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ع����ل����ي ع����ب����د األم����ي����ر

عاد الها�ش���مي اإىل القاهرة م�شاركًا يف مهرجان 
وموؤمت���ر املو�ش���يقى العربي���ة يف دار الأوب���را 

امل�شري���ة، لكن���ه ت���ويف قبي���ل افتت���اح املهرج���ان 
وخ���ال اإقامته والوفود يف«فندق اأم كلثوم«، بعد 
جولة قام بها فور و�شول���ه اإىل القاهرة، الأماكن 
العزي���زة عل���ى نف�ش���ه: �شق���ة حممد عب���د الوهاب 
وبناي���ة فريد الأطر�ش، و�شّل���ى يف م�شجد جمال 

عبد النا�شر وزار مرقده.
اإن���ه ر�ش���ول املو�شيق���ى العربي���ة وال�شرقي���ة يف 
ع�شرها"الذهب���ي«، اأي �شتين���ات الق���رن املا�شي، 
وجتربت���ه غني���ة مبام���ح خمتلف���ة نوع���ًا م���ا عن 
�شواه من النّق���اد: املو�شيقى والغناء يف العراق، 
ب���روح نقدي���ة تعتم���د التب�شر واملعرف���ة من دون 
النغاق عل���ى جمه���رة املو�شيقي���ني واملحرتفني 
املتخ�ش�شني، ب���ل النفتاح على جمه���رة املتلقني 
ومّده���م ما اأمكن بثقاف���ة التمييز بني غ���ّث الغناء 

و�شمينه.
موؤ�شر  باكرًا عن  مواليد 1942 حتدث  الها�شمي 
لقيمة  اج��ت��م��اع��ي��ًا  وع��ي��ًا  مي��ث��ل  حقيقته  يف  ه��و 
اأوائ���ل  م��ن��ذ  لح���ظ  ف��ه��و  وت��اأث��ره��ا،  املو�شيقى 
النحطاط  ع��ام��ات  امل��ا���ش��ي،  ال��ق��رن  ت�شعينات 

الفني يف النتاج 
امل���و����ش���ي���ق���ي 
وال����غ����ن����ائ����ي 
ال������ع������راق������ي 
على  والعربي 

م���ع���ت���رًا ت��ل��ك ح���د ����ش���واء، 
العامات موؤ�شرًا لتحولت اجتماعية مت�شي اإىل 
تراجع القيم املدنية املعا�شرة مل�شلحة ع�شبيات 

متخلفة من كل نوع.
���رات الناق���د الها�شمي م���ن حّدة،  ول تخل���و تب�شّ
لكنها مقامة على اآلية منهجية، اإذ انهمك باملراجعة 
الدوؤوب���ة واملعرف���ة العميق���ة، لي����ش باأ�شا�شي���ات 
املو�شيق���ى فح�شب، بل بات�ش���ال الأنغام ببيئاتها 
ومناخاته���ا الجتماعي���ة والثقافية. م���ن هنا، هو 
اأح���د اأعمدة النقد املو�شيق���ي والغنائي يف العامل 
العرب���ي الذين ل يوقف���ون بحثه���م وتدقيقهم يف 
اجلوه���ر املقام���ي واللحن���ي، وي�شر اأي�ش���ًا اإىل 
كل م���ا ي�شاح���ب العم���ل املو�شيق���ي م���ن عنا�شر 

ومرجعيات.
واإ�شاف���ة اإىل مقالت���ه الت���ي واظب عل���ى ن�شرها 
يف جريدة"اجلمهورية"البغدادي���ة، من���ذ اأواخر 
ال�شبعيني���ات، حت���ى اأيام قب���ل انهي���ار ال�شحيفة 
مع انهي���ار النظام العراق���ي ال�شابق، هو �شاحب 
العدي���د من الرامج الإذاعي���ة والتلفزيونية التي 
عنت بتق���ومي الأذواق والأ�شماع واإ�شاعة املعرفة 

حول عنا�شر العمل املو�شيقي والغنائي.
ال���رداءة  اأم���ام  يه���داأ  ل  حمارب���ًا  الها�شم���ي  كان 
النغمي���ة، وكان ي���رى اأن"ذائق���ة متدني���ة ت�ش���ود 
الغن���اء العربي الراهن"واأنه«م���ن اجلائز جدًا اأن 
يتعاط���ف اجلمه���ور م���ع اأي اأغنية ق���د تنطلق من 
رحاب الإنتاج اليومي، لكن هذا التعاطف ي�شطدم 
بق�شاي���ا كث���رة، منها على وج���ه اخل�شو�ش، اأن 
الأغني���ة مل تع���د ت�ش���كل التعب���ر الأمثل م���ن الهّم 
الأ�شا�ش���ي، اإمن���ا اأ�شبحت اأك���ر اإث���ارة للغرائز، 
وفقدت �شماته���ا الأ�شا�شي���ة، خ�شو�شًا يف جمال 

ال�شامة الفنية، واأعني به���ا غياب النطق ال�شليم 
والإلق���اء الراق���ي والباغ���ة الأدائي���ة والإحاط���ة 
املعرفي���ة باملقام املو�شيقي ال���ذي تنطلق من عامله 
الأغني���ة وحلنه���ا. كما ميكننا الإ�ش���ارة اإىل غياب 
التكوي���ن الرتب���وي لاأ�شم���اع، فه���ي ل يهمها من 
الأغني���ة الي���وم اإل اإ�شب���اع احلاج���ة ال�شتهاكية 
لها، اأما ما ترمز اإليه الأغنية وما تعّر عنه ومدى 
مام�شته���ا لواق���ع الإن�شان العرب���ي، الغو�ش يف 
حاجات الإن�ش���ان للحرية واحل���ب واخلبز، فهذا 
لي�ش جدي���رًا بالقرتاب منه، ولذل���ك فاإنني اأعزو 
الت�شطيح القائم يف التلقي ال�شمعي العربي، اإىل 
النك�شار النف�شي والهزمية الذاتية التي يعي�شها 

الإن�شان العربي«.
كان الراح���ل ي�شدد يف مقارب���ة نقدية خا�شة على 
اأن"الأغني���ة اجلميل���ة ه���ي نغ���م وتعب���ر راقيان 
اأن تك���ون  البيئ���ة«، مو�شحًا:"م���اذا يعن���ي  ع���ن 
الأغني���ة ابنة بيئتها؟ بب�شاط���ة اأن تعلن ب�شراحة 
اأنها م���ع اأحام الإن�شان الب�شيط���ة، ومع موروث 
املجتم���ع ال���ذي تول���د فيه، وم���ع ذل���ك احل�شد من 
العوام���ل املحلية ذات الطاب���ع الفني اخلا�ش يف 
م���ا يتعلق بالن�شيج اللحني وبالأنغام امل�شتخدمة 
والإيقاعات الت���ي حتتوي عليها الأغنية وباللون 
ال���ذي يطغ���ى في���ه الإح�شا����ش بالذاتي���ة الثقافية 

الوطنية«.
اللحني���ة  منها«م�ش���رة  ع���دة،  كت���ب  للها�شم���ي 
التقلي���د  ب���ني  العرب���ي  العراقية«،«الع���ود 
يف  حديث���ًا  ال�ش���ادر  امله���م  وكتاب���ه  والتقني���ة«، 

الإمارات:"املو�شيقى العربية يف مئة عام«.
وف�ش���ًا ع���ن عمل���ه الكتاب���ي املوؤث���ر، فاإن���ه دّر�ش 
"الدرا�ش���ات  معه���دي  يف  املو�شيق���ي  الت���ذوق 
النغمي���ة" و"الفن���ون اجلميل���ة" و"كلي���ة الفنون 

اجلميلة"يف بغداد.
واأدناه ح���وار كنت قد 
اأجريت���ه م���ع الراح���ل 

ون�شر قبل �شنوات

عادل الهاشمي الذي هالُه اغتراب 
الموسيقى عن بيئتها

درس الناقد العراقي عادل 

الهاشمي الفن املوسيقي يف 

القاهرة، وعاد إىل بغداد أوائل 

سبعينات القرن العرشين، ليقدم 

بحوثه ودراساته التي قوبلت 

بفتور يف البداية، لرصانتها 

وابتعادها عن املداهنة إضافة إىل 

ِجّدتها، غري أن إرصارًا عىل هذه 

املعرفة وخطابها حفظ للهاشمي 

حضوره يف تدعيم الذائقة 

والنقد وتقويم للعاملني يف حقل 

املوسيقى والغناء.

العراق���ي  املو�شيق���ي  الناق���د  تب�ش���رات  لتخل���و 
ع���ادل الها�شمي من حّدة، ولكنه���ا مقامة على اآلية 
منهجي���ة، فانهم���ك الها�شمي باملراجع���ة الدوؤوبة 
واملعرف���ة العميق���ة ل باأ�شا�شيات الف���ن املو�شيقي 
فح�شب، بل بات�ش���ال الأنغام ببيئاتها ومناخاتها 
الجتماعية والثقافية، وم���ن هنا فهو اأحد اأعمدة 
النق���د املو�شيق���ي والغنائ���ي يف الوط���ن العربي 
الذين ليوقف���ون بحثهم عن التدقيق يف اجلوهر 
ب���ل ي�ش���رون اىل  املقام���ي واللحن���ي فح�ش���ب، 
كل م���ا ي�شاح���ب العم���ل املو�شيق���ي م���ن عنا�شر 

ومرجعيات.
القاه���رة  الف���ن املو�شيق���ي يف  الها�شم���ي  در����ش 
وع���اد اىل بغ���داد يف ال�شبعينيات ليق���ّدم بحوثه 
الأم���ر  اأول  �شعوب���ة  وج���دت  الت���ي  ودرا�شات���ه 
لر�شانته���ا وابتعادها عن املداهنة وجّدتها اأي�شًا، 

غر اأن اإ�ش���رارًا على هذه املعرفة وخطابها جعل 
للها�شم���ي ح�ش���وره يف تدعيم الذائق���ة وتوجيه 
الن�ش���ح والتق���ومي للعاملني يف حق���ل املو�شيقى 

والغناء. 
واأ�شاف اىل مقالت���ه التي انتظم يف ن�شرها على 
من���ذ  جريدة"اجلمهورية"البغدادي���ة  �شفح���ات 
اأواخ���ر ال�شبعيني���ات حت���ى اليوم، فه���و �شاحب 
العدي���د من الرامج الذاعي���ة والتلفزيونية التي 
عنت بتق���ومي الأذواق وال�شماع وا�شاعة املعرفة 
يف فه���م عنا�ش���ر العم���ل املو�شيق���ي والغنائ���ي، 
واثن���اء وج���وده يف عم���ان رافقه وف���د مو�شيقي 
عراقي كان يق�شد القاهرة لا�شرتاك يف تظاهرة 

فنية فكان هذا احلوار مع الها�شمي.
 • ا�شتغل���ت كثرًا على الذائق���ة و�شعيت من اأجل 
تدريبها على التقاط اجليد والنابه، هل توجز لنا 

راأيك يف ذائقة متدنية كالتي ت�شود الآن؟
- لع���ل من جميبات الق���ول اإن ت���دين الذائقة عند 
ال�شم���اع ه���و اأ�ش���ًا ين�ش���اأ م���ن جمه���ور تعوزه 
الدرا�ش���ة والإحاطة مبوجبات العل���م املو�شيقي. 
م���ن اجلائ���ز ج���دًا اأن يتعاط���ف اجلمه���ور مع اية 
اغني���ة ق���د تنطل���ق م���ن رح���اب النت���اج اليومي، 
ولكن هذا التعاط���ف ي�شطدم بق�شايا كثرة منها 
عل���ى وجه اخل�شو����ش اأن الغني���ة مل تعد ت�شّكل 
التعبر الأمثل م���ن الهم الأ�شا�شي. اإمنا ا�شبحت 
ف���اإن الغني���ة  ذل���ك  اإث���ارة الغرائ���ز، اىل جان���ب 
ق���د فق���دت �شماته���ا ال�شا�شي���ة خا�ش���ة يف جمال 
ال�شامة الفنية، واأعني به���ا غياب النطق ال�شليم 
والإلق���اء الراق���ي والباغ���ة الدائي���ة والحاط���ة 
املعرفية، باملق���ام املو�شيقي الذي تنطلق من عامله 
الغنية اأو حلنها، كم���ا ميكننا ال�شارة اىل غياب 
التكوي���ن الرتب���وي لاأ�شم���اع، فه���ي ليهمه���ا من 
الأغني���ة الي���وم اإل ا�شب���اع احلاج���ة ال�شتهاكية 
له���ا، اأما ماترمز ل���ه الغنية وماتع���ّر عنه ومدى 
مام�شته���ا لواق���ع الن�شان العرب���ي، الغو�ش يف 
حاجات الن�ش���ان للحرية واحل���ب واخلبز، فهذا 
لي�ش جدي���رًا بالقرتاب منه، ولذل���ك فاإنني اأعزو 
الت�شطيح القائم يف التلقي ال�شمعي العربي، اىل 
النك�شار النف�شي والهزمية الذاتية التي يعي�شها 

الن�شان العربي.
البيئة(  ب�)غناء  ماتدعوه  اىل  الأ�شماع  • وجهت 

ماذا يعني اأن تكون الأغنية ابنة بيئتها؟
- اأن���ا اعتق���د اأن �شرف الغنية ه���و وثوق �شلتها 
بالبيئ���ة لعتب���ارات كث���رة لع���ل يف مقدمته���ا اأن 
الغني���ة متار����ش دورًا كب���رًا يف تعمي���ق حال���ة 
الفرح وحال���ة التثقيف الوج���داين لا�شماع واإن 
انع���زال الغنية عن الرتكيب���ات ال�شا�شية للبيئة 
الت���ي انطلق���ت منه���ا هو احلك���م عل���ى ا�شمحال 
اجلان���ب التاأث���ري له���ذه الغنية، م���اذا يعني اأن 
تك���ون الغني���ة ابنة بيئته���ا؟ بب�شاط���ة اأنها تعلن 
ب�شراح���ة انه���ا م���ع اح���ام الن�ش���ان الب�شيط���ة 

ومع م���وروث املجتمع ال���ذي تولد في���ه ومع ذلك 
احل�ش���د من العوام���ل املحلي���ة ذات الطابع الفني 
اخلا�ش يف ما يتعلق بالن�شيج اللحني وبالأنغام 
امل�شتخدم���ة واليقاع���ات التي حتتويه���ا الغنية 
وباللون الذي تطغى فيه اأو يطغى فيه الح�شا�ش 
بالذاتية الثقافية الوطنية، اإن اغفال كل ذلك يعني 
بب�شاط���ة اأننا قد تنازلنا عن عمق زمني يقرب من 
عدد من الآلف من ال�شنني، هذا التنازل هو الذي 
يطيع ب�ش���رف الغني���ة وهي ته���دف اىل التعبر 
عن احام املجموعة الب�شري���ة التي تنتمي اإليها، 
ومث���ال ذل���ك اإن جن���اح حممد عب���د الوه���اب واأم 
كلث���وم جاء بعد ا�شتطاعتهم���ا اأن يعطيا لاأ�شماع 
امل�شرية ثم العربية الكثر من ال�شعور باللفة مع 
فنيهم���ا، وعندما جاء فري���د الأطر�ش اىل القاهرة 
يف العام 1923 فاإنه حمل معه الكثر من الأنغام 
ال�شوري���ة واللبناني���ة والرتكي���ة، ولق���د ا�شتطاع 
اأن يط���ور نظري���ة بي���ا بارت���وك املو�شيقي���ة تلك 
الت���ي تقول، اإن انتقال ف���ن من الفنون يف جمتمع 
ان�ش���اين اىل جمتم���ع اآخر، فاإن ذل���ك يعني فقدان 
هذا الف���ن خل�شائ�شه املحلية ث���م اكت�شاب بع�ش 
اخل�شائ����ش اجلديدة للمجتم���ع الذي ا�شتوطنه. 
تل���ك هي اأعظم مغ���زى لاحتاد مع حملي���ة البيئة 
لأنها م���كان وزمان الوقوف ببيئ���ة لأن م�شداقية 

جناحه تنطلق من �شروط اللتزام بالبيئة.
الأغنية وهل  البيئة على  انعكا�ش  نقراأ  •  كي���ف 

ثمة خط تطوري يو�شح ذلك؟
- اإذا اأردن���ا اأن ن�شتب�ش���ر حال���ة الف���ن العراق���ي 
ا�شتب�ش���ارًا دقيقًا وعادًل فاإنن���ا نكت�شف اأن اعظم 
من ع���ر عن اح���ام البيئة يف اللحني���ة العراقية 
هم���ا: �شالح وداود الكويتي. اللذان و�شعا اأغلب 
اغني���ات �شليم���ة م���راد و�شديق���ة املاي���ة وزكي���ة 
ج���ورج. وهم���ا اأول من حّل���ن يف ثاثين���ات هذا 
الق���رن وف���ق مقام"الب�شت���ه يف كار"يف اأغني���ات 
�ش���ارت لزم���ة للروحي���ة العراقي���ة وهي"قلب���ك 
�شخ���ر جلمود"الت���ي لف���رط جم���ال حلنه���ا غنتها 

اأم كلث���وم ع���ام 1932 اثن���اء زيارتها لبغ���داد كما 
ن�ش���ج وقعها حمم���د عب���د الوه���اب اأغنية"اجري 
لن���دن.  لإذاع���ة  خ�شي�ش���ًا  �شجله���ا  يانيل"الت���ي 
ث���م جاء جي���ل اآخر م���ع اطالة عق���د الربعينيات 
وبداي���ة عق���د اخلم�شيني���ات، جي���ل م���ن امللحنني 
العراقيني النابهني لع���ل يف املقدمة وديع خوندة 
)�شم���ر بغ���دادي( يح���ي حم���ودي، ر�ش���ا عل���ي، 
ناظ���م نعي���م، اأحم���د اخللي���ل، عاء كام���ل، حممد 
عبد املح�ش���ن، عبا�ش جمي���ل(، و�شواهم وهوؤلء 
مزج���وا بني قال���ب الأغني���ة العربي���ة وروح الفن 
البغ���دادي الوثي���ق ال�شلة بالبيئ���ة العراقية، بعد 
هذا اجليل ترنحت الغني���ة العراقية لكنها عادت 
فا�شتقامت على يد جمموعة من امللحنني القادمني 
من اجلنوب العراقي: ف���اروق هال، طالب القرة 
غ���ويل، حم�ش���ن فرح���ان، حمم���د ج���واد اأموري، 
جعف���ر اخلف���اف، كوكب حم���زة. وه���وؤلء عّروا 
بوث���وق اأك���ر عن مام���ح البيئ���ة العراقي���ة على 

اأو�شع ماموجود.
    ث���م ج���اء جيل اآخ���ر تنق�ش���ه املعرف���ة والدراية 
يتقدمه���م كاظم ال�شاهر، ففق���دت الأغنية العراقية 
اآخ���ر ملمح م���ن ماحمه���ا البيئية وبذل���ك ا�شتدل 
ال�شت���ار على الل���ون البيئي ال���ذي كانت تتح�شن 
وت���زدان به، اخلوف م���ن هذا التح���ول املدّمر اأن 
تبق���ى الأغني���ة العراقي���ة ت�ش���ّكل مع ه���ذا اجليل 
حال���ة من النقطاع عن هذا امل���وروث، الأمر الذي 
ي�شهل مع���ه اغت�شاب هذا املوروث من قبل جهات 
اأجنبية وعدائية، وله���ذا اأرفع �شوتي حمذرًا من 
العت���كاف داخل هذه املراوح���ة الهّدامة يف اأفياء 

فنون متغربة عن واقع بيئتنا العراقية.
•  لك���نَّ كاظ���م ال�شاهر ا�شتط���اع اأن مينح روحًا 
جدي���دًة لقوال���ب غنائي���ة اأ�شيل���ة كادت تنقر����ش 
كقال���ب الق�شي���دة املغن���اة األ تعت���ر ه���ذا اإجنازًا 

لل�شاهر؟
- قالب غناء الق�شيدة ينق�شم اىل ق�شمني، الأول: 
الق�شائد الكا�شيكي���ة العمودية والثاين: ق�شائد 

ال�شعر احلديث. ومابني الق�شمني فروق جوهرية 
الت�شوي���ت  لع���ل يف مقدمته���ا اخت���اف  عدي���دة 
احل���رويف، اىل جان���ب �شعوب���ة اخ�ش���اع بحور 
ال�شع���ر الكا�شيك���ي للتلحني بينم���ا جند طواعية 
ال�شع���ر احلدي���ث لف���ن التلح���ني. ف���اإذا عرفنا هذا 
الأم���ر، فاإننا نق���ول بكل ح�شم اأن جي���ل التاأ�شي�ش 
يف املو�شيق���ى العربي���ة ق���د ط���ّور ف���ن الق�شي���دة 
الكا�شيكي���ة تطويرًا جذريًا يف البيئة اللحنية له 
من خال اي�شاح حروف املد الثاثة وهي الألف، 
ال���واو والياء، وكذلك من خ���ال معا�شرة البحور 
ال�شعرية املركبة يف تلك الق�شائد اىل جانب و�شع 
اأ�ش�ش تعبرية يف تلحني ال�شعر احلديث، واعني 
بجيل التاأ�شي����ش حممد عبد الوهاب، الق�شبجي، 
زكريا اأحمد، ريا�ش ال�شنباطي، وفريد الأطر�ش، 
اأم���ا يف م���ا يتعل���ق بالق�شي���دة اليوم، ف���اإن الذين 
يركب���ون موجته���ا ونخ����ش بالذك���ر منه���م كاظم 
ال�شاهر، ف���اإن تلحينها يعاين م���ن نقائ�ش عديدة 
اأوله���ا: العجم���ة يف اللف���ظ و�شبب ذل���ك عائد اىل 
غياب عن�شر التدريب العلمي على قراءة وجتويد 
القراآن الكرمي. وثانيها: اإن ال�شاهر يبتلع نهايات 
احل���روف العائ���دة للكلم���ة ال�شعري���ة اىل جان���ب 
ذل���ك اأنه ليع���رف م�شاأل���ة اختا����ش الأنفا�ش يف 
الق�شيدة خا�شة يف ح���روف المتداد، كما اأنه مل 
يعت���د معرفة تلح���ني املعنى ال�شع���ري والق�شيدة 
الناجح���ة ه���ي تلح���ني املعن���ى ولي����ش املبنى، ثم 
ه���و اأخرًا ل ي�شبط اأواخر �شكل الكلمات فيحيل 

ال�شعر بذلك اىل زجل.
* لكنَّ ال�شاهر يف حلنه لق�شيدة"اأنا وليلى"قارب 
التعب���ر اللحني كث���رًا وبدت مو�شيق���ى الأغنية 

ت�شج بالتعبرية فماذا تقول؟
- حتى يف هذه الق�شيدة التي بدت خمتلفة بع�ش 
ال�ش���يء، وقع ال�شاهر يف خط���اأ يكرره دائمًا حني 
يحيل )قال���ب الق�شي���دة( اىل )قال���ب الطقطوقة( 
فلحنه فيها يذهب اىل املداعبة اخلفيفة التي تفقد 

الق�شيدة ر�شانتها.
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 شاكر فريد حسن

ويرى عادل الها�شم���ي يف مقدمة مو�شوعته، اأنه 
يف القرن التا�ش���ع ع�شر كانت هناك مقابلة فريدة 
ب���ني املتوارث م���ن الف���ن الغنائي وب���ني القرائح 
املتطلع���ة اإىل ت�شوف���ات امل�شتقب���ل القريب، وهي 
مقابلة يف راأيه مل تاأخذ وظيفتها البنيوية وكامل 
الهتمام من الدار�ش���ني والباحثني املتخ�ش�شني 
حتى الآن، ويرى اأنه���ا الأ�شا�ش ال�شروري لبناء 
الأغني���ة الت���ي اأ�شرق���ت بفنها اجلدي���د على كامل 

الفر�شة الزمنية للقرن الع�شرين.
 ويب���ني لنا ع���ادل الها�شم���ي اأنه انطاق���ًا من هذا 
التحدي���د ميك���ن التكه���ن بالعاق���ة احلميمة التي 
ربطت اإجن���ازات القرن التا�ش���ع ع�شر باإجنازات 
القرن الع�شرين، ففي الق���رن التا�شع ع�شر تراأ�ش 
منطق اأن �شياغة الفن ترجع ملكيته اإىل املوروث، 
ويف القرن الع�شرين �شار فنًا يقابله وي�شاده يف 
كثر من الوجوه، تراأ�ش فيه منطق، المتداد، اأي 
�شياغة ف���ن ترجع ملكيته منا�شف���ة بني املوروث 
والع�شرنة، وهو فن يخلط بني اخلرة املكت�شبة 
واخلرة املعي�ش���ة، واخلرة املكت�شبة ت�شتوجب 

التمييز، بينما اخلرة املعي�شة خاقة ومبدعة.
 وذهب ع���ادل الها�شمي اإىل اأنه يف القرن 
الع�شري���ن، ب���داأت تهب فيه ري���اح العلم، 
لتع�ش���ف باملواه���ب الت���ي تته���رب م���ن 
الق���رتان بالعام املو�شيقي، والفرق بني 
املواه���ب املع���راة م���ن العل���م املو�شيقي 
بالعل���م  املقرتن���ة  املواه���ب  وب���ني 
املو�شيق���ي، وه���و الف���رق ب���ني �شع���ور 

احلياة وبني منهاج املعرفة.
 ويب���داأ ع���ادل الها�شم���ى رحلت���ه م���ع 
املو�شيقى العربية املعا�شرة من عبده 
احلام���ويل وحممد عثم���ان، فالأخر 
خل���ع على فنه طابع���ًا تطويريًا علميًا 
اإىل ح���د م���ا، ف�ش���رع يف جم���ع الف���ن 
املو�شيق���ي وو�شع ل���ه نظامًا، بينما 
غلب على ف���ن احلامويل الرجتال، 
فن�ش���اأ التناف����ش بينهم���ا، ومن ذلك 
دور  غن���ى  احلام���ويل  اأن  مث���ًا: 
)ج���اين احلبيب والكاأ�ش يف اإيده( 

م���ن مق���ام النهاون���د، بينم���ا حلن 
حمم���د عثم���ان الدور م���ن مقام توا 

اأث���ر، ويف دور )يف البع���د يام���ا كن���ت 
اأن���وح( غناه احلامويل م���ن مقام ال�شيكاه، 

بينم���ا حلنه حممد عثمان من مق���ام هزام، وعليه 
ميكن القول: اإن احلامويل تفوق على ع�شره كله 
ب�شوت���ه الأ�شطوري، واأن حممد عثمان طغى فى 

ع�شره باأحلانه القوية.
 وينتقل بن���ا عادل الها�شمي ع���ر �شفحات كتابه 
لرناه يقف بنا عند امل�شرح الغنائي، حيث نه�شت 
م�ش���ر بتقالي���د البن���اء امل�شرح���ي، وهو ي���رى اأن 
امل�ش���رح الغنائ���ي كان م�شرحًا للت�ش���ورات اأكر 
منه م�شرحًا للواقع وتفجراته الجتماعية، ولهذا 
مل يوف���ق امل�شرح الغنائ���ي يف التعبر عن تطور 
العاق���ات الجتماعية بقدر م���ا وفق يف الإف�شاح 
ع���ن فك���رة و�ش���ر تاريخية له���ا م�شا����ش �شاحب 

بالواقع.
 ويوؤك���د الكات���ب اأن���ه ع���ر ع���ن ن���واء الطبق���ات 
املرفه���ة: لأنه���ا كان���ت هي الت���ي متوله، غ���ر اأن 
اإ�شهامات �شيد دروي����ش اأك�شبت امل�شرح الغنائي 
ر�شانت���ه  م���ن  الكث���ر 

واإبداعه وحيويته، لأنه كان 
مع���رًا عن اإن�ش���ان ع�شره، 
دروي����ش  �شي���د  واخت���ار 
جريئ���ًا  اجتماعي���ًا  موقف���ًا 
طموح���ات  ع���ن  في���ه  ع���ّر 
وبتعاون���ه  املعذب���ني  كل 
م���ع الفن���ان الكوميدي جنيب الريح���اين بتلحني 
م�شرحي���ة )حمار وح���اوة( و)الع�ش���رة الطيبة( 
واحلام���ويل  عثم���ان  حمم���د  �شفح���ة  ط���وى 
وغرهم���ا، ليفت���ح �شفح���ة جدي���دة ا�شمه���ا �شيد 
دروي�ش، فمن ناحية التاأليف املو�شيقي عمد �شيد 
دروي����ش اإىل تعميق اخل���ط املقام���ي دون تعقيد 
م�شتفيدًا من الزخ���م العظيم للمقامات املو�شيقية 
العربية، كما اأنه عم���ل على اإحياء الرتاث املحلي 
والغرب���ي والعاملي م���ع معاجلة اأ�شيل���ة ل�شياغة 
اللح���ن، وكان املج���ال اللحني ال���ذي اأ�شاعه �شيد 
دروي����ش �ش���ورة للتما�شك ال���ذي يحم���ي الفنان 
وابتكاره ويدرج مواهبه يف مذهب �شحيح، كما 
اأن �شي���د دروي�ش �شنع الكث���ر يف جمال الأغنية 
الفردية مثل دور )اأن���ا هويته وانتهيت، ومو�شح 
)يا �شادي الأحلان( وطقطوقة )زوروين كل �شنة 

مرة(.

 حتولت الأغنية الفردية منذ ع�شرات ال�شنني اإىل 
التعبر باجلملة اللحنية، ثم حتولت اإىل اللزمات 
املو�شيقي���ة، وبرز فيه���ا فنان���ون يف راأي املوؤلف 
ل���ن يتك���رروا اأمثال: حممد عب���د الوهاب وحممد 
الق�شبج���ي وزكريا اأحم���د وريا����ش ال�شنباطي، 

وفريد الأطر�ش واأم كلثوم واأ�شمهان.
 هن���ا ت���رى املوؤل���ف يق���ف طوي���ًا اأم���ام �شام���ة 
حج���ازي، حيث اعت���ره اكت�شافًا �شعبي���ًا اأ�شيًا، 
واأول م���ن نق���ل الغن���اء م���ن التطري���ب املح����ش 
اإىل رواي���ة احل���دث الق�ش�ش���ي، وقد ول���د �شامة 
حج���ازي يف الإ�شكندري���ة 1852 ميادية، وعمل 
مع الفنان عزيز عي���د، وعما يف امل�شرح الغنائي 
وظ���ل يب���دع اإىل وفاته ف���ى الع���ام 1917، ومتّيز 
�شوت �شام���ة حجازي باحل���اوة والدقة، حيث 
كان في���ه �شج���ن رخيم ينبع���ث قويًا اأنيق���ًا زاخرًا 
باإتق���ان، كان غن���اوؤه حاف���ًا بالنغم���ات العالي���ة 
واملنخف�ش���ة مع���ًا، فيه امل���د والرتجي���ع الطويل، 

والتحكم الدقيق بالأحلان.
 ويف�ش���ح املوؤل���ف �شفح���ات لأم كلث���وم، ويراه���ا 
�شورة من اأ�شد �شور الو�شوح حل�شارة الغناء، 
ول���دت اأم كلثوم يف عام 1898 لأب من�شد وقارئ 
للقراآن، فاأحلقها بكتاب ال�شيخ عبد العزيز ح�شن، 
وب���داأت الغناء يف �شن الثالثة ع�شرة تن�شد 
التوا�شي���ح والق�شائ���د الديني���ة، ولفت���ت 
اأنظ���ار اأب���و العا حمم���د وزكري���ا اأحمد، 
فاأح�شراه���ا م���ن قريته���ا اإىل القاهرة فى 
الع���ام 1923، وكان لتعرفه���ا على ال�شاعر 
اأحم���د رام���ي واأحمد �ش���ري النجريدي، 
اأث���ر يف �شهرته���ا، ول�شيم���ا بع���د اأن قدم���ا 
لها الق�شائ���د والأحلان الرائع���ة، مثل"«كم 
بعثن���ا مع الن�شيم"لل�شاع���ر اإبراهيم مرزا، 
و)يل ل���ذة يف ذلت���ي( لل�شاع���ر ن�ش���ر الل���ه 
الدجاج���ي، وق�شيدة )اأم���ايل فتنت بلحظك 
الفت���اك( لل�شاع���ر عل���ى اجل���ارم، ث���م تعرفت 
اإىل املو�شيق���ار حمم���د الق�شبج���ي، فتعهدها 
مبا ميلك م���ن معارف ثري���ة باأ�ش���ول الأنغام 
والإيقاع���ات، وعلمها العزف عل���ى اآلة العود، 
لق���د �شاع���ف اأداء اأم كلث���وم يف الغناء العربي 

م���ن م�شوؤولية املغني���ني: لأن �شوته���ا كان يعي�ش 
تنامي���ًا داخلي���ًا يف الطبق���ات والن���رات والقدرة 
العربي���ة  الب�شري���ة  والثق���ة  اجلمالي���ة اخلارق���ة، 
يف حنج���رة اأم كلث���وم، مل تاأت من معرف���ة �شاملة 
خل�شائ�شها الفيا�ش���ة العجيبة، اإمنا لإجماع على 

تفوقها الغنائي.
 وب���ني عادل الها�شمى اأن غن���اء اأم كلثوم للق�شيدة 
وجد جماًل خ�شبًا يف �شوتها الذي ميتلك م�شاحة 
م���ن الدرج���ات ال�شوتي���ة، تتح���دد باأوكتافني اأي 
)ديوان���ني( يف التعبر العربى، والديوان الواحد 
ي�ش���اوي )8( درج���ات، اأي �ش���ت ع�ش���رة درج���ة، 
واملق���ام ال�شوت���ي يف حنج���رة اأم كلث���وم يخ���رج 
كام���ًا وبو�شوح م���ن املق���ام املنخف����ش )القرار( 
اإىل املق���ام احلاد ال�شادح )اجل���واب(، ومتيز هذا 
ال�ش���وت بقدرت���ه عل���ى اأداء احلرك���ة املو�شيقي���ة 
م�شاأل���ة  احتل���ت  وق���د  برتكي���ز وعم���ق وخ���رة، 
النتق���ال النغم���ي بني درج���ات ال�شل���م املو�شيقي 
�شعودًا وهبوطًا معًا، كما اأن الدرجات الثابتة يف 
الأنغ���ام تنطلق من الذبذب���ات ال�شوتية لأم كلثوم 
عل���ى نحو فيه اإعجاز، لأن حنجرتها قد ارتقت اإىل 
مكان املعروفة والتاأمل، مما يتيح لها قدرة اإخراج 
ال�شوت النغمي على نحو جم�شد، والتج�شيد مكن 
لها اأن ت�شتغني كلية عن ا�شتعرا�ش �شوتها، لأنها 
تخ���دم التعبري���ة املو�شيقية يف الغن���اء بالتلوين 
ال�شوت���ي ت���ارة، والباغ���ة اللفظية ت���ارة اأخرى، 
وبالقفل���ة املتقن���ة الطبيعي���ة يف الغن���اء بالتلوين 
ال�شوت���ي ت���ارة، والباغ���ة اللفظية ت���ارة اأخرى، 
وبالقفلة املتقن���ة الطبيعية العميق���ة، ويرى عادل 
الها�شم���ى، اأن الف�شاح���ة والباغ���ة وال���رتمن هي 
عام���ات اأداء اأم كلثوم للق�شيدة العربية، فحفظها 
القراآن الك���رمي �شقل نطقها، وقّوم ل�شانها، وغنت 
اأم كلث���وم الكثر من الق�شائ���د، وخلعت عليها من 
�شطوتها الفنية، وكانت بارجتالها لاأحلان تعتمد 
على قواها الت�شويرية واخليالية وعلى عاطفتها 

املبدعة.
 كم���ا اأف���رد ع���ادل الها�شم���ي م�شاح���ة م���ن كتاب���ة 
للفنان���ة املبدعة ف���روز، والتي ع���ر عليها الفنان 
اإخ���وان فليف���ل وه���ي يف اخلام�شة ع�ش���رة لتغني 
يف فرقت���ه، وا�شمه���ا احلقي���ق نه���اد ح���داد، اأطلق 
عليه���ا الفنان حلي���م الروم���ي ا�شم )ف���روز(، بداأ 
نبوغه���ا يف خم�شينات الق���رن الع�شرين، وقدمت 
نف�شه���ا من خ���ال اأغاين )عت���اب( )م���ني دلك على 
اله���وى( )راجعة( ث���م اأغ���اين فيها م�شتم���دة فيها 
م���زج ب���ني الفولكل���ور وال���روح الع�شري���ة )حتت 
العري�شة �شوا( واأغاين م�شتمدة من اأ�شول البناء 
العراق���ي يف ف���ن التلح���ني )ع الروزن���ا( ثم اأخذت 
تغني لونًا لبنانيًا ق���ام بت�شكيله الإخوان رحباين 
)نح���ن والقمر ج���ران( ويرى ع���ادل الها�شمي اأن 
اخل���ط ال���ذي متثله ف���روز يف الغن���اء العربى مل 
يكن حم�شورًا ب���ني الكا�شيكي القدمي اأو اجلديد 
املن�شل���خ عن اجلذور الأ�شلي���ة للغناء العربي، بل 
ه���و هذا امل���زج املحك���م يف اأ�شول الغن���اء العربي 
م���ع ال�شماح���ات الأ�شا�شية يف التط���ور املو�شيقى 
والغنائ���ي العامل���ى، كم���ا اأن �ش���وت ف���روز ق���دم 
الأغنية اللبنانية باإطار و�شفي تف�شيلي للتعبرية 

الغنائية الفائقة وباأثر فوري غريب.
 ه���ذه املو�شوع���ة مليئ���ة بالتفا�شي���ل، فاملوؤلف مل 
ي���رتك فنًا م���ن الفنون الت���ي ارتبط���ت باملو�شيقى 
اإل وقدم���ه فيه���ا مث���ل: ال�شعر الغنائ���ي، التلحني، 

املو�شيقى، التوزيع، امل�شرح الغنائي.
م���ن  الآن  اإىل  تاأخ���ذ حقه���ا  املو�شوع���ة مل  ه���ذه   
النت�ش���ار، لكن���ي اأرى اأنه خال ال�شن���وات املقبلة 
�شتكون مرجع���ًا اأ�شا�شيًا خا�شة اأن املوؤلف مل يكن 
جم���رد �شارد بل حمل���ت املو�شوعة ب���ني �شطورها 
اآراًء نقديًة وحتلي���ًا عميقًا. واآمل اأن تناق�ش هذه 
املو�شوع���ة وموادها يف حمط���ات التلفاز العربية 

لكي تري املناق�شات ما جاء بها.

عن مدونة )اليوم ال�سابع( القاهرية

ع����ادل الها�شمي، �شيخ النّقاد املو�شيقي����ني العراقيني، الذي رحل 
عل����ى حني غ����رة يف القاهرة قبي����ل ح�شوره مهرج����ان املو�شيقى 
العربي����ة ع����ام 2011، اإث����ر نوبة قلبي����ة حادة داهمت����ه يف غرفته 

اخلا�شة بفندق"اأم كلثوم«.
يعد ع����ادل الها�شمي من القام����ات الإبداعي����ة ال�شاخمة والأعام 
النقدي����ة الب����ارزة يف احلق����ل املو�شيقي، وقد �ش����ّكل مرجعًا مهمًا 
للباحثني وامل�شتغلني يف ق�شاي����ا و�شوؤون املو�شيقى العربية ملا 
امتلكه من دراية ومعرفة ووعي فني وثقافة مو�شوعية وجتربة 
غني����ة وثرية يف هذا املجال، تاركًا ب�شمات وا�شحة على الثقافة 

النقدية املو�شيقية العراقية والعربية والإن�شانية احلديثة.
ورغم جحافل الحتال والبوؤ�ش والهزمية التي ترتب�ش بالذات 
العربي����ة، ظل اميان عادل الها�شم����ي باحلياة يتعاظم، وغاب عن 
الدنيا خملفًا كل هذا ال�شدق والو�شوح والتحدي والعطاء الر 
والأ�شئل����ة التي تغر�ش ن�شالها امل�شتف����زة يف اخلا�شرة العربية 

املكلومة.
عادل الها�شمي ناقد مو�شوع����ي بارع، ومتذوق وّقاد للمو�شيقى 
والغنية، ات�شف بال�شراح����ة واجلراأة والعلمية واجلهر براأيه 
املو�شيقي، ولعب دورًا فاعًا يف تنمية وترقية الذوق املو�شيقي 
ا�شتغ����ل  والعربي����ة.  العراقي����ة  ال�شعبي����ة  الذائق����ة  يف  والفن����ي 
مدر�ش����ًا للمو�شيق����ى يف معهد الدرا�ش����ات املو�شيقي����ة والنغمية 
وكلي����ة الفن����ون اجلميل����ة يف العا�شمة العراقي����ة - بغداد، وكان 
ع�ش����وًا يف جلن����ة فح�����ش الأ�ش����وات الغنائي����ة، وعم����ل حمررًا 
وم�شرف����ًا على ال�شفحات الفني����ة يف عدد من ال�شحف واملجات 
العراقي����ة، منها"الثورة"و«اجلمهورية"و«األ����ف ب����اء«، وا�شتهر 
بعم����وده ال�شبوعي"املرفاأ املو�شيق����ي"يف �شحيفة اجلمهورية 

البغدادية.
الراهن����ة  املرحل����ة  يف  العراقي����ة  الأغني����ة  اأن  الها�شم����ي  راأى 
واحلا�ش����رة اأ�شبحت فائ�ش����ًا اعرتا�شيًا للحي����اة العراقية، واإن 
الغن����اء العراق����ي تاأث����ر باملناخ ال����ذي كان �شائدًا قب����ل الحتال، 
وه����و غناء ت�شظي، غناء مثلوم وناق�����ش، وغناء ترك مرتكزاته 
التاريخي����ة والأ�شا�شي����ة يف حفظ الذات العراقي����ة، وهذا الغناء 
اأ�شبح غناًء غرائزيًا بعيدًا عن التعبرية واجلمالية والو�شفية، 
الت����ي متّيز بها الغناء العراق����ي يف مراحله ال�شابقة، و�شقط يف 
بئ����ر التكرار وبئ����ر العدمية. وحر�ش الها�شمي عل����ى اأ�شا�شيات 
املو�شيقى وفنونها ووظائفها اجلمالية الراقية الأ�شيلة، ونادى 
باحلف����اظ عل����ى ال����رتاث الغنائي العراق����ي اجلمي����ل، وا�شتعادة 

املجد والوهج لاأغنية العراقية.
اأث����رى ع����ادل الها�شمي املكتب����ة الغنائي����ة واملو�شيقي����ة العراقية 
والعربي����ة باأعمال ودرا�شات رائدة ومهم����ة، اأبرزها : املو�شيقى 
العربي����ة يف األ����ف ع����ام، املو�شيقى والغن����اء يف ع�ش����ر الإ�شام 
وحت����ى احتال بغ����داد، العود العربي بني التقلي����د والتقنية، فن 
التاوة اأ�شوات واأنغام، اأ�شوات واأحلان كردية و�شواها. وهذه 
الأعمال واملوؤلفات التي و�شعها وخلفها وراءه هي كنٌز من كنوز 
الثقافة املو�شيقية العراقية والعربية، واإرثه املو�شيقي هو ذخر 
للعراق والوطن العربي، حمفوظًا يف الذاكرة اجلماعية لل�شعب 
العراقي، و�شوف يحافظ ه����ذا ال�شعب ومثقفوه ومبدعوه على 
ه����ذا الرتاث حفاظ����ه على ذكرى وت����راث املتميزي����ن واملتفردين 
والرّواد اخلالدين من اأبنائه الررة، الذين برعوا يف جمالتهم 
املختلف����ة. فالوداع يا نخل����ة ودوحة العراق البا�شق����ة، ويا فقيد 
النق����د املو�شيق����ي العراقي، والرحم����ة على روح����ك التي عانقت 

باريها واحت�شنها الرتاب العراقي الغايل.

عادل الهاشمي رائد النقد 
الموسيقي والغنائي العراقي

مع موس��وعة الهاش��مي 
الموسيقّية

صدرت يف أبو ظبي موس��وعة تفتقدها املكتبة العربية 

لدقته��ا مادًة وإخراج��ًا وهي من تألي��ف الناقد العراقي 

عادل الهاش��مي، الذي رحل ع��ام 2011، وقد كان ذاكرة 

موسيقية مش��بعة بكل ما له عالقة باملوسيقى، ولد يف 

ح��ي األعظمية يف بغ��داد 1946، درس املوس��يقى يف 

القاه��رة ثم تخ��رج م��ن الجامعة املس��تنرصية 1973، 

وعم��ل مح��ررًا يف صحيف��ة الث��ورة، ول��ه العديد من 

املؤلفات منها"ف��ن التالوة أصوات وأمناط"و«مس��رية 

اللحنية العراقية"و«أصوات وألحان كردية"وغريها، غري 

أن موسوعته التي صدرت يف أبو ظبي عن هيئة أبوظبي 

للثقافة والسياحة، تظل درة إنتاجه.
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ع��ب��د ال��ج��ب��ار ال��ع��ت��اب��ي د. عامر هشام الصفار

ع����ل����ي ج�����ب�����ار ع��ط��ي��ة

م������ح������م������د رش�����ي�����د
�شدم���ت قبل �شن���وات بنباأ وفاة الناق���د املو�شيقي 
املع���روف الأ�شت���اذ ع���ادل الها�شم���ي يف القاه���رة، 
والها�شم���ي كات���ب مو�شوع���ي جّم���د ل���ه موؤلفات���ه 
ومقالت���ه وكتب���ه يف ف���ن املو�شيق���ى واإبداعات���ه، 
حي���ث كان مدر�ّش���ًا اأي�شًا لعل���م املو�شيقى يف معهد 
الدرا�ش���ات النغمي���ة العراقي يف ف���رتة من فرتات 
حيات���ه. كم���ا واأن���ه �شاح���ب التح�شي���ل العلم���ي 
خريج���ًا من ق�ش���م اللغ���ة العربية، حي���ث اأخذ على 
عاتقه تثقيف ال�شع���ب مبو�شيقاه الأ�شيلة، فكانت 
ل���ه كتب يف الع���ود العربي ب���ني التقلي���د والتقنية 

وفن التاوة اأ�شوات واأمناط وغرها.
ولي�شم���ح يل القّراء ببع�ش التف�شي���ل در�شًا حول 
وف���اة الفجاأة. فما ي�شدم طبي���ًا يف مثل هذا النوع 
م���ن الوفي���ات ه���و فجائيته���ا بالذات، مم���ا مل يكن 
متوقع���ًا اأبدًا..فاأغلب اأ�شباب وف���اة الفجاأة، قلبية، 
حي���ث ال�شب���ب يف 80% من احل���الت يعود لتخر 
دم���وي يف �شرايني القل���ب التاجية الت���ي كانت قد 

تثخن���ت و�شاق���ت ب�شبب جتمع دهن���ي ي�شاعد 
يف تكّون خرات الدم.

اىل  دعي���ت  اإذا  جدي���دًا  اأق���ول  ول 
ال���دم  �شغ���ط  لأرتف���اع  النتب���اه 

عن���دك اأيه���ا الق���ارئ الك���رمي، 
فهو من اأهم اأ�شباب اأمرا�ش 

القلب والأوعية الدموية. 

ومن الأ�شب���اب الأخرى تدخ���ني ال�شيكائر وزيادة 
الده���ون اأو الكولي�شرتول يف الدم.. وزيادة وزن 
اجل�شم.  وقد لوح���ظ اأن حوايل 50% من املتوفني 
ب�شب���ب خرة �شري���ان القلب مل يعان���وا �شابقًا يف 
حياته���م م���ن الذبح���ة ال�شدري���ة اأو م���ن اجللط���ة 
القلبي���ة. وعليه فابد اأن ارجتافًا خطرًا يف بطني 

القلب كان هو ال�شبب املبا�شر يف الوفاة.
ولب���د من النتب���اه اىل اأن ال�شف���ر ل�شاعات طويلة 
قد يك���ون �شبب���ًا يف تكّون جلط���ات اأو خرات يف 
ال�شاق ق���د تذهب اىل قلب اأو دم���اغ.. ولذلك تقوم 
�ش���ركات الط���ران اأحيان���ًا بن�ش���ح بع����ش ركابها 
بو�ش���ع جوراب خا�ش، اأو بتناول حبة الأ�شرين 
املذيبة للخرة، وقاية.. وقد ت�شمح ظروف الرحلة 
بحركة ولو ب�شيطة مما يفيد اأي�شًا لدورة الدم يف 

اجل�شم.

منذ اأعوام م�شت رحل الناقد املو�شيقي العراقي، عادل الها�شمي، وهو رجل لديه ذاكرة 
ل كمبيوتر، تختزن اأجمل الأغنيات التي قدمها العرب، من الأغنية الأوىل اإىل الأخرة، 
ولديه من املعلومات ما ل ميكن اأن يكون له مثيل، وباإمكانه اأن يغني اأية اأغنية اأو يقراأ 

كلماتها اأو يحكي عن تفا�شيلها.
يف اللحظ���ة الأوىل تعتقده ميزح معك، اإذ ي�شك���ب املعلومات دفعة واحدة وهي النائمة 
يف اأعماق���ه، ول يقولها مبحاولت ا�شرتجاع اأو تلك���وؤ اأو ا�شتح�شار اأبدًا، كما اأنه يفهم 

يف الأحلان واملقامات.
ت�شع���ره اأنه يجام���ل يف بع�ش الأحيان مثلم���ا جتده ل يجامل اأبدًا، لذل���ك كانت معاركه 
كث���رة واأع���داوؤه كر، ولكن الغريب اأنه مل ياأبه ب���كل الهجمات وبكل ال�شيوف، وكان ل 
يفع���ل �ش���وى اأن ي�شهر قلمه، فيهرب اجلميع وتتهاوى ال�شي���وف على الأر�ش، وي�شطر 

اأ�شحابها للر�شوخ لأمره الواقع.
العدي���د من املغن���ني كانوا يتمنون كلم���ة منه، يتمن���ون اأن يذمهم ال���ذم العنيف ويق�شو 
عليه���م يف نقده، ولأنني كن���ت قريبًا منه ل�شنوات طويل���ة، كان البع�ش يتو�شطني لكي 

اأجعله يذمه اأو حتى ي�شتمه، ولكنه كان يبت�شم ويقول:"معاذ الله«.
ع���ادل الها�شم���ي الذي اأكم���ل درا�شته يف القاهرة ع���ام 1964، عا����ش مفارقات حتى يف 
رحيل���ه، فق���د مات يف ي���وم اجلمعة الذي كان يحب���ه، ويف فندق اأم كلث���وم املطربة التي 
يع�ش���ق �شوته���ا، ويف طاب���ق يعل���و ع���ن الأر����ش كث���رًا، توقف قل���ب ع���ادل الها�شمي، 
القل���ب الذي عانى م���ن اأزمة قبل اأيام من هذا الرحيل، وا�شتلق���ى على �شرير العناية يف 
م�شت�شفى"اب���ن البيطار«، لكنه حني ا�شيقظ وج���د القاهرة التي فارقها قبل نحو 40 
عامًا تلتفت اليه كاأنها تغزله وهو الذي ع�شق مو�شيقاها ومطربيها، فوجد نف�شه 
مدفوعًا ومنجذبًا اإليها، وح���ني فكر يف الإ�شرتاحة من عناءاته، ا�شتلقى على 
�شري���ر الراح���ة، لكن قلبه مل ميهله فانكم�ش ومن ث���م توقف، ولكنه قبل هذا 
كل���ه �شلى يف م�شج���د جمال عبد النا�شر وزار مرق���ده، وزار �شقة حممد 

عبد الوهاب وعمارة فريد الأطر�ش.
يف فن���دق اأم كلث���وم ويف غرف���ة حمل���ت اإ�ش���م اغني���ة يحبها"حاقابله 
بكرا«، كان هناك �شمت، كل ما يف املكان وحوله توقف للحظة، حتى 
املو�شيقى �شمتت، بينم���ا الأنغام اأحنت روؤو�شها، واملمرات املوؤدية 
ل���ت اإىل اأجنحة �شود، ال�شم���ت كان ين�شج خيوطه  اىل غرفت���ه حتوَّ

اإعانًا عن رحيل الرجل الغارق يف املو�شيقى والوامق لها.

اأث���ار رحي���ل الناق���د املو�شيق���ي ع���ادل الها�شم���ي 
قبل �شن���وات ال�شج���ون، اإذ اأن غياب���ه يعني غياب 
ثقاف���ة م���ن ن���وع خا����ش وكاتب ظ���ل يغ���رد خارج 
�ش���رب الو�شط الفن���ي القائم اأك���ره على العاقات 
ال�شخ�شي���ة واملحاباة واملجام���ات. ظل الها�شمي 
�شام���دًا برغ���م املاكن���ة الإعامي���ة ال�شخم���ة التي 
كانت تدي���ر الثقاف���ة والإعام وجترهم���ا ل�شالح 

الدكتاتور. 
عرفت الفقيد عن قرب يف جريدة اجلمهورية ومن 
خ���ال كتاباته، خا�ش���ة تلك املتعلقة بق���ّراء القراآن 
الك���رمي، فقد كانت ل���ه اأراء قيمة باأ�ش���وات القّراء 

العرب وهو يرى اأن القراءات القراآنية تعلم �شبط 
حركات احلج���اب احلاجز وت�شب���ب ترئة الل�شان 
من كل �شائبة يف النطق وتعلمك الباغة يف الأداء 
و�شام���ة ال�شتخدام.. كان الفقي���د مثاًل يف الأدب 
والدماث���ة والتوا�شع، وكنت اأ�شع���ر اأن موقفه من 
كاظم ال�شاه���ر ي�شمر فيه معار�ش���ة لل�شلطة وكان 
الها�شم���ي يهاجم���ه ويتهم���ه باأنه بعيد ع���ن البيئة 
العراقي���ة، واإن اأحلانه مزيج م���ن الأحلان الرتكية 
والهندية بل حتى كلمات اأغانيه هجينة عن بيئتنا، 
فه���ل راأيتم حلوة نزلت يف البحر، مثًا كما يرد يف 
اإح���دى اأغاين ال�شاهر!، كنت اأبحث عن دليل يظهر 

اأن اأراء الها�شمي تبطن معار�شة لل�شلطة وتعززت 
قناعت���ي بعد رحيله، اإذ قراأت ح���وارًا للراحل ن�شر 
يف ملحق فنون"جريدة ال�شباح"العدد 2394 يف 

20 / 11 / 2011 يقول فيه الها�شمي :
)�شدام ح�شني اجل���روت والطاغية عند اجتماعه 
ذات مرة مبجل�ش ال���وزراء قال: اإن ال�شاهر يعادل 
)80( �شفرًا، ذك���ر يل ذلك حممد �شعيد ال�شحاف، 
وقل���ت اأن���ا يف ث���اين ي���وم له���ذا الجتم���اع وع���ر 
ا�شت�شاف���ة تلفزيوني���ة: اإن كاظ���م ال�شاه���ر عبارة 
ع���ن اأكذوبة يف الغناء العراقي.. اأنا ل�شت جمنونًا 
ل�شل���م رقبت���ي للطاغية ول اأدع���ي باأنني ل اأخ�شى 

النظام، لكن قلت ذلك اإميانًا باملعاير العلمية للنقد 
املو�شيقي(. 

طبع���ًا اإن ه���ذا ال���كام كان يعني النتح���ار يف تلك 
الف���رتة املظلمة من تاريخ الع���راق، ومع ذلك �شدر 
من هذا الرجل ال�شج���اع يف حني كان من يتعر�ش 
بكلم���ة للمغني���ة )م���ي اأك���رم( ي�شجن م���ا ليقل عن 
�شت���ة اأ�شه���ر، لأنه���ا ُعرف���ت باأغني���ة )األ���ف مروك 

انت�شرنا!(. 
فتحية للناق���د الراحل عادل الها�شمي وعليه رحمة 
الله، فقد كان معار�شًا للرداءة من موقعه، يف حني 

كان هناك من يترع اأن يكون مع الطبالني!

 والتقي���ت مع���ه مرة ثاني���ة عام 2002 ق���رب مبنى  
اأكادميي���ة الفن���ون اجلميلة يف بغ���داد واتفقنا معًا 
عل���ى موع���د تكرميه نهاي���ة ع���ام 2002 يف بغداد، 
واأخ���رين باأن���ه معجب ج���دًا بهذه اجلائ���زة وهذا 
النتق���اء الذي حتدث عن���ه الو�ش���ط الثقايف بفخر 
واعتزاز ك���ون اجلائ���زة منحت �شم���ن احتفاليات 
مهيب���ة اإىل )امل�شرحي حميي الدين زنكنة والقا�ش 
جا�ش���م عا�ش���ي والروائ���ي عب���د اخلال���ق الركابي 
والقا����ش ف���رج يا�ش���ني والناق���د �شليم���ان البكري 
والقا����ش اأحم���د خلف( وغره���م، واأعط���اين رقم 
هات���ف منزله الأر�شي للتوا�ش���ل، ولكن �شاء القدر 
واأ�شح���اب الأق���ام )؟؟؟( اأن ينته���ي الأم���ر باإغاق 
دار الق�ش���ة العراقي���ة ي���وم 2002/9/1  باأم���ر من 
احلكوم���ة العراقي���ة وحتري����ش وتنفي���ذ م���ن قبل 
الحت���اد  العام لاأدباء والكّتاب يف العراق وانتهى 

الأمر حينها.
 بعد اأحداث 2003 اأعيد افتتاح دار الق�شة العراقية 
وا�شتمرت فعالياتها وا�شتمرت ات�شالتي بالكاتب 
املبدع عادل الها�شم���ي وال�شيء املبهر الذي تعلمته 
من���ه ه���و توا�شع���ه و�شع���ة �ش���دره، م���رة �شمعت 
�شوت���ه الأب���وي احلن���ون م���ن خ���ال املوبايل يف 
�شب���اح اأحد الأي���ام يهنئني بعي���د الأ�شحى املبارك 
�شع���دت جدًا، ولكن���ي خجلت كونه اك���ر مني �شنًا 
واأف�ش���ل من���ي منزل���ة، حت���ى اإين تلعثم���ت حينما 
كلمته وحينما انته���ى الت�شال جل�شت بني عائلتي 

واأخرته���م بوقع هذه التهنئة عل���ى قلبي من قبله، 
واأن���ا اأ�شرد لأولدي رح���ت ارجتف خجًا وتعرقت 
وقتها جبهتي، لقد تعلم���ت  واأنا �شغر من عائلتي 
واملجتم���ع اأن ال�شغر هو م���ن يبداأ التحية للكبر، 
وه���و من يق���دم العت���ذار وهو من يفع���ل كل �شيء 
احرتام���ًا وتقدي���رًا لكر �شنه،  لك���ن الأب الها�شمي 
غمرين باحرتام���ه وعطفه وحبه، اأخرته مرة كان 
عائ���دًا من مهرج���ان املرب���د )الب�شرة( ه���و ونقيب 
الفنان���ني ال�شابق ح�شني الب�ش���ري، والكاتب ناظم 
الق�ش���ة  دار  اإىل  بح�ش���وره  و�شرفن���ي  ال�شع���ود، 
العراقية يف العمارة حي���ث كانت حمطة ا�شرتاحة 
لهم���ا، وا�شتقبلته مع �شديق���ي الويف الفنان جميل 
جب���ار نقيب الفنانني يف مي�ش���ان، وجمعتنا جل�شة 
حوارية كانت من اأجمل اجلل�شات يف حياتي لأنها 
�شادقة وحميمة، قلت لاأ�شت���اذ الها�شمي: اأ�شتاذنا 
الكب���ر اأنا  اأخج���ل ج���دًا حينما تب���داأ بتهنئتي يف 

املنا�شبات وا�شعر بحرج.
 فاأخ���رين: اأنت اإن�شان كبر ت�شتحق كل الحرتام 
والتقدير كون���ك حققت للثقاف���ة العراقية منجزات 
كب���رة و�شجاع���ة واإنكم حينم���ا تدع���ون املبدعني 
كباق���ي  لي����ش  احلقيق���ي  ميزانه���م  يف  ت�شعه���م 
املوؤ�ش�شات واملهرجانات التي �شفهت الثقافة وقللت 
م���ن قيمة و�ش���اأن املبدعني واعتقد ه���ذا لي�ش راأيي 

فقط بل راأي عدد كبر من املثقفني العراقيني. 
 كن���ت اأمتن���ى اأن يطول اللق���اء لكن ودعن���ا بع�شنا 
واتفقنا على اأن يكون تكرمي���ه بجائزة العنقاء مع 
الكات���ب ناظ���م ال�شعود ي���وم الأح���د 2007/3/25 
وحينم���ا رتبنا كل �ش���يء لاحتفاء برم���ز كبر من 
رم���وز الع���راق والوط���ن العربي، حدث م���ا مل يكن 
يف احل�شب���ان، ولاأ�ش���ف ال�شدي���د وه���و ق���ادم من 
بغداد وقبل اأن ي�شلنا ب�شاعتني اأخرين باأنه تلقى 
ات�شاًل من البيت اأن اأخاه تويّف ول بد له اأن يعود 
اإىل بغ���داد، حزنت ج���دًا مل�شابه وكوننا مل نت�شرف 
بح�ش���وره، لكنن���ا حتدثن���ا ع���ن اإبداع���ه وجتربته 
الفري���دة يف الحتفالية التي اأعددناه���ا له، وت�شّلم 
جائزت���ه �شديقه ال���ويف الكاتب ناظ���م ال�شعود يف 
)قاع���ة دار الق�ش���ة العراقية/العم���ارة(  بح�ش���ور 
الفن���ان ح�ش���ني الب�شري نقي���ب الفنان���ني والفنان 

جميل جبار وعدد من املثقفني من مدينة العمارة.
 لق���د تعلم���ت م���ن الرمز املثم���ر اخلالد الذك���ر عادل 
الها�شم���ي اأ�شي���اء مهم���ة يف احلي���اة منه���ا اأن اأبداأ 
ال�ش���ام واأق���ّدم الته���اين والتعازي عل���ى ال�شغر 
والكب���ر مع���ًا، لأن الإن�ش���ان املثم���ر حينم���ا يبادر 
باملع���روف ُت�شّج���ل ل���ه منزلت���ان، الأوىل التوا�شل 

والثانية التوا�شع. 

ع��ادل الهاش��مي... دروٌس ف��ي 
األخالق واإلبداع 

      الكات��ب املوس��يقي واألب الروح��ي عادل الهاش��مي عرفته من خ��الل متابعتي 

ل��ه من خالل عموده يف نقد املوس��يقى التي كانت تنرشه جري��دة الجمهورية عىل 

صفحته��ا األخرية، التقيت مع��ه بداية عام )2000( بعد افتت��اح دار القصة العراقية 

وكان ضمن الش��خصيات التي خططنا لتكرميها آن��ذاك بجائزة )قالدة اإلبداع( التي 

كانت متنحها دار القصة العراقية للمبدعني العراقيني، اليشء الذي أحببني فيه هو 

)خلقه العايل( و)إنس��انيته املتميزة( كذلك سلوكه الدافئ الذي يسري جنبًا إىل جنب 

مع إبداعه، وهذه امليزة نادرًا ما نجدها عند املبدعني الحقيقيني.

رحيل عادل الهاش���مي.. وجهة 
نظر طبّية

ه  وكأنَّ الهاش���مي:  عادل 
لم يرحل

ع�������ادل ال���ه���اش���م���ي ُم�����ع�����ارض ل����ل����رداءة



ول���د )ع���ادل الها�شم���ي( يف بغداد ع���ام 1946 
واأكم���ل فيها درا�شته الثانوي���ة، و�شافر بعدها 
اىل  القاه���رة ودر�ش املو�شيق���ى العربية لعدة 
�شن���وات وبعدها ع���اد اىل الع���راق ودخل يف 
ق�ش���م اللغة العربي���ة -كلي���ة الآداب /اجلامعة 
امل�شتن�شري���ة وتخرج منها ع���ام 1967 وعمل 
حم���ررًا فنيًا وناق���دًا مو�شيقي���ًا يف العديد من 
�شحف الع���راق من بني جيل نق���دي مو�شيقي 
عراق���ي م���ع ه���ال عا�ش���م و�شع���اد الهرم���زي 
وحم���دي ق���دوري وعب���د الوه���اب ال�شيخلي، 

حاولوا �شنع ثقافة مو�شيقية عر كتاباتهم. 
م���ع  "معارك"نقدي���ة  يف  الها�شم���ي  ودخ���ل 
العراقي���ني  واملطرب���ني  املو�شيقي���ني  اأ�شه���ر 
اأثارت ع�شف���ًا نقدي���ًا اإبان عق���دي ال�شبعينات 
والثمانين���ات والت�شعينات من القرن املا�شي. 
ومل يه���ادن الها�شم���ي يف كتاباته مبجلة "األف 
وبرنامج"م���ن  باء"وجريدة"اجلمهوري���ة" 
لإذاع���ة  اإع���داده  يف  ا�شتم���ر  الذاكرة"ال���ذي 
بغ���داد بعد تقاع���د ومن ثم رحي���ل معده الأول 
�شع���اد الهرم���زي. و�ش���ّكل الها�شمي"مدر�ش���ة 
نقدي���ة"يف حتلي���ل قيم���ة الأ�ش���وات الغنائية 
مكام���ن  اىل  والإ�ش���ارة  والعربي���ة  العراقي���ة 
الرقي وال�شعف فيها. ومتّيز اأ�شلوبه بالراعة 
التعبري���ة والدقة يف اختي���ار اللغة املتوائمة 

مع روح الن�ش واللحن. كما اأنه اأكر من حلل 
بنقد ح�شي وحتليلي لأ�شهر الأغنيات العراقية 
والعربية، وكان جريئًا من دون حماباة وكتب 
درا�ش���ات ع���ن مو�شيق���ى جميل ب�ش���ر ومنر 
ب�شر و�شلمان �شكر وروحي اخلما�ش ووديع 
خون���دة، اأث���ارت ج���دًل، ودر�ش ع���زف اجليل 
الاحق لهم مثل علي الإمام و�شامل عبد الكرمي 

ومن ثم ن�شر �شمة. 
وعال���ج الها�شمي يف كتاب���ات نقدية مو�شيقى 
وغناء جيل اخلم�شيني���ات، مثل عبا�ش جميل 
ور�ش���ا عل���ي ويحي���ى حم���دي وحمم���د عب���د 
املح�ش���ن، وقبلها فن حمم���د القباجني وناظم 
الغزايل واأحلان ناظم نعيم له. ويعد الها�شمي 
الناقد"املتميز"جلي���ل ال�شبعيني���ات يف الغناء 
العراقي، وتع���د درا�شاته ع���ن امللحنني حممد 
ج���واد اأموري وطال���ب القرة غ���ويل وفاروق 
هال وحم�شن فرح���ان وكوكب حمزة، الأكر 
اأهمية بني ما كتب عن هذا اجليل الفني. وهو 
اأول م���ن �شم���ى الأغني���ة ال�شبعيني���ة العراقية 
ب�"اأغني���ة البيئ���ات" حي���ث متازج���ت اأ�شجان 
الري���ف العراقي بول���ع وحزن املدين���ة. وكان 
من ب���ني اأق�شى ما كت���ب الها�شمي حول �شوت 
�شع���دون جاب���ر يف بداية الت�شعيني���ات عندما 
و�شفه ب�«ال�شوت الناحل الذي يدب فيه الوهن 

والرتخ���اء«، اإل اأن الها�شمي عاد لحقًا وعّر 
عن اعجابه ب�ش���وت جابر خ�شو�شًا يف اأدائه 
املتميز لأ�شعب املقامات العراقية واإعادة اأداء 
اأغاين ناظ���م الغزايل. ووقف ع���ادل الها�شمي 
بحزم من دون حماباة حيال موجة الأ�شوات 
ال�شبابي���ة التي ظه���رت يف عق���د الت�شعينيات 
وع���ّرى اأميته���م يف جم���ال عل���وم املو�شيق���ى 
والغن���اء. وكان للها�شمي موق���ف نقدي �شلبي 
م���ن �ش���وت واأداء واختي���ارات الفن���ان كاظم 
ال�شاهر خ�شو�شًا يف بداياته. وو�شف �شوت 
ال�شاه���ر يف اأ�شهر حوار اأجراه معه كرم نعمة 
يف بداية الت�شعينات من القرن املا�شي، ون�شر 
يف جريدة اجلمهورية ب�«ال�شوت الذي يعاين 
من اجلفاف العاطفي"الأمر الذي دفع ال�شاهر 
اىل الرد يف حوار اآخر اأجراه كرم نعمة اأي�شًا 
بقوله"اإن حممد عبد الوهاب جعل مني خليفة 
ناظم الغ���زايل وعادل الها�شم���ي ل يكتب عني 

باأمانة«. 
النقدي���ة  ثقافت���ه  الها�شم���ي  ع���ادل  ومن���ى 
املو�شيقي���ة بالق���راءة املتوا�شل���ة، ومل يدر�ش 
معه���د  يف  خارجي���ًا  طالب���ًا  وكان  املو�شيق���ى 
املو�شيقى العربي���ة بالقاهرة ومل يح�شل على 
�شه���ادة فني���ة، ب���ل ح�ش���ل عل���ى البكالوري�ش 
باللغ���ة العربي���ة م���ن اجلامع���ة امل�شتن�شري���ة 

لغ���ة  امت���اك  يف  ذل���ك  و�شاع���ده  بغ���داد،  يف 
نقدي���ة عميق���ة وظفها يف التحلي���ل التعبري. 
واأ�شدر الها�شمي جمموعة من الكتب النقدية، 
ف�ش���ًا ع���ن مئ���ات الدرا�ش���ات واملق���الت يف 
اآخ���ر  وكان  والعربي���ة،  العراقي���ة  ال�شحاف���ة 
كتب���ه الذي �ش���در عن هيئ���ة اأبوظب���ي للثقافة 
يف  العربي���ة  بعنوان"املو�شيق���ى  وال���رتاث 
مائة عام"وقبلها �ش���در له"املو�شيقى والغناء 
من ع�ش���ر الإ�شام وحتى احت���ال بغداد �شنة 
العراقية«،"الع���ود  اللحني���ة  656«،"م�ش���رة 
العربي ب���ني التقلي���د والتقنية«،"ف���ن التاوة 
اأ�شوات واأمناط«،"اأ�ش���وات واأحلان كردية«، 
فيم���ا �ش���اع ل���ه اأه���م كتب���ه يف رف���وف دائ���رة 
ال�شوؤون الثقافي���ة العامة يف بغداد عن الفنان 
طال���ب الق���رة غ���ويل، عندم���ا دفع���ه للطبع ول 
يعرف م�شره، كما ل ميتلك ن�شخة ثانية منه. 
وعم���ل الها�شم���ي يف جلنة فح����ش الأ�شوات 
بدائرة الإذاعة والتلفزيون، ومار�ش التدري�ش 
مل���ادة الت���ذوق املو�شيقي يف معه���د الدرا�شات 
النغمي���ة العراقية. وق�ش���ى الها�شمي �شنواته 
الأخ���رة يف التاألي���ف والكتاب���ة، وكان اأ�شهر 
الوج���وه النقدي���ة التلفزيوني���ة الت���ي رافق���ت 
عر����ش جت���ارب الأ�ش���وات العراقي���ة. رح���ل 

الفقيد عن دنيانا يف 2011/11/11.
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