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 عف دافع فقد الحديث العربي األدب في المقاكمة شعراء أبرز مف السماكم يحيى العراقي الشاعر
. الكطف سبيؿ في كغربة كنفي كمحػف عػذاب مف لو تعرض بما مكترث غير كناضؿ كناىض كطنو
 فضح في ممفتة بصكرة كساىـ شارؾ كقد العراؽ، في البعػث حككمػة منذ النضالية مسيرتو بدأ

 لمجابية ىب ثـ ـ، 1991 عاـ الشعبية اإلنتفاضة في السالح كحمؿ الفاشمة الصدامية السياسات
 العراقيػة كالحككمة الشعب تحذر صاحبة كصرحة عارمة فعؿ ردة قصائدة فكانت اإلمريكي اإلحتالؿ

 التحميمي، ػ الكصفي المنيج عمػى خطتيا في اعتمدت التي الدراسة فيذه البنتاغكف، خنازير حياثة مف
 ظمـ كرفض كاإلستقالؿ، الحرية: أىميا كمػف السماكم، شعر يف المقاكمة مفاىيـ معالجة إلى تيدؼ
 إلى كالدعكة كاإلرىاب، بالحرب كالتنديد اإلمريكي، اإلحتالؿ كمناىضػة سياساتيـ، كانتقػاد الحكاـ
 تقرير في الشعب كحؽ الكطف حرية نيؿ سبيؿ في كاالستبداد الطغياف عمى كالثكرة الشػعب صحكة
 الظمـ كجو في كقفكا الذيف الشيداء فييا يرثي التي تمؾ قصائده أركع مف. العربي المجتمع في المصير

 .كالصمكد كاآلىات كاألمؿ، األلـ بيف تتكزع الرىيب المشيد ىذا تناكلت التي كقصائده كاالستبداد؛
 .(السماكم يحيى الشيادة، المقاكمة، العراؽ، الحديث، العربي الشعر): المفتاحية الكممات
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Abstracts: 

The Iraqi poet Yahya al-Samawi is one of the most prominent poets of the 

resistance in modern Arabic literature. He began his struggle career since the 

Baath government in Iraq, and he participated and contributed in a 

remarkable way to exposing the failed Saddamist policies and taking up arms 

in the popular uprising in 1991 AD, then he rose to confront the American 
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occupation. The study, which relied in its plan on the descriptive-analytical 

approach, aims to address the concepts of resistance in al-Samawi’s poetry, 

the most important of which are: freedom and independence, rejecting the 

oppression of rulers and criticizing their policies, opposing the American 

occupation, denouncing war and terrorism, and calling for the awakening of 

the people and revolution against tyranny and tyranny for the sake of 

Obtaining the freedom of the homeland and the right of the people to self-

determination in the Arab society. Among his finest poems are those in 

which he laments the martyrs who stood in the face of injustice and tyranny; 

His poems that dealt with this terrible scene are divided between pain and 

hope, and groans and steadfastness. 

Keywords: (modern Arabic poetry, Iraq, resistance, martyrdom, Yahya al-

Samawi).                                

 :المقدمة. 
، فيك األرض عمى اإلنساف كجد منذ  الطبيعية كالعكامؿ الكاسرة الكحكش يقاكـ يقاـك

 الكحكش مقاكمة أما أرضو؛ مف إلزاحتو أك مايممكو لسمب يطمعكف الذيف جمدتو كبػني
 بمثابة المقاكمة. ىذا يكمنا حتى مستمر البشرم العداء كلكف فمحدكدة الطبيعة كعكامػؿ

 اإلنساني الحيػكم محالو عف الكائف كدفاع جية، مف كاالستبداد الييمنة ضد فعؿ ردة
 الكاقع ففي. اإلجتماعية كالتشكيالت كالمجتمع البيئة ىك المجاؿ كىذا أخرل، جية مف

 مع أك بمفرده اإلنساف بيا يقكـ التي اإلحتجاجية األعماؿ جميع ىي المقاكمة حركة
 مختمفػة بأساليب تقاكـ فالشعكب. عنو ترضى ال كضع كطأة تحت نفسيا ترل مجمكعة

 العنؼ استخداـ إلى المدني العصياف مف األساليب ىذه كتختمؼ أراضييا، يػحػؿ مػف
ذا. درجات مف بينيما كما كالسالح  كاإلنساف األرض تحرير إلى تيدؼ المقاكمة كانت كا 

 تككف كقد مسمحة، المقاكمة تككف فقد ضركبيا، تتعدد اليدؼ ىػذا تحقيؽ كسائؿ فإف
 العدكاف ضد فعؿ ردة أنو عمى التمقائي الجماىير فعؿ تمثؿ مدنيػة أك ثقافية أك سياسية،
 فكؿ متعددة، أشكاالن  المقاكمة تتخذ(. ٦٥٢: 1٩91 بالكم،) كاإلذالؿ كالقيػر كاإلحتالؿ

 فقتاؿ مقاكمان، فعالن .  يبدم تصرؼ أم أك اإلحتالؿ، رفػض عف جكىره في يعبر فعؿ
 لممظاىرات المنظـ السياسي كالعمؿ كمقاطعتو، ضده النفسية كالتعبئة المحتؿ

 ضربان  يعد كمو ذلؾ السياسية، اإلحتالؿ مشركعات في المشاركة كعدـ كاالعتصامات،
 عرفت ما اإلحتالؿ لكال إذ مقاكمة، فثمة اإلحتالؿ حؿ كحيثما المقاكمة، ضركب مف
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 كافة، األرض شعكب عرفتػو الػذم النحك عمى مقاكمة إلى يؤدم احتالؿ فكؿ المقاكمة،
 حريتيا عمى حصمت حتى كناضمت كاإلحتالؿ، الييمنة رفضت التي الشعكب تمؾ

 المضطيد الشػعب كسيمة المسمحة المقاكمة فييا بما المقاكمة كانت ىنا كمف كاستقالليا،
 أبناء إرادة تمثػؿ كىي حريتو، كنيؿ استقاللو عمى كالحصكؿ الحياة في حقو عف لمدفاع
 ممانعة. أرضو عمى كالسيادة كالكرامة الحرية في العادلة قضاياه أجؿ مف الشعب ىذا

 رسكؿ فيك المقاكـ الفعؿ تحمي عمى قدرة األدبية األجناس أكثر مف كالشعر لمشركعو،
نساليا، األرض عف الدفاع  العالمي، الصعيد عمى المقاكمة راية حممكا شعراء كىناؾ كا 
 مف الشعر أف شؾ كال شعبيـ، ككرامة كطنيـ عف كالذكد اإلحتالؿ دحر في ساىمكا كقد

 إال يعرفكف ال الذيف الطغاة إرادة ضد الشعكب، ىمـ تستنيض التي العظيمة المظاىر
 الكرامة حيث إلى تنتيي خطكطان  الحياة كاقع في قصائده بأبجدية فمف كالقمع، الكبت

 التراث ىذا كمف اهلل، أرض في كطميقان  عزيزان  يعيش أف أراد لمف السامي كالشرؼ
 أدب مف( ٥٦: ۸۸۱۱ زاده، سعدكف) المقاكمة صنع مف األمية أدب نشأ اإلنساني
 الكاجبػة اإليجابية الطاقات تفجير أجؿ مف العمؿ عف المعبر األدب ىك المقاكمة

 العنصرية كليست الشمكلية اإلنسانية النظر كجية عف المعبر األدب إنو لممكاجية،
 دائمان  يسعى الذم األدب أنو كما النضالي، أك الثكرم أك الممتـز األدب إنو ، الضيقة
 يحث المقاكمة أدب فإف كبالتالي ،«المقاكمة» لفكرة العاـ كالرأم كالشعكب األفػراد لتييئة
 التي الصعبة الظركؼ عمى التركيز خالؿ أىدافو لتحقيؽ كيسعى كاألمؿ العمػؿ عمػى

 لو المقاكمة أدب إف. قكليـ إلضعاؼ يسعى الذم المعتدم صكرة كفضح النػاس يعيشيا
 أدب فيك عنيا، تدافع التي لمقضية كالفيـ بالكعي المقاكمة ركح إذكاء في كبير تأثير
 كىك الناس، بيف العميا القيـ يعمى ذىنية، حالة ليس المقاكمة كزمف العمؿ عمى الحث
 مف أعمؽ ىك بؿ رغباتيا، لتحقيؽ سعييا خالؿ الفردية «األنا» صػراع عف التعبير ليس
 أىداؼ لتحقيؽ جماعتيا مف اآلخريف كذكات بذاتيا الكاعية «األنػا» عف لمتعبير ذلؾ

 مقابؿ في الحؽ اإلنساني الكجكد لقكاعد يرسخ الذم األدب ىػك المقاكمة فأدب مشتركة،
 القادر، عبد) كالييمنة كالجشع االقتناء بدكافع «العدكاني» الصػراع عمى تقكـ التي الحياة
 الشجاعة الصرخة أدب ىك المقاكمة أدب الكاقع في(. الثقافية أفؽ محمة مكقع: ٦٠٠٢
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 المذلة لنبذ األمة أبناء يدعك المستبد، الغاصب بكجو المظمكـ كصيحة الظالـ، بكجو
 السماكم؛ يحي الكبير شاعرنا األصيؿ، األدب ىػذا معالـ كمف.  اهلل عباد أعناؽ عف
 كالمقاكمة النضاؿ دركس تمقى كقد ، الدينية بالمعتقدات كممتـز كشيعي مسمـ شاعر فإنو

 فقد(. ع) الحسيف كاإلماـ( ع) عمى كاإلماـ( ص) األكـر النبي منيج في كالشجاعة
 ثقافة كبث الثكرة مبادئ إلى لمكصػكؿ كحذاقػة بميارة كالمذىبية الدينية الرمكز استخدـ
 كالفقر الشعب حرماف إف. الشعب بيف المتفشي كالجكع الظمـ كمجابية كالشجاعة الجياد

 الشعر لنظمو دافعان  كاف الكاقع كمرارة كالتعذيب كالقسكة السمطات قبؿ مف كاالضطياد
 في اعتمدنا التي الدراسة ىذه. كاإلحتالؿ السمطة بكجو جريئان  مكقفان  ككقكفو السياسي
 أبرز ىي ما: التالية األسئمة تناقش أف تحاكؿ التحميمي، ػػػ الكصفي المنيج عمى خطتيا
 مكقفو ىك ما الشعرم؟ منحػزه في السماكم يحيى الشاعر عالجيا التي المقاكمة مفاىيـ

 مع منفاه في يتفاعؿ أف الشاعر استطاع كيؼ العراؽ؟ في كنتائجو اإلحتالؿ مف
 العراؽ؟ في تدكر التي األحداث

 :الشاعر حياة
 مف عشر السادس في بالعراؽ السماكة بمدينة السماكم عبكد عباس يحيى الشاعر كلد

 جامعة اآلداب كمية في تخرج. مبكر كقت في الشعر ناصية امتمؾ ـ، 19٢9 مارس
 بالمالحقة استيدؼ كاإلعالـ، كالصحافة بالتدريس عمؿ ثـ ـ، 199٢ عاـ المستنصرية
 االنتفاضة في مقاتالن  اشترؾ حيث الصدامي النظاـ في البعثييف قبؿ مػف كالحصار
ثر ـ، 1991 عاـ حسيف صداـ نظاـ ضد الشعبية  إلى الشاعر لجأ االنتفاضة فشؿ كا 

 في كالثقافي السياسي لمقسـ رئيسان  خالليا عمؿ سنكات ست نحك ىناؾ كأقاـ السعكدية،
 مدينة مف ثبت كانت كالتي العراقي، لمنظاـ المعارضة «العراقي الشعب صكت» إذاعة
 ثالثمائة مف أكثر كنشر السياسية، البرامج عشرات أعد الست السنكات ىذه كفي جدة،
 ما إلى اضافة التعسفي، كمنيجو النظاـ جرائـ حكؿ العربية الصحافة في سياسي مقاؿ
 كىا استراليا؛ إلى مياجران  انتقؿ ثـ(. ۸۰ ،۸۲: ۸۰۰۱ القػرني،) شعرية دكاكيف مف نشره
: الثالثي أسمي: »الشعرية بمغتو نفسو يعرؼ كما أك. السطكر ىذه كتابة حتى يقيـ

 في ـ 19٢9/٩/1٢ بتاريخ صدرىا إلى أمي رحـ مف انتقمت...  عبكد عباس يحيى
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 العربية المغة في البكالكريكس شػيادة أحمػؿ...  السماكة مدينػة بيكت مف طيني بيت
 شباكي أنصب ماىر، غير صياد أك األماني، بستاف في فالح الحالية، كظيفتي كآدابيا،
 زمف في اليقظة غصػف عمى فرح ىدىد اصطياد في أمالن  الحمـ، حقكؿ في كفخاخي

 (.۸۸: ۸۰۸۰ بدكم،) «األحالـ عصافير فيو الحزف ذبح
 كالمقاكمة السماكم. ۸
 الحريػة إلػى المتطمعػة الناىضة األمة أماؿ طياتو في يحمؿ حي أدب العراقي األدب إف

 كالتخمؼ كالفقر الجيؿ مف طكيمة عصكر بعد كالرخاء العمـ إلى الطامحة كاإلستقالؿ،
 المغػـر القمب دفقات ييمؿ كلـ الزاىية، كأمجاده الماضي إلى التطمع مف يخؿ لـ ك... 

 حينان  تيدىا أك كتثيرىا البشرية بالنفس تعصؼ التي المشاعر كسائر...  كالحياة بالحػب
 الذم كالشاعر البيئة؛ ىذه في ترعرع كالسماكم (٦٥: 1999 بصرم،) حػيف بعػد

 الناطؽ كلسانيا األمة ضمير فيك عمالقان، شاعران  يككف أف بد ال كيذه، بيئة في يترعرع
 الفقر ربيب السماكم إف.  كاالجتماعية السياسية البيئػة ىذه في كتقدـ نشأ الذم

 المرير الكاقع كلمس جكارحو بػكػؿ الفقػر مػع كتعايش الحرماف تذكؽ فيك كالحرماف،
 يكتب فيك. األكلى قضيتو السياسية القضية فأصبحت العراقي، كالشعب العربية لألمة
 البالد في الحاكمة الزمرة ضد الثكرة إلى الناس كيدعك أقطارىا، بكافة العربية لألمة

 اىتـ كما بالحرية كيطالػب أمتيا، ضد العربية الحككمات اضطياد ينقد الذع كبأسمكب
 ثمرة ىذا شاعرنا العربيػة لمبالد حبو عف كعبر الحجارة ألبناء ككتب الفمسطينية بالقضية
 فكاف الكاقع، أماـ يصمت لـ فيك لمحرية، كينادم يصرخ عربي كؿ كجداف في الغضب

 إيمانو إف. شعبو كمعاناة أليـ لكاقع مرآة فقصائده الكممات، كأعذب بأرؽ عنو يعبر
 الشخصية التجربػة يربط كجعمو مشاعره كأرىؼ حسو أغنى قد العربية بالقضية العميؽ
 مف زمالئو كعنػد عنػده العربية القصيدة أف البراءة شديد بتكاضع مؤكدان  الشعرية بالتجربة
 إف. استدعائو أك الفعؿ تجسيد مف نكع سكل ليست القضية أصحاب الكبار الشعراء
 المفردة تفقد ألنيا المغكية، المعبة تستيكيو ال ػ الساخنة القضية السيما ػ القضية شاعر

 يدافع سالح الكممة إف: »المقالح العزيز عبد الناقد يقكؿ المكحية؛ كطاقتيا حراراتيا -
 مباشران  سالحان  األمة تككف كحينما الميدد كجكده كعف ىمكمو كعف نفسو عف الشاعر بو
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 إىدار مف يحمييا كىذا الخصـ، كمكاجية التسديد عمى قدرتيا في يتحدد نجاحيا فإف
 في أعمؽ ىك ما كتجاكز الخارجي الرصد إلى ػ األحياف مف كثير في ػ النضالية قيمتيا
 (۸۱: ۸۲۲۸ المقالح،) «بالشعر المحممة الرعشات كالنقاط التجربة كاستيطاف التجربػة
 صداـ مجابية ۸.۸
 كأف العدالة بضركرة الشعكر تتضمف التي النبيمة اإلنساف بقيـ السماكم كتابات تحفؿ
 بني بيف األخكة تنتصر كأف محاباة، أك ظمـ دكف يستحقيا التي المكانة مخمكؽ كؿ يتبكأ

 أجؿ مف كالنضاؿ كالمحبة الجماؿ، بقيـ زاخران  يجده السماكم إلبداع كالمتابع ؛ البشػر
 جعمو مما الجائر، لمنظاـ كتصديو الظمـ ضد بنضالو الشاعر عرؼ كقد ,األجمؿ الغد

 المطاردة كيتحمؿ الطغياف، ضد الكبيرة الجماىيرية الثكرة في فعالػة مساىمة يساىـ
 في تصب الشاعر اىتمامات كانت العراؽ احتالؿ فقبؿ القاسية المنػافي كحياة كالغربة
 البائد، البعث نظاـ بيا يقكـ التي كالقمعية التعسفية السياسػات فضح كىك كاحد محاؿ
 الككيت فييا بما المجاكرة الدكؿ عمى كالعدكاف شعبو تجاه كاستبداد ظمـ مف يمارسو كما

يراف  كأكاصر كالعركبة األخكة قيـ كتفسخ السياسي الضػالؿ صػكر مف صكرة بكصفيا كا 
 الحاخاـ» بعنكاف النارية قصيدتو كتب السماكم. العراؽ ساسة لدل الجكار كحقكؽ الرحـ

نني: »فيو يقكؿ خطابان  حسيف صداـ ألقي أف بعػد 199٢ عاـ «بغداد في يخطب  ما كا 
 باالنتصارات كلألمة لمعراقييف فينيئان ...  التجربة لتكرار الكامنة الشجاعة أمتمؾ زلت

 قكات أيدم عمى العسكرية العراؽ قكة تدمير بعد كذلؾ ،«حققناه الذم كبالمجد العظيمة
 يقكؿ ،(11٥: ٦٠٠٢ القرني،) الثانية الخميج حرب في المتحدة الكاليات بقيادة التحالؼ
... لك العصر ىذا قعقاع" اليماـ خطب إذا سمعا أناـ يا ‘‘صبحة ابف خطب: السماكم

ماـ العظاـ تراجفت:  أقعي  فسؿ/  المداـ عمامتو مف تقطر...  البعث حزب كا 
 (.الندكة صحيفة1٢1٢ السماكم،! )المثاـ عرؼ أمثمو... /  كالييكد النصارل

 :يقكؿ آخر مكاف كفي
  سطكتيـ بعار يتفاخركف

 !أفتخر القيد بكشـ كأنا
 ، كفاه ىزمت قد: الجالد عمى عجبا 
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 (۸۸: ۸۲۲۸ السماكم،! )منتصر كالمقتكؿ
 بعنػكاف قصيدتو في كاليجاء بالفكاىة المتسـ بقكلو صداـ العراؽ طاغكت يذكر كنراه
  الطاغية بسقكط زماف منذ أخبرنا ثـ أب ألؼ لصداـ أف فادعى «جرحي كجرحؾ قالت»

 برشتيػا الػدنيا كسػخ يػا صداـ
 !!دـ الرضػاغ حيػث لكاحدة، لذؿ حكمكا كمف يكمان، حكمكا مف بئس يا

 أب ألػؼ ابف يا تعمي محدؾ بحجـ
 دكرتيا فأليػاـ خبيػث يا

 (1٥٦: نفسو المصدر) !كالصػـ الطاغكت ينتعؿ كسكؼ
 نفػي» كاف التي المعركفة النقائض قصائد بحرل الشاعر يجرم المقذعة اليجائية ىذه
 ابتداء، كذلؾ السماكم كاف كقػد منو، كيناؿ بو يستيدؼ ما أكجع كأمياتيـ الخصـ نساء
 :  آخر مكاف في كجذكران  ذاتان  العفيفة أناة كبيف الصكرة، ىذه بيف يقابؿ إذ
  صكلجاني الفضيمة ضكء كمف عف 
  كأمػان  أبػان  الخاشعيف ابف انا
  ػ كاهلل ال ػ قايضت كما خكدان  ػ كاهلل ال ػ عانقت فما

 (٢٢: 1999 السماكم،) بالمكػاف كالمكانػة بػيػػد، حػاف بيػاب كفقت أك لعكبان  جاىان 
 يعػد لـ الػتي «صبحة» نتاج كالخنا؛ العير نتاج صداـ مقابؿ في كالتقى العفة ابف فيك 

معانان  مباشرة، اسمو ذكر عف ترفعان  بإبنيا إال يدعكه الشاعر  :  زدراءكاال التحقير في كا 
  خرائبػيا في يعػكم دجمػة تركت
  غػػردان  شطاىا إلي جػمسػت فمػا

  كمب، مرابيػا في يكمػان  الرجس تمخض
  عػدد بػال ذليال كتمػرغ

  كيسبقني إال
  (۸۱: ۸۲۲۸ السماكم،) تمػدا لـ ك تحصب لـ «صبحة» فميت غػدم
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 لكيانػو كتجريدان  معنكيان، الخصـ لقير أداة لميجاء، كسيمة ىنا «صبحة/ المرأة» تبرز إذف
 التمؽ ميما كضيعان، «أصمو» في كاف لمف شرؼ فال ىا، يزىك جديدة مفخرة كؿ مف

؛ لف كزعامة مؤقت، محد ىك سؤدده، كامتد   تدـك
  الرصافة أف متفائؿ
  جسران  لمميا ترسي سكؼ
 بالبشرم سيصطبحكف غػد ذات كالعشػػاؽ الصمكات مف
 األماف كأس مف كيعتبقكف 

 دجمة ليؿ كيشفي مكتمػة أشػػػكاؽ سراح كيطمقكف
 ‘‘صبحة ابف فدائيي" مف
  الجداـ مف كالفرات 

 كالمستأجريف الكزراء كالدمي صبحة ابف حراس العممػاف كالقػادة
  ‘‘المؤقت النسؾ الحية" بػ الماسحيف 

  صبحة ابف" عمؼ كبائعي الجديد ىكالكك باب
 الكالـ حكانيت في 
 جياع األماـ إلي األمػاـ فإلى 
 األماـ إلى كالفرات دجمة 
 ‘‘  القنادر" بػ صبحة ابف" كيؼ عمى زحفان  

  (۸۱٦ - 1٢٢: أ ۸۰۰۸ السماكم،) كالحساـ بالبنادؽ كالحجارة
 مف نقيػان  مستقبالن  كأجمؿ، أزىى قادمان  تستشرؼ التي الطامحة كالحماسة التفاؤؿ، ىذا

 قبيؿ الشاعر عف يصدر كعمالئو، مريديو كأزالمو، ظممو ،«صبحة ابف» نجاسات
 الصكرة، يربؾ الكالح األمريكي اإلحتالؿ كجو لكف كجيزة، بفترة البعث نظاـ سقكط
 .مداه الرحمف إال يعمـ ال حيف حتى الحؽ الكطف إلى المعاد فرحة كيؤجؿ
 اإلحتالؿ مجابية ۸۰۸

 الشاعر مكقؼ ۸۰۸۰۸
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 األحداث أكبر مف كىي السماكم يحيى الشاعر محنة ىي العراقي الشعب محنة إف
 في كقعيا لتصكير قممو الشاعر ينذر أف غرابة فال اإلنساني، الضمير ىػزت التي
 أمؿ عمى الديكتاتكرم كاإلستبداد الظمـ مف ىربان  العراؽ كطنو السماكم غادر فقد. نفسو
 كاالضطياد، القير مف يخمك لمجميع كطنان  العراؽ فيو يعػدك نظاـ ظؿ في إليو العكدة
 فأثر االستبدادم، الحكـ عف فداحة تقؿ ال اإلحتالؿ مأسػاة لػو بدت حيف حاب أممو لكف
 عبر كاف كشعب كطف عف كمو العالـ تخمى كقد األلـ، يمزقو االختيارم منفاه في البقاء
 كالشعكر المرير الحزف ترعة قطعت. اإلنساني لمعطاء كمنبعان  لمحضارة منيال تاريخو
 لكنو األخيرة دكاكينو في الترعة ىذه كاستمرت السماكم يحيى شعر عمى كالحسرة باأللـ
 محرضان  الشعرية رسالتو تأديػة في جاىػدان  المؤسي، الكاقع مكاجية في تماسكان  أكثر بدا

رىاب غاشـ احتالؿ مف يخمك غد إلى يفضي أمؿ عف كباحثان  كمنددان   فجاءت كفاقة، كا 
 المحتؿ فيطػرد عثرتػػو، مف لينيض الشعب كدعكة مشاعره، بتصكير حافمة قصائده
 .كالمذىبية الطائفية لمحكانيت النياية ككضع كسماسرتيا السياسة تجار مف كطنو كيحرر

 رجؿ أك اقتصاد أك اجتماع عالػػـ يككف أف الشاعر مف يطمب ال جكىر يجسـ أف منو
 مسببات كعي الكعي مف بمكف رسالتو كيكجو بحدسو، المأساة المطمكب لكف سياسة،
 مػف السماكم شعر في نممسو ما كىذا مؤثر، جمالي بقالب ىا، كيندد ليفضحيا المأساة
 النظاـ ظؿ في سكاء كطنو كاقع كتصكير نفسو، في المحف أثر تصكيره خػالؿ

 :المجزأ كطنو عف يذكد الشعر، سالحو مقاتؿ إنو اإلحتالؿ رحى تحػت أك الديكتاتكرم
 جند فيو تخاذؿ كطف بعد يأت لـ الذم الزمف في كاف ما يا كاف
 جرح كالماعكف الذؿ الرغيػؼ فإذا

 كقيد سكط كاليكل
 تعطش كاألنيار تضيؽ سػكؼ الشطاف أىاتؾ فمتدخر
 /األشجار ظميا مف تستحي
 "كالتنكر األرض ضػرع يجؼ سكؼ

  ؟ إذف....  فراتيػا إرثان  يعدك 
 القصيدة مف المفر أيف
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 تيادف لـ إف تيمػة كالقصيدة
  الجياع قكت سارقي

  السياؼ لحية تمسػد كلـ
  األبكاب كاغمؽ جرجؾ ككخ فادخؿ

 – ۸۸۱ ۸۰۰۱ السماكم،) كرعػد برؽ ككاذب الفاتحيف عػػـك كذبت كغػدا فالناطكر
۸۸۰)  
 في استثمارية مشاريع أصحاب الكطنية أدعياء ككاف نبيؿ، حمـ صاحب السماكم كاف
 ضائع بالسان  محبطان  شعره، في السماكم الشاعر بدأ أف غريبا فميس السياسة، سكؽ

 البدكم، ببراءة حممو يجسد الذم كقممو الصفحات ىذه غير يممؾ كال الخطى،
 األنظمة، أسكأ ىك حسيف صداـ نظاـ أف يعتقد كاف السابقة، دكاكينو كؿ في فالسماكم،

 مف أرحـ يككنكا لـ الغزاة أف السماكم فكجئ فقد األسكأ ىك اإلحتالؿ أف اكتشافو قبػؿ
 كال السياسة أبجدية يقرأ لـ شاعر حسباف في لكطنو كقع الذم كاف كما المستبد الحاكـ
 السماكم الشاعر يراكد العكدة حمـ كاف العراؽ، مف ىركبو بدايات في. خبثيا عرؼ
 كالحزبية الفردية لمديكتاتكرية حدان  تضع عسكرية أك شعبية ثكرة عمى آمالو عقد الذم

 اإلحتالؿ، يحمر تبحػر األمؿ ىذا ككثر لكف الشعب سمطة لقياـ المحػاؿ في كتفسػح
 الركائي كاف كالتفاؤؿ، التشاؤـ بيف ىي مرحمة إلى بؿ التشاؤـ، إلى الشاعر فأسػمـ

 تفجير في الشعر بقكة إيماف يشده فحينان  «المتشائؿ» سماىا قد «حبػي أميؿ» الفمسطيني
 لتكازنو فاقد ككأنو الشاعر فبدا اإلحباط إلى بأسو يسممو كحيف الشعبي، الغضب

 (۸۷۰: ۸۰۸۰ األرناؤكط،)
 / أنا مف تسأليني ال

 عني أعرفو الذم كؿ أككف مف أجيؿ فإنني
  الحكمة مدينة ناأ

 (٥٠: ب ۸۰۰۱ السماكم،) بالجنكف يصاب أف البد يدخميا الذم لكف
 كالكممػات بالقصيدة يكفر ثـ بالشعر السماكم يؤمف المفقكد، الكطف عف بحثو كفي

 محبطان  يرتد ثـ اليارب، الحمـ شعاع عمى بمشاعره القبض إلى اندفاعو بيف يتأرجح
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 «ىند» حبيبتو إلى العكدة يريد كال فيريد...  بياف أداة المغة كعجز شاعران  بعجزه معترفان 
 (:۸۷۸: نفسو المصدر... )الدبابات سرفات مف بحبؿ المحتؿ سرير إلى مشدكدة لكنيا
  ذاكرتي قامكس في قشت

  كالبياف البالغة كتب في غصت األبجدية تخمت 
 كالتميد طريقي مف يأسي بغير رجعت فما الكالـ درر في بحثت
 ىند؟ اسمي ماذا
  الكجدا بدمع مبممة كقافية شفة عمى مرت ما عذراء ضحكة ىند

  الحديقة بمفردىا كانت كردة الحمامػة ترتميا أغنية
 (٢٩: ب ۸۰۰۱ السماكم،) الجديدا الزمف في العشؽ صكلجاف 

 المحتؿ صكرة ۸۰۸۰۸
 مػا منفاه مف يتابع كاف فيك العراقي، الشعب عف كالذكد الدفاع في حياتو نذر السماكم
 عمى نقكش» قصيدة في المحتؿ كجو في الشعر سيؼ كيشير العراؽ، بمده في يجرم
 ككحدة اإلتحاد عمى العراقييف فشجع المنتشر بالجراد المحتميف الشاعر شبو «نخمة جػذع

 :فيقكؿ الكطف، مف الغاصبيف الطرد الصفكؼ
 البشرم الجراد كؿ
 الحدكا الرافديف جياع فيا بغداد في اآلف 
  الجراد مف الحقؿ ظفكاكن
 كاألحفاد األبناء العد في يجكع ال كي
 الخبز رغيؼ تأميف فإف 

 (۸۰۷: ۸۰۰۲ السماكم،) الجياد شرعة فركع مف فرع
 العراقػي الشعب أماـ فيعتذركف األبرياء يقتمكف ألنيـ األمريكييف عمى يعترض كنراه

 «االعتذار العبييـ القتمى» قصيدتو في الشاعر يقكؿ. المظمكـ
  ؟ اعتذارؾ فيـ
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 تغكم أسػؼ صػدل لمذبكح يعيد فيؿ زعػؿ كالتيي عادت المسرة ىبي منعا لي أبقيت ما
 مائج صدران  كيعشب نبضان  رجعػا قد كالكد ظممة كالمست سطعا ضاحؾ بنجـ العيكف
 (٦٩٥: ٦٠٠٢ السماكم،) خدعا؟
 :المكاطنيف مف لألبرياء كحصادىـ اإلحتالؿ جرائـ عف الشاعر كيقكؿ
 نصفيف مشطكرة كطفمة ساقيف بال طفؿ

  يدا دكف كطاعف 
  النيػديف مقطكعة كامرأة
  جميعيا الحسيف" قبة في كككة

 تحية كربالء" بػ مرت دبابة مف طمقتيف حصاد
 (1٦٥: ٦٠٠٥ السماكم،) عاشكراء ليكـ
 المشػيد لنػا ينقػؿ تصكيرم؛ مكنتاج عبر الشعرية الرؤية تكثيؼ إلى الشاعر يعمد

 المرير الكاقع ترصد مكنتاجية؛ بعدسة األمريكي اإلحتالؿ ظؿ في العراؽ في اإلجرامي
 يعكػس اليديف المقطكع كالطفؿ المشكه الفتاة مشيد ككأف العراؽ، بمده في يحدث الذم
 أك الكاميرا عدسة أماـ تحدث ككأنيا القارئ؛ أماـ بكضكح متمثمة كاضحة بصرية رؤيػة
 الشعب أبناء يعيشيا التي المأساة ىكؿ كيتأمؿ ببصره؛ ليتمالىا المتمقي عيف أماـ

 شرتح،) المرعبة كالمشاىد كالمجازر المآسي مف بالكثير يؤذف داـ كاقع ظؿ في العراقي
 :الشاعر يقكؿ يمي كفيما(. ۸۸۲ ،۸۸۱: ۸۰۸۸
  حمرا ىنكدان " لسنا
 إبادتنا؟ يريدكف فمماذا

  كامالن  بستانان  يحنثكف 
  كامػال حيا ييدمكف فرح عشػبة لبنػت كمما
 طينيا يبتا بنينا كمما
  كالحميب المحـ الكطف بقرة مف أخذكا 

 كالحكافر الركث كأعطكنا
 تجارب فئراف مف أما 
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 (۸۰۸: ب ۸۰۰۱ السماكم،) الشعكب؟ غػير البنتاغكف مبتكرات آخر الختبار 
 كالحػس كالشفقة الرحمػة األمـ ىذه عف ينفي أف يريد المقطع ىذا في الشاعر فكأف

 كالتسمط بػالظمـ أمػانييػـ كيقتمكف أحالميـ كيحرقكف الشعكب يبيدكف ألنيـ اإلنساني،
 ال فمماذا كأماف؛ ككرامة بحرية الحياة حقيا مف الشعكب كىذه كاإلحتالؿ؛ كالقسكة

 الالإنسانية نكازعيـ عف ينفسكا لكي اإلنساف، إبادة محؿ تحؿ تجارب فئراف يخترعكف
 الترسيـ ىذا إف األبرياء؛ البشر عمى يجربكىا أف ال الشريرة، نفكسيـ في تضػج التي

 إلى تسعى شفافة إنسانية ركح عمى يدؿ كبمكرتيا اإلنسانية الرؤية رسػـ في الشػعكرم
دارؾ بمصداقية العاطفية كالمشػاعر الػرؤل بػث  شامؿ إنساني كجكدم معرفي كا 
 أف عمى كيؤكد مباشر غير بشكؿ المحتميف الشاعر يخاطب(. ۸۸۲: نفسو المصدر)

 االنحناء يأبي النخيؿ كأشجار باسقان  شامخان  رأسو يرفع بػؿ كركدا لمغزاة الينثر كطنو
 :الغاشـ المحتؿ إلرادة

 كركدا لمغػػزراة تػػر حاشػػػػػػػاؾ
 عػيػدا النحيػؿ كما خمقت فمقد
 بقيػة( الحسيف) مف فيؾ زاؿ ال

ف الخنكع تأبى  (۸۸۸: ٦٠٠٥ السماكم،)كريػدا بػاحت كا 
 كنتائجيا الحرب ٩.٦
 ينتيي قد الذم الصراع أف يخفي كال المقاكمة؛ أدب محاكر أىـ مف الحربية التجربة تعد
 معركة فمنذ األرض عمى اإلنساف عمر يناىز كيكاد اإلنساف تاريخ في قديـ الحرب إلػى

 بيف لمتنافس نتيجة يحدث أك ينشأ كالصراع زكالو ك كالبيد قائـ كالصراع كىابيؿ قابيػؿ
 أك ذرية أك أسرة، أك فرد، في متمثالن  الطرؼ ىػذا يكػكف قد كىنا. األقؿ عمى طرفيف
 طبقة الصراع طرؼ يككف قد ذلؾ، إلى إضافة. كامؿ مجتمع أك معيف، بشرل نسؿ

 يرتبط الصراع فإف كىنا. دينا أك قبيمة، أك سياسية، منظمة أك أفكاران، أك اجتماعية،
 بأنو الصراع يعرؼ العالمي، الكتاب كقامكس. المتكافقة غير األىداؼ أك بالرغبات

 الصراع كاف إذا خاصة ،Struggle كفاح أك نضػاؿ بأنو أك ،Fight قتاؿ أك معركة»
ذا(. ٩9: 1999 بدكم،) «ممتدان  أك طكيالن   إلى ينتيي قد دكلتيف بيف الصراع امتد كا 
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 بيف تبادلي مسمح نزاع ىي( كيكيبيديا) الحرة المكسكعة تعرفيا كما كالحرب.  الحرب
 تنظيـ إعادة ىك منيا اليدؼ حيث المنسجمة، غير الكيانات مف أكثر أك دكلتيف

 عبارة ىي كالحرب ذاتي بشكؿ كمصممة مرجكة نتائج عمى لمحصكؿ السياسية الجغرافية
 الرغبات في صراع لدييا كالتي المتعارضة القكل مف أكثر أك اثنيف بيف تفاعؿ عف
 العراؽ مر كقد.  األيدلكجيات أك الديف أك الطبيعية كالمصادر كاألراضي السيادة حكؿ
 حزب الخادعة مبرراتيػا عمػى اعتاش التي كىذه تمؾ خاصة حركب، بعدة تاريخو في

يراف، العراؽ اآلف، كحتى خبثو انبعاث منذ البعث  كأمريكا، العراؽ كالككيت، العراؽ كا 
 رعكنػات ثمف يدفعكف ممف بؤسان  الفئات أشد كالنساء األطفاؿ أف الذكر عف كغني
 الحرب انعكاسات السماكم قصائد رصدت كلقد الحركب، نيراف مكقدم الساسة حمػقػى
 كاف األزمة، لتمؾ كمكابد بؿ فحسب، كمشاىد ال مكجعان  رصدان  الكطف عمى البشعة
 كقار في قصائده فرصدتيا الحرب، جرائر مف لحقو ما ألـ مف المنافي في ترحمو

 المفعمة الصبية أحالـ اغتياؿ كفي البريئة، الطفكلػة عجز كفي المنكسر، األمكمة
 : كذلؾ تككف أف حقيا التي أك كحبكران، حبان  بالحياة

  باألسػي المحػرز الكطف أييا يا
  خذني الػفكير فػغػرب عنػؾ شرفت

  ككجيػي عينييػا بيف ما كلمتي إليؾ ػ طيفان  كلك ػ
 (۸۱۰: ۸۲۲۷ السماكم،)الطػكم عمى لمنائميف ػكرن

 المؤلمة اليكميػة المشاىدات مف الحرب مخمفات تصؼ بأكمميا القصيدة بؿ ,المقطع ىذا
 القرني،) الككيت تحرير بعد االقتصادم الحصار سنكات خالؿ العراؽ في المألكفة

 ! : ؟ الجديدة الكالدات في الخمقية التشكىات( ۸۸۲ ،۸۰۰۱۸۸۱
 الصباح ىذا كحشني يبرر ما لي
 رأساف لو طفؿ يابجا ىمة" فإف 
 الطفكلة ليؿ في القنديؿ كانػت ىؿ" 

 قد ػ حداك  ذات في ػ ألني أذكر فكبرت مرة ضاحكتني
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 كانتشػار كالمشكىيف، صحيان  القاصريف المكاليد أك المعمؿ، غير اإلجياض حاالت تزايد
 جانػب كغيره ىذا كؿ بالسرطاف، اإلصابة معدالت كارتفاع المختمفة، الحساسية أمراض
 استخدـ بما الككيت تحرير حرب إلييا أدت التي كالصحية البيئية الككارث مف كاحد
 المحيطة الدكؿ جميع كفي بؿ العراؽ في العربية الحرب آلة مصانع مبتكرات مف فييػا
 قد الذم الماؿ بشاعة ىي ىذه ىا، ليذكر «الرأسيف ذم الطفؿ» مشيد تيكيػأ بيا،

 :ىك أك كطف،/ أسرة ككيفبت ما حالمة بو تحظي
 ساقيف بال طفؿ
 نصفيف مشطكرة كطفمة

 يد دكف كطاعف 
 (1٦٥: ٦٠٠٥ السماكم،) يػديفنالػ مقطكعػة كامراة 

 المحاطة الذاتية اىتماماتو مف إليو منطمقان  الكطني الجمعي باليـ الشاعر ينشغؿ
 بالعشػاؽ شػيء، بكػؿ تعصؼ باتت التي التيديدات ىذه كالتيديدات، بالخيبػات

 بطبيعتيا الحرب ىي ىكال كأعظميا التيديدات ىذه كأكؿ كاألشجار، كالعصافير
 سيحنث الذم كؿالمث مثؿ فيي باتان  رفضان  يرفضيا الشاعر فإف كليذا البشػعة التدميرية
 (۷۱: ۸۰۸۰ ،سرمؾ) حياتنا في يجةب كؿ كالدمكم الباشػط بمنشطو
 عاشقيف إرتباؾ
 قنبمة انفجار أفزعيما

 إنذار صفارة أك
 (٥٦: ب ۸۰۰۱ السماكم،)لخمة سعفة خراج أك بشظية عصػفكر سقكط
 ما ىذا تبريرم، غطاء أم كتحت الحركب ىذه نكع كاف ميما الحركب، يرفض ىك

 المكجػكدات ىذه عف العنؼ لدرء السبيؿ ىك ما لكف. يقدميا التي األسباب مف نفيمو
 البشرية النفس قدر ىذا أف كيبدك ػ لألسؼ النخيؿ؟ كسعفات كالعصافير العشاؽ: اليشة

 الشػاعر اليجد ػ كالحياة المكت غرائز فييا تتصارع التي تركيبتيا تفرضو الذم السرمدم
: نفسو المصدر) سريعان  فيستدرؾ ذاتيا، الحرب غير الحرب غكلة أذل لدفع كسيمة
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 احتالؿ لكحؿ ككنسا/ كطف عف دفاعا تكف لـ ما/ الحركب لرفضي كجيية أسباب(: ۷۲
 (٥٦ نفسو المصدر)

 اإلرىاب ٢.٦
 يـ،كمعتقدات يـأديان اختالؼ عمى العالـ، أنحاء جميع في كالمفكركف العمماء يختمؼ
 في كتختمؼ اآلراء تتعدد كما كضبطيا، «اإلرىاب» كممة معني تحديد في كثيران  اختالفان 
 يستحؽ قاتالن  أك محرمان  أك إرىابيان  بعضيـ رأم في يعد فمف ؟،«اإلرىابي» معني تحديد

 اإلرىاب! كالحرية ستقالؿاال أجؿ مف مناضالن  أك مجاىدان  اآلخر البعض يعػده العقاب،
 لكممة المعػنى في اختمؼ كقد كالتخكيؼ، الرىبة مف اشتقت العربية المغة في كممة
 السياسي ضػد كالقكة العنؼ يستخدـ عدكاني عمؿ أم بأنو البعض عرفو ؛«إرىاب»

 بشتى المدنييف إرىاب طريؽ عف العدك معنكيات إضعاؼ إلى كييدؼ المدنييف؛
 الطائرات يستيدؼ كاإلرىاب باإلرىابي، بذلؾ يقكـ مف كؿ كيعرؼ العنيفة، الكسائؿ
 تفجيرات مف يناليا كما بالسكاف المكتظة كالمدف اختطاؼ، مف لو تتعرض كمػا المدنية

 اليـك عنو كالمعبر األبرياء، المدنييف بيف مف الضحية تككف فقد ىذا كعمى. كاغتياالت
 تحريمو عمى أجمعكا اإلسالـ كفقياء مرفكض عمؿ المدنييف استيداؼ كىك باإلرىاب

 القكة إعداد مف نكع «اإلرىاب» يعتبر اإلسالـ في أما( ۸۱۱ ،۸۷۱: ۸۸۲۸ بالكم،)
 المسمميف عمى عتداءاال مف لمنعيـ كتخكيفيـ األعداء نفكس في الرعػب إلثارة كالسالح

 ليـ كاعدكا: »القرآنية اآلية في كرد حيث العسكرية االحترازية العمميػات مف نكع أنو أم
 ىك كما(. ٢٠: األنفاؿ) «اهلل عدك بو ترىبكف الخيؿ رباط كمػف قكة مف استطعتـ ما

 الحرب في العدك استيداؼ ىك ىنا اإلرىاب مف المقصكد فػإف اآليػة ىػذه مف كاضح
 .المدنييف كليس

 مػا يكره كما ،مف يريدىا كيرفض الالمشركعة الحركب يكره السماكم يحيى شاعرنا ك
 كاستعادة شعب حرية لنيؿ سبيال كانا إف يقرىما لكنو باإلرىاب، عصرنا في يسمى
 :استعادتيا عف السالـ عجز مغتصبة حقكؽ

 محتالن  يستأصؿ كاف إف
 أذناب مف السمطة مستنقع في يترؾ كما
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 كالذئاب كالجراد الضباع بستاننا مف ؿيستأص كاف إف 
 المحراب شكىت التي الشعارات كتجار الجماىير قكت كسارقي 
  الدىاليز كساسة بالحقد المفخخيف الدراكيش يجتث كاف إف 

 : فإني الباب خمؼ لمبيع بيتنا يعرضػكف الذيف
 (.۱۱: ب ۸۰۰۱ السماكم،) اإلرىاب أبارؾ
 المحتػؿ مقاكمة عمى يحث إنو بؿ اإلرىاب، عمى يحث كاف السماكم بأف يعني ال ىذا

 عمييػا كالييمنػة العربية البالد في أمريكا بنفكذ شعره في كيندد العراؽ، دمر الذم الغازم
 سبيؿ في الجياد إلى الدعكة ىي المجاؿ ىذا في الشاعر فدعكة العالـ، عمى كالسيطرة

 كػاف إذا إال العنؼ استخداـ ضد أنو المباشر اإلعالف في يتردد ال السماكم.  اهلل
 :كالخكنة الغزاة كصدكر الطكاغيت رؤكس إلى مكجيػا

 الرصاص استخداـ ضد أنا
  يثقب الذم الرصاص باستثناء 

 الطكاغيت رؤكس
 (. 9٢ ،9٩: ب ۸۰۸۰ السماكم،) اإلماء كالقادة المطر لصكص الغزاة صدكر

 الكريـ القرآف مف المستكحاة المقاكمة مفاىيـ ق.٦
 ال مسػاحة عمػى الغمبة ليـ كتصبح الدنيا، يسكدكا أف اإلسالـ صدر في العرب استطاع
، أما, األرض مف بيا يستياف  كذلػؾ أحد؛ عمى يخفى ال كىكانيـ المتردم فكضعيـ اليـك
 فالسماكم. كتقػدميـ كرامتيـ تضمف التي النبيمة الدينية المفاىيـ عف ابتعادىـ إلى يعكد
 كانػت التي تمؾ الكريـ، القرآف بآيات يأتي حيف معبرة، شعرية بصيغة الرأم ىذا يكثؼ
 كعممػكا كجكىرىا، اآليات، معنى كعكا حيف رحالو، كسيادة اإلسالـ ازدىار أسباب أحد
 مػا حػاليػـ كاف كمضمكنيا، جكىرىا مف اآليات أفرغكا حيف أما. الغمبة ليـ فكانت بيا،
 الشعب ىمـ الستنياض كثيران  شعره في القرآنية اآليات السماكم كظؼ, اليكـ عميو نراىـ

 يتكاءـ بما خاصة رؤية عمييا مضفيان  اآليات مع يتناص فأخذ األجنبي، المحتؿ كمقاكمة
 : األرض عف الدفاع في لمجياد كمنظكره الشعرية كرؤيتو
  يرىبو ما ػػػ اهلل عدك ػ لعدككـ أعدكا إذف
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  المساف قكة مف
  كالبياف العصماء الخطب خيػكؿ مف استطعتـ كما

 كالماؿ التراب عف ذكدكا
  باألشعار المحصنات عرض كعف
(. 1٠٢ ،1٠٩: ٦٠٠٥ السماكم،) الدار كتستعاد بستاننا مف المحتؿ القاتؿ يفػر حػتى
 الخيؿ رباط كمف قكة مف استطعتـ ما ليـ كأعدكا» تقكؿ الكريمة اآليات كانت فإذا

 لتخكيؼ الالزمة القكة إلعداد دعكة في ؛(1٢: األنفاؿ) «كعدككـ اهلل عدك بػو ترىبكف
 يرشدىـ السماكم فأخذ معناىا؛ مف اآليات اليكـ العرب أفرغ فقد ردعو، ك العدك

 إلى العراقي الشعب السماكم دعا. اآليات بأصؿ بالتمسؾ الحػؽ كلمطريؽ لمصكاب
 الكطف أرض عف يذكدكا أف حثيـ كما العراؽ، عف كدحرىـ اهلل أعػداء أعػدائػيػـ مقاكمة
 الكفاح فيو بما أشكالو بكؿ بالكفاح إنما الجكفاء الخطب بقػكة ال المحصنات كعرض
 العراقية الثكرة أبناء مف يريد فالسماكم. البالد مغادرة إلى المحػػؿ يضػطػر حػى المسمح

. الطامعيف األمريكاف الغزاة مف حريتيـ ينالكا حتى كجيادىـ نضاليـ في يستمركا أف
 زائدان  أك النص عمى مقحمان  يكف لـ فيك الرؤية؛ تحفيز في فاعالن  التناص ىذا جاء كقد
 في كالجياد المقاكمة منظكر كتعزيز الرؤية تحريؾ في فاعال جاء بؿ منو، طائؿ ال

 ضعفاء» قصيدة كفي الثكرية رؤيتو بمكرة في الشاعر نجاح في السبب ىك كىذا النص؛
 األبابيؿ كطيكر الغازم أبرىػة فيمة بيف المكاجية أذىاننا إلى الشاعر يعيد «األقكل كلكننا
 : مأككؿ كعصؼ فجعمتو سجيؿ مف بحجارة رمتو التي
 : بنصحي فخذكا

  تقكل ال عيكنكـ
 صحارانا عكاصؼ عمى

 لػف الفكالذيػة أفيالكـ 
 (.۸۸۸:  ۸۰۸۰ السماكم،" )أبابيمنا سجيؿ" تتحمؿ
 كؿ في أنفسيـ ىـ الفيؿ فأصحاب الفيؿ، أصحاب إلى إشارتو في كاضح استمياـ كىنا

 بأصحاب ربؾ فعؿ كيؼ تر ألـ: »الفيؿ سكرة في اآليات مع يتناص كالمعنى زماف،
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 مػف بحػػارة ترمييـ أبابيؿ، طيران  عمييـ كأرسؿ تضميؿ، في كيدىـ يجعؿ ألـ الفيؿ
 العالـ يجتاح الذم الخارجي لمظمـ عنكاف الفيؿ فأصحاب(. ٢ -1: الفيؿ) «سػجيؿ

ذا العصكر، مر عمى اإلسالمي  الزماف ذلؾ في الظمـ عنكاف ىك الحبشي أبرىة كاف كا 
 .  الدبابات/  الفكالذية أفياليا متف عمى جاءت العصر، أبرىة ىػي فأمريكا

 باحثيف كتجار كمرابيف ساسة مف العراؽ كليمة إلى جاؤكا الذيف جميع يدعك كالسماكم
 أكػؿ األخالؽ مكاـر مف ليس ليـ فيقكؿ اهلل، تقكل إلى يدعكىـ لبضائعيـ أسكاؽ عف

 :النفاؽ مائدة عمى نطيحة
 ...  ساسة مف العراؽ كليمة إلى جاؤكا مف كؿ يا

 األعناؽ تستعبد التي لمسمع اسػكاؽ عف كباحثيف مرابيف كمف
  بو اهلل لتتقكا 

 األخالؽ مكاـر مف فميس
 نطح مف الميت كالنطيحة،( ۸۰۰۲۸۸۰ السماكم،) النفاؽ مائدة عمػى نطيحة أكؿ
 اهلل لغير أىؿ كما الخنزير كلحـ كالدـ الميتة عميكـ حرمت» تعالى قكلو إلى إشارة كفييا
 (.٩: المائدة) «كالنطيحة كالمتردية كالمكقكذة كالمنخنقة بو

 الساسػة تفػاعس ظػؿ في لمعراؽ الراىف الكضع مف كيحذر الخطر ناقكس يدؽ فالشاعر
 فالذيف لمبالد، االقتصادية الحالة عمى انعكس مما كتبعاتيا، السياسية الحالة كتشرذـ
 األمة أمكاؿ مع كيتعاممكف ثركاتو كيبددكف الشعب خيرات يمتصكف أخذكا العراؽ جاؤكا
 ادخمكىػا» اآلية الشاعر يستدعي «كطني مف اخرجكا» قصدة كفي.  كنفاؽ بخباثة
 : الطامعيف المحتميف لخركج كلكف ؛(٢٢: الحجر« ) آمنيف بسالـ
 تعشؽ التي األرض ىذه
 الطامعيف لمغزاة الياسميف كرد تثبت ال
 كتيف زيتكنان  ينجب ال الفحػؿ كالفرات 
  المارقيف ظالؿ في 

 المذبكح كطني مف فاخرجكا
 كتيف كالياران  شعبا 
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 (۱ ،۷: نفسو المصدر) آمنيف بسالـ كأترككنا
 الشيادة ٢٠٦
 رمػكز بأنيـ عرفكا الذيف العراقييف الشعراء أماـ بقكة نفسو يطرح الشيادة مكضكع إف

 قصػيدة أثػرت التي الرمكز ىذه أحد كالسماكم الكبار، ياتكأساتذ المقاكـ الشعر مدرسة
 أركع فمف اإلبداع؛ صميـ في تصب جديدة كمكضكعات خصبة بمفاىيـ المقاكمة
 خاصة، كالعراؽ عامة العربي الكطف شيداء، الشيداء فييا يرثي التي تمؾ قصائده
. كالصمكد كاآلىات كاألمؿ، األلـ بيف تتكزع الرىيب المشيد ىذا تناكلت الػي دهكقصػائ

 ىػؤالء ببطكلػة فأشاد كالشييدات؛ الشيداء أسماء مف الكثير السماكم شعر في كرد
 عمػى الضكء نسمط سكؼ السياؽ ىذا كفي الكطف دكف بأنفسيـ ضحكا الذيف المناضميف

 الجكعاف شاكر الشييد منيـ لذكر. السماكم شعر في ذكرىـ جاء الذيف الشيداء بعض
 اقتحمكا الذيف بيف مف كاف. ـ 1991 عػاـ السماكة في الجماىيرية اإلنتفاضة ثكار أحد

 القبض فألقي اإلنتفاضة فشمت حيف العراؽ مغادرة أبي. المقبكر النظاـ أمف مديرية
 في السماكم يحيى العراقي الشاعر رثاه كقد. إعدامو قبؿ كحشيان  تعذيبان  كعمب عميو

 الشيادة يعانؽ كىك الجكعاف شاكر الشييد فييا صكر الشييد، باسـ معنكنة قصيدة
 كتمتاز كجديدة، فريدة صكر فييا «الجكعاف شاكر» قصيدة. الحرية طريؽ لينير

 (.نفسو المصدر: )فييا الشاعر يقكؿ الباذخ، كالجماؿ العاطفػة كصدؽ بالرصانة
 بالرصاص محرزا سقط حيف
  السفح مف رجتدح
  القمة إلى
 (.  المثقؼ مكقع۸۰۸۰ السماكم،) الكطني لمعمـ سارية صار حتى

 تػدحرج كلكف األسفؿ إلى األعمى مف يككف التدحرج لمنظر؛ كممفتة عجيبة مفارقة
 القاتػؿ تدحرج كعكس اآلخريف تدحرج عكس األعمى إلى األسفؿ مف المناضؿ الشييد
 الفطف المتمقي عمى يخفى كال. الخطيئة بئر إلى غركره سمـ أعمى مف تدحرج الذم
 :النص في كداللتيا «غركره» مفردة جمػاؿ
 غركره سمـ أعمى مف سقط فقد القاتؿ أما
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 العار بكحؿ ممكثا الخطيئة بئر إلى 
  المعنات بو تحؼ

  الصمكات ببخكر يستحـ «الجكعاف شاكر» بينما 
 األعػالي في...  ىناؾ
 فتػدحرج كعاليػة مرمكقة مكانة يحتؿ سابقان  كاف القاتؿ ىذا أف المتمقي اليظف كلكي
 غركره سمـ أعمى مف كاف القاتؿ فسقكط ،«غركره» بمفردة األمر السماكم تدارؾ منيا،

 صكرة تشكيو في مكفقان  سعيان  سعى بؿ بيذا الشاعر يكتؼ كلـ الخطيئة بئر إلى الخبيث
 ليصػؼ عاد ثـ. «المعنات بو تحؼ العار بكحؿ ممكثان » سقكطو فداحة ترسيـ ك القاتؿ
 : الجكعاف شاكر الشييد عركج تػدحرج
 المصدر) األعالي في...  ىناؾ الصمكات ببخكر يستحـ «الجكعاف شاكر» بينما
 (.نفسو
 .القارئ تستكقؼ القصيدة في أخرل مفارقة كىناؾ
 سقط حيف الخمسيف مشارؼ عمى كىك حتى طفالن  ظؿ فقد أبان  يككف أف يحاكؿ كلـ

 (.نفسو المصدر) القمة إلى السفح مف فتدحرج/ العراؽ تحب مصرحان 
 أعػرض السماكم كلكف «بالدـ مضرج» األدب في المألكؼ التعبير معركؼ، ىك كما
راقة لمتضحية الشييد ىذا دفع الذم بالسبب كجاء الدـ ذكر عف  العراؽ حب كىك دمو كا 
 العراؽ بحب كمضرج محاط كىك الكطف أرض عمى سقط الجكعاف شاكر فالشييد, 

 .فقط بدمو كليس
.  لممتمقي إيصاليا عف الدـ يعجز كثرة، غنية دالالت يحمؿ السماكم عند العراؽ كحب
 العػراؽ حب فإف كالقرابات باألسباب الخاصة الجيكلكجية بالعالقات يتصؿ الدـ كاف فإذا

 السماكم يحيى الشاعر كيبتدئ. الشرفاء العراقييف جميع بيف تشترؾ نمكذجية صكرة
 عمى اغتيؿ الذم شياع کامؿ الشييد ىا يرثي بقصيدة «دىرا تأخرت لماذا» مجمكعتو

 الحرة القصيدة تمؾ في فيصكر جػانػة بطريقػة الصكت كاتـ بمسدس اإلرىابية القكل يد
 المثقؼ عمى عصيان  ظؿ الذم الحرية طريؽ لينير الشيادة إلى يذىب كىك الشييد
 .العراقي
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 ....  ىكدجو النعش
 الشيادة عمى القرآف عقد لقد
 ... المقدـ كاف قمبو 

  خر؟كالمؤ 
 .بأحؿ كال بالطالؽ يفكر ال كامؿ" إف مؤخرا ال
 كامؿ العربي الفتي فقو في لمحب 
  النكافؿ أك المستحب فرض كليس الكجكب فرض 

  عريس عمى الدمكع أمطار فعالـ
  ‘‘کامؿ’’ ‘‘مجدائيؿ" لمخمد زقا

 ‘‘كامؿ" "كامؿ" مات ما عائد
  العراؽ لخؿ ممثالن  خمػكدلم دجمة انتدبتو 
 إلى كالناىضيف....  الكػادحيف حمـ باسـ الطفكلة باسـ كناطقان  

  المحبة ثكب كناسجي الصباح
 مكسى كباسـ الحسيف باسـ الياسميف حرير مف
 ... كالقرنفؿ البنفسج باسـ الطيبيف كؿ باسـ مريـ كابػف
 (۸۰-۷: ج ۸۰۸۰ )السماكم: كتػػيف زيتكف باسـ
 صميمة عراقية كعادات كطقكس بأجكاء ىذه مرثيتو دمج في كأفمح السماكم نجح لقد
 كالكاجب منيا المستحب اإلسالمية كالفركض كاآلجؿ العاجؿ كالمير العرس بمراسـ بدءان 
 فركض سبيميا كفي «كامؿ» عقيدة في كالتضحية كالشيادة فالحب. الصالة نكافؿ ثـ

 تنكيعو أعجبني: »قائالن  المقطع ىذا عمى الظاىر عدناف يعمؽ. مستحبة كليست كاجبػة
 الرثاء كمكاقؼ مقاـ في أفضميا بيف التنقؿ حرية مف نفسو بو متع كما القكافي في

. الساكف النكف حرؼ ثـ...(  نكافؿ...  أجؿ...  كامؿ) الساكف الػالـ حػرؼ كالسيما
 كىؿ. باألنيف التعمؽ كاضح النكف كحرؼ كالكيؿ، العكيؿ عمى كداؿ متعمؽ الالـ حرؼ
ف شييداف ككالىما الحسيف اسـ ذكر مػف المناسبة ىذه في أفضؿ  أزماف إختمفت كا 
 «النكف حرؼ: لمنعي قافية أفضؿ الحسيف إسـ كفي الشيادة كأىداؼ كغايات ككسائؿ
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 كامؿ لمفقيد الكطني االنتماء عمى الشاعر أكد كقد(. المثقؼ مكقع: ۸۰۸۰ الظاىر،)
 مندائي أنو رغـ الخالد الشييد فيذا ،«مريـ ابف» ك «مكسى»ك «الحسيف» بذكره شياع

 اإلنسانية حصة مف إنو بؿ المذىب، ذلؾ أك الديف ىذا حصة مف ليس لكنو( صابئي)
 .عراقيان  - مناضالن  باعتباره العراؽ حصة كمف
 : القصيدة ىذه مف آخر مكاف في السماكم قاؿ

  بالسيؼ، ال بالنكر يقاتؿ أف كامؿ فاختار
 المناضؿ بالحرؼ كالريحاف بالنعناع

 عامؿ كبصبر حمامة كريش فالح كبعشب 
 کردستاف ككرد الجنكب بستاف كبسعؼ 

 بالمحراث
 (.1٥ – 1٩: نفسو المصدر) كالمناجؿ يرقص
 إلمػا كالدـ بالعنؼ ال السممي المثقفيف نضاؿ المقطع ىذا في الشاعر جمع كيؼ الحظ
 الكديعة الطيكر بيا تنعـ التي بالحرية...  كرياحينيا ككركدىا الطبيعة كجماؿ بالنكر

 تحرير كىك العريؽ التاريخي العقائدييف المناضميف ىدؼ صراحة ذكر ثـ المسالمة
 كردستاف ينس لـ ك عامؿ كبصبر حمامة كريش فالح بعشب ك كالعمػاؿ الفالحيف
 الشييد السماكم كضع لقد. المطرقة كتكأـ رفيؽ كالمنجؿ كمناجميـ المزارعيف كمرات
 مف الكصكؿ يحاكؿ كاف حيف بغداد في فاستشيد كاإليماني السياسػي إطػاره في كامػؿ
 الظاىر،) سامية إنسانية أىداؼ مف إليو يصبك كاف ما إلى ىناؾ كظيفتو خالؿ

 يكتؼ لـ فإنو شعره، في الشييد عقيدة طرح في نجح كالسماكم(. المثقؼ مكقع: ۸۰۸۰
 الشاعر كصية ىي التي ػ ككصيتو عقيدتو عمى أكد بؿ لفقده، كالحػزف عميػو بالبكػػاء
 المناضميف يدعك الذم الجكعاف شاكر الشييد كصية لنا يذكر التالي المقطع في أيضان 
 :قكة بكؿ اإلحتالؿ لقكات التصدم إلى
 المشاجب في بنادقنا تعميؽ لنا يجكز ال

 الميمة حققناه بما قانعيف
 الجيف أقنعة مف قناع المؤقتة فالطمأنينة
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  الطكاغيت مػف األرض حررنا كلػػف لمكثػكب المتحفز الثكرم خدر كالقناعة 
 ! ياصاحبي دخانيـ مف الفضاء تطيير فعمينا

 كأقاليـ كالمحارؼ السكاعد نمتمؾ نحف جديدا لحقكؿ تتسػع بالينابيع الحبمى أرضنا 
  نكميا مف الينابيع فمنػكقظ اإلرادة مف شاسعة
 ال كنت إف معكلؾ فاحمػؿ الصفراء كالرياح اليجير تصد التي الغابات ,الغابات لتقكـ

 (.٢1: 199٩ السماكم،! )البندقية حمؿ تستطيع
 يكفكا كال نيجػو عمى يسيركا لكي شعبو ألبناء ككصيتو الشييد عقيدة الشاعر يطرح ىكذا
 الظركؼ ىػذه ظػؿ في حققػكه بما يقنعكا كال المشاجب في بنادقيـ كاليعمقكا النضاؿ عف

 الثػائر تخدر الجيف، أقنعة مف قناع فيي المؤقتة الطمأنينة بيذه ينخدعكا كال المظممة
 . الطكاغيت مف أرضيـ تحرير بعد حتى يكافحكا أف المناضميف عمى كيجب. الدؤكب

 النتيجة. ٩
 نشػر في ريادم بدكر يضطمع يزاؿ كال فكاف الحداثة شعراء أبرز مف السماكم يحيى يعد

 انتمائو عمى يؤكد المحتميف، كلمغزاة لمسمطة اإلليزامية السياسة ممارسات كفضح الكعي
ف فيك شعره، في كطنو إلى  الرجكع كيتمنػى اليػػو يحف اليزاؿ انو إلى بالده مف لفي كا 
ف كالحنيف؛ الحب كألىمو لو كيحمؿ أحضائو، إلى  الكطف، عف البعد كؿ بعيدان  كاف كا 

 تناكؿ. الطغياف ضد كالثكرة بالتحرير الشعب كيطالب لمحرية كيصرخ بنادم فمازاؿ
 عمى العراقي الشعب محاربة في اإلحتالؿ يمارسيا التي الظكاىر مف كثيران  السماكم
 مع كتفاعؿ كالنضاؿ، كالبعث كالنيكض الثكرة قيـ شعره في عبر فقد ككطنو، أرضو
 التجربػة إلى كالمكاف الزماف حدكد عف نصو فخرج مباشرة، كبصكر متميزة بصكرة الكاقع

 عمى أكد حيث «الشيادة»محكر تناكؿ كقد العراؽ في يحدث ما كؿ راصدان  المتنكعة،
 بيف تسير ثائرة كشخصية خالدة صكرة لمشييد أعطػى كقػد. السامية كمعانييا قيمتيا
. فييـ كالمثابرة األمؿ ركح كيبث المناضميف ىمػة بشػحػف كػي بالمحتؿ كتندد الثكار
 إلعطاء كذلؾ القرآنية اآليات كظؼ حيث الديني، بالتراث تأثره شعره لغة في كيظير
 رؤيتو يمنحيا أف بعد المتمقي نفس في عميؽ تأثير ذات فنية قيمة الشعرم الخطاب
 .الخاصة
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 كالمراجع المصادر
 . الكريـ القرآف
 يحيى الشاعر شعر في كالغربة المنفي(. »ـ ۸۰۸۰) المطيؼ عبد األرناؤكط، -1

 تعميػات كتاب ،«السماكم
 بدكم،. الينابيع دار: دمشؽ۸ ج السماكم، يحيى الشاعر تكريـ في الحديف -2

: دمشؽ السماكم، يحيى شعر في كاالغتراب العشؽ(. ـ ۸۰۸۰) جاىيف محمد
 الينابيع دار

 الحكمة دار: لندف الحديث، العراؽ في األدب أعالـ ،(ـ 1999) مير ، بصرم -3
 ،«السماكم يحيى شعر في المكتيؼ تكظيؼ» ،(ش ۸۸۲۸) رسكؿ بالكم، -4

 مشيد فردكسی جامعو مشيد دكتكراه، رسالة
 يحيػػى) كالرثاء الرفض شعر في الحداثة إشكاليات(: ـ ۸۰۸۰) حسيف ،سرمؾ -5

 الينابيع دار: دمشؽ (نمكذجػا السػػػػػػاكم
 أحمد شعر في المقاكمة أدب مظاىر» ،(ش ۸۸۱۱) جكاد زاده، سعدكف -6

 . ش ،۸ می کرماف، باىنر جامعة ، پايداری ادبيات مجمو ،«مطر
 صحيفة ،«بغداد في يخطب الحاخاـ قصيدة(. »ـ 1991) يحيي السماكم، -7

 .اآلخرة جمادل ۸۲ بتاريخ ،1٠٢٢٢ رقػـ المكرمة، مكة الندكة،
 .بغداد كطني، عمى قمبي ،(ـ ۸۲۲۸) يحيى السماكم، -8
 المقصكد عبد الناشر: حدة الكطف، باتساع جرح(. ـ ۸۲۲۸) يحيى السماكم، -9

  خكجة سعيد محمد
 .حدة رباعيات،(. ـ 1٢1٢) يحيى السماكم، -11
 مطبكعات:  ممبكرف الكطف، فأيف خيستي ىذه(. ـ ۸۲۲۷) يجبي السماكم، -11

R.M.Gregory 
 ۸۰۰۸) يحيى السماكم،. إدياليد نافاتي األفؽ ،(أ ٦٠٠٩) يحيى السماكم، -12

 . استراليا برية، زنابؽ ،(ب
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 مجمة منشكرات: سيدني نخمة، جدع عمى نقكش(. ـ ٦٠٠٥) يحيى السماكم، -13
 كممات

 اإلثنينية منتدل: جدة كثيرىف، ال قميالت(.  ـ ٦٠٠٢) يعنى السماكم، -14
. التككيف: دمشؽ الكطف، كتؼ عمى البكاء ،(أ ٦٠٠٢) يحيى السماكم، -15

 التككيف دار: دمشؽ ، الكممات حرز مف مسبحة ،(ب ۸۰۰۱) يحيى السماكم،
 .الينابيع دار: دمشؽ ، منؾ قريبان  عني بعيدا ،(أ ٦٠1٠) يحيى السماكم، -16
 دار: دمشؽ الكممات، رخاـ مف قير شاىدة(. ب ۸۰۸۰) يحيى السماكم، -17

 .التككيف
 .الينابيع دار: دمشؽ ، دىرا تأخرت لماذا ،(ج ۸۰۸۰) يحيى السماكم، -18
. الينابيع دار سكريا الشعرم، الخطاب مكحيات(. ـ ۸۰۸۸) عصاـ شرتح، -19

 لماذا ديكاف: في السماكم يحيى الشاعر مع(. »ـ ۸۰۸۰) عدناف الظاىر،
 :التالي الرابط ،1٥٠9: العدد ، الكتركنية المثقؼ صحيفة ،«دىرا؟ تأخرت

view=articlhttp://www.almothaqaf.com/index.php?option=com_content&
-e&id2009-=18274:2010  

٠٥-٠٥-1٦٩-٢&catid=34:2009-05-21-01-45-56&Itemid=53 
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