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رياض المحمداوي

جن���وم ان���ارت �ش���ماء بالدي تع���دى ع�ش���اقها كل 
ال�ش���وارع والبيوت وحاراتك يابغداد و�ش���افرت 
بع�ش���قها ومو�ش���يقاها وايقاعاته���ا املتنوع���ة كل 
بق���اع االر����ض لتعلن احل���ب وال�شالم م���ن ار�ض 
احل���ب وال�ش���الم .. ف�ش���الم من ربوعه���ا اخل�شر 
النا�ض اوفياء عا�شوا فيها وزرعوا احلب والنغم 
يف كل اركانه���ا ورووها م���ن وفائهم ومياه دجلة 
اخل���ر فكربت وترعرع���ت وا�شبح���ت جزءا من 
لياليها املقمرة با�شوات  وانغام �شجية تغنت بها 
االطياركنغم يزين اع�شا�شها كما زينها ناظم نعيم 
مبو�شيقاه واحلانه اخلالدة فر�شم اجمل ال�شور 

يف تاريخ االغنية العراقية احلديثة.
ول���د امللح���ن واملو�شيق���ار العراقي الكب���ر ناظم 
نعي���م يف بغ���داد بتاري���خ 1 / 7 / 1925 وه���و 
م���ن عائلة عراقية ع�شق���ت املو�شيقى واحرتفتها. 
فكان وال���ده نعيم �شلموعازف كم���ان مقتدر عمل 
طوياًل عازفًا وتراأ�ض العديد من الفرق املو�شيقية 
العراقي���ة الرائدة . فن�شاأ ناظ���م نعيم منذ �شغره 
يف اأج���واء النغ���م واملو�شيق���ى فتتلم���ذ عل���ى يد 
والده وتعل���م العزف على الكمان والعود ودر�ض 
النوته املو�شيقية وا�شبح من عازفني الة الكمان 
الفن���ان �شاكر�شلم���و  عّم���ه  . وكذل���ك  املعروف���ني 
وال���ذي كان عازفًا للعود.  وكذل���ك �شقيقه الثاين 
ع���ّزت م���ن موالي���د بغ���داد 1931  لي�شب���ح ه���و 
االآخر عازف كمان قديرًا عمل طوياًل يف جماالت 
الف���ن يف االذاع���ة وامل�ش���رح  اأما �شقيق���ه الثالث، 
توفي���ق مواليد بغ���داد 1934  فاإنه اإكتفى بتذوق 
املو�شيقى والذي امتهن ال�شحافة، وكتب الكثر 
م���ن املقاالت يف املو�شيقية والفنون يف ال�شحف 

واملجالت العراقية .
عم���ل الفنان ناظم نعي���م مع اأبرز ع���ازيف الكمان 
الع���رب والعراقي���ني م���ن اجلي���ل االأول ، اأمث���ال 
املو�شيق���ار الراح���ل جمي���ل ب�ش���ر وغ���امن حداد 
واآرام  اجل���راح(  )الطبي���ب  عق���راوي  وغ���امن 
تاجري���ان واآرام بابوخي���ان وف���وؤاد عب���د الر�شا 
وروح���ي اخلما����ض وغره���م م���ن اأوائ���ل الذين 
اإلتحق���وا مبعهد الفنون اجلميل���ة والذي تا�ش�ض 

يف بغداد عام .  1936
عمل يف دار االذاعة العراقية عام 1943  كعازف 
للكم���ان و�شاه���م ب�ش���كل فع���ال بتطوي���ر الرتاث 
اللحن���ي البغدادي ويعترب م���ن ا�شحاب املدر�شة 
العراقية احلديثة والذي كون مع ال�شاعرالعراقي 
الكبر جب���وري النجار واملط���رب ناظم الغزايل 
واملو�شيق���ار جمي���ل ب�شر جمموع���ة فنية رائعة 
اأخرجت للذوق الع���ام اأجمل اأغاين املطرب ناظم 
الغ���زايل الذي تعرف علي���ه امللحن ناظم نعيم يف 
فرق���ة املو�شح���ات االندل�شي���ة الت���ي كان ي�ش���رف 
عليه���ا ال�شيخ عل���ي دروي����ض واملو�شيقار روحي 
اخلما����ض رحمهم���ا الله ال���ذي قال ع���ن الغزايل  
..لق���د وجدت يف ناظم الغ���زايل امليل ال�شديد يف 
تاأدية املق���ام العراقي عندما �شمعت���ه يوؤدي الول 
مرة مقام احلوي���زاوي وبطريقة فيها الكثر من 
احلداث���ة يف االداء فاعج���ب ب���ه نعي���م وب�شوته 
وقرر ان يكون بينهم تعاون يف االحلان   فجاءت 
اأغاين املط���رب ناظم الغزايل مبزيج من احلداثة 
والرتاث واملعا�شرة بني االلة الغربية وال�شرقية 
فكان���ت خربة املو�شيقار الكب���ر جميل ب�شر يف 
التوزيع املو�شيقي ق���د �شاهمت يف تزيني احلان 
نعي���م باحدث التوزي���ع املو�شيق���ى فكانت احلان 
ناظم نعيم امل�شبعة بال���رتاث البغدادي  واحداثة 
وانتق���اء املفردة ال�شهلة  واملع���ربة والبعيدة عن 
امل�شطلحات البغدادية والقريبة للمفهوم العربي 

العام اللغة الب�شاء التي ابدع يف ا�شلوب كتابتها 
ال�شاعرالكب���ر جبوري النجارقد انتج عن ثالثي 
جميل ا�شهم يف تقدم روائع االغنيات مثل طالعة 
من بيت اأبوها وما اأريده الغلوبي واأحبك واأحب 
كلم���ن يحب���ك وفوك النخ���ل ومي العي���ون ال�شود 
م���روا عل���ي احللوي���ن وجمي���ع اغ���اين الغ���زايل 
والت���ي يرجع ف�ش���ل انت�شاره���ا اإىل خروج ناظم 
الغزايل عن االأ�ش���ول التقليدية املتبعة انذاك يف 
طريق���ة االأداء والغن���اء وحت���ى املو�شيقى. عا�ض 
ناظ���م نعي���م يف بغداد وبع���د جناح���ه الباهر مع 
ا�شدقائ���ه الغ���زايل وجميل ب�شر ونال���وا �شهرة 
وانت�ش���ارًا وا�شعًا يف العراق بعد ماعانوا الكثر 
من املعار�ش���ة والت�شهر من قب���ل مطربني املقام 
وغرهم من النظام القدمي .تزوج ناظم نعيم من 
املطرب���ة نرج�ض �شوقي وق���دم لها بع�ض االحلان 
كما قدم احلان���ه للمطربات يف فرتة اخلم�شينات 
ومنه���م وحي���دة خلي���ل واأح���الم وهب���ي ومائدة 
نزهت وعفيفة ا�شكندر وا�شهر هذه االغاين التي 

حلنها الفنان الكبر ناظم نعيم :
جمي���ع اأغ���اين املطرب ناظم الغ���زايل ومن اغاين 
املطربة احالم وهبي اغنية  هاي من الله ق�شمتي 
وعندي هدية للولف واغنية الله الله من عيونك. 
ام���ا الفنان���ة الكب���رة مائ���دة نزهت لق���د حلن لها 
اغانيت���ي ال���روح حمت���ارة واغنية كال���و حلوكل 
النا����ض تهواه . كما حلن للفنان الكبر فوؤاد �شامل 
من نغم املخالف اأعاتب والعتب �شكتة.  وللمطرب 
�شع���دي البيات���ي اغنية انا بي���دي جرحت ايدي.  
واغنية زعالنه وانتي املن���ى للمطرب �شالح عبد 
الغف���ور. وقد حلن للفنانة الكبرة عفيفة ا�شكندر 

ق�شيدة .. تعي�ض انت وتبقى .
وكحال اغلب مبدعني العراق عانى الفنان الكبر 
ناظم نعيم االهمال  فقرر االرحتال  اإىل الواليات 
1982  لي�شتق���ر  ع���ام  من���ذ  االمريكي���ة  املتح���دة 
وعائلت���ه يف والي���ة ميت�شيغ���ان وميار�ض العزف 
ب���ني احلني واالآخر. فهو ميي���ل للهدوء وال�شكينة 
كم���ا هي عادته  بعيدًا عن االأ�شواء يحب املطالعة 
االعم���ال  ومتابع���ة  املو�شيق���ى  اإىل  واالإ�شتم���اع 
الفنية واملو�شيقية اجلديدة والتوا�شل مع بع�ٍض 
من اأ�شدقائه وبخا�شة زمالء الفن من جيله الذين 

عا�شروه اأمثال فوؤاد مي�شو وعبد الكرمي بدر
يعت���رب الفن���ان ناظم نعي���م من جي���ل احلداثة يف 
االغني���ة العراقي���ة ول���ه الف�شل االك���رب يف تقدمي 
الفن���ان ناظم الغ���زايل لل�شاح���ة الفني���ة العراقية 
والعربي���ة م���ع زميل���ه املو�شيق���ار الراح���ل جميل 
ب�شرفق���د الق���ت احل���ان نعي���م ب�ش���وت الغ���زايل 
ث���ورة يف التغير ملرحل���ة الغن���اء العراقي انذاك 
فق���د احبه���ا اجلمهور وتغن���ى بها كب���ار املطربني 
العراقي���ني والع���رب واىل يومنا ه���ذا. فقد �شاهم 
ه���ذا الفن���ان م�شاهم���ة كب���رة يف تط���ور م�شرة 

االغنية العراقية وحافظ عل���ى رونقها وا�شالتها 
فا�ش���اف لها الكثر باحلانه اخلالدة والتي عربت 
برونقه���ا ور�شاقته���ا كل احل���دود وو�شل���ت اىل 
جمي���ع بق���اع االر����ض فا�شبح���ت عن���وان عراقيًا 
ولون���ًا م���ن اجم���ل االل���ون الغنائي���ة يف تاري���خ 

االغنية العراقية احلديثة
يتح���دث الفن���ان ناظ���م نعي���م قائال  اإن م���ا يجري 
حالي���ًا هو تزوي���ر التاريخ والوقائ���ع  يف الوقت 
ال���ذي ال ي���زال اأ�شحاب العالقة عل���ى قيد احلياة. 
م���ن املُعي���ب وم���ن املوؤ�ش���ف بع���د اإحالت���ي اتل���ى 
التقاع���د ومغادرت���ي العراق احلبيب م���ع عائلتي 
حت���ى اأم�شي بقي���ة حياتي يف مالحق���ة ذكرياتي 

وتدوينها.
لق���د تابع���ُت الكث���ر م���ن الن���دوات ع���رب �شا�ش���ة 
التلفزيون العراقي اوغره اأوعرب االإذاعة تتعلق 
مبوا�شيع الف���ن والفنانني املو�شيقيني وامللحنني 
وكن���ُت اأجد نف�ش���ي ذلك التحا�شي ع���ن ذكراإ�شمي 
ر  و�شعرُت مب���رارة واأمل اإنَّ اأحدًا من هوؤالء مل ُي�شِ
مه ناظم نعيم، بل االأكرث  حتى وال اإ�شارة اإىل ما قدَّ
من ذل���ك اأن الكثر من احلاين اأخ���ذت ُتن�شب اإىل 
ملحن���ني اآخرين – �شاحمهم الل���ه. فكنت اأ�شعراأن 
حّق���ي قد ُغِب يف ع�ش���ر التغيرات فمن���ذ تعيينه 
يف الع���ام  1943 يف داراالإذاعة العراقية كعازف 
كمان معتمد و�شكل ثالثي جميل مع املطرب ناظم 
الغ���زايل واملو�شيق���ار جمي���ل ب�ش���ر، اإىل جانب 
ال�شاعر الغنائي العراقي الكبر جبوري النجار.

فق���د ذكر نعيم ان الف�شل االكرب يف انت�شار اغاين 
و�شه���رة ناظ���م الغ���زايل مل تك���ن م���ن الع���راق بل 
كانت اغلب الت�شجي���الت ال�شوتية والتلفزيونية 
لها التلفزيون الكويتي  للغزايل هي  تلك التي �شجَّ
يف العام  1962 باالأبي����ض واالأ�شود – قبل زمن 
ن وقب���ل رحيل الغ���زايل باأ�شُهر،  التلفزي���ون امللوَّ
والتي يبثُّها التلفزيون العراقي حتى يومنا هذا.

بعد ان تلقَّى الغزايل دعوة من احلكومة الكويتية 
ع���ام   1962 ومت ت�شجي���ل وت�شوي���ر   22 اأغنية 
من �شمنها املقامات وحني ُنعن النظر يف الفرقة 
املو�شيقية املرافقة للغزايل يف هذه الت�شجيالت، 
جن���د بني اأع�شائه���ا اأربعة عازفني م���ن العراقيني 
وهم يقودون العمل املو�شيقي وبقية العازفني هم 
من بلدان اأخرى. اأولئ���ك االأربعة الذين ا�شبحوا 
يف مابع���د رف���اق درب الغ���زايل . ه���م: الفنانيون 
ناظم نعيم )كم���ان(، �شامل ح�شني )قانون(، خ�شر 

اإليا�ض )ناي(، وح�شني عبدالله )رّق.(
ناظم الغ���زايل الذي اأن�شد للوج���دان االإن�شاين 
اأجم���ل ق�شائ���د ال�شعراء الع���رب واأحلى اأغاين 
بل���ده الع���راق مل يك���ن ناظ���م نعي���م بحاجة اإىل 
واجهة تظه���ره للمالأ، لكنه���ا كانا ثنائي���ًا رائعًا 
ورف���اق درب فني طويل. �شاف���ر ناظم نعيم يف 
جوالت كث���رة، �شرق���ًا وغربًا، حام���اًل )اأوراق 

نا�ش���رًا  ب���الده،  ملو�شيق���ى  ك�شف���ر  اإعتم���اده( 
مبف���رده اأو بفرقته املو�شيقي���ة امل�شاحبة  لهذا 
للغ���زايل فيه���ا ح�ش���ة  اأو ذاك، وكان  املط���رب 
االأ�ش���د حتى بات اإ�شم الغزايل رمزًا للمو�شيقى 
العراقية ب���دون مناف�ض فاين ماذهب املرء يجد 
ناظ���م الغزايل حا�شراآ باغنيات���ه الطربية التي 
تغن���ى يف جميع ارجاء الوطن العربي  فقد قام 
ناظ���م نعيم بزي���ارة م�شر عدة م���رات، واإلتقى 
فيه���ا فن���اين م�شر الكب���ار. منهم �شي���دة الغناء 
العرب���ي  ال�شيدة اأم كلث���وم واال�شتاذ مو�شيقار 
االجيال حممد عبد الوهاب .ومن خالل زيارته 
ف نعيم على الفنان الكبر  اإىل الكويت فقد تعرَّ
ع���ازف الكم���ان االأول يف فرق���ة اأم كلثوم اأحمد 
احلفناوي وطلب منه اإذا كان بالو�شع احلديث 

اأو مفاحتة اأم كلثوم لتقدمي حلٍن لها.
فاأج���اب احلفناوي: وبعد اأن اإ�شتمع اإىل اأغاين 
الغ���زايل الت���ي ه���ي م���ن اأحل���ان نعي���م والت���ي 
اأُعِج���ب  وق���د  الكوي���ت،  يف  وحُلَن���ت  َل���ت  �ُشجِّ
به���ا، ورح���ب احلفن���اوي بتقدمي نعي���م احلان 
لل�شي���دة اأم كلثوم وبعد بدء نعيم اأعداد اللحن.
ويف ع���ام  1973  حم���ل معه ع���وده وغادر اإىل 
م حلنه للفنان���ة ام كلثوم. وكانت  القاه���رة ليقدِّ
الق�شي���دة لل�شاع���ر العراق���ي )حاف���ظ جمي���ل( 
رحم���ه الل���ه، بعن���وان )بري���د الُقَب���ل…  يقول 
ناظ���م نعيم )بع���د اأن اأجنزُت الق�ش���م االأول من 
لُته عل���ى �شريط كا�شي���ت وبداأُت  اللح���ن و�شجَّ
بالق�ش���م الث���اين، الحظ���ُت �شعف���ًا يف الق�ش���م 
ًة يف الق�ش���م االأول وقد حاولُت اأن  الث���اين وقوَّ
يك���ون الق�شم���ان ب���ذات الدرجة من الق���وة. اإال 
اأنن���ي مل اأفلح ومع ذل���ك اأر�شلت اللح���ن اإىل اأم 
كلث���وم. ويف نف�ض ال�شنة كانت قد توجهُت اإىل 
القاه���رة واإلتقيُت اأم كلث���وم يف �شركة )�شوت 
القاه���رة( وه���ي جت���ري التماري���ن م���ع فرقتها 
والفرق���ة وكان اللحن لعبد الوه���اب. عدُت اإىل 
بغ���داد ثاني���ًة بع���د اأن تفاهمنا ح���ول الق�شيدة 
وطلب���ت من���ي تغي���ر الق�شيدة املخت���ارة ومن 
نف����ض ال�شاع���ر: فاختارت ه���ي ق�شي���دة ن�داء.
يف الع���ام 1974 ع���دت اإىل القاه���رة والتقي���ت 
بالفنان���ة الراحلة وتباحثنا ثاني���ًة فيما يخ�ض 
االأغنية  كانت معجبة باللحن وبالن�ض وطلبت 
من���ي اأن اأكت���م ال�شّر لتك���ون مفاج���اأًة للم�شتمع 
العرب���ي واأْن اأتوق���ف عن تق���دمي اأي معلومات 
عن االأغني���ة بو�شائ���ل االإع���الم. اإال اأنَّ ظروَفها 
للع���الج  و�شفره���ا  حالته���ا  و�ش���وء  ال�شحي���ة 
واإنتظار عودتها مت�شاَفية تاأخر تقدمي االأغنية. 
لكنه���ا رحل���ت رحلته���ا االأبدي���ة. ومل يك���ن يل 
ن�شي���ب ان ترى اغنيتي الن���ور ب�شوت عمالق 
ك�ش���وت ام كلث���وم ومل اح���اول ان اعطي هذه 

االغنية الحد من بعدها(.

فوك النخل ويم العيون السود روائع في   الذاكرة
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!تبدو ذاك���رة امل�شتمع العربي اأك���رث ح�شا�شية من 
كل ما كت���ب عن الغزايل، الن العرب���ي يحبه كمغن 
مع���رّب ويربط���ه بالع���راق واب���ن احلمول���ة وهدية 
العي���د، وج�ش���ر امل�شي���ب ال���ذي ع���اد اإىل واجه���ة 
االإخب���ار بع���د اأن اأ�شح���ى »ج�ش���ر املوت«.ب���ل اإن 
رج���ل دي���ن ليب���ي مث���ال كان يتح���دث يف منت�شف 
الت�شعينات يف حما�شرة عن تالوة القراآن الكرمي، 
مل يرتدد بالق���ول اإن اأداء ناظم الغ���زايل للمقامات 
ي���كاد يق���رتب من »الت���الوة«، وهو �ش���ادق يف ذلك 
الأن املق���ام العراق���ي ي���وؤدى وال يغنى.واليوم بعد 
خم�ش���ني عام���ا عل���ى رحي���ل ال�شف���ر االأول الغناء 
العراق���ي، يبدو ناظ���م نعيم »يعي����ض يف الواليات 
املتح���دة من���ذ ع���ام 1982« ال���ذي حل���ن غالبية ما 
غن���اه الغ���زايل ورافق���ه يف اأ�شفاره، يب���دو �شاهدا 
بامتي���از على جتربة هذا الفنان الذي يرتبط ا�شمه 
عن���د امل�شتمعني العرب بالع���راق، وعند العراقيني 
بزوجت���ه الفنان���ة �شليم���ة مراد.فلم���اذا تبق���ى كل 
ت�شريح���ات ملحن �شفر الغن���اء العراقي مقت�شبة 
وخجولة، ب���ل وراف�شة اأحيانا، االأم���ر الذي يوؤكد 
ذلك اأن م�شل�شالت تلفزيونية اأنتجت يف ال�شنوات 
االأخرة عن جانب من حي���اة الغزايل ال يذكر فيها 

ناظم نعيم! كما يف م�شل�شل �شليمة با�شا مثال.

خاصة أشبعت بالتقصي
امل�شاح���ة التاريخية حلي���اة الفنان ناظ���م الغزايل 
 23  -  1921« عام���ا   42 م�شاف���ة  عل���ى  متت���د 
افرت�ش���ا  واإذا   »1963 االأول  ت�شري���ن  اأكتوب���ر- 
انه ق�ش���ى ع�شرين عام���ا منها يف الف���ن، ف�شتكون 
كل اخلال�ش���ات املروي���ة واملكتوب���ة ق���د اأ�شبع���ت 
بالتق�شي، وعلى م�شتوى اآخر فاق االإعجاب بغنائه 
اأي حماولة نقدية لتحليل اأبعاد �شوته، وحتى من 
قبل امللحن���ني والكتاب الذين عا�ش���روه، ملاذا؟الأن 
ناظ���م الغزايل كان فنان���ا اإن�شانيا خلوقًا حمبا لكل 
املحيطني ب���ه، فغلب���ت �شمعته ال�شخ�شي���ة الطيبة 
عل���ى قيم���ة فنه، فه���ذا البغ���دادي الذي ول���د فقرا 
وعا����ض يف كنف عمه ث���م عمته وخالت���ه بعد وفاة 
اأمه وعم���ل يف م�شنع للطح���ني، مل تغره ال�شهرة 
التي نزلت عليه باأق�شى مما كان يحلم به، وبعدها 
زواجه من فنان���ة كانت �شاغلة الطبقات ال�شيا�شية 
والعائ���الت العراقية حتى اأطلق عليها �شليمة با�شا 
بدال م���ن �شليم���ة مراد.وحتول بيتهم���ا يف منطقة 
ال�شع���دون ببغ���داد اإىل �شال���ون ثق���ايف يح�ش���ره 
االأدب���اء وال�شع���راء والفنانون.ارتب���ط ب�شداقات 
فنية مع الو�شط االأدب���ي والفني اآنذاك، ثمة �شور 
فوتوغرافية جتمع الغ���زايل بال�شاعر نزار قباين، 
م���ن دون اأن يع���رف مل���اذا مل يت���م التع���اون بينهما 
�شاع���را ومغنيا! كما ان درا�شت���ه للتمثيل يف معهد 
الفنون اجلميلة قربته من الفنانني الراحلني حقي 
ال�شبل���ي وحمم���د القي�شي، ويف ح���وار تلفزيوين 
ن���ادر يوؤكد الغزايل ان���ه در�ض التمثي���ل �شد رغبة 
عم���ه الذي رف����ض اأن يك���ون »قرق���وزا« يف منزله! 
عندم���ا و�شف املمثل بامله���رج اأو الدمية املتحركة.
ويو�ش���ف الغ���زايل باأنه مثق���ف وودي���ع و�شبور 
و�شري���ع حف���ظ وتقلي���د لالأ�ش���وات وال�شخ�شيات 
كلها، واج���ه عاديات الزمن برباطة جاأ�ض حتى يف 
اأحلك الظ���روف، ومل يتخل ع���ن بديهته احلا�شرة 
ونكتته ال�شريعة، واأناقته ال�شديدة حتى يف االأيام 
التي كان يعاين فيها م���ن الفقر.وكل ذلك يف�شر لنا 
مل���اذا مو�شيقار مثل الفنان حمم���د القباجني الذي 
يعد مبثابة اأ�شتاذه مل يتوار يف ذرف الدموع عليه 
بع���د وفات���ه، بل انه ن���اح حتى على ق���ربه يف مقام 
»الركب���اين« املع���ذب احلزي���ن »عالم الده���ر �شتتنا 
وطرن���ا، عق���ب ذاك الغنا...«.القباجن���ي رثاه على 
الق���رب وبعد �شبعة اأي���ام اأقام له مول���دا ا�شتذكاريا 
يف منزل���ه وكت���ب مرثيت���ه ال�شه���رة يف ر�شال���ة 

موؤثرة.ويرج���ع ق���ارئ املقام والباح���ث املو�شيقي 
ح�ش���ني االأعظمي ت�شدر الغ���زايل للم�شهد الغنائي 
يف الع���راق، اإىل دور املو�شيق���ار حممد القباجني 
يف رعايته والتزامه اإىل ح���د تبنيه وعّده تلميذه، 
وراهن على قدراته ف���كان رهانه يف حمله، فاحتل 

املوقع االأول يف الغناء العراقي ح�شب االأعظمي.
بينما اعترب ناظم نعيم وفاة ناظم الغزايل اأ�شابته 
يف ال�شمي���م و�شعر اإن احلي���اة برمتها تخلت عنه.

فيم���ا ي�شتذك���ر الفنان الب�شري جمي���د العلي الذي 
راف���ق الغ���زايل عازفا، ان���ه كان ينه���ي حفالته بعد 
غن���اء عدد حمدود م���ن اأغانيه، رغ���م اأن اجلماهر 
يطالب���ون باملزيد، فهو كما يذكر العلي »ال يحب اأن 
يطي���ل كي ال يرى اأحدا يغ���ادر احلفلة وهو يغني، 

لذا يختم واجلميع موجودون«.

من درس صوت الغزالي؟
ثمة �ش���وؤال ينطلق الي���وم بعد خم�ش���ني عاما على 
رحيل الغزايل، عما اإذا در�ض �شوت ناظم الغزايل 
نقدي���ا م���ن دون ان ي�شق���ط دار�شي���ه حت���ت هال���ة 
االإعج���اب ال�شعب���ي ب���ه، وتف���رده اآن���ذاك يف ن�شر 
الغناء العراقي يف االأرج���اء العربية؟با�شتثناء ما 
كتب���ه الناق���دان الراح���الن �شعاد الهرم���زي وعادل 

الها�شم���ي م���ن درا�ش���ات نقدي���ة، تبق���ى الغالبي���ة 
العظم���ى عنه جم���رد ا�شت���ذكارات تاريخية و�شرد 
حلكايات عن���ه وعن زواج���ه من الفنان���ة العراقية 
اليهودي���ة �شليم���ة م���راد، البع����ض ي�ش���كك يف هذا 
ال���زواج حتى اإن ناظ���م نعيم نف�شه ق���ال يف حوار 
تلفزي���وين »مل يتزوجا بل ارتبط���ا ب�شداقة...« ثم 
�شفره اإىل بروت وم�شاركته يف فيلم »مرحبًا اأيها 
احل���ب« مع جناح �شالم واأداء اأغنيته ال�شهرة »مي 
العيون ال�شود«، وبعدها مدينة الكويت وت�شجيل 
جمموع���ة م���ن اأغانيه...ف�شعاد الهرم���زي يرى ان 
جناح ناظ���م الغزايل مل يكن من �شنع يديه، بل اإن 
جه���د ون�شائ���ح امللحن ناظم نعي���م دفعته للنجاح. 
بع���د اأن انعدمت بينه���ا عوامل اخل���الف والفرقة.

فناظ���م نعي���م بنظ���ر الهرم���زي »فن���ان بح���ق، اأم���ا 
الغ���زايل فهو مغني فقط، اأخفق يف اأدائه اأن يكون 
قرارا �شحيحا، بل اإن غنائه كان جوابا قا�شرا عن 
مقتني���ات الغن���اء ال�شحيح...«.فيم���ا يرجع الناقد 
الراح���ل عادل الها�شمي، �شع���ود جنم الغزايل اإىل 
زوجت���ه املطربة �شليمة م���راد با�ش���ا وكان زواجه 
منه���ا م���ن الزيجات املث���رة للج���دل، واأن الغزايل 
كان ب���ه حاج���ة اإىل دفعة معنوي���ة يف بداية طريق 
ال�شه���رة. وكانت اأ�شتاذة يف ف���ن الغناء، باعرتاف 
النق���اد والفنانني جميعًا يف ذل���ك الوقت.وي�شيف 
»تعل���م الغ���زايل على ي���د �شليمة م���راد با�شا الكثر 
م���ن املقامات، وكانا يف كثر م���ن االأحيان يحييان 
حف���الت م�شرتكة، يوؤدي���ان فيها بع����ض الو�شالت 
فردي���ة واأخ���رى ثنائية«.مت زواجهم���ا عام 1953، 
وخالل ع�ش���ر �شنوات تعاونا عل���ى حفظ املقامات 
واالأغني���ات.ويف ع���ام 1958 احيي���ا حف���ال غنائيا 
جماهريا كبرا، فتح اآفاقًا وا�شعة لهما اإىل خارج 
ح���دود الع���راق فكان���ت بعده���ا حف���الت يف لن���دن 
وباري����ض وب���روت.ال يوجد تف�ش���ر وا�شح غر 
العمر الق�شر، الكتفاء ناظم الغزايل باحلان ناظم 
نعي���م، بينما كان هن���اك جيل اخلم�شين���ات البارع 
يحيى حم���دي وعبا�ض جميل ور�ش���ا علي واأحمد 
اخللي���ل، »ثم���ة م���ن يذكر ان���ه �ش���ارك يف اوبريت 
غنائ���ي وطن���ي م���ن احلان ر�ش���ا علي ع���ن متجيد 
عبد الك���رمي قا�شم«.وقد تف�شر لن���ا الفرتة الزمنية 
الق�ش���رة الت���ي عا�شها ملاذا مل يغ���ن ناظم الغزايل 
للمو�شيقار العراقي اليهودي �شالح الكويتي الذي 
حلن غالبية اأغاين زوجته �شليمة مراد قبل هجرته 
اإىل اإ�شرائيل.لكن���ه لي����ض ثمة �شك ب���اأن ناظم نعيم 
كان م���دركا حلجم �ش���وت الغزايل فلذل���ك ر�شم له 
االأحل���ان بح�ض يتفق مع اأبع���اد هذا ال�شوت، فبهر 
العامل العرب���ي باأداء ملتاع م���رة ومت�شائل مرات، 
وه���و يوؤدي الق�شائد العربي���ة يف مقامات عراقية 
معربة اأميا تعبر.غر انه يوؤخذ عليه انه مل يوؤدي 
غ���ر املقام���ات ال�شهل���ة ومل يق���رتب م���ن ال�شعبة. 
وي���رد الع���ازف �شامل ح�ش���ني الذي راف���ق الغزايل 
يف غالبي���ة حفالت���ه عازفا عل���ى اآلة القان���ون، باأنه 
اأدى اأ�شع���ب املقامات لكنه���ا –لالأ�شف- مل ت�شجل 
عل���ى ا�شطوانات و�شاع���ت.مل يذكر �ش���امل ح�شني 
اأي م���ن املقامات ال�شعبة اأدى الغزايل، لكن الفنان 
�شع���دون جاب���ر اأكت�ش���ف اإن الغ���زايل اأدى اأغني���ة 
»م�شل���م، ذاكر هل���ي ياجواد« على مق���ام »املخالف« 
وهو من اأ�شع���ب املقامات التي و�شعها املو�شيقار 
العراق���ي حممد القباجن���ي، واأعاد �شع���دون جابر 
االغني���ة يف م�شل�شل ناظم الغ���زايل بح�شية بارعة 
تك�شف كوام���ن اللوعة يف هذا املق���ام. ومع ذلك ال 
يوج���د ت�شجيل متوفر له���ذه االأغنية ب�شوت ناظم 
الغزايل.والي���وم، وبعد خم�ش���ني عاما على رحيل 
فن���ان عراق���ي مل مت���ت اأغانيه م���ع ال�شن���ني، تبدو 
احلاجة ما�شة الإعادة درا�شته بطريقة نقدية تغّيب 
العاطف���ة والول���ه الذي راف���ق كل م���ن ي�شتمع اإىل 

ناظم الغزايل.
ج . العرب

ناظم الغزالي... لوال ناظم نعيم!
بعد اكرث من خمسني عاما عىل 

رحيل الغزايل، هل درس صوته 

نقديا من دون إن يسقط دارسيه 

تحت هالة اإلعجاب به، وتفرده 

آنذاك يف نرش الغناء العراقي.  ال 

ميكن رسم مقطع تاريخي للفنان 

ناظم الغزايل بعد خمسني عاما 

عىل رحيله، من دون أن يحظر 

ناظم نعيم، ألنه يف كل األحوال 

ستكون »الرسمة التاريخية« 

غري جديرة بالوفاء، تصل متأخرة 

ومكررة ككل ما كتب عن ناظم 

الغزايل يف الصحافة العراقية، 

ولنا أن نتخيل الصورة الشائعة 

عنه يف الكتابات العربية
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مدخل:
ل�شنا كغرن���ا من اأقوام الع���رب اأن نطلق االألقاب 
الرّنان���ة والطّنان���ة يف تفخي���م �شخ����ضٍ برع يف 
اأحد م�شالك االإبداع اخلالٌّق اأدبًا اأو �شعرًا اأو فّنًا، 
فيق���ال في���ه )اأمر ال� ك���ذا( وهو و�ش���ف ي�شتحقُّه 
�شاحب���ه، بدون �ش���ك. كم���ا اأنَّ اإن�شانن���ا العراقي 
املب���دع، وهو كبر وكب���ر جدًا بفخام���ة ما اأبدع 
خ���الل حيات���ه م���ن كبائ���ر النتاج���ات االإبداعي���ة 
)اأك���رر هن���ا كلم���ة االإبداع(، م���ا ن���اَل حتى حلظة 
كتاب���ة ه���ذه املداخل���ة، م���ا ي�شتح���ق م���ن االإكرام 
غ���ر املباَلغ ب���ه، يف حياته وبع���د رحيله عن هذه 
الدني���ا. فلم ن�شمع عن الر�ش���ايف اإماَرَته، وال عن 
جمي���ل �شدق���ي الزه���اوي، اأو ناظم الغ���زايل اأو 
ر�شا عل���ي )الذي اإرحتل ب�شمت ع���ن هذه الدنيا 
قبل ع���ام( - للمثال ولي�ض للح�شر، ما خال بع�ض 
االأو�ش���اف املرتع�شه ه�شا�ش���ًة بقول الوا�شف اإن 

فالنًا  )�شفر االأغنية – للمثال اأي�شًا(.
يف حقيق���ة االأم���ر، م���ا كن���ُت �شاأتن���اول مث���ل هذا 
املدخ���ل للحدي���ث عن ناظ���م نعيم )ب���كل جتريد(، 
واأن���ا يف َط���ور الكتابة عن هذا )�شي���خ امللحنني( 
ببع����ض ما ي�شتحق،  لوال قراءت���ي ملو�شوع اأثاَر 

يفَّ كل �شجون االأمل؛ مو�شوع حمل عنوان:
�شيخ امللحنني / الفنان ناظم نعيم يطالب باحلذر 

ري احلقيقة والتاريخ من مزوِّ
املن�ش���ور عل���ى ال�شفحة )24( م���ن جملة )�شوت 
املهج���ر- جملة ثقافية م�شتقلة ت�شدر كل �شهرين، 
العدد/18 – اأيلول/ت�شرين 1، 2005(، جاء يف 

مقدمته: 
اإن ما يجري حاليًا ه���و تزوير التاريخ والوقائع 
يف الوقت الذي ال يزال اأ�شحاب العالقة على قيد 
احلي���اة. م���ن املُعيب وم���ن املوؤ�شف بع���د اإحالتي 
عل���ى التقاع���د ومغادرت���ي الع���راق احلبي���ب مع 
عائلت���ي حت���ى اأم�شي بقي���ة حيات���ي يف مالحقة 

ذكرياتي وتدوينها.

ج بألم: ثم يعرِّ
لق���د تابع���ُت الكث���ر م���ن الن���دوات ع���رب �شا�ش���ة 
التلفزي���ون اأو االإذاع���ة تتعل���ق مبوا�شي���ع الف���ن 

والفنان���ني )املو�شيقي���ني وامللحن���ني( وكنُت اأجد 
نف�ش���ي ذل���ك التحا�شي عن ذك���ر اإ�شم���ي و�شعرُت 
ر حتى  مب���رارة واأمل اإنَّ اأح���دًا م���ن ه���وؤالء مل ُي�شِ
مه ناظم نعيم، بل االأنكى من  وال اإ�ش���ارة اإىل ما قدَّ
ذلك اأنها يف الكثر من احلاالت اأخذت ُتن�شب اإىل 
ملحن���ني اآخرين – �شاحمهم الل���ه، كنت اأ�شعر اأن 

حّقي قد ُغِب يف ع�شر التغيرات.
ُر مع ناظم نعيم اأمَلَ م�شاعره بقوله: وهنا اأعت�شِ

...اإذ اأق���ول وال اأبال���غ )ل���وال ناظم نعيم مل���ا ُعِرَف 
ناظم الغزايل ملا ُعِرف(!!.

���ح تنويهًا عن بع�ض اأعماله ومنجزاته، منذ   ويلمِّ
تعيينه يف العام 1943، يف دار االإذاعة العراقية 
»كع���ازف كمان ب�ش���كل فعل���ي«، وي�شتطرد بع�ض 
ال�شيء عن تاريخه الفني الذي اإرتقى الذروة مع 
ناظم الغ���زايل، ف�شار له ثال���وث النواظم: نعيم، 
الغ���زايل وال�شف���ار )املخ���رج ال���ذي اأنتج حفالت 
اإىل جان���ب  االإذاعي���ة والتلفزيوني���ة(،  الغ���زايل 

ال�شاعر الغنائي جبوري النجار.
اأتوق���ف هنا ع���ن متابع���ة املو�شوع، م���ع �شكري 
وتقدي���ري الكبري���ن ل���� )�ش���وت املهج���ر( عل���ى 
ٍة لو كان ثمة اإعتباٍر لرموز البلد –  اإثارته���ا لق�شيِّ
اأي بلٍد كان – لناَل اأبناوؤه املبدعون ما ي�شتحقون 
د )قب���ل اأْن يك���ون مباَلٌغ فيه(  م���ن التوثي���ق املجرَّ

د. بالتزام احلقائق وبكل جترُّ
���ن اأ�شع���ب م�شال���ك الكتابة   اإن كتاب���ة التاري���خ مَلِ
التوثيقي���ة: تتطلََّب – فقط والغر – اأمانة َطرح 
د، كح���د االأدين؛ ناظم نعيم،  احلقائ���ق وبكل جترُّ

كما هي احلال مع غره كثرين من مبدعينا، لي�ض 
بحاج���ة اإىل االإطن���اب: اإنه يف وق���ار �شيخوخته 
خزي���ن تاأريخي لكتابة تاريخ املو�شيقى العراقية 

)التقليدية( يف الع�شر احلديث.

 ناظم نعيم، فنان مرموق
مدخل ثاٍن:

كلنا يذك���ر الت�شجيالت الغنائي���ة لناظم الغزايل، 
يف  الكويت���ي  التلفزي���ون  له���ا  �شجَّ الت���ي  تل���ك 
الع���ام 1962 )باالأبي����ض واالأ�ش���ود – قب���ل زمن 
ن( قب���ل رحيل الغ���زايل باأ�شُهر،  التلفزي���ون امللوَّ
والتي يبثُّها التلفزيون العراقي حتى يومنا هذا. 

يقول ناظم نعيم فيها:
» وبع���د النج���اح الكب���ر الذي حققت���ه فرقة ناظم 
نعيم م���ن على �شا�ش���ة التلفزي���ون العراقية تلقَّى 
ع���ام  الكويتي���ة  م���ن احلكوم���ة  الغ���زايل دع���وة 
1962، ومت ت�شجي���ل وت�شوي���ر 22 اأغني���ة م���ن 
�شمنها املقامات »،  وحني ُنعن النظر يف الفرقة 
املو�شيقية املرافقة للغزايل يف هذه الت�شجيالت، 
جند ب���ني اأع�شائها اأربعة عازفني م���ن العراقيني 
وهم يق���ودون العمل املو�شيق���ي وبقية العازفني 
ه���م من بل���دان اأخ���رى. اإنَّ اأولئك االأربع���ة الذين 
�ش���اروا لالأخر رف���اق درب الغزايل، ه���م: ناظم 
نعي���م )كم���ان(، �ش���امل ح�ش���ني )قان���ون(، خ�ش���ر 

.) اإليا�ض )ناي(، وح�شني عبدالله )رّقْ
 اإذًا: ذل���ك ه���و )ناظ���م نعي���م( ال���ذي اإرحت���ل اإىل 
اأم���ركا من���ذ ع���ام 1982 لي�شتق���ر وعائلت���ه يف 

م�شي���كان، ميار����ض الع���زف بني احل���ني واالآخر، 
لكن���ه ي�شتك���ني للهدوء – كما ه���ي عادته – بعيدًا 
عن االأ�شواء، م�شتعينًا باملطالعة واالإ�شتماع اإىل 
املو�شيق���ى، واحلديث م���ع بع�ٍض م���ن اأ�شدقائه، 
وبخا�شة زم���الء الفن من جيل���ه الذين عا�شروه 

اأمثال فوؤاد مي�شو وعبد الكرمي بدر.

 معرفتي بناظم نعيم:
ناظ���م نعيم �شلمو، املول���ود يف بغداد بتاريخ 1 / 
7 / 1925 )اأط���ال الله يف عم���ره( لعائلة ع�شقت 
املو�شيق���ى وتعاي�ش���ت مع���ه مب�شت���وى احلرفة؛ 
كان وال���ده )نعي���م �شلم���و( ع���ازف كم���ان مقتدر 
عم���ل طوياًل عازف���ًا ورئي�ش���ًا يف خمتل���ف الفرق 
املو�شيقية العراقية الرائدة، فن�شاأ ناظم نعيم منذ 
�شغ���ره يف اأج���واء النغم، لياأخ���ذ يف بداية اأمره 
كًا اأ�شابع يده الناعمة  ِزمام الكمان والعود حم���رِّ
فوق االأوتار، م�شتخرجًا االأنغام ال�شائعة: وبهذا 
كان الوال���د معلِّم���ه االأول. وكذل���ك عّم���ه �شاك���ر 
ت  كان عازف���ًا للع���ود. وياأت���ي �شقيق���ه الث���اين عزَّ
)موالي���د بغداد 1931(، لي�شبح هو االآخر عازف 
كم���ان قدير عم���ل طوياًل يف جماالت الف���ن اإذاعيًا 
وم�شرحي���ًا. اأم���ا �شقيقه الثالث، توفي���ق )مواليد 
بغ���داد 1934(، فاإن���ه اإكتف���ى بت���ذوق املو�شيق���ى 
جم���ال  يف  م�شتقب���اًل  عمل���ه  وبحك���م  وتفهُّمه���ا 
ال�شحاف���ة، كتب الكثر من املقاالت يف املوا�شيع 

املو�شيقية.
 عرفُت اأبرز عازيف الكمان ال�شرقي العراقيني من 
االأجي���ال االأوىل، اأمثال جميل ب�شر وغامن حداد 
والكم���ان الغربي اأمثال غامن عق���راوي )الطبيب 
اجلراح( واآرام تاجريان واآرام بابوخيان وفوؤاد 
عب���د الر�شا )وغرهم( من اأوائ���ل الذين اإلتحقوا 
باملعهد املو�شيقي املوؤ�َش�ض يف بغداد عام 1936، 
معه���د الفنون اجلميل���ة فيما بع���د. وكان طبيعيًا 
طبع���ًا اأن اأع���رف ناظم���ًا اأي�ش���ًا؛  لقراب���ة والدته 

)فهيمة مروكي زورا( مع الوالد.
 لذلك، فاإن ما اأكتبه هنا له اأكرث من �شبب يدعوين 
لذل���ك؛ وال�شب���ب االأه���م هو )ناظ���م نعي���م الفنان 

املبدع  – االإن�شان(.

 مع كتاب )ناظم نعيم – اللحن الجميل(:
�ش���در ه���ذا الكت���اب �شن���ة 1993 – 1994 ع���ن 
موؤ�ش�ش���ة )هاي تك للن�شر واالإعالن( يف م�شيكان 
باأم���ركا، عل���ى يد )نخب���ة من االأدب���اء وال�شعراء 
والفنان���ني( يت�شدره���م )املهند����ض الفن���ان فوؤاد 
الوطني���ة  ال�شمفوني���ة  الفرق���ة  ع�ش���و  مي�ش���و، 
العراقي���ة( ح�شبم���ا ما ه���و مذكور عل���ى الغالف 
الداخل���ي للكت���اب. لذل���ك، �شاأتخ���ذ م���ن الكت���اب 

م�شدرًا رئي�شًا يف كتابتي هذه.
فرًا   قب���ل كل �شيء، يجد القارئ يف هذا الكتاب �شِ
يغط���ي اأك���رث من ن�شف ق���رٍن من الزم���ن، ينطلق 
لتوثيق حي���اة �شخ�ٍض جعل من املو�شيقى ر�شالًة 
للنا����ض – كل النا����ض، لي����ض فق���ط عل���ى �شعي���د 
ى ذل���ك ب�شياحته يف  الط���رب والتطريب، بل تعدَّ
وج���دان االإن�ش���ان، عراقي���ًا وعربي���ًا عل���ى اأو�شع 
م�شاح���ة م���ن الرقع���ة اجلغرافي���ة لبل���ده العراق 
وحميط���ه ال�ش���رق اأو�شط���ي والعرب���ي الوا�شع، 
���اق الفن  ب���ل بعي���دًا يف كل م���كان ينت�شر فيه ع�شَّ
العراق���ي – العراق���ي االأ�شي���ل، ب�شحب���ة امل���الك 
الطائر يف �َش���دِوه العطر الن���دّي، ناظم الغزايل، 
ال���ذي اأن�ش���د للوج���دان االإن�شاين اأجم���ل ق�شائد 
العرب، واأحلى اأغاين بلده العراق؛ مل يكن ناظم 
نعي���م بحاجة اإىل واجهة تظه���ره للمالأ، لكنه كان 
نِوه الغ���زايل، ورفقاء دربه الفني  الثنائ���ي مع �شُ

الطويل.

موسيقى العراق على يد ناظم نعيم
حنا بطرس
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 ناظم نعيم، شيء من التاريخ:
ال اأن���وي الدخول يف كيفي���ة �شناعة ومن ثم كتابة 
التاري���خ؛ فالذي ي�شنع االأح���داث يدخل التاريخ، 
باالأح���داث  زاخ���ر  وتاريخن���ا  وب���ه.  ل���ه  فُيكَت���ب 
و�شّناعه���ا، لكن ُج���لَّ ما ُكتب في���ه خ�شع ويخ�شع 
م يف  ملزاجي���ات الكاتب، ومزاجيات الظرف املتحكِّ

املجتمع.
ل حجر  ف���االأوىل، اأعن���ي مزاجي���ات الكاتب، ت�ش���كِّ
الزاوي���ة يف كتابة التاريخ، فاإن اأح���بَّ املادة التي 
خ له���ا، جت���ده يهي���ل مع���امل التك���رمي املبهرة  ي���وؤرِّ
فت�ش���ع لها هالة حتيط بها من كل جانب. والعك�ض 
بالعك����ض متام���ًا، فيهي���ل ال���رتاب عليه���ا فيناله���ا 
الن�شي���ان واالإهمال، وكاأنها �ش���ارت ن�شيًا من�شيًا! 
ه���ذا ال���ذي ح���دث بالتم���ام لفنانن���ا ناظ���م نعي���م، 
االأم���ر الذي دع���اه اإىل الكتاب���ة اإىل وزارة الثقافة، 
وب�شخ����ض وزيرها اآن���ذاك، وكاأن ناظمًا ي�شتعطي 
حق���ًا �شائع���ًا! اإن احل���ّد االأدنى يف كيفي���ة التعامل 
مع النا�ض عمومًا، واملتميزين منه اإبداعًا وعطاًء، 

اإعطاوؤهم حقَّهم يف ذكرهم.

 ناظم نعيم وأم كلثوم:
�شافر ناظ���م نعيم يف جوالت كثرة، �شرقًا وغربًا، 
حام���اًل )اأوراق اإعتماده( ك�شف���ر ملو�شيقى بالده، 
نا�شرًا مبفرده اأو بفرقته املو�شيقية امل�شاحبة لهذا 
املغن���ي اأو ذاك، وكان للغزايل فيها ح�شة »االأ�شد«. 
حتى بات اإ�شم الغ���زايل رمزًا للمو�شيقى العراقية 

بدون مناف�ض.
ن   تذه���ب اإىل لبنان، مث���اًل، وت�شاأل القوم هناك عمَّ
يعرفون من املغنني العراقيني، ياأتيك اجلواب بكل 
عفوي���ة، اإنه ناظم الغ���زايل، وكذل���ك يف كل البالد 

العربية. 
 وتبق���ى م�شر قبل���ة اأنظار الفنان���ني العرب ب�شكل 
ع���ام، وبخا�شة املغن���ني واملو�شيقيني؛ ق���ام ناظم 
نعي���م بزيارتها عدة مرات، اإلتقى فيها فناين م�شر 
الذي���ن يعرفه���م ويعرفونه ب�شكل جي���د. يقول يف 
ه���ذا ال�ش���اأن، يف ال�شفح���ة 140 من كتاب���ه )ناظم 
نعي���م اللحن اجلميل( وحتت عنوان )ق�شته مع اأم 

كلثوم( االآتي:
فُت على الفنان  خ���الل زيارتي اإىل الكويت ق���د تعرَّ
وع���ازف الكم���ان االأول يف فرقة اأم كلث���وم، اأحمد 
احلفناوي، وطلبُت من���ه اإذا كان بالو�شع احلديث 

اأو مفاحتة اأم كلثوم لتقدمي حلٍن لها.
اأجابن���ي احلفن���اوي: وبعد اأن اإ�شتم���ع اإىل اأغاين 
َلت وحُلَنت  الغزايل التي هي من اأحلاين التي �ُشجِّ
يف الكوي���ت، وق���د اأُعِجب بها، قلُت ل���ه اإين اأود اأن 
اأقدم بع����ض اأحلاين الأم كلث���وم. رحب احلفناوي 
وق���ال اإن اأم كلث���وم يف نيتها اأن تغن���ي من كل بلد 

عربي حلنًا الأحد فنانيه؛ وبداأت اأعد اللحن.
ويف ع���ام 1973 حملُت معي ع���ودي وغادرُت اإىل 

م حلن���ي اإىل الفنانة الراحلة. وكانت  القاهرة الأقدِّ
الق�شي���دة لل�شاعر العراقي )حاف���ظ جميل( رحمه 

الله، بعنوان )بريد الُقَبل(.
يق���ول ناظم نعي���م )بع���د اأن اأجنزُت الق�ش���م االأول 
لُت���ه على �شريط كا�شي���ت وبداأُت  م���ن اللحن و�شجَّ
بالق�شم الث���اين، الحظُت �شعف���ًا يف الق�شم الثاين 
ًة يف الق�ش���م االأول وق���د حاول���ُت اأن يك���ون  وق���وَّ
الق�شمان بذات الدرجة من القوة. اإال اأنني مل اأفلح 
ومع ذلك اأر�شلت اللح���ن اإىل اأم كلثوم. ويف نف�ض 
ال�شن���ة توجهُت اإىل القاهرة واإلتقيُت اأم كلثوم يف 
�شركة )�شوت القاهرة(  وهي جتري التمارين مع 
فرقتها والفرقة املا�شية وكان اللحن لعبد الوهاب. 
ع���دُت اإىل بغ���داد ثاني���ًة بع���د اأن تفاهمن���ا ح���ول 
الق�شي���دة وطلب���ت مني تغير الق�شي���دة املختارة 
ومن نف�ض ال�شاعر: فاختارت هي ق�شيدة )ن�داء(.

والتقي���ت  القاه���رة  اإىل  ع���دت   1974 الع���ام  يف 
بالفنان���ة الراحل���ة وتباحثن���ا ثاني���ًة فيم���ا يخ�ض 
االأغنية؛ كان���ت معجبة باللح���ن وبالن�ض وطلبت 
من���ي اأن اأكت���م ال�ش���ّر )!( لتكون مفاج���اأًة للم�شتمع 
العرب���ي واأْن اأتوقف عن تق���دمي اأي معلومات عن 
االأغنية بو�شائل االإع���الم. اإال اأنَّ ظروَفها ال�شحية 
و�شوء حالته���ا و�شفرها للع���الج واإنتظار عودتها 
مت�شاَفي���ة تاأخ���ر تق���دمي االأغني���ة. لكنه���ا )رحل���ت 
رحلته���ا االأبدية(. هك���ذا كانت ق�ش���ة الفنان ناظم 

نعيم مع اأم كلثوم.

خ��اتمة:
ل�ش���ُت يف �ش���دد االإط���راء واملدي���ح، لفنانن���ا ناظم 
نعيم؛ فه���و جيل فنِّي �شام���خ يف تاريخ املو�شيقى 
العراقي���ة احلديث. واإْن اإبتغي���ُت الكتابة عنه، فلن 
ه الكامل عرب اأ�شطر  يكون يف مقدوري اإعطاءه حقَّ

ُتنَق�ض على عدد من ال�شفحات.
 كان لقائ���ي االأخر مع���ه عرب التلف���ون، ومن بيت 
زميلن���ا ال�شدي���ق ال���ويف ف���وؤاد مي�ش���و يف مدينة 
ناك�شفي���ل، اأثن���اء جولت���ي يف اأم���ركا وكن���دا يف 
ث���ُت اإىل اأب���ي و�شي���م،  ني�ش���ان 2005؛ اأج���ل، حتدَّ
ناظ���م بالتلفون، كان فرَح���ه باحلديث معي �شادقًا 
وحميم���ًا. وكذل���ك كان���ت احل���ال عن���دي جتاه���ه. 
�ش���ُت حاجَته ملن يتحدث معه، وبخا�شة من  وحت�شَّ
ل���دن الفنانني؛ اإن ُجلَّ ما يطلبه الرجل هو ال�شدق 
واالأمانة يف احلدي���ث عنه. فوعدُته باأن اأكتب عنه 

مبا ي�شتحق.
 لذل���ك اأكتف���ي مب���ا ورد على ه���ذه ال�شفح���ات من 
�ش���ذرات، واأدعو م���ن منرب هذه الكتاب���ة، الفنانني 
وال�شع���راء الذين عرفوا وزامل���وا امل�شرة الفنية 
له���ذا الرائ���د الذي من���ح الف���ن العراق���ي والعربي 
ًا دافق���ًا بنرب االإيقاع والكِل���م واللحن ال�شفاف،  حبَّ
اأدعوه���م لتغطية �شفحات اأخرى مبا ميتلكون من 

وثائق وذكريات ومبا ي�شتحق اأي�شًا.

ناظ���م نعي���م �شلمو، املول���ود يف بغ���داد بتاريخ 
املو�شيق���ى  ع�شق���ت  لعائل���ة   1925  /  7  /  1
وتعاي�ش���ت معها مب�شتوى احلرف���ة؛ كان والده 
)نعي���م �شلمو( ع���ازف كمان مقت���در عمل طوياًل 
عازف���ًا ورئي�ش���ًا يف خمتل���ف الف���رق املو�شيقية 
العراقي���ة الرائدة، فن�شاأ ناظ���م نعيم منذ �شغره 
يف اأج���واء النغ���م، لياأخذ يف بداي���ة اأمره ِزمام 
كًا اأ�شابع يده الناعمة فوق  الكمان والعود حمرِّ
االأوت���ار، م�شتخرج���ًا االأنغام ال�شائع���ة: وبهذا 
كان الوال���د معلِّمه االأول. وكذلك عّمه �شاكر كان 

عازفًا للعود.
 1943 ع���ام  العراقي���ة  االذاع���ة  دار  يف  عم���ل 
كع���ازف للكم���ان و�شاه���م ب�شكل فع���ال بتطوير 
ال���رتاث اللحن���ي البغ���دادي وكون م���ع ال�شاعر 
الغ���زايل  ناظ���م  واملط���رب  النج���ار  جب���وري 
واملو�شيق���ي جميل ب�شر جمموع���ة فنية رائعة 
اأخرج���ت لل���ذوق الع���ام اأجم���ل اأغ���اين املطرب 
ناظم الغ���زايل الذي تع���رف علي���ه امللحن ناظم 
نعي���م يف فرقة املو�شح���ات االندل�شية التي كان 
ي�شرف عليها ال�شي���خ علي دروي�ض واملو�شيقار 
روح���ي اخلما�ض ال���ذي قال عن���ه ...لقد وجدت 
يف ناظم امليل ال�شدي���د يف تاأدية املقام العراقي 
عندما �شمعته يوؤدي اأول مره مقام احلويزاوي 

وبداأت اعطي له احلاين ...
فجاءت اأغاين املط���رب ناظم الغزايل مبزاوجة 
الرتاث واملعا�شرة بني االلة الغربية وال�شرقية 
فم���ن خ���ربة املو�شيقار الكبر جمي���ل ب�شر يف 
التوزي���ع املو�شيقي واحلان ناظم نعيم امل�شبعة 
بال���رتاث البغدادي والكلمة ال�شهلة والوا�شحة 
واملعربة، التي كتبه���ا ال�شاعر جبوري النجار، 
ه���ذا الثالثي ال���ذي قدم روائع مث���ل »طالعة من 

بي���ت اأبوه���ا« و»م���ا اأري���ده الغلوب���ي« و»اأحبك 
النخ���ل« و»مي  واأح���ب كلم���ن يحب���ك« و»ف���وك 
العي���ون ال�شود« م���روا علي احللوي���ن ، والتي 
يرجع ف�شل انت�شارها اإىل خروج ناظم الغزايل 
االأداء  يف  التقليدي���ة  املتبع���ة  االأ�ش���ول  ع���ن 

والغناء.
ت���زوج ناظم نعيم م���ن املطربة نرج����ض �شوقي 
وق���دم له���ا بع����ض االحل���ان كم���ا ق���دم احلان���ه 
للمطرب���ات يف ف���رتة اخلم�شيني���ات : وحي���دة 
خلي���ل واأح���الم وهب���ي ومائدة نزه���ت وعفيفة 

ا�شكندر
وامل�شهور من االغ���اين التي قدمها امللحن ناظم 

نعيم :
1-جميع اأغاين املطرب ناظم الغزايل

2- املطربة احالم وهبي ) هاي من الله ق�شمتي 
( )عن���دي هدي���ة للول���ف( واغني���ة الل���ه الله من 

عيونك
3- مائدة نزهت يف اول اغانيها الروح حمتارة 

واغنية كالو حلو وغرها
4- فوؤاد �شامل من نغ���م املخالف اأعاتب والعتب 

�شكتة
5-املط���رب �شع���دي البيات���ي اغني���ة ان���ا بيدي 

جرحت ايديه
6- املطرب �شالح عبد الغفور

7-عفيف���ة ا�شكن���در حل���ن ق�شي���دة تعي����ض انت 
وتبقى

ارحت���ل ناظم نعي���م اإىل اأمركا من���ذ عام 1982 
لي�شتق���ر وعائلته يف م�شيغ���ان، ميار�ض العزف 
ب���ني احلني واالآخر، لكنه ي�شتكني للهدوء – كما 
ه���ي عادت���ه – بعي���دًا ع���ن االأ�ش���واء، م�شتعينًا 
باملطالعة واالإ�شتماع اإىل املو�شيقى، واحلديث 
مع بع����ضٍ من اأ�شدقائه، وبخا�ش���ة زمالء الفن 
م���ن جيله الذي���ن عا�ش���روه اأمثال ف���وؤاد مي�شو 

وعبد الكرمي بدر.

ناظم نعيم واغنيات 
ناظم  الغزالي

كمال لطيف سالم



6

هج
تو

ن ال
زم

ن 
م

العدد )4882( 
السنة الثامنة عشرة 

الخميس )25(
شباط 2021

جوزيف الفارس

ناظم نعيم – هذا امللحن العراقي والذي تاثر بالبيئة 
واالجواء اال�شروية ومن خالل والده الفنان اال�شتاذ 
نعيم �شلمو عازف الكمان امل�شهور ، ففي كلمة منه يف 
حف����ل االحتفاء به ومب�شرته الفنية  والتي اقيمت له 

يف امريكا قال :
) �شاتط����رق اىل نب����ذة من تاريخ حيات����ي ، او م�شوار 
حيات����ي ، م����ن خالل كتاب  اللحن اجلمي����ل  مع ال�شكر 
اجلزي����ل جلمي����ع الذي����ن �شارك����وين يف اجن����از ه����ذا 
الكت����اب منه����م ، االخ العزي����ز املهند�ض اال�شت����اذ فوؤاد 
مي�ش����و ، والفن����ان الفوتوغ����رايف زه����ر �شع����وين ، 
واال�شت����اذ ال�شي����د حكم����ت كل����وزي ، وم����ع نخب����ة من 

ال�شعراء واالدباء والفنانني ( .
ولد هذا الفنان العبقري يف الثامن من كانون الثاين 
ع����ام 1952 يف حمل����ة القاطرخانة ، م����ن عائلة فنية ، 
حي����ث كان وال����ده اال�شتاذ نعيم �شلمو ع����ازف كمان ، 
و�شقيق����ه ع����زت نعيم ع����ازف على الة الكم����ان ، وعمه 
�شاك����ر نعمو عازف على الة الع����ود ، واوالد عمه على 

االيقاع .
لق����د اكت�ش����ب هذا امللح����ن تاثرات فني����ة  من حميطه 
اال�ش����روي وم����ن خ����الل البيئ����ة العراقي����ة البغدادية 
الت����ي عا�ض فيها ، له����ذا كان عا�شقا لالغني����ة العراقية 
البغدادية من����ذ طفولته ، ففي التا�شعة من عمره تعلم 
م����ن وال����ده على م�ش����ك الة الكم����ان يف الي����د الي�شرى 
، وله����ذا تاث����ر ه����ذا الفن����ان ب�ش����رة وال����ده الفني����ة ، 
حي����ث كان ي�شطحبه حل�ش����ور الربوفات م����ع الفرق 
املو�شيقي����ة لي�شتم����ع اىل االحل����ان اجلميلة واالغاين 
اجلدي����دة والت����ي كان����ت من احل����ان اال�شات����ذة �شالح 
الكويتي وداوؤود الكويتي ، حيث كان اال�شتاذ �شالح 
يعزف على الة الكم����ان ، وداود يعزف على الة العود 
، واالثن����ني  كان����ا يعم����الن يف االذاع����ة العراقي����ة بعد 
تا�شي�شه����ا ع����ام 1936 ، حي����ث يقول اال�شت����اذ امللحن 

ناظم نعيم :
) لق����د تاث����رت باملو�شيق����ار �شال����ح الكويت����ي ، حي����ث 

اعتربه اجلامعة التي اهلتني للتلحني ( .
لقد التحق الفنان ناظ����م نعيم مبعهد الفنون اجلميلة 
ع����ام 1938 عندم����ا كان عم����ره ) 12 ( عام����ا لدرا�ش����ة 
املو�شيق����ى الغربية على يد الربوفي�شور �شانكو ايدو 
، ا�شتاذ الة الكمان انذاك ،وبعد الثالث �شنوات انهى 
الدرا�ش����ة يف املعهد ، وبعدها ب����داأ بدرا�شة املو�شيقى 
ال�شرقي����ة ، حي����ث كان وال����ده ي�شاع����ده يف ذالك ومن 
خالل تهيئته له بع�ض اال�شطوانات لعازفني �شرقيني 
من امثال �شامي �شوا ، وتوفيق ال�شبار ، حيث كانت 
ه����ذه اال�شطوان����ات  خ�شو�شي����ة بتعلي����م التقا�شي����م 

املنفردة على الة الكمان .
لقد كان هم����ه التدريب العملي على الة الكمان ا�شافة 
ان����ه كان يع����زف على الة الع����ود ، كان اميانه املطلق ،  
عل����ى ان الفن����ان الذي يروم الو�ش����ول اىل النجومية 
علي����ه ان يتدرب على الت����ه ليكت�شب حرفة فنية عملية 
متقن����ة ، ا�شاف����ة اىل  اكت�شاب����ه الثقاف����ة النظري����ة و 
الط����الع   على ا�شول فن الع����زف ، وان يهتم مب�شرة 
الفنان����ني ال����رواد من الذي �شبق����وه يف امل�شرة ، هذا 
الفن����ان م طلع عل����ى فن قراءة املق����ام العراقي وكيفية 

وم�شاحاته����ا   باال�ش����وات  امل����ام   ولدي����ه   ، حتري����ره 
املتكامل����ة م����ن حيث الق����رار واجل����واب ، ولهذا جنح 
يف معظم احلانه للمطرب ناظم الغزايل حينما در�ض 
م�شاحت����ه ال�شوتي����ة وعل����م بانه �شعي����ف يف القرار ، 
وان����ا قوي يف اجل����واب ، ومن هن����ا  جائت االحلان 
الت����ي �شاغها حلنجرة الغ����زايل ، حيث ال قت جناحا 
وابداعا ا�شافت للمطرب ناظم الغزايل جنومية على 

ال�شاحة العراقية والعربية  .
لق����د كانت البداية احلقيقية حلي����اة هذا الفنان الكبر 
ناظ����م نعي����م الفنية يف ع����ام 1943 عندم����ا ذاع �شيته 
بالع����زف على الة الكمان ، وا�شبح ا�شمه منت�شرا بني 
الفنانني م����ن العازفني ، لذا عندم����ا مت تعيينه يف دار 
االذاع����ة العراقية ، وال����ذي زاد هذا التعيني  من دعمه 
املعن����وي ،  حيث اخ����ذ يعطي كل ما لديه م����ن الثقافة 
العملية والنظرية ، فتبني ومبقارنته مع االخرين انه 
فن����ان وعازف متكام����ل ال ي�شاهيه عازف اخر ، ولهذا 
ب����داأت قدرت����ه يف  التلح����ني تنب����ع من خ����الل موهبته 
وثقافت����ه معا ، ومم����ا اكت�شبه من اخل����ربة والتجربة 
يف معه����د الفن����ون اجلميل����ة وم����ن احتكاك����ه بوال����ده 
وبالعازفني اال�شاتذة �شالح الكويتي و�شقيقه داوؤود 
الكويت����ي ، وله����ذا كان����ت ال�شاح����ة له وا�شع����ة يف فن 
التلحني حي����ث كان اول حلن له غنته  الفنانة نرج�ض 
�شوق����ي هو ) مظلومة به����واك الروح ( ولق����د ا�شتفاد 
ه����ذا الفنان م����ن م�شاحبت����ه للفنان �شلي����ب القبطيب 
الع����ازف على الة العود وهو لبن����اين اال�شل ، والذي 
كان يقي����م يف بغ����داد ، حيث تعلم على ف����ن االيقاعات 
ال�شعب����ة ، وال�شماعي����ات وال�شولفي����ج ، حي����ث يذكر 
،  ان ه����ذا الفن����ان كان ق����د عم����ل يف اف����الم املو�شيقار 
حمم����د عبد الوهاب ، وهو اي�ش����ا من اوائل العازفني 
عل����ى الة العود ، وقد ا�شطحب هذا الفنان ناظم نعيم 
اىل لبن����ان يف اخلم�شيني����ات اىل جب����ل  بحمدون يف 
ب����روت وكانت مع����ه زوجت����ه وابنته البك����ر نران ، 
وهن����اك عرفه باملو�شيقار حممد عب����د الوهاب والذي 
كان ب����دوره معجب����ا ب�ش����وت الفن����ان ناظ����م الغزايل 

، وال�شيم����ا حينم����ا كان ي�شم����ع من����ه املق����ام العراق����ي 
ب�شوته ، وبالذات مقام الركباين .

لق����د كان امللح����ن ناظم نعيم  حمط اعج����اب اجلمهور 
والنق����اد مع����ا ، حي����ث كان����ت ال�شحاف����ة تكت����ب عن����ه 
با�شتم����رار ، والنق����اد منهم �شع����اد الهرمزي من خالل 
الناق����د ع����ادل  ، ا�شاف����ة اىل تقيي����م  تقيي����م احلان����ه  
الها�شم����ي اىل معظ����م احلانه التي حلنه����ا للعديد من 
املطرب����ات واملطرب����ني ، فلق����د ج����اء يف مق����ال ملجل����ة 

االذاعة والتلفزيون العراقية مايلي :
) الفن����ان ناظم نعيم ا�شتفاد من احتكاكه باملو�شيقيني 
العراقيني االوائل ، وال �شيما يف الثالثينيات ، حيث 
احتك باالخوين املو�شيقيني  �شالح الكويتي وداوؤود 
الكويتي ، والذين حلن����وا اغنية ) كلبك �شخرجلمود 
وما حن عليا ( واغنية ) يانبعة الريحان ( ، واغنية ) 
هذا مو ان�ش����اف منك ( وغرها من االغاين املعروفة 
والت����ي غنتها الفنانة املبدعة املرحومة  �شليمة مراد ) 
�شليم����ة با�ش����ا ( ، وكذالك اغاين اخ����رى لزكية جورج 
،والفنان����ة نرج�ض �شوقي واللت����ني عا�شتا يف العراق 

لفرتة طويلة .
لق����د كتب عنه الناقد ع����ادل الها�شمي مقاال  يف جريدة 
اجلمهورية  حتت عنوان ) امللحن الرتاثي ( جاء فيه 

:
) ان قيم����ة ماقدمه الفن����ان العراقي القدي����ر واملتمكن 
واال�شيل ناظ����م نعيم ، والذي ارتبطت احلانه ب�شكل 
وثي����ق با�شوات ع�شره ناظم الغ����زايل ، �شليمة مراد 
، عفيف����ة ا�شكن����در ،مائدة نزهت ، �ش����الح عبد الغفور 
، و�شواه����م ، جعلت����ه يف موق����ع منفرد م����ن اخلارطة 
العراقي����ة اللحني����ة ، فالكث����ر مم����ا قدم����ه ناظ����م نعيم 
يو�ش����ف بانه تراثي ، وقد تعل����ق بالفن ، احلق ، فهو 
لي�����ض فقط ابن ع�ش����ره واملعرب عن احالم����ه ، بل هو 
كذال����ك ملحن ملهم يتبع ال�ش����وت الكامن يف داخله ( 
. لقد �شهدت م�شرة الفن����ان ناظم الغزايل العديد من 
احل����ان ، ه����ذا امللحن العبق����ري واملب����دع ، منها اغنية 
) �شقدمل����ك هدي����ة بعي����د مي����الدك ياحب����ي ( واغنية ) 

ت�شبح على خر ( واغنية ) احبك وحب كلمن ايحبك 
( ومعظ����م اغاني����ه ه����ي من كلم����ات ال�شاع����ر جبوري 

النجار .
لق����د ذكره الناق����د الفني �شع����اد الهرم����زي يف مقال له 
ن�ش����ر يف جمل����ة االذاع����ة والتلفزي����ون العراقية جاء 

فيها :
) الفن����ان ناظم نعيم ، ع����ازف وفنان حمافظ ، وقيا�شا 
لهذا الو�شف ، فهو عازف جيد جدا ، ميلك قدرا كبرا 
م����ن احلر�ض الفن����ي ، وقد اهلت����ه معرفت����ه باملقامات 
العراقي����ة لتحتل �شدارت����ه بني عازيف الكم����ان ، فهو 
يع����د م����ن امللحن����ني العراقي����ني االوائ����ل الذي����ن اغنو 
االغني����ة العراقية بعطاء وفر ال ميك����ن للمن�شف اال 

ان يقدر هذا العطاء ويحرتمه ( .
يف املوؤمت����ر املو�شيق����ي والذي عق����د يف القاهرة عام 
1932 ، وجه����ت دعوة للع����راق  للم�شاركة فيه ، فكلف 
الفنان حممد القباجني بت�شكيلها وبرئا�شتها ، ومنهم 
كان الفن����ان ناظ����م نعيم اح����د اع�شائها ،  ه����ذا الفنان 
العبق����ري اال�شيل ناظم نعي����م ،  له اراء �شديدة ملعظم 
اال�ش����وات الغنائي����ة العراقية ، حيث يع����رب عن رايه 
باال�شت����اذ املطرب حممد القباجني قائال : انه مدر�شة 
فني����ة كب����رة ، فهو فن����ان كبر وله مكان����ة يف م�شرة 
املق����ام العراقي ، حيث انه اول من غنى مقام الالمي ، 
وال����ذي انت�شر فيما بع����د يف الدول العربية ، حتى ان 
املو�شيق����ار حمم����د عبد الوهاب اخذ م����ن مقام الالمي 
اغني����ة ) ياللي زرع����ت الربتقال ( وله����ذا فان املطرب 
القباجني مطرب له تاثرات فنية على ال�شاحة الفنية 

العراقية والعربية ، وله تاريخ حافل يفتخر به  .
مما يوؤ�شف ل����ه ، ان زيارات الفنان امللحن ناظم نعيم 
اىل القاه����رة تع����ددت وال�شب����اب فنية متعلق����ة بلحن 
لل�شي����دة كوكب ال�شرق ام كلث����وم والتي وافقت عليه 
وتهي����اأت الجراء الربوف����ات للعمل عل����ى ت�شجيله اال 
انه����ا توفي����ت ومل يتحق����ق ه����ذا احلل����م ، وله����ذا ومع 
كل اال�ش����ف مل ت�شل����ط ال�شحاف����ة امل�شري����ة على هذه 
الزيارات املتك����ررة للفنان ناظم نعيم وال الغر�ض من 

زيارته املتكررة  .
واما عن الفنان����ة عفيفة ا�شكندر ، قال عنها انها فنانة 
عراقي����ة وا�شيل����ة ، حترتم فنها ومثقف����ة ثقافة عربية 
كونه����ا ته����وى ق����راءة  اال�شع����ار وتتغن����ى بالق�شائد 
ال�شعري����ة ملعظ����م ال�شع����راء وال �شيم����ا مم����ن اختارت 
لق�شائده����م غنوة لها وغنتها مث����ل اغنية ) قيل يل قد 
تب����دل ( ، وع����ن املطربة مائ����دة نزهت ق����ال انها فنانة 
خامت����ة املطرب����ات يف �شف����ر الغن����اء العراق����ي ، حيث 
غن����ت له اغاين منه����ا  ) عا�شكني – وال����روح حمتارة 

( --- الخ ، 
ه����ذا امللحن القدير والذي ميلك ح�شا مرهفا ، وخربة 
باال�ش����وات الغنائي����ة كلف على اال�ش����راف والتدريب 
لفرق����ة االن�شاد العراقية ، واعطاها من احلانه العديد 
م����ن االغاين منها ) ريحة الورد ول����ون العنرب ( التي 
غناه����ا املطرب املتالق �شفر االغني����ة العراقية الفنان 
ناظم الغزايل ، واغنية ) نوبة خممرة ونوبة مغ�شايا 
( ، واغنية ) احبك ( حيث بداأت الفرقة مرحلة جديدة 
ع����ام 1976 ، والت����ي اكت�شبت من ثقافت����ه ملكة ثقافيا  

ناظم نعيم ملحن بارع ومبدع في تاريخ 
األغنية العراقية

العراق��ي  املق��ام  مس��احات  يف  االب��داع   ص��والت  م��ن   ميل��ك  وال��ذي  العبق��ري  امللح��ن  ه��ذا  نذك��ر  ان  املجح��ف  م��ن 

والنابع��ة  املوس��يقية  الثقاف��ة  م��ن  ماميلك��ه   وص��ف  اىل  ترتق��ي  ال  ق��د  بكل��ات  العراقي��ة   االغني��ة  تاري��خ  يف  وابداعات��ه 

اىل  العراقي��ة  باالغني��ة  حلق��ت  الح��ان  م��ن  اب��داع  ق��ادة  من��ه  ص��اغ  وال��ذي   , العراق��ي  املق��ام  يف  واالصال��ة   ال��راث  م��ن 

 , الغ��زايل  ناظ��م  كان  مل��ا  نعي��م  ناظ��م  فل��وال   --- االصيل��ة  البغدادي��ة  العراقي��ة  االغني��ة  ف��ن  س��اء  يف  الرق��ي  مس��توى 

اصالته��ا  ع��ىل  حاف��ظ  وال��ذي   , البغدادي��ة  بااللح��ان  نعي��م  ناظ��م  متي��ز  لق��د   , املوس��يقيني  النق��اد  كب��ار  باع��راف  وه��ذا 

باالب��داع  متي��زت  بالح��ان  ال��رث  بالعط��اء  حاف��ل  وتاري��خ   , االصيل��ة  العراقي��ة  الفني��ة  املس��رية  م��ن  ج��زء  ان��ه   , الفن��ي  وتراثه��ا 

و بااالصالة الراثية والنابعة من اصالة االغنية البغدادية  العريقة  .
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زادته����م اجته����ادا يف كيفي����ة االداء والغن����اء وم����ن خ����الل 
حما�شرات يف جمال املو�شيقى والغناء واملقام  العراقي.

ان ناظم نعيم ملحن����ا قديرا ومتمكنا من ثقافته وخربته ، 
وملكته الثقافية وخربته م����ع انواع اال�شوات للمطربات 
وللمطرب����ني ، وله����ذا كان يعط����ي ل����كل �ش����وت م�شتحقاته 
اللحني����ة ، فلقد غنت الفنان����ة احالم وهبي من احلانه عدة 
اغ����اين منها )الله الله م����ن عيونك ( واغنية ) هاي من الله 
ق�شمت����ي ( والت����ي قالت عن����ه : ) ان للملح����ن اال�شتاذ ناظم 
نعي����م  احلانا ا�شيلة وتراثي����ة نابعة من البيئ����ة الغدادية 
اال�شيل����ة والت����ي تتعاي�ض مع املعجب����ني  تعاي�شا وجدانيا 
وعاطفي����ا ، النه����ا نابع����ة من البيئ����ة البغدادي����ة اال�شيلة ، 

وتعي�ض معه اىل االبد  .
هذا امللح����ن املتالق والذي غنت اغاني����ه مطربات عربيات 
ومنه����ن املطرب����ة اللبنانية ان�ش����اف منر اغني����ة ) انا مو 
بي����دي اهل����ي ماير�شون ( وذالك ع����ام 1955 ، ا�شافة اىل 
ه����ذا فلق����د �شدحت حنج����رة املط����رب �شالح عب����د الغفور 
باغنية من احلانه )البغدادية ( ، هذه االغنية كانت مفتاح 
تال����ق الفنان �شالح عبد الغفور ودخول����ه اىل عامل الغناء 
البغ����دادي اال�شي����ل ، حيث  انتقل م����ن خاللها اىل م�شاف 
املطرب����ني العراقي����ني املتالق����ني �شوت����ا وطرب����ا ،  فقد قال 
امللحن  ناظم نعيم ع����ن �شوت املطرب �شالح ، بانه ميتاز 
ب�شوت بغ����دادي جميل واح�شا�ض مرهف باداء االحلان ، 
لي�شي����ف من ادائ����ه جماال ورونقا ، يط����رب اذن امل�شتمع ، 
ا�شاف����ة اىل هذا لقد انبهر �شالح عب����د الغفور بهذا اللحن 
وال����ذي قال عن امللح����ن ناظم نعيم : ه����ذا امللحن العمالق 
فت����ح يل باب الطرب اجلميل وم����ن خالل درا�شته ل�شوتي 
واعطائ����ي اللحن املنا�ش����ب ، فكان ال�شبب  يف جناحي يف 
اداء ه����ذه االغني����ة والت����ي ا�شته����رت على نط����اق وا�شع ، 

وح�شيت على  اعجاب اجلماهر . 
لقد �شئل امللحن ناظم نعيم عن اال�شوات املحببة اىل قلبه 
، فج����اء رده : اح����ب املقام ب�ش����وت الفن����ان العراقي فوؤاد 
�ش����امل واعتربة من احد اقط����اب املقام العراقي ، وباملقابل 
قال الفنان فوؤاد �شامل عن الفنان ناظم نعيم : انه من رعيل 
اخل����ط االول يف العزف على ال����ة الكمان ، وهذا باعرتاف 
احل�شن����اوي ، حي����ث �شئل يف احدى لقاءات����ه التلفزيونية 
يف الكوي����ت ، م����ن غرك م����ن ع����ازيف الكم����ان يف الوطن 
العرب����ي ، فاجابهم الفنان ناظ����م نعيم يف العراق ، وعبود 
عب����د العال يف لبنان ، ا�شافة اىل انه يعترب �شيخ امللحنني 
، وه����ذه حقيقة ال جمال عن اغفاله����ا ،وللحقيقة وللتاريخ 
ال����ذي ال يغفل عن ذكره اي ان�ش����ان ، ان لوال ناظم نعيم ملا 
كان ناظم الغزايل ، الن هذا امللحن العبقري والذي هاجر 
اىل ام����ركا وا�شتقر فيها ، ق����د ظلمه التاريخ وال �شيما يف 
العراق وكما ظلم العديد من الفنانني والذين اجربوا على  
الهجرة عن اوطانهم ، ال�شباب عدة، ولهذا حبذوا الهجرة 
اىل خارج الوطن والعمل عل����ى ن�شر ما انتجته عبقريتهم 
م����ن االحل����ان واالعم����ال الفني����ة ون�شره����ا يف اخل����ارج ، 
والتوا�ش����ل بالعم����ل عل����ى انتاج����ات ثم����ار ابداعاتهم يف 
املهج����ر والذين القوا ت�شجيعا ودعم����ا معنويا وماديا من 
قب����ل امل�شوؤول����ني هن����اك وكما ه����و احلال مع الفن����ان ناظم 

نعيم .
لقد ابدع املطرب ناظم الغزايل باغنية ) احبك واحب كلمن 
ايحبك ( حيث الق����ت جناحا باهرا ووا�شعا ، هذه االغنية 
والت����ي حلنه����ا ناظم نعيم بحرفية ع����ربت عن عبقريته يف 
اللح����ن ح����ني م����زج االالت الغربي����ة وم����ع االالت ال�شرقية 
وبتوزي����ع فني اكادميي ، ا�شاف����ة اىل ادائه املتميز والذي 
ق����ال عنه ناظم نعي����م : ) وجدت يف �ش����وت ناظم الغزايل 
امليل العجيب لقراءة املقام العراقي ، عندما �شمعته يوؤدي 
مق����ام احلويزاوي ، عندها ب����دات اعطي له احلاين فكانت 
اغنية ) بالهوى نبقى �شوية ( وهي من كلمات عبد الكرمي 

العالف .
لق����د تع����اون امللح����ن ناظم نعي����م يف عام 1950م����ع �شركة 
ت�شجي����الت ا�شطوان����ات جقماقجي ، حيث ع����رف عن هذا 
امللحن ب����ان احلانه متميزة ونابعة م����ن الرتاث البغدادي 
وم����ن البيئ����ة الت����ي احت�شنت����ه وتاثر به����ا ، وله����ذا جائت 
اغاني����ه بروحي����ة اعجب����ت امل�شتمع البغ����دادي ا�شافة اىل 
املعني����ني مبث����ل هذا اللون م����ن الغناء واالحل����ان اال�شيلة 
، فج����اء تكلي����ف الفن����ان جميل ب�ش����ر للملح����ن ناظم نعيم  
بالتع����اون م����ع ت�شجي����الت ا�شطوان����ات جقماقج����ي عل����ى 
ت�شجي����ل انتاجات����ه اللحني����ة عنده����م ، وال����ذي م����ن �ش����دة 
حر�شه ، كان يح�شر بنف�شه وي�شرف على ت�شجيل احلانه 
يف �شتوديوه����ات جمي����ل ب�ش����ر وجقماقج����ي ومن خالل 

اغني����ة ) احبك ( والذي �شارك الفنان جميل ب�شر بالعزف 
م����ع الفرقة املو�شيقية يف الت�شجي����ل لهذه االغنية ، والتي 

كانت من كلمات ال�شاعر الغنائي ابراهيم ويف .
يف بداي����ة ال�شتيني����ات ، اتف����ق ناظ����م نعي����م م����ع الغ����زايل 
م����ن االالت  بت�شكي����ل فرق����ة مو�شيقي����ة حديث����ة متكون����ة 
ال�شرقي����ة والغربي����ة �شميت بفرق����ة ناظم نعي����م ، وقد كان 
اول حل����ن وبتوزي����ع اوك�شرتايل هو الغني����ة ) مروا عليا 
احللوي����ن ( كلم����ات زاه����د حمم����د والتوزي����ع املو�شيق����ي 
لال�شت����اذ ف����رح دخيل من لبن����ان ، ومن ه����ذا املنطلق بدات 
�شه����رة ناظ����م الغ����زايل يف اوائ����ل ال�شتين����ات خا�شة بعد 
حفل����ة الكوي����ت ولبن����ان ، ويق����ول الفن����ان ناظ����م نعيم يف 
حدي����ث له عن طري����ق احدى و�شائل االع����الم : ) بعد وفاة 
الفن����ان ناظ����م الغ����زايل ، وب�شفتي ملحنا ملعظ����م  اغانيه ، 
تنازل����ت عن حقي من اج����ل ت�شجيل اغ����اين املرحوم على 
اال�شطوان����ات فقط ، ونظرا لنجاح فرق����ة نعيم املو�شيقية 
ع����ني امللح����ن م�شرف����ا وم�ش����وؤوال عل����ى الفرق����ة املو�شيقية 
لالذاعة والتلفزيون ، حيث ابلغه بذالك الفنان الكبر عبد 
الكرمي ب����در عازف الكمان امل�شه����ور يف الفرقة املو�شيقية 
يف االذاع����ة ، ، فبعد ا�شتالم ناظم نعي����م م�شوؤولية الفرقة 
املو�شيقية ادخل عليها حت�شينات زادت من رونقة اعمالها 
الت�شجيلي����ة ، حينم����ا عمل على ا�ش����رك االالت الغربية مع 

ال�شرقية وم�شاركة الكورال ) الكور�ض ( يف الفرقة .
يق����ول الفنان ناظم نعيم يف حديث ل����ه وعن طريق احدى 
الو�شائ����ط االعالمي����ة قائ����ال :  مت����ت دعوتن����ا اىل الكويت 
يف ذك����رى العي����د الوطن����ي الكويتي انا وناظ����م الغزايل ، 
عنده����ا كان يف بداي����ة �شالمل �شهرت����ه اىل النجومية ، وقد 
�ش����ارك يف احلفل الغنائ����ي والذي كان قد ح�ش����ره الفنان 
املو�شيق����ار فري����د االطر�����ض واملطرب����ة جن����اة ال�شغرة ، 
و�شريفة فا�شل ، ومعنا كانت اي�شا الفنانة احالم وهبي ، 
ا�شافة اىل الفنان املبدع املرحوم وديع ال�شايف ، يف هذه 
احلفلة اب����دى ناظم الغ����زايل مهاراته الغنائي����ة وقد ابدع 
يف ذال����ك بحيث عجت القاعة بالت�شفي����ق اعجابا ب�شوته 
وغنائ����ه حينما غن����ى اغنيته ال�شه����رة ) عرتني بال�شيب 
وه����و وق����ار ، ليتها عرتني مب����ا هو ع����ار --- ( واغنية ) 
احب����ك ( واغنية ) طالع����ة من بيت ابوه����ا (  وبعد انتهائه 
من و�شلت����ه الغنائية �شف����ق له املو�شيق����ار فريد االطر�ض 

اعجابا به  .
بع����د النج����اح الت����ي حققت����ه فرقة ناظ����م نعيم وم����ن خالل 
عرو�شها على �شا�شة التلفزيون العراقي ، وكذالك مرحلة 
و�ش����ول الفنان ناظ����م الغ����زايل اىل ال�شه����رة والنجومية 
العراقي����ة والعربية ، وبعد حفالت الكويت يف عام 1960 
، تلق����ى الفنان ناظم نعيم دعوة من ب����روت والتي مهدها 
للمط����رب ناظم الغزايل يف ملهى طانيو�ض ، عندها اجرى 
م����ع املتعه����د املكاتب����ات الالزمة به����ذا اخل�شو�����ض ، وكان 
با�شطحاب����ه عازف الن����اي املرحوم خ�ش����ر اليا�ض والذي 
يعترب الي����د اليمنى لناظم الغزايل ، وكذالك الفنان ح�شني 
عبدالله ، ا�شافة اىل اال�شتعانة بعازيف امللهى نف�شه ، بعد 
و�شوله����م اىل لبنان ومعهم ال�شي����دة �شليمة مراد ، عندها 
قام����ت الفرق����ة باحي����اء احلف����الت اجلميل����ة والت����ي تركت 
االثر الكبر لدى اجلمه����ور اللبناين ، ونظرا لنجاح هذه 
احلفالت ، دخل الفن����ان ناظم الغزايل اىل ابواب ال�شينما 
يف لبن����ان ، حيث طلب منه الفنان حممد �شلمان اال�شرتاك 

معهم يف فيلم ) يا�شالم على احلب ( .
ق����ال الناقد املو�شيقي �شعاد الهرم����زي : ) لقد حقق الفنان 
الراح����ل ناظم الغ����زايل جناحا باهرا ، وان����ا مل يكن هذا 

النج����اح م����ن �شنعه فق����ط ، ب����ل �شاركه يف �شنع����ه امللحن 
العبق����ري ناظ����م نعي����م ، وال����ذي دفعت ن�شائح����ه واحلانه 
القيمة اىل جناح الفنان ناظم الغزايل ، فالفنان ناظم نعيم 
كان فنانا بحق ، حيث كان هذا امللحن �شندا للمطرب ناظم 
الغ����زايل ، والذي كان �شوته  يفتق����د للقرار  ، انا امللحن 
ناظم نعيم كان ال�شند له يف تخطي هذه العقبة ومن خالل 
االحلان التي كان يقدمها له وتذليل العقبات واملتاعب من 
امام����ه ، فاثمر ه����ذا اجله����د والتعاون عن احل����ان متميزة 

لناظم نعيم ، واالغاين ال�شجية للفنان ناظم الغزايل .
ق����ال املوؤلف الغنائي جبوري النج����ار موؤلف اغاين الفنان 
ناظ����م الغ����زايل يف كتاب ) ناظ����م الغ����زايل ( وال�شادر يف 
بغ����داد من تالي����ف ح�شن �شعي����د الرماحي ، وال����ذي التقى 
�شخ�شيا بكاتب كلمات الغ����زايل املرحوم جبوري النجار 
قبل وفاته ) بان كلمات الغزايل بن�شبة 95 باملئة قد كتبت 
بي����ده ، ، اما عن التلح����ني ، فقد �شهد بان الفنان ناظم نعيم 
قد حل����ن  معظم اغاين الغزايل وع����ن عالقة ناظم الغزايل 
باملطرب����ة �شليم����ة م����راد وامللقب����ة ) �شليم����ة با�ش����ا (  ، انها 
كان����ت ق����د التقت به عام 1952 يف م�شك����ن احدى العوائل 

البغدادية ، وجمعتهما ال�شدفة .
لقد حل����ن الفنان ناظم نعي����م للمطربة �شليم����ة با�شا اغنية 
)نوب����ة خمم����رة ونوب����ة مغ�شاي����ا ( واغني����ة ) هل����و يانور 
عيني( ، واغني����ة ) من علمك ترمي ال�شهم بعيونك (  ،وقد 
كان م����ن املق����رر بعد عودتهم من اورب����ا ت�شجيل وت�شوير 
ه����ذه االغ����اين يف بغ����داد ، انا الغ����زايل بع����د عودته كان 
متعب����ا تعبا �شدي����دا ، حيث ات�شل باح����د ا�شدقائه والذين 
قاموا بدورهم بعر�ش����ه على االطباء ، ولكنهم مل يتمكنوا 
م����ن انت�شال����ه من املوت ، ، حيث لف����ظ انفا�شه االخرة يف 
ي����وم االثنني امل�ش����ادف 21 – ت�شرين االول – عام 1963 
ويف متام ال�شاعة العا�شرة والن�شف ، حيث قام تلفزيون 

العراق بت�شوير ت�شييعه  .
لقد عرب الفنان امللح����ن ناظم نعيم عن وفاة املرحوم ناظم 
الغزايل قائ����ال : ) ان موت الغ����زايل ا�شابني يف ال�شميم 
، حي����ث انن����ي �شع����رت يف حينها ، ب����ان احلياة ق����د تخلت 
عن����ي ، الن احلياة ه����ي عبارة عن ع�ش����رة ( لقد حلن ناظم 
نعي����م العديد من االغاين للعديد م����ن املطربات واملطربني 

ومنهم :
ناظ����م الغزايل -- اغنية احب����ك ، وطالعه من بيت ابوها ، 
وم����ا ارده الغلوبي ،فوك النخل ، مي العيون ال�شود ، مرو 

عليا احللوين --- الخ .
احالم وهبي – هاي من الله ق�شمتي ، عندي هدية للولف 

وردة ، الله الله من عيونك – الخ .
مائدة نزه����ت – الروح حمتارة ، كالو احللو ، يام�شرين 

البلم  .
وكذال����ك حلن لف����وؤاد �شامل ، و�شع����دي البيات����ي ، و�شليمة 
م����راد ، وعفيفة ا�شكن����در ، و�شالح عبد الغف����ور ) احللوة 
يالبغدادية (  ونرج�ض �شوقي ، وان�شاف منر ، ووحيدة 

خليل  .
واخرا  هاجر ناظم نعيم  امللحن العبقري ، والتي مازالت 
احلانه تعي�����ض يف وجدان املواطن العراقي والعربي معا  
، كم����ا  هاجر من قبله والحقا العديد م����ن الفنانني والذين 
كتب����وا يف �شج����ل �شفحاته����م وم�ش����رة حياته����م الفني����ة  
واعم����اال تذكرنا بهم   حت����ى وان كانوا بعيدين عن الوطن 
، وانا ما زالوا  يعي�شون يف قلوب ع�شاقهم ، ومنهم هذا 
امللح����ن العبقري  ناظ����م نعيم ،  والذي هاج����ر وا�شتقر به 

املقام يف امريكا بني ع�شاقه من العراقيني والعرب.



م���ل���ح���ق أس���ب���وع���ي ي����ص����در ع����ن م��ؤس��س��ة 
ال����م����دى ل����إلع����الم وال���ث���ق���اف���ة وال���ف���ن���ون

علي حسين

مل يك���ن ناظ���م نعيم ُي���درك اأنه ل���ن ي�شتطي���ع معاتبة 
وطنه الذي اأدار له ظهره وهو يقدم لفوؤاد �شامل اأغنية 
»اأعات���ب والعتب �شكتة«، فالرج���ل الذي اأ�شر على اأن 
ي�شي���ع الف���رح والبهج���ة يف اأغنيات���ه ، وكان يت�شيد 
حكاي���ات احلب م���ع رفيق رحلته ناظ���م الغزايل وهم 
يغن���ون »طالعة من بيت اأبوها« و«اأحبك واأحب كلمن 
يحبك« ون�شي���د العراق ال�شعبي »ف���وك النخل« و«مي 

العيون ال�شود« و«مروا علي احللوين«،
اأن حكايت���ه �شتنتهي على �شرير اأحد دور امل�شنني يف 

اأمركا، ومثلما نتاأم���ل يف اأفراح وم�شرات وذكريات 
االأغني���ات الت���ي حلنها، نتذكر ه���ذا ال�شبي الذي ولد 
يف بغ���داد وعا�ض يف ه���ذه املدينة الت���ي كانت حتتل 
�شوارعها امل�شاءة ا�شماء ملوك و�شعراء، وفيها اأن�شاأ 
تاج���ر م�شيحي اأ�شهر املح���ال »ح�شو اأخوان« وافتتح 
م�شيحي اآخر اأ�شه���ر �شتوديو لل�شور »اأر�شاك«، ويف 
�شارع الر�شيد ين�شئ م�شيحي اآخر اأ�شهر فندق »دجلة 
بال����ض«، يف ه���ذه املدين���ة التي تتطل���ع اإىل امل�شتقبل 
بعي���ون مفتوح���ة علق���ت ال�شواه���د عل���ى �شوارعه���ا 
الرئي�ش���ة، املل���ك في�ش���ل، املتنبي، اأبو نوا����ض، ، ابن 
�شينا. تلك، كانت بغداد يف االربعينيات . والقادمون 
ياأت���ون من قري���ب ومن بعي���د، يغن���ون، ويع�شقون، 
ويحلم���ون بيوم ي�شبحون فيه اأبط���ااًل، قادرين على 
العي����ض برفاهي���ة. �شيحلم ناظ���م نعيم مث���ل اأ�شتاذه 

�شال���ح الكويتي بع���راق هادئ، اأني���ق، طافح باالأمل. 
ومل يك���ن يدري اأّن بغداد �شتدير ظهرها له يف اأواخر 
ا،  حياته، ليعي�ض ما تبقى له من العمر غريًبا ومري�شً
يف الوق���ت الذي جند خيل ال�شيا�شة يرتاف�شون فيما 

بينهم من اأجل الكرا�شي.
ناظ���م نعي���م كان مغرًم���ا مبا يلح���ن ويدن���دن، يعتقد 
اأن اللح���ن والق�شي���دة �شي�شنع���ان بل���ًدا يك���ون ملًكا 
للجمي���ع، و جمتمًع���ا اآمًن���ا ال تقي���د حركت���ه خط���ب 
و�شع���ارات ثوري���ة، وال يحر����ض ا�شتق���راره �شا�ش���ة 
ي�شرقون���ه كل ي���وم ، عا�ض اأ�شر اأحالم���ه، متنقاًل يف 
االأحل���ان، لينته���ي غريًبا يئن على ب���الد ُتنكر اأبناءها 
الأنه���م ال ميار�ش���ون اخلديع���ة، وال يحمل���ون �ش���ور 

�شا�شة ال�شدفة .
مل يك���ن ناظم نعي���م ُيدرك اأنه �شيوح���د العراقيني يف 

اأغنيت���ه »ف���وك النخ���ل« واأن عيونه���م �شتدم���ع كلم���ا 
ي�شمع���ون ناظم الغزايل يق���ول: »مدري ملع خده يابه 

مدري ملع فوق« .
نكتب ع���ن املا�شي ونتاأ�شى علي���ه ، الن اجلديد الذي 
نعي�شه باهت ، ب���ال لون وال طعم ، ونبحث عن الذين 
�شنع���وا لن���ا الفرح ، الن الذين نعي����ض معهم اليوم ال 
يجلب���ون لنا �شوى اله���م والغم . ونتمن���ى ان ُن�شبح 
دول���ة �شوية تك���رم الذي���ن ي�شتحقون التك���رمي ، وال 

تن�شغل بالبحث عن من�شب حلنان الفتالوي .
الغرب���ة  اثقل���ت حيات���ه  ان  بع���د  نعي���م  ناظ���م  م���ات 
واالحزان، اختب���اأ وراء جدران الغربة ، لكن اغنياته 
ظلت تطل علينا توزع الفرح واالمل وحتيي ال�شجن 
يف القل���وب الت���ي تريد له���ذا الوط���ن ان يبقى » فوق 

النخل » دائما.

ناظم نعيم


