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  دهیچک
 بـر  حـاکم  خـاص  طیشـرا  لیدل به گر،یدی ادب انواع انیم در اثرگذاری ادب نوع عنوان به مقاومت شعر  

ی گزارش کلمه، سالح از استفاده با عراق، مقاومت شاعران. است برخورداري شتریب نمود از عراق کشور
 انیم نیا در .اندداده ارائه ستم و ظلم برابر در نشانیسرزم مردم و خود مقاومت و يداریپا از هنرمندانه

ـ رژ بـا  که است عراق معاصر شاعران جمله از» يسماو ییحی«  و عـراق  يجامعـه  بـر  حـاکم  بعـث  می
 سـالح  بـا  او. تابـد ی نمـ  بـر  را هاآن از یکچیه يسلطه و است مخالف شدت بهیی کایآمر اشغالگران

 بـا  زیسـت  و مبـارزه  به و کرده اعالم را استعمار خصوص به و استبداد هیعل خود اعتراض شعر، توانمند
 توسـط  ایـن کشـور   غـارت  بـه  اعتـراض  عراق، در کایآمري هاتیجناي افشا. است پرداخته گانگانیب

ی تجل یعراق معاصر ریکب شاعر نیا آثار در که استي داریپا و مقاومت میمفاه جمله از... و اشغالگران
 میمفاه نیا نییتب دری سع ح،یصری انیب بای گاه و طنز زباني اری به و هیکنا بای گاه اعرش. است افتهی

ـ عل مبـارزه  فرهنگ است آن بر کربال دلخراش يواقعه رینظی خیتار عیوقای بازخوان مدد به او دارد؛  هی
ـ ا از تا دهد گسترش عراق کشور در ژهیو به و عربي ایدن در را استعمارگران و مستکبران  رهگـذر  نی

 اشـعار  تـا  اسـت  آن بـر  حاضـر  يمقالـه . سازد آشنای اسیس ،یاجتماع عدالتی واقع مفهوم با را جهان
 قراری بررس و لیتحل مورد را م2011 انیپا تا 2003 سال از عراق اشغال از پسي سماویی حی مقاومت

  .دهد
  مقاوم معاصر،ی عرب شعر ،يسماویی حی عراق، :هاکلید واژه
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  مقدمه - 1
 ملت کی يقهرمانانهي داریپاي نما تمام ينهییآ که متعهد استی اتیادب قاومت،م اتیادب
 جنگ از پس ،يامروز مفهوم در مقاومت اتیادب. استي اشغالگر و ستم برابر در

 قرن حوادث. گرفت شکلیی اروپا ویی کایآمري هادولتی انحصارطلب با و دومی جهان
 اردن،ي کشورها به تهاجم ،نیفلسط غالاش ،یستیونیصه میرژي ریگشکل مانند ستمیب

 اتیادب حوزه دري اگانهی آثار نشیآفر باعث رانیای اسالم انقالب و مصر ، لبنان ه،یسور
  .)91ص ،1366 ،يشکر( شدی اسالم وی شرق ملل مقاومت

 يهیما ریخمی اجتماع مسائل گاه دارند، گریکدی با میمستقی ارتباط جامعه و اتیادب
. هسـتند  ثرؤمـ ی اجتماع تحوالت جادیا دری ادب آثار گاه و دنگردی م یادبي هانشیآفر

 و رهانندیمی اشراف گروه و مستبد حاکمان يطرهیس از را اتیادب ،یاجتماعي هاانقالب
 را هـا تـوده  و مردم مطالبات و هاخواسته هم اتیادب مقابل، در و برندیم جامعه انیم به

 رد،یگیم خود بهي شتریب رنگ مقاومت، اتیادب در هیدوسو يرابطه نیا. دهدیم بازتاب
ـ پ ينهیزم که است گانگانیب برابر در ملت کی یستادگیا وي داریپا نیا که چرا  شیدای
 در خود ينوبه به زین مقاومت ادب ،يسو گرید در و دینمایم فراهم را مقاومت اتیادب

-گانهیب وي سوزستمي سو به هاآن دادن سوق و مردمي هاتوده احساساتی ختگیبرانگ

  .کندی م فایاي مؤثر نقشي زیست
ـ نام کشور نیا دري فکري داریب قرن توانی م را عراق ستمیب قرن ـ ا در د،ی  قـرن  نی
 يسلطه تحت هاسال عراق مردم. خاستند پا به استعمار و استبداد هیعلي اریبس شاعران

 در عـراق  بـه یی کـا یرآم اشغالگران ورود با و بودند نیحس صدام چوني مستبد حاکم
ي سو از گریدی ظلم يورطه دری ول افتندیی یرها بعث حکومت ظلم از) م2003( سال

 بـر  و رفتـه یپذ ریثأت شعر از عراق، در اتفاقات نیا يهمه که افتادندیی کایآمر متجاوزان
 اشـعار  کـه  معاصـر،  بـزرگ  شـاعر  نیـ اي سماویی حی چهچنان است، گذاشته ریثأت آن

-ییکایآمر و طاعون را بعث میرژ است، گرفته قراری بررس مورد مقاله نیا در مقاومتش

  .نامدی م مرگ خود را ها
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 بیـان مختصـري در خصـوص ادبیـات مقاومـت در عـراق و       از پس حاضر يمقاله

ـ ا اشعار دري زیستییکایآمر میمفاه ،يسماویی حی اشعاری ژگیو وی زندگ  را شـاعر  نی
-یمـ  ممتـاز  را مقاله نیا که چهآنگفتنی است  اما. ددهیم قراری ابیارز و لیتحل مورد
 کـه  چـرا  بـود  او احـوال  و آثار و شاعر خصوص در اطالعاتي آورجمعی سخت سازد
ـ  شهرت و آوازه که معاصر استي شاعري سماو ـ  محافـل  دری تـازگ  بـه  اشیادب ی ادب

این  هاي چندانی در ایران، پیرامونپژوهش لیدل نیهم به و است شده مطرح کشورمان
جا که نگارندگان اطـالع دارنـد دو   شاعر سرشناس عراقی صورت نگرفته است و تا آن

فـی شـعر یحیـی    ) ع(االمـام الحسـین    شخصیۀ اسـتدعاء (هاي با عنوان ي ارزشمندمقاله
موتیـف النهـر و   (و ) 27يهي انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، شـمار السماوي، مجله

بـه چـاپ   ) ، العـدد األول اإلنسـانیۀ الدولیـۀ  العلوم  مجلۀ، البحر فی شعر یحیی السماوي
  .رسیده است

    
  عراق در مقاومت اتیادب - 2
ـ  مقاومت به که شودیم گفته اتیادب دری انیجر بهی عموم طور به مقاومت اتیادب   کی

ـ داخل ظالمي هاقدرت از اعم دشمنان، برابر در ملت  وی خـارج  مهـاجم ي روهـا ین ای ی
ـ  گریدي هاقالب کنار در مقاومت اتیادب. پردازدیم مؤثری انیب با آنی جانب مسائل ی ادب
ي فکـر  شـروان یپ و مردم طرف از که است ملتزم و متعهد اتیادب ازی نوع و شده متولد

 و دیـ آی م وجود به کندی م دیتهد را آنهاي ماد وي معنو اتیح چهآن برابر در جامعه،
ي آزاد شیستا دادگر،یب يچهره میترس بارزه،م به دعوت آن، حوزه در مسائل نیتریاصل

ي هـا یفشـان جـان  مردم، تیمظلوم انعکاس ،يروزیپ روشن يهاافق گشودن ،یآزادگ و
 در و خیتار طول در ات،یادب نوع نیا. است آني شهدا بزرگداشت وي آزاد راه مبارزان

ی سـالح  و زاراب يمثابه به همواره ریناپذسلطه جوامع تدافع و هاقدرت تهاجم کشاکش
 تحت ای هجوم مورد جوامعی فرهنگي بقا و تداوم ا،یاح موجبات و نموده رخ بازدارنده

  .)17 ص ،1362،یکنفان( است آورده فراهم را سلطه
   است؛ دشمن با ییارویرو در یخواهيآزاد و یآگاهدخو از ريیتعب مقاومت، اتیادب
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 یتمام در توانیم را آن يشهیر است، همراهی انسان واالي هايارزش شیستا با وچون
 بـه  داريیپا و مقاومت .نمود جستجو دارند را انسان یتعال و رشد يهیداع که یمکاتب

 در قدما که...غزل ه،یمرث هجا، مدح، رینظ شعر يدهگانه یمعان فیرد در نظري، لحاظ

  .)36ص ،1376 سا،یشم( است نداشته وجود کردندیم مطرح شعر
 بـر  کیـ رمانت شیگرا و بردندیم رنج استعمار از عراقي ادبا ،یجهان جنگ دو نیب 
 وی اجتمـاع  ،یاسـ یس وضـع  دومی جهـان  جنگ از پس. بود افکنده هیسا آنها آثار غالب

ـ  در هنرمنـدان  و شعرا تمام و نبود مطلوب عراق دري اقتصاد ـ ای پ ي در کـه  بودنـد  نی
ـ ترد و شـک  و هـا ینگران تمام يرندهیگ بر در که ندیبگشا اتیادبي سو به دیجد  دهای

-تکان سبب کتاتورهاید تسلط و تیامن نبود جنگ، ازی ناشي دردها وقت نیا در. باشد

 نیچن و گذاشت ریتاث شاعران اشعار مضمون در و شد عراق دري فکر وی اجتماعي ها
ـ پ استیس باي ادیزی ختگیآم و تیواقع با يدیشد ارتباط عراق شعر که بود  و کـرد  دای

  .نمود دایپ انعکاس هاتیواقع کنار در کشور نیا میقدی ادب وی خیتار راثیم
ـ ا و آمـد  وجـود  بـه ی اسـ یس وی فرهنگـ  تحوالت دنبال به عراق دری ادب جنبش  نی

 وی اسـ یس شیگرا آغاز در که است بوده ادب و هنر شتازانیپي سو از نخست حرکت،
. باشـد یمـ  اسـت یس و ادب نیب مشترك يشهیر همان فرهنگ که چرا داشت،ی فرهنگ
 متفـاوت  اتیخصوصـ  و اختالف وجود با که استی ارتباط استیس و ادب نیب ارتباط
ـ ا گرفتن نظر در با. گذارندیم متقابل ریتاث هم بر کدام، هر به مربوط ی منطقـ  ار،یـ مع نی
 تـا  عراق دری فرهنگ جنبش. گذارد ریتاث هنر و ادب دانیم بهی اسیس راتییتغ که است
 عـراق  ادب و فرهنگی نیگز عزلت استیس لیدل به نیا و بود مآرا ستمیب قرن اول ربع

  .)398 ص ،1978 علوان،( است بوده ادب و فرهنگ جهان از
 دنبـال  بـه  کهی اسیس حوادث و شودیم گشوده ادباي سو بهي در دوره، نیا از بعد

ـ پ اشعار دري قو حضور بود گشته پررنگ ها،انقالبی برخ  شـعرا  چـه چنـان  کـرد؛  دای
ـ م ازي ریرپـذ یتأث بـا  و زدند گره اعتراضاتي صدا به را نشایصدا  خیتـار  و ادب راثی

 کـار  بـه ی دوست وطن راه در را احساساتشان و برده هجوم اشغالگران استیس به عرب
ـ ا در شاعران نیبارزتر از. آوردندي رو اصالحي مباد به و بستند  بـه  تـوان یمـ  دوره نی
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 محمـد  ،یالنجفـ ی صـاف  احمـد  العلـوم،  بحـر  ،يالزهاوی صدق لیجم ،یالرصاف معروف

  .    کرد اشاره...وي الجواهري مهد
 

 يسماویی حی ينامهی زندگ - 3

 شـهر  در) م1949( سـال  در باشـد یمـ  عـراق  يعهیشـ  معاصـر  شـاعران  از کـه ي سماو
 1974 سـال  در متوسطه، دوران نهادن سر پشت از پسي و. آمد ایدن به عراق» ةالسماو«

ـ ادب يرشـته  در بغـداد، » ۀیالمستنصر« دانشگاه از ـ  اتی  فـارغ  سـانس، یل مقطـع  دری عرب
ي نگـار  روزنامـه  و سیتـدر  بهي سعود عربستان و عراق در نیچنهم او. شد لیالتحص

 صـدام ي کتـاتور ید نظام استبداد و ظلم اثر بر 1997سال در سپس و است بوده مشغول
 هـم  او. شـد  ایاسـترال ی راه و کرده ترك آن به دوباره بازگشت دیام به را عراق ن،یحس

   .)676 ص ،1995 سعود،( باشدی م ایاسترال کشور ساکن اکنون
ـ دن ناكیع: از عبارتندي سماوي شعري هامجموعه ازي اپاره ی فـ  قصـائد  ،)1970( ای

 جـرح  ،)1993( المشردی أغانمن ،)1992( یوطنی علی قلب) 1971( البکاء وی السب زمن
ـ  نـاك یع ،)1994( اریاالخت ،)1994( الوطن باتساع  اتیـ رباع ،)1995( یمنفـ  و وطـن ی ل

 ةشـاهد  ،)2008( النخلـۀ  جـذع ی عل نقوش ،)1997( الوطن نیفأ...یمتیخ هذه ،)1996(
 لمـاذا  ،)2006( رهنیکث ال... لکیقل ،)2003( ۀیالبر زنابق ،)2009(الکلمات رخام من قبر

  ).2008( الکلمات خرز من مسبحۀ ،)2010( دهرا تاخرت
ـ د ازی کی» نخلۀ جذعی عل نقوش« وانید  در کـه  اسـت ي سـماو ي شـعر ي هـا وانی

 ۀیالعرب لشعراء نیالبابط معجم« نام با) م 28/10/2008( با برابر شنبه سه روز دری مراسم
 وانیـ د نیبرتـر  يزهیجـا  شـد،  برگـزار  تیکو در که» نیالعشر و عشر التاسع القرنی ف

  .)2008 الکامل،( کرد خود آن از راي شعر
 يدانشکده يمجله ا،یاسترال عراق، مجالت و هاروزنامه دري سماو صائدق و قطعات

. شودیم چاپ ایاسترالی دنیس دانشگاه يمجله و کایآمري انایزیلو دانشگاه اتیادب و هنر
ي شعري هانیگلچ صورت به را او اشعار ایاسترال يشاعره "سیسال فایإ" نام بهی شخص

 منتخبـات  کـه  چنـان هـم . اسـت  کرده منتشر» Tow Banks With no Bridge« عنوان با
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 شـده  ترجمـه .... وی فارس ،یآلمان ،ییایتالیا ،ییایاسپاني هازبان به او ازي گریدي شعر
  .است

 عرب منتقدان ازي اریبس و است کرده شرکتی فراوانی ادبي هاجشنواره دري سماو
ـ . د: انـد نوشـته یی نقدها آثارشي برا عرب ریغ و  الملـک  عبـد . د ،الطـاهر  جـواد ی عل

ـ العز عبـد . د ،یبیالقصـ ي غـاز . د ،يباقـاز  اهللا عبد. د المقالح، زیالعز عبد. د مرتاض،  زی
 بـزرگ  شـاعر  نیا آثار که هستندیی ادبا و منتقدان جمله از... یمغرب لیجم. د طر،یالخو
  .اندداده قراری ابیارز وی بررس نقد، مورد رای عراق

  
 يزیستییکایآمر وي سماویی حی - 4

 کشـور  نیا بزرگ ملت نهاد عراق نیسرزم در قدم کایآمر بزرگ طانیش کهی زمان آن از
ـ ا حضـور  شاعران و بانیاد روشنفکران، آنان؛ رأس در و  تحمـل  را غاصـب  دشـمن  نی

 شـاعر  نیـ اي سـماو یـی  حی. نهادنـد  او هیـ عل مبارزه بری سع هاروش انواع با و نکرده
ی لیبـد  کـم  آثـار  خلـق  با که استی عراق بانیاد و شاعران ساالر قافله عراق سرشناس

ي هاتیجنا و دهیشوران کایآمر هیعل بر را انیجهان آن، با همراه و عراق مردم داردی سع
  .بکشد ریتصو به خود اشعار در را او

 
  عراق کشور در کایآمري هاتیجناي افشا - 1- 4
ـ ب بخـش الهام عاشورا يواقعه ،یخیتار مختلفي هادوره در  خـواب  از هـا ملـت ي داری

ـ ا از هم معاصر مقاومت شاعران. است بوده ظلم برابر در غفلت  گـذار  اثـر  يواقعـه  نی
 ریخم با همي سماو. اندداشته هاملتي داریب دری سع آن، از الهام با و اندنکرده غفلت

 شعر. است سروده ملتي داریب هدف با رای اتیاب ،یخیتار يعصاره نیا دادن قرار هیما
 به ایآ! شوندیم کشته گناه نیکدام به عراق گناهی ب مردم که است قتیحق نیاي ایگو او

 اشعار نیا با شاعر! داشتند حضور هاابانیخ در عاشورا روز داشتیگرام در نکهیا جرم
 ظلـم  کـه  نکنند فکر ملت و جاست بر هنور کربال انیجر ظالمان ظلم که کندیم اعالم
   وجود وطنشان خاك در متجاوزان و گانگانیب ستم بلکه است، شده خاك کربال در ظالم



 171 عراق معاصر شعر دري زیستییکایآمر مظهري سماویی حی

 
  .باشند ظالم با مبارزه فکر به که است مردم بر و دارد
 ٌ َ  بال طفل ٌ  و/نيِ ساق ُ  طفلـة ٌ /نينِصـفَ  مشـطورة ن َ  وطـاعِ ٍ  دون ُ  امـرأةٌ  و/يـد َ /النَهـدين مقطوعـة ـوَّةٌ  و ـةِ  يف کُ بَّ  قُـ

هــا/»احلســني« ُ ــةٍ  مــن طلقتــنيِ  حصــادُ :مجيع َ اب ّ ب َ ــرَّت/د َ ـــ م ً /»کــربالء« ب ِ  حتيــة ــماوي،( »عاشــوراء« ليــوم  س
  )125ب ،2006

 بـا  زنـی / دست بدون ايگرفته طاعون/ شده نصف ايبچه دختر/ پا بدون ايبچه پسر(
-گلوله شلیک حاصل: هااین يهمه/ )ع(امام حسین  گنبد در شکافی و/ بریده هايسینه

  !)عاشورا روز داشتگرامی خاطر به/  کربال در /است تانکی ي
 عـراق  مردم عام و قتل به چگونه آنان که گویدمی آمریکا هايگريوحشی از شاعر 

 نصـف  ايدختربچه پا، بدون را ايبچه پسر و زدند دست عاشورا داشتگرامی روز در
 بـه  را حـرمین  گنبـد  در شـکافی  و بریده سینه زنی دست، بدون ايگرفته طاعون شده،
 با شاعر. بود هاآمریکایی تانک از ايگلوله شلیک حاصل هااین يهمه که آوردند وجود

 را عملکردشان و گذاردمی آنان پیشانی بر ننگ عراق، خاك در هاآمریکایی مفاسد بیان
 رفتـار  بـه  شاعر. پردازدمی ستیزي آمریکایی به که است گونهاین و گیردمی انتقاد باد به

 نگه را) ع( حسین امام حرمت ونهچگ که دارد اشاره هاآمریکایی يوحشیگرانه و زشت
 حسـین  امـام  به احترام جرم به را مردم و کنند می را گنبدش تخریب قصد و دارندنمی

 کـار  عنصـر ) ع( حسین امام یاد بزرگداشت. کشندمی خون و خاك به عزاداریش و) ع(
 ودشمی شناخته آن با که است بیگانگان ستم برابر در عراق مردم کردن بیدار براي شاعر

  .گیردمی شکل وي هنري هايمایهبن آن، با و
 آن سازيهمسان و هماهنگی نوعی شاعر، شعر از بخش این در حسینی عزاداري یاد

 بـراي  آنـان  تشـویق  جهت در مردم براي هشداري و سیاسی -اجتماعی هايواقعیت با
 گذاري ثیرأت و يماندگار راز شاعر اعتقاد به. باشدمی) ع( ائمه و اسالم دشمنان با مقابله
 در شـده  گرفتـه  بکـار  مفاهیم هرقدر و باشدمی مذهبی بلند مفاهیم بکارگیري در شعر،
 بیشـتر  نیـز  آن ماندگاري باشد برخوردار مذهبی فرهنگی عظیم يپشتوانه از شاعر شعر

 که است عواملی از یکی مسئله این که کرد اشاره نیز را نکته این باید البته. شد خواهد
 ذهنـی  و فرهنگـی  يپشـتوانه  داشتن بخشد؛می اعتال و ارج نیز شاعر یک تشخصی به
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 او از و سـازد مـی  جـدا  خاص فرهنگ و رنگ ملت، به تعلق از را شاعران قوي، و غنی
 تـرین، پاك زیباترین، عاشورائی مفاهیم یاد که نیست شکی و آفریندمی جهانی يچهره

 است بشري فرهنگ قاموس در موجود هیممفا تریننورانی کالم، یک در و ترین انسانی
 کشـانده  تصـویر  بـه  هسـتی  يصـحنه  بر را هاآن خویش شهادت با) ع( حسین امام که

  .است
 تا پردازدمی گروه دو به عراق مردم تقسیم به اشعارش از دیگري قسمت در سماوي

 یرتصـو  بـه  شـود مـی  وارد گنـاه بی مردم این به که را هاییظلم و عراق مردم مظلومیت
» الـوطن  کتـف  علـی  بکاء« دیوان از» ضائعۀ قصیدة من مقاطع« يقصیده در وي بکشد،

  :سرایدمی گونهاین
 ُ قوا قد الناس ِ ِ / يف/صنفنيِ  علي خل ِ  أرض ٌ :/العراق ٍ  بال ساق ٌ ../رأس ِ  دون ورأس   ساق

  )124ص ،2010سماوي،(
  )پا بدون سر.../  سر بدون پاي:/عراق سرزمین /در/ اندشده خلق گروه دو بر مردم(

 ادعاهاي و هاآمریکایی و کندمی استفاده طنز زبان از بیگانگان با ستیز براي سماوي
» نیویـورك  فی الحریۀ تمثال من« يقصیده در وي گیرد؛می انتقاد باد به را هاآن دروغین

  :سرایدمی چنین
ــــا ُ  أيهـــــ ب َ ــــــر ـــ ـــــامي ال خــــ ُ ــــب الر ـــــ َ نتَص ُ ة امل قَ ـــنـَ ِشــــــ امل َ /کَ ـــيس ال لــــــ َ ـــــع شــــ َ ــــة م ريـــــ ُ لح ِ ــــــ ل ـــــــه امـــ ـــــض.../ترفعــ ِخفــــ  ا
نتاغُون.../يدَک ِ /فَتـيال يراه فَالِب ـولِ  إلحـراق قُ ُ ً  تـراه» c.I.a« ــلا و.../العـاملَ  ح ـيفا َ ِ /س ئصـال  رقـابِ  الستِ

ُ  من ناء يرفَض ة/االحنِ ِ د«آلهل َ عب َ   )79 ،ص2009 سماوي،( ...»األبيض امل
 مشعلی کنی می بلند که را چهآن/ دار يچوبه چونهم شده برافراشته مرمري تمثال اي(

 آتش براي/ بیند می ايشعله را آن پنتاگون که/ فروکش را دستانت/ نیست آزادي براي
 گـردن  نمـودن  قطع براي/ نگرد می شمشیري چونهم آن به» سیا« و/ جهان مزارع زدن

  .)زنند می سرباز سفید کاخ خدایان برابر در/ تعظیم از که کسانی
 را نیویـورك  شهر در شده، افراشته بر اديآز تمثال اشعارش، از بخش این در شاعر

 شده برافراشته مشعل که کندمی معرفی داري يچوبه را آن و دهدمی قرار تمسخر مورد
 جهانیـان  سوزاندن براي ايفتیله تنها آمریکایی، نیروهاي و پنتاگون نگاه در دستش، در
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 خدایان برابر در هک داندمی کسانی گردن قطع براي شمشیري را آن سیا، سازمان و است
 بـراي  آمریکـا  سـران  دروغین ادعاهاي افشاي بر سعی شاعر. کنند ایستادگی سفید کاخ

 ایجـاد  بـراي  هـا آن شـعار  کـه  اسـت  نکتـه  این اثبات پی در و داشته دموکراسی ایجاد
  .نیست بیش دروغی دموکراسی،

 آوردند ودوج به زیادي هاينابسامانی عراق، خاك به ورودشان از پس هاآمریکایی 
 ملـت  به حرمتی بی تا گیردمی صورت آن در زیادي هايشکنجه که ابوغریب زندان از

  :عراقی گناه بی زنان و اسالمی
ٌ  يلـــزمين  عليه/»أبوغريـــب«حـــيت»غوانتانـــامو«مـــن/حبـــل َ َ /ألنشـــر بتکـــرات آخـــر ُ  فـــنِّ  يف/أمريکـــا شـــرطة م

ــــذيب ــــزمين.../التعـــ ـــــب يلـــ ـــــو« قلــ ـــمري و» هوالکــ ـــــرفَ /»تيمورلنـــــــگ« ضــــ ــــمح ألعــ ـــــذة جـــ ـــــرر«لــ  احملــ
 يف النــار إيقــاد و/ بالرصــاص صــدرها رشِّ  قبــل/»محــزه عبريقاســم«اهللا زهــرة اغتصــابه بعــد/»األمريکـي
  )81-80صص ، 2009 سماوي،( جسدها

/ دهـم  انتشـار  اینکه براي/ 1غریب ابو تا گوانتانامو زندان از/ است من همراه ریسمانی(
 قلبـی  کنـد می مجبور را من کار این /شکنجه فن  در/ را آمریکا پلیس ابتکارات آخرین

 گزارشـگر  لـذت  انـدازه  کهاین تا/باشم داشته را تیمورلنگ وجدان و هوالکو قلب چون
 را اشسینه کهاین قبل/ »حمزه قاسم عبیر« الهی يشکوفه غصب بعد/ بدانم را آمریکایی

   .)جسمش در آتش کردن روشن قبل و/ کنند باران گلوله
 آمریکـایی  مهـاجم  نیروهاي سوي از عراق بانوان حرمت حتک هفاجع به باال ابیات 
 را او خیابان در اشغالگر نیروهاي که است نوجوانی دختر اسم» قاسم عبیر« دارد؛ اشاره
 در را او خانواده تمام حرمتش، حتک و دختر این منزل به هجوم از بعد و کنندمی دنبال

 در بارهـا   وحشیگري، قبیل این از. اندنم باقی جرمی آثار تا کشندمی آتش به منزلشان
 ابیـات  ایـن  در شـاعر ! برسند خود عمل سزاي به عامالنش آنکه بی گشته تکرار عراق
 دارد، مـردمش  مظلومیـت  بیان و عراق خاك در بیگانه نیروهاي مفاسد افشاي در سعی

 ایجـاد  ادعـاي  آورنـد  مـی  بـار  بـه  را مفاسـد  ایـن  که آمریکایی سربازان است چگونه
 انسـانیت  و دموکراسـی  از بـویی  هیچ خود که درحالی کنند می را عدالت و کراسیدمو

  !اندنبرده
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  هاآمریکایی توسط عراق ملت هايسرمایه رفتن غارت به اعتراض -2- 4
 بـه  هـا آمریکـایی  تجاوز از بعد عراق، اجتماعی -سیاسی اوضاع بازتاب سماوي، اشعار
 عملکرد ينحوه و حضور از را خود انزجار اگوی و ساده زبانی با شاعر. باشد می عراق

  :سرایدمی گونهاین» الکلمات خرز من مسبحۀ« دیوان در و کندمی بیان هاآمریکایی
ــنا ســـــ ً  َل ــــودا ً  هنـــ ــرا ـــــ ـــاذا.../محُ ـــــدون فلمــــ ــ ــــــا يري نـ تَ َ َ  إباد ـــــون ً  ؟جيتثُّــ ــــتانا ُســـ ً  ب ال ِ ـــا/کـــــــام ـــــــت کلمــــ تَ َ ب ُ  نـَ ة َ ــــــب  عُشـ
ـــرح ــدمون.../فـــ ً  يهــــ ــا ــــ ي َ ً  ح ال ـــامِ ــــا/کـــ ينــــــا کلمــ نَ َ ً بي بـ ــــا ً  تــ ــــا ــ ـــذوا.../طيني ةِ  مــــــن أخـــ َ ــر ــــ قَ َ ـــــوطنِ  بـ َ  الـ ـــم  و اللحـــ

ونا.../احلليب ر و الرَّوثَ  وأعَط ِ   )101، ب ،2008 سماوي،( ...احلواف
 بـین  از را کامـل  بوستانی خواهند؟می را ما نابودي چرا پس.../ نیستیم پوستسرخ ما(

 گلـین  ايخانـه  هرگاه/ کنندمی نابود کامل صورت به/ رویید شادي گیاه هرگاه/ برندمی
 پـس  و حیوانـات  مدفوع ما براي و.../ گرفتند شیر و گوشت وطن، گاو از.../ کردیم بنا

  .)بخشیدند را هایشمانده
-آن نابودي خواهان دشمن چرا که کندمی گالیه دشمن دست از ابیات این در شاعر

 گیردیم را وطن گاو شیر و گوشت و سازدمی نابود را ایشان آبادي و بوستان و هاست
 رفـتن  غـارت  بـه  از ابیـات  این در سماوي. گذاردمی وطن مردم براي را هایشفضله و

 زیاد قدري به ناحیه این از شاعر درد و آمده درد به هاآمریکایی توسط ملی هايسرمایه
 بیـان  بـا  شـاعر  اسـت،  گشـته  نمایان شعر قالب در و شده عجین احساسش با که است

-می هشدار ملی هايسرمایه حفظ به را مردم و نشیندمی تیزس به بیگانگان با دردهایش

  .دهد
 کـه ایـن  از و آوردمـی  پیشـین  شعر مضمون با را شعري دیگر، يقصیده در سماوي

 شـاعر  کنـد، مـی  نـاراحتی  ابـراز  برنـد می غارت به بیگانگان را وطنش ملی هايسرمایه
  :دکنمی شروع گونهاین حسرتی آه با مضمون این در را شعرش

ــــين يــــا آه َط َ َ /و ــــع َ ّ  م ــــکُ  ال أين ِ نــــکَ  أمل َ /مِ اب غــــري ُ ِق الــــرت ــــذائي؟ العــــال ِ ــــا/حب الة ســــاديت ي ُ ــو ــــدائنِ  يف/ الــ َ  م
م/األحــزان ُک ُ ــيع ٌ  مجَ ة ــنَ َ  متلــکُ  ال/أحصِ هــا علـــي األمــر لشــعوبِ  فکيــفَ /جلامِ ِ َ  أن ل ــا تُقــيم جا َ هر  حـــنيَ /مِ

ها يقودُ  َ ُ /حصان رکب ه ُ ِکُ ... احملتلُّ  يرکب نبوذُ  و/واآلف َ   .)82-83 ،ب ،2008 سماوي،( ؟اجلبان و...امل
   اي /چسبیده کفشم به که را خاکی غیر/ نیستم مالک تو از من همانا/ وطنم اي آه(
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 تملـک  لگـامش  بـه  کـه / هستید نري هاياسب شما يهمه/ غم شهرهاي در/ سرورانم

 مرکـب  را اسـبش  لگـام  که حالی در/ کنند برگزار را جشنشان ملت چگونه پس/ ندارد
  !)ترسو و... شده طرد فرد/ دروغگو... اشغالگر/ کند می يدار

. گویدمی سخن عراق کشور يرفته غارت به يسرمایه از پیش، ابیات مثل اشعار این
 امکشیده عذاب راهت در و تو براي که وطنی اي گویدمی و دهدمی ندا را وطنش شاعر
 شاعر. است چسبیده هایمشکف به که است رسیده خاکی من به تو از وجود این با ولی

 اگر که آوردمی پدید ذهنشان در را هاییسوال مخاطب، براي هاواقعیت این بازگویی با
 رودمی کجا به هاسرمایه این پس رسدنمی چیزي ملتش به کشوري ملی هايسرمایه از
 برابـر  در کشـورش  مـردم  کـردن  بیـدار  همـان  کـه  خود هدف به شاعر که اینجاست و

  .رسدمی هاست تجاوزگري
 رفـتن  غـارت  بـه  و فقـر  از» الکلمـات  خـرز  مـن  مسبحۀ« دیوان در شاعر دیگر بار
 کشـور  ملـی  عظـیم  هـاي سرمایه از و کندمی صحبت بیگانگان توسط ملی هايسرمایه

 کشـور  بـه  بیگانگـان  طمع اصلی عوامل از که نفتی راند؛می سخن است نفت که عراق
  .است بوده عراق
ــ يغويـــک مبـــاذا ـ ِ ً /»الـــوطن نفـــط حبـــر« مـــن ميلـــک ال/قٌ عاش ً  لـــرتا ـــه واحـــدا ِ  املعـــروض الـــوطن يف/لفانوس

                                                                                             )97، ب ،2008 سماوي،(  لإلجيار
/ شـود مـی ن مالـک  وطن نفت دریاي از که حالی در/ کند گمراه را تو عاشقی چه براي(

  .)شده داده اجاره که سرزمینی در/ فانوسش براي لیتر یک حتی
  :سراید می اموالشان رفتن غارت به اعتراض در چنین هم 
ُ  مـــا/احلـــربِ  إلـــهِ  باســـمِ  هلـــم و ـــل ِ  مـــن يفضُ ُ / اجلنـــةِ  مائـــدة ُ  مـــا هلـــم و...!/لنـــا والنـــار ُ  تکنـــز  مـــن األرض

فطُ  و...!/ النفطِ  نزِ  عَ َ   .)43 ،الف ،2008 وي،سما(...!لنا الزفتُ  و الع
 کـه  حـالی  در/ است بهشت غذاهاي بهترین/ جنگ يالهه اسم به» هااجنبی« آنها براي(

 آب و/ اسـت  کـرده  گنجینه خود در زمین که است نفطی هاآن براي/ ماست براي آتش
  !)ماست براي چرکش و بز بینی

   بودن دارا وجود با عراق چرا که گشاید،می اعتراض و گالیه به زبان دیگر بار شاعر
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 بهـره  ثروتمنـد  کشـور  ایـن  ثروت از بیگانگان و ببرد سر به  فقر در باید فراوان ثروت
 از کشـد؛  مـی  تصـویر  به زیبایی تعبیرات بردن بکار با را خود ناراحتی اوج او! بگیرند
 هانعمت این کهاین وجود با که کندمی تعبیر بهشتی غذاهاي عنوان به وطنش هايثروت

 آتش در را اشاصلی صاحبان و برند می غارت به را هاآن بیگانگان دارد تعلق لشاه به
 فریادها این با و است گرفتنی حق که زندمی فریاد شاعر بیدار وجدان. گذارند می باقی
 بیـرون  سرزمینشان از را بیگانگان تا سازد همراه خود با را بیدار هايوجدان خواهدمی

  .برانند
  
  عراق کشور در هاآمریکایی حضور زا انتقاد - 3- 4

 افراطی گراییملی نوعی نه و مستقل ملت یک با متعصبانه برخوردي نه ستیزيآمریکایی
» آمریکـایی « فرهنـگ  را آن که خاص فرهنگ یک با مقابله یعنی ستیزيآمریکایی. است

 بـه  یـا  انـد شـده  متولـد  آمریکا در که کسانی به تنها بودن» آمریکایی« بنابراین. نامیممی
  . ندارد تعلق آمریکا بنیانگذاران

-مـی  زنـدگی  خاص فرهنگ این با که شود می اطالق کسانی تمام به» آمریکایی«  

 خصوصـیت . ندارد جایی بحث این در نژادي و جغرافیایی مفاهیم اساس، این بر. کنند
 کل بر افراد از گروهی هايخواسته تحمیل. است آن بودن» تحمیلی« فرهنگ این اصلی

» ستیزيآمریکایی« مکتب. است فرهنگ این با مقابله نیز ستیزيآمریکایی اساس. بشریت
 بـراي  کـه  انـدازه  همان به و گرفته قرار آن رهبران و جهانی تحمیلی نظام یک برابر در

 که آمریکا مردم رهایی براي کند،می تالش آمریکا يسلطه از جهان محروم مردم نجات
  .کرد خواهد تالش اندشده نظام این قربانی نیز خود

 آشـتی  گویاي و غاصبان علیه تحدي و خشم سراسر سماوي یحیی مقاومت اشعار  
 اشغالگر دشمن علیه شاعر تحدي و خشم است، عراق سرزمین اشغالگران با وي ناپذیر

 شـعري  زبـان  بـا  قصـیده  ایـن  در شـاعر . است هویدا» وطنی من اخرجوا« يقصیده در
 کـه  است معلوم قصیده عنوان از. شوید خارج من سرزمین از که زندمی فریاد رسایش

  :ندارد را تجاوزگر دشمن با سازش قصد طریقی هیچ به شاعر
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ـــــاخرِجوا ــــــــن فــ ِ طــــــــين م َ ةُ .../ و ـــــوَذ ـــ ُ ّ  خ ـــــل ـــ حتَ ُ ــــن ال امل َ  أن ميکـــ ح ــــــِب ً  تُصــ ــــا ــــ مــــــــام عُشّ َ ـــــاخرِجوا/للح  مــــــــن فـــ

طـين َ طـين مـن فـاخرِجوا..../.../و َ ِ  مـن مهزومـونَ  حنـن... /و بـل ِ  قَ طــين مـن فـاخرِجوا.../احلـربِ  ابتـداء َ  و
َ  امنَحونـا و/ َ  أن و/ملوتانــا الـدَّفنِ  فُرصـة ـرِج ِ  مـن خنُ ً /الرُّکــام حتـت ثـا ثَ ُ ــت مـا ج غَ َل َ َ  بـ مـر طـام عُ ِ  ســماوي،( الف

  )11-8، ب ،2006
 از/ شود کبوتر براي ايالنه که نیست ممکن اشغالگر، خود کاله/ شوید خارج وطنم از(

 خـارج  وطـنم  از.../ ایـم خـورده  شکسـت  جنگ شروع از قبل ما /.../شوید خارج وطنم
 اشـیاي  زیـر  از کنـیم  خـارج  کـه / بدهیـد  مـا  هـاي مـرده  بـراي  دفـن  فرصت و/ شوید
  .)اندشیرخوارگی سن در که جسدهایی/انبوه

 شـوند  خـارج  او وطن از که خواهد می تندي به  هاازآمریکایی ابیات این در شاعر
 کـه  آنجـا  تـا  نیست زندگی براي آرامشی باشد اشغال تحت وطن که شرایطی در چون
 شـرایط  بیـان  بـراي  شـاعر . کننـد  نمی پیدا رفتگانشان دست از دفن براي فرصتی مردم

 ةخـوذ « و کنـد  مـی  اسـتفاده  نماد از عراق کشور در بیگانگان حضور از ناشی يآشفته
 اشـغالگران  طتوسـ  کـه  جامعـه  يآشفته شرایط براي را» اشغالگر سربازان کاله: المحتل

 نمـاد  هستند آزادي خواهان که عراق يجامعه افراد براي را» کبوتر: حمام« و آمده پدید
 دخالـت  و حضور را هابدبختی همه عراق مردم هايرنج و درد بیان با سماوي. آوردمی

 خـارج  وطنش از که خواهدمی هاآن از دلیل همین به و داند می وطنش در هاآمریکایی
  .شوند
-مسئله روي بر خاص زبان یک با و موضوع یک با همیشه ادبیات که است عیطبی 

 میمفـاه  بیـان  بـراي  گونـاگون  هـاي سـبک  و هـا شیوه از بلکه کند،نمی کار مقاومت ي
 بـه  نسـبت  متفاوت هايدیدگاه آمدن پدید باعث این و بردمی بهره مقاومت وي داریپا

 نظم علیه بر مبارزه و اعتراض مواضع این از یکی. است شده مقاومت و مبارزه موضوع
 و دارد وجـود  سـماوي  یحیـی  شعر دري ریگموضع نوع این که است جامعه بر موجود

 اوضـاع  از تصـویري  بـا » النخلـۀ  جـذع  علـی  نقـوش « يقصـیده  در را اعتراضش شاعر
  :کندمی بیان گونهاین عراق نابسامان

َ  يا ن َ م ِ  زَ ِ وحو  قانونِ  و /اجلماعي الدفنِ  و اخلوذة ُ / طلقةً  خيرتعون ميت/ الغاب ش َ  متَيز    من الطفل



 یعربنقد ادب معاصر  178

ً  أو/  اجلندي ُ / قذيفة َ  متَيز َ  و/ احملـراب؟ من املبغي و احلانة ِ  شـنطة  مـيت/ اإلرهـاب؟ حقيبـةِ  مـن التلميـذ
 ُ ر ِ عيدُ /بســتانَنا/ األغــراب يغــاد ُ  فيســتَ ُ  النخــل ه َ ُ  يســتعيدُ  و/ کربيــاء ه َ هــر ــماوي،( الــرتاب؟ ُط  ،ب ،2006 س
126-127(  

 کی/ جنگل هايوحشی قانون و /گروهی دفن و» سلطه و جنگ« خود کاله وزگارر اي(
 و میکـده  کـه / ايخمپـاره  یا/ شناسد؟ باز سرباز از را کودك که/ ساخت خواهند تیري

/ تـرور؟  کیـف  از را آموز دانش پشتیکوله و/ دهد؟ تشخیص محراب از را خانهفاحشه
 بـاز  را خـود  بزرگـی  بـار،  دیگر نخل، و/ را بستانمان/ نمود خواهند ترك بیگانگان کی

  .)گشت خواهد باز خود پاکی به خاك و/ یافت خواهد
 هوشـیار  را مـردم  کهاین براي و کندمی تغییر اشعارش در سماوي شعري زبان گاه 
 زیباترین از یکی در عراقی، شاعر این. گویدمی وطنش و مردم براي آرزوهایش از کند

 را خـود  عیـد  ،»الکلمـات  خـرز  من مسبحۀ« دیوان از یدهقص هشتادمین در خود قصاید
  :شود پاك اشغالگر، هايخوك وجود از وطنش بستان که داندمی زمانی

ـــاللٍ  برويـــةِ  ألعيـــادي العالقـــةَ  ِ ِ  و/الســـماء يف ه ٍ  اوراق ـــدار علـــي تقـــومي ِ ٍ  کـــلُّ  ميلـــکَ  أن.../ج ــل :/ طفـ
 َ َ  و... /األرجوحــة...الدُّميــة َ  احلقيبــة َ :/عاشــقٍ  کــلُّ  و.../املدرســية نــديل ِهِ  مِ ت ــرَّ َ س َ ُ ...م ــه َ  و...قيثارتَ ديقــة َ  ح
ـفَّ  أن.../جنـواه ُ  تَُک ُ  تغـدو و.../الـدوران عـن الـدمِ  نـواعري َ  اجليـاعِ  أرغفـة ـحنِ  مـن أکـرب ُ / الصَّ  والصـحن
 َ َ  أن و.../املائدة من اکرب ُ  يتَطهَّر   )86 ،ب ،2008 سماوي،( !حتاللاال خنازيرِ  من/الوطنِ  بستان

 عیـد / ندارد دیوار روي بر تقویم هايبرگ و/ ماه هالل رؤیت با اطیارتب هیچ من عید(
 کیـف  یـک ...تـاب  یـک ...عروسـک  یـک :/ باشد داشته کودکی هر/ که است روزي من

 روزي مـن  عیـد / نجـوا  باغ... گیتار...شادي دستمال:/ باشد داشته عاشقی هر و/ مدرسه
 از بزرگتـر  سـنگان گرنـان   قـرص  و/ ایستد باز حرکت از/ خون آسیاب چرخ که است

   .)اشغالگر خوکان از/ شود پاك وطن بوستان و/ باشد سفره از بزرگتر بشقاب و/ بشقاب
 ببرنـد،  سر به راحتی و آسایش در وطنانش هم که داندمی زمانی را خود عید شاعر

-نمی دیوار روي تقویم یا ماه هالل روي از را عید رسیدن فرا مردم، سایر خالف بر او

 و تاب، و مدرسه کیف عروسک، وطنش هم کودك هر که زمانیست او عید بلکه فهمد،
 شود متوقف کشتار و کشت و باشد داشته نجوا باغ و گیتار شادي، دستمال عاشقی، هر
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 را آرزوهـایش  شاعر. باشند داشته شدن سیر براي غذا شانسفره در گرسنگان يهمه و

 ایـن  بـه  رسیدن براي مردم و شود تبدیل مردم آرزوي به آرزوهایش این تا کندمی بیان
  .برسند بیگانگان دست از رهایی و آزادي به و دهند انجام تالشی خود از آرزوها

 که زمانی خصوصا رساند،می هدف به خوبی به را مقصودش سماوي کلمات سالح
 بـه  کـه  را هاییواژه از تعدادي زیر ابیات. باشد همراه نماد و رمز خشاب با سالح این
  :کشدمی تصویر به است رفته کار به نمادین رطو
ُ  ال حنن ل ِ بد َ  نَستَ َ  وال/ بالذئبِ  اخلنزير لِّ  الطاعون ُ ً /بالس ـذام وموتا ُ  سـماوي، ( ..وطـين مـن فـاخرِجوا/باجل

  )8 ب ،2006
/ جـذام  بـا  را مرگ نه و/ سل با را طاعون نه و/ کنیم می مبادله گرگ با را خوك نه ما(

  .)روید بیرون ینمسرزم از اشغالگران اي پس
 به را» خنزیر« و جسته بهره تمام زیبایی به رمزپردازي هنر از بخش، این در سماوي

 کـار  بـه  خـدا  خـالص  بندگان رمز عنوان به را» اهللا عشب« و غاصب، دشمن رمز عنوان
 قصائد چونهم» نخلۀ جذع علی نقوش« قصائد سلسله از نهم يقصیده در. است گرفته
 کـه  را» الجـراد « ملـخ  شـاعر  اند رفته بکار دشمن رمز عنوان به گگر و خوك که دیگر
  :است داده قرار بیگانگان نماد و رمز است جانوران ویرانگرترین از یکی
ِ  کلُّ  راد َ ـدوا الرافـدينِ  جياعَ  فَيا/بغداد يف اآلنَ  البشري اجل َ /احتَّ َ  نَظِّفـوا و ـراد مـن احلقـل َ  جيـوعَ  ال کـي/اجل
ِ  يف ُ  الغد ةِ  فـروعِ  من فَرعٌ /اخلبزِ  رغيفِ  تأمننيَ  فإنَّ /حفاداألَ  و األبناء ـرعَ  ب ،2008 سـماوي، ( اجلهـاد شِ

107(  
 به» عراق« رافدین سرزمین گرسنگان اي پس/ بغدادند در اکنون بشري هاي ملخ تمام(

 و فرزنـدان  آینـده  در تـا / کنیـد  پاکسـازي  هـا ملـخ  از را وطن يمزرعه و/ بپیوندید هم
 و جهاد وظایف از بخشی/ نان قرص گذاشتن امانت به زیرا/ ندنمان گرسنه شما نوادگان

  .)است جهادگران
 شـوید  متحد هم با که گویدمی و کندمی دعوت وحدت به را همه ابیات این در شاعر 
-می ملخ مثل را عراق آیندگان و حال منابع و هستند عراق در امروز که را بیگانگانی و

  .کنید بیرون کشور از خورند
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  هاآمریکایی با عراقی سازشگران عملکرد از نتقادا -4- 4
 وارد هـا ملـت  بـه  ناپذیري جبران ضربات بارها تاریخ طول در که است ايواژه خیانت

 يمنطقـه  در جغرافیـایی  خـوب  موقعیـت  بـه  توجـه  بـا  عربـی  کشـورهاي  است، کرده
 تحـت  ورکشـ  از افـرادي  همکـاري  اند،گرفته قرار بیگانگان طمع مورد بارها خاورمیانه

 گشـوده  عربـی  کشورهاي خاك به ترراحت تجاوز براي را راه متجاوز، دشمن با تجاوز
 و حکام از بعضی و شد پررنگتر مسئله این عراق به هاآمریکایی ورود با متأسفانه. است
 راه ثروتمنـد  کشور این در را خود هايپایگاه تر راحت دشمن شدند باعث عراق ملت

 درد به مسئله این از است مشخص شعرهایش از که چنانهم ،سماوي دل .کنند اندازي
 بیگانـه  نیروهـاي  از کشـورش  افـراد  هـاي حمایـت  و عملکرد از انتقاد به و است آمده

 و بیگانگان برابر در عراق مردم العملعکس از انتقاد به گاه سماوي اشعار. است پرداخته
 يظالمانـه  رفتارهـاي  براي که زدپردا می کشورش مردان دولت عملکرد از انتقاد به گاه

 از» بهـم  عصـفا « يقصـیده  در سـماوي  !انـد  کـرده  ایجـاد  فـراخ  میـدانی  هـا آمریکایی
 شـعر  قالب در بیگانگان مقابل در را هاآن عملکرد و کندمی انتقاد دشمن با سازشکاران

  :کندمی بیان
ــرعِ  علـي رقصـوا َّم الطبـول قَ قـوا/کــأ ِ ل ِ  خُ ــ/قـرودا األجنـيب لطبــل نّ َ  واَظ ً  الکرامـة خصـوا منصــبا َ ً / فاسرت ا َ ــرب  کِ
عبيــدا للغــزاة فکــانوا ـــدُّوا/◌ِ َ ِ  ألحذيــةِ  م نــاة ُ ـــهم اجل َ ً /رؤوس ـــفّ  ومــدُّوا... جســرا  ســـماوي،( خــدودا لألکُ
  )14 ب ،2006

 آفریـده  میمـون  چـون هـم  اجنبـی،  طبل براي/ هاآن که گویا رقصیدند، طبل نواختن با(
 کـه  حـالی  در/ فروختنـد  ارزان را بزرگی و آوردند حساب به منصبی را کرامت/ شدند
 ماننـد / کردنـد  دراز جانیان هايکفش براي را سرهایشان /بودند بنده جویانجنگ براي

  .)کردند دراز را هاگونه دشمنان، دست هايکف براي و... پل
 گویدمی سازشکاران به خطاب و است کرده استفاده طنز نوعی از بند، این در شاعر 

 بیگانگـان  مطیـع  چنـان  یعنـی : رقصیدمی ها اجنبی طبل با که هستید ونیمیم گویی که
 کامـل  مطیـع  و رقصـید مـی  نـوا  آن بـا  هـم  شما نوازندمی که نوایی هر با که اید گشته

 عنـوان  بـه  دشمن از تقلیدگر افراد براي را میمون ابیات این در شاعر. ایدشده بیگانگان
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 بـراي  سازشـگران  کـه  داردیمـ  اعـالم  کالم آخر در شاعر نیچنهم و. است آورده رمز

 و اندداده قرار آمریکایی رزمجویان ورود براي پلی مثل را سرشان و شده بنده هااجنبی
  .اندسپرده بیگانگان به سیلی براي را هایشانگونه

 رهبران کارهايراه و سخنان» النخلۀ جذع علی نقوش« از هفتم يقصیده در سماوي
  :کندمی انتقاد رهبران فتواهاي از چنین این و گیردمی مزاح باد به را عراق مذهبی
 ُ ــــر ـــــا آخـــ ُ  مـــ ــــــه تــ َل ــــرةُ  تناقَـ ــــــار نشــــ وَّ  إنَّ /األخبــ ــــــــدُ َ ـــدافعِ  دکَّ  الع َ « باملـــــ ــــة َ /»الکوفــــ ــتَدار ــار«واســــــ  و/»لألنبــــــ
 ُ ُ /علي مازال» اإلمامِ «حضرة َ  أن/فَتواه يء ِ َ  نُطف هم نار قدِ رِ /حِ وَث   )104ب ،2006 سماوي،( !احلوار بَِک

/ کوبدمی را» کوفه« هاتوپخانه با دشمن که است نیا/ یافته انتشار که خبرهایی ینآخر(
 آتـش  که/ است باقی فتوایش بر چنانهم امام حضرت و/ کندمی نابود را» انبار« شهر و

  !)کنیم می خاموش گفتگو با را شانيکینه
 خنده خود همراه مزاح. است مسائل از انتقاد براي شعرا يهاروش از نوعی مزاح    

 شـاعر  بنـد،  این در. دارد گفتن براي کوبنده بسیار هاییحرف که ايخنده ولی آوردمی
 فرامـوش  و مذاکره طریق از مشکالت حل بر مبنی عراق مذهبی رهبران و سران فتواي
 کوفه جنگی، هايتوپ با دشمن که چرا گیردمی انتقاد و مزاح باد به را کینه آتش کردن

  .است مودهن ویران را
 مقاومـت  مضـامین  حـاوي  کـه  اشعارش از دسته آن در سماوي یحیی شعري زبان 
 و اسطوره گاه و کندمی استفاده رمز از مقصودش بیان براي گاه: باشد می متفاوت است

 نسبت مختلف، بیانات این کدام هر و بردمی کار به صراحت بیانش در گاه و کنایه گاه
 عرب ملت و سران از انتقاد در شاعر این ولی. است اوتمتف شرایط و شاعر مقصود به

. باشـد می کنایه از دور به و حیصری بیان آن و است کرده استفاده بیان نوع یک از تقریبا
 ایـن  و کنـد می انتقاد بیگانگان با اعراب سازش از صریح، و آشکار صورت به سماوي

 رنـج  مـردم،  و عوامـل  برخـی  سازش از شاعر که است مطلب این گویاي صریح، زبان
  .پردازد می هاسازش این از انتقاد به آتشین زبان با و شودمی متحمل را فراوانی

ُ أ ــر ــدِّدُ  مــا خَط َ َ  يه نــا يف/ األوطــان ِ ــرة حيات عاصِ ُ ُ :/ امل ــرة القــادة ِ ماس َ وا و/ الس ِ ِ  نصــفَ  األبــوابِ  فــاحت / الليــل
رة   )99ب ، 2008سماوي،( لألباطِ
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 رهبـران :/ معاصـرمان  روزگار در/ کندمی تهدید را ما ینسرزم که چیزي ترینخطرناك(
  .)مفسدانند روي به/ شب نیمه در درها بازکنندگان و/ دالل

-می تهدید را ما وطن چهآن که داردمی ابراز قبلی شعر مضمون مثل دیگر بار شاعر

 ياجـازه  و گذارنـد می باز را در شب نصف که است اطرافیان و فرماندهان سستی کند
 شـعر  زبـان  صـراحت  شـد  گفتـه  قبالً که طور همان. دهندمی مفسدان به را شدن ردوا

 عـراق  دولـت  و ملـت  از انتقاد در صراحت ياندازه به شعرش قسمت هیچ در سماوي
  :گویدمی چنین» ذعر« يقصیده در شاعر. نیست
ــادام ـــلَّ  أنَّ  مـ ُ َ  و الس ــانِ /الطـــاعون ِشــ َ َ  يفرت ــتان ـــه بسـ ــراقَ  بـــاعَ /.../القبيَل ُ  العــ نـــوه َ َ  و../ب م َل َ ــتـ ــرةُ  اسـ  السماســ

ة   )36 ب ،2006 سماوي،( العموَل
 را عراق/... /اندانداخته فرش» وطن« قبیله بستان در/ طاعون و سل بیماري که زمانی تا(

  .)کردند تسلیم را عراق داللی حق برابر در دالالن و/ فروختند مردمانش
 داللـی،  حـق  مقابـل  در و دفروختن هاعراقی را عراق که گوید می صراحت به شاعر

 البته است امیدوار عراق اوضاع بهبود براي سماوي. کردند بیگانگان تسلیم را کشورشان
-هم فاتحانی و مصلحان که داندمی آن از مانع را عراق مردم جویی لذت و گریزي دین

 الـدین  صـالح  دهند؛ سامان را نابسامان اوضاع و کنند ظهور» ایوبی الدین صالح« چون
 ایـن  در شـاعر . اسـت  بوده صلیبی هايجنگ فاتح که باشدمی تاریخی شخصیتی وبیای

 عنـوان  بـه  کـه  داندمی قهرمانانی ظهور مانع را مردم گریزي دین و جویی لذت قسمت
  :شوند بیگانگان بر کشور پیروزي باعث رهبر

ُ  کيـــف ــوم ــا يف يقــ نــ ُ «مجوعِ ــدين صــــالح َ « ال حنـــن و/»الــ ــــالح َ ــــنا يف» ص ِ ل/نفوس ِ بد ســــتَ ُ ةً  نيم ــــَذ ً  َل ــة ب  زائلــ
نا يضـوعُ  کيـفَ /؟»الدِّين« ُ ـبح ُ ً  ص ـرَّة َ س َ نـا و/م دادا ليُل ٌ  فينـا کـان إن/ ِو ـر فَ َ  يـري/نـَ َ  و/ نعمـةً  اخلـراب بـح  ذَ

ً  إنســانٍ  ٍ  اختطــافَ  و.../نضــاال ً  امـــرأة ٍ  نَســفَ  و...شــهامة يـــت َ هــادا؟ آمــنٍ  ب ِ ، ب ،2006 ســـماوي،( ج
114-115(  

 قابلیتی هیچ که حالی در/ خیزد پا به» دینال صالح« ما میان در که است ممکن چگونه(
 شـادي  با ما صبح چگونه/ ایمنموده دین جایگزین را گذرا لذت و/ نیست ما وجود در

/ که هستند افرادي ما بین که حالی در/ دوستی صمیمیت و با ما شب و/ شود می شروع
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 و.../ هامتشـ  را زن ربـودن  و/  درگیـري  را انسـان  ذبح و/ بینندمی نعمت را هاخرابی
  .)جهاد را امن يخانه کردن خراب

-مـی  و هسـتند  پیروزي دنبال مردمی اگر که داردمی اعالم هاحقیقت این بیان با شاعر 

 دیـن  و بگذارند کنار را طلبی راحت باید کند ظهور بینشان از قهرمان فردي که خواهند
  .دهند قرار دلسوز راهنمایی خود، براي را
  
  يبیدار به دعوت -5- 4

 امـروز  بـه  تا بشر حیات روزهاي آغازین از که است اجتماعی هايپدیده از یکی جنگ
 انسانی يجامعه تا نداده اجازه گاههیچ و است داده قرار ثیرأت تحت را او زندگی همواره

 شـعرا  جملـه  از جامعـه  افـراد  میان این در. ببیند خود به را واقعی آرامش و صلح روي
 خـود  قلـم  سـالح  با و کنند بیدار هاظلم و هانابرابري برابر در ار مردم که دارند وظیفه
 به هاآمریکایی ورود از پس عراق معاصر شاعر سماوي. کنند دعوت بیداري به را مردم
  .است داده در تن آن اداي به و دریافته را وظیفه این کشورش خاك

 و وشـی خ حالـت  دو کـردن  مطـرح  بـا » نخلۀ جذع علی نقوش« يقصیده در شاعر
 وطـن  خوشـی  دنبـال  کـه  هـایی آن تا کندمی دعوت بیداري به را مردم وطن، ناخوشی
  :برسد خرمی و خوشی به وطنشان تا بروند چیزهایی چه دنبال که بدانند هستند،
 َ ُ  حــني!/الــوطن ماًأضــيق ً  يکــون َعُ /واحــة ُ  فيهــا ميــر ــلُّ  الفــاتح حتَ ُ َ /امل ً  يکــون حــني!/الــوطن ماأرحــب  خيمــة
ها ُ األما أًوتادُ دُّ  و ن ُ ُ  وال/الو ب َ ها من يقر ِ واق   )116ب ،2008 سماوي،( الضغن ِر

 چـه /چـرد مـی  آن در اشـغالگر  فاتح که/ باشد دشتی کهزمانی!/ است تنگ چقدر وطن(
 بـه  و/ باشد دوستی و امنیت هایشمیخ که باشد ايخیمه کهزمانی!/ وطن است گسترده
  .)نشود نزدیک کینه ایوانش

 کـه  هسـتید  ایـن  خواهـان  اگـر  کـه  دهد می هشدار عراق دممر به گونهاین سماوي
 برانیـد،  بیـرون  کشورتان خاك از را بیگانگان که باید باشد راحتی و آسایش در وطنتان
 آورده سسـتی  برایشـان  کـه  خوابی از تا کندمی دعوت بیداري به را مردم شاعر سخنان

 بیـدار  بـراي  شـاعر  بعـدي  بند در. بایستند تجاوزگران ستم و ظلم مقابل و شوند بیدار
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 به دوست وطن شاعر یک عنوان به سماوي. کندمی استفاده هشدار و پند از مردم کردن
 رسالتی وي. باشد بیگانگان دست در کشورش شود نمی حاضر و ورزدمی عشق میهنش
 در وي رسالت رساند، انجام به قلمش با باید را رسالتش داندمی و دارد گردن به بزرگ
 بیگانگـان  علیه را خود مبارزات قلمش با که هنگام آن رسد،می ثمر به رهنگیف يزمینه
  :کندمی اعالم

ُ  حاشــاکَ  ِ  تنثــر دا للغــزاة ُ رو ُ ـــد/  و قَ َل َ  فَـ قــت ِ ل ُ ِ  کمــا خ ِ « مــن فيــکَ  الزال/عنيـــدا النخيــل ٌ » احلســني قيـــة َ /  ب
َ  إِن و اخلنوعَ  تأيب    )12، ب ،2006 سماوي،( وريدا تُباح

 خلـق  سـرکش  نخل چونهم تو/ برافشانی گل» اشغالگران« ویانججنگ براي که مبادا(
-مـی  ابـا  خیانت از/ باشد تو وجود در» حسین« يروحیه از اندکی که مادامی/ ايگشته

  !)شود زده گردن رگ چه اگر ورزي،
 چرا کنید افشانی گل هاآمریکایی جلوي مبادا  اینکه از داردمی برحذر را مردم شاعر

 شـما  سرافکندگی سبب که نکنید کاري یعنی ایدشده آفریده بلند سر نخل مثل شما که
 کشـته  قیمت به حتی خیانت از پس. اید داشته) ع( حسین امام مثل سروري شما شود،

 وي دهـد، می ارجاع کربال به را هاعراقی دیگر بار شاعر ابیات. کنید گیريکناره شدنتان
 ایـن  گویـاي  بـاال  ابیـات . شـد  فـدا  حق براي که کندمی یاد بزرگ مردي بزرگواري از

 مثـل  کـه ایـن  از و داد قـرار  الگـو  را) ع( حسین امام باید مبارزه براي که است حقیقت
  .کرد شرم کنندمی سجده بیگانگان بر دین مدعیان و بزرگان

 اشخاصـی  که داندمی این گرو در را جهان اوضاع بهبود دیگر، ايقصیده در سماوي
  :شوند برکنده زمین روي از نسلش و بوش مثل

 ُ ــال ـــــ ــ ـــــــد فأجي ــ ــدّ  الغَ ـــــ َ  أن البــ ـــــــون ـــــــن تکــ ــ َ ً  أحس ـــــاال ـــــادام/حــــ ــــد أن مــــ ـــــــن/الغـــــ دَ  لــ َ ــــه ٍ  والدةَ  يشـــــ ـــــــش  وحــ
ه/جديد فيد بوشجورج:/امسُ َ   )79ص ،2009 سماوي،( احل

 هرگـز / نبینـد  خـود  فردا بـه  که مادامی/ باشند داشته بهتر حالی که بایستمی آیندگان(
   .)است» نوه بوش جورج«:/ نامش که/ يگرید وحشی والدت

 باشـند،  داشـته  بهتـر  حـالی  کـه این براي آیندگان که است حقیقت این گویاي شعر
   سران ترتیب این به. کند حکومت هابرآن نباید بوش جورج نسل از ظالمی شخص
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  .شودمی معرفی هاملت بدبختی عامل بوش جورج مخصوصا جور

  
   فرهنگی تهاجم به اعتراض - 6- 4

-مـی  پدید ناآرامی و مرج و هرج کشوري خاك به خود ورود با وزيمتجا و بیگانه هر

 ایـن  خـاك  بـه  هـا آمریکـایی  ورود از پس هم عراق کشور در مرج و هرج این و آورد
 در زیـادي  هـاي نابسـامانی  عـراق،  خاك به بیگانگان ورود از بعد شود؛می دیده کشور
  :سرایدمی گونهاین هاینابسامان این بیان در شاعر که آمد وجود به کشور این خاك
ــــــن ـ ِ ــــــنٍ  م َ  ال/ وطـ ــــان ــه أمـــ ــــف!/فيـــــ ـــ َ  أن يل کي ــز يـــــ َ ــــــني/ أم ـــــيفِ  بـ ـــــروة« ســ ــــــن عــ ـــــورد بـ ــ ــــيف و» ال /  ســـ

ـــرِّ « بـــني/»لنـــگ تيمـــور«/ »قلنســـوة« و» البصـــري احلســـن عمامـــة« بـــني/»هوالکـــو« ُ  و»الريـــاحي احل
ــــاد« ـــــــن زيـــ ـــــه ب ـــــــني/»أبيـــ ـــــاج« و» احلـــــــالج«ب ـــ ّ ـــد/»احلج بدلوا قــــ ـــورةَ « اســـــــتَ ـــــةِ ب «/ »الکرســـــــي صـــــ  آيـــ

َ «و/»الکرسي ر َ َج َ  احل َجر» ب«األبيض    )39 ص ،2009 سماوي،( ؟»األسود احل
 بـن  ةعـرو « شمشیر/ دهم تشخیص توانممی چگونه/ نیست آن در امنیتی/ که وطنی از(

 را ریـاحی  حر/ لنگ تیمور/ کاله از را بصري حسن عمامه/ هوالکو شمشیر از را» الورد
 عـوض  الکرسـی  یۀآ با را میزنشینی و ریاست آنان/ حجاج از را حالج/ أبیه بن زیاد از

  !)االسود حجر با را سفید کاخ و/ کردند
 هـم  از را باطـل  و حـق  تشـخیص  که است عراق يجامعه در شبهاتی گویاي شعر
 را) ریاست صندلی( الکرسی که هستند بیگانگان آشفتگی این عامالن! است کرده سخت

 هـا ایـن  و! األسود حجر با را) سفید اخک( حجراألبیض و اندکرده عوض الکرسی آیۀ به
 از وسیعی حجم نظیري،کم هنرمندي با شاعر. باشدمی بیگانگان کاريفریب گویاي همه

 بـا  چگونـه  دشـمن  کـه  دهـد مـی  نشـان  عراق يجامعه در را بیگانگان فرهنگی تهاجم
 اصـیل  فرهنـگ  دارد سـعی  و کـرده  غالـب  عـراق  مردم براي را خود فرهنگ تبلیغاتش

  .کند پاك ایشان هايذهن از را میاسال
 در بیگانگـان  کـه  فسادهایی از» االعتقال من وطنی سراح اطلقوا« يقصیده در شاعر

 اوضـاع  و فسـادها  ایـن  از رهـایی  خواهان و گویدمی سخن اند کرده پا به عراق کشور
  :باشدمی آشفته
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بدلوا قا حبـديقيت.../ دبابـة حبصـاين.../ خـوذة بکوفييت:/استَ نـدَ َ ً  بنخيلـي../.خ .../ کونکريتيـة أعمـدة
َ  بــالقرآن ً  و.../ ســرتبتيز جملــة لــوا و/...أمــي خببــز ماکدونالــد ساندويشــة و.../الينبــوع مبيــاه دمــا قَ  اعتـَ
   )32 ص ،2009 سماوي،( ...الوطن

 میهانخل.../ خندق با را باغم/  تانک با را اسبم/ خود کاله با را امچفیه/ کردند عوض(
 مادرم نان/ خون با را هاچشمه آب و.../ ستربتیز يمجله با را قرآن/ نیبت هايستون با را
  ...)کردند زنجیر در را وطن و.../ مکدونالد ساندویچ با را

 جـایگزین  را غربـی  فرهنـگ  کردنـد  تـالش  عـراق،  خـاك  به ورودشان با بیگانگان
 و کردنـد  کشـور  نیا خاك وارد را غربی اشیاي آنان. کنندی عرب ،یاسالم لیاص فرهنگ

-مجله چگونه که داردیم اظهار و شماردمی بر را اشیا این شاعر. پرداختند هاآن تبلیغ به

 رسـتوران  سـاندویچ  و نشست هاچشمه جاي به خون و شد قرآن جایگزین ستربتیز ي
  . گرفت را مادر نان جاي ماکدونالد

 و دانـد مـی  هاآن کردن هوشیار براي ايوسیله را مردم کردن سرزنش گاهی سماوي
 پا به براي را مردم عراق، در دین علیه آمریکایی نیروهاي ننگین اقدامات به اشاره ضمن

  :خواند می فرا هاآن علیه خاستن
ــا/ العـــار هــــذا کفـــاک ـــةَ  أُ  يــ ضــــي اهللا مَّ ــذا کفــــاک.../ ا ِ  مـــن/ العــــار هـ ــل َ  أن قبــ ـــق ُ  يطِب ــل  القهــــر ليــ
َکَ  أن لبــق و/ النهــار بقيــةِ  علــي/ بالــدُجي دَ / أو/ »القــرآن « يــؤمر ــماوي،( األمصــار ــوَّ  ،ب2006 س

153 /154(  
 از قبـل / است بس ننگ این را تو.../ خیز پا به خدا امت اي/ است بس ننگ این را تو(

 قرآن کهآن از قبل و/ بپوشاند تاریکی با را روز يمانده باقی اندك و/ بشکند شب کهآن
  .)ندشو یهودي شهرها/  ای/ گردد آمریکایی

  
  سماوي آمریکایی ضد اشعار در قرآن آیات کاربرد -7- 4

 رو ایـن  از. اسـت  اسـالمی  جوامع غالب فرهنگ بناي ناپذیر خلل يشالوده کریم قرآن
 خـالق  ياندیشه و هنري استعدادهاي شکوفایی در آن معنوي و لفظی هايزیبایی ثیرأت

 از بخشـی  تا شده باعث حقیقت این. است ناپذیر انکار و مسلم امري مسلمان شاعران
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 ادبـی  حیـات  افـزون  روز طـراوت  در قـرآن  نقش بررسی يزمینه در ادبی هايپژوهش
 يهانیسرزم ادباي و شعرا مداوم تالش اخیر، هايدهه در. گیرد صورت اسالمی جوامع

 و نیمضـام  از شانیا پذیريالهام و جهانیان گوش به خواهیآزادي پیام ابالغ در زدهستم
  .است یافته خاصی تبلور م،یکر رآنق يواال میمفاه
 و ظلـم  بـا  مبـارزه  منظور به قرآن به تمسک با سماوي یحیی عراق، يداریپا شاعر 

 و خـواهی آزادي حـس  تحریـک  بـه  خـود  هـاي سـروده  با و گرفته بدست قلم اشغال،
 واالي هـاي ارزش و مفـاهیم  از و اسـت  پرداختـه  خـود  کیشانهم و هموطنان مقاومت

 اوضـاع  بهبـود  بـراي  سـماوي . اسـت  بـرده  بهـره  خود احساسات از یرتعب براي قرآنی
 خـود  شـعر  در دینـی  هـاي آموزه و قرآنی آیات از مقاومت، به مردم دعوت و کشورش

  :است برده بهره
ــدُّوا ِ اهللاِ -لعــدوِّکم أَع ُ  مــا -عــدوِّ ــه ُ ب ِ ِ  مــن/يره ة ــوَّ عتُم مــا و/اللســان قُـ ــبِ  خيــول مــن اســتَط ِ  اخلَُط  و/العصــماء
يـــان َ ابِ  عـــن دواذو /الب ُ ِ  و الـــرت ِ  عـــن و/املـــال ـــرض ِ  عِ ـــنات صَّ َ ح ُ ـــرَّ  حـــيت/باَألشـــعار امل ِ ُ  يف  مـــن احملتـــلُّ  القاتـــل
  )103/104ب،2006 سماوي،( الدار تُستعادَ  و/بستاننا

 سازد،می زده وحشت -خداست دشمن همان که – را دشمنتان که چهآن هر به را خود(
 و خـاك  ایـن  از/ بیـان  سحر و/ زبان رتقد با ،/ ارزش با يهاخطبه با و/ سازید مجهز

/ بگریزد بستانمان از اشغالگر قاتل کهاین تا/ کنید دفاع شعر با عفیف زنان آبروي و/ مال
  .)شود بازستانده خانه این و
 و شـعار  فریاد، گویا، زبان انفال مبارکه سوره 60 يآیه به اشاره با شاعر فوق ابیات در 

 به و کند می معرفی» مااستطعتم«مصادیق از جنگی ماتمه نبود در را آتشین هاي خطبه
 زبان، از که خواند می فرا مبارزه این در کردن شرکت در نیز را خطیبان و شاعران نوعی
   .کنند استفاده مقاومت راه در خود ادبیات و شعر

﴿ َ دُّوا و عِ ُم َا ا َهل عتُم مَّ ٍ  مِّن استََط ة َ  قـُوَّ ن و ِ  مِ ِ  رِّباط يل َ  اخلَ ون ُ ب ِ اهللاِ  بِه تُره وَّ دُ َ  عَ وَّکُم و دُ   60/انفال ﴾ ...عَ
 مختلف اهداف با عراق به که را کسانی تمام خود شعر از دیگري بخش در سماوي

  :کندمی دعوت الهی تقواي و درستی به را آنان و دهدمی قرار خطاب مورد اند آمده
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عِ /أسـواق عـن بـاحثنيَ  و./..مـرابنيَ  مـن و... ساسـةٍ  مـن/العـراق» وليمـةِ « ايل جـاؤوا من کُلَّ  يا ـَل ُ  للس
دُ  ــا الــيت َ عب تَّقــوا/األعنــاق تُســتَ َ  لتَ ِ  مــن فلــيس.../بــه اهللا ُ /االخــالق مکــارم ِ  علــي» نَطيحــةٍ «أَکــل  مائــدة

فاق   )110ص ،2006 الف سماوي،( النِ
 از و... هـا  دیپلمـات » از اعـم «/ایـد  گشـته  وارد عـراق  يولیمـه  بر که کسانی تمام اي(

 هاییگردن هاآن يواسطه به که کاالهایی براي/ بازارهایی جوگرانجست و.../ رباخواران
 اخالقـی  کرامـت  از دور بـه  که چرا.../ کنید پیشه الهی تقواي/ شودمی گرفته بردگی به

  !)نفاق يسفره سر بر مردار گوشت خوردن/ است
 اران،رباخو سیاستمداران، از اعم اند،آمده عراق يولیمه به که را کسانی تمام سماوي

 و کندمی دعوت الهی تقوي به کشانندمی بردگی به را انسان کاالهایی با که بازاریانی و
 يسفره سر بر را مردار گوشت خوردن مائده يمبارکه يسوره از سوم يآیه به اشاره با

ـت﴿. دانـد  مـی  اخالقی مکارم از دور به نفاق، َ رِّم ُ م ح ـيُک َل ـةُ  عَ َ يت َ َ  امل ُ  و م َ  الـدَّ ُ  و ـم نزيـرِ ا حلَ َ  خلِ  مـا و
لَّ  ِ غَريِ  اُه ِ   3/مائده ﴾...بِه اهللاِ  ل

 شـاهد  با و کشدمی پیش را قصاص يمسئله اشعارش از دیگري يقصیده در شاعر
  :برسانند خود اعمال سزاي به را بیگانگان که کندمی تشویق را مردم قرآنی
هِّز َ َ  يا هلم ج ِ  ابن ً  العراق هنَّما َ ً / ج م و... أرضية ِ َ  قـد/داأُخدو  هلم أق ـب َ ُ  أوج َ  اهللا  سـماوي، ( ...القصـاص
  )17ص ، 2006الف

 پـا  به هاآن براي را آتش هايهیزم و...را زمینی/ را جهنم کنید آماده عراق فرزندان اي(
  ...)است کرده واجب را قصاص خداوند/ دارید
 دعـوتش  ایـن  بـراي  و کنـد مـی  دعـوت  دشمن با مقابله به را عراق مردم سماوي  

 شاعر. است کرده واجب را قصاص خداوند که گویدمی و آورد می ندخداو از حکمی
ـم وَّ ﴿ :اسـت  کـرده  اشاره زیر يشریفه يآیه به بخش این در ُک ِ  َل صـاصِ  يف ِ يـاةٌ  الق َ ِ  يـا ح يل ُ  او

لبابِ  م االَ لَُّک َ ع َ  َل تـَّقُون    179/بقره ﴾.تـَ
 هـا آن بر ذابیع که است باور این بر و کندمی اشاره ظالمان کار عاقبت به شاعر    

 .کنـد می یاد است آمده قرآن در که سجیل هايسنگ از عذاب این براي و آیدمی فرود
   يروحیه مقابل در شما جنگی ابزار تمام که داردیم اعالم و کندمی تهدید را دشمن او
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  :نیست چیزي ما جویی انتقام
ــل لـن/الفوالذيـة أفيــاُلکم:/.../بنُصـحي فخـذوا َ «تتحمَّ يل ـجِّ ــم أن مـن أصـغَر دارنــا/»ابيلنـاأب سِ سَّ  و/تـُقَ
 ُ ع أن من أکرب َل َ   )86ص ،2009سماوي،( ...تُبتـ

 تحمـل » را مـا  ابابیل سجیل هاي سنگ«/ شما فوالدي هاي فیل/کنید قبول را نصیحتم(
 بلعیـده  کـه  آن از بزرگتـر  و/ شـود  تقسیم که است آن از کوچکتر ما يخانه/ کنند نمی
  !)شود
 را دشـمن  و کنـد می استفاده قرآنی آیات الفاظ و مفاهیم از متما زیبایی به سماوي 

َ  و﴿ .دهـد مـی  هشدار ظلمشان عاقبت به ـل َ رس م َا ـيهِ َل ً  عَ ـريا َ  َط بابيـل ـرميهِم َا ٍ  تَ ة َ ِِجـار ـن حب ٍ  مِّ يل ّ ـج   سِ
م ُ ه َل َ ع َ َصفٍ  فَج ع أکُولٍ  کَ َ   3،4،5/فیل ﴾.م
  
  نتیجه

 طـول  در کشـور  نیا که ودشیم روشن عراق بینش و فراز پر خیتار به گذرا ینگاه با
 شـاعران  اشـعار . است گرفته قرار بیگانه کشورهاي استعمار و تجاوز مورد بارها تاریخ،
 هجوم. باشدیم کشور نیا مختلف حوادثی يدهنده بازتاب اي،آیینه چون عراق معاصر

 بـه  و عـراق  اوضـاع  بـر  روشـنی  ثیرأت اخیر يدهه در عراق خاك به آمریکایی نیروهاي
 عراقی مبارز و معاصر شاعر سماوي یحیی. است گذاشته کشور این ادبیات بر آن دنبال
 موجـود  ظلـم  از را شیخو انزجار خود اشعار در و پرداخته وطنش از دفاع به که است

 ابـراز  آمریکـایی  اشـغالگران  ورود از پس چه و بعث حکومت دوران در چه وطنش در
 و پایداري مفاهیم و گرفت صورت عراقی امِبن شاعر این آثار در که پژوهشی با. داردیم

  :گرفت نتیجه چنین توانمی شد ارزیابی تحلیل به اشعارش در مقاومت
 زبـان  گـاه  خـود،  مقصود بیان براي که است توانمندي شاعر و ادیب سماوي یحیی - 1

 .باشدمی آلود رمز گاه و صریح اششعري

 پرداخته، عراق در مفاسد نتشارا و فقر با مخالفت و مبارزه به اجتماعی بعد از شاعر - 2
 صفت خوك اشغالگران و عراقی سیاستمداران برخی عملکرد از انتقاد به سیاسی بعد از

 در و گذاشـته  نمـایش  به را عرب درخشان تاریخ تاریخی، يناحیه از و ورزیده اهتمام
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-یمـ  محسـوب  مسلمانان افتخارآمیز سند تریندرخشان که کربال، يواقعه به مسیر این
  .است کرده گذري شود،

-مـی  بازتـاب  را معاصر عراق حوادث که است مهمی تاریخی اسناد سماوي اشعار  - 3

ـ ا تـاریخ  يپیکـره  بـر  را استعمار و ظلم با مبارزه فرهنگ همیشه براي او شعر. دهد  نی
 .است نهاده کشور

 شـدن  تـر عمیـق  بـراي  و داشـته  نگه را دین جانب اشعارش، جاي جاي در شاعر  - 4
 بـراي  او اشـعار  تـاثیر  روش ایـن  با و دیجویم بهره قرآنی آیات از خود، عاراش مفاهیم
 .شود می برابر چندین بیداریشان و مبارزه به مردم تشویق

 عملکـرد  از انتقـاد  عـراق،  در اشـغالگر  دشـمن  هـاي جنایت بیان ستیزي، آمریکایی - 5
ــر در داخلــی سازشــگران ــدار و خــارجی دشــمنان براب  از عمــومی افکــار ســاختن بی

 .خوردمی چشم به سماوي یحیی پایداري اشعار در که است موضوعاتی پربسامدترین

  
  پی نوشت

کـه در اختیـار    کوبادر جنوب شرقی جزیره  خلیج گوانتاناموگوانتانامو نام زندانی است در  -1
با آغاز جنگ آمریکـا علیـه تروریسـم، بازداشـتگاه گوانتانـامو، محـل       . قرار دارد ارتش آمریکا

. هسـتند  دهالقاعـ چـون  هاي تروریستی هـم نگهداري افرادي شد که متهم به عضویت در گروه
صدام یات این زندان به خاطر جنا. است بغدادکیلومتري غرب  32در  زندانیابوغریب نیز، نام 

المللـی  به شهرت بین شیعیانمخالفان بخصوص  اعدامو  شکنجهدر  یم بعث عراقرژو  حسین
بـه محـل    ایـاالت متحـده آمریکـا   توسط  اشغال عراقمیالدي و پس از  2004رسید و در سال 

  .نگهداري زندانیان عراقی تبدیل شد
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  يحيی السماوي مظهر لنضال أمريکا في الشعر العراقي المعاصر
  

 
  1عبداالحدغیبی

 2اريبلیال ج
  

  :الملخص
ارز فـی الشـعر العراقـی احلـديث   إثـر االوضـاع االجتماعيـة و السياسـية اخلاصـة فـی هــذا  إن املقاومـة هلـا دور بـ

ً للتعبري عن مقاومة الشـعب أمـام االضـطهاد. البلد مـن الشـعراء . و الشعراء العراق املعاصرون اختذوا الکلمة سالحا
تمـع العراقـی و حضـور احملتلـني االمـريکيني هـو حييـی  العراقيني الذی رفـض فـی اشـعاره سـيطرة نظـام احلـاکم علـی ا

ـب . السماوی إنه بشعره احتج علی االستبداد و االستعمار حماوالً الکشف عن جرائم آمريکا و ما يرتکـب مـن 
ــراق و احيانـــًا يســـتخدم اســــلوب الفکاهـــة و الســـخرية و احيانـــًا يتحــــدث  االمـــوال و اخلـــراب و االرهـــاب فــــی العـ

 .بصراحة
فـی العـراق عـرب قـراءة جديـدة ألحـداث تارخييـة کحـدث  إنه يريد أن يـروج ثقافـة املقاومـة فـی البلـدان العربيـة خاصـة 

  .کربالء املأساوی و يقدم للعامل املفهوم احلقيقی للعدالة االجتماعية و السياسية 
 ٢٠٠٣هـــذا البحـــث يعـــاجل مضـــامني شـــعر املقاومـــة فـــی آثـــار حييـــی الســـماوی الشـــعرية بعـــد احـــتالل العـــراق ســـنة 

  .م٢٠١١حتی
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