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 استراحة داخل صومعة الفكر
 * (ٌحٌى السماوي)لـ  (  ألفق نافذتًأ) ٌوان مع د

 
  

 سعد البواردي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وأٌها .. أٌها أختار.. دٌوان بهذا الحجم من الصفحات ٌسلمنً إلى حٌرة بلهاء
 ختٌار اإل ستراحة، وإذا لم ٌكن منأتجاوز وفق ما تسمح به المساحة المتاحة لإل

 . فمن العدل أن ال أعذل بّد 

 : لنستمع إلٌه.. ودل  .. ولكن ما قلّ .. شاعرنا اقتنع من الكثٌر بالقلٌل

 

 أنـا أرضى بالـذي قـلَّ ودلْ 

 :خٌمة ٌفً وطنً دون وَجـلْ 

 

 خٌمة ٌ أغسلُ بالـلثم بها

 ٌَد أمً كلما الصبُح أطلْ 

 

 دافٌا تـخبـزهُ  ورغـٌـفٌ 

 ؤٌس من وشلْ وك"  أم شٌماءَ " 

 

 ُض الخوُص بهـِ نبوحصٌٌر ٌُ 
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 األهوار  فوحا ً وظللْ  عبقَ 

 

إلى حٌث عاش .. إلى العراق الغارق فً أحزانه.. حلمه بالعودة إلى وطنه
وٌرنم لنا .. وفتٌا ال ٌعرف للحروب وال للخراب وجها  وال صدى.. صبٌا  

آٌات " لة الفلسطٌنٌة البطوهو ٌخاطب الشهٌدة  آٌاته على وقع حسراته
 : " األخرس 

 

 !َمْن ُتسمعٌن َ؟ جمٌعهم أمواُت 

ٌُـصٌـخ سمـعـا ً للجهـاد رفاُت ؟  أ

 

 َمْن ُتسمعٌن ؟ وهل ُتعٌُد لِـجٌفة ٍ 

 نبضا ً وِكْبَر كـرامة ٍ أصواُت ؟ 

 

 أْم أنِت صّدقِت الخطابات التً

 فقدْت معانٌها بها الكلمات ُ ؟ 

 

 وإْن ركبوا فما.. عرٌب إذا نطقوا 

 !لهُم سوى خبِث الٌهود ِ ِسماُت 

 

 

.. تشخٌص لحالة َمَرضٌة غٌر ُمرضٌة ٌعانٌها عالمنا العربً فً ظل العجز
 .. وفقدان الذاكرة التارٌخٌة.. والتناحر

 : ولٌلى لٌل.. لٌلى نهار.. السماوي عشق دٌار لٌلى قبل لٌلى التً نعرفها

 

 دعٌنً من أماسٌِك الِعذاب ِ

 ن شبابًفما أبقى التغّرُب م

 

 قلبُت موابدي ورمٌُت كؤسً

عُت الهوى ورتجُت بابً ٌّ  وش

 

 خبرُت لذابذ الدنٌا فكانتْ 

ًَّ من سّم ٍ وصاب ِ  أمرَّ عل
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 وجدُت حالوة اإلٌمان ِ أشهى

  وأبقى من لُماك ِ ومن إهابً 

 

 

 : هذا ما عّبر عنه.. وللروح ظمأٌ أكثر مرارة.. للجسد ظمأٌ مرّ 

 

 ظمًٌء واللهٌُب همً

 ما ٌحسو سوى َضَرم ِف

 

 ٌُفّتُش فً صحارى العمر ِ 

 عن ُمسـتـعـَذب ٍ َشــبـِم ِ

 

 وفـانـوس ٍ ٌـنـشُّ بــه ِ

 َعـثـاَر طـرٌقِه الـَعـِتـم ِ

 

ُس ظهَرهُ تَعبٌ   ٌُـقوِّ

 ٌشـدُّ ٌدا ً إلى قـَدم ِ

 

 ٌناُم على ندى أَمـل ٍ

 فٌوقظُه لظى ألـم ِ 

 

 

.. ل ٌنابٌع وجداول وأنهار وبحٌرات الدنٌاحٌن تظمأ الروح ال ٌبّل عطشها ك
 .. ألنه عطش أسمى وأقوى من عطش الجسد

وحٌرة .. عنوان مناسب لفكرة مناسبة من تمثل حسرة الغرابة« نسٌب»
 .. الضٌاع

 

 ..ظام ٍ وكوثـُرهُ النسٌُب 

ـبـلُّ ظمـآنـا ً لهـٌـُب ؟ ٌَ  أ

 

 ٌحدو بهودجـه ِ الضٌاعُ 
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 وال عـشٌـٌر أو حبـٌـُب 

 

 فـِت البدوُر  وأٌقظتْ غـ

 شّتى من الَعَثـِر الدروبُ 

 

 ُمتشابهان ِ بمـقـلـتٌـه ِ 

 طلوُع شمس ٍ والمغٌُب 

 

 .. جهام الظالم أعتى منه وأشد وحشٌة جهام الظلم

عنوان الهب ٌتطاٌر شررا  أهداه شاعرنا إلى روح الشهٌد « آمنت بالنار»
 : ن المحتلة ـ منفذ عملٌة شمال حٌفا ـ فً فلسطٌ شادي توباس

 

ـُجب ِـدنــافٌِر َعـَبـَر الــسـمُ  ٌَ  ٌـا ولم 

 ُدب ِ ــُ هـن الـان ٍ مـسافـة َأجفـإآل م

 

 َن العزم ِ ٌشحذهُ ٌصّلى وَسـلَّ ٌـق

 جمٌر من الثؤِر فً رٌح ٍ من الغَضـب ِ

 

 تـمـاثـال عـنـدهُ فً ظلـلّ ِ نـخـوِتـه ِ

 تاٌج مـن الـجـلـد ِ أو نعلٌ من الـذَهب ِ

 

 أى الـحـاَة َمـواتـا ً فاستـخار ردىً ر

ـا ً حٌاَة رفٌف ِ الضوِء فً الشُُّهب ِ  ٌّ  ح

 

 شّقً القبَر وانتظري: فصاَح باألرِض 

 ماسوف تحصُد أشالبً من الَحَطب ِ

 

 ثّم فـّجَرهـا.. َسـلَّ الضلوَع رماحا ً 

 بٌن ُمـنـَتِهك ٍ عـرضا ً وُمـغـَتِصب ِ ما
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ألنها .. وضعف إرادتها.. ى من هزٌمة الحٌاةهكذا ٌبدو مشهد النداء أقو
الجاثم على .. الحٌاة نفسها دون إحساس بالعجز فً مقاومة االحتالل

 . اطلب الموت توهب لك الحٌاة.. األنفاس

  : إحدى نوافذ أفقه الشعرٌة« أهلوك أهلً ٌا دٌار»

 

 َخَتَم الذهولُ فمً وَشـلَّ صوابً

 اب ِــٌـد غـعــداَر بـُت الـا دخلــّ مـل

 

 لـِعـَب الهـٌـاُم بمعزفً فتناغمتْ 

 قُـَبلُ الـلقـاء ِ ولـوعــة ُ الــِتـغـراب ِ

 

 فـبـَِمْن سـؤبـتـدئ العناَق ُمـقـبِّال ً

 أحـداقـُه وجـمـٌـعـهـم أحـبـابــً ؟ 

 

هـــا  وبـؤيِّ دار ٍ أسـتـرٌـُح  وكـلُـّ

ًَّ بـؤعذب ِ األطـٌـاب ِ ؟    فـاءْت عـلـ

 

 

 : إنها الدار التً أحبها شاعرنا القدٌم وقال عنها ..  بأي دار أنا أقول

 

 أحّن إلى الدٌار دٌار سلمى 

 أقّبل ذا الجدار وذا الجدارا 

 وما حب الدٌار شغفن قلبً 

 ولكن حب من سكن الدٌارا 

 

وقد تطلع إلى مرآة .. ٌروي لنا شاعرنا اإلبداعً ٌحٌى السماوي حكاٌته
 : صورته كبدوي عاشق

 

ٌُشـقـٌـنً ٌـش  ـقـٌك ِ ٌا لٌالَي ما 

 مـنـفـاَي دونـك ِ والمشانـُق دونً 

 

ْبُت مذبوَح الخطى ـ  بـتـنـا ـ وقد غرَّ
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 مـجـنـونـة ً تـصـبـو إلى مـجـنــون ِ 

 

 ُمـَتـَرقِّـبـٌـن بشارة َ الـنخِل الذي

 أضحى سقٌَم الـّسْعـِف والعرجون ِ 

 

 ُنـخفً إذا اصطخَب الضحى آهاِتنا

 زـُّ جمرا ً فـً ظــالِم سـكـون ِ فـٌـن

 

 

  :  عنوان ال ٌخلو من شكوى« !ولكن. لٌالٌنا عقٌمات»
 

  االـق ـمَّ ث.. الً ـوٌـً طـنـلؤمّ ـت

ـَك تشتكً داًء ُعـضـاال  : أظنُّ

 

 شحوٌب وارِتجاُف ٌد ٍ وخطـوٌ 

 ِثقل ِ هموِمه ِ إْن ساَر مااللِ 

 

 دواإك فً العراِق فإْن تحامى

 من الزحِف الوشٌِك حُسنَت حاال

 

 ولسَت بذي خـٌـول ٍ ضـامـرات ٍ 

 تـصـدُّ بـها عن الـوطـن ِ الـوبـاال 

 

 

.. إنه ٌنشد االحتراق فً نار األشواق دون أن ٌخاف« كن ألحطابً لهٌبا»
  : إنه الحب ألقرب الناس إلى قلبه ..  الحب الدافئ ال ٌرد رعشة الخرٌف

 

 اـَت أبــنَت ـ وإْن كــدي أنـول

 اـبـصِّ ـِج الـوأنا الزلُت فً وه

 

 دـاَك وقـنـنً عنَك عٌـتـحـّدث

 إادا ً ُوِصـبا ــُن فـُح الـَعٌـفضـت
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َك المفضوُح   أغوى زٌنتًِسـرُّ

 وقـنـدٌــالً  خـبـا .. ومـراٌـاَي 

 

 وفـمــا ً لـّمــا تــزلْ روضـُتــهُ 

 َذِربا.. ضحوكا ً .. بـاِكـَر الورد ِ 

 

بماذا؟ ولماذا؟ القول قول جهٌنة وعنده الخبر .. المرة ٌرٌد َمن ٌمّس علٌههذه 
 : الٌقٌن

 

 هلْ غٌُر ماِبَك ٌافراُت نـمـٌـرُ 

 ٌعفى بـِه  واه ٍ وُتْعِشُب ُبـوُر ؟ 

 

 أزجً السالَم إلى نخٌلَِك صابراً 

 وقد اْسـتـَبـدَّ بؤهـلِـِه مسعوُر 

 

 للنابمٌن على الطوى لّما  كبا

 ـغـاَدَر خـبـزهُ الـتـّنـوُر صـبـٌح ف

 

ْت لصحِن شحاذة ٍ   لطفولـة ٍ ًشـدَّ

 اُء كـسـٌـُر ـفٌها اإلب ــٍة ٍولـوكه

 

 

وجسر .. والنخٌل.. ودجلة.. الفرات.. الحلم أقوى من أن ٌناله قنوط و ٌأس
وعراق التارٌخ لن ٌظل .. وشارع الرشٌد.. ومقاهً أبً نواس.. الرصافة

وكل من فً االغتراب .. وستعود إلٌه.. ود معافى كما كانسٌع.. أسٌرا  كثٌرا  
 .  لكل ظالم نهاٌة.. من أهله

والشباك تلقى لتلقف ما .. ٌذكرنً بقوارب الصٌد على ضفاف دجلة« شراك»
 : حتى شراك الحب لها نصٌب آخر.. سمح به النصٌب

 

ًْ صــوَتـُه َشـَركــا  ٌـا ناِصـبـا ً لـ

ًْ .. حدٌثَك [ واِصل  ِشِبكاطاب ل
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ّزة ً .. هـاَتـفـَتـنـً   َفَهَفـْت ُمـطـرَّ

َزْت َحــَسـكـا   بــالـورِد روٌح ُخـرِّ

 

 أْشـِمـْس بوجِهك غـربتً فلقد

 أْضحـَْت َصـباحاتً بها ُحـَلـكــا 

 

 رقَصـْت لصوِتك ُمـقـلـتً طـَربـا ً 

 !قلبً المـشـٌوُق بـكـى ا ـلكّنم

 

وهذا .. ن انفعالٌن متقاطعٌن أمام مشهد واحدهكذا الوجدان بٌ.. وبكاء.. طرب
 : ما عبر عنه شاعرنا العظٌم حٌن قال 

 

 أبكً وأضحك ال حزنا وال فرحا 

 كعاشق خط سطراً للهوى ومحا 

 

 .. ومرارة الشوك.. وحالة من ٌكتوي بحرارة الشوق.. حالتك إنها

 :  مقطوعة ذات نكهة حداثٌة أبٌاتها تقول« توغل»

 

 توغلت فً داخلً 

  السنٌنْ  باحثاً عن رمادِ 

 

 فً عثراتً  رِّ عن الس

 من الشك دغال كثٌراً  وجدتُ 

 الٌقٌنْ  وردَ  زُ خرّ وشوكا ٌ

  

 رأٌت شمالً لهٌباً 

 ٌحاصر 

  الٌمٌنُ  عشبَ 

 السجٌن ْ فكنت الطلٌقَ 
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أن نتوغل فً دواخلنا من خالل مرآة صادقة وعاكسة نرى فٌها أنفسنا  جمٌل
.. فنطلب منه المزٌد ننشهد فٌها الحس.. اكٌاجوحقٌقتنا دون طالء، أو م

المهم أن ال ٌستفزنا الغضب فنهشم .. ونرى فٌها القبح فنسعى إلى تحسٌنه
 : المرآة نكاٌة فً الدمامة

  

 بعٌداً توغلت فً كهف ذاتً 

 !..  ا أضعتُ ـأفتش عمّ 

 .. ذهلتُ 

 وجدت رفاتً 

 ًّ  حٌاتً  ٌعٌب عل

 .. ولٌالي تبرأ من صبواتً

 هات ِ..  منك  اتنً برهةً ه.. إذن

  ألغسل عتمة روحً بضوء الصالةِ 

 

 .. حسنا فعلت

وله قبران .. ووطن رغبة.. وطن طٌن.. شاعرنا السماوي له وطنان ال واحد
 :  عن الوطنٌن ٌقول.. وقبر جسد.. قبر قلب

 

 لً وطنانْ 

  األول من طٌن الدهشةِ  

   ٌمتّد كما حبل السرة

 ٌربط بٌن نخٌل البصرة

 ساتٌن التٌن بكردستانْ وب 

  

  ٌنضح عشباً 

 وحبوراً 

 .. وأمان ْ

 

 الوطن الثانً من ورق الرغبة ِ 

  ق ِأغرس فٌه زهور العش

 فتنبت شعراً 

   ومنادٌل حرٌر
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  نْ أغا وأنا ما بٌنهما طٌرُ 

 

 : وله قبران

 

 لً قبرانْ 

 األول فً قلبً  

 حٌث دفنت بالداً 

 الشطآنْ  كانت ٌوماً ضاحكةَ 

  

 الثانً 

  اآلنْ  ال ٌعرف أٌن تقٌم الروحُ  جسدٌ 

 ..ٌتمشى  وأنا ما بٌنهما تابوتٌ 

 صمتٍ  صرخةُ 

 تطلقها فً كهف المنفى  

  النسٌانْ  حنجرةُ 

 

وقبر واحد ال خشٌة علٌه من .. وٌبقى فً النهاٌة وطن واحد ال ٌعوض
ما بٌن الوطنٌن والقبرٌن حركة امتداد ما تلبث أن تتحول إلى .. الضٌاع

 . داءحركة ارت

« حطام»أخٌرا  مع شاعر االغتراب اإلبداعً ٌحٌى السماوي فً آخر مقطوعاته 
 وفً ختام

 :  «األفق نافذتً»بعنوان  دٌوانه الثر  

 

 معتمراً خوفً 

 أجوب المدن الصخرٌة األشجارْ 

  

 ًّ  أخفً عن الجفاف فً عٌن

 ما فً القلبِ 

 من أمطارْ  

 

   من تحت حطامً أنسلُّ 

 ًُّ  .. حقٌبتً فً قمري الطٌن
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  عمٌاءْ  وفً ٌدي عكازةٌ 

 عن مدٌنةٍ  أبحث فً برٌة الغربةِ 

 م الضٌاءْ رال ٌه 

 ..فٌها  

 وال ٌهرب فٌها النجم مذعوراً من المساءْ 

  

  أنفخ فً رماد أمسً

 تعٌد للوجاقْ  فلعل جمرةً  

  

 فء التًدمبخرة ال

 .. أطفؤها الفراق 

 

 .. عن خٌمتً

 .. وناقتً

 وعن ِدالل قهوتً 

 األحداقْ  الفنجان فً مالعبِ  صةِ ورق

  

 .. فً وطن كان ٌسمى جنة األرض

 ! أو العراقْ 

 

قتراب من وطن ضاق بحلم اإل ئغتراب ٌومبهذه الرحلة السٌاحٌة من اإل
 .. أمال  ووما ضاق به أهله حلما  .. بأهله ُمرغما  ال بطال

أن  وبهذا الشوق المحموم قطع شاعرنا مرحلة عذابه وعذوبته دون.. هكذا
وكالهما .. حنٌنه أمضى من أنٌنه.. ودون أن ٌخف فً دواخله ألم ٌجف له قلم
 .. وال ٌلوذ إلى صمت.. وانتماء ال ٌخبو.. صوت نماء

 

                 *** 
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