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كمال السيد ..الريادة في األلحان السبعينية
ستار كريم مظلوم
اق�ت�رن ا�سم امللحن الراحل كمال ال�سيد ب�أبرز اال�سماء ال�شعرية
الغنائي ��ة ،مظفر الن ��واب و زامل �سعيد فت ��اح و كاظم ا�سماعيل
الكاطع و عريان ال�سيد خلف و كرمي العراقي وا�سهم �إىل جانب
زمالئ ��ه من كب ��ار امللحن�ي�ن العراقيني ،كوكب حم ��زة و حم�سن
فرح ��ان و طال ��ب القرغ ��ويل و حممد ج ��واد �أم ��وري يف ظهور
العدي ��د م ��ن اال�ص ��وات الغنائية الت ��ي ا�صبحت الي ��وم جنوم ًا
�ساطع ��ة يف �سماء االغني ��ة العراقية وكان للملح ��ن كمال ال�سيد
الدور الب ��ارز يف ت�ألق كبار جنوم االغنية العراقية ومن ه�ؤالء
املطرب الكبري يا�س خ�ضر الذي ا�شتهر من خالل اغنية (املكري)
الت ��ي كتبها ال�شاع ��ر الغنائي الراحل زامل �سعي ��د فتاح وحلنها
الراحل كمال ال�سيد عام .1969
كم ��ا ق ��دم امللح ��ن كم ��ال ال�سي ��د العديد م ��ن االحل ��ان للمطربني
العراقي�ي�ن الفن ��ان الدكت ��ور فا�ض ��ل ع ��واد يف اجم ��ل ق�صائده
الغنائية (يا ريحان) لل�شاع ��ر الكبري مظفر النواب (بني جرفني
العي ��ون) للمطرب �سام ��ي كمال (كون ال�سل ��ف ين�شال) للمطرب
الكب�ي�ر ح�سني نعمة (ك�صة امل ��ودة) للمطربة انوار عبد الوهاب
(ي ��ا غريب الدار) �سلمت وانت ما رديت ال�سالم للمطرب قحطان
العط ��ار (الع�ش ��ك م ��و بال�ش ��كل) للفن ��ان الراحل �صب ��اح ال�سهل
(هنيال ��ك) للمطربة غ ��ادة �سامل (جنمة حبيب ��ي) للمطرب حميد
من�صور (يا �أهيف الط ��ول) للمطرب �سعدون جابر ،ولد امللحن
الراح ��ل كمال ال�سيد يف مدينة النا�صرية عام  ،1944تخرج يف
معه ��د الفنون اجلميل ��ة ق�س ��م املو�سيقى للع ��ام ،1965- 1964
تخ�ص� ��ص يف الع ��زف على �آل ��ة العود على يد كب ��ار املو�سيقيني
العراقي�ي�ن املو�سيق ��ار الراحل جميل ب�ش�ي�ر ،املو�سيقار الراحل
جمي ��ل �سليم ،املو�سيقار الراحل روحي اخلما�ش ،عمل بعد ذلك
معلم� � ًا يف مديرية تربية النا�صرية وحتول للعمل يف اال�شراف
الرتب ��وي على املدار� ��س االبتدائية يف حمافظ ��ة ال�سماوة ،لقد
قدم امللحن كم ��ال ال�سيد اعما ًال غنائية ال زالت عالقة يف الذائقة
ال�سمعي ��ة العراقية وكان من امللحن�ي�ن الذين ابدعوا يف اختيار
الن�صو� ��ص ال�شعري ��ة واجلمل املو�سيقية احلديث ��ة على ا�سماع
املتلق ��ي العراق ��ي ومل ت�ستط ��ع �سن ��وات الغرب ��ة الطويلة التي
ق�ضاه ��ا خارج وطنه العراق يف اطفاء جذوة موهبة هذا امللحن
الكب�ي�ر بعطائه ال�ث�ر ،توفى امللحن كم ��ال ال�سي ��د يف العا�صمة
الدمناركي ��ة (كوبنهاك ��ن) يف الراب ��ع والع�شري ��ن م ��ن ت�شري ��ن
الثاين ع ��ام  2001وبرحيله فقدت االو�س ��اط الفنية يف العراق
واحد ًا من �أملع ملحني االغنية ال�سبعينية.

“المكير” ..اللبنة األولى في األغنية السبعينية
ّ
ستار الناصر
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املك�ي�ر؛ �أغني ��ة مهم ��ة ج ��دا يف �س ��جل التجدي ��د
املو�س ��يغنائي يف الع ��راق .كت ��ب كلماتها ال�ش ��اعر
زام ��ل �س ��عيد فت ��اح وحلنها امللح ��ن الرائ ��ع كمال
ال�سيد وغناها املطرب املخ�ضرم يا�س خ�ضر.
ولدت ه ��ذه التجربة الرائعة يف نهاية عام .1968
وتكم ��ن �أهميته ��ا يف كونه ��ا �أغني ��ة بلح ��ن حمدث
ي�شاك�س ال�سائ ��د يف امل�شهد املو�سيغنائي املعا�صر
حي ��ث �أغاين اللحن الواحد على ايقاع اجلورجينا
– وهو ايقاع عراقي ا�صيل.
ان م ��ن �أه ��م �سم ��ات االغني ��ة ال�ستيني ��ة والت ��ي
تع ��رف ب�أغ ��اين اجلورجينا  -ونح ��ن هنا ال ننفي
وج ��ود اغان ب�إيقاع ��ات �أخرى كاملق�س ��وم والهجع
والرمب ��ا وغريه ��ا  -لكن ه ��ذا االيقاع ه ��و ال�سائد
يف �أغل ��ب الأغ ��اين حينذاك .هذا م ��ن ناحية ،ومن
ناحي ��ة �أخ ��رى ه ��ي اال�شع ��ار املغناة الت ��ي يكتبها
�شعراء اخت�ص ��وا بكتابة االغاين مثل �سيف الدين

والئي ،جبوري النجار ،عدنان ال�سوداين ،جودت
التميمي وغريهم .وميزة هذه الأ�شعار انها تكتب
بطريق ��ة املذه ��ب  -وه ��و مطل ��ع الأغنية ث ��م ت�أتي
ثالث ��ة كوبليه ��ات ث ��م ناحي ��ة �أخرى ه ��ي حلنيتها
حي ��ث ت�أتي بلحن واحد متام ��ا .كذلك تت�شابه فيها
مو�سيق ��ى الفوا�ص ��ل الت ��ي تخلله ��ا الأغني ��ة مث ��ل
�أعم ��ال عبا�س جمي ��ل ،يحيى حم ��دي .ر�ضا علي ,
حمم ��د عبد املح�سن  ,حمم ��د نو�شي ،احمد اخلليل
وغريهم.
لأغنية “املكري” اختار امللحن كمال ال�سيد ق�صيدة
“املك�ي�ر” لل�شاع ��ر زام ��ل �سعيد فت ��اح وهو مدرك
جي ��دا انها ق�صي ��دة �شعري ��ة ولي�ست ن�ص ��ا غنائيا
تقليديا ،بل هي ق�ص ��ة �شعرية ت�صور حكاية وداع
حبيب حلبيته يف حمطة قطار ويت�ضح فيها املكان
والزمان يف �أجمل �صوره ،وهو يعرف �أن عليه ان
يوظفهما حلنيا بجمالي ��ة توظيف ال�شاعر اخلالق
لهم ��ا ،اي ي�ؤثث مو�سيقيا لف�ض ��اء الق�صيدة ،وتلك
لعمري مهمة لي�ست �سهلة .لأن جو الق�صيدة حزين
حي ��ث وداع االحبة .لذلك عمد الراحل كمال ال�سيد
بدراية ف ��ذة اىل اختي ��ار �سلم ال�صب ��ا ال النثياالت

احل ��زن وال�شجن فيه بل خلا�صية هذا ال�سلم حيث
انه ي�سمح بانتقاالت نغمية متعددة.
فبع ��د ان و�ضع مقدمة مو�سيقي ��ة لي�ست بالطويلة
من نغ ��م ال�صب ��ا وب�إيق ��اع الوحدة الكب�ي�رة ادخل
كور�سا ن�سائيا ،ون�سائيا حتديدا ملا لأ�صواتهن من
ن�سق جمايل خا�ص ليغنني مطلع الق�صيدة-:
م�شيت وياه للمكري اودعنه
م�شيت وكل كرت مني انهدم باحل�سره والونه
ليمه ��د لدخول املط ��رب يا�س خ�ض ��ر – الذي وجد
نف�سه يف مهم ��ة جديدة قد ت�ضعه يف ال�صف الأول
م ��ن املغنني ،وقد حدث هذا فع�ل�ا بعد هذه االغنية
 يدخ ��ل املطرب مبا�شرة بعد الكور�س وهو يكملمفتتح الق�صيدة-:
على الرمله الرمله
ب�ضوه الكمره ينا�شدين وان�شدنه
الأبيات التالية للق�صيدة مل ميررها ب�شكل تقليدي
ب ��ل و�ضع مقدمة مو�سيقية �أخ ��رى ب�إيقاع خمتلف
وبنغم �آخر من �أجنا�س ال�سلم الأ�سا�س يف الأغنية
لنج ��د عل ��ى نح ��و غ�ي�ر معه ��ود انتق ��االت نغمي ��ة
و�إيقاعي ��ة م�ص ��ورا بروعة فائقة املع ��اين اجل�سام

يف الق�صي ��دة امل�شحونة بال�شج ��ن اجلميل .وعلى
هذا النحو التجديدي يكمل الق�صيدة حتى �آخرها،
وبه ��ذا يك ��ون املو�سيق ��ار الراح ��ل كم ��ال ال�سي ��د
من �أوائ ��ل ،ورمبا �أول م ��ن �أدخل ق�صي ��دة ال�شعر
ال�شعب ��ي اىل امل�شه ��د املو�سيغنائ ��ي العراق ��ي من
جانب ،ومن جانب �آخر له ق�صب ال�سبق يف ادخال
املقدمة املو�سيقية لي�س يف مقدمة االغنية فح�سب،
ب ��ل يف كل مقط ��ع م ��ن الق�صيدة كم ��ا يف املقطعني
الآخرين فنجد فيهما ان تغريا يف االيقاع والنغم.
وك ��ي مي�سك بج ��و الق�صي ��دة امل�شح ��ون ادخل �آلة
الن ��اي يف الفوا�ص ��ل ك�صول ��و .ث ��م رج ��ع يف كل
حتليقة نغمية اىل النغم الأ�سا�س حتى اخلامتة –
القفل ��ة  -يف امل�صطلح ��ات املو�سيقية .مع مراعات
ع ��دم التك ��رار كم ��ا كان يف ال�سابق وبه ��ذا ت�صبح
�أغني ��ة “املكري” م ��ن �أوىل اللبنات التي �أ�س�ست ملا
يعرف بالأغنية ال�سبعينية.
مل يق ��ف الراح ��ل كم ��ال ال�سي ��د عند ه ��ذه الفعالية
بل ا�ستم ��ر يرفد امل�شهد املو�سيغنائ ��ي بالكثري من
التج ��ارب الغنائية الن ��ادرة مثل �أغني ��ة الربي�سم,
كون ال�سلف ين�شال وغريهما الكثري.

ملحن من الزمن الجميل...
قاسم حسن

يف ع ��ام  1968ب ��رز الفن ��ان كم ��ال ال�سي ��د ملحن ��ا
لن�صو�ص وكلمات مل يعتد عليها امل�ستمع العراقي
م ��ن قب ��ل وخل�ي�رة املطرب�ي�ن العراقي�ي�ن الذي ��ن
اكت�شفه ��م امللحن نف�سه او كان ��ت لديهم م�ساهمات
يف االغني ��ه ولك ��ن مل تكن لهم ب�صم ��ات حيث جاء
كم ��ال ال�سي ��د ليختاره ��م لي� ��أدوا احلان ��ه وبدق ��ة
متناهية يف االختيار.
يق ��ول الكات ��ب والناقد الفني ح�س�ي�ن ال�سكاف يف
مق ��ال له ع ��ن الفنان كم ��ال ال�سيد (الكث�ي�ر �أ�سموه
�صاح ��ب �أغني ��ة “ امل َك�ي�ر “) على الرغم م ��ن �أن له
�أغ ��اين ال تقل جم ��ا ًال وحالوة عنه ��ا ورمبا تفوقها
جم ��ا ًال .غن ��ى له �أغل ��ب املطرب�ي�ن العراقي�ي�ن ،فما
م ��ن مطرب عراق ��ي �سمعه اجلمهور باح�ت�رام� ،إال
ولكم ��ال ال�سي ��د ح�صة يف �صوت ��ه ،وما من مطرب
�أدى حلن ًا له �إال وزادت �شعبيته ،ف�أغاين ال�سيد لها
مي ��زة مل يعرفه ��ا امل�ستمع العراقي م ��ن قبل ،تكمن
يف طبيعة الق�صائد املختارة ،ف�أغنية “ ياريحان “
لل�شاعر مظفر الن ��واب و�أداء املطرب فا�ضل عواد،
ه ��ي بب�ساطة �أغنية �ص ��ورة �شعري ��ة مل ت�ألفها �أذن
امل�ستمع العراق.
الفن ��ان كم ��ال ال�سي ��د واحد م ��ن اه ��م املو�سيقيني
واه ��م امللحن�ي�ن العراقي�ي�ن يف عق ��د ال�سبعين ��ات
حي ��ث ان احلانه واغانيه يرددها النا�س يف جميع
ارجاء الع ��راق نظرا لذكاءه اخل ��ارق يف اختياره
للكلم ��ه حيث تعاون مع �شعراء مهمني امثال مظفر
النواب وزامل �سعيد فتاح وكرمي العراقي وكاظم
ا�سماعي ��ل كاطع وعري ��ان ال�سي ��د خلف..وغريهم
الكث�ي�ر وكذل ��ك قدرت ��ه عل ��ى اختي ��ار املط ��رب او
املطرب ��ه حيث اعطى احلان ��ه اىل مطربني جميلني
با�صواته ��م وب�أحلانه نالوا ال�شه ��رة يف ذلك العقد
من القرن املا�ضي والزالت اغانيه تتناقلها حناجر
املطرب�ي�ن دون اال�ش ��ارة اىل ملحنها مع اال�سف...
�أمث ��ال “ ح�سني نعم ��ه ويا�س خ�ض ��ر” انوار عبد
الوه ��اب “ فا�ض ��ل عواد “ و�سام ��ي كمال “ وفالح
�صبار “ ومائده نزهت “ وغريهم الكثري....
املثري والغريب جدا �أن الفنان مغيب عن ال�صحافة
واالع�ل�ام بطريق ��ه غ�ي�ر عادي ��ة فه ��و مل يظهر يف
مقابل ��ة �صحفي ��ة او تلفزيوني ��ة وحت ��ى اذاعية...
اليف الع ��راق وال يف املنف ��ى ال ��ذي دام اك�ث�ر م ��ن
 22عاما حتى وفات ��ه يف كوبنهاغن يف الدامنارك
ع ��ام .2001والكاتب ح�سني ال�س ��كاف هو الكاتب
الوحي ��د ال ��ذى تناول جترب ��ة الفنان كم ��ال ال�سيد
املو�سيقيةِ واللحنية
عندم ��ا و�ض ��ع الفنان كم ��ال ال�سيد جمل ��ه اللحنية
على مقاطع ق�صيدة “ املكري “ لل�شاعر زامل �سعيد
فتاح ،وقف الكثري م ��ن �أ�صدقائه وبع�ض �أ�ساتذته
وم ��ن بينه ��م املو�سيقار جمي ��ل �سلي ��م موقف عدم
الر�ض ��ا ،كان ذل ��ك قب ��ل ت�سجيلها ،وعل ��ى الأخ�ص
عندم ��ا عرفوا ب�أن املطرب يا� ��س خ�ضر ذا ال�صوت
والأداء الريفي�ي�ن ه ��و الذي �س ��وف يغنيها ،ولكن
كم ��ال ال�سيد �أ�صر على ت�سجي ��ل الأغنية وتقدميها
للجمه ��ور العراق ��ي ،فخرجت ع ��ام  1969ب�صوت
الفن ��ان يا�س خ�ضر ال ��ذي كان يف بداياته الغنائية
كمط ��رب ريفي ،كان يغن ��ي �أغانيه الب�سيطة مثل “
�أبو زركة “ و “ الهدل “ ،ولكن “ املكري “ فتحت له
�أفق ًا جديد ًا ،حيث وجد النا�س �أن الأغنية احلديثة

تت�س ��ع له ،كم ��ا فتح ��ت �آفاق� � ًا ل�شهرة ه ��ذا املطرب
الواع ��د ،حيث ك�ش ��ف امللحن كم ��ال ال�سي ��د �أجمل
م ��ا يف �صوته م ��ن �إمكانات غنائية ،مم ��ا دفع بقية
امللحن�ي�ن العراقيني �إىل الإقب ��ال ب�أحلانهم �إىل هذا
املطرب بعد �أن تعرفوا على ثراء وعمق �صوته.
و�إذا كان لأغني ��ة “ املك�ي�ر “ حالوته ��ا وت�أثريه ��ا
اخلا�ص عل ��ى الأذن العراقية ،فهناك �أغاين �أخرى
خرج ��ت م ��ن جعب ��ة امللح ��ن كم ��ال ال�سي ��د ال تق ��ل
ح�ل�اوة و�أهمية يف تاريخ الأغني ��ة العراقية ،مثل
�أغني ��ة “ ك ��ون ال�سل ��ف ين�ش ��ال “ الت ��ي �سمعناها
مطلع ال�سبعيني ��ات ب�صوت املطرب ح�سني نعمة.،
بالإ�ضافة �إىل �أن �أر�شيف الأغنية العراقية يحتفظ
بالكث�ي�ر م ��ن الأغ ��اين له ��ذا امللحن مث ��ل “ ك�صت
امل ��ودة “ للمطرب ��ة �أن ��وار عبد الوه ��اب و “ حبنه
حبيبي ل ��واله “ لعارف حم�سن و �أديبة و �أغنية “
يا غريب الدار “ و “ �سلمت و�إنت ما رديت ال�سالم
“ للمط ��رب قحط ��ان العط ��ار ،وللمط ��رب الراحل
�صب ��اح ال�سه ��ل �أغني ��ة “ الع�ش ��ك م ��و بال�ش ��كل “،
وللمطربة غادة �سامل �أغنية “ هنيالك “� ،أما �أغنية
“ تمُ ُ � � ْر بيه “ فلق ��د غناها املطربان �س ��امل رم�ضان
ومرت�ض ��ى العراق ��ي الذي غن ��ى بعد ذل ��ك �أغنية “
�أل ��ف مرحب “ و�أغنية “ لي�ش حبينة “ التي عرفها
اجلمه ��ور العراقي يف ف�ت�رة ال�سبعينيات ب�صوت
املط ��رب فتاح حم ��دان� ،أما املط ��رب حميد من�صور
فقد غن ��ى للملحن كمال ال�سي ��د العديد من الأغاين
نذك ��ر منه ��ا �أغنية “ جنم ��ة حبيبي “ وه ��ي �أغنية
مبني ��ة عل ��ى تركيب ��ة �شع ��ر الأبوذي ��ة يف مقاطعها
الغنائي ��ة ،و�أغنية “ مث ��ل احلدايق “ و “ قالت يل
ال�شم ��وع “� ،أم ��ا �سع ��دون جابر فقد غن ��ى �أغنية “
ي ��ا �أهيف الطول “ التي و�ضع كمال ال�سيد �أحلانها
منت�صف ال�سبعينيات.
يف ع ��ام  1974ق ��دم امللح ��ن كم ��ال ال�سي ��د �صوت ًا
غنائي ًا جديد ًا �إىل امل�ستمع العراقي من خالل �أغنية
“ مدلل�ي�ن “ م ��ن كلم ��ات ال�شاع ��ر �إ�سماعيل حممد
�إ�سماعي ��ل ،كان ا�س ��م ه ��ذا املطرب �سام ��ي مناتي،
ال ��ذي غريه �إىل �سام ��ي كمال حب� � ًا ووال ًء لأ�ستاذه
امللحن .توالت �أحلان كمال ال�سيد
ل�صوت هذا املطرب ،حي ��ث غنى �سامي العديد من
�أحل ��ان ال�سيد مثل �أغنية “ �أحبه و�أريده “ لل�شاعر
كاظ ��م ا�سماعي ��ل كاط ��ع و “ احلب �ض ��اع “ كلمات

ك ��رمي العراق ��ي ،و�أغني ��ة “ بني جرف�ي�ن العيون “
م ��ن كلمات ال�شاع ��ر مهدي عبود ال�س ��وداين ،هذه
الأغنية ب�صورتها ال�شعرية الدافئة
وبالأخ�ص الكوبيليه الأول منها الذي يقول:
يا الربي�سم �شرد �أعاتب..
�شرد �أعاتب يا الربي�سم..
و�إنت ت�سب َكني بعتابك يا الربي�سم..
و�أن�سى كل ما �أرد �أ َكلك يا الربي�سم..
من كرث هم الليايل ..ذوبت حتى الليايل
�أث ��رت ب�شكل ملحوظ على مط ��رب �شاب كان �أ�سمه
(ح�س ��ن غ�ضي ��ب) ليغ�ي�ره �إىل “ ح�س ��ن بري�سم “
ليكون هذا اال�سم �أ�شهر الأ�سماء الغنائية العراقية
يف وقتن ��ا الراهن .منذ ذل ��ك احلني حتى ال�سنوات
الأخ�ي�رة من حياة الفنان الراح ��ل كمال ال�سيد ،مل
يفرتق املط ��رب �سامي كم ��ال عن �أ�ست ��اذه امللحن،
حيث �شاركه ترح ��ال املنايف بعد الهجمة الرببرية
الت ��ي �شنها نظ ��ام الدكتات ��ور الزائل عل ��ى مثقفي
ومبدعي العراق نهاية ال�سبعينيات.
ف ��رق املهج ��ر الغنائي ��ة كان ��ت اليم ��ن
الدميقراطية(وقت ��ذاك) هي حمط ��ة املنفى الأوىل
له ��ذا الفن ��ان و�آخري ��ن غ�ي�ره ،حي ��ث عم ��ل كم ��ال
ال�سي ��د يف جم ��ال التعلي ��م ك�أ�ست ��اذ للمو�سيق ��ى
يف معه ��د الفن ��ون اجلميل ��ة هناك ،وهن ��اك �شارك
زميل ��ه امللحن حميد الب�ص ��ري يف ت�أ�سي�س “ فرقة
الطري ��ق الغنائي ��ة “ الت ��ي �ضم ��ت بالإ�ضاف ��ة �إىل
ال�سي ��د والب�ص ��ري ،املط ��رب �سامي كم ��ال وجعفر
ح�س ��ن وع ��ازف الإيقاع حم ��ودي عزي ��ز واملطربة
�شوقية ،عملت ه ��ذه الفرقة عدة �سنوات يف اليمن
بطابعه ��ا احلي ��وي املع ��روف ،حيث �أغناه ��ا كمال
ال�سي ��د ب�أحلان ��ه الرائعة .غادر كم ��ال ال�سيد اليمن
بع ��د �أن ق�ض ��ى ع ��دة �سن ��وات فيه ��ا �إىل �سوري ��ا،
وهن ��اك �أ�س�س كمال ال�سيد مع زمي ��ل منفاه الفنان
كوك ��ب حم ��زة “ فرقة بابل الغنائي ��ة “ عام 1983
وبالإ�ش�ت�راك م ��ع املطرب�ي�ن ف�ل�اح �صب ��ار� ،سامي
كم ��ال و�سامل البه ��اديل ،وعازف الإيق ��اع حمودي
عزي ��ز ،ث ��م ان�ض ��م �إليهم �صوت ��ان ن�سائي ��ان وهما
حن ��ان و�شقيقتها جن ��ان �سامي كمال .لق ��د كانتا “
فرق ��ة الطريق “ وفرقة “ بابل “ ال�صوت احلقيقي
للإن�س ��ان العراق ��ي املنف ��ي ،حي ��ث كان ��ت الأغنية
الوطني ��ة والرتاثية ت�شكل امل�ص ��در الروحي امللهم

لهاتني الفرقتني .قدم كمال ال�سيد ع�شرات الأحلان
لهاتني الفرقتني نذكر منها �أغنية “ م�ضايف هيل “
لل�شاعر مظفر النواب ،و�أغنية “ هالهل “ ب�صوت
املط ��رب فالح �ص ��ار ،والأغنية ال�شه�ي�رة “ ويها يا
�أهلنا “ والتي تقول يف م�ستهلها:
ويها يا �أهلنا واحنه منها وبيها
بغداد �شمعة وال هوه ايطفيها.
يف كل بل ��د يح ��ل فيه كم ��ال ال�سيد �ضيف� � ًا (الجئ ًا)
كان ي�سعى لت�شكيل ن ��واة لفرقة �أطفال ،كان �أهمها
الفرق ��ة التي �شكلها يف �سوري ��ا والدامنارك ،حيث
�ض ��ل كم ��ال ال�سيد ي ��درب الأطفال عل ��ى املو�سيقى
والغناء �سنوات عديدة .م ��ن �أغانيه اجلميلة التي
حلنه ��ا للأطف ��ال �أغنية “ �أجمل وطن “ و “ يا بلبل
ال�صب ��اح “ و “ ي ��ا بني ��ات املحل ��ة “ و “ ما �أب�سط
احلي ��اة “ و “ مي ��ه ي ��ا مي ��ة “ و “ قل ��م التلوين “
والأغني ��ة الرائعة “ حمرو�س يا عراقنا “ وغريها
الكثري.
(م ��ن امله ��م �أن نذك ��ر يف حديثنا عن امللح ��ن كمال
ال�سي ��د �أغني ��ة “ ه ��ي ول ��ك يا ب�ل�ام “ الت ��ي غناها
املط ��رب ح�س�ي�ن نعم ��ة ،والت ��ي ق ��ال عنه ��ا امللحن
املب ��دع كوك ��ب حم ��زة� “ :إن هذه الأغني ��ة من �أهم
الأغاين العراقية ،لأنها تك�شف لنا اجلر�أة الكبرية
التي يحمله ��ا ملحن الأغني ��ة ،والرتكيبة اخلا�صة
لها ،حي ��ث �شملت الك ��ورال والوقف ��ات املو�سيقية
الدقيق ��ة ،واملهارة الفائقة التي �أبداها امللحن كمال
ال�سيد يف الإنتقال من (كوبليه) �إىل �أخر وبالتايل
الإنتقال من نغم �إىل لآخر «.
تعمق �إح�سا�س امللحن كمال ال�سيد يف غربته التي
نحت ��ت يف ذاكرته �صورة الع ��راق وهو بعيد ًا عنه
جغرافي ًا ،ف�أبدع �أحلان ًا تع ��د �صور ًا حقيقي ًة لغربة
العراق الت ��ي عا�شها حتت وط�أة حك ��م الدكتاتور،
ف�سمعنا منه �أغنية “ كل �سنة و�إنت طيب يا وطني
احلزي ��ن “ و “ ي ��ا غريب ال ��دار “ ب�صوت املطرب
قحط ��ان العطار ،و�أغني ��ة “ �أبو املواين “ ب�صوت
املجموع ��ة ،وه ��ي �أغني ��ة جميلة جد ًا متت ��زج فيها
روح ال�ت�راث العراقي وح�ل�اوة الأغنية احلديثة،
و�أغني ��ة “ ترافة وليل “ من كلم ��ات ال�شاعر مظفر
الن ��واب ،والكث�ي�ر من الأغ ��اين الت ��ي كان ي�ؤديها
كم ��ال ال�سي ��د ب�صوته يف احلف�ل�ات العراقية التي
كانت تقام يف بلدان املنايف.
عرفت ��ه ع ��ام  1974يف بغداد هادئ ��ا خلوقا دمثا “
�سري ��ع البديهية والنكت ��ة يف �آن واحد “ ال تفـارقه
�آلتـه(الع ��ود) �إال ماندر وافرتقن ��ا ثم التقيت به يف
دم�ش ��ق منت�صف الثمانين ��ات وكان قد افتتح حمال
للت�سجي�ل�ات ال�صوتي ��ة ا�ضاف ��ة اىل ان�شغال ��ه يف
التلحني الكرث من فرق ��ة ومطرب وكذلك م�ساهمته
يف و�ضع االحل ��ان واملو�سيقى الت�صويرية الغلب
امل�سرحيات التي تقدمها الفرق امل�سرحية العراقية
�آنذاك يف دم�شق قرابة الأربعني عام.
يف الث ��اين ع�ش ��ر م ��ن ت�شري ��ن الأول ع ��ام ،2001
ُنق ��ل كم ��ال ال�سي ��د م ��ن داره الت ��ي كان يقي ��م فيها
م ��ع �آخ ��ر زوجات ��ه ال�سي ��دة �إمي ��ان عب ��د اجلب ��ار
اجلزائ ��ري وول ��ده “ كي ��م احل�س�ي�ن “ �إىل �إحدى
م�ست�شفي ��ات كوبنهاكن ،عل ��ى �أثر مر�ض ع�ضال مل
ميهله كث�ي�ر ًا ،ففا�ضت روح ��ه العا�شقة للعراق يف
ي ��وم الراب ��ع والع�شرين م ��ن ال�شهر نف�س ��ه ،ودفن
يف املق�ب�رة الإ�سالمي ��ة التابع ��ة للعا�صم ��ة ،حيث
جتم ��ع �أ�صدقا�ؤه وحمبوه م ��ن العراقيني والعرب
والدامناركيني ،وكان ��ت مرا�سيم دفنه تليق برجل
خدم الفن العراقي.
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امللحن العراقي الفقيد كمال ال�سيد هو كمال ال�سيد
عليوي احل�سيني املولود يف مدينة النا�صرية عام
 ,1944ه ��ذه املدين ��ة الزاخرة بالفن ��ون والآداب ,
مدين ��ة ال�شعر والطرب وال�سيا�س ��ة والتي �أجنبت
خ�ي�رة الرجال الذي ��ن ذاع �صيته ��م يف عموم مدن
الع ��راق ..ويف مراح ��ل حيات ��ه املبكرة فق ��د كمال
ال�سي ��د والدت ��ه فعا� ��ش اليت ��م والآالم ومل ��ا �إنتق ��ل
وال ��ده للعم ��ل يف الب�ص ��رة قام ��ت برتبيت ��ه جدته
لأبي ��ه وكان يناديه ��ا بكلمة مية..و�ص ��ارت مبثابة
�أم ��ه احلقيقية..در� ��س الفقي ��د كم ��ال االبتدائي ��ة
واملتو�سط ��ة يف مدار� ��س النا�صري ��ة ومل ��ا �أنه ��ى
مرحلة املتو�سطة قدّم طلب ًا لاللتحاق مبعهد الفنون
اجلميلة ببغداد وكان حينها يهوى الر�سم لكن هذا
احلق ��ل مل يكن �شاغ ��ر ًا يف ذلك الوقت مما حدى به
لتغي�ي�ر الطلب اىل املو�سيقى فت ��م قبوله و�إخت�ص
بالع ��زف على العود الذي كان يحب ��ه كثري ًا والذي
رافق ��ه طيل ��ة حيات ��ه حل�ي�ن وفات ��ه !..وكالغالبي ��ة
ال�ساحقة من �أبن ��اء النا�صرية امللحنني واملطربني
وال�شع ��راء وغريهم من املبدعني ف� ��أن الفقيد كمال
كان قريب ًا من او�س ��اط الي�سار العراقي لذلك عانى
الكثري ب�سبب ذلك والذي �أرغمه على االبتعداد عن
وطن ��ه ال ��ذي �أحبه و�أح ��ب نا�سه ب�ص ��دق وعذوبة
فاقت الت�صور..
وكانت عالقته حميمة جد ًا بالوطن واالحلان لذلك
حينما تزوج من ال�شهيدة هناء عبد ال�سادة عثمان
واجنب ��ت له طفلة �أ�سماها احلان !..وملا تزوج بعد
ا�ست�شهاده ��ا ب�إم ��ر�أة �سوري ��ة و�أجنب ��ت له طفلني
�أ�سماهم ��ا عراق و�سوم ��ر و�صار يكن ��ى ب�إ�سم �أبو
ع ��راق من قب ��ل �أ�صدقائ ��ه ومعارف ��ه الكرث..وعلى
الرغ ��م من ق�صر الفرتة الت ��ي �أم�ضاها الفقيد كمال
بع ��د تخرجه يف العراق وتعيينه مدر�س ًا ملادة الفن
يف النا�صري ��ة ويف احللة ويف ال�سماوة وبغداد..
�إ ّال �أن ��ه ا�ستطاع �أن يلحن لع ��دد كبري من املطربني
العراقيني �أجمل الق�صائ ��د ل�شعراء معروفني �صار
�شعبنا يتغنى به ��ا وخا�صة �أغنية املكري التي الفها
ال�شاع ��ر الفقيد زامل �سعيد فتاح والتي قام ب�أدائها
املطرب الريفي يا�س خ�ضر والذي من خاللها نقله

امللح ��ن كمال م ��ن الغناء الريف ��ي اىل املدينة حيث
كانت ل ��ه اغنيات ريفية مث ��ل الهدل..ومنني �أجيب
زرار للزيج ��ة ه ��دل وغريه ��ا..اىل �أغني ��ة املك�ي�ر
الت ��ي �أ�شته ��رت يف جمي ��ع م ��دن الع ��راق وخا�صة
يف اجلن ��وب حي ��ث مت ��ت اذاعته ��ا وم ��ن حمطات
االذاع ��ة والتلفزي ��ون العراقي اواخ ��ر عام 1968
و�أوائ ��ل ع ��ام 1969و�ص ��ار معروف� � ًا عل ��ى نط ��اق
�أو�س ��ع من مدينته وقام بتلحني ع ��دد من الق�صائد
خلرية املطربني املعروف�ي�ن تلك احلقبة اي �أواخر
ال�ستينييات و�أوائ ��ل ال�سبعينييات وقد حلن لإبن
مدينت ��ه الفن ��ان ح�سني نعم ��ة �أغنية ك ��ون ال�سلف
ين�ش ��ال �شل ��ة عل ��ى را�سي..و�أغنية..ه ��ي ول ��ك يا
ب ّالم ردنا الهلنه..وحل ��ن للمطرب قحطان العطار
ول�سام ��ي كم ��ال وحلمي ��د من�ص ��ور والن ��وار عبد
الوه ��اب ولغ ��ادة �س ��امل ول�سعدون جاب ��ر �أغنية..
ي ��ا �أهيف الط ��ول وحل ��ن ل�سعدي احلل ��ي وعارف
حم�سن واملطربة �أديبة ول�صب ��اح ال�سهل ولفا�ضل
ع ��واد وفتاح حم ��دان و�ست ��ار جب ��ار وغريهم من
املطربني واملطربات ….
وب�سبب ميل ��ه واعتناقه للفك ��ر ال�شيوعي وللي�سار
عموم� � ًا فقد ج ��رى الت�ضييق عليه وعل ��ى ن�شاطاته
الفنية وال�سيا�سية وعلى ابداعه يف جمال التلحني
فا�ضط ��ر للهرب والنج ��اة بنف�سه م ��ن التهلكة التي
كانت قريبة جد ًا منه والتي ادركها ب�شكل مبكر كما
هو حال بقية املبدع�ي�ن الي�ساريني من قوى �شعبنا
العراقي و�إ�ستقر يف اليمن الدميقراطية يف مدينة
ع ��دن التي عم ��ل فيها �أ�ست ��اذ ًا للمو�سيق ��ا يف معهد
الفنون اجلميلة وفيها قام ومب�شاركة زميله الفنان
ال�شيوع ��ي حميد الب�ص ��ري بت�أ�سي�س فرقة الطريق
الغنائي ��ة والت ��ي �ضم ��ت اليه ��ا ع ��دد م ��ن املبدعني
العراقيني ومنهم الفنانة واملطربة املعروفة �شوقية
العطار زوجة الفنان حميد الب�صري وكذلك الفنان
الي�س ��اري الفقي ��د جعف ��ر ح�س ��ن والفن ��ان الن�صري
حم ��ودي عزيز ال ��ذي كان عازف� � ًا لاليقاع..بعد ذلك
غ ��ادر الفقي ��د كمال ال�سي ��د اىل �سوري ��ا و�أ�س�س مع
زميل ��ه الفن ��ان ال�شيوع ��ي الن�صري كوك ��ب حمزة..
فرق ��ة بابل الغنائية ع ��ام 1983وا�شرتك فيها معهم
املط ��رب الراحل فالح �صب ��ار و�ضمت اي�ض� � ًا �سامل
البه ��اديل وحم ��ودي عزي ��ز واملطرب �سام ��ي كمال
ومت تعزيزه ��ا ب�أ�صوات ن�سائي ��ة هن جنان وحنان

بن ��ات املطرب �سامي كمال وق ��د ن�شطت يف �سوريا
وذاع �صيته ��ا خا�ص ��ة وق ��د رفدها امللح ��ن الراحل
كمال ال�سيد ب�أجمل االحل ��ان التي �صار العراقيون
وغريه ��م يرددونه ��ا يف االعرا� ��س واملنا�سب ��ات
الوطنية.
ومل تقت�ص ��ر ن�شاط ��ات ال�سي ��د باالغ ��اين العاطفية
و�إمنا ق ��ام بتلحني عدد من االغاين الوطنية ومنها
�أغنية بغداد و�أغنية ي ��ا �شعبي دمي الك..يا �شعبي
روحي الك..وغنى لفل�سطني �أي�ض ًا عدد من االغاين
الوطني ��ة ومنه ��ا �أغنية..مية يا وي ��ل الهوى..مية
ي ��ا ويلية�..ض ��رب اخلناج ��ر وال حكم الن ��ذل بية..
وكان ��ت لل�شاعر الكبري الراحل حمم ��ود دروي�ش..
وحلن �أغني ��ة ثورية لل�شاعر ها�ش ��م �شفيق وهي..
�أ�ستم ��د ال�شجاع ��ة من ��ك ومن ��ك العزمي ��ة ت�أتي ايل
 ,والت ��ي كان ��ت م ��ن �أداء الفن ��ان �سام ��ي كم ��ال..
وقام امللح ��ن الراحل كمال ال�سي ��د بتلحني عدد من
االوبريت ��ات وخا�صة يف النا�صرية ومنها اوبريت
�أبو الهيل الذي كتب ��ه ال�شاعر الفقيد كاظم الركابي
والذي �أخرجه الفقي ��د الفنان �صالح البدري وحلن
�أي�ض� � ًا �أوبريت هاله ��ل و�أوبريت جني ��ات الوادي
ال ��ذي �أخرج ��ه الفقي ��د �صال ��ح البدري وال ��ذي فاز
باجلائ ��زة االوىل عل ��ى حمافظ ��ات الع ��راق يف
املهرج ��ان القطري..وللفقي ��د كم ��ال ال�سي ��د �أغاين
كث�ي�رة ق ��ام بتلحينه ��ا وا�شته ��رت يف احلف�ل�ات
واملهرجان ��ات ومنه ��ا �أغنية..كل �سن ��ة و�أنت طيب
ي ��ا وطني احلبي ��ب و�أغنية..ويهه ي ��ا هلنة واحنة
منه ��ا وبيها..بغ ��داد �شمعة وال ه ��وا يطفيها..ومن
هن ��ا ميكن الق ��ول �أن االغاين العاطفي ��ة والوطنية
واالنا�شي ��د الت ��ي ا�ستط ��اع الفقي ��د كم ��ال ال�سي ��د
م ��ن تلحينه ��ا كثرية ج ��د ًا وق ��د �أب ��دع يف تلحينها
وا�شتهرت على نطاق وا�سع.
كان الفقي ��د كم ��ال معروف� � ًا يف مدين ��ة النا�صري ��ة
ك�أ�ست ��اذ وفنان وعازف عود وكن ��ت �أ�شاهده كثري ًا
وغالب ًا ما كان يحم ��ل عوده متوجه ًا اىل جهة عمله
لكن ��ي مل �أحتدث معه و�أتعرف عليه عن قرب �إ ّال يف
الدمنارك يف احدى كافترييات العا�صمة كوبنهاكن
ومل ��ا عرف عائلتي وم ��ن �أكون..طلب يل بطل برية
وجل�سن ��ا نتحدث كثري ًا وكان لطيف� � ًا جدا وب�سيط ًا
يرت�س ��م التوا�ضع على حمياه و�صرنا نلتقي ب�شكل
م�ستمر ومنذ �أواخر عام  1992حلني وفاته والتي

قبله ��ا بح ��وايل ثالثة �شه ��ور التقيت ب ��ه عائد ًا من
مرك ��ز املدين ��ة بينما كنت �أنا متوجه� � ًا اليها وكانت
بي ��ده �سندوي�ش ��ة مي�ض ��غ به ��ا بهدوء..قل ��ت ل ��ه..
وين ��ك يا �أب ��ا عراق..هل �صحيح �أن ��ك كنت م�سافر ًا
لدم�ش ��ق لغر� ��ض الزواج� !..ضح ��ك و�أكد يل �صحة
ت�س ��ا�ؤيل و�أردف قائ�ل ً�ا رحت اىل دم�ش ��ق وعقدت
زواج ��ي عل ��ى �أخ ��ت �أم لن ��ا زوج ��ة الفن ��ان طال ��ب
غايل..باركت له اخلطوة متمني ًا له امتامها بنجاح
لك ��ن الق ��در مل يحالف ��ه للأ�س ��ف حي ��ث �أن ��ه �أ�صيب
بال�سرط ��ان ودخل للم�ست�شفى ال ��ذي تدهورت فيه
�صحته ب�ش ��كل �سريع ويف ليلة الثالث ��اء امل�صادف
 23ت�شري ��ن االول زارين اال�صدق ��اء ولي ��د وكرمي
وكان احلزن يرت�س ��م على حمياهما وبعد ثواين..
قالوا..الي ��وم رفعوا وقبل قليل كاف ��ة االجهزة عن
اب ��ي عراق ب�سب ��ب الي�أ�س التام م ��ن �شفاءه..وعند
فج ��ر اليوم التايل وبعد معرفت ��ي ب�إ�سم امل�ست�شفى
ورقم الطاب ��ق والغرفة �إ�ستقليت دراجتي الهوائية
ورحت م�سرع ًا اللقاء نظرة الوداع عليه وملا دخلت
الغرفة..خرج ��ت منها البن ��ت الرتكي ��ة املنظفة لها
بعد امتامها لواجبها..ثم نظرت يل بحزن وقالت..
هل يقرب لك !..قلت له ��ا �إنه يقرب لكافة العراقيني
فه ��و ملح ��ن �شهري وفنان مع ��روف !..ت�أمل ��ت املر�أة
كث�ي�ر ًا وقال ��ت يل..ترحّ ��م عليه لإن ��ه �سوف ميوت
خ�ل�ال �ساع ��ات..كان م�ستلقي� � ًا عل ��ى ظه ��ره فاحت ًا
فم ��ه يدخل اليه اله ��واء تلقائي ًا وكان ��ت عيناه �شبه
مغم�ضت�ي�ن ولعلم ��ي �أن االن�س ��ان يفق ��د ال�سمع يف
االخري..كنت �أكلمه وه ��ل له و�صية وذ ّكرته ب�إبنته
احل ��ان واوالده الثالث ��ة الآخري ��ن ع ��راق و�سومر
وح�سني..لكن ��ه مل ت�صدر منه كلمة او حرف بل ظل
ي�ستل ��م الهواء ال ��ذي يخرج من فم ��ه لكني �إعتقدت
�أن ��ه كان ي�سمعن ��ي ….قل ��ت ل ��ه �أبو ع ��راق �أمتنى
ل ��ك ال�شفاء ولكن رمبا مت ��وت فاالح�سن �أن �أقر�أ لك
�سورة الفاحتة..وقر�أتها له ب�صوت م�سموع..حتى
ترت ��اح نف�سه قبل �أن ي ��ودع احلياة..وعدت بعد �أن
�أم�ضي ��ت مع ��ه �أكرث من ن�صف �ساع ��ة وعند الع�صر
ج ��اء اخل�ب�ر املتوق ��ع واحلزي ��ن بوفات ��ه يف ي ��وم
االربع ��اء امل�ص ��ادف  24ت�شرين االول ع ��ام 2001
وه ��و يف �أوج عطائ ��ه وغادرن ��ا واالمل واحل ��زن
يعت�ص ��ر قلوبنا..املجد للفقيد الرائ ��ع الفنان كمال
ال�سيد ابو احلان.

حيث كان ��ت الأغني ��ة الوطنية والرتاثية ت�ش ��كل امل�صدر
الروحي امللهم لهاتني الفرقتني .قدم كمال ال�سيد ع�شرات
الأحلان لهاتني الفرقتني نذكر منها �أغنية “ م�ضايف هيل
“ لل�شاع ��ر مظف ��ر الن ��واب ،و�أغنية “ هاله ��ل “ ب�صوت
املط ��رب فالح �ص ��ار ،والأغنية ال�شهرية “ ويه ��ا يا �أهلنا
“ والت ��ي تقول يف م�ستهلها :ويها ي ��ا �أهلنا واحنه منها
وبيها ..بغداد �شمعة وال هوه ايطفيها.

رياض المحمداوي

ول ��د الفنان امللح ��ن العراق ��ي الكبري كمال ب ��ن طالب بن
علي ��وي احل�سيني،وامللق ��ب بكم ��ال ال�سي ��د يف مدين ��ة
النا�صري ��ة عام  .1944تخ ��رج يف معهد الفنون اجلميلة
ببغ ��داد ،ق�سم املو�سيق ��ى للع ��ام  1965-1964وكان من
الأوائل عل ��ى دفعته .تخ�ص�ص ب�آلة الع ��ود بعد �أن در�س
املو�سيق ��ى عل ��ى ي ��د كب ��ار املو�سيقي�ي�ن العراقي�ي�ن مثل
املو�سيق ��ار جمي ��ل �سلي ��م وروح ��ي اخلما� ��ش .عمل بعد
تخرج ��ه ،معلم� � ًا يف مدار� ��س مديري ��ة تربي ��ة النا�صرية
ل�سن ��وات قليلة ليتحول فيما بعد �إىل الإ�شراف الرتبوي
عل ��ى املدار� ��س االبتدائي ��ة يف مديري ��ة تربي ��ة حمافظة
ال�سماوة ثم بغداد .توفي ��ت والدته وهويف عامه الأول،
وبع ��د ذلك بفرتة ق�صرية تركه وال ��ده حتت رعاية جدته
و�ساف ��ر �إىل الب�ص ��رة للعم ��ل يف املق ��اوالت الإن�شائي ��ة،
ليت ��زوج وي�ستقر هناك ،فتولت جدت ��ه تربيته ،و�صارت
مبثاب ��ة �أم ل ��ه .املك� رَّ�َّيرّ و�أغ ��ان �أخرى عندم ��ا و�ضع كمال
املكي “
ال�سي ��د جمل ��ه اللحنية عل ��ى مقاط ��ع ق�صي ��دة “ رَّ
لل�شاع ��ر الراح ��ل زام ��ل �سعي ��د فت ��اح ،وق ��ف الكثري من
�أ�صدقائه وبع�ض �أ�ساتذته وم ��ن بينهم املو�سيقار جميل
�سلي ��م موقف عدم الر�ضا ،كان ذل ��ك قبل ت�سجيلها ،وعلى
الأخ�ص عندما عرفوا ب�أن املطرب يا�س خ�ضر ذا ال�صوت
والأداء الريفي�ي�ن هوال ��ذي �س ��وف يغنيه ��ا ،ولكن كمال
ال�سي ��د �أ�ص ��ر على ت�سجي ��ل الأغنية وتقدميه ��ا للجمهور
العراقي ،فخرجت عام  1969ب�صوت الفنان يا�س خ�ضر
ال ��ذي كان يف بداياته الغنائية كمطرب ريفي ،كان يغني
�أغاني ��ه الب�سيط ��ة مثل “ �أبوزرك ��ة “ و” الهدل “ ،ولكن
“ املك�َّي�َّرّ “ فتحت ل ��ه �أفق ًا جديد ًا ،حيث وج ��د النا�س �أن
الأغني ��ة احلديث ��ة تت�سع له ،كما فتحت �آفاق� � ًا ل�شهرة هذا
املطرب الواعد ،حي ��ث اكت�شف امللحن كمال ال�سيد �أجمل
م ��ا يف �صوته من �إمكاني ��ات �صوتيه وغنائي ��ة ،مما دفع
بقي ��ة امللحن�ي�ن العراقي�ي�ن �إىل الإقب ��ال ب�أحلانه ��م �إىل
ه ��ذا املطرب بع ��د �أن تعرفوا عل ��ى ثراء وعم ��ق �صوته.
فق ��د ق ��دم ل ��ه امللحن الكب�ي�ر طالب الق ��ره غ ��ويل �أغنية «
�إع ��زاز « وبع ��د ذل ��ك �أغني ��ة « البنف�سج « .ح�ص ��ل امللحن
كم ��ال ال�سيد على مبلغ �أربعة دنان�ي�ر وعلى مثلها ح�صل
املكي
ال�شاعر زامل �سعي ��د فتاح ك�أجور فنية عن �أغنية « رَّ
املكي «
« الت ��ي �أ�صبحت ال تقدر بثمن .و�إذا كان لأغنية « رَّ
حالوته ��ا وت�أثريها اخلا�ص عل ��ى الأذن العراقية ،فهناك
�أغ ��ان اخرى خرجت من جعبة امللحن كمال ال�سيد ال تقل
ح�ل�اوة و�أهمية يف تاريخ الأغنية العراقية ،مثل �أغنية «
كون ال�سلف ين�شال « الت ��ي �سمعناها مطلع ال�سبعينيات
ب�صوت املطرب ح�سني نعمة .مثل �أغنية» هي ولك يا بالم
« وتعت�ب�ر هذه الأغني ��ة من �أهم الأغ ��اين العراقية ،لأنها
تك�ش ��ف لنا العبقرية واملوهبة الف ��ذة لدى هذا الفنان يف
الرتكيبة اللحني ��ة للأغنية من حي ��ث االنتقاالت النغمية
وااليقاعية.
المكير اغنية التتكرر..
فق ��د عرفه اجلمه ��ور العراق ��ي ب�صاحب اوملح ��ن �أغنية
“ املك�ي�ر “ ،عل ��ى الرغ ��م م ��ن �أن ل ��ه �أغاين ال تق ��ل ً
جماال
وح�ل�اوة عنها ورمب ��ا تفوقها ً
جماال .كم ��ال ال�سيد ،الذي
غنى ل ��ه �أغلب املطربني العراقيني ،فما من مطرب عراقي
�سمع ��ه اجلمهور باح�ت�رام� ،إال ولكم ��ال ال�سيد ح�صة يف
ب�صوته ،وما من مطرب �أدى حلن ًا له �إال وزادت �شعبيته،
ف�أغ ��اين ال�سيد لها ميزة مل يعرفه ��ا امل�ستمع العراقي من
قب ��ل ،تكم ��ن يف طبيع ��ة الق�صائ ��د املخت ��ارة ،ف�أغني ��ة “
ياريح ��ان “ لل�شاعر مظفر الن ��واب و�أداء املطرب فا�ضل
ع ��واد ،هي بب�ساط ��ة �أغنية �صورة �شعري ��ة مل ت�ألفها �أذن
امل�ستم ��ع العراقي� “ :ش َكد ندى ن َكط ع ال�ضلع ..ون�سيت
�أ َكلك ميتى� ..ش َكد را�سقي ونيمته «.

من زمن التوهج

والمكير وأبو زركه
ّ
عراب أغاني الهدل
ّ

ه ��ذه ال�ص ��ورة ال�شعري ��ة وغريها ك�أغني ��ة “ بني جرفني
العيون “ التي عرفناه ��ا ب�صوت املطرب �سامي كمال“ :
بني جرفني العيون ..غر َك ��ت والروجة رم�ش ..تيهيتني
وردت �أ َكل ��ك ..ه ��اك �أخ ��ذ َكلب ��ي و�إم�ش “ .ه ��ذه ال�صور
دخلت �أذه ��ان العراقي�ي�ن يف الوقت الذي كان ��ت معتادة
عل ��ى �أغاين مثل “ طالعه من بي ��ت �أبوها “ و” يا طبيب
�ص ��واب داليل كل ��ف “ وغريها ،فلقد �سجل ��ت فرتة نهاية
ال�ستينيات هذا التحول الكبري ب�صورة الأغنية العراقية
اجلدي ��دة ،من خالل �أحلان كم ��ال ال�سي ��د وزميله الفنان
كوك ��ب حمزة ،الل ��ذان عرفتهما �ساحة الأغني ��ة العراقية
منذ ع ��ام  1968لي�شكال نواة �أهم مرحل ��ة غنائية عرفتها
�ساح ��ة الغناء العراق ��ي �إىل الآن .هذه املوج ��ة لل�صورة
اجلدي ��دة �أث ��ارت ردود �أفع ��ال ل ��دى امل�ستم ��ع واملعن ��ي
بالغن ��اء على ح ��د �سواء .فهناك من رح ��ب بها باعتبارها
موج ��ة جتديد متنح حي ��اة جديدة للأغني ��ة التي قاربت
عل ��ى اال�ستهالك ،وهن ��اك �آخ ��ر اعتربها انته ��اك ًا للروح
ال�شعبي ��ة يف الأغنية ،التي تتمي ��ز بالب�ساطة والتلقائية
وحت ��ى ال�سذاج ��ة �أحيان� ��آ .بالإ�ضاف ��ة �إىل �أن �أر�شي ��ف
الأغني ��ة العراقي ��ة يحتف ��ظ بالكث�ي�ر م ��ن الأغ ��اين له ��ذا
امللحن الكبري مثل “ ك�صيت املودة “ للمطربة �أنوار عبد
الوهاب و” حبنه حبيبي لواله “ لعارف حم�سن و�أديبة
و�أغني ��ة “ ي ��ا غريب ال ��دار “ و” �سلمت و�إن ��ت ما رديت
ال�س�ل�ام “ للمطرب قحط ��ان العطار ،وللمط ��رب الراحل
�صب ��اح ال�سهل �أغنية “ الع�ش ��ك موبال�شكل “ ،وللمطربة
غ ��ادة �س ��امل �أغني ��ة “ هنيالك “� ،أم ��ا �أغنية “ تمُ ُ � � ْر بيه “
فلق ��د غناها املطرب ��ان �سامل رم�ض ��ان ومرت�ضى العراقي
ال ��ذي غنى بع ��د ذل ��ك �أغنية “ �أل ��ف مرح ��ب “ و�أغنية “
لي� ��ش حبينة “ الت ��ي عرفها اجلمه ��ور العراقي يف فرتة
ال�سبعينيات ب�ص ��وت املطرب فتاح حم ��دان� ،أما املطرب
حمي ��د من�صور فقد غنى للملحن كم ��ال ال�سيد العديد من
الأغ ��اين نذكر منها �أغني ��ة “ جنمة حبيبي “ وهي �أغنية
مبنية على تركيبة �شع ��ر الأبوذية يف مقاطعها الغنائية،
و�أغني ��ة “ مث ��ل احلداي ��ق “ و” قال ��ت يل ال�شم ��وع “،
�أم ��ا �سعدون جابر فق ��د غنى �أغنية “ ي ��ا �أهيف الطول “
الت ��ي و�ضع كمال ال�سيد �أحلانه ��ا منت�صف ال�سبعينيات.
يف ع ��ام  1974ق ��دم امللح ��ن كم ��ال ال�سيد �صوت� � ًا غنائي ًا
جدي ��د ًا �إىل امل�ستم ��ع العراقي من خ�ل�ال �أغنية “ مدللني
“ م ��ن كلمات ال�شاعر �إ�سماعيل حممد �إ�سماعيل ،وغناها
املطرب �سامي منات ��ي ،الذي غري ا�سمه الفني �إىل �سامي
كم ��ال حب� � ًا ووال ًء لأ�ست ��اذه امللحن .توال ��ت �أحلان كمال
ال�سي ��د ل�صوت ه ��ذا املطرب ،حي ��ث غنى �سام ��ي العديد

م ��ن �أحلان ال�سيد مث ��ل �أغنية “ �أحبه و�أري ��ده “ لل�شاعر
كاظ ��م �إ�سماعي ��ل الكاطع و” احلب �ض ��اع “ كلمات كرمي
العراق ��ي ،و�أغني ��ة “ ب�ي�ن جرف�ي�ن العيون “ م ��ن كلمات
ال�شاع ��ر مهدي عبود ال�سوداين ،ه ��ذه الأغنية ب�صورتها
ال�شعري ��ة الدافئ ��ة وبالأخ� ��ص الكوبيلي ��ه الأول منه ��ا
ال ��ذي يقول( :ي ��ا الربي�سم �شرد �أعاتب� ..ش ��رد �أعاتب يا
الربي�س ��م ..و�إنت ت�سبكني بعتابك يا الربي�سم ..و�أن�سى
كل م ��ا �أرد �أقلك يا الربي�سم ..من كرث هم الليايل ..ذوبت
حت ��ى الليايل) �أث ��رت هذه االغنية ان ��ذاك ب�شكل ملحوظ
على املط ��رب ال�شاب( .ح�س ��ن غ�ضي ��ب) ليغريا�سمه �إىل
ح�س ��ن بري�سم ليكون هذا اال�س ��م �أ�شهر الأ�سماء الغنائية
العراقية ال�شبابية.التي لها جناز رائع.
مغادرته العراق..
منذ ذلك احلني حتى ال�سن ��وات الأخرية من حياة الفنان
الراح ��ل كمال ال�سيد ،مل يفرتق املط ��رب �سامي كمال عن
�أ�ست ��اذه امللحن،حي ��ث ق ��ررا مغ ��ادرة الع ��راق يف نهاية
�سبعيني ��ات الق ��رن املن�صرم ال�سب ��اب �سيا�سي ��ة لكونهما
ينتميان للحزب ال�شوع ��ي العراقي والذي كان حمظور�آ
يف الدولة العراقية وحزب البعث احلاكم حيث �شعرا يف
اخلطر املقبل عندما انهارت الوحدة بني احلزبني فغادرا
العراق خوف�آ على حياتهما والكثريين ممن على �شاكلتهم
من مثقفي ومبدع ��ي العراق.وتلك املرحلة ا�شبه مبرحلة
الي ��وم بعد تعر�ض العراق اىل االحتالل االمريكي وحكم
االح ��زاب .فكانت اليمن حمطة املنفى الأوىل لهذا الفنان
و�آخري ��ن غريه ،حيث عمل كمال ال�سيد يف جمال التعليم
ك�أ�ست ��اذ للمو�سيق ��ى يف معه ��د الفن ��ون اجلميل ��ة هناك،
وهن ��اك �شارك زميله امللحن حمي ��د الب�صري يف ت�أ�سي�س
“ فرق ��ة الطري ��ق الغنائي ��ة “ التي �ضم ��ت بالإ�ضافة �إىل
ال�سي ��د والب�ص ��ري ،املط ��رب �سامي كم ��ال وجعفر ح�سن
وع ��ازف الإيق ��اع حم ��ودي عزي ��ز واملطرب ��ة �شوقي ��ة،
فقدعمل ��ت هذه الفرق ��ة لعدة �سن ��وات يف اليمن بطابعها
احلي ��وي املع ��روف ،حيث �أغناه ��ا كمال ال�سي ��د ب�أحلانه
الرائع ��ة .غ ��ادر كم ��ال ال�سي ��د اليم ��ن بع ��د �أن ق�ضى عدة
�سن ��وات فيها �إىل �سوريا ،وهن ��اك �أ�س�س كمال ال�سيد مع
زميل منف ��اه الفنان كوكب حمزة “ فرقة بابل الغنائية “
ع ��ام  1983وباال�شرتاك مع املطربني فالح �صبار� ،سامي
كم ��ال و�سامل البه ��اديل ،وعازف الإيق ��اع حمودي عزيز،
ثم ان�ضم �إليهم �صوت ��ان ن�سائيان وهما حنان و�شقيقتها
جن ��ان �سامي كمال .لق ��د كانتا “ فرق ��ة الطريق “ وفرقة
“ باب ��ل “ ال�صوت احلقيقي للإن�سان العراقي يف منفاه،

غزير االلحان
كان كمال ال�سيد قليل الكالم غزير الأحلان �سريع البديهة
حم ��ب للنكتة ،وكان كث�ي�ر الدموع ح�ي�ن ي�ستعيد تعا�سة
حياته اخلا�ص ��ة ،كان لفقدانه املبكر لوالدته الأثر الكبري
يف حيات ��ه ،حي ��ث �ض ��ل يبحث عنه ��ا يف وج ��وه الن�ساء
و�أح�ضانه ��ن ،ورمب ��ا يكون ه ��ذا هوال�سب ��ب املبا�شر يف
تع ��دد زيجاته .فق ��د كان مولع� ��آ بحب الأطف ��ال ،و�شغفه
بعامله ��م ،لكونه مل يع�ش طفولته كما ينبغي �أوكما عا�شها
غ�ي�ره ،فق ��د كان ��ت طفولته عب ��ارة ع ��ن م�أ�س ��اة حقيقية،
ول ��ذا �أخذ على نف�سه عهد ًا وه ��ويف مرحلة ال�شباب ،ب�أن
ال يح ��رم �أي م ��ن �أطفاله حنني والدي ��ه ،ولكنه كان ي�شعر
ان ��ه نكث بهذا العهد جمرب ًا حت ��ت وط�أة املنفى بعيدا عن
وطن ��ه واهله ونا�سه والظلم ال�سيا�سي وعنجهية الن�ساء
“ .م ��ن هن ��ا ن�ستطي ��ع �أن نخم ��ن ال�سب ��ب احلقيقي الذي
ح ��ذا بالفنان كمال ال�سي ��د �إىل �أن يلحن ع�شرات الأغاين
للأطف ��ال ،والت ��ي تع ��د من �أجمل م ��ا حلن للطف ��ل ،ولكن
وللأ�س ��ف مل يت ��م ت�سجيله ��ا �أو�إذاعته ��ا من قب ��ل و�سائل
الإعالم،
وبع ��د مرحلة �سوريا انتقل الفن ��ان وبع�ض من ا�صدقائه
اىل اورب ��ا وحتدي ��د�آ اىل الدامن ��ارك ،حي ��ث �ض ��ل كمال
ال�سي ��د يدر� ��س الأطفال على املو�سيق ��ى والغناء �سنوات
عدي ��دة .من �أغاني ��ه اجلميلة التي حلنه ��ا للأطفال ومنها
اغني ��ة “ �أجم ��ل وط ��ن “ وي ��ا بلب ��ل ال�صباح وي ��ا بنيات
املحل ��ة وما �أب�س ��ط احلياة “ وميه يا مي ��ة وقلم التلوين
والأغني ��ة الرائعة حمرو� ��س يا عراقن ��ا وغريها الكثري.
�أغاين بطعم حبه لبلده العراق.
فقد تعم ��ق �إح�سا�س امللحن كمال ال�سي ��د يف غربته التي
نحت ��ت يف ذاكرت ��ه �ص ��ورة الع ��راق وهوبعي ��د ًا عنه يف
ً
حقيقية لغربة عن
التي تعد �صور ًا
منفاه ف�أب ��دع ب�أحلانه ً
العراق.
ف�سمعن ��ا من ��ه �أغني ��ة “ كل �سن ��ة و�إن ��ت طيب ي ��ا وطني
احلزي ��ن “ و” يا غريب ال ��دار “ ب�صوت املطرب قحطان
العطار ،و�أغنية “ �أبواملواين “ ب�صوت املجموعة ،وهي
�أغني ��ة جميل ��ة جد ًا متت ��زج فيه ��ا روح ال�ت�راث العراقي
وح�ل�اوة الأغني ��ة احلديث ��ة ،و�أغني ��ة “ تراف ��ة ولي ��ل “
م ��ن كلمات ال�شاع ��ر مظفر النواب ،والكث�ي�ر من الأغاين
الت ��ي كان ي�ؤديه ��ا كم ��ال ال�سي ��د ب�صوت ��ه يف احلف�ل�ات
العراقي ��ة الت ��ي كانت تقام يف بلدان املن ��ايف .يف الثاين
ع�ش ��ر م ��ن ت�شري ��ن الأول ع ��ام ُ 2001نق ��ل كم ��ال ال�سيد
م ��ن داره الت ��ي كان يقيم فيه ��ا مع �آخر زوجات ��ه ال�سيدة
�إمي ��ان عب ��د اجلب ��ار اجلزائري وول ��ده “ كي ��م احل�سني
“ �إىل �إح ��د م�ست�شفي ��ات كوبنهاغ ��ن ،عل ��ى �أث ��ر مر� ��ض
ع�ضال مل ميهل ��ه كثري ًا ،ففا�ضت روح ��ه العا�شقة للعراق
يف ي ��وم الراب ��ع والع�شرين من �شهر ت�شري ��ن االول عام
 2001ودف ��ن يف املق�ب�رة الإ�سالمي ��ة التابع ��ة للعا�صمة،
حيث جتم ��ع �أ�صدقا�ؤه وحمبوه م ��ن العراقيني والعرب
والدامناركيني.
وكان ��ت مرا�سي ��م دفن ��ه تليق برج ��ل خدم الف ��ن العراقي
قراب ��ة االربع�ي�ن عام�آ ا�ض ��اف لالغني ��ة العراقي ��ة مئات
االغ ��اين اجلميل ��ة .كان الف�ض ��ل الكب�ي�ر عل ��ى م�س�ي�رة
االغني ��ة العراقي ��ة بتاريخه ��ا احلدي ��ث كم ��ا ل ��ه الف�ض ��ل
االك�ب�ر على مرحل ��ة التجديد يف عمق الذائق ��ة الروحية
لالغني ��ة العراقي ��ة كونه ميتل ��ك خ�صو�صي ��ة يف تكوين
اللح ��ن فاثبت ان احلانه لون جديد ا�ضيف مل�سار االغنية
العراقي ��ة احلديث ��ة الت ��ي تاث ��ر ب ��ه الكثري م ��ن امللحنني
العراقيني.

العدد ()5191

السنة التاسعة

عشرة الخميس()26
أيار 2022

5

من زمن التوهج

كمال السيد ..ذكرى وتأريخ حياة
رحيم الحلي

في يوم االربعاء  2001/10/24رحل
من دنيانا هذا الفنان المبدع ،وهو
يحلم برؤية ضوء الفجر كي ينتهي
الليل الطويل ،وحتى تخرج البالبل من
اقفاصها المتكسرة ،وتطير الفراشات
في الحقول ،ويعود المغني يغني
لالرض واالنسان أغاني الحب
والجمال ،المبشرة بنهار جديد يعود
فيه الغريب إلى دياره .
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الفنان كم ��ال ال�سيد ول ��د �أوا�س ��ط الأربعينات يف
مدين ��ة النا�صري ��ة ،ه ��ذه املدينة الفراتي ��ة احللوة
الت ��ي قدمت �أعظم املواهب وكان ��ت للغناء ميدانه،
حي ��ث قدمت ابرز معامله ،جب ��ار وني�سة ،ح�ضريي
�أبو عزيز ،داخل ح�سن� ،ستار جبار ،فتاح حمدان،
ال�شهي ��د �صب ��اح ال�سه ��ل ،ح�س�ي�ن نعم ��ة ،طال ��ب
القرغويل...
قدم كمال ال�سيد حلنه الأول �إىل الإذاعة العراقية،
بع ��د �إن �أ�ضن ��اه التع ��ب يف البح ��ث ع ��ن ال�صوت
الذي �أعجبه ،واخت ��اره بذكاء لأداء �أغنيته الأوىل
امل َكري ،هذا ال�صوت الذي �سمعه يف كا�سيت غنائي
�شعبي يف اغني ��ة الهدل و�أعجبه �ص ��وت �صاحبه،
وع ��رف ان ��ه من مدين ��ة النجف فذهب �إلي ��ه ليغني
حلن ��ه وق ��د ت ��ردد �صاح ��ب ال�ص ��وت يف احل�ضور
لت�سجي ��ل الأغنية يف الإذاعة ،ب�سب ��ب خ�شيته من
موق ��ف والده م ��ن الغناء ،عاد امللح ��ن كمال ال�سيد
�إىل النج ��ف ليبحث عنه ويقنعه �أن اليحرم النا�س
م ��ن �صوته اجلميل ،ف�أطلق ��ه �إىل عامل الإذاعة عامل
ال�شه ��رة الوا�سع ��ة ،الأغني ��ة م ��ن كلم ��ات ال�شاعر
املب ��دع زام ��ل �سعي ��د فت ��اح ،و�أ�صبح الفن ��ان يا�س
خ�ض ��ر فنان ًا كبري ًا ،لكنه مل ي�س� ��أل يوم ًا عن الفنان
ال ��ذي اطلقه جنم ًا يف �سماء الأغني ��ة العراقية كما
تنك ��ر له فنانون �آخ ��رون خوف ًا م ��ن الديكتاتورية
�أو ار�ض ��اء ًا له ��ا ومن ��ع اذاع ��ة الأغني ��ة يف العه ��د
ال�صدامي وكل �أغاين امللحن كمال ال�سيد ومل تقدم
حمطاتنا الف�ضائية واذاعاتنا املحلية هذه الأغنية
اجلميلة جلمهورنا الذي حرم منها زمن ًا طوي ًال يف
عهد الديكتاتورية البغي� ��ض ،هذه الأغنية احللوة
الت ��ي مثل ��ت ا�سلوب� � ًا جدي ��د ًا يف التلح�ي�ن يزاوج
بني ل ��ون املدينة والريف ويتمي ��ز بتنقالت اللحن
ب�ي�ن مقامات عدة ب�أن�سياب ع ��ذب ور�سمت كلماتها
ارق �ص ��ورة لريفن ��ا اجلمي ��ل ولأحا�سي�س الع�شق
وت�ص ��ور وداع الأحبة ولوع ��ة الفراق يف حمطات
ال�سفر وكانت نبوءة للرحيل والبعد.
ق ��دم للفنان ��ة الكب�ي�رة �أن ��وار عب ��د الوه ��اب ،ابنة
ال�شهي ��د عب ��د اجلبار وهبي �أبو �سعي ��د ،الذي قتله
جمرم ��وا انق�ل�اب �شب ��اط الأ�س ��ود ،اغني ��ة ك�ص ��ة
امل ��ودة ،من كلم ��ات ال�شاعر كاظ ��م الركابي والتي
غناها �أي�ض ًا املطرب فت ��اح حمدان الذي قدم اغنية
(وي ��ل كلب ��ي ا�شه ��ل م�صيب ��ة) واغني ��ة (لعيون ��ك
احللوات) واغنية (ي�س�ألوه ��ه عليه النا�س) وكلها
م ��ن احل ��ان الفنان كم ��ال ال�سي ��د“ ،املط ��رب فتاح
حمدان واحد من اولئك املطربني الذين مل ي�أخذوا

ن�صيبه ��م من االنت�ش ��ار والنجومية على الرغم من
امتالكه ل�ص ��وت عذب وجميل و�أغان رغم قلتها اال
انه ��ا اغان رائع ��ة وجميلة ومتكامل ��ة ..رمبا هناك
�سب ��ب اخ ��ر يف ان ه ��ذا املط ��رب مل يغ ��ادر مدينته
(النا�صرية) واملع ��روف ان للعا�صمة ت�أثريا كبريا
يف �شه ��رة وجن ��اح وت�أل ��ق الفن ��ان ب ��كل ا�ضوائها
وبهرجته ��ا وثقله ��ا االعالم ��ي والفن ��ي ا�ضافة اىل
رحي ��ل هذا املط ��رب املبكر وهو ما ي ��زال يف بداية
م�شواره الفني وعطائه”.
وللفن ��ان الرائ ��ع قحط ��ان العط ��ار �سلم ��ت وانت ��ه
مارديت ال�سالم ،وللفنان الكبري ح�سني نعمة كون
ال�سل ��ف ين�شال و�أغني ��ة البالم .و�أغني ��ة « الب ّالم «
الت ��ي كتب كلماتها ال�شاعر �أحمد عبد اجلبار غنيت
يف الن�صف الأول م ��ن �سبعينيات القرن املن�صرم،
ق ��ال عنه ��ا امللحن العراق ��ي الكبري كوك ��ب حمزة «
�إنه ��ا من �أهم الأحل ��ان العراقية ،وتع ��د يف املرتبة
الأوىل م ��ن حيث الق ��درة الإبداعي ��ة اللحنية التي
متيز امللح ��ن ،هي بحق �شهادة �إب ��داع لهذا امللحن
املهم الذي طبع ب�صمات ��ه بجدارة تامة على تاريخ
الأغني ��ة العراقي ��ة « ،و الفنان الكب�ي�ر فا�ضل عواد
ياريحان �شعر مظفر الن ��واب و�أغنية روحي بيدة
ت�أمل ��ت يلمح خيال ��ة كلمات ال�شاعر عري ��ان ال�سيد
خل ��ف ،ول�سعدون جابر يا �أهي ��ف الطول ،وحميد
من�صور اغني ��ة ال�شموع ،و حدايق ،واغنية جنمة
حبيبي ،ا�ضافة اىل الفنان عبد الزهرة مناتي الذي
حلن له اغنية ال ��روح كلمات ال�شاعر الراحل كاظم
الرويعي.
« �أم ��ا �أغني ��ة مدلل�ي�ن فق ��د �أدخل ��ت املط ��رب �سامي
كم ��ال �إىل ع ��امل الغن ��اء بع ��د �أن كان �أح ��د �أع�ضاء
فرق ��ة الك ��ورال التابعة لدار الإذاع ��ة والتلفزيون،
وهي من كلمات ال�شاعر �إ�سماعيل حممد �إ�سماعيل
واغني ��ة اخ ��رى ه ��ي اغني ��ة “ رايـ ��ح يرايـح وين
يويل ��ي ي ��ا بوي ��ة” م ��ن كلم ��ات ا�ســــماعيل حممد
ا�سماعي ��ل و�أغنية (�أحب ��ه و�أري ��ده) لل�شاعر كاظم
ا�سماعي ��ل كاطع و(التكول ��ون احلب �ضاع) كلمات
ك ��رمي العراقي وقدم للمطرب �سامي كمال �أغنية “
ب�ي�ن جرفني العي ��ون “ التي كتب كلماته ��ا ال�شاعر
مه ��دي عب ��ود ال�س ��وداين ,وا�ستم ��ر �سام ��ي كمال
مبرافق ��ة اب ��وه الروح ��ي كم ��ال ال�سيد حت ��ى بعد
رحليه عن العراق ق�سر ًا اىل اليمن و�سوريا”.
وق ��د عر�ض ��ت الف�ضائي ��ة البغدادي ��ة الت ��ي قدم ��ت
برام ��ج جميل ��ة ،تهتم باالغني ��ة العراقي ��ة وكرمت
الفنان�ي�ن املبدعني ورعت املغن�ي�ن ال�شباب عر�ضت
لق ��اء ًا مع الفن ��ان املغن ��ي وامللحن املهاج ��ر �سامي
كم ��ال الذي حرمتن ��ا �سيا�سة �صدام م ��ن اال�ستماع
ل�صوته ثالثة عقود وحرمت الوطن من اال�ستفادة
م ��ن مواهب ��ه املتع ��ددة ،هذا الفن ��ان ال ��ذي اتعبته
الغربة الطويلة وانهكه املر�ض فلم يقدر �أن يو�صل
يف هذا اللقاء طاقاته الفنية املكبوتة �إىل اجلمهور
ال ��ذي يجهل الكثريي ��ن من ��ه امكانات ه ��ذا الفنان
الكب�ي�ر ولكني �أُ�سجل عليه ع ��دم ا�شارته يف اللقاء
�إىل ا�ستاذه امللحن الراحل كمال ال�سيد ال من قريب
وال من بعيد.
وغن ��ى من احلان ��ه املطرب ع ��ارف حم�س ��ن اغنية
حبن ��ة حبيبي ل ��و اله مع �أديبة ،واملط ��رب ال�شهيد
�صباح ال�سهل يف اغنية الع�شك مو بال�شكل واللون
والفن ��ان �صب ��اح ال�سه ��ل �أعدمت ��ه �سلط ��ات �صدام
ب�سبب نقده ملمار�سات �أقطاب ال�سلطة.
�إما حل ��ن مابدلك والنبي الذي غن ��اه املطرب فتاح
حم ��دان فق ��د و�ضع ��ه الفنان كم ��ال ال�سي ��د لأحدى
�أغ ��اين اوبري ��ت ياهيل� ،إما الكلم ��ات فهي لل�شاعر
كاظ ��م الركاب ��ي وق ��د غناه اي�ض� � ًا املط ��رب �سعدي
احللي.
ويف دم�ش ��ق غن ��ى كم ��ال ال�سي ��د للع ��راق وكان ��ت
رائعت ��ه �سع ��ود لل�شاع ��ر العظي ��م مظف ��ر النواب،

و�أغني ��ة بغداد ،و�أغنية يا�شعب ��ي دمي �إلك لل�شاعر
العراق ��ي ك ��رمي العراق ��ي ،وذه ��ب فك ��ر ال�شغيلة،
و�أغنية مفرو�ض الواحد لل�شاعر الثوري امل�صري
جنيب �س ��رور ،وغن ��ى لفل�سطني املظلوم ��ة اغنية
مي ��ه ياويل اله ��وى حكم اخلناجر ول ��ة حكم النذل
بي ��ة ملحم ��ود دروي�ش ،ه ��ذه الأغنية الت ��ي ت�صور
الظامل�ي�ن وق�سوته ��م و�ضياع الأح�ل�ام ،حني تقول
كلمات الأغني ��ة خ�سرت حلما جمي�ل�ا خ�سرت نفح
الزنابق ،لقد تعود كفي على �سياج احلدائق.
ولل�شاعر ها�شم �شفيق غنى ا�ستمد ال�شجاعة منك،
ه ��ذه الأغ ��اين الت ��ي كنا ن�ؤديه ��ا والدم ��وع تنهمر
رغم ًا عنا حني نتذك ��ر �أحبتنا يف �سجون الطاغية،
�أو نتذكر �أ�صدقائن ��ا يف خطوط القتال يف احلرب
م ��ع اجلارة اي ��ران ،ثم �سافر �إىل ليبي ��ا مع ال�شاعر
العظيم مظفر النواب ،وبعد عودته من ليبيا هاجر
�إىل الدامنارك عام .1986
الفنان كم ��ال ال�سيد بعد �إن انه ��ى درا�سته� ،أ�صبح
معلم ��ا يف م ��ادة املو�سيق ��ى ،وتعرف ��ت علي ��ه يف
مدينت ��ي احلل ��ة يف �أوا�س ��ط ال�سبعين ��ات ،عندم ��ا
كان معلم ��ا يف مدار�سها يف م ��ادة املو�سيقى ،وعن
طريق الأ�ستاذ نهاد عبد ال�ستار ر�شيد ،احد مثقفي
احلل ��ة املعروفني ،كان لقائي به يف احللة عابرا مل
ينطوي على مالمح ت�سجل للذكرى.

ث ��م تعرف ��ت علي ��ه يف دم�ش ��ق �أوائ ��ل الثمانينات،
عندما جاءها من عدن ،وا�ستقر بها ب�ضعة �سنوات،
و�أ�س� ��س فيه ��ا فرق ��ة املنظم ��ات الدميقراطي ��ة ،يف
الفرقة غنينا �أغاين �أكرثها من احلان كمال ال�سيد،
وم ��ن الطرائف التي تدل عل ��ى اخالق الفنان كمال
ال�سي ��د العالي ��ة و�أدب ��ه اجل ��م و�شدة تهذيب ��ه ،كان
يل �صديق م ��ن ال�سليمانية ا�سك ��ن واياه يف غرفة
واح ��دة ،وكن ��ا الن�ستطيع �إن نف ��ارق بع�ضنا وهو
ال�صدي ��ق رزكار عبد الفت ��اح من حملة �شور�ش يف
ال�سليمانية ،حني ان�ضممت �إىل الفرقة الفنية ،قال
يل :كاكا اين مايق ��در ي�ضل وحدي بالبيت ي�ضوج
اين ،اطلب من الفنان كمال ال�سيد ي�ضمني للفرقة،
�شرحت للراح ��ل كمال ال�سيد املو�ض ��وع ،وملا جاء
لالختب ��ار وج ��ده اليجي ��د نط ��ق العربي ��ة واحتار
كم ��ال ،ح�ي�ن وج ��د الدمع ��ة كادت تنزل م ��ن عينه،
فقبل ��ه عازف ايقاع ،وب ��دا يعلمه فن االيقاع ،وكان
ذل ��ك عمال مرهقا اخ ��ذ كثري من وق ��ت الفنان كمال
ال�سي ��د ،كان معن ��ا يف الفرق ��ة ع ��ازف الكمان االخ
حمف ��وظ البغدادي �أبو جنيب من كربالء الذي قاد
الفرقة بع ��د �سفر كمال ال�سيد ،وع ��ازف العود �أبو
�صفاء من النا�صرية� ،أح�ل�ام الك�شمريي (من�شدة)
م ��ن كربالء ،جواد �أبو ع�ل�اء (من�شد) من الب�صرة،
وجواد ابو اثري (من�شد) من كربالء ،وكاتب املقال

من�شد ،كنا ن�ؤدي االغاين بطريقة حما�سية ،فهي اغاين
وطني ��ة تلهب احلما�س ،كنا ن�ؤديه ��ا وك�أننا نقاتل ويف
حلظ ��ات تكاد الدمع ��ة ت�سقط م ��ن العي ��ون ،وكثريا ما
�أجد الأخ رزكار ي�ضرب الطبلة والدموع قد �سالت على
خدي ��ه ،حني ي�صعد اللح ��ن �إىل ذروته ،يف اغاين كمال
ال�سي ��د مثل �سعود وبغ ��داد ويا�شعبي دمي الك لل�شاعر
كرمي العراقي.
ذات يوم �س�ألته عن �أجم ��ل �صوت عراقي يحب �سماعه
فاجابن ��ي بان ��ه يح ��ب �ص ��وت الفن ��ان الراح ��ل �ست ��ار
جب ��ار ال ��ذي غنى ل ��ه اغنية “مت ��ر بي ��ه وال جنه تعرف
ا�ش�ص ��ار واغني ��ة ليــــ�ش حبين ��ه ،ثم �أ�س�س م ��ع الفنان
كوك ��ب حمزة ،فرق ��ة بابل ،م ��ع املغني �س ��امل البهاديل
وفالح �صب ��ار ،و�ضارب االيقاع حم ��ودي عزيز ،وقدم
كم ��ال ال�سيد موهبت ��ه الفنية ل�شعبه ،وانح ��از للفقراء،
وناه� ��ض ديكتاتورية �صدام ،وقدم �أه ��م �أعماله الفنية
ال�سيا�سي ��ة يف املنفى الذي اختاره ،وكان مبقدوره �إن
يكون بوقا ل�ص ��دام وغجره ،وان يغدقوا عليه املاليني
من �أموال �شعبنا املنهوب ��ة ،مثلما فعلوا مع العديد من
الفنان�ي�ن االنتهازيني الذين باع ��وا �ضمائرهم ،وملئوا
جيوبهم من �أم ��وال �شعبنا البائ� ��س ،وغنوا ،وطبلوا،
و�صفقوا للطاغي ��ة وجمدوا ظلمه وطغيانه ومغامراته
الطائ�شة ،و�إفقاره و�إبادته ل�شعبنا وتدمري �إمكاناته.
هن ��اك العدي ��د من الأعم ��ال التي قدمها امللح ��ن الراحل
والت ��ي �سجله ��ا عل ��ى ا�شرط ��ة الكا�سي ��ت لك ��ن مل تن ��ل
ال�شه ��رة التي ت�ستحقه ��ا� .أعمال ال تق ��ل �أهمية وجما ًال
ع ��ن �سابقاته ��ا� .أغ ��اين �سمعه ��ا املقرب ��ون م ��ن امللحن
كم ��ال ال�سي ��د يف الأم�سي ��ات التي كانت تق ��ام يف عدن
و دم�ش ��ق و كوبنهاغن مبنا�سب ��ات خمتلفة� ،أذكر منها،
�أغني ��ة “ �إجه املطر وانتَ بال حبيبة “ و “ �أبو املواين
“ و�أغني ��ة “ تراف ��ه وليل “ التي كت ��ب كلماتها ال�شاعر
مظفر النواب.
عند مغادرتي وطني الع ��راق ومدينتي اجلميلة احللة
الفيح ��اء ،واقامتي يف دم�شق ،عن ��د اقامتي يف دم�شق
يف بداية الثمانينات عملت كما ذكرت مع امللحن الكبري
كم ��ال ال�سي ��د ،والذي قدم م ��ن اليم ��ن الدميقراطية مع
امللح ��ن واملطرب �سامي كم ��ال وامللحن حميد الب�صري
وامللحن كوك ��ب حمزة ا�ضافة للفنان ��ة �شوقية وعازف
االيق ��اع الفنان احلالوي حمودي عزي ��ز يف نهاية عام
 ،1981وق َّدم ��ت فرق ��ة املنظم ��ات �أجمل احل ��ان امللحن
كم ��ال ال�سيد �أب ��و احلان ،وباملنا�سبة احل ��ان هي �إبنته
البك ��ر م ��ن زوجت ��ه احلالوي ��ة ال�شهي ��دة هن ��اء عثمان
عب ��د ال�س ��ادة ،يف دم�ش ��ق قدمن ��ا عل ��ى ا�شه ��ر �صاالتها
وم�سارحه ��ا االغ ��اين الوطني ��ة الثوري ��ة ،مث ��ل اغنية
ويه ��ة يهلنة واحنة منهة وبيه ��ة ،بغداد �شمعة وماهوا
يطفيهة ،لل�شاعر كرمي العراقي ،واغنية �سعود لل�شاعر
العظي ��م مظفر الن ��واب ،والت ��ي تقول كلم ��ات االغنية
ي�سع ��ود احن ��ة عي ��ب نه ��اب ياب�ي�رغ ال�شرجي ��ة ،هذي
ي�شاميغ الثوار ت�ب�رج نار حربية ،وذات يوم اختارين
الفن ��ان كمال ال�سي ��د مل�شاركته يف حف ��ل م�صغر اقامته
اللجنة املركزية للحزب ال�شيوعي ال�سوري ،وح�ضرت
احلفل الذي اقامه احلزب ال�شيوعي العراقي يف العيد
اخلم�س�ي�ن لت�أ�سي�س ��ه ،عل ��ى �صالة �سينم ��ا الزهراء يف
دم�ش ��ق وح�ضر احلف ��ل ال�شاع ��ر العظي ��م اجلواهري،
وكان مدي ��ر احلف ��ل الراحل عامر عبد الل ��ه ،وبعد �سفر
امللح ��ن كمال ال�سي ��د مبعية ال�شاعر مظف ��ر النواب �إىل
ليبيا قاد الفرقة ع ��ازف الكمان االخ حمفوظ البغدادي
ابو جنيب ،ث ��م ت�شتت اع�ضاء الفرق ��ة رزكار ذهب �إىل
كرد�ستان ،الباق ��ي هاجروا للمن ��ايف االوربية ،الفنان
كم ��ال ال�سيد هاج ��ر للدامن ��ارك ،وبقي ��ت ذكريات هذه
الفرق ��ة ون�شاطاته ��ا طري ��ة يف الذاك ��رة ،حي ��ث عرفت
النا� ��س يف املغ�ت�رب اللح ��ن العراق ��ي الع ��ذب والكلمة
احللوة واو�صلت مظلومية �شعبنا �إىل احرار العامل.
«الغرب ��ة مل ت�ستط ��ع اخم ��اد موهبة وطاقة ه ��ذا الفنان
الكب�ي�ر بعطائ ��ه الفني وحب ��ه للغناء ,الدمن ��ارك كانت
حمطت ��ه االخ�ي�رة فق ��ام م ��ا بت�أ�سي� ��س فرق ��ة لالطف ��ال
العراقي�ي�ن ق ��دم م ��ن خالله ��ا الع�ش ��رات م ��ن االعم ��ال
اجلميلة با�صوات ه�ؤالء االطفال مثل اغنية(حمرو�س
ي ��ا عراقن ��ا) و �أغنية(�أجم ��ل وطن)واغنية(ي ��ا بلب ��ل
ال�صباح) واغنية(يا بنيات املحلة)و(ما �أب�سط احلياة)
واغنية(ميه يا مية) واغنية(قلم التلوين) والعديد من

االغاين الرائعة”.
و�أغنيت ��ان افرزهم ��ا البعد عن الوط ��ن وحملت م�شاعر
كل الراحل�ي�ن بعيد ًاع ��ن ديارهم وه ��ي امنيات باخلري
وال�س�ل�ام غناهم ��ا الفن ��ان قحط ��ان العط ��ار (كل �سن ��ة
و�إن ��ت طيب) التي يقول مطلعه ��ا :كل �سنة و�إنت طيب
اه يحب ّي ��ب يا وطني احلزي ��ن واغنية ياغري ��ب الدار،
وتقول كلمات االغنية:
ياغريب الدار عن دار االهل هاك لهفة �شوك معتز بيها
ه ��اك بو�سة لعين ��ك احللوة كح ��ل �شوف بيه ��ا احبابك
وناغيها
م ��ن نواع�ي�ر الغفت ح ��در النخل م ��ن ثناي ��ا الهور من
برديها
ه ��اك وادري بدمعتك ترفة وته ��ل وادري بيك مب�ستحة
مداريها
ه ��اك وادري الغرب ��ة ابد ماتنحم ��ل وادري بيك بحيلك
تالويها
�شما ث ��كل �ضيم الوك ��ت باجر يطل فج ��ر جيتك واحنة
املتانيهة
« يتح ��دث الكات ��ب واملخ ��رج �صالح الب ��دري عن عطاء
كمال ال�سيد يف جم ��ال االوبريت وجتاربهما امل�شرتكة
يف تق ��دمي هذا اللون االبداعي ال ��ذي متتزج فيه فنون
عدة فيقول:
«كان ذل ��ك يف ع ��ام  1971ي ��وم ُن�سبت م�شرف� � ًا للن�شاط
الفني يف حمافظة ذي قار بعد تخرجي من كلية الفنون
اجلميلةع ��ام - 70/69ق�سم الفن ��ون امل�سرحية  -حيث
�إلتقيت الفنان كمال ال�سيد كم�شرف للمو�سيقى يف هذا
الن�ش ��اط .وحي ��ث عر�ض علي م�س�أل ��ة التعاون لأخراج
(�أوبريت �أبو الهي ��ل) وكان من ت�أليف ال�شاعر ال�شعبي
الراح ��ل املب ��دع (كاظ ��م الركاب ��ي) و�ضم ��ن املهرج ��ان
القط ��ري للفن ��ون اجلميلةال�سن ��وي يف العا�صم ��ة
احلبيب ��ة بغ ��داد م ��ع فرق ��ة مو�سيق ��ى مديريةالرتبي ��ة
وحي ��ث كانت نتيجة هذه امل�شارك ��ة ح�صول الأوبريت
عل ��ى املرتب ��ة الأوىل وكان م ��ن بطولة الفن ��ان الراحل
فت ��اح حمدان بدور(�أبو الهيل) وق ��د �شاركت فيه �أي�ضا
كممث ��ل ل�شخ�صي ��ة (�أبو الزبي ��ب)! ومب�شاركةالفنانني
املبدع�ي�ن عب ��د ال ��رزاق �سك ��ر وح ��ازم ناج ��ي وفرق ��ة
ك ��ورال مديري ��ة الرتبيةوب�أ�ش ��راف الأ�ست ��اذة فاطم ��ة
العودة ،ويف الع ��ام  1972تكررت �أي�ضا جتربة العمل
امل�ش�ت�رك ويف نف� ��س املهرج ��ان يف حمافظ ��ة الب�صرة
الفيح ��اء لرت�شي ��ح الأوبريت الفائز اىل بغ ��داد ،وهذه
امل ��رة كانت امل�شاركة م ��ن خالل �أوبري ��ت (هالهل) من
ت�ألي ��ف ال�شاعر الراحل �أحمد عب ��د اجلبار ومن تلحني
الفن ��ان ال�سيد وم ��ن �إخراجي والذي ح ��از على جائزة

تقديري ��ة حينه ��ا ،وكذل ��ك �أوبري ��ت (جني ��ات الوادي)
ال ��ذي كتبه ال�شاع ��ر الراحل قي�س لفتة م ��راد وكان من
�أحل ��ان ال�سيد  ,م ��ن اخراج ��ي �أي�ض ًا وكان م ��ن بطولة
الفن ��ان زك ��ي عطا ومب�شارك ��ة فرقة مو�سيق ��ى الرتبية
�أي�ض� � ًا وت�صمي ��م الديك ��ور وتنفيذه له ��ذه الأوبريتات
الث�ل�اث للفنان الت�شكيل ��ي عبد الكاظ ��م �إبراهيم .وهذا
الأوبري ��ت قد تر�ش ��ح اىل العا�صمةبغداد م ��ع �أوبريت
مديري ��ة تربي ��ة الب�ص ��رة (مابي ��ع طوك ��ي) وكان م ��ن
ت�ألي ��ف ال�شاعر املبدع (كزار ذياب � -أبو �سرحان) ومن
�أحل ��ان الفنان املبدع كوكب حمزة وم ��ن �إخراج الفنان
ق�ص ��ي الب�صري .حيث ح�صل حينه ��ا �أوبريت (جنيات
الوادي) عل ��ى املرتبة الأوىل وح�ص ��ل (مابيع طوكي)
عل ��ى املرتب ��ة الثاني ��ة.وكان يحدونا الأم ��ل جميعامن
فنان�ي�ن و�شعراء وخمرجني �أن نق ��دم فن ًا راقي ًا ومعرب ًا
ويعك� ��س معاناتنا ومعانات �شعبنا بجهد فني وجمايل
وحيث هكذا كنا نعمل يف عهد الديكتاتورية والت�سلط
والطغي ��ان ال�صدام ��ي وال ��ذي م ��ن نتائج ��ه �أن تلقفتنا
املن ��ايف و�أبعدتن ��ا امل�سافات ! �إن العم ��ل يف هذا النوع
م ��ن الأبداع الفن ��ي (الأوبريت) يتطل ��ب خربة حقيقية
وخ�ب�رة فنية عالية (ن�ص� � ًا و تلحين ًا و�أخراج� � ًا و�أداءً)
ولكنه ��ا بقيت جتارب رائدة مل ��ن يتذكرها يف هذا الفن
اجلماه�ي�ري الرائ ��ع ،وكان الفن ��ان كم ��ال ال�سي ��د _
كزميل ��ه الفنان كوك ��ب حمزة وغريه ��م  -جميدا بارعا
يف التعب�ي�ر املو�سيقي الذي جت�سد على خ�شبة امل�سرح
حركياوب�صري ًاوجتدي ��د ًا� ،إنها وقف ��ة �إ�ستذكار لتخليد
كمال ال�سيد ،لي�س يف تلحينه (الأغنية ال�شعبية والتي
تف ��وق بها�أي�ض� � ًا) ولك ��ن كفن ��ان كب�ي�ر ومب ��دع يف فن
الأوبريت �أي�ضا”.
ت ��زوج الفن ��ان كم ��ال ال�سي ��د م ��ن ال�سي ��دة احلالوي ��ة
ال�شهي ��دة هن ��اء عثم ��ان عب ��د ال�س ��ادة يف �أوا�س ��ط
ال�سبعين ��ات ،و�أجنبت ابنته البك ��ر احلان ،التي ق�ضت
�سنوات ال�سجن مع �أمها قب ��ل �إعدامها ،وله ابن ا�سماه
عراق م ��ن زوجته ال�سورية الت ��ي تزوجها يف �أوا�سط
الثمانينات.
ويف ع ��ام  2002مبنا�سبة مرور عام على رحيله قدمت
جلمه ��ور االغني ��ة العراقي ��ة كا�سي ��ت ياغري ��ب ال ��دار
ب�صوت ��ه احتوى رثاء �شع ��ري كتبه ال�شاع ��ر ال�سوري
ال�شعبي حممد �صخر قدمت فيه جمموعة من اغانيه.
ودعوة للحكوم ��ة العراقية لالهتمام برتاث هذا الفنان
و�إن�صافه ،بعد الإهم ��ال املتعمد من قبل حكم الطاغية،
�أمتن ��ى م ��ن احلكوم ��ة العراقي ��ة احلالي ��ة �أن تن�ص ��ف
ه� ��ؤالء الفنان�ي�ن ،لأن له� ��ؤالء الفنانني م ��ن �أمثال كمال
ال�سي ��د حق ًا ،فهم �ضحوا وت�ش ��ردوا ،وكان ب�إمكانهم �إن
يعي�شوا مرتفني ل ��و باعوا �أنف�سهم مثل بع�ض الفنانني
االنتهازيني ،وهم الي ��وم لن يحتاجوا من حطام الدنيا
�شيء �سوى �إن�ص ��اف ذويهم ،و�إظهار فنهم الذي عتمت
عليه الديكتاتورية.
رحل كمال ال�سي ��د يف كوبنهاكن يف الرابع والع�شرين
م ��ن ت�شرين الأول من عام  2001بعي ��د ًا عن النا�صرية
وع ��ن الع ��راق الذي �أحب ��ه وغنى ل ��ه ،يف منفى املنايف
ويف م ��دن الثلج الباردة ،لكنه ��ا كانت دافئة يف حنوها
على املنفي�ي�ن ،الذي ��ن �شردتهم �أوطانه ��م التي يحكمها
اجلهل ��ة ،والذي ��ن مل يحرتم ��وا فنه ��م �أو �إن�سانيته ��م،
وحقه ��م يف التفكري املختلف،ه�ؤالء الفنانون مل يقبلوا
�إن يطبل ��وا �أو ي�صفق ��وا للجه ��ل واحلماق ��ة� ،أحب ��وا
العراق ومدنه و�أنهاره� ،أحب ��وا الفن و�أحبوا اجلمال،
ونفروا من قبح التخلف واجلهل ،وفظاظة اجلاهلني.
ا�ست ��اذي اب ��ا احل ��ان دعني احل ��م قلي ًال ،ك ��ي ت�أتي �إىل
�إح ��دى القاع ��ات لنغني الأغني ��ة التي غنيناه ��ا كثري ًا،
بغداد ،والتمعت عيناك الجلها مرارا.
ويهة يهلنة واحنة منهة وبيهة
بغداد �شمعة وماهوى يطفيهة
ويهة يهلنة ويا�شعبنة ال�صورة
متوزع بكل بيت باملعمورة
ب�س يا�ضماير �سود يا ماجورة
وبالدي مايغفة وغ�صن دم بيهة
واحنه فكرنة وياج يابغدادنة
واطفالنة يكولون �صوجت �صوتنا
ياحمال من اجل املبادىء موتنا
وبالدي ماتغفة وغ�صن دم بيهة
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الفنان الراحل
كمال السيد:
ملحن رائد ووطني
في الموقف

عبد الكريم هداد

لقد كان الفنان الملحن المبدع الكبير
كمال السيد ،أحد المجددين في األغنية
العراقية الحديثة ،فهو إضافة الى
الملحنين الكبار كوكب حمزة وطالب
القره غولي ،قد ساهم في تكوين أغنية
عراقية حديثة الطراز ممتلكة لكل
ً
موسيقيا ،نحو خلق
المقومات الفنية
انسجام كامل ما بين الجملة الشعرية
والجملة اللحنية ،كي تفيضان بالروحية
العراقية والمالمح الفنية الخاصة
والمميزة لغناء العراق.

�أب ��دع الفن ��ان الراحل كم ��ال ال�سيد الكثري م ��ن الأغاين
العراقي ��ة اجلميلة ،والبعيدة عن تقليد الأغنية امل�صرية
يف روحي ��ة اللح ��ن �أو ترتيب ��ه و�إيقاع ��ه الع ��ام� ،أو تلك
الغارق ��ة يف ريفيته ��ا العراقية الرتيبة .فق ��د نهل فناننا
الكبري كمال ال�سيد من ال�ت�راث الغنائي العراقي ،وذلك
لكون ��ه ابن اجلن ��وب العراقي الزاخ ��ر والوا�سع الرثاء
ب�أن ��واع الغن ��اء الريف ��ي وال�شع ��ر ال�شعب ��ي العراق ��ي،
فهو الق ��ادم من النا�صري ��ة حمم ًال بكل م ��ا ي�سنده نحو
تكوي ��ن �أغني ��ة عراقي ��ة ،له ��ا �شكلها اخلا� ��ص الذي يدل
عليه ��ا ومييزها عن جميع الأغ ��اين يف الأقطار العربية
الأخ ��رى .فكانت �أغنية “املك�ّي�” من �أغانيه الأوىل يف
م�سريت ��ه الفني ��ة ،وكذلك م ��ن الأغ ��اين الأوىل يف خلق
نهو� ��ض الأغنية العراقية املح ��ددة املالمح واملركبة من
ال�ص ��ورة ال�شعرية الغنائية العراقية اجلديدة واجلملة
املو�سيقية اللحنية الفيا�ضة بالروح العراقية الوا�ضحة
يف مالحمها اخلا�ص ��ة� ،إ�ضافة اىل ال�صوت الذي يحمل
�شيئ ًا من قوة ون�ب�رة ال�شخ�صية العراقية ،حيث �أخرج
امللحن كم ��ال ال�سيد ،املطرب “يا� ��س خ�ضر” يف �أغنية
“املكري” م ��ن قالب الغن ��اء الريفي الفط ��ري والرتيب،
ك�أداء �شعبي اعتادت ��ه �إذن امل�ستمع ،اىل �أداء فني جديد
وحديث ممتلئ بتفا�صيل تراكيب �أنغام جملها العراقية
والفيا�ضة بروحية مو�سيقاها اخلا�صة ،التي ت�شري اىل
خارطة بيئتها الوطنية.
وبالفع ��ل كان امللح ��ن كمال ال�سيد مبدع� � ًا ،حني ا�ستلهم
الكث�ي�ر من الرتاث العراق ��ي يف �أغانيه ،فه ��ا هي �أغنية
“ك ��ون ال�سل ��ف ين�شال” الت ��ي غناها املط ��رب “ح�سني
نعم ��ة” بجملته ��ا املو�سيقي ��ة ال�شعبي ��ة ،ظل ��ت را�سخة
يف ذاك ��رة امل�ستمع واملتابع للأغني ��ة العراقية ،وللفنان
ال�سيد الكثري من الأغنيات املهمة خالل فرتة �سبعينيات
ق ��رن الع�شري ��ن� ،صاغه ��ا ع�ب�ر ا�ص ��وات غنائي ��ة مهمة
يف احلرك ��ة الفني ��ة الغنائي ��ة العراقية ،ومنه ��م الفنان
�سام ��ي كمال ،قحطان العطار ،حم ��دان ال�ساحر� ،سعدي
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احلل ��ي� ،أنوار عبدالوهاب ،ح�س�ي�ن نعمة ،يا�س خ�ضر،
ع ��ارف حم�سن ،ف�ل�اح �صب ��ار ،و�آخرون ك�ث�ر .و�أيّ من
املتابع�ي�ن للأغني ��ة العراقي ��ة ،ال يذكر �أغني ��ة “رايح يا
راي ��ح وي ��ن..؟” ب�ص ��وت الفن ��ان �سامي كم ��ال ،والتي
�أخذت موقعها ك�أح�سن �أغنية عام � ،.1975أو �أغنية “يا
هي ��ل” ب�صوت الفنان حمدان ال�ساحر ،و�أغنية “�سلمت
و�أنت مارديت ال�سالم” ب�صوت الفنان قحطان العطار،
وغريها من الأغاين ،التي ت�شرتك بذلك الن�سق اجلميل
م ��ن اجلملة املو�سيقية ذات الط ��رب الر�شيق يف تنا�سق
ال يخلو �أحيان ًا م ��ن ال�سال�سة املالم�سة للرق�ص ،كما يف
�أغني ��ة “ترافة ولي ��ل” �أو �أغنية “�إجه املط ��ر و�إنت بال
حبيبة».
وامللح ��ن كمال ال�سي ��د ،مل يكن ا�ستلهام ��ه للرتاث نزوة
جمالية داخل �إطار الأغنية امللحنة لديه ،بل هو نابع من
الت�صاق هذا الفنان الكب�ي�ر مع ق�ضايا ال�شعب وهمومه
ومطاحم ��ه ،ل ��ذا كان قريب� � ًا ج ��د ًا م ��ن الي�س ��ار العراقي
ال ��ذي كان ميث ��ل ال�ص ��وت املع�ب�ر ع ��ن حق ��وق و�أحالم
جماهري غف�ي�رة من الفقراء والطاحم�ي�ن حلياة �أف�ضل،
وحينم ��ا ت�سلط الأرهاب على العراق ،ابان حكم “حزب
العفالق ��ة” اخت ��ار �أن يكون من الأوائ ��ل يف الهجرة مع
خ�ي�رة املبدعني العراقي�ي�ن اىل �أ�صقاع املن ��ايف� ،أواخر
�سبعيني ��ات القرن املا�ض ��ي ،ليكون املوقف م ��ن النظام
لدي ��ه �أثم ��ن من �أ�ض ��واء مهرجان ��ات ال�سلط ��ة و�أكيا�س
الذه ��ب وامتيازات وظيفية و�إداري ��ة ،وهو الذي عا�ش
يف �سن ��وات ترحال ��ه الأوىل يف عوز ،اىل ح ��د �أنه كان
بائع ًا عل ��ى ر�صيف �سوق “احلرامية” يف دم�شق ،لكنه
ظ ��ل �ضم ��ن يوميات حياته وفي� � ًا ومتوا�ص ًال م ��ع �أغنية
حلم ��ه الكب�ي�ر ،ف�أبدع يف حل ��ن ق�صي ��دة ال�شاعر الكبري
مظف ��ر الن ��واب “ع�شاير �سع ��ود” .ويف دم�ش ��ق �أي�ض ًا،
عند الثمانيني ��ات ،قام بت�أ�سي�س فرق ��ة طالئع  14متوز
للأطفال ،ليفي�ض مبجهوداته الفنية وطاقته املو�سيقية
العالي ��ة واملثابرة جمموعة من �أغ ��اين ال�صغار متلونة
يف ح ��ب الوطن ،حيث غر�س يف �أولئ ��ك الرباعم �ألوانَ
ق ��زح الع ��راق ،في ��ا ت ��رى �أولئ ��ك الأطفال الذي ��ن كربوا
الي ��وم ،و�أ�صبحوا �شباب� � ًا اليوم ....ه ��ل يذكرون الآن
�أغ ��اين “عم ��و كم ��ال” تل ��ك....؟� ،أم انهم قد ن�س ��وا �أن
يغنوها يف �ساح ��ات الوطن ،الذي ت�شكلت ظالل �ألوانه
عبري ًا لأغاين عذبة ومعربة عن حلم ا�سمه وطن.
ويكف ��ي امللح ��ن الكب�ي�ر الراح ��ل كم ��ال ال�سي ��د� ،أن ��ه مل
يتقاع� ��س فني� � ًا ،كان ن�شط� � ًا ،فلح ��ن يف �آخ ��ر م�شواره،
تتويج ًا مل�سريت ��ه الفنية يف �صناع ��ة الأحلان ،وتعبري ًا
ع ��ن �إ�ص ��راره على موق ��ف �إن�س ��اين وطن ��ي ،و�إبداعي
متالزم�ي�ن جتاه وطنه العراق ،بكربي ��اء ع�شقه اجلميل
– حتى �أطلقه ا�سم ًا على �أحد �أبنائه – فلحن �أغنية “كل
�سن ��ة وان ��ت طيّب” الت ��ي انطلقت عل ��ى �أجنحة رخامة
ودفء �ص ��وت عراقي �أ�صيل حم ��ل كل احلنني العراقي
وكربيائه� ،أال وهو �صوت الفنان املبدع والقدير بفنيته
ال�صوتي ��ة اجلميلة “الفن ��ان قحطان العط ��ار” .فكانت
بح ��ق �أغنية املنفى العراقي الرائ ��دة يف تكوينها الفني
ووالدتها وم�ضمونها املت�شكل عن ر�ؤية جديدة يف زمن
منف ��ى املوقف ،الذي بقي يحم ��ل رفات هذا الفنان حيث
كوبنهاكن عا�صمة الدمنارك...
فك ��م كن ��ت عراقي ًا يا كم ��ال ال�سي ��د ،وتل ��ك الب�ساطة يف
حياتك دوم ًا!...
�أعاهدك �أنني �س� ��أردد �أغانيك ،حني ين�سى البع�ض ،ذكر
ا�سمك!..

