
 مرافُئ فِي ذاكرِة يحيى السماوي

 (الحلقة السابعة والعشرون ) 

 لطيف عبد سالم  

ع ددددددد محطددددداح عدددددددة ِمدددددنف حياادددددد  ال  يدددددة با حدددددددا   بعدددددد ونف او   دددددا

ددداِعر وو  ددد  معطدددف الشآ ددد   دددد ين ا َوان لكدددي  الدددع َع ف َوالموا دددفظ وأدددن و آ

َسدددان   ذ وَنآ  ُكدددمآ َمدددنف عايشددد  ا ديدددوظ َو احدددد  َعدددنف الَسدددماوَي يحيدددى اَّ ف

وو اعددددرف َعلَيدددد  َعددددنف  ددددروظ يدددددرّ ييددددداف ونآ الَسددددماوَي يحيددددى شدددد وف 

ببحددد ا داعدددم َعَمدددا يسدددمو ب كدددِرى لَِمدددا ي ةدددي  لدددى الُمَسددداَ َمة فِدددي ا راقدددا  

بالمشددداعر اَّ سدددا يآة َوالوهدددوم بَِددددا  لدددى هددددن العطدددا  الآدددِذي ِمدددنف شددد  ِ  

عطشدددددة لكددددد و ا مدددددنف ماا ذيدددددة ا دددددور المحبدددددة َوشدددددييراح المدددددودة ال

َامعدددد ظ َواشددددعرى مشدددداعَر هدددداد ةا  ظ امدددد ن اَّ سددددان  يمددددة فاعلددددة فِددددي ُميف

بذااِدددد  َوشاهدددديا ظ بمعدددداما َعددددنف ا  ددددا َوبعيددددداف َعددددنف الر بدددداح الماديددددة 

َوفِدددددي َ دددددَذا السددددديان يمكدددددن اليدددددام بددددد نآ البسددددداطَةظ الطيبدددددةظ . واآل يدددددة

ةظ فةددددد ف الاواةددددعظ ا  ددددددفا  لمسدددداعدة ا ادددددرينظ الحساسددددية المر  ددددد

َعدددددنف احادددددرام اآلرا  واَّهددددد ا   لدددددى اآلادددددر بمشددددداعَر هددددداد ة بريعدددددة 

َوشدددد افة ُاَعدددددب ِمددددنف وبددددرا ع وا دددداح شاهددددية الَسددددماوَي يحيددددىظ َوالآاِددددي 

اشدددكم ودلدددة َعلَدددى  اددد ح ا ل دددة الباسدددقاح َعلَدددى ةددد اف و ددددار اليمدددام 

ردة ا كثدددر  دددي الم ددد" المحبدددة " فَثَمدددَة َمدددا يشدددير  لدددى وَنآ كلمدددَة َوالمحبدددةظ 

الحيددداة اليوميدددة للَسدددماوَي يحيدددى فِدددي ظ وَ اسدددااداماف فِدددي القدددامو  الل أدددي

َسدددان َوكدددَم الآدددِذي ُعدددرَف َع ددد  ا دددة الدددرو   َوا اهدددارى للحدددن َو ةدددايا اَّ ف

َوةدددمن َ دددَذا اَّطدددار . َمدددا ِمدددنف شددد  ِ  الُمَسددداَ َمة فِدددي اعايدددا  ددديم اليمدددام

ددداِعر الَسدددماوَي  مدددة المحبدددة يوميددداف مدددراح عددددة  وَ دددا وردد  كل: " يقدددوم الشآ

َّيمدددددا ي وَنآ ر ابدددددارّ َواعدددددالى  دددددد الدددددن اَّ سدددددان ليحدددددَو   ليكدددددرىظ 

ر ع ددددي  دددي الُمَسددداَ َمة فِدددي  ةدددافِة ا دددرة  دددعف فةددد ف َعدددنف وَنآ وأي دددة الش 

يديدددددة  لددددى حديقددددة المحبددددة الكو يددددة وو ا ددددا   شددددوكة  ااعددددة مددددن  ددددذى 

و ددددا وحددددو : " ةدددداف بَِمددددا  هدددد  َوفِددددي السددددياِن ذاادددد  ي كددددد وي". الحديقددددة 

القددددارذ  لددددذا يبددددادل ي  ددددذى المحبددددةظ باَّةددددافِة  لددددى وَنآ محبددددة المالقددددين 

ا دددرل علدددَي مسددد ولية مةدددافةظ  دددي احديدددداَ بدددذم المايدددد ِمدددن اليددددد 



والددددر  كدددي وبقدددى يدددديراف بمحبددداِدمظ وكدددي   يايدددو حسدددن أددد دم بدددي  

سددددددوا  علددددددى هددددددعيد سددددددلوكي الشاهددددددي وو علددددددى هددددددعيد يديدددددددي 

يظ يادددذاف ب أدددر ا عابدددار و  دددي وكادددو للقدددرا  ولدددي  ل  سددديظ فددددم الشدددعر

َويادددام الَسدددماوي حديثددد  فِدددي َ دددَذا ". ا رل الادددي و دددر  فيددددا بدددذوري 

الشدددداعر الددددذي ي شددددر  هدددداعدى ويدددداعم و دددد  يكاددددو : " الم حددددى بددددالقومِ 

 ". ل  س ظ  و شاعر كاذوظ فالذي يكاو ل  س  علي  عدم  شر شعرى 

  

 "إيـنـانـا " شـقّـْت ظـالَم الـلـيـِل 

 . .فـأيـقـظـِت الـمـرايـا 

ـِل مـنـذ  ألـبَـَسـْتـنـي بُـردةَ الـفَـَرحِ الـمـؤجَّ

 عـاِم الـهـجـرِة األولـى عـن الــمـاِء الـفـراتِ 

ـَجـِر الـنـخـيـلْ  ِد الــشَّ  وســيِـّ

* 

ـمـاوةِ   وعـن الـسَّ

 :ا نـظـرَن الـى الـغـزاِل والـِظـبـاِء الـفـاتـنـاتِ إذ

ْرِف الـكـحـيـلْ   أَســْرنَـهُ بـمـصائِـِد الـطَـّ

* 

 " قـصـر الـغـديـِر " كـنـُت فـي " وقـاسـُم " وحـدي 

 ُمـَهـْرِولَـيـِن وراَء قـافـيـة  

 ونُـطـنِـُب فـي الـحـديـِث عـن الـبـالغـِة والـبـيـان  

 وِســرِّ َعـْجـِز الــنـهــرِ 

َدهُ الـغـلـيـلْ   عـن إرواِء مـتـبـول  تـأبَـّ

* 

 :قـبـَل انـتـصـاِف الـلـيـِل 

ـوئيِّ   "قـاسـُم " آذَن بـالـذهـاِب الـى جـنـائـِن بـيـتِـِه الـضَّ

 فـاقـتـَرْحـُت عـلـيَّ أْن أبـقـى مـعـي



 ألُِعـيـَد تـرتـيـَب الـهـمـومِ 

 يـلْ عـسـاَي أطـفـُئ مـن حـرائـقِـهـا الـقـلـ

* 

 

ِمدددنف المعلدددوم ونآ ِمدددنف فةدددم البددداري َعددداآ َويدددَم َوكرمددد  ونف يا ةدددم َعلَدددى 

َسددددان المدددد من بالاواةددددع َوحسددددن الُالددددن   ذ ُيَعدددددب الاواةددددُع ا عكاسدددداف  اَّ ف

لثمدددرة المعرفدددةظ فةددد ف َعدددنف كو ددد  ِمدددن القددديم الرفيعدددة الآاِدددي ا شدددر الايدددر 

َاَمدددعظ  َن وفدددراد الفُميف فالاواةدددع كلمدددة يميلدددة فِدددي مب ا دددا َومع ا ددداظ َمدددا َبددديف

كلمدددة سدددامية فِدددي م ردااددددا َوويااعدددداظ باَّةدددافِة  لدددى وَنآ الاواةدددَع ُيَعدددَد 

.  ِمدددنف وعأدددم اليرعددداحظ َووسددددم الطر ددداح لكسدددو القلدددوو َوالدددود العميدددن

ِمددددنف ورو  ا ادددد ن الآاِددددي الددددام ُكددددَم شددددا  و ددددد يددددا  فِددددي ا ثددددر وَنآ 

ددددد  ي سددددر القلدددددوو ا اهدددداف بدددددا ُالدددددن ا ددددَو وَ آ لاواةددددعظ َوالآدددددِذي   َريف

َن ا دلددة َعلَددى  ييابيددة وثدددر . ويسددادوي ا سددما  َوا بهددار ولعددمآ ِمدددنف َبدديف

الاواةددددع  ددددو حقيقددددة وَنآ المكدددداَن المدددد ا ل وكثددددر مددددا   لددددَذا    رابددددة 

َمددا يشددار  لدديدم وَ  فِيَمددا  سددمع و قددرو َعددنف اواةددع الحكمددا  َويدابددذة العلددم

دددمِ  َسددداَن كلمدددا اسددداااد ِمدددن فددد و دددم الحدددم َوالعقددددظ  باسف ٌر ُمَسدددلآٌم بِدددِ  ونآ اَّ ف مف

يقدددام َوُةدددَع : مهددددرى َوُةدددَع : َوالاواةدددع ل دددة . العلدددمظ ااداد اواةدددعاف 

ُةددددددُع " الريددددددم  هددددددار َوِةدددددديعاظ وي د يعددددددافظ : ِةددددددَعةف َووةدددددداعة " َيوف

ا ا ةددددح عَمددددا : اددددذلَم َواااشددددعظ َواواةددددعح ا رل: واواةددددع فدددد ن

كاددداو العدددينظ ) والاواةدددع ويةددداف  دددو الادددذلَم , (المعيدددم المحددديط ) يددددا يل

وَمدددا اهدددط حاف فددد َنآ الاواةدددَع ا كسدددار للددد    يم عددددا ِمدددنف (. لل را يددددي 

َوالامدددد  وفعددددام َوو ددددوام , ونف يددددرح هدددداحبدا لِددددَذاادا يمددددي ف َعلَددددى ال يددددر

رام ظ وو  دددو احاددد(يدددامع السدددعاداح ) مويبدددة  سددداعأاِم ال يدددر َو كرامددد  

, وادددد ن و ددددم البيددددح) ال ددددا  حسددددو و دددددار مظ َوعدددددم الارفددددع علدددديدم 

 (. محمد مددي الهدر 

يدددير باَّشددارِة وَنآ هدد َة الاواةددع ُاَعددَد ِمددن القدديم اَّ سددا يآة العأمددى فِددي 

" ُكددددَم الشددددراعع َوا ديددددان َوالمباحدددد  ال لسدددد يةظ فالاواةددددع الحقيقددددي  ددددو 



ظ و دددو لحكمدددا  َوو دددم المعرفدددةكمدددا ورد فِدددي و دددوام ا" وبدددو كدددم ال ةددداعم 

َسدددددان يدددددد و ِمدددددن  الطريدددددن  سددددداعباد  لدددددوو ال دددددا  واسدددددامالادم  فاَّ ف

َوِمدددن يملدددة َمدددا  يدددم َعدددنف الاواةدددع . العأمدددِة بقددددر َمدددا يكدددون ماواةدددعاف 

" ظ َو "وحددددو الالددددن  لددددى ر الماواةددددعون : " ويةدددداف ا  ددددوام الااليددددة 

" ظ َو "مدددرّ ةدددع فادددرّظ واحطدددط كبدددرّظ واذكدددر  بدددرّظ فددد ن عليددد  م

كمدددا ورد َعدددن ". لدددي  للريدددم سدددوح ميدددد واحدددد حقيقددديظ  دددو الاواةدددع 

  ياكبدددر    كدددم وةددديعظ و  ياواةدددع " و دددم المعرفدددة ويةددداف َمدددا  هددد  

كلمدددددا ارا دددددع الشدددددريف اواةدددددعظ وكلمدددددا ارا دددددع " وَ ".    كدددددم رفيدددددع 

َو نآ َمددا  يددم فِددي هدد ة الاواةددع وكثددر ِمددنف ونف ُيَعددَد وو ". الوةدديع اكبددر 

يحهددددىظ ورا ددددي ملامدددداف با كا ددددا  فِيمددددا ذكرادددد  ي  دددداف َواددددام الددددّ الحكددددم 

  حسدددو كالاواةدددعظ َو  شدددرف كدددالعلم " العأيمدددة بقدددوما يميدددما  هددد  

 :َومَما  ام الشعرا  َعن الاواةعظ   ااو ِم   َما ي اي ". 

 : ام البحاري

 و ذا الشريف لـــم ياواةع 

 لألا   فدو عين الوةيع

 :َو ام احمد شو ي

م بالاواةع فةل   ومن لــــم ييم 

 يبن فةل  ع   ويعطم من ال ار

م   :َو ام شاعر ويدم اسف

 و  امشي فون ا رل    اواةعاف 

 فكـــــــــــم احادا  وم  م م ّ ورفع   

 :و ام الشاعر موسى بن علي الارااري القُطبي 

 اواةع اكن كال يم اسابان ل اأر

 ه حاح الما  و و رفيعُ  علـــى



ُّ كالداان يرفع   س   ولــــــــم ي

  لـــى طبقاح اليوظ و و وةيع

بحسددددو " هدددداحو القلددددو الملددددي  كرمدددداف واا  ددددا " الَسددددماوَي يحيددددى 

الشددداعر العرا دددي الددددكاور حسدددين يوسدددف الاويددددظ َوالآدددِذي يشددددُد اليميدددع 

دددد     ودمآ َعلَددددى ظ " ددددام ف يدددداد َوو شددددد فدددد طرو َو سدددد  ف بددددد  " لددددُ  ب  آ

ددددعرا  بعبددددارةا بلي ددددة ا ثددددرظ اعكدددد   اواةددددع  ِمددددنف مااطبادددد  وحددددِد الشب

رظ َوالآاِددي يقددوم فِيدددا  ددعف فاددار لددَي : " اواةددع  َوعلددو  امادد  فِددي عددالِم الش 

َوَعلَدددى الدددر ِم ِمدددنف اَّشدددادِة ". ونف وكدددوَن عشدددبةف  ااعدددة فِدددي حقدددم  بدددداعّ 

ماوَي يحيدددى يااطدددو ويةددداف  ب بددددا  م يددداى الشدددعري واميددداىظ فددد نآ الَسددد

ظ اعكددد  طيباددد  َو هدددالا  َو قددداوة روحددد  امدددي ف يادددر بعبدددارةا بلي دددة ا ثدددر

مدددا و دددا بددد كثر مدددن ط دددم يحبدددو علدددى رهددديف الشدددعر : " َوالآاِدددي  هددددا 

ر دددم مةدددَي  حدددو امسدددين دورة شدددم  علدددى  هدددداري ووم ميموعدددة 

دددددى ". شددددعرية  َم لَبآ " مدي دددددة  الآدددددِذي يسددددكن فِددددي -الَسددددماوَي يحيددددى َوَيددددوف

َة   -عاهدددمة و يدددة ي دددوبي وسددداراليا "ودي يدددد  الم اددددح العرا دددي " َدَعدددوف

عاهدددمة و يدددة فيكاوريدددا الآاِدددي ُاَعدددَد  -فِدددي مدي دددِة ملبدددورن " ا سدددارالي 

ريآةظ ايمدددع  -ثدددا ي وكبدددر مددددن وسددداراليا بعدددد سددديد ي  َّ امدددة ومسدددية ِشدددعف

ر َوا دو ِمدددنف و دددم العدددران بِماالدددِف طدددو دددعف اع دم َو وميددداادم عشدددان الش 

ظ حيددددد  اعالدددددى "ادددددوم  اددددداون " َواحددددداابدم َوعقاعدددددد م فِدددددي مكابدددددة 

م  الم هددددة  6002الَسددددماوَي يحيددددى ووااددددر شدددددر اشددددرين الثددددا ي عددددام 

ددد  لَدددمف يامالدددّ   سدددُ  ِمدددن البكدددا  حدددين  َّلقددداِ  م اابددداحا ِمدددنف  هددداعدىظ    وَ آ

َاَمدددع العرا دددي الهددد ير بشا هدددياا  المعروفدددة و دددَع  أدددرى َعلَدددى َ دددَذا الفُميف

, َو يدددددر المعروفدددددة لَدددددُ ظ َوالآاِدددددي  اسدددددمدا المشدددددارّ ا  سددددديام َوالاددددد لف

َوالشدددعور با امدددا  حقيقدددَي  لدددى وطدددن يمادددد وفقددد  ِمدددنف مدي دددة ااادددو الدددى 

ال ددداو   ذ سدددرعان َمدددا بددددوح الددددمو  ا دمدددر َعلَدددى َوي ايددد   بدددم ونف ابددددو 

ِرى وحدددد الحاةدددرين َوحي مدددا ا ادددر  عليددد  . شددد ااى ب طدددن كلمددداح ِمدددنف شدددعف

سددد ايكم مادددى َمدددا وردادددمظ حادددى لدددو : " السدددكن فِدددي مدي دددِة ملبدددورنظ  دددام 

 ". يعح َعلَى ا  دام ِمنف مدي ة ود يد 



ريآة للَسددددماوَي يحيددددى اعبددددر َعددددنف  َعلَددددى الددددر ِم ِمددددنف  نآ الم أومددددَة الِشددددعف

َسددددا َي لَددددمف يا يددددر م ددددذ َقدددداَفَي َوفكددددريظ    ونآ  ديدددد  اَّ ف  شددددموب ودبددددي َوثآ

هدددباىظ َولَدددمف ياددد ثر بمعطيددداح ا مك دددة اليديددددة الآاِدددي َوِطعدددح  يا دددا  دُمددد   

دد  َمددا َيدداام مدووسدداف فِددي البحددِ  َعددنف ال بيددم ِمددن الموا ددف الآاِددي اددبد     آ

الدددد    بسددددعادةا اشددددعر السددددواد ا عددددم بال شددددوة الآاِددددي ااددددرا ح لَدددد  فِددددي 

دد  لَددمف  يعددي يومدداف ر ددين حدددود وح مدد ظ ويام ددى ويود ددا فِددي ويامدد    ذ وَ آ

دددة فحسدددوظ َو  مدددا كدددان  َبِويآ دددة وو الَارف دددة وو اَّع َميآ َوَمدددا  -الشاهدددية ا َدبيآ

دددة   سدددا يآة ماعدددددة المددد ثرظ فةددد ف َعدددنف وَنآ  لَبددد   -َيددداام  اِماِعيآ شاهدددية ايف

ويحةددددر ي ُ َ ددددا َمددددا كابدددد  ذاح يددددوم فِددددي وحددددد . الكبيددددر يسددددع اليميددددع

ُاُرو ِ  دددة الشددداعر الددددكاور حسدددين يوسدددف الاويددددظ َوالآددددِذي   الموا دددع اَِّلِيكف يآ

وادددي ووسدددااذي سدددماوي ا الكبيدددر اليليدددم المبيدددمظ فدددي كدددم اعليدددن "  هددد  

لددددّ علددددى ووشددددام حروفدددديظ ادددددمر ي بكرمددددّ ووا  ددددّ الاددددي احمل ددددي 

َن ا حددددا  ". مسددد ولية الوفدددا  فدددي امدددن شدددن فيددد  الوفدددا   ولعدددمآ ِمدددنف َبددديف

ا حيدداف َعلَددى شددداماِ  َو بلدد  َوطيبادد  الما ا يددةظ  ددو القريبددة الآاِددي ُاَعددَد شددا دف 

م  لدددى العدددرانظ حدددين 6002َمدددا يدددرح فِدددي اياراِددد   دايدددة العدددام الماةدددي 

اقدددددم  ليدددد  ف ددددان اشددددكيلي ِمددددنف شددددريحة الشددددباو فِددددي  حدددددح ا مسددددياح 

دددة المقامدددة بمدي دددة الَسدددماوة  هدددد اساحهدددام موافقاددد  َعلَدددى   امدددة  الثقافيآ

ي ددداف لِموا  ِددد  الَوَط َيدددة َويددددوِدى فِدددي مقارعدددة ال أدددام امثدددام  هددد ي لَددد   اثم

ددددددداعَيظ    ونآ  الدددددددكاااوريظ باَّةددددددافِة  لددددددى ا عاددددددااا بم يددددددِاى اَِّبف

الَسدددماويآ شدددكر َ دددَذا ال  دددان َعلَدددى مبادراِددد  ال بيلدددةظ َواعادددذر َعدددنف  بدددوم 

طلبددد ظ طالبددداف ِم ددد  ااهدددي  الامثدددام ال هددد ي َّحيددداِ  شاهدددية الشدددديد 

 اعددددد ا ا اةددددة معسددددكر الرشدددديد اَّيثاريددددة الموسددددومة " يع حسددددن سددددر" 

ددددِم  اعددددد اظ َوالآاِددددي لَددددمف َيعددددِرف َع َدددددا ذاّ ال  ددددان شدددديعاظ َمددددا ولامدددد   باسف

َويقي دداف وَنآ وكثددَر شددي  مددد ي فِددي مو ددف الَسددماوَي يحيددى . الاعريددف بِدددا

َ دددَذا  دددو الاعبيدددر العملدددَي َعدددنف  كدددران الدددذاح الآدددِذي يع دددي الادددرو  ِمدددنف 

دددددة  الآاِدددددي اسددددديطر َعلَدددددى ذاح الكثيدددددر ِمدددددن الشاهدددددياح  -شدددددر قة ا َ ا يآ

َاَمدددع  ُةدددوِعيآة َوالعق  يدددة -المدمدددة فِدددي الفُميف َولعدددَم ِمدددن .  لدددى فةدددا  الَموف

الم اسددددو ونف وشدددديَر ُ َ ددددا  لددددى و ددددَي حددددين ك ددددح وسدددديم َ ددددِذى السددددطورظ 

حدددَد كبيدددر َويددددح وَنآ مو دددَف الَسدددماوَي يحيدددى المدددذكور ي  ددداف ي طبدددن  لدددى 



ددداِعر الاركدددي  ددداأم حكمدددح الشدددديرةظ َوالآاِدددي  مدددا يكدددر  مقولدددة الشآ وو ُربآ

 ذا و دددا وو دددح و دددي و دددو لدددم  حادددرنظ فمدددن ُيةدددي  الطريدددن   "  هددددا 

 نآ الطريدددَن مألدددٌم "  دددوم اشدددي يي دددارا " كدددذلّ   دددا  لدددى اددداطرَي ". 

ظ ف اعدددة "وحالدددّظ فددد ذا لدددم  حادددرن و دددا وو دددحظ مدددن سدددي ير الطريدددن   

َسدددان  لدددى حدددِو الدددذاح الآدددِذي ا َ  اَِمدددا  اقدددود اَّ ف دددة بحسدددِو علمدددا  ا يف  ا يآ

يقددددودى  ابددددا  ا  ددددوا  والشدددددواح َويعلدددد  وسددددير ر بدددداِح ا مددددي فِددددي 

  .داالِ  اسارة ا ا ن َوا عدام الةمير

* 

 :قـبـَل الـنـداِء الـى َصـالِة الـفـجـِر 

 ..فَـزَّ الـقـلـُب 

 ..أَصـخـُت الـنـبـَض .. صـوٌت كـاألذاِن أتـى 

 َمـْن ؟

 :فـأجـابـنـي صـمـتـي 

 هــو الــَمــطــُر الـوبــيــلْ 

* 

 فـانـثـْر بـذوَركَ 

اَ األْيـَك الـظـلـيـلْ   آَن لـلـصـحـراِء أْن تـتـفـيَـّ

* 

 وتـفـيـَض غـدراٌن بـأعـذبِ سـلـسـبـيـلْ 

* 

ةّ الـعـشـقِ الـخـرافـِة هـده  ـُد الـبـشـرىألـقـى عـلـيَّ تـحـيَـّ

 :وقـال 

ة   ـَك الـزمـُن الـجـديـُد بـجـنَـّ  يُـخـصُّ

 مـن فـوقـهـا تـجـري مـن األفـراحِ أقـمـارٌ 

 ويـجـري تـحـتـهـا نـهـٌر مـن الـقُـبُـالِت واألزهـاِر واألطـيـارِ 

 والـشـَجـِر الـبَـتـيـلْ 



* 

 فـاْحـزْم فـؤاَدكَ 

َح مـن   كـتـاِب الـيـومِ واْخـلـعِ األمـَس الـُمـقـرَّ

 وادخـْل آِمـنـاً غـَدِك الـجـمـيـلْ 

* 

بـاسـِم " عـشـقـائـيـُل " الـيـوَم قـد أكـَمـلـُت عـشـقَـَك ـ قـاَل 

ِة   الـسـومـريَـّ

سـيـْل   وارتـضـيـتُـَك أن تـكـوَن لـَي الـرَّ

 

َةدددَر فِدددي شددددادا  يا بددداف مدمددداف  َاحف ا سدددااذ الددددكاور عبدددد الرةدددـا علدددَي ِاسف

دلم َعلَددددى يمددددام الددددرو  فِددددي شاهددددية الَسددددماوَي يحيددددىظ َوالمامثددددم يدددد

بامسدددِك  فِددددي  دامدددة الاواهددددم ا يامددداعي واَّ سددددا ي َعلَدددى الددددر ِم ِمددددنف 

مدددرارة الاعسدددف وولدددم ا  ادددراو اللدددذين عدددا ى ِم دمدددا   ذ ي كدددد فِدددي الدددّ 

أددددمآ السددددماوي يحيددددى وفَيدددداف لقةددددايا : " الشدددددادة  ددددذى السدددديية بددددالقوِم 

لمسددداوح   سدددِ  الدددذي أدددمآ فيددد  وفَيددداف لل لسددد ِة الادددي يمدددن بدددداظ شدددعبِ ظ با

ولعدددمآ مدددا كدددان ُيعا يددد  شدددعبُ  مدددن اسدددا وا ثقدددافَيظ وفكدددرَيظ وا اهدددادَي 

 ددي بعددل ا سددباو الاددي عَمقددحف ذلددّ الوفددا ظ فكدداَن ومي دداف مددع  اسدد   بددم 

ونف يكدددوَن ومي ددداف علدددى مبادعدددِ  فدددي حرَيدددِة ال كدددِر والاعبيدددرظ والعمدددِمظ فكدددان 

 بدددَد للدكاااورَيدددِة مدددن ون ابعدددَدىُ عدددن مد دددِة الاعلددديم الادددي اااار ددداظ وا قلَدددُ  

 لدددى مكادددِو بريدددد فدددي مدي دددة السدددماوةظ عقوبدددةف لرفةدددِ  ا  امدددا  لحددداو 

الم َأمدددِة السدددرَيِة الدددذي كدددان يحكدددُم العدددراَن بقبةددداِ  الحديدَيدددة بددددا ةف مدددن 

ة فدددي العدددام  دايدددة سددداي َياح القدددرن الماةددديظ وحَادددى سدددقوط الدكاااورَيددد

َويةدددديف علددددَي وسددددااذ ا دو وال قددددد الآددددِذي عددددرف بِم يددددِاى ". م 6002

ال قددددي الكبيدددرظ وم ل ااددد  الماعدددددة الآاِدددي وهدددبن بعةددددا م ديددداف معامدددداف 

م ددددُذ ذلددددّ الحددددينظ وي  بددددم امسددددةا ووربعدددديَن : " فِددددي اليامعدددداح  دددداع ف 

الادددوِفظ  عامددداف وحادددى  دددذى السددداعة لدددم اسددداطعف محدددُن الامددداِنظ و  وَيدددامُ 

و  معددداق ُح البعدددِ ظ و  الم دددافي العديددددةظ و   ير دددا مدددن الم َ هددداح 

ظ وو فلسددددد احظ وو  ون ا دددددَرن بدددددين مدددددا يم دددددحف بددددد  روحا دددددا مدددددن وفكدددددارا



و نف فَر ا دددا فةدددا اح  دددذى الدددد يا  -ا حيددداااح اسدددادعادا موا دددُف معَي دددة 

حددديِن فدددي لكَ  دددا كَ دددا  لاقدددي بدددين الحددديِن وال -الشاسدددعة ا طدددراف مكا َيددداف 

فةددددا اح يميلددددةظ  ددددي فةددددا اُح ا دِو ومددددا  ليدددد ظ ومددددا حولدددد ظ لكددددوِن 

كددددّم مَ ددددا  ددددد ودركادددد  حرفددددُة ا دِوظ ومددددن ودركادددد  الددددّ الحرفددددة بدددداح 

الددددكاور عبدددد الرةدددـا  َويادددام ".وسدددير ا طدددوام العمدددر راةدددياف مرةدددَياف 

 نآ  ددددذى الشددددادَة القهدددديرَة الاددددي " علدددي شدددددادا  الااريايددددة  دددذى بقولدددد  

رويُاددددا   دددا عدددن هدددديقي الشددداعر يحيدددى السدددماويظ   ا يددد  حقَددد ظ لك ددددا 

 ". واحدةٌ من هور السماوي الحيوَية الاي  د   يعرفدا الكثيرون 

* 

 :ـلـبـي عـن يـدي الـبـعـيـدِة بُـعـَد ق" إيـنـانـا " مـيـالُد 

ِر قـبـَل يـوِم والدتـي  مـيـالدَي الـمـكـتـوُب فـي الـلـوحِ الـُمـقـرَّ

حـيـلْ   وغـوايـتـي فـي نـشـِر أشـرعـِة الـرَّ

* 

 :إصـَعـْد إلـيـهـا ـ قـال هُـدهُـُدهـا ـ لِـتُـْبـَعـَث مـن جـديـد  

 ..فـتـًى  مـشـبـوبـاً .. طـفـالً رضـيـَع الـلـثـِم .. عـاشـقـاً 

ِة أيـهـا الـشـيـُخ الـجـلـيـلْ   فـاهـنـأ بـمـيـالِد الـمـالِك الـسـومـريَـّ

* 

 كـيـف الـصـعـوُد ـ أَجـْبـُت ـ مـوالَي الـبـشـيـرَ 

ِة الـمـطـِر   ؟" إيـنـانـا " الـحـبِّ / الـجـمـاِل / الـى جـنـائـِن ربَـّ

 أنـا الـَحـيُّ الـقـتـيـلْ 

* 

 ـْن فـتـكـوُن ـ قـاَل ـ فـتــصـطـفـيـكَ كُ : ســتـقـوُل 

عـيـَن مـن الـقـطـوفِ   لِــمـا أعـدَّ الـلـهُ لـلـُمـتـضـرِّ

نـجـبـيــْل   ومـن شــراِب الـزَّ

*** 

 "إيـنـانـا " َهـبَـطـْت إلـيَّ إلـهـةُ الـعـّشـاِق 



 "عــروة بـن الـورِد " فـأشــَمــَســتِ الـطــريــَق الـى مـضـارِب 

 ..فـالـسـمـاُء قـريـبـةٌ مـنـي " بُـراقـاً " واْبـتـكـَرْت إلسـرائـي 

 أمـام ُجـرِف الــنـهــر" قـصـِر الـغـديـِر " وكـنـُت أُقـيـُم فـي 

 في أرِض الـسـمـاوةِ 

ـة  عـذراءَ  ِل زخَّ  يـوَم َحـطَّ عـلـى سـريـري هـدهـُد الـبـشـرى بـأوَّ

 مـن مـطـِر الـهـديـلْ 

* 

 ـلـُت مـن خـَدر  فـثـمِ 

 فـمـا أدري أكـان الـوقـُت ُصـبـحـاً أْم أصـيـْل ؟

* 

 :كـلُّ الـذي أدريـِه أنـي صـرُت غـيـري 

 ..لـم يَـعُــُد َحـَجـراً َجـنـاِحـْي 

 ..والـسـمـاُء قـريـبـةٌ مـنـي 

 ولـم أُعــِد الـيـتـيـَم وال الـغـريـَب عـلـى الـهـوى

 وابـَن الـســبــيــلْ 

* 

دددَو وَنآ الَسدددماويآ يحيدددى عدددا ى كثيدددراف ِمدددنف  فدددراااح سددد واح المح دددة    َريف

الوط يدددةظ َوَمددددا اددداام ا ر دددد ظ فَثمدددة يددددرو  َودمدددا   يددددر مرعيدددةظ لك دددد  

اعاددداد َعلَدددى احمدددم ي مددددا َوالاكَيدددف َعلَدددى يعلِددددا و دددم ولمددداف َعلَدددى الدددر ِم 

يعددم ِمددنف  ِمددنف وَنآ  ايددَف الددوطن و دكدد ظ َو دددح يراحدد  اةددرا ظ لك دد 

حبِدددد  وط دددد  و اسدددد  الطيبددددين ةددددماداف لقروِحددددداظ فكددددان ونف اعادددداد َعلَددددى 

يحيددددد َع دددد ظ و ن اركددددح ي م يددددرو  الددددوطن  -َولَددددنف  -دربِدددد  الددددذي لَددددمف 

ظ " هدددديدة "  ددددباح َعلَدددى وعةددددا  ِمدددنف يسدددم ظ فالَسددددماويآ َيعدددَد الحيددداة 

فددددددو يدددددرح المدددددروة  هددددديدةظ َوالط دددددم  هددددديدةظ َوا هدددددد ا   هددددديدةظ 

: " الدددوطن  هددديدةظ َوالمدي دددة  هددديدةظ حيددد  ي كدددد الدددّ الر يدددة بدددالقوم و

و ددددا ع دددددما اريددددح مددددن السددددماوِة فدددددي كا ددددح ع دددددي  هدددديدةظ وعدددددح 

دداِعر العرا ددي  ددااف ".  ليدددا  يددد ا  هدديدة  َوفِددي َ ددَذا السدديان ي كددد الشآ



 نآ م يددددا المبددددد  " بشددددبوي فِددددي دراسددددةا حديثددددة الددددّ الر يددددة بددددالقوم 

الدددذي حمدددم  ةددديا ظ وط ددد ظ العدددران اليدددرينظ فدددي  لبددد  يحيدددى السدددماوي 

وعلدددى وي حدددة شدددعرى الملادبدددة  كثدددر مدددن امسدددين عامددداف كا دددح محَملدددة 

بدددددالمراراح والاسددددداراح اليسددددديمة الادددددي ااادددددار ع يددددداف لددددددا الكدددددَي 

". الشدددعري ال ريدددد والُمحَبدددو عبدددر وكثدددر مدددن عشدددرين ميموعدددة شدددعرية 

َوا يامددداعي يشدددير بشدددبوي َوَعدددنف  ييابيدددة وثدددرى فِدددي الوسدددطين ا دبدددي 

يحيدددى السدددماوي شددداعر لددد  هددددحف  سددداطيع سدددماع  "  لدددى ذلدددّ بدددالقوم 

لمدددا فيددد  مدددن رو  مداعبدددة ماواهدددلة مدددع الحدددد  مدددع الثوريدددة الواةدددحة 

فددددي مددددا  قددددر ى ع دددد  وحبدددد  لوط دددد  بشددددكم فدددداعل ييعلدددد  محبوبددددا فددددي 

وسددددط  ا دبددددي وا يامدددداعي وةددددمن ميايليدددد  مددددن الشددددعرا  والكادددداوظ 

الدددذاكرة الادددي ايعدددم م ددد    ي يدددو وبددددا عدددن كدددم مدددا يمدددَح فددددو يمسدددّ ب

بهددلة للادددراو اآلدمدددي العرا ددي المادددرابط مدددع بقيددة ا   ددد  البشدددرية فدددي 

 ". ذا العالم العربي ووا ع  الم لم 

ددداِعر َوال  دددان  َعدددنف ذكريددداِح الدددوعي السياسددديظ يشدددير هددددين ط ولاددد  الشآ

كددددح بهددددمة الاشددددكيلي عبددددا  حددددوييي  لددددى بعددددل الموا ددددف الآاِددددي ار

اشددددارّ الشددددداعر يحيدددددى " َوذكددددرح طيبدددددة با يدددددة فِددددي الويددددددان بقولِددددد  

السدددماوي باوايدددع المدددا  والمددد ن للسياسددديين المعاقلدددين فدددي  طدددار المدددوح 

ظ "ع ددددد وهددددول  لمحطددددة  طددددار السددددماوة و ددددو ي ددددذاّ هددددبي   مرا ددددن 

م 0722ووم هدددددمة اعاقددددام سياسددددي كا ددددح فددددي عددددام " مةددددي اف ويةدددداف 

ا اقدددد فيددد   يدددام فر دددة  -يريددددة طريدددن الشدددعو  -حي مدددا  شدددر مقدددا  فدددي 

مهددددرية ارفيديددددة ب عمددددام اعابر ددددا مالددددـَةظ فاعاقددددم مددددن  بددددم ا مددددن 

وحدددددوم المةدددددايقاح ". وةدددددرو وو دددددين واطلدددددن سدددددراح  بعدددددد ويدددددام 

ا م يدددِة الآاِدددي اعدددرل لددددا الَسدددماوي يحيدددى واركدددح  دبدددة واةدددحة فِدددي 

هدددرح السددلطة فددي الددّ ا يددام حي مددا و"   سدد  يقددوم حددوييي َمددا  هدد  

البعثيدددددة  ا و ددددداف ب عددددددام وي عسدددددكري ي امدددددي  لدددددى الحددددداو الشددددديوعيظ 

والشددداعر كدددان عسدددكريا حي دددذاّظ فك ددددا اهدددد ا ى ورفا ددد   اددداف عليدددد  

مدددن عيدددون السدددلطة و دفعددد   لدددى مرافقدددة ا هدددد ا  البعثيدددين وم امدددادم 

وفدددي ذلدددّ الوةدددع الحسدددا  كدددان الشددداعر يقادددم . ك طدددا  لددددفع الشدددبداح



و ددددو يلعددددو الدددددومي و مددددع وا م بعثيددددين بعةدددددم مددددن سدددداعاح طويلددددة 

وراذم البعثيدددين فدددي المدي دددةظ وفدددي ا ماسدددي يدددذ و مدددع ذاح ال دددو  مدددن 

َوَعددددنف طبيعددددِة ". الرفقددددا   لددددى ال ددددوادي الكثيددددرة الم اشددددرة فددددي المدي ددددة 

شاهددديا  المحبدددة للايدددر َوسدددعي  لمسددداعدِة يميدددع َمدددنف حولددد  بطيبدددِة   ددد  

دددد اِعر  ددددااف بشددددبوي بَِدددددَذا الهدددددد َمددددا دون  دددددف وو  ايددددةظ يقددددوم الشآ

يحيددى السدددماوي  ددو الشددداعر الددذي عَرفاددُ  وابرادددُ   ذا مددا كلَدددف "  هدد  

بمدمدددةا مدددن هددددين واهوهدددا فدددي ميدددام ا دو   يسددداطيع ا عادددذار 

 آل علدددى مةدددل وو ومدددر يلدددمظ ولدددذلّ وادددذكر وو دددا وريدددو م ددد  الا قدددين 

درايددة اامدددة مدددن لدراسددة معي دددة و ددذا  البدددا مددا يحهدددم ويددددى وا ددا علدددى 

 عياعددد  لك ددد    يسددداطيع  ولددددا مدددن و ددد  ماعدددو ياويدددو عليددد  ا عادددذار 

 ".و ذى الشاهية  لما  يد ا وان ويدح فدي ب سوا ةعيلة 

* 

 لـلـِه مـا لـلـهِ 

 لـكـنْ 

 ..مـا لــقــيـصـَر مـن عــروش  لـْي 

 ..ولـلـعـشـِق الـواليـةُ 

 "إيـنـانـا " نِـعـَم ِديـنـاً عـشـُق 

 وأكـِرْم بـالـخـلـيـلـِة والـخـلـيـلْ 

* 

 خـلـَعـْت خـريـفـي

جَ " إيـنـانـا " فـارتـديـُت مـن الـفـصـوِل ربـيـَع   الـُمــَســيَـّ

 بـالـفـصـيـْل 

* 

 ..فـإذا بـبـاديـِة الـسـمـاوِة واحـةٌ 

َز بـالـزوارق    ..والـنـهـُر طُـرِّ

َســِم ا  لـعـلـيـلْ والـضـفـاِف تـفـيـُض بـالــنَـّ



* 

 :ولـديَّ مـنـذ هـبـوِطـهـا 

 مـفـتـاُح بـاِب الـمـسـتـحـيـلْ 

* 

 عـلـى قـلـقـي" إيـنـانـا " تـحـتـاُل 

 فـتُـْشـِغـلـنـي بـرشـِف نـدى زهـوِر الـلـوزِ 

 :والـسـفـِر الـطـويـْل 

* 

تـيـِن وتِـْبـِر مـهـبـِط قـرِطـهــا ـةِ قُـبَـّ  مـا بـيـن فِـضَّ

 وقــرنـفــِل الـشــفــتــيــنِ 

 والـدفِء الـُمـِشـعِّ لـذاذةً مـن ُمـقـلـةِ الـخـصـِر الـنـحـيـلْ 

* 

 ..نـغــفــو فــيــوقِــظــنــا حـريـٌق نـاعـُم الـنـيـراِن 

 نـبـتـكـُر الـخـصـاَم عـلـى قـطـوِف الـَمـنِّ والـنـعـمـى

 فـيـشـتـبـُك الـهـديـُل مـع الـصـهـيـلْ 

* 

 فـانـا بـُشـغـل  عـن هـمـوِم األمـسِ 

 أقـطـُف مـا أشـاُء مـن الـقـطـوِف الـّدانـيـاتِ 

 :فـحـيـُث ِمـلـُت 

 تَـِمـيـلْ " إيـنـانـا " إلـى يَـديَّ قـطـوُف 

*** 

ثمدددددة سددددد ام يطدددددر    سددددد  فِدددددي ذ دددددِن بعدددددل الكاددددداو وو البددددداحثين وو 

رظ : اوايددداى العددداملين فِدددي مد دددة المااعدددو َعدددنف مثلددد  افاراةددديظ  دددعف الش 

: " الاطيعدددة َوالحدددوظ ويددداو َع ددد  الَسدددماوَي يحيدددى ذاح حواريدددة بدددالقوم 

مددددادام المايا ددددم مشدددداقا مددددن ...   ا بدددد  للددددذي ي لسددددف  بةددددّ بايا ددددم 

لددي مددع مثددم  ددذا المايا ددم ... اليدددمظ فدد نآ ايا لدد   ددو الحددم ا فةددم 



ثمدددددددة يدددددددا  ن يدددددددَدعيان ا دو يركةدددددددان الدددددددف : ايربدددددددة يميلدددددددة 

هدددي فدددي الموا دددع والهدددحف ليرميدددا شددديراي بحيدددارة  ااعدددة أ دددا  هو

م دمددا و دمددا يثيددران ح قددي بي مددا  مددا يبعثددان بددي فرحدداف يمددي  لددي   ن 

 هوهدددي اسددددبو لدمددددا احاقا دددا   سددددياظ ف  اشددددي وو دددا ورا مددددا يمةدددد ان 

 يحدمددددا فحسددددوظ   مددددا و   ددددي وةددددع حيارادمددددا احددددح حددددذاعي فدددد اداد 

وفِدددددي ". فدددددال در   يلا دددددح للدددددورا   ارا اعددددداظ  بدددددد ون  كدددددون كدددددال درظ

السدددديان ذاادددد  وسددددعياف  لددددى محاولددددِة اقريددددو القددددارذ ِمددددن المع ددددى ي كددددد 

و لبددددّ ...  نآ الحددددَو   يمكددددن ون يكددددون افاراةدددداف : " الَسددددماوَي يحيددددى 

ددد ظ فلدددي  ثمدددة مدددا   اهدددر    ياددددعّ ف ِهدددمف السدددمع لرفيدددف  بةددد  ووِطعف

وحدددددى  قدددداوم المددددوح بالحددددو .. بدددد  علددددى اَ ددددين الةدددد ي ة  يددددر الحددددو 

 دددم كدددان  دددي  بدددن الملدددو  سددديعيي كدددم  دددذى ا ام دددة .  كرامددداف للحيددداة

لدددو  الحدددو   كل دددا  عدددرف  دددي  بدددن الملدددو ظ ولكدددن وكثر دددا   يعدددرف 

َوفددددي م اسددددبةا ". وسددددما  الملددددوّ الددددذين يددددايلوى وو عاشددددوا فددددي عهددددرى 

احيدددااي : " وادددرحظ كادددو الَسدددماوَي يحيدددى  لدددى وحدددد وهدددد اع  َمدددا  هددد  

ي يق و مددددا سددددرو مددددن حمددددام الام يدددداح بال ددددد البدددددي لددددّ وكددددم ومحبادددد

". اآلمددددرين بحددددو العددددران وال ددددا ين عددددن المسددددا  ب رةدددد  و  سددددا   

 ذا كددان الشددّ  ددو : " َويسدداطرد فِددي الكدد م َعددنف َ ددَذا الموةددو  بددالقوم 

الاطددددوة ا ولددددى علددددى طريددددن ال لسدددد ة بحسددددو روي دي ددددي  ديرويددددحظ 

طريدددن   امدددة الدددوطن ال دددردو   فددد ن المحبدددة  دددي الاطدددوة ا ولدددى علدددى

َاَمدددع َو يما ددد  بةدددرورِة العمدددم َعلَدددى  دددر  ".  َوا كيدددداف لا اعلددد  َمدددَع الفُميف

بدددذور المحبدددة اَّ سدددا يآةظ فةددد ف َعدددنف السدددعي لاعميدددن ا اعلددد  َمدددَع محيطددد  

َقدددافَيظ يشدددير الَسدددماوَي يحيدددى  لدددى ذلدددّ بدددالقوم  اَِمددداِعَي َوالثآ ثمدددة : " ا يف

لدددديكن ويدددددّ : قددددينظ   واددددذكر  اعلدددد ظ  هدددد   ددددوم وح أدددد  عددددن أدددددر ي

باسددددماف وك مددددّ لي ددددافظ اكددددن وحددددوآ  لددددى ال ددددا  ممددددن يعطدددديدم الددددذ و 

 دددذا القدددوم  ددد ااادددذح م ددد  م ديدددافظ ف أددرح الدددى كدددم ال دددا  .. وال ةددة 

َويةددددديف ". الدددددذين   وعدددددرفدمظ علدددددى و ددددددم مشدددددرو  هددددددا ة و ادددددا  

 دددورظ فلمددداذا  ذا ك دددا  دددادرين علدددى  دددر  الا: " ويةددداف بهدددي ة سددد ام 

المدددر  علدددى ديدددن اليلددد  " َومثلمدددا  الدددح العدددرو ".   دددر  ا شدددواّ   

ظ يعبدددر الَسدددماوَي يحيدددى َعدددنف و مَيدددة الهددددين فِدددي حيددداة اَّ سدددان بدددذكر "



مددددن حما ددددااي و  ددددي و ددددديح يومددددا " حادثددددة عاشدددددا  بددددم سدددد واح  دددداع ف 

شاهددداف بعدددل كابدددي مو َعدددة ب  ددددا  كهددددينظ وبعدددد اكاشدددافي ا   اددد  

 ددددي ورسددددلح  ليدددد  شاهددددين كددددي ييلبددددا لددددي فقددددط الهدددد حة الاددددي ا ا 

كابددددح فيدددددا باددددط يدددددي اَّ دددددا  واهدددد اف  يدددداى بالهدددددين  لاشددددياي ونف 

ولِحدددَن عددداراف بددداب ي بددداعارافي و ددد  كدددان يومددداف هدددديقيظ وليسدددح الحكمدددة 

 "وكَم  رينا بالمقارن يدادي   : اقوم 

 

 دمـي حـمـرة   مـن

 عـيـنـي   عـشـب   وخضرة  

 قـلـبـي وبـيـاض

 جـنـونـي وزرقـة  

 : وجـهـي شـحـوب   وُصـفـرة  

 .. لـألطـفـال قـزح   قـوس   سـأرسـم

 األسـود الـلـون مـن يـخـلـو قـزح قـوس  

ـوادُ  ُيـفـزعـهـم فـاألطـفـال  الـسـاسـة وجـوه   س 

 نـخـيـلـه   عـديـد   يـفـوقُ  ال وطـن   فـي

 ! فـقـرائـه عـديـد إآل

*** 

يمكدددن القدددوم  نآ ثمدددَة َمدددا يعددداا ا و دددام فِدددي ركدددوِن الدددبعل  لدددى  اعدددة 

البدريدددددة اَّع ميدددددة َوالاكلددددددف َوا سددددداعرالظ َوالآاِددددددي   ريدددددو فِددددددي 

اِدددي  دددد اطبدددع حيددداادم بطدددابعا   
ُمَسددداَ َمادا بددد  ران وهدددحابدا بالماديدددة الآ

َسدددددا َي   ذ وَنآ ِمدددددنف شددددد  ِدا ا ييدددددو هدددددور الحدددددو َوالعدالدددددة َوالي مدددددام   ف

اِددددي بوسددددِعدا المعاو ددددة فِددددي ب ددددا  رو ا 
َو يرَ ددددا ِمددددنف القدددديِم اَّ سددددا يآة الآ



واددداذة بحدددِو الحيددداةظ فلدددي  اافيددداف ونآ البسددداطَة ُاَعددددب سدددر ع  ددداح الدددود 

ددددَ دم دددددا اليسددددر الددددذح يددددربط َبيف َن ال ددددا     آ وا كيددددداف . َوالحددددو َمددددا َبدددديف

ي الحيددداةظ ورا دددي ملامددداف لبسددداطِة الَسدددماوَي يحيدددى الآاِدددي اطبدددع وسدددلوب  فِددد

بالا ويدد  بَِمددا لددد  ِمددنف ع  ددةا بَددددَذا الموةددو  باَّشددارِة  لدددى َمددا كابددد  ذاح 

: "      م  ددى عدددنف مشدددرو ا َّ امدددة ومسددديةا فِددي مدي دددِة الَسدددماوةظ َوالآدددِذي  هددد  

و ددد  وسدددد ف بدددابن هدددديقي الشددداعر السدددماوي اليميدددم وسدددامة الا يدددريظ 

ووام دددداى لددددّ مددددن الر ددددد والحبددددور وريددددو ون اكددددون علددددى مددددا اام ددددى 

واَّبددددا ظ و بدددد ل دددا مدددن ومسدددية شدددعرية فدددي ايددداراي القادمدددة للسدددماوة 

فدددي البيدددح الثقدددافي  -الكددددوم مثلدددي والشدددباو مثلدددّ  - قدددرو فيددددا يميعددداف 

: " َويةددددديف ويةددددداف  ددددداع ف ". وو ااحددددداد ا دبدددددا  وو فدددددي حديقدددددة عامدددددة 

م ومدددن  عدددرف مدددن و ادددر    اماددددا فدددي مقددددى فددداينظ و ددددعو لددددا العمدددا

حقددداف س سدددعى لمثدددم  دددذى ا مسدددية ... ال  حدددين وحادددى الهدددبية وال ايدددان 

ومدددا ال رابدددةظ ولدددم يقددددم المرحدددوم  دددايي . بعيدددداف عدددن الهدددا ح والقاعددداح

َولعددددَم ِمددددن الم اسددددِو ونف  شدددديَر ". كاشددددي مسددددرحية فددددي الددددّ المقدددددى   

الَسدددماوَي يحيدددى اعدددرف حدددديثاف َعلَدددى مقددددى فددداينظ واحديدددداف بعدددد  لدددى وَن 

َو ددي مقدددى , عودادد   لددى العددران فِددي وعقدداو ا ديددار ال أددام الدددكاااوري

ماواةددددعة اابعددددة لبلديددددة الَسددددماوةظ لكددددن وكثددددر يلسدددداعدا ِمددددن المثق ددددين 

َوا دبدددددا  َوالشددددديوعيينظ ويعدددددود ال ةدددددم فِدددددي ا سسددددددا  لدددددى المادددددرِ  

الآددددِذي يعددددم " رحمدددد  ر " دكاور  ددددايي كاشددددي المسددددرحي الراحددددم الدددد

َو دددد وهدددبحح المقددددى بعدددد . ِمدددنف باحاددددا ا ماميدددة وشدددب  بمسدددر ا هدددي ي

وفدددداة م سسدددددا ادددددار ِمددددنف  بددددم شددددقيق  فدددداينظ ثددددم َمددددا لبدددد  ونف يددددرح 

    دددددا   نآ وحددددد ا شدددداا  اسددددا ير ا ِمددددن البلديددددِة بسددددعرا وعلددددىظ 

ِمددددنف مااطبادددد  فدددداين كاشددددي  ا مددددر الآددددِذي و دددداأ السددددماوي كمددددا يأدددددر

ويدددن س مةدددي وماسدددي ا فدددي السدددماوة بعدددد   ددد ن مقدددداّ يدددا : " بدددالقوم 

َومثلمدددددا يددددداداد ". لقدددددد كا دددددح م اددددددا ا اليدددددومي اليميدددددم . وبدددددا عبدددددا   

دد  يدداداد فِددي  الَسددماوَي ولقدداف َوبديددة برعايادد  لشددريحة ا دبددا  الشددباوظ ف  آ

لرا دددددو ِمدددددن ال  دددددا ين   وسددددد ا حةدددددوراف واوَ يددددداف   ذ    يدددددود َعلَدددددى ا

ظ فقددددد   ددددى لَدددد  فدددد اد سددددالم  هدددداعد سياسددددية الشددددعرياوأيددددف  اايدددد  

وحببدددح مدددن " عديددددةظ َو  دددى لَددد  ال  دددان الددددكاور فاةدددم عدددواد  هددديدة 



َوفِدددي َ دددَذا السددديان .  بدددم وكثدددر ِمدددنف وربعدددين عامدددا" د يدددا الحسدددان حبيبدددة 

  وبحدددددُ  اآلن عددددددن مطدددددرو حاددددددى ي  دددددي لددددددي : " يقدددددوم الَسددددددماوَي 

ديظ ومددددا  ذا وراد احددددد م ون ي  ددددي لددددي  هدددديدةظ فشددددعري ماددددا   هدددداع

 ". لليميع وذلّ يسر يظ    و ي   وبح  عن حقون وو شي  وار 

 

 أريد أن أكون أكثر عطشاً من بادية السماوة

 موأكثر جوعاً من جهن  

 ألشربك بكاس القبالت

 وأقضمك بقبالتي

ة المددداعاةظ يددددرّ الَسدددماوَي الشدددعرية  نآ َمدددنف ياو دددم فِدددي وعمدددان ايربددد

وَنآ لَددد  فلسددد ة شدددعرَية ااهدددة اابلدددور حدددوم سدددمو  اياددد  ِمدددنف ولدددو  عدددالم 

ا دوظ َو دددو َمدددا عددداا اَّبددددا  فِدددي ايرباددد  الشدددعرية الواسدددعة المماددددة 

حاددددى ميموعادددد  الشددددعرَية " عي دددداّ د يددددا " ام يدددداف ِمددددنف ديوا دددد  البكددددر 

ظ م6002الهددددادرة فددددي م اهددددف عددددام " ايممددددي برمددددادي " الموسددددومة 

وا كيدددداف لددددذى الر يدددة وسددديم ُ َ دددا . َوالآاِدددي ُاَعددددب وحدددد  مياميعددد  الشدددعرَية

و دددددر  : " َمدددددا وعل ددددد  الَسدددددماوَي ذاح ومسدددددية ثقافيدددددةظ َوالآدددددِذي  هددددد  

ا رادددّ وومِلظفددد ذا  كا دددح  دددذى الا دددرة وهددديلة فسدددوف امدددا  المدددا  

وو ددددوم . واراددددويظ و ن كا ددددح  يددددر وهدددديلة  فسددددوف اددددذبن وو ا احددددر

هددداد اف مدددع   سدددّ وكدددن ذاعدددداف عدددن شدددرف الددد   وا دو للشددداعر كدددن 

ككددمظ وو ددا واسدد م مددا  ددو الددددف مددن كاابددة القهدديدةظ  ددم  ددو ون اكاددو 

  ظ الددددف مددن الشددعر  ددو ادمددة . الشددعر فقددط حاددى يقددام ع ددي شدداعر 

ال ددددا  والادمددددة ييددددو ون اكددددون  يددددر معامددددة   ن القهدددديدة المعامددددة 

لعشدددنظ والعشدددن واةدددنظ  دددي اعبيدددر عدددن داادددم معدددامظ والشدددعر عاعدددد ل

و  يددددراد لدددد  ون يكددددون واةددددحا يددددداف و  ون اكددددون القهدددديدة مسددددطحة 

فالقهدددديدة ع دددددي لدددددا , مثددددم حدددددوى حهددددانظ   اكددددون معامددددة كطلسددددم

وأي ددددة ولدددداكن كي مددددا اشددددا  ك سدددديكية وو  هددددا م اوحددددا وو  هددددا  ثريددددا  



المددددم ون اهدددم  -سدددمدا مدددا شدددعح  -وو شدددعر ا عيلدددة وو  هددديدة ر ميدددة 

ا وو اسدددا م فدددي  ةدددا ة مدددا  دددو معدددام فدددي حياا ددداظ و ن اسدددا م  لدددى  ددددفد

فدددي  هدددرة الحدددنظ والحدددن واةدددن  فييدددو ون اكدددون القهددديدة واةدددحة 

وحددوم هدددن َمدددا يبددو  بِددد  فِددي  اايدد  الشدددعريظ يساحةددر الَسدددماوَي ". 

م بيددداعاة  وبدددم فدددي 0797 دددو ف للرواعدددي ا ميركدددي الشددددير ال ددداعا عدددام 

الآددددِذي ُيَعددددَد واحددددداف ِمددددنف كبددددار "  0726 – 0272" ا دو وليددددام فددددوك ر 

  اادددف وبددددداف ون ارفددددع " ا دبدددا  فِددددي القدددرن العشددددرينظ َوالآدددِذي  هدددد   

هدددواّ مدددن ويدددم الحدددو والهددددن والحقيقدددة ومدددن ويدددم الاعددداطف ةدددد 

ظ "الألدددم والكدددذو والطمدددعظ فلدددو فعدددم كدددم ال دددا  ذلدددّ ظ فسددديا ير العدددالم 

ونآ سددددَرى كيدددددرىظ  حيدددد  يقسددددم الَسددددماوي يحيددددى بددددرو العدددداة واليدددد م

و هددى : " ووَن مددا ياَطدد  مدددادى  نف  ددو  آل مددا يقولدد   لبدد  م كددداف بددالقوم 

مددددا وام دددداى مددددن  رسددددي لا ددددور الشددددعرظ  ددددو رةددددى ا حبددددة الطيبددددين 

 ". والمسا مة في ا هيم ثقافة المحبة 

 

ـْيــتُ  ات   ُبــلـ   الـلــيــالـي بـُمــسـتــلــذ 

ــتـي فـكـنـتُ  بـالـي فـأنـا..  ضـح ـي   و 

* 

 أنـي فـلـيـت  ..  الـشــبـابُ  وأغـوانـي

 اكـتـهـال   الـى الـشـبـاب   مـن قـفـزتُ 

* 

ضـنـي ــرِّ  دروب   عـلـى خـطـاي   تـح 

 بـالـآللـي الـحـجـارة   ُتــقــايــضــنـي

* 

ـْوتُ   لـيـل   بـأنـس   الـصـبـاح   عـن ل ـه 



ـراب   وبـالــكـأس    الــزالل   عـن الــس 

مظ َوَعلَدددددى  دددددامي حةدددددور الَسدددددماوَي يحيدددددى 6002فِدددددي  دايدددددة عدددددام 

للثقافدددة " ال دددور " مدريدددان ال دددور الثدددامن لذبددددا  الآدددِذي و اماددد  م سسدددة 

ددددم   دورة الشدددداعر " واَّعدددد م فِددددي مدي ددددة مددددالمو السددددويدية وحمددددم اسف

ظ  أدددم لَددد  ايدددار الدددديمقراطيين العدددرا يين فِددددي "الكبيدددر يحيدددى السدددماوي 

بكوب دددداينظ و دددد اسددداثمر " بيدددح ال الدددة " ية ثقافيدددة فِدددي الدددد مارّ ومسددد

الكاادددو َوالهدددح ي العرا دددي الراعدددد رعدددد اليوسدددف المقددديم فِدددي الدددد مارّظ 

فرهدددددة ويدددددود " شدددددبكة اَّعددددد م فِدددددي الدددددد مارّ " َوالمشدددددرف علدددددى 

الَسدددماوَي يحيدددى   ددداّظ فددد يرح َمعددد  حدددواراف  شدددر بشدددبكة اَّعددد م فِدددي 

و ددد ويدددح ِمددن الم اسددو . ة المشددرنالددد مارّ وميلددة الددف بددا  ويريددد

الآاِدددي وَ  ونف و اطدددف ِمدددنف مقدماددد  مدددا وعددددى شددددادة لليوسدددف فِدددي الَسدددماوَيظ

لدددم يددددرو مدددن الطر ددداحظ ولَدددم ياادددَم عدددن ا رهددد ة والحددداراح "  هددددا 

ولدددم يادددرّ ب دددداد ومقا يددددا ووحبدددا ى فيددددا   .. وبسدددااين السدددماوة و ايلددددا

 هددداعدى شدددعراظ و سدددي  فدددي فددددو الدددوفي الدددذي طالمدددا سددديم وفدددا ى فدددي 

القسدددر  يدددر " َويةددديف اليوسدددف فِدددي مقدماددد  ويةددداف ". ع  ااددد  وا عدددا 

ا اايددددارظ وفِددددي ليددددة ال ددددرن ويددددد   سدددد  مةددددطرا لقبددددوم ال يدددددة مددددن 

كددددم .. اورن عددددابر يقيدددد  شددددر المددددوحظ فركددددو بعددددد ون حمددددَم الددددوطن 

الددوطن فددي  لددو بحيدددم  بةددة اليدددظ ليكددون لددد  ال ةددا  الددذي اسددبن فيددد  

ا ددد  الشددداعر العرا دددي الكبيدددر ...ال عبدددة فدددي  ربدددةا لدددم اعادددد عليدددداروحددد  

ا سدددااذ يحيدددى السدددماوي الدددذي  طدددع البحدددار ليلاقدددي وهدددد ا ى وشدددركا ى 

فدددي ال ربدددة وحدددو الددددوطنظ فدددي مدددالمو السددددويدية  ادمدددا مدددن اسدددداراليا  

ليالدددو بشدددي  مدددن القداسدددة بعدددل  هددداعد الحدددو واليمدددامظ وليهدددو يدددام 

َوفِددي السدديان ". مددوا ا مددم فددي العددران  ةددب  وسدداط  علددى الددذين حط

ذااددد  يشدددير الددددكاور ابدددرا يم الااعلدددي  لدددى شاهدددية الَسدددماوَي يحيدددى 

احيدددة ل بةددداح  لبدددّ الادددي لدددم ار دددا يومدددافظ   َ شدددعراف ومحبدددة " بدددالقوم 

ويمددددا ف سددددماوياظ يحيددددى ا  سددددان الادددد نظ ويحيددددى ا  سددددان المبددددادذ 

َوَعدددنف ". مدددن  لدددو ا دددح فيددد  والقددديم والمثدددم العليددداظ فاحيدددة وسددد ماف لدددّ 

ث ثدددة ور  دددة مدددن طحدددين " ا بددددارى ب حددددح  هددداعد الَسدددماوَي الموسدددومة 



لقدددددد و عشدددددا ي " ظ يااطبددددد  الددددددكاور يدددددودح هدددددالن بدددددالقوم "ال دددددبل 

واددددعيماف لمدددا ذكدددرى ". راعحدددة ور  ادددّ الشدددديةظ ولك ددددا لدددم اشدددبع ي وبدددداف 

الَسدددماوي  "ال ا دددد المسدددرحي  عمدددة السدددودا ي بدددالقوم اليوسدددفظ يهددد   

يحلددددن بل اددددد  ب ي حدددددة  ويددددة فدددددي عدددددالم الوا دددددع , ريددددم ثددددداعر م اةدددددم

فدددي عدددالم الشدددعر , وال ةدددام فدددي الددددفا  عدددن كدددم شدددي  يدددراى يسددداحن

يحلدددن فدددي ال محددددود و دددو العلددديم المكدددين فدددي ادوااددد  حيددد    , والل دددة

يقيددددى شدددي  اط  دددا سدددوح الددددواي  الادددي ا لمددد  ويا اعدددم معددددا لي دددا  

اح احمدددم فسدددحة مدددن ا سددداعاراح الشدددعرية فدددي ل دددا مدددا ي دددا  مدددن كلمددد

َوَعدددددن ".  هوهددددد  وو لوحااددددد  الشدددددعرية واسددددداقر اايدددددراف فدددددي  لوب دددددا 

مدددن يدددوم فقددددي " ا ديبدددة عبيدددر يم رفيدددع وبوياددد  َويمدددام روحددد  اقدددوم 

   دددي   ورح وحددددا يشدددبد ظ وفيددد ة ..وبدددي لدددم ويدددد   سدددا ا ا دددوم لددد  وبدددي 

ي   اديددّ بدد بي  لددي  وو ددا ا ددرو كلمااددّ وحسسددح بشددعور يددارف يدددفع 

لكبددددر سدددد ّظ بدددددم لددددرو  ا و لكدددددم المويددددودينظ وفدددددي حةددددرة وبدددددي 

واسدددااذي يحيدددى السدددماوي ااقيدددد حروفدددي ويساسدددلم القلدددم   ددد    ييدددد مدددا 

يسدددددطرى ومامدددددّظ ح أدددددّ ر ورعددددداّ وبدددددي واسدددددااذي ال اةدددددم يحيدددددى 

َوَمددددا وأ  ددددي مبال دددداف  نف  لددددُح وَنآ ُكددددَم الددددذي سدددديلا  ِمددددنف ". السددددماوي 

داحا لددددي  بوسددددِعدا ا هدددداف الَسددددماوَي يحيددددى الآددددِذي ااطددددو ذاح شدددددا

م  ددددى هددددديق  الحمدددديم ا ديددددو حمددددودي الك ددددا ي مبي دددداف محبادددد  لَدددد   دددددر 

 ذا ك دددح : "  عيابدد  بمقولدددِة هددددين كادددو الددى هدددديق  ذاح امدددان  ددداع ف 

سدددداعيي معددددة عددددامظ فدددد   ي وام ددددى ون وعدددديي معددددة عددددام ادددد ق  يومددددا 

 " دو ّ واحداف  كي   وةطر للعيي ب

 

ـاللُ  ولـيْ  الـبـهـي   األلـقُ  لـك    الـظ 

ـالة   ـاً ـمـع فـنـحـنُ   وابــتـهــالُ  ص 

* 

ـئـذنـة   إذانُ  ونـحـنُ   تــمـاهـى م 



اللُ "  وأحـداقـاً  قـلــبــاً  بهـا  " بــ 

* 

ـلـغـتُ  ـة   مـن ب   قــلـبـي أن   الـنـدام 

 جـبـالُ  مـنـدمـة   صـخــر   مـن بـه  

* 

ـْدنـا  مـحـاق   الـى فـصـرتُ  تـبـاع 

 الـهــاللُ  فـاكـتـمـل   إلـي   وعـدت  

*** 

سددددددام اَّلكارو ددددددي   لددددددى " ماسدددددد ير " رسددددددالة مقاةددددددبة بعثادددددددا بالِمرف

: "  الشددداعر العرا دددي الددددكاور وفةدددم فاةدددم المقددديم فِدددي وسددداراليا  هددددا 

سدددددديدي الكددددددريمظ و ددددددد طددددددام ا اأدددددداري لوهددددددوم شددددددداداكم الكريمددددددة 

باهددددو  ا سددددااذ يحيددددى الَسددددماوَيظ وملددددي ونف اشددددرف ي بمددددداد  لمددددّ 

  أ ددداف م دددَي و دددي  دددد ريواددد  "اعن احارامدددي َعدددن الَسدددماوَي   سدددا اف َمدددَع فددد

سددابقاف الا ةددم باسددييم شدددادا  فِددي الشدداعر الَسددماوَيظ فمددا كددان ِم دد     

الاعبيددددر َعددددنف دماثددددة القدددد  واحارامدددد  لقدسددددية القلددددم َوفةددددا  ا دو   ذ 

ا دددد ف بدددّ اسددددااذي " ايددداب ي بعدددد امسددددة عشدددر د يقدددة فقددددط بِمدددا  هددد  

ظ َمدددَع العدددرل "ديد اعادددذاري ال اةدددمظ سددد فعم بددد  رو و دددح واقبدددم شددد

ونآ الشدددددا  المكلدددددف سدددددابقاف بَددددددِذى المدمدددددةظ َوالآدددددِذي   ورح ةدددددرورة 

دددم ظ لَدددمف ييب دددي حادددى اللحأدددة َعلَدددى الدددر ِم ِمدددنف وعددددى بالبيدددة َمدددا  لدددذكر اسف

َوفِدددي و دددح ااسدددابن الكلمددداح واادددااحم العبددداراح . مطلدددوو اددد م ويدددام

فةددم فاةددم الآددِذي بعدد  لددَي لادد أم عقددد الشددكر َوا ما ددان  لددى الدددكاور و

اسددااذي الكددريم  ليددّ  ددذى " بعددد يددومين رسددالة ر يقددة كاددو فِددي مقدددمادا 

 دددذى شدددداداي عدددن الكبيدددر يحيدددى .. السدددطور كاباددددا بيدددرة  لدددم واحددددة 

َووسددديم االيددداف شددددادة فاةدددم فِدددي ". السدددماوي اقبدددم اقدددديري واحارامدددي 



بددددِ ظ للسددددماوة ِطدددرف " الَسدددماوَي يحيددددى الموسدددومة  كددددذا اكلدددم هددددوفاعيم 

 :  الآاِي  هدا فِي ما مبين االياف ظ وَ ....! "

 ي ةدددد  مددددن الثمددددارظ ويبقددددىظ كالددددّ الاددددي   اطالدددددا يدددددظ المشددددرعَبة ) 

 ...  حو الشم ظ المس رة فون  ه دا في وي  الرين والةو  

هدددوفاعيم يعدددرف ونآ الَويدددد مو ددددظ فمدددا ا ادددب   دددارا مدددن مو دددد  يدددرىظ 

يو دددُد وهدددابعُ  العشدددرة لُي يدددَر ألمدددة البيددددال هدددوفاعيم يهدددطلي  ددداراف ف

 .فون وورا   ال اهعة 

و كدددددذا كدددددانظ هدددددوفاعيُم السدددددماوةظ يكادددددُو علدددددى ا رل عدددددن القبدددددر 

كلَمدددا وكثدددَر مدددن الشدددعر ااد َمديدددُم ال مدددام . فيدددومل البدددرن فدددي السدددما 

ركامددداف فادددرح الدددودن يادددر  مدددن ا لددد ظ و هدددد مدددن اددد م هدددوفاعيم   

 ...ال مام 

سدددماوة  دددديم الحدددانظ عايقُدددُ ظ ااَمدددَر  لبددد  طدددوي ف فدددي  قيدددع هدددوفاعيم ال

 طلددح علددى روحدد  عهددور مددن ا لددم وامددرآ  يسدددىُ ... ا يددام الأالمددة 

فددددي وهددددقا  شاسددددعة مددددن الاعددددذيو وا  اددددراو والَ قددددد الممددددَل حا دددداف 

 ددددو يرفددددُم بدددد اارا مددددن و دددد ا ارَهددددعُ  الكلمدددداحظ   رفا َيددددة .. ويددددورا 

و الدددذي يشدددي بسدددومرّي  دددديم ا اسدددَم هددد واف لديددد   يدددر  دددذا القلدددو الطيددد

 ...ل ام السماوةظ و ا  و يعذن محَبةف وايراف وشعرا 

لاعدددرَف هدددوفاعيمظ لدددي  عليدددّ ون ايلددد  معددد ظ ولدددي  مدددن الةدددرورة 

 دددو بسددديطظ ... ون اسدددامع  ليددد ظ عليدددّ فقدددطظ حدددين ادددراى ون ا أدددر بقلبدددّ 

ددددٌر مثددددم اراا سددددةظ مثددددم دورة المطددددر فددددي الطبيعددددةظ امامدددداف  ُمَ سآ يددددم مقدآ

وواةدددن مثدددم حقدددم فدددي ربيدددع  و دددو كثيدددرظ كثيدددَر يددددافظ روحددد  وااديدددد 

امل  دددددا الحكايددددداظ عدددددن السدددددكارح والعَيدددددارين والحدددددالمين والمو دددددومين 

 ! والماةينظ وحاى اآلاين 

ظ ومدددا وهدددم (وور ) هدددوفاعيم  دددذاظ مدددن السدددماوةظ سدددومري  ةدددمآ عدددن 

َوظ ظ بدددم وهدددم  لي دددا(سدددومر ) ظ و  حَادددى ( وكدددد ) الدددى  ُاقدددَمظ وُعدددذ  ظ فاعف



م سدددومرّي يهدددم و هدددى ا رلظ بعيدددداف  وُطدددرَدظ وا ادددَرَوظ وهدددار ووآ

 ...عن سومرظ وسيكون ا اير 

فدددي شدددعرىظ و دددو يكادددو عدددن الحيددداة والمدددوح والقبدددر والهدددباباحظ طعدددُم 

الددددبلَن  و ايددددمظ يماددددر شددددوارعاف مددددن مددددا   فددددي شددددعرىظ و ددددو يدددددَون 

كدددنب عهدددوراف مدددن وسدددىف شددد يفظ اللوعدددة ومدددام يبدددروح الرحيدددمظ آللدددئظ ا

ياكددَور مثددم ُمةدد اح ويَ ددة اشددعر بددالبردظ وو مثلمددا كددان ياكددَور  ددو فددي 

  دف  لهدددددوفاعيم    مدددددن ... ليدددددالي سدددددي   البدددددارداح علدددددى   سددددد  

 !ح اياى 

واماددددع الددددى حددددَد الُسددددكر حددددين و ددددرو  هدددديدة هددددوفية ليحيددددى السددددماوي  

 ......!و هد هوفاعيم 

 .....(فمرحى لُ  وليظ بمعرفا  ورفقا  وشعرى 

 

ـنـحـتُ  لـو شـفـيـعـي ـواب   عـن ج   : الـص 

قُ  ال الــشــوق   جــنــونُ  ــز   الــشـــبـاب   ن 

* 

ـضـُتـك   ـح   وعــيـنـاً  قـلـبـاً  الـهـوى فـي م 

ـبـابـة   فـي ـ اً ـوحـرفـ  ُيـحـابـي ال ـ الــص 

* 

 هـــيــام   نـــــــمـ ســـريــر   ىـعــلـ أنـامُ 

ـهـاب   ىـــالـ الـضـريـر   شــوقُ  وبـيْ   الـش 

* 

ـمــر   مـن أنـجـْيــت ــنـي لــئــنْ   يـومـي ج 

ــالة   ألغــدو    الــثــواب   ــنــــــم كــالــص 



 

دددٌر ُمَسدددلآٌم بِدددِ  وَنآ م ددددوَم الدددوطن يدددرابط بدددذاكرة ا مددداكن الآاِدددي اسدددكن وَ  مف

َمددا يع ددي وَنآ الح دديَن  لددى ا مك ددة ُيَعدددب ح ي دداف  شدداا  ويدددان ا  سددانظ 

ارابطددددحف بدددددم ذاكددددرة الَسددددماوَي الآاِددددي واعبادددددا سدددد واح المح ددددة  ا مددددر 

الآدددِذي ولام دددي البحددد  َعمدددا مادددا  ِمدددنف الدددّ ا سدددما  ال معدددة فِدددي سدددما  

َ ددددا الشددداعر العرا دددي  ددداأم الهدددراي الآدددِذي يقدددوموَ  ا دوظ  الآاِدددي ِمدددنف َبيف

بدايددددة اعرفددددي علددددى الشدددداعر الكبيددددر ا سددددااذ " فِددددي شدددددادا  َمددددا  هدددد  

يحيدددددى السدددددماوي كا دددددح فدددددي وحدددددد مدريا ددددداح اليامعدددددة المسا هدددددرية 

الشددددعرية فددددي السددددبعي ياح المي ديددددةظ وكددددان  ددددد ُألددددم مددددن  بددددم لي ددددة 

الاحكددديم لوةدددع  هددديدا  و دددي مدددن شدددعر الا عيلدددة بدددالمركا الثدددا ي مدددع 

الحةددور واسددداحن المركددا ا ومظ لكدددَن العلددم و دددا  الدددح  عيدداو يميدددع 

اللي دددة اراددد ح  يدددر ذلدددّ لسدددببينظ وولدمدددا ون القهددديدة كا دددح ذا م حدددىف 

سياسدددي يسددداريظ وثا يدمدددا ون السدددماوي كدددان  دددد  دددَدم الدددى لي دددة فحددد  

ال هدددو   هددديدة  اليدددةظ لك ددد   دددرو  هددديدة وادددرح ماال دددة امامدددافظ    

اظ علدددى  ثر دددا اس ا و دددَم ون احَيدددا لي دددة الحكدددام كدددان واةدددحف اشددداط  ةدددبف

بددددالارو  مدددددن القاعدددددة ال اهدددددة بمحبدددددي الشدددددعرظ فاعارةدددددا  ووادددددذكر 

وبعدددد .   عليدددّ فلقدددد حهدددلح علدددى  عيددداو كدددَم الحاةدددرين:  دددولي لددد 

ذلدددددّ اابعدددددح  هوهددددد  الم شدددددورة فدددددي الميددددد ح واليراعددددددظ واسدددددير 

عيلدددة الدددامن  لددددى بدايدددة الثما ي يدددداح  لاقيددد  فدددي مدي ددددة البهدددرة  َبددددان 

اَّيرا يدددةظ ك دددح حي ددددا ةدددابطاف فدددي  حددددح الوحدددداحظ الحدددرو العرا يدددة 

و ددد وهددلح  لي ددا ويبددة مددن الي ددود ا حايدداطظ وكددان ا سددااذ يحيددى مددن 

ةددددم داظ وع ددددد الاددددد ين لسددددحو وهددددحاو الحددددرف والمددددداراح الاددددي 

اسدددا يد م ددددا الوحددددة و رسدددام البدددا ين  لدددى الاطدددوط ا ماميدددةظ لمحدددح 

دددا علدددى ذاكراددديظ ويدددد  ال ددداعم ي دددذاّ وويق دددح ون  دددذا الويددد   لدددي   ريبف

فقلدددح لددد  مدددا  دددو اااهاهدددّظ فقدددام و دددا مددددر  ادددري  كليدددة اآلداوظ 

وادددذكر و ددد  ارابدددّ  لدددي ف وك  ددد  ...ظ  دددام  عدددم ...فقلدددح لددد  ولسدددح الشددداعر 

حادددى  لدددى   دددا ابعا دددي الدددب ويظ فعي اددد  فدددي مكادددو : يقدددوم فدددي   سددد  

يدداداف فدددي  الوحدددةظ وكددان  ِعددَم مددا اااددرح   ذ كدددان دمدد  الُالُددنظ  ايددداظ

عملددددد  ومثدددددابراظ حيددددد  وةددددداف للمكادددددو   ددددداة  وعيدددددة فدددددي الا أددددديم 



و دددد كدددان لا دددة ألددد  وثقافاددد  ووا  ددد  العاليدددة واعاو ددد  ا ثدددر . واَّدارة

البددددال  فددددي الا دددداف م اسددددبي الوحدددددة حولدددد ظ فاقددددَرو وكثددددر  لددددى  لبدددديظ 

ددداف سدددامياف كدددان يعددداا  دددذا الاقدددارو و دددو محبدددة الشدددعر  و سددديما وَن رابطف

ةظ فكثيدددرا مدددا ك دددا  يلددد  سدددوية لم ا شدددة  هددديدة وو  طعدددة وو المشدددارك

يقدددوم ب بددددا  الم حأددداح علدددى  هددديدة كابادددداظ و دددد اسدددا دح كثيدددراف مدددن 

كدددان حسدددن السددديرة والسدددلوّ . ويدددودى فدددي ميدددام ا دو وااهدددة الشدددعر

و  اشددددوب  شدددداعبةظ  ددددذا مددددا ك ددددح وكابدددد  ع دددددما ُيطلددددو م ددددي اقييمدددد  

يددددٌم ملاددددام بالقددددا ون ثدددداعٌر علددددى للمرايددددع العليددددا و ددددو كددددان كددددذلّظ ر

الباطددددمظ وحمددددد ر و ددددي الاقيادددد  فددددي اياراادددد  للعددددران بعددددد ا حددددا م 

َوبدددددالعودة  لدددددى ويددددداِم ". المقيدددددح وكدددددان  عدددددم ا ب والهددددددين الهددددددون 

ظ ويددددح ِمدددن المددددِم ا طددد   َعلَدددى امادا ددد  الاددددري  فِدددي مدي دددة الَسدددماوة

ثا ويددددة َوهددددديق  حاليدددداف َمددددا اكا دددداى ذاكددددرة وحددددد طلبادددد  فِددددي المرحلددددة ال

الشدددداعر العرا ددددي  اسددددم والددددي  لكددددي يدددددلي بدددددلوى فِددددي  ددددذى المدمددددةظ 

فبدددادرح  لدددى ا اهدددام بِددد  لَِددددَذا ال دددرلظ فكدددان ودوداف َوراععدددا َوفرحددداف 

بمدددا ريدددوح م ددد    ذ بعددد  لدددَي بعدددد ويدددام  ليلدددة بشددددادا  فِدددي الَسدددماوَي 

بالسددددماوة يحيددددى السددددماوي الشدددداعر الددددذي مددددأل " يحيددددى الآاِددددي  هدددددا 

اكادددو .. اآلفدددانظ والشددداعر الدددذي م حاددد  السدددماوة اسدددم  فم حددددا فار دددا

 دددددذى الكلمددددداح لدددددي     دددددي مدددددن السدددددماوة ذااددددددا  ولدددددي   ن يحيدددددى 

السدددددماوي وسدددددااذ العربيدددددة الدددددذي االمدددددذح عليددددد  فدددددي مقابدددددم الدددددوعي 

والشدددعر  بدددم    دددي م حددداا امامددداف للسدددماوي يحيدددىظ ولسدددح   دددا  بدددرر 

 سدددا ا   فالسدددماوي الشددداعر الدددذي و يدددا عشدددراح ا حيدددااي لددد  شددداعراف و 

الميدددداميع الشددددعرية م ددددذ عي دددداّ د يددددا و ددددو فددددي مقابددددم الشددددعر والعمددددر 

ل ايدددة اط عي دددي ب دددارّ مدددرورا بددددذى ايمادددي فددداين الدددوطن و قدددوي علدددى 

يدددددذ   الدددددة وشدددددا دة  بدددددر مدددددن رادددددام الكلمددددداح وةددددد اان و  يسدددددر 

ان و يدددددر ن مدددددن مياميعددددد  الشدددددعريةظ كدددددان ملاامدددددا بقةدددددية اَّ سدددددد

والعدددددران ومحاربددددداف ع يدددددداف لل اشدددددية وم حددددداااف للكدددددادحين والمألدددددومين 

وم سدددا اف مدددع  دددواي  ملدميددد  مدددن الشدددعرا  الثدددوار ال قدددرا  م دددذ عدددروة 

ومدددددع كدددددم المحمدددددو ح ال كريدددددة والعقاعديدددددة فدددددي شدددددعر . بدددددن الدددددورد

السدددماوي وكدددم الهددددن والثبددداح المبددددعي الدددذي  دددو عليددد ظ لدددم ي حدددرف 



ريريدددة ال يدددة وو المباشدددرة الديي دددةظ بدددم   ددد  فدددي الشدددعر ع ددددى باايددداى الاق

طليعدددددة المييددددددين مدددددن شدددددعرا  العربيدددددة المعاهدددددرين  فدددددي المبدددددا ي 

لسدددح فدددي وارد .. والمعدددا ي مدددع ياالدددة مذ لدددة ويمدددام ي ادددذ با لبددداو

الحدددددي  عددددن شددددعر السددددماوي الكبيددددر فلسددددح مدددد   ف لددددذلّ و  املددددّ 

ادواح ال قددددددددد والحدددددددددي  عددددددددن الايربددددددددة و يددددددددري مددددددددن عشددددددددراح 

المااههددددين ا  ددددو ي وو  ددددوا المكابددددة العربيددددةظ بددددم ومكابدددداح العددددالم 

لقدددد كادددو السدددماوي . بالحددددي  عدددن شدددعريا  المذ لدددة وايرباددد  ال ريددددة

فدددي كدددم ا  دددرال الشدددعرية واسددداوفا ا محلقدددافظ كمدددا كدددان شدددعرى مدددن 

ال احيددددة الشدددددك  ية مسددددبوكاف بكدددددم ا  سدددددان الب اعيددددة المعروفدددددة للشدددددعر 

والا عيلددددة  - هدددديدة ال ثددددر -ر والشددددعر الحددددرالعربددددي كاددددو عمددددود الشددددع

ومدددددن الراعدددددع ون ايربدددددة يحيدددددى . وويددددداد فيددددددا يميعددددددا وَيمدددددا ايدددددادة

ولسدددماوي مدددا االدددح ماواهدددلةظ و سددد م ر ون  سددداماع بددددا واسددداماع بددددا 

محبددددة بسددددعة المحبدددة الاددددي يحملدددددا  لددددو السددددماوي ...ا ييدددام ال حقددددة 

م ددي ون وكاددو بةددعة  الكبيددر لدد  وللعايددا لطيددف عبددد سددالم الددذي طلددو

 ".شكراف كثيرا .. سطور عن السماوي يحيى وطام ر عمرى

   

 تــرابي خـريــف   ال مـائ ـك   بـربــيـع  

ــتْ  ـج  ــبـاب   ثــوب   األيـامُ  لـي   نـس   ش 

* 

عـتْ   فـاْبـتـلى السـمـاوة   في أمـسي ود 

 لــألحــبــاب   الــشــوق   ب ــداء   يــومـي

* 

 ربـابـتـي األغـنـيـات   بـأشــذى تـذكـو

 رضـاب   رحـيـقُ  فــمـي طـيـن   ويـبـل  

* 



 حـثالـة   غـيـرُ  الـقـنـديـل   في يـبـق   لـم

ْيــت   مـن ــهــاب   ووْمــض   أيــام   ز   ش 

** 

َعلَدددددى الدددددر ِم ِمدددددنف احمدددددة وشددددد ال  الآاِدددددي ودركددددددا ييددددددافظ ويددددددح ونآ 

اَّع مدددَي العرا دددي والهدددح ي الراعدددد وسدددعد كامدددم رعدددي  احريدددر شدددبكة 

اَّعددد م فدددي الدددد مارّ  دددد وبددددح حماسدددة و دددو يرحدددو بريددداعي كاابدددة 

شددددادا  فِدددي الَسدددماوَي يحيدددىظ ُمدددردداف فدددي وث دددا  حدددديثي معددد  بالددددااف ونآ 

م يكددن شاهدداف عاديددافظ فدددو ياماددع بكاريامددا مشدددودةظ ثددم َمددا الَسددماويآ لدد

ا  سدددان والشددداعر .. السدددماوي " لبددد  ونف بعددد  لدددَي بشددددادةا وسدددمدا بدددـ 

ُملف ِدددُح وَنآ كامدددم اعامدددد وسدددلوباف مسدددامداف ِمدددنف ابدددرة ف يدددة واسدددعة فِدددي ".  َوالف

الاهددددوير والمو اددددا  فِددددي اسددددييِم الددددّ الشدددددادةظ َوالآاِددددي بدددددو ا باوطعددددة 

ع ددددما ا كدددر ون اكادددو عدددن شددداعر وكاادددو مبدددد  ذي شددددرة "  دددام فِيددددا 

واسددعةظ ااطدددر فدددي بالدددّ بدايدددة فقددراح ماباي دددة مهدددورة مدددن  دددواِ  عددددة 

و مددددددددا اَّ سدددددددا ية والوط يدددددددة والويدا يدددددددة وا ياماعيدددددددة واَّبداعيدددددددة 

ويقي ددداف ونآ الميددداَم فدددي  دددذى الدراسدددة   ياسدددع لا ددداوم كدددم الدددّ . وال  يدددة

َّ ونف ا اددددذ يا بدددداف مددددن الددددّ الهددددور والكاابدددد ة ع ددددداظ حيدددد  ونآ بوسددددع

الهددددور   اييددددة حايددددة كددددم هددددورة لبحدددد  م هددددم وو بحددددو  موسددددعة 

ااعلدددن بشددداعرية الشددداعر السدددماويظ ا مدددر الآدددِذي ولام دددي الحددددي  عمدددا 

لمسددددا  مددددن   سددددا يا  ولددددو بشددددكم مددددوياظ يمدددد ف ونف ا اددددرو فددددي  ددددذى 

ذلددّ هددعو الم دددام  السددطور مددن حقيقادد  كشدداعر و  سددان مددع علمددي  نآ 

الاقيدددح الشددداعر يحيدددى السدددماوي مدددراين فدددي " ويةددديف كامدددم  ددداع ف ". 

السدددويد والددددا مارّظ وحةدددرح لددد  مدريا دددا شدددعرياظ وسدددمعح  هددداعدى 

مظ فددددديمن  6002و ددددو يلقيدددددا علددددى الم هددددة فددددي السددددويد ووااددددر عددددام 

علددددى المشدددددد بشدددداعريا  وعأدددديم اا  دددد  وطيبادددد ظ فالسددددماوي ياماددددع 

". فيددددعظ ا ار ددددح برفعددددة مسدددداوح عطاعدددد  فددددي الشددددعر بدماثددددة الددددن ر

السددددماوي حلددددن فددددي سددددما  " ويسددددامر كامددددم فِددددي شدددددادا  بَِمددددا  هدددد  

ا بدددددا  والاميدددددا م ددددذ هدددددباى وشدددددباب   اذ اسدددداطا  ان ييسدددددد مو باددددد  

بطريقددة ل اددح ا  ابدداى مددن حيدد  القدددرة فددي رسددم هددور شددعرية   سددا ية 



ة الاددددي حققددددح لدددد  شددددكلح ا  ط  ددددة الرهددددي  -ببراعددددة وفددددن  ددددادر  -

 كددذا ...  ياحدداح عأيمددة طددوام رحلادد  مددع الشددعر فددي الددوطن وال ربددة

 رو ددداى   سدددا اف وشددداعراف را يددداظ فقهددداعدى مليعدددة بالحدددو وماميددداة بالحدددان 

وفددددن وروحيددددة عأيمددددة ادددددعو الددددى الحددددو والحيدددداةظ واحددددارو ال سدددداد 

  سدددا ية السدددماوي اعبدددر عدددن  " ويادددام كامدددم حديثددد  بدددالقوم ". والألدددم 

ن وهدددل  ووهدددالا    ذ يعدددد  موذيددداف حةدددارياف و  سدددا ياف را يددداظ فددددو معدددد

  سدددان ماواةدددع يادددرّ اثدددراف فدددي  لدددو مدددن يلاقيددد ظ وفدددي كدددم مح دددم ايدددد 

لدد  مسدداحة كبيددرة مددن المعيبددين    دد  ي مدد   لددوو اليميددع بمددا يكاددو 

ويعدددال  مدددن  ةدددايا كثيدددرة فدددي  هددداعدى الادددي احمدددم العبدددر والمددددواعأ 

 ". ة الاي لن ادوم  حد والا كير في  ذى الحيا

 

ـي بـات   ــتــيـم   الـُمـغــن  ـر   الـصـوت   ي  ت   والـو 

ــر   مـن األوتـارُ  إذا الـغــنــاءُ  كــيــف ـج   ؟ ح 

* 

 وُيــؤن ــُســهُ  صــمــت   ُيــنـادُمـهُ  أضـحـى

ـكـنـزُ  كـان مـا ر   مـن األحـداق   فـي ي   ُصـو 

* 

ــب   ريــح   بــزورق ـه   تــلـهــو  لـــظـىً  ُتــش 

م   وقــد  بــالــمــطــر   الـحـقـل   عــهــدُ  تــقــاد 

* 

 ُمـقـلـي عـن الـشـمس   ُبـْعـد  " الـسماوة  " لـيـت  

نْ  قـلـبي ُبـعـد   ال  نظري عـن الـقـلـب   في وم 

*** 



شدددددادةٌ ار ددددى لمسدددداوح الدراسددددة الااريايددددةظ وعددددد ا الباحدددد  َوالم كددددر 

هددددالن الطدددداعي  مسدددداييباف فِيَدددددا لريدددداعي محاولددددة اَّسدددد مي الدددددكاور 

 ددبي الماةددي الآددِذي يمعدد  بالَسددماوَي يحيددىظ َوَمددا يحملدد  ِمددنف الددذكرياح 

ة يِهدددَرة  بحلو دددا َومَرَ ددداظ بعدددد ونف لمسدددح ِمدددن الَسدددماوَي ذاح ما بدددي  ُدددوآ

الهدددددا ة القديمددددة المعقددددودة بي دمددددا َعلَددددى الددددر ِم ِمددددن ابدددداين اويداادمددددا 

الآاِدددي فرةدددح َعليددد  اددد م اياراددد  الدددب د عدددام وَ  ال كريدددةظوا اما اادمدددا 

مظ ا ييددم موعددد عودادد   لددى عاعلادد  فِددي وسدداراليا الآاِددي كا ددح الددن 6002

فِدددي طلدددو عوداددد ظ باَّةدددافِة  لدددى  ل دددا  بعدددل  شددداطاا  الثقافيدددة   يدددم 

 .احقين اللقا  بهديق  الحميم الطاعي فِي م ال  بمحافأة واسط

" ذاح مددرة َعددنف الَسددماوَي يحيددى واهدد اف  يدداى بددالقوم  الطدداعي الآددِذي كاددو

هددددين العمدددر الراعدددع واميدددم ويدددام ال دددر  والشدددباو الدددذي و يدددا شدددمو  

فددددر  وشددددر ح فددددي د يا ددددا بددددالر م مددددن حالددددة اليدددد   وال ربددددة والعددددذاو 

ظ يشددير فِددي مقدمددِة "الاددي عاشدددا م ددذ مرحلددة وعيدد  ا ولددى و لددى اليددوم 

ايربدددددة الهددددددا ة مدددددع يحيدددددى " وسدددددومة دراسدددددا  المدددددذكورة ي  دددددافظ َوالم

َدددددَواِي  الآاِددددي ولقددددح "السددددماوي ذكريدددداح مددددن ولددددن الشددددباو  ظ  لددددى الف

مرحلددة الدراسددة فِددي  بأ لدددا َعلَددى حياادد ظ وكا ددح ا ر دد  وث ددا  ا اأامدد 

: " اليامعيدددةظ فةددد ف َعدددنف أدددروف اعرفددد  َعلَدددى الَسدددماوَي يحيدددى بدددالقوم 

 لددددى كليدددددة اآلداو فدددددي ا اقلددددح مدددددن  حدددددح مددددددار  مدي ددددة الكاأميدددددة 

اليامعدددة المسا هدددرية الدراسددداح المسددداعية فدددي بدايدددة العقدددد السدددابع مدددن 

القدددرن الماةددديظ كدددان ع  دددوان الشدددباو الم ةدددبط بم أومدددة القددديم الدي يدددة 

الادددي اشدددبع ا بددددا محرك دددا ا كبدددر مثدددم وي شددداو ي اقدددم مدددن مدي دددة دي يدددة 

لدددح معدددي و دددد ا اق. شدددب  م لقدددة  لدددى عدددالم رحدددو ما دددو  م ادددو  وما دددان

 ةددددباراي ا م يددددةظ  هددددبن احددددح ر ابددددة ا مددددن الهدددددامي وا احدددداد 

الدددوط ي البعثدددي لطلبدددة العدددران  لدددذا ك دددح حدددذراف فدددي اعدددام ايظ محددددود 

الع  دددددددة بددددددداآلارينظ ماي بددددددداف ا حاكددددددداّظ وبعيددددددددا عدددددددن الع  ددددددداح 

ا ياماعيدددة مددددع الطدددد و والطالبدددداحظ ولكددددن وحددددد الشددددباو كددددان يحمددددم 

ة والم مدددددن ا وربيدددددة وادددددذ با بيدددددو  لبدددددي  سدددددماح الطيبدددددة الي وبيددددد

وشدددد ي  ليددد ظ كدددان شددداباف  حي ددداف لدددون شدددعرى يميدددم  لدددى الهددد رةظ عيو ددد  



ملو دددددة ويراددددددي بذلدددددة لطي دددددة ويددددداكلم بدددددددو  شدددددديد ولطدددددف كبيدددددرظ 

فايدددداواح كددددم المحددددذوراح وكددددم الاطددددوط ا م يددددة الحمددددرا ظ  عقددددد 

مبي ددداف َويسارسدددم الطددداعي فِدددي حديثددد  ". معددد  هددددا ة مدددن  دددو  ادددا  

بعدددل ا ايدددا المح دددة الوط يدددة الآاِدددي باادددح ِمدددنف موايدددع ا مددد  القريدددو 

الآاِدددي الدددام البيدددح الثقدددافي الشددرو  باوثيدددن وحدددداثدا بُِكدددَم وما دددة  وَ البعيدددظ 

 يدددِم ونف اطلدددع ا ييدددام اليديددددة َعلَدددى َمدددا يكا ددداى امدددن العدددذاباح ِمدددنف 

 ما دددة ب قبدددة مدددوما ماااحمدددة الهدددورظ حيددد  يشدددير الطددداعي  لدددى الدددّ الح

كا دددددددح ممدددددددراح : " الراهدددددددد لدددددددبعل ادددددددداعياح و اععددددددددا بدددددددالقوم

المسا هدددددرية ومسدددددا اادا الحميمدددددة والمليعدددددة بالار دددددو ايمع دددددا سدددددوية 

ل ا دددداوم الحدددددي  عددددن  مددددوم الشددددباو و مددددوم ا مددددةظ وكا ددددح عيددددون 

البعثيددددين وريددددام ومدددد دم ارهددددد ا ك  دددددا عيددددون ذعدددداو ياععددددةظ واحاددددار 

ة و لقدددادم وو ةدددح مةدددايعدمظ  ذ كيدددف فدددي ومر دددا حيدددرة   اطدددانظ حيدددر

يلاقددي حامددم ال كددر الدددي ي الددذي مددن الم ددرول بدد  ون يكددون عدددواف لكددم 

مددا   يمدددح  لدددى عقيداددد  الدي يدددة بهدددلة بحامدددم ال كدددر الماركسددديظ والدددذي 

ياديدددو عدددادة مدددن ال كدددر الددددي ي بعدددد الموا دددف الادددي ااادددذادا الم سسدددة 

يمددددع بددددين  سدددد مي الدي يددددة ةددددد الشدددديوعيةظ فدددد ي هدددددا ة الددددّ الاددددي ا

مطلدددددوو لألمددددددن ومرا ددددددو مددددددن  بدددددم ا يددددددداة ا م يددددددة والط بيددددددةظ 

! ". وشددددديوعي مشدددددا  ومرا دددددو ويةددددداف مدددددن  بدددددم ا يدددددداة ذااددددددا  َ

َوي اقدددم الطددداعي فِدددي مددداِن شددددادا   لدددى ابيدددان السدددر ال ددداأم لهددددا ادما 

المبددددرةظ َوالآاِدددي وكددداد ويدددام بددد نآ هددد اادا ار دددى الدددى مسددداوح طددددارة 

م عمدددددة بدددددالمرو ة َوالمدددددودة َو قدددددا  السدددددريرةظ حيددددد  ي كدددددد القلدددددوو ال

 ن ودو وااددددداان وعق  يدددددة واميدددددا يحيدددددى عدددددن بدددددا ي " الطددددداعي  ددددداع ف 

الطددد و لدددم اكدددن وحدددد ا العوامدددم الادددي مدددددح لدددي طريدددن ا لاقدددا  بددد ظ 

فالدددّ المواهددد اح الراععدددة كا دددح اا دددي ورا  دددا سدددرا لدددم يكدددن يحيدددى 

  بددد  ومددداميظ السدددر ون يحيدددى ير دددو البدددو  بددد ظ ولك ددد  اطمددد ن  لدددي وبدددا

كددان يقددوم الشددعرظ ولددد  ديددوان مطبددو ظ ولددذا فايددد  ي فددي اليددوم الاددداليظ 

الددددذي كددددان مددددن ادددد م  -عي دددداّ د يددددا  -بدددد ن و دددددا ي ديوا دددد  الراعددددع 

و  دددا ويددد الحدددي  عدددن الشددعر حيددداا .  هدداعدى يا ددام بالسدددماوة وو لدددا



 احدددد   ةدددمن حواراا دددا اليوميدددةظ وربمدددا كدددان  دددو الشدددي  الوحيدددد الدددذي

 ".ع   بهوح مسمو  ل و م الر با  ب   ا    دام ب ير الشعر 

 ؟ مـنـي شـطـآنـك   أيـن

 

وض   طـريـد   عـصـفـوراً  الـلـيـلـة    جـئـُتـك    الـر 

 

 الـمـواويـل   مـهـدور  

 

ـك   افـتـحـي  ...  الـمـراثـي كـهـف   مـن لـلـقـادم عـش 

 

ـر    دهـر    م 

 

ـيـك   ـنِّ  الـوحـشـيِّ  الـعـطـش   حـبـيـس   وُمـغ 

 

 يـرويـه   الـيـنـبـوعُ  ال

 

 وُمـدامْ  نـمـيـر   كـأسُ  وال

* 

الموةدددددو  احدددددح  -لعدددددمآ المدددددذ َم فِدددددي ومدددددِر هددددددا ادما وَنآ الَسدددددماوَي 

ولامادددد  الأددددروف الاحددددوم دااددددم فةددددا  اليامعددددة     -المرا بددددة السددددرية 

َوَعددددنف َ ددددِذى الحقيقددددة وكددددد ا لددددَي . المسا هددددرية  لددددى َر ِددددـيو لِهاِحددددـبِ 

مسدددا اح المسا هدددرية كا دددح ا ادددذ ا : " الَسدددماوي ويةددداف يقدددوم الطددداعي 



 لددى مكددان يكدداد يكددون اافيددا عددن وعددين الر بددا ظ اااذادد  مهددلىظ  وحيا دداف 

و دي فيددد  فدددرل الم دددروظ وكدددان يحيدددى السدددماوي ي ادددذ دور الحدددار  

بعيددددداف ع ددددي ير ددددو احركدددداادم فدددد ذا شددددعر بددددالاطر ا حدددد ن لُيسددددمع ي 

والأددددا ر . ويحددددذر ي  فدددد  طع هدددد اي وواددددر  دون ون ول ددددح ا ابددددا دم

ا بددد لن روحدددي  دددامر فلقدددد افاقداددد  ون  دددذا ال دددو  مدددن العبدددادة كدددان يمادددا

بعدددد م ار دددة يحيدددىظ ولدددم وشدددعر بددد     وث دددا  ودا  هددد اي ع دددد السدددواار 

ا ماميدددة فدددي ويدددام القادسدددية الملعو دددةظ ولكدددن مهددددر الادددوف  دددذى المدددرة 

كدددددان الق دددددا  و ذي دددددة المددددددفع الادددددي ااطددددداير شدددددأايا ا مدددددن حدددددولي 

المشددداركة بي  دددا المدددم ون اللقدددا  اليددومي كدددان السددمة . فاشددعر ي بدددالاوف

 لددددى ون ااري ددددا مددددن اليامعددددةظ دون ون ي اددددذ وحددددد ا ع ددددوان هدددداحب ظ 

ربمدددا لحدددذر ا وو لشدددعور ا ون ذلدددّ  دددد يشدددكم اطدددراف علي دددا فدددي و دددح مدددا 

بعددددد ون و ديددددح الادمددددة العسددددكرية : " وياددددابع الطدددداعي حديثدددد   دددداع ف ". 

اَّلااميددددة علددددى مدددددح عددددام كامددددمظ اكددددررح دعددددواح ا مددددن الهدددددامي 

لددديظ حيددد  كدددان يددد اي ي عدددادة شاهدددان ليطلبدددا م دددي مدددرافقادم  المويددددة

 لددى مديريددة ا مددن العامددة لمدددة امدد  د دداعن فقددطظ لذيابددة علددى بعددل 

ا سا سدددداراحظ لاماددددد  ددددذى الددددد اعن الامدددد   لددددى ويددددام وشدددددورظ و ددددد 

دفع ددددي  ددددذا ا مددددر  لددددى اقلددددي  ع  ددددااي بدددداآلارين  لددددى مسدددداوح   

وامكددددن مددددن لقددددا  يحيددددى وو  يشددددكم اطددددراف علددددي وو علدددديدمظ ولددددذا لددددم

ايارادد ظ بددم لددم وفكددر يدددياف بدددذلّ حاددى حي مددا كا ددح ال كددرة اطددرو علدددى 

بدداليظ  أددراف للمادداطر الادددي كا ددح احدديط بددديظ و سدديما ون الر ابددة علددديآ 

كا ددح شددب  داعميددةظ ا قطددع لعدددة ويددام وو  سددابيعظ لاعددود مددن يديدددظ لكددن 

د الدايمدددة ا ييدددر محدددم سدددك اي عددددة مدددراحظ وةدددعف سدددلطة البعددد  بعددد

والحهدددددارظ ووايدددددرا عددددددم ااويدددددد م بالمعلومددددداح الادددددي ااددددددمدم فدددددي 

اسدددامارة اليدددرد الادددي كدددا وا يواعو دددا علي دددا وي مرو دددا بمدددم  حقولدددداظ 

 ".مك  ي من الاحرر من ر ابادم 

ددددُدو ونآ شددددوَن الطدددداعي الشددددديد للقددددا  هددددديق  الَسددددماوَيظ وملددددى َعليدددد   َيبف

م اليميلددة الآاِددي  ةدديا ا فِددي رحدداِو المياافددة بحياادد    كرامدداف لالددّ ا يددا

م 0772فدددي عدددام : " اليامعدددةظ حيددد  يبدددين الطددداعي الدددّ الحادثدددة بدددالقوم 



احددديح مادداوفيظ وسددافرح  لدددى السددماوة بعددد م اهدددف الليددم علددى ومدددم 

ون وهدددلدا فيدددرافظ حيددد  اكدددون عيدددون ا مدددن  يدددر  شدددطة فدددي مثدددم  دددذى 

 دددة هددد يرةظ ور دددم ون المدي. السددداعاح   بحددد  عدددن يحيدددى بدددين و لددددا

وو لدددا يعددرف بعةدددم بعةدداظ    و ددي لددم وعثددر علددى مددن يدددل ي عليدد ظ 

بدددم  ن يميدددع الدددذين سددد لادم ع ددد ظ و كدددروا معدددرفادم بددد ظ كدددان بعةددددم 

ي أددر  لددَي بعددين الشدد قةظ لدريددة و ددي ك ددح واو ددع و دد  يريددد احددذيري مددن 

ولمدددا وشددداد . شدددي    وعدددرف ك دددد ظ وبعةددددم ي أدددر  لدددي بعدددين ال ةدددو

ب ددددي   : حيظ ابع ددددي وحددددد الريددددام الطيبددددينظ و ددددام لدددديسدددد الي و لحددددا

ابحدد  عددن يحيددىظ فقددد   ددذ فيدد  حكددم اَّعدددامظ لقددد وعدددموىظ مدداح يحيددىظ 

فعددددد  لددددى بياددددّظ فسددددارعح حي دددددا بددددالعودة  لددددى ب دددددادظ وعلددددى طددددوم 

الطريددددن ال اهددددم بي دددددا وبددددين السددددماوةظ كا ددددح هددددورة يحيددددى اراسددددم 

  ولدددددذا ك دددددح وبكدددددي وا  ددددد  و يمددددد .. طيباددددد  .. ةدددددحكا  .. ومدددددامي 

َوامددددر ا يددددام َوالطدددداعي ". بهددددمح ولكددددن بحددددان عميددددن يحددددرن ال دددد اد 

الآددِذي يدمددد  فِددي  لبددد  حا دداف هددداماا حاددى يكددداد يحطمدد ظ اايددددى ذكريااددد  

َعدددنف الَسدددماوَي ولمدددافظ ول قدددرو مدددا كدددان يشدددعر بِددد  الطددداعي يومدددذاّظ َوالآدددِذي 

السدددماوي وم دددذ ذلدددّ الاددداريمظ وهدددبن يحيدددى عبدددا  : " يهددد   بدددالقوم 

ميدددرد ذكدددرح وليمدددة ا دددام فدددي اددداطريظ مدددع ذكريددداح  ادددواي وو ربددداعي 

و اددوة اوياددي الددذين وعدددمدم ال أددام الميددرمظ ولكددن ذكددرح يحيددى مددن 

وبدددالر م . دو دددم كددان يسدددا ا ا ذكددر اسدددم السددماوة وو اسددم يحيدددى ومددامي

مددن مددرور وكثددر مددن اث ددي عشددر عامددا علددى الددّ الوا عددة    ون ر ياددي 

فة  هددديدة لشددداعر وسدددم  يحيدددى السدددماوي فدددي وحدددد عدددن طريدددن المهددداد

مرفقددددة بهددددورة   اشددددب  واددددي  6002الموا ددددع بشددددبكة اَّ ار يددددح عددددام 

الدددذي وعرفددد ظ وو بقايدددا هدددورا  فدددي ايدددالي و سددديما وون عيدددو ي كدددان 

 دددد وهدددابدا الةدددرر الكبيدددر علدددى يدددد ا أددديم القاعددددة اَّر دددابي بعدددد ون 

ا لدددددا وسددددوو  اط ددددو ي وحبسددددو ي لمدددددة ث ثددددة عشددددر يومددددا سددددامو ي

و ددوا  العددذاوظ ممددا وفقددد ي  حدددح عي ددي وولحددن ةددررا كبيددرا بالثا يددةظ 

الددددّ الم بسدددداح لددددم اسددددع  ي بالاددددد ين فددددي م مددددن الهددددورة المرفقددددة 

بالقهدددديدةظ ر ددددم و ددددي ك ددددح واوسددددم م مددددن يحيددددى فددددي الهددددورة الاددددي 

و دددد ولحدددح علدددي الدددذكرح الادددي ويقأاددددا ر يدددة . ومدددامي وبشدددكم  ريدددو



فقمددددح بمراسددددلة المو ددددع  سدددد لدم  ن كددددان اسددددم  ددددذا  الهددددورة وا سددددمظ

الشددداعر يحيدددى عبدددا  السدددماوي فلدددم يييبدددو يظ ثدددم ورسدددلح لددددم رسدددالة 

حي دددددا لددددم وكددددن وعددددرف . ثا يددددة وثالثددددةظ ولكدددد دم لددددم يعيرو ددددي ا امامددددا

الكثيدددر عدددن اَّ ار يدددحظ ولدددذا لدددم وبحددد  فدددي موا دددع وادددرحظ لكدددن بعدددد 

ثدددرح علدددى  هددديدة مدددرور عدددام ك دددح واهددد ن مو دددع هدددحي ة المثقدددف فع

لدددد    الشدددداعر مددددع هددددورة يديدددددةظ   ااالددددف كثيددددرا عددددن سددددابقاداظ 

فبدددددادرح بمراسدددددلة المو دددددعظ مسا سدددددرا مددددد دم عدددددن الشددددداعر هددددداحو 

الهددددورةظ لارد ددددي مدددد دم فددددي اليددددوم الاددددالي رسددددالة يابرو ددددي فيدددددا ون 

 ذاف  دددو وادددي . يحيدددى اسدددالم رسدددالاي وفدددر  بددددا وسيرسدددم لدددي اليدددواو

و  دددددا   !. ا و  اام شددددداعراف يدددددا للعيدددددويحيدددددى السدددددماوي   اام حيددددد

يسددددع ي ون وهددددف لكددددم  ددددو  المشدددداعر الاددددي ا اددددابا ي حي ددددداظ كا ددددح 

عيدددو ي ادددذرف الددددمو  بشددددة ويسدددمي يدددراعي بع دددف حادددى اددداف علدددي 

وم دددذ ذلدددّ الاددداريم . وو ديظ وك دددح وةدددحّ ووبكدددي فدددي الو دددح   سددد 

وع  اددددي بيحيددددى ااد ددددر وا مددددو حيدددد  عددددادح الحيدددداة ليددددذور محبا ددددا 

قديمددددة ووور ددددح و هددددا داظ وكددددان يعددددد ي بايددددارة    و دددد    يحهددددم ال

علدددى فرهدددة لاسدددامر ع  ا دددا عبدددر الرسددداعم والمدددداا ح عشدددر سددد ين 

احققدددح  6002وادددرح دون ون يدددرح وحدددد ا اآلادددرظ لكدددن فدددي بدايدددة عدددام 

ا م يددددة الكبددددرح يددددوم رويددددح يحيددددى يقددددف ومددددامي والدددددمو  اا ددددافر مددددن 

 ". راي  لى السماوة عيو  ا ظ وك  دا اذكر ي بدمو  س

* 

ـحـكـة    ُمـطـفـأ  الـضِّ

 طـفـالً 

 الـف ـطـامْ  قـبـل   مـن شـاخ  

 عـنـي أبـحـثُ  ضـائ ـعـاً 

ـل ـف   ومـا أنـقـاضـي بـيـن  أمـسـي خ 

 ُركـامْ  مـن



 ؟ مـنـي شـطـآنـك أيـن

قـي ور  ـمـتـاً  فـاض وكـأسـي الـريـحُ  تـمـلـؤهُ  د   ص 

بـابـاتُ   ُحـطـامْ  والـر 

* 

الآاِددي حرهددح َعلَددى عدددم ا اطددا  ويدداا  ِم دددا   -ياددام الطدداعي شدددادا   

بِالحددددي  َعدددنف بعدددل مددد ثر  -  ميدددِة مةدددمو دا ِمدددن ال احيدددة الااريايدددة 

مددددن يريددددد : " السددددَماوي الآاِددددي اادحمددددح فِددددي ذاكرادددد  الماعبددددة بددددالقوم 

الاحدددد  عدددن يحيدددى الشددداعر واَّ سدددان والم اةدددم   يحادددا   لدددى يددددد 

 دددي ون اقدددرو وي  هددديدة مدددن  هددداعدى لاعدددرف مقددددار وط ياددد  كبيدددر  ذ يك

وحبددد  للعدددران والعدددرا يينظ واشدددعر بالدددّ الر بدددة اليامحدددة الادددي ادفعددد  

لقددددد  يددددن السددددماوي فددددي اهددددوير معا دددداة ال ربددددة . للعددددودة  لددددى الددددوطن

ببكاعيددددداح وويددددددا ياح  لمدددددا ايدددددد لددددددا شدددددبيدا بالمسددددداوح والمةدددددمون 

ومددددا بددددا ي  هدددداعدى فايددددد  والهدددد عةظ رسددددمح حقيقددددة شددددعورى ال يددددالظ

فيددددا   ددد   كددددة الدددن  ذلدددّ الشددداو الي دددوبي المددد دو الايدددوم الطيدددو 

ابددن ييددم السددبعي ياح الددذي كددان يحسددو للكلمددة حسددابدا وللم ددردة مدددا ا 

السددددماوي ... ومسدددداحادا و  يلقددددي الكدددد م ياافددددا و  يقددددوم    مددددا ي  ددددع

مسددد ولين بعطاعددد  الثدددر ال ايدددر ثدددروة وط يدددة ثمي دددة يددددا لدددم الدددن مدددن ال

العدددرا يين مددددن يعا دددي بدددددا ويسددددا يد مدددن ابراادددددا كمددددا  دددو ديددددد  ا فددددي 

الاعامدددم مدددع كدددم ثرواا دددا ا ادددرح فدددي الو دددح الدددذي لدددم يبادددم اآلادددرون  

فددددي اعدددداملدم مددددع  بدددددا  يحيددددىظ سددددوا  فددددي ا دددداوم شددددعرى بالدراسددددة 

ودواوي دددد  بال قدددددظ واريمددددة مددددا يقولدددد   لددددى الل دددداح ا اددددرحظ وو فددددي 

لحقدددم المعرفدددي للحهدددوم علدددى الددددرياح العلميدددة ا ددداوم ايرباددد  فدددي ا

فددددي دراسددددة المايسدددداير والدددددكاوراى  لددددذا وعاقددددد و دددد  ين لدددددذى ال الددددة 

ال ريبدددة ون اعدددود لبسددداا دا ولددددذا اليسدددد الماعدددو والشدددعور المر دددف ون 

يسددددارين علددددى ربددددى العددددرانظ وين للحكومددددة وواارة الثقافددددة العرا يددددة 

ةدددع  فدددي المكدددان الم اسدددو ون احاةدددن  دددذا الريدددم الشدددا ن الباسدددن وا

لدددد  لكددددي ي دددديل محبددددة للعددددرا يين ايلددددي عدددد دم بعددددل  مددددوم يددددومدم 



عمددددددراف مديدددددداف لهدددددداحو الكلمدددددة الهدددددداد ة يحيدددددى عبددددددا  ...القاسدددددي 

السدددماوي ولكدددم مدددن يالددد  للعدددران ويريدددد االيدددد رمدددواى وحيدددا  بعدددد 

ون اعود دددا علدددى اددد بي دم وموااددداظ وليبقدددى السدددماوي طددداعرا  ريددددا يشددددو 

 ".  عران والعرا يين وكم الطيبين في الكون للطيبة ولل

دددَة سددد ام ييدددوم فِدددي اددداطر بعدددل وعمددددة البيدددح الثقدددافي وو الم امدددين  ثمآ

لَددد  حدددوم ع  دددة الَسدددماوَي يحيدددى بشددداعر العدددرو ا كبدددر محمدددد مدددددي 

طيدددددددددو ر ثدددددددددراىظ بوهددددددددد ِ  وحدددددددددد "  0772 - 0277" اليدددددددددوا ري 

  وبددا الشدديما  فِددي وكثددر ا مذادد ظ َمددَع العددرل وَنآ ذلددّ السدد ام اعددرل لفدد

َوذاَح مســــــــدددـا  ربيعدددي اسددداثمرح مداا اددد   سددد ل  ذاَح . ِمدددنف م اسدددبة

وعيدددد اآلن َمدددا  لاددد  سدددابقافظ  ذا ك دددح وعابدددر : " السددد امظ ف يددداب ي بدددالقوم 

الما بددددي العأدددديم يددددَدي الشددددعريظ فدددد ن اليددددوا ري العأدددديم  ددددو وبددددي 

يم  ددددذاظ وون وكددددون و ددددد حددددال  ي الحددددأ ون ولاقددددي وبددددي العأدددد. الشددددعري

عكددااى فددي وكثددر مددن لقددا ظ وو سددم و  ددي لددم وعددي فرحددا ارافيدداف ك رحددي 

حدددين وةدددا  بيادددي فدددي مدي دددة يددددة وبهدددحبا   يلددد  ا ب الددددكاور ك دددا  

وكريمادددد  الدددددكاورة ايددددام واويدددددا ال  ددددان وا ديددددو الم اةددددم هددددبا  

  بال سدددبة لدددي وحدددديظ   مدددا  -الم دددد ويظ حيددد   كا دددح ويامددداف و  وبددددى 

وو ددددا فاددددور  -فدددد اام دف  يددددى الاددددي  بلادددددا  -وبال سدددبة لعدددداعلاي كلدددددا 

و الدددح  ادمددداف  ددددماف كبيدددرا     دددي لدددم وحدددا أ ب حددددح . فدددي دمدددي -بدددذلّ 

طا يددددداح روسددددد  العأددددديم َوالآاِدددددي  سدددددلادا اوياددددديظ فقدددددد كدددددان ال اعدددددو 

ويسدددداذكر ". الحاةدددر وبدددداف يحمددددم معددد  فددددي سددد راا  وكثدددر مددددن طا يدددة 

بحدددددان عميدددددن دمعدددددة العمددددد ن اليدددددوا ري و مدددددا الَسدددددماوَي يحيدددددى 

  وشددددعر بلددددذة " يا دددداو ن طعددددام ال دددددا  فددددي بيادددد  بدمشددددنظ حددددين  ددددام 

َوَعددددن ". الطعددددام والشددددعو العرا ددددي ياةددددور يوعددددا بسددددبو الحهددددار 

يك دددي ون " كي يددة القدددى الدددرو  ِمدددن اليددوا ريظ يقدددوم الَسددماوَي يحيدددى 

حدددين و دددرو شدددعري    دددي ك دددح ويثدددو علدددى ركبادددي : و دددوم لَِمدددنف يسدددـ م 

ومامددد ظ وكدددان  طدددرا ى ُيثِمل دددي فيهدددم بدددي فدددر  ا  اشدددا  حددددود البكدددا  

ُم ِيددد اَّشددارة ُ َ ددا  لدددى وَنآ َثَمددَة معلومددة مدمددةظ  ددد اكدددون ".  َولََعددمآ ِمددن الف

 اعبددددة َعددددنف الددددبعلظ َو ددددي وَنآ الَسددددماوَي يحيددددى  ددددو َمددددنف وطلددددن َعلَددددى 



 ددد حددد  ذلددّ وث ددا   لقددا  ظ و" دددر العددران الثالدد  " اليددوا ري مسددَمى 

" الَسدددماوَي كلماددد  فِدددي الح دددم الاكريمدددي الآدددِذي و امددد  لليدددوا ري م اددددح 

 ددددددـ 2/00/0901" فِددددددي مدي ددددددة يدددددددة السددددددعودية بادددددداريم " اَّث ي يددددددة 

" ا ربعدددددا  " ظ َمدددددَع العدددددرل وَنآ ميلدددددَة "م 0771 يسدددددان  2الموافدددددن 

فقدددراح عددددة  شدددرح الدددّ الكلمدددة َعلَدددى هددد حااداظ باَّةدددافِة  لدددى  شدددِر 

َ دددددا هددددحي ة الشددددرن ا وسددددط ددددٌر . ِم دددددا فِددددي هددددحف عديدددددة ِمددددنف َبيف َووَمف

دددة وَنآ اليدددوا ري  دددد ُسدددَر بددددذا اللقدددو فقدددام لهددددرى ال  دددان  يآ َشدددِديُد ا ََ م 

  دددد  : " ا ديدددو هددددبا  الم دددد وي وبحةددددور كريماددد  الدددددكاورة ايدددام 

 ".وعَا ا لقاو  لى   سي 

* 

 أزهـاري يـلـثـمُ  الـنـدى ال

ـبـاحـاتـي فـراشــات   ُيـغـوي وال  ص 

 وُخـزام أقـاح  

ـل   عـن  عـازفـاً   الـلـثـم   عـس 

ـاح  
 الـكـالمْ  وُتـف 

 هـاربـا

ـمـت   زحـمـة   مـن  الـمـوج   ثـرثـرة   الـى الـص 

 الـظـالمْ  وفـانـوس  

 ؟ مـنـي شـطـآنـك   أيـن

ــرابُ  كـان صـادقـاً   الـواحـات   فـي الـنـخـل   س 

 والـغـمـامْ  نـهـري والـكـاذبُ 

ـئـي  ... عـيـنـيـك   يـاقـوت   خـبِّ

  الـنـور   احـذري



 الـحـسـامْ  فـأصـحـابُ 

 األراجـيـح   بـتـحـريـم الـفـتـوى أصـدروا

 الـعـشــق   أغـانـي وتـكـفـيـر  

 أمـيـراً  مـنـبـوذ   كـل   أضـحـى

 إمـامْ  األمـس   آث ـم   وســقـيـط  

 الـكـهـف   ـلـيفـادخ

ي  الـبـاب   بـالـصـخـور   وسـدِّ

 الـلـثـامْ  أصـحـابُ  الـشـارع   يـعـبـر   حـتـى

ـو  " الـخـضـراء   بـنـي"  وفـضـائـي 

 " الـسـالمْ  وادي"  فـي

ـالل   الـُعـهـرُ  بـه   عـصـر   فـي نـحـنُ   ح 

ـرامْ  والـمـروءاتُ   ح 

نـا ـمُ  ُكـلـ  ـه  ـة   ُمـت   الـسـالطـيـن   ف ـقـه   فـي الـن ـي 

 " الـمـقـامْ  أصـحـاب  "  و

ـمُ  نـهـُرنـا ـه   الـبـسـاتـيـن بـإرواء   الـمـوج   ُمـت 

ـرامْ  وإطـفـاء    الـض 

ـمُ  نـخـلُـنـأ ـه  ـعـف   ُمـت   الـس 

 الـحـمـامْ  بـإيـواء  

ـمُ  قـلـُبـنـا ـه   الـنـبـض   ُمـت 

 الـحـرب   جـعـجـعـة   عـلـى الـمـواويـل   بـتـألـيـب  

يـه    الـطـواغـيـت   وتـألـ 



 الـلـئـامْ  وتـمـجـيـد  

ـمُ  ُجـرُحـنـا ـه   ... الـنـزف   ُمـت 

ـْبـنـا م   عـراق   يـا تـع   ..الـسـبـايـا..  والـدمـع  ..  الـد 

 ! الـنـيـامْ  والـنـواطـيـر  

*** 

ِمدددددن ا سدددددعلة الآاِدددددي اادددددردد كثيدددددراف َعلَدددددى ولسدددددن وسدددددااذة ا دو َوال قددددداد  

َوالشدددعرا  مدددا ياعلدددن بَِمدددنف سددديال   فِدددي  هددديدة العمدددودظ َوالآاِدددي يييدددو 

َعلَيدددددا الَسددددماوَي يحيددددى بعبددددارةا مددددوياة بلي ددددةظ و ددددع كلماادددددا اليميلددددة 

الشدددعر َوالمددد ثرة الآاِدددي ا بدددع ِمدددنف يمدددام الدددرو ظ يعكددد  اسدددالدام  لدددرو  

دددَدد مدددا يلدددي ظ حيددد  يقدددوم فِدددي َ دددَذا الهآ  دددذا : " بمسددداوح وا  دددي عددداما

لدددو سددد لح َمدددنف " ظ مةدددي اف ويةددداف بعدددد بر دددة "السددد ام وكبدددر مدددن حيمدددي 

سددديال  ي علدددى بيادددي وسدددياراي ومكابدددي ودرا مدددي المعددددوداح  يبدددح 

اويادددي َووب دددي علدددي وب دددااي الشددديما  و يدددد وسدددارةظ ومدددا الشدددعرظ فمدددا : 

ثددددر مددددن ميددددرد  كلمددددة  يددددر ذاح مع ددددىظ كلمددددة احدددداوم ون و ددددا  فيدددد  وك

َوفِدددي م اسدددبة وادددرح ". اكدددون يملدددة م يددددة فدددي ديدددوان الشدددعر العربدددي 

وأ  ددددي : " يشددددير الَسددددماوَي  لددددى َمددددا لَددددُ  هددددلة بَِدددددَذا الموةددددو   دددداع ف 

سددد   و    دددا اي ا ايدددرة وو دددا ميدددرد كلمدددةظ لسدددُح وفةدددم شددداعرية مدددن 

َوَمدددا وأ  دددا   لدددو فِدددي ". ةددددم اآلادددر  يدددريظ فالشدددعرا  كلددددم ُيكِمدددم بع

ددددعرا  اليددددوم وشددددد حايددددة  لددددى الددددامعن بَِمددددا اةددددم ا  الددددّ  القددددوم  نآ شب

ددم   ِمددنف معددانا كبيددرةظ َوالآاِددي سدديلدا  العبدداراح َمددنف ذاَ  هدديا  و قددي اسف

ددددداِعر واسدددددع الشددددددرة  دددددعرا  العربيدددددةظ ووع دددددي الشآ فِدددددي سددددديِم كبدددددار شب

ر با اددددار وشدددموبظ َوالآدددِذي  يدددم  اسدددلن يبدددم الَسدددماوَي يحيدددى الآدددِذي دددعف الش 

َولعدددمآ  فِدددي شددداعريا  ودماثدددة القددد  وحسددد  الدددوط ي واواةدددع  الكثيدددرظ

ددداِعر َن ذلدددّ مااطبدددة الشآ الشددداعر "  دددا ل الايددداط لَددد  بدددالقوم  ِمدددنف َبددديف

الكبيددددر المادددد لن يحيددددى السددددماويظ و هددددو ايماددددّ يددددا شدددداعر ا لي مددددّ 

ددد ".الشدددعرا  مدددن كدددم مكدددان  اِعر يحيدددى الكاادددو بدددالقوم كدددذلّ وهددد   الشآ

الشدددداعر الكبيددددر يحيددددى السددددماوي فاددددر الكلمددددة الهدددداد ة والمواط ددددة " 



وو دددا " ظ فةددد ف َعَمدددا سددديم َع ددد  الكاادددو ذاح مدددرة َمدددا  هددد  "الهدددالحة 

 ذ و ددددبط الكادددداو وال قدددداد كيددددف يدددددالون فددددي مةددددامير ال قددددد ا دبددددي 

فددددي  لييددددـدوا ةددددالادم وو ددددا لسددددح  ا دددددافظ لكَ  ددددي ويدددددح   سددددي  اعمدددداف 

روحددددد  وشاهددددديا  وشدددددعرى واواةدددددع   و ن الحدددددأ وسدددددع  ي  لاقيددددد  

وكثدددددر مدددددن مدددددرة و سدددددعد بميالسدددددا  وا سددددداما  الدددددى عذوبدددددة ك مددددد  

وبعددل مددن ايربادد ظ سدديما اابعدددح بعةددا مددن وماسددي  اليميلددة المماعدددةظ 

ووكادددو  دددذى المدددرة بيدددد مراعشدددة  مرادبدددا مةدددمارى الدددذي   يقربددد     

و  ددددد  وكرم دددددي " ف الكاادددددو ويةددددداف ظ ويةدددددي"الحري دددددون والابدددددرا  

فاقَبلاددددا  -ثدددوو مدددن المدددا  ليسدددد مدددن اليمدددر  -بابريددددة مكادددوو عليددددا 

بقبدددددوم حسدددددنظ ودف اددددددا بدددددين وةدددددلعي  بدددددم وةدددددالع مكابادددددي الباليدددددة 

الماواةدددعة  اوفددداف مدددن عبددد  وط ددداليظ ولكدددي و رو دددا ب معدددانظ فويددددح 

 فيددددددا مدددددا يماع دددددي ويحسسددددد ي بدددددرو  الشددددداعر العأيمدددددة الرا يدددددة فدددددي

لددددددّ " وياددددددام الكاادددددو حديثدددددد  بددددددالقوم ". ا  سدددددا ية وا دو والثقافددددددة 

 هددددو فددددي  لبدددديظ اقبددددم احيددددااي ا اويددددة  بددددم ا دبيددددة    ددددّ   سددددا ي 

َوادددددعيماف لمددددا ذكددددر ي  ددددافظ لََعلَدددد  حددددرَي بَِ ددددا الا مددددم بددددامعن فِددددي ". بحددددح 

الكبيدددددر يحيدددددى " دراسدددددِة الكاادددددو ا و يوسدددددف يددددداراوي الموسدددددومة 

دددا للااويددددة كدددا.... السدددماوي  لحير الدددذي رفةددد  الب دددا ون ووهدددبن روسف

ظ َوالآاِدددي و اطدددع ِم ددددا يدددا اف يعكددد  بعةددداف ِمدددنف وريقددداح العمدددر الادددي "

طالدددددح فادددددرة " ..... اسدددددا طح فِدددددي الم  دددددىظ حيددددد  يقدددددوم يددددداراوي  

و وف ددا علدددى ايقددا  المطدددر الم دمددر بشددددة فددي ليدددما حالددّ السدددوادظ كا دددح 

اادددد  يريحددددةظ يسدددددى ُم دددددّظ يلاددددوي عي دددداى يميلاددددين لك دمددددا ماعباددددانظ ذ

دددددا مدددددن حهدددددى الكليدددددة اليسدددددرحظ ابللدددددح ثياب دددددا واماايدددددح  ب كملددددد  ولمف

شددديو  ا الم دمدددرة مدددع ااددداح المطدددر الُماسدددا طةظ وحاديددد    اعددددو ون 

دددا  دددا ُمحا ف َوَعدددنف ياذبياددد  المبددددرة يقدددوم الكدددا ن الب ددددادي ". ادددروي وا عف

دي ظ ايق دددُح ونآ حدددين اسدددالمح م ددد  اددديط الحددد" يددداراوي ا و َمدددا  هددد  

الريدددَم مامسدددّ بحبدددام الريدددا  با اأدددار  ددددا يديددددظ اشدددرن فيددد  الشدددم  

لُاايدددم لع دددة الأددد مظ  يدددر وَ  دددي اعادددرف   دددا ونآ  دراددد  علدددى اَّهددد ا  

كا دددح  دددد ود شدددا يظ وون  قدددا  حدددوارى سدددحر يظ فالريدددم يحأدددى بك دددا ةا 

الحدددددي  ودبيددددةا عاليددددة ومسددددحةا   سددددا َيةا  ددددَم  أير مدددداظ يعلاددددا م دددد  ُدرة 



ومركددا الحددوارظ فكددان كالبدددر فددي سددما  سدديد ي الاددي ومطددرح  يومدددا 

 ".طوي ف 

 

ــرى صــبـابـة   لــيــلُ  أضـنـاهُ   فــس 

 قــمـرا وال شــمـســاً  يــنـتـظـرْ  لـم

 

 أشــرعــةً  اإلعــصـار   الى ألــقـى

ـنـف ــراً  خ ــذ لــم ُمــْســت  ـذرا يــتــ   ح 

 

ر   الى ُيــلــقـي أنْ  نــصـحـوهُ   ق ــد 

ــمُ  فــقـال أمـراً  را ســأقــح   الــق ــد 

 

ق   فــقـائ ـل   فـاْســـتـْخــبــلــوهُ  ــز   ن 

ـرا فاســتعـذب   يـرعــوي ال ـث   الـع 

* 

دددبا يشددداد بدددالمر  الح دددينظ فمدددا مراادددع الهدددبا    عهدددية َعلَدددى   يدددـاِم اله 

ال سدددديان كمددددا يددددا  فِددددي ا ثددددرظ فلربمددددا ادددددمع العددددين ع ددددد اسدددداريا  

دددددبا   يمكدددددن لبريقددددددا ونف يعددددداود الأددددددور  الدددددذكرياح   نآ مرحلدددددَة اله 

دددداِعر المهددددري محمددددود سددددامى البددددارودح  " وبدددددافظ َولََعددددمآ فِددددي  ددددوم الشآ

ظ الآدددددِذي ُيَعددددددب بحسدددددِو المااههدددددين ووم  دددددا ل "م  9191 – 9381

ر العربي من كبوا  ما ي كد ذلّ  عف  :بالش 

اُم   َبا َوَاَولآِح ا َيآ َماِن َس ُم ***  َذَ َو اله  َبا َوَعلَى الاآ  َفَعلَى اله 



َوفِدددي امدددانا ا يدددر فِيددد  حادددى دف  ورهددد ة وا دددة المددددنظ َوااا دددى عبيدددر 

عثددددور  ح ادددددا الددددف وسدددداار ايددددام العولمددددةظ  ددددد يهددددبنم" درابددددين " 

الدراسدددة َعلَدددى م مدددن الويدددوى الآاِدددي اركددددا الَسدددماوَي يحيدددى كاادددو َ دددِذى 

الددددددذاكرة لددددددبعل  ذاح حددددددان ومددددددراف  هددددددعو الم ددددددام   ذ  ددددددد اكددددددون

ماعبددددة ب عددددم  سدددداوة َمددددا  الام يددددة الشدددداو  الآاِددددي عاشددددح الددددّ الحقبددددة

يعلاددددددا ب عدددددم مدددددرارة وفعدددددام  و ددددددار ا اعرةدددددح ِمدددددنف معا ددددداةظ وو ونآ 

ر ددين بَِمدددا يدددا  فِددي  ميدددة ابدددن َوحالددددا  الط دداة ابحددد  َعدددنف لقمددة العددديي

 :  الوردي 

با  كـَر  يـاِم اله  بـا َ ـيٌم وَفـمف * * * وَدِ  الـذ   فـأليـاِم اله 

َوبعدددد ونف اعرف دددا َعلَدددى َمدددا اكا ااددد  ذاكدددرة بعدددل الدددّ الشاهدددياح َعدددنف 

المباحدددد  السددددابقةظ َوَمددددَع مشددددارفة ياددددر فهددددوم الَسددددماوَي يحيددددى فِددددي 

الدراسددة َعلَددى اَّ يددااظ ويدددح ويةدداف َمددا  ددو حددافأ لكثيددر ِمددنف حكايدداح 

الهدددبا والي اعدددةظ و  و دددو ابدددن مدي اددد  ووحدددد وهدددد ا  ط ولاددد  الكاادددو 

اعيددددا " الآاِدددي  هددددا االيددداف  يبدددار المكادددووظ َوالآدددِذي بعددد  لدددَي شددددادا 

هددددين العمدددر الشددداعر الكبيدددر يحيدددى الكلمددداح عدددن وهدددف ع  ادددي مدددع 

السدددماوي الآدددِذي امادددد هددددا اي معددد  سددد واح طويلدددةظ حيددد  عشددد ا فدددي 

مدي ددة وم طقدددة واحدددةظ فالسدددماوي واددي الدددذي لددم الددددى امدديظ فقدددد عرفاددد  

طدددوام مراحدددم حيااددد  العمريدددة  وعشدددح معددد  م دددذ ويدددام الهدددباظ وويداددد 

ومحبوبدداف مددن  بددم وفيددافظ مسددامحافظ محبدداف : مثلمددا كددان فِددي هددباى وي اعادد  

ام عددد  وط بددد  ووهدددد اع ظ هدددبوراف علدددى المحدددن والهدددعاوظ بشوشددداف 

مباسددماف   يعدددرف الدددب ل  طعدداف   ذ ونآ يمدددام  لبددد  ال ددابلظ يعدددم حدددو 

ال ددا  والدددفا  عددن  ةددايا م يسددري فددي ةددميرى وويدا دد ظ فلددم يعددرف 

 ع دددد  الباددددم يومدددداف فددددي اي مو ددددف سددددوا  لقريددددو وو بعيدددددظ فدددددو   سددددان

امدددددن  دددددم فيددددد  الوفدددددا    ذ ارادددددبط روحددددداف وعاط دددددة مدددددع  هدددددادن فدددددي

يحيدددى السدددماوي شددداعر الابدددا " ويةددديف المكادددوو ويةددداف ". اَّ سدددا ية 

والا ددددورظ الشاهدددددية الكثيدددددرة العطدددددا ظ المملدددددو ة بالوفدددددا ظ فقدددددد وشدددددبع 

حيااددد  بالطيدددو وا مدددم والحدددو والا دددا مظ حادددى وهدددبن  الدددة باسدددقة مدددن 

حاملدددة شدددعراف وودبددداف وب  دددة والقددداف بسدددااين السدددماوة الثريدددة برطبددددا  وال



وَعدددنف الهددددا ة ِمدددنف ويددددة  أدددر الَسدددماوي ". وسدددلوكاف و دددوراف وهددد ا  

مددددن وفةددددم الع  دددداح ا  سددددا ية   ذ  الهدددددا ة ع دددددى" يقددددوم المكاددددوو 

ي أدددر  ليددددا بوهددد دا شددديعا  عأيمدددا مقدسدددا ظ ويعابر دددا ك ددداا    يقددددر 

لمظ ويطيدددر فرحددداف اذا بدددثمنظ فددددو يشدددعر بدددالويع ع ددددما يدددرح ا سدددا ا ياددد 

كدددان سدددعيداظ باَّةدددافة  لدددى و ددد    ي سدددى ويدددا مدددن معارفددد  مدمدددا طالدددح 

مدددددة ال ددددرانظ فهددددديق  وب لدددد  يحارمدددد  ويا قدددددى ويحارمدددد  سددددوا  كددددان 

 ".ه يراف وو كبيرا 

  

ـْسـلـكـاً  يعـرفُ  كان قـد ف ـهــاً  م   ر 

ـرا ُمـوح ـشـاً  دربـاً  فـاخـتـار   ـط   خ 

 

ــة   عـلى ُصــبـحـاً  غـفـا فـإذا ع   د 

حى ف ـز   ـفـرا يـسـتعج ـلُ  الض   الـس 

 

س   وال..  مــال   ذا مــا كــان  ف ــر 

ـرا الـُمـْسـرف   وليس يومـاً  ـط   الـب 

 

ـشـق   في لـكـنـهُ  ف   ذو الـع  ـــر   س 

ـرا دونهُ  وُيـرخ صُ  ُيعطي ـص   الـب 

 

ـح   فـن ـْصـفـهُ  بـيـن   بـيـن   هـو ــب   ش 

ــشــرا ُيــشــبـهُ  ونـصـف   ج ـن    الـب 



 

ـر   ب  ف   خ   فـتـىً  والـسـيـول   العواص 

ـت   الهوى غض    َ  الحجـرا واْسـتـنـب 

 

تـهُ  إنْ  ـر   بـهــا صاح   الــنـارُ  حاص 

ـررا والعـصف   اللظى زيدي  والش 

 

ــلـتْ  الـماءُ  شـاخ   والـيـوم    واكـتـه 

ـعـزفُ ..  كـاســاُتـهُ   انـتـحـرا والـم 

 

لــيـس    يــداً  يــمــد    مـجــنـونـاً  أو 

ـنْ  لـلـنـجـم    ؟ قُــبـ را كـْهــف ـه   في م 

 

 ُمــبـتــدأً  العـشق   في األسى ألفى

ـرا لــه يـغـدو أنْ  فـاخـتـار   ـب   الـخ 

 

ــقـدان    رديــفــُتــهُ  والــبـلـوى ع 

نـتْ  ج ـرا وما حـشـاشـتـهُ  طح   ض 

 

 نـخـلــُتـهُ  تـقـومُ  الـضلـوع بـيـن

ـى ــضـرا أو وأقـام   مـضـى أن   ح 



 

هـا  عــرفــتْ  وال يـومـاً  مـاهـز 

را وجهـهـا لـُهــدُهــد   قـلــبــاً   ُنـذ 

 

 يـُـكـابــُدهُ  شـــوق   عــلى دهــر  

اً  ــر  ــرا وال أفـضـى فــمـا س   ذك 

* 

وبددو شددكاّ الآددِذي ولددد  َعلَددى الددر ِم ِمددنف حداثددة معرفاددي با ديددو  حسددان 

فِدددي مدي ددددة الَسددددماوة َوَمدددا يدددداام يقطددددن فِيَددددداظ    و دددَي ويدددددح فِيدددد  ِمددددن 

السدديايا َمددا يعل ددي وشددعر و ددي وعرفدد  م ددذ سدد واح طويلددةظ ا مددر الآددِذي 

يعل ددددي ماحمسدددداف للحدددددي  معدددد  م ددددذ بدايددددة لقاع ددددا فِددددي شددددار  الما بدددديظ 

دد  كددان وحددد طلبددة الَسددماويَ  يحيددي فددي المرحلددة  وبااهددة حددين علمددح و آ

ددد  ادددردد حدددين ريواددد  ونف يسددديم َمدددا يح أددد  فِدددي ذاكراددد   الثا ويدددةظ    و آ

بددددال أِر لايلدددد  ومددددام   َعددددنف وسددددااذى َوهددددديق  الحمدددديم الَسددددماوي يحيددددى

دددُدو ونآ طيبدددَة وبدددو   يبدددة وسدددااذى وا حادددرام الكبيدددر الآدددِذي يك ددد  لددد ظ لكدددن َيبف

" َي شددددادا  الموسدددومة شددكاّ ولاماددد  ا سددايابة لريددداعَيظ حيدد  بعددد  لدد

ظ َوالآاِدددي يقدددوم فِدددي مقددددمادا "   سدددا ا.. شددداعر الكبيدددر يحيدددى السدددماوي ال

معيشدداي مدددا بددين و دددم مدددي اي الطيبدددين يعلددح ذاكرادددي اكا دددا " َمددا يلدددي 

الكثيدددر مدددن سددد ر حيددداة و لدددو مبددددعيداظ واح دددأ اليميدددم مدددن سددديايا م 

 فددددي  لبدددديظ وحددددين ريددددا ي واددددي الباحدددد  لطيددددف عبددددد سددددالم اسددددييم

شدددداداي فدددي السدددماوي   سدددا افظ ادددرددح بدددادذ ا مدددر  لهدددعوبة الكاابدددة  

 - حدددن و دددم السدددماوة  -عدددن ريدددم لددد   يبدددة وو دددار فدددي عيو  دددا و  وسددد ا 

م ددذ ون ك ددا شددباباف  االمددذ علددى يديدد  فددي مرحلددة الدراسددة الثا ويددةظ وومددام 

 ددددذا ا اابددددار الهددددعوظ ويدددددا ي م قدددداداف لايددددارة المكددددان الددددذي كددددان 

امددان م رمدداف بدد ظ و  و ددو شددار  ال دددر المطددم علددى  دددر  الشدداعر ذاح

شددار  الشدداعر يحيددى " ال ددراح فددي مدي ددة السددماوةظ والددذي حمددم اسددم  



و دددد شدددعرح وا دددا و دددف  دددرو عمدددود وارن ب ادددرا كبيدددر لدددم ". السدددماوي 

وشددددعر بدددد  طددددوام حيددددااي   ن اسددددم اسددددااذي الددددودود سددددابقاف وهددددديقي 

علددددى ذلددددّ العمددددودظ فقددددد  الحمدددديم حاليدددداف يألددددم  دددداماي و ددددو ي اهددددو

وعدددادا ي الدددذاكرة  لدددى ويددداما كدددان ا لددددا السدددماوي يبددددي حرهددد  الدددداعم 

علددى ال هددن بةددرورة امسددّ طلبادد  بددالا ون وال اا ددةظ فقددد اعلم ددا مددن 

ويددام الدراسددة وَن  كددران الددذاح  ددو ال ددرن بددين  -وهدددا ا  معدداف  -وبويادد  

و  عيددو فدددي ا  ا يددة مدددن يدددة والاةدددحية واَّيثددار مدددن يدددة اادددرحظ 

 ".ذلّ ما دام يحيى السماوي يحمم  ذى اله ة بيدارة 

َن َمددا سدديل  وبددو شددكاّ فِددي شدددادا  َمددا  هدد   اددذكرح ومةددا  " َوِمددن َبدديف

 : الراععة الاي  ام فيدا 

 ُسعم عاشن ما اام ى ون اكون  

 وام ى ون وكون  اعوراف  وسقي ي ية اآلارين ووكا ي ب  ي ي :  ام 

وام دددى ون اكدددون لدددي واددد ن الا دددورظ فدددالا ور يمددد ن : وو دددا ُسدددعلح فقلدددح 

 ..اباى لآلارين ويكا ي برمادى 

ومةدددددة السدددددماوي  دددددذى الادددددي لدددددمف ا دددددارن هدددددورادا مايلادددددي م دددددذ ون 

سدددمعاداظ اعبدددر بهددددن عدددن  قدددا   لدددو السدددماوي وا هدددن عدددن   سدددا ية 

وفكددددارى الاددددي ا يددددرح م ددددذ فيددددر الشددددبيبة و ددددي مملددددو ة  يبددددة ومددددودة 

 ".   ويما  

عرفددددح ا سددددااذ يحيددددى السددددماوي " وياددددام وبددددو شددددكاّ شدددددادا   دددداع ف 

مدرسددداف مامك ددداف فدددي مدددادة الل دددة العربيدددة  بدددم ون وعرفددد  شددداعراف  دددادرا 

الو ددداف  ادعددداف شددد يف الدددرو ظ  هددداعدى  ديدددة كدددالوردظ فقدددد كدددان مدرسددداف 

ظ وابدددداف ح و دددداف وهددددديقاف ودوداف ليميددددع طلبادددد ظ فمددددن ماسددددامحاف ماواةددددعاف 

 دددو  - حدددن طلبدددة درسددد  المحبدددو ل  وسددد ا  - شدددعر بددد   وعمدددن مدددا ك دددا

شدددد افيا  وس سددددة وسددددلوب  الددددذي وسددددر عقول ددددا ب ةددددم لديادددد  و أراادددد  

الاددددي اددددا ح  ذواا ددددا الا يددددةظ ف ددددراى يح ددددو علددددى طلبادددد  مددددن شددددريحة 



داعدددم الشدددعور بددددمظ فةددد   -كمدددا شدددا دح بعي دددَي  -ال قدددرا ظ حيددد  كدددان 

 ". م عن مساعدة من يشعر بحايا  م دم  لى الما

 

* 

 

ــئ ـم    مـوح ـشـةً  تـمـر   الـسـنيـن س 

ـرا األعمارُ  ُتـْخـزلُ  لـو  الخـتـص 

 

 يـنـبــشـــهُ  راح جـرح   سـلــواهُ 

ـُيـطيـل   ـه   في لـ  ــرا أوجاع  ـه   الـس 

 

ــمـا ــل   عـلى يــغــفــو ولــرب   أم 

  كـرى سـريـر في يـلـتـقـيـهـا أنْ 

 

 ضـح ـكـتْ  إذا أحـلـى ال حسناءُ 

ر   ك  ـكـرا الـتـقى وأخو المدى س   س 

 

ـقــتْ   شـدا فـحـيـثُ  ربـابـتـهُ  عـش 

 ُغـُدرا ُحـبـوُرها وفاض   رقصتْ 

 

هـا أن   وتـجـهــلُ  تـلـهــو ـد   ُمـنـش 



ـرا ومــا لـهـا الــفــؤاد   نـذر   ـه   ج 

 

ـقـتْ  ـش  مـتْ  ومـا ربابـتـه ع  ـلـ   ع 

ـهــا أنْ  ـنْ  حــب  ك   م  ـر  ــرا ح  ت   الـو 

  

ـج   كـم  ُحـلُـم   وفي صـحـو   فـي ح 

را سـعــف ـهـا رســائ ـل   وتـال  ُســو 

 

 ســريـرت ـه   فـي  ولـكـنْ  يـشـكـو

ق الُمـنى دامي را يـْسـتـنـط  و   الص 

 

ـما  عـلى الـعـشـاء   صـل ـى ولـرب 

ْتـر   حى وفي وصام   و  را الض   ف ـط 

 

ـب   ـبـر    أغـاظ   ص  ـُبـهُ  الـص   تـحـس 

ـداً  الــتـجـل ــد    فــرط   ـرا جـام  ـج   ح 

 

ر   قـد  فـتـىً  وهـو الـنـهـريـن غـاد 

ـف ــرا كالـنـدى الـمـرايا صـافـي   خ 

 

ـل ـْتـهُ  ـم  ـئ ـه   عـن قـْســراً  ح   شــواط 



ــر     ُذرا مجد   الظـلـم   فـي تـرى  ُزم 

 

ــعــة   ذا وكـان الـعــراقُ  ضـاق  س 

ـس   وكان ودجـى ــرا الـُمـشم   الـنـض 

 فـاحــتــبـسـوا األوغـادُ  بـه   أزرى

 والـمـطـرا الـيـنـبـوع   حـقـلـه    عـن

 

ـبـاء   عليـه   عـرضـوا  واحـت ـهـمْ  ظ 

 فــاعــتــذرا  واألنــعــام   والـجــاه  

 

 يـسـكــنـهــا أنــثـاهُ  سـوى فـأبـى

 ُيـرى لـيـسُ  األحـالم   مـن وطـنـاً 

 

 حشـرجـتي كـتـمـتُ  عـلي   ويحي

 ُمصطـبـرا الجمـر ُمضـاغ   أحسـو

*** 

ددَة لقددا  يمع ددي  بددم سدد واح بالَسددماوَي ي حيددى فِددي مقدددىف ب دددادي َعلَددى َثمآ

شدددداطئ ديلددددةظ َوبي َمددددا ك ددددا  ايدددداذو وطددددراف الحدددددي  َعددددنف الأددددروف 

يدددا سددديدي : الرا  دددة  ذ اطدددر َعلَدددى بدددالَي َمدددا يعل دددي وسددد ل  سددد ا ف م دددادى 

حادددى ربيع دددا  دددددا هدددي اف  اعأدددافظ وربمددددا يهدددبن فِدددي القددددادم ِمدددن ا يددددام 

ي أدددِم َ دددَذا الوا دددع ظ امدريدددراظ فمدددا الدددذي اب يددد  ِمدددنف كاابدددة القهددديدة فِددد

فددددي القهدددديدة وعددددَول مددددا :  " ف يدددداب ي بثقددددة َوِمددددنف ُدون اددددرَدد  دددداع ف 



فدداا ي مددن كرامددةظ  عددم حي مددا و ددان بهدد عة شددرطيظ واعددرف مددا مع ددى 

ون يبهدددَن بدددويدي شدددرطي ا مدددن  كدددم ا داامدددااي ادددذوو فدددي القهددديدةظ 

 ورسدددم الحيددداة الادددي وريدددد ا بددد دن ا اهددديلداظ وعدددَول حطددداميظ وح مدددي

الذبيحدددةظ وعدددَول الشدددباو الدددذي ةدددا  فدددي المعددداق حظ السددديونظ فهدددم 

المطدداردةظ ال قدددم القسددريظ مدددا كدددان معامدداف اآلن هدددار  ددو   دددا ظ ال دددد 

وهدددبن ياسدددع لل دددر ظ فعلدددى ا  دددم وهدددبن ب مكدددا ي ون و  دددو مطمع دددا ون 

وط دددالي لدددن ُييلددددوا ذاح اليلدددد الدددذي يلددددح فيددد ظ ولدددن اعدددد مدددن ةددد يرة 

َسدددددان "واادددددي مشددددد قة لميا دددددد  ظ فدددددااددح َاَيقب ددددداف ونآ الَسدددددماوَي يحيدددددى   ف

 .يعيي فِي ويدا   وطن

 

 

 

 

  

 


