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ـنـوعـة بـ مـقـطـوعـة والـرسـائل 
مـعـارضـيه في اخلـارج وأهلـهم في
الــعـــراق والـــذين يـــتــلـــون صـــبــراً

وشوقاً الى حن اللقاء .
كلما أزدادت مسافات البعد ووطأة
الـغــربـة بــ الـفــنـان سـامـي كـمـال
وعــــائـــلـــتـه في الــــعـــراق تــــقـــربت
مــســافــات الــشــوق بــيــنــــهــمــا في
البحث عن منـفذ للقـاء يجمـــــــعهم
فـي بـــقــعـــة مـن مـــعـــمــورة االراض

الواسعة . 
السيـدة أم اوالده (أم فريد)  عانت
اآلمــــرين في الــــعـــراق مـن الـــعـــوز
ادي ألم في حضنها أربعة أطفال ا
صــــغـــار رغم مــــســـاعـــدة أهــــلـــهـــا

وأخوانها لها . 
واآلمر الثاني الي هو أكثر خطورة
هـو خوفـها الـطبـيعي عـلى أوالدها
ــارســات وأســالــيب الــنــظـام من 
عــلــيــهـم بــأعــتــبـــارهم أوالد فــنــان

ومعارض سياسي . 
بـدأ صدى صـوته يخـترق تـطلـعات
ـكــتــويـة بــقـوة احلــديـد شــعــبـنــا ا

والنار . 
ـــــعــــقــــدة في ظـل تــــلـك األجــــواء ا
واخمليفة قامت زوجة الفنان سامي
كـــمـــال أم فـــريـــد بـــحـــمل أوالدهـــا
األربـعة وعـبرت بـهم حدود الـعراق
بـأجتاه الـعاصـمة الـسوريـة دمشق
للبـحث عن زوجها وجـمعه بأوالده
الــذين يــحـلــمــون بـأمــنـيــة لــقـائه 
مثـلما أرادت أبنـته الصـغرى حنان
 وفي فراقه لها  أن تعبر بأمنيات
تفوق سنوات عمــرها حلزنها على
فـراق أبـيهـا وتـعــــــــبـيـراً عن حزن
طــــفـــلــــة حــــرمـت من دفء حــــضن

والدها . 
وعــنـــدمــا حــطت األم رحـــالــهــا مع
أوالدهـــا االربـــعــة فـي الــعـــاصـــمــة
دمـــشـق  ولم يـــعـــثـــروا عـــلى أثـــر
لوالدهم في دمـشق أصابهم احلزن

ويأس اللقاء . 
ــعـارف في دمــشق هـمـا الــرفـاق وا
من دلهـم الى وجوده في الـعاصـمة
اليمنية اجلنوبية (عدن)  وكأي أم
عراقية شجاعة ووفية راحت جترر
بــــاذيــــال أوالدهــــا في الــــعــــواصم
الـعـربــيـة غـبـر مـهــابـة من مـخـاطـر
الـدنـيـا ومفـاجـأتهـا  فـوصـلت بهم
بـعـد مـعانـاة  جـديـة وخطـيـرة عـبر
ــطـارات الى الـعـاصـمـة احلـدود وا
عـــدن  لــيــجـــتــمــعـــوا حتت ســقف

مهجور لفندق عتيق . 
وفـي أروقـة ومــداخل هــذا الـفــنـدق
وحتت الــعـوز الى الـعـيش الـرغـيـد

واحلن الى الوطن . 
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بــدأت حــيـاة تــلك الــعـائــلـة تــلــمـلم
شـتـاتـهـا في الـعـيش والـتـكـيف مع
ظـروف هذا الـبلـد وإهـله الطـيبـي
حتت ربـــانـــــهــا الــفـــــــنــان ســامي

كمال .   
مشى الزمن سـريعاً عـلى حياة تلك
الــعـــائـــلــة في الـــعـــاصــمـــة عــدن 
أصـبـحـوا جـزء من حــيـاة مـجـتـمع
وحــركــته الــدؤوبــة بــ مـئــات من
عــوائل الـشــيـوعــيـ الــعـراقــيـ 
والــذين تــركــوا وطــنـهـم جـبــراً من
بطش الـدكتاتـورية . وبعـد سنوات
ت بــحــيـاة وفي ظــروف صــعــبــة أ
الفـنان سـامي كمال حـزمت العـائلة
حـــقــائـــبــهـــا بــاجتـــاه الــعـــاصــمــة
السورية دمشق لتكن محطة أخرى
من مـحطـات العـائـلة تـاركه وراءها
أصدقاء وذكـريات ومدرسـة وأثنان
من أفراد العائلة فريد وأسمهان . 
ورغـم صــغـــر أعـــمــارهم  لـــكـــنــهم
تمكـنوا من شق طرق حلـياتهم الى

نشود .  هدفهم ا
لم يـتــوقف طــمـوح الــفـنــان سـامي
ــعــرفــة ــضي قـــدمــأً  كـــمــال في ا
وسـيقى في خـفايـا وخـبايـا عالـم ا
ية  لـقد تمكن من الدراسة األكـاد
خالل وجـوده في جمـهـورية الـيمن
وسيـقية من أن وبأحـد معاهدهـا ا
ينال درجـة الدبلـوم بآلة (كالرنيت)
 لـــــيــــحـــــقق جـــــزء من طـــــمــــوحه
الــشـــخــصي  الــذي حـــرم مــنه في
بلده العراق . وفي سنوات وجوده
في العـاصمة عـدن . تعرض الـفنان
ســــامي كــــمــــال الى وضع صــــحي
طـــاريء تــعــذر عن عالجه وجتــاوز
أزمــته فـي مــحل أقــامـــته في دولــة
الـيـمن اجلنـوبـيـة  فـأرسل من قبل
مـنظـمة احلـزب الشـيوعي الـعراقي
الـى دولـة لـبـنـان (بــيـروت) لـلـعالج
ـنــظــمـة في أمــام تـعــهــد من قــبل ا
ؤقت  رعاية عـائلته خالل غـيابه ا
وقد عانت العائلة من غياب األب  .
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ـا شـكـلت تـلك الـعـاصـمـة بـغــداد 
االنتقـاله أنعطـافة في حيـاة الفنان
ـســتـوين الـفـنـي (الـغـنـائي) عـلى ا
والـــســــيـــاسـي  وعـــنـــدمــــا كـــانت
الــــعـــاصــــمـــة بــــغـــداد تــــمـــوج في
مـنـتـدياتـهـا وشـوارعهـا مـخـاضات
سياسيـة وثقافية قـادمة في التغير
 قــد تــركت إثـــرهــا الــواضح عــلى
حـــــيــــاتـه  بل أنـــــخـــــرط في تـــــلك
االحـداث مبـكراً مـن خالل االهتـمام

واالنتماء . 
ـرحـوم منـاتي والد وعـندمـا وجد ا
ـوهـبـة لـدى الـفـنـان سـامي كـمـال ا

أبنه في الغناء والفن . 
ـوهـبـة في داخـله وحـثه دعم تـلك ا
بـإجتــاه صـقـلــهـا في الــدخـول الى
وسيقى العسكري كمنشد مسرح ا
ــا شــكــلت إنــطـالقــته األولى في

عالم الغناء والتلح .  
في بغـداد العاصـمة . تفـتحت إمام
الـفـنـان سـامي كــمـال أفـاق جـديـدة
لــتـطــويـر مــواهـبـه الـفــنـيــة والـتي
أعـــتــمـــدهــا فـي ذاكــرته مـن شــجن
وحــزن اجلــنـوب الــعــراقي  فــلــقـد
تـعـرف عـلى مـلـحـنـ عـراقـيـ من
أمثال الـراحل كمال السـيد  محمد
عـــبــد احملـــسن  عـــبــاس جـــمــيل .
وشعراء أغـنية عـديدون الزمهم في
مسيرتـه الفنية  ومـن أكثرهم قرباً
رحوم كـاظم أسماعيل له الشاعـر ا
كــاطع  وقــد سـبق هــذه األضـاءات
بـولـوجه وقـبـوله كـمـنـشـد في فـرقة

نشدين الصباحية . ا
 في العام 1970 بدأ العراق يخطو
بأجتاه تهدئة االوضاع وما رافقها

من تـنـمـيـة وأصالحـات
أنعكست على
احلـــــيـــــاة

الــدراجي  صـبـاح غــازي  حـسـ
الــســعـدي  عــبــاس حــسن  هــنـاء
وأخـــتــهـــا غــادة ســـالم . وبـــســبب
ظــــروف الــــعـــراق الــــســــيـــاســــيـــة
ــا أجــبـره كــســائـر وتــقــلـبــاتــهـا 
ـبـدعـ الـعـراقـيـ الـغـالـبـيـة من ا
الـــوطــنــيــ الـى مــغــادرة الــعــراق

متوجها  الى اجملهول …?. 
ـنــفى حـيث لم ولن اجملــهـول هــو ا
يـكـون أحد مـنـا انه يـتـوقع انه هذا
نفى هو كما آل اليه احلال ليمتد ا
الى اكـــثـــر من أربـــعـــون عــامـــاً من
ــكـان الــزمـان كــان الــهـاجس هــو ا
اآلمـن الـبـعـيـد عن عـيـون اخملـبـرين

وسطوة اجلالدين . 
فـــكــانت أغـــانــيه مــثـل (لــبــغــداد)..
(أســــتـــــمــــد الـــــشــــجــــاعـــــة مــــنك)
..(صـــــويـــــحب) الـــــتي اشـــــتـــــهــــر
بــهـــا..(يــــابــــحــــر) ... (مــشــتــــاكَ)
..(دكَــيت بــابك يــاوطن) .. (شــلــون
بيه وبـيك يبـنادم)  وغيـرها الكـثير
.. الكـثـير...اين انـتم واين نحن من
هـــــذا الــــفــــنـــان ومــــتى ... ومــــتى
نــنــصف مـبــدعــيــنـا الــذين اعــطـوا
لالنـسـان والـوطـن الـكـثـيـر ودفـعوا

أجمل محطات حياتهم للوطن. 
مـــســـيــرة الـــفـــنـــان ســـامي كـــمــال
مــــحــــطـــات ودول وأنــــعــــطــــافـــات
وجتارب غـنية وطـافحة بـالذكريات
ــــواقف تـــســـتـــــــحق الـــوقـــوف وا
عـندهـا ونـقلـها لـتـكن جتارب حـياة

لآلخرين .
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قــبل أن تـطــأ قـدمــاه أرض الـيـمن 
كــان مــروره األول دولــة الــكــويت 
كث بهـا طويالً السباب والتي لم 
شـخــصـيـة ومن مــنـطـلـقــات (فـنـيـة
وسيـاسيـة)  ورغم األغراءات التي
قــدمـت له من ســـكن ومـــال وجــاه 
لكنه لم تـثنيه على مـواصلة طريقه
ـا الـعـامل ذو الوزن ـنـشود  ور ا
األكـبـر واألكثـر تأثـيـراً هو أنـتـمائه

السياسي (الشيوعي) . 
فـكـانت وجــهـته جـمـهــوريـة الـيـمن

قراطية الشعبية .   الد
ــهـجـر كـانت مــحـطــته األولى في ا
قـراطية هي جـمهـورية الـيمن الـد
(اليمن اجلـنوبي) عاصمـتها عدن 
تـاركـاً خـلـفه عـراق مـضـطرب حتت
مـفارقـات سيـاسيـة خطـيرة أدت به
الى حـروب ودكـتـاتـورية مـتـسـلـطة

ووحشه . 
في مـنفـاه األول وجد بـحبـوحة من
فــضـاء واسع لـلـتـعـبـيـر عن كـوامن
دواخـله في الـغــنـاء والـتــعـبـيـر مع
رعيل من رفاق فكر وطريق جمعهم
الـيمن الـسعـيد بـعد أن ضـاقت بهم
أرض بلدهم اخلصبـة . منذ البدء 
وفـي األيــام االولـى .. الــتـي وطــأت
قـــدمـــاه أرض الـــيــمـن أنــخـــرط في
النشاط الفكري والفني والسياسي
لـيـنـقل لـلـعـالم مـعـانـاة شـعـبه ومـا
تــعـرضـوا له من أرهــاب وتـهـمـيش
بــسب مــعـتــقــداتـهم الــســيـاســيـة 
فــبــادر مع رفــاقه بــتــأســيس فــرقـة
غـنـائـيـة (سيـاسـيـة)  أطلق عـلـيـها
فـي حــيـــنــهــا ( فـــرقــة الـــطــريق ) 
ضمت بـ صفـوفهـا سامـي كمال 
ــرحــوم كــمــال الــســيــد  حــمــيــد ا
البـصري  شـوقيـة  جعـفر حسن 
ـــرحــوم فـــؤاد ســـالم . تـــعــرضت ا
الـفـرقة بـعـد عدة نـشـاطات وأحـياء
ـا مــهـرجـانـات الـى عـدم االتـفـاق 
أدت تــلك اخلـالفــات الى تـــأســيس
فرقـة جديـدة بأسم الطـريق الثـانية
بـــ صـــفـــوفـــهـــا ســـامي كـــمـــال 
ـرحـوم كـمال الـسـيـد  لتـمـيـزها وا
رور عن فـرقـة الـطريـق األولى . و
األيام بـاتت أسم يشار لـها بالـبنان
لـيس فـقط وسط جـموع الـعـراقـي

الــهـاربـ من بـطـش الـدكـاتـوريـة 
ـــا أيــضـــا بــاتت مـــدار حــديث وأ
الـشـعب الـيـمـني  وكـان الـيـمـنـي
حـريــصـ عـلى مــواكـبـة نــتـاجـات
ـــا قـــدمـــتـه من أغـــاني الـــفـــرقــــة 
سـيـاسـيـة هـادفــة في الـتـعـبـيـر عن
أرادة الــــشـــعـــوب فـي الـــتـــوق الى
احلــريــة . وعــنــدمــا وصل الــفــنـان
سـامي كــمــال الى الـعــاصـمــة عـدن
تـرك وراءه في بـلـده الـعـراق زوجـة
وأطـــفـــال صـــغـــار بــ أهـــالـــيـــهم
وأقــاربـــهم  وكــلــمـــا طــالت االيــام
ـا والــذي كــان يـعــتــقــد كـغــيــره ر
سـتـمـر تـلك االيــام (أيـام الـغـربـة) 
كسحـابة صيف سـتتالشى بحرارة
رتقب بصفقة سياسية ب اللقاء ا

آمراء القرار السياسي . 
كـــــانـت ظـــــروف الـــــعـــــراق أنــــذاك
مـخاضـاتـها صـعبـة لـلغـاية في ظل
نـظام اليـتسـاهل حـتى مع همـسات
مـــعــارضــيـه  فــكــانـت االتــصــاالت
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الفنـية والثـقافية في الـعراق وبناء
ــــعـــبــــرة والـــهــــادفـــة األغـــنــــيـــة ا
ـا الى ومــضـمـونـهـا وتـطـورهـا  
ـعنى اآلن يـشـار لـهـا بالـبـنـان في ا
والــلـحن والــشـعــر  وكــان الـفــنـان
ســـامي كــمـــال واحــد مـن عــشــرات
الـفنـان  الـذين تصـدروا ألق هذا
ـشـهـد في تـعــزيـز أسس االغـنـيـة ا

والفن بشكل عام . 
في أستذكار تـاريخي ألهم محطات
الـفنـان سـامي كمـال في بـداياتـها .
حـيث يـقــول .. في بـدايـة تــسـجـيل
أولى أغــــنـــيـــــــاتي (بــــويه عــــيـــنه

شكبرها  . 
وكـان الفـنـان يحي حـمـدي مخـرجاً
ـا أكمـلت تـسـجيل لـهـذه األغـنيـة و
هــــــذه األغــــــنـــــــيــــــة خــــــرجـت الى
الكونتـرول الستمع أليـها في مبنى
لحن االذاعة  وكانـوا في حينـها ا
ـــلـــحن مـــحــمـــد جـــواد أمـــوري وا
ـغـني الـشــيـوعي كــوكب حـمــزة وا
سـعـدون جـابر يـسـتمـعـون لي عـند

إداء التسجيل . 
فـقـال الـفـنـان يـحـي حـمـدي شـهادة
مـازلت أعــتـز بـهــا الى يـومــنـا هـذا
أمــــامـــهم ((أن هـــذا هـــو الـــصـــوت
ـطلـوب  ولـكنه بـأعـتقـادي سوف ا

لن يكون طريقه سهال)) .  
ـــوحش في فـي مـــنـــفـــاه الـــبـــارد ا
الـــقـــطب الـــشـــمـــالي  الـــذي طـــال
ســــنــــوات طــــويــــلــــة تــــداهــــمه به
اضي في الذكريـات واحلن الى ا
جـو وحـمـيـميـة عـائـلـتـه الـهاديء 
وعـنـدمـا تـكـهـرب اجلـو الـسـيـاسي
العراقي العام في أستهداف القوى
الـوطـنيـة ومـثقـفـيهـا وفـنانـيـها من
قـبل أجـهـزة الـنـظـام في أعـتـقـالـهم

وتغيبهم . 
قــرر الــفــنــان ســامي كــمــال بــحــزم
حــــقــــائــــبه في الــــرحــــيل الى وراء
احلـــــــدود الـى أصــــــــقـــــــاع األرض
ـة الـقـاحـلـة  وفي حلـظـة وداع مـؤ
وصـعـبــة لـعـائــلـته  أثــنـته والـدته
الـــطــاعـــنه في الـــسن عن الـــرحــيل
مـــتـــوســلـه له واخلـــوف عــلـــيه من
ـهـجـر  مـعـانــاة الـبـعـد ووحــشـة ا
مــازالت تـلك الــلـحــظـات الــصـعــبـة
تـداهـم الـفـنـان سـامي كـمـال بـوجع
ا بـندم على فـراق والدته كـلما ور
تلبسته سـنوات اليأس واألحباط 
ـــــا زادت مـن قــــســـــاوة وهــــول و
الـغـربـة رحـيل والـدته الـى الـسـماء
بعـيداً عن تـوديعـها وإلـقاء الـنظرة

االخيرة عليها . 
واالنـسـان يـشـعر بـالـعـمـر وتـقادمه
عندما تـغيب أمه عن الدنيا .

عــنــدمـــا ولج الــفــنــان
ســـامي كــمـــال عــالم
الـــــفن كـــــمــــغـــــني
ومــــلــــحن الــــعـــام
1970 وهــــو أب
الربــــعـــة أطــــفـــال
يـــــعـــــمل مـن أجل
تـــــأمـــــ حـــــيــــاة
مــتــواضــعــة لــهم.
راح يــــــبـــــحـث عن
مصـدر رزق لتـأم
مــعــيــشـتــهم  ألنه في
يـومهـا لم يـكن للـفن مـع
مـــالي لــلـــعــيش والســـيــمــا
كــفـنــان شــيـوعـي يـعــطي من
وقته وفنه للناس وقضاياهم 
فـأخـذ مـهـنـة احلالقـة كـبـاب
رزق فـي تــأمــ حــيــاة
هادئـة بـفتح
مــــــــــحل

لــلــحالقــة في مــديــنــة احلــريــة في
لـحن طارق شـبلي بـغداد . وكـان ا
يـأتي من الـبصـرة الى بـغداد كـلـما
تــوجب حـضــوره في  حلن أغــنـيـة
ـطرب جـديد في مـبنى دار جـديدة 
األذاعة بـالصاحلـية  وكان حـينها
يرافقه شاب صغيـر متلمساً طريق
فن الغـناء هو الـفنان ريـاض أحمد
ـيـزاً في  والــذي أصـبح مـغـنـيـاً 

مسيرة االغنية العراقية . 
يـستـذكر سـامي كمـال ذكريـات تلك
االيام  والـذي حدث مـرة في مبنى
األذاعـة بتـصرف غـريب من الـشاب
ـا دعا سـامي كمال رياض أحـمد 
في نــهـره وقـائالً لـه أمـام جـمع من
احلـضـور (أنت مـحـســوب عـلـيـنـا)
فـــرد عــلـــيه ريـــاض ال أنــا بـــعــثي.
فــاســتــدرك الــفــنــان ســامي كــمــال
ــوقـف واخلــروج مـــنه ال أقـــصــد ا

أنت محسوب علينا كفنان . 
في بــــغـــداد الــــعـــراق  وبــــعـــد أن
ضــاقت به فــرص احلــيـاة والــعـمل
وحرية الـتفكيـر ومساحات االبداع
ـعـتــقـده الـسـيــاسي ( الـشـيـوعي)
والـتـمــسك به ولم يــرضى لـنــفـسه
على أي مساومة جتـاه معتقده من
آجل الــبـقـاء في مــبـنى األذاعـة في
الـــصــاحلــيـــة والــتي مـن فــتــحــات
ـال  نـوافـذهـا يـحــقق الـشـهـرة وا
لـقـد  أبـعـاده عن هـذا األفق وهو
فـي بـدايـات ظــهـوره وشــهـرته الى
الفـرقة القـومية لـلفنـون الشعـبية 
وقــد تـــعـــرف هـــنـــاك عـــلى بـــعض
الـفـنـانـ الـعـراقـيـ أمـثـال جـبـار

عكـًار وأمل خضير . 
وفي الفرقة القومـية ألتقى بالفنان
عــبــد اآلمــيــر مــعــله وهــو الــلــقــاء
الـثـاني به  وتـفـهم ظـروفه ودعـمه

بأجتاه مشروعه الفني .   
كــثـيــر مــا يـشــدنــا في أغــاني هـذا
ـذاق الـعراقي الـفـنـان الـرائع هـو ا
ـمتع  والكـثير السـلس مع حلنه ا
مـنا يـتذكر الـفنـان سامي كـمال في
بـداياته الـفـنيـة وفي أشـهر أغـانيه
(رايح يـــارايـح وين) واحلـــاصـــلـــة
عـــلى جــائــزة أفــضـل أغــنــيــة عــام
1976-1977 والـــــــــتـي البـــــــــد من
ـرحوم االشـارة هنـا الى ملـحنـها ا
الـفـنـان الـراحل كـمـال الـسـيـد(ولـنا
وقـــفـه مع هـــذا الـــفـــنـــان الـــراحل)

والذي منحه اسمه الفني . 
دينـة الكحالء  في مسـقط رأسه 
وفي عـز فتـوته بـدأت تظـهر مـيوله
نحـو متابـعة الفن وعـمالقـة الغناء
الــــعــــربـي وحتــــديــــداً الــــغــــنـــاء 
ــبــكــرة بــهــذا اجملــال ــوهــبــته ا و
بـالــتـزامن مع مــيـوله الــسـيــاسـيـة
بــتــأثـيــر من والــده مــنــاتي بــحـكم
طـبـيـعـة عـمـله وأحـتـكـاكه الـيـومي
بـالنـاس وهـمومـهم  فـكان نـصيب
الـعـائـلـة بـذلك الـتـوجه واالنـحـيـاز
الى قـضــايــا االنـســان في الــعـيش

واالختيار احلر . 
في سـنـواته االولى لـلـفـنـان سـامي
كـــمــال في مـــجــال الــغـــنــاء والــفن
وتـأثيـرات أنتـمائه الـسيـاسي على
مـسـيرته الـفـنيـة في حـقبـة الـعراق
الـتاريخـية فـي التكـوين السـياسي
وظــهـور االحـزاب الـســيـاسـيـة الى
الـــعــــلن فـي الـــعـــمـل الـــســــيـــاسي
واالحــتـــراب الى حــد اخلـــصــومــة
ــــواجــــهــــة بــــ الــــقــــومــــيـــ وا
والـبعـثـي من جـهة والـشـيوعـي

وأصـــدقـــائـــهم مـن جـــهـــة أخــرى 
تـركت ظاللـهــا عـلى حـيــاة الـفـنـان
سـامي كــمـال فـي بـدايـاتـه الـفــنـيـة
بــحــكـم هــذا الــصــراع الــســيــاسي

واقف .  وحتديد ا
ا تعرض الى االعـتقال والسجن
في أحداث 8 شـبـاط الـعام 1963
ـجيء الـبعـثـيـ والقـومـي الى
دفة احلـكم بإنـقالب عسـكري أطاح
بثـورة تمـوز وإجنازاتـها ورجـالها
لــيـدخل الـعـراق فـي دوامـة طـويـلـة

من االنتهاكات والدم . 
أرتـبط هـمه الـسـيـاسي والـتـعـبـيـر
عنه في الوقـوف مع قضـايا الناس
وتــطــلــعــاتــهم من خالل مــوهــبــته
الـــفـــنـــيـــة وأصـــالـــتـه الـــعـــراقـــيــة
ومــوســيــقـاه الــتي تــفــيض مــنــهـا
احلانه وصوته الشجي  وهذا  ما
نــتـــلــمــسه في أغـــانــيه عــلى مــدى
أربـعة عـقـود من العـطـاء . والفـنان
سـامي كـمــال مـتـمــرس في الـغـنـاء
مــنـــذ أواخــر ســتـــيــنــيـــات الــقــرن
ــــــاضـي  حــــــيـث دخل االذاعــــــة ا
ــنــشــدين كـــمــنــشــد في فـــرقــة ا
الصباحية مـع ثمة من الفنان
الـعــراقـيــ  والـذين حــجـزوا
لــــهم مــــكـــانــــاً فـي الـــذائــــقـــة
الـعـراقيـة أمـثـال عبـد اجلـبار

كــان تــشــيــخـوف يــقــول لــصــديـقه
مــكــســيم غــوركي وهــمــا يــغـادران
اذا مـزرعـة (إيـسيـانـا بـوليـانـا) .. 
ـتـدح مـا تـعــتـقـد أن تــولـسـتــوي 
نكتب ? يضـحك غوركي وهو يقول
: النه يـنـظر ألـيـنـا كأطـفـال  كل ما
كتبناه لعب أطفال بالنسبة اليه ; 
كـلـما تـعـرفت عن قـرب على الـفـنان
سـامي كمـال وجـدته يتـعـامل بكـبر
مع محبيه وقريبيه . مشوار طويل
من الـصـداقـة قـبل تـكـون فـي خـانة
ـــصــاهـــرة حــافـــلــة الـــنــســـابــة وا
نـعطـفات . واقف واالحـداث وا بـا
ـشعة دائـماً باألمل صورة الرجل ا
ذكــرتـنـي بـهــذا احلــوار بــ أدبـاء

روسيا الكبار حول الكبار . 
ولــد الـفـــــــــنــان ســامي كــمـــــــــال
الــعــام 1940فـي قــضــاء الــكــحالء
سعيدة) التـابع حملافظة ميسان (ا
وسط عائـلة مـيسـورة احلال وذات
نفوذ أجتماعي وسط أهالي قضاء
الــكــحالء  والـــده مــنــاتي أمــتــهن
مـهنـة خيـاطـة (العـباءة الـعربـية) 
كبـاب رزق وعيش لـعائـلته والدته
ربـة بـيت لـعـائـلـة تـتكـون مـن سـتة
أبنـاء هو األكبـر بتـسلسل االوالد 
فـتـحـمل مـنــذ طـفـولـته األولى عـبـأ
الــعـائــلــة في الــبــحث عن مــصـادر
ـساعدته في للـعمل لـتعيـ والده 

العيش . 
gOF « ·Ëdþ

وفي وعي مـــبــكــر بـــســبب ظــروف
احلــيــاة االقــتــصــاديــة وطــبــيــعــة
الــعـالقـــات في مـــديـــنــة الـــكـــحالء
وظــــــروف الــــــعــــــيـش واحلــــــيـــــاة
وأحتيـاجاتهـا اليومـية والعوز في
مصـادرها وأنـعكـاس ثورة أكـتوبر
وأنـتـصـارات اجلـيش االحـمـر على
ـيـة الـثـانـية جـبـهـات احلـرب الـعـا
وبث االفكـار الشيـوعيـة في جنوب
العراق  جملـة تلك العوامل دفعت
تــلـك الـــعــائـــلـــة الى الـــوقـــوف مع
قـــضـــايـــا الـــفـــقـــراء والـــدفـــاع عن
ــســلــوبـة مـن رجـاالت حــقــوقــهم ا
ــالــكـ الى االقــطــاع واالغـوات وا
ــــان بـــاالفــــكـــار االنــــحـــيــــاز واال

اركسية والشيوعية .  ا
في مـطلع اخلـمسـينـيات من الـقرن
نصـرم أنتقل الفـنان سامي كمال ا
مع عـائلـته من مديـنة الـكحالء الى
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ـرجعـيـة الديـنيـة الـعلـيا في ـرجعي من يـعتـقـد أن صيت ا يـقيـنـاً جاهل بـالشـأن ا
الـنـجف األشـرف ذاع بـعـد احـتالل الـعـراق سـنـة 2003 وجـاهل أكـبـر من راح
يعتـقد حداثة دورها بالشأن السياسي  ومعـتوه من ركب السفينة فخرقها  نعم
سـتـبد  بـعد أن ـرجـعيـة الـتي اجنتـهم من بـطش ا ركب سـاسـة العـراق سـفيـنة ا
وقفت ودافـعت وتصدت وزُج بكبارها في غياهب السجون  فقتل من قتل واغتيل
من أغتـيل وجنا من شـاءت اإلرادة اإللهيـة إن يحـيى ليـرشد األمة ويـدلهـا الطريق
القـومي . والالفت في ساسـة الـعراق والـشيـعة مـنهـم حتديـداً وهم األكثـر معـرفة
رجعية تُقدم وال يُقدم لها  تدعم وال تبغي الدعم  بهـذا احلصن احلص  أن ا
تُــرشِـد وال تُـرشَــد  تـاريــخـهــا حـافل وال حتــتـاج من يـدخــلـهــا الـتــاريخ  حـيـرت
ـسـتـبـدين وارعـبت اجلـبـارين  نـصّـبت واطـاحت  قـوّت وأضـعّـفت  وهي قـوية ا
ـة  الـزهد تـدة قـائـمة وغـيـرهـا زائل . تقـطن الـنـجف الـقد صـامـدت محـصّـنـة 
رجـعيـة قبل عـادتـها واحلـكمه ضـالـتهـا  واألبويـة من ابـرز صفـاتهـا  هذه هـي ا
رجعية من دعي لشأن ا تتـبع ا وبعد اإلطـاحة والتغيير واالحـتالل والتحرير . وا
مـراهـقي الـســيـاسـة وروادهـا اجلــدد  سـيـجـد أنــهـا ومـنـذ األيــام األولى لـرحـيل
ـسـتـبد الـديـكتـاتـور وتـولي من قـضى جل حـيـاته مـتنـقالً بـ األصـقـاع يـتهـدده ا
ظـلـوم  وتعـويض ما واجـهـزته لقـمـعيـة  أنـها دعت إلى رعـايـة الله في الـشـعب ا
ة  وحثت من تربع عـلى عرش السلطة فاته من رخـاء واستقرار وحياة حـرة كر
الى وئـد الفـسـاد في مـهده  وكـان في مـراحـله األولى بـعـد أن أسس له احملتل 
ـال الـعـام  وهـو يـعـلم أن في وشـجـعه  وفـتح ألـبـاب عـلى مـصــراعـيه لـلـعـبث بـا
انتـشـار الـفسـاد وتـفـشيـه مقـتل األمـة وذهـاب رياح شـعب . وهل من صّم اآلذان
قاتـلة اإلرهاب الـذي راح يحصـد ارواح األبرياء تكـررة  ـرجعيـة ا ينـكر دعوات ا
ستعرة احلـطب في يوم عاصف  واحلصيلة وقوع العراق كمـا حتصد النيران ا
ــرجـعــيـة من خــطـره وهــو في أيـامـه األولى  وهل من مــنـكـر اسـيــر من حـذرت ا
ـرجعية لتعويض الشعب عما فاته من حرية ولقمة عيش بعزة وكرامة ? لدعوات ا
واحلـاكم الـقـابض عـلى الـسلـطـة  اسـكـرته لـذة السـلـطـة وغـيـبه زهـوها  وراحت
ـظـلـلـة تـغـرقه بـاكــاذيـبـهـا وتـصـور له خالف الـواقع  حـتى اضـطـرت احلـاشـيـة ا
صـير من ظـلم وافـسد وعـبث ونسـي وتنـكر وغـفل  وهو رجـعيـة الى تذكـيـره  ا
يصـد عنها فعالً ويدعي االمتثال قوالً وتأيـيداً   بل يسارع ويتسابق الى التأكيد
ا دعت له  حتى قالت قولتها الشهيرة لقد بحت أصواتنا  والت ح واالمتثال 
منـاص  بل راح من عبث بـالعـراق ومقـدراته يقـتبس من بالغـتهـا ليـردد ما قـالته
في محاولـة للنيل منها . وفي وقت مبكر وحينـما بدأ الكيل الشعبي يطفح والعقل
ـارسـات من الـبـاطن يـتـحـرك والـهـمـس يـتـحـول الى صـوت مـسـمـوع  رافـضـاً 
رجـعـية لـتـؤكد أن ـسـتبـد الـراحل  عـادت ا ادعى الـظالمـة بل من ظُـلم عـلى يد ا
ـستبـد  وما زال حـكم الراحل اال لـظلـمه وفسـاده وقمعه الشـعب ما خـرج على ا
واستـبداده وتنـكره لـلشعب  وكـان الرد " لـقد اسمـعت من ناديت حـياً      ولكن
ن تـنـادي " ولم يـقف الـصـوت الـهـادر عن إسـداء الـنـصـيـحـة وهـي ترى ال حـيـاة 
رض عانـاة وشغف العـيش  الفقر يـتفشى والـباطلة تـتزايد  وا وتعـايش حجم ا
يقـطف األرواح والـرعايـة الصـحـية في تـراجع بل في تـدهور مـتـصاعـد  وسراق
ال الـعام ينعمون بثروات الشعب الذي قضى حياته يتطلع الى اليوم الذي يرى ا
رة تـغـير خـطـاب  الـنصح الى ـة  وفي هـذه ا فـيه احلـريـة ويعـيش احلـيـاة الكـر
حتـذيــر عــسى من صم االذان أن يــســمع صــدى الــصـوت  فــقــالت إن الــشـعب
ـتـظاهـر الـيوم قـد يـعود ادراجه مـانـحاً الـفـرصة لـلـحـاكم ومن افسـد  لـكنه في ا
رات القـادمة سيخرج مـنتفضاً ال مـتظاهراً معـتصماً ال محتـجاً ولن يعود حيث ا
ـرجعـية في كل ـة . وا خرج إال بـعد حتـقـيق مطـالـبه في االصالح واحليـاة الـكر
تـقولون غـرضون ا خطـبها ومـواقفهـا تصطـف الى جانب الشـعب ال كما يـدعي ا
الـذين سـعـوا جاهـدين الى الـنـيل مـنـها فـي محـاولـة السـتـمرار فـسـادهم وعـبـثهم
ـرجعـيـة وحـاول النـيل مـنـهـا هـو من اعتـلى الـسـلـطة وظـلمـهم  فـمن تـقّـول عـلى ا
هابتـها وتسـتر بنـصائحهـا  فأنكـشف الستـار عنه وافتضح بصوتـها واحتـمى 
رجعيـة خطبتها أمره وثـبت زيف ادعائه الوصل والدعم والتـأييد . واليوم تـطلق ا
ـا بـدأت لــتـسـمع من صـمت آذانه ظـلــمـاً وطـغـيـانـاً واسـتـبـداداً ـتـمـمـة  ـزلــزلـة ا ا
ساءلة وفي مأمن من العقاب  واعتـقاداً بأنه في منأى عن النيل وفي معزل عن ا
شارعة خطبتها األخيرة في تاريخ صدورها ال في خاتمة ما قالت  ألنها ستقول
سـار ويستقيم وتردد وتـنصح وحتذر وتشـخص وتدعم الشعب  حـتى يُصحح ا
ن غصب ستباح  غصوبة ا عوج من أمر احلاكم  ويستعيد الشعب حقوقه ا ا
واسـتـبـاح  بـالـدعــوة الى الـتـعـاون والــتـكـاتف بـعـد أن وجــدت تـشـرذم الـسـاسـة
وارتــمـائــهم في  احــضـان هــذه الـدولــة وتـلـك وعـلى أســاس الـطــائــفـة والــقـومــيـة
نـاطقـية  وفي انـقسـامهم ضـعف ووهن وفاتـورة يدفع حـسابـها الـشعب الذي وا
عادلة اال من وقف ينتظر ـاضي وعمق أزمته القائم  وال خاسر في هذه ا فرقه ا
تقـابلـة التي كان الزوال عـسى أن يتنـفس هواء احلـرية . مـذكرة أن االعتـداءات ا
ميـدانها العراق  تـدل على ضعف السـلطة وذهاب ريحـها واستالب ارادتها وإن
أتكـأت على هذا واسـتقوت بـذاك  فاألجنـبي ما قدم لـنصرة الـشعب ورد ظالمته
وتنـميـة موارده ودفع النـيران عـنه  لكـنه قدم لـدرء النـار عن بلـده ودفع الشر عن
شعبـه وتصفية فاتـورة خالفته وتنميـة اقتصاده  وليس من ضحـية لهذا االرتماء
والنـكوص واالنبطاح اال الشعب الذي عـانى فيما مضى وازداد معاناة في الزمن
الـذي ظل يـتـطلع الـيه جل حـيـاته فـكان خـتـامـها خـذالن وارتـداد واسـتبـداد . لـقد
رجعية الدينية العليا مسارات اخلالص من األزمة اخلانقة التي خلفتها رسمت ا
ـنحرفة والتي كـانت حصيلـتها استـباحة سيادة ـتراكمة والـسياسات ا األخطاء ا
تجددة  فضال عن ة ا البـلد وأمنه وحتويله الى ساحة لتصفيـة احلسابات القد
معانـاة الشـعب اآلخذة بالـتفـاقم  مذكـرة أن للفـرصة بـقية وفـسحـة لكنـها ضـيقة
قصيـرة وإال ستكـون اخلواتيم وخـيمة والـنهايـة غير مـحمودة  ويـقينـاً أن مطلـبية
الشـعب مشروعة فيما مضى واليوم  فسيادة العراق على ارضه بعيداًعن تدخل
ـألــوف في أن يـحـكم الــشـعب نـفـسه الـغـربــاء مـطـلب مـشــروع  وال خـروج عن ا
ة راحت حـقوق مـفروغ مـنها  ال خالف بنـفسه  ويـقينـاً أن احليـاة احلرة الـكر
فيـها نـالتهـا شعـوب وبالد ال تملك مـا للـعراق من عـمق وتاريخ وارث وثروة ودين
وعقل وغـيرة وشـرف وثقـافة وعـلم ..........  لـقد اطـلقـها مـدوية اجلـواهرجي في
رجـعـية ـنصـرم  مـؤكداً ال مـسـتشـرفـاً دور ا مـطـلع العـقـد اخلامس مـن القـرن ا
الديـنية العليا " باقٍ وإعمار الطـغاة قصار .......... من سفر مجدك عاطر مّوار "
ـتدة حتى يـقضي الـله أمراً كان مـفعوال  وغـيرها الى رجـعيـة خالدة بـاقية   فا
ــظـلــوم  وهي الــذائــد احلـامي  وهي ــعـانــاة ا زوال  فـهي الــصــوت الـنــاطق 
ــتـدة وقـد نـاصــبـهـا كل الـنـاصــر الـذي  ال يـأخـذه فـي الـله لـومــة الئم  مـضت 
غرض الـذي راح يدعي ويحـيك ويكذب مسـتبدي األرض الـعداء  لم ينـال منهـا ا
ويـتـآمر ويـلـفق وينـسب لـها مـا ال تـقول ويـدعي مـا لم تفـعل . عـلى القـابض الـيوم
على الـسلطـة في العراق أن يـقف متـأمالً فيمـا كان علـيه قبل اعـتالء السلـطة يوم
ـستـبد  وهـو يتـنقل بـ البـلدان  حامالً كان مـعارضاً تـتهـدده اجهـزة احلاكم ا
في احدى يـديه الـقضـيـة التي من اجـلـها هُـجّـر وتغـرب وطُرد وطُـورد  وفي الـيد
األخرى يـحمل كفـنه حيث ال يعلـم بأي ارض سيوارى جـثمانه الـثرا  وب ما آل
ـرجعيـة الديـنية الـعلـيا وما آلت اليه حالـه وهو في سدة الـسلـطة  وب مـوقعـية ا
عـنوية آخذة بـالتزايد اليه أوضاعـها  فقدسـيتهـا ومهابتـها وتأثيـرها وسطـوتها ا
ادي الـنجف والنـمو  فـمن كـان مع اللـه كان الـله مـعه  لكن مـكـانهـا الروحـي وا

تهالك  فالزهد ستأجر ا القد  والزقاق الضيق والبيت ا
سر اسـتمرارها وامتداد نـسلها واتصـال تاريخها  فحق
للـعراق حيث وجودهـا وللشـيعة ومـعتقديـها فخـر االنتماء
واالنتـسـاب واالعـتقـاد  فـهي احلـقـيـقة وغـيـرهـا سراب 
وهي الـبــقـاء وغــيــرهـا الــفـنــاء  وهي الـصــواب وغـيــرهـا

الشطط  وهي احلق وغيرها الضالل .
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صـفحات كـثيرة عـلى مواقع التـواصل االجتمـاعي  أغلبـها لربـات بيوت يـعرضون ما
عـنـدهم  تلـك ناجـحـة في إعداد وحتـضـيـر احللـويـات الشـرقـيـة والغـربـية مـنـها  وأم
وضة مـا يكفي عـلومات عن الـتجمـيل وا هنـة اخلياطـة  وطالبـة لديهـا من ا مـحترفـة 
ـتناول اجلـميع وفـيهـا فائدة لتـأليف عـدة كتب  هـذه اخلدمـات وغيرهـا تقـدم بسـعر 
مع مـبلغ جـيد ب للـطرفـ .الكـثيـرين يريدون أن يـبدأوا مـشاريـعهم بـخطة مـدروسة 
كـنهم التـقدم بخطـوات ثابتة إلى اإلمـام بثقة  وهـذا توجه أحترمه اليدين  وحيـنها 
وكلـنا نـسـعى إليه لـكن مشـاريع صـغيـرة تنـطـلق برأس مـال يكـاد ال يـذكر أمـر يبـشر
بـاخلـيـر ويـجـب أن  نـكـون من اوائل الــداعـمـ له . من يــقـرأ بـتـمـعـن جتـربـة نـهـوض
الص الـتي باتت اآلن كيـان عمالق مرعب يـلتهم كل من حـوله  فأنه سـوف يكتشف
أنهم إنطلـقوا بصنـاعات بسيطـة رخيصة الـثمن وأغلبـها كانت تنـتج في بيوت على يد
عمال بسـطاء يريـدون فقط العمل لـكي يحصلـوا على أبسط مـستلزمـات احلياة  لكن
ـثـابـرة وزيـادة اإلنتـاج بـاتت الـصـ مـنـتـجـة لـكل شيء ولـهـا مـعـايـيـر عـاليـة في مع ا

ـواصـفـات واجلـودة . نـحن نـعـانـي من الـبـطـالـة في صـفـوف ا
ـشاريع لـو جنحت مـنهـا ما يـقارب الـعشرة الـشبـاب وهذه ا
ائة فقط ال غير فهذا بحد ذاته إجناز عظيم ال يقدر بثمن با
 كـما أنـنا جـميـعنـا يـسعى إلشـراك الشـباب بـسوق الـعمل
ـلل أن لم يـجدوا فـرصة مـنـاسبـة لهم  بـدل أن يـصابـوا با
ـشاريع تصقل خبرتهم وتفتح أفاق كثيرة لهم هم ال فهذه ا

يعلمون عنها أي شيء .

سامي كمال

في جوقة موسيقى اجليش سامي كمال في فرقة فنية


