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الدرا�سة ،وكانت حبي الأول والأخري ،بل وحياتي كلها بعد �أن عرفت �أنها ر�سالة ولي�ست ارتزاق.
وتو�ضيح ًا للقارئ العزيز ،فقد كانت العادة عند الفنانني الذين �سبقونا يف جمال الأغنية �أن تكون لكل فنان فرقة مو�سيقية خا�صة
به من عازفني مو�سيقيني على خمتلف الآالت املو�سيقية والكور�س.
بعد موافقة والدي رحمة اهلل عليه ان�ضممت �إىل فرقة فناننا حممد مر�شد ناجي (كور�س) مع بقية زمالئي من �أفراد الكور�س
ا�ستمررت يف فرقة فناننا املر�شدي �أنا وزميلي ف�ضل ح�سن املجلي وزميلي حممود يا�سني و�أخوه الأ�صغر ،وكانت الروح الفنية
موجودة عند اجلميع حتى عندما كنت اغني �أغنية من �أحلان فناننا املر�شدي مثل �أغنية (هجرت و�أبعدتني) �سي�ستمع امل�ستمع
الكرمي �صوت املر�شدي والعزاين يرددون معي بدور الكور�س وعندما كان املرحوم حممد �صالح عزاين يغني �أغنية من �أحلان
املر�شدي كنت �أنا واملر�شد نردد معه بدور الكور�س وهكذا كانت الروح الفنية عالية يف �سبيل تطور الأغنية اليمنية احلديثة ،لي�س
هناك كبري �أو �صغري �أبد ًا ،وكله يهون يف �سبيل �أن ُتقدَّم الأغنية ب�شكل ممتاز من جميع عنا�صرها يف الكلمة واللحن والأداء
والكور�س واملو�سيقى والت�سجيل.
وكنت القا�سم امل�شرتك منذ ال�ستينيات يف حفالت فناننا الكبري املر�شدي ويف جميع املنا�سبات الوطنية وال�شعبية واخلريية ،حتى
جل�سات (القات) اخلا�صة ،وكذا يف النوادي الريا�ضية ،وهكذا كانت العادة بالن�سبة لكل فنان نا�شئ  ،كان عليه �أن يالزم فنان
كبري حتى يكون له ح�ضور فني والباقي على اهلل  ،وموهبة وطموح الفنان النا�شئ �إذا كان موهبة حقيقية �سي�ستمر وان غري ذلك
فم�صريه الف�شل الذريع ،وهذا لي�س يف بالدنا فقط  ،بل يف العامل كله وال�شواهد كثرية.
وعندما كنت القا�سم امل�شرتك لفناننا الكبري املر�شدي فيما ذكرته �سلف ًا تعرفت على الكثري من ال�شخ�صيات االجتماعية
وال�سيا�سية والريا�ضية والتجارية والدبلوما�سية ...الخ.
وا�ستفدت الكثري والكثري وتعلمت منه الكثري والكثري من الدرو�س والعرب� ،أ�ستطيع �أن �أقول عنه انه مو�سوعة وموهبة وذكي جد ًا
جد ًا ،وميلك عدة مواهب وله العديد من املواقف الإن�سانية امل�شرفة و�إذا �أراد �أن ميتلك �شيئ ًا لنف�سه يحققه وهذا �سر جناحه يف
ُرحب يا رم�ضان) كلمات ال�شيخ عبد اهلل حممد حامت ومن �أحلانه كما غنيت من �أحلانه �أي�ض ًا
احلياة� .أول �أغنية غنيتها له هي (م َّ
�أغنية (هجرت و�أبعدتني) كلمات الأ�ستاذ حممد �سعيد جراده ،وعندما قام بتوزيع �أحلان خليل حممد خليل اختار يل حلن (يا
اهل الهوى) كلمات الدكتور حممد عبد غامن ،كما غنيت من كلمات مهدي حمدون و�أحلانه �،أي املر�شدي � ،أغنية (غلطة عمر)
وكذلك �أغنية (يخا�صمني وي�ضحك يل) كلمات املرحوم م�صطفى غامن نعمان و�أحلان املر�شدي وبعد اخلالف الذي ح�صل بيننا
�سحب حلن (يخا�صمني وي�ضحك يل) و�أهداه للفنان عبد الرحمن احلداد وغيرَّ كلمات الأغنية بكلمات �أخرى بعنوان (حبيب
القلب) كلمات الأ�ستاذ عبد اهلل هادي �سبيت.
هذه ح�صيلة ما غنيت من �أحلان فناننا الكبري املر�شدي خالل ع�شرين عام ًا ويزيد وهذه الفرتة هي الفرتة التي ارتبطنا بها
ارتباط ًا وثيق ًا  ،حتى �أن البع�ض من الفنانني كان ي�ضن �أن املر�شدي يقول يل ال تغني من �أحلان غريي ،ولكن العك�س �صحيح كان
يقدمني يف بع�ض حفالته املو�سيقية التي كان يحييها وكنت القا�سم امل�شرتك فيها ،كما ذكرت �سلف ًا ،ا�شرتك معه من �أحلان غريه
ومل يعرت�ض هو على ذلك �أبد ًا ،فغنيت من �أحلان في�صل عبد العزيز حمود وكذا من �أحلان الفنان القدير خليل حممد خليل وكذا
الفنان حممد بن حممد با�سويد رحمه اهلل ،كما حلن يل �أي�ض ًا الفنان الكبري حممد �سعد عبد اهلل وكذا الفنان القدير يو�سف احمد
�سامل وكذا الفنان عبد الرحمن باجنيد،كان ذلك قبل �أن �أقوم بالتلحني لنف�سي،وجميع تلك الأحلان م�سجلة ب�صوتي يف �إذاعة
عدن _ الربنامج الثاين .ومن �أحلان الفنان حممد بن حممد با�سويد غنيت �أغنية (يا �ساجي العيون) وا�ستطعت �أن �أجد لنف�سي
مكان ًا بني زمالئي الفنانني وا�شتهرت ببع�ض الأحلان التي غنيتها من �أحلان زمالئي و�شعرت يف نف�سي القدرة على التلحني لنف�سي
،فقمت بو�ضع �أول حلن يل وكان عبارة عن مو�سيقى �صامتة فقط دون كالم وهذا ما يفعله �أي�ض ًا بقية الفنانني يف اليمن ويف البالد
العربية  ،ثم يذهبون �إىل �شاعر غنائي لي�ضع لهم كلمات على وزن اللحن وهذا ما ح�صل يل مع الأ�ستاذ حممد �سعد عبداهلل الذي
ذهبت �إليه ب�صفته �شاعر غنائي  ،بالإ�ضافة �إىل انه ملحن ومغني وطلبت منه �أن ي�صوغ يل كلمات على وزن اللحن الذي و�ضعت
مو�سيقاه فقط  ،وما كان منه �إال �أن �شجعني بعد �إعجابه باللحن وبد�أ بو�ضع الكلمات حتى انتهى من كلمات الأغنية بعد �أن غنيتها
له يف منزله �أكرث من مرة  ،وخرجت �إىل النور �أغنية (ما �شنفعك �إال �أنا) وبعد �أن �سجلتها للإذاعة جنحت جناح ًا منقطع النظري
و�سع من �شهرتي وذكر ا�سمي بني الأو�ساط ال�شعبية
وكانت طلبات امل�ستمعني لها من الإذاعة تكاد �أن تكون يومية ،الأمر الذي َّ
والفنية ،و�إجازتي كملحن ومطرب يف الإذاعة مما �شجعني �أن �أقوم بتلحني �أغنياتي بنف�سي لكثري من ال�شعراء اليمنيني ،وكانت
االنطالقة احلقيقية ل�شهرتي كملحن ومطرب وارتفعت درجتي الفنية من الدرجة الأوىل �إىل الدرجة املمتازة بني كبار الفنانني
يف الإذاعة والتلفاز .وبعد جناح �أغنية (ما �شنفعك �إال �أنا) خرجت يل االنتقادات من بع�ض الأقالم امل�أجورة التي ال تريدنا �أن
�أقوم بالتلحني لنف�سي وتريدنا �أن اغني من �أحلان غريي ،و�أتذكر �أن فناننا الكبري حممد �سعد عبداهلل قام بالرد عليها والدفاع
عني بان ا�ستمر بالتلحني لنف�سي ،وفع ًال ا�ستمررت الأمر الذي دفعني �أي�ض ًا �أن اكتب بع�ض �أغنياتي بنف�سي ابتدا ًء من �أغنية (�أنا
�أحتداك تتكلم �صراحة) بعد �إجازتها من كبار �شعراء الأغنية �أمثال الأ�ستاذ لطفي جعفر �أمان ،رحمه اهلل ،الذي كان رئي�س ًا للجنة
الن�صو�ص يف الإذاعة والتلفاز وا�ستمررت يف كتابة وتلحني �أغنياتي لنف�سي حتى اليوم  .ومل اهتم مبا يكتبونه من انتقادات �أعداء
النجاح واحلاقدين على جناحي من الأعداء بثياب الأ�صدقاء منذ بدء حياتي الفنية ،وال داعي لذكر �أ�سمائهم وفا ًء للع�شرة الطويلة
التي كانت تربطني بهم �أيام زمان.
�أما �أنا فيكفيني حب وت�شجيع النا�س الطيبني يف داخل اجلمهورية اليمنية املباركة وخارجها.
وبعد �أن حلنت لنف�سي قمت �أي�ض ًا بالتلحني لبع�ض زمالئي من الفنانني والفنانات بطلب منهم ،حلنت لكل من املنلوج�ست ف�ؤاد
ال�شريف ،جنيب �سعيد ثابت�،أ�سمهان عبدالعزيز ،كما غنت يل �أي�ض ًا الفنانة رجاء با �سودان على ا�سطوانة �أغنية (�أنا �أحتداك
تتكلم �صراحه) وغنتها �أي�ض ًا الفنانة �أمل كعدل على �شريط كا�سيت ،وغنت الفنانة جنيبه من منطقة تعز �أغنية (�أ�شاك تعود يا
ابني) ونزل ال�شريط بعنوان الأغنية (الأب) ،وبعد �أن �سمعني فنان العرب الفنان اال�ستثنائي حممد عبده غنى �أغنية (يا منيتي
يا �سال خاطري) بنف�س الطريقة التي غنيتها بعد �أن و�ضعت لها اللم�سات اجلمالية ،كما غناها عبد املح�سن امله ّنى من الكويت
ال�شقيقة ،بعد �أن عدل امللحن بع�ض ال�شيء يف مقام الأغنية والتوزيع وغناها الفنان اللبناين وليد توفيق بعد �أن ا�شتهرت ب�صوتي
عندما �سجلتها لإذاعة الكويت ال�شقيقة ،مبا يواكب الع�صر ولي�س بلحن القمندان الأ�صلي كما يدّعي البع�ض وهذا ما ي�شرفني
�أن تقدم �أغنياتنا اليمنية ب�أ�صوات عربية م�شهورة من الفنانني العرب والأجانب �أمثال املطربة الرو�سية التي ال ت�سعفني الذاكرة
با�سمها والتي غنتها من قناة (ام بي �سي) ،و�أنا بطبعي اع�شق الرتاث اليمني و�س�أوا�صل جهودي بتقدمي الرتاث اليمني من كل
حمافظات اجلمهورية اليمنية املباركة �،إن �شاء اهلل تعاىل �،إن كان يل يف العمر بقية ،و�س�أغني ولي�س مقلد ًا كغريي كما فعلت يف
الأغنيتني ال�سابقتني (وامُغ ِّرد بوادي الدور) و (يا منيتي يا �سال خاطري) ،و�سوف اجعل من اجلمهور اليمني الذي اغني له هو
احلكم العادل ولي�س لفناين ال�شللية والتع�صب الأعمى والقبلية التي كانت زمان اال�ستعمار و�سيا�سة (ف ّرق ت�سد) ،هذا �شيخي وهذا
عدين وهذا جبلي وذاك حلجي واىل �آخر اال�سطوانة ،والكل يعرفها ،فالأغنية اليمنية ملك لليمن و�أهل اليمن بل للعرب جميعهم،
وتراث العرب للعرب جميع ًا فقط “.

تحرير الشعوب ال بد وأن يمر بتحرير املرأة
عندما كنا أوالدا ً صغارا ً نلعب في حواري األحياء الشعبية
بالقاهرة ،كان من أكبر الفضائح أن يعرف أحد األوالد أسم
أمي ،ألنه كان من شأنه أن يحولني إلى أضحوكة بني أقراني،
وبدال من أن ينادوني بأسمى «سامي» ،فسوف ينادوني
«يا ابن فالنة!!» ،وأذكر أن حظي العاثر قد مكن أحد األوالد
من معرفة أسم أمي عن طريق والدته ،وبدأ حملة شريرة
البتزازي فكان يقتسم معي ساندويتش املدرسة ،وأحيانا
كان يقتسم معي مصروفي اليومي املتواضع ،وظل على هذا
احلال حوالي سنة كاملة ،حتى استجاب الله لدعائي ومت نقل
والده للعمل خارج القاهرة ،وقد سافر مع أسرته ومعه السر
املصون أال وهو «أسم أمي» ،وأنا حتى اآلن ال أجرؤ على ذكر
علي
أسم أمي (رحمها الله) في هذه املقالة خشية أن تغضب ّ
في اآلخرة.
وبني عامي  1994و  1995كنت في معسكر جباليا بقطاع
غزة أقوم ببناء مساكن للمواطنني الفلسطينيني ،وكانت ممو َلة
من احلكومة األمريكية  ،كباكورة للمشروعات التي كان من
املفترض أن تستمر بعد اتفاقية أوسلو ،وكان هناك كثير من
التفاؤل في أوساط الفلسطينيني واإلسرائيليني ،وكان علينا
االستعانة بالعمال واملقاولني احملليني بغزة ،وتعرفت مبقاول
أسمه «أبو حمدي» ،وجاءني «أبو حمدي» يوما يسألني :ما
هو أسم أبوك؟ ،فقلت له :أسمه أحمد ،فقال لي :من هنا ورايح
سوف نناديك بأبي «أحمد» ،فقلت له :ملاذا ؟ فقال :أنا أعرف
أنه ليس لديك أوالد ،لذلك جرت العادة بني الفلسطينيني وأهل
بالد الشام أن ينادون الشخص الذي لم ينجب أوالد بكنية
أبيه .فاعترضت قائال :أنا ِّ
أفضل أن تناديني بأسمى املجرد
«سامي» .فقال لي :ما يصحش» يا باشمهندس» ،ال بد أن
نناديك يابو أحمد .فقلت له :إن كان وال بد أن تناديني بأبو»
حاجة» فأنا أفضل أن تناديني باسم ابنتى الكبرى «سارة»،
فتغير وجه» أبو حمدي» فجأة وقال :يعنى» يا باشمهندس»
عاوزني أناديك «يأبو سارة» ؟ فقلت له :أيوه ولي الفخر
كمان( .رغم أنني لم أتخلص من عقدة أسم أمي بعد!!) ،فقال:
يا باشمهندس ما يصحش أحنا عمرنا ما ننادي أحد باسم
بنته ،البنات دول حرمة .فقلت له :يا سيدي أنا موافق ،أنت
مالك ،قل لي يأبو سارة .فقال لي :أنت حر أنا سأناديك يأبو
سارة في وسط املشروع وفي وسط العمال .فقلت له :وال
يهمك .وطبعا» أبو حمدي» ما كذبش خبر ،وبدأ على الفور
مبناداتي»:يأبو سارة» في وسط موقع العمل ،وما أن نادى
علي بصوت عال «أبو سارة» حتى توقف العمل في املوقع
ّ
وبدأ الكل ينظر باستنكار جتاه املنادي واملنادى عليه،
فشخط فيهم «أبو حمدي» قائال« :كل واحد يرجع شغله،
الباشمهندس مبسوط من لقب» أبو سارة»!!
وأنا أعرف أيضا أن في بعض بالد اخلليج عندما يريد الرجل
أن يتكلم عن زوجته يبدأ احلديث قائال « :الله يعزك األوالد
في البيت ....كذا.....كذا « متاما ً مثلما يتكلم عن حذائه قائال:
«الله يعزك أعطني املداس « !! وفى بالد الشام عندما يتكلم
الرجل عن زوجته يقول« :امل َ َرة» بدون ألف الهمزة وبفتح
امليم والراء ،أما في مصر فقد حدث تطور كبير فبعد أن كان
يطلق على الزوجة لقب «اجلماعة» أخذت لقب «املدام» بدون
ذكر أسمها صراحة.
وخالل قراءتى للسيرة النبوية  ،فإنني أقرأ كثيرا ً عن نساء
العرب والصحابة ،فيقال« :فالنة بنت فالن وكانت حتت
عبادة بن الصامت» أي أنها زوجته (يعني حتته باملفهوم
اجلنسي) !!
وكل هذه املظاهر املثيرة للضحك والرثاء ،أمنا هي مظاهر
جاهلية وتعتبر مبثابة وأد نفسي للبنات ،ألن الرجال العرب
ال يطيقون أن يكون لبناتهم أو لزوجاتهم وجود خارج البيت.
وقد كنت مرة أصلي اجلمعة في أحد مساجد الوهابيني ،وكانت
خطبة اجلمعة كلها مر ّكزة على أن :املرأة ال تخرج من باب
البيت إال مرتان :مرة من بيت أبوها إلى بيت زوجها واألخرى
من بيت زوجها إلى القبر !! ومرة قال لي أحد املتمسحني
بالدين »:أن املرأة ما هي إال وعاء يفرغ الرجل فيه شهوته «!!
وطبعا قد تقززت من التعبير ،وكنت أعرف أسرته ،فأجبته
قائال« :أيه رأيك لو أنقل الرأي ده للسيدة والدتك ولآلنسة
أختك ؟» فصمت ولم ينبس بشفة.
ورغم حدوث تطور كبير في النصف الثاني من القرن العشرين
في النظرة إلى املرأة العربية ،إال أن جحافل اجلاهلية ما زالت

ترغب في أن تعود املرأة إلى البيت كخادمة ومربية ووعاء
للشهوة .ومازالت بعض البلدان ال تسمح بسفر النساء بدون
« ُمحرم» حتى لو كان ولدها الصغير ،وفى هذا أبلغ اإلهانة
للمرأة ،فقدميا كان السفر من مكة إلى املدينة على ظهر اجلمال
يأخذ أياماً ،وكانت القوافل تتعرض للنهب واالغتصاب والقتل
من ُق ّطاع الطريق ،لذلك كان من الطبيعي أن يرافق املرأة رجل
من محارمها ،حماية لها من أشرار الطريق املرهق والطويل،
أما اليوم فتسافر املرأة من بالد العرب إلى بالد اإلجنليز على
منت طائرة بها ما ال يقل عن مأتى مسافر ،ثم تهبط في مطار
به آالف من املسافرين ورجال الشرطة ،ف ِمم نخاف عليها ؟
هل من املمكن أن يغتصبها شخص على منت الطائرة ؟ أم على
أرضية املطار ؟!!
وما زالت املرأة ممنوعة من قيادة السيارة بالسعودية ،وفى
نفس الوقت يسمح للسائق «غير احملرم» بأن يقودها إلى
األسواق وخالفه ،بدون خشية «أن يكون الشيطان ثالثهما».
كما أن كثيرا من البالد العربية ال تسمح بسفر الزوجة
بدون موافقة خطية من زوجها ،وكأنها جارية قد أشتراها
من أبيها.
حتى مهر املرأة ما هو إال رمز للجاهلية والعبودية
واجلواري .وكلما بولغ في املهر فإن هذا يؤكد أن املرأة جارية
تباع وتشترى ،حتى أنها إذا أرادت أن تخلع من زوجها فال
بد عليها أن تشترى حريتها برد املهر والهدايا لزوجها مرة
أخرى.
وما زلنا نرى التفرقة البغيضة بني تربية الولد وتربية
البنت ،فالولد مصرح له بأن يفعل ما يشاء ،ولو عرف والده
أن له عالقات نسائية حتى لو كانت عالقات مع بائعات
الهوى ،فإنه يبتسم موبخاً »:ما يصحش كده يا ولد ،أنتظر
حتى الزواج «  ،بينما يقول ألصحابه في املقهى بفخر« :الولد
طالع عفريت وخلبوص زي أبوه ،داير على حل شعره «.
أما إذا عرف أن أبنته قد تعرفت إلى شاب في الدراسة ،فإنها
سوف تتعرض ألقصى العقوبات اجلسدية والنفسية ،ابتدا ًء
بتهديدها بحرمانها من استكمال تعليمها ،وانتها ًء بالقتل ،
كما يحدث في بعض األماكن البدوية والقرى النائية ،ولمِ ا
ال فالبرملان األردني م َّرر قانونا ً يخفف العقوبة على قتل ما
أسماه «بقتل الشرف» .وكأن للبنت شرف ،وال شرف للولد.
وسواء أردنا أو لم نرد فاملرأة أكثر من نصف املجتمع ،وهذا
ليس كالما ً سياسيا ً وإمنا إحصائيات ،ففي معظم دول العالم
يبلغ تعداد النساء حوالي  %51من السكان .فتجاهل نصف
املجتمع أو معاملته مبعايير مزدوجة ال يجلب إال الفشل لتلك
املجتمعات.
املرأة هي أمك وأختك وابنتك وزوجتك وحبيبتك ،واملرأة
هي احلياة ألنها حتمل في داخلها كل حياة لطفل وليد  ،وهى
العذوبة والرقة واحلب والشاعرية ،معظم الشعر الذي ُكتب
عبر التاريخ ُكتب في املرأة.
وبدون احلرية الكاملة للمرأة فال يوجد هناك أمل حقيقي
للتقدم أو القضاء على الفقر واجلهل واملرض والبطالة،
فاملجتمع الذي ال يعطي احلرية احلقيقية للمرأة واملساواة
الكاملة بالرجل ،سيظل مجتمعا ً أعرج ميشى على ساق
واحدة.
نريد للمرأة حرية حقيقية بدون قيود ،إال قيود القانون
مثلها مثل الرجل ،ال نريد حرية تليفزيونية شكلية ،يجب أن
نحارب األفكار اجلاهلية التي ما زالت تبيح «وأد البنات «
وأدا نفسيا وأحيانا جسديا.
املرأة احلرة سوف تعلِّم أوالدها احلرية ،واملرأة اجلارية ال
تستطيع  ،ألن فاقد الشيء ال يعطيه ،إن اعتبار املرأة عورة:
اسمها عورة ،صوتها عورة ،جسدها عورة ،ال يتأتى إال من
مجتمع الذكور املهووسني باجلنس ،ومجتمع رجال ال ميارس
اجلنس إال في خياله وال يعرف من احلب إال القليل ،حتى بعد
الزواج ميارس معظم رجال الهوس اجلنسي اجلنس بدون
حب حقيقي.
وإذا أضفنا إلى موضوع العورة أنهن «ناقصات عقل ودين»،
فإن القضاء على املرأة قد مت مبقتضى النصوص والتفاسير
العتيقة.
وأحمد الله أنني قد أجنبت البنات ،وبأنني قد جنيت بهن في
سفينة نوح في بالد الفرجنة ،حتى ُيبعدن عن مجتمع الذكور
املهووسني جنسيا ً في بالدنا اجلميلة !!
*كاتب مصري

