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الزم ك�������اظ�������م 

تب����دا احلكاي����ة االوىل يف بيت م�����أت جدرانه ابيات 
ال�شع����ر واهازيجه لريافق والده نافع عليوي ال مثل 
اخلفاج����ي الرادود احل�شيني الب����ارع الذي عرفه اهل 
ال�شم����اوة الك����ر من اربع����ن عاما متنق� ب����ن مدينة 

واخرى ليقراأ ا�شعاره يف املنا�شبات الدينية .... 
ناظم ال�شم����اوي الذي ولد يف حمل����ة الغربي مبدينة 
ال�شماوة تبل����ورت جتربته وموهبته ال�شعرية عندما 
رافق العائلة مطلع اخلم�شيني����ات ذاهبا اىل الكويت 
ليكتب هناك ق�شائ����ده االوىل التي جمعها يف ديوان 
ا�شم����اه »جنوبيات«لت�شتم����ر الرحل����ة حي����ث �شلمت����ه 
ال�شلط����ات هن����اك اىل احلكومة العراقي����ة التي كانت 

تطارده بتهمة 
االنتماء للح����زب ال�شيوعي العراقي ليحب�س يف احد 

معتق�ت الب�شرة ملدة ث�ث ا�شهر 
�شدر بعدها حكم عليه ملدة اربع �شنوات ون�شف ليتم 

ترحيله اىل »نكرة ال�شلمان«حدث ذلك العام 1963. 
مقهى ثقايف 

ال�شم����اوي حت����دث عن بواك����ريه االوىل الت����ي دفعته 
للول����وج اىل ع����امل ال�شع����ر وا�شراره حيث ق����ال: كان 
لوال����دي مقه����ى تراثي يع����د جمل�شا ادبي����ا للعديد من 
ال�شخ�شيات الثقافية يف ال�شماوة من هنا جاء تاثري 
االول عندم����ا �شمع����ت اهازي����ج ث����ورة الع�شرين التي 
اعده����ا احل�ش����ن االول لل�شعر ال�شيا�ش����ي يف العراق 
لينتق����ل املقهى اىل الكوي����ت ويف منطقة �شوق الهرج 
حي����ث مكتب الفنان عبد الل����ه ف�شالة الذي يجتمع فيه 
الكث����ري من فنان����ن اخلليج وابرزهم املط����رب الكبري 
عو�����س دوخ����ي ومع����ه يو�ش����ف دوخ����ي وق����د �شاءت 

االقدار ان تكون دورهم م��شقة لدارنا 
كذل����ك الفن����ان عب����د احل�ش����ن عب����د الر�ش����ا وب�شب����ب 
التواج����د اليومي مع ه����ذا اجليل الذهب����ي من فناين 
الكويت يف املقهى كتبت املقطع االخري الغنية عو�س 
دوخي املعروفة«�شوت ال�شهارى«التي ب�داأت بكلمات 

»كلي امل الكاك مت�ش�وك لروؤياك«. 
�شاعر ف�شيح 

�ش����اءت  ال����راث  حكاي����ات  ع�ش����ق  ال����ذي  ال�شم����اوي 
ال�ش����دف ان ي�شري ديوان �شع����ر لعنر بن �شداد من 
احدى مكتبات الكوي����ت لي�شتفزه ما �شمن املجموعة 
يكت����ب ابياتا بالف�شحى وير�شله����ا اىل جريدة الوعد 
البريوتية لتق����وم بن�شرها مع ق�شائ����د اخرى لينتقل 

بعدها حمررا يف جريدة »�شوت اخلليج« 
ق�شائد اوىل 

وع����ن كتابت����ه لل�شع����ر ال�شعبي قال ال�شم����اوي: مطلع 
العام 1956كانت البداي����ات متاثرا بابوذيات احلاج 
زاي����ر وبع����د �شن����وات م����ن املح����اوالت ال�شعرية كتب 

ق�شيدة لعبد الكرمي 
قا�ش����م والت����ي اذيع����ت م����ن اذاع����ة وتلفزي����ون بغداد 

ب�شوت االع�مي زاهد حممد وكانت 
بعن�وان »م�شت�شف�ى ال�ش�م«ك��ان ذل�ك 

العام1959. 
نقرة ال�شلمان 

ال�شم����اوي الذي احب البحر وال�شفن املاخرة للعبابه 
وخف����ق ا�شرعته �ش����اءت االقدار ان ي�شج����ن يف نقرة 
ال�شلم����ان الع����ام 1963 ليج����د امام����ه يف القاوو�����س 
رقم ع�شرة �شاعر الع����راق الكبري مظفر النواب ومعه 
ال�شاعر زهري الدجيلي وفا�شل ثامر والفريد �شمعان 

و�شعد احلديثي وغريهم. 
ال�شماوي حتدث عن تلك احلقبة قائ�: لقد كان تاثري 
ال�شج����ن عل����ي كب����ريا رغم وج����ود العديد م����ن مثقفي 

العراق و�شيا�شيه هناك. 
ياحرمية 

وع����ن اغنية ياحرمي����ة التي ا�شته����رت ب�شوت الفنان 
ح�شن نعمة قال: 

رغ����م ايام ال�شج����ن الثقيل����ة االان امل�شادفات اجلميلة 
الق����ت يف طريق����ي فت����اة رائع����ة احل�ش����ن كان����ت تاتي 
لزي����ارة �شقيقه����ا يف ال�شجن تبادلنا النظ����رات لياتي 
بعدها احل����ب الذي ارقني كثريا لي�شتعل اكر ب�شبب 
الزيارات املتكررة لل�شجن قلت لها مرة هل تنتظريني 
بع����د خروجي اجاب����ت بااليجاب البن����ي اح�ما لي�س 
له����ا ح����دود لكن الذي حدث كان �شدم����ة كبرية يل فقد 

انقطعت عن الزيارة 
ق����د  وعن����د �ش����وؤايل ل�شقيقه����ا عنه����ا اجابن����ي بانه����ا 

تزوجت. 
ام�شك����ت قلم����ي الأكت�ب له����ا ي�اح�رمية وكان����ت فاجعة 

لق�شة حبي االول ال�ذي انتهى باخل�ذالن. 
اغان وجدانية 

ال�شم����اوي حت����دث ع����ن �شن����وات عمل����ه يف االذاع����ة 
والتلفزي����ون والتي ب����دات الع����ام 1968قائ�: كانت 
البداي����ة م����ن خ�ل كتاب����ة الربامج االذاعي����ة املختلفة 
ث����م انتقلت اىل جلنة فح�س الن�شو�س الغنائية التي 
اخرجت اجم����ل اغاين ال�شبعيني����ات العمل مع وديع 
خوندة وطارق ح�شون فريد وحافظ القباين وطالب 

القره غويل. 
وعن ما قدم من خ�ل رحلته مع ال�شعر واالغنية قال: 
مل يك����ن يف نيتي ان اكتب يوم����ا اغنية ولكن ع�قتي 
بال�شاع����ر كاظ����م الرويع����ي وال����ذي جمعن����ي بامللحن 
حمم����د نو�ش����ي الع����ام 1967االمر ال����ذي �شجعني ان 

اكتب ل�شع����دي احللي اغنية بعن����وان »ع�شك اخ�شر« 
لتتواىل بعدها جمموعة كبرية من الن�شو�س 

الغنائية ابرزه����ا »دوريتك«التي اداها املطرب الكبري 
الفن����ان حمم����د عبداملح�ش����ن  يا�����س خ�ش����ر وحلنه����ا 
ال����ذي حل����ن يل بعدها اكر م����ن مئة وخم�ش����ن ن�شا 
كذل����ك اغنية الت�شاف����ر والدنيا ما ت�ش����وى زعل ليا�س 
خ�ش����ر اي�شا كذلك اغ����اين ل�شيتا هاكوبي����ان و لفواد 
�ش����امل اغاين ابرزه����ا موبدينا ن����ودع عيون احلبايب 

»ياع�شكنا »وحجيك 
مطر �شيف. 

جماميع �شعرية 
لل�شم����اوي الذي كت����ب ط����وال رحلته ال�شعري����ة التي 
ب����دات منذ اكر من ن�ش����ف قرن الكثري م����ن الق�شائد 
الوطني����ة والعاطفي����ة الت����ي جم����ع بع�شه����ا يف ث�ث 
جمامي����ع ه����ي جنوبي����ات والت����ي �ش����درت الع����ام59 
19 ودي����وان لك����م من����ي ال�ش�����م وب�����س يامط����ر كذلك 
جمموعت����ه اجلديدة«قي����د الطبع«الت����ي اطل����ق عليه����ا 
عنوان »ياحرمية«التي ت�شم �شتن ق�شيدة لل�شماوي 
اهتمامات اخرى يف جمال الدرا�شة التاريخية فلديه 
كتاب حت����ت عنوان الو�شم يف مدين����ة ال�شماوة كذلك 
كت����اب عن ف����ن االبوذية وه����ي درا�شة بحثي����ة ت�شلط 
ال�ش����وء عم����ا كتب����ه ال�شع����راء املندائي����ون يف مدينة 

�شوق ال�شيوخ. 
اآخر الق�شائد 

ناظم ال�شماوي قراأ اخر ق�شائده وقد جاء بابياتها 
»اذا فد يوم نا�شي عندك احباب 

�شجل بدفرك هذه جرمية 
واذا ورد احلدايق ن�شى الغياب 

اكيد الورد ماتبقاله قيمة 
واذا ماكو مطر على الكاع ين�شاب 

الرعيد �شفاد و�شفادت الغيمة 
خل كلبك �شم�س وافتح االبواب 
ال�شم�س والباب ع�شرتهم قدمية 

واذا عاده الك اظل ابكع غراب 
من عادتها ماتبطل حليمة 

واذا �شارالغنا بهل الوكت جذاب 
نرد حل�شن نعمة بياحرمية. 

ياحريمة.. قصة حب انتهت بالخذالن

اب�����راه�����ي�����م ال���خ���ي���اط

اأن تك���ون �شاع���را �شعبي���ا يف الع���راق، فهذا ال 
يع���ّد متيزا الأن جّل ال�شعب العراقي هم �شعراء 
�شعبي���ون والبقية من اأبن���اء ال�شعب يحفظون 
االأ�شع���ار ال�شعبية،، ثم اأن حتاول ولو حماولة 
ك���ي تتمي���ز با�شم���ك و�شع���رك فهذا �ش���رب من 
اخلي���ال الأن �شم����س مظفر ال�شاطع���ة ال ت�شمح 
حتى ل�أقمار اأن ت�ش���يء فكيف بالنجوم مثً�، 
وال�شاه���د اأّن ديوان )للريل وحمد( عندما ُطبع 
اأواخر ال�شتينات فقد قام �شاحب املطبعة ببيع 
الديوان اأم���ام باب مطبعته يف �ش���ارع املتنبي 
مكلفا اأح���د عماله املهرة بهذه املهمة، وكان هذا 
يحم���ل ن�ش���خ الديوان ب���� »كوني���ة« ويف ظرف 
دقائق بيع���ت الن�شخ ثم يعود ويحمل الكواين 
واح���دة اث���ر اأخرى وم���ا اكتمل���ت دورة �شاعة 
واحدة حتى نفدت الطبع���ة االأوىل، ومن �شدة 
الزحام والطلب مل يتمكن العامل امل�شوؤول من 
اأخ���ذ مبلغ الديوان من اجلمي���ع اذ فاتته اأعداد 
م���ن املتزاحم���ن على الريل، وهن���ا كان يراقب 
امل�شه���د اأح���د �شع���راء الع���راق املعروفن وقال 
قولت���ه ال�شهادة: اإن مظفر حتّول من �شاعر اىل 

اأ�شطورة!!

وكي���ف اذا مل يك���ن مظف���ر فقط ب���ل املجايلون 
ل���ه وه���م لي�ش���وا �شع���راء فح�ش���ب واإمن���ا قمم 
وناطح���ات، فه���ذا عري���ان وذاك الكاط���ع وهنا 
الدجيل���ي وثمة �شاك���ر واأي�شا زاه���د وجودت 
ووالئ���ي وكل واح���د من ه���وؤالء ه���و َعلم على 

راأ�شه نار..
ومن هن���ا، م���ن هات���ن املفارقتن �ش���ّب غ�شن 
ناظ���م وانطلق مركب���ه ال�شوم���ري،، واأين كان 
اآنها؟ وهن���ا ت�شكب العربات عندم���ا نعرف اأنه 
انطلق بقوة �شاروخ من �شجن نقرة ال�شلمان،، 
وب�شه���ادة اجلميع انه مل يكن �شجنًا جمردًا بل 
كان جامعة اأو االأ�ش���ح اأن ال�شجناء املتنورين 
التنويري���ن ه���م الذي���ن حّول���وه اىل جامع���ة 
كربى، وهنا يف ه���ذا اجلو املكهرب كتب ناظم 

الن�شيد ال�شعبي العراقي )يا حرمية(..
 ومن هذا ال�شجن الرهيب وحتت �شم�س مظفر 
وو�شط االأقمار االأقران وكالفينيق نه�س ناظم 
وكت���ب وا�شته���ر وب���ّز وع� ثم ع���� حتى �شار 

�شاعر العراق الكبري..
وال غرو..

ف�شكرًا لل�شجن الذي اأهدانا ناظم ال�شماوي..

يا أم الفستان االحمر.. لماذا غنتها مائدة نزهت ؟ناظم السماوي.. ناظم القلوب  

 طفولت���ه لفه���ا ال�شعر، واالبوذي���ة يف عامل ا�شتبك في���ه التاريخ، 
واحل�ش���ارة، والفن، ي�شدح فيه �شعراء االغنية واالبوذية، تاأثر 
مب�شاه���د االثار وال���راث يف مدينت���ه ال�شماوة)ال���وركاء( التي 
كان���ت املوطن الجمل اطوار االبوذي���ة يف العراق، وهي املوطن 
اال�شل���ي لل�شاعر الكب���ري ال�شم���واأل، اال انه غادره���ا ليكتب اول 

ابياته يف ديوان حمل ا�شم )جنوبيات( .
ان���ه ال�شاع���ر ناظ���م ال�شم���اوي ال���ذي  حت���دث  ع���ن جتربت���ه مع 

الق�شيدة فقال:
-انا م���ن عائلة متو�شطة احلال، ول���دت يف ال�شماوة )الوركاء(، 
حي���ث ولد فيها اط���وار االبوذي���ة ومنها طور العيا����س، وعرفت 
باأنه���ا مدينة كبار ال�شعراء يف العراق، ب���داأت حياتي مع والدي 
�شاح���ب مقه���ى،يف منطقة الغرب���ي، وكانت اال�شه���ر واالهم يف 
املدين���ة اذ تتح���ول املقهى يف الليل اىل ناد �شع���ري، غادرتها يف 
اخلم�شيني���ات اىل الكوي���ت، وكتب���ت اوىل ق�شائ���دي، وطبع���ت 
دي���واين االول )جنوبيات يحم���ل( 17 ق�شيدة فيها ق�شيدة لعبد 
الك���رمي قا�شم بعن���وان )يوم ال�ش�مة( ح���ن تعر�س الط�ق نار 
ب�شارع الر�شيد، اودعت يف ال�شجن النتمائي للحزب ال�شيوعي، 
و�شلم���ت لل�شلطات العراقي���ة عام 1963، ونقلت م���ن �شفان اىل 
�شجن )نكرة ال�شلمان(، وو�شعت يف الق�شم العا�شر، وهو خا�س، 
ومتمي���ز، فيه قام���ات �شعرية كبرية، مثل مظف���ر النواب، وزهري 

الدجيل���ي، وفا�شل ثامر، والفريد �شمعان، وها�شم �شاحب، كنت 
يف مقتبل العمر، وريعان ال�شباب، وموهبة ال�شعر اتقدت ب�شكل 
ل���ه ميزة خا�شة، و�شرت اكتب اكر امام هذا احل�شور اجلميل، 
م���ن عمالقة ال�شعر، واعتربت )نكرة ال�شلمان( مدر�شتي، وبقيت 
يف ذهن���ي، كان هن���اك احلب االول حن كانت فت���اة جميلة تزور 
�شقيقه���ا يف ال�شج���ن، فكان���ت �شبب���ا الغني���ة ياحرمي���ة، وكتبت 
جمموع���ة ق�شائ���د اعده���ا من اه���م الق�شائ���د، خرجت م���ن نكرة 
�شلم���ان عام 1968 م���ع ال�شاعر الغنائي زه���ري الدجيلي �شاحب 
اغنية مرا�شيتك وياطيور الطايرة، لنعمل يف االذاعة مع عريان 

ال�شيد خلف.
ع���ن ما قدمه ل�ذاعة قال: عمل���ت يف ق�شم الربامج الريفية قدمت 
الكث���ري من االعم���ال، والربامج منه���ا برنامج ت���وايل الليل، هذا 
الربنام���ج م���ن اع���دادي وتقدمي���ي، ويق���دم من���ذ 41 عاما وحلد 
االن اخرجه الكث���ري من املخرجن، ويت�شمن ق�شائد يف ال�شعر، 
وادب���ا، وتراث���ا، عم���ل مع���ي كب���ار الفنانن مث���ل فوزي���ة ح�شن 

و�شليمة خ�شري.
وا�ش���اف ال�شم���اوي: ، وانا اوؤم���ن، واعتز بالعمل ال���ذي اكتبه، 
هناك مفارقات من ن�س اىل ن�س اخر، ال�شاعر عنده احتياطايات 
ادبية، او فنية، انا اكتب مبزاجية، وفكر، واعطي للق�شيدة حقها، 
ولي�س كل �شاعر يكتب اغنية، كتابة االغنية �شنعة وحرفة، مث� 

اغني���ة ياحرمي���ة للفنان ح�ش���ن نعمة، االن انتهت ه���ذه املفردة، 
مث� مائدة نزهت اعطيتها اغنية )يا ام الف�شتان االحمر ف�شتانك 
حل���و م�شجر( كنت اق�شد بها ق�شية معينة، اكتب ال�شعر ب�شدق، 
واع���رف اين حن اقراأ ال�شعر ي�شمعه حتى االموات، قدمت اكر 
م���ن 500 اغني���ة عراقي���ة، او اكر، وبح���دود 150 ن�ش���ا غنائيا 
ل�طف���ال، كتبت للغج���ر اجمل االغاين فهوؤالء ه���م من خلق الفن 

الريفي يف العراق، وتعر�شوا للظلم يف كل العقود.
كم���ا اعطيت اجمل الكلمات ملطربن كان���ت بدايتهم معي، وعدت 
للعمل االذاعي يف االذاعة العراقية عام 2004 لكني حلد االن مل 

اعط ن�شا الي مطرب،. الن االغنية العراقية االن بائ�شة.
وا�شتط���رد حديثه قائ�: انا اقراأ، واالن�شيابية تاأتي من القراءة، 
م���ن املوقف، والفك���ر، انا �ش���ادق يف اعمايل، مل اك���ن ازدواجيا 
م���ع اهلي، او ا�شدقائي، ل���دي ع�قات مع البع�س من دون �شرر 

اخ�قي، وادبي، ع�قاتي متفردة، وخا�شة
ام���ا عن م���ا يكتبه االن فق���ال: طبعت خم�شة دواوي���ن يف ال�شعر 
واكتب درا�شة عن �شعراء االبوذية ال�شابئة، ودرا�شة عن تاريخ 
الو�ش���م يف الع���راق، ودرا�شة ع���ن اهازيج من ث���ورة الع�شرين، 
ال�ش���وت(،  يا�شامع���ن  عم���ود)  ال�ش���رارة  جمل���ة  يف  واكت���ب 
ومتوا�ش���ل يف عمل���ي االذاعي، وق���د يكون يل م���ع الفنان قا�شم 

ال�شلطان تعاون م�شتقب� باعطائه ن�شو�شا غنائية.

اب��راه��ي��م وداد 

ري�����س�����ان ال���خ���زع���ل���ي

ال�شاع���ر املب���دع / ناظ���م ال�شم���اوي / يف �شعوره 
وال �شع���وره ينم���و ماهو غنائ���ي ، ماه���و ح�ّشي ، 
ماه���و حزن �شفي���ف ، �شفيف كغيم���ة خريفية تبلل 
ماحتته���ا ، وتوع���د امل�شاح���ات الباقية بنه���ر قادم 
من مط���ر الروح ، ه���ذا املطرال���ذي ت�شاعد بخاره 
من �شتيني���ات القرن املا�شي وتل���ّون َ مع التجربة 
ال�شبعيني���ة بانفتاحه���ا الفن���ي / اجلم���ايل ال���ذي 
اأ�ش����َس الأفٍق مايزال ه���و الوحيد يف ت�شكيل م�شهد 

ال�شعر ال�شعبي العراقي احلديث .
و) لك���م مّني ال�ش�م ( جمموع���ة ال�شاعر ال�شماوي 
، تتح���رك نواب�شها بن عقود زمنية �شعرية حتمل 
خوا����س تل���ك العقود بتداخ���ل ي�شتقر م���ع ال�شكل 
االأول ، حي���ث جاهزي���ة البن���اء واملف���ردة واجلملة 
ال�شعرية ، الأن ال�شاعر على دراية براث الق�شيدة 
ال�شعبي���ة وق���ادم من���ه اىل مواجه���ة فني���ة جديدة 
ت�شتف���ز ه���ذه الدراي���ة ، وهكذا يختل���ط القدمي مع 
ماه���و جديد ، رغم ان للجدي���د م�شاحته الوا�شحة 
اي�ش���ًا يف ه���ذه املجموعة التي اه���دت / ال�ش�م / 
ببعدي���ن م���ن التحي���ة والتطمن الروح���ي : وطن 
حّت���ه ال�شم�س تتن�شل ابطوله ، اإو ت�شري اثياب اإله 
الَكمره . هذا هو اإخبار التحية املكتنز يف العنوان 

: لكم مّني ال�ش�م .
يف التجرب���ة ال�شعرية ، يك���ون ال�شماوي م�شدودًا 
اىل توليد االغنية اكر من الق�شيدة رغم ان الكثري 
م���ن االغاين ه���َي ق�شائ���د باال�شا����س ، اال ان الذي 

اعني���ه يف هذا التو�شيف ، ه���و اال�شتغال الفني / 
اجلمايل يف هوية الكتابة ، حيث متيل ال�شياغات 
ال�شعري���ة اىل �شكل االغنية قبل �شكل الق�شيدة مع 
امل�حظ���ة ان ال�شاع���ر ق���د عمل يف جم���ال االغنية 
طوي���ً� وكان عل���ى مقرب���ة من عنا�شره���ا االخرى 
: التلح���ن ، االداء ، جل���ان الفح����س . وكان له���ذا 
الق���رب فعل���ه يف منح �شفة الغنائي���ة ) من الغناء ( 

واحلزن ال�شفيف ملنجزه ال�شعري ، وهذه م�حظة 
ُت�شّخ����س اخل�شو�شي���ة ولي�س العك����س ، من هنا 
اج���د ان الق�شائ���د : دّوريت���ك  ، ياحرمي���ه ، وّدعت 
ال�شم���اوه ابلي���ل ، وهي الق�شائ���د / االأغاين مُتّثل 
القدرة ال�شعري���ة العالية يف هذه املجموعة والتي 
ُت�ش���ري اىل تفاعل ال�شاعر    م���ع حتوالت الق�شيدة 
ال�شعبي���ة احلديثة بخط���وات او�شع من غريها يف 

الق�شائد االأخرى :
ن�شيتك كّل�س امن البال ، هدين التعت بّيه . ما رّدن 
وال رّدن ، ماذّل���ن وال ذّل���ن ، وال ظّل���ت ال���ك بالَكلب 
حنّيه . هدين..هدين ال تعت بّيه . وّدعت ال�شماوه 
ابلي���ل زتن���ي ال�ش���وَك باحل�شره...ظّلي���ت ابطرَك 
روح���ي ، واجّته عل���ه اجروحي ، �شبَك���ت ا�شنينك 

املّرت..�شبَك ورَكة الربدّيه .
يف ) لك���م مّن���ي ال�ش����م ( كان���ت التجرب���ة وا�شعة 
ومو�شوم���ة بتو�شي���ف دقي���ق كما ج���اء يف مقدمة 
ال�شاعر عريان ال�شيد خلف ، باأنها : الوعي ال�شقي 
. والأن وع���ي ال�شاع���ر يح���دد موقف���ه الوجودي / 
الفن���ي ، فاإنَّ ق�شائد املجموع���ة حملت هذا املوقف 
يف الكث���ري من دالالتها : يا�شامعن ال�شوت ، الفت 

نظركم ، ل�ن�شان موقف ولكن .
اإنَّ ال�شاع���ر ملتفت للو�ش���وح واملبا�شرة ال�شادمة 
يف هذه املجموعة ، وهنا البدَّ من املقابلة بالغنائية 
واحل���زن ال�شفي���ف وبدراي���ة فنية تظه���ر من دون 

تكّلف وافتعال �شمن حدود التجربة واللون :
لكم مّني ال�ش�م  ا�شما بالعيون ، من ُحب من حزن 
م���ن اآه . لكم مّني مطرمن يغ�ش���ل اوجوه ، اإو نَزل 

َكطرة نده اب�شّفة اليهواه .
جمموع���ة / لك���م مّني ال�ش����م / متن���ح نف�شها من 
دون ا�ش���ارات ايحائية ، م���ن دون رموز ، من دون 
جتري���د ، الأن الغاي���ة الفني���ة ، ان تلق���ي ) ال�ش�م ( 

على كل َمن ُت�شادفه ...

ناظم السماوي  في »لكم مني السالم«
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ح������م������زة ال���ح���ل���ف���ي   

ع������ب������د ال����ك����ن����ان����ي

* يف اية بقعة ي�شك���ن ناظم ال�شماوي يف خارطة 
ال�شعر ال�شعبي العراقي.. عنوانا.. وهوية؟

ال�شماوة يف  ول���د يف مدينة  ال�شماوي  – ناظ���م 
ار����س خطت فيها اوىل اح���رف ابجدية الكتابة.. 
ال�شومري���ة.. قب���ل املي����د مبئ���ات ال�شن���ن.. يف 
ار�شه���ا.. �شك���ن املول.. ذل���ك ال�شاع���ر االنفرادي 
الذي.. الزمته ميت.. كونه �شاعرًا عرف االمانة.. 
وم���ات من اجله���ا.. واأر�شها وان���ت عندي معاين 
قي���م  ان�شكب���ت  ترابه���ا..  ويف  ل�ر����س  الوف���اء 
وت�شبع���ت..  الع�شري���ن..  ث���ورة  يف  الرجول���ة.. 
باأهازي���ج.. �شوت امله���وال.. عندما نادت االر�س 
الرج���ال.. ع�شت يف بي���ت كان رب ا�شرة.. �شاعرا 
يكتب االبوذية.. املطلق���ة ب�شكل �شل�س.. ويتغنى 
بها.. ا�شافة لكونه رادودا على املنرب احل�شيني.. 
ذا ح����س مرهف مدي.. وح�ش���ي.. مثل حديث ماء 
الفرات..”لطين���ه احل���ري “ وان �شمتها تاأ�ش�شت 
من معامل ق�شائد الوفاء.. ما بن حديث املاء ولغة 
الطن.. وكاأين راأي���ت قامة املتنبي التي مرت من 
هنا قب���ل ان ت�شرعه���ا �شيوف الغادري���ن.. وترك 
عل���ى ترابها حدي���ث البقاء ما بن الي���ون ال�شدئة 
واين الق���وايف الكوني���ة احلم���راء.. وتركت هذه 
االوجاع و�شافرت اىل الكويت.. مع عائلتي وكان 
hamza alhilfi هذا يف بداية اخلم�شينيات 
ومن هناك بداأت األهث وراء الق�شائد ولغة الغربة 
ورذاذ املط���ر خل���ف غي���وم الع���راق.. وم���ن هن���ا 

�شاألت:
انه.. ف�شول اربعة.. وعمري �شجل للزمن..

واأيامي جدول �شرب..
وتظل حياتي نخل.. مرهونة لهل ال�شدك..

موزهدي.. مترة رطب..
وخياط.. اف�شل الع�شك.. قم�شان � ر�س املطر �

وب� ثمن.. تنح�شب..
جرب.. و�شوف الطبع.. موب�س..!
حجي عالورق.. والبالقلم ينبت..

ويدور.. بي.. اخللك.. داير مداير �شهر..
وميكن اتبدل.. جذب..!!

*هل ل���ك.. ان جتدد املو�شوعي���ة والبناء الفني.. 
يف الق�شيدة.. واأيهما ياأتي اوال..

– االب���داع.. هو الذي ياأتي اوال.. قبل ان ياأخذ 
ا�ش���كال تع���دد املذاه���ب اجلمالي���ة.. وال�شع���ر هو 
فل�شف���ة ابداعية قبل ان يكون �ش���ك� مذهبيًا.. يف 
لغ���ة اجلمال.. واليذيب احداهما يف االخر اال يف 
�شورة ال�شع���ر اجلمالية.. ما بن ابداع ال�شاعر.. 
وادوات���ه الثقافي���ة.. وخل���ق قواع���د حديثة.. يف 
ح�شارة لغ���ة ال�شكل.. وامل�شم���ون.. وهي مزاده 

يعي�شه���ا ال�شاع���ر.. للروؤية الب�شري���ة التف�شيلية 
يف حداث���ة اللغ���ة.. وواق���ع ال�ش���يء امللمو����س.. 
يوميا بال�شكل احل�شي يف التعبري.. انا كتبت يف 
مرحل���ة ال�شتيني���ات جمموعة ق�شائ���د حاولت ان 
افت���ح فيها ابوابا كانت مغلقة.. على لغة الق�شيدة 
الك��شيكي���ة.. وعندم���ا كنت �شجينا م���ع ال�شاعر 
الكبري مظفر النواب )يف نقرة ال�شلمان( فتلم�شت 
�شب���اك بيتي الق���ري وحت�ش�ش���ت اأمل الب���كاء على 
ال�شه���داء.. وكنت اأبكي.. مع اللي���ل.. عندما بكى 

هو على ال�شهداء..
*م���ا مدى اميانك بحداثة الن����س العامي وهل لك 

منجز ي�شري اىل هذا؟
لها  بالتاأكي���د  ال�شعبي���ة احلديث���ة..  – الق�شي���دة 
رواده���ا وله���ا ا�ش�شه���ا الثقافي���ة الت���ي �شتجابت 

ل���ذراء الذات املرحلية الت���ي ارتبطت مع القوا�شم 
امل�شرك���ة.. م���ا ب���ن لغة االم����س ولغ���ة ..وكانت 
الب�شم���ات وا�شح���ة يف جترب���ة �شع���راء املرحلة 
ال�شتيني���ة.. ث���م ال�شبعيني���ة الت���ي ه���زت اعم���اق 
الوج���دان.. االن�ش���اين بلغة االب���داع ال�شمولية.. 
ع���رب كف���اءات �شعرية ر�شين���ة عاجل���ت ب�شدق.. 
م���ن  ارادت���ه املرحل���ة احلياتي���ة  م���ا  و�شفافي���ة.. 
ال�شاعر.. ماذا يكتب كيف ت�شتقر قراءات ال�شاحة 
ال�شعري���ة ما هي اللغة التي ي�شتخدمها يف ادواته 
ال�شعري���ة وبرزت ا�شم���اء �شكلت عن�ش���ر االبداع 
يف معادل���ة �شعري���ة.. حققت العدي���د من مقومات 
الق�شي���دة  �شاح���ة  عل���ى  العم�ق���ة..  الق�شائ���د 
ال�شعبية.. وبرزت ا�شوات ابداعية.. ال اأعتقد بل 
واأج���زم.. على ان البديل ال�شع���ري ياأتي مبثلها.. 

ل�شب���ب واح���د.. هو ان ه���ذه اال�ش���وات مل تاأت.. 
م���ن ف���راغ.. وال منف���ذ ذات���ي او مه���ادن.. لثقاف���ة 
مزدوجة.. وامنا جاءت من خ�ل جتربة انتمائية 
فكرية.. ا�شتطاعت ان ت�شكل العن�شر الواعي يف 
حداثة ال�شورة ال�شعرية..”للمعلوماتية ال�شعرية 
لعب���ت دورا مهم���ا يف حتدي���ث الوعي  “ يعن���ي 
ال�شع���ري وال�شيا�ش���ي ل���دى النا����س وا�شتطاعت 
اال�ش���وات  بع����س  وتهم����س  ته���ن  او  تدم���ر  ان 
)الن�شاز( عل���ى ال�شاحة االدبي���ة والكل يعرف من 
هي اال�شوات الت���ي ادت ر�شالتها ب�شكل �شادق.. 
وان�شاين يف تاأريخ الق�شيدة ال�شبعينية.. ودور 
)الهتلري���ة الفا�شية( لت�شفية بع����س ال�شعراء يف 
تل���ك املرحلة واحلد م���ن تلك اال�ش���وات ال�شعرية 

املنتمية اىل �شوت الفقراء..
فكانت.. ان ا�شدرت.. دواويني..

اأغاين.. للوطن.. والنا�س..
وخطوات على املاء..

النا����س لقراءته���ا النه���ا ا�ش���وات كان���ت  وتل���ذذ 
مب�شت���وى امل�شوؤولي���ة ال�شعري���ة اوال.. وثاني���ا.. 
م�شت���وى االلت���زام االخ�ق���ي يف الط���رح الفكري 
لتل���ك الق�شائد.. وغريها ومن هن���ا جاء م�شادرة 
املوق���ف ال�شع���ري واالن�ش���اين.. له���ذه ال�شلط���ة 
وكان م���ا كان.. لك���ن �شمري االنتفا�ش���ة ال�شعرية 
ال�شبعيني���ة.. ظ���ل موقدا حل���د ه���ذه اللحظة الن 
ذل���ك االجن���از مل ياأت م���ن ف���راغ.. الن ال�شعراء.. 
�شاك���ر ال�شم���اوي.. عري���ان ال�شيد خل���ف.. جمعة 
احللفي.. ط���ارق يا�شن.. كاظ���م الركابي.. كاظم 
الرويع���ي.. عزي���ز ال�شم���اوي.. عل���ي ال�شباين.. 
ناظم ال�شماوي.. فالح الطائي.. زهري الدجيلي.. 
بح���ر اخلالدي.. كانوا مع غريهم م���ن ال�شعراء.. 
ار�ش���وا قواع���د املعرف���ة الكامل���ة لقواع���د االبداع 
ال�شع���ري.. ل�شح���وة املعادل���ة ال�شعري���ة يف لغ���ة 
حوارية متباينة كانت مرهونة مع الهم االن�شاين 
ال���ذي يعي�ش���ه املجتم���ع.. يف تلك الف���رة.. وهذا 
املنجز ال�شع���ري خ�ل تلك العق���ود يطرح العديد 
م���ن اال�شئلة االن على ال�شاحة ال�شعرية منها..هل 
اجليل احلايل ميتل���ك الهوية الن�شالية يف تفعيل 
حرك���ة الق�شيدة ال�شعرية اىل ذاكرة املتلقي مثلما 
كانت حركة االدب ال�شعبي يف ال�شبعينيات؟؟ هل 
املعان���اة التي تفاعلت ب�ش���دق ان�شاين مع النخب 
االوىل من ال�شعراء توجد يف البيئة احلالية على 
ا�شا����س من اليعرف املعان���اة الير�شم اوجاعها انا 
اع���رف ان احلكم���ة لي����س ال�شعر لك���ن ال�شعر هو 
احلكم���ة.. وال�شع���ر ياأتي اوال قب���ل احلكمة وهذا 
ن���وع من الفل�شفة املعرفية لكن االبداع هو )�شفرة 

�شرية اليعرفها اال املبدعون(.
* ه���ل الن����س الغنائي يرتق���ي ا�شلوبية التجديد 
م���ن اجل حم���اكاة النخب���ة ام اىل ح���دود الذائقة 

ال�شطحية؟ 
تركيبته���ا  يف  ا�شتثنائي���ة  طبيع���ة  -االغني���ة 
ال�شعري���ة.. ادواته���ا معروف���ة يف الكتابة واملزج 
الب�شاط���ة  ال�شري���ع ولغ���ة  الفعل���ي  الن����س  ب���ن 
ال�شعري���ة يف االح�شا����س وامل�شم���ون ل���ذا فه���ي 
)�شنعة( بل حرفة يف الكتابة الكثري من ال�شعراء 
الكب���ار ف�شلوا يف كتابة الن����س الغنائي والقليل 
من ال�شع���راء الذين كتب���وا الق�شيدة جنحوا يف 
كتاب���ة االغني���ة والعديد من كت���اب االغنية الذين 
ا�شت�شهل���وا كتابته���ا ف�شل���وا يف كتاب���ة االغني���ة 
)العق�ني���ة اجلميلة( وبقي���ت اغنية ال�شبعينيات 
ه���ي التي انفعل معه���ا النا�س وعا�ش���ت و�شتبقى 
اك���ر دميومة وحيوي���ة.. النها كان���ت مب�شتوى 
ثقاف���ة �شاعر الق�شيدة وابداعه املتجان�س مع لغة 
احل����س االن�شاين اجلميل.. هنا بع�س اال�شوات 
ال�شعري���ة التي ا�شتطاعت ان تكتب اغاين للنا�س 
ال اىل اال�ش���اءة الذواق النا����س.. منه���م ال�شاع���ر 
حم���زة احللف���ي.. و�شباح اله����يل.. لكن العديد 
م���ن اال�ش���وات االخ���رى )َجَن���ْت( عل���ى اخ�قية 
االغني���ة العراقية.. والفرق وا�شح بن االبداع.. 
واالرتزاق.. وب���ن احراف �شما�ش���رة ال�شعر.. 

وابداعات االخرين..!!
* ماذا يريد ال�شماوي من ال�شعر..

– اأب�ش���ط ما اري���ده ومايريده غريي.. ان جند 
يف ي���وم م���ا م���ن االي���ام �شح���وة الق�شي���دة على 
ال�شع���راء ال هلو�ش���ة ال�شع���راء عل���ى الق�شيدة.. 
هناك ق���ول جميل.. قال احد ال�شع���راء اال�شدقاء 
ه���و ان ال�ش���ورة ال�شعري���ة اجلميل���ة.. النا����س 
ثبل���ت عنها وهذا ما اري���ده ونبحث عنه جميعا.. 
لك���ن كي���ف..!! هل ع���ن طري���ق تقا�ش���م املنا�شب 
ال�شعري���ة وت�شكيل اجلمعيات والتكت�ت االدبية 
الت���ي ا�شبحت مثل االع�نات اينما تذهب جتد.. 
ا�شم���اء جلمعيات �شعري���ة يف كل م���كان ومدينة 
ال�شدر وحده���ا فيها اكر من ع�شرات اجلمعيات 
دعائي���ة  بطريق���ة  ب�شاعت���ه  عل���ى  ين���ادي  وكل 
تختلف ع���ن االخرى واالدب لي����س بال�شلطة كما 
يعتق���د بع����س م���ن يدع���ون ال�شع���ر.. والفل�شفة 
)املحوري���ة االخ���رى( والذي���ن يتهافت���ون عل���ى 
تقدمي بع�س ابداع من خ�ل ال�شا�شات الف�شائية 
اىل ح���د )الو�شاط���ة( املعيب���ة للو�ش���ول اىل تلك 
الغايات..!!باعتق���ادي ان حتق���ق �شلط���ة �شعرية 
رائع���ة وجميل���ة و�شفاف���ة التاأت���ي اال ع���ن طريق 
�شك���وت بع����س االط���راف الطارئ���ة عل���ى ال�شعر 
ال�شعب���ي.. )ورح���م الله م���ن عرف ق���در نف�شه(.. 
واعط���اء امل�شارك���ة للذي���ن وهب���وا انف�شه���م على 
االق���ل الإرج���اع وجه العق���دة ال�شعبي���ة املتوهجة 
ك���ي يحرمها النا�س من جديد.. ونحرم انف�شنا 
اي�ش���ا.. كي نبق���ى اوفياء للذين وهب���وا انف�شهم 
لبن���اء �ش���رح ال�شع���ر ال�شعب���ي ب�ش���كل ان�ش���اين 
ورائ���ع ك���ي نت���وازن مع االب���داع واح���رام هذا 
ال�ش���رح اخلال���د م���ن االدب يف حقب���ة ال�شماوي 
ارها�ش���ات �شعري���ة.. اكي���د لي�س ال�شع���ر معادلة 
نظري���ة.. لنظري���ة اخ���رى.. وبيت ال�شع���ر لي�س 
كمثل باق���ي البيوت.. ان بي���ت الق�شيدة احللوة 

وبيت ال�شع���راء الذين ي�شت�شي���ف كل ق�شائدهم 
االن�شانية..

)بيت ال�شعر(..
هذه البيت.. بيت القلم.. والقرطا�س..

وبيت.. اجمل ق�شائد.. للوطن.. غنْن..
هذا البيت.. موعد.. لليحب النا�س..
وعذرن.. لو كلت ب�س لل�شعر عذرن..

مو مبني ال�شخر.. مو من رمل.. ابدن..
هذا البيت.. مبني.. باأجمل االبيات..

واأبيات القوايف.. اب�شجرته
ابدن مانختلف من نحمي هذه.. البيت

ب�س نختلف..
عالبيده الرمح.. اإيهدف ويطعن

احنه.. امن الذهب.. يعرفنه كل ميزان..
وميكن اغله منه..
واغله كل َمعَدْن..

احنه الننق�س احلب.. عال�شخر ويعي�س
واحللوات.. ب�س بديانه يتغنن..

واحنه.. من ن�شافر عن وطنه ا�شبوع..
تظل اأ�شواكنه.. َرَحة حزن تطحن..

وتظل �شم�س العراق.. اجمل �شم�س بالكون..
مو اآنه االكول الكون هو اعلن..

* اخريا.. ماذا يقول ناظم ال�شماوي:
الوجدانية  الق�شائ���د  م���ن  كتب���ت  �شاع���ر  – ان���ا 
واالن�شاني���ة ب�ش���كل خمتل���ف ا�ش���درت دي���واين 
)ق�شائ���د   ..1959 ع���ام  الكوي���ت  يف  االول 
جنوبي���ة(.. �شارك���ت يف عدة دواوي���ن م�شركة 
بع����س  م���ع  والنا����س  للوط���ن  ق�شائ���د  منه���ا.. 
االخ���وة ال�شع���راء و�شارك���ت يف دي���وان االخري 
ال���ذي �ش���در مبنا�شب���ة العي���د ال�شبع���ن للحزب 
ال�شيوعي العراقي.. دي���واين )لكم مني ال�ش�م( 
ومت توزيع���ه قب���ل ف���رة.. قدم���ت م���ن االغ���اين 
الت���ي جتاوزت اكر من االل���ف اغنية.. حبايب.. 
الوط���ن.. واغ���اين عاطفي���ة عدي���دة  ل�طف���ال.. 
ابرزها..ياحرمي���ة.. للفنان ح�ش���ن نعمة.. حلن 
حمم���د ج���واد ام���وري.. دوريت���ك.. الت�شاف���ر.. 
الدنيا مات�شوه زع���ل.. للفنان يا�س خ�شر.. حلن 
حمم���د ج���واد اموري..ع�ش���ك اخ�ش���ر.. ودع���ت 
ال�شماوة بليل.. للفنان �شعدي احللي..مو بدينه 
ان���ودع عيون احلبايب.. وحجي���ك مطر �شيف.. 
و�شوت الغريب.. للفنان فوؤاد �شامل..حريتني.. 
و�شارت �شوال���ف.. للفنان �شامي كمال.. ولر�شا 
اخلي���اط.. هادي �شع���دون.. كم���ال حممد..غادة 
�شامل..مليع���ة توفيق..فريدة حمم���د علي..حممد 
عب���د املح�شن..ر�ش���ا علي..مائ���دة نزهت..�شهيد 
العربيات..واآخ���ر  املطرب���ات  كرمي..وبع����س 
وحلو..لتخل���ي  طبيع���ي..  اأقوله..لون���ك..  م���ا 
كل مكياج..ه���اذي ن�شيح���ة ال���ك.. �ش���دك بدون 
اح���راج انت و�شي���م اوحلو  و�شه���ود ماحتتاج.. 
اللي���ل ياأخذ �شوه.. من خ���دك الوهاج.. و�شعرك 
اكلي���ل ال���ورد.. ي�شبح.. بدون ام���واج �شنونك.. 
بلون الثل���ج.. واجمل ت���ره امن الع���اج.. �شعرك 
ابري�ش���م ذه���ب.. واترف م���ن الديب���اج انت امري 
احل�شن.. وعالرا����س الب�س تاج.. ب�شدرك و�شام 
الع�شك.. منقو�س باأجمل باج تفاح طبعك عذب.. 
وعال�شجر كال���وا راج عيونك ت�شيب اله��������دف.. 

وا�شرع امن املرياج.

يف ام�شي���ة جميل���ة �شادها ال�شعر ال�شعب���ي املوؤثر النابع من قريحة ال�شاع���ر ال�شعبي ناظم 
ال�شم���اوي “طائر ال�شماوة ذو التغري���د ال�شجي” وغلفها التاريخ والذكريات لل�شاعر الذي 
قب���ع يف �شج���ن “نق���رة ال�شلمان” �شنين���ا طويلة بتهم���ة ال�شيوعية اأقامها جمل����س اآل مطر 
الثق���ايف ح�شرها جمع كبري م���ن الباحثن واالدباء وال�شعراء واملهتم���ن بال�شعر ال�شعبي 
واأ�شدق���اء ال�شاعر ومن بينهم الباحث كاظم ه�ل البدري املتابع لكبار ال�شعراء املعروفن  

والذي هو االخر كانت له جتارب يف كتابة ال�شعر  ال�شعبي.
 وح���ن ح�شر ه���ذه االم�شية اجتم���ع عنده ح����س ال�شاع���روذوق امل�شتم���ع واملتابع فعا�س 
حلظ���ات �شعيدة يف تل���ك االم�شية حيث انربى للحديث عن ال�شاع���ر ناظم ال�شماوي قائ�: 
ال�شماوي من رموز العراق الثقافية، ام�شى رحلة طويلة يف ال�شعر واحلياة وق�شى �شطرا 
منه���ا يف اول �شباب���ه حن مل يتجاوزعم���ره 20 عاما ب�” نكرة “ ال�شلم���ان ال�شجن الرهيب 
الذي �شمي ببا�شتيل العراق، الآنه مل يكن �شجن بل كان منفى لل�شيا�شين العراقين ال�شيما 
ال�شيوعي���ن او م���ن اته���م بانتمائه للح���زب ال�شيوع���ي او كان متاأثرا باالف���كار املارك�شية، 
بع���د اعتقال���ه يف الكويت من قبل ال�شلط���ات الكويتية بتهمة ال�شيوعي���ة و�شلمته لل�شلطات  
العراقي���ة.  وكان���ت تنتظ���ره هناك اق�ش���ى �شنوات عم���ره لن�شاله من اأج���ل الكادحن حيث 
انتم���ى للحزب ال�شيوعي و هو يف �شن  ال�شباب. واأ�شاف:  لكنه كان حمظوظا! الآنه تي�شر 
ل���ه اأن يلتق���ي با�شماء كبرية يف االأدب وال�شعرالعراقي يف ذل���ك ال�شجن املرعب الذين تعلم 
منه���م الكثري منهم ال�شاعر مظفر الن���واب و الفريد �شمعان وفا�شل ثام���ر وعزيز ال�شباهي 
وزه���ري الدجيلي و اخرين. وعند خروجه م���ن ال�شجن ّقبل ق�شبان الزنزانة قائ�: لن اجد 

اأ�شدقاء خارجك اأيتها الزنزانة مثل هوؤالء  اال�شدقاء. 
وا�ش���ار الباح���ث البدري يف حديث���ه لنا: كان وعا�س بحب العراق ح���د اجلنون فهو يقول: 
عندم���ا ا�شاف���ر ي�شاف���ر العراق مع���ي..  )الوطن حته اإبحلم���ه يورد اح����م... الوطن نكطة 

�شمري وع�شك حد  املوت(. 
وكان بالرغ���م م���ن املاآ�شي  التي طالت حياته فاإنه ظ���ل عا�شقا  للجمال وال�شعركل حلظة من 
حيات���ه ومن ق�شائده ال�شهرية واملغناة ق�شائد ) دوريت���ك بن جنمات الريا وما لكيتك... 
ي���ا ح�شافه تبيعن���ي برخ�س االأم�س يا املادريت���ك( و )يا حرميه انباك���ت اجللمات من فوك 
ال�شفاي���ف و يا حرميه ا�شنينك الع�شرين ما مره���ا الع�شك والع�شك خايف( و )انتم احبابي 

وهواكم دوم يكرب.. وانتم الدنيا الو�شيعة وع�شك  اأخ�شر(. 
يذك���ر ان ع���ازف العود الفنان جا�شم احليدر رافق ب���وح ال�شاعر مبو�شيقاه اجلميلة والتي 
ا�شف���ت لتل���ك االأم�شية م�شاح���ة كبرية من اجلمال بانغ���ام واأوتار اآلة الع���ود، وهي ترجم 

كلمات ال�شماوي  املثرية .

ناظم السماوي 
وذكريات سجن نقرة 

السلمان 

ناظم السماوي : االبداع في القصيدة الشعبية
شفرة سرية اليعرفها ااّل المبدعون  

الش��اعر ناظم الس��اوي من اين أتيت بلون العش��ق وجعلته اخرض مثل روحك الشفيفة الغناء هل كان 
االنتاء هاجسك الذي ينمو يف قلبك املرتع بالحب والطيبة والشعر.ام انك اتخذت من اللون الساوي 
روحا واس��ا يا آخر القائلني”اخذنه الواهس من ابعيد نزف اش��موعنه لشوكك “ ايحق لك ايها الساوي 
ناظم ان تنظم جمرات الشوق وتجعلها ارسابا كحائم او طيورا لتمطر الندى فوق شفاه االرض الحبىل 
برباكني الوجدان.ابا اوراس ايها املتش��بث بالصدق ابدا أواسيك وانت تجوب يف هذا العامل املرسوم 
بالخديع��ة والكذب حامال بني كفيك العراق املمزوج برائح��ة املالئكة لتوزع”الث�وابات “ و”النذور “ يف 
كل ليلة جمعة عىل صينيتك “ التي تشبه خارطة العراق وابتسامتك التي استلبها منك”دافنيش “ ورسمها 
ع��ىل وجه”املوناليزا “ ليع��ادل الوجع بالفرح يا أول الضاحكني دمعا ه��ل يل ان احاورك تلميذًا اتعلم 

منك الكالم والطيبة.
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ع�������ب�������د ال������ب������ط������اط 

زي�����������دان ال���رب���ي���ع���ي
من����ذ ف����رة طويلة وانا افك����ر يف الكتابة ع����ن ال�شاعر 
ناظم ال�شم����اوي وق�شيدته اجلميلة .. وكلما ام�شكت 
بالقل����م وخطط����ت �شط����را احالت بيني وب����ن الكتابة 
ظروف احلياة وم�شاغل العم����ل و�شحتي املتدهورة 
وعندم����ا ك����ر الغرب����ان والب����وم م����ن ادعي����اء ال�شعر 
حم����ريف كتابة م����ا ال يع����رف عما ال يفع����ل اح�ش�شت 
بدافع يج����ربين على الكتابة و�شع����رت وانا اكتب ان 
حرويف باقة زهور �شغرية ي�شفها قارئ �شغري على 

جيد �شاعر موهوب عظيم.
قامات �شعرية

ال ميك����ن لل�شعر ان ان يخبو وهناك قامات من ال�شعر 
ما زالت مت�شي وتوا�شل وتنحت كلماتها يف وجدان 
التاري����خ وال�شاعر الكبري )ناظم ال�شماوي( واحد من 
هذه القامات ال�معة التي ما  زالت ت�شطع بابداعاتها 
يف �شماء ال�شعر ال�شعبي احلديث .. فت�شيء وجدان 
اجلماه����ري الذين ما زالوا عل����ى والئهم للكلمة العذبة 
وامل�شاع����ر ال�شادق����ة.. اذ ان����ه ال يوجد ب����ن �شعرائنا 
ح�ش����وره  يف  يج�ش����د  م����ن  املعا�شري����ن  ال�شعبي����ن 
االن�شاين و�شلوكه اليومي مثلما يفعل )ناظم، اليوم 
فال�شع����ر في����ه ي�شكن����ه يف كل حلظ����ة وال يفارق����ه ابدا 
ويلون ردود افعال����ه ب�شعرية �شافية ت�شل باالنفعال 
يف كث����ري من االحي����ان اىل ذورته وتوج����ج يف كيانه 
هذه املعاناة الكونية وهو ي�شع حدوده الفا�شلة بن 
اجلمال والقب����ح االن�شاين وغ����ري االن�شاين يحر�س 
عل����ى �شفاء لغته ونقائه����ا وبعدها عن التلوث ال�شائد 

واله�شا�شة الرائجة.
ورد ا�شود 

- تعرف����ت عل����ى ال�شاع����ر ناظ����م اي����ام كان����ت حا�ش����را 
مهرج����ان ال�شع����ر ال�شعب����ي القط����ري ال����ذي اقي����م يف 
الديواني����ة وال�شم����اوة اوائ����ل ال�شبعيني����ات فادركت 
قيم����ة البع����د ال�شع����ري يف �شخ�شية ال�شاع����ر ال�شاب 
ان����ذاك حي����ث يحي����ا باح�شا�����س املرهفن فيم����ا يدور 
بالوطن وم����ا ين�شده من تغيري وم����رت بي ال�شنو�س 
تنقلن����ي من م����كان الخر ولكن����ي كنت اتاب����ع اخباره 
ون�شاطات����ه ومعانات����ه وال�شغ����ط علي����ه – بلهف����ة – 
والتقيت����ه يف مكت����ب )ال�شيد عري����ان يف جمل�س �شم 
جمموع����ة م����ن ال�شع����راء وكان كل واح����د منه����م يدلو 
بدل����وه حت����ى ان ال�شاع����ر ناظ����م الق����ى ق�شي����دة فيها 
) ه����ل �شف����ت ورد ا�ش����ود؟( وكان ي�ش����ر ب����ان الورد 
ا�ش����ود يف الب�د والعامل ... و�شح����ك يومها اجلميع 
وظ����ل الت�شاوؤل حم����ور الفكري ويف اح����دى �شفرات 
امل�شتقب����ل وبع����د انته����اء الديكتاتوري����ة زرت بع�����س 
البل����دان الغربي����ة ووجدت �شالتي ) ال����ورد اال�شود ( 

وتذكرت جمل�شنا و�شاعرنا وت�شاوؤالته 
- ودار الزم����ان دورت����ه والتقيت����ه يف ع����دة منا�شبات 
فراأيت����ه يعي�س وهو يف اتزان عم����ره حيوية ال�شباب 
ويحم����ل وه����و يف عامل زه����ده – ب�شاط����ة يف و�شعه 

وروح الكرماء وغرة ال�شرفاء
الوطن ... حته ابحلمه يورد اح�م 
يزور ابيوت �شعبه باحلى د�شدا�شة 

الوطن نكطة �شمري وع�شك حد املوت 
الوطن طري ال�شعد ويلمنه باع�شا�شه

التجديد والتف�شري
-  برز يف �شعره ما برز من ظواهر ت�شري اىل التف�شري 
والتجدي����د فيقول لنا يف �شعره ما يقوله لنا عادة يف 
حديثه حي����ث يك�شف من خ�له ع����ن حقيقته وحقيقة 
مواقفه ومعتقداته فهو ان�ش����ان �شديد احلياء والرقة 
يتح����ول يف �شع����ره – بف�شل مل�شت����ه ال�شحرية – اىل 

كيان عا�شف وبركان متفجر و�شوت قوي ومدو.
العراق ايظل �شم�س وغيوم تت��شة.

عراق وميته زالل وماترد عط�شان 
كمر واجمل كمر والليل مانا�شه 

احنا �ش�ل حب ومو جنط الغام 
وحمبتنه العراق ودمنه �شوبا�شه.

ثمن دمعة
لق����د كانت م�ش����ادر ثقافته التي التختل����ف عن م�شادر 
ثقاف����ة لدانه م����ن رواد جيلة حيث متثل����ت يف القران 
الك����رمي واحلدي����ث ال�شري����ف و�ش����رية ال البيت )ع( 
واملع����ارف امل�شهورة بن النا�����س وماتن�شره املج�ت 
االدبي����ة الت����ي كان����ت ت�شدر وم����ا حفلت ب����ه دواوين 
ال�شع����راء ي�ش����اف اىل هذا م����ا كان ي�شمع����ه مما يلقى 
م����ن عل����ى املناب����ر ال�شعرية وماي����دور ب����ن ا�شدقائه 
ال�شع����راء من اب����داع �شع����ري اىل جانب ه����ذا مل يكن 
املقل����د يف �شعره وامنا ال�شاعر الذي يعتمد على ذوقه 
وعلى خلفيات����ه الثقافية التي ه����ي ح�شيلته ان ناظم 
م�شاع����ر املوق����ف الثابت غري املتذب����ذب �شاعر الفقراء 

واملتعبن:
ك�س ملك تاجه اعله را�شه 

يخاف من تاجه يطري 
وك�س رئي�س املو رئي�س 

بغري �شعبه ي�شت�شري 
وك�س وزير اجلان يحلم

يوكف اباب الوزير 
وك�س امري املايا ويلة 

�شعر رم�شه ب�شري 
وك�س زغري ال�شار بالقدرة جبري

-  ويف معجمه اللغ����وي  كان يتميز باختبار املالوف 
الوا�شح: 

�شكد فرق بن اال�شابيعه �شمع 
ذابت حمبة وخبزة للوادم ت�شري 

ا�شكد فرق للك�شته ايامه �شريف وك�شته بي�شة 
يفوح من عدها العبري 

وينتهي اىل حقيقة نا�شعة: 
ا�شكد نظيف اليظل 

بف�شول الزمن ثوبه نظيف 
املاركع ب�س الكمر هاذه الوطن 

ونحنه ال�شية املنري
ب�س يامطر

ان �شعر ناظم الينحدرانحدار ال�شيل يف �شده انحدار 
و�شخب وان�شباب لكنه ينب�ش����ط انب�شاط البحر يف 

عمق و�شعه و�شكون �شطحه: 
بيديه ج�شتك مطر

وبللت خدك وال�شعر
وبيديه ج�شتك يامطر 

بلور ومطر زورد 
الهوبقه وال هو اعتذر 

�شار بحدايق دنيتي 
ورد وع�شك فوكه �شكر

كلم����ا كنت اق����را ) ناظم( كن����ت اح�س ان ه����ذا ال�شاعر 
يتغلغ����ل العم����اق روح����ي يج����ربين عل����ى االع����راف 
بالو�شاع����ة الت����ي او�شلن����ي اليه����ا ه����ذا الع����امل الذي 

نعي�س فيه: 
ايام من جا�شك برد 
دفيتك بعمري جمر 

ميكن �شنه وميكن دهر 
... وي�شرخ باعلى �شوته: 

وب�س يابحر ر�شيني كايف يابحر 
انطيني كوخ ابدنيتي 
وماريد من عندك درر 
ماريد اكرر هل العمر 

ك�شيته ب�س حزن و�شفر 
ويع����رف ال�شاعر ) بانا( رائعة وجمبولة على اخلري 

والعطاء: 
وهذا انه ع�شفور جنح 

تعبان مامره ا�شتقر 
�شاف ا�شهك الخر �شمه 

وارجع اتيه وابقه عاي�س عالقدر 
وا�شبع اغاين من حزن 

خر�شة ومتوت على الوتر
اعرف بدون توقيع  

ه����ذه الق�شي����دة اجلميلة مل يذك����ر لنا ال�شاع����ر تاريخ 
نظمه����ا واعتق����د انه����ا فع����ل ذل����ك ليجعلن����ا يف ح����رية 

وده�شة: 
انا �شك من عمر اغلى من املا�س 

ماتكدر ت�شرفته ابغري حتويل 
عفتك غيم متطر وانا عط�شان 

وطويلة �شفرتي وانه على ارحيل
وي�شري اىل �شعفه بقوله: 

ب�س .. نقطة �شعف عندي من االكيك 
عيونك �شبب �شعفي ابجرة امليل  

ومتت متت من �شفت ا�شفافك
رخ�شت اهواي

و�شبعت من رخ�شهه الغريي تقبيل
وانا اكتب عن ناظم اكت�شفت انه موجود يف �شمريي 
ال����ذي اخاف منه ت�شربت كلمات له كانت مزروعة يف 
وجداين ذكرين بحقي الذي منحني اياه منذ �شبابي 

يف االعراف باخلوف والكبت .
اعجاب

ه����ذه الق�شي����دة لي�ش����ت عادية بل هي ا�شع����ار حت�شها 
طالع����ة الين����ا من اح�ش����اء �شاع����ر ا�شيل كم����ا نح�شها 
نابعة م����ن املعاناة احلقيقية وال�شادقة ل�شاعر ت�شمر 
يف ثناي����ا ابداع����ه انحي����ازا ا�شي� نح����و املجتمع من 
موق����ع الوف����اء واملرافع����ة والدفاع عن وج����وده وعن 
او�شاع����ه االجتماعية وعن حت����رره يف تعدد �شورة 
وحاالته ويف رف�ش����ه للعديد من االرغامات اجلانبية 

التي تكبل حريته وحتد من حتركه .
اراهن واحلزن يلب�شني قم�شان

ب�س قم�شان �شربي بروحي تنهاب
وابو – دجلة اخلري – ابغربته وياي

ويجي – مظفر بطولة ويجي ال�شياب
عراقك يا معود روحه وياك

وغنالك – فوؤاد – ابحركته وذاب
عراقك �شهرزاد بلون بغداد

امريه من احل�شن يعرفهه زرياب
يا �شيخ ال�شعر

اهدى هذه الق�شيدة اىل ال�شاعر الكبري عبد احل�شن 
ابو �شبع اىل الذي قال بوطنيته املعروفة 

يا �شجان فك الباب ل�شيوفك
�شارت عادة النه كل �شنة ان�شوفك

ال�شع����ري �ش����وت جيل����ه �ش����وت احل����ق  ان �شوت����ه 
والغ�شب تكتمل م�حمه و�شماته بن دوي الر�شا�س 
امل�ح����ق للمظاهرات ورك�ت االرج����ل يف مطاردات 
ال�شوارع واالزقة وظ�����م ال�شجون واملعتق�ت التي 
تلته����م اخلارجن على النظ����ام املت�شربل����ن بالكرامة 

والكربياء:
مريت اعله بابك والدرابن

عزتني وبجت كل احلياطن
تذكرتك منارة �شوك )احلوي�س(
او جهك ير�شم ال�شارع عناوين 

اورجعت مب�شتحاي ابن البيوت 
وت�شرت ابعباتك والعرقجن 

ارجفت من خجل روحي و�شوفة النا�س 
وادو�س املوت وا�شطب عالقوانن 

وي�شفه باحل�ج ذلك الثائر ال�شابر: 
ياح�ج ع�شرك كلهه �شه�ت 

جتي والعافية احممله �شكابن 
واذا ي�شله بلم دنياك اكفيك 

بحيلي واملرادي ات�شكه دربن 
ويختتمها: 

هاذي ا�شموع الك توكف امللكاك 
تطرز �شدرك باعظم نيا�شن

ياباب الق�شيدة والهه مفتاح 
يا�شور النجف ياعبد احل�شن 

م����ن خ�ل رحلت����ي مع دي����وان )ب�����س يامط����ر ( كانت 
حتتويني تيارات �شدق وحراره وبكاء وعزم ورغبة 
يف ان اكون قريبا من نف�شي وحمنتي ووجودي الن 
الذي يتحدث هذه املرة لي�س �شوى �شدى كل منا�شل 
غيور على وطنه �شوت يفور يف اعماق كل واحد منا 
حتى انن����ا ن�شعر قد وجدنا ال�ش����دى الذي كنا نتمنى 
ان ي����ردد بعي����دا حن كنا نتغن����ى او نبكي او ن�شرخ 
يف ع����امل يحا�شرنا ومينعنا ان ن�شمع ا�شواتنا حتى 

ال نف�شنا

* ما هي م�شاريعك اجلديدة؟
- من���ذ اأ�شه���ر ع���دة اأع���اين اأزم���ة �شحي���ة ب�شبب 
اأنن���ي رغ���م  اإال  الق���دم،  اإىل ك�ش���ر يف  تعر�ش���ي 
الظ���رف ال�شح���ي ال�شع���ب ال���ذي م���ررت به، مل 
اأنقط���ع ع���ن االأدب وكتاب���ة ال�شع���ر الغنائ���ي اأو 
الق�شي���دة الطويلة، حيث كان ل���ديَّ م�شروع قبل 
وف���اة امللحن ط���ارق ال�شبل���ي، يت�شمن جمموعة 
اأغ���اٍن م���ن كلماتي بحي���ث يت���وىل اأحلانها، حيث 
اتفقنا على اأن تكون اأغاين هذا امل�شروع باللهجة 
ورغ���م  العراقي���ة،  باللهج���ة  وكذل���ك  اخلليجي���ة 
رحي���ل ال�شبلي اإال اأنني م�ش���ر وب�شكل كبري على 
اإظه���ار هذه االأغ���اين اإىل النا�س، ف�ش���ً� عن ذلك 
ل���ديَّ م�شروع اآخر يتمث���ل يف جمع االأغاين التي 
كتبتها يف كت���اب حيث متكنت حلد االآن من جمع 
نح���و »180« اأغنية و�شوف يحمل عنوان »اأغاين 
البارحة«، ومن خ�ل البحث اأت�شح اأنه لديَّ اأكر 
م���ن »500« ن�س غنائي، اإذ من خ�ل هذه احلملة 
جلمع االأغاين وج���دت اأين قدمت اأغاين ملطربن 
مل اأكن اأتذكر اأين كتبت لهم اأغاٍن ومنهم املطربان 

�شعدي توفيق و�شعدي البياتي .
* هل قدمت اأغاين جديدة للمطربن ال�شباب؟

- ل���ديَّ ن�شو�س كث���رية، لكن امل�شكل���ة تكمن يف 
ع���دم وج���ود االأ�ش���وات امللتزمة باأ�ش���ل وتراث 
وم�ش���ار االأغني���ة العراقي���ة احلقيقي���ة، الأين اأعد 
كتاب���ة االأغني���ة مبثابة امل�ش���روع الوطني ولي�س 
يف  لتكري�ش���ه  البع����س  ي�شع���ى  كم���ا  التج���اري 
الو�ش���ط الغنائي، لذل���ك ال ميك���ن اأن اأعطي ن�شًا 
ملطرب يغن���ي بالطريقة الهجين���ة امل�شتخدمة يف 
الوق���ت الراهن، الأن ما تبقى م���ن �شعراء االأغنية 
العراقية القدامى حري�شون على اأ�شمائهم وعلى 
تاريخه���م ولي�شت لديهم الرغبة يف االإ�شاءة اإليها 
ع���رب �شطحات عابرة، علمًا باأن���ه كانت لديَّ ث�ث 
اأغ���اٍن كان يفر����س اأن يلحنه���ا امللح���ن الراح���ل 
طارق ال�شبلي للمطرب كرمي من�شور الذي ميكن 
اعتباره م���ن اأهم املطربن يف ال�شاح���ة الغنائية 
العراقي���ة بالوقت الراهن وم���ا زال هذا امل�شروع 
قائم���ًا ك���ون املطرب كان���ت لديه رغب���ة كبرية يف 

ت�شجيل اأغاٍن جديدة من كلماتي .
* وماذا عن برناجمك االإذاعي؟

- ل���ديَّ برنام���ج يف اإذاعة جمهوري���ة العراق يف 
بغداد ا�شمه »اأغاين النا�س« تناولت فيه جمموعة 
من املطرب���ن الكبار اأمثال ح�ش���ن نعمة، ريا�س 
اأحمد، مليعة توفيق، زهور ح�شن، وحيدة خليل، 

حي���ث اأه���دف اإىل تنمية م�ش���روع اإن�شاين ثقايف 
عن���د النا����س، الأن تل���ك االأغ���اين فيه���ا الكثري من 
االأبع���اد االإن�شاني���ة واالأخ�قية، علم���ًا باأين اأرى 
معظ���م كلم���ات االأغ���اين احلالية متث���ل م�شروعًا 
مدفوع���ًا لغر�س االإ�ش���اءة اإىل االأغني���ة العراقية 

خ�شو�شًا والفن عمومًا .
* ما هي االأغنية الت���ي كتبتها ولها اأهمية خا�شة 

لديك؟
- كل االأغ���اين الت���ي كتبته���ا متث���ل مرحل���ة مهمة 
م���ن حيات���ي، لك���ن هن���اك اأغ���اٍن له���ا خ�شو�شية 
ومنه���ا اأغنية »دوريت���ك« ليا�س خ�ش���ر، الأنها من 
االأغ���اين اجلميل���ة الت���ي ترك���ت اأث���رًا طيب���ًا يف 
نف�ش���ي، واأي�شًا يف نفو�س اجلمه���ور كونها اأول 
اأغني���ة عراقية ميتد زمنها اإىل »22« دقيقة، ف�شً� 
عن اأغ���اٍن اأخ���رى منها »ع�ش���ق اأخ�ش���ر« ل�شعدي 
احلل���ي و«ردتك متر �شيف« و«مال���وم اأنا مالوم« 
و«�ش���وت الغري���ب« و«مودبدين���ا« للراح���ل فوؤاد 
�شامل ال���ذي ترك اأثرًا طيب���ًا يف نف�شي وكذلك يف 
نفو����س النا�س، الأنه فنان مبدع و�شاحب ر�شالة، 

لذلك اأوؤكد دائمًا لي�س من باب االنحياز اأن اأغاين 
ال�شبعين���ات ترك���ت اأث���رًا جمي���ً� يف املتلقي عن 
طري���ق ال�شاع���ر املثقف ال���ذي كان هم���ه الوحيد 
البحث ع���ن املفردة اجلميل���ة يف ق�شيدته وكذلك 
ال�ش���ورة الرائعة التي لها ع�قة عميقة مع هموم 
وق�شايا واأحا�شي����س النا�س، لذلك بقيت االأغاين 
ال�شبعيني���ة حمرمة حتى من قب���ل ال�شباب الأنها 

اأغان �شادقة .
* اأثن���اء تعر�س قدم���ك للك�شر هل كتبت �شيئًا عن 

معاناتك؟
- كتبت عن حالتي لي�س ب�شكل موؤمل كما تت�شور، 
اإمنا جميل وهادف، الأن معاناتي اخلا�شة ال اأريد 

اأن تكون �شببًا يف اإيذاء االآخرين .
* م���ن هم املطرب���ون الذي���ن اأو�شل���وا ن�شو�شك 

الغنائية اإىل اجلمهور؟
- كث���ريون لعل من اأبرزهم الراحل���ن فوؤاد �شامل 
و�شعدي احللي، ف�شً� ع���ن يا�س خ�شر وح�شن 
نعم���ة واالأخري غن���ى يل اأغنية »ي���ا حرمية« التي 

تعد �شمن االأهم يف تاريخ االأغنية العراقية .

لديه أكثر من 500 نص

ناظم السماوي: كتابة األغنية مشروع 
وطني وليس تجاريًا

الش��اعر ناظم السماوي.. 
خلق ونتاج وتألق..

يعد الش��اعر الغنايئ ناظم الساوي واحدًا من عالمات األغنية العراقية 

األصيل��ة خاصة مع براعت��ه يف كتاب��ة النصوص الجميل��ة ذات األبعاد 

اإلنسانية الراقية .

الس��اوي الذي تعرض إىل كرس يف قدمه قبل ش��هور عدة من اآلن مل 

يتوقف عن كتابة األغاين الجميلة، لكنها رمبا ال ترى النور، ألنه يرص عىل 

أن تكون األصوات الت��ي تؤدي كلاته جميلة وملتزمة وهو مل يجد مثل 

هذه األصوات لغاي��ة اآلن، كا انتهى من جمع »180« من أغانيه القدمية 

ليك يصدرها يف كتاب يحمل عنوان »أغاين البارحة« .



ال����س����م����اوي ن����اظ����م   

احلزب
يعني الكمر وجنومه حرا�س
وكل جنمه عله اعيونه ت�يل

اذن .. ي�شتاهل انحطه عله الرا�س
تاج وهاذه واقع مو مثايل

وعله اثمانن عمره ن�شرب الكا�س
او نو�شل الكا�س حتمًا للتوايل

واكرب جتربه احلبوه اإكبايل
* * *

احلزب .. ف�ح يبقه او چفه غرا�س
جنوبي ات�شوفه مره لو �شمايل
لذلك من ن�شعره يرخ�س املا�س

والي�شري يفكر لي�س غايل؟
العمل ..

النادره .. بال�شوك تنقا�س
من عر�س وطلب تنعرف تايل

وحزبنه اح�شابه ي�شعب ماله مقيا�س
والتقدير .. يرجع مي.. �شوؤايل

التقدير.. للعا�س ابزمانه اوياه مب�شا�س
او �شعد للم�شنقه وكلهه تعايل..

* * *
احلزب

او داعتك ميهمه دنا�س
او ميهمه الو�شع وال ما يبايل

احلزب.. عري�س يبقه او حزنه اعرا�س..!
وبا�شمه �شعدنه للمعايل..!

احلزب.. طيب او حمب وبعد ال با�س
احلزب.. �شوتي او هلي ّوعزي وداليل
احلزب .. بال�شده چان اوياي نربا�س..

انتخه با�شم ال�شعب من انتخايل..!
* * *

احلزب.. خد احلديثه او �شعر ميا�س
نهر يجري ذهب واملنت چايل

احلزب.. وردة اجلوري اإمعطره بيا�س
او دفو للفقره من برد الليايل

احلزب .. من عامه الّلول بيت ُج��س
يفي�س افكار يا قوت والآيل..!
اإذا اأمتحن ب�شمه باألف كرا�س

چا .. بعد ا�شبعد منه بقايل
واذا .. اخدود احلزب.. بالعيد تنبا�س..!

اكيد الطعم �شربت برتقايل..!
* * *

وعله اثمانن نبني.. وندري بال�شا�س.!
الف طابق علو .. واكر بنايل..!

اليعادي احلزب ندري يعلن اف��س
وكبلهم .. چان اأبو زيد اله�يل..!
ميعودين كايف.. وهاذه و�شوا�س

والو�شوا�س مو واقع خيايل
احلزب يعني الفكر.. اإموثق بقرطا�س

ا�شراكي.. احلزب .. ال مو راأ�س مايل.
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شباب الثمانين


