و نا  قر   ما  نل  ييا ال

إواُغف  ُ  ُ!منُي ُت ىُيسق ُحق  ُال  دُمنُب د ُ؟…غداُ 

 …ة  دري يا  اي

 !ة  دري 

ُع جُالم س ين ُ إنُجف  ُب يـ ُ ..ُفج بـ ُطينُالفقي ..جّ ب  

ُلكنُصدن ُالمط   ..ُ   ُط يدت ُفط ق ُ ..ُأغ يتن ُب لحسن

ُم ُبين  ُأض ن ُالتفـ ي ..ُ بين ُف جمــ  ُب ض ُإل ُ ُف ق  

 !ة يلومن كيد  ح  وبنة العشرين وة ن سِّ : قاد  بو سييد 

 :وولي  مذا المشيد الطريف في الطا رة 

ُط  ُالض  ُغ ُالمنه  ُكشف ُلت ش ُقه  ُفإواُالدج ُصب  

ُأن ثــ ُ نسي  ُغ ب  ُ  ُ شق  ُســنب ..ُ ج ُيفي ُعلي ُنه  

 :في المنيف  ر  شاعرنا 

ُ! الُتبخ ُعل ُفأجمـ ُ!ُزدن ُ!ُلحظــ ُ..ُب هللُي ُ واُالمضي 

ُيد ُسأش  ُ ُإنُكن ُف ُفنج نه ُستص ُلـ ”ُدل “الُلنُأخ  

ولكنننني  عنننرف  ن " الدلنننة " ر وة منننا فعلنننل ة  دري منننا فعننند المننننيف

كمنننا " ليننند الشننن ن " منننذم اثبينننال هكننناد هكنننون اةبهسنننامة الوحيننندة فننني 

 . ا محمد ال يد العيسىيقود شاعرن

ر لنننِّ  َن  هنننر  لنننو  مننند   هعنننالى بعمنننِر الق نننيبير فمننناذا سنننيكه  لنننو قننند 

ماوي  فِي سداسيهِّ الهالية    :يقر  بو  السن

 ُ

ــزامــ  ـــف ـــ ُ  خ  ن  ــمــ   ُقـــ   ُلـ  ــن  ُيــ ُم 



ــدامــ  ُ م  ـــالفــ   ُس  ـــ   ُأنــ ُمــ ُطــلـــب 

ُ

ـال ُ ُالُط  ك  ُأســتـجـد ُزفــيـ   ُقـدُجــئــ  

ُعــ مــ  ــ   ــت  ُتـ   ُأعـــنــ    ُ عــصــيــ  

ُ

فــأنــ ُامــ ؤُ  ــالُ  ُتـــبـــت  ُفــيــك  ُأدمــنــ  

ُ ـــ   ُاآلثــ مـــ ...ُع  ُأنــبـــو  ُ مـــثــلـــك 

ُ

ُصـ ئــمــ  ُ فـطــ    ـ  ُتـ ُالـق ــب ـال   ُكـ نـ   ُإن 

ـ امــ ُأ ُ ُنـدىُالــشـفــ   ُح  ُ شـــ   ُكـ ن 

ُ

ـكـ  ُ ـس  ـم  ُم  ـد  ــي ـفـس  ُس  ُض ح   ُالـ ـنـ    ُفهـ  

ُطـ ــ مــ ُ؟ ُالــسـحـ    ُمـنُبـ ــد  ُمـ ُوا  

ُ

ُ ــ ُ :ُفــتـ ا   ــبـط  ُب ـم  ُلـيـ   ُالـ  د  ــ   ُش 

ــيــ مـ  ُص  ُالــ   د  ـ    ُعـش  ُفـ ُشــ ع 

ننننننَن ماسسننننننِة اليمامننننننة ال ننننننح ية كهننننننا  8002فِنننننني عنننننناِم  مر  نننننندر عن

الناقنننننندة السننننننعودية النننننندكهورة فاطمننننننة القرننننننني الموسننننننوم  " الشنننننناعرة ون

ننن ن العنننرِص  ن  "السنننماوي  نموذ نننا ...  الشنننعر العراقننني فننني المن نننى ر من

ا الكهنننا  ال نننِذي يقننن  فننني  كِنننر ِمنننَن ِالِما نننِة  ننن حة منننو بحنننم  نننذن   ننند من

نننا سننن لهِّ . ة اثسنننهاذية فِننني النقنننِد اثدبننني كننناديمي لنيننند در ننن ا من وحسنننبنن

ال ننننِذي ن ننننِّ  لنننننى غننننالِف كهابيننننار ون ة شنننن  فنننني  ن اإلبنننندا  " القرننننني عن



نننن لة لحنننناد مننننن اإلنه نننناح الننننالورادي للننننذال المبدعننننة .. كممارسننننة مح  

حنناد هه ننرد فييننا هلنن  الننذال مننن كنند مو ننودال المحننيط الُمحاِ ننر ليننا 

ر ة لههنكننننر لهلنننن  المو ننننودال الُمش نكنننن َلة  حينننناح  و شننننياح  علننننى السننننواح

لكيانيننا منني   ننال ر وونمننا لهحقننق نوعننا مننن  نننوا  اإلاننالو فنني النظننر 

وليينننا وه ملينننا واسنننهنطاقيا للبنننو  بمنننا منننو   ننندق و غننن نى فننني الهعبينننر 

واآانننننر القريننننن  ... اثننننننا -عنننننن كننننند  طنننننراف الماننننناص اإلبنننننداعي 

نننندا  ثحنننند مالمحيننننا هعبيننننرا م -والقننننود الشننننعري ن سننننِّ ... والبعينننند  س 

ووذا منننا قننن َُدر لمبننند  منننا .. موننننوعا  ومكاننننا ر و ماننننا  كنننذل ...  ميعنننا

 ن يكابنند   مننة محهدمننة كيننذم فنني حمننيم ن نني اننار ي قسننري مننن سننلطة 

فننن ن ونسنننانية  -كمنننا مننني حننناد يحينننى السنننماوي  -غاشنننمة  و نظنننام ظنننالم 

ار وة نيا يهيننننا سهس نننن ر عننننن غنننن نى  وبننننداع.. ه او مننننا.. اله ربننننة ي مننننو 

ة سنننننقف ةمهنننننداد  بعنننننادمر وة قنننننا  يمكنننننن ه نننننورم لوقننننندما المح ننننن َ  

ومننننننذم الدراسننننننة هننننننهلمل طريقيننننننا مال ننننننة .. إلنسننننننان مننننننذم اثرص

.. لهحسنننننل الهنويعنننننال الهننننني انبننننننل عليينننننا هقاسنننننيم  نننننول السنننننماوي

مسننننهعيدا  وُمشكنننن اَل  مننننن .. م هونننننا  بننننالعراق وُم ههنننننا  عنننننِّ.. من يننننا  .. نافيننننا  

الحلنننم  -النمنننوذ   -ةر منننن من نننام وبمن نننام ه ا نننيد النننوطن انننالد المنننر 

فننني هسنننكين  ذوهنننِّ  -ومنننا  كِرمنننا  -البيننني  النننذي لنننم ي لننن  رغننند البننندا د 

 ". و هرميد  لقِّ 

  

ُالز ـ  ُعـط  اُ؟ ـقـ   ُمـنُم  ض  ـ   ُأ  

ز ـــ  اُُ؟ ُيــ ُبــتــ  ُ  ك  ُكـ نُمـهــد  ُأ  

ُ

ُف نـتـ ُصـ ت ـك  ـلـت ـن ُب حـيـ   ُشـ ُ أثـم 

ُد  ـــ  اُ ُالــدخــ ن  ــ   ُتــنــّفـــس      ُ

ُ

ـدت ن  ـه  ُع  ُمـمـسـ سـ ُ  كـنـ   ـ   ـي  ُأمـس 



ـبـ  ا ُُص  ُالـهــيــ    عـلـ ُأمــ   ـداُ  ـلـ  ُج 

ُ

ُالُتـحـو  ُنـ   ُفـإّنُأضــ لــ ــ 

ـمي ا ُض  ُيخ ن  ـن  ُبـم  ـطـب ُ لـسـ   ُح 

ُ

ُطـ  ـ   ُ ُ حـسـبـ ُأنـنـ ..ُأد يـك 

ُطـهــ  ا ُأمــ    ُ بـ ُأن  ُعـ  ــد  

ُ

ُفـإنــ ُ  ُالــغــ يـ   ــ   ــ  ُأم  ب  ُفـتـد 

ُالـتـدبـيـ اُ ـن  الـمـن ُالُيـحـس  ُطـفـ ُ 

***ُ

نننَينن هنننونل وب ننندادر قاسنننميما المشنننهر   نننا بن دراسنننهان كهبنننل ف نننوليما من

حننننورم فِننني و نننداِن المهلقنننير  حبنننِّ وطننننِّ ون نننماوي  يحينننى ون مِنننابرة السن

ننننَن ه ربهننننِّ الشننننعريةر  وليمننننا دراسننننة  مننننو  حنننندم لنيننننِّ عن ننننا اطلعننننل عن من

الباحنننننم الهونسننننني د  النننننوطن " محسنننننن العنننننوني الموسنننننومة . الكاهننننن  ون

ال هِننني بننند ما بمقدمننننة  "منشنننودا  ومو نننودا  فننني شنننعر يحيننننى السنننماوي  ر ون

نننَن ِالِينننِة النننوطنر اإلنسنننان والحلنننم قنننا ال   النننوطن بنننال ونسنننان ة يعننندو " عن

نننا سنننماحل ذلننن   ن  العالقنننة  ن يكنننون قطعنننة  ر من ص هحنننل سنننماحر  و ُدونن

ننننة والننننذاكرة منننني الهنننني ه ننننن  الننننوطن وهنشننننئ اةرهبنننناطر وذا  والحميمي 

مر واإلنسننننان منننندعو ولننننى  ن يبقننننى طننننود  نننندن ننننا فنننني العن َعنن قن انقطنننن  الحلننننم ون

الُحَلنننُم مننننو . حياهنننِّ وحهنننى شانننر لحظننننة بحالنننة ُحَلنننم   و علنننى قينننند الحلنننم

ر وون لننم يكننن فنني مننذم ف نني الحقيقننة الهنني سننه هير ون لنن ننا ن ُينن م يكننن منننا فن

قنننُق و اانننر  هسنننقُط وُهَسنننهبدد ب يرمنننار ويبقنننى الُحَلنننُم . هلننن  حن هن ".  نَحنننالنمل هن

وث نننِد ه  نننيد غاينننة بحِنننِّ بحننندوِد مشنننكلة البحنننم ينهقننند العنننوني ولنننى 



ننننماوي الشننننعريةر  ال ننننوِو  ال هِنننني نقهطننننف ِمنيننننا النننننو فِنننني ه ربننننِة السن ون

ننننماوي المدو  "  الهننننالي  ننننعري ة للشنننناعر العربنننني الكبيننننر يحيننننى الس  نننننة الش 

نننا  ننني منننذم القنننراحةر فقننند ظننند  النننوطن لدينننِّ ُحَلم  نننِّ وُه ك  ننند منننذا الهو   ُهاك 

ُهُِّ  نننار  نننَران نننا منننو حقيقنننة علنننى اثرص وواقع  لهنننِّ  كِنننر ِمم  مننناِاِل  فننني ماي 

ننننة فنننني ق ننننيدهِّ  ننننة الُمو عن ننننُم  -ة هننننذبحوا حبيبنننننا العننننراق  -الُمدويا ة ُه ين

نننن ُموة ر العننننراق الحلننننموة   ا ومن َنُشننننود  ة ..  علننننى مننننذا اثسننننالر العننننراق من

نننا يسنننامم فِنننني ". العنننراق  الواقننن   يسننن د العننننوني فِننني ِناينننا دراسننننهِّ من ون

هوننننيِ  ِيمنننة البحنننم باةسنننهناد ولنننى  دلنننة  واننننحةر مسنننهعينا  بمنهابنننال  

ال ننن نننا مننننى ِمنننَن وقنننا  ر ون نننماوي  يحينننى حيننناد بعنننص من ِذي ِمنننَن  ب دينننة السن

ون  الننندارلن ثعمننناد الش ننناعر يحينننى السنننماوي ة بننند  " ااهرننننا ِمننننِّ قولنننِّ 

واوين الهننني انننو  بينننا  و ن يهوقنننف عنننند ظنننامرة ةفهنننة ومننني كِنننرة الننند 

وطننننِّ العنننراق بشنننكد مباشنننرر بقطننن  النظنننر عنننن ال نننوا   الهننني اسنننهحقيا 

ننننة  الشنننناعر ب نننندارة لقنننناح بعننننص  عمالننننِّ الشننننعري ةر فنننن ن   ا  هننننِّ الحقيقي 

ارسنننين علنننى  عمالنننِّ الكبنننر   اح والبننناحِين والد  وههوي نننِّ مننني وقبننناد القنننر 

ننننة الهنننني  ومننننذا اةحه نننناح الننننذي يقابنننند بننننِّ حيِمننننا حنننند  والحالننننة الو داني 

 نشنننننن ما و علننننننل القلننننننو  والعقننننننود والعيننننننون ه ه ننننننِّ نحننننننو العننننننراق 

لهنننِّ ولنننى رمننن   وههعنناطف معنننِّ ب عننند الحننن   النننذي  رعهنننِّ ُنُ و نننِّ وحو 

وقننند انننهم ". ا كالن اننند وال ننننا ن المعل قنننة منننن رمنننو  بنننالد الرافننندين همامننن

الباحننننم مبحِننننِّ اثود بحسننننِ  مني يننننة البحننننم المعهننننادة بعبننننارة بلي ننننة 

معبنننننرةر يقنننننود فِيينننننا  شنننننعر يحينننننى السنننننماوي قنننننالدة علنننننى  ننننندر "  ون

العنننراقر لنننم ه ننننعيا  كبنننر دور الم نننومرال فننني العنننالمر وة يمكنينننا  ن 

 منننا ". ومني نننا  للعنننراق  ..ه عننندل ون ينننا قنننالدة حننن   و مننناد ووةح وفنننداح

نننماوي  يحينننى  نننَن دينننواِن السن حديقنننة منننن " اثانننر ر فيننني دراسنننة نقدينننة عن

وسننميا بنن  "  مننور الكلمننال  " ال هِنني كهبيننا الناقنند العراقنني احمنند فاننند ون

وقننند هطرقنننل منننذم الدراسنننة ولنننى  ملنننة  ِمنننن  ". ولنننة فننني حديقنننة شننناعر 

نننننماوي  السنننننماِل ال هِننننني سننننناممل فِننننني هشنننننكيِد ا و نننننية ه ربنننننة  السن

نننا ِالِنننة  الشنننعرية باسنننهعراص العديننند ِمنننَن المواننننيِ  ال هِننني ننننذكر ِمنينننا ُمنن

ونننناحالر  ولينننا امهمامنننِّ بنننالموروم الشنننعبي ال نننِذي يشنننير ولينننِّ فانننند 

ننننماوي  " بنننالقود  بشننننيادة  ميننننرة واسننننعة مننننن النقننننادر يعهبننننر اثكِننننر السن



فنننننِّ ِنننننراح  فننننني هوظينننننف ال ولكلنننننور الشنننننعبي باسنننننهادامِّ ثب دينننننة حرو

اثقننننر  للمهلقنننني مننننن حيننننم الهنننن ِيرر سنننناعدهِّ فنننني ذلنننن  سننننعة اطالعننننِّ 

علننى مرا ننن   دبينننة كِينننرة بحكنننم دراسنننهِّ فننني ال امعنننة وقراحاهنننِّ العديننندة 

ننننماوي  ". للمالحننننم الشننننعرية العربيننننة وال ارسننننية القديمننننة  وِانييننننا  ن  السن

نننند   كِننننر شننننعراح ع ننننرم المحنننندِين ون ننننا ا  و كِننننرمم قننننراحةر وكمننننا  ُيعن

لنننم هانننُد ن و نننِّ منننن العاط نننة والو ننندانر اثسنننطورة " انننند يقنننود ف

والرمنننن ر الظننننوامر الحياهيننننة والنننندينر والِيو ننننوفي المه نننند بنننن حواد 

ال نننننوفيةر فممارسننننناهِّ العديننننندة فننننني كهابنننننة ننننننو مبهكنننننر  علنننننل منننننن 

ر فِيمننننا يشننننكد السننننيد "ق ننننا دم هعننننيع   ننننواح  مهحركننننة غيننننر  امنننندة 

" ننند ولننى ذلنن  بننالقود الممهننن  ِالننم  غننراص الدراسننةر حيننم يشننير فا

نننماوي  يننندر  المعننناني الممكننننة لكلمنننال ق نننا دم فينننن  لينننا قواعننندما  السن

 "له اذ  بعادا  حقيقية مم و ة بايالية سحرية ورم ية غير معقدة 

      

***ُ

ُمـ ُالو  ك  ـل ُنـمـيـ   ُ؟ُس  ُم واُأ يـد 

ـ ـيــ ا ُس  ُالُيـطـيـ   ُيـ جـ   ُعـشـ  

ُ

ُ ُصب   ـل ُقط فـك  ُ اسأل  س  ـك  ُ جه 

بـصـيـ ا ــ ُ  ُش  ُُالـنـجـ   ُيـتـيـ   ُلــيـالُ 

ُ

ُحـ مـال ُ ُصـ ت ـك  ُ ـديـ   ُيـ ـد ُ  ا  

ُغــ يـ ا ُالـ ــنــفــ ان  بــ     ُقـلــبــ ُ 

ُ

ُ  بـ بـ ُ  ُقـ نـفــالُ  ُعـنـ   ــكـ   ـس  ُأم 



ُمـ د   ُ نــمــيـ ا ُصـحـن  ُ  غــيـ  

ُ

ُالـو الُتـحـ مـيـنـ ُلــّو  ُال ُـمـ   

ُد ـ  ا ُأحـيـ ُبـ  ُفـ ُالـ ـ شـقــيـن 

ُ

ُعـو  ت ـنـ  ُبـمـ ُكـتـم   ُل ُت لميـن 

ُعـويـ ا ُف ُالالئـمـيـن  ُل   ُ غـد   

***ُ

" يننذكُر الناقنند السننوري ع ننام شننره  فِنني شاننِر ف ننود مال ننِّ الموسننوم 

نننِّ  راد بنننِّ "دراسنننة فننني شنننعر يحينننى السنننماوي  -شفننناق الشنننعرية  ك ن  ر ون

ننننا ن ننننِّ مسنننن   مننننذم بااه ننننار راانننننا عننننن " الاهننننام لولينننندم النقنننندي من

ونننننا لنننن نقنننود كمنننا قننناد غيرننننا وننننِّ شننناعر ... شننناعرية يحينننى السنننماوي

ننننى ف بنننند ر بنننند نقننننود  ... ونننننِّ شنننناعر  مننننالي يعنننن ف علننننى ال منننناد: غن 

ابنننن م الطيبننننةر وروحننننِّ الشنننن افية اإلنسننننانية الطننننامرةر ولحنننننِّ  ننننوهِّ 

مننننذا مننننو . مو ال مننننالي بكنننند شننننيحونننننِّ السنننن. النننندافئ وهراكيبننننِّ العذبننننة

السنننماوي كمننننا و دهننننِّ فنننني ِنايننننا ق ننننا دمل محل قننننا فنننني فننننناح الشننننعرية 

  ".و لقيا المسهمر على الدوام 

ننناِعر العراقننني  احنننم  يننناد مطنننرر كنننهم وع ابنننِّ حيننناد  لننننَم يكنننن بوسنننِ  الش 

عذوبننننة معانيننننِّر فننننانبر  رونقننننِّ ون ننننماوي  يحيننننى ون ذال  روعننننة شننننَعر السن

ادالهننننا كعادهنن  فننني عنننوالم  " ي نننف  ماليننة وحننند  ق نننا دم قننا ال  مسنناح 

روحينننة وفنننناحال واسنننعة منننن ال مننناِد الالمهننننامي وال اانننر ب عا ينننِ  

لطنننا ف ال مننند واةقنننوادل انينننا عنننوالم منننن  ننننوادر الهعنننابير ون اله ننناوير ون

البي ننننة والهننننوم  حيننننم ههننننهلف اةشننننياح فنننني بوهقهنننن  وهنحننننني لنحننننل 

العوا نننف واةعا نننير علنننى شنننواط   له ننندو ا ميلننن  الحرينننري وهيننند  

نسنننا م هنننداع  و نننِّ المننناح لهيهننن  وهنننرهعع منهشنننية  ذةننننة ومننني هسنننب  



فننني ننننورل  ي عنننالم ي مننن  كننند منننذا ال مننناد  غينننر العنننالم النننذي ي ننننعِّ 

 ". السماوي 

ننننننماوي  يحيننننننى  ِمننننننَن المعلننننننوِم  ن  شننننننيادالن اإلع ننننننا  بروعننننننِة  داح السن

لنننننيل بمقننننندوري ه ننننننمينيا دراسنننننة واحننننندة  و حهنننننى َشنننننَعرا ر كِينننننرة ون

المهنننننر م  نننناِعر ون لنننننى سننننبيِد المِنننناد ة الح ننننرر الش  دراسننننال عنننندةر فعن

حسننننننين السننننننوداني يشنننننناطر المقامنننننناهي  احننننننم  ينننننناد مطننننننر وع ابننننننِّ 

ننننا  ننننة من ننننماوي  يحيننننى ويسنننن د فِننني  حننننِد المواقنننن  اإلِلِيَكُهُرونِي  بشننناعريِة السن

هشنننننبِّ  -يحينننننى السنننننماوي  -ق نننننا د  اننننني و نننننديقي الحمنننننيم " ن نننننِّ 

شننن يرال النننورد فننني الحننندا قر كننند  نننورة  مالينننة فننني منننذم الق نننا د 

وما النننل   منننار . عبنننارة عنننن  منننرة لينننا شنننذاما الاننناو ولينننا ننننداما

ق نننا د حبنننِّ المقننندل عطنننرة ونظنننرة وندينننة ة هنننذوي كمنننا ذول   منننار 

 ".حبنا في ِلو  المنافي 

*** 

 

ُنـ بـضـ  ُ ُالـمـلـ     ُبـن  ُالُزا ُقـيـ  

ُخــد  ا الـ ـ مــ  ُتــســتــفــز  ُيــ  

ُ

ـ ُ  بـه ــيـ م  ـسـ فـ ُ  ُك نُقـلـبـ ُم  ُإن 

ُالـتــقــتـيـ ا ُعــشـقـ ُيـأنـ   ُفـألن 

ُ

ُقـّ  ُ  ُحـسـبـ ُأ ىُضـ ـفـ ُأم مـك 

ُغـــ   اُ لّــ ُفـ ُ ــ اك  ُو  ُ  دا  

ُ



ُمـمـلك  ُالهـ ى ـد ُأبـ ا   ُالُتـ ص 

ُأ سـلـنـ  ُسـفـيـ اُفـ لـ ـشـ   ُإلـيـك 

ُ

ُاعـتـمـ د ُ ُأ  ا   مـ   ُنـخـلــ ُ :ُقـد 

ُالـ ـصـفـ  ا ُ تـحـضن  ُالنضيد  ُته  

ُ

ـل ـهــ  ُبـظ  ُالـ ـ شـقـيـن  ُد    ُ تـ ش 

ُحـصـيـ ا ُالجـفـ ن  ُمـنُ ـد   ُ تـمـد 

ُ

ـبـ يـ ـ  ُ ُم  ُالهـ ىُقـلب ُفـجـئـ   ـ   ُأم 

ُعــشــيـ ُدا اُ  الــفــؤاد  ُـ اعـيـنـيـك 

ُ***ُ

نننننماوي  يحينننننى ون  َشنننننَعرن  نننننا يظننننننِّ بعنننننص القنننننراحر ياكننننند السن بانننننالِف من

دواوينِنننِّ ال ننادرةر حينننم  غلننِ  اله عيلننة  كِننر ِمنننن الَشننَعِر العمنننودي فِنني 

اثساسنننيةل لنننذا يسنننهادم العنننروصر لكنننن ذلننن  ة  َشنننَعرن عنننندم ِوابهنننِّل ن  ل

نننا يعنننني شننن  ا  بموسنننيقى الَشنننَعر : "  -بحسنننبِِّ  -يعنننني  هنننا بقننندر من ". ه م 

ننننماوي   ينننننيف السن لنننننى الننننرغِم ِمننننَن عنننندِم  -ون ال ننننِذي يعشننننق الموسننننيقى عن

لننننى  نن يحة  فارغننة  وننننني  قننر  ق نننا د : "  -  ادهننِّ العنن ف حهنننى ولننو عن

الَشنننَعر ال راميننندي بشنننقيِّ العمنننودي واله عيلنننير النِنننر  كِنننر ِمنننن قنننراحِة 

ننناِعِر منننادي  حننندم يومنننا   َن  ابرنننني  نننديق  ننننِّ قنننر  ق نننيدة  ديننندة للش  ون

نننناِعرر فكننننان  ننننوابي لننننِّ  : النا نننر وق ننننيدة عموديننننة  دينننندة ل نننديق ش 

وحننندم ذال شننن ف  ن و نننلني .  سنننر  ب رسننناد ق نننيدة منننادي النا نننر

ننناِعر  نننواد الحطنننا  ال موسنننوم وكليننند موسنننيقى علنننى دينننوان ال نننديق الش 

ننن ن الطبيننن ر فه رغنننُل لقنننراحِة النننديوانر   ِنننة بينننانور وكننننل علننننى موعننند  من



لنننننى الننننرغِم ِمننننَن  ن  ايننننودن داح الربننننو كانننننل  ون مملننننل موعنننند الطبينننن  عن

 ".هطحن  دري وقهذا  

***   

ُف نـشـ   ُأوكـ   ُأن ُ؟ُم عـد   ن  ُأن ُم 

ُحـضـ  ا ـبـ  ُعس ن ُأسـتـ ـيـد  ُخ 

ُ

ـكـ يـتـ خـ ف ُش  ُإواُ فـ ـ   ُ ُعلـيـك 

ُحـسـيـ اُ ُ قدُظـلـمـ   ُالـحـسـ    ُي   

ُ

ُأالُاسـق ـنـ  م    ُشـفـت ُبهـ ُظمأُالـ  

ُزفـيـ ا ُالضح ك  ُمـبـسـمك  ُمنُكأ  

ُ

ُعـويـ    ُ ُلـلـمـشـ    ُسـ مـ   ُيـ ُبـنـ  

ُفـ ُتـهـيــ مـ  ُالـمـحـظـ  ا ُلـ ُجـ ز 

ُ

ُإواُالـّصب بـ  ُحمحـم ُ ُأيـن ُالـهـ    

ُظـهـيـ اُ؟ ُالـفـؤاد  ُشغـ   ُ اسـتـنـفـ   

ُ

ُد يــئــ ُ  ُأشــ اقـ ُفـأ   ــشـ   ــي  ُج 

ـنـيـ اُ ُم  ُيـ اك  ُمـنُُلـيـ   ُت ـنـجـيـك 

ُ



ُ ســ   ـقـد  ُفـإّمـ ُقــ تـال ُ...ُحـ بـ ُم 

ُ ـجـيـ ا ُأغـد ُفــأقـتـ ُبـ لـنـسـيـ  

ُ

ُأخـ ــال ُأ ُُأن  ُتـ س  ُعـلـ ُيـديـك    ُ

ُأســيـ اُ ُتـأخـويـنـ ُمـ ُحـيـيـ   ُأن 

اثسنننننهاذ علننننني كهيننننن  دانننننن   ن ننننن  الننننندكهور محمننننند فلننننني  ال بنننننوري ون

"  امعننننة المِنننننى دراسننننة وسننننماما بنننن   -الهدريسننننيان فِنننني كليننننِة الهربيننننة 

".  اله نننوير الرمننن ي فننني شنننعر يحينننى السنننماوي شنننعر اله عيلنننة  نموذ نننا  

ننننا لهقنيننننِة  وقنننند  كنننند الباحِننننان  ن  فكننننرةن بحِيمننننا مردمننننا بحسننننبيما ولننننى من

ننناد فننني هِنننويِر دةلنننة الننننو اإلبنننداعي منننن انننالد  الرمننن  منننن هننن ِير  فع 

هكِيننننف النننندةةل بمسنننناحة  نننننيقة  ومحنننندودة ر منننن  هننننوفر البعنننند النننندةلي 

ون  الشننناعرن يحينننى عبنننال السنننماوي  النننذي ين نننه  علنننى هشنننظي اله ويننندر ون

كنننننن بعيننننندا  عنننننن منننننذا الهوظينننننفر وذ سننننن د حننننننورا  منننننا  ا  فننننني لنننننم ي

وقننند  ننناح فِنننني ". ق ننننيدة اله عيلنننة " مسننناحاهِّ الشنننعرية المو نننوفة ب ننن  

ننننا ن ننننِّ  يحيننننى السننننماوي شنننناعرل يعننننيع باحِننننا  عننننن "  ننننل  البحننننم من

رمننننو   هعننننادد ه ربهننننِّ الشننننعوريةر هلنننن  اله ربننننة الهنننني هعمقننننلل  ِننننر 

همِنننند به ربهننننِّ الرومانسننننيةر اغهرابننننِّ وحنينننننِّ ولننننى وطنننننِّر وعشننننقِّ الم

يهننننني  : ورفننننننِّ المهوا ننننند للمحهننننند بكافنننننة ه لياهنننننِّر لكنننننون الرمننننن  

للشننننناعر هعبينننننر شفننننناق واسنننننعة لمعانينننننِّ الشنننننعريةر بمعننننننى ون المعننننننى 

الشنننعري ال نننادر عنننن  سنننلو  الرمننن ر منننو معننننى مكِنننف ذو ه لينننال 

المههبننن  فننني " كنننذل  هشنننير الدرسنننة فِننني  حننند مباحِينننا ولنننى  ن  ". اا نننة 

م يكشنننف  ن  ن و نننِّ غنينننة بنننالرمو  ال نينننة الهننني بِينننا فننني  نننور  شنننعر

حيننة هالننف بننين ذاهننِّ والواقنن  الننذي يرينند  َن ي ننورمر  فيالننق منيننا قننوة 

 ".    ه ِيرية ناغطة على السام  والقارل 

***ُ

م    ُ ُُ-س  ض    ُ ط ع ُ ُ-أمي  ُم ُف  



ُ ُأ مي   ُ!فألن ُعند ُي ُع ا  

ت  ُ  ُم  إن كُآم    ُقي ُ  ُس  ُ ك   

ج  لت ُُ- ُأن ُ ُُ-ب غ ُ   أ م    ُ!م 

ُحّبب ُل ُم ُالُأحّ  ُفخيمت 

ُ ُالّسنينُعشي   ان  ز  ُ!ج  ح  ُ أ ح 

ب  ح  ُبسي ُصب بت  و  ُك ُبّ ُم 

ُ ي   ُس    ت ج     اُف  س  د  ُب    أل   ُس    !ُ

ُقّ  ُبكُالّ   ُالت ُأ خصت ه 

ُ ي    ُم ُحي  ك  ب  أ ن  ُب ح  ُُ–ف  ي   ُ!ق   

وُ  ُع  ُله  قص ئ د  ُل ُي        ا     ُ

ط   ُ  ل ه   ُ س  ُم  اع  ح ُي    ُب   

***ُ

ُالج ي ُ  ُن   ُأّنُال طن 

ُيستحّ ُف ُبحي  ُ 

ُمنُالّد ُالم ا ُ 

ُلكنّن 

ُن شق ُعش ُض ي ُللّسن 

ُ ُأّنن 

ُ..مشنق ُ . ُ.ُن ض ُب ُ  ا  ُ

ُ..أس  ..ُج ع  

احت ا ُ  ُأ ُم ج ُ  ُط ح ن  



ط ُعل ُظه  ن  ُن ض ُب ُس   

ُأ 

ُتن  ُف ُاألحدا ُ  ُش ك  

ننننماوي  يحيننننى  و  عمننننالق ِمننننَن عمالقننننِة اثد ر ونالننننة عراقيننننة ِمننننَن " السن

نننن  ربحسننن  هو نننيف الشننناعرة رنننند الربيعننني" ناينننِد السنننماوة    نننا  عن

نننناِعر وال نننني اد : " سننننااد يهعلننننق بظننننروِف كهابننننة ق ننننا دم بننننالقود  الش 

هو منننننان سنننننياميانر كالممنننننا ين ننننن  فااانننننِّ وِشنننننباكِّ ويبقنننننى مهح  ننننن ا  

قا  بننننناثفق  باسنننننهِناِح فنننننرق واحننننند بينيمنننننار فال نننننياد منننننو ال نننننِذي  -محننننند 

ننننناِعرر فننننن ن الطريننننندةن مننننني ال هِننننني  نننننا بالنسنننننبِة للش  ي نننننطاد طريدهنننننِّر  م 

طادمر فالَشنننَعر ح نننان   نننيدل عنيننندل كِينننر اإلعهنننداد بن ِسنننِّر وبسنننبِ  ه ننن

اعهنننندادم بن ِسننننِّ ف نننننِّ ُي ننننر   َن ياهننننارن  عنننننادم ون مننننو ولننننيل  -  ننننالهِّ ون

ننننو  النننركصر حنننين  كهنننن   -فارسنننِّ  شنننكد الميننندان ون وقنننل النننركص ون

الَشنننننَعر منننننو ال نننننارل النننننذي يملننننني الق نننننيدةر  كنننننون  ننننننا الح نننننانر ون 

ِمنننة". شننروطِّ علننني   نننماوي  يحينننىر  بل نننني ويامنننا ذال  ون راينننة ميمننة للسن

مهنبنني فِنني  مننل قرينن  ب نني ة  بلي ننة  و نن  فِييننا و ابننال ثربعننِة  سنن لة 

ر طالمننننا كانننننل موننننن  "الشننننعرر السياسننننةر رحلننننة الهربيننننةر ال ربننننة " 

نننننَن مهنننننذوقي اثد ر  عناينننننة وامهمنننننام البننننناحِين والدارسنننننينر فننننننال  عن

ننَن سننااد  ون  ننَينن : م ننادم ال ننذين مننا ان كننوا عن ننماوي  ن سننِّ ِمننَن بن  يننن و نند السن

نننا ن نننِّ  نننماوي  من و ننندُل : " هلننن  ال نننناحال اثربعنننة  ر حينننم قننناد السن

ن سننني فنننني الشننننعرر فالشننننعر مننننو المنننرص الوحينننند الننننذي  سنننن د   فنننني 

ر منننو  ننننني ة  منننارل  مسننناعدهي كننني ة  شننن ى مننننِّر ولسنننب   نننومري 

القننننادر علننننى همسننننيِد حريهنننني وآ علننننى الننننورقر وثنننننِّ المنننننديد الوحينننند 

 رحننني ومسننن  دمنننو  قلبنننير وثننننِّ  يننننا اثفنننق الرحننن  النننذي  طلنننق 

لنننة بالينننديدر  فينننِّ حمنننا مي نحنننو نينننر اثنوِنننة الننننو ي لهعنننود لننني محم 

لكننننني اسنننه دُل منننن  نننداود السياسنننة والهننندريل ومنننن ال ربنننة فننني ونمننناح 

عشننن   ب نننديهير ف ننندود السياسنننة  سنننيم فننني منننَد  نننذوري دااننند طنننين 

دود مينننننة الهنننندريل  سننننيم فنننني هرسننننيم مونننننو  ِقافننننة العننننراقر و نننن



اثسنن لةر و مننا ال ربننة  فقنند  ِبهننل لنني  ن  اإلنسننان كلمننا ابهعنند عننن وطنننِّ 

 ". ف نِّ سي اد اقهرابا منِّ واله اقا بِّ وشوقا  وليِّ 

 

ُجـئـ ُ  مـنُاألعـيـ د  ـ اُ  ـط  ُم 

ـيـدُ  ُع  ُـُيـتـيـ   ُـُكـ لـ ـ ا   ُقـبـلـك  ُ كـنـ  

ُ

ُ قـ   ـد  ُ؟:ُبـ ُ سـألـت ـنـ ُح  ُمـنُأيـنُأنـ  

ُ ـنـ ُعـشـ ُ :ُفـقـلـ   ـس  ُبـ ديـ  ُالـسـمـ    ُم  ُمـنُأعـ ا  

ُ  ـ ُأنـ ُ نـ ُالـ شـ د  ُالـشـهـيـدُ :ُفـغـ د   ُالـحـ  

ُ

ـ ُ  ـؤج  ُسـ ىُمـ تـ ُالـم  ُقـبـ  ُمـ ـ ُيـمـشـ ُ الُصـحـ  

ُالـسـ مـ يوووووووـ  ُفـ ن ُالـموووووووـالك  وووووووـ   ُأقـتـفوووووووـ ُأث  ُالوووووووـ ُبوووووووـالد  ـتـهـيوووووووـ  

ُالـغـ بـتـيـنُ 

ُ لووووـ ُأجـدنووووـ ُفـ بـحـثووووـ ُ:ُ  ووووـ ُأنووووـ ُ ُ عـشووووـ  نُانـتـهـيووووـن  تـسووووـع 

ُعـنـ 

ُ:ُصـفـ تـ ُ ُالـنـضـيـد  ـق ـ   ُبـسـتـ نـهـ ُع  ـوُغـ د     ُم  ُنـخـلـ  

ُ

ُ ُلـلـبـسـتوووـ ن  ن ـ ـيوووـد  ُمـ وووـ ُلـ  ُـُفـقوووـ   ُـُقـلوووـ   ُعـلـيوووـك  إنوووـ ُعـثوووـ   

ُـ ُ خـضـ تُ 

ُالـمـسـ    ُ الـسـمـ    ُلـلـشـ يـدُ  ُأ غـفـ   لـتـن ـ    ُ لـ 

ُ

قـلـبـ  ـنـ ُ  آم  ُفـ دخـ ُ  ُفـيـك  ـك  ـيـ ع  ُمـنُض  ُعـنـد ُشــفـ ؤك 



ُالـ حـيـدُ  ُسـ دنـ   ُفـ ُالـ ـشـ   ُ كـن 

*ُ

هننن ن مشا نننا   ننناِعر العراقننني يحينننى الكاهننن ر كن ابنننن ال نننرال اثوسنننط الش 

مبنننننر ا  للهنننننناِو  نننننَن شننننناعريهِِّر ون معبنننننرا  عن نننننماوي  يحينننننىر ون وبننننندا  السن

ننننا   ننناد بِنننِّ ِمننننَن  من الهحنننديم فِننني ه ربهِننننِّ الِشنننَعري ةر فننننال  عن اله ديننند ون ون

ح يع نننن  الكهننننا  والنقنننناد عننننن در" نهننننا   قنننند ة يهكننننرر بسننننيولة  بقولِننننِّ 

م نننار  الهشنننبيِّ واةسنننهعارة والكناينننة وم ننناهي  الهعنننابير اثدبينننة والبينننان 

والبالغنننة وال ننننال والطبننناق الهننني وظ ينننا السنننماوي بشنننكد  يه نننوق علنننى 

غينننرمر مسنننه يدا  منننن بعنننص ه نننار  منننن سنننبقِّ لينننن  نقاطنننا  وعالمنننال 

لنننم يننننعيا منننن سنننبقِّر ف ننناحل ه ربهنننِّ وحكمهنننِّ مهكاملنننة  امينننة احهلنننل 

ن هننناريم الشنننعر العربنننير وسننن ليا باسنننمِّ م هانننرا  ننن حال م يننندة مننن

حنند عليننِّر و كِننر مننن مننذا الشنن د والمشنناغلة نننة ثباسننهحقاق  لننيل مننن م

الهننني احننندِيا الشننناعر فننني المشنننيد اةدبننني العراقننني والعربننني والعنننالمي 

اننننِّ كنننان مهواننننعا  منننيالر ممنننا  لنننبل نها اهنننِّ ال  ينننرة بنننردة البالغنننة 

رة وحنكنننة ِقافينننة و دبيننة فننني وشنننيار والبيننانر موظ نننان مننا  كهسنننبِّ منننن ابنن

لوحننننننة اله دينننننند الماسننننننية و نننننننا  ود المبيننننننورين به ربهننننننِّ وونسننننننانيهِّ 

و غبطننِّ علننى هملكننِّ لكنانهننِّ اثدبيننة الهنني ة هنننن  مننن  سننلحة الهعبينننر 

هننن ن ". المهطنننورة بمنننا انننناف لينننا و لبسنننيا حلنننال  مالينننة  انننر   كنننذل  كن

ننماوي  ِانيننة  فِنني مداالننة  حننود وحنند  الدراسننال ال هِنن ي هناولننل ه ربننة السن

ننننا ن ننننِّ  نننناِعر الكبيننننر واإلنسننننان الكبيننننر يحيننننى السننننماوي كانننننل " من الش 

ه ربهننننِّ الشننننعرية  ننننديرة باةمهمننننام والدراسننننال ثنننننِّ  غنننننى المكهبننننة 

العربينننننة والعالمينننننة بالمننننن لوف وغينننننر المننننن لوف منننننن الشنننننعر العربنننننير 

و نننندد و ننننناف وهنننن لق وهسننننامى حهننننى  سننننهحوذ علننننى قلننننو  اثدبنننناح 

الشنننننعراح والمِق نننننين والننننننال المهلقنننننين والمهنننننذوقينر ف نننننار عالمنننننة و

فارقنننة كننناد  َن يكنننون  و  ننننِّ كنننان مِنننار امهمنننام الننننال وانشننن اليم فه ل نننل 

بحقنننة الكِينننر ِمنننن الن نننوو النقدينننةر وهدارسنننل ه ربهنننِّ فننني كِينننر منننن 

 امعننننننال العننننننالم و ننننننار مننننننادة بحننننننم الرسننننننا د العلميننننننة والعمليننننننة 

شننن د الننننال ومنننا الننندنيا حهنننى يهالننند بحياهنننِّ للما سنننهير والننندكهورامر و



ة بمماهننِّ  طنناد   فنني عمننرم الكننريم و نننا  سنناد لننِّ الننذي علننم بننالقلم  ن 

 ".يح ظِّ بعينِّ الهي ة هنام 

 

ُ ُ:سـأقـ   ُمـنُقـبـ  ُألحـيـ ُمـنُجـديـد 

ُ

ُ..ُطـفـالُ  ـلـّ  ُ ..ُفـتـ   ُالـم  كـمـ ُقـيـ   ُشـيـخـ ُ 

ُالُكـهــ  نُالـ شـيـدُ 

ُ

ُ ُ الـمـنـ ديووووووـ   ُالـقـديـمووووووـ  ُ الـ سـ ئووووووـ   لـلـتـصـ  يووووووـ   ُنووووووـ  اُ  ووووووـأ    ـي 

ُالـحـ يـ ُ 

لـكـؤ  ُمـ ئـدتـ  ُ مـ ـ الُ 

ُالـبـ ـيـدُ  يـلـ وُبـ  ُمـنُاألمـ   ُ مـحـ ابـ ُ 

ُمـنُقـصـيـدُ  ُفـ ُجـاللـك  ـ   ـس  ُمـ ُسـ  ُأتـلـ ُمـ ُتـي 

ُ

ُي ـ يـنـ ُمـ ُأ  ُقـنـديـ   ُيـدُ  ضـيـ   

ُ

ُواكـ تـ  ُقـدُأبـدلـ   ُالُتـسـألـيـنـ ُعـنُ مـ دُاألمـ  

ُكـمـ ُالـصـديـدُ  ُ الـنـمـيـ   ُت ـبـن  ُاألمـ   ُفـخـبـز 

ُ

ُكـمـ ُالـ لـيـدُ  ُالـجـديـد  ُعـد  

ُ



غـد  ُ  كـ ُ  ـلـ  ُم 

ُ ُالـ ـبـيـد  ُمـنُسـالال   ـسـتـبـ    ُم  ُآخـ   ُ كـنـ  

ُ*ُ

نننا مهنننا  ِمنننَن معلومنننالر لنننيل اافينننا   ن  ميمنننةن هع يننن   دراسنننهي الحالينننة بِمن

نننماوي  يحينننى ِمنننَن  نننا ينشنننرم السن لننننى مهابعنننة  دقيقنننة لِمن  ل منننني الحنننرو عن

نننا هبنننايِن ِمنننَن   نننننال  ننننِّ بمن ننن  عن نننا ُيكهن نها نننال   دبينننةر باإلننننافِة ولنننى من

نننَينن شلينننال . الكهابنننة اثدبينننة قننند كاننننل معايننننة شراح القنننراح اثعننن اح ِمنننَن بن ون

ا النشنننا نننذن هعليقنننال هعكنننل ا يننننا  ِقافينننا  من لننننى مننندااالل  ون ط ال نننِذي دلنننني عن

نننا  لننننى ذلننن  ِممن لنننيلن  دد عن لننننى الهعبينننِر ب سنننلو    دبننني  ميننندر ون وقننندرة عن

ال نننِذي ل نننل انهبنننامي مننننذ " سنننيد حميننند الرانننني " يكهبنننِّ القنننارل الكنننريم 

ننا ينشننرم  ننا يكهبننِّ ِمننَن هعليقننال   ميلننة ومونننوعية حينناد بعننص من منندة فِيمن

نننُةر فظننننننل  نننماوي  يحينننى ِمننننَن نهنننا   شنننعري فِنننني المواقنننِ  اإلِلِيَكُهُرونِي  الس 

ننننماوةر فبنننند ل البحننننم  ننننماوي  فِنننني مدينننننة السن ننننِّ  حنننند طلبننننة الس  بدايننننة  نن 

نننننِّ فِنننني قننننناِة الهوا نننند اة همنننناعي  ل ث ننننِد "فننننيل بننننو  " الحِيننننم عن

نننا ُيشنننب  نيمننني ِمنننَن معلومنننال  ق ننند هع يننن  الدراسننن لننننى من ة الح نننود عن

ننننا اننننالف ظننننني وهننننوقعير حيننننم ظيننننر  ن   الحاليننننةر لكننننني فو  ننننل بِمن

الل نننة العربينننة  -الرانننني   -ال ننننان المسنننرحي السنننابق وعاشنننق الشنننعر ون

ا  نننذن نننماوي  وة انننالد من لننننَم هكنننن لننننِّ معرفنننة بالس  ِمنننَن سنننكنِة مديننننة ب ننندادر ون

ننا مهنننا   -بحسننبِّ  -العننام بعنند  َن  ع ننن   بمننا ينشنننرم ِمننَن نها ننال  عبنننر من

ننننُةر وِمننننَن اننننالِد  ةسنننني ما المواقنننن  اإلِلِيَكُهُرونِي  ِمننننَن الوسننننا ِد اإلعالميننننةر ون

نننننماوي   شنننننار ولينننننِّ ذال منننننرة بنننننالقود  " مهابعنننننة الرانننننني ثنشنننننطِة السن

ننننماوي  شنننناعر وونسننننانر  بيرننننني بمنننننا يملنننن  مننننن شننننعرية عظيمنننننة  السن

بمنن    ةمبهكننر ةهنننامي الشنناعر الكبيننر بنندر شنناكر السننيا ر ولننِّ طريقنن

  كبيننننننرة فنننننني الحنننننن  واله ننننننوف وال ربننننننة وحنننننن  الننننننوطن مواننننننني

واثرص واإلنسنننان ومواننننني  كِينننرة بهركيبننننال  بسنننيطة ومعننننان  كبيننننرة 

ومنننذا منننو اةبننندا  والالنننق بعيننننِّ  -السنننيد الممهنننن   -وايننناةل  امحنننة 

حنننين  قننننر  شنننعر السنننماوير ة  همالننن  ن سننننير " ويننننيف الرانننني ". 

نننَن قننناد منننذم المقطوعنننة  و كهننن   فننن  م  معنننِّر وينهنننابني شنننعور بننن ني من



هلنننن  الرباعيننننة  و الق ننننيدةر وذلنننن  لسننننب  بسننننيط ثنننننِّ شنننناعر حقيقنننني 

 ".مكذا يبدو لي .. و اح  ه ربِّ قاسية 

*** 

ننننماوي  ب سننننلوبِِّ ا يننننف  ر  ري يننننا ذا قننننة قنننريص السن ننننَدو  ذال   نننبوحة شن

ننَن فلسنن هِِّ حينناد معنننى الوفنناحر  الظنند ِمننَن سننيد  ممهننن ر بادرهننِّ بسننااد  عن

نننننماوي  يحينننننى ب نننننراحهِِّ المعينننننودة  كهبنننننل يومنننننا  ولنننننى : ف  نننننابني السن

لننننى سننناال   نننا  حسنننبِّ  وابنننا  عن اثدينننِ  المنانننند  نننبا  محسنننن  اسنننم من

نننا ن نننِّ  رفينننق  نننباي وشنننبابي و نننديق  مسننني البعيننندر ومنننا هبقنننى " بِمن

فنني حقيبننِة عمننري ِمننَن  مننن  لننم  عشننِّ بعنندر  هعمنند اإلعهننراف بننين ينندي  

بحقيقننة  نننني هعلمننل ِمننَن  ننبر  مننا  سننيم فنني فاننِر طننين  ننبري لي نندو 

 كِنننر  نننالبة ِمنننَن قنننروِن الوعننندر كمنننا هعلمنننل ِمنننَن وفا ننن ن والبقننناح علنننى 

نننق ويمننناني بننن ن نننِّ ة ... الحننن  كنننالوطن وكالننندين  العينننِد منننا عم  فكمنننا  ن 

ننننِّ ة  يمكننننن  َن يو نننندن ن ننننف ديننننن ون ننننف وطننننن ون ننننف حنننن ر ف ن 

ر "الحننن  والننندين والنننوطن : يمكنننن  َن يكنننون الوفننناح وآ كنننامال  همامنننا  كننن  

ينارة  .ف يقنل ون  العشقن يمسُ  قلو  بني شدم بمنديِد الطن

   

 

 


