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 *ماويستدعاء املدن يف شعر حييی الس  ا
 رسول بالوي 

 آداهبا من جامعة فردوسي مشهدو ة ي  غة العربخريج فرع الل  
 مرضية آباد 

 جامعة فردوسي مشهدقسم الل غة العربي ة وآداهبا، اذة مشاركة يف ستأ
 صامللخ  
دداملدينددة مددن أاددم  امل ادد  ا  ال دد تُعددد   دداوا منهددا م اقخمدداة تتلخمددة تت  اعر العددرا ايددديق، ف ددد عراء يف الش دديت تناوهلددا الش  خمددم مددي رميددتهم ّت 

الشدا ر العراقدي یيدل السد اوع يُعتدأ مدن أبدر  حلدعراء ايدا دة ؛ و اادا م الخميريدةأاخم ا  ليها دالال  رمزية تنم   ن ات  قد للحياة و 
ا يدداءا ه العددرايف يف حلددعرا، فا تدددن مد دده وبلدا دده وقددراا الخم دد ة و اين اات دد ا هبدداا ا ا ددر يف حلددعرام، ف ددد اسددتد ل واقددي و نددال دد

وتغن ددل بالددالتها   اداادداو  سدد م معا ا دداوالخم ددر واملددرل وال،دد رة، ذ راددا يف حلددعرا واستشددهد هبددا و  يت يعشددعف فيهددا ا دد عالبائسدة ال دد
  زاهنا. أومجاهلا وارب األم،لة بص  داا ولأاا و 

ا يت تناوهلدا الشدا ر يف من دز املدد  العربيدة ال د لدل أادم  إحليلي، تطر قندا الت   – ت د  املنهج ال لخمي ايت نا يف ااا الدراسة ال  إ   و 
 «بغدداد». «مي دة»و « الس د اوة»، «بغدداد»ااا النتي ة با  أ ،ر املد  اليت يستحدراا الشا ر ادي   للإقد ت ل لنا و  الشعرع

 تُعتدأ للشدا ر «الس د اوة»مت، م رمزاة لل ج د العدرا واألاداد الغدابرة يف التداريا، والشدا ر يدره يف اداا املديندة كدم مدد  الد  ن؛ أمدا 
لدباا، وادي  نددا ليسدال   در ة لدرمهة اجت ا يدة وتخمالديم ي ميدة، بدم ادي ارتخمداع إ  مسدت ه مسرح  خم لتده و  مدينة فاالة، فهي

مت، م له دار األما   «مي ة» ؛ والرمز الاع مينح ال صيدة  أة وجدا ية خالة، وتشك م  ل ا ة لصي ا ة به وماايا ة ليس أ لى منه
استحدار ااا املدينة منهدا ا    للإاناک أسباب أخری دفعال الشا ر و  ه العرايفف د ميَق فيها الس اوع  مناة بعد مغادرة و ن

ددة» ددمددن ت اليددد و  اإل سددا  العددرا بدده ا ر  ددم مددا يددا سربيددة وجددد فيهددا الش ددمدينددة   «مي  عتَددأ  الدد ة ا تُ سددل  يا   ربيددة،   ددا اهن 
 املسل    من حلتل أحناء العامل. إليهاامل دسة يخمد اإلسرم املعن ية و 

 مز. اوع، املد ، العرايف، الر    الشعر العرا ايديق، یيل الس  ةليلي  مات الد  الکل
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 مةاملقد  . 1
دد اوةمبدينددة  ُولددد ،یيددل  بدداو  بدد د السدد اوع ادد  ، يُعتددأ مددن رو اد م 9191ايف يف السددادو  شددر مددن مددارو بددالعر  الس 

 ،م 9199امعدة املستنصدرية  ددام جبليددة ااداب  الدية الشدعر يف وقددالک مبيدر. ّت در  يف   ، امتلدد الشدعر العربدل ايدديق
ايصار من قبدم البع،يديف يف النمدام الصددامي  تدل فدر  إلدل استهدف باملر  ة و  ،اإل رممث    م بالتدريس والصحافة و 
مث ا ت دم  ،الصدحافةم يع دم بالتددريس و  9119 تدل سدنة  اسدت ر  هبدا يف جدد او  م 9119امل لية العربية السع دية سنة 

  أو   دا يعددر ف  خمسده بلغتدده الشددعرية .(99  0292 ،)بدددوی  تابدة ادداا السدط ر  هبددا ي ديم  تددلو  ؛راة إلددل اسدرتاليامهداج
بيددال  يدد  مددن  م يف 91/3/9191لدددراا بتدداريا  لددلإ... ا ت لددال مددن ر ددم أمددل یيددل  بدداو  بدد د  أمسددل ال،ر ددي»

دد اوةبيد   مديندة   ،فددرح يف بسدتا  األمددا ل ،وظيخمتددل اياليدة ،آداهبداو ة ... أمحدم حلددهادة البيدال ري و يف اللغددة العربيدالس 
أمرة يف الدطياد ُادُادد فدرحک  لدل غصدن الي مدة يف  مدنک  ،فخاخل يف    ل ايلمأ صر حلبا ل و  ،أو لي اد غ  ماار

 (.  90و  99   خمس املصدر« )َح ايز  فيه  صاف  األ رمَذبَ 
 لدلإإ در فشدم اال تخماادة  دا الشدا ر و  م 9119م  سديف  دام احلرتک م اترة يف اال تخمااة الشعبية ادد  مدام لددا

ال، دايف ئيسداة لل سدم السياسدل و  يق أقام يف ايافة امل ليدة حند  سدال  سدن ا    دم خرهلدا ر  ،امل لية العربية السع دية
  السدال  يف اداا السدن او  التل  ا ال تُبق  من مدينة جددةو  املعاراة للنمام العراقي« ل   الشعر العراقل»يف إذا ة 

منه دده حافة العربيدة  دد ل جدرائم النمددام و  شدر أ ،ددر مدن  ر ائددة م ددال سياسدل يف الصددو  أ دد   شددرا  الدأامج السياسددية
 (.  32و  01  0222 ،ن دواوين حلعرية )ال ر لما  شرا م للإااافة  ،التعسخمل
دد اوی ددا   و  9190ستنصددرية للشددعر  ددامل ا ددائزة األولددل ملهرجددا  ا امعددة امل  بينهددا ، مددنالعديددد مددن ا دد ائز الس 
جدائزة بدن تر دل لابدداع الشدعری  ،م 9110 دام « قلبدل  لدل و ندل»  م، جائزة أهبا ال، افية األولل  دن دي ا ده 9193

 (.  32   خمس املصدر) «ااا خي تل فاين ال  ن»   ا هم  ن دي 9112بر اية جامعة الدول العربية  ام 
مددن و  اللغددة الخمارسددية لددلإأخدد اة و  اللغددة االيليزيددة لددلإتُددرجم العديددد منهددا و  ة العربيددةُ شددر  قصددائدا يف معمددم املنافددا األدبيدد

« لدا   ع ده»األستاذ يف جامعة بنخمسلخما يا و  ة رغيد النحاوالد  ت ر و  ،الشا رة األسرتالية آ  ف ب    بيف من ترمج ا له
 آخرو . و 

ددد اویألدددبح یيدددل   صددد  الشدددعر املددددطهد فندددار  ياتددده مشدددرداة يف و ة ي سدددا اإلحلدددا ر و حلدددا ر ال ددددية العراقيدددة  الس 
 ا  است ر  به امل ام وااعاة  صاا يف اسرتاليا.  للإال اع املع  رة 

لده االيدم و يعيف دائ داة وسدا ايدد   ،ه  راقل من ق ة رأسه إلل أمخص قدميه   أاال   ةاقامته يف ااا الديار النائي فرغم 
فحسر بم إ ه حملٌم سياسٌي  سياسية  أ حلبية املعل ما  العاملية،  اقدٌد وقدا ب بدارٌع ال يشدم  و كاتدٌر و فه  ليس حلا را ة

 ادباة.و   ل اة  له غبار وقل ه ي طر
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اددداا و  أربعدددة  تدددر  ،ريدددة وكتابدددا   دددديا وا ددددا يف أدب الرسدددائمو السددد اوع  تدددل اا  سدددبعة  شدددر دي ا ددداة حلدددعرياة  ألددددر
    ل النح  التايلااللدارا  اإل نيف والعشرو  مرتبة  منياة  ل

/ . م 7332،قلديب  لدل و د  .9 /.م 7317،البيداءو د يف  من السيب قصائ .2/ م. 7311 ،العرايف ، يناک د يا .7
/ م. 7334 ،اإلختيدددار .6 /م. 7334 ،سدداع الددد  ن ) صددد    ،ريدددة(جدددرح بات .2 /م. 7339 ،مددن أغدددار املشدددرد .4
 7331 ،اسدرتاليا ؟فاين الد  ن...ااا خي يت  .3 /م. 7336 ،ربا يا  .8/ م. 7332 ،منخملو  يناک يل و ٌن  .1
األفدم  .72 /م. 2119 ،اسدرتاليا ،ة )ربا يدا (  دابم بري د .77 /.م 2111 ،اسرتاليا ،أجخمار  لي أ ب اُل  .71 /.م

 ،اسدرتاليا ،ُان  قليلد  ... ال ،د   .74 /م. 2116 ،اسدرتاليا ،لدل جداع ةلدة   ش   .79 /م. 2119،اسرتاليا ، افايت
مسددددبحة مددددن خددددزر اليل ددددا   .76 /م. 2118 ،، دارالتيدددد ين، دمشددددمالبيدددداء  لددددل  تدددد  الدددد  ن .72/ م. 2116

 ،2ط  ، صدددد    ،ريددددة()حلدددداادُة قددددأک مددددن رخددددام اليل ددددا   .71 /.م 2118 ،دارالتيدددد ين ،دمشددددم ،ة() صدددد    ،ريدددد
 .73 /.2113 ،التكد ين ، دار2ط  ،لرسدائمد الت جيرع وأسل به املتخمرد يف أدب ا 78/ م. 2113 ،دارالتي ين ،دمشم

قريبددداة مندددو  ) صددد    ،ريدددة(، دمشدددم، دار  ...بعيدددداة  ددد  .21/ .م 2171 ،دار اليندددابيي ،دمشدددم ،ملددداذا تددداخر   دادددراة 
 .22/ م.2172للتددالي  والرتمجددة والنشددر، تعددايل أل ددق فيددو  دد ، دمشددم، دار التكدد ين  .27 /.م 2177الينددابيي، 

 م.2172 دار التك ين للتالي  والنشر والرتمجة،،  ،رية(، دمشم مناديم من  رير الكل ا  ) ص  
 دددد ه و يشدددعر بالدددالة م ابتددده الشدددعرية  ،تددد اريا لددددوراا يف  بعا دددا األولدددلو  النددداظر املتام دددم إللددددرا  الشدددا رو 
بدم  ،عريةف دا ييداد مي در  دام  تدل يصددر ا   دة حلد ،ت اترادا  منيداة و مايلخمدال النمدر اد  تتدابي إلددارا  الشدا ر و ؛ املبير

ددا يصدددر يف العددام ال ا ددد أ ،ددر مددن ا   ددة غددزارة روافددداا التددل متددد اا و ادداا ينبدد   ددن تددد فم ينددابيي م ابددة الشددا ر و  رمب 
 م، اته. و بب ا ق الشعر 

سددل به وبصدد ته ال ااددحة  لددى خددار يت الشددعر العراقددي والعددرا، أدواتدده الكتابيددة الشددعرية ولدده أیيددل السدد اوع ميتلددو 
ال،ر ة تنبض بال فاء واينيف ا  و نه الاع غادرا منا   د د مدن السدنيف، وتخمديض  ص لده الشدا رية حلد نا  فن د مخمرداته

 سددار التددد ايف ا   ددرايف معددداص، وّتتدددز  قصددائدا جددداوة  شددم لددد فية ال تنطخمدددىء ول  ددة ا سدددا ية تعددأا   دددن    هدددا اإل
 الكدد ر ادد  مددا ميي ددز كتاباتدده ويطبعهددا بالسدد ة  سدداراإلاددم  الشددا ر و ؛ واسددعة ولغددة  اليددة  ابدددة باييدداة م سدد مة مبخياليددة

العامليددة، ك ددا ا   ص لدده ا ددم ابعددادا دالليددة ولدد را حلددا رية فددا ة تسددحر ال ددارهء ا  منددا م رو يددة جيددد مددن خرهلددا 
مكددا  يرالدد   ذاتدده، ومددا تكتبدده مي،ددم االغلبيددة العم ددى مددن العددراقييف الدداين  ددا  ا ومددا ال ا يعددا    أمل ومددرارة الغربددة يف اع 

. وميتل  السد اوع تكنيكداة حلدعرياة مبهدراة يف مدا ب  ا سا ية تتغلغم بيف املخمردا اليه، والك،  من قصائدا تنط ع  لى تعا
ي  لدده مددن خددرل كل اتدده ومددا يريددد ا  ي لددله ا  املتل ددي، ك ددا ا دده يددد  ن يف  دددد مددن قصددائدا املي، ل جيددا الدينيددة، الدديت 

دة من ال صيدة،  ابددة با خمعداال  رمي يدة متدنح الدنص الشدعرع ديناميكيدة تخما ليدة مدي ال دارهء، تايت م ف ة يف م ااي  
 و ص لها   ي ة يف افكاراا ومدل ال ا احمل  لة باملعا اة اليت اخمر يف ذاكرة الشا ر...
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ا  ترتادم الس اوع يكتر  ص لا ذا  بناء حلعرع رليف ویافظ  لى فكرة النص من بدايته  ىت هنايته مدن دو  
 ائدددة ال ّتدددم فكددرة الددنص او بنائدده اللغدد ع، وانالددو خدديا سددرع  يال صدديدة او تخملددال مددن يدددا الخمكددرة، او تنحدد  منددا 

 فالشددا ر ادددد ومتددالم .ميتددد مددن اول الددنص ا  هنايتدده يشددعر ال ددارهء ا دده ي ددرا  صددا لشددا ر مددت كن ومت ددرو يف الكتابددة
ت تدددي ليدددال يية مدددن دو  اسدددتئاا  ومدددن اوسدددي االبددد اب، والشدددا ر  سدددا اإلكل اتددده الشدددخمافة والرقي دددة تددددخم يف الددداا  و 

 خصر وخزين لغ ع غ   باملخمردا  الشا رية الرائعة، ك ا ا ه يكتر قصائدا بل  ة تتز ة يف دواخله.
 مدن اجدم  سداراإلستصدر  الدد   يية و  سا اإلللس اوع  د ر   ايف واسي يف اماكن  ديدة، فه  يكتر معا اة 

امله  دف   سدا اإل م يف  له وتر اله تص را  ورمه وااحة  ن واقي ی سا  من  ااباته ومكابداته الي مية، و اإلا  اذ 
العدددرا الددداع يكابدددد ادددغا اال م دددة السدددلط ية الشددد  لية   سدددا اإلواملسدددح يف ادددال   دددر  الديكتات ريدددة، ال سدددي ا 

العددرا   سددا اإلليه ددا إعدديف  ريددة وكرامددة يتدد يف ا للالعربيددة، الدديت ال اسددر أيددة  سددابا  لشددع هبا امل هدد رة، و    ا دد
ل السد اوع حم  لدة بددالال  رمزيدة غايدة يف الرو دة واالت دا  يدیف اء   ص   الشا ر العراقل  .ويتطلي اليه ا كم ي م
 والبناء الشعرع الرليف.

 سديف سدرم   سدن،  رالدد  ت  الدراسا  اليت  الدال قصدر السدبم يف تربدة السد اوع، ةدص  منهدا بالدا ر  تداا و 
مساويدددا  / بددديف اي ي دددة الشدددعرية »و  «إحلدددكالية ايدا دددة يف الشدددعر السياسدددي / یيدددل السددد اوع أ  ذجددداة »بدددد امل سددد ميف 

« اإلغدددرتاب يف حلدددعر یيدددل السددد اوعو العشدددم »بدددد حم دددد جددداايف بددددوع امل سددد م  الدددد  ت ر تددداب و « اي ي دددة امل اددد  يةو 
 تداا  صدام حلدرتح امل سد ميف و «   ذجداة  الس د اویالشدعر العراقدل يف املنخمدل / »بدد  م ة فا  ة ال درر امل سدالد  ت ر  تاب و 
 «م  يدا  اططداب الشدعرع / دراسدة يف حلدعر یدا السد اوع»و  «آفايف الشعرية / دراسة فل حلدعر یيدل السد اوع»بد 
 دداال  الدديت ُ ت بددال  ددن الشددا ر ادد  يف الدددين يدددم  بدديف دفتيدده املو  «تليددا  ايندديف»بددد  تدداب ماجددد الغربدداوع امل سدد م و 

 مبناسبة تيرميه من قبم مؤسسة امل،   العرا يف اسرتاليا.
أما الدراسا  اليت تناولال تربة الس اوع الشعرية يف ايرا ، ف ليلة جدا منها  رسالة جامعية لنيدم درجدة املاجسدت   

باللغة الخمارسدية للطالبدة « مة يف حلعر یيل الس اوعمخماايم امل او »يف جامعة إ داد املعل يف مبحافمة آذرباجيا  و ن اهنا 
رسددالة أخددری  لددل مسددت ی املاجسددت  يف جامعددة را ع و ؛ « بداأل ددد غيدديب الددد  ت ر»بإحلددراف و  «لددير جبددارع  ير دددا»

یيدددل  الدددد  ت ر»بإحلدددراف و  «هبندددام بددداقرع»للطالدددر « األسدددل بية يف حلدددعر یيدددل السددد اوع» ن اهندددا و مبحافمدددة  رما شددداا 
 .  «معروف
يف جامعدة الخمردوسدي ة مرادية آبداد الدد  ت ر بإحلراف  «ت ظي  امل تي  يف حلعر یيل الس اوع»دراستنا امل س مة بد و 
 اا  ن تربة الشا ر. الد  ت ر تُعتأ الرسالة ال  يدة اليت جاء   لل مست ی مشهد 

قي تهددا و  رائهددا و حلددا ريته  خصدد بة خارجدده يدددل   لددلو اإلقبددال ال اسددي  لددل املن ددز الشددعرع للسدد اوع داخددم ايددرا   ادداا 
راسدددا   دددد ل اددداا الت ربددددة ال،دددرة الدددديت ال  ال  طاماددددا الد  و ندددا سدددد ف  شدددااد الي،دددد  مدددن البحدددد      أال حلدددد  و الخمنيدددة 
   ...متدف اة 



 121/ ماویستدعاء المدن فی شعر يحیی السّإ 

 

 

 

 «املديندة يف الشدعر العدرا املعالددر» تداب مدن اليتدر الديت تناولدال م ادد ع اسدتد اء املدد  يف الشدعر  دا ر منهددا   و 
املدينددة يف الشددعر » تدداب و لعبدددار رادد ا ؛  «املدينددة يف الشددعر العددرا ايددديق» تدداب و  لددل ابدد  غددايل؛ للبا ددق تتددار 

 لزا   بيدا . «ل رة املدينة يف الشعر العرا» تاب و إلبراايم رمار؛  «العرا ا زائر   ذجاة 
 . عرض املوضوع2
 صورة املدينة يف الشعر. 2-1

عالددر مددن أاددم اإلادداءا  الدديت تلخمددال أبصددار الشددعراء، ومبددا أ  املدينددة مركددٌز ادداٌم للتخما ددم تعددد املدينددة يف الشددعر العددرا امل
وااذبدددة ايدددديق، إال أهندددا يف  دددرف ك،ددد  مدددن الشدددعراء سددديئة الصددد رة، بسدددبر ارتخمددداع لددد   ال هدددر السياسدددي والبدددؤو 

زب أو الخمكدددر. ومدددن اندددا، بلددد ر االجت دددا ي، و ددددة الصدددراع مدددن أجدددم النخمددد ذ وإ بدددا  اهل يدددة لل  ا دددة أو ال بيلدددة أو ايددد
الشا ر املعالر م قخمه السدليب مدن املديندة، مدن خدرل ا ت داد مدا يلخمهدا مدن ممداار، قدد يكد   يف الغالدر غد  قدادرک  لدى 

 استيعاهبا أو مسايرة   اتها اليت ال تت اءم مي مبادئ حلا ريته.
أو  نيندُه إ  تداريا املديندة  دمشدم،  -يم للطبيعدة يدايت مدن  نينده  األلد (يف أغلبده)إ َّ ايم الشدا ر العدرا باملديندة 

و عت ددد ا َّ م قدد  العددداء لل دينددة ادد  يف األلددم غدد  وارد لددده الشددا ر العددرا، وإ ددا تَددا ر الشددعر  ،...بغددداد، غر ا ددة
  م قدد  العدرا ايددديق بالشددعر الغددرا والخملسددخما  الغربيددة، اددا جعددم بعدض الشددعراء يتخدداوَ  م قخمدداة معاديدداة لل دينددة، ادد

 .غ  أليم، ت ليدع  لى األغلر
املديندة م دمدة يف حلدعر یيدل السد اوع بطري دة ّتتلد   سدبيا  دن ا دم امل قد  مدن املديندة  ندد  من املهدم املؤ  دد أ   

الشعراء العرب احملد يف من امحد  بداملعطي   ا ع  ىت البيدايت، الداين رأوا فيهدا تشد يها لطبيعدة اإل سدا  وجنايدة  لدى 
ه و يبته، وااال لل س ة والملم واالختندايف، ورمبدا أيددا مسدخا ألخرقيدة اإل سدا  وخن دا لندداء وجدا ده، ذلدو أ  إ سا يت

 الة املدينة يف الك   الشعرع  ند الس اوع اي جزء من منا  الرتاجيديا املخي ة  لى ال ج د، واي  خمسدها مدن وقد د 
 املاساة وليسال بالدبا مسببة املاساة.

ددد ال غ ادددا مدددن امل جدددا  الدخيلدددة الددديت و سددد ح لنخمسددده بدددال ق ع يف حلدددراک تلددد  امل جدددة الغربيدددة الطارئدددة  اوع مل يالس 
اي ندال  لدل أذادا  الشدعراء العدرب بدم  لدل العيدس فالسد اوع لعلده يدری أ  األدب و اجتا ال الشعر العرا ايدديق 

االبعداد ال اقعيدة فيهدا و فهم اهل د م و لة احمللية االغرايف يف   م االلاو الشهرة إ ا مير من خرل الغ   و الخمن حن  العاملية و 
هلددداا ا تددددن السددد اوع واقدددي و احملا ددداة أو بدددال خمز فددد يف ال اقدددي احمللدددي و ال منافسدددة لدددالداب االجنبيدددة بالتشدددبه و فدددر  امليدددة 

ل،د رة، ذ رادا او املدرل و الخم ر و ا ياءا البائسة اليت يعشعف فيها ا  ع و قراا الخم  ة و بلدا ه و ال  ن العرا، ا تدن مد ه 
لددأاا و اددرب األم،لددة بصدد  داا و مجاهلددا و تغنددل بالددالتها و ...  اداادداو  سدد م معا ا دداو استشددهد هبددا يف حلددعرا و يف حلدعرا 

 .ا زاهناو 
البدد أ  يعتداد الشدا ر  لدى  يداة املديندة، وأ  يت بدم ال اقدي  ...رفض املدينة مل ي ق  الشعراء  دن االةدراط فيهدا إ   

ل دد آ  األوا  أ  يددرا الشدا ر أ  » ال  ا خمته  ية يف أ  اقه، تل هنا اي  ل وألد ا  ال دره، ول  فكرياة،  ىت ل  كا
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ية، وال ديم االخرقيدة،  سدا اإلاملدينة مل تعد حليئاة  ارئاة  لدى اييداة، یدس النداو   هلدا وحن ادا، باهندا خطدر  لدى الدنخمس 
ارع، قدد اسدت ر  ق ا ددا، وألدبح النداو ميارسد   و رقا  الناو بعدهم ببعض، البد أ  يددرا أ  املديندة  مدام  دد

 (.12  7332)أب  غايل، « فيها  يا م ل اا وحلراا، دو  أ  یس ا دائ اة بالغربة، وباينيف إ  ال رية...
انا يدرا الشا ر أ ه ألبح جزءاة من املدينة، والبد من   د للح أو اد ة معها؛ أل   ياتده متصدلة هبدا، فعليده أ  

 .ئاا ليسال كلها حلينمر يف م قخمه املتشائم واملعادع لل دينة، ليتعا   معها، ويعي أهنيُعيد ال
وكددا  الشددا ر قددد ا ت ددم مددن مر لددة اهلددروب مددن ال اقددي اروبدداة روما سددياة، ا  فهددم ال اقددي وو يدده وحماولددة التعددايف معدده 

أ  خي ط من ال د تربا بينده وبينهدا، وإ  مل وانا بدأ ا ل ظاار يف م ق  الشا ر من املدينة، ف د بد» تعايشاة واقعياة،
ين لدددر ايندددم ال ددددح كلددده ا   دددر غدددامر، واندددا بددددأ امل قددد  ا دددديل بددديف الشدددا ر واملديندددة، يتكشددد  للشدددا ر  خمسددده، 
وامل ص د بامل ق  ا ديل انا ذلو الصراع الاع ت لد يف ااا امل ق  ا ديدد، بديف الن  دة  لدى املديندة والتعدا   معهدا، 

 (.949  7318 باو، ) «الشا ر يف رمياا ا ديدة أ ه يستطيي أ  يتعا   معها مب دار  ن ه  ليها ف د وجد
 املدن يف شعر السماوي. 2-2

ددد اوةمدددن أادددم  املدددد  امليدددررة فدددل حلدددعر السددد اوع بغدددداد،  دددة، البصدددرة، أربيدددم، تيريدددال، الي فدددة، اليددد  ، الس  ، يدددد، مي 
قددرب إ  إ ددار لل اسدداة، اددا اددي أيا مددن الدددل ع يف املاسدداة فهددي أة  سددبال دددو ... واملر ددظ أ  كددم ادداا األمدداكن مددأ 

 م لدة أو  اانة هلا.
 يعدا   و مدا ييابددو  و سدياهنا و حلعبها و املنا م يف حلعرا فه  إ ا يتيلم  ن أالها و  ندما يا ر الشا ر ااا املد  

 يتملم ألالها.و او ب ج داا يدرب  نها األم،لة يا  ر النو ي سم هبا و يستشهد و ا   ندما يتحد   نها و 
املااددي أو  يف أمسدداء األمدداكن ا غرافيددة الدديت تددرد يف حلددعر یيددل السدد اوع م،ددم املددد  وامل اقددي ذا  التدداريا املشدده د

ايااددر، فخمددي م دددمتها بالدددرورة املدددد  العراقيددة و الدد تها بغددداد، ومددن اددداا املددد  واأل يدداء البصددرة وأربيددم والرلدددافة 
  يدداكراا ال ليعب دددر  ددن مكا تهددا األ دد ة يف قلبدده وم،دد ل  يخمهددا أمامدده يف الصددح  والرقدداد فحسددر، والكددر  وكردسددتا ، وادد

بددم ليؤكددد أهنددا ما الددال ايددا  لددى الددرغم اددا فعددم هبددا املددارق   مددن أبنائهددا، ویلددم بعدد دة  سددها إ  السددط ع م،ل ددا ينبعددق 
و نددده املكبددددد م  اة (. ي ددد ل الشدددا ر تا بددد81و  86  2171البددداب، فدددتح )  دددائر الخمينيدددم مدددن رمدددادا وميددد  الدددد يا غندددداءة 

 :باأللخماد والنار بنأة تكش   ن  ز ه الدفيف
ااانا املمتااد  ماا   ـن انااتااان   / «البصاارة»و  «أربياا »يااا حر اااي  م ماا  / «مناياساااان  »ـااش شاَن / «تكرياا ن »والقباضاااةم ماا  / «بغاادادن »الس 

ااارنب  م ماا  ذا اارة  النخاا/ «ذي قااار  »واجلثااةم ماا   )ادداا خي دديت فدداين  ـو نافااَةن اكفكااار  / فمااا للنخاا   ـ يماغاااادرم القلاا ن /    هن
 (771و  713ال  ن  
الشددا ر  لددل تيددرار املددد  العراقيددة يشددي بك،افددة الشددع ر و خددم اال خمعددال وك،افددة التامددم واالسددتغرايف يف ال اقددي املددؤمل  إيدداح

 الاا  وآالمها، ي  ل الشا ر يف ااا امل طي   راح اة ا العرايف، ف اء  ا عكاساة با ني  الاع يعيشه بلد
ارم / عم صوتاً باسم  طٍَ  شاخن رعبااً نانر فن   ملَّما»  ْ ُم القن َ  ن الادا  املْادور  يف / وباسام  اكر منلناة  / وأنٍب قانيَّادن يف / «الكوفاة  »أنوقَاوا سنا
ااتنع لنة   «الكااوت  »يف / «البصاارة  »و  «اكنبااار  » للعصاااف   الااد تااادرت  وأماناااً / ونن للجااا ع زباا اً فمااش تع اا/ وباااق  املاادن  املمش 
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م    التحريرم عامي  / ...صنبا رن م/ فيجي م القنتانلنة :/ .«رب  القمن باملنة  »مشن يانر  م م للحكمة / احلنق  ن    د ٌش )  عاالان العنجنلناة  / مل يمك 
 (778-771 لى جاع  ةلة  

يراة ت لدديخمياة دقي دداة، ب دددرة ت لدديخمية ترسددي يَّة  اليددة، ترلددد الشددع ر انددا يصدد ر الشددا ر ال اقددي ال  عددي يف العددرايف تصدد  
 «...الك  »و  «البصرة»و  «األ بار»و « الك فة»الداخلي بال اقي املؤمل الاع تعيشه املد  العراقية يف 

اد ی و  اته دزوع يدنهج حند ا يف م اد  و ميدزة يت ي دز هبدا يف حلدعرا و حلا ر من الشعراء لخمة يُعرف هبا يف قصائدا  ليم  
اداا و  املدد  العربيدةو حلا ر ا اليب  یيل الس اوع يت ي ز حلعرا بإستد اء االمدا ن و  لياغاته الشعريةو مييم اليه يف سيبه 

 أبعاداا خرل اد  ا مبا ق ااا الدراسة.و امليزة ت احال لنا مرتس ا ا 
متيل خمة  يق يايت ذلد  خدرل ولدخمه ،... بص رة غ  مي ة، الس  اوةاناک مد  تير ر  يف حلعرا بي،رة  بغداد، 

النددددالية أو التار يدددة أو الخملسدددخمية أو و يالدددة أو  اد دددة أو قددددية أو خدددرل التددددا يا  الددديت ت، ادددا الددددالال  السياسدددية 
 الااتية. فهاا املد  املير رة يف حلعر الس اوع ميين لنا أ   عتأاا من أام امل تيخما  يف حلعر ااا الشا ر.

 لددلإلنسدافر معدده مدن بلدددة و  املندا م يف حلددعراو البلدددا  و األم،لددة لندره ا عيدداو اداا املددد  و الشد ااد لددل إلننت دم اا  
سددنری و   تددابي الصدد ر الدديت رمسهددا لتلدد  املددد  فخل ددداا يف حلددعراو  أخددری يف أرجدداء الدد  ن العددرا لددلإمددن مدينددة و أخددری 

ددر  ادد  يصدد   الددة و  يت  دددو يتهدددد و اسددر بعددض األ يددا  یو یددر ل و  يدد  يخمخددر و يتددامل و یددز  و السدد اوع  يدد  يتحس 
يدا ر النداو و فيهدا و يتبداال هبدا و مدن أجلهدا و يبيدي هلدا و ميسدح جرا هدا و أوادا ها ينت دم بينهدا جيدس  آالمهدا و ااا املدد  
 يتغنل مبآ ر  داهلا.و  ساءاا و  يتخم د أ خماهلاو مبعا ا ا 

 بغداد. 2-2-1
ادي بغدداد؛ فالشدا ر یدتج ملدا  دم  هبداا املديندة مدن ادغ  ا   مدالک ايددو من املدد  العربيدة الديت  دا  هلدا تداريا  ريدم و 

بطدد ال  و اإل دددام، بعددد مددا  ددا  هلددا مددن تدداريا سددامک و املدد   و العدددوا  و اارسددة الملددم و ا تهدداک   دد يف حلددعبها و اييددام 
 املاادي فالس اوع ينطلم يف حلعرا من املااي اجمليد الاع  رفته بغداد يد م  ا دال  الد ة ايددارة يف العدامل فد با بديف

 العزة يف  هداا ال دح.و االستبداد منها بعد اهليبة و اياار الاع مي ن الملم و 
العرايف ال  ن، والشا ر یا الس اوع اإل سا ، بينه ا تناغم وجدار مؤ ر، و طداء حلدعرع متد اتر يعكدس مدا لدده 

غصددة ألي ددة وكاويددة يف فددؤاد  «غدددادب»الشددا ر مددن  ددر للدد  ن الدداع فرقتدده ايددروب واملددؤامرا ، واملددؤمترا ،  ددىت باتددال 
 الشا ر.

الشددا ر السدد اوع ال یددن  إ  مدينددة بغددداد ذا ددا، وإ ددا يددره يف ادداا املدينددة أسددط رة كددم مددد  الدد  ن، فهدد  الدداع 
   م  ين ا قال 7332استهم أول أ زا ه  لى فرايف ال  ن  ام 

 ينكن اااااااااا -اهلجاااااااااا ن  -أباااااااااادل  بال اااااااااا    
 أنااااااااااا ضااااااااااا ع  مثاااااااااا  العاااااااااارا  فَتشاااااااااا 

 

 قاااااااااااد  نااااااااااا م يف داري تريااااااااااا  الااااااااااادار 
 عااااااااااااين بروضاااااااااااا  ـ بلياااااااااااا  صااااااااااااحاري

 (99)البكاء  لى كت  ال  ن   
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الر يم  ن مد  تسكن ال جدا ، فر ا  ال ادر  لى م اومة ما جيرع، وال ا  املتدي ن و  فالشا ر يا ن ألمر الغربة
 ة الشا ر وم    ل ه.با  الناع ا  أسلم  ريم، فالغربة واياع ال  ن مها  امر  مه ا  من   امم ازمي

ا  يف ال صديدة التاليدة، وملا كا ال مدينة بغداد اي أ ر  مكا   لى ظهدر البسديطة للشدا ر، ف دد رددادا  در  مدر  
  وا  ير ي  اهلا

انر  / أصبح   بغادادم  رسي ااً ملنبوذٍ مث  ملا اا  اناً ل اناَن اا فتح   بغادادم / ....../ والاماواوي م ضانجنر  / رم قاناي اداً صارت  اكوتا/ وصناح  مث  لام 
اب ايان  / عينيْا الانق  »على ص  ا  صاار زاانندن   / وطين أصبحن منَاين / «عاَن ي اا ٍ / ........./ وحـر ماش / مناَ حيلاي  وبغاادادم باال د 

اقم بالتكب   ثاغارم امل ائاَنة     (12و  14)ااا خي يت فاين ال  ن  يناشا ْن
اا ال صدددديدة لخممددددة حم ريددددة، تت خمصددددم  نددددداا الكل ددددا ، وتتعددددا م، وتتشددددابو، يف ادددد «بغددددداد»و ر ددددظ أ  لخممددددة 

 انا اي رمز األمة العربية وال ج د العرا . «بغداد»مست دة منها ايركة والن   والتخما م، أل َّ لخممة 
والت ددد د يف الددزمن  مت، ددم رمددزاة لل جدد د العددرا  واألادداد الغددابرة يف التدداريا، مت، ددم أيددداة رمددزاة للخصددر والعطدداء «بغددداد»
 اياار.

   يت ي  ل فيها ال   «ام ااا بغداد»يتخم  ي الشا ر  لى ما آلال إليه بغداد يف قصيدة 
 ماااااا العجااااا م لاااااو زاااااان الَااااا ادم ضااااالوع  
ة  فااااااااااااخنذا النضااااااااااااالم  اسااااااااااااة   مَضااااااااااااـو
 وإذا ال ماااااااااااااااااا م مناصااااااااااااااااا   مااااااااااااااااا حورة

  نااااااااا  م عْاااااااااد ا   هااااااااا  هاااااااااَُ بغااااااااادادم 
 هاااااااااا  هااااااااااَُ بغاااااااااادادم  ت  اااااااااا م ثاديناااااااااااْا

 

 الاااااااااااااَي زاااااااااااااان العااااااااااااارا ن عراقااااااااااااا إن   
 فاـاااااااااااا   عَونتْااااااااااااا بسااااااااااااو    نَااااااااااااا    
َااااااااااً  علاااااااااى اكعناااااااااا      يمساااااااااعى هلاااااااااا ـ 
 تاااااااااااااا خ مْادنااااااااااااااة ن الاااااااااااااادزي    العااااااااااااااا   
 ! فاااااااااااااااااخنذا  ااااااااااااااااااا وز و اااااااااااااااااا بوفااااااااااااااااااا

 

 (762)   ش  لل جاع ةلة  
   ير ي ااا املدينة باألبيا  التالية و 

 کيااااااا  تنااااااادنت  ...أساااااااَ  علااااااای بغاااااااداد
 قااااااااااااااااااد کااااااااااااااااااان ياااااااااااااااااارب ين  ودحْااااااااااااااااااا

 

 

 

ااااااااااااااااالنعا و قاً ساااااااااااااااااو    أجنااااااااااااااااامم  اااااااااااااااااد ها س 
 انق عاااااااااااااااو  ...اآلمااااااااااااااال ماااااااااااااا  زااااااااااااااي   

 

 (97)الس ابم  
   « ال تساليه الصأ»َيشخُدص الس اوع إ  بغداد وي   أمامها ليخا بها يف قصيدة 

ااااااااااااااااا عا   ـ تساااااااااااااااا لي  الصاااااااااااااااا  لااااااااااااااااو حن
 فاااااااااااااااااااارد  ولكااااااااااااااااااا  باااااااااااااااااااي أضالعاااااااااااااااااااا 
 صاااااااااااااااااااٍد يبلاااااااااااااااااا  بالااااااااااااااااااال ى شاااااااااااااااااااًَة 

   أن ااااااااااااااا ن انتْاااااااااااااااال الااااااااااااااارا  ـ ب ااااااااااااااارا 

 أو سامعاااااااااااااااااا  ...بغاااااااااااااااادادم  ...ىممااااااااااااااااا رأ 
 وطااااااااااااااااا   وشاعااااااااااااااااا    َقاااااااااااااااااان معااااااااااااااااا
 ويصااااااااااااااااد  عااااااااااااااا  مسااااااااااااااااتعٍَب نبااااااااااااااااعا
  أو زاااااااااااااااااااااو  ملااااااااااااااااااااااتصٍ  ـو ورعاااااااااااااااااااااا

 

 (22)الس ابم  
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قددراءة  يف لدد رة تشددخ ص أمددام العددديا  مرتسدد ة يف ذاددن ال ددارئ فدد ر ومناجيدداة  متدددر اة  «بغددداد»فالشددا ر انددا ي دد  أمددام 
 .«ال تساليه»رجاء املخا ر 
 ة الرحليد بغداد فر يزال الشا ر غ  معرتفک هبزميتها د وادي يف اي ي دة مل ُ دزم إا حلدكرة د أم دا واقدي بغدداد أما  ال

  يمة اإل بعا  والنه ل لتع د من جديد  وما يف تار ها العميم من بط ال  وأااد فه  بايفک فيها ينتمر
اااااااااااااااااا نا   ...هم  مناااااااااااااااااا   بغاااااااااااااااااادادم  ـ  ْ  مل تام

 َعاااااااااااااااا   طغاااااااااااااااااظاااااااااااااااااملم ال «ن اااااااااااااااااا  »و 
 وتااااااااااااااااااداً تنْاااااااااااااااااا م بغاااااااااااااااااادادم  امااااااااااااااااااا

 

 

 إمناااااااااااااااااااااااا املاْاااااااااااااااااااااااا وام رب  الاصَّاناااااااااااااااااااااااام   
ااااااااااااااااااااااااارمةن حااااااااااااااااااااااااااٍر ودا   ـم  مل  يصماااااااااااااااااااااااا   
ْ  م اجلااااااااااااااَرم تصااااااااااااااونن الاااااااااااااا عم     يماااااااااااااان

 

 (71)  ابم برية  
.  فالشدا ر يتخمداءل بنهدددة العدرايف / بغددداد يف الغدد ال ريددر  لدى رغددم أ د ف كددم األ دداء والع ددرء واياقددين واإلراددابييف

   ا ي  ل  
 عساااااااااای بغااااااااااداد تاااااااااانَ م عاااااااااا  ثراهااااااااااا

 

ااااااااااااااااٍ     ساااااااااااااااايا ن قْاااااااااااااااارن و ظااااااااااااااااالان تعس 
 

 

 (782)الس ابم  
يدددد ت قعدددا  السددد اوع كا دددال تدددرتاوح بددديف األمدددم والرجددداء مدددن  ا يدددة واليددداو والتشدددامم اطدددا م مدددن  ا يدددة أخدددره. 

 كا ددال تدددطرم املتناقدددا  والسدبر ادد   الددة التددداد ال جدددار الدديت اددي مددن مسددا  حلخصددية الخمددرد العراقددي. وأمددام یددا
الصدددادرة يف اسدددرتاليا يف   – «األفدددم  افدددايت»فن ددددا يعلدددن يف ا   دددة حلدددعرية وا ددددة ادددي  .املدو خدددة  دددد  غ،يدددا  اإلدراا

 دن ت قعدا  تنب ئيدة متصدار ة. فهد  تدارة يطلدم تخمدامال  –أع قبدم ا دترل بغدداد بشدهرين  2119كا    األول من  دام 
ار اطددراب، لدديعلن مبدمء ف دده أ دده قددد مد  يددد رو دده مددن أمدم التغيدد  واطددر  كحت يددة لداد ا وق يددا ي خمددز فدد يف كدم ممددا

تار يدددة لدددن يعطلهدددا أع ظدددرف، سددد ف يدددزول الطغيدددا  وسددد ف تعددد د  بيبتددده بغدددداد هبيدددة ودارا للسدددرم ك دددا كا دددال رغدددم 
 املشا م وايرائم وال هر والسم والطا    

/ والعاايا الاا  اا  / رتاام هااَا اللياا   والكااابو   / والقْاار  املاا م   / س اا    وال اااعون  واحتيااا   ال/ واحلرا ااق   رتاام املشااانق  / متَا اا   
 وأن ـبيبد بغدادن / والبستانن للك    الد ـرث   / والناعورن للبستان  / م  يعيد املاءن للناعور  / متَا   أن الغد اآليت سيشْدم 

 (.787و 781األفم  افايت  ) دار السالا   يف قواميس املدا   واهلوى/ سو  تعود ثانية  ما  ان  تمسم ى
ه تارة أخره يخمصح وجبرء  ن الت ق عا  املناقدة. انا وخرف ما يصدله مدن إحلدارا  متخمائلدة  ائخمدة مدن بغدداد ولكن  

عدداش،  ددن الربيددي اايت الدداع سددينعف اامددال، يدددا يؤكددد أ  خريدد  اطددراب ال ددائم 
ُ
ولدديس ربيددي  –األم  ددن واقعهددا امل

! وآيددة ذلددو أ  املدد   يف كددم مكددا  ولكددا  العددامل !ادد  الدداع سدديدوم  لددى أرل الرافدددين أللدد   ددام –  الن دداء املرجدد
م  2171، اطلد  وم دأة مدن األمدام )سدرم األسخمم قد لخمدظ أ شداءا وقداء حمت ياتده فالدبح الشدا ر حمالدرا جب،دة مدن 

723-721 ) 
شااد قااد ياادوا باا رض دحلااًة ألاا  / اكزبااار تناانء عاا  زرياا ٍ ونشاارة / الربيااعبغااداد تم ناا  يف احلاادي  عاا  / يل مااا ياا  ر ـو

 (777  الس ابم) أمام  ومق ة   وأنا ورا   حثة متش / ...عاا  
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 الس ماوة. 2-2-2
كا دال   »ذاكرتدهو ا ت داش لد ر ا يف قلبده و لددر حلدبابه و  لدبااو مسدرح  خم لتده  الس د اوةي  ل الس اوع  ن ُ ب ه ملديندة 

ددد اوةمديندددة  بي تددده املرلددد ة و  ، با قتددده الرتابيدددة الددددي ة ددديل الغدددرالالدددةو ر  تخمالددديله يف الدددااكرة املكدددا  الددداع ُ خمددد الس 
أل د  كندال ابدن ب دال ف د ، فا ده مل يكدن مب ددورع ايلدم بزيدارة بغدداد الديت أمسدي و  ...ترلم قطيدي مدا ز يف  ريدم اديم
 (.79و  72  2171)بدوع، «  نها ك ا ل  أهنا ت ي يف قارة أخره

قدد ارسدم يل یيدل السد اوع  دأ و ؛ يشدتايف إليهداو تدأ للشدا ر مديندة فاادلة  املدا يداكراا يف حلدعرا، یدن  تع الس  اوة
كا دال مديندة لدغ ة حما دة و  الس د اوةا د   شدال يف »الأيد االلكرتور النص التايل   ل  ياتده يف اداا املديندة الريخميدة  

دد اوةال ددری. أع أ  و بالبسدداتيف  ال  ددح  –ك ددا أ  والدددع رمحدده ف   ددم فددرتة يف  را ددة ايبدد ب كا ددال مب،ابددة قريددة...    الس 
دد اوةمدينددة و .. .كندداُل اذاددر معدده ايددام ايصددادو  - الشدعو   لددى سددكا   اددي تعت دددو حما ددة بعشددرا  ال ددری الصددغ ة  الس 

ن ع يددويا( الطداب يف املصدو .. ك ا أ  وج د بيتنا )املبد  مدن الطديف . جا ر كب  من أ شطتها الت اريةاألرياف يفو ال ری 
السد اقي و أسدتحم يف جددول املداء و مبحاذاة بسدتا  جعلد  أقددي الك،د  مدن وقديت يف اللعدر يف البسدتا   أتسدل م النخيدم 

 «.اارسيت السبا ة يف هنر الخمرا  الاع كا  ال يبعد غ   شرا  األمتار  ن بيتناو قبم تعل ي السبا ة 
األمددا  و  شددا السد اوع متشددربا أفدداويم الددأاءة  ،بكددارة مشددا رااو   ددايف اداا البيئددة البسدديطة بتك ينهددا، الع ي دة بخمطر و 

تعل دددال مدددن تلدددو البيئدددة أ  التكافدددم االجت دددا ي اددد  أ مدددم األسددد ار »إ  ذلدددو يشددد  ب  لددده  و  التكافدددم االجت دددا يو 
،ددرع ف دددر أ دده لدديس  ددة مددا يُ و  أ  الت دد ی و ددداا الكخميلددُة بسددكر ميددداا الخمددرح يف دواريف الددروحو  ايصدد   لدددرء  املخددا رو 

« تعل دددال مدددن تلدددو البيئدددة أيددددا، أ  بدددارة الصدددديف، ادددي الطريدددم األسدددهم القتطددداف  دددرة الن ددداحو  ا سدددد كغدددح الدددروح
 (.79  الس ابم)

ددد اوةاّتدددا    ندددد الشدددا ر یدددا السددد اوع حلدددكم ايلدددم أو الرمدددز، فهدددي  نددددا ليسدددال   دددر ة لدددرمهة اجت ا يدددة  الس 
رمددز الدداع ميددنح ال صدديدة  ددأة وجدا يددة خالددة، فهددي غالبددا اخمددر جبدداوراا وتخمالدديم ي ميددة، بددم اددي ارتخمدداع إ  مسددت ه ال

     ي ا ة يف و ي الشا ر السياسي وا  ا اإلجت ا ي واألخرقي، وتشك م  ل ا ة لصي ا ة به وماايا ة ليس أ لى منه 
ااااااااااماوة  دمميااااااااااد يف ـجاااااااااارة الکااااااااااون الس 

 

 

 ...فراشاااااااااااااااااااد يف ـديقاااااااااااااااااااة العااااااااااااااااااااملو  
 

 (716 ا   )حلاادة قأ من رخام اليل
   ا ي  ل و 

 قنااااااااااديل  بااااااااا  ع ااااااااااا   «مسااااااااااوة»ياااااااااا و 
 

 
 

 

 لااااااااو عااااااااادت ليالينااااااااا ...لاااااااانجم ليلاااااااا    
 

 (799)ااا خي يت فاين ال  ن  
البيئدة الديت تر درع فيهدا يف  د ار و جيير الشدا ر یيدل السد اوع  لدل سدؤال الناقدد  صدام حلدرتح  د ل  يداة الطخم لدة 

ولدد   ...لأت ال  لى أرلدخمة املديندة قبدم أ  يسدتاجر دكا دا لدغ ا للب الدةأ ا ابن أم قروية وأب كا  يبيي ا»أجراا معه  
دد اوةيف مدينددة  .. .ترلددم قطيددي مددا ز يف  مدد ة اددي  ة املترلددم البيدد   «الغددرا»، يف بيددال  يدد  مددن بيدد    ددي  الس 

.. يف اداا البيئدة .اهلنيرادعن أ خمدال ا د ا  مدي أ خمد.. األمهدا  .ا ال أقخمال هلا.. وأب ابن.سط  نا مخمت  ة  لى بعدها



 191/ ماویستدعاء المدن فی شعر يحیی السّإ 

 

 

 

.. ومددن خددرل ادداا البيئددة .الخما ددم يف إقامددة املدينددة الخمااددلة رفددال معددح التكافددم اإلجت ددا ي فتعل ددال بدده مؤمنددا بدددورا 
 رفال أ  الخم راء ام أك،ر  ب ا  اجملت ي  يبدة وأ  اادا حمبدة ومدروءة ومكدارم أخدريف و بدا للد  ن، فكدا  ا مدن بديف أادم 

ددددر أل ددددد األ ددددزاب السياسددددية احملمدددد رة املنافحددددة  ددددن الخم ددددراء م،ل ددددا كددددا الشددددعرية مدددد اد ع   ا السددددبر وراء ا ت ددددائي املبك 
والكدداد يف والعدالددة وسدديادة ال ددا    الدداع سدداتعرل للتعدداير والخمصددم واملطدداردة بسددببه  ددىت بعددد تدد قخمي  ددن الع ددم 

 لحيخمة امل،  (.  2177، حلرتح)« ايزا
   مين ياة  نه باسم ليلل / ايبيبة  الس  اوةيا ر الس اوع يف األبيا  التالية بيتهم الطي  يف و 

 لکاااااااااااااا و  ...ليلاااااااااااااای مل تکاااااااااااااا  ليلاااااااااااااایو 
 ليلااااااااااااااای تاااااااااااااااابد العاااااااااااااااَراء، ليلااااااااااااااایو 
ااااااااااام»بيااااااااااا   يف و   هاااااااااااو طاااااااااااي  و  «اوةالس 

 

 

 ماااااااااااااااا  !و أکاااااااااااااااين  بامسْاااااااااااااااا زبااااااااااااااا ي  
ثاااااااااااااااااااااااةم الض اااااااااااااااااااااااياء!  صااااااااااااااااااااااباـات  ملو 

  ااااااااااااااااا   ينحاااااااااااااااااين فااااااااااااااااار ن احليااااااااااااااااااء !و 
 

 (22) يناک  يل و ن ومنخمل  
 ما تعر ل له من حل اء جراء مغادرته هلاا املدينة في  ل و  «الس  اوة»ياس  الشا ر  لل تر ه و 

 (62)ملاذا تاخر   داراة   فکن م الشقي ا / ز ويقادير مي م م حنو املو / زلَ  الس ماوةملاذا ترک م 
تاخددا ممدداار اطصددر يف أغلددر أ  اهلددا، فهددي مددن م و  مسدد ا رأسدده  لددل امتددداد دواويندده الشددعريةو اسددم مدينتدده  يددرتدد 

 غزار ا و  اخر بين   ال  دود لعطائها 
/ الس اماوةمل يت خاَ تا ن  ا   و / .. .باابو   تب ااً ـ صاا ن و / ...ماا قاال أ  ٍ / التمار  و علای اببا  / نيَااً و أيب عاش سبعي عامااً 

ً وفي اً   (69  الس ابم)! !زال 
دد اوة»الشددا ر ل  ددة هبي ددة ملدينتدده  يرسددم قددد تخمددن ن يف إبددرا  ممدداار اطصدددر و  ، ف ددد لددار  مدينتدده الخمااددلة«الس 

لبسددتا  يف سدديايف اليددرم  ددن او النهددر و ا  ددال الدداع يغ راددا، في،دد اة مددا يدددا يستحدددر النخددم و اطدددرة و  الن دداء فيهدداو 
دد اوة ال و  اإلحمدددالو أهناراددا  يددق تبددددو ربيعدداة دائ دداة ال يعدددرف الدداب ل و بسدددتاينها و ، أل  ادداا املديندددة معروفددة بنخيلهددا الس 

  دال، فخمدي او الديت مت، دم لده ايدر  الس د اوةمسد ا رأسده و مدينتده  لدلإيشدتايف و السد اوع یدن  و ؛ يطاله ليٌ  أو خري 
  ل  امل طي التايل ي 

اااااااااااماوةهللا! ماااااااااااا أـلااااااااااای  اااااااااااا ...الس   ليلْم
ااااااااماوةهللا! مااااااااا أـلاااااااای   صماااااااابحْا ...الس 

 ـتاااااااااااااااای نبااااااااااااااااا م کال اااااااااااااااااا ...فت انااااااااااااااااة  
 
         

 

 باااااااااااک  النااااااااااداوة  ضاااااااااااـ م النجمااااااااااات   
 صاااااااااااااٍ  صااااااااااااَاءن الضااااااااااااوء يف املااااااااااااارآة  
 زلااااااااا ن القااااااااار  يغااااااااااوي ثغااااااااااء  الشاااااااااااة  

 

 (18)   ش  لل جاع ةلة  
ح الت ربدة الشدعرية وج دادا، ومدن يمدة  دادرة أيدداة يبددأ الشدا ر  درل تربتده من تربة فالدلة يف  يداة الشدا ر متتدا 

فاخدا  طد   «الس د اوة»أل دى مرسداته بديف أ بتده و الشعرية، ل د  اد الشا ر إ  و نده بعدد  د ل غيداب وادح واغدرتاب 
ريباة ص املنايف،  يق تدرع مدا خط اته األو  ف يف تراهبا بعد تغرب  ن و نه العرايف دام قرابة   دين إال بدعاة،  احلها غ

   ايرما  و  ترع من الدح، و ص  الش يف واينيف

http://www.almothaqaf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=56991:-3-&catid=37:2009-05-21-01-46-26&Itemid=57
http://www.almothaqaf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=56991:-3-&catid=37:2009-05-21-01-46-26&Itemid=57


 1931 تابستان، 6 ادبیّات عربی(، سال دوّم، شمارة های زبان وفصلنامة نقد و ادبیّات تطبیقی )پژوهش/ 192

 

اااااماوةأناااااا يف ) َ بن ممقلاااااد...(الس  ااااا  لااااا   أم ن
اااااااوارن اجلسر ااااااا اااااااا وهناااااااا   انااااااا  قانل عناااااااة     اح 

 هاااااااَا هاااااااو )الساااااااج م القد م(...ونزنل َاااااااان م 
 وهنااااااااااا.ن بياااااااااا م أيب... ولكاااااااااا  مل  يانعماااااااااااد  

           
 

 ديدم( همداتااااااااااااااااا اجلسااااااااااااااارماحلو )النْااااااااااااااارم  
اااااااااااااااااااارات   ااااااااااااااااااااجنريَّة  مكشاااااااااااااااااااوفةم احلماجن  ـن
ااااااااااااةن )الرممني ثنااااااااااااة ( سااااااااااااا م إع اااااااااااادامات   ْن  ح 
 كيب باااااااااااااا   ظ ااااااااااااااا   علااااااااااااااى الشمرمفااااااااااااااااات  

 

 (68)   ش  لل جاع ةلة  
دد اوة»اددا ادد  يعلددن أ دده يف  دد اوةا ددا يف »مؤكددداة مددن خددرل تكددرار ا  لددة  «الس  وخأيتهددا أ دده   ي ددة اددا انددا؛  «الس 

ستكشددداف الطريدددم واألمددداكن، معددددداة مرحمهدددا الدددىت التدددزال باقيدددة، وتلدددو الدددىت تغددد   )ا سدددر ال ددددح، قلعدددة وليبددددأ يف ا
يف ال قدددال ذاتددده إ  الرمددد   الراسدددخة يف  مشددد اة  ...(اإل ددددام، بيدددال أا، بسدددتا  اإلمددداميمكشددد فة اي دددرا ، سدددا ا  

العندددا  لااكرتددده يف اسدددرتجاع مدددا ميكدددن الددداع ألدددبح مسدددت  ف األ ددداايف والسدددعخما ، مطل دددا  «النخيدددم»املكدددا  م،دددم 
اسدرتجا ه مددن ذلددو املااددي األ د ، ومسددت   اة مددن مرمددح ا غرافيدا )خلدد  السدد ن ال دددح، جهدة الُرمي،يددة( وقددد االدده مددا 

 ألاب املكا  من تبدل إ  األس أ.
 ةمك  . 2-2-3
مدن أرجداء الكدرة األرادية؛ بدم لل عدح مكة خص ليتها ال ج دية ال من ك هنا ب عدة جغرافيدة مدن الب داع املنتشدرة  أخا  

در بده، وكددا  بديف مد  ن البيدال وبديف إبدراايم اطليددم  التدار ي الداع اسدت دته مدن قيدام البيدال العتيددم فد يف تراهبدا الداع تطه 
 تخما م مست ر وجاذبية وتساويف بيف املكا  واملعح.

ا الب عدددة الطددداارة  ع تددده بددداألمن والسدددرم بددددأ التسددداويف بدددد اء إبدددراايم  ليددده السدددرم إ  ربددده، أ  يدددتمَّ  لدددى ادددا ل ددد
 واالست رار لتك   م ئم األفئدة ومه ه ج ار اإل سا .

 *وإذ قاال إباراهيم رب   احعا  هاَا البلاد آمنااً واحنباين وبايند أن نعباد اكصاناا»ق ل ف تعدا  يف كتابده الكدرح   وجاء
ايم* ربناا إين أساكن  ما  ذرياد باواد تا  رب إ   أضلل   ث ًا م  النا  فم  تبعين فخنن  مين وم  عصا ين فخننا  تَاور ـر

« ذي  رع عند بيت  احملرا ربنا ليقيموا الصالة فاحع  أفئادة ما  الناا   اوي إلايْم وار قْام ما  الثمارات لعلْام يشاكرون
 .(91-92ابراايم / )

م  مددا  ومكددا ، واددي مهددد ه مكددة املكرمددة اددي العالدد ة الدينيدددة وال، افيددة واالجت ا يددة   يددي املسددل يف يف كددد إذاة 
أفئدد م، ك دا ادي مسددت ر و دد م، وا دي أخدد  م، ويك دة مدا، مل تكددن مكدة املكرمدة  الدد ة سياسدية ألع دولدة مددن 
دوهلم، ألهنا ل  كا ال كالو لنسبال إ  سياستها وخصال هبم، وأل  ال ي ة اإلميا ية أكأ وأ م من ال ي دة السياسدية، 

 إلسرم مبعطياته الرو ية وال جدا ية كلها.ف د ظلال مكة املكرمة  ال ة ا
اداقال  ليده املدد  العراقيدة مل جيدد أمامده خيداراة إال  الخمدرار و الشا ر یيدل السد اوع  نددما اداي ته السدلطة ايا  دة و 

   قدل هبا حلطراة من  ياته آمناة بعد ما  ا  مر  اة خائخماة مرتق باة و امليرمة  مي ةمن بلدا ف د قصد 
اااااااااااااا –کناااااااااااااا   يل   أباااااااااااااااو أمم ااااااااااااااا  – ةمک 

 

  رتيَااااااااااااااااااااااااااً طيب ااااااااااااااااااااااااااو  ...ماااااااااااااااااااااااااالذاً و  
 

 

 (12)  ابم برية  



 199/ ماویستدعاء المدن فی شعر يحیی السّإ 

 

 

 

فكا دال دار األمددا  الدديت مكددق فيهددا  ،م امددا بعددد أ دد ام  ديددة مددن مغادرتدده بلدددا «مي دة»ف دد اّتددا یددا السدد اوع 
تشد   احلدعارا  . منا قبدم ا  يل دي  صدا الرت دال يف أقصدى ب عدة يف الكدرة األرادية وادي مديندة اسدرتالية يعديف فيهدا اال 

   رو ه العربية اليت أ سال هباا املدينة منا اللحمة األولل و  ن ا ت ائه اإلسرمي األليم  «مي ة»يف 
ااااااااااااة»أناااااااااااا يااااااااااااا  َم اکتحلاااااااااااا  «مک   مناااااااااااا

 

  باااااااااااااا  عيناااااااااااااااي اکتشااااااااااااااَ م اكلقااااااااااااااا 
 
 

 

 (742الس ابم  )
  رع تا باة فيها األدير  بدالعزيز الت جي « ش ال ديار ليلل قبم ليلل»ي  ل يف قصيدة و 

 هاااااااااا  حااااااااااوابم و أبااااااااااا احلاااااااااار   البلياااااااااا  
 مل ألاااااااااااقن مثااااااااااا  عااااااااااارار  جناااااااااااٍد  ...بلااااااااااای

 

 کصاااااااااااامد ـااااااااااااي أعجاااااااااااا ين حااااااااااااوايب  
اااااااااااااااب و  ااااااااااااااةـ کـر اااااااااااااااب   مک   ماااااااااااااا  ـر

 

 (47و  41)األفم  افايت  
   ايب ر فيها و ، ف د با   زيناة ظامئاة بعد   ل املسرة «مي ة»فيتحس ر الشا ر  لل تر ه 

 مااااااا العجاااااا م إن باااااا   احلاااااا ي ن ال ااااااام  
 وساااااااااااااااديتو کااااااااااااااان احلبااااااااااااااورم مااااااااااااااالءيت 

 

اااااااااااااة»هاااااااااااا  بعاااااااااااااد    منْااااااااااااا   كمواا  « مک 
اااااااااااااحم  ورهاااااااااااااا أنساااااااااااااام و  ...فيْاااااااااااااا  نَن

 

 (46)  ابم برية  
     ا ي  ل 

اااااااااااةهااااااااااا  بعاااااااااااد   يسااااااااااات ابم ثااااااااااار ً  مک 
 

  بغ هااااااااااااااااااااااااا يمسااااااااااااااااااااااااتعَبم العنبنااااااااااااااااااااااااقم و  
 
 

 

 (776)الس ابم  
كدي يشدرب مدن   «مكدة»د اسدتبد  بده الشد يف إ  وأل  الشا ر  اش  ينا من الدار يف األرااي امل دسة أو قريبا منها ف 

    بعها ويشعر بالدفء واينا  
(لاااااااا    ـ لضااااااااوء اكجناااااااام ...اب   )مكااااااااة ن

ااااااااااااا  ـساااااااااان إذا انتْلااااااااااا   نامايااااااااااار ن أذا  
ا اااااااااااا  وسناعنااااااااااااي  م سااااااااااابعاً  يف ظاااااااااااالل ـر

 ا م أيااااااااااااااام  تاَاياااااااااااااا م ماساااااااااااااااارَّةألاَايااااااااااااا
 

 وباااااات يف ع ااااااٍ  دمااااا  ...تاااااا  الَااااا ادم  
ااااااا  وقبَّااااااا    طااااااار ن )أساااااااود ها( فمااااااا رـو

 ( ماااااااااااا ا  )وزتماااااااااااا م ت ااااااااااااوايف برشااااااااااااَة 
 فاكا ناناااااااااااا  ماااااااااااا  قاباااااااااااا م لاااااااااااام أتاناعَّااااااااااااام

 

 (88)الس ابم  
حلدعَر فيهدا باألمدا  الداع  دا  و يف حلعرا أل ه  اَش فيها رد اة من الدار فتدنع م ل ا دا  «مي ة»الس اوع يستد ي و 

مديندة  ربيدة  «مي دة»استحددار اداا املديندة منهدا ا    لدلإ ر انداک أسدباب أخدری دفعدال الشداو  يخمت دا يف بلدا العدرايف
سل  يا   ربيدة،   دا اهندا تُعتَدأ  الد ة اإلسدرم املعن يدة و وجد فيها الشا ر  م ما يا َس فيه اإل سا  العرا من ت اليد 

 بدداب الداين ي صدددو  األو لعددم  الشدا ر  ددا  يلت دي فيهددا باأللددقاء و امل دسدة يخمدد هلددا املسدل    مددن حلدتل أحندداء العدامل و 
 بيال ف ايرام.
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 تيجةالن  
دا منهدا أ ،در الشدعراء م قخمداة  ددائياة . 7 سدلبياة، بسدبر ارتخمداع لد   و تُعتأ املدينة  ي دة حم ريدة يف الشدعر العدرا ايدديق، ف دد إّت 

الغالدر غد  قدادرک  لدى  مدن خدرل ا ت داد مدا يلخمهدا مدن ممداار، قدد يكد   يفو  ال هر السياسي والبؤو االجت ا ي، و دة الصراع
مددة  اسدتيعاهبا أو مسددايرة   اتهددا الدديت ال تتد اءم مددي مبددادئ حلددا ريته. أم دا  الددة املدينددة يف حلددعر الشدا ر العراقددي یيددل السدد اوع م د 
بطري ددة ّتتلدد   سددبي اة  ددن م قدد  الشددعراء احملددد يف، فهددي  ندددا جددزء مددن منددا  الرتاجيددديا املخي ددة  لددى ال جدد د، واددي  خمسددها مددن 
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ددةالي فددة، اليدد  ،  إ  إ ددار ، يددد، ال دددو؛ واملر ددظ أ  كددم ادداا األمدداكن مددأأة  سددبيا مددن الدددل ع يف املاسدداة فهددي اقددرب مي 
سياهنا و حلعبها و املنا م يف حلعرا فه  يتيلم  ن أالها و الشا ر  ندما يا ر ااا املد  و ؛ لل اساة، اا اي م لدة أو  اانة هلا

 ميا تها األ  ة يف قلبه.و تار ها اجمليد و يستشهد هبا يا  ر الناو ب ج داا و ا   ندما يتحد   نها و  يعا   و ما ييابدو  و 
 املراحعو املصادر 
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 *فراخوانی شهرها در شعر يحيی سماوی

 رسول بالوی 
 دانشگاه فردوسی مشهد ی،زبان و ادبیّات عربة رشتالتّحصیل فارغ

 آباد  مرضیه
 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

 چکيده
اند. فراخوانی شههرها در بهین اصر عرب به آن پرداختهاز بارزترين موضوعاتی است که شاعران در شعر مع شهر

 تهای آنها نسبری و ديدگاههای فکو مناسب با گرايش های نمادينشاعران متفاوت است. اغلب دارای داللت

که در شهعر خهود بهه مفههوم  . يحیی سماوی شاعر معاصر عراقی از بارزترين شاعران نوگراستاست به زندگی

ر، و از فقه نمادين شهرها پرداخته است. بیشتر شهرها و روستاهای کشهور عهرار را در شهعر خهود ترسهیه کهرده

 کند.ت نابسامان آنها شکايت میوضعیّ وبیماری 

های نمادين ترين شهرهای عربی و داللتتحلیلی، به مهه -آن است که بر مبنای روش توصیفی حاضر بر ةمقال 

. اوسهته در شعر هرفت شهرهای به کار به ترتیب بیشترين «همکّ»و  «سماوه»، «بغداد»آنها در شعر سماوی بپردازد. 

 «سهماوه»رود. بلکه نماد کیهان عربهی بهه شهمار مهی تاريخی، نماد تمام شهرهای عرار، ايتخت با پیشینةي «بغداد»

بهه عنهوان يکهی از  «همکّه» و ؛باشهدت و دالوری میعفّ، شهر وی، نماد زيبايی و سرسبزیزادگاه شاعر و آرمان

و بهرای  گزيهدپايتخت معنوی اسالم بوده که شاعر پس از ترک کشور عرار، در آنجا اقامت  شهرهای عربی و

 را در اين شهر چشید. تبار طعه امنیّنخستین

 شعر معاصر عربی، يحیی سماوی، شهرها، عرار، نماد. :واژگان کليدی
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