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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 .

فم���ا كان من وحيده خلي���ل �إل �أن تكون عازفة لآلة 
�إيقاعي���ة تر�فقها �أثناء �لغناء �ل���ذي تاأثرت به قبل 
�ن ت�صب���ح مطرب���ة ريفي���ة تنتق���ي �ط���و�ر �لريف 
كالغافلي و�لعني�صي و�حلياوي وح�صب ما ذكرته 
�مل�ص���ادر وما تذك���ره وحيده يف �إح���دى �للقاء�ت 
�إنه���ا تاأثرت بغن���اء مطرب �لريف جوي�ص���م حينما 
�لتق���ت ب���ه باإح���دى �حلف���ات وتذك���ر وحي���ده �أن 
للمطرب �لريفي د�خل ح�ص���ن دور مهم بحياتها بل 

هو من �صاعدها مب�صريتها �لفنية .
�إن م���رمي عبد �لله جمعه هو �ل�ص���م �حلقيقي لهذه 
�لفنان���ة �لت���ي ت�صارب���ت تو�ري���خ ولدته���ا ورمبا 
كانت ولدتها يف �لعقد �لثاين من �لقرن �لع�صرين 
�أو نهاية �لعقد �لثالث �إل �أن �لعقد �لأربعيني �ص���هد 
مغادرته���ا من �لب�ص���رة �إىل بغ���د�د �لتي كانت على 
موع���د مع جنمة م���ن جنوم �لغن���اء �لعر�قي حيث 
كانت ماه���ي بغ���د�د وبيوتها �أماكن ل�ص���هرة هذه 
�لإن�ص���انة �ملبدعة حقًا كونها ��ص���تطاعت �أن ت�صرق 
�لأ�ص���و�ء م���ن خ���ال رو�ئ���ع �لأحلان �لتي �ص���اغ 
جمالها ملحنون كب���ار �أمثال عبا�س جميل وحممد 
نو�ص���ي وناظ���م نعي���م ��ص���افة لروح���ي �خلما����س 
وحمم���د عب���د �ملح�ص���نمع وج���ود �ص���عر�ء �لأغنية 
�لبغد�دية �أمث���ال جبوري �لنج���ار و�أبر�هيم ويف 

و�صيف �لدين ولئي و�آخرون ..
هذه �لفنانة من ي�ص���تمع لأغانيها ي���درك �أنها كانت 
تع���ر عن حبها للوطن ولاأم وللحب وللزمن �لذي 

عا�ص���رته لتظ���ل �أغانيها حقًا ق�ص�ص���ًا تقر�أ من قبل 
�لأجيال �ملحبة �ملبدعة جلمال �لأغنية �لعر�قية .

�حلدي���ث ع���ن ه���ذه �لفنان���ة �ملبدعة يجعلن���ا نقف 
ع���ن مدى ما حتمله من ثقاف���ة فكانت لها حماولت 
�لر�ح���ل  خ���ال  م���ن  �لع���ود  �آل���ة  عل���ى  �لع���زف 
�ملو�ص���يقار جميل ب�صري �لذي كان معجب ب�صوتها 
و�صخ�صيتها حيث قام بتدري�صها �لعزف لآلة �لعود 

..
�لآلم  �أن  ت���درك  كان���ت  �أن وحي���ده خلي���ل  يب���دو 
و�ملعان���اة �لتي م���رت بحياتها لب���د �أن ترتجم �إىل 
�أغ���اين ذ�ت م�ص���امني ومع���اين على �ص���بيل �ملثال 
�أغنية غريبه و�آنه بني �أهلي رمبا كانت تنتمي لتلك 
�لبيئة �جلنوبية مبدينتها �لب�صرة حيث �لذكريات 

و�لثقافة وكل ما هو جميل بحياتها .
هل لنا �أن ل ن�ص���تذكر تلك �لرو�ئع �لغنائية �ملعرة 
ع���ن حب �لأم وه���ي تقدم من �حل���ان عبا�س جميل 
وماين �صحت ميه �أحا جا وين �أهلنه �و على بايل 
�بد ماكان فرَكاك يف كل �أغنية مو�ص���وع يبدو �نها 

عانت منه ومن مر�رته .
��ص���تطاعت وحي���ده خلي���ل �أن تظ���ل ممي���زة حتى 
�أعد�د هذه �ل�ص���طور فقد وثق���ت �لكثري من �أغانيها 
ومن خال �ص���ركات �لت�ص���جيل ومن خال �لإذ�عة 
�لعر�قي���ة و�لتلفزي���ون ومن خال �ص���وتها �ملعر 
�صافرت �إىل خارج �لوطن لتحيي حفات للجاليات 
�لعر�قية بالوليات �ملتحدة �لأمريكية وبع�س من 

�ل���دول �لعربية �إل �أنها ت���درك متامًا �أنها ظلمت من 
قبل �لإعام و�لدولة مقارنة بزمياتها .

�جلمي���ل مب�ص���رية ه���ذه �لفنان���ة طموحاته���ا فكما 
ذكرت مل تكتفي بالغناء فقط بل كانت لها م�ص���اهمة 
بع���امل �ل�ص���ينما �لعر�قي���ة حيث مثل���ت بفلم �لفجر 
�جلدي���د وقدمت من خال���ه �أغنيتها �ل�ص���هرية هذ� 

منو دك �لباب ميكن �جونه �لحباب .
ق���د نك���ون ل نذك���ر جو�نب �أخ���رى من حي���اة هذه 
�لفنان���ة �لت���ي ُع���د �ص���وتها عام���ة فارق���ة بتاأريخ 
�لغن���اء �لعر�قي كزنه���ا غنت �لأط���و�ر �لريفية من 
جهة وقدم���ت �لغناء �لبغد�دي �ملميز ب�ص���وتها ذو 
�لنكهة �لريفية ذ�ئقة للمجتمع �لعر�قي و�لبغد�دي 

فيه لتظل مطربة للريف و�ملدينة بتميز
�أهم �أغانيها

�ن���ا وخل���ي ت�ص���امرنه وحجينه / كلم���ات جبوري 
�لنجار و�حلان كاظم �جلابري

عليمن ياَكلب تعتب عليمن / / �حلان عبا�س جميل
هذ� منو دَك �لباب / �حلان حممد نو�صي

 �ص���بحانه �جلمعن���ه بغ���ري ميع���اد / �حل���ان حممد 
نو�صي / كلمات حميد ر�صيد

�أم�س و�ليوم مامر علَي / �حلان ح�ص���ني حممود /
وكلمات حممد ح�صن �لكرخي

�يل يحفظج ربي ياميه
يا �أر�صنا يا �أر�صنا

ب�صكوت �أون / �حلان عبا�س جميل

م���اين �ص���حت مي���ه �أحا / �حل���ان عبا����س جميل / 
كلمات جبوري �لنجار

طالت غيبتك يا �أ�صمر عليه
ح���رت و�لل���ه بزم���اين / �حل���ان حمم���د نو�ص���ي/ 

كلماتا�صماعيل جودت
ياميه ذ�ك �أهو�ي /�حلان عبا�س جميل

من و�صلج ولج
ميه وحك عيناج / �حلان عبا�س جميل

مدريتك تريد �لغدر
غريب���ه و�آنه بني �أهلي/ �حلان عبد �لفتاح حلمي /

كلمات حافظ �لقباين
ماجنت �أدري / �حلان ناظم نعيم

عني بعني / �حلان عبا�س جميل
لو غاب �لأ�صمر/ �حلان عبا�س جميل

�صيعت ثلثني عمر/ �حلان عبا�س جميل
يانا�س ولفي َكمر/ �حلان عبا�س جميل
م�صتاهل ياَكلبي/ �حلان عبا�س جميل

ياحبيبه ياميه / حممد نو�صي
على بايل �أبد ماكان فرَكاك / �حلان عبا�س جميل/

كلمات �صيف �لدين ولئي
ه���ذه بع�س م���ن �أعماله���ا �لغنائي���ة �لتي م���ا ز�لت 
حا�ص���رة لذ�ئقة �لأجيال �ملعا�ص���رة لفنه���ا ودعتنا 
�ىل �لعامل �لآخر ع���ام 1995 بعد عقود من �لعطاء 

�لغنائي �ملميز رحمها �لله ..
عن كتاب ) اال�شوات الن�شائية العراقية ( املعد للن�شر.

وحيده خليل
عذوبة الصوت وجمال األداء

حيدر شاكر
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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���اذ� ل يعرف���ك �لنا����س.. �ن �ق���رب “جري�ن���ك” 
ليعرفون وحيدة خليل.. ما هو �ل�صبب؟

�بت�صمت ب�صخرية �عرفها لدى �هل �جلنوب قائلة:
- وهل تعتقد �ن �لذن���ب ذنبي �و ذنب �لنا�س.. ل، 
ي���ا حبيبي، �لذن���ب ذنبكم، ذنب �لعام، �ص���حافة، 
�ذ�ع���ة، تلفزيون ثم قالت: هل ت�ص���مح يل �ن �كون 
�ص���ادقة مع���ك عل���ى �ص���رط �ن تكتب���ه عندك���م “يف 
�جلريدة” �ن �لنا�س وخ�صو�ص���ا �لعام يت�صور 
�لفن���ان �و �لدي���ب مث���ل “ح�ص���ان �لري�ص���ز” فهو 
مدلل حني يكون يف �ول �لفائزين حيث تخ�ص����س 
له جمموع���ة لاعتناء ب���ه وتوفري كل م���ا يحتاجه 
وم���ا ليحتاج���ه، ولك���ن ح���ني يه���رم ويتع���ب فانه 
يتحول �ىل �ق���رب عربة نفط ه���ذ� �ذ� مل يقتلوه!! 
�نه���م تتعاملون معن���ا هكذ�، حني نك���ون يف �لقمة 
فانك���م ترك�ص���ون خلفن���ا، وح���ني ننته���ي ترموننا 
مثل ق�ص���ر �مل���وز، ل “تزعل” هذه ه���ي �حلقيقة.. 
و�ل ��ص���الك بالله هل ت�ص���دق �ين ل ��ص���مع �صوى 
�غني���ة و�حدة �و �غنيتني يل يتكرر بثهما بني مدة 
طويلة و�خرى علما باين �ملك يف �ر�صيف �لذ�عة 
ومكتبتها �كرث من �ربعمائة �غنية، هل فكر �حدهم 
يوما �ن ي�ص���عني يف ز�وي���ة مطرب �ليوم بدل من 
عب���د �للطيف �لتلباين ولبلبة وع�ص���ام رجي!! هل 
فكر �حد بزيارتي �و �ل�ص���وؤ�ل عن���ي – �رجوك �ن 
تن�ص���ر ه���ذ� �ل���كام �نه رج���اء يل و�ن���ا يف �و�خر 

�لعمر!!

* قل���ت لوحي���دة خليل و�ن���ا �ح���اول �لتخفيف من 
حدتها وتهدئة �ع�صابها.

م���ن �ي���ن نبت���دئ.. ه���ل نبت���دئ م���ن �لطفول���ة.. 
طفولتك..؟

قالت وهي حتاول �ن تبت�صم وتغطي توترها.
- مثلم���ا حت���ب.. ولك���ن �ص���احكي لك ق�ص���تي منذ 
�ل���ولدة ولي�ص���ت �لطفول���ة، �نا مل �حت���دث لغريك 
قطع���ا مثل ه���ذ� �حلديث ولك���ن يظهر بان���ك “�بن 
ح���ال” وت�ص���تاهل، لقد ول���دت “يا �ص���يدي” عام 
1928، يف منطق���ة �لرب���اط �ل�ص���غري يف حمافظة 
�لب�ص���رة من �بوي���ن عر�قيني ، ت���ويف و�لدي و�نا 
طفلة �صغرية فتحملت و�لدتي ب�صجاعة معي�صتي، 
لي�س يل �خ ول �خت لذ� �طلقت على نف�صي – بعد 
ذل���ك – ��ص���م وحيدة حيث �ن ��ص���مي �حلقيقي هو 
“مرمي عبد�لله جمع���ة” ولين وحيدة فقد عانيت 
كثري� من هذ� �جلانب وظهرت �ثاره �لنف�صية على 

نر�ت �صوتي بعد ذلك.
كان���ت منطق���ة �لب�ص���رة مليئ���ة بف���رق �خل�ص���ابة 
وكن���ت �حفظ كل �غانيه���م فا�ص���رتيت يل “طبلة” 
و��ص���بحت عازفة على �ليقاع و�ن���ا عمري ثماين 
�ص���نو�ت، ويف �لبيت كنت �غني و�عزف لنف�ص���ي، 
وكان له���ذ� �ل�ص���تعد�د �لفن���ي �ملبكر �ث���ره �لكبري 
يف حيات���ي �لفني���ة �لاحقة حيث �ص���بطت �ليقاع 
�لغنائي “�لدوم” و��ص���بحت �ذين �ذنا مو�صيقية 
ونظيف���ة للغاية حيث ي�ص���حيل عل���ي �خلروج عن 

�لوزن �و �رباك �لعازفني.
و�صيئا ف�صيئا كرت موهبتي وكرت �ر�دتي ومع 
تز�من �ل�ص���نني �ص���ار �ص���وتي �حل���ى و�قدر ويف 
ي���وم من �لي���ام خرجن���ا – �لعائل���ة – �ىل حديقة 
“�م �لروم” حيث كانت هذه �حلديقة خم�ص�ص���ة 

للعو�ئل كل م�صاء ول يدخلها �لرجال قطعا..
و�خذت معي “�لطبلة” ومعي �ص���احباتي وبد�أت 
�ع���زف و�غن���ي وكان���ت �لغ���اين �ل�ص���ائعة لف���رق 
�خل�ص���ابة هي “جوزي �جتوز عليه وما�صي لزوم 
�لليلة وغريها، ثم �ن�ص���دت �غنية “�نا بانتظارك” 
لم كلثوم وباملنا�ص���بة �ذكر بان �لعو�ئل كانت �نذ� 
حت�ص���ر عرو�س �ل�ص���ينما حيث �ص���اهدنا ون�صاهد 
ع�ص���ر�ت �لفام مثل “�ألوردة �لبي�ص���اء، �ص���امة، 
دنان���ري، �ف���رح يقلب���ي، وغريه���ا..” وح���ني �ديت 
جملة �ص���عبة يف �غني���ة “�نا بانتظارك” �ص���معت 
من ي�صرخ خارج �ص���ور �حلديقة “�لله �لله.. يا �م 
كلثوم �لب�ص���رة، وحني �لتفتنا وجدن���ا �ن �لرجال 
و�قفون على “�ص���ياج” �حلديقة وهم ي�ص���تمعون 
�لين���ا فجن جنوين وهربت من �لباب �خللفي و�نا 

�بكي من �خلجل!!
يف تل���ك �لظروف �لجتماعية �ل�ص���عبة، ويف مثل 
تل���ك �لبيئ���ة مل يك���ن �ص���ها عل���ى �لفت���اة �ن تكون 
مغني���ة، لذ� فنح���ن �لذين �ص���رنا مغني���ات يف ذلك 
�لوقت كن���ا قد دفعنا ثمنا كبري� من ر�حتنا و��ص���م 
عو�ئلن���ا ولرمبا حت���ى من كر�متنا.. ولو �غ�ص���ب 
�لن فان ع���ذري معي.. لقد �عطين���ا �لكثري للنا�س 

وللفن وللوطن فلماذ� هذ� �لعقوق؟!
ث���م �كملت قائلة: كن���ت معجبة بام كلث���وم �عجابا 
م���ر�ت يف  �رب���ع  �ل�ص���ينما  كب���ري� وكن���ت �دخ���ل 
�ل�ص���بوع ل�ص���اهد �م كلثوم �ربع م���ر�ت.. �حفظ 
�غنياته���ا ع���ن ظهر قل���ب لغنيها يف �لي���وم �لثاين 
يف �ملدر�صة �و يف �لبيت كما كنت معجبة باملطربة 
ليل���ى مر�د وهن���ا �ود �ن ��ص���ري �ىل �ن بد�ياتي مل 
تك���ن ريفي���ة حي���ث �ين بن���ت مدين���ة ول�ص���ت بنت 
ري���ف.. و�ص���اذكر بع���د ذل���ك كي���ف �ص���رت مطربة 

ريفية..
وم���ن هذه �لغنيات ح�ص���لت على �ص���هرة و��ص���عة 
بني �له���ل و�لق���ارب فب���د�أت ��ص���هم يف �فر�حهم 
و�عر��ص���هم لكن بدون �جور!!ومن هذه �لعر��س 
و�لفر�ح �ص���اع �ص���يتي وبرز ��ص���مي فبد�أت �غني 
يف حف���ات �لنو�دي ثم �ص���رت �تلق���ى �جور� عن 
ذل���ك وكنت �غني لم كلثوم فق���ط و�حيانا �غنيات 

�صليمة مر�د..
ويف ي���وم تلقي���ت دعوة للغن���اء يف حفل زو�ج يف 
بيت �ل�صيخ “حممد �لعريبي” وهو �صيخ معروف 
يف مدينة �لعمارة، وكانت �ملرة �لوىل �لتي �خرج 
و�غني خارج �لب�ص���رة هناك ��صتمعت ولول مرة 
للغن���اء �لريفي فاعجبن���ي مطرب �عتقد �ن ��ص���مه 
“جوي�ص���م” كان يغن���ي ب�ص���كل جمي���ل و�ص���احر، 
وب���د�أت ��ص���تمع �لي���ه و�نتب���ه �ىل طريق���ة غنائ���ه 
وبقي���ت �ص���بعة �يام �تعلم حتى حفظ���ت كل �طو�ر 
�لغن���اء �لريف���ي.. وم���ن ذل���ك �لوقت و�ن���ا مطربة 

ريفية، بل و�صرت ريفية.!
ويف ي���وم ج���اءين رج���ل و�ن���ا �غن���ي يف �لن���ادي 
هام�ص���ا يف �ذين مل���اذ� ل تذهب���ني �ىل بغد�د حيث 
�لذ�عة و�لنو�دي و�ل�ص���هرة و�ملال.. و��ص���تلطفت 
�لفك���رة.. ويف �لي���وم �لثاين �ص���افرت �ىل بغد�د.. 
ونزلت يف فندق ل �تذكر ��صمه يف �صارع �لر�صيد، 
ومن هناك �ت�ص���لت باحد معارفنا وعر�ص���ت عليه 
ويف  فامتدحن���ي..  �لذ�ع���ة  يف  للغن���اء  رغبت���ي 
�مل�ص���اء ز�رين يف �لفن���دق م�صت�ص���حبا مع���ه رجا 
ل �عرف���ه.. قدم���ه يل قائ���ا: حممد عل���ي �لتكريتي 

مدي���ر �لذ�ع���ة.. و�ص���عقت هل ميك���ن �ن ياتي يل 
مدير �لذ�عة بنف�صه.. �صمعني و�عجب ب�صوتي.. 
وقدم���ت لاذ�عة وقبلت و�ص���رت مغني���ة �ذ�عية.. 
بغ���د�د.. وهك���ذ� �ص���ارت  عائلت���ي �ىل  و�نتقل���ت 
وحيدة خليل.. �نها ق�صة طويلة ومتعبة لك �لي�س 

كذلك؟
قل���ت – ل و�لله – بالعك�س – �نا �ص���عيد جد� و�نا 

��صمتع �ليك و�ىل م�صو�رك �لطويل �لقا�صي.
قال���ت – �كم���ل �ذن.. �ول �غني���ة كان���ت من �حلان 
�لفنان ناظم نعيم وهي �غنية “يامية ذ�ك �هو�ي” 
و�ديته���ا على �لهو�ء مبا�ص���رة حي���ث مل تكن �نذ�ك 
�جه���زة ت�ص���جيل.. بعده���ا غني���ت �غني���ة خليجية 
با�ص���م “كوم���ي �وكفيل���ي و�رفعي �لبو�ص���ية” ثم 

��صتمر �حلال وتو��صل.
* قلت لها – من تعاون معك من �ل�صعر�ء و�مللحنني 

خال م�صريتك �لطويلة؟
قال���ت – م���ن �ل�ص���عر�ء : جب���وري �لنجار، �ص���يف 
�لدي���ن ولئ���ي، �ص���بتي طاه���ر، �بو ع���ادل، جودت 
�لتميمي وغريهم، من �مللحنني: ناظم نعيم، عبا�س 
جميل، �ملرحوم جميل ب�صري �لذي حلن يل �غنيات 
جدي���دة وعلمني ع���زف �لعود، روح���ي �خلما�س، 
حمم���د عبد �ملح�ص���ن، حممد نو�ص���ي وللفنان منري 
ب�ص���ري ف�ص���ل كب���ري عل���ي يف م�ص���اعدته يل بامور 

كثرية ل �ن�صاها �بد�..
* هل غنيت يف بلد�ن غري �لعر�ق؟

– غني���ت و�ص���افرت �ىل ب���ريوت/  - قال���ت نع���م 
دم�ص���ق، �لردن، تركي���ا، بلغاري���ا، �مري���كا، لندن، 
وغريها، وباملنا�صبة فاين قد غنيت عام 1954 يف 
ب���ريوت وقد كان من بني �حل�ص���ور يف حفلتي يف 
�ص���ينما �لنور على ما �عتقد �لفنانة �لكبرية فريوز 
و�لفنانة �ص���باح وقد �ص���افحتني فريوز و�ص���باح 
بع���د �حلفلة و�بديتا �عجابهم���ا بالغناء �لعر�قي.. 
وقد كان حا�ص���ر� �نذ�ك �لفنان وديع خوندة �لذي 
بو��صطته ثم توقيع عقد �حلفلة! وهو �لذي قدمني 

لهما.
- �جمل �غنياتك �لتي ظلت عالقة يف ذ�كرتك؟

قال���ت وحي���دة خلي���ل – “�ن���ا وخل���ي ت�ص���امرنه 
وحجينه” �غنية �حبها كثري� و�غنية يا �ر�صنا يا 
�ر�ص���نا لن يل يف ه���ذه �لغنية ذكري���ات عديدة.. 
�ما �لغنية �لتي تر�فقني �لن وبعد عقوق �جلميع 
و�بتعادهم عني فهي �غنية “�م�س و�ليوم ما مرو� 

عليه«!!
عن جريدة اجلمهورية

المطربة وحيدة خليل تعتب وتقول:

 أمس واليوم ما مروا علّي
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أبواب - زياد عساف   

جم���ع من �لرجال �أ�ص���به ب )ر�د�ر ذكوري ( وقفو� 
ين�صتون لغنائها من خارج �صور �حلديقة �خلا�صة 
بالن�ص���اء فق���ط، وكل �لظن �أنه���ا يف ماأمن عن هذه 
�لنظ���ر�ت ، ُك�َص���َف �لأم���ر عندم���ا ر�ح���ت ت�ص���دو 
ل�ص���ديقاتها ر�ئع���ة �أم كلث���وم : �أن���ا يف �نتظ���ارك 
، حت���ى �ص���اح ه���ذ� �حل�ص���د �لف�ص���ويل م���ن ور�ء 
�ل�ص���ياج تعبريً� عن �ص���دة �لإعجاب : �ألله .. �ألله يا 
�أم كلث���وم �لب�ص���رة ! ، ومن �ص���دة �لإرتباك مل جتد 
�أمامها �ص���وى �له���روب من �لباب �خللفي ت�ص���بقها 
دم���وع �خلجل من هذ� �ملوقف �ملفاج���يء ، �إل �أنها 
حتول���ت بعد �ص���نو�ت لدموع �لف���رح مع كل جناح 
حققته كمطربة �ص���هرية عرفه���ا �جلمهورها لفرتة 
ل �لزمان  طويل���ة بلق���ب ) وحيدة خلي���ل ( ، و تب���دَّ
، حت���ى ج���اء �ليوم �ل���ذي تنتظر به من ي���دق بابها 
دون فائدة ،مو��ص���يًة نف�ص���ها وهي تردد با�صتمر�ر 

�أغنيتها �ل�صهرية �ملعرة عن و�قع حالها :
ا .. �أم����س و �ليوم �أدِّب  �أم����س و�لي���وم ما مرو� عليَّ

ا ! . و��صفق بايديَّ
 عمره���ا �حلقيق���ي ظ���ل لغ���زً� حم���ريً� �أخفت���ه ع���ن 
�جلميع ، يبقى �لتاري���خ �لأدق مليادها عام 1914 
ح�صب ماورد يف حلقة من برنامج : )زنود �ل�صت( 
و�خلا�ص���ة مب�ص���و�ر حياتها ، يف مدينة �لب�ص���رة 
كانت �لولدة و �لن�ص���اأة وعا�ص���ت طفولتها برعاية 
�أمها بعد وف���اة و�لدها ، ومل ينجب و�لديها غريها 
لذلك ّ�ثرت �أن تطلق على نف�صها لقب : وحيدة بدًل 

من �إ�صمها �حلقيقي : مرمي عبد�لله جمعة .
فرقة �خل�صابة �لب�صرية

ل���كل جتربة بد�ي���ة ت�ص���ري ملوهبة �ص���احبها ، ففي 
بو�ك���ري حياته���ا �ألف���ت �لإ�ص���تماع ل�ص���وت �ملاية 
و �أج���و�ء �لطقو�س �حل�ص���ينية يف عا�ص���ور�ء ، و 
���ابة ( يف مدينة �لب�ص���رة ، و�ملعني  ل) ِف���َرْق �خل�صَّ
���ابة ه���م �لعم���ال �لذين ي�ص���نعون �ل�ص���فن  باخل�صَّ
و�لق���و�رب �خل�ص���بية و�أ�ص���بح لديهم م���ع �لوقت 
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 
�صنو�ت متكنت من �صر�ء طْبلة �صغرية من خالها 

�أ�صبحت جتيد �لعزف على �لإيقاع و باإتقان.
 �أف���ام �أم كلثوم �ل�ص���هرية بالإ�ص���افة لأف���ام ليلى 
م���ر�د ، كان له���ا �لتاأث���ري �لأكر يف ولعه���ا بالغناء 
وو�ظب���ت عل���ى م�ص���اهدتها يف �ص���الت �لب�ص���رة 
ولأك���رث من م���رة يف �لأ�ص���بوع �لو�ح���د ، وحتفظ 
�لأغ���اين لرتددها لحق���ا يف �لبيت و �ملدر�ص���ة ، و 
عل���ى ر�أي �ملث���ل ) �إذ� ذ�ع �ص���يتك �إفر����س و نام ( ، 
نال���ت وحي���دة �ص���هرة ب���ني �لأه���ل و �جل���ري�ن ، و 
بد�أو� يطلبونه���ا لتحيي �أفر�حهم متطوعة وبدون 
مقابل ، ح�صولها على �لأجر بد�أ مع حتولها للعمل 
يف �لأندي���ة و�ملاهي مقت�ص���رة غنائها على �أعمال 
كوك���ب �ل�ص���رق و �ملطرب���ة �لعر�قية �ص���ليمة مر�د 
، نقط���ة �لتح���ول يف م�ص���و�رها ب���رزت عندما لبَّت 
دعوة للغن���اء يف بيت �أحد وجه���اء مدينة �لعمارة 
وهو �ل�ص���يخ حممد �لعريب���ي ، ويف هذه �لأجو�ء 
��ص���تمعت للغن���اء �لريف���ي �لعر�قي على �أ�ص���وله ، 
لي�ص���بح فيما بعد �للون �لذي باتت تعرف به طيلة 

م�صريتها �لغنائية .
يا ميه ثاري هو�ي..

�لبحث عن �ل�ص���هرة دفعها لل�ص���فر لبغد�د ، ور�حت 
تهفو لريق عا�صمة �لر�ص���يد و �أ�صو�ئها يحدوها 
�لأم���ل بالو�ص���ول لاإذ�ع���ة ،هذه �لأمني���ة حتققت 
بو��ص���طة �أحد �ملع���ارف ولقى �ص���وتها �لقبول و 
�لإ�صتح�ص���ان ، وغنت للجمه���ور عام 1950 و على 
�لهو�ء مبا�ص���رة ) يا ميه تاري ه���و�ي ( من �أحلان 
ناظم نعيم ور�ص���حها ل���ه �ملو�ص���يقار عبا�س جميل 
، وكم���ا يب���دو ف���اأن ظه���ور �ملطربة �لعر�قي���ة مليعة 
توفي���ق فيم���ا بع���د يعت���ر عام���ة فارق���ة �أو مقلقة 

بالن�ص���بة لها ، خ�ص���ية على �ملكانة و �لتقدير �للتان 
حظي���ت بهما وحي���دة وجعلها مرتبع���ة على عر�س 
�لأغني���ة �لن�ص���ائية يف �لع���ر�ق لف���رتة م���ن �لوقت 
،ولق���ت على �إثرها �لإهتمام و �لرعاية من �لإذ�عة 
�لعر�قية ب�ص���بب ندرة �لأ�صو�ت �لن�صائية �لقديرة 

وقتها .
 �أعماله���ا �لأكرث متيز� جاءت على يد �مللحن عبا�س 
جمي���ل مب���دع �أغل���ب �أغانيه���ا وحققت به���ا جناحًا 
ت�ص���هد له �ل�صاحة �لغنائية يف �لعر�ق ، ومنها : �أنا 
و خلي ت�ص���امرنا و حكينا ، ل ه���و جرح ويطيب ، 
�أم����س و �ليوم ، على بايل �أب���د ، �أقولك لو عو�ذلنا 
ن ، ماين �صحت ، كان �حللو  تقول لك ؟ ب�صكوت �أوِّ
بعين���ي ، لو غ���اب �ل�ص���مر ، �أما �لأحل���ان �لأخرى 
فكان���ت م���ن �إب���د�ع �أ�ص���هر �ملو�ص���يقيني �لعر�قيني 
�أمث���ال : حممد نو�ص���ي وحل���ن لها : �ص���بحان �للي 
جمعن���ا م���ن غ���ري ميع���اد ، ه���ذ� من���و دق �لب���اب ، 
وحظي���ت باأحل���ان جميلة �أخرى ل���كل من : روحي 
�خلما����س ، جمي���ل ب�ص���ري ، حمم���د عبد �ملح�ص���ن ، 
كاظ���م �حلري���ري ، عبا�س �لغمري ، خزعل فا�ص���ل 
و حممد جو�د �أموري ،هذه �لأعمال نظمها �ص���عرً� 
�أه���م موؤلف���ي �لأغاين مم���ن تاألقو� يف ه���ذ� �ملجال 
ّ�ن���ذ�ك وم���ن بينه���م : جب���وري �لنج���ار ، �بر�هيم 
ويف ، �صيف �لدين ولئي ، جودت �لتميمي، ر�صيد 
حمي���د ، عبا����س �لعز�وي ،جميد معروف ، جا�ص���م 
حممد ، �أحمد �لقي�صي ، �صبتي �لطاهر و ��صماعيل 

جودت .

�صجن ..
رغم حمدودية طبقات �ص���وتها �إل �نها ��ص���تطاعت 
تعوي�س ذلك بالبحة �جلميلة يف غنائها ،و�صفافية 
�لأد�ء و�ل�ص���جن �لغ���ري مفتع���ل كم���ا يح���دث �ّلن 
وبن�ص���بة كبرية بني �ملطربني يف �لب���اد �لعربية ، 
ين�ص���فها يف ذلك ويقطع �ل�ص���ك باليقني بالإ�صتماع 
لأعمالها �لتي تعد باملئات ومن بينها : حرت و�لله 
بزم���اين ، عليم���ن ياقل���ب تعت���ب عليمن ، �ص���يعت 
ثلث���ني عم���ري عل���ى مودك ، �ح���زن ح���زن معد�ن ، 
�صتاأمل ، عني بعني ع �ل�صاطيء تاقينا ، ويل قلبي 
، م���ا �ق���در �أحاكيك ، ب�س دمعة بق���ت بالعني ، منني 
�بديلك و ��ص���ولف ق�ص���تي ، يا �ه���ل �لهوى هنونا 
، هب يا ن�ص���يم �له���وى ، تقطع �ل���دلل ، روحي ما 
تبط���ل علي���ك ، ه���ذ� �لوع���د و �ملكت���وب ، ع �لولف 
�ص���اهر دوم ، بر�فا �أم�ص���ي بر�فا ، من مثلي يهوى 
�ليهو�ه خاطر ، وياك ��صحكينا ، جنيت و �تعنيت 
، ما ب���دل زماين �حلال ، تاليه���ا ع �حلبلني تلعب ، 
غريبة و �نا ما بني �أهلي ، حريين �لقلب ، �صطرين 
بو�صط دليل مكتوبة ، �مل�صايب ما لون غري لوين 
، و�ص���فه على فرقاكم ، هن���ا ياحلادي ، خي لتروح 
ب�ص���اع ، رك�ص���ت �لأغ�ص���ان، وليفي و �دور عليه ، 
م�صتاهل يا قلبي ، غريبة غريبة ، قلبي هيه ، �أبكي 
و �هل �لعني .. م�ص���يع بالعرب �صوبني ، زمان �أنا 
و خل���ي ، وين وعودكم يا �حب���اب قلبي ، ري�س يا 

حادي ومن و�صلك من دلك.
يا �أر�صنا ..

يف �لوق���ت نف�ص���ه قدم���ت بع����س �لأغني���ات �لت���ي 
تعك�س طاب���ع �لفرح و�لتفاوؤل ومنه���ا : ليل �لفرح 
لذ وطاب ، ليلة من ليالينا �لبديعة ، على نور �لقمر 
، يا �أهل �له���وى هنونا .. ز�رونا �للي يحبونا ، يا 
نا�س ولفي قمر ، �لت�ص���بث يف �لأر�س قيمة عزيزة 
على كل �إن�ص���ان خا�صة من �ملز�رعني �أبناء طبقتها 
، م���ن هنا ر�حت تتغن���ى بالأر�س : طالت غيبتك يا 
��ص���مر علينا و �أغنية : يا �أر�ص���نا ..يا �أر�ص���نا ، و 
�لتي مت ت�ص���جيلها لرنامج خا�س بالزر�عة ، ولها 

من �أغاين �لأعر��س : عري�س و بزفة عر�س .
يف �لتلفزيون كان لها بع�س �لت�ص���جيات �لقدمية 
�ص���ورتها با�ص���توديوهات �لتلفزي���ون �لعر�ق���ي ، 
و �أغنيات �أخرى مت ت�ص���جيلها ل�ص���الح �لتلفزيون 
�لكويتي و من �ص���من حفات قدمته���ا يف �لكويت 

يف زم���ن �لأبي����س و �لأ�ص���ود ، وخدمها �حلظ يف 
�لبد�يات بتعاقدها مع �صركة ��صطو�نات و�صجلت 

من خالها جمموعة من �أعمالها .
فجر �حلرية ..

ليخف على �مل�ص���تمع ما تكنه وحي���دة خليل لأمها 
�لتي بذلت جمهودً� كبريً� يف رعايتها و �صدت وفاء 
لها:ميه و حق عينك ما �أن�ص���ى طيب���ك ..كلك وفا و 
�إخا����س ز�كي حليب���ك ،ليَّه يحفظك رب���ي يا ميه ، 
ومو�ل : ميه ر��ص���ي وجعني قومي �ص���ديه ..ترى 
�ص���د �لغري���ب مانف���ع بي���ه ، وم���ن نوعي���ة �لأغاين 
�خلا�ص���ة بهدهدة �أو تنومية �لطفل قدمت �أغنيتها 

�ملتميزة : دللول .
 �ل�صينما �لعر�قية مل ت�ص���اهم بالرتويج للمطربني 
�لعر�قي���ني كونه���ا مل تتخ���ط حدوده���ا �جلغر�فية 
وظل���ت �ص���ينما حملية مل تنت�ص���ر عربي���ا ، وحيدة 
خليل كان لها م�صاركة وحيدة و يتيمة بفيلم : فجر 
�حلري���ة �نتاج ع���ام 1962 ، للمخ���رج حممد منري 
عب���د �حلكي���م ، ومتثيل ع���ارف �لزبي���دي و عائدة 
�أحمد و حممود �ص���كري و ح�ص���يبة ح�صن ، وغنت 
به���ذ� �لعمل �أغنيتها �ملعروف���ة : هذ� منو دق �لباب 
، و�صاركت �أي�صا مبجموعة مو�ويل يف �لأوبريت 

�لإذ�عي : غيدة و حمد .
�أعذ�ر ..

” �أم���رية �لأغني���ة �لريفي���ة ” لق���ب لزمه���ا طيل���ة 
م�ص���و�رها �لفن���ي لتميزه���ا ووفائه���ا له���ذ� �لل���ون 
و�ل���ذي تع���ر به ع���ن �لبيئ���ة �لريفية �لتي ن�ص���اأت 
به���ا ، وحافظ���ت عليه���ا بالإنط���اق م���ن �ل���رت�ث 
�لريفي و�للهجة �ل�ص���عبية �خلا�صة باأهل منطقتها 
وظهورها على �مل�ص���رح باللبا�س �ل�ص���عبي �أي�صا ، 
�صاهم بذلك تاأثرها يف �لبد�ية باأ�صهر رو�د �لأغنية 
�لريفية �أمثال :ح�ص���ريي �أبو عزيز و د�خل ح�صن 
و م�صعود �لعمارتلي ،ظلت وفية لهذ� �لنهج فرغم 
ع�صقها ل�صوت �أم كلثوم وليلى مر�د و �أ�صمهان كما 
�ص���بق ، �إل �أنها مل تفكر بتقليده���ن كما يحدث �ّلن 
، و يح�ص���ب لها باأنها مزجت ب���ني �لغناء �لبغد�دي 

و �لريفي .
حاول���ت ��لرتوي���ج لاأغني���ة �لعر�قي���ة و�ص���افرت 
لتق���دمي حف���ات يف ب���اد عربي���ة و �أجنبي���ة مث���ل 
بلغاري���ا  و  تركي���ا  و  و�لأردن  و�ص���وريا  :لبن���ان 
بريطاني���ا و�أمريكا ، يف �ص���نو�تها �لأخرية مل تعد 
تطل���ب لاإذ�ع���ة و �لتلفزيون ، وو�جه���ت �ختاق 
�لإع���ذ�ر و �لإعت���ذ�ر ع���ن ت�ص���جيل �أغ���اين جديدة 
�أو �إع���ادة ت�ص���جيل �أغانيها �لقدمي���ة ، وغريها من 
�أن�ص���اف �ملو�ه���ب م���ن �ملطرب���ات يح�ص���لن عل���ى 
فر����س كث���رية للت�ص���جيل وعلى ف���رت�ت متقاربة ، 
وو�فتها �ملنية يف ت�صعينيات �لقرن �ملا�صي مغيبة 
عن و�ص���ائل �لإع���ام ، وحتى جري�نه���ا �ملقربني ل 

يعرفونها ح�ص���ب م���ا ورد يف لقاء �ص���حفي �أجري 
معها منذ مدة طويلة .

�أريد �أوقف بحي �لولف ..
 �لبحث يف م�ص���و�ر مبدعي �لفن���ون ياأخذ �لباحث 
و �مل�ص���تمع لع���و�مل �لغناء �لعرب���ي �جلميل ، ومن 
�أهم �ملز�ي���ا �ملاثلة للعيان بهذ� �ملجال يرز �لتنوع 
بط���رح �ملو��ص���يع و �ملو�ق���ف و�لت���ي متي���زت بها 
�لأغني���ة �لعربي���ة ، و ي�ص���رتعي �لإنتب���اه و�ح���دة 
م���ن �أغني���ات وحيدة خلي���ل بعنو�ن ) �أري���د �أوقف 
بح���ي �لولف ( ، وه���ي حتكي عن موق���ف ورد يف 
�لعدي���د م���ن �ل�ص���ور �لغنائي���ة ، ويتعل���ق بتوجه 
�لإن�ص���ان �أو حتويل خط �صريه نحو �لأماكن �لتي 
تربط���ه بذكري���ات موؤثرة مع حمبي���ه ، �أو ما يطلق 
عليه بالوقوف عل���ى �لأطال ،مع تنوع و �ختاف 
�لأ�صباب لكل فرد ، وبهذ� �ل�صدد ت�صدو وحيدة يف 

هذه �لأغنية :
�أريد �وقف بحي �لولف وين �لولف ؟

م كل هله ّ�ه من هله  �أ�صرخ و�ح�صِّ
 و��صيح وين �أهل �لرحم

 وين �للي يحل �مل�صكلة ؟!.
نازل يا قطار �ل�صوق ..

ومن �لعر�ق �أي�صا ويف �صورة غنائية مماثلة غنى 
عبد �جلبار �لدر�جي :
 نازل يا قطار �ل�صوق

 نازل هاي ديرتنا
 فوق من �ملحطة فوق
 خلها ت�صري نزلتنا .

 وم���ن قطار �لدر�ج���ي �إىل �لطائرة �لتي ي�ص���تقلها 
فهد بان �لذي ر�ح ي�صت�صمح �لطيار :

ملي فوق هالتلِّه ل عمرك يا طيار .. حوِّ طوِّ
ع ولفي و �جلار .. من بعد� طري و علِّي تا ودِّ

 �أما حممد عبد �ملطلب فيذهب باليوم مرتني قاطعًا 
هذه �مل�صافة �لطويلة :

�ص���اكن يف  �ل�ص���يدة و حبيب���ي  �ص���اكن يف ح���ي   
�حل�صني

و ع�صان �نول كل �لر�صا يوماتي �روح له مرتني
 م �ل�صيدة ل�صيدنا �حل�صني .

 وعن���د مروره على بي���ت �حلبايب غنى حممد عبد 
�لوهاب :

 مريت على بيت �حلبايب
من ��صتياقي �أناجي �أهله
ما د�م مليك �لقلب غايب

ويف �لتاقي يبخل بو�صله .
يا د�ر ..

ومع حممد ر�ص���دي كان �ل�ص���جن و �لتاأثر باديا يف 
غناءه حلظة مروره يف �لبيت �لقدمي :

 يف �لبيت �لقدمي و نف�س �ملكان
 يف �لبيت �لقدمي ونف�س �جلري�ن

 ل�صه �لكام �للي �حنا كنا برن�صمه فوق �حليطان
 ل�صه باقي حاجة منك غ�صب عني و غ�صب عنك

 رغم بعدك و�لزمان ل�صه ريحتك يف �ملكان
 يف �لبيت �لقدمي ! .

وعن���د د�ر �لولف عادت وحيدة خلي���ل مرة �أخرى 
ت�صكو وحدتها :

ِّيا د�ر وين �لولف يا د�ر دليني
 لي�س �لولف وحدي خمليني

 ياعني هلِّي �لدمع �صبي على جروحي .
مبدين���ة  م���روره  وعن���د  �لدي���ن  �ص���م�س  ن�ص���ري 
طرطو�س �ل�ص���ورية �أ�صار لل�ص���ائق بالوقوف ويف 

د�خله خوف من �صيء ما عر عنه مغنيا:
وقفلي خليني بو�س �صبابيك �حللوة يف طرطو�س
 يا بيتا �مل�صوي ع �لبحر بقلبي و عينيي حمرو�س

دخلك يا �أحلى عينني �إ�صحي تقويل غايب وين
 بدي زورك من �صهرين م�صكتني مرتي وحمبو�س 

. !
عن جريدة الراأي االردنية

وحيدة خليل .. أميرة األغنية الريفية
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م���ع �نها رددت مطول يف �فر�ح مدينتها ومنا�ص���باتها 
�لجتماعية، �غنيات بيئته���ا �لوىل �لتي تنوعت بني 
�نغام �ص���عبية �ص���ائدة يف �لب�صرة، و�أ�ص���و�ت ريفية 
ملطربني: د�خل ح�ص���ن، ح�صريي �بو عزيز، وم�صعود 
)م�ص���عودة( �لعمارتل���ي، �ل �ن م���رمي عبد�لله جمعة، 
�ملول���ودة �و�ئ���ل ع�ص���رينيات �لقرن �ملا�ص���ي، مل جتد 
نف�ص���ها، بعد �ن ن�صج �ص���وتها، �ل وهي تتوجه نحو 

�ملدينة �لغاوية،
نح���و بغ���د�د �لت���ي كان���ت �غنياته���ا ترتن���ق بح���اوة 
مطربات �مثال �ص���ليمة مر�د، من���رية �لهوزوز، عفيفة 
��ص���كندر، وغريه���ن، وبع���د �ن وج���دت نف�ص���ها وق���د 
تدرب���ت مطول على �د�ء غنائي ر�ق مثله ��ص���و�ت �م 
كلثوم، ��ص���مهان وليلى مر�د. هكذ� بد�أ �ل�صحر وهكذ� 

فعلت �لغو�ية فعلها.
ويف حو�ر �ص���حايف ، تك�ص���ف، من �صي�ص���بح ��صمها 
وحي���دة خليل، ع���ن بد�ياته���ا فتقول: “كان���ت منطقة 
�لب�ص���رة مليئ���ة بف���رق “�خل�ّص���ابة”، وكن���ت �حف���ظ 
كل �غانيه���م فا�ص���رتيت طبلة، و��ص���بحت عازفة على 
�ليق���اع و�ن���ا يف �لثامن���ة، ويف �لبي���ت كن���ت �غن���ي 
و�ع���زف لنف�ص���ي، حت���ى �ص���بطت �ليق���اع �لغنائ���ي 
“�ل���دوم”، و��ص���بحت �ذين، �ذنا مو�ص���يقية ونظيفة 
للغاي���ة حيث بات ي�ص���تحيل علّي �خل���روج عن �لوزن 

�و �رباك �لعازفني«.
»�لله �لله.. يا �م كلثوم �لب�صرة«

ويف �لب�ص���رة ذ�تها، “ كرت موهبتي، �ص���يئا ف�صيئا، 
وكرت �ر�دتي، و�ص���ار �ص���وتي �حل���ى و�قدر، ويف 
ي���وم م���ن �لي���ام خرج���ت وعائلت���ي �ىل حديق���ة “�م 
�لروم”، حيث كانت هذه �حلديقة خم�ص�صة للن�صاء 
كل م�ص���اء ول يدخله���ا �لرجال قطع���ا. معي “�لطبلة” 
و�صاحباتي، وبد�أت �عزف و�غني لفرق “�خل�ّصابة”، 

ثم �ن�صدت �غنية “�نا بانتظارك” لم كلثوم«.
وتك�صف وحيدة خليل، جانبا مهما من �لقيمة �لفنية- 
�لرتبوية لعرو�س �ل�صينما يف �ملدن �لعر�قية، وتقول 
“�ذك���ر ب���ان �لعو�ئ���ل كان���ت �آن���ذ�ك حت�ص���ر عرو�س 
�ل�ص���ينما، حيث �صاهدنا ع�صر�ت �لفام مثل “�لوردة 
“�فرح يا قلبي”،  “دنانري”،  “�ص���امة”،  �لبي�صاء”، 
وغريه���ا، وحني �دي���ت جملة �ص���عبة يف �غني���ة “�نا 
بانتظارك” �ص���معت من ي�ص���رخ خارج �صور �حلديقة 
“�لل���ه �لل���ه.. ي���ا �م كلث���وم �لب�ص���رة، وح���ني �لتفتنا 
وجدن���ا �ن �لرجال و�قف���ون على “�ص���ياج” �حلديقة 
وهم ي�ص���تمعون �لينا فجن جنوين وهربت من �لباب 

�خللفي و�نا �بكي من �خلجل«.
�صوت �لريف “�ملتمدن”؟

وعل���ى من���و�ل �ملطربني ح�ص���ريي �بو عزي���ز ود�خل 
ح�ص���ن، يف تلم����س “مدني���ة” بغد�د طريقا لرت�ص���يخ 
�لتجرب���ة �لفني���ة، وتطوي���ر �ل���ذ�ت �ملطرب���ة، عر ما 
تتو�فر عليها من و�ص���ائل تقنية )�ص���ناعة �ملو�ص���يقى 
تلحين���ا وت�ص���جيا وبث���ا(، وج���دت �ملطرب���ة وحيدة 
خلي���ل، طريقه���ا لدخ���ول �لذ�ع���ة، بع���ون م���ن د�خل 
ح�صن، بح�ص���ب ما يذهب �ليه �لباحث �ملتخ�ص�س يف 
�لغن���اء �لعر�ق���ي، كم���ال لطيف �ص���امل: “عندما عرفت 
يف �لو�ص���اط �لفنية، تطلعت للذهاب �ىل بغد�د حيث 
�مل�ص���ارح و�لذ�عة، وتعرفت على �لفنان د�خل ح�صن 
�ل���ذي �ص���معني و�خ���ذ يعلمني بع����س �ط���و�ر �لغناء 
�لريف���ي ومه���د يل �لطري���ق لدخ���ول �لذ�ع���ة، وهناك 
تعرف���ت عل���ى �مللحن ناظ���م نعي���م و�ل�ص���اعر �بر�هيم 
ويف، وكانت �غنية تو�عدنا”. ويف �لبد�يات �ي�ص���ا، 
تك�ص���ف �ملطرب���ة �لر�حلة “بعده���ا غنيت م���ن كلمات 
�ل�ص���اعر ��ص���ماعيل ج���ودت و�حل���ان حمم���د نو�ص���ي 

�غني���ة “ح���رية”، ومنه���ا “ح���رت و�لل���ه بزم���اين يا 
بعد هذه  �ص���حبي/ �حري بولفي لو �أح���ري بغربتي”، 
�ملرحلة، بد�أت �فهم بع�س �لمور �ملتعلقة باملو�ص���يقى 
و�لغن���اء، فلحن يل مرة �خرى ناظ���م نعيم �غنية “ما 
جن���ت �دري” م���ن كلم���ات جب���وري �لنج���ار و�حلان 
ومن مطلعها  كاظم �حلري���ري، وكذلك “�نا وخل���ي”، 
“�نا وخلي ت�ص���امرنه وحجينه/ نزهة و�لبدر �ص���اهد 

علينه«.
ما يلفت يف تلك �لبد�ية، �ن �ملطربة �لنيقة �حل�ص���ور 
حت���ى و�إن تزينت باملاب�س و�حلل���ي �لتقليدية، �ثناء 
ت�ص���جيلها �غنياتها للتلفزيون، مل تقع ��صرية �حلدود 
�لتقليدي���ة مل���ا ه���و ريفي غن���اء ولفظ���ا وظه���ور�، بل 
�مك���ن لها فع���ا �ن تك���ون متمدنة �حل�ص���ور، دون �ن 
تتنكر لأ�ص���ول ثقافية ريفي���ة، ممثلة باملفردة و�لنطق 
و�لط���و�ر �لنغمي���ة، وق���د يك���ون ه���ذ� عائ���د� �ي�ص���ا 
لي����س للجان���ب �لتقن���ي �ملمث���ل يف جو�نب �ل�ص���ناعة 
�ملو�ص���يقية، ب���ل كذل���ك لكون تل���ك �لبد�ي���ة جاءت يف 
وقت باتت �ملدنية يف بغد�د بخا�ص���ة، و�لعر�ق ب�صكل 
عام ت�ص���جل ح�ص���ورها عل���ى �كرث من �ص���عيد ثقايف 
و�ن�صاين، مثلما كان حل�صن �حلظ تاأثريه �ي�صا، فهي 
تعرف���ت يف بد�ياته���ا �حلقيقي���ة على رم���وز “�لغنية 
�لبغد�دي���ة” حلنا: ناظم نعيم، حممد نو�ص���ي ولحقا 
عبا����س جمي���ل، و�ص���عر�: جب���وري �لنج���ار، �بر�هيم 

ويف، �صيف �لدين ولئي، وغريهم.
وع���ن �جلانب �ملديني يف حياتها وفنها تقول: “ كنت 
معجبة باأم كلثوم �عجابا كبري� وكنت �دخل �ل�ص���ينما 
�ربع مر�ت يف �ل�صبوع لأ�صاهد �م كلثوم، كنت �حفظ 
�غنياته���ا عن ظهر قلب كي �غنيها يف �ليوم �لثاين يف 
�ملدر�ص���ة �و يف �لبيت، كما كنت معجبة باملطربة ليلى 
مر�د، وهنا �ود �ن ��صري �ىل �ن بد�ياتي مل تكن ريفية 

حيث �ين بنت مدينة ول�صت بنت ريف«.
ت�صتدرك  لكن �صاحبة “عليمن يا قلب تعتب عليمن”، 
مت�ص���ائلة “كي���ف �ص���رت مطرب���ة ريفي���ة”؟ فتقول “ 
ويف ي���وم تلقي���ت دع���وة للغن���اء يف حف���ل زو�ج يف 
بيت �ل�ص���يخ حممد �لعريبي، وهو �ص���يخ معروف يف 
مدينة �لعم���ارة، وكانت �مل���رة �لوىل �لتي �غني فيها 
خ���ارج �لب�ص���رة. هناك ��ص���تمعت ولأول م���رة للغناء 

�لريفي فاأعجبني مطرب �عتقد �ن ��ص���مه “جوي�صم”، 
كان يغني ب�ص���كل جميل و�ص���احر، وبد�أت ��صتمع �ليه 
و�نتب���ه �ىل طريق���ة غنائه، وبقيت �ص���بعة �ي���ام �تعلم 

حتى حفظت كل �طو�ر �لغناء �لريفي«.
ويب���دو تعاون �مللح���ن �لفذ عبا�س جمي���ل مع �ملطربة 
وحيدة خلي���ل، تاأكيد� ملعنى” مدنية �لغناء” �أي نقله 
من �جو�ء �لريف �ل�صرف �ىل �جو�ء �لتلقي �ملديني، 
فه���و حني حّلن �غنية “ماين �ص���حت ميه �حا جا وين 
�هلن���ا”، ق���ال �إن هذه �لغنية ل ميك���ن �إن توؤديها غري 
�ملطرب���ة وحي���دة خلي���ل لأنها من �ه���ل �جلنوب وهي 
�لتي تع���ر �كرث من غريها من �ملطربات، و�لمر ذ�ته 
تكرر م���ع �غنيتيها “عل���ى بايل �بد ما ج���ان فركاك”، 
ومث���ل هذ�  و”ع���ني بعني عل���ى �ل�ص���اطئ تاكين���ه”. 
�حل�صا�ص���ية يف م���زج �لريفي بعط���ر �حلد�ثة �ملدينية 
كان���ت يف �حلانه للمطربني د�خل ح�ص���ن وح�ص���ريي 
�ب���و عزي���ز، ولك���ن �ص���من م�ص���احة يف حري���ة �لد�ء 
مرتوكة لإ�صحاب �ل�ص���و�ت �لغنائية: “�إنني ل �أقيد 
�ملط���رب �أو �مل���وؤدي ب�ص���ر�مة، فاأحل���اين يف �حلقيقة 
ف�ص���اء�ت مفتوح���ة رحبة، للم���وؤدي �أن يتج���ول فيها 

�صرط �أن يحافظ على هيكلها �لأ�صا�صي”.
وبح�ص���ب حو�رها مع �لكاتب و�لباح���ث كمال لطيف 
�صامل، تقول “لقبت فيما م�صى باأمرية �لغناء �لريفي، 
ول�صك �ن �ملامح �ل�صا�صية �لتي يت�صكل منها �صوتي 
تكمن يف �ص���فائه و�ن�صيابه وقدرته على �لتفاعل، مع 
�لكلم���ة و�للحن �لريفيني. وهذ� ل يعني بال�ص���رورة، 
موؤكدة  عدم ��ص���تطاعتي تاأدي���ة �لغاين �لع�ص���رية”، 
“لقد كان �ول من �كت�ص���ف جوهر �صوتي، هو عبا�س 
جميل، �لذي �صاغ يل �لعديد من �لحلان، �لتي دفعت 
بق���در�ت �ص���وتي نح���و �ملزيد م���ن �لتاأل���ق و�لنجاح، 
و��ص���هرها: �نا وخلي ت�صامرنة وحجينه/ل هو جرح 
ويطي���ب/ عليم���ن ياقلب تعت���ب عليمن/ ح���رت و�لله 
بزماين/ �م�س و�ليوم/ �رد �وقف بحي �لولف/ على 
ب���ايل �ب���د/ �قولك ل���و عو�ذلنا تقولك/ ب�ص���كوت �ون 
ب�ص���كوت/ مية هنا/ ماين �ص���حت/ ج���ان �حلي حلو 

بعيني/ يحفظج يامية«.
روحية �لغناء

يف �لد�ء �لغنائ���ي، ين���در ملم���ح ��صا�ص���ي �ل وه���و 

�لتعب���ري عن �حلالت �ل�ص���عورية �لن�ص���انية، غري �ن 
�ص���وت وحي���دة خليل، ب���د� مت�ص���منا لذل���ك �لتعبري، 
حت���ى مع �نه �ص���وت بحدود ب�ص���يطة بني م�ص���تويات 
�جل���و�ب و�لق���ر�ر، وذلك ياأت���ي من خال غن���ى ياأتي 
عر “�لروحية” يف �لد�ء و�لخا�س �لتام للمعاين 
و�حلالت �ل�ص���عورية يف �لن�س، فل���و �خذنا، �د�ءها 
لوجدنا �صريعا  يف “�نا وخلي ت�ص���امرنه وحجينه”، 
وبا مقدمات، ذلك �ل�ص���رور �لني���ق �ملمزوج بالوجل 
�خلفي حني يتم �لتعبري �ص���ر�حة عن م�ص���اعر �حلب، 
و�لطاف���ح بالثق���ة و�لق���وة ح���ني يك���ون �لم���ر متعلقا 
بالظو�هر �لطبيعية و�ملكانية �لتي يت�ص���منها م�ص���هد 
�لغنية �ملر�صوم بعناية حيث �لعا�صقان يتنزهان على 
�ص���اطىء �لنه���ر وحتت �ص���وء �لقمر: “ نزه���ة و�لبدر 
�ص���اهد علينا”، و�لنطاقة �لكبرية مع �لن�صيم �لعذب 
“ و�لعذيبي تن�ص���م/ عبري �لورد ن�ص���تم/ على �صاطي 
�لنه���ر جينا وغدين���ا”. وهذ� �لنوع م���ن �لد�ء �ملعر 
للم�ص���اعر على �ختاف م�ص���توياتها، م���ا هو �ل ملمح 
مركب، يج�ص���د ما ه���ي عليه ثقافة �ملدين���ة من تركيب 

�صعوري متعدد.
ويف �غنية “عني بعني على �ل�ص���اطئ تاقينا”، نعود 
�ىل �مل�ص���هد ذ�ت���ه: �ل�ص���اطىء/ �لقم���ر/ �لنزه���ة، لكن 
وف���ق حالت �ص���عورية جديدة، توىل �ص���وت �ملطربة 
جت�صيدها باقتد�ر، فهناك �حل�صرة و�ل�صوق �ملكتوم” 
م�ص���ينا وظل على عيوين خي���ال يحوم مثل �لطيف”، 
كذلك ثم���ة �لوجد �ملوؤمل “ ويف و�ص���ط �لقلب �آه، على 
�ص���فايف مر�رة حيف”، وكم كانت �ل�ص���وت موفقا يف 
جت�ص���يد “�لآه” و”�مل���ر�رة” ح���ني يقاربه���ا بطريقة 
ي���كاد يج�ص���د م���ا فيها من خذلن و�أمل �ص���ري و�ص���وق 
�ي�ص���ا، ول���و توفر حل���ن غري ه���ذ� �لذي ج���اءت عليه 
�لغنية، وكان خفيفا �ص���ريعا، لغتنت تعبريية �لد�ء 

وتعمق تاأثريه �لوجد�ين.
وعلى هذ� �ملنو�ل من روحية �لد�ء وتعدد م�صتوياته 
�ل�صعورية، ياأتي �صوت وحيدة خليل يف �غنية “على 
ب���ايل �ب���د”، وبالذ�ت ح���ني ياأتي جو�ب���ا “على غفلة 
تفارقن���ا”، كاأنه �لنذير �ملخيف �لذي حمل �لفر�ق على 
ح���ني غرة، �و قر�ر� خفي�ص���ا جمي���ا “ تدريني �حبك 
كاأن �حلب و�لثقة يتفقان على �لعميق  و�نا �ه���و�ك”، 

و�لهادئ يف �لنف�س.
ويف مزي���ج م���ن �لتعبريي���ة �لعالي���ة، و�ل�ص���دق يف 
�لد�ء، ف�ص���ا عن �لل���ون �ل�صخ�ص���ي )روحية �ملدينة 
حتى يف �لتعاطي مع ق�ص���ايا �جتماعية تتعلق بحياة 
�لري���ف وم�ص���كاته(، ج���اءت �غنيتان بارزت���ان لبنة 
�لب�ص���رة �لت���ي �ص���ارت عام���ة يف �لغن���اء �لبغد�دي 
�ي�ص���ا، هم���ا: “طالت غيبتك يا ��ص���مر علين���ا”، و”يا 
�ر�ص���نا...يا �أر�ص���نا” �للت���ان ��ص���تخدمتا “دعائيا” 
م���ن قبل �لنظم���ة �لعر�قي���ة �جلمهورية يف ت�ص���جيع 
�لفاح���ني عل���ى �لع���ودة �ىل �لري���ف �ص���من م���ا عرف 
وفيهم���ا روحية تعبري  حينه���ا “�لهجرة �ملعاك�ص���ة”، 
مدنية يف �ل�ص���وت و�لكام و�ناق���ة �جلملة �للحنية، 
عل���ى �لرغم من كونها �غني���ة تنتمي كفكرة �ىل �لريف 
مكانا ودعوة �جتماعي���ة- �نتاجية، و�جلوهري هنا، 
ه���و �ن �لعامل �ملحرك يف �لثقاف���ة �لعر�قية، حتى مع 
بدء ��ص���تياء �ل�ص���لطات �حلاكمة ما بعد متوز 1958 
عل���ى �ملوؤ�ص�ص���ات و�لو�ص���ائل �ملنتج���ة لتل���ك �لثقافة، 
هو �جلوهر �ملدين �ملتح�ص���ر، وقب���ل �ن تتحكم �لقيم 
�لريفي���ة و�لبدوية �لو�فدة م���ع �حلاكمني لبغد�د، لغة 
ومفاهيم���ا و�من���اط تفك���ري، بذل���ك �جلوه���ر وتتمكن 
لحقا من قتله يف عملية ت�ص���حري للنفو�س و�لفكار، 
وه���و م���ا كان طبيعي���ا �ن نتلم�ص���ه يف م�ص���هد كئي���ب 
متاما، عناه رحيل �ملطربة �لنيقة �حل�صور �ل�صوتي 
و�لطالة �مل�ص���موعة و�ملرئية، يف وقت كانت بادها 
تلمل���م حطامه���ا �ملعنوي و�ملادي، ح���ني وريت �لرثى 

يف �صمت تام منت�صف �لعام 1991.

وحيدة خليل: مريم البصرية التي فتنتها 
بغداد فصارت نجمتها
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�يقن���ت متام���ًا �ن �حلكاي���ة ل تنتهي عل���ى خري مع 
مدير �ملدر�ص���ة �لعد�دي���ة �لتي نقل���ت �ليها عقوبة 
و�بع���ادً� يل فقد نقل���ت �ىل �عد�دي���ة �لزبري للبنني 
�لو�قع���ة عل���ى �طر�ف مدين���ة �لزب���ري �حلدودية ، 
تقع بناية هذه �ملدر�صة مبا�صرة �مام مقرة كبرية 
ت�صم ع�صر�ت �لقبور �لقدمية و�حلديثة فقد �ر�صل 
يل ع���دة م���ر�ت وفاحتن���ي يف �لنتم���اء �ىل حزب 
�ل�ص���لطة وقد عرفت لحقًا �نه كان من �ملنتمني �ىل 
�حلزب �ل�ص���يوعي �ص���ابقا ويعرف كافة �لتفا�صيل 
�لتنظيميه �ص���غريها وكبريها وه���و رئي�س نقابة 
�ملعلمني يف �لزبري خادم �ل�ص���لطة روحًا وج�ص���دً� 
ول �خفي �نه ذكي يعرف جميع �ل�صاليب و�حليل 
ومتمر����س يف ك�ص���ب مايريد وب�ص���تى �ل�ص���اليب 
وق���د �خ���رين وب�ص���وت منخف�س �ن���ه ل يتحمل 
م�ص���وؤولية بقائ���ي و��ص���تمر�ري يف �ملدر�ص���ة فقد 
د�ف���ع عني كث���ري� ومع علم���ي ويقيني �ن���ه يدعي 
ه���ذه �حلكايات و�لق�ص����س كذب���ا وزور� �خرين 
�ن �ملدر�ص���ة �غلقت متاما و��ص���بحو� جميع �ملاك 
�لتعليم���ي منتم���ني �ىل �حل���زب �ي ح���زب �لبع���ث 
�لعربي �ل�صرت�كي وماهي �ل �يام حتى �صدر �مر 
نقلي م���ن مدر�س ملادة �لفيزياء لل�ص���ف �ل�ص���اد�س 
�لعلم���ي �ىل كات���ب وكن���ت �ص���من �ك���رث م���ن مائة 
و�ص���بعون مدر�س ومعلم ، وكان �لق�صم �لذي نقلت 
�ليه ق�ص���م �ملختر�ت وهذ� �لق�ص���م ل يوجد ��ص���ًا 
لع���دم وج���ود خمت���ر�ت يف �ملد�ر����س و�نتهى كل 
�ص���ئ در�صته يف �لفيزياء �صلمني كتابان �لول �مر 
حتويل���ي من مدر�س �ىل كات���ب و�لثاين �نقطاعي 
ع���ن �ل���دو�م يف �لعد�دي���ة ويج���ب �ن �با�ص���ر يف 
مديري���ة �لرتبي���ة غ���دً� ت�ص���لمت �لكت���اب و�جتهت 
�ىل مديري���ة �لرتبية يف �لع�ص���ار خل���ف �لعد�دية 
�ملركزية و�ص���لتها متاأخر تركت كل �صئ �ىل �ليوم 
�لثاين ويف �ليوم �لثاين ��ص���بحت كاتبا يف ق�صم 
�ملخت���ر�ت وموقع���ه يف بناي���ة قدمي���ة يف منطقة 
�لب�ص���رة �لقدمي���ة ويف �ملخ���زن �لثان���وي ، �ملكان 
غرفة حتت���وي على عدة منا�ص���د ملوظفني مبعدين 
عجزة �و �صيا�ص���ني يرت�أ�صهم رئي�س ماحظني كان 
م�ص���وؤول نقاب���ة �ملعلم���ني يف �لب�ص���رة قب���ل جمئ 
�لبعث يعرفه كل �هايل �لب�صره من خال �جلمعية 
�ل�ص���تهاكيه للمعلمني �ر�ص���دوين �ىل مكان عملي 
�جلديد وه���و عبارة عن من�ص���دة وخز�ن يحتوي 
على �صجات ملختر�ت �ملد�ر�س و�غلبية مد�ر�صنا 
باحل�ص���اد  ��ص���مي   ( خمت���ر�ت  فيه���ا  يوج���د  ل 
ومنجل���ي مك�ص���ور ( وبعد �ل�صتف�ص���ار عرفت �ين 
�مل�ص���ووؤل عن نف�صي يف كل �ص���ئ وهكذ� ��صبحت 
كاتب لي�س �ل و�صاع تعب �ربع �صنو�ت در��صية .
�لد�ئرة عبارة عن بناية قدمية جدً� ممكن �ل�صقوط 
يف �ي حلظ���ة و�ن���ا ��ص���بحت ل �ص���غل ول عم���ل 
لحظت �ن �ملوجودين يق�صون كل وقتهم يف �صوق 
�لب�ص���رة �لقدمي���ة ويف �ص���وق �لطي���ور و�حلم���ام 
�ملوج���ود قريب م���ن �لد�ئرة �و �ص���ارع ب�ص���ار مقر 
بنات �للي���ل و�لغانيات و�لر�ق�ص���ات وفرق �لطبل 
و�حلفات مل �عر �ي �هتمام لهذه �لنك�ص���ة �لكبرية 
و�ملحاربة لطموحي و�ملي وقدر�تي بل �عترتها 
ج���زء من ت�ص���حياتي �لكب���رية كان و�ل���دي رجمه 
�لله على م�ص���ارف �لنهاية وكنت بجانبه كل وقتي 
جل���ب �نتباه���ي �ن �مر�أة يف �و��ص���ط عمرها تقف 
بالب���اب �ملقابل �ىل ب���اب �لد�ئرة حي���ث �ن �لزقاق 
�صيق عر�صه حو�يل �ربعة �متار ترتدي �لها�صمي 
و�ملاب����س �لب�ص���رية �لنيقة وترتدي م�ص���وغات 
وخم�ص���ات كثرية جد� م���ن �لزن���ادي �ىل �حلجل 
�لذه���ب و�ملفرد�ت وغريه���ا وكانت كاأنه���ا ترتدي 
معر�س ل�ص���ائغ بكامله �بتد�أت �لكام معي وبقيت 

��صلم عليها كلما ��صاهدها تتكلم مبنطق �لو�ثق من 
نف�ص���ه تعتز كثري� بكريائها و�صخ�صيتها �جلذ�بة 
�ملحبوب���ة تنجذب �ليه���ا وحتاوره���ا وتتكلم معها 
كانت حنونة وعظيمة �ىل �بعد �حلدود ��ص���بحت 
من ��صدقائي �ملعززين �ملقربني �تكلم معها ب�صمت 
و�خره���ا لوعت���ي وعذ�بي وعرفته���ا �نها �ملطربة 
ول  ي�ص���اعدي  عوف���ه  حت���اورين  خلي���ل  وحي���دة 

حت�صب ح�صابه كنت من �عماقي �ود �صماع �صوتها 
�لع���ذب وهي ت���ردد ) دلل���ول يالولد يبن���ي دللول (
كان���ت قمة من �لتح���دي و�لكرياء �ل�ص���امخ تزرع 
�لمل من���ذ �للحظ���ة �لوىل لكامها معك وت�ص���نع 
منك بطًا و�ص���يفًا جبارً� ل يغم���د �بدً� �عتدت على 
�صماع حكاياتها وق�ص�ص���ها وكان ��صمها �حلقيقي 

مرمي عبد�لله جمعه و�صرية حياتها كما يلي

 �أ�ص���مها �حلقيقي مرمي عبد�لله جمعة ومن مو�ليد 
ع�صرينيات �لقرن �ملا�صي يف حي �لرباط �ل�صغري 
مبحافظ���ة �لب�ص���رة، وق���د �أخت���ري له���ا لقب���ًا فني���ًا 
فا�ص���تهرت با�ص���م ) وحي���دة خليل ( ، ن�ص���اأت وهي 
ت�ص���تمع �إىل �أط���و�ر �لأبوذي���ات و�ملو�ويل �ملليئة 
باحلزن و�ل�ص���جن ، وكانت ت�ص���تمع �إىل �أ�ص���و�ت 
معروف���ة بالغن���اء �لريف���ي مث���ل ) ح�ص���ريي �أب���و 
عزي���ز ( و ) د�خ���ل ح�ص���ن ( و�آخرين ب���د�أت �لغناء 
متاأثره ب�ص���وت �م كلث���وم وكانت تقلده���ا ولكنها 
�بتع���دت ع���ن �لتقلي���د عندما رحل���ت م���ن مدينتها 
�لب�ص���رة �ىل �لعم���ارة حي���ث د�عبت �أذنه���ا �لو�ن 
�لغن���اء مث���ل �ملحم���د�وي و�حلي���اوي و�لغافل���ي 
و�لنايل و�ل�ص���ويحلي و�لركب���اين ، مزيج �للو�ن 
ه���ذة فتح �مامها طريق �ل�ص���هرة و�لطموح فقررت 
�لرحي���ل �ىل بغد�د �جته���ت �إىل �لغناء �لريفي عند 
دخوله���ا �لإذ�عة �لعر�قية عام 1950 �ص���افرت �ىل 
بريوت/ دم�ص���ق، �لردن، تركيا، بلغاريا، �مريكا، 
لندن، وغريها، قد غنت عام 1954 يف بريوت وقد 
كان من بني �حل�ص���ور يف حفلتها يف �صينما �لنور 

�لفنانة �لكبرية فريوز و�لفنانة �صباح.
ع���ام 1961 ��ص���رتكت يف متثيل فل���م فجر �حلرية 

وغنت �غنيتها �مل�صهورة هذ� منو دك �لباب .
ک�ن �ول م���ن �کت�ص���ف جوه���ر �ص���وتها �مللح���ن 
عبا�س جمي���ل �لذي عرفها على �مللح���ن ناظم نعيم 
حي���ث قدمه���ا �ىل �جلمهور يف �غني���ة ) ياميه ذ�ك 

�هو�ي(.
  ثم جاء �لفنان �لر�حل جميل ب�صري فقدمها باغنية 
)م���ن و�ص���لچ م���ن دلچ(.. كانت ه���ذه �ول مرحلة 
تخطوه���ا. ث���م ج���اءت �لقف���زة �لكب���رية، عل���ى يد 
�مللح���ن عبا����س جميل، �ل���ذي �ص���اغ يل �لعديد من 
�لحل���ان، �لتي دفعت بقدر�ت �ص���وتها نحو �ملزيد 
م���ن �لتاألق و�لنج���اح، منها )عني بع���ني، وچاوين 

�هلنا( وغريها.
يف نف����س �لعام �لذي دخلت في���ه �لإذ�عة �لعر�قية، 
�ص���جلت له���ا �ص���ركات �لأ�ص���طو�نات جمموعة من 
 “ ��ص���طو�نة بعن���و�ن  �أوله���ا  �لأ�ص���طو�نات، كان 
دللول يا �لولد يا �أبني يف وقت ق�صري جدً� وجدت 
وحيدة خليل نف�صها يف بغد�د مطلوبة يف �لبيوت 
و�حلفات �خلا�صة، ومل تكتفي بذلك، حيث ر�حت 
ت�ص���تكمل م�ص���ريتها �لفنية ع���ن طري���ق �لغناء يف 
�ملاهي �لتي كانت يف ذلك �لوقت حا�صنة �ملغنيات 
�ملطربة وحيدة خليل مطربة جزيلة �لعطاء غنائيًا، 
حيث متاأ ذ�ك���رة �ملكتبة �لغنائية �لعر�قية باأعذب 
�أغانيه���ا، �ص���جية �ل�ص���وت ، جتيد �لغن���اء �لريفي 
�لأ�ص���يل �لقري���ب م���ن ذ�ئق���ة �أهل �ملدين���ة، حاوة 
�ل�ص���وت �صلت تر�فقها حتى يومها �لأخري، حت�س 
�لنر�ت �لطفولية يف �صوتها عام 1961 ��صرتكت 
يف متثي���ل فلم ) فجر �حلري���ة ( وغنت فيه �أغنيتها 
�مل�ص���هورة ) هذ� من���و دک �لباب ( �أج���ادت �ملطربة 
وحيدة خلي���ل غناء �لكث���ري من �لأط���و�ر �لغنائية 
مثل: �حلياوي، �مل�ص���تطيل، �لد�ص���ت، �لعن�صي �إىل 
جانب �ل�ص���ويحلي و�لنايل و�لب�ص���تة، �إل �أن �أكرث 
�أغانيها �ص���هرة وحاوة هي تلك �لتي كانت توؤديها 

بطور �لغافلي و�طو�ر كثرية منوعة ».
غن���ت للملح���ن حممد نو�ص���ي )�ص���بحان �جلمعنه( 
و)هذ� منو دك �لباب( و)�يل يحفظج ربي يا ميه(.
وحلن���ت وحي���دة خليل لنف�ص���ها بع����س �لأغنيات، 
وخل���ي  “ �أن���ا  �ل�ص���هرية  �أغنيته���ا  �أبرزه���ا  وكان 

ت�صامرنا وحجينا. »
من �جمل م���ا حلن لها �مللحن عبا����س جميل: ل هو 
جرح ويطي���ب ، عليمن ياقلب تعت���ب عليمن، حرت 
�وق���ف بح���ي  و�لل���ه بزماين، �م����س و�لي���وم، �رد 
�لولف، عل���ى ب���ايل �بد، �قول���ك لو عو�ذلن���ا تقولك 
، ب�صكوت �ون ب�صكوت، مية هنا، ماين �صحت، جان 

�حلي حلو بعيني،  �يّل يحفظج يامية.
 توفيت رحمها �لله يف ت�صعينيات �لقرن �ملا�صي .

وحيده خليل صوت الحنين الدافئ
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ستار الناصر  

ظه���رت �لفنان���ة �لر�حل���ة وحي���دة خلي���ل يف مرحل���ة 
�لأربعيني���ات، وه���ي تبح���ث عن م���كان لها يف �مل�ص���هد 
�ملو�ص���يغنائي �لعر�ق���ي. ووحي���ده خليل ه���ي �لمر�أة 
�لعائدة م���ن ريف �جلنوب خمتزن���ة يف ذ�ئقتها �لندية 
م���ا �ص���معته هناك من �أط���و�ر �لغن���اء �لريفي �ل�ص���عبة 
�لأد�ء، كالبوذيات و�ملو�ويل وغريهما مبا حتمل هذه 
�لأن���و�ع �لغنائية من رقي و��ص���الة؛ و�لتي يف طياتها 
يكم���ن �ل�ص���جن �جلمي���ل و�لعفوي���ة يف �لأد�ء، كل هذ� 
�أك�ص���بها �لدفء و�جلمال. وهاتان �ل�ص���فتان “�ل�صجن 
�جلمي���ل وعفوية �لأد�ء” كانتا �ل�ص���مة �لبارزة يف تلك 

�لغاين �لتي ماز�ل �لغناء �لعر�قي مت�صبع بهما.
�لأ�ص���و�ت  �لأربعين���ات ظه���ور  �لف���رتة  تل���ك  �ص���هدت 
�لن�ص���وية وتهاف���ت خمتلف �ص���ركات ت�ص���جيل �لأغاين 

ت�ص���جيل  عل���ى  وغريهم���ا  جقمقج���ي”  “بي�ص���افون، 
�أغانيهن �جلميلة. تلك �ل�ص���ركات �لنبيلة �لتي �ر�ص���فت 
ه���ذه �لأغاين وهي حتم���ل هوية مو�ص���يقانا �لعر�قية. 
ورغم �ن تل���ك �لأغاين جاءت بعفوية �للحن وب�ص���اطة 
�لكلم���ات، لكنها غنية كل �لغنى يف ��ص���تخد�م �ل�ص���امل 

�ملو�صيقية “�ملقامات و�لأطو�ر وغريهما«.
كانت �ل�ص���احة �لغنائية يف تلك �لفرتة وما بعدها تعج 
باأ�ص���و�ت ن�ص���ائية �أ�ص���بحن مطرب���ات وحققن جناحا 
ملحوظ���ا، فيه���ن �لبغد�دي���ات م���ن �أمث���ال �لر�ح���ات: 
�له���وزوز،  م���ر�د، من���رية  �ص���ديقة �ملاي���ة، و�ص���ليمة 
و�أ�ص���و�ت قادمة من ريف �جلنوب كجليلة �أم �ص���امي، 
م�ص���عودة. وعربيات قادمات من دول كم�ص���ر ولبنان؛ 
كرنج�س �ص���وقي، و�ن�ص���اف منري ور�وي���ة، ونهاوند، 

وغريهن �لكثري.
�لر�حل���ة وحيدة خليل هي من �ملطرب���ات �لقادمات من 
ق���رى �جلنوب �جلميل���ة، لكنها يف بغ���د�د وقفت تتاأمل 
م���ا يح���دث، حي���ث �ص���ديقة �ملاي���ة، وح�ص���ريي �ب���و 
عزيز، ونا�ص���ر حكيم، ود�خل ح�صن و�ص���د�هم �ملوؤثر 
يف �ل�ص���احة �لعر�قية �آن���ذ�ك. هذ� �لتاأم���ل جعلها تعيد 
قر�ءة �ص���وتها لتخلطه مبدنية �ملدينة ف�ص���ار �ص���وتها 
و�أد�وؤه���ا يتمث���ان �لناق���ة يف �أرقى �ص���ورها.. هادئة 
متاأمل���ة كلم���ات �أغنياته���ا، فغن���ت يف �أجم���ل م���ا يكون 
�لغن���اء، حتى باتت �أغني���ة “ل هو جرح ويطيب” على 
كل ل�ص���ان، يرددها �لو�حد منا ب�ص���وق وده�ص���ة. كذلك 
�أغني���ة “ب�ص���كوت �ون ب�ص���كوت ت���ره م���ا ورج �حد”، 
وهكذ� �صقت �لقادمة من �لريف طريقها يف عامل �لغناء 
لتحقق �ص���هرة ل تقل عن �صهرة جمايليها ولتفتح �لباب 
�أم���ام ملحنني كبار كالر�حل عبا����س جميل ليلحنو� لها 
�أع���ذب �لأغ���اين منها:”ماين �ص���حت ميه �أّح���ا جاوين 
�أهلن���ا، وهذ� منو دك �لب���اب” وغريهما. كذلك حلن لها 

�مللح���ن �لر�حل حممد نو�ص���ي وكاظ���م �حلريري �لذي 
كان ي�ص���احبها يف حفاته���ا وقد حلن له���ا �غان كثرية 
منه���ا “�لريف �لك مو�س �ملدين���ة”. وهكذ� بزغ جنمها 
عاليا لتخ�ص����س لها �لإذ�عة مكانا ب���ارز� بني �ملطربني 

�لكبار لتقدم �أغنياتها عر �لذ�عة.
ويذك���ر �ن ��ص���د �ملعجب���ني باد�ئها من �لفنان���ني �لكبار 
هو �ملو�ص���يقار �لر�حل جميل ب�ص���ري؛ لذل���ك و�فق على 
�لفور حني طلبت منه �أن يعطيها درو�صًا يف �آلة �لعود. 
كم���ا �ن وحي���دة كانت حتر�س عل���ى �ن تظهر يف �أغلب 
ت�ص���جياتها �لتلفزيونية وهي مرتدي���ة �لزي �لعر�قي 
�ملعروف بالها�ص���مي، وت�ص���ع �ص���ال جميا على ر��صها 
- بالرغ���م م���ن �نها لب�ص���ت �لف�ص���تان �ل�ص���و�ريه - هذ� 
وقد خ�ص���ها �لذ�عي �لكبري �لر�حل �صعاد �لهرمزي يف 
برناجم���ه �ل�ص���هري “من �لذ�كرة يف حديث���ه عنها ذ�كر� 

ف�صلها على �لغناء �لعر�قي ومنزلتها بني �قر�نها فيه.
�لهادئ���ة  �لفن���ان  رحل���ت  �لت�ص���عينيات  �أو��ص���ط  ويف 
�لوق���ورة به���دوء عن عاملن���ا تاركة �لكثري م���ن �لأغاين 
�لت���ي ل تن�ص���ى، ومن منا ل يحمل حبا كب���ري� لأغنيتها 
�ل�ص���هري “ دلل���ول يالولد يبن���ي دللول” وه���ي مبثابة 
�ص���وناتا خالدة بح���د ذ�تها. ول �أعتقد �نه���ا غنت �أغنية 
م���ن �أغنياته���ا ومل ت�ص���بها �ل�ص���هرة، و�ليك���م بع�ص���ها 
“ح���رت و�لله بزماين  “عليم���ن ياكلب تعتب عليمن”، 
“�ص���بحانة �جلمعن���ة بغ���ري ميع���اد” ،  ياح�ص���رتي”، 
“�رد �وقف  “�م�س و�ليوم”،  “هذ� منو دق �لب���اب” ، 
“�قولك لو عو�ذلنا  “على بايل �ب���د”،  بح���ي �لولف”، 
“جان �حلي حل���و بعيني”،  “ميه هن���اه” ،  تقول���ك”، 

“�ليه يحفظج يامية«.
وحيدة خليل، ولأنها �حلا�ص���رة حت���ى �ليوم يف ذ�ئقة 
�لنا�س بقوة، فهي بحق �حلامل لعطر �ملا�صي �جلميل، 

�أو�صلته �لينا باأد�ئها �لنيق.

“وحيدة خليل”.. عطر الماضي 
وأناقة االداء
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)شكسبير صنع معجزة هاملت 
.ووحيدة خليل صنعت معجزة 

الغناء الريفي(

�لعر�ق �لذي �ص���نعته �لدموع قبل �ل�صيوف 
، و�لقيث���ار�ت قبل �لأمنيات ، و�جلر�ح قبل 
�لن���و�ح ، �لع���ر�ق �لذي مل ي���زل و�ىل �لأزل 
�ص���ره يف بحة �ص���وته ، وحلمه يف غمو�س 
ليله ، بلد �صنعته �لأ�صاطري ل�صبب و�حد �أن 
و�قع���ه �كرث غمو�ص���ا كو�لي�ص���ه ،فكان على 
مبدعي���ه ومفجعي���ه وكهنته وعم���ال �أطيانه 
�أن يوؤ�ص�ص���وه من خ���ال �لأ�ص���اطري ، �أبقى 
ل���ه ليكون وطنا مييزه خلود �أغانيه ودموع 
فقر�ءه و�ثو�ب �أمهاته �ملن�ص���قة من �لو�صط 
حزنا على كو�رث �أحامه �لتي خري �ص���اهد� 
له���ا تلك �لنع���اوي �مللون���ة ببحتها �ل�ص���هية 
و�ل�ص���ريالية من �حرت�ق �ور وحتول بابل 
�إىل خر�ئب ونينوى �إىل �أطال وحتى غناء 
�لدبابات و�أ�ص���اك �لكهرب���اء �لعاطلة ونفق 
��ص���ماك �لفر�ت ودجلة ب�ص���بب �مللح و�حلر 

و�ل�صيد بالرمانات �ليدوية....!
وحيدة خلي���ل ) رحمها �لله ( مو�ليد 1914 
.�يتد�ت ماية يف نو�ح عا�صور�ء ، و�نتهت 
�صاحبة �صجن �ص���مفوين يرق له �أي جنوب 
وليد �صعف �لنخيل ونعا�س بو�بات �ملعابد 
و�ص���هوة �لق�ص���ب �ملمت���د يف ف�ص���اء �لزمن 
مثل ق�ص���بان ذك���ورة �جلن���ود �لذين تطول 
حروبهم �خلالدة �صهور� يف �صاحات �لوغى 
بعيد� عن �لع�صيقات ومر�بع �ل�صبا وبيادر 

�لقمح .
ه���ذ� �ل�ص���وت �أوغ���ل يف �ل�ص���مري �لوطني 
و�لعاطف���ي و�لتاريخي ل���دى �لعر�قيني كما 
�أوغ���ل �صك�ص���بري مب�ص���رح و�ص���ونيتاته يف 
ذ�كرة �لإنكليز ، فال�ص���اعر �لإنكليزي �طرب 
�لذ�ك���رة �لثقافي���ة بح����س روح���ي لوجد�ن 
قلق يبحث عن �خلا�س يف روؤى �ص���تى من 
عطي���ل وهاملت وحتى مكاب���د�ت �مللك لري ، 

ووحي���دة خليل �أطرب���ت �لذ�ك���رة �لعر�قية 
ب�ص���جن �ل���روح عندم���ا تتمنى م���ن �لأغنية 
م���ن عذ�ب���ات  �ملث���ايل  تك���ون �ملخل����س  �أن 
�لفق���ر ولوع���ة �لع�ص���ق وحماول���ة �لبع����س 
من جع���ل �ل�ص���وت حديقة للذكري���ات ،لهذ� 
يكون �جلمع بينهم���ا و�ملديح لهما يف مر�آة 
و�حدة ح���ق ولي�س فيه ن�ص���از ولهذ� عندما 
كت���ب �ملقط���ع �أدناه عل���ى �ص���فحتي �لأدبية 
يف �لفي����س ب���وك : ) عم���ودي �ليوم���ي يف 
�لزمان �للندنية عنو�نه مديح �إىل �صك�صبري 
..مدي���ح �إىل وحي���دة خلي���ل ، فاجلم���ع بني 
�ص���اعر �إنكلي���زي ومطرب���ة ريفي���ة عر�قي���ة 
�ص���عب ،لكن يف مو�زين �حللم و�لفقه �لذي 
�متلكه �ص���وت وحي���دة خلي���ل عندما تغني 
:مايل �ص���حت مُيَ �أحا ..جاوي���ن �أهلنه ...! 

ي�صاوي عندي مع�صلة هاملت �ألف مرة (.
جاءتن���ي ع���دة ر�ص���ائل ب���ني م�ص���تغرب من 
ه���ذه �ملقارنة �لت���ي يعتقده���ا ظاملة يف حق 
�صاعر وم�صرحي و�أديب �أممي وبني مطربة 
باده���ا  م�ص���احة  تتع���دى  ل  لق���د  �ص���هرتها 
وهي ومل تدخ���ل يوما يف مدر�ص���ة وبالكاد 
عرف���ت �لتوقيع وكتابة ��ص���مها ، ور�ص���ائل 
�ملقارن���ة  �أ�ص���بت يف  �أنن���ي  تق���ول  �أخ���رى 
،فاملدي���ح يت�ص���اوى بنف����س مثاقي���ل �لذهب 
بني �صك�ص���بري وبني وحي���دة خليل ، وحتما 
من �أ�ص���اب �ملقال يف �ص���هم �صوق ور�صا هم 
م���ن �لعر�قيني ،و�لذين ��ص���تغربو� هم قر�ء 
لي�صو� عر�قيني ،هذ� يعني �إن وحيدة خليل 
بالن�ص���بة ملريدها من �أبناء وطنها مثلت لهم 
�ل�ص���فاء �لر�ق���ي و�لإب���د�ع �ل���ذي مينحهم 
روؤي���ة �لتحليق و�لن�ص���وة �كرث مم���ا تفعله 
م�ص���رحيات و�ص���وناتات �صك�ص���بري ،ف���كان 
�ملدي���ح لها موؤث���ر� يف �لقل���ب وميتلك هيبة 
�ل�صتحقاق عندما يكون جنبا �إىل جنب مع 

�ملديح ل�صك�صبري .!
هذه �لأ�ص���طورة �لتي �ص���نعت ر�ئية �ملكان 
و�ص���حره من خ���ال حنجرتها لن ت�ص���تحق 
�ص���وى �ملديح عندما ظلت ولأجيال ت�ص���نع 
 ، �لر�ئع���ة  �لفطري���ة  مبوهبته���ا  بهجته���ا 
ولتمن���ح ذ�كرة �مل���كان وثقافته طعمه �ملميز 
وت�صبح �ملحفز �لقوي للكثري من �لإبد�عات 
يف �ص���تى �ملذ�هب ) �لغناء ،�ل�ص���عر ،�لق�صة 

،�لر�صم (!..
 ، �ص���وتها  وبق���يَّ  ذهب���ت  خلي���ل  وحي���دة 
�لأدب���ي  تر�ث���ه  وبق���ي  ذه���ب  �صك�ص���بري 
�لإله���ام  ر�ئي���ة  لاإنكلي���ز  بالن�ص���بة  ه���و   ،
و�لفخر،،وحتما وحيدة خليل بالن�ص���بة لنا 
نحن �أبن���اء �لدمعة و�حلروب و�لأمل ر�ئية 

لاإلهام و�لفخر و�لإعجاب...!

وحيدة خليل...الحنجرة التي تبيع العطر


