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ح���ن �نهيت ق���ر�ءة �آخر كتاب، عن قي���م غنائية وحقائق 
مو�س���يقية وحكايات �س���عبية ، وجدُت نف�س���ي يف �أثناء 
�لكتاب���ة عنه، �نن���ي �مام مهمة �س���اقة ال ميكن �لنفاذ �ىل 
��سوله���ا �و ��سالته���ا �إاّل م���ن خ���ال �لنف���اذ �ىل �أ�سول 
و��سال���ة كاتبه���ا ومدونه���ا . ظه���ر يل �ن موؤل���ف كت���اب 
)ج���ذور �لغن���اء يف �لثقاف���ة �لعر�قية( �لدكت���ور �سعدي 
�حلديث���ي مل يق���دم مع���ارف د�ئب���ة، يقظ���ة، متحرك���ة ، 
لتحقي���ق وج���ود ت���ر�ث عر�قي غن���ي مبج���ال �ملو�سيقى 
و�لغن���اء، فح�سب، ب���ل �نه �بتغ���ى م�سارع���ة ق�سية من 
ق�ساي���ا ) �جلذور( بالتعمق يف حر�ث���ة �لبيئة و�الر�ض 
و�لزم���ان و�مل���كان الكت�س���اف ج���زء م���ن �ج���ز�ء �حلياة 
�لثقافي���ة �لعر�قي���ة وتف�سريها على وف���ق وجود �البعاد 

�لثاثية �لتالية :
1. �لغن���اء �بجدية فردي���ة ناطقة مع �جلماع���ة �ل�سعبية 

ولها.
2. �ملو�سيقى حركة مادية روحية تخلق طاقة �ن�سانية.

3. �حلكاي���ة �ل�سعبية مهمة زمنية- مكانية ملعاجلة نظام 
حب وعدل وفرح.

ه���ذه �لثاثي���ة كانت منطل���ق كتاب���ة 150 �سفح���ة بقلم 
�أدب���ي - علم���ي قدي���ر لتاأدي���ة مو�كب���ة ، عميق���ة، �سل�سة، 
ع���ر مو�سوع���ات متممة لثقاف���ة �جيال متعاقب���ة قادمة 
�ىل �ساح���ة �ل�سرور�ت �ملو�سيقي���ة و�لغناء و�حلكايات 
�ل�سعبي���ة �لعر�قية ب�سور عدة ، مدنية وبدوية وريفية. 
�ع���رك فيه���ا �لباح���ث ع���ن �لو�ج���ب �ال�سي���ل �سع���دي 
�حلديث���ي تن���اول في���ه �غل���ب �لق�ساي���ا �حليوي���ة حول 

�لوعي �لعميق بجوهر �الغنية �ل�سعبية �لعر�قية.
لي����ض م�ستغرب���ا عل���ى �سعدي �حلديث���ي قدرت���ه �لبالغة 
عل���ى متابعة زمنيات �الغنية و�نو�عها فقد �رهق نف�سه، 
طيلة حياته، مبو�كبة تطور ��سكالها �ملتنوعة: ) �ملقام.. 
�الوب���ر�.. �غاين �ل�سحر�ء ..�جلوب���ي - �لدبكة ..غناء 

�ملاح���م( كما تعاقبت مو�هبه يف ه���ذ� �لكتاب على �سرد 
�لكث���ري م���ن حكاي���ات �حل���ب و�لع���دل �ل�سحر�وي���ة – 

�لبدوية .
رمبا ي�ساأل �لبع�ض من قر�ء �لكتاب �أو من �جيال �لغناء 
�لعر�ق���ي �جلديد : كيف ��ستطاع �سعدي �حلديثي تنمية 
معارف���ه �لغنائي���ة بهذ� �جلان���ب من �لف���ن �لعر�قي غري 
�مل���دون..؟ كيف ��ستطاع �سع���دي �حلديثي �ن يقوى يف 
�لبح���ث بالطاقات �لبدوي���ة �لكامنة ..؟ كي���ف لبى دعوة 
�لتاري���خ �ىل تدوينه���ا قب���ل �ن تندث���ر.. كي���ف ��ستطاع 
ه���ذ� �لباحث �لعميق �ل���ذكاء �أن يتجاوز كل �بعاد �لزمن 
و�مل�ساف���ات ليك���ون عن�سر� م���ن عنا�س���ر تدوين بع�ض 

��سول �الغنية �لعر�قية..؟
�لعا�سم���ة  يف  �ملقي���م  �حلديث���ي  �سع���دي  يتع���اىل  مل 
�لريطاني���ة ومل ير�ج���ع عن �مل�س���ري يف دروب �لباطن 
�لثق���ايف �ل�سح���ر�وي لك�س���ف م���د�ه وتاأثري�ت���ه عل���ى 
�الن�سان �لبدوي و�حل�سري ، معًا، يف �لزمنن �حلا�سر 

و�لقادم.
مل يك���ن �سعدي �حلديث���ي مدونا نظريا منع���زال، بل هو 
م���ن نوع �لباحث���ن �مل�سطلعن بهكذ� مهم���ة منذ نعومة 
�ظفاره. خا�ض معركًا من نوع فريد مع �حلياة �لثقافية 
، م���ع �حلي���اة �ل�سعبية بال���ذ�ت. �وجد لنف�س���ه غاية من 
غاي���ات �حلياة �الن�سانية �دى فيه���ا معانيها �وفى تاأدية 
. توجه من���ذ �أكرث من ن�سف قرن �ىل غايته �لغنائية عن 
طري���ق �لتفاعل مع كل م�سادر ومع���اين �خلري �لثقايف، 
متوح���د� م���ع روؤى حق���وق �الن�س���ان، متقدم���ا باحل���ب 
�لت���ام للعد�ل���ة، متجه���ا ) �إىل �مام( مرحل���ة بعد �خرى. 
مل ي�س���رط على نف�س���ه �ل�سعود )�ىل ف���وق( كما يطمح 
غالبية �لبحاثة يف �لعادة، بل �لتوجه بن�ساطه وكتاباته 
وحما�سر�ت���ه ، د�ئم���ًا، �ىل �م���ام . �عتم���د عل���ى منه���ج 
�ل�س���دق �ملارك�س���ي يف ك�سف كل �ملفارق���ات �الجتماعية 
و�ل�سيا�سي���ة �لت���ي م���رت بالع���ر�ق خال ف���رة حياته، 
جعلت���ه مو�كبا تطور كل �لظروف وتغري�تها من �لنظام 
�مللك���ي �ىل �لنظام �جلمهوري �ىل �لنظ���ام �لدكتاتوري 
�ىل �لنظ���ام �لطائف���ي، ظ���ل فيها ي���درب نف�س���ه ويرتقي 
بعلومه �ىل مه���ار�ت �لروؤية و�ال�ستنت���اج حول �لثقافة 
�لغنائي���ة – �ملو�سيقية باعتب���اره د�ر�سًا وباحثًا و�ساهد 

عي���ان بالرغ���م من �سيط���رة �لرع���ب و�خل���وف و�نعد�م 
�الم���ن بكل �ملر�ح���ل �لتي مر به���ا �لفنان���ون �لعر�قيون 

خ�سو�سا و�ملثقفون عموما.
يف بد�ية حيات���ه ، يف تخوم �ل�سحر�ء من بو�بة مدينة 
�سغ���رية بغ���رب �لب���اد ��سمه���ا ) حديث���ة( �درك بوع���ي 
عال وذكاء فط���ري م�سند بقر�ء�ت���ه وثقافته ومتابعته ، 
جوهر �لتناق�ض �لتعددي، �لذي تقوم عليه تركيبة �لفرد 
�لعر�قي بن �ل�سحر�ء و�لناعور �ملطل على نهر �لفر�ت. 
�درك من���ذ �سبابت���ه �ن )�لبدو( باالأ�سا����ض هم جمموعة 
م���ن �لنا����ض �القدم���ن كانو� م���ن زّر�ع �الر����ض.. جفت 
�ر��سيه���م فهاجر ق�سم منهم �ىل حيث �ال�ستقر�ر بجانب 
م�س���ادر �ملياه و�لزرع مما ن�ساأت مع���ه ح�سارة �ملدينة. 
�م���ا �جلماعة �الخرى �لباقية فقد وجدت نف�سها جمبولة 
عل���ى تربي���ة �الب���ل و�الغن���ام و�لرع���ي يف �ل�سح���ر�ء. 
تر�سخ���ت بعينيه ويف ذهن���ه �ول تعددية �جتماعية بن 

�حل�سر و�لبدو، كل له ��سلوب معي�سته.
ح���از عل���ى روؤية جدي���دة حن �نتق���ل من �ع���ايل �لفر�ت 
�ىل و�س���ط دجلة لروؤية معن���ى �لعي�ض يف مدينة و��سعة 
مثل بغد�د يقوم عل���ى تعددية من نوع جديد، يقوم على 
�لعاق���ة بن �ملالك و�ململ���وك، بن �لعام���ل ورب �لعمل. 
�زد�د وعي���ا به���ذه �حلقيق���ة �ملج�سدة من خ���ال �نتمائه 
�ىل �حل���زب �ل�سيوعي و�ىل �لتفكري �حلر بعد �ن ��سبح 

و�سعه باملدينة �كرث تعقيد� .
تعددية �حلي���اة يف �ل�سحر�ء �نتج���ت بعينيه ور�سخت 
باأذني���ه �لعاق���ة ب���ن �لرج���ز و�حل���د�ء ، ب���ن �لق�سي���د 
و�ال�سعار، ب���ن �ل�سعر�ء و�لرّجاز، ب���ن �لعنف و�لقوة 
، ب���ن �لهيب���ة و�لكرياء، مما مه���د له �لتفك���ري مبتابعة 
كل م���ن �عطى ر�أيا بالب���د�وة وفنونه���ا وحكاياتها بدء� 
م���ن �بن خلدون ولي�ض �نته���اء بالدكتور علي �لوردي و 

بروكلمان.
قر�ء�ت���ه �الوىل ودر��سات���ه �الوىل �جل���ت �م���ام عيني���ه 
بو�س���وح تام �زم���ة �سر�ع �جتماع���ي كان و�قع �الغنية 

�ل�سعبية �حد و�سائل �لتعبري عنها.
تركزت عنده �رتباطاته �لذ�تية ب��)�الآخر(، ب��)�ملجموع(، 
بادئًا مبغامرة �البد�ع يف زمان �لنظام �لثوري �ل�سعب 
بع���د متوز 1958 حن تعّن معلم���ا باملدر�سة �البتد�ئية 

، متجه���ا �ىل تعلي���م تاميذ �ل�سف �خلام����ض و�ل�ساد�ض 
�البتد�ئ���ي �سرية �لكلمة �النكليزي���ة بطرق مبتكرة نالت 
ر�س���ا و�عج���اب معلم���ي �ملدر�س���ة ومديره���ا. كان ه���ذ� 
�العج���اب دع���وة روحية مبا�سرة وغ���ري مبا�سرة، د�فعة 
طاقات���ه لتطوير لغت���ه �النكليزية موؤها نف�س���ه لدر��سة 
�الدب �النكليزي �وال و�ل�سوفيتي ثانيا و�لعاملي ثالثا .

الأن���ه ��ستخ���دم و�سائ���ل �لنظ���ر �ملارك�سي���ة يف �لتحليل 
و�لركي���ب بجميع ما يتعلق باملت�ساربات و�ملتناق�سات 
فاأن���ه نال ن�سيب���ه من قهر وع���دو�ن خمطط���ي ومنفذي 
�نق���اب �سباط �ال�سود ع���ام 1963 ليك���ون �حد �سجناء 
نقرة �ل�سلمان ، حيث دخل �ىل عهد جديد من ملء نف�سه 
بثقافة �الغنية �لبدوي���ة . ��سبح �سجينًا �سيا�سيًا يو�يل 
در��سة ��سولها ، م���ن ور�ء �لق�سبان، متجها �ىل معرفة 
مو�سيقاه���ا وتفا�سيله���ا حت���ى ��ستقرت �ر����ض �ل�سجن 
و�سنو�تها حتت قدمي���ه �و بدت كاأنها م�ستقرة، لتطويع 
حنجرت���ه و��ستكمال وجوده �لقائم عل���ى مقولته : ) �أنا 

�غني �إذً� �أنا حي(.
ف���رة �لغن���اء يف �ل�سج���ن كان���ت ��سافة مهم���ة ملو�هب 
�ملدر�س���ة  يف  وبعده���ا  �لبي���ت  يف  م���رة  �ول  تفتح���ت 
�البتد�ئي���ة و�ملتو�سط���ة حيث كان ي�س���ارك باالحتفاالت 
و�مل�سرحي���ات مما زوده بق���درة �سب���ط �الد�ء �ل�سوتي 
و�للغ���وي، كم���ا ��ستط���اع م���ن خ���ال وج���وده مبدين���ة 
حديث���ة �د�ء بع����ض �اليقاعات �ملو�سيقي���ة على �لدفوف 
باملنا�سب���ات �لديني���ة وتعل���م م���ن خاله���ا �لف���رق ب���ن 
مو�سيق���ى �لطريق���ة �لرفاعي���ة و�لطريق���ة �لقادرية . كما 
�ن طلعات���ه �ىل �لبادي���ة �ملحيط���ة مبدينة حديث���ة مّكنته 
م���ن بلورة ملكته �ل�سعري���ة و�لغنائية حتى ��سبح قادر� 
مث���ل �لبدو عل���ى غناء �لطرب �ل�سامري م���ع �لربابة بعد 
�أن �أكمل ، ذ�تيًا، در��سة فنون �ل�سعر و�لغناء �لفلكلوري 
و��سالي���ب �الد�ء �لفعل���ي لقر�ءة وغناء �مل���ادة �ل�سعرية 

،خا�سة �سعر وغناء �لبو�دي و�الرياف �لقريبة منها.
كان �سوت���ه منذ كان طالبا باملدر�س���ة ومن ثم م�ساركاته 
يف �حلف���ات �لعامة خال �ملرحلة �الكادميية قادر� على 
�خلل���ق وتاأدي���ة وج���وده مبا يتقن���ه عن حكاي���ات �لبدو 
و�لبادي���ة وطورهم���ا �لغنائ���ي . ثم تق���دم بال�سعود �ىل 
�على د�خل �سجن �لنقرة �مام �آالف متعاقبة من �ل�سجناء 
��ستط���اع بها معاجلة ق�ساي���ا �حلب و�لع���دل و�ل�سر�ع 
و�لن�س���ال، مرة ب�سوته �ملنفرد – با مو�سيقى – ومرة 
بالتن�سئة �ل�سوتية �لثنائي���ة مع �ل�ساعر �ل�سجن مظفر 
�لن���و�ب. ��ستطاع ه���ذ� �لثنائي �ل�سع���ري – �لغنائي �ن 
يوؤث���ر تاأثري� كبري� على وع���ي و�سيكولوجية �ل�سجناء. 
كما ��ستط���اع �سعدي �حلديثي من �لتاأث���ري �ملبا�سر على 
وعي و�سيكولوجي���ة �لبدو �لقاطنن يف ق�ساء �ل�سلمان 
باعتباره���م �سّجان���ة متميزي���ن بالب�ساطة وع���دم معرفة 
ح���دود ما لله وحدود م���ا لقي�سر. لك���ن زمنيات �الغاين 
�لبدوي���ة جعلته���م يتطلع���ون بارتب���اط تام م���ع �غنيات 
وق�سي���د و�زجال �ل�سج���ن �ل�سيا�سي �سع���دي �حلديثي 
حي���ث كانو� يتجمع���ون بربايا �ل�سج���ن وحوله ود�خله 
لا�ستمت���اع ب�سوته �ملتدفق بقوة ال يعيق و�سوله �ليهم 

�أي جد�ر رغم �نعد�م وجود مكر �ل�سوت.
كان و�ثق���ا م���ن نف�س���ه ، و�ثق���ا م���ن قدرت���ه يف �لتعب���ري 
بو��سطة �الد�ء �لبدوي �ملنغم حيث تدخل �لكلمة �لطيبة 
�ىل قل���وب �لب���دو �ل�سلمانين �ملتجمعن ح���ول �ل�سجن 
ليدرك���و� �لط���رب �حلقيق���ي ومعانيه �ملتمي���زة بال�سدق 

و�لعمق �لد�خلة مبا�سرة �ىل �لقلوب .
�ملعنى هنا �ن �سع���دي �حلديثي ما ز�ل مو�سول �لعطاء 
�س���و�ء كان �سجين���ا يف وطن���ه �و باحثا ��سي���ا يعاي�ض 
�حلري���ة يف غربته، باحثا ع���ن �ال�سول �و حما�سر� يف 
جامعة غربية �يطالي���ة �و �مريكية �و �سرقية �و ��ستاذ� 
باجلامع���ة �المريكي���ة بال�سارقة �و كاتب���ا �سحفيا ليبلغ 
مديات كلمته �حلرة �ىل �بعد �لنا�ض �ملعنين باملو�سيقى 
و�لغناء و��سول ومعاين �حلكايات �ل�سعبية وقد �رتقى 
تركيز ه���ذه �لق�سية بكتابه �جلديد �ل�سادر �خري� ليبلغ 
م�سارف �ل�سمو �لثقايف موؤكد� ح�سوره �لفعلي بالثقافة 

�لعر�قية �لتي تعاين بيئتها �نحد�ر� موؤ�سفًا.
جتربة �لكتاب �جلديد حماولة �نقاذ جلانب من جو�نب 
�الغني���ة �لعر�قي���ة و��س���ول حكاياته���ا �ل�سعبي���ة كي ال 
ي�ستم���ر �لدو�ر يف رق���اد �لو�قع �لفني �حل���ايل. �لكتاب 
حماول���ة م�سى بها �سعدي �حلديث���ي �ىل مو��سلة �م�ض 
م���ع �ليوم و�نقاذ فنون �لغن���اء و�حلكايات �ل�سعبية من 

�ل�سذ�جة �و �لتمزق لتطوير م�ستقبلها ومتديده .

جاسم المطير

تأمالت سعدي الحديثي.. 
عميقة.. ساحرة ومتماسكة

سعدي الحديثي: األغاني العراقية 
الجميلة تتعرض للضياع

عاد مؤخرًا إىل بلده العراق املطرب واألكادميي 

العراقي املعروف سعدي الحديثي، وقد أقيمت له 

ندوة خاصة للرتحيب فيه من قبل “ملتقى الخميس 

اإلبداعي” وحرضها جمع هائل من محبيه ومن 

املعجبني بفنه الجميل، حيث قدم بعض أغانيه يف 

الندوة وكذلك تحدث عن مسريته الفنية والعلمية 

. “الخليج” استغلت وجوده وسجلت حوارًا معه 

عن رؤيته ملا يحصل يف عامل الغناء وأمور أخرى . 

وتاليًا الحوار:

ما جديدك؟
- ال يوج���د لدي جديد يف عامل �لغناء، الأنني �جتهت �إىل �لتدري�ض يف دولة 
�الإم���ار�ت يف �جلامعة �الأمريكية ق�سم �ل���ر�ث �لثقايف �لعربي، حيث �إنني 
ل�س���ت فنانًا الأنت���ج �أعمااًل فني���ة، بل �أنا �أق���وم بكتابة �لدر��س���ات و�لبحوث 

و�ملقاالت �لفنية .

كي��ف تقول إنك لس��ت فنانًا وأنت تم��ارس الغناء 
ولدي��ك هذا الكم الهائل م��ن المعجبين في هذه 

القاعة على األقل؟
- �أنا منذ طفولتي �أعر عن م�ساعري من خال �لغناء، الأنني ن�ساأت يف بيئة 
�سحر�وي���ة وه���ذه �لبيئة كامها �لطبيعي ي�سبه �لغن���اء �أو �حلد�ء بالن�سبة 
الأه���ل �لبادية، لذلك فاإن غنائ���ي هو من هذ� �لنوع وهو تعبري عن عو�طفي، 
و�حلمد لله �سوتي ما ز�ل جيدً�، الأنني �أحر�ض عليه كثريً�، و�أنا ال �أغني �إال 
ن���ادرً�، حيث �أقوم عندما �أنه�ض من �لنوم �سباح���ًا بالغناء لنف�سي من �أجل 

�إر�سائها وتطريبها .

كيف ترى األغنية العراقية اآلن؟
- حقيقة ال �أريد �أن �أتكلم عن �الأغنية �لعر�قية، الأن �لكام عنها يثري �لهموم 

و�ملو�جع �لكبرية د�خل نف�سي .

لماذا؟
- الأن���ه ال توجد م�سوؤولية فني���ة وال توجد م�سوؤولية �أخاقية وال م�سوؤولية 
ديني���ة وال م�سوؤولي���ة ثقافية من �أي نوع، لذلك حت���ى �الأغاين �جلميلة �لتي 
يحر�ض بع�ض �ملطربن �مل�ساكن على تقدميها تتعر�ض لل�سياع و�سط هذه 
�لفو�س���ى �لعارمة �لتي �سربت �الأغنية �لعر�قية �جلميلة يف �ل�سميم، لذلك 
ف���اإن هذه �لفو�سى �لتي تعي�سه���ا �الأغنية �لعر�قية �الآن توؤث���ر تاأثريً� �سلبيًا 
يف �الأجيال �جلديدة، الأنها �ستوؤدي �إىل ظهور جيل جديد ال يتمتع بالذ�ئقة 
�جلميل���ة، فاالأغنية �جليدة لها دور كبري يف تربية �الأفكار و�لذوق و�حل�ض 
�ملره���ف لدى م���ن ي�سمعها، �أما �ل���ذي يح�سل �الآن فهو عب���ارة عن فر�غ يف 

فر�غ، الأن �لكلمة �جلميلة �لتي حتمل �ملفهوم �الأخاقي و�لفني قد ذهبت .

م��ا الس��بب ال��ذي أدى إلى حص��ول ه��ذا التراجع 
الكبير في سوق األغنية العراقية؟

- �أن���ا ال �أري���د �أن �أقول �إن هناك موؤ�مرة حتاك �س���د �الأغنية �لعر�قية، الأنني 
ال �أمتل���ك �لدلي���ل على ذلك، لكني �أرى �أن �لو�سع و�س���ل �إىل ما هو �إليه �الآن 
وه���ذ� ناجم من عملية �لت�سويق يف عامل �الأغني���ة �لعر�قية وحتى �لعربية، 
�أم���ا �الآخرون مثل���ي ومثل غريي �لذين يحر�سون عل���ى تقدمي �الأغنية ذ�ت 
�لذوق �لرفيع فا يجدون �لفر�سة لتقدمي �لغناء �جليد، الأن �لطوفان �أز�حنا 

ع���ن مو�قعنا مب�سافات كب���رية جدً� بحيث مل نعد قادري���ن على �ملو�جهة �أو 
حتى جمار�ة �ملوجة �لر�هن���ة، فنحن يف بد�ية �سبابنا عندما تظهر ق�سيدة 
ل�ساعر ما يف �لتلفزي���ون ترى �أن �أغلبية �أبناء �ل�سعب �لعر�قي قد حفظوها 
ع���ن ظهر قلب وكذلك �حلال مع �الأغنية، �أم���ا �الآن فا يوجد �هتمام بالثقافة 

و�الإبد�ع .

هل أفه��م من ذل��ك أن الثقافة ب��دأت تتراجع في 
بالد الرافدين؟

- يج���ب �أال تر�ج���ع �لثقافة، الأن �لثقاف���ة هي �لتي تبن���ي �الأوطان وجتعل 
�ل�سع���وب متقدمة، وتاريخ �لثقاف���ة يف و�دي �لر�فدين متميز وعريق، لذلك 
يح���اول �خلريون م���ن �الأو�ساط �لثقافي���ة و�لفنية ترك ب�سم���ة جيدة حتى 
نحاف���ظ على ثقاف���ة و�دي �لر�فدين ومننعها من �النح���د�ر �لذي مع �الأ�سف 
�ل�سدي���د، قد ر�فق �لكثري من �ملفا�س���ل �الإبد�عية و�القت�سادية يف هذ� �لبلد 

خال �لعقدين �الأخريين .

ما األغنية األقرب إلى نفسك؟
- �أرى �أن “�لناي���ل” وه���و طور يغن���ى يف �ملناطق �لغربية م���ن �لعر�ق هو 
�الأق���رب �إىل نف�سي، و�أكرث �أغنياتي هي م���ن هذ� �لطور، ف�سًا عن ذلك �أرى 
نف�س���ي يف �أغ���اين �ملطربن �لر�حلن د�خ���ل ح�سن وح�س���ريي �أبو عزيز . 
كذل���ك �أحب �سم���اع �أغاين �الأوبر� و�أي�سًا �أحر�ض عل���ى �سماع �ل�سيمفونية، 
كم���ا �أميل كث���ريً� �إىل �سماع �الأغ���اين �لعر�قي���ة �لفولكلورية . �أم���ا �الأغاين 

�ل�سعبية �حلديثة فا �أحب �أن �أ�سمعها على �الإطاق .

أغنية لغيرك تمنيت أن تكون لك؟
- حقيق���ة كنت �أمتنى �أن �أغني مثل د�خ���ل ح�سن وح�سريي �أبو عزيز لكني 
مل �أ�ستط���ع، كما كنت �أمتنى �أن �أغن���ي مثل بع�ض �أقاربي �لذين يغنون غناء 
�لبادي���ة على �آلة �لربابة، و�أمتنى �أن �أكون �ساعرً� مثل �ل�ساعر �لكبري مظفر 

�لنو�ب .

هل لك محاوالت في مجال التلحين؟
- نع���م لدي بع����ض �الأغاين من �أحلاين . لكنني ال �أط���رح نف�سي كملحن بن 

�مللحنن، �إمنا كل ق�سيتي مع �لغناء هي �سائرة يف جمال �لهو�ية ال غري .

عندما تقوم بالتلحين كيف تتعامل مع النص؟
- �أك���رث �الأحل���ان �لت���ي حلنتها كانت م���ن كلمات���ي، لذلك يك���ون تلحيني لها 
بطريق���ة عفوي���ة وال حتتاج �إىل طقو�ض معينة، ب���ل �أردد �لكلمات مع نف�سي 

بطريقة �لغناء ثم بعد �أن �أقتنع بلحن �الأغنية �أقوم بت�سجيلها.
 عن: جريدة الخليج االماراتية

زيدان الربيعي

كل  ب���ه  متي���زت  �ل���ذي  �لن���وع  ذ�ت  م���ن  �لكت���اب  لغ���ة 
حما�س���ر�ت �لدكت���ور �سع���دي �حلديثي، �لت���ي ح�سرُت 
بع�سه���ا ببغد�د وعم���ان وبروك�سل واله���اي مبا حتمله 
من عم���ق مرّكز و��سو�ت و��س���ار�ت �سعرية وتعبري�ت 
ق�س�سي���ة باحاديثه عن �لغن���اء و�ملو�سيقى، مما ي�ساعد 
عل���ى و�سول علم���ه ومعلوماته �ىل �لق���ر�ء و�مل�ستمعن 

ب�سا�سة تامة ومن دون �ية �سعوبة.
�لكت���اب  ه���ذ�  ق���ر�ءة  �ىل  يحت���اج  م���ن  �ول  �ن  �ظ���ن 
و�ال�ستئنا�ض مب�سامينه ه���و �جليل �جلديد من �ملغنن 
و�ملطرب���ن و�ملو�سيقي���ن �لعر�قي���ن ، مثلم���ا يحتاج���ه 
�لباحث���ون يف طبيع���ة و��س���ول �ملجتم���ع  �لد�ر�س���ون 

�لعر�قي.
ذ�ت ي���وم م���ن �ي���ام �سي���ف �لع���ام 1997 ق���دم �لدكتور 
�سع���دي �حلديث���ي حما�سرة متمي���زة يف �ملركز �لثقايف 
�مللك���ي بالعا�سمة �الردنية وقد تهياأت يل فر�سة تقدميه 
بتكلي���ف من مدير �ملركز. قلت ب���كام �لتقدمي �ن �سعدي 
�حلديث���ي ميث���ل �ئت���اف �الغني���ة �لعر�قي���ة �لر�ثي���ة 
وعنا�س���ر �نتقاله���ا وتطورها وعلوها. ه���ا هو ، �ليوم ، 
بكتابه �جلديد يره���ن قدرته �لفعلية على ذلك �الئتاف 

و�النطاق بحركة فكرية غنية �ملعنى و�ملبنى.
�لوق���ت  �لو�ق���ع، عا����ض �سع���دي �حلديث���ي بع����ض  يف 
م���ن طفولت���ه يف قري���ة ركزت عن���ده �نطباع���ات �حلياة 
�لريفي���ة يف �أر�ض عمقه���ا �سحر�ء ، من خال ، �الأغاين، 
وق���د  و�لو�قعي���ة  �خُلر�في���ة  �لتهومي���ات، و�حلكاي���ات 
بقي���ت يف ذ�كرته وكانت با�ستمر�ر م�س���در� لاإلهام يف 
كتابات���ه �لاحقة . كما كانت معطي���ات حا�سمة متطورة 
خال در��سته �الكادميي���ة �لعليا وخال تدري�سه �لطلبة 

بجامعة لندن و�جلامعة �المريكية بال�سارقة.
�أن���ا و�ث���ق بحقيقة جه���وده �ملتو��سلة ،�لت���ي ال تتوقف 
يف جم���ود وال �س���ال .. �إنه به���ذ� �لعم���ر �لطويل يحيا 
بالعم���ل �لثق���ايف، لك���ي يحقق وج���وده، كم���ا كان �سابا 
يافعا طالبا من طاب �ملعرفة وهو �الن يتوخى �ن ي�سع 
جمي���ع معارفه وجتاربه يف �البجدي���ة �لفنية و�لثقافية 
، يف ه���ذ� �لكتاب وغريه ، �مام عي���ون وعقول �ليافعن 
من �ملغامرين �لعر�قين �ملحب���ن للغناء و�ملو�سيقى من 

منطلق جذورهما .
�نطباعات���ه �حلميمية خ�سو�سية جد�، �إنها نتاج جتربة 
ح�سي���ة وع�سبي���ة تفاعلية. جترب���ة �النتقال م���ن مدينة 
�سغرية ريفي���ة – �سحر�وية ذكي���ة )حديثة( �ىل مدينة 
كبرية بارزة يف �لتاريخ �لقدمي ) بغد�د( ترغب بالتحول 
�ىل �لتكنولوجي���ا ب�سرع���ة ، فيها بع����ض مظاهر �لثقافة 
�حلديث���ة . يف هذ� �النتق���ال �نتمى �سعدي �حلديثي �ىل 
حركة �لي�سار �لعر�قي م�سككا بقدرة �لتحول �الجتماعي 
عل���ى تقوي����ض �لثقاف���ة �لقدمي���ة �لناجتة ع���ن �لعاقات 
�لع�سائري���ة �سبه �القطاعي���ة ، و�نغمر يف �لعمل �ليومي 
ل�سمان هيمنة �لثقافة �لوطنية – �لدميقر�طية بتفاعلها 
�حلي �ملعتمد على ممار�س���ة �حلرية ك�سرط ��سا�سي يف 
�لعاقات �الجتماعية و�لثقافية .. لذ� فاإن نقل �نطباعات 
�سع���دي �حلديثي �إىل خارج جتربته يكون ، يف �لغالب، 
�أم���ر بغاية �ل�سعوبة ، الأنها ق���د تخ�سر �أهم مو��سفاتها: 
�خل�سو�سي���ة وز�وي���ة �لروؤي���ة �ل�سخ�سي���ة. لكنه جنح 
بكتاب���ه �جلديد مثلما جنح بكتاباته وحما�سر�ت �سابقا 
يف نقل جتربت���ه وفائ�سها بنوع �آخ���ر من �خل�سو�سية 
�ل�ساعي���ة جلعله���ا جترب���ة حميمي���ة ، مو�سوع���ة حت���ت 
و�ملتعل���م  �جلاه���ل  ت�س���رف  ت�س���رف �جلمي���ع، حت���ت 
و�ملثقف، فق���د وجد نف�سه د�ئما يف �سلب �لتعددية �لتي 

ير�ها د�ئما جزء� ��سا�سيا من تكوين �الن�سان.
�ف���كار �لباحث �لفنان �سعدي �حلديث���ي يف كتاب جذور 
�لغن���اء يف �لثقاف���ة �لعر�قي���ة لي����ض جمرد فع���ل ح�سور 
ولي�ض كيانا متجرد� ، بل هو خا�سة تاريخية متج�سدة 
مبجتم���ع �سريع �النقاب و�لتقل���ب ، خا�سة مت�ض قوة 
وفعل ورهب���ة �لثقافة �لعر�قية لتجدي���د تر�ثها من �جل 
م�ستقب���ل فني – ثقايف – عر�ق���ي متنوع �ل�سبل، متعدد 
�الجت���اه، قادر عل���ى �مل�ساركة مبنط���ق �لتاريخ �لعر�قي 

،كله، يف �مل�ستقبل �لدميقر�طي �حلر بتكوينه وبنائه .
�أب���ى �سع���دي �حلديث���ي �إال �ن يك���ون ل���ه دور، مهما كان 
ب�سيط���ا ، خملوق���ا �و خالق���ا ، للم�ساهم���ة يف م�ستقب���ل 
�حلد�ث���ة �لغنائي���ة – �ملو�سيقية �لقائمة عل���ى توليد فن 
جديد م���ن ��سول و��سال���ة �لفن �لب���دوي و�لريفي على 
وف���ق ��س���كال جت���ارب عميقة �ورده���ا بكتابه ع���ن غناء 

�ملاحم و�لق�سيد �لبدوي .
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حسين الهنداوي

الفنان سعدي الحديثي في 
صورة خاصة

والأن �لف���ر�ت �أكرث �النهار �نتماء �ىل �ل�سحر�ء 
�ذ حت�سن���ه ويعانقها معظم �لطريق من منابعه 
حت���ى �مل�س���ب، نا�س���ر� فيه���ا �لغ���ال و�اللو�ن 
و�ل���روؤى، ال يكاد فن �سع���دي �حلديثي، �ملولود 
على �سفاف �لفر�ت و�ل�سحر�ء معا، �ن ين�سب 
�و يبخل ب�سيء م�ستلهما ثر�ء ق�س�سهما �الوىل 
و�غانيهم���ا �لعريق���ة، وم�ستظ���ا بع���ز كل تل���ك 
�ل���روح �ل�سارحة ع���ن �سبق ��س���ر�ر يف �ل�سمو 
و�حلن���ن و�لعت���اب، تل���ك �لروح �لقلق���ة كما لو 
�ىل �الب���د، �لبدوي���ة �ل�سدق و�ل�سج���ون غالبا، 
و�ملتهي���اأة للرحال �لق�سري ب���ن حن و�آخر ال 
�سيم���ا نحو دو�خلها �حلميمة وبغد�د قطعة من 

هذه �لدو�خل د�ئما، بل �لقطعة �الغلى.
هذه �النطباعات و�الحا�سي�ض هي لدي ح�سيلة 
تاأم���ل ذكريات تناثرت حلظاته���ا على �متد�د ما 
يق���ارب �ربعة عقود من �لزم���ن هي �الخرى، �ذ 
تع���ود �ىل نهاي���ة �ل�ستينات �ملا�سي���ة وفيها من 
�ل�سور و�الل���و�ن و�لو�سائج كّما كبري� يجعلها 
متابعة و�قعية وعن كثب و ورومان�سية �لق�سد 

��سا.
فف���ي ثانوي���ة �ل�سع���ب يف �لكاظمي���ة، يف نهاية 
1963، �سمع���ت �وىل �لكلم���ات عن ف���ن �سعدي 
�حلديثي �منا كمدر�ض يحبه تاميذه �ىل درجة 
�لتباه���ي، حيث كان زميل���ي يف مقاعد �لثانوية 
�سديق���ي �ل�ساع���ر د. حمي���د �خلاق���اين قد �نهى 
در��ست���ه �ملتو�سطة يف  ;مدر�س���ة �لفجر للبنن  
يف �ساحية حملة �لنو�ب بالكاظمية، فنال، كما 
يعتق���د، ح���ظ �ن يكون ب���ن معلمي���ه فيها مظفر 
�لن���و�ب و�سع���دي �حلديثي مع���ا  ;وتلك نعمة ; 

كما قال يف مد�خلة يف برلن موؤخر�.
بي���د �ن لقائ���ي �الول مع �سع���دي �حلديثي كان 
يف كلي���ة �الآد�ب بجامعة بغد�د �لتي دخلتها يف 
عام 1966. فقد جمعتنا فيها حتى 1970 بع�ض 
��سع���د �سن���و�ت حي���اة �كادميي���ة يف كل تاريخ 
�لع���ر�ق �حلديث رمب���ا. كان �سعدي �لطالب يف 
ق�س���م �للغ���ة �النكليزية �ك���ر منا عم���ر� بب�سع 
�سنو�ت. و�ثرى جتربة بكل �سيء تقريبا، وهو 
م���ا �سنعرف���ه �سيئ���ا ف�سيئا ببطء عف���وي فر�سه 

تو��س���ع ج���م و�سم���ت الف���ت ع���ن �حلديث عن 
�لنف�ض �سار من �ملو�قف �مل�سهور بها بيننا.

�سف���رة طاب جامعة بغ���د�د �لي�سارين �لكبرية 
�ىل �س���دة �لهندية يف نهاي���ة 1967 �لتي نظمها 
�حت���اد �لطلبة �لع���ام يف �جلمهوري���ة �لعر�قية 
)�لقي���ادة �ملركزية( غدت حتدي���ا �سيا�سيا المعا 
�س���ار يت�س���ارق جم���ده الحقا كث���ريون، �ال �نها 
كان���ت فر�س���ة جميل���ة فع���ًا يف تعرفن���ا عل���ى 
�ملوهب���ة �لفني���ة �لف���ذة ل�سع���دي �حلديث���ي ذلك 
�لطالب �لعائد �ىل �لدر��سة �جلامعية من جديد 
�ث���ر قر�ر حلكوم���ة عبد �لرحمن ع���ارف باإعادة 
�ل�سجن���اء �ل�سيا�سي���ن �ىل كلياته���م ووظائفهم 
�سرط �لتز�مهم �لقطعي بتعهد مكتوب باالبتعاد 
عن �ي ن�ساط �سيا�سي مهما كان و�ال �لف�سل من 

�لدر��سة.
ويتذك���ر �الدي���ب �ملرجم ملهم �لنقي���ب عن تلك 

�ل�سفرة ما يلي:
كنت جال�سا �ىل جان���ب �سعدي �حلديثي طو�ل 
�لطري���ق وكان �الآخ���رون يغن���ون و�ن���ا �غن���ي 
معهم. ويبدو �ن غنائي قد ��ستفزه لقبحه فاأخذ 
يدن���دن مع نف�سه وه���و ما �بهرين عل���ى �لفور. 
فق���د كانت تلك �ملرة �الوىل �لت���ي ��سمعني فيها 
�سوت���ه �لذي مل يك���ن �حد يف �لكلي���ة قد �سمعه 
قبل���ي مطلقا. وعند نزولنا م���ن �حلافات بد�أت 
��سي���ع �خلر وهو يعر����ض �ىل �ن ��سطر يف 
نهاي���ة �المر �ىل �لن���زول عند �حلاحن���ا و�سعد 
ليغن���ي ب�سوت ال ز�لت رخامته حتيا �ىل �ليوم 

يف �ذين:
يا �ساَعه يا ُيوم ِكّلي يا �ُسهْر يا �َسَنه

�إْنَظْل بِرجاُكم يو ال ِينِكِطْع يا�َسنا
�إ�ْساأَْل ِطبيِب �ّلذي بحاِل �لِومَل يا�سنا

و�ب كلبي؟ �ْسكال؟ ما َخّرْك ب�سْ
�سندوك كلبي �إمتلى ِمنِّ �لهموم �أَ�ْسكال
مان �إ�سكال ال َيا ّلئيم �للي ما تبايل ِبالزِّ

كل���ي �لفَرج.. ي���ا �ساَعه ي���ا ُيوم كّلي ي���ا �سهر يا 
�سنه..

لك���ن متعة ه���ذ� �الكت�س���اف لن تتوق���ف بعدئذ. 
وكاملحظوظ���ن برحم���ة غ���ري متوقع���ة رحن���ا، 
نحن زماوؤه �القرب يف �لكلية، نتلذذ با�سر�ق 
�لت�سم���ع بن فر�س���ة و�خ���رى �ىل َعتابة عابرة 
�و �ْسويْحل���ي �و ِك�سيْد �و ناي���ل �و ريْل وحمْد 

تفل���ت كقطع���ة روح م���ن ب���ن �عم���اق حنج���رة 
ناف���رة وم�سغوط���ة ��س���ا، �سرع���ان م���ا ترك 
مكانه���ا ل�سرح جذل عن معنى كلمة �و �خرى مل 
نفهمها يف �لبدء متاما. ثم كجرح �سجي ت�سامى 

�ل�سوت من جديد:
كْر  هي���ْل �ل�سِ َهذول���ه �إحَن���ه �َسَرْجنا �ل���دْم َعَله �سْ

ي�َ�ْسعوْد
َخّليَنه ِزهْر ِلْنجوْم ِمن َجْدْح �حِلو�فْر �سوْد

ادْح ْعيوْن �خليْل ِوْعيوْن �لِزمِلْ باروْد جِتّ
وياخْذنا �لر�َسْن لل�َسِم�ْض ِمن زوْد �لفرْح ِوْنزوْد

َي�ْسعوْد �إحَنه عيْب �إنهاْب، يا بريْغ �ل�سرجيَّة
َخّله �لدْم ِيجي طوفاْن، ِكلَنه �إنخو�ْض ِعرية

الفنان سعدي الحديثي 
يتوسط نخبة من زمالء في 
كلية االداب مطلع عام 1968

فه���ذه، كانت �لت�سديح���ة �الروع و�الحلى �لتي 
حرك���ت ��سج���ان كلي���ة �الآد�ب تل���ك �لي�ساري���ة 
و�الر�ستقر�طية �لعطر يف ذ�ت �لوقت، لنكت�سف 
عره���ا مذهولن روعة ه���ذ� �ل�سوت �لقادم من 
�ع���ايل �لف���ر�ت مثق���ا بال�سدق و�لتح���دي كما 
باملحبة لكل جن���وب، وناب�سا بالع���ر�ق �البهى 
و�ال�سم���ى يف كل ز�وي���ة م���ن قلب���ه متام���ا كما 
حتملها روح كلمات ق�سائد مظفر �لنو�ب �عاه 
و�لع�س���ر�ت غريها �لتي منحه���ا �سوت �سعدي 

�حلديثي بعد� خابا ومت�ساميا ��سافيا.
�للغ���ة  طال���ب  �ن  نكت�س���ف  رحن���ا  وتدريجي���ا 
�الجنليزي���ة ه���ذ� ميتل���ك �ي�سا خزين���ا معرفيا 
المع���ا جعله حميطا باأعذب �سعر و�غاين �لبدو 
مع نظر�ت جديدة وعميقة ومبتكرة عنه. لكننا 
�كت�سفن���ا عاوة عل���ى كل ذلك مو�هب���ه �الدبية 
�الخرى �لتي مل تك���ن ترجمته لن�سو�ض حول 
�الدب �ل�سوفييت���ي; ن�سرته���ا مكتب���ة بغد�د يف 
كتاب بهذ� �لعنو�ن يف 1968، �ال جانبا و�حد� 

منها.
كم���ا �سنعرف �ن هذ� �ل�س���اب �ملنحدر من عائلة 
بي���ت قرقا����ض �مل�سه���ورة بتكيته���ا يف مدين���ة 
حديث���ة، مل يك���ن ي�ساري���ا وح�س���ب، وه���و �مر 
مده����ض وح���ده �آنئذ م���ن �أبن���اء بل���دة تقليدية 
�ل�سيت متبعثنة �ملز�ج ب�سكل ميئو�ض منه، بل 
كان �سج���ن �سمري �أممي �أم�س���ى عدة �سنو�ت 

قا�سي���ة يف �ملعتقات دون ج���رم على �الطاق، 
وبتهم���ة تهديد �أمن �لدولة، ملج���رد رف�سه �ستم 
رم���وز �سيا�سي���ة وطني���ة �أمام �جل���اد.يف تلك 
�ل�سن���و�ت بد� �سع���دي جنما �سلفا. ب���ل �لنجم 
بن فناين تلك �لكلية �لتي كانت متور باالبد�ع 
و�خلل���ق �جلم���ايل و�لفني من كل ن���وع ولون 
��سيل ويكفي �ن نذكر من تلك �ال�سالة �ل�سافية 
ومفك���ر�  �سال���ح  كم���دين  موهوب���ا  فيل�سوف���ا 
كمحم���د مبارك �ملثق���ف �لي�س���اري �لعائد �ي�سا 
�ىل �لكلي���ة بعد �سن���و�ت يف �ل�سجن، و�ساعر� 
جم���دد� كعبد �لرحمن طهمازي بن �آخرين كان 
جمرد ح�سورهم ي�سفي بهجة ز�هية على كلية 
�الآد�ب تل���ك بن نظري�تها يف �لع���ر�ق و�لعامل 
�لعرب���ي. وثم���ة ��سب���اب عدي���دة وقف���ت ور�ء 
ذلك �ل�سعود و�لتميز. فه���ذ� فنان رفيع �ملهنية 
و�ل���ذوق �لغنائي و�جلم���ال �ل�سوتي �ملتعايل 
وتلقائ���ي �لتو��سع و�ل�سفافي���ة يف �آن، فنان ال 
يغني �بد� نزوال عند رغبة �حد و�منا فقط حن 
كان يح�ض �حلاج���ة �لد�خلية عنده - �و عندنا 
�حيانا- للغناء. وفوق كل ذلك كان �الول �لذي 
علمنا يوما، نحن �لفر�تيون �القحاح �لقادمون 
من قلب �ر�ض �لفر�ت، �ن هذ� �لنهر هو هو يف 
كل م���كان: منب���ع للحي���اة و�ل���ر�ءة و�جلمال 
و�لكري���اء و�لذ�ك���رة. �لنهر �ل���ذي كان ي�سقي 
�جلن���ة وبع���د �ن �نته���ى �لله من جمي���ع �عمال 
�خللق حّول جمر�ه لي�سقي �الر�ض ومل يكن قد 
نبت بع���د يف �الر�ض �سجر بري وال عنب بري 
و�أ�سم���اه فر�تا )كماجاء يف �سف���ر �لتكوين من 

�لعهد �لقدمي(.

نهر الفرات امام مدينة حديثة
وكم���ا �ن �سعدي وري���ث ويّف ودوؤوب لكل تلك 
�ل���رثوة �لغنائي���ة �ال�سيل���ة �لتي ميثله���ا غناء 
�لبادية �لعر�قية، فانه وريث كبري وويف كذلك 
لكل ذلك �لر�ث �خل�س���ب و�خلر�ت �لعر�قية 
�لب���دوي  �ل�سعب���ي  و�ل�سع���ر  �ملو�سيق���ى  يف 
و�جلنوب���ي، كم���ا ت�سه���د عل���ى ذل���ك موؤلفات���ه 
�لعدي���دة ب���دء� من �أغ���اين �جلوب���ي يف �عايل 
�لفر�ت; �طروحته لني���ل �سهادة �لدكتور�ه من 
جامع���ة لن���دن ع���ام 1984 و�نته���اء بدر��ساته 
ومقاالت���ه وحما�سر�ت���ه �لكث���رية ع���ن �لغن���اء 
�لب���دوي و�ل�سعبي و�لفولكور �ملن�سورة وغري 

�ملن�سورة.
وروى لن���ا �ل�سدي���ق مله���م �لنقي���ب �ي�س���ا �ن 
�سع���دي �حلديث���ي �أ�سطحب���ه م���رة �ىل منطقة 
)�ب���و غري���ب( لزي���ارة �ساع���ر ور�وي���ة بدوي 
كان  عي���ادة(  )�ب���و  ��سم���ه  �ل�س���ن  يف  طاع���ن 
مبثاب���ة �حلافظ���ة �لت���ي ي�ستق���ى منه���ا �لكثري 
م���ن )�لك�سيد( و�الخبار و�ل�س���ري;وكان �للقاء 
طوي���ا رغم تق���دم )�ب���و عي���ادة( يف �ل�سن بل 
�ن حافظت���ه بدت عجيبة �ىل ح���د �ثار �سجون 
�سع���دي للغاية. وعند عودتن���ا �ىل بغد�د ركبنا 
يف �سي���ارة �أج���رة، وكن���ا �لوحيدي���ن فيه���ا مع 
�ل�سائ���ق. ودون �ن يطل���ب من���ه �ح���د �لغن���اء 
�سمعت �سعدي يدندن مع نف�سه بق�سيدة طويلة 
�سمعه���ا م���ن �بو عيادة، ف���اأذ� ب�سائ���ق �ل�سيارة 
يهتز طربا فيما ر�ح �سعدي يتحفنا مبقطع �ثر 
�آخ���ر طو�ل �لطريق �ىل بغد�د كما لو �ن حاجة 
د�خلي���ة ما�سة دفعته �ىل ذلك. ولقد كانت برهة 
�ل�سف���ر تلك لوح���ة غنائية ر�ئعة رغ���م عفويتها 
�سمع���ت فيها م���ن �ل�سعر �لبدوي م���ا مل ��سمعه 

قط من قبل.
�م���ا �لق�سي���دة تل���ك �لت���ي يختل���ف �لباحث���ون 
و�ل���رو�ة ب�س���اأن ن�سبتها �ىل �ساع���ر بذ�ته فتعد 
�لي���وم ب���ن �جم���ل �ل�سع���ر �لب���دوي �حلدي���ث 

ومطلعها:
نطيت رجٍم وثاري �لليل ما�سيني

جاها ما  �ل�سيل  ْيَعّلي  غربه  ; ْبّدَيْر 
��سحك مع �للي �سحك و�ّلَهْم طاويني

لو ماها َطوَية ْكرْب �لطَلْب لو و�سَّ

عاِمج ما ِتِذرفْن �لدمع ياعيني
على َهنوٍف ِجديد �للب�ْض يزهاها

هبْت هبوب �ل�سمال وبردها �سيني
ما ِتْديف �لنار لْيا ِحّنا �سعلناها

�ن �لو�س���ول �ىل ه���ذه �ال�سال���ة �ملتمي���زة يف 
�الد�ء و�ل���ذوق و�ملوؤ�لف���ة و�لتوثي���ق �ل�سعري 
و�ملو�سيق���ي �لتي لدى هذ� �لفنان تعود با �سك 
�ىل م���ا فيها من خ�سال تلك �لروح �لبدوية غري 
�مل�ستقرة يف �ي مكان �و يف �ي زمان رمبا، لكن 
�لغائ���رة �جلذور و�جل���روح يف عاملها �خلا�ض 
�لوج���ودي ج���د�. و�سعدي �حلديث���ي �ملرعرع 
يف عائل���ة ديني���ة يخرنا بانه ب���د�أ وعيه �لعامل 
�ل���ذي يحيط به بتقليد جده يف كل �سيء، وذلك 
منذ �لثالثة من �لعمر عندما بد�أ مبحاكاة طريقة 
تاوته للقر�آن �لكرمي وطريقة �ساته ومتتماته 
وكيفي���ة نطق���ه �حل���روف و�د�ء �لكام���ات. ذلك 
�جلد مل يكن �لوحيد يف �لتاأثري عليه لكنه ;كان 
ه���و �الق���رب �إىل روح���ه و�ساحب �الث���ر �البلغ 
يف �سقل مو�هب���ه �ل�سوتية و�لذوقية ونزوعه 
�ىل �لت�س���دي لتقلبات �لري���ح و�لتقاليد و�لقيم 

�لبالية.
وكم���ا ال ميكن �لكام عن �سعدي دون �لكام عن 
مدين���ة حديثة، مل يعد ممكن���ا �لكام عن حديثة 
دون �حلدي���ث عن �بنه���ا �ملوهوب ه���ذ�، حامل 

طيبها �ىل كل �لعر�ق و�لعامل.;
ففي تلك �ملدينة �لفر�تية �لتي ت�سبه ت�سكيلة من 
ج���زر، و�لعذبة �له���و�ء بالفطرة، كان���ت ن�ساأته 
�لفني���ة �الوىل حي���ث يخرن���ا ب���اأن �لبيت �لذي 
ن�س���اأ فيه حت���ى �خلام�سة من عم���ره كان له دور 
يف تكوين���ه: كان ظه���ر �لبي���ت �إىل �ل�سح���ر�ء 
�لنخي���ل وبع����ض  م���ن  عل���ى حق���ل  وو�جهت���ه 

�ال�سج���ار وهن���اك ما ب���ن نهر �لف���ر�ت و�حلقل 
نحو 400 م���ر، وكان عندنا ح���و�يل 40 ر�أ�ض 
غن���م فهذه حياتن���ا ويف هذ� �جل���و ع�سنا. ويف 
حديث���ة ب���د�أ تعل���م �ملر�قبة و�الن�س���ات ثم وجد 
نف�سه يحفظ كمًا هائ���ًا من �الغاين �لفلكلورية 
وم���ن �لق�سي���د �لب���دوي، كم���ا ز�دت قدرته على 
�الوىل،  ن�ساأت���ه  �لتعبري.وع���ن  وعل���ى  �لغن���اء 
�سيخرنا �سع���دي الحقا �ن مو�هبه يف �لتاوة 
و�لغناء بد�أت تظهر جليًا بعد �لتحاقه باملدر�سة 
�البتد�ئي���ة ف�س���ار يكل���ف ب���االدو�ر �مل�سرحي���ة 
�لت���ي تتطلب �لغناء، وكذلك بالغناء يف �الفر�ح 
�لعائلية، فيما غ���دت ف�سول �الإن�ساد �لديني يف 
�الحتف���االت �لديني���ة، وخا�س���ة يف تكي���ة جده 
�ل�سيخ خري�لله يف لي���ايل �جلمع، حقا خ�سبا 
لتعلم �لغن���اء و�سبط �الد�ء وحف���ظ �لكلمات.. 
ثم جاءت �لطلع���ات �إىل �لبادية و�ال�ستماع �ىل 
�سع���ر�ء وعازيف �لبادية لت�سم���ح باإثبات ملكته 
�لذوقي���ة و�لغنائية حي���ث بد�أ كما يق���ول �أغني 
كما يغني �ه���ل �لريف: ��سغ���ط على حنجرتي 
و�خ���رج �سوتًا يطرب ل���ه �ملحيطون بي ولكني 
تعلم���ت من �لب���دو كيف يخرج���ون �ل�سوت من 
�لر�أ�ض وهم ي���وؤدون �لعر�سة وكيف يخرجونه 
من �ل�س���در وهم يغنون مع �لربابة ويف �غاين 
�ل�سام���ري، وحن جئت �إىل بغد�د وكانت لغتي 
�النكليزي���ة قد تطورت ففتح���ت يل عاملًا جديدً� 
ووقعت عل���ى كتب علمتني كي���ف �أُطور لياقتي 
�ل�سوتية، فدخلت مرحل���ة جديدة رغم تاأخرها 
رفع���ت م���ن قدرت���ي وميزتني عن مع���اريف من 
�ملغن���ن ب���ل وع���ن �لكثريين م���ن �ملحرفن يف 

�لغناء �لعر�قي.
يف ه���ذه �ملرحل���ة �جلدي���دة، �س���ار ه���ذ� �لفنان 

يتدفق كنبع �سحر�وي مفرد وثر ود�ئم م�سفيا 
بهذ� تو��سا مل يكن موجود� من قبل يف �غاين 
�لبادي���ة �لعر�قية. ومع���ه باتت �نغ���ام كل �لها 
ْبحَبيب���ي �جلاين ْزَعاْن، طاب���ْج ورده وخّز�َمه 
و�لو�س���ْط ْعر�ْن و وِلْچ َعرَن���ه ولچ خانه، َيَويّل 
ويْن ربيانه، و يا بو َچِرْد ناعوْر چرَدْك ِد ديره، 
مث���ل �لرَم���د بالع���ن ع�س���ْك �لِزِغ���ريه، وياع���ن 
���ه �ملاين،  ْموَليت���ْن ْوع���ْن مولي���ه، وَعّلماين مُيَّ
وعامليَجَن���ة وعامليجن���ة وع�س���ر�ت �لن�سو����ض 
�لغنائي���ة، �لبدوي���ة ��ملح�س���ة يف �ال�س���ل، من 
مكون���ات ذو�تنا �لعاطفية �ملديني���ة، هذه �ملرة، 
�الك���رث نب�س���ًا وحميمي���ة بع���د �ن كان���ت جمرد 

تر�ث متو�ر �و ناٍء �و جمهول.
وف���ن �سعدي �حلديث���ي ثري و�أ�سي���ل لي�ض من 
�لز�وي���ة �جلمالي���ة و�لفني���ة وح�س���ب �منا من 
�لز�وي���ة �ل�سيا�سي���ة �ذ م���ن خال تاأمل���ه نتاأمل 
م���ن حي���اة  كامل���ة  تاريخي���ة  �سج���ون مرحل���ة 
�لعر�قي���ن و�لعر�ق �حلديث بكل م���ا حفلت به 
تلك �حلقبة من عطاء وبطولة و�آالم و�نقابات 
ال �سيم���ا و�إن جزء� كبري� مما يجب �ن يقال عن 
تلك �حلقب���ة ��سحى قيد �لن�سي���ان بل �لت�سويه 
و�الهمال �ملنظم �حيانا من قبل جماعات طارئة 
�و غريب���ة عليه �و معادية ل���ه وتخ�ساه بالتايل 

كمرجعية ح�سارية و�ن�سانية.
فق�سائ���د مظفر �لن���و�ب وكذلك �أغ���اين �لبادية 
�لعر�قية ب�س���وت �سعدي �حلديثي تظل �ساهد� 
عل���ى روعة ع���ر�ق �ل�ستين���ات �لت���ي �سرعان ما 
�ستنطف���ئ جذوته���ا �خلاق���ة تلك حت���ت �سغط 
�سم���وم ودمامة وهمجية �لبط����ض �لبعثي �لذي 
د�هم �لع���ر�ق �ثر �نقاب ع�سكري يف 17 متوز 
1968. بي���د �نه���ا تظ���ل �ساه���د� �ي�س���ا على �ن 
�لعاقة بن ه���ذ� �لفنان و�ل�ساعر مظفر �لنو�ب 
مل تك���ن جمرد عاقة مغني مبوؤل���ف كلمات �منا 
كانت عاقة �ن�سانية �سافية.. ف�سعدي �حلديثي 
كان منا�س���ا ي�ساري���ا عانى ه���و �ي�سا وطويا 
�العتقال و�ال�سطهاد و�لنف���ي و�ل�سجون وهو 
يف مقتب���ل �لعمر. وهي �هو�ل مل نكن جربناها 
بع���د �آنئ���ذ ومل نكن نع���رف عنها �س���وى ما كان 

ي�سلنا عنها يف �لق�س�ض و�الحاديث;
ومن �ملنا�سب �أن �ذكر �سيئَا عن نوعية �ملحاكمة 
�لتع�سفي���ة �لت���ي �ألق���ت ب�سع���دي �حلديث���ي يف 
�سجن نقرة �ل�سلمان �ل�سحر�وي مطلع 1964، 

كما رو�ها مرة يل بنف�سه:
ت���رع بع�ض زمائ���ي �لطلب���ة و�لق���و� �لقب�ض 
عل���َي د�خل كلية �الآد�ب، وه���ي حكاية طويلة.. 
�م���ا ما جرى �ثر ذلك حتى �لوقوف �أمام �حلاكم 
يف قاع���ة �ملحكم���ة ف���كان م���ا يل���ي: بع���د �سبعة 
ع�س���ر �سهرً� م���ن �لتوقي���ف و�لتحقي���ق و�لنقل 
م���ن موق���ف �إىل موق���ف ومن �سج���ن �إىل �سجن 
و�لتعر����ض �إىل ��سن���اف �الإهان���ات و�ل�س���رب 
فق���ط ولي����ض �لتعذي���ب كما ج���رى لغريي متت 
�إحالت���ي �إىل حمكم���ة ع�سكرية بتهم���ة �الإنتماء 
�إىل منظم���ة حمظورة وعقوبتها �لق�سوى �ستة 
�أ�سهر! وبعد �الأ�ستجو�بات �لروتينية �ملعروفة 
تط���ورت �مل�ساءلة وترك���زت على ثاث �أ�سئلة ال 
غ���ري: هل م�سطفى �لب���ارز�ين وطني �أم عميل؟ 
وه���ل �حلزب �ل�سيوعي وطن���ي �أم عميل؟ وهل 
عبد �لك���رمي قا�سم وطني �أم عميل؟ كان جو�بي 
هو ال �أدري يف �حلاالت �لثاث ومل �أكن جمابهًا 
�أو متحدي���ًا قط، لكنن���ي كنت �سادق���ًا متامًا، �إذ 
رغ���م موقفي �ملختلف مع تل���ك �جلهات �لثاثة، 
ال دلي���ل يدفعني �ىل �لت�سكيك بوطنية �أي منها. 
�ال �ن جو�ب���ي ذل���ك فج���ر غ�سب �حلاك���م �لذي 
�نتف�ض ممتع�سا خا�س���ة عندما رف�ست �لطعن 
بالب���ارز�ين، ور�ح ي�سغ���ط علي ك���ي �أقول عن 
�الخ���ري باأن���ه عميل، ث���م �ساألني بن���رة غا�سبة 
هازئ���ة: وه���ل �نت عرب���ي؟، قلت: نع���م �سيدي. 
ق���ال وكي���ف تثب���ت يل �نك عرب���ي؟ قل���ت: �أمي 
و�أب���ي عرب �أقحاح ون�سب���ي �ىل بني ها�سم من 
قري�ض، و�أنا �أع�سق لغة �لعرب و�أحفظ �سعرهم 

منذ اكرث من اربعة عقود 

وسعدي الحديثي يغني 

الفرات كله كام مل يغنيه 

أحد من قبل. ومن يغني 

الفرات يغني العراق 

بداهة: كالهام رديف 

الخليقة والخري والحرية 

االبدية، وكالهام يكون 

هامئا وجميال ومبدعا او ال 

يكون. لكن الفرات العايل 

واملتيم والعذب هو ما 

ميور به وجدان هذا الفنان 

والشاعر الذي سعى اىل 

تحويل غناء البادية اىل فّن 

بذاته من مجرد أعراف، 

بالغا مكانة متميزة بني 

رموز االبداع وتحديث 

االبداع الغنايئ الرافديني 

والعريب املعارص، وشاقا 

طريقه بنفسه اىل كل 

العامل، وغالبا يف ظروف 

عسرية للغاية وحصارات 

ال تحىص وال تنتهي رافضا 

االحرتاف واالتجار بالفن 

يف الوقت ذاته. 

سعدي الحديثي
ربابة الفرات العالي
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�لف�سي���ح وق�سيده���م �لب���دوي و�أعت���ز بالر�ث 
�لعرب���ي و�أفخر ب���ه الأنه ت���ر�ث �أج���د�دي. وهنا 
�رتفعت حدة غ�سبه لي�ساألني �سارخا: كيف �ذن 
�إن كنت عرب���ي وجتهل �إن كان �لبارز�ين وطنيًا 
�أم عمي���ًا؟! قلت له �أتري���دين �أن �أ�سرح لك كيف؟ 
ق���ال نعم، كيف؟! قل���ت: يف �لعهد �مللكي و�سفو� 
�لب���ارز�ين بالعمالة و�لط���رد �إىل خارج �لعر�ق، 
ثم وجدناه بعد �أكرث من ع�سر �سنو�ت يعود �إىل 
�لوط���ن وي�ستقبل كرمز وطني �إث���ر ثورة متوز 
1958، وبع���د فرة ق�سرية ر�ح���ت حكومة عبد 
�لكرمي قا�سم ت�سفه بالعمالة وبد�أت �حلرب مرة 
�أخرى، ثم �سقطت حكومة قا�سم وجاء �لبعثيون 
وطني���ًا  �لب���ارز�ين  وع���اد  �لدم���وي  بانقابه���م 
معززً� مكرمًا، ث���م يف �أقل من �ستة �أ�سهر تغريت 
�لدني���ا فو�سمته �سلطة �لبعث باجلرم و�لعمالة. 
وعندم���ا ح���دث �نقاب عب���د �ل�سام ع���ارف عاد 
�لبارز�ين وطنيًا من جديد، ثم ها هو �الآن عميل 
كم���ا تقول �حلكوم���ة.. هذه حكوم���ات يا �سيدي 
لديها عاق���ات ر�سمية و�سخ�سية مع هذ� �لرجل 
ولديها وفود مفاو�سة وخمابر�ت و��ستخبار�ت 
وخمري���ن م���ن جمي���ع �الأو�س���اف وم���ع ذلك مل 
�إن كان  �أن حت�س���م  ت�ستط���ع كل ه���ذه �جله���ات 
وطني���ًا �أو عميًا!! كي���ف تريدين �أن �أُق���رر �أمرً� 
ولي�ض عندي �أي دلي���ل؟ هنا بلغ �لغ�سب �أق�ساه 
لدي���ه، فقرر ��سافة مادة جديدة- غري �ملادة �لتي 
جئ���ت مبوجبه���ا و�لتي حتكمن���ي �ست���ة �أ�سهر- 
وه���ي �ملادة 31 )تهدي���د �أمن �لدول���ة( وحكمني 
مبوجبه���ا بال�سجن لثم���ان �سن���و�ت ��سافة �إىل 
�ست���ة �أ�سهر و�سنتن �أخ���رى تنفيذً� حلكم غيابي 
�سابق. لكن غ�سبه مل يقف عند هذ� �حلد. �ذ بعد 
�ن �أ�س���در �حلك���م �أ�س���ار بحاجب���ه �إىل �حلر��ض 
باأخذي، فت�سورت �الأمر قد �نتهى لكني فوجئت 
بع�سر�ت �الأيدي تنهال من ور�ئي علَي بال�سرب 
يف قف����ض �الإته���ام و�أمام �أنظ���اره و�أنظار هيئة 
حمكمت���ه! ما كان مبق���دوري �أن �أفع���ل �أي �سيء 
�إز�ء ��ستم���ر�ر �ل�سرب �إال �ل�س���ر�خ بوجهه هو 
وهيئ���ة حمكمته ب���كام حتول �إىل م���ادة للتندر 
م���ن قب���ل �ملحكومن �الآخري���ن الأنني كن���ت �أُردد 
عبارة )جمرمون.. �حكم���وين ت�سعن �سنة ملاذ� 
ت�سرب���وين؟(، �ذ ي���دور �لتن���در حول مل���اذ� قلُت 

ت�سعن �سنة ومل �أقل مائة؟!

مشهد من مدينة حديثة 
الغنية بالنواعير

ويذك���ر �ل�ساع���ر �لعر�ق���ي �لفري���د �سمع���ان �ن 
�سع���دي �حلديث���ي ح���ل م���ع مظفر �لن���و�ب يف 
قاع���ة رق���م ع�س���رة م���ن �سج���ن نق���رة �ل�سلم���ان 
�ل�سح���ر�وي - �ملخ�س�س���ة ال�ستيع���اب �ست���ن 
ف���رد� ف�سمت �كرث م���ن مائة و�ربع���ن معتقا- 
ب�سبب �ف���كاره �ل�سيا�سية عل���ى �الرجح. وفيما 
كان مظف���ر �لنو�ب ي�س���رك يف �لق���اء ق�سائده 
روى  كم���ا  �حلديث���ي،  �سع���دي  كان  �ملتم���ردة، 
�سج���ن كان معهم، ي�سعد مبق���ام ي�سد �الب�سار 
و�اليدي ويخ���رج �الذ�ن عن �سمته���ا وتتوقف 
�حلرك���ة بره���ة.. و�حيان���ا ي�ستجي���ب مظفر له 
وي�سب���ح �لع�س���اء غنائي���ا �ذ� �س���ح �لتعبري، �ذ 
�سكل �سعدي مع مظفر ثنائيا يف �لغناء و�ل�سعر 
�أ�س���اء ليل �ل�سجن �ل�سح���ر�وي ذ�ك و�بدع يف 
جتدي���د �الأغ���اين �ل�سعبي���ة و�لبدوي���ة بالن�سبة 
ل�سعدي خا�سة �لذي �عتر �الأغنية �مللتزمة مبا 
فيه���ا �لوجد�نية، ه���ي ر�سالة كم���ا �ن �لق�سيدة 

�ل�سعري���ة هي عن���د مظفر �لن���و�ب ر�سال���ة �أواًل 
وقبل كل �سيء.

من جانبه كتب �لفن���ان �لت�سكيلي يحيى �ل�سيخ 
�ل�سجن �ل�سيا�س���ي �ل�سابق يف �سجن �ل�سلمان 
م���ع مظف���ر �لن���و�ب و�سع���دي �حلديث���ي: كان 
جمل�سن���ا �أغ���اين مبحوح���ة وق�سائ���د ون���و�در 
وحكايات وكل ما ينفين���ا �ىل خارج �ل�سجن... 
و�ح���د من بغد�د و�الآخر من حديثة و�لثالث من 

�لعمارة... ثاثة م�ساريع لثاثة م�سائر
وي�سي���ف �سيا�سي �آخر كان يف ذلك �ل�سجن: �ن 
مظفر و�سعدي �لتقيا �ي�سا يف �أم�سيات م�سركة 
كانت يتم تنظيمها م���ن قبل �ولئك �ل�سجناء يف 
�ساحة ك���رة �ل�سلة د�خ���ل �ل�سجن;ن�سد� خالها 
كلم���ات �حلب و�لث���ورة، عر �س���وت و�حد يف 
�سوت���ن �نطل���ق جامعًا قلوب تل���ك �الآالف �لتي 
�ل�سع���ب  ع���ن  �ل�سج���ن وبعده���ا  �آالم  تطحنه���ا 
�جلري���ح وم���ع �سوتهم���ا وبفعله متتل���ئ ربايا 
�ل�سج���ن م���ن كل جهاتها بال�سجان���ن يتفرجون 
وي�سمع���ون، ق���د يفهم���ون م���ا ين�س���ده �سع���دي 
ومظف���ر وقد ال يفهم���ون. ويذك���ر �ل�سيد حممد 

علي �ل�سبيبي يف موؤلفه ذكريات �لزمن �لقا�سي 
عن جتربته يف ذ�ت �ل�سجن: �ن �الأما�سي تكون 
ذ�ت نكه���ة خا�سة عندما يحييه���ا مظفر �لنو�ب 
و�سع���دي �أحلديثي ب�سوت���ه ذو �لنرة �ملتميزة 
بطريق���ة غنائي���ة يتن���اوب عليه���ا �الإثن���ان. كان 
�سوتهم���ا مياأ ف�س���اء �أل�سجن حت���ى يتخيل لك 
�أن هذ� �ل�سوت �أجلميل �لذي يجمع بن �سوت 
�إب���ن �ملدين���ة و�س���وت �لب���دوي �إب���ن �أل�سحر�ء 
يخ���رق ه���ذه �ل�سح���ر�ء �ل�سا�سع���ة لي�سل �ىل 
�أطر�ف �ألقرية.. كان �سوتهما ي�سق �سكون ليل 
�ل�سح���ر�ء �ل�سيفي ليقول لكل من ي�سمعه نحن 
هن���ا نحطم قيود �أل�سلطة �لدكتاتورية ونتحدى 
�رهابها ب�سوتنا، رغم تع�سفها و�إ�سطهادها لنا 
�س���وف نبق نن�سد للحياة وكلن���ا �أمل باأن ق�سية 

�ل�سعب �ستنت�سر
هذ� �لر�سي���د من �لتاري���خ و�لت�سحية ال جنده 
�ال لدى ندرة م���ن �لفنانن و�ل�سعر�ء �لعر�قين 
�و �لع���رب �الآخري���ن. و�ذ� كان عقد هذ� �لثنائي 
�لن�سايل �سي�سطر �ىل �النف���ر�ط، فانه �سيعود 
بع���د 1995 �ىل �لتاألق م���ن جديد كثنائي ثقايف 
يف �ملنف���ى ه���ذه �مل���رة ليثم���ر ع���ن ت�سجيل عدد 
�حي���اء  وع���ن  و�ال�سطو�ن���ات،  �ال�سرط���ة  م���ن 
ع���دد من �الم�سي���ات �ل�سعري���ة �لغنائية �لبديعة 
يف لن���دن �وال ث���م يف �ل�سن���و�ت �الخ���رية يف 
برل���ن و�سيكاغ���و وهارف���رد وبو�ست���ون ودبي 
و�لبحري���ن وغريه���ا م���ن عو��سم �لدني���ا نالت 
��سد�ء فنية و��سع���ة، �منا دون �حر�ف ودون 

�جتار د�ئما.
وكما كت���ب �أحد �لنقاد مرة، فان �ل�سر يف عظمة 
غناء �سع���دي �حلديثي �نه يرف�ض م�ساحبة �ي 
�آل���ة مو�سيقي���ة لغنائه ويعتمد كلي���ا على �سوته 
وكلماته. �ل�س���ر �الآخر بر�أينا هو �ننا �مام فنان 
يعيد للعر�ق كاإعادة فلذة �لكبد، فّنا رفيعا كاما 
وموثق���ا كان قد هاجر م���ن موطنه �ال�سلي على 
�سفاف دجل���ة و�لفر�ت �إىل م�س���ر مرور� بباد 
�ل�سام منذ �زمنة �سقوط بغد�د حتت حكم �ملغول 
ع���ام 1258، ومل يعد منه يف �لعر�ق �سوى تلك 
�لقط���ع �ملو�سمي���ة و�ملتقطعة �لتي كن���ا ن�سمعها 
من ��سهر مغن���ي �لبادية �لعر�قية قبل �سعدي ال 
�سيما جب���ار عكار وما �سي���ف �جلبوري و�بو 
جي�س���ي مطل���ك �لفرح���ان وكذلك ح�س���ريي �بو 
عزي���ز يف �لنايل �جلنوبي و�آخ���رون. و�سعدي 
�حلديثي يتميز عليهم جميعا �ي�سا بكونه لي�ض 
جم���رد قامة �سوتية مثقلة باخل�سب و�ال�سالة، 
�من���ا يف كون���ه �ي�س���ا �ساعر� وخب���ري� منهجيا 
فري���د� يف توثيق مو�سيق���ى �لبادية، فهو يغني 
�أغ���اين �لبادي���ة �لقدمي���ة ويجدده���ا وينّظر لها 
ويوؤ�س�ض لفن �ملو�سيقى �ل�سعبية مادة معا�سرة 

تو�كب تطور هذ� �لفن عامليا.
مل �أ�سم���ع �أحل���ى م���ن �سوت���ه �جلمي���ل �سيكتب 
�لكاتب �لكويتي حمم���د �لرميحي �ثر ��ستماعه 
ل�سع���دي �حلديثي يوؤدي جمموعة من ن�سو�ض 
�لغن���اء �ل�سعبي �لبدوي يف �م�سية ح�سرها يف 

دبي عام 2003.
وبالفع���ل، �نها عامل رح���ب بالفط���رة و�ن�ساين 
هي حنجرة �سع���دي �حلديث���ي �لرخيمة، حيث 
ي�سع���ر كل م�ستمع ب�سوق ما للتماهي للحظة �و 
�خرى مع تهاديات �سوت منّغم، با�سق وعميق، 
يحم���ل قلب���ه وتاريخ���ه بيدي���ه متعالي���ا برهافة 
حتم���ل، حت���ى يف هياماته���ا ومنافيه���ا �البعد، 
روحا عر�قية �سافي���ة و�سميمة �ن�سانية كونية 
تتغلغ���ل بن �جلو�نح حت���ى �لياب�سة جد� منها، 
ول�س���ان قلبها ينب�ض باحلب و�حلنن �ىل نف�ض 

تلك �العايل وتلك �لوجوه:
يا عابْر �لليْل لدياْر �الأحبها تِرْد

ما تفعْل �لروْح عْن �للي ِتريده تِرْد
كْلهْم َلَهّنه رياْم �ْل عْلِمناِبْع ِتِرْد

ما ت�سرْب �ملاي �إال ر�يك وجاري.
و�آنا على �لدوْم حافْظ البتي وجاري
ال كوْل ويلي وال ��سچي �لعلّي جاري

مْن ومعِتِقْد ذيچ �لليايل ِترْد مطَّ

م���ا فعله وهو يعيد �سباكة �الأ�س���و�ت �لرعوية و�لريفية 
يف قو�لب حتف���ظ لها مادتها �الأ�سلية جعله �أ�سبه برو�ة 
�ل�سع���ر �لعرب���ي �لق���دمي وجامع���ي �الأخب���ار �لنفي�س���ة 
و�ملنقبن يف �الأمثال عن �أ�سولها �حلكائية �لتي تلحقها 

باخلر�فات �ملن�سية. هو �بن حلظة �إ�سر�ق ال تتكرر.

األكاديمي يتبعه صوته الشجي
ه���و حار����ض �لذ�كرة �أكرث م���ن كونه باحث���ا وهو باحث 
�أكادمي���ي ر�سن �أكرث من كونه موؤديا مفعما باأنغام تكاد 
تك���ون هاربة. ميكننا �أن نقلب �لت�سل�سل، فيكون �سعدي 
�حلديث���ي مطربا من ط���ر�ز فريد �أّهله بحث���ه �الأكادميي 

ليكون حار�سا للذ�كرة، منفيا يف متاهتها.
لكن �لرجل �لذي خر طرز �لغناء �لعر�قي كلها غنى حّبا 
يف �لغن���اء ال رغبة يف �أن يك���ون فنانا. �سوته �مل�سحون 
بالتعبري يقول ذلك. لرمبا حلم يوما ما، كما قال �أن يكون 
نوعا من د�خل ح�س���ن �أو ح�سريي �أبو عزيز، وهما من 
رو�د �لغن���اء �لريف���ي يف �لع���ر�ق، غري �أن���ه مل ي�سع �إىل 
حتقيق ذلك �حللم، بل فعل �لعك�ض متاما حن �نكب على 

�لدر��سة. در��سة �لغناء كما لو �أنه علم.
�أن تك���ون د�ر�س���ا للغن���اء غ���ري �أن تكون م�ستب���كا به عن 
طري���ق �لفطرة. �حلنجرة �سيء و�الأذن �سيء �آخر. لذلك 
مل يحاول �حلديثي بالرغم من ملكته �ل�سوتية �أن يكون 
�الثن���ن. كان لدي���ه م���ا يفعله ليك���ون رجل �لق���در �لذي 
�سيت�س���دى وحده للقيام مبهمة، ق���د ال تنجح موؤ�س�سات 

ثقافية كبرية يف �لقيام بها.
كان قدر �حلديثي �أن يكون ر�عيا جلمال وّزع ناياته بن 
�سفتي �لفر�ت، م���ن غرب �لعر�ق �إىل جنوبه. لقد ق�سى 
�بن حديثه �جل���زء �الأكر من حياته وهو مي�سي، تتبعه 
�الأغني���ات فيم���ا تن�ست �أذنه لرفي���ف �أجنحة نغم ال يز�ل 

عاكفا على فطرته.
وله���ذ� كان ر�ئ���د� لن���وع بحث���ي ال ي���ز�ل حت���ى �للحظة 

يكتنفه �لكثري من �لغمو�ض.

من تكية جده إلى األفراح العائلية
ما وّثقه �حلديثي، وما �سّجله ب�سوته وما مل ي�سّجله هو 
و�ح���دة من �أعظ���م �ل�سهاد�ت على ذل���ك �لتنوع �جلمايل 
�لعجي���ب �لذي تنط���وي علي���ه �ل�سخ�سي���ة �لعر�قية يف 
حلظ���ات تاأمله���ا �لد�خل���ي �لع�س���ّي عل���ى �لفه���م. هناك 
�سع���ب ��ستفهامي �سنع من �لغناء مادة يف�سر من خالها 
وجوده �أم���ام �لطبيعة.ولد �سع���دي �حلديثي يف مدينة 
حديثة، غرب �لعر�ق. يف عائلة عرفت بزعامتها �لدينية 
وكان جلده خري�لله تكّي���ة هناك. وهي �ملكان �لتي �سهد 
تاألق���ه يف جمال �الإن�ساد �لديني منذ �أن كان طفا وكانت 
�سهرت���ه يف �الأد�ء �ل�سوتي ق���د �أّهلته الأن يعتلي �مل�سرح 
�أثناء در��سته �البتد�ئية ليوؤدي �الأدو�ر �لغنائية وهو ما 

�سجعه على �لغناء يف �الأفر�ح �لعائلية.
�أطروحت���ه لنيل �سهادة �لدكتور�ه من جامعة لندن كانت 
بعن���و�ن "�أغاين �جلوبي يف �أعايل �لفر�ت" عام 1984 
قدمت���ه باعتب���اره منقبا يف تاريخ �ل���روح غرب �لعر�ق، 
وكان �إخا�ض �لباحث فيه قد دفعه �إىل �أن ميد نظره �إىل 
�جلنوب ليلتق���ط تلك �الأ�سو�ت �ملند�ة به�سي�ض �لردي 

يف �أهو�ر �لنا�سرية و�لعمارة
وبالرغم من تل���ك �لبيئة �ملحافظة �لتي ن�ساأ فيها ي�ساف 
�إىل �أن �ملي���ل �إىل �لفك���ر �لقومي كان هو �ل�سائد يف بلدة 
يجمعها نهر �لف���ر�ت ب�سوريا فاإن �حلديثي �نفرد بهوى 
�سيوعي ق���اده عام 1964 �إىل مو�جه���ة عقوبة �ل�سجن، 
يف و�ح���د من �أ�سو�أ �ل�سج���ون �لعر�قية، نقرة �ل�سلمان. 
ذلك �ملنف���ى �ل�سحر�وي �لذي كان �لدخ���ول �إليه مبثابة 
تلويحة ود�ع للحياة. هناك �لتقى �ل�ساعر مظفر �لنو�ب 
�ل���ذي كان ه���و �الآخ���ر م�سجون���ا لل�سبب عين���ه، لي�سكا 
ثنائي���ا، �أث���رى �أحدهم���ا �الآخ���ر باالأ�س���و�ت و�لكلم���ات 

و�الإيقاعات.
ع���ام 1966 وبع���د �أن غ���ادر �ل�سج���ن بد�أ بدر��س���ة �للغة 
�الإنكليزي���ة يف كلي���ة �الآد�ب ببغ���د�د وكان �أكر �سّنا من 
زمائه ب�سبب �نقطاعه �ال�سط���ر�ري عن �لدر��سة. غري 
�أن���ه كان متفوقا عليهم يف متّكن���ه �للغوي وهو ما ت�سهد 
علي���ه �لن�سو����ض �لتي ترجمه���ا ع���ن �الأدب �ل�سوفييتي 

�لتي ن�سرها يف كتاب، �سدر عام 1968.
والأنه مل يكن �سيا�سيا حمرفا، بعك�ض ما ي�سيعه �لبع�ض 
عن���ه فق���د �أخل����ض �إىل �سغفه يف تتب���ع نه���ر �لفر�ت يف 
جم���ر�ه �لعر�قي، لكن من خ���ال �لغناء. فكان �أن �أ�ساف 
�إىل معرفت���ه �الأ�سيلة بالغناء �لب���دوي معرفة فريدة من 
نوعه���ا بالغن���اء �لريفي.و�إذ� م���ا كان���ت �أطروحته لنيل 
�سه���ادة �لدكت���ور�ه من جامع���ة لندن “�أغ���اين �جلوبي 
يف �أع���ايل �لفر�ت” عام 1984 قد قدمته باعتباره منّقبا 
يف تاري���خ �لروح غ���رب �لعر�ق ف���اإن �إخا����ض �لباحث 
في���ه دفع���ه �إىل �أن ميد نظ���ره �إىل �جلن���وب ليلتقط تلك 

�الأ�سو�ت �ملن���د�ة به�سي�ض �لردي يف �أهو�ر �لنا�سرية 
و�لعمارة.

�سع���دي �حلديث���ي يغن���ي. ه���ذه معلوم���ة ميك���ن �لتاأكد 
منه���ا بي�سر. مل يبخ���ل �لرجل ب�سوته. هن���اك �لع�سر�ت 
م���ن �الأغاين �لعر�قي���ة ال ميكن ��ستعادته���ا �إال من خال 
�أد�ئ���ه �ملمتع. �سيء من �سوته �سيظ���ل ر��سخا يف �الأذن 

�لعر�قية.
ل���و مل يكن هن���اك �سع���دي �حلديثي لكن���ا يف حاجة �إىل 
�أن نخ���رع كائنا بجناحن مثله. جن���اح �ملعرفة وجناح 
�ملوهبة. كان ال بد للقدر �أن يجود برجل مثله من �أجل �أن 

يحفظ الأّمة، هي على و�سك �ل�سياع، غناءها �لعظيم.

العراقي في كل أحواله
كما �أرى، وهي وجه���ة نظر خا�سة ميكن �أن تكون حمل 
�خت���اف، فاإن �حلديثي �ل���ذي �آثر �لفن عل���ى �ل�سيا�سة، 
كان ق���د و�س���ع �لع���ر�ق ن�س���ب عيني���ه. كان �س���يء م���ن 
�لع���ر�ق، �سيء نفي����ض يف عهدته �ل�سخ�سي���ة. ومل يكن 
�أمام���ه �سوى �أن يكون �أمين���ا يف تعامله مع تلك �لعهدة. 
لذل���ك ف���اأن يغّني �ملرء �سيء، و�أن يك���ون ذلك �ملرء حامل 
�ل�س���ر �لذي تبوح بن يديه �الأغاين باأ�سر�رها هو �سيء 
�آخر. كان �حلديث���ي مالك �ل�سر. �لعر�قي يف كل �أحو�له 
�ل�سعوري���ة، معذبا وم��س���رور�. مرفا وتعي�س���ا. متاأنقا 
وم�س���رد�. غري �أن���ه يف كل �الأحو�ل يظ���ل يف حالة يقن 

من �أن�ه كان قد ر�أى كل �س�يء.
مل يك���ن �حلديثي يغّني ليكون مطربا. مل تكن لديه رغبة 
يف �أن يناف����ض �ملغني���ن �أو يزيحهم ع���ن مو�قعهم. فهو 
يع���رف �أن مكان���ه لي�ض بينه���م. �إنه يقيم يف م���كان �آخر. 
ذلك �مل���كان �لذي ميتزج في���ه �لتاري���خ باجلغر�فيا، لكن 
من خال �آلة مو�سيقية تبدو فقرية يف عنا�سر تكوينها، 

غري �أنها ��ستطاعت �أن تخت�سر كونا من �الأ�سئلة.
لقد فر�ست �لربابة �سجادة �أنينها على طرق �سحر�وية، 
كان���ت خي���وط �حلري���ر مت���د ذر�ت رمله���ا باللمع���ان. مل 
يك���ن �سعدي �حلديثي مطربا. ه���و ال يريد �أن يكون ذلك 

�ملطرب، غري �أن �سوته كان �أ�سبه بخيط حرير.
�أن �سعدي �حلديثي  �أظن  ما  للعر�قين” ذلك  “ما يبقى 
يفكر في���ه �ليوم. للرج���ل ح�سة كب���رية يف ذلك �خلزين 
�لعاطف���ي �لذي �سيحف���ظ للعر�قين مكانته���م يف تاريخ 
�لعاطف���ة �لب�سرية. لقد بذل جه���د� ��ستثنائيا يف توثيق 
�أغ���اين �سع���ب، مل يكن ي���رى يف ما يعي�س���ه �إال نوعا من 
جتليات حلظة �خلل���ق. لذلك مل يكن �لتو��سع من �سيمه 
وه���و �لذي عر ببطله جلجام�ض �سي���اج �حلياة ب�سوؤ�ل 

�خللود.
�الأغ���اين �لت���ي وّثقه���ا �حلديث���ي ب�سوت���ه وكتابته هي 
مر�ي���ا ذلك �ل�سوت �لذي �خرق بادية �ل�سام لي�سل �إىل 
�ملتو�سط. ومثل �لفر�ت كان �حلديثي ح�سد� من �لقرى، 
جمعا من مغنيها. هو فرد قرر يف حلظة �إلهام غنائي �أن 
يكون �الآخر، �لذي هو �سورة عنه. تقدم حماولة �سعدي 
�حلديث���ي عبقرية �لعر�ق يف وحدته بطريقة تن�سف كل 
�ملح���اوالت �لتي ت�سعى �إىل متزيق ذل���ك �لبلد �لذي كان 
ي�ستخرج من وتر و�ح���د �أ�سو�تا تذّكر بلحظات �لركة 

�الأبدية.

سعدي الحديثي المسافر 
بالفرات إلى جنته األبدية

فاروق يوسف

التقط اإليقاعات كام لو أنه يقبض عىل جمهرة من األعشاب التي يصنع تنوعها خريطة 

لعاطفة شعب. سكب يف مياه نهريه دموعه التي متتزج من خاللها أفراحه وأحزانه. 

لحظات سعادته وقرون تعاسته وهو يف ذلك كان وفيا النتامئه لشعب ال يجد يف 

البكاء نقيضا للضحك بل مكّمال له. ضحك ليس كالبكاء، بل صاحبه الويّف.



تناول الدكتور سعدي الحديثي 

الغناء بوصفه حالة ثقافية، وذلك 

يف محارضته التي ألقاها، يف 

مقر اتحاد كتاب وأدباء اإلمارات 

يف أبوظبي، بعنوان « الغناء يف 

الثقافة العربية«.

ق���دم للمحا�س���رة رئي�ض جمل�ض �لعم���ل �لعر�قي 
�لدكتور ر�سا �ل�سهر�ستاين مو�سحا �أن �لدكتور 
�حلديث���ي م���ن �أع���ام �لثقاف���ة يف �لع���ر�ق ن���ال 
ماج�ست���ري يف �الأدب �الجنليزي م���ن بريطانيا، 
ومن ث���م ح�سل على دكت���ور�ه يف �للغة �لعربية 
يف �لع���ام 1982 وَدر����ض يف �جلامعة �الأمريكية 
يف �ل�سارق���ة، ويف جامع���ات �أخ���رى. ��ستهل د. 
�حلديث���ي حما�سرت���ه ح���ول �إن كان���ت �الأغني���ة 
ثقافة، موؤك���د�: �أن �الأ�س���كال �لثقافية تتجلى يف 
مفاهي���م كث���رية منها �ل�سع���ر و�الأغني���ة، فال�سعر 
��سته���ر �أك���رث ع���ن طري���ق �الأغني���ة �لت���ي تنتمي 
�إىل �ل�س���وت، وبع����ض �لكلم���ات الأغني���ة معينة 
تعت���ر �سل���وكا لغوي���ا، وفولكلوريا، وق���د �أكدت 
�إحدى �لباحث���ات بوجود خايا م�ستقلة يف �ملخ 
ال�ستقبال �ملو�سيقى، وتتد�خل هذه �خلايا، مع 

�خلايا �مل�ستقبلة للغة.
وق���ال د. �حلديث���ي �ن �لدر��س���ات �لعلمي���ة ق���د 
�أثبت���ت ق���دم دور �ملو�سيق���ى يف حي���اة �لنا����ض، 
ويف عو�مله���م �لكثرية لقدرتها عل���ى خلق �ملودة 

و�لر�ب���ط �الجتماعي، وهناك �أمثلة كثرية بهذ� 
�خل�سو�ض. وبالن�سبة لل�سعر فال�سوت ي�سيف 
قيم���ة كثرية لل�سعر، ومع ذل���ك كانت قيمة �ملغني 
حمدودة على مر �لتاريخ. و��ست�سهد د. �حلديثي 
بق�سة �ملغن���ي �ل�سه���ري �إ�سماعي���ل �جلامع �لذي 
عا�ض يف زم���ن �خلليفة ه���ارون �لر�سيد، وكيف 
كان �لقا�س���ي �ل���ذي ال يعرفه يناق�س���ه وي�ستمتع 
بحديث���ه وثقافت���ه، �إىل �أن ع���رف يف �لنهاية �أنه 
مغني، فكان هذ� �سببا كافيا لتغيري تعامله معه.

وتط���رق د. �سع���دي �حلديثي �إىل تط���ور �ل�سكل 
�ملو�سيق���ي يف �لعامل على �لرغم من بطء تطوره 
يف �لثقافة �لعربية، فالغناء تاأخر كثري� وال يبدو 
�أنه تطور، وذلك لظروف �لفرة �لعثمانية، �لتي 

�سكل���ت تي���ار� غنائي���ا دون �النغما����ض كثري� يف 
�ملو�سيقى، ومل يكن هناك �أحد يعرف �ملو�سيقين 
وال يرح���ب به���م يف �ملجتمع���ات، وعاقتهم بهم 
عاقة ود �آني���ة تتز�من مع وجودهم يف جمال�ض 
�لط���رب، حيث حتبهم �لنا�ض وتق���دم لهم �لهد�يا 

�ملجزية، ولكنهم ال ي�ستمتعون ب�سد�قتهم.

تطور بطيء
تط���رق د. �سع���دي �حلديث���ي �إىل تط���ور �ل�سكل 
�ملو�سيق���ي يف �لعامل على �لرغم من بطء تطوره 
يف �لثقافة �لعربية، فالغناء تاأخر كثري� وال يبدو 
�أنه تطور، وذلك لظروف �لفرة �لعثمانية، �لتي 
�سكل���ت تي���ار� غنائي���ا دون �النغما����ض كثري� يف 

�ملو�سيقى، ومل يكن هناك �أحد يعرف �ملو�سيقين 
وال يرحب بهم يف �ملجتمعات.

وريث أصيل
غنائي���ة  ل���رثوة  ودوؤوب  ويّف  وري���ث  �سع���دي 
�أ�سيلة �لت���ي ميثلها غناء �لبادي���ة �لعر�قية، كما 
ت�سهد على ذلك موؤلفاته �لعديدة بدء� من «�أغاين 
�جلوبي يف �عايل �لفر�ت« حيث كانت �طروحته 
لني���ل �سه���ادة �لدكت���ور�ه م���ن جامعة لن���دن عام 
1984 و�نتهاء بدر��ساته ومقاالته وحما�سر�ته 
�لكثرية عن �لغناء �لبدوي و�ل�سعبي و�لفولكور 

�ملن�سورة وغري �ملن�سورة.
 عن: جريدة البيان االماراتية

عبير يونس

سعدي الحديثي..
لم تعد هناك أغنية رصينة


