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كاأنه حدث بالأم�س، كانت اأغنية )ع�ش���اق العيون( 
�ش���جلتها لالذاع���ة ع���ام 1954 مقاب���ل اأج���ر اأربعة 
دنان���ر وهي م���ن احلان الفنان خلي���ل ممتاز، وقد 
ق���ررت اأن ت���وزع اول اأج���ر له���ا عل���ى الفق���راء، اأذ 
اأ�شبحت مطرب���ة، كانت يف اأوا�ش���ط اخلم�شينات 
�شيم���ا  ل  اأزدهاره���ا  اأوج  يف  الغنائي���ة  احلرك���ة 
بالن�شبة لال�شوات الن�شائية، فكانت هناك ا�شوات 

تقارع اف�شل ال�شوات العربية مثل،
 زه���ور ح�شني ومن���رة الهوزوز ووحي���دة خليل 
ومائ���دة نزه���ة وعفيف���ة اأ�شكن���در وزكي���ة ج���ورج 
واخريات كث���رات، ويف خ�شم تلك الفرتة ظهرت 
مطربة جدي���دة يف ال�شاحة الغنائية، وتقدمت اىل 
جلن���ة الختب���ار وبالرغم من انه���ا مل حت�شل على 
النج���اح املطل���وب فاأع���ادت الك���ره ثاني���ة وثالثة، 
الفنان���ة  والدته���ا  ذل���ك  يف  وحفزته���ا  و�شجعته���ا 
من���رة الهوزوز الت���ي كانت خر مع���ني لها فنالت 
ر�شا اللجن���ة وتفوقت على نف�شها ودخلت الذاعة 
كمطرب���ة معتم���دة، اىل جان���ب كربي���ات مطربات 

اخلم�شينيات، تلك هي املطربة احالم وهبي.
التزمه���ا الفنان الراحل احمد اخلليل فقدم لها باقة 
رائعة م���ن الغاين منها )وحي���دة ياميه( و)�شبعة 
ايام م���ن عم���ري( و)يتيم���ة( و)ميه يامي���ة ا�شمج 
عل���ى بايل(، ثم قدم له���ا امللحن الكب���ر ناظم نعيم 
)الل�ه الل�همن عيونك( و)وه���اي من الله ق�شمتي(، 

ثم حل���ن لها الراح���ل الفنان ر�شا عل���ي )اأيه لو ل( 
و)اراد اأح���ب وملن احب(، ويذكر ان امللحن يا�شني 
ال���راوي اتى من الب�ش���رة ون���زل يف الفندق لعدة 
اي���ام ك���ي يلح���ن اغني���ة للفنانة اح���الم وهبي ومل 
يتقا�شى اجرًا عنها، وه���ي اغنية رائعة )لياَكلبي 
لتعتب علي.. ل ياَكلبي اآمري مو بيديه(، �شافرت 
اىل م�ش���ر وح���ني و�شوله���ا واجه���ت حاج���زا من 
قبل متعه���دي احلف���الت ف�شعرت انه���م ل يرغبون 
ب���اأن تغن���ي باللهج���ة العراقي���ة، لكنه���م �شجعوها 
عل���ى الغن���اء باللهجة امل�شري���ة، فلح���ن لها حممد 
من���ر وامللح���ن بلي���غ حمدي ال���ذي قدم له���ا اغنية 
)�شخ�شيخ���ة( الت���ي انت�ش���رت كال���ربق يف م�ش���ر 
ولقبوها باملطربة �شخ�شيخة، كذلك حلن لها امللحن 
حمم���د املوجي ال���ذي ارتبط معه���ا بعالقة عاطفية 
لكنهما مل يتزوج���ا دامت عاما واحدة، ب�شبب قيام 
الفنان���ة احالم وهبي بزيارة بيت املوجي فوجدت 
زوجته ان�شانة رائعة ورف�شت وعادت اىل بغداد.

ولدت الفنان���ة �شهام عبد الرحمن الهوزوز )احالم 
وهب���ي( 28 / 8 / 1938 يف م�شت�شف���ى الب�ش���رة 
لكنه���ا قالت يف لقاء له���ا �شابق باأنه���ا ابنة ال�شاعر 
الكب���ر حاف���ظ جمي���ل، وت�ش���ر انه���ا ابنت���ه وهي 
لي�ش���ت ابن���ة الفنانة من���رة الهوزوز ب���ل مربيتها 
الت���ي جلبتها م���ن الب�شرة وهي ابن���ة التا�شعة من 
العم���ر، عمل���ت يف افالم )لي���ايل الع���ذاب( و)باأمر 
احل���ب( و)الب�شرة ال�شاعة11( وكانت ل تتقا�شى 
عنه���ا اجر، ويف فل���م )ليايل العذاب( م���ع الفنانني 
قا�شم اجلنابي ومنرة الهوزوز وجواد ال�شيخلي 

و�شلي���م الوكي���ل كان معظم م�شاه���ده الت�شويرية 
يف منزله���ا وكان الفلم ق�ش���ة اجتماعية من �شميم 

واقعنا.
اح���الم وهب���ي ق���ررت العت���زال يف الت�شعيني���ات 
م���ن الق���رن املا�شي قائل���ة: فمن ناحي���ة وجدت ان 
ال�شاح���ة الغنائي���ة وما يق���دم فيه���ا ل يتالئم مع ما 
كن���ا نقدمه من فن، بال�شاف���ة اىل ذلك ان املطربني 
ال�شب���اب باتوا ل يحرتم���ون الفنان ال���ذي �شبقهم 
يف التجرب���ة والعط���اء، ولي�س هن���اك تقدير منهم 
لل���رواد الذي���ن افنوا اعمارهم يف �شبي���ل الفن فانا 
حمقة يف اعتزايل ولكنها حتز يف نف�شي، تزوجت 

الفنانة احالم وهبي م���ن اللواء ر�شاد عبد الواحد 
وله���ا ابنته���ا ابت�ش���ام متزوج���ة يف باري����س م���ن 
رجل لبن���اين، فتذهب لغر�س الع���الج لأنها تعاين 
م���ن امرا����س مزمن���ة منها ع���دم الت���وازن والقلب 
وال�شغط، الفنان���ة احالم وهبي ق�ش�س وحوادث 
عا�شته���ا �شخ�شي���ا منه���ا اغني���ة )ما اعت���ب عليك( 
كتبه���ا نا�ش���ر التميمي وحلنه���ا ناظ���م نعيم وهي 
طلبت من ال�شاعر وامللح���ن ان يقدما الغنية لنها 
تعت���ب فيها على �شخ����س ما، فنان���ة اأ�شيلة خلدت 
الغنية العراقية بباقة جميلة من رياحني الغاين 

الرائعة..

كتبت تقول يف لقاء معها :
ان���ا ع�شت مع عائل���ة فنية، فكان لوال���دي ال�شاعر 
حافظ جميل الف�شل بت�شجيعي وملربيتي الفنانة 
من���رة اله���وزوز الف�شل يف اكت�ش���ايف كمطربة. 
وان���ا يف التا�شع���ة م���ن عم���ري حملتن���ي الفنانة 
املطرب���ة منرة الهوزوز م���ن الب�شرة اىل بغداد، 
ومن خالل احتكاكه���ا بالو�شط الفني كنت احفظ 
اغانيها وارددها بالإ�شافة اإىل م�شاهدتي ال�شينما 
وتاأثرت بالفنانتني �شباح ونعيمة عاكف وهذا ما 
جعل املطربة منرة الهوزوز ت�شجعني دائما بعد 

ان راأت اين امتلك �شوتا جيدًا.
تقدم���ت م���رات لالختبار كمطرب���ة لكني مل اجنح 
وال���ذي اخت���ربوين مل يكونوا فنان���ني ول اأتذكر 
اأ�شماءه���م كان عم���ري ان���ذاك 14 عام���ا وكان���ت 
اللجن���ة تقول يل تعايل بع���د اربع �شنوات عندما 
يتكام���ل �شوت���ك وفع���ال انتظ���رت حت���ى اأ�شب���ح 
عم���ري 18 عاما وتقدم���ت لالختبار م���ن جديد.. 
زوج���ي لي�س فنانا.. انه اللواء ر�شاد عبد الواحد 
وه���و الذي دفعن���ي للغناء وبدا يبح���ث معي عن 
ملحن معروف ومت ذل���ك عندما ا�شطحب زوجي 
ذات ي���وم امللح���ن احم���د اخللي���ل وعندم���ا �شمع 
�شوت���ي احب���ه وبداأن���ا نت���درب على الغن���اء ملدة 
�شنتني كانت ركيزة مهمة بحياتي الفنية، ثم جاء 
امللح���ن خليل خمتار واأعط���اين اول حلن«ع�شاق 
الأغنية«تقدم���ت به���ا لالإذاع���ة وجنح���ت وكان���ت 
ه���ذه البداي���ة احلقيقي���ة يل و بعد خلي���ل خمتار 
جاء احم���د اخلليل وناظ���م نعي���م وخزعل مهدي 
وغره���م. �شابق���ا..  كان املح���ن هو ال���ذي يبحث 
عن املطرب، واأتذكر امللح���ن يا�شني الراوي كيف 
ج���اءين ذات ي���وم م���ن الب�ش���رة ليعطين���ي حلنا 
كان���ت اغني���ة«ل يا قلب���ي انت ل تعت���ب علي«ومل 
ي���اأت مفكرا يف الربح بل لإعجابه ب�شوتي، جنح 
اللحن وما زال يردد حتى الآن لالأ�شف الن وبعد 
30 �شنة من الغن���اء عندما طلبت حلنا من املحلن 
يا�ش���ني ال���راوي اجابني، اعطي���ت اللحن ملطربة 
اخرى لنها اأعطتني خم�شمائة دينار. انا ارف�س 

ه���ذا التعام���ل لن امل�شاري���ف اخلا�ش���ة باللح���ن 
ت�ش���رف من الذاع���ة والتلفزي���ون بال�شافة اىل 
الت�شجي���ع الكب���ر من قب���ل امل�شوؤول���ني لكل عمل 
فن���ي ناجح المور اليوم تغرت واأ�شبحت املادة 

هي القيا�س ولي�س الأ�شوات.
التقي���ت  بالكوي���ت  احلف���الت  يف   1965 ع���ام 
املرح���وم فري���د الأطر�س، بع���د اأن �شم���ع �شوتي 
اق���رتح عل���ي ال�شفر مع���ه اىل القاه���رة، وفعال مت 
ذل���ك وا�شطحبت معي امللحن كاظ���م نعيم. كانت 
جتربة جدي���دة عليهم لأنن���ي اأول مطربة عراقية 
ت���زور م�شر فغني���ت للملحن �شيد م���كاوي وبليغ 
حم���دي وحممد املوجي وال���ذي كانت احلانه هي 
الق���رب اىل �شوتي.  كانت فع���ال م�شكلة، فعندما 
ا�شرتك���ت بحفل���ة ا�ش���واء املدينة غن���ى املرحوم 
عب���د احللي���م حاف���ظ وغنت فاي���زة احم���د وغنى 
حممد ر�ش���دي وعندما ج���اء دوري وغنيت �شاح 
اجلمهور«عاوزي���ن غن���ا عرب���ي ي���ا �شت«فكان���ت 
�شدم���ة بالن�شبة يل ا�شط���ررت ان اغني باللهجة 
ب���ي  يلتق���ون  النا����س  كان  وعندم���ا  امل�شري���ة. 
بال�ش���ارع كان���وا ينادونن���ي با�شم الغني���ة التي 
غنيته���ا ملحم���د املوج���ي، اما بليغ حم���د فلحن يل 
اغنية«ب���ني النجوم«وهي«اغنية ط���رب«ل ت�شلح 
ل�شوت���ي ولو غنتها املطربة �شعاد حممد لنجحت 
فيه���ا. كان حممد املوج���ي فنانا رائع���ا، �شجعني 
كثرا وتفهم �شوتي وفتح يل بيته وكذلك الفنان 
املرح���وم فريد الطر����س ولولهما مل جنحت يف 
م�ش���ر، فاملوج���ي كان القرب يل فني���ا. ولكني مل 
احاول الزواج منه ب�شراحة بعد عالقة ا�شتمرت 
ح���وايل ال�شنة �شنح���ت يل الفر�ش���ة وزرت بيته 

وج���دت لدي���ه زوج���ة عظيم���ة.. ولذل���ك رف�ش���ت 
الزواج وقررت العودة اىل العراق.

يف  يعم���ل  جمي���ل  حاف���ظ  ال�شاع���ر  وال���دي  كان 
الب�ش���رة موظف���ا ب�شريبة الدخ���ل وكانت تعي�س 
معه الفنان���ة املطربة منرة الهوزوز وهي لي�شت 
زوجت���ه وه���ي لي�ش���ت والدتي ب���ل مربيتي وبعد 
ت�ش���ع �شنوات عرفت من هي والدتي فهي ل زالت 
تعي����س يف الب�ش���رة، وعندم���ا انتق���ل والدي اىل 
بغ���داد وكان يعم���ل مديرًا«لبدال���ة الهواتف«كنت 
اذه���ب اليه لآخ���ذ م�شاريفي كان يطل���ب مني ان 
اغني ل�شدقائه. لقد كان طيب القلب حمافظا على 
ا�شمه ك�شاعر.   لكني مل ات�شم به ال�شبب يعود اىل 
ان وال���دي كان �شاعرا معروف���ا فاقرتح ان يكون 
ا�شم���ي ا�شما فنيا، وقد نقلن���ي يف بداية طفولتي 
اىل بي���ت عمي بالعظمي���ة.  ان حافظ جميل ابي 
رغ���م القاوي���ل وعن���دي ما يثب���ت ذل���ك، اوراقي 
ال�شخ�شي���ة وورق���ة ولدت���ي مب�شت�شف���ى ال�شعر 
بالب�ش���رة والتي اعطاها يل ه���و نف�شه بال�شافة 
اىل �شري���ط م�شجل ب�شوت���ه وبح�شور املرحوم 
حقي ال�شبل���ي والدكتور احم���د النعيمي وبع�س 
ال�شدقاء. وجميع ا�شدق���اء والدي يعرفون ذلك 
بال�شاف���ة اىل �شه���ادة املي���الد ال�ش���ادرة بتاريخ 
1938/8/28 وال�شادرة من م�شت�شفى بالب�شرة 

تثبت ذلك.
عمل���ت يف افالم �شينمائية وبظ���ل ظروف �شعبة 
ج���دا مل تكن هن���اك التقنية ال�شينمائي���ة املتوفرة 
بالع���راق الآن، فلذل���ك كان���ت افالم���ا مل يكتب لها 
النج���اح لال�شف.  عمل���ت يف فيلم«باأمر احلب«مع 
املخ���رج حمم���د �شلم���ان وكان معن���ا املمث���ل عب���د 

ال�شالم النابل�ش���ي واملطربة �شباح، وكذلك مثلت 
بفيلم«لي���ايل العذاب«وفيل���م اآخ���ر ا�شمه«الب�شرة 
ال�شاع���ة 11«وق���د جن���ح ه���ذا الفيل���م.  ان���ا كنت 
اق���وم بتمويله���ا ت�شويقها وبيت���ي كان اأ�شتوديو 

الت�شوير.
هذا م���ا ذكرته احالم وهبي يف لق���اء اجري معها 
يف ثمانيني���ات القرن املا�شي، ولتف�شيل ما قالته 

وجدت بع�س املدونات قد ذكرتها مبا يلي :
ول���دت احالم وهبي يف 6 حزيران 1938، عندما 
ب���داأت اأح���الم تع���ي الف���ن كان���ت والدته���ا منرة 
الهوزوز قد اأعتزل���ت الغناء بينما وا�شلت اأحالم 
اأرتي���اد دور ال�شينم���ا وم�شاهدة الف���الم العربية 
وعندم���ا تخ���رج من م�شاه���دة الفل���م كانت حتفظ 
الغاين وتردده���ا وتاأخ���ذ برتديدها.تقدمت اإىل 
اختب���ار الذاع���ة يف بداي���ة اخلم�شين���ات ولكنها 
ف�شلت يف الختبار بعد اأن قدمت اغنية فلكلورية 
�شائع���ة، وكان���ت انطالقتها احلقيقة ع���ام 1958 
عندما قدم���ت اأغنية«ع�ش���اك العيون«وقد جنحت 
اأح���الم يف ه���ذه الغني���ة عل���ى اأعتباره���ا اأغني���ة 
ذات طاب���ع �شعب���ي ماأل���وف. وغنت اأي�ش���ًا اأغنية 
والله ح���رت وي���اج ياعيني. ويف الف���رتة ما بني 
1958-1959 قدم���ت اأح���الم ع���دد م���ن الغ���اين 
اجلميلة مثل«�شبع���ة ايام من عمري«و«وحيدة يا 

مية«و«هلهلي وغنيلي يوم الفرح«.
ميكن اعتبار املرحلة الثانية التي مرت بها اأحالم 
وهب���ي مع امللحن ناظ���م نعيم حيث ق���دم لها اأول 
حل���ن اغنية«ه���اي م���ن ق�شمتي«و«عن���دي هدي���ة 
للول���ف وردة«واما اآخ���ر حلن فكان«الل���ه الله من 
عيونك«والتي لقت جناح���ًا باهرًا.ومن ثم حلنن 
له���ا عبا����س جميل ور�ش���ا علي ويا�ش���ني الراوي 
وغره���م.. وم���ن اأ�شهر اغاين ه���ذه املرحلة«اأنت 
والبي����س  ال�شم���ر  عليه«و«حلوي���ن  تعت���ب  ل 
اأحلى«و«ت�شل���م يا حبيبي عيون���ك الزركة«وغنت 
املطرب«اأحم���د  م���ع  ثنائي���ة  وهب���ي  اأح���الم 
�شلمان«واملطرب«فاروق ه���الل«، وقدمت الغني 

الدعائية وال�شياحية.
عل���ى م�شت���وى ال�شينم���ا اأ�شرتك���ت بفيلم«ب�شرة 
�شاع���ة 11«حي���ث قدم���ت اأغنية«ال�شق���اوة«، كم���ا 
املمث���ل  الع���ذا ب«م���ع  ا�شرتك���ت يف فيلم«لي���ايل 
�شلي���م الوكي���ل وكان ذل���ك �شن���ة 1961 وعر����س 
الفيل���م عل���ى �شا�شة �شينما اخلي���ام، كما اأ�شرتكت 
بالفيل���م العربي«باأمر احلب«ال���ذي اأخرجه«اأحمد 
�شلمان«عام 1961 وقد عر�س الفيلم يف بروت.

عا�شت اأحالم وهبي لفرتة طويلة يف بروت حيث 
انتقلت للعي����س هناك عام 1970، وخالل اقامتها 
يف القاهرة حلن لها بليغ حمدي - مع النجوم كما 
حلن لها منر م���راد اأغنية«فالحة«وحلن لها �شيد 
مكاوي اأغنية«اأيه �شكل احلب ميه«، وعادت اأحالم 
وهب���ي اإىل بغداد ع���ام 1975 بعد خم�س �شنوات 
عا�شته���ا يف ب���روت. وعن���د عودته���ا اإىل بغ���داد 
قامت بت�شجيل اغاين والدتها القدمية مثل«عيني 
عالهوزوز«و«كلبك �شخر جلمود«وغرها.اأخرًا 
اعتزل���ت الغن���اء يف بداي���ة الت�شعين���ات وه���ي ل 
تزال متتاز باحليوية و�شوتها وادائها اجلذاب، 
اختفت عن ال�شواء وحاليًا تعي�س يف منزلها يف 
بغداد وتعاين من اأهمال وجتاهل امل�شوؤولني مع 
العلم انها فنان���ة عراقية كبرة خدمت الفن لأكرث 

من 40 �شنة.

موسى عواد بطي
إعداد: مصطفى رافع البغدادي

هل نتذكر الفنانة القديرة احالم 
وهبي، مطربة االغنية البغدادية 

الجميلة؟.. ولكن ما اكثر االسماء 
التي كانت على كل لسان ثم 
تناستها االلسن.. وهذا ديدن 
النسيان الذي غمر حياتنا من 

كل جانب.. نسيان الناس الذين 
قدموا لنا كل جميل في الزمن 
الجميل الذي بدأ يعيد ذكرياته 
وايامه ولياليه. واقدم في هذه 

الكلمة بعض ما سجلته عن تلك 
الفنانة القديرة.

أحالم وهبي بين الغناء والسينما لنتذكر أحالم وهبي.. ونتذكر الجمال والفن االصيل

بداياتها
وعندم���ا بداأت اأح���الم تعي الفن كان���ت والدتها 
منرة الهوزوز قد اأعتزلت الغناء بينما وا�شلت 
اأح���الم اأرتي���اد دور ال�شينما وم�شاه���دة الفالم 
العربية وعندم���ا تخرج من م�شاهدة الفلم كانت 

حتفظ الغاين وترددها وتاأخذ برتديدها.
تقدمت اإىل اختبار الذاعة يف بداية اخلم�شينات 
ولكنها ف�شل���ت يف الختبار بعد اأن قدمت اغنية 
فلكلورية �شائعة، وكانت انطالقتها احلقيقة عام 
1958 عندما قدمت اأغنية "ع�شاك العيون" وقد 
جنح���ت اأحالم يف ه���ذه الغنية عل���ى اأعتبارها 
اأغني���ة ذات طاب���ع �شعبي ماأل���وف. وغنت اأي�شًا 
اأغنية والله حرت وياج ياعيني. ويف الفرتة ما 
بني 1958-1959 قدمت اأحالم عدد من الغاين 
اجلميلة مثل "�شبعة ايام من عمري" و"وحيدة 

يا مية" و"هلهلي وغنيلي يوم الفرح".

المرحلة الثانية
ميك���ن اعتب���ار املرحل���ة الثاني���ة التي م���رت بها 
اأح���الم وهبي م���ع امللحن ناظم نعي���م حيث قدم 
لها اأول حلن اغنية "هاي من ق�شمتي" و"عندي 
هدي���ة للولف وردة" واما اآخر حل���ن فكان "الله 

الله من عيونك" والتي لقت جناحًا باهرًا.
وم���ن ثم حل���نن له���ا عبا����س جميل ور�ش���ا علي 
ويا�شني ال���راوي وغرهم.. وم���ن اأ�شهر اغاين 
تل���ك املرحلة "ان���ت ل تعت���ب علي���ه" و"حلوين 
ال�شم���ر والبي����س اأحل���ى" و"ت�شل���م ي���ا حبيبي 

عيونك الزركة"

وغنت اأح���الم وهبي ثنائية م���ع املطرب "اأحمد 
�شلم���ان" واملط���رب "ف���اروق ه���الل"، وقدم���ت 
وهب���ي  وال�شياحيةاأح���الم  الدعائي���ة  الغ���اين 

وال�شينما
على م�شتوىى ال�شينما اأ�شرتكت بفيلم "ب�شرة 
�شاع���ة 11" حيث قدمت اأغني���ة "ال�شقاوة"، كما 
ا�شرتك���ت يف فيل���م "لي���ايل العذاب" م���ع املمثل 
�شلي���م الوكي���ل وكان ذل���ك �شن���ة 1961 وعر�س 
الفيلم على �شا�ش���ة �شينما اخليام، كما اأ�شرتكت 
بالفيل���م العرب���ي "باأم���ر احل���ب" ال���ذي اأخرجه 
"اأحم���د �شلمان" ع���ام 1961 وقد عر�س الفيلم 

يف بروت.. اأحالم وهبي يف بروت
عا�ش���ت اأح���الم وهبي لفرتة طويل���ة يف بروت 
حي���ث انتقلت للعي�س هن���اك عام 1970، وخالل 
اقامته���ا يف القاهرة حلن له���ا بليغ حمدي - مع 
النجوم كما حلن له���ا منر مراد اأغنية "فالحة" 
وحلن له���ا �شيد مكاوي اأغني���ة "اأيه �شكل احلب 
مي���ه"، وع���ادت اأح���الم وهب���ي اإىل بغ���داد ع���ام 
1975 بعد خم����س �شنوات عا�شتها يف بروت. 
وعن���د عودتها اإىل بغ���داد قامت بت�شجيل اغاين 
والدتها القدمية مثل "عيني عالهوزوز" و"كلبك 

�شخر جلمود" وغرها.
اأخ���رًا اعتزل���ت الغن���اء يف بداي���ة الت�شعين���ات 
وه���ي ل تزال متتاز باحليوية و�شوتها وادائها 
اجلذاب، اختفت عن ال�شواء وحاليًا تعي�س يف 
منزله���ا يف بغ���داد وتعاين من اأهم���ال وجتاهل 
امل�شوؤول���ني مع العل���م انها فنان���ة عراقية كبرة 

خدمت الفن لأكرث من 40 �شنة .

أحالم وهبي ... من اجمل اصوات ايام زمان
مؤيد الناصر

أحالم وهبي من المطربات العراقيات اللواتي تغنن باالغنية 
البغدادية في زمن ازدهارها. اسمها الحقيقي "سهام" ولدت في 

البصرة عام 1938 وعاشت في بغداد، وهي ابنة الفنانة الكبيرة 
منيرة الهوزوز وكوالدتها امتازت بصوت مميز ال يشعر من يسمعة 

سوى بااللفة إذ امتازت بصوتها الجميل.
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علي حسين

�شغل���ت املطربة اأح���الم وهبي الأو�ش���اط الفنية يف 
بغ���داد، ل�شنوات، فه���ذه الفتاة الت���ي دخلت الإذاعة 
العراقية عام 1954 لتغن���ي »ع�شاق العيون« مقابل 
اأربع���ة دنانر، قررت اأن توزعه���ا على الفقراء .بني 
ليل���ة و�شحاه���ا اأ�شب���ح ا�شمها عل���ى كل ل�شان، كان 
ال�شحر عند النا�س اآنذاك هو الراديو. لقد ا�شتحوذ 

الأثر املغني على البيوت.
جاءت ه���ذه البنت م���ن الب�شرة اإىل بغ���داد، �شبية 
حتل���م بعامل من ال�شهرة والأ�شواء، كان عامل بغداد 
جمي���اًل وخمتلًط���ا وملوًن���ا، يف ه���ذه املدين���ة التي 
تتطل���ع اإىل امل�شتقب���ل بعيون مفتوح���ة ، كان هناك 

ناظم الغ���زايل ، وعفيفة ا�شكن���در ، وزكية جورج ، 
وحمم���د القباجني ، وداخل ح�ش���ن وح�شري ابو 
عزي���ز . كانت بغداد يف اخلم�شيني���ات. والقادمون 
ياأت���ون من قريب وم���ن بعيد. يغن���ون، ويع�شقون، 
ويحلمون بيوم ي�شبحون فيه جنومًا، قادرين على 
العي�س برفاهية، وعلى احل�شول على جهاز راديو، 
ط���راز »�شرا« اأو »باي«، يغني لهم من داخل البيت، 

بدًل من ا�شطوانات جقماقجي وبي�شافون.
الإذاع���ة نف�شه���ا، »اإذاع���ة بغ���داد«، كان���ت عل���ى بعد 
خط���وات م���ن الفندق ال���ذي �شكنت���ه اأح���الم، هناك 
�شتلتق���ي بامللح���ن الكب���ر ناظ���م نعي���م، ال���ذي كان 

الأغني���ة  اأن  يلح���ن ويدن���دن، يعتق���د  مغرًم���ا مب���ا 
والفرح واجلمال �شت�شنع بلًدا يكون ملًكا للجميع، 
وجمتمًع���ا اآمًن���ا ل تقي���د حركت���ه خط���ب و�شعارات 
ثوري���ة، ول يحر����س ا�شتق���راره �شا�ش���ة ي�شرقونه 
كل ي���وم، عا����س ناظ���م نعي���م مثلم���ا عا�ش���ت اأحالم 
وهب���ي ، اأ�ش���رى لأحالمهم���ا، يتنقل ناظ���م نعيم يف 
الأحلان، لينته���ي غريًبا يئن على بالد ُتنكر اأبناءها 
لأنه���م ل ميار�ش���ون اخلديع���ة، ول يحمل���ون �شور 
�شا�ش���ة ال�شدف���ة، وت�ش���دو اأحالم وهب���ي »هاي من 
الله ق�شمت���ي« ليكون ن�شيبها م���ن املر�س واملعاناة 
والعزل���ة والنك���ران. �شتحل���م »اأحالم وهب���ي« مثل 

اأ�شتاذه���ا ناظ���م نعي���م بعراق ه���ادئ، اأني���ق، طافح 
بالأم���ل. ومل تكن ت���دري، مثلما مل يك���ن ناظم نعيم 
ي���دري، اأّن بغ���داد �شتدي���ر ظهره���ا لهم���ا يف اأواخر 
حياتهم���ا، ليعي�شا م���ا تبقى لهما م���ن العمر مر�شى 
وحزان���ى، يف الوق���ت الذي جند عبع���وب ومن لف 
لف���ه » يرتاف�شون من اأج���ل ال�شتحواذ على كرا�شي 

بغداد.
يتهمني البع����س باأنني اأح���ن اإىل املا�شي واأتا�شى 
علي���ه، اأع���ذروين اأيه���ا ال�ش���ادة لأن اجلدي���د ال���ذي 
نعي�ش���ه باهت، بال لون ول طعم، ونبحث عن الذين 
�شنع���وا لنا الفرح، لأن الذي���ن نعي�س معهم اليوم ل 

يجلب���ون لنا �شوى الهم والغ���م. ونتمنى اأن ُن�شبح 
دول���ة �شوي���ة تك���رم الذي���ن ي�شتحق���ون التك���رمي، 
ول جت���رب مثل ذك���رى علو����س الت���ي ل نعرف من 
�شيتحمل ف�شلها، وهل هن���اك نظام �شيا�شي حقيقي 
يعت���رب اخل���راب والأزم���ات واآلف ال�شحاي���ا دلياًل 

على النجاح؟
مات���ت اأحالم وهب���ي بعد اأن اأثقل���ت حياتها الوحدة 
والأح���زان، اختب���اأت وراء ج���دران العزل���ة، لك���ن 
اأغنياته���ا ظل���ت تط���ل علين���ا ت���وزع الف���رح والأمل 
وحتيي ال�شجن يف القل���وب التي تريد لهذا الوطن 

اأن يبقى يبحث عن » ع�شاق العيون« دائًما .

ع��ش��اق ال��ع��ي��ون

ب����داأ يتعرف عليها النا�س عام1958 عندما قدمت 
اغنية »ع�شاق العيون »وحققت جناحًا ملفتًا تلك 
الف����رتة ، اىل ان جاءتها الفر�ش����ة الكبرة عندما 
�شارك����ت بحف����ل غنائ����ي يف الكوي����ت م����ع ا�شه����ر 
املطرب����ني واملطرب����ات امث����ال جن����اة ال�شغ����رة 
وحمم����د ر�شدي وفاي����زة احمد و فري����د الطر�س 
ال����ذي كان متواج����دًا ّانذاك ، وتق����دم منها بعد ان 
انه����ت الو�شلة الت����ي �شاركت بها مبدي����ًا اعجابه 
ب�شوته����ا واق����رتح عليه����ا ان ت�شحب����ه بال�شف����ر 
للقاه����رة لتاأخ����ذ فر�شتها هناك وه����ذا ما قد كان ، 
لت�شب����ح واحدة من وائ����ل املطرب����ات العراقيات 
الالتي اثب����ن ح�شورهن يف ار�س الكنانة حيت 
كان ق����د �شبقها اىل هن����اك يف الثالثينات املطربة 

العراقي����ة عفيفة ا�شكندر الت����ي ان�شمت اىل فرقة 
بديعة م�شابني وببا عزالدين و �شاركت بفيلمني 
�شينمائيني هما »القاهرة -بغداد« 1947 و »ليلى 
يف الع����راق »1949 ، ال ان ح�ش����ور اح����الم يف 
م�ش����ر كان له تاأث����رًا و ح�شورًا خمتلف����ًا بالرغم 
من ان����ه مل تخلو بداياته����ا يف القاهرة من بع�س 
العقب����ات خا�ش����ة عندم����ا �شاركت بحف����ل ا�شواء 
املدين����ة م����ع عبد احللي����م حاف����ظ و فاي����زة احمد 
وحممد ر�شدي وغنت باللهج����ة العراقية و�شاح 
اجلمه����ور يومها »عايزي����ن غنا عربي ي����ا �شت !« 
ل هذا املوقف �شدمة بالن�شبة  احلان م�شرية ،�شَكّ
لها وقررت عل����ى اأثره ان تغني باللهجة امل�شرية 
، وغن����ت من احلان حممد املوج����ي »زمان يا جار 
»وجنح����ت به����ذه الغني����ة لدرجة ان ب����داأ النا�س 
ينادونه����ا باإ�شم هذه الأغنية كلم����ا التقوا بها يف 
ال�ش����ارع ، وان كان املوج����ي وكم����ا �شرح����ت هو 
اك����رث امللحن����ني الذين فهم����وا �شوته����ا ووظفوه 
بال�ش����كل ال�شحي����ح ال انها تعاون����ت مع ملحنني 
م�شري����ني ّاخري����ن ومن����م بليغ حم����دي وحلن لها 
اغني����ة »بني النجوم »وهي اغنية من لون الطرب 
وح�ش����ب راأيه����ا لت�شل����ح ل�شوته����ا ، وحل����ن لها 
منر م����راد »الفالح����ة »و�شيد م����كاوي »ايه �شكل 

احل����ب ياما »ومل يتوقف ن�شاطه����ا الغنائي �شمن 
ح����دود القاه����رة و�شارك����ت بحف����الت غنائية يف 
حمافظ����ات م�شرية اخرى ويوؤكد ذلك ت�شجيالت 
حلف����الت لها يف دمياط وب����ور �شعيد و الزقازيق 
وموجودة �شم����ن ار�شيفها الغنائ����ي يف الإذاعة 
امل�شري����ة و املواق����ع الألكرتوني����ة . بالرغ����م م����ن 
انها ا�شعدت جمهورها بفنها ال انها ظلت تعاين 
من الأ�ش����ى واملرارة مما يتناقله النا�س وو�شائل 
الإع����الم ع����ن الت�شكيك بحقيق����ة ن�شبه����ا لوالدها 
ال�شاعر حافظ جميل الذي توؤكدة �شهادة ميالدها 
ح�شبم����ا ذكرت وملاذا مل تظهر باإ�شم احالم جميل 
ولي�����س احالم وهبي وع����ن امه����ا احلقيقية التي 
ظلت جمهول����ة بالن�شبة لها ل�شنوات عديدة وهي 
موا�شي����ع اعتادت ان تتطرق لها ال�شحافة ّانذاك 
مت�����س امل�شائل ال�شخ�شية بدًل م����ن تقييم الفنان 

مبنجزاته وخ�شو�شيته كاأن�شان مبدع . 
ابدعت احالم وهبي يف تق����دمي الغنية اخلفيفة 
البغدادي����ة م����ع تعب����ر غنائي راق�����س متيزت به 
بالإ�شافة لتقدميها لالأغني����ة العاطفية واحلزينة 
، م����ن اغانيها اخلفيف����ة التي ا�شته����رت بها »االله 
م����ن عيون����ك« التي ظ����ل يطلبه����ا اجلمه����ور منها 
دائم����ًا ومتيزت به����ا باأداءها التعب����ري الراق�س 

امل�شاح����ب لالأغنية و اأغاين اخرى من هذا اللون 
منه����ا »هلهلي باالله يا �شم����ره »»�شحكات �شفافك 
وردي����ة »و« عندي هدية للول����ف وردة »،«ايه لول 
»،« م����ن ادنى حكاي����ة »،« ملقاك �شم�����س و قمر »،« 
خال����ه د�شويف ه����ذا الول����د .. ماك����و بحالته بكل 
البل����د »،« ت�شلملي حبيبي عيون����ك الزرقا »،« فكر 
ي����ا حبيبي »،« ولفي �شمح����اله »،« يا هال باحباب 
قلبي »،« �شم�س العمر »،« تالقينا »،« قلبي يهواك 
»،« وي����اك اروح����ن«،« حلوي����ن ال�شم����ر والبي�س 
احل����ى »،«�شنت����ني و�شن����ة وك����م �شه����ر »،« هالليلة 
فرحتن����ا ولل�شب����ح �شهرتن����ا »، »قوم����ي ارك�ش����ي 
وارفع����ي البو�شي����ة »،« ر�����س النج����وم »و »بي����اع 
املناديل ». من اغانيها العاطفية التي يغلب عليها 
طابع ال�شجن ال����ذي ات�شمت به الأغاين العراقية 
قدمت اغ����اين عديدة مثل«بريئة »، »لو الك عندي 
عتاب »،«النا�س يقولون الليايل »، »راح الكان ايل 
�شل����وى »، »ل ان����ت ترحمني ول ع����زايل »،« �شبع 
اي����ام من عمري »،« من ي����دري »، »عداد النجم »،« 
الوم العني »،« الك االله يا قلبي »،« ما اعتب عليك 
»،« اهل����ي م����ا ير�شون »،« هاي م����ن االله ق�شمتي 
»،« واالل����ه وح����رت وياك ي����ا عين����ي »،«يلوموين 
احب����اب قلب����ي »،« خل����ي العتاب »،« هل����ي يا ظالم 

»،« يا نا�س ولف����ي »،« كدر اخلاطر »،« وردة لي�س 
ذبالنة »،« ل يا قلبي »،« يتيمة »،« خليه يروح »،« 
من الأغاين الت����ي اأعادته����ا ب�شوتها«قلبك �شخر 
جلمود »و »نوب����ه خممرة »ل�شليمة مراد »واغنية 
»�شق����ول على حظي »لزكية جورج »و »يا عيني ع 

الهوزوز »ملنرة الهوزوز . 
الأغنية الوطنية العراقية لها هويتها اخلا�شة و 
اجلميل����ة بنف�س الوقت واح����الم قدمت من خالل 
احلفالت والذاعة والتلفزيون العراقي جمموعة 
من الغاين الوطنية منها »�شهر احلرية »و دويتو 
»احب����اب الوط����ن دجل����ة و الف����رات »م����ع املطرب 
احم����د �شليم����ان ، وقدمت اغ����اين دعائية لرتويج 
ال�شياح����ة يف العراق ، خ����الل تواجدها يف م�شر 
ويف دعوة للوحدة العربي����ة قدمت اغنية جميلة 
ع����ام 1965 بلحن ولهجة م�شري����ة تقول كلماتها 
»م����ع املراكبية ل����ف البالد .. عل����ى بحر متحني و 
موجة بتغني .. دي الفرحة برتفرف دي الفرحة 
����وح .. وجايه من العراق ..  بتل����وح .. وقلبي مَطّ
وحممل����ة ا�شواق قومي����ة عربية .. م����ع املراكبية 
». كان����ت واحدة من املطرب����ات العراقيات الالتي 
قدم����ن اغاين ال�شرة وا�شتذك����رت احالم الم يف 
اأك����رث من اأغنية منها »ميه من مير ا�شمك يف بايل 

د يا ميه  .. اذك����ر تعبك و�شهر اللي����ايل »و »يا وحِيّ
». ناظ����م نعي����م كان من اكرث امللحن����ني العراقيني 
الذين تعاون����ت معهم بالإ�شاف����ة ليا�شني الراوي 
و عبا�����س جمي����ل و �ش����امل ح�شني خ�ش����ر و خليل 
خمت����ار و احمد اخللي����ل و خزعل مه����دي ور�شا 
عل����ي و حممد عبد املح�شن وحمم����د نو�شي ومن 
الردن جميل العا�س ومن �شعراء الغاين الذين 
تغن����ت بكلماته����م نا�ش����ر الدين التميم����ي و�شيف 
الدي����ن ولئي وكاظم عمار و ابراهيم وايف ومن 
م�ش����ر عب����د الرحمن البن����ودي وحمم����د حالوة 
، كان����ت موفق����ة بقراره����ا عندما اع����ادت ت�شجيل 
بع�����س اغانيه����ا القدمية بالأل����وان يف التلفزيون 
العراق����ي خا�ش����ة ان �شوته����ا ظل حمافظ����ًا على 
رونق����ه وجماله وحافظت عل����ى ا�شالة اللحن يف 
ه����ذه الأعمال وه����ذا م����ا يتوافق م����ع راأيها الذي 
�شرحت به فيما يتعلق بوجهة نظرها عن الأغنية 
العراقية بني الأم�����س واليوم وترى باأن الأحلان 
القدمي����ة ل تتكرروكان����ت احلانا حقيقي����ة مبنية 
على ا�ش�س علمية لها عالقة بالرتاث والفلوكلور 

العراقي الأ�شيل .
 

�صحيفة الراأي 13/ 10/ 2020

أح��الم وهب��ي.. رحل��ة نغ��م بي��ن بغ��داد والقاه��رة

زياد عساف

في بيئة فنية ولدت احالم وهبي في البصرة عام 1938 ،فوالدها هواألديب والش���اعر حافظ جميل واش���رفت على تربيتها المطربة العراقية الشهيرة منيرة الهوزوز 
التي اصطحبتها وهي في التاس���عة من عمرها الى بغداد لتقيم معها هناك ومن خالل تواجدها بالوس���ط الفني بدأت تردد اغاني مربيتها منيرة لتحظى بش���هادة 
المحيطين حولها بأنها صاحبة صوت جميل ، ش���جعها ذلك بالتقدم الختبار االذاعة في بداية الخمس���ينات من القرن العش���رين وهي في سن الرابعة عشرة وقدمت 
يومها واحدة من األغنيات العراقية الفلوكلورية ، اال انها لم توفق باإلختبار وطلبت منها اللجنة حينها بأن تعود بعد ان تبلغ سن الثامنة عشرة ويكون صوتها قد 

نضج و اكتمل .

 

 

مت���ر هذة اليام 40 يوم���ا على رحيلها بعد 
م�ش���وار غنائي طويل بداأت���ه العام 1957، 
احالم وهبي وا�شمها احلقيقي �شهام وهي 
بنت ال�شاعر العراق���ي الكبر حافظ جميل 
ووالدتها املطربة العراقية ال�شهرة منرة 

الهوزوز.
اح���الم رحل���ت.. ومل يتذكره���ا اح���د م���ن 
الدوائر واملوؤ�ش�شات الثقافية واملو�شيقية، 
لتدخل دائرة الن�شيان، كما لف قبلها فنانون 
الع���راق امث���ال: حمم���د القبنج���ي، ناظ���م 
الغ���زايل، �شليمة م���راد، ر�شا عل���ي، احمد 
اخلليل، مائ���دة نزهت، طالب القره غويل، 
حممد جواد اموري.. ا�شافة اىل ايقونات 
الغناء الريفي داخ���ل ح�شن، ح�شري ابو 

عزيز، ونا�شر حكيم وغرهم الع�شرات.
احالم التي ف�شلت يف اختبارها الول امام 
جلنة الفح�س يف الذاعة، لكنها مل ت�شت�شلم 
وتكب���ت ع�شقه���ا للف���ن، امن���ا قدم���ت اأغنية 
�شعبية هي »ع�شاك العيون » لتحقق �شهرة 
كبرة يف الو�شط الفني وتتوا�شل بتقدمي 
الغاين ومنها:« والله حرت وياج ياعيني« 
واأغني���ة » �شبع ايام من عم���ري »، و« هلهل 
وغنيل���ي بي���وم الفرح » لراف���ق م�شوارها 
الول امللح���ن ناظم نعيم، بع���د ان حلن لها 
اأغني���ة » ه���اي من الله ق�شمت���ي » و » عندي 
هدي���ة للولف »، » والله حرت وياج ياعيني 
».. ليت�شاب���ق عل���ى �شوتها ملحن���ون كبار 
ومنه���م عبا�س جميل، ر�ش���ا علي، ويا�شني 
ال���راوي ليلحنوا لها » انت���ه لتعتب عليه«، 
» حلوين ال�شمر والبي�شه احلى »، »عيونك 
الزركه ».. لي�شاركها مطرب ال�شياحة احمد 
�شلمان يف العديد م���ن اعمالها، ا�شافة اىل 
امللح���ن فاروق هالل. ويف جم���ال ال�شينما 
�شاركت يف فيلم » ب�شرة �شاعة 11 » لتقدم 
فيه اغنية » ال�شقاوه » العام 1961 ثم فيلم 
اخ���ر بعنوان »با امر احلب » اخراج حممد 
�شلم���ان، ا�شاف���ة اىل فيل���م » ليل���ي العذاب 
» م���ع ر�ش���ا عل���ي. عا�ش���ت اح���الم وهب���ي 
�شن���وات يف ب���روت لتنتق���ل اىل القاهرة 
والتقت امللحن الكبر حممد املوجي، الذي 

طلب منها ال���زواج، بع���د ان ع�شق �شوتها 
ليلح���ن لها �شيد م���كاوي اغني���ة » اأي �شكل 
احلب » ومنر مراد حلن لها اأغنية » فالحه 
» ا�شاف���ة اىل املو�شيق���ار بليغ حمدي الذي 

حلن لها » مع النجوم ».
ث���م عادت اح���الم وهبي اىل بغ���داد 1975 
العام لتعيد ت�شجيل اغاين والدتها وبع�س 
الغاين الرتاثية مثل »عيني على الهوزوز 

» واأغنية » كلبك �شخر جلمود » وغرها.
احالم التي غنت ع�شرات الغاين وحفرت 
عميق���ا يف ذاك���راة م���ن ا�شتمع اليه���ا، قال 
عنه���ا امللحن الكبر جعف���ر اخلفاف: » رغم 
مرور ال�شنوات الط���وال على ادائها اغنية 
ال���وم الع���ني لوكلب���ي ن�شاك���م لتبق���ى هذه 
الغني���ة ايقونتي التي اغنيها يف جل�شاتي 

اخلا�شة«.
احالم رحلت عنا قبل ايام ب�شمت ومن غر 
وداع يلي���ق مب���ا قدمته من عط���اء وابداع، 
بينم���ا ظل���ت عل���ى م���دى �شن���وات طويل���ة 
حتر����س عل���ى امت���اع اجلمه���ور بالغاين 

واملنلوجات.

أحالم وهبي غادرتنا بصمت 
ولم يتذكرها أحد

كاظم الزم
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عندما غنت للم���رة الأوىل خارج بلدها العراق يف 
الكويت م���ع كبار الفنانني الع���رب جناة ال�شغرة 
وحممد ر�شدي وفايزة احمد كان هناك اي�شا فريد 
الطر����س ي�شتمع له���ذا ال�شوت العراق���ي ال�شيل 
وبع���د انته���اء اأح���الم وهبي م���ن الغناء �ش���د علي 
يده���ا وا�شحطبها اإىل القاهرة الت���ي كانت تنتظر 
ه���ذا ال�ش���وت الق���ادم م���ن ب���الد الرافدي���ن. فغنت 
لبيلغ حمدي وحمم���د املوجي و�شيد مكاوي وبعد 
12 عام���ا م���ن الغربة ع���ادت اأحالم وهب���ي لتغني 
جلمهوره���ا بالع���راق ففوجئت بها ي���ردد اأغانيها، 

توقفت عن الغناء وبكت.
اأح���الم وهب���ي الآن يف زيارة لباري����س حيث تقيم 
ابنته���ا مع زوجه���ا الطيار اللبن���اين. "كل العرب" 

التقت الفنانة العراقية.

* عندم���ا يتح���دث الفنان���ون ال���رواد يف الع���راق ع���ن 
حياته���م الفني���ة تذك���ر كلم���ة "البنكلة"! فه���ل لبدايتك 

الفنية ق�ضة معها اأي�ضًا؟
)ت�شح���ك( البنكل���ة.. وم���ن ل يعرف تل���ك اخلرابة 
ال�شينم���ا  خدم���وا  كب���ار  فنان���ني  خرج���ت  الت���ي 
وامل�ش���رح واملو�شيق���ى، م���ن ال�ش���وات الن�شائية 
كن���ا اآنذاك مائ���دة نزهت وهيفاء ح�ش���ني، وللفنان 
من���ر ب�ش���ر ف�ش���ل ببن���اء ه���ذا الأ�شتودي���و كن���ا 
نطلق علي���ه اأ�شتوديو لكنه ب�شراح���ة كومة حديد 
واخ�ش���اب و�شق���ف ل يحمينا من احل���ر ول الربد، 
ولك���ن ب�شراحة كانت تخرج من هذه البكلة اعمال 

ناجحة.

* م���ن اكت�ض���فك كمطرب���ة، وم���ن ال���ذي �ض���جعك على 
الغناء؟

- باحلقيق���ة انا ع�شت مع عائلة فنية، فكان لوالدي 
ال�شاعر حاف���ظ جميل الف�شل بت�شجيعي وملربيتي 

الفنان���ة من���رة اله���وزوز الف�ش���ل يف اكت�ش���ايف 
كمطربة.

* كي���ف..! هل ميكن ان نتحدث ب�ض���ي من التف�ض���يل 
عن هذه البداية؟

- وان���ا يف التا�شع���ة م���ن عم���ري حملتن���ي الفنانة 
املطرب���ة منرة اله���وزوز من الب�ش���رة اىل بغداد، 
ومن خ���الل احتكاكها بالو�شط الفن���ي كنت احفظ 
اغانيها وارددها بالإ�شافة اإىل م�شاهدتي ال�شينما 
وتاأث���رت بالفنانتني �شباح ونعيمة عاكف وهذا ما 
جعل املطرب���ة منرة الهوزوز ت�شجيعي دائما بعد 

ان راأت اين امتلك �شوتا جيدًا.
* ومع الإذاعة كيف كانت البداية؟

- تقدم���ت مرات لالختبار كمطرب���ة لكني مل اجنح 
وال���ذي اخت���ربوين مل يكون���وا فنان���ني ول اأتذكر 

اأ�شماءهم.

* وكيف ا�ضبحت مطربة؟
- كان عم���ري انذاك 14 عام���ا وكانت اللجنة تقول 
يل تعايل بع���د اربع �شنوات عندما يتكامل �شوتك 
وفع���ال انتظ���رت حت���ى اأ�شب���ح عم���ري 18 عام���ا 

وتقدمت لالختبار من جديد.

* ومن هو زوجك؟ هل هو فنان؟
- كال لي����س فنان���ا.. ان���ه اللواء ر�ش���اد عبد الواحد 
وه���و الذي دفعن���ي للغن���اء وبدا يبح���ث معي عن 
ملحن مع���روف ومت ذلك عندم���ا ا�شطحب زوجي 
ذات ي���وم امللح���ن احم���د اخللي���ل وعندم���ا �شم���ع 
�شوتي اجبه وبداأنا نتدرب على الغناء ملدة �شنتني 
كان���ت ركيزة مهمة بحيات���ي الفنية، ثم جاء امللحن 
خليل خمتار واأعطاين اول حلن "ع�شاق الأغنية" 
تقدم���ت بها لالإذاعة وجنحت وكان���ت هذه البداية 

احلقيقية يل.

* م���ع هذه البداية من هم امللحن���ون العراقيون الذين 
تعاملت معهم؟

- بعد خليل خمتار جاء احمد اخلليل وناظم نعيم 
وخزعل مهدي وغرهم.

* عا�ض���رت جيلني من املطربني. كيف تقييمني اجليل 
احلايل؟

- لال�ش����ف اجليل اجلديد ا�شب����ح "مقلدا و�شارقا" 
جله����ود مطربني ومطربات �شبق����وه غنوا الأغنية 
العراقية وجنحوا فيها، ول اريد ان اطرح ا�شماء 
لأنه����م ا�شبح����وا زمالئ����ي بالف����ن، ولك����ن ل يجوز 
ان تلب�����س ثوب����ا لي�س ل����ك، فاأغ����اين املطربة زهور 
ح�ش����ني لزه����ور ح�ش����ني غنته����ا وجنح����ت فيها، ل 
داعي لتكرارها وت�شويهها، على املطرب اأن ير�شم 

لنف�شه الطريق اخلا�س به.

* م���اذا يفع���ل املط���رب ال�ض���اب عندم���ا ل يج���د حلنا؟ 
اأ�ضالك كيف كانت تاأتيك الأحلان. �ضابقا؟

- �شابق����ا.. بالتاكي����د هن����اك اخت����الف كب����ر، كان 
املحن هو الذي يبحث عن املطرب، واأتذكر امللحن 
يا�ش����ني الراوي كيف جاءين ذات يوم من الب�شرة 
ليعطين����ي حلن����ا كان����ت اغني����ة "ل يا قلب����ي انت ل 
تعتب علي" ومل ياأت مفكرا يف الربح بل لإعجابه 
ب�شوت����ي، جن����ح اللحن وم����ا زال ي����ردد حتى الآن 
لالأ�شف الن وبعد 30 �شنة من الغناء عندما طلبت 
حلن����ا من املحلن يا�شني ال����راوي اجابني، اعطيت 
اللح����ن ملطربة اخ����رى لنه����ا اأعطتن����ي خم�شمائة 
دين����ار. ان����ا ارف�����س ه����ذا التعام����ل لن امل�شاريف 
اخلا�شة باللحن ت�ش����رف من الذاعة والتلفزيون 
بال�شافة اىل الت�شجيع الكبر من قبل امل�شوؤولني 

الي����وم تغ����رت  ل����كل عم����ل فن����ي ناج����ح الم����ور 
واأ�شبحت املادة هي القيا�س ولي�س الأ�شوات.

* اإذا كان���وا يتعامل���ون هك���ذا مع اأح���ام وهبي التي 
غنت ثاثني عاما؟ فماذا يفعل املطربون اجلدد؟

- �شحيح.. اأنا معك، وهذه م�شكلة يجب معاجلتها، 
اأن بع�شه����م ي�شط����ر للعم����ل يف املنتدي����ات الليلية 

لت�شديد ثمن حلن معني وهذه م�شاألة خطرة.

* عام 1965 �ض���افرت اإىل م�ض���ر كي���ف جاءتك هذه 
الفكرة؟

- يف احلف����الت بالكوي����ت التقي����ت املرح����وم فريد 
الأطر�����س، بعد اأن �شمع �شوتي اقرتح علي ال�شفر 
مع����ه اىل القاهرة، وفعال مت ذلك وا�شطحبت معي 

امللحن كاظم نعيم.

* وكيف كانت جتربتك مع امللحنني يف م�ضر؟
- كان����ت جدي����دة عليهم لأنن����ي اأول مطربة عراقية 
تزور م�ش����ر فغني����ت للملحن �شيد م����كاوي وبليغ 
حمدي وحمم����د املوجي والذي كان����ت احلانه هي 

القرب اىل �شوتي.

* وكيف واجهت م�ضكلة اللهجة؟
- كان����ت فع����ال م�شكل����ة، فعندم����ا ا�شرتك����ت بحفلة 
ا�ش����واء املدين����ة غنى املرحوم عب����د احلليم حافظ 
وغنت فاي����زة احمد وغنى حمم����د ر�شدي وعندما 
ج����اء دوري وغني����ت �ش����اح اجلمه����ور "عاوزي����ن 
غن����ا عرب����ي يا �ش����ت" فكان����ت �شدم����ة بالن�شبة يل 

ا�شطررت ان اغني باللهجة امل�شرية.

كان  كي���ف  امل�ض���رية  باللهج���ة  غني���ت  وعندم���ا   *
جناحك؟

- جنحت وعندما كان النا�س يلتقون بي بال�شارع 
كانوا ينادونن����ي با�شم الغنية التي غنيتها ملحمد 
املوج����ي، ام����ا بلي����غ حم����د فلح����ن يل اغني����ة "بني 
النج����وم" وهي "اغنية ط����رب" ل ت�شلح ل�شوتي 

ولو غنتها املطربة �شعاد حممد لنجحت فيها.

* كيف كان تعامل امللحن حممد املوجي معك؟
- كان فنان����ا رائعا، �شجعن����ي كثرا وتفهم �شوتي 
وفت����ح يل بيت����ه وكذل����ك الفن����ان املرح����وم فري����د 
الطر�����س ولولهما مل جنحت يف م�شر، فاملوجي 

كان القرب يل فنيا.

* و..
)مقاطعة( اعرف ماذا تق�شد.. لقد كنت على عالقة 

مع املوجي و�شلت اىل الزواج.

* وهل تزوجته..؟
- ل... ابدا..

* ملاذا.. ما هو ال�ضبب؟
- ب�شراح����ة بع����د عالق����ة ا�شتمرت ح����وايل ال�شنة 
�شنح����ت يل الفر�ش����ة وزرت بيت����ه وج����دت لدي����ه 
زوج����ة عظيمة.. ولذل����ك رف�شت ال����زواج وقررت 

العودة اىل العراق.

* كيف تقيمني الأحلان اجلديدة الآن؟
- الحل����ان القدمية ل تكرر. كان����ت اأحلانا حقيقية مبنية 
عل����ى ا�ش�س علمية لها عالقة بالرتاث والفلكلور العراقي 
ال�شي����ل، خ����ذ اغني����ة مث����ل "كلب����ك �شخ����ر جلم����ود" او 
"للنا�شري����ة" ل ميكن ان تك����رر لأ�شالتها الرتاثية، اأما 
الآن فق����د �ش����ار اللحن وه����و جال�س يف املقه����ى وميكنه 
ان يق����دم خم�ش����ة احل����ان يف اآن واح����د طامل����ا ان امل����ادة 

تنتظره.

* ما هي الأغاين التي تعتزين بها وترددينا دائما؟
- كث����رة ومن����ه "ما اعت����ب علي����ك" واأغنية "م����ا األومك" 

و"هاي من الله ق�شمتي".

* هل هناك اغنية معينة ملطربة غريك متنيت اأن تغنيها؟
- كثرة ولكني غنيتها وهي لي�شت يل؟

* من هذه الغاين؟
- اغنية "انا م����و بيدي اهلي ما ير�شون" واغنية "داده 
احب����ك" للمطربة نرج�����س �شوقي وهي مطرب����ة م�شرية 

غنت باللهجة العراقية وجنحت.

* اىل جانب نرج�س �ضوقي هناك املطربة راوية وهي اي�شا 
غنت باللهجة العراقية وجنحت فلماذا مل ت�شتهر الغنية 

يف بلدان املغرب العربي؟
- ل ادري بال�شب����ط. فبلدان املغرب العربي ل تعرف من 
العراق �شوى املرحوم ناظم الغزايل وقد جنح لنه غنى 
بالف�شح����ى بال�شافة اىل �شفره اليه����ا، واعتقد اي�شا ان 
الذاع����ات ولذلك بقي����ت الغنية امل�شرية ه����ي امل�شيطرة 
تخدمه����ا بذل����ك اللهج����ة امل�شري����ة املنت�ش����رة ع����ن طريق 

ال�شينما والتلفزيون.

* ما هي ذكرياتك عن ال�ضاعر حافظ جميل؟
- كان والدي يعم����ل يف الب�شرة ب�شريبة الدخل وكانت 

تعي�س معه الفنانة املطربة منرة الهوزور.

* وهل هي زوجته؟
- كال.. لي�ش����ت زوجته وهي لي�ش����ت والدتي بل مربيتي 
وبع����د ت�شع �شنوات عرفت من ه����ي والدتي فهي ل زالت 
تعي�����س يف الب�ش����رة، وعندم����ا انتقل وال����دي اىل بغداد 
وكان يعم����ل مدي����رًا "لبدال����ة الهواتف" كن����ت اذهب اليه 

لآخ����ذ م�شاريفي كان يطلب مني ان اغني ل�شدقائه. لقد 
كان طبيب القلب حمافظا على ا�شمه ك�شاعر.

* وملاذا احام وهبي ولي�س احام حافظ مثا؟
- ال�شبب يعود اىل ان والدي كان �شاعرا معروفا فاقرتح 
ان يكون ا�شمي ا�شما فنيا، وقد نقلني يف بداية طفولتي 

اىل بيت عمي بالعظمية.

* لكن هناك من يقول انك ل�ض���ت بنت ال�ض���اعر حافظ جميل 
فما هو راأيك؟

- حافظ جميل اب����ي رغم القاويل وعندي ما يثبت ذلك، 
اوراق����ي ال�شخ�شي����ة وورقة ولدت����ي مب�شت�شفى ال�شعر 
بالب�ش����رة والت����ي اعطاه����ا يل ه����و نف�ش����ه بال�شافة اىل 
�شريط م�شجل ب�شوته وبح�شور املرحوم حقي ال�شبلي 

والدكتور احمد النعيمي وبع�س ال�شدقاء.

* ملاذا مل تعلني عن ا�ضم والدك حافظ جميل قبل وفاته؟
- لن امل�شاألة وا�شحة وجمي����ع ا�شدقاء والدي يعرفون 
ذل����ك بال�شاف����ة اىل �شه����ادة املي����الد ال�ش����ادرة بتاري����خ 
1938/8/28 وال�ش����ادرة من م�شت�شفى بالب�شرة تثبت 

ذلك.

* وكل معلوماتي تقول ان ا�ضمك احلقيقي هي �ضهام حممد 
عبد الرحمن الهوزوز؟

- ل ابدا الظ���روف جعلتني ا�شجل ذلك ومنرة الهوزوز 
مربيتي ل اكرث.

* طيب. ما راأيك بال�ضوات احلالية من ال�ضباب؟
- لال�شف ال�شوات تت�شابه ولي�س هناك مطرب ا�شتطاع 

ان يفر�س نف�شه.

* و�ضاح عبد الغفور؟
- �شوت رقيق جدا احبه.

* ر�ضا اخلياط؟
- �شوت جميل جدا بحاجة اىل راحة.

* �ضعدون جابر؟
- ذكي ودبلوما�شي ناجح باختيار اغانيه.

ح��اف��ظ جميل!! إب��ن��ة  ان���ا  أح���الم وه��ب��ي: 

منذ ثالثين عاما وهي تغني،  أحالم وهبي المطربة العراقية عاصرت بدايات الفن، العراقي وبدايات العديد من  
مشاهير الغناء العربي، اسمها ولد لديها إشكالية مع الجمهور ومع بعض من  محيطها أنها ابنة الشاعر حافظ جميل 

وليست ابنته في آن واحد، وهنا بدأ  اإلشكال الذي النهاية له.

* مائدة نزهت؟
- اف�شل مطربة عراقية على الطالق ل ميكن اأن يتكرر 

�شوتها.

* انوار عبد الوهاب؟
- اين ا�شاأل���ك اي���ن ه���ي .. "ح���رام عليه���ا" انه���ا م���ن 

ال�شوات اجلميلة واملميزة.

* �ضيتا هوكيبيان؟
- خمرج���ة تلفزيوني���ة ناجحة، وكمطرب���ة �شاعت بني 

ال�شرق والغرب.

* امل خ�ضري؟
- �شوت دافئ احب ا�شمعه با�شتمرار.

* ومن املطربات واملطربني العرب؟
- حممد عبد الوهاب ا�شمعه با�شتمرار ووديع ال�شايف 
يبكين���ي كلما �شمعته وجناة ال�شغرة تذكرين باغاين 

ال�شتينيات الناجحة.

* بال�ض���افة اىل الغناء لك جتربة بالتمثيل ال�ض���ينمائي ما 
هي اهم الفالم التي ا�شرتكت فيها؟

- عمل���ت يف افالم �شينمائية وبظل ظروف �شعبة جدا 
مل تك���ن هن���اك التقني���ة ال�شينمائية املتوف���رة بالعراق 

الآن، فلذلك كانت افالما مل يكتب لها النجاح لال�شف.

* وما هي هذه الأفام؟
- عملت يف فيلم "باأمر احلب" مع املخرج حممد �شلمان 
وكان معن���ا املمث���ل عب���د ال�ش���الم النابل�ش���ي واملطربة 
�شب���اح، وكذلك مثلت بفيلم "ليايل العذاب" وفيلم اآخر 

ا�شمه "الب�شرة ال�شاعة 11" وقد جنح هذا الفيلم.

* من كان ميّول هذه الأفام؟
اق���وم بتمويله���ا ت�شويقه���ا وبيت���ي كان  كن���ت  ان���ا   -

اأ�شتوديو الت�شوير!.

* بع���د ه���ذا العمر الطويل يف عامل الغن���اء ماذا تتمنى 
اأحالم وهبي؟

مجلة كل العرب ت�صرين االول 1986 مع والدها حافظ جميل

اقبال كبري على فلمها ) الب�ضرة ال�ضاعة 11 (



 علي الكرملي

كان الإهمال نتيجة طبيعية، ح�شب من عا�شرها، 
ملوقفه���ا وقتئذ، لكن املفاجئ هو ا�شتمرار اإهمالها 
يف عراق ما بعد التغير، ولو اأن حتى هذا مل يكن 
باملفاج���ئ، كما يرى بع�س حمبيه���ا. اإهمالها، اأمٌر 
متوّقع يف عراق ما بع���د “�شّدام” بح�شبهم؛ لأن 
ح���كام الب���الد الذين جاوؤوا بع���د 2003، ل يهمهم 
الف���ن ول الط���َرب، بل ول حتى ال�شع���ب باأجمعه، 

هم جاوؤوا لينَه�شوا ما يف العراق فقط.
بالع���ودة ل� م�ش���َرة “وهبي”، فاإنه���ا ابتداأت تلك 
امل�ش���رة عام 1957، اأي قبل اأن يتم تغير احلكم 
يف العراق من امللكّية اإىل اجلمهورية، وا�شتمرت 
يف فنه���ا حت���ى اعتزاله���ا يف الت�شعينيات.عل���ى 
عك����س الإع���الم، مت رثاوؤه���ا ب�ش���كل ملح���وظ يف 
ف�ش���اء في�شب���وك الع���راق، لع���ل اأه���م م���ن رَثتها، 
ال�شحفية والكاتبة العراقية �شلوى زكو، اإذ لَقى 

ما كتبته تفاعاًل كبرًا.
تق���ول “َزكُّو” يف ختام تدوينته���ا املُرفَقة ُهنا عن 
“َفرا�َش���ة بغداد”، وهو لقبه���ا الذي اأطلقه عليها 
اجلمه���ور يف �شن���وات األقه���ا: كاَنت اأح���الم التي 

رحلت اليوم، حلم �شباب تلك الأيام.
 اح���الم وهبي ،  هي ابَنة املطربة العراقية الأقدم 
يف تاريخ الع���راق احلدي���ث، منَرة_الهَوزَوز، 
ويف امل���دة الت���ي اأ�شبح���ت “اأحالم” تع���ي الفن، 
كانت “ُمن���رة” قد تركت الفن، قبل اأن ترَحل كما 

ابنتها بهدوء.
رَنها  اأعاد رحي���ل “الَفرا�َش���ة”، ذكريات م���ن عا�شَ
“ولي���د  ُهن���ا  فنج���د  �شبابه���ا،  يف  وعا�شروه���ا 
ح�ش���ني” يق���ول اإن���ه كّلم���ا راأى “َورَدة جورّية”، 
���ة للول���ف.. ورَدة  “عن���دي هديَّ اأغنيته���ا:  تذّك���ر 
ر �شديقتها “زكُّو”، مبا  تذكار”.لي����س هذا، بل ذكَّ

روت���ه عنه���ا اإّبان الق�ش���ف الأمركي لبغ���داد عام 
1991، بع���د اجتياح “�ش���دام” ل� الكويت، وكيف 
حّول���ت جّو اخل���وف يف ليلة الق�ش���ف اإىل �شَهرة 

حتى ال�شباح.
ل� “وهب���ي” العديد من الأغ���اين التي ل حُت�شى، 
م���ن اأهمه���ا “الله عل���ى عيوَن���ك”، وك���ذا “اإنَت ل 

تعت���ب عليَّه”، واأغنية اأخرى هي “حلوين ال�شمر 
والبي�س اأحلى”، وكانت الأوىل هي الأ�شهر.

ره���ا، فُهنا جند ام���راأة ل زالت  مَل تنت���ِه حفَل���ة تذكُّ
تتذّكر تفا�شي���ل الف�شتان ال���ذي ارتَدته “اأحالم” 
يف حفَل���ة زف���اف ح�شَرت���ُه اإّب���ان ال���� /11/ م���ن 
ربيعها، لتجيء اأُخرى وتوؤكد كالمها، حل�شورها 
ذات احلفل.وغ���ر الغن���اء، كاَن���ت له���ا ب�شمة يف 
عامل ال�شينما اأي�ش���ًا، فمّثَلت بفيلم “ب�شرة �شاعة 
11، ع���ام 1961، وُعر����س يف “�شينما اخليام”، 
وك���ذا ا�شرتكت بالفيل���م العربي “باأم���ر احُلب”، 

�شنة 1965، وُعر�َس يف بروت.
يف 1970 تنّقل���ت بني القاه���رة وبروت، وهناك 
يف م�ش���ر حّلن له���ا كبار امللّحن���ني امل�شريني، من 
مثيَل���ة املو�شيق���ار بيلغ_حم���دي، منر_مراد، 
 /5/ بع���د  لبغ���داد  وع���ادت  �شّيد_م���كاوي،  و 
�شنوات.مما ُيذك���ر ل� “بليغ حمدي”، اأنه حّلن لها 
اأغني���ة “مع النج���وم”، كما قّدم له���ا اأغنية خفيفة 
كالربق يف م�شر،  انت�شرت  “�شخ�شيخة”، حيَث 

ومنها َلقَّبوها باملطربة “�شخ�شيخة”، حينذاك.
تنَته���ي احلكاَية ُهن���ا، ِبَطي ف�شل حي���اة “فرا�َشة 
يف  “اأح���الم” املول���ودة  حكاي���ة  لك���ن  بغ���داد”، 
الب�ش���رة ع���ام 1938، مل تنت���ِه، فَف�شلُه���ا اجلديد 
ينفت���ح على بداية اأُخرى بعي���دًا َعّنا، ُهناك، حيُث 

الَربيع.

َرحيل الُمطرَبة “أحالم وهبي”.. عنَدما ُيحيي 
الَموت ذكريات العراقيين مع “َفراَشة بغداد”

رحَلت “أحالم وهبي” بهدوء تام، حتى أن اإلعالم المحلي 
العراقي لم يتناول خبر رحيلها، إال بغير ذي ندَرة، وهذا نتيجة 

اإلهمال لها الذي كانت تشكوه مرارًا وتكرارًا منذ التسعينيات.
ُرّبما لم يكن باألمر المفاجئ أن يتم إهمالها في حقبة 

التسعينيات، طاَلما أنها رفَضت الغناء للرئيس العراقي األسبق 
صدام_حسين، كما كان يجبر المطربين والمطربات آنذاك.


