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ٌحٌى السماوي   قراءة فً مجموعة 
 (ت دهرا ؟  رِ ألماذا ت )

القسم االول 

 

 كرٌم الثوري                                                                   

ُعد عندهُ وطٌن مكاناً للعٌِش ت)  ٌَ دورونو أثٌودور  (  صبُح الكتابة لمن لم 

   

ٌّـا؟ ـرت ِ دهـرا ً علـ  لـماذا تـأخَّ

( البااِ )من (  ااٍ )وكنت ِ على ُبـعـِد 

ٌّـا !! نـامـا عـلى تـخـت ِ سـطـر ٍ َسـِو

لـمـاذا تـركـُت الـسـمـاوة َ خـلـفـً 

ـْمـُت نـ ـَو  ـمَّ ٌَ المـقـادٌـر ِ خـطـوي و

ٌّـا ؟  فـكـنُت الـشـقـ

 ًْ أمـا كان لـ

ـئـنـً لـٌـلـة ً فً  ( .. الـصـرٌـفـة ِ)أْن أُخـبِّ

أو لـٌـلـتـٌـن ِ بـسـرداب ِ قـبـر ٍ 

ـة ٍ  ٌَّ وعـامـا ً بـَبـِر

( هـور الـجـبـاٌـش ِ)نصـَف ِعـقـد ٍ بـ 
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الشـمـال ِ  ِعـقـدا ً مـع الـلـوز ِ والـجـوز ِ فً غـابـة ٍ فً

ٌّـا ؟  وعـامـا ً بـكـهـف ٍ أُلـْمـلِـُم بـعـضـً إلـ

  

الشاعر العراقً ٌ ٌى  ٌطالعنا صدرالغالف الخارجً ، لمجموعة 
بلو ة ٌطغً علٌها اللون الرمادي وقد  (لماذا تأخرِت دهراً  )السماوي 

  ٍ  قرب إلى م اكاة الماضً وكأننا فً كهف كهنوتأُمزجت بطرٌقة هً 
كذلك هو ظهر . ٌقرأ لنا فنجان اإلنتظار بعد تأخٌر دام طوٌال  ٍ  عارف

للشاعر ترقد بسالم فً البعٌد الغالف ، ففً الجهة الٌمنى صورة صغٌرة  
من قصٌدة فً رثاا ٌعترٌها ال زن الشفاف ، جهة مقطع ُمجتزأ   ، 

فً العودة ، ال ضور ، والر ٌل المتوقع ، شهٌد العراق الُ ْر   -اإلستثنائً
و ٌنما نباشر بالدخول إلى عالم التشكٌل والتلوٌن  .. كامل شٌاع  : 

بأسماا العائلة  لتْ تباشرنا الصف ة ااولى ببهدائها الخاا وقد تجمّ 
المال ظ فً اإلهداا تكورهُ . الكرٌمة، ت تضن أم الشٌماا أكبادها الثالثة 

 -لقبه  وبٌن علً و -قلبا لقلبً  - السماوي بٌن أم الشٌماا وقد وصفها  
: السؤال . وتوسطت الشٌماا ونجد وسارة ، بنات الشاِعر  -نسغا ونبضا 

 من جهة الشاِعر ؟ما عالقة كل ذلك بالمجموعة الشعرٌة 

ٌّا  –والجواب كما نراه من خالل العنوان  ٌغلب  –لماذا تاخرِت دهرا عل
علٌه طابع النواح لدرجة ، نت سس من خالل درجة الندم الكبٌر، ما 

ه إبن الستٌن وقد جزع وسئم اإلنتظار الممل دون بشارة ، وها هو ٌتوجس
وعلً من دون أن ٌوقظ بناته الثالث بكلمة وكأنه  ا ٌلتفت إلى أم الشٌما

ٌوصً وصٌته األخٌرة فً  ضرة الغٌاب ، لكنه من جهة آخرى نرى 
المخصوا بالتأخٌر كما نراه موزعا بٌن أنثى ال ٌاة وأنثى الغٌاب 

فً المعادلة ولكنه لٌس السماوي أن السماوي هو طرف   مناصفة ، أي
الذي توزع بٌن الهم الثقاسٌاسً ، والر ٌل  اآلن بل سماوي األمس 

كشكول الوطن ، كأب ٍ   طوالظهور ٌتأبّ  المتواصل وهو بٌن اإلختفاا 
،  تى خروجه إلى بقعة  تنوح خلفه  ٌ تضن إبنه الو ٌد تاركا عائلته  

وهذا ما  ومن ثم فً معسكر رف اا فجّدة فأسترالٌا  راقآمنة فً أهوار الع
 .سوف نتكلم عنه فً مناسبة آخرى 
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جت القصٌدة واإلهداا ببسمه ، نال ظ  كذلك   ، تأثره بكامل شٌاع وقد توِّ
فما بٌن العودة الُمتقدمة والعودة الُمتأخرة  من باب الغٌرة المشروعة 

إلى كعبة لكل الُمتأخرٌن عن  من هنا ت ول كامل شٌاع مسافة كما نعلم ، 
ولِم ا ، ) سرٌعا فً أقرب فرصة ، ث بتراب العودة  بّ تلبٌة نداا التش

ون ن نستهل بركاتنا جمٌعا من إطاللة الذاهبٌن ِببراداتهم بعد أن خطوا 
 . (آجالَهم وقرروا العودة لتجسٌد  لم ال قٌقة ُملبٌن نداا اارض 

  

 /كامل 

 النعُش هوَدُجهُ 

  على الشهادة نَ الِقرا لقد عقد

 الُمقَدمَ  قلُبُه كان 

 والموَخُر؟

 ..ا مؤَخرَ 

ٌُفّكـُِر بالطالقِ ( كامَل ) إَن   ا 

 وا ِب جـِلْ 

 ًِّ  (كامل ْ ) للُ بِّ فً فقِه الفتى العرب

  فرُض الوجوب

 ولٌس فرُض الُمْسَتَ بَّ 

 أو النواِفلْ 

  

  



 4 

وإن كانت فً  -ن يبتتَ الُمن –كامل شٌاع الذي اختار هودجه بطرٌقة 
 ضورنا كنعش  ملناه ِبأٌدٌنا ، أما باقً تفاصٌل زواجه فقد عرفها لنا 

فقلبه كان المقدم والمؤخر ، إن كا مل . / الشاعر بطرٌقة التجلً المعنوي
ا ٌفكر بالطالق ، لل ب فً فرض الفتى العربً كامل، فرض 

تبعا لعائدٌة الشاعر  هذه المقاربات المختلفة فً تنوعها..... / . الوجوب
الم اِرب على جبهات متعددة ، وهو ٌنظر الٌوم إلى أمسِه ، وقد عاد إلٌه 
ٌّر النظام الدكتاتوري ، كان ٌتمنى فً مراجعة امتزج فٌها العاطفً  بعد تغ
بالعقلً ، لو أنه تباطأ هنا وتسارع هناك ، تأخر هناك ، وتسارع هنا ، 

ها ن ن جمٌعا ، وهً ا تقلقل فً خضمّ وكل ذلك ا ٌعدو كونُه ، امنٌات ن
تعدو اكثر من ُبكائٌة ا ٌمكن وصفها داخل دائرة السرد ، نراها تتجلى فً 

 !الشعري ، لعلها ُتدركه ؟

 /المجموعة الشعرٌة 

  

تراو ت بٌن العمودي والتفعٌلً ،  لو ة شعرٌة  16ضمت المجموعة 
، وقد تراو ت / قت أشواقًعتّ / وأنهاها بـ / كامل / بدأها السماوي ببكائٌة 

 ..  تتخطى ال واجز..  نٌنها ولوعتها تن و ذات الغرض أبقٌة القصائد فً 
تتوجس الم طات  ..   تنهل من تبعات الذكرٌات المؤلمة لتشق طرٌقها 

م طة م طة كاشفة عن لوعة لم تغادر أفق صا بها المشدود بها ، 
ال ٌاة المتبقٌة غٌر مسا ة لق ِبها كأفق سابح شارد ، لم ٌجد فً ـعَ والمُ 

اإلفصاح ، كشهادة تارٌخٌة ، ولٌمنح رو ه المتبقٌة فس ة إعادة مجرٌات 
بسهولة المتوقع ، تلك ال كاٌة ثقٌلة الهضم ، ا ٌمكن شطبها أو مغادرتها  

 .وذلك الجواد 

 /إلى روح كامل شٌاع 

ٌّب   -شكل مقتل   كامل شٌاع مفترق طرق لجٌله المعاصر من –الُمَغ
جهات متعددة ا ٌمكن  صرها بنقطة إرتكاز م ددة ألسباب بعضها ٌمكن 

سه والبعض اآلخر ا ٌمكن إدراكه فهو بمثابة الزاوٌة ال رجة ، ا تلمّ 
واآلثر من خالل بعث الروح ثانٌة  ٌمكن  صرها إا بلقاا ٌجمع الشادي 

ة ث باألنٌن الوسٌلفً هٌئة جسد توارى فً التراب ، لذلك غدا التشبّ 
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من خالل إستدعااات تجلّت لوفاا ٌخترق  الممكنة ، لمجاراة الممكن ، 
 .إلٌصال رسالة مبتورة المدى 

ر ٌل كامل لجنس جٌله وُمعاصرٌه ٌبعث فً الروح أسئلة ا  صر لها 
ل ضور عنصر التشابه بقوة اإلصرار ، ومن هنا ربما تتقما رو ه 

ت دٌا للموت فً م طات ا  واجهة وذكرٌاته مع ُمثالئه فً النضال والم
جساد أوجه التشابه والُمقاربة من  ٌلولة روح كامل فً . ٌمكن  صرها 

اصدقائه وم بٌه ، وتلك وسٌلة فٌها من اللذة التعذٌبٌة ما ٌوفً بواجب 
 .المواساة فً أقرب صورة ممكنة 

فً  –ا ندري بل ا ٌدري الراوي على طرٌقته الشعرٌة، وهو ٌرى نفسه 
بدمه ببطالقات أشباح الظالم الذي اتخذ اشكاا ً  ىً ستّ مُ  -اع كامل شً
 ا ٌمكن  صرها وربما مات كامل ببطالقة ثورٌة ، كانت زمناوالوانا ً  

تتصدى للدكتاتورٌة فً معسكرات القتال فً شمال العراق وبعد غٌاب   ً 
ٌة لنمو جنٌن الدٌمقراط مهٌأ  العدو اإلفتراضً فً جِو ٌبدو للوهلة ااولى 

ٌُطرح سؤاله المنطلق بعفوٌة الخبرة   من هو العدو  قا   و رٌة الكلمة ، ل
: 

 قد كان ٌعلمُ 

 الجدٌدَ ( هواكو ) أَن 

 أتى

ٌَ رَث  قَل دجلَة بالقنابلْ   ل

اإلصرار العارف كغرٌزة طفل من بٌن األمهات ٌستدل على  جوابٌة هذا 
، لٌزٌد الشاعر فً   لٌب الرضاعة من ثدي أُمه ، تعٌدنا إلى المربع األول

ِبأنساخه وتسلسالته  –هواكو  –الب ث عن اسباب الهزٌمة لٌس بعٌدا عن 
 .الم لٌة واألجنبٌة

 :نهاوند   

 الماُا أودعها َسرٌرَته
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 وأْودَعت الطفولُة جٌدها

 ..ِعقَد البرااةِ 

 واألمومُة؟

 أ وَدَعتها ِرَقَة القلِب الجلٌلْ 

 والروُض ؟

 أوَدَع ثغَرها

 قرنفِل فً األصٌلْ َوَهَت ال

 واللٌُل ؟

 أوَدع شاَمّتٌها

 جفنَ 

 ُمقلِتِه الك ٌلْ 

 وأنا ؟

 أنا أودعُت كوثر َنهرها

 ُجثماَن ُبستانً القتٌلْ 

 //فً الطرٌق إلى كامل شٌاع 

ما وجه الشبه بٌن كامل شٌاع والنعمان بن مقرن المزنً، الذي مات شهٌداً 
د أن ت قق الفتح اإلسالمً هجرٌة ، بع 29فً معركة نهاوند الشهٌرة سنة 

 على ٌدٌه فً مدٌنة ال رٌر والسجاد األعجمً ؟

بل ما العالقة بٌن السماوي ورموز قصٌدته التً جاات ت مل عنوان 
 نهاوند ؟
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بدأت اإلنطالقة قوٌة تستند إلى أصل ال ٌاة ، ٌوم خلق هللا الماا وجعل منه 
 ًْ هذا األساس ُبنٌت وعلى   -الماُا أودعها َسرٌرَته   -ُكَل شًا َ 

وتدرجت مواصفات جمال نهاوند فً مسألة الودٌعة تسٌر بشكل تناغمً 
فً  ركة وفاقٌة بٌن العطاا والمقابل األجمل  تى ننتهً عند ودٌعة 

وتلك ُت سب ـ فقد فاجأنا السماوي . الشاعر وهنا مفصل أو ضربة النا 
فكٌف ٌكون ..  ي القتٌل ُجثماَن ُبستان : ِببٌداٍع ثقٌل التركة  ـ له ا علٌه 

تفسٌرنا لهذه النقلة الشعرٌة ، . مٍن ٌقتلون البرتقال ؟ أالبرتقال رجاَل 
ُمكلف وقاس ٍ  تصب فً ذلك الطرٌق الوعر، الذي ا ٌوجد غٌره ، لكنه 

كان جثمانه سٌال من  - نهاوند  –، فمن أجل ال فاظ على كوثر النهر  
، وعودة على الماا كبداٌة  شجار الخضراا المشهود لها بالعطاااأل

للقصٌدة ، أنهى مقطعه ااول بالنهر ، وبتلك اإلشارة كان الماا هو 
بدت منسجمة بتلقائٌة التجانس الطبٌعً  ة ٍال اضن لبداٌة ونهاٌة تشكٌل

وانتهت بنقلة النذور اإلست قاقٌة من أجل ال فاظ على نقاا التجانس ، ذلك 
  .لقتٌل جثمان بستانً ا –هو طرٌق الشهادة 

رْتـنً أنـٌـسـا ً  ٌّ تقولُ التً َص
.. وكـنُت الـَعـنـٌـَد 

.. الـَغـضـوَب 
ـا  ٌّ : الـَعـِصـ

 
 

أما ِمـْن إٌـاب ٍ 
إلى حٌث ُ كان الن ـٌـل ُ 
.. مـآِذَنـك َ الـبـاِسـقـات 

" .. بِـالال ً " وكان الـَحـمـاُم 
ـا ؟  ٌّ وكان الـَهـدٌـل ُ األذان َ الـشـجـ

 
 

طـفـل ٌ : ـى الّسـطـح ِ وأنَت عـل
ٌُـغـاِزلُ عـنـد َ المـسـاء ِ الـنجـوم َ 
ـا ؟  ٌّ ـٌـه ِ ضوُء الـُثـَر ٌُـغـطِّ وٌـغـفـو 
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لـقـد عـدُت لـو كان َسـْعـُف الن ٌل ِ 
.. كـمـا األمس ِ 

ًْ سـطـَح دار ٍ  .. لـو أنَّ لـ
ٌُـجـٌـُد الـهـدٌـل َ  .. وأنَّ الـَحـمـاَم 

ـه ُ الـق : ـْحـط ُ ولـكـنَّ
ـْحـن  .. ال ال ـْبـُز فً الـصَّ
ـْمـُر فً الـِعـذِق  .. ال الـتَّ

ـُعـْد  ٌَ والمـاُء فً الـنهـر ِ لَمـا 
ـا ٌّ  ٌـمـأل الكـؤَس ِر

 /الغائب الشعري محطات فً الذاكرة 

الٌسعنا اإلحاطة بمعالم التراجٌدٌة التً إنتزعت ساِكب األلم الكبٌر ـ 
الرجوع لتارٌ ه الش صً فٌما ٌ ص تلك  من دونـ   ٌحٌى السماوي  

المحطات لكثافة الَشرر المتقافز ، وهو ٌستدرجنا من  الل نفحات روحه 
المراجعة  وهً تعٌد تكرار ذات المحطات وقد ترانا نشترك معها ب ٌوط 

الُمعاشة ، باعتبارنا جمٌعا شهود عٌان على مرحلة دامٌة مرت على 
 .المقربون  الشعب العراقً ، فنحن ضحاٌاها 

ٌّا  -إتسمت قصٌدته الطوٌلة ذات النفس الواحد   –لماذا تأخرِت دهراً عل
طلعنا مشكوراً ،على بعض التفاصٌل المو ٌة ، وقد أبغلٌان الذاكرة وقد 

شكلت نقطة إرتكاز مهمة  ٌن عرفنا وقت كتابتها،  ٌن عودته للمرة 
 .من الزمن ااولى إلرض العراق بعد نفًِ قسري دام اكثر من عقدٌن 

إبتدأت القصٌدة على لسان ذات الشاعر فً شطره اآلخر، رفٌقة دربه الذي 
 :  واإلستشارة والُم اكاة  ما انفك ٌمده ُب زام الصبر 

رْتـنً أنـٌـسـا ً  ٌّ تقولُ التً َص
.. وكـنُت الـَعـنـٌـَد 

.. الـَغـضـوَب 
ـا  ٌّ  :الـَعـِصـ

ا لها من جهة اإلستدراج فً ثم ٌتدرج هذا التواصل فً المحاكاة ، مطلق
محاولة ذكٌة منها أو منه ، وقد وهبها لسان حاله من حٌث ٌعرفها 



 9 

وتعرفه ، وتلك  اصٌة نتمٌز بها جمٌعا مع ربات بٌوتنا العراقٌات 
 . تحدٌدا ً، لمٌزة إ راج ما ال ٌمكن إ راجه ، إال من قبل ُمتمرس عارف

 اإلستعارات والتشبٌهات

واألدٌان الدنٌوٌة  لقدٌمة وفً بعض المذاهب المرأة فً االساطٌر ا
معبودة باستحاق كونها المرموز إلى الحاضن وباعث الحٌاة فً األجنة ، 
من جهة األرحام ، وفً مقاربات ُتلقب ببنت الطبٌعة البِكر ، وتناصاً مع 

إرجاع  فهً تمسك زمام  ... –تقول ، صٌرتنً  –النص وعلى لسانها 
محاوالت  –من إٌاب أال   –ذا نرى إشارتهاالفروع إلى أصولها وهك

ل لق نفس  –الشاعر  –لعه ضلٌست إآل لثنً شطرها المنزوعة من 
 :ولو راجعنا .  العودة بالحث 

اآلذان  –، الهدٌل / باِلالً   -الحمام / ،  مآذنك الباسقات   –الن ٌل 
 الخ......طفل ٌ / أنت على السطح  ،  الشجٌا 

 -الزوجة  –طع أعاله إلى نجاح عنصر الطبٌعة سوف نصل بعد هذا المق
الشاعر و اصة فً أوقات محددة تمهد لذلك ، لكن ذلك لم  فً إستدراج  

ٌؤت بطرٌقة عادٌة بل جاء بصٌغة العتاب الُمر ، وكؤنه ٌلوم نفسه اللوامة 
 .فٌها 

 صلة موضوع  لل

 


