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من زمن التوهج

(فرقة الطريق)

ودروب الشجن العراقي الطويلة
فادي بعاج

فرقة الطريق أسرة موسيقية مزجت
أغاني الناس مع ساللم المقام
العالية.أسرة توصف بأنها فرقة ثورية
لكل العرب ال لفئة أو جماعة معينة،
ومع أن مؤسسيها من اليساريين
العراقيين المناهضين لحزب البعث
الذي حكم العراق ،إال أن فرقة
“الطريق العراقية” ،كانت قد مثلت
األغنية السياسية العربية والعراقية
ً
ً
ونخبويا ،رغم
شعبيا
أفضل تمثيل،
أنها غيرت عنوانها مرات عدة ،منذ
نشأتها في العراق وتنقلها بين
الدول العربية ،وصوال إلى هولندا
التي أصبحت بلد اللجوء للعائلة
ـ الفرقة ،وهي أسرة الموسيقار
العراقي حميد البصري المؤسس
الرئيسي.

�إن قطعوا الرجلني ف�إن يل يدين ،جمدف ًا �أعود
�إن برتوا اليدين ف�إن يل �صدر ًا وزاحف ًا �أعود
�إن قطعوا الرجلني ف�إن يل يدين ،جمدف ًا �أعود
�إن برتوا اليدين ف�إن يل �صدر ًا وزاحف ًا �أعود
وكيف ال �أعود؟ ال ب ّد �أن �أعود”.
وكان �أول انت�ش ��ار وا�س ��ع لأغ ��اين فرق ��ة الطري ��ق
ال�سيا�سي ��ة يف �أوائ ��ل الثمانين ��ات م ��ن الق ��رن املا�ض ��ي
عندم ��ا قدمت الفرقة �أكرث من ثالثني حف ًال جماهريي ًا يف
لبن ��ان للمقاومة اللبنانية والفل�سطيني ��ة ،وقتها �سجلت
الفرق ��ة �أك�ث�ر م ��ن ع�شري ��ن �أغني ��ة منه ��ا “كف ��ر قا�سم”،
“�ص�ب�را و�شاتيال”“ ،يا �سما �أكتوبر”“ ،ال ت�س�ألني عن
عنواين” و “�صوت ال�شهيد” ،ثم توالت حفالت الفرقة
يف �سوري ��ا حيث كانت الفرقة تدعى �سنوي ًا �إىل ت�سجيل
�أغ ��ان جدي ��دة وتق ��دمي حف�ل�ات جماهريية ،كم ��ا قدمت
الفرق ��ة �أغاين وطنية خا�صة ل�سوريا مثل “دم�شق �أبهج
ما غنى به الغابرون” و�أغنية “هال هال هيا”.
ا�ستم ��رت الفرقة ب�إنتاج الأغاين الت ��ي تواكب الأحداث
يف الوط ��ن العراق ��ي والعرب ��ي ،تذ ّك ��ر العراقي�ي�ن يف
اخل ��ارج ب�ض ��رورة االلت�ص ��اق بوطنه ��م والعم ��ل ،لكن
ومع هذا فقد �أنتجت الفرق ��ة الكثري من الأغاين الغزلية
البعيدة ع ��ن ال�سيا�سة ،و�أ�شهرها “تدرون لي�ش نحب”،
“للمر�أة غواتنا”.
حميد الب�صري الذي يعد امل�ؤ�س�س والأب لفرقة الطريق
وملح ��ن كافة �أغانيها ،كان �شابا �صغ�ي�را �أ�صر ذات يوم
عل ��ى �ش ��راء �آلة ع ��ود دون عل ��م �أبي ��ه فن ��ان املو�شحات
ال�شه�ي�ر خلف الب�صري الذي متنى ل ��ه م�ستقبال درا�سيا
ومهنيا �آخر
حميد البصري

مع زهير الدجيلي
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الق�ص ��ة بد�أت مع ت�أ�س ��ي�س فرقة “جماعة متوز للأغنية
اجلديدة” عام  1976خالل جل�س ��ة ت�ش ��اور ونقا�ش بني
الب�ص ��ري وال�شاعر زهري الدجيلي حيث مت االتفاق على
ت�أ�س ��ي�س فرق ��ة غنائية م�ص ��غرة يكت ��ب كلم ��ات �أغانيها
الدجيل ��ي ويق ��وم بتلحينه ��ا حمي ��د الب�ص ��ري ،على �أن
يك ��ون م�ضم ��ون الأغ ��اين غري مبا�ش ��ر ،يتكل ��م عن حب
الوط ��ن والتم�سك به وح ��ب النا�س ،م ��ع ت�ضمني مبطن
لق�ضايا العراق والوطن العربي.
وقدم ��ت الفرق ��ة �أغ ��اين وطني ��ة يف حف�ل�ات جماهريية
كب�ي�رة يف بغداد وبع�ض املحافظ ��ات ،نالت تلك الأغاين
�إعج ��اب كل م ��ن �سمعه ��ا ،ولك ��ن امل�س�ؤول�ي�ن يف النظام
العراق ��ي ال�سابق مل ي�سمح ��وا بت�سجيل تل ��ك الأغنيات
يف الإذاع ��ة �أو التلفزيون لأ�سب ��اب �سيا�سية ،ويف نهاية
�سبعينات الق ��رن املا�ضي ،وب�سبب الظروف ال�سيا�سية،
غادرت الفرقة الع ��راق م�ضطرة �إىل عدة دول� ،أما عائلة
الب�صري فقد �سافرت �إىل اليمن اجلنوبي ،وهناك كانت
بداية فرقة الطريق التي ت�أ�س�ست امتدادا لفرقة “جماعة
متوز للأغني ��ة اجلديدة” ،فقدمت الفرقة حفالت غنائية
يف خمتلف حمافظات اليمن اجلنوبي يف العام .1981
التوجّ ��ه احلزب ��ي الذي يطب ��ع غالبي ��ة الف ��رق الغنائية
امللتزم ��ة طغى على توجه “فرقة الطريق” يف بداياتها،
فكان ��ت بع�ض الأغنيات ت�شيد بن�ضال الثائرين ،وحتيي
�صم ��ود من يف ال�سجون ،وكان �أع�ضاء الفرقة ي�سجلون
تل ��ك الأغاين ليتداولها املعار�ضون �سر ًا ،وكان من بينها
“حري ��ة”“ ،كل الأغ ��اين انته ��ت”“ ،غن ��وا لرفي ��ق”،
“الفكه ��اين”�“ ،أه ��ون �ألف م ��رة” والأغني ��ة ال�شهرية
“�أعود” التي تقول كلماتها:
“�أعود �أعود وكيف ال �أعود
�أعود بالطيارة ،حملق ًا �أعود
�إن دمّروا الطيارة �أحلق بال�سيارة ،وم�سرع ًا �أعود
�إن �أحرقوا ال�سيارة ف�إن يل رجلني وراك�ض ًا �أعود

م�ؤ�س� ��س فرق ��ة الطري ��ق وملح ��ن جمي ��ع �أغانيه ��ا ه ��و
املو�سيقي العراقي حميد الب�صري الذي �أ�ص ّر على �شراء
�آلة الع ��ود دون علم �أبيه فن ��ان املو�شحات ال�شهري خلف
الب�صري ال ��ذي متنى له م�ستقبال درا�سي ��ا ومهنيا �آخر،
لك ��ن حميد ال ��ذي برع يف الت ��درّب على �آلت ��ه املو�سيقية
الت ��ي ع�شقها� ،سينطل ��ق يف الع ��ام  1955مب�سرية فنية
حافلة بالأعمال الغنائية املو�سيقية ،ليح�صل بعدها على
�أوىل �شهاداته الأكادميية التخ�ص�صية العليا من تون�س
يف العام .1976
وق ��د غادر العراق مكره ��ا يف العام  1978ليبد�أ وعائلته
وفرقت ��ه رحل ��ة املنفى ،وليلحّ ��ن يف مطلع ه ��ذه الرحلة
بع� ��ض �أغ ��اين الأطف ��ال يف الكويت ،ليتنق ��ل بعدها بني
بريوت ودم�شق وعدن واحتفاليات و�سط جموع هادرة
بكلم ��ات �أغاني ��ه حتى ا�ستق ��ر �صحبة زوجت ��ه و�شريكة
حياته �شوقية العطار يف املهجر الهولندي.
وه ��و �أ�ست ��اذ املو�سيق ��ى العربي ��ة ال ��ذي ب ��د�أ تدري� ��س
املو�سيقى يف معهد الدرا�س ��ات النغمية ببغداد ودرّ�سها
يف حمافل �أكادميية �أوروبية عدة ،ولكن الب�صري الذي
ا�شتغل يف املو�سيقى العربية طويال ،قرر �أن يتحول يف
انعطاف مه ��م يف حياته الفنية نح ��و الرتكيز بالأ�سا�س
عل ��ى املو�سيقى العراقية وحتدي ��دا منها املقامات ،الأمر
ال ��ذي �أ ّثر عل ��ى �شكل �أحلان ��ه ومنطها �آن ��ذاك ،للب�صري
�أكرث من  150عمال غنائيا وثالثة �أوبريتات هي “بيادر
خ�ي�ر” و”�أبجدي ��ة البح ��ر” و”الث ��ورة وزنوبيا” وله
م�ؤلف ��ات �أث ��رت املكتب ��ة املو�سيقية العربي ��ة ،منها كتاب
“الأغني ��ة ال�شعبي ��ة” و”�سجل الكلم ��ة والنوتة” الذي
ق�ضى يف عمله عليه �سنوات طويلة.
�ش ��ارك حمي ��د الب�ص ��ري �صحب ��ة فرقت ��ه يف العدي ��د من
املهرجان ��ات املو�سيقية العربي ��ة والعاملية بالإ�ضافة �إىل
العراقي ��ة ،كمهرجان املو�سيق ��ى ال�شفاهية يف غرناطة/
�أ�سباني ��ا ،ومهرج ��ان �ألني م ��اك يف بلغاري ��ا ،ومهرجان
املو�سيق ��ى العربية يف اجلزائر والوف ��د الفني ملهرجان
ال�شبيبة يف مو�سكو وطوكيو.

حميد الب�ص ��ري �صاحب طموح متجدد وله ��ذا فقد قرر،
وه ��و يجت ��از اخلام�سة وال�سبع�ي�ن من عم ��ره املديد �أن
يح�ص ��ل عل ��ى الدكت ��وراه بدرج ��ة امتي ��از ،م ��ن جامعة
اله ��اي العاملية ،وكان ��ت الأطروحة الت ��ي قدّمها درا�سة
منهجية اعتمد فيها على جتربته الذاتية وقدّم فيها بحثا
منوذجيا يف التحقيق والإبداع لينقل تع ّلم درا�سة املقام
من ال�شفهية �إىل ال�ضوابط العلمية امل�سجلة ،وليقدم �إىل
طلبة ه ��ذا الفرع من الدرا�سة �أ�سل ��وب التعلم الأكادميي
املوثق.
ابتك ��ر اب ��ن الب�ص ��رة العريق ��ة مقام ��ا مو�سيقي ��ا عربي ��ا
جدي ��دا وه ��و الرا�س ��ت الب�ص ��ري و�أل ��ف في ��ه �سماع ��ي
ومو�شح و�أع ��اد ترتيب الفرقة املو�سيقي ��ة العربية على
منط يجعله ��ا �أقرب �إىل �أورك�سرتا مقام ��ي عربي و�أ ّلف
ع�ش ��رات الأغ ��اين واملقطوع ��ات املو�سيقي ��ة اخلال�ص ��ة
ودرّ�س �أ�صول املو�سيق ��ى العربية للنا�شئة يف كل مكان
عا�ش فيه.
الفرق ��ة الأم “جماعة متوز للأغني ��ة اجلديدة” تت�أ�س�س
يف الع ��ام  1976خ�ل�ال جل�س ��ة ت�ش ��اور ونقا� ��ش ب�ي�ن
الب�ص ��ري وال�شاع ��ر زه�ي�ر الدجيل ��ي حي ��ث مت االتفاق
عل ��ى تكوين فرقة غنائية م�صغرة يكت ��ب كلمات �أغانيها
الدجيلي ويلحنها الب�صري ،على �أن يكون م�ضمون تلك
الأغاين غري مبا�شر ،يتناول حب النا�س والوطن
شوقية العطار صوت الطريق

العم ��ود الغنائ ��ي الأ�سا�س ��ي لفرق ��ة الطري ��ق العراقية
ه ��و �شوقي ��ة العطار الت ��ي ب ��د�أت الغناء من ��ذ منت�صف
خم�سينات القرن املا�ضي ،حيث قدمت �أغنيات انفرادية
لأ�شه ��ر مطرب ��ات ذلك الزم ��ن ،مثل �أم كلث ��وم و�أ�سمهان
وغريهم ��ا يف العديد من احلف�ل�ات املدر�سية يف مدينة
الب�ص ��رة ،وكانت �أول �أغنية خا�ص ��ة بها عام  1959من
�أحل ��ان الفن ��ان حميد الب�ص ��ري الذي تزوجه ��ا بعد ذلك
بفرتة ق�صرية.
وبوجودهما مع ��ا تدربت �شوقية العط ��ار على خمتلف
�أنواع الغناء العراقي والعربي ،ويف عام  ،1969قامت
بدور البطول ��ة يف الأوبريت ال�شهري “بيادر خري” مع
الفن ��ان العراقي الكب�ي�ر الراحل ف�ؤاد �س ��امل وجمموعة
كب�ي�رة من الفنان�ي�ن الب�صريني ،وتك ��ررت التجربة يف
الأوبريت الثاين “املطرقة” عام .1970
انتقل ��ت �شوقي ��ة العط ��ار يف الع ��ام  1971م ��ع عائلتها
�إىل بغ ��داد ،فدخلت معهد الدرا�س ��ات النغمية يف بداية
ت�أ�سي�س ��ه ،لدرا�س ��ة املقام العراقي و�آل ��ة القانون ،لكنها
مل تكم ��ل الدرا�سة يف املعهد لك�ث�رة التزاماتها الأ�سرية
والفني ��ة ،وا�ستم ��رت بالت ��درب عل ��ى الغن ��اء العراق ��ي
واملقام ��ات وغريه ��ا م ��ع زوجه ��ا حمي ��د الب�ص ��ري ،ثم
�أ�صبح ��ت ع�ض ��وا يف فرق ��ة الإن�ش ��اد العراقي ��ة التابعة
للتلفزي ��ون يف بداي ��ة ت�أ�سي�سه ��ا كمغني ��ة انفرادي ��ة
وجماعية.

وق ��د اكت�سبت من ذلك خ�ب�رة يف غناء املو�شحات ،ويف
منت�ص ��ف ال�سبعين ��ات� ،سجل ��ت م ��ع الفنان ف� ��ؤاد �سامل
الأغني ��ة الثنائي ��ة ال�شه�ي�رة “ي ��ا ع�شقن ��ا” م ��ن �أحلان
زوجها حميد الب�صري ،والتي ا�شتهرت يف العراق على
كاف ��ة امل�ستوي ��ات الفني ��ة واالجتماعي ��ة و�إىل حد الآن،
فكان ��ت �شوقي ��ة منوذج� � ًا مكثف� � ًا للم ��ر�أة العراقية التي
تعم ��ل وتدر�س وترب ��ي خم�س ��ة �أوالد وتعتني بزوجها
وتلحق به يف مهجره �أينما كان ،وهي تبدع يف كل ذلك
وتبقى لديها طاقة تكفي للغناء اجلميل.
العط ��ار الت ��ي تل ّق ��ب بـ”قارئة املق ��ام” لديه ��ا عدد كبري
من الأغ ��اين بعيدا ع ��ن كونها �شري ��كا حقيقيا يف فرقة
الطري ��ق ،ومن تلك الأغاين “اللول ل ��وه”“ ،ا�شتقنالك
ي ��ا نه ��ر” و”ا�سهرنالك دهر” وهي م ��ن كلمات ال�شاعر
العراق ��ي الكب�ي�ر “مظف ��ر الن ��واب” و�أحل ��ان زوجه ��ا
الب�صري الذي حلن جميع �أغانيها.
فرقة الب�صري اجلديدة
بع ��د ما الت� ��أم �شم ��ل العائل ��ة كامل ��ة يف هولن ��دا� ،أعيد
ت�أ�سي� ��س الفرق ��ة ،وهن ��ا كان اال�سم مو�ض ��ع نقا�ش بني
�أف ��راد العائلة ،ه ��ل الفرقة تبقى نف�س اال�س ��م �أو يتغري
ا�سمها ،حينه ��ا �ألح الأبناء عل ��ى والديهم بتغيري اال�سم
�إىل ا�س ��م ي ��دل عل ��ى العائل ��ة �أي “الب�ص ��ري” ،ويذكر
حمي ��د الب�صري يف �أحد لقاءات ��ه التلفزيونية هذا الأمر
قائال “كوننا دميقراطيني فالأكرثية غطوا على امل�س�ألة،
فل ��م ن�ستط ��ع �أن نعار� ��ض امل�س�ألة ف�سمين ��ا الفرقة فرقة
الب�ص ��ري ،و�أي�ض ��ا الفرق ��ة لها مربر لأنه ��ا �صارت فرقة
عائلية فقط ،يعني �أنا وزوجتي و�أوالدي وبنتي”.
قدم ��ت الفرق ��ة العديد من احلف�ل�ات يف مناطق خمتلفة
يف هولن ��دا ،كم ��ا جال ��ت الكثري م ��ن ال ��دول الأوروبية
حيث التقت باجلاليات العراقية وغنت الرتاث العراقي
والأل ��وان الغنائي ��ة العراقية ،مثل املقام ��ات والأطوار
والأغ ��اين ال�شعبي ��ة ،والأل ��وان العربي ��ة كاملو�شح ��ات
والق�صائد والأدوار.
وهن ��ا ال بد من الإ�شارة �إىل �أفراد العائلة الفنية بامتياز
وهم �أرب ��ع �أوالد وبنت واحدة ،ندمي االبن الأكرب وهو
ع ��ازف كم ��ان وفي ��وال ،رع ��د االب ��ن الأ�صغ ��ر املعروف
بـ”رعد خل ��ف” املو�سيق ��ار وامل�ؤلف املو�سيق ��ي البارز
يف �سوري ��ا ،وهو �أي�ض ًا عازف كمان من الطراز الرفيع،
كما �أن ��ه م�ؤ�س�س فرقة “زري ��اب” املو�سيقية� ،أما االبن
الثالث فهو �سامر الذي تخ�ص�ص يف الإخراج امل�سرحي
الغنائ ��ي يف مو�سك ��و ،و االب ��ن الأخ�ي�ر “�أور” تخرج
م ��ن �أكادميية ملكي ��ة بدانهاخ بهولندا ق�س ��م اجلرافيك،
و�أخريا �آخ ��ر العنقود وهي بيدر الت ��ي �صار لها ا�سمها
الفن ��ي يف ع ��امل الأغنيتني العراقي ��ة والهولندية ،وهي
ع�ض ��و �أ�سا�سي يف فرقة الب�صري حي ��ث �أنها ورثت من
والدتها �صوتها اجلميل ،وم ��ا زالت حتمل �إرث العائلة
الفن ��ي ب�صوته ��ا وتقدميه ��ا حف�ل�ات يف دول �أوروبي ��ة
عدة.

علي حسين
قب ��ل ح ��وايل �أرب ��ع �سن ��وات �شاهدن ��ا ع�ب�ر
الف�ضائي ��ات الرئي� ��س الفرن�س ��ي �إميانوي ��ل
ماك ��رون ومعه احلكوم ��ة الفرن�سي ��ة ب�أكملها،
وكذلك الرئي�س�ي�ن ال�سابقني نيكوال �ساركوزي
وفرن�س ��وا هوالن ��د ،عل ��ى ر�أ�س ع ��دد كبري من
امل�شيع�ي�ن الذي ��ن �ساروا وراء جن ��ازة املطرب
الفرن�سي �شارل �أزنافور..
ولأنن ��ي مواطن “غ�شيم” وعل ��ى نياتي ،كنت
�أت�ص ��ور �أن الدول ��ة ،والت ��ي غن ��ى له ��ا حمي ��د
الب�ص ��رة اجمل االحلان �ستع ��زي برحيل فنان
بحجم حمي ��د الب�صري ،ال ��ذي غادرنا يف بالد
الغرب ��ة يئنّ على بالد ُتنك ��ر �أبناءها .لكن يبدو
�أنه لي�س كل ما يتمناه املرء يدركه ،فغاب حميد
الب�ص ��ري �أي�ض ��ا ع ��ن اهتمام ��ات امل�ؤ�س�س ��ات
الثقافي ��ة العراقي ��ة ،فاجلمي ��ع رمب ��ا يعتقد �أن
حميد الب�صري مواطن من بالد “الواق واق».
ي�أخذن ��ا حمي ��د الب�ص ��ري ،يف �أعمال ��ه الفني ��ة
وكتابات ��ه ومواقف ��ه الن�ضالي ��ة ،للغو� ��ص معه
يف مرحل ��ة مهم ��ة م ��ن تاريخن ��ا ال�سيا�س ��ي
والثق ��ايف ،ب ��د�أت يف واح ��دة م ��ن �أجمل مدن
العراق ،الب�ص ��رة عام  ،1935ومرت مبحطات
كان فيه ��ا الفن ��ان واملثق ��ف واملنا�ض ��ل حمي ��د
الب�صري م�ص ّر ًا على �أن الفن موقف من احلياة
واملجتمع والإن�سان ،وب�سبب مواقفه عانى من
الت�ش ��رد بني مدن العامل م ��ن اليمن �إىل بريوت
ث ��م �إىل �سوري ��ا لتنته ��ي املحط ��ة يف هولن ��دا.
يف �سرية حميد الب�صري نح ��ن �أمام �شخ�صية
ت�شب ��ه �إن�سان� � ًا قادم ًا من زم ��ن خمتلف ،يخ�شى
على ب�ل�اده الت ��ي غادره ��ا جم ً
ربا بع ��د جتربة

من زمن التوهج

حميد البصري ورحلة الحنين
مري ��رة مع املطاردة والغرب ��ة ،ويخفي خ�شيته
بنوب ��ات من احلنني والأ�سى �أحيان ًا ،على زمن
جع ��ل من الع ��راق جم ��رد ذكرى حلل ��م يريد له
البع�ض �أن مي ّر �سريع ًا.
كان حمي ��د الب�صري مغرم ًا مب ��ا يقدمه� ،سواء
يف املو�سيقى� ،أو الكتابة �أو املواقف احلياتية،
يعتقد �أن الف ��ن والثقافة �سي�صنعان بلد ًا يكون
ملك ًا للجميع ،و�إن�سان ًا يبذر اخلري ملجتمعه.
يكت ��ب الكولومب ��ي غار�سي ��ا ماركي ��ز� :إن
املتفردي ��ن ال يرحل ��ون ك�أف ��راد ..يرحل ��ون،
كمرحل ��ة ب�صموا على بدايته ��ا و�صار رحيلهم
خامتته ��ا .ب ��د�أ حمي ��د الب�ص ��ري يغن ��ي للفرح
والأم ��ل والع�ش ��ق وفرح ��ة الطي ��ور الت ��ي مل
ي�سم ��ح لها ب�أن تع ��ود �إىل �أع�شا�شه ��ا ،وانتهى
بعذابات الغربة.
رحل حميد الب�صري غريب ًا ،وقبل “ ”20عام ًا
رحل كاتب �أغني ��ة “ياع�شكنا” كاظم الرويعي
غريب� � ًا يف عمان ،وقبل ت�سعة �أعوام مات ف�ؤاد
�س ��امل مهم�ل� ًا يف �أح ��د م�ست�شفي ��ات دم�ش ��ق..
وكانوا جميع ًا ،يحلمون �أن العمر �سي�ضيع يف
بالده ��م الت ��ي ع�شقوها حتى النف� ��س الأخري:
“ي ��ا ع�شكن ��ه فرح ��ة الط�ي�ر ال�ي�رد لع�شو�ش ��ه
ع�صاري».
ن�ستذكر زم ��ن حميد الب�ص ��ري ونت�أ�سى عليه،
الن احلا�ضر الذي نعي�ش ��ه يحيط به اخلراب،
ب�ل�ا لون وال طعم ،ونبحث ع ��ن الذين �صنعوا
لن ��ا الف ��رح ،الن الذي ��ن نعي� ��ش معه ��م الي ��وم
ال يجلب ��ون لن ��ا �سوى اله ��م والغ ��م ومفردات
االن�سداد واالنبطاح .ونتمنى ان ُن�صبح دولة
�سوية تك ��رم الذي ��ن ي�ستحق ��ون التكرمي ،وال
تن�شغ ��ل بالبحث عن من�صب لل�شيخ علي حامت
ال�سليمان.

مر في بردى
حميد البصري“ ...الطريق” من دجلة إلى الراين ّ
علي موره لي
يف مطلع ق�صيدته “هتافات ال�شعب” ،ي�س�أل ال�شاعر
اليمن ��ي ،عب ��د الل ��ه عب ��د الوه ��اب نعم ��ان (- 1917
“ :)1982الهتاف ��ات مل ��ن ،ب�ي�ن اجلم ��وع؟” .ت�أت ��ي
الإجاب ��ة يف ال�شط ��ر الثاين�“ :إنه ��ا لل�شعب وحده”.
يع ��ود في�س� ��أل �أوّ ل ك ّل بي ��ت“ :ومل ��ن فرحتن ��ا م ��لء
الربوع؟ ومل ��ن يقظتنا دون هجوع؟ وملن وثبتنا دون
رج ��وع؟” .يف �آخ ��ر ك ّل بي ��ت ،يُ�س َم ��ع ذات اجلواب:
“�إنها لل�شعب وحده».
يف تلحين ��ه تلك الأبيات ،التق ��ط املو�سيقي العراقي،
حميد الب�صري ( ،)2022 - 1935بح�سا�سية �شعرية
وحد� ��س �سيا�س ��ي ،مركزي ��ة ال�شع ��ب ومرجعيته يف
معر�ض الق�صيدة .لذا� ،أ�سند ال�شطر الثاين �إىل نغمة
الق ��رار� ،أال وهي الرا�ست� .أم ��ا الأ�سئلة املتتالية؛ فقد
�أطلقها لتحوم با�ستم ��رار حول مدار الرا�ست ،وعلى
بُعد النغمة اخلام�سة .بهذا ،ر�سم للحن م�سار ًا كالنهر،
يعود كل مرة لي�صب يف عبارة ال�شعب وحده.
هي رحلة عو ٍد �أبدي �إذ ًا .ال�شعب وجهتها الدائمة.
هك ��ذا تك ��ون امل�س�ي�رة ،كم ��ا تطل ��ع �إليها جي ��ل حميد
الب�ص ��ري ،ال ��ذي رح ��ل يف ال�ساب ��ع والع�شري ��ن من
�إبريل/ني�س ��ان احل ��ايل .م�س�ي�رة تقوده ��ا طليع ��ة
طوباوي ��ة م ��ن الإنتلجن�سي ��ا� ،ضمت �أدب ��اء وفنانني
ومفكرين ،ن�شطوا منذ ال�ستينيات حتى الثمانينيات
م ��ن الق ��رن املا�ض ��ي ،عل ��ى هام� ��ش احلي ��اة الثقافية
الثقيلة والرتيبة ،الت ��ي �سادت �أفنية النظام الر�سمي
العربي.
م�س�ي�ر ٌة� ،أ�س� ��س لها حمي ��د الب�صري يف بغ ��داد فرقة

مو�سيقي ��ة عراقي ��ة ،بال�شراك ��ة م ��ع ال�شاع ��ر زه�ي�ر
الدجيل ��ي ( )2016 - 1937واملغنية �شوقية العطار،
زوج ��ة الب�ص ��ري ورفيق ��ة امل�س�ي�رة� .أطل ��ق عليه ��ا
“جماع ��ة مت ��وز للأغني ��ة اجلدي ��دة” �سُ جِّ ��ل عر�ضها
الأول �سن ��ة  .1977تك ّيف� � ًا مع ازدياد قم ��ع ال�سلطات
وا�شت ��داد �سط ��وة الرقاب ��ة ،اعتم ��دت الفرق ��ة يف
نهجه ��ا �إزاء الفن ال�سيا�سي املنا�ص ��ر لق�ضايا احلرية
والدميقراطي ��ة� ،أ�سلوب ًا جمازي� � ًا ظل يحتال على �أذن
الرقيب يف ال�شكل ويف امل�ضمون.
م ��ع ذل ��ك ،مل ت�صم ��د اجلماعة لأك�ث�ر من ع ��ام .ل ُتكم َل
امل�س�ي�رة يف املنف ��ى وم ��ن عا�صمة اليم ��ن اجلنوبي،
ع ��دن ،ول ُتعي ��د ت�أ�سي� ��س عالمته ��ا الفنية حت ��ت ا�سم
“فرق ��ة الطري ��ق” .عل ��ى �أعت ��اب الثمانيني ��ات ،ويف
ظ� � ّل احل ��رب الأهلي ��ة اللبناني ��ة ،ودخ ��ول املقاوم ��ة
الفل�سطيني ��ة طرف ًا فيها ،اكت�سب ��ت ق�ضية التحرر من
الأنظمة بع ��د ًا ن�ضالي� � ًا؛ �إذ � ّإن الطليعة الدميقراطية،
�أخ ��ذت تعق ��د الق ��ران ب�ي�ن مناه�ض ��ة اال�ستب ��داد
ال�سيا�س ��ي ،والن�ض ��ال املت�ص ��ل يف خو� ��ض ال�صراع
العربي الإ�سرائيلي.
ب�ي�روت ،العا�صمة العربية الوحي ��دة التي حا�صرها
الإ�سرائيليون ث ��م اجتاحوها �سنة 1982؛ قد �صارت
لها مركزية كفاحية ل ��دى طليعة التحرر الدميقراطي
العربي .غدت “الرم ��ز” ،كما و�صفها الب�صري ،حني
كان يق� �دّم �أغنيت ��ه لفرق ��ة الطريق بعن ��وان “ح�صار
بريوت” من نظم ال�شاعر الفل�سطيني �شفيق حبيب؛
�إذ �سيُلحَّ ��ن لفظ ا�سم العا�صم ��ة اللبنانية الذي يتقدّم
ن� �ّ�ص الأغنية على نغم ��ة ال�سيكا ثالثة املق ��ام ،القلقة
وغ�ي�ر امل�ستق ��رة .و�سيلج� ��أ �إىل مدّها زمني� � ًا ،معزز ًا
بذلك عن�صر التوت ��ر احل�سي فيها ،مدل ًال على ا�شتداد
احل�ص ��ار ،حم ّفز ًا امل�شاعر الوطني ��ة ن�صر ًة للعا�صمة

العربية.
�إلاّ � ّأن ح ��راك نغم ��ة ال�سي ��كا ،وق ��رع دف ��وف الفرق ��ة،
و�ضرب ري�ش ��ة الب�صري على العود ،و�صدح حنجرة
�شوقي ��ة العط ��ار ،مل تك ��ن لتمن ��ع ع ��ن ب�ي�روت م� ��آل
ال�سق ��وط .م ��ن امل� ��آالت� ،أي�ض� � ًا ،كان خ ��روج منظمة
التحري ��ر الفل�سطيني ��ة م ��ن لبن ��ان �إىل منف ��ى �آخ ��ر؛
فيبتع ��د الوطن وتخبو �آم ��ال احلرية ،ويكرب ال�صدع
يف الع ��امل العربي ،ليُكتب ف�ص ٌل جدي� � ٌد من التغريبة
الفل�سطيني ��ة �أ�ش� � ّد وط� ��أة .فيم ��ا يظ ��ل الرتح ��ال بني
املن ��ايف ،ه ��و احل ��ال الأك�ث�ر واقعي� � ًة الت ��ي جمع ��ت
ب�ي�ن طالئع املقاومة �ض ��د االحتالل وطالئ ��ع التحرر
الدميقراطي.
ح ��ال الرتح ��ال واملنف ��ى ،كان ��ت فرق ��ة الطري ��ق ق ��د
ج�سّ دته ��ا ،لي� ��س فق ��ط بالنه ��ج وال�س�ي�رة ،ولي� ��س
بوح ��ي الأ�شع ��ار والأحل ��ان وحده ��ا ،و�إمن ��ا �أي�ض� � ًا
بال�صورة وبامل�شهدية امل�سرحية لدى ح�ضورها �أمام
جمهوره ��ا ،ويف الذاك ��رة اجلمعي ��ة .مت ّثل احل�ضور
بظه ��ور �أع�ضاء الفرق ��ة على اخل�شب ��ة ،وهم واقفون
مت� ّأهب ��ون .حتى �آلة العود ،الت ��ي عادة ما تتطلب من
الع ��ازف جلو�س ��ه على مقع ��د نظر ًا لتك ��وّ ر �صندوقها
اخل�شبي وا ّت�ساعه ،تكيّف حميد الب�صري على حملها
عل ��ى ذراع ��ه ،بغي ��ة الع ��زف عليه ��ا مُنت�ص ��بَ القامة.
بالإ�ضاف ��ة �أي�ض� � ًا �إىل مت ّي ��ز الفرق ��ة ب ّزيه ��ا املي ��داين
املوح ��د ،الذي بقي منا�سب ًا لظ ��روف امل�سرية ،وحمل
يف طياته ر�سائل الكفاح الثوري.
كف ��احٌ طال �أمده� ،إىل �أن �شهد الأ�ستاذ حميد الب�صري
�سق ��وط نظام البعث يف الع ��راق� ،إثر احتالل القوات
الأمريكية لبغداد �سنة  .2003و�إن طويت معه �صفحة
من الطغيان ،كانت قد جلب ��ت على العراقيني العميق
والدف�ي�ن م ��ن الأح ��زان والآالم ،بيد �أن م ��ا تالها من

�صفحات ،مل يع ُل �إىل م�ست ��وى الت�ضحيات والآمال.
وه ��و يف منف ��اه الأوروب ��ي الأخ�ي�ر عل ��ى مقربة من
نه ��ر الراين ،ر�أى يف ممار�سات االحتالل وا�ست�شراء
الف�س ��اد ومت ُّكن التيارات الدينو ّي ��ة “الهدمية” ،على
ح ��د و�صف ��ه ،خط ��ر ًا داهم ًا عل ��ى هواء بغ ��داد ومياه
دجل ��ة .ك�أين بطاغ ��وت ي ��زول فت�أت ��ي طواغي ��ت،
واخلا�سر من جديد هو ال�شعب وحده.
�أم ��ا عن �سبب الإ�شارة �إليه ب� �ـ “الأ�ستاذ حميد” فذلك
لي�س فق ��ط لأنه مار�س مهمة تدري� ��س املو�سيقى ،كما
�أن�ش� ��أ وقاد عديد الفرق منذ ب ��دء امل�سرية وعلى طول
الطريق ،بل ل ّأن حميد الب�صري كان يف الواقع �أي�ض ًا
�أ�ست ��اذي ملادة املو�سيق ��ى العربية ،خ�ل�ال تعلمي يف
املعه ��د يف دم�شق ،وكانت العا�صم ��ة ال�سورية �إحدى
حمط ��ات “الطري ��ق” خ�ل�ال عق ��دي الثمانيني ��ات
والت�سعيني ��ات حني ح ّل بها .وفيه ��ا� ،ساهم بت�أ�سي�س
ق�سم الآالت ال�شرقية باملعهد العربي للمو�سيقى ،ومن
ثم املعهد العايل ،كما �ش ّكل وقاد فرقهما املو�سيقية.
كان الأ�ست ��اذ حمي ��د و�سيم� � ًا �أنيق� � ًا .ظ� � ّل طبع ��ه دمث ًا
ومزاج ��ه رائق� � ًاُ .يط� � ّل علين ��ا مت�أبط ًا حمفظ ��ة عُوده
بذراع ،فيما الأخ ��رى تمُ �سك بغليونه يفوح منه عطر
دخان ��ه .عندما كان يتحدث يف الدر�س ،ن�سمع �صوته
خافت� � ًا ،ميّزت ��ه بحّ ��ة حميم ��ة ّ
ولطفته لهج ��ة عراقية
دافئ ��ة� .أ�ض ��اءت وجه ��ه الأ�سم ��ر م ��ن حت ��ت �شاربيه
الرقيقني املهذبني ابت�سامة �صادقة .كنا نتح ّلق حوله،
فتيات و�صبي ��ة ،ك ٌّل يمُ �سك بكرا�سه ،ي ��ردد من ورائه
وهو يعزف على ع ��ودهّ ،
مو�شح “يا عذيب املر�شف”
لل�سيد دروي� ��ش على نغمة الرا�ست .كان ��ت �أ�صواتنا
ن�شد ُت�سمَع يف بهو املعهد كهدير نهر...
ونحن ُن ِ
عن العربي اجلديد
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من زمن التوهج

حميد البصري :أسعى

الى صوغ نغم يرقى أللم

العراق وآماله
حاوره :علي عبد األمير

تكاد حكاية الملحن والمؤلف حميد
البصري في جانبيها اإلنساني
والموسيقي توجز الكثير من حكاية
المثقف العراقي في هجراته
وفي محاولته تثبيت مالمح
وطنية لعمله اإلبداعي القائم على
هاجس التجديد ...وهو عبر حضور
معرفي وأكاديمي وفني في أغلب
المهرجانات الموسيقية العربية وعبر
مهارة في تأليف  25قطعة موسيقية
واإلعداد الموسيقي لنحو  35اغنية
وكتابته ثالثة كتب في الموسيقى
ً
كتابا ضم نصوص ونوتات
وإعداده
 100أغنية شعبية عراقية ،وقبل
ذلك عمله البارز في المسرح الغنائي
الذي اعتبر رائده في العراق ،إنما
ً
وفيا لبنائه الروحي األصيل وإن
ظل
توزعته الهجرات والمنافي وكان
طين العراق يفيض خصوبة في فنه
وحياته ،حتى انه أسس فرقة من
وفاء إلنسانه
عائلته تهجس بالعراق
ً
وإن كانت مستقرة في مكان من
الشمال األوروبي.
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ع ��ن جتربت ��ه الفني ��ة وع ��ن �أب ��رز �سم ��ات عمل ��ه
واملراحل التي م ��ر بها منذ �أوا�سط �ستينات القرن
الفائ ��ت كان “للم�سل ��ة” ه ��ذا احل ��وار م ��ع الفنان
حميد الب�ص ��ري على هام� ��ش م�شاركته يف م�ؤمتر
ومهرج ��ان املو�سيق ��ى العربي ��ة التا�س ��ع (ت�شرين
الثاين  /نوفمرب .)2000
*قبل �أيام ويف جل�سة خا�صة قدم لنا الفنان كوكب
حم ��زة �ص ��ورة فوتوغرافية تع ��ود اىل عام 1966
وتظهر فيها اىل جانب عدد من مو�سيقيي الب�صرة،
ما الذي تركت ال�صورة عندك من �إنطباع؟
 �أعادتن ��ي ال�صورة اىل �أول هدف �أ�سعى له ،وهوالإب ��داع املو�سيق ��ي الغنائي اجلديد ح�ي�ن �أ�س�ست
“الفرق ��ة الب�صري ��ة” ع ��ام  ،1966وكن ��ت �أثن ��اء
وج ��ودي يف بغ ��داد لدرا�س ��ة “الأن ��واء اجلوية”
در�س ��ت �آل ��ة القان ��ون يف معه ��د الفن ��ون اجلميلة
وكان �أول ما قمت به بعد عودتي هو ت�أ�سي�س فرقة
مو�سيقية يف “نادي الإحتاد” �ضمن هدف متحور
حول تق ��دمي احلان �أع�ض ��اء الفرق ��ة ولي�س جمرد
ا�ستعادة الأحلان ال�شائع ��ة عراقي ًا وعربي ًا ،فكانت
هن ��اك احلان لوي�س توما� ��س ،عبد احل�سني تعبان
وطالب غايل وهو ما جنح ��ت “الفرقة الب�صرية”
يف تقدميه حتى بد�أت �أفكر بتقدمي عمل �أكرب فوقع
اختياري على “الأوبريت».

�أخذنا كمجموعة فكرة هجرة الفالحني اىل املدينة
عرب ح ��ث الفالحني عل ��ى التم�سك بالأر� ��ض ،وبد�أ
الكات ��ب يا�س�ي�ن الن�ص�ي�ر وال�شاعر عل ��ي الع�ضب
واملخ ��رج ق�ص ��ي الب�ص ��ري واملط ��رب طالب غايل
عم�ل ً�ا م�ش�ت�رك ًا ا�ضاف ��ة يل� ،أخذ ط ��ور املراحل يف
الكتابة والتلحني ،ثم بد�أت وزوجتي وطالب غايل
وزوجت ��ه يف البح ��ث عن كادر تنفي ��ذي للأوبريت
(غن ��اء ورق� ��ص تعب�ي�ري) ،درن ��ا عل ��ى العوائ ��ل
ل�ضم ��ان موافقته ��ا على الفتيات عل ��ى العمل معنا،
وا�ستطعن ��ا جمع  50عن�ص ��ر ًا قدموا العمل بنجاح
فيم ��ا بعد ،وفيه غ ّنى امل�سرحي ��ون لأول مرة وم ّثل
املطربون لأول مرة.
* ان ��ت تتحدث عن “بيادر خ�ي�ر” الأوبريت الذي
�صار ملمح ًا بارز ًا يف امل�سرح الغنائي عراقي ًا؟
 نع ��م وع ��ن تدريب ��ات م�ضني ��ة بد�أت ع ��ام 1967حت ��ى تقدمي ��ه على “قاع ��ة اخللد” يف بغ ��داد عام
 1969ال ��ذي ا ْع ُترب �أح�س ��ن عمل فني يف ذلك العام
ليدفعن ��ا جناحه اىل تكرار التجربة عرب “اوبريت
املطرقة” ع ��ام  ،1970وبعد هذا العمل بد�أت عم ًال
او مرحل ��ة جدي ��دة من عملي الغنائ ��ي واملو�سيقي
متثل ��ت باوبريت حمل عن ��وان “ال�سابل ��ة” الذي
كتب ��ه ال�شاعر الراحل �أب ��و �سرحان غري ان الرقابة
رف�ض ��ت تنفيذه وهو ي ��دور عن املج ��رى ال�صغري
الذي يربط امل�ساح ��ات املائية الكبرية يف الأهوار
ويف دالل ��ة عل ��ى ارتب ��اط م�صائر النا� ��س ببع�ضها
وت�أكيد قيمة العمل �سوية.
كان ��ت ه ��ذه �إذن العقب ��ة الأوىل الت ��ي �ستق ��ود اىل
مف�ت�رق يف العالقة م ��ع امل�ؤ�س�س ��ة الر�سمية �آنذاك
فكيف اجتزت ت�أثرياتها؟
 انتقل ��ت م ��ن عمل ��ي (متنب ��يء ج ��وي) يف مطارالب�ص ��رة اىل مط ��ار بغ ��داد ،وهن ��اك �أ�س�س ��ت
“الرباع ��ي ال�شرق ��ي” :الب�صري (قان ��ون) ،طارق
ا�سماعيل (كمان) ،ح�سني قدوري (ت�شيللو) وخالد
ابراهي ��م (في ��وال) وكان للرباع ��ي َد ْو ٌر �أ�سا�س يف
معاون ��ة الراح ��ل روح ��ي اخلما�ش عل ��ى ت�أ�سي�س
“فرق ��ة الإن�شاد” فيما حتولت الحق ًا اىل التدري�س
يف “معه ��د الدرا�س ��ات النغمي ��ة” و�إن كان حل ��م
امل�س ��رح الغنائ ��ي ي ��راودين غ�ي�ر ان م�ستلزم ��ات
حتويل ��ه اىل واقع انته ��ت دون عودة عل ��ى ما بدا
يل يف ذلك الوقت ،وجاءت “جماعة متوز للأغنية
اجلديدة” الت ��ي �أ�س�ست مب�ساهم ��ة ال�شاعر زهري
الدجيل ��ي تعوي�ض ًا عن فق ��دان الأوبريت وامل�سرح
الغنائ ��ي ،وح ��ال اخل ��ط الع ��ام للفرق ��ة (اغني ��ات
ح ��ب للإن�سان والوطن غ�ي�ر متداولة) عن و�صول
الأغنيات اىل الإذاعة والتلفزيون ومن بني اع�ضاء
الفرقة البارزين ا�ضاف ��ة يل� :شوقية ،ليايل ،عزيز
خي ��ون ،ثامر ح ��امت ،فيما تدرب معن ��ا الفنان ف�ؤاد
�سامل.
ما ق�صة �أغنية “ياع�شقنا” التي �أبدعت حلنها؟
 نع ��م للأغنية ق�ص ��ة خا�صة فبعد اع�ل�ان م�سابقةلإذاع ��ة “�ص ��وت اجلماهري” ع ��ام  1974فاز ن�ص
ال�شاع ��ر كاظم الرويعي باجلائ ��زة الأوىل وعُر�ض
للتلح�ي�ن فقدم خزعل فا�ضل ،ناظم نعيم وانا ثالثة
احلان ،حلني اعتمد غناء من �شوقية وف�ؤاد �سامل،
وكانت الإ�شارات كلها تدل على ان حلني هو الفائز
غ�ي�ر �أن تغيري ًا يف رئا�سة ق�سم املو�سيقى وجميء
ناظ ��م نعيم بد ًال من وديع خوندة ،حال دون اعالن

ذل ��ك لت�ص ��ب النتيجة الحق� � ًا يف �صال ��ح نعيم ،اما
كي ��ف �سجل ��ت الأغنية للتلفزي ��ون وبح�سب حلنها
الذي و�ضعته وباداء �شوقية وف�ؤاد �سامل فان لذلك
ق�صة �أخرى ،بد�أت مع �أول �سهرة ملونة للتلفزيون
العراق ��ي بح�سب دعوة من املخ ��رج حممد يو�سف
اجلنابي.
قادتك املغام ��رة املو�سيقية ،وحثت ��ك فكرة احلرية
اىل هجرات وامكنة ورغم مرارتها كان هناك عمل
دائب؟
 اول حمط ��ة لرحل ��ة الإغرتاب كان ��ت يف الكويتحي ��ث �سجل ��ت خم� ��س �أغني ��ات يف امل�سل�س ��ل
الرتب ��وي “افت ��ح يا�سم�سم” و�أ�شهره ��ا “�سبحان
م ��ن خلق” ب�ص ��وت الراحل عو� ��ض دوخي بعدها
عدت اىل بغ ��داد لت�سجيل اغنية اخ ��رى له غري ان
موت ��ه �سبقن ��ي وح ��ال دون تنفيذ امل�ش ��روع وبعد
و�ص ��ويل اليمن م ��ن الكوي ��ت �إثر ت�صاع ��د هجمة
النظ ��ام يف بغداد على القوى الوطنية عام ،1978
بد�أت يف ع ��دن عم ًال لت�أ�سي�س ق�س ��م املو�سيقى يف
معه ��د للفن ��ون هن ��اك ،وانتقلن ��ا اىل ط ��ور متقدم
الحق� � ًا بت�أ�سي� ��س فرقة مو�سيقي ��ة وقدمنا اوبريت
“ابجدية البحر والثورة” ،و�إعدنا “فرقة متوز”
ولك ��ن حتت ا�سم “فرق ��ة الطري ��ق” وجمعت فيها
الفنان�ي�ن املوجودين يف اليمن :ف�ؤاد �سامل� ،سامي
كمال و كمال ال�سيد.
الفرق ��ة كانت ت�ساف ��ر �سنوي� � ًا اىل �سوريا وت�سجل
هن ��اك اغنيات يف التلفزي ��ون ال�سوري عن الوطن
عن الن�ض ��ال الوطن ��ي الفل�سطيني ع ��ن الفاكهاين
حيث املنفي ��ون العراقيني يف ب�ي�روت ،اىل جانب
اغني ��ات ع ��ن وطنن ��ا و�ض ��د احلرب الت ��ي حتولت
كابو�س� � ًا ثقي�ل ً�ا على �شعبه ،ويف ع ��ام  1986بد�أنا
الإ�ستق ��رار يف �سوري ��ا ،وفيه ��ا عمل ��ت م ��ع فرق ��ة
زنوبي ��ا للفن ��ون ال�شعبي ��ة ،وم ��ن خالله ��ا قدم ��ت
“اوبري ��ت زنوبيا” وفي ��ه متت معاجل ��ة التاريخ
بوقائ ��ع معا�ص ��رة (االنتفا�ض ��ة الفل�سطيني ��ة
الأوىل) ،وقم ��ت بتدري� ��س فنون الع ��زف على �آلة
القان ��ون واملو�سيق ��ى العربي ��ة يف “املعهد العايل
للمو�سيق ��ى” بدم�ش ��ق و�أ�س�س ��ت االورك�س�ت�را
العربي ��ة للمعه ��د وتولي ��ت قيادته ��ا وكان ��ت املرة
االوىل الت ��ي ي�شهد فيها اجلمهور حف�ل ً�ا مو�سيقي ًا
عربي� � ًا دون غن ��اء ،و�شه ��دت االورك�س�ت�را يف
عرو�ضه ��ا اختي ��ارات دقيق ��ة لأعم ��ال فيه ��ا توزيع

هارم ��وين وب�صحب ��ة جمموع ��ة من ط�ل�اب املعهد
�شكل ��ت فرقة غن ��اء قدم ��ت ال ��وان الغن ��اء العربي
كاملو�شح ��ات وغريها ،غري ان عمي ��د املعهد العايل
�صلحي ال ��وادي منع الطالب من الغناء ،حني ر�أى
ان الغناء العربي ي�ؤثر على تركيبتهم املو�سيقية!!
بعد �سوريا وعملك �ضمن قوالب املو�سيقى العربية
فيها �أكادميي ًا وفني ًا جاءت املحطة الهولندية حيث
تقيم ،ما الذي اكت�سبته يف مكانك اجلديد؟
 م ��ع ا�ستق ��راري يف هولندا ع ��ام  ،1995عاودتعر� ��ض امكانياتي يف العزف على العود والقانون
وقدمت اكرث من حفل على الآلتني ومع ا�ستح�سان
اجله ��ات الهولندية التي دعمت العرو�ض وفكرتها
الفنية ( 35حف ًال على امتداد � 4سنوات يف هولندا
وبلجيكا) وو�صول �شوقية والعائلة �أعدنا ت�شكيل
الفرق ��ة لت�صب ��ح “فرق ��ة الب�ص ��ري” ولي�شاركن ��ي
الأوالد يف مهم ��ة ن�ش ��دت حتقي ��ق غايت�ي�ن االوىل
ه ��ي يف تغيري وجهة نظ ��ر االوربيني يف م�ستوى
الغن ��اء العرب ��ي وال�شرق ��ي وا�شرتكنا ع ��ام 1998
يف م�سابق ��ة مل ��ن يغن ��ي يف اغني ��ات غ�ي�ر اوربية
ونلنا اجلائ ��زة االوىل ،والغاي ��ة الثانية كانت يف
ربط العراقي�ي�ن بوطنهم من خالل تقدمي املوروث
العراقي م ��ن مقام ��ات واغنيات ،وكان ��ت حفالتنا
للعراقيني حتقق اوقات ًا من ال�صفاء الروحي الذي
نادر ًا ما ي�شعر به العراقي يف منافيه.
ه ��ل تفك ��ر بعم ��ل مو�سيقي غنائ ��ي ي ��كاد يخت�صر
املحن ��ة العراقي ��ة ع�ب�ر مراح ��ل الأمل وج ��والت
الت�شظي؟
 مل �أبتع ��د عن الع ��راق وهناك م ��ن الأغنيات عددطي ��ب كتب ��ه ال�شع ��راء ريا� ��ض النعم ��اين ،جا�س ��م
والئ ��ي ،كام ��ل الركاب ��ي ،عب ��د الر�ض ��ا الأ�س ��دي
وغريهم ،وهذا ي�أتي �ضمن �سعي لتقدمي ا�ستجابة
مل ��ا �أ�ش ��ار اليه ال�س� ��ؤال ،رمب ��ا تن�ض ��ج يف مرحلة
الحق ��ة عرب �شكل غنائي ومو�سيق ��ي قد ي�أخذ �شكل
االوبري ��ت او غريه ،غري ان الأكيد فيه هو انتمائه
العميق لروح العراق ولآمال ان�سانه يف الو�صول
اىل حلظ ��ة اطمئن ��ان وت�صال ��ح م ��ع الأر� ��ض التي
حتولت من ��ذ فرتة اىل مرجل يطل ��ق النار ويعذب
النا�س ويخنق الآمال.
* ن�ش ��ر احل ��وار يف جملة “امل�سل ��ة” � 2001ضمن العدد
اخلا�ص بالفنون العراقية
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فيوضات محبة..في وداع الفنان حميد البصري
طالب غالي
�أبا ندمي ..حميد الب�صريّ ..
�أتراك ا�ستعجلت الرحيل؟
�أم �أنّ روح ��ك تاق ��ت اىل ع ��امل ن ��ورا ّ
ين �أك�ث�ر
ا�شراق ًا؟
يا حميد..
هك ��ذا �أنادي ��ك ،فلق ��د عرفت ��ك وكان عم ��ري ع�شر
�سنوات،
حني كنا �أبناء حملة واحدة يف مناوي البا�شا.
ر�أيت ��ك و�أنت بعمر الثانية ع�ش ��رة ،ويف يدك �آل ُة
ايقاع �صغرية تو ّق ُع
عليه ��ا بع�ص ��ا �صغ�ي�رة ،و�أن ��ت تن�ش ُد م ��ع رجالٍ
يكربونك عمر ًا،
بع� ��ض تراتيل املدائح النبوية يف حلقات الذكر،
حيث كن ��تُ �أتاب ُع جل�ساتها ب�شغ ��ف واهتمام ،ملا
تقدمه من تهوميات روحية ب�أنغام متنوعة.
ودارت بنا الأيام،
و�ألقت بنا احلياة يف دروب وم�سالك ومنحنيات
خمتلفة،
ك ٌّل �إىل منت�أى.
والتقينا بعد �سنوات طويلة،،..
حي ��ث انتقل ��ت �أن ��ت وعائلت ��ك اىل حمل ��ةٍ �أخرى
و�سكن جديد.
يف هذه املرحلة حني التقيتك ،تعرفت عليك �شاب ًا
ن�شط ًا طموح ًا،
فق ��د �أورق كثيف� � ًا في ��ك ُح ��ب املو�سيق ��ى ،ورجع
الإيقاعات اجلنوبية،
وغناء الفالحني،،
ونداء ال�شواطئ ،،واهتزاز �سعفات النخيل،،
وعلقت يف �أردانك رائحة الطلع،،
ونفح اجلوري،،
وارتفع يف داخلك من�سوب حب الب�صرة مدينتك
الأثرية.
حلن جميلٍ �صغت ُه �أنت،
أول
كان �
ٍ
فحفظت ُه عنك ورددت ُه مع مغنني �آخرين،
كتب كلمات الن�ص ال�شاعر نا�صح حممود..
على �شط العرب حتله �أغانينا وعلى الب�صرة
كمر وجنوم يا حمله الليايل وحمله هال�سهرة
يف ه ��ذا اللح ��ن كن ��ت ق ��د ادخل ��ت (ال�صفك ��ة
الب�صرية)وهذا بحد ذاته ابداع جديد.
كان اللح ��ن جمي�ل� ًا راق�ص ًا وفي ��ه حداثة حلنية،
و�إيقاعية ن�شطة ،ح ّركت امل�شاعر والفرح،
وعك�ست مرح الب�صريني وطيبتهم وهزجهم.
وتعالي ��ت �شج ��ر ًة با�سق� � ًة �أعط ��ت ظ�ل�ا ًال وثمر ًا
خمتلف الطعم واللون والرائحة.
فق ّدم ��ت �أغني ��ات وجداني ��ة� ،أغني ��ات وطني ��ة،
�أغنيات و�صفية للطبيعة وجمالها.
كنت جم� � ّد ًا طموح� � ًا ،و�سعيت بكل م ��ا ُ
متلك من
طاق ��ة و�إمكانية من �أجل �أن يك ��ون للب�صرة فنها
املتميز والعذب والأ�صيل واجلديد.
فعمدت ب�سعيك احلثيث،،
ومل تعرف الكلل او الوهن،،
�إىل ت�شكي ��ل فرق ��ة مو�سيقي ��ة م ��ن العازف�ي�ن
اجليدي ��ن واملطرب�ي�ن الذي ��ن ميتلك ��ون �صوت� � ًا
جيد ًا ،وتوا�صلت مع ال�شعراء ال�شباب الواعدين
وهدفك كان هو �أن تتبن ��ى الفرقة نتاج �أع�ضائها
اجلدي ��د غ�ي�ر التقلي ��دي ،م ��ن كتاب ��ة ال�شع ��ر،
والتلحني ،والغناء.
ما هذا العز ُم والطاق ُة واال�صرار؟
و�أعلن ��ت به ّم ��ةٍ وثق ��ةٍ عالي ��ةٍ عن ت�شكي ��ل الفرقة
املو�سيقية الب�صرية.
كنت م�ؤ�س�سها وقائدها.
وذل ��ك ع ��ام  ،1965وبع ��د ع ��ام عل ��ى ت�أ�سي�سه ��ا

ومثابرته ��ا عل ��ى التماري ��ن للأغ ��اين اجلدي ��دة
ب�صورةٍ جدّيةٍ والتزام ع ��الٍ مبواعيد التمارين،
قدم ��تْ الفرق ��ة �أول قطافه ��ا عل ��ى به ��و البلدي ��ة
مقابل �أ�سد بابل ب�أغنيات جديدة ،مللحني الفرقة
ومطربيها و�شعراء الب�صرة بن�صو�ص جديدة،
حلن� � ًا وغنا ًء و�شع ��ر ًا ..فالقت جناح� � ًا و�إعجاب ًا
جماهريي ًا منقطع النظري.
وتوا�ص ��ل عطا�ؤه ��ا الفن ��ي املتمي ��ز واملتج ��دد
و�شكل عالمة باهرة يف امل�شهد املو�سيغنائي يف
الب�صرة .كما قدمت للتلفزيون يف بغداد
�ضم ��ن برنام ��ج وج ��وه جدي ��دة �أف ��راد ًا من بني
�أع�ضائها.
يف جم ��ال الغناء�..سيت ��ا هاكوبي ��ان ..لوي� ��س
توما� ��س ..طال ��ب غ ��ايل ..والتلح�ي�ن �إ�ضاف ��ة
اليك�..سام ��ي �شاكر..وليد لوي�س ..حممد �سعيد
خزعل ..مهدي �صالح ..طالب غايل..
وكان ��ت كل الأعم ��ال جدي ��دة يف حمتواه ��ا
والن�ص ال�شعريّ الغنائي.
واللحني
املو�سيقي
ّ
ّ
كن ��ت اللول ��ب واملح ��رك ي ��ا �أب ��ا ن ��دمي وداينمو
الفرقة و ُربّانها ،ورا�سم ًا مبنهجية ووعي طريق
عملها و�أهدافها وتطورها.
بع ��د ه ��ذا االجن ��از الرائ ��ع وال ��ذي تفاع ��ل مع ُه
اجلمهور الب�صري وفنانوه ومثقفوه،

اقت�ض ��ت ال�ض ��رورة الفن ّي ��ة �إىل تق ��دمي عم ��ل
يتخطى الغناء الفردي
و الأغنية الواحدة واملو�ضوع الواحد.
وبع ��د مناق�ش ��ات طويل ��ة م ��ع �أدب ��اء وفنان�ي�ن
ب�صريني..منه ��م ال�شاع ��ر والفن ��ان واخلط ��اط
حمم ��د �سعيد ال�ص ��كار ال ��ذي كان ل ��ه دو ٌر م�ؤثر
ومه ��م يف ه ��ذا امل�ش ��روع �أو الفك ��رة ،والناق ��د
املع ��روف يا�س�ي�ن الن�ص�ي�ر ،وكذل ��ك �آخ ��رون،
�ساهموا يف �إغناء الفكرة وتدعيمها.
ٌ
مت خ�ل�ال ه ��ذا اللق ��اء التو�صل �إىل تق ��دمي عمل
م�سرح ��ي غنائي يتناول ظاهرة هجرة الفالحني
م ��ن الري ��ف اىل املدين ��ة ،وانعكا�س ��ات ذلك على
هذه ال�شريحة من املجتمع وتداعياتها والنتائج
املرتتبة عليها.
فكان� ....أوبريت ...بيادر خري...
و�ض ��ع ال�سيناري ��و ل ��ه الناق ��د املع ��روف يا�سني
الن�صري وكتب �شعره
ال�شاع ��ر املت�ألق علي الع�ض ��ب ..مع بع�ض �أبيات
من ال�شعر الف�صيح
لرب ��ط امل�شاه ��د ببع�ضه ��ا ..كتبها ال�شاع ��ر خالد
اخل�شان.
و�أ�سند االخراج امل�سرحي للفنان املبدع ق�صي.
ول ��ك �صياغة الأحل ��ان املتنوعة ،ح ��وار ًا ولوح ًة

وتعبري ًا.
عراقي يقدم مثل هذا
ن
ملح
أول
�
ندمي
أبا
كنت يا �
ّ ٍ
ّ
العمل الكبري،
لي�س يف الب�صرة فح�سب،
ف�سجل ��ت الريادة يف
�راق،
ب ��ل عل ��ى �صعي ��د الع �
ُ
تقدمي
�أوبريت غنائي عراقي با�سمك �أنت..
فازدهت الب�صرة وعال ا�سمها و�سجل التاريخ لك
هذا االبداع.
يا ابا ندمي..
يف داخل ��ي فيو�ض ��ات حمب ��ة ،ونب� ��ض و�شائ ��ج
عالقة عائلية حميمية عميقة اجلذور
هادف ��ة وم�شرتك ��ة ،،درب� � ًا ..وف ّن� � ًا ،،وفك ��ر ًا..
�اج اىل �صفحات عديدة كي ّ
ا�سطر
وعطاءً� ..أحت � ُ
�أحداثها وتفاعالتها و�أبعادها.
يا �صديقي ورفيقي..
ول ��ن نن�س ��ى كعائل ��ة ما بينن ��ا من عالق ��ة عائلية
منوذجية حيثما كنا وعرب ال�سنوات التي مرت،،
ويف بلدان الهجر.
�ساكت � ُ�ب الحق ًا م ��ا مل �أ�ستط ��ع ذك ��ر ُه الآن ،وهو
كثري،
�زن �ساخ � ٍ�ن �أورث� � ُه رحيل ��ك
�
ح
�ع
�
م
�ش
�
�
أعي
�
ف�أن ��ا
ٍ
ال�ص ��ادم واملوجع ،و�سيلٍ متدف � ٍ�ق من الذكريات
امل�شرتكة التي جمعتنا يف العراق،
ويف بلدان املنفى الق�سريّ .
�أ�شارك �أنا وعائلتي بكل �أفرادها عائلتك يا حميد
حزنهم ولوعتهم لفراقك ورحيلك،،
العزي ��زة الغالية �أم ندمي ،،رفيقة عمرك ودربك،،
و�شريكة ابداعك وعطائك،،
ومقا�سم ��ة �آالم ��ك وافراح ��ك ،،فه ��ي احلبيب ��ة
والزوجة الطيبة والأم الوفيّة.
و�أبن ��اءك الأعزاء ن ��دمي ..رعد� ..سام ��ر� ..أور..
بيدر.
باق يف وجداننا وذاكرتنا لن تغيب،،
�أنت ٍ
�صحيح هو اجل�س ُد وحد ُه الذي ارحتل اىل حيث
ٌ
يكون امل�أوى والرقدة الأبدية للب�شر.
ُ
ترفرف حائم ًة حولنا وبيننا،
لكنّ روحك �ستظ ُّل
ُتذ ّكرنا ب ��ك ومبا �أبدعت من فنٍّ جميل وم�ساهمةٍ
وتطلع متفائلٍ ،
�إن�سانيّة
ٍ
لوط � ٍ�ن ح ٍّر وح�ض ��اريّ مزده ��ر ي�س ��ود ُه ال�سالم
ُ
بوئام و�أمان.
ويعي�ش �أهل ُه
واملح ّبة
ٍ
لروحك ال�سالم ..ولك الذكر الطيب اجلميل.
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من زمن التوهج

تأريخ األغنية السياسية في العراق
حميد البصري
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ق ��ال �أحدهم يف �إح ��دى الف�ضائي ��ات العراقية ب�أنه
التوج ��د �أغنية �سيا�سي ��ة يف العراق ع ��دا الأغاين
التي كانت متجد النظام ....الخ.
يف الواق ��ع �أن �أي ��ة �أغني ��ة تعت�ب�ر ،يف اجلوه ��ر،
�سيا�سية ،حتى العاطفية تعرب عن مفهوم اجتماعي
�سيا�س ��ي يج�س ��د العالقة ب�ي�ن الرج ��ل واملر�أة.اما
مفه ��وم الأغني ��ة ال�سيا�سي ��ة فق ��د ارتب ��ط بالأغنية
الوطني ��ة ..الأغنية الثوري ��ة ..الأغنية املنا�ضلة..
الأغنية الراف�ضة ،بعيد ًا عن �أغنية ال�سلطة ..اغنية
مديح احلاكم �أو الرتويج لأفكاره.
عندم ��ا نتكلم عن الأغني ��ة ال�سيا�سي ��ة يف العراق،
نعن ��ي به ��ا املفهوم �أع�ل�اه .فقد بد�أت تل ��ك الأغاين
يف الن�ص ��ف الأول م ��ن الق ��رن الع�شري ��ن وكان ��ت
ب�ش ��كل �أهازي ��ج (هو�س ��ات) انت�ش ��رت يف ث ��ورة
الع�شرين وكان م�ضمونها حمر�ض ًا �ضد الأ�ستعمار
الأنكلي ��زي وم ��ن �أج ��ل احلري ��ة واال�ستق�ل�ال� ،أما
احلانها فكانت عفوية ب�سيطة.
ث ��م ج ��اءت �أغ ��اين املنا�ضل�ي�ن يف �سج ��ون العه ��د
امللكي� ،إذ كان املنا�ضلون ي�ؤلفون كلمات تتكلم عن
هم ��وم الوطن واحلري ��ة ،يلحنون بع�ضه ��ا �أحلان ًا
ب�سيطة مثل:
ال�سج ��ن لي�س لنا نح ��ن الأباة ال�سج ��ن للمجرمني
الطغاة
ويركبون البع�ض الآخر على �أحلان �شعبية مثل:
يا �أمي ال تبك عليّه �أنا املنا�ضل يا هنية
�أو احلان م�أخوذة من �أعمال مو�سيقية عاملية مثل:
لأجل ال�سالم �سنزيل الظالم
ونرفع الأعالم للحب وا�سالم
بع ��د ثورة متوز ع ��ام  1958الت ��ي �أ�سقطت امللكية
و�أقام ��ت اجلمهوري ��ة ،وم ��ع ال ��روح الثوري ��ة
واحلري ��ة التي �سادت الع ��راق خا�صة يف ال�سنتني
الأوىل للث ��ورة ،ظه ��رت جمموع ��ة م ��ن الأغ ��اين
ال�سيا�سي ��ة التي الهبت حما�س اجلماهري العراقية
للحف ��اظ عل ��ى الث ��ورة ومكت�سباته ��ا مث ��ل �أغني ��ة
(هربجي) للفنان الراحل(�أحمد اخلليل).
م ��ن ته ��ب �أن�سام عذب ��ة م ��ن ال�شمال عل ��ى �ضفاف

الهور تتفتح قلوب
لو عزف عالناي راع ��ي بال�شمال عالربابة يجاوبه
راعي اجلنوب
هربجي كرد وعرب رمز الن�ضال
ويف بداي ��ة ال�ستين ��ات حي ��ث بداي ��ة انح�س ��ار
الدميقراطي ��ة واحلري ��ة ،انح�س ��رت الأغني ��ة
ال�سيا�سي ��ة ث ��م اختفت م ��ع بدء الأنق�ل�اب الدموي
البعث ��ي يف العراق عام  ،1963فعادت اىل ال�سرية
التامة بني املنا�ضلني التقدميني.
ويف ع ��ام  ،1968وبع ��د االنفت ��اح الن�سب ��ي م ��ن
ال�سلط ��ة جتاه الق ��وى الدميقراطي ��ة ،ن�شط بع�ض
الفنان�ي�ن الدميقراطي�ي�ن بانت ��اج �أغ ��ان �سيا�سي ��ة
دون متكنه ��م من تداولها بحرية .ويف عام ،1969
قدمت الفرقة الب�صرية �أول اوبريت عراقي (بيادر
خري) من كلم ��ات ال�شاعر (عل ��ي الع�ضب) واحلان
(حمي ��د الب�ص ��ري) ،وه ��و عم ��ل م�سرح ��ي غنائي
يحكي عن �صراع الفالحني مع االقطاع وا�ضطرار
بع�ضهم للهجرة اىل املدينة.
ويف ع ��ام  1970قدم ��ت الفرق ��ة نف�سه ��ا الأوبريت
الث ��اين (املطرقة) م ��ن احلان (طالب غ ��ايل) الذي
ج�سد معاناة العمال مع �أرباب العمل.
بعده ��ا ت�شكل ��ت ف ��رق �صغ�ي�رة م ��ن ال�شبيب ��ة
الدميقراطية هي�أ لها بع�ض الفنانني اغان �سيا�سية
ا�شرتك ��وا فيه ��ا ع ��ام  1973يف مهرج ��ان ال�شبيبة
الدميقراطية العاملي يف برلني.
يف  21كان ��ون الأول /دي�سمربم ��ن ع ��ام ،1976
وخ�ل�ال جل�سة ت�ش ��اور ونقا�ش م ��ع ال�شاعر املبدع
(زه�ي�ر الدجيلي) مت الأتف ��اق عل ��ى ت�أ�سي�س فرقة
غنائي ��ة م�صغرة يكت ��ب كلمات �أغانيه ��ا الأخ زهري
و�أق ��وم ان ��ا بتلحينها .وق ��د اتفقنا عل ��ى �أن يكون
م�ضم ��ون الأغ ��اين غ�ي�ر مبا�ش ��ر ،يتكل ��م ع ��ن حب
الوط ��ن والتم�س ��ك ب ��ه وح ��ب النا�س م ��ع ت�ضمني
مبط ��ن لق�ضاي ��ا �شعبن ��ا العراق ��ي والعرب ��ي لأننا
واثق ��ون من �أن ال�سلط ��ة احلاكمة لن ت�سمح لنا �إذا
�شعرت مب�ضمون الأغاين �ضدها.
وق ��د �أب ��دع الأخ زه�ي�ر يف ذل ��ك ،فكان ��ت الأغني ��ة
الأوىل:
تدرون لي� ��ش نحب؟ ...حتى اليح ��ب يعرف يحب
النا�س

تدرون لي�ش نح ��ب؟ ...حتى بع�شقن ��ا يلمنا �شوق
النا�س
ع�شاق هاي الكاع لو �شحوا ن�ضل ع�شاق
نتبادل وياها العمر وا�شواق وي ا�شواق
تعط�ش ..يلمنا الليل عط�شانني
تخ�ضر ..يلمنا ال�صبح فرحانني
ع�شاق ياخذنا العمر ع�شاق
واحب ��اب علمن ��ا الوط ��ن �شنح ��ب حبين ��ا كا الورد
والأكرث القداح
وحبينا �أحلى الثمر والأكرث التفاح
لكن حمبة الوطن عدنا ت�ضل �سالح
ولو �ضاع حب الوطن يا حب ي�ضل له جناح؟
ويف الوقت الذي كان الأخ زهري يهيئ لنا الأغاين،
اخ�ت�رت العنا�صر الغنائية وكان ��وا �أربعة (فتاتني
و�شاب�ي�ن) وب ��د�أت معه ��م تدريب ��ات مكثف ��ة عل ��ى
الأيقاعات العراقية ب�آلة (الدف الكبري).
ث ��م بد�أن ��ا التدري ��ب عل ��ى الأغ ��اين الواح ��دة تلو
الأخرى حتى �أكملنا ع�شر �أغنيات منها:
مير القمر ليلية متعود وين�شدين
قلت له حبيبي �ضاوي
مثلك يا ملواعدين
قلت له حبيبي الهوا ذاك اليلمنا بديرة
تو�سعنا كلنا �سوا وواحدنا كمرة �صغرية
قلت له حبيبي الوطن والوطن غايل علينا
لو �ضاع ياهو بعد يندلنا ويحاجينا
و�أغني ��ة (عيني ي ��ا قمرية) – نحبك ��م – عليناك يا
�شوق العايل ....وغريها.
ويف بداية ع ��ام  ،1977قدمنا احلفل الأول للفرقة
الت ��ي �أ�سميناها (جماعة مت ��وز للأغنية اجلديدة)
ملجموع ��ة كبرية م ��ن ال�صحفي�ي�ن يف ناديهم .وقد
�أعج ��ب اجلمي ��ع بالفرق ��ة و�أغانيه ��ا ،وكان م ��ن
بينه ��م من هو تابع لل�سلط ��ة لكنهم مل يجدوا ثغرة
ي�ستن ��دون عليه ��ا ملنعنا م ��ن تقدمي تل ��ك الأغنيات
�إ�ضاف ��ة اىل اعجابه ��م با�سل ��وب تق ��دمي الفرق ��ة
واحلان الأغاين.
ذك ��رت �سابقا ع ��ن بداي ��ة ت�أ�سي� ��س (جماعة متوز
للأغني ��ة اجلدي ��دة) الت ��ي قدم ��ت ع�ش ��ر �أغني ��ات
�سيا�سي ��ة يف حفلها الأول كلها م ��ن كلمات ال�شاعر
(زهري الدجيلي) واحلاين وقد ذكرت مناذج منها.

قدمت الفرقة بعد ذلك عدد من احلفالت اجلماهريية
يف بغ ��داد وبع�ض املحافظات العراقية ،بالتن�سيق
غ�ي�ر املبا�شرمع الق ��وى الدميقراطي ��ة وا�سناد من
�أحد امل�س�ؤول�ي�ن يف ال�سلطة ب�سبب قناعته املطلقة
بالفرقة وما تقدمه .قدمن ��ا �أغان جديدة �أخرى من
ابداع �شاعرنا حتث النا� ��س على التكاتف والعمل
من اجل حرية ال�شعب و�ضد الظلم واملحافظة على
الوطن من �أعداءه.
حاولن ��ا ت�سجي ��ل تل ��ك الأغني ��ات يف الإذاع ��ة
والتلفزيون دون ج ��دوى .ويف نهاية عام ،1978
ومع ازدياد الهجم ��ة الرببرية من ال�سلطة البعثية
عل ��ى القوى الدميقراطي ��ة ا�ضطررنا اىل اخلروج
م ��ن الع ��راق� .أعدن ��ا ت�أ�سي� ��س الفرق ��ة م ��ن جدي ��د
يف (ع ��دن) با�س ��م (فرق ��ة الطريق) وبد�أن ��ا مرحلة
جديدة م ��ن الأغاين املبا�شرة �ض ��د النظام القمعي
الدكتات ��وري يف العراق �إ�ضاف ��ة اىل �أغان لل�شعب
الفل�سطين ��ي والعرب ��ي و�أغ ��ان ان�ساني ��ة تدع ��و
لل�سالم واملحبة بني الب�شر .ومن تلك الأغاين:
ولتبقى يا وطني �أكرب والتبقى يا وطني �أخ�ضر
بقلوب العمال جتذر بعيون الأطفال ت�صور
جنم ًا ..قمر ًا ..مطر ًا ..بيدر
ولتبقى يا وطني �أبهى من فرح املو�سم �أو �أزهى
�إن تهجر غ�صنك ياوطني �أطيار احلب املذعورة
�أو تغدو �أنهارك عط�شى وتبيت عيونك م�أ�سورة
فالعهد �سيبقى يا وطني وال�شعب �سيبقى يا وطني
تكتب �أجمادك ا�سطورة
و�أغنية �أخرى:
ال ال ال لن نرتك الفا�ش�ست يف عراقنا يعبثون
ال ال ال لن يفلت املجرمون
نق�سم بالنهرين ..نق�سم باجلبال ..نق�سم بال�سهول
نق�سم بالنخيل ..نق�سم بالدم الذي ي�سيل
ال ال ال لن نرتك الفا�ش�ست يف عراقنا يعبثون
ولل�شع ��ب الفل�سطين ��ي ،وم ��ن كلم ��ات ال�شاع ��ر
الفل�سطيني (توفيق زياد) �أغنية امل�ستحيل:
�أهون �ألف مرة� ....أن تدخلوا الفيل بثقب �أبرة
و�أن ت�صيدوا ال�سمك امل�شوي يف املجرة
اهون �ألف مرة� ...أن تطفئوا ال�شم�س
�أهون �ألف مرة� .....أن حتب�سوا الرياح
�أن ت�شربوا البحر و�أن تنطقوا التم�ساح

�أهون �ألف مرة...
من �أن متيتوا با�ضطهادكم ومي�ض فكرة
وحترفونا عن طريقنا الذي اخرتناه ...قيد �شعرة
ولك�سب ت�ضامن ال�شرفاء مع �شعبنا هذه الأغنية:
�إننا ال نرهب املوت ولكن..
يا جميع ال�شرفاء ..يا جميع الأ�صدقاء
ارفعوا �أ�صواتكم من �أجل �شعبي
�إننا نطلب من �أعماقكم �صيحة حب ور�صا�صة
يا جميع ال�شرفاء ..يا جميع الأ�صدقاء
ارفعوا �أ�صواتكم من �أجل �شعبي
�إن �أيدي املجرمني القتلة ...مثل �آالف الأفاعي
زحفت ت�شحذ حد املق�صلة
فا�صرخوا بالقتلة
وكان ��ت بع�ض الأغني ��ات حزبية ت�شي ��د بن�ضال الرفاق
�ض ��د ال�سلط ��ة الدكتاتورية و�صموده ��م يف ال�سجون.
وكنا ن�سجل تلك الأغاين ونبعثها اىل العراق ليتداولها
املنا�ضلون �سر ًا.
�إن اول انت�ش ��ار وا�س ��ع لأغ ��اين (فرق ��ة الطري ��ق)
ال�سيا�سية كان يف �أوائل الثمانينات من القرن املا�ضي
عندم ��ا قدمت الفرق ��ة �أكرث من ثالثني حف�ل ً�ا جماهريي ًا
يف لبن ��ان للمقاومة اللبناني ��ة والفل�سطينية ،وبعد ان
�سجلت �أكرث من ع�شرين �أغتية يف تلفزيون دم�شق.
ث ��م توال ��ت حفالت الفرق ��ة يف �سوريا حي ��ث كنا ندعى
�سنوي� � ًا اىل دم�ش ��ق لت�سجي ��ل �أغ ��ان جدي ��دة وتق ��دمي
حف�ل�ات جماهريية،وق ��د �ضم ��ت �أغن ��ات ع ��ن �صم ��ود
ال�شع ��ب اللبن ��اين والفل�سطيني وال�س ��وري بالإ�ضافة
اىل اغنيات عن الواقع العراقي .ومن تلك الأغنيات:
ح�صار بريوت
بريوت ...بريوت ..يا ار�ض الرجولة والفداء وخندق
ال�شعب الفريد
لهفي على الأطفال يلتفتوا كالطري الطريد
ذبحتهم النتفجرات من الريد اىل الوريد
يا ناكر الأفراح قلها يا حقود
مازال يف الأرحام �أطفال لهم فجر جديد
فا�ضرب ..فلن يفنوا ..فهل يفنى الوجود
�شدد ح�صارك �إن بريوت البطولة ال تبيد
لل�سنا نخاف الطائرات وال املدافع واجلنود
و�أغنية �أخرى عن جمزرة �صربا:
امنحيني ال�صرب يا �صربا امنحيني
واجعلي ال�شم�س ت�ضيء الآن يف �شكل حزين
واعلنيها للورى �أنه مهما فعلوا
لن تخ�ضعي ال لن تليني
واكتبي �أ�سماء من قتلوهم فيك يا �صربا على كل جبني
ولفل�سطني �أغنية (كفر قا�سم):
يوم قالوا �سقطوا قتلى وجرحى ما بكيت
قلت فوج �آخر مي�ضي ومن بيت لبيت
و�أنا يا كفر قا�سم
�أنا ال �أن�شد للموت ولكن

ليد ظلت تقاوم
والذي يف القلب ومن جيل جليل
املأ الدنيا هتاف ًا ال ي�ساوم
كفر قا�سم
دمك املهدور مازال
وما زلنا نقاوم
وللحرية التي يتطلع لها �شعبنا هذه الأغنية:
على �أج�ساد املحرومني ...عالعذبوهم بالتيار
عاللي ماتوا م�صلوبني ..عاللي بدمهم ر�سموا ورردة
عاحليطان ال�صخرية ...نكتب ا�سمك حرية
عالبيبان �أكتب ا�سمك ..ع الرحلة وعالكرا�سات
عالبيبان �أكتب ا�سمك ..ع املي و�أ�شجار الغابات
على خارطة املمنوعات ..ع الكون وكل القارات
على �آ�سيا ..وافريقيا ..وامريكا اللالتينية
على �ألأر�ض العربية
نكتب ا�سمك حرية
ا �ستم ��رت الفرقة بانتاج الأغاين التي تواكب الأحداث
يف الوط ��ن العراقي والعربي ،ت�ش ��د من �أزر العراقيني
يف الداخل ملقاوم ��ة دكتاتورية النظ ��ام البعثي وتذكر
العراقي�ي�ن يف اخل ��ارج ب�ض ��رورة االلت�ص ��اق بوطنهم
والعم ��ل ،كل م ��ن مكان ��ه وبامكانيات ��ه ،يف �سبي ��ل
اخلال�ص من ذلك النظام البغي�ض .ا�ستمرت انتاجاتنا
وانح�س ��رت امكاني ��ة ت�سجيله ��ا يف و�سائ ��ل الإع�ل�ام
العربية حلني �سقوط النظام يف ابريل .2003
�إذا ا�ستعر�ضن ��ا �أغانين ��ا ال�سيا�سية ،جن ��د القليل منها
عفوي� � ًا ،م�ؤلفه ��ا وملحنها جمه ��ول ،كم ��ا يف الأهازيج
(الهو�س ��ات) التي ظه ��رت يف ث ��ورة الع�شرين لتمجيد
ن�ض ��ال ال�شع ��ب العراق ��ي وحتري�ض ��ه عل ��ى مقاوم ��ة
اال�ستعم ��ار الربيطاين� .أما �أغ ��اين ال�سجون يف العهد
امللكي ،فلم يوثق حلد الآن م�ؤلفها �أو ملحنها.
بعد ث ��ورة متوز ع ��ام  ،1958ن�شط فنان ��ون يف انتاج
�أغ ��ان متجد الثورة ون�ضال ال�شعب العراقي فمنهم من
متك ��ن من ت�سجيل تلك الأغ ��اين يف االذاعة مثل الفنان
(�أحم ��د اخللي ��ل) واملونولوج�س ��ت (فا�ض ��ل ر�شي ��د).
وهن ��اك فنانون مل يتمكن ��وا من �إي�ص ��ال نتاجاتهم اىل
االذاعة.
بعد انتكا�سة ثورة متوز ،حو�صرت الأغنية ال�سيا�سية
ومنتجيه ��ا م ��ن ال�شع ��راء وامللحن�ي�ن الذي ��ن كانوا من
ال�شيوعي�ي�ن وا�صدقا�ؤهم فق ��ط ،وا�ؤكد على كلمة فقط
لأن ه ��ذه هي احلقيقة،مما جعل كثري من تلك الأغنيات
حزبي ��ة مبا�ش ��رة يتداوله ��ا احلزبيون فق ��ط .ومل يكن
للأطراف الأخرى مبدعون للأغنية ال�سيا�سية.
يف بداي ��ة ال�سبعين ��ات م ��ن الق ��رن الع�شري ��ن ،وبع ��د
االنفت ��اح الن�سبي لل�سلط ��ة على الق ��وى الدميقراطية،
بدات الأغنية ال�سيا�سية تظهر من جديد ،وظهر فنانون
لتل ��ك الأغني ��ات منه ��م الفن ��ان (طالب غ ��ايل) و (طارق
ال�شبلي) يف الب�صرة و الفنان (جعفرح�سن) يف بغداد.
وم ��ن �أغني ��ات الفن ��ان (طالب غ ��ايل) والت ��ي ا�شتهرت

كث�ي� ً
را يف املهرج ��ان العامل ��ي لل�شبيب ��ة الدميقراطي ��ة
العا�شريف (برلني) هي �أغنية (يا �شبيبة توحدي):
يا �شبيبة توحدي الجل الن�ضال
وابني م�ستقبل بلدنا من اجلنوب لل�شمال
وابني من �صرح البطولة
وطن لعيون الطفولة ......ال حروب ...ال قتال
يا �شبيبة توحدي
ا�س�أل التاريخ عنا ...يحجي عن الت�ضحيات
عاجل�سر مكتوب ا�سمنا ..بثورة احلي والفرات
قلب واحد ..وايد وحدة ..من اجلنوب لل�شمال
يا �شبيبة توحدي
وللفن ��ان (ط ��ارق ال�شبلي) �أغنب ��ة مكبع ��ه التي جت�سد
نظال املر�أة العراقية:
مكبعة ورحت �أم�شي ميه بالدرابني الفقرية
و�سط يف و�شم�س ميه و�آنه من ديرة على ديرة
وزعت كل املنا�شري وخربهم
ومن م�شيت عيوين ما تيهت دربهم
�سلمتهم �آخر �أعداد اجلريدة
بلغتهم باجر احليطان حتجي بال�شعار اللي نريده
بلغتهم باجر املا يدري يدري يهتف وين�شر ق�صيدة
باجر عيون الرفاكة ت�صري كمرة
باجر زنود الرفاكة زنود �سمرة
وللفنان (جعفر ح�سن) العديد من الأغنيات� ،أغلبها عن
الطبقة العاملة ،ومنها �أغنية (�أبو علي):
اليم�شي بدربنا �شي�شوف ..يا بو علي
لو موت لو �سعادة
واحنا دربنا معروف ...يابو علي
والوفه عدنا عادة
ولو طاحت الكاع ب�ضيم ..ن�صعد على اجتاف الغيم
منطر وفه و�سعادة ..يا بو علي
ثم ظهر الفنان (�سامي كمال) .ومن �أغانيه (�صويحب)
وهي من كلمات �شاعرنا الكبري (مظفر النواب):
ميلن ال تنقطن كحل فوق الدم
ميلن وردة اخلزامة تنقط دم
جرح �صويحب بعطابة ما يلتم
ال تفرح بدمنا ال يا االقطاعي
�صويحب من ميوت املنجل يداعي
وللفنان الراحل (كمال ال�سي ��د) جمموعة من الأغنيات
منها:
دقوا الأبواب على بغداد املنذورة
دقوا الأبواب على بغداد املغدورة
وافتحوا للدم الدرب ...خلوا الدم ي�ساقي
تنزرع الأر�ض �أبطال ...بن�ضالك يا عراقي
وللفن ��ان (كوك ��ب حم ��زة) اغنيت ��ان الأوىل ع ��ن �أطفال
العامل والثانية عن ن�ضال ال�شعب الت�شيلي.
توالت الأغني ��ات ال�سيا�سية من ه� ��ؤالء الفنانون التي
كان ��ت تق ��دم يف احلفالت احلزبي ��ة فق ��ط دون التمكن
م ��ن اي�صاله ��ا اىل الإذاعة .وبع ��د ا�شت ��داد الهجمة من
ال�سلطة عل ��ى القوى الدميقراطي ��ة يف الن�صف الثاين
م ��ن ال�سبعين ��ات ،خ ��رج ه� ��ؤالء الفنانون ،كم ��ا نحن،
اىل خ ��ارج الوط ��ن ،وكان جتمعهم يف (ع ��دن) عا�صمة
جمهوري ��ة اليم ��ن الدميقراطيةع ��دا (كوك ��ب حم ��زة)
م�ضاف ًا لنا الفنان (ف�ؤاد �سامل).
ف�سح ��ت لن ��ا جميع� � ًا (اليم ��ن) بانت ��اج �أغ ��ان �سيا�سية
مبا�ش ��رة �ضد النظ ��ام وغ�ي�ر مبا�شرة .توا�ص ��ل انتاج
الع�ش ��رات م ��ن تلك الأغني ��ات خا�صة بع ��د �سفر الكثري
م ��ن الفنان�ي�ن اىل لبن ��ان ثم �سوري ��ا وتق ��دمي الأغاين
ال�سيا�سي ��ة املتعددة امل�ضامني ح ��ول العراق وفل�سطني
ون�ضال �شعوب العامل نحو احلرية والدميقراطية.
ا�ستمر الفنانون املذكورون بانتاج الأغاين ال�سيا�سية،
�أ�ضي ��ف له ��م الفن ��ان (ف�ل�اح �صب ��ار) ،ع ��دا البع� ��ض
ال ��ذي ق ��ل انتاج ��ه �أو جف ��ت قريحت ��ه �أوت ��رك الأغنية
ال�سيا�سية ،ا�ستمروا بالإنتاج حتى بعد �سقوط النظام
الدكتاتوري واىل الآن.
فبع ��د ه ��ذا اال�ستعرا� ��ض للك ��م الكب�ي�ر م ��ن الأغ ��اين
ال�سيا�سي ��ة ،هل ميكن لأحد ان ينك ��ر على الفنانني ذلك
الإب ��داع املتوا�صل للأغنية ال�سيا�سية يف العراق؟ علم ًا
ب� ��أين ذكرت مناذج قليل ��ة فقط من تل ��ك الأغنيات التي
م ��ا زالت حمفورة يف ذاكرة ال�شع ��ب العراقي ،.وعذر ًا
للفنان�ي�ن على ما �أغفلته �أو ن�سيت ��ه �أو مل �أعلمه ووجب
ذكره.
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حميد البصري ..شهادات
“يا ِع ِش ّْق َنا”
مارسيل خليفة
يطي ��ب املقام العراقي يف �أغنية “حميد الب�صري” بلحظة
البيا� ��ض عل ��ى الع�ش ��اء ال�س� � ّري مبنزل ��ه البغ ��دادي .كان
ال�شجن ب�صوت “�شوقيّة ّ
العطار” على بالد نحبّها ي�صرخ
برع�ش ��ة الذروة بني دم ��ع ال َتم ْر والغزل .قب ��ل العبور �إىل
اليم ��ن ال�سعيد ومن بعد �إىل بالد ال�شام و�صو ًال �إىل البالد
الواطئة .ات�سع امل ��دى وحمل حميد عائلته وه ّرب احلنني
لي�ص ��ب عل ��ى لهي ��ب الهج ��رة رذاذ العي ��ون
يف الأغني ��ات ّ
املتعَبة.
الي ��وم يا �صديق ��ي �أُكمل كتابة ر�سالة ل ��ك بد�أتها من �سنني
و�أهملت التتمّة .كيف اكتب لك من وحي الغياب “غيابا”،
غياب �أخط�أ موعده على عتبة الأغنية.
ه ��ل الزمن موج ��ة َم ْد تنح�س ��ر؟ ركبت املتاه ��ة كمن يركب
البح ��ر عل ��ى �صه ��وة موج ��ة ال عنان له ��ا يف لعب ��ة اجلمر
املطوّ ق بالكربيت .و�أعرف ب�أنك ت�شتاق �إىل ندى ليلك على
�شواط ��ىء دجلة والف ��رات ين�شر ن ��وره ال�سماوي .وتعلن
يف �س� � ّرك ما يف�ض ��ح املجهول يف �صمت ��ك .الف�ضاء رماديّ
�أمام حروف الرثاء .وبقايا الروح تن�شد يف خالء ال ميلأه
غري �صدى م�سكون برائحة الغريب يف مملكة بعيدة.
يا حميد ،مازال ال�شعر ي�صلح للغناء فلماذا رحلت �سريع ًا؟
ع�شقت مداعبة �أوتار الع ��ود والقانون حيث �أَ ِل ْفت اجلمال
يف �سج ��ع املقام ��ات .ه ��ل �ضج ��رت و�أن ��ت املجب ��ول على
يت�س ��ع ل�سباحة ذهن
الرتح ��ال يف الفي ��ايف؟ هل الزم ��ن ال ّ
يبحر يف البعيد؟
�سي�ضيف “ َرعد” عل ��ى وتر الكمان “نغمة” تن�شر قو�سها
من دون جه ��ر! و�ستغني “بَيدَر” مع “�شوقيّة” يا عِ ِ�ش ّْقنا
وي�ش ّكل َ
“خ َلف” م�سرح ��ه مبطرك الناعم .كلهم بني بداية
ونهاي ��ة يقيم ��ون عل ��ى ح ��دود متداخل ��ة م ��ع ُنب� � ْل �إن�سان
جمبول باحلب.
حميد الب�صري �شكر ًا لك!

حميد البصري،
وموسيقى الكون
محمد خضير
لطامل ��ا كانت املو�سيقى تطابق� � ًا هارموني ًا مع نظام الكون.
ولق ��د حاول املو�سيقار «الب�صري» عرب مو�سيقاه (الأغاين
ال�شعبي ��ة والأوبريت ��ات) �أن يقرتب من ه ��ذا النظام ،عرب
دم ��ج اجل ��زء الفاع ��ل من �شخ�صيت ��ه يف ال ��كل املفعول من
ّ
�سيختل كثري ًا
�صورة العامل .لكن ه ��ذا التقارب/االمتزاج
برحي ��ل املو�سيقار «الب�صري» عن هذا العامل ،كما مل ّ
يختل
يف �أث ��ر م�سم ��وع �أو مكت ��وب� .إنه اف�ت�راق �سي�ض� � ّر كثري ًا
مبغ ��زل املو�سيق ��ى الدائر ح ��ول م ��كان ما من الع ��امل منذ
ع�صر �أفالطون.
�سيحت ��اج الع ��امل /العراقي ��ون �إىل �أن ميزجوا بني اجلزء

وال � ّ
�كل الكوين يف مو�سيقى الرحيل� .إنّ �سري ًة من الكفاح
اليوم ��ي والت�ضحي ��ة من �أج ��ل احلقيقة ل ��ن حتتويها هذه
النهاية املفجعة ب�سهولة؛ لك ��ن املو�سيقى وحدها �ستن�سج
ح ��ول القرب الكوين �أ�سطور ًة جديدة من الكفاح /الغربة/
الرحيل �إىل ذرى الكون املمتدة على نوتة ال نهائية.

هكذا اكتشفني
حميد البصري
سيتا هاكوبيان
نع ��ت الفنان ��ة �سيتا هاكوبي ��ان يف �صفحته ��ا يف في�سبوك
الفن ��ان حميد الب�صري الذي غيب ��ه املوت االربعاء املا�ضي
قائل ��ة (�سمع ��ت خربا �أليم ًا ج ��دا� ،إنتق ��ل املو�سيقار الكبري
اال�ست ��اذ حميد الب�صري اىل اجلانب االخر من احلياة بعد
ان ق ��دم الكث�ي�ر من االعمال الفنية الت ��ي �ستبقى يف ذاكرة
تاريخ �ألفن الغنائي العراقي.يف عام  1968كنت قد دعيت
اىل بغ ��داد من قبل ن ��ادي ال�شبيبة االرمني ��ة للم�شاركة يف
احلفل ال�سن ��وي الذي يقام على م�سرح قاعة اخللد ب�أغنية
الكب�ي�رة فريوز (اعطني الناي وغني).وفوجئت باال�ستاذ
حمي ��د حميد الب�صري (الذي قدمن ��ي مع الفرقة املو�سيقية
الب�صري ��ة لإذاعة بغ ��داد وكانت تذاع م ��ن تلفزيون بغداد
قب ��ل بد�أ الربامج) فوجئت به يطرق باب بيت خالتي وقال
(هن ��اك برنام ��ج الوج ��وه اجلدي ��دة وانا حلنت ل ��ك اغنية
الوه ��م للكبرية نازك املالئكة ويج ��ب ان حتفظيها ب�سرعة
لتقدميه ��ا يف التلفزي ��ون العراقي) ،وهك ��ذا قدمني الفنان
حميد الب�صري اىل اجلمهور .وتوالت اعماله معي ب�أغنية
م�شغ ��ول لل�شاع ��رة ن ��ازك املالئك ��ة وم ��ن بعدها ق ��دم اول
اوپري ��ت عراق ��ي بعنوان “بيادر خ�ي�ر” ،ودوري يف هذا
العمل الكبري كان االر�ض.رحم الله ابا ندمي و�ألهم زوجته
ورفيق ��ة دربه الفنانة �شوقية العطار و�أبنائهم جميعًا وكل
حمبيه ال�صرب وال�سلوان.

مغني االحالم العربية
محمد المقري
ه ��ل تتذ ّكرون فرقة الطريق الت ��ي م ّرت على عدن و�صارت
مقامها ومنطلقها؟
لق ��د م ��ات ف ّن ��ان الفرق ��ة وملح ��ن �أغانيه ��ا العراق ��ي حميد
الب�صري ،ح�سب نعي ُن�شر من مار�سيل خليفة.
�أم� ��س رح ��ل يف هولن ��دا ،حي ��ث �أم�ض ��ى �سن ��وات عم ��ره
الأخرية وهو املنفي �أبد ًا،
م ��ات مغن ��ي الأح�ل�ام العربي ��ة يف احل ّري ��ة واال�شرتاكية
واحل ��ب وال�س�ل�ام ،بع ��د �أن �شه ��د اخليب ��ات الك�ب�رى لكل
ال�شعارات اجلميلة.
كان من�ش ��د ًا لتط ّل ��ع بغ ��داد وب�ي�روت ودم�ش ��ق وع ��دن
منحاز ًا لهوى الفق ��راء و�أولئك الذين قالوا ال لكل �سلطات
اال�ستبداد العربي،
لتنم روحك ب�سالم �أيّها الف ّنان.

ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة
المـدى لإلعـالم والثقافـة والفنـون

