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تشرين الثاني 2020

من����ذ ديو�نه �لأول )�أغاين �لقافلة( �ملكتوب يف �أزمنة 
�لرب�ءة و�لعنف����و�ن، و�ل�صادر يف بغد�د عام 1950، 
وحت����ى �للحظ����ة، وكاظ����م �ل�ص����ماوي يتاأل����ق متباهيًا 
و�أكاد �ق����ول متماهيًا مع �ن�ص����انية حاملة و�آ�ص����رة يف 
�آن، ه����ي رفي����ق عم����ره �لآخ����ر: عربها ت�ص����امى، ومن 
�جلها تناثر، وبها ��صمى �صحيفته "�لن�صانية" �لتي 
��ص����درها يف بغد�د بعيد ث����ورة 14 متوز 1958، كما 
د�ص����ها علن����ًا، وغالب����ًا �ص����رً�، يف كل ق�ص����ائده تقريبًا، 
مانح����ًا �ياه����ا للر�ئ����ح و�لغ����ادي، وللقري����ب و�لبعيد 

ودون مقابل د�ئمًا.
و�ذ� كان �لناق����د �لر�حل )مي�ص����ال �ص����ليمان( ر�أى يف 
�صعر �ل�ص����ماوي "ر�فدً� باهر �خل�صب يف نهر �ل�صعر 
�لعرب����ي �حلديث" فاإن من �ملوؤكد لدي �نه �ص����اعر تلك 
�لن�ص����انية �ل�ص����افية �لثائ����رة �منا �ملغ����دورة، ولي�س 
يف بعده����ا �لعر�ق����ي وحده برغ����م �ن ه����ذ� �لبعد كان 
نطفته����ا �لوىل وظل حا�صرً� فيها كجوهرها �خلفي. 
و�ل�صماوي �ي�ص����ًا ي�صاري وو�قعي وملتزم وكل ذلك 
باملدل����ول �لعري����ق و�أكاد �ق����ول �لأول له����ذ� �ملع����اين. 
وحت����ت �صوء هذه �خلا�صية وحده����ا �حيانًا، ينبغي 
يف ر�أين����ا قر�ءة معظم ورمب����ا كل ق�صائده، �ذ� �ردنا 

��صتكناه ��صر�رها و�إ�صر�ره على �لعطاء.
�ملغ�صول����ة  "بالقم����م  مبك����رً�  �حل����امل  �ل�صاع����ر  فه����ذ� 
بال�صم�����س" ين����در �ن ل يتقاط����ع قارئ����ه يف حلظة �و 
�خرى �صو�ء يف ق�صيدة من ق�صائده �لتي تتمدد على 
تباري����ح ن�صف ق����رن، �و موقف �و وقفة يف منفى من 
�ملنايف �لتي مل تعد حت�صى بي�صر، مع رموز غاية يف 
�لتنوع و�لتناثر و�لتنائي �ل �نها تتقاطع بل تتد�خل 
د�ئمًا ع����رب عمقها �لن�صاين �مل�صك����ون بالمل �لو�ثق 
ظاهري����ًا �منا �لقل����ق يف مكان �و حلظ����ة منه. ويكفي 
�ن �ذك����ر م����ن ديو�ن����ه �لول وحده ��صم����اء جعفر �بو 
�لتمن وبول روبن�ص����ن و�ل�صاعر �لزجني �لمرييكي 
مارك�����س  وكارل  و�ملع����ري  وبرناد�ص����و  كرب����ا  م����اك 
فيم����ا جت�ص����دت يف جمموعت����ه �لخ����رية ه����ذه باق����ة 
ت�صم )ع����روة بن �ل����ورد( و)علي ف����ودة( و )حلبجة( 
و)عط�ص����ان �لزيرج����اوي( و�صه����د�ء ق�ص����ر �لنهاي����ة 
و)ح�صن �ل�صريع( وكرد�صتان "وردة �لنار �خلالدة".
ه����ذ� �لهاج�����س، وه����ذ� �لوف����اء، كان ق����د تاأك����د �صلف����ًا 
وترّه����ف �منا ت�صي�����س �كرث يف ديو�ن����ه �لثاين "�ىل 
�لمام �بد�"، �ل�صادر يف بريوت عام 1954، و�لثالث 
"رياح هان����وي" و"�ىل  "�حل����رب و�ل�صل����م" ث����م يف 
�للقاء يف منفى �آخر"، و" ق�صائد للر�صا�س.. ق�صائد 
للمط����ر" حيث �لر�صايف وب����ريوت و�ل�صاعر �لزجني 
جوزيف نورث وحمالو �ر�صفة �ملو�نىء �لمريكيون 
وديان بيان فو و�ل�صرق �لحمر وهانوي وبكني، هي 
�لرموز �لت����ي تقا�صمت �لهو�ج�س لديه �منا منا�صفة، 
كما د�ئم����ًا، مع �لعر�ق �لذي لئ����ن �صار حم�س طيف، 
كان يف غياه����ب �لدخيل����ة كل �ص����يء ومرك����ز �لنب�س 
�صاع����ة �حل�صاب �حلقيقي لدى كاظ����م �ل�صماوي �لذي 
ظل ين����ّوع ويزّه����ر رم����وزه �لن�صانية ببهج����ة مد�فة 
بخيط م����ن �حلزن عميق هو �ي�ص����ًا ومرير يف زو�يا 

منه.
ذل����ك لن نزف����ًا ث����رً� وج�صيم����ًا �ىل ه����ذ� �حل����د يخفي 
تل����ك  �وردة  و�أي  �أخادي����د،  و�ي  غائ����رة،  �خادي����د 
�لت����ي تخت����زن كل هذ� �لعم����ر من �لتغرب����ات و�ملنايف 
�خلارجي����ة و�لد�خلي����ة و�لغربة و�لنك�ص����ار�ت لهذ� 
�ل�صاع����ر �لذي كتب له وعلي����ه مرة بعد �خرى �ن يرى 

بيته يحرتق... و�ي �حرت�ق.
وطن من رماد

مل يعد قبلة لال�صاطري، موقدً� لل�صنا، و�آيات نار
تلم�صت وجهي ومل يك وجهي

مر�يا �ل�صالطني ملء �لزمان...
ملء �ملكان

يف )ف�ص����ول �لري����ح ورحي����ل �لغري����ب( �لوردة ه����ي 
ذ�ته����ا م����ن �صي�صتع����ل ه����ذه �مل����رة يف فاجع����ة "رحيل 
�حللم"... وهل من فاجعة ميكن �ن تنه�س �لقلب �ربا 

�ربا كرحيل �بنه ن�صري:
هد حيلي م�صابك �جللل

كيف �قوى وثقله.. جبل...
�هو �لعدل م�صه �خلبل

�ن �طيل ثوى وترحتل...
جئت حلما ورحت حلما،

رفيفا،
جرحك �جلرح

كيف يندمل؟
هك����ذ� كان رهيب����ا م�صه����د فق����د�ن فل����ذة �ل����روح لك����ن، 
وكلي����ث ب����ال عرين يكاب����ر كاظ����م �ل�صم����اوي م�صاطرً� 
�لري����ح بر�ءته����ا وقلقها �ملكت����وم ول �باليته����ا �لبدية 
وبهجته����ا �ي�ص����ًا، مهما كانت ه����ذه نا�صب����ة وعابرة. 
و"ملق����ى ور�ء �لليل" حمرومًا من وطن �صار م�صورً� 
على �بنائه باحل����ر�ب، ور�ف�صًا مهادن����ة �نظمة ذئاب 
و�ممي����ات خماب����ر�ت وجبه����ات ذليلة ظ����ل �ل�صماوي 
يتف����رى �لدروب هائمًا ب�صميمته �لوىل، �لعر�ق، وب� 
"��صد�ء حلم نرممه كل يوم" متلفعًا طو�عية بجرح 
"�نعكا�س �ملر�يا وموت �ملنا�صري و�لثورة �لعاقرة.."

غامت بعينيك �لديار
مل يبق منها – يا رحيل – �صوى �لغبار

�صوى ظالل �نك�صار
ن�صحو على �ل�صكني يف �عناقنا نغدو

ونك�صر كاحلجار
يقينا، ثم����ة ��صتمر�رية ووحدة د�خلي����ة مده�صة بني 
كل جمموع����ات كاظ����م �ل�صماوي �ل�صعري����ة تعرب عنها 
نزعتها �لن�صانية، ن�صف �لعفوية، �مل�صتوحاة و�لتي 
تع����رب ع����ن نف�صه����ا يف جمل����ة م����ن �خل�ص����ال لي�س ما 
تق����دم �ل جزء� منها، ول �ه����ادن، جمموعته �ل�صعرية 
�جلديدة ه����ذه حتمل كل هذه �خل�ص����ال دفعة و�حدة 
ومن جدي����د، لكنها حتمل خل�ص����ة، وكاحلفيف، حكمة 

�صيخ �نتمى �بد� �ىل �حللم و�ىل �حلياة:
�صجرً� لرملكم طويت �لعمر

ما ر�صمت خطاي .. �صوى خطاي
مل تنطفىء جمر�ت حلمي

يا �صو�ي .. ومل يكن يومًا..
�صو�ي
وطن؟

ومذ خم�صني عامًا كان يل وطن
ومذ خم�صني عاما كان يل منفى

وما �غرتب �لزمان
�لريح بعدكُم تلّم غباركُم...

وما �نطفاأ �ل�صر�ج
لع���ل �صظاي���ا �لقلب هي م���ا يتطاير هن���ا مت�صلال من 
بني ما ي�صبه �ل�صخور، متلويًا من �صدة غربته، �منا 
�ي�صًا من وط���اأة وغالظة �عو�م تنوء باأعباء خم�صة 
وخم�صني هجريً� ول ي���ز�ل يغريها �لرت�كم و�لتمدد 

وكما �ىل �لبد..
ها �نت مرحتل .. وكم هاجرت

يا لله كم د�ل �لزمان.. وكم تهاجر
ماذ� تبقى من لهاث �لعمر يا �صيخ �ملنايف

�لليل يطفىء جنمه،
�لطرقات موح�صة...
وليل �ل�صمت... ملح

لك���ن لي���ايل �ملن���ايف �صتغ���دو �ك���رث عتمة م���ن �مللح 
وحم����س غبار حينما رحلت و�ىل �لبد بغتة، رفيقة 
�لعم���ر و�لدرب �لطويل هذه �ملرة، ويف غب�س ��صود 

وحتت �صماء غريبة:
مل يبق

غري �صدى ميور وينطفىء .. ناأت �لديار
ر�حت ر�صائلنا وعادت للغبار...

من �لغبار
�لكون منك�صر وكان �لوهم يومًا... �ن نعود
منديلك �لف�صي فاحتة �لنهار مل ترحلني...؟

�لعر�ق، �لفر�ت، �لثورة، �ل�صماوة، �لبن، �لزوجة، 
�لعائل���ة، �ل�صع���ب... كل منه���ا ياأخ���ذ مكان���ه �خلالد 
و�لرحي���ب و�مل�صم����س يف �ص���در ه���ذ� �ل�صاعر، �منا 
ك�صج���وج عميق���ة خا�ص���ة وك�صلب���ان حممولة على 
كاه���ل ل يري���د �ن يتطاأط����اأ مهم���ا تنادت عل���ى ثنية 
غادر�ت �ل�صنني، وقد تع�صف �لريح مقبلة �و مدبرة 
ل ف���رق: فم���ا �ن���ت.. �ن مل متت و�قفًا، بي���د �ن لالأمل 

غروره يف حلظات �ل�صدة:
�نا �ن خ�صرت �لعمر مل �أخ�صر خطاي

حا�صرت منتف�صًا ح�صاري
لي�س من �حد �صو�ي

فاأنا �لتو�زن و�لتناق�س و�مل�صري
و�نا خطاي

ل ف�صحة �بد� للهزمي���ة �ذ�، لدى هذ� �ل�صيخ �لذي مل 
تعد له م���ن �لذكريات �صوى �لنهر �لياب�صة، و�صوى 
زهرة من حجر، وقو�رب مهجورة.. غادرتها �لرياح 
ول ف�صح���ة للنحي���ب.. �من���ا، و�ىل ج���و�ر �لقط���ب 
�لعل���ى للكون، �ىل �ملحيطات �ل�صمالية �ملتجلدة يف 
�ل�صوي���د، �صيحمل ه���ذ� �جلنوبي �ل�ص���ل و�لف�صل 

حطام نيازكه بانيا منها منفى يحمي فيه وحدته:
وحدي �هّوم يف �صهوب �لر�س

يا وحدي..
متر بي �لوجوه وتختفي

وجتو�س بي �ل�صد�ء عابرة
ول تف�صي �ىل قمر ي�صوي �لليل

يا وحدي.. وي�صكنني �ل�صدى
ويعود بي برد �جلد�ر..

�ىل �جلد�ر
ووجه���ا لوج���ه م���ع �لري���ح ، و"ب���ني �صم���اء و�ر�س 
خاوي���ة �ل�صدى"، ومع حقيبة ه���ي "وطني �ملهاجر 
يف �حلقيب���ة"، ثم���ة حب���ل �ص���ري يظ���ل ي�ص���د كاظم 
�ل�صماوي �ىل تل���ك �لن�صانية �حلاملة �لوىل �لتي ل 
ت���رى بو�صلته �صو�ها يف حلظ���ات رقاد �لرياح، كما 
لو �نها �مل���الذ �لول، و�ملالذ �لخري، و�ملالذ �لوحيد 
د�ئم���ًا... و)عروة بن �لورد( ه���و �لرمز بد�هة هنا، 
بي���د �ن جاهليًا �آخ���ر تخطى زمانه كع���روة، �لنابغة 
م���اوي �لآخ���ر، هو �لق���رب يف رثاء  �لذبي���اين، �ل�صِّ

�حلال:
ت�صربت حتى مل من �صربك �ل�صرب

فماذ� يقول �ل�صعر لو هدر �ل�صعر
ومن �نتم؟ مر �لزمان و�نتم،

�صر�ب ول ماء، و�صوك ول زهر
و�علم �ين من بالد عتت بها �صر�ذم ل فرع لديها ول 

جذر
ويالك عمالقا تخطى زمانه

كما يتخطى يف م�صارفه �لن�صر
هذه �لن���ربة �لت���ي تذكرنا ب���و�دي �ل�صم���اوة ورمل 
مفاز�ته���ا �لذهب���ي، مل تف���ارق �ي���ا م���ن جمموعات���ه 
�ل�صعري���ة �لكثرية، جاعلة من ه���ذ� �ل�صاعر بني �برز 
�صع���ر�ء �لق�صي���دة �لعمودية �لعر�قي���ني يف �لن�صف 
�لث���اين م���ن �لق���رن �لع�صري���ن، �ىل جان���ب طاقات���ه 
�ل�صعرية �لخ���رى، �ل �نها تتو�زى مع معطى رفيع 
�آخ���ر يف �صعره، يتمث���ل يف ذلك �لتعاط���ف �لتلقائي 
ب���ل �لنتم���اء �ل���ذي ياأخ���ذ �صكل غن���اء �صب���ه فطري 
وجارف يف �لدفاع عن �لمة �لكردية �مل�صطهدة �منا 
�ملقاوم���ة، مما مييز بني نظر�ئه هذ� �ل�صاعر �لعربي 
�ملعلن �نتماوؤه من قب���ل لثور�ت �جلز�ئر وفل�صطني 

وظفار و�لع�صرين و�لقر�مطة و�لزجن.
كورد�صتان

مر �لعمر و�ليام غاربة
ومذ خم�صني عاما كنت عا�صقك �ملتيم

كنت يل من غري �ن تدرين...
ولو �ين ولدت وع�صت ثانية

لكان ��صمي على �ليام.... كورد�صتان
نعم، "�صاع���ر �لقافل���ة �لن�صانية" كاظ���م �ل�صماوي، 
كم���ا �طلق علي���ه �للبن���اين �لر�حل )حمم���د �صر�رة( 
"�أغ���اين  �لوىل  جمموعت���ه  م�صتقب���اًل   .1955 يف 
�لقافل���ة" ولق���د ظ���ل وفي���ًا لنتمائ���ه �لول ذ�ك، هو 
�ملجاي���ل لل�صي���اب ون���ازك �ملالئكة و�لبيات���ي وبلند 
�حلي���دري وه���و �ملو�ك���ب ملظف���ر �لن���و�ب و�صعدي 
يو�صف، لك���ن �ملتجه بحرية منذ وم�صته �لوىل �ىل 
�عتناق �ر�دة جماعية، متطلعة وحاملة وفردية وهذ� 
ل �ص���ك به، �ل �نه���ا جماعية ب���كل م�صاماتها كما هي 
ثوري���ة، بينما كان ه���وؤلء بحما�ص���ة عفوية وتطلع 
مماثل���ني متجهني بحري���ة �ي�صًا لعتن���اق تفر�دتهم 
�ملبا�صرة، وهذ� حتديدً� م���ا �صي�صنع خ�صو�صياتهم 
�لتاأ�صي�صي���ة كاعتناق���ات عفوي���ة متغاي���رة، �جنبت 
جمالي���ات مت�ص���ادة غالبًا، ميزت كال م���ن �لتوجهني 
من���ذ �لبدء رغم �وجه �لتقاط���ع �لعديدة �خلفية منها 
و�لظاهرة �لت���ي �نتمى لها جميع �صعر�ء ذلك �جليل 

�ل�صخي نف�صه.
وه���ذه �ملجموع���ة �ل�صعري���ة �جلدي���دة تاأت���ي لتوؤكد 
جترب���ة �صعرية متمي���زة ومكتملة وموقف���ًا مل يرتدد 
�صيخ �ملن���ايف و�صاعر �لن�صاني���ة �لعر�قية �ل�صافية 
كاظ���م �ل�صم���اوي يف دف���ع ثمنه باه�ص���ًا وكاماًل وما 

يز�ل مو��صاًل ��صر�ر� ر�ئعًا على �لوفاء و�لعطاء.

كاظم السماوي.. شيخ المنافي وشاعر 
األممية الصافية

حسين الهنداوي
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و�ملع���ذرة لكوين ل�صت ناق���د� �أدبيا بل  كاتبا وقارئا 
مدمن���ا عل���ى ق���ر�ءة نتاج���ات مث���ل ه���ذه �لقام���ات 
�ل�صاخم���ة و�لتي ترك���ت ب�صماته���ا يف ذ�كرة �لأدب 
و�لثقاف���ة �لعر�قية و�لعربي���ة و�لعاملية، لذ� وجدُت 
م���ن �ل�ص���روري ط���رح هذ� �ل�ص���وؤ�ل بغي���ة م�صاركة 
�لق���اريء  �لك���رمي---- �ل�ص���وؤ�ل : يف �أي���ة بقع���ة 
ي�صكن كاظم �ل�صماوي يف جغر�فية وتاأريخ �ل�صعر 
�لوطني و�لأممي �لثوري؟ متمنيا �أن تكون �لأجابة 

مر�صية للبع�س وهي :
�أوًل- يت�ص���م �صعر �ل�صماوي مبزج �لن�صاط �لوطني 
يتمك���ن  مل  بحي���ث  و�لثق���ايف،  �لأدب���ي  بالن�ص���اط 
م���ن �أخف���اء ع�صق���ه �ملمن���وع �صيا�صي���ًا يف جغر�فية 
�لوط���ن وتاأريخ���ه، فق���د �ص���رب م���ن م���ر�رة �لغربة 
و�لبع���د عن �حلبيب �لعر�ق حت���ى �لثمالة، خم�صني 
عام���ا يف �ملنف���ى حتى �صم���ّي ب�صيخ �ملن���ايف، وهو 
يقرتب باآه���ات و�آلم مما تعاني���ه �لطبقات �لكادحة 
و�لفقرية، ومل يتخلى عنهم يوما، فوجدت ترجمتها 
يف ق�صائ���ده �لوطني���ة يف ح���ب �لع���ر�ق و�صع���ب 
�لدكتاتوري���ات  متحدي���ا  �صاخم���ا  وق���ف  �لع���ر�ق، 
�لغا�صم���ة �لت���ي تو�لت على رقب���ة �ملو�طن �ملظلوم، 
فتارة جت���ده حاديًا للقافلة، و�أخ���رى عابرً� للحدود 
ليت�صاف���ح مع جيف���ار� وهو�صي من���ه، وتلك �صفات 
�ل�صاع���ر �ملتم���رد على �لو�ق���ع �ملْر، وجدُت���ُه  يعلمنا 

�ل�صرب و�ملطاولة يف ديو�نه " �إىل �لأمام �أبدً� "
ثاني���ًا- �أن �لأن�صن���ة ت���كاد توؤط���ر جمي���ع ق�صائ���ده، 
فه���و منوذج �أن�ص���اين لالأن�صان �ملثق���ف، وقد �أ�صدر 
" بعد ثورة 14متوز 1958،  �لأن�صانية  " جري���دة 
وكت���ب ب�صوٍت ع���اٍل مت���ّوج بالعنف���و�ن و�لكربياء 

و�لتح���دي �أن���ا �إْن خ�ص���رُت �لعم���َر مل �أخ�صر خطاي 
--- حا�ص���رُت منتف�ص���ًا ح�ص���اري --- لي����س م���ن 
�أحٍد �صو�ي --- فاأنا �لتو�زن و�لتناق�س و�مل�صري، 
وتد�فع���ت وطنيته وحبُه لل�صعب �لكردي �أ�صبح من 
�أب���رز منا�ص���ري )�لق�صي���ة �لكردية( �ص���د �لطغيان 
�لعرقي �لبعثي �ل�صد�مي، لذ� كتب يف رثائه �ل�صيد 
ج���الل �لطالب���اين : ُمن���ي �صعبن���ا بخ�ص���ارة فادحة 
بفق���د�ن رم���ز م���ن رم���وز �لن�ص���ال �لوطن���ي، وعلم 
م���ن �أعالم �لثقاف���ة �لعر�قية، مل يك���ْف �صوتُه �لهادر 
وحت���ى كان حبي����س �ل�صجون و�ملعتق���الت، مد�فعا 
�ل�ص���ارخ  �لفق���ر�ء و�ملعدم���ني، وكان �صوت���ه  ع���ن 
باأنا�صي���د �حلرية عاب���ر لالأ�صو�ر ممج���دً� لالأن�صان، 
تع���ازي �ل�صادق���ة لأ�ص���رة �لفقيد " كاظ���م �ل�صماوي 
بفقد�ن �صديق ورفيق  نف�صي  " وحمبي���ه، و�أعزي 
درب وكفاح  ---- جالل طلباين )رئي�س جمهورية 

�لعر�ق(.
ثالث���ا- ووج���دُت كاظ���م �ل�صم���اوي يف )�لوطني���ة 
�حل���رب  ملحم���ة  يف  وعنو�ن���ًا  هوي���ة  �لأممي���ة( 
و�ل�صالم، وق�صائد للر�صا�س --- وق�صائد للمطر، 
ري���اح هان���وي، �أ�صاف���ة �إىل كتابني �لفج���ر �لأحمر 
فوق هنغاري���ه و�لثاين حو�ر ح���ول ماو�صي تونك 
وبذل���ك و�صع  مقرتبات ج�صور �لثورية �لأممية مع 
" جيفار� وهو�صي منه " ووجدت بهذه �لف�صاء�ت 

�لثورية �أبدع حني كتب عنُه 
 " حممد �صر�ره" – �صاعر وكاتب حيث قال : �أر�أيت 
�لزوبع���ة كيف تنطلق؟ و�لعا�صف���ة كيف تندفع ؟ �أو 
�ل���ربكان كيف يتنف�س ؟و�لغابة كي���ف ت�صتعل ؟ فاأذ� 
كن���ت ق���د ر�أيت هذه �لع���و�مل فاأمزجها مع���ا و�أ�صف 
بع�صه���ا عل���ى بع�س جت���د �أمام���ك كاظ���م �ل�صماوي 
�ل���ذي ي�صك���ب روح���ه يف ) �أغاين �لقافل���ة(  ويذيب 
حياته يف �أحد�ثها، �أنُه �صاعر �لقافلة �لتي ت�صري يف 
طري���ٍق موح�س تتو�ثب يف قلب���ه �لأ�صو�ك،  وترى 
يف )ف�صائل���ه( �أرو�ح �ل�صحايا، ويختلط )بنري�نه( 

�أرو�ح �ل�صهد�ء .
ر�بع���ًا- �لغرب���ة يف �صع���ر كاظم �ل�صم���اوي، بالرغم 
م���ن ق���وة هذ� �جلب���ل �ل���ذي  مي�صي عل���ى رجلني مل 
يتمك���ن من �صد تيار �حلنني ملدينت���ه �لقاحلة بو�بة 
�أك���رب �صجن عر�ق���ي " نقرة �ل�صلم���ان" مكتوٌب على 
بو�بته���ا بي���ت �لعر�قي���ني جميع���ا، وه���ذ� مقتط���ف 
نقدي وم���ن �أروع ما قر�أت للناق���د و�لأديب �لكردي 
�لغرب���ة يف  كتاب���ه  " يف  عم���ر  ن���وز�د حم���د  " د- 
�صع���ر كاظ���م �ل�صماوي : لق���د قام �ل�صاع���ر بتوظيف 
�لأ�صط���ورة و�لرم���ز و�ملفارق���ة و�لتناق����س، وبهذ� 
تو�صلُت �إىل �لأنزياحات �لدللية يف �أ�صلوبه، وعند 
�أطالع���ي على نتاجات �ل�صع���ر�ء �ملعا�صرين له مثل 
�جلو�ه���ري و�لبياتي و�ل�صياب وج���دُت )مقاربات 
�أدبية �أبد�عية، وتقني���ات �ل�صرد و�ملو�صوع وظفها 

�ل�صاعر كاظم �ل�صماوي يف دو�وينه �لت�صعة  .
وق���ال في���ه : �لدكتور جورج حن���ا )�لكاتب �لتقدمي 
وبنظ���ر  �ل�صم���اوي  كاظ���م  �أ�صع���ار  �أن  �مل�صه���ور(: 
�لكثريي���ن " ه���و م���ا يجمع ب���ني �لغايت���ني : �أي بني 
�لل���ذة �لعقلي���ة و�ل�صع���ور �لنف�ص���ي وب���ني �لأله���ام 
�لذهن���ي و�لفك���ري بحي���ث ل يك���ون �ل�صع���ر قالب���ا 
فني���ا فح�صب بل ميتزج �ملتلقي م���ع �لأحد�ث روحًا 
وفكر� يف �أماله و�ألمه، فيدفع �لقاريء �إىل �لأنتقام 
و�لثاأر م���ن �جلالد، و�لأرتياح عن���د �أ�صتلهام �لآمال 

و�لتطلعات لغٍد �أف�صل.
و�أخ���ريً�--- �ملن���ايف بات���ت قب���ور عمالق���ة �صعر�ء 
و�أدب���اء �لعر�ق م���ن هادي �لعل���وي �إىل �جلو�هري 
و�لبياتي وم�صطفى جمال �لدين ---- و�أليك يا �أبا 

ريا�س تبقى �ملنايف �صكن لقبورنا .
�ملج���د و�خلل���ود ل�صاع���ر �ل�صماوة، وكذل���ك ن�صتلهم 
م���ن �صاعرن���ا �لكبري ف�ص���اء�ت و�أبجدي���ات �حلرية 
�حلمر�ء و�لدميقر�طية �لنقية  و�لعد�لة �لأجتماعية 
لنو��صل �مل�صري يف طريق �لألف ميل �لذي �صار فيه 

�صاعرنا " كاظم �ل�صماوي.

عبد الجبار نوري

الشاعر كاظم السماوي في تقييم الكبار

 أنُه طوٌد شامخ، وأنوار أزلية عىل قمة جبل قنديل، ونوارس مهاجرة 

عىل ضفتي الفراتني، وهو منوذج أنساين للمثقف الوطني سمته 

األدب الواقعي اليساري امللتزم، وشيخ املنايف،التي قضمت الغربة 

اللعينة الخمسني من عمره التسعني بني املجر والصني وأخريا 

ثلوج السويد وغاباتها املوحشة،وبذلك ُلقب بشيخ املناضلني، توأم 

جيفارا وهويش منه، وأعطى سلفا نصف عمره فاتورة مبصومة من 

سجون الدكتاتوريات املظلمة ---- هو أبو رياض  كاظم الساموي 

والدة 1919 ورحل عن دنيانا الفانية يف 15 آذار 2010، تاركاً بعده أرثاً 

ثقافيا ثراً مرتعاً بأوسع خزانة ذهبية وماسية تحوي عىل سبعة أو 

تسعة دواوين زينت أرشيف الذاكرة العراقية والعربية والعاملية 

بذخائرنفيسة موسومة ببصامت سومرية مبقرتبات جسور عاملية 

من الشعر امللحمي، وأشبه ما تكون بقصائد امللهاة، فكانت سنة 

1950 كتب ديوانه األول )أغاين القافلة(، وبعد 1958 كتب الدواوين 

التالية : ملحمة الحرب والسالم، إىل األمام أبداً، فصول الريح ورحيل 

الغريب، قصائد للرصاص --- قصائد للمطر، رياح هانوي، إىل اللقاء 

يف منفى آخر .



4

هج
تو

ن ال
زم

ن 
م

العدد )4819( 
السنة الثامنة عشرة 

الخميس )26( 
تشرين الثاني 2020

طالب عبد األمير

 م���رت قب���ل �ي���ام ذك���رى رحي���ل "�صي���خ �ملن���ايف"، 
�ل�صاع���ر �لعر�ق���ي كاظ���م �ل�صم���اوي. وه���و و�أن كان 
لي����س �لوحيد من مبدعي �لع���ر�ق �لذين �رحتلو� يف 
�ملن���ايف، بعيد� ع���ن �لوطن �ل���ذي نزف���و حياتهم من 
�جل���ه فن���ًا ومعاناة و�لقائم���ة تطول، لك���ن �ل�صنو�ت 
�لخرية م���ن حياته، يف منفاه �لأخ���ري كانت �صديدة 
�لق�ص���وة، �ذ عا����س يف �صتوكه���ومل وحي���د� ل �أني�س 
له �صوى ذكري���ات م�صحونة ب���المل، بعدما فقد �فر�د 
عائلت���ه �لو�ح���د تلو �لآخ���ر. فقد �غتال عم���الء نظام 
�ص���د�م يف �صف���ارة �لع���ر�ق يف �ل�صني، ول���ده ن�صري 
�لع���ام 1991 حي���ث كان يدر����س، وتوفي���ت زوجت���ه 
قه���ر� على ولدها، و�أُختطف ول���ده ريا�س يف بغد�د، 
بع���د �ن جاء �ليها عائد� م���ن در��صته يف �ملانيا، وزج 
ب���ه يف �حل���رب �لعر�قي���ة �لير�ني���ة، ث���م توف���ى بعد 
�صنو�ت لحقة م�صاب���ا بال�صرطان. ويف لندن، وقبل 
عام وني���ف من رحيل �ل�صاعر �لب���دي، توفيت �بنته 
�لكاتب���ة و�لفنان���ة حتري���ر �ل�صماوي، بع���د �ن دفعت 
ق�صطه���ا، ه���ي �لخرى، م���ن �ملنفى �كرث م���ن �ربعني 
عامًا قا�صي���ة ختم حياتها �ملر����س �خلبيث، وهي يف 

ذروة عطائها �لفني و�لدبي.
بعده���ا ُت�ص���دل �صت���ارة �لعم���ر، يف مغرتب���ه �لأخري، 
�ل�صوي���د، على �ك���رث من ن�صف قرن، ه���و زمن منفاه 
�لطوي���ل. ه���ذ� �ملنف���ى �ل���ذي م���ر خالله قط���ار �لعمر 
مبحطات عديدة: م���ن بود�ب�صت �ىل برلني �ىل بكني 
�ىل ب���ريوت نقو�صيا ودم�ص���ق، �آخره���ا �صتوكهومل، 
حي���ث توقف قل���ب �ل�صاع���ر يف ي���وم �آذ�ري، من عام 
2010 ب���ل يف منت�ص���ف �ل�صه���ر متامًا، و�ل���ذي عادة 
بالدن���ا  �لربي���ع يف  برو�ئ���ح  تف���وح �صباحات���ه  م���ا 
وتتفت���ح زهوره فيها، لكنه هنا عل���ى حو�ف �ل�صمال 
�لب���اردة،  كان �ل�صقيع يل���ف �ملدينة �لغافية بني مياه 
�جلزر �لكثرية �ملنت�صرة هنا وهناك، رحل �ل�صماوي 
كاظ���م عن عمر ناهز �لت�صعني عام���ًا. و�صدقت نبوءة 
�ل�صاع���ر، باأنه لن يع���ود �ىل �لوط���ن �ل بعد �صنو�ت 
ط���و�ل ق�صاه���ا يف �ملن���ايف. وق���د ع���اد، �خ���ريً� �ىل 

�لوطن، لكنه عاد �ليه ج�صد� باردً� ليدفئه ثر�ه.
كن���ت �لتقي���ت �ل�صاعر كاظ���م �ل�صم���اوي يف �كرث من 
منا�صب���ة، ولكنن���ي حاورت���ه، يف �ل�صع���ر و�ل�صحافة 
ويف م�صريته �لن�صالي���ة، �لن�صانية مرتني. يف �ملرة 
�لخ���رية كن���ا جنل�س يف �له���و�ء �لطل���ق على �حدى 

م�صاطب حديقة �مللك و�صط  �لعا�صمة �صتوكهومل.
كان ذل���ك يوم���ا م�صم�ص���ًا، و�ملدين���ة تفر����س �أهد�به���ا 
ل�صتقبال �ل�صيف، و�زعم، غري جازم، باأن ذلك �للقاء 
�ل�صحف���ي كان �لخري �ل���ذي �أُجري مع���ه قبل رحيله 

�لبدي.
وكالع���ادة حينما يلتقي �صحف���ي باأديب �و فنان وقد 
عا����س كالهما �ملنفى، �صنو�ت ط���و�ل، يطفح �ل�صوؤ�ل 
�لتقليدي �ملثقل باأحمال �لزمن وتد�عياته، عن �ملكان 
�لنقي����س، �و �ل�صفة �لأخ���رى �حلا�صرة، �لنائية عن 
�صف���ة �لوطن، لي����س بقيا�س �ملدى �لزمن���ي فح�صب، 
ب���ل وبالأحا�صي����س و�ملعان���اة. وفيما ب���ني �ل�صفتني 
بحر �صا�صع ورحيل متو��صل بني متوجاته وع�صف 

رياحه �لعاتية.

- ماذ� �صلب منك �ملنفى وماذ� �أعطاك؟
- "�ملنفى مهنة �صاقة"

هك���ذ� ب���د�أ �ل�صم���اوي �جابت���ه، بع���د �صم���ت ق�صري، 
حكم���ت  ناظ���م  �لرتك���ي  �ل�صاع���ر  بق���ول  م�صت�صه���د� 
�ل�صفاف���ة  �ملنف���ى،  فك���رة  تو�صي���ح  وم�صرت�ص���اًل يف 
�لب�صيط���ة و�ملركبة، �ل�صديدة �لتعقي���د يف �آن و�حد، 

باأن:
- "�ملنفى هو �غرت�ب �لن�صان عن جذوره وحميطه، 
ورمبا ع���ن و�صائجه �لفكرية حت���ى. �إذ �أن �لنت�صاب 

لي�س فقط لالأر�س و�لوطن، بل وللفكر �ي�صًا. ولكون 
�ملنف���ى حالة ��صطر�ري���ة، ينبغي عل���ى �ملنفي خارج 
ح���دود بالده �ن يحر�س عل���ى �لتو��صل مع حميطة، 
ب���كل �لو�صائ���ل. عندم���ا �أُ�صقطت عن���ي �جلن�صية يف 
�لع���ام 1954، ت�ص���ورت باأنن���ي �صوف ل���ن �عود �ىل 
وطني �ل بعد ع�ص���ر�ت �ل�صنني. خا�صة و�ن �ل�صلطة 
�لتي قامت با�صقاط جن�صيتي، كانت تبدو ر��صخة يف 

مكانها". قال �ل�صماوي.
على �ث���ر ��صقاط �جلن�صي���ة عنه، ب���د�أت حينها رحلة 
يف  ليعي����س  �ل�صم���اوي  كاظ���م  و�ملنا�ص���ل  �ل�صاع���ر 
�ملن���ايف �صن���و�ت ط���و�ل، �ك�صبت���ه، برغ���م معاناتها، 
مع���ارف جديدة، على �ل�صعيدين �لفكري و�لن�صايل، 
كم���ا و�صف ذلك، م�ص���ريً� �ىل �أن �لبل���د�ن �لتي عا�س 
فيها، منحت���ه روؤية جديدة وثقافة مكنته من �لطالع 
عل���ى م���ا مل يطلع علي���ه يف بالده �و مم���ا ليجده يف 
�لكت���ب، ح�صب تعبريه، وهذ� من �جل مقاومة �ملنفى 

وتروي�صه.
- "�كت�صب���ُت خ���ربة و��صع���ة من خ���الل �طالعي على 
حياة �لكت���اب و�لأدباء �لعاملي���ني �لكبار يف �خلارج، 
وكان ق�ص���م منه���م منفي���ًا وع���اد �ىل ب���الده، وه���ذه 
�خل���رب�ت منحتن���ي معارف غ���ري �لت���ي ت�صلحت بها 

و�نا يف �لوطن".
تع���ّرف كاظ���م �ل�صم���اوي عل���ى زعم���اء و�صخ�صيات 
عاملي���ة، و�دب���اء كب���ار، ذك���ر منه���م ��صم كي���و مو�صو 
�ل�صيني���ني،  �لكت���اب  لحت���اد  رئي�ص���ا  كان  �ل���ذي 
و�ل�صاع���ر و�ملنا�ص���ل �لرتكي �ل�صه���ري ناظم حكمت، 
ويف �ملوؤمت���ر�ت �لعاملي���ة  �لت���ي �ص���ارك فيه���ا �لتقى 
��صم���اء لمع���ة مث���ل �ل�صاع���ر �لفرن�ص���ي �لكبري لوي 
�ر�غ���ون وغ���ريه. وعن عالقت���ه به���ذه �ل�صخ�صيات، 
ق���ال �ل�صماوي �نها و�صعت من �ف���اق معرفته و نقلته 
�ىل �آف���اق �خرى، كان���ت تعترب حم���دودة بالن�صبة له 
يف �ل�صاب���ق. ومنحت���ه �ي�صا، �مكاني���ة �لطالع على 

ثقافات مل تكن لها جذور يف �لعر�ق.
- "مث���ال، عندم���ا خرجت م���ن �لوط���ن، لأول مرة يف 
خم�صين���ات �لق���رن �ملا�ص���ي، �طلع���ت عل���ى �لوبر�، 
هذ� �لفن �لر�قي �ل���ذي مل يكن معروفا يف بلدي، ول 
حت���ى يف �لبلد�ن �لعربية �لخ���رى حينئذ، وتعرفت 
عل���ى �حلركات �مل�صرحية �لت���ي مل نكن نعرفها �صوى 
على نطاق �صيق. وكذلك ح�صرت حفالت �صيمفونية 

ر�قية كثرية". قال �ل�صماوي.
كان كاظ���م �ل�صماوي من �لنا�صط���ني يف حركة �ل�صلم 
�لعامل���ي، وق���د ��صه���م يف تاأ�صي�س حرك���ة �ل�صالم يف 
�لع���ر�ق ع���ام 1952 �لتي مثله���ا يف موؤمتر�ت دولية 

عدي���دة. وبعدم���ا �صحب���ت من���ه �جلن�صي���ة �لعر�قية، 
وكان حينه���ا يف بريوت، متكن من �ل�صفر �ىل �ملجر، 
مب�صاع���دة م���ن حكومتها �لتي منحت���ه �لقامة ليع�س 

يف بود�ب�صت عدة �صنو�ت:
- "وبعد �ن تعلم���ت لغتها ��صبحت ع�صو� يف �حتاد 
�لكت���اب �ملجريني. وكنت �كتب ق�صائد وما �كتبه كان 
يرتج���م �ىل �ملجرية، ث���م ُترجمت ق�صائ���د من ديو�ن 
كتبت���ه يف �لع���ام 1950 �ىل �ملجري���ة، و�ص���درت يف 
كت���اب �لع���ام 1956 م���ن قب���ل �ح���دى دور �لن�صر يف 

�ملجر.
بع���د �نت�ص���ار ث���ورة 14 مت���وز �لع���ام 1958 ع���اد 
�ل�صم���اوي �ىل �لع���ر�ق، و�أعيدت ل���ه �جلن�صية  ويف 
�لع���ام 1959 ع���ني مدي���رً� لالذ�ع���ة و�لتلفزي���ون يف 
�جلمهورية �لفتية، لكن���ه وبعد ثالث من �صنو�ت من 
عمل���ه يف �لوظيفة ��صتقال منه���ا، حمتجا على بع�س 
�ملمار�ص���ات �لت���ي كان يرى فيها تعار�ص���ا مع �هد�ف 
�لث���ورة، حتى �ن���ه �صجن لعدة ��صه���ر، لكنه ظل وفيا 
ملب���ادئ �لث���ورة وزعيمه���ا عب���د �لكرمي قا�ص���م، حيث 
طل���ب منه �ن يكون �صفريً� يف �ملج���ر، غري �نه رف�س 
�ملن�صب، مف�صال �لبقاء يف �لعر�ق وعمله يف ��صد�ر 

جريدته "�لن�صانية".
بع���د �نق���الب 8 �صباط �مل�ص���وؤوم ع���ام 1963 وجمئ 
�لبعثي���ني �ىل �صدة �حلك���م، مت �عتقاله جمددً�. وبعد 
�طالق �صر�حه غ���ادر �ل�صماوي �لعر�ق �لعام 1964، 
�مل���رة �ملاني���ا �لدميقر�طي���ة،  وكان���ت وجهت���ه ه���ذه 
وه���ي �لثانية يف قط���ار �ملنفى، ومل يع���د �ىل �لوطن 
حت���ى �لعام 1973 عل���ى �ثر �عالن �جلبه���ة �لوطنية 
�آن���ذ�ك  �حلاك���م  �لبع���ث  ح���زب  ب���ني  �لدميقر�طي���ة 
و�حل���زب �ل�صيوع���ي. لكن مكوث���ه يف �لوطن مل يدم 
طوي���ال، كما ه���و عمر �جلبه���ة، حيث ب���دء �لبعثيون 
بحمل���ة دموية �صر�صة �صد حلفائهم، من قوى �لي�صار 
و�لدميقر�طية، فرح���ل �ىل �ل�صني ومنها �ىل �ملنايف 
�لخرى، حتى رحيله �لبدي يف �صتوكهومل 2010.

كب���ريً� يف مقدرت���ه  �صاع���ر�  كاظ���م،  �ل�صم���اوي  كان 
�لبالغية و�تقان �دو�ته �ل�صعرية وم�صامني ق�صائده 
�لن�صاني���ة. �صاعرً� �لت���زم ق�صاي���ا �لن�صان وحترره 

باإ�صر�ر عنيد.

هل تغريت وظيفة �ل�صعر لدى كاظم �ل�صماوي؟
- "�ل�صع���ر �ل���ذي �كتب���ه تثوي���ري، �ذ كن���ت متاث���رً� 
بح���ركات �لتح���رر �لت���ي �جتاحت مناط���ق كثرية يف 
�لع���امل، حي���ث �لق���ت �نتفا�ص���ات �ل�صعوب م���ن �جل 
�لتح���رر عل���ى �ل�صع���ر مهم���ة �خ���رى، وه���ي �لتثوير 

�و �ل�صع���ر �لث���وري �ملنا�ص���ر لالف���كار �لتحررية. �نا 
من ه���ذه �ملدر�ص���ة، من���ذ �ن ��صدرت دي���و�ين �لول 
يف �لع���ام 1950 و��صميت���ه )�غ���اين �لقافل���ة( وحتى 
دي���و�ين �لخري، مل يتغري نهج���ي �ل�صعري. فلم تكن 
ت�صغلني �لحد�ث �لذ�تية، بل كانت  وماز�لت نزعتي 
ه���ي �حلري���ة. فال�صعر �لغ���زيل و�صعر �حل���ب، ياأتي 
بعد �ن يتح���رر �لن�صان من �ل���ذل و�لعبودية. فطاملا 
�لن�صان م�صتعبد وغري ح���ر، مل ي�صت�صغ طعم  �لغزل 

�و حتى �للتفات �ىل �لفكار �لذ�تية".
قال �ل�صماوي م�صرت�ص���ال باحلديث، من �نه لينتمي 
�ىل �ي مدر�ص���ة �صعري���ة من تل���ك �ملد�ر����س �ل�صائدة 
�لتي متثل بها بع����س جمايليه من �ل�صعر�ء وغريهم 

ممن تاأثرو� باملد�ر�س �لغربية، كال�صريالية، مثال:
- "�صع���ري ميت���از بالو�ص���وح و�لتعب���ري ع���ن �ر�دة 
�جلماهري. وهذ� ي�صمل جميع دو�ويني. فاأنا �طالب، 
على �لدو�م، بان يكون �ل�صاعر �و �لفنان و��صحا يف 

نتاجاته �ز�ء �ملتلقي".
كان �ل�صم���اوي قد ��صدر جمموع���ات �صعرية عديدة، 
ُجمع���ت يف كتاب " �ملجموع���ة �لكاملة" �لتي �صدرت 
�لع���ام، وه���ي �ىل جانب "�غ���اين �لقافل���ة" يف �لعام 
1950، " ملحمة �حلرب و�ل�صلم، " �ىل �لمام �أبد�"، 
" ف�صول �لريح، "رحيل �لغريب"، ق�صائد للر�صا�س 
ق�صائ���د للمطر"، "ري���اح هان���وي" و" �ىل �للقاء يف 

منفى �آخر"، �لتي �صدرت يف �لعام 1993
و�صوح ق�صائده و�ن�صنتها �مر يتفق عليه �ملتابعون 
ل�صع���ر �ل�صم���اوي موؤكدين ب���اأن جل ق�صائ���ده وهبها 
لالن�صاني���ة ولغدها �مل�صرق، حيث �طلق عليه �ل�صاعر 
�للبن���اين حمم���د �ص���ر�رة لق���ب "�صاع���ر �لن�صانية". 
وبرغ���م �ن هناك من ل تتو�ف���ق �أفكاره �ليديووجية 
و�آر�وؤه �ل�صيا�صية مع���ه، �و بع�س مو�قفه يف �صياق 
�أو �آخ���ر، �ل �ن ثم���ة �صبه �جماع عل���ى �ن �ل�صماوي، 
�لن�ص���ان �لذي توح���د يف د�خله �ل�صاع���ر، مبا ميلكه 
م���ن ق���درة �لتعبري ع���ن مكنونات �لح�صا����س بفي�س 
م���ن �لعاطفة �جليا�صٍة، و�ملنا�صل �لممي �لذي وهب 
�صع���ره وحياته من �ج���ل �لن�صان وعزت���ه وكر�مته، 
يف كل م���كان يف �لعامل، فتحمل ج���ر�ء ذلك �ل�صجون 
و�ملعتقالت و�لت�ص���رد و�ملنايف، وفقد�ن �لحبة، يعد 
م���ن �ل�صخ�صي���ات �لتي غنب حقه���ا يف �حل�صول على 
�ملكانة �لتي ت�صتحقها، على �لقل، يف مدونة �لذ�كرة 

�لأدبية و�لن�صالية �لعر�قية.
لكنه ما كان ياأبه من �نه ظل بعيد� عن �ل�صو�ء وهو 
يف قمة عط���اءه �ل�صعري، ذلك لأنه كما قال باأنه لي�س 

�صاعرً� ذ�تيا كي ي�صعى لل�صهرة:
- "�ن ج���ل طموح���ي ه���و �ن �عربفق���ط ع���ن �آم���ال 

�ل�صعب".
ولكن���ه برغم ذل���ك كان �صاعرً� معروفًا خ���ارج وطنه، 
يف دول عربية، وفى بلد�ن �خرى حيث ُترجم بع�س 
دو�وين���ه وق�صائ���ده �ىل لغات كاملجري���ة و�لرو�صية 

و�لبلغارية و�لجنليزية.
كان �ل�صم���اوي وبخ���الف �لنظ���رة �لتي ت���رى عالقة 
�ل�صيا�صي باملثقف، غري متو�زنة، وكثري� ما ي�صوبها 
�لتوج����س مم���ا يح���اول �ل�صيا�صي �ل�صتح���و�ذ على 
�ملثق���ف وت�صخريه لأهد�ف���ه �ل�صيا�صية، كان هو يرى 

عك�س ذلك، فاأن ما بينهما تر�بط ع�صوي.
- "هناك من ي�صع���ى يف هذه �ملرحلة �ىل �لف�صل بني 
�ملثقف و�ل�صيا�صي. لو �ردنا تعريف �ل�صيا�صة ماهي؟ 
�ىل  �لب���د�ع،  �ىل  �حلري���ة،  �ىل  ت�صع���ى  �ل�صيا�ص���ة 
�لطم���وح �لن�ص���اين. و�ن���ا �رى �ن �ل�صيا�صة و�لفكر 
متالزم���ان. و�ذ� �لفك���ر مل يعرّب عن طم���وح �ن�صاين، 
�و �صيا�ص���ي، كم���ا ي�صفه �لخرون، فه���ذ� يعترب فكرً� 
مهوم���ًا، ذ�تي���ا ومتقوقعًا. �ل�صيا�ص���ة تعني �لن�صان، 
�لفك���ري  ثقافت���ه وحت���رره، وحريت���ه ونزوع���ه  يف 
و�حل�ص���اري. بالن�صب���ة يل لي�س هن���اك فكر بعيد عن 
�ل�صيا�ص���ة �و �صيا�ص���ة بعيدة عن �لفك���ر. لي�س هنالك 

جتريد بني �ملعنيني.  

في ذكرى شيخ المنافي كاظم السماوي
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عل���م بارز من �أعالم �لثقافة �لعر�قي���ة، ومنا�صل عر�قي �صلب خرب 
�ل�صج���ون و�ملعتق���الت، و�أ�صم خ���ط حروفه فوق م�صاح���ة �لعر�ق 
�لبه���ي، و�صاع���ر حفظن���ا �أ�صع���اره وتابعن���ا نتاجه �ل���ذي خ�س به 
�ل�صعب. �صار حفن���ة ماء يف �أهو�ر �جلنوب، وحمامة وديعة فوق 
قب���اب �لذه���ب يف �لنج���ف وكرب���الء و�لكاظمية، وعثق���ًا من رطب 
�ل�صم���اوة، وح���د�ء يف بادي���ة �لع���ر�ق، و�صنديان���ة �صلبة يف جبل 

بريه مكرون.
ج�ص���د �لعر�ق���ي �لهوى و�ل���روح كاظ���م �ل�صماوي �لزم���ن �لعر�قي 
�لذي وظف له كل روحه وج�صده و�صاعريته �لتي حولتنا �ىل جزء 

من ق�صائدة �لنابعة من �صمري �لعر�ق.
كاظ���م �ل�صم���اوي �ل���ذي �أعطى للع���ر�ق كل ماميل���ك ومل يهادن ومل 
يب���ع �صم���ريه وبقي �صاخم���ًا �صم���وخ �لنخيل، وبقي ذل���ك �ل�صوت 
�لفر�تي �لأ�صيل �لذي يغني للفقر�ء ويحلم بالغد �مللون و�ملمتليء 

ب�صحكات �لأطفال.
كاظ���م �ل�صم���اوي �لذي تبع���رثت روح���ه وهمومه وز�ده���ا همًا �إن 
��صتطاعت �ل�صلطة �ل�صد�مية �ل�صافلة و�خلا�صئة �أن تنال من نياط 
قلب���ه فتقطع وترً� ح�صا�ص���ًا، حني ��صتطاعت �غتي���ال ولده �ل�صهيد 
ن�صري �ل�صماوي يف بكني. ورغم هول �لفجيعة مل ي�صتكن ومل تهدً� 
روحه يف حماربة �لظلم و�ل�صوفينية ومكروبات �لبعث �ل�صد�مي 
بالرغ�����م من �غرت�به و�صيخوخت���ه �لتي ننحني له���ا �أجاًلل، حيث 
بق���ي كاظم �ل�صماوي على �لعهد م�صتمرً� يف ن�صاله بالقلم و�ل�صعر 
و�لكلم���ة. وح���ني يري���د �حل���زن �أن يد�ه���م روح���ه ي�صتق���وي عليه 
بالع���ر�ق، وح���ني يري���د �لنظ���ام �ل�صاق���ط �ن يجعله حمن���ي �لظهر 

و�صامت، ين�صد للعر�ق و�قفًا ب�صموخ �لنخل من�صدً� للعر�ق.
ير�صل مرثيته للحبيب ريا�س فيقول :

َ و�خلريف تناثرت �أور�قه �ل�صفر�ء... ترحك يا ريا�س ملمِ
ولن تعود..وترى هو �لف�صل �لأخري؟.

وكم �صئمت �لعمر يرزُح بال�صد�ئد �أطفئت وم�صاتها �ل�صود�ء
كم عانيت و�لأيام تنزف وهجها
وتظل �صاحبًة ي�صيق بها �ملدى

تاأتمِ �لديار ول �صدى
لك يا غريب �لد�ر...�أ�صناك �لرحيل

ويا �مل�صجى تغرب �لأيام لهثًة وتناأى �لذكريات
و�أنت وحدك-يا لوحدَك- وتغم�س �لعينني يا ولدي �حلبيب- ول 

�أر�ك
وت�صدل �لأ�صتار و�لأحالم، و�لأمل �لكبري

�أنا يا ريا�س وكنَت يل ن�صغ �حلياة
وكنت دفَء �ل�صمت

يا حلو �ل�صمائل بالأ�صيل
وكنت ما �صهَد �لرو�ة وما ي�صيد �لآخرون

�أنا من جنيت عليك يا ولدي..وكنا يف فجاج �لأر�س تلطمنا �لرياح
وكنت ظلي يا كالنا يف عناٍء للرحيل... من �لرحيل
وكم تو�صدنا �لردى وقبور موتانا ور�ء رحلينا...

يلمل���م جر�ح���ه ويقف ب�صم���ت �ل�صاخم���ني مرتقبًا �صق���وط �ل�صنم 
يهت���ف للع���ر�ق فقد �صار حلمه �لأزيل �أن يبق���ى حتى ي�صهد �صقوط 

�لطاغية، ليحقق حلمه �ل�صغري يف نهاية �لطغاة.
ويعود ليفقد �لعزيز �لآخر ن�صري �لذي يلحق بالفقيد �لأول فيقول 
يف كربي���اء �ل�صامد �لعني���د �لذي مل يزل يري���د �ن يج�صد �ملباديء 

و�لقيم �لتي تعلمها وتربى عليها و�آمن بها :
وما �رجتفت خطانا... نطرق �لأبو�ب... يا �لوطن �لعتيق

ومل تزل غجَر �لطريق
ونحن ما زعم �لرو�ة �صاللُة �ل�صعب �لعريق!

يا �أم�صنا... يا يومنا �أزرت بنا �لأوهام و�لأ�صنام �آلهًة
و�أ�صيادً�... ونحن عبيدهم!

ُنخ�صى ونركل لل�صياط وللهو�ن
ومل نكن نتمثُل �لإن�صان يف �صرع �لطغاة

د�ر �لزمان ومل تزل... كنا وما زلنا
عبيدً� للطغاة

وهاه���و كاظم �ل�صماوي ب���اق على �لعهد يرث���ى وروده �لتي ذبلت 
قبله ن�ص���ري وريا�س، كاظم �ل�صماوي �لأ�ص���م �لبهي �لوطني �لذي 
مل يج���د غري �أن يرث���ي ريا�س ون�صري بع���د �أن يجثو على قربيهما 

ويقب���ل �ل�صم���ت �حلزي���ن فيقول ع���ن حزن���ه �ل�صخ�ص���ي : "خالل 
خم�صني عام���ًا يف �ملنايف.. ويف بكني –�ل�ص���ني- �أغتال �لقتلة يف 
�ل�صف���ارة �لعر�قي���ة �لع���ام 1993 ول���دي )ن�ص���ري( وكان طالبًا يف 
جامع���ة بك���ني ودف���ن يف دم�صق، وتوفي���ت و�لدته متاأث���رة برحيل 
ولدها ن�صري ودفن���ت يف دم�صق. عاد ولدي )ريا�س( وكان يدر�س 
يف �أملاني���ا �إىل �لعر�ق يف زيارة للعائلة قبل �حلرب �لعدو�نية �صد 
�ل�صع���ب �لإير�ين، و�ختطف م���ن �ل�صارع مع جمه���رة من �ل�صباب 
وزج يف مع�صك���ر �لتاجي، ثم دفع به ل�صاحة �حلرب..خالل ثمانية 
�أع���و�م.. وعاد يحم���ل درء �ل�صرطان من �لغ���از�ت �لكيماوية خالل 
�ملع���ارك. رح���ل �إىل �إي���ر�ن للمعاجلة..وو�فت���ه �ملني���ة يف مدين���ة 

ماروو�ن- �لإير�نية- يف 2004/10/15 ودفن يف �ل�صليمانية.
وكل م���ا تبق���ى لل�صاعر همهًّ و�صه���اده وماأ�صات���ه �جلارحة ثم ين�صد 
لوردتي���ه �لذ�بلتني وهو جاث على قربيهم���ا رغم بعد �مل�صافة �لتي 

تف�صل �ملكان و�لتي مل ت�صتطع �ن تباعد �لروح
ويا ن�صري ويا ريا�س

ذويتما ورحلتما يا �لزهرتان
ويا �لردى... جنَّ �لردى

�صردمتا عمرً� وقربً�
قرُب توحد يف �ل�صام

و�أخر يف جرية �جلبل �لأ�صم!
وها �أنا ملقى ور�ء �لقطب منك�صرً�

وياأ�صرين �حلنني �إليكما
�أجثو على قربيكما

و�أقبل �ل�صمت �حلزين
كاظ���م �ل�صم���اوي �لذي رح���ل عن عاملنا مل ت���زل �أ�صع���اره وكتاباته 
ر��صخ���ة يف �صمائر �ل�صرفاء و�ملنا�صلني م���ن �هل �لعر�ق، وكاظم 
�ل�صم���اوي �لباق���ي عل���ى �لعه���د مل ي���زل �ملنا�صل �ل�صل���ب �مللتحف 
باأف���كار �لفقر�ء و�خلب���ز و�لغد �ل�صعي���د، وكاظم �ل�صم���اوي �ليوم 
ماي�صتوج���ب �أن نلتف���ت ل���ه لتكرمي���ه و�أن ن�صع �أ�صم���ه �لبهي فوق 
روؤو�صنا، و�أن جنعل �أطفالنا تتعرف على �صاعر عر�قي �أفنى عمره 
و�صباب���ه م���ن �جل �لع���ر�ق �أ�صمه كاظ���م �ل�صماوي مل ي���زل ي�صارع 
�صيخوخت���ه وغربت���ه يف �صمال �لعا�صمة �ل�صويدي���ة، لنتذكر كاظم 
�ل�صم���اوي بكل �لتوقري و�ملهابة و�لأعت���ز�ز ب�صم �لعر�ق �لذي كان 

يحلم به.

يا نور�صا ً جارت
عليه طيور �لظالم

ظاللك �حلمر�ء �صم�ٌس

يحيا بها �لبلد ُ
يا قدي�صا ً �صاعت

م�صيئته يف خديعة �لأيام
و�لأيام ُ خطيئة

�لر�كعني وَمن �صجدو�
يف رحيلك …

لأُفرغَنّ �لدموع من ملحها

و�أنرثها جمر� ً
على ثرى �لأحالم

لأَ�صرَبَنّ بكاء �لناي من بعدك

بحة ً….بحة ً
في�صلي لك �ملوُج وهو متئُد

* * *

يا ليل َ �لغرباء مِ
بارك م�صيئتنا

�إن �لبحر َ غايُتنا …�إ
�إن �لبحر ر�يُتنا

و�لبحر �صماٌء ملن به كمُد
�أطلق �صهيل �ل�صم�س ل تياأ�س

�إن �ل�صبح غايتنا ….�إ
�إن �ل�صبح ر�يتنا

و�ل�صبح �أغنية �حلاملني �إذ وعدو�
يا ليل �لغرباء دمعك �لأ�صود

ل يكفي لثورتنا
�فتح نو�فذ

�لغيم و�حملنا
نحن �أ�صاطري �لريح

نحن �ل�صائرون
�إىل وهجك �جلريح

�صرخة �لقادمني ومَن ُولدو�
ياليل �لغرباء

بارك م�صيئتنا………

لنكرم كاظم السماوي
زهير كاظم عبود

ليل الغرباء

 إلى روح شيخ 
المنافي وشاعر 
اإلنسانية كاظم 

السماوي

أوس حسن
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بني �صن���ة 1920 و�صنة 2010 ت�صع���ون عاما، هي 
�لفرتة بني ولدة �ل�صاع���ر �لر�حل كاظم �ل�صماوي 
ووفات���ه، ق�ص���ى �أكرث من ن�صفه���ا يف �ملنايف حتى 
ل�ُقب ب�صيخ �ملن���ايف، وحتى �أنه مات غريبا يف 15 
مار�س �صنة 2010 يف منفاه �لأخري يف �صتوكهومل 
�لأخ���ري  �لعق���د  ق�ص���ى  �ل�صوي���د، حي���ث  عا�صم���ة 
م���ن حيات���ه يف �صق���ة من غرف���ة و�صال���ة ومنافعها 
مبنطقة خارلهوملن، ويق���وم على خدمته ما ُيعرف 
يف �ل�صوي���د ” خدمة �مل�صاك���ن ” يوؤديها موظفون 
مدرب���ون لهذه �لأعم���ال وميرون على كب���ار �ل�صن 
و�ملر�ص���ى ثالث مر�ت يومي���ا لتنظيف �مل�صاكن �أو 
�لطب���خ �أو �ص���ر�ء �حتياجاته���م، و�ملر�ص���ى وكبار 
�ل�صن ي���زودون ب�صاع���ة �نذ�ر عن���د �ل�صغط عليها 
تدق يف �أقرب م�صت�صفى للطو�رئ. و�حلقيقة �لتي 
�طل���ع عليها كات���ب ه���ذه �ل�صطور وم���ن معاي�صته 
لو�ق���ع �ل�صوي���د ف���اإن �لبلد  م���ن �أف�ص���ل �لدول يف 
خدم���ات كبار �ل�ص���ن و�لأطفال مع���ا، ولهذ� مل يكن 
�ل�صاعر يعاين من م�صكلة �صخ�صية �أو خدمية، غري 
�أن���ه كان ي�صكو من �لوحدة وجمافاة �لأ�صدقاء له، 
حت���ى �أنه كثري� ما كان يردد باأنه يعي�س بني �أربعة 
ج���در�ن  �إذ� �أ�صفت �أنا له���ا ن�صبح خم�صة جدر�ن. 
يف تلك �ل�صقة كان يعي�س �أياما و�أ�صابيع بل �أ�صهر� 
م���ن ف�صل �ل�صت���اء �لبارد و�ملثل���ج ل يغادرها �أبد�، 
ي���زوره خاللها َمْن ُيعرف���ون بخدمة �مل�صاكن وعدد 
قلي���ل م���ن �لأ�صدقاء ميكن عدهم عل���ى �أ�صابع �ليد 

�لو�حدة.
�أ�صدر�ل�صاع���ر �لر�ح���ل كاظ���م �ل�صم���اوي ديو�ن���ه 
�لأول ” �أغ���اين �لقافل���ة ” �صن���ة 1950 ث���م تو�لت 

دو�وينه �لأخرى كالتايل:
ملحمة ” �حلرب و�ل�صلم ” �صنة 1953

�إىل �لأمام �أبد� �صنة 1954
رياح هانوي �صنة 1973

�إىل �للقاء يف منفى �آخر �صنة 1980
ق�صائد للر�صا�س ق�صائد للمطر �صنة 1984

ف�صول �لريح ورحيل �لغريب �صنة 1993
وق���د جمع �لأعم���ال �ل�صعري���ة 1950� 1993 كاملة 
�ل���ر�زي  د�ر  ع���ن  �صن���ة 1994  ن�ص���ره  كت���اب  يف 
و�لن�صر و�لتوزيع يف لبنان. وكانت �آخر ق�صائده 
يف رثاء �بنته حترير وهو على عتبة �لت�صعني من 

عمره.
كان �كت�ص���اف �ل�صاع���ر �لر�ح���ل كاظ���م �ل�صم���اوي 
ملوهبت���ه �ل�صعرية مبكر�، ويف حديث خا�س له مع 
كات���ب هذه �ل�صطور قال:” كنُت متاأثر� مبا �أ�صمعه 
حتت �ملنرب �حل�صين���ي من �صعر، ومن هنا حاولت 

حماكاة ذلك �ل�صعر. ”
ففي بيت �لعائلة �لقدمي و�لذي ي�صم بيتني وبر�نيا 
حيث خ�ص����س �لأخري لإقام���ة �ل�صعائر �حل�صينية  
مرت���ني يف �لأ�صب���وع، هن���اك كانت بد�ي���ة �ل�صاعر 
�لأوىل  �لتجرب���ة  م���ع  �ل�صم���اوي  كاظ���م  �لر�ح���ل 
لل�صعر، وهناك تع���رف على �صخ�صية �أبي �لأحر�ر 
�حل�صني ور�أى في���ه �ل�صخ�صية �لثائرة على �لظلم 
فظل���ت معه ط���و�ل حياته رمز� وعنو�ن���ا للثائرين 
ي�صتله���م منه���ا �لثورة �ص���د �لظلم حت���ى �أنه نا�صر 
�لث���ور�ت �لعظيم���ة يف �لتاريخ، كت���ب عنها �صعر� 
ونرث�، ومن ذل���ك �لرب�ين ظلت معه طويال �صورة 
�ل�صي���خ عبد �لله بلحيت���ه �لبي�صاء ووجهه �لبدري 
�ملتوج بعمامة بي�صاء كلحيته تزيده بهاًء ووقار�، 
ي�صدح ب�صوته �جلهوري، �ملعرّب، يعيد ويكرر من 
عل���ى منربه فاجعة �أه���ل �لبي���ت، �لفاجعة �لكربى 
با�صت�صه���اد �لأم���ام �حل�ص���ني عليه �ل�ص���الم، مرتني 
يف كل ��صب���وع يف ” ب���ر�ين ” جده،  ويتابع كيف 
تنحن���ي روؤو�س �لرجال، قبل �أن يجه�صو� يف بكاء 

مر يق�ط�ّع �لقلوب، �لرجال �لذين ل تنهمر دموعهم 
غزي���رة �إل على فاجعة �أه���ل �لبيت وهم يتذ�كرون 
حدي���ث �مل�صطفى: ” �إّن ملقت���ل �حل�صني حر�رٌة يف 
قلوب �ملوؤمنني ل تربد �أبد�.” هناك تعّرف �لر�حل 
كاظ���م �ل�صماوي على �حل�ص���ني، �لثائر �لأول �لذي 
��صتم���د من���ه روح �لث���ورة، قب���ل �أن تتك�ص���ف ل���ه 
�لوقائع من �أو�صع �أبو�بها، فعرف �حلق ونا�صره، 
وعرف �لباطل وخا�صمه. وحني قر�أ قول غاندي:” 
تعلمُت من �حل�ص���ني كيف �أكون مظلوما فاأنت�صر” 
تر�صخ���ْت يف �أعماق���ه منا�ص���رة �ملظلوم���ني، وم���ا 
وج���وده يف منفاه �لأخري �إل لأن���ه قال كلمة �حلق 
بوجه �لظلم���ة خال�صة ل �صائب���ة ت�صوبها من �أجل 
�لع���ر�ق وم�صتقبل �لعر�ق و�أبناء �لعر�ق. ولأنه ل 
يهادن كعن���و�ن �أحد دو�ووينه وه���و  يردد كلمات 
�حل�ص���ني �لت���ي قاله���ا يف كرب���الء و�لت���ي �أ�صمعها 
�لدنيا كلها م���ن و�قعة �لطف:” هيهات منا �لذلة.” 

ويف ذلك �أن�صد �صعر� مرة يقول:
�صلمَت يا عر�ْق

يا �أوَل �لآياتمِ ، و�حلقيقة �لأوىل،
و�صر �لله و�لتكوين ، و�ملاآثَر �لعتاْق

ب�ّار يف �ل�صاطئي�ْن يا عط�َس �ل�صُ
ملّا تزْل عط�صى دماُء �حل�صي�ْن

ويا دما يجاأُر حتى �لأننْي
مَت يا عر�ْق خا.. �صلمِ ُم�صت�صرمِ

فد�َك يا عر�ْق
ويا عر�َق �ل�صمتمِ و�جلر�حمِ و�ل�صكوْن

.. يف �لعيوْن ويوَمنا �ملذبوَح يف �ل�صفاهمِ
يا �لترُت �لأبعدوْن
يا �لترُت �لأقربوْن

لتقتلو� �لأطفاَل و�لنخيَل و�لأنهاْر
لتحرقو�.. �لتاريَخ و�لأ�صفاَر و�لأ�صعاْر

لتطفئو� �لَنهاْر
لكنكم.. لن تقتلو� �لعر�ْق

وم���ن هن���ا ميكننا �لق���ول �أن���ه نا�ص���ر كل �لثور�ت 
�ملتطلع���ة للحري���ة و�لعد�ل���ة كالث���ورة �جلز�ئرية 
و�لث���ورة  مت���وز   14 وث���ورة  �لع�صري���ن  وث���ورة 
�لفيتنامي���ة و�لفل�صطيني���ة و�لكوبي���ة و�ل�صيني���ة 

وغريه���ا م���ن �لث���ور�ت وم���دح رم���وز �لث���ور�ت 
�ملتمثل���ة يف �صخو�صه���ا �أمث���ال جعف���ر �أب���و �لتمن 
و�لر�ص���ايف وح�ص���ن �صري���ع وناظم حكم���ت وعبد 
وعل���ي  وجيف���ار�  وكا�ص���رتو  حمج���وب  �خلال���ق 
ف���ودة وعبد �ل���رز�ق �ل�صي���خ علي ون�صي���ب �ملتني  
�أول  وحت���ى  كث���ري  وغريه���م  ت���وجن  وماوت�ص���ي 
�لثائرين �لأحر�ر �أبا ذر �لغفاري.وكما �أن�صد ي�صيد 
بالث���ور�ت ورموزها كتب ع���ن �لأماكن �لتي عا�س 
به���ا و�أحبها، مدن���ا وبلد�نا، مع���ارك و�أنهار� وهي 

كثرية، كان من �أهمها  و�أميزها عنده لبنان.
وم���ن دي���و�ن �ل�صاع���ر �لر�ح���ل كاظ���م �ل�صم���اوي 
نختارجزء� من ق�صيدة من ديو�نه ” �أغاين �لقافلة 
�لكاتب  ل���ه  قدم  �صن���ة 1950 و�ل���ذي  ” �ملن�ص���ور 
حممد �ص���ر�رة، تتحدث ع���ن لبنان، وكاأن���ه يكتبها 
�لي���وم وبع���د �أكرث من �صت���ني �صنة، فها ه���و لبنان 
كما كان يع���اين ويتعر�س لال�صتغ���الل و�لحتالل 
وتغت�ص���ب �أر�ص���ه ومياهه، فالق�صي���دة ناطقة مبا 

فيها، وح�صبها ذلك:
لبن���ان م���ا ترك���ت فتون���ك لل�����روؤى     �أفق�������ا ُيهي��ب 

ب�صح��ره لبنان�������ا
وُهن���ا ُهن���ا قف يف”ُزحيل���ة” خا�صع���ا      ل توق��ظ 

�لأ�صباح و�لأزم��ان������ا
فه�ن���ا ت�صم�����رت �لظ����الُل وهمهم���ْت      �صح���ر� يهُز 

�ل�صخ��ر و�لإن�ص��ان���ا
و�أج���ل بطرفَك حيث �صئ�ت فه��ذه      �صكرى تطارُح 

يف �لهوى �صكر�نا
ومتايل���ت �أعط��اف تل���ك و�أ�ص�بلت       � من فرط عّب 

ها � �لأجفانا كوؤو�صمِ
لبن���ان ل���ول �أن حتوط�ك ع�صب��ة               تتجاذب ” 

�لأ�صياخ” و” �لرهبانا”
لزه���ت ب���ك �جلنب���اُت عابق���ة �ل�ص���ذى      �صك���رى، 

و�أمرعت �لدروب جنان�ا
ٍع       تتذرَع  �لجني������ل   ّهُم  �لزعامة في��َك عل����ُة م��دَّ

و�لق��ر�آن����ا
يف كل �ص����رب ي�صتبي�ح���ك ع�اق�����ف       لل�ص����ارَب���ني 

تزع��م �لقطع��ان�����ا
و�ل�صعب!م���ا لل�صعب �صلَّ طريق�ه      �أيظُل مرتع�َس 

�جلناح مه���ان���ا ؟
وعل���ى �حل���دود م���ن ��صتب���اح حدودك���م     وغ���د� 

�صيلحق �إث�ره ” �لليطان�ا”)1(
و�لقائم���ون �لقاع���دون هم��و هم�����و       يتناوب��ون 

ر�ن��������ا ن����ا و�صمِ ببيعمِ
فمت���ى ُت�ص���ان كر�م���������ُة مه���دورٌة       هان���ْت عل���ى 

�ل�صعب �جلريح فهانا
لبن���ان م���ا ج���دوى �لعت���اب ومل ت���زل               �أيدي 

جناتك جتتوي ” بغد�نا “)2(
م���ا يف �صجون���َك يف َظ���الم �صجونه���ا      تتعم������د 

�لأح�����ر�ر و�لعب��د�ن���ا
�إن فاتن���ا جمد �ل�صع���وب ون�صره��ا      فغد� �صيدرُك 

�صاأوها ” �صعبان���ا ”
ماذ� ميك���ن �أن يقال بحق ق�صي���دة مثل هذه تنطق 
بو�صوح مبا فيها وعن م�صاعر �ل�صاعر �لتي �أغرقها 
يف �لق�صي���دة، ومدى حمبته للبن���ان وخوفه عليه 
وهو �لذي جتول يف مدنه وقر�ه، جباله و�صهوله، 
و�أكل من ثماره و�صرب من مياهه، و�أحب كل �صرب 
فيه، فهذه ق�صيدة ت�صرح نف�صها بنف�صها ونحن هنا 
ل ي�صعنا �إل �أن نقول: “�أح�صنت وتنباأت فاأ�صبت، 
وه���ا هو جمد �ل�صعوب ون�صرها ق���د �أدرك �صاأوها 

�صعبانا!!..”
كتب �لر�حل كاظم �ل�صم���اوي �لق�صيدة �حلرة كما 
كتب �لق�صيدة �لتقليدية ” �لكال�صيكية ” وتطرقنا 
�إىل من���اذج م���ن �صع���ره، وكم���ا كان �لر�ح���ل كاظم 
�ل�صم���اوي �صاع���ر� فق���د كان خطيبا وكاتب���ا، وقلة 
ه���م �لذين يعرفون هات���ني �حلقيقتني. ففي موؤمتر 
�ل�صل���م �لعاملي يف بك���ني �صن���ة 1952 وبناء� على 
ن�صيحة من �ل�صاعر �لرتكي �ملعروف ناظم حكمت 
م���ن �ص���رورة توحي���د �خلط���اب �لعرب���ي للوف���ود 
�لعربي���ة �أخت���ري كاظ���م �ل�صماوي لإلق���اء �خلطاب 
�ملوح���د نظ���ر� ل�صخ�صيت���ه وقدرت���ه عل���ى �لإلق���اء 
�مل���دوي. وم���ن جتربته وجتو�ل���ه يف �ل�صني كتب 
كتاب���ا عن �ل�صني ويف موؤمتر �ل�صلم �لعاملي �لتايل 
يف هنغاري���ا كتب كتابا �آخر ع���ن هنغاريا. �لكتاب 
�لأول عن �ل�صني �صاع وهو يف طريقه �إىل �لطبع، 
�أما كتابه �لثاين عن هنغاريا فقد �صاهد �لنور �صنة 
1954ع���ن د�ر �حلي���اة �لبريوتية حت���ت م�صمى ” 
�لفج���ر �لأحمر فوق هنغاري���ا ” و��صتطاع �صاعرنا 
م���ن خالل ه���ذ� �لكت���اب �أن يبني ج�ص���ر� متينا من 
�لعالقات م���ع هنغاريا حت���ى �أن �ل�صفري �لهنغاري 
يف لبن���ان بادر وتبن���ى تاأمني ماأوى �آمن���ا لل�صاعر 
مبجرد �صماعه نباأ ��صقاط �جلن�صية �لعر�قية عنه.
كت���اب ” �لفجر �لأحمر ف���وق هنغاريا ” �لذي طبع 
من���ه ثالث���ة �آلف ن�صخة ج���اء يف 168 �صفحة من 
�لقط���ع �ملتو�ص���ط  ويب���د�أ بالإه���د�ء�إىل جماه���ري 
�لطبق���ات �لعامل���ة ثم ينتق���ل �ل�صاع���ر للحديث عن 
رحلت���ه يف �أنح���اء هنغاريا م���ع �لكات���ب �لإير�ين 
�ملع���روف ب���زرك عل���وي. كت���ب �صاعرن���ا يف ذل���ك 

�لكتاب يقول: 
�إن �أول كلم���ة يكتبها �أطف���ال هنغاريا يف مد�ر�صهم 
”  �ل�صلم “.. وع�صر�ت  ه���ي كلمة ” بيكه ” وتعني 
�لأغنيات �ل�صلمية ترددها �ليوم حناجر �جلماهري 

يف كل جهات هنغاريا.
�لق�صائ���د  ع�ص���ر�ت  تغمره���ا  �صحفه���ا  �أنه���ار  �إن 

و�ل�صعار�ت �ل�صلمية
ومتاثي���ل  ب�ص���ور  تزده���ي  �لفنان���ني  �أعم���ال  �إن 

ومو�صيقا �ل�صلم
�إن ح�صاد �حلقول �ليوم هو ح�صاد �ل�صلم

�إن �أر�س هنغاريا �ليوم �أر�س �ل�صلم
�إن كلم���ة �ل�صلم �لي���وم مر�دفة �إىل كلم���ة هنغاريا، 
�إنه���ا بحاج���ة �إىل �ل�صل���م �أب���د�، بع���د �أن �رت���وت 

وغ�صت �أر�صها بالدماء و�لدموع �أجيال طو�ل..
حت���دث �لر�ح���ل كاظ���م �ل�صم���اوي يف كتاب���ه ع���ن 
بود�ب�ص���ت ومعاناته���ا زم���ن �لحتالل،كما حتدث 
ع���ن متث���ال �حلري���ة فيها، كم���ا حتدث ع���ن �صهول 
هنغاريا،و�لنه�ص���ة �لزر�عي���ة و�ل�صناعي���ة ودور 

كاظم السماوي في ذكراه 
كريم السماوي 
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�لطبقات �لعاملة فيها، كما حتدث عن �ملعامل و�ملناجم 
و�لتط���ور �لعمر�ين و�لتوجه���ات �لثقافي���ة �جلديدة. 
وكذل���ك عن �صخ�صيات هنغاري���ة قابلها وحتاور معها، 
�أمث���ال �لنحات بات�صو �إيب���ال م�صمم متثال �حلرية يف 
بود�ب�ص���ت. و�لكات���ب فر�س بي���رت �لذي ق�ص���ى حياته 
�لأوىل فالح���ا، و�لربوفي�صور �مل�صت�ص���رق عبد �لكرمي 
جرمانو�س،حتى �أنه كتب عن �صاعر هنغاريا �ملحبوب 
�لك�صن���در بتويف �ل���ذي كان يحل���م باأن ي���رى هنغاريا 
متح���ررة. كم���ا زود كتاب���ه ذ�ك بال�ص���ور �لناطق���ة مما 

يجعله كتابا متميز� من كتب �أدب �لرحالت.
ومن �أط���رف ما ذكره �ل�صاعر �لر�ح���ل كاظم �ل�صماوي 
لكات���ب هذه �ل�صطور حول كتابه ” �لفجر �لأحمر فوق 
هنغاريا ” �لذي ميتلك منه ن�صخة يتيمه، قال:” جاءين 
�أح���د �لأ�صدقاء وقال يل وج���دت كتابك � �لفجر �لأحمر 
ف���وق هنغاريا � يف مكتبة �حت���اد �لأدباء �لهنغاري فهل 
تري���د �أن �أ�صرقه لك؟ ” يقول وبعد �أن �صحكت و�أبديت 
��صتغر�بي من هذ� �لطرح قلت ملحدثي:” ل، �أرجوك.. 

خليه هناك فهو �أحفظ له. ”
كم���ا كت���ب �لر�ح���ل كاظ���م �ل�صم���اوي كتابا بعن���و�ن ” 
ح���و�ر ح���ول ماوت�صي تون���غ ” ن�ص���ر يف قرب�س �صنة 
1990، ف���اإذ� �أ�صفن���ا ل���كل ه���ذ� وذ�ك جترب���ة �لر�ح���ل 
كاظ���م �ل�صم���اوي يف �إ�ص���د�ر جريدته �لت���ي �أ�صماها ” 
�لإن�صانية ” وما كتبه فيها من مقالت تبني لنا موهبته 

يف �لنرث و�لكتابة �إىل جانب موهبته �ل�صعرية.

ُترج���م �صع���ر �لر�ح���ل كاظم �ل�صم���اوي �إىل ع���دة لغات 
منه���ا �لرو�صي���ة و�لهنغارية و�لبلغاري���ة و�لإجنليزية 
و�ل�صينية، ووقفت ع���دة ر�صائل جامعية حول �صعره، 
و�أ�صاد ب�صعره �لكث���ري من �لأدباء و�لكتاب و�ل�صعر�ء، 
كم���ا تط���رق كث���ريون �إىل �إن�صانيت���ه. وكان حلم���ه يف 
�أخري���ات حيات���ه �أن يلملم �أور�قه ويتح���دث عن حياته 
من���ذ طفولته، م���رور� بتجربته �ل�صعري���ة، وجمع �أكرث 
من ثالثني بحثا حوله كتبها عدة باحثني وكتاب، وكتب 
هو عن حياته ما يو�زي ذلك، �أر�د من كل هذ� وذ�ك �أن 
ي�ص���در كتابه �لأخ���ري، وقد �صاهم كات���ب هذه �ل�صطور 
يف جم���ع وتن�صيق وطباع���ة بع�س تل���ك �لأور�ق، كما 
�صاه���م يف �صعي م���و�ز لكتابة مذك���ر�ت �ل�صاعر و�صار 
�صوطا طويال يف ذلك م�صتخدما جهاز ت�صجيل ب�صوت 
�ل�صاع���ر غري �أن عجالة �ملوت حالت دون �إكمال �لبحث 
�لذي �أجنز �أكرث من ن�صفه ت�صجيال وكتابة. ومما كتبه 

�ل�صاعر ممهد� لكتابه عن طفولته وحياته:
خم�صون عام���ا من �لرحيل، نهار�ته���ا ولياليها �ملوؤرقة 
ب���ني �ملو�نئ و�ملط���ار�ت و�ص���و�رع �مل���دن �لبعيدة يف 
نهاية �لأر�س، حتت قباب معابدها �لقدمية �ملهومة يف 

�أ�صاطريها �ملعتقة.
وما ز�لت قدماي جتو�س تلك �لدروب �لق�صية وعيناي 
ويف  و�لأ�ص���و�ر  و�ملعاب���د  �ل���د�ر�ت  ور�ء  جت���ولن 
م�صمع���ّي يتناهى له���اث �ملكدودين �ملتعب���ة يف جنبات 

�لأر�س.
خم�ص���ون عام���ا تناث���رت نهار�ته���ا ولياليه���ا وكم �صط 
بي �مل�ص���ار، وناأت ب���ي �مل�صافات، عرب �ل�ص���رق �لعتيق 

و�لغرب �جلديد، عرب �أغو�رها �ملرت�مية.
كان �لتط���و�ف ق���دري ب���ني حناي���ا ” �لفاتي���كان ” و ” 
�جلام���ع �لم���وي ” و ” باحات �حلج���ر �لأ�صود ” و ” 
كني�ص���ة نوت���رد�م ” و” �أدي���رة �لبوذي���ني ” و” معابد 
�ل�صيخ �لهندية ” وما ز�ل بخور �لآلهة يطرد �صياطينها 

و�حلبيب يذوب يف �ملحبوب .
�أم���ام عيني���ّي  �ل�ص���ني وت���ر�ءت  ف���وق ج���د�ر  �ص���رت 
�ل�صحارى �ل�صف���ر�ء �ملنغولية وت���ر�ءت بني هبو�تها 
مل���ع �حل���ر�ب وخيوله���م �لق�ص���رية �لقو�ئ���م �لر�ك�صة 
�صرقا وغربا… بني ردهات ” �لر�يخ�صتاغ ” وقاعات 
” �لكرملني ” يقف �لتاريخ يف �صقيه �ملتوهج �لو�صيء 

و�ملنطفئ �ملظلم.
ويف �ُصرفة ” ماري �نطو�نيت ” يف ق�صر ” فر�صاي ” 
وقف���ُت هناك وتناهيى �إيّل �ص���ر�خ �جلياع �إىل �خلبز. 
وكان �خلبز يومذ�ك مل���ح �ل�صيا�صة و�أبجدية �لفل�صفة 

�لثورية.

ب���ني �أطالل باب���ل و�صم���ت �لأهر�م���ات يف �ل�صحارى 
منذ �لزم���ن �لعتيق ومل يكن هن���اك �صو�ي يف �ل�صمت 

�ملطبق وفوق ذر�ت �لرت�ب �ل�صمر�ء.
بني كنائ�س �لغرب و�ل�ص���رق وجدت ” �مل�صيح �لعاري 
” ويد�ه م�صمرتان وحو�ريو �ليوم يعتمرون �لتيجان 
ومي�ص���ك  و�ل�صت���ربق  و�لدمق����س  باخل���ز  ويرفل���ون 

كبريهم يف �ل�صوجلان.
على �صفاف نهر ” �لكنج ” دخلُت مقربة �ملوتى وحرق 
�جلث���ث عل���ى لهيب خ�ص���ب �ل�صن���دل جلث���ث �لأغنياء 
و�خل�صب �لرخي�س للفق���ر�ء. وكان �ملوت حتى �ملوت 

طبقيا.
يرقد  مو�صكو  ويف  ت��وجن  ماوت�صي  ي��رق��د  بكني  يف 
�أقبية  يف  �لعظام  �لقادة  �أولئك  �أ�صرحتهم  يف  لينني، 
ن�صف م�صاءة حتت �حلر��صة �ل�صاكية �ل�صالح كما هم 

يف حياتهم.
تعلوها  ل  �ل���دو�ر����س  �ل��ق��ب��ور  وج����دُت  �ل��ب��ق��ي��ع  يف 
�ل�صو�هد لتدل عليهم، وهناك رجال يرقدون وملا تزل 
على  �أطلت  �صاخمة  �لزمان،.هامات  يرددها  �أ�صد�ئهم 

�لدنيا �صنعو� �لتاريخ ومل ي�صنعهم.
�أم�س �صددت يد ” ماوت�صي توجن ” و” �صون لي ” و 
” جوتا ” و ” كيوموجو ” وجال�صتهم وجها لوجه يف 

حفل لل�صالم يف بكني 1952 .
�ملمثل حلركة  �لعاملي كنت هناك  �ل�صلم  يف موؤمتر�ت 
كان  م��وؤمت��ر  ك��ل  ويف  بد�ياتها،  يف  �لعر�قية  �ل�صلم 
خطابي يجاأر �صد ” حلف بغد�د ” مما �أدى يف �صنة 
1954 �إىل �إ�صقاط جن�صيتي يف �لعهد �مللكي مع عزيز 
�صفاء  و�لدكتور  �آن��ذ�ك  �ل�صعب  حزب  رئي�س  �صريف 
�حلقوق.  كلية  يف  �ل���دويل  �لقانون  �أ�صتاذ  �حل��اف��ظ 
�لد�خلية  وزير  توقيع  يحمل  جن�صيتي  �إ�صقاط  وكان 
ق��ز�ز  �  �صعيد  �أ���ص��ف  ب��ك��ل    � �ل��ق��وم��ي��ة  �ل��ك��رد���ص��ت��اين 
متوز  ث��ورة  ويف  �صعيد.  ن��وري  وز�رة  يف  و�لعميل 

حكم  ع���ل���ي���ه 1958 
ب�����الإع�����د�م 
م����ع م��دي��ر 
�لأم����������������ن 
ب����ه����ج����ت 
ملا  �لعطية 
�ق����رتف����اه 
م��������������������ن 
ج�����ر�ئ�����م 
���������ص��������د 

�لوطنني.
ظ���ل �صاعرنا �لر�ح���ل كاظم �ل�صم���اوي مبدعا يف نرثه 
كما ه���و يف �صعره، ياأل���ف �لرحيل من منف���ى �إىل �آخر 
عرب �أكرث من ن�صف قرن، يعرّب عن ذلك �صعر�، كما عرّب 

عنه نرث�، وهو �لقائل:
ت�صكنني و�لطرقات  ” وظللت 
وياألفني �لرحيل.. �إىل �لرحيل

وعدت ظال ل �أرى �إلي
و�لأيام تعدو يف خطاي

ول �أرى �لأ�صياء.. يف �لأ�صياء
و�ل�صماء يف �ل�صماء ”

*****
�لطويل دربي  رغم  �أزل  ” وملا 

على كتفي �لأجنم �حلاملة
وملا يزل �ألف وجه يلوح

ويخبو على �صفتي �لبا�صمة ”
****

ولأنني �خرتت �أرف�س ياأ�صي
�ألعنها �إن ملئت.. �أو فرغت كاأ�صي

فاأنا يف �صمت �ل�صمت .. �أنا �ل�صوْت
و�أنا �لنجمة يف ليل �ملوْت!

وكما �أ�صبح بيت �ل�صعر لأبي �لقا�صم �ل�صابي
�إذ� �ل�صعب يوما �أر�د �حلياة              فال بد �أن ي�صتجيب 

�لقدر
ملهم���ا لل�صع���وب �ملتطلعة للحي���اة و�حلري���ة حتى �أنه 
ب���ات �صعر� ُيتغنى به ويرتدد �لي���وم من خالل �لزلز�ل 
�ل�صيا�ص���ي �لذي مي���ر مبنطقتنا �لعربية. ف���اإن �ل�صاعر 
�لر�حل كاظم �ل�صماوي، �لثائر، �ختزل �صعره �لثوري 
ببي���ت و�ح���د حري بن���ا �أن نتبن���اه ونتغنى ب���ه �ليوم 

وهو:
يا ريح ” هانوي ” هبي يف مر�بعنا    حمر�ء.. تلهمنا 

حقد� و�إميانا.



م���ل���ح���ق أس���ب���وع���ي ي����ص����در ع����ن م��ؤس��س��ة 
ال����م����دى ل����إع����ام وال���ث���ق���اف���ة وال���ف���ن���ون

مؤيد عبد الستار

* كيف عرفت كرد�صتان ؟
- �ول م����رة ذهبت فيه����ا �ىل كورد�صتان كانت زيارة 
��صطي����اف ، كان ذل����ك ع����ام 1940 ، زرت �صق����الوة 
، وكان����ت �ملفاج����اأة يف ع����دم وج����ود فن����ادق فيه����ا ، 
فا�صتاأجرن����ا ) ك����ربة ( قرب �صاقية ، �ذك����ر كنا ن�صع 
فيه����ا �لفاكهة لتربد . يف تلك �لزي����ارة عرفت �لقرية 
�لكوردية ، ومل�صت �لفقر ، كانت هناك مقهى �صغرية 

، حني يزورها �لقطاعي ينه�س �لنا�س لتحيته.

* هل هناك زيار�ت �خرى تلت تلك �لزيارة؟
- يف �ل�صتينات دعيت �ىل كرد�صتان، كان يف �ربيل 
تلفزي����ون ��ص����ود و�بي�����س ، وقدمن����ي يف برنام����ج 
تلفزي����وين �ل�صت����اذ م�صطف����ى �صال����ح ك����رمي ، كما 
ن�ص����رت بع�����س �لق�صائ����د يف �صحيفة ) خ����ه بات – 
�لن�ص����ال( ، وبع����د �عو�م ��صهم����ت يف جريدة �لنور 
�لت����ي كان����ت ت�صدر ببغ����د�د ، فتوط����دت عالقتي مع 

�ل�صعب �لكردي و�لقوى �ل�صيا�صية �لكردية .
�ذك����ر يف �ح����دى �ل�صن����و�ت �لعج����اف �ختفي����ت يف 
�ربي����ل ، فكانو� �ثناء �ختفائ����ي يقدمون يل �لكباب 
ول����نب �ربي����ل ، وذلك ل����دو�ع �مني����ة ، �ذ كان ي�صمح 

لحد �ملوثوقني فقط �ن ياتيني بالطعام .
لق����د ��صتق����ر بي �ملق����ام يف كرد�صتان ع����دة �صنو�ت ، 
ث����م ��صطررت للمغادرة �ىل �خل����ارج ، ولكني عدت 
م����ن جديد بعد �لتغيري �لذي ح�صل و�صقوط �لنظام 
�لدكتات����وري ، ع����دت �ىل كرد�صت����ان ، فا�صدرت من 
جدي����د جريدة �لن�صانية ، ووزع����ت يف �ل�صليمانية 
، وكان����ت حافل����ة مبق����الت �لدب����اء �لك����ر�د مثل د . 
ع����ز �لدي����ن ر�صول وم�صطف����ى �صالح ك����رمي ، ولكن 
يف  بال�صتم����ر�ر  يل  ت�صم����ح  �ل�صحي����ةمل  ظ����رويف 

��صد�رها.
* كيف كانت عودتك �ىل كرد�صتان؟

- ��صتقبل����ت ��صتقب����ال كب����ري� ، �أق����ام �ل�صتاذ جالل 
�لطالب����اين حف����ل ��صتقب����ال ��ص����اد في����ه مبوقفي من 
�لق�صي����ة �لكردي����ة ، �لتي و�كبتها منذ ع����ام 1947 ، 

�صعر� وموقفا �صيا�صيا .
كم����ا ترجم����ت بع�س ق�صائ����دي �ىل �للغ����ة �لكردية ، 
وقد قدمني يف تلك �لم�صية �لحتفالية �لدكتور عز 

�لدين ر�صول.

* هل عملت يف �ل�صحافة �لكردية ؟
- ن�ص����رت مذكر�ت����ي حت����ت عن����و�ن خم�ص����ون عاما 
م����ن �لرحيل ب����ني �ملنايف يف �كرث م����ن ثالثني حلقة 
يف جري����دة �لحت����اد ، بجانب �لعديد م����ن �لق�صائد 

و�ملقالت �لخرى .

* م����اذ� ع����ن �ملقاب����الت �لتلفزيوني����ة وه����ل ترجمت 
�عمالك �ىل �للغة �لكردية؟

- كان����ت �ملقاب����الت يف �للغ����ة �لعربي����ة ، وكانت عن 
�ل�صع����ر ، �ذ ق����ر�أت بع�����س ق�صائ����دي ، وح����و�ر عن 
�صع����ري وق�صائ����دي عن كرد�صت����ان ، وع����ن �ملوقف 

�ل�صيا�صي .

* هل تعلمت �و حاولت تعلم �للغة �لكردية؟
- ب�صبب �تق����ان �لدباء �لكرد للغ����ة �لعربية مل �جلاأ 
�ىل �حلدي����ث باللغ����ة �لكردية ، ولك����ن �حفادي �لن 
يتكلم����ون �لكردي����ة بطالق����ة ، ولب����د �ن �ذك����ر هن����ا 
�لزمي����ل عادل م����ر�د وم�صاندته يل ح����ني كان مدير� 
لالع����الم ، كان موقف����ه م�صجعا ود�ئ����م �لرتحيب بي 
فجعلن����ي �رتبط بق����وة مبجتمع مدين����ة �ل�صليمانية 
، وكان����ت معرف����ة �ص����كان �ملدين����ة مبوق����ف جري����دة 
�لن�صاني����ة �ملنا�صر للق�صي����ة �لكردية يف �ل�صتينات 
مثار �عت����ز�ز لعالقاتن����ا �ل�صيا�صي����ة و�لثقافي����ة ، �إذ 

قام����ت جريدة �لن�صانية يف �عو�م �ل�صتينات بن�صر 
�فتتاحياته����ا ومبان�صيت����ات كب����رية تطال����ب بال�صلم 
يف كرد�صت����ان، وكان ه����ذ� �ملوق����ف مناه�صا للقوى 

�لع�صكرية �لتي كانت تهاجم �ل�صعب �لكردي.

ويف  كرد�صت����ان  يف  حيات����ك  ب����ني  تق����ارن  كي����ف   *
�ل�صويد؟

- لق����د عانيت من �لعزلة �لثقافي����ة ) �لدبية ( وكذلك 
�صعوب����ة �لكتابة ب�صبب مر�ص����ي ، كما عانيت �صتاء 
�ل�صوي����د وحرم����ت من �لج����و�ء �جلميل����ة وخا�صة 
ربيع �ل�صليماني����ة ، و�فتقد حر�رة �لعالقات �لودية 
لال�صدق����اء و�لدب����اء ، ��صماء كبرية م����ن �ل�صدقاء 
�فتقدها مث����ل �صريكو بي كه �س و�لدكتور م�صطفى 
ع����ز �لدين وجوه����ر كرم����اجن و�لعديد م����ن �لخوة 

�لعز�ء.

* هل تذكر �غنية كردية �عجبتك ؟
- �ذك����ر �ح����دى �مل����ر�ت كنت يف حف����ل يف كرد�صتان 
، �صمع����ت �غني����ة جميل����ة ، ترج����م كلماته����ا يل �ح����د 
زمالئ����ي ، وكانت من �لغزل �لفا�ص����ح ، وعلمت بعد 
ذلك �ن �لغ����اين �لكردية تتحدث عن �ملر�أة بجمالية 
عالية ، و�رى �ن �لعديد من �غاين �لدبكة و�لغاين 

�لر�ق�صة �لكردية مطربة ومثرية.

* هل كانت �غني����ة �صمامة خلخالة لالخوين بر�يان 
زيزي ؟

- رمبا ، ل�أذكر .

* وهل جربت رق�س �لدبكة �لكردية ؟
- قهق����ه �ل�صاع����ر كاظم �ل�صماوي وق����ال : لال�صف مل 

�أرق�س و�أدبك حتى يف �أيام �صبابي .

* �لدب �لك����ردي ب����د�أ ي�ص����ق طريق����ه نح����و �لق����ارئ 
�لعرب����ي و�لجنب����ي ، كي����ف ه����ي عالقت����ك بال�صع����ر 

�لكردي �حلديث؟
- ق����ر�أت ديو�ن كور�ن وق�صائ����د �صريكو بي كه �س 
، وكتبت مقدم����ة لديو�نه م�صيق �لفر��صات ، وكنت 
�ق����ر�أ ��صع����ار وق�صائ����د �ل�صاعر�ت �لكردي����ات ، وما 
زل����ت معجب����ا بال�صر�ح����ة �لغزلية �جلريئ����ة ، ولعل 

�ل�صاعرة كه ز�ل �حمد �جمل من كتنب عن �لغزل.
و�خري� لبد �ن ن�ص����ري �ن يف مقابلة �جرتها �حدى 
�ملحط����ات م����ع �ل�صي����د رئي�����س �جلمهوري����ة ج����الل 
�لطالب����اين �جاب على �صوؤ�ل حول ري����ادة �ل�صعر�ء 
يف منا�ص����رة كرد�صتان ، ذكر �لرئي�س �لطالباين �ن 
�ل�صاع����ر كاظم �ل�صماوي �ول �صاع����ر عر�قي ينا�صر 

كرد�صتان ب�صعره .
من ق�صي����دة لل�صم����اوي نظمها ع����ام 1972 بعنو�ن 

كرد�ص�صتان وردة �لدم ... وردة �جلمر :
جمدت كرد�صتان �صهدك علقم
للفاحتني ، وجنم ليلك �أ�صحم

خم�صون عاما و�لطو�رق مل تزل
يف �صاحها لت�صتكني وت�صرم

يف كل عرق نقمة م�صبوبة
وبكل �صدر ثورة تت�صرم
فكامنا تلك �ل�صد�ئد تلهم

ما ل�س من حق مبني يه�صم
وكامنا تلك �لدماء ذبالة

لتنطفي �بد� ول تتجهم
هي فوق هاتيك �لرو�بي ر�ية

حمر�ء ، تخفق يف �لذرى وتهوم
من �ي جرح من جروحك �ألثم

وباي نار من كفاحك �أق�صم

حوار مع الشاعر الراحل كاظم السماوي

كاظم الساموي شاعر عراقي كبري ، عرف النفى منذ اواسط 

خمسينيات القرن املايض ، غادر العراق اىل املهجر وتنقل 

يف بلدان عدة ، ولكنه عاد مع ثورة الرابع عرش من متوز 

عام 1958 م ليتقلد منصب مدير عام االذاعة يف بغداد ، وقد 

ارتبط بعالقة وثيقة مع الشعب الكردي من خالل صحيفته 

االنسانية التي اصدرها ببغداد بعد ثورة متوز ونارص فيها 

قضية الشعب الكردي مام ادى اىل زجه يف السجن . 

التقيته يف ستوكهومل حيث يعيش واحببت ان ادردش 

معه عن اشياء كثرية ، ولكن ضفاف البحرية التي التقيته 

قربها وازدحام الناس مبناسبة الصيف الجميل اضطرين اىل 

االختصار يف االسئلة , وهنا بعض ما دار بيننا من حديث .


