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وحيده خليل

عذوبة الصوت وجمال األداء
حيدر شاكر

ونحن نكتب عن مطربات العراق
ومبدعاته من الرعيل الثاني نقف عند
صوت مأله الجمال والحنان واألداء
المميز قد تختلف هذه الفنانة عن
زميالتها من حيث األسلوب الغنائي
الذي اجتمعت من خالله صفتين
األولى ريفي واألخرى بغدادي ,
فبرغم بداياتها وميولها بعالم الغناء
كانت تقلد وتردد ألصوات عربية
كبيرة أمثال أم كلثوم وليلى مراد
وأسماء أخرى إال إنها تأثرت بالماللي
وما يمتلكن من أصوات معبرة أثناء
أدائهن الطقوس الدينية ومجالس
العزاء فحفظت ذلك األسلوب الباكي
المالئم لحنجرتها الحزينة هنالك
شيء مهم تعلمته هذه الفنانة من
خالل فرق الخشابة البصرية الشعبية
والتي كانت هذه الفرق من النساء
اللواتي يجيدن الضرب على الخشبة .
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فم ��ا كان من وحيده خلي ��ل �إال �أن تكون عازفة لآلة
�إيقاعي ��ة ترافقها �أثناء الغناء ال ��ذي ت�أثرت به قبل
ان ت�صب ��ح مطرب ��ة ريفي ��ة تنتق ��ي اط ��وار الريف
كالغافلي والعني�سي واحلياوي وح�سب ما ذكرته
امل�ص ��ادر وما تذك ��ره وحيده يف �إح ��دى اللقاءات
�إنه ��ا ت�أثرت بغن ��اء مطرب الريف جوي�س ��م حينما
التق ��ت ب ��ه ب�إح ��دى احلف�ل�ات وتذك ��ر وحي ��ده �أن
للمطرب الريفي داخل ح�س ��ن دور مهم بحياتها بل
هو من �ساعدها مب�سريتها الفنية .
�إن م ��رمي عبد الله جمعه هو اال�س ��م احلقيقي لهذه
الفنان ��ة الت ��ي ت�ضارب ��ت تواري ��خ والدته ��ا ورمبا
كانت والدتها يف العقد الثاين من القرن الع�شرين
�أو نهاية العقد الثالث �إال �أن العقد الأربعيني �ش ��هد
مغادرته ��ا من الب�ص ��رة �إىل بغ ��داد التي كانت على
موع ��د مع جنمة م ��ن جنوم الغن ��اء العراقي حيث
كانت ماله ��ي بغ ��داد وبيوتها �أماكن ل�ش ��هرة هذه
الإن�س ��انة املبدعة حق ًا كونها ا�س ��تطاعت �أن ت�سرق
الأ�ض ��واء م ��ن خ�ل�ال روائ ��ع الأحلان التي �ص ��اغ
جمالها ملحنون كب ��ار �أمثال عبا�س جميل وحممد
نو�ش ��ي وناظ ��م نعي ��م ا�ض ��افة لروح ��ي اخلما� ��ش
وحمم ��د عب ��د املح�س ��نمع وج ��ود �ش ��عراء الأغنية
البغدادية �أمث ��ال جبوري النج ��ار و�أبراهيم ويف
و�سيف الدين والئي و�آخرون ..
هذه الفنانة من ي�س ��تمع لأغانيها ي ��درك �أنها كانت
تع�ب�ر عن حبها للوطن وللأم وللحب وللزمن الذي

عا�ص ��رته لتظ ��ل �أغانيها حق ًا ق�ص�ص� � ًا تقر�أ من قبل
الأجيال املحبة املبدعة جلمال الأغنية العراقية .
احلدي ��ث ع ��ن ه ��ذه الفنان ��ة املبدعة يجعلن ��ا نقف
ع ��ن مدى ما حتمله من ثقاف ��ة فكانت لها حماوالت
الع ��زف عل ��ى �آل ��ة الع ��ود م ��ن خ�ل�ال الراح ��ل
املو�س ��يقار جميل ب�شري الذي كان معجب ب�صوتها
و�شخ�صيتها حيث قام بتدري�سها العزف لآلة العود
..
يب ��دو �أن وحي ��ده خلي ��ل كان ��ت ت ��درك �أن الآالم
واملعان ��اة التي م ��رت بحياتها الب ��د �أن ترتجم �إىل
�أغ ��اين ذات م�ض ��امني ومع ��اين على �س ��بيل املثال
�أغنية غريبه و�آنه بني �أهلي رمبا كانت تنتمي لتلك
البيئة اجلنوبية مبدينتها الب�صرة حيث الذكريات
والثقافة وكل ما هو جميل بحياتها .
هل لنا �أن ال ن�س ��تذكر تلك الروائع الغنائية املعربة
ع ��ن حب الأم وه ��ي تقدم من احل ��ان عبا�س جميل
وماين �صحت ميه �أحا جا وين �أهلنه او على بايل
ابد ماكان فر َكاك يف كل �أغنية مو�ض ��وع يبدو انها
عانت منه ومن مرارته .
ا�س ��تطاعت وحي ��ده خلي ��ل �أن تظ ��ل ممي ��زة حتى
�أعداد هذه ال�س ��طور فقد وثق ��ت الكثري من �أغانيها
ومن خالل �ش ��ركات الت�س ��جيل ومن خالل الإذاعة
العراقي ��ة والتلفزي ��ون ومن خالل �ص ��وتها املعرب
�سافرت �إىل خارج الوطن لتحيي حفالت للجاليات
العراقية بالواليات املتحدة الأمريكية وبع�ض من

ال ��دول العربية �إال �أنها ت ��درك متام ًا �أنها ظلمت من
قبل الإعالم والدولة مقارنة بزميالتها .
اجلمي ��ل مب�س�ي�رة ه ��ذه الفنان ��ة طموحاته ��ا فكما
ذكرت مل تكتفي بالغناء فقط بل كانت لها م�س ��اهمة
بع ��امل ال�س ��ينما العراقي ��ة حيث مثل ��ت بفلم الفجر
اجلدي ��د وقدمت من خالل ��ه �أغنيتها ال�ش ��هرية هذا
منو دك الباب ميكن اجونه االحباب .
ق ��د نك ��ون ال نذك ��ر جوانب �أخ ��رى من حي ��اة هذه
الفنان ��ة الت ��ي ُع ��د �ص ��وتها عالم ��ة فارق ��ة بت�أريخ
الغن ��اء العراقي كزنه ��ا غنت الأط ��وار الريفية من
جهة وقدم ��ت الغناء البغدادي املميز ب�ص ��وتها ذو
النكهة الريفية ذائقة للمجتمع العراقي والبغدادي
فيه لتظل مطربة للريف واملدينة بتميز
�أهم �أغانيها
ان ��ا وخل ��ي ت�س ��امرنه وحجينه  /كلم ��ات جبوري
النجار واحلان كاظم اجلابري
عليمن يا َكلب تعتب عليمن  / /احلان عبا�س جميل
هذا منو َ
دك الباب  /احلان حممد نو�شي
�س ��بحانه اجلمعن ��ه بغ�ي�ر ميع ��اد  /احل ��ان حممد
نو�شي  /كلمات حميد ر�شيد
علي  /احلان ح�س�ي�ن حممود /
�أم�س واليوم مامر َ
وكلمات حممد ح�سن الكرخي
ايل يحفظج ربي ياميه
يا �أر�ضنا يا �أر�ضنا
ب�سكوت �أون  /احلان عبا�س جميل

م ��اين �ص ��حت مي ��ه �أحا  /احل ��ان عبا� ��س جميل /
كلمات جبوري النجار
طالت غيبتك يا �أ�سمر عليه
ح ��رت والل ��ه بزم ��اين  /احل ��ان حمم ��د نو�ش ��ي/
كلماتا�سماعيل جودت
ياميه ذاك �أهواي /احلان عبا�س جميل
من و�صلج والج
ميه وحك عيناج  /احلان عبا�س جميل
مدريتك تريد الغدر
غريب ��ه و�آنه بني �أهلي /احلان عبد الفتاح حلمي /
كلمات حافظ القباين
ماجنت �أدري  /احلان ناظم نعيم
عني بعني  /احلان عبا�س جميل
لو غاب الأ�سمر /احلان عبا�س جميل
�ضيعت ثلثني عمر /احلان عبا�س جميل
يانا�س ولفي َكمر /احلان عبا�س جميل
م�ستاهل يا َكلبي /احلان عبا�س جميل
ياحبيبه ياميه  /حممد نو�شي
على بايل �أبد ماكان فر َكاك  /احلان عبا�س جميل/
كلمات �سيف الدين والئي
ه ��ذه بع�ض م ��ن �أعماله ��ا الغنائي ��ة التي م ��ا زالت
حا�ض ��رة لذائقة الأجيال املعا�ص ��رة لفنه ��ا ودعتنا
اىل العامل الآخر ع ��ام  1995بعد عقود من العطاء
الغنائي املميز رحمها الله ..
عن كتاب ( اال�صوات الن�سائية العراقية ) املعد للن�شر.
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المطربة وحيدة خليل تعتب وتقول:

علي
أمس واليوم ما مروا ّ

بحثت عنها طويال قبل ان التقيها..
وعندما التقيتها فوجئت بها..
انها بصحة جيدة وليست عاجزة
عن الحركة كما قيل لي وهي ايضا
تحتفظ ببقايا جمال قديم ونضارة
لم تغب ،كما تؤكد مالمحها.وقالوا
لي ايضا ،ان وحيدة خليل منعزلة عن
النفس وغاضبة على االعالم فاحذرها.
والنها كذلك حاولت ان ادخل من
نفس الباب التي اغلقتها على نفسها
وعلى االخرين ،فضغطت على هذا
العصب مستفزا نباهتها التي تحاول
ان تلغي وجودها فبادرتها قائال:

 مل ��اذا ال يعرف ��ك النا� ��س ..ان اق ��رب “جريان ��ك”اليعرفون وحيدة خليل ..ما هو ال�سبب؟
ابت�سمت ب�سخرية اعرفها لدى اهل اجلنوب قائلة:
 وهل تعتقد ان الذن ��ب ذنبي او ذنب النا�س ..ال،ي ��ا حبيبي ،الذن ��ب ذنبكم ،ذنب االعالم� ،ص ��حافة،
اذاع ��ة ،تلفزيون ثم قالت :هل ت�س ��مح يل ان اكون
�ص ��ادقة مع ��ك عل ��ى �ش ��رط ان تكتب ��ه عندك ��م “يف
اجلريدة” ان النا�س وخ�صو�ص ��ا االعالم يت�صور
الفن ��ان او االدي ��ب مث ��ل “ح�ص ��ان الري�س ��ز” فهو
مدلل حني يكون يف اول الفائزين حيث تخ�ص ���ص
له جمموع ��ة لالعتناء ب ��ه وتوفري كل م ��ا يحتاجه
وم ��ا اليحتاج ��ه ،ولك ��ن ح�ي�ن يه ��رم ويتع ��ب فانه
يتحول اىل اق ��رب عربة نفط ه ��ذا اذا مل يقتلوه!!
انه ��م تتعاملون معن ��ا هكذا ،حني نك ��ون يف القمة
فانك ��م ترك�ض ��ون خلفن ��ا ،وح�ي�ن ننته ��ي ترموننا
مثل ق�ش ��ر امل ��وز ،ال “تزعل” هذه ه ��ي احلقيقة..
واال ا�س ��الك بالله هل ت�ص ��دق اين ال ا�س ��مع �سوى
اغني ��ة واحدة او اغنيتني يل يتكرر بثهما بني مدة
طويلة واخرى علما باين املك يف ار�شيف االذاعة
ومكتبتها اكرث من اربعمائة اغنية ،هل فكر احدهم
يوما ان ي�ض ��عني يف زاوي ��ة مطرب اليوم بدال من
عب ��د اللطيف التلباين ولبلبة وع�ص ��ام رجي!! هل
فكر احد بزيارتي او ال�س� ��ؤال عن ��ي – ارجوك ان
تن�ش ��ر ه ��ذا ال ��كالم انه رج ��اء يل وان ��ا يف اواخر
العمر!!

* قل ��ت لوحي ��دة خليل وان ��ا اح ��اول التخفيف من
حدتها وتهدئة اع�صابها.
م ��ن اي ��ن نبت ��دئ ..ه ��ل نبت ��دئ م ��ن الطفول ��ة..
طفولتك..؟
قالت وهي حتاول ان تبت�سم وتغطي توترها.
 مثلم ��ا حت ��ب ..ولك ��ن �س ��احكي لك ق�ص ��تي منذال ��والدة ولي�س ��ت الطفول ��ة ،انا مل احت ��دث لغريك
قطع ��ا مثل ه ��ذا احلديث ولك ��ن يظهر بان ��ك “ابن
ح�ل�ال” وت�س ��تاهل ،لقد ول ��دت “يا �س ��يدي” عام
 ،1928يف منطق ��ة الرب ��اط ال�ص ��غري يف حمافظة
الب�ص ��رة من ابوي ��ن عراقيني  ،ت ��ويف والدي وانا
طفلة �صغرية فتحملت والدتي ب�شجاعة معي�شتي،
لي�س يل اخ وال اخت لذا اطلقت على نف�سي – بعد
ذل ��ك – ا�س ��م وحيدة حيث ان ا�س ��مي احلقيقي هو
“مرمي عبدالله جمع ��ة” والين وحيدة فقد عانيت
كثريا من هذا اجلانب وظهرت اثاره النف�سية على
نربات �صوتي بعد ذلك.
كان ��ت منطق ��ة الب�ص ��رة مليئ ��ة بف ��رق اخل�ش ��ابة
وكن ��ت احفظ كل اغانيه ��م فا�ش�ت�ريت يل “طبلة”
وا�ص ��بحت عازفة على االيقاع وان ��ا عمري ثماين
�س ��نوات ،ويف البيت كنت اغني واعزف لنف�س ��ي،
وكان له ��ذا اال�س ��تعداد الفن ��ي املبكر اث ��ره الكبري
يف حيات ��ي الفني ��ة الالحقة حيث �ض ��بطت االيقاع
الغنائي “الدوم” وا�ص ��بحت اذين اذنا مو�سيقية
ونظيف ��ة للغاية حيث ي�س ��حيل عل ��ي اخلروج عن
الوزن او ارباك العازفني.
و�شيئا ف�شيئا كربت موهبتي وكربت ارادتي ومع
تزامن ال�س ��نني �ص ��ار �ص ��وتي احل ��ى واقدر ويف
ي ��وم من االي ��ام خرجن ��ا – العائل ��ة – اىل حديقة
“ام الربوم” حيث كانت هذه احلديقة خم�ص�ص ��ة
للعوائل كل م�ساء وال يدخلها الرجال قطعا..
واخذت معي “الطبلة” ومعي �ص ��احباتي وبد�أت
اع ��زف واغن ��ي وكان ��ت االغ ��اين ال�ش ��ائعة لف ��رق
اخل�ش ��ابة هي “جوزي اجتوز عليه وما�شي لزوم
الليلة وغريها ،ثم ان�ش ��دت اغنية “انا بانتظارك”
الم كلثوم وباملنا�س ��بة اذكر بان العوائل كانت انذا
حت�ض ��ر عرو�ض ال�س ��ينما حيث �ش ��اهدنا ون�شاهد
ع�ش ��رات االفالم مثل “�ألوردة البي�ض ��اء� ،س�ل�امة،
دنان�ي�ر ،اف ��رح يقلب ��ي ،وغريه ��ا ”..وح�ي�ن اديت
جملة �ص ��عبة يف اغني ��ة “انا بانتظارك” �س ��معت
من ي�صرخ خارج �س ��ور احلديقة “الله الله ..يا ام
كلثوم الب�ص ��رة ،وحني التفتنا وجدن ��ا ان الرجال
واقفون على “�س ��ياج” احلديقة وهم ي�س ��تمعون
الين ��ا فجن جنوين وهربت من الباب اخللفي وانا

ابكي من اخلجل!!
يف تل ��ك الظروف االجتماعية ال�ص ��عبة ،ويف مثل
تل ��ك البيئ ��ة مل يك ��ن �س ��هال عل ��ى الفت ��اة ان تكون
مغني ��ة ،لذا فنح ��ن الذين �ص ��رنا مغني ��ات يف ذلك
الوقت كن ��ا قد دفعنا ثمنا كبريا من راحتنا وا�س ��م
عوائلن ��ا ولرمبا حت ��ى من كرامتنا ..ولو اغ�ض ��ب
االن فان ع ��ذري معي ..لقد اعطين ��ا الكثري للنا�س
وللفن وللوطن فلماذا هذا العقوق؟!
ث ��م اكملت قائلة :كن ��ت معجبة بام كلث ��وم اعجابا
كب�ي�را وكن ��ت ادخ ��ل ال�س ��ينما ارب ��ع م ��رات يف
اال�س ��بوع ال�ش ��اهد ام كلثوم اربع م ��رات ..احفظ
اغنياته ��ا ع ��ن ظهر قل ��ب الغنيها يف الي ��وم الثاين
يف املدر�سة او يف البيت كما كنت معجبة باملطربة
ليل ��ى مراد وهن ��ا اود ان ا�ش�ي�ر اىل ان بداياتي مل
تك ��ن ريفي ��ة حي ��ث اين بن ��ت مدين ��ة ول�س ��ت بنت
ري ��ف ..و�س ��اذكر بع ��د ذل ��ك كي ��ف �ص ��رت مطربة
ريفية..
وم ��ن هذه االغنيات ح�ص ��لت على �ش ��هرة وا�س ��عة
بني االه ��ل واالق ��ارب فب ��د�أت ا�س ��هم يف افراحهم
واعرا�س ��هم لكن بدون اجور!!ومن هذه االعرا�س
واالفراح �ش ��اع �ص ��يتي وبرز ا�س ��مي فبد�أت اغني
يف حف�ل�ات النوادي ثم �ص ��رت اتلق ��ى اجورا عن
ذل ��ك وكنت اغني الم كلثوم فق ��ط واحيانا اغنيات
�سليمة مراد..
ويف ي ��وم تلقي ��ت دعوة للغن ��اء يف حفل زواج يف
بيت ال�شيخ “حممد العريبي” وهو �شيخ معروف
يف مدينة العمارة ،وكانت املرة االوىل التي اخرج
واغني خارج الب�ص ��رة هناك ا�ستمعت والول مرة
للغن ��اء الريفي فاعجبن ��ي مطرب اعتقد ان ا�س ��مه
“جوي�س ��م” كان يغن ��ي ب�ش ��كل جمي ��ل و�س ��احر،
وب ��د�أت ا�س ��تمع الي ��ه وانتب ��ه اىل طريق ��ة غنائ ��ه
وبقي ��ت �س ��بعة ايام اتعلم حتى حفظ ��ت كل اطوار
الغن ��اء الريف ��ي ..وم ��ن ذل ��ك الوقت وان ��ا مطربة
ريفية ،بل و�صرت ريفية!.
ويف ي ��وم ج ��اءين رج ��ل وان ��ا اغن ��ي يف الن ��ادي
هام�س ��ا يف اذين مل ��اذا ال تذهب�ي�ن اىل بغداد حيث
االذاعة والنوادي وال�ش ��هرة واملال ..وا�س ��تلطفت
الفك ��رة ..ويف الي ��وم الثاين �س ��افرت اىل بغداد..
ونزلت يف فندق ال اتذكر ا�سمه يف �شارع الر�شيد،
ومن هناك ات�ص ��لت باحد معارفنا وعر�ض ��ت عليه
رغبت ��ي للغن ��اء يف االذاع ��ة فامتدحن ��ي ..ويف
امل�س ��اء زارين يف الفن ��دق م�ست�ص ��حبا مع ��ه رجال
ال اعرف ��ه ..قدم ��ه يل قائ�ل�ا :حممد عل ��ي التكريتي

مدي ��ر االذاع ��ة ..و�ص ��عقت هل ميك ��ن ان ياتي يل
مدير االذاعة بنف�سه� ..سمعني واعجب ب�صوتي..
وقدم ��ت لالذاعة وقبلت و�ص ��رت مغني ��ة اذاعية..
وانتقل ��ت عائلت ��ي اىل بغ ��داد ..وهك ��ذا �ص ��ارت
وحيدة خليل ..انها ق�صة طويلة ومتعبة لك الي�س
كذلك؟
قل ��ت – ال والله – بالعك�س – انا �س ��عيد جدا وانا
ا�سمتع اليك واىل م�شوارك الطويل القا�سي.
قال ��ت – اكم ��ل اذن ..اول اغني ��ة كان ��ت من احلان
الفنان ناظم نعيم وهي اغنية “يامية ذاك اهواي”
واديته ��ا على الهواء مبا�ش ��رة حي ��ث مل تكن انذاك
اجه ��زة ت�س ��جيل ..بعده ��ا غني ��ت اغني ��ة خليجية
با�س ��م “كوم ��ي اوكفيل ��ي وارفعي البو�ش ��ية” ثم
ا�ستمر احلال وتوا�صل.
* قلت لها – من تعاون معك من ال�شعراء وامللحنني
خالل م�سريتك الطويلة؟
قال ��ت – م ��ن ال�ش ��عراء  :جب ��وري النجار� ،س ��يف
الدي ��ن والئ ��ي� ،س ��بتي طاه ��ر ،ابو ع ��ادل ،جودت
التميمي وغريهم ،من امللحنني :ناظم نعيم ،عبا�س
جميل ،املرحوم جميل ب�شري الذي حلن يل اغنيات
جدي ��دة وعلمني ع ��زف العود ،روح ��ي اخلما�ش،
حمم ��د عبد املح�س ��ن ،حممد نو�ش ��ي وللفنان منري
ب�ش�ي�ر ف�ض ��ل كب�ي�ر عل ��ي يف م�س ��اعدته يل بامور
كثرية ال ان�ساها ابدا..
* هل غنيت يف بلدان غري العراق؟
 قال ��ت نع ��م – غني ��ت و�س ��افرت اىل ب�ي�روت/دم�ش ��ق ،االردن ،تركي ��ا ،بلغاري ��ا ،امري ��كا ،لندن،
وغريها ،وباملنا�سبة فاين قد غنيت عام  1954يف
ب�ي�روت وقد كان من بني احل�ض ��ور يف حفلتي يف
�س ��ينما النور على ما اعتقد الفنانة الكبرية فريوز
والفنانة �ص ��باح وقد �ص ��افحتني فريوز و�ص ��باح
بع ��د احلفلة وابديتا اعجابهم ��ا بالغناء العراقي..
وقد كان حا�ض ��را انذاك الفنان وديع خوندة الذي
بوا�سطته ثم توقيع عقد احلفلة! وهو الذي قدمني
لهما.
 اجمل اغنياتك التي ظلت عالقة يف ذاكرتك؟قال ��ت وحي ��دة خلي ��ل – “ان ��ا وخل ��ي ت�س ��امرنه
وحجينه” اغنية احبها كثريا واغنية يا ار�ضنا يا
ار�ض ��نا الن يل يف ه ��ذه االغنية ذكري ��ات عديدة..
اما االغنية التي ترافقني االن وبعد عقوق اجلميع
وابتعادهم عني فهي اغنية “ام�س واليوم ما مروا
عليه»!!
عن جريدة اجلمهورية
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من زمن التوهج

وحيدة خليل  ..أميرة األغنية الريفية
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أبواب  -زياد عساف

جم ��ع من الرجال �أ�ش ��به ب (رادار ذكوري ) وقفوا
ين�صتون لغنائها من خارج �سور احلديقة اخلا�صة
بالن�س ��اء فق ��ط ،وكل الظن �أنه ��ا يف م�أمن عن هذه
النظ ��رات ُ ،ك َ�ش � َ�ف الأم ��ر عندم ��ا راح ��ت ت�ش ��دو
ل�ص ��ديقاتها رائع ��ة �أم كلث ��وم � :أن ��ا يف انتظ ��ارك
 ،حت ��ى �ص ��اح ه ��ذا احل�ش ��د الف�ض ��ويل م ��ن وراء
ال�س ��ياج تعبري ًا عن �ش ��دة الإعجاب � :ألله � ..ألله يا
�أم كلث ��وم الب�ص ��رة !  ،ومن �ش ��دة الإرتباك مل جتد
�أمامها �س ��وى اله ��روب من الباب اخللفي ت�س ��بقها
دم ��وع اخلجل من هذا املوقف املفاج ��يء � ،إال �أنها
حتول ��ت بعد �س ��نوات لدموع الف ��رح مع كل جناح
حققته كمطربة �ش ��هرية عرفه ��ا اجلمهورها لفرتة
طويل ��ة بلق ��ب ( وحيدة خلي ��ل )  ،و تب� �دَّل الزمان
 ،حت ��ى ج ��اء اليوم ال ��ذي تنتظر به من ي ��دق بابها
دون فائدة ،موا�س ��ي ًة نف�س ��ها وهي تردد با�ستمرار
�أغنيتها ال�شهرية املعربة عن واقع حالها :
�أم� ��س والي ��وم ما مروا عل َّيا � ..أم� ��س و اليوم �أدِّب
وا�صفق بايد َّيا ! .
عمره ��ا احلقيق ��ي ظ ��ل لغ ��ز ًا حم�ي� ً
را �أخفت ��ه ع ��ن
اجلميع  ،يبقى التاري ��خ الأدق مليالدها عام 1914
ح�سب ماورد يف حلقة من برنامج ( :زنود ال�ست)
واخلا�ص ��ة مب�ش ��وار حياتها  ،يف مدينة الب�ص ��رة
كانت الوالدة و الن�ش� ��أة وعا�ش ��ت طفولتها برعاية
�أمها بعد وف ��اة والدها  ،ومل ينجب والديها غريها
لذلك ّاثرت �أن تطلق على نف�سها لقب  :وحيدة بد ًال
من �إ�سمها احلقيقي  :مرمي عبدالله جمعة .
فرقة اخل�شابة الب�صرية
ل ��كل جتربة بداي ��ة ت�ش�ي�ر ملوهبة �ص ��احبها  ،ففي
بواك�ي�ر حياته ��ا �ألف ��ت الإ�س ��تماع ل�ص ��وت املالية
و �أج ��واء الطقو�س احل�س ��ينية يف عا�ش ��وراء  ،و
ل( ِف� � َر ْق َّ
اخل�ش ��ابة ) يف مدينة الب�ص ��رة  ،واملعني
َّ
باخل�ش ��ابة ه ��م العم ��ال الذين ي�ص ��نعون ال�س ��فن
والق ��وارب اخل�ش ��بية و�أ�ص ��بح لديهم م ��ع الوقت
لون� � ًا غنائي� � ًا خا�ص ��ا به ��م  ،ومنه ��م ب ��د�أت وحيدة
حتف ��ظ مايرددون ��ه من �أغني ��ات  ،يف عم ��ر ثماين
�سنوات متكنت من �شراء ط ْبلة �صغرية من خاللها
�أ�صبحت جتيد العزف على الإيقاع و ب�إتقان.
�أف�ل�ام �أم كلثوم ال�ش ��هرية بالإ�ض ��افة لأف�ل�ام ليلى
م ��راد  ،كان له ��ا الت�أث�ي�ر الأكرب يف ولعه ��ا بالغناء
وواظب ��ت عل ��ى م�ش ��اهدتها يف �ص ��االت الب�ص ��رة
ولأك�ث�ر من م ��رة يف الأ�س ��بوع الواح ��د  ،وحتفظ
الأغ ��اين لرتددها الحق ��ا يف البيت و املدر�س ��ة  ،و
عل ��ى ر�أي املث ��ل ( �إذا ذاع �ص ��يتك �إفر� ��ش و نام ) ،
نال ��ت وحي ��دة �ش ��هرة ب�ي�ن الأه ��ل و اجل�ي�ران  ،و
بد�أوا يطلبونه ��ا لتحيي �أفراحهم متطوعة وبدون
مقابل  ،ح�صولها على الأجر بد�أ مع حتولها للعمل
يف الأندي ��ة واملالهي مقت�ص ��رة غنائها على �أعمال
كوك ��ب ال�ش ��رق و املطرب ��ة العراقية �س ��ليمة مراد
 ،نقط ��ة التح ��ول يف م�ش ��وارها ب ��رزت عندما ل َّبت
دعوة للغن ��اء يف بيت �أحد وجه ��اء مدينة العمارة
وهو ال�ش ��يخ حممد العريب ��ي  ،ويف هذه الأجواء
ا�س ��تمعت للغن ��اء الريف ��ي العراقي على �أ�ص ��وله ،
لي�ص ��بح فيما بعد اللون الذي باتت تعرف به طيلة
م�سريتها الغنائية .
يا ميه ثاري هواي..
البحث عن ال�ش ��هرة دفعها لل�س ��فر لبغداد  ،وراحت
تهفو لربيق عا�صمة الر�ش ��يد و �أ�ضوائها يحدوها
الأم ��ل بالو�ص ��ول للإذاع ��ة ،هذه الأمني ��ة حتققت
بوا�س ��طة �أحد املع ��ارف والقى �ص ��وتها القبول و
الإ�ستح�س ��ان  ،وغنت للجمه ��ور عام  1950و على
الهواء مبا�ش ��رة ( يا ميه تاري ه ��واي ) من �أحلان
ناظم نعيم ور�ش ��حها ل ��ه املو�س ��يقار عبا�س جميل
 ،وكم ��ا يب ��دو ف� ��أن ظه ��ور املطربة العراقي ��ة مليعة
توفي ��ق فيم ��ا بع ��د يعت�ب�ر عالم ��ة فارق ��ة �أو مقلقة

بالن�س ��بة لها  ،خ�ش ��ية على املكانة و التقدير اللتان
حظي ��ت بهما وحي ��دة وجعلها مرتبع ��ة على عر�ش
الأغني ��ة الن�س ��ائية يف الع ��راق لف�ت�رة م ��ن الوقت
،والق ��ت على �إثرها الإهتمام و الرعاية من الإذاعة
العراقية ب�س ��بب ندرة الأ�صوات الن�سائية القديرة
وقتها .
�أعماله ��ا الأكرث متيزا جاءت على يد امللحن عبا�س
جمي ��ل مب ��دع �أغل ��ب �أغانيه ��ا وحققت به ��ا جناح ًا
ت�ش ��هد له ال�ساحة الغنائية يف العراق  ،ومنها � :أنا
و خلي ت�س ��امرنا و حكينا  ،ال ه ��و جرح ويطيب ،
�أم� ��س و اليوم  ،على بايل �أب ��د � ،أقولك لو عواذلنا
تقول لك ؟ ب�سكوت �أوِّ ن  ،ماين �صحت  ،كان احللو
بعين ��ي  ،لو غ ��اب اال�س ��مر � ،أما الأحل ��ان الأخرى
فكان ��ت م ��ن �إب ��داع �أ�ش ��هر املو�س ��يقيني العراقيني
�أمث ��ال  :حممد نو�ش ��ي وحل ��ن لها � :س ��بحان اللي
جمعن ��ا م ��ن غ�ي�ر ميع ��اد  ،ه ��ذا من ��و دق الب ��اب ،
وحظي ��ت ب�أحل ��ان جميلة �أخرى ل ��كل من  :روحي
اخلما� ��ش  ،جمي ��ل ب�ش�ي�ر  ،حمم ��د عبد املح�س ��ن ،
كاظ ��م احلري ��ري  ،عبا�س الغمري  ،خزعل فا�ض ��ل
و حممد جواد �أموري ،هذه الأعمال نظمها �ش ��عر ًا
�أه ��م م�ؤلف ��ي الأغاين مم ��ن ت�ألقوا يف ه ��ذا املجال
ّان ��ذاك وم ��ن بينه ��م  :جب ��وري النج ��ار  ،ابراهيم
ويف � ،سيف الدين والئي  ،جودت التميمي ،ر�شيد
حمي ��د  ،عبا� ��س العزاوي ،جميد معروف  ،جا�س ��م
حممد � ،أحمد القي�سي � ،سبتي الطاهر و ا�سماعيل
جودت .
�شجن ..
رغم حمدودية طبقات �ص ��وتها �إال انها ا�س ��تطاعت
تعوي�ض ذلك بالبحة اجلميلة يف غنائها ،و�شفافية
الأداء وال�ش ��جن الغ�ي�ر مفتع ��ل كم ��ا يح ��دث ّ
االن
وبن�س ��بة كبرية بني املطربني يف الب�ل�اد العربية ،
ين�ص ��فها يف ذلك ويقطع ال�ش ��ك باليقني بالإ�ستماع
لأعمالها التي تعد باملئات ومن بينها  :حرت والله
بزم ��اين  ،عليم ��ن ياقل ��ب تعت ��ب عليمن � ،ض ��يعت
ثلث�ي�ن عم ��ري عل ��ى مودك  ،اح ��زن ح ��زن معدان ،
�شت�أمل  ،عني بعني ع ال�شاطيء تالقينا  ،ويل قلبي
 ،م ��ا اق ��در �أحاكيك  ،ب�س دمعة بق ��ت بالعني  ،منني
ابديلك و ا�س ��ولف ق�ص ��تي  ،يا اه ��ل الهوى هنونا
 ،هب يا ن�س ��يم اله ��وى  ،تقطع ال ��دالل  ،روحي ما
تبط ��ل علي ��ك  ،ه ��ذا الوع ��د و املكت ��وب  ،ع الولف
�س ��اهر دوم  ،برافا �أم�ش ��ي برافا  ،من مثلي يهوى
اليهواه خاطر  ،وياك ا�شحكينا  ،جنيت و اتعنيت
 ،ما ب ��دل زماين احلال  ،تاليه ��ا ع احلبلني تلعب ،
غريبة و انا ما بني �أهلي  ،حريين القلب � ،سطرين
بو�سط داليل مكتوبة  ،امل�صايب ما لون غري لوين
 ،و�س ��فه على فرقاكم  ،هن ��ا ياحلادي  ،خي التروح
ب�س ��اع  ،رك�ض ��ت الأغ�ص ��ان ،وليفي و ادور عليه ،
م�ستاهل يا قلبي  ،غريبة غريبة  ،قلبي هيه � ،أبكي
و اهل العني  ..م�ض ��يع بالعرب �صوبني  ،زمان �أنا
و خل ��ي  ،وين وعودكم يا احب ��اب قلبي  ،ري�ض يا
حادي ومن و�صلك من دالك.
يا �أر�ضنا ..
يف الوق ��ت نف�س ��ه قدم ��ت بع� ��ض الأغني ��ات الت ��ي
تعك�س طاب ��ع الفرح والتفا�ؤل ومنه ��ا  :ليل الفرح
لذ وطاب  ،ليلة من ليالينا البديعة  ،على نور القمر
 ،يا �أهل اله ��وى هنونا  ..زارونا اللي يحبونا  ،يا
نا�س ولفي قمر  ،الت�ش ��بث يف الأر�ض قيمة عزيزة
على كل �إن�س ��ان خا�صة من املزارعني �أبناء طبقتها
 ،م ��ن هنا راحت تتغن ��ى بالأر�ض  :طالت غيبتك يا
ا�س ��مر علينا و �أغنية  :يا �أر�ض ��نا ..يا �أر�ض ��نا  ،و
التي مت ت�س ��جيلها لربنامج خا�ص بالزراعة  ،ولها
من �أغاين الأعرا�س  :عري�س و بزفة عر�س .
يف التلفزيون كان لها بع�ض الت�س ��جيالت القدمية
�ص ��ورتها با�س ��توديوهات التلفزي ��ون العراق ��ي ،
و �أغنيات �أخرى مت ت�س ��جيلها ل�ص ��الح التلفزيون
الكويتي و من �ض ��من حفالت قدمته ��ا يف الكويت

يف زم ��ن الأبي� ��ض و الأ�س ��ود  ،وخدمها احلظ يف
البدايات بتعاقدها مع �شركة ا�سطوانات و�سجلت
من خاللها جمموعة من �أعمالها .
فجر احلرية ..
اليخف على امل�س ��تمع ما تكنه وحي ��دة خليل لأمها
التي بذلت جمهود ًا كبري ًا يف رعايتها و �شدت وفاء
لها:ميه و حق عينك ما �أن�س ��ى طيب ��ك ..كلك وفا و
�إخال� ��ص زاكي حليب ��ك ،ل َّيه يحفظك رب ��ي يا ميه ،
وموال  :ميه را�س ��ي وجعني قومي �ش ��ديه ..ترى
�ش ��د الغري ��ب مانف ��ع بي ��ه  ،وم ��ن نوعي ��ة الأغاين
اخلا�ص ��ة بهدهدة �أو تنومية الطفل قدمت �أغنيتها
املتميزة  :دللول .
ال�سينما العراقية مل ت�س ��اهم بالرتويج للمطربني
العراقي�ي�ن كونه ��ا مل تتخ ��ط حدوده ��ا اجلغرافية
وظل ��ت �س ��ينما حملية مل تنت�ش ��ر عربي ��ا  ،وحيدة
خليل كان لها م�شاركة وحيدة و يتيمة بفيلم  :فجر
احلري ��ة انتاج ع ��ام  ، 1962للمخ ��رج حممد منري
عب ��د احلكي ��م  ،ومتثيل ع ��ارف الزبي ��دي و عائدة
�أحمد و حممود �ش ��كري و ح�س ��يبة ح�سن  ،وغنت
به ��ذا العمل �أغنيتها املعروف ��ة  :هذا منو دق الباب
 ،و�شاركت �أي�ضا مبجموعة مواويل يف الأوبريت
الإذاعي  :غيدة و حمد .
�أعذار ..
” �أم�ي�رة الأغني ��ة الريفي ��ة ” لق ��ب الزمه ��ا طيل ��ة
م�ش ��وارها الفن ��ي لتميزه ��ا ووفائه ��ا له ��ذا الل ��ون
وال ��ذي تع�ب�ر به ع ��ن البيئ ��ة الريفية التي ن�ش� ��أت
به ��ا  ،وحافظ ��ت عليه ��ا بالإنط�ل�اق م ��ن ال�ت�راث
الريفي واللهجة ال�ش ��عبية اخلا�صة ب�أهل منطقتها
وظهورها على امل�س ��رح باللبا�س ال�ش ��عبي �أي�ضا ،
�ساهم بذلك ت�أثرها يف البداية ب�أ�شهر رواد الأغنية
الريفية �أمثال :ح�ض�ي�ري �أبو عزيز و داخل ح�سن
و م�سعود العمارتلي ،ظلت وفية لهذا النهج فربغم
ع�شقها ل�صوت �أم كلثوم وليلى مراد و �أ�سمهان كما
�س ��بق � ،إال �أنها مل تفكر بتقليده ��ن كما يحدث ّ
االن
 ،و يح�س ��ب لها ب�أنها مزجت ب�ي�ن الغناء البغدادي
و الريفي .
حاول ��ت االرتوي ��ج للأغني ��ة العراقي ��ة و�س ��افرت
لتق ��دمي حف�ل�ات يف ب�ل�اد عربي ��ة و �أجنبي ��ة مث ��ل
:لبن ��ان و�س ��وريا والأردن و تركي ��ا و بلغاري ��ا
بريطاني ��ا و�أمريكا  ،يف �س ��نواتها الأخرية مل تعد
تطل ��ب للإذاع ��ة و التلفزيون  ،وواجه ��ت اختالق
الإع ��ذار و الإعت ��ذار ع ��ن ت�س ��جيل �أغ ��اين جديدة
�أو �إع ��ادة ت�س ��جيل �أغانيها القدمي ��ة  ،وغريها من
�أن�ص ��اف املواه ��ب م ��ن املطرب ��ات يح�ص ��لن عل ��ى
فر� ��ص كث�ي�رة للت�س ��جيل وعلى ف�ت�رات متقاربة ،
ووافتها املنية يف ت�سعينيات القرن املا�ضي مغيبة
عن و�س ��ائل الإع�ل�ام  ،وحتى جريانه ��ا املقربني ال

يعرفونها ح�س ��ب م ��ا ورد يف لقاء �ص ��حفي �أجري
معها منذ مدة طويلة .
�أريد �أوقف بحي الولف ..
البحث يف م�ش ��وار مبدعي الفن ��ون ي�أخذ الباحث
و امل�س ��تمع لع ��وامل الغناء العرب ��ي اجلميل  ،ومن
�أهم املزاي ��ا املاثلة للعيان بهذا املجال يربز التنوع
بط ��رح املوا�ض ��يع و املواق ��ف والت ��ي متي ��زت بها
الأغني ��ة العربي ��ة  ،و ي�س�ت�رعي الإنتب ��اه واح ��دة
م ��ن �أغني ��ات وحيدة خلي ��ل بعنوان ( �أري ��د �أوقف
بح ��ي الولف )  ،وه ��ي حتكي عن موق ��ف ورد يف
العدي ��د م ��ن ال�ص ��ور الغنائي ��ة  ،ويتعل ��ق بتوجه
الإن�س ��ان �أو حتويل خط �سريه نحو الأماكن التي
تربط ��ه بذكري ��ات م�ؤثرة مع حمبي ��ه � ،أو ما يطلق
عليه بالوقوف عل ��ى الأطالل ،مع تنوع و اختالف
الأ�سباب لكل فرد  ،وبهذا ال�صدد ت�شدو وحيدة يف
هذه الأغنية :
�أريد اوقف بحي الولف وين الولف ؟
ِّ
واح�شم كل هله ّاه من هله
�أ�صرخ
وا�صيح وين �أهل الرحم
وين اللي يحل امل�شكلة ؟!.
نازل يا قطار ال�شوق ..
ومن العراق �أي�ضا ويف �صورة غنائية مماثلة غنى
عبد اجلبار الدراجي :
نازل يا قطار ال�شوق
نازل هاي ديرتنا
فوق من املحطة فوق
خلها ت�صري نزلتنا .
وم ��ن قطار الدراج ��ي �إىل الطائرة التي ي�س ��تقلها
فهد بالن الذي راح ي�ست�سمح الطيار :
طوِّ ل عمرك يا طيار  ..حوِّ ملي فوق هالت ِّله
تا ودِّع ولفي و اجلار  ..من بعدا طري و ع ِّلي
�أما حممد عبد املطلب فيذهب باليوم مرتني قاطع ًا
هذه امل�سافة الطويلة :
�س ��اكن يف ح ��ي ال�س ��يدة و حبيب ��ي �س ��اكن يف
احل�سني
و ع�شان انول كل الر�ضا يوماتي اروح له مرتني
م ال�سيدة ل�سيدنا احل�سني .
وعن ��د مروره على بي ��ت احلبايب غنى حممد عبد
الوهاب :
مريت على بيت احلبايب
من ا�شتياقي �أناجي �أهله
ما دام مليك القلب غايب
ويف التالقي يبخل بو�صله .
يا دار ..
ومع حممد ر�ش ��دي كان ال�ش ��جن و الت�أثر باديا يف
غناءه حلظة مروره يف البيت القدمي :
يف البيت القدمي و نف�س املكان
يف البيت القدمي ونف�س اجلريان
ل�سه الكالم اللي احنا كنا برن�سمه فوق احليطان
ل�سه باقي حاجة منك غ�صب عني و غ�صب عنك
رغم بعدك والزمان ل�سه ريحتك يف املكان
يف البيت القدمي ! .
وعن ��د دار الولف عادت وحيدة خلي ��ل مرة �أخرى
ت�شكو وحدتها :
ِّيا دار وين الولف يا دار دليني
لي�ش الولف وحدي خمليني
ياعني ه ِّلي الدمع �صبي على جروحي .
ن�ص ��ري �ش ��م�س الدي ��ن وعن ��د م ��روره مبدين ��ة
طرطو�س ال�س ��ورية �أ�شار لل�س ��ائق بالوقوف ويف
داخله خوف من �شيء ما عرب عنه مغنيا:
وقفلي خليني بو�س �شبابيك احللوة يف طرطو�س
يا بيتا امل�ضوي ع البحر بقلبي و عينيي حمرو�س
دخلك يا �أحلى عينني �إ�صحي تقويل غايب وين
بدي زورك من �شهرين م�سكتني مرتي وحمبو�س
!.
عن جريدة الر�أي االردنية

علي عبد األمير
م ��ع انها رددت مطوال يف افراح مدينتها ومنا�س ��باتها
االجتماعية ،اغنيات بيئته ��ا االوىل التي تنوعت بني
انغام �ش ��عبية �س ��ائدة يف الب�صرة ،و�أ�ص ��وات ريفية
ملطربني :داخل ح�س ��ن ،ح�ضريي ابو عزيز ،وم�سعود
(م�س ��عودة) العمارتل ��ي ،اال ان م ��رمي عبدالله جمعة،
املول ��ودة اوائ ��ل ع�ش ��رينيات القرن املا�ض ��ي ،مل جتد
نف�س ��ها ،بعد ان ن�ضج �ص ��وتها ،اال وهي تتوجه نحو
املدينة الغاوية،
نح ��و بغ ��داد الت ��ي كان ��ت اغنياته ��ا ترتن ��ق بح�ل�اوة
مطربات امثال �س ��ليمة مراد ،من�ي�رة الهوزوز ،عفيفة
ا�س ��كندر ،وغريه ��ن ،وبع ��د ان وج ��دت نف�س ��ها وق ��د
تدرب ��ت مطوال على اداء غنائي راق مثله ا�ص ��وات ام
كلثوم ،ا�س ��مهان وليلى مراد .هكذا بد�أ ال�سحر وهكذا
فعلت الغواية فعلها.
ويف حوار �ص ��حايف  ،تك�ش ��ف ،من �سي�ص ��بح ا�سمها
وحي ��دة خليل ،ع ��ن بداياته ��ا فتقول“ :كان ��ت منطقة
ّ
“اخل�ش ��ابة” ،وكن ��ت احف ��ظ
الب�ص ��رة مليئ ��ة بف ��رق
كل اغانيه ��م فا�ش�ت�ريت طبلة ،وا�ص ��بحت عازفة على
االيق ��اع وان ��ا يف الثامن ��ة ،ويف البي ��ت كن ��ت اغن ��ي
واع ��زف لنف�س ��ي ،حت ��ى �ض ��بطت االيق ��اع الغنائ ��ي
“ال ��دوم” ،وا�ص ��بحت اذين ،اذنا مو�س ��يقية ونظيفة
علي اخل ��روج عن الوزن
للغاي ��ة حيث بات ي�س ��تحيل ّ
او ارباك العازفني».
«الله الله ..يا ام كلثوم الب�صرة»
ويف الب�ص ��رة ذاتها “ ،كربت موهبتي� ،ش ��يئا ف�شيئا،
وكربت ارادتي ،و�ص ��ار �ص ��وتي احل ��ى واقدر ،ويف
ي ��وم م ��ن االي ��ام خرج ��ت وعائلت ��ي اىل حديق ��ة “ام
الربوم” ،حيث كانت هذه احلديقة خم�ص�صة للن�ساء
كل م�س ��اء وال يدخله ��ا الرجال قطع ��ا .معي “الطبلة”
ّ
“اخل�شابة”،
و�صاحباتي ،وبد�أت اعزف واغني لفرق
ثم ان�شدت اغنية “انا بانتظارك” الم كلثوم».
وتك�شف وحيدة خليل ،جانبا مهما من القيمة الفنية-
الرتبوية لعرو�ض ال�سينما يف املدن العراقية ،وتقول
“اذك ��ر ب ��ان العوائ ��ل كان ��ت �آن ��ذاك حت�ض ��ر عرو�ض
ال�س ��ينما ،حيث �شاهدنا ع�شرات االفالم مثل “الوردة
البي�ضاء”�“ ،س�ل�امة”“ ،دنانري”“ ،افرح يا قلبي”،
وغريه ��ا ،وحني ادي ��ت جملة �ص ��عبة يف اغني ��ة “انا
بانتظارك” �س ��معت من ي�ص ��رخ خارج �سور احلديقة
“الل ��ه الل ��ه ..ي ��ا ام كلث ��وم الب�ص ��رة ،وح�ي�ن التفتنا
وجدن ��ا ان الرجال واقف ��ون على “�س ��ياج” احلديقة
وهم ي�س ��تمعون الينا فجن جنوين وهربت من الباب
اخللفي وانا ابكي من اخلجل».
�صوت الريف “املتمدن”؟
وعل ��ى من ��وال املطربني ح�ض�ي�ري ابو عزي ��ز وداخل
ح�س ��ن ،يف تلم� ��س “مدني ��ة” بغداد طريقا لرت�س ��يخ
التجرب ��ة الفني ��ة ،وتطوي ��ر ال ��ذات املطرب ��ة ،عرب ما
تتوافر عليها من و�س ��ائل تقنية (�ص ��ناعة املو�س ��يقى
تلحين ��ا وت�س ��جيال وبث ��ا) ،وج ��دت املطرب ��ة وحيدة
خلي ��ل ،طريقه ��ا لدخ ��ول االذاع ��ة ،بع ��ون م ��ن داخل
ح�سن ،بح�س ��ب ما يذهب اليه الباحث املتخ�ص�ص يف
الغن ��اء العراق ��ي ،كم ��ال لطيف �س ��امل“ :عندما عرفت
يف االو�س ��اط الفنية ،تطلعت للذهاب اىل بغداد حيث
امل�س ��ارح واالذاعة ،وتعرفت على الفنان داخل ح�سن
ال ��ذي �س ��معني واخ ��ذ يعلمني بع� ��ض اط ��وار الغناء
الريف ��ي ومه ��د يل الطري ��ق لدخ ��ول االذاع ��ة ،وهناك
تعرف ��ت عل ��ى امللحن ناظ ��م نعي ��م وال�ش ��اعر ابراهيم
ويف ،وكانت اغنية تواعدنا” .ويف البدايات اي�ض ��ا،
تك�ش ��ف املطرب ��ة الراحلة “بعده ��ا غنيت م ��ن كلمات
ال�ش ��اعر ا�س ��ماعيل ج ��ودت واحل ��ان حمم ��د نو�ش ��ي

اغني ��ة “ح�ي�رة” ،ومنه ��ا “ح ��رت والل ��ه بزم ��اين يا
�ص ��حبي /احري بولفي لو �أح�ي�ر بغربتي” ،بعد هذه
املرحلة ،بد�أت افهم بع�ض االمور املتعلقة باملو�س ��يقى
والغن ��اء ،فلحن يل مرة اخرى ناظ ��م نعيم اغنية “ما
جن ��ت ادري” م ��ن كلم ��ات جب ��وري النج ��ار واحلان
كاظم احلري ��ري ،وكذلك “انا وخل ��ي” ،ومن مطلعها
“انا وخلي ت�س ��امرنه وحجينه /نزهة والبدر �ش ��اهد
علينه».
ما يلفت يف تلك البداية ،ان املطربة االنيقة احل�ض ��ور
حت ��ى و�إن تزينت باملالب�س واحلل ��ي التقليدية ،اثناء
ت�س ��جيلها اغنياتها للتلفزيون ،مل تقع ا�سرية احلدود
التقليدي ��ة مل ��ا ه ��و ريفي غن ��اء ولفظ ��ا وظه ��ورا ،بل
امك ��ن لها فع�ل�ا ان تك ��ون متمدنة احل�ض ��ور ،دون ان
تتنكر لأ�ص ��ول ثقافية ريفي ��ة ،ممثلة باملفردة والنطق
واالط ��وار النغمي ��ة ،وق ��د يك ��ون ه ��ذا عائ ��دا اي�ض ��ا
لي� ��س للجان ��ب التقن ��ي املمث ��ل يف جوانب ال�ص ��ناعة
املو�س ��يقية ،ب ��ل كذل ��ك لكون تل ��ك البداي ��ة جاءت يف
وقت باتت املدنية يف بغداد بخا�ص ��ة ،والعراق ب�شكل
عام ت�س ��جل ح�ض ��ورها عل ��ى اكرث من �ص ��عيد ثقايف
وان�ساين ،مثلما كان حل�سن احلظ ت�أثريه اي�ضا ،فهي
تعرف ��ت يف بداياته ��ا احلقيقي ��ة على رم ��وز “االغنية
البغدادي ��ة” حلنا :ناظم نعيم ،حممد نو�ش ��ي والحقا
عبا� ��س جمي ��ل ،و�ش ��عرا :جب ��وري النج ��ار ،ابراهيم
ويف� ،سيف الدين والئي ،وغريهم.
وع ��ن اجلانب املديني يف حياتها وفنها تقول “ :كنت
معجبة ب�أم كلثوم اعجابا كبريا وكنت ادخل ال�س ��ينما
اربع مرات يف اال�سبوع لأ�شاهد ام كلثوم ،كنت احفظ
اغنياته ��ا عن ظهر قلب كي اغنيها يف اليوم الثاين يف
املدر�س ��ة او يف البيت ،كما كنت معجبة باملطربة ليلى
مراد ،وهنا اود ان ا�شري اىل ان بداياتي مل تكن ريفية
حيث اين بنت مدينة ول�ست بنت ريف».
لكن �صاحبة “عليمن يا قلب تعتب عليمن” ،ت�ستدرك
مت�س ��ائلة “كي ��ف �ص ��رت مطرب ��ة ريفي ��ة”؟ فتقول “
ويف ي ��وم تلقي ��ت دع ��وة للغن ��اء يف حف ��ل زواج يف
بيت ال�ش ��يخ حممد العريبي ،وهو �ش ��يخ معروف يف
مدينة العم ��ارة ،وكانت امل ��رة االوىل التي اغني فيها
خ ��ارج الب�ص ��رة .هناك ا�س ��تمعت ولأول م ��رة للغناء

الريفي ف�أعجبني مطرب اعتقد ان ا�س ��مه “جوي�سم”،
كان يغني ب�ش ��كل جميل و�س ��احر ،وبد�أت ا�ستمع اليه
وانتب ��ه اىل طريق ��ة غنائه ،وبقيت �س ��بعة اي ��ام اتعلم
حتى حفظت كل اطوار الغناء الريفي».
ويب ��دو تعاون امللح ��ن الفذ عبا�س جمي ��ل مع املطربة
وحيدة خلي ��ل ،ت�أكيدا ملعنى” مدنية الغناء” �أي نقله
من اجواء الريف ال�صرف اىل اجواء التلقي املديني،
فه ��و حني ّ
حلن اغنية “ماين �ص ��حت ميه احا جا وين
اهلن ��ا” ،ق ��ال �إن هذه االغنية ال ميك ��ن �إن ت�ؤديها غري
املطرب ��ة وحي ��دة خلي ��ل لأنها من اه ��ل اجلنوب وهي
التي تع�ب�ر اكرث من غريها من املطربات ،واالمر ذاته
تكرر م ��ع اغنيتيها “عل ��ى بايل ابد ما ج ��ان فركاك”،
و”ع�ي�ن بعني عل ��ى ال�ش ��اطئ تالكين ��ه” .ومث ��ل هذا
احل�سا�س ��ية يف م ��زج الريفي بعط ��ر احلداثة املدينية
كان ��ت يف احلانه للمطربني داخل ح�س ��ن وح�ض�ي�ري
اب ��و عزي ��ز ،ولك ��ن �ض ��من م�س ��احة يف حري ��ة االداء
مرتوكة لإ�صحاب اال�ص ��وات الغنائية�“ :إنني ال �أقيد
املط ��رب �أو امل� ��ؤدي ب�ص ��رامة ،ف�أحل ��اين يف احلقيقة
ف�ض ��اءات مفتوح ��ة رحبة ،للم� ��ؤدي �أن يتج ��ول فيها
�شرط �أن يحافظ على هيكلها الأ�سا�سي”.
وبح�س ��ب حوارها مع الكاتب والباح ��ث كمال لطيف
�سامل ،تقول “لقبت فيما م�ضى ب�أمرية الغناء الريفي،
وال�شك ان املالمح اال�سا�سية التي يت�شكل منها �صوتي
تكمن يف �ص ��فائه وان�سيابه وقدرته على التفاعل ،مع
الكلم ��ة واللحن الريفيني .وهذا ال يعني بال�ض ��رورة،
عدم ا�س ��تطاعتي ت�أدي ��ة االغاين الع�ص ��رية” ،م�ؤكدة
“لقد كان اول من اكت�ش ��ف جوهر �صوتي ،هو عبا�س
جميل ،الذي �صاغ يل العديد من االحلان ،التي دفعت
بق ��درات �ص ��وتي نح ��و املزيد م ��ن الت�أل ��ق والنجاح،
وا�ش ��هرها :انا وخلي ت�سامرنة وحجينه/ال هو جرح
ويطي ��ب /عليم ��ن ياقلب تعت ��ب عليمن /ح ��رت والله
بزماين /ام�س واليوم /ارد اوقف بحي الولف /على
ب ��ايل اب ��د /اقولك ل ��و عواذلنا تقولك /ب�س ��كوت اون
ب�س ��كوت /مية هنا /ماين �ص ��حت /ج ��ان احلي حلو
بعيني /يحفظج يامية».
روحية الغناء
يف االداء الغنائ ��ي ،ين ��در ملم ��ح ا�سا�س ��ي اال وه ��و

التعب�ي�ر عن احلاالت ال�ش ��عورية االن�س ��انية ،غري ان
�ص ��وت وحي ��دة خليل ،ب ��دا مت�ض ��منا لذل ��ك التعبري،
حت ��ى مع انه �ص ��وت بحدود ب�س ��يطة بني م�س ��تويات
اجل ��واب والق ��رار ،وذلك ي�أت ��ي من خالل غن ��ى ي�أتي
عرب “الروحية” يف االداء واالخال�ص التام للمعاين
واحلاالت ال�ش ��عورية يف الن�ص ،فل ��و اخذنا ،اداءها
يف “انا وخلي ت�س ��امرنه وحجينه” ،لوجدنا �سريعا
وبال مقدمات ،ذلك ال�س ��رور االني ��ق املمزوج بالوجل
اخلفي حني يتم التعبري �ص ��راحة عن م�ش ��اعر احلب،
والطاف ��ح بالثق ��ة والق ��وة ح�ي�ن يك ��ون االم ��ر متعلقا
بالظواهر الطبيعية واملكانية التي يت�ض ��منها م�ش ��هد
االغنية املر�سوم بعناية حيث العا�شقان يتنزهان على
�ش ��اطىء النه ��ر وحتت �ض ��وء القمر “ :نزه ��ة والبدر
�ش ��اهد علينا” ،واالنطالقة الكبرية مع الن�سيم العذب
“ والعذيبي تن�س ��م /عبري الورد ن�ش ��تم /على �شاطي
النه ��ر جينا وغدين ��ا” .وهذا النوع م ��ن االداء املعرب
للم�ش ��اعر على اختالف م�س ��توياتها ،م ��ا هو اال ملمح
مركب ،يج�س ��د ما ه ��ي عليه ثقافة املدين ��ة من تركيب
�شعوري متعدد.
ويف اغنية “عني بعني على ال�ش ��اطئ تالقينا” ،نعود
اىل امل�ش ��هد ذات ��ه :ال�ش ��اطىء /القم ��ر /النزه ��ة ،لكن
وف ��ق حاالت �ش ��عورية جديدة ،توىل �ص ��وت املطربة
جت�سيدها باقتدار ،فهناك احل�سرة وال�شوق املكتوم”
م�ش ��ينا وظل على عيوين خي ��ال يحوم مثل الطيف”،
كذلك ثم ��ة الوجد امل�ؤمل “ ويف و�س ��ط القلب �آه ،على
�ش ��فايف مرارة حيف” ،وكم كانت ال�ص ��وت موفقا يف
جت�س ��يد “الآه” و”امل ��رارة” ح�ي�ن يقاربه ��ا بطريقة
ي ��كاد يج�س ��د م ��ا فيها من خذالن و�أمل �س ��ري و�ش ��وق
اي�ض ��ا ،ول ��و توفر حل ��ن غري ه ��ذا الذي ج ��اءت عليه
االغنية ،وكان خفيفا �س ��ريعا ،الغتنت تعبريية االداء
وتعمق ت�أثريه الوجداين.
وعلى هذا املنوال من روحية االداء وتعدد م�ستوياته
ال�شعورية ،ي�أتي �صوت وحيدة خليل يف اغنية “على
ب ��ايل اب ��د” ،وبالذات ح�ي�ن ي�أتي جواب ��ا “على غفلة
تفارقن ��ا” ،ك�أنه النذير املخيف الذي حمل الفراق على
ح�ي�ن غرة ،او قرارا خفي�ض ��ا جمي�ل�ا “ تدريني احبك
وانا اه ��واك” ،ك�أن احلب والثقة يتفقان على العميق
والهادئ يف النف�س.
ويف مزي ��ج م ��ن التعبريي ��ة العالي ��ة ،وال�ص ��دق يف
االداء ،ف�ض�ل�ا عن الل ��ون ال�شخ�ص ��ي (روحية املدينة
حتى يف التعاطي مع ق�ض ��ايا اجتماعية تتعلق بحياة
الري ��ف وم�ش ��كالته) ،ج ��اءت اغنيتان بارزت ��ان البنة
الب�ص ��رة الت ��ي �ص ��ارت عالم ��ة يف الغن ��اء البغدادي
اي�ض ��ا ،هم ��ا“ :طالت غيبتك يا ا�س ��مر علين ��ا” ،و”يا
ار�ض ��نا...يا �أر�ض ��نا” اللت ��ان ا�س ��تخدمتا “دعائيا”
م ��ن قبل االنظم ��ة العراقي ��ة اجلمهورية يف ت�ش ��جيع
الفالح�ي�ن عل ��ى الع ��ودة اىل الري ��ف �ض ��من م ��ا عرف
حينه ��ا “الهجرة املعاك�س ��ة” ،وفيهم ��ا روحية تعبري
مدنية يف ال�ص ��وت والكالم واناق ��ة اجلملة اللحنية،
عل ��ى الرغم من كونها اغني ��ة تنتمي كفكرة اىل الريف
مكانا ودعوة اجتماعي ��ة -انتاجية ،واجلوهري هنا،
ه ��و ان العامل املحرك يف الثقاف ��ة العراقية ،حتى مع
بدء ا�س ��تيالء ال�س ��لطات احلاكمة ما بعد متوز 1958
عل ��ى امل�ؤ�س�س ��ات والو�س ��ائل املنتج ��ة لتل ��ك الثقافة،
هو اجلوهر املدين املتح�ض ��ر ،وقب ��ل ان تتحكم القيم
الريفي ��ة والبدوية الوافدة م ��ع احلاكمني لبغداد ،لغة
ومفاهيم ��ا وامن ��اط تفك�ي�ر ،بذل ��ك اجلوه ��ر وتتمكن
الحقا من قتله يف عملية ت�ص ��حري للنفو�س واالفكار،
وه ��و م ��ا كان طبيعي ��ا ان نتلم�س ��ه يف م�ش ��هد كئي ��ب
متاما ،عناه رحيل املطربة االنيقة احل�ضور ال�صوتي
واالطاللة امل�س ��موعة واملرئية ،يف وقت كانت بالدها
تلمل ��م حطامه ��ا املعنوي واملادي ،ح�ي�ن وريت الرثى
يف �صمت تام منت�صف العام .1991
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ايقن ��ت متام� � ًا ان احلكاي ��ة ال تنتهي عل ��ى خري مع
مدير املدر�س ��ة االعدادي ��ة التي نقل ��ت اليها عقوبة
وابع ��اد ًا يل فقد نقل ��ت اىل اعدادي ��ة الزبري للبنني
الواقع ��ة عل ��ى اطراف مدين ��ة الزب�ي�ر احلدودية ،
تقع بناية هذه املدر�سة مبا�شرة امام مقربة كبرية
ت�ضم ع�شرات القبور القدمية واحلديثة فقد ار�سل
يل ع ��دة م ��رات وفاحتن ��ي يف االنتم ��اء اىل حزب
ال�س ��لطة وقد عرفت الحق ًا انه كان من املنتمني اىل
احلزب ال�ش ��يوعي �س ��ابقا ويعرف كافة التفا�صيل
التنظيميه �ص ��غريها وكبريها وه ��و رئي�س نقابة
املعلمني يف الزبري خادم ال�س ��لطة روح ًا وج�س ��د ًا
وال اخفي انه ذكي يعرف جميع اال�ساليب واحليل
ومتمر� ��س يف ك�س ��ب مايريد وب�ش ��تى اال�س ��اليب
وق ��د اخ�ب�رين وب�ص ��وت منخف�ض ان ��ه ال يتحمل
م�س� ��ؤولية بقائ ��ي وا�س ��تمراري يف املدر�س ��ة فقد
داف ��ع عني كث�ي�را ومع علم ��ي ويقيني ان ��ه يدعي
ه ��ذه احلكايات والق�ص ���ص كذب ��ا وزورا اخربين
ان املدر�س ��ة اغلقت متاما وا�ص ��بحوا جميع املالك
التعليم ��ي منتم�ي�ن اىل احل ��زب اي ح ��زب البع ��ث
العربي اال�شرتاكي وماهي اال ايام حتى �صدر امر
نقلي م ��ن مدر�س ملادة الفيزياء لل�ص ��ف ال�س ��اد�س
العلم ��ي اىل كات ��ب وكن ��ت �ض ��من اك�ث�ر م ��ن مائة
و�س ��بعون مدر�س ومعلم  ،وكان الق�سم الذي نقلت
اليه ق�س ��م املختربات وهذا الق�س ��م ال يوجد ا�ص�ل ً�ا
لع ��دم وج ��ود خمت�ب�رات يف املدار� ��س وانتهى كل
�ش ��ئ در�سته يف الفيزياء �سلمني كتابان االول امر
حتويل ��ي من مدر�س اىل كات ��ب والثاين انقطاعي
ع ��ن ال ��دوام يف االعدادي ��ة ويج ��ب ان ابا�ش ��ر يف
مديري ��ة الرتبي ��ة غ ��د ًا ت�س ��لمت الكت ��اب واجتهت
اىل مديري ��ة الرتبية يف الع�ش ��ار خل ��ف االعدادية
املركزية و�ص ��لتها مت�أخر تركت كل �شئ اىل اليوم
الثاين ويف اليوم الثاين ا�ص ��بحت كاتبا يف ق�سم
املخت�ب�رات وموقع ��ه يف بناي ��ة قدمي ��ة يف منطقة
الب�ص ��رة القدمي ��ة ويف املخ ��زن الثان ��وي  ،املكان
غرفة حتت ��وي على عدة منا�ض ��د ملوظفني مبعدين
عجزة او �سيا�س�ي�ن يرت�أ�سهم رئي�س مالحظني كان
م�س� ��ؤول نقاب ��ة املعلم�ي�ن يف الب�ص ��رة قب ��ل جمئ
البعث يعرفه كل اهايل الب�صره من خالل اجلمعية
اال�س ��تهالكيه للمعلمني ار�ش ��دوين اىل مكان عملي
اجلديد وه ��و عبارة عن من�ض ��دة وخزان يحتوي
على �سجالت ملختربات املدار�س واغلبية مدار�سنا
ال يوج ��د فيه ��ا خمت�ب�رات ( ا�س ��مي باحل�ص ��اد
ومنجل ��ي مك�س ��ور ) وبعد اال�ستف�س ��ار عرفت اين
امل�س ��و�ؤل عن نف�سي يف كل �ش ��ئ وهكذا ا�صبحت
كاتب لي�س اال و�ضاع تعب اربع �سنوات درا�سية .
الدائرة عبارة عن بناية قدمية جد ًا ممكن ال�سقوط
يف اي حلظ ��ة وان ��ا ا�ص ��بحت ال �ش ��غل وال عم ��ل
الحظت ان املوجودين يق�ضون كل وقتهم يف �سوق
الب�ص ��رة القدمي ��ة ويف �س ��وق الطي ��ور واحلم ��ام
املوج ��ود قريب م ��ن الدائرة او �ش ��ارع ب�ش ��ار مقر
بنات اللي ��ل والغانيات والراق�ص ��ات وفرق الطبل
واحلفالت مل اعر اي اهتمام لهذه النك�س ��ة الكبرية
واملحاربة لطموحي واملي وقدراتي بل اعتربتها
ج ��زء من ت�ض ��حياتي الكب�ي�رة كان وال ��دي رجمه
الله على م�ش ��ارف النهاية وكنت بجانبه كل وقتي
جل ��ب انتباه ��ي ان امر�أة يف اوا�س ��ط عمرها تقف
بالب ��اب املقابل اىل ب ��اب الدائرة حي ��ث ان الزقاق
�ضيق عر�ضه حوايل اربعة امتار ترتدي الها�شمي
واملالب� ��س الب�ص ��رية االنيقة وترتدي م�ص ��وغات
وخم�ش�ل�ات كثرية جدا م ��ن الزن ��ادي اىل احلجل
الذه ��ب واملفردات وغريه ��ا وكانت ك�أنه ��ا ترتدي
معر�ض ل�ص ��ائغ بكامله ابتد�أت الكالم معي وبقيت

ا�سلم عليها كلما ا�شاهدها تتكلم مبنطق الواثق من
نف�س ��ه تعتز كثريا بكربيائها و�شخ�صيتها اجلذابة
املحبوب ��ة تنجذب اليه ��ا وحتاوره ��ا وتتكلم معها
كانت حنونة وعظيمة اىل ابعد احلدود ا�ص ��بحت
من ا�صدقائي املعززين املقربني اتكلم معها ب�صمت
واخربه ��ا لوعت ��ي وعذابي وعرفته ��ا انها املطربة
وحي ��دة خلي ��ل حت ��اورين عوف ��ه ي�س ��اعدي وال

حت�سب ح�سابه كنت من اعماقي اود �سماع �صوتها
الع ��ذب وهي ت ��ردد ( دلل ��ول يالولد يبن ��ي دللول )
كان ��ت قمة من التح ��دي والكربياء ال�ش ��امخ تزرع
االمل من ��ذ اللحظ ��ة االوىل لكالمها معك وت�ص ��نع
منك بط ًال و�س ��يف ًا جبار ًا ال يغم ��د ابد ًا اعتدت على
�سماع حكاياتها وق�ص�ص ��ها وكان ا�سمها احلقيقي
مرمي عبدالله جمعه و�سرية حياتها كما يلي

�أ�س ��مها احلقيقي مرمي عبدالله جمعة ومن مواليد
ع�شرينيات القرن املا�ضي يف حي الرباط ال�صغري
مبحافظ ��ة الب�ص ��رة ،وق ��د �أخت�ي�ر له ��ا لقب� � ًا فني� � ًا
فا�ش ��تهرت با�س ��م ( وحي ��دة خليل )  ،ن�ش� ��أت وهي
ت�س ��تمع �إىل �أط ��وار الأبوذي ��ات واملواويل املليئة
باحلزن وال�ش ��جن  ،وكانت ت�س ��تمع �إىل �أ�ص ��وات
معروف ��ة بالغن ��اء الريف ��ي مث ��ل ( ح�ض�ي�ري �أب ��و
عزي ��ز ) و ( داخ ��ل ح�س ��ن ) و�آخرين ب ��د�أت الغناء
مت�أثره ب�ص ��وت ام كلث ��وم وكانت تقلده ��ا ولكنها
ابتع ��دت ع ��ن التقلي ��د عندما رحل ��ت م ��ن مدينتها
الب�ص ��رة اىل العم ��ارة حي ��ث داعبت �أذنه ��ا الوان
الغن ��اء مث ��ل املحم ��داوي واحلي ��اوي والغافل ��ي
والنايل وال�س ��ويحلي والركب ��اين  ،مزيج االلوان
ه ��ذة فتح امامها طريق ال�ش ��هرة والطموح فقررت
الرحي ��ل اىل بغداد اجته ��ت �إىل الغناء الريفي عند
دخوله ��ا الإذاعة العراقية عام � 1950س ��افرت اىل
بريوت /دم�ش ��ق ،االردن ،تركيا ،بلغاريا ،امريكا،
لندن ،وغريها ،قد غنت عام  1954يف بريوت وقد
كان من بني احل�ض ��ور يف حفلتها يف �سينما النور
الفنانة الكبرية فريوز والفنانة �صباح.
ع ��ام  1961ا�ش�ت�ركت يف متثيل فل ��م فجر احلرية
وغنت اغنيتها امل�شهورة هذا منو دك الباب .
کان اول م ��ن اکت�ش ��ف جوه ��ر �ص ��وتها امللح ��ن
عبا�س جمی ��ل الذي عرفها على امللح ��ن ناظم نعيم
حي ��ث قدمه ��ا اىل اجلمهور يف اغني ��ة ( ياميه ذاك
اهواي).
 ثم جاء الفنان الراحل جميل ب�شري فقدمها باغنية
(م ��ن و�ص ��لچ م ��ن دالچ) ..كانت ه ��ذه اول مرحلة
تخطوه ��ا .ث ��م ج ��اءت القف ��زة الكب�ي�رة ،عل ��ى يد
امللح ��ن عبا� ��س جميل ،ال ��ذي �ص ��اغ يل العديد من
االحل ��ان ،التي دفعت بقدرات �ص ��وتها نحو املزيد
م ��ن الت�ألق والنج ��اح ،منها (عني بع�ي�ن ،وچاوين
اهلنا) وغريها.
يف نف� ��س العام الذي دخلت في ��ه الإذاعة العراقية،
�س ��جلت له ��ا �ش ��ركات الأ�س ��طوانات جمموعة من
الأ�س ��طوانات ،كان �أوله ��ا ا�س ��طوانة بعن ��وان “
دللول يا الولد يا �أبني يف وقت ق�صري جد ًا وجدت
وحيدة خليل نف�سها يف بغداد مطلوبة يف البيوت
واحلفالت اخلا�صة ،ومل تكتفي بذلك ،حيث راحت
ت�س ��تكمل م�س�ي�رتها الفنية ع ��ن طري ��ق الغناء يف
املالهي التي كانت يف ذلك الوقت حا�ضنة املغنيات
املطربة وحيدة خليل مطربة جزيلة العطاء غنائي ًا،
حيث متلأ ذاك ��رة املكتبة الغنائية العراقية ب�أعذب
�أغانيه ��ا� ،ش ��جية ال�ص ��وت  ،جتيد الغن ��اء الريفي
الأ�ص ��يل القري ��ب م ��ن ذائق ��ة �أهل املدين ��ة ،حالوة
ال�ص ��وت �ضلت ترافقها حتى يومها الأخري ،حت�س
النربات الطفولية يف �صوتها عام  1961ا�شرتكت
يف متثي ��ل فلم ( فجر احلري ��ة ) وغنت فيه �أغنيتها
امل�ش ��هورة ( هذا من ��و دگ الباب ) �أج ��ادت املطربة
وحيدة خلي ��ل غناء الكث�ي�ر من الأط ��وار الغنائية
مثل :احلياوي ،امل�س ��تطيل ،الد�ش ��ت ،العن�سي �إىل
جانب ال�س ��ويحلي والنايل والب�س ��تة� ،إال �أن �أكرث
�أغانيها �ش ��هرة وحالوة هي تلك التي كانت ت�ؤديها
بطور الغافلي واطوار كثرية منوعة «.
غن ��ت للملح ��ن حممد نو�ش ��ي (�س ��بحان اجلمعنه)
و(هذا منو دك الباب) و(ايل يحفظج ربي يا ميه).
وحلن ��ت وحي ��دة خليل لنف�س ��ها بع� ��ض الأغنيات،
وكان �أبرزه ��ا �أغنيته ��ا ال�ش ��هرية “ �أن ��ا وخل ��ي
ت�سامرنا وحجينا« .
من اجمل م ��ا حلن لها امللحن عبا� ��س جميل:ال هو
جرح ويطي ��ب ،عليمن ياقلب تعت ��ب عليمن،حرت
والل ��ه بزماين،ام� ��س والي ��وم،ارد اوق ��ف بح ��ي
الولف،عل ��ى ب ��ايل ابد،اقول ��ك لو عواذلن ��ا تقولك
،ب�سكوت اون ب�سكوت،مية هنا،ماين �صحت،جان
احلي حلو بعيني  ،ا ّ
يل يحفظج يامية.
توفيت رحمها الله يف ت�سعينيات القرن املا�ضي .
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ظه ��رت الفنان ��ة الراحل ��ة وحي ��دة خلي ��ل يف مرحل ��ة
الأربعيني ��ات ،وه ��ي تبح ��ث عن م ��كان لها يف امل�ش ��هد
املو�س ��يغنائي العراق ��ي .ووحي ��ده خليل ه ��ي االمر�أة
العائدة م ��ن ريف اجلنوب خمتزن ��ة يف ذائقتها الندية
م ��ا �س ��معته هناك من �أط ��وار الغن ��اء الريفي ال�ص ��عبة
الأداء ،كاالبوذيات واملواويل وغريهما مبا حتمل هذه
الأن ��واع الغنائية من رقي وا�ص ��الة؛ والتي يف طياتها
يكم ��ن ال�ش ��جن اجلمي ��ل والعفوي ��ة يف الأداء ،كل هذا
�أك�س ��بها الدفء واجلمال .وهاتان ال�ص ��فتان “ال�شجن
اجلمي ��ل وعفوية الأداء” كانتا ال�س ��مة البارزة يف تلك
االغاين التي مازال الغناء العراقي مت�شبع بهما.
�ش ��هدت تل ��ك الف�ت�رة الأربعين ��ات ظه ��ور الأ�ص ��وات
الن�س ��وية وتهاف ��ت خمتلف �ش ��ركات ت�س ��جيل الأغاين

“بي�ض ��افون ،جقمقج ��ي” وغريهم ��ا عل ��ى ت�س ��جيل
�أغانيهن اجلميلة .تلك ال�ش ��ركات النبيلة التي ار�ش ��فت
ه ��ذه الأغاين وهي حتم ��ل هوية مو�س ��يقانا العراقية.
ورغم ان تل ��ك الأغاين جاءت بعفوية اللحن وب�س ��اطة
الكلم ��ات ،لكنها غنية كل الغنى يف ا�س ��تخدام ال�س�ل�امل
املو�سيقية “املقامات والأطوار وغريهما».
كانت ال�س ��احة الغنائية يف تلك الفرتة وما بعدها تعج
ب�أ�ص ��وات ن�س ��ائية �أ�ص ��بحن مطرب ��ات وحققن جناحا
ملحوظ ��ا ،فيه ��ن البغدادي ��ات م ��ن �أمث ��ال الراح�ل�ات:
�ص ��ديقة املالي ��ة ،و�س ��ليمة م ��راد ،من�ي�رة اله ��وزوز،
و�أ�ص ��وات قادمة من ريف اجلنوب كجليلة �أم �س ��امي،
م�س ��عودة .وعربيات قادمات من دول كم�ص ��ر ولبنان؛
كرنج�س �ش ��وقي ،وان�ص ��اف منري وراوي ��ة ،ونهاوند،
وغريهن الكثري.
الراحل ��ة وحيدة خليل هي من املطرب ��ات القادمات من
ق ��رى اجلنوب اجلميل ��ة ،لكنها يف بغ ��داد وقفت تت�أمل
م ��ا يح ��دث ،حي ��ث �ص ��ديقة املالي ��ة ،وح�ض�ي�ري اب ��و
عزيز ،ونا�ص ��ر حكيم ،وداخل ح�سن و�ص ��داهم امل�ؤثر
يف ال�س ��احة العراقية �آن ��ذاك .هذا الت�أم ��ل جعلها تعيد
قراءة �ص ��وتها لتخلطه مبدنية املدينة ف�ص ��ار �ص ��وتها
و�أدا�ؤه ��ا يتمث�ل�ان االناق ��ة يف �أرقى �ص ��ورها ..هادئة
مت�أمل ��ة كلم ��ات �أغنياته ��ا ،فغن ��ت يف �أجم ��ل م ��ا يكون
الغن ��اء ،حتى باتت �أغني ��ة “ال هو جرح ويطيب” على
كل ل�س ��ان ،يرددها الواحد منا ب�ش ��وق وده�ش ��ة .كذلك
�أغني ��ة “ب�س ��كوت اون ب�س ��كوت ت ��ره م ��ا ورج احد”،
وهكذا �شقت القادمة من الريف طريقها يف عامل الغناء
لتحقق �ش ��هرة ال تقل عن �شهرة جمايليها ولتفتح الباب
�أم ��ام ملحنني كبار كالراحل عبا� ��س جميل ليلحنوا لها
�أع ��ذب الأغ ��اين منها”:ماين �ص ��حت ميه �أحّ ��ا جاوين
�أهلن ��ا ،وهذا منو دك الب ��اب” وغريهما .كذلك حلن لها

امللح ��ن الراحل حممد نو�ش ��ي وكاظ ��م احلريري الذي
كان ي�ص ��احبها يف حفالته ��ا وقد حلن له ��ا اغان كثرية
منه ��ا “الريف الك مو�ش املدين ��ة” .وهكذا بزغ جنمها
عاليا لتخ�ص ���ص لها الإذاعة مكانا ب ��ارزا بني املطربني
الكبار لتقدم �أغنياتها عرب االذاعة.
ويذك ��ر ان ا�ش ��د املعجب�ي�ن بادائها من الفنان�ي�ن الكبار
هو املو�س ��يقار الراحل جميل ب�ش�ي�ر؛ لذل ��ك وافق على
الفور حني طلبت منه �أن يعطيها درو�س ًا يف �آلة العود.
كم ��ا ان وحي ��دة كانت حتر�ص عل ��ى ان تظهر يف �أغلب
ت�س ��جيالتها التلفزيونية وهي مرتدي ��ة الزي العراقي
املعروف بالها�ش ��مي ،وت�ض ��ع �ش ��اال جميال على را�سها
 بالرغ ��م م ��ن انها لب�س ��ت الف�س ��تان ال�س ��واريه  -هذاوقد خ�ص ��ها االذاعي الكبري الراحل �سعاد الهرمزي يف
برناجم ��ه ال�ش ��هري “من الذاكرة يف حديث ��ه عنها ذاكرا
ف�ضلها على الغناء العراقي ومنزلتها بني اقرانها فيه.
ويف �أوا�س ��ط الت�س ��عينيات رحل ��ت الفن ��ان الهادئ ��ة
الوق ��ورة به ��دوء عن عاملن ��ا تاركة الكثري م ��ن الأغاين
الت ��ي ال تن�س ��ى ،ومن منا ال يحمل حبا كب�ي�را لأغنيتها
ال�ش ��هري “ دلل ��ول يالولد يبن ��ي دللول” وه ��ي مبثابة
�س ��وناتا خالدة بح ��د ذاتها .وال �أعتقد انه ��ا غنت �أغنية
م ��ن �أغنياته ��ا ومل ت�ص ��بها ال�ش ��هرة ،واليك ��م بع�ض ��ها
“عليم ��ن ياكلب تعتب عليمن”“ ،ح ��رت والله بزماين
ياح�س ��رتي”�“ ،س ��بحانة اجلمعن ��ة بغ�ي�ر ميع ��اد” ،
“هذا منو دق الب ��اب” “ ،ام�س واليوم”“ ،ارد اوقف
بح ��ي الولف”“ ،على بايل اب ��د”“ ،اقولك لو عواذلنا
تقول ��ك”“ ،ميه هن ��اه” “ ،جان احلي حل ��و بعيني”،
“اليه يحفظج يامية».
وحيدة خليل ،ولأنها احلا�ض ��رة حت ��ى اليوم يف ذائقة
النا�س بقوة ،فهي بحق احلامل لعطر املا�ضي اجلميل،
�أو�صلته الينا ب�أدائها االنيق.
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وحيدة خليل...الحنجرة التي تبيع العطر
نعيم عبد مهلهل

(شكسبير صنع معجزة هاملت
.ووحيدة خليل صنعت معجزة
الغناء الريفي)

العراق الذي �ص ��نعته الدموع قبل ال�سيوف
 ،والقيث ��ارات قبل الأمنيات  ،واجلراح قبل
الن ��واح  ،الع ��راق الذي مل ي ��زل واىل الأزل
�س ��ره يف بحة �ص ��وته  ،وحلمه يف غمو�ض
ليله  ،بلد �صنعته الأ�ساطري ل�سبب واحد �أن
واقع ��ه اكرث غمو�ض ��ا كوالي�س ��ه ،فكان على
مبدعي ��ه ومفجعي ��ه وكهنته وعم ��ال �أطيانه
�أن ي�ؤ�س�س ��وه من خ�ل�ال الأ�س ��اطري � ،أبقى
ل ��ه ليكون وطنا مييزه خلود �أغانيه ودموع
فقراءه واثواب �أمهاته املن�ش ��قة من الو�سط
حزنا على كوارث �أحالمه التي خري �ش ��اهدا
له ��ا تلك النع ��اوي امللون ��ة ببحتها ال�ش ��هية
وال�س ��ريالية من احرتاق اور وحتول بابل
�إىل خرائب ونينوى �إىل �أطالل وحتى غناء
الدبابات و�أ�س�ل�اك الكهرب ��اء العاطلة ونفق
ا�س ��ماك الفرات ودجلة ب�س ��بب امللح واحلر
وال�صيد بالرمانات اليدوية!....
وحيدة خلي ��ل ( رحمها الله ) مواليد 1914
.ايتدات مالية يف نواح عا�شوراء  ،وانتهت
�صاحبة �شجن �س ��مفوين يرق له �أي جنوب
وليد �سعف النخيل ونعا�س بوابات املعابد
و�ش ��هوة الق�ص ��ب املمت ��د يف ف�ض ��اء الزمن
مثل ق�ض ��بان ذك ��ورة اجلن ��ود الذين تطول
حروبهم اخلالدة �شهورا يف �ساحات الوغى
بعيدا عن الع�شيقات ومرابع ال�صبا وبيادر
القمح .
ه ��ذا ال�ص ��وت �أوغ ��ل يف ال�ض ��مري الوطني
والعاطف ��ي والتاريخي ل ��دى العراقيني كما
�أوغ ��ل �شك�س ��بري مب�س ��رح و�س ��ونيتاته يف
ذاكرة الإنكليز  ،فال�ش ��اعر الإنكليزي اطرب
الذاك ��رة الثقافي ��ة بح� ��س روح ��ي لوجدان
قلق يبحث عن اخلال�ص يف ر�ؤى �ش ��تى من
عطي ��ل وهاملت وحتى مكاب ��دات امللك لري ،

ووحي ��دة خليل �أطرب ��ت الذاك ��رة العراقية
ب�ش ��جن ال ��روح عندم ��ا تتمنى م ��ن الأغنية
�أن تك ��ون املخل� ��ص املث ��ايل م ��ن عذاب ��ات
الفق ��ر ولوع ��ة الع�ش ��ق وحماول ��ة البع� ��ض
من جع ��ل ال�ص ��وت حديقة للذكري ��ات ،لهذا
يكون اجلمع بينهم ��ا واملديح لهما يف مر�آة
واحدة ح ��ق ولي�س فيه ن�ش ��از ولهذا عندما
كت ��ب املقط ��ع �أدناه عل ��ى �ص ��فحتي الأدبية
يف الفي� ��س ب ��وك  ( :عم ��ودي اليوم ��ي يف
الزمان اللندنية عنوانه مديح �إىل �شك�سبري
..مدي ��ح �إىل وحي ��دة خلي ��ل  ،فاجلم ��ع بني
�ش ��اعر �إنكلي ��زي ومطرب ��ة ريفي ��ة عراقي ��ة
�ص ��عب ،لكن يف موازين احللم والفقه الذي
امتلكه �ص ��وت وحي ��دة خلي ��ل عندما تغني
:مايل �ص ��حت يمُ َ �أحا ..جاوي ��ن �أهلنه !...
ي�ساوي عندي مع�ضلة هاملت �ألف مرة ).
جاءتن ��ي ع ��دة ر�س ��ائل ب�ي�ن م�س ��تغرب من
ه ��ذه املقارنة الت ��ي يعتقده ��ا ظاملة يف حق
�شاعر وم�سرحي و�أديب �أممي وبني مطربة
�ش ��هرتها لق ��د ال تتع ��دى م�س ��احة بالده ��ا
وهي ومل تدخ ��ل يوما يف مدر�س ��ة وبالكاد
عرف ��ت التوقيع وكتابة ا�س ��مها  ،ور�س ��ائل
�أخ ��رى تق ��ول �أنن ��ي �أ�ص ��بت يف املقارن ��ة
،فاملدي ��ح يت�س ��اوى بنف� ��س مثاقي ��ل الذهب
بني �شك�س ��بري وبني وحي ��دة خليل  ،وحتما
من �أ�ص ��اب املقال يف �س ��هم �شوق ور�ضا هم
م ��ن العراقيني ،والذين ا�س ��تغربوا هم قراء
لي�سوا عراقيني ،هذا يعني �إن وحيدة خليل
بالن�س ��بة ملريدها من �أبناء وطنها مثلت لهم
ال�ص ��فاء الراق ��ي والإب ��داع ال ��ذي مينحهم
ر�ؤي ��ة التحليق والن�ش ��وة اكرث مم ��ا تفعله
م�س ��رحيات و�س ��وناتات �شك�س ��بري ،ف ��كان
املدي ��ح لها م�ؤث ��را يف القل ��ب وميتلك هيبة
اال�ستحقاق عندما يكون جنبا �إىل جنب مع
املديح ل�شك�سبري !.
هذه الأ�س ��طورة التي �ص ��نعت رائية املكان
و�س ��حره من خ�ل�ال حنجرتها لن ت�س ��تحق
�س ��وى املديح عندما ظلت ولأجيال ت�ص ��نع
بهجته ��ا مبوهبته ��ا الفطري ��ة الرائع ��ة ،
ولتمن ��ح ذاكرة امل ��كان وثقافته طعمه املميز
وت�صبح املحفز القوي للكثري من الإبداعات
يف �ش ��تى املذاهب ( الغناء ،ال�ش ��عر ،الق�صة
،الر�سم )!..
وحي ��دة خلي ��ل ذهب ��ت وبق � َّ�ي �ص ��وتها ،
�شك�س ��بري ذه ��ب وبق ��ي تراث ��ه الأدب ��ي
 ،ه ��و بالن�س ��بة للإنكلي ��ز رائي ��ة الإله ��ام
والفخر،،وحتما وحيدة خليل بالن�س ��بة لنا
نحن �أبن ��اء الدمعة واحلروب والأمل رائية
للإلهام والفخر والإعجاب!...
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