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شخصية
يحيى حمدي

يحيى حمدي

من زمن التوهج

اع���������داد  :ع���راق���ي���ون

اكت�ش ��ف يف نف�س ��ه ح�ل�اوة ال�ص ��وت والق ��درة
عل ��ى التلح�ي�ن مم ��ا دفع ��ه للتق ��دم اىل دار االذاعة
والتلفزي ��ون العراقي ��ة �صاحلي ��ة يف ع ��ام 1946
هاو� .أعجب امل�شرفون بدار االذاعة ب�صوته
ٍ
كمغن ٍ
و�أدائ ��ه الغنائ ��ي ف�صار يغن ��ي االنا�شي ��د الوطنية
واغ ��اين الطفول ��ة يف االذاع ��ة �ضم ��ن برنام ��ج
خم�ص� ��ص لل�صغار .كم ��ا �صار يغن ��ي اي�ضا بع�ض
االغاين امل�ستمدة م ��ن املقام العراقي الذي ي�شتمل
على عدة فروع وانغام ا�صيلة
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يقول الراحل خال�ص عزمي :
م ��ا كادت ف�ت�رة الزم ��ن الت ��ي ته ��ادت م ��ا ب�ي�ن
الأربعينيات ــ واخلم�سينات تطل بعدئذ بب�شائرها
املت�ألق ��ة يف �شت ��ى �أن ��واع املعرف ��ة؛ حت ��ى كان
للمطرب�ي�ن وامللحن�ي�ن وال�شع ��راء دوره ��م يف �شد
الأوا�ص ��ر ب�صيغة برزت ب�ش ��كل جلي يف كثري من
الأعم ��ال الت ��ي قدمها �شب ��اب تلك الأي ��ام؛ ;كيحيى
حم ��دي وكان لل�شع ��راء والأدب ��اء �أثرهم يف �صقل
ذائقة �أولئك الفنانني واالرتفاع بكفاءاتهم اللغوية
والبالغي ��ة �إىل م�ستوي ��ات �أهلته ��م اىل ول ��وج
الو�س ��ط الثق ��ايف و اىل التق ��رب �أك�ث�ر م ��ن عوامل
املعرفة ب�شكل عام.
�إن الذي ��ن عا�ش ��وا تل ��ك احلقبة الزمني ��ة يتذكرون
جي ��دا م ��دى العالق ��ة احلميم ��ة التي كان ��ت تربط
�أولئك املطربني بعدد كب�ي�ر من �صفوة تلك النخبة
الفذة ؛ من �أمثال ال�شـــعراء عبد الكرمي العالف ؛و
�أن ��ور �شا�ؤل ؛ وعبد ال�ستــ ��ار القره غويل ؛ و عبد
القادر ر�شيد النا�صري ؛ وعبد املجيد املال ؛ وعلي
الفراتي ؛ وحممود املعروف ؛ ومكي عزيز ؛ وعبد
ال�صاح ��ب املالئك ��ة ؛ وخال ��د ال�ش ��واف ؛ وخا�شع
الراوي ؛ ومهدي مقلد؛ و�صفاء احليدري؛ وح�سني

مردان وكذلك مع �شعراء االغنية كجبوري النجار
؛ و�سبتي طاه ��ر ؛ و�سيف الدين والئي ؛ وجودت
التميم ��ي ؛ ث ��م مظف ��ر الن ��واب ؛ وزاه ��د حمم ��د ؛
وزهري الدجيلي...

حمدي و�صورة العالقة بني
االيقاع واللحن

يذك ��ر اال�ست ��اذ ع ��ادل الها�شم ��ي عن ��د حديث ��ه عن
امل�سرية اللحنية العراقية عن الفنان يحيى حمدي
بقوله :
م ��ن ال�صعب ان يبقى الفن ��ان معتمدا على موهبته
لوحده ��ا دون قري ��ن ثق ��ايف لتل ��ك املوهب ��ة! له ��ذا
ف ��ان موهب ��ة يحي ��ى حم ��دي مل ت�ستط ��ع ال�صمود
اىل م ��دى زمن ��ي طويل ،النها تغ ��ذت من جتريبية
مهني ��ة حم�ض ��ة ال من ث ��راه مادة الفن ��ان واحكامه
يف التنظي ��م له ��ا ع ��ن طري ��ق تط ��وره الثقايف يف
مو�سيقى ،فه ��ذا هو وحده الذي يه ��ب عمله الفني
قيمة متجددة.
الننك ��ر ان احل ��ان يحي ��ى حم ��دي احتل ��ت حي ��زا
زمني ��ا بارزا وعري�ضا ،كان ��ت اال�سماع فيه ال ترى
ملحنا اخ ��ر ي�ضارعه ويناف�سه ويق ��ف منه موقف
امل�س ��اواة فه ��و يلح ��ن ب ��روح معنوي ��ة عالي ��ة ال
ت�ضع ��ف وي�أت ��ي على �ضروب م ��ن التفنن املحكوم
مبوهب ��ة ا�صيلة ،غنت من احلافة ا�صوات متنوعة
وجنح ��ت وانت�شرت يف بقاع متعددة ،يف ا�سلوبه
دخول متعم ��د لالزمات مو�سيقية يف هيكل اجلمل
اللحنية.
وهي القناطر النغمي ��ة التي يعرب عليها املفني من
جمل ��ة غنائية اىل اخرى ،كم ��ا انه افتنت باملقدمات
املو�سيقي ��ة ..غري انه مل يتمك ��ن من ال�سيطرة على
قيادة هذا النمط اال�سلوبي اىل مناطق جديدة من

التجربة الفنية املعا�صرة ال ملحدودية يف متر�سه،
امن ��ا يف �ضعف بني ��وي يف ثقافت ��ه املو�سيقية! ال
تلم� ��س يف احلان ��ه وثوب ��ا مقامي ��ا جدي ��د ًا ..امنا
نن� ��س فيها ح�سا موهوبا دقيق ��ا مقتدرا يتطلع اىل
اجلدي ��د املبتكر وه ��و بهذا احل� ��س الفيا�ض ير�سم
خط ��ا فا�صال بني بناء تقليدي تعود عليه امللحنون
وبني حماولة التطلع اىل ما وراء الهيكل املوروث
وربطه باحل�س الع�صري� .شغلت ا�سلوبيته اي�ضا
اهتمام ��ا ا�ستثنائي ��ا لاليقاعات املتنوع ��ة الوحدة
الكب�ي�رة ،الوح ��دة ال�صغ�ي�رة ،اجلورجيت ��ا ..اىل
اخ ��ره ،هذا االهتم ��ام تولد من خ�ل�ال تدريب فني
عميق جرى يف ذاكرة الفنان!
غري ان االيقاع يف ا�سلوب يحيى حمدي التلحيني
ايقاع ظاهر و�صريح� ،شانه �ش�أن ايقاعات االحلان
اخلليجية التي لها كي ��ان م�ستقل ت�سري مع اللحان
وال تندمج ،فيه لهذا فاننا نح�س ازاء احلان يحيى
حم ��دي نح� ��س ازاء احلان يحيى حم ��دي ب�سطوة
االيق ��اع اكرث من �سطوة اللح ��ن ،حتى تكاد تثبيت
ان امللح ��ن ي�سري بداللة االيقاع يف حني ان �سالمة
البن ��اء الفن ��ي لالحل ��ان تق�ض ��ي ب ��ان يك ��ون �سري
االيقاع مرتهنا بداللة اللحن.
م ��ن هنا ن�ض ��ع ايدينا على اخللل ال ��ذي يرين على
احلانن ��ا العراقي ��ة وطريقة ا�سلوبن ��ا يف التلحني،
غ�ي�ر ان يحيى حمدي يف متكنه من الفن االيقاعي
وح ��اول تعوي�ض ما يفق ��ده ويرغ ��م كل �شيء فقد
جن ��ح ه ��ذا التعوي� ��ض واحت ��ل جم ��اال حيويا من
اال�سم ��اع ..وم ��ا زال ا�سلوب ��ه يف التحلني يحتفظ
بب�صمات ��ه الوا�ضح ��ة عن ��د ملحني اجلي ��ل التايل
جليله!.
وبق ��ى ا�سلوب ��ه يف تقطيع اجلمل ��ة اللحنية ي�سري
بدالل ��ة االيق ��اع اي�ض ��ا ،وال�شيء امل�ؤك ��د يف حياة
يحي ��ى حم ��دي الفني ��ة ،ان ��ه كان فنان ��ا ،مطرب ��ا
وملحن ��ا ،مو�ص ��ول النج ��اح مقت ��درا متمكنا على
نح ��و جل ��ي ،حي ��ث بق ��ي االك�ث�ر تاث�ي�را يف تيار
االغنية البغدادية.

يا جرية البان

�أن اب ��رز ما حلن ��ه يحيى حم ��دي كان ق�صي ��دة [يا
ج�ي�رة الب ��ان] �شعر اب ��ن معت ��وق وغن ��اء نرج�س
�شوق ��ي ،وللأغني ��ة ق�ص ��ة ال تخل ��و من طراف ��ة� .إذ
ع�شي ��ة املول ��د النب ��وي ع ��ام  1949ات�ص ��ل البا�شا
نوري �سعيد بالإذاعة العراقية ،و�س�ألهم عما �أعدوه
له ��ذه املنا�سب ��ة ،فقالوا ل ��ه مل نعد �شيئ ��ا ،ف�أجابهم
ب�ضرورة �إعداد �شيء عن املو�ضوع كيال"تهيجون
علين ��ا خطباء اجلوام ��ع» .فات�ص ��ل القائمون على
الإذاع ��ة العراقي ��ة �آن ��ذاك بالكث�ي�ر م ��ن امللحن�ي�ن
وعر�ض ��وا عليهم تلح�ي�ن ق�صيدة اب ��ن معتوق� ،إال
�أنه ��م اعت ��ذروا جميع ��ا با�ستثن ��اء يحي ��ى حم ��دي
ال ��ذي �أخ ��ذ الق�صي ��دة م�س ��اء وعاد به ��ا ملحنة يف

ال�صب ��اح ،ومت حتفيظ نرج� ��س �شوقي الأغنية يف
الوق ��ت نف�سه ،ومن ثم بثه ��ا ،ولتكون ،ح�سب ر�أي
الناق ��د الها�شم ��ي� ،أعظم ق�صيدة مغن ��اة يف الغناء
العراق ��ي عل ��ى الإط�ل�اق .كم ��ا كانت هن ��اك احلان
�أخرى جميلة لق�صائد مغناة حلنها هذا امللحن مثل
[�أ�سمع ��ي يل] ملع ��روف الر�صايف و[ف�ت�ن اجلمال]
لب�ش ��ارة اخلوري وان الق�صائ ��د التي حلنها تربو
عل ��ى الأربعني ق�صيدة .بالطبع كان هناك ملحنون
�آخ ��رون للق�صي ��دة وظل ��ت ق�صائده ��م امللحنة يف
ذاك ��رة النا�س ،نذكر منه ��ا [قيل يل قد تبدال] حلنها
ر�ضا عل ��ي لعفيفة ا�سكندر ،و[ي ��ا عاقد احلاجبني]
حلنه ��ا عالء كامل لعفيفة ا�سكن ��در �أي�ضا ،و�سواها
كثري من الق�صائد التي �أحبها النا�س وتغنوا بها.
حبان كبريان...
يق ��ول اال�ستاذ و�س ��ام ال�شاجل ��ي يف مدونته التي
كتب فيه ��ا ترجمة وافية ليحي ��ى حمدي عن احلب
يف حياته :
عا� ��ش يحيى حمدي ويف قلبه حبان عظيمان ملئا
كل حياته وا�ستفردا بكل عاطفته .احلب االول هو
حبه الهائل لأمه التي تولت رعايته وحدها منذ ان
كان طف�ل�ا �صغريا ب�سب ��ب الوفاة املبك ��رة لوالده.
وحتى بعد ان �شب وكرب و�صار رجال ظلت والدته
هي التي ترعاه وت�سهر على �ش�ؤونه اىل ان كربت
وتقدم ��ت بال�سن ف ��دارت الدائرة ف�ص ��ار هو الذي
يرعاه ��ا ويقدم لها كل م ��ا يف ا�ستطاعته من عناية
الزم ��ة .ويف اوا�س ��ط ال�ستين ��ات رحل ��ت والدت ��ه
عن الدني ��ا فا�صيب يحيى حم ��دي ب�صدمة �شديدة
زادت م ��ن �أزمات ��ه النف�سي ��ة الت ��ي كان يعاين منها
�أ�ص�ل�ا فعا� ��ش وحيدا منع ��زال عن النا� ��س� .أ�صاب
رحيل والدته الفن ��ان يحيى حمدي ب�أكتئاب �شديد
جعل ��ت معظم �أغانية بعد تل ��ك الواقعة يغلب عليها
طاب ��ع احلزن والنحيب بعك� ��س اغانية قبلها .ولو
قارنا االغاين واالحل ��ان البهيجة والتفا�ؤلية التي
كان يغنيه ��ا يف بداي ��ات عم ��ره الفني مث ��ل اغنية
(زعالن ��ه وانتي املن ��ى) واغنية (ل ��و كتلك حبيبي
عين ��ي ف ��دوه) واغني ��ة (يا زارع�ي�ن ال ��ورد) التي
ع ��دت يف حينه ��ا من اجم ��ل االغ ��اين ال�صباحية ,
وكذل ��ك اغنية (انت وب�س غريك ال) التي غناها يف
مرحل ��ة �شبابه مع االغاين التي غناها بعد اوا�سط
ال�ستين ��ات لالحظن ��ا بو�ضوح م�سح ��ة احلزن يف
اغاني ��ه الالحقة والتي تعرب عن مدى حزنه الكبري
على فقدان امه .وقد غنى لوالدته بعد رحيلها عدة
�أغاين تع�ب�ر عن افتق ��اده لها مثل اغني ��ة (افتكرج
دوم يا ام ��ي ..ردجت دوم مي ��ي بافراحي وهمي..
ي ��ا عيني يا ام ��ي)  ,واغنية (جين ��ه ومالكينه ..لو
ندري جمينه)  ,وكذلك اغنية (اين من ي�س�أل عليه)
واغنية (التوبه التوبه يا نا�س) والتي يغلب عليها
جميعا م�سحة احلزن الوا�ضحة.

من هو الفنان يحيى حمدي؟
ف������ل�����اح ال�����خ�����ي�����اط

وكان ذل ��ك يف ف�ت�رة اخلم�سيني ��ات من القرن املا�ض ��ي بالطبع كان من
طبيعة وظيفت ��ه اال�شراف على عمال رفع النفايات ومراقبة ادائهم يف
االحي ��اء واالزقة ال�شعبي ��ة ويف اثن ��اء متابعته لذل ��ك كان يالقي ا�شد
امل�ضايق ��ات والتهري ��ج بالكلمات النابية من قب ��ل اطفال و�صبيان هذه
االحي ��اء واالزق ��ة ملجرد ان ��ه مطرب ويعم ��ل يف االذاع ��ة والتلفزيون
ويغني فيه ��ا حتى ي�ضطر للهروب منهم بعي ��دا ويف خالل الوقت كان
يقط ��ع امل�سافة من منطق ��ة �سكنه يف املربعة اىل حمل ��ة (ابو�سيفني)و
(اب ��و دودو) م�شي ��ا عل ��ى االقدام لكي يق ��وم بعمله هذا ومل ��ا كانت تلك
امل�ضايق ��ات تتك ��رر يومي ��ا معه كذل ��ك فق ��د ا�ضطرته ظروف ��ه اىل نقل
خدمات ��ه لالذاعة والتليفزيون ليتفرغ كليا للغناء والتلحني واالخراج
واملو�سيق ��ي ورغم ان يحيى حمدي معروف بط ��ول قامته و�ضخامته
ول ��ون ب�شرته ال�سم ��راء اال ان ��ه ذا روح �شفافة مل�ؤه ��ا العاطفة وعدم
الب ��وح باال�س ��رار ان قلب ��ه كان م ��وزع ماب�ي�ن حب ��ه المه وح ��ب امر�أة
يهودية كانت ت�سكن منطقة االعظمية وكان الفنان يحيى حمدي يعرب
ع ��ن حبه لها ب�أغانيه وا�شواقه الت ��ي ال تنتقد ومن هذه االغاين (فدوة
ياعزيز العني)و(عيونك لوه و�سحارة)وغريها .اما حبه المه فقد غنى
له ��ا عدة اغاين منها(افتك ��رج دوم يا امي) وعندما توفيت امه ازدادت
ازمات ��ه النف�سي ��ة وعا�ش وحي ��دا وغنى له ��ا اغنية م�ؤث ��رة هي(جينا
وم ��ا لكينا) اماحب ��ه للمر�أة اليهودية فان ��ه مل يتزوجها ب�سبب العرف
االجتماع ��ي ال ��ذي ال يتقبل كونه ��ا يهودية وبقي عازب ��ا حتى مرحلة
متقدم ��ة م ��ن عمره وت ��زوج بعد ذلك وه ��و يف عم ��ر  40عاما وكانت
زوجته خارج الو�سط الفني.
وم ��ن ا�صدقائه املقرب�ي�ن ال�شاعر الغنائي والناق ��د هالل عا�صم الذي
كت ��ب ل ��ه معظم اغاني ��ه يف تلك املرحل ��ة منها(زعالن ��ة وانتي املنى)
و(اين من ي�س�أل علية)و(مااحبك وال اريدك)وغريها الكثري وقدحلن
املط ��رب يحي ��ى حم ��دي عدة اغ ��اين اىل مطرب�ي�ن ومطرب ��ات منهم
نرج� ��س �شوق ��ي عدة اغان منه ��ا (داده د�سمع ��ي اده)و(ياا�سمراين
ويامعجباين)و(ت�ستاهلي ياعني)و(بالع�شك اين ياخلك) وق�صيدة
(ا�سمعيني)�شعر احمد �شوق ��ي اماق�صيدة(ياجرية البان)وهي من
�شعر ابن معتوق او ت�سمى ق�صيدة الربدة وقد اختارها اال�ستاذان
حمم ��د علي ك ��رمي املذي ��ع وحممود املع ��روف لتقدميه ��ا يف ذكرى
املولد النبوي ال�شريف الذي �ص ��ادف نهايةاالربعينيات من القرن
املا�ض ��ي وهذه الق�صيدة قدمت اىل امللحن امل�صري ال�شهري مر�سي
احلري ��ري وكان يعي� ��ش يف بغ ��داد وقتها ونظ ��را ل�صعوبة بع�ض
كلم ��ات الق�صي ��دة يف التلح�ي�ن ول�ضي ��ق الوقت قدم اعت ��ذاره عن
تلحني تلك الق�صيدة وان امل�ؤدية املرحومة املطربة نرج�س �شوقي
مل تكن جتيد القراءة والكتابة وينبغي حتفيظها اللحن والكلمات
فق ��د كلف الفنان يحيى حمدي بهذه املهمة ال�صعبة وابدى رغبته
يف ذل ��ك وامت اللح ��ن خالل ي ��وم واحد وقد حلن ��ت الق�صيدة كما
ه ��ي عليه االن وكما تذاع وكذلك حل ��ن اىل املطرب فالح اجلوهر
عدة اغان وحل ��ن اىل املطرب عبدحممد اغنية(وردة ازكيتها من
دمع العيون) كما حلن اكرث من اربعني ق�صيدة (نداء)و(ق�صيدة
قولوا ل ��ه) �شعر احم ��د �شوقي.وحلن ق�صي ��دة لل�شاعر معروف
الر�ص ��ايف الق�صيدة الغزلية الوحيدة هي ق�صيدة(قبل الرحيل)
وتقول كلماتها :
ودعين ��ي اموت فيكي
ا�سمعين ��ي قب ��ل الرحي ��ل كالم ��ا
غراما.
تويف يف بداية الت�سعينيات من القرن املا�ضي..

من زمن التوهج

مع الملحن القدير
يحيى حمدي

يحيى حمدي مط��رب وملحن عراقي اس��مه الحقيقي
(يحي��ى عبد الق��ادر حمدي) ترجع أصول��ه اىل مدينة
تكريت .ولد يف محلة املربع��ة التي عام 1925تويف
وال��ده وهو صغ�ير فع��اش طفولته وصب��اه وحيدا
م��ع والدته الت��ي احبها حبا جام وظ��ل بعدها يرعاها
ويس��عى الرضائه��ا طيل��ة حياتها معه .بع��د ان انهى
املرحل��ة االبتدائية من دراس��ته تع�ين يحيى حمدي
بوظيف��ة مراقب بلدية لدى امانة العاصمة ببغداد يف
منطقة (ابو س��يفني) ومنطقة (ابو دودو) .كانت مهنته
ه��ذه موضع احتقار من يعرفون��ه .ويف اوقات فراغه
كان يكرث من الذهاب اىل املس��ارح والسينامت وفيها
اكتش��ف بان لديه موهبة فنية مام دفعه اىل االهتامم
بهذا الجانب.

اس��مه الحقيقي يحي��ى عبد القادر حمدي ولد س��نة
 1925بغداد_الرصافة محل��ة املربعة بدأت موهبته
املبك��رة يف املج��ال الفني وذلك ع��ن طريق ذهابه
اىل املسارح والسينام
ع��اش ه��ذا الفن��ان
مراحل طفولته وصباه
يف منطق��ة املربع��ة
وحيدا مع والدته التي
احبه��ا حب��ا اليوصف
وس��عى الرضائه��ا
بدوام الوقت ويف مرحلة الشبابد عني يحيى حمدي
بوظيفة مراق��ب بلدية امانة العاصمة ببغداد منطقة
(ابو سيفني) ومنطقة (ابو دودو)
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من زمن التوهج

من زمن التوهج

شخصية يحيى حمدي
وس����������ام ال���ش���ال���ج���ي

كان فناننا الكبري يحيى حمدي
ذو شخصية انطوائية متيل اىل
االنزواء واالعتكاف .ان مثل
هذه الشخصية ال تنشأ عادة
اال من وجود معاناة نفسية
كبرية مبرحلة الطفولة تتجسد
مظاهرها الحقا بالعقد الثاين
من العمر .وبالنسبة لحالة
هذا الفنان فان السبب االكيد
وراء اتصافه بهذه الصفات
يعود اىل حالة فقدان االب
يف مرحلة مبكرة من العمر ثم
االنرصاف الكبري الذي توجهت
اليه االم بعدها يف رعاية
ولدها واالهتامم به .ينشأ
الطفل يف مثل هذه الظروف
وهو فاقد لواحد من العاملني
اللذين يحققان التوازن يف
الشخصية.
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�أحد هذي ��ن العاملني هو االب ال ��ذي ميثل القوة
والرجول ��ة والق ��درة عل ��ى مواجه ��ة ال�صع ��اب
ومالواة احلي ��اة  ,والعامل الثاين هو االم التي
متثل حالة احلنان واالهتمام وتوفري م�ستلزمات
الن�شوء .وبفقدان احد هذين العاملني تفقد عملية
بناء ال�شخ�صي ��ة املتعافية من �أح ��د م�ستلزماتها
ال�ضرورية للن�شوء ال�صحي ��ح  ,فتكون النتيجة
ن�ش ��وء �شخ�صي ��ة مري�ض ��ة ي�صعب عليه ��ا اتخاذ
القرار ومتيل اىل االتكال على االخرين يف عمل
كل �ش ��يء لها بدال من االعتم ��اد على النف�س .كما
ان مث ��ل هذه ال�شخ�صي ��ة عادة ما تك ��ون مرهفة
وح�سا�س ��ة اىل ابعد احلدود ومتي ��ل اىل كتمان
املعاناة واحت ��واء اي �أمل داخليا بدال من اطالقه
اىل اخل ��ارج ب�شكل انفعاالت خمتلفة .وبالن�سبة
اىل احوال مثل هذه ال�شخ�صية االجتماعية جند
انه ��ا عادة ما تك ��ون متحفظة متيل اىل الفردية ,
اي تف�ض ��ل االنزواء والتواجد م ��ع عدد حمدود
م ��ن اال�شخا� ��ص بدال م ��ن الظه ��ور والتفاعل مع
التجمع ��ات الكب�ي�رة .ا�ضاف ��ة اىل م ��ا تقدم جند
ان ال�شخ�صي ��ة االنطوائي ��ة ت�ستمت ��ع ب�ش ��كل
كب�ي�ر بن�شاطاته ��ا اخلا�صة وال متي ��ل اىل العمل
اجلماعي  ,كما انها متيل اىل عمل اي �شيء على
ح ��دة من االعمال االخ ��رى � ,أي ال حتب �أن تنفذ
عدة �أعمال متنوعة يف �آن .وت�ستمتع ال�شخ�صية
االنطوائي ��ة بالتفاع ��ل م ��ع ع ��دد حم ��دود م ��ن
الأ�صدق ��اء املقرب�ي�ن  ,كما ان وجوده ��ا يت�ضاءل
وحت ��ى ي�ضمح ��ل ح�ي�ن تك ��ون و�س ��ط جمموعة
كبرية من النا�س.
م ��ن متابع ��ة �س�ي�رة الفن ��ان يحي ��ى حم ��دي
االجتماعي ��ة والعملي ��ة ميي ��ل االعتق ��اد اىل ان
�شخ�صيت ��ه هي من نوع ال�شخ�صي ��ة االنطوائية
الت ��ي بين ��ا موا�صفاته ��ا اع�ل�اه  ,ويرج ��ع ه ��ذا
ال ��ر�أي اىل طبيع ��ة احلي ��اة الت ��ي عا�شه ��ا يف
طفولت ��ه ومراهقته و�شبابه .كم ��ا ان ح�سا�سيته
املرهف ��ة وانفعاالته التي �س ��ادت على حياته بعد

ح�صول �صدمتني عاطفيت�ي�ن له  ,االوىل بفقدان
ام ��ه والثاني ��ة بف�ش ��ل ق�ص ��ة حب ��ه االوىل تب�ي�ن
بو�ضوح انه كان ذا �أح�سا�س مرهف ومن النوع
الذي يحب بعمق كب�ي�ر ويرتبط عاطفيا وذهنيا
باالخرين ب�ش ��كل ي�صعب ف�صمه .وعن ح�ضوره
االجتماع ��ي يحدثنا الدكتور العامري عن يحيى
حمدي قائلأ"من خالل متابعة �سرية حياة الفنان
وامللحن الكبري يحيى حمدي يتو�ضح لنا ان هذا
الفن ��ان كان منطويا عل ��ى نف�سه والميلك وجود ًا
اجتماعي ��ا قويا بحي ��ث تكون اخب ��اره حا�ضرة
عل ��ى كل ل�سان يف تلك الفرتة .وقد �س�ألت الكثري
م ��ن اال�صدق ��اء مم ��ن عا�ص ��روا تلك الف�ت�رة من
تاريخ االغنية العراقي ��ة وكذلك من العاملني يف
هذا املجال م ��ن مو�سيقي�ي�ن او مطربني �سابقني
هاج ��روا م ��ن البل ��د ال�سب ��اب �شت ��ى فق ��د �أجمع
اجلميع عل ��ى انكفاء ه ��ذا الفن ��ان العبقري على
نف�سه حتى يف �أوج عطائه الفني».
ان هيئ ��ة االن�س ��ان و�شكل ��ه ال تع�ب�ر بال�ضرورة
عن ن ��وع �شخ�صيته  ,فكم م ��ن اال�شخا�ص تبدوا
عليهم مالم ��ح قا�سية ت�شري اىل ملي ��ل اىل العنف
لكنن ��ا جنده ��م م ��ن اب�س ��ط النا� ��س وم ��ن ذوي
نف�سي ��ات عاطفي ��ة وحنون ��ة ورحيم ��ة اىل ابعد
احل ��دود .نف�س ال�شيء ي ��كاد ينطبف على فناننا
الكب�ي�ر يحي ��ى حم ��دي ال ��ذي ن�ضع ��ه االن حتت
املجه ��ر حماولني فهم ن ��وع �شخ�صيت ��ه وحتليل
دقائ ��ق ت�صرفاته واعماله خ�ل�ال حياته .فيحيى
حم ��دي ذو مالم ��ح قا�سي ��ة بع�ض ال�ش ��يء حتى
ان امل ��رء يظ ��ن ح�ي�ن يلتقيه ان ��ه ام ��ام �شخ�صية
عدواني ��ة لكنن ��ا جن ��ده عاطفي ��ا وذو اح�سا� ��س
دقيق وعميق ال يتوف ��ر بكرثة عند النا�س .وعن
هذا االم ��ر يوا�ص ��ل �صديقنا الدكت ��ور العامري
قائال"لق ��د �سه ��رت البارح ��ة يف حتلي ��ل وج ��ه
الفن ��ان يحيى حمدي وكل ما كت ��ب عنه فوجدت
من خ�ل�ال تقاطي ��ع وجهه وج ��ود مالمح احلزن
العمي ��ق والك�أبه الوا�ضح ��ة على حمياه .وحتى

من خالل حتليلي ل�شكل انفه الطويل وامل�ستقيم
 ,فالأنف الطوي ��ل ذو ال�شكل النحيف وامل�ستقيم
يوح ��ي للأخري ��ن ب� ��أن �أ�صحاب ��ه مييل ��ون �إىل
الق�س ��وة الظاهرية ولكنه ��م باحلقيقة عاطفيون
ميلكون بني جنباتهم قلب ًا حنون ًا .انا اعتقد ب�أنه
وم ��ن خالل معاناته يف بدايات حياته الفنية يف
منطقت ��ه ال�شعبية قد ا�صي ��ب بنوع من النكو�ص
الوا�ضح ال ��ذي جعله يكون منطوي ��ا على نف�سه
بالعموم".
كانت حي ��اة يحيى حمدي قا�سي ��ة بع�ض ال�شيء
 ,ففق ��دان االب مبقتب ��ل العمل له اث ��اره ال�ضارة
على حياة اي فرد  ,كما ان متاعبه بوظيفته حني
كان يعم ��ل بوظيفة مراق ��ب يف البلدية البد وان
تك ��ون هي االخ ��رى قد �سببت ل ��ه متاعب نف�سية
زادت حتم ��ا م ��ن انطوائيته ومعانات ��ه .حتدثنا
االخب ��ار ع ��ن حياة ه ��ذا الفنان ب ��ان �أالطفال يف
الأحي ��اء ال ��ذي كان يعمل بها كان ��وا ي�ستهزئون
به وي�ضحكون عليه على ا�سا�س انه مغني يظهر
بالتلفزي ��ون وبنف�س الوقت يعمل بجمع االزبال
والنفايات .ان هذا غري منطقي بر�أي ال�شخ�صي
 ,فنح ��ن ن ��رى الكثري م ��ن النا�س مم ��ن يعملون
بوظائ ��ف متدنية  ,بل وحتى حقرية والجند من
ي�ضح ��ك عليهم او ي�ستهزيء به ��م ال من ال�صغار
وال من الكبار .ان قيام االطفال يف االحياء التي
يعم ��ل فيها بال�ضح ��ك عليه واال�سته ��زاء به البد
وان تكون ل ��ه ا�سباب اخرى بعيدة عن اال�سباب
الظاهري ��ة ذات العالقة بطبيع ��ة عمله  ,ان االمر
حتما له عالق ��ة بت�صرفات ال�شخ�ص نف�سه وقوة
�شخ�صيت ��ه وقدرته على املواجهة .وعند التفكري
العمي ��ق بهذه النقط ��ة بالذات الب ��د وان التفكري
�سيقودن ��ا اىل ان هناك امر م ��ا يف طبيعة يحيى
حمدي ورمبا اي�ض ��ا يف ت�صرفاته كان يقود اىل
مث ��ل ه ��ذا اال�سته ��زاء وال�ضحك  ,ولي� ��س العمل
نف�س ��ه .الب ��د وان ت�صرفات يحيى حم ��دي اثناء
ممار�ست ��ه لعمله كان ��ت تدفع العامل�ي�ن معه اىل
التندر وال�ضحك عليه من خالل اطالق الدعابات
عن ��ه  ,ورمبا كان هذا العامل اح ��د اال�شياء التي
الحظه ��ا االطف ��ال في ��ه فراح ��وا يقل ��دون ه�ؤالء
العامل�ي�ن .ان مث ��ل ه ��ذه احلال ��ة لي�س ��ت غريبة
وميك ��ن مالحظته ��ا بو�ض ��وح ب�ي�ن االطف ��ال
واملراهق�ي�ن باملدار�س الذين يوغل ��ون ب�أذى اي
ف ��رد بينه ��م ذو ت�صرف ��ات عريب ��ة وال ي�ستطي ��ع
الدف ��اع ع ��ن نف�س ��ه وال يق ��در عل ��ى املواجه ��ة.
ق ��د يك ��ون يحي ��ى حم ��دي م ��ن ه ��ذا الن ��وع من
اال�شخا�ص وال ��ذي ما ان يكت�شفه االخرين حتى
ي�صب ��ح بالن�سب ��ة له ��م مو�ضع للتن ��در وال�ضحك
واال�سته ��زاء ب ��ه ل�سبب او بدون �سب ��ب .ان هذا
ي�ؤ�ش ��ر عل ��ى ان يحيى حم ��دي كان ذو �شخ�صية
�ضعيف ��ة ال تقدر على املواجه ��ة حتى وان كان ما
يج ��ري ي�سيء اليها ويحط م ��ن قيمتها .ما يعزز
ر�أين ��ا بهذا ان االخب ��ار تقول لنا بان ��ه كان يلج�أ
اىل ا�سل ��وب اله ��رب والتواري ع ��ن موقع عمله
ابتعادا عن من يهز�أون به .هذا الهرب هو م�ؤ�شر
اخ ��ر على مدى ال�ضعف الذي كان يعاين منه يف
�شخ�صيت ��ه والذي ق ��اد باالخ�ي�ر اىل تركه لعمله
يف �أمان ��ة العا�صم ��ة واالنتق ��ال اىل دار االذاعة
والتلفزي ��ون .ان كل هذا يرتب ��ط بالت�أكيد بنوع
احلي ��اة التي عا�شها يحيى حمدي  ,والبد ان امه
كانت تق ��وم مقامه بكل �ش ��يء وتعي�ش اي حدث
يواجه ��ه بالنياب ��ة عنه فكان نت ��اج ذلك �شخ�صية

مه ��زوزة �ضعيف ��ة غري ق ��ادة عل ��ى املواجهة وال
احلد من امتهانها .
ان ح ��وادث االعتق ��ال الت ��ي تعر� ��ض له ��ا يحيى
حمدي يف حياته بعقدي ال�ستينات وال�سبعينات
الب ��د وان تك ��ون هي االخ ��رى قد ترك ��ت اثارها
اجل�سيم ��ة عل ��ى �شخ�صيت ��ه وحيات ��ه .وعن هذا
املو�ض ��وع يوا�ص ��ل الدكت ��ور العام ��ري حديثه
فيقول"الفك ��رة الثاني ��ة التي ترك ��زت يف ذهني
هي احلادث ��ة التي جعل ��ت منه معتق�ل ً�ا �سيا�سيا
لفرتة وجيزة ،حيث بالت�أكيد �ستكون لها عواقب
وخيمة عل ��ى �شخ�صية اي ف ��رد وجتعله �سجينا
ال�ضطراب ��ات نف�سي ��ة داخلية ن ��ادرا مايتخل�ص
منه ��ا الف ��رد ب�سهول ��ة وتبق ��ى تط ��ارده ب�صورة
كوابي�س مدى احلياة ان مل يتعالج منها ويكون
اقوى منها ك�شخ�صية ،ومثل هذا الفعل اليتمكن
جمي ��ع النا�س من القي ��ام به.قد تك ��ون فكرة ان
املجتم ��ع اخلا� ��ص بالفن ��ان يحي ��ى حم ��دي هي
ال�سب ��ب اك�ث�ر تقب�ل ً�ا ل ��دى البع� ��ض وق ��د تكون
الفك ��رة الثانية املتعلق ��ة باالعتقال ه ��ي ال�سبب
عند البع�ض اي�ضا ،ولكني يف احلقيقة �أميل اىل
دم ��ج املو�ضوعني والفكرت�ي�ن يف بوتقة واحدة
ن�ستمد منها ان مو�ضوع االنطواء واالنكفاء عن
املجتمع ماه ��و اال نتيجة حتمية ل ��كال الفكرتني
يف حياة يحيى حمدي .فمن حيث واقع الن�شئة
وح�س ��ب م ��ا �أ�ستنتج ��ت ف ��ان يحيى حم ��دي قد
فق ��د االب ومتت تربيته من قب ��ل والدته ،ونحن
نعل ��م ان هذه الفك ��رة واىل زمن لي�س ببعيد هي
فك ��رة غ�ي�ر م�ست�ساغ ��ة يف جمتمعن ��ا العراقي،
ويتم ع ��ادة اال�ستهزاء مبثل ه ��والء االطفال من
قب ��ل زمالئهم وخا�ص ��ة يف مرحلة املراهقة ،وقد
�شهدت مثل هذه احلالة اثناء الدرا�سة املتو�سطة
لال�سف ال�شديد مع احد الزمالء الطيبني ،والذي
اىل االن حني يت ��م ذكره يف ما بيننا نحن زمالء
املرحل ��ة املتو�سط ��ة واالعدادية يت ��م اال�شارة له
ب�صفة (�أبن امه) لال�سف.

تبني لنا مما تقدم بان يحيى حمدي كان �صاحب
�شخ�صي ��ة انطوائي ��ة وانزوائي ��ة  ,لكن مل نعرف
حلد االن طبيعة اخالقه وتعامالته مع االخرين.
من الوارد ان مثل هذه ال�شخ�صية عادة ما تكون
�شخ�صي ��ة حمب ��ة ومت�ساحم ��ة وغ�ي�ر عدواني ��ة
بت�صرفاته ��ا .ان هذا كان امرا معروفا عن الفنان
يحي ��ى حم ��دي  ,ومل ي�ش ��ار ق ��ط اىل اي �أ�س ��اءة
�سببها للأخرين او �ص ��دور ت�صرفات م�ؤذية منه
جت ��اه �أي �شخ�ص .كانت جمي ��ع تعامالته �سل�سة
كم ��ا كان خدوم ��ا وكرميا يقدم اعمال ��ه لالخرين
ع ��ن طيب خاطر دون ان يبغ ��ي منفعة او فائدة ,
لهذا فقد عا� ��ش يحيى حمدي فقريا ومات فقريا.
وع ��ن هذا املو�ض ��وع يحدثن ��ا الباح ��ث الرتاثي
ال�صدي ��ق الدكت ��ور نعم ��ان فيقول"م ��ن خ�ل�ال
ت�صفح ��ي مل�س�ي�رة الفن ��ان الكبري يحي ��ى حمدي
وم ��ا كت ��ب عن ��ه تو�صل ��ت اىل تكوين فك ��رة عن
الأخ�ل�اق الت ��ي كان يتمتع بها ه ��ذا الفنان املبدع
وال�صفات االن�سانية التي كان ميتاز فيها وكذلك
اال�ستقاللي ��ة يف اتخ ��اذ الق ��رارات .كان تعلق ��ه
ال�شدي ��د بوالدت ��ه ،وكما اك ��د على ذل ��ك اكرث من
كات ��ب و�شاهد ،يدل على الوف ��اء ويعطي �صورة
�صادق ��ه عن م�شاعره وعواطف ��ه وميوله يف هذه
احلياة .وب�سبب هذا احلب والتعلق بقي الرجل
اعزب ًا اىل فرتة مت�أخرة من العمر ،كما ان قلبه قد
مال اىل فتاة عراقية م ��ن الديانة اليهودية وهذا
يبني م ��دى تفتح ��ه عل ��ى املجتم ��ع وا�ستقالليته
يف اتخ ��اذ الق ��رارات رغم ان ا�صول ��ه تنحدر من
مدين ��ة حمافظة تكريت .مل يكن امامه من و�سيلة
للتعبري ع ��ن حبه وعواطفه (لأم ��ه وحبيبته) اال
من خ�ل�ال الأغ ��اين العاطفية اجلميل ��ة بكلماتها
املع�ب�رة واحلانها ال�شجية وعرب �صوته احلنون
ال ��ذي ميزج ما ب�ي�ن احلنان واحل ��زن واحل�سرة
والأمل .وعندم ��ا توفيت والدته �شع ��ر بالوح�شة
والوحدة القاتلة و�أخذ يق ��دم �أغاين حزينة جد ًا
ويف مقدمته ��ا �أغني ��ة (جين ��ا وما لقين ��ا) .ورغم

الأج ��واء ال�سيا�سي ��ة امل�شحون ��ة يف ال�ستين ��ات
وال�سبعين ��ات وامل�شوبه باخل ��وف واملخاطر من
االنتماء اىل التيار ال�سيا�سي الي�ساري وبالذات
ال�شيوع ��ي او م�صاحبة من يحمله ��ا ،ف�إن الفنان
يحي ��ى حمدي مل يتخل ع ��ن ا�صحابه وا�صدقائه
م ��ن حمل ��ة تل ��ك االف ��كار مما �سب ��ب ل ��ه كثري من
امل�ش ��اكل وادى اىل اعتقال ��ه وتعذيب ��ه .وه ��ذا
ان دل عل ��ى �ش ��يء فامن ��ا يدل على معدن ��ه النقي
و�سمو اخالق ��ه و�صفات ��ه االن�ساني ��ة و�إخال�صه
لأ�صدقائ ��ه .اق ��ول ه ��ذا وانا اعل ��م بال�ضبط ماذا
يح ��دث مل ��ن ي�صاح ��ب حمل ��ة االف ��كار ال�سيا�سية
املتهم ��ة باملعار�ض ��ة يف تل ��ك احلقبة م ��ن الزمن،
واع ��رف جيد ًا كيف ان معظ ��م ا�صدقاء ومعارف
حملة تلك االفكار"يتبخرون"وينف�ضون اياديهم
م ��ن ا�صحابهم بني ليلة و�ضحاها ب�سبب اخلوف
ومن اجل جتنب امل�شاكل".
االم ��ر االخ�ي�ر ال ��ذي يج ��ب ان نفهم ��ه ه ��و ان
ال�شخ�صي ��ة االنطوائي ��ة والأتكالي ��ة كث�ي�را
م ��ا تك ��ون �شخ�صي ��ة ذكي ��ة ومتمي ��زة باعماله ��ا
ونتاجاته ��ا وال�سب ��ب به ��ذا يع ��ود حتم ��ا اىل ان
طاق ��ة الدماغ الذهنية تن�ص ��رف اىل واقع ت�أملي
يق ��ود اىل االب ��داع نتيجة لالبتعاد ع ��ن مفردات
احلياة العادي ��ة التي يعي�شه ��ا كل ان�سان عادي.
ان معظ ��م العلم ��اء واملخرتع�ي�ن وم ��ن ب ��رزوا
وجنح ��وا باعمالهم كان ��وا من ذوي ه ��ذا النوع
م ��ن ال�شخ�صي ��ة .يبدوا ان الفن ��ان يحيى حمدي
كان ال يختل ��ف عن هذه القاعدة فقد جنح جناحا
كبريا يف فنه وعطائه وبقدر ما متكنه امكانياته
ال�شخ�صي ��ة واملعرفي ��ة م ��ن ذلك .لق ��د كان يغني
ب�صوت عذب وجميل وبق ��درة بديعة بالرغم من
ان ��ه مل يدخل اي معهد غنائ ��ي او مو�سيقي .كما
كان يلح ��ن بكف ��اءة وجمالية مبدع ��ة بالرغم من
كون ��ه ال يجيد العزف عل ��ى اي �ألة مو�سيقية وال
يعرف حتى كتاب ��ة النوطة املو�سيقي ��ة .كما كان
يع ��رف املقام ��ات املو�سيقي ��ة ويب ��دع باختيارها

وهو �صاحب املعرف ��ة املحدودة بالفن املو�سيقي
ودروبه .كل ه ��ذا بر�أيي اخلا�ص كان يرجع اىل
ح�سه املره ��ف وعاطفته اجليا�ش ��ة وحبه للنا�س
واحلياة رغم كل املتاعب وامل�صاعب التي عا�شها
بحياته .لقد كان يحي ��ى حمدي بحق فنانا رائدا
ومبدع ��ا �شه ��د ل ��ه كل فنان ��و ع�ص ��ره و�سي�شه ��د
ل ��ه اي�ض ��ا تاري ��خ الف ��ن العراق ��ي ب�أن ��ه كان �أحد
املتميزين واملبدعني بالغناء البغدادي اال�صيل .
وبرغ ��م كل ال�صعوب ��ات الت ��ي م ��رت يف حي ��اة
الفن ��ان يحيى حمدي بالعقدين االولني من عمره
اال ان ��ه ا�ستطاع بعد ان احرتف الغناء والتلحني
ب ��ان يتج ��اوز كل ال�صعوب ��ات النف�سي ��ة الت ��ي
�سببتها له طفولت ��ه وطبيعة عمله االول كمراقب
بالبلدية .فقد ا�ستط ��اع الفنان يحيى حمدي بعد
ه ��ذا التحول م ��ن االنت�ص ��ار على معظ ��م ازماته
النف�سي ��ة الت ��ي تول ��دت بالعقدي ��ن االول�ي�ن م ��ن
عمره فتعافت بعدها �شخ�صيته وعادت اليه ثقته
بنف�سه وم�ضى بطريقه اجلديد بكل ثقة واقتدار.
ومم ��ا ي�ؤكد هذه احلقيقة ه ��ي حادثة ح�صلت له
ح�ي�ن جمعته اح ��دى املنا�سب ��ات باملط ��رب ر�ضا
عل ��ي فقام اح ��د املعجبني به ��ذا الفن ��ان بالتعبري
امام ��ه عن حبه وع�شق ��ه لفنه واعجاب ��ه ب�أحلانه
واغاني ��ة ،ث ��م حت ��ول اىل الفن ��ان يحي ��ى حمدي
ال ��ذي كان جال�س ��ا بالق ��رب منهم ��ا ي�ستم ��ع اىل
ذل ��ك املديح وق ��ال له"وان ��ت اي�ض ًا مط ��رب جيد
و�أغانيك جميل ��ة" .ما كان من يحيى حمدي امام
ه ��ذا املوق ��ف اال ان ينتف� ��ض ويب ��دي امتعا�ض ��ه
من هذا الت�شبيه الهام�ش ��ي فقال للمتحدث"انني
ل�س ��ت (اي�ض� � ًا)  ,فان ��ا ال ا�شبه غ�ي�ري ويل لوين
وا�سلوب ��ي اخلا�ص» .ه ��ذه احلكاي ��ة تدلل بقدر
كب�ي�ر على ان الفنان يحيى حمدي قد �صار واثق ًا
م ��ن نف�س ��ه ويع ��رف مكانت ��ه وامكانيات ��ه و�أي ��ن
تقف �شخ�صيته الفني ��ة وموقعها البارز يف عامل
املو�سيقى والغناء.
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حينم ��ا نتحدث عن مدر�سة الغناء البغدادي التي
هي ارث غنائي قائم بحد ذاته كونها قدمت ذائقة
للأجي ��ال التــي عا�صرتهـــا والأجي ��ال املتالحقــــة
الأ�سم ��اء ك�ث�ر والإبداع م ��ا زال حدي ��ث املهتمني
بال�ش� ��أن الغنائ ��ي العراق ��ي وق ��د ال ينته ��ي عن ��د
�أح ��د كون ان املادة الغنائيـــ ��ة التــــي قدمتهـــا تلك
الأ�سمــاء �ساهمـــت بذلك البنـــاء الر�صني وعرفت
كي ��ف ت�ؤ�س� ��س لت�أريـ ��خ عريق نظ ��ل نتحدث عنه
بلغـــ ��ة اجلم ��ال والإح�سا� ��س  ,نعم هــــ ��ي امتداد
لذائق ��ة غنائيـــة عرفتها الأجي ��ال وعرفت مــن هم
�صناعها مـــن ملحنني و�شعراء �أغانــــي ومطربني
ومطرب ��ات وق ��د تناولن ��ا الكث�ي�ر مـ ��ن الأ�سمـــاء
التي قدمت نف�سهـــ ��ا لتبقى ت�أريخ ما زال حا�ضر ًا
ب�أعماله الإبداعية تلحين ًا �أو غناء ًا...
وم ��ن �ضمن املحطات اجلديرة بالذكر هي حمطة
غنائي ��ة له ��ا ح�ض ��ور ًا بذائق ��ة �أبن ��اء املجتمـــ ��ع
البغ ��دادي والعراقــــي اال وهــــ ��ي حمطـــة الفنان
وامللح ��ن واملط ��رب يحي ��ى حمدي وال ��ذي �أحب
الفن الغنائي وذائقته العراقية والعربية.
نع ��م مل تكن حياته مفرو�شة بالورد مثلما جندها
عند الآخرين من �أقرانــه وممن �سبقوه من الذين
عملوا بعامل اللحن والأغنية العراقية  ,فلقد كانت
ن�ش�أة هذا الفنان فـــي بيئـــة تنظر الـــى من ميتهــن
الف ��ن الغنائـــ ��ي نظ ��رة ا�ستخف ��اف ب�شخ�صيـــ ��ة
ممتهنها او اعتبـــاره حالــــة خارجـــة عن التقاليد
والأع ��راف االجتماعي ��ة الباليـ ��ة �آن ��ذاك �إ�ضافـــة
لظ ��روف ه ��ذا الفن ��ان املاديـــ ��ة الت ��ي حالت دون
تكملة تعليمـــه كغريه من الأ�صدقاء والفنانني �إال
�أن �شيئ� � ًا واحد ًا ظل �صديق ًا له ��ذا الفنان منذ �سن
مبكر ب ��ل رمبــ ��ا كان دوائه �إن �صـــ ��ح التعبري اال
وهـــو ت�أثري الفن علــى �إح�سا�ســـه وم�شاعــــره فـن
خالل الفن ا�ستطاع يحيـى حمدي �إزاحة غبار �أمل
احلي ��اة ومعاناتهـــا حيث ب ��د�أت بوادر الفن لديه
كمت ��ذوق للغن ��اء العراق ��ي الأم واملتمث ��ل باملقام
العراق ��ي ومدار�سه �إ�ضافة �إىل م ��ا قدمه الفنانني
الذي ��ن �سبقوه ممن قدم لنا ك�أبن ��اء جمتمع �أحب
الغناء وتفاعل معه.
يحيى حمدي وجد نف�ســـه عا�شقا للغنــاء العراقي
والعربـــ ��ي وتع ��د ثقافـــ ��ة اال�ستم ��اع لدي ��ه م ��ن
مقومات �شخ�صيتـه الفنيــة  ,حيث كانت مقاهـــــي
بغ ��داد و�أجه ��زة الرادي ��و وال َك ��رام ع ��ن طري ��ق
الأ�سطوانات للغناء العربــــي ب�أ�صوات عمالقتــــه
�أمث ��ال حممد عبد الوه ��اب وفري ��د الأطر�ش و�أم
كلثـــوم والآخرون عام ًال مهمـــ ًا من عوامل ثقافته
املو�سيقية بل ترعرع ��ت ب�أحا�سي�سه املرهفة فيما
بع ��د لتك ��ون مدر�ستـــ ��ه اللحنية العريق ��ة �إ�ضافة
لفطرت ��ه الرباني ��ة الت ��ي قادت ��ه لي�صب ��ح عنوان� � ًا
مللحن ذا ب�صمة بعامل اللحن العراقي اخلالد.
تتح ��دث امل�ص ��ادر �إن ه ��ذا الفن ��ان تق ��دم للعم ��ل
يف الإذاع ��ة العراقي ��ة بنهايــــة عق ��د الأربعينات
وكغ�ي�ره م ��ن الفنان�ي�ن كان ��ت ق�ضي ��ة فل�سط�ي�ن
ت�شغ ��ل بال ��ه لذلك ق ��دم لفل�سط�ي�ن �أغني ��ة وطنية
مـــ ��ن �أعمالـــ ��ه حلن ًا و�أداء ًا وه ��ذا احلال وجدناه
ل ��دى اغل ��ب مطربين ��ا وملحنين ��ا الذي ��ن وجدوا
فــ ��ي الغناء الوط ��ن و�سيلـــة م ��ن و�سائل التعبري
ع ��ن م�ساهماته ��م العربي ��ة بتفاع ��ل و�إح�ســـا� ��س
�ص ��ادق � ,أمثال عالء كامل وحممد عبد املح�سن /
ر�ضا علي  /عبا� ��س جميل  /جميل �سليم  /جبار

عن هذه ال�شخ�صية العراقية املو�سيقية املتنوعة
العط ��اء م ��ا بني التلح�ي�ن والغن ��اء .فل ��م يقت�صر
ن�شاط ��ه الإبداع ��ي على ه ��ذا فح�سب ب ��ل يعد من
املخرج�ي�ن املو�سيقي�ي�ن الذي ��ن عمل ��وا ب�إخ ��راج
الربام ��ج والأغ ��اين الكثرية الت ��ي كانت تبث من
خالل الأذاعة العراقية..
ويبقــ ��ى ال�س� ��ؤال هل ه ��ذا كل ما قدمــ ��ه لنـــا هذا
الفن ��ان فهنال ��ك الكث�ي�ر مــــ ��ن الأعم ��ال حذف ��ت
والأخ ��رى مل توثق �إال انـــ ��ه برغم ذلك ظل �شمعة
و�ضـــاءة مب�سرية الفن الغنائي العراقي و�أغانيه
تردد م ��ن ال�شمال اىل اجلنوب وم ��ن ال�شرق اىل
الغ ��رب وليبق ��ى يحي ��ى حم ��دي خارط ��ة عراقية
�إبداعية.

رئيس التحرير التنفيذي
علــي حســين

سكرتير التحرير

رفعة عبد الرزاق

يحيى حمدي
و�شعراء �أغانيه

احلكي ��م �إ�ضاف ��ة للأ�سم ��اء الالمعة ليج ��د حمدي
نف�سه ب�ي�ن تلك الأ�سم ��اء مميز ًا وت�صب ��ح �أحلانه
ت� ��ؤدى ب�أ�صوات عراقيــة وعربــي ��ة �أمثال حممــد
عب ��د املح�س ��ن  /وجا�ســ ��م اخليــ ��اط  /وحممــود
عبد احلمي ��د  /وعفيفـــة ا�سكن ��در  /مائدة نزهت
 /حمم ��د ك ��رمي  /امل خ�ضري وقائم ��ة طويلة من
الأ�سماء التـــي �أدت �أعماله اللحنية..
حينم ��ا ن�ستذكر �أغاين �أحاول ان�سه حبك  /و�آين
م ��ن ي�س� ��أل عليـــه  /وفدوه ف ��دوه ياعزيز العني/
وعيون ��ك حلوه �سح ��اره /ما احب ��ك وال �أريدك/
زعالنــه وانتي املنى .ندرك �أننا �أمام ملحن �أعطاه
�ألل ��ه املوهب ��ة الآتيــة من جذور عميق ��ة نابعة من
تربــة بلده و�أرثـــ ��ه الغنائـــي الكبري  ,هكذا كانت
�أحلانـــ ��ه تغنى ب�أ�ص ��وات عربية �أمث ��ال املطرب
العربي حممد عبد املطلب ونرج�س �شوقــي التي
�أدت مــ ��ن احلانـــه اغ ��اين (داده و�سمعـــي داده)
و (يا�سم ��راين ويامعجباين) وت�ستاهلني يا عني
وق�صيدة ا�سمعيني من �شعر �أحمد �شوقي وحلن
ق�صي ��دة يا جرية البان من �شعر ابن معتوق  ,وال
نن�سى تعامله مــع الفنانني العراقيني �أمثال فالـــح
اجلوهر  /وعب ��د ال�صاحب �شراد  /وعبد حممد.
وتبق ��ى اغنيــ ��ة هج ��رت احل ��ب للمط ��رب جا�سم
خي ��اط م ��ن �أعماله اخلال ��دة اما الفنان ��ة ان�صاف
منري فقد غنى واياها ديالوج (كالم النا�س) الذي
احبـه كثري ًا.
حقيقــــ ��ة �أعم ��ال و�إبداع ��ات له ��ذا الفن ��ان مهم ��ا
تتح ��دث عنه ��ا ال �أ�ستطيع ح�صرها ك ��ون ان هذا
الفنان ظ ��ل لعقود زمني ��ة يقدم الروائ ��ع للذائقة
العراقية والعربية.
اعتق ��د �إن الفن ��ان يحيى حم ��دي مل يظلم من قبل

الأع�ل�ام بدلي ��ل �أن �أعماله لــم تف ��ارق ذائقة �أبناء
املجتم ��ع العراق ��ي و�أنهـــا كانت تب ��ث طيلة عقود
حياتـــ ��ه الفني ��ة لرمبا كانت عزلتـه ع ��ن �أ�صدقائه
ب�سب ��ب ظرف ��ه االجتماعـــ ��ي وامل ��ادي �أبعدت ��ه
ع ��ن الكثريي ��ن م ��ن �أبن ��اء جيل ��ه �إال �أن �صداقت ��ه
للمو�سيق ��ار جمي ��ل �ســلي ��م ال ��ذي يجد في ��ه مثله
الأعل ��ى وم�صدر من م�ص ��ادر ت�أثرات ��ه كانت تلك
ال�صداقـة مثال خالد بعالقة الفنان بالفنان �إ�ضافة
ل�صداقتـــ ��ه مـع ال�شاعر الفن ��ان هالل عا�صم �ألذي
كتب له روائع اغانيه.
اذ ًا م ��ن يتح ��دث ع ��ن ظل ��م الإع�ل�ام له ��ذا الفنان
خمط ��ئ ك ��ون �إن �أعماله التي تنوع ��ت ما بني من
�أداها ب�صوتــه او ب�أ�صوات غريه ما هــي اال نتاج
مـــ ��ن الألـــم املحبو�س بعقل ��ه و�إح�سا�سه وفطرته
الت ��ي عرب عنه ��ا والت ��ي دخل ��ت القل ��وب ب�أ�سرع
مم ��ا نت�ص ��ور حي ��ث اعتم ��د ب�صياغـــ ��ة �أعمالــ ��ه
علــى �أنغـــام الك ��رد والنهاوند واحلجاز والعجم
والبي ��ات وعلى الإيقاع ��ات العراقيــــ ��ة ال�شهرية
كالدارج واجلورجين ��ه ا�ضافة لأ�ستخدامه ايقاع
الفال� ��س لبع� ��ض م ��ن �أعمال ��ه و�أيق ��اع الفوك� ��س
ب�أعمال ��ه من خ�ل�ال الأنا�شيد والأغ ��اين الوطنية
واملالحظ ��ة الت ��ي يعل ��م به ��ا �أ�صح ��اب ال�ش� ��أن
املو�سيقي انـــه اعتمد خ�ل�ال تلحينــــه لبع�ض من
�أغانيه على تكرار الالزم ��ات املو�سيقية و�إ�ضافة
للمقدم ��ة املو�سيقي ��ة التــــ ��ي هي ميل ��ودي اللحن
الرئي�سي للكالم املغنى.
م ��ن خالل ما تقدم يت�ضح ان يحيى حمدي كغريه
م ��ن امللحن�ي�ن العراقيني الذي ��ن �أحب ��وا املدر�سة
امل�صرية وت�أثر بها.
وللأمان ��ة البد م ��ن ذكر معلوم ��ات تفيد الباحثني

م ��ن خ�ل�ال الأ�سم ��اء الكب�ي�رة الت ��ي تعامل ��ت مع
احلان ��ة يت�ضح لنا ان هذا الفنان بحق هو متنوع
باختي ��ار �شعراء �أغاني ��ه �إ�ضاف ��ة الختياراته من
خ�ل�ال ق ��راءة الق�صائ ��د لكب ��ار ال�شع ��راء العرب
والعراقي�ي�ن فــــ ��ي ه ��ذا اجلـ ��دول ال ��ذي �أمــــ ��ام
الق ��ارئ ن ��درك الإمكانيـــ ��ة اللحنيـــة له ��ذا الفنان
فمـــا ب�ي�ن الغن ��اء العاطفــــي والوطن ��ي والديني
واملونول ��وج والغنـ ��اء الإر�شادي يك ��ون يحيـــى
حمدي قد قدم ر�سالته اجلمالية لأبناء ومتذوقي
املجتمع العراقي.
ال�شعـــراء الأغنية
ت
عر و � ��س
جبوري النجار
1
ال�شرق يابالدي ,جمع ال�شمل
ح�سن نعمة العبيدي التحرير ,
2
�سنابل  ,ن�سمة الفجر
تق ��د م
حامد العبيدي
3
ياعربي
كاظم عماره دمعتي
4
ابن معتوه ياجربة البان
5
يا غريبه ,
كاظم عبد اجلبار
6
يا حوريه  ,ابتدائي � ,أبطال العوده
/
لطيفة الدليمي
7
عبد اجلبار العالين /
8
زاهد حممد /
9
مغروره
احمد حمدي
10
حممد ح�سن الكرخي /
11
هالل عا�صم هجرت احل ��ب  ,حتلف
12
جتين ��ي  ,انا وياك  ,حبينه الوفه  ,زعالنه وانتي
املنا  ,فدوه فدوه  ,احاول ان�سه حبك  ,يا علي
تب ��ا و ع
احمد الدليمي
13
عليه  ,غلطه
�شم ��و ع
احمد القي�سي
14
الفرح
/
�صفاء احليدري
15
عبد ال�ستار القباين عي ��د
16
الوحده  ,فوق �أر�ضي
ل ��و �أ�شعل
حممد نور�س	
17
الع�شره �شمع  ,تاذيني و�أحبك
/
علي التميمي
18
/
�صالح مهدي
19
/
نا�صر التميمي
20
ا ن�ش ��و د ة
طارق ح�سني	
21

الأبطال
قو لو ل ��ه
معروف الر�صايف
22
روحي
ا�سمعيني
احمد �شوقي
23
حبي ��ب
ناظم ال�سماوي
24
الروح
ا�شد ع ��وه
جميد املعروف
25
يا َكلب
/
�سامل خال�ص	
26
غراي ��ب ,
جودت التميمي
27
ورمو�ش عيونك � ,صانع الأحجار
�ضياء هاتف �ص ��وره  ,هج ��ران ,
28
النظاره
حممد ها�شم ي ��ا رب  ,ال�ص�ب�ر ,
29
عرو�سة ال�صباح  ,على املوعد
تتالكه
زهري الدجيلي
30
ربوع
جعفر الأديب
31
ابن الريف /
32
وحيد انور /
33
وحل ��ن للعدي ��د م ��ن �شع ��راء الأغاين �أمث ��ال علي
التميمي و�صالح مهدي ونا�صر التميمي وحممد
ح�س ��ن الكرخي ا�ضاف ��ة اىل ابن الري ��ف ووحيد
انور ولرمبا �آخرون.
وبرغ ��م البحث الدقيق عن �أ�سماء ال�شعراء اال ان
املتوفر هي تلك الأ�سماء التي ذكرت.
وبه ��ذا ال�صدد يذكر يل ال�شاعر (ناظم ال�سماوي)
ان لدي ��ه ن� ��ص غنائ ��ي يعد �آخ ��ر م ��ا �أداه الراحل
يحيى حمدي ب�صوته وهي االغنية املذكورة انف ًا
(حبي ��ب الروح) كان ال�شاعر ق ��د كتب هذا الن�ص
الغنائ ��ي ب ��روح ال�شاع ��ر العراق ��ي الكب�ي�ر (بدر
�شاكر ال�سياب) وباللهجة اجلنوبية.
مي�ض ��ي ال�شاع ��ر ناظ ��م ال�سم ��اوي باحلديث عن
هذه الأغنية حيث ا�شار بقوله
((كنت �أخ�ش ��ى ان ال ت�ؤدى تل ��ك االغنية ب�صوته
كم ��ا �أريد كونه ميالأً اىل اللهجة البغدادية اال انه
كان �أكرث من رائع يف ت�أديتها))
الأغاين العاطفية
زعالنه وانتي املنى
1
ا�شدعوه يا ًكلب

24

فدوه يا عزيز العني	

25

2
انت حبي
عيونك حلوه �سحاره 26
3
�آنه وياك
27
�	4آين من ي�س�أل عليه
غلطه
28
ما �أحبك وال �أريدك
5
رمو�ش عيونك
ال�صرب
29
		
6
عين ��ي
تباوع علي 30
7
عليك
�صا ن ��ع
يا زمان 31
8
الأحجار
32
هجرت احلب
9
حنان الأم
�شم ��و ع
مغروره 33
10
الفرح
34
ق�صيدة روحي
11
لو ادري
35
حبينه الوفه بيكم
12
انت ال�سبب
لو ا�شعل الع�شرة �شمع 36
13
ال�سمرة
37
�	14أحبك مو بديه
�سهرانه
يا زارعني
حبي الأول 38
15
الورد
مونولوج
الوم ُكلبي 39
16
ُكلبي و ُكلبك
حلمت من متر بالعني	 40
17
عرو�سة ال�صباح
جينه وما
عتاب الروح 41
18
لكينه
احلب الأول �	42أ فتك ��ر ج
19
دوم يا �أمي
ا لتو ب ��ة
43
نتالكه
20
يانا�س
ا ال غني ��ة
يا غريب 44
21
الريا�ضية(احلكم �صوفر)
كلما ام عل
يا حوريه 45
22
الدرب

حبي و�أحبك
23
انت وب�س غريك ال
47
		
اين يا خلك
48
		
لكينا
49
		
حلوه و�سحاره

46
با لع�ش ��ك
حبينا وما
عيو ن ��ك

�أالغاين الوطنية
فوق ار�ضي 14

1
الأبطال
اتقدم يا عربي
2
جمل�س الثورة الوطنية
16
فدائي
3
امتنا
الوحدة الوطنية
4
عيد الوحدة
اهواك يا موطني
5
احنه ال�شعب
انت القائد 19
6
للجزائر
فل�سطني	 20
7
الن�صر
نداء التحرير
8
لله لالوطان
اعياد احلرية
9
كانت بغداد لنا �سجن ًا
�	11أبطال العوده
العراقي غايل
		
باالراده
12
		
اهل الدار
13

ث ��و ر ة
15
و ح ��د ة
17

االخراج الفني :خالد خضير

18
اريد �أغني
مو ك ��ب
21
22

طبعت بمطابع مؤسسة

23

هذه غالبية �أعماله املتنوعة املوا�ضيع واملعلومات
فقد ادى الأغاين الرتاثية التي ن�سميها بالب�ستات
حينما كان ي�ؤدي غناء املقام العراقي منها جلجل
عليه الرمان  /وج ��واد جواد الأغنية التي حلنها
مط ��رب الع ��راق الأول حمم ��د القبنج ��ي وكت ��ب
كلماته ��ا.اذا هو مدر�ســـ ��ة غنائيـــ ��ة حلنية نبعت
وت�أثرت بثقافـــة العراق والوطن العربي.

لإلعالم والثقافة والفنون
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موقف الجمهور من المطرب العراقي
يحيى حمدي
منذ أن ظه��ر محمد عب��د الوهاب اىل
الوجود ،ومن��ذ اليوم ال��ذي انترشت
في��ه أغانيه يف أرجاء ال�شرق العريب،
وعش��اق ف ّنه يزدادون يوم�� ًا بعد يوم..
يرددون أغانيه آناء الليل وأطراف النهار
ومنهم من راح يقلده حتى يف ملبس��ه
مشيه.
وطريقة ِ
وكان يحيى حمدي"أو يحيى عبد القادر
س��ابق ًا"واحد ًا م��ن آالف املعجب�ين
باملوسيقار عبد الوهاب.
تقدم اىل اإلذاعة ونجح ..وكانت حفلته
األوىل سنة  1948مع فرقة إخوان الفن.

وكان ت�أث�ي�ر عبد الوهاب وا�ضح� � ًا ،فهو ي�ضغط
عل ��ى الكلم ��ات عندم ��ا يح ّدث ��ك فتخ ��رج جديدة،
م ��ن نوع فري ��د ،ال هي عراقية وال ه ��ي م�صرية،
والحظ ��ت �أي�ض ًا �أنه مي�سح �شعره بيده بني �آونة
و�أخرى..
ونح ��ن ن�ستطي ��ع ان ن�ستلخ�ص م ��ن ا�ستعرا�ض
حي ��اة ه ��ذا املطرب ال�ش ��اب �أمور ًا كث�ي�رة تتعلق
بحالة"الطرب"يف هذا البلد ..وحقيقة امل�ستوى
الفني وحالة الو�سط الفني وغري ذلك مما يبعث
يف النف�س �شتى امل�شاعر امل�ؤملة.
ويف املوعد الذي حددناه للمطرب يحيى حمدي
يف �إدارة"الأ�سبوع"دخ ��ل علين ��ا �ش ��اب معت ��دل
القام ��ة �أ�سمر الل ��ون م ّد ي ��ده م�صافح� � ًا وجل�س
عل ��ى �أق ��رب كر�س ��ي �إلي ��ه والحظ ��ت لأول وهلة
بع� ��ض ال�شعريات البي�ض ��اء املنت�شرة يف ر�أ�سه،
وابتدرته قائ ًال:
* املع ��روف �أن ��ك كن ��ت تتب ��ع طريق ��ة يف الغناء
تختلف عن الطريق ��ة ال�شعبية احلالية ..فما هي
الدوافع التي جعلتك تتجه هذا االجتاه اجلديد؟
فقال ب�صوت حزين:
– كنت يف ال�سابق �أغني لأحمد �شوقي وغريه
من فطاح ��ل ال�شعراء ،وكنت �أب ��ذل جهد ًا عظيم ًا
يف حت�ض�ي�ر الق�صيدة قد ي�ستمر لثالثة �أ�سابيع،
ولكنن ��ي للأ�سف مل �أ�ستط ��ع �أن �ألفت انتباه �أحد
�س ��وى ع ��دد قلي ��ل م ��ن امل�ستمعني مم ��ن مييلون
اىل ه ��ذا اللون م ��ن الغناء ،وه ��م ي�شكلون عادة
طبق ��ة ال�شيوخ واملثقفني .وق ��د الحظت يف عني
الوقت �أن ر�صيد املغني ال�شعبي �أكرب من ر�صيد
مط ��رب الق�صائد والأغاين الرفيع ��ة فا�ضطررت
اىل الن ��زول على رغبة اجلماه�ي�ر و�أخذت �أقدم
الأغاين"التافهة"..
فقلت م�ستغرب ًا:
* تعرتف �أنها تافهة؟
– نع ��م� ..إنه ��ا تافه ��ة بالفع ��ل و�أن ��ا بطبعي ال
�أمي ��ل اىل ه ��ذه الأغ ��اين ..ولكن ��ي جم�ب�ر عل ��ى
�أن �أ�ساي ��ر رغبة الأكرثية م ��ن امل�ستمعني ..كنت

�أبغ ��ي يف ال�ساب ��ق رف ��ع �أذواق امل�ستمع�ي�ن اىل
م�ستوى الغناء اجلي ��د ..ولكنني ،بعد �أن ف�شلت
يف م�سع ��اي ،ا�ضط ��ررت للن ��زول اىل م�ست ��وى
الأغاين التافهة.
واليوم �أ�صبح يل معجبون كثريون ..و�أ�صبح يل
ر�صيد ال ب�أ�س به من"طلبات امل�ستمعني"و�صرت
معروف� � ًا اىل الدرجة التي ي�ضحك اجلمهور منها
يف ال�شوارع.
* ي�ضحكون؟
– �أق�صد �أنهم ي�ستهزئون بنا..
و�أخ ��ذ يق� ��ص عل ��ي حادث ��ة ج ��رت ل ��ه قب ��ل �أيام
عن ��د خروج ��ه م ��ن ال�سينم ��ا ..وكي ��ف ان بع�ض
الفتي ��ات �أخذن ي�شرن �إليه م ��ن بعيد وي�ستهزئن
ب ��ه ..وكيف �أنه �أخذ ينظ ��ر اىل نف�سه ويتفخ�ص
مالب�س ��ه ع�س ��ى ان يجد م ��ا يبع ��ث يف نفو�سهن
ال�سخري ��ة منه ..ولكنه مل يج ��د �شيئ ًا ي�ستوجب
هذه الت�صرفات وعزا ذلك اىل جهل بع�ض النا�س
حلقيقة الفنان ومكانته يف املجتمع.
وي�ستم ��ر يحي ��ى حم ��دي قائ�ل� ًا ب�ص ��وت حزين
ووجه كئيب:
– نح ��ن �ضحايا الف ��ن ..كل ذنبنا �أننا �أحببناه
ومار�سن ��اه فكان جزا�ؤن ��ا ال �ش ��يء �إطالق ًا ..فال
نح ��ن ح�صلن ��ا عل ��ى �شه ��رة حقيقي ��ة تعو�ضن ��ا
عم ��ا نعاني ��ه ونكاب ��ده وال الإذاع ��ة �أن�صفتنا يف
�أجورنا..
هل تت�ص ��ور �أنني �أودعت فيها برامج للتلفزيون
ا�ش�ت�رك فيها عدد كب�ي�ر من املطرب�ي�ن العراقيني
واملطربات اللبنانيات وال�سوريات ..وا�شرتكت
فيه ��ا متثي ًال وغن ��اء وق�ضيت م ��ن �أجل حت�ضري
هذه الربامج نحو ثالثة �أ�شهر ،ثم كانت النتيجة
�أنن ��ي مل �أح�ص ��ل على فل� ��س واحد حت ��ى الآن..
ب�سبب"غلطة"واحدة بدرت مني �أثناء �أداء هذه
الربامج؟
وف�ض�ل� ًا عن ذلك ف� ��إن امل�س�ؤول�ي�ن يف التلفزيون
عم ��دوا اىل حذف حفالتن ��ا بحج ��ة �أن وجوهنا
ال ت�صل ��ح للتلفزي ��ون ،وبالن�سب ��ة للإذاع ��ة ف� ��إن

عامر بدر حسون

�أج ��وري منذ ع ��ام  1950مل ترفع �س ��وى ن�صف
دين ��ار فقط بينما هناك م ��ن كان يتقا�ضى �أجور ًا
�أق ��ل مما كنت �أتقا�ضاه ف�أ�صب ��ح يتقا�ضى �أجور ًا
�أعلى .ولل�شباب �أقول:
– ان يبتع ��دوا م ��ا �أمكنه ��م ع ��ن التفك�ي�ر يف
ول ��وج ه ��ذا الب ��اب و�أن يكتف ��وا بالوق ��وف يف
�صف اله ��واة ..ولو �أتي ��ح يل �أن �أعي�ش ثانية ملا
�سمحت لنف�سي بال�سري يف هذا الطريق.
وا�ستطرد يحيى قائ ًال:
الف ��ن بحد ذاته �ش ��يء جميل ،يبع ��ث يف النف�س
�شع ��ور ًا جمي�ل� ًا ،ولك ��ن العامل�ي�ن يف الو�س ��ط
الفن ��ي قلب ��وا مفاهيم ��ه وجعلوه و�سيل ��ة للربح
دون التفك�ي�ر يف رف ��ع م�ستوى الف ��ن عن طريق
الدرا�س ��ة املتوا�صلة وعدم اللج ��وء اىل الأماكن
التي يهان فيها الف ��ن كاملالهي و�صاالت الرق�ص
واحلفالت التي يقف فيه ��ا املطرب او املو�سيقي
و�أمامه راق�صة تتلوى بني �صرخات ال�سكارى.
* �أمل يعر�ض عليك العمل يف �أحد االفالم؟
– ح ��دث ذلك ثالث م ��رات ..وقد رف�ضت العمل
لأنهم كان ��وا يطلبون من ��ي دائم� � ًا �أن �أغني �أمام
�إح ��دى الراق�ص ��ات ..ويف �إح ��دى امل ��رات كلفت
ب�أن �أ�ضع مو�سيقى �أح ��د الأفالم و�أن �أغني �أربع
�أغ ��ان فطلب ��ت لذلك مئت ��ي دينار مبا فيه ��ا �أجور
�أفراد الفرقة املو�سيقية ،ولكن ال�سعر مل يعجبهم
فذهبوا اىل غري رجعة.
* يالحظ �أنك تردد ا�سم"منى"كثري ًا يف �أغانيك،
فهل لهذا اال�سم ن�صيب من احلقيقة والواقع..
هنا بدت عليه احلرية و�سكت قلي ًال ثم قال:
– �إن ��ه ح ��ب جديد طرق قلبي م�ؤخ ��ر ًا ..ولكنه
ح ��ب ب�ل�ا �أمل وهو عل ��ى كل حال يدفعن ��ي دائم ًا
اىل الإنتاج..
�إنه مبثابة حاف ��ز ..والفنان ال ي�ستطيع �أن يعمل
بدون حافز.
* من هو يف اعتقادك �أح�سن م�ؤلف للأغاين؟
– ه�ل�ال عا�ص ��م� ..إنني �أف�ضله عل ��ى كثري من
م�ؤلفي الأغ ��اين لأنه ي�ستطيع ان ير�سم �شعورك

ويتقم� ��ص �شخ�صيت ��ك ،وه ��و ينتق ��ي الكلم ��ات
املو�سيقية مما ي�سهل على امللحن تلحينها.
* م ��ن هو الذي ي�ضع فكرة الأغنية عادة� ،أنت �أم
هو؟
– هو الذي يختار الفكرة يف �أغلب الأحيان..
* ما ر�أيك يف حممد عبد الوهاب؟
– املج ��دد الأول ..وكل م ��ا يق ��ال عن ��ه ال يقلل
م ��ن �ش�أن ��ه� ..إنن ��ا نتابع ��ه من ��ذ �سن ��وات طويلة
واملو�سيقى ال�شرقية مدينة له بال�شيء الكثري.
* من هو املطرب العراقي الذي تطرب له؟
– �أن ��ا ال �أط ��رب لأي مط ��رب عراقي �سواء كان
م ��ن �أتباع الغن ��اء احلديث �أم م ��ن مطربي املقام
العراق ��ي ..ولكنن ��ي ال �أ�ستطي ��ع ان �أنكر ان لكل
منهم طبقة من املعجبني.
* مل ��اذا ا�ستقلت من ع�ضوية"جمعية املو�سيقيني
العراقيني"؟
– كان املفرو� ��ض يف رئي� ��س اجلمعي ��ة من�ي�ر
ب�ش�ي�ر ان يداف ��ع ع ��ن حق ��وق املو�سيقي�ي�ن
واملطرب�ي�ن ولكن ��ه �سع ��ى اىل ح ��ذف حف�ل�ات
املطرب�ي�ن العراقي�ي�ن م ��ن مناه ��ج التلفزي ��ون
فقدمت ا�ستقالتي من الهيئة االدارية احتجاج ًا.
* ما قولك يف فريوز؟
– مغنية ناجحة خلق �صوتها للميكرفون.
* و�أم كلثوم؟
– مرك ��ز �أم كلث ��وم حمف ��وظ ك�أك�ب�ر مغنية يف
ال�شرق العربي.
* وما ر�أيك يف املقام العراقي؟
– املق ��ام العراق ��ي فن ال ن�ستطي ��ع التعر�ض له
ولكنن ��ي �أعتق ��د �أن مطرب ��ي املق ��ام بحاج ��ة اىل
ثقافة مو�سيقية.
* ما هو �أحرج موقف لك يف �ستوديو الإذاعة؟
– كان ذلك عندما فقدت مني الورقة التي كتبت
عليه ��ا الأغني ��ة ..فا�ضط ��ررت اىل ت�ألي ��ف كالم
ارجت ��ايل م ��ن عندياتي"فت�ص ��ور كي ��ف ج ��اءت
الأغنية".

عن جملة ال�شبكة

