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إلهام المدفعي  :ظهور
الموسيقى االلكترونية طغى
على كثير من المواهب

إالهام المدفعي

من زمن التوهج

ع����ل����ي ع����ب����د األم����ي����ر

ع�����دن�����ان ح��س��ي��ن

يف اوائ ��ل ت�سعينيات القرن املا�ض ��ي* ،وبعد ان
ك�شفت الكارثة العراقية عن �ساقيها ،وبدت احلياة
االجتماعية والثقافية �شبه نكتة ثقيلة يف بلد ي�أن
حت ��ت وط� ��أة الأزم ��ات م ��ن اق�ص ��اه اىل اق�صاه،
كان �صاح ��ب امل�سار اخلا� ��ص يف امل�شهد الغنائي
العراقي ،الفنان �إلهام املدفعي ،ينظم ببغداد حفال
مو�سيقي ��ا جمعه اىل عدد من املو�سيقيني ال�شبان،
وحتدي ��دا يف الع ��ام  1992و�ض ��م م ��ن يعتربون
املدفعي"�شي ��خ طريق ��ة» ،بجمعه النغ ��م العراقي
الأ�صي ��ل اىل اجوء املو�سيق ��ى الغربية اخلا�صة،
وكان ل�صاح ��ب ال�سطور حديث م ��ع الرجل الذي
ب ��دا متفهما حت ��ى املالحظ ��ات النقدي ��ة القا�سية،

المدفع��ي روحية الموروث الغنائي
العراقي بأنغام معاصرة
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دون ان يعرت� ��ض على اجلملة الت ��ي �سمعها ":انا
م ��ن جي ��ل ب ��دت ل ��ه جتربت ��ك �أق ��رب اىل املغامرة
علي ان اقول
الروحي ��ة اجلميلة وامللهمة ،ويع� � ّز ّ
ل ��ك ان ه ��ذه الب�ل�اد مل تع ��د منا�سبة لفن ��ك الذكي
واخلا� ��ص ،احلي ��اة فيها �صارت قا�سي ��ة والثقافة
ترتاجع والذوق يرتدى.»...
بعد نحو ثالث �سن ��وات ،كان املدفعي بالكاد يجد
يف �سط ��ح مبنى"نقاب ��ة الفنان�ي�ن االردني�ي�ن"يف
جب ��ل اللويبدة ،و�س ��ط العا�صمة ع ّم ��ان ،م�ساحة
ممكن ��ة لتق ��دمي اول ن�ش ��اط مو�سيق ��ي وغنائ ��ي،
وكان ��ت تل ��ك فر�ص ��ة �شخ�صي ��ة لتجدي ��د اللق ��اء،
والكتاب ��ة ع ��ن ام�سي ��ة �ستفت ��ح ل�صاح ��ب امل ��زاج
الغنائ ��ي النادر ،ال ��ف باب وباب لي� ��س يف عمّان
الت ��ي �صارت بغ ��داده ال�شخ�صية وح�سب ،بل يف
عوا�صم عربية واوروبية واىل امريكا اي�ضا.
كتب ��ت عن تل ��ك الأم�سي ��ة بف ��رح حقيق ��ي ،ك�أنني
اخ�ب�ر القراء االردني�ي�ن ،وعرب بواب ��ة ال�صحيفة
االكرب":الر�أي"عن النغ ��م املتفرد الذي يعنيه بث
روح متج ��ددة يف امل ��وروث الغنائ ��ي العراق ��ي،
كم ��ا هو نغ ��م املدفعي الذي اح ��دث حتوال حقيقيا
يف م ��زاج ال�شباب العراقي م ��ع بداية �سبعينيات
الق ��رن املا�ضي ،عرب فرق ��ة غنائية لها �شكل الروك
ومب�ضون نغمي حملي �صرف.
ف ��رح الكات ��ب ال�شخ�ص ��ي ،جاء اي�ضا م ��ن اكتمال
حدي ��ث ثنائ ��ي مع املدفع ��ي كان ابت ��د�أ يف بغداد،
وكي ��ف انه ��ا �ص ��ارت �ضيق ��ة على �صاح ��ب احللم
املو�سيق ��ي الب�سي ��ط ،وان عمّان �ستك ��ون البداية
اجلديدة لتلك املغامرة التي كانت �شهدت �صعودا
وهبوط ��ا بالتزامن مع انتقاالت حياتية ل�صاحبها
الذي هاج ��ر اىل بريطاني ��ا للدرا�س ��ة ،ومنها اىل
االم ��ارات للعم ��ل يف ال�سبعيني ��ات ،والعودة اىل
بغداد وهجرتها الحقا.
بعد �سنة ون�صف يف الواليات املتحدة االمريكية
ق�ضاه ��ا متجوال يف قاع ��ات وم�س ��ارح احت�شدت
بعراقي�ي�ن وعرب مهاجري ��ن يف اكرث من ع�شرين
والية امريكية قطع خاللها ( )240الف ميل.

غن ��ى املدفعي من جدي ��ده الغنائي مثلم ��ا ا�ستعاد
معه اجلمه ��ور اغني ��ات حملت روحي ��ة املوروث
الغنائ ��ي العراق ��ي يف طريقة معا�ص ��رة ابتكرها
يف ال�سبعينات اله ��ام املدفعي الذي اعطى اجليل
م ��ن ال�شباب العراقي مثال يف ج ��راة التعاطي مع
املوروث دومنا"تقدي�س"لعنا�صر ا�صالته ودومنا
مبالغ ��ة يف"االغرتاب"من ��ه .وم ��ن ذل ��ك املزي ��ج
النادرن ق ��دم اغنيات"جلجل علي الزمان»"،ا�شقر
ب�شامة»"،ف ��وق النخل»"،هي ��ا بين ��ا» ،و"زارع
البزرنكو�ش» ،ومن اغنيات ال�سبعينات ال�شهرية
غنى"القنط ��رة بعيدة"الت ��ي �سب ��ق ان غناها اول
مرة املطرب �سعدون جابر.
واخ ��ذ احلن�ي�ن م�أخ ��ذه عن ��د مئ ��ات االالف م ��ن
العراقي�ي�ن الذي ��ن ح�ض ��روا حفالت ��ه ح�ي�ن غن ��ى
لهم":خطار عدنا الفرح"التي كانت احدى اغنياته
اجلديدة حينها ،وحملت الحقا عنوان اال�سطوانة
الت ��ي �سجلتها ل ��ه اكرب انت ��اج اال�سطوانات وهي
�شرك ��ة  EMIوقام ��ت بتوزيعه ��ا الحق ��ا عل ��ى
م ��دى وا�س ��ع يف املنطق ��ة العربية وبع� ��ض املدن
االوروبي ��ة الت ��ي متي ��ز بح�ضور جالي ��ات عربية
وعراقية كبرية ا�ضاف ��ة اىل املدن االمريكية التي
�سب ��ق له ان زارها يف جولت ��ه ،ومع ارقام توزيع
ك�ب�رى للإ�سطوانة ،كان طبيعي ��ا ان تقدم ال�شركة
العريق ��ة يف االنت ��اج املو�سيقي"اال�سطوان ��ة
البالتينية"للمدفع ��ي مع جتاوز ارق ��ام املبيعات،
حاجز ربع مليون ا�سطوانة ،وهو م�ؤ�شر نادر ما
يحققه مطرب عربي يف ذلك الوقت.
وكان اله ��ام املدفع ��ي ق ��دم عرو�ض ��ا مو�سيقي ��ة
غنائي ��ة لطامل ��ا كان ��ت حت ��ول �أمكنة خمت ��ارة يف
عم� � ّان اىل ام�سيات وجد و�شج ��ن عراقي ،ا�ضافة
اىل عرو� ��ض غنائي ��ة ي�ش�ت�رك مع ��ه يف احيائه ��ا
مو�سيقيون عراقيون �شباب ين�شطون يف احلياة
املو�سيقية االردنية.
ويف حت ��ول بارز والف ��ت يف عمل اله ��ام املدفعي
الغنائي ،ت�ضمنت ا�سطوانة"خطار"عمال م�صاغا
بطريقة"اجل ��از ال�شرق ��ي (ORIENTAL
 )GAZZم ��زج في ��ه ال�ساك�سف ��ون بالقان ��ون

املدفعي يف �شبابه
والغيت ��ار والبا� ��ص غيت ��ار وااليقاع ��ات،
بعنوان"الل ��ه علي ��ك» ،الت ��ي ما انفك ��ت اىل اليوم
حتفة حقيقية متثل املزاج الروحي اجلميل الذي
جاءت عليه جتربة املدفعي.
كما ت�ضمنت اال�سطوان ��ة غناء املدفعي وفق حلن
ت�صوي ��ري – رومان�سي ،لق�صي ��دة حملت توقيع
ال�شاع ��ر عب ��د الوه ��اب البيات ��ي بعنوان"قط ��رة
املطر"وغناه ��ا اعتم ��ادا عل ��ى توقيع ��ات منفردة
راقية يجيدها املدفعي على الغيتار.
بع ��د �أي ��ام م ��ن عودت ��ه ،احي ��ا املدفع ��ي وفرقت ��ه
املو�سيقية التي جمعت بني �شرقي االالت وغربيها
ام�سي ��ة غنائي ��ة �شيق ��ة يف املرك ��ز الثق ��ايف لكلية
ترا�سانط ��ة ،بالعا�صمة الأردني ��ة ،وغنى املدفعي
الذي �ص ��درت ا�سطوانت ��ه الثاني ��ة ،جمموعة من
االغني ��ات الت ��ي ت�ش�ي�ر ال�سلوب ��ه اخلا� ��ص الذي
ت�ش ��كل قب ��ل اك�ث�ر من ثالث�ي�ن عام ًا ح�ي�ن عاد من

اجنلرتا بعد درا�ست ��ه الهند�سة ،وا�س�س فرقة يف
بغداد حملت ا�سم" 13ون�صف"بد�أت بتقدمي منط ًا
من الغناء بدا"مفاجئ ًا"وغريب ًا على اال�سماع •
انه الغناء الذي يتطلع اىل البقاء يف بيئة عراقية
ب ��ل و(بغدادي ��ة) حتدي ��د ًا ،دون ان يخف ��ي �سعيه
للو�صول اىل معاي�شه حقيقي ��ة للع�صر وتغرياته
وتبدالت ��ه الذوقي ��ة ،وهك ��ذا اجتمع ��ت يف غن ��اء
الهام املدفعي �صفتان :امل ��وروث الغنائي العراق
والبغدادي اىل جانب التوزيع واالالت املو�سيقية
املعا�صرة (الغربية) •
بذلك حاول املدفع ��ي ان ينقل �سعي الفئة االو�سع
م ��ن ال�شب ��اب العراق ��ي واب ��ن املدين ��ة (املتعل ��م)
حتدي ��د ًا ،يف ان تكون منبثقة م ��ن واقعها املحلي
اخلا� ��ص دون ان تنقط ��ع ع ��ن الع ��امل وم�ساي ��رة
حتوالته التقنية والذهنية •
اىل جان ��ب اله ��ام املدفع ��ي ال ��ذي جت ��د اغنيات ��ه
رواج� � ًا كب�ي�ر ًا يف ع ّم ��ان وم ��ن اجلمهوري ��ن
االردين والعراق ��ي املقي ��م عل ��ى حد �س ��واء ،كان
هن ��اك يف االم�سي ��ة مو�سيقي ��ون بارع ��ون امثال
روب ��رت عل ��ى (الغيت ��ار) اال�سب ��اين حي ��ث عزف
بطريق ��ة ت�ؤكد مهارته الالفت ��ة واملتجددة ،وانور
اب ��ودراغ عل ��ى �آلة (اجل ��وزة) وهي اح ��دى اكرث
االالت املو�سيقي ��ة الرتاثي ��ة العراقي ��ة ح�ض ��ور ًا،
وت�صاح ��ب م� ��ؤدي املق ��ام العراقي �ضم ��ن فر�صة
خا� ��ص ت�سمى"اجلالغ ��ي» ،اىل جان ��ب ذل ��ك جند
العازف�ي�ن �ش�ي�راك مينا� ��س (با�ص غيت ��ار) ماهر
حنح ��ن (كونغ ��ا) و�س ��ارو (درام ��ز) وان�س غامن
ح ��داد (كم ��ان) وطالب (طبل ��ة) و(خ�شب ��ة) وهي
طبلة �صغ�ي�رة جدا له ��ا ا�ستخدامه ��ا اخلا�ص يف
ايقاعات الغناء الريفي العراقي .
وح�ي�ن يغن ��ى اله ��ام املدفعي"،خطار"الت ��ي
تعني"�ضيف"او"�ضيوف"بالدارج ��ة العراقي ��ة،
ورغ ��م حزنه ��ا (العراقي) املقيم اذ ت ��رى كلماتها:
ان الف ��رح �ضيف"خطار"وم ��ن ال�صع ��ب علين ��ا
ان نعي�ش ��ه طوي�ل ً�ا ،اال ان براعة حلني ��ة اوجدها
املدفع ��ي جعل ��ت م ��ن امل�ستم ��ع يعي� ��ش حلظت�ي�ن
قلقتني يف �آن :ان يكون (حزين ًا) و(مبتهج ًا)!
كما غنى"يللي ن�سيتوته"و»فوق النخل"و»يازارع
البزرنكو�ش"و»چلچ ��ل عل ��ي الرمان"وه ��ي م ��ن
اللوازم الغنائية العراقية املوروثة ،اال ان براعة
الهام املدفعي جعلها تكت�سب م�شاوير حياة جديدة
حني ادخلها يف"جو غنائي معا�صر"اكان ذلك يف
طريق ��ة الغن ��اء ام الع ��زف املو�سيق ��ي احل ��ر غري
املتقيد بقوالب ثابتة ،وا�ضافة اىل اغنيات املدينة
العراقي ��ة او ما يعرف ا�صطالح ًا بـ»الب�ستة"وهي
االغني ��ة اخلفيفة الت ��ي كانت ت�صاح ��ب مقام ًا من
الدرج ��ة املو�سيقي ��ة ذاتها ،غن ��ى املدفعي اغنيات
عراقية خارج هذا الت�صنيف مثل اغنية"القنطرة
بعيدة"الت ��ي ابدعه ��ا املط ��رب �سع ��دون جاب ��ر
اوا�س ��ط ال�سبعين ��ات ،كذل ��ك اغنية"م ��ايل �شغ ��ل
بال�سوق"التي غناها املطرب ح�سني نعمة"وا�شقر
ب�شامة"للمطرب فا�ضل عواد.
واىل جان ��ب الغن ��اء العراق ��ي غن ��ى املدفع ��ي يف
ام�سيت ��ه الت ��ي ا�ستم ��رت قرابة ال�ساع ��ات الثالث
دومن ��ا مل ��ل او رتاب ��ة اغني ��ات"زوروين بال�سنة
مرة"»عليم الله»"،امتى انا ا�شوفك"وفيها نكت�شف
ق ��درة املدفعي على �صنع جو غنائي خا�ص عماده
البهجة والروحية يف االداء املو�سيقي والغنائي،
فبدت االغنيات وك�أنها خا�صة به ولي�ست طريقته
يف ادائها جمرد اعادة تقدمي.
وطافت بالقاع ��ة جمموعة من ال�شب ��اب الن�شوان

باالغنياتوهيترق�صعلىايقاع"الت�شوبي"الذي
انتظم ��ت فيه جمموعة من االغنيات قبل ان يغني
املدفع ��ي بت�أث ��ر بالغ ق�صيدة (بغ ��داد) التي حفلت
ب�صياغ ��ة �شعري ��ة ومو�سيقية ال تخل ��و من �شجي
ك�أنه بذل ��ك يقارب املدينة اجلميل ��ة واحلزينة يف
�آن ،وانطالق� � ًا م ��ن جو بغ ��داد ع ��اد املدفعي لغناء
من ��اذج من امل ��زاح البغدادي كم ��ا يف اغنيات"انا
منني وانت منني"و»النوم حمرم"وغريها.
و�ش ��ارك الفن ��ان اله ��ام املدفع ��ي يف مو�س ��م
فن ��ي -ثق ��ايف �شهدت ��ه ب�ي�روت حم ��ل ا�سم"لبنان
"2000وت�ضم ��ن ام�سي ��ات مو�سيقي ��ة وغنائي ��ة
لفنانني من خمتلف القارات ،ا�ضافة اىل معار�ض
ت�شكيلي ��ة وعرو� ��ض م�سرحي ��ة .وا�ضاف ��ة اىل
ا�شرتاكه يف هذا احل ��دث فان املدفعي كان مدعوا
للم�شارك ��ة يف برنامج"ي ��ا لي ��ل ياعني"املن ��وع
والذي تقدم ��ه الف�ضائية اللبنانية  ،LBCليكون
بذلك اول فنان غري لبن ��اين ي�ست�ضيفه الربنامج،
كم ��ا كان مدعوا القامة عدة حفالت غنائية تتوزع
ما بني بريوت وعدة مدن لبنانية.
والعرو� ��ض الغنائية التي قدمه ��ا يف لبنان ف�ضال
ع ��ن تل ��ك الت ��ي يقدمه ��ا يف االردن ،تعتم ��د تدفق
وح ��رارة العر� ��ض احل ��ي ( )Liveمب ��ا فيها من
ارجت ��ال مو�سيق ��ي ل�ل�االت ،وارجت ��ال غنائ ��ي
بح�س ��ب اجلو العام ،ومبا ين�سجم مع جو عراقي
وعرب ��ي ت�ش�ي�ر اليه اغنيات ت�ستم ��د من املوروث
ال�شعبي امتداداتها النغمية والروحية.
وق�ضية ات�صال عرو�ضه الغنائية باملوروث ،جتد
حقيقتها يف ان�سج ��ام االالت العراقية والعربية:
العود والقانون واجلوزة وال�سنطور وااليقاعات
مبختلف انواعها ،مع الغيتار حيث يلعب املدفعي
عليه بر�شاقة وخربة كبريتني كذلك مع االيقاعات
الغربي ��ة ،وا�صبح اال�سل ��وب ال ��ذي ي�شتغل عليه
م�ؤ�شرا على احياء لبع� ��ض الوان الغناء العراقي
والعرب ��ي ال �سيم ��ا ان املجموعة الت ��ي ت�صاحبة،
تتوفر على ا�صوات طيبة امل�ستوى.
ويب ��دو ان حال ��ة التج ��وال والبح ��ث الدائب عند
املدفع ��ي على م�ستقر م ��كاين ونف�سي ،تولد عنده
دافع ��ا اليج ��اد م�ستق ��ر نف�س ��ي حتقق ��ه االغنيات
وال�شكل املو�سيق ��ي ،طاملا انه غري ممكن كم�ستقر
م ��كاين ،فه ��و �شدي ��د االلت�ص ��اق مبلم ��ح مدينت ��ه
غنائيا ومو�سيقيا ،والل ��ون البغدادي يكاد يغلف
عموم طريقة املدفعي يف الغناء.
وكمع ��ادل مو�ضوع ��ي لفقدان ��ه حميمي ��ة امل ��كان
ال ��ذي ترب ��ى فيه ون�ش� ��أ  -يعود اله ��ام اىل احدى
العوائل البغدادي ��ة والعراقية املعروفة بت�أثريها
ال�سيا�س ��ي واالجتماع ��ي والثق ��ايف -يج ��د يف
ردود وانفع ��االت وحتي ��ات العراقي�ي�ن املوزعني
على بق ��اع العامل الي ��وم ،مايروي الظم� ��أ ،ف�آالف
الر�سائل التي وجهت اليه يف الفرتة االخرية من
خالل الربيد االليك�ت�روين ،ومن عراقيي املهاجر
واملن ��ايف ،ت�ش�ي�ر اىل ان ا�سلوب ��ه الغنائي يالقي
اعجاب ��ا متوا�صال ،بل هو ر�سال ��ة بغدادية مليئة
بالوجدان النقي ملن تقطعت بهم ال�سبل عن املكان
الذي يحبون.
وم ��ن مالم ��ح ا�سطوانت ��ه الثاني ��ة ،كان ا�سل ��وب
(اجل ��از) ال ��ذي غل ��ف اال�سطوان ��ة االوىل ،وم ��ن
خالل القوة التي مينحها هذا اال�سلوب مو�سيقيا،
فانه متكن م ��ن توفري مزيج من املوروث الغنائي
العربي والعراقي� .ضمن ف�ضاء جتريبي ال بيتعد
يف اجوائه عن دالالت التجريب امل�سرحي.
******

اله ��ام املدفع ��ي ال يعرف ��ه معظ ��م الع ��رب ،ب ��ل
لي� ��س كل العراقي�ي�ن يعرفون ��ه ،لك ��نّ القل ��ة
الت ��ي تعرفه تقدّر ل ��ه موهبته (عازف� � ًا ومغني ًا)
وتق� �دّر م�شروع ��ه الفني اجلريء ال ��ذي اطلقه
من ��ذ ثالثني عام� � ًا ملزيد من حتدي ��ث املو�سيقى
والغن ��اء العراقي�ي�ن ،وه ��و م�شروع ل ��و كانت
الدولة العراقية قد خ�ص�صت له واحدا باملليون
مما �أنفقته على حروبه ��ا اخلائبة املدمرة لكان
الع ��راق قد حقق غ ��زو ًا خارجي ًا جمي�ل ً�ا ،نافع ًا
للعراقيني ومفي ��د ًا لغريهم من اجلريان العرب
والعجم على ال�سواء.
وال بد من اال�شارة ،مقدم ًا ،اىل ان الهام املدفعي
مل يُعرف عنه اي تورط يف ال�سيا�سة ،حكومية
كانت ام معار�ضة (الن�شاط ال�سيا�سي يف العراق
ورط ��ة حقيقية كثريا ما كلف ��ت املنخرطني فيه،
او حت ��ى امل�شبوهني باالنخ ��راط فيه ،حياتهم)
بي ��د ان الهام املدفعي كان �ضحية لل�سيا�سة .بل
انه من ��وذج ل�ضحايا ال�سيا�سة يف العراق ،وما
اكرثهم فهم باملاليني..بع�شرات املاليني حتى!
يف املا�ضي كانت االغنية العراقية ،يف الغالب،
مغرق ��ة يف احل ��زن ..م�ؤديه ��ا يئ ��ن ويت� ��أوه،
و�سامعه ��ا ينتح ��ب علن� � ًا او يف �س� � ّره .وكانت
اي�ضا حملي ��ة للغاية ،فهي �إم ��ا «م�صالوية"يف
املو�ص ��ل (�شم ��ال غ ��رب) ،او بغدادي ��ة (ب�ست� � ًة
ومقام� � ًا) يف العا�صم ��ة ،او «ب�صراوي ��ة"يف
الب�ص ��رة (جن ��وب) ،او «عمارتلية"يف العمارة
(جن ��وب �ش ��رق) ،او «فراتي ��ة"يف احلل ��ة
وكرب�ل�اء والديواني ��ة ،او «دليمية"او «غربية»
يف الدلي ��م (غرب) .املغن ��ي ناظم الغ ��زايل بد�أ
يف اخلم�سين ��ات مب ��ادرة تاريخي ��ة النت�ش ��ال
االغني ��ة العراقية من حمليتها ورتابتها وثقلها
وبع� ��ض اكتئابه ��ا .ومبك ��ر ًا م ��ات الغزايل يف
مطل ��ع ال�ستينات ،اال ان امل�ش ��روع الذي اطلقه
ت ��واله من بع ��ده جي ��ل ال�ستينات/ال�سبعينات
املثق ��ف من امللحن�ي�ن واملغنني وكت ��اب االغنية
(بينهم على �سبي ��ل املثال ويف مقدمتهم امللحن
كوكب حم ��زة والكات ��ب ابو �سرح ��ان واملغني
�سعدون جابر) الذي ��ن جعلوا االغنية العراقية

اجلديدة تلغي احلدود املحلية وجتتاز احلدود
اخلارجي ��ة اي�ضا اىل املحي ��ط العربي .يف ذلك
الوق ��ت يح ��دث ان يقطع اله ��ام املدفعي درا�سة
الهند�س ��ة يف بريطاني ��ا م�ضط ��ر ًا فيعط ��ي يف
بغ ��داد هوايت ��ه الرئي�سي ��ة (الع ��زف والغن ��اء)
اهتمام ��ا اكرب ليبزغ بعد وقت ق�صري جنمه يف
ليايل الو�سط الثقايف واالر�ستقراطي ،ن�سبيا،
يف العا�صمة العراقية.
مل يبتك ��ر اله ��ام املدفع ��ي احلان ��ا او ايقاع ��ات
جدي ��دة ،وال حتى كلمات جدي ��دة .فهو ا�شتغل
عل ��ى االغ ��اين والب�ست ��ات القدمي ��ة املتوارث ��ة
نف�سه ��ا ،مبو�سيقاه ��ا ذاته ��ا ..اع ��اد توزي ��ع
املو�سيقى واكرث م ��ن ا�ستخدام الآالت الغربية
يف فرقته .واتاح ذلك ـ الول مرة ـ لرواد نوادي
الفنانني الت�شكيليني واالع�ل�ام واملهند�سني ان
يرق�ص ��وا ،ازواج ��ا او حتى جمموع ��ات ،على
االيقاعات اجلديدة ال�سريعة لالغاين التقليدية
الت ��ي ا�صبح ��ت حمبب ��ة اك�ث�ر ،خ�صو�ص ��ا بني
او�ساط ال�شباب.
اله ��ام املدفعي جعل االغ ��اين العراقية القدمية
تناف� ��س االغ ��اين الغربي ��ة يف ن ��وادي بغ ��داد
لف�ت�رة ق�ص�ي�رة م ��ن الزم ��ن .وكان ��ت تلك ،يف
الواقع م�أثرة حقيقة.
نع ��م لفرتة ق�ص�ي�رة من الزم ��ن .فاحلظ العاثر
الله ��ام املدفعي،كم ��ا لع�شرات م ��ن مثقفي جيل
ال�ستينات/ال�سبعين ��ات ،ه ��و ال ��ذي جعل ��ه
يج ��يء يف اغ�ب�ر زم ��ن عراق ��ي .فمن ��ذ الع ��ام
( 1968انقالب البع ��ث الثاين) فر�ضت الدولة
العراقي ��ة �سيطرته ��ا ال�شامل ��ة واملطلق ��ة عل ��ى
املجتم ��ع .وهي دولة كان ��ت ،ومل تزل ،تخ�ضع
لهيمن ��ة ح ��زب واحد .وه ��ذا ب ��دوره كان ،ومل
ي ��زل ،تابع� � ًا تبعي ��ة مطلق ��ة لع ��دد �ضئي ��ل من
اال�شخا� ��ص (القي ��ادة التاريخي ��ة) .واالنك ��ى
م ��ن كل ه ��ذا ان ه� ��ؤالء اال�شخا� ��ص (القيادة)
ه ��م االكرث جه�ل ً�ا وتخلف ًا بني اع�ض ��اء احلزب
وموظف ��ي الدول ��ة واف ��راد املجتم ��ع ،وه ��م
القادم ��ون على ظهر الدبابة م ��ن قاع املجتمع،
ومن اكرث اطرافه اهم ��ا ًال ون�سيان ًا ..رئي�سهم،
ال�ضاب ��ط ال�ساب ��ق املع ��زول بته ��م و�شبه ��ات
خمتلف ��ة ،ال تطرب ��ه اال اغ ��اين «بن ��ات الريف»
الغجري ��ة ،ونائبه ،الطالب الفا�ش ��ل ،لي�ست له

من زمن التوهج

الهام المدفعي ..نموذجا
�أي ��ة ذائق ��ة فنية بينم ��ا ح�سه االمني ع ��ال .اما
حمافظ العا�صمة الذي ا�صبح قيّم ًا على احلياة
الثقافي ��ة والفني ��ة يف بغداد ـ كم ��ا حفيده الآن
ـ وع ��رف بلقب «خ ��ال الدولة"لقرابت ��ه القوية
بالرئي� ��س ونائب ��ه وم�ساعديهم ��ا الرئي�سيني،
فل ��م يكن �س ��وى �ضابط �صغ�ي�ر �سابق مطرود
ومعل ��م فا�ش ��ل .وب ��دال م ��ن االهتم ��ام باع ��ادة
بغداد اىل �سابق دورها احل�ضاري يف الع�صر
العبا�س ��ي ،كم ��ا كان ه ��و يتبج ��ح بالقي ��ام به،
راح ي�س�ّي�ررّ فرق ��ا من ال�شرط ��ة ل�صب ��غ �سيقان
طالب ��ات اجلامعة املرتدي ��ات تنورات ال تغطي
الركبت�ي�ن بالطالء! ال�ضاب ��ط ال�صغري ال�سابق
املط ��رود واملعل ��م الفا�شل ه ��ذا (حمافظ بغداد
و«خ ��ال الدول ��ة») ،كر�س معظم وقت ��ه وجهده
واجهزت ��ه ل�ش ��ن حمل ��ة �ض ��د اله ��ام املدفع ��ي
وحمم ��د �سعي ��د ال�ص ��كار (اخلط ��اط الب ��ارع
ال ��ذي ابتك ��ر مبك ��ر ًا اوىل اخلط ��وط العربية
امل�ستخدم ��ة االن يف الكومبيوت ��ر) وغريهم ��ا
من فن ��اين الع ��راق ومثقفيه الذي ��ن انخرطوا
يف امل�ش ��روع الثق ��ايف الطليع ��ي اجلديد الذي
انطل ��ق يف ال�ستين ��ات ،بحج ��ة �أن ما يقومون
به ه ��و م�شروع �صهي ��وين ـ �شعوب ��ي للق�ضاء
على الأمة العربي ��ة! كانت معركة غري متكافئة
بالطب ��ع :مثقف ��ون مقاب ��ل حزب فوّ � ��ض نف�سه
حق� � ًا �إلهي ًا يف االمر مب ��ا يُعمل به ،وما ال يُعمل
به .ومقاب ��ل دولة مدججة ب�أعت ��ى امل�ؤ�س�سات
القمعي ��ة ،ومقاب ��ل «قي ��ادة تاريخية"من جهلة
ومتخلف�ي�ن ت�سلحوا �ض ��د املثقف�ي�ن واملجتمع
ب�أ�سره باحلزب والدولة.
امل ��وت او االن�سحاب .كان عل ��ى الهام املدفعي
وامثال ��ه ان يركن ��ا اىل واح ��د م ��ن هذي ��ن
اخلياري ��ن .ف ��كان االن�سح ��اب (اىل املنف ��ى
بالطبع) هو اخليار االهون.
اله ��ام املدفعي ،الذي يبزغ لن ��ا جمددا الآن يف
عمان ودم�شق ،مثال ومنوذج ملئات ،بل �آالف،
ب ��ل ع�ش ��رات الآالف من مواهب الع ��راق التي
اري ��د لها �إما ان تخنع ل�شلة اجلهلة واملتخلفني
او ان مت ��وت ،من�سي ��ة يف اح�س ��ن االح ��وال.
فكان ان مات العراق برمته.

هذه املقالة �سبق ان ن�شرت
يف �صحيفة ال�شرق االو�سط
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إهداء إىل هالة العمري ،تعويضا عن رثاء مل َ

ع��ن المدفع��ي :مال��ي ش��غل

د.احمد خيرى العمرى

بالغناء…أتحدث عن بغداد
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ب ��د�أ ا�س ��م �إله ��ام املدفع ��ي باالنت�ش ��ار يف بغ ��داد
يف مطل ��ع ال�سبعيني ��ات .ع ��رف �أوال ب�أن ��ه يقدم
(ال�ت�راث البغ ��دادي) بطريقة غربي ��ة عرب �إدخال
الآالت الغربية ،خ�صو�ص ��ا الغيتار� ،إىل الأغاين
واملقام ��ات العراقية ،وكان ذلك �آنذاك �أمرا مثريا
للجدل ،و�أي�ضا مثريا لالهتمام كما �أي جديد ،كان
قد بد�أ بذلك قبل ذلك بفرتة طويلة ،حتديدا عندما
كان ال يزال يف املدر�سة الثانوية يف  1958عندما
تعل ��م العزف على الغيت ��ار من عازف �إ�سباين يف
بغداد ،وجرب عزف"ف ��وق النخل"على الغيتار.
كان ه ��و الرائ ��د يف ذل ��ك عل ��ى م ��ا يب ��دو وفيم ��ا
نع ��رف ،الحقا تداخل ت�أثري ال�ت�راث العراقي مع
الرحابنة و�سي ��د دروي�ش وبول مكارتني وبوب
دي�ل�ان واملو�سيقى الالتينية ،ليك ��ون هذا املزيج
املختل ��ف ،ن�سيج ��ا متما�س ��كا متنا�سق ��ا ال يك ��ون
كذلك �إال مع املدفعي.
لك ��ن �إله ��ام مل يكن جم ��رد �ش ��اب ي� ��ؤدي الرتاث
البغ ��دادي بت�أث�ي�رات غربي ��ة وه ��و يع ��زف على
الغيتار.
كان هناك ما هو �أكرث بكثري من ذلك فيه ،وهو ما
يف�س ��ر بر�أيي مل ا�ستطاع �إله ��ام �أن يكون �أيقونة
ملا قدمه ،بينما ج ��اء كثريون بعده ،ولكن �أغلبهم
مل يتمك ��ن م ��ن ال�صم ��ود ،لي� ��س لتزاي ��د �صعوبة
املناف�س ��ة ،ولي� ��س لأن ��ه كان الرائ ��د يف الأم ��ر
فح�س ��ب ،ولك ��ن لأمور �أك�ث�ر تعقي ��دا جتعل مما
قدمه ظاهرة اجتماعية ولي�س جمرد �أغان تراثية
ب�أ�سلوب حديث.
�إله ��ام املدفع ��ي لي�س فق ��ط املطرب ال ��ذي يعزف
ال�ت�راث البغ ��دادي عل ��ى الغيت ��ار ،ه ��و �أي�ض ��ا
ابن"ن�صف"بغ ��داد ،وهو �أمر ل ��ه معناه بالن�سبة
لأه ��ل بغداد خ�صو�ص ��ا يف الفرتة التي ظهر فيها
�إلهام وما بعدها.
ه ��ذا الفت ��ى ه ��و ابن"�شارع ط ��ه" ال�ش ��ارع الذي
�سكن ��ت في ��ه �أرق ��ى البيوت ��ات البغدادي ��ة يف
الثالثيني ��ات والأربعيني ��ات� ..أي �أن ه ��ذا الفتى
لي�س دخيال عل ��ى ما يقدمه..و�صحي ��ح �أنه لي�س
م ��ن �أ�س ��رة �آل املدفع ��ي نف�سها الت ��ي ينتمي لها
جميل املدفعي رئي�س الوزراء العراقي املعروف،
�إال �أن االنطباع العام عن �أ�سرته كان يغ�ض النظر
عن كون الأمر جمرد ت�شابه �أ�سماء! خ�صو�صا مع

كون والد �إلهام موظف كبري ولديه �شقيقان �أكرب
منه ،كانا مهند�سني معروفني.
لي� ��س ه ��ذا فق ��ط ،لكن ��ه �أي�ض ��ا ذه ��ب ليدر� ��س
الهند�س ��ة يف بريطاني ��ا� ،صحي ��ح �أن ��ه مل يتمها،
وتله ��ى هن ��اك بالعزف عل ��ى الغيت ��ار (حرامات،
تقول الربجوازية البغدادي ��ة ب�أ�سف �شديد) لكن
جم ��رد (متكن ��ه) من احل�ص ��ول عل ��ى القبول يف
الهند�سة يعني �أنه ق ��د اجتاز جزءا من متطلبات
الر�ض ��ى يف املجتمع البغدادي ،ثم �أن العي�ش يف
بريطانيا لفرتة مينحه �أي�ضا نقاطا �إ�ضافية ،لي�س
فقط لأنه يتح ��دث الإجنليزية بطالقة ،ولكن لأن
العراقيني عموما ،والبغداديني خ�صو�صا ،كانوا
يع�شق ��ون لندن(حتى ال �أق ��ول يقد�سونها) ،كانت
لندن ه ��ي الوجهة الأوىل والأخرية بالن�سبة لهم
كلما متكن ��وا من ال�سفر ،للدرا�سة �أو لال�صطياف
�أو للع�ل�اج .لندن �أوال وثاني ��ا وثالثا ،وكنا نبدو
غريب ��ي الأطوار ومتفذلكني لو ف�ضلنا ال�سفر �إىل
وجهة �أخ ��رى حتى ل ��و كانت �أوروبي ��ة .وكانت
عمت ��ي تب ��دو (قدمية) لأنه ��ا تف�ض ��ل الذهاب �إىل
�إ�سطنبول كل عام بدال من لندن.
طريقة �إلهام يف الأداء ،يف الوقوف على امل�سرح،
يف التعام ��ل م ��ع النا� ��س عموم ��ا ،كان ��ت �أي�ض ��ا
خمتلفة عن ال�سائد يف ذلك الزمن..كان يت�صرف
برق ��ي وتهذي ��ب �شديدين ،كما يلي ��ق بابن �شارع
طه �أن يفعل وطبع ه ��ذا كل �شيء فيما يقدمه…
ولتقريب ال�صورة فالأمر �أقرب �إىل �أن يكون من
املع ��ادي يف القاهرة ،ومن املالك ��ي �أو �أبو رمانة
يف دم�شق!
لك ��ن ماذا ع ��ن �ص ��وت �إله ��ام؟ �ألي�س ه ��ذا �أهم له
كمط ��رب ،م ��ن �سجل ��ه العائل ��ي وم ��ن كونه(ابن
نا� ��س) وبورج ��وزاي ووال ��ده كان مت�صرف ��ا
�إداريا(حمافظ ��ا) و�أن زوجت ��ه حفي ��دة با�شا من
كبار با�شوات العثمانيني؟
يف احلقيق ��ة �إله ��ام مل يعام ��ل عل ��ى �أن ��ه مط ��رب
بالتعري ��ف التقلي ��دي للكلمة .حتى م ��ن قبل �أ�شد
املعجبني به� .إلهام كان ظاهرة ثقافية واجتماعية
�أك�ث�ر منه جمرد مغن .الغن ��اء كان جزءا �أ�سا�سيا
م ��ن هذه الظاه ��رة ،لك ��ن الغناء غ�ي�ر الطرب ،ال
تتوقع �أب ��دا من �إلهام �أن يطرب ��ك� ،أي �أن تتحرك
لت�صي ��ح� :آ�آ�آ�آ�آ�آه يف نهاي ��ة الو�صلة وهي الـ �آ�آ�آه

الت ��ي كان املو�سيق ��ار حممد عبد الوه ��اب يقول
عنها :اخلامتة ال�سعيدة!
�ص ��وت �إله ��ام لي� ��س عالي ��ا مث ��ل �ص ��وت ناظ ��م
الغزايل ،والآه التي يقوله ��ا كاظم �أعمق و�أقوى
بال �ش ��ك ،و�صوته ال يقدر على موال كالذي ي�أتي
من �صالح عبد الغفور..
لك ��ن ثمة ما مييز �صوته ع ��ن كل ه�ؤالء ،ويجعله
منا�سبا �أكرث ملا يقدمه وميثله حتديد ًا.
ثم ��ة بح ��ة حزين ��ة خمتنق ��ة يف �ص ��وت �إله ��ام
املدفعي .بال�ضب ��ط مثل �صوت من خنقته العربة
وهو يتحدث� ،أو وهو يغني.
ثمة حنان خمتلف متاما عن كل �أ�صوات املطربني
الآخرين..
ملاذا هذا بالذات مهم فيما قدمه ومثله؟
�سرنى الآن.
******
نح ��ن يف بغ ��داد يف ال�سبعيني ��ات .الف�ت�رة التي
�شهدت بروز وقبول ا�سم �إلهام املدفعي خ�صو�صا
يف �أو�س ��اط الطبقة الو�سط ��ى البورجوازية يف
بغداد.
مال ��ذي كان يح ��دث يف تل ��ك الف�ت�رة� ،أوائ ��ل
ال�سبعيني ��ات؟ ح ��زب البعث يحك ��م قب�ضته على
ال�سلط ��ة من ��ذ �أواخ ��ر ال�ستيني ��ات ،يتخل�ص من
خ�صومه ومن كل متعاطف معهم بوح�شية ت�ؤمن
له البقاء يف ال�سلطة..حتى حني.
وبغداد تتغري.
بغ ��داد تتغري منذ زم ��ن ،وكل املدن تتغري ،بل كل
�شيء يتغري وال �شيء يبقى كما كان �أو كما نريده
�أن يبق ��ى ،حتى نحن .حتى ل ��و �أنكرنا .فال داعي
لن�صب امل�آمت واملناحات على ذلك.
العوا�ص ��م تكون عر�ض ��ة للتغيري �أك�ث�ر من بقية
امل ��دن بحك ��م وظيفتها .من الطبيع ��ي �أن جتتذب
العا�صم ��ة كل الطاحم�ي�ن ،درا�سي ��ا وظيفي ��ا
واجتماعي ��ا .ه ��ذا طبيع ��ي وه ��و ج ��زء م ��ن قدر
الأ�شي ��اء .الهج ��رة م ��ن الري ��ف �إىل املدين ��ة �أمر
طبيع ��ي �أي�ض ��ا ،والتفاعل بني قي ��م املدينة وقيم
الري ��ف الواف ��دة �أمر طبيع ��ي ،وغالبا م ��ا تنتهي
مب�ساومة وحل و�سط ،ال تعود املدينة كما كانت،

لكنها ال ترتيف بال�ضرورة ،بل تتغري فح�سب.
لك ��ن ما حدث يف بغ ��داد مل يكن ه ��ذا .ولو حدث
هذا ل ��كان طبيعيا متام ��ا .الذي ح ��دث يف بغداد
ومن ��ذ انق�ل�اب  1958عل ��ى احلك ��م امللك ��ي �أن
الري ��ف مل ي� ��أت املدينة مهاج ��را متفاعال ومغريا
لها متغريا معها وبها ،الريف جاء املدينة فاحتا،
جاء على دبابة منت�صرا عليها ،وملاذا يكون هناك
حل و�س ��ط �إذن؟ املنت�صر ي�أخ ��ذ كل �شيء .وهذه
املرة �أخذ املدينة وقيمها.
ال �أحت ��دث عن تغي�ي�ر دميوغ ��رايف تدريجي� ،أو
ع ��ن تهج�ي�ر �أدى �إىل تغيري دميوغ ��رايف كالذي
حدث بع ��د  ،2003ب ��ل �أحتدث عن ثقاف ��ة �سلطة
منت�صرة كان ال بد �أن تفر�ض قيمها.
يف ال�سبعيين ��ات ،كان كل �ش ��يء بغ ��دادي قد بد�أ
باالندث ��ار واالختف ��اء .حت ��ى �أ�سم ��اء العوائ ��ل،
�ص ��در ق ��رار ر�سم ��ي مبن ��ع ذكره ��ا يف الكت ��ب
واملرا�س�ل�ات والوثائ ��ق الر�سمي ��ة .ال ��كل �ص ��ار
لديه ��م �أ�سم ��اء ثالثي ��ة فق ��ط (ال�شخ� ��ص و�أب ��وه
وج ��ده) بال �ألقاب تنتمي لعوائ ��ل �أو بيوتات �أو
حتى ع�شائ ��ر �أو �ألقاب تنتمي مل ��دن .ظاهر الأمر
كان �شع ��ارات امل�س ��اواة والتقدمي ��ة وحمارب ��ة
الرجعية ،وحقيقت ��ه كانت �إخفاء �أن لقبا واحدا
بد�أ باحتالل كل املنا�ص ��ب احل�سا�سة واملهمة يف
مفا�ص ��ل الدول ��ة… (تق ��ول النكت ��ة الرائجة –
الت ��ي رمبا تك ��ون حقيق ��ة� -أن الق ��رار �صدر بعد
�أن زار م�س� ��ؤول بريط ��اين ال�سفارة العراقية يف
لندن ،التق ��ى �أوال بامل�س�ؤول ال ��ذي ا�سمه امل�سرت
تكريت ��ي ،ث ��م التق ��ى مب�س� ��ؤول �آخر ه ��و امل�سرت
تكريت ��ي �أي�ضا ،وعندم ��ا قابل ال�شخ� ��ص الثالث
بادره ال�ضيف الربيطاين ف ��ورا :م�سرت تكريتي
�أي�ضا؟).
وكان م ��ن الطبيعي متاما �أن يع�ب�ر الفن عن هذا
التغ�ي�ر ،وهك ��ذا �شه ��دت ال�سبعيني ��ات ظاه ��رة
انت�ش ��ار الغن ��اء الريفي و�سيطرت ��ه على مطربي
الإذاع ��ة والتلفزي ��ون (وهم ��ا �آن ��ذاك الو�سيلتان
الوحيدتان لأي انت�ش ��ار جماهريي)..ال �أريد �أن
�أدخ ��ل يف م�ساجلة �ضد الغناء الريفي فلي�س هذا
مق�صدي �إطالقا – و�شخ�صيا �أتذوق يا�س خ�ضر
وحميد من�صور واعتربهما قمتني من قمم الغناء
العراقي -لكني �أحتدث هنا عن ظاهرة اجتماعية

*********
لي� ��س �س ��را �أن �إله ��ام املدفع ��ي ح ��ورب م ��ن قبل
القائم�ي�ن الر�سمي�ي�ن عل ��ى الفن يف تل ��ك الفرتة،
�س ��واء كانوا من النقاد �أو م ��ن قبل املتنفذين يف
الإذاع ��ة والتلفزيون ،بل وم ��ن قبل مطرب معني
نا�صب ��ه العداء(يب ��دو ذل ��ك طبيعي ��ا ج ��دا الآن،
املطرب نف�سه ال يزال يحارب كاظم ال�ساهر حتى
الي ��وم!) ..ال �أحت ��دث عن م�ؤام ��رة هنا ،بع�ضهم

مع ويل العهد الربيطاين االمري ت�شارلز

من زمن التوهج

كنت يف الخامسة من عمري عندما سمعت باسم إلهام املدفعي ألول مرة.
كانت املناسبة هي أنه سيتزوج من الفتاة التي كنت قد قررت أن أتزوجها!
كان��ت "هالة العمري" من أقاريب ،تكربين بعرشبن عاما ،عروس��ا مثالية يف بغداد آنذاك ،بنت
ّ
الخطاب مبواصفاتهم الجاهزة.
حسب ونسب ،جامعية ،حسناء وأنيقة يتقاطر عليها
كنت أحبها بكل ما يف طفولتي من رغبة يف االس��تحواذ .كان األمر لعبة ونكتة عند أهيل ،لكني
كن��ت جادا جدية لعب طفل يف الخامس��ة ،بل كنت قد جهزت (النيش��ان) من ألعايب األثرية
عندي.
كنت جالسا يف حجرها عندما صارحتني  :أحمد ،خلص! رح أتزوج إلهام.
تقول األس��طورة :أن رد فعيل التلقايئ كان صفعة فورية عىل خدها،غالبا مقتبسة من األفالم
املرصية…
وبعدها قلت حكمة أصبحت نكتة يف البيت :كل واحد وذوقه!
خط��ف إلهام حبيبة الطفولة إذن ،وها أنا بعد أكرث من أربعني عاما ،وبعد ثالث س��نوات من
وف��اة هالة العمري -إثر مرض عضال -أكتش��ف أن أثر إله��ام املدفعي يف جييل والجيل الذي
يكربين والذي يصغرين ،أكرب بكثري مام بدا يل يف طفولتي.

�شه ��دت حتييد امل ��وروث البغدادي ب ��كل ما فيه.
مطرب ��و الغن ��اء الريف ��ي لي�سوا متهم�ي�ن ب�شيء
وال حتى الغن ��اء الريفي ،وقد كان الغناء الريفي
موجودا قبل الظاهرة وله جمهوره املديني على
نحو طبيعي.
يف فرتة انح�سار املدينة هذه ،ظهر �إلهام املدفعي
للبغداديني .ابن عائل ��ة ومنهم وفيهم..در�س يف
بريطانيا ،يتح ��دث مثلهم وي� ��أكل مثلهم ويلب�س
كما يرتدي �أبنا�ؤهم ويقدم (ما�ضيهم) على نحو
حديث… .وبالغيتار.
ال ميكن الف�صل بني كل تلك املتغريات االجتماعية
الق�سرية ،وبني ظه ��ور وجناح �إلهام املدفعي يف
تل ��ك الف�ت�رة حتدي ��دا :كان ثمة �شع ��ور عام لدى
البغدادي�ي�ن ب�أن بغداد القدمية مل يعد لها وجود،
و�أن الن�سخ ��ة القادم ��ة م ��ن بغداد ت�ضي ��ق عليهم
ورمب ��ا ل ��ن يج ��دوا له ��م مكان ��ا فيه ��ا بالتدريج،
وكان ثم ��ة حنني �إىل املا�ض ��ي البغدادي ومت�سك
ب ��ه يف الوق ��ت نف�س ��ه ،لي�س عل ��ى طريق ��ة املقام
البغدادي ال ��ذي مل يقبل"حرا�سه"�أي جتديد يف
�آالت ��ه و�أدواته ،بل بطريق ��ة حديثة ومقبولة من
ال�شب ��اب :كما ل ��و �أن بغداد"القدمية"كانت تقول
عرب حنجرة �إلهام املدفعي� :أنا هنا ،ال �أزال حية،
مل �أمت بع ��د ،وقادرة عل ��ى �أن �أجتدد…فقط لو
�أحتتم يل الفر�صة.
م ��ع ر�سالة كهذه كان ال بد ل�صوت �إلهام �أن يكون
حزينا خمتنفا كما لو كان يتح�شرج من بكائه.
يف ه ��ذا ال�سياق ال معنى لنهاي ��ة طربية �سعيدة
ي�صيح فيه ��ا اجلمه ��ور � :آ�آ�آ�آ�آه .ال داعي لقدرات
التطريب وتقنياته .نحن هنا �أمام �شيء خمتلف
جدا�..أم ��ام م�شاع ��ر النو�ستاجلي ��ا – احلن�ي�ن
�إىل املا�ض ��ي -ال جت ��دي م�ساح ��ات الأوكت ��اف
ال�صوتي ��ة الت ��ي متلكه ��ا حنج ��رة املط ��رب ،ب ��ل
قدرت ��ه على التعبري…لذلك فعندم ��ا يقول �إلهام
بني كلمات �أغاني ��ه ،وبطريقة عفوية جدا�":آمان
�آم ��ان �آمان"ف�إن ثمة ق�شعريرة ت�سري يف �أج�ساد
البغدادي�ي�ن عل ��ى نح ��و ال ميك ��ن فهم ��ه بالن�سبة
للآخرين..طريق ��ة قول ��ه للكلم ��ة توق ��ظ يف
البغداديني ذكريات جلدة متوفية �أو خالة لأم �أو
لأب كان ��ت (تدردم) طوال الوق ��ت مع نف�سها…
بعبارة �أخرى :توقظ فيهم ذكريات لبغداد �أخرى
كانــــ ��ت كلمة (�آم ��ان) فيها �أك�ث�ر �شيوعا..بكل ما
يعني ذلك..
كان لهذا احلنان الغام� ��ض يف �صوت �إلهام �أثره
املتنا�س ��ق مع كل هذه املعاين :هنا املا�ضي يربت
على كتفيك بحنان ويوا�سيك .يقول لك ال حتزن،
كل �شيء �سيم�ضي..

ال �أع ��رف كي ��ف ال ي ��زال الأم ��ر فاع�ل�ا بالن�سب ��ة
لأجي ��ال جدي ��دة لي� ��س يف ذاكرته ��ا ج ��دة كهذه،
لكن ��ه ال يزال ي�ؤثر فيهم على نحو غريب ،ال تزال
�أغ ��اين املدفعي حترك �شيئا غام�ض ��ا فيهم ،حتى
�أولئ ��ك الذين كربوا يف الغربة ب ��ل ولدوا فيها..
لي� ��س الأم ��ر يف اجلين ��ات بالت�أكيد..لك ��ن رمب ��ا
يتعلق بذاكرة جمعية جتعل من �إلهام وما يقدمه
�صورة ذهبية لبلد الأجداد واجلذور..
علي �أن �أذكر هنا �أن �إلهام املدفعي م ّثل للكثريين،
و�أن ��ا منه ��م ،حلق ��ة و�صل م ��ع ال�ت�راث العراقي
البغدادي خا�صة ،ولواله لكان هذا الرتاث �ضاع
متام ��ا بالن�سبة للأجيال…الأجي ��ال ال�شابة يف
ال�ستيني ��ات وال�سبعيني ��ات وما تاله ��ا ،تذوقت
�سينات ��را و�إلفي� ��س بري�سل ��ي والبيتلز ودميي�س
رو�سو� ��س وف ��رق البي جي ��ز و�آب ��ا..يف العربي
ممك ��ن �أن تك ��ون ف�ي�روز وم ��ا قدم ��ه الرحابن ��ة
عموم ��ا ،و�أي�ض ��ا عبد احللي ��م ،وبدرج ��ة �أقل ما
قدمت ��ه �أم كلث ��وم م ��ع �أحل ��ان عب ��د الوه ��اب…
ه ��ذه كان ��ت ذائق ��ة ال�شب ��اب يف ال�ستيني ��ات
وال�سبعينيات..ت ��ذوق مطرب ��ي املق ��ام العراقي
مث ��ل يو�س ��ف عم ��ر وحمم ��د القبنج ��ي (م ��ع كل
االح�ت�رام) كان �أمرا م�ستحي�ل�ا ..تقريبا ال يزال
كذلك ،ما فعله �إله ��ام – �ضمن �أ�شياء �أخرى -هو
�أنه ق ��دم ج�سرا و�صل ب�ي�ن اخل�صو�صية املحلية
والذائق ��ة التي ب ��د�أت تت�ش ��كل على نح ��و مت�أثر
بال ��ذوق الغرب ��ي والعرب ��ي /ال�شام ��ي امل�صري
احلديث .وهذا �أمر يذكر.
كم ��ا �أن للمدفع ��ي خا�صي ��ة �أخرى ه ��ي �أنه يقوم
ببغ ��ددة كل ما ي�ؤديه بحيث يبدو النتاج بغداديا
�صرف ��ا ،هكذا قدم لنا من ��اذج مهمة الغناء الريفي
العراق ��ي لك ��ن بطريق ��ة جتعلها بغدادي ��ة متام َا،
كذل ��ك كان الأم ��ر مع كل م ��ا قدمه �س ��واء كان من
الرحابن ��ة �أو من �سي ��د دروي� ��ش� ،شخ�صيا كنت
�أعتق ��د �أن"بن ��ت ال�شلبي ��ة"و"زوروين كل �سن ��ة
مرة"و"يا عذويل ال تلمني"من الرتاث البغدادي
لأن �إلهام قدمها على نحو يجعلها كذلك.

كان �ض ��د التحديث و�ض ��د الغيتار…فلنقل �إنهم
كان ��وا يرغب ��ون يف احلف ��اظ على تقالي ��د الغناء
العراق ��ي واملقام العراقي ،ب ��دا املدفعي بالن�سبة
له ��م (دخي�ل�ا) عل ��ى م ��ا يقد�سون ��ه م ��ن تقالي ��د
فنية…
ه ��ل كان الأم ��ر كذل ��ك فق ��ط؟ �أم �أن �شع ��ارات
املرحلة اال�شرتاكي ��ة املناه�ضة للغرب والرجعية
ق ��د و�ضعت الغيت ��ار رم ��زا �إمربيالي ��ا واملدفعي
منوذجا للطبقات البورجوازية؟ رمبا كان الأمر
جمرد رغب ��ة يف احلفاظ عل ��ى التقالي ��د ال �أكرث،
لك ��ن النتيجة كانت �إق�صاء كامال من �أهم منفذين
لالنت�شار �آنذاك :الإذاع ��ة والتلفزيون .مل يعتمد
�إلهام كمطرب يف الإذاعة (بل مل يتقدم للح�صول
على االعتم ��اد �أ�صال!)..ال �أغني ��ة لإلهام تبث يف
“ف�ت�رة املنوعات"�أو"طلبات الأغ ��اين" .كل ما
حقق ��ه �إلهام م ��ن انت�شار �آن ��ذاك كان عرب �أ�شرطة
كا�سي ��ت م�سجل ��ة حلف�ل�ات يف ن ��واد اجتماعي ��ة
تداوله ��ا النا� ��س وحتدث ��وا عنها ب�إعج ��اب فيما
بينهم فتحقق له ��ا االنت�شار يف ع�صر مل يكن فيه
مواقع للتوا�صل االجتماعي كما اليوم.
يف النهاي ��ة �أت ��ى هذا الإق�ص ��اء �أُكل ��ه ،ويف �سنة
�أراه ��ا رمزي ��ة جدا غ ��ادر �إله ��ام املدفع ��ي بغداد،
كان ذل ��ك ع ��ام  ،1979ورغ ��م �أن مغادرته مل يكن
له ��ا �أي �سبب �سيا�سي على الإط�ل�اق� ،إال �أن هذه
ال�سنة �شهدت كما ه ��و معلوم تنازل �أحمد ح�سن
البك ��ر عن الرئا�سة ل�صدام ح�سني ،متهيدا حلرب
�إيران .كان العراق ي�ستع ��د لدخول النفق املظلم
ال ��ذي �سي�ؤدي ب ��ه الحق ��ا �إىل ما �أدى م ��ن تتابع
مت�سل�س ��ل ك�سق ��وط قط ��ع الدومينو…ـ�أحداث
متتالي ��ة هم�ش ��ت البغدادي�ي�ن �أك�ث�ر ف�أك�ث�ر حتى
�ص ��اروا ي�شعرون بالغربة يف بالدهم التي كانت
بد�أت باالغرتاب عن نف�سها….
وعندم ��ا ع ��اد �إله ��ام �إىل بغداد ع ��ام  1990وجد
جمه ��ورا �أك�ب�ر بكث�ي�ر يف انتظ ��اره ،كان كل ما
يح ��دث يف العراق قد جعل احلن�ي�ن �إىل املا�ضي
ي�صب ��ح منطقي ��ا �أك�ث�ر ،كان املا�ض ��ي �أك�ث�ر �أمنا
وا�ستقرارا ورفاهية ،..بينما بدا الواقع غام�ضا
منذرا بعواقب وخيمة..
يف الت�سعيني ��ات مل يع ��د املدفع ��ي ذل ��ك الفن ��ان
املتم ��رد ال ��ذي ح ��اول املو�سيقي ��ون التقليديون
جتاهل ��ه يف ال�سبعيني ��ات ،ب ��ل �أ�صب ��ح مدر�س ��ة
تخرج منها �شباب كثريون كانوا �صغارا يوم بد�أ
وكان"�إلهام"�إلهام ��ا له ��م بحق..،ب ��ل �إن �سنوات
الغرب ��ة خ ��ارج الع ��راق وجناحات ��ه يف اخلارج
كانت قد كربت ��ه يف عيون العراقيني (وهي عادة
عراقي ��ة م�ؤ�سف ��ة :علي ��ك �أن تنج ��ح يف اخل ��ارج

�أوال ،كي نعرتف بك ون�أخذك على حممل اجلد..
والعادة الأ�سو�أ منها ه ��ي :ال ن�أخذك على حممل
اجل ��د �إال يف حفلك الت�أبين ��ي… بعد عمر طويل
من التجاهل �إن �شاء الله)..
حر� ��ص املدفعي يف هذه املرحلة عل ��ى �أر�شفة ما
قدم من �أغ ��ان وت�سجيلها يف ا�ستديو ،وحتولت
�أم�سيات ��ه يف م�س ��رح قاع ��ة الر�شي ��د وامل�س ��رح
الوطن ��ي �إىل ح ��دث ثق ��ايف جماه�ي�ري ،ق ��دم
فيه ��ا �إلهام لي�س فق ��ط ال�ت�راث العراقي ممهورا
بب�صمت ��ه وطابع ��ه ،ولك ��ن ق ��دم �أي�ض ��ا جدي ��ده
اخلا�ص ب ��ه ،خا�صة الق�صائد الت ��ي كان لها وقع
خمتل ��ف وممي ��ز ،جناح �إله ��ام يف ه ��ذه املرحلة
�أدى الحقا �إىل موج ��ة من االهتمام بالرتاث عند
املطرب�ي�ن ال�شب ��اب ،حتى يق ��ال �إن ع ��دي �صدام
ح�س�ي�ن قد �أمرهم بذلك �أم ��را..ال ميكن الت�أكد من
ذل ��ك الآن ،لك ��ن كل املطرب�ي�ن ال�شب ��اب يف فرتة
الت�سعيني ��ات �سجل ��وا و�ص ��ورا �أغ ��اين تراثي ��ة
وجن ��ح بع�ضهم بها ..الف ��رق �أنهم كانوا يقدمون
تراث ��ا ب� ��آالت حديثة ،بينم ��ا كان �إله ��ام يقدم كل
�شيء بب�صمته وتوقيعه وروحه بحيث يبدو كل
م ��ا يقدمه"�أ�صيال وتراثيا"حتى ل ��و كانت �أغنية
معا�صرة متاما ،كما فعل مع"ا�شـكر ب�شامة"التي
غناه ��ا فا�ضل ع ��واد �أواخر ال�سبعيني ��ات ،لكنها
م ��ع املدفعي تبدو كما ل ��و كانت تراث ��ا ينفخ فيه
املدفعي الروح.
مل ي ��دم بق ��اء �إله ��ام يف بغ ��داد طوي�ل�ا ،ح�ص ��ار
الت�سعينات �سبب هجرة الكثريين من العراقيني
خا�صة م ��ن الطبقة الو�سط ��ى ،وكان �إلهام مثلهم
�أي�ضا…خ ��رج بحثا عن و�ضع �أكرث ا�ستقرارا..
ع ��ن جن�سية �أخرى…عن وطن �آخر…كما فعل
املاليني منهم عرب الت�سعينات وما تالها.
**********
ي�ستطي ��ع �إله ��ام �أن يع ��زف على الغيت ��ار مبهارة
ي�شهد له فيها اخل�ب�راء ول�ست منهم وال �أملك اي
خربة يف ذلك..
لكن ��ي �أ�شهد ل ��ه مبهارة عزف �أخ ��رى ،عزف على
�أوت ��ار النف� ��س ،على �أوت ��ارك ال�شخ�صي ��ة جدا،
يدخ ��ل ب�أ�صابع ��ه وحنجرت ��ه �إىل داخل ��ك ،فتجد
الكلم ��ات امل�سكون ��ة بال�شجن تكون عل ��ى ل�سانك
�أنت..
يف �أوائ ��ل �سنوات غربتي كن ��ت �أ�شعر �أن بغداد
ه ��ي الت ��ي تخاطبن ��ي عل ��ى ل�س ��ان �إله ��ام :ه ��ذا
م ��و �إن�ص ��اف من ��ك وال من ��ك �أ�صول…غيبت ��ك
هلك ��د تطول…النا� ��س ل ��و ت�س�ألن ��ي عن ��ك…
�شرد�أجاوبهم؟ �شـكول؟
كن ��ت �أ�شع ��ر �أنه ��ا تلومن ��ي عل ��ى الغي ��اب…
كان ��ت تنم ��ي م�شاعري بالذن ��ب ،مث ��ل �أم تعرف
كي ��ف ت�ستثمر عق ��د �أوالدها وم�شاكله ��م ،ل�صالح
ا�ستمرار �سيطرتها عليهم.
م ��ع الوقت…تغ�ي�ر الأمر…مت ��ردت عل ��ى
الأم الت ��ي ت�ستثم ��ر م�شاع ��ري جتاهه ��ا على هذا
النحو…�ص ��رت �أق ��ول لها :ماذا عن ��ك �أنت؟ لقد
غب ��ت قب ��ل �أن نغيب..تركتن ��ا قب ��ل �أن نرتك…
أنت؟.
�أحببناك نحن فهل �أحببتنا � ِ
�صرت �أنا من �أ�س�أل بغداد على ل�سان �إلهام :النا�س
لو ت�س�ألني عنك…�شرد �أجاوبهم؟ �شكول؟
رمب ��ا هي طريق ��ة لعقلن ��ة م�شاع ��ر م�ؤذية..،هذا
�أوفر بالكلينك�س على الأقل..
�أما �إلهام فهو يرد خماطبا بغداد مبا�شرة ،بكلمات
نزار قباين:
بغداد جئتك كال�سفينة
متعبا…
�أخفي جراحاتي
وراء ثيابي…
مدي ب�ساطي..
واملأي �أكوابي…
العتاب…
وان�سي
َ
فقد ن�سيت عتابي!
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من زمن التوهج

االحتراف وضعه في جو المنافسة ...وغيتاره بالنسبة اليه كما األرض للفالح

إلهام المدفعي  :ظهور الموسيقى االلكترونية
طغى على كثير من المواهب
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* يجمع الغناء
ال� �ع ��راق ��ي اىل
خ� ��� �ص ��ائ� ��� �ص ��ه
ال�شرقية العربية
ت�أثره بالغناء الفار�سي
وال� �ت ��رك � � ��ي والأرم� � � �ن � � ��ي
وال �ك��ردي .وال�ف�ن��ان ال�ه��ام املدفعي
الذي ينطلق من درا�سته الرتاث الغنائي العراقي
باهتمام خا�ص وغري �أكادميي ا�ضافة اىل تقدميه
مو�سيقى اجل ��از ،ا�ستطاع ع�بر م�سريته التي
بد�أت يف ال�ستينات ،للمرة الرابعة ،اعادة تقدمي
الأغاين القدمية يف �شكل معا�صر.
املدفع ��ي حت ��دث اىل"احلياة"ع ��ن ه ��ذا الن ��وع
م ��ن الغن ��اء ،ا�ضاف ��ة اىل"�سرقة"فرقة"ب ��وين
�أم"املعروف ��ة ،ويتط ��رق اىل دور ال�ت�راث يف
ت�شكي ��ل مواه ��ب كث�ي�رة يف الع ��راق ،واىل دور
املو�سيقى االلكرتونية يف حمو مواهب �آخرى.
* بع ��د اجليل الأول م ��ن جمددي الرتاث الغنائي
العراق ��ي ،واجلي ��ل الث ��اين ،ي�أتي اله ��ام املدفعي
لتق ��دمي هذا الغن ��اء يف �شكل خمتل ��ف .ما نظرتك
اىل الرتاث يف ع�صرنا احلا�ضر؟
 اعرت� ��ض فق ��ط عل ��ى اعتب ��اري حلق ��ة ثالث ��ةيف التجدي ��د .ف ��كل م ��ن ال�شيخل ��ي والكبنج ��ي
والقندرج ��ي وخيوكه ،وهم م ��ن م�ؤ�س�سي املقام
العراقي ،يعتربون جمددين ،وهم انف�سهم طوروا
املقام العراقي ،ودخلوا يف معركة مع جمتمعاتهم

بتهم ��ة تغري ��ب الغن ��اء .بالن�سب ��ة اىل م�سريت ��ي
املو�سيقي ��ة ،ان ��ا ط ��ورت الأغ ��اين نف�سه ��ا للم ��رة
الرابع ��ة خ�ل�ال م�سريتي ،وت ��راين �أع ��زف املقام
مب�صاحب ��ة الفرق ��ة ،وبوجود القان ��ون واجلوزة
�آل ��ة ت�شبه الكمان ،ويف غن ��اء الد�ستات والأغاين
الت ��ي تتبع املق ��ام يك ��ون الغيتار ه ��و امل�صاحب،
وعل ��ى خلفيت ��ه �آالت الفرق ��ة .الي ��وم نح ��ن يف
املرحل ��ة الثالثة �أو الرابع ��ة من م�سرية بد�أتها يف
ال�ستينات ،ويف كل مرحلة �أ�شعر ب�ضرورة اعادة
تقدمي الأغ ��اين نف�سها مبزيد من البهجة والفرح،
واي�صاله ��ا اىل اجليل اجلدي ��د .هذا هو اقتناعي،
ا�ضاف ��ة اىل ع ��دم امل�سا�س بجوهر ال�ت�راث .لذلك
نعمل على تقدميه يف �ص ��ورة �صحيحة ،ب�إ�ضافة
عنا�صر جديدة متيزه عن املراحل ال�سابقة.
وعندما اتكلم عل ��ى ال�سنني ،ثالثني �أو �أربعني �أو
خم�سني ،وقيا�س ًا عل ��ى عمر الإن�سان ،ف�إن الإتيان
ب�أغنية عمرها ثمانـ ��ون �سنة واعادة تقدميها اىل
ه ��ذا اجلي ��ل �أمر �صع ��ب .فاملجتمع خمتل ��ف الآن
عن املجتم ��ع الذي انتجه ��ا ،ولأن مقومات جناح
الأغني ��ة �آن ��ذاك خمتلفة ع ��ن عنا�ص ��ر النجاح يف
ع�صرن ��ا ،ف�إننا م�ستم ��رون يف حماوالتنا .ا�ضف
اىل ذل ��ك انني �أق ��دم �أغا َّ
ين اخلا�ص ��ة ،وهي �أكرث
مما �أقدمه م ��ن تراث ،ولكن مبا ان الرتاث مفهوم
ومتداول ،ف�إنه ي�ض ��ع الأغاين احلديثة يف جمال
مقارن ��ة ،ليع ��رف النا� ��س �أهمية التجدي ��د ،وملاذا
يقدم الهام املدفعي الرتاث.

اغان ايطالية وا�سبانية
�أ�سلوبي كان يعتمد تقدمي ٍ
وانكليزية ،ا�ضافة اىل اجلاز ،لكن لذلك جمهوره،
وق ��د يتح�س�س جمهوري احلايل ذل ��ك ،لذلك اقدم
اليوم الرتاث لأنه قريب من ذائقته.
* التعامل م ��ع الرتاث م�س�ألة �صعبة .هل تتعامل
مع املو�سيقى من باب الهواية� ،أم االكادميية؟
 م ��ن ب ��اب الهواي ��ة .لك ��ن االح�ت�راف و�ضعن ��ييف ج ��و املناف�س ��ة .واعترب ان لكل فن ��ان ا�سلوبه
وطريقت ��ه ،فنح ��ن نحت ��اج اىل كل �أن ��واع الغناء
و�أ�ساليبه .وال�ساحة تت�سع للجميع.
* ان يك ��ون الغيتار �آلة رئي�سة �شيء غري م�ألوف
يف فرق ��ة �شرقي ��ة ،م ��ا ه ��ي مكانت ��ه عن ��دك؟ وهل
لغيتارك موا�صفات خا�صة؟
 الغيتار �آلتي التي اجيد العزف عليها ،و�أف�ضلهاعل ��ى غريها ،والوتر ه ��و الأ�سا� ��س يف عملي� ،إذ
ي ��وازي بالن�سب ��ة ا ّ
يل م ��ا متثله الأر� ��ض للفالح.
لي�س لغيتاري موا�صفات خا�صة ،فهو كال�سيكي،
�أوت ��اره م ��ن النايلون ،لكن تقنيت ��ه عالية ،ولي�س
فيه �أرباع �صوت.
* ال�شائ ��ع املع ��روف ان املق ��ام العراق ��ي يحت ��اج
اىل �أ�ص ��وات ذات م�ساح ��ة عري�ض ��ة عل ��ى ال�سلم
املو�سيقي ،ومع احلزن الذي يحمله ،كيف تختار
�أغانيك مع التزامك تقدمي الفرح اىل جمهورك؟
 املقام العراقي ذو �شجن ،وعلى م�ؤديه ان يكونقارئ� � ًا جيد ًا لطبقاته ...ونح ��ن فرقة متكاملة ،من

عازف�ي�ن و�ضارب ��ي ايق ��اع ومغن�ي�ن .فااليقاعات
عن ��دي حقيقية لي�س فيها دور لاللكرتون ،و�آالتنا
�شرقي ��ة �أ�صيل ��ة .اجل ��وزة م ��ن الآالت القدمي ��ة
تقني ًا ،لك ��ن انغامها �أ�صيلة .واملقام العراقي ينبع
م ��ن تقني ��ة ه ��ذه الآالت ،مث ��ل القان ��ون والربابة
وااليق ��اع ،والآالت الريفي ��ة تختل ��ف بح�س ��ب
املناطق .فرتاث اجلنوب يختلف عن تراث بغداد
واملو�صل...
* االختالف على �أ�سا�س اختالف اللهجة� ،أم لأمر
�آخر؟
 باللهجة والأ�سل ��وب .فرتاث املو�صل على �صلةب�ت�راث حلب ،واملتبادل بينهم ��ا يرجع اىل تقارب
اللهجة .واجلن ��وب والب�صرة والنا�صرية يعك�س
تراثه ��ا الطبيع ��ة ،وهناك الغن ��اء اجلبلي الكردي
الذي يعك�س �صدى ال�صوت ،ويتوقع املغني حني
يطل ��ق �صوته تردد �صداه� .أما يف اجلنوب فهناك
ال�سال�س ��ة امل�ستمدة من ال�سهول والأهوار ،واملاء
الراك ��د .وحني يعك�س الع ��ازف ذلك يف مو�سيقاه
ي�ستجي ��ب الطبيع ��ة .وكذل ��ك ال�شاع ��ر العراق ��ي
واملغن ��ي ي�ستمدان مفردات الأغ ��اين واملو�سيقى
من الطبيعة.
* م ��ا �أ�سا� ��س اختي ��ار اغنيات ��ك يف وق ��ت يطلب
ال�شباب الأغاين الراق�صة؟
 الأ�سا� ��س هو الكلمة ،ثم اللحن ،فالتكوين العامللأغنية .هذه عنا�صر متكاملة ذات �أبعاد هند�سية
يج ��ب مراعاته ��ا .لكن ق ��وة الكلم ��ة وتنا�سبها مع

اللحن هما الأ�سا�س.
* لك ��ن اللهجة العراقية �صعب ��ة يف بع�ض الدول
تغي يف الكلمات حتى ي�صل املعنى
العربي ��ة ،هل رِّ
اىل امل�ستمع؟
 اب ��د ًا ،واذ غني ��ت اغني ��ة لبناني ��ة ف�س�أحاف ��ظعل ��ى كلماته ��ا حني �أقدمه ��ا يف الع ��راق ،كذلك اذا
غني ��ت بالكردية� ،أو باللهج ��ة امل�صرية� ،أو باللغة
الأرمنية.
* ملن ال يع ��رف الرتاث الغنائي العراقي ،تختلط
عليه �أغانيه مع �أغانيك اخلا�صة.
أغان
 رمب ��ا ،لكن ��ي �أح ��اول املزج بني جمموع ��ة � ٍمن�سجم ��ة يف كل عم ��ل �أ�ص ��دره .ويف انتاج ��ي
َّ
عليك"و»�ش َّربت ��ك
اجلديد"خطار"و»الل ��ه
املاي"اغني ��ات خا�ص ��ة ،ا�ضاف ��ة اىل جمموعة من
�أغاين ال�ت�راث .وهي جميع ًا م ��ن احلاين ،وق�سم
منها من كلماتي.
وعندما اعم ��ل على الرتاث ال �أم� ��س الكلمات ،بل
�أركز على توافق االيقاع مع الكلمات يف التوزيع
اجلدي ��د ،واالن�سجام بني �ص ��وت املغني الرئي�س
والأ�صوات الأخ ��رى .ومن حفلة اىل �أخرى نقدم
اجلدي ��د يف اجت ��اه اعطاء االرجت ��ال مكان ًا �أكرب،
وهذا ما فعلته مع اغنية"فوق النخل».
* �صراح� � ًة .ه ��ل ت ��رى ان اجلمه ��ور يتفاعل مع
اغانيك طرب ًا� ،أم طلب ًا للرق�ص فقط؟
 يف كل حفالت ��ي �أح� ��س بتفاع ��ل اجلمه ��ور،والراق� ��ص يندفع يف اجت ��اه امل�سرح ببهجة .وقد
�شاه ��دت يف حفلة"�أ�سب ��وع امل ��دى"ان اجلمهور
متن ��وع ،من خمتل ��ف الأعمار ،والأعم ��ال ت�صيب
يف كل �شخ� ��ص جانب� � ًا فتح ��رك عواطف ��ه وتدفعه
اىل التفاعل مع املطرب ،حتى ان بع�ض جمهوري
ي�شاركني الغناء.
* الرق� ��ص لي� ��س تهم ��ة ،فنح ��ن يف حاج ��ة اىل
الفرح.
 نعم هذا �صحيح.* وه ��ل يتي ��ح كل احل ��زن ال ��ذي حتمل ��ه الأغنية
العراقية بث الروح يف جمهورك؟
 ال�شج ��ن ،ال احل ��زن ،هو التعب�ي�ر ال�صحيح عنعاطفة الأغنية العراقي ��ة .فال�شاعر يكتب حلظات
م ��ن حال ��ه الوجدانية ،بف ��رح �أو ح ��زن ،وكالهما
يجتم ��ع يف ال�شج ��ن ،فيجعالن امل�ستم ��ع �سعيد ًا،
ولو كان املغني حزين ًا.
والفيل ��م الرومان�س ��ي ممت ��ع ،يح ��رك العواطف،
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وان كان حزين� � ًا ،ه ��ذا ه ��و ال�شجن ،تل ��ك اللم�سة
الإن�ساني ��ة احلزينة غري ال�سوداوية التي تالم�س
ال ��روح فتبع ��ث فيها انفع ��االت متنوع ��ة ،لكنها ال
ت�ستثري الدمع.
* ذك ��رت م ��رة ان فرق ��ة  Boney Mال�شه�ي�رة
�سرقت احد �أحلانك ،ما ق�صة ذلك؟
 يف ال�سبعين ��ات �سجل ��ت �شريط� � ًا انت�ش ��ر عل ��ىم�ست ��وى العراق والكوي ��ت ،و�ص ��ادف ان زارت
تلك الفرقة الكويت و�سمعته .ف�أعجبتها �أغنية"يا
ع ��ذويل ال تلمني"وحتول ��ت اغني ��ة را�سبوت�ي�ن!
فح�صت اللحنني فوجدتهما متطابقني.
الفرق ��ة نف�سه ��ا �أدت �أغنية"�سي ��دي
من�صور"التون�سي ��ة املعروف ��ة .فه ��ي حلن"م ��ا
بيكر"نف�س ��ه .و�أرى ان �صاب ��ر الرباع ��ي غناه ��ا
ب�أ�سلوب �أجمل كثري ًا مما فعلت الفرقة الأجنبية.
* من ��ذ منت�صف الثمانين ��ات ،اجتهت الأغنية يف
العراق نحو التحديث ،لكن املطربني املخ�ضرمني
ف�شل ��وا يف التجدي ��د .م ��ا ر�ؤيت ��ك للتجدي ��د،
والأ�صوات التي تر�شحها اىل النجومية؟
 ال�سب ��ب الأول يف الف�شل ه ��و الآلة االلكرتونيةالت ��ي �أحدث ��ت فج ��وة ب�ي�ن الأ�صي ��ل وم ��ا ي َّدع ��ي
احلداث ��ة .فتل ��ك الآالت دخلت عل ��ى املو�سيقى يف
حماولة الخت�صار الزمن ،الأمر الذي �أ�ضاع فر�صة
فنانني كبار ،مث ��ل يا�س خ�ضر الفنان الأ�صيل ذي
الأ�سلوب املمي ��ز يف اداء الرتاث .ف�أكرث املطربني
العراقيني �أثبتوا موهبتهم ب�أداء الرتاث ،واجليل
ال ��ذي ظهر بع ��د وفاة ناظم الغ ��زايل �شكل ظاهرة

مع املطرب اجلزائري �شاب خالد

بتعامل ��ه م ��ع ال�ت�راث وحماول ��ة جتدي ��ده .ولعل
ظهور الإذاعة والتلفزيون �ساعد يف جناح بع�ض
الأ�صوات ،مثل فا�ضل عواد ويا�س خ�ضر وح�سني
نعم ��ة و�سعد املجاور وف� ��ؤاد �س ��امل ...وغريهم.
وه ��ذه �أ�ص ��وات يعتز به ��ا الغناء العراق ��ي ،و�أنا
ع�شتها كلها ،ا�ضافة اىل طالب القره غويل ،وخليل
ابراهيم ،وحممد جواد عموري ويا�سني الراوي،
كملحنني .لكن ظهور املو�سيقى االلكرتونية طغى
عل ��ى كثري من املواه ��ب ،وزاد يف الأمر ان جيلي
الثمانين ��ات والت�سعين ��ات تفاع ��ل مع م ��ا يُ�سمّى
الأغنية ال�شبابية التي تعتمد االيقاعات ال�سريعة.
فكل من ي�ستطيع حمل الكيبورد اىل بيته ي�ؤ�س�س
ا�ستودي ��و ويلحن وي�سج ��ل .انه فخ وقع فيه كرث
من املطرب�ي�ن .واليوم ال نع ��رف  99يف املئة مما
يح ��دث عل ��ى امل�س ��رح .فالأغنية تول ��د يف �سرعة
ومتوت يف �سرعة .فق ��د دخلت ع�صر اال�ستهالك،
لك ��ن النا�س بد�أوا يخرجون م ��ن موجة الفو�ضى
ه ��ذه ،لأن هذه املو�سيقى ال توفر للإن�سان الراحة
النف�سية واجل�سدية .هذا ال يعني ان الرتاث فقط
يحق ��ق ذلك� ،إذ ميكنن ��ا ان ن�صنع اغني ��ة ع�صرية
تعطي كل مي ��زات الأغنية الرتاثي ��ة ،وتواكب ما
يعي�شه ع�صرنا من تطورات وهموم وم�شكالت.
* ملاذا ت�أخرت جنومية الهام املدفعي حتى ظهرت
يف ال�سنوات الثالث الأخرية؟
 انت ��م ت�أخرته ��م ،ف�أنا موج ��ود من ��ذ ال�ستينات،وكان ��ت جوالت ��ي �سابق� � ًا خ ��ارج الع ��امل العربي.
�أم�ضيت �سنتني يف �أمريكا خالل ال�سنوات الأربع
املا�ضي ��ة ،وعندم ��ا تراجع الطل ��ب على احلفالت،
وه ��و �أم ��ر يح ��دث م ��ع كثريي ��ن م ��ن املو�سيقيني
الأمريكيني انف�سه ��م ،قررت العودة اىل حميطي.
لك ��ن ظاهرة تراج ��ع بع�ض �أن ��واع املو�سيقى �أمر
ي�ستح ��ق الدرا�س ��ة ،و�أن ��ا معن ��ي بذل ��ك .واليوم
نالح ��ظ ان فرقة"البيتلز"الت ��ي ظهرت وا�ش ُتهرت
يف ال�ستين ��ات تبيع م ��ن �شريطه ��ا الأول ع�شرين
مليون ن�سخة ،ملاذا عودة القدمي ليحتل ال�صدارة؟
ه ��ذا ه ��و ال�س� ��ؤال .بالن�سب ��ة اىل ظه ��وري يف
املنطق ��ة العربية� ،أعترب �أنني مل �أت�أخر ،فقد جئت
يف وق ��ت منا�س ��ب ،وانتقلت من الع ��زف املنفرد،
اىل ت�شكي ��ل فرقة ،وقد يك ��ون هذا مفاج�أة لبع�ض
اجلمه ��ور ،لكنن ��ي عملت عل ��ى اعط ��اء كل �آلة يف
الفرقة مكانها ال�صحيـح ،فهي � 15آلـة ،وال يقت�صر
الأم ��ر عل ��ى اعطاء كل منه ��ا جزء ًا م ��ن اللحن يف
التوزي ��ع املو�سيقي .فنحن ندرك اننا ل�سنا �أف�ضل
العازف�ي�ن ،لكننا كفرقة تتعامل مع �آالت تراثية ،ال
مثي ��ل لنا يف العـامل العـرب ��ي ،فهنـاك �آالت عمرها
مئ ��ات ال�سن�ي�ن كاجل ��وزة والن ��اي وبع� ��ض �آالت
االيقاع.
* م ��ا ه ��و جدي ��د ا�ص ��دارات اله ��ام املدفع ��ي
وحفالته؟
 لدين ��ا ت�سجي ��ل الألب ��وم اجلدي ��د يف باري� ��س،ث ��م حف�ل�ات ال�صي ��ف يف لبنان ولن ��دن و�سورية،
و�سنق ��دم حفل ��ة يف مهرج ��ان البادي ��ة يف تدم ��ر،
ث ��م يف مهرج ��ان املحب ��ة يف الالذقي ��ة .وننتظ ��ر
الفر�صة املنا�سبة للقيام بجولة يف حلب ومنطقة
اجلزيرة.
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ان اول صورة تتناولها ذاكرة املس��تمع او املش��اهد لهذه الش��خصية التي ظلمتها اإلقالم
الناقدة ،هو روح الرتاث واألصالة ،وألن الشاعر حكمت الحاج تحدث عن الحفل املوسيقي
ال��ذي احياه الفنان الهام املدفعي عىل الفضائية التونس��ية – فان مقالته الطيبة وان ذهب
اىل بعض من التاريخ فيها جاءت وصفية ورسيعة ،وهو ما جعلني اكتب هذه السطور التي
كانت يف ذاكريت لوال السبق الجميل الذي حققه الشاعرحكمت الحاج..

الهـــام المدفعـــي بين شجون
الكيتار واستلهام التـــراث

ع�����ب�����اس ال���ح���س���ي���ن���ي
واحل ��ق ان الفنان الهام املدفعي رم ��ز ارتبط ا�سمه ب�آلة
الكيت ��ار الغربي ��ة ،عزف ��ا و�أداء �صوتيا ،غ�ي�ر ان مالمح
الأداء الت ��ي �سار الفن ��ان الهام املدفع ��ي عليها وطورها
خ�ل�ال �سن ��ي م�سريته الفني ��ة ،امنا متث ��ل عمال خالقا
ورائعا جت�س ��د يف ال�سعي الد�ؤوب الذي قام به الفنان
يف نق ��ل وتوزي ��ع مع ��امل ومف ��ردات مو�سيق ��ى التخت
ال�شرقي اىل �آالت ( الباند الغربي) ،ولأنني ممن امتهن
�شخ�صيا العزف على �آلة الكيتار ،ف�إن بع�ض الإيقاعات
التي ت�ؤدى يف النمط الغربي كانت من ابداعات الفنان
ذات ��ه ،ويتناوله ��ا املو�سيقيي ��ون بـ�إ�سم اله ��ام املدفعي،
ومنه ��ا الإيقاع الذي ي� ��ؤدي الفنان علي ��ه االغنية املقام
العراق ��ي الرتاثي ��ة (يا زارع البزرنكــو� ��ش – �إزرع لنــا
حنـ ّ ��ة) حي ��ث يطل ��ق عل ��ى �إيقاعه ��ا (�إلهامي)،وه ��و ما
�أغ�ض ��ب الفن ��ان وامللح ��ن العراقي عبا� ��س جميل ،حني
�أدى معن ��ا يف جمعي ��ة الفنان�ي�ن يف املن�ص ��ور �أغني ��ة
(ي ��ازارع البزرنكو� ��ش) ،حي ��ث قال ما ال ��ذي تعنونه بـ
(�إيق ��اع الإلهام ��ي) وح�ي�ن ا�ستمع امللح ��ن الكبري اليه،
وج ��د فيه بع� ��ض الإختالف يف ال ��دوران ال ��ذي ت�ؤديه
الطبول الغربية مع جزئ ��ي ال�صنوج امل�صاحبة ،ف�أثنى
عليه.
وللأمانة الت�أريخية فقد �أدى الهام املدفعي هذه الأغنية
و�أغان تراثية �أخ ��رى مثل (ون يا كلـب) و�أغنية (النوم
حم ��رم عل ��ى الأجفان – مل ��ا حبيب ��ي جاف ��اين) و�أغنية
(واعل ��ه جبـ�ي�ن ال�ت�رف ) و (م ��ا راب� ��ض) و(ج ��ل ج ��ل
علي ��ه الرمان) و (�آنه �إمنني و�إنت ��ه �إمنني -حادك حادك
زم ��اين) وكله ��ا من ال ��وان املقام العراق ��ي الرائع ،وقد
ا�ض ��اف اليها جملة من الفنانني �أغان �أخرى مثل ا�ضافة
الفريق البغ ��دادي (ديفلز) لأغنية (تانيـني �صحت عمي
يجمـ ��ال) من ال�ت�راث الريفي املت�أخ ��ر ،وهي من كلمات
واحل ��ان وغن ��اء الفنان عب ��د اجلبار الدراج ��ي و�أغنية
(يا نا� ��س ولفي �شماله) للمطرب الكب�ي�ر (نا�صر حكيم)
و�أغنية (علليايل ليايل ليايل) للمطرب الريفي امل�شهور
_ (داخل ح�سن).
ام ��ا يف حتلي ��ل �إيقاع اجلورجين ��ا العراقي اخلال�ص ،
فهو �إيقاع تنف ��رد بت�أديته املو�سيقى العراقية لوحدها،
وكم ��ا �أدت ذل ��ك املطرب ��ة العراقي ��ة الرائ ��دة (عفيف ��ة
ا�سكندر) اغني ��ة – (�شدعيلك يللي �إحركت كلبي) و(مي
عي ��ون حراك ��ة) لزهور ح�س�ي�ن و�أغني ��ة (للنا�صرية) و
(الليل ��ة ا�ساف ��ر للهن ��د وا�ش ��وف حبيب ��ي) (نوحي على

العاف ��وج يا روحي نوحي) من املقام العراقي الأ�صيل،
حيث �أدى الفن ��ان الهام املدفعي �أغنية (يحمام يحمام)
للمطرب ر�ضا اخلياط على ذات الإيقاع ،علما بان �إيقاع
اجلورجين ��ا الثقيل� ،إذا ما �سُ ـــ ّرع الزمن فيه (التامــبو)
ف�إنه �سيقرتب من �إيقاع (الهيـوه) اخلليجي – الأفريقي
اجلذر ،و حني �سمع مو�سيق ��ار الأجيال امللحن العربي
حممد عبد الوهاب �إيقاع اجلورجينا العراقي ،فقد قال
قولته ال�شهرية ":ان جممل املو�سيقى العربية تدور يف
فل ��ك واحد ،ب�إ�ستثناء املو�سيق ��ى العراقية ،فانها تدور
يف فلك خا�ص بها" .
لق ��د كان ��ت ا�سهامات العام املدفع ��ي يف جمال توزيع
اجلم ��ل اللحنية �إبداعا �آخرا ،ي�ض ��اف اىل ابداعاته يف
العم ��ل يف جمال ال�ت�راث املو�سيقى العراق ��ي الأ�صيل،
حي ��ث �أ�صبح ��ت �آل ��ة (البا� ��ص كيت ��ار) ،بديل ��ة لآل ��ة
(الكونرتبا� ��ص) يف التخ ��ت ال�شرقي ،ولك ��ن ب�أ�سلوب
(اجلم ��ل املك ��ررة – الدبــ�ل�ات) وم ��ن الذي ��ن �أبدع ��وا
يف ذل ��ك الفن ��ان العراق ��ي ع ��ازف البا�ص كيت ��ار الرائد
(�آرميــ ��ن) ،وه ��و نهج جع ��ل الأغنية تتماه ��ى مع النغم
املهي� ��أ واجلدي ��د م ��ن مزاوج ��ات احل ��روف املو�سيقية
داخ ��ل ذات الإ�ستقرار اللحني ،وهو جمال متمو�سق مل
ت�ألفه الأذن ال�شرقية من قبل ،لكنه ومب�صاحبة اخللفية
املو�سيقية لآلة الكيبورد (الأورغ) للفنان (�سعد هرمز)،

والأداء ال�شاع ��ري لآل ��ة و�ص ��وت الفنان اله ��ام املدفعي
م ��ع الرتدي ��د الهاروم ��وين لفرقت ��ه امل�ؤدي ��ه واملغني ��ة
مع ��ا ،تك ��ون النتيجة فن ��ا �أ�صيال و مبدع ��ا ،ال يت�ضارب
و�شرائ ��ط الأداء اللحن ��ي العرب ��ي ،وان احتج البع�ض
م ��ن النقاد واملو�سيقيني ومنه ��م امللحن العراقي فاروق
ه�ل�ال ،على ان ه ��ذا الأداء امنا ميث ��ل تغريبا وابتعادا
ع ��ن اجلذر املو�سيقي ال�شرقي ،يف تقلي ��د الآلة الغربية
حلرف وروح الآل ��ة ال�شرقية ،وه ��و ر�أي يحمل الكثري
م ��ن ال�صحة عند الت ��ذوق العايل ملا يطل ��ق عليه امللحن
العراقي املع ��روف طالب القره غ ��ويل (روح الأداء يف
الآلة وال�صوت امل�ؤدي – املطرب .)-
ان اله ��ام املدفع ��ي يف توزيعات ��ه التي اختلف ��ت ما بني
املق ��ام العراق ��ي كما يف الأغ ��ان التي ا�شرن ��ا اليهن� ،أو
اغ ��اين املعا�صري ��ن ل ��ه ،واملطربني الع ��رب ،امنا ميثل
حال ��ة من حاالت متثيل الأغنية ال�شرقية لكي يثبت انها
حي ��ة ،وميكن ت�ؤدى على خمتل ��ف الثقافات املو�سيقية،
فف ��ي الوطن العربي ما م ��ن م�ستمع نه ��م �إال ويتغنى بـ
(م ��ايل �شغل بال�س ��وك مريت ا�شوف ��ك) و (فوك النخل)
و(خطار عنده الفرح نعلك �صواين �شموع).
وال�شيء الأهم الذي فات ال�شاعر حكت احلاج ان الهام
املدفع ��ي وان كان م ��ن الرواد يف جم ��ال ت�أدية الأغنية
غربيا ،اال انه ال يعترب عازف الكيتار الأول يف العراق
وهناك عدة ا�سماء �سبقته يف هذا املجال ومنهم الفنان
املع ��روف (ف� ��ؤاد م�سعود) والفن ��ان (رهــران ��ت) الذي
وزع للمطرب ��ة العراقي ��ة املعروف ��ة �سيت ��ا هاكوبي ��ان
�أغني ��ات مث ��ل (�شـــوك ��ي ) و (عَـلــ�شواط ��ي عي ��وين
تِـرب ��ي) و غريه ��ا ،وم ��ن اجلي ��ل الثمانين ��ي اجلدي ��د
الفن ��ان (هيثم كن ��ار) والفنان (رعد ب ��ركات) والعازف
العراق ��ي املعج ��زة (ت ��وين) ال ��ذي ير�أ� ��س معه ��دا يف
الأردن لتدري� ��س �آلة الكيتار ،وهن ��اك العازف وامل�ؤدي
( ديلورعي�سى) باغنيته التي ا�شتهرت يف حينها (خاله
�شي�سوي وي ��اج؟) وتعد من الرتاث القدمي ،وهناك من
الأ�سم ��اء التي ج ��اءت بعد الهام بف�ت�رة وجيزة ،ومنها
الباند الغربي (الأجرا�س) و(�شرياك) ،و غريهم ،غري
ان املمي ��ز يف عم ��ل الهام املدفع ��ي هو الثقاف ��ة العالية
يف الت ��ذوق والأداء والإبتعاد ع ��ن اخلطوط التجارية
والأمن ��اط امل�ستهاكة ،وعمله الد�ؤوب يف احياء معامل
الرتاث الغنائي ،وهن ��اك اللم�سـة ال�شاعرية يف �صوته
احلن�ي�ن الذي ي�شع ��رك برومان�سية حقيقي ��ة كما يف يا
(عذويل ال تلمن ��ي ،فالهوى غدار ) و (ع�سنك هله ويبه
ي ��ا �شط ع�سن ��ك – حم�ضي من �شوف امل ��اي) من املقام
العراق ��ي والت ��ي اداه ��ا مطل ��ع ال�سبعيني ��ات واغنية (

ي�ضربن ��ي طول �أن ��ا باخليزرانه ) ...و(�آن ��ا يـ�سوادي)
عل ��ى �إيقاع الهجع الراق�ص – وهي من الرتاث الريفي
و(طلع ��ت يا حمله ن ��وره )...للمو�سيق ��ار العربي �سيد
دروي� ��ش (حت ��ت الرمان ��ه) وغنيته ��ا املطرب ��ة العربية
املبدع ��ة (ف�ي�روز) ،حي ��ث اعجب ��ت املطرب ��ة الإيرانية
الكب�ي�رة كوكو� ��ش ب� ��أداء حت ��ت الرمان ��ه ،ف�أدته ��ا يف
بغداد.
ان خ ��ط املو�سيق ��ى الغربي ��ة يحمل ج ��ذورا عميقة يف
الع ��راق ،وذل ��ك ان العراق ،وه ��و بلد متع ��دد الأعراق
والإنتم ��اءات ،يحم ��ل الكث�ي�ر م ��ن انا�شي ��د وطقو� ��س
الأق ��وام التي كانت وما زالت تعي�ش على �أر�ضه ،حيث
�أث ��رت تراتيل الكنائ�س وانا�شيدها يف القدا�سات ومبا
جعل �شريحة كبرية من امل�سي ��ح  -الآثوريني والأرمن
وال�سري ��ان يف الع ��راق – ي� ��ؤدون مقاط ��ع يف �أغنيات
الأعرا� ��س والتوليفات ال�شخ�صي ��ة ذات طابع كنائ�سي
ابرايل رائ ��ع ،والأروع من ذلك ان النغم امل�ؤدى يحمل
طابع ��ا �شرقي ��ا اخ ��اذا كما يف �ص ��وت املط ��رب (جنان
�ساوى) و (�سركون هرمز) و(خبات) و (ديلورعي�سى)
وغريهم.
لق ��د عمل الفن ��ان الهام املدفعي ،على م ��زج الرتاث ب�آلة
ال�شج ��ن احلديث ��ة – الكيت ��ار -وهو �أمر يع ��د تطويرا
وابداعا ،حيث ال�شمولية (ب�سبب من �سعة انت�شار هذه
الآلة وب�ساطتها و�شاعريتها) يف اال�ستماع اىل الأغاين
التي يع ��اد احياءها وبروح جدي ��دة حمدثة ،ال تقرتب
�إال من روح ون�سق الإب ��داع عند الإثنني (هم امل�ستمع)
و(ول ��ه امل� ��ؤدي) ،كما ق ��ام الفن ��ان العراق ��ي املو�صلي
(�سي ��ف �شاه�ي�ن)  -بتق ��دمي �أغ ��ان عراقي ��ة عل ��ى منط
(البلــ ��وز الغرب ��ي) يف �أغني ��ة (حتى ان � ِ�ت اللــي �أحبه)
ومن قبل اغنية (ما ريدك ما ريدك).
حتية خال�ص ��ة اىل الفنان املبدع اله ��ام املدفعي ،واىل
مزي ��د م ��ن الإب ��داع والأ�ستله ��ام ال�شع ��ري لل�شاع ��ر
التون�س ��ي الرائع ابو القا�س ��م ال�شابي ،وهو عمل اداه
الفن ��ان الهام املدفع ��ي يف مطلع ال�سبعيني ��ات ،ثم اعاد
ت�سجيله ب�أ�سلوب حديث ،ولألهام املدفعي اغنية اخرى
م ��ن ق�صائ ��د ال�شاع ��ر الراح ��ل عب ��د الوه ��اب البياتي،
وق�صائد �أخر ت�ضمنتها حفالته اخلا�صة.
حتي ��ة من القلب اىل واح ��د من اعمدة اله ��م املو�سيقي
العراق ��ي والعرب ��ي� ،شاخ ��ت الآل ��ة يديه ،وه ��و ملتزم
ومبدع ال ي�شيخ،
حي ��ث عمل عل ��ى اللح ��ن والع ��زف والتوزي ��ع والأداء
معا ،مع الوفاء الرائ ��ع لأحياء جذور الرتاث من املقام
والأغنية الريفية واملتداولة ،حتية اىل الهام املدفعي.

