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�سليمة مراد� :سيدة الغناء العراقي
و�صاحبة ال�صوت اال�صيل

40
ع� � � � ��ام � � � � � ًا ع�� � �ل� � ��ى رح� � �ي � ��ل
سليمة مراد

من زمن التوهج

سليمة مراد ()1974 - 1905

40
ع� � � � ��ام � � � � � ًا ع�� � �ل� � ��ى رح� � �ي � ��ل
سليمة مراد

���ش��غ��ل��ت ال � �ن� ��ا�� ��س ف� �ن ��ا وع � �ط� ��اءا
ح�سني االعظمي

باحث مو�سيقي

�سليمة با�شا … �سليمة مراد … �أي الت�سميتني تدلنا عليها … �إنهااملغنية العراقية ال�شهرية … املثرية يف �شخ�صيتها الفنية … �شغلت النا�س فن ًا  ،و اعطت
لهم من حياتها الكثري… عربت عن حياتها وعن نف�سها… �شهادة درا�سية ب�سيطة … �أو ال �شهادة !!..ع�شقت الفن واملو�سيقى والغناء … حفالت يف �أرقى
البيوت البغدادية  ،فكان ناظم الغزاىل  ،القدر املحتوم  ،القدر املنتظر يف حياتها … ع�شقته  ،ثم تزوجته رغم �أنه ي�صغرها ب�أكرث من عقد من ال�سنني ثم بدات حياة
جديدة لكليهما  ،حياة فنية  ،حياة طافحة باحلب والفن واالمل  ،جتربة جديدة  ،خربة جديدة كيان جديد  ..اغان جديدة  ،عالقات جديدة …… لكنها … مل
تدم طوي ًال … �أعمال فنية كثرية … �صفقات رابحة … خيبة يف النهاية …
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لقد مات ناظم الغزايل وهو يف ريعان
�شبابه  ،و بقيت �سليمة مراد وحيدة مع
نف�سها حتى وفاتها … �أي��ام ال تن�سى
مع حبيب ملك القلب حب ًا و ع�شق ًا…
� �س �ن��وات ع���ش��ر ع��ا� �ش��ا ف�ي�ه��ا ك��زوج�ين
حبيبني فنانني …
ر�أي��ت �سليمة م��راد بعد ذل��ك وق��د تقدم
بها العمر … كنت �أراه��ا يومي ًا على
وج� ��ه ال �ت �ق��ري��ب ج��ال �� �س��ة يف ط��ارم��ة
ب�ي�ت�ه��ا … امل�ع�ل�ق��ة ق�ط�ع��ة ع �ل��ى ب��اب��ه
اخل��ارج �ي��ةك �ت��ب ف�ي�ه��ا ( م �ن��زل ن��اظ��م
ال �غ��زايل ) … ه��ذا البيت الكائن يف
ال���ش��ارع اخللفي امل ��وازي ل�شارع 52
�أي خلف دائرتي اجل��وازات وجمل�س
اخل��دم��ة يف بغداد… ك��ان ذل��ك مطلع
العقد ال�سبعيني … وفج�أ ًة اختفت ومل
�أرها بعد ذلك  ،حيث ذهبت اىل بارئها
يف  … 1974/ 1 /1ه�ك��ذا النهاية
�إذن … تزهدت عن الفن والغناء بعد
فاجعة وف��اة زوج �ه��ا ال�ف�ن��ان املعجزة
ن��اظ��م ال �غ��زايل يف ، 1963 /10/21
تزهدت �أو �شبه ذلك … فابتعدت منذ
ذل��ك احل�ي�ن ح�ت��ى �أ��ص�ب�ح��ت احل �ي��اة ال
تثريها و ال تعلق عليها �أه��داف  ،لقد
�سخرت من هذه احلياة و �سخرت من
�أي عالج لها …
ل�ق��د ك��ان��ت �سليمة م ��راد  ،حت ��اول �أن
ت�صف لنا م��ن خ�لال مقاماتها القليلة
و�أغانيها الكثرية  ،طبيعة احلياة التي
عا�شتها … التي و�صلت فيها اىل �أعلى
درج��ات احل�ضور ،وقد تعاظم نفوذها
الفني وال�شخ�صي يف املجتمع لفرتة
طويلة م��ن حياتها� ..إن احل��دي��ث عن
املطربة �سليمة مراد  ،خا�صة جتربتها
ذات الأبعاد املختلفة مع زوجها الفنان
الراحل ناظم الغزايل كزوجني فنانني
 ،حديث ذو �شجون  ،ان هذه التجربة
الكبرية وامل�ؤثرة يف م�سرية حياتهما
م��ن جانب وم�سرية الفن الغنا�سيقي
ال�ع��راق��ي وال�ع��رب��ي م��ن جهة �أُخ���رى ،
مل يقدر لها �أن ت��دوم �أك�ثر من عقد من
ال�سنني  !!..وم��ن ناحية �أُخ ��رى ف��إن
غناء �سليمة م��راد ��س��واء على �صعيد
االغنية �أو املقامات على قلتها  ،كانت
ف�ي�ه��ا حت ��اول �أن تك�شف ال �ن �ق��اب عن
ع ��امل ت �ع �ب�يري ح ��امل ي�ع�ك����س حياتها
وزه��وه��ا وه ��ي يف ذروة جناحاتها
االدائية وت�أثريها الكبري يف املجتمع
البغدادي على وج��ه التخ�صي�ص …
وه��و م��ا جن�ح��ت ف�ي��ه �أمي ��ا جن��اح …
حيث عا�شت �سليمة يف خ�ضم ترف

التعابري االدائية البغدادية التي كانت
عاملها امل�ؤثر التي ن�ستطيع من خاللها
�أن نتحدث عن نتاجاتها الغنائية االوىل
�ان خالدة يف التاريخ
التي �ستبقى �أغ� ٍ
الغنائي يبقي العراقي مثل �أُغنية …
ال�ه�ج��ر م��و ع ��ادة غ��ري�ب��ة … ه��ذا مو
�إن�صاف منك … يعاهدين … مقام
البنجكاه … ي��ا نبعة ال��ري�ح��ان …
راح حبنا … الخ فقد و�صلت �سليمة
يف ه ��ذه االغ� ��اين اىل اخل �ي��ال ال�ع��ام
للمجتمع البغدادي والعراقي… وقد
ا�ستحوذت على اهتمام فئات املجتمع
املتذوق للمو�سيقى … كما �إن التحم�س
لأغ��ان �ي �ه��ا ك ��ان م��ن ال��رج��ال وال�ن���س��اء
ع�ل��ى ح��د � �س��واء ومبختلف الطبقات
االجتماعية … لقد كان هذا احلما�س
اجلماهريي ملتابعة �أغانيها  ،حما�س ًا
�صادق ًا … ملاذا  ..؟! �أعتقد �إن من �أهم
ا��س�ب��اب جناحها االدائ ��ي يف �أغانيها
ومقاماتها  ،ه��و و�صولها يف عن�صر
التعبري االدائ ��ي ع��ن هموم ومعانات
املجتمع العاطفية  ،لي�س على م�ستوى
امل�سارات اللحنية فقط  ،بل حتى على
م�ستوى التعبري عن الكلمة الغنائية
املالئمة الحلانها على وجه العموم ..
بحيث جعلت �إمكانية اال�ستماع اليها
من عدة م�ستويات ثقافية يف املجتمع ،
�إ�ضافة اىل امل�ستوى الفني العام للأداء
الذي ميكن اال�ستماع اليها مبزيد من
املتعة … �إن هذا الو�صف ال�صريح
لإمكانيات �سليمة مراد التعبريية
يف االداء غ�ي�ر االع��ت��ي��ادي من
مم �ي��زات �ه��ا ال �ف �ن �ي��ة امل �ه �م��ة …
�إذ مي �ك��ن ل�ل���س��ام��ع �أن ي��درك
ب�إح�سا�سه ان هناك الكثري من
القناعة التي ميكن احل�صول
عليها ب��وا��س�ط��ة اجل��اذب�ي��ة
ال� �ت ��ي ت �ت �م �ت��ع ب �ه��ا �سليمة
م��راد يف االداء التعبريي عن
خ�صو�صية البيئة وا�ستقاء
�أغانيها من الرتاث املقامي
وم� ��ن ث �ـ �ـ �ـ��م �أح��ا� �س �ي ����س
ال� �ت� �ح���رر ال � �ت� ��ي ت �ل �ه��م
ب �ه��ا امل�ت�ل�ق��ي  ،وب �ه��ذه
ال ��دالالت واال� �ش��ارات
ي �ت��و� �ض��ح ل��ن��ا  ،ان
��س�ل�ي�م��ة م� ��راد على
ادراك واح���س��ا���س
واع��ي بامكانيات
امل�ؤدينالغنائيني
م � ��ن ال� ��رج� ��ال

والن�ساء املعا�صرين لها يف العراق …
وكذلك نرى ان اغانيها الرائعة ما هي
�إال انعكا�س تلقائي لالعمال اال�صيلة
االخ��رى … ان هذه اال��ش��ارات الفنية
يف امكانيات �سليمة م��راد التي رغبت
دوم� � ًا يف تطويرها … ه��ذا التطور
ال ��ذي تبغيه  ،ي�شري م��ن ج��ان��ب �آخ��ر
اىل �شخ�صيتها وح�ضورها النافذ يف
املجتمع البغدادي التي رغبت �سليمة
كما يبدو يف �أن ت�سميه ( معرفة احلياة)
�أي انها �آمنت ب�أن احلياة يجب �أن ت�سري
يف التطور والتجديد الفني ،
مهما ك��ان ظ��رف الفنان
 ،ف�لاب��د م��ن م��واك�ب��ة
� �س�يره��ا وال �ل �ح��اق
بها دوم ًا …
ه��ك��ذا �إذن �أم ��ر
��س�ل�ي�م��ة م� ��راد ،
خا�صة عالقتها
بالزمن واحلياة
وال�ف��ن برمتهم،
ف�ن�راه ��ا ع�ن��دم��ا
ت�ؤدي �أي �أُغنية
ج� ��دي� ��دة م�ه�م��ا
كان جمال هذه

االغ �ن �ي��ة  ،ت�ن�ت���ش��ر وت � ��ذاع دوم�� � ًا من
االذاعة �أو التلفزيون بعدئ ٍذ  ،وتتلقفها
اجل �م��اه�ير وت �ب �ح��ث ع�ن�ه��ا لت�سجلها
وتقتنيها …
لقد كان لأمر جناح �سليمة مراد يف اداء
اغانيها االوىل� ،سواء يف الثالثينيات �أو
االربعينيات  ،ان برهنت على امتالكها
موهبة خ�صبة يف جوانب عديدة من
�شخ�صيتها  ،مكنتها باال�ستمرار يف
توايل النجاح تلو النجاح يف االغاين
االخ � ��رى ال �ت��ي اع �ق �ب��ت ب��داي �ت �ه��ا …
ون���رى ان ن���ش��اط�ه��ا االو� �س��ع
ال� ��ذي ن�ل�م���س��ه ب�شكل
وا�� � �ض�� ��ح � �ض �م��ن
م�سرية حياتها
ال �ف �ن �ي��ة  ،هو
بعد زواجها
م ��ن ال �ف �ن��ان
ال� � �ع� � �م �ل��اق
ن�� � � � ��اظ�� � � � ��م
ال �غ��زايل عام
 ، 1953بعد
ت��ع��رف��ه��ا ع�ل�ي��ه
قبل �سنتني من هذا
ال�ت��اري��خ ويف اح��دى
احل�ف�لات يف

البيوت البغدادية… فتفاعل ن�شاطها
الفني ذو اخل�برة والتجربة العميقة
 ،م��ع االم�ك��ان�ي��ة الفنية اخل��ارق��ة لدى
زوج �ه��ا ن��اظ��م ال �غ��زايل  ،فكانت فرتة
زواجهما التي دام��ت عقد ًا واح��د ًا من
ال�سنني ،انتجا فيها الكثري من االغاين
وب �ع ����ض امل �ق��ام��ات  ،واق ��ام ��ا ال�ك�ث�ير
م��ن احل �ف�لات الثنائية داخ ��ل ال�ع��راق
وخ��ارج��ه … وب �ع��د ك��ل ه��ذه ال�ف�ترة
الغزيرة بد�أ ي�ساورها �شعور ًا باالحباط
وعدم الرغبة يف النتاج الفني امل�ستمر
ب�ع��د وف ��اة زوج �ه��ا ال �غ��زايل املفاجئة
… فقد ق�ضت ال�سنني الع�شرة يف ظل
زواجها من ناظم الغزايل  ،يف دوامة
من الن�شاط ال��د�ؤوب والنتاج امل�ستمر
أغان �أو مقامات مع �إزدياد �شهرتها
من � ٍ
خارج حدود الوطن  ،وعندما ح�صلت
الفاجعة  ،ح�صل الفتور ،اذ مل يكن هذا
الفتور يف نتاجها الفني مبعثه فقدانها
لبع�ض من امكانياتها الفنية  ،بل ت�أثري
ال�ت�ج��رب��ة احل�ي��ات�ي��ة ال �ت��ي رح ��ل فيها
زوجها ناظم الغزايل …
لعديد م��ن اال�سباب  ،ميكن ال�ق��ول ان
اغ���اين �سليمة م���راد م�ث��ل ال�ه�ج��ر مو
عادة غريبة او هذا مو ان�صاف منك او
غريهما … مل تكن نتاج ًا فردي ًا ل�سليمة
م ��راد ب��إع�ت�ب��اره��ا م ��ؤدي��ة  ،ال مللحنها
وال لكاتبها يف حقيقة االم��ر � ..إذ انها
توحي لل�سامع ب�أنها انعكا�س حقيقي
لثقافة املجتمع اجلمالية ككل …
حيث نراها غزيرة يف م�ضامينها
التعبريية لروح احلياة الذوقية يف
جمتمع �أهل بغداد �أو �أهل العراق
ع�م��وم� ًا … ب��ال��رغ��م م��ن حقيقة
املعلومات املنظورة والتي ت�ؤكد
بانها نتاج مل�ؤ ٍد وملحن وكاتب
كلهم معلومون …
ل �ق��د ك���ان ه���ذا ال �ن �ج��اح ال ��ذي
ي� ��وح� ��ي ل� �ن ��ا ب� �ت� �ع ��اب�ي�ر ه ��ذه
االغ� � ��اين  ،وك� ��أن� �ه ��ا ن �ت��اج��ات
�ساهم بها ك��ل �أف ��راد املجتمع
يف االداء وال �ل �ح��ن وال �ك�لام
… ومي�ك��ن ال �ق��ول �أن هذه
الر�ؤية التحليلية تدلنا على ان
�سليمة قد ركزت جل �إهتمامها
على اخلزين الفولكلوري من
املو�سيقى والغناء  ،وانطلقت
من ه��ذا اخلزين الهائل لتعرب
ع��ن روح ع���ص��ره��ا وحم��اك��اة
�أذواق النا�س املعا�صرين لها ،
و ت�شربت من بيئتها بكل ثقافتها
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اجل�م��اع�ي��ة … وه �ك��ذا طبيعة خلود
ه��ذه االغ ��اين وم��ا مياثلها يف نفو�س
املجتمع ،النها مل تكن جمرد نتاج اغنية
مل�ؤدية معينة �أو ملحن �أو كاتب معينني،
ب��ل �أن�ه��ا م��ن م�صدر تعبريي نابع من
االلهام احلياتي ال��ذي يفرت�ض وجود
خربات االن�سان العراقي بكل تاريخه
الطويل  ،وهكذا اي�ض ًا يكون الوحي
التعبريي ع��ن حقيقة احل�ي��اة املعا�شة
 ،خ��ال��د ًا ب�سبب االن �ط�لاق م��ن ال�تراث
وجت��ارب��ه اخل��ا� �ص��ه … ك�م��ا ان ه��ذه
االغاين ومن خالل هذه اال�سباب تتمتع
ب�صفة ال�سحرية  ،النها نتاج اخليال
البيئي رغم اختالط التعابري الواعية
بغري ال��واع�ي��ة  ،ول��ذل��ك ن��رى انف�سنا،
ب��ان��ه ل�ي����س وح��دن��ا نتخيل التعابري
البيئية بطريقه �سحرية … ان املبد�أ
اخليايل عام لكل من يعرب عن حقيقته
املعا�شة  ،وان اخليال نف�سه يقوم بعمله
بهذه الطريقة ال�سحرية التي الميكن
تف�سريها بدقة النها ذات ت�أثري خارق
ذي نتائج مده�شة لعواطف االن�سان ،
وذل��ك ب�سبب املنطلقات اخل�صو�صية
لرتاث ذلك االن�سان وبيئته …
ان��ه لي�س م�صادفة ان يرتجم االن�سان
ثقافته وجمالياته وتاريخه اىل حقائق
تعبريية عن طريق و�سائل عديدة يكون
ال�غ�ن��اء واملو�سيقى اح��ده��ا  ،واعتقد
ان ه��ذه الو�سائل ان كانت عن طريق
االدب او ظ��واه��ر ال�سلوك االخ ��رى ،
يف الدرجة االوىل متثل لغه او ا�سلوب
ما للتعبري عن حقيقة كامنه موجودة ،
ان االن�سان مل يخلقها  ،بل انه امتلكها
بال وعي منه  ،لذلك يتحتم علينا القول
وب�شكل مطمئن  ،ب��ان ال�ت�راث ميتلك
واليعطى  ،وعندما تكون هذه الو�سائل
رم ��وز ًا او ا�سلوب ًا او ل�غ� ًة تعبريية ،
ين�صب احلديث بعد ذلك عن التو�صيل
 ،فعندما يت�أكد لنا ان كيان هذا النتاج
من االغاين م�ستقى من الرتاث البيئي
 ،يكون عندئذ هو الر�سالة التي يراد

تو�صيلها اىل االن�سان ….
نتحدث الآن عن اح��دى اغ��اين �سليمة
مراد اجلميلة  ،ولتكن اغنية قلبك �صخر
جلمود امللحنة من �سلم مقام الب�ستنكار
املتكوّ ن من جن�سي ال�صبا وال�سيكاه
وهذا هو �سلم ُه …
حيث ن�لاح��ظ متا�سك ال�ب�ن��اء اللحني
امل�ستقى روح�ي� ًا من اخلزين الرتاثي
املقامي  ،وكذلك متا�سك مفردات كلمات
هذه االغنية وبنائها االدبي وال�شعري

لعديد من اال�سباب  ،ميكن القول
ان اغ� ��اين ��س�ل�ي�م��ة م� ��راد مثل
الهجر مو عادة غريبة او هذا مو
ان�صاف منك او غريهما … مل
تكن نتاج ًا فردي ًا ل�سليمة مراد
ب��إع�ت�ب��اره��ا م ��ؤدي��ة  ،ال مللحنها
وال ل�ك��ات�ب�ه��ا يف ح�ق�ي�ق��ة االم��ر
� ..إذ انها توحي لل�سامع ب�أنها
انعكا�س حقيقي لثقافة املجتمع
اجلمالية ككل … حيث نراها
غزيرة يف م�ضامينها التعبريية
لروح احلياة الذوقية يف جمتمع
�أه � ��ل ب� �غ ��داد �أو �أه � ��ل ال �ع��راق
عموماً…

بلهجة بغدادية وا�ضحة املعنى دون
�أي غمو�ض  ،ومن ثم مالحظة اقرتاب
اللحن م��ن الت�صوير املتقن لكلمات
هذه االغنية ومعانيها  ،وهذه ال�صور
من التعابري املختلفة نراها ونح�سها
موجودة يف اغلب اغاين �سليمة مراد
االخرى ..
ما�ض االغاين،
ان الت�سل�سل الزمني من ِ
يفرت�ض ان يكون على االقل �سل�سلة من
التعابري عن كل حقبة من احلقب  ،فاننا
بال�ضرورة ندرك انه �سل�سلة من اخليال
ال�ث�ق��ايف ال��واع��ي وغ�ير ال��واع��ي ،لأن
جميع االغاين هي يف اال�سا�س خيالية
لأن�ه��ا تعابري ح�سية تعرب ع��ن �شعور
الفرد واملجتمع .
رمب � ��ا ت� �ط ��رح ت � �� � �س� ��ا�ؤالت م� ��ن ق�ب��ل
�ان
اجل�م��اه�ير ح��ول �صحة وج ��ود اغ� ٍ
ب�ه��ذا ال�ق��در م��ن الت�صوير  !!..ا�شعر
بالغرابه  ..لأن دالئ��ل التذكري املبنية
داخل كل اغنية من هذه االغاين �سواء
يف التعبري الغنائي او التعبري عن
الكلمه او التعبري عن امل�سار اللحني

يف �آن واحد  ،تو�ضح لنا ان مان�سمعه
ه��و خ�ي��ال ت�ع�ب�يري ع��اط�ف��ي متما�سك
العالقات  ،الننا كم�ستمعني ن�شعر بفهم
ت�صويري خيايل لهذه االغنية او تلك
بكل مقوماتها ومكوناتها وعنا�صرها،
ل��درج��ة ان��ه ميكننا ان ن�شعر مبزيد
من املتعة واالن�سجام كونها تعرب عن
همومنا املعا�صرة وواق�ع�ن��ا املعا�ش
وبيئتنا املحيطة .
م��ن ن��اح�ي��ة اخ ��رى ميكننا ال �ق��ول ان
اغاين �سليمة مراد ذات الوزن االيقاع
العراقي (اجلورجينه الثقيل)
مثل ،ه��ذا م��و ان�صاف منك او الهجر
موعادة غريبة او قلبك �صخر جلمود
وغريها ومثيالتها يف امل�ستوى لدى
بع�ض امل ��ؤدي��ن وامل ��ؤدي��ات االخ��ري��ات
املعا�صرات لهذه احلقبة الزمنية  ،هي
مبثابة وثيقه حلياة الطرب وحياة الليل
وجماليات التعبري االدائي لتلك احلقبة
التي كانت بها �سليمة ومعا�صراتها قبل
وبعد انت�صاف القرن الع�شرين يعك�سنَ
ت�صوير ًا حلياة بغداد والعراق ب�شكل

عام … ورغم ان ال�صورة قد تغريت
الآن بطبيعة احل��ال � ،إال �أن االغنية
بتعابريها اال�صيلة  ،توفر لنا ت�صوير ًا
تف�صيلي ًا ع��ن الت�سل�سل ال�ت��اري�خ��ي
للحياة ال�ب�غ��دادي��ة ب�شكل خ��ا���ص …
وبالت�أكيد �ستكون ذا فائدة بعد مرور
ال�سنني  ،خا�صة للم�ؤرخني املو�سيقيني
وكذلك النقاد ملعرفة كيف �سار التطور
االدائي لالغنية البغدادية او العراقية
على وجه التعميم  ،كما ان هذه احلقبة
ال �ت��ي ت�ع�ت�بر ح�ق�ب��ة حت ��ول يف تطور
مو�سيقانا واغنيتنا احلديثه � ،ستكون
فيها االغنية ذات فائدة كربى للباحثني
ال��ذي��ن ي��در��س��ون حياة امل��دن مب��ا فيها
من كابريهات ون��وادي ليلية وب��ارات
وحانات رديئة امل�ستوى …!! اذ ميكن
للباحث معرفه ماتعنيه دالالت كل نوع
من هذه االماكن  ،حيث ميكنه معرفة
الفرق الكبري بني النادي الليلي الذي
ي��رت��اده النخبه الذوقية من املجتمع،
ون ��اد �آخ ��ر ي��رت��اده نخبة متوا�ضعة
الذوق من املجتمع …
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وكما حتدثنا يف بداية املقال عن الفنانـة
الرائدة �صدِّيقه املاليـه ومعا�صراتها..
وه ��ي ت�ت�رك ل�ن�ـ��ا ن �ت��اج��ات غ�ن��ائ�ي��ة من
املقامات والأغ��اين العراقيـة  ,والحظنا
ه �ـ��ذه ال�ف�ن��ان�ـ��ه ال �ت��ي ك��ان��ت ل�ه��ا قنـاعة
�أ�سا�سية ب�أداء املقام العراقـي وت�صميم ًا
على الثبات بكـل �شجاعة  ..للم�ساهمة
فـي �أي�ج��اد عالـم جمايل �أف�ضل ل�ل�أداء
امل�ق��ام��ي ن �ـ��راه ب��و��ض��وح ف�ـ��ي نتاجات
خليفاتها م�ـ��ن ال�ن���س��اء ال�لات��ي كانت
اقربهن �سليمه م��راد كجيـل �آخ��ر جـاء
بعـد جيـل �صدِّيقه املاليـه بالرغم من
ت �ق��ارب��ه ن�سبيـ ًا  ..وحل�ق�ب��ة ت�ط��وري��ة
م�ستمرة كانت نتاجات �سليمه مراد من
االغ��اين او�ضح ت�سجي ًال واك�ثر نظامـ ًا
و�أف�ضل نوعية من حيث البناء اللحني

واملو�سيقي للأغنية العراقية  ..ولكن
هذه الأغاين بقى معظمها يـدور فـي فلـك
ايقـاع اجلورجينـه الثقيل العراقي
�شلون �شلون يالله – مومني كل ال�صوج
 .ولكن �سليمه مراد بهذه النتاجات كانت
تبحث عن حلظات متعددة من املتعة ..
حل�ظ��ات تلغي ا�شياء ك�ث�يرة وتن�شيء
ب��د ًال عنها عامل ًا جديد ًا مليئ ًا باخلياالت
والت�أمالت  ،وفوق كل ذلك تربز �سليمه
م��راد م��ن خ�لال نتاجاتها � ،أك�ث�ر �سعة
وامكانية وروعة ..
ان ن�سبة ك �ب�يرة م��ن ال�شعر الغنائي
و�أحل� ��ان ه��ذا ال�شعر وغ�ن��ائ��ه يف هذه
احل��ق��ب��ة م���ن ال� �ت� �ح ��والت  ..ت �� �ص��ور
ان �ع �ك��ا� �س��ات احل �ي��اة امل �ع��ا� �ش��ة ب�صدق
عفوي  ،وكنتيجة طبيعية  ،كانت �سليمه

م��راد انعكا�س طبيعي لهذه االجتاهات
الفكرية واجلمالية وه��ي تعي�ش حقبة
التحول � ،ش�أنها يف ذلك �ش�أن معا�صريها
رجال ون�ساء  .فقد غنت الكثري من �أغاين
العتب واللوم مثل �أغ��اين – الهجر مو
ع��اده غريبه – مليان ك��ل قلبي حجي
– خيه لو�صي املار – لي�ش لي�ش– هو
البالين – وي��ن امل��روه – ذوب وتفطر
– هذا موان�صاف منك  ،التي تتوا�صل
معها مب�ق��ام البنجكاه – قلبك �صخر
جلمود – يعاهدين – تنكر غرامي –
حكم الع�شك …
املطربة الكبرية �سليمة مراد
-- -وقد كانت �سليمه مراد يف هذه الأغاين

وغريها تبحث عن التحول الذي تهدف
�إل �ي��ه امل � ��ر�أة ال �ع��راق �ي��ة  ..وب��ذل��ك فقد
�شاركتها يف هذه التطلعات اقرانها من
الن�ساء املغنيات  ..وه�ن��اك موا�ضيع
اخ��رى يف �أغانيها مثل �أغ��اين مناجاة
احلبيب ك�أغاين – يانبعة الريحان –
ي��اح�م��ام ال ��دوح – ون��راه�ـ��ا تغني فـي
الندم �أغنية – جان القلب �ساليك – و –
مومني كل ال�صوج � ..أما يف مو�ضوع
خيانة احلبيب فرناها تغني  -يادموعي
�سيلي – ياهل خلك – ثم تبكي احلبيب
وتتو�سل �إل �ي��ه فتغني ل��ه – يادمعتي
بني اجلفون – ويل قلبي – �ساعدوين
ي��ارف��اك��ه – م��ن ه�م��ي ن�ح��ل ج�سمي –
لبجي وهيم الروح – نوحي عالعافوج
– خدري اجلاي خدريه – نعيمة – �أما

يف �أغاين الغزل فرناها تكرث فيه فتغني
�أغاين مثل – نوبه خممره -عل�شوملي
– ايها ال�ساقي – ان �شكوت الهوى –
طويل ياليله – منك ياال�سمر – ياملا�شي
ال��ل��ه وي � ��اك – واالخ��ي ��رة ف �ي �ه��ا غ��زل
ون�صيحه … ثم تعرج �سليمه مراد على
مو�ضوع �أغاين الفرح فتغني – هاليوم
الدنيا زه��ت – ياهله – �شلون �شلون
بالله – ويف جمال الطبيعة غنت �أغنية
على �شواطي دجلة  ..ان عملية تنوع
املوا�ضيع وان كانت دوافعها طبيعية
باعتبارها انعكا�س ًا طبيعي ًا للحياة ،
هـذا التنوع يفر�ضه الذوق يف �أي زمن
وي�ت�ط�ل�ب��ه احل ����س امل��ره��ف وي�ح�ت��اج��ه
الفنان لأمــور عديدة  ،لعل يف مقدمتها
ت�أكيد مقدرته وات�ساع موهبته لت�شمل

يا نبعة الريحان
*******
�إن دخ��ول امل ��ر�أة يف ع��امل االن�ف�ت��اح يف
احلياة اجلديدة يف هذه احلقبة  ،تعني
لها �أي�ض ًا القيام برحلة تتح�س�س خاللها
بحث ًا عن �شيء �أكرث �أهمية مما تعطيه يف
هذه احلقبة � ..أي �أنها تنظر �إىل امل�ستقبل
لتتح�س�س العامل وتتطلع �إىل الآف��اق ..
وهكذا فان الأغنية بالن�سبة �إىل امل��ر�أة
العراقية  ،ال يجب �أن تكون جمرد �أغنية
و�صفية ملا هو موجود كواقع حال فقط
 ..بل يجب ان تكون بحث ًا عن م�ستقبل
�أكرث زه��و ًا و�أك�بر �إجن��ازا  ..وبذلك فان
�أغ��اين �سليمه م��راد �أو معا�صراتها من
الن�ساء الأخريات هي تعبري عن الواقع
 ..مطلوب منها االي�ح��اء بامل�ستقبل ..
ورمبا نلم�س ذلك يف هذه الأغنية ويف
اغان اخرى رمبا كثرية .
ِ
ها ليوم الدنيا زهت

اغنية خدري اجلاي خدريه
******* ؟
وقد ت�ؤدي امل�شاعر عادة بالفنانة العراقية
�إىل الأعايل التي تثري ال�شجون  ..ويكون
احلب والغزل يف ذروته وا�شد هو ًال من
حلظات �أخرى الت�صل فيها امل�شاعر �إىل
ذروة كهذه يف �أغنية �أيها ال�ساقي مث ًال
التي تغنيها �سليمه م��راد بق�صيدة البن
زهر االندل�سي وهي من�سوبة �أي�ض ًا �إىل
ابن املعتز ..
�أيها ال�ساقي �إليك امل�شتكى
********
�إن غ �ن��اء ��س�ل�ي�م��ه م� ��راد �أو زم�ي�لات�ه��ا
الأخ��ري��ات � ،أو التجربة الن�سوية يف
الأداء املقامي ب�صورة عامة  ..ماهي �إال
حماولة بطولية للح�صول على احلقوق
 ..تلك احلقوق املن�سية  ..احلقوق التي
قيدت الكلمات وقيدت التعابري وقيدت
امل �ب��ادرات التي امتنع ال��رج��ل �إعطائها
للمر�أة  ..املر�أة التي كان �أدا�ؤها الغنائي
يف حقبة التحول للمقامات واالغ��اين
حماولة للتعبري عن ما الميكن التعبري
عنه  ..وكما نرى يف �أغاين �سليمه مراد
ت�صميم ًا يف هذا املنحى  ..ولن�ستمع مع ًا
�إىل �أغنية كلبك �صخر جلمود ..
قلبك �صخر جلمود
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م��وا� �ض �ي��ع ع ��دة وم ��ن ث��م ن�ك���س��ب اك�بر
ق��در م��ن امل�ستمعني  ،ف��ان ه��ذا التنوع
�ضروري لتجربة جديدة يف هذه احلقبة
 ،كتجربة الأداء الن�سوي املمتعة يف
الغناء املقامي للتحول  ،وغالب ًا ما كان
غنا�ؤنا ومو�سيقانا يف حقبة التحول
يت�سم بال�شجن والنجوى  ،كما �أن الكالم
امل�غ�ن��ى ك ��ان ع�ل��ى ال �ع �م��وم ويف معظم
االح �ي��ان تتالئم معانيه م��ع امل���س��ارات
اللحنية امل��و��ض��وع��ة ل��ه لت�صوير هذه
املعاين املرجتاة التي يج�سدها امل��ؤدي
�أو امل�ؤدية ب�صوتها وتعرب عنها ..
ان لغة جميع �أغاين �سليمه مراد  ،تذكرنا
بامل�ضامني التعبريية املقامية  ،التعابري
البغدادية – التعابري العراقية  ..ويف
هذه الأغاين نفهم �أن �سليمه مراد ت�صور
ت�أكيد ًا تعبريي ًا ..على �أننا يجب �أن ندرك
احلا�ضر و�أن نعي�ش فيه لأق�صى طاقة
ممكنة  ..وعليه ميكننا القول �أن هذه
الأغ ��اين وك��ل نتاجات �سليمه ب�صورة
ع��ام��ة ..مرجعها ع��راق��ي  ..يف ال�شكل
وامل�ضمون  ..يف الكالم واللحن والأداء
 ..ان التغيري الذي طرحته حقبة التحول
م �ع��روف بطبيعته  ..ف��امل���س�يرة ب��د�أت
م��ن ج��دي��د وه��ي تتجه نحو االج ��ود ..
وه�ك��ذا ي�ستمر التطور الفني لغنائنا
ومو�سيقانا ..ففي بع�ض �أغاين الغزل �أو
الفرح التي غنتها �سليمه مراد  ..تتحول
فيها الأغنية مع ن�صها ال�شعري واللحني
واالدائ ��ي م��ن رك��ود ن�سبي للحياة �إىل
م�شاريع تعبريية متفائلة  ..ان مهمة
ال�ف�ن��ان اال��ص�ي��ل  ..ه��ي �إع� ��ادة احل�ي��اة
الطبيعية ملو�سيقى وغناء بلده وطرحها
�إىل العامل  ..كما �أنه اليقبل �أي ت�شويه
يف ح�ق��ائ��ق ال�ت�ع�ب�ير ال��وط�ن�ي��ة  ..فهو
يحاول جاهد ًا ب��أن تكون كلمات غنائه
و�أحل��ان �أغنياته وادا�ؤه لها � ..أ�سا�س ًا
ج��دي��د ًا �أو �إع� ��ادة االك�ت���ش��اف الأ��ص�ل��ي
لغنا�سيقى بلده  ..ولذلك نرى �أن معظم
�أغاين هذه احلقبة تكون فيها العالقة بني
العملية الأدائية �سواء للأغنية �أم للمقام
ككل مع ال�شعر املغنى واللحن املو�ضوع
يف غاية الأهمية  ،ونالحظ ذلك بو�ضوح
يف معظم �أغ��اين ونتاجات �سليمه مراد
 ..ويف ه �ك��ذا م�ستوى م��ن الأع��م��ال ،
ن�ستطيع �أن ن�صل بها �إىل قمة االجناز
 ..وب��ه ي�ستطيع ال�ف�ن��ان ال��واع��ي  ،ان
يتحرر من جميع القيود واحلواجز التي
�ساهمت يف تركيبه �ضد ارادت��ه العقلية
الواعية  ..ان االعمال الفنية الأ�صيلة
�ضرورة تاريخية  ..الجند مكان ًا اف�ضل
للتعبري عنها اكرث من اال�صالة  ..فعندما
تكون نتاجاتنا من املو�سيقى والغناء
ا�صيله  ،ف�أننا ن�ستطيع �أن ن�صل بهـا �إىل
العامل ب�سهولة  ..فاملحلية �أ�سا�س العاملية
 ..كلما كان الفنان حملي ًا  ،كلما كان عاملي ًا
 ..لأن مثل ه��ذا ال�ف�ن��ان يتمتع ب�أ�صل
وطني يعرب عنه ب�صدق وله مرجع وله
هويه  ..فهو غري �ضائع  ،لأن له ر�سالة
وا��ض�ح��ة يجاهد م��ن اجلها  ..فعندما
ي�ك��ون النتاج الفني ب�ه��ذا امل�ستوى ..
عندها نكت�شف حقيقة الفنان  ..فاملحلية
مثل الأم والأب  ..فحيث تكون العائلة
هي الوطن وهي املرجع وهي القانون
الذي ي�شرع ب�أ�صالة ابنائه وي�شع نور ًا
للأن�سانية بوا�سطتهم  ،يكون الفنان
عندئذ م��وج��ود ًا يف ك��ل م�ك��ان م��ن هذا
العامل  ..وعلى هذا الأ�سا�س فان �أي نتاج
فني ي�شوه احلقائق الأ�صيلة لغنائنا
ومو�سيقانا  ..يعني خيانة االنتماء

وحتريف للأ�صالة ..
ال ي�ك��ون ال�ف��ن ال��واع��ي يف عملية اداء
امل�ضامني املقامية يف الأغ�ن�ي��ة �أو يف
املقامات كتجربة ن�سوية يف هذا االداء
 ،مثل امل��وج��ة ال�ت��ي متكنت م��ن جت��اوز
اح ��دى ال�ع�ق�ب��ات ق�ب��ل �أن ت�سقط  ..ان
الأ�س�س �إذا كانت �أ�صيلة وحقيقية فان
االنطالق ي�صبح اقرب �إىل الثورة على
احلواجز والقيود البالية  ..كما �أن غناء
ومو�سيقى هذه احلقبة ا�شبه بت�سجيل
وتوثيق للتغريات ال�سريعة  ..وعلى
ه��ذا الأ� �س��ا���س ظ�ل��ت ح��رك��ة ال�ت�ح��والت
والتغريات ال�سريعة يف تزايد وبالنهاية
حتى ه��ذا ال �ي��وم  ..وق��د �أث�ب�ت��ت امل ��ر�أة
العراقية ا�صالتها واحقية طموحاتها
 ,فج�سدت ع�بر ن�ضالها ال ��د�ؤوب ال��ذي
يت�سم بال�صرب واالناة  ،فكان ان توَّ جت
تلك الطموحات وهاتيك احل�ق��وق  ،اذ
نالت قدرا كبريا منها زائدا االحرتام ..
يف جميع هذه الأمثلة ومن ذات احلقبة
 ،0لعبت امل���ر�أة ال�ع��راق�ي��ة دور ًا كبريا
وفعا ًال يف املجتمع ال��ذي �أم�سى ي�شعر
ب�ضغوط املدينة وحياتها الديناميكية
وزي� ��ادة م�شكالتها وت�ع�ق�ي��دات�ه��ا التي
غ�ل�ف�ت�ه��ا ح �ي��اة امل� ��دن وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا
ال�صناعية .فاملر�أة عندما تتج�سد �أمامها
الفر�ص للتعبري عن قيمتها  ..فانه ميكنها
�أن متثل نف�سها � ..أن جتعل الأمور �أكرث
معنى و�أكرث روعة  ..و�سننظر الآن
من ً
بدقة �أكرب �إىل خياالت �أي مغنية فنانة يف
هذه احلقبة وما بعدها  ..لأن فن الغناء
امل�ق��ام��ي ال�ن���س��وي ملغنيات احل�ق�ب��ة �أو
بعدها  ..هو خياالت و�أحالم املر�أة �أكرث
مما هي افكارها التي ميكن ا�ستيحائها
منه  ..ولكن �أفكارهن جزء ال يتجز�أ يف
احلقيقة عن خيالهن الالئي يج�سدنه ..
فاذا ا�ستمعنا �إىل الت�سجيالت الغنائية
الن�سوية وع�شنا ه��ذه اخل�ي��االت وهذه
الأف�ك��ار  ..فهذا يعني �أن نحني قامتنا
�إىل اخليال والفكر اخل�صبني � ..إال �أنه
للأ�سف مهما كتبنا عنهن فاننا لن نوفيهن
حقهن � ..إن لغة الغناء املقامي الن�سوي
– لغة متعددة املحاور – �إذ ال ت�سمح
با�ستقرار اخليال �أو التفكري  ..ب�سبب
�سعة هذا اخليال وهذا التفكري  ..وعلى
ه��ذا اال�سا�س ف��ان �آف��اق امل��ر�أة العراقية
وا�سع ًة دون نهاية  ..ان ا�شهر �أغ��اين
�سليمه مراد تلك االغنية االث�يرة – هذا
م��و ان�صاف منك – التي كتب كلماتها
اب��راه �ي��م ويف … وال �ت��ي ت�ع�ل��و فيها
بجمل قليلة من مقام البنجكاه وميانته
العالية من ُ�س ّلم احلجاز التي تبلغ فيها
�سليمه كل مراميها اخلياليه والفكريه

واجلماليه  .وت�شكل هذه الأغنية وغريها
مثل �أغ��اين – الهجر موعاده غريبه –
قلبك �صخر جلمود – يا نبعة الريحان
– وي��ن امل��روة – ياهل خلك – لبكي
وهيم الروح – خدري اجلاي خدريه -
�أيها ال�ساقي – ياملا�شي الله وياك – على
�شواطي دجله … ت�شكل �إجن��ازا ميكن
تلخي�ص و�صف ُه بـ ـ منحى يف التحول
– وهو انعكا�س فعلي حلقبة التحول
التي ن�ش�أت يف ذروتها �سليمه مراد  ..من
ركود �إىل حركة  ..من رتابة �إىل تطلعات
 ..حقبة فكرية جمالية خيالية � ..إال �أن
هذه احلقبة ال تقدر تقدير ًا جيد ًا بغياب
امل��ر�أة �أو بدون م�ساهمتها  ..وعلى هذا
الأ�سا�س فانه عندما يزدهر فن الغناء
املقامي ب��أ��ص��وات الن�ساء  ..ي�ستيقظ
املجتمع  ..وت�ستيقظ احلياة..
ل�ن�ت��وق��ف ع��ن ال� �ق ��راءة ق �ل �ي� ً
لا ع��زي��زي
القارىء لن�ستمع مع ًا �إىل �أغنية هذا مو
�إن�صاف منك وه��ي م��ن مقام البنجكاه
وه��و من ُ�س ّلم مقام الر�ست مع تدوين
هذه الأغنية بالنوتة ..
ت�ضم ه��ذه الأغنية ومثيالتها  ،الكثري
من خياالت املجتمع العراقي  ،وميكن
لل�سامع مالحظة اجلهد العفوي والفكري
امل �ب��ذول م��ن ق�ب��ل �سليمه م ��راد وك��ات��ب
وملحن ه��ذه الأغنية �أو تلك  ،لإط�لاق
كل ما هو رتيب �إىل انفتاح نحو احلياة
اجل��دي��دة بوا�سطة التعبري االدائ ��ي ..
ويف �أغنية �أخرى تكون �سليمه مراد يف
حلظات ممتعة عندما تغني �أغنية يانبعة
ال��ري�ح��ان وه��ي ت�سمو بخيال مناجاة
احلبيب يف رحلة �إح�سا�س عميق..

****** ؟
لطاملا ه��دف الفن املقامي الن�سوي ان
ي �ك��ون ت�ع�ب�ير ًا ع��ن ح��ال��ة ��ش�ع��وري��ة من
ح ��االت ال���ش�ج��ن  ..ول �ط��امل��ا ه ��دف �إىل
�إط �ل�اق خ �ي��االت��ه وت �ف �ك�يره  ..ول�ط��امل��ا
هدف هذا الفن ال��ذي عربت عنه �سليمه
وق��ري�ن��ات�ه��ا م��ن ال�ن���س��اء ال�ف�ن��ان��ات �إىل
حتقيق هذا الرتابط  ..ويف �أغنية مثل
خ��دري اجل��اي خ��دري��ه نعي�ش تطلعات
يف التعبري عن ال�شجن واحلب والوفاء
للحبيب وقوة الرتابط االجتماعي  .ولو
امعنا ال�سمع واالنتباه يف بع�ض �أغانيها
لظهر على ال�ف��ور الطابع االجتماعي ،
وك�أنها قد تق�صدته �إذ طلبت من امل�ؤلف
ماتريد و�إذ عربت ا�صدق تعبري وك�أنها
حتكي حكاية ك��ل بيت  ،وك��ل بيت يلذ
ل��ه �أن ي�شرب ال�شاي وق��د خ��در ب�أيدي
خ�ب�يرة م��ن جهة �أم��ا �إذا طلب احلبيب
م��ن حبيبته ال�شاي فحدث والح��رج �إذ
�أن امل�ضمون ق��د ات�سع واح�ت��وى �آف��اق� ًا
�أخرى فمن حدث عريف اجتماعي تراثي
�إىل عالقة ان�سانية وجدانية عاطفية بني
حبيب وحبيبته عرب �أغنية خدري اجلاي
خدريه ..

******** ؟
ان حم��اول��ة امل ��ر�أة يف �أث �ب��ات وج��وده��ا
على ال�ساحة مع الرجل  ،لي�ست حماولة
طارئة الثبات هذا الوجود لذاته  ..بل �أن
امل��ر�أة عن�صر م�ساهم وفعال يف حركة
تطورية حلقبة تاريخية من التحوالت
واالهم من ذلك فهي دائمة ولي�ست طارئة
او م�ؤقتة كان البد لها �أن تظهر وبقوة ..
وتنبه املجتمع �إنها حقيقة واقعة  ..انه
من ال�سيء ان ال نكون يف جانبها وهي
مت��ار���س حقوقها  ..ه�ك��ذا ن��راه��ا وهي
خ��ارج البيت تت�أمل م�شاعرها على نهر
دجله والطبيعة اخلالبة  ..يف �أغنية
على �شواطي دجله
******** ؟
ويف ه��ذه احلقبة م��ن ال��زم��ن يف حياة
املر�أة العراقية  ،بد�أت ترى ذاتها  ..لي�س
ذات�ه��ا املا�ضية ك�ق��رون ال�ف�ترة املظلمة
ب��ل ذات�ه��ا اجل��دي��دة  ..ذات�ه��ا االخ��رى ..
وا�ستمع ع��زي��زي ال �ق��ارىء �إىل �أغنية
ي�ع��اه��دين وه��ي م��ن �شعر ال�ب�ه��اء زهري
وغــناء �سليمه مراد ..
يعاهدين
فهذه الأغنية وغ�يره��ا  ..خيال للمر�أة
العراقية  ..وعليه فان ماتراه من تعابري
�أدائية هو التعبري عن الذات اجلديدة ..
املراة التي متثلها هذه الأغنية … املراة
التي جت�سدها ه��ذه الأغنية ومثيالتها
والتي تكون يف حد ذاتها خالقة ومبدعة
الفنانة نف�سها  ..لت�صبح مهمة الفنان يف
هذه احلالة حتويل ال�شعور �إىل ادراك..
�أن اداء الأغ �ن �ي��ة الأ��ص�ي�ل��ة  ..الأغ�ن�ي��ة
الوطنية  ..يعني اظهار �شخ�صية الفنان
كفرد  ..ليكون قائد ًا ومر�شد ًا � ..أن يكون
ذات��ه املحررة من قيود املا�ضي ولي�ست
تلك ال�شخ�صية التي تقودها اوهام باليه
 ..فعلى الفنان ان يحاول ببطولة ادائية
 ،ال�سيطرة ع�ل��ى ديناميكية التعابري
اال�صيلة على الرغم من ادراك��ه لعمقها
 ..ونكتفي ان ن�ستمع �إىل هذه الأغنية
ل�سليمه مراد ياملا�شي الله وياك ..
عندما يلتقي اجلبالن ..ال�شاعر العربي
ال �ع��راق��ي ال �ك �ب�ير م��ع��روف ال��ر� �ص��ايف
واملطربة العربية امل�صرية الكبرية ام
كلثوم – بغداد 1933
-- -ويذكر ان امللحن يا�سني الراوي قد ادرك
املطربة �سليمة م��راد وه��و يف بداياته
وحلن لها حلنه الوحيد يف اغنية ( ليلة
من العمر )..
ليلة من العمر
كلمات حممد ها�شم
حلن يا�سني الرواي
غناء �سليمة مراد
ليلة من العمر ها اليلة حلوة
ليلة اجلمعت �شمل االخوة
ليلة عيد وافراح ملا نور الفجر الح
ليلة من العمر ها اليلة حلوة
****
ليلة عر�س ليلة فرح واعياد
ليلة ويه ال�سعادة خذت ميعاد
جمعت �شمل االحباب بعد ماطال الغياب
ليلة من العمر ها اليلة حلوة
****
ليلة وكل معاين الفرح بيها
نور من االحبة ا�ضوت عليها
زادت نور للنور جنة وجامعة احلور
ليلة من العمر ها اليلة حلوة
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من زمن التوهج

سليمة مراد و 3أصوات نسائية

40
ع� � � � ��ام � � � � � ًا ع�� � �ل� � ��ى رح� � �ي � ��ل
سليمة مراد

عادل الها�شمي

باحث مو�سيقي راحل
* يف ال �ف�ترة ال �ت��ي ام �ت��دت مابني
 1917وحتى ال�سنوات االخرية من
االربعينيات  ،اتخذ الفن الغنائي
وط �ن��ه يف ا� �ص��وات م �ع��دودة  ،لقد
برزت ا�سماء كثرية من املغنيات لكن
املده�ش حقا ان الكثري الغالب من
هذه اال�صوات كانت متوا�ضعة يف
كل �شيء !! .
* ��س�ن�ت�ح��دث ع��ن ارب �ع��ة ا� �ص��وات
ن�سائية عراقية ك��ان لها �ش�أن فاعل
يف حياتنا الفنية على ال��رغ��م من
ال�سياقات النقدية ال�ساذجة التي
احاطتها بها انذاك  ،واال�صوات هي
زكية ج��ورج � ،سليمة م��راد  ،زهور
ح�سني � ،صديقة املالية .

زكية جورج � ..صوت رخيم
دافىء

ب�� ��د�أت ح �ي��ات �ه��ا ال �ف �ن �ي��ة ك��راق���ص��ة
وا� �س �ت �م��رت يف اداء ه ��ذا ال �ف��ن ثم
نزحت من مدينة حلب مع اختها اىل
بغداد عام  ، 1920تتلمذت على يد
امللحن الكبري �صالح الكويتي الذي
دربها وبذل جهدا خارقا يف اعدادها
الداء ا�صول الغناء وحلن لها اجمل
االغ��اين وا�ستمرت يف الغناء حتى
ع��ام  1942حيث ع��ادت اىل م�سقط
ر�أ�سها يف مدينة حلب .
�صوت زكية ج��ورج م��ن اال��ص��وات
اجلميلة الرخيمة الدافئة املتمكنة
اجلذلة  .لها اق�ت��دار يف االنتقاالت
ب�ي�ن ن �غ��م واخ� ��ر ح �ي��ث ت �� �س��ري يف
نرباتها ح�لاوة خا�صة وه��ي بهذه
ال�صفات كانت مت�أثرة متاما مبدر�سة
منرية املهدية يف الغناء بالرغم من

فارق امل�ساحة ال�صوتية بينهما فان
منرية املهدية تفوقها يف امل�ساحة ...
وملا ظهرت ام كلثوم وجدنا تاثرات
املدر�سة الكلثومية تاخذ طريقها اىل
حنجرة زكية جورج  .كما انها تاثرت
يف جواباتها بال�صدحات الفنية التي
ت�صعد اليها باقتدار حنجرة املطربة
الالمعة فتحية احمد  .ينتمي �صوت
زك �ي��ة ج� ��ورج اىل ال�ق���س��م ال �ث��اين
م��ن اال�� �ص ��وات ال�ن���س��ائ�ي��ة وه ��و "
ال�سوبرانو " اي الندى الثاين ولكن
على الطريقة ال�شرقية  ،يف �صوتها
االذه � ��ب يف اال� �س �م��اع مت �ك��ن هنة
فنية ،وهي ان ا�ستمرارها يف الغناء
يدفع نرباتها اىل املنح والعطاء ،
اال ان هذه النربات تتعر�ض مابني
ف�ت�رة واخ � ��رى اىل االح��ت��ق��ان يف
القفالت الغنائية على نحو ال تخطاه
اال�سماع .من �شاف حبي وعرفه ،
(يامن تعب يا من �شكة  ،يابلبل غني
جل�يران��ك  ،م��ن غ�ير ام��ا حبيت ان��ا)
وغريها .

�سليمة مراد  ...حنجرة
�صادحة

ن� �ب ��وغ يف ف���ن ال� �غ� �ن ��اء واق� �ت���دار
الي�ط��اول��ه اق �ت��دار يف جم��ال الغناء
الن�سائي العراقي متتعت بحنجرة
وهاجة اكتملت لها االدوات الفنية
يف امل� �ق ��درة وال� ��دراي� ��ة وال�ت�م�ك��ن
والتذوق واالتقان .غنت على فرتة
زمنية امتدت اىل ثالثني عاما  ،اال
ان ا�سمها بعد هذه الفرتة بد�أ يت�سلل
م��ن ذاك� ��رة اال� �س �م��اع ،اذ ت�ق��اع��دت
وا�سرتاحت اىل الظل اىل ان انتقلت

اىل رحمة الله تعاىل يف نهاية عام
 1972ام �ت��از ��ص��وت�ه��ا ب�ج��واب��ات��ه
ال �ع��ال �ي��ة ال �� �ص��ادح��ة ال �ت��ي ت���س��ري
نرباته املكتملة اال ان اخللل الفني
الذي عاناه منه �صوت �سليمة مراد
هو جتاوزه املتكرر ملقادير الغناء ،
حيث بقيت هذه اخللخلة ال�صوتية
مالزمة لها حتى يف ايامها االخرية .
ان االنطالق الزائد لل�صوت الغنائي
عن املقا�سات اللحنية امل�صممة هو
بحد ذاته اليعترب خلال يف ال�سيطرة
على الذبذبات ال�صوتية  .املهم ان
الغناء الن�سائي �سيتوقف طويال عند
ه��ذه املغنية الكبرية التي امتلكت
ال�صوت وامل�ق��درة ولكنها مل تنجح
يف ا� �ض �ف��اء امل � ��داراة ال�ل�ازم��ة على
هذه املوهبة بالعناية والراحة  .بل
ادمنت على ال�سهر الزائد عن احلاجة
مما ا�ضر كثريا بحنجرتها .
اهم ماترمنت به حنجرتها من اغان
هي
( ك �ل �ب��ك � �ص �خ��ر ج �ل �م��ود – وي �ل��ي
ا�شم�صيبة – هو البالين – يانبعة
الريحان – خ��دري اجل��اي – تدري
بخربنه – الهجر مو عادة غريبة –
ايها ال�ساقي اليك امل�شتكى) وغريها.

زهور ح�سني  ..بحة ريفية
م�ؤثرة

منذ �صغرها هوت الغناء وارت��ادت
جمال�سه املتنوعة وغ�شيت حفالت
االعرا�س حيث يلعلع �صوتها ليمتد
على م�ساحة وا�سعة م��ن اال�سماع
وك��ان��ت يف ه��ذه احل�ف�لات تت�صرف
ك �ه��اوي��ة ل�ل�غ�ن��اء اال ان ممار�ستها

لفنونه تعمقت و�صار الغناء بالن�سبة
ل�ه��ا واق �ع��ا ال مي�ك��ن التخل�ص منه
فاحرتفت الغناء عام  1938وانت�شر
�صوتها يف املالهي البغدادية وكرث
م��ري��دوه��ا وا� �س �ت �م��رت يف ال�غ�ن��اء
اىل ان م��ات��ت يف ح ��ادث ا��ص�ط��دام
�سيارتني على طريق بغداد – احللة
عام . 1965
�صوتها �صادح ووا�سع امل�ساحة فيه
�شجو جميل وت ��رمن م ��ؤث��ر اال ان
نرباتها الريفية تارة ت�صفو وحتلو
وتارة ت�سغب ! ويرجع هذا االختالل
اىل الظروف احلياتية التي عا�شتها
وميكن القول ان الطبقة التي تغني
منها كثريا ماعانت م��ن رن��ات غري
نف�سية على الرغم من اجتماع القوة
وال�شجو والبحة ال�شهرية امل�ؤثرة
يف ��ص��وت�ه��ا اال ان م �ع��دن �صوتها
غ�ير نفي�س امن��ا يغ�شاه يف الكثري
الغالب رخ�ص يزداد بتقطيع �صوتي
مييل اىل االبتذال وتنعدم فيه روح
التعبريية متاما .
متيز �صوتها ب��اجل��واب��ات العالية
ال�صادحة املنت�شرة اال ان ال�ضعف
الذي يواجه �صوتها ميكن يف قراره
او طبقته ال�صوتية املنخف�ضة  ،غنت
الكثري من احلان الفنان عبا�س جميل
ا�شهر اغانيها ( �سليمة يا �سالمة –
��ض�لام م��اع��دك��م رح��م – غريبة من
بعد عينج يا مية – ييلي جيت اهل
الهوى – �سيل يا دمعي – اه من هذا
الوكت – انت احلبيب) وغريها .

�صديقة املالية  ..جهارة غليظة
وحادة

ب� ��د�أت ال �غ �ن��اء ع ��ام  1918ا�سمها
احل�ق�ي�ق��ي " ف��رج��ة " ب �ن��ت عبا�س
ث��م اطلقت عليها جمال�س التعزية
احل�سينية الن�سائية ا�سم (�صديقة)
وا�ضيف لها لقب املالية كناية عن
ال�صداح واجل�ه��ارة امل��ؤث��رة القوية
التعبري التي كان يتمتع بها �صوتها
داخل املجال�س امتازت ب�صوت رنان
عميق ق��وي يعترب كنزا من الكنوز
فيما لو تعهدته بالرعاية والعناية
والرتبية الفنية املحكمة ال�صحيحة.
ل �ك��ن ه ��ذا ال �� �ص��وت ال� �ن ��ادر ان �ح��در
ان � � �ح� � ��دارا خم� �ي� �ف ��ا وح ��ا�� �ص ��رت ��ه
ان�شغاالت طاحنة واج�ه��ت حياتها
لتجربها اخريا اىل اخللود للراحة
واال�ستقرار حيث انعمت عليها دار
االذاعة العراقية مبنحة �شهرية ل�سد
حاجتها .
اجادت على نحو عجيب غناء بع�ض
امل �ق��ام��ات ال�ع��راق�ي��ة ال�سهلة وامل��ت
مب �ع��رف��ة خ �ب�يرة ب�ج�م�ي��ع االغ���اين
العراقية القدمية .
ان �صوتها عانى بع�ض الغلظة التي
جت�سمت يف ال�سنوات االخ�يرة من
حياتها الفنية فهي تغني باق�صى
ال �ط��اق��ة م��اب�ين ال� �ق ��رار واجل� ��واب
بنربات غليظة فخمة وحادة وت�سلل
ا�سمها من ذاكرة اال�سماع لكن بقيت
الغانيها تلك احلالوة اخلا�صة التي
متيزت بها وا�شهر اغانيها (ي�صياد
ال�سمك – للنا�صرية – جواد جواد
م�سيبي – عبود اجه من النجف –
اف��راك��م بجاين – ربيتك ازغ�يرون
ح�سن) وغريها.

جملة الف باء 1984
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�سليمة مراد

زكية جورج

زهور ح�سني

�صديقة املالية

من زمن التوهج

سليمة مراد ملكة الغناء العراقي
عادل اجلنابي
باحث مو�سيقي

م��ا ب�ين اع ��وام  1974 – 1934ظلت
�سليمة م��راد �سيدة ال�ط��رب العراقي
على مدى اربعني �سنة حتى رحلت بعد
ان تزوجت من املطرب ناظم الغزايل
وع��ا� �ش��ا � �س��وي��ة ق �� �ص��ة ح ��ب ط��وي�ل��ة
اخرتمها املوت دون �سابق انذار!
كانت �سليمة مراد متتلك حنجرة �صافية
��ص��دح��ت ب�ك��ل اق �ت��دار ،ف�ك��ان��ت عالمة
مم �ي��زة يف م���س�يرة ال �غ �ن��اء ال�ع��راق��ي
اال� �ص �ي��ل ا� �ض��اف��ة اىل ت��ذوق �ه��ا الفني
واتقانها االداء الذي امتد الربعني �سنة
ك��ان��ت خاللها بلبلة ��ص��داح��ة متيزت
عن مغنيات ايام زمان بحفظها لل�شعر
العامي والف�صيح على ح��د ��س��واء..
ورمبا عززت مقدرتها هذه انها كانت
مت ��زج امل �ع��اين ب��االن �غ��ام في�ستقبلها
ال�سامع بكل حب و�شوق حتى توجت
ملكة للغناء العراقي اال�صيل.
احبها كثريون وهي تغني وتبدع على
امل�سرح ،وك��ان ن�صيبها من املعجبني

ال يعد وال يح�صى من خ�لال براعتها
يف احل ��دي ��ث واخ �ت �ي��اره��ا امل�لاب ����س
املنا�سبة كمطربة معروفة ووفق احدث
موديالت تلك الفرتة.
ويف �سنة  1934حلقت ب�ه��ا االم��ال
وامتد طموحها وقررت ان ت�سافر اىل
ب��اري����س ك��اول مطربة ع��راق�ي��ة تغني
للجالية العربية ه�ن��اك وحت�ق��ق ذلك
فعال .
يقول ال�شاعر عبد الكرمي العالف �شعرا

عن �سليمة مراد:
بني رو�ض املنى وزهر االماين
هتفت تبعث ال�شجى يف اجلنان
هي مثل الورقاء يف ايكة الفن
جتيد التغريد يف كل ان
نغمات يف اثرها نغمات
اظهرتها كمائن اال�شجان
جل من اودع املحا�سن فيها
وحباها مزية االتقان
وقد غنت املطربة �سليمة مراد بال�شعر

الف�صيح مو�شحا البن زهري االندل�سي
مطلعة.
ايها ال�ساقي اليك امل�شتكى
قد دعوناك وان مل ت�سمع
ومقطوعة اخرى للبهاء زهري مطلعها
ح��ام��ل ال�ه��وى تعب ي�ستخفه الطرب
ومقطوعة لل�شاعر عبد الكرمي العالف
مطلعها
ال ا�ستطيع العي�ش بعدك
يامن علي اطلت �صدك

كانت �سليمة م��راد متتلك حنجرة �صافية �صدحت بكل اقتدار ،فكانت عالمة
مميزة يف م�سرية الغناء العراقي اال�صيل ا�ضافة اىل تذوقها الفني واتقانها
االداء الذي امتد الربعني �سنة كانت خاللها بلبلة �صداحة متيزت عن مغنيات ايام
زمان بحفظها لل�شعر العامي والف�صيح على حد �سواء ..ورمبا عززت مقدرتها
هذه انها كانت متزج املعاين باالنغام في�ستقبلها ال�سامع بكل حب و�شوق حتى
توجت ملكة للغناء العراقي اال�صيل.

هذا اىل جانب بع�ض االغاين االخرى
ال�ت��ي كتبها لها ال�ع��دي��د م��ن ال�شعراء
فاجادت غناءها ب�صوتها العذب
وللمطربة �سليمة مراد اغان كثرية يف
ال�شعر ال�شعبي ومنها:
ذوب وتفطر ،مكدر اكولن اه ،وكلبك
�صخر ج �ل �م��ود ،وي��ن امل� ��روة م�ن��ك يا
اال��س�م��ر ،هيانه هيانه ،ي��ا ويلي ركد
حيلي  ،يجبابي يحبابي ،هوه البالين،
من همي نحل ج�سمي  ،حكم الع�شك،
ي��ان �ب �ع��ة ال��ري��ح��ان ،خ� ��دري اجل ��اي،
دار ال�ه��وى ،ان��ا يانا�س ،وغ�يره��ا من
االغ ��اين الكثرية ال�ت��ي �سجلتها على
اال�سطوانات او غنتها من اذاعة بغداد،
وه �ك��ذا ت��وا� �ص �ل��ت �سليمة م� ��راد مع
الطرب والغناء اىل ان فارقت احلياة
عام  1974بعد ان تركت ثروة غنائية
ك �ب�يرة م���س�ج�ل��ة ع �ل��ى اال� �س �ط��وان��ات
واال�شرطة.

جريدة االحتاد 1989
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�سليمة مراد او �سليمة با�شا كما يطلق عليها جمهور بغداد ،تو�ضح يف التحقيق ما غم�ض من
عالقتها مع املطرب العراقي الراحل ناظم الغزايل ،عار�ضة يف الوقت نف�سه لكذريات من�سية من
حياة الفن يف عا�صمة الر�شيد..

40
ع� � � � ��ام � � � � � ًا ع�� � �ل� � ��ى رح� � �ي � ��ل
سليمة مراد

سليمة مراد باشا ..قلبي ما يهوى بدلكم
حتقيق :غازي العيا�ش
�صحفي راحل
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حت�م�ل��ت ل��وع��ات م�ن�ك��م وان��ه��دم ثلثني
حيلي.
�آين مو بيدي ولكن قلبي مايهوى بدلكم
غ�ير ه��ذا � �ش ��أري��د اك�ل�ك��م ك��ل م��ن ي��رده
حليبه
ومت �ت��د ال �ي��د ال �ت��ي ر��س�م��ت جتاعيدها
اخلم�سون عاما لتوقف ال�صوت الغارق
يف ح� ��زن ع �م �ي��ق وامل �ن �ط �ل��ق م ��ن �آل ��ة
الت�سجيل ...وت��روي �صاحبته بنف�سها
ق�صتها م��ع ال �ق��در وال �ت��ي اخفتها بني
�ضلوعها منذ اكرث من ثالثني عاما:
واللوعات كثرية يف حياتي رافقتني منذ
�صباي حتى يومي ه��ذا ..ح�صلت على
علي االم��وال بال
لقب (با�شا) واغدقت ّ
ح�ساب ونرثت اجلواهر وتبعرث الذهب
حتت اق��دام��ي وا�صبحت مطربة حتتل
القمة ..وذاع��ت �شهرتي بني العوا�صم
العربية واالوربية ..ويف بغداد وقفت
ام كلثوم تخاطب االالف من م�ستمعيها
وه��ي تتمنى ان متلك حنجرة �صافية
ق��وي��ة ك��ال�ت��ل يتملكها م�ط��رب��ة ال �ع��راق
�سليمة م��راد ..ورغم هذا كله بقي قلبي
مم��زق��ا الي �ع��رف غ�ير ال ��وح ��دة ،تنزف
ح��روح��ه دم ��ا ..وال�ل��وع��ة ت�ترع��رع بني
�ضلوعي ..وعندما بد�أت جروحي تلتئم
وت�ع��رف نف�سي املتعة ال�صادقة فقدت
االن�سان الذي وفر يل كل ما متنيت بعد
�ستني عاما من احلرمان؟!..

وتبكي �سليمة م��راد ب�صوت م�سموع..
اجه�شت يف بكاء مر ن�صف �ساعة حتاول
ع�ب�ث��ا امل�ب�ل�ل�ت�ين ب��ال��دم��وع اىل ��ص��ورة
ناظم الغزايل املت�صدرة �صالون بيتها
وب�صوت تك�سره العربات عادت تقول:
ك��ان بالن�سبة يل و��س��ادة مريحة ا�سند
اليها ر�أ�سي بثقة ..مل نكن متزوجني..
ومل يكن اجلن�س له وجود بيننا ..ع�شنا
معا �سبع �سنوات برابطة االح�سا�س
امل��ره��ف وال �� �ش �ع��ور ال�ف�ي��ا���ض ال�ب�ريء
امل�ستمد من الفن ..كنت انظر اليه كطفل
مدلل ..علمته النغم واملقام العراقي بكل
زوزاياه ،وعلمني ال�صرب والثقة بنف�سي
فاعادين اىل الغناء بعد ان اعتزلته ..كان
دافعي يف احلياة ..وكنت ال�سلم اخلفي
الذي �صعد به طريق املجد ..وجاء من
يتهمني ب�أين قتلت ناظم ..اتهمني الذين
جا�ؤوا ا ّ
يل بعد موته يطالبون ب�ساعته
ال��ذه�ب�ي��ة لي�ضعها اب�ن�ه��م يف مع�صمه
وتراب قرب ناظم مل يجف بعد؟!.
ويقف ال�ك�لام يف فمها وك�أنها حتب�س
�سرا يف �صدرها وتغري جمرى حديثها:
دع �ن��ا م��ن ح��دي��ث االالم ول�نرج��ع اىلاملا�ضي ايام املجد وعزه ومن ثم اعود
اىل احلا�ضر الروي �شقائي مع النا�س..
كان عام  953يوم جاءت ام كلثوم اىل
ب �غ��داد لتعمل يف م�ل�ه��ى (ال� �ه�ل�ال) يف
منطقة امل �ي��دان وه��ي م�ط��رب��ة مبتدئة

بالن�سبة اىل �سليمة ب��ا��ش��ا ال �ت��ي هي
ان ��ا ويف ح�ف�ل��ة خ��ا��ص��ة اح�ت���ض�ن��ت ام
ك�ل�ث��وم ال �ع��ود واخ���ذت ت �ع��زف واج��دة
م��ن اغ�ن�ي��ات��ي (ق�ل�ب��ك �صخر ج�ل�م��ود ما
ح��ن ع �ل� ّ�ي) .وب ��د�أت تغنيها وب�ع��د اول
مقطع منها توقفت من العزف والغناء
والتفتت نحوي وابت�سامة خجل ترت�سم
على وجهها وه��ي ت�ق��ول (ي��اري��ت كنت
اق��در اغنيها زي��ك) واخ��ذ احل��ا��ض��رون
ي�صفقون جماملة لها وال�شعارها انها
اج��ادت الغناء وطلبوا منها يف احلاح
اك�م��ال االغنية ولكن ام كلثوم اكملت
كالمها يل ان �شاء الله بعد ع�شر �سنوات
ي �ك��ون يل ق ��وة ح �ن �ج��رت��ك واوت ��اره ��ا
ال�صافية وبعدها اغني االغنية بتاعتك
ورب�ن��ا ي�ساعدين اغنيها كوي�س حتى
ما تكوني�ش زعالنة مني) وبعد خم�س
�سنوات �سجلت ام كلثوم االغنية على
ا�سطوانة جت��اري��ة دون ان ت��أت��ي على
ذكري او �صلتي باالغنية رغم اين بذلت
جهودا كبرية من اجل ان تتقن ام كلثوم
حلن االغنية؟!
وت�سكت �سليمة مراد التي ح�صلت على
لقب (با�شا) بعد اربعة ر�ؤ�ساء وزارات
يف العراق ..وتطرق بر�أ�سها اىل ر�سالة
تلقتها من ام كلثوم قبل ع�شرين عاما
وفيها تخاطب �سليمة مراد (�ستي �سليمة
با�شا) وترف�ض اطالعي على الر�سالة..

ومت�ضي يف حديثها:
مل اك��ن يومها بحاجة اىل ام كلثومالبني جم��دي الفني فيكفي اين �شغلت
مئات العقول ل�سيا�سيني كبار ..وافرغت
الكثري من اجليوب العامرة ب�سببي حتى
ان البع�ض كان ي�أتيني ب�سندات ملكية
عقاراته متو�سال بها ان يكون واحدا من
ع�شاقي ..ومازلت اذكر التاجر احللبي
ال��ذي ار��س��ل يل م��ن حلب اوراق متلك
احد بيوته يف ال�شام وعندما اع��دت له
االوراق �شاكرة ب��اع البيت وار�سل يل
ثمنه؟! ..ومل اطلب احل��ب من اح��د بل
كان املئات ي�سعون ا ّ
يل ويزحفون على
ركبهم من اجل كلمة كاذبة يقولها ل�ساين
دون اح���س��اب م��ن قلبي وه��ي (اح�ب��ك)
والتي قلتها مرات بال اح�سا�س او �شعور
بل من اجل الت�سلية وجرب خواطر مئات
الع�شاق املتيمني بحبي؟! ..وحتى االن
ال ادري كيف حالفني احل��ظ والنجاح
وحالف الف�شل �شقيقتي (م�سعودة) التي
�شاركتني الغناء يف البداية رغ��م انها
اكرث مني جماال و�صوتها اكرث حالوة..
كانت مرحة التعرف الهموم وال تعري
باال لالالم ت�ضحك ومترح ليومها ..وانا
ابكي وات�أمل ليومي ولاليام القادمة الين
مل اج��د م��ن ي�سعد قلبي رغ��م ا�ستعداد
االالف ان ي �ك��ون��وا ع �ب �ي��دا ل� ��ه ..ويف
الوقت الذي كانت ت�سري فيه (م�سعودة)،

نحو الف�شل والن�سيان كنت ا�صعد انا
�سلم املجد واجل��اه ،واح�ترق��ت هي يف
ا�ضواء ال�شهرة التي احاطتني وانزوت
يف البيت من�سية وجل�ست انا على قمة
امل �ج��د دون م��زاح��م ،اغ���س��ل ب��دم��وع��ي
عر�شي ،باكية مع نف�سي ،وكان ال�سبب
يف ان يكون احلزن طابعي يف الغناء...
وذات ي��وم ف�ك��رت ان اه�ج��ر اال� �ض��واء
وامل�ج��د وال���ش�ه��رة وامل ��ال وان ��زوي يف
ط�ي��ات الن�سيان م��ع ب��ائ��ع ل�بن او بائع
دواليب االطفال ع ّلي اكون �سعيدة مرة
واح ��دة يف ح�ي��ات��ي ..كنت تعي�سة يف
طفولتي و�شقية يف �شبابي وجم��دي
وكان الله جلت قدرته اراد ان يعو�ضني
يف � �ش �ي �خ��وخ �ت��ي ف �ب �ل��ل ق��ط��ر احل��ب
�شفتي ثم ع��اد وايب�س فوقها اخ�ضرار
ح�لاوة عمري عندما خطف مني ناظم
الغزايل؟!!.
وتنحدر �سطور الدموع على خديها دون
ان تقف يف طريق كالمها ال��ذي م�ضت
فيه وح�ب��ات ال��دم��وع تت�ساقط م�سرعة
على ف�ستانها اال�سود الذي لف ج�سدها
املتعب.
كانت يف قلب ناظم لوعة كنت اح�سب�ه��ا الن�ه��ا نف�س ل��وع �ت��ي ..ك�ن��ا جنل�س
��س��اع��ات دون ان ن�ف��وه بكلمة واح��دة
ولكننا نطلق االهات التي وحدها تعرب
عن مكنونات قلبينا وما فيهما من لوعة
وا�سى و�أمل ..كان هو االخر قد ذاق من
احل��رم��ان وال�ي�ت��م وال �ل��وع��ات واجل��وع
مامل يعانه احد من قبل ..مل يعرفه قريب
يوم كان ي�ستجدي ثمن كتب مدر�سته..
ومل يذكروه يوم عانى املر�ض والت�شرد
والبطالة وعندما ا�صبح ا�سما المعا
عرفه اجلميع ويوم مات عرفوا ماميلك
ون�سوه؟!.
وت�سند جبينها ال��ذي احتلته �سطور
ال�ت�ج��اع�ي��د بكفها وه ��ي ت���ص��ف اعنف
واح ��رج م��وق��ف �صادفته يف حياتها..
بينما نع�ش ناظم الغزايل حتمله اذرع
ع �� �ش��اق��ه وا� �ص��دق��ائ��ه وت ��ودع ��ه �آه���ات
املعجبات ك��ان رج��ل البولي�س يجل�س
اىل جانب �سليمة م��راد ي�ستنطقها يف
تهمة قتله:
هل من املعقول ان افعل هذا بناظم..ان��ا اقتل طفلي املدلل ،وحبي ال�بريء،
واملي الوحيد� ..شلت يداي واليد التي
تريد به ال�سوء ..انا د�س�ست له ال�سم؟!..
هذا ما قالوه حتى ينالوا ما تركه ناظم
وليتهم جا�ؤوا ا ّ
يل دون ا�شاعاتهم القذرة
العطينهم كل ما ترك ناظم وما املك الين
زاه��دة يف املال واالم�لاك بل زاه��دة يف
الدنيا كلها بعد رحيله!!..
انني اعي�ش االن يف نار الترحم ولكنها
لي�ست ن��ار احل��ب ب��ل ن��ار ال�ف��رق��ة التي
اح��رق��ت حتى ��ض�ل��وع��ي ..ان االن�سان

جملة اال�سبوع العربي 1964

من زمن التوهج

ال��ذي ان�ك��وي ب�ن��اره ك��ان بالن�سبة ا ّ
يل
االم��ل وال�ن��ور والطريق الوا�سع الذي
الي �ع��رف اال���ش��واك ال��دام �ي��ة� ..صحيح
ان ف��ارق العمر بيننا كبري ولكن احلب
ال�صايف واالح�ت�رام ال��ذي ك��ان يظللنا
اذاب كل فوارق..
والوذ بال�صمت فرتة طويلة جففت خاللها
ال��دم��وع العالقة ب��اه��داب�ه��ا ..وابعدها
كالما عن ناظم الغزايل وتبقيه يف قلبها
وذك��راه متتزج يف دمها ..و�س�ألتها عن
قلب (با�شا) الذي اقرتن با�سمها:
اجلمهور هو الذي منحني هذا اللقب..ف ��ذات ي��وم اخ��ذ ال �ط��رب مب�شاعر اح��د
احلا�ضرين يف املكان ال��ذي كنت اغني
فيه فوقف �صارخا (ان��ت با�شا واح�سن
من البا�شا) ،ومن يومها ينهي اجلمهور
�آهاته وطربه بجملة (يا�سليمة با�شا)،
من يومها اقرتن اللقب با�سمي؟!.
وترت�سم �ضحكة خفيفة على �شفتيها
الياب�ستني ك�أر�ض جرداء ت�ستجدي املطر
وتروي حادثة:
واج ��ه جمل�س ال� ��وزراء ال �ع��راق ازم��ةعندما اعرت�ض احد ال��وزراء من الذين
يحملون لقب (ب��ا��ش��ا) على حملي هذا
اللقب واق�ت�رح اذاع ��ة ب�ي��ان ر�سمي من
اين ال احمل اللقب ولكن رئي�س الوزراء
تالفى االمر خماطبا الوزير املعرت�ض.
ارجو ان التذكر هذا الكالم خارج املجل�س
ح�ت��ى الت�ط��ال�ب�ن��ا �سليمة م ��راد ب ��أج��ور
الدعاية للقب (با�شا) ..و�ضحك اجلميع
الن رئي�س ال� ��وزراء نف�سه يحمل لقب
(با�شا)؟! وملحت �س�ؤاال حائرا يقف يف
عيني مينعني احلرج واللياقة من ذكره
ولكنه م��ازال يثري الكثري من ت�سا�ؤالت
النا�س فاجابت دون ان ا�س�ألها:
نعم انا يهودية ولقد ا�شهرت ا�سالميمنذ عام  1950برغبة ودون كره ،وامي
واخ��ي ا�شهرا ا�سالمهما منذ م��ا يقرب
ال�ع���ش��ري��ن ع��ام��ا ،واب ��ي ذك ��ر ال���ش�ه��ادة
(امل �ح �م��دي��ة) وه ��و ع�ل��ى ف��را���ش امل��وت

ي�ستمع اىل تلقني (احلاخام)؟!!.
وعدنا اىل احلديث عن ايام زمان ..كيف
كان الفن ولياليه و�سهراته:
ل�ي��ايل زم��ان الفنية الميكن ان تقارنبليالينا ال �ي��وم� ..صحيح ك��ان يومذاك
ب ��ذخ وا�� �س ��راف ول �ك��ن ل�ي����س م��ن اج��ل
اجل�سد الرخي�ص واملتعة اجلن�سية كما
ه��و ال�ي��وم ب��ل م��ن اج��ل ال�ف��ن ال�صحيح
وامل �ت �ع��ة ال��روح �ي��ة ..وك��ان��ت ح�ل��ب يف
� �س��وري��ة ع��ا� �ص �م��ة ال��ف��ن ك��ان��ت ا��ش�ب��ه
(بكعبة) للفن يجب على ك��ل ف�ن��ان ان
يحج اليها ..وق��د ح��ج اليها املو�صللي
و�سيد دروي�ش واحلامويل واالغواتي
وام كلثوم وعبدالوهاب وزكية جورج
وطرية امل�صرية ..ان رواد الطرب اليوم
ي�ط��رب��ون بعيونهم ورواد اي ��ام زم��ان
يطربون ب�آذانهم؟!!
وق�ط��ع حديثها دخ ��ول �شقيقتها وبعد
ان ه�م���س��ت ك�لام��ا يف اذن �ي �ه��ا اط��رق��ت
�سليمة بر�أ�سها اىل االر�ض وبعد خروج
�شقيقتها رفعت ر�أ�سها وق��د اغ��رورق��ت
عيناها ب��ال��دم��وع ..وع� ��ادت الغ�صات
تعرت�ض كالمها:
ع�صر كل خمي�س اذه��ب هناك الذرفالدموع على قرب انبل ان�سان عرفته يف
حياتي ،حتى يف غنائه ك��ان يحاكيني
بعفة ونقاء وجترد..
كانت ال�ساعة ت�شري اىل اخلام�سة من
ع�صر يوم اخلمي�س ويف ال�سيارة التي
ا�ستقليتها ك��ان ��ص��وت ن��اظ��م ال�غ��زايل
ينطلق من الراديو:
ان البدور اللواتي جئت تطلبها
باالم�س كانوا هنا واليوم قد رحلوا
وناظم الغزايل واح��د من ب��دور الطرب
ول ��و مل يختطفه امل ��وت ال��ص�ب��ح ب��درا
�ساطعا يف ع��امل الغناء ولبقيت �سليمة
م��راد يف اخ�ضرار ح�لاوة عمرها يبلل
قطر احلب �شفتيها الياب�ستني؟!.

المقام العراقي
واالصوات النسائية
�سمري اخلالدي

باحث مو�سيقي راحل

ادى املقام العراقي عدد من ق��راء املقام من الرجال،
الذين ا�ستطاعوا ان يت�ألقوا وي�ضيفوا ويتوا�صلوا مع
هذا الفن الذي اخت�ص به العراق دون �سواه .وبرزت
ا�صوات ه�ؤالء وكانوا ميتلكون امل�ؤهالت الفنية التي
ب�إمكانها ان ت�ضعهم يف خانة االب��داع .اما اال�صوات
الن�سائية ف�إن عددهن قليل قيا�س ًاُ اىل الرجال ومن اجل
توثيق هذه الناحية ،يهمنا التعرف اىل تلك املغنيات
اللواتي غنني بع�ض املقامات الب�سيطة يف الفرتة التي
ميكن ح�صرها بني عامي  1925و 1945حيث كان
اقرتاب �صوت الفنانة �صديقة املالية من املقام العراقي
اكرث من غريها وا�ستطاعت ان تغني بع�ض املقامات
الفرعية مثل ال �ب �ه�يرازاوي واحلكيمي واجل�ب��وري
وامل �خ��ال��ف ك�م��ا ك��ان��ت ال�ف�ن��ان��ة �سلطانة ي��و��س��ف من
مغنيات ذل��ك الع�صر حيث غنت م�ق��ام ال�ب�ه�يرزاوي
واحلكيمي فقط وك��ان��ت متلك �صوت ًا رخيم ًا جمي ًال
غطت على ما ينق�صها من قرار .وبعد تلك الفرتة التي
ا�شرنا اليها �سابق ًا ظهرت بع�ض اال�صوات الن�سائية
التي اقرتبت من املقام مثل الفنانة زهور ح�سني وقد
كان هذا االقرتاب من املقام ال ي�ستند على ا�س�س قواعد
املقام وكانت من خالل اغانيها يف بع�ض االحيان متهد
لأغنية ما من تلك االغ��اين بوا�صله �صغرية من مقام
الد�شت او االو��ش��ار وه��ذه القطع واالو� �ص��ال كانت
عالقة بذهن زه��ور ح�سني ب�سبب يعود اىل ا�صلها
ال�ف��ار��س��ي .وان �ه��ا ب�لا �شك ك��ان��ت ناجحة موفقة يف
اغانيها .وال يوجد هناك �أي دليل يثبت قيامها بغناء
مقام م��ن املقامات ب�شكل متكامل بتحرير وت�سليم
وميانة وادخال بع�ض القطع واالو�صال بني التحرير
والت�سليم .وم��ن اال��ص��وات اجلميلة عفيفة ا�سكندر
التي مل تقرتب من املقامات اطالق ًا رغم جمالية �صوتها
وامكانية تنقالتها باالنغام لأغانيها ولكن املقام كان
بالن�سبة لها م�س�ألة اخرى.اما الفنانة �سليمة مراد فقد
ادت او�صا ًال من املقام العراقي من خالل اغانيها مثل
ميانة البنجكاه يف اغنية (ه��و مو ان�صاف منك).و
مل ت�ؤد �أي مقام من املقامات العراقية غري ان العديد
من اغانيها اخذت طريقها اىل اج��واء املقام العراقي
وغناء بع�ض االبوذيات ما بني االغاين.نعود اىل تلك
الفرتة ما بني عامي  925و  945حيث ان ع��دد ًا �آخر

من املغنيات العراقيات كن على ال�ساحة الغنائية بل
وحتى قبل هذه الفرتة مث ًال الفنانة بدرية انور وجليلة
ام �سامي وال�ست روتي ومنرية الهوزوز وغريهن.
واجلدير باال�شارة ونحن ب�صدد مغنيات تلك الفرتة
الزمنية نذكر للقارئ الكرمي ان الفنانة بدرية انور
ال�ت��ي ال ي�ع��رف عنها اجل�ي��ل اجل��دي��د �أي ��ش��يء هي
�صاحبة االغنية العراقية امل�شهورة التي عرفت على
امتداد الوطن العربي وماتزال تعرف اىل يومنا هذا
(اغنية ي��ا ام العباية حلوه ع�ب��اجت)  .تلك املغنيات
اللواتي ذكرناهن مل يتقربن اىل اداء امل�ق��ام .لذلك
اتفق اكرث خرباء املقام وذوي االخت�صا�ص بهذا الفن
العريق عدم �صالح اال�صوات الن�سائية لقراءة املقام
ويعتربون ذلك خروج ًا على طقو�س املقام من حيث
انهم ال يقرون اداء املقام اال ب�أ�صوات رجالية .وميكننا
القول ان الفنانة مائدة نزهت غنت بع�ض املقامات
الب�سيطة والفرعية مثل ال�شرقي ر�ست واحلكيمي
ولكن لي�س بال�شكل املتكامل وكانت هي نهاية املطاف
لقراء املقام من اال�صوات الن�سائية.
ويف هذا املجال ميكننا اب��داء ر�أينا يف هذه امل�س�ألة
فنقول ان قراء املقام كانوا يرتادون املقاهي يف تلك
الفرتة وكانت تلك املقاهي هي املكان الوحيد لأحياء
حفالتهم فيها م��اع��دا بع�ض ال�ب�ي��وت��ات ال�ب�غ��دادي��ة
املتي�سرة .ومن االمور البديهية انه ال يف زمانهم وال
يف هذا الزمان ميكن للمر�أة ان ترتاد ذلك الطراز من
املقاهي رغم وجود بع�ض النوادي واملنتديات يف هذه
الفرتة.ف�إن التاريخ القريب والبعيد لقراء املقام قد
خال من ا�سم املر�أة .وال نن�سى ب�أن اال�صوات الن�سائية
خالية م��ن ال �ق��رارات ال�ت��ي حتتاجها يف اداء املقام
لكونها ذات اهمية كبرية يف اداء املقام.وللحقيقة
التاريخية �سمعت اك�ثر من م��رة من اال�ستاذ الكبري
حممد القباجني والفنان املبدع يو�سف عمر ب�أن املقام
وجد للرجال ولي�س للن�ساء.مع كامل اعتذاري لبع�ض
الفنانات اللواتي يدعني ب�أنهن ي�ؤدين املقام ب�صورة
متكاملة وطبق ًا للقواعد.

هذا املو�ضوع �سبق ان ن�شر
يف �صحيفة املدى
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سليمة مراد :سيدة الغناء العراقي
وصاحبة الصوت االصيل

40
ع� � � � ��ام � � � � � ًا ع�� � �ل� � ��ى رح� � �ي � ��ل
سليمة مراد

مري ب�صري

فرقة الزبانية �سنة 1948
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ول��دت يف بغداد يف نحو ع��ام 1905
 ،ون�ش�أت يف كنف �أ�سرتها الكادحة.
�إح�ت�رف ��ت ال �غ �ن��اء � �ص �ب �ي��ة ،ف�شنفت
ا�سماع العراقيني �أكرث من ن�صف قرن،
و�سحرتهم بفنها البغدادي اال�صيل،
وقد مثلت دور البطلة يف فيلم "عليا
وع�صام" ،وهو اول فيلم عراقي �أخرج
ع��ام  ،1946ظلت امينة لفنها اىل ان
�أدركها املوت فج�أة يف م�سقط ر�أ�سها
�صباح اليوم االول من كانون الثاين
عام .1974
وقد عرفت بخلقها الر�ضي ورزانتها
ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة ،وع�ط�ف�ه��ا ع �ل��ى ال�ف�ن��ان�ين
ال�ن��ا��ش�ئ�ين وامل �غ �ن�ين ةال �ك �ب��ار رج�لا
ون�ساء ،وكان لها حمل طيب يف نفو�س
العراقيني.
ق��ال فيها ال�شاعر عبد الكرمي العالف
الذي نظم الكثري من اغانيها:
بني رو�ض املنى وزهر االماين
هتفت تبعث ال�شجى يف اجلنان
هي مثل الورقاء يف �أيكه الفن
جتيد التغريد يف كل �آن
وق ��ال ��ش��اع��رن��ا ال�ك�ب�ير حم�م��د مهدي
اجلواهري:
العبي فالهوى لعب
وابعثي هزة الطرب
مثلي دورك اجلميل
على �شرعة االدب
روّ حي هذه النفو�س
فقد �ش ّفها التعب
�إجذبيها اىل الر�ضا
�إدفعيها عن الغ�ضب
تنجلي الهموم �إذ

تتجلني والكرب
وقال اي�ضا:
ا�سلمي يل ،وح�سبي بقاك
�إن فيه بقاء من يهواك
ي�ستجد احلياة للمرء مر�آك
ويحيى ذكرى ال�شباب غناك
وق��ال عدنان احل�م�يري :نالت �سليمة
مكانتها يف قلوب البغداديني لأنها غنت
ال�شوق واحلب والأمل الذي ي�شعرون
به بفن يكاد يكون �ساذج ًا وغريزيا،
وت �� �س��ود اغ��ان �ي �ه��ا ن�غ�م��ة م��ن احل��زن
وال �ت �� �ش��ا�ؤم ،ول�ع��ل ذل��ك �ساعد كثريا
يف اج�ت��ذاب نفو�س العراقيني الذين
ع��رف��وا بالت�شا�ؤم منذ عهد البابليني
وال���س��وم��ري�ين  ،وق ��د ال ��ت االع �ج��اب
بتعبريها عن مطامح النا�س الب�سطاء
وخماوفهم وهمومهم ورغباتهم التي
مل تعقدها احل�ضارة.
وا� �ض��اف احل �م�يري ق��ائ�ل ً�ا :ان غناء
�سليمة مراد قد اغنى كثريا فن بغداد
ال�شعبي.
حدثني م�صطفى على ان ام كلثوم
ق� ��دم� ��ت اىل ب� � �غ � ��داد يف م �� �س �ت �ه��ل
الثالثينيات وغنت يف ملهى (الهالل)
فكان م�صطفى علي يذهب مع معروف
ال��ر� �ص��ايف ل�لا��س�ت�م��اع اىل اغ��ان�ي�ه��ا،
وكانت �سليمة تغني يف امللهى اغنيتها
امل �� �ش �ه��ورة "قلبك � �ص �خ��ر جلمود"
فتعلمتها ام كلثوم خل�سة ،وغنتها يف
الليلة الثانية.
وا��س�ت��اءت �سليمة وق��ال��ت اال تكفيها
اغانيها فت�سطو على متاعنا ،وت�ؤديه

يف عقر دارن���ا؟ ف�ق��ال لها ال��ر��ص��ايف:
التغ�ضبي يا �أم دا�ؤد ،انت تقدمني لنا
حل��م ث��ور د�سم ًا �سمين ًا ،وق��د اخذته
امل�ط��رب��ة امل���ص��ري��ة فجعلت م�ن��ه حلم
غزال رقيق ًا لذيذ ًا ،فلكل منكما طريقته
و�سحره.
وق��د اق�ترن��ت �سليمة ب��امل�ط��رب ناظم
ال �غ��زايل ال ��ذي ك��ان ي�صغرها بنحو
ع�شرين عام ًا ،وقد رعته وتعهدته حتى
ا�صبح من ا�شهر املغنني.
كتبت عن �سليمة مراد ال�سيدة دورين
ان�غ��رام����س يف كتابها (ال�ن��اه���ض��ات:
ن�ساء يف العراق) ال�صادر يف بريوت
ع��ام  .1983فقالت� :سيطرت �سليمة
مراد على �صاالت الغناء خالل �سنوات
الثالثني واالرب�ع�ين  ،وق��د ا�ستطاعت
بحرمة نف�سها ،وح�صافتها ،ودماثة
خلقها ان تعيد اىل املغنية االح�ترام
ال �ق��دمي ،ىوامل �ن��زل��ة امل��رم��وق��ة للعهد
ال�ع�ب��ا��س��ي .ول ��دى ام ��ة حم�ب��ة ل�لادب
ك��ال �ع��رب ت �ك��ون االغ �ن �ي��ة يف معظم
االح� �ي ��ان ��ش��ائ�ع��ة ال ب���س�ب��ب نغمها،
ولكن نظرا اىل كلماتها ،والكثري من
مقاطعها( :قلبك �صخر جلمود ماحن
ع�ل��ي) ع�ي��ب ح�ب��ي ال��وح�ي��د ع��ادت��ه ان
يحملق يف "ا�صبحت امثلة ت��ردد يف
اللهجة العربية العراقية .ومثل ام
كلثوم امل�صرية ال�ت��ي التن�سى غنت
(�سليمة) احلب غري املكاف�أ ،وخيبة �آمال
ال�شباب ،وعذاب الن�ساء يف �صدودهن
وك �ب �ح �ه��ن .وه� ��ي خ�ل�اف��ا مل �� �س �ع��ودة
وزهور ح�سني �سيدة بغدادية حقيقية،
�أن�شدت اغانيها ب�ن�برات البغداديني

ال�صحيحة" .وقالت ال�سيدة انغرام�س
ان ت�سجيالت �سليمة ا�صبحت اغاين
(ك�لا��س�ي�ك�ي��ة) حم�ب��وب��ة م��ن ال�شباب

وال�شيوخ عل ال�سواء.

من كتاب (اعالم الفن
يف العراق احلديث)
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من لحن لسليمة مراد؟
ح�سني ال�سكاف
ك�ث�ير ًا م��ا يقع ال��دار���س �أو الباحث يف
ت��اري��خ ال�غ�ن��اء واملو�سيقى العراقيني
يف �أخ �ط��اء ت��اري�خ�ي��ة ك �ب�يرة ،ول��ه يف
ذلك العذر نتيجة الت�شوهات والأعمال
التخريبية التي كانت �شديدة الإتقان
وال ��درا�� �س ��ة م ��ن ق �ب��ل �أزالم ال�سلطة
الدكتاتورية التي حكمت العراق طيلة
اخلم�سة والثالثني عام ًا املن�صرمة.
ف �م �ن��ذ ع���ام  1973ح�ي�ن ك �ل��ف � �ص��دام
ح�سني ،ال��ذي كان ي�شغل من�صب نائب
جمل�س قيادة الثورة ،املو�سيقار منري
ب���ش�ير يف ت �ك��وي��ن <<جلنة فح�ص
الرتاث املو�سيقي العراقي>> وتاريخ
املو�سيقى العراقية يف ت�شويه م�ستمر.
ف�ل�ق��د ات���ض�ح��ت �أه�� ��داف ت �ل��ك اللجنة
منذ انعقاد اجتماعها الأول ال��ذي كان
بح�ضور منري ب�شري رئي�سا لها وحممد
��س�ع�ي��د ال �� �ص �ح��اف ال� ��ذي ك ��ان ي�شغل
م�ن���ص��ب م��دي��ر الإذاع� � ��ة وال�ت�ل�ف��زي��ون
وامللحن ال�ع��راق��ي ك��وك��ب ح�م��زة ال��ذي
ان�سحب م��ن اللجنة يف نف�س ال�ي��وم
و�آخرين ،عندما ب��د�أ احلديث عن مهام
و�أعمال اللجنة حيث قيل� << :إن مهمة
ه��ذه اللجنة ه��و ج��رد م��ا م��وج��ود يف
الأر�شيف املو�سيقي والغنائي للإذاعة
وال �ت �ل �ف��زي��ون� ،أي ف�ح����ص امل� ��وروث
املو�سيقي العراقي واالحتفاظ باجليد
و(ح� ��رق) ال� ��رديء <<والكلمة التي
�أ�ضعها بني قو�سني هي التي عُم َل بها
طيلة ال�سنوات املا�ضية ولي�س غريها،
وال�سبب �سيا�سي بحت ،فمن املعروف
ل��دار� �س��ي ت��اري��خ املو�سيقى العراقية
للفرتة املح�صورة بني عام  1930وعام
� 1951أن عمالقة املو�سيقى العراقية
كانوا من العراقيني اليهود مثل �صالح
الكويتي ،داود الكويتي ،يو�سف زعرور
الكبري� ،سليم زبلي� ،سلطانة يو�سف،
�سليمة م��راد وغ�يره��م ،وهنا نعرف ما
هي الأعمال التي حُ رقت على الرغم من
�أن حاملي جميع تلك الأ�سماء وغريها
كانوا من العراقينيُ .غيِّبت تلك الأ�سماء
من تاريخ املو�سيقى العراقية وحذفت
م��ن ال�ت�راث با�ستثناء �أع �م��ال املطربة
�سليمة مراد التي �أعلنت �إ�سالمها حني
تزوجت من املطرب ناظم الغزايل الذي
كان ي�صغرها ب�سنوات عدة.
بقيت �أغاين املطربة �سليمة مراد تبث من
خالل دار الإذاعة والتلفزيون العراقية
�إىل يومنا هذا ،ولكن دون ذكر ملحنيها
�أو ال�شعراء الذين كتبوا كلماتها ،وهذا
م��ا وقعت فيه الكاتبة عناية جابر يف
مقالها <<�سليمة م���راد ...ب�غ��داد يف
�أغنية>> ،ولها عذرها يف ذلك للأ�سباب
التي �سبق ذكرها ،ولكن على الكاتب �أن
يبحث يف مو�ضوعته التي يتناولها كي
يعطي القارئ املعلومة ال�صحيحة وهذا
واجبه ،ف�ش�أنه يختلف متام ًا عن �ش�أن
امل�ستمع الذي تعجبه �أغنية ما ،في�صبح
م�سحور ًا مبطربها ،وه��ذا للأ�سف ما
غلب على تلك الأحا�سي�س اجلميلة يف
مقالة الكاتبة وهي تتناول ثالث �أغان

من �أغاين املطربة الراحلة �سليمة مراد،
فتقول( :يف �أغنية <<هذا مو ان�صاف
منك>> نرى ان متا�سك البناء اللحني
امل�ستقى روح�ي��ا م��ن اخل��زي��ن الرتاثي
امل �ق��ام��ي )...وه��ذا مت��ام� ًا م��ا �أدت اليه
قرارات ال�سلطة الدكتاتورية يف �إن�شاء
<<جلنة فح�ص ال�ت�راث املو�سيقي
العراقي>> فانتهى االمر �إىل �أن كاتبة
عربية تتناول بع�ض ًا من تاريخ املو�سيقى
ال �ع��راق �ي��ة وت �ت �ن��اول ب�ع����ض الأع��م��ال
الغنائية ،ولكونها ال تعرف ملحن تلك
الأع� �م ��ال ك��ون�ه��ا تن�سبها �إىل ال�ت�راث
املو�سيقي العراقي .وت�ستطرد الكاتبة
يف مقالها لتقول( :ب�شكل ع��ام ،ركزت
�سليمة م��راد جل اهتمامها يف الغناء،
على اخلزين الفولكلوري لتنطلق منه
�إىل التعبري عن روح ع�صرها وحماكاة
�أذواق النا�س املعا�صرين لها ،كما �أن
اغنيتها <<الهجر مو عادة غريبة>>
حتديدا ،تتمتع ب�صفة ال�سحرية ،لأنها
ن �ت��اج اخل��ي��ال ال�ب�ي�ئ��ي رغ ��م اخ �ت�لاط
التعابري الواعية بتلك غري الواعية)،
وم ��ا ن�خ���ش��اه ان ي�ف�ه��م اح ��د م��ن ك�لام
عناية ج��اب��ر �أن امل�ط��رب��ة �سليمة م��راد

ه��ي م��ن حلنت الأغ�ن�ي��ة معتمدة بذلك
على اخل��زي��ن ال�ف��ول�ك�ل��وري ال�ع��راق��ي،
�إذ مل ن�سمع �أو نقر�أ من قبل �أن �سليمة
م ��راد ق��د حل�ن��ت �أي ع�م��ل م��ن �أعمالها
لأنها وبب�ساطة مل ي�سبق لها �أن در�ست
املو�سيقى �أو العزف على �آلة مو�سيقية،
فلقد كانت الراحلة معتمدة على �صوتها
اجلميل فقط.
ويف تناولها للأغية الثالثة كتبت عناية
جابر لتقول( :من حيث الأداء يف �أغنية
<<هذا م��و ان���ص��اف منك>> بدت
�سليمة مراد كثرية الإ�سهاب يف غنائها
ال�شجي ال تختزل م��ن �شدو �صوتها،
وكثرية التكرار للجملة اللحنية ،كما
تفرد م�ساحة للآالت العازفة ملحاورتها
مو�سيقي ًا او ملحاورة �صوتها ،وتعطيها
وق �ت � ًا ك��ام�لا امن ��ا ل�ي����س ع�ل��ى ح�ساب
ت��راب��ط العالقة الغنائية واملو�سيقية
مع بع�ضها ،فلقد كانت ُت��درك بح�سها
الغنائي ال�سليم خطورة ترك املو�سيقى
<<فالتة>> على �صياغة عمل غنائي
مو�سيقي كوحدة متكاملة ،وخطورة
ه��ذا املنحى يف الغناء �أي ع��دم �ضبط
املو�سيقى ،يكمن يف احتمال الوقوع يف

�شرك جتزئة اجلمل اللحنية يف وحدات
متفرقة �ضمن عملية بناء االغنية) .ترى
هل كانت حق ًا �سليمة مراد تتمتع بتلك
القدرات التقنية املو�سيقية العالية؟!.
�إن تلك الأغ��اين الثالث التي تناولتها
الكاتبة عناية جابر والتي �أرادت من
خاللها الثناء على القدرات ال�صوتية
ال �� �س��اح��رة ل�ل�م�ط��رب��ة ��س�ل�ي�م��ة م���راد،
واالنطالق من هذه احليثيات جلعلها
م��دخ�ل ً�ا ل�ف���ض��ح االح� �ت�ل�ال الأم�ي�رك��ي
وبع�ض القنوات الف�ضائية العربية،
هي من �إبداع املو�سيقار الكبري �صالح
الكويتي ،الذي غيبته <<جلنة فح�ص
ال�ت�راث املو�سيقي العراقي>> عن
ت��اري��خ املو�سيقى ال�ع��راق�ي��ة لت�صبح
جل �أعماله لقيطة حتمل ا�سم ال�تراث
الغنائي ال �ع��راق��ي ،فلقد حل��ن الفنان
�صالح الكويتي تلك الأغنيات وغريها
للمطربة �سليمة م��راد حني كلف بعمل
املو�سيقى الت�صويرية وتلحني الأغاين
لأول فيلم عراقي <<عليا وع�صام>>،
الفيلم الذي غنت املطربة �سليمة مراد
جميع �أغنياته ،و�صالح الكويتي هو
الأب ال��روح��ي للفنانة �سليمة م��راد،

فقد احت�ضنها منذ �أيامها الأوىل عند
ا�شتغالها يف م�لاه��ي ب �غ��داد �أوا� �س��ط
الثالثينيات من القرن املن�صرم.
ول�سليمة مراد ح�صة الأ�سد يف �أعمال
امللحن �صالح الكويتي و�شقيقه داود
الكويتي ،وك��ذل��ك امللحن �أك ��رم زبلي
ال��ذي حلن لها �أغنية <<�أيها ال�ساقي
�إليك امل�شتكى>> التي ا�شتهرت ب�شكل
الف��ت للظر يف جميع البالد العربية،
ل ��ذا ف�ن�ح��ن ن�ظ�ل��م ت��اري��خ امل��و��س�ي�ق��ى
العراقية ونخدم خمططات الدكتاتور
عندما نعزو بع�ض الأعمال املو�سيقية
اخلالدة �إىل الرتاث من دون ذكر �أ�سماء
مبدعيها.
وهنا جن��د �أن �أع�م��ال املطربة �سليمة
مراد وغريها ،التي ت�شكل وثيقة حلقبة
زمنية قريبة ،تو�شك احلرب الأمريكية
على اقتالعها من الذاكرة>> هي �أعمال
تعر�ضت �إىل �أب���ش��ع ��ص��ور الت�شويه
وال �ت �خ��ري��ب م�ن��ذ �أن ت�سلمت �سلطة
ال��دك�ت��ات��ور زم ��ام احل�ك��م يف ال �ع��راق،
فهي لي�ست على و�شك التخريب ،فلقد
�سبق �أن نالها الذبح والإع ��دام �أ�سوة
بعا�شقيها من العراقيني.
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40
ع� � � � ��ام � � � � � ًا ع�� � �ل� � ��ى رح� � �ي � ��ل
سليمة مراد

سيدة الغناء النسوي العراقي ..صفحات مطوية
د .جنوى الكوتاين
فاطمة الظاهر
يف  8كانون الثاين �سنة  1952التقت املطربة �سليمة مراد بالراحل ناظم الغزايل يف بيت احدى
العوائل البغدادية وخالل احلفل الذي غنيا فيه كانت عيناهما تتبادالن النظرات  ،وبعد انتهاء
احلفل ذهب كل اىل بيته ولكن ق�صة احلب التي ن�ش�أت بينهما مهدت الطريق اىل الزواج �سنة
 1953بح�ضور الفنان الكبري حممد القباجني.
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يف حديث للر�سام وال�صحفي حميد
املحل ( ملجلة ال�صياد اللبنانيه ال�صادرة
يف  1ني�سان  ،)1979وهو من زمالء
ناظم الغزايل يف فرقة الزبانية ومن
ا�صدقائه املقربني ،يتحدث عن مرحلة
البداية يف حياة �سليمة مراد وعالقتها
بناظم الغزايل فيقول :
"عالقته بها ،كانت يف البداية عالقة
م�ط��رب ن��ا��ش��يء بفنانة مرتبعة على
عر�ش ال�غ�ن��اء ...ك��ان ناظم مير معي
ذات ل�ي�ل��ة ب��ال �ق��رب م��ن م�ل�ه��ى ك��ان��ت
تعمل ب��ه �سليمة وك��ان �صوتها ميال
الليل الهاديء نغما حلوا فاذا به يقول
يل  :يا هناه من ق��در له ان يتزوجها
ف�سوف ي�سعد بال�صوت املالئكي ليل
نهار".
يبت�سم حميد ويقول :
"القدر �أب��ى اال �أن يحقق له واحدة
م ��ن ام��ان �ي��ه ال�ق�ل�ي�ل��ة ال��ك��ب�ي�رة ،فقد
تزوجها فعال ...وهو مل يتزوج املر�أة
بل ت��زوج ال�صوت ...اك�ثر من �سبب
دف��ع ب�ن��اظ��م اىل ال� ��زواج م��ن �سليمة
رغم اختالف العقيدة فهو م�سلم وهي
يهودية ورغم التفاوت يف ال�سن فقد
كانت تكربه ك �ث�يرا ...لعل اول هذه
اال��س�ب��اب ان��ه امن��ا اق�ترن بها ليتعلم
منها ا�سرار الغناء ،وكانت على علم
بالكثري م�ن��ه ..وحتى تكون بطاقته
اىل ال�صالونات ال �ك�برى ..فقد دخل
بوا�سطتها اكرب البيوتات  ،اما القول
بانه تزوجها طمعا ملالها ،فهو مردود..
النهما عندما ارتبطا كانت �سليمة قد
بددت جل ثروتها".
طوال مدة الزواج كانا يتعاونان على

حفظ املقامات واالغاين حتى �ساعات
مت�أخرة من الليل.
يف �سنة  1958قدما حفلة جماهريية
ك�ب�يره يف ب �غ��داد ث��م ق��دم��ا ب�ع��د ذل��ك
حفالت للجالية العراقية يف باري�س
ولندن.
يف ب��داي��ة ال�ستينات ق��دم� ًا ح�ف� ً
لا يف
الكويت الذي �سجل لأول مرة  ،وكان
ب�صحبتهما الفرقة املو�سيقية التابعة
لالذاعة العراقيه والتي �ضمت عازف
القانون �سامل ح�سني وع��ازف الناي
خ�ضر اليا�س وع��ازف الطبلة ح�سني
عبد الله وع��ازف الكمان ناظم نعيم،
ومن الكويت �شدوا الرحال اىل عدد
م��ن ال��دول العربيه منها لبنان حيث
ا�شرتك ناظم الغزايل يف فيلم (لبنان
يف الليل) وغنى فيه اغنية (طالعة من
بيت ابوها) وكانت ت�شاركه الرق�ص
املمثلة اللبنانية جاكلني.
كانت هذه الرحلة الطويلة �سبب ًا يف
ت��ده��ور �صحته ف�ع��اد اىل ب�غ��داد يوم
 1963/10/21ويف ال �ي��وم الثاين
وبينما كان يحلق ذقنه ا�صيب بنوبة
قلبية لفظ انفا�سه على اث��ره��ا ،ويف
نف�س ال �ي��وم ق��دم��ت ال�ف�ن��ان��ة �سليمة
مراد اىل بغداد لت�صدم برحيل �شريك
حياتها.
تقول �سليمه م��راد  " :يف يوم وفاته
ك �ن��ت ق ��د ع���دت م ��ن ب�ي��روت ح ��وايل
الثانيه ع�شر وع�شر دق��ائ��ق ظ �ه��ر ًا ،
توجهت نحو البيت ف�شاهدت جموع ًا
حمت�شده من النا�س  ،دخلت ارك�ض
كاملجنونه ففاجئتني ( �أختي روزه)
بحقيقة امل�أ�ساة فتهالكت عند مدخل

طوال مدة الزواج كانا يتعاونان
ع�ل��ى ح�ف��ظ امل �ق��ام��ات واالغ ��اين
حتى �ساعات مت�أخرة من الليل.
يف � �س �ن��ة  1958ق ��دم ��ا ح�ف�ل��ة
جماهريية كبريه يف بغداد ثم
ق��دم��ا بعد ذل��ك ح�ف�لات للجالية
العراقية يف باري�س ولندن.
يف بداية ال�ستينات قدم ًا حف ًال
يف ال�ك��وي��ت ال ��ذي �سجل لأول
مرة  ،وك��ان ب�صحبتهما الفرقة
امل��و� �س �ي �ق �ي��ة ال �ت��اب �ع��ة ل�ل�اذاع ��ة
العراقية.

البيت ومل افق من غيبوبتي اال بعد ان
اكت�ض البيت بالنا�س "

ع �ن��د وف� ��اة ن��اظ��م ال� �غ ��زايل ب���ص��ورة
مفاجئة �أُت �ه �م��ت �سليمة م ��راد ب�أنها
هي التي قتلت زوجها املطرب ناظم
ال�غ��زايل  ،لكن ال��دالئ��ل اثبتت عك�س
ذلك.
كانت �سليمه مراد تكرب املرحوم ناظم
الغزايل ب�سنوات عديده وكانت ت�شكل
له ال�صديقه واملعلمه والزوجه  ،وقد
غنى العديد من اغانيها القدميه النها
كما هو معروف كانت قد �سبقته يف
الغناء.
ان ��س�ل�ي�م��ة ع���ش�ق��ت واح� �ب ��ت ن��اظ��م
ال�غ��زايل حبا ال يو�صف وظلت وفيه
له حتى اخر ايام حياتها وبيتها الذي
كانت ت�سكن فيه كان مكتوب على بابه
( بيت ناظم الغزايل ) حتى وفاتها .
حتولت الفنانه �سليمة مراد يف �آخر
�أيامها �إىل �إدارة امللهى ال��ذي فتحته
ب��اال��ش�تراك م��ع زوج�ه��ا امل�ط��رب ناظم
الغزايل وكانت وفاته بداية االنتكا�س
لهذه املطربه.
يف م�ع��ر���ض ذك��ري��ات�ه��ا ت�ق��ول �سليمة
مراد:
" اللوعات كثرية يف حياتي رافقتني
منذ �صباي حتى يومي هذا  ،ح�صلت
على لقب (با�شا) واغدقت علي االموال
بال ح�ساب ون�ثرت اجلواهر وتبعرث
ال ��ذه ��ب حت ��ت اق���دام���ي وا� �ص �ب �ح��ت
مطربة حتتل القمة وذاعت �شهرتي يف
بغداد والعوا�صم العربية واالوربية
 ،وقد وقفت ام كلثوم تخاطب االالف
من م�ستمعيها وهي تتمنى ان متتلك
حنجرة �صافية قوية كالتي امتلكها،
وبرغم ذلك كان قلبي ممزق ًا ال يعرف

غري الوحدة واللوعة".
ثم ت�ضيف قائلة :
"كان ن��اظ��م ب��ال�ن���س�ب��ة يل و� �س��اده
مريحة ا�سند اليها ر�أ�سي بثقة ،ع�شنا
م�ع� ًا �سبع �سنني برابطة االح�سا�س
امل��ره��ف وال�شعور الفيا�ض ال�بريء
امل�ستمد م��ن ال�ف��ن  ،كنت ان�ظ��ر اليه
ك�ط�ف��ل م��دل��ل ع�ل�م�ت��ه ال �ن �غ��م وامل �ق��ام
العراقي بكل زواي��اه وعلمني ال�صرب
والثقة بنف�سي ف ��أع��ادين اىل الغناء
بعد اعتزاله  ،ك��ان دافعي يف احلياة
وك�ن��ت ال�سلم اخل�ف��ي ال��ذي �صعد به
طريق املجد وج��اء من يتهمني باين
قتلت ناظم  ،اتهمني الذين جاءوا ايل
بعد موته يطالبون ب�ساعته الذهبية
لي�ضعها ابنهم يف مع�صمة وتراب قرب
ناظم مل يجف بعد".
ت�صمت الفنانة �سليمة مراد ثم تعود
اىل ايام جمدها فتقول:
" لرنجع اىل املا�ضي ايام املجد ومن
ثم اعود اىل احلا�ضر لأروي �شقائي
م��ع ال �ن��ا���س  ،ك ��ان ع ��ام  1932ي��وم
ج ��اءت ام ك�ل�ث��وم اىل ب �غ��داد لتعمل
يف م�ل�ه��ى يف منطقة امل��ي��دان وه��ي
مطربة مبتدئة ان��ذاك بالن�سبة يل ،
ويف حفلة خا�صة احت�ضنت ام كلثوم
ال �ع��ود واخ� ��ذت ت �ع��زف واح� ��دة من
اغنياتي (قلبك �صخر جلمود) وبد�أت
تغنيها وبعد اول مقطع توقفت عن
ال��ع��زف وال �غ �ن��اء وال �ت �ف �ت��ت ن�ح��وي
وابت�سامة خجل ترت�سم على وجهها
وهي تقول( :ياريت كنت اقدر اغنيها
زيك) واخذ احلا�ضرون ي�صفقون لها
وطلبوا منها ب�أحلاح اكمال االغنية

يف ال�ث�لاث�ي�ن��ات م��ن ال �ق��رن امل��ا��ض��ي
ا�ستدان منها البا�شا يا�سني الها�شمي
رئ �ي ����س ال� � ��وزراء م�ب�ل��غ  100دي �ن��ار
حل��اج��ة م ��ا(ك ��ان ه ��ذا امل �ب �ل��غ حينها
كبري) وكتب لها كمبيالة باملبلغ ح�سب
التقاليد ال�سائدة حينها ل�ضمان حقوق
الطرفني.
وب �ع��د ف�ت�رة �� �ص ��ادف ع �ي��د ال �غ �ف��ران
(الكيبور) لليهود فذهب البا�شا اىل
دار ريجينة مهنئا بالعيد وملا علمت ان
البا�شا جاءها لتهنئتها مزقت الكمبيالة
ورمتها حتت قدمه قائلة بلهجتها ":
ا�شكون البا�شا الها�شمي جاي لبيتي
يهنيني بالعيد واللة دا �أنعل �أبوهه
للميت دينار".
ب�ن��ت ريجينة ق���ص��را فخما ل�ه��ا على
��ش��اط��يء املجيدية ( امل��وق��ع ه��و دار
التمري�ض اخلا�ص االن جماور مدينة
الطب) بعد ان انح�سر جم��رى النهر
جهة الر�صافة يف منطقة العيوا�ضية
وخلف ار�ضا رملية وا�سعه بيعت اىل
علية القوم واملتنفذين بالدولة بعد ان
تقا�سموها بينهم وبيع امل�تر ب�سبعة
عانات (العانة  4فلو�س) فبنت ريجينة
ق�صرها الفخم جدا على هذا ال�شاطيء
ومل تتمتع به اذ قتلت قبل ان تنتقل
اليه وقال فيها عبود الكرخي

عن موقع احلوار املتمدن
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ولكنها توجهت بكالمها يل (ان �شاء
ال �ل��ه ب �ع��د ع���ش��ر � �س �ن��وات ي �ك��ون يل
ق��وة حنجرتك واوت��اره��ا ال�صافية،
بعدها اغني االغنية بتاعتك كوي�س
ماتكوني�ش زعالنة مني) ،وبعد خم�س
�سنوات �سجلت ام كلثوم االغنية على
ا�سطوانة جتارية دون ان تاتي على
ذك��ري او �صلتي باالغنية بالرغم من
�أن �ن��ي ب��ذل��ت ج �ه��ود ًا ك�ب�يرة الج��ل ان
تتقن ام كلثوم حلن االغنية".
وع��ن الر�سالة ال�ت��ي و�صلتها م��ن ام
كلثوم مل تك�شف �سليمة با�شا اللثام
ع��ن م�ضمون ال��ر��س��ال��ة ولكنها فقط
تقول ان بدايتها كانت (�ستي �سليمة
با�شا ).
ت �� �س �ت �ط��رد ق��ائ��ل��ة " :مل اك� ��ن ي��وم��ا
بحاجة اىل ام كلثوم الب�ن��ي جمدي
الفني ،يكفي اين �شغلت عقول مئات
ال�سيا�سيني الكبار وتلقيت الكثري
من الهدايا حتى ان بع�ضهم جاءين
ب�سندات ملكية عقاراته متو�س ًال ان
يكون واح ��د ًا م��ن ع�شاقي  ،ومازلت
اذك��ر التاجر احللبي ال��ذي ار�سل يل
من حلب اوراق مت ّلك احد بيوته يف
ال���ش��ام وع�ن��دم��ا اع��دت ال�ي��ه االوراق
�شاكرة له باع البيت وار�سل ايل ثمنه
 ،مل اطلب احلب من احد بل كان املئات
ي�سعون ايل وي��زح�ف��ون على ركبهم
مقابل ل�ق��اء �أو اه�ت�م��ام ع��اب��ر او من
اج��ل كلمة كاذبة يقولها ل�ساين دون
اح�سا�س و�شعور بل من اجل الت�سلية
وهي كلمة (احبك) والتي قلتها مرار ًا
وب�لا اح�سا�س وامن��ا جل�بر خواطر
مئات الع�شاق املتيمني بحبي  ،وال
ادري كيف حالفني احل��ظ والنجاح
وح��ال��ف الف�شل �شقيقتي (ريجينه)

التي �شاركتني الغناء يف البداية برغم
انها اك�ثر مني جما ًال و�صوتها اكرث
حالوة  ،كانت مرحة التعرف الهموم
وال االالم بل ت�ضحك ومت��رح ليومها
وان ��ا اب �ك��ي وات� ��امل ل�ي��وم��ي ول�لاي��ام
القادمة الين مل اج��د من ي�سعد قلبي
رغم ا�ستعداد االالف ليكونوا عبيد ًا
يل  ،يف ال��وق��ت ال��ذي كانت ريجينه
ت�سري به نحو الف�شل والن�سيان كنت
�أنا ا�صعد �سلم املجد واجلاه واحرتقت
هي يف ا�ضواء ال�شهرة التي �أحاطتني
وانزوت من�سية يف البيت وجل�ست انا
على قمة املجد دون مزاحم".
ن �ب��ذه خم�ت���ص��رة ع��ن ري�ج�ي�ن��ه اخ��ت
املطربه �سليمة مراد ليتعرف القارئ
عليها.
كانت ريجينة ا�سم المع يف الثالثينات
من القرن املا�ضي وهي (�شقيقة �سليمة
با�شا)  ،كانت احوالها املالية جيدة
ج��دا وكثري م��ن ال�سيا�سني ووجهاء
القوم ي�ستدينون منها عند ال�ضرورة.
كانت متتلك �سيارة فارهة نوع بيوك
(ت�سمى يف حينها �سفن �سيرت) اي
�سبعة ركاب وجتل�س يف املقعد اخللفي
الو�سط كما يفعل الوزراء والبا�شوات
يف ذلك الوقت وحتمل �سيارتها العلم
العراقي وكان يقال عنها حينها دولة
وعلم .
وكانت �سيارتها الفخمة ت�شاهد واقفة
ام ��ام ال�ع��دي��د م��ن ال��دوائ��ر الر�سمية
لتم�شية معاملتها وتوقيع الكمبياالت
او لق�ضاء بع�ض �ش�ؤون املقربني .
وذك��ره��ا امل��رح��وم عبود الكرخي يف
ق�صيدة حينما �شاهد ال�سيارة واقفة
مع �سائقها هو و�صديقة نوري ثابت
(حبزبوز) فارجتل مطلع الق�صيدة

��ش�ف�ت��ي ي��ا روح� ��ي احل��زي �ن��ة ****
ال�ضخمة �سيارة ريجينة
�شفتي �سيارة ال�ضخمة **** ب�شارع
امليدان فخمة
هل �س�ألت ملن ترجع **** و�صادرة
من اي م�صنع
فلو�سهه م��ن اي منبع **** نابعة
ومن اي خزينة

�آخ ي��ال��دي�ن��ار م��ن جيبي طفر ****
�صبحت ريجينة م�ضروبة ابطرب
نعود اىل �سليمة مراد حيث ت�ستطرق
يف حديثها فتقول :
" كنت تعي�سة يف طفولتي و�شقية يف
�شبابي ولكن الله جلت قدرته اراد ان
يعو�ضني يف �شيخوختي فبلل قطر
احل��ب �شفتي ث��م ع��اد وايب�س فوقها
اخ�ضرار حالوة عمري عندما خطف
مني ناظم  ،كانت يف قلب ناظم لوعة
كنت اح�س بها النها نف�س لوعتي ،
كنا جنل�س ��س��اع��ات دون �أن نتفوه
بكلمة واح��دة ولكننا نطلق االه��ات
التي وحدها تعرب عن مكنونات قلبينا
وما فيهما من لوعة وا�سى و�أمل  ،كان
ه��و االخ ��ر ق��د ذاق م� ��رارة احل��رم��ان
واليتم واللوعات ما مل يعانه اح��د ،
مل يعرفه �أقرباءه يوم كان ي�ستجدي
ثمن كتب مدر�سته ومل يذكروه يوم
عانى املر�ض والت�شرد والبطالة ولكن
عندما ا�صبح ا�سم ًا المع ًا عرفه اجلميع
وعرفوا ما ميلك".
وت �ق��ول " :هل م��ن امل�ع�ق��ول ان اقتل
طفلي امل��دل��ل وح�ب��ي ال�ب�ريء واملي
الوحيد � ،شلت يدي واليد التي تريد
بناظم ال�سوء ،هل ان��ا التي د�س�ست
له ال�سم ؟ هذا ما قالوه عني لينالوا
م��ا ت��رك��ه ن��اظ��م وياليتهم ج ��اءوا ا ّ
يل
دون ا�شاعاتهم القذرة العطيهم كل ما
ت��رك وم��ا املك الين زاه ��دة يف امل��ال
واالمالك بل زاهدة يف الدنيا كلها بعد
رحيله  ،اعي�ش االن يف ن��ار الترحم
�أنها لي�ست ن��ار احل��ب بل ن��ار الفرقة
التي احرقت ظلوعي  ،ك��ان ناظم كل
�شئ بالن�سبة يل فهو النور الذي �أ�ضاء
يل الطريق الوا�سع يف احلياة بالرغم

من فارق العمر الكبري بيننا لكن احلب
ال�صايف واالح�ترام الذي كان يظللنا
اذاب كل الفوارق".
ويف حديث للمو�سيقار �سامل ح�سني
ملجلة ال�صياد اللبنانيه ن�شر يف 1
ني�سان  1979يقول فيه :
"يف فجر ي��وم  21ت�شرين االول/
اك �ت��وب��ر  1963رك��ب��ت اىل ج ��وار
ن��اظ��م يف �سيارته اجل��دي��دة االنيقة
ال �ت��ي ي�ق��وده��ا بنف�سه ،ت��رك�ن��ا فندق
ن ��ورم ��ان ��دي امل �ط��ل ع �ل��ى ال �ب �ح��ر يف
منطقة كاراكا�س يف ال�ساعة اخلام�سة
�صباحا على وجه التحديد ،وو�صلنا
اىل بغداد عند منت�صف الليل  ،وقد
تواعدنا على تناول الطعام معا يف
ال�ي��وم ال�ت��ايل  ،اذ دع��اين للغداء يف
بيته ..يف العا�شرة وال��رب��ع �صباح ًا
يف اليوم التايل  ،ات�صل بي الطبيب
عزيز �شالل عزيز وقال يل ا�سوا جملة
�صكت اذين حتى ال �ي��وم ......ناظم
مات! كانت �صدمة ..كارثة ..م�صيبة..
فاجعة ..كل هذا واكرث.عندما و�صلت
�سليمة اىل امل �ط��ار ،وج ��دت زم�ل�اءه
ي�ق��دم��ون ل�ه��ا ال �ع��زاء ،ف�سقطت على
ار���ض امل�ط��ار ف��اق��دة ال��وع��ي � .ش ّكوا
يف امر الوفاة وكان البد مما "لي�س"
عنه ب��د ..ان ت�شرح اجلثة وج��اء يف
تقرير الطبيب ال��ذي ت��وىل املهمة �أن
ال��وف��اة ك��ان��ت طبيعية ب�سبب تخرث
ال��دم يف �شرايني القلب� .شيع ناظم
الغزايل اىل مثواه االخري يف مقربة
متوا�ضعة مبدافن ال�شيخ معروف..
وقف حول تابوته اال�صدقاء يبكون
واملعجبون ينتحبون  ،تقدم الفنان
الكبري القباجني ليقول قولة وداع ":
ناظم لن ي�صل احد حلدك"
�سئلت الفنانه �سليمة با�شا عن لقب
البا�شا والذي منح لها فقالت :
" ك��ان اجل�م�ه��ور ي�ح��ب ه��ذا اللقب
وا� �س �ت �م��ر ي�ط�ل�ق��ه ع �ل� ّ�ي ف�ع�ن��دم��ا ك��ان
الطرب ياخذ م�شاعر اجلمهور عندما
اغني كانوا يهتفون �صارخني (انت
البا�شا واح�سن با�شا) وم��ن يومها
بقي هذا اللقب مقرتن ًا ب�أ�سمي" .
ك��ان��ت ح��ي��اة ��س�ل�ي�م��ه م � ��راد ح��اف�ل��ه
باالعمال اغنائيه والفنيه فقد قدمت
ال �ك �ث�ير م��ن االغ� ��اين ع �ل��ى امل �� �س��ارح
وال �ب �ي��وت��ات واالذاع � ��ه وال�ت�ل�ف��زي��ون
ويف االقطار العربيه واالوربيه وقد
�شاركت البطوله يف فلم عليا وع�صام
حيث غنت فيه عدد من االغنيات ومنها
( �إملن ال�سيف والرمح والغزوات  ،ملا
ر�أى هذا الرو�ض بلبل  ،واليوم ملء
خاطري).
يف �أحد م�ست�شفيات بغداد يف ال�ساعة
ال��راب �ع��ة ع �� �ص��را م��ن ي ��وم ال �ث�لاث��اء
امل �� �ص��ادف الأول م��ن ك��ان��ون ال�ث��اين
عام  1974انطف�أ ال�سراج املنري لهذه
البلبله ال�صداحه التي اطربت املاليني
ب�صوتها ال�شجي وه��ي مل تتجاوزت
ال�سبعني من عمرها وبعد ان عا�شت
ح �ي��اة ع��ري���ض��ة م��ن ال���ش�ه��رة وامل ��ال
والعطاء الفني الذي مازلنا ننهل منه
حتى يومنا هذا و�ستبقى يف ذاكرتنا
وذاك � ��رة االج��ي��ال ال �ق��ادم��ه ،ودف�ن��ت
ج��وار زوجها املرحوم ناظم الغزايل
يف مقربة ال�شيخ معروف يف جانب
الكرخ من مدينة بغداد.
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سليمة مراد :لـم اقتل ناظم الغزالي

40
ع� � � � ��ام � � � � � ًا ع�� � �ل� � ��ى رح� � �ي � ��ل
سليمة مراد

كمال لطيف �سامل
يف منت�صف ال�سبعينات رحلت الفنانة الرائدة �سليمة مراد بعد ان عا�شت حياة عري�ضة من ال�شهرة واملال والعطاء حتى انها ح�صلت على لقب (�سليمة
مراد) وهذا لقب ال يح�صل عليه اال نخبة من النا�س .وامل�صادر توقل انها ولدت يف بغداد حملة بني �سعيد �سنة  1901ويف هذه املحلة كان ي�سكن كبار
العازفني من اليهود يف اجلالغي البغدادي وو�سط هذه االجواء املفعمة بالطرب منا عندها حب الطرب والغناء فاخذت ت�ستمع اىل املقام العراقي والب�ستات
القدمية حتى �صار عندها ر�صيد من االرث الغنائي املو�سيقي ف�صارت تقدم احلفالت يف البيوت حتى اخذت �شهرتها يف االنت�شار فغنت يف الثالثينات
يف ملهى ال�شورجة ثم غنت يف ملهى الهالل ثم انتقلت يف عدد من املالهي امل�شهورة انذاك.

العدد ()3246
السنة الثانية عشرة
الخميس ()25
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وقد تعرفت بال�شاعر عبد الكرمي العالف الذي
كت ��ب لها اجم ��ل االغاين منها (خ ��دري اجلاي
خ ��دري وكلبك �صخر جلم ��ود وعلى �شواطىء
دجل ��ة مر) وغريها كم ��ا كان يلح ��ن لها �صالح
الكويت ��ي ويف ع ��ام  1935التق ��ت بالفنانة ام
كلثوم يف م�سرح الهالل عندما قدمت اىل بغداد
اول مرة وتاثرت باغنية (كلبك �صخر جلمود)
وحفظته ��ا ع ��ن طري ��ق الفنان ��ة �سليم ��ة م ��راد
و�سجلتها على ا�سطوانة نادرة وقد ا�ستمع لها
االديب زكي مبارك يف احدى احلفالت واطلق
عليه ��ا لقب (ورقاء الع ��راق) وكانت اول فنانة
عراقية حتل ��ق بالطائرة ميمن ��ة �شطر باري�س
بلد الف ��ن واجلمال.ويف �سنة  1936كانت من
اوائل املطربات اللواتي دخلن االذاعة فقدمت
العدي ��د من احلفالت الغنائية وكان لها منتدى
ادب ��ي يف بيته ��ا في ��ه كب ��ار ال�شخ�صي ��ات م ��ن
االدباء وال�شعراء ورجال ال�سيا�سة.
ويف  8كان ��ون الث ��اين �سن ��ة  1952التق ��ت
املطرب ��ة �سليمة م ��راد بالراحل ناظ ��م الغزايل
يف بي ��ت اح ��دى العوائ ��ل البغدادي ��ة وخالل
احلفلة التي غنيا فيها كانت عيناهما تتبادالن
النظ ��ر حت ��ى انتهت احلفل ��ة فذه ��ب اىل بيته
ولكن ق�صة حب كان ��ت قد ن�ش�أت بينهما مهدت
الطري ��ق اىل ال ��زواج �سن ��ة  1953بح�ض ��ور
الفن ��ان الكبري حمم ��د القباجني وط ��وال مدة
ال ��زواج كان ��ا يتعاون ��ان على حف ��ظ املقامات
واالغاين حتى �ساعات مت�أخرة من الليل ويف
�سنة  1958قدما حفلة جماهريية كبري ثم قدما
بعد ذلك حفالت للجالي ��ة العراقية يف باري�س
ولندن ،كما قدما يف بداية ال�ستينات حف ًال يف
الكوي ��ت �سج ��ل اول م ��رة على جه ��از الفيديو
وكان ب�صحبت ��ه الفرق ��ة املو�سيقي ��ة التابع ��ة
لالذاع ��ة والت ��ي �ضمت ع ��ازف القان ��ون �سامل
ح�س�ي�ن وع ��ازف الناي خ�ض ��ر اليا�س وعازف
الطبلة ح�س�ي�ن عبد الله وع ��ازف الكمان ناظم
نعيم وم ��ن الكويت �شد الرج ��ال ب�سيارته اىل
عدد م ��ن االقطار منها لبن ��ان حيث ا�شرتك يف
فيلم (لبنان يف لي ��ل) وغمى فيه اغنية (طالعة
م ��ن بيت ابوه ��ا) وكانت ت�شارك ��ه يف الرق�ص
املمثلة اللبنانية جاكلني.
وكانت هذه الرحل ��ة الطويلة �سبب ًا يف تدعور
�صحته فع ��اد اىل بغداد ي ��وم 1963/10/20
ويف الي ��وم الث ��اين وبينم ��ا كان يحل ��ق ذقنه
ا�صيب بنوب ��ة قلبية لفظ انفا�س ��ه على اثرها،
ويف الي ��وم الثالث قدم ��ت الفنانة �سليمة مراد
اىل بغداد لت�صدم برحيل �شريك حياتها ،ويف
معر�ض ذكرياتها تقول �سليمة مراد:
اللوع ��ات كث�ي�رة يف حيات ��ي رافقتن ��ي من ��ذ
�صب ��اي حت ��ى يوم ��ي ه ��ذا ح�صلت عل ��ى لقب
(با�ش ��ا) واغدق ��ت عل ��ي االم ��وال ب�ل�ا ح�ساب
ونرثت اجلواهر وتبعرث الذهب حتت اقدامي

ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة
المدى لإلعالم والثقافة والفنون

رئيس مجلس اإلدارة رئيس التحرير
وا�صبحت مطربة حتتل القمة وذاعت �شهرتي
بني العوا�ص ��م العربية واالوربية ويف بغداد
وقفت ام كلثوم تخاطب االالف من م�ستمعيها
وهي تتمن ��ى ان متتلك حنج ��رة �صافية قوية
املكها ،وبرغم ذل ��ك كان قلبي ممزق ًا ال يعرف
غري الوحدة واللوعة).
ثم ت�ضيف قائلة:
كان ناظ ��م الغزايل بالن�سبة يل و�سادة مريحة
ا�سند اليها ر�أ�سي بثقة ومل نكن متزوجني ومل
يكن اجلن�س له وجود بينن ��ا ،ع�شنا مع ًا �سبع
�سنني برابط ��ة االح�سا�س املره ��ف وال�شعور
الفيا� ��ض ال�ب�ريء امل�ستم ��د م ��ن الف ��ن وكنت
انظ ��ر الي ��ه كطفل مدل ��ل علمته النغ ��م واملقام
العراق ��ي بكل زواياه وعلمن ��ي ال�صرب والثقة
بنف�س ��ي ف�أعادين اىل الغن ��اء بعد اعتزاله كان
دافع ��ي يف احلياة وكنت ال�سل ��م اخلفي الذي
�صعد به طري ��ق املجد وجاء من يتهمني باين
قتلت ناظ ��م الغزايل اتهمني الذين جاءوا ايل
بعد موته يطالب ��ون ب�ساعته الذهبية لي�ضعها
ابنه ��م يف مع�صمة وتراب ق�ب�ر ناظم مل يجف
بعد.ت�صم ��ت الفنانة �سليمة مراد ثم تعود اىل
ايام جمدها:
لرنج ��ع اىل املا�ضي ايام املج ��د ومن ثم اعود
اىل احلا�ض ��ر لأروي �شقائ ��ي م ��ع النا�س كان
ع ��ام  1935ي ��وم ج ��اءت ام كلث ��وم اىل بغداد
لتعم ��ل يف مله ��ى يف منطق ��ة املي ��دان وه ��ي
مطربة مبتدئة انذاك بالن�سبة يل.
ويف حفل ��ة خا�صة احت�ضن ��ت ام كلثوم العود
واخ ��ذت تع ��زف واحدة م ��ن اغنيات ��ي (قلبك
�صخر جلمود) وبد�أت تغنيها وبعد اول مقطع
توقفت ع ��ن العزف والغن ��اء والتفتت نحوي
وابت�سام ��ة خج ��ل ترت�س ��م عل ��ى وجهها وهي
تق ��ول( :ياريت كنت اق ��در اغنيها زيك) واخذ
احلا�ض ��رون ي�صفق ��ون لها وطلب ��وا منها يف
احل ��اح اكمال االغنية ولكنه ��ا توجته بكالمها
يل (ان �ش ��اء الله بعد ع�ش ��ر �سنوات يكون يل
ق ��وة حنجرت ��ك واوتاره ��ا ال�صافي ��ة ،بعدها
اغن ��ي االغني ��ة بتاعت ��ك كوي� ��س ماتكوني� ��ش
زعالنة مني) .وبعد خم�س �سنوات �سجلت ام
كلثون االغنية على ا�سطوانة جتارية دون ان

تاتي على ذكري او �صلتي باالغنية برغم اين
بذلت جهود ًا كبرية من اجل ان تتقن ام كلثوم
حلن االغنية.
وع ��ن الر�سال ��ة الت ��ي و�صلته ��ا م ��ن ام كلثوم
تقول:
�ست ��ي �سليمة با�شا وهن ��ا مل تك�شف اللثام عن
م�ضمون الر�سالة ولكنه ��ا تقول :مل اكن يوما
بحاج ��ة اىل ام كلث ��وم البن ��ي جم ��دي الفن ��ي
فيكف ��ي اين �شغل ��ت مئات العق ��ول ل�سيا�سيني
كب ��ار وافرغ ��ت الكثري م ��ن اجلي ��وب العامرة
ب�سبب ��ي حتى ان بع�ضه ��م كان ب�سندات ملكية
عقارات ��ه متو�س�ل ً�ا به ��ا ان يك ��ون واح ��د ًا من
ع�شاق ��ي ومازلت اذك ��ر التاج ��ر احللبي الذي
ار�س ��ل يل من حل ��ب اوراق متلك اح ��د بيوته
يف ال�ش ��ام وعندم ��ا اعدت ل ��ه االوراق �شاكرة
ب ��اع البيت وار�سل يل ثمن ��ه ومل اطلب احلب
من احد بل كان املئات ي�سعون ايل ويزحفون
على ركبهم من اجل كلمة كاذبة يقولها ل�ساين
دون اح�سا� ��س و�شع ��ور بل من اج ��ل الت�سلية
وه ��ي (احبك) والتي قلتها مرات بال اح�سا�س
وجرب خواط ��ر مئات الع�شاق املتيمني بحبي،
وال ادري كي ��ف حالفن ��ي احل ��ظ والنج ��اح
وحال ��ف الف�ش ��ل �شقيقت ��ي (م�سع ��ودة) الت ��ي
�شاركتن ��ي الغناء يف البداية برغ ��م انها اكرث
مني جما ًال و�صوتها اكرث حالوة كانت مرحة
التعرف الهم ��وم وال تعرب باال باالالم ت�ضحك
ومت ��رح ليومه ��ا وان ��ا ابك ��ي وات ��امل ليوم ��ي
ولالي ��ام القادمة الين مل اجد م ��ن ي�سعد قلبي
برغم ا�ستعداد االالف ليكونوا عبيد ًا يل.
ويف الوق ��ت ال ��ذي كان ��ت ت�سري ب ��ه م�سعودة
نح ��و الف�شل والن�سي ��ان كنت ا�صع ��د انا �سلم
املج ��د واجل ��اه واحرتق ��ت ه ��ي يف ا�ض ��واء
ال�شه ��رة الت ��ي احاطتني وان ��زوت يف البيت
من�سي ��ة وجل�س ��ت ان ��ا عل ��ى قم ��ة املج ��د دون
مزاحم.
كن ��ت تعي�س ��ة يف طفولتي و�شقي ��ة يف �شباب
وجم ��دي وكان الل ��ه جل ��ت قدرت ��ه اراد ان
يعو�ضن ��ي يف �شيخوخت ��ي فبل ��ل قطر احلب
�شفتي ثم ع ��اد وايب�س فوقها اخ�ضرار حالوة
عمري عندما خطف مني ناظم الغزايل.

كان ناظم الغزايل بالن�سبة يل و�سادة مريحة
ا�سند اليها ر�أ�سي بثقة ومل نكن متزوجني ومل
يكن اجلن�س له وجود بيننا ،ع�شنا مع ًا �سبع
�سنني برابطة االح�سا�س املرهف وال�شعور
الفيا�ض الربيء امل�ستمد من الفن وكنت انظر
اليه كطفل مدلل علمته النغم واملقام العراقي
بكل زواي ��اه وعلمني ال�صرب والثقة بنف�سي
ف��أع��ادين اىل الغناء بعد اعتزاله ك��ان دافعي
يف احلياة وكنت ال�سلم اخلفي الذي �صعد به
طريق املجد وجاء من يتهمني باين قتلت ناظم
ال�غ��زايل اتهمني ال��ذي��ن ج��اءوا ايل بعد موته
يطالبون ب�ساعته الذهبية لي�ضعها ابنهم يف
مع�صمة وتراب قرب ناظم مل يجف بعد.

رئيس التحرير التنفيذي
عدنان حسين

كان ��ت يف قلب ناظم الغزايل لوعة كنت اح�س
بها النه ��ا لوعت ��ي نف�سها كنا جنل� ��س �ساعات
دون نتفوه بكلمة واحدة ولكننا نطلق االهات
الت ��ي وحدها تع�ب�ر عن مكنون ��ات قلبينا وما
فيهما من لوعة وا�سى وامل .كان هو االخر قد
ذاق من احلرمان واليتم واللوعات ما مل يعانه
احد مل يعرفه قر�ؤيب يوم كان ي�ستجدي ثمن
كت ��ب مدر�سته ومل يذك ��روه يوم عانى املر�ض
والت�شرد والبطالة وعندما ا�صبح ا�سم ًا المع ًا
عرفه اجلميع عرفوا ما ميلك ثم ن�سوه؟
وع ��ن املوق ��ف احل ��رج يف ق�ضية م ��وت ناظم
الغ ��زايل تقول:ه ��ل من املعق ��ول ان افعل هذا
بنظ ��ام انا اقت ��ل طفلي املدل ��ل وحبي الربيء
وامل ��ي الوحيد �شل ��ت يدي والي ��د التي تريد
ب ��ه ال�سوء انا د�س�ست له ال�س ��م؟ هذا ما قالوه
عني لينالوا ما تركه ناظم وليتهم جاءوا دون
ا�شاعاته ��م الق ��ذرة العطيه ��م كل مات ��رك ناظم
وم ��ا امل ��ك الين زاهدة يف امل ��ال واالمالك بل
زاه ��دة من الدنيا كلها بع ��د رحيله اين اعي�ش
االن يف ن ��ار الترحم ولكنه ��ا لي�ست نار احلب
ب ��ل ن ��ار الفرق ��ة الت ��ي احرقت حت ��ى ظلوعي
كان ناظم اال�ص ��ل والنور والطري ��ق الوا�سع
ال ��ذي اليعرف اال�ش ��واك الدامي ��ة �صحيح ان
ف ��ارق العمر بيننا كبري ولك ��ن احلب ال�صايف
واالح�ت�رام ال ��ذي كان يظللن ��ا اذاب كل
الفوارق.
وعن جمهور ايام زمان تقول:
اجلمهور هو ال ��ذي منحني لقب (با�شا) فذات
يوم اخذ الطرب مب�شاعر احد احلا�ضرين يف
امل ��كان ال ��ذي كنت اغن ��ي فيه فوق ��ف �صارخ ًا
(ان ��ت البا�ش ��ا واح�س ��ن م ��ن البا�ش ��ا) وم ��ن
يومه ��ا ينهي اجلمه ��ور اهات ��ه وطربه بجمله
(ي ��ا �سليمة يا با�شا) وم ��ن يومها اقرتن اللقب
ب�أ�سمي.توفي ��ت �سليمة م ��راد يف �سنة 1975
اح ��د امل�ست�شفيات يف بغداد ودفنت اىل جوار
الراح ��ل ناظ ��م الع ��زايل يف مق�ب�رة ال�شي ��خ
معروف الكرخ.

نائب رئيس التحرير :علي حسين
االخراج الفني :نصير سليم

طبعت بمطابع مؤسسة
لإلعالم والثقافة والفنون
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سلمى
على المسرح
حممد مهدي اجلواهري
وابعثي هِ َّز َة َ
الط َر ْب
		
العبي فالهَوى َلعِ ْب
َ
على �شرعةِ الأدب
		
دورك اجلميل
م ِّثلي َ
َتعِ َبت هذه ال ُر َكب
		
�أح�سني ُنقل ًة وان
ح�شى َو َجب
		
طوها
يت ّنزى ً
فعلى َو ْقع َخ ِ
فقد �ش َّفها ال َتعَب
		
النفو�س
روِّ حي هذه
َ
َ
َ
ادفعيها عن الغ�ضب
		
الر�ضا
�إجذبيها اىل ِ
َ
هَ
كطِ الء من الذ ب
		
التغ َّر ْنِكِ اوج ٌه
كانعكا�سةِ ال َلهَب
		
ت�ضاح َكت
وثغور
َ
ُغ ِّي َبت ت�شهدي الع ََجب
		
دخائل
ف ِّت�شي عن
ٍ
َ
وال�صخب
كل هذا الهياج من
		�أجل مر�آكِ
َ
َ
اوتاره �ض َرب
�ضارب العود ما دَرى
		�أيَّ
ُ
ِ
َب َ�ش ٌر مثلُنا َ
ا�ضط َرب
اعذر ِيه ف�إ ّنه		
لك من �أ�ضلُعي َو َثب
		
القلب �إ ّنه
واق َبلي َ
َ
َ
احفظي ُحرمة الن َ�سب
		
َن َ�س ٌب َبي َننا ال َهوَى
أن�س فاجن َذب
		
يوم جذبت فيهِ
يل ال َ
رب ٍ
ومل�ستُ
َريعِ ه بعد ما َذهَ ب
		
ال�شباب يف
َ
َ
فح ّب
فتى ر�أى
ُ
ك َّل ما ي�شتهي َ
حب " �سلمى " ً
َ
َيزدهَ يه ِ�سوى الط َرب
		
�شاع ٌر باحلياة ال
و�أفراحها َ�س َبب
ِ
انت " �سلمى " �إىل احلياةِ
الف عبدٍ لألف َر ّب
أنت " �سلمى " � َأج َّل من
� ِ
ِ
تتجلني وال ُك َرب
		
تتخلى الهموم �إذ
�سحقت غاية االرب
		
با�سم �أم ٍة
ولهم ِ
َ
َّ
َ
ع�ض بالغارب القتب
		
اثقلوا ظهر َه كما
واخت�صوا بالرطب
تركوا " اجلذع " للبالد
ُي َق ِّب ْل يديكِ َ�ص ّب
افتحي يل َ�س ْلمى يديك
َ
والغ�ش والن َ�صب
�أبعديني عن " ال�سيا�سة "
ِ
ُ
َ
َ
هَ
لمي اىل احلطب
		
ولكي ُنحرق اجلميع
بع�ضهم انهم خ�شب
		
و�إذا مل يكن خذي
انا وحدي اىل الع ََطب
		
�أ�إىل العي�ش كلُّه ْم
ترجلت والكل قد ركب
		
انا وحدي فيهم
ً
َ
فهنيئا ملن نهَب
		
ال�شعب ك َّله
نهب
ُ
َ
وهنيئ ًا ملن َ�س َلب
		
وهنيئ ًا ملن غزا
او خانَ او َك َذب
وهنيئ ًا ملن " ت َّنم َر "		
" اجلاه " و " ال ُر َتب"
		
ان كل الذي ترين من
َ
واال�سم واللقب
ومن " النفخ " بالزعامة
وا�صطيا ٍد بحجةِ " الوطن " اجلائع ا َ
خل ِرب
عا�ش الذي ان َق َلب
		
هو عُقبى َت َقلُّب القوم
وفاز الذي حلب
		
خ�سر الدّر َة البطيء
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ع� � � � ��ام � � � � � ًا ع�� � �ل� � ��ى رح� � �ي � ��ل
سليمة مراد

