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ناظم السماوي: تجربتي اإلعالمية أضافت لي الكثير.. وهذه هي  حكايتي مع  "ياحريمه " 
يف  ولد  الذي  ال�سماوي،  ناظم  ال�ساعر  يعد     
فر�سان  احد  ال�سماوة،  " مبدينة  " الغربي  حملة 
كتابته  ورغم  ال�سبعينية،  ال�سعبية  الق�سيدة 
وغنى  اأ�ستهرت،  التي  الق�سائد،  لع�رشات 
وع�سك  دوريتك،   ( مثل  املطربني،  كبار  بع�سها 
اأقرتن برائعته  ا�سمه،  اأن  اأال   ،) اأخ�رش، ياحرميه 
نعمه،  ح�سني  الكبري  غناها  التي   ) ياحرمية   (
الرومان�سية، ق�سيدة مليئة  وهي بحق جبل من 
بال�سور اجلميلة، تناقلتها االأجيال على اختالف 
امزجتهم .." اجلورنال " األتقت ، ال�سماوي، الذي 
مع  م�سواره  اأ�رشار  من  الكثري  عن  لنا  ك�سف 
الق�سيدة ال�سعبية، تعالوا معنا لنطالع ما دار يف 

هذا احلوار.    
* من اأين كانت البداية ؟ 

ـ  اأنا من عائله ب�سيطة جدا، والدي كان �ساعرا، 
�سوت  و�ساحب  �سفاف،  ب�سكل  االأبوذية  يكتب 
رحمه  وكان  ح�سيني،  رادود  اأي�سا  وهو  جميل، 
واأتذكر   ، ال�سماوة  مدينه  يف  مقهى  �ساحب  اهلل 
علب  كارتون  على  االأبوذية،  يكتب  كان  اأنه 
و�سط هذه  املقهى،  وي�سعها على رف  ال�سكائر  
االأجواء، اأحببت ال�سعر، وبداأت كتابة االأبوذية يف 
�سن مبكرة من عمري، ويف عقد ال�ستينيات، كتبت 
اأول جمموعة من الق�سائد، حاولت فيها، اأن افتح 
اأبوابا مغلقة على لغة الق�سيدة الكال�سكية، ويعد 

ديوان )جنوبيات(  اأول دواويني ال�سعرية.
وهل   ) ال�سلمان  )نكرت  �سجن  لك  يعني  ماذا   *

كتبت ق�سائد عن تلك املدة ؟
العليا،  ال�سهادات  من  �سهادة  الف  اأمتلكت  لو  ـ 
ال�سلمان(،  )نكرت  �ستبقى  االأوىل  �سهادتي  فاأن 
فهو من وجهة نظري جامعة، ال يدخلها االأغبياء 
اأو متو�سطي الذكاء، وح�سبك اأن تكون معتقال يف 
ال�سيا�سني  من  وزمالئك  ال�سلمان،  نكرت  �سجن 
من  االأدباء،  و  واملثقفني  والفنانني  البارعني 
وعريان  �رشحان  واأبو  النواب  مظفر  اأمثال 
وغريهم   يو�سف  و�سعدي  والبزاز  خلف  ال�سيد 
 ( اأجمل ق�سائدي هناك  ال�سعراء، وقد كتبت  من 

ياحرميه ( و)دوريتك ( و)ع�سك اخ�رش( .
)ياحرمية(،  ال�سماوي  ناظم  رائعة  �رش  ماهو   *

هل هي نتاج جتربة عاطفية �سخ�سية ؟
ـ عندما كنت يف ال�سجن، كان لدي �سديق مقرب 
عائلتي  الن  وحيدا،  فيه  كنت  وقت  يف  يزورين، 
كانت م�سافرة للكويت، ويف يوم من االأيام، قال 
الأتاتي  ملاذا  زوار،  جاءك  اليوم   : �سديقي  يل 
يف  بنت  فوجدت  معه،  ذهبت  وتراهم،  معي 
غاية اجلمال، نظرت يل، وقالت: هل اأنت ال�ساعر 
ناظم ال�سماوي. قلت : نعم . قالت : اأريد توقيعك 
القادمة.  الزيارة  يف  �ستاتني  لها:هل  وقعت   .
قالت: نعم. وقد جاءت يف الزيارة القادمة، ويف 

الزواج، فوافقت،  الثالثة، عر�ست عليها  الزيارة 
لكنها مل تات يف الزيارة الرابعة، واأنتظرتها يف 
الزيارة، ومل تاأت اأي�سا. وعندما �ساألت �سديقي، 
اأنها تزوجت، من هنا جاءت فكرة ق�سيدة  قال 
)ياحرميه( وكان معي يف وقتها ال�ساعر الكبري 

)مظفر النواب (.
*مبن تاأثرت ؟

ـ تاأثرت يف بدايتي، باأبي نافع عليوي ال م�سل 
ح�سينيا،  ورادودا  �ساعرا  كان   الذي  اخلفاجي، 
اأربعني عاما، م�سافرا بني املدن،  اأكرث من  بقي 
يقرا يف املنا�سبات الدينية، ومن هنا بدا تاأثريي 

فيه وا�سحا.
تقام يف  التي  ال�سعرية  امل�سابقات  * كيف جتد 

الوقت احلايل ؟ 
الف�سائية،  القنوات  تقيمها  التي  امل�سابقات  ـ  
هي م�سابقات جتارية بحتة، مل�سالح �سخ�سية، 
ال تخدم ال�سعر ال�سعبي، بل اأن البع�ض اأ�ساءة اىل 

ال�سعر ال�سعبي من خاللها.
* ق�سيدة  متنيت لو اأنك كاتبها، من هي وملن ؟
هي  كاتبها،  اأكون  اأن  متنيت  التي  الق�سيدة  ـ 
رائعة ال�ساعر زهري الدجيلي،) ياطيور الطايرة 

 .)
*ما هو راأيك يف �سعراء اجليل احلايل ؟

ـ بالن�سبة اىل احلركة االأدبية بعد الت�سعينيات، 
ال�سعر  يف  اجلماليات  معظم  فقدت  اأقول  اأكاد 
معاين  طياتها  يف  حتمل  وال  احلايل،  ال�سعبي 

يف  نراه  ما  وهذا  ا�ستهالكية،  وهي  االأبداع، 
اأما  ال�سعرية،  ال�سورة  من  وخلوه  الن�ض  رداءة 
الق�سيدة ال�سبعينية، فقد كانت حتمل كل معاين 
االبداع، بال�سور العذبة، واملو�سوعات ال�سيقة، 
لالأدب  الذهبية  بالفرتة  �سيميت  هنا  ومن 

ال�سعبي.
ت�ستفز  اأو  تثريك  التي  املو�سوعات  *ماهي 

خميلتك ؟
كتابة  يف  �سواء  االأن�سان،  املو�سوع  يثريين  ـ 

الق�سيدة اأو االغنية، فاأحوله لعمل وجداين.
* ما حكايتك مع االأقالم التي حتتفظ بها.؟

اأكتب فيه ق�سيدة  اأحتفظ بكل قلم،  اأن  اأعتدت  ـ 
جميلة، واأو�سيت اأن تدفن معي .

* عملت يف جمال االأعالم، ماذا اأ�سافت لك هذه 
التجربة ؟

وقد  الكثري،  االأعالمية  جتربتي  يل  اأ�سافت  ـ 
والور�ض  الدورات  خالل  من  مهاراتي،  طورت 
التدريبية، فقد ح�سلت على  �سهادة  من معهد 
من  و�سهادة  واالأذاعي،  االأعالمي  التدريب 
الربامج  يف   1971 عام   ، اليون�سكو  منظمة 
بغداد،  اأذاعه  برامج يف  االذاعية،  وعملت معد 
ق�سم الربامج الريفية، ومنها برنامج ) حكايات 
ريفية، �سوالف �سوق، �سعر ال�سعبي،  ، بني دجلة 
موجودا  اليزال  الذي   ،) الليل  توايل  والفرات، 
واأعرتف  االأعالم،  مهنة  اأع�سق  واأنا  االأن.  حتى 

اأنا مدين بالف�سل لالأذاعة.

حوار ـ حيدر الشمري 

وزير الثقافة يزور 
المعهد العراقي لصيانة اآلثار 

كبير ببغداد 
مدينة لإلبداع األدبي 

فرقة العين
 الثالثة للمسرح

  عذراء 
سنجار

املعهد  ر�سيد،   ح�سني  قي�ض  واالآثار  ال�سياحة  ل�سوؤون  الوزارة  وكيل  زار 
العراقي ل�سيانة االآثار والرتاث يف اربيل، وتفقد الوكيل خمتربات املعهد 
االمريكان  باخلرباء  والتقى  فيه  اخلدمية  واالأجنحة  الدرا�سية  وقاعاته 
العاملني فيه. وعقد ر�سيد اجتماعا مع جمل�ض اإدارة املعهد تناول خطة 
وروؤية  العمل  تواجه  التي  واملعوقات   2017 لعام   والتاأهيل  التدريب 
داع�ض  خلفها  التي  التحديات  ملجابهة  دورات  تخ�سي�ض  يف  الــوزارة 
على مواقعنا االأثرية.  وقال ر�سيد: اأن املعهد يعترب من اأهم املعاهد يف 
املنطقة وينظم دورات تدريبية وور�ض عمل للكادر االثاري العراقي لرفع 

كفاءتهم.

اأعلنتها  والتي  االإبداعية  املدن  �سبكة  �سمن  بغداد  مدينة  باختيار  احتفاًء 
بالتعاون  الثقافية  البغدادية  املجال�ض  رابطة  اأقامت  اليون�سكو،  منظمة 
اأدبية بح�سور جمع غفري من املثقفني  اأم�سية  مع منتدى الربيعي الثقايف 
االأم�سية  بداأت  والبغدادي.   الثقايف  بال�ساأن  واملهتمني  واالأدباء  وال�سعراء 
العرداوي  عــادل  والباحث  الدهوي  حيدر  الدكتور  ال�ساعر  اأدارهــا  التي 
العامل،  يف  االإبداعية  املــدن  �سبكة  �سمن  بغداد  اختيار  اأهمية  باإي�ساح 
نظراً   2015 عام  العاملية  اليون�سكو  منظمة  قبل  من  اأقرت  واإنها  ال�سيما 
االأم�سية  خالل  واألقيت  بغداد.    ملدينة  واالأدبي  والفكري  التاريخي  للرثاء 

ق�سائد �سعرية ملجموعة من ال�سعراء.

وبالتعاون  املثنى،  حمافظة  يف  للم�رشح،  الثالثة  العني  فرقة  نظمت 
جمل�ض  يف  االأمنية  اللجنة  رئي�ض  برعاية  والفنون  الثقافة  منتدى  مع 
املحافظة ال�سيخ فريق فوين اإبراهيم مهرجانا للوحدة الوطنية مبنا�سبة 
يف  ال�سعبي  واحل�سد  االأمنية  قواتنا  واإجنــازات  املتحققة  االنت�سارات 
العديد من امل�ساركني ممثلني  العزة والكرامة.  وح�رش املهرجان  �سوح 
عن اأبر�سية الب�رشة واجلنوب للكلدان ورجال دين من خمتلف املكونات 
اخلطيب  غازي  الدكتور  املهرجان  يف  و�سارك  كما   . الدينية  والطوائف 
املحافظة  جمل�ض  ع�سو  حنو�ض  علي  والدكتور  املحافظة  جمل�ض  ع�سو 

ونائب املحافظ ل�سوؤون منظمات املجتمع املدين كرمي �سعد .

تناولت  جديدة  بدرال�سامل،رواية  وارد  والــروائــي  �سنجارللقا�ض  عــذراء 
خا�سة،  االيزيديني  وا�ستهداف  عامة،  العراق  يف  امل�ستعرة  احلرب  برباعة 
املجازر  مباآ�سي  ت�ستعل  تدمي،  كاللهب،  االأوىل  �سطورها  منذ  تنبثق  اإذ 
التي  �سنجار،  يف  االآمنة  االأيزيدية  للطائفة  وال�سبي  والرتويع  واالقتالع، 
“داع�ض”، فعاثت خرابا مبدينة عذراء لت�سحى  ابتليت باحتالل ع�سابات 
مباحة م�ستباحة، على نحو مل تكن تعرفة جرمية يف ح�سابات الكوارث على 
امل�ساملة  الطائفة  لهذه   )74( االحتالل  داع�ض  بذلك  لت�سجل  االأزمان،)  مر 
وتنتهك حرماتهم يف اأ�سواأ احتالل عرفه التاريخ، لتبيع ن�ساءهم يف اأ�سواق 

النخا�سة وتقتل رجالهم واأطفالهم حتت راية م�سبوهة با�سم االإ�سالم.

اصداراتمهرجاناحتفاءوكيل

قراءة في كتاب
االأنفا�ض«  »حتب�ض  اإنها  ما  رواية  عن  نقول  حني 
اإىل  ينتمي  وال  م�ستهلكًا،  مكرورا  التعبري  يبدو 
التيه«  »خرائط  رواية  نقراأ  ولكننا حني  النقد،  لغة 
لبثينة العي�سى يتخذ هذا التعبري بعداً اآخر، اإذ يعني 
اأتونها منذ  القارئ يف  يعنيه حكايًة ت�سع  ما  يف 
ال�سفحة  حتى  بتالبيبه  ومت�سك  االأوىل،  �سفحتها 
ال�رشد حلظة واحدة،  يتوقف  اأن  االأخرية، من دون 
بكثري  تت�سم  ولغة  طريف،  مو�سوع  خالل  من 
الرواية  هذه  يف  �سيء  كل  والر�ساقة.  التدفق  من 
يقّدم  اجلميل  الدقيق  الو�سف  بامتياز،  �رشدي 
تن�رشب  ال�سخ�سيات  و�سمات  احلدث،  خالل  من 
م�سري  ملعرفة  يلهث  والقارئ  مواقفها،  خالل  من 
اأمه  يدي  بني  من  اختطف   الذي  الطفل  م�ساري، 
امل�سنية،  العذاب  رحلة  وخا�ض  احلج،  يف  واأبيه 
طفولته  ت�سوهت  وقد  النهاية،  يف  اإليهما  ليعود 
باالغت�ساب والوجعني اجل�سدي والروحي. وتعتمد 
اال�ستذكاري،  ال�رشد  على  وا�سحًا  اعتماداً  الرواية 
وتتمحور معظم اال�ستذكارات حول م�ساري، وتاأتي 
الروائية  ت�ستح�رشها  ال  اإذ  متنوعة،  طيعة �رشيعة 
لال�ستذكار،  مرة  املوقف  فتجعل  ذاتها،  بالطريقة 
لتحّفز  املكان  اأو  اللغة  اإىل  اأخرى  مرة  تلجاأ  فيما 
بفقدان  املفجوع  االأب  ففي�سل/  قدمية.  ذكريات 
ابنه ال ي�سّدق اأّن م�ساري ميكن اأن ي�سيع، ويتخّيل 
احلياة تعود اإىل طبيعتها، وقد امتازت ا�ستذكارات 
تزدحم  ما  كثرياً  اإذ  ومكانًا،  زمنًا  بالتداخل  االأب 
امل�ساهد يف راأ�سه. وقد جاءت ا�ستذكارات م�ساري 
�سبيهة با�ستذكارات والده من حيث التداخل، على 
خالف �سعود، عم م�ساري، الذي كانت ا�ستذكاراته 
الذي  اال�سطراب  هذا  مثل  ومتا�سكًا.  انتظامًا  اأكرث 
مقت�رشاً  يكن  مل  في�سل  ا�ستذكارات  منه  عانت 
على  اأّثر  بالفقدان  �سعوره  اأّن  اإذ  فقط،  عليها 
�سخ�سيته ج�سداً وروحًا، وميكن للقارئ اأن يالحظ 
الروحي  االنهيار  اإىل  اإ�سافة  له،  اجل�سدي  الوهن 
ذلك  بدا  وقد  اليقني،  فقدان  درجة  اإىل  و�سل  الذي 
�سمية:  زوجته  ي�ساأل  فهو  موقف،  من  اأكرث  يف 
يرى  اأن  لولدك  عندما متنيت  تفّكرين  كنت  »مباذا 
الكعبة؟ ها قد راآها االآن، فهل ح�سلت على تذكرة 
دخولك اإىل اجلنة؟ هل ح�سلت على ح�سناتك التي 
كنت تريدين؟ هل اأنت را�سية �سمّية؟«. اإن »خرائط 
�سفحات  يف  العي�سى  بثينة  ر�سمتها  التي  التيه« 
روايتها االأربعمئة ال تتحدث فقط عن تيه م�ساري، 
وال عن تيه اأ�رشته بحثًا عنه، بل تت�سع تفا�سيلها 
املنظومة  ذاتها، عرب  التهريب  تيه ع�سابة  لت�سمل 
الرتاتبية التي حتكمها، فالزعيم جرج�ض الذي ياأمر 
�سّيده،  اأمام  اأذناه  حتمّر  فاأر  �سوى  لي�ض  فيطاع، 

هم بع�سا. واأفراد الع�سابة ذاتهم يبيع بع�سُ

اقتباس 
احُلب هو اأن اأُعاتبك وُتعاتبني َعلى اأ�سغر 

االأخطاء ، هو اأن اأُ�ساحمك واأن ُت�ساحمني َعلى 
اأكرب االأخطاء.

 دروي�ض

ألف وجه للقمر
فى كل عام..

ت�رشقني على �سفاف 
العمر ..

تنبت يف ظالم الكون 
�سم�ض

يحتويني األف وجه للقمر
فى كل عام..

ت�رشقني على خريف القلب
ي�سدح فى عيوين �سوت 

ع�سفور..
وي�رشى فى دمائي نب�ض 

اأغنية
ويعزف �سوقنا املجنون 

اأوراق ال�سجر
فى كل عام..

ت�رشقني فرا�سة بي�ساء
فوق براعم االأيام

تلهو فوق اأجنحة 
الزهر

فى كل عام..
اأنت فى قلبي حنني 

�ساخب ..
ودموع قلب ذاب �سوقا .. 

وانك�رش
فى كل عام ..

اأنت يا قدري طريق �سائك
اأم�سى األيك على جناح 

الريح
ي�سكرين عبريك ..

ثم يرتكني وحيداً فى 
متاهات ال�سفر
فى كل عام ..

اأنت فى عمري �ستاء زوابع
وربيع و�سل ..

وارتعا�سات .. يدندنها وتر
فى كل عام ..

اأنت يا قدري موا�سم فرحة
تهفو الطيور اإىل اجلدوال..

تنت�سي بال�سوء اأجفان 
النخيل

وترتوي بال�سوق اأطالل 
العمر
***

يف كـل عام..
كـنت اأنـتظر املوا�سم

قد جتيء.. وقـد تـ�سافر 
بعدما

تـلـقي فـوؤادي للحنني..
وللظـنون.. ولل�سجر

يف كـل عام..
كـان يحملني احلنني اإليك

اأغفـو يف عيونك �ساعة
وتـطل اأ�سباح الوادع

نـقـوم يف فـزع..
ويف �سمت التوحد 

نـنـ�سطر
فاروق جويدة

ثقافة 

برعاية وزير الثقافة.. انطالق مهرجان )لبيك يا عراق( السادس لألنشودة الوطنية

فرياد  واالآثار  وال�سياحة  الثقافة  وزير  برعاية 
املو�سيقية،  الفنون  دائرة  نظمت  رواندزي، 
لالأن�سودة  ال�ساد�ض(  عراق  يا  )لبيك  مهرجان 
الوطنية على قاعة الرباط حتت �سعار )قادمون 

يا نينوى(
مبنا�سبة انت�سارات قواتنا االمنية البطلة ورجال 
التحرير  معارك  يف  والبي�سمركه  ال�سعبي  احل�سد 

�سد ع�سابات داع�ض االإرهابية. 
وزارة  وكيل  ح�رشه  الذي  احلفل  خالل  وقدم   
الثقافة فوزي االترو�سي ونقيب الفنانني �سباح 
واالأدباء  الفنانني  من  غفري  وجمع  املندالوي 
عدد  االأمنية،  للقوات  وامل�ساندين  واملثقفني 
ال�ساعة،  )قامت  منها  واالأهازيج  االأنا�سيد  من 
جي�ض وح�سد، عد عني االأهل، راجعني يا نينوى، 
هال وين هال، التحدي، الب�رشة م�ستاكة، نادانة 
على  حي  اأختك،  اأنا  حزمنه،  ن�سد  خلي  الوطن، 

اجلهاد، جينة يا مو�سل(.
وقال مدير الفرق الفنية يف دائرة الفنون ح�سني 
فرق  خم�ض  فيه  ت�سارك  املهرجان  اإن  �سعد: 
االن�ساد  فرقة  للمو�سيقى،  بغداد  فرقة  هي  فنية 
البغدادي،  املربع  فرقة  الريف،  فرقة  العراقي، 
فرقة ناظم الغزايل، فرقة �سومر للفنون ال�سعبية 
العراقيني  املطربني  من  نخبة  اإىل  باالإ�سافة 
وحيد  نعمة،  احمد  اأديبة،  خ�سري،  اأمل  منهم 
ني�سان،  رعد  العربي،  عمار  حيدر،  جا�سم  علي، 
خ�ساف  وعلي  الغفور  عبد  جناح  وامللحنني 
وحممد هادي وعدد اآخر من املبدعني العراقيني 
ال�سعر والتلحني.  وقال امللحن جناح  يف جمال 
اإحدى  املو�سيقية  الفنون  دائرة  اإن  الغفور:  عبد 
اإقامة  يف  دائما  �سباقة  الثقافة  وزارة  دوائر 
ومنا�سبات  الوطنية  للمنا�سبات  املهرجانات 
اأخرى تخ�ض املطربني الرواد، مهرجان االأغنية 
�سهر  منذ  له  التح�سريات  جرت  والتي  الوطنية 
للقوات  الكبرية  االنت�سارات  مع  بالتزامن  ياأتي 

معارك  يف  والبي�سمركه  واحل�سد  البطلة  االمنية 
واأنا�سيد  اأغاين  يت�سمن  املهرجان  املو�سل، 
انفرادية وجماعية ترافقها لوحات فنية جميلة. 

الفنان  قال  املهرجان،  يف  م�ساركته  وحول   
منها  االغاين  بع�ض  وزع  اإنه  الغفور  عبد  جناح 
حيدر  جا�سم  للمطرب  واأغنية  )االن�سودة(  اأغنية 
من املو�سل احلبيبة، وتلحني اأغنية للفنان احمد 
لغات  باأربع  �سيغنيها  )جوبي(  واأغنية  نعمة، 
اال�سورية والكلدانية والرتكمانية والعربية وهي 
و�سرتافقه يف  العبودي  ال�ساعر كرمي  كلمات  من 
اأدائها فرقة �سومر للفنون ال�سعبية بلوحة جميلة 
تعطي داللة اأن العراق باقة ورد جميلة مبختلف 

االطياف واالديان. 
يف  م�ساركتي  اإن  خ�سري:  اأمل  املطربة  وقالت   
مهرجان االأغنية الوطنية هي م�ساركة وجدانية 
حترير  معارك  يف  البطلة  االأمنية  القوات  لدعم 
)اأنا  امل�ساركة  واالغنية  الطاهر،  العراق  تراب 
اأختك( كلمات حممد زهور واحلان علي �رشحان 
كلماتها ب�سيطة اال اإنها كبرية مبعانيها وحلنها. 
اإن االنت�سارات التي   وقال املطرب احمد نعمة: 
االرهاب  مقارعة  يف  البا�سلة  قواتنا  حققتها 
دعتنا  الدواع�ض  دن�ض  من  الوطن  تراب  وحترير 
من  ي�سد  كي  املقاتل  اأخيه  مع  الفنان  وقفة  اإىل 
على  اأي�سا  وتن�سحب  حما�سية  باأنا�سيد  اأزره 
لها  الوطنية  االن�سودة  الن  العراقي  اجلمهور 
الزخم  باإعطاء  املهم  ودورها  وتاأثريها  وقعها 
باأن�سودة  باملهرجان  م�ساركتي  املعنوي، 
الغفور  عبد  جناح  الفنان  احلان  )التحدي( 
اأغنية  وهي  اإ�سماعيل  علي  ح�سني  وكلمات 
العراقي  اجلي�ض  بطوالت  عن  تتحدث  انفرادية 
املو�سل  حترير  يف  والع�سائري  ال�سعبي  واحل�سد 

احلدباء وكل ار�ض عراقية طاهرة.

بغداد_متابعة


