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ه����ذه املقطعات ال�س����عرية، يف البدء، من النمط والأ�س����لوب نف�س����ه 
الذي يذكر لنا اأبو الفرج الأ�سفهاين يف كتابه”الأغاين”اأنها كانت 
من )الأ�س����وات( املُغّناة )الأحلان( يف الع�س����ر العبا�سي وما قبله، 
بل اأن اأحدها كان مما ُيتغنى به يومها دون �سك، فقد جاء يف كتاب 
الأ�سفه����اين: َقِدَم تاجٌر اإىل املدينة َيحِمُل ِم����ن ُخُمِر العراق  َفباعها 
ُكلَّه����ا اإل ال�س����ود، ف�س����كا اإىل الداِرم����ي ]ربيع����ة بن عام����ر التميمي، 
َد،  ارم����ي[ ذل����ك وكان الداِرمي َقد َن�س����َك وَتعبَّ ال�سه����ر ب��م�سكني الدَّ

َفعمل اأبيات واأُِمَر َمن ُيَغنِّي ِبهما يف املدينة :
ُق����ْل للَمليَح��������ِة يف اخِلم��������اِر الأ�س���������وِد – م�������اذا َفَعل�������ِت ِبزاِه�����������ٍد 

����������ِد ُمَتعبِّ
�������َر لل�س���������الِة اإزاَرُه – َحت�����ى َقَع����دِت َله ِبباِب املَ�سج�����ِد َقد كان �َسمَّ

َق  قي����ل ف�ساَع اخلرُب يف املدين����ة اأنَّ الداِرمي َرجَع َع����ن ُزهِده وَتع�سَّ
�ساِحب����َة اخِلماِر الأ�سود َفلم َيبَق يف املدين����ة َمليحًة اإل ا�سرتت لها 
خم����ارًا اأ�سود فلما اأنفذ التاجر ما كان معه َرجَع الدارمي اإىل َتَعبُِّده 

وَعمَد اإىل ِثياِب ُن�سِكه َفَلِب�َسها.
تُّ للع�س����ر العبا�سي ب�سل����ة اأو ببع�ض  جمي����ع املقاط����ع املذكورة َتُ
ال�سل����ة فاأن”عرتن����ي بال�سي����ب وهو وق����ار - ليتها ع����رت مبا هو 
عار”ه����و م����ن �سع����ر امل�ستنج����د )1124 – 1170م(، و"اأق����ول وقد 
ناح����ت بقربي حمامة”و"ُرميت ب�سهِم اللح����ِظ اأم عقك الدهر”لأبي 
فرا�����ض احلم����داين، و"يا رب اإن عظمت ذنوب����ي كرثة”لأبي نوا�ض 
وجت����د ق�سته����ا مذك����ورة يف ملح����ق كت����اب الأغ����اين )اأخب����ار اأب����ي 
نوا�����ض(. ومن”الواحديني”الذين تغنَّى املغن����ون ب�سعرهم )ماين 

املو�ْسِو�ض(، ولعل مما كان ُيتغنى به من �سعره:
لُوها و�سارْت بالدجى الإبُل ملّا اأناخوا ُقبيل ال�سبح ِعي�َسُهُم = وَرَحّ

ووّدعْت بَبناٍن عْقدها َعَنٌم = ناديُت: ل حمَلْت رْجالك يا جَمُل
ي����ا حادَي العي�����ض َعّرْج كي اأودَعُهْم = يا ح����ادَي العي�ض يف ترحالك 

الأجُل
وه����ذا مذكور يف كتاب العقد الفري����د لبن عبد ربه الذي ي�سيف اأن 
ال�ساع����ر ق�سى نهاي����ة عمره يف دير رهبان، ي�سم����ى دير هرقل، بني 

طري����ق بغداد ووا�سط راآه املربد، �ساحب الكامل يف اللغة والأدب، 
مع �سح����ب له م�سافري����ن، فاأن�سدهم م����ن �سعره وطل����ب راأيهم:”ملا 
اأناخ����وا قبي����ل ال�سب����ح عي�سهم����و - وحملوه����ا و�س����ارت بالدم����ى 
الإبل”ال����خ. ويقف ابن عب����د ربه عند هذا احلد، ولكن التقط موؤلف 
»األف ليلة وليلة«، كما يق����ول اأحمد الوا�سل، هذه الأبيات”فوظفها 
�سمن الق�سائد املن�سدة يف لياليه، ولعلها انت�سرت بني مغنيات تلك 
الف����رتة، خا�س����ة موؤن�سة جارية بن����ت املهدي التي يذك����ر اأنها �سَدت 
لل�ساع����ر ق�سائ����ده، ويتواتر عن����د مغني املقام العراق����ي هذا الن�ض 
ال�سع����ري م�ساف����ًا اإلي����ه حوارًا ب����ني ال�ساع����ر وراهب الدي����ر، وهو 
اجل����زء الذي �سجله م�سطفى اأمني اأحد �سيوخ الإن�ساد امل�سريني". 
وق����د غناها ناظ����م الغ����زايل اأي�سًا. ويف ظن����ي فاإن الغ����زايل يتميز 
ب�س����كل فائق للعادة م����ن بني من غّنى الق�سائ����د املذكورة املعروفني 
من����ذ نهاي����ة الق����رن التا�س����ع ع�س����ر، فه����و م����ن الف����رادة وال�سيط����رة 
عل����ى املخ����ارج ال�سوتي����ة للح����روف واإدغام����ات بع�سه����ا والعم����ق 
واملرون����ة اللحنّي����ة )لأن����ه ل”ُيرّتلها”وفق قوانني املق����ام البغدادي 
فق����ط بل”يغّنيها”بالأح����رى يف اإط����ار املقامات املعروف����ة، ا�ستمْع 
لأدائ����ه ل�”وقائله مل����ا اأردت وداعها”من مقام احلوي����زاوي الكئيب، 
وبعدها”ف����وق النخل”من احلوي����زاوي نف�سه وف����ق الغزايل(. اأن 
اأداءه ل ي�سابه يف تقديري اإداء َمْن غّنى املقاطع ال�سعرية الف�سحى 
تل����ك نف�سه����ا. وق����د يكون بذل����ك ُيتاب����ع، بطريقة ما، حل����ون املغنني 
العبا�سيني التي يدّونها الأ�سفهاين، ولعلنا، وهذه حم�ض فر�سية، 
����ل ع����رب الغ����زايل، اإىل فه����م بع�����ض مقا�س����د الأ�سفهاين يف  نتو�سّ
كتابه”الأغاين”وه����و ي�س����ر اإىل حلون خمتلف����ة واأداءات متباينة 
لل�سعر نف�سه. اأي حلون تلك الأ�سعار التي ُي�سار لها حتت )�سوت(، 
وُيعط����ي لكل �سوت �سمات خا�سة كقوله على �سبيل املثال:”الغناء 
ملال����ك خفيف ثقيل بالبن�سر يف جمراها”و"الغناء لبن �سريج رمل 
بال�سبابة”و"الغن����اء لبن �سريج ثقي����ل اأول بالو�سطى يف جمراها 
وفي����ه ملعبد حلن من خفيف الثقي����ل الأول باإطالق الوتر يف جمرى 
ّل  الو�سط����ى". ويف ظن����ي فاإن هذه الرم����وز الأ�سفهانية التي مل حُتَ

تامًا، ميكن لغناء الغزايل حّلها بجهد املتخ�س�سني.
هل ناظم الغزايل هو اآخر املغنني العبا�سيني؟

نشر هذا المقال في جريدة تاتو

شاكر لعيبي

ناظم الغزالي: آخر المغنين 
العباسيين؟

فجأة نتوقف أمام سّر الفتنة والفرادة 
)نقول الفرادة( في تقديم ناظم الغزالي 

لحنياً أبيات الشعر العربي الفصحى )نقول 
الفصيح( في مطالع أغانيه الشهيرة:”قل 
للمليحة في الخمار األسود”و"عّيرتني 
بالشيب وهو وقار”و"سمراء من قوم 

عيسى”و"أقول وقد ناحت بقربي 
حمامة”و"أي شيء في العيد أهدي 

إليك”و"ُرميَت بسهِم اللحِظ أم َعّقك 
الدهُر”و"تيهي على أرج الورود”و"يارب إن 
عظمت ذنوبي كثرة”و"يا حادي العيس"، 

و"قائله لما أردت وداعها”وهذه أبيات 
للبهاء زهير.
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- لق���د اأخربين �سدي���ق يف م�ساء ي���وم الثنني ان 
ناظم الغ���زايل و�سل اىل بغ���داد فات�سلت تلفونيًا 
ناظ���م  وطلب���ت  ال���دار  يف  م���ن  فاأجابن���ي  ب���داره 
فاأخ���ربوين بان���ه لي����ض عل���ى م���ا ي���رام فاأحلح���ت 
بطلبه عل���ى التلفون، وذهبوا واخ���ربوه برغبتي 
يف مكاملت���ه، وج���اءين اجل���واب باأن���ه يف و�سع ل 
ي�ستطيع معه التحرك واحل�سور اىل التلفون، كما 
اخ���ربوين بان الدكت���ور البر حكيم ق���د ا�ستدعي 

لفح�سه،وانتهت املكاملة التلفونية.
وبع���د اأكرث من ن�س���ف �ساعة تلقيت ن���داء تلفونيا 
م���ن اأح���د الأ�سدق���اء يق���ول في���ه: ان امل���وت طوى 
حي���اة ناظم الغزايل.. مل اأ�س���دق!! تناولت �سماعة 
التلفون ب�سرع���ة واأجريت مكاملة مع بيت املرحوم 
الغ���زايل فقي���ل يل ان���ه ف���ارق احلي���اة، مل اأ�س���دق 
النب���اأ فذهب���ت اىل الدكت���ور توفي���ق عب���د اجلب���ار 
الغ���زايل  املح���روم  دار  اىل  مع���ي  وا�سطحبت���ه 
فاأج���رى الفح�ض علي���ه فاأكد يل انه مي���ت، ثم جاء 
الدكت���ور خالد ناج���ي واأجرى الفح����ض عليه فاأكد 

بدوره الوفاة.
وي�سيف الأ�ستاذ القباجني:

- ان الغ���زايل كان يرت���دي د�سدا�س���ة وكان يب���دو 
يل مبت�سم���ًا، بعد ذل���ك مت نقل جث���ة املرحوم ناظم 
الغ���زايل اىل معهد الطب العديل بناء على م�سورة 
بع����ض الأ�سدق���اء، وبقي���ت اجلث���ة حت���ى الي���وم 

الثاين.
وقد اأجرى الدكتور عبد ال�ساحب عل�ض اأحد اأطباء 
معه���د الطب الع���ديل عملية ت�سري���ح اجلثة وقال: 
ان عملي���ة الت�سري���ح جلث���ة الفن���ان ناظ���م الغزايل 
ا�ستغرق���ت نح���و ال�ساع���ة ول ا�ستطي���ع التح���دث 
ب�س���يء الآن حتى تتم معرفة نتائج الفحو�ض التي 
يجريها املعهد ملعرفة اأ�سباب الوفاة.وقال الدكتور 
عل����ض اأي�سًا: اأنه �سيت���م ت�سليم اجلثة لأهله �سباح 

هذا اليوم الثالثاء.
ويف ال�ساعة ال�سابعة من �سباح يوم الثالثاء ذهب 
لفيف م���ن اأ�سدق���اء الفقيد اىل مق���ر مديرية الطب 
الع���ديل حيث نقل���وا جثمان���ه اىل داره عن طريق 
قناة اجلي����ض ف�سارع فل�سطني، ف�س���ارع م�ست�سفى 
دار ال�س���الم ث���م داره حي���ث و�س���ع هن���اك و�س���ط 
الدم���وع والتوجع وب���داأت وف���ود املعزين تتواىل 

على دار الفقيد.
وب���داأت ارتال ال�سيارات يف ال�س���ارع الكبر الذي 
يق���ع في���ه دار الفقيد، وال�س���وارع الكثرة املحيطة 
حي���ث ازدحم���ت بها عل���ى �سعته���ا، وعن���د ال�ساعة 
�سي���ارة  عل���ى  العا�س���رة تام���ًا و�س���ع اجلثم���ان 
مك�سوفة يحيط بها ع���دد من الفنانني يف مقدمتهم 
املرح���وم ع���الء كام���ل وخزع���ل مه���دي وحمم���ود 

القط���ان وحمم���د ك���رمي، وم�سى املوك���ب الطويل 
م���ن دار الفقيد اىل مثواه الأخر عن طريق �ساحة 
الأندل����ض فال�سع���دون ف�ساح���ة الط���ران فج�س���ر 
اجلمهوري���ة فجانب الك���رخ فدار الإذاع���ة ف�ساحة 
مط���ار بغ���داد ث���م مق���ربة ال�سي���خ مع���روف و�سط 
موكب كبر من املواطنني الذين اأفجعتهم امل�سيبة 
بفق���ده عل���ى ه���ذه ال�س���ورة، وبع���د ان �سلى على 
جثمانه وروي ال���رتاب و�سط الدموع والبكاء من 
األوف امل�سيعني، وبعد تالوة الفاحتة األقى الأ�ستاذ 

الكبر حممد القباجني كلمة موؤثرة قال فيها:
ظهرنا للوجود وكل �سيء

 له بدء لعمرك وانتهاء
لئن ذهبت اوائلنا ذهابا

 فاأولنا واآخرنا �سراء
- اأخ���ي احلبي���ب ناظ���م: ل ت�سل ع���ن عظيم كدري 
ح���ني علم���ت بخرب وفات���ك على حني غ���رة.. فكنت 
والل���ه.. ل اأعل���م اأيف يقظ���ة اأن���ا اأم يف من���ام، ول 
ت�س���ل عما عراين من الده�سة والنقبا�ض، وما اأمل 
بجوانح���ي من الكدر فقد كان���ت �ساعة ل ترى فيها 
عين���ًا باكية وقلبًا خافقًا وكب���دًا تتقطر من الأ�سى، 
فلل���ه تلك ال�ساعة ما اأمره���ا على القلب بكيت.. نعم 
بكي���ت اأن���ا واإخوان���ك الأوفي���اء الأ�سفي���اء عندما 
راأين���اك م�سج���ى عل���ى فرا����ض امل���وت والبت�سامة 
عل���ى �سفتي���ك.. ان �سوت���ك احلن���ون ينبع���ث م���ع 
الأث���ر ال�سام���ت وكاأنك تق���ول ل تبكوا عل���ّي اأيها 
الأخ���وان فاأن كن���ت �ساأغيب عنك���م بج�سدي فاأنني 
ل���ن اأغي���ب عنك���م بروح���ي.. نع���م بكينا ول���و كان 
الب���كاء يجدي نفع���ًا لبللنا الرثى بدمعن���ا واأ�سفنا 
اليه من دم القل���وب والأحداق، لقد كنت واإخوانك 
نرقب جميئك بعد غياب طوي���ل عن اأر�ض الوطن، 
وبع���د ه���ذه ال�سفرة التي كنت فيه���ا على ميعاد مع 
امل���وت والتي كنت فيها جنم���ًا �ساطعًا بفنك واأدبك 
يف الأقطار العربية، لقد كنت مثاًل للمغني الأديب 
الناج���ح، وق���د اأبيت ان ينعت���وك مبا اأن���ت اأهل له 
توا�سعًا واعرتافًا باأ�ستاذك املفجوع بك، فقد كنت 

والله ترتفع باعرتافك وت�سمو باإن�سافك.

كمال لطيف سالم

القبانجي وخبر رحيل ناظم الغزالي 

كان المرحوم ناظم الغزالي يحلق 
ذقنه، فطلب شيئاً من الماء، 
وحين جيء به إليه سقط على 
األرض فأستدعي له أول األمر 
الدكتور )البير حكيم( الذي فحصه 
وأوصى باالتصال بالدكتور شوكت 
الدهان ليقوم بسحب مخطط 
لقلبه، والى هنا كان الفنان ناظم 
الغزالي حياً، ويقول األستاذ محمد 
القبانجي عن موت الغزالي:
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علي عبد األمير عجام

لغني���ات  �سو�سيولوجي���ة  ق���راءة  م���ن  وانطالق���ا 
�ساح���ب "ريح���ة ال���ورد"، ميك���ن تلم����ض مالم���ح 
اإنك�سار  "ال�سخ�سي���ة العراقية"، فثمة يف اغنياته 
املح���ب وحيائ���ه ) رق���ة الكلم���ات واللح���ن والداء 
املفع���م بروحي���ة عاطفي���ة(، مثلم���ا يف �سوته قوة 
جه���رة اأق���رب اىل احل���دة ل���و ت���رك له���ا العن���ان. 
وه���ذا املزي���ج الذي يب���دو متناق�سا ه���و اأقرب اىل 
مالم���ح ال�سخ�سي���ة العراقية التي جتم���ع اإنك�سارا 
روحي���ا جلهة الوجدان، و "ح���دة"  يف التعبر عن 
املكنونات النف�سية ت�س���ل الفظاظة اأحيانا. ومثلما 
اأغنيات���ه تتعلق مبا تدّره احلي���اة من مباهج واآمال 
)الغ���زل احل�س���ي اليوم���ي(، فانه���ا اي�س���ا تق���ارب 
ح���دودا م���ن التاأمل والعم���ق الفكري املج���رد ) خذ 
مواله القائم على ق�سيدة " ملا اأناخوا" وغرها من 
ق�سائد ال�سعر العربي الق���دمي(، وهذا الإنتقال من 
احليات���ي اليوم���ي اىل التاأمل املج���رد هو يف عمقة 
ال���دليل، اأقرب اىل تو�سيف حال الن�سان العراقي 
املعا�س���ر يف مزج���ه ب���ني وقائع يومي���ة وتاأويالت 

تطاول ال�سطورة واملفاهيم الفكرية املجردة.
يف الظاه���رة الت���ي �سكله���ا الغ���زايل ميك���ن تلم�ض 
مكامن العذوبة الروحية ) ت�سويره الفاتن مل�ساعر 
احل���ب يف جتلياته���ا املكانية البغدادي���ة والعراقية 
بعام���ة (، مثلم���ا ميكن تلم�ض اجل���راأة يف تغير ما 
ب���دا مقد�سا م���ن اأ�س���كال مو�سيقي���ة ومنه���ا "املقام 
العراق���ي" ال���ذي جعل���ه الغ���زايل اأنيق���ا وع�سري���ا 
ومتعلم���ا بعد �س���ورة لزمته طويال) م���وؤدو املقام 
العراق���ي عل���ى الغل���ب اأمي���ون ومن بيئ���ات ظلت 

معزولة على يومياتها الداخلية(.
 ه���و مع�سوق ن�ساء الطبق���ة الو�سطى العراقية يف 
اأزه���ى مراحل �سعودها عرب ق�س�ض احلب املحلقة 
يف اأغنياته، لكنه يف الواقع يعي�ض خمل�سا لزوجة 
تك���ربه ب�سن���وات كث���رة يف اإط���ار عالق���ة تغل���ب 
عليه���ا الرتابة، وه���و يف ذلك ي�سب���ه عراقيون كرث 
مم���ن يبدون مهو�س���ني بق�س�ض ح���ب �سائقة لكنهم 
يف "اأوق���ات اجل���د" ينته���ون اىل بي���وت الزوجية 
التقليدية. ومن ه���ذه املفارقة هو اأمني يف التعبر 
ع���ن ال�سخ�سي���ة العراقية جلهة قوته���ا وغطر�ستها 
)اب���ن العائل���ة الفقرة وق���د �سار جن���م املجتمعات 
الراقي���ة و�ساغله���ا ( لكن���ه اي�س���ا ذل���ك الودي���ع حد 
القب���ول ب���زواج من " �سليم���ة با�سا" ب���دا اإذلل له، 

وان حاول طبعه باطار عاطفي .
يف اوائ���ل خم�سيني���ات القرن املا�س���ي وقف ناظم 
الغزايل خلف مايكروفون اذاعة بغداد ليوؤدي على 
الهواء مبا�سرة اأول مقاماته: " يا �ساح جف الدمع 
هب يل دمع ج�اري" واغنية "على ج�سر امل�سيب "، 
وم���ا ان انتهى من غنائه حتى تلقى كلمات الإط�راء 
والإعج���اب والت�سجي���ع من قبل جمه���ور العاملني 
يف الذاع���ة ف�سال عن رائد املق���ام العراقي املطرب 
حمم���د القباجن����ي، بعدها وا�سل الغ���زايل حفالته 
ال�سبوعي���ة ومب�ستوى مت�ساعد من النجاح، فذاع 
�سيته وعرف ا�سمه، وع���ال جنمه يف م�سهد الغناء 
العراقي املكت���ظ حينذاك مبواه���ب حقيقية، مثلما 
ع���رف موؤدي���ا لفنون املق���ام العراقي ك�"ق���اريء" * 

بح�سا�سية خمتلفة.

روحية جديدة في اداء "المقام العراقي"
وتلك " احل�سا�سية " كانت ظاهرة يف اداء الغزايل 
للمقام���ات الب�سيط���ة ودون اأن يقح���م نف�س���ه باأداء 
املقام���ات ال�سعبة التي تتطل���ب م�ساحة �سوتية مل 
يكن يتواف���ر عليها، فكان يغني مقام���ات "الأوج"، 
"ال�سب���ا" و"البه���رزاوي" بنكهة عذب���ة و�سليمة، 
وحني بدا ان ح�سا�سيته املو�سيقية والغنائية بدت 
اأو�سع م���ن " حدود " املقام���ات واأ�سولها املحكمة، 
اإجت���ه اإىل الأغني���ة فاأب���دع فيه���ا كما اأب���دع بح�سن 
اختي���اره لعدد من الق�سائد، فغنى بحنجرة �سافية 
دافئ���ة، عربق���درة فائق���ة ور�سيق���ة يف اظهارالقي���م 
اجلمالي���ة يف القوال���ب اللحنية ف�س���ال عن روحية 

مرهفة يف الداء .
يذك���ر الباحث كمال لطيف �س���امل يف جملة "فنون" 
ال�س���ادر  الث���اين وال�ست���ني  العراقي���ة يف عدده���ا 
العام1979 اأن "البع�ض مييل اإىل اأن ناظم الغزايل 
مل يك���ن ميتلك القدرة عل���ى اأداء املقام���ات ال�سعبة 
كالبيات والإبراهيم���ي لأن طبقة �سوته تتالءم مع 
املقام���ات الب�سيط���ة  لذا اجت���ه اإىل الأغنية"، ومثل 
هذا الراأي يوزن���ه خبر"املقام العراقي" والباحث 
ها�سم الرجب: "م���ا يجمعني بناظم الغزايل كوننا 
م���ن اأ�سرة املقام العراقي، وما اأذكره اأنه كان مولعًا 
مبدر�س���ة اأ�ست���اذه حمم���د القباجني، ل���ذا جنده قد 
ابتع���د يف حينه ع���ن مدر�سة �سلم���ان مو�سي الذي 
كان ي�س���رف عل���ى تعلي���م ع���دد من ق���ّراء املق���ام... 
وم���ع كل ذلك فعالقة ناظم الغ���زايل باملقام عالقة ل 

تتعدى كونه يغني املقام���ات الب�سيطة لعدم وجود 
قرار يف �سوته، ف�سوت���ه جواب وجواب اجلواب 
لذلك نراه ل يجيد املقامات ذات التحارير القرارية 
الت���ي حتتاج اإىل قرار مثل الر�س���ت والبيات، فكان 
اعتم���اده من�سب���ا عل���ى الب�ستات،  فلج���اأ اإليها اأكرث 
م���ن املق���ام. فنف�ض الغب���ار عن الكثر م���ن الأغاين 
القدمية وكلف بع�ض املعنيني باملو�سيقى والأحلان 
ب�سياغتها واإ�سفاء روح املعا�سرة عليها وبخا�سة 

جميل ب�سر".
واذا كان الغ���زايل قد خرب فن���ون " املقام العراقي" 
اعتباري���ن :الول  ذل���ك عائ���د اىل  ف���ان  واجاده���ا 
وكان قائم���ا عل���ى تاأث���ره الكبر ب�سخ�سي���ة الرائد 
حمم���د القباجني، فكرا فني���ا و�سلوكا، والثاين يف 
ا�ستلهام���ه وبعم���ق جلزيئات تلك الفن���ون اللحنية 
والدائي���ة و"توظيفها"يف بناء اغنياته و�سوغها، 
حت���ى بدا وكاأن���ه ا�سفى روح���ا �سابة عل���ى ا�سكال 
حلني���ة " عتيق���ة" ولك���ن دون التنكر للبن���اء الفني 

العميق يف تلك ال�سكال.
م���ن هنا ميكن الدخ���ول اىل الأثرالكبر الذي تركه 
الغزايل على مالمح الأغنية العراقية التي اأخرجها 
م���ن قالبه���ا التقلي���دي، فل���م يك���ن ولع���ه بالأغني���ة 
بح���دود الأداء، اإمن���ا كان ب�س���دد تنفي���ذ م�ساري���ع 
كان���ت تدور يف ذهنه حول "تطوير" الأغنية حلنًا 
واأداًء وق���راءة ثقافي���ة واجتماعي���ة، و جن���ح فيما 
اأراد واأدى الحل���ان الت���ي قّربت الأغني���ة العراقية 
م���ن ال���ذوق والأ�سم���اع العربية الت���ي كانت جتهل 
الكث���ر عن اأط���ر الغن���اء العراقي، وب���دا قريبا من 
تنفي���ذ "م�سروع���ه" ح���ول جتديد وتطوي���ر معظم 

للمقام  كان���ت مالزمة  التي  "الب�ست���ات" والأغاين 
العراق���ي ل���ول امل���وت ال���ذي عاجله وه���و يف قمة 

جمده وعطائه.

وسيم الطلعة بحس أدبي شفاف
ول���د ناظ���م اأحم���د الغ���زايل يف بغ���داد يف الع���ام 
1921  مبحلة "احليدرخان���ة"، لأم �سريرة ا�سمها 
جهادي���ة توفي���ت يف عام���ه الراب���ع، ويف ال�سابعة 
م���ن عم���ره تويف وال���ده ال���ذي كان يعم���ل خياطًا، 
فرع���اه عم���ه حمم���د وكان ي�سحب���ه اإىل املجال����ض 
املو�سيقي���ة  )الف���رق  و"اجلالغي���ات"  الديني���ة 
العراقي���ة التقليدي���ة( التي كانت تق���ام يف املقاهي 
وبي���وت الأغني���اء امل�سهوري���ن، فن�سج عن���ده ميل 
اإىل ه���ذه الطقو����ض الت���ي يتداخل فيه���ا املو�سيقي 
بالجتماع���ي، ويف العا�سرة م���ن عمره وبالتحديد 
العام 1931 دخل ناظم الغزايل "املدر�سة املاأمونية 
البتدائي���ة"، وع���رف ب�سوت���ه اجلمي���ل وبح�س���ن 
تقليده لرائد املقام العراقي حممد القباجني، وبداأ 
يقارب الغناء بح�سب اأحلان كان �ساغ بع�سها معلم 
الن�سي���د يف املدر�س���ة وهو رجاء الل���ه زغبي، حتى 
دخوله "معهد الفنون اجلميلة" الذي تركه م�سطرًا 

بعد �سنتني ليعمل موظفًا يف الربيد.
وعن ه���ذه الف���رتة يق���ول �سديق���ه ال�ساع���ر ح�سن 
نعم���ة العبي���دي: "عاي�س���ت ناظ���م الغ���زايل موظفًا 
بدائ���رة الربيد و�س���اءت الظ���روف اأن يكون عملي 
بجوار عمله وكنت اأراه دائمًا و�سيم الطلعة ممتلئًا 
باحليوي���ة والن�ساط، ومع عمل���ه الروتيني اإل اأنه 
مل ينقط���ع ع���ن الغن���اء، فق���د عرفته مطرب���ا متميزًا 

ناظم الغزالي أو صوت العراق 
ليس من الصعوبة ان يؤشر الباحث ومؤرخ االدب من هم الذي طبعوا الشعر العراقي المعاصر 

بلمسات التحديث البارعة، وال كتاب القصة والرواد  المسرح او الفن التشكيلي. وفي السياق 
ذاته  ليس من الصعوبة على الباحث او الناقد الموسيقى ان يسمي المطرب الراحل ناظم 

الغزالي كصاحب »حداثة » غنائية،  بل انه كان »صوت العراق العاطفي« في القرن العشرين، 
فاغنياته ساهمت في تكوين »هوية عراقية مشتركة« قلما توافق حولها العراقيون المولعون 

باالختالف حد االشتباك.
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ب�سوت���ه اجلميل اأي���ام كان البث الإذاع���ي مبا�سرًا 
وعل���ى الهواء، مم���ا جعل اأكرث اأغاني���ه ت�سيع لأنها 
مل ت�سج���ل، وق���د �ساركت���ه بربنام���ج الرتفي���ه ع���ن 
اجلي����ض العراقي يف العام 1947، وق���د كلفني اأن 
اأكت���ب له ن�سًا غنائي���ًا فتملكني �سع���ور من البهجة 
وال�س���رور، ذلك انني كنت اأعرف م���دى مكانته يف 
�سم���و الختي���ار وح�سه الأدبي ال�سف���اف اإذ ل يقبل 
الأبي���ات اإل بع���د مطالعته���ا بجدي���ة املمار�ض، وكم 
فرح���ت عندما واف���ق على ن�سي م���ع تعديل ب�سيط 

قام به".
وم���ع ان ناظ���م الغ���زايل ت���رك درا�ست���ه يف "معهد 
الفن���ون اجلميلة "وان�سغل بالعم���ل الوظيفي لكنه 
بقي يفكر يف العودة اإىل درا�سة املو�سيقى، وقد مت 
ل���ه ذل���ك يف العام 1947، وحني ع���اد ناظم الغزايل 
اإىل معهد الفنون اجلميل���ة لكمال درا�سته، و�سمه 
"فرقة  اإىل  ال�سبلي  العراقي حقي  "عميد" امل�سرح 
الزباني���ة للتمثي���ل ". وكان لدرا�ست���ه التمثي���ل يف 
معه���د الفن���ون اجلميلة الث���ر البال���غ يف حت�سيله 
معرفة باللغة كبناء �سوتي وعرو�سي واداء �سليم 
يف نط���ق املف���ردة ال�سعري���ة وتو�سيحه���ا وجتنب 
ادغامه���ا. كما زوده ح�سوره ملّ���ا يزل �سبيا ندوات 
املول���د النبوي ال�سريف مب���ا فيها من ا�سكال املديح 
بق���وة �سخ�سي���ة لتح�س����ض ط���رق الداء  املوق���ع، 

والنغام والن�سو�ض ال�سعرية.
وعندم���ا �سكلت "فرق���ة املو�سحات" حت���ت اإ�سراف 
الفن���ان ال�س���وري عل���ي الدروي����ض ا�سب���ح ع�سوا 
ب���ارزا فيها ف���كان يق���دم و�س���الت غنائي���ة منفردة 
لنح���و رب���ع �ساع���ة، وه���و م���ا مل يك���ن يحظ���ى ب���ه 
غ���ره م���ن اع�س���اء الفرقة الت���ي كان���ت واحدة من 
عالم���ات الغن���اء العراق���ي يف عق���دي الربعينيات 
واخلم�سينيات من القرن املا�سي. ومالبث الغزايل 
ان التق���ى وديع خونده )�سمر بغدادي( الذي حلن 
ل���ه اأول اأغنية" وين ال���كاه الراح من���ي" ولكنها مل 
تقابل مبا ت�ستحق من النجاح، فعاد اإىل املقام حتى 
التق���ى املرح���وم جميل ب�س���ر الذي حلن ل���ه العام 
1955 اأغني���ة "فوك النخل ف���وك" و "و�سبان مني 
ذنب"، فطارت �سهرة الغزايل  اىل امكنة عراقية مل 
يك���ن ي�سلها عادة مطربو املدين���ة، كما يف الرياف 

واملدن القرب اىل البادية.
ق���درة الغزايل على ان يكون مبتكرا للفرح والأمل، 
ج���اءت عرب مران حيات���ي طويل، فه���و بعد ولدته 
يتيم���ًا، ع���رف �سبيله ال�سخ�س���ي اىل ان يكون على 
م�ست���وى م���ن احل�سور الداف���ىء ب���ني النا�ض رغم 
البوؤ����ض ال���ذي يعي�س���ه، وكان ذل���ك ع���رب اإندراجه 

�سريعا يف العمل الوظيفي بعد توقفه عن الدرا�سة.  
واح�سا�سه بان موا�سم فرح مقبلة مل يكن اح�سا�سا 
من ف���راغ، فهو �ساأن �سباب جيله ) تل���ك اليام( بداأ 
يتلم����ض معادل���ة مفاده���ا ان اخلروج م���ن الو�سع 
احلياتي ال�سقي ممكن، ع���رب العمل وبجدية ف�سال 
ع���ن اأهمي���ة التح�سي���ل العلم���ي، ولن���ه كان عل���ى 
ثق���ة من موهبت���ه وعلى خطه القائ���م يف �سقل تلك 
املوهب���ة عرب العم���ل والدرا�سة، ل���ذا كان اح�سا�سه 
العميق بالتفاوؤل يب���دو مو�سوعيا وطبيعيا، ومن 
هنا جاءت روح املرح الغالبة على �سلوكه وعالقاته 
الجتماعية. وقبل ترك���ه الدرا�سة واثناء ا�سرتاكه 
الع���ام 1942 يف م�سرحي���ة " جمن���ون ليلى"، غنى 
الغ���زايل م���ن دون موؤثرات �سوتية فاأث���ار النتباه 

اىل موهبته احلقيقية : الغناء ولي�ض التمثيل.
 

الباحث الموسيقي
واىل جان���ب ح�سا�سيته العالي���ة، اأدرك الغزايل ان 
موهبت���ه ال�سوتي���ة ميكن لها ان تغ���دو غناء ولونا 
اأو�س���ع،  مو�سيقي���ا ينطل���ق اىل مدي���ات تعبري���ة 
وم���ن هن���ا ج���اءت درا�ست���ه" ال�سولفي���ج" )قراءة 
وكتاب���ة النوت���ة املو�سيقي���ة ( ف�س���ال ع���ن حر�س���ه 
عل���ى تعلم العزف على اآلة الع���ود واملثابرة اجلادة 
عل���ى التدريب ال�سوتي. ه���ذه الذخرة من املعرفة 
والثقاف���ة املو�سيقي���ة مكنت���ه م���ن و�س���ع الأحل���ان 
لعدد من اغانيه، وتعلم���ه قراءة النوتة املو�سيقية، 
اأف���اده يف تدوي���ن م���ا اأمكن���ه تدوينه م���ن الأغاين 
الرتاثية، وبذا ولد عند الغزايل م�سروع " الباحث 
املو�سيق���ي"،  فه���و ح���ني يفرغ م���ن التماري���ن كان 
يدون الكثر من املالحظات التي تتعلق بالأغنيات 
واملغن���ني. وكان يف مكتب���ة الفن���ان الراح���ل من���ر 
الغ���زايل  الراح���ل  و�سع���ه  كب���ر  م���دون  ب�س���ر، 

وبعن���وان "طبقات العازف���ني واملو�سيقيني 1900 � 
1962". ي�ستهله باحلديث عن بع�ض اأولئك الرواد 
يف املو�سيق���ى والغناء اأمثال: خ�سر اليا�ض ور�سا 

علي وناظم نعيم وحممد القباجني واآخرين.
وكان الغزايل �سرع يف الع���ام 1952بن�سر �سل�سلة 
من املقالت يف جملة "الندمي" حتت عنوان "اأ�سهر 
املغن���ني الع���رب". ويق���ال اإن���ه حني ت���ويف كان يف 
مكتبت���ه ع�سرون �سريطًا �سج���ل عليها اأغنياته كافة 
واأغني���ات املرحومة �سليمة م���راد. وهناك ال�سريط 
رق���م 21 �سجل عليه بع�ض اأغنيات���ه واأغنيات مراد 

اأثناء التمارين يف بيتهما.
ويف مكتبت���ه اأي�سًا كّرا�ض كب���ر دّون فيه الأغنيات 
الت���ي اأدته���ا جمي���ع املطرب���ات العراقي���ات خ���الل 
اأربع���ني عامًا ب���ني 1910 -1950، وفهر�ض لأغاين 
اأ�ست���اذه حمم���د القباجن���ي، وفيه ن�سو����ض لأربع 
و�ست���ني اأغني���ة مع ذك���ر ال�سن���ة التي �سجل���ت فيها 
تل���ك الأغ���اين عل���ى الأ�سطوان���ات.  ويف دفرت اآخر 
دّون عناوي���ن اأ�سه���ر املخطوط���ات العربية يف علم 
املو�سيق���ى والغن���اء تل���ك املوج���ودة يف حمتويات 
مكتب���ة املتح���ف العراقي م���ع ذكر اأرقامه���ا وبع�ض 
املالحظ���ات ح���ول كل خمطوط. كم���ا دّون الغزايل 
معلوم���ات ع���ن الأغني���ات الت���ي اأّداه���ا "اجلالغ���ي 
البغ���دادي" عل���ى م���دى �سبع���ني عام���ًا م���ن 1870 
-1940،  م���ع معلومات ت�س���ر اإىل عدد الذين اأدوا 
كل اأغني���ة وما كان منه���ا م�سجاًل على ال�سطوانات  
ويف �سج���ل كبر اآخ���ر جند الراح���ل الغزايل كتب 
املقام���ات العراقية املوؤداة وطريق���ة غناء كل منها. 
ومثلما كانت وفاته خ�سارة ل�سوت عذب يف اف�سل 
مراحل ن�سجه، كان غيابه فقدانا جلهد يف الدرا�سة 
والبحث، ومع موا�سم تدمر الذاكرة العراقية بات 
م���ن الطبيع���ي ان تغي���ب جه���ود بحث ث���رة وقعها 

�ساح���ب الإطاللة الأنيقة الن���ادرة يف م�سهد الغناء 
العراقي .

ويف �سياق وعيه الفني املو�سيقي املرهف والرفيع 
يف اآن، كان الغ���زايل اأول مطرب عراقي يغني رفقة 
فرق���ة مو�سيقي���ة خا�س���ة ب���ه ف�سال ع���ن كونه ممن 
وجدوا يف "الورك�سرتا" الكبرة قدرة على اظهار 
التفا�سي���ل النغمية يف الأحل���ان، فادخل اىل جانب 
الآلت التقليدية الآلت الهوائية مثل: ال�سك�سفون، 
الكالرنيت، والآلت الوترية الغليظة مثل الت�سيلو 
والكون���رت با����ض، واليقاعي���ة مث���ل "البانغ���وز" 
و" الكونغ���ا". و�سكل���ت الفرق���ة املو�سيقي���ة الت���ي 
ا�سبح���ت مالزمة حلفالته داخ���ل البالد وخارجها، 
جتمع���ا لف�سل مو�سيقي���ي الع���راق وعازفيه فكان 
رفقته: جميل ب�سر، منر ب�سر، غامن حداد، �سامل 
ح�س���ني، خ�سر اليا�ض، روح���ي اخلما�ض ف�سال عن  
وا�سع اأحلان عدد من اأغنياته،  امللحن ناظم نعيم.

ويف �س���كل الأداء، و�سع الغ���زايل مل�سات ظلت دالة 
عليه جلهة حركاته واإمياءاته اثناء الغناء، وجاءت 
تل���ك احل���ركات من�سجم���ة م���ع الن�سي���ج الوجداين 
ا�ستعرا�س���ات  تك���ن  ومل  لالأغني���ات،  والنغم���ي 
خارجي���ة، وبدت تلك المي���اءات تعبرا �سادقا عن 
التفاعل الإن�ساين والوجداين الذي يبديه الغزايل 

مع جمالية النغم وتاأثر املفردة الغنائية.
عنا�س���ر "احلداث���ة" يف جترب���ة الغ���زايل مطرب���ا 
ا�ستع���ارة  تك���ن  مل   ، غنائي���ة  مدر�س���ة  و�ساح���ب 
خارجي���ة، ب���ل ان تي���ار التحدي���ث ال���ذي كان يعيد 
بن���اء املجتمع العراقي ) وب�س���كل خا�ض قبل توز  
1958( يف جم���الت املعرف���ة العلمي���ة والثقافي���ة 
الطبيع���ي  الإط���ار  �س���كل  ال���ذي  ه���و  والفكري���ة، 
واملتناغم مع اأحلان اأغاني���ه ومو�سوعاتها القائمة 
يف  ال�سائدي���ن  والتتاب���ع  التك���رار  جت���اوز  عل���ى 
اللحنية العراقية، ف�سال عن مقاربته وجدانيات مل 
تك���ن الأغنية العراقية قاربته���ا، خذ اأغنية " ت�سبح 
عل���ى خ���ر " مثال، لتج���د عاملا جديدا اك���رث تفاوؤل 
واأم���ال، عاملا يح�ض عل���ى اجلمال املطب���وع بحياة 
نظيف���ة تت�سع لطيف عاطفي وا�سع، ولي�ض" عاطفة 

املراة والرجل " بال�سرورة .
وم���ن املالمح التي ل ميك���ن اأغفالها يف "الظاهرة" 
الغنائي���ة الت���ي �سكله���ا ناظ���م الغ���زايل،  ه���ي تلك 
النتق���الت من اعمال غنائي���ة "عادية " اىل مرحلة 
ال�سياغ���ات الرقيق���ة يف ن�سو�ض اعتم���دت انتقاء 
املف���ردة اجلميل���ة الذكي���ة الراقي���ة الت���ي تدعو اىل 
"البكائي���ة"  بعيداع���ن  واللق���اء  واجلم���ال  احل���ب 
والن���واح التقليديني يف الغني���ة العراقية.  وعرب 
 " املف���ردات  م���ن  تل���ك الن�سو����ض الغنائي���ة  مث���ل 
العربي���ة  اىل  والق���رب  العراقي���ة  الدارج���ة" 
الف�سيح���ة، تك���ن الغ���زايل م���ن عب���ور " املحلية" 

وو�سل اىل قطاع عري�ض من اجلمهور العربي.

من كتاب في سوسيولوجيا االغنية"
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من���ذ اول عه���دي بعمل���ي يف ال�سحاف���ة خري���ف عام  
 / الداب  بكلي���ة  الوىل  املرحل���ة  يف  وان���ا   1969
ق�س���م اللغ���ة العربية اخت���ار يل رئي����ض التحرير ان 
اكت���ب مو�سوعا عن املطرب الكب���ر ناظم الغزايل ) 
1921—1963 ( وق���ال يل �ساحكًا وهو ميّر عابرا 
غرفتن���ا ال�سغ���رة باجتاه مكتبه القري���ب منا :  هذا 
الق���رتاح ال���ذي اأقوله ل���ك من وحي م���ا ت�سمعه اأنت 
م���ن اأغاين الغ���زايل يف جه���از ت�سجيل���ك احلديث ) 
الكا�سي���ت ( ال���ذي ا�سرتيته اأول نزول���ه اىل اأ�سواق 
بغ���داد حت���ى واأن���ت مك���ٌب عل���ى الق���راءة والكتاب���ة 
ومل تعب���اأ من اإره���اق ميزانية جيب���ك واأنت يف اأول 

خطواتك للعمل معنا . 
فرح���ت كث���را واأح�س�س���ت ان ما ا�سمع���ه هو مبعث 
�ُسع���دي وان���ا اأجت���اوز العتب���ة الوىل م���ن �س���رح 
ال�سحاف���ة الع���ايل وقررت ان يك���ون مو�سوعي عن 
هذا املطرب املتفرد الالمع الذي جّن جنوين ل�سوته 
وعل���يَّ ان اأذه���ب ملالع���ب �سباه يف اأحي���اء منطقة " 
احليدرخان���ه " واأكتب مق���ايل ميدانيًا قريبا من عقر 

داره .
واقالم���ي  اوراق���ي  داخله���ا  ويف  حقيبت���ي  اأخ���ذت 
وان�سلل���ت اىل اأزق���ة احليدرخان���ه �سائ���ال ع���ن بيت 
حمم���د نا�سر الغزال / ا�سم ناظ���م الغزايل احلقيقي 
فاأجابني احد عارفيه و�سديق فتوته وجاره القريب 

من بيت اأّمه : 
ع���ن اي بي���ت ت�ساأل ي���ا ه���ذا !! ، وهل حمم���د نا�سر 
اليتي���م البوين منذ اول عهده بالفتوة كان له ماأوى 
ثاب���ت ا�ستقّر ب���ه ايها ال�سحف���ي اليانع ، ه���ذا طائر 
غّري���د ليق���ف على �سج���رة او ج���دار ال وينتقل اىل 
اخ���ر ، فقد تنقل من بيت اىل بي���ت هائما هنا وهناك 

مثل ري���اح لت�ستقّر يف اّي م���كان ؛ فمرة تراه يزور 
امه العمياء هناك وه���و ي�سر اىل غرفة متهالكة يف 
اح���د الزقة ويقي���م معها ردحا من الزم���ن ، واأخرى 
ي���اأوي اىل دار عمه ال�سيد حمم���ود غزال غر البعيد 
عندم���ا ماتت امه وه���و يف ال�ساد�سة ع�سر من العمر 
، لك���ن ه���ذا الع���ّم مل يطق���ه نظ���را لتوجهات���ه الفنية 
الوا�سح���ة يف م�سلكه حتى اأنه ح���ني اكمل الدرا�سة 
املتو�سط���ة ب�سعوبة بالغة ب�سبب الفقر املدقع ان�سم 
اىل معه���د الفن���ون اجلميلة ؛ وملا عل���م عّمه بتوجهه 
الدرا�سي نحو الفن طرده �سّر طردة ؛ فهول يريد ان 
يح���وي يف بيته على ممث���ل اأراجوز على حّد و�سفِه 
فيك���ون اأ�سحوك���ة للنا����ض ، فا�سط���ر حمم���د اليتيم 
املُتّيم بالفن اىل حزم حقيبت���ه الرثة القدمية ليطرق 
ب���اب �سقيق���ه ويتو�س���ل الي���ه ان ياأويه حت���ى اكمال 
درا�ست���ه يف املعهد وتارة اخ���رى ي�سطر اىل القامة 
وال�سك���ن يف بيت خالته ال�سي���دة " م�سعودة " التي 
كان���ت يف بع����ض الحيان تق���وده بنف�سه���ا لتو�سله 
اىل املدر�سة املاأموني���ة البتدائية وظّلت توؤدي دور 

�سقيقتها الم يف مرحلة درا�سته الوىل .
وب�س���ّق النف�ض ا�ستط���اع ان يكمل درا�سته يف معهد 
الفن���ون اجلميل���ة يف ق�س���م امل�س���رح �سن���ة / 1948 
وان�س���م اىل فرق���ة الزباني���ة الت���ي كان ق���د اأ�س�سه���ا 
ال�ست���اذ الفنان نوري الراوي ) وهو غر الت�سكيلي 
ن���وري ال���راوي ( �سنة / 1947 وبع���د الراوي �سار 
يديرها الفنان الكبر حقي ال�سبلي ومّثل يف عر�سني 
هما " اأ�سحاب العقول " و " فتح باب املقد�ض " ولفت 
انظ���ار متابعي ومتلق���ي العرو����ض امل�سرحية حيث 
كان دوره يتطل���ب اإداء و�سالت غنائية خالل تقدمي 
ادواره التمثيلي���ة فاأبه���ر ال�سامع���ني مب���ا قدم���ه من 
جتدي���د غنائي غر ماألوف ب�سبب تاأثره باملو�سحات 
الندل�سية واإ�سفاء �سمات املو�ّسح وتلوين جماليته 
يف اأ�سن���اف املقام���ات وتاأثره الوا�س���ح مبو�سيقى 
جمي���ل ب�س���ر احلداثوي���ة املبتك���رة لكن���ه يف نف�ض 
الوقت اأغ�سب مقلدي املقام���ات العراقية ال�سارمني 
والتقليدي���ني واتهم���وه بتغري���ب الغني���ة الرتاثية 
العراقي���ة والالمب���الة يف اليقاع���ات الثقيل���ة التي 
يت�س���م بها الغن���اء العراق���ي القائم عل���ى املقام حتى 
اتهموه بال�سعف والرتخ���اء و�سعف �سوته وعدم 
قدرت���ه على اإجادة الغن���اء التقلي���دي املقامي القدمي 
لكن���ه مل يعباأ باتهاماتهم وا�ستم���ر يف جتديده حتى 
بل���غ ا�سم���اع العرب ب�س���دوه اجلميل املبه���ر وبلغت 
حنجرت���ه كل الوطن العربي م���ن م�سرقه اىل مغربه 
ل بل و�سل���ت انغامه امل�ست�ساغة اىل �سعوب ال�سرق 
غر العرب���ي حتى �ُسّمي �سفرالأغني���ة العراقية بال 
من���ازع لي����ض ب�سوت���ه فح�سب امن���ا اي�س���ا باإناقته 
املتمي���زة وطلعته البهية وح�س���وره امللفت ملا ميتلك 
من كاريزما جاذبة واختي���اره عطَره املنتقى بعناية 

حينم���ا يلب�ض اأجم���ل الزي���اء لنف�سه وا�سع���ًا وردة 
جميلة يف �سدره تنا�سب ربطة عنقه وبدلته املنتقاة 

وفقًا لذوقه الراقي املماثل لرقّي اأغانيه .
وعلى اثر هذه ال�سه���رة انهالت الدعوات اليه لقامة 
احلف���الت يف معظم العوا�س���م العربي���ة والوربية 
ونظ���م رحالت فني���ة اىل الوليات املتح���دة وفرن�سا 
وايطالي���ا ودول اخ���رى ون���ال ن�سيب���ا واف���را م���ن 
النت�سار والذيوع وتودد اليه الكثر من �سّناع الفّن 
وال�سع���ر وانهال���ت عليه العرو�ض م���ن قبل متعهدي 
احلفالت لكنه مل ينهك ابدا وبقي �سلب العود واأخذ 

�سوته ي�سيع اكرث فاأكرث .
مل يتزوج ناظم الغزايل اّل مرة واحدة وتعلق بقلب 
املطرب���ة �سليمة مراد التي تك���ربه باأكرث من عقد من 
ال�سن���وات وه���و يخط���و يف اول الثالثيني���ات م���ن 
عم���ره وبقي حمافظا على عهد زواج���ه الذي ا�ستمر 
قراب���ة الع�سر �سنوات بالرغ���م من التفاف الكثر من 
املعجبات حوله وتوّدد الفنانات العربيات له وكانت 
عّفت���ه واخال�سه لرفيق���ة عمره �سليم���ة البا�سا مثال 
يحتذى �سيما واننا نعرف ان الو�سط الفني ليخلو 
م���ن املي���ل والجن���ذاب وتب���ادل احل���ب ب���ل وكرثة 
الف�سائ���ح ب���ني اجلن�س���ني ، وق�س���ة زواج الغ���زايل 
معروفة ل���دى العراقيني حيث التقي���ا يف حفل باحد 
البيوتات البغدادية �سدفة وتبادل نظرات العجاب 
وازداد ميلهما لبع�ض بعد ان اأّديا و�سلتهما الغنائية 
فول���دت ق�سة احل���ب غر املتكافئ عم���را يف العام / 
1953 لكن���ه كان خ���ر كفٍء للعري����ض الذي ارت�سى 
به���ذه الفنان���ة القدي���رة ذات ال�سي���ت الذائ���ع ونهَل 
الكث���ر من جتاربه���ا الفنية يف غناء املق���ام العراقي 
واأ�سول���ه ونظم���ه الفن���ي ليزي���د من ثرائ���ه الغنائي 
ث���راًء اآخر . اما ما ي�ساع من ان هذه الفنانة قد دّبرت 
مكي���دة قتله وانها ال�سبب يف انه���اء حياته وهو يف 
بداية العقد الرابع م���ن عمره فال تعدو كونها �سربا 
م���ن الهراء والكذب وهو ال���ذي كانت ترى فيه زوجا 
وحبيب���ا واأني�س���ًا وه���ي تتقدم يف العم���ر ولي�ض لها 
�س���واه ظ���ال ظليال له���ا حت���ى انف�سم ظهره���ا وهزل 
عوده���ا وبقي���ت اأ�س���رة الوحدة بعد موت���ه وعزلت 
نف�سه���ا عن املجتمع الفني تاما وا�ستقرت يف بيتها 
مانع���ًة اّي فرد م���ن ال�سرة ال�سحفية م���ن القرتاب 
منها او اج���راء مقابلة معها واتذكر اين وقتها بذلت 
م���ايف و�سعي لقناعها مبقابلتي واحلديث معي بعد 
و�ساط���ات �ستى ولكن ذهب���ت كل م�ساعيي يف الدنّو 
منه���ا ادراج الرياح ومل تقابل اح���دا من ال�سحفيني 
حتى مات���ت وحدها كمدا وحزنا عل���ى رفيق حياتها 

ببيتها اوائل ال�سبعينات من القرن املا�سي .
ق���د ليدري البع�ض م���ن القراء ان الغ���زايل امتهن 
الفني���ة  حيات���ه  بداي���ة  يف  الغن���اء  قب���ل  التمثي���ل 
وكان بارع���ا يف تقم����ض اية �سخ�سي���ة مبا يف ذلك 

والتجريدي���ة  واملزدوج���ة  املركب���ة  ال�سخ�سي���ات 
والغريب���ة الط���وار وق���د راأى في���ه حق���ي ال�سبلي 
 " م�ستقب���ال باه���را و�سّم���ه اىل فرقت���ه ال�سه���رة 
الزباني���ة " لكن الرياح جرت وفق ما ت�ستهي قلوب 
وا�سم���اع املتلقني حينما طالب���وه بو�سالت غنائية 
كلم���ا اعتل���ى خ�سب���ة امل�س���رح وظ���ل يغن���ي اإكراما 

ملحبيه وتنفيذا ملطالبهم .
كما ب���رع ناظ���م يف الكتابة ال�سحفي���ة وظل ين�سر 
مقالت���ه الت���ي و�سفت وقت���ذاك بانه م���ن املاهرين 
منظ���ور  وف���ق  الكتابي���ة  ال�سياغ���ة  اج���ادة  يف 
اللغ���ة الثالث���ة او ما ت�سم���ى الن باللغ���ة البي�ساء 
باعتباره���ا مزيجا م���ن الف�سيح تتخلل���ه الب�ساطة 
وال�سرت�س���ال الوا�س���ح بحيث ي�سه���ل على القراء 
مبختل���ف م�ستوياتهم فه���م وا�ستيع���اب مايقراأون 
، وم���ن يراج���ع م���ا كتب���ه الغ���زايل يف �سحيف���ة ) 
الن���دمي ( حت���ت عنوان ا�سهر املغن���ني العرب يدرك 
م���دى تفوق���ه وو�س���وح ا�سلوب���ه وخزي���ن ثقافته 
الفنية وه���و ي�ستعر����ض حياة ومي���زات املطربني 
واملو�سيقي���ني الذين ب���رزوا يف العراق بدءا بزوغ 
الق���رن الع�سري���ن حتى بداية ال�ستين���ات من القرن 
املا�س���ي حي���ث كان���ت اول مقال���ة فني���ة تاريخي���ة 
ين�سره���ا الغ���زايل يف ال�سحيف���ة املذك���ورة �سن���ة 
/ 1952 وتلته���ا مق���الت فني���ة اخرى ط���وال عقد 
م���ن ال�سن���وات ومل توقف���ه م�ساغل���ه الفنية وكرثة 
احلفالت التي كان ي�س���ارك فيها و�سفراته العديدة 
اىل خمتل���ف القط���ار م���ن ال�ستم���رار يف الكتابة 
يعتربه���ا  كان  الت���ي  ال�سحاف���ة  م���ع  والتوا�س���ل 
ترتاف���ق م���ع م�سرت���ه الغنائي���ة ، ب���ل �سع���ى اىل 
جتمي���ع كل ماكت���ب يف الندمي لي�سمه���ا يف موؤلف 
�سهر �سم���اه طبق���ات العازف���ني واملو�سيقيني كان 

ينوي طبعه قبيل وفاته .
ذلك هو ناظم الغزايل مطربا �ساعدا وجنما متاألقا 
يف عامل الغن���اء الطربي واأديب���ا مقاليا من الطراز 
الرفي���ع وموؤرخ���ا للف���ن ال�سماع���ي غن���اء وعزف���ا 
وممث���ال يلفت النظار ، مات وحيدا ببيته �سبيحة 
ي���وم خريفي م���ن ت�سرين الول ع���ام / 1963 بعد 
رحل���ة فنية م�سني���ة اىل اوروبا حي���ث حّط رحاله 
يف لبن���ان ف���رتة وجيزة ث���م التوج���ه ب�سيارته اىل 
بغداد اإذ ا�ستقر اول و�سوله لبيته متعبا بعد �سفرة 
اوروبي���ة ناجحة لكنها جّد متعب���ة و�ساء املوت ان 
ا  ياأخ���ذه من���ا وم���ن رفيقة عم���ره وهو م���ازال غ�سّ
يف اول الربعين���ات م���ن عمره حي���ث م�سى رائق 
ال�سوات اىل الع���امل الخر وكاأن ال�سدوح العذب 
لي�ض له عمر مثل عمر النذال واللئام وال�سطحيني 
ممن ي�سمون اأنف�سهم فنانني الذين مالأوا �ساحاتنا 
الفني���ة اأعمال هابط���ة رّثة فاق���دة للمتعة واجلمال 

والفائدة املرجّوة.

مع حلول الذكرى احلادي���ة واخلم�سني لرحيل الفنان العراقي ناظم الغزايل 
)1921 - 1963(، ي���وم غ���د اخلمي����ض؛ تب���دو ال�س���رة ال�سخ�سي���ة والفنية 
الكثيفة ل�ساحب "طالعة من بيت اأبوها" مغريًة للبحث فيها واحلديث عنها.

فالرج���ل مل تاأخذه عائلت���ه من يده اإىل جلنة حتكي���م يف برنامج للهواة، لأنه 
بب�ساط���ة ول���د يتيم الأب يف اأ�سرٍة مع���وزٍة، وما لبثت اأم���ه الكفيفة اأن رحلت 
اأي�س���ًا بع���د �سنوات. كما اأن���ه مل ينجح بعد اأن تبّنته �سرك���ة ات�سالت بكثافة 
الر�سائ���ل الن�سي���ة التي تزّكي الف���ن يف العامل العربي اليوم، ب���ل بجهٍد فنّي 
وثقايّف، وعمٍل مكثٍف يف تاأري���خ املو�سيقى العراقية ودرا�ستها. بعد اإتامه 
درا�سته ب�سعوب���ٍة، ب�سبب �سوء اأو�ساعه املادي���ة، التحق من �سُيعرف لحقًا 
ب�"�سف���ر الأغنية العراقية" ب�"معهد الفن���ون اجلميلة"، ق�سم امل�سرح. هناك، 

�سيتنّب���ه اأ�ست���اذه حق���ي ال�سلب���ي اإىل موهبت���ه ويتبّن���اه، لكن فق���ره ال�سديد 
�سيبع���ده ع���ن الف���ن ليج���د لنف�سه وظيف���ة مراق���ب يف م�س���روع الطحني، يف 
اأمان���ة العا�سم���ة بغداد. يف الوظيف���ة، �سيكت�سف اجلمي���ع اأن مراقب العمل، 
اإ�ساف���ة اإىل قدرت���ه عل���ى التقلي���د والتمثي���ل، ميتلك �سوت���ًا عذب���ًا وحنجرًة 
توؤدي املقامات العراقي���ة ب�سكٍل �سحيح، ليعود ال�ساب الع�سريني اإىل املعهد 
موا�س���اًل الدرا�سة والعم���ل معًا، وليعود اأ�ستاذه ال�سلب���ي اإىل دعمه، في�سّمه 
اإىل فرق���ة "الزبانية" للتمثي���ل امل�سرحي، والتي قّدم معها م�سرحية "جمنون 
ليلى"، وفيها قّدم اأوىل اأغنياته "هال هال" عام 1942 من اأحلان حقي ال�سلبي 
نف�س���ه. "�س���ارك فناين ب���الده يف م�ساندة اجلي�ض العراق���ي يف فل�سطني عام 
1948" بعده���ا، ق���ّرر الغزايل وب�سكل مفاجئ اأن يتف���ّرغ ليكون مطربًا فقط، 
مبتع���دًا عن امل�سرح والتمثي���ل، فانطلق يف الدرا�س���ة والتدقيق والبحث يف 
اأر�سيف الأغنية العراقية، وانكب على درا�ستها م�ستفيدًا من درا�سته امل�سرح 
وط���رق التمثيل. يتٌم وطفولة فقرٌة مل مينعاه من التحّول اإىل اأيقونة للغناء 
العراق���ي، ه���و ال���ذي جمع ب���ني تقنيات ظه���ور املمث���ل على امل�س���رح وكيفية 

�سياغة املخارج ال�سوتية وبني قدراته املو�سيقية.
بعد ذهابه مع جمموعة م���ن الفنانني العراقيني مل�ساندة اجلي�ض العراقي يف 
فل�سطني عام 1948، عاد الغزايل ليتابع درا�سته املو�سيقية على يد املو�سيقار 
حممد القباجني، ويدر�ض العود مع املو�سيقي الفل�سطيني روحي اخلّما�ض، 
ويتع���اون بع���د ذلك يف درا�س���ة ال�سولفيج م���ع جميل ب�سر ال���ذي جّدد معه 
يف توزي���ع الأغاين العراقية وحتريرها من �سكله���ا التقليدي. تكتمل مالمح 
�سخ�سي���ة الغزايل عند الطالع على املقالت التي كتبها يف "جريدة الندمي" 
حتت عنوان "اأ�سهر املو�سيقيني العرب"، ثم اأتبعها بكتابه "طبقات العازفني 
واملو�سيقي���ني، من �سن���ة 1900 اإىل 1962". ويف هذه الكتابات، اأّرخ الفنان 
لأ�سماء العازفني واملو�سيقيني العراقيني والآلت التي كانوا يعزفون عليها.
لف���ت الغزايل نظر املو�سيقار حممد عبد الوه���اب مبوهبته، وبداآ بالتاأ�سي�ض 
مل�سروع مو�سيقي م�سرتك، لكن وفاة �ساحب "اأقول وقد" املبكرة حالت دون 
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كان عام 1963 جليال وفاجعا بالن�سبة لناظم الغزايل ، 
ففي هذا العام ا�ستطاع عن طريق امل�سادفة وان ي�سجل 
معظ���م اغاني���ه تلفزيوني���ا يف الكويت ، قب���ل ان تنتهي 
حيات���ه الق�س���رة ) كان عم���ره 42 �سن���ة فق���ط( عندم���ا 
قطع���ت اذاع���ة بغ���داد براجمه���ا ي���وم 21 /1963/10 
لتعل���ن خرب وفاة ناظم الغ���زايل العائد قبل يوم برا من 

بروت !
فرددت �س���وارع بغداد ) مات ناظم الغ���زايل( واندفعت 
احل�سود لت�سيعه بح���زن عميق ت�سهد على ذلك اللقطات 

الوثائقية التلفزيونية املتوفرة!!
يف ذل���ك الع���ام التقي���ت بناظ���م الغ���زايل ، قب���ل وفات���ه 
باأ�سابي���ع ، كان يف جول���ة اوروبي���ة قادت���ه اىل فيينا ، 
وكنا نلتق���ي يف مقهى ممر الوب���را ، كان يجل�ض هناك 
م���ع زوجت���ه الفنانة �سليمة م���راد ، او �سليم���ة با�سا كما 
كان���ت �سهرته���ا ) ويقال ان هذا اللق���ب منحه اياها امللك 
في�س���ل الول ( كان���ت تكربه بع�سرين �سن���ة ، وتتعامل 
مع���ه بغرة �سديدة متعبة لهوم���ع ذلك كان يتعامل معها 
بلط���ف وهدوء ) امامنا يف الق���ل ( ول تثنيه تعليقاتها 
واعرتا�ساتها عن متابعة احل�سان بنظراته وهو يعبث 

بطرف ربطة عنقه الفاقعة اللوان !
عرف���ت الغ���زايل رقي���ق الكلمة، حل���و البت�سام���ة، قليل 
الكالم يتحدث عن زمالئه الفنانني باحرتام، وا�ستطيع 
ان اق���ول عن���ه انه خجول خا�س���ة امام الن�س���اء ، بينما 
يت�س���م بال�سجاعة اأمام اجلمه���ور �سواء على امل�سرح اأو 

يف احلفالت اخلا�سة!!
لق���د كان ناظم الغزايل �سديد العتناء بهندامه ومظهره 
، وه���ذا وا�س���ح على م���ا لدينا م���ن ت�سوي���ر لأغانيه !! 
وكان ي�سره ان يتف���رج على واجهات املالب�ض الرجالية 
، ومل يكن مييل اىل مالب�ض ال�سبورت وكان بالرغم من 
مو�س���م ال�سي���ف يف فيين���ا يحر�ض على ارت���داء البدلة 

الكاملة ول ي�ستغني عن ربطة العنق ..
ويف اح���د الي���ام اط���ل علين���ا ب�س���رتة بي�س���اء زينه���ا 
مبنديل كبر يف جيب ال�سدر يتنا�سب مع ربطة العنق 
العري�سة ، وقال ب�سراحة وعفوية انه منذ طفولته كان 
يحلم ب�سرتة بي�ساء مثل تلك التي كان يتباهى بها جار 

لهم يف حملة احليدرخانة ببغداد !
هن���اك كان���ت ولدة ناظ���م الغ���زايل ع���ام 1921 لعائل���ة 
فق���رة ، تويف ابوه مبكرا فربته ام���ه ال�سريرة وكانت 
ت�سك���ن يف غرف���ة متوا�سع���ة عن���د �سقيقته���ا يف منطقة 
"احليدرخان���ة"، اكمل درا�سته البتدائية واملتو�سطة، 
يف املدر�س���ة املاأموني���ة، ب�سعوب���ة وكان الفق���ر مالزًما 
ل���ه ويق���ول ان امه كان عليها ان تدب���ر عي�ستهم بدخل ل 
يتج���اوز الدينار والن�سف �سهري���ا ، وبعد وفاتها تكفله 

خاله الفقر مثلهم !!
يف اح���دى جل�س���ات الدرد�س���ة وال�سم���ر ق���ال يل ناظ���م 
الغ���زايل ) تدري اين ب���داأت حياتي ممث���ال.. حتى اين 
در�س���ت التمثيل باملعه���د !! وكان ا�ستاذي حقي ال�سبلي 
!! ب����ض احلاجة والعي�س���ة خلتني اترك الف���ن وا�ستغل 

مبعمل للطحني !!(
اأبعدته الظروف عن املعهد، لكنها مل تنعه من ا�ستمرار 
اهتمامه بالفن والثقافة وحفظ اغاين كبار مطربي ذلك 

الوقت !!
مل اكت�س���ف يف ذل���ك اللقاء فقط ان بداي���ة ناظم الغزايل 
كان ممث���ال بل اكت�سفت اي�س���ا انه كان كاتبا مثقفا حيث 
ن�س���ر عام 1952 �سل�سلة من املقالت يف جملة "الندمي" 
حتت عنوان "اأ�سهر املغنني العرب " ) وقد قراأت للكاتب 
ماج���د حبته ان ناظ���م الغ���زايل ا�سدر كتاب���ا بعنوان ) 
طبق���ات العازف���ني واملو�سيقيني ( وقد حاول���ت العثور 
فيما بعد على ن�سخة من هذا الكتاب فلم اجده ول حتى 

على ار�سفة �سارع املتنبي (
ع���اد ناظم الغ���زايل اإىل معه���د الفنون اجلميل���ة لإكمال 

درا�ست���ه، في�سم���ه حقي ال�سبل���ي اإىل فرق���ة "الزبانية" 
وي�سرك���ه يف م�سرحية "جمنون ليل���ى" لأحمد �سوقي، 
وعل���ى امل�سرح ق���دم الغ���زايل اول اغنية ل���ه) هال هال ( 
والطريف انه���ا كانت من تلحن حق���ي ال�سبلي ، وكانت 
ه���ذه الغني���ة ه���ي �سب���ب دخول���ه اىل الذاع���ة وت���رك 
التمثي���ل واحرتاف الغن���اء اما ثاين اغاني���ه فكانت من 
تلح���ني وديع خون���ده ومطلعها ) وين الك���ه الراح مني 
واأن���ا امل�سي���ع ذه���ب.. وراح���ت ال�سلة من اإي���دي وراح 
وياها العن���ب.( وترجمتها ملن ل يفهم العامية العراقية 
: )اي���ن اج���د الذي فقدت���ه وهو من ذه���ب .. ولقد ذهبت 

ال�سلة من يدي ومعها ذهب العنب(.
بع���د هاتني الغنيت���ني انظم بني عام���ي 1947 و1948 
اإىلفرق���ة املو�سحات باإ�س���راف املو�سيق���ار ال�سيخ علي 
الدروي����ض ،ويقول خرباء الغناء يف العراق ان الف�سل 
يع���ود اىل ناظم الغ���زايل يف تطوير الغني���ة العراقية 
الت���ي �سه���دت قفزة نوعي���ة مع مطل���ع اخلم�سينيات يف 
غالبي���ة مقايي����ض الغن���اء العراق���ي وموا�سفاته ، حيث 
ظه���رت الغنية العراقية املتكامل���ة املوزعة واملتما�سكة 
والتي يرج���ع له ف�سل انت�ساره���ا يف العامل العربرغم 
خروجها م���ن بيئ���ة ذات طبيعة �سدي���دة اخل�سو�سية، 
بفع���ل اداء ناظ���م الغزايل غ���ر التقلي���دي، ليجعل منها 

اأغنية عذبة �سهلة التداول واحلفظ.
وم���ا زال النا�ض ي���رددون حتى الن اغ���اين "طالعة من 

بي���ت اأبوه���ا"، و"م���ا اري���ده لغلوبي"، و"ف���وق النخل 
ف���وق"، و"مي العي���ون ال�سود".. وجمي���ع هذه الغاين 
كتبه���ا جب���وري النجار، وحلنه���ا ناظم نعي���م، ووزعها 
جمي���ل ب�س���ر، ويع���ود الف�س���ل يف حفظه���ا اإىل �سركة 
"جقماقج���ي" الت���ي بداأت من���ذ منت�س���ف خم�سينيات 
الق���رن املا�س���ي يف ت�سجيل اأ�سطوان���ات كبار املطربني 
واملطرب���ات العراقيني ،  قلت ان ع���ام 1963 كان حافال 
بالن�سب���ة لناظم الغ���زايل ، ممتلئا بالن�س���اط وكاأنه كان 
يعرف انه عامه الخر .. كانت فيينا بالن�سبة له حمطة 
ا�سرتاح���ة ، وكان���ت زوجته �سليمة با�س���ا تطلب منه ان 
يوؤج���ل بع����ض م�ساريعه ، كانت تعامل���ه كما تعامل الم 
ابنها ، ولكنها معاملة ل تخلو من بع�ض اخل�سونة .. ل 

تخلو من بع�ض �سلطة الزوجة التقليدية .!!
ويف فيين���ا احتفلنا معهم���ا مبنا�سبة الذك���رى العا�سرة 
لزواجهما ، وعلمنا يومها انهما تعرفا على بع�سهما عام 
1952 يف احدى ال�سهرات الغنائية التي كانت تقام يف 
بيوت بغ���داد الراقية ،..وكان معجبا باأداء �سليمة مراد 
التي كان���ت تتلك �سوت���ا �ساحرا وقابلي���ة مده�سة يف 
اأداء الأغاين الرتاثية ويقال انها كانت معلمته يف حفظ 
ال���وان الغناء العراقي وخ�سو�س���ا املقامات والب�ستات 
!!وق���د اقرتن بها ناظم الغ���زايل عام 1953ومن خاللها 
ا�ستطاع التع���رف على الطبقة الأر�ستقراطية البغدادية 
املحبة حلفالت الغناء.. واأ�سبح ناظم و�سليمة الثنائي 
الغنائ���ي املحب���وب واملتاأل���ق دائم���ا يف جميع احلفالت 
العام���ة واخلا�س���ة واأ�سب���ح بيتهما �سالون���ا فنيا اأدبيا 

يلتقي فيه ال�سعراء والفنانون !!
ب���روت  اىل  ي�ساف���ر  ان  الغ���زايل  ناظ���م  عل���ى  كان 
لت�سويرم�ساه���ده يف فيل���م )مرحب���ا ايه���ا احل���ب ( مع 

جناح �سالم حيث غنى ) يا ام العيون ال�سود(.
ب�سب���ب هات���ني املنا�سبتني ، ذكرى ال���زواج وال�سفر اىل 
ب���روت ، وافق ناظ���م الغزايل على تنظي���م �سهرة �سمر 
خا�سة �سمت عددا من ال�سدقاء العرب يف فيينا اأن�سد 
فيه���ا – بعد احل���اح �سديد ومبرافقة اح���د هواة العزف 
عل���ى العودوطبيب م�س���ري كان يح�سن م�س���ك اليقاع 
العراقي واأ�سعده ان يجد ال�سيوف  تراثه  – ان�سد من 
الع���رب يطلبون منه اغاين معين���ة يعرفونها منه – يف 
ذلك الزمان مل يكن التلفزيون قد انت�سر لي�سهر املطربني 
، ول الفيديو كا�سيتول حتى الكا�سيت ال�سوتي العادي 
بلغة عربي���ة �سليم���ة اأروع الق�سائ���د العربية  –وغن���ى 

التي تدل على معرفة واطالع وا�سعني.
غن���ى لأبي فرا�ض احلمداين: "اأق���ول وقد ناحت بقربي 
حمام���ة"، وللبه���اء زه���ر "يا م���ن لعبت ب���ه �سمول"، 
ولإيلي���ا اأبي ما�سي: "اأي �س���يء يف العيد اأهدي اإليك " 
وللمتنبي: "يا اأعدل النا�ض"، وللعبا�ض بن الأحنف "يا 

اأيها الرجل املعذب نف�سه"!

عندما ناحت حمامة ناظم الغزالي 
فيصل الياسري



ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة
المـدى لإلعـالم والثقافـة والفنـون

 
يبقى ناظم اح���د الأ�سواتاخلطرة يف الغناء العراقي 
اإن مل نق���ل اإنه اجمل حنج���رة عراقية ظهرت يف تاأريخ 
الغناء العراقي احلديث، م���ع اإنه يعاين من ثغرة فنية 
وه���ي اإن �سوت���ه لميتلكالقرارات )الت���ي ي�سميها اهل 

ال�سام الأرا�سي(”.
بال�سج���و  تي���ز  ال���ذي  �سوت���ه  ع���رب  “الغ���زايل  اأن 
وبالتعبر والف�ساح���ة واإبانة احلروف واللفظ القائم 
عل���ى مو�سيق���ى البي���ت الغنائ���ي ي�ستطي���ع اأن ي���وؤدي 
بع����ض املقامات العراقي���ة التي لحتت���اج اىل حترير، 
وا�ستط���اع اأن ينق���ل بع����ض املقام���ات العراقي���ة م���ن 
�سعيده���ا املحلي البغدادي املح����ض اىل اآفاق الأ�سماع 

العربية .تاأثرالغ���زايل بحنجرتني، حنجرة املو�سيقار 
حمم���د عبدالوهاب وحنج���رة املطرب ح�س���ن خيوكة، 
اذ يعت���رب الغ���زايل املط���رب العراقي املكتم���ل يف لفظه 
للق�سي���دة الغنائية، حيث غنى من اأحلان الفنان الكبر 
�سمر بغدادي )وديع خوندة(، وغنى اأي�سا من اأحلان 
ناظم نعي���م الذي حلن ل���ه اأكرث اغاني���ه واأي�سًا روحي 
اخلما�ض، كما غنى الفولكل���ور العراقي والعربي معًا، 
وعلى امت���داد ال�سنوات التي �سغلها فن ناظم الغزايل، 
فقد ا�ستط���اع اأن يكون ال�سوت الأول يف جمال الغناء 

على امل�ستوى العربي.
عند ظهور ناظم اجتهت الأذن العراقية اىل �سماع منط 
جديد من الغناء العراقي الذي يختلف جملة وتف�سياًل 
عما طرح من غناء يف تلك الفرتة حيث ان تلك الأغاين 
كانت تعتمد على اليقاع البطيء يف الوقت الذي كانت 

في���ه اأغاين ناظم تعتمد يف اأغلبها على اليقاع الر�سيق 
ال�سريع مع ظهور بع�ض الآلت املو�سيقية التي مل تعتد 
الأذن العراقي���ة عل���ى �سماعه���ا”. اأما قراءات���ه فجعلته 
ميت���از عن زمالئه بثقافته، تلك الثقافة التي ظهرت عام 
1952 ح���ني ب���داأ ين�س���ر �سل�سلة من املق���الت يف جملة 
الن���دمي حتت عن���وان )اأ�سهراملغنني الع���رب(، وظهرت 
اأي�س���ا يف كتاب���ه )طبق���ات العازف���ني واملو�سيقيني من 
�سنة 1900 � 1962(، كما ميزه حفظه ال�سريع وتقليده 
كل الأ�س���وات وال�سخ�سي���ات، وجعلت���ه ط���وال حياته 
حتى يف اأحلك الظروف ليتخلى عن بديهته احلا�سرة 
ونكتت���ه ال�سريع���ة، واأناقت���ه ال�سديدة حت���ى يف الأيام 

التي كان يعاين فيها من الفقر املدقع.

من مقال نشر في مجلة الف باء 1984

يف مث���ل التاريخ قبل مئة عام بالتم���ام والكمال ولد مواطن 
عراق���ي يدعى ناظ���م الغ���زايل: فق���رًا، الأم فاق���دة النظر.. 
والأب بال���كاد ي�ستطي���ع توف���ر لقمة العي����ض لأطفاله، فقرر 

عمه اأن يتكفله ، بعد ان عا�ض فرتة يف بيت خالته ..
عا����ض مع اأحالم اأن ي�سبح موظف���ًا لرمي الفقر وراء ظهره 
، ومل يك���ن ُيدرك اأن���ه �سي�سيع الفرح والبهجة يف يف نفو�ض 
العراقي���ني ، وان���ه �سيت�سي���د له���م حكايات احل���ب مع رفيق 
رحلته امل�سيحي ناظم نعيم وهما يقدمان للعراقيني "طالعة 
من بيت اأبوها" و"اأحبك واأحب كلمن يحبك" و"مي العيون 
ال�س���ود" و"م���روا عل���ّي احللوين"، الت���ي نتاأمله���ا كل يوم 
ونكت�س���ف كي���ف كانت النا�ض جتد يف ه���ذا املطرب اأفراحها 
وم�سراته���ا واأحزانه���ا و�سكوى ع�ساقه���ا، ومثلما نتاأمل يف 
اأف���راح وم�س���رات وذكريات الأغنيات الت���ي ان�سدها ، نتذكر 
هذا ال�سبي الذي ولد يف زقاق بغدادي يذكرك بالزقة التي 
ر�سمها مبدع عراقي اآخر ا�سمه غائب طعمة فرمان الذي هام 
حبا ببغداد ، لكنه���ا ادارت له ظهرها وا�ستك�سرت ان ت�سمي 
احدى �سوارعها با�سمه ، مثلما ا�ستكرثت على ناظم الغزايل 
ان يكون له تثال يف احدى �ساحات بغداد ، يف هذه املدينة 
التي كانت حتت���ل �سوارعها امل�ساءة اأ�سماء ملوك و�سعراء، 
يف ه���ذه املدين���ة التي كان���ت تتطل���ع اإىل امل�ستقب���ل بعيون 
مفتوح���ة علقت ال�سواهد على �سوارعه���ا الرئي�سة، املتنبي، 
اأبو نوا����ض، ابن �سينا. تلك، كانت بغ���داد يف الأربعينيات. 
والقادمون ياأتون من قريب ومن بعيد، يغنون، ويع�سقون، 
ويحلمون بيوم ي�سبح���ون فيه اأبطاًل، قادرين على العي�ض 
برفاهي���ة. �سيحلم ناظم الغزايل بع���راق هادئ، اأنيق، طافح 

بالأمل.
ناظ���م الغ���زايل كان مغرم���ًا مب���ا يغن���ي ويدن���دن، يعتقد اأن 
الغني���ة �ست�سوالفن �سي�سنع���ان بلدًا يكون مل���كًا للجميع، 
و جمتمعًا اآمن���ًا ل تقيد حركته خطب و�سعارات ثورية، ول 
يحر����ض ا�ستق���راره �سا�س���ة ي�سرقونه كل ي���وم، عا�ض اأ�سر 

اأحالمه، متنقاًل يف الأحلان، لينتهي باأزمة قلبية..
مل يك���ن ناظم الغزايل ُيدرك اأن���ه �سيوحد العراقيني باأغنيته 
"ف���وك النخ���ل" واأن عيونهم �ستدمع كلم���ا ي�سمعون ناظم 

الغزايل يقول: "مدري ملع خده يابه مدري ملع فوق".
نكتب ع���ن املا�سي ونتاأ�سى علي���ه، لأن اجلديد الذي نعي�سه 
باه���ت، ب���ال ل���ون ول طع���م، ونبح���ث ع���ن الذي���ن �سنع���وا 
لن���ا الف���رح، لأان الذي���ن نعي�ض معه���م الي���وم ل يجلبون لنا 
�س���وى اله���م والغ���م. ونتمن���ى اأن ُن�سبح دول���ة �سوية تكرم 
الذي���ن ي�ستحقون التك���رمي، ول تن�سغل بالبحث عن تقلبات 
عالية ن�سي���ف وو�ساو�ض هيثم اجلب���وري ، وتفانني جمال 

الكربويل
مات ناظ���م الغزايل بعد اأن اأثقلت حياته الأفراح والأحزان، 
اختب���اأ وراء ج���دران الف���ن ، لك���ن اأغنياته ظلت تط���ل علينا 
توزع الفرح والأمل وحتي���ي ال�سجن يف القلوب التي يريد 

لها اليوم ان ترتدي ال�سواد .

في مئوية

ناظم الغزالي 
علي حسين

ـــة ــــل حـــنـــجـــرة عـــراقـــي ــــم اج
عادل الهاشمي

اللوحة من مدونة حممد النجار


