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عـــــبـــــاس الـــحـــســـيـــنـــي

كــــــــــــــــــرم نـــــعـــــمـــــة

رحَل يف مغرتبه الأ�سرتايل املو�سيقار العراقي عبداحل�سني 
ال�سم���اوي، الذي اأرخ لأمل���ع جواهر احلنني يف قالدة الغناء 
الف�س���ي العراقي. م���ات بكرامة بعيدا ع���ن الوطن ما يجعل 
امل���وت �سعي���دا ول���و م���رة واح���دة يف التاري���خ!. ت�ساب���ه 
ال�ست���ذكار يف كل م���ا ن�سر بع���د رحيل ال�سم���اوي، ول اأحد 
انتب���ه للعم���ق التعبريي يف اأحلانه كون���ه ميثل عالمة مهمة 
يف اأغني���ة البيئات العراقية، ومع اأن ال�سماوي كان من بني 
�ساغ���ة هذه الأغنية بعد جيل اخلم�سين���ات املوؤ�س�س، ف�سَل 
اأبوعلي العمل ب�سمت اأكرث مما رافق اأبناء جيله من ح�سور 
اإعالم���ي حممد ج���واد اأموري وفاروق ه���الل وطالب القره 
غ���ويل وحم�سن فرحان وكوكب حم���زة. لكن مبجرد تعليق 
ق���الدة الغن���اء التعب���ريي العراقي، تلم���ع يف اأعل���ى العقدة 
اأحل���ان ال�سماوي، وه���و ما ذكرت���ه كل التقاري���ر ال�سحفية 
املبت�س���رة عن���ه م�س���رية اإىل اأغ���اين �سع���دي احلل���ي وداود 
العاين وف���وؤاد �سامل وفا�سل عواد وحمي���د من�سور وكمال 
حمم���د وعبد حمم���د. من بني ما غ���اب على كل م���ن اأ�ستذكر 
وا�ستعاد وتاأمل على رحي���ل املو�سيقار العراقي، اأغنية تكاد 
تقدم در�سا تعبرييا مذه���ال، عندما �ساغ ال�سماوي الأرواح 
اأقراط���ا تذوب وله���ا يف �سوت الفنان فا�س���ل عواد، وحّول 
“عيني مي عيون ت�سحك” الن�س امللتاع ع�سقا للراحل جبار 
الغ���زي اإىل ترنيم���ة نادرة يف احل���ب العراقي اآن���ذاك “هل 
غ���اب احلب عن غن���اء العراقيني؟” يا للخيب���ة عندما نعرف 
الإجابة!. هذه الأغني���ة در�س يف املو�سيقى التعبريية ويف 
عمق الن�س، فال�ساعر الغزي اأول من جعل العيون ت�سحك، 
الكلم���ات  روح  اعت�س���ر  ال�سم���اوي  وامللح���ن 
وجعله���ا حمامة حتل���ق هائمة بالقل���وب، فيما 
عّب فا�س���ل ع���واد ب�سوته العمي���ق عن ذهول 
الت�س���اوؤل بني العا�سق امللت���اع املرتقب لالإجابة 
م���ن احلبيبة. مرت الأغنية بني ما مر من تاريخ 
مو�سيقي عراقي تعب���ريي، ومل حتظ بالدرا�سة 
والهتم���ام مثل اأحل���ان عبداحل�س���ني ال�سماوي 
الأخ���رى، ب���ل اإن كل التقارير الت���ي ا�ستعر�ست 
جتربت���ه مل تذك���ر “عين���ي مي عي���ون ت�سح���ك«. 
اكت�س���ف  م���ن  اأول  كان  ال�سم���اوي  عبداحل�س���ني 
�سوت رعد مي�سان، كان���ت الإذاعة العراقية تعيد 
اأغنيت���ه الوحيدة “وظلت وحي���دة” اأكرث من مرة 
يومي���ا، وعندما ظهرت “يا ريحان���ة” على �سا�سة 
تلفزي���ون بغداد بقيت اأ�سبه برتنيمة عا�سق �سغري 
اأط���ل من بني الأ�سوات املت�سابق���ة يف �سرقة قلوب 
العراقيني اآنذاك، مل يتخط رعد مي�سان هذه الأغنية 
الت���ي �ساغ حلنه���ا عبداحل�سني ال�سم���اوي لطبقات 
�س���وت �س���اب �سغري لف���ت الأنظ���ار اإلي���ه و�سرعان 
م���ا غ���اب بعده���ا. لقد فق���دت ق���الدة الغن���اء العراقي 
ال�سبعين���ي �ساغته���ا املاهرين فبعد اأم���وري والقره 
غويل، ها هو ال�سم���اوي يلوح بعيدا عن عراق اأحبه 
ومل يج���د فيه غري الزدراء، ورقد مطمئنا يف مغرتبه 
الأ�س���رتايل، بينما بقي اإرثه املو�سيق���ي بال اأر�سفة اأو 
توثي���ق و�ساعت اأحلانه الرائعة عل���ى يوتيوب، فثمة 
م���ن ين�سبها اإىل غريه وثمة من ل يعرف ملحنها. رحل 
عبداحل�س���ني ال�سماوي، لكن العي���ون بقيت �ساحكة  ، 
و�سي�ستعي���د العراقيون تلك العي���ون ل�ساحكة ب�سوت 

فا�سل عواد .

مه���دت ف���رتة ال�سبعين���ات ، يف الع���راق 
والتي ميزتها، حركات الي�سار والنفتاح 
اجلدي���د على العامل، لالنتق���ال اىل وعي 
فك���ري واأدب���ي وفني ن���ادر احلدوث يف 
كثري من لبلدان، كان الطروحات الفكرية 
املتعالية للمارك�سيني والليباليني احلدد 
مبثاب���ة ناف���ذة جدي���دة، طل م���ن خاللها 
الف���رد العراقي على منتج���ات احل�سارة 
الغربي���ة، فكانت ا�سم���اء مثل:بدر �ساكر 
ال�سياب و�سعدي يو�سف ونازك املالئكة 
وغالب طعمة فرح���ان وفا�سل العزاوي 
 ، التك���ريل  وف���وؤاد  بول����س  و�سرك���ون 
وغريهم م���ن الأدب���اء وال�سع���راء رموز 
نه�س���ة فكري���ة ، تزامن���ت معه���ا موجات 
الف���ن الت�سكيل���ي جل���واد �سلي���م وحممد 
غن���ي حكمت ورفعت اجل���ادر و�ساكر ال 
�سعي���د و�سي���اء الع���زاوي، واإ�سماعي���ل 

فتاح الرتك وغريهم  
واىل جان���ب فنان���ني مبدع���ني اآخري���ن،  
طرائ���ق  يف  جدي���دة  طرائ���ق  ج�س���دوا 
ال���ذات  التعب���ري، والتغي���ري،  لتج�سي���د 
العراقية اجلديدة املفكرة واملولودة من 

رحم الثورات والنتفا�سات 
كان املق���ام العراقي، مبو�سيقاه القارية، 
الفار�سي���ة   ، املتع���ددة  الهوي���ات  ذات 
والرتكي���ة وال�سيوية، اىل جانب الغناء 

الريفي 

املتاأث���رة  البغدادي���ة،  الغني���ة  وخج���ل 
واملوؤثرة  باملد الغنائي ال�سامي امل�سري، 
والتي ج�سدها عبا�س جميل ور�سا علي 
و�سلم���ان �سكر ، ومائ���دة ندهت وعفيفة 
اإ�سكن���در م���ع ابداعات �سال���ح الكويتي، 
اليه���ودي املجن���ون بالط���رب  وم���ن ث���م 
مميزي���ن،  ملحن���ني  جمموع���ة  ظه���رت 
مار�سوا املزج بني األوان الغناء العراقي 
�سم���ن توليف���ات غريبة ومبدع���ة ومنهم 
امللح���ن الكب���ري عبد احل�س���ني ال�سماوي  
اللحن���ي  وامل�س���ار  واله���دوء  الوداع���ة 
امللت���زم بوح���دة الن����س ال�سع���ري، هي 
من اهم ما مييز روحي���ة امللحن ال�ستاذ 
عبد احل�سني ال�سم���اوي، �سيخ امللحنني 
العراقي���ني، و�ساه���د مرحلة م���ن تاريخ 
الع���راق ، ترجمه���ا ع�سق���ا والق���ا وفرحا 

وج��س�ّد اأحزانها على حد �سواء ...
الجاب���ات اللحنية للملحن عبد احل�سني 
ال�سم���اوي ، ع���امل تاأملي جمي���ل املعاين 
يف حرقة الناي والتفاف الكمنجات على 
اإيقاعات���ه الهادئة.  امللح���ن عبد احل�سني 
ال�سم���اوي، مب���دع اأغانٍ  كب���رية خلدتها 
الذاك���رة العراقية على غ���رار:  �سالمات 
، چ���ا �سل���ي ب�سن���ني العم���ر م���ن دون���چ، 
لعبد الزهرة منات���ي ، معاتبني جدامكم، 
لكم���ال حمم���د ،  تنا�سدين علي���ك النا�س 
احلل���ي،  ل�سع���دي  �سجاوبه���ا  واحت���ري 

دكيت بابك���م، حچيك مط���ر �سيف لفوؤاد 
�سامل، ياريحانة ، يالن�سيتو ، حن ياليل، 
العيون الفراتي���ة .. ياجلمالك �سومري، 
للدكتور فا�سل عّواد و�سوة خدك مدري 

�سوة الكمرة 
 ومئات الأغ���اين العراقية الأ�سيلة التي 
غّناها  كبار مطربي العراق اأمثال �سعدي 
احلل���ي، يا����س خ�س���ر، حمي���د من�سور، 
فا�سل ع���واد، ف���وؤاد �سامل، عب���د الزهرة 

مناتي، �سعدي البياتي وغريهم ... 
ال�سم���اوي م���ن املمهدين لتحدي���ث الفن 
الغنائي العراقي ، مع عبا�س جميل الذي 
جع���ل الغنية الريفي���ة طيعة وم�سموعة 
من الطياف، كما يف انه وخلي ت�ساحمنا 
وحجين���ا وجيت لأهل الهوى وجل وين 
اهلنا ، وكذلك امللحن الكبري  طالب القره 
غ���ويل باغان مثل مرين���ا بكم حمد وحن 
وانه احن ،  وكم���ال ال�سيد ونامق اأديب 
وحمم���د جواد اأم���وري وحم�سن فرحان 
وجعف���ر اخلفي���ف وحمم���د نو�س���ي ... 
وقد جت�س���دت جهودهم يف مزج الرتاث 
الريف���ي مبناخ املدين���ة، وعب توزيعات 
مقامية متفردة ... جعلت من �سوت عبد 
الزه���رة منات���ي و�سعيد احلل���ي ا�سواء 
يف م���دن عراقي���ة ،  وهي اغ���ان ل تخلو 
من ال�سج���ن والرتجيع املنم���ق بالثقافة 

املو�سيقية املتعالية

العيــون 
عنـدمــا 
كـانـت 

تـضحـــك

الملحن عبد الحسين 
السماوي صائـغ األحزان 

العراقية
للكاتب حيدر شاكر الحيدر

         ال�سماوي الذي تغزل به املطربون واملطربات 
اإل اأن ا�س���راره الآت�����ي من ثقافت���ه الذوقية كونت 
�سخ�سيت���ه من���ذ ريع�������ان العم���ر، فحب���ه الط���الع 
عل����ى جتارب الآخرين وما يقدموه لأبناء املجتمع 
العرب���ي اآنذاك م���ن ثقافة الغن���اء مل تذهب �سدى ، 
اإ�ساف����ة للتاأثر مبوروث العراق املتمثل مبقامات���ه 
وم���ن اأداه���ا واأط���واره الريفي�������ة وم���ن قدمها لنا 
كهوي���ة م�ن هويات الف���ن القريب للنف�س الب�سرية 
ناهيك اإن هذا الفنان كان م�ستم���ع واعي ملا قدمت����ه 
لنا الأ�سم���اء العربي�������ة اأمث���ال حممد عبد الوهاب 
وفريد الأطر����س واأم كلثوم والآخ���رون �س���اهمت 
ببناء اإن�سان وفن����ان اأدرك اأن جمال احلياة وفنه���ا 
املو�سيق���ي والغنائ���ي مل ياأت���ي عن طري���ق الفطرة 
فح�سب ب���ل من خالل متابعة م���ا يجري يف العامل 
العرب�����ي م���ن تطور مبو�س���وع الأغني����ة واللحن، 
كل تل���ك الأمور كان عبد احل�س���ني ال�سماوي مدرك 
لأهميته���ا بتكوي���ن �سخ�سي���ة الفن���ان الباحث عن 

تقدمي اجلديد باخت�سا�سه املميز .
هكذا كانت ال�سم���اوه وبزوغ جنم يح�سب له الفن 
ح�ساب وهو يقدم فنه ببلد احل�سارة و�سط عمالقة 

الأ�سماء التي عرفناها .
امل�س���ادر املقرب���ة من ه���ذا الفن���ان تفي���د ان ع�سقه 
لرتاث بلده الغنائي وولع���ه برتبة مدينته الغافية 
عل���ى �سجن الريف واأط���واره وباأ�سوات املطربني 
م���ن مدينته مل تغب حلظة عن عامل���ه الوا�سع برغم 
�سكنه مبدين�ة بغداد وف������ي منطقة الأعظمية التي 
كان وما زال الغناء العراقي احد طقو�سها الثقافية 

.
عب���د احل�سني ال�سماوي اأكم���ل تعليمه وتخرج من 
معه���د الفنون اجلميل���ة ليجد نف�سه و�س���ط اأجيال 
الطلب���ة م���ن خ���الل الأن�سط�������ة املدر�سي��������ة كان���ت 
احلان���ه حا�س���رة بذائقة الطلبة فما اأكرث الأنا�سيد 
التاأي حلنها وم���ا اأكرث الأوبريتات املدر�سية الت��ي 
حلنه������ا لطلب������ة املدار����س ، فهو الفن���ان والأ�ستاذ 
الرتب���وي ال���ذي كان���ت ر�سائله الفني���ة والرتبوية 
جمتمع���ًة تقدم اأهدافها للذائق���ة العراقية وملختلف 

الأعمار بجمال ور�ساقة الأعمال .
اإذا ن�ستطي���ع ان نو�سح اإن عبد احل�سني ال�سماوي 
حال���ه ح���ال الكثريين م���ن عمالق���ة اللح���ن وحتى 
املطرب���ني كان���ت حياته���م الفني�����ة ق���د ابت���داأت من 
خ���الل وزارة الرتبي���ة وطلبت���ه الذي���ن يع�سق���ون 
غن���اء الأنا�سي���د وامل�ساهم������ة بتق���دمي الأوبري���ت 
املدر�س���ي وتنوع������ه م���ا ب���ني املو�سيق�����ى والغناء 
والتمثي���ل ، ويف اجلانب الآخ���ر كان الراح���ل عبد 
احل�س���ني ال�سماوي ُيقدم اأحلان��ه من خالل الإذاعة 
والتلفزي���ون حيث يحدثن���ا تاأريخ ه���ذا الفنان ان 
نهاي�ة العقد ال�ستيني �سهدت جمموعة من الأحلان 
الت������ي اأدته������ا اأ�س���وات جا�س������م اخلي���اط وداود 
العاين ومن منا ل يتذكر اأغنية حلوه حياتي وياك 
التي غناها الراح���ل داود العاين والتي �سبق وان 
اداها ب�سوته الراحل ال�سماوي لنجد هذه الأغنية 
اأكرث �سه���رًة ب�سوت الراحل داود العاين ففي هذه 
الأغني���ة ندرك مدى تاأثر الأحلان العربي���ة بذائق���ة 
ه���ذا الفن���ان ال���ذي وج���د ف������ي املدر�س���ة امل�سري��ة 

وملحنيها الكبار اأداة م���ن ادواته التلحينية وهذا 
ام���راأ ينم عن ثقافته���ا الآتية من الأر����س العراقية 

اخلالدة .
حا�سن�������ة  ال�سم����اوه  كان����ت  ه����ل  ن�س������األ  ق����د 
اإن ه����ذه املدين����ة  للمبدع����ني ؟ تك����ون الإجاب�������ة 
املعط����اء م����ا زالت مثم����رة بالعطاء ال����ذي ين�سب 
فني����ًا واأدبي����ًا فالتاأري������خ الغنائ����ي له����ذه املدين���ة 
يذكرنا مبطرب����ي الأطوار الريفي�������ة الذين كانت 
له������م ب�سماته���������م حا�س����رة بذاك����رة الأجي��������ال 
اأمثال �سب����ار ال�سماوتل�������ي/ جمبا�س الغجري/ 
ثاي����ر احل�سين����اوي/ منري العار�س�������ي / ناه�س 
املنتفج�������ي واآخ����رون وحقيق����ة ان اب����داع فناين 
ال�سم����اوه كمو�سيقي����ني ح�سر من خ����الل الكثري 
الإذاع���������ة  يف  عمل����ت  الت�������ي  الأ�سم����اء  م��������ن 
والتلفزي����ون اأو م���ن خ����الل الن�ساطات املدر�سية 
متمثل����ة مبديري����ات الن�ساط املدر�س�������ي مبدين���ة 
ال�سماوه اإ�ساف���ة ل�سع����راء الأغاين الذين قدموا 
من خ����الل ن�سو�سه����م الغنائي�������ة روائ���ع الكالم 

الذي كان ومل يزل ذائقة اأجيال .
احل�س����ني  عب����د  امللح����ن  روائ����ع  اإىل  وللع����ودة 
ال�سم����اوي فهنالك اأكرث من حمطة غنائية �ساغت 
مدر�س�������ة عبد احل�س����ني ال�سماوي جم����ال اللحن 
من خالله�������ا فلنتذكر اأغان���������ي ) ردتك متر طيف 
لفوؤاد �سال���م ( ومعاتبني واأغنية ردي بينا لكمال 
حممد وكذلك اأغنية �سالمات ويالداركم معم�وره 
حلمي����د من�سور واي�س����ا ام �س��وه خ����دك مدري 
�س����وه الكم����ره لفا�سل ع����واد وهل ننته����ي بتلك 
الأغاين ،  فال بد ان نتذكر تنا�سدين عليك النا�س 
للراحل �سعدي احلل����ي  واي�س���ا مالوم انا مالوم 
و�س����وت الغريب وياتني يا ناعم ،  ام���ا ريحان���ه 
الت����ي غناه���ا رع����د مي�سان فقد كان����ت ب�سمة من 
ب�سمات ه����ذا الفنان لتت����واىل الأحلان منها على 
مهلك وخليني ابات وي����ا الرم�س ويادار واأغنية 
ميل����ي ا�سافة لرمو�س عيونك لرعد مي�سان اي�سا 
اعم����ال تنوعت باأ�سوات م����ن اأداها امثال جا�سم 

اخلياط وعبد الأمري حممد باأغنية يالن�سيتو .
وم����رة اخرى مع فا�سل ع����واد واغنيته اأ�ستاكلك 
يانهر وع�سرات الأغاين التي كانت �سمن برامج 
اإذاعية اأو م�سل�س����الت تلفزيونية ، اإعمال اأم�ست 
تاأري����خ يتحدث عن نف�سه �سنعته اأ�سماء ل�سعراء 
اأغ����اين كان����وا ج����زءًا مهم����ًا م����ن ذائق����ة الأغني����ة 
العراقي����ة اأمثال ناظم ال�سم����اوي و�سعد �سبحي 
ال�سم����اوي وكاظ����م الرويع����ي ا�ساف����ة جل����ودت 
التميمي ومكت�سف النجوم خزعل مهدي وحممد 

عبد الر�سا واآخرون ...
ق����د يكون الإع����الم ظلم ه����ذا الفنان كث����ريًا وهذا 
احل����ال ح�س����ل م�������ع الكثري م�������ن الأ�سم����اء التي 
�ساهم����ت ببن����اء الأغني����ة العراقي����ة اإل اأن الف����ن 
اخلال����د مبن �سنع����ه مهم��ا مر علي����ه الزمن ، لبد 
ف�������ي يوم م����ن الأي����ام اأن يك�������ون اأم�������ام القارئ 
املتله����ف ملعرف���ة ه����وؤلء املبدعني الذين قدموا ما 
قدم����وه لبلدانه�������م من نفح����ات م����ن النغ���م الذي 
تتفاعل مع����ه النف�س الب�سري�������ة ، هك���ذا كان عبد 
احل�سني ال�سماوي رحمه الله فنان اأثرى الأغنية 
العراقي����ة �س����واء عاطفي����ة او وطني����ة بلوح����ات 
�سنظ����ل ننظر ونتمعن به����ا ونكت�سف اجلمال من 
خالله����ا حتى اإع����داد هذه الدرا�س����ة ولنبقى نردد 
�سالمات .. �سالمات ي����ا وطن او �سالمًا .. �سالمًا 
ي����ا وطن مثلم����ا كان ي����ردد هذه الكلم����ات مبدعنا 

ال�سماوي عبد احل�سني لك الرحمة والغفران

عبد الحسين السماوي نغم عراقي

إىل  رح��ل 

جوار ربه فنان 

الغناء  ف��ن  أثرى 

العراقي حكايات غنائية 

ع��دت ذائقة أجي��ال وأجيال , مل 

يكن الراحل عبد الحسني الساموي 

مج��رد ملح��ن تغن��ت األصوات 

الجنس��ني  كال  وم��ن  بألحان��ه 

لتض��اف تلك األعامل يف س��جل 

اإلبداع العراق��ي بعامل األغني��ة 

الجمي��ل فمن يعرف ه��ذا الفنان 

يدرك ان���ه م��ارس الفن الغنايئ 

والتلحني وس��ط ظروف عائلية ال 

يحسد عليها , ويف بيئة مجتمعي��ة 

ال تخل��و من التعقيد االجتامع���ي 

والتقالي��د  بالع��ادات  املكب��ل 

املعروف��ة مبدينة الس��اموه تلك 

املدين�����ة الجنوبي���ة التي تغفو 

عىل النخيل
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صباح راهي العبود

وعندم���ا ُيذك���ر ه���ذا امللح���ن الرائ���ع يتب���ادر اإىل 
الأذه���ان اأغ���اين عمالق���ة الغن���اء العراق���ي يا����س 
خ�سر وف���وؤاد �سامل وفا�سل ع���واد وح�سني نعمه 
و�سعدي احلل���ي وحميد من�سور و�سعدون جابر 
وغريه���م مم���ن حل���ن لهم ال�سم���اوي اغ���اين بقي 
النا����س يطرب���ون ل�سماعها حل���د الآن وبذلك ترك 
ب�سمت���ه يف تاري���خ الأغنية العراقي���ة ال�سبعينية 
ولي�سب���ح اأحد اأه���م فر�سانها الرائع���ني .فمن منا 
ل يذك���ر اأغني���ة �سالمات حلميد من�س���ور و ردتك 
مت���ر طيف لفوؤاد �سامل و �سوه خدك لفا�سل عواد 
وتنا�سدين عليك النا�س ل�سعدي احللي وغريها. 
مل يكن رحي���ل الفنان ال�سماوي يف غربته القاتلة 
ول  اأ�سرتالي���ا  يف  العراقي���ة  للجالي���ة  مفاجئ���ًا 
للعراقي���ني الذي���ن عرف���وا فن���ه الع���ذب ، فقد ودع 
احلي���اة فج���ر الأح���د 26 / 8 / 2018 يف �سدين 
بع���د اأن اأ�سن���اه املر����س واأقع���ده ال�سل���ل وجعله 
طري���ح الفرا����س ب�سب���ب جلطة دماغي���ة عانى من 
نتائجه���ا على مدى ع���دة �سنني غاب عن���ه خاللها 
كث���ري من املحبني والأ�سدقاء . ومل يحظ ت�سييعه 
ول جمل����س فاحتته مع الأ�س���ف بح�سور ر�سمي 
م���ن ل���دن القن�سلي���ة العراقية يف �س���دين ول من 
ال�سف���ارة العراقي���ة يف العا�سم���ة كامب���ريا .كم���ا 
كان م���ن املتوق���ع ح�سوراأع���داد كبرية م���ن اأبناء 
اجلالية العراقية ملجل����س الفاحتة التي اأقيم على 
روح���ه الطاه���رة يف �سدين وبالأخ����س الفنانني 

منه���م. لكن الأمر بدا خميبًا لالآمال مع ال�سف من 
خالل العدد املحدود ممن ح�سر الت�سيع وجمل�س 

الفاحتة بخالف ما كان متوقعًا. 
ول���د ال�سم���اوي يف مدين���ة ال�سماوة ع���ام 1943 
. تعل���م الق���راءة والكتاب���ة قب���ل دخول���ه املدر�سة 
البتدائي���ة وعمره خم�س �سن���وات عند الكتاتيب 
)املاليل( منهم ال�سيخ �سهاب وال�سيخ حممد علي 
،خت���م الق���راآن الكرمي خ���الل �سنت���ني م�ساها يف 
الكتاتي���ب . بعدها اأنهى ف���رتة درا�سته البتدائية 
يف مدر�س���ة ال�سم���اوة البتدائية الت���ي انق�سمت 
اآن���ذاك اإىل اأوىل ومديرها الأ�ستاذ وحيد ،وثانية 
ومديره���ا عل���ي كاوي. وكان ن�سيبه يف الأوىل. 
اأم���ا املرحل���ة املتو�سط���ة فق���د اأكمله���ا يف ثانوية 
ال�سم���اوة. وخالل ذل���ك مار�س الغن���اء والتمثيل 
�سم���ن الن�ساط���ات املدر�سي���ة الفني���ة وامل�سرحية 
.وقد ا�سته���ر ال�سماوي بجم���ال ال�سوت وح�سن 
الأداء يف اأثن���اء تلكم الن�ساط���ات وظهر ذلك جليًا 
م���ن خالل اإجادت���ه تالوة اآيات م���ن الذكر احلكيم 
يف منا�سب���ات خمتلف���ة . وه���ذا م���ا دع���ا وال���ده 
ملحاول���ة توجيهه وجهة ديني���ة راف�سًا اقرتاحات 
بع����س املع���ارف واملقرب���ني لت�سجيع ول���ده على 
ول���وج طري���ق الفن والغن���اء لأن���ه كان ياأم���ل اأن 
ي�س���ري ولده )روزخونًا( يعتلي املنابراحل�سينية 
ويق���دم للنا�س التوجي���ه والر�ساد لأم���ور الدين 
والدنيا.وق���د ف�سل���ت م�ساعي وحم���اولت الوالد 

تل���ك اإذ توج���ه عب���د احل�س���ني ال�سم���اوي نح���و 
الف���ن بكل رغب���ة واندفاع وكاأن ثم���ة اأمرًا ي�سرّيه 
ويدفع���ه به���ذا الجت���اه ليق���وده يف النهاي���ة اإىل 
اأعل���ى �سل���م جم���ده الفني.ولق���د ب���داأ ال�سم���اوي 
م�س���واره الفن���ي بال�سدف���ة قبل اأن ي�س���ق طريقه 
اإىل ع���امل الف���ن والأحل���ان لأ�سهرالأغ���اين الت���ي 
اأداه���ا اأبرز املطربني ف���رتة ال�سبعينات من القرن 
املا�س���ي .فبعد انهاء درا�سته املتو�سطة يف مدينة 
ال�سم���اوة قرراللتح���اق مبعه���د ال�سح���ة ببغداد 
لخت�سار الزمن والتقاط فر�سة �سريعة للتوظف 
يف دوائرالدول���ة بعد تخرجه املفرت�س من املعهد 
القت�س���ادي  الو�س���ع  حت�س���ني  به���دف  املذك���ور 
احل���رج لعائلت���ه ، لكن���ه ا�سط���ر ل���رتك الدرا�س���ة 
ب�سب���ب الآلم والأوج���اع املزمنة التي كان يعاين 
منه���ا يف ِكليته. وبع���د فرتة وبت�سجي���ع من اأحد 
اأ�سدقائ���ه وبداف���ع داخل���ي ق���وي اإلتح���ق مبعهد 
الفن���ون اجلميل���ة يف ق�س���م املو�سيق���ى والن�ساد 
بعد ما علم باأن هذا املعهد يخٌرج معلمني لتدري�س 
مادة الفنية يف املدار�س ويعلم العزف على الآلت 
املو�سيقية وهذا عز الطلب ،وهكذا لعبت ال�سدفة 
لعبتها ليتوجه لدرا�سة املو�سيقى ولي�سبح ملحنًا 
م�سهورًا فيما بعد وا�ستحق لقب �سيخ امللحنني ملا 
قدمه من اأحلان �سجية ورائعة.ويف فرتة درا�سته 
هن���اك ظه���ر تاأث���ره واهتمام���ه وا�سح���ًا باأغ���اين 
املطرب فري���د الأطر�س وعمالق���ة الغناء الآخرين 

الت���ي كان يردده���ا ب�سغف داخ���ل املعهد وخارجه 
ا�ساف���ة اإىل تاأث���ره ال�سديد باملطرب���ني العراقيني 
الرواد مث���ل يحيى حمدي ور�س���ا علي وحممود 
عبد احلميد. وعلى الرغم من امتالكه �سوتًا فنيًا 
جمي���اًل يوؤهله ليكون مطربًا، لكن���ه قرر اأن يكون 
ملحن���ًا وعازف���ًا ح�س���ب وخا�سة بع���د جناحه يف 
تلحني اأغنيت���ة ) تذكراأيامنا اجلميل���ه لو ن�سيت( 
قدمه���ا �سدي���ق طفولت���ه )حم���ودي �سهي���د( الذي 
دفع���ه و�سجعه على تلحينها ) ُعني حمودي لحقًا 
معاون���ًا ملحاف���ظ ال�سماوة( واأداه���ا بنجاح ملفت 
لالنتب���اه املط���رب الرائ���ع داود الع���اين .كان هذا 
ع���ام 1961 وه���و ملا يزل طالب���ًا يف ال�سف الأول 
م���ن معهد الفن���ون اجلميلة . وخ���الل درا�سته يف 
املعه���د اأظهر ال�سماوي ن�ساطًا وا�سحًا خا�سة يف 
ال�سفني الث���اين والثالث من خالل قيامه بتكوين 
فرق���ة ان�س���اد م���ن زمالئه طلب���ة املعه���د ا�سماعيل 
ح�سني م���ن احللة، جنم متي م���ن بع�سيقة،عدنان 
احل�سين���ي من احللة، عبا�س م���ن النا�سرية، رعد 
عب���د الهادي من املو�سل.هذه الفرق���ة اأدت اأعماًل 
فني���ة عدي���دة بقي���ادة ال�سم���اوي نف�س���ه . كما اأن 
جناح���ه يف تلحني اأغنيت���ه الأوىل دفعته وهو ما 
زال طالب���ًا لتلح���ني اأغني���ة ثانية قدمه���ا للمطرب 
ذاته وهي )حلوه حياتي وياك حلوه( من كلمات 
�سديقه ال�ساعرالقدير)كرمي حممد( والتي رفعت 

العاين اإىل قمة جمده الغنائي . 

باأغني���ة ) حل���وه حياتي وي���اك( وحلنها اجلميل 
ال���ذي اأث���ار النتباه م���ن حوله وهو م���ازال �سابًا 
يافع���ًا ملع جن���م ال�سم���اوي وغ���دا ال���درب �سالكة 
لالحتكاك باملطرب���ني يف الذاعة والتعرف عليهم 
ويع���ود الف�سل يف ذل���ك لل�ساع���ر والكاتب جعفر 
الأدي���ب الذي عٌرفه على كث���ري من مطربي الريف 
زمن���ذاك ، ومع ات�ساع �سهرته خا�سة بعد النجاح 
الكبريال���ذي حتقق باأغني���ة داود الع���اين اإمتدت 
ج�سور التعاون بني ال�سم���اوي واملطرب العاين 
وال�ساع���ر كرمي حممد ليتمخ�س عنها ثالثي فني 
اأثم���ر )20( اأغني���ة على م���دى ال�سن���ني التي تلت 
تخرج���ه م���ن معهد الفن���ون اجلميلة ع���ام 1963 
.ومبوازاة ذل���ك وبعد تعيينه معلم���ًا يف مدر�سة 
قتيب���ة بن م�سلم البتدائية الت���ي تقع قرب املعهد 
نف�س���ه يف بناي���ة البالط امللك���ي ال�سابقة مبنطقة 
العظمي���ة بداأ يتن�س���ط ويقدم ومبهني���ة ممتازة 
�سمن عمل���ه بدائرة الن�س���اط املدر�سي يف تربية 
الر�ساف���ة لي�سب���ح فيما بع���د م�سرف���ًا يف مديرية 
الن�س���اط املدر�س���ي يف وزارة الرتبية عام 1970 
فاأق���ام احلف���الت يف بع�س املدار�س مث���ل ثانوية 
احلري���ري للبن���ات يف الأعظمي���ة وغريه���ا م���ن 
املدار����س. وخ���الل جتواله هذا اكت�س���ف اأ�سواتًا 
جميلة وخا�سة لدى الطالبات الذي اأخذ ي�سجعهن 
عل���ى دخ���ول �ساحة الف���ن، كم���ا كان يقيم حفالت 
خا�س���ة باملديرية والت���ي كان يح�سره���ا الوزير 
وامل���دراء العام���ون يف ال���وزارة ،وخ���الل ه���ذه 
الن�ساطات حل���ن كثريًا من امل�سرحي���ات الغنائية 
ومقدم���ات امل�سل�س���الت . ومل ت�سن���ح ل���ه الفر�سة 
للعم���ل ر�سمي���ًا كمو�سيقي وملح���ن �سمن كوادر 
الذاعة كي يحقق بع�س من اأحالمه وي�سمو بفنه 
املو�سيقي اأكرث اإ�سوة بالكثريمن زمالئه الفنانني 
اأمثال���ه. لك���ن ه���ذا الأم���ر مل مينعه م���ن النت�سار 
وتقدمي اأجمل الأحلان الت���ي توزعت على الغناء 
الريفي واملدين���ي والبغدادي خا�س���ة اإىل جانب 
الق�سائد ،ومتيزت اأغانيه بالروعة بعد اأن مزجها 
من روح���ه واأحا�سي�س���ه املرهفة متاأث���رًا بطريقة 
رادود املن���ب احل�سين���ي املع���روف عب���د الزهرة 
الكربالئ���ي وطريق���ة اأداءه لتل���ك ال���ردات مبق���ام 
الأو�سار الذي اأحبه ال�سماوي و�سغف به ،وكذلك 
الرادودين امل�سهورين وطن وعبد الر�سول حمي 
الدي���ن من النجف . ومق���ام ) نغمة ( الأو�سار هو 
مق���ام عراق���ي ُيغن���ى خالله ع���ادة خمت���ارات من 
ال�سع���ر العربي الف�سي���ح اأو الب�ستات املح�سورة 
فيه���ا كلم���ات فار�سي���ة اأو تركية مث���ل )علي جان 
،جامن، خدامن���ان، اأمان....(.وتخل���و املو�سيقى 
امل�ساحبة له من اليقاع. وُيعد الو�سار من اأروع 
النغم���ات العذبة احلزينة الت���ي لميكن اأن ميلها 
ال�سام���ع، ول ي�سبع م���ن اأدائها املطرب���ون الذين 
ميتلكون قدرة �سوتي���ة مميزة. ولتقريب الفكرة 

اإىل ذهن القارئ ن�سرد بع�س الأمثلة من الأغاين 
ال�سه���رية التي اأداها املطربون بنغمة الأو�سار:- 
يا ربي عظمت ذنوب���ي للمطرب حممد القبنجي، 
يا حلو كلي �سبدلك ي���ا حلو كلي لعفيفة ا�سكندر، 
خي���ه لو�سي املاي ما ي�سم���ع و�سية لفوؤاد �سامل ، 
تنا�س���دين عليك النا�س ل�سع���دي احللي، واأغاين 
ومقام���ات ناظ���م الغ���زايل الكرث يف ه���ذا ال�سدد 
مث���ل )خايف عليها ، عريتني بال�سيب وهو وقار، 
لعل���ك ت�سغي �ساعة ، ميحانه ميحانه،اأتدري ملاذا 

ي�سبح الديك �سائحًا ... 
متيزاأ�سل���وب ال�سم���اوي يف التلح���ني با�ستله���ام 
الفلكل���ور اإذ و�س���ع احلان���ًا ذات نكه���ة و�سج���ن 
عراقي اأ�سيل كانت ح�سيلتها جمموعة رائعة من 
اأغاين اأداه���ا مطربون ب�سكل رائ���ع . من �سمنها 
اأغاين فوؤاد �سامل امل�سجلة يف الكويت عام 1980 
بالتعاون مع كمال حممد ُبعيد مغادرتهما العراق 
يف �سريطي���ه الأول والث���اين )ردت���ك متر�سيف ، 

حمالها العيون و .....( 
يف تل����ك الفرتة بداأ م�سوار ال�سماوي مع املطرب 
النا�س����ئ الق����ادم م����ن احلل����ة �سعدي احلل����ي بعد 
لقائ����ه به عندما كان احللي يعمل بدائرة ال�سينما 
وامل�سرح فطلب من ال�سماوي منحه اأغنية يغنيها 
يف حفل �ستقيم����ه دائرته فكانت )تنا�سدين عليك 
النا�����س واحت����ري �سجاوبه����ه( التي كتبه����ا �ساعر 
الأغ����اين املعروف حممد عل����ي الق�ساب وغريها 

من روائع �سعدي احللي. 
وعندم����ا تع����رف ال�سم����اوي على املط����رب حميد 
من�سور وجد فيه اإمنوذجًا ين�سجم مع اجتاهاته 
ملا ميتلكه هذا املط����رب من �سوت بحالوة ريفية 
تاأ�س����ر قل����وب ال�سامع����ني و بق����رارات وجوابات 
غاي����ة يف البداع والروعة .كم����ا اأن هذا ال�سوت 
ي�ستوع����ب درج����ات عالي����ة يف ال�سل����م املو�سيقي 
.وكان����ت اأغنية )�سالم����ات( ب�سم����ة وا�سحة يف 
التاري����خ الفني حلميد من�سور اإىل جانب الكثري 
م����ن الأغ����اين الت����ي حلنه����ا ال�سم����اوي ل����ه بعدما 
اأ�سبح����ا ثنائي����اُ فني����ًا من�سجمًا رائع����ًا، و�سجلت 
بع�����س تلكم الأغاين �سمن كا�سي����ت ل�سركة بابل 
اأب����ان احل����رب العراقي����ة اليرانية ، وق����د قاربت 
الأغ����اين التي حلنه����ا ال�سماوي حلمي����د من�سور 
الثالثني. ولعل اأغني����ة �سالمات التي كتبها كاظم 
الرويع����ي وغناه����ا واأب����دع به����ا املط����رب حمي����د 
من�سور غدت احدى روائع ال�سماوي اجلميلة. 

املط����رب عب����د الزه����رة منات����ي �ساح����ب ال�سوت 
اجلميل ال�سجي حظي هو الآخر على اهنمامات 
امللح����ن ح�سني ال�سماوي وحل����ن له جمموعة من 
الأغاين لعل اأبرزها اأغنية )�سنني العمر( الرائعة 
الت����ي كتبها ال�ساعركرمي را�سي العماري واأداها 
منات����ي بتمك����ن جعلها من الأغاين الت����ي �سهد لها 
النا�س بالروعة ملا متتلكه كلماتها من رومان�سية 

عالية وجمال ،وما تر�سمه من �سورع�سق جميلة 
متك����ن مناتي م����ن اإي�ساله����ا لل�سامع����ني ب�سوته 

العذب ال�سجن . 
ث����م تتابع����ت الأحل����ان والأغ����اين اجلميل����ة التي 
قدمها لأكرث من اثني ع�سرة مطربًا من اجلدد بداأ 
اأغلبهم م�سواره الفني بها نذكر منهم اإ�سافة اإىل 
داود الع����اين كل من مظف����ر العبادي ) ل اإنت ذاك 
فالن( لل�ساعر كاظ����م النا�سري. ،�سعدي البياتي 
)ي����ا �سوك( ،�سعدي احللي ،اأحمد ال�سايف ، كاظم 
ح�س����ني ) اأكب ح����ب( ،�سباح غازي ،ف����وؤاد �سامل 
،عبا�����س ح�سن )اأ�سبح ملحن����ًا فيما بعد( ،ح�سني 
ال�سع����دي، جا�س����م اخلي����اط ،قا�س����م عبي����د ،منري 
الأم����ري  )معاتبني(،عب����د  حمم����د  ح�ساين،كم����ال 
حممد وغريهم من ال�سب����اب حينذاك. وكان رعد 
مي�س����ان واحدًا من هوؤلء الذي����ن حظوا باهتمام 
الفن����ان ال�سماوي. فلق����د كان هذا �سبي����ًا و�سيمًا 
يافعًا ميتلك �سوتًا جمياًل ، وعندما اقرتح بع�س 
م����ن الأ�سدق����اء واملع����ارف على وال����ده ت�سجيعه 
لي�سب����ح مغني����ًا و يطلب من ال�سم����اوي الهتمام 
ب����ه وتدريبه عل����ى الغناء ملا ُعرف ع����ن ال�سماوى 
من اأخالق ح�سنة و�سمعة طيبة تدخل الطمئنان 
اإىل قل����ب وال����د رعد ، ومن ثم منح����ه اأحد اأحلانه 
ليجد فر�سته يف ولوج ع����امل الغناء وهي اأغنية 
)ياريحان����ه( ثم اأغني����ة ) رد مالك ملع����ب ويانه ( 
وهما من كلمات ال�ساع����ر املبدع جودت التميمي 
،ثم اأغني����ة )يابو طربيل( وبذلك �سنع ال�سماوي 
مطربًا اآخر اأ�سيف اإىل قائمة من اأعطاهم فر�سة 
ليقدم����وا اأغنيته����م الأوىل. ل����ذا ُيع����د ال�سم����اوي 
�سانع����ًا ملطرب����ني اأك����دوا وجوده����م يف ال�ساح����ة 

الغنائية العراقية . 
اإ�ساف����ة اإىل م����ا ذكرن����اه م����ن اأغاين حلنه����ا �سيخ 
املطرب����ني ن����ورد فيما يل����ي جمموع����ة اأخرى من 
�سم����ن اأكرث م����ن )200( اأغنية قدمه����ا ال�سماوي 

للمكتبة الغنائية العراقية اخلالدة. 
حمي����د من�سور :- )�سالم����ات( كتبها كاظم نا�سر 
ح�سني، )ي����ا معزهم( ناظم ال�سم����اوي. ) �سوكت 
ترج����ع( ك����رمي را�س����ي العم����اري. )عل����ى مهلك ( 
داود الغنام. )دكيت بابكم( كرمي العراقي. )ليل 
وبع����د ليل( كرمي العراق����ي. ) متنيت ما غنايل( 
كاظ����م الرويعي. )ل����و ما خطر على ب����ايل( كاظم 
ال�سع����دي. اإ�ساف����ة اإىل رد حبيب����ي و عينك علينه 
وخلهم يروح����ون وانتظار .واأغ����ان اأخرى منها 
اأغنية ) يالداركم معموره خويف على بتكم نوره 
( التي اأعدها ال�سماوي اأ�ساُل ل�سعدون جابر ومل 

يغنها لظروف معينة. 
فوؤاد �سامل :- )ردتك متر �سيف( كاظم ال�سماوي. 

�سوت الغريب و�سوه خدك.دكيت بابكم.
فا�س����ل ع����واد :- حنه حن����ه. اأ�ستاك اإل����ك يا نهر. 

نوره .و�سوه خدك.

عب����د الأم����ري حمم����د :- )متري����ن مرت ُغ����رب. يل 
ن�سيتو . �سوت النخيل(.واغلب اأغانيه الأخرى 

كانت من تلحني ال�سماوي. 
كم����ال حمم����د :-)ردي بين����ه(. )ي����ا دني����ا كبنه( 
عبا�����س جيجان.) معاتبني( عب����د الر�سا الالمي.

جدامكم. 
يا�س خ�سر :- �سابرين.)على مهلك( 

رع����د مي�س����ان غن����ى لل�سم����اوي ) ي����ا ب����و طربيل 
املا�س����ي. ي����ا ريحان����ه. رد مال����ك ملع����ب ويانه (. 
ول�سع����دي البيات����ي اأغنية حن يالي����ل و يا �سوك. 
وجلا�س����م اخلياط اأغنية )�س����ورة( كلمات جودة 
التميم����ي. وابته����ال )ملكن����ا الع����زم ( م����ن كلمات 
عب����د املجي����د امل����ال. واأغني����ة كاظم ح�س����ني )اأكب 
حب( . )�س����وكك لواين ، ل اإنت ذاك فالن ( ملظفر 

العبادي. 
بع����د �سدور اأم����ر تقاعده يف مت����وز 1989 وجد 
ال�سماوي نف�سه يعي�س يف و�سع اقت�سادي اآخذ 
بال����رتدي يومًا بعد اآخر خا�سة واأنه م�سئول عن 
عائل����ة م����ن خم�سة اأولد واأربع����ة بنات هم طالب 
مدار�����س وجامعات يحتاج����ون مل�ساريف اأثقلت 
كاهل����ه. وبل����غ الأم����ر ذروت����ه م����ع ب����روز النتائج 
القت�س����ادي  احل�س����ار  فر�سه����ا  الت����ي  ال�سيئ����ة 
اجلائر على �سعبن����ا املظلوم.واأمام هذا ال�سغط 
�سعف����ت اإرادته فق����رر مغادرة الب����الد اإىل الأردن 
اأم����اًل يف احل�س����ول على فر�سة عم����ل هناك وهو 
الفن����ان وامللحن املع����روف . ويف 16 ني�سان من 
ع����ام 1996 و�س����ل عم����ان . وبعد اأن ط����اب املقام 
هناك واعتدل املزاج باحل�سول على فر�سة عمل 
التحق����ت ب����ه زوجته واثن����ني م����ن اأولده وثالث 
من بنات����ه وعل����ى مرحلتني ع����ام 1997. وخالل 
�سن����وات ا�ستق����راره يف الأردن الت����ي امتدت اإىل 
عام 2002 ق����دم الكثري من الأحلان ملجموعة من 
املطربني منهم فوؤاد حج����ازي ونهاوند، وتلحني 
وت�سجيل اأغنيتني للمط����رب علي العي�ساوي يف 
�ستوديو فرح ،و�سجل اإن�سودة )�سالمًا ياعراق( 
لأن����وار عبد الوهاب التي حتك����ي ماأ�ساة ال�سعب 
العراق����ي  من����ذاك وق����د بث����ت يف اإذاع����ة �س����وت 

العراق احلر 
اأح����دى  يف  وا�ستق����راه  �س����دين  و�سول����ه  بع����د 
�سواحيه����ا. اأول ن�س����اط مه����م قام ب����ه ال�سماوي 
هو تلح����ني الأغاين وو�سع الفوا�سل املو�سيقية 
مل�سرحي����ة اأخرجه����ا الأ�س����رتايل جمب�س����ون عام 
2004. وه����ذه امل�سرحي����ة تتح����دث ع����ن معان����اة 
الالجئن يف مراكز الحتجاز. وقد اختاراملخرج 
اإح����دى العوائل العراقية )عائل����ة العبيدي( التي 
و�سل����ت ا�سرتالي����ا ع����ن طري����ق الق����وارب والتي 
ناله����ا ال�سق����اء والع����ذاب يف مرك����ز الحتج����از. 
وكان له����ذه امل�سرحية تاأثريه����ا الكبري بني ابناء 
اجلالي����ة خا�س����ة عندم����ا ورد فيه����ا فق����رة ُتظه����ر 
املحتجزين وقد خيط����وا اأفواههم ا�ستنكارًا لهذا 
الحتج����از اجلائرال����ذي دام لأكرث م����ن )1000( 
يوم.اأم����ا املخرج فق����د اأعجب وجمي����ع من �ساهد 
العر�����س ب����الأداء املو�سيق����ي للفن����ان ال�سماوي. 
اح����دى ال�سح����ف املحلي����ة يف اأ�سرتالي����ا كتب����ت 
ع����ن هذا احل����دث وع����ن مو�سيق����ى ال�سماوي يف 

 .2004/4/24
ولعل الوداعة واله����دوء وامل�سار اللحني امللتزم 
بوحدة الن�����س ال�سعري هو ما كان مييز روحية 
ال�سماوي هكذا و�سف����ه كل من عا�سره من النقاد 
التمهي����د  يف  دور  ل����ه  للف����ن.وكان  واملتابع����ني 
لتحدي����ث الف����ن الغنائ����ي العراقي م����ع نخبة من 
امللحن����ني الآخري����ن اإذ عم����ل عل����ى جع����ل الأغنية 
الريفية م�سموعة م����ن لدن جميع اأطياف ال�سعب 
العراقي.وُيع����د اأول من اأدخل اآل����ة ال�سك�سوفون 
لالأغاين العراقية عن طريق اأداء العازف )حميد( 
الذي يعمل الآن مع فرق����ة كاظم ال�ساهر. كما اأنه 
اأول م����ن اأدخل اآل����ة البزق يف الأغ����اين العراقية 
العربي����ة بع����د اأن كان����ت تع����زف �سم����ن الأغ����اين 
الكردي����ة ،وكان الدكت����ور فت����ح الل����ه ه����و ع����ازف 

اأحلان ال�سماوي على هذه الآلة.

الحســين  عبــد  الملحنيــن  شــيخ 
السماوي

ُيعد الفنان عبد الحس��ني طاهرفلیح الس��اموي )حسین الساموی( واحدًا من 

أبرز العازفني وامللحنني يف فرتة س��تينات وسبعينات القرن املايض الزمن 

الذهبي لألغنية العراقية والذي��ن قدموا أروع األلحان ألجمل قصائد غنائية 

وضعها شعراء األغنية وملحنوها ذاك الزمان.
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ه���ا ه���و جنم من جن���وم الف���ن يف الع���راق يهوى، 
فيرتك لوعة يف القلب حارقة، اثر غيابه ال�سرمدي 
يف مغ���رتب بعيد عن اله���ل والوطن، ت���اركا اإرثا 
فني���ا مو�سيقي���ا - غنائي���ا مهم���ا لالأجي���ال الفني���ة 
الالحق���ة، فقد حلن الراحل عبد احل�سني ال�سماوي 
لع���دد كب���ري م���ن املطرب���ني وم���ن اأجي���ال خمتلفة: 
�سعدي احللي ويا�س خ�س���ر وفا�سل عواد وكمال 
حمم���د...، فغنوا: �سالمات، معاتبني، �سوه خدك، 
تنا�سدين عليك النا�س، ردتك متر طيف، بالإ�سافة 
اإىل ع�س���رات الأحل���ان والأغ���اين الت���ي جت���اوزت 

مائتي اغنية وحلن.
ت���رك الراح���ل الع���راق، حني �سع���ر ب���اأن اإ�سكالت 
اقت�سادي���ة و�سيا�سي���ة ب���داأت تلتف عل���ى ري�سته، 
فل���م يع���د بالن�سبة ل���ه ان يكون معنًى للح���ن اإذا مل 
يخ���رج من القل���ب، ويقتنع به العق���ل، فلم يجد يف 
تل���ك الظروف قبل ع�سرين عاما، اإل اأن يرتك منبع 

اأحلانه م�سطرا ولي�س خمتارا!
القمع واحل�س���ار اللئيم حاول تدجني املواطن يف 
ال�سن���وات الأخ���رية من عمر النظ���ام ال�سابق، مما 
ا�سط���ر عدد كبري من املبدع���ني، ومنهم الفنان عبد 
احل�س���ني ال�سماوي، لل�سفر وت���رك الوطن، واتخذ 
ال�سماوي م���ن قارة هي الأبعد عن العراق م�ستقرا 
ل���ه. وبالرغم هذا البع���د ال ان خيوط قلبه وانياط 
ع���وده بقيت م�سدودة بنخي���ل ال�سماوة وب�سفاف 
دجل���ة ، وهذا ما �س���رح به الراح���ل ال�سماوي قبل 

وفاته.
ن�سيانن���ا ال�سم���اوي يذكرن���ا بالفنان���ني والأدب���اء 
واملبدع���ني، الذين كانوا ميلئ���ون ال�سمع والب�سر 
والأحا�سي�س يف الوطن، و�سرعان ما مت ن�سيانهم، 
بع���د اأن حجبت ن�ساطاته���م �سن���وات الغربة، فمن 
يتذكر روميو يو�سف ومنذر حلمي وخليل �سوقي 
واأبن���اءه م���ي ورون���اك وفار����س، والفنان���ة زينب 
ولطي���ف �سال���ح وكم���ال ال�سي���د ) ملح���ن اغني���ة » 
املك���ري« ( وماه���ر جيجان ومفي���د النا�سح ) ملحن 
» يلجمال���ك �سوم���ري« (، وع�س���رات غريه���م م���ن 

املبدعني.
خ���ريا فعلت نقابة الفنان���ني العراقيني، يوم اأم�س، 
وه���ي تقي���م ت�سييع رم���زي للفن���ان عب���د احل�سني 
ال�سماوي، على عك�س املوؤ�س�سات الر�سمية التي مل 
تنتب���ه، كما يلزم، لأبناء وادي الرافدين من فنانني 
واأدب���اء ومثقف���ني. ونتمن���ى من احلكوم���ة املقبلة 
ان تت���دارك التجاهل ال�ساب���ق لهوؤلء الذين حملوا 
الوط���ن ب���ني جناحيه���م، فالدول���ة الت���ي ل حترتم 

مبدعيها ل خري فيها!

نجٌم آخر هوى !
ـــم مــظــلــوم ـــري ـــار ك ـــت س

ـــــــــد طــــــاهــــــر ـــــــــم اح

من امللحن���ني الكبار الذين اعطوا لالأغنية العراقية 
الكثري من الغاين التي �سدحت بها حناجر العديد 
م���ن املطرب���ني واملطرب���ات العراقي���ني امللحن عبد 
احل�سني ال�سم���اوي وقد �سغفت بالعم���ال البارزة 
لرواد املدر�سة البغدادية  يف التلحني يحيى حمدي 

ور�سا علي وحممود عبد ااحلميد.
ول���د امللح���ن عب���د احل�س���ني ال�سم���اوي يف مدين���ة 
ال�سم���اوة من حمافظة املثنى الع���ام 1943 وكانت 
بدايت���ه بتجوي���د الق���راآن الكرمي وه���و يف املرحلة 
البتدائية، وعند و�سوله املرحلة املتو�سطة مار�س 
الغن���اء والتمثيل �سمن الن�ساطات املدر�سية الفنية 
وامل�سرحي���ة وقد غنى يف  حينها اأحد اأجمل احلانه 
وهي ) حلوة حياتي وي���اك( التي ا�ستهرت بعد اأن 
غناه���ا املط���رب داود العاين وتلته���ا اأحلان اخرى 
ملطربني عديدين كاأغنية )) العيون الفراتية(( التي 
غناها املطرب �سعدي احللي واأغنية “حجيك مطر 
�سي���ف” للمطرب ف���وؤاد �سامل واأغني���ة “�سالمات” 

للمطرب حميد من�سور.
تخرج يف معهد الفنون اجلميلة العام 1963- فرع 
اآله القانون وعني يف الن�ساط املدر�سي حتى احالته 
على التقاعد العام 1989 بعد اأن رفد مكتبة الإذاعة 
والتلفزي���ون باحلان جميلة وكان اكرثها �سببًا يف 
�سه���رة العديد م���ن املطربني واملطرب���ات، وامللحن 
عبد احل�سني ال�سماوي ملحن كبري غري متكلف فهو 
اوًل اب���ن حمافظة ال�سماوة اختزن معينًا لين�سب 
م���ن فلكلور املنطق���ة وقد  �سغف بالعم���ال البارزة 
ل���رواد املدر�س���ة البغدادي���ة يف التلح���ني، يحي���ى 
حمدي، ر�سا علي، حممود عبداحلميد وخالل تلك 
املرحلة و�سع احلانًا عديدة للمطرب اأحمد ال�سايف 
وجا�س���م اخلياط وغريهم، لكنها  كانت بداية متثل 
اجتاه���ًا متاأث���رًا ولي�س ال�سلوب ال���ذي كان يطمح 

الي���ه و�سبب ه���ذا الجت���اه  انه مل يج���د الأ�سوات 
الت���ي  حتت�سن احلانه ب���ل ويعي�س معاناة حقيقية 
حني يقدم حلن���ًا لق�سم املو�سيق���ى يف الإذاعة التي 
غالب���ًا ماترف�س هذا اللحن او ذاك ا�سافة لن�سغاله 
بتلح���ني اوبريت���ات الن�ساط املدر�س���ي الذي يعمل 
فيه ه���ذه ال�سباب وغريها فر�س���ت تكري�س اللون 
البغ���دادي يف احلان���ه ولك���ن  طموح���ه يف اإث���راء 
الأغني���ة ال�سعبي���ة املط���ورة كان يتحق���ق بني فرتة 
واخ���رى م���ن خالل احل���ان ريفي���ة  اأعده���ا لبع�س 
املطرب���ني عبد حممد وعبدالزه���رة مناتي وحمدية 
�سالح و�سعدي احللي ويف تلك الفرتة قدم العديد 
م���ن الحلان التي مرت ب�سمت لكنه كان يبحث عن 
ال�سوت الذي ميتلك خ�سو�سية تن�سجم مع اللحن 
الذي  ي�سعه ل�سك ان ا�سلوبه هو ا�ستلهام الفلكلور 
بداأ يتكر�س تدريجيًا فكان �سوت فوؤاد �سامل بداية 
ملرحل���ة يعت���ز به���ا حي���ث ق���دم خالله���ا الوان���ًا من 
الغاين ذات النكهة الفلكلورية، ردتك مطر �سيف، 
حماله���ا العيون  �سوت الغري���ب، كانت احل�سيلة 
جمموع���ة كبرية �سم���ت الكا�سي���ت الول والثاين 
لف���وؤاد �س���امل، يف تل���ك الفرتة تع���رف على �سوت 
املطرب حمي���د من�سور فوج���ده منوذجا ين�سجم 
متام���ًا م���ع اجتاهه بقرارات���ه البديع���ة وجواباته 
الر�سيقة �سوت ي�ستوعب ع�سر درجات يف ال�سلم 
املو�سيق���ى مع ح���الوة ريفية اآ�س���رة فكر�س معظم 
احلان���ه منذ البداي���ة مع املطرب حمي���د من�سور ، 
رد حبيب���ي، �سالمات، عينك علينة، خلهم يرحون، 
كم���ا ق���دم للمط���رب كمال حمم���د اجم���ل اغنيتني، 
معاتبني، ردي بينه، ومثلها للفنان الدكتور فا�سل 
ع���واد، �سوه خ���دك، م�ست���اق الك يانه���ر، ويعتب 
امللح���ن عبد احل�سني ال�سماوي من اروع امللحنني 

العراقيني.

نكت���ب الي���وم ع���ن اح���د عمالق���ة املو�سيق���ى 
والتلح���ني الغنائ���ي يف الع���راق، نكتب اليوم 
ع���ن “�سيخ امللحنني العراقيني” عبد احل�سني 
ال�سم���اوي وال���ذي ت���ويف �سباح ي���وم الحد 
يف   2018 اغ�سط����س   / اب   26 امل�س���ادف 
مدين���ة �سيدين، ا�سرتاليا ع���ن عمر يناهز 75 
عام���ا بعد تعر�س���ه جللطة دماغي���ة بعد العام 
2012 افقدته احلركة و�سعوبة الكالم ل�سنني 

طويلة
اأ�سم���ه الكامل هو عبد احل�سني طاهر فليح من 
مواليد مدينة ال�سماوة عام 1943، ومن هذه 
املدينة اختار لنف�سه ال�سم الفني عبد احل�سني 
ال�سم���اوي.  در�س البتدائي���ة واملتو�سطة يف 
مدينة ال�سم���اوة، ويف تلك املرحلة بداأ الغناء 
والتمثيل من �سمن الن�ساطات املدر�سية الفنية 
وامل�سرحية. كان���ت رغبة والده اأن يتخ�س�س 
عب���د احل�س���ني يف جتويد الق���راآن لبداعه يف 
ذلك.  انتقل بعده���ا  اإىل بغداد ليلتحق مبعهد 
ال�سح���ة ال���ذي كان يخ���رج معلم���ني فقط لنه 
اعتبه���ا فر�س���ة �س���وف ت�ساع���ده يف اإعان���ة 
عائلت���ه مادي���ًا. ول�سباب خا�س���ة و�سحية مل 

يكم���ل عب���د احل�س���ني ال�سم���اوي الدرا�سة يف 
معهد ال�سح���ة وبت�سجيع ودعم من الأ�سدقاء 
التح���ق مبعهد الفنون اجلميل���ة تخ�س�س اآله 
القان���ون و تخ���رج من املعهد ع���ام 1963.  مت 
تعيينه بعد التخرج يف الن�ساط املدر�سي اىل 

ان احيل على التقاعد العام 1989
ل�سديق���ه  كان  ال�سم���اوي  قدم���ه  حل���ن  اأول 
حم���ودي �سهي���د وه���و اأغني���ة )تذك���ر اأيام���ي 
اجلميل���ة( والت���ي غناه���ا فيم���ا بع���د الفن���ان 
الراح���ل داود الع���اين – حل���ن ل���ه بع���د ذاك 
اأك���رث م���ن 20 اأغني���ة.  ومن���ذ ذلك الي���وم قدم 
الفن���ان الكبريعب���د احل�سني ال�سم���اوي مئات 
الحل���ان مل�ساه���ري الغن���اء العراق���ي الت���ي مل 
تقت�س���ر على الطابع الريفي وامنا قدم اللحن 
البغدادي وكذل���ك الق�سيدة، نذكر منهم، كمال 
حمم���د )معاتبني( ، فا�سل ع���واد )م�ستاق الك 
يانه���ر(، كم���ال حمم���د ) ردي بين���ه(،  �سعدي 
احلل���ي )العي���ون الفراتية( ، �سع���دي البياتي 
)ح���ن يا لي���ل(، فا�س���ل عواد )�س���وه خدك( و 
حمي���د من�س���ور ال���ذي حلن ل���ه اأك���رث من 30 
اأغنية ومنها )�سالمات(، )رد حبيبي( ، )عينك 

علينه( ، )خلهم يرحون(.
وكما هو معروف فان عبد احل�سني ال�سماوي 
�سج���ل اول �سريط���ني للمطرب الراح���ل فوؤاد 
�س���امل بع���د مغادرت���ه الع���راق وا�ستقراره يف 
الكوي���ت ومن تلك الأغاين ه���ي )حجيك مطر 
�سي���ف(.  اأما اأغنية )تنا�س���دين عليك النا�س( 
للمطرب الراحل �سعدي احللي، و التي تعتب 
انطالقة �سعدي احللي يف عامل الغناء.  تعود 
ق�سته���ا اإىل اللق���اء الأول ب���ني عب���د احل�سني 
ال�سماوي و�سعدي احلل���ي عندما كان الأخري 
يعم���ل يف دائ���رة ال�سينم���ا وامل�س���رح وطل���ب 
اغني���ة يغنيه���ا يف حف���ل العي���د ال���ذي اقامته 
الدائ���رة وكانت ه���ي اأغنية )تنا�س���دين عليك 
النا�س( الت���ي غناها احللي على امل�سرح لول 
م���رة  حتى قب���ل اأن ي�سجله���ا يف ا�ستديوهات 

الذاعة والتلفزيون.
ا�سط���ر عب���د احل�س���ني ال�سم���اوي اىل ت���رك 

الع���راق يف اأوا�سط الت�سعينيات بعد تعر�سه 
واولده اىل م�سايق���ات م���ن الجهزة المنية 
التابعة للنظام ال�سابق – بع�س امل�سادر تذكر 
ان ولديه الثنني قد نفذ بهم حكم العدام بعد 
ان ت���رك ال�سماوي العراق. ا�ستقر لعدة �سنني 
يف الردن وهن���اك عم���ل على تلح���ني انا�سيد 
ومهرجان���ات  الردني���ة  الع�سكري���ة  الثقاف���ة 
تخ���رج الطلب���ة، كما و�سع الحل���ان لوبريت 
وطن���ي طول���ه اك���رث من �ساع���ة مت عل���ى اثره 
تكرميه من قبل امللك الردين عبدالله الثاين، 
ويف العام 2002 هاجر اىل ا�سرتاليا ليق�سي 
بقي���ة حيات���ه هن���اك اىل ان وافت���ه املنية يوم 

الحد امل�سادف 26 اب / اغ�سط�س 2018
اأود التنويه هن���ا اأن اأرث الفنان عبد احل�سني 
ال�سم���اوي كبريجدًا ولن ت���ويف هذه الأ�سطر 
القليلة حقه مم���ا قدمه للغناء والفن العراقي.  

الرحمة واملغفرة ل�سيخ امللحنني العراقني.

عبد الحسين السماوي صانع النجوم 

عبدالحسين السماوي



ـــن ـــي ـــس عــــــلــــــي ح

م����ات عب����د احل�س����ني ال�سم����اوي ويف عيونه 
عتاب، فب����الده ا�ستبدلت ث����وب احلياة برداء 
مقزز ل�سا�سة كارهني لكل ما حولهم، ل يرون 
جم����ال ول خ����ريا ول �سع����ادة ال يف �سرق����ة 

اأحالم النا�س و�سعادتهم .
يكت����ب ماركي����ز يف ذكرى رحي����ل بورخي�س: 
اأن املتفردي����ن ل يرحلون كاأف����راد.. يرحلون، 
كمرحل����ة ب�سموا على بدايتها و�سار رحيلهم 
خامتتها.. بداأ فوؤاد �سامل يغني للفرح والأمل 
والع�س����ق وفرح����ة الطي����ور الت����ي ع����ادت اىل 
اأع�سا�سها ، وانتهى بعذابات املر�س والغربة 
وحي����دا يف م�ست�سفي����ات ا�سرتاليا ، لن يغّني 
احد م����ن بعده لدروب احل����ب التي تاهت يف 

الغربة ، مات وكاأنه يردد مع ال�سياب  : 
البحر اأو�سع ما يكون و اأنت اأبعد ما تكون.. 

و البحر دونك يا عراق
بالأم�����س ح����ني م����ررت باملقه����ى، �سمعت����ك يا 

عراق 
وكن����ت دورة اأ�سطوان����ة.. ه����ي دورة الأفالك 

يف عمري.

مل يكن عبد احل�سني  ُيدرك اأنه �سيثري ال�سى 
وال�سج����ن  باغنيات����ه  التي اأراده����ا يف بداية 
حياته مثل قو�س قزح ملون بالفرح والبهجة. 
ومثلما نتاأمل يف مرارات فوؤاد �سامل وغربته  
وذكريات����ه، ونتذكر اغنيات الغرب����ة  ، نتذكر 
ذل����ك ال�س����اب الذي حط الرحال م����ن ال�سماوة  
قا�س����دا مبن����ى اإذاع����ة بغ����داد يف ال�ساحلية ، 
فقد ج����اء يحم����ل  اغنيات ع����ن احللم واحلب  
لي�س����وغ منهم����ا �س����ورة  للع�س����اق ،.. ج����اء 
اىل بغ����داد ومع����ه �سح����ر الغني����ة اجلنوبية 
وحالوته����ا  جاء من مدين����ة تنام على اغنيات 
المل واحل����زن ،  ليحلم  بفجر جديد يبزغ من 

بغداد. 
كان ومن معه طالب القرغويل ، كوكب حمزة 
، جعف����ر اخلف����اف ، كم����ال ال�سي����د ، حم�س����ن 
فرحان ، حممد جواد اموري  يحلمون بوطن 
بو�س����ع القلب ا�سمه الع����راق ، مل يحلموا مبا 
مل يحل����م ب����ه العراقي����ون م����ن قب����ل باأكرث من 
حي����اة كاحلي����اِة، واأن ميوتا عل����ى طريقتهما، 
و » باأك����رَث م����ن يدي����ن �سغريت����ني ت�سافحان 

غيابنا«. 
ال�سم����اوي كان مغرم����ا مب����ا يلح����ن ويدندن ، 
يعتق����د ان اللحن والق�سي����دة �سي�سنعان بلدًا 
يك����ون مل����كًا للجميع، و جمتمع����ًا امنًا ل تقيد 
حركته خط����ب و�سعارات ثورية، ول يحر�س 
ا�ستق����راره �سا�س����ة يرتب�سون ب����ه كل ليلة... 
عا�����س عب����د احل�س����ني  اأ�سري اأحالم����ه، متنقال 
يف الأل����وان، م����ن »�سالم����ات ، اىل »تنا�سدين 
عليك النا�س »، ومن »�سوة خده » اىل »حلوة 
حيات����ي وي����اك »، وم����ن »  ردتك مت����ر �سيف »  
اىل » معاتب����ني »  لينتهي غريبا يئن على بالد 
تنكر اأبناءها لنهم لميار�سون اخلديعة، ول 
يحملون �س����ور �سا�سة ال�سدفة ، ول يهتفون 

يف ال�ساحات » بعد ما ننطيها ». 
نتذكر عب����د احل�سني ال�سم����اوي  مثلما نتذكر 
اإنَّ ال�سع����َر والغناء جترَبٌة ومنفى، مثلما قال 

ال�سياب ذات يوم : 
» تواأم����ان ونح����ن مل نحلُْم باأك����رث من.. حياة 
كاحلياِة، واأن منوت عل����ى طريقتنا: ِعراُق.. 

عراُق.. لي�س �سوى العراْق »..

عبد الحسين السماوي
 75 عامــًا فـي بحــر الحـــنين 

مل يكن عبد الحسني الساموي 

ُيدرك أنه سُيحزن الذين تغربوا 

عن أوطانهم وهو يقدم اغنيته 

الشهرية » سالمات » إال بعد أن 

جرب الغربة القرسية التي انتهت 

عىل رسير أحد مستشفيات 

اسرتاليا ، ومثلام نتأمل يف 

مرارات وأحزان وذكريات 

االغنيات التي لحنها » عىل 

مهلك ، ضوه خدك ، ردتك متر 

ضيف ، سنني العمر ، معاتبني 

، تناشدين عليك الناس » نتذكر 

تلك الجواهر من االغنيات التي 

زين بها حياتنا، ونتذكر ذلك 

املعلم الذي حط الرحال من 

الساموة ، قاصدا مبنى اذاعة 

بغداد، ليلتقي بحميد منصور 

وياس خرض وكامل محمد وفؤاد 

سامل وسعدي الحيل ، لينقل 

معهم فرحه وحزنه وعفويته أىل 

اغنيات رسمت لنا وطنا دامئا ما 

ينتهي اىل الحنني


