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امللخص
ولد هذا األديب . عمالقة األدب العريب يعين حيىي السماويلقد تناول املقال دراسة حتليلية يف دواوين أحد

احلسنيفمن هذا املنطلق سار على درب احلسني. م يف السماوة بالعراق فترعرع يف أسرة شيعية ملتزمة١٩٤٩الفذّ سنة 
رغم ذلك توغل األديب. منذ نعومة أظفاره، فتحمل املشاق ولقي أنواع التعذيب والتشريد ألجل معتقداته السامية

.العبقري يف واحات الشعر واألدب حيث ميكننا القول بأنه شاعر فذّ يف عصرنا الراهن
احلب والرومنسية، األم والعاطفة الصادقة حنوها، احلنني إىل الوطن، : تناول السماوي مضامني خمتلفة، منها

الطني واملضامني السامية مقارعة احملتلني، تشجيع الناس على اجلهاد والشهادة يف سبيل اهللا، مقارعة وعاظ الس
يف هذا املقال وردت شواهد متعددة من مضامينه الشعرية وأحيانا النثرية ـــ ألنه شاعر قبل أن يكون ناثرا ـــ. األخرى

.ويف اخلتام ذُكر بالتفصيل بعض فنونه الشعرية كاملوشحات واهلجاء.فأتينا بدراسة حتليلية لكل منها
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املقدمة
فطبيعي أن يترعرع يف حضنه ،ان واليزال مهدا للحضارات املختلفةكأن العراق كالش

ر السياب كة وأمحد مطر وبدر شاكاملالئكاجلواهري ونازكأجيال من الشعراء ايدين 
.السماوي وغريهم من عمالقة الشعر واألدبوحيىي

يبالنيف هذا املقال عن شاعر ملتزم وحمب آلل بيت نبحث  والذي طرق أبواب التجديد، نيبنيبالنت
واملغايرة، متجاوزا األسلوب التقليدي، باجتاه حتسني أدوات صاخبة، وصيغ مثرية تستفز القارئ، 
وحتثه على ما يغضبه ويرضيه، عرب حتديد امللتبس يف احلكمة الشعرية، وتوضيح الغامض يف 

اجلواب، مفتوحة التجليات املبىن اللغوي القاموسي املعقد، وبسط لغة سلسة القرار، سهلة 
.مبحاسنها اإليقاعية والتصويرية، وعلى أرض هذه الساحة اخلصبة الرائدة يف بناء الشعر احلديث

استهدف باملالحقة واحلصار من قبل البعثيني يف النظام الصدامي حىت جلأ إىل 
ة، مث الصحافم يعمل بالتدريس و١٩٩٧، واستقر ا يف جدة حىت سنة م١٩٩١السعودية سنة 

لقد «:وعن فراره من العراق يقول)٢٩، ص١٤٢٩القرين، (.انتقل مهاجرا إىل أستراليا
خدمين احلظ كثريا، فقد كان من املفروض أن يلْقَى القبض علي بعد فشل االنتفاضة 

م، لوال أن قدري قد خدمين كثريا، فنجحت يف ١٩٩١اجلماهريية يف شهر آذار من عام 
الفجيعة، واهلروب من العراق ألدخل اململكة العربية السعودية، ومن ثَم ألواصل اجتياز كهف 

.)٣٥٢الة العربية السعودية، العدد(»احللممدينةمسرييت حنو املدينة الفاضلة، 
أم (و) أم نوفل(أسرة الشاعر شهداء للدفاع عن شرف وكرامة العراق فأختاه توقد قدم

فقدتا زوجيهما يف هذا الدرب لينتقال إىل عرش اهللا، يقول الشاعر يف إهداء كتابه ) أمحد
وهي تنتقل ) أم نوفل: (إىل شقيقيت: اإلهداء«: )٥، ص٢٠٠٧السماوي، (» نقوش على جذع خنلة«

) أم أمحد(و... أمالً يف العثور على بقايا عظام من رفات زوجها،أخرىمن مقربة مجاعية إىل 
إليهما، وإىل كل ... وهي حتتضن رأس زوجها املثقّب بالرصاص األمريكي أمام مسجد بغداد

.»...العراقيني الذين أودت حبيام املشانق الصدامية، وقنابل البنتاغون، أهدي هذه القصائد
كفي لشرح نوعية مضامني القصائد، ومعاناة الشاعر الصارخة وهذا اإلهداء حبد ذاته، ي

: راجع(مع مأساة وطنه ومواطنيه خالل عهد الطاغية صدام حسني ومرحلة االحتالل األمريكي 
: امسي الثالثي«: عرف بنفسه بلغته الشعرية يف حوار للمجلة العربية السعودية. )ت.، دحمفوظ
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م يف بيت طيين من ١٦/٣/١٩٤٩إىل صدرها بتاريخ انتقلت من رحم أمي .. حيىي عباس عبود
: أمحل شهادة البكالوريوس يف اللغة العربية وآداا، وظيفيت احلالية.. بيوت مدينة السماوة

صياد، غري ماهر، أنصب شباكي وفخاخي يف حقول احللم، أمالً : فالَّح يف بستان األماين، أو
الة (» .. زمنٍ ذَبح احلزنُ فيه عصافري األحالميف اصطياد هدهد فَرحٍ على غصن اليقظة يف

.)٣٥٢العربية السعودية، العدد
صدرت لشاعرنا أكثر من واحد وعشرين جممع من ااميع الشعرية اليت نشري إىل

.بعضها من خالل هذا املقال

سوابق البحث
الكثريين، ومنهم شك أن دراسة مؤلّفات الشاعر حيىي السماوي أصبحت حمط اهتمام ال

أطروحة الدكتورة فاطمة القرين يف : منها.طالب الدراسات العليا يف كتابة أطروحام
كتاب بعنوان صدر أخريا ، و»الشعر العراقي يف املنفى، السماوي منوذجا«الرياض، بعنوان 

ع يف عن مؤسسة املثقف العريب ودار الينابي» جتليات احلنني يف تكرمي الشاعر حيىي السماوي«
والكتاب اآلخر . قام بتحرير الكتاب ماجد الغرباوي رئيس مؤسسة املثقف العريبدمشق؛ 

إشكاليات احلداثة يف الشعر الرفض والرثاء حيىي السماوي «حلسني سرمك حسن بعنوان 
ي در شعر امروزين اغااشغا«طبع مقال بعنوان وأخرياً. يف دمشقمن دار الينابيع » أمنوذجاً

للدكتور علي نظري وآخرون يف جملة اللسان » ل يف الشعر العراقي املعاصراالحتال: عراق
ومقال آخر . حيث أشري إىل بعض مقاطع من أشعار السماويسادس عشر،العريب يف عددها ال

»إبداع الشاعر حيىي السماوي يف مسبحة من خرز الكلمات«لعبد اللطيف األرناؤوط، بعنوان 
نعثر على حبث رة الكتب واملقاالت املتنوعة حول الشاعر ملرغم كث: يف جملة طنجة األدبية

ويف احلقيقة سعينا لنسلط الضوء على قامة . شامل لدراسة مضامينه الشعرية بشكل عام
فبحثنا .شعرية هيفاء، وقفت بأدا ضد بشاعة النظام الدكتاتوري املندثر حتت مزبلة التاريخ

ت بشعبه بتأثري ذلك النظام، فكانت قصيدته عن شاعر عاجل الكثري من األوجاع اليت أمل
إنسانياً، ملع صداه يف الذات الوطنية العراقية، ناضجاً شكلت شعاراًالسياسية املتمردة، دليالً

مما ميز هذا اللون شاعره بإجادته للقصيدة الثورية اهلادئة، وعلت من مصاف األدب العريب 
إلخالص للهدف والثقة مبقدرته الفردية، وقابليته يف أمام بقية اآلداب اإلنسانية، املقرونة با

التأثري عرب بوتقة أساسيات فنه وصنعته، ومن أجل هذه املعايري وجدناه حمافظاً كخلف على 
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يتحرر كليا من القصيدة هذا ألنه مل. املنتج الشعري للسلف، شعراء اجلاهلية بالذات
والفين مبحورية الوزن املتوازي أي اتفاق اإلعجاز العمودية، إمنا بقي متماشيا مع بنائها اللغوي 

بفواصله البالغية، مطعماً إياه مبحسنات لفظية أدت إىل قبوهلا، مثله مثل الشعراء أصحاب 
القصيدة احلارة خبطاا اللغوي، ومحاسة معانيها اهلادرة، ذات اإلحساس املرهف الرقيق 

)٢٠١٠كمال، : انظر(.واملفردة املفعمة بالشاعرية اهلادئة

اعتمدت قصائد السماوي نوعاً من العفوية بكال االجتاهني الكالسيكي، والشعر احلديث، 
ومن أجل أن نتعرف على الشاعر نقترب .التفعيلة، واحلرة، ومتقابالت قصيدة النثر: كقصائد

.لهأكثر، لنالمس منجزاته كي نكشف عن هذه الشخصية املوهوبة، املنعزلة تقريباً عن شعراء جي

مضامني شعره
احلب والرومنسية، األم والعاطفة الصادقة : يتناول السماوي مضامني خمتلفة، منها

اجلهاد والشهادة يف سبيل ، مقارعة احملتلني، تشجيع الناس على الوطنإىل حنوها، احلنني
.ىاهللا، مقارعة وعاظ السالطني واملضامني السامية األخر

احلب والرومنسية.١
اميع الشعرية لشاعرنا، لوجدنا جمموعة ضخمة من قصائده مليئة باحلب لو تصفحنا ا

واهليام، حيث ميكننا أن نسميه شاعر احلب والرومنسية؛ ألنه مليء باألحاسيس الصادقة، 
وكأن ؛فهو يعشق ليشعر بأنه ما زال على قيد احلياة. وكأنه شاب يف عنفوان حبه العذري

شك أن احلب والرومانسية ال.ة، بل سببا من أقوى أسبااالعشق قد صار عنده مرادفا للحيا
فذلك مل يدخل اون واالبتذال يف شعره، ،ه حب عذري وديينألنّ حب؛لديه خمتلف عن غريه

:إنه يقول.بل هناك نوع من املضامني الدينية يف كلماته
العصفور / التنورالسنابلُ حنو / النهر حنو البحر:/ كلٌّ يذهب يف حال سبيله«

حنو اللعنة/ حنو العش كحنو الورقة/ أآلف حنو / الصلوات حنو اهللا/ القلم الوطن
.)١٢، صب٢٠٠٨السماوي، (»وقليب حنوك/ الصيارفة

ىفإنه لن ينس،المه ليستنتج حبه جتاه احلبيبةكيت بعبارات خمتلفة ويواصل أرغم أنه ي
،تثري يف النفس احلقد على احملتل ومريديه» الوطن حنو الصيارفة«فالعبارة . وطنه احلبيب

مليارات الدوالرات ــأو در ـــالذين جعلوا من الوطن وما فيه سوقاً للبيع والشراء، فتسرق ـ
يقول السماوي يف قصيدته األوىل )٢٠٠٨، األرناؤوط: راجع(.على حساب شعب يتضور جوعاً
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:»ترنيمة حب«بعنوان » عيناك يل وطن ومنفى«من ديوانه 
أنسج / علمين كيف أكون عاشقاً/ أضاعين أشياْء/ حبك يا حبيبيت علمين أشياء«

واقتلعي مجيع ما / فعانقي ربابيت/ ومن زنابق الضياء/ منديل اهلوى من مقل العشبِ
ما مرةً أيقظت /وحطمي كلّ القناديل اليت/ من شجر النساْء/ غرست يف حشاشيت

علمين الضحك كما علمين البكاْء/ حبك يا حبيبيت/ يف حدائق الشتاْء/ الربيع...«.
ر امسه كذوأنَّ الوطنكوطنه؛ فىلم السماوي عن احلب واحلبيبة لن ينسكعندما يت

:»يف آخر العمر«يف قصيدته بعنوان يقول . شيء يف حياتهىأحل
أنَّ كلَّ / يف آخر العمر اكتشفت/ فقري/ واكتشفت أنين بال حبك يا حبيبيت«

والناس ـــ كلَّ الناسِِ ـــ/ وحتت كلِّ صخرة غدير/ وكل كوخٍ وطن/ وردة حديقةٌ كاملةٌ
مبخرةٌ ليس / أنَّ قلباً دومنا حبيبة/ يف آخرِ العمرِ اكتشفت/ عشري/ ما دمت معي

ا خبور/أنَّ يل طفولة ضائعةٌ/ يف آخر العمر اكتشفت /كا حب جاَء /تفاستعد
.)٣٩، ص١٤٢٨السماوي، (»...ما أضاعه املنفى

غزل السماوي يف احلب فريد من نوعه، فهو عفيف وعذري وله صبغة خاصة، خمتلف عن 
ب كما جاء يف غريه؛ وجنده أحيانا ميزج الغزل بالبكاء والعويل على اهلوى والوفاء باحل

؛ فهو يصف مراسيم )من البحر الكامل(» أوصيك يب شراً إذا خنت اهلوى«قصيدته الشهرية 
غسل ميت احلب وخياطب احلبيبة بأا تعزم على دفن املىن كطفلة موؤودة، فيشهد ربه أن 

ويف اخلتام يصف نفسه . حبيبته مل تقتله، بل نفسه املطمئنة قبلت القتل، فهي راضية مرضية
:أنه عفيف يف احلب ويقولب

ــ ــاةَ تأهيــ ــلي والنعــ ١فَهيــــا .. غُســ

 عازمـــةً علـــى و ـــتماملـــىنمـــا د أد
ــولَ قَتلْـــتين     ــي لـــن أقـ ــهدت ربـ أَشـ

٢لــــن تشــــتكيك لربهــــا.. مرضـــيةٌ 

ما سر خنجـرِك اصـطفى صـدري لـه    
فكم مـن غـادة  .. حرضتين ضدي

اهلــوى فــأىب ســواك ــشطعلقلبِــه

والصبر بات عصـيا .. تعب اهلوى
فَلْتجهـــــزي قبــــــلَ الفـــــراقِ علَيــــــا  
ــا   يـــوم احلســـابِ غـــداةَ أبعـــثُ حيـ
ــا  ــت يل عينيـــ نفســـــي إذا أَغْمضـــ
ــاُء يـــديا؟     ــد شـــلَّ اجلفـ ــداً وقَـ غمـ
أغْمضــــت عـــــن ياقوتهـــــا جفْنيـــــا 
نبضـــــــاً ودفْئـــــــاً للضـــــــلوعِ ورِيـــــــا 

.ماء غسل امليت: الغسل.١
مَّْرِضيًَّةإلى  اْرِجِعي﴿: قوله تعاىلإىل إشارة.٢ رَاِضَيًة ).٢٨: الفجر(﴾رَبِِّك
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إنــين.. قلبِــكال تــنفين مــن حقــلِ 
أُوصيك يب شرا إذا خنـت اهلـوى  

ــا   ــاةَ مشـــــرداً منفيـــ عشـــــت احليـــ
ونكَثْــــــت عهـــــــد حمبـــــــة عـــــــذْرِيا 

)١١٩، صأ٢٠٠٨السماوي، (

فخلق أمجل صورة،ويف قصيدة غزلية أخرى جرب الشاعر خربته يف إطار فن املوشحات
على الكثري من األدباء » مياه الشهب«حبيث لو عرضنا موشحته ،من العواطف الصادقة

أحد بأن املوشحة هذه ليست إال من إنشاد الشعراء كيشال،ر اسم الشاعركومل نذوالشعراء
لها تشبه املوشحات كاملطلع والقفل واخلرجة كل املوشحة كألن الوزن والقافية وش؛األندلسيني

:)الرملمن البحر(األندلسية، حيث يقول 
بِـــاَء العنــرب مــن ال نشــحنالـذبِ طـاسقنا من صوتك الع

رِــي يف السحـاءنـــا نداًء جـــي
رِـــنِ القَمــلَ جبيــاً مثـــمشرِق

مأعرف معىن الس رِــمل أكن
ـــقَبـــل أنْ أَعبذا الن والــــرف القلــعع ميــرف ــــب اههبِـــــالش

بـــاضٍ للحبيـا مــــي أنـــيا حبيب
ـــــروقٍ ومغيــــــي شـلِّي فــــُألصب

الرحيب والذي يدخل يف البيت
هدزـــــه فـــي منــــيثُك األفـــن ضــحيالــــــؤاد ربِـق باملغتـــاق

)٦١ص، ١٤١٣السماوي، (
:يقول" مسبحة من خرز الكلمات"مقطع من ديوانه بعنوان ويف

/جه قليبال يت/ فلماذا../زهرةَ دوارِ الشمس/ وأنا لست/ ..أنت لست مشسا«
.)٦ب، ص٢٠٠٨السماوي، (»إال حنوك؟

خللق شعرية باذخة خلرزته ) عباد الشمس-قلب(توسل الشاعر بثنائية وهي ثنائية 
وهي ،عندما قدم ما يدعمها وظائفياًالنثرية فالشاعر كان موفقا بثنائيته أعاله خصوصاً

التشاكل احلركي مابني قلب العاشق واحملبوبة وحركة زهرة عباد الشمس مع حركة الشمس، 
بارنا عرب احلبيبة ما يعتلج وتقنيا فالشاعر قد وضع وسيطا بينه وبني القارئ عندما أراد إخ

يف داخله عكس ما فعله يف املقطع السابق، كما أن الشاعر خلق شعرية مضافة عندما نفى 
ــالشاعر (وكذلك ) أنت لست مشساً(عندما قال ) الشمســاحلبيبة (املشاة بني ثنائية 
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ملفوظ القلب وكذلك فهو استعار) أنا لست زهرة دوار الشمس: (عندما قال) دوار الشمس
ومن هنا فقد احتاز القلب ،نه استبدل الكل باجلزءإأي ،)جسد الشاعر(ليمثل اجلسد 

)املوقعشاهني، : عننقالً؛١٩، ص١٩٨٦فرانسواز، (.تداولياً

:ويتكرر املعىن ذاته يف مقطع آخر حني نقرأ
ادخلي صحاراي / القريبة كالشمس من عيوين/أيتها البعيدة كقليب عن يدي «
»والعصفور../ السنبلة../الوردة:/رعاياي/ أنا امللك املتوج/يف أقاليم جنوين/آمنة

.)ن.م(
كما أن ،وكما أسلفنا فالشاعر هو ملك متوج يف مملكة القصيدة وأقاليمها انونة

وأن الشاعر ذلك انون املبدع الذي ال حيكم سوى ،القصيدة حبيبة بعيدة كقلبه عن يده
من أمثال قيس بن امللوح ) املولّهني(نبلة والعصفور، وهو سليل أولئك الشعراء الوردة والس

. ومجيل وعمر بن أيب ربيعة
:اليت تعترب قمة الروعة يف احلب والرومنسية حيث قال) ماعدت سراً(خنتم الكالم بقصيدة 

أن من حق صدرك../وأن متاطلَ بالشروقِ/من حقِ مشِسك أنْ تبكّر بالغروبِ«
دفئَه رصعاملالذَ/ ي ألتمس الشتاِء/ إن جئت إذا عوى ذئب /هراً عن بردكشم / فأتيت

من / شبابيك الرحيقِ/ أن يسد أمام حنلِِ فمي/ من حق وردك../مرجتف العروقِ
رأن مي رِك أن تصدي عن حرير اخلصرِ/بغري بستاين/حق يدي/وحقك شوك /

 وعن ياقوتعاطفيت/ جيدك الوريقِِ/ طني كمجري/ وعن فم...؟ما حقوقي/ولكن«
.)موقع املوسوعة العاملية للشعر العريب(

فالشاعر يعرض لنا مشاهد رائعة أمام أعيننا وكأنه رسام ماهر يرسم بريشته لوحات 
اعها وامتنئصدر احلبيبة الداف.٢. ومتاطلها بالشروق) احلبيبة(الشمس .١: مجيلة وفيها

) خد احلبيبة(الورد املليء بالرحيق .٣. عن قبوله يف يوم شتوي بارد رغم عواء الذئب
. ر احلبيبة الذي له حق أن مير بغري بستانه.٤. وامتناعها عن قبول فمه الذي شبهه بالنحل

إبعاد جيدها الياقويت عن .٦. اختيار احلبيبة يف إبعاد خصرها احلريري عن شوك يده.٥
...إبعاد فمها عن مجرة فم الشاعر.٧. عاطفة الشاعرطني 

األم والعاطفة الصادقة حنوها.٢
متوج العاطفة الصادقة حنو األم يف مجيع قصائده، بل يف كل لفظة من ألفاظه نثراً

، فهي تدخل صميم الفؤاد، لماته نابعة من القلب، فهو شاعر رومنسي للغاية، ومبا أن كونظماً
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ويف احلقيقة أسلوبه لبيان احلب حنو األم فريد من . بل جتري يف خاليا القلب دون إذن مسبق
.ألنَّ حبه الصادق لألم فاق الشعراء حيث الينساها حىت يف حلظات التكلم عن الوطن؛نوعه
فيها أمه اليت، وبفعل إنثكاله املرير ا، ىقصيدة يرث» شاهدة قرب من رخام الكلمات«

إىل روح الطيبة أمي وقد غفت إغفاءا «:انه الذي حيمل العنوان نفسه إىل روحهاأهدى ديو
، وذا اإلهداء ختم السماوي على باب »تصبحني على جنة: قبل أن أقول هلا،األخرية

يف .. الديوان بشمع األسى األسود، وأغلق أبواب وشبابيك النص ليجلس يف ظلمة االنكسار
)سرمك حسن، املوقع: انظر(..وحشة منفاه بأستراليا

:لماتكشاهدة قربٍ من رخام ال(هذه اموعة النثرية يقول الشاعر يف
/ أفزع الطفلَ النائم يف قليب/ ليس ألن الدم/ بكيت كثريا/ يوم صفعتين«
.)٢٥، ص٢٠٠٩السماوي، (»آملَ كف أمي/ خشيةَ أنْ يكون وجهي الفتي:/ ولكن

ابن مثايل يعشق أمه لدرجة يتأسف كهذه املقطوعة العاطفية؛ فهناجند قمة الروعة يف 
!ف أمهكمن أن يوجع وجهه 

جدولني كية يف مراسيم تشييع جثمان أمه احلنون كوصف عيونه الباىويف قصيدة أخر
:من الدموع قائالً

يتقدمهم شقيقي بطرفه/ ويتامى كثريون/ العصافري/ عيونُ الفقراء:/ وشيعتها«
.)١٠، ص٢٠٠٩السماوي، (» !وجدوالن من دموعي/ وشقيقتاي األرملتان/ صطناعيةاال

وقد حاول . فعناصر التشييع تتكون من عيون الفقراء والعصافري واليتامى وأشقاء الشاعر
كل هذه الصور حصيلة . السماوي أن يرسم بريشته الشعرية لوحة حمزنة هلذه املراسيم املؤملة

ونرى قمة الروعة يف شعره عندما يصف أشقاءه يغطون قرب أمه بأغطية من .عاطفته الصادقة
البديعية ويدعي بأنه مل يأت الشتاء فلماذا غطاها » حسن التعليل«التراب فيأيت بصناعة 
:فالعاطفة الصادقة متوج يف كلماته هذه! كي ال تسمع حنييب: أشقاؤه؟ وجييبهم قائال

/ بكلِّ هذه األغطية من التراب؟/ ا أشقائيفلماذا غطاه/ الفصلُ ليس شتاًء«
:/ مثلَ طفلٍ خطفوا دميته/ وأنا أصرخ يف براري الغربة/ كي ال تسمع حنييب/ رمبا

.)١٥ن، ص.م(»!فتبكي../ أريد أمي
وهنا يربز لنا استخدام اإليهام الشعري مع ذاته حىت يبعد فكرة أن أمه قد غادرت 

حسن «له خربة وافرة بإتيان صنعة ،رغم عاطفته الصادقةننسى أن السماويال. احلياة
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:كالمهيف » التعليل
لتصنع / ظنت نقوش جيدها ورودا زرقاء/ رمبا/ لسعت حنلةٌ جيد أمي/ مرةً«

»!يف بيتنا الطيين/ أغوت الفراشات لإلقامة/خضرةُ عينيها / من رحيقها عسال
.)٢٦ن، ص.م(

لنص جند ان الشاعر استخدم اإليهام الشعري برباعة ومزجه مع ومبطالعة عميقة هلذا ا
خميال النحلة وأضفى عليه موروثا سومريا زاهيا وبدالالت فنية من خالل الوشم األزرق 

كما ميكن هلذا املشهد الشعري داخل النص ان حيدث يف واقع احلياة . املرسوم على جيد أمه
اليت بوسعها ان تلتقط تفاصيله وهذا ما متكن منه ايضا ولكنه يتطلب العني املاهرة والذكية 

هلا دور كبري يف قاموس السماوي، حيث ال جتد » األم«لفظة من منا ال يدري أن . السماوي حقا
إنه لن يترك ذكرها ولو كان مراسيم تشييع . قصيدة رائعة إال وفيها حملة إىل األم وحناا
:الصور وكأا لوحة ألصقت على اجلدارجثماا فيأخذ بريشته الشعرية وخيلق أمجل 

:/ كلَّ مستلزمات مجلس العزاء/ وجد أصدقائي الطيبون/١يف أسواق أديليد«
خبور وماُء / داللٌ وفناجني/ قهوةٌ عربية/ آيات قرآنيةٌ للجدران/ قماش أسود

/الرطوبةَعيد بهِ  اُ/ كأس من الدموع ولو باإلجيار:/ باستثناء شيٍء واحد/ الورد
.)٨ن، ص.م(»!على اجلَفاف/ املوشكتني/ طنيِ عيين إىل 

املدينة اليت يسكنها يف أستراليا، كل شيء للعزاء، ومل" أديليد"فقد أعد األصدقاء يف 
يستطيعوا اإلعداد لشيء حاسم نسوه والشاعر بأمس احلاجة إليه وهو توفري الكمية املناسبة 

وخسارة .. خسارة أم.. خسارة مزدوجة.. خلسارة اجلسيمةإنه مرتبك بفعل ا. من الدمع
فالشاعر بدأ مبراجعته إىل كل ما مر . وكالمها تابوتان حيملهما على ظهره املنحين.. وطن

من حياته وحياكمها تارة وحيكم عليها تارة أخرى وبني حني وآخر يرجع ويتذكر أن سر 
من أبناء العراق رضعوا حب الوطن من ارتباطه بالوطن هو ما تعلمه من أمه وهكذا الكثري

حليب األمهات يف غربته وأثناء إقامة مراسيم العزاء يريد أن يثبت ارتباطه الوثيق بالوطن 
:كلم عن الوطنيف حلظات التاألم حىتىينسالمرة أخرى فهو 

من/ حني سقطت على الرصيف؟/ فلماذا نظرمت إيلَّ بازدراء/ لست سكراناً«
ِ  ماء/ حني تتعثر قدماه بورقة/ منكم ال يرتلق متدحرجاً / إذا كان/ أو بقطرة

.من املدن األسترالية:أديليد.١



١٣٦ªآدابهاو مجلة اللغة العربية

.)١٦ن، ص.م(»تابوت أمه؟/ وعلى رأسه/ حيملُ الوطن على ظهره
فالشاعر املثكول يظلم من قبل رفاقه فيظنون سقطته على الرصيف بفعل سكرة اخلمرة 

األم، / اليت جردته من أمه بعد أن خلعته من وطنه املدوخة، وليس بسبب لطمة املثكل املرعبة
هذا ما أراد أن يؤكده يف غربتة ذلك االلتساق املتني لكل شيء يربطه . أي سلبته أمني اثنتني

.بوطنه الذي تركه جمربا ويبقى يسترسل ذاك االسترسال العذب ويرافقة األمل والعتب والتذمر
ب عن الوطن فلم يبارح هذا التالزم املوجع بني أمه مرة يكتب عن مزايا أمه وأهله ومرة يكت

:ويقولةكثريويف املقاطع األخرى ينعى نفسه أحياناً. والوطن طوال مقاطع القصيدة
»!امسها احلياة/ٍيف مقربة/متشي على قدمني/جثة /وأنا /مذ رحلت أمي «

.)السماوي، املوقع: انظر(
:ما يقولكنة يف قلبه كالسماوي صورة مجيلة ساىصورة األم لد

»ها العابرك.. أييلْ/ حلظةً من فضل صورةً تذكاريةً مع / هالَّ التقطت
وأمي / مع احلزن والوجعِ الوحشي/ وثالثةً عائلية/ وأخرى مع نفسي؟/ اهلواء؟
١٣ص، ٢٠٠٩السماوي، (»يف قليب؟/ النائمة(.

ما يقول يف تشبيه كلغة يف التشبية للسماوي أسلوب خاص يف التشبيه مرة مييل حنو املبا
:جهنم عندما يتعذر عليه توديع أمهعذابه بعذاب 
حني تعذر /أشد قسوةً من عذايب/ أحقاً أنَّ عذاب جهنم!!/ سبحانك يا رب«
 أمي؟/علي  ُ وضع الرسالةَ يف صندوق / لو أنَّ ساعي بريد اآلخرة .. آه/توديع

.)١١ن، ص.م(»!ال على وسادة أمي/ عمري
حمسوس يعين ملك من الالبدالً،فعمد الشاعر إىل استخدام احملسوس يعين ساعي الربيد

:مرة أخرى نراه شبه نفسه بطفل صغري فَقَد دميته فيبكي بشدة، للمبالغة يف البكاء.املوت
/!فتبكي/ أريد أمي:/ وا دميتهمثلَ طفلٍ خطف/ وأنا أصرخ يف براري الغربة«

لتحديين يا أمي؟/ ملاذا راهللا/ قبلَ أنْ تل نيبحت أدريك /سالملَ :/ ولكن نأما م
املوت ١٥ن، ص.م(»املَلكوت؟إىل للصعود/ غري(.

نكشاف لالكل شيء صار معداً. وذا النكوص الطفلي مل يعد لدى الشاعر ما خيفيه
ارتباكه وهو يرتلق على قطرة ماء بعدم فهم من يشاهدون وبعد أن كان منخذالً،الفاضح

:فنراه يقول. اخلسران الرقيقة حبجمه اهلائل
عصافري خنلة / ليس ألنه يفزع/ ال حتب مساع دوي املدافع/القروية أمي«
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تكره / وشردوين/الذين أضاعوا الوطن/"جعجعة القادة"بـيذكّرهاألنه / إمنا/ بيتنا
: وشيعتها/ نعشها محلته سيارة أجرة)/ املسحرايتباستثناء طبل (أصوات الطبول 

يتقدمهم شقيقي بطرفه ../ويتامى كثريون../العصافري../عيون الفقراء
، ٢٠٠٩السماوي، (»وجدوالن من دموعي.../وشقيقتاي األرملتان../ اإلصطناعية

.)١١و١٠صص
فون قيمة األمومة رهؤالء هم الذين يع.. الراحلة املعزي هو الفقراء أوالًمجهور األم 

هؤالء ترتبط ذكرى الدور األمومي لديهم . احلرمان من األم هو الفقر األكرب.. احلقيقية
باحلرمان فيتدعم املضمون اإلنقاذي للحضور األمومي، لكن الرفاه والتخمة الطفلية املادية 

:تضعف هذا البعد
../ نت الطيبة أميوكل من كا/ املشردين/ املرضى/ملاليني الفقراءامن ... آه«

.)٢٨و٢٧ن، صص.م(»بعد كلّ صالة؟/من تنور دعائهادافئاًخبزاً/ تطعمهم كلَّ يوم
:ويقول

كلّ /أمي حتب العصافري/كثرياًقمحاً/سأنثر على قربها/حني أزور أمي«
متأل اإلناء الفخار / كانت أمي/ ومن ماء وضوئها/ تستيقظ على سقسقاا: فجر
/ فللعصافري حصتها/وحني تطبخ رزا/ تنثر قمحا وذرة صفراء/ خنلة البيتقرب

.)١٩ن، ص.م(»...من مائدة أمي
وحىت بعد موا، فإن هذه األم العظيمة تبقى مهمومة مبصري العصافري اهلشة املسكينة 

:هاب بأجسادها الصغريةوهي تواجه شظايا احلروب واإلر
/من الشظايا/ختاف على العصافري/لكنها/ ما عادت ختاف املوت/الطيبة أمي«

»أنضب الرعب أثداءهن/واألمهات الالئي/ من دخان احلرائق/وعلى خبور احملراب
.)١٩و١٨ن، صص.م(

الوطنإىل احلنني.٣
خيوض السماوي مغامرة الشعر منفتحا على مسالكها ومتاهاا اللغوية والبنيوية وعلى 

صبة وروافدها املتنوعة، حريصا على أن يرسم لنا خلف كتاباته مالمح هاجسه مادا اخل
وال يهدف الشاعر . الوطن، خيفيه ويظهره يقدمه ويؤخره لكنه حاضر يف كل قصيدة: األكرب

اىل إعادة تكوين التاريخ أو السياسة أو تصفية احلسابات احلزبية والطائفية، وإمنا يهدف إىل 
، أبو رمحة: انظر(. الذي أوشك أن يفقده وسط التحرك اليومي املتسارعامتالك صوته الضائع 
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؛ فالوطن يف ذاكرة الشاعر له مكانة سامية شك انه يعشق وطنه كما يعشق حبيبتهال)٢٠٠٩
. ينسى ذكر الوطن بكل جزئياته من النهر والنخيل واألعشابولذلك عندما يتذكر حبيبته ال

وهو حمور مهيمن أصيلٌ .ألن حب الوطن حمبوك يف ضمريه ووجدانه؛فالوطن حبيبته الثانية
متجذر يف أعماق وجوده، وما ذاك إال حلنينه املُحرق إليه، وشدة إحساسه باغترابه عن ذاك 

يؤكد السماوي تشبثه .الوطن، الذي حيمله بني جواحنه، وجيري منه جمرى الدم يف العروق
أصابه من إحباط، هذا اإلحباط الذي واملسافات وبرغم مايف وطنه مهما أبعدته عنه السنني

الذي جاء فيها) إحباط(ده يف قصيدته الرائعة جس :
ِ الطائفية/قبلَ دفنه/ ألقي النظرةَ األخريةَ عليه/زرته كي« /يف املقربة
خلتهب/دمثل عالمة التعج القامة بنتصفيه/ وأنا م لتين /جتَونحالظهروأنا م/

أن /خشيةَ/مثل عالمة الفارزة/وأنا ضئيلٌ/فغادرته/ مثلَ عالمة االستفهام
نقطة درجممسوحِ السطور/ أنتهي م ٤٥، ص٢٠٠٩،السماوي(»!يف كتاب مقربة(.

وهنا يؤكد الشاعر مدى اإلحباط املخضب باحلزن الذي سقط عليه مرة واحدة صعقت به 
لوطن، حيث رآه كيف يذبح بسكاكني أبنائه حتت التسميات املختلفة عند زيارته األخرية إىل ا

وعلى رأسها الطائفية، فجاءت ترنيمة اإلحباط هذه مثل أرملة تندب حظها يف خريف العمر 
عزفها السماوي بوجع روحه وخياله اخلصب الذي ذهب به هذه املرة إىل العالمات اللغوية 

السماوي يف خياله اخلصب هذا الحتده آفاق اللغة، ألنه ، وهذا يعين أن اليت جعلها تنطق شعراً
حياول استنطاق احليثيات واملستجدات وكل األشياء احمليطة به حيث يسعى إىل تأسيس منجز 
إبداعي متميز تفتخر به املكتبة األدبية واإلبداعية العربية والعاملية على حد سواء وهذا ماحصل 

)٢٠٠٩، اخلفاجي: انظر(. فعالً

فالوطن... الوطن واملنفى، األرضية الفكرية لعشرات من نصوص السماوي: ثنائيةوتشكل
يتجلى يف شىت التجسدات إال أن واحدا منها يكون بصورة معشوقة مينحها الشاعر حبا يصل 

): النفق(حد الذوبان فيها واإلحتاد ا كما يقول يف قصيدة 
/ قدمت أوراق اعتمادي:/باخلميلهوغُصناً /حني اختصرت خبيمة وطناً«

»املذبوحِعبرت سور الوطنِ/ذات ليله) األشاوس الذئاب(حينما حاصرين /للمنايف
.)٤١، ص١٤٢٨،السماوي(

:لكن وطنه ممتحن باحملتلني والسراق
»وحني عدت /: مششونَ"رأيت "اجلديد/هحمطم يف حانوت يبيع/"ور"!!/دليله تأي" أسياد
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تناطَحونَ على ثيابِ أيب"/القبيلهالليلِ/ي ِسمونَ نصفقتوي/فةَ الطفولهيلَ !/أرغ ما أبقت تزمفح
األيام /فَشِ الكهولهع نموقع السوداين: انظر(» !م ،www.almothaqaf.com(.

ذلك صرخته املُدوية ىخري دليل عل... فقد ظلّ الوطن لديه حلْما ماثالً يف خميلته
:حيث قال» ال تذحبوا حبيبنا العراق«املُوجعة يف قصيدته 

باسم ../ جائعيه.. مشرديه../باسم يتاَماه/ نصرخ باسم طينه/ ال تذحبوا حبيبنا العراق«
ال تذحبوا حبيبنا / دون يد وساق/ باسم عروبة غَدت/ وعصرنا املثكل يف مكارم األخالق../خنله

.)www.almothaqaf.comموقع ،العوين: انظر(»ألهله العشاَق/فلتتركوا مصريه/ لعراقا
إنّ هذا االرتباط احلميم بالوطن وهذه الذاكرة احلية املتوهجة وتلك العالقة املتينة على 
البعد جتعل من خروج الشاعر من العراق أَشبه شيء باخلروج من الفردوس وتحولُ هذا 
اخلروج إىل مرادف للجنون أو البطرِ وهو ما يدفعه إىل ممارسة طقس امسه تربية األمل 

رنهومضاني«يقول يف قصيدته . اكمة احلنني للعودة إىل أحال ../حريان«: »على مشارف الست
.)٤١، ص٢٠١٠، السماوي(»غَادرت أرض النخل أم خبلِ؟/أدري أَمن بطَرٍ

،يتكثّف اإلحساس بالشوق واحلنني لدى الشاعر إىل درجة تتحولُ معها العودةُ للوطنِ
سأَرضى لو .../ خذين«: "خذين إليك"يقض مضجعه كما جاء يف قصيدة احللم إىل هاجسٍ

.)٢٠٠٩،العوين: انظر(»!تغضو حبضنك كي يطيب مصري/ أَتيتك جثةً
حينما يتحول .. ال بد للشاعر داخل هذه الدوامة من استراحة هي أشبه باستراحة املقاتل

العراق مسقَطُ الروح كما جاء يف .. به إىل الوطن احلبيبــأو يسري ــقلبه إىل طائر ميضي 
:»طَير أنا قليب«قصيدته 

راق جناحـــو العــي به حنـــميضىـن الدجـا قليب، إذا سكـطَير أن
)ن.م(

ي نفسه ويعلّلها من وجندعزاعر يف ذات القصيدة يناجي دمع دجلة والفرات وهو يالش
:خالل ذلك قائالً

  يــــا دمــــع دجلــــة والفــــرات لنــــا غــــد
الســيف مــا ذبــح العــبري، وال اهلــدى  
ــا  ســـــــنعود حتملُنـــــــا هـــــــوادج ثأرنـــــ
ــي   ــهيد لترتقـ ــد الشـ ــب اجلَسـ يتخضـ

  ــفّاح ــره الســــ ــتبد بكفــــ ــا اســــ مهمــــ
جلحيمهــــــا األشــــــباححتــــــدو بــــــه 

 وإذا ســــــــقطنا فاجلنــــــــان ربــــــــاح
 ابِلٌ وأقَـــــــاحـــــــنـــــــماء سحنـــــــو الس
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إنّ الدارس ألعمال الشاعر ال بد وأن يتوقف عند ظاهرة الفتة وهي كثرة الدواوين اليت 
قليب ،١٩٧١قصائد من زمن السيب والبكاء عام : خص ا وطنه العراق بشكل مباشر، حنو

عيناك يل وطَن ومنفى ،١٩٩٤جرح باتساع الوطن ، ١٩٩٣اين املشرد من أغ،١٩٩٢على وطين 
،٢٠٠٣األفق نافذيت ،٢٠٠٥نقوش على جذع خنلة ،١٩٩٧هذه خيميت فأين الوطن ،١٩٩٥

ويف احلقيقة يأخذ ... و، ٢٠٠٨شاهدةُ قربٍ من رخام الكلمات ،٢٠٠٨البكاء على كتف الوطن 
أخذ الوطن أكرب مساحة يف حبه وعشقه، رمبا كان يف إذاً ي.الوطن أكرب مساحة يف نفسه

بعض نسائياته يرمز إىل بلده فهو أعظم حمبوب تترجم إليه كلماته الغزلة، أو ترسم حبسب 
املارد الكبري الذي يزأر يف ذاته فتنخذل كل ) العراق(موصوفاته صفاته، فيتجسم يف كلماته 

إنه العراق الذي طاول من أجله . ام جربوتهأموانسحاقاًواحتراماًاملوجودات وتنحين حباً
.الغربة وصارع الوحشة ليحتفظ به، فال يلقيه من يده ألنه ال يريد أن يستبدله

الذي طبع يف » نقوش على جذع خنلة«هذه املقاطع الشعرية املأخوذة من ديوانه الشعري 
)١٢٧ص : (حني يقول) قليلك الكثريهن(جمموعة بعنوان 

كيـــــف غـــــدتأســـــفي علـــــى بغـــــداد 
قــــــــد كــــــــان يــــــــربطين ودجهــــــــا 
ــا وإذا  اجلســــــــــــر جتفــــــــــــوه املهــــــــــ

ــدها ســــــلعا    ــم جمــــ ــوقا وأجنــــ ســــ
ــا   ــال وانقطعـــــ ــن اآلمـــــ ــيطٌ مـــــ خـــــ
ــت تشــــــظى وجههــــــا فزعــــــا    قَربــــ

)١٢٧، ص١٤٢٨السماوي، (

:)ال بضعةإعقدين يا صابراً(صيدته أو قوله يف ق
ــه   ــل إال أنــــــ النخــــــــل نفــــــــس النخــــــ
   لكـــأنّ ســـعف النخــــل حبـــل مشــــيمة

ــو  ــوددت لــ ــت أضــــالعي فــ أين غرســ
ــدا  اهللا مــــــا أحلــــــى العــــــراق وإنْ بــــ

  ــعفات ــذاق والســـ ــتوحش األعـــ مســـ
   شــــدت بــــه روحـــــي لطــــني فـــــرات

يء بـــــه دروب حفــــــاة ـشـــــجرا أفـــــ  
  ــات ــار والواحــــــــ ــرح األــــــــ متقــــــــ

)١٥٣ن، ص.م(
شبه الشاعر سعفات النخيل يف العراق حببل املشيمة يف رحم األم حيث شدت ا روحه 

الرافدين فيأيت بتشبيه آخر ويف نفس الوقت أمجل من األول فيتمىنلطني الفرات يف أرض 
:»تماهي«ةيقول يف قصيدو.أن يغرس أضالعه كأشجار لتفيء ا طريق احلفاة واملساكني

»والعراق متاثلٌ/ بينك /غَ احتراق سقليب ن الكُما يسكنك / كالكما أعلن
لقى ا أوجثَّةٌ / قصيدةٌ شهيدةٌ/ وها أنا بينكما/ على نوافذ األحداق/ عصياناً
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العشق /األوراق إىل مقربة /والفرات ةٌ/ بينكرآص /الكُما يسيلُ من عيينحني / ك
الوجد رين / الفالةْمن اهلجريِ يف/ شتكي محامةُ الروحِوحني ت/ يطفحكالكما صي

كالكما / حىت شفة الدواةْ/ متتد من خاصرة السطورِ/ وضحكةً مدماةْ/ أمنيةً قتيلةً
/ السباتيف املدن/ تيلةٌ تنتظر الصالةْتر/ وها أنا بينكما/ مئذنةٌ حاصرها الغزاةْ

ويستيقظُ حتت شرفة / ينام يف ذاكرة العشبِكالكما / قرابةٌ/ بينك والنخيلْ
صبح بال / وها أنا بينكما/ باحلفيف واهلديلْ/ كالكما أثكله الطغاةُ والغزاةُ/ العويلْ
.)٢١، ص١٤٢٨السماوي، (»وليلٌ ميت النجومِ والقنديلْ/ مشسٍ

وعالماته اليت تشخصه ورموز الوطن ) املُخاطبة واملُناجاة(بني احلبيبة " التماهي"وهذا 
عن طبيعة " الكاشفة"ع هذه القصيدة يف القلب والعقل يأخذ علينا طريقنا منذ أول مقاط

" متاثل"فاحلبيبة بينها وبني العراق جتربة الشاعر النفسية، وإحساسه املمض اللذاع بغربته، 
ويستقر لشاعر،أنّ كليهما يسكن قلب ا،بينهما" التماهي"وجه هذا التشابه الذي يبلغ حد و

على ما يف هذا التعبري من داللة الذعة كاشفة، تدلّ مبا حتمله من " نسغَ احتراق"يف سويدائه 
احلبيبة، أو / مفارقة واخزة على عمق جتربة الشاعر النفسية املستعذبة املعذبة جتاه الوطن

. اللحظة الشعريةه يف هذهجتاه الوطن واحلبيبة يف آن، فهو جيد اإلحساس ما، متلبساً ب
ولكنه الذي يسري يف أوصال النبات وأمشاجه فيمنحه الروح وإكسري الوجود،" النسغ"كذلك 

)٢٠٠٨، بدوي: انظر(! وإيالمٍ وتعذيب" احتراق"ياللمرارة نسغ 

، وهو يف هذه "التماهي"مث ينتقل الشاعر يف اللوحة الثانية إىل وجه آخر من وجوه هذا 
شقيق العراق، وصنوه الوجودي، العتيق، " تالفرا"مع " متاه"اوية اإلدراكية ، أو من هذه الزاملرة

الوطن، بل / مع احلبيبةالعريق، وشريان احلياة، وعني الوجود يف رؤية الشاعر، متماهياً
كالكما يسيل من : "ومتحققاً وجودياً من خالل ذات الشاعر نفسه، حتس ذلك من خالل قوله

جلى عرب الفرات والشاعر قد صاروا ذاتاً واحدةً، تت/ الوطن/ حلبيبةن افالثالثة اآل" عيين
ويبلغ أقصى مداه، وذروة تفجره بنفس الشاعر، " يطفح الوجد"جمالٍ عدة، وذلك عندما 

الطالبة السكينة ونعمى القرار من " وتشتكي محامة الروح"وحيتدم هجري النفي واالغتراب،
يف صورة جديدة، من " التماهي"كم اللحظة يتمظهر ذلك يف تللظى املنايف، وأوجاع التشرد،

خالل أثره يف نفس الشاعر، وما خيلعه عليه من هوية متشظية متكسرة مستطارة يف األرض، 
تتحققان على حنو منكفئ " أمنية قتيلةٌ وضحكة مدماة"فإذا هو املنايف،: مغربة يف البلدان

.)ن.م(»ميتد من خاصرة السطور حىت شفة الدواة«عاجزٍ حسري، وتوجدان عدماً نازفاً
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بني احلبيبة ومالمح الوطن " التماهي"مث ينتقل الشاعر يف املعرض الثالث من معارض هذا 
رمز الشموخ واخلصب " النخيل"وقسماته املائزة، وهو يف هذه اللوحة املشهدية بني احلبيبة و

وآصرة رمحى، تعززها وتوثق عالئقها صور احلاضر، " قرابة"فبينهما والعطاء والتحدي،
وأزمنة االخضرار" يف ذاكرة العشب"فكالمها ينام ومشاهده الدامية املروعة، وصرخاته املعولة،

اجلميل، ويفيق على صرخات الروع والفزع، وإعوال الثكل، وبكاء اليتم، ومشاعر الفقد 
يد مطموس اهلوية، مقطوع الوشيجة، ضائع والضياع، وشاعرنا بينهما على األعراف من جد

ليلٌ "ينتظر حتققه وخالصه وانعتاقه، و" وها أنا بينكما صبح بال مشسٍ"املالمح والقسمات،
)ن.م(. ضلت هواديه، وتاهت عالماته، يف حلكة الظلم والعسف البهيم" ميت النجوم والقنديل

:)الوطن(وجند قمة الروعة يف قصيدته الشهرية بعنوان 
ـــــــلَّ ودلْ     أنــــــــا أرضــــــــى بالــــــــذي قـَ
ــا  خيمــــــــــةٌ أغســــــــــلُ بــــــــــاللثم ــــــــ
 هــز ورغيــــــــــــــــــــــف دايفٌء ختبــــــــــــــــــــ
  فــغ ـــــــ شـ ــن ـــــــ ــا أدري أنَّ يب مـ أنــــــــ
ــــــــثَ العشـــــــــق بقلـــــــــيب فكبـــــــــا     نكـَ

ــيدي ــوالي.. ســ ــامنحين ولــــو .. مــ فــ

ــــــــلْ   جـــةٌ يف وطـــــــــين دونَ و خيمـــــــ
ــلْ   ـــ يــــــد أمــــــي كلمــــــا الصــــــبح أطـَ

ــيماَء« ــلْ  » أم شــــ ـــ ــن وشـ ــوز مــــ وكــــ
ــاً ــــــلْلبســـــــاتينك بعضـــــ بـمـــــــن خ

ــلْ» لـــــــياله«رب جمنـــــــون بــــــــ  عقـــــ
ــــلْ  ــــداً منـــــك وصـــــحناً مـــــن غَلـَ بـز

)موقع شبكة الشعر للعرب(

عن اخلوف والفزع وهي خيمة يلثم فيها يد أمه خبيمة صغرية يف وطنه بعيداًىإنه يرض
ىاحلنون ويكتفي برغيف خبز زوجته وكوز من املاء القليل العكر مث شبه نفسه مبجنون ليل

.حباً لوطنه الغايل
:إذ يقول،للسماوي سبب آخر حلبه للوطن الغايل

/ رابهحلاف سميك من ت:/ يمنعين من خيانة وطين/ يلَ اآلن سبب آخر«
.)٧، ص٢٠٠٩السماوي، (»!يف سرير قربها/ ووسادةٌ  من حجارته/ تدثرت به أمي

كان الشعراء يبدئون قصائدهمقدمياًف.أراد الشاعر أن يدخل مدخل غري عادي يف الرثاء
هيريد فيبالغزل مث يسترسلوا يف غاية القصيدة ولكن هذه املرة دخل الشاعر مدخل مجيل ال

هو الرباط الوثيق بني املواطن والوطن الذي جعله يرتبط بأمه و،آمن بهيءسوى أن يوثق لش
)٢٠٠٩السماوي، كرمي (. يوجد بينهما تقاطعكمتالزمة ال

لما ككما حيب أمه ولذلكفهو حيب وطنه . أن حب الوطن نابع من إميانه العميقكشال
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أمه علم بالده يف لون عباءة ىإنه ير. معهار الوطن كذىلم عن األم أو احلبيبة ال ينسكيت
:ووطنه عندما يقول

فيها كل تفاصيل ../وحدها الالئقة علماً لبالدي/ عباءا الشديدةُ السواد«
.)٣٣ن، ص.م(»!الوطن

هذه القصيدة تعترب ) من البحر الرمل(»اخرجوا من وطين«وله قصيدة رائعة بعنوان 
:ر بعض منهاكالروعة ألسباب يذومزيج من الفنقمة الروعة يف وطنياته ألا 

تشجيع اجلنود يف ساحات واستخدام البحر الرمل الذي يستخدم عادة للحماسة: أوالً
استخدام املناسب : ثالثاً.النونواختيار القوايف اجلميلة املختومة بالياء: ثانياً. القتال

ِبَسَالٍم آِمرمية كواجلميل من اآلية ال ونا كاتر«آخر يعينملعىن،)٤٦: احلجر(ِنيَن﴾﴿اْدُخُلوَها
) اخلرتير والذئبِ(السيء واألسوأ، مثل : املقارنة اجلميلة بني الشيئني: رابعا.»آمنِنيبِسلَامٍ

ألا ،استخدام التعابري اجلديدة اليت مل جندها من قبل: خامسا). الطاعونَ والسلِّ(أو 
.)حررونا منكم اآلنَ(: األدب مثلوغري موجودة يف اللغة

:هي رائعته اخلالدةوها
»عشقاليت ن هذه األرض /اليامسني ورد بِتنال ت /للغزاة الطامعني / والفرات

/ فاخرجوا من وطين املذبوحِِِِِِِ شعباً/ يف ظالل املارقني/ ال ينجب زيتوناً وتني/ الفحلُ
اراً... وبساتنيوأ ...فاتركونا/ وطنيبسالمٍ آمنني / حنن ال نستبدلُ اخلرتير
خوذةُ احملتلِ لن / فاخرجوا من وطين/ وموتاً باجلذام/ وال الطاعونَ بالسلِّ/ بالذئبِ
بِحصت /شاً للحمامفاخرجوا من وطين/ ع /زامخ أزهار صبحلن ي املسفوح والدم /

ما مر عليها ـــ منذَ جيلنيِ ـــ و/ والبساتني اليت غادرها النبع/ فاخرجوا من وطين
ماماآلن اخرجوا من وطين/ الغ عن / فارفعوا ـــ باسم املاليني ـــ أياديكم/ تصرخ

رونا منكم اآلنَ/ الشعبِ املُضامحر /وجتّار حروب / ومن زيف الشعارات" النفط
صافريوجالّدي الع/ سارقي أرغفةَِ الشعبِ/ وأصحاب حوانيت النضالْ"/ والشفط /

منادين حبق املرِء يف / واملُرائني الذين استمرأوا الفتنةَ والغي/ أدالِّء جيوش االحتاللْ
تح١٠٧، ص٢٠٠٧السماوي، (»فاخرجوا من وطين/ وبالكفرِ احلاللْ/ الس(.

:ويقول أيضاً
يضيق يف كل :/ وكالوطن حزين/ يكرب يف كل اللحظات:/ حيب كالزمن«

.)٩٥، ص ب٢٠٠٨السماوي، (»اللحظات
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وتشجيع الناس على اجلهادمقارعة احملتلني.٤
فيها حملة قلما جند قصيدة إال و. ى احملتلنيالغضب علالسماوي مليء بالصراخ وشعر
:إنه استخدم قصائده للدفاع عن الوطن املغصوب حيث يقول. احتالل العراقإىل غاضبة

حقالً/ الختذت البيت األبيض/كنت طاعوناًلو / جلَلدت اجلالد/ لو كنت سوطاً«
.)٩٦، ص٢٠٠٩السماوي، (»...لمنجلي

فيشجع العراقيني » نقوش على جذع خنلة«إنه شبه احملتلني باجلـراد املنتشر يف قصيدته 
:باالحتاد ووحدة الصفوف لطرد الغاصبني من الوطن، فيقول

/ ونظِّفوا احلقلَ من اجلَراد/ فَيا جياع الرافدينِ اتحدوا/ اجلَراد البشري اآلنَ يف بغدادكلُّ«
فاداألبناُء واَألح يف الغد اخلبزِ/ كي ال جيوع رغيف فإنَّ تأمني /اجلهاد ةعرمن فروعِ ش عفَر«

.)١٧٨، ص٢٠٠٧السماوي، (
. يقتلون األبرياء فيعتذرون أمام الشعب العراقي املظلومنراه يعترض على األمريكيني ألم

):من البحر البسيط(» القتلى ال حيييهم االعتذار«يقول الشاعر يف قصيدته 
فــيم اعتــذارك؟ مــا أبقيــت يلْ متعــا  

  ةُ عــادتــل .. هــيب املســر عوانتــهى ز
   ــف ـ ــدى أسـ ــذبوحٍ صــ ــد ملــ ــلْ يعيــ فهــ

طع     سـ وي العيـونَ بـنجمٍ ضـاحكاتغ
ــا   ــد رجعـ ــةٌ والـــود قـ وأمشســـت ظلمـ
نبضاً ويعشب صخراً مائج خـدعا؟ 

)٢٣٥، ص٢٠٠٧السماوي، (

:ويصف املوالني ألمريكا وأجهزا األمنية، بأم ابتعدوا عن اهللا بقدر اقترام من هؤالء
.)٨، صب٢٠٠٨، السماوي(»CIAمن / ثر قرباًكهم األ/عن اهللاثر الناس ابتعاداًكأ«

بل يرفع أن وطنه الينثر للغزاة وروداًىد علكل غري مباشر ويؤكوخياطب احملتلني بش
:ختضع أمام املعتدينأشجار النخيل فالكباسقاًرأسه شاخماً

حاشـــــــاك تنثـــــــر للغــــــــزاة ورودا  
بقيــةٌ) احلســنيِ(الزال فيــك مــن  

ــلِ عنيــدا     ــت كمــا النخي ــد خلقْ فَلَقَ
 وإِنْ ت ــوع ــأْىب اخلنــ ــاح وريــــدا تــ بــ

)١١٣، ص٢٠٠٧، السماوي(

فهو. وكربالئه الدامية بكثرة) عليه السالم(إنه قد استلهم يف شعره من اإلمام احلسني 
للصمود والفداء، ذلك اإلمام الذي كان شعارهرمزيف شعره؛ ألنه حلسنيال ينسى اإلمام احلسني

:يوم عاشوراء، وشعار مجيع األحرار الذين ال يرضخون للظلم
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أال وإنّ الدعي ابن الدعي قد تركين بني السلة والذلة، وهيهات له ذلك مني، «
هيهات منا الذلة، أَىب اهللا ذلك لنا ولرسوله واملؤمنون، وحجور طهرت، وجدود 

أخطب(» طابت، وأُنوف محية، ونفوس أبية أن يؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام
.)٨٣، ص٤٥، ج١٤٠٣؛ السي، ٧، ص٢، ج١٣٦١، خوارزم

:قائالً،اازر يف العراقإىل ربالء ويوم عاشوراء عندما يشريكر كويتذ
»طفلٌ بال ساقَني /فَنيصوطفلةٌ مشطورةٌ ن /دونَ يد نوامرأةٌ مقطوعةُ / وطاع

النهدين / ةةٌ يف قُبكُوو)ها)/ احلسنيمجيع /:ةاببطلقتنيِ من د حصاد / ترم
.)١٢٥، ص٢٠٠٧، السماوي(»حتيةً ليومِ عاشوراْء)/ كربالْء(بـ

ؤوا من الذين جاىيعترض عل» أطلقوا سراح وطين من االعتقال«ويف قصيدته بعنوان 
وأصحابه األوفياء كأيب طالبفيشري إىل اإلمام علي بن أيب طالب،وراء البحار العتقال وطنه

:ريذر الغفاري
مدن الثلج / الغابات احلجرية األشجار/ احمليطاتوراء :/ القادمون من«

:/ املباغي األيديولوجية/ إصطبالت رعاة البقر/ فنادق الدرجة األوىل/ والنحاس
ومئذنيت / وشفيت من اإلبتسامات/ وعيين من الدموع/ أفرغوا حنجريت من الصوت

/ ن الورودوحديقيت م/ ومساءايت من النجوم/ وصباحايت من األلق/ من التراتيل
:/ استبدلوا/ والشارع من البهجة/ وبييت من الطمأنينة/ وحقويل من البيادر

/ بنخيلي أعمدةً كونكريتية/ حبديقيت خندقا/ حبصاين دبابة/ بكوفييت خوذة
ودماً مبياه / بالقرآن جملةَ ستربتيز/ ما دونا" زهور حسني"بـ/بأساوري قيودا

أطلقوا سراحي من قبضة اخلرتيت / أميوساندويشة ماكدونالد خببز/ الينبوع
عن / أو تقارير/ ألكتب عن احلرية/مث أعطوين قلماً ودفترا / واعتقلوا الوطن/

على احلقول../ النارِ على األكواخ:/الذين يرفضون حتريض وأكياسِ ../والقحط
على " أيب ذر الغفاري"و"/ ابن اخلطاب"على " ابنِ طالب"و/ الرملِ على الشرفات

والسيارات /والسيوف على الرؤوس/ واخلنادق على احلدائق"/ القديس أوغسطني"
والدخان الطائفي على / واألكفان على مناديل العشق/ املفخخة على األسواق الشعبية

على " األمركة"و/ واللصوصِ على الوطن/ والرذيلة على الفضيلة/ قوسِ القزح
أعيدوين إىل :/ إذا صرخت ملء حنجريت/ فهل مثة من يلومين"/ العراقة"

.)٣٥، ص٢٠٠٩، السماوي(»وأطلقوا سراحَ  وطين؟/ زنزانيت
:قائالً،ينيكسياسات األمري) البيت األبيض(وينتقد يف قصيدته الالذعة بعنوان 
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قرب / من أكفان ضحاياه/ جبلٌ:/ إنه/ ليس بيتاً أبيض/ ما يلوح يف األفق«
يتهدد حقولَ / خريف وحشي/ جثامني العدالة/ ترقد فيه/ رخامي هائلُ احلجمِ

ٌ خرافيةٌ/ للقلوب السوداء/ مشفى أبيض/ بالقحط واملسغبة/ الفقراء / ثالجة
لنثرها يف جراح / مهيأةٌ/ تاللٌ من امللح/ والشرف املتفسخ/ للضمائر املُحنطة

.)١٣٣ن، ص.م(»الشعوب
اهية من واقع احلياة املعاصرة كالفكاهة الالذعة فصور لوحة فونراه ينتقدهم بلون من 

اجلنة ليست منجم فحمٍ «قصائده النثرية باسم ىإحدم إىلكهنا نلفت انتباه. للعراق
مفخخة، : ن من نوع خاصكالرصيف ولىوها هو يعرض خردواته عل» حجري اراتسي

لإلجيار، حلى قيمة، جوازات بالىخمتلفة، فتاوجثامني األطفال للمقابر، توابيت، عمائم
:من رموز اإلرهاب يف العراق، فيقولل هذه اخلردوات تعترب رمزاًك...كذا دوليكهومزورة

خفيفاً !/هذه املدينة مسلخ بشري/ وناقيت/ وخيميت/ سأعود إىل صحرائي«
جاهزة ../إيلَّ.. إيلَّ/ ها أنا أعرض خردوايت على الرصيف/ سأخرج اراتعندي سي
عندي توابيت / عشرين مقربة جديدة/ ومن األطفال ما يكفي الفتتاح/ للتفخيخ

سوداُء المعةٌ كأحذية :/ حلى خمتلفة األنواع/ عمائم لإلجيار/ جاهزة للتشييع
وأخرى ناصعةُ البياض / كجدائل عجوز مشطاء/ كثةٌ خمضبةٌ  باحلناء/ اجلنراالت

جتيز استخدام/ وفتاوى حسب الطلب/ عارضون جاهزون للتصديروعندي م/ كاألكفان
/ وتأكل أكثر مما تزرع/ دم أكثر مما تبين/ كوسيلة لتحديد نسلِ أمة/الديناميت

/معسكرات اإلحتجاز/ مخيمات الالجئني/ وكالة الغوث:/ أمة من أجل أبنائها وجدت
أوجدت األمم /ومن أجلها وحدها/ غنام البشريةسفن ريب األ/ اجلوازات املزورة

/أيها اهلمجيون!/ دائمة التأجيل/ ولوحة إعالنات للقضايا/ صندوق الشكاوى/ املتحدة
فحمٍ حجري ا بالديناميت/ اجلنة ليست منجمأبوا حخل / لتفْتتدمسلخا ل ليست

/ فإنّ آرييل شارون/ تقىوالقتلُ األعمى/ إذا كان اإلرهاب جهاداً/ حبز الرؤوس
.)١١٧، ص٢٠٠٩السماوي، (»!باإلمامة/ ١"الفوهرر"وال مثة أجدر من / أتقاكم مجيعا

:»جاللة الدوالر«هازلة بعنوان وله مقطوعة هازئة و
»اللةُ الدوالراألرضِ/ ج فوق لُّ اللَّهظ نا اجلديداحلربِ / حاكم مبعوثُ إله

وهو ،بل دائماً على احلق،ال ينخدع وال خيطئ» معصوم«النازية، زعيم الفوهرر مبقتضى العقيدة .١
.أدولف هتلرعلى هذا االسم أطلق . شخصية فذة وعاملية، فوق النظام
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ترفَع / وتقْرع الطبولُ/ تنحر القرابني/ له يقام الذكْر/ واإلعماروالتحريرِ والبناِء 
األستار /عن أسرارِها األسرار تكشف همتتلئُ احلقولُ بالسنبلِ/ وبامس هأو / وبامس

الرغيف رصادي /النهار يف املدائنِ املذبوحة ةزالع فهو صاحب /جاللةُ الدوالر /
لحيته )/ الدينار(ال كما كانت فتاوى السيد / واملرشد الفقيه يفْيت فَيطاع/ منقذُنا

اخلضراُء صهوةُ املُضاربني / يف مصارف)مِ)/ احلوارنهإىل ج ةُ اللَّهنحيلُ جتسفَت /
حيلُ النارتسوت /هارة اَألزيسحديقةً قُد /جاللةُ الدوالر / يبقى ) ساباحل(يف ساعة

هوحد /للقرار الصانع) /:جيمع (يشاْء نم) /يقسم (يشاْء نم) /حطْرأو )/ ي
)يضرب (القاضي/ ما يوصي به اَألحبار عن فضيلة أنْ ينوب وعن بنادقِ / ميكن

الثوار /ةَ النضالِ لِإلجياردع العارِضني /هتواجتياحِ / تغوي على ذبحٍ شقيقٍ/ طَلْع
جار /هدون وِد لُ األخطارهستست / ويكرب)الصغار /(ريقه املُعارنا بمساحةُ / حتت س

إِمنا.. صار إماماً / الدوالر /هكلَّ تابعي بريق مؤي /عدالةُ / حنو اخلَنا والعار
الدوالر /املذبوح طالبت /ةَ للجزاريدالف مقَد٦٢ص،٢٠٠٧السماوي، (»!أَنْ ي(.

أو العاهل الذي كل عريب، امللكرة كتوحي يف ذا» اجلاللة«أن استخدام لفظة كشال
العرش البنه أو كأن ميوت ويترالعمر إىلىم البالد العربية دون تصويت الشعب ملدكحي

.الضعيفىم فيها القوي علكأنه غابة حيكة وكأحد أعضاء األسرة املال
األرضىم املطلق علكاحلاعميق ألن اجلاللة يعينمعىنله » اجلاللة والدوالر«يب كفتر

نه كعملة حمورية تسود العامل فتحكم، وتتحكم، عملة هلا عمالة وعمالء، ولالدوالر يعينو
كامللكأن الدوالر كاستهزاًء به فويوغل يف ذكر الدوالر فريفعه إىل مقامات التقديس، كماً

كما جندها يف صفة امللكاخللق أمجعني مث يصف للدوالر صفات سامية ىمبعوث اإلله عل
المه نوع من كففي احلقيقة . »صاحب العزة«أو » ظلّ اللَّه فوق األرضِ« كيف الدول العربية 

.اكرب أمريكعملة رئيسهم األواهلجاء االستهزائي ألصحاب اجلالالت
قالت (اهة واهلجاء يف قصيدته بعنوان كلفر طاغوت العراق بقوله املزيج باكونراه يذ

:أن لصدام املقبور ألف أبٍ مث أخربنا منذ زمان بسقوط الطاغيةىفادع) وجرحك جرحي
ـــخ الــــدنيا بِرِمتهــــا    : صــــدام  سـيــــا و

ن ألْـف أَبٍ      لـي يـا ابـعن كد جـمِ مجبِح
ن حكمـوا ي   مـ كَمـوا   يا بئسومـاً، ومـن ح

  مد ــاع ــث الرضــ ــدة، حيــ ــذْلٍ لواحــ ـ ١!!نـ

.الدينء: يف الشارع العراقي يعترب نوعا من السب والشتم؛ النذْل: النعل.١
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ــــه يـــــا خبيـــــثُ هـــــا.. تـتروفلأليـــــامِ د  مــن ــاغوت والصــ ــلُ الطــ ـ عـتن١!وســــوف ي

)٩٧، ص١٤١٣السماوي، (

جلهاد والشهادة يف سبيل اهللاعلى اتشجيع الناس 
اجلهاد والشهادة كلقيم اإلسالمية السامية ى يف معظم دواوين الشاعر تشجيعه على انر

من خطبة اجلهاد لإلمام » يا آل ياسر«قصيدته بعنوان استلهم يفكشدون . يف سبيل اهللا
أما بعد، فَإنَّ الْجِهاد باب من أَبوابِ الْجنة فَتحه اُهللا «:عندما قال،طالبعلي بن أيب طالب

جةُ، وينصاِهللا الْح عردى، وقْوالت اسبل وهو ،هائيلأَو ةاصخل ،هنةً عغْبر كَهرت نيقَةُ، فَمثالْو هتن
ائَةالْقَمارِ وغثَ بِالصيدالَُء، والْب لَهمشالذُّلِّ، و باُهللا ثَو هساب٢ِأَلبهبِاِإلس لَى قَلْبِهع رِبض٣، و ،

اُوفسالْخ يمسو ،ادييعِ الْجِهضبِت هنم قيلَ الْح٤دفصالن نِعمج البالغة، اخلطبة (»و٩٤، ص٢٧(.
: آل ياسر قائالًإنه خياطب 

ــبروا" آل ياســر"يــا  صيف العــراقِ ت
ــــه" آل ياســـــر"يـــــا  ثوابـ والعـــــذاب

لوال رحيل الضوِء ما عرف الفـىت 
ولعـــلَّ نازلـــةً يصـــاب ـــا الفــــىت    

إمنــا".. عمــار بــن ياســر"مـا مــات  
 يـــــا آلَ ياســــــرـــــه والنعــــــيم مذاقـُ

 لَّقَت الذرىـــإنَّ القرودســــ وإنْ ت
يــــا آل ياســــر والشــــهادةُ حلمنـــــا   
  يـــــا آل ياســــــر والفـــــىت بعقيــــــدة

 ــــ اجلنائنِ ـــ إىل إنَّ اجلهاد ر بـعم
ر ـــإن كان من أجلِ العقيدة ـــ أكبـ

 ــر فضـــلَ العيـــون إذا احتـــواه املنظـ
يــاةَ وتبصــرتعيــد لـه احل ــــ يومــاً ــــ  

 ريــأْم مــات الــذي بــدم ابــن ياســر!
  ثَرــو ـ ــو كـَ ـــف وإنْ هــ ســـى خ ـــر علــ مـ
    ــر هـــول األد ــا تطـ ــروداً مـ ــى قـ !تبقـ

ــــر " أبرهـــــةٌ"مــــا دام   بدجلــــة ميخـ
   ـــر سـؤيو هيرــغ ـ ــى فيملــــك أَصـ يجلــ

)٣٤، ص١٤١٣، السماوي(
عندما أمر بقتل عمار بن ،شخصيات سلبية كمعاوية بن أيب سفيانلقد ملح الشاعر إىل

.الكعبة املشرفةأبرهة عندما هجم جيشه إىلو،ياسر

.وطئَه: ويقال انتعل الشيَء،لبس النعلَ:انتعلَ.١
.أي ذُلِّل بالصغار واإلهانة.٢
.الثّرثرة.٣
.أي كلف املشقّة.٤
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مقارعة وعاظ السالطني.٥
عرف أن أخطر ما يهدد يألنه؛أسلوب الشاعر ملقارعة وعاظ السالطني فريد من نوعه

رون القرآن والذين يفس،أصحاب العمائم والذين باعوا آخرم بدنياهمىاإلنسان هو فتاو
إنه يستهدفهم بسهامه الشعرية فريمي نباله .مزاج أصحابِ البالطاتىوفق أهوائهم عل

: عندما يقول. فيصيب اهلدف،باجتاههم
تجِيز / تكتب فَتواها على طاولة السلطانْ/ عمامةٌ/ أخطر ما يهدد اإلنسانْ«

اجلوع ةيعةَ/ للرمخالت ا/ وللخليفة رفَسزاجِ صاحبِ اِإليوانْ/ لقرآنُأو تعلى م«
.)١٢٣، ص٢٠٠٧، السماوي(

وعاظ السالطني الذين حيثّون الناس باسم اجلهاد لقتال » تعاويذ«ويهاجم يف قصيدته 
: الشعب العراقي املظلوم

»حلية خلف زاةْ/ أعوذُ باِهللا من الصالةالغ دجمينبذُ احلُفاةْ/ ت ومن رصيف /
أعوذُ / ثوب الشعارات اليت تبايع الطُغاةْ/ من الساسة ينسجون للعراةْأَعوذُ باِهللا

ارجالت ةمباِهللا من اَألئ/ةَ الدوالرما(يف الليلِ يبكونَ / الشاكرين نِعيلبايعونَ )/ عوي
يف النهار قاتليه /باجلهاد كفرت /اجلياع هيف رصاص واألطفالَ / إنْ كان يستهدف

تضلُّ / كفرت بالقنبلة العمياْء/ واملُستعبدين القادةَ اِإلماْء/ ال القاتلَ احملتلَّ/ النساْءو
/ كفرت بالنضالِ)/ املنطقة اخلضراْء(مترع يف / دربها إىل مرعى اخلنازيرِ اليت

لإلجيار معروضاً بأسواقِ املخابرات /اجلهاد مرحوبالعمائمِ اليت ت /سحني ت باحت
الدار /هذا العار كفاك /هذا العار ضي/ كفاكةَ اهللا ايا أُم /..هذا العار كفاك /

) القرآنُ(وقبل أَنْ يؤمرك / على بقية النهار/ من قبلِ أَنْ يطْبِق ليلُ القهرِ بالدجى
/األمصار دوه١٥١ن، ص.م(»ت(.

ون عربة كقضية إسالمية لتإىل اللمحة اخلاطفةثري من قصائده هو كديدن السماوي يف 
انت كن سيوفهم كول عليانت قلوم مع اإلمام عليكالذين إىل لألجيال القادمة فهو يلمح

يف الليلِ «: هذه الربهة التأرخيية بقولهإىل يشريكلذلو!!عليه باسم اجلهاد يف سبيل اهللا
.»ويبايعونَ قاتليه يف النهار)/ عليا(يبكونَ 

فنونه الشعرية
ألنه خبري ؛مل يدخل السماوي يف فن من فنون الشعر إال ورجع مرفوع الرأسدون شك، 
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ألنه قد ؛ي أو شعر التفعيلة أو قصيدة النثركالسيكفال يفرق عنده الشعر ال.بأساليب الشعر
جاء فهو يف املدح والغزل والرثاء والفخر واهل. اخترب قرحيته الشعرية يف مجيع ااالت

. ما ادعيناهىل معناه؛ فدواوينه الشعرية خري دليل علكوغريها أستاذ بارع ب

النتيجة
السماوي بوصفه معلما، وشاعرا، وسياسيا، وإعالميا، يزخر شعره باألحداث والنضاالت 
واملواقف االجتماعية والتعليمية والتربوية والسياسية، مستندا يف ثقافتة الواسعة إىل اطالعه 

أي ان احلياة الواقعية بطفولتها. املوسوعي من جهة، وخربته احلياتية املرهفة من جهة أخرى
ومراهقتها وشباا وكهولتها وتقلباا ومسئولياا هي اإلطار العام الذي استمد منه السماوي

إىل احلنني: السماوي جيد يف قصائده املتنوعة واجلميلةلشعرفاملتابع . مادة بنائه الشعري
الرومنسية، معاناة الغربة، مقارعة االحتالل والفساد السياسي، الدفاع والوطن واألم، احلب

فهو حيمل مهوم الوطن والشعب واألرض والتاريخ على . عن الوطن واألمة بعاطفة صادقة
.كاهله ديناً يوفيه بشعره

ومن ،لييت التأثريرقة عاويتناول الكثري من املوضوعات واألغراض الشعرية جبماليةإنه 
خالل خيال واسع خصب مبين على اطالع واسع يف الشعر واألدب ونظر ثاقب وبصرية 
نافذة، ومن خالل لغة غزيرة القاموس جليلة االستخدام ثاقبة التعبري مجيلة جزلة فخمة 

فهو جسر موصل بني القصيدة . حياء واللفظ، وأوزان تتناسب مع املضامنييقاع رقيقة اإلاإل
.التفعيلة وأحيانا قصيدة النثروسيكية الكال
الشعر والنثر ىألنه عالوة عل؛ثرياًكلظلمناه ،شاعراًمن االعتراف بأننا لو مسيناهبدال

املتكلف، هو كاتب وحملل سياسي وله مقاالت عدة يف ااالت السياسية خاصة أوضاع العراق
النقية النابعة من مشاعره املخلصة ل من مقاالته تظهر الكلمة الصادقة كففي . وسياساته
والكالم األخري انه .المه الذي يوجهه ضد كل سوء وشر وظالم حييط باإلنسانكمن خالل 

.يبقى مساوياً بقيمه، ويبقى شعره سامياً بفنه
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صادر واملراجعامل
:إىل العراق؟هل يعود الشاعر .. نوستاجليا السماوي يف قليلك ال كثريهن). ٢٠٠٩(أبو رمحة، أماين .١

www.almothaqaf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=
8694:-q-q-&catid=51:2009-11-24-20-47-36&Itemid=99

.»مسبحة من خرز الكلمات«إبداع الشاعر حيىي السماوي يف ).٢٠٠٨(األرناؤوط، عبداللطيف.٢
www.maghress.com/aladabia/347:٨/٤/٢٠٠٨، طنجة األدبية

.كتاخبانه مظفري:هرانط.ديوان).دون تا(مريزاإيرج .٣
جتربة العشق واالغتراب يف شعر حيىي السماوي، قراءة يف ).٢٠٠٨(بدوي، حممد جاهني.٤

دب فنأموقع ،٢٠٠٨/ ٤/ ٢٢القاهرة، تاريخ .قصيدة متاه:
www.adabfan.com/journal-issues/versions-general/1413.html

:موقع. يشيخفىت الشعر الذي ال..حيىي السماوي يف عيين الثالثة).٢٠٠٩(خالد،اخلفاجي.٥
www.almothaqaf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9
092:2009-12-28-03-24-52&catid=51:2009-11-24-20-47-36&Itemid=99

: النجف. اخلوارزمياملشهور مبقتلحلسنياحلسنيمقتل).١٣٦١(، حممد بن أمحداخلوارزمي.٦
.الزهراءمطبعة

شاهدة قرب من رخام "الرثاء يف الشعر العراقي املعاصر، قصيدة ).دون تا(، حسني سرمك حسن.٧
www.adabfan.com/criticism/4411.html: موقع. ليحىي السماوي أمنوذجاً" الكلمات

.عبد املقصود حممد سعيد خوجه:جدة.قليب على وطين).هـ١٤١٣(السماوي، حيىي.٨
.عبد املقصود حممد سعيد خوجه: ، جدة٢ط.ال كثريهنقليلك).هـ١٤٢٨(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.٩

، مجادى األوىل٣٥٢، العددمقابلة مع الة العربية السعودية). ٢٠٠٦(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.١٠
.م٢٠٠٦يونيو ،هـ١٤٢٧

منشورات دار التكوين للتأليف :، دمشق٢ط.نقوش على جذع خنلة).٢٠٠٧(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.١١
.والترمجة والنشر

دار التكوين للتأليف والترمجة : دمشق.البكاء على كتف الوطن).أ٢٠٠٨(ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.١٢
.والنشر
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دار التكوين للتأليف والترمجة : دمشق.مسبحة من خرز الكلمات).ب٢٠٠٨(ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ.١٣
.والنشر

دار التكوين للتأليف: دمشق. شاهدة قرب من رخام الكلمات).٢٠٠٩(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.١٤
.والترمجة والنشر

.دار الينابيع: دمشق. ملاذا تأخرت دهراً؟).٢٠٠٩(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.١٥
:موقع. ي يستعري عينني من منطقتني خمتلفتنيـكائن خراف).٢٠٠٩(، سوسنالسوداين.١٦

www.almothaqaf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8
761:2009-12-19-10-17-18&catid=51:2009-11-24-20-47-36&Itemid=99

:موقع. النثرية) حيىي السماوي(اخليط الشعري يف مسبحة ).٢٠٠٩(، ذيابشاهني.١٧
www.almothaqaf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8
696:2009-12-17-13-49-40&catid=51:2009-11-24-20-47-36&Itemid=99)

فيض األسالم علي نقي شرح .ج البالغة).ش١٣٥١(شريف الرضي، حممد بن حسنيال.١٨
.]دون نا: [األصبهاين، طهران

:موقع النور.»حييا حيىي السماوي«مقال بعنوان ).دون تا(غريب، حمسنظافر.١٩
www.alnoor.se/article.asp?id=46693

:»الوطن منشودا وموجودا يف شعر حيىي السماوي«، حمسن، العوين.٢٠
www.almothaqaf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8
692:2009-12-17-13-34-12&catid=51:2009-11-24-20-47-36&Itemid=99

مؤسسة : دمشق.ليات احلنني يف تكرمي الشاعر حيىي السماويجت).٢٠١٠(ماجد، الغرباوي.٢١
.املثقف العريب ودار الينابيع

مركز اإلمناء : ، الرباطترمجة سعيد علوش. املقاربة التداولية).١٩٨٦(، أرمينكوفرانسواز.٢٢
.القومي

مؤسسة : الرياض.السماوي منوذجاً:الشعر العراقي يف املنفى).هـ١٤٢٩(القرين، فاطمة.٢٣
.اليمامة الصحفية

:موقع. قراءة ليست نقدية يف قصيدة للشاعر حيىي السماوي).٢٠٠٩(حليم السماوي، كرمي.٢٤
www.almothaqaf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1
0391:2010-02-02-12-56-30&catid=51:2009-11-24-20-47-36&Itemid=99

احلوار ، ٣ج. اإلبداعي العراقي يف مواطن الغربةالتنوعتداعيات ). ٢٠١٠(كمال، جعفر .٢٥
.٢٨٦٧املتمدن، العدد 
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، ٢ط.حبار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار).هـ١٤٠٣(باقرالسي، حممد.٢٦
.مؤسسة الوفاء: بريوت

جملة.الشاعر العراقي حيىي السماوي يف نقوش على جذع خنلة).دون تا(، حافظ حمفوظ.٢٧
http://al-nnas.com/CULTURE/15nn.htm:عن موقعنقالً، لندن،احلوادث اللندنية

االحتالل يف الشعر العراقي : .). ٢٠١٠(وآخرون ؛، علينظري.٢٨
.خلريف، ا١٦جملة اللسان العريب، العدد .املعاصر

الشاعر حيىي السماوي امتداد لفخامة القصيدة «مقال بعنوان ).٢٠٠٩(عبدالستار،علينور.٢٩
.٣٠/٨/٢٠٠٩: د، األح١١٥٣، صحيفة املثقف اإللكترونية، العدد »الكالسيكية

www.arabiyat.com/forums/showthread.php?p85437: عربياتمنتدى.٣٠

 www.adab.com/modules.php?name=Sh3er:املوسوعة العاملية للشعر العريب.٣١
&doWhat=shqas&qid=74471&r=&rc=51

www.arabicmagazine.com: موقع الة العربية السعودية.٣٢

http://almothaqaf.com: موقع املثقف.٣٣

http://al-nnas.com/CULTURE/15nn.htm: موقع الناس.٣٤

www.toarab.net/poem11175.html: موقع شبكة الشعر للعرب.٣٥


