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فيصل لعيبي

يقول بري�صت يف م�صرحيته عن غاليلو على ل�صانه 
:” م�صكني ال�صعب الذي يحتاج اىل ابطال “, وانا 
اخالفه يف ذلك لأن ال�صعب الذي يفتقر اىل الأبطال 

ليجد امامه ال احلكام امل�صتبدين. 
املبدع او املثق���ف , هو بطل اي�صا ودوره اكرب من 
دور القائ���د , ه���و �صم���ر �صعبه وحاف���ظ وجدانه 
وحام���ل ال���روة الروحي���ة املنح���درة الي���ه ع���رب 

التاأريخ. 
املبدع احلقيقي غر منتم لل�صائد واملتبع والعادي 
م���ن الأمور , انه مغر ومث���ر ا�صئلة ويجيب على 
ا�صئل���ة مل يج���اب عليها .انه غري���ب وغر مفهوم , 

كما يقول املتنبي: 
انا يف امة تداركها الله
غريب ك�صالح يف ثمود

مامقامي باأر�ض نخلة ال
كمقام امل�صيح بني اليهود

املثق���ف داعي���ة للثورة واله���دم لأع���ادة البناء على 
ا�ص����ض جديدة , حي���ة , �صليمة .وعزي���ز ال�صماوي 
من هذا الطراز م���ن املبدعني , متمرد وفاعل داخل 
جمتمع���ه ومنا�ص���ل دون ان يربط نف�ص���ه بتيار او 
ح���زب ا و جهة ما , لكنه يعرف انه تقدمي النزعة , 
ان�ص���اين النظرة خا�صم اقرب النا�ض اليه من اجل 
احل���ق و�صارع اق���وى الأحزاب يف �صبي���ل قيمه , 

ومل تغري���ه امل�صالح ال�صخ�صي���ة ول املنافع الآنية 
.فهو كاملتنبي القائل: 

�صبحان خالق نف�صي كيف لذتها فيما النفو�ض تراه 
غاية الأمل

يقول عزيز يف ق�صيدته : �صوت , مايلي: 
متنيت هذا العمر حجرة او دمع واكتاب
ريح املنايف نذل يدوي او ت�صده ابواب

املوت ياخذ غفل من بني ايدي احباب
كا�ض احلزين انرت�ض ظلمة وجمر واتراب

لذاك يطفي اجلرح
لول هذا الزمن ي�صوى العتاب

…
كل الرجال امتوت مقتولة ابحزن وا�صرار

ب�ض كرب النذل
تهز بيه الف�صايح واخلزي والعار

…
هيبه النهر

ي�صعد حنني او يرد
ي�صعد امواج او يرد
ي�صعد ليايل او يرد

حزين امن ال�صفر دايخ حزين
هيبة اليكتب ايامه حنني املاي عالطني

تعرف���ت على عزيز يف عام 1969 عندما طلب مني 
ان ار�ص���م ديوانه : اغاين الدروي�ض, وقد اثارتني 
ا�صع���اره وا�صتطاع���ت ان تغ���ر من اجت���اه الر�صم 
عن���دي, وقد ا�صتف���دت منه كث���را يف جمال عملي 

الت�صكيلي ومل تنقطع عالقتنا منذ ذلك التاأريخ. 
ينتم���ي عزيز ال�صماوي اىل �صع���راء اللغة املحكية 
, لغ���ة النا�ض وال�ص���ارع وال�صواق لغ���ة مل تغلفها 
ولحت���ى  اجلام���دة  الن�صو����ض  ول  الر�صمي���ات 
القدا�صات الفارغة , انه���ا اللغة الدميوقراطية كما 
يحلو لعزي���ز ت�صميتها , وه���و ي�صتعمل خليط من 
اللهج���ات احيانا , لهجة املدينة مرة ولهجة الريف 
القري���ب اىل املدين���ة والريف املغ���رق يف ابتعاده 
عنه���ا , كم���ا ان���ه ي�صتعم���ل مفاهي���م اه���ل احل�صر 
واهل الريف ورمبا يعتمد يف بع�ض ق�صائده على 
مفاهيم بدوية نبيلة مثل الكرم وال�صجاعة وحفظ 
الأمان���ة وم���ا اىل ذل���ك . باإخت�صار �صدي���د هو ابن 

التحول الذي مر به العراق يف القرن الع�صرين. 
وميك���ن اعتبار اعمال���ه ال�صعرية متثي���ال حي لهذا 
التح���ول , وتف�ص���را اي�ص���ا لتناق�ص���ات احلي���اة 
العراقية املعقدة ا�صال ,حي���ث الأندفاع والرتاجع 
وال�صوت العايل واخلافت اجلراأة واخلجل القيم 

احلديثة وتقاليد املجتمع القدمية. 
كان �صع���ر النا�ض هذا �صالحا مهما بيد امل�صحوقني 
ميكن ان ميرر به ال�صاعر الأفكار التي يريد النا�ض 
انف�صه���م اي�صالها “ اىل من يهم���ه الأمر” وب�صبب 
تاأزم الو�ص���ع العراقي مبجمله جن���ده يرتدد على 
ال�صن���ة املثقف���ني والعام���ة مع���ا , طلب���ة اجلامعات 
وقراء اجلوامع وخطباء امل�صاجد واحل�صينيات . 
وم���ن هنا ولدت طبيعت���ه اجلماهرية ومتيزه عن 
�صعر النخبة والدائرة ال�صيقة للغواة . واحلق ان 

اه���م الأعمال الفني���ة يف العامل , ه���ي نتاج الوعي 
واملخيل���ة ال�صعبي���ة , حت���ى ابع���د الأعم���ال الفنية 
ع���ن الواق���ع و التجريدي���ة مث���ل املو�صيق���ى . فكل 
م���ن ي�صتم���ع اىل �صونات���ات �صوب���ان او مو�صيقى 
موت�ص���ارت او بتهوفن وحتى �صيبليو�ض احلديث 
ن�صبي���ا �صيدرك ذلك بعد متعن ج���دي لتلك الأعمال 

العظيمة. 
ال�صع���ب اذن لي����ض فقط م�ص���در ال�صلط���ات وامنا 
م�ص���در الأله���ام احلقيق���ي للمبدع���ني , وم���ن ه���ذا 
املخزون اأخ���ذ مبدعو بالدنا وانتج���وا ما انتجوا 

من روائع. 
كان���ت �صفة التم���رد والأنفعال الع���ايل النربة اهم 
ممي���زات �صع���ر ال�صديق عزي���ز ال�صم���اوي وابرز 
مالم���ح �صخ�صيته ب���ني اقرانه من ال�صع���راء , فهو 
يندفع بقوة خيوله التي لتفارق ق�صائده وي�صهل 
ب�صوت���ه اجلري���ح وال�صارخ ح���د الب���كاء حمطما 
امامه احلواجز واملوانع املختلفة فيغايل يف طلب 
امل�صتحيل , فه���و قادر على جعل الفحم وردة , كما 

يف هذا املقطع: 
 »اأكدر ا�صوي اجل�صر دنبو�ض
واأكدر ا�صوي الفحم وردة» . 

لكن���ه ينه���د ويلتم على نف�صه م���ع اب�صط خطاأ يراه 
امام���ه يرتكب���ه من ي�ص���ع ثقته في���ه , هك���ذا كانت 
عالقت���ه م���ع ال�صيوعي���ني الذين يتعر�ص���ون للقمع 
والأره���اب على امت���داد تاأريخهم البطويل املرافق 
لأخط���اء عدي���دة اي�ص���ا , فه���و لي�صت�صي���غ خط���اأ 

حسرة  عزيز السماوي

حرسة

من يرشب الشاي األحمر, كعني الديك 

معي بعدك ؟

من ميتع اذين بالشعر واألعاجيب من 

حكايات الشعراء؟

من يفتح قلبه األبيض واملحب 

للصداقة مثلك ؟

التزال ضحكتك مجلجلة يف األماكن .

يف كل زاوية وركن جميل هنا يف 

لندن لك ذكرى وموقع قدم .

الزلنا نجتمع حول مائدتك ونرشب 

نخبك .

نعيد الحكايات كام كنت تفعل .

نرددها مثلك للمرة الخامسة 

والسادسة ولن منل .

زرنا مكانك األخري ووضعنا الجوري 

الذي تحب تحت قدميك ..

ووقفنا عند عتبة السلم الذي غيبك 

عنا .

وصل مخلص متأخرا ووميض مل 

يلحق .وذابت وطفاء يف الزحام 

وجلست فاطمة كاللبوءة الجريحة .

وجاء شاكر وسعدي واألصدقاء من 

آفاق بعيدة .

اما نحن الذين مل نصدق , فالنزال 

ننتظر الهاتف وسامع صوتك وهو 

يسال , عن اخبارنا الطيبة

****
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جمعة الحلفي

يف أيام السبعينات، كان عزيز الساموي يردد دامئاً، أنه كلام سمع إطالق 

نار، يتحسس موقع رصاصة يف جسده. ومل يكن مغالياً أو خائفاً، ففي 

تلك األيام كان إطالق النار يف العراق، ألغراض االغتيال خاصة، كثرياً 

ومألوفاً، وكان عزيز مستهدفاً مثل كثريين من مبدعي ومثقفي وسيايس 

العراق. وهاهو ميوت ووشم تلك الرصاصة الطائشة

الغربة  عط�ض  قتلها  عراقية  نخلة  بل  املنفى,  يف  ميوت  اآخر  �صاعرًا  لي�ض  ال�صماوي  وعزيز 
كان  فقد  احلقيقة.  هذه  من  �صيتاأكد  �صعره  اإىل  يعود  ومن  وكمدًا,  غيلة  عزيز  مات  والنفي. 
دائمًا  يحاول  وكان  وعر�صًا,  طوًل  املجروح  الغريب  وبوجع  القلب  بع�صارة  �صعره  يكتب 
واملتهدمة يف روحه, ويف  املنك�صرة  الكثرة  الأ�صياء  )من حولنا(  من حوله,  الأ�صياء  ترميم 
اأو غادرها الربيق. كان جالًء كبرًا  اأو طاولها الن�صيان  اأرواحنا, الأ�صياء التي عالها ال�صداأ 
والأماكن  النادرة,  وال�صخ�صيات  الأثرة,  الإن�صانية  واملواقف  الغابرة,  البطولت  ملعادن 
الأليفة, و�صفاء ال�صرائر, والقلوب امل�صبوبة بالعواطف والقيم النبيلة. لهذا كان يكتب بعاطفة 
عميقة عن هذه الأ�صياء. فكتب عن الب�صرة, ل كمدينة اأحبها وعا�ض فيها وله من اأهلها اأ�صدقاء 
وزمالء وذكريات, ح�صب, بل كتب عنها كاأم من حلم ودم, يتذكر حنوها وطعم حليبها وحزنها, 

ويتوجع لوجعها املديد:
الب�صرة ليل وجنم خايف

الب�صرة فانو�ض اإنطفى بليل ال�صرايف
الب�صرة �صحوة حلم واأ�صرار

الب�صرة ليل و�صم�ض اآذار
الب�صرة موقد جمر يخ�صر بالظالم اأ�صرار

الب�صرة و�صط الكلب كل العمر خطار.
وال�صماوة  بغداد  بل  احلنو,  هذا  ال�صماوي  عزيز  منحها  من  وحدها,  الب�صرة  ولي�صت 
والديوانية واحللة, و�صواها من املدن العراقية, التي كانت بالن�صبة له, ل جمرد مدن مبنية 
من الطني والطابوق, اإمنا عالمات حمفورة يف الروح وم�صغولة من زمن واأ�صواق ونهارات 

واأقمار وبطولت و�صجاعات وع�صق ل ينتهي ول يتوقف.

نبض حي
ومثلما هي املدن, حمالة يف ن�صه ال�صعري, اإىل نب�ض حي يجري يف العروق والأوردة, كذلك 
اإىل  دائمًا,  فقراء و�صرفاء, يحالون,  واأ�صحاب �صررّ بطولية,  اأ�صدقاء, و�صعراء,  النا�ض,  هم 
م�صاريع  لعزيز,  بالن�صبة  فهوؤلء,  وال�صهامة.  والنبل  البطولة  وقيم  الروحي  وال�صفاء  البهاء 
واأجمل  اأف�صل  حياة  اإىل  الوطاأة,  وثقيلة  ومثلومة  ناق�صة  حياة  من  ودائمة,  حمتملة  تغير 
نكهة  جمدديه,  اأبرز  من  وهو  العراقي,  ال�صعبي  لل�صعر  ال�صماوي  عزيز  اأعطى  لقد  واأبهى. 
ذلك.  يف  ي�صبهه  كان  اأحد  ول  للق�صيدة  كتابته  يف  اأحدًا  ي�صبه  ل  فهو  جدًا,  وخا�صة  خا�صة, 
وخمزونها  )املحكية(  ال�صعبية  اللغة  بدللت  عميق  وعي  من  م�صتمدة  ق�صيدته  وخ�صو�صية 
بيوميات  ل�صيقة  �صلة  ماله  وكل  والظالل,  والإحالت  وال�صور  بالإيحاءات  املكتن�ز  الغني 

النا�ض وهمومهم وتعبراتهم وتاأمالتهم الوجدانية.
لهذا تبدو ق�صيدته مت�صلة, متام الت�صال, مبو�صوعتها الإن�صانية, اجلمالية والفنية, مثلما 

تبدو متفردة بتقنيتها وبالغتها و�صورها. ق�صيدة ت�صبه نبتة متوحدة يف غابة ال�صعر.

الدرويش
جت�صيد  يف  �صوته,  وتنويعات  وعينيه  يديه  واأ�صابع  ج�صده  ي�صتخدم  �صاعرًا  اأ�صادف  ومل 
ال�صماوي ذلك حني يقراأ ق�صائده. وما ي�صفي على هذا  ال�صعرية, مثلما يفعل عزيز  ال�صورة 
ال�صتخدام نوعًا من امل�صهدية املوؤثرة, قيامه بتج�صيد حركة اجل�صد واليدين والأ�صابع وجتهم 
الوجه وانفراجه, تبعًا حلركة واإيحاء ال�صورة ال�صعرية, ت�صاعده يف ذلك طريقته املده�صة يف 
اأ�صئلتها  من  ق  يعمرّ خا�صًا  طق�صًا  الق�صيدة  اأجواء  على  ت�صفي  مم�صرحة  قراءة  �صعره,  قراءة 
واإيحاءاتها اجلمالية. وقد متكن الفنان الت�صكيلي املبدع في�صل لعيبي, وهو من اأقرب اأ�صدقاء 
ال�صورة  التقاط هذه اخل�صو�صية, خ�صو�صية جت�صيد  من  ب�صعره,  اهتمامًا  واأكرهم  عزيز 
اجل�صد  حركات  على  فيها  ع  نورّ التخطيطات,  من  مده�صة  �صل�صلة  فو�صع  ج�صديًا,  ال�صعرية 
وت�صظياته يف حلظات �صعفه وقوته وفرحه وحزنه, ج�صدت, هي الأخرى, ق�صيدة عزيز يف 

حلظة قراءتها. )وقد �صم ديوان اأغاين الدروي�ض الكثر من هذه التخطيطات(.
ا�صطراره  قبل  بغداد  بالديوانية وعا�ض يف   1941 العام  ال�صماوي يف  عزيز  ال�صاعر  ولد   

للرحيل اىل املنفى عام 1978 حيث توفى يف لندن يف الثامن من حزيران عام 2001 .
ن�شرت يف جملة ال�شبكة 2014

ال�صاط���ر كم���ا كان ي���ردد : “ غلط���ة ال�صاط���ر باألف 
“ ولأن ال�صيوعي���ني ميلك���ون برناجم���ا ع�صري���ا 
ومتق���دم عل���ى برامج الق���وى ال�صيا�صي���ة الأخرى 
, فه���و ليغفر له���م هذه الأخط���اء واحيانا ي�صميها 
الغفل���ة او ع���دم التعلم م���ن التج���ارب . كان �صديد 
الألت�ص���اق بالع���راق ولمي���ر يوم���ا دون ان ي�صاأل 
ع���ن الأخبار ومع كل انعطافة او حدث بارز ي�صاأل 
“ ع���ن موق���ف اجلماعة “ كم���ا كان ي�صمي احلزب 
ال�صيوع���ي احيانا . فه���و ابن املرحل���ة اجليفارية 
ونك�ص���ة حزي���ران الت���ي �ص���ارك م���ع جمموعة من 
ال�صع���راء يف نقدها بكرا�ض �صع���ري عن املعركة , 
يت���وق للنم���رد ونف�ض الغبار عن ام���ة العرب هذه 
فف���ي الوقت الذي ي���رى فيه الو�ص���ع العراقي من 
اله�صا�صة وال�صعف بحي���ث ليحتاج اىل اكر من 
ه���زة ب�صيط���ة , يج���د امام���ه الثوري���ني العراقيني 
الأحت���اد  ام  ال�ص���ني  ثوري���ة  ح���ول  يت�صارع���ون 
ال�صوفيات���ي , كان ي���درك اهمي���ة الفر����ض املتاحة 
امامهم لكنه اي�صا يع���رف عدم جدية العديد من “ 

الثوريني “ فيما يتعلق بالثورة. 
كان ابو خمل�ض �صاعرا تراجيديا من طراز خا�ض 
, له���ذا ن���رى ق�صائده الت���ي نلم�ض فيه���ا �صيئا من 
الف���رح قليل���ة جدا وق���د لتتجاوز ا�صاب���ع اليدين 
عل���ى امت���داد الفرتة الت���ي كتب به���ا ال�صعر , حتى 
العواط���ف اخلا�ص���ة به جنده���ا ن���ادرة ومنت�صرة 

بطريقة خمتلطة مع الهموم العامة للنا�ض. 
ونالح���ظ اي�ص���ا ان ق�صي���دة عزي���ز ه���ي ق�صي���دة 
البي���ت الواح���د اي انه���ا اق���رب اىل الدارم���ي من 
غره , قه���و يكتفي ببيت واحد ثم ينتقل اىل بيت 
اآخ���ر له موق���ف ومعنى خمتل���ف , لك���ن الق�صيدة 
تبقى عموما واحدة يف الهم والتوجه . لقد �صاهم 
عزي���ز م���ع جمموع���ة م���ن ا�صدقائه ال�صع���راء مبد 
م�صاحة �صعر النا�ض هذا وادخال الفكر الوجودي 
وال�صوريايل وكذلك ال�صويف يف روح هذا ال�صعر 
م�صيفني اىل ما قدمه ال�صاعر الكبر مظفر النواب 
من ا�صهامات هامة اغنت ال�صعر وال�صعراء وفاحتا 
امامهم ابوابا مو�صدة وجمال للنمو والأنت�صار .

مل اتع���رف على �صاعر عراق���ي يحب ورد اجلوري 
مثل عزي���ز ال�صماوي , : “ان���ه ورد املحبة والوله 
واحلياة “ كما كان يقول , كان بابا غرفة اجللو�ض 
�صكيك���دة  مبدين���ة  م�صكن���ه  يف  الن���وم  وغرق���ة 
اجلزائرية مغطى بالورد اجلوري , وهو يختاره 
لالأ�صدق���اء عن���د زيارت���ه له���م حام���ال مع���ه ورده 

وب�صا�صته التي لتفارقه. 
عزي���ز جلي����ض لميل �صاح���ب نكة وكا����ض قبل ان 
يداهم���ه مر�ض ال�صك���ر الذي قتله , ول���ه مفارقات 
ومواقف حتتاج اىل كتاب جلمعها , ويف جدا حد 
الأيثار و�ص���دوق حد الزعل و�صريح حد املقاطعة 
, مل ي���رد طل���ب لأح���د اذا كان ق���ادرا علي���ه ويبذل 
امل�صتحي���ل م���ن اأج���ل ذل���ك , دقيق ومنظ���م وميلك 
ذاك���رة مده�صة , يعرف تواري���خ اهم الأحداث يف 
الع���امل ويف حياة امل�صاهر , يعتز باآراء ا�صدقائه 
ويك���ره النفاق والتزل���ف واجلنب . حدي يف طرح 

الآراء وليجامل يف الق�صايا الهامة. 
ليزال معنا يف جل�صاتنا وغالبا ما نتذكر حكاياته 
ون�صرب نخب ال���وداد وال�صداقة على روحه التي 
حتوم حولنا دائم���ا فن�صمع انفا�صه بيننا . مع انه 
الآن يرق���د وحيدا يف مكان ق�صي حتيطة الربودة 
والرطوب���ة والف���راغ والظ���الم , منتظ���را زيارتنا 
لي�صمع احلدي���ث الذي يحب والأخب���ار التي ت�صر 
,ه���ل عرف باإنته���اء حكم الع�صاب���ة ؟ هل اخربناه 

بنهاية الأجرب �صدام ح�صني ونظامه الوح�صي ؟
وه���ل ن�صرد عليه تفا�صيل الأيام التالية وما جرى 

بعد ذلك لنزيد من توتره ؟
لك���ن وان���ا لاأزال غر م�ص���دق رحيله عن���ا , كيف 
طاوعته ن�صفه ليرتكنا يف الوقت الذي يجب عليه 
البق���اء والإنتظ���ار ل���رى اآلف الأحذي���ة والنع���ل 
تنه���ال على القائد ال�ص���رورة , وتغرقه اجلماهر 

بالب�صاق. 
كن���ت الع���ب ال�صط���رجن يف مر�صم ر�ص���ام فرن�صي 
مقي���م يف لندن , عندما ات�صل���ت بي زوجتي وهي 
تبك���ي وتق���ول : - “ لقد مات عزي���ز , اخربتني ام 

خمل����ض الآن , التح���ق ب���ي يف بيته���م “ . مل افهم 
جي���دا ال���كالم ورقع���ة املعرك���ة الت���ي عل���ى و�ص���ك 
ك�صبه���ا مع هذا الزمي���ل ت�صو�صت اي�صا هل انا يف 
حلم , كي���ف ميوت عزيز وانا ال���ذي ا�صتمد العزم 
والقوة م���ن عناده ؟ اي مقايي�ض هذه التي تتحكم 
؟ حلظ���ات ادرك �صاحبي الفرن�ص���ي حرتي فعلق 
: ان���ت متع���ب على م���ا يبدو لن���رتك الي���وم اللعب 
ولنخرج لتن���اول النبيذ . لكني فاجاأته عندما قلت 
ل���ه لقد مات اخي هذه اللحظ���ة والأت�صال كان من 
زوجت���ي . بهت وقال هل اقدر على فعل �صيء بهذا 

اخل�صو�ض ؟ لكني مل اجبه اإل ب : اىل اللقاء. 
خرج���ت ل الوي على �صيء لكن���ي تذكرت ال�صاعر 
عبد الك���رمي كا�صد فهو �صديق حمي���م لعزيز رغم 
اجلف���وة التي اعرتت �صداقته���م موؤخرا . ات�صلت 
به فل���م اجده لكن���ي وجدت الراحلة ه���ي الأخرى 
زوجت���ه ح���ذام الت���ي مل ت�ص���دق مب���ا اخربته���ا , 

ووعدتني باإخبار كرمي عند جميئه. 
وعين���اه  مبهاب���ه  ال�صري���ر  عل���ى  م�صج���ى  كان 
مغم�صت���ان , مديد القامة ب�صع���ره الذي ا�صرت�صل 
حتى كتفيه مع فتحة خفيفة لفمه الذي كان ي�صرخ 
فين���ا : “ دل���وين العراق من���ني ؟ “ , قبلته وبكيت 
علي���ه كما مل تبكي الأم على وليدها و كانت عائ�صة 
زوجتي مثلي متاما فاقدة لر�صدها وغارقة بدموع 
ويخنقه���ا الن�صي���ج م���ع ان اجلزائري���ني ن���ادرا ما 
يبك���ون على املي���ت منهم , ه���ذا ما لحظت���ه اثناء 

مقامي بينهم.!. 
جاء ال�صديق ال�صاعر عبد الكرمي كا�صد واحلرة 
بادي���ة عليه وكان ال�صدقاء ابو ح�صام وام ح�صام 
واب���و عبر قد �صبقونا اىل بي���ت ابي خمل�ض , مل 
نع���رف كيف نوا�ص���ي بع�صن���ا ,وام تخاطب عزيز 
ب�صوت ع���ايل وتخربه بوجودنا م���رددة ا�صمائنا 
واح���دا واحد وتدعوه للنهو����ض واجللو�ض معنا 
, جاعل���ة امل�صه���د اكر اإلم���ا وفجاع���ة . بعد فرتة 
جاءت وكالة دفن املوتى لتنقله اىل خمزن اجلثث 
اذ ان���ه فاج���اأ اجلمي���ع برحيل���ة , انتظ���ارا لإيجاد 
م�صتق���ر له يف مق���ربة ما , كان عزي���ز يحب الكبار 
م���ن ابن���اء اجلن����ض الب�ص���ري وه���و فخ���ور بدفن 
جمموع���ة م���ن العراقيني م���ن اأ�صدقائ���ه قرب قرب 
كارل مارك�ض يف مقربة هاي كيت , ومل يكن عزيز 
اق���ل قدرا م���ن ه���وؤلء العراقيني , وهذا م���ا فكرنا 
به نح���ن الأ�صدقاء لكن الريح ج���اءت عك�ض رغبة 
عزيز ورغبة ا�صدقائه فدفن بعد فرتة من الأنتظار 
يف مقربة بعيدة مع جمموعة من العراقيني اي�صا 
, مبوك���ب مهيب يليق به حتيط ب���ه الأزهار وورد 

اجلوري. 
يف كل م���رة ن���ودع �صديق���ا نالح���ظ اع���ني الأحبة 
وه���ي تتطلع فيما بينها كمن ت�صاأل من هو الراحل 

القادم منا ؟
�صيبق���ى عزي���ز معي فق���د ترافقن���ا اكر م���ن رفقة 
الأخ���وة و�صرنا دروبا وعرة ومل نهن ومل ن�صعف 
وليزال ميدين بالقوة واملنعة ول ازال اتزود من 

�صعره ومن مواقفه مع رحيله قبل اعوام .

درويش الشعر عزيز الساموي

نخلة عراقية قتلها عطش 
الغربة والنفي
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    اأما من اأثٍر ملكان اآخر؟

    اأما من اأثٍر لزمان اآخر؟
    اأي�صتعيد ال�صاعر الوطن ليمحو املنفى؟

    اأم ميحو املنفى لي�صتعيد الوطن؟

    واأعج����ب كيف تكون اللغة عائق����ًا وهي التي ات�صعت 
لالثنني. الوطن واملنفى.

    ق����د تتب����ادل اللغ����ات الأدوار فتحل لغ����ة حمل اأخرى. 
فال تفقد اإل �صيئ����ًا ي�صرًا من خ�صو�صيتها, ولكن كيف 

ميكن اأن نبادل لهجة عراقية �صرفًا بلغة هي نقي�صها.
, اأو اأرادوا له, اأن      اأراد عزيز وريث ال�صاعر ال�صومريرّ
يكون منفيًا, فارتد اإىل وطن����ه, و�صاعرا حا�صرًا فارتد 
اإىل ما�صي����ه, و�صاعرًا ف�صيحًا فارت����د اإىل لهجته, وهو 
يف ذلك ل ي����رتدد يف عملية معكو�صة من ال�صتفادة من 
الأ�ص����كال املعا�ص����رة ل�صتخدامها يف �صع����ره ال�صعبي, 
ب����ل هو ل ي����رتدد يف ج����راأة نادرة م����ن ا�صتع����ارة اأعقد 
الأحا�صي�ض يف توظيفها يف ال�صعر بلغته املحكية, فاإذا 

قال مالراميه:
 اإن اجل�صد حلزين

 وقد قراأت جميع الكتب
 فاإن عزيز يجرتح القول: 

جمنون هذا اجل�صم
واإذا قال بودلر:

كوين عاقلًة يا اآلمي
فاإن عزيز ي�صتعر البي����ت حمول اإياه اإىل خرٍب مقرون 

بحكمة �صعبية األيفة:
دورات احلزن عاقل
واإذا قال اأدوني�ض:

ن الغرابة لو اأنرّني اأعرف اأن اأدجرّ
يت كل حجر �صحابه �صورّ

فاإن عزيز يتمثل ال�صياغة فيقول: 
اأكدر اأ�صوي اجل�صر دنبو�ض

����ور ظل يردده  ب����ل اإن بيتًا لل�صاع����ر ال�صوري فايز خ�صرّ
عزي����ز اأمام����ي معجب����ًا: “ي����ا عجين����يرّ اخلوا�ص����ر ي����ا 
حبيب����ي.” ومل يهداأ باله اإل بعدما اأنعك�ض �صداه بعيدا 

يف بيته ال�صعري هذا:  
يلني احلزن بجفوين وخ�صرها يلني

له هذا الذي يبدو تثاقفًا من �صاعر �صعبي   وه����و يف متثرّ
مل يكن بعيدًا عن هاج�ص����ه اخلا�ض وجتربته ال�صعرية 
احلياتي����ة, فعزيز كما ذكرين اأح����د اأ�صدقائه احلميمني 
يف اأثناء ا�صتعادتنا بيته ال�صهر “اأكدر اأ�صوي اجل�صر 
دنبو�����ض” كان يعمل مهند�ص����ا للطرق واجل�صور, ويف 
ذل����ك مفارق����ة رهيب����ة ب����ني جترب����ة ال�صاع����ر احلياتية, 
وحلمه يف التغير ولع����ل يف هذه املفارقة متامًا تكمن 

التجربة ال�صعرية.
اإن عزي����ز ل ياأتي م����ن وراء �صياج لل�صع����ر اأو من خلف 
اء القادم من م�صافات  مق�صورة اأو باب بل يجيء كالعدرّ
بعي����دة م����لء روحه وكاأن الع����امل اأقفر م����ن كل �صيء اإل 

ال�صعر.
وح����ني يري����د اأن ي�صمع كلمات����ه فال ينطقها ب����ل يخلقها 
وكاأن����ه ينف����خ فيها م����ن روح����ه ليحيله����ا اإىل خملوقات 

ل من اأجله. �صوية, وهذا ما عجرّ
 كان يتهي����اأ كاملجنون اأيام����ا بل اأ�صابيع قبل اأن يبداأ اأية 
اأم�صية له وكاأن قيامة �صتحدث, اأو حادثة �صتقوم حتى 

ينهك ج�صده ال�صعيف املنهك يف الأ�صل.
اأذك����ر حني �صمعت����ه اأول مرة, اأ�صابتن����ي الده�صة: ملاذا 
يره����ق ال�صاعر نف�ص����ه وبدنه اإىل هذا احل����د؟ األي�ض من 

طريقة اأخرى لالألفة مع الكلمات؟
اإن عزي����ز ل يقراأ �صع����ره اإن مل تكن روحه دقرّت كدبرّو�ض 
قات����ل.. دبو�����ض م�صم����وم بل اإنن����ي ل اأ�ص����دق اأن عزيز 
ال�صم����اوي يرى بعينيه م����ن ي�صمعونه حني يقراأ وكاأنه 

�صويفرّ غائب.
لق����د اأزاح ال�صع����ر كل �ص����يء, وح����لرّ �صيف����ًا وحي����دًا يف 
م�صي����ف ال�صاعر, فلم يعد لل�صاعر دليل اإل ال�صعر, دليل 
اإىل احلي����اة ل العك�����ض, وهذا م����ا اأدخل����ه يف مفارقات 
و�صعوبات جمة من ال�صعب فهمها لدى الآخرين الذين 
ي����رون يف ال�صعر خملوقا �ص����اذًا غر �صوي ل يرى غر 

ذاته م�صخمة يف مراآة.
اأتذكر مرة يف مقهى يف الب�صرة تقدم �صخ�ض من عزيز 
����اه فارتب����ك عزيز ارتب����اك ال�صاعر ال����ذي ل يعرف  وحيرّ
جمه����وره, ل ارتباك اخلائف, وح����ني �صاأله “تتذكرين 
اأ�صت����اذ؟” ب����داأ عزي����ز وكاأن����ه ي�صتعيد اإح����دى اأم�صياته 
ال�صاخب����ة املليئ����ة باملعجب����ني م����ن حمبي �صع����ره اأيام 
كان جنمًا يتحلق من حول����ه املعجبون, َظنَّ اأنه واحدًا 
منهم, ولكن ما اأ�ص����د خيبة عزيز حني علم اأن ال�صخ�ض 
ل يعرفه ب�صفته �صاعرًا, بل مهند�صا للطرق واجل�صور, 

التقاه مرة يف مكان ما.
    ل اأن�ص����ى, اأي�ص����ًا تل����ك الليلة يف اأحد ب����ارات الب�صرة 
حني ق����راأ عزيز, وقد ف����رغ البار م����ن رواده, بع�صا من 
�صعره, لقد فاجاأنا جميع����ا نحن اأ�صدقاءه, بعلورّ نربته 
الت����ي ل يت�صع لها اإل مكان �صا�ص����ع: ملعب اأو �صحراء, 
حت����ى اأن اأح����د اأ�صدقائ����ه ال����ذي مل يعتد اإن�ص����اده غ�ضرّ 
ب�صيء مكتوم, لكنه �صرعان ما ا�صتدرك الأمر بتظاهره 
باجل����د, باأق�صى اجلد يف موقف ل يت�صع اأبدا للهام�ض, 
اأم����ا عم����ال البار فق����د حتلقوا حولنا م����ن بعيد واجمني 

وكاأنهم ي�صهدون حدثًا مل يروا مثله من قبل.
ي����كاد ال�صع����ر اأن يك����ون ل����دى عزي����ز غاي����ة ب����ل م�صرًا 
اإغريقي����ًا ل يرتدد حتى بالت�صحية بنف�صه على حمرابه 
ر الت�صحية حتى من اأجل ما هو اأ�صمى  يف زمن ل يق����درّ
من ال�صعر, واإذا كان ال�صعر لدى بع�ض ال�صعراء يعك�ض 
بطولة فاأن البطولة لدى عزيز ي�صتمدها من �صعره, اإنه 

املوقف الذي تتحدد انطالقًا منه كل املواقف الأخرى.
 لعل هذا النتم����اء الأق�صى لل�صعر هو ما يجعله يفارق 
�صخ�ص����ه الأني�����ض ال�صي����د يف اجلل�ص����ات ليجعل����ه ذلك 
الطفل ال�صاغر مل�صيئة ال�صعر ويا لها من م�صيئة ل جتررّ 
ل�صاحبه����ا اإل الهالك, يف زم����ن مل يعد لل�صعر من مكانة 
حتى يف الذاكرة ول لل�صعراء, واإن توهموا, من مكان 

اإل مهرجانات ل يذكرها اأحد.
 ويف الوق����ت ال����ذي كان ال�صع����ر, يف اأغلب����ه, ينح����در 
بالبطول����ة اإىل م�صت����وى الإن�ص����ان, كان عزي����ز يرفعه����ا 

اإىل م�صت����وى الآله����ة, وكلما ارتفع عزي����ز بالبطولة يف 
�صعره اإىل م�صتوى الآلهة كلما ناأى �صعره عن التف�صيل 
واأ�صح����ى احتدام����ًا ل يتمه����ل واقع����ًا ول تف�صي����ال, بل 
�صخب����ًا م����ن �صي����وف, وخي����ول, يح����اول اأن ياأ�ص����ر يف 
الكلمة اأو اجلمل����ة اأو املقطع ما يعجز ال�صعر عن اأ�صره 
اأو جت�صي����ده, لذلك فاإنه �صرعان م����ا ينحدر اإىل الأر�ض 
متعبًا وقد اأنهكه �صعوده املتوا�صل اإىل الف�صاء, ف�صاء 
البطول����ة التي اكتملت بفراغها املطلق, وهو اإن اأعادها 
اإىل احلي����اة فاإنه ل يعيده����ا �صخو�صًا حتى ول اأ�صباحًا 

بل اآلهة ت�صتدعي ال�صراعة وال�صالة:
اأخاف
اأخاف

اأخافن حتى من روحي
اك اأنه بليرّ

�صيف ايعارج بروحه
اأنه بليرّاك

اأرك�ض
يرك�ض خيايل لهب عالكاع

   غر اأن هذا اللهب �صرعان ما ينطفئ:
اأكعد ي�صهك خيايل عليه اب�صاع

و�صولف للظالم
هناك

يلمع للحجي وميوع
اأذبرّن روحي فد خطوه

اأ�صولف
للظالم ميوع

واأجيك اآنه بدرب مظلم.. كل خطوه حلجينه
متوع

ومثلما تنطف����ئ البطولة وت�صتع����ل يف �صعرعزيز نرى 
اأن ذل����ك النطف����اء وال�صتع����ال هما قا�ص����م مو�صوعاته 

امل�صرتك. لن�صغ اإىل هذه الأبيات املتوهجة:
ه اكعد ميرّ

ابني اكعد
يجه اح�صانك خم�ض مرات

وال�صترّه م�صيفك وجرّ
 ولكن ما يتبع هذه الأبيات املتوهجة, اإن مل يكن الرماد 

رماد ال�صتطراد والتكرار, فهو الوهج اخلافت:
انت ال�صيف وميوت ال�صوه ميك

دمك �صال
ك ولك فوك الثلج دمرّ

ه اكعد ميرّ
ه اكعد ميرّ

م كل بنات النا�ض اح�صرّ
تهلهل لل�صوه اليلم�ض
ع الثلج بالدبجات منورّ

ي�صر
لل�صبح اأنهار

    ويرجع ذلك اإىل اكتفاء مقاطع عزيز امل�صيئة واأبياته 
املف����ردة بنف�صه����ا, بعزلته����ا داخ����ل الق�صي����دة فه����ي ل 

عبدالكريم كاصد

قراءة في شعر عزيز السماوي

بع��د  ثاني��ة،  وباب��ل  أور  س��ريثون  الش��عراء  م��ن  أحف��اده  أن  وباب��ل  أور  رىث  ال��ذي  القدي��م  الش��اعر  خل��د  يف  ي��دور  أكان 

ألوف من السنوات؟

فم��ن  م��دن  آث��اَر  أو  أش��باحاً  إال  مدن��ه  ت��راءى  وال  الش��اعر  ين��أى  وح��ني  ب��رش؟  إرادة  أم  لعن��ٌة  مصادف��ة؟  أم  ه��و  أق��دٌر 

آله��ة،  صن��ع  م��ن  ال  آخ��ر  ق��در  م��ن  الش��اعر  ينتظ��ر  م��ا  أفج��ع  وه��ذا  أحف��اده،  يقرأه��ا  ال  الت��ي  أأش��عاره  س��ريثه؟  ت��رى 

أن  أب��داً  نتخي��ل  أن  نري��د  وال  أب��داً  نتخي��ل  ال  ولعلن��ا  وامل��دن؟  الش��عراء  أق��دار  يكتب��وا  أن  ش��اءوا  أن��اس  صن��ع  م��ن  ب��ل 

ض��د  ه��و  مثل��ام  نفس��ه؟  الق��در  ض��ّد  ه��و  التخي��ل  ه��ذا  مث��ل  ألن  مدنن��ا،  آث��ار  ع��ى  باك��ني  س��يقفون  ش��عراء  لن��ا  أحف��اداً 

إرادة البرش؟ متاماً كام كان يتصور شاعرنا القديم الذي أضاء بحكمته ما أطفأ عينيه.  

البيض��اء،  ولحيت��ه  بعص��اه  منه��كاً  وباب��ل،  س��ومر  ح��روب  م��ن  للت��و  ق��ادم  وكأن��ه  كأس��الفه  منف��اه  الوري��ث  دخ��ل  لق��د 

للمنف��ى  أج��د  مل  وبالفع��ل  أب��داً،  تج��ده  فل��ن  ش��عره  يف  للمنف��ى  أث��ر  ع��ن  بحث��ت  ول��و  ش��عره،  يف  ملنف��ى  أث��ر  ف��ال 

أثراً يف شعر عزيز الساموّي.
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ت�ص����ئ اإل نف�صه����ا وكاأنها تتجمع عل����ى ذاتها كبوؤرة يف 
ظالم الق�صيدة التي ل يبني فيها غر �صوء هذه املقاطع 
والأبي����ات وما يرتدد من اأ�صوات بعيدة خليول ت�صهل 
و�صيوف ت�صلرّ ورماح تتك�صر ل نراها, خذوا مثال هذا 

التج�صيد املذهل:
اأخاف الرا�ض ن�صر ي�صر
يطك جنح بجنح وايطر

ثم هذه الألفاظ ل ت�صي بغر اأ�صواتها:
جررّ النف�ض �صيف وجرح

اآنه العط�ض كلبي ملح        
�ض ولك غمرّ

باحللم م�صحوفك �صبح

يف ه����ذا الع����امل املرك����ب م����ن ال�ص����وء والظلم����ة, م����ن 
البط����ولت وامل����وت, ل م����كان للب�صاطة اأو الف����رح واإن 

ملحناهما فهما مثال نادر:
و�صلوعي هزهزها الربد

ح�صبات تاخذين وترد
نام النجم نام �صهيل

وال�صوك راح اإويه ال�صيل
واخليبه تع�صر بالكلُب

وك يا َكلُب
غفله الدموع متوت برمو�ض اجلفن

ما ندري تايل ال�صوك ب�ض ذلرّه وحزن
ب����ل اإن ق�صيدة مغناة مو�صوعها الفرح ل يرد الفرح اإل 

يف بيتها الأول لتتحول اإىل ق�صيدة حزن:
ار عدنه الفرح اأعلك �صواين �صموع خطرّ

خافن ميررّ بالعجد ر�ضرّ العجد بدموع
يا كلبي وين احلزن.. حدر احلدر مدفوع

دومك تون ونرّتك تبجي بدمع مفجوع
طيفك اأمل جذاب فوك ال�صمه مرفوع

بالك ت�صيح بحزن �صوت احلزن م�صموع
ار عدنه الفرح اأعلك �صواين �صموع خطرّ

 هذا اللتبا�ض اأه����و وليد ال�صاعر املتلب�ض؟ اأم هو وليد 
نظرت����ه ال�صعرية التي يغلب عليه����ا الطابع الرتاجيدي 

املحت����دم حيث الذات ل ت�صه����د غر تبددها, واملو�صوع 
غر انت�صاره؟ وقد يكون وليد الثنني معًا.

    ثم����ة عبارة, اأظنها لتوما�����ض هاردي يقول فيها: “اإن 
احلي����اة ملهاة لل����ذي يتاأملها, وماأ�صاة لل����ذي يعانيها.” 
فه����ل كان عزي����ز �صي����د اجلل�ص����ات وال�صاح����ب الأني�ض 
ي����رى احلي����اة مله����اة يف حيات����ه, وماأ�ص����اة يف �صعره؟ 
وه����ذه معادلة مقلوبة حقًا ل�صاعر لزمه املر�ض طوياًل؟ 
ملاذا ازدوجت نظرة ال�صاع����ر؟ اأيرجع ذلك اإىل هام�صية 
ال�صاع����ر يف املنف����ى؟ اأيرج����ع ذل����ك اإىل م����ا كان يعاني����ه 
م����ن ا�صت����الب يف حيات����ه اليومي����ة؟ واإذا كان ال�صاع����ر 
قادرًا على قه����ر الهام�ض يف حيات����ه اليومية, وت�صعيد 
ال�صت����الب املالزم ل����ه, يف لعبة ذكية �صاخ����رة, فاأنرّى له 
ه����ذه القدرة يف ال�صعر الذي ل ي�صم����ح لهام�ض اأو لعبة 
غ����ر لعبة ال�صعر نف�صها, خا�صة ل�صاعر جاد, �صارم يف 

�صعره كعزيز ال�صماوي.
يف احلي����اة ميكن لل�صاعر اأن ميار�ض عقله, مثلما يقول 
عزي����ز نف�ص����ه “دورات احل����زن عاقل “ فر�ص����ي نف�صه 
والنا�����ض, ولكن اأنى ل����ه هذا التفكر اأو ه����ذا العقل يف 
ال�صع����ر الذي فا�����ض بوجدانه واقت�صر عل����ى ذاته دون 
النا�����ض واإن احتواهم, فكاأنهم �صورته ينطقهم �صوته, 
ويف ذل����ك اإ�صكالي����ة اأخ����رى ه����ي: كيف يخل�����ض �صاعر 

ل�صعره وذاته والنا�ض يف اآن واحد؟
ق����د تتعدد الإجابات ولكن م����ا ميكن تاأكيده هو اأنه كلما 
التب�����ض املو�ص����وع لدى عزي����ز التب�����ض الإح�صا�ض, من 

جهة اأخرى, اأيقراأ �صعرًا �صعبيًا حقًا؟: 
الكتب تكرب بالعذاب

الكتب حتمررّ بالعذاب
اأهد روحي حمام.. ايطر

بالكمره عذاب
واجيج من الكتب فار�ض عرف حزنه امل�صي

ة �صيف, لو يكطع درب ميرّت واخلطوة ذبرّ
ولج بيدي رمح خيرّال

ف كلُب ميرّت ما خورّ
تدرين العرك مني غ�صل را�ض الرمح

األ ميك����ن اأن نقراأ هذه الأبيات بطريقة اأخرى؟ ب�صفتها 
اأبيات����ا ف�صيحة ل يف م�صاعرها املعق����دة فح�صب واإمنا 

باألفاظه����ا اأي�ص����ًا, واإن فقدن����ا جوه����ر ال�صع����ر املتمث����ل 
يف �صوت����ه اخلا�����ض وروح����ه الت����ي ت�صي����ع يف األفاظه 
ال�صعبي����ة, لع����ل يف ه����ذه ال����روح يكم����ن جوه����ر �صع����ر 
ال�صم����اوي, وتل����ك ال�صم����ة الت����ي ل����ن تفارقه اأب����دًا مهما 
تفنن����ا يف القراءات والتاأويالت, األ وهي �صمة ال�صاعر 

ال�صعبي.
الكتب تكرب بالعذاب

الكتب حتمررّ بالعذاب
حمامًا اأطلق روحي

ة عذابًا يطر يف القمريرّ
واأجيء من الكتب فار�صًا عرف حزنه امل�صي

واخلطوة �صيف لو يقطع درب امليت
بيدي رمح خيرّال

ف قلب ميت ما خورّ
تدرين العرق مني غ�صل راأ�ض الرمح

ه����ذه املراوح����ة ب����ني ال�صتع����ال والنطف����اء ب����ني اأ�صر 
الكلم����ات والنعتاق م����ن اأ�صرها ا�صتحال����ت, يف �صعره 
الأخر, اإىل وقوف طللي نادب يعمه ال�صواد ول ندرك 
م����ن مو�صوعه غر األفاظه التي اأ�صرت ال�صاعر بدل من 
اأن ياأ�صره����ا, وعبث����ت به بعد اأن قهرت����ه البطولة عندما 
ا�صتحال����ت جربوت����ًا مطلق����ًا يف زمن انح�صاره����ا, فكاد 
يخل����و �صعره من احلدث احليات����ي, واإذا كان ثمة حدث 
ما فما هو اإل اإ�صارة خفيت, مما يثر لدينا ت�صاوؤًل هو: 
كي����ف يخلو �صعر من الأح����داث احلياتية ويبقى معربًا 
عن �صاع����ره؟ اأيكف����ي الأ�صلوب وح����ده, دون تلك املادة 

احلياتية التي هي جوهر ال�صعر.

لق����د اختف����ت الكوميدي����ا م����ن حي����اة ال�صاع����ر, لتح����ل 
الرتاجيدي����ا وقد ا�صتح����وذت على كل �ص����ئ, حتى على 
احل����دث احليات����ي, لت�صبح �صوت����ا �صرف����ًا.. نواحًا اإن 

�صئت �صار هو وم�صمونه �صيئًا واحدًا:
�صهيل يوج حنني اخليل بالظلمة وطن

اإو �صهيل الياخذ اإجفويف اأغاين الريح بالكمره وطن
اإو �صهيل اإيوج قمي�صك, �صوف لعيوين وطن

اأنت الوطن
كل اجلروح ا�صتاح�صن

وطن
وطن

ن دم ب�صابيعي وطن دخرّ
مهر جمنون ياخذ كل اإ�صابيعي وطن

رياح املوت.. تاخذ كل حلم بيك امتحن
يف ديوانه الأخر “النهر الأعمى” فقدت الألفاظ ثقلها 
وبداأت تط����وف يف راأ�ض ال�صاعر خفيف����ة مثل اأخيلة ل 
مت�ص����ك, فافتقدنا مقاطعه املتوهجة واأبياته املفردة يف 

اأعماله ال�صابقة:
�صحراوي هذا العط�ض يحلم بالنهر جفني

يرف لون اخل�صر كبل اللم�ض جنحني
خطف.. ياخذ حنني الروح

عليج من العط�ض نهرين
اإ�صابيعج اأغاين الناي

تتلون غنج وا�صرار

حت����ى يف ق�صيدة مث����ل “جبل الأحالم” ع����ن حلبجه ل 
ن����رى حلبجة حدث����ًا, بل اإح�صا�صًا متفج����رًا من الغ�صب 
ي�صتدع����ي �صومر واآ�ص����ور وجلجام�����ض, ول ي�صر اإىل 
حلبج����ه اإل كونه����ا جبال يعب����ده: “اأعبدك ي����ا جبل ب�ض 
ك����ون اإلك اأن�صار” لكن ل يعني ه����ذا اأن مقاطع واأبياتًا 
تفاجئن����ا بوهجه����ا هن����ا وهناك مث����ل حباح����ب يف ليل 

�صعره:
ما تدري ال�صمر كتاب

اإو ما تدري الزمن
زاد التجايف

وتر�ض كا�ض املوده تراب
اأو هذا املقطع اجلميل:

اأوف
خويف دوخني عليك

خويف ل منرّك عليك
ى الع�صر خويف نتم�صرّ

خويف كاغد عاجلمر
خويف وين اإبعيد بعيونك �صكر
خويف طول الي�صمر الكذله مهر

خويف ياخذين الفرح هالة حزن ما بني اإيديك
خويف هذا ال�صيب من يلم�ض نهار اأزرك يديك

خويف كل النا�ض تن�صدين عليك
خويف �صاعر بني بديك

    ه����ل اأ�صرت الألفاظ ال�صاعر؟ ه����ل اأ�صرها؟ اأكان الأمر 
لعب����ة اأم درام����ا؟ اأم كان الثن����ني معًا؟ كل ذل����ك ميكن اأن 
يك����ون مو�صوع����ًا للبح����ث, وقد يجد الباح����ث يف �صعر 
عزي����ز ما ي����دل على ذل����ك, مل يع����د ال�صاع����ر يف مرحلته 
اللندني����ة, يعني����ه م����ا يكتب����ه بقدر م����ا يعني����ه موا�صلة 
الكتاب����ة, جن����ح اأم اأخف����ق ا�صتع����ل اأم انطف����اأ, اأ�صرت����ه 
الكلم����ات اأم اأ�صره����ا, فم����ا يهم����ه هو هويت����ه التي تعلن 
عنه����ا لفظ����ة: �صاعر, وكاأن����ه حمكوم به����ذه الهوية. من 

دونها ي�صبح هام�صًا اأو اأقل من الهام�ض.
    ه����ل هو �صعور واهم اأم حقيقي؟ ل تهمرّ الإجابة بقدر 
م����ا يهم ال�صع����ور نف�ص����ه دليل وج����ود ال�صاع����ر يف هذا 

العامل امل�صطرب حيث العزلة اكتملت.
    كنت يف طريقي اأ�صر اإىل بيت عزيز, لتعزية عائلته 
فالتقي����ت �صدف����ة ب�صدي����ق يل ه����و ال�صاع����ر الإنكليزي 
ديفيد كرت ف�صاألني: “ما لذي جاء بك اإىل هذا املكان؟” 
قل����ت له ت����ويف �صديق من اأع����ز اأ�صدقائي وه����و �صاعر 
�صعبي كان ي�صكن هنا فقهق����ه �صاخرًا مبرارة: “اأ�صاعر 
�صعب����ي ويف لندن؟” اأ كان عزي����ز رهني منفيني؟ املكان 

واللغة؟.
طائر ال�صعر

اأبدًا
ما راأيتك تدخل بيتًا

ول حانة
اإل وكان طائر ال�صعر

على كتفك
مثل قر�صان قادٍم من البحار

الطرقات تتقافز بني يديه
والأهازيج تندفع اإليه

ماذا تفعل بعد الآن؟

ل بيَت ول طائر
ل حانة ول ندمان

حتى ول �صحبة يف الطريق اإىل القرب
؟ يا عزيز ال�صماويرّ

 *من كتاب: )منٌت اأم هام�ض؟( .
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ولد عزيز الساموي 1948 ومل ميت حتى 

اآلن !! 

نتحدث عن الشاعر الشهيد عزيز الساموي 

كام نتحدث عن اي شاعر اعتيادي  ! 

ونتساءل عن املناضل عزيز الساموي كام 

نتساءل عن اي  مناضل آخر ! واذا تحثنا عن 

الغربة والعذاب فنحن سنتحدث عن عزيز 

الساموي دون حاجة ان  منيزه عن اآلخرين 

! ولكننا حني نتحدث عن الشاعر واملناضل 

واملغرب معا  يف عزيز فردا  فاننا عندها 

سنغري النربة ونقوم البوصلة ! فعزيز مل 

يكن منتميا للشعر منذورا له حسب بل 

كان عزيز مزيج انتامءات ومل يكن االنتامء 

فيه اىل الشعر ليؤثر سلبا يف انتامئه 

للوطن ! و انتامؤه للوطن مل يكن ليؤثر 

سلبا عى انتامئه لالممية الدميوقراطية ! 

عذابات القصيدة تبدأ من هذه ! من وحدة 

األنتامءات العضوية لدى ايب مخلص ! 

نع���م كان ي�صمع مبلء اذني���ه انه �صاعر مغاير وان له 
فتوح���ات يف ال�صور الفنية فيف���رح منك�صرا ! وكان 
يق���راأ عن جتربته مع الن�ص���ال وال�صجن والغرتاب 
بلهجة حميم���ة فيفرح بانك�صار اي�ص���ا ! لأن النجاح 
والوط���ن  ولل�صاع���ر  لل�صع���ر  يك���ون  ان  ينبغ���ي 
والدميوقراطي���ة معا و�صوية فعزي���ز ليرى م�صافة 
بني الوط���ن والق�صيدة مث���ال !  ! فكانت ت�صريحاته 
ع���ن جتربت���ه ال�صعري���ة حم�صوبة بالن�صب���ة له ! فكم 
من مرة على ح���د علمي قال لل�صحفي الذي يحاوره 
ارف���ع هذا ال�صوؤال ارج���وك ! او ان يهاتف ال�صحفي 
قبي���ل دفع���ه املقابل���ة لل�صحيف���ة : ارف���ع جوابي عن 
ال�ص���وؤال الثال���ث مثال ! وه���ي خل���ق ليفقهها �صوى 
املبدع���ني الكب���ار ! فاملب���دع الكبر وحده ه���و الذي 
لي�صيق ذرعا بال�صع���راء الذين ي�صرقون من �صعره 
! وليتذمر م���ن طحالب ترت�صم خطاه ! كان ي�صحك 
ح���ني يقال ل���ه ق�صيدت���ك يا اب���ا خمل����ض لهفها فالن 
! وكان يغ�ص���ب اذا قي���ل ل���ه ان���ت ا�صع���ر م���ن فالن ! 
لعتب���ارات فنية ! وه���و ان باب املقاي�ص���ة واملقارنة 
غ���ر م�صت�صاغ حتى ب���ني التوائ���م ال�صيامية ! عزيز 
ال�صم���اوي �صائ���ع و�صالت���ه الفرح ! الع���راق م�صيع 
و�صالت���ه الفرح ! الممي���ة متعبة و�صالته���ا الفرح ! 
ولك���ن اين هو الف���رح ؟ الفرح حق طبيعي لل�صو�ض 
والغبي���اء ومعطوب���ي امل���روءة ! ق���د يتوه���م عزيز 
ال�صم���اوي ان الف���رح ممك���ن ان ي���زوره ! وقد يزور 
الف���رح حقا ق�صي���دة ال�صماوي عزي���ز ! ولكن الفرح 
�صرعان ما يكت�صف ان���ه اخطاأ العنوان ! ولكن عزيز 
ال�صم���اوي �صرعان ما يكت�صف ان الفرح خطار ملول 

وعجول !! قارن لعزيز ال�صماوي: 
خطار عدنه الفرح اعلك �صواين ا�صموع 

خافن مير بالعجد , ر�ض العجد بدموع
يا قلبي , وين احلزن...حدر احلدر مرفوع

دومك تون ,,,ونتك تبكي ابدمع مفجوع 
بالك ت�صيح ابحزن �صوت احلزن م�صموع

خطار عدنه الفرح اعلك �صواين ا�صموع
�صكبان..ليلك غ�صب..بالك تفر بالليل

دافن ب�صي�ض المل �صهر جنوم ا�صهيل
والريل فات اوجزه...مالك �صغل بالريل

حط النه..موقد جمر...زود �صعر الويل

ذوب �صموع الو�صل...فرهد حبابي الهيل
ب�ض ل يبوك العمر...طيف العمر مل�صوع
خطار عدنه الفرح اعلك �صواين ا�صموع
مللم....�صنني العمر...نعرها ليل ال�صيم

فار�صها فوق اله�صم طرزها لون الغيم 
م�صتال عمرك ذبل...ماحن نثيث الدمي

والكيظ اجاك بثكل...ب�صرك تظل اجميم
خيال حلمك مرك �صتكله؟ عيب انهيم؟

يب�صت انهار الأمل...انتظر روحي امتوع
خطارعدنه الفرح اعلك �صواين �صموع

بدموعي طيفك غرق ....ام�صح دموع الطيف
�صم�صح ...؟..جزاين الوكت....راح احللم يا حيف

كمرية ما م�ض بعد...لي�ض احنه مو�ض اب�صيف؟
ظلمة...او دوا�صك حزن..ل تظن روحي ابكيف

غرب �صراع الفرح ...اهال اجانه ال�صيف
ح�صبايل ي�صوه العتب ثاري العتب مرفوع

خطار عدنه الفرح اعلك �صواين ا�صموع
قل���ت يف كتاب���ة �صابق���ة ع���ن) خط���ار عدن���ه الف���رح 
كان���ت  انه���ا  ال�صم���اوي  ال�صاعرعزي���ز  ق�صي���دة    )
اب���رز عالمة ا�ص���رت حت���ول الق�صي���دة ال�صعبية من 
تذبذبه���ا بني قدام���ات مغرية وحداث���ات جذابة اىل 
حي���ث التقاليد املجرتحة  بعب���ارة او�صح اىل حيث 
ال�صتغ���ال عل���ى خام���ة الواق���ع وفق معج���م �صعري 
عز�صماوي !  وحق���ا ان ق�صائد مهمة ل�صعراء مهمني 
طلعت علين���ا وهي تخبيء حماكاة ذكي���ة لق�صيدة ) 

خطار !( .
ولنغل���ق ب���اب خط���ار الف���رح ونفت���ح ب���اب اأغ���اين 
الدروي����ض رقم واح���د !!  عزيز ال�صم���اوي دروي�ض  
منفرد متف���رد  ! وهل هي �صهوة  عابرة هياأت لعزيز 
ان يرت���دي قناع الدروي�ض ! لكي ينزعه بعد ي�صبعها 
بال�صع���ر وال�صف���ر والع�صق ! عزيز خ���ارج الق�صيدة 
دروي����ض كم���ا ه���و داخل الق�صي���دة  ! طفولت���ه التي 
رواه���ا يل اختزنت���ه يف ذاكرتي دروي�ص���ا �صغرا ! 
كان �صريع���ا ما ياألف النا�ض وكان �صريعا من يرتعب 
منه���م ويهرول بعي���دا بعيدا غر م�ص���دق ان النا�ض 
خ���راب لأرواح خملوق���ات منقر�ص���ة ! ه���و دروي�ض 
باختي���اره ه���و وبارادت���ه هو ! ف���اأي �ص���يء يخ�صاه 
الدروي�ض ح���ني يهيم يف الربية ! كل �صيء ول�صيء 

! الع�صب���ة والورقة هما زاد الدروي����ض زمن العبور 
اىل كه���ف الروؤيا ! الروؤيا ! الدروي�ض �صاعر روؤيوي 
! ال�صاع���ر دروي�ض روؤيوي ! الروؤيا طق�ض دروي�صي 
! امل يقله���ا الدروي�ض ال�صويف من قبل ) نظري بدء 
علت���ي / ويح قلبي وم���ا جنى ( ! امل تق���ل افتتاحية 
جلجام����ض ) ه���و ال���ذي راأى كلَّ �ص���يء ( اذن مل���اذا 
ليق���ول الدروي�ض ال�صم���اوي روؤياه ! مل���اذا ليقول 
لهاج�صه تعال لت�صطع يف روحي كي تتهادى �صفائن 
احللم بروحي واجيوؤك منح���درا مع املاء ... الخ !! 

قارن: 
اريدك َكمرة ت�صوي الروح 

ر م�صاحيف احللم بالروح  واحتدِّ
واجيك ابح�صبه حداري

وارد بني الَك�صب م�صحوف
ويطَك� مني ال�صمر ا�صراع 

للوادم �صفر
اولعيونك امر بني القوايف �صور...   

مطر... 
مطر...

زراَكك يلتم ابروحي اويظل جي�صة برد لل�صيف
تر�ض روحي العط�ض وامللَكة �صبح وطيف

اريدك
وابنومي تفي�ض ادموع

ولو حزين ثجيل او ما تربده ادموع 
موَكلبي عراق التنب�ض انهاره حزن وا�صموع 

او تلمع عالقمي�ض ادموع
واحزن

ي�صحك ال�صف�صاف.. 
ولك حزين ظالم او لدرب ين�صاف 

اأخاف.. 
اأخاف...

اأخافن حتى من روحي
انه بلياك
ارَك�ض.. 

يرَك�ض اخيايل لهب عالَكاع.. 
اَكعد... 

ي�صهَك� اخيايل علي اب�صاع 
وا�صولف للظالم.. 

هناك.. 
يلمع للحجي واميوع

اذبن روحي فد خطوة..  
وا�صولف.. 

للظالم اميوع
واجي���ك اآن���ه ابدرب مظل���م ... كل خط���وه احلجينه 

امتوع 
او�صدَك� لو رجف َكلبي..  

يوج ليل.. 
ال�صواطي ا�صموع

او تلمع عالقمي�ض ادموع..  
وارَك�ض..  

يرَك�ض اخيايل عليَّ اب�صاع
واطيحن لك.. 

جمر يبجي الثلج وياه 
او لو نهر الفرات اتغر امبجراه

يعر�صله �صمره او يرجع او يرجع امبم�صاه
يوَكف للحزن.. 

وتفي�ض اهلنه ادموع
اومل�ض بالكوخ �صي ال�صيف..  

اإو مام�ض للم�صايف �صيف
وامتوع الليايل ابنوم تنطر لل�صبح فد طيف

اإو ي�صحك للهوه ال�صف�صاف
اخاف.. 

اأخاف... 
اأخافن حتى من روحي: 

اأنه اإبلياك... 
�صيف اإيعارج اإبروحه... 

اأنه اإبلياك.. 
اأجيلك باحللم تبَكه الليايل اوياك.. 

ياخذين ال�صبح يبَكه احللم وياك
اأنه اإبلياك.. 

�صفر بني الثلج والنار.. 
جرح حنه ال�صيوف ابعار

ميت خنجره ال�صرار..
اأنه اوياك.. 

عرَك� َحن للجفوف اوجاك 
�صوه اإبليل ال�صفر وياك

اأموت هناك
ك �صرب روحي ... اإول �صولف �صمر اإوياك  اإوماهزرّ

..
اأذوب.. 
اأذوب.. 

اأذوب اإمن ال�صرب م�صوار.. 
اإو دمنه اإهناك عاجلرفني

اإو مام�ض لل�صبح اأنهار!! ... 
ن�صاَكيها.. 

من ماي اخلجل اأنهار.. 
يف روحك ِنده .. فيْي �صم�ض ثوار.. 

نحط الذاكره اإمب�صحوف تتلَكه ال�صبح اأ�صعار.. 
اإويفي�ض املا�صي نهر اأزرَك�.. 

�صالة اجفوف من تعرَك�
واجيبك اإمن احلزن موال.. 

ي�صولفني نذر للنا�ض.. 
اإومابني احللم والنوم

�صم�ض ذكراك ما تربد!! ... 
عيب اأرتد.. 

مو�ض اإنت اإتعرف روحي بجي واإعناد َحد اإبحد
واعرفنك حجي اإو دخان اإو�صالوفة ع�صَك� متتد.. 

بعيد.. 
اإبعيد..  

واأ�صولف للَكلب مرات
يفرح بالبجي ويعيد.. 
واملن روحي فد مرة.. 

واأروح اإبعيد.. 

عبد األله الصائغ

عزيز السماوي شاعر الفرح المستحيل 
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ال�صاعر الكبر عزيز ال�صماوي من �صعراء املوجة التجديدية يف ال�صعر ال�صعبي العراقي بعد التجربة النوابية 
ر الق�صيدة  الرائ���دة . كان ل���ه الدور الوا�صح يف ابراز الق�صيدة ال�صعبية ك�صكل ابداع���ي / فني بتواز مع تطورّ
لت يف �صعرية الخرة , وباإرتكاز ثقايف ذاتي ا�صهم يف ا�صفاء  املكتوبة باللغة الف�صحى , م�صتثمرًا كل التحورّ
خ�صو�صي���ة جمالية تطويرية . تلك هَي خ�صو�صي���ة  عزيز ال�صماوي الذي كتب ال�صعر منذ الطفولة يف مدينة 
الديواني���ة العا�صف���ة بال�صع���ر ال�صعبي والغناء الريف���ي والطقو�ض الديني���ة والفولكلوري���ة املختلفة واحل�ض 

ال�صيا�صي العميق. 
رح���ل ال�صاع���ر بعي���دًا عن الوطن يف منف���اه ال�صط���راري , وكان �صهيد الغرب���ة كما هي احلال م���ع العديد من 

املبدعني العراقيني , الرّ انَّ  الوطن كان ح�صوره ال�صعري: 
�صهي���ل اي���وج حنني اخليل بالظلم���ه وطن , اإو �صهيل الياخذ اجفويف اغاين الري���ح بالَكمره وطن , اإو �صهيل 
ن دم ب�صابيعي  اي���وج قمي�ص���ك �صوف لعيوين وطن . انت الوطن , كل اجلروح ا�صتاح�صن , وطن ,  وطن . دخرّ

وطن , مهر جمنون ياخذ كل ا�صابيعي وطن . رياح املوت تاخذ كل حلم بيك امتحن. 
يف جمموعت���ه النه���ر الأعم���ى ي���رتادف كت�صمي���ة , النه���ر ودللة التدف���ق امل�صتمر , حي���ث النهر هن���ا هو عزيز 
ري  ���ا الأعمى فهو عزيز ال�صم���اوي اي�صًا , كتو�صيف حال لهذا النهر , بع���د ان ن�صر مر�ض ال�صكرّ ال�صم���اوي . اأمرّ

تخريباته يف عينيه واتلفهما , ال انه اآثر ان يكون نهرًا حتى وان كان اعمى. 
ة م�صتويات فنية وجمالي���ة : الق�صيدة  وال�صاع���ر يف ه���ذه املجموعة يوا�صل براع���ة ت�صكيله ال�صعري يف ع���درّ
الطويلة , التكرار ,جدلية اليقاع واليقاع املتناوب , ا�صتثمار اعلى طاقة �صوتية كامنة يف املفردة ال�صعبية , 
ري , التقفية الداخلية واخلارجية , الكتابة ال�صمولية بعيدًا عن اجلنوح الرومان�صي , ال�صئلة  التلوين ال�صورّ
ة , ال�صرت�صال الفقي والعمودي بتناوبية مدرو�صة , العودة اىل رمزيته الثرة يف �صخ�صية الدروي�ض  احلادرّ
,البن���اءات املراِوحة ب���ني ال�صكال ال�صعرية القدمي���ة واحلديثة ل�صرورات �صاغطة ترتب���ط بطبيعة الق�صيدة 
وفك���رة ال�صع���ر , الدرامي���ة وامللحمي���ة , ا�صتنطاق الل���ون , الوجد ال�ص���ويف , ت�صاري�ض اجل�ص���د ,اليحاءات 
ة  احللمي���ة ,حواري���ة الباط���ن والظاهر , تزاحم املرئي���ات , ا�صتخدام ) ا�صم���ه ( ك�صفه روحي���ة �صاغلة وم�صادرّ

للهوان – عزيز . هكذا هَي براعة ال�صماوي يف ت�صكيالته ال�صعرية يف ) النهر العمى (..
)دروي�ض الغاين( ما فرح طوله احلزين .

 يتلَكه النهر جرفني اإو يفي�ض امن العط�ض لو رفرّت العني .
 اإو ماتدرين) عزيز ( ايعاند الغربه اإو يرد امن الفرح كلرّ�ض حزين. 

ر الق�صيدة ال�صعبي���ة احلديثة بعد  جمموع���ة النه���ر الأعمى تتق���دم لتكون العالم���ة ال�صافية يف م�صاحة تط���ورّ
اعماله ال�صابقة : خطوات على املاء , اغاين الدروي�ض , لون الثلج والورد بالليل , بانوراما عراقية. 

وجممل هذه العمال ُترينا براعة ت�صكيله ال�صعري الذي يتميز به ومييرّزه عن جمايليه: 
ل تبجني , 

ني , غيمه انت توجرّ
 اإو على اآخر جرح بالروح بجفوفج حتنني ,

 جتيبني الليايل املاجتي اإو َكمره جتني ,
نهر ي�صبَك نهر للموت وانهودج عط�صها ا�صنني ,

 يرف لون اخل�صر َكبل اللم�ض جنحني. 
ومع كل هذا التدافع الب�صري..هل ي�صح ان يكون النهر اأعمى..؟ انه املجاز والإزاحة لغر يا) عزيز (...

اأنزل.. 
دمعه.. 

للما�صي.. 
حزنها اإجبر... 

ظلمه اإو باملحنة اإحتر.. 
اإوجفك جنمه �صهرانه.. 

�صبحها اإبعيد.. 
ن�صهر بالبجي واإنعيد
ن�صهر بالبجي واإنعيد

واجيلك خطوة جمنونه.. 
تَكوم اإهالل بالظلمه.. 

ن�صولف والَكلب جنمه.. 
اأ�صرارك والَكلب جنمه

اأخافن والَكلب جنمه!! .. 
حت�صرين غ�صة تتماثل لعين���ي كلما قراأت �صعرا للمبدع 
عزي���ز ال�صماوي ! ففي �صبعينات الق���رن الع�صرين زارت 
جنم���ة الإن�ص���اد الأوب���رايل العامل���ي الدكت���ورة �صل���وى 
�صاملي���ان )م���ن ا�صل عراق���ي ( بغداد لكي تق���دم عرو�صا 
اوبرالي���ة و�ص���ادف ان تع���رف اليه���ا ال�صدي���ق املخ���رج 
التوركم���اين عرف���ان �صديق دايلة  واق���رتح عليها زيارة 
دار ال�ص���وؤون الثقافي���ة يف تلفزي���ون  بغ���داد حيث كنت 
اعم���ل والتقيته���ا هن���اك ! ومن خ���الل عدد م���ن اللقاءات 
طلب���ت مني ان انتق���ي لها �صعرا عراقي���ا ينا�صب الن�صاد 
الوب���رايل فهي تري���د ان تق���دم وفاءها لبلده���ا الأ�صلي 
! فق���راأت له���ا مناذج م���ن ال�صع���ار الف�صح���ى وال�صعبية  
فكان���ت ت�صتح�صن هذا وترتدد م���ع ذاك ! فاذا ان�صدت لها 
ق�صي���دة لل�صاعر عزيز ال�صم���اوي هتفت بي م�صرورة  ان 
هذا ال�صعر يعتمد ايقاع النرب اكر من ايقاع الكم ! وقتها 
ظننت الأم���ر �صيئا من هلو�صات املبدعني الكبار ! ولكنها 
وان كان���ت لحت�ص���ن العربي���ة ال �صئيال فانه���ا اخرجت 
قلمه���ا ور�صم���ت خط���ا افقي���ا ! حتت���ه  وفوق���ه تكوينات 
ت�صب���ه النوت���ات  وجهها اىل ا�صفل كما ل���و كانت عالمات  
بياني���ة ! وب���داأت ت�ص���ع الرم���وز  املو�صيقي���ة على جمل 
�صعر ال�صم���اوي عزيز وتن�صده يف خيالها ! وطلبت مني 
م�صاعدته���ا يف انتق���اء ق�صي���دة طويلة لعزي���ز ال�صماوي 
فاخ���رتت اغ���اين الدروي����ض وكن���ت اقراأها له���ا بطريقة 
ال���رتمن اليقاع���ي الذي يقط���ع الكلمات وف���ق انتماءاتها 
العرو�صية ! وا�صرح لها بع�ض ما يع�صر عليها فهمه قارن 

للمثال من �صفحة 101 من اغاين الدروي�ض
روحي املالَكت ب�ض بالبجي... ا�صرارك... 

 ا�صرارك... 
ا�صرارك...  
اأ�صرارك.... 

وفيم���ا يلي حماولة من ال�صائغ عبد الله  ل�صتذكار جهد 
�صامليان مع �صعر ال�صماوي!! 

 وب���داأت امل�ص���روع الف���ذ املنتظر  لك���ن امل�صايق���ات التي 
واجهته���ا مغني���ة البالي���ه العاملي���ة �صل���وى �صامليان  من 
قب���ل ادارة معه���د الفن���ون والدائ���رة املو�صيقي���ة ح���ني 
تعاق���دت معهما جعلتها تفر من العراق وتتخلى حتى عن 
حقوقه���ا املالي���ة ! ما يهم مو�صوعي انن���ي تخيلت عزيزا 
ال�صم���اوي �صيفرح ويجن ويرق����ض كعادته حني تتناهى 
اليه اخب���ار مفرحة ! لكن املفاج���اأة ان عزيزا مل يبد عليه 
اي تعب���ر ! فقط اع���رتف يل بانه غر قادر على مقابلتها 
! مل���اذا ؟ل ادري !! وكن���ت احرتم يف عزي���ز حتى نزواته 
غ���ر امل�صوغة كهذه ! وطوى التاريخ �صفحة يف الوبرا 
وال�صع���ر ال�صعبي كان من املمكن ان تك���ون بداية لع�صر 
اوب���رايل عراقي جمي���د ! وهذه احلكاي���ة التي مل يعرف 
عنه���ا  احد �صيئا �ص���وى �صديقنا ال�صت���اذ عرفان �صديق 
دايل���ة حياه الله اينم���ا يكون ! تق���ودين للحديث بحرية 
ع���ن ا�صتغ���الت عزي���ز ال�صم���اوي املو�صيقي���ة ! فلقد كان 
عزيز ا�صطورة يف التح�ص�ض اجلمايل مع النغم ! وكانت 
حماولت���ه تنب���ع من قراءت���ه لنظري���ة املح���اكاة الدللية 
عن���د ابن جني وه���ي نظرية ن�صوء اللغ���ة وهذه تختلف 
ع���ن نظرية املح���اكاة الب�صرية الفالطوني���ة ! مبعنى ان 
عزيز حاول ان ينقل اىل الق�صيدة �صوت املطبج وزفيف 
النوار����ض بني اله���ور والق�صب وان���زلق امل�صحوف يف 
امل�ص���اء ! و�صهيل اخليل وهديل احلمامة وفحيح الفعى 
. .  وازع���م ان���ه وفق كث���را يف م�صعاه ل���ول ان داهمته 

الغربة القا�صية واملر�ض الغادر وما ي�صبه العمى!   

من مدونة الدكتور عبداله ال�شائغ

 عزيز السماوي.. 
"النهر األعمى"..!



ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة
المـدى لإلعـالم والثقافـة والفنـون

كاظم غيالن

من���ذ حرك���ة التجدي���د يف �صع���ر العامي���ة العراقي���ة عل���ى يد 
ال�صاع���ر الكب���ر مظفر الن���واب داأب ع���دد م���ن روادها على 
انهم���اكات وا�صتغ���الت عدي���دة مغاي���رة لل�صائ���د ال�صع���ري 
ومواكب���ة الأ�ص���كال التي ع���رف بها ال�صع���ر العربي مبجمل 
تاريخه وحتولته بدءًا من امللعق���ات ال�صعرية التي راهنت 
عل���ى البقاء ليومنا هذا . ولعل الفت���ح النوابي مهد الطريق 
لنخب���ة م���ن �صع���راء الريادة الت���ي تلت جتربت���ه ومن خالل 
ق�صائده ال�صائع���ة ذات املنحى امللحمي ك�) حجام الربي�ض- 
اأمنوذجًا( لكل ماتعنيه امللحمة ال�صعرية من خ�صائ�ض فنية 
اىل جان���ب ق�صائ���ده الأخ���رى ممثلة ب����) ح�ص���ن ال�صمو�ض, 
ح���رز, ابن ديرتنه حم���د , اأي���ام املزبن( فكان له���ا انعكا�صها 
الوا�ص���ح يف ق�صائد كرمي حممد حم���زة ل�صيما ) الطوفان, 
موا�صم ح���زن اأو- �صج���رة الأ�صماء والف�صول كم���ا اأ�صماها 
بداية( وعزي���ز ال�صماوي يف)اأغ���اين الدروي�ض رقم1, لون 
ال���ورد والثل���ج باللي���ل, النه���ر الأعم���ى, بانورام���ا عراقية( 
وطارق يا�صني يف)حلب ب���ن غريبة( وهذه الق�صائد مل تكن 
مب�صت�صاغ���ة يف حرك���ة �صع���ر العامي���ة العراقي���ة, ف�صاًل عن 
وج���ود مط���ولت �صعرية ل�صع���راء بارزين كعل���ي ال�صباين, 
كاظ���م الركاب���ي, يع���رب الزبي���دي واآخري���ن , ولرمب���ا هذه 
واحدة من اأبرز ما يواجهه املتلقي اأو حتى الباحث يف �صاأن 
هذا الل���ون البداعي ال���ذي افتقر للتمييز ب���ني امللحمة كفن 

�صعري واملطولت يف الق�صائد.
 غ���ادر عزي���ز م���ع الذي���ن غ���ادروا الع���راق ق�ص���رًا اىل حيث 
اأ�صق���اع املن���ايف املرتامي���ة يف بق���اع الع���امل بفع���ل الهجمة 
ال�صر�صة التي طالت الي�صار العراقي نهاية �صبعينيات القرن 
املا�ص���ي حت���ى رحل ع���ن الدني���ا يف منفاه الثلج���ي اللندين 
اأواخر 2001. املتتبع لتجرب���ة ال�صماوي ال�صعرية يكت�صف 
�صغف���ه الدائ���م بالإطال���ة ال�صعرية ل�صيما يف �ص���وط الوعي 
والتجرب���ة الأن�صج التي خل�صها ع���رب الق�صائد التي اأ�صرت 
له���ا فكان���ت خامتتها)بانورام���ا عراقي���ة الت���ي اأ�صدرها يف 
لندن 1999 والتي ثب���ت اإهداوؤها لرفيق جتربته الت�صكيلي 
العراق���ي الرائد ال�صديق)في�صل لعيب���ي( بو�صفها- تكوينًا 
لغوي���ا- ح�صب ا�صارته املثبت���ة يف الإهداء . البانوراما هذه 

�ص���راخ يف نفق ليل الع���راق العميق الطويل ع���رب تكوناته 
يف �صخ�صياته���ا) توم���ان, مهدي حممد علي,�ص���الح جياد, 
لعيبي, هندال, اأبو �صرحان, �صعدي يو�صف, �صامل املرزوك, 
اأم �صام���ر( والتكون���ات ه���ذه امت���ازت بذلك النتم���اء امل�صع 
للب�ص���رة وتاريخها الري بدءًا من ثورة الزجن وطقو�صهم, 
ف�صاًل ع���ن غنائيات الوجد املرتبطة بج���ذور التاريخ الأول 
الاله���ب امل�صتمر باحتجاجه الغا�ص���ب الذي �صحنته جتربة 
املنف���ى املغلف���ة بعنف حزنه���ا القامت يف حماول���ة ل�صتدعاء 
الثورة- ال�صوء وعرب اأفعال احلياة التي ا�صتخدمها)هامي, 

يغني, يتلون, يتلكه, يتلفت(:
منفي اجلرح والنهر.. 

وين الوطن..
 مالح الب�صرة �صالح يحلم اأبذاك ال�صبح هيبة زمل 

واأرماح غ�صب جوع الفقر اأوذلة الفالح هامي..
 جنونه �صفن تدوي العمر كله..

 ظالم .. 
اأولجنم يلم�ض حنني اأو لالأبد.. 

مالح عوا�صف تدوي باللوحه �صهيل اأخيول واأرماح
دللته���ا  مبختل���ف  خل�صو�صية)الب�ص���رة(  اأ�ص���رت  واذ   
اإذ وردت كبداي���ة لأبي���ات �صعري���ة  املت�صابك���ة واملتداخل���ة 
بل���غ عدده���ا)50( م���رة يف ه���ذه البانوراما ماه���و ال تاأكيد 
ي�صتم���ل على اأبع���اد روحية – تاريخي���ة – �صيا�صية متمثلة 
برموزه���ا الآنفة الذك���ر: الب�صره.. �صرب هن���دال الب�صره.. 
ليل���وه اأورك�ض اأطف���ال الب�صره.. جم���ره اأوحجي اأو موال 
الب�ص���ره.. ي���وم الغ�صب هيب���ة ا�صي���وف اأط���وال (في�صل( 
تلم����ض اجفوفه حزن وا�صرار تزخ���ر البانوراما هذه بذات 
اليقاع الذي اعتمده ال�صماوي يف ق�صيدته ال�صهرة)اأغاين 
الدروي�ض رقم1( املكتوبة اأوا�صط �صبعينيات القرن املا�صي 

: الب�صره فانو�ض اأنطفه ابليل ال�صرايف
 كل�ض حتد الروح للروح هيوه ورك�ض حزن)الو�صايف(

 يف ا�ص���ارة من���ه للقمع الوح�صي ال���ذي نال اإن�ص���ان العراق 
ال���ذي عانى م���ن ان�صحاقه الطبق���ي جراء �صيا�ص���ات معادية 
حللم���ه وتوقه الدائم حلريت���ه , ولذا جنده �صاع���رًا مت�صبثًا 
مبا����ض ظل يالح���ق ذاكرت���ه املفجوعة باحلن���ني.. باملا�صي 

ورموزه: 
يا�صامل املرزوك ..

 ميت���ه النهر كل���ه اأيفي�ض غي����ض اأو يعلن الطوف���ان يا�صامل 
املرزوك.. 

فهمن���ي اأحن���ه اأبحل���م ل���و لي���ل املنايف ده���ر حلم���ان يا�صامل 
املرزوك..

 ما اأدري اأحنه اخلطاأ لو هذا الزمن خطاآن
)بانوراما عراقية(,

 العم���ل الذي ي�صرخ دومنا نهاية مل يجد حيزه يف النت�صار 
ب�صبب الظرف ال�صيا�صي العراقي امللتب�ض مثلما بقي مبناأى 
ع���ن الدرا�صة احلقة ال بحدود ا�ص���ارات عابرة لمتت للنقد 
ب�صل���ة وكما هو مع���روف يف جمال �صعر العامي���ة العراقية 

املبتلى باأ�صباه املثقفني.

عزيز السماوي.. بانوراما عراقية


