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موسيقى

ناظم الغزالي

قبل أيّام ،مرّت  58عامًا على رحيل الفنان العراقي ناظم الغزالي .كما يصادف هذا العام  100سنة على والدة صاحب أغنية «أقول وقد
ٌ
ْ
حمامة» .هنا ،وقفة عند تجربة الرجل ،وقراءة في ذلك الطابع األنثوي في أدائه
ناحت بقربي

علي موره لي

يستمد مـقــام الــامــي املوسيقي
الشائع في العراق تأثيره من ذلك
الـ ـح ـ ْـوم امل ــوج ــع وامل ـض ـنــي حــول
ً
ـرار النهاوند
عتبةٍ تبعد بـعـدًا كــامــا عــن ق ـ ّ
الحزين .كما لو ًأن األسى ال يتسنى له حتى
ُ
ً
أن يهبط مسافة قد تريحه ،ولو قليال ،من
ً
العذاب؛ ُ
فيواسى باألسى .فضال عن أن أثر
ّ
ُ
حاضنًا سلميًا لجنس
النهاوند ،بوصفه
ِ
الـ ــامـ ــيُ ،ي ـع ــان ــي ان ـخ ـف ــاض ــا ع ـن ــد الـنـغـمــة
َ ُ
ـرد ،لتبدد بذلك
الرابعة تجعل منه
جنس كـ ٍ
كل فرص الراحة ،بهذا ،تصير اإلقامة على
ع ـت ـبــات ال ـف ــرج ق ـ ــدرًا ،وي ـ ــؤول ال ــوص ــال من
املحال.
تلك األف ــاك الثالثة واملتداخلة للحزن في
بإيحاء ظاهر من الكرد ،ومستتر من
الالمي
ٍ
ً
النهاوند ،تستدعي حامال أدائيًا ال يخشى
الهشاشة والضعف الوجودي ،وال يستحي
مــن االنـكـشــاف أمــام اآلخ ــر؛ أي املستمع في
ٌ
سياق التلقي .حامل يحوي عنصرًا أنثويًا،
ال يمنع عــن عـيــونــه وال عــن عـيــون سامعه
َ ْ
الــدمــع خــوفــا مــن ه ــزء الـجـمــاعــة ،وال يكبح
ال ـش ـك ــوى واألنـ ـ ــن خ ـش ـيــة ارتـ ـخ ــاء ال ـبــأس
وان ـك ـس ــار ال ـش ــوك ــة .ب ــذل ــك ،ي ــام ــس جــوهــر
اإلنـســان الــوحـيــد ،القلق واملـضـطــرب ،قليل
الحيلة إزاء هول الحياة وحتمية املوت.

أقول وقد...
الـعـنـصــر األن ـث ــوي ف ــي أداء نــاظــم الـغــزالــي
( ،)1963 - 1921ال ــذي ت ـمـ ّـر  100ع ــام على
م ـ ـيـ ــاده ،ه ــو م ــا ج ـع ــل م ـن ــه مــرت ـب ـطــا ل ــدى
ال ــذاك ــرة الـسـمـعـيــة الـعــربـيــة لـعـقــود طويلة
ّ
ب ـم ـق ــام ال ــام ــي املـ ــركـ ــب؛ م ـث ـلــث امل ـنــاس ـيــب
ال ـحــزي ـنــة ،م ـت ـعــدد األم ــزج ــة املـيــانـكــولـيــة.
وذلــك من خــال ارتجاله الشهير ،بأسلوب
امل ــوال الـعــراقــي ،على أبـيــات قصيد ٍة ُت َ
عرف
ب ـ ـع ـ ـنـ ــوان «ن ـ ـ ـجـ ـ ــوى أس ـ ـ ـيـ ـ ــر» ألبـ ـ ـ ــي فـ ـ ــراس
الحمداني ،نظمها حني وقــع في األســر من
قـبــل الـ ــروم فــي القسطنطينية ،إث ــر إحــدى
ُ
املعارك .وقد اشتهرت ٌبمطلعها «أقول وقد
نــاحــت بـقــربــي ح ـمــامــة» .بـحـســب مشهدية
القصيدة ،يسمع أبو فراس من خالل نافذة
الزنزانة صوت حمامة تنوح من على غصن
شجرة .يتساءل :كيف لها أن تئن وتسجع
وهي ّ
حرة طليقة ،بينما هو حبيس قفص،
تمأل قلبه الهموم واألحزان.
ي ـع ـيــب ال ـش ــاع ــر ال ـع ـبــاسُــي ع ّـلــى الـحـمــامــة
هشاشتها وانكشافها املـتـمــثــل فــي صوت
الهديل ،ذي التأويل النمطي البكائي عند
الـبـشــر ،فـيـقــول« :أي ـض ـحـ ُـك م ــأس ـ ٌ
ـور وتبكي
ٌ
ٌ
ُ
ُ
ـال؟»؛ إذ
طليقة ،ويسكت محزون ويندب سـ ِ
يقارن بني ضعفها إلظهارها مشاعر األسى
لديها ،والبوح إلى ما حولها بوجع القلب،
وب ــن رجــول ـتــه وفــروس ـي ـتــه ال ـتــي تقتضي
األســر والسكوت عن آالم
الضحك ُفي وجــه ُ ّ
الجسد املدمى واملعذبً .ثم يعلق« :لقد كنت
َّ
أول ــى مـنـ ِـك بــالــدمــع مـقـلــة ،ول ـكــن دمـعــي في
ـوادث غــال» .إذ هو من يجدر به البكاء
الـحـ
ِ
ٌ
ٌ
عـلــى حــالــه ولـيـســت ه ــي .لكنه رج ــل بــاســل
وف ـ ٌ
ـارس مـغــوار ،يأبى أن يعيبه خوفه وأن
ّ
ُي ــذل ــه أنـيـنــه ف ــي مـ ــرأى ومـسـمــع م ــن الـعــدو
والصديق ،على حد سواء.
ّ ّ
إل أن ال ـغــزالــي بـغـنــائــه أب ـي ــات أب ــي ف ــراس
الـ ـحـ ـم ــدان ــي ع ـل ــى مـ ـق ــام الـ ــامـ ــي ي ـت ـنــاهــى
إل ــى الـسـمــع كـمــا لــو أن ــه ي ـحــاول خ ــرق درع
الفروسية التي تحاول أنا الشاعر التمسك
به على طول القصيدة ،وبالتالي ،النفوذ إلى
نفسه املنهكة واملترنحة تحت وزر مهانة
األسـ ــر ع ـنــد ح ــاف ــة االن ـه ـي ــار .ف ـهــي ت ـحــاول
الـتـلـمـيــح إل ــى ال ــوج ــع ،لـكــن فـقــط م ــن خــال
إسـقــاطــه على هــديــل الحمامة .أمــا الــامــي،
فيدخل على املسرح ّالنفسي الداخلي لدى
ٍّ
كل من املــؤدي واملتلقي ،ليعكس من مسار
َ
اإلسـقــاط .فيصير النحيب صــوت الشاعر،
ّ
تجليًا له.
وما صوت الحمام إال
ليس املـقــام هنا مــا ُيـعــزز بــالــدرجــة األولــى
عنصر الهشاشة واالنكشاف في املوال،
من
ِ
وإنـمــا كــل مــن خــامــة صــوت الـغــزالــي ،ومــن
ث ــم أدائ ـ ــه املــوس ـي ـقــي وال ـت ـع ـب ـيــري منقطع
ال ـن ـظ ـيــر ب ــن م ـط ــرب ــي ج ـي ــل عـ ـص ــره ،عـلــى
األخص من بني الذكور .ففي حقبة ّ
ميزتها
حناجر كالسيكية رخيمةّ ،
ميالة إلى إبداء
م ـظــاهــر ال ــرزان ــة والـ ــوقـ ــار ،أخـ ــذت تعكس
م ــزاج الثقافة الـســائــدة إب ــان امل ـ ّـد العروبي
فــي الستينيات والسبعينيات ،وذل ــك من
خـ ــال تــأك ـيــد لـ ـل ــذات ال ـج ـم ـع ـيــة ف ــي صــور
ّ
كــالـشـمــوخ وال ـع ــزة واإلبـ ــاء؛ ُيـسـمــع صــوت
ناظم الغزالي نشازًا الفتًا يسعى ّإلى ملس
الفردية ،وكشف مكامن الرقة فيها،
الــذات
ّ
عن طريق تبنيه أسلوب النجوى الذاتية،
ال الخطابة الجماهيرية ،وإن يكن ضمن
الـسـيــاقــات التقليدية فــي ال ـتــراث الـعــربــي،
من حب وشوق وفراق.
م ــن ال ـن ــاح ـي ــة ال ـت ـق ـن ـي ــة ،ي ـس ـت ـمــد ال ـغ ــزال ــي
مـسـحــة األن ــوث ــة ال ـفــريــدة عــربـيــا ألدائـ ــه من
خ ــام ــة ال ـ ـصـ ــوت ال ـط ـب ـي ـع ـيــة لـ ــديـ ــه ،إذ إن ــه
يتموضع مــا بــن طبقة التينور الرجالية،

المطرب العراقي
في بورتريه لـ عماد حجّ اج
(العربي الجديد)

 100عام على والدته

أغنيات فرّت عن غصن شجرة

ٌ
تموضع ،من شأنه
والسوبرانو النسائية.
أن ي ـم ـنــح ال ـح ـن ـج ــرة ال ـش ــرق ـي ــة ال ـه ــوائ ـي ــة
والحادة ّ
قوة دفع صوتية تجعلها تتحرك
ب ـطــاقــة ورش ــاق ــة ع ـلــى م ـس ـتــويــات نغمية
مــرت ـف ـعــة .وت ـل ــك س ـ ّـم ــة نـ ـ ــادرة ع ـلــى صعيد
ال ـط ــرب ال ـعــربــي الـتـقـلـيــدي ،خـصــوصــا في
منتصف القرن العشرين .وإن شاعت على
نطاق ّ
ضيق ،ضمن التواشيح واالبتهاالت
ّ
الــديـنـيــة؛ إذ يتعي على الـصــوت الــذكــوري
أن ي ـنــوب ع ــن غ ـيــاب ال ـن ـســوة ف ــي االرت ـق ــاء
نحو الطبقات العليا .كما فــي «التعطيرة
الشريفة» الشهيرة للشيخ املصري إبراهيم
الفران.
ّ
لكن الغزالي ال يكتفي بالعبور بني الطبقات
صـ ـع ــودًا وه ـب ــوط ــا ب ـخ ـفــة وحـ ــريـ ــة ،وإن ـم ــا
يستغل تلك امللكة الطبيعية لديه في دفع
الـحــدود أقصى وأبـعــدُ ،ليسمع صوته كما
مشدود في الهواء،
لو أنه يمشي على حبل
ٍ
ّ
ُيقارب على الوقوع عنه عند ّ
أي لحظة .فكأن
االلتزام بمعايير السالمة األدائية ال يعنيه،
أو ب ــاألح ــرى ال ي ـق ـ ّـي ــده .سـ ـ ـ ً
ـواء ف ــي ح ــاالت
التطريب على مستويات شديدة العلو ،أو
في االنتقال الخاطف من مقام إلى مقام ،ثم
العودة إلى املقام الرئيسي ،أي ما ُيعرف في
فن الغناء العراقي بـ «التقطيع واألوصال».
ت ـلــك الـ ـج ــرأة ف ــي مل ــس حـ ــدود ال ـع ـجــز ،إنـمــا
ُ ّ
ُ
تعزز من الكمون التعبيري لديه ،فتضفي
عـلــى غـنــائــه ملـســة إنـســانـيــة تـحــاكــي لحظة
الـصــراخ أملــا ،أو االنهيار بـكـ ً
ـاء ،وتقترب به
من وجدان املستمع.

نغمات
على بعد أربع
ُ
مـقـ ٌ
ـام آخــر مــن املـقــامــات املـمـ ّـيــزة لشخصية
وإلرث نــاظــم الـغــزالــي
ال ـع ــراق املــوسـيـقـيــةُ ،
ال ـغ ـن ــائ ــي ،ه ــو مـ ـق ــام املـ ـخ ــال ــف .ك ــال ــام ــي،
يغوص املخالف عميقًا ،ولربما أعمق في
ظلمات الــوجــع اإلنـســانــي .ق ــراره أق ــرب إلى
الالقرار ،هو على نغمة السيكا بخاصيتها
ُ
البعيدية (املـيـكــرو -تــونــالـ ًيــة) ،الـتــي تجعل
من القلق الـ ّـوجــودي مبتدأ متوترًا للمقام،
ُ َ
ومــرتــكـزًا مضطربًا لنغماته الالحقة .على
النغمة ّ الثالثة بفعل
القرار ِ
القلق ،تضغط ُ
ث ـق ــل ع ــام ــة ال ـت ـح ــوي ــل املـ ـخ ــفـ ـض ــة ،كــأن ـهــا
ُ
ـرح مفتوح؛ إذ
جمرة ملتهبة تطبق على ُجـ
ٍ ٌ
يصير كما لو أن املوت وحده كفيل بالراحة
النهائية والخالص األخير.
عـلــى م ـقــام امل ـخــالــف ،ي ــؤدي نــاظــم الـغــزالــي
أغـنـيــة اشـ ُـتـهــر بـهــا م ـطـ ٌ
ـرب عــراقــي آخ ــر هو
ّ
يوسف عمر ( ،)1986 - 1918بعنوان «خلى
الـغــرام وت ــرك قلبي» ،وإن ُع ــرف عــن األخير
ً
غناؤه للمقطع ُمسجال على مقام الراشدي
األكثر انفراجًا واألقــرب إلى أجــواء الراست
امل ـن ـب ـس ـط ــة .أم ـ ــا ك ـل ـم ــات األغـ ـنـ ـي ــة ،ف ـت ـعــود

ألستاذ املقامات العراقية محمد القبانجي
(.)1988 - 1901
تـ ـص ــور األغـ ـنـ ـي ــة األل ـ ـ ــم الـ ـن ــاج ــم عـ ــن هـجــر
الحبيب وصعوبة احتمال فراقه ،إذ ُيصبح
األمل بالنسيان وسيلة للشفاء منه .يقول:
«خلى الغرام وتــرك گلب املعنى انساك ،من
حيث قاسي وع ــذاب العاشقني انـســاك ،مو
ّ
أصبر
ودم ساك ،أقدر
لحم ٍ
من حديد القلب ٍ
القلب لو ذكرهم عني ،قربك عليه ضــرر يا
مالكي عني ،يكفي عذاب وسهر روح ابتعد
عني ،ما أكرهك والنبي الجن أريد انساك».
ب ـع ــد م ـق ــدم ــة م ــوس ـي ـق ـي ــة م ـه ـي ـبــة لـلـتـخــت
العراقي التقليدي ،الذي عادة ما يضم إلى

سيرة

بعد إتمامه دراسته ،التحق
ناظم الغزالي بـ«معهد
الفنون الجميلة» ،قسم
المسرح .هناك ،سيتنبّه
أستاذه حقي الشلبي ،إلى
موهبته ،لكن فقره الشديد
سيبعده عن الفن ،ليجد
لنفسه وظيفة مراقب
في أمانة العاصمة .في
الوظيفة ،سيكتشف الجميع
أن مراقب العمل ،إضافة إلى
قدرته على التمثيل ،يمتلك
وأداء مميزًا،
صوتًا عذبًا،
ً
ليعود الشاب العشريني إلى
المعهد ،مواصًال الدراسة
والعمل معًا ،وليعود
أستاذه الشلبي إلى دعمه،
فيضمه إلى فرقة «الزبانية»
ّ
للتمثيل المسرحي ،والتي
قدم معها مسرحية
ّ
«مجنون ليلى» ،وفيها
قدم أولى أغنياته «هال
ّ
هال» عام .1942

جــانــب اآلالت الـشــرقـيــة ،كــالـعــود والـقــانــون
وال ـن ــاي ،طـبـلــة ال ـكــاســور الـعــراقـيــة وربــابــة
«الجوزة» ،ذات القوس والجذور الفارسية.
ي ـبــدأ ال ـغ ــزال ــي ب ـمــا ُيـصـطـلــح عـلـيــه ف ــي فن
غ ـنــاء امل ـق ــام ال ـعــراقــي بـ ـ «ال ـت ـحــريــر» ،حيث
ُيبرز املطرب شخصية مقام املخالف ،وهي
ق ــراره نغمة الـسـيـكــا ،بـتــدويــر مستمر لها
ً
ً
تارة ،ثم عبارة «يا ّ
خيي» تارة،
على لفظة آه
و«وال والله» تارة أخرى.
ً
خالل التحرير ،يسبح الغزالي مرتجال في
حلكة سواد املخالف .يركب موجات لحنية
صوتية عريضة على ٍّ
علو منخفض ،هائمًا
ُ
ظهرًا
تائهًا ال يعرف وجهة لــه وال ق ــرارًا ،م ِ
بــذلــك هــويــة امل ـقــامُ ،مــرخـيــا حـبــال حنجرته
ً
ثقيال ُ
فيسمع
الصوتية ،ليمر بها ال ـهــواء
وه ـ ـ ـ ـ ٍـن .مـ ــن حـ ــن إل ـ ــى ح ــن،
ك ــزفـ ـي ـ ٍـر تـ ـ ِـعـ ـ ٍـب ِ
وع ـنــد ف ــواص ــل مـعـيـنــة بـتـقـنـيــة «الـصـفـيــر»
(الفالسيت) ،يضيف إلى تلك املوجات ّ
بحة
ً
تزيد املغنى أســى ،دافعة به نحو مناخات
البكائيات الكربالئية.
عـلــى بـعــد أرب ــع نـغـمــات مــن ق ــرار املـخــالــف،
ّ
حيث تقع درجة الحسينيُ ،مستهل جنس
الــراســت؛ يقوم الغزالي بالتالعب باملسافة
التي تفصلها عن نغمة العجم التي تليها،
م ــن ب ـعــد كــامــل إل ــى نـصـفــي ع ـنــد لـفـظــة «ال
والـ ـل ــه» .كــأنــي بـهــا م ـص ــراع عــدســة كــامـيــرا
ً
ً
فــوتــوغــرافـيــةُ ،يـفـتــح تـ ــارة ثــم ُيـطـ ِـبــق ت ــارة،
فـيـشـتــد ال ـض ــوء املـ ــار ع ـب ــره حـيـنــا لـتــرتــاح
ال ـن ـف ــس ،ث ــم يـ ـع ــود وي ـخ ـف ــت ح ـ ٌي ـنــا أخ ــرى
لتنقبض م ــن ج ــدي ــد .حـســاسـيــة أسـلــوبـيــة
ُ ّ
ت ـ ــذك ـ ــر ب ـب ـع ــض أدوات ال ـ ـطـ ــرب ال ـف ــارس ــي
املجاور جغرافيًا وثقافيًا.
ً
مرة أخــرى ،يتناهى عنصر األنوثة ،ممثال
بمظاهر الهشاشة التعبيرية واالنكشاف
الـعــاطـفــي بــوضــوح فــي أداء ال ـغــزالــي ملقام
امل ـخ ــال ــف ،ع ـنــد ن ـه ــاي ــات ال ـج ـم ــل؛ إذ يـقــوم
بتذييلها عــن طريق إب ــداع زخــرفــات تتجه
ً
ن ـ ـ ـ ـ ــزوال نـ ـح ــو ع ـ ــام ـ ــات أخ ـ ـفـ ــض ف ـت ــوح ــي
بـ ْ
ـذو ِي ـه ــا .إض ــاف ــة إل ــى خ ــروج ــه بحنجرته
مرات عن إطار أعراف الغناء ،واكتفائه عند
عصص
أصوات عبر
آخر كل جملة بإصدار
ٍ
ٍ
في الحلق ُيشبه ّ
البحة أو ّ
الغصة ،يختم بها
الكالم .بذلكُ ،يزيل الحدود التي تفصل بني
التصويت الطبيعي والتصويت املوسيقي؛
فيكتسب أداؤه شحنة انـفـعــالـيــة تستثير
فــي نـفــس املتلقي ردود فـعــل عاطفية آنية
ومباشرة.

تلك الرقة العارية
يـمـكــن تـتـبــع تـلــك الـسـمــة الـسـيـكــولــوجـيــة -
الجمالية التعبيرية ال ـن ــادرة ،الـتــي ّ
تميز
بها غـنــاء نــاظــم الـغــزالــي عــن مجايليه من
األص ــوات الرجالية ،إلــى التكوين األســري

وطبيعة امل ـشــوار املـهـنــي ،ال ــذي ق ــاده نحو
ُّ
وبجهود ذاتية ،في العراق
التأسس فنيًا،
ٍ
وخـ ـ ــارجـ ـ ــه ،وذل ـ ـ ــك كـ ــواحـ ــد مـ ــن أيـ ـق ــون ــات
ال ـغ ـن ــاء ال ـع ــرب ــي .إذ إن ــه ل ــم ي ــأت م ــن رحــم
مؤسسة فنية تعنى بصناعة النجوم في
الشرق األوســط ،كما هو املشهد في مصر
األربـعـيـنـيــات ولـبـنــان الـسـتـيـنـيــات .وإنـمــا
س ـلــك دروب ـ ــا مـلـتــويــة ب ـع ـيــدة ع ــن الـتـتـلـمــذ
عـلــى الـتــأصـيــل ،أول ـهــا ك ــان انـضـمــامــه إلــى
معهد الفنون الجميلة فــي بـغــداد ليدرس
ال ـت ـم ـث ـي ــل .ول ـ ـعـ ــل فـ ــي تـ ـل ــك املـ ـحـ ـط ــة ع ـلــى
م ـشــواره القصير عـمــريــا ،مــا ألهمه فــي ما
بعد ،على التعامل مع الحنجرة بوصفها
وسـيـطــا درامـ ـي ــا .فـيـحـقــن ال ـط ــرب الـشــرقــي
بـعـنــاصــر تـعـبـيــريــة ل ــم ت ـكــن م ـع ـهــودة بني
مطربي زمانه.
ّ
ّ
كما أن الغزالي قد تيتم مرتني ،إذ فقد أباه
ٍّ
في سن ُمبكرة ،ليعيش في كنف ٍّأم ضريرة
فقيرة ،لم يلبث أن فقدها هي األخرى حني
ل ــم يـكــن ق ــد بـلــغ م ــن الـعـمــر بـعــد الـسـنــوات
األربع .كل ذلك ،في جو عام من الفقر املدقع
وال ـعــوز الـشــديــد؛ إذ يصعب عـلــى امل ــرء أن
ي ـت ـصـ ّـور م ــدى اإلح ـس ــاس بــان ـعــدام األم ــان
امل ــزم ــن ل ــدي ــه .وع ـل ـيــه ،ك ـيــف ك ــان الـتـعـبـيــر
بالنسبة إلى يافع مثله مرآة عاكسة
الفني
ّ
ل ـط ـفــولــة غ ــض ــة رق ـي ـق ــة ،ك ــان ــت ال ـص ــدم ــات
ً
ال ـن ـف ـس ـيــة ل ـه ــا ح ـ ــاال م ــوس ـم ـي ــة ،ف ـي ـمــا ظــل
ً
ّ
ال ـظ ـلــم والـ ـح ــرم ــان زم ـن ــا ط ــوي ــا ي ـشــكــان
بالنسبة إليه خبزًا يوميًا.
رف ـضــه مــن قـبــل الـنـخـبــة املـحــافـظــة لسدنة
املـ ـ ـق ـ ــام الـ ـ ـع ـ ــراق ـ ــي ،ب ـح ـج ــة أنـ ـ ــه ل ـ ــم ي ـل ـت ــزم
حــرفـيــا بــأعــراف املـقــام ونــواظـمــه الــراسـخــة
ألج ـ ـيـ ــال؛ ج ـع ـلــه ي ـض ـط ـلــع بـ ـ ــدور الـ ـخ ــارج
عــن املــؤسـســة التقليديةُ ،
ويـطـلــق موهبته
ال ـفــذة نـحــو الـتـجــديــد والـتـطــويــر ،ودراس ــة
الغناء العراقي وتاريخه في إطاره العربي
واإلقـلـيـمــي األوس ــع .مــن مـنـظــوره املتحرر
م ــن قـ ـي ــود الـ ـ ـت ـ ــراث ،بـ ــإطـ ــاره امل ــؤس ـس ــات ــي
الصلب ،سعى الغزالي إلى العبور باملقام
العراقي بسيولة وسهولة ،ليس إلى عموم
الـ ـع ــراقـ ـي ــن ف ـح ـس ــب ،وإن ـ ـمـ ــا إل ـ ــى أس ـم ــاع
الـعــالــم الـعــربــي كـلــه .تـلــك الفسحة الرحبة
مــن الـحــريــة اإلبــداع ـيــة ،ج ــراء ال ـخــروج عن
الجماعة باملفهوم التأصيلي ،قادته نحو
العمل على صقل أسلوبية فردية ال تقتصر
على إطراب الناس وظيفيًا ،أو نقل التراث
من جيل إلى جيل ،وإنما التأثير بهم على
مستويات شعورية أعمقُ ،محدثًا تناغمًا
نفسيًا ووجــدان ـيــا ،ووح ــدة حــال إنسانية
مع الجمهور.
ه ـكــذا ،يـبــدو نــاظــم ال ـغــزالــي كـمــا لــو أن ــه قد
نـجــح مــن خ ــال نــافــذة زمـنـيــة قـصـيــرة ،في
توثيق الصلة العاطفية باملستمع العربي
ـرون ق ــادم ــة ،وذلـ ــك خـ ــارج إطـ ــار الـهــويــة
ل ـق ـ ٍ
الخاصة باملقام الـعــراقــي .تنوعت وسائله
ف ــي إح ـ ــراز ه ــذا ال ـن ـج ــاح؛ م ــن خ ــال غـنــائــه
أشعارًا باللغة العربية الفصحى ،متجاوزًا
بذلك خصوصية اللهجة املحلية ،ومــن ثم
ّ
التنوع املقامي ،وعدم االكتفاء
انفتاحه على
بالتقاليد املؤطرة واملقيدة لحركته ،ومن ّثم
االستفادة من خبرته املسرحيةُ ،بغية تبني
ـوت يحمل فــي جعبته
لغة جسد ول ــون ص ـ ٍ
ال ـج ـمــال ـيــة م ــزيـ ـدًا م ــن ال ـع ـنــاصــر تـعـبـيــريــة
واألدوات درام ـي ــة ،يتفاعل مــن خــالـهــا مع
املستمع بشكلُ أعمق وأخص.
أما الوسيلة املضمرة ،الحميمية والفريدة
ف ــي شـخـصـيــة ال ـغ ــزال ــي ال ـف ـن ـيــة وفـ ــي إرث ــه
الـجـمــالــي ،فتبقى ذل ــك االحـتـضــان العربي
ال ـ ـنـ ــادر ل ـع ـن ـصــر األنـ ــوثـ ــة مـ ــن ق ـب ــل واح ـ ـ ٍـد
ـال ال ـغ ـن ــاء ف ــي الـ ـت ــاري ــخ ال ـح ــدي ــث.
م ــن ر ٌج ـ ـ ّ
أنــوثــة تمثلت فــي كــل مــن سمتي الهشاشة
واالن ـ ـك ـ ـشـ ــاف .ثـ ــم ت ــوظ ـي ـف ـه ــا ل ـج ـه ــة خـلــق
صلة وصل مباشرة ،عابرة آللية الخطابة
والـتــاوة واإللـقــاء ،والتي كانت سائدة في
عصره؛ إذ أثرت من ناحية األداء ،حتى في
الحناجر النسائية.
من نافل القول إنه ال ينبغي لعنصر األنوثة
فــي سـيــاق الـحــديــث عــن أداء نــاظــم الغزالي
ال ـغ ـن ــائ ــي أن ي ــؤخ ــذ ض ـم ــن إطـ ـ ــار ال ـهــويــة
الجنسية الضيق .وإنما كطاقة كامنة في
الوجود اإلنساني ،يشترك بها البشر على
اخ ـتــاف أجـنــاسـهــم وأعــراق ـهــم وثقافاتهم.
ك ـم ــا أن ـ ــه ال ي ـج ــب ح ـص ــر ع ـن ـصــر األن ــوث ــة
بصور الهشاشة واالنكشاف ،وإنما الكالم
عنه في سياق الشفافية العاطفية والصدق
الشعوري.
هـ ـ ُك ــذا ،ي ـب ـقــى ه ــو ذلـ ــك الـ ــرافـ ــع ال ـت ـع ـب ـيــري
وامل ـ ـحـ ــرك ال ـج ـمــالــي ل ـت ـلــك ال ــرق ــة ال ـع ــاري ــة،
والدمعة غير املحتجبة والرأفة غير املتوارية
عند كل الناس .إنها املقدرة على االعتراف
بالضعف ،واإلق ــرار بالخوف واالستسالم
للحيرة أمام حلو الحياة ّ
ومرها ،والتسليم
بمشيئة األقدار ُ
وسخريتها .فالغزالي حني
ّ
ي ـغ ــنــي ،ال يـسـتـحــي م ــن ال ـب ـك ــاء ع ـلــى كتف
م ــن يـسـمـعــه .ف ــي امل ـقــابــل ،إن شـعــر أحــدهــم
بالضيق حينًا ،أو انتابته رغبة في البكاء،
ٌ
فـثـمــة مـ ـ ـ ّـوال لـنــاظــم ًيــواس ـيــه .وسـيـجــد في
ّ
صوته الصداح ملجأ له ومتكأ.

