
 مستويات استشكيت اتشعرتت

ت ت ككعرهَّنتت  د است تحكحكست فت وت ات قحكحلِك

 احتيععتوتكىت امميور

 

 

 خكعت دوويتت. 

 :ملخص الدراسة 

   هذه دراسة تحلٌلٌة فً مستوٌات التشكٌل الشعري لواحد من دواوٌن الشاعر 

العرالً ٌحٌى السماوي الذي استطاع ان ٌحمك حضوراً شعرٌاً طٌباً لٌس عرالٌا 

وعربٌاً فحسب ، وانما نشر شعره فً الصحؾ والمجالت االجنبٌة ، وترجم الى عدة 

 . لؽات ، كما انه حصل على الكثٌر من الجوابز 

هذا الدٌوان الذي  . (للٌلِن ال كثٌرهنَّن )   اما الدٌوان موضوع دراستنا فهو دٌوان 

 . حظً بكثٌر من الدراسات االدبٌة والنمدٌة 

   ولد لسمت الدراسة على ثالثة مستوٌات ، وجدنا ان شعر الدٌوان لد توزع علٌها 

 . الشاعر والمرأة والوطن : هً 

   وبعد دراستنا التحلٌلٌة لهذه المستوٌات ، أثبتنا فً خاتمة البحث اهم النتابج التً 

 . توصلنا الٌها 

 



- 1-  
 

 :الممدمة 

   ٌحٌى السماوي شاعر عرالً استطاع ان ٌثبت بصمته الشعرٌة لٌس على خارطة 

كتب . الشعر العرالً الحدٌث فحسب ، وانما على خارطة الشعر العربً كذلن 

 . الشاعر الشعر العمودي كما كتب شعر التفعٌلة وكان مجٌداً فً االثنٌن 

   فمد حمك حضوراً شعرٌاً طٌباً فحظٌت دواوٌنه الشعرٌة التً بلػ عددها واحداً 

وعشرٌن دٌواناً بالعدٌد من الجوابز كما حظً شعره بالكثٌر من الدراسات االدبٌة 

 .والنمدٌة ، وترجم الى لؽات عدٌدة

موضوع دراستنا فمد كتبت عنه العدٌد من الدراسات  (للٌلِن ال كثٌرهن)   اما دٌوان 

ً : العشك واالؼتراب فً شعر ٌحٌى السماوي )منها كتاب   (للٌلِن ال كثٌرهن أنموذجا

كما كتب عن الدٌوان النالد الدكتور حسٌن سرمن حسن  (دمحم جاهٌن بدوي)للدكتور 

وكتب الشاعر النالد سردار دمحم سعٌد عن  (مفاتٌح الرإٌا والرإٌة)دراسة بعنوان 

وكتبت أمانً ابو رحمة دراسة  (للٌل من كثٌر ٌحٌى السماوي)الدٌوان دراسة بعنوان 

وكتب عنه الشاعر  (للٌلن ال كثٌرهن)عن الدٌوان بعنوان نوستالجٌا السماوي فً 

سٌمٌابٌة العنوان فً شعر ٌحٌى )والنالد الدكتور جاسم خلؾ الٌاس دراسة بعنوان 

انموذجاً كما تناوله من الجانب االٌماعً الدكتور عبد  (للٌلن ال كثٌرهن)السماوي 

  . (االٌماع فً شعر ٌحٌى السماوي دراسة احصابٌة)الرضا على بدراسة عنوانها 

   اما دراستنا لهذا الدٌوان ، فهً دراسة تحلٌلٌة فً موضوعات التشكٌل الشعري ، 

فبعد التمهٌد الذي ولفنا فٌه على شًء من حٌاة الشاعر وما كتب عنه وترجم له وما 

حصل علٌه من جوابز آثرنا ان تكون دراستنا لهذا الدٌوان على ثالثة مستوٌات هً 

ذلن اننا وجدنا ان الشعر فٌه لد توزع على هذه . الشاعر، والمرأة ، والوطن 

 . ثم خلصنا فً ختام الدراسة الى اهم النتابج التً توصلنا الٌها . المستوٌات الثالثة 

 

 :التمهٌد 

 وفٌها 16/3/1949   ولد الشاعر العرالً ٌحٌى السماوي فً مدٌنة السماوة بتارٌخ 

نشؤ وترعرع ، اكمل تعلٌمه الجامعً فً بؽداد فدخل الجامعة المستنصرٌة وتخرج فً 
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هاجر من العراق .  عمل بعد تخرجه فً التدرٌس والصحافة 1974كلٌة االداب عام 

.   السباب سٌاسٌة1991بعد عام 

   نشر شعره فً المجالت والصحؾ العرالٌة والعربٌة ، واالسترالٌة حٌث ٌمٌم ، كما 

نشرت له مجلة كلٌة الفنون واالداب فً جامعة لوٌزٌانا االمرٌكٌة ، فمد ترجمت بعض 

.  شعره الى االنكلٌزٌة واالٌطالٌة وااللمانٌة والفرنسٌة واالسبانٌة والكردٌة 

عبد . علً جواد الطاهر ، د.   كتب عن شعره كثٌر من النماد العرب واالجانب منهم د

. جمٌل المؽربً ، د. ؼازي المصٌبً ، د. عبد العزٌز الممالح ، د. الملن مرتاض ، د

. حسن فتح الباب ، أ. حسن االمرانً ، د. دمحم جاهٌن بدوي ، د. عبد هللا بالازي ، د

روب ووكر ، داون . أ (توماس شاٌكوت)البروفٌسور , فاروق شوشة ،عصام شرتح

كما كتب عن شعره عدد من البحوث والرسابل واالطارٌح الجامعبة .كولسً وؼٌرهم 

شعر "  دراسة  إنصاؾ الحسنً فً جامعة أم المرى فً مكة المكرمة الموسومة :منها

.. لنٌل شهادة الماجستٌر فً النمد األدبً " ٌحٌى السماوي بٌن الرإٌا والتشكٌل 

لٌال " ورسالة طالبة الماجستٌر فً كلٌة إعداد المعلمٌن فً محافظة تبرٌز اإلٌرانٌة  

بهنام " ورسالة  " مفاهٌم المماومة فً شعر ٌحٌى السماوي " الموسومة " جباري 

دراسة أسلوبٌة فً شعر ٌحٌى " فً جامعة رازي فً كرمنشاه الموسومة " بالري 

رسول " ودراسة النالد والباحث  " دٌوان نموش على جذع نخلة نموذجا "السماوي  

توظٌؾ الموتٌؾ فً " لنٌل شهادة الدكتوراه فً جامعة الفردوسً الموسومة " بالوي 

الممدمة " المرآنٌة فً شعر ٌحٌى السماوي " ورسالة بعنوان , " شعر ٌحٌى السماوي 

والبحث , الى كلٌة اآلداب بجامعة بؽداد بإشراؾ الشاعر والنالد الدكتور أمجد الفاضل 

الشعر العرالً فً " األكادٌمً لألستاذة الدكتورة الشاعرة فاطمة المرنً الموسوم 

والبحث األكادٌمً ألستاذ النمد األدبً فً كلٌة اللؽة " .. السماوي انموذجا .. المنفى 

العشك " الشاعر والنالد دمحم جاهٌن بدوي الموسوم . د . العربٌة بجامعة األزهر أ 

والبحث " دٌوان للٌلن ال كثٌرهن انموذجا , واإلؼتراب فً شعر ٌحٌى السماوي 

األكادٌمً ألستاذ الدراسات العلٌا فً جامعة كرمنشاه الدكتور ٌحٌى معروؾ الموسوم 

وبحث النالد  "ٌحٌی السماوي نموذجا , دراسة ونمد فً عبالرة أرض الرافدٌن" 

 Yahia)والشاعر والمترجم  الدكتور عادل صالح الزبٌدي باللؽة اإلنكلٌزٌة بعنوان 

Al-Samawy: A Homeland in Exile ) . 
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شارن فً كثٌر من المهرجانات والملتمٌات االدبٌة والعربٌة والعالمٌة حصل على    

 وعلى جابزة االبداع الشعري برعاٌة 1992جابزة الملتمى العربً فً أبها عام 

 وعلى جابزة المنهل للمصٌدة العربٌة وعلى جابزة 1998جامعة الدول العربٌة عام 

 ، كما منحه اتحاد االدباء 2007 وكذلن درع دٌوان العرب عام 2008البابطٌن عام 

والكتاب فً العراق درع الجواهري وهو عضو اتحاد االدباء والكتاب فً العراق 

وعضو اتحاد الكتاب واالدباء العرب ، وعضو اتحاد االدباء االسترالً ، وعضو 

 . رابطة للم العالمٌة ، وعضو رابطة شعراء العالم ، وعضو رابطة شعراء بال حدود 

- 2عٌنان دنٌا - 1:    اصدر من الدواوٌن الشعرٌة واحداً وعشرٌن دٌواناً هً

من - 5جرح باتساع الوطن - 4للبً على وطنً - 3لصابد فً زمن السبً والبكاء 

هذه خٌمتً - 9عٌنان لً وطن ومنفى - 8رباعٌات - 7االختٌار - 6أؼانً المشرد 

زنابك برٌة - 12األفك نافذتً - 11أطبمت أجفانً علٌن - 10؟ ..فؤٌن الوطن .. 

ـ البكاء على كتؾ الوطن    15للٌلن ال كثٌرهن- 14نموش على جذع نخلة - 13

ـ لماذا 18..ـ شاهدة لبر من رخام الكلمات 17 ـ مسبحة من خرز الكلمات  16

تعالً ألبحث فٌن عنً   – 20لرٌبا منِن  ..  ـ  بعٌدا عنً 19تؤخرِت دهرا ؟  

 منادٌل من حرٌر الكلمات – 21

 مستوٌات االستذكار الشعري

 الشاعر : أوال

    ان ما ٌلفت النظر فً شخصٌة الشاعر ٌحٌى السماوي الشعرٌة هو تلن الذات 

ان ذاته عجنت . المتسامٌة التً تعطً الكثٌر وترضى بالنزر الٌسٌر او حتى بدونه 

انها ذات معطاء لٌس لالخذ مساحة فٌها ، بل انها , بماء االٌثار وجبلت على السخاء

فهوكما ٌمول ناشرالدٌوان عبد الممصود دمحم سعٌد , تتفنن وتبدع بصور العطاء واالٌثار

ٌظل ٌهفو ابداً نحو مرافا النور ومواكب الثوار وٌستجمع شظاٌا نفسه لٌرسم :"خوجة 

بها فسٌفساء الجمال فً عالم المبح ، وٌرتك بها بسمة الطفل الؽرٌز وسط جنون 

الكبرٌاء وجراحات الوطن ، انه ساحر الكلمة الذي ٌعد الناس بوالبم العرس 

 ( . 1)"االسطوري
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   واذ اما نظرنا الى لصابد الشاعر نرى ان ذاته المحبة المتسامٌة تتجلى بصور 

 : من البحر الكامل ٌمول  (تضارٌس للب)ففً لصٌدة . ومستوٌات كثٌرة ومتنوعة 

 ال الثرٌا.. لثرى األحبة 

 واستعنت بأصغرٌا.. ٌممت للبً 

  سراًا 

 ٌشدُّ الى ضفافن ناظرٌا 

 لً أن أحبن 

 .. كً أصدق أننً ما زلت حٌا 

فالشاعر أسس لمطلع لصٌدته باسلوب التضاد ، فابتدأ سطره الشعري االول بلفظ    

وهو على . الثرى ، ولد لصد التراب ، وانتهى بلفظ الثرٌا ولصد النجوم او الكواكب 

   (الثرى ، والثرٌا)الوجه البالؼً من الجناس المكتنؾ ؼٌر التام 

:    لمد اراد الشاعربؤستعماله هذا الجناس، ان ٌمٌم ممارنة بٌن مستوٌٌن متداخلٌٌن هما 

والمستوى االخر هو , المستوى المكانً ممثالً بما هو ادنى الثرى وما هو اعلى الثرٌا 

المستوى المٌمً المتمثل بتفضٌل تراب األحبة الذي هو فً الدون على الذي فً العلو 

شتاَن )ذلن الن الثرى مكان االحبة ، وهو لهذا لد خالؾ داللة المول الدراج  (الكواكب)

 .  (ما بٌن الثرى والثرٌا

ولمد اسهم اسلوب التضاد فً تشكٌل البنٌة النصٌة على وفك الكٌفٌة التً التضاها     

إّن لٌمة التضاد األسلوبٌة تكمن فً نظام العاللات، الذي ٌمٌمه بٌن "إذ,المولؾ الشعري

العنصرٌن المتمابلٌن وعلى هذا فلن ٌكون له أّي تؤثٌر ما لم ٌتداَع فً توال لؽوّي، 

فإّن عملٌات التضاد األسلوبٌة تخلك بنٌة، مثلها فً ذلن مثل بمٌة : وبعبارة أخرى

.  (2)"التمابالت المثمرة فً اللؽة

فهو لد ٌمم  (ٌممُت للبً): وتواصالً وتؤكٌداً لما ذهب الٌه الشاعر ٌمول بعد ذلن    

ولمد انتج هذا االبدال اللؽوي , للبه لثرى االحبة ، ولم ٌٌمم وجهه كما هو معروؾ 

لذا , انزٌاحا أحدثه االداء االستعاري لتؤكٌد االنفعال العاطفً واالرتماء به

عرٌّة هً انتمال من اللؽة ذات اللؽة المطابمة إلى اللؽة اإلٌحابٌة، "فإن االستعارة الّشِ
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انتمال ٌَتَحمّك بفضل استدارة كالم معٌّن، ٌفمد معناه على مستوى اللؽة األول، ألجل 

ثم ٌمرن وجوده بحبه فٌجعل حٌاته مساوٌة لحبه ، .(3)"العثور علٌه فً المستوى الثانً

ثم ان  . لً أن احبن ألصدق أننً ما زلت حٌا: فكؤنه لد خلك ألجل هذا الحب اذ ٌمول 

هذا المحب المتٌم ٌحاول االلتراب من حبٌبته بؤٌة وسٌلة فهو ٌتمنى ان ٌجؾ النهر بٌن 

:  ٌدٌه لٌطرق باب نبعها مستجدٌاً رٌها اذ ٌمول 

 ان ٌ ف النهر بٌن ٌدي

 فأطرق باب نبعن غائم العٌنٌن

 أست دٌن رٌا

إذ جعل للنبع .    وارى هنا ان الشاعر ذهب بعٌداً وهو ٌشكل هذه الصورة التجرٌدٌة 

فالنبع هو مصدر الماء او عٌن الماء ، فلٌس من المناسب ان ٌجعل لها . باباً لٌطرله 

فؤلصد ماء نبعن لكان لوله : بابا لٌؤتً الى طرله بعد ان ٌسنده الى من ٌحب ولو لال 

بمن ٌحب ، ولذلن  وارى اٌضاً ان هذا المحب كان حرٌصاً على اظهار شؽفه. أنسب 

ماطر العٌنٌن ولٌس ؼابم العٌنٌن فٌكون سطره : كان من االجدى والمناسب ان ٌمول 

فؤلصد ماء نبعن ماطر العٌنٌن مع تؤكٌدنا ان هذا االبدال متوافك : الشعري على النحو 

فؤطرق مساوٌة الى فؤلصد فً الوزن الشعري وكذلن , والوزن الشعري وال ٌخل فٌه 

. االمر بٌن ؼابم وماطر

 ٌجد "فالشاعر,    ثم ٌذهب الشاعر صوب التراث لٌستعٌر منه ما ٌوظفه فً لصٌدته 

فهو مطالب باالختٌار دابماً، , فٌه ؼذاء روحه ونبع إلهامه وما ٌتؤثر به من النماذج

 لمد توجه الشاعر .(4)"مطالب بؤن ٌجد لـه سلسلة من اآلباء واألجداد فً أسرة الشعر

 لٌإكد بذلن تسامً حبه بعد ان ٌتشبه برموز الحب الكبٌرة فً تراثنا الى التراث

إّن التجربة الشعورٌة بما لها من خصوصٌة فً كّل عمل شعرّي، هً التً "العربً 

تستدعً الرمز المدٌم، لكً تجد فٌه التفرٌػ الكلًّ لما تحمل من عاطفة أو فكرة 

(. 5)"شعورٌة

 :    فهوٌمول 

 لً أن أعٌد االعتباَر الى ال نون

 كأن أعٌَش عذاَب فٌس بن الملّوح
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 والمتٌل الحمٌري

 وأن أ وَب مفاوَز األحالم

 معموداًا شمٌا

 أل طلَّل من  رحً علٌنِ 

ًا بالو دِ   مضر ا

 كهالًا راعف العكازِ 

 ُمنطفى المحٌا

 حتى إذا  ست ٌداِن ٌدٌا

 أعودُ فتىًا بهٌّا

   هنا ٌرٌد الشاعر ان ٌعٌد االعتبار الى الحب ممثالً بالجنون ألن الحب العظٌم فً 

تراثنا العرٌك كان مساوٌاً للجنون والجنون ٌُعد مرحلة من مراحل الحب او درجه من 

فالمحب عندما ٌبلػ مرحلة الهٌام التً تمثل المرحلة االخٌرة من مراحل . درجاته 

وفً التهذٌب كالجنون من , كالجنون:الُهٌام" ٌكون الجنون لد تلبسه ؾ,الحب

واالسم , وهو أٌضا الذاهب على وجهه عشما, هام فً االمر إذا تحٌر فٌه:ٌمال.العشك

 وهو لذلن (.6)"والُهٌّام الموسوسون, العشاق:والُهٌّام,ورجل هٌمان شدٌد الوجد, الُهٌام

وٌتمنى ان ٌعٌش عذابهما  (الحمٌري)و  (لٌس بن الملوح)ٌستشهد بمجنون لٌلى 

ومعاناتهما وهما ٌعٌشان ذلن الحب الكبٌر النمً ، وهو لذلن ٌرٌد ان ٌرسم حٌاته كما 

كانت حٌاتهما فٌجوب مفاوز االحالم كما كانا ٌجوبان مفاوز الصحراء ، وٌبمى كذلن 

وإن تمدم به العمر فٌصبح كهال منطفا المحٌا ، ولكنه عندما ٌلتمً حبٌبته وتجس ٌداها 

.  ٌدٌه ، ٌعود شاباً بهً الوجه 

فعلى , فهو لد وظفه وتمثله ولم ٌكن مملدا,لمد تعامل الشاعرمع التراث تعامال اٌجابٌا   

تبدأ من التراث لتستؽنً عنه "الشاعروهو ٌلتفت الى التراث أن ٌجعل لصٌدته

 .(7)"وتتجاوزه إلى نفسها فتصبح مرجع ذاتها وإال أشبهت طفالً ال ٌنمو

  :    وٌعود الشاعر لتؤكٌد تسامً ذاته اذ ٌمول فً ممطع اخر من المصٌدة
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 لً ان أكون على الخطٌئةِ 

 حٌَن تطرلنً عصٌا

 لً أن اذودَ عن الحمام

ًا   وأن أصٌَّر أضلعً فننا

ًا مملتٌا  وُعّشا

 لً ان أرش بكوثر الصلوات أٌامً

 لٌبمى عشُب عاطفتً بال دغلٍل 

 وزهُر غدي ندٌا

 كٌما أكوَن مؤهال للعشك

 .والصبَّل التمٌّا  

فتكون ذاته , فهو ٌرٌد ان ٌرتفع بذاته فٌعصمها وٌربؤ بها عن إرتكاب الخطٌبة     

عصٌة على ان تدنس بالخطاٌا،وهو لذلن ٌعدُّ نفسه مدافعاً عن النساء اللواتً ٌشبههن 

اذ ٌجعل أضلعه أؼصاناً لملتمى . بالحمام ، وحامٌاً لهن ، فٌرسم لنا صورة تجرٌدٌة 

الحمابم التً تشدُو وتهدُل، وتسجُع، فتُْشِجً للوب "الحمابم وعٌنٌه عشاً آمناً لتنام فٌه  

العرفاِء، وتحرُن فٌهم تِْحنَاناً إلى الكٌنونِة، التً اْعتُبَِرْت عندَُهْم وطَن األوطاِن، وتثٌر 

 (8)"فٌهم شْولَاً المتناِهٌاً، على ما ٌُْمِكُن أَْن ٌُْوَصؾ عودٌد على البدءِ 

  ثم ٌنتمل لتوظٌؾ ما هو متوارث اجتماعٌاً من رش الماء او العطر للتبرن او   

ال ٌكون شاعراً بمجرد نمل هذه الصور وتسجٌلها، " فالشاعرلتحمٌك ؼاٌة اعتمادٌة 

 ً . وإنما ٌكون كذلن إذا استطاع أن ٌراها رإٌة جدٌدة، وأن ٌإلؾ بٌنها تؤلٌفاً خاللا

.  (9)"وٌعبر عنها تعبٌراً ؼٌر مسبوق، ٌبث فٌها معنى لم ٌكن موجوداً فٌها من لبل

الى ما هو  (الكوثر)فٌشكل لنا صورة تجرٌدٌة تحصلت من اضافة ما هو محسوس 

اذ انه ٌرٌد ان ٌرش اٌامه بكوثر الصلوات لٌبمى عشب عاطفته بال  (الصلوات)مجرد 

وهو هنا عمد الى إستعارة الدؼل لٌعبر به عن كل ما ٌشوب عاطفته فٌإثر فً , دؼل 

, لمد اعتمد الشاعر الطبٌعة بعنصرها النباتً فً تشكٌل صورة ذاته المتسامٌة . نمابها 
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فؤسند العشب الى عاطفته باالضافة ورمز به الى نماء ذاته حٌن اراد ان ٌكون له عشباً 

إن نماء الذات هذا جاء بتؤثٌر . ذلن ان الدؼل رمز للفساد وعدم النماء , بال دؼل 

اذ ان ..  االجرابً الذي سبمه والمتمثل برش اٌام الشاعر بكوثر الصلوات المستوى

كوثر الصلوات على مستوى النتابج المتحصله سوؾ ٌسهم فً تشكٌل الذات النمٌة 

المتسامٌة وٌجعل اٌام عمره ندٌة ، تلن االٌام التً رمز لها بالزهر لٌشكل لنا حالة من 

وبذلن ٌكون . التجانس بٌن الكوثر والزهر على المستوى االجرابً ونتابجه المتحصلة 

" . على وفك هذه الصورة التً رسمها لذاته مإهالً للعشك فٌكون عاشماً متٌماً تمٌاً نمٌا 

ان أولى ممٌزات الشعر استثمار خصابص اللؽة، بوصفها مادة بنابٌة، فالكلمات 

والعبارات فً الشعر ٌمصد بها بعث صورة إٌحابٌة، ومن خالل هذه الصور ٌعٌد 

 (.10)"الشاعر إلى الكلمات لوة معانٌها التصوٌرٌة الفطرٌة فً اللؽة

   وما هو جدٌر باالنتباه فً هذه المصٌدة ، ان الشاعر وهو ٌرسم صورة ذاته 

المتسامٌة على المستوى االجرابً لد استعمل تشكٌالً لؽوٌاً متناؼماً مشكال من حرؾ 

العابدة على المتكلم ثم ان المصدرٌة الناصبة ثم  (ٌاء)الممترن بالضمٌر  (الالم)الجر 

الفعل المضارع الدال على الحضور واالستمبال وكرر ذلن ست مرات فً المصٌدة 

 : ولد كان ذلن كاألتً 

 لً أن ألٌَم بأخر الدنٌا  .1

 لً أن اعٌد االعتبار الى ال نون  .2

 لً ان أحب الناس  .3

 لً ان أكون على الخطٌئة  .4

 لً ان اذود عن الحمام  .5

 لً ان أرش بكوثر الصلوات أٌامً  .6

        

 "الذي ٌتوافرعلىالتكرار االستهاللً    فً هذه التشكٌالت الشعرٌة استعمل الشاعر

فاعلٌة لادرة على منحِ النّص الشعرّي بنٌة ُمتَّنسمة، إِذ إّن كلَّن تكراٍر من هذا النوع لادرٌد 

ًّ ٌعٌُن فً إِثارة التولُّع  على تجسٌِد اإلحساس بالتسلسِل والتتابعِ، وهذا التتابع الشكل

لدى السامع، وهذا التولُّع من شؤنِِه أن ٌجعَل السامَع أَكثَر تحفُّزاً لسماعِ الشاعر واالنتباه 

. (11)"إِلٌه
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الذي ٌحمل  (الالم)   ان الشاعر وهو ٌبتدئ هذه التشكٌالت الشعرٌة بحرؾ الجر 

, داللة االلصاق وااللتران اراد ان ان ٌمرن متحصلها على المستوى االجرابً بذاته 

الحاملة لداللة  (أنٌت)فجاء باالفعال المضارعة المبتدأة بالهمزة من حروؾ المضارعة 

بموته البنابٌة إلى مولِّد للطالة، التً تمد عناصر " وهكذا ٌستحٌل الفعل, المتكلم المفرد 

النّص بدفعاٍت متوالٌة، وتشحنها بالمّوة الحركٌة والتوالدٌة بدءاً من اإلٌماع، وانتهاء 

ًّ للعاللات الداخلٌة فً النصّ  , إذ ان مهمة الفعل تكون لد تؽٌرت.(12)"بالتولٌد الؽن

ٌتخلَّنى الفعل عن دوره كمإّشر على التحّوالت الطاربة إلى صانع لهذه "وهنا

التحّوالت، أي إلى طالة تولٌدٌة لحركة التداعً واالستدعاء، والتحّول والتفاعل، وما 

 وهو بذلن لد الزم نفسه بالمستوٌات .(13 )"ٌرافك ذلن من انبثالات داللٌة مفاجبة

االجرابٌة المختلفة المتحصلة من هذه التشكٌالت الشعرٌة المتباٌنة فً التشكٌل والمتفمة 

ذلن انها جمٌعاً تسهم فً تشكٌل صورة ذات الشاعر المتسامٌة حٌن ٌبرر . فً الداللة 

 لنا بؤجوبة شعرٌة لماذا اراد لذاته ان تفعل ذلن ؟ 

   إن مجا الشاعر بهذه التشكٌالت اللؽوٌة المتكررة من حرؾ الجر الالم الممترن 

الذي تؤتّى من استعمال الشاعر  (التوشٌح)بهذه الكثرة فضالً عن  (لً)بالضمٌر الٌاء 

لد أكسب تشكٌل المصٌدة تماثالً اٌماعٌاً عزز , لالفعال المضارعه المتساوٌة فً الوزن 

تنؽٌمه نظم الشاعر المصٌدة على البحر الكامل الذي ٌتمٌز اٌماعه باالنسٌابٌة والؽنابٌة 

 . العالٌة 

 : من بحر الرجز ٌمول الشاعر  (ٌحدث فً خٌالً)   وفً لصٌدة 

 ٌحدُث فً خٌالً  

 أن أهزم الطغاةَ والعتاةَ واألباطرة

 وكلَّل ما فً االرض من  بابرة

هنا تتوسع ذات الشاعر وتتشظى ولذلن فهو ٌوسع من دابرة احالمه بؤستعماله     

لٌرتفع بذلن  (الطؽاة ، العتاة ، االباطرة ، الجبابرة)جموع التكسٌر المنؽمة صوتٌاً 

المستوى الموسٌمً الذي أسهم فً تحممه استعمال الشاعرلبحرالرجز الذي ٌمتاز 

ذلن انه بتؤثٌر االنفعال الوجدانً للشاعر ٌكتسب , بالسالسة وندرة ولوع االنكسارفٌه

وبذلن أسهم . (14)"ما ٌشبه الضوابط االٌماعٌة التً تحول دون النشاز النؽمً"
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المستوى الموسٌمً فً تشكٌل حلمه المتمثل بانهزام كل هوالء امامه وعلى مساحة 

وفً , المماومة فً األدب جزء من المماومة الثمافٌة بعامة"نا فمعلوم , االرض كلها

...... تارٌخنا الحدٌث والمعاصر كان ثمة مماومة مسلحة دابماً، ترافمها مماومة ثمافٌة 

 ًّ ولٌست المماومة الثمافٌة إالّ شكالً من أشكال المماومة التً ٌشّكل اإلنتاج األدب

ًّ والنمدّي مظهراً من  (.15") مظاهرهااإلبداع

 :    ثم ٌمول 

 ٌحدُث أن أطهَر الحموَل من كل ال راد البشري

 فً بساتٌن الفراتٌن

 ...ورٌاض الناصره ... ٌافا ... وفً ال لٌل 

 وأسرَج الخضرة فً المفار

 حتى تست ٌل  نة ارضٌةًا 

 ...ضاحكةَ السالِل 

هذا الفعل ٌتمثل ,هنا تمتد الذات المتوسعة لتمارس فعالً أخر لٌس بعٌداً عن فعلها ذان     

تطهٌرها من  (الجراد البشري)بتطهٌر الحٌاة مرموزاً لها بالحمول بداللة استعمال الشاعر 

وٌرٌد كذلن  (بساتٌن الفراتٌن)اآلفات البشرٌة التً تفتن بها فهو ٌرٌد تطهٌر بلده ممثالً بـ 

تطهٌر الجلٌل وٌافا والناصرة لٌمألها خضرة ، وهو لذلن على المستوى اللؽوي استعمل الفعل 

داللة على الكثرة ذلن ان االسراج هنا ٌعنً االٌماد ،  (أسرُج الخضرةَ ): سرج فمال أالمضارع 

ً ) استحضر لول هللا تبارن وتعالى هوكؤن فهو اذن فً نهاٌة المطاؾ ٌرٌد  (واشتعل الرأس شٌبا

ان ٌحٌل تلن االراضً الممفرة جنات عامرة بالخضرة ، وافرة الثمر بداللة السالل الضاحكة 

الشاعر ٌنتمً رموزه وموضوعاته "ؾ. وهً هنا استعارة رامزة لتمثٌل االنسان المستمر الهانا 

لكن نسك العاللات التً تربط هذه الموضوعات ..... من مساحات كونٌة واسعة ومبذولة للجمٌع

بالرمز، وتربط الرمز بالعالم، هو ما ٌحمِّك للشاعر خصوصٌته، وٌخلك لـه لؽة تمٌّزه، وتخّص 

وهذا ماٌسهل تحمٌك مهمته الشعرٌة التؽٌرٌة التً تعد من . (16)"عالمه الشعرّي دون سواه

ٌؽٌّر الوالع ال من حٌث أنه ٌملبه "  الوظابؾ التً ٌضطلع بها الشعرالحدٌث الذي ٌسعى الى ان

سٌاسٌاً أو التصادٌاً أو اجتماعٌاً، بل من حٌث أنه ٌتجاوزه وٌمدم صورة جدٌدة لوالع جدٌد أفضل 
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(. 17" )وأؼنى

   ثم ٌذهب الشاعر فً تسامً ذاته الى اتجاه اخر فٌوظؾ الطبٌعة بعنصرها الحٌوانً 

:  حٌن ٌمول 

 ٌحدُث ان الٌم  سَر الودِّ 

 بٌن الشاة والذئبِ 

 وبٌن الصمر والعصفورِ 

                                             بٌن الضبع والغزال

او ان ٌحٌل االختالؾ الذي اوجدته الطبٌعة , فهو ٌرٌد ان ٌوآلؾ بٌن المتنالضات 

فٌجعل الذبب محباً , فهو ٌحلم بؤن ٌحٌل العدوات الى صدالات . الى ابتالؾ حمٌمً 

للشاة صدٌماً ال عدواً مفترساً ، وكذلن االمر بٌن الصمر والعصفور وبٌن الضبع 

إّن لٌمة التضاد األسلوبٌة تكمن فً نظام العاللات، الذي ٌمٌمه بٌن "والؽزال 

العنصرٌن المتمابلٌن وعلى هذا فلن ٌكون له أّي تؤثٌر ما لم ٌتداَع فً توال لؽوّي، 

فإّن عملٌات التضاد األسلوبٌة تخلك بنٌة، مثلها فً ذلن مثل بمٌة : وبعبارة أخرى

(. 18)"التمابالت المثمرة فً اللؽة

وهنا الول هلل درن اٌها الشاعر كم هً رابعة احالمن سواًء رمزت ام لم ترمز 

ر لما هو يفهنا تتجلى مهمة الشاعر االنسانٌة بوصفه حامل رسالة ٌنشد بتبلٌؽها التؽً

وهو بشعره لادر ان , افضل واجمل ، ذلن انه مدرن ان مولفه ٌجب ان ٌكون تؽٌرٌاً 

 "وهذه مهمة الشعر الحدٌث التً اختلفت عنها فً الشعر المدٌم اذ  . ٌحمك ذلن التؽٌر 

كانت مهّمة الشعر العربً فً النظرة التملٌدٌة أن ٌالحظ العالم فٌستعٌده وٌصفه، أما 

مهمته فً النظرة الحدٌثة فهً أن ٌُعٌد النظر أصالً فً هذا العالم أن ٌبدله، أن ٌخلك 

الشعر العربً اآلن مؽامرة فً الكشؾ والمعرفة ووعً شامل للحضور . وٌرتاد وٌجدد

(. 19")اإلنسانً

:  من مجزوء الكامل المرفّل ٌمول  (رحٌل آخر)ومن لصٌدة     

وطَّلنُت للبً فً هواهُ 

للبً أنا وطُن الهوى 

 

 

 مها راًا عن كّل غٌدِ  

وو وهُ أحبابً حدودي 
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دَ للبه وهو ٌحب ان ال ٌمترن حبّهُ بالحسناوات  ٌُمر الشاعر فً البٌت االول أنه لد عوَّن

وكؤنهُ ٌرٌد لملبه ان ٌحبَّن . فهو على ؼٌر ذي صلة بهن , ولد اعتاد للبهُ , من النساء 

وهو لذلن ٌرسم لنا فً البٌت الثانً خارطة . الجل الحب فمط ولٌس لؽاٌة اخرى 

فهو اذن ال ٌحبَّن امراة , للحب فٌجعل للبه وطناً له اما حدوده فهً وجوه احبابه 

 :ثم ٌمول .  بعٌنها

 لسُت المعنّى بالعٌو

ونعاس  فنٍل ٌستفٌز الـ 

وسواِد لٌِل المملتٌِن  

لكنهُ حتُم المشوِق 

 

 ِن الضاحكات وبالنهود 

صحو فً اُوتاَِر عودي 

وهدبها وبٌاِض  ٌِد 

لوصِل فاتنِة ن وِد  

 
    فً االبٌات الثالثة ٌستعرض الشاعر الصفات الجسدٌة التً تمثل مواطن الجمال 

ولكنه ٌرٌؤ بنفسه ان تمع أسٌرة لمواطن الجمال تلن ، فٌنفً ذلن فً البٌت , فً النساء

وفً البٌت الرابع ٌحدد مسار . المسند الى تاء الفاعل المتكلم  (لٌس)االول بالفعل 

ولد عنى بذلن المراة العاللة , شوله وهواه الذي ٌتجه صوب النجود من الفاتنات 

فمعٌاره فً هواه اذن لٌس معٌاراً حسٌاً بمدر ما هو . الكرٌمة الجذور من النساء 

  .معٌاراً لٌمٌاً خلمٌاً 

فبهما ٌتحول , هو ماٌمررطبٌعة منتجه الشعري,   إن ذات الشاعر ورإٌته الخاصة 

تجربته ... إلى شعر فٌه رإٌا الشاعر المتؤملة للحٌاة وتجربته وإحساسه إزاءها"شعره 

تنبع من أعماق كٌانه وتستبطن ما هو إنسانً فٌها، وبذلن تخرج من مجرد التجربة 

التً تتعلك بحدود ذات الشاعر الضٌمة إلى آفاق أرحب فً التعبٌر عما هو إنسانً 

 وظٌفة الشاعر ـ كما أإمن ـ "وهذا ماٌوكده الشاعر ٌحٌى السماوي بموله. (20)"عام

هً المساهمة فً إضافة وردة جدٌدة إلى حدٌمة المحبة الكونٌة واإلنتصار للنور فً 

وتؤسٌسا على إٌمانً هذا أجدنً ثابرا مع ... حربه العادلة والمشروعة ضد الظالم 

 وطفال مع األطفال العشاقالثوار ضد األباطرة ومجنونا مع المجانٌن وعاشما مع 

 (.21)"  الشوكة وجالدي العصافٌرومنافحا عن الوردة والفراشة ضد

 

 المرأة : ثانٌا
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وٌبدو ان لذلن ماٌبرره إذا ما ,     تشكل المرأة مساحة كبٌرة من شعر هذا الدٌوان 

 فكان أن ؟ماتمثل المرأة لٌحٌى السماوي:سمعنا إجابة الشاعر ٌحٌى السماوي حٌن سبل

وإذا كان الرجل سفٌنة ... إذا كان الرجل زهرة ، فإن المرأة هً عطرها " أجاب

 أنا ال ألصد البعد الفروٌدي فً تعبٌري هذا ، ,فالمرأة هً الشراع والموجة والرٌح 

 وسورة البمرة وسورة المابدة، النساءسورة إنما ألصد البعد اإللهً كما ورد فً  

هل كانت شجرة حٌاتً ستنتصب لوال , والنور، واألحزاب، والمجادلة، والممتحنة 

َرِحم األرض الذي انفلمت فٌه البذرة ؟ المرأة هً َرِحُم األرض بالنسبة لشجرة حٌاتً 

المثملة األعذاق بعنالٌد الطفولة والعشك والصدالة واألمومة وبزهور المسرة والحلم 

 (.22)"واألمنٌات

:  من البحر الكامل ٌمول  (ما عدِت سراً )ففً لصٌدة      

 كلهم عرفون... ما عدِت سّراًا 

 واكتشفوا التً شدّت الى  سد الغرٌكِ 

 صخَر الهوى

 فً موجِ ُمزبدِن العمٌكِ 

    فً بدء هذه المصٌدة ٌعلن الشاعر عن حالة حبه لتلن المرأة ، وٌإكد معرفة 

االخرٌن بهذا الحب الذي ملن مشاعره ، فلم ٌعد سراً النه لم ٌستطْع إخفاءه ولتؤكٌد 

ثم اراد تؤكٌد سعة معرفة االخرٌن بهذا  (ما)ذلن ابتدأ الشاعر لصٌدته بؤداة النفً 

.  المسند الى الضمٌر هم لتحمٌك ذلن  (كل)الحب ، فجاء بلفظ 

   ولد افضت هذه المعرفة الى شًء اخر هو اكتشاؾ االخرٌن لمدى تؤثٌر تلن المرأة 

 إذ ,لمد استعمل الشاعر اللؽة استعماالً فٌه من الجدةِ ما ٌُحسب لصالحه . على مشاعرِه 

صخر ): انه شكل صورة تجرٌدٌة حٌن اسند مجرداً الى مجرد اخر باالضافة فمال 

وهو جسده الذي ُؼمر تحت امواج حبها , الذي جعله مشدوداً الى جسد الؽرٌك  (الهوى

. المزبدة بفعل ثمل ذلن الصخر صخر الهوى الذي ُشدَّن الى جسده 

 خصوصٌة لؽة الشاعر هً التً تشكل اسلوبه الذي ٌنماز به عن ؼٌره من إن    

, علٌه أن ٌنحرؾ باللؽة عن المؤلوؾ من استعمالها, ولكً ٌتحمك له ذلن , الشعراء

إن الشًء من ؼٌر معدنه أؼرب، وكلما كان "وهذا ما اشار له الجاحظ حٌن لال
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، وكلما كان  ، كان أطرؾ ، وكلما كان أبعد فً الوهم أؼرب، كان أبعد فً الوهم

(. 23)"، كان أبدع ، وكلما كان أعجب ، كان أعجب أطرؾ

:  وحٌن ٌمول    

 هم ٌبصرونِن فً عٌونً غٌمةًا خضرااَ 

ًَّل لافٌةًا   فً شفت

ًا فً عرولً  ونبضا

 وهدٌل فاختة على ش ري

ًا فً طرٌمً  وشمسا

 وٌروَن أنن آخر األخبار

 فً كتب الهوى

ذلن انه هو ,     فهو ٌحٌل هذه المراة الى كل ما هو جمٌل بحسب رإٌته الشعرٌة 

المبصر الحمٌمً ولٌس االخرون ، فهو الذي صٌرها ؼٌمة واسند لها صفة االخضرار 

 انهما رمزان للوفرة إذ , لتكون أجدى على المستوى الداللً للون االخضر وللؽٌمة

، ولون األمل  لون الحمول الخصبة"فاللون األخضر هو, هكذاهً فً عٌنٌه ,والعطاء

ولد لبست العرابس فً العصور . لذا ٌرمز اللون األخضر إلى األمل . بمحاصٌل ثمٌنة

ٌناً بؤلوان أخرى وهذا التملٌد ٌدّل على فكرة . المدٌمة لٌلة العرس ثوباً أخضر مكلَّنالً ومزَّن

ورمَز اللون األخضر لدى الفراعنة . األمل فً الحٌاة الشابة الجدٌدة، والرجاء بالسعادة

واللون األخضر مرٌح ألعصاب العٌن ومهدّئ للنفس ... إلى السرور والصحة والحٌاة

ٌدّل على الحٌاة والشباب وٌحّرر النفس وٌوّجه الشعور نحو .  ومسبب لالنشراح

(. 24)"الشًء األبدي

 لمد اختار الشاعر اجزاًء بعٌنها  .واما فً دمه فهً نبضهُ .    اما فً شفتٌه فهً شعرهُ 

حلها فٌها فامتألتا بها وكؤنه ال ٌبصر بهما أفاختار عٌنٌه و, من جسده لٌضعها فٌها 

وكان األصوب على المستوى النحوي أن ٌستعمل صٌؽة التثنٌة عٌنٌن ولٌس   .سواها

اما فً شفتٌه فمد كانت . الجمع عٌون  وهذا ٌستوجب التؽٌر لعدم استمامة الوزن 
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واما فً دمه فهً نبضات للبه التً بها . جمل ما تنطمان به أحب وأالشعر الذي هو 

.  ٌحٌا 

فٌوظؾ منها عنصري , ثم ٌرجع الى الطبٌعة التً استعار منها الؽٌمة واللون     

 فٌشكل صورة حسٌة ,الحٌوان متمثالً فً الفاختة والعنصر النباتً متمثالً فً الشجر

وهذه . صوتٌة ، هً صورة حبٌبته ممثلةً بالفاختِة وهً تحط على أؼصان حٌاته 

.  الصورة االخرى التً رسمها الشاعر لتلن المرأة 

ومن ثم ٌنتمل الى توظٌؾ العنصر الجامد من عناصر الطبٌعة متمثالً بالشمس    

خٌراً ٌجعل خبر حبها آخر أو, فٌحٌل تلن المرأة الى شمس ٌستنٌر بها فً حٌاته 

. ن ٌمول بؤنه آخر عشاق زمانه أوكؤنه ٌرٌد , االخبار فً كتب الحب 

إذ ان هذا االسلوب , جعله ٌُشكل نصه استعارٌا, إن توجه الشاعر الى الطبٌعة 

فٌلتحم بها وٌتؤملها كما لو ,  تمتد فٌه مشاعر الشاعر الى كابنات الحٌاة من حوله"

  (.25") وٌلؽً الثنابٌة التملٌدٌة بٌن الذات والموضوع,  كانت هً بذاته

من بحر الرجز ٌإكد الشاعر حبه الكبٌر لتلن  (ٌن ستهربٌن من حبًأ)وفً لصٌدة    

:  المرأة اذ ٌمول 

 أٌن ستهربٌن من حبً ؟

ًَّل   ...تمنعً عل

 أطعمً اللهٌب كّل ما بعثتهُ الٌنِ 

 من شعرِ 

 وما رسمته ُ برٌشة الّصبَّل 

 وسافري حٌُث تشائٌنَ 

 بعٌداًا عن تضارٌسً

 وعن ركبً
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التً شكل بوساطتها استفهاماً إنكارٌاً نفً به  (أٌن)    فهو ٌبدأ لصٌدتهُ بؤداة االستفهام 

تمكنها من الهروب من حبه ، حتى وإن أبدت على المستوى االجرابً ما ٌشٌر الى 

رفضها لذلن الحب من تمنّع او حرق لشعره الذي بعثه الٌها متؽزال بها ، وتلن الصور 

ولم ٌكتؾ بهذا ، بل ذهب الى ابعد من ذلن حٌن . التً رسمها برٌشة الصب المتٌم 

طلب منها ان تسافر حٌث تشاء بعٌداً عن خارطة وجوده ، النه واثك فً نهاٌة 

المطاؾ ، إنما هً تسٌر على دربه الن كل الدروب التً تسلكها سوؾ تفضً الى للبِه 

 . 

 :    وفً ممطع آخر من المصٌدة ٌمول 

ًا إذا حاصرنً الو دُ   ٌحدُث أحٌانا

 وألمى  مرة السهاِد فً هدُبً

 ٌهمُس لً للبً

 لُْم بً ألطمئنَّل أنَّل زهرةَ الرٌحانِ 

 فً سرٌرها الّرحبِ 

 تغفو على وسادةٍل من أرلً

 لُْم بً

   وفً هذا الممطع ٌرسم الشاعر صورة وجدانٌة لحالة متمدمة من حاالت الوجد 

وهنا . الملحِة التً تنتابهُ ، فٌظلَّن ساهراً مستحضراً لصورة تلن المرأة التً تٌمتهُ 

ٌتدخل للبه عندما ٌذهب الشاعر الى أنسنته فٌجعله ٌتحدث الٌه هامساً بصٌؽة االمر ، 

اذ ٌطلب منه ان ٌصطحبه لكً ٌطمبنَّن بؤنها ؼافٌة فً سرٌرها بعد ان ٌصفها بزهرة 

ثم ٌإكد الملب طلبه فً نهاٌة . الرٌحان التً تؽفو على وسادة نُسجت من ارله وسهده 

  .(لْم بً)الممطع بصٌؽة االمر نفسها حٌن ٌمول 

بل أراد أن ٌكون إبالؼه تؤثٌرٌا ,     إن الشاعرهنا لم ٌُرد اإلبالغ بما حدث له فحسب 

وتؤتً األسلوبٌة . ؼابٌة الحدث األدبً تكمن فً تجاوز اإلبالغ إلى اإلثارة" وإٌحابٌا ؾ

فً هذا الممام لتحدّد بدراسة الخصابص اللؽوٌة التً بها ٌتحول الخطاب عن سٌاله 

(. 26)"اإلخباري، إلى وظٌفته التؤثٌرٌة والجمالٌة
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من بحر الرجز ٌحٌل الشاعر المرأة  وسٌلة  (حٌن تكونٌن معً)    وفً لصٌدة 

للتحول والتؽٌٌر ، لما تملكه من فتنة وسحر مردهما حب الشاعر الكبٌر لتلن المرأة 

.  الساحرة 

 حٌَن تكونٌن معً

 ((اآله))ٌبرد  مُر 

 وٌفرُش الربٌع لً

 ...سرٌرهُ 

 فٌنثُر الوردُ على وسادتً

 ...شذاْه 

 وتنسُج الضفاف لً

ًا من المٌاْه   ...ثوبا

    فهوحٌن ٌلتمٌها وتكون معه تستحٌل حرارة اآلهات التً اعتاد ان ٌطلمها الشاعر 

فنار الؽٌاب ٌطفبها ماء اللماء هذا على المستوى الفسٌولوجً , بؽٌابها الى برودة 

اما على المستوى الخارجً ، فؤن الشاعر . للشاعر ، اذ انه تحول داخلً نفسً 

ٌستعٌن بالطبٌعة لٌرسم لنا صورته الجدٌدة حٌن تكون بمربه ، اذ ٌحصل تحول على 

المستوى الزمانً ، فٌستحٌل الولت ربٌعاً فً حٌاة الشاعر ، وٌكون هذا مدعاة الن 

وهو بهذا ٌإنس الورد لٌجعله مشاركاً على المستوى . تُنثر الورود شذاها فوق وسادته 

وكذلن ٌفعل على المستوى . االجرابً فً حالة التؽٌر التً تحصل حٌن ٌلتمٌها 

المكانً مع ضفاؾ االنهار التً ٌجعلها حٌن ٌشكل لنا صورة تجرٌدٌة اخرى تحٌن له 

إنَّن أسلوب الكاتب أو الشاعر أو الخطٌب نتٌجة طبٌعٌة لمواهبه ". ثوباً من المٌاه 

وصورة لشخصٌته هو، وإذاً ال ٌمكن أن ٌكون صادلاً لوٌاً ممتازاً إال إذا استمدّه من 

نفسه وصاؼه بلؽته وعبارته دون تملٌد سواه من األدباء، ألن كل األسلوب صورة  

لصاحبه تبٌن طرٌمة تفكٌره وكٌفٌة نظرته لألشٌاء وتفسٌره لها، وطبٌعة انفعاالته، 

(. 27)"فالذاتٌة هً أساس تكوٌن األسلوب

:  ثم ٌمول    
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 وٌظفُر الصباُح لً ضحاهْ 

 أر وحة

ًا د اهْ   واللٌُل ٌأتً ضاحكا

 فٌ لس الطٌُر الى مائدتً

ًا هوادج الغنااِ   منادما

 فً لوافل الشفاهْ 

    فالشاعر ٌعود الى الزمان ، فٌإنسن الصباح لٌجعله ٌإدي عمالً بشرٌاً هو احالة 

اما اللٌل ٌدجاه فٌمبل ضاحكاً مستبشراً مشاركاً الشاعر . الضحى الى ارجوحة لتسلٌته 

اما الطٌور فان الشاعر ٌإنسنها اٌضا لٌجعلها مشاركة له فً موسم الفرح هذا . فرحته 

 . ، فتمصده لتجلس الى مابدته منادمة مؽنٌة 

 :     وٌتجه وجهة اخرى فٌمول 

 حٌن تكونٌن معً

 ٌُمٌُم العشُك مهر انهُ 

 ...فكلَّل صّب ٌلتمً ن واْهْ 

ًا  وادهُ   ٌظلُّ لٌس راكبا

 وخلفه لٌالهْ 

 وعروة بن الورد ٌأتً

 راكبا سحابة تمودها عفرااُ 

 والضلٌل ٌاتً شاهراًا مندٌلهُ 

 والعامريُّ ٌلتمً بثٌنة
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    لمد توجه الشاعر صوب التراث ، فاختار الموروث االدبً ممثالً برموز العشك 

العربً ، اذ ٌمٌم العشك مهرجانه ، حٌن تكون معه ، وكل عاشك ٌلتمً حبٌبته بدءاً 

 . بمٌس بن الملوح الذي ٌحضر ممتطٌاً جواده مردفاً خلفه حبٌبته لٌلى العامرٌة 

فٌاتً ممتطٌاً سحابة تمودها حبٌبته عفراء ,     اما عروة بن الورد امٌر الصعالٌن 

وٌفد الى هذا المهرجان , اٌضا رافعاً مندٌله مبتهجاً  (امرإ المٌس)وٌاتً الملن الضلٌل 

.  اٌضاً العامري جمٌل بثٌنة ، اذ ٌجد حبٌبته متلهفة للمابه 

واحتفال حّب كانت راعٌته ,     لمد احال الشاعر لماَءهُ بهذه المراة موسماً للعشك 

. وسٌدته المحتفى بها من سادة العشك ورموزه 

, لمد كان لممدرة الشاعر التخٌلٌة التاثٌر االساس فً التفاته الى التراث االدبً     

فاعلٌة " ومن ثم تصور هذه التشكٌالت الشعرٌة وصٌاؼتها ؾ , وانتماء المناسب منه 

والمدرة على النفاذ إلى العاللات , الخٌال مرتبطة باتساع الخبرة بالحٌاة المعاشة 

والعاللات التً تربط بٌن األشٌاء مثلما ترتبط بالمدرة على تمثل , الفاعلة فً األشٌاء 

(. 28)"تجارب اآلخرٌن فً الماضً والحاضر

 : من البحر الكامل ٌمول  (ستسافرٌن ؼدأ)ومن لصٌدة 

 ستسافرٌن غداًا ؟                                         

 أذن مانفُع حن رتً ؟

 سأدخُل كهف صمتً 

 رٌثما تخضٌر صحرائً 

 بولع خطى إٌابنْ 

 العودَ ثانٌة ًا سؤاالًا حائراًا 

 كٌف الوصوُل الى سحابْن 

 اْن لد ع زُت 

 من الوصول الى ترابنْ 

 

 سأنٌُم حن رتً 
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 فما معنى الغناا 

 بال ربابنْ 

*********** 

   نرى جدٌرا أن نمول ان هذه المصٌدة تمثل حالة متمدمة من حاالت الوجد 

 ترتفع به الصبابة الى اعلى درجات الذي ٌتحول فٌه الشاعرالى عاشك صبٍ ,االنسانً

وٌرضى بالملٌل ممن ٌحب , فٌستحٌل عاشماً صوفٌاً ٌمنح كل شًء,  العشك والهٌام

فجعله , نجد أن الشاعر كرره  ((ستسافرٌن ؼداً  ))واذا مانظرنا الى عنوان المصٌدة 

. مطلع لصٌدته 

 (السٌن )    وأرى أن ألؾ هنا ألبٌن أن الشاعر اعتمد صٌؽة التساإل بوساطة حرؾ 

مرده ان الشاعر , فشكل بذلن تساإالً انكارٌاً  (تسافرٌن  )الذي أوصله بالجملة الفعلٌة 

, ولكنه ٌتمنى لو أنه الٌحصل اما تٌمنه من حالة حصوله, ٌعلم أن السفر حاصل ؼداً 

الدالة على حدوث  (ستسافرٌن )فمد برره االستفهام االنكاري المإسس بالجملة الفعلٌة 

فضالً على أن , وتؽٌر ٌتمثل فً النتابج التً سٌسببها السفر على المستوى االجرابً 

تكرٌر جملة االستفهام االنكاري ٌتضمن على المستوى الداللً التمنً بعدم حصول 

أما حاالت الحدوث والتؽٌٌر التً ذكرتها فالشاعر ٌؤتً لذكرها بعد مطلع . السفر

اذن مانفع / ستسافرٌن غداًا ؟ : فٌجعلها تشكل الممطع االول منها فٌمول , لصٌدته 

إذن  )هنا ٌجٌب الشاعر على االستفهام االنكاري بحرؾ الجواب والجزاء حن رتً ؟ 

لتكون الؽاٌة من ( ما)ثم ٌاتً باالستفهام مرة اخرى بوساطة اداة االستفهام االسمٌة  (

فٌكون السفر مجزٌاً أي مساوٌاً الى انتفاء وجود , لد تحممت هنا  (إذن )حرؾ الجزاء 

. اذن مانفع حنجرتً/ ستسافرٌن ؼداً ؟, اذ الؼناء فً السفر, الحنجرة 

ّن الجدوى وجود الحنجرة المى بظالله على هذا البلبل المؽرد على المستوى إ    

 ) هنا ٌستعمل الشاعر حرؾ االستمبال (سأدخل كهف صمتً): فجعله ٌمول , النفسً 

لٌثبت عدم جدوى , وٌدخله على الفعل المضارع الدال على الحال واالستمبال   (السٌن 

وهنا ٌلعب المستوى النفسً دوره فً عملٌة التشكٌل , الحنجرة على المستوى الزمنً 

وٌتجلى ذلن بوضوح فً , الشعري لتؤكٌد حالة االؼتراب النفسً المرتفعة عند الشاعر

 ذلن أن الشاعراعتمد االستعارة المكنٌة (سأدخل كهف صمتً)هذا التشكٌل الشعري 

فجعل للصمت مكاناً  (الصمت  )الى ماهو مجرد  (كهؾ  )باضافة ماهو محسوس 
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فً عملٌة "ولكً ٌرتفع بمدٌات هذا الصمت جعل ذلن المكان كهفاً ؾ, لٌدخله هو

فتصبح الصور التً لدٌه عن الوالع ...ٌبدأ الشاعرمن فمدان االنا التزانه, االبداع

بمعنى أنها اكثر لابلٌة للتؽٌر واكتساب دالالت , العملً أكثر تحررا منها عند االخرٌن

وٌتم هذا التؽٌر فً لحظات معٌنة تكون ممرونة الى درجة معٌنة من فمدان , جدٌدة

(. 29)"وتكتسب الولابع دالالت تملٌها دٌنامٌات المولؾ, اتزان االنا

:     إن حالة الصمت هذه لم ٌجعلها الشاعر مفتوحة على المستوى الزمنً بل لرنها بعودة من ٌحب اذ ٌمول

الذي ٌشً بالزمن المحدد  (رٌثما) ولد مثل ذلن على المستوى الزمنً ظرؾ الزمان (رٌثما تخضر صحرائً )

المستوى اللونً :الذي ٌتضمن مستوٌٌن من مستوٌات الداللة هما  (تخضر)من حٌث ارتباطه بالفعل المضارع 

لمد حدد الشاعر الزمن هنا من خالل تشكٌله لصورة لونٌة حسٌة بصرٌة لرنها بصورة . والمستوى الزمنً 

 : حسٌة سمعٌة حركٌة اذ ٌمول 

 (المعادل التبادلً  ) لمد استعمل الشاعر هنا ماٌمكن ان نسمٌه (بولع خطى اٌابن / رٌثما تخضر صحرائً  )

 .حٌث ابدل الماء وسٌلة االخضرار بولع خطى االٌاب وفً هذا اشارة كنابٌة عن طٌب الخاطر وبهجة النفس 

    واذ تتسامى صورة المحبوب لدى الشاعر ٌعود مرة اخرى لٌتحول هو الى سإاٍل حابٍر الٌهتدى الى جوابه اذ 

 : ٌمول 

                                        ألعود ثانٌةًا سؤاالًا حائراًا 

                                       كٌف الوصول الى سحابن 

                                             ان لد ع زت 

                                       عن الوصول الى ترابن ؟ 

ٌمثل المستوى االول االرض :    هنا تتشكل صورة المحبوب على وفك مستوٌٌن من مستوٌات الطبٌعة المكانٌة 

وعلى وفك درجة االبتعاد بٌنهما ٌحدد , وٌمثل المستوى الثانً المستوى الفولً بداللة السحاب , بداللة التراب 

ذلن انه لم ٌتمكن من الوصول الٌها وهو ٌبصرها موجودة , الشاعرمدٌات مشاعره ولدرته على بلوغ من ٌحب 

 (الحنجرة  )ثم ٌرجع البلبل الى صوته ممثالً باداته . فكٌؾ الوصول الٌها ولد علت وبعدت , على االرض 

 : فٌعود الى اسكاتها مرة اخرى إذ ٌمول 

                                                  سأنٌُم حن رتً  

الى ماهو  (النوم  )    وهنا ٌرسم الشاعر صورة تجرٌدٌة باالسلوب االستعاري تؤتت من اسناد ماهو مجرد 

 :وٌعلل الشاعر سبب ذلن بمولــــــــــــــــــــــــــــــــــه  (الحنجرة  )محسوس 
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                                           فما معنى الغناا 

                                              بال ربابْن  

   وفً هذا إشارة كنابٌة عن عدم جدوى الؽناء لعدم وجود المحبوب مستعاضاً عنه 

وهنا البد من االشارة الى ان , بربابته االداة الموسٌمٌة تجانساً مع الحنجرة اداةً للؽناء 

, الشاعر كان موفماً على المستوى الصوتً فً رسم هذه الصورة االستعارٌة السمعٌة 

 إذا وردت فً صٌؽة الفعل فانها تمنح الصورة كثافة ودٌنامٌة "ذلن ان االستعارة

 (.30")ضافٌة بما ٌلمٌه الفعل فً روع المتلمً من اٌهام وحركٌةإ

 :ثم ٌذهب الشاعر الى المول

                                   

 إنً لٌغنٌنً للٌلِن عن كثٌر االخرٌاتِ 

ًا هَ َر النمٌَر   فال تلومً ظامئا

ًا من سرابْن   ...و اا ٌست دٌِن كأسا

 فإذا سمطُت 

ًا بلظى اشتٌالً   مضر ا

 كفنٌنً حٌَن تأتلُك الن وُم 

 بثوِب عرسٍل من ثٌابْن 

 واستمطري لً فً صالتنِ 

 ماا مغفرةٍل 

 فمد كتَم الفؤادُ السرَ 

   لوال أن شعري لد وشى بنْ 

 

ولذلن فمد ابتدأ بالجملة االسمٌة , هنا اراد الشاعر أن ٌإكد تمسكه بالمحبوبة 

, وجعل نفسه مفعوالً به متمثالً بٌاء المتكلم فً الفعل ٌؽنٌنً , اشارةً الى ثبات ذلن 

وهو للٌلن الذي ٌمثل على المستوى الداللً حالة من , وجعل ما ٌمثل المحبوبة فاعالً 

. ورفض الكثٌر من اخرٌات ؼٌرها , المناعة والرضى بالملٌل  من المحبوبة 
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ٌذهب الى تؤكٌد هذا الملٌل وتوضٌحه , وحٌن ٌتنامى الوجد الصوفً عند الشاعر 

هذا الكثٌر متمثالً ,من خالل الممارنة بٌن للٌلها المطلوب وكثٌر االخرٌات المرفوض 

. وٌذهب لٌستجدي كؤساً من سرابها , بالنمٌر الذي هجره وهو فً اشد حاالت العطش 

وهنا تجدر االشارة الى أن الشاعر تمكن بهذا االسلوب االستعاري الجمٌل من أن 

..  ٌبوح بوجد صوفً جعل مشاعره االنسانٌة ترتمً الى ابعد مدٌاتها 

ذلن أن , واذ تمترب المصٌدة من نهاٌتها تمترب معها خاتمة هذا الحب العظٌم

فٌطلب من , الشاعر مدرن أن هذا الحب البد أن ٌفضً به الى الموت بلظى االشتٌاق 

واْن تدعو له فً صالتها بؤن تمطر السماء , المحبوبة أْن تكفنه بثوب من ثٌاب عرسها 

 جعل من حٌوٌة المطر تفاعال لابما بٌن اإلنسان "وهو فً هذا, على لبره ماء المؽفرة

والطبٌعة ، وهو تفاعل ٌمثل عمك الراحة والسكٌنة التً تنظر إلٌهما عٌون اإلنسان 

(. 31)"الحالم بالمطر بعد تحوالت تمثل الذبول واالنفصال والبعد والحرمان

   لمد وظؾ الشاعر الماء فٌما هو متوارث على المستوى االجتماعً واالدبً فً 

جعل الماء باباً من ابواب الرحمة والمؽفرة عسى أن ٌُؽفر لشعره الذي أباح حبها بعد 

ان كتم فإاده سر ذلن الحب العظٌم  

 الوطن  : ثالثا

لصدٌمً االدٌب : "     ُسبَل الشاعر ٌحٌى السماوي عن عودته الى العراق فؤجاب 

عباس حوٌجً العوفً لول ما زلت أحفظه عن ظهر حب ، لاله لبل أكثر من اربعٌن 

. ولد استعرت هذا المول منه ، او تناصصت معه  (الجنة تبدأ من الوطن)عاماً نصهُ 

ان هذا . العراق بالنسبة لً هو السماء الثامنة ، واما السماء التاسعة فهً السماوة 

الوطن الذي خرج من تحت رماد حرابك هوالكو وتٌمورلنن معافى ، سٌخرج من ببر 

جراحاته الراهنة معافى اٌضاً ، العراق هو طابر الفٌنٌك العصً على الفناء ، فمد او 

اما فٌما ٌتعلك باعالنً اللجوء الٌه ، فمد هربت منه ولجؤت الٌه هارباً . جده هللا لٌبمى 

من جحٌمه الى جنته ، وها انا االن ابحث فً العراق عن العراق وسؤعثر علٌه حتماً 

, إن لم أعد الٌه راكضاً على لدمً او زاحفاً على ركبتً. فً ؼد لرٌب ألعود الٌه 

 (. 32)" فسؤعود الٌه محموالً داخل صندوق خشبً ال تدثر بترابه

 : من البحر المتمارب ٌمول  (كؤنً أطالب بالمستحٌل)   وفً لصٌدة 
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 تذكرُت ما للَت ٌوم الرحٌلْ 

 ما الفائدهْ ... الٌَن عن الوهِم  

 من األمِة الواحدهْ 

ًا   ....لسانا

 وأما الخطى ؟

 فاختالف السبٌلْ 

وهو ٌطلب منه ,  هنا ٌستذكر الشاعر ما لاله له ٌوماً أحد االدباء فً لماء جمعهما    

فما . اذ ال طابل من هذا االعتماد فً تصوره , ان ٌبعد عن فكرِه وهم االمة الواحدة 

ً )الفابدة اذا كان  واراد الشاعرأن ٌمول لساناً واحداً ، ولكنه لم ٌمل واحداً  (.......لسانا

وأبدله بالنماط وكؤنه ال ٌرٌد ان ٌلفظ هذه الكلمة لشعوره بعدم إمكان تحممها إجرابٌاً 

وهب ان اللسان كان واحداً فما فابدة االتفاق فً الكالم ، اذا . على مستوى الوالع 

إن هذا التنمٌط أو البٌاض ٌعنً أن هنان , كانت االتجاهات مختلفة ، والنواٌا شتى 

لكنه فاعل ومإثر فهو صمت صابت , كالم مسكوت عنه وؼٌر مصرح به

 لٌس ُمحاٌداً، وال ٌدُل على فإن هذا الصمت, وهكذا فاذا كان البٌاض صمتا"الخافت

مطلمٌّته، إنّه صمتٌد واردٌد فً سٌاق شعري، سواء أكان هذا البٌاض مإّكداً بنماط، أو 

  ان تشخٌص الشاعر لهذا الداء (.33)"مفروضاً من خالل تمولع النص فً الصفحة

 ً وتوحٌداً , الذي ٌضعؾ االمة ، فٌفتن بها ، انما تضّمَن الدعوة للوحدة للباً ولسانا

ولنا ان نمول ان استعمال الشاعر للبحر . ونبذاً للفرله واالنمسام , لالتجاهات والخطى 

فضالً عن تمفٌته لنهاٌات االسطر الشعرٌة جعله , المتمارب بتفعٌالته الخفٌفة المتعالبة 

أنَّن مؽزى النّصِ لدٌه ، "موفماً فً رسم صورة ما ٌرٌد واالبالغ عنه ، فهنان من ٌرى

ٌرتبُط عنده باإلٌماع الموسٌمً الذي ٌختاره  (سمه ما شبت)أو مدلوله العملً ، أو معناه 

له ، أي أنّه ٌختار األوزاَن المناسبة ألفكار تلن النصوص ، وفلسفتها ، فتجًء إٌماعاته 

 ًّ وال )مثٌرة ً تنساُب انسٌابا ًموسٌمٌّا ً من ؼٌر تعثّر، أو ضروراٍت مباحة أو خلٍل سمع

 ً فرأٌناه ٌمٌُل إلى أوزاٍن دون ؼٌرها ، عامداً إلى اختٌار تشكٌالت محدّدة  (ألوُل إٌماعٌّا

منها لجعلها مطاوعة لفلسفات نصوصه بوعً ٍ، أو ال وعً ٍ فنًّ شكَّنله استعداده 

 (.34")الفطري، وذابمته المدّربة



- 25-  
 

 :     ثم ٌمول 

 كأنً أطالب بالمستحٌلْ 

 ٌغادرنا المادمون على السرفاتْ 

 ٌعودُ المزارر للحملِ 

 والطفُل للدفتر المدرسً

 تعود الحٌاة

 طبٌعة مثل طٌن الفراتْ 

 وأن ال ٌعودَ العراقُ 

 سرٌر الطواغٌتِ 

 أو

 ساحة لخٌول الغزاة

     فً هذا الممطع ٌتحدث الشاعر عن حلمه الذي ٌرلى فً تمكن تحممه الى مستوى 

المستحٌل ، ولكنه ٌصر على المطالبة بتحمٌمه ، فهو ٌرٌد أن ٌرى وطنه محرراً بعد 

وهذا اذا ما تحمك فسوؾ تتحمك أُمنٌات أُخرى تنبا عن رجوع , أن ٌؽادره الؽازون 

اذ سٌعود الفالح الى حمله ، والتلمٌذ الى , الحٌاة فً وطنه الى مسارها الطبٌعً 

فترجع الحٌاة الى طبٌعتها وٌبتعد الطواؼٌت عن وطنه ، فال ٌكون ساحة , مدرسته 

ان خروج المحتل من بلده ، واصالح مسارات الحٌاة المخربة . لخٌول الؽزاة المحتلٌن 

وهو ٌمترب من المستحٌل ولذلن ابتدأ , انما هو حلم ٌتمنى الشاعر أن ٌتحمك لبلده 

 وتؤكٌداً لما ذهبنا الٌه ٌمول فً (كأنً أطالب بالمستحٌل): الشاعر هذا الممطع بموله 

 : الممطع الذي ٌلٌه 

 كأنً أشذًاعن الماعدهْ 

 فأحلُم بالمستحٌلْ 

 ٌضض الحبوُر البٌوتَ 
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 وٌغدو النخٌلْ 

 ممذَن مشرعةًا للهدٌلْ 

..................... 

..................... 

فهو هنا ٌرى انه ٌحلم بالمستحٌل وكؤنه شذ عن الماعدة ، فً أن ٌرى المحتل ٌؽادر     

وطنه ، فتضاء البٌوت بؤفراحها ، وٌستحٌل النخٌل مآذن فرح وحبور ، ولم ٌسترسل 

وهنا نمول لمد . بذكر اجراءات الفرح الكثٌرة االخرى واكتفى بالتنمٌط لعدم التحدٌد 

وهو الذي , كان الشاعر موفماً فً رسمه صورة المحتل على وفك هذه الرإٌة الشعرٌة 

تؤخذ على عاتمها ,  لً ٌمٌن أن الؽد سٌشهد والدة لوى وطنٌة مخلصة "ٌمول فً ذلن

لمد لتلت أمرٌكا .. مهمة مماضاة أمرٌكا على جرابمها البشعة التً ارتكبتها فً العراق 

من العرالٌٌن فً سنتٌن أضعاؾ مالتله نظام صدام طٌلة خمسة وثالثٌن عاما عندما 

جعلت من العراق مختبرا لتجارب آخر مبتكرات البنتاؼون من أسلحة  اإلبادة 

وأن الظالمٌٌن واإلرهابٌٌن وخنازٌر البنتاؼون لد "وٌمول كذلن . (35 ")الجماعٌة

جعلوا منه مسلخا بشرٌا ، لكن الصحٌح أٌضا أن هذا الوطن الذي خرج من تحت رماد 

.. حرابك هوالكو وتٌمورلنن  معافى ، سٌخرج من ببر جراحاته الراهنة  معافى أٌضا 

 (.36 ")فمد أوجده هللا لٌبمى.. العراق هو طابر الفٌنٌك العصً على الفناء 

من بحر الكامل الممطوع ٌرسم لنا صورة عشمه الكبٌر  (ٌا صاحبً)وفً لصٌدة    

:  لموطنه فٌمول 

داوٌت ُ رحً والزمان طبٌُب 

ال ادعً َ لَداًا ولكن للهوى 

أَسلمته أمري وأعلم أننً 

ًَّل ألنهُ  ًا عل أحببته حتما

 

 بالصبِر أطحُن صخرهُ وأذٌبُ  

حكُم ٌُطار بشرعه المحبوُب 

حطُب واما دربه فلهٌُب  

ًا وطفولة ومشٌُب : ُكلًَّل  صبا

 
     إنه ٌتحدث عن الجرح الكبٌر الذي احدثته سهام عشك الوطن المصوبة الى للبه 

المستهام ، ذلن الجرح الذي استعان علٌه بالزمان ممثالً بالصبر ، الذي أسند الٌه 

 (الصخر)الصخر باالضافة ، فرسم لنا صورة تجرٌدٌة تحصلت من إضافة محسوس 

ممثالً بالضمٌر الهاء وهً صورة مركبة بمستواها االجرابً ،  (الصبر)الى مجرد 
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فهو فً الصورة االولى ٌطحن صخر الصبر ، وفً الصورة الثانٌة ٌذٌبه ، وهذه 

صورة متحولة ٌتبعها فعل اخر على المستوى االجرابً ، لم ٌصرح به الشاعر ، 

ولكنه ٌستخلص من مؽزى هذا التشكٌل الصوري ، ذلن ان إذابة طحٌن الصبر ٌعمبها 

وهو . شربه وهذه صورة تجرٌدٌة أخرى لصد تشكٌلها الشاعر ، ولكنه لم ٌصرح 

على الرؼم من ذلن ، ٌعترؾ ان ال لوة لدٌه على الصبر ، ولكن ذلن حكم الهوى الذي 

ٌجب فٌه إطاعة المحبوب ، الذي اسلمه أمره مع علمه المإكد بؤنه سٌكون حطباً لنار 

هواه ، فحبه محتم علٌه ، وكؤنه لضاء ولدر ، اذ انه ٌجعل الوطن حٌاته أو كله ولٌس 

فالوطن مساوٌاً لحٌاته فً طفولته , فٌوزع عمره بمراحله المختلفة علٌه , جزءاً منه 

تؤتً تجربة عشك الحبٌبة " .وصباه ومشٌبه ، وكؤنه ُخلَك لحب الوطن ومن أجله 

تلن التجربة التً )(ال كثٌرهنَّن .. للٌلن )الوطن فً ممدمة طٌوؾ المشهد الشعري فً 

حتى .... ٌتماهى فٌها الوطن مع الحبٌبة، وٌتشكل عبر رسومها، وٌتبدّى فً لَسـماتها

ٌصٌرا فً مخٌلة الشاعر شٌبا ً واحدا، ال ٌُخال أحدهما إآل متماهٌا ً بصورة اآلخر، 

ق إلٌه، وشدة إحساسه باؼترابه عن ذان  مصطبؽا ً بؤلوانه، وما ذان إآل لحنٌنه الُمـَحّرِ

الوطن، الذي ٌحمله بٌن جوانحه، وٌجري منه مجرى الدم فً العروق، وإن ابتعد عنه 

(. 37)"دارا ً، وشط َّن مزارا 

:  ثم ٌرسم صورة الوطن فً صفحة من صفحات المحن التً واجهته فٌمول       

ًا   ٌتنا لفأس الطائفٌة محطبا

ها ... ِعلُل العراق كثٌرة  وأضرُّ

ماؤهُ ... وطُن ولكن للف ٌعة 

 

 فلكلَّل حمل سادن ونمٌبُ  

أنَّل ال هاد الذبُح والتسلٌُب 

وأّما خبزه فنحٌب ... لٌُح 

 
به وطنه ، حٌن شهرت الطابفٌة سٌوفها      فالشاعر ٌتحدث عن زمن عصٌب مرَّن

فمد أحال الطابفٌة . لتحصد رلاب أبناء الوطن الواحد ، وتنشر الفرلة والتناحر بٌنهم 

وهو اذ . فؤساً على المستوى االجرابً حٌن جعلها تحتطب رإوس ابناء الشعب الواحد 

ٌتحدث عن الطابفٌة ٌصفها بانها من أضر العلل التً عانى منها جسد وطنه العراق 

حٌن حصل التسلٌب والذبح باسم الدٌن وتحت راٌة الجهاد ، فاستحال الوطن مآتم 

 . فجابع وأحزان واستحالت لذاذ خٌراته أوجاعاً وبكاًء 

 :     ثم ٌستمر فً رسم صورة الوطن المإلمة بتاثٌر فعل الطابفٌة الماتلة فٌمول 
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 ومهٌضةٌ ... مسلولةٌ انهارهُ 

 

 

 ونخٌلهُ مصلوبُ ... أطٌارهُ  

 

 
    هنا ٌذهب الشاعر الى الطبٌعة بعناصرها األخرى ، فهو بعد أن رسم صورة 

االنسان فً زمن االلتتال ، ٌتحول الى عنصر الجماد ممثالً باالنهار التً ٌشبهها 

ثم ٌنتمل الى عنصر , باالنسان السلٌل السمٌم بعد ان كانت سبباً من اسباب الحٌاة 

الحٌوان ممثالً بالطٌور التً اصبحت كسٌحةً وكسٌرة الجناح بعد ان كانت تمأل الفضاء 

فهً لم تنُج فؤصبحت وكانها , اما النخٌل فمد مثلت عنصر النبات . بنشاطها وحٌوٌتها 

إن هذه الصور المتحولة لعناصر الطبٌعة . مصلوبة ولد تدلت رإوسها فوق جذوعها 

انما تمثل حجم التاثٌر والخراب الذي ٌتسبب به االنسان لكل ما موجود فً الطبٌعة 

 . وٌضمنها نفسه اذ اما استحالت ذاته ذاتاً مدمرة تسعى نحو الخراب والفناء 

الحارث بن وعلة )    ثم ٌذهب الشاعر لالستشهاد بصدر البٌت المشهور للشاعر 

 :الذي ٌمول فٌه (الشٌبانً

 لومً همو لتلوا أُمٌَم أخً

 : فٌمول 

لومً همو لتلوا أمٌَم أخً وال  

 

 فاذا رمٌُت ٌصٌبنً سهمً  

 

ذنٌب سوى ان المتٌَل لرٌُب  

 
   لمد كان الشاعر موفماً فً هذا االستشهاد ، وهو ٌتحدث عن حالة االلتتال التً 

ذلن ان المتماتلٌن مسلمون . حصلت بٌن ابناء الوطن الواحد بتؤثٌر فعل الطابفٌة الماتلة 

وهذا المتٌل لم ٌرتكب ذنباً سوى انه لرٌب , والمسلمون اخوة ، فالماتل اخ للممتول 

بمستوى الدٌن والمكان ، ان هذا المرب هو ما سوغ لتله ، فهو لو لم ٌكن كذلن لكان 

وهكذا استحالت عاللة المربى عاللة تباعد وتنافر . بعٌداً ، وكان بعٌداً عن المتل اٌضاً 

 . وآلت الى المتل والدمار بتؤثٌر الفعل الطابفً 

 : ٌمول  (لصابد ُخدّج)من بحر الرجز وهً ضمن عنوان  (ُخسر)   وفً لصٌدة 

 ..                                         الوطن استراح منً 

 ...                                            وانا استرحُت 

                                                 الننً 
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                                             منذ تمردُت علٌه 

 .                                                    متُّ 

هنا ٌتحدث الشاعرعن ؼربته الى أُضطر علٌها ، وعلى الرؼم من ذلن أسماها تمرداً ألن 

فٌها خروجاً عن الوطن ، وهو ٌشدُّ انتباهنا منذ البدء ، حٌن ٌمول بؤن الوطن لد استراح منه ، 

وهو كذلن لد استراح ، وٌبمى فضولنا مشدوداً لمعرفة كٌؾ حصل ذلن ، ولكنه ٌفاجبونا حٌن 

 البد لسفيىخي أن حسسى ": ٌجعل ؼربته مساوٌة لموتِه فكان موفماً فٌما ذهب الٌه وهو لذلن ٌمول 

إّن غزالت  قلبي الححسه السعي إال في مساعي ... في وهس الفساث ذاث غد بهي  ياصديقي 

السماوة وبساحيىها وباديخها ، وحمامت زوحي الحسخعرب الخحليق بعيدا عه فضاء فساديس 

وسأشخسي قبسا ألغفى فيه إغفاءحي , الحضسحيه المقدسخيه في كسبالء الخي اشخسيج لي فيها بيخا 

 (.38")األخيسة

 

 :الخاتمة 

 :     آثرنا ان نستعرض فٌها اهم النتابج التً توصلنا الٌها وهً 

ـ ان تسامً ذات الشاعر فً شعره ، انما هً انعكاس لتسامً ذاته على المستوى 1

 . الحٌاتً 

 . ـ كان الؼتراب الشاعر تؤثٌره الفاعل فً اثراء تجربته الشعرٌة2

ـ انماز الشاعر ٌحٌى السماوي بلؽته الشعرٌة وباسلوبه وبرإٌته المختلفة ، وهذا ما 3

جعله مختلفاً عن ؼٌره من الشعراء الذٌن كتبوا عن الموضوعات نفسها التً كتب 

 .عنها

ـ كان للطبٌعة بعناصرها المتنوعة اسهامها الفعال الذي احسن توظٌفه الشاعر فً 4

 . تشكٌالته الشعرٌة اللؽوٌة والتصوٌرٌة 

ـ كان الشاعر موفماً فً استعماله التنؽٌم الصوتً الذي عززه إستعماله االوزان 5

 . الشعرٌة المناسبة لرإٌته الشعرٌة 
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ـ أفصح الشاعر فً شعره الوطنً عن وطنٌته الصادلة التً جعلته ٌضع للبه على 6

 . وطنه تؤكٌداً اللتران حٌاته بحٌاة الوطن 

 . ـ حظٌت المرأة بالمساحة االكبر من بٌن الموضوعات الثالثة التً تضمنها الدٌوان 7

ـ فً شعره عن المرأة افصح الشاعر عن حبه العفٌؾ الذي جعله ٌتشبه برموز الحب 8

 . الكبٌرة التً أحسن توظٌفها بهذا االتجاه 

ـ ألهمٌة الموضوعات الشعرٌة التً تناولها الشاعر ، نراه كثٌراً ما ٌداخل بٌنها 9

 . فٌستحٌل الشاعر وطنا وٌستحٌل الوطن حبٌبة 
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Abstract                                                                                              

 

This Analytical study is an  of one of the  collections of the Iraqi 

 poet  Yahya Al- Samawi, who was able to achieve a good poetic 

presence not only in Iraq Arab countries   that also His poetry 

has beenpublished  in many foreign newspapers and magazines 

in the world and has been translated into several languages and 

won a lot of awards. 

The subject of our study is his Diwan  " Kaliluki  la 

Kathirahunna" ( Your little but not thir Much)has received a lot 

of literary studies and criticism. 

The research is divided into three divisions The poet , the  

women,  and the nation. 

After our analytical  study  of these topics  I pr conclusion  of 

this search  the most important results I got . 
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  Levels of poetic recollectionت

Analytical study in Diwan your little  not their much   ت

 For the poet yahya Al-samawiت

 

  

     By            

Dr.Khudayer Darweesh 
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