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Abstract 

Locale is one of the most important elements of poetry. In resistance 

literature, places have different semantic functions, depending on the 

emotions of the writer towards those places. These places are sometimes 

reminiscent of nostalgic childhood memories and a relief from the current 

pain and alienation, and sometimes express the poet’s intense interest in or 

hatred for the characters or events that are related to these places. Because 

resistance poets reflect the actual events of their lives and societies, and as 

they themselves have deeply felt the difficulties of resisting oppression and 

tyranny and have faced the difficulties of exile and persecution, the element 

of locale is prominent in their poetry. Yahya al-Samawi, a contemporary 

Iraqi poet, was one of the pioneers of Arabic poetry and one of the members 

of the Intifada in southern Iraq against the Baathist regime in 1991. Since 

then, as a result of his political stance, he has lived far from his homeland in 

exile. His experiences during the Iraqi Baath regime and his emigration 

followed by the occupation of Iraq by Americans led al-Samawi to pay 

special attention to Iraq and its cities. Therefore, the element of place is of 

great importance in his poetry. He consciously makes use of places in his 

poems to express different feelings such as love, homesickness, hatred, and 

praise, to recall his good memories and heal his pains, and to resist the 

oppressors and liberate his homeland. Therefore, this paper adopts a 

descriptive-analytical method to examine this element and its implications in 

his poetry. 
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 مکان و کارکردهای معنایی آن در اشعار یحیی سماوی
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 چکیده
 شاعران از بسياري نزد و نهفته آن در شعر ديگر عناصر که است شعر کلی عناصر ترينمهم از يکی مکان

 با مقاومت شاعران. است داده قرار خود تأثيرتحت را هاآن زندگی از بخشی که طوريبه دارد، قوي حضوري

 زيادي حدود تا امر، اين که اندداده نشان خود اشعار در آن از گيريبهره به زيادي عالقه عنصر، اين به توجه

 .دارد ارتباط شانملی هويّت به نسبت هاآن شناخت يا و خاص مکان آن به نسبت شاناحساسات و عواطف به

 هايدشواري چون خودشان و بوده هاآن جامعه و زندگی واقعی حوادث بازتاب مقاومت شاعران شعر زيرا

هاي تبعيد و تعقيب و و با دشواري کرده درک جان عمق از را ابر ظلم و استبدادناشی از مقاومت در بر

اي دارد، يحيی سماوي شاعر معاصر جايگاه برجسته شعرشان در مکان عنصر اند،جايجايی مداوم روبرو بوده

 سال رد بعثی نظام عليه مردم جنوب عراق انتفاضه هايرزمنده از يکی و عربی شعر پيشگامان از عراقی،

ها در تبعيد و به دور از ميهن خود بود که از آن زمان تاکنون درنتيجه موضع سياسی خود، سال م1991

 روش بر تکيه با پژوهش زيسته است، از همين جهت مکان در شعر وي از اهميت بااليی برخوردار است. اين

 سماوي يحيی عراقی، وممقا شاعر شعر در آن معنايی کارکردهاي و مکان بررسی به تحليلی، -وصفی

 است، عربی معاصر شاعران بارزترين از که سماوي يحيی که دهدمی نشان پژوهش اين نتايج. پردازدمی

 قرار تأثيرتحت مختلفی وجوه از را سماوي شعري هايمجموعه عنصر اين و داشته مکان به ايويژه اهتمام

 توسط عراق اشغال سپس و آن از مهاجرت و هنشمي در عراق بعث حکومت دوران در شاعر حضور. است داده

 در سماوي يحيی هدف. باشد داشته آن شهرهاي و عراق به ايويژه توجه سماوي گرديد سبب ها،آمريکايی

 و بوده ها،آن براي سرايیمرثيه و نفرت دلتنگی، عشق، ابراز چون مختلفی کارکردهاي ها،مکان اين به اشاره

 .بکشد تصوير به را اششخصی احساسات و عواطف و ملی هويت طريق اين از تا است کرده تالش
 

 .شعر معاصر عربی ،شعر مقاومت عراق ،مکان، يحيی سماوي ،کارکردهاي معنايی :های کلیدیواژه

                                                           
 m.shahrokh@umz.ac.ir                                                                     رايانامة نويسنده مسئول:  .*



  123  1399 زمستان ،4 شمارۀ ،12 سال عربی، ادب

 
 

 مقدمه. 1

اي برخوردار است و شاعران با تکيه بر حضور مکان در شعر شاعران مقاومت از اهميت ويژه

گويند که خاطراتشان در آن شکل گرفته است و ذکر اين سخن می قوۀ خيال خود از مکانی

شود تا از اين طريق اماکن و به ياد آوردن آن خاطرات در شعر سبب تسلی خاطرشان می

بتوانند از شدت درد حاصل از فراق و دوري از مکان مورد نظر بکاهند و بدين وسيله غم و 

نده انتقال دهند و با انتقال عاطفه و احساس ها گذشته است، به خواناي را که بر آنشادي

رأي سازند. البته ضعف و شدت بيان خود، مخاطب را در اين زمينه با خود هماهنگ و هم

خاطرات و حوادث و نيز انتقال آن به خواننده، به ارتباط شاعر با آن مکان خاص بستگی 

خيالی و وهمی دارد. شاعر در ها ابعاد متعدد واقعی، که ارتباط شاعران با مکان چرا ،دارد

اش به ستايش مکانی ديگر کند اما ممکن است در دنياي شعريمکانی واقعی زندگی می

شاعر در اين مکان، حضور و  بپردازد. بنابراين در اينجا مکان حاصل شناخت فرهنگی بوده که

 :1992 )الثبيتی،کند وجودي براي خود قائل است، گويی که در آن مکان شعري زندگی می

ور شود که حتی نوعی بعد شاعر ممکن است آنقدر در مکان شعري خود غوطه .(10

جغرافيايی براي آن در نظر بگيرد و ضمن بيان احساساتش به آن مکان، خاطرات، دردها، 

شاعران مقاومت هم  ايبر اين موضوع هايش را به تصوير بکشد.ها، غم و اندوهآرزوها، شادي

ان با بيان انواع مکان در شعر خود به دنبال هدفی هستند و با توجه به صادق است. اين شاعر

آميزند. از هاي خود، عنصر مکان را در ترکيب شعري خود در میاين مقاصد و نگرش

زده دارد. زيرا روست که مکان نقش مهمی در ساختار شعر شاعران مقاومت و جنگهمين

برد و همين حالت وي موجب برجسته شدن سار مکان به سرمیشاعر مقاومت در سايه

 شود.عناصر مکان در کنار ديگر عناصر شعري وي می

ها بوده و از آنجا که شعر شاعران مقاومت بازتاب حوادث واقعی زندگی و جامعه آن

هاي آن را از عمق جان درک خودشان از نزديک شاهد رويدادهاي جنگ بوده و دشواري

گيري از عنصر مکان در ا در حکم يک تجربه واقعی است بهرههاند و مکان براي آنکرده

هاي تخيلی آن تا حدّ زيادي کاسته است، زيرا تر است و همين از جنبهشعرشان واقعی

ها نگرش و اشتياق آن ۀها و به عبارت ديگر، برآمدها و غم و اندوه آنها و دشواريحاصل رنج

کند تا آن مکان خاص برانگيخته و آن را وادار میبه مکان است. اين نوع مکان قوۀ تخيل را 
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حضور واقعی شاعر در  .(9: 1989، غالب)اي ويژه و متفاوت به تصوير بکشد را چونان مقوله

گذشته در اين اماکن خاص و به تصوير کشيدن خيالی آن در شعر در زمان حال، سبب 

ن طريق، به هدف اصلی خود که و از اي شود شاعر دوباره خود را در آن مکان تصور نمايدمی

رأي کردن مخاطب با خود است، برسد و تصويري از حقايقی که به چشم ديده، همان هم

براي خواننده مجسم کند که خواننده نيز در همان فضاهاي واقعی قرار بگيرد. بنابراين اين 

اي شاعر و هها، خيال و غم و اندوهنگرش از عنصر در شعر شاعران مقاومت، عاملی برآمده

 ها و اهداف اين شاعران است.ابزاري براي بيان ديدگاه

نگارندگان اين پژوهش به منظور پی بردن به چگونگی بازتاب عنصر مکان و تفسير آن در 

اند تا جايگاه عنصر مکان را در شعر وي يحيی سماوي تالش کرده ،اشعار شاعر مقاومت

نمايند، زيرا از آنجا که سماوي از شاعران  بررسی کرده و کارکردهاي معنايی آن را بيان

اي به مکان و کارکردهاي آن در شعر خود نگاه ويژه ،برجستة ادبيات مقاومت عراق است

 داشته است.
 

 پژوهش سؤاالتهدف و . شیوه، 1-1

ها و کارکردهاي معنايی عنصر مکان با توجه به تصويري واضح از جلوه ةهدف اين مقاله ارائ

اين لذا  هايی از اشعار وي است.گيري آن در شعر سماوي از خالل بررسی نمونهکاره عوامل ب

 ها پاسخ دهد:پژوهش قصد دارد به اين سوال

  چه عواملی سبب بروز عنصر  و بااهميت در شعر سماوي کدام استپربسامد و اماکن

 ؟مکان در شعر يحيی سماوي گرديده است

 د در شعر سماوي چيست؟کارکردهاي معنايی اماکن پربسامترين مهم  
 

 پژوهشه و ضرورت انجام پیشین. 2-1

مقاله صورت گرفته است که کتاب، رساله و ها روي اشعار وي در قالب تاکنون برخی بررسی

 ها عبارتند از:ترين آنمهم

بررسی تطبيقی عشق در اشعار »نامة کارشناسی ارشد پايان ها:نامهها و پایانالف( رساله

که به  ، دانشگاه رازي کرمانشاه،1394، سامان خانینوشتة  «و احمد عزيزييحيی سماوي 
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. عشق در اشعار يحيی سماوي و احمد عزيزي پرداخته است ةمايبررسی تطبيقی درون

شاهدة قرب من رخام هاي گيري از قرآن کريم در ديوانوام» نامة کارشناسی ارشدپايان
، در دانشگاه 1392فاطمه رجبی، نوشتة « السماوياثر يحيی  نقوش علی جذع خنلةو  الكلمات

هاي چندين تن از ادباي معاصر از گيرينويسنده در اين پژوهش وام، که رازي کرمانشاه

هاي مقاومت در اشعار يحيی جلوه»نامة پايان جمله يحيی سماوي را بررسی کرده است.

که نويسنده به  تهران، لم()تربيت مع، دانشگاه خوارزمی 1392نوشتة رضا حيدري، « سماوي

توظيف املوتيف يف رسالة دکتري  هاي مقاومت در اشعار سماوي پرداخته است.تحقيق جلوه
که به بررسی فّن  ،دانشگاه فردوسی مشهد، 1391، رسول بالوينوشتة  شعر حييی السماوي

أسلوبية دراسة » نامه کارشناسی ارشدپايان ادبی موتيف در شعر يحيی سماوي پرداخته است.
نويسنده در اين  ، که، دانشگاه رازي1390بهنام باقري، نوشتة  «فی شعر حييی السماوي

يحيی سماوي پرداخته  نقوش علی جذع خنلةشناسی در ديوان پژوهش به بررسی عناصر سبک

نوشتة « السماوي يحيی اشعار در مقاومت مفاهيم بازتاب»نامة کارشناسی ارشد پايان است.

 آذربايجان.شهيد مدنی دانشگاه ليال جباري، 

حسين  ةنوشت أمنوذجا   السماوي حييی: والراثء الرفض شعر يف احلداثة إشكالية ها:ب( کتاب

جتربة العشق واالغرتاب ؛ فاطمة القرين ةنوشت الشعر العراقي يف املنفی السماوي منوذجا   ؛سرمک حسن
سی نگرش شعري و ربه بر ر سهه که ،محمد جاهين بدوي نوشتة يف ديوان قليلك ال كثريهن

 ةنوشت جتليات احلنني يف تكرمي الشاعر حييی السماوياند. ابعاد تجربه روانی سماوي پرداخته

از جمله مطالعات نقدي، مقاالت و  ،اين کتاب شامل ابواب مختلفی است ؛ماجد الغرباوي

شده است.  سؤال گوناگون در آن مطرح 80ها، گفتگو با شاعر که ها و برداشتديدگاه

اين کتاب تالش  ؛عصام شرتح ةنوشت موحيات اخلطاب الشعري، دراسة يف شعر حييی السماوي

دارد تجربه شعري سماوي را بيان کرده و از طريق بررسی متون شعري وي، اعماق ناشناخته 

 اشعار وي را واکاوي نمايد.

رسول بالوي  ةنوشت «وياستدعاء شخصية اإلمام احلسني )ع( يف شعر حييی السما» ج( مقاالت:

اين مقاله فراخوانی شخصيت امام حسين و معانی آن را در شعر سماوي  ؛و مرضيه آباد

« م(2010م تا سال 2003اشغالگري در شعر امروزين عراق )از سال »بررسی کرده است. 
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نويسندگان در اين مقاله به بررسی ادبيات مقاومت عراق در  ؛علی نظري و ديگراننوشتة 

هاي شاعران عراقی از اند تالشاي تحت اشغال آمريکا و انگليس پرداخته و سعی کردههسال

براي چپاول را هاي آنان جمله يحيی سماوي را براي بيان چهرۀ واقعی اشغالگران و خيانت

بالسم نوشتة  «التناص القرآين يف شعر حييی مساوي»نفت و ميراث سرزمين عراق بيان دارند. 

توظيف الفكاهة يف »نی قرآنی را در شعر يحيی سماوي بررسی کرده است. محسنی که بينامت
فاروق نعمتی که به بررسی طنز در نوشتة  «شعر املقاومة املعاصر شعر حييی السماوي أمنوذجا  

دالالت األلوان »وي بر اشعار يحيی سماوي بوده است.  ةمعاصر پرداخته و تکي تشعر مقاوم
ها در شعر مرضيه آباد و رسول بالوي که به معناشناسی رنگ نوشتة «يف شعر حييی السماوي

 «عناصر املوسيقی يف ديوان نقوش علی جذع خنلة ليحيی السماوي» يحيی سماوي پرداخته است.
و  یبه خصوص موسيقی بيرون ،اين مقاله انواع موسيقی ؛يحيی معروف و بهنام باقري ةنوشت

 «وتيف ابوذر غفاري در شعر يحيی سماويم» .بررسی کرده استدرونی اشعار سماوي را 

پيامبر  ةصحاب ،اسالمی ابوذر غفاري که موتيف شخصيتنوشتة مرضيه آباد و رسول بالوي 

موتيف استدعاء الشخصيات الرتاثية يف » را در شعر سماوي مورد پژوهش قرار داده است.)ص( 
ه به بررسی موتيف رسول بالوي، علی خضري و مرضيه آباد کنوشتة  «شعر حييی السماوي

موتيف االغرتاب يف شعر حييی » هاي تاريخی در شعر سماوي پرداخته است.فراخوانی شخصيت
که موتيف  ،زاده و عباس عربعباس طالب ،رسول بالوي و مرضيه آبادنوشتة  «السماوي

موتيف رود و دريا در » احساس غربت را در شعر يحيی سماوي مورد واکاوي قرار داده است.

رسول بالوي و مرضيه آباد که موتيف دو عنصر رود و دريا را در نوشتة  «يحيی سماوي شعر

« شده عراق در شعر يحيی سماوينقد جامعه اشغال» شعر يحيی سماوي بررسی کرده است.

ۀ شداشغال ةهاي جامعمراد علی ولد نيک که به بررسی ويژگی و محمد اعتمادينوشتة 

نقش قرآن و ميراث دينی در » يی سماوي پرداخته است.عراقی و بازتاب آن در شعر يح

که تأثير قرآن و زاده و محدثه ابهن نوشتة مهين حاجی «اشعار استعمارستيز يحيی سماوي

به ويژه اشعار سياسی وي در مبارزه با استعمارگران  ،فرهنگ دينی را در اشعار يحيی سماوي

 نوشته« تيزي در شعر معاصر عراقيحيی سماوي مظهر آمريکاس»غربی بررسی کرده است. 

نامة در اين مقاله به بررسی ادبيات مقاومت عراق و زندگی ؛عبداألحد غيبی و ليال جباري
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يحيی سماوي و بررسی و تحليل اشعار آمريکاستيز سماوي در قالب افشاگري، انتقاد و 

بالوي و مرضيه  رسولنوشتة  «استدعاء املدن يف شعر حييی السماوي» است. اعتراض پرداخته

اي به شهر ترين شاعران معاصر، توجه ويژهکند يحيی السماوي از برجستهآباد که تأکيد می

و به  پرداختهها و نمودهاي برخی شهرها در شعر سماوي داشته و سپس به بيان فراخوانی

و اين نتيجه رسيده است که هر يک از اين شهرها بيانگر نماد و تمثيلی در پيشبرد اهداف 

 .بيان احساسات شاعر است

اند، هايی که تاکنون به بررسی اشعار يحيی سماوي پرداختهبا وجود همة پژوهش

کارکردهاي معنايی مکان در شعر يحيی سماوي چه در قالب رساله و چه در قالب مقاله 

ی به برخ «استدعاء املدن يف شعر حييی السماوي»در اين ميان مؤلفان مقالة  بررسی نشده است.

رکردهاي معنايی اند؛ امّا کااي داشتهاسامی شهرها که در اشعار وي به کار رفته است، اشاره

 اند.اين شهرها را به طور خاص در شعر وي مورد بررسی قرار نداده
 

 زندگی و شعر یحیی سماوی. 2

چشم به جهان گشود. شهر سماوه عراق  در 1949مارس  16يحيی عباس عبود السماوي در 

پيشگامان شعر عربی است که خيلی زود به سرايش شعر پرداخت. وي بعد از گذراندن  ازوي 

ادبيات دانشگاه المستنصرية  ۀتوانست از دانشکد 1974دوران ابتدايی و متوسطه، در سال 

 نگاري و رسانه به کار مشغول گردد. تدريس و روزنامه ةالتحصيل شود و در عرصعراق فارغ

)القرنی، هاي انتفاضه مردمی عليه نظام صدام حسين بود ز رزمندهيکی ا 1991او در سال 

در عراق، از سوي  1991مشارکت در انتفاضه شيعی سال  ةوي درنتيج. (30-29: 2008

ظلم و استبداد نظام ديکتاتوري  ةهاي عراق مورد تعقيب و پيگرد قرار گرفت. اما درنتيجبعثی

مقيم جده شد  1997ان گريخت و تا سال از عراق به عربست 1991صدام حسين در سال 

تدريس و مطبوعات به کار مشغول بود تا اينکه به  ةجا در عرصو در آن (11 :2010)بدوي، 

 .(155: 2010)الغرباوي، استراليا مهاجرت کرد و تاکنون مقيم آن کشور است 
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 بازتاب مکان در شعر یحیی سماوی. 3

شاعران »ر شعر عربی قدمتی ديرينه دارد. شاعران عرب نسبت به اهميت مکان د آگاهی

عرب از عصر جاهلی به اهميت مکان در ساختار قصيده و تشکيل تصوير شعري پی بردند، 

ها و هاي يار ايستاده و با به ياد آوردن خاطرات و سرزمينبينيم که بر اطالل و خرابهلذا می

معانی روحی روانی و درونی خودش ها دادند، زيرا اين مکانهاي معشوق، ناله سر میمنزلگاه

 .(336: 1436)معروف و باقري، « را روي احساسات و مشاعر آنان داشت

اي به مکان داشته و کارکردهاي معنايی در اين ميان شاعران معاصر عرب نگاه ويژه

ترين شعراي عصر جديد است که در شعر سماوي از برجستهاند. ها اراده کردهمتفاوتی از آن

اي داشته است. مکان در شعر سماوي يکی از عناصر اصلی عنصر مکان توجه ويژه خود به

رود که عناصر ديگر شعري در آن گنجانيده شده است. حضور مکان در شمار میه شعر او ب

طور آگاهانه از مکان در اشعار خود بهره برده است شعر شاعر نمود و بسامد بااليی دارد. او به

مقاومت عراقی، مکان هويت ملی است و با اشغال آن گويا هويت ملی  که براي يک شاعر چرا

شاعر از دست رفته است، به همين خاطر تالش دارد با شعر و قلم، مرهمی بر اين زخم 

اش گسترده هاي شعريگيري شاعر از مکان و کارکردهاي آن در مجموعهعميق بگذارد. بهره

عراقی است که بيشترين بهره را از مکان در اشعار اي که وي از شاعران مقاومت گونهبه ،است

 شعر خود افزوده است. زيبايیخود برده و با اين عنصر به 

بيت  و بغداد، سماوه، بصره، اربيل، تکريت، کوفه، کوت، مکه، نجد مانند شهرهايی

بينيم که اين اگر در اين شهرها تأمل کنيم می .دنالمقدس در شعر سماوي بسامد بااليی دار

که باعث يا ميزبانی  کنونی جهان عرب دست ندارند و بيش از آن اماکن نسبتاً در تراژدي

زمانی که رو، از همين .(126: 1391)بالوي و آزاد، اند براي آن باشند، چارچوبی براي آن بوده

ها و رنج و کند، درباره اهالی، مردم و ساکنان آنشاعر اين شهرها را در شعرش ذکر می

ها استشهاد کرده يا قسم گويد. اگر از اين شهرها سخن گفته، بدانآنان سخن می دردهاي

 .(126: همان)اندازد ها را به ياد همگان میوجود اين شهرها و شکايت اهالی آن و خوردمی

مَتدُّ ِمن أربيل َوالَبصَرِة/»
ُ
 ُة ِمن تكريت/َوالَقبضَ  السَّيُف ِمن بَغداَد/ َحّتی َشَفََت ميسان/ اي ُجرَحنا امل

)السماوي،  «َوال انِفَذَة األَفكار َفَما لِلَنخِل اليُغاِدُر الَقلَب/ َهرَبُت ِمن ذاِكرَِة النَّخِل/ َواجلُثُّة ِمن ِذي قَار/

1997 :109-110) 
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ها نمايد تا هاي ملی سعی دارد توجه خواننده را معطوف آن مکانسماوي با بيان مکان

ها از ، هويت گذشته خود را به ياد آورده، در مسير رهايی آن مکانوي با تمرکز بر اين اماکن

ترين چنگ اشغالگران گام بردارد. عشق، دلتنگی، نفرت و سوگواري براي مکان از جمله مهم

 رکزي روي مکان در شعر سماوي است.هاي تمانگيزه
 

 نسبت به مکان ورزیعشق. 1-3

ان تا حدود زيادي به ميزان ارتباط شاعر عشق، عالقه و احساس يک شاعر نسبت به يک مک

شود با آن مکان بستگی دارد. در برخی مواقع حضور حوادث و وقايع در آن مکان سبب می

وافر يک شاعر نسبت  ةاي داشته باشد. ممکن است عالقها، تعلق خاطر ويژهکه شاعر به آن

آن و نيز خاطراتی خلقی مردم هاي طبيعی، خوشبه مکانی خاص به داليلی چون زيبايی

در آن مکان داشته است. در اين اشعار، شاعر به  باشد که شاعر در گذشته يا دوران کودکی

اش و نيز وصال، اش يا با خانواده و دوستان ديرينهدليل وجود يک رابطة عاشقانه با معشوقه

ی نسبت ها در آن مکان، تعلق خاطر عميق و وابستگی ناگسستندوستی، جدايی و وداع با آن

اي يا يادآور گر حضور يک همنشين و يا معشوقهبه آن مکان دارد و اين مکان تداعی

)العميري، خاطراتی است که در آن سپري شده است، ولی در گذر زمان، از بين نرفته است 

2006 :30.) 
شهر . وافري دارند ةها بدان عالقهاي شاعران معمواًل از اماکنی هستند که آنزادگاه

هاي جغرافيايی است که او به شدت بدان ه ديار و زادگاه سماوي، نيز يکی از مکانسماو

عالقمند است. سماوي در بيان شور و اشتياق و عشقی که به زادگاهش سماوه دارد، 

سماوه در ذهن من حک شده است، به خصوص محله الغربی آن با جزئيات »گويد: می

در راهی مانند که میگوسفندهاي يک گله  بههايش که هاي تنگ و خاکی و خانهکوچه

لذا در آن زمان، بقال فقيري بود جا در آنند. پدرم روو راه می باريک به همديگر چسبيده

قدر ولی آنشنيدم، توانستم به رفتن به بغداد فکر کنم، شهري که درباره آن زياد مینمی

 (13-12: 2010)بدوي، « در يک قاره ديگر واقع شده بوددست نايافتنی بود که گويا 

 گويد: او در جايی ديگر در وصف سماوه می
من در سماوه بزرگ شدم، شهر کوچکی که اطراف آن پر از باغ و روستاست. خود سماوه »

ساز ساخته شده بود، در کنار هاي دستنيز چون يک روستا بود... خانه ما که از گل و خشت
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ام را به بازي در اين باغ مشغول بودم. از کیيک باغ قرار داشت و من بيشتر اوقات کود

رفتم و پيش از آن که شنا بياموزم و بتوانم در رود فرات شنا کنم، در درختان خرما باال می

کردم. البته رود فرات تنها چند متر با خانه ما فاصله بازي میآبجا، آب آن هايجوي

 .(13: همان)« داشت

اش را در آن گذرانده، در شعرش روزگار کودکیاش که گلی پدري ةسماوي اين خان

 کند:شاعر از آن ياد می ةکند و با نام ليلی/معشوقتوصيف می

 لكَََََ .َوَ .ی.يل َََََلَ كَََََ ََتَ یَلَ يل َََََل َوَ 

 

َ َِأَ    يمََََََ  َِيَوَ بََََََ َِهََََََ َ َ سَِكََََََ  
 

َََََََل َوَ  َََََََیَغَََََََ  َ يل  َََََََل ََذراءَ يتَالع   یيل 
 

 ََََََََََ  ي ءَِة َالِضََََََََََث ََََََََََوَ لَ  ٌتَمَ ب حَ ص 

 

َََََ  َوَ   يٌَِطََََََهَََََوَ وَ َةَِم وَ يٌَََََاَ َال  
 

َََََََوَ   َََََََ ءَِرط َالَ نحَََََََ َ  ٌَََََََلَيَ ن   ي

 

  (22: 2010)السماوي،          
رود، دلش براي آن صفا و سادگی سماوه لذا زمانی که سماوه را ترک کرده و به بغداد می

 «ملاذا تركُت السماوة خلفي/ وميّمُت حنو املقادير خطري/ فكنُت الشقيا» گويد:تنگ شده و می
  (62: همان)

گردد تا نشينی سرانجام به ميهنش بازمیها دوري و غربتشاعر پس از مدتو زمانی که 

رحل اقامتش را ميان دوستان و آشنايانش در سماوه بيفکند، پس از تقريباً دو دهه 

 سرايد:رود و مینشينی در تبعيد، چند قدمی بر خاک سماوه راه میغربت

َََََأَ  َ..َل َََََةَِم وَ انَ َال    يتم قل َََََ َأ كَََََذِ   
 

َوَ النَ   َالَ هَََََر  َََََداياجل َََََر   ديَََََد َه 

 

َك  َ ََََََهَ وَ   ةٌَلع َََََََاَقَ نَََََََ َِاَََََََوار َاجِل َََََََِر
 

ٌََََََََةَمَ ري ََََََََجَ حَ    ة َال جََََََََراتَِو َ كش 

 

ََََ َََََه  ََََذاَه  َََََوَال ِ  َََََ َ  َ وَ َ.مي ..دَِج  َالق   لف 

 

َََََاَ   ََََِةَإَََََ   َ  َََََدامَ ه    تَِةَالر ميثَ 

 

َأ ...َوَ نَََََََ  َ َ هَ وَ   يَ ع َََََََدَلكَََََََ َلَ يَََََََا 

 

ََََََلَ    َِ َِ َََََََ ََََََرَ یَل ٌََََََلَ َ ِظ    تَِالش 

 

 (68: 2005)السماوي،            
 و« پشت زندان قديمی»، «درخت خرما» تصويراين متعلق به گذشته در اندازهاي چشم

که به همان حالت قبلی که شاعر در کودکی مناظر قديمی  ؛دهستن «الُرميثَة ةجه»منطقة 

اي که قلعه»، «پل قديم»امّا مناظر و اماکنی چون  .نداباقی مانده ،شناختها را میآن

 «باغ روبروي خانه» و شاعر «پدر ةخان»، «هاي اعدامميدان»، «ودهايش پيدا شده بحجره
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هاي نوستالژيکی هستند که در طول اين زمان طوالنی که وي از ميهن و ها مکانآن

 .اندهزادگاهش دور بود، دچار تغييراتی شد

بخشی به آن چنين خود به سماوه، با جان سماوي در شعر زير با اظهار عشق و دلدادگی

 سرايد:می

ََََََََِةَالعََََََََ لَِ  ال  م و ةَد مي يتَ َح جر ِةَالكونَِ ََََََََيِتَ َح ديق  َ  راش   و 

 

  (106: 2009سماوي، ال)        

شهر و ديارش، هويت  ياد کردن ازجاي دفترهاي شعري خود سعی دارد با شاعر در جاي

 خود را به خواننده اعالم کند. 

سماوه با طبيعت شگرفش و نيز خاطراتی که شاعر در آن دارد، شاعر را به سوي خود 

 کند:اش را به اين شهر چنين ابراز میکشد و او عالقهمی

ََََهللا !َم ََََ ََََم و ِة...َل يل ه     َأحل ََََیَال  
 

  كيَالن َدواِةَاَ ِحاَالن ج مَ تَِ 

 

ََبح ه   ََم و ِة...َص   هللا !َمََ َأحل ََیَال  

 

ََََف   َص  َف ََََصََََ  ََََر ةَِء َالض   وِءَ َامِل

 

َك ِ  ََََََََََ َ...َح ت ََََََََََی ت    ََََََََََةٌَ   بََََََََََ   

 

َََ ء َالشَََ ةَِ  َالق َََریَيََُویَثُ     لََ  

 

 ( 78: 2005، السماوي)           

کند. زيرا اش تصوير میکنندههاي خيرهرا با شگفتی تمام و زيبايی هدر اين ابيات شاعر سماو

هاي طبيعی رودهايش مشهور است. ويژگی ها وشهر به درختان نخل و باغ و بوستاناين 

عشق و دليل  بهباعث گرديده شاعر به تداعی خاطراتش در آن بپردازد و  هخاص سماو

يادآوري ذکر نام سماوه و خود در آن دارد، با  ةاي که نسبت به زادگاه و گذشتقهعال

زند و آن قدم می هاي زيبايباغسماوه شده و در کوچه مقيمبار ديگر   گويادر آن،  خاطراتش

 . بردسر میبهعمالً در آن مکان 

 مکانبه  نيست، بلکه او ۀعالقه شاعر نسبت به مکان در شعرهايش تنها مختص سماو

. برخالف سيّاب و رودبه شمار میفاضله  ةبه نوعی مدين براي او کهورزد نيز عشق میي ديگر

الي چه از البهفاضله آنان است، آن ةينها تمثيلی از مدهاي آنزادگاه ،نيما که جيکور و يوش

رو از از همين که مدينه فاضلة وي مکة مکرمه است.اين استگردد اشعار سماوي نمايان می

گاه کند، مکّة مکرمه، قبلهديگر اماکنی که سماوي عشق و عالقه خود را به آن نمايان می

 عبادي و محّط آمال و آرزوهاي تمامی مسلمانان است:
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َیَ   م نَََذ َاكت حل َََا«َم كَََةَ »َأ ان 

 

َاللِ قَ   َاكت ش َفا   ِ اَ  ين ي 

 

  (145 :2003، السماوي)  

که مکه  چرا ه است؛عشق واقعی را يافت ،افتاد مکهبه  شکه چشمانکند زمانیاو بيان می

مکرمه پايتخت دينی و اسالمی براي تمامی مسلمانان و مکان امن الهی براي تمام مسلمين 

به  .معنوي اسالم براي او حريم امنی است که از عراق بدان پناه برده است پايتخت است.

حکومت استبدادگران  ةکه از سلطهمين خاطر است که شاعر در سفر خيالی خود، پس از آن

گردد و حتی مکه را براي خود پناهگاهی همچون شود، به مکّة مکرمه مشرف میبيزار می

 يابد:دامان پدر و مادرش می

َََََََََ ًَط يِ ب َََََََََ ًَ  أ م  ًَوأ َ َ-مكةَ -يلَكنِاَ َ اً...َو ر ِغيف   َََََََََ  و م 

 

 (75 :)همان                   
 ، امور بسياري راندگذارباقی میمادي که در سرزمين خود  اشياءبه غير  ،شاعرانگونه اين

عاشقانه يا  ةموارد ممکن است يک رابط نمايند. اينکنند و به غربت مهاجرت میرها می

يا ممکن است ارتباط با  ،انددايی باشد که شبانگاهان در نور ماه با آن انس و الفت گرفتهص

اي باشد که در آسمان درخت نخلی باشد که در آن مکان وجود داشته است و يا ستاره

ها در همة اين موارد و ذکر آن ۀچه مهم است اين است که شاعر با مشاهددرخشد، اّما آنمی

 نهد.وه خود را به کناري میشعرش غم و اند

ََََََِمَََََ َرََِكَََََةَ مَ َالَكرِحَََََ  َِوَ   دَف راِرَنَ َثلَ مََِلقَ َأَ .َلَ .ی.لَ  ََ     َِح 

 

 (41-40: 2004)السماوي،       
يابد که مايه شادي و سيرابی خودش را در مکان مقدس او خود را تشنه و اندوهگينی می

 مکه بايد جستجو نمايد:
 

َ نَ َِجَ  َالعَ مَ  َالَ ب  َالظَ اُّ  ي؟ مَِ ي  

 

 َََََ َََََمَ َكَََََةَ مَ َعَََََدَ لَ َ ه   واِم؟ِلَ َلٌَنه 

 

َََََََب َََََََالَ َكَََََََ نَ  َََََََيَووَِ ءَ ور َم   ي دَ إ 
 

 َِ ََََ ورَِ ..َوَ يه  ََََ  فََََخ َ    ي  ََََ مَِ َأَ ه 
 

  (46: 2003)السماوي،         

گاه که دارد که اماکن مذهبی و مقدس مکه، تنها پناهگاه وي بوده است، آنکه بيان می

وي را مجبور به گريختن از عراق محبوبش کرده است. او ديگر بار با قساوت مأموران صدامی 
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جا به دارد که خاک هيچ جايی جز مکه وجود ندارد که اقامت در آناستفهام انکاري بيان می

 دلش بنشيند:

 یًَرَ ثَ ََ  َ طَ  َتَ ي ََكَةَ مَ َعَدَ لَ َ هَ 
 

َََََََيََُِ ِ َوَ   َََََََقَ عذَ  َي  َََََََتَ ه  َالع ب     

 

 (116: همان)                  
 سرايد:يا می

ََََََ ََََََكََََََة ..َالَلَِاِ َمَ تَ ِل  مَِن ََََََالَ َوءَِض 
 

َََََََََتَ   َ َ َ ؤاد ..َوَ قَالف  َدَ ط َََََََََ ت  َََََََََشف  يِم
 

َََََََِل َََََََهَ  َََََََتَ ََا تَ حَ    ي َأَاِنَ ََََََاَن 
 

َََََََرَ   َََََََقب َََََََلَطَ ََََََيَوَ وِح َأ إ   َ  يِمَََََََوِده َ َ ر
 

ََََََوَ  َإ  ََََََع يا    ح ِ  ََََََرََِ لَِ ًَ َِظََََََبعَ إ 
 

َتَ تَ  َ وَ    مَِمَََََََََََََ َ ِةَزَ رشَََََََََََََفَ طَََََََََََََوا َ َِمَََََََََََََا 
 

َأَ يَََََََََلفَ أَ  َمَ ِفَََََََََيَتَ ِمَََََََََیَ ا  َََََََََرَ يض   ةًَ  
 

ََََََََََََََََكََََََََََََََََ  َ  َ   ََََََََََََََََل َلَ  َقَ  َِم َََََََََََََََََأَ ب  ع مَِنَ تَ 

 (88: همان)                                     
 

 دلتنگی برای مکان نوستالژی و احساس. 2-3

احساس نوستالژي يا غم غربت از اصطالحات روانشناسی است که بعدها وارد حوزۀ ادبيات 

آن شاعر  ةشود که بر پاياي از نگارش اطالق میهاي ادبی به شيوهیشد. نوستالژي در بررس

اي را در نظر دارد؛ يا سرزمينی را که به خاطر يا نويسنده، در سروده يا نوشتة خود گذشته

هاي نامهدر لغت (.164: 1392، و رجبی )ممتحنکشد سپرده است با حسرت و درد به تصوير می

)زهران، تعريف شده است « احلنني إلی الوطن»و « لوطنا»ون عربی نوستالژي با تعابيري چ

1987 :331.) 

اش براي برد، دلتنگیگاه که در پی مهاجرت به کشورهاي ديگر پناه میشاعر مقاومت آن

حال اين مهاجرت به  .گرددها تعلق خاطر دارد، دوچندان میاي که بدانهاي گذشتهمکان

در هر دو حالت نوعی غم و اندوه و  و کندفاوتی نمیاختيار شاعر باشد يا به اجبار، ت

کشد با مکان ها طول میگونه شاعران سالزيرا اين، آيدوجود میها بهشکستگی در آندل

فعلی خود خو بگيرند و به همين دليل احساسی خنثی نسبت به مکان فعلی دارند و در 

 کنند.مکان فعلی با خاطرات گذشته خود زندگی می

اش هاي شعريجاي مجموعهنوستالژي سماوي نسبت به وطن و ديار در جاياحساس 

ها هم اندکی از اش در اين مکاننمود يافته است. او سعی دارد با يادآوري خاطرات گذشته
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هايی که روزي خاطرات خوش غم غربت خود بکاهد و هم روح آشفتة خود را در فراق مکان

ها، اين احساسات خودش را به و فراتر از همة اين او در آن رقم خورده است، تسلی بخشد

هاي )شخصيتبه ياد خانواده  )مکان نوستالژيک(او با بيان زادگاه خود . مخاطبانش انتقال دهد

 در آن به سر برده است: )روزگار نوستالژيک(افتد که در کودکی و روزگار خوشی می نوستالژيک(

.../ َوال َصاَح ِِبخلَ َأيب َعاَش َسبِعنَي عاَما  َونَ يِّفَ »  ذوِف تَ بّا .../ َوََل يَ تَّخِ ا / َعَلی اخلُبِز َوالتَّمِر/ َما قَاَل ُأفٍّّ
شاعر در اين اشعار، نخست دربارۀ پدرش و  (62 :2010سماوي، ال) «َغرَي خَنِل السَّماَوِة/ ِخَّلَّ  َوِفيّا !!

افت خود را حفظ کرده و گويد که با وجود فقر و تنگدستی، عزّت و شرقناعت وي سخن می

اي دست دوستی نداد و گاه با هيچ بيگانههيچ ترس و خوفی در برابر روزگار نداشت و هيچ

هاي دوست وفادار پدرش نخلتنها دوستان وي کسانی بودند که ميهنی اصيل بودند. تنها 

ري کرد. او با يادآوزيست و امرار معاش میها میسماوه هستند که در طول عمر با آن

هاي هاي پدر زحمتکشش و خصلتدرختان نخل که در شهر سماوه هستند، به ياد فداکاري

ها سالها، در آن گويد کهش سخن میخود از خاطرات افتد ومی او ةپرستاننيک و وطن

اش و دوران کودکی اينک شاعر دلتنگ آن مکان و درختان نخل بوده است، امّاپدرش همراه 

 همراه پدرش در سماوه روزگار خوشی داشته است. کهيعنی زمانیشده، 
 

َََ   ِقنِديليَ ِِ َ  ط شٌَ«َس  و ةَ »یَ َََ د تَل ي لِين َََن جِمَل يل َََا...َل َََوَ    ِل

 

 (133: 1997سماوي، ال)             
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اش همچون چراغی است که از خود دارد که روح تشنهرا ندا داده، بيان می هشاعر سماو

بخشند. او عاشق زادگاه خود، شهر هاي سماوۀ به آن روشنايی میبنوري ندارد و ستارگان ش

شده و  هگاه که دلتنگ سماوفرد است. شاعر آنهايش منحصر به و دياري است که ويژگی

و با او به درد و دل  کندمی رسد، با زادگاه خود نجوايی را شروعاين دلتنگی به اوج خود می

انگاري زادگاهش، مکان را همچون شود که با انسانر میوقدر در خيال غوطهنشيند و آنمی

دهندۀ معانی واالي انسانی و پيوند انسان با مکان يابد و اين گفتگو نشانيک موجود زنده می

 (.42 :1387)حبيبی، و درآميختن عالم بشري با مکان است 
 

 نفرت و انزجار از مکان. 3-3

هاي جغرافيايی را هاي انواع مکان و محيطاريانگها و انسانشاعران توانايی تصويرسازي

 هاي شاعر از مکان مورد نظر تا حدود زيادي به خاطرۀتصويرها و برداشت دارند. نوع اين

گونه که شاعر در آن مکان و يا به عالقه و نفرت عامّه مردم نسبت به آن بستگی دارد و همان

انگيز هم باشد. اين مکان و نفرت تواند ناخوشايندمکان در نزد شاعران محبوب است می

برد، ممکن است زندان، سرزمين يا شهر و روستايی باشد که شاعر به اجبار در آن به سر می

)العميري، يا مکانی باشد که براي شاعر و ديگران نوعی خطر و حادثة دردناک آفريده است 

2006 :43 .) 

اوضاع و احوال شاعر زبان شعري  ها وجا که ابزار بيان تمامی احساسات، انديشهاز آن

انگيز غافل هاي نفرتگونه مکاناوست، شاعران مقاومت نيز در سرايش اشعار خود از اين

از مکان در انگيز خود را سماوي از جمله شاعران مقاومت است که احساسات نفرت نيستند.

 ُعروَة بِن الَوردِ  يَِّز/ َبنَي َسيفِ أن أمَ  ِمن َوَطنٍّ/ ال أماَن ِفيِه!/ كيَف ِل » شعر بازتاب داده است:
احلُرِّ الّرايِحي َوزايِد بِن أَبيِه/  َبنيَ  /کَعّماَمِة احَلَسِن الَبصري َوقُ لُنُسَوِة/ تِيُمور لَن وَسيِف/ ُهوالكو/ َبنيَ 

/ َواحَلَجرَا َبنيَ  / ِِبيِة الكرِسيِّ َ«ِِبحَلَجِر اأَلسَوِد؟ ألَبَيضَ احَلَّّلِج َواحَلّجاِج/ َقد اسَتبَدُلوا ُصوَرَة الكرِسيِّ
شاعر در اين ابيات، نسبت به نوعی مقايسه ميان چيزهاي خوب و بد و . (39: 2009سماوي، ال)

آيد. او ها نيز به چشم میها مکانآن اليخوشايند و ناخوشايند اقدام کرده است که در البه

امنيت را در شهر و ديار خود  در ابتدا از ناآرامی عراق امروز سخن گفته و آرزوي برقراري

هايی که در آن دارد. در يک برداشت ديگر، شاعر اوج نفرت خود را از تمام مکان
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دارد و در پايان اند، اعالم میهاي ظلم و ستم تکيه زدهاستبدادگران بر مسند قدرت و کرسی

دنکشی در زيرا که چنين حاکمان گر ،کاخ سفيد است اوج اين تنفر و احساس ناخوشايند او

 اند.داشتنی او را تحت اشغال خود درآوردهاند و همگی با هم، عراق دوستآمدهجا گرد هم آن
 

 سوگواری برای مکان. 4-3

اي حيات مکان روح و جانی ندارد، اّما در فکر و خيال شاعران همچون انسان زنده با آن که

که شاعر به داليلی به دور از  دهدسرايی براي مکان زمانی رخ میدارد، لذا سوگواري و مرثيه

خورد. به همين دليل براي آن مکان دلخواه خود به سر برده و در فراق آن افسوس می

)العميري، آورد سرايی برمیسوگواري جانگدازي کرده و از نهاد دل خود، آهی نشان از مرثيه

2006 :48.) 

در رثاي بغداد يا ديگر اين نوع سوگواري در ادبيات کهن عربی نزد شاعران مملوکی 

براي مکان، بيشتر در  هايیشهرها وجود داشته است، امّا در شعر معاصر عربی چنين مرثيه

برانداز و نابودي و هاي خانمانها جنگکه آن شعر شاعران مقاومت قابل لمس است، چرا

انه و خويی جنگ را بر خاند و قدرت ويرانگري و درندهها را به چشم ديدهويرانی مکان

سرايی براي مکان در شعر سماوي نيز از اند. اين نوع مرثيهمحبوبشان درک کرده سرزمين

ها او با فراخوانی شهرهاي عراق، در عزاي از دست رفتن آن .بسامد بااليی برخوردار است

مَتدُّ ِمن أربيَل َوالَبصَرِة/ حَ » لباس سياه ماتم به تن کرده است: نشسته و
ُ
 تَّی َشَفََت اي ُجرَحنا امل

ميسان/ السَّيُف ِمن بَغداَد/ والَقبَضُة ِمن ِتكرِيَت/ واجلَُثُة ِمن ِذي قار/ َهرَبُت ِمن ذاكَرِة النَّخِل/ َفَما 
  (109-110: 1997سماوي، ال) «لِلنَّخِل ال يُغاِدُر الَقلَب/ وال انِفَذَة األَفكاِر؟

شناخت داشتنی که شاعر میتها، اکنون آن بغداد دوسبغداد پس از يورش آمريکايی

بغداد  ةها و حيات بر باد رفترو در ابيات زير، شاعر با تأسفی عميق بر آبادانینيست. از اين

وم عراق و پايتخت آن بوده و دهد، بغدادي که گل سرسبد همة شهرهاي مقاناله سر می

 هست:

ََد     َ  ه  َكنََا  ََداد ؟  ُ ََِ ََلَهََِذ  ه 

 

 ِ يِلَالعََ قََِت  َ َیَم ه  د  َ َة َالََدَ  

 

 (165 :)همان                 
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آزرده است، بار عراق کنونی از صميم دل اندوهگين و دلاو از ديدن اوضاع تأسف

ها را اکنون باور ندارد، لذا تجاهل العارف کرده و از شهرهاي عراق که ويران شدن آن

ان را بدهد که اشتباه کند تا شايد کسی پيدا شود تا به او اين اطمينمخاطبان سوال می

قدر شده، مکان محبوب او عراق نيست، عراقی که در گذشته آنکند و اين شهرهاي ويرانمی

متمدن و آباد و عزتمند بود که بيگانگان با آن که طمع زيادي براي نفوذ در آن داشتند، 

هاي دولتهاي ا اکنون مکانی براي برخورد ارادهدخالت در امور آن را نداشتند، ام ۀاجاز

استعماري شده است. عراقی که اکنون با حضور اشغالگران، گويی فرهنگ و تمدن تاريخی 

 فرساي او گرديده است.خود را از دست داده و اين امر سبب غم و اندوه طاقت
 

 یجهنت. 4

مکان بيانگر هويت ملی هر فرد و يکی از عناصر شعري است که شاعران در اشعار خود از آن 

با توجه به ساختار فيزيکی مکان و به کمک قوۀ تخيّل و  شاعران نمايند.می گيريبهره

بخشند تا بتوانند تصويرسازي و خاطرات و حوادثی واقع شده در آن، به آن روح و جان می

الي اشعار ها بيان نمايند و آن مکان را در البهاشتياق، عشق يا نفرت خود را به اين مکان

مندي شاعران از اين عنصر تا حدّ زيادي به احساسات و لبته بهرها .خود جاودانه نمايند

 شود.ها نسبت به آن مکان خاص مربوط میعواطف آن

يحيی سماوي شاعر مقاومت عراق يکی از شاعرانی است که از عنصر مکان در اشعار خود 

گران به وفور بهره برده است. وي چه در دوران حکومت بعث عراق و چه پس از ورود اشغال

آمريکايی به عراق، همواره به دفاع از ميهن و مبارزه با ظلم و ستم استبداد و استعمار و 

ها پرداخته است، به همين دليل در راه رسيدن به مقصود خود، از عنصر مکان عامالن آن

 اي داشته است.گيري ويژهها جغرافيايی بهرهها و موقعيتغافل نمانده و از مکان

يري عنصر مکان در اشعار سماوي، به چهار عامل اصلی دلتنگی، عشق، کارگعوامل به

اين عوامل تا حدّ زيادي به دوري از وطن  نفرت و سوگواري نسبت به مکان مرتبط است که

و به ياد آوردن خاطرات گذشته  نشينی، وجود يک رابطة عاشقانه ميان شاعر و مکانو غربت

هاي هاي مکانبت به ويران شدن يا ديدن خرابیو نيز انفعاالت شخصی و عاطفی شاعر نس

 مورد نظر بستگی دارد.
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سماوي در وراي بيان عنصر مکان قصد دارد به مبارزه با ظلم عامالن استبداد و استعمار 

اشغالگران زمان از حکومت بعث عراق انتقاد کرده و هم با بپردازد تا از اين طريق، هم

 آمريکايی مبارزه کند. 
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