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ُ
قاسم حسن

الفن ��ان جعفر ح�س ��ن  ،فنان مره ��ف  ،و�صوت غنائي
�ش ��جي  ،مو�س ��يقي وملح ��ن متم�س ��ك ب�س ��مو فن ��ه ،
ملت�ص ��ق بهم ��وم النا�س والوطن  ،وذائقته ال�ش ��عبية
العراقي ��ة  ،ب ��د�أ م�س�ي�رته الفنية كمغ ��ن  ،يف االذاعة
والتلفزيون  ،يف ال�ستينات من القرن املا�ضي  ،وبرز
�صوت ��ه �أك�ث�ر يف االحتفاالت اجلماهريي ��ة مع والدة
اجلمهورية العراقية عام .1958
رحلت ��ه الفنية داخ ��ل العراق  ،مرتبك ��ة  ،نظرا لكرثة
املمنوع ��ات  ،وحني �أ�شتدت احلملة امل�سعورة ل�سلطة
البعث  ،على الفن والفنانني امللتزمني بق�ضايا الوطن
والنا� ��س  ،غن ��ى يف االذاع ��ة والتلفزي ��ون  ،وعندما
�أغلق ��ت الدكتاتوري ��ة �أبوابه ��ا بوجه ��ه  ،راح يغن ��ي
ويع ��زف يف املهرجان ��ات واالحتف ��االت واملنتدي ��ات
ال�سيا�سي ��ة  ،واجلمعي ��ات والنقاب ��ات  ،الغ�ي�ر تابعة
لل�سلطة  ،وقاد فرق ًا غنائية �صغرية  ،لتغني يف بلدان
�أخ ��رى  ،كلبنان وبرلني ومو�سك ��و  ،وبلدان �أخرى ،
قبل ان يكون م�صريه املنفى الحقا .
ه ��ذا الفنان امللت ��زم امانة الفن ور�سالت ��ه  ،حمل �آلتــه
و�صوت ��ه ليبتعد عن الوطن  ،وكان ��ت ر�سالته تقول ،
من �أجل فن الميتدح والي�ساوم  ،غادر الوطن ك�سائر
املبدعني  ،غري �أن النظام و�أزالمه يف العراق  ،طارده
يف كل م ��كان  ،ليج ��د لنف�س ��ه منفى  ،يف ع ��دن اليمن
اجلنوبي ��ة حين ��ذاك  ...م�سريته لي�س ��ت عاديه وفيها
الكثري  ،الكثري من العقد وال�صعوبات
يتحدث عن ن�ش�أته و�صباه ويقول-:
(يف طفولت ��ي و�صب ��اي يف مدين ��ة خانق�ي�ن ب ��د�أت
بالعزف على �آلة الناي وكان عمري حينها ال يتجاوز
ال�س ��ت �سن ��وات وقب ��ل دخ ��ويل املدر�س ��ة يف حمل ��ة
املزرع ��ة يف خانقني ،وعندما كن ��ا نذهب اىل املدر�سة
كن ��ت اع ��زف يف الطري ��ق وتعلمته ��ا فطري ��ا ،وكنت
اغن ��ي ،وث�أثرت منذ ال�صغر باملو�سيق ��ى ،وكان لدينا
يف البي ��ت (كراموفون) وكان وال ��دي تاجرا ،وكانت
لدين ��ا العدي ��د م ��ن اال�سطوان ��ات ،مث ��ل القباجن ��ي
وا�سمه ��ان وعبدالوه ��اب وزكية ج ��ورج وح�ضريي
اب ��و عزي ��ز و�سليمة م ��راد وام كلثوم وعل ��ي مردان،
ويف مرحل ��ة االبتدائية ا�صبحت مط ��رب املدينة ....
واع ��زف الن ��اي اي�ضا ،وكن ��ت ا�ش ��ارك يف الفعاليات
الفني ��ة يف املدين ��ة ،وكن ��ت اتاب ��ع وا�ستم ��ع ملطربي
خانقني امل�شهورين �آنذاك....
ويف �سنة  1958عملت م ��ع فرقة خانقني املو�سيقية،
الت ��ي كان ��ت ت�ض ��م يف �صفوفه ��ا فنان�ي�ن موهوب�ي�ن
 ،فرح ��ان كاظ ��م ،ن ��وري نعم ��ة ومن�ص ��ور اخلياط ،
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وع ��ازف الناي جنم عبدالله ( ال ��ذي كان عازفا رائعا
وت�أث ��رت ب ��ه كث�ي�را)  ،كان ي�صن ��ع الناي ��ات بنف�س ��ه
وتعلمت منه ذلك.
انطالقت ��ي االوىل ب ��د�أت بالتحدي ��د يف احتف ��االت
ث ��ورة  1958وب ��د�أت �أغن ��ي يف احلف�ل�ات الفعاليات
والن�شاط ��ات يف املدينة ،وكانت احلفلة الأوىل (على
ما �أتذكر كان ��ت يف نقابة املعلمني يف خانقني)  ،لذلك
كان ��ت ن�ش�أت ��ي الفني ��ة يف خانق�ي�ن ،علما كن ��ت اغني
باللغتني الكردية والعربية...،
عن ��د انتق ��ايل اىل العا�صم ��ة بغ ��داد ويف املرحل ��ة
املتو�سط ��ة  ،يف منطقة الكرميات حتديدا  ،كان بيتنا
عل ��ى مقرب ��ة م ��ن ج�سرال�صاحلي ��ة ،اراقب م ��ن على
اجل�سر حفالت ،ناظم الغ ��زايل ،وكيف كانت املطربة
فائزة �أحمد ،تغني وتتنق ��ل بني الفوا�صل املو�سيقية
 ،متفرج ��ا ومتمتع ��ا  ،م ��ن خ�ل�ال تلك الفج ��وة  ،فوق
اجل�س ��ر ،باال�ضافة اىل املطربني الآخرين مثل عبا�س
جميل ور�ضا علي و�آخرين...،
�إحرتف الفنان جعفر ح�سن ،الغناء واملو�سيقى  ،قبل
دخول ��ه اىل معهد الفن ��ون اجلميله يف بغ ��داد ،حيث
كان �ضم ��ن فرقة �أبناء دجل ��ة للمو�شحات  ،مع الفنان
روح ��ي اخلما� ��ش  ..ويف لقاء خا�ص م ��ع الفنان يف
جمل ��ة ال�صوت الآخر ال�ص ��ادرة يف كرد�ستان العراق
حتدث عن هذه التجربة  ،وال�صعوبات  ،والتعقيدات
الت ��ى واجهته يف م�سريته الفني ��ة داخل الوطن قائال
-:
يف عام  1960دخلت معهد الفنون اجلميلة يف بغداد
وكن ��ت يف الوق ��ت نف�سه اعم ��ل يف االذاع ��ة مع فرقة
�أبناء دجل ��ة للمو�شحات مع الفن ��ان روحي اخلما�ش
وكن ��ت مغن ��ي ال�ص ��ول ،واح ��ب املو�شح ��ات كث�ي�را،

وكن ��ت اي�ض ��ا �ضمن فرق ��ة الكاظمي ��ة املو�سيقية ،الن
درا�ست ��ي الثانوية كان ��ت يف الكاظمية ،وكان والدي
يف حين ��ه يتمن ��ى ان اك ��ون تاج ��را او �ضابط ��ا يف
اجلي� ��ش ،ام ��ا انا فلم اك ��ن مقتنعا بالفك ��رة ،ومل يكن
لدي ��ه القتاع ��ة بدخ ��ويل اىل معه ��د فن ��ون اجلميل ��ة،
ورغ ��م درا�ستي يف الثانوية ،اال انني تركتها وقدمت
اوراق ��ي اىل املعه ��د ودخل ��ت ق�س ��م املو�سيقى وكنت
معف ��وا يف اغلب املراح ��ل الدرا�سي ��ة ،وا�صبحت من
مطرب ��ي االذاع ��ة والتلفزي ��ون يف ال�ستينيات ،ويف
انق�ل�اب ع ��ام  1963ال�شوفيني ��ة ف�صل ��ت م ��ن املعهد
ومن ��ع عل ��ي دخ ��ول االذاع ��ة ،ويف ع ��ام  1964قمت
بت�سجي ��ل االغ ��اين يف اذاع ��ة الكوي ��ت م ��ع ا�ستاذي
جمي ��ل ب�شري ،وكان يدي ��ر �شركة(ب�شري ف ��ون) وهذا
ال�ش ��يء اذك ��ره دائما ب� ��أن بدايتي كمط ��رب كانت من
اذاع ��ة الكويت قب ��ل بغ ��داد ،وب ��د�أت ال�صحف تكتب
ب� ��أن الفن ��ان جعفر ح�س ��ن يغني م ��ن اذاع ��ة الكويت
وال ي�سم ��ح له بالغناء يف اذاع ��ة بغداد وكانت هجمة
�صحفي ��ة يف حينه ��ا اىل ان ر�ضخ ��ت الم ��ر ال�صحافة
وف�سح ��وا يل املج ��ال يف نف� ��س الع ��ام ان اغني اول
اغني ��ة م ��ن احل ��ان اال�ست ��اذ جمي ��ل ب�ش�ي�ر وكلم ��ات
اال�ستاذ حممد القباجني وكانت بعنوان (كلما �أمتعن
بر�سمك) وهذه االغنية مع ��دة وحلنه للمرحوم ناظم
الغ ��زايل وبع ��د وفات ��ه قم ��ت بغنائ ��ه ..ومثل ��ت اول
م�سرحي ��ة غنائية بعنوان(كليوبات ��را) لأحمد �شوقي
ومن اخراج الفنان ابراهيم جالل ،وكنت قبلها مثلت
مع فرق ��ة الكاظمية عدة م�سرحي ��ات مع جمموعة من
الفنان�ي�ن العراقيني امثال حم ��ودي احلارثي وقا�سم
امل�ل�اك و�آخرين ،يف ع ��ام  1964كنت اح ��د االع�ضاء
امل�ؤ�س�س�ي�ن لفرقة الر�شيد للفنون ال�شعبية اىل جانب
فنان�ي�ن كبار امث ��ال الفنان جميل ب�ش�ي�ر وغامن حداد
و�سامل ح�س�ي�ن وجميل �سليم وجميل جرجي�س وكاك
ق ��ادر من ال�سليمانية .ويف ع ��ام  1968جاء قرار حل
الفرق ��ة وت�أ�سي� ��س الفرق ��ة القومية العراقي ��ة وكنت
حينه ��ا املدير الفن ��ي للفرقة واح ��د امل�ؤ�س�سني للفرقة
وقدمت اعم ��اال كثرية م ��ن �ضمنها الدب ��كات الكردية
لغاي ��ة عام  1972حيث ف�صل ��ت من العمل ا�ضافة اىل
ف�صل ��ي م ��ن االذاع ��ة والتلفزي ��ون لأ�سب ��اب �سيا�سية
ومنع ��ت م ��ن دخولها عل ��ى اث ��ر مقابل ��ة �صحفية يف
جري ��دة الت�آخي يف نهاية عام  1973ويف عام 1974
ف�صلت من الرتبية والن�شاط الفني نهائيا ثم ا�شتغلت
عام�ل�ا يف املطبعة .ومت اعتق ��ايل وبعدها ا�ضطررت
اىل الهرب اىل خارج العراق م�شيا على االقدام.
وع ��ن �إن�شغاالته ون�شاطات ��ه وم�شاريعه يقول الفنان
جعفر ح�سن
� ..أنا الآن م�شغول ب�أمتام البومي اجلديد خالل ايام
وبعد �أن ات�شافا ..االلبوم فيه بع�ض الأغاين القدمية
بتوزيع جديد ك�أغنية يابو علي وم�ساهرين وقبليني
وو�صيـ ّ ��ه وعم ��ال نطلع ال�صب ��ح بالإ�ضاف ��ة للأغاين
اجلدي ��دة كذل ��ك �س�أنته ��ي قريب� � ًا م ��ن كتاب ��ي الأول (

لنغن ��ي مع ًا ...للحب للوطن للإن�س ��ان ) الذي �سي�ضم
قراب ��ة �130أغنية م ��ن احلاين مع النوت ��ه املو�سيقية
والكلم ��ات لهذا ابحث عن دار ن�شر او م�ؤ�س�سة �أو اي
كائن ب�شري �آخر يهتم بذلك..
وبالطب ��ع هناك ن�شاطات فنية كث�ي�رة �آخرها البومي
اجلدي ��د رقم  20بعن ��وان ( حبيناك ) ي�ض ��م � 9أغاين
بع�ضه ��ا م ��ن �أغ ��اين ال�سبعين ��ات بتوزي ��ع وت�سجيل
جدي ��د والآخ ��ر جديد لأول م ��رة و�سي�ص ��در يف �آذار
القادم � .أما كتابي املو�سيقي فالزال يبحث عن النور
وكتاب ��ي الآخ ��ر ( م ��ن الذاك ��رة ) فالزلت اكتب ��ه كلما
ا�سعفتني الذاكرة بالأحداث والذكريات وال�شخو�ص
�أم ��ا م�شاريع ��ي املو�سيقي ��ة القادمة فه ��ي عديدة منها
الب ��وم جدي ��د ب ��د�أت اخط ��ط ل ��ه وي�ض ��م اجلديد من
الأحل ��ان بالإ�ضاف ��ة لبع� ��ض الق ��دمي ب�ش ��كل وتوزيع
جدي ��د حيث �أين �أنوي �إعادة الكثري من الأحلان التي
�سجل ��ت يف وقته ��ا ب�ش ��كل ب�سيط وتقني ��ة ب�سيطة ..
بالإ�ضاف ��ة جلولة فنية يف ال�صي ��ف القادم يف بع�ض
ال ��دول الأوروبي ��ة و�إقامة بع�ض احلف�ل�ات جلاليتنا
العراقية.
الفنان جعفر ح�سن يف �سطور
 ولد يف مدينة خانقني بـ ��د�أ الع ��زف فطريـ ��ا لآلـ ��ة النـ ��اي و �شـ ��ارك يفاالحتفـاالت اجلمـاهرييـة والوطنيـة .
 تعلم العزف على �آلـة العـود ذاتيـا . در� ��س �آل ��ة (الكمـان و الفي ��وال والغنـاء) يف معهـدالفنون اجلميـلة -بغـداد .
 ع�ضـ ��و فرقـة (�أبنـاء دجـلة) للمو�شـحـات الأندل�سيةيف الإذاعة والتلفزيون-بغداد .
 �ش ��ارك بامل�سرح الغنائي بغن ��اء م�سرحية( م�صرعكليوباترا) ال�شعرية لأحمد �شوقي .
 ع�ضـ ��و م�ؤ�سـ� ��س ومط ��رب وملحن لفرق ��ة الر�شيدللفنون ال�شعبية العراقية .
 ع�ضـو جمعيـة املو�سـيقيني العراقيني . �أول مطرب عراقي يلحن و يغني للأطفال . ع�ضـ ��و م�ؤ�سـ� ��س لفرقـ ��ة مو�سـيق ��ى اجلمهوريـة-بغـداد .
 �أ�سـ� ��س معهـ ��د(دار املو�سـيقـ ��ى) للدرا�سـ ��اتاملو�سيقية احلرة – بغـداد .
 �شـ ��ارك يف �أول �أوبري ��ت عنـائي م�ص ��ور (الأ�سرةال�سعيدة) لتلفزيون بغـداد .
 �شـارك بالغنـ ��اء يف فـلم(طـريق الظالم)لل�سينما –العراق .
 ع�ضـ ��و م�ؤ�سـ� ��س ومط ��رب وملح ��ن ومدي ��ر فن ��يللفرقـة القومية العراقيـة .
 ع�ضـو نقـابـة الفنـانني العراقيني . حل ��ن م�سرحية (الينبوع) لفرق ��ة امل�سرح ال�شعبيوم�سرحية ( بهل ��وان �آخر زمان) لفرقة م�سرح اليوم
– بغداد .
 �أ�صـ ��در �أرب ��ع �ألبوم ��ات غنائي ��ة بعن ��وان (لنغنيمعـا).
 �صـ ��درت لـ ��ه ا�سطوانة يف برلني بعن ��وان (لنغنيمعـا).
 خ�ل�ال م�سـريت ��ه الفنيـ ��ة يف الع ��راق ق ��دم العديدمن الأحل ��ان واالوبريت ��ات وامل�سـرحي ��ات الغنـائيـة
واحلف�ل�ات الغنـائية لإذاع ��ة - -- -وتلفزيون بغداد
والكوي ��ت و�أ�س�س العدي ��د من فرق ال�شـب ��اب ،وقدم
الأغاين ال�شعبية والوطنية ب�أ�سلوب غنـائي جديـد .
 �سـاه ��م بت�أ�سي� ��س وتدريب جمموعـة ف ��رق غنـائيةمو�سيقية لل�شـباب -اليمن .
 ع�ضـو احتاد الفنـانني اليمنيني . م ��ن �أحلانه قدم �ألبوم ��ه الغنـائي اخلام�س(لنغنيمعـا) �ض ��م العديد م ��ن الأ�ص ��وات الغنائي ��ة اليمنية
اجلديدة.
 عمل �أ�ستاذ ًا ورئي� ��س ق�سم املو�سيقى والغنـاء يفمعهـد الفنون اجلميلة-عـدن .

 كتـاب (املقامات العراقية) ن�شـ�أتهـا وتطورهـا( ،ملي�صـدر) .
 �أ�سـ� ��س �أول �ستودي ��و حدي ��ث للت�سـجي�ل�اتال�صوتية-عـدن .
 يف اليم ��ن حل ��ن العدي ��د م ��ن امل�سل�س�ل�اتوامل�سرحي ��ات الغنائي ��ة واللوح ��ات التعبريية منها
م�سل�س ��ل (الإع�صـ ��ار) ثالث ��ون حلقـ ��ة وم�سل�س ��ل
الأطفال(�سياح ��ات ميني ��ة) ثالث ��ون حلق ��ة
للتلفزي ��ون وم�سرحي ��ة الأطف ��ال الغنائية(�أح�ل�ام)
ولوحة(احلمـام) ا التعبريية وغريها.
 ق ��دم العدي ��د من الفنان�ي�ن املو�سيقي�ي�ن واملغنينياليمني�ي�ن ال�شـب ��اب اجل ��دد لل�سـاحة الفني ��ة باحلـان
حديث ��ة م�ستمدة من ال�ت�راث اليمني  .وعزفت معظم
الفرق املو�سيقية اليمنية من �أحلانه .
 حل ��ن م�سرحي ��ة ( �س ��ر احلجر) فرق ��ة م�سرح ليلىللطفل� -أبو ظبي -دولة الإمارات العربية املتحدة .
 حل ��ن م�سرحية(القائ ��ل نع ��م والقائ ��ل ال ) ت�ألي ��فبرخ ��ت – فرقة م�س ��رح االحتاد –�أب ��و ظبي –دولة
الإمارات .
 حلن م�سرحية(الفر�سان الثالثة) فرقة م�سرح ليلىللطفل� -أبو ظبي -دولة الإمارات العربية املتحدة .
 البـ ��وم جديـ ��د م ��ن �أحلان ��ه وغنـائ ��ه بعن ��وان(الغــريـب).
 الب ��وم غنائ ��ي جدي ��د بعن ��وان (مقام ��ات عراقية)مقامات و�أغاين عراقية تراثية .
 الب ��وم غنائ ��ي جدي ��د بعن ��وان ( ذكريات)ع ��زفخما�سي بغ ��داد الوتري /مو�سيق ��ى و�أغاين عراقية
تراثية.
 الب ��وم غنائ ��ي جدي ��د بعنوان (حفـ�ل�ات ) يت�ضمنبع�ض ًا من حفالته الغنائية .
 ق ��دم العدي ��د من احلف�ل�ات الغنـائي ��ة والن�شـاطاتاملو�سيقي ��ة يف املجمع الثق ��ايف  -يف دولة الإمارات
العربي ��ة املتح ��دة واحتف ��االت اجلالي ��ة اليمني ��ة
والعربي ��ة  .وج ��والت عدي ��دة يف خمتل ��ف �أنح ��اء
�أوروبا و�أمريكا وكندا .
 �شـ ��ارك يف �أك�ث�ر م ��ن خم�س ��ون مهرجان ��ا حملي ��اوعربيا وعامليا وحا�صل عل ��ى العديـد من امليداليات
وال�شهادات التقديرية .
 حلن �أكرث من  500حلن ًا مو�سيقي ًا وغنائي ًا .عم ��د النظام الفا�شي اىل ت�شوي ��ه الكثري من املفاهيم
ومظاه ��ر احلياة الفنية والثقافي ��ة ،و�سعى بكل ثقله
اىل اجتث ��اث امل�ضام�ي�ن الثوري ��ة والي�ساري ��ة الت ��ي
تبثها االغني ��ة ،فظهرت منذ منت�ص ��ف القرن املا�ضي
مالم ��ح االغني ��ة ال�سيا�سي ��ة ،كردة فع ��ل للممار�سات
الفا�شي ��ة والقمعية وغياب احلرية م ��ن قبل االنظمة
واحلكومات ذات العقلية الت�سلطية وال�شمولية .
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إستمعت الى مقابلة الفنان العراقي جعفر حسن على شاشة الميادين عبر برنامج
ُ
تمتعت بالحديث وقلمي ُيدون ماسمعته وهذه مالحظاتي:
القصيد،
بيت
ُ
الفنان جعفر حسن يتمتع بتشخصية الفنان المثقف المناضل المتواضع ذكر
مرت علي ايام ولم يكن لي طعام وال مصروف لوجبة طعام عاني من
في المقابلة
ْ
الغربة والغبن واالضطهاد والتشرد على يد النظام الدكتاتور صدام .

جعفر حسن والميادين
د .كاترين ميخائيل

غن ��ى (الت�س�ألني عن عن ��واين ،يل عنوان يف
كل م ��كان ،تنب�أ مب�ستقبل ��ه و�أ�صبح له عنوان
يف كل م ��كان كون ��ه دخ ��ل اىل بي ��وت كث�ي�رة
يف الع ��امل من خالل حلن ��ه وغنائه) ،و�إكتوى
مبر�ض الغربة
جعف ��ر ح�س ��ن قارئ� � ًا ممت ��از ًا جلماه�ي�ره،
ومتح ِّدث� � ًا لبق� � ًا ،ومتابع� � ًا ل�ش� ��ؤون حي ��اة
املواط ��ن يف البلد الذي يعي�ش ��ه وقد تع َّلم من
جت ��ارب الفنانني الآخري ��ن ،فهو يحمل هموم
املجتم ��ع ال ��ذي يعي�ش ��ه عل ��ى كتف ��ه لريتق ��ي
ب ��ه �إىل الأف�ض ��ل غنى للم ��ر�أة للف�ل�اح للعامل
للطلبة غن ��ى مت�ضامننا مع ال�شعوب املنكوبة
ويف مقدمته ��ا ال�شع ��ب العراق ��ي الفل�سطيني
افريقي ��ا وامري ��كا الالتيني ��ة� .أج ��اد غن ��اء
االغني ��ة ال�سيا�سية �إ�ستط ��اع ان يحظن االالم
ال�سيا�سيون .
يح�ت�رم م ��ن يجادل� � ُه ويتعل ��م من ��ه ،و مُيي ��ز
ب�ي�ن الأف ��كار واالجتاه ��ات املختلف ��ة ،ي�شع ��ر
مب�س�ؤولي ��ة كب�ي�رة جت ��اه وطن ��ه وجت ��اه
ال�شعوب املظلومة  .هدفه و�ضع كل امكانياته
يف خدم ��ة ال�شعب العراق ��ي املذبوح وي�ستمد
قوته من ثقافة وتاريخ �شعبه .
مل ت�ستطع احل�ك��وم��ات ال�سابقة واحلالية
املتتالية تقييم املثقف والفنان ال�سيا�سي،حيث
يحمل هموم النا�س وي�ضعها امام ال�سيا�سي
وي�ت�م�ع��ن ب��ام��ور ال���س�ي��ا��س��ة ،ول ��ه وظيفة
ت�شخي�ص اخ�ط��اء ال�سيا�سيني وف��ق وجهة
نظره ممكن ان تكون �صحيحة او بالعك�س
والفنان ه��و ج��زء م��ن ه��ذه ال�شريحة ال��ذي
يح�س مهمته متثيل �أراء جمهوره للدولة
واجل�م�ه��ور وه��ي عملية تثقيفية وتوعية
�صحيحة يف كل املجتمعات املتطورة .

اثرت ال�سيا�سة القمعي ��ة لالنظمة الدكتاورية
ت�أث�ي�را �سلبيا عل ��ى تطوي ��ر وحماربة املثقف
العراق ��ي وكان الفن ��ان املعار� ��ض ه ��و يف
املقدم ��ة فوقع الجئا ايل ال ��دول اجلارة هاربا
م ��ن جحي ��م النظ ��ام الديكتات ��وري ال�صدامي
وكان جعف ��ر ح�سن �أحدهم  .كانت احلكومات
ال�سابق ��ة يف الع ��راق ُتقي ْم الكات ��ب او الفنان
وحت ��ى االكادمي ��ي وفق نهج ��ه ال�سيا�سي يف
عمله ولي�س وف ��ق امكانياته املهنية  .هذا مما
فقد ال�شعب العراقي طاقات هائلة واكرب مثال
عل ��ى فق ��دان العراق �أح ��د فنان ��ه جعفر ح�سن
و�أ�صب ��ح الجئ ��ا يف اليم ��ن و�أ�صب ��ح يُلح ��ن

ويُغن ��ي للع ��راق لليم ��ن ل�سوري ��ا لفل�سطين ��ة
واالم ��ارات � .أثب ��ت �إن ��ه يُبدع بف ��ن املمكنات
ويُخرجها بقال ��ب يتقبلها جمهوره وهذا جاء
عل ��ى ل�سانه �إنه يتفنن بال�شعر كي يتما�شى مع
حلن االغنية وهذا روعة يف االبداع الفني.
�إن ��ه الفنان الذي يُر�ش ��د النا�س بلحنه وغنائه
و�إختيار كلماته ب�أ�سلوب يراه منا�سبا ليدخل
ال�سالم والطم�أنينة اىل قلوب جمهوره الذين
يعي�ش بينهم حيث يتعلم وي�أخذ منهم ويعطي
لهم .يُ�ساهم لبناء البني ��ة االجماعية ال�سليمة
بعيدة ع ��ن الطائفية والقومي ��ة املتع�صبة يف
بلده العراق .
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غيتار جعفر حسن
علي عبد االمير

مع نهاية شهر آب وحين "يفتح

للشتا باب" تكون بغداد استعادت
شيئا من حيويتها التي تلظت

بلهيب حقيقي على امتداد ثالثة

شهور ،ومع ايلول تطرق نسمات

رقيقة على وجه المدينة الساخن،
غير ان تلك الطرقات تتحول هواء
عذبا ينعش االرواح في تشرين

االول حين يتقدم الخريف تاركا

لبغداد ان تبتكر اجمل ايامها في
العام.
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و ت�شري ��ن االول الع ��ام  1973ج ��اء حمم ��وال عل ��ى
اجنح ��ة من االم ��ل  ،فثم ��ة انفتاح ثق ��ايف و�سيا�سي
واجتماع ��ي مي ��ز �صي ��ف ذاك الع ��ام ع�ب�ر اع�ل�ان
"اجلبه ��ة الوطني ��ة والقومية التقدمي ��ة " ودخول
النخب العراقية االكادميي ��ة والثقافية يف "مناف�سة
حقيقي ��ة م�ؤثرة عنوانه ��ا م�شاركة وا�سع ��ة يف بناء
ع ��راق ع�صري قائم على �س�ل�ام �سيا�سي واجتماعي
بعد عق ��د ال�ستينات الدموي" ،وثمة م�سار �شخ�صي
رحي ��ب ابتد�أته م ��ع دخ ��ويل اجلامع ��ة واح�سا�سي
مبالمح اوىل للحرية ال�شخ�صية.
ما ب�ي�ن االنفتاح�ي�ن االجتماع ��ي وال�شخ�ص ��ي ،كان
هن ��اك ح ��دث �ش ��كل مفرتق ��ا ال يف م�س ��اري الفكري
وح�س ��ب بل يف م�س ��ار جيل من املثقف�ي�ن العراقيني
وقط ��اع لي�س بال�ضيق من �شب ��اب العراق يف اوائل
�سبعينيات القرن املا�ضي  ،انه "ا�سبوع الت�ضامن مع
ال�شعب ال�شيلي" ال ��ذي �شهدته "جمعية الت�شكيليني
العراقي�ي�ن "يف املن�ص ��ور اعتمادا عل ��ى جهود الفتة
لعدد من الفنانني واالدباء وال�صحافيني ال�شيوعيني
وا�صدقائهم من العاملني يف احلقل الثقايف .
احل ��دث وان ج ��اء بعن ��وان عري� ��ض قائ ��م عل ��ى "
الت�ضام ��ن االمم ��ي" مع النظام الي�س ��اري يف �شيلي
الذي ا�سقطه انقالب اجلرنال بينو�شيه يف  11ايلول
 ،1973اال ان ��ه فعلي ��ا كان تظاه ��رة علني ��ة قد تكون
االوىل للثقافة ال�شيوعية يف العراق بعد هزمية تلك
الثقافة �سيا�سيا واجتماعيا مع انقالب �شباط 1963
الدم ��وي  ،ومع ان ال�شاعر ف ��وزي كرمي "�صدمني"
ب ��ر�أي بدا �صريحا اكرث مما ينبغي يف اليوم الثالث
لال�سبوع " الت�ضامني" بان مثل هذه التظاهرات "ال
معنى جديا لها فالثورات الناجحة ال قيمة لها فكيف
بتلك املهزومة" اال انني �شخ�صيا ومنذ اليوم االول
للتظاهرة الثقافي ��ة واالجتماعية النادرة ،اح�س�ست
ان احلدث عراقي الفكرة وامل�ضمون وان جاء �ضمن
اط ��ار "امم ��ي" ،فثمة املئ ��ات بل االالف مم ��ن كانوا
جمه ��ورا متذوقا ال�شكال الفن ��ون الراقية يف الر�سم
والنحت والبو�س�ت�ر ال�سيا�سي واملو�سيقى وال�شعر
ف�ض�ل�ا عن التجمع حول عناوين من الكتب يف �شتى
جماالت املعرف ��ة االن�سانية ..ه ��واء رقيق كان يهب

عل ��ى ام�سيات بغ ��داد وحتديدا على امت ��داد الع�شب
االخ�ض ��ر يف حديقة جمعي ��ة الت�شكيليني العراقيني
 ،وثمة ه ��واء رقيق من ال�صداق ��ة والفنون الرفيعة
 ،من فرح ن ��ادر وحقيقي ،من لق ��اءات مفتوحة على
ات�ساع احلياة .
ويف ح�ي�ن كر�س ��ت ال�صحاف ��ة العراقي ��ة ال�شيوعية
ا�سم ال�شاعر بابلو نريودا واملو�سيقي فيكتور جارا
�أيقونت�ي�ن لتجربة �شيلي " الثورية"  ،فان �صورهما
كانت ��ا تتوزعان اكرث من رك ��ن يف غالريي اجلمعية
او حديقته ��ا لتتطابق ��ا بعد حني مع مالم ��ح ال�شاعر
�سعدي يو�سف واملغن ��ي وامللحن جعفر ح�سن الذي
جتمعه �آلة الغيتار مع جارا.
امل�شهد االكرث اثارة ،ف�ضال عن التجمعات االن�سانية
الفيا�ض ��ة بامل�شاع ��ر والآم ��ال والت ��ي كان ��ت تعق ��ب
انتهاء الفعاليات الثقافية ،هو حفل غنائي جتمع من
اجل ��ه جمهور جتاوز الع�ش ��رة �آالف �شخ�ص �ضاقت
به ��م حدائق "الت�شكيلي�ي�ن" فتوزع ��وا �صعودا على
اال�سيج ��ة وكل م ��ا يوف ��ر اطاللة عل ��ى مركز احلدث
حيث الفرقة املو�سيقية وامامها تناوب امللحن الذي
كان حف ��ر ا�سمه بقوة يف االغنية العراقية املعا�صرة
كوك ��ب حم ��زة ومن ��ذ حلن ��ه االول "ياجنم ��ة" الذي
غناه ح�س�ي�ن نعمة الع ��ام  ،1969وامللحن واملطرب
جعف ��ر ح�س ��ن  ،وامللح ��ن كم ��ال ال�سيد (رح ��ل العام
 2000يف منفاه بالدامنارك) ف�ضال عن فرقة غنائية
قدم ��ت مناذج غني ��ة الدالالت يف �ش ��كل كان ا�ستهلك
كث�ي�را م ��ن قب ��ل ووق ��ع يف منطي ��ة مدي ��ح االنظمة
احلاكم ��ة وقادتها "االفذاذ"  ،اال وهو �شكل "االغنية
الوطنية".
و�ضم ��ن بن ��اء حلن ��ي اق ��رب اىل مداعب ��ة الوجدان
ال�شخ�صي حت ��ى وان كان ج�سرا نحو هم اجتماعي
ج ��اءت اغني ��ة كوكب حمزة " يا اطف ��ال كل العامل يا
حلوي ��ن" املقام ��ة على ن� ��ص ال�شاعر عري ��ان ال�سيد
خلف ،كي تثري حيوي ��ة اجلمهور املحت�شد املت�شوق
النغ ��ام وكلمات تتطابق مع في�ض اال�شواق والآمال
ال ��ذي كان ه ��ادرا يه ��ز النفو� ��س واالرواح  ،كذل ��ك
ج ��اء ن�شيده الق�ص�ي�ر الغني باحلما�س ��ة ولكن دون
الوق ��وع يف فجاج ��ة "االنا�شي ��د احلما�سي ��ة" التي
كان ��ت ر�سختها اذاعات االنظمة العربية  ،ن�شيد كان
و�ضع ��ه (على عج ��ل) القا�ص (حينه ��ا) وال�صحايف
�سعد البزاز وحمل عنوان " يطلعون" وجاء منا�سبا

الجواء احلرب العربي ��ة – اال�سرائيلية يف ت�شرين
االول (اكتوبر) ، 1973غري ان موهبة كوكب حمزة
اللحنية ابع ��دت عن الن�شي ��د ملمح ��ه "املنا�سباتي"
وظل م�شحونا بطاقات قادرة على التعبري(عن طاقة
االن�سان وقدرته على التغيري) اىل يومنا هذا.
ومع اجلملة االوىل الغنية " ال ت�س�ألني عن عنواين
 ..ان ��ا يل كل الع ��امل عن ��وان " الت ��ي غناه ��ا بن�شوة
وحما�س ��ة املطرب وامللحن جعف ��ر ح�سن ،حتى راح
اجلمهور ي ��ردد الالزمة ب�صوت ه ��ادر وك�أنه حتول
كور�س ��ا م ��ن �آالف احلناج ��ر ،وهو ما فاج� ��أ املطرب
ال ��ذي راح يوقع حلنه عل ��ى الغيتار بن�ش ��وة بالغة.
اغني ��ة قام حلنها ال�سهل املمتنع على تدفق تعبريي،
حلن م�ص ��اغ كي ير�س ��خ يف ذهن امل�ستم ��ع وروحه
ع�ب�ر كلمات و�ضعها ال�شاع ��ر كاظم ال�سعدي  ،حد ان
ان�سجام اجلمه ��ور وتداخله يف اللحن بلغ م�ستوى
ان ردد االغني ��ة �شب ��ه كامل ��ة م ��ع انته ��اء ح�س ��ن من
ادائه ��ا اول مرة  .التدفق ه ��ذا انك�سر ترانيم حزينة
م ��ع اغنية جعف ��ر ح�س ��ن "�سانتياغو" الت ��ي جاءت
مرثي ��ة للتجرب ��ة الي�ساري ��ة امل� ��ؤودة يف �شيلي عرب
ا�ستح�ض ��ار ا�س ��م عا�صمة البالد الت ��ي قدمت واحدا
من اجمل �شعراء اال�سبانية بعد لوركا :نريودا.
وا�ستدع ��ى امللح ��ن الراح ��ل كم ��ال ال�سي ��د ق�صي ��دة
لل�شاع ��ر الفل�سطين ��ي حممود دروي� ��ش  ،بينما ترك
ال�شاع ��ر فوزي كرمي اثرا حميم ��ا حني غنى اعتمادا
على �صياغ ��ة حلنية وادائية �شخ�صي ��ة ق�صيدة عبد
الوهاب البياتي ومنها:
"ونحن من منفى اىل منفى
ومن باب لباب
نذوي كما تذوي الزنابق يف الرتاب"
ك�أن ��ه باختي ��اره ذاك حل ��ق نذي ��را باملن ��ايف الت ��ي
�سيتوزعه ��ا اب ��رز جن ��وم تل ��ك التظاه ��رة الن ��ادرة
ورموزها الفاعلة!
�صحي ��ح ان االم�سي ��ة قدم ��ت م ��ا �سيع ��رف الحق ��ا
بـ"االغنية ال�شيوعية" كما يف اغنيات " �شيلي متر
باللي ��ل" و" عم ��ي يابو جاكوج" و" ي ��ا ابو علي "
و" ياب ��و مرك ��ب" ،لكن �ص ��ورة جعفر ح�س ��ن هادرا
ب�صوته و�ضاربا بر�شاقة عل ��ى غيتاره ظلت ايقونة
احلدث وعالمته التي ا�ستدعت من ال�سلطة جمموعة
من االجراءات بحق الفنانني امل�شاركني كي ال تتكرر
التجرب ��ة ونتائجها عميقة الت�أثري وجدانيا وفكريا.

وقيمة احل ��دث " الت�ضامني" لي�س ��ت يف عناوينه "
االممي ��ة" بل يف م�س ��ار ت�أثرياتها بني قطاع عري�ض
م ��ن اجلمهور الذي ب ��ات وا�سع الدائرة ،وهو ما دق
جر�س اخلطر بني اركان ال�سلطة وجهازها احلزبي
واالمني بقوة.
ال�شيوعي ��ون العراقي ��ون يف فرتات عمله ��م العلني
مبتك ��رو تظاه ��رات ثقافي ��ة واجتماعي ��ة اقرب اىل
االح�ل�ام اذا م ��ا قورن ��ت بحاله ��م وح ��ال بالده ��م
الي ��وم  ،فاحل ��دث " ا�سب ��وع الت�ضام ��ن م ��ع ال�شعب
ال�شيل ��ي " بايام ��ه الثقافي ��ة مل يك ��ن يتوق ��ف عن ��د
الفعالي ��ة املعلن ��ة لذلك اليوم  ،بل ه ��و ميتد اىل �آخر
الليل م ��ع نقا�ش ��ات واحاديث ب�ي�ن اركان غالريي "
الت�شكيلي�ي�ن" وممراته ��ا وحدائقه ��ا  ،مثلم ��ا يتنوع
يف جمموع ��ات تتحلق حول موائ ��د عامرة باملعرفة
والثقاف ��ة وامل�س ��رة يف �آن  ،وك ��م ا�سرتن ��ا م�شاه ��د
�آل �شوق ��ي الرائع�ي�ن :خلي ��ل وم ��ي ورون ��اك ح�ي�ن
يو�سع ��ون مائدته ��م لع ��دد غ�ي�ر قلي ��ل م ��ن املثقف�ي�ن
واملحب�ي�ن واال�صدق ��اء  ،وثمة اي�ضا مائ ��دة يو�سف
الع ��اين  ،ومائ ��دة العامل�ي�ن يف �صحيفت ��ي " طريق
ال�شع ��ب" و"الفكر اجلديد" الذي ��ن كانوا اىل جانب
الفن ��ان الت�شكيل ��ي يحيى ال�شي ��خ "داينمو" احلدث
ومنظم ��ه  ،وثمة مائدة كوك ��ب حمزة "النجم" الذي
كان تتحلق حوله اجمل الن�ساء واحالهن ولهن كان
يغني عل ��ى العود م ��امل مينحه حينه ��ا بعد ملطربني
كاحلان ��ه" :هوى النا� ��س" �"،ص ��ار العمر حمطات"
و"الكنطرة بعيدة".
مل يكن احلدث جمرد "ت�ضامن اممي" بل كان اعالنا
مدويا عن قدرة الثقافة التقدمية والوطنية العراقية
يف اوائ ��ل �سبعيني ��ات الق ��رن املا�ض ��ي يف ت�شكي ��ل
ن�س ��ق ال ي�سق ��ط يف فجاج ��ة الثقافة"امللتزم ��ة" ب ��ل
يف احتفاظ ��ه بالعنا�صر اجلمالي ��ة حا�ضرة وم�شعة
 ،وع�ب�ر ذلك الن�سق انتظم كم هائ ��ل من التظاهرات
واال�سابي ��ع الثقافي ��ة ال ��ذي توف ��ر عل ��ى نب� ��ض من
ال�ص ��دق واالحالم قارب الوهم  ،ومن هنا يبدوامل�آل
الذي انته ��ت اليه م�صائر اهل ذلك احلدث وجتلياته
الثقافي ��ة واالن�ساني ��ة متطابق ��ا م ��ع م� ��آل بالده ��م ،
فكوك ��ب حمزة �آثر الع ��ودة اىل منفاه يف الدامنارك
بع ��د عودة حزين ��ة وجتربة مريرة يف امل ��كان الذي
اح ��ب ( عاد اىل العراق يف الع ��ام  ، 2004لكن جوا
م ��ن الت�ش ��دد والعن ��ف كان ب ��د�أ ي�سيطر عل ��ى ايقاع
احلي ��اة يف الب�ل�اد ف�ضال ع ��ن ا�سته ��داف املتطرفني
اال�سالمي�ي�ن للمو�سيق ��ى والفن ��ون الرفيع ��ة ب�شكل
خا� ��ص)  .و�صاحب اغنية " ان ��ا كل العامل عنواين"
ارت�ض ��ى ب�ضي ��ق التو�صي ��ف وامل ��كان فاملط ��رب
جعفر ح�سن ب ��ات �سعيدا بـ"كرديت ��ه" هوية ثقافية
وان�ساني ��ة وي�شغ ��ل اليوم من�ص ��ب م�ست�شار وزارة
الثقاف ��ة الكردي ��ة ،بعد خ ��اب رهانه عل ��ى "الرفاق"
يف مقدرته ��م على بناء الغد ال�سعيد ودفع يف رهانه
ه ��ذا اثمانا باهظة من الهجرات وكوابي�س املطاردة
واخل ��وف .كم ��ا ان اغلب من كان فاع�ل�ا وم�ؤثرا يف
احل ��دث اما م ��ات يف منفاه داخل الب�ل�اد بعد انكفاء
جترب ��ة التحال ��ف م ��ع البع ��ث او م ��ات يف �صقي ��ع
املن ��ايف االوروبي ��ة  ،وثمة اي�ضا م ��ن ينتظر �ضربة
االالم واال�ش ��واق واحل�س ��رات االخ�ي�رة كي تنق�ض
علي ��ه بع ��د ان انتهى رعب �صدام لينفت ��ح الف م�سار
من الرعب يف البالد التي �ضاقت.
ولي� ��س بعي ��دا عن ه ��ذا اله�شي ��م الذي �ص ��ارت اليه
اح�ل�ام التغي�ي�ر الثق ��ايف واالجتماع ��ي ،يب ��دو م�آل
الآالف الذين ح�ضروا ام�سية االنغام املده�شة ،فمن
" منف ��ى اىل منف ��ى" كم ��ا غنى فوزي ك ��رمي ق�صيدة
البيات ��ي اىل ع ��ودة اغلب احلامل�ي�ن اىل "واقعهم" ،
غ�ي�ر ان الفكرة ما انفكت تعتم ��ل يف قلوب "قدمية"
واخ ��رى دخلت اىل غوايته ��ا جمددا ..الي ��وم تبدو
"جمعي ��ة الت�شكيليني العراقي�ي�ن " �شاهد قرب على
اح�ل�ام الذين جمعتهم ذات خري ��ف جميل يف بغداد
. 1973

عبد الجبار العتابي
يفخ ��ر الفن ��ان جعفر ح�س ��ن ب�أنه ق ��دم �أحلا ًن ��ا لع�شرات
املطربني اليمنيني وامل�صري�ي�ن ،و�أنه غنى حلن ًا لريا�ض
ال�سنباط ��ي كان ق ��د حلن ��ه لأم كلث ��وم ،لكن ��ه عاتب على
االع�ل�ام العراق ��ي ال ��ذي مل ي�س� ��أل عن ��ه عل ��ى الرغم من
امل�سرية الفنية الطويلة واملميزة له ،والتي عانى فيها ما
عانى من عذابات متالحقة واملنع والغربة .
ويع ��د املطرب جعفر ح�سن ( 69عام� � ًا) من رواد االغنية
ال�سيا�سي ��ة حيث ا�شتهرت اغانيه يف ذلك الوقت ورددها
النا� ��س ،وهو ملح ��ن وموزع مو�سيقي وع ��ازف� ،شارك
يف مهرجانات عاملية كثرية ونال جوائز عديدة.
ما هو جديدك؟

الألب ��وم رق ��م  20ال ��ذي �أ�سميت ��ه (حبين ��اك) وي�ض� � ّم
جمموعة من االغاين 3 ،منها قدمية وقد جددت توزيعها
املو�سيقي مث ��ل (قبليني للمرة االخ�ي�رة) و(م�ساهرين)
كلم ��ات جمعة احللفي من م�سرحي ��ة قدمناها �ساب ًقا عام
 ،1975وكذلك اغنية ( يا بو علي ) وهي من اهم االغاين
االن�سانية كلمات كاظ ��م ال�سعدي ،كما اعدت (ال ت�س�ألني
ع ��ن عن ��واين) ،و�سجل ��ت اغني ��ة جدي ��دة ع ��ن الب�صرة
مبرافقة اخل�شابة عنوانها (الب�صرة).
ه ��ذه الأغنية من الرتاث احل�ضرم ��ي القدمي حينما كنت
�أعي� ��ش يف مدين ��ة عدن باليم ��ن ،حيث بقي ��ت هناك ملدة
 20عام� � ًا ،وهذا الرتاث عمره اكرث من � 200سنة يغنون
هذه االغاين عن الب�صرة لأن لديهم جتارة الب�صرة  ،من
ميناء املكال وميناء ال�شحر يف ح�ضرموت ،هذه االغنية
م ��ن مدينة ال�شح ��ر ،وقد فاج�أين ال�صي ��ادون هناك �أنهم
يغن ��ون بلهجتهم عن الب�صرة فنزل ��ت دموعي  ،كان ذلك
ع ��ام  ، 1980يغنون ب�ش ��كل جميل لكنني مل احفظ منهم
�س ��وى هذا املذه ��ب ،ويف ما بعد كت ��ب ال�شاعر ال�صديق
�ستار ال�ساع ��دي مقاطع وحلنتها و�س ��وف اقدم االغنية
هدية ملدينة الب�صرة.
واي�ضا من �ضمن االغاين ق�صيدة للجواهري (�سلم على
اجلبل اال�شم) ،واغنية (حبيناك) لل�شاعر كرمي اجل�سار،
و(عم ��ال نطلع ال�صب ��ح وقت الفج ��ر) ،اي �أن املجموعة
تت�ألف من ع�شر اغنيات ما زلت ا�شتغل على اثنتني.
وهل في اعادة التوزيع فائدة؟

طبع� � ًا ،واالن ان ��ا اعمل على اعادة تراث ��ي لأنه �ضاع كله
بع ��د الظروف الت ��ي واجهتها واعتق ��ايل وخروجي من
الع ��راق يف ال�سبعيني ��ات ،وق ��د اعط ��وا ايع ��از ًا مب�سح
كل اعم ��ايل الغنائية يف االذاع ��ة والتلفزيون ،م�سحوه
كل ��ه ،وحينم ��ا رجع ��ت اىل العراق الآن بع ��د � 30سنة مل

يكن هن ��اك ار�شيف يل ،ف�صرت �أجمع م ��ن افواه النا�س
واال�شرط ��ة م ��ن هنا وهن ��اك ،ومن �ضم ��ن اال�شياء التي
اعيدها (م�ساهرين) و (قبليني) ،لقد قررت يف كل البوم
جديد �أن اعيد اغنيتني �أو ثالث ًا.
أغان عاطفية ملاذا ؟
مل ت�شتهر كمطرب � ٍ
�ان وطني ��ة و�سيا�سي ��ة وان�سانية،
ان ��ا ا�شتغ ��ل عل ��ى اغ � ٍ
انا ع�ش ��ت احلياة ط ��و ًال وعر�ض ًا واعت�ب�ر نف�سي خريج
مدر�سة احلياة ،لأن ال�شهادة ال تخلق فنا ًنا ،ال ال�شهادات
العلي ��ا وال اجلامعات ق ��ادرة �أن تخلق مبدع ًا ،بل احلياة
واملجتم ��ع هم ��ا م ��ن يجع�ل�ان الفنان يب ��دع� ،أن ��ا ع�شت
احلياة مع النا�س وع�شت همومهم.
ملاذا �شهرتك كانت متذبذبة ؟
من ��ذ ع ��ام  1973منعت من دخول االذاع ��ة والتلفزيون،
فق ��د كنت �سيا�سي� � ًا معار�ض ًا ال �أغني للنظ ��ام فقط لأنني
غري مقتنع بذل ��ك ،وكل ان�سان له حريته وقناعاته ،ويف
وقتها كن ��ت م�شرف ًا يف الن�شاط الفني ب ��وزارة الرتبية،
وكن ��ت يف الفرق ��ة القومي ��ة للفن ��ون ال�شعبي ��ة ،ف�أنا من
االع�ض ��اء امل�ؤ�س�سني للفرقة القومية العراقية ،منذ فرقة
الر�شيد للفنون ال�شعبية عام  ،1964ولكنني ف�صلت من
الفرقة وف�صلت من الرتبية ،ومنعت من الدخول لالذاعة
والتلفزي ��ون ،حورب ��ت يف رزق ��ي وا�شتغل ��ت عام ًال يف
مطبعة ،ومونتري ًا من اجل �أن تعي�ش عائلتي ،واعتقلت
مرت�ي�ن وت�أذيت كث�ي�رً ا ،كل هذا لأنني رف�ض ��ت �أن اغني
للنظام فقط فرتكت العراق.
اين كانت وجهتك ؟

ذهب ��ت اىل ع ��دن م�شي ًا عل ��ى االق ��دام لأن امل�ضطر يركب
ال�صع ��اب ،حينها كن ��ت معتق ًال وخرج ��ت ،وكان البد �أن
ارح ��ل من البالد ،وهناك يف ع ��دن ا�ستقبلوين ا�ستقبال
االبط ��ال ،ف�أغنيات ��ي كان ��ت معروف ��ة لديه ��م ومنت�ش ��رة
هناك ،واحت�ضنوين مل ��دة � 20سنة ،وبعدها غادرت اىل
االمارات.
وماذا قدمت لليمنيين طوال هذه المدة؟

ا�س�س ��ت فر ًق ��ا مو�سيقية وبني ��ت اول ا�ستوديو يف عدن
وعمل ��ت ا�ست ��اذ ًا وعمي ��د ًا يف معه ��د الفن ��ون اجلميل ��ة،
و�أ�س�س ��ت فرق ًا لل�شبيبة و�شارك ��ت يف مهرجانات عاملية
وح�صل ��ت على ع ��دة جوائز ،وانتج ��ت ع�شرات االغاين
يف ع ��دن ،وما زالت اغنياتي تعر�ض يف تلفزيون اليمن
وع ��دن ،وحلن ��ت لفنان�ي�ن ميني�ي�ن كثريي ��ن واكت�شف ��ت
ا�صوا ًت ��ا كث�ي�رة وغني ��ت من ال�ت�راث اليمن ��ي ،وجددت
بع�ض االغاين الرتاثي ��ة اليمنية ومزجت ما بينها وبني
الرتاث العراقي ،وبخا�صة الرتاث العدين واحل�ضرمي
لأنه قريب يف االيقاعات واالوزان وال�شعر واملو�سيقى،
ث ��م بعد � 20سن ��ة �سافرت اىل االم ��ارات وكنت م�ست�شار
املجمع الثقايف يف ابو ظبي.
لماذا تركت عدن بعد  20سنة ؟

�س ��اءت االو�ض ��اع بع ��د ع ��ام  1994ب�سبب احل ��رب وما
عادت احلياة مثلما كانت ،عدن كانت جنة وحياة وثقافة
وفيه ��ا فرق مو�سيقية وغنائي ��ة وح�ضارة ،وهذا املجمع
الثق ��ايف يعت�ب�ر اكرب م�ؤ�س�س ��ة ثقافية عمالق ��ة يف دولة
االم ��ارات ،كنت م�ست�شار ًا فني ًا للمجم ��ع وبقيت فيه 10
�سن ��وات ،وبعد �سقوط النظ ��ام يف بغداد  2003رجعت
اىل العراق.
اغانيك في عدن هل كانت تصل الى العراق؟

نع ��م كات ت�صل عرب تهريبها اىل كل مكان ،وفع ًال وجدت
بع ��د �أن عدت بع� ��ض الكا�سيتات عند بع� ��ض اال�صدقاء،
عل ًم ��ا ب�أنني مل اغ � ِّ�ن لرئي�س يف حيات ��ي ،ومل ِّ
اغن ب�إ�سم
ح ��زب ،انا غني ��ت لل�شع ��ب وللوط ��ن وللم ��ر�أة والطلبة
والفالحني� ،أغن ��ي اغنيات ت�ضامنية م ��ع �شعوب العامل

من �أفريقي ��ا اىل امريكا الالتيني ��ة اىل فل�سطني التي انا
اول م ��ن حل ��ن للمقاوم ��ة الفل�سطيني ��ة يف ال�ستينيات،
وقد ب ��د�أت مع حمم ��ود دروي�ش وتوفيق زي ��اد و�سميح
القا�س ��م ،حلنت ع�شرات االغاين للمقاوم ��ة الفل�سطينية
م ��ن �ضمنه ��ا اغني ��ة (ما دام ��ت يل م ��ن االر� ��ض ا�شبار)
و(�ش ��دوا وثاق ��ي) ،و�أ�س�ست يف لبن ��ان فرقة عام 1974
والآن ه ��م م ��ن كب ��ار الفنان�ي�ن ،كم ��ا قدم ��ت حفالت يف
اوروبا و�شاركت يف مهرجانات عاملية.
ما حكاية اغنية (يا حبي يا بغداد) التي اشتهرت
بعد سقوط النظام  2003؟

قدم ��ت هذه االغني ��ة قبل �أن ادخل اىل بغ ��داد ،قلت اريد
�أن يدخل �صوتي قبل ذهابي ،فكانت (يا حبي يا بغداد)،
ار�سلته ��ا اىل �شبك ��ة االعالم العراق ��ي يف اول ت�أ�سي�سها
وعر�ض ��ت ،ومن ثم غنيت (يا دجل ��ة اخلري) للجواهري
الت ��ي كانت اق ��وى من االوىل ولكن العت ��ب على االعالم
العراق ��ي فل ��م اتوق ��ع �أن يك ��ون موقفه ��م به ��ذا ال�شكل،
با�ستثن ��اء البع� ��ض مث ��ل العراقي ��ة والفيح ��اء واحلرية
فقط.
ً
معينا وراء هذا الجفاء ؟
سرا
هل تعتقد أن هناك ًّ

ال اعتق ��د �أن هناك �س� � ًّرا وراء هذا بقدر ما هي العالقات،
هن ��اك �شيء تعلمناه يف اوروب ��ا ويف العامل �أن االعالم
ه ��و ال ��ذي يبحث ع ��ن املبدع�ي�ن ،ولك ��ن عندن ��ا املعادلة
بالعك�س ،على الفنان �أن يذهب ويدق االبواب ويتو�سل،
و�أن ��ا مل �أقم يوم ًا ،ولو قمت بها ملا كنت قد تركت العراق
ا�سا�س� � ًا ،ف�أنا اعترب �أن كرام ��ة الفنان فوق كل �شيء و�إن
خ�سرها �سيخ�سر كل �شيء.
املفرو� ��ض باالع�ل�ام �أن يح�ت�رم الفنان�ي�ن الوطني�ي�ن
والفنان�ي�ن الذي ��ن ا�ضطه ��دوا يف زمن النظ ��ام ال�سابق،
والفنانني الذين حملوا العراق يف قلوبهم ،انا ذهبت اىل
اغان عراقية واحكي
كل املهرجان ��ات العاملية كنت �أغني ٍ
ع ��ن ال�شع ��ب العراقي وتراث ��ه ،ال�سر ه ��و العالقات ،انا
ل�ست متكربًا ب ��ل ان�سان ب�سيط ،ولكن اعتقد �أن الق�ضية
له ��ا عالق ��ة باالح�ت�راف الفن ��ي ،ان ��ا الحظ ��ت م ��ع كرثة
القن ��وات التلفزيوني ��ة ال توج ��د ق�ضية احرتافي ��ة ،ف�أنا
غنيت ق�صي ��دة (ا�شواق) من احل ��ان ريا�ض ال�سنباطي،
ولك ��ن مل ت�أخذه ��ا �أي قن ��اة لتعر�ضه ��ا ،وان ��ا غنيتها يف
م�ص ��ر وعلى امل�سرح ،وه ��ذه االغنية حلنه ��ا ال�سنباطي
الم كلث ��وم لكنه ��ا مات ��ت ومل تغ ِّنه ��ا فغنيتها ان ��ا وغ ّنتها
مي ��ادة احلن ��اوي فقط ،فال ��ذي يغني به ��ذا امل�ستوى اال
ي�ستح ��ق �أن ي�س� ��أل عن ��ه االع�ل�ام؟ وكذل ��ك غني ��ت ل�سيد
م ��كاوي وحلن ��ت ملطرب�ي�ن م�صريني منهم حمم ��د منري،
ولديّ �أحلان يف اليمن ال يعتقد �أحد �أن عراقي ًا ا�شتغلها.
هل غنيت من الحان آخرين ؟

نع ��م ،يف بداي ��ة حيات ��ي حل ��ن يل اال�ستاذ جمي ��ل �سليم
املو�سيق ��ار الكب�ي�ر ال ��ذي ن�سيه االع�ل�ام ،ف�أنا ب ��د�أت مع
اغني ��ة (كلم ��ا امتع ��ن بر�سم ��ك ان�س ��ى روح ��ي وان�س ��ى
ا�سم ��ك) يف ال�ستيني ��ات ،وه ��ي م ��ن كلم ��ات اال�ست ��اذ
حمم ��د القباجني مط ��رب الع ��راق االول و�أحلان جميل
�سلي ��م ،بع ��د �أن غني ��ت يف م�سرحي ��ة (ان ��ا وانطوني ��و)
وكان ��ت بطلتها الفنانة فوزية ال�شن ��دي وهي من احلان
املو�سيق ��ار حممد عبد الوهاب ،وقع ��ت عقد ًا مع اال�ستاذ
�ان لإذاعة الكوي ��ت �سنة
جمي ��ل ب�ش�ي�ر لتقدمي ع�ش ��ر �أغ � ٍ
 ،1964كما غنيت من احلان عبا�س جميل ،وعبد احلليم
ال�سيد ،وانور ال�شيخل ��ي ،واال�ستاذ جميل ب�شري عازف
العود ال�شهري الذي حلن يل اغنية يف اال�ستديو اخلا�ص
ب ��ه ل�صالح اذاع ��ة الكويت وهي من كلم ��ات �سيف الدين
والئ ��ي ،يف اذاعة الكوي ��ت لديّ اكرث م ��ن  40اغنية يف
ال�ستيني ��ات ،ا�سا�س ًا ان ��ا بد�أت حيات ��ي الفنية يف اذاعة
الكوي ��ت حني كنت يف ال�ستيني ��ات ممنوع ًا من �أن اغني
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يف اذاعة بغداد.
لماذا ؟

كنت وقتها ع�ضو ًا يف فرقة ان�شاد ً
وعازفا وملح ًنا ،ولكن
كمط ��رب ال يدعوين �أغن ��ي ،واذاعة الكوي ��ت اول اذاعة
فتح ��ت بابه ��ا يل ،و�أول عق ��د كان معه ��ا� ،سجل ��ت ع�شر
�ان يف ا�ستديو ب�شريفون الذي ميتلكه اال�ستاذ جميل
اغ � ٍ
ب�ش�ي�ر ال ��ذي فتح االبواب ام ��ام كل الفنان�ي�ن العراقيني
ل ��دول اخللي ��ج ،فكن ��ا جميع ًا ن�سج ��ل هنا ف�ض�ل ً�ا عن �أن
جمي ��ل ب�شري هو ا�ست ��اذي يف املعه ��د وعلمني االخراج
املو�سيق ��ي واملونتاج وقت كنا نقط ��ع ال�شريط باملق�ص،
وكن ��ت اعمل عنده يف اال�ستديو عازف� � ًا وملحن ًا ومغني ًا
واحيان ًا كورال.
متى بدأت تلحن لنفسك ؟

من ��ذ بداياتي ،اول حلن يف حياتي كان عام  ،1959و�أنا
بد�أت عل ��ى امل�سرح عام  1958بعد ث ��ورة  14متوز ،انا
من مواليد  ،1944وللعل ��م انا اعزف على �آلة الناي منذ
كان عمري خم�س �سنوات.
هل لديك في العائلة من له اهتمام بالفن ؟

اج ��دادي يحبون الف ��ن ووالدتي رحمها الل ��ه �شجعتني
كث�ي�ر ًا وهي حت ��ب الف ��ن ،عزفت الن ��اي التي ه ��ي �آلتي
االوىل وال اع ��رف مل ��اذا اخرتته ��ا ،ويف مدار� ��س مدينة
(خانق�ي�ن) كانوا ي�أخذونني لأع ��زف الناي الذي تعلمته
فطري ًا كما تعلمت الع ��ود فطري ًا و�صرت ا�ستا ًذا بالعود،
بينم ��ا در�ست يف املعه ��د (فيوالن وكم ��ان) لذلك قلت لك
ال�شهادة ال تخلق مبدع ًا ،ال�شهادة علمتني �أن �أقر�أ النوتة
املو�سيقي ��ة فقط ،لكنها ال تعطيك �صو ًتا وال ابداع ًا ،وانا
ات� ��أمل و�أترح ��م عل ��ى م ��ن يختب ��ىء وراء ال�شه ��ادة م ��ن
الفنانني ،انا اعتربها عيب ًا كبري ًا اذا ما قالوا يل الدكتور
الفنان فالن .
حين عدت الى بغداد هل شعرت انك خالل
السنوات العشر الماضية اخذت مكانتك
الطبيعية؟

ال وزيارت ��ي االوىل اىل بغداد بع ��د � 30سنة كانت تلبية
لدع ��وة وزارة الثفافة حل�ضور افتتاح فعاليات مهرجان
بغ ��داد عا�صم ��ة للثقاف ��ة العربي ��ة ،التقي ��ت الكث�ي�ر م ��ن
الفنان�ي�ن من خمتل ��ف االجي ��ال وحتاكينا ،ان ��ا ال احمل
�ضغينة لأحد و�أحب الكل.
كيف ترى واقع االغنية العراقية ؟

ال اري ��د �أن اخو�ض يف هذا املج ��ال ،ولكن حركة احلياة
االقت�صادي ��ة واالجتماعي ��ة ت�ؤث ��ر عل ��ى احلي ��اة الفني ��ة
طبع� � ًا ،هذا هو الواقع املوجود ولكل زمان فنه الذي هو
م ��ر�آة تعك�س واقع املجتمع ،وم ��ا ن�سمعه يعك�س الواقع
املوجود.
الوعي الفني واملو�سيقي عن ��د النا�س مرت ٍد قلي ًال ،ولكن
�آم ��ل م ��ن الفنان�ي�ن اجليدي ��ن ان ينق�ضوا ه ��ذه احلالة،
اغان عراقية حقيقية  ،ول�سنا بحاجة
فنح ��ن بحاجة اىل ٍ
اىل �أن ن�سم ��ع اغني ��ة جمله ��ا املو�سيقية لي�س ��ت عراقية
�ان كث�ي�رة كالمه ��ا غ�ي�ر جمي ��ل ويه�ي�ن املر�أة
فهن ��اك اغ � ٍ
واحلبيب ��ة ،انا ا�سم ��ع اغاين مقرفة ما ع ��دا القليل جدًا،
ولكن نقول �إن الدنيا ما زالت بخري.
هذا الحوار نشر في موقع ايالف عام 2012
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فن ��ان عان ��ى الظل ��م والتهمي� ��ش لي� ��س فق ��ط م ��ن ق ��وى
اال�ستب ��داد بل حتى من النا�س الذين عمل معهم �سنوات
عم ��ره الطويل  ،فن ��ان اعطى الكثري للغن ��اء واملو�سيقى
واظنه مل يح�صد ثماره التي توزعتها مدن بعيدة مل تكن
امن ��ة من عاديات االزمن ��ة الغرباء وتقلباته ��ا ومن غدر
اعداء احلي ��اة والثقافة والنور وفتكه ��م برموز االبداع
لكن ��ه كان حمظوظ ًا ب�سالمته رغ ��م ان خ�صومه خططوا
لتعطيل زمنه وا�شعر انني �شخ�صي ًا مل ا�ضع زوادتي يف
واحته رغ ��م معرفتي الطويلة ب ��ه وبتجربته املو�سيقية
والغنائي ��ة ورغ ��م امل�ش�ت�ركات الكث�ي�رة بينن ��ا واملعرفة
ال�شخ�صي ��ة القريب ��ة  ،فن ��ان ا�شتغل كث�ي�ر ًا وطوي ًال يف
�سبي ��ل وط ��ن اجمل وغن ��اء احلى � ،أُغنيات ��ه را�سخة يف
ذاك ��رة ع�شاق الوطن ويف مي ��دان الكلمة والغناء  ،ويف
ذاكرة احلاملني بعراق بال �سجان او حاكم م�ستبد  .عا�ش
حي ��ا ًة مليئ ��ة باالوج ��اع واالحزان بني �سج ��ن وحرمان
وف�ص ��ل او هج ��رة طويلة  ،فنان امم ��ي ووطني ويحب
لغة اهل ��ه وانتماءهم القومي ويع�شق اغانيهم  ،ن�ش�أ يف
بي ��ت طي ��ب � ،شرب روح الث ��ورة من ام ��ه الثائرة بوجه
اال�ستبداد والتي �سجنت وعا�ش معها يف �سجنها ليتعلم
منها روح التحدي .
ح�ي�ن نتذك ��ر اغنيات ��ه او نتذكر ا�سم ��ه ن�ستح�ض ��ر زمن ًا
جمي�ل ً�ا حاف ًال باالحالم ومغم�س� � ًا بالعذابات  ،فهو يحلم
بعامل جديد و�سعيد  ،وكما و�صف االعالمي زاهي وهبة
جتربت ��ه وتلك احلقبة من حيات ��ه بالرومان�سيّة الثوريّة
وبتقدي ��ري فان تل ��ك التجرب ��ة املريرة جعلت ��ه �سندباد ًا
ينتهي قاربه يف �شواطيء ح�ضرموت حيث وجد م�سكن ًا
طيب ًا لقلبه العا�شق ف�أحب مدن ح�ضرموت واحب نا�سها
ومغنيها وبادلوه ذات احلب والتقدير.
ه ��ذا الفن ��ان اجلميل خرج اىل الدني ��ا يف مدينة خانقني
حي ��ث ب ��د�أت طفولت ��ه  ،ويف احدى حاراته ��ا عزف على
�آل ��ة الناي ب�شكل فطري  ،وحيث عا�ش يف بيت وجد فيه
(كراموف ��ون)  ،ويف ذلك البيت ا�ستم ��ع اىل ا�سطوانات
القباجن ��ي وا�سمه ��ان وعبدالوه ��اب وزكي ��ة ج ��ورج
وح�ضريي ابو عزي ��ز و�سليمة مراد وام كلثوم  ،و�إبتد�أ
ع�شق ��ه للغناء وحب ��ه لآلة الن ��اي واكت�شف ذل ��ك الع�شق
وه ��و يف �سن الطفولة وقبل دخول ��ه املدر�سة الإبتدائية
و�أ�صب ��ح حدي ��ث املدين ��ة  ،يف ال�سن ��ة الرابع ��ة �إبتدائي
�إنتق ��ل اىل بغداد لظروف عائلية وكان بيتهم على مقربة
م ��ن اجل�سر يف منطق ��ة ال�صاحلية  ،وم ��ن احد النوادي
الليلي ��ة القريب ��ة ا�س�ت�رق ال�سمع والنظ ��ر اىل احلفالت
الغنائي ��ة حيث كان يتابع من ف ��وق ج�سر االحرار املطل
على ذلك النادي الليلي حفالت ناظم الغزايل  ،واملطربة
فائ ��زة �أحمد وهي تغن ��ي بني الفوا�ص ��ل باال�ضافة غناء
مطرب�ي�ن اخرين مثل �سليمة مراد وناظم الغزايل ومليعة
توفي ��ق وعبا� ��س جمي ��ل ور�ضا عل ��ي وغريه ��م وتعلق
ع�شق ��ه �أكرث بالغن ��اء وخا�صة كانت الإذاع ��ة على مقربة
�أمتار منه ويتمنى دخولها يوم ًا.
بع ��د ث ��ورة  14مت ��وز مبا�شر ًة ع ��اد جم ��دد ًا اىل مدينته
خانق�ي�ن ليكمل درا�سته املتو�سطة فيها ويف نف�س ال�سنة
 1958عمل مع جمموعة من فناين خانقني على ت�أ�سي�س
فرقة خانقني املو�سيقي ��ة كمغني  ،واول حفلة �شارك بها
كان ��ت يف نقاب ��ة املعلم�ي�ن يف خانقني نهاي ��ة عام 1958
 ،حل ��ن �أول �أغني ��ة وطنية ع ��ام  1959وه ��و مل يزل يف
بداي ��ة طريقه الفني ،وبعدها يف عام  1960عاد وانتقل
اىل بغ ��داد جم ��دد ًا ليحقق حلمه الأب ��دي بالدخول ملعهد
الفن ��ون اجلميل ��ة والإذاع ��ة والتلفزي ��ون  ،وبع ��د فرتة
ق�ص�ي�رة بد�أ يغني يف احلف�ل�ات املو�سيقية  ،ثم غنى يف
التلفزي ��ون �أغ ��اين حممد عب ��د الوهاب القدمي ��ة ومثله
�شخ�صي� � ًا يف برنامج �أيام زم ��ان الذي كان يقدمه الفنان
خليل الرفاعي .

ع ��ام  1962ترك درا�ست ��ه الثانوية وتق ��دم للدرا�سة يف
معه ��د الفن ��ون اجلميلة يف بغ ��داد ق�س ��م املو�سيقى وملع
ب�ي�ن اقرانه فقد دخل املعهد الفن ��ون اجلميلة وهو يجيد
العزف عل ��ى العود والناي والغناء ث ��م عمل يف االذاعة
م ��ع فرقة �أبن ��اء دجل ��ة للمو�شحات م ��ع �أ�ست ��اذه الفنان
روحي اخلما� ��ش الذي كان مهتم ًا ب ��ه كموهبة متميزة ،
ومل يك ��ن والد ُه را�ضي ًا يدخول ��ه ولده جعفر معهد فنون
اجلميلة وهو يعتقد ان ابن ُه يَدر�س يف الكلية الع�سكرية
يف بغ ��داد حيث متن ��ى لول ��ده ان يكون تاج ��ر ًا مثله او
�ضابط ًا يف اجلي�ش.
ا�صب ��ح جعفر ح�س ��ن من مطرب ��ي االذاع ��ة والتلفزيون
يف منت�ص ��ف ال�ستيني ��ات  ،ويف االنقالب الع�سكري يف
�شب ��اط ع ��ام  1963ف�ص ��ل م ��ن املعه ��د ومنع م ��ن دخول
االذاع ��ة ومل تثني تلك االحداث عزميت ��ه وع�شقه للغناء
 ،يف عام  1964قام بت�سجيل االغاين عدة �أغاين الذاعة
الكويت ع ��ن طريق �شركة (ب�شري فون) ل�صاحبها الفنان
جمي ��ل ب�ش�ي�ر اي �أن بدايت ��ه كمطرب مل تكن م ��ن اذاعة
وطن ��ه بغداد ب ��ل كانت من اذاعة الكوي ��ت  ،وقتها كتبت
ال�صح ��ف العراقية الوطنية عدة م ��رات �أن الفنان جعفر
ح�س ��ن ممنوع م ��ن الغن ��اء يف اذاعة بغ ��داد ويغني يف
الكوي ��ت ،بعده ��ا �إ�ضط ��رت الإذاع ��ة وم�س�ؤوليها قبوله
كمط ��رب معتمد ل ��دى الإذاعة والتلفزي ��ون و�سجل اول
اغني ��ة يف اذاع ��ة بغــ ��داد م ��ن احل ��ان امللح ��ن املعروف
اال�ست ��اذ جمي ��ل �سلي ��م وكلمات الفن ��ان اال�ست ��اذ حممد
القباجن ��ي بعنوان (كلم ��ا �أمتعن بر�سم ��ك) وكانت هذه
االغني ��ة ملحنة ك ��ي يغنيها الفن ��ان ناظم الغ ��زايل لكنه
�آج ��ل ت�سجيله ��ا حل�ي�ن عودته م ��ن �سفرت ��ه الأخرية اىل
لبن ��ان  ،وبعد عودت ��ه للعراق بيوم واح ��د توفى الفنان
ناظ ��م الغزايل وبقيت الأغنية تنتظر م ��ن �سيغنيها ..ثم
�أ�صبح ��ت من ن�صي ��ب الفن ��ان جعفرح�سن ال ��ذي غناها
و�إ�شته ��رت يف وقته ��ا برغم ال ��روف وامل�ضايق ��ات التي
كان يلقاها .
�ش ��ارك جعف ��ر ح�س ��ن ع ��ام  1964يف �أول م�سرحي ��ة
�شعري ��ة غنائي ��ة بعن ��وان (م�ص ��رع كليوبات ��را) لأحم ��د
�شوق ��ي ومن اخراج الفن ��ان ابراهيم ج�ل�ال  ،وقبل ذلك
�ش ��ارك يف عدة م�سرحيات ممث ًال م ��ع فرقة الكاظمية مع
جمموع ��ة من الفنان�ي�ن العراقي�ي�ن ومن �إخ ��راج الفنان
حم ��ودي احلارثي  ،يف ع ��ام  1964كان احد امل�ؤ�س�سني
لفرق ��ة الر�شي ��د للفن ��ون ال�شعبية برئا�س ��ة عميد امل�سرح
العراق ��ي الأ�ست ��اذ حقي ال�شبلي اىل جان ��ب فنانني كبار
امث ��ال الفنان �س ��امل ح�سني وجميل ب�ش�ي�ر وغامن حداد
وجميل �سليم و وجميل جرجي�س و قادر كوردي و�أنور
ال�شيخلي وجمال جالل وفائ ��ق حنا وعقيل عبد ال�سالم
وغ�ي�ره ،قدم خالله ��ا العديد من الأغ ��اين واحلفالت يف
داخل وخارج العراق.
ع ��ام  1967وبع ��د تخرج ��ه من معه ��د الفن ��ون اجلميلة
�أ�س�س جعفرح�سن وزميل ��ه عازف الكيتار فهمي يعقوب
معه ��د ًا لتدري�س املو�سيق ��ى ب�إ�س ��م ( دار املو�سيقى ) يف
بغداد �ضم ا�ساتذة وطلبة كثريين وا�ستمر لعدة �سنوات
بالإ�ضافة لعمله يف فرقة الر�شيد للفنون ال�شعبية .
ع ��ام � 1968ش ��ارك يف اول جترب ��ة �سينمائي ��ة عراقي ��ة
بغنائه وعزف ��ه لأغنية ( �شارع الأح�ل�ام ) التي �إ�شتهرت

حينه ��ا من كلم ��ات كاظم عمارة واحلان �أن ��ور ال�شيخلي
يف فلم طريق الظالم من �إخراج م�ؤيد وهبي
ويف نهاي ��ة ع ��ام  1968جاء قرار حل الفرق ��ة وت�أ�سي�س
الفرقة القومي ��ة للفنون ال�شعبي ��ة العراقية وكان حينها
احد امل�ؤ�س�س�ي�ن للفرقة و�أ�س�س �أول فرقة للإن�شاد (فرقة
ك ��ورال) يف العراق تغني بتعدد الأ�ص ��وات الهارمونية
للأغ ��اين ال�شعبي ��ة والفولكلوري ��ة و�سجل ��ت بع�ضه ��ا
للإذاع ��ة العراقي ��ة ك�أغنية طويل يا ليل ��ة و�أغنية �إنعيمة
و�أُغني ��ة دادة عب ��د وبع� ��ض املو�شح ��ات الأندل�سية مثل
�در  ،وكانت تظم خرية �أ�ص ��وات ال�شابات
ب ��دت من اخل � ِ
وال�شب ��اب الغنائي ��ة زاد عدده ��م ع ��ن  30ع�ض ��و ًا حي ��ث
�أ�صب ��ح بع�ضه ��م الحق� � ًا من املطرب�ي�ن املعروف�ي�ن �أمثال
�أم ��ل خ�ضري والهام ح�س ��ن وغاده �س ��امل وريا�ض �أحمد
وقحطان العطار و�ص�ل�اح عبد الغفور وقا�سم �إ�سماعيل
ور�ضا اخلياط وعبا�س العطار وهادي �سعدون وعارف
حم�س ��ن وغريه ��م كث�ي�ر وق ��دم اعم ��ا ًال غنائي ��ة واحلان
�شعبي ��ة عدي ��دة  ،ويف ع ��ام  1972ف�ص ��ل م ��ن الفرق ��ة
القومية بع ��د عودته من مهرجان اجلزائر وعاد للن�شاط
الفني يف الرتبي ��ة والتعليم  ،عام  1973منع من دخول
االذاع ��ة والتلفزي ��ون ب�سب ��ب مواقف ��ه ال�سيا�سية وعدم
قبول ��ه الغناء ومدح ال�سلطة والنظ ��ام القائم وقتها ،كما
ف�ص ��ل اي�ض ًا من فرقة املو�شحات حيث كان يعزف العود
وي�ساعد اال�ست ��اذ روحي اخلما�ش يف تدريباتها ،وعلى
اث ��ر مقابل ��ة �صحفي ��ة يف جري ��دة الت�آخي ع ��ن �إ�شرتاكه
يف مهرج ��ان ال�شب ��اب العاملي يف برل�ي�ن وح�صوله على
ميدالي ��ات املهرج ��ان حينه ��ا كان ��ت حجة كافي ��ة ل�سلطة
الإذاع ��ة والتلفزي ��ون لف�صل ��ه ومنع ��ه م ��ن دخوله ��ا بل
و�ص ��ل الأم ��ر بالإيع ��از مب�س ��ح جمي ��ع �أعمال ��ه الغنائية
م ��ن الإذاع ��ة والتلفزي ��ون  ،ويف ع ��ام ُ 1975ف�ص ��ل من
التـربي ��ة والن�شاط الفني نهائي ًا ث ��م ا�شتغل بعدها عام ًال
يف مطبع ��ة طريق ال�شعب و�صحفي ًا فني ًا ،يف عام 1972
�أ�س� ��س م ��ع جمموع ��ة م ��ن ال�شب ��اب املو�سيقي�ي�ن فرقة(
بيل ��ز) وق ��دم العديد من الأغ ��اين الوطني ��ة وال�سيا�سية
وال�شعبي ��ة ( الت�س�ألن ��ي عن عن ��واين ,اغني ��ة يابو علي
وعم ��ي يابو جاكوج وعمال وغريه ��ا ) ويف عام 1974
ت�أ�س�س ��ت فرق ��ة ال ��رواد املركزي ��ة و�أنظم ��ت له ��ا فرق ��ة
بيل ��ز وعازف�ي�ن �آخرين وكور� ��س وفرقة رق� ��ص �شعبي
وكان الفن ��ان جعفرح�س ��ن يقودها ويلح ��ن لها ويغني ،
و�شاركت الفرق ��ة يف كل االحتفاالت العلنية التي اقامها

احل ��زب ال�شيوعي وال�شبيبة الدميوقراطية ائنذاك .كما
نقل جتربته احلديث ��ة يف الأغنية الت�ضامنية الإن�سانية
ال�سيا�سي ��ة اىل لبن ��ان حي ��ث �ساه ��م يف ت�أ�سي� ��س فرقة
ال�شبيب ��ة اللبناني ��ة وحل ��ن لها ع ��ام  1974ح�ي�ن �ساهم
وفرق ��ة ال ��رواد يف املهرجان الكبري ال ��ذي �أقامه احلزب
ال�شيوع ��ي اللبناين يف بريوت  ،وم ��ن اغانيه ال�شهرية
الت ��ي قدمتها فرقة الرواد وغناها م ��ع الفرقة املو�سيقية
الت ��ي ا�س�سها ودربها بنف�سه مع ع ��دد كبري من املن�شدين
والعازف�ي�ن  :الت�س�ألن ��ي عن عنواين  ،ياب ��و علي وعمي
ياب ��و جاكوج وللم ��ر�أة غنوتنه وعمال نطل ��ع ال�صبح و
قبلين ��ي للم ��رة االخرية وغريه ��ا كث�ي�ر .مت اعتقاله يف
 1978يف تل ��ك الف�ت�رة ال�صعب ��ة املليئ ��ة باملتناق�ض ��ات
واملخاط ��ر واملجازف ��ات وبع ��د ذل ��ك ا�ضط ��ر اىل للهرب
خارج العراق م�شي ًا على االقدام اىل اليمن الدميقراطية
عرب رحلة �شاقة للغاية .
وه ��و اول من حلن �أغنية (الريل وحم ��د) لل�شاعر مظفر
الن ��واب ع ��ام  1965ح�ي�ن كان م ��ا يزال طالب� � ًا يف معهد
الفن ��ون اجلميلة ومت قبول اللح ��ن من قبل جلنة فح�ص
الأحلان والن�صو�ص ولكنها رف�ضت من قبل مدير برامج
املو�سيق ��ى �آن ��ذاك ك ��ون ال�شاعر مظفر الن ��واب واملغني
�كار تقدمية ي�سارية .ويف
وامللح ��ن جعفرح�سن ذوي �أف � ٍ
ه ��ذا اللحن ( مرين ��ة بيكم حمد ) لل�شاع ��ر مظفر النواب
مل ي�أخ ��ذ الفنان جعفر ح�س ��ن الفر�صة بتقدميه من خالل
الإذاعة والتلفزيون بل بقى يغنيه يف احلفالت اخلا�صة
مبرافق ��ة بع� ��ض املو�سيقي�ي�ن وكان حلن ��ه �سابق ��ا بعدة
�سن ��وات للحن الذي حلن ��ه الفنان حممد ج ��واد اموري
وال ��ذي حل ��ن مقدمة الأغني ��ة بنف�س ال�ش ��كل وعلى مقام
احلج ��از بينم ��ا حلن ��ه جعفرح�س ��ن م ��ن قبل عل ��ى مقام
العج ��م وكان الف ��رق االختالف باملق ��ام فقط وميكن لأي
احلان
مو�سيق ��ي �أن يحل ��ل ذل ��ك  ،كذل ��ك تكرر االم ��ر يف ٍ
�أخرى .
حل ��ن جعفرح�سن عام (1970اغنية اغ�ض ��ب كما ت�شاء)
لل�شاع ��ر ن ��زار قب ��اين وكان اللح ��ن مع ��د ًا للفنانة جناة
ال�صغ�ي�رة وكم ��ا جرى االتف ��اق يف بريوت م ��ع ال�شاعر
ن ��زار قب ��اين  ،لكن ظ ��روف الفنان املط ��ارد جعفر ح�سن
ت�سبب ��ت يف �ضي ��اع فر�صة ذهبي ��ة لأنت�شار ه ��ذا اللحن
الرائ ��ع  ،رغ ��م ان الفنان ��ة انوار عب ��د الوهاب ق ��د غنته
ع ��ام  1972ب�شكل جميل ولكن جناة �صغرية رمبا كانت
�ستنج ��ح اكرث عل ��ى تو�صيل ه ��ذه االغني ��ة اىل جمهور
او�س ��ع  .وكان ه ��ذا اللح ��ن الكب�ي�ر والأ�سل ��وب اجلديد
لأغنية ( �إغ�ضب كما ت�شاء ) قد �أثار ثائرة فناين ال�سلطة
وم�س� ��ؤويل الإذاع ��ة وقته ��ا فق ��رروا �أن يقطع ��وا علي ��ه
الطريق ب�شتى الو�سائل ويحاربوه و�أخري ًا مينعوه من
دخول الإذاعة.
الفن ��ان جعفر ح�س ��ن من الفنان�ي�ن الكبار الذي ��ن ظلمهم
احل ��كام الل�ؤم ��اء  ،القومي ��ون والبعثي ��ون والذي ��ن مل
يت�ساحم ��وا مع الي�ساريني الذي كان الفنان جعفر ح�سن
اح ��د ن�شطائه ��م  ،خ ��رج جعفر ح�س ��ن من الع ��راق ومن
موت حمقق اعده ل ��ه قادة البعث لكن ال�صدفة واحليطة
حتالفت ��ا النق ��اذه  ،ويف انتخابات الفنان�ي�ن عام 1973
و�أثناء التح�ضريات ا�صطدم مع حممد �سعيد ال�صحاف
مدي ��ر االذاع ��ة والتلفزي ��ون ائنذاك وتال�س ��ن معه حيث
اراد البع ��ث الهيمنة عل ��ى نقابة الفنان�ي�ن ومل يح�صلوا
اال عل ��ى ت�سع وثالثني �صوت بينم ��ا ح�صل ال�شيوعيون

على اكرث م ��ن اربعمائة �ص ��وت وكان جعفرح�سن على ر�أ�س
قائم ��ة الفنان�ي�ن التقدمية  ،كانت نتيجة تل ��ك املال�سنة �أن امر
ال�صح ��اف مبنع الفن ��ان جعفرح�سن من الغن ��اء والتلحني و
م ��ن دخول مبنى الإذاع ��ة والتلفزيون و�إتالف كل ت�سجيالته
الغنائية ال�صوتية والتلفزيونية ..
عـدن وجتربته املو�سيقية والغنائية – 1997-1979
يف جل�س ��ة غنائي ��ة يف ع ��دن يف اليم ��ن اجلنوب ��ي يف
الثمانينات  ،غن ��ى جعفرح�سن( ق�صيدة ا�ش ��واق) من احلان
ريا� ��ض ال�سنباط ��ي و�شعر م�صطفى عبد الرحم ��ن  ،كان احد
احل�ضور م ��ن م�صر وهو مو�سيقي �ساب ��ق ويعمل يف مكتب
االمم املتح ��دة يف عدن � ،سجل الأغني ��ة يف ال�سهرة  ،و�أخذه
الت�سجي ��ل اىل م�صر وكان على عالق ��ة بالفنان الكبري ريا�ض
ال�سنباطي وحني ا�ستم ��ع ال�سنباطي اىل الت�سجيل طلب منه
ان ي�أت ��ي بالفنان جعفر ح�س ��ن اىل م�صر قائ ًال (هو ده بيعمل
اي ��ه يف اليمن ؟) مل يتمكن الفن ��ان جعفر ح�سن بجواز �سفره
اليمن ��ي وقته ��ا من دخ ��ول م�صر وح�ي�ن �سنحت ل ��ه الفر�صة
بدخ ��ول م�صر كان القدر ال�س ��يء يقف مرة اخرى امام فناننا
الرائع جعفر ح�سن حيث توفى ال�سنباطي قبل �أن يتمكن من
الو�ص ��ول اىل م�صر  ،ا�ستطاع ��ت الفنانة ميادة احلناوي من
احل�ص ��ول على اللحن وت�سجيل ��ه ب�صوتها  ..فحظوظ جعفر
ح�سن لي�س كحظ ميادة احلناوي ..
يف جمهوري ��ة اليم ��ن الدميوقراطي ��ة �أ�س� ��س ( فرق ��ة �أ�شي ��د
) املو�سيقي ��ة الغنائي ��ة امل�شه ��ورة الت ��ي �ضم ��ت العدي ��د م ��ن
الفنان�ي�ن واملغنيني اليمنيني ال�شـباب حيث قدم لها الع�شرات
من الأحل ��ان والأغاين القدمية واجلدي ��دة ونقل جتربته يف
الأغني ��ة ال�سيا�سي ��ة والتحري�ضي ��ة الت�ضامني ��ة الإن�ساني ��ة
بنج ��اح و�إقت ��دار اليه ��ا ..ح�ي�ن و�ص ��ل ع ��دن وج ��د �أغاني ��ه
ال�سيا�سي ��ة املمنوع ��ة يف الع ��راق ت�سبق ��ه اليه ��ا وتب ��اع يف
الأ�س ��واق والزال ��ت ليومنا ه ��ذا يرددها ال�شب ��اب وال�شيوخ
ومنها �أغاين باللهج ��ة اليمنية والإيقاع ��ات والنكهة اليمنية
بالإ�ضافة لأغاني ��ة العراقية العديدة فال ��كل هناك يغني يابو
عل ��ي وياب ��و اجلاكوج ون�ي�رودا وال ت�س�ألني وكذل ��ك اغانية
اليمني ��ة يف اليم ��ن القيت خل ��ي و�أغنية قالت ع ��دن املعروفة
وهي�ل�ا يا �صي ��اد وع�شرات غريه ��ا  ،كما �أع ��اد �صياغة بع�ض
�وب جدي ��د كم ��ا �أن معظ ��م
االحل ��ان الرتاثي ��ة اليمني ��ة ب�إ�سل � ٍ
الف ��رق املو�سيقي ��ة اليمنية تعزف وحتف ��ظ �أغانيه واحلانه .
كما ح�صل على �شه ��ادات تقديرية عديدة جلهوده يف تطوير
معه ��د الفن ��ون وت�أ�سي�س ف ��رق ال�شبيبة للمو�سيق ��ى والغناء
يف املحافظ ��ات الأخ ��رى و�أ�س�س �أول �ستودي ��و للت�سجيالت
ال�صوتي ��ة احلديثة يف عدن عام  ،1989رغ ��م مغادرته عــدن
واليم ��ن منذ زمن طوي ��ل لكن حنينه اليها ل ��ن ينتهي  ،فهناك
بقي ��ت اث ��اره املو�سيقي ��ة و�أغاني ��ه وحمراب ��ه ال ��ذي يحك ��ي
ذكرياته وق�ص�صه مع الغناء والنا�س والبحر والنوار�س.
عام  1987ومن ثمرة لقائه ب�صديقة ال�شاعر �أحمد ف�ؤاد جنم
يف ع ��دن حل ��ن ل ��ه م�سل�سل م ��ن  30حلقة بعن ��وان ( مذكرات
جحـ ��ا ) لإذاعة ع ��دن وجمموعة �أغاين البوم ��ه ( عابر �سبيل
) ال ��ذي �سريى النور �أخ�ي�ر ًا وبالإ�ضافة لع�ش ��رات ال�سهرات
الغنائي ��ة التلفزيوني ��ة والأما�سي الفنية الت ��ي �إ�شرتكت فيها
اي�ض� � ًا الفنان ��ة �إلهام ح�س ��ن الت ��ي عادرتنا منذ �أوائ ��ل القرن
وبقي مرقدها يف مدينة عـدن .
يف بداي ��ة الثماني ��ات قام بت�صوي ��ر اول �أغني ��ة فيديو كليب
( جمال� ��س ال�شعب ) م ��ن احلانه وغنائه نال ��ت �شهرة وا�سعة
وث ��م �أعقبه ��ا ب�أغني ��ة ( م�شكلت ��ك �إنت ��ه) من احلان ��ه و كلمات
ر�س ��ول ال�صغري وكانت هات ��ان الأغنيتان �أوىل الأغاين التي
مت ت�صويره ��ا بطريقة الفيديو كلي ��ب يف عـدن بني عامي 86
و.87
كما كان بيت ��ه م�ضياف ًا وملتق ًا للأ�صدق ��اء والفنانني اليمنيني
والعرب الذين غالب ًا م ��ا يح�ضرون للم�شاركة يف الإحتفاالت
واملهرجان ��ات الت ��ي كان ��ت تقام ب�إ�ستم ��رار ومنه ��م �صديقيه
احلميم�ي�ن ال�شي ��خ �إم ��ام وال�شاع ��ر �أحم ��د ف� ��ؤاد جن ��م كذلك
ال�شاعر عبد الرحم ��ن الأبنودي والفنان حممد منري والفنان
حمم ��د حم ��ام والفنان ��ة حم�سن ��ة توفي ��ق و الكاتب ��ة فتحي ��ة
الع�سال والفنانة �سميحة ايوب وع�شراتٍ غريهم من الفنانني
حي ��ث كان جعفرح�سن ي�شكل ج�س ��ر ًا للتوا�صل بني الفنانني
من خمتل ��ف �أنحاء الع ��امل املتوافدين عل ��ى جمهورية اليمن
الدميوقراطية.

جعفرح�سن واملجمع الثقايف -:
م ��ن ع ��ام  1997ولنهاي ��ة  2004عم ��ل الفن ��ان جعفرح�س ��ن
م�ست�ش ��ار ًا فني� � ًا ل ��دى املجمع الثق ��ايف يف �أبو ظب ��ي – دولة
الإمارات العربية املتحدة  .وقدم خاللها العديد من احلفالت
املو�سيقي ��ة والغنائي ��ة وا�ص ��در( البوم الغري ��ب) من احلانه
وغنائه وملجموعة من ال�شعراء العراقيني ،وثالث م�سرحيات
غنائية مل�سرح ليلى للأطفال وثالث م�سرحيات لفرقة الإحتاد
�إحداه ��ا للم�ؤل ��ف الأمل ��اين بريخ ��ت و�إخ ��راج الفن ��ان عوين
كروم ��ي وكذل ��ك م�سرحية من �إخ ��راج الفنان ف ��اروق �أوهان
وغريها  ،كذلك الف وعزف العديد من املو�سيقى الت�صويرية
لع ��دد من الأفالم الت�سجيلية وللكت ��اب امل�سموع وقدم العديد
م ��ن احلفالت الغنائية واملو�سيقية والأما�سي الفنية الثقافية
يف دول اخلليج وم�صر واوروبا وكندا وامريكا.
والفن ��ان جعفرح�س ��ن واحد من �أق ��دم رواد الأغاين الوطنية
وال�سيا�سي ��ة الإحتجاجي ��ة الي�ساري ��ة يف الع ��راق والوط ��ن
العرب ��ي فمنذ  1958وقف على امل�س ��رح مغني ًا وعازف ًا للناي،
والحق� � ًا �شارك يف الكث�ي�ر من املهرجانات املحلي ��ة والعربية
والعاملي ��ة ومعظمها مهرجانات ي�ساري ��ة و�شبابية و�سيا�سية
ق ��دم فيه ��ا كل ماه ��و جديد يف ع ��امل الفن امللت ��زم وحلن عدد
م ��ن امل�سرحي ��ات الغنائي ��ة وامل�سل�س�ل�ات التلفزيوني ��ة وهي
مبجمله ��ا متث ��ل الفك ��ر الوطني الي�س ��اري وتدع ��وا للوحدة
والت�سام ��ح وال�س�ل�ام وبناء االن�سان و�صدر ل ��ه اكرث من 20
البوما غنائي ًا و�إ�سطوانة .
جعفرح�س ��ن يعزف العديد م ��ن الآالت املو�سيقي ��ة ب�إحرتاف
منه ��ا �آلة الناي والعود والكم ��ان والفيوال والكيتار والبا�ص
والأورغ و�أغل ��ب الآالت الإيقاعي ��ة وه ��و خم ��رج ومهند� ��س
�صوت حم�ت�رف لديه �ستودي ��و وم�شغله اخلا� ��ص �أينما حل
و�إ�ستق ��ر بحيث ي�سجل �أغلب �أعماله الفنية وخا�صة الأخرية
بنف�س ��ه دون الإ�ستعانة مبو�سيقي�ي�ن �آخرين و�آخرها البوم (
حبيناك ) يف  2014وله البومني جديدين �آخرين من احلانه
( عاب ��ر �سبيل ) مع ال�شاعر املع ��روف �أحمد ف�ؤاد جنم وكذلك
الب ��وم ( ال�سفر ) م ��ع ال�شاعر كامل الركاب ��ي والفريد �سمعان
وعري ��ان ال�سيد خل ��ف ونعمه يو�سف وعب ��د الفالح الدراجي
وعل ��ي الع�ض ��ب و�آ�شتي و�آخرين م ��ن امل�ؤم ��ل �أن ي�صدرهما
خالل هذا العام �إن وجد له منتج ًا وموزع ًا .
الفن ��ان جعف ��ر ح�س ��ن ول ��د وترب ��ى يف مدينة خانق�ي�ن التي
يتكل ��م �أهلها عدة لغ ��ات كما احتوت املدين ��ة يف اخلم�سينات
عل ��ى �ستة دور لل�سينم ��ا و مكتبات وكان الكث�ي�ر من ال�شبان
م�شغول�ي�ن بق ��راءة الكت ��ب و�سم ��اع املو�سيق ��ى يف املقاه ��ي
الثقافية واجنبت املدينة عدد من الفنانني املعروفني والكتاب
املبدعني والريا�ضيني ،
متي ��ز بتق ��دمي الأغ ��اين الوطني ��ة ب�أ�سل ��وب غنـائ ��ي جديـ ��د
متمي ��ز من ال�سه ��ل املمتنع ومبا يعرف (بالأغ ��اين الإن�سانية
) وترجم ��ت بع� ��ض منه ��ا اىل اللغ ��ات العاملي ��ة .كم ��ا �ش ��ارك
يف العدي ��د م ��ن فعالي ��ات املراكزالثقافي ��ة ملختل ��ف ال�شعوب
 .و�أ�س� ��س ع ��دد م ��ن ا�ستوديوه ��ات الت�سجي ��ل ال�صوتية يف
الع ��راق واليم ��ن والإم ��ارات  ،و ق ��دم العدي ��د م ��ن امل�شاريع
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واال�ست�ش ��ارات الفني ��ة والعدي ��د من الن ��دوات واملحا�ضرات
الفنية واللقا�آت التلفزيوني ��ة وال�صحفية و�شارك يف العديد
م ��ن املهرجان ��ات العربي ��ة والعاملي ��ة والعديد م ��ن اجلوالت
الفني ��ة للجالية العراقية يف كندا و�أم�ي�ركا واوروبا والدول
العربي ��ة ق ��دم خالله ��ا الكث�ي�ر م ��ن احلف�ل�ات واملهرجان ��ات
الغنائية ,كما �أنه حا�صل على العديد من اجلوائز وامليداليات
وال�شه ��ادات التقديرية .قدم �أغاين مبختلف الألوان الغنائية
العراقي ��ة ومبختلف اللهجات واللغ ��ات كالعربية والكوردية
والإنكليزي ��ة والأملاني ��ة والإيطالية ويعزف عل ��ى العديد من
الآالت املو�سيقي ��ة والإيقاعي ��ة املتنوع ��ة ( �آل ��ة الناي والعود
والكمان والأورغ والكيت ��ار والكونرت با�ص والطبلة والرق
وباقي الآالت الإيقاعية املختلفة ) بالإ�ضافة لهند�سة ال�صوت
والت�سجيل واملونتاج بحيث مكنه لوحده من ت�سجيل العديد
من �أعماله املو�سيقي ��ة الغنائية �آخرها البوم حبيناك والبوم
عاب ��ر �سبيل والب ��وم ال�سفر فهو ال زال يلح ��ن ويغني وينتج
الألبوم ��ات الغنائية واملو�سيقية اجلدي ��دة .بالإ�ضافة لكتابة
كلم ��ات بع� ��ض �أغاني ��ه وت�صميم �أغلف ��ة الألبوم ��ات الغنائية
وغريه ��ا من �أمور فنية عديدة بحي ��ث �أطلق عليه لقب الفنان
ال�شامل يف كثري من املحاف ��ل الفنية بالإ�ضافة لل�صحف ومن
خالل اللقا�آت التلفزيونية.
وحني ت�س�أله ع ��ن الدرا�سات العليا واجلامع ��ات وال�شهادات
و�أن�شغال الكثري من الفنانني باحل�صول عليها وهل ب�أمكانها
�أن تخل ��ق لن ��ا فنانني مبدع�ي�ن ؟ يب ��ادرك الق ��ول (اجلامعات
وال�شهادات ال تخلق فنان�ي�ن مبدعني �إن مل تكن لديهم موهبة
حقيقي ��ة و�إ�ستع ��داد فط ��ري  ..فكثري م ��ن الفنان�ي�ن املبدعني
حملي� � ًا وعاملي� � ًا لي� ��س لديهم حت ��ى �شه ��ادة الإبتدائي ��ة � ..أنا
�أعتقد �أن ال�شه ��ادات التي يبحث عنها البع�ض ب�شكل حمموم
ه ��ي للوظيفة والوجاه ��ة فقط املوهبة واخل�ب�رة والتجارب
العملية �أهم من ذلك كله يف خلق فنان مبدع حقيقي).
جعف ��ر ح�س ��ن يعت ��ب على الإع�ل�ام العراق ��ي ب�ش ��دة ويحمله
امل�س�ؤولي ��ة بال�سكوت عما يجري من ت ��ردي مل�ستوى الثقافة
والفنون وبعدم �إهتمامه بالفن والفنانني املبدعني احلقيقيني
وبالأغ ��اين الإن�ساني ��ة الراقي ��ة واملو�ضوعي ��ة والت ��ي مت�س
م�صال ��ح وطموحات ال�شعب بغ ٍد �أف�ض ��ل  ،كما ي�شعر باال�سى
الي ��وم عل ��ى واق ��ع الثقاف ��ة والفن ��ون يف الع ��راق  ..حي ��ث
املكتبات زوارها قليلون والق ��راء قليلون وم�ستوى ت�شجيع
الف ��ن والثقاف ��ة �ضئي ��ل ج ��د ًا والأغاين والأحل ��ان يف هبوط
م�ستم ��ر ويف تراج ��ع بينم ��ا توج ��د �إمكاني ��ات تكنولوجي ��ة
و�ستوديوه ��ات وف�ضائي ��ات واجه ��زة متط ��ورة وال ي�ستفاد
�كل �صحي ��ح وال تنتج فن� � ًا متمي ��ز ًا  ،كم ��ا �أن �أغلب
منه ��ا ب�ش � ٍ
املنتج�ي�ن لي�س ��وا مهني�ي�ن وال له ��م عالق ��ة بالف ��ن ويبحثون
ع ��ن الرب ��ح ال�سري ��ع وال يهمه ��م امل�ست ��وى الفن ��ي والثقايف
وه ��ذا �ساه ��م ب�شكل �س ��ئ ج ��د ًا يف �إنت�شار الأغ ��اين الهابطة
الت ��ي ن�سمعها ون�شاهدها يومي ًا بينم ��ا الفنانون احلقيقيون
واحلانه ��م و�أغاني ��م الإن�سانية اجلميلة ال جت ��د لها مكان ًا يف
و�سط هذه الفو�ضى الغري خالقة .
عام  2004ع ��اد جعفرح�سن للوطن و�إ�ستق ��ر يف كورد�ستان
الع ��راق بعد رحل ��ة وهجرة ق�سرية دام ��ت لأكرث من ربع قرن
 ..فه ��و يدع ��وا ويت�أمل م ��ن الفنان�ي�ن العراقي�ي�ن احلقيقيني
�أن يتكاتف ��وا لإنق ��اذ ما تبقى م ��ن الفنون والثقاف ��ة العراقية
و�إعادتهما مل�سارهما ال�صحيح واحلفاظ عليها .
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من كتابات جعفر حسن

التأمل في وجه الحرية
عندما نحاول التفكير في ما يطرح من مصادرة لشكل من أشكال الحرية ،ومنها حرية اإلبداع ،تقفز في الذهن ضرورات تعود بالموضوع
إلى أصله ،بمعنى أن الحرية كل ال يتجزأ ،وهي بالضرورة مسألة غير منجزه ،إن السعي اإلنساني الدءوب نحوها ،يمكن تصوره على
انه نزوع أصلي في الكائن البشري نابع من وعي الضرورة الذي يفضي إلى الحرية ،حاوله اإلنسان في صراعه مع أخيه اإلنسان ،وحاوله
في صراعه مع قوى الطبيعة ،التي يحس بعدم اكتراثها لما يشعر به ،ووظف كل ما استطاع العقل البشري أن ينجزه في سبيل تلك
المعارك ،فمهما حققنا من حريات ،هناك شوق دائب نحو تلك الحدود التي لم نزرع أشجار الحرية فيها بعد ،تلك الحدود التي تمثل
صحراء الجهل وقواه التي تعمل بأيد خفية لكنها راصده ،تكمن في تلك األماكن المكشوفة تراقب وتعاقب.

جعفر حسن
ال �إب ��داع بدون حرية ،تبدو العبارة يف الت�أمل الأول ب�سيطة،
لكن الب�ساط ��ة تلك خادعة عندما نحاول االن�سجام والتما�سك
املنطق ��ي م ��ن الداخل ،فاحلري ��ة ل�ست معط ��ى �أويل للوجود،
احلرية ه ��ي �إرادة �إن�سانية فاعلة ،مبعن ��ى �إنه ال توجد نقطه
خارج ال ��ذات الب�شرية ت�سيطر على فعله ��ا اخلالق ،وبالتايل
ميكنن ��ا �إدراك �ضي ��ق م�ساح ��ة احلري ��ة وات�ساعه ��ا ،فالإبداع
ه ��و الذه ��اب نح ��و ف ��خ ال�ض ��وء ،لك ��ن الظلم ��ة يف ذاتها هي
غي ��اب ال�ضوء ،وبالت ��ايل ال ميكن �أن نر�صد حلظة واحدة يف
الوج ��ود الب�شري ال توجد به م�ساحة م ��ا من احلرية ،ول�سنا
نقول هن ��ا قولة �سارتر الت ��ي ت�ش�ي�ر �إىل �إن الإن�سان حمكوم
باحلري ��ة ،وهو �أمر لي�س �صحيحا عل ��ى �إطالقه� ،إذ �إن ن�سبية
احلرية هي التي ت�شري �إىل مدى حتققها وانت�شارها الفاعل.
ال يختفي الإبداع ب�ضي ��ق هام�ش احلرية ،انه امل�سئول الأول
ع ��ن وجوده ��ا ،وبالت ��ايل الإرادة الإن�ساني ��ة دائم ��ا م ��ا جتد
الط ��رق وال�سبل نحو حتقيق هام�ش من احلرية اكرب ،ويبدو
يف توهم ��ي �أن احلري ��ة ت�سري نحو االت�س ��اع� ،إال يف حلظات
االنك�س ��ار التاريخي� ،إذ �إنها فاعلي ��ة ال ت�سري دائما يف اجتاه
واح ��د ،وه ��ي بطبيعته ��ا تكت�س ��ب وال توه ��ب ،وم ��ن يتخلى
ع ��ن احلرية يف �صال ��ح الأمن ال ي�ستحق �أيا منهم ��ا كما �أ�شار
اح ��د الدميقراطيني القدامى .وتبد�أ فاعلي ��ة احلرية باحلركة
من ��ذ تلك اللحظ ��ة التي نرتك فيه ��ا اليقني املطل ��ق ،النابع من
الإجاب ��ات اجلاهزة التي ترد على كل �س�ؤال مهما كان ع�صيا،
لتو�س ��ع دائ ��رة اجله ��ل ،ع�ب�ر �إبعاد العق ��ل الفاع ��ل املفكر يف
اليومي احلي ،نحو االنط�ل�اق �إىل ف�ضاء ال�س�ؤال الذي يدفع
للبح ��ث و�إيجاد �إجابات متعددة على ذات ال�س�ؤال ،حتى و�إن
�سبقت الإجابة عليه.
التأمل في وجه القمع

ل�سن ��ا نقول ذل ��ك لنهرب من ف�ض ��اء ال�ص ��راع االجتماعي �إىل
ف�ض ��اء التفكري النظ ��ري ،و�إن كان يف االعتق ��اد ذلك ،فهو من
�أفق الوهم ،يبدو �أن امل�س�ألة تفوق �إىل حد كبري جمرد تغييب
املثق ��ف �إىل حماول ��ة تغيي ��ب املب ��دع ،ولع ��ل امل�س�أل ��ة تتعلق
بال�سلط ��ة ،وال تتمث ��ل ال�سلط ��ة يف احلكوم ��ة على م ��ا نعتقد
يف جمتمعاتن ��ا العربية� ،إذ نح� ��س �أن احلكومة جمموعة من
الأفراد ،لكن حجر الدولة ال يكمن فيهم ،فمن �سل�سلة العالقات
املت�شابك ��ة تربز ال�سلطة ،وهي حج ��ر النار للدولة التي تقدح
به نريان توهجها ،وهي ت�سري ب�آلية �إبقاء الو�ضع على ما هو
عليه يف املجتم ��ع مع �إعطاء هام�ش للحركة ميكنه امت�صا�ص
التغيري اخلارجي مع بقاء ال�سلطة على ما هي عليه.
ولع ��ل معطي ��ات احلياة اليومي ��ة ت�شري �إىل ت�ض ��ا�ؤل م�ساحة
احلرية ،وبالت ��ايل الت�ضييق على املبدعني بعامة ،على الرغم
م ��ن تل ��ك التوجهات الت ��ي �أنتجه ��ا الو�ضع القه ��ري بالن�سبة

لل ��دول العربي ��ة ،والذي دفعه ��ا نحو االنفتاح عل ��ى متطلبات
العومل ��ة ،ومنه ��ا التوج ��ه نحو �صي ��غ للدميقراطي ��ة ،هي يف
طبيعته ��ا تعبري عن خلط غري ��ب للمفاهيم ،ويب ��دو �أن دولنا
العتيدة اعتربت الدميقراطية جزء من الغنيمة ،وهي توزعها
عل ��ى �أح ��زاب املوالة للو�ص ��ول �إىل قبة الربمل ��ان ،ومن هناك
مت ��رر له ��ا قوانني مت�شددة ت�ص ��ادر منجز احلري ��ة ،وتعطيها
ال�شرعي ��ة الالزم ��ة ،فه ��ي الت ��ي تتحك ��م يف توزي ��ع الدوائر،
وحتديد من يح ��ق له االنتخ ��اب والرت�شح..الخ ،عالوة على
التزوير الفا�ضح الذي متار�سه معظمها.
ارتباك المستباح

يف ه ��ذا الوق ��ت ال ��ذي بات ��ت ال ��دول العربي ��ة حم ��ط �أطماع
اال�ستعم ��ار الع�سكري اجلديد ،ترتبك الدولة املهددة باجتياح
اجليو� ��ش يف حالة ع�صيانها �أو ممانعتها ،فتظل ت�ضغط على
عنا�صرها و�أحالفها املتمددين داخ ��ل اطر املجتمع ،املا�سكني
ملفا�صل احلياة اليومية للف ��رد ،من اجل ت�شديد قب�ضتهم على
املجتمع لتمرير اتفاقات بيع كل �شيء.
�أولئك الأحالف الذين ميثل معظمهم رجال �أحزابها املتحالفني
مع رجال الدي ��ن املوالني لها ،و�أتباعهم و�أتباع �أتباعهم ،وهم
الذي ��ن يح�صلون على م�ستو متدن م ��ن التعليم البنكي �سواء
يف املعاه ��د الديني ��ة �أو احل ��وزات ،ولكنه ��م يعي�ش ��ون حياة
رف ��اه ،يف ��وق كثريا م ��ا يتواف ��رون عليه من حت�صي ��ل علمي،
وي�سم ��ون �أنف�سهم بالعلماء خلطا وت�شوي�شا ،ويتحكمون يف
معتقدات النا�س ،و�صريورة احلياة اليومية ،وميتنعون عن
نق ��د ال�سلطة ،و�إال فقدوا امتيازاته ��م لديها ،وبالتايل حت�صل
ال�سلط ��ة عل ��ى ر�صد جاهز متم ��دد يف اطر املجتم ��ع بالكامل،
وهذا اجلهاز يح�صل على تر�ضيته اخلا�صة من الأموال التي
ت�سمح له بجمعها على �شكل تربعات وهبات و�صدقات..الخ،
وبالت ��ايل جهاز يكافئ نف�سه بنف�سه ،فكلما تعمق يف املجتمع
كلم ��ا توافر على خ�ي�رات مادية قادر بها للو�ص ��ول �إىل �شراء
النفو�س ،وهو يعمل بذات الطريقة مع ال�سلطة �أو كمعار�ضة
لها.
ه� ��ؤالء هم الذين ي�شكلون جهاز املراقبة العامة للأخالق ،وهم
الذين يح ��ددون ما يجوز وما ال يجوز ،وه ��م �أي�ضا من يحدد
الذوق العام ،وم ��ا يخد�ش احلياء ..الخ من العبارات املطاطة
التي ترتكز عليه ��ا بع�ض قوانني الدولة يف حماكمة املبدعني،
ومنهم من يفتي بتحليل دم املبدع وتطليقه من زوجته ،ومنهم
م ��ن يرفع ق�ضايا احل�سب ��ة على املبدعني ،ويظ ��ل التعدي على
جهله ��م ،هو تعد على الدين والدول ��ة ،احلياة الدنيا والآخرة،
وتعديا على املراكز التي و�صلوا �إليها ،وتهديدا لرثواتهم التي
يتمتع ��ون بها دون اخلل ��ق ،وم�سا�سا مبراكزه ��م االجتماعية
املتقدم ��ة ،وبالتايل ت�ستفزهم بقع ال�ضوء الكا�شفة ،ويخافون
منها ،وي�ستب�سلون يف �سبيل طم�سها.
وه ��م الذي ��ن ي�شكل ��ون جماع ��ات الأم ��ر باملع ��روف املراق ��ب
للأخ�ل�اق ،كم ��ا يحاول ��ون تطبي ��ق القان ��ون ب�أنف�سه ��م بطرق

مبا�ش ��رة وغري مبا�شرة ،مبج ��رد خ�سرانهم لتل ��ك امل�صالح �أو
تهديده ��ا ،ذل ��ك �إنهم غ�ي�ر قادرين عل ��ى التوجه نح ��و الإنتاج
�أو التح ��ول �إىل مه ��ن �أخرى ،وهو ما يفت ��ح �أفق التوجه نحو
ا�ستخدم متطرف للعن ��ف ب�شتى �أ�شكاله ،والنا�س يف الدنيا ال
يت�صارع ��ون على الآخرة ،ذلك الن اجلن ��ة وجهنم ميكنهما �أن
ت�سعا اجلميع ،ولكنهم يقتل ��ون بع�ضهم بع�ضا على �أتفه �أمور
الدنيا.
لعب الحواة

�إن ه ��ذا التحال ��ف ال�صام ��ت ه ��و ما يدف ��ع الدولة نح ��و تقنني
عمل م�ؤ�س�س ��ات املجتمع املدين ،و�ضربه ��ا وتفتيتها ،و�إيجاد
بدائ ��ل �صورية عنها ،وخلق م�ؤ�س�سات موازية تقوم بالأدوار
الفاعلة ،بينما حت ��اول �إبقاء م�ؤ�س�سات املجتمع املدين هياكل
خالي ��ة من املعن ��ى ،وال توجد دولة عربي ��ة واحدة دميقراطية
يطب ��ق فيها �أهم مب ��ادئ الدميقراطية ،وهو الت ��داول ال�سلمي
لل�سلط ��ة يف كافة امل�ستويات ،وتعمل الدولة على خلق �أحزاب
موالي ��ة خارج احل ��زب احلاكم ذاته كفع ��ل احتياطي ،ولإبراز
وجود معار�ضة مفربكة �أي�ضا.
يف كل ذل ��ك حتاول ال�سلطة التي طغ ��ى جربوتها وت�ضخمت،
يف الوق ��ت الذي ب ��د�أ في ��ه �إح�سا�سها باخلطر الداه ��م ،نتيجة
ملعطيات معقدة ،حت ��اول جاهدة التحكم يف الإعالم ،و�أول ما
حتتاجه يف ذلك هو املثقف املوايل ،وهو اعرفهم باملثقفني يف
بالده ،وبالتايل تبوئه مراكز متقدمة يف مراكز القرار ،وعادة
ما تخت ��ار الدولة عنا�صر قابلة لل�شراء من املثقفني املتو�سطي
الثقافة �أو امل�ؤمنني باجتاهها ،وبالتايل تدور معركة الإق�صاء
بيد �أولئك النفر ،وهم الذين ي�ؤججون املعارك التي تقوم �ضد
املبدعني ،ومع االنفتاح الدميقراطي �صارت �صحف املعار�ضة
تتعر�ض حلملة �شعواء من قبل جهاز املراقبة يف الدولة ،وهو
�أمر تدعي كل الدول خلوها من ��ه ،وت�ستعني الدولة بالقوانني
البائ�سة للأع�ل�ام التي مررتها عرب الربملان ��ات ،والتي تق�ضي
بحب� ��س ال�صحفي�ي�ن والتحج�ي�ر عل ��ى احلري ��ات ال�صحفي ��ة،
وحري ��ة الن�شر ،وحري ��ة الإبداع باملنع وامل�ص ��ادرة ،والتهديد
والوعيد.
تعجيل األضحية

تعر� ��ض العديد م ��ن املبدعني يف كاف ��ة البالد العربي ��ة مل�سائل
امل�ص ��ادرة واملحاكمة واملالحقة ،ومل تنجو من ذلك حتى �أقالم
املواالة ،فمن حماكم ��ات (مو�سى حوامدة ،ليلى العثمان) �إىل
من ��ع رواية عب ��د الله خليفة (عم ��ر �شهيدا) ،ومن ��ع كتاب نادر
كاظ ��م (ا�ستعم ��االت الذاكرة) ،وكت ��اب حمم ��د ال�سواد(�أخطر
و�أط ��رف ق�ضاي ��ا حماكم البحري ��ن � ،)2006إىل املن ��ع امل�ؤقت
�سابقا لرواية (الربزخ) لفريد رم�ضان� ،إىل قتل وحماولة قتل
(ناجي العلي ،فرج فودة ،جنيب حمفوظ) ،وحماكمة وتهجري
(خلي ��ل عبد الكرمي ،ن�ص ��ر حامد �أبو زيد ،ن ��وال ال�سعداوي)
�إىل �إ�ص ��دار �أحكام بال�سجن على ر�ؤ�س ��اء ال�صحف يف م�صر،

ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة
المـدى لإلعـالم والثقافـة والفنـون

وم�سائلة عمل (قا�سم حداد ،مر�سيل خليفة) امل�شرتك يف ربيع
الثقافة البحريني من قبل جلان الربملان ..الخ ،كل ذلك على يد
�أ�صاب ��ع الدولة و�أحالفها ال�صامت�ي�ن ،الذين يحاولون �إ�سكات
�صوت العقل ،بادعائهم كذبا امتالكهم ملعرفة مكتملة �أ�صيلة ال
ي�أتيها الباطل من خلفها وال من بني يديها.
والأده ��ى والأمر هو التغيي ��ب املتعمد وامل�ش�ت�رك مع ر�ؤ�ساء
ال�صح ��ف للإب ��داع ،ف� ��أول م�ساح ��ة تتخلى عنه ��ا اجلريدة يف
�صال ��ح الإع�ل�ام ه ��ي م�ساح ��ة الثقاف ��ة ،وت�ش�ت�رك الأح ��زاب
املعار�ض ��ة يف تغيي ��ب الإب ��داع م ��ع ال�سلط ��ة ،فنالح ��ظ مث�ل�ا
غي ��اب الإب ��داع عن بع� ��ض �صح ��ف املعار�ضة الت ��ي تتفنن يف
تخ�ص�صه ��ا ال�سيا�س ��ي ،وك�أن الإبداع لي� ��س موقفا من احلياة
ذاته ��ا واملجتمع الذي نعي�ش في ��ه ،و�إذا كانت وزارات بكاملها
خمتطف ��ة من قبل جهات دينية ما ،ف� ��إن امل�س�ألة قد و�صلت �إىل
ح ��دود الف�ضائي ��ات املتخ�ص�ص ��ة يف اختط ��اف الإن�س ��ان م ��ن
�ش� ��ؤون احلياة املعا�ص ��رة للتفكري يف امل ��وت ،وهو مو�ضوع
غ�ي�ر ذي جترب ��ة للإن�س ��ان� ،أو �إ�ص ��دار الفت ��اوى ب�إر�ض ��اع
زم�ل�اء العمل� ،أو ب� ��أي يد نبد�أ الو�ض ��وء ،بينما تقف حامالت
الطائ ��رات �إىل ج ��وار بيوتن ��ا ،ال�صواريخ م�شرع ��ة ،وبالدنا
مهددة مبزيد من التفتيت.
ويب ��دو للمت�أمل �أن هناك خل�ل�ا يف قوانني الن�شر والإعالم يف
ال ��دول العربية قاطبة ،فما ي�سم ��ح بتداوله من املطبوعات يف
دولة عربية ال ي�سمح بتداوله يف دولة جارة لي�س بينها حدود
طبيعي ��ة فا�صلة ،ونت�ساءل ب�شكل م�ش ��روع عن وظيفة جامعة
الدول العربي ��ة؟ وجدوى وجودها ،ب�سب ��ب الف�شل ال�سيا�سي
العرب ��ي ،وت�ش ��رذم قوانني الن�ش ��ر ،فيفتخر بع� ��ض املوظفني
ب�إع ��دام م ��واد �إعالمي ��ة هائلة على احل ��دود الربي ��ة ،ويت�شدد
موظف اجلمارك جتاه الكتاب املطبوع يف بع�ض الدول ميكن
متري ��ر املواد املمنوعة وال ميكن مترير كتاب ممنوع ،وقوائم
املنع التي تعطى لدور الن�شر يف املعار�ض التي تقام تبكي من
جفت دموعه .والزالت هناك قوانني متنع تداول بع�ض الكتب
الإبداعية مثل ال�شعر والرواية والق�ص�ص الق�صرية وغريها،
عالوة على �أن ذلك يتم رمبا ب�سبب �صورة على الغالف ولي�س
ب�سبب املحتوى .
مقال نشره الراحل
في موقع الحوار المتمدن عام 2009

