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خالص عزمي
علي ح��س��ي��ن  س���ن���دس 

م���ن مديري���ة  الداخلي���ة  فق���د وجه���ت وزارة  ل���ذا 
الدعاي���ة والن�ص���ر اإىل املت�صرفي���ات كاف���ة بالبحث 
عم���ن ا�صتهر بذلك الفن���ن من �صكان امل���دن واأفراد 
الع�صائ���ر واإر�صاله���م اإىل بغ���داد. مل���ا كان الغن���اء 
اأداة توجيهي���ة، فق���د ا�صته���ر ن���وع م���ن الغناء يف 
الع���راق، وه���و فن )املونول���وج(. اهتم���ت الإذاعة 
العراقية بذل���ك الفن اجلديد، لإقب���ال النا�س عليه، 
فتقدم الفنان علي الدبو. مبونولوجات ا�صتهدفت 
باملق���ام الأول نق���د الظواهر الجتماعي���ة ال�صائدة 
اآن���ذاك.وكان الدبوقد ب���داأ بغن���اء املونولوج، بن 
ف�ص���ول امل�صرحي���ات الت���ي كان���ت تقدمه���ا فرق���ة 
)حق���ي ال�صبل���ي( التمثيلي���ة اأول مونول���وج له من 
دار الإذاعة كان ع���ام 1938 بعنوان )الطالق( كما 
قدم الفن���ان عزيز علي، مونولوج م���ن دار الإذاعة 
وكان مونولوج���ًا اجتماعي���ًا، مو�صوعه ب�صيط ل 
يث���ر اجلدل والأقاويل عن ع���ادة القبول)   جل�صة 
ن�صائية جتم���ع خليطا من املتزوج���ات والعازبات 
والبن���ات والأمه���ات  (، فقد هاجم عزي���ز علي يوم 
القبول وو�صفه باأنه �صغب ن�صائي وغيبة، وانتقل 
عزي���ز علي بع���د ذل���ك باملنول���وج اإىل مو�صوعات 
اأخ���رى، ناق���دا يف جم���الت اجتماعي���ة ع���دة وقد 
جنحت جناحا كبرا ونال الفنان عزيز علي �صهرة 
وا�صع���ة، ثم انتقل يف املونول���وج اإىل مو�صوعات 
�صيا�صية، وو�ص���ع كلماتها باأ�صل���وب ينطوي على 
ع���دة مع���ان يف املونول���وج الواحد، فه���و �صيا�صي 
مبونولوج���ه  بذل���ك  وب�ص���ر  ب�صيا�ص���ي.  ولي����س 

)الراديو(
الراديو    ينور الأفكار

الراديو    يفتح الأب�صار
الراديو    ينقل خلبار

الراديو    يف�صح الأ�صرار
ما دام ينور لفكار، ما دام يفتح لب�صار،

م���ا دام يف�صح ل�ص���رار، يعني ي�ص���ر ال�صتعمار... 
يحيا الراديو

اأحدث���ت مونولوج���ات عزي���ز عل���ي، ردة فعل لدى 
امل�صتم���ع واخ���ذوا بالتنب���ه اإىل اأعم���ال احلكومة، 
وبالت���ايل ينتقدون اأعماله���ا، واأ�صب���ح ا�صم عزيز 
عل���ي يه���ز ال�صعب ه���زا... �ص���واء كان���وا طلبة يف 
البتدائية اأو املتو�صطة قبل الأربعينيات وبعدها، 
في���وم موعد قراءة مونول���وج عزيز علي يعد يومًا 
م�صه���ودًا، فف���ي تل���ك الأم�صية جتتم���ع الن�صوة يف 
اإح���دى ال���دور... ويجتم���ع الرج���ال يف املقاه���ي، 
ويق���رب الأولد من املقهى وكله���م اإن�صات لعزيز 
عل���ي و�صوت���ه يجلج���ل ن����س اللي���ل.. فزي���ت من 
نوم���ي، �صلك���ي األكيل���ك هو�ص���ه مبهجوم���ي.. الخ 

وتتعاىل ال�صحكات.
اأم���ا على ال�صعي���د الر�صم���ي فقد اأخذت تل���ك الفئة 
بالتنب���ه اإىل خط���ورة ما يقدمه عزي���ز علي من دار 
الإذاعة وما لذلك النق���د املبطن للحكومة من تاأثر 
على امل�صتمع العراقي .ففي الثالث ع�صر من كانون 
الأول 1950 كان الفنان عزيز علي يلقي مونولوجه 
الثال���ث وهو - مونول���وج ال�صفين���ة- ومونولوج 
�صلي على النبي- ومونولوج ا�صكت لتحجي، من 
دار الإذاع���ة... تل���ك املونولوجات املث���رة...واإذا 
باملهند����س ناج���ي �صال���ح يدخل ب�ص���ورة مفاجئة 

عل���ى الفنان اأثن���اء اإلق���اء املونول���وج، واأ�صره يف 
اإذن���ه اإن ن���وري ال�صعيد قد ج���اء اإىل الإذاعة، وانه 

يف حالة ع�صبية
وحينم���ا انتهى عزيز علي من اإلق���اء مونولوجاته 
،ا�صتدع���ي ملواجه���ة- ن���وري ال�صعي���د- ومل���ا �صلم 
على - البا�صا -رد عليه ال�صالم باقت�صاب، وانفجر 
يل���وم الفن���ان قائ���ال ل���ه باحل���رف الواح���د: لي����س 
تتداخل بال�صيا�صة؟ فرد عليه الفنان قائال: با�صا يا 
�صيا�صة اأين فنان...مو �صيا�صي... ف�صال ال�صعيد: 
طي���ب اإذا اأن���ت فن���ان اأذن لي����س مر�ص���ي النا����س 
والفن���ان يون�س النا�س، يغني لهم ويزيل همومهم 
ويفرحهم...؟ ثم �صاأله ما معنى كلمة )جي(، وماذا 
تعن���ي بعب���ارة :اأخر كل عالج اجل���ي - واملن تريد 
ب���� )اجل���ي(؟ فاأجابه عزيز علي: والل���ه يا))با�صا(( 
مل اأع���ن بذلك �صخ�ص���ا معينا بال���ذات، ف�صاأله: مرة 
اأخ���رى، ماذا تق�صد مبخت���ار ذاك ال�صوب من هو؟ 
اأج���اب عزيز علي: انه خمتار من خماتر الر�صافة 
لأنني اغني يف الكرخ واملق�صود ال�صوب الأخر((. 
وقد تخل����س عزيز علي من ذل���ك املوقف، لأنه كان 
يق�ص���د ال�صف���ر الربيط���اين )م�صر كول���ن والز(، 
وال���ذي ع���اد اإىل ال�صف���ارة الربيطاني���ة بع���د ف�صل 
ح���رب اآيار1941. فم���ا كان من ن���وري ال�صعيد اإل 

اأن ت���رك الإذاعة ومعه جمموعة م���ن مونولوجات 
عزيز علي، ومل يلبث اأن عاد مرة اأخرى ليطلب من 
عزي���ز علي عم���ا اإذا كان يحمل مع���ه جمموعة  من 
اأزجاله ذلك لن - البا�صا - خيل اإليه وقد راأى عزيز 
عل���ي اأمام امليكرفون من وراء زجاج - الكونرول 
- يبدو من�صجما بالإلقاء دون اأن يحمل بيده ورقة 
ما...يق���راأ فيها...فظن اأن عزي���ز علي اإمنا يرجتل 
تل���ك الأهازي���ج ارجت���ال، اإذ ق���ال اأم���ام م�صه���د من 
موظف���ي الإذاع���ة م�صتف�صرا )هذا �صل���ون ديحجي 

من كلبه؟(.
عرف عزيز علي املعتقالت واملنايف وخربها وذاق 
الأمرين فيها. فلم ينم الفنان ليلتها... وبات �صاهرا 
يف ت�صفية اأمور بيته وعائلته متهيدا لالعتقال، اأو 
ال�صجن اللذين كان يتوقعهم���ا يف اليوم التايل... 
ال�صعي���د،  ن���وري  ا�صتدع���اه  الت���ايل  الي���وم  ويف 
م���ع مدي���ر الدعاي���ة وكان يومئ���ذ كم���ال اإبراهيم، 
وا�صتدع���ى مع���ه مدي���ر الإذاع���ة- ح�ص���ن الدجيلي 
ال���ذي مل يح�ص���ر املقابل���ة،اإذ ان�صح���ب الدجيل���ي 
م���ن الوظيف���ة ب���دون تق���دمي ا�صتقالت���ه احتجاجا 
عل���ى ذلك التع�صف، ويع���ود اإليه الف�ص���ل يف اإلقاء 
املونولوج���ات النتقادي���ة م���ن دار الإذاعة يف ذلك 
العهد... واىل الت�صجيع الذي كان يلقاه عزيز علي 

منه، فقال نوري ال�صعيد للفنان عزيز علي:
 ))يا اأخي اأنت الله ناطيك هاملوهبة ت�صفط الكلمات 
مثل مريد... لزم ل تثر       النا�س ول تبجيهم... 
الرجال يخلقون... والأو�صاع تتح�صن... وتنظم 
مونولوجاتك فتب�ص���ر بامل�صتقبل((، و�صرف عزيز 

علي بكلمات اأعجاب.
طلب عزي���ز علي من مدير الدعاية كم���ال اإبراهيم، 
اإل ي���درج اأ�صمه يف املناهج الإذاعي���ة حذرا من اأن 
ي�صيبه مك���روه اأو �ص���وء... اإل اأن ا�صم عزيز علي 
كان مدرج���ا يف املنه���ج ال�صه���ري اإل ان���ه مل يحظر 
لإلقاء مونولوجات���ه يف الوقت املعن...ف�صاع يف 
الأو�صاط ال�صعبية اأن- نوري ال�صعيد -  قد �صجنه 
وبداف���ع تل���ك الإ�صاع���ة وخ�صي���ة اأن يظ���ن ن���وري 
ال�صعي���د بعزيز علي �صوءا، ا�صط���ر عزيز علي يف 
الأ�صب���وع التايل اأن يحظ���ر اإىل الإذاعة يف املوعد 
املقرر لإلقاء مونولوجاته، فوجد اأن مدير الدعاية 
الع���ام ومدير الإذاع���ة، قد ا�صتب���دل واألقى يف تلك 
احلفل���ة مونولوج )الف���ن( ، ثم منول���وج يا ح�صن 
بال�صي���ف �صيعن���ا اللنب، ث���م ترك الإذاع���ة لب�صعة 
اأ�صهر... ثم ا�صتدعى م���رة اأخرى ملزاولة ذلك الفن 

الغنائي.
بلغ���ت جراأة الفن���ان عزيز علي حينم���ا كان موظفا 
يف وزارة الأعم���ار، وكان واجب���ه اأع���داد الدعاي���ة 
مل�صاري���ع الأعم���ار يوم���ذاك، اإذ اأعلن���ت احلكوم���ة 
اأنها �صتق���وم خالل الأيام القادم���ة، يف بناء الدور 
لتوزعه���ا على املواطنن )دار ل���كل مواطن وتلبية 
احلاج���ات الأ�صا�صية لكل مواط���ن، كان نتيجة ذلك 
ه���و بناء ع�صرات من الدور هنا وهناك يف نواحي 
بغ���داد اأقيمت دون تخطيط ودون تن�صيق اإذ كانت 
ال�ص���ركات الأجنبي���ة واملحلي���ة تنه���ب املالين من 
اأم���وال الدول���ة وامل�صوؤول���ون كان���وا يتقا�صم���ون 
اأرباحا علن���ا وجهرا فاأ�صار الفن���ان اإىل مهازل تلك 

امل�صاريع. 
والطرق من حمد الله     ملا بجت كل البالد

كلها )منتظمة( و)عدله(    وانبت كل  هال�صداد
يا عرب اأنطوها مهلة    اأنا اأراهنكم رهن

العراق ي�صر فله    بعد مدة من الزمن
ذل���ك مما يدل���ل على مل���ل النا�س بالدعاي���ة ملجل�س 
الأعم���ار ال���ذي مل يتحق���ق من���ه �صيئ���ا عل���ى الرغم 
م���ن تاأكي���د الت�صريح���ات للم�صوؤول���ن العراقي���ن 
بالإجن���ازات العظيم���ة الت���ي حققتها عل���ى �صعيد 

جمل�س الأعمار.
وبذل جهدا كب���را لتمرير مطالب ال�صعب العراقي 
عرب الإذاع���ة والتي تطالبه مبزيد م���ن التحري�س 
الثوري، فعمد اإىل بث مونولوج بدا وكاأن الإذاعة 
هي التي كلفت���ه مبعاجلة تلك املوا�صيع احل�صا�صة 

تنفيذا لإرادة اجلماهر اإذ قال:
اأين كلبي م�صلوع    لزم  بكل اأ�صبوع

يا ليتني بهالذاعة    كون اح�صر مو�صوع
تكلي اأحجي بكل �صراحة وال�صراحة لها حدود

هذي والله �صماحة    من الإذاعة وهذا جود
يا عرب تره الف�صاحة    واحلجي املوزون فن

وبع�صا اليحجي ب�صراحة ياأدي خدمة للوطن.
 عن ر�سالة )توجهات الإذاعة العراقية الوطنية 
.)1958-1936

عل���ى الرغم م���ن ثقافت���ه و�صهرته ومعرفت���ه  لعدة 
لغ���ات منه���ا ) الأملاني���ة والنكليزي���ة والرو�صية  ( 
اإ�صافة اإىل لغتن �صرقيتن هما الكردية والإيرانية 
) قراءة وكتابة وحتدثا (  اإىل جانب العربية التي 
يجيده���ا متام������ا م���ن خمتل���ف جوانبه���ا النحوية 
والبالغي���ة ... الخ، فاأن عزيز عل���ي مل ياأخذ مكانه 
الالئق به يف �صلم الوظيفة العامة؛ فقد بقي موظفا 
بدرج���ة متوا�صعة يف كمرك ومكو����س بغداد ؛ ثم  
مالحظا يف وزارة الإعمار؛ وحينما نقلت خدماته 
اإىل وزارة اخلارجي���ة مبعاون���ة �صديق���ه ال�صف���ر 
قا�ص���م ح�صن  )�صف���ر العراق يف ب���راغ  يوم ذاك( 
و الذي كان  يرتبط بعالقة وطيدة مع ها�صم جواد 
وزي���ر اخلارجي���ة يف عهد حكوم���ة الزعيم الراحل 
عبد الك���رمي قا�صم؛ مل يع���ن دبلوما�صيا كما توهم 
الكث���رون؛ بل ع���ن مالحظ���ا مدني���ا يف ال�صفارة 
العراقية يف ب���راغ ؛ ومل يدم مكوثه هناك طويال؛ 
اإذ وقعت م�صادة ما بين���ه وبن موظف دبلوما�صي 
مل  يكن يحرم واجب الزمالة اإذ خرجت منه لفظة 
غ���ر لئقة؛ مل يتقبلها عزيز علي منه  اإطالقا؛ فثار 
لكرامت���ه ولقن ذل���ك الدبلوما�صي در�ص���ا بالأخالق 
ن���زل عليه كال�صاعقة اأمام جميع موظفي ال�صفارة. 
وحينم���ا و�صل العل���م  اإىل ال���وزارة بذلك احلادث 
ق���ررت ) وكعرف �صائ���د ( نقل املوظفن الثنن من 
ب���راغ اإىل مواقع اأخرى؛ وكان م���ن ن�صيب فناننا 
الكب���ر النق���ل اإىل تون����س؛  وما كاد يح���ط ركابه 

هناك  لفرة وجيزة مل تتعد ال�صهر حتى جاءه اأمر 
الف�صل  عام 1962.

  ويف ع���ام  1963 اأعي���د اإىل الوظيف���ة ون�صب اإىل 
وزارة الثقاف���ة والإع���الم  حي���ث جتاورن���ا  بغرف 
العم���ل؛  فتج���ددت بذل���ك العالق���ة وتوا�صل���ت يف 

جمالت الأدب والفن والراث ال�صعبي .
 كان عزي���ز علي  م�صرورا بوظيفته تلك لأنه اأ�صبح 
يعم���ل �صمن كوكبة م���ن �صخ�صي���ات الأدب والفن 
وال�صحافة والبحث من اأمثال ؛ حارث طه الراوي 
؛ وحمي���د العلوجي ؛ وجمي���ل اجلبوري ؛ وعامر 
ر�صي���د ال�صامرائ���ي ؛ ون���وري ال���راوي ؛ ولطف���ي 
اخلوري ؛ وناظم �صيالة ؛ وملعان البكري ؛ وكاظم 
جواد ؛ و�صامل اللو�صي؛ وخالد ال�صواف؛ ونعمان 
ماهر الكنعاين  ؛ ومدحة اجلادر؛ ومنر الذويب ؛ 
وعبد اجلبار العمر ؛ وع�صرات غرهم ممن عملوا 
يف تلك الفرة بالذات اأو  ممن تعاقبوا بعدئذ على 
من�ص���ة الثقافة والعالم من ذات امل�صتوى الرفيع؛ 

فقدموا خدمات  متميزة يف �صتى حقول املعرفة .
بق���ي عزيز على يف هذا اجل���و ال�صاحر؛ ثم  جاءته 
الفر�صة التي كان يتمناها . ففي ت�صرين الأول من  
ع���ام 1968 اأنيط ب���ه تاأ�صي�س مدر�ص���ة للمو�صيقى 
تعتم���د منهج���ا تربوي���ا ع�صري���ا؛ فم���ا كان منه اإل 
اأن �صم���ر عن �صاعد اجل���د وراح يبذل ما يف و�صعه 
لب�ص���ع كل خربته  وكفاءته يف �صبي���ل تكوين تلك 
املدر�ص���ة وجعله���ا واقع���ا ملمو�ص���ا بالتع���اون مع 

الدوائ���ر املتخ�ص�ص���ة يف كل م���ن وزارة الثقاف���ة 
والإع���الم ووزارة الربي���ة.  ومل يكت���ف بذل���ك بل 
ق���ام بزيارة  مكثفة اإىل الحت���اد ال�صوفيتي جتول 
خالله���ا يف مدار����س مو�صيقية ع���دة ذات م�صتوى 
رفي���ع يف اأ�صل���وب الدرا�ص���ة النظري���ة والعملي���ة 
عاونه خاللها ال�صاع���ر الراثي امل�صري  املعروف 
ب�صعة اطالعه على هذا النمط من املدار�س الراحل 
عبد الرحمن اخلمي�صي. وملا كملت جولته عاد اىل 
الع���راق  بعد ان تعاقد مع اخلرباء وجلب الأدوات 
والآلت املو�صيقية. وملا ا�صتكمل كل تلك اجلوانب 
؛نظ���م مع م�صاعدي���ه الفنانن والإداري���ن اأ�صلوب 
قب���ول الط���الب وتهيئ���ة ال�صف���وف الدرا�صي���ة يف 

املجالن املو�صيقي والتعليمي الربوي .
 لق���د ا�صتم���ر عزي���ز عل���ي  يف اإدارة ه���ذه املدر�صة 
النموذجية مدة عامن  كاملن بكل جناح؛ وا�صعا 
ن�ص���ب عيني���ه خاللهم���ا هدف���ا مركزيا بعي���د املدى 
األ وه���و التو�ص���ع  يف ه���ذا احلقل املع���ريف بفتح 
مدار�س م�صابهة تنقل علوم املو�صيقى اإىل الأطفال  
النابه���ن م���ن ذوي القابلي���ات الفني���ة يف اغل���ب 

حمافظات العراق .
 يف تل����ك اللحظ����ات امل�صحون����ة بالأم����ل م����ن حي����اة 
عزيز عل����ي ؛ �صدر قرار من وزارة الثقافة والإعالم 
باإ�صاف����ة  ق�ص����م يخت�س بف����ن البالية ي�ص����اف كق�صم  
اإىل ه����ذه املدر�ص����ة التي كانت  تخت�����س باملو�صيقى 

ح�صب.

الفني���ة  امل�صتفي�ص���ة  التقاري���ر  م���ن  الرغ���م  وعل���ى 
واملراجعات املتعددة قام بها مديرها عزيز علي التي 
كان���ت جميعه���ا  نحذر من ولوج  ب���اب هذه املغامرة 
غ���ر املدرو�ص���ة م���ن ذوي الخت�صا����س ؛ اإل اأن كل 
ذل���ك التحذير مل يجد  نفعا اأمام  القرار الذي اتخذته 

الوزارة با�صتحداث ذلك الق�صم  .
هن���ا وج���د عزيز عل���ي و اأمام ه���ذا التعن���ت الذي ل 
مف���ر م���ن التنحي  ع���ن من�صبه؛ فتقدم بتل���ك الرغبة 
م���ع  طل���ب ف���وري  باإحالته عل���ى التقاع���د.  لقد بذل 
يومها  بع����س  اأركان الوزارة كلما يف و�صعهم  لكي 
يراجع هذا الفن���ان الكبر عن موقفه ؛ اإل اأن عزيز 
عل���ي الذي ع���رف ب�صالبته واحرام���ه ملواقفه متى 
ما اقتن���ع ب�صوابها ؛ اأ�صر على ق���راره ومل يراجع 
قي���د اأمنلة ؛ فخ�صرت بذلك تل���ك املدر�صة النموذجية 
النا�صئ���ة بخا�صة  واحلرك���ة الفنية بعامة ركنا مهما 

من اأركان نهو�صها .
يف منت�ص���ف ع���ام 1993ونح���ن جلو����س يف بيت���ه 
املتوا�ص���ع يف ال���داودي ����� ق���رب �صكة القط���ار ؛ دار 
احلدي���ث بينن���ا ح���ول معانات���ه ال�صحي���ة واملادي���ة 
؛ ولأن الراح���ل عزي���ز عل���ي كان ح�صا�ص���ا ج���دا من 
مو�ص���وع البح���ث يف ام���وره ال�صخ�صي���ة اي���ا كان 
دافعه���ا او هدفه���ا ؛ فق���د حاول���ت جاه���دا ان اط���رح 
علي���ه �صوؤالعام���ا لي�س فيه اية رائح���ة لال�صتدراج؛ 
وك���دت ؛) ولكرثة م���ا ردده قبل طرحه ( ؛ ان احفظه 
ع���ن ظهر قلب حيث قل���ت : ) ابو عم���ر ... انا اعرف 
بان���ك لحتب اب���دا ان يخو����س احده���م يف امورك 
ال�صخ�صي���ة ال م���ا ترغب ان���ت بالف�ص���اح عنه فهل 
يل ب�ص���وؤال ليتعلق بك كف���رد اعتيادي بل باعتبارك 
�صخ�صي���ة عامة ؟ نظ���ر ايل مليا وقال ما دام ال�صوؤال 
م���ن ال�صديق خال�س عزمي فهات���ه ! ؛ قلت ؛�صوؤايل 
ه���و : ه���ل كان �صجن���ك واعتقال���ك وف�صل���ك خ���الل 
خمتلف الف���رات املا�صية ب�صبب مواقفك ال�صيا�صية 
اآنف���ة الذك���ر وح�ص���ب اأم ل�صباب اخرى ق���د جنهلها 
نح���ن ؟ ع���اد و نظر ايّل ث���م اطرق قليال وق���ال : اهم 
�ص���يء وقب���ل ان اجيبك ؛ اأذك���ّرك باأمر ه���ام )هو ان 
جميع امل�صاكل واملتاعب ال�صيا�صية التي كانت �صببا 
مل���ا تعر�صت اليه ونل���ت منه الأذى؛ ترج���ع اأحداثها 
اىلما قبل ثورة 14 متوز عام 1958 ( . والآن اليك 
جوابي ! لي�س كل ما نلته من �صجن واعنقال وف�صل 
كان ب�صب���ب مواقف���ي واقوايل وح�ص���ب ؛ بل يرجع 
اي�ص���ا اىل ما كنت امتتع به م���ن �صهرة وا�صعة عمت 
الع���راق وبع�س القطار العربية وكان من �صريبتها 
تل���ك املعامل���ة القا�صي���ة الت���ي تلقيته���ا ؛ لن �صهرتي 
تلك مل ت���اأت عن طريق املداهن���ة والتقرب واملديح ؛ 
بل جاءت وهي ت�صتم���د قوتها ون�صوجها وتاأثرها 
اجلماهري م���ن ال�صدق يف ك�ص���ف احلقيقة ؛ ومع 
ذلك ؛ فكنت كلما انقطعت عن الذاعة فرة من الزمن 
؛ �صمع���ت من امل�صوؤولن عبارة ا�صتطيع ان اوجزها 
كالآتي ) ه�صه بطلنا مرنيد منك مديح او ثناء ؛ ب�س 
خلي النا�س ت�صمع �صوتك بالراديو ؛ لن مرنيد قال 

وقيل حول �صكوتك (
وكان ردي على ذلك ما ان�صدته :

اأ�صكت لتحجي تبتلي خل يلعبون ال�صومه يل
ان �صركت ون غربت خوجه علي مال علي

كول الدنيا ربيع وكمره
 من مدونته يف موقع احلوار املتمدن

عزيز علي واذاعة بغداد.. فن المنولوج 
وكيف عرفه مستمعو االذاعة ؟

عزيز علي والوظيفة الحكومية
كيف احال نفسه الى التقاعد؟

املوسيقى  والغناء هام لغة اإلحساس والشعور والعاطفة وهام أداة توجيهية يستطاع بها  توجيه النىشء إىل 

الناحية الوطنية القومية، فاإلنس��ان مييل بطبعه وفطرته إىل  ترديد ما يس��معه من غناء وأناش��يد، وملا عرف 

العراقيون بحبهم للموسيقى  واألغاين الشعبية..

كاتب راحل
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محمد ال��رزاق  عبد  رفعة 

ي������وس������ف ال����ع����ان����ي

 كنت قد جال�صته يف بيت الر�صودي يف ال�صنوات 
اخلم����س التي �ص���بقت رحيله الخ���ر ، ففي يوم 
من ايام �صنة 1990 عرفني الر�صودي على رجل 
اثقلته ال�صنوات العجاف، �صئيل احلجم ،وناحل 
اجل�ص���د ، حمن���ي الظه���ر، يرت���دي ) د�صدا�ص���ة( 
تعل���وه ابت�صامة ل تفارق حديثه ، ومل ا�صدق ان 
ال���ذي يجل�س امامي هو عزي���ز علي املنلوج�صت 
ال�صه���ر والناقد الجتماع���ي وال�صيا�صي الالذع 
ال�صاخ���ر ، ولكن الزمن افقده الكثر من و�صامته 
وطول���ه الفارع وما كن���ت ا�صاهده بها وهو يقدم 
اغانيه يف التلفزيون ، اغانيه التي �صارت م�صر 
المث���ال وردده���ا ال�صع���ب العراق���ي يف حمافله 
املختلفة ، او ما كنت اتاأمله وهو ي�صر يف منطقة 
ال�صاحلي���ة حي���ث مبن���ى الذاع���ة والتلفزيون . 
مل يب���ق من عزي���ز علي عندم���ا جال�صت���ه يف دار 
الر�صودي ال تلك الذكريات اجلميلة والبت�صامة 
اجلميل���ة وال�صح���كات املليئة بال���دللت ! . ذكر 
يل الر�ص���ودي ان���ه كان يذه���ب مع الفقي���د عزيز 
عل���ي اىل ال�صواق وكان جمي���ع ا�صحاب املحال 
ي���ودون مزاحه و�صحكت���ه وتعليقاته .. والقليل 

منهم يعرف تاريخه الفني الكبر . 
 بق���ي عزي���ز علي عزي���ز النف�س ، ع�ص���ي الدمع ، 
ول���كل امريء من ا�صم���ه ن�صيبا ، على الرغم مما 
ن���زل عليه من احلوادث والفواجع يف ال�صنوات 
الت���ي ا�صدل���ت علي���ه ال�صلط���ة �صتائ���ر الن�صي���ان 
والهمال ، حتى بعد رحي���ل ابنه الوحيد وفلذة 
كب���ده ) عم���ر( فق���د احت�صب���ه لل���ه ولذ بال�صمت 
البلي���غ وال�ص���رب اجلمي���ل ، ث���م وف���اة زوجت���ه 
ورحي���ل اخوانه والكثر م���ن ا�صدقائه واقرانه 

ممن عرف ف�صله . 
 يف جل�صته ي�صتم���ع باهتمام اىل حديث جلي�صه 
، واحيان���ا ي���رد با�ص���رار على ما ل يتف���ق به مع 
املتح���دث وان كان���ت احلج���ة دامغ���ة والدلي���ل 
وا�صحا . غر انه كان ل يقبل املداهنة واملراءاة 
، ويذكر الحداث ل�صائليه كما جرت وكما يذكرها 
. وكان حديث���ه رحم���ه الل���ه وا�صح���ا ي�ص���م من 
المثال والكنايات واللفاظ الطريفة واملاأثورات 
ال�صعبية ماهو جدير بالتاأمل والعتبار . �صمعته 
يتح���دث مرة ع���ن نوري ال�صعي���د وع�صقه للمقام 
العراق���ي واملو�صيق���ى ال�صرقي���ة وانه ج���اء مرة 
اىل دار الذاعة لي�صتمع اىل حفلة للمقام يوؤديها 

يو�ص���ف حوري�س قاري املق���ام العراقي وخبره 
يف الذاع���ة ، وكي���ف ان ال�صعي���د ح���اول غ���ر 
م���رة ان مين���ع �صفر حوري����س اىل فل�صطن �صنة 
1950 ، ال ان حوري����س كان م�صرا على الرحيل 
وا�صتط���اع اقن���اع ال�صعي���د باهدائ���ه جمموع���ة 
 ، الن���ادرة  ال�صوتي���ة  الت�صجي���الت  م���ن  كب���رة 
وقد ق���ام نوري ال�صعي���د بتقدمي تل���ك املجموعة 
النفي�ص���ة اىل اذاعة لندن �صن���ة 1954 . اقول ان 
عزي���ز علي كان يتح���دث عن املو�ص���وع بطريقة 
بغدادي���ة حمببة لينهيها بقوله ال�صاخر : الكو... 
حوري����س كانت عنده جمموع���ة اخرى واح�صن 
من تلك نقله���ا اىل فل�صطن واعطاه���ا اىل اذاعة 

ا�صرائيل .
*****

تتجل���ى عبقري���ة عزي���ز عل���ي يف ان���ه كان ينظم 
 ، ويوؤديه���ا  ويلحنه���ا  منلوجات���ه  ن�صو����س 
وه���ذا امر نادر ب���ن املغنن ، وكان���ت ن�صو�صه 
م�صتوح���اة من الواق���ع الجتماع���ي وال�صيا�صي 
بدون مواراة ، نظمه كان مبا�صرا ب�صور �صاخرة 
متهكم���ة يخاط���ب ب���ه النا����س بلغته���م وقيمه���م 
واعرافه���م وما هو �صائ���د بينهم ، واحلانه راعى 
فيه���ا ال�ص���ول املو�صيقي���ة عل���ى الرغ���م من عدم 
تعلم���ه املو�صيقة  او كتاب���ة النوطة ، وتنقله بن 
النغام واملقامات جرى عل���ى ال�صليقة ، فقد كان 
حافظا لالحلان العربية القدمية واحلديثة وهذا 
م���ا مكن���ه من تقدمي احل���ان على م�صت���و راق من 
التاأثر واجلم���ال .. واحلداثة ، اما �صوته فكان 
�صوت���ا جميال تاألفه ال�صم���اع ب�صهولة ، وميتلك 
موؤه���الت املطرب امل���وؤدي ب�صوت كام���ل وا�صع 
امل�صاحة وميتلك اجل���واب وجواب اجلواب كما 

يذكر املعنيون باملو�صيقى .
*****

 ،  ) القومي���ة   ( ا�صول���ه  ح���ول  كث���را  �صمع���ت 
ول�صيم���ا انه ولد يف حملة بغدادية ت�صم العديد 
م���ن الجنا�س ) حملة ال�صيخ ب�ص���ار يف الكرخ ( 
وان ا�صرت���ه نزحت من كربالء وا�صتقرت ببغداد 
، غ���ر ان ا�صمه الكام���ل يجعلني اتردد بقبول ما 
�صمعت���ه ب�صهول���ة ، فه���و عزي���ز بن عل���ي بن عبد 
العزيز بن علي بن حامت بن هاينء ، وعلمت منه 
ان والده كان من ال�صياغ املاهرين وامل�صهورين 
، وه���و الذي �صنع القف����س الف�صي ملرقد ال�صيخ 

عب���د الق���ادر الكيالين ببغ���داد ، وان وفاته كانت 
�صنة 1930 .

*****
�صج���ن عزي���ز عل���ي �صن���ة 1972 بتهم���ة النتماء 
املث���رة  النق���اط  م���ن  ذل���ك  وكان   ، للما�صوني���ة 
واخلط���رة يف حياته ، وكان ق���د حتدث ل�صديقه 
ال�صت���اذ عبد احلمي���د الر�صودي ع���ن املو�صوع ، 
ونق���ل يل الر�ص���ودي ذلك احلدي���ث وملخ�صه كما 
يلي : يقول عزيز علي انه بعد ف�صله من الوظيفة 
يف الربعيني���ات ، فت���ح حم���ال لبي���ع الحذية يف 
مدين���ة كرب���الء ، ويف احد الي���ام زاره يف املحل 
�صدي���ق له و�صم���اه ) ..... ( ، فراى ال�صائقة التي 
مي���ر بها ، وا�صار عليه بزي���ارة �صخ�صية �صيا�صية 
وع�صكري���ة كب���رة ه���و املرح���وم ) توفي���ق. و ( 
لي�صاع���ده يف اعادته اىل الوظيفة . وملا ذهب اىل 
تل���ك ال�صخ�صي���ة وعر�س علي���ه حالت���ه ، رد عليه 
ه���ذا  بانه موه���وب و�صخ�صي���ة معروف���ة وعليه 
�صيتفق م���ع جماعة او ) منظم���ة ( ان�صانية ميكن 
م�صاعدته ع���ن طريقها بعد النتم���اء اليها . يقول 
عزي���ز علي ان���ه عرف فيم���ا بعد ان تل���ك اجلماعة 
م���ن املا�صونين ، غر انه �� كم���ا اق�صم �� مل يح�صر 
اجتماع���ا او حمف���ال او ع���رف �صيئا م���ن ن�صاطهم 
) ال���ذي يق���ال انه �صري���ًا( ، غ���ر اأن وثائق هوؤلء 
و�صج���ل النتماء كان���ت حمفوظة ل���دى �صخ�صية 
بريطاني���ة معروف���ة وه���و امل�ص���ر �صت���ود اح���د 
موؤ�ص�صي �صركة ال�صباق وي�صمونه العوام مب�صر 
) ا�ص���ود ( ، وبعد ثورة 14 متوز 1958 ترك هذا 
النكلي���زي العراق واحتفظ باوراقه يف �صندوق 
يف م�ص���رف الرافدين ، وبعد ع�ص���ر �صنوات فتح 
هذا ال�صندوق وفق تقليد ان للبنك احلق يف فتح 
ال�صن���دوق اذا مل يراجعه اح���د طيلة تلك الفرة ، 
وملا فت���ح عرفت احلقيقة وك�صفت الوراق ونقلت 
اىل دوائ���ر المن يومذاك، وع���رف ان عزيزا كان 
م���ن تلك اجلماعة املحظورة فقدم للمحكمة وحكم 
علي���ه بال�صجن املوؤبد بعد تخفيف احلكم لنه كان 
من موؤيدي حركة ماي�س 1941 واعتقل ل�صنوات 
ب�صبب ذلك .. ويف �صنة 1979 اعفي من بقية مدة 
احلك���م ب�صبب مر�ص���ه مع جمموعة م���ن املتهمن 
بالتهم���ة نف�صه���ا . ام���ا راأيه ببع����س ال�صخ�صيات 
العراقي���ة والح���داث الت���ي عرفه���ا او �صاهم فيها 

فحديث اآخر ل ت�صعه هذه العجالة .

ذات م���رة..يف ال�صبعينات..جاءت قارئة مقام من 
واحدة من جمهوريات الحتاد ال�صوفيتي �صابقًا..

لتقدم قراءات يف املعهد الثقايف ال�صوفياتي.
جئ���ت متاأخ���رًا فوج���دت يف املدخ���ل عزي���ز عل���ي 
جال�ص���ًا يف زاوي���ة وا�صع���ًا يده على خ���ده يحرك 
راأ�ص���ه طربًا وي���ده تعرب عن اعجابه ع���ازًل نف�صه 

حتى عن جمهرة احلا�صرين ..
وقفت غر بعيد عنه .. �صاألته :

-اأبو عمر �صبيك.
هم�س ب�صوت خافت وهو خمتنق ..

-اإ�صم���ع داد يو�ص���ف .. اإ�صم���ع �صل���ون دتق���ره ، 
وامل�صيب���ة يَكول���ون امل���رة ما تق���در تق���ره مقام ، 
زين .. ه���اي رجال لو مرة .. العربة مو باملره لو 

الرجال .. العربة بالفنان وقدراته وا�صتيعابه..
ثم �صكت قلياًل وقال :

-العن اأبو
قلت اأنا :

-األعن اأبو الفن لأبو اأبو الفن
قال : ل اإلعن اأبو اأجدادي ..

قلت له - لي�س ت�صتم نف�صك
ق���ال - اأ�صتم نف�صي اأح�صن مما اأ�صتمهم واأبتلي .. 

نف�صي اأرد ا�صتمها .. املهم �صتمت ..
ثم حت�صر وق���ال : يجي يوم هذولة هم يرحمون 
عل���ي بعد ما اأ�ص���ر ل نف�س ول نف����س �صاموط ل 

موط جوة الَكاع.
لكن احتفالنا هذا لي�س ترّحمًا بل تكرميًا واعتزازًا 

واإن كان متاأخرًا.
ولي����س رث���اًء لفنان كب���ر م���ات ! فقد ب���داأ الكبار 
يت�صاقط���ون واح���دًا اإث���ر واحد وب���داأت ا�صعر ان 

!.. بعدهم  جرداء  اأر�صًا  "الب�صتان" �صي�صبح 
ف���ال نع���ود نقول "احن���ا عدن���ا ب�صت���ان / جنة من 
هاجلن���ان بيه���ا م���ا ت�صته���ي النف����س / والفواكه 

الوان
والر�س مفرو�صة �صند�س / كلها ورد وريحان"

كما كان يق���ول الفنان الكبر الذي م���ات قبل اأيام 
.. عزي���ز عل���ي .. اأو انن���ا ن�صتطي���ع اأن ن�صت�ص���ر 

: له  "الدكتور" فنقول 
تداوينا" ما  ودخلك  الله  دخل   .. "دكتور 

مل تع���د ه���ذه الق���وال ناجحة لك���ي يبق���ى الكبار 
يف ب�صت���ان احلي���اة الذي ع�صن���ا فيه زمن���ًا والفن 
اأح�ص���ن  م���ن ح�ص���ن اىل  يتاأل���ق  فيه���ا  والب���داع 

واملباراة واملباه���اة تهزان اخلطاأ 
لرعايت���ه  ال�ص���ح  وحتت�صن���ان 

وتعميقه ..
عزي���ز عل���ي .. رج���ل جت���اوز الثمانن 

.. وموت���ه �صن���ه من �صنن احلي���اة .. لكن 
ال���ذي يح���ز يف النف����س .. اأن مي���وت ول 

ن���دري مبوته اإل بعد اي���ام ، وان جياًل بكامله 
ل يع���رف من هو عزيز علي ، لكن���ه يعرف اأحمد 

عدوي���ة ويعرف اأ�صماء كث���رة جوفاء اإل من نزق 
كالم���ي ، وحل���ن مائ���ع ، وح���ركات عابث���ة تعي�س 
بينه���م .. ل اأ�ص���ع الل���وم على هذا اجلي���ل وحده 
، ولكنن���ا نتحم���ل اللوم .. جميعن���ا ، لننا مل نكن 
نحر����س عل���ى ه���وؤلء الكب���ار ول عل���ى مكانته���م 

وفنهم حتى �صاروا ن�صيًا من�صيًا !
اآخ���ر م���رة التقي���ت عزي���ز عل���ي .. يف طريقه اىل 
احتفالية الرواد حيث كرم رائدًا لفن املنلوج بحق 

وجدارة وا�صتحقاق.
كان يجل����س يف ال�صي���ارة .. اقربت منه و�صلمت 
علي���ه .. ف���رح و�صرخ "ل���ك ها داد يو�ص���ف" قبلته 
.. قل���ت ل���ه "يلل���ه" واأ�ص���رت اىل "البا����س" الذي 
ينقلن���ا اىل مكان الحتف���ال .. نظر يف وجهي ومل 
يق���ل �صيئ���ًا .. فقد جاء �صاب كان مع���ه وحمله اىل 

مقعدًا. علي  عزيز  كان  "البا�س" فقد 
يف قاع���ة الحتف���الت كن���ت اأنظ���ر اليه م���ن بعيد 
.. وه���و ينق���ل م���ن ويحم���ل م���ن م���كان اىل مكان 
..وق���راأت الحتف���ال يف وجهه ووج���وه الخرين 

اجلال�صن ..
عزيز علي .. هذا ال�صم الذي كان يهزنا .. ونحن 
ال��ك��رخ  متو�صطة  يف  ث��م  الب��ت��دائ��ي��ة  يف  طلبة 
ق��راءة  م��وع��د  ف��ي��وم   ، وبعدها  الرب��ع��ي��ن��ات  قبل 
ن�صاأت  منذ  بداأها  والتي  علي  "منلوجات" عزيز 
الذاعة عام 1936 .. كان يومًا م�صهودًا .. ففي تلك 
الم�صية .. جتتمع يف بيتنا الن�صوة وال�صغار .. 
ويف قهوة "احمد اجلداع" بخ�صر اليا�س يجتمع 
الرجال ويقرب الولد من املقهى وكلهم ان�صات 
فزيت  الليل  "ن�س  يجلجل  و�صوته  علي  لعزيز 
مبهجومي"  هو�صة  الَكيلك  ؟  �صلَكي   / نومي  من 
من  الح��ادي��ث  وت���ردد   .. ال�صحكات  وتتعاىل 
الل�صان  ك��ان  علي  فعزيز  ونقا�صات   .. تعليقات 
ا�صفاف  او  ج���رح  او  خ�صونه  دون  م��ن  ال��ن��اق��د 
وكلماته منتقاة .. وتاأثر غنائه عميق يف القلب 

والعقل 
ف���ق���د   ..

ك���ان���ت ال��ب��داي��ات 
"املقالت  ي�صميها  وك��م��ا   ..

امللحنة" لأن تعبر املنلوج .. مل يكن يقره هو..
فقد كان ياأخذ عند البع�س لونًا من التهريج غر 

امل�صتحب ..
وي�صتمرال�ص���وت ال���داوي يف الذاعة ويعلن عن 
موعد اآخ���ر .. ع�صرًا .. فت�صي���ع حركة اخرى بن 
النا����س ، احلمال���ون يف اخل���ان ، واملثقف���ون يف 
املدر�ص���ة وكبار ال�صن وال�صغ���ار كل على موعد .. 
واتذك���ر اننا كن���ا نحجز حماًل لبي���ع املرطبات يف 
ال�صواكة جنل�س في���ه مبكرين .. ونطلب اكرث من 
قدح م���ن "الدوندرمة" انتظ���ارًا لعزيز علي وهو 

يعاتب الذين يق�صرون بحق بغداد :
متام وا�صمع  بني  يا  ا�صمع  "َكالت 

اين بغداد وانا دار ال�صالم
والله عجزتوين باحلب والغرام
ما �صفت منكم ابد غر الكالم ! "

نه���رع راك�ص���ن اإىل الذاعة لكي ن���رى عزيز علي 
خارج���ًا م���ن هن���اك لن�صفق ل���ه ونقرا ل���ه ب�صوت 
ع���ايل مقطعًا ادخل���ه يف املنلوج نف�ص���ه "بغداد يا 
بل���د الر�صيد / ومنارة املج���د التليد" لل�صاعر علي 

اجلازم من ق�صيدته التي القاها عام 1937 ..!
وت�صر احلي���اة ويواكبها عزيز عل���ي .. وتتعاىل 
كلماته نقدًا �صيا�صيًا يهز النفو�س والعقول كعادته 
كل اربع���اء فن�صم���ع عام 1948 .. "من���ه .. منه .. 

منه .. كلها منه م�صايبنا وطاليبنا كلها منه! "
ويرم���ز للم�صتعمرين وعمالئهم .. وي���ردد مناديًا 
وفل�صط���ن  �صمائره���م  م�صت�صرخ���ًا   .. الع���رب 

العربية ت�صتباح ..

وت���ظ���ل 
م���ق���الت 
علي  ع��زي��ز 
ال���������ص����ع����ري����ة 
امللحنة عالمة من 
عالمات الآتي وجزءًا 
من �صياع ان�صاننا العربي 

فيقول او يغني عام 1949
و�صيعنه لبيدة  بها  "تهنا 

ويتيه اللي ماله دليل
ب�س نتالفت ي�صره ومينه

ول ندري ليادرب منيل
وين احليد اللي ير�صدنه .."

ويف العام نف�صه يقراأ لنا "ال�صفينه" ثم "الب�صتان" 
و"�صلي عالنبي مالح وطيب لبلبي" عام 1954 و 
"ا�صكت ل حتجي تبتلي" عام 1956 و "كل حال 
ي���زول" 1958 ث���م "!...ن���و" وهك���ذا ر�ص���م ه���ذا 
الفن���ان لفن "املقال���ة امللحنة" او املقال���ة ال�صعرية 
امللحن���ة .."املنل���وج" مكان���ة مل ي���رق اليها – يف 
تقدي���ري – اي فن���ان اخ���ر .. فق���د كان عزيز علي 
يختل���ف عن مقدم���ي املونول���وج بر�صانته وعدم 
اعتم���اده على احلركة غر املتزنة كما كان ال�صائع 
عند الخري���ن .. يف م�صر مث���اًل ا�صماعيل يا�صن 
او �صكوكو .. ب���ل حول �صيغة الأداء اىل نوع من 
املهاب���ة الت���ي تخاطب العقل .. وح���ن توقف راح 
يعمل يف مدر�صة الطفال املو�صيقية .. حتى احال 
نف�ص���ه عل���ى التقاع���د ومل يتخذ النظ���م والتلحن 
والن�ص���اد و�صيلة للتعي�س والرت���زاق ومل يظهر 

يف حفلة خا�صة باأجر اأو من دون اأجر ..!
فلي�س غريبًا حن يكت�صف فو�صى الفن و�صطحيته 

واإ�صفافه اأن يقول :
الفن ابو  بو  ل  الفن  ابو  "انعل 

موراح اجنن ماكدر اأَكولن
بغلتي بربيجي واملن اَكولن ال�صكوت اآمن

وينيال كل من اطر�س وادَكن".

 من كتاب �سخ�سيات وذكريات

شيء عن عزيز علي

عزيز علي
ليس رثاًء بل.. 

استذكارًا!

عىل غري عادته ، هاتفني 

االستاذ عبد الحميد الرشودي 

) رحمه الله( صبيحة يوم 

الخميس السادس والعرشين 

1995 ناعيا يل الفنان القدير 

عزيز عيل الذي كان يتديربيتا 

قريبا من بيت الرشودي ، 

وان تشييعه سيتم قبل ظهر 

ذلك اليوم . اتصلت باالستاذ 

حارث طه الراوي القريب من 

بيتي  وابلغته باالمرالذي هاله 

وقرران يرافقني اىل مكان 

توديعه . وذهبنا سوية اىل 

التشييع الذي انطلق من بيته 

قرب السكة الحديد يف حي 

الداوودي ، ثم حمل نعشه 

اىل مقربة الكرخ يف ايب غريب 

تتبعه بضع سيارات ملشيعيه 

من االصدقاء واالقرباء وعاريف 

فضله بال جهة حكومية  ، ووري 

الرتاب  يف املجموعة )25(

يف متام الساعة الثانية عرش 

من ذلك اليوم الحزين ، ثم 

انفرط عقد املشيعني وذهب 

كل لطيته ، لتنتهي صفحة من 

صفحات اعالمنا الالمعني التي 

استمرت ستة ومثانني عاما .

فنان راحل
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الشيخلي ال��وه��اب  عبد 

ال��ج��ن��اب��ي م���ص���دق  د. 

املعجبون يتجمهرون خارج الإذاعة
م���ن  اخل���روج   يف  يتاخ���ر  عل���ي  عزي���ز  كان 
الذاع���ة حتا�صي���ًا احل�ص���د الهائ���ل م���ن النا�س 
الذين يتجمه���رون خارج الذاع���ة وينتظرون 
م�ص�������اهدت���ه  ورغ���م تاخره فان ع���ددًا منهم ل 
ييا�س من النتظار  وعند خروجه يندفع��������ون 
نح���وه مل�صافحت���ه وتقبيله، لكن���ه يتخل�س من 
املوقف بالندفاع نحو ال�ص����يارة التي تنتظره 
حي���ث يذهب اىل بيت���ه وعائلت���ه. وكان  يقول 
يل دائما انن���ي ل املك �صوى بيت����ي واولدي،  
ورغ���م ذلك فق���د طفل���ه البكر )عم���ر يف احلرب 
العراقي���ة اليرانية( ومل تدم���ع عيناه لنه كان 
يعت�ص���ر المل واحل���زن يف قلب�����ه. وبينما كان 
�ص���وت البكاء ي�ص���در  عن الن�ص���وة يف البيت 
ام�ص��������ك بي���دي وق���ال فلنذه���ب  اىل ال�صينم���ا 
وعرفت انه متاثر جدًا لوفاة ابن���ه لكنه اراد ان 

يبتعد قلياًل عن اجواء النواح والبكاء.
تاأ�صي�س مدر�صة مو�صيقى الأطفال

كن���ت ذات ي���وم اقوم مبهم���ة تدري����س الن�صيد 
واملو�صيقى يف احدى مدار�س  القطر  واذا بي 
ا�صاهد الفنان عزي���ز علي ومعه ا�صتاذ اجنبي، 
وبع���د ان انتهى  من اختيار بع�س الطلبة طلب 
من���ي مراجعت���ه  يف دائرة ال�صينم���ا وامل�صرح، 
اول  تاأ�صي����س  ين������وي  ان���ه  عرف���ت   وهن���اك 
مدر�صة لتعليم املو�صيق���ى  لالطفال على ا�ص�س 
علمي���ة متينة. وق���د زار له���ذه الغر�س الحتاد  
ال�صوفيتي ومتت ال�صتعان���ة ببع�س ا�صاتذته 
ث���م اخت���ارين  معاونًا ل���ه يف املدر�ص���ة وبداأنا 
العمل وح�صر  ال�صاتذة الرو�س. اما ال�صاتذة 
م���ن العراقيي����ن فق���د اجري���ت له���م اختب���ارات 
للتعرف على قدراتهم يف تعليم الطفال اللت 

املو�صيقي���ة وقد ف�صل بع�صهم برغم انهم  كانوا 
يعملون يف الفرق���ة ال�صمفونية! واخذنا نعمل  
لي���اًل ونه���ارًا م���ن اج���ل الو�ص���ول اىل النتائج 
املرجوة خالل مدة زمنية قيا�صية. وقد تعرفت 
عل���ى عزيز عل���ي  ب�صورة اف�ص���ل بحكم العمل 
معه عن قرب فوجدته  ع�صبي املزاج وقد اتعب 
نف�ص���ه واتعب������ن���ا مع���ه لكنن���ا برغ���م كل �صيء 
ا�ص������تطعن���ا ان ن�ص���ل اىل نتائ�����ج ملمو�ص���ة. 
وقدمنا حفالت غنائية ومو�صيقية  اده�ص�����������ت 
كل م���ن ح�صرها و�صجلن���ا للتليفزيون  عددًا ل 
ي�صتهان به م���ن املقطوعات املو�صيقية العربية  
والوربي���ة. ل �ص���ك ان جترب���ة الفن���ان عزي���ز 
عل���ي يف ه���ذا املي���دان ه���ي الوىل م���ن نوعها 
لنه�ا ا�صتن���دت على اأ�ص�س علمية �صادقة وكان 
اختي��������ار  الطلب���ة يت���م وف���ق �ص���روط م�صددة 
)وهن���ا احت���دث ع���ن مدر�ص���ة املو�صيق���ى قب���ل 

دجمها م���ع مدر�صة البالية( وبعد ان ترك عزيز 
علي العمل ب�صبب تقاع���ده وا�صلنا  امل�ص������رة 
و�صلمن���ا   1974 ع���ام  اىل  املدر�ص���ة  ه���ذه  يف 
الر�صال���ة لالخري���ن بع���د �ص���������ت �صن���وات من 
العطاء واجلهد م���ن اجل مو�صيقى رفيعة وفن 

يحمل يف ثناياه روح امل�صتقبل.
حمطات يف الذاك�����������رة

 ق���دم عزي���ز عل���ي ذات م�ص���اء حفل���ة يف ن���ادي 
ال�صعي���د(  ن���وري  )�صب���اح  وكان  الكم���رك 
عزي���ز  اق���وال  فا�صتفزت���ه   احلا�صري���ن  اح���د 
عل���ي فتوج��������������ه الي���ه وطل���ب من���ه ان يكت���ب  
مونولوج���������ًا عن املهربن لنه – اي �صباح - 
اكرب مهرب يف الع���راق فاعتذر عزيز وتخل�س 
من���ه بلباق���ة  خا�صة، بعد ان حل���ظ على �صباح 
انه قد �ص����رب  كثرًا من اخلمرة يف تلك الليلة، 
وعندما  ذك���رت  هذه احلادثة ام���ام عزيز علي 

قب���ل ا�صهر انكرها ومل يعد يتذكرها، برغم انها 
حدثت امام عدد م���ن احلا�صرين  الذين وقفوا 

يف وجه �صباح يف تلك الليلة.
* كن���ت امت�ص���ى ذات م�ص���اء يف �ص����������ارع ابي 
وت�ص���رع  تراك����س  بالنا����س  واذا   نوؤا����س  
نحو املقاه���ي املنت�صرة  عل���ى جانب���ي ال�صارع 
و�صمع���ت بع�صه���م يتلف���ظ با�ص���م عزي���ز عل���ي 
ف�صاأل���ت احدهم اين هو عزي���ز فاأجابني �صوف 
تب���داأ  حفلته بعد قليل يف الذاعة وكان م�صهدًا 
غريبًا ومل يتكرر مع اي فنان عراقي با�صتثناء 

عزيز علي.
* يف 29 حزي���ران م���ن ع���ام 1957 اجري���ت 
م���ع الفن���ان عزي���ز  عل���ي ح��������وارًا فني���ًا  ن�صر 
عل���ى �صفحت���ن يف جمل���ة ال�ص�������������بوع وكان 
مبتع���دًا او مبع���دًا ع���ن الذاع���ة، وق���د حت���دث 
با�صهاب وب�صراحة عن ا�صباب ابتعاده موؤكدًا 
ان الذاع���ة يف ذل���ك احلن متي���ل اىل ان تقدم 
الغ���اين الهابطة وجاء باأمثلة م���ن اغني���������ات 
زهور ح�ص���������������������ن مثل )�صلوات احللو فات 
وخال���ة �صك���و  �صنهو اخل���رب  دحجيلي(. وقال 
يخط���ئ من يظ���ن ان الذاعة لي�ص���ت �صوى دار 
تثقيف وتهذيب ح�ص���ب ويخطئ من يظن انها 
جم���رد دار له���و وت�صلي���ة. لنه���ا  يف احلقيق���ة 
مدر�ص���ة قائمة بذاته���ا لبث اف���كار اراء خا�صة 
با�صل���وب خا����س وهي �ص���الح ذو حدين اذا ما 
اح�صنت اجله���ة املخت�صة ا�صتخدامه لتقوي�س 
اف���كار معين���ة او اقام���ة فك���رة او راأي  معن.. 
الذاع���ة جهاز فعال يع���ود بالنفع اجلزيل على 

الوطن والمة.
 عن كتاب: )عزيز علي.. رائد فن املونولوج 
يف العراق(

الف����ن الهادف يحمل ر�صالة املجتمع باأمانة ويعي�����س حالته احل�صارية، ويعك�س 
ممار�صاته الإن�صانية، ويربز ال�صفحات امل�صيئة فيه.. وهذا ما جت�صد متاما يف 
املق����الت الغنائية لعزيز علي، والتي مار�صه����ا تاأليفا وتلحينا واإن�صادا من اإذاعة 
بغ����داد منذ تاأ�صي�صها ع����ام )1936( حتى اأواخر عام )1958(، اأي اإننا ميكننا اأن 
ن�صت�صرف احلركة الفنية حلقبة تاريخية مهمة جدا من تاريخ العراق احلديث.

الف����ن الهادف يحمل ر�صالة املجتمع باأمانة ويعي�����س حالته احل�صارية، ويعك�س 
ممار�صاته الإن�صانية، ويربز ال�صفحات امل�صيئة فيه.. وهذا ما جت�صد متاما يف 
املق����الت الغنائية لعزيز علي، والتي مار�صه����ا تاأليفا وتلحينا واإن�صادا من اإذاعة 
بغ����داد منذ تاأ�صي�صها ع����ام )1937( حتى اأواخر عام )1958(، اأي اإننا ميكننا اأن 
ن�صت�صرف احلركة الفنية حلقبة تاريخية مهمة جدا من تاريخ العراق احلديث.. 
وهي بدايات تاأ�صي�س الدولة العراقية مرورا مبرحلة النمو ال�صيا�صي والفكري 
اإىل مرحل����ة الإنتقال اإىل النظام اجلمهوري. وقب����ل التوغل يف املو�صوع.. اأود 
تو�صي����ح معن����ى كلمة "مونول����وج" .. فهو م�صطلح يون����اين- لتيني مركب من 
كلمت����ن )مونو( وتعني )واحد- فرد( و )لوج( وتعن����ي )كالم- مقال( وتركيبها 
يعني الكالم الفردي اأو املقال الفردي.. ويجوز اأن يكون نرثا اأو �صعرا وي�صلح 
اأن يلق����ى اأو يلّحن تلحين����ا. ومل يكن هذا اللون معروف����ا اأو ماألوفا يف اأو�صاطنا 
ال�صعبية على الإطالق، ولي�س هناك اأي �صبه بينه وبن املربع اأو اأي لون اآخر.. 
ل م����ن حي����ث امل�صمون ول من حي����ث الأداء.لقد اتخذ عزيز عل����ي م�صارا يختلف 
متام����ا عن كل الإجتاهات الفنية ال�صائدة، وذل����ك ل�صبب ب�صيط ولكنه جوهري.. 
وه����و اإن الظ����روف اجلديدة لالإن�ص����ان العربي يف الع����راق واحلاجة احل�صارية 
الجتماعي����ة لل����ون من الغناء ينتق����د الواقع وي�صحذ الهم����م ويحفز قوى الثورة 
والتغي����ر لدى اجلماهر. اأن عدم قدرة اأي من الأل����وان الغنائية ال�صائدة اآنذاك 
من اإ�صتيعاب حاجات اجلماهر وطموحاتهم على اإختالف اأذواقهم واإنتماءاتهم 
وم�صتوياته����م الفكري����ة، هو ما جعل عزيز علي يبتعد ع����ن اداء املقام ويتجه اإىل 
هذا اللون الغنائي الذي اأحبه كل اأبناء العراق وتوحد ذوقهم فيه، والذي اأ�صبح 
بحق مدر�صة فنية عراقية رائدة نبغ فيها عزيز علي واأبدع، خ�صو�صا واأن هناك 
بونا �صا�صعا بن عزيز علي وقّراء املقام اآنذاك. اإذ كما يقول املحقق ال�صيخ جالل 
احلنفي يف كتابه "املغن����ون البغداديون واملقام العراقي" باأن المّية تغلب على 
ق����راء املقام العراقي بينما جند عزيز علي فنان����ا ناقدا يف مرحلته الفنية الأوىل 
م����ن 1937-1939 وناقدا �صيا�صيا بعد هذه املرحلة، بل اأ�صبح من اأكرث الداعن 

اإىل الثورة.. ونتاجه يف هذه املراحل كلها يدل على ن�صج فكري ووعي �صيا�صي 
واإلت����زام مبدئي. وهذا يت�ص����ح يف موقفه املعلق وم�صاندت����ه وم�صاركته الفعلية 
يف ث����ورة ماي�س 1941 واإعتقاله و�صجنه ب�صببها، ث����م يف مناه�صته لكل اأنواع 
التنكي����ل والإ�صطهاد والإرهاب وم�صادرة احلري����ات الفكرية و�صياع املقايي�س 
وتعريت����ه للمواق����ف الت����ي تعار�س م�صال����ح ال�صعب واآم����ال الأمة. لق����د تناولت 
مق����الت عزيز عل����ي الغنائية الكثر م����ن الأمور اجلوهرية يف حي����اة املواطنن 
حتى ب����ات ميثل �صوت اجلماهر و�صمرها، واأ�صبح كل من ي�صتمع األيه يقول 
ال�صعب،  اأود قوله" واإىل يومنا هذا. لقد حتدث عزيز علي بلغة  "هذا ما كنت 
مبنط����ق اجلماه����ر وباأفكارها.. عا�����س معاناته����ا واآلمها وطموحاته����ا.. عّرى 
الق����وى الإ�صتعمارية الطامعة واأ�صاليبها يف ب����ث التفرقة والف�صاد، ومقاله "مّنه 
مّنه" حتليل رائع للدور املقيت الذي لعبه "�صاحبنا" والتدخل ال�صافر ل� "خمتار 
ذاك ال�ص����وب" يف ال�ص����وؤون الداخلي����ة للبالد. وانتقد جمل�س الأم����ن -وما اأ�صبه 
الي����وم بالبارح����ة- ومواقف����ه ال�صيئة امل�صينة جت����اه ق�صايان����ا امل�صرية، وعتب 
على "جامعتنا املا ملتن����ه"؟. واأنتقد ا�صلوب اجلامعة العربية الهزيل يف معاجلة 
ق�صاي����ا الأم����ة العربي����ة ون����ادى بحق����وق الإن�صان وحري����ة الفكر وحري����ة الراأي 
وحري����ة الل�صان والعي�س باإطمئنان، ورف�س التمييز العن�صري مبقاله "م�صعود 
وم�صع����ودة". لقد خاطب عزيز عل����ي كل فئات ال�صعب وعلى خمتلف م�صتوياتهم 
الثقافية والفكرية والجتماعية، خاطبهم باللغة التي يفهمونها وباملفردات التي 
يتداولونه����ا.. فغنى "ب�صتان" يخاطب الفالح وكاأنه اأبن الريف ويف "ال�صفينة" 
يخاط����ب املالح����ن وكاأن����ه النوخ����ذة، ويف "دكت����ور" يخاط����ب الطبي����ب وكاأن����ه 
ال�صي����دلين، وهك����ذا يف معظم مقالت����ه الغنائية، ومل ين�س عزي����ز علي مقالته 
بالأمثل����ة ال�صعبية التي متثل خال�صة التجرب����ة الإن�صانية للمجتمع. كان اإميانه 
بالث����ورة حتميا ويقينا مطلقا، ولذا جاء مقاله "هذي ال�صنة �صنة" يف بداية عام 
1958 "وكل ح����ال ي����زول" يف اآذار 1958. وق����د ك����رر هذين املقال����ن يف اأواخر 
ع����ام 1967 عندم����ا طلب منه "مدح" حل����ف بغداد.. فرف�س وكلف����ه ذلك وظيفته. 
ه����ذا هو عزيز عل����ي .. الفن����ان الكبر، روحا وفك����را وفنا، عا�����س ب�صيطا ومات 
ف����ردا م�صجونا م����ن اأبناء ال�صعب.. اأحب العراق واأخل�����س له و�صحى من اأجله، 
مل ميال����ئ ومل ينافق ومل يرت����زق من فنه برغم معاناته م����ن �صظف العي�س، مات 
وكانت اأمنيته الوحيدة.. اأن ُيَرد له اأعتباره الوطني، باإعادة اجلن�صية العراقية 

التي �صحبها نظام �صدام منه.

ذكريات
مع عزيز علي

عزيز علي ..
فنان المونولوج الهادف

اثن��اء  تواجدي يف محافظ��ة كرب���الء يف عام 1948  زرت احد 

مح��الت بيع االحذي��ة وإذا  يب امام عزيز ع��يل, الذي ظه�����ر 

انه صاحب املحل, فل��م اصدق  ان هذا  الذي يقف امامي هو 

نفس��ه الذي كان ينقلن����ي  اىل عامل االلحان الس��احرة, برغم 

انه ال يعرتف بانه يهتم بالتلحني وال ادري ان كان ذلك من باب  

التواضع. وقد التقطنا صورة للذكرى لكني مل اش��اهدها النها 

كانت فاش��لة. وتشاء املصادفة ان التقيه ثانية ويف نفس العام 

يف اذاع��ة بغداد وتعارفنا مجددًا ومنذ ذلك الوقت مل  نفرتق 

اال ملامًا. ش������اهدته يضع اجمل  واروع  اقواله منذ عام 1948 

وحتى اخر مونولوج وضعه يف عام 1958 ويقول  فيه )كل حال 

يزول(. ولفرط اعجايب به كنت اقف مع كورس االذاع������������ة 

يك اردد معه��م  بعض اقواله الش��هرية ومنها برنادوت  وصل 

عالنبي وبستان.

ناقد فني راحل



ان اهمي���ة ه���ذه الفنون اآخ���ذه يف الزدياد يف الع���امل احلديث ب�صبب 
انت�صار الو�صائل الإعالنية والت�صلية كمحطات الراديو والتليفزيون، 
ودور ال�صينما، وامل�صجالت وغرها وت�صرها للكافة. ويف هذا نعمة 
كبرة ل ميكن نكرانها. على ان هذه النعمة قد ت�صاحبها، يف الواقع، 
نعمة كربى تعم املجتمع كله، وذلك حن اهمال هذه الفنون وتركها على 
حالته���ا البدائية، او حالتها التي هي دون احلالة البدائية، من ت�صيب 

يف  الغن���اء  ويت�ص���م  العراق مبيزات اهمها: وا�صط���راب.. 
املري�ص���ة  النغ���ام  �صي���وع  اول- 

التي تثر الغرائ���ز، وت�صيع بن 
الحداث م���ن اجلن�صن خا�صة 
مع���اين مبتذلة ل تنمي عاطفة 
كرمي���ة، ول تث���ر احا�صي�س 
رفيعة، وتدعو اىل اخلنوع، 
وحتبي���ذ التخن���ث، وحتيل 
ال�صامية  احل���ب  عواط���ف 
جن�صي���ة  م�صاع���ر  اىل 
م���ن  واخط���ر  واطئ���ة، 
انه���ا ت�صي���ع  كل���ه  ه���ذا 
العبودي���ة  روح 
وال�صت�صالم. فاملحب 
اخال�ص���ه  يظه���ر  ل 
حلب���ه ال اذا �ص���ار 
عبدا ب���ن يديه، او 
مترغ ب���ن قدميه، 
او متن���ى متنيات 

تافه���ة ل ت�ص���در ع���ن نف����س 
كب���رة، وروح �صاع���رة. ويت�صم 
الغن���اء العراق���ي ثاني���ا، ب�صيوع 

احل���ان كئيب���ة حتيل الغن���اء اىل 
ي�صب���ه  م���ا  او  ع���زاء،  جمال����س 
امل���اأمت وه���ي تدع���و اىل ال�صج���ر 
وال�صر�ص���ال يف اليا�س، بل انها 

لت�صتذرف الدموع احيانا والطابع 
فقدان���ه  العراق���ي،  للغن���اء  الثال���ث 
لال�صالة، فه���و يف الغالب تقليد يف 
واذا  وانغام���ه.  وا�صاليب���ه  معاني���ه 

ا�صتثنينا املقام العراقي – وهو تراث 
ق���دمي انتقل الين���ا من اجي���ال عديدة 
و�صائر اىل ال�صعف والغناء – ل جند 
يف الغناء العراقي اليوم اثرا من اآثار 

التجديد، اللهم ال بع�س النا�صيد التي 
�صارت تعدها دار الذاعة )املجموعة(. 
ويق���ف بعيدا عن ه���ذا التي���ار املحموم 

يف العراق نفر قلي���ل، يقف يف الطليعة بينهم ال�صتاذ عزيز علي فيما 
ارى. اذ متتاز مونولوجاته بال�صالة، وح�صن الداء، وعمق التفكر، 
و�صمو الهدف. ففيها روح نافذة، وفيها ا�صتثارة خمل�صة، وفيها فكرة 
ا�صالحي���ة جتددي���ة. وعيبها انها ق���د نظمت بالعامي���ة، ولكنها عامية 
حمبب���ة يو�صك عم���ق  معانيه���ا، وجمال ادائه���ا، ان يرفعه���ا اىل مقام 
الف�صح���ى، وقدميا قي���ل )لي�س على املطرب ان يع���رب(. ولقد حاولت 
م���ع فريق من اخوانن���ا حينما كنا نعمل يف اللجن���ة ال�صت�صارية لدار 
الذاع���ة، ان ن�صع حدا له���ذه الفو�صى الغنائية، وان جند يف مكافحة 
هذا الداء اخلبيث الذي يفتك بالرواح فتكا ذريعا، ولكن 
دومن���ا طائل. فق���د ف�صلت خط���ة ال�صالح التي 
كن���ا نعتزم تنفيذها، اذ هن���اك عوامل عديدة – 
لي�س ه���ذا مو�صوع �صردها– تعمل على البقاء 
عل���ى هذا الطاب���ع امل�صن. وكان بع����س ما وفقنا 
اليه هو متكن الفن���ان امللهم ال�صيد عزيز علي من 
الع���ودة اىل دار الذاعة لي�صتمتع العراقيون وغر 
العراقين بانغامه العذبه، ومعاين ازجاله العميقة، 
بع���د ان حرموا منها لوقت طوي���ل. ولكن �صرعان ما 
حال���ت او�صاع )معين���ة( دون النتفاع من���ه، ثم اعيد 
بع���د ذلك  لف���رات ق�ص���رة، و�صمع م���رات معدودات، 

ولك���ن �صرع���ان م���ا اختف���ى �صوته الع���ذب من جدي���د. ولع���ل ال�صبب 
ال�صا�صي يف هذا هو ان ال�صيد عزيز علي كالبلبل ال�صداح ل يقدر ان 
يغرد يف غ���ر الماكن الف�صيحة، واحلدائ���ق الغناء، على حن يريده 
البع����س ان يغني يف اقفا�س وهو ميقت هذه القفا�س وان كانت من 
ذهب. ان الذي ي�صتمع اليه، وهو يرتل )مونولوجاته( ي�صت�صعر عظم 
ا�صتغراب���ه بفنه، وي���درك هذا املعنى ب�صورة اجل���ى من يب�صره يلقى 
قطع���ة فنية، اذ تن���م كل جارحة من جوارحه عن املع���اين الكبار التي 
يف�ص���ح عنها حين���ا، ويتمتم فيها احيانا حينما ي���رى ان ال�صارة ابلغ 
م���ن العبارة. ان يف كثر من هذه املونولوجات فنا رفيعا، وت�صويرا 
رائعا، وهي ت�صور املرحلة التي مرت على العراق يف خالل ربع قرن، 
او يزيد، اح�صن ت�صوير، ففيها نقد اجتماعي ان�صائي، وفيها ت�صوير 
لطبائ���ع النا�س دقيق، وفيه���ا دعوة لال�صالح �صامل���ة، وفيها ا�صتثارة 
قوي���ة خمل�صة، وفيه���ا دفاع بليغ عن الحرار، وفيه���ا دعوة للعروبة، 
وفيها ت�صوير م�صائب المة العربية جمعاء )اقراأ مونولوج ال�صفينة، 
ب�صت���ان، تهنا، �صل عالنبي، ا�صكت، وفل�صطن(. ولقد وجدت يف هذه 
الق�صائ���د �صورا جميلة، ومعاين رائع���ة، ودعوة خمل�صة، واين على 
يق���ن ان جمهرة كبرة من العراقين ي�صاركوين هذا الراأي. ان عزيز 

علي �صخ�س موهوب حري بالعجاب والتقدير.
 من كتاب منلوجات عزيز علي

عزيز علي بقلم
) رئيس وزراء(

عندما اصدرالفنان الكبري عزيز عيل كتابه )منولوجات عزيز عيل( قدم منه نس��خة اىل رئيس الوزراء 

السابق عبد الرحمن البزاز ، فاجابه مقرضا :

من االقوال الش��ائعة املأثورة عن احد فالس��فة االغريق قوله: )مكني من تغيري موسيقى قوم اضمن 

لك تغيري اخالقهم( وال ش��ك ان نصيب هذا القول من الحق عظيم، فاملوسيقى، والغناء، والنشيد، 

وعىل العموم لكل ما يتصل بهذه الفنون الرفيعة املتعلقة بالنغم وااليقاع، اعظم االثر، يف تغذية 

العواطف، وقل الطباع، واثارة املشاعر وتنمية امللكات، وترويض النزعات، وتهذيب النفوس وهذه 

مبجموعها عوامل فعالة يف سلوك االفراد والجامعات.


