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ح�ي�ن انهيت ق ��راءة �آخر كتاب ،عن قي ��م غنائية وحقائق
ُ
وجدت نف�س ��ي يف �أثناء
مو�س ��يقية وحكايات �ش ��عبية ،
الكتاب ��ة عنه ،انن ��ي امام مهمة �ش ��اقة ال ميكن النفاذ اىل
ا�صوله ��ا او ا�صالته ��ا �إ ّال م ��ن خ�ل�ال النف ��اذ اىل �أ�صول
وا�صال ��ة كاتبه ��ا ومدونه ��ا  .ظه ��ر يل ان م�ؤل ��ف كت ��اب
(ج ��ذور الغن ��اء يف الثقاف ��ة العراقية) الدكت ��ور �سعدي
احلديث ��ي مل يق ��دم مع ��ارف دائب ��ة ،يقظ ��ة ،متحرك ��ة ،
لتحقي ��ق وج ��ود ت ��راث عراقي غن ��ي مبج ��ال املو�سيقى
والغن ��اء ،فح�سب ،ب ��ل انه ابتغ ��ى م�صارع ��ة ق�ضية من
ق�ضاي ��ا ( اجلذور) بالتعمق يف حراث ��ة البيئة واالر�ض
والزم ��ان وامل ��كان الكت�ش ��اف ج ��زء م ��ن اج ��زاء احلياة
الثقافي ��ة العراقي ��ة وتف�سريها على وف ��ق وجود االبعاد
الثالثية التالية :
 .1الغن ��اء ابجدية فردي ��ة ناطقة مع اجلماع ��ة ال�شعبية
ولها.
 .2املو�سيقى حركة مادية روحية تخلق طاقة ان�سانية.
 .3احلكاي ��ة ال�شعبية مهمة زمنية -مكانية ملعاجلة نظام
حب وعدل وفرح.
ه ��ذه الثالثي ��ة كانت منطل ��ق كتاب ��ة � 150صفح ��ة بقلم
�أدب ��ي  -علم ��ي قدي ��ر لت�أدي ��ة مواكب ��ة  ،عميق ��ة� ،سل�سة،
ع�ب�ر مو�ضوع ��ات متممة لثقاف ��ة اجيال متعاقب ��ة قادمة
اىل �ساح ��ة ال�ضرورات املو�سيقي ��ة والغناء واحلكايات
ال�شعبي ��ة العراقية ب�صور عدة  ،مدنية وبدوية وريفية.
اع�ت�رك فيه ��ا الباح ��ث ع ��ن الواج ��ب اال�صي ��ل �سع ��دي
احلديث ��ي تن ��اول في ��ه اغل ��ب الق�ضاي ��ا احليوي ��ة حول
الوعي العميق بجوهر االغنية ال�شعبية العراقية.
لي� ��س م�ستغرب ��ا عل ��ى �سعدي احلديث ��ي قدرت ��ه البالغة
عل ��ى متابعة زمنيات االغنية وانواعها فقد ارهق نف�سه،
طيلة حياته ،مبواكبة تطور ا�شكالها املتنوعة ( :املقام..
االوب ��را ..اغاين ال�صحراء ..اجلوب ��ي  -الدبكة ..غناء

املالح ��م) كما تعاقبت مواهبه يف ه ��ذا الكتاب على �سرد
الكث�ي�ر م ��ن حكاي ��ات احل ��ب والع ��دل ال�صحراوي ��ة –
البدوية .
رمبا ي�س�أل البع�ض من قراء الكتاب �أو من اجيال الغناء
العراق ��ي اجلديد  :كيف ا�ستطاع �سعدي احلديثي تنمية
معارف ��ه الغنائي ��ة بهذا اجلان ��ب من الف ��ن العراقي غري
امل ��دون..؟ كيف ا�ستطاع �سع ��دي احلديثي ان يقوى يف
البح ��ث بالطاقات البدوي ��ة الكامنة ..؟ كي ��ف لبى دعوة
التاري ��خ اىل تدوينه ��ا قب ��ل ان تندث ��ر ..كي ��ف ا�ستطاع
ه ��ذا الباحث العميق ال ��ذكاء �أن يتجاوز كل ابعاد الزمن
وامل�ساف ��ات ليك ��ون عن�صرا م ��ن عنا�ص ��ر تدوين بع�ض
ا�صول االغنية العراقية..؟
مل يتع ��اىل �سع ��دي احلديث ��ي املقي ��م يف العا�صم ��ة
الربيطاني ��ة ومل يرتاج ��ع عن امل�س�ي�ر يف دروب الباطن
الثق ��ايف ال�صح ��راوي لك�ش ��ف م ��داه وت�أثريات ��ه عل ��ى
االن�سان البدوي واحل�ضري  ،مع ًا ،يف الزمنني احلا�ضر
والقادم.
مل يك ��ن �سعدي احلديث ��ي مدونا نظريا منع ��زال ،بل هو
م ��ن نوع الباحث�ي�ن امل�ضطلعني بهكذا مهم ��ة منذ نعومة
اظفاره .خا�ض معرتك ًا من نوع فريد مع احلياة الثقافية
 ،م ��ع احلي ��اة ال�شعبية بال ��ذات .اوجد لنف�س ��ه غاية من
غاي ��ات احلياة االن�سانية ادى فيه ��ا معانيها اوفى ت�أدية
 .توجه من ��ذ �أكرث من ن�صف قرن اىل غايته الغنائية عن
طري ��ق التفاعل مع كل م�صادر ومع ��اين اخلري الثقايف،
متوح ��دا م ��ع ر�ؤى حق ��وق االن�س ��ان ،متقدم ��ا باحل ��ب
الت ��ام للعدال ��ة ،متجه ��ا ( �إىل امام) مرحل ��ة بعد اخرى.
مل ي�ش�ت�رط على نف�س ��ه ال�صعود (اىل ف ��وق) كما يطمح
غالبية البحاثة يف العادة ،بل التوجه بن�شاطه وكتاباته
وحما�ضرات ��ه  ،دائم� � ًا ،اىل ام ��ام  .اعتم ��د عل ��ى منه ��ج
ال�ص ��دق املارك�س ��ي يف ك�شف كل املفارق ��ات االجتماعية
وال�سيا�سي ��ة الت ��ي م ��رت بالع ��راق خالل ف�ت�رة حياته،
جعلت ��ه مواكبا تطور كل الظروف وتغرياتها من النظام
امللك ��ي اىل النظام اجلمهوري اىل النظ ��ام الدكتاتوري
اىل النظ ��ام الطائف ��ي ،ظ ��ل فيها ي ��درب نف�س ��ه ويرتقي
بعلومه اىل مه ��ارات الر�ؤية واال�ستنت ��اج حول الثقافة
الغنائي ��ة – املو�سيقية باعتب ��اره دار�س ًا وباحث ًا و�شاهد

عي ��ان بالرغ ��م من �سيط ��رة الرع ��ب واخل ��وف وانعدام
االم ��ن بكل املراح ��ل التي مر به ��ا الفنان ��ون العراقيون
خ�صو�صا واملثقفون عموما.
يف بداية حيات ��ه  ،يف تخوم ال�صحراء من بوابة مدينة
�صغ�ي�رة بغ ��رب الب�ل�اد ا�سمه ��ا ( حديث ��ة) ادرك بوع ��ي
عال وذكاء فط ��ري م�سند بقراءات ��ه وثقافته ومتابعته ،
جوهر التناق�ض التعددي ،الذي تقوم عليه تركيبة الفرد
العراقي بني ال�صحراء والناعور املطل على نهر الفرات.
ادرك من ��ذ �صبابت ��ه ان (البدو) بالأ�سا� ��س هم جمموعة
م ��ن النا� ��س االقدم�ي�ن كانوا م ��ن زرّاع االر� ��ض ..جفت
ارا�ضيه ��م فهاجر ق�سم منهم اىل حيث اال�ستقرار بجانب
م�ص ��ادر املياه والزرع مما ن�ش�أت مع ��ه ح�ضارة املدينة.
ام ��ا اجلماعة االخرى الباقية فقد وجدت نف�سها جمبولة
عل ��ى تربي ��ة االب ��ل واالغن ��ام والرع ��ي يف ال�صح ��راء.
تر�سخ ��ت بعينيه ويف ذهن ��ه اول تعددية اجتماعية بني
احل�ضر والبدو ،كل له ا�سلوب معي�شته.
ح ��از عل ��ى ر�ؤية جدي ��دة حني انتق ��ل من اع ��ايل الفرات
اىل و�س ��ط دجلة لر�ؤية معن ��ى العي�ش يف مدينة وا�سعة
مثل بغداد يقوم عل ��ى تعددية من نوع جديد ،يقوم على
العالق ��ة بني املالك واململ ��وك ،بني العام ��ل ورب العمل.
ازداد وعي ��ا به ��ذه احلقيق ��ة املج�سدة من خ�ل�ال انتمائه
اىل احل ��زب ال�شيوعي واىل التفكري احلر بعد ان ا�صبح
و�ضعه باملدينة اكرث تعقيدا .
تعددية احلي ��اة يف ال�صحراء انتج ��ت بعينيه ور�سخت
ب�أذني ��ه العالق ��ة ب�ي�ن الرج ��ز واحل ��داء  ،ب�ي�ن الق�صي ��د
واال�شعار ،ب�ي�ن ال�شعراء والرجّ از ،ب�ي�ن العنف والقوة
 ،ب�ي�ن الهيب ��ة والكربياء ،مما مه ��د له التفك�ي�ر مبتابعة
كل م ��ن اعطى ر�أيا بالب ��داوة وفنونه ��ا وحكاياتها بدءا
م ��ن ابن خلدون ولي�س انته ��اء بالدكتور علي الوردي و
بروكلمان.
قراءات ��ه االوىل ودرا�سات ��ه االوىل اجل ��ت ام ��ام عيني ��ه
بو�ض ��وح تام ازم ��ة �صراع اجتماع ��ي كان واقع االغنية
ال�شعبية احد و�سائل التعبري عنها.
تركزت عنده ارتباطاته الذاتية بــ(الآخر) ،بــ(املجموع)،
بادئ ًا مبغامرة االبداع يف زمان النظام الثوري ال�صعب
بع ��د متوز  1958حني تعينّ معلم ��ا باملدر�سة االبتدائية

سعدي الحديثي :األغاني العراقية

الجميلة تتعرض للضياع

من زمن التوهج

تأمالت سعدي الحديثي..

 ،متجه ��ا اىل تعلي ��م تالميذ ال�صف اخلام� ��س وال�ساد�س
االبتدائ ��ي �سرية الكلمة االنكليزي ��ة بطرق مبتكرة نالت
ر�ض ��ا واعج ��اب معلم ��ي املدر�س ��ة ومديره ��ا .كان ه ��ذا
االعج ��اب دع ��وة روحية مبا�شرة وغ�ي�ر مبا�شرة ،دافعة
طاقات ��ه لتطوير لغت ��ه االنكليزية م�ؤهال نف�س ��ه لدرا�سة
االدب االنكليزي اوال وال�سوفيتي ثانيا والعاملي ثالثا .
لأن ��ه ا�ستخ ��دم و�سائ ��ل النظ ��ر املارك�سي ��ة يف التحليل
والرتكي ��ب بجميع ما يتعلق باملت�ضاربات واملتناق�ضات
ف�أن ��ه نال ن�صيب ��ه من قهر وع ��دوان خمطط ��ي ومنفذي
انق�ل�اب �شباط اال�سود ع ��ام  1963ليك ��ون احد �سجناء
نقرة ال�سلمان  ،حيث دخل اىل عهد جديد من ملء نف�سه
بثقافة االغنية البدوي ��ة  .ا�صبح �سجين ًا �سيا�سي ًا يوايل
درا�سة ا�صولها  ،م ��ن وراء الق�ضبان ،متجها اىل معرفة
مو�سيقاه ��ا وتفا�صيله ��ا حت ��ى ا�ستقرت ار� ��ض ال�سجن
و�سنواتها حتت قدمي ��ه او بدت ك�أنها م�ستقرة ،لتطويع
حنجرت ��ه وا�ستكمال وجوده القائم عل ��ى مقولته � ( :أنا
اغني �إذ ًا �أنا حي).
ف�ت�رة الغن ��اء يف ال�سج ��ن كان ��ت ا�ضافة مهم ��ة ملواهب
تفتح ��ت اول م ��رة يف البي ��ت وبعده ��ا يف املدر�س ��ة
االبتدائي ��ة واملتو�سط ��ة حيث كان ي�ش ��ارك باالحتفاالت
وامل�سرحي ��ات مما زوده بق ��درة �ضب ��ط االداء ال�صوتي
واللغ ��وي ،كم ��ا ا�ستط ��اع م ��ن خ�ل�ال وج ��وده مبدين ��ة
حديث ��ة اداء بع� ��ض االيقاعات املو�سيقي ��ة على الدفوف
باملنا�سب ��ات الديني ��ة وتعل ��م م ��ن خالله ��ا الف ��رق ب�ي�ن
مو�سيق ��ى الطريق ��ة الرفاعي ��ة والطريق ��ة القادرية  .كما
ان طلعات ��ه اىل البادي ��ة املحيط ��ة مبدينة حديث ��ة م ّكنته
م ��ن بلورة ملكته ال�شعري ��ة والغنائية حتى ا�صبح قادرا
مث ��ل البدو عل ��ى غناء الطرب ال�سامري م ��ع الربابة بعد
�أن �أكمل  ،ذاتي ًا ،درا�سة فنون ال�شعر والغناء الفلكلوري
وا�سالي ��ب االداء الفعل ��ي لقراءة وغناء امل ��ادة ال�شعرية
،خا�صة �شعر وغناء البوادي واالرياف القريبة منها.
كان �صوت ��ه منذ كان طالبا باملدر�س ��ة ومن ثم م�شاركاته
يف احلف�ل�ات العامة خالل املرحلة االكادميية قادرا على
اخلل ��ق وت�أدي ��ة وج ��وده مبا يتقن ��ه عن حكاي ��ات البدو
والبادي ��ة وطورهم ��ا الغنائ ��ي  .ثم تق ��دم بال�صعود اىل
اعلى داخل �سجن النقرة امام �آالف متعاقبة من ال�سجناء
ا�ستط ��اع بها معاجلة ق�ضاي ��ا احلب والع ��دل وال�صراع
والن�ض ��ال ،مرة ب�صوته املنفرد – بال مو�سيقى – ومرة
بالتن�شئة ال�صوتية الثنائي ��ة مع ال�شاعر ال�سجني مظفر
الن ��واب .ا�ستطاع ه ��ذا الثنائي ال�شع ��ري – الغنائي ان
ي�ؤث ��ر ت�أثريا كبريا على وع ��ي و�سيكولوجية ال�سجناء.
كما ا�ستط ��اع �سعدي احلديثي من الت�أث�ي�ر املبا�شر على
وعي و�سيكولوجي ��ة البدو القاطنني يف ق�ضاء ال�سلمان
باعتباره ��م �سجّ ان ��ة متميزي ��ن بالب�ساطة وع ��دم معرفة
ح ��دود ما لله وحدود م ��ا لقي�صر .لك ��ن زمنيات االغاين
البدوي ��ة جعلته ��م يتطلع ��ون بارتب ��اط تام م ��ع اغنيات
وق�صي ��د وازجال ال�سج�ي�ن ال�سيا�سي �سع ��دي احلديثي
حي ��ث كانوا يتجمع ��ون بربايا ال�سج ��ن وحوله وداخله
لال�ستمت ��اع ب�صوته املتدفق بقوة ال يعيق و�صوله اليهم
�أي جدار رغم انعدام وجود مكرب ال�صوت.
كان واثق ��ا م ��ن نف�س ��ه  ،واثق ��ا م ��ن قدرت ��ه يف التعب�ي�ر
بوا�سطة االداء البدوي املنغم حيث تدخل الكلمة الطيبة
اىل قل ��وب الب ��دو ال�سلمانيني املتجمعني ح ��ول ال�سجن
ليدرك ��وا الط ��رب احلقيق ��ي ومعانيه املتمي ��زة بال�صدق
والعمق الداخلة مبا�شرة اىل القلوب .
املعنى هنا ان �سع ��دي احلديثي ما زال مو�صول العطاء
�س ��واء كان �سجين ��ا يف وطن ��ه او باحثا ا�صي�ل�ا يعاي�ش
احلري ��ة يف غربته ،باحثا ع ��ن اال�صول او حما�ضرا يف
جامعة غربية ايطالي ��ة او امريكية او �شرقية او ا�ستاذا
باجلامع ��ة االمريكي ��ة بال�شارقة او كاتب ��ا �صحفيا ليبلغ
مديات كلمته احلرة اىل ابعد النا�س املعنيني باملو�سيقى
والغناء وا�صول ومعاين احلكايات ال�شعبية وقد ارتقى
تركيز ه ��ذه الق�ضية بكتابه اجلديد ال�صادر اخريا ليبلغ
م�شارف ال�سمو الثقايف م�ؤكدا ح�ضوره الفعلي بالثقافة
العراقية التي تعاين بيئتها انحدارا م�ؤ�سف ًا.
جتربة الكتاب اجلديد حماولة انقاذ جلانب من جوانب
االغني ��ة العراقي ��ة وا�ص ��ول حكاياته ��ا ال�شعبي ��ة كي ال
ي�ستم ��ر الدوار يف رق ��اد الواقع الفني احل ��ايل .الكتاب
حماول ��ة م�ضى بها �سعدي احلديث ��ي اىل موا�صلة ام�س
م ��ع اليوم وانقاذ فنون الغن ��اء واحلكايات ال�شعبية من
ال�سذاجة او التمزق لتطوير م�ستقبلها ومتديده .

لغ ��ة الكت ��اب م ��ن ذات الن ��وع ال ��ذي متي ��زت ب ��ه كل
ُ
ح�ضرت
حما�ض ��رات الدكت ��ور �سع ��دي احلديثي ،الت ��ي
بع�ضه ��ا ببغداد وعم ��ان وبروك�سل واله ��اي مبا حتمله
من عم ��ق مر ّكز وا�صوات وا�ش ��ارات �شعرية وتعبريات
ق�ص�صي ��ة باحاديثه عن الغن ��اء واملو�سيقى ،مما ي�ساعد
عل ��ى و�صول علم ��ه ومعلوماته اىل الق ��راء وامل�ستمعني
ب�سال�سة تامة ومن دون اية �صعوبة.
اظ ��ن ان اول م ��ن يحت ��اج اىل ق ��راءة ه ��ذا الكت ��اب
واال�ستئنا�س مب�ضامينه ه ��و اجليل اجلديد من املغنني
واملطرب�ي�ن واملو�سيقي�ي�ن العراقي�ي�ن  ،مثلم ��ا يحتاج ��ه
الدار�س ��ون الباحث ��ون يف طبيع ��ة وا�ص ��ول املجتم ��ع
العراقي.
ذات ي ��وم م ��ن اي ��ام �صي ��ف الع ��ام  1997ق ��دم الدكتور
�سع ��دي احلديث ��ي حما�ضرة متمي ��زة يف املركز الثقايف
امللك ��ي بالعا�صمة االردنية وقد تهي�أت يل فر�صة تقدميه
بتكلي ��ف من مدير املركز .قلت ب ��كالم التقدمي ان �سعدي
احلديث ��ي ميث ��ل ائت�ل�اف االغني ��ة العراقي ��ة الرتاثي ��ة
وعنا�ص ��ر انتقاله ��ا وتطورها وعلوها .ه ��ا هو  ،اليوم ،
بكتابه اجلديد يربه ��ن قدرته الفعلية على ذلك االئتالف
واالنطالق بحركة فكرية غنية املعنى واملبنى.
يف الواق ��ع ،عا� ��ش �سع ��دي احلديث ��ي بع� ��ض الوق ��ت
م ��ن طفولت ��ه يف قري ��ة ركزت عن ��ده انطباع ��ات احلياة
الريفي ��ة يف �أر�ض عمقه ��ا �صحراء  ،من خالل  ،الأغاين،
التهومي ��ات ،واحلكاي ��ات ا ُ
خلرافي ��ة والواقعي ��ة وق ��د
بقي ��ت يف ذاكرته وكانت با�ستمرار م�ص ��درا للإلهام يف
كتابات ��ه الالحقة  .كما كانت معطي ��ات حا�سمة متطورة
خالل درا�سته االكادميي ��ة العليا وخالل تدري�سه الطلبة
بجامعة لندن واجلامعة االمريكية بال�شارقة.
�أن ��ا واث ��ق بحقيقة جه ��وده املتوا�صلة ،الت ��ي ال تتوقف
يف جم ��ود وال �ض�ل�ال � ..إنه به ��ذا العم ��ر الطويل يحيا
بالعم ��ل الثق ��ايف ،لك ��ي يحقق وج ��وده ،كم ��ا كان �شابا
يافعا طالبا من طالب املعرفة وهو االن يتوخى ان ي�ضع
جمي ��ع معارفه وجتاربه يف االبجدي ��ة الفنية والثقافية
 ،يف ه ��ذا الكتاب وغريه  ،امام عي ��ون وعقول اليافعني
من املغامرين العراقيني املحب�ي�ن للغناء واملو�سيقى من
منطلق جذورهما .
انطباعات ��ه احلميمية خ�صو�صية جدا� ،إنها نتاج جتربة
ح�سي ��ة وع�صبي ��ة تفاعلية .جترب ��ة االنتقال م ��ن مدينة
�صغرية ريفي ��ة – �صحراوية ذكي ��ة (حديثة) اىل مدينة
كبرية بارزة يف التاريخ القدمي ( بغداد) ترغب بالتحول
اىل التكنولوجي ��ا ب�سرع ��ة  ،فيها بع� ��ض مظاهر الثقافة
احلديث ��ة  .يف هذا االنتق ��ال انتمى �سعدي احلديثي اىل
حركة الي�سار العراقي م�شككا بقدرة التحول االجتماعي
عل ��ى تقوي� ��ض الثقاف ��ة القدمي ��ة الناجتة ع ��ن العالقات
الع�شائري ��ة �شبه االقطاعي ��ة  ،وانغمر يف العمل اليومي
ل�ضمان هيمنة الثقافة الوطنية – الدميقراطية بتفاعلها
احلي املعتمد على ممار�س ��ة احلرية ك�شرط ا�سا�سي يف
العالقات االجتماعية والثقافية  ..لذا ف�إن نقل انطباعات
�سع ��دي احلديثي �إىل خارج جتربته يكون  ،يف الغالب،
�أم ��ر بغاية ال�صعوبة  ،لأنها ق ��د تخ�سر �أهم موا�صفاتها:
اخل�صو�صي ��ة وزاوي ��ة الر�ؤي ��ة ال�شخ�صي ��ة .لكنه جنح
بكتاب ��ه اجلديد مثلما جنح بكتاباته وحما�ضرات �سابقا
يف نقل جتربت ��ه وفائ�ضها بنوع �آخ ��ر من اخل�صو�صية
ال�ساعي ��ة جلعله ��ا جترب ��ة حميمي ��ة  ،مو�ضوع ��ة حت ��ت
ت�ص ��رف اجلمي ��ع ،حت ��ت ت�ص ��رف اجلاه ��ل واملتعل ��م
واملثقف ،فق ��د وجد نف�سه دائما يف �صلب التعددية التي
يراها دائما جزءا ا�سا�سيا من تكوين االن�سان.
اف ��كار الباحث الفنان �سعدي احلديث ��ي يف كتاب جذور
الغن ��اء يف الثقاف ��ة العراقي ��ة لي� ��س جمرد فع ��ل ح�ضور
ولي�س كيانا متجردا  ،بل هو خال�صة تاريخية متج�سدة
مبجتم ��ع �سريع االنقالب والتقل ��ب  ،خال�صة مت�س قوة
وفعل ورهب ��ة الثقافة العراقية لتجدي ��د تراثها من اجل
م�ستقب ��ل فني – ثقايف – عراق ��ي متنوع ال�سبل ،متعدد
االجت ��اه ،قادر عل ��ى امل�شاركة مبنط ��ق التاريخ العراقي
،كله ،يف امل�ستقبل الدميقراطي احلر بتكوينه وبنائه .
�أب ��ى �سع ��دي احلديث ��ي �إال ان يك ��ون ل ��ه دور ،مهما كان
ب�سيط ��ا  ،خملوق ��ا او خالق ��ا  ،للم�ساهم ��ة يف م�ستقب ��ل
احلداث ��ة الغنائي ��ة – املو�سيقية القائمة عل ��ى توليد فن
جديد م ��ن ا�صول وا�صال ��ة الفن الب ��دوي والريفي على
وف ��ق ا�ش ��كال جت ��ارب عميقة اورده ��ا بكتابه ع ��ن غناء
املالحم والق�صيد البدوي .

زيدان الربيعي

عاد مؤخر ًا 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 حوار ًا معه
عن رؤيته ملا يحصل يف عامل الغناء وأمور أخرى .
وتالي ًا الحوار:
ما جديدك؟
 ال يوج ��د لدي جديد يف عامل الغناء ،لأنني اجتهت �إىل التدري�س يف دولةالإم ��ارات يف اجلامعة الأمريكية ق�سم ال�ت�راث الثقايف العربي ،حيث �إنني
ل�س ��ت فنان ًا لأنت ��ج �أعما ًال فني ��ة ،بل �أنا �أق ��وم بكتابة الدرا�س ��ات والبحوث
واملقاالت الفنية .

ع ��ن مواقعنا مب�سافات كب�ي�رة جد ًا بحيث مل نعد قادري ��ن على املواجهة �أو
حتى جماراة املوجة الراهن ��ة ،فنحن يف بداية �شبابنا عندما تظهر ق�صيدة
ل�شاعر ما يف التلفزي ��ون ترى �أن �أغلبية �أبناء ال�شعب العراقي قد حفظوها
ع ��ن ظهر قلب وكذلك احلال مع الأغنية� ،أم ��ا الآن فال يوجد اهتمام بالثقافة
والإبداع .

ً
فنانا وأنت تم��ارس الغناء
كي��ف تقول إنك لس��ت
ولدي��ك هذا الكم الهائل م��ن المعجبين في هذه
القاعة على األقل؟
 �أنا منذ طفولتي �أعرب عن م�شاعري من خالل الغناء ،لأنني ن�ش�أت يف بيئة�صحراوي ��ة وه ��ذه البيئة كالمها الطبيعي ي�شبه الغن ��اء �أو احلداء بالن�سبة
لأه ��ل البادية ،لذلك ف�إن غنائ ��ي هو من هذا النوع وهو تعبري عن عواطفي،
واحلمد لله �صوتي ما زال جيد ًا ،لأنني �أحر�ص عليه كثري ًا ،و�أنا ال �أغني �إال
ن ��ادر ًا ،حيث �أقوم عندما �أنه�ض من النوم �صباح� � ًا بالغناء لنف�سي من �أجل
�إر�ضائها وتطريبها .

هل أفه��م من ذل��ك أن الثقافة ب��دأت تتراجع في
بالد الرافدين؟
 يج ��ب �أال ترتاج ��ع الثقافة ،لأن الثقاف ��ة هي التي تبن ��ي الأوطان وجتعلال�شع ��وب متقدمة ،وتاريخ الثقاف ��ة يف وادي الرافدين متميز وعريق ،لذلك
يح ��اول اخلريون م ��ن الأو�ساط الثقافي ��ة والفنية ترك ب�صم ��ة جيدة حتى
نحاف ��ظ على ثقاف ��ة وادي الرافدين ومننعها من االنح ��دار الذي مع الأ�سف
ال�شدي ��د ،قد رافق الكثري من املفا�ص ��ل الإبداعية واالقت�صادية يف هذا البلد
خالل العقدين الأخريين .

كيف ترى األغنية العراقية اآلن؟
 حقيقة ال �أريد �أن �أتكلم عن الأغنية العراقية ،لأن الكالم عنها يثري الهمومواملواجع الكبرية داخل نف�سي .
لماذا؟
 لأن ��ه ال توجد م�س�ؤولية فني ��ة وال توجد م�س�ؤولية �أخالقية وال م�س�ؤوليةديني ��ة وال م�س�ؤولي ��ة ثقافية من �أي نوع ،لذلك حت ��ى الأغاين اجلميلة التي
يحر�ص بع�ض املطربني امل�ساكني على تقدميها تتعر�ض لل�ضياع و�سط هذه
الفو�ض ��ى العارمة التي �ضربت الأغنية العراقية اجلميلة يف ال�صميم ،لذلك
ف� ��إن هذه الفو�ضى التي تعي�شه ��ا الأغنية العراقية الآن ت�ؤث ��ر ت�أثري ًا �سلبي ًا
يف الأجيال اجلديدة ،لأنها �ست�ؤدي �إىل ظهور جيل جديد ال يتمتع بالذائقة
اجلميل ��ة ،فالأغنية اجليدة لها دور كبري يف تربية الأفكار والذوق واحل�س
املره ��ف لدى م ��ن ي�سمعها� ،أما ال ��ذي يح�صل الآن فهو عب ��ارة عن فراغ يف
فراغ ،لأن الكلمة اجلميلة التي حتمل املفهوم الأخالقي والفني 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 م�ؤامرة حتاك �ض ��د الأغنية العراقية ،لأننيال �أمتل ��ك الدلي ��ل على ذلك ،لكني �أرى �أن الو�ضع و�ص ��ل �إىل ما هو �إليه الآن
وه ��ذا ناجم من عملية الت�سويق يف عامل الأغني ��ة العراقية وحتى العربية،
�أم ��ا الآخرون مثل ��ي ومثل غريي الذين يحر�صون عل ��ى تقدمي الأغنية ذات
الذوق الرفيع فال يجدون الفر�صة لتقدمي الغناء اجليد ،لأن الطوفان �أزاحنا

ما األغنية األقرب إلى نفسك؟
 �أرى �أن “الناي ��ل” وه ��و طور يغن ��ى يف املناطق الغربية م ��ن العراق هوالأق ��رب �إىل نف�سي ،و�أكرث �أغنياتي هي م ��ن هذا الطور ،ف� ً
ضال عن ذلك �أرى
نف�س ��ي يف �أغ ��اين املطربني الراحلني داخ ��ل ح�سن وح�ض�ي�ري �أبو عزيز .
كذل ��ك �أحب �سم ��اع �أغاين الأوبرا و�أي�ض ًا �أحر�ص عل ��ى �سماع ال�سيمفونية،
كم ��ا �أميل كث�ي� ً
را �إىل �سماع الأغ ��اين العراقي ��ة الفولكلورية � .أم ��ا الأغاين
ال�شعبية احلديثة فال �أحب �أن �أ�سمعها على الإطالق .
أغنية لغيرك تمنيت أن تكون لك؟
 حقيق ��ة كنت �أمتنى �أن �أغني مثل داخ ��ل ح�سن وح�ضريي �أبو عزيز لكنيمل �أ�ستط ��ع ،كما كنت �أمتنى �أن �أغن ��ي مثل بع�ض �أقاربي الذين يغنون غناء
البادي ��ة على �آلة الربابة ،و�أمتنى �أن �أكون �شاعر ًا مثل ال�شاعر الكبري مظفر
النواب .
هل لك محاوالت في مجال التلحين؟
 نع ��م لدي بع� ��ض الأغاين من �أحلاين  .لكنني ال �أط ��رح نف�سي كملحن بنيامللحنني� ،إمنا كل ق�ضيتي مع الغناء هي �سائرة يف جمال الهواية ال غري .
عندما تقوم بالتلحين كيف تتعامل مع النص؟
 �أك�ث�ر الأحل ��ان الت ��ي حلنتها كانت م ��ن كلمات ��ي ،لذلك يك ��ون تلحيني لهابطريق ��ة عفوي ��ة وال حتتاج �إىل طقو�س معينة ،ب ��ل �أردد الكلمات مع نف�سي
بطريقة الغناء ثم بعد �أن �أقتنع بلحن الأغنية �أقوم بت�سجيلها.

 عن :جريدة الخليج االماراتية
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من زمن التوهج

ربابة الفرات العالي
حسين الهنداوي

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
فن
تحويل غناء البادية اىل ّ
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.

العدد ()4625

السنة السابعة

عشرة  -الخميس
( )5آذار 2020

4

الفنان سعدي الحديثي في
صورة خاصة
ولأن الف ��رات �أكرث االنهار انتماء اىل ال�صحراء
اذ حت�ضن ��ه ويعانقها معظم الطريق من منابعه
حت ��ى امل�ص ��ب ،نا�ش ��را فيه ��ا الغ�ل�ال وااللوان
وال ��ر�ؤى ،ال يكاد فن �سع ��دي احلديثي ،املولود
على �ضفاف الفرات وال�صحراء معا ،ان ين�ضب
او يبخل ب�شيء م�ستلهما ثراء ق�ص�صهما االوىل
واغانيهم ��ا العريق ��ة ،وم�ستظ�ل�ا بع ��ز كل تل ��ك
ال ��روح ال�سارحة ع ��ن �سبق ا�ص ��رار يف ال�سمو
واحلن�ي�ن والعت ��اب ،تل ��ك الروح القلق ��ة كما لو
اىل االب ��د ،البدوي ��ة ال�صدق وال�شج ��ون غالبا،
واملتهي� ��أة للرتحال الق�سري ب�ي�ن حني و�آخر ال
�سيم ��ا نحو دواخلها احلميمة وبغداد قطعة من
هذه الدواخل دائما ،بل القطعة االغلى.
هذه االنطباعات واالحا�سي�س هي لدي ح�صيلة
ت�أم ��ل ذكريات تناثرت حلظاته ��ا على امتداد ما
يق ��ارب اربعة عقود من الزم ��ن هي االخرى ،اذ
تع ��ود اىل نهاي ��ة ال�ستينات املا�ضي ��ة وفيها من
ال�صور واالل ��وان والو�شائج ك ّما كبريا يجعلها
متابعة واقعية وعن كثب و ورومان�سية الق�صد
ا�صال.
فف ��ي ثانوي ��ة ال�شع ��ب يف الكاظمي ��ة ،يف نهاية
� ،1963سمع ��ت اوىل الكلم ��ات عن ف ��ن �سعدي
احلديثي امنا كمدر�س يحبه تالميذه اىل درجة
التباه ��ي ،حيث كان زميل ��ي يف مقاعد الثانوية
�صديق ��ي ال�شاع ��ر د .حمي ��د اخلاق ��اين قد انهى
درا�ست ��ه املتو�سطة يف ;مدر�س ��ة الفجر للبنني
يف �ضاحية حملة النواب بالكاظمية ،فنال ،كما
يعتق ��د ،ح ��ظ ان يكون ب�ي�ن معلمي ��ه فيها مظفر
الن ��واب و�سع ��دي احلديثي مع ��ا ;وتلك نعمة ;
كما قال يف مداخلة يف برلني م�ؤخرا.
بي ��د ان لقائ ��ي االول مع �سع ��دي احلديثي كان
يف كلي ��ة الآداب بجامعة بغداد التي دخلتها يف
عام  .1966فقد جمعتنا فيها حتى  1970بع�ض
ا�سع ��د �سن ��وات حي ��اة اكادميي ��ة يف كل تاريخ
الع ��راق احلديث رمب ��ا .كان �سعدي الطالب يف
ق�س ��م اللغ ��ة االنكليزية اك�ب�ر منا عم ��را بب�ضع
�سنوات .واثرى جتربة بكل �شيء تقريبا ،وهو
م ��ا �سنعرف ��ه �شيئ ��ا ف�شيئا ببطء عف ��وي فر�ضه

توا�ض ��ع ج ��م و�صم ��ت الف ��ت ع ��ن احلديث عن
النف�س �صار من املواقف امل�شهور بها بيننا.
�سف ��رة طالب جامعة بغ ��داد الي�ساريني الكبرية
اىل �س ��دة الهندية يف نهاي ��ة  1967التي نظمها
احت ��اد الطلبة الع ��ام يف اجلمهوري ��ة العراقية
(القي ��ادة املركزية) غدت حتدي ��ا �سيا�سيا المعا
�ص ��ار يت�س ��ارق جم ��ده الحقا كث�ي�رون ،اال انها
كان ��ت فر�ص ��ة جميل ��ة فع�ل ً�ا يف تعرفن ��ا عل ��ى
املوهب ��ة الفني ��ة الف ��ذة ل�سع ��دي احلديث ��ي ذلك
الطالب العائد اىل الدرا�سة اجلامعية من جديد
اث ��ر قرار حلكوم ��ة عبد الرحمن ع ��ارف ب�إعادة
ال�سجن ��اء ال�سيا�سي�ي�ن اىل كلياته ��م ووظائفهم
�شرط التزامهم القطعي بتعهد مكتوب باالبتعاد
عن اي ن�شاط �سيا�سي مهما كان واال الف�صل من
الدرا�سة.
ويتذك ��ر االدي ��ب املرتجم ملهم النقي ��ب عن تلك
ال�سفرة ما يلي:
كنت جال�سا اىل جان ��ب �سعدي احلديثي طوال
الطري ��ق وكان الآخ ��رون يغن ��ون وان ��ا اغن ��ي
معهم .ويبدو ان غنائي قد ا�ستفزه لقبحه ف�أخذ
يدن ��دن مع نف�سه وه ��و ما ابهرين عل ��ى الفور.
فق ��د كانت تلك املرة االوىل الت ��ي ا�سمعني فيها
�صوت ��ه الذي مل يك ��ن احد يف الكلي ��ة قد �سمعه
قبل ��ي مطلقا .وعند نزولنا م ��ن احلافالت بد�أت
ا�شي ��ع اخلرب وهو يعرت� ��ض اىل ان ا�ضطر يف
نهاي ��ة االمر اىل الن ��زول عند احلاحن ��ا و�صعد
ليغن ��ي ب�صوت ال زالت رخامته حتيا اىل اليوم
يف اذين:
يا �ساعَه يا ُيوم كِ ّلي يا ُ�شه ْر يا َ�س َنه
يا�سنا
برجا ُكم يو ال يِنكِ طِ ْع َ
�إ ْن َظ ْل ِ
ّ
لمَ
الو يا�سنا
بيب الذي بحالِ ِ
� ْإ�س�أَ ْل طِ ِ
ْ
ب�صواب كلبي؟ �شكال؟
ما َخبرّ ْك ْ
َ
ْ
�صندوك كلبي �إمتلى مِ نِّ الهموم �أ�شكال
ال َيا ّلئيم اللي ما تبايل ِبال ِّزمان �إ�شكال
كل ��ي الف َرج ..ي ��ا �ساعَه ي ��ا ُيوم ك ّلي ي ��ا �شهر يا
�سنه..
لك ��ن متعة ه ��ذا االكت�ش ��اف لن تتوق ��ف بعدئذ.
وكاملحظوظ�ي�ن برحم ��ة غ�ي�ر متوقع ��ة رحن ��ا،
نحن زمال�ؤه االقرب يف الكلية ،نتلذذ با�سرتاق
الت�سم ��ع بني فر�ص ��ة واخ ��رى اىل عَتابة عابرة
ويحل ��ي او كِ �صي ْد او ناي ��ل او ري ْل وحم ْد
او ْ�س ْ

تفل ��ت كقطع ��ة روح م ��ن ب�ي�ن اعم ��اق حنج ��رة
ناف ��رة وم�ضغوط ��ة ا�ص�ل�ا� ،سرع ��ان م ��ا ترتك
مكانه ��ا ل�شرح جذل عن معنى كلمة او اخرى مل
نفهمها يف البدء متاما .ثم كجرح �شجي ت�سامى
ال�صوت من جديد:
ال�شك ْر
هَ ذول ��ه �إح َن ��ه َ�س َر ْجنا ال ��د ْم َع َله ْ�صهي� � ْل ِ
يـ َ ْ�سعو ْد
َخ ّلي َنه ِزه ْر ِل ْنجو ْم مِ ن َج ْد ْح احلِ واف ْر �سو ْد
الزلمِ ْ بارو ْد
تجِ ّ ْ
ادح عْيونْ اخلي ْل ِوعْيونْ ِ
الر�سنْ َ
الفرح ِو ْنزو ْد
�س مِ ن زو ْد
ْ
وياخ ْذنا َ
لل�شمِ ْ
إنهاب ،يا ْ
بريغ ال�شرج َّية
عيب � ْ
َي ْ�سعو ْد �إح َنه ْ
َ
ْ
َخ ّله الد ْم ِيجي طوفانْ  ،كِ لنه �إنخو�ض عِ ربية
الفنان سعدي الحديثي
يتوسط نخبة من زمالء في
كلية االداب مطلع عام 1968
فه ��ذه ،كانت الت�صديح ��ة االروع واالحلى التي
حرك ��ت ا�شج ��ان كلي ��ة الآداب تل ��ك الي�ساري ��ة
واالر�ستقراطية العطر يف ذات الوقت ،لنكت�شف
عربه ��ا مذهولني روعة ه ��ذا ال�صوت القادم من
اع ��ايل الف ��رات مثق�ل�ا بال�صدق والتح ��دي كما
باملحبة لكل جن ��وب ،وناب�ضا بالع ��راق االبهى
واال�سم ��ى يف كل زاوي ��ة م ��ن قلب ��ه متام ��ا كما
حتملها روح كلمات ق�صائد مظفر النواب اعاله
والع�ش ��رات غريها التي منحه ��ا �صوت �سعدي
احلديثي بعدا خالبا ومت�ساميا ا�ضافيا.
وتدريجي ��ا رحن ��ا نكت�ش ��ف ان طال ��ب اللغ ��ة
االجنليزي ��ة ه ��ذا ميتل ��ك اي�ضا خزين ��ا معرفيا
المع ��ا جعله حميطا ب�أعذب �شعر واغاين البدو
مع نظرات جديدة وعميقة ومبتكرة عنه .لكننا
اكت�شفن ��ا عالوة عل ��ى كل ذلك مواهب ��ه االدبية
االخرى التي مل تك ��ن ترجمته لن�صو�ص حول
االدب ال�سوفييت ��ي; ن�شرته ��ا مكتب ��ة بغداد يف
كتاب بهذا العنوان يف  ،1968اال جانبا واحدا
منها.
كم ��ا �سنعرف ان هذا ال�ش ��اب املنحدر من عائلة
بي ��ت قرقا� ��ش امل�شه ��ورة بتكيته ��ا يف مدين ��ة
حديث ��ة ،مل يك ��ن ي�ساري ��ا وح�س ��ب ،وه ��و امر
مده� ��ش وح ��ده �آنئذ م ��ن �أبن ��اء بل ��دة تقليدية
ال�صيت متبعثنة املزاج ب�شكل ميئو�س منه ،بل
كان �سج�ي�ن �ضمري �أممي �أم�ض ��ى عدة �سنوات

نهر الفرات امام مدينة حديثة
وكم ��ا ان �سعدي وري ��ث ّ
ويف ود�ؤوب لكل تلك
ال�ث�روة الغنائي ��ة اال�صيل ��ة التي ميثله ��ا غناء
البادية العراقية ،فانه وريث كبري وويف كذلك
لكل ذلك الرتاث اخل�ص ��ب واخلربات العراقية
يف املو�سيق ��ى وال�شع ��ر ال�شعب ��ي الب ��دوي
واجلنوب ��ي ،كم ��ا ت�شه ��د عل ��ى ذل ��ك م�ؤلفات ��ه
العدي ��دة ب ��دءا من �أغ ��اين اجلوب ��ي يف اعايل
الفرات; اطروحته لني ��ل �شهادة الدكتوراه من
جامع ��ة لن ��دن ع ��ام  1984وانته ��اء بدرا�ساته
ومقاالت ��ه وحما�ضرات ��ه الكث�ي�رة ع ��ن الغن ��اء
الب ��دوي وال�شعبي والفولكور املن�شورة وغري
املن�شورة.
وروى لن ��ا ال�صدي ��ق مله ��م النقي ��ب اي�ض ��ا ان
�سع ��دي احلديث ��ي �أ�صطحب ��ه م ��رة اىل منطقة
(اب ��و غري ��ب) لزي ��ارة �شاع ��ر وراوي ��ة بدوي
طاع ��ن يف ال�س ��ن ا�سم ��ه (اب ��و عي ��ادة) كان
مبثاب ��ة احلافظ ��ة الت ��ي ي�ستق ��ى منه ��ا الكثري
م ��ن (الك�صيد) واالخبار وال�س�ي�ر;وكان اللقاء
طوي�ل�ا رغم تق ��دم (اب ��و عي ��ادة) يف ال�سن بل
ان حافظت ��ه بدت عجيبة اىل ح ��د اثار �شجون
�سع ��دي للغاية .وعند عودتن ��ا اىل بغداد ركبنا
يف �سي ��ارة �أج ��رة ،وكن ��ا الوحيدي ��ن فيه ��ا مع
ال�سائ ��ق .ودون ان يطل ��ب من ��ه اح ��د الغن ��اء
�سمعت �سعدي يدندن مع نف�سه بق�صيدة طويلة
�سمعه ��ا م ��ن ابو عيادة ،ف� ��أذا ب�سائ ��ق ال�سيارة
يهتز طربا فيما راح �سعدي يتحفنا مبقطع اثر
�آخ ��ر طوال الطريق اىل بغداد كما لو ان حاجة
داخلي ��ة ما�سة دفعته اىل ذلك .ولقد كانت برهة
ال�سف ��ر تلك لوح ��ة غنائية رائعة رغ ��م عفويتها
�سمع ��ت فيها م ��ن ال�شعر البدوي م ��ا مل ا�سمعه
قط من قبل.
ام ��ا الق�صي ��دة تل ��ك الت ��ي يختل ��ف الباحث ��ون
وال ��رواة ب�ش� ��أن ن�سبتها اىل �شاع ��ر بذاته فتعد
الي ��وم ب�ي�ن اجم ��ل ال�شع ��ر الب ��دوي احلدي ��ث
ومطلعها:
رجم وثاري الليل ما�سيني
نطيت ٍ
; ْب ّد َي ْر غربه ْي َع ّلي ال�سيل ما جاها
ا�ضحك مع اللي �ضحك وا ّل َه ْم طاويني
ْرب الط َل ْب لو َّ
و�شلو ماها
َطو َية ك ْ

من زمن التوهج

سعدي الحديثي

قا�سي ��ة يف املعتقالت دون ج ��رم على االطالق،
وبتهم ��ة تهديد �أمن الدولة ،ملج ��رد رف�ضه �شتم
رم ��وز �سيا�سي ��ة وطني ��ة �أمام اجل�ل�اد.يف تلك
ال�سن ��وات بدا �سع ��دي جنما �سلفا .ب ��ل النجم
بني فناين تلك الكلية التي كانت متور باالبداع
واخلل ��ق اجلم ��ايل والفني من كل ن ��وع ولون
ا�صيل ويكفي ان نذكر من تلك اال�صالة ال�صافية
فيل�سوف ��ا موهوب ��ا كم ��دين �صال ��ح ومفك ��را
كمحم ��د مبارك املثق ��ف الي�س ��اري العائد اي�ضا
اىل الكلي ��ة بعد �سن ��وات يف ال�سجن ،و�شاعرا
جم ��ددا كعبد الرحمن طهمازي بني �آخرين كان
جمرد ح�ضورهم ي�ضفي بهجة زاهية على كلية
الآداب تل ��ك بني نظرياتها يف الع ��راق والعامل
العرب ��ي .وثم ��ة ا�سب ��اب عدي ��دة وقف ��ت وراء
ذلك ال�صعود والتميز .فه ��ذا فنان رفيع املهنية
وال ��ذوق الغنائي واجلم ��ال ال�صوتي املتعايل
وتلقائ ��ي التوا�ضع وال�شفافي ��ة يف �آن ،فنان ال
يغني ابدا نزوال عند رغبة احد وامنا فقط حني
كان يح�س احلاج ��ة الداخلية عنده  -او عندنا
احيانا -للغناء .وفوق كل ذلك كان االول الذي
علمنا يوما ،نحن الفراتيون االقحاح القادمون
من قلب ار�ض الفرات ،ان هذا النهر هو هو يف
كل م ��كان :منب ��ع للحي ��اة وال�ب�راءة واجلمال
والكربي ��اء والذاك ��رة .النهر ال ��ذي كان ي�سقي
اجلن ��ة وبع ��د ان انته ��ى الله من جمي ��ع اعمال
حول جمراه لي�سقي االر�ض ومل يكن قد
اخللق ّ
نبت بع ��د يف االر�ض �شجر بري وال عنب بري
و�أ�سم ��اه فراتا (كماجاء يف �سف ��ر التكوين من
العهد القدمي).

ني الدمع ياعيني
عالمِ ج ما تِذِ رف ْ
اللب�س يزهاها
نوف ِجديد
على هَ ٍ
ْ
هبتْ هبوب ال�شمال وبردها �شيني
ما ِت ْديف النار لْيا ِح ّنا �شعلناها
ان الو�ص ��ول اىل ه ��ذه اال�صال ��ة املتمي ��زة يف
االداء وال ��ذوق وامل�ؤالف ��ة والتوثي ��ق ال�شعري
واملو�سيق ��ي التي لدى هذا الفنان تعود بال �شك
اىل م ��ا فيها من خ�صال تلك الروح البدوية غري
امل�ستقرة يف اي مكان او يف اي زمان رمبا ،لكن
الغائ ��رة اجلذور واجل ��روح يف عاملها اخلا�ص
الوج ��ودي ج ��دا .و�سعدي احلديث ��ي املرتعرع
يف عائل ��ة ديني ��ة يخربنا بانه ب ��د�أ وعيه العامل
ال ��ذي يحيط به بتقليد جده يف كل �شيء ،وذلك
منذ الثالثة من العمر عندما بد�أ مبحاكاة طريقة
تالوته للقر�آن الكرمي وطريقة �صالته ومتتماته
وكيفي ��ة نطق ��ه احل ��روف واداء الكام ��ات .ذلك
اجلد مل يكن الوحيد يف الت�أثري عليه لكنه ;كان
ه ��و االق ��رب �إىل روح ��ه و�صاحب االث ��ر االبلغ
يف �صقل مواهب ��ه ال�صوتية والذوقية ونزوعه
اىل الت�ص ��دي لتقلبات الري ��ح والتقاليد والقيم
البالية.
وكم ��ا ال ميكن الكالم عن �سعدي دون الكالم عن
مدين ��ة حديثة ،مل يعد ممكن ��ا الكالم عن حديثة
دون احلدي ��ث عن ابنه ��ا املوهوب ه ��ذا ،حامل
طيبها اىل كل العراق والعامل;.
ففي تلك املدينة الفراتية التي ت�شبه ت�شكيلة من
ج ��زر ،والعذبة اله ��واء بالفطرة ،كان ��ت ن�ش�أته
الفني ��ة االوىل حي ��ث يخربن ��ا ب� ��أن البيت الذي
ن�ش� ��أ فيه حت ��ى اخلام�سة من عم ��ره كان له دور
يف تكوين ��ه :كان ظه ��ر البي ��ت �إىل ال�صح ��راء
وواجهت ��ه عل ��ى حق ��ل م ��ن النخي ��ل وبع� ��ض

اال�شج ��ار وهن ��اك ما ب�ي�ن نهر الف ��رات واحلقل
نحو  400م�ت�ر ،وكان عندنا ح ��وايل  40ر�أ�س
غن ��م فهذه حياتن ��ا ويف هذا اجل ��و ع�شنا .ويف
حديث ��ة ب ��د�أ تعل ��م املراقبة واالن�ص ��ات ثم وجد
نف�سه يحفظ كم ًا هائ�ل ً�ا من االغاين الفلكلورية
وم ��ن الق�صي ��د الب ��دوي ،كم ��ا زادت قدرته على
الغن ��اء وعل ��ى التعبري.وع ��ن ن�ش�أت ��ه االوىل،
�سيخربنا �سع ��دي الحقا ان مواهبه يف التالوة
والغناء بد�أت تظهر جلي ًا بعد التحاقه باملدر�سة
االبتدائي ��ة ف�ص ��ار يكل ��ف ب ��االدوار امل�سرحي ��ة
الت ��ي تتطلب الغناء ،وكذلك بالغناء يف االفراح
العائلية ،فيما غ ��دت ف�صول الإن�شاد الديني يف
االحتف ��االت الديني ��ة ،وخا�ص ��ة يف تكي ��ة جده
ال�شيخ خريالله يف لي ��ايل اجلمع ،حقال خ�صبا
لتعلم الغن ��اء و�ضبط االداء وحف ��ظ الكلمات..
ثم جاءت الطلع ��ات �إىل البادية واال�ستماع اىل
�شع ��راء وعازيف البادية لت�سم ��ح ب�إثبات ملكته
الذوقي ��ة والغنائية حي ��ث بد�أ كما يق ��ول �أغني
كما يغني اه ��ل الريف :ا�ضغ ��ط على حنجرتي
واخ ��رج �صوت ًا يطرب ل ��ه املحيطون بي ولكني
تعلم ��ت من الب ��دو كيف يخرج ��ون ال�صوت من
الر�أ�س وهم ي� ��ؤدون العر�ضة وكيف يخرجونه
من ال�ص ��در وهم يغنون مع الربابة ويف اغاين
ال�سام ��ري ،وحني جئت �إىل بغداد وكانت لغتي
االنكليزي ��ة قد تطورت ففتح ��ت يل عامل ًا جديد ًا
ووقعت عل ��ى كتب علمتني كي ��ف �أُطور لياقتي
ال�صوتية ،فدخلت مرحل ��ة جديدة رغم ت�أخرها
رفع ��ت م ��ن قدرت ��ي وميزتني عن مع ��اريف من
املغن�ي�ن ب ��ل وع ��ن الكثريين م ��ن املحرتفني يف
الغناء العراقي.
يف ه ��ذه املرحل ��ة اجلدي ��دة� ،ص ��ار ه ��ذا الفنان

يتدفق كنبع �صحراوي مفرد وثر ودائم م�ضفيا
بهذا توا�صال مل يكن موجودا من قبل يف اغاين
البادي ��ة العراقية .ومع ��ه باتت انغ ��ام كل الهال
ْبح َبيب ��ي اجلاين ْزعَالنْ  ،طاب � ْ�ج ورده وخ ّزا َمه
والو�س � ْ�ط عْرانْ و ول ِْچ عَر َن ��ه ولچ خانهَ ،ي َوليّ
وينْ ربيانه ،و يا بو َچ ِر ْد ناعو ْر چرد َْك دِ ديره،
الزغِ �ي�ره ،وياع�ي�ن
مث ��ل الر َم ��د بالع�ي�ن ع�ش � ْ�ك ِ
�ن مولي ��ه ،و َع ّلماين يمُ َّ ��ه املاين،
�ن ْوع�ي ْ
ْمو َليت�ي ْ
َ
وعامليجن ��ة وعامليجن ��ة وع�ش ��رات الن�صو� ��ص
َ
الغنائي ��ة ،البدوي ��ة ااملح�ض ��ة يف اال�ص ��ل ،من
مكون ��ات ذواتنا العاطفية املديني ��ة ،هذه املرة،
االك�ث�ر نب�ض� � ًا وحميمي ��ة بع ��د ان كان ��ت جمرد
تراث متوار او ناءٍ او جمهول.
وف ��ن �سعدي احلديث ��ي ثري و�أ�صي ��ل لي�س من
الزاوي ��ة اجلمالي ��ة والفني ��ة وح�س ��ب امنا من
الزاوي ��ة ال�سيا�سي ��ة اذ م ��ن خالل ت�أمل ��ه نت�أمل
�شج ��ون مرحل ��ة تاريخي ��ة كامل ��ة م ��ن حي ��اة
العراقي�ي�ن والعراق احلديث بكل م ��ا حفلت به
تلك احلقبة من عطاء وبطولة و�آالم وانقالبات
ال �سيم ��ا و�إن جزءا كبريا مما يجب ان يقال عن
تلك احلقب ��ة ا�ضحى قيد الن�سي ��ان بل الت�شويه
واالهمال املنظم احيانا من قبل جماعات طارئة
او غريب ��ة عليه او معادية ل ��ه وتخ�شاه بالتايل
كمرجعية ح�ضارية وان�سانية.
فق�صائ ��د مظفر الن ��واب وكذلك �أغ ��اين البادية
العراقية ب�ص ��وت �سعدي احلديثي تظل �شاهدا
عل ��ى روعة ع ��راق ال�ستين ��ات الت ��ي �سرعان ما
�ستنطف ��ئ جذوته ��ا اخلالق ��ة تلك حت ��ت �ضغط
�سم ��وم ودمامة وهمجية البط� ��ش البعثي الذي
داهم الع ��راق اثر انقالب ع�سكري يف  17متوز
 .1968بي ��د انه ��ا تظ ��ل �شاه ��دا اي�ض ��ا على ان
العالقة بني ه ��ذا الفنان وال�شاعر مظفر النواب
مل تك ��ن جمرد عالقة مغني مب�ؤل ��ف كلمات امنا
كانت عالقة ان�سانية �صافية ..ف�سعدي احلديثي
كان منا�ض�ل�ا ي�ساري ��ا عانى ه ��و اي�ضا وطويال
االعتقال واال�ضطهاد والنف ��ي وال�سجون وهو
يف مقتب ��ل العمر .وهي اهوال مل نكن جربناها
بع ��د �آنئ ��ذ ومل نكن نع ��رف عنها �س ��وى ما كان
ي�صلنا عنها يف الق�ص�ص واالحاديث;
ومن املنا�سب �أن اذكر �شيئ َا عن نوعية املحاكمة
التع�سفي ��ة الت ��ي �ألق ��ت ب�سع ��دي احلديث ��ي يف
�سجن نقرة ال�سلمان ال�صحراوي مطلع ،1964
كما رواها مرة يل بنف�سه:
ت�ب�رع بع�ض زمالئ ��ي الطلب ��ة والق ��وا القب�ض
عل � َ�ي داخل كلية الآداب ،وه ��ي حكاية طويلة..
ام ��ا ما جرى اثر ذلك حتى الوقوف �أمام احلاكم
يف قاع ��ة املحكم ��ة ف ��كان م ��ا يل ��ي :بع ��د �سبعة
ع�ش ��ر �شهر ًا م ��ن التوقي ��ف والتحقي ��ق والنقل
م ��ن موق ��ف �إىل موق ��ف ومن �سج ��ن �إىل �سجن
والتعر� ��ض �إىل ا�صن ��اف الإهان ��ات وال�ض ��رب
فق ��ط ولي� ��س التعذي ��ب كما ج ��رى لغريي متت
�إحالت ��ي �إىل حمكم ��ة ع�سكرية بتهم ��ة الإنتماء
�إىل منظم ��ة حمظورة وعقوبتها الق�صوى �ستة
�أ�شهر! وبعد الأ�ستجوابات الروتينية املعروفة
تط ��ورت امل�ساءلة وترك ��زت على ثالث �أ�سئلة ال
غ�ي�ر :هل م�صطفى الب ��ارزاين وطني �أم عميل؟
وه ��ل احلزب ال�شيوعي وطن ��ي �أم عميل؟ وهل
عبد الك ��رمي قا�سم وطني �أم عميل؟ كان جوابي
هو ال �أدري يف احلاالت الثالث ومل �أكن جمابه ًا
�أو متحدي� � ًا قط ،لكنن ��ي كنت �صادق� � ًا متام ًا� ،إذ
رغ ��م موقفي املختلف مع تل ��ك اجلهات الثالثة،
ال دلي ��ل يدفعني اىل الت�شكيك بوطنية �أي منها.
اال ان جواب ��ي ذل ��ك فج ��ر غ�ضب احلاك ��م الذي
انتف�ض ممتع�ضا خا�ص ��ة عندما رف�ضت الطعن
بالب ��ارزاين ،وراح ي�ضغ ��ط علي ك ��ي �أقول عن
االخ�ي�ر ب�أن ��ه عميل ،ث ��م �س�ألني بن�ب�رة غا�ضبة
هازئ ��ة :وه ��ل انت عرب ��ي؟ ،قلت :نع ��م �سيدي.
ق ��ال وكي ��ف تثب ��ت يل انك عرب ��ي؟ قل ��ت� :أمي
و�أب ��ي عرب �أقحاح ون�سب ��ي اىل بني ها�شم من
قري�ش ،و�أنا �أع�شق لغة العرب و�أحفظ �شعرهم
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الف�صي ��ح وق�صيده ��م الب ��دوي و�أعت ��ز بالرتاث
العرب ��ي و�أفخر ب ��ه لأنه ت ��راث �أج ��دادي .وهنا
ارتفعت حدة غ�ضبه لي�س�ألني �صارخا :كيف اذن
�إن كنت عرب ��ي وجتهل �إن كان البارزاين وطني ًا
�أم عمي�ل ً�ا؟! قلت له �أتري ��دين �أن �أ�شرح لك كيف؟
ق ��ال نعم ،كيف؟! قل ��ت :يف العهد امللكي و�صفوا
الب ��ارزاين بالعمالة والط ��رد �إىل خارج العراق،
ثم وجدناه بعد �أكرث من ع�شر �سنوات يعود �إىل
الوط ��ن وي�ستقبل كرمز وطني �إث ��ر ثورة متوز
 ،1958وبع ��د فرتة ق�صرية راح ��ت حكومة عبد
الكرمي قا�سم ت�صفه بالعمالة وبد�أت احلرب مرة
�أخرى ،ثم �سقطت حكومة قا�سم وجاء البعثيون
بانقالبه ��م الدم ��وي وع ��اد الب ��ارزاين وطني� � ًا
معزز ًا مكرم ًا ،ث ��م يف �أقل من �ستة �أ�شهر تغريت
الدني ��ا فو�صمته �سلطة البعث باجلرم والعمالة.
وعندم ��ا ح ��دث انقالب عب ��د ال�سالم ع ��ارف عاد
البارزاين وطني ًا من جديد ،ثم ها هو الآن عميل
كم ��ا تقول احلكوم ��ة ..هذه حكوم ��ات يا �سيدي
لديها عالق ��ات ر�سمية و�شخ�صية مع هذا الرجل
ولديها وفود مفاو�ضة وخمابرات وا�ستخبارات
وخمربي ��ن م ��ن جمي ��ع الأو�ص ��اف وم ��ع ذلك مل
ت�ستط ��ع كل ه ��ذه اجله ��ات �أن حت�س ��م �إن كان
وطني� � ًا �أو عمي ًال!! كي ��ف تريدين �أن �أُق ��رر �أمر ًا
ولي�س عندي �أي دلي ��ل؟ هنا بلغ الغ�ضب �أق�صاه
لدي ��ه ،فقرر ا�ضافة مادة جديدة -غري املادة التي
جئ ��ت مبوجبه ��ا والتي حتكمن ��ي �ست ��ة �أ�شهر-
وه ��ي املادة ( 31تهدي ��د �أمن الدول ��ة) وحكمني
مبوجبه ��ا بال�سجن لثم ��ان �سن ��وات ا�ضافة �إىل
�ست ��ة �أ�شهر و�سنتني �أخ ��رى تنفيذ ًا حلكم غيابي
�سابق .لكن غ�ضبه مل يقف عند هذا احلد .اذ بعد
ان �أ�ص ��در احلك ��م �أ�ش ��ار بحاجب ��ه �إىل احلرا�س
ب�أخذي ،فت�صورت الأمر قد انتهى لكني فوجئت
علي بال�ضرب
بع�شرات الأيدي تنهال من ورائي َ
يف قف� ��ص الإته ��ام و�أمام �أنظ ��اره و�أنظار هيئة
حمكمت ��ه! ما كان مبق ��دوري �أن �أفع ��ل �أي �شيء
�إزاء ا�ستم ��رار ال�ضرب �إال ال�ص ��راخ بوجهه هو
وهيئ ��ة حمكمته ب ��كالم حتول �إىل م ��ادة للتندر
م ��ن قب ��ل املحكومني الآخري ��ن لأنني كن ��ت �أُردد
عبارة (جمرمون ..احكم ��وين ت�سعني �سنة ملاذا
ت�ضرب ��وين؟) ،اذ ي ��دور التن ��در حول مل ��اذا قلتُ
ت�سعني �سنة ومل �أقل مائة؟!

مشهد من مدينة حديثة
الغنية بالنواعير
ويذك ��ر ال�شاع ��ر العراق ��ي الفري ��د �سمع ��ان ان
�سع ��دي احلديث ��ي ح ��ل م ��ع مظفر الن ��واب يف
قاع ��ة رق ��م ع�ش ��رة م ��ن �سج ��ن نق ��رة ال�سلم ��ان
ال�صح ��راوي  -املخ�ص�ص ��ة ال�ستيع ��اب �ست�ي�ن
ف ��ردا ف�ضمت اكرث م ��ن مائة واربع�ي�ن معتقال-
ب�سبب اف ��كاره ال�سيا�سية عل ��ى االرجح .وفيما
كان مظف ��ر النواب ي�ش�ت�رك يف الق ��اء ق�صائده
املتم ��ردة ،كان �سع ��دي احلديث ��ي ،كم ��ا روى
�سج�ي�ن كان معهم ،ي�صعد مبق ��ام ي�شد االب�صار
وااليدي ويخ ��رج االذان عن �صمته ��ا وتتوقف
احلرك ��ة بره ��ة ..واحيان ��ا ي�ستجي ��ب مظفر له
وي�صب ��ح الع�ش ��اء غنائي ��ا اذا �ص ��ح التعبري ،اذ
�شكل �سعدي مع مظفر ثنائيا يف الغناء وال�شعر
�أ�ض ��اء ليل ال�سجن ال�صح ��راوي ذاك وابدع يف
جتدي ��د الأغ ��اين ال�شعبي ��ة والبدوي ��ة بالن�سبة
ل�سعدي خا�صة الذي اعترب الأغنية امللتزمة مبا
فيه ��ا الوجدانية ،ه ��ي ر�سالة كم ��ا ان الق�صيدة

ال�شعري ��ة هي عن ��د مظفر الن ��واب ر�سال ��ة �أو ًال
وقبل كل �شيء.
من جانبه كتب الفن ��ان الت�شكيلي يحيى ال�شيخ
ال�سجني ال�سيا�س ��ي ال�سابق يف �سجن ال�سلمان
م ��ع مظف ��ر الن ��واب و�سع ��دي احلديث ��ي :كان
جمل�سن ��ا �أغ ��اين مبحوح ��ة وق�صائ ��د ون ��وادر
وحكايات وكل ما ينفين ��ا اىل خارج ال�سجن...
واح ��د من بغداد والآخر من حديثة والثالث من
العمارة ...ثالثة م�شاريع لثالثة م�صائر
وي�ضي ��ف �سيا�سي �آخر كان يف ذلك ال�سجن :ان
مظفر و�سعدي التقيا اي�ضا يف �أم�سيات م�شرتكة
كانت يتم تنظيمها م ��ن قبل اولئك ال�سجناء يف
�ساحة ك ��رة ال�سلة داخ ��ل ال�سجن;ن�شدا خاللها
كلم ��ات احلب والث ��ورة ،عرب �ص ��وت واحد يف
�صوت�ي�ن انطل ��ق جامع ًا قلوب تل ��ك الآالف التي
تطحنه ��ا �آالم ال�سج ��ن وبعده ��ا ع ��ن ال�شع ��ب
اجلري ��ح وم ��ع �صوتهم ��ا وبفعله متتل ��ئ ربايا
ال�سج ��ن م ��ن كل جهاتها بال�سجان�ي�ن يتفرجون
وي�سمع ��ون ،ق ��د يفهم ��ون م ��ا ين�ش ��ده �سع ��دي
ومظف ��ر وقد ال يفهم ��ون .ويذك ��ر ال�سيد حممد

علي ال�شبيبي يف م�ؤلفه ذكريات الزمن القا�سي
عن جتربته يف ذات ال�سجن :ان الأما�سي تكون
ذات نكه ��ة خا�صة عندما يحييه ��ا مظفر النواب
و�سع ��دي �أحلديثي ب�صوت ��ه ذو النربة املتميزة
بطريق ��ة غنائي ��ة يتن ��اوب عليه ��ا الإثن ��ان .كان
�صوتهم ��ا ميلأ ف�ض ��اء �أل�سجن حت ��ى يتخيل لك
�أن هذا ال�صوت �أجلميل الذي يجمع بني �صوت
�إب ��ن املدين ��ة و�ص ��وت الب ��دوي �إب ��ن �أل�صحراء
يخ�ت�رق ه ��ذه ال�صح ��راء ال�شا�سع ��ة لي�صل اىل
�أطراف �ألقرية ..كان �صوتهما ي�شق �سكون ليل
ال�صح ��راء ال�صيفي ليقول لكل من ي�سمعه نحن
هن ��ا نحطم قيود �أل�سلطة الدكتاتورية ونتحدى
ارهابها ب�صوتنا ،رغم تع�سفها و�إ�ضطهادها لنا
�س ��وف نبق نن�شد للحياة وكلن ��ا �أمل ب�أن ق�ضية
ال�شعب �ستنت�صر
هذا الر�صي ��د من التاري ��خ والت�ضحية ال جنده
اال لدى ندرة م ��ن الفنانني وال�شعراء العراقيني
او الع ��رب الآخري ��ن .واذا كان عقد هذا الثنائي
الن�ضايل �سي�ضطر اىل االنف ��راط ،فانه �سيعود
بع ��د  1995اىل الت�ألق م ��ن جديد كثنائي ثقايف
يف املنف ��ى ه ��ذه امل ��رة ليثم ��ر ع ��ن ت�سجيل عدد
م ��ن اال�شرط ��ة واال�سطوان ��ات ،وع ��ن احي ��اء
ع ��دد من االم�سي ��ات ال�شعري ��ة الغنائية البديعة
يف لن ��دن اوال ث ��م يف ال�سن ��وات االخ�ي�رة يف
برل�ي�ن و�شيكاغ ��و وهارف ��رد وبو�ست ��ون ودبي
والبحري ��ن وغريه ��ا م ��ن عوا�صم الدني ��ا نالت
ا�صداء فنية وا�سع ��ة ،امنا دون احرتاف ودون
اجتار دائما.
وكما كت ��ب �أحد النقاد مرة ،فان ال�سر يف عظمة
غناء �سع ��دي احلديثي انه يرف�ض م�صاحبة اي
�آل ��ة مو�سيقي ��ة لغنائه ويعتمد كلي ��ا على �صوته
وكلماته .ال�س ��ر الآخر بر�أينا هو اننا امام فنان
يعيد للعراق ك�إعادة فلذة الكبد ،ف ّنا رفيعا كامال
وموثق ��ا كان قد هاجر م ��ن موطنه اال�صلي على
�ضفاف دجل ��ة والفرات �إىل م�ص ��ر مرورا ببالد
ال�شام منذ ازمنة �سقوط بغداد حتت حكم املغول
ع ��ام  ،1258ومل يعد منه يف العراق �سوى تلك
القط ��ع املو�سمي ��ة واملتقطعة التي كن ��ا ن�سمعها
من ا�شهر مغن ��ي البادية العراقية قبل �سعدي ال
�سيما جب ��ار عكار ومال �ضي ��ف اجلبوري وابو
جي�ش ��ي مطل ��ك الفرح ��ان وكذلك ح�ض�ي�ري ابو
عزي ��ز يف النايل اجلنوبي و�آخ ��رون .و�سعدي
احلديثي يتميز عليهم جميعا اي�ضا بكونه لي�س
جم ��رد قامة �صوتية مثقلة باخل�صب واال�صالة،
امن ��ا يف كون ��ه اي�ض ��ا �شاعرا وخب�ي�را منهجيا
فري ��دا يف توثيق مو�سيق ��ى البادية ،فهو يغني
ّ
وينظر لها
�أغ ��اين البادي ��ة القدمي ��ة ويجدده ��ا
وي�ؤ�س�س لفن املو�سيقى ال�شعبية مادة معا�صرة
تواكب تطور هذا الفن عامليا.
مل �أ�سم ��ع �أحل ��ى م ��ن �صوت ��ه اجلمي ��ل �سيكتب
الكاتب الكويتي حمم ��د الرميحي اثر ا�ستماعه
ل�سع ��دي احلديثي ي�ؤدي جمموعة من ن�صو�ص
الغن ��اء ال�شعبي البدوي يف ام�سية ح�ضرها يف
دبي عام .2003
وبالفع ��ل ،انها عامل رح ��ب بالفط ��رة وان�ساين
هي حنجرة �سع ��دي احلديث ��ي الرخيمة ،حيث
ي�شع ��ر كل م�ستمع ب�شوق ما للتماهي للحظة او
اخرى مع تهاديات �صوت من ّغم ،با�سق وعميق،
يحم ��ل قلب ��ه وتاريخ ��ه بيدي ��ه متعالي ��ا برهافة
حتم ��ل ،حت ��ى يف هياماته ��ا ومنافيه ��ا االبعد،
روحا عراقية �صافي ��ة و�ضميمة ان�سانية كونية
تتغلغ ��ل بني اجلوانح حت ��ى الياب�سة جدا منها،
ول�س ��ان قلبها ينب�ض باحلب واحلنني اىل نف�س
تلك االعايل وتلك الوجوه:
تر ْد
يا عاب ْر اللي ْل لديا ْر الأحبها ِ
تر ْد
ما تفع ْل
ْ
الروح عنْ اللي تِريده ِ
ك ْله ْم َل َه ّنه ريا ْم ا ْل ع ْلمِ نا ِب ْع ت ِِر ْد
ت�شرب املاي �إال رايك وجاري.
ما
ْ
ْ
حافظ البتي وجاري
و�آنا على الدو ْم
العلي جاري
ال كو ْل ويلي وال ا�شچي
ّ
َّ
مطمنْ ومع ِت ِق ْد ذيچ الليايل تِر ْد
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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
ّ
الويف.
مكمال له .ضحك ليس كالبكاء ،بل صاحبه
البكاء نقيضا للضحك بل ّ
م ��ا فعله وهو يعيد �سباكة الأ�ص ��وات الرعوية والريفية
يف قوالب حتف ��ظ لها مادتها الأ�صلية جعله �أ�شبه برواة
ال�شع ��ر العرب ��ي الق ��دمي وجامع ��ي الأخب ��ار النفي�س ��ة
واملنقبني يف الأمثال عن �أ�صولها احلكائية التي تلحقها
باخلرافات املن�سية .هو ابن حلظة �إ�شراق ال تتكرر.
األكاديمي يتبعه صوته الشجي
ه ��و حار� ��س الذاكرة �أكرث م ��ن كونه باحث ��ا وهو باحث
�أكادمي ��ي ر�صني �أكرث من كونه م�ؤديا مفعما ب�أنغام تكاد
تك ��ون هاربة .ميكننا �أن نقلب الت�سل�سل ،فيكون �سعدي
احلديث ��ي مطربا من ط ��راز فريد �أهّ له بحث ��ه الأكادميي
ليكون حار�سا للذاكرة ،منفيا يف متاهتها.
لكن الرجل الذي خرب طرز الغناء العراقي كلها غنى حبّا
يف الغن ��اء ال رغبة يف �أن يك ��ون فنانا� .صوته امل�شحون
بالتعبري يقول ذلك .لرمبا حلم يوما ما ،كما قال �أن يكون
نوعا من داخل ح�س ��ن �أو ح�ضريي �أبو عزيز ،وهما من
رواد الغن ��اء الريف ��ي يف الع ��راق ،غري �أن ��ه مل ي�سع �إىل
حتقيق ذلك احللم ،بل فعل العك�س متاما حني انكب على
الدرا�سة .درا�سة الغناء كما لو �أنه علم.
�أن تك ��ون دار�س ��ا للغن ��اء غ�ي�ر �أن تكون م�شتب ��كا به عن
طري ��ق الفطرة .احلنجرة �شيء والأذن �شيء �آخر .لذلك
مل يحاول احلديثي بالرغم من ملكته ال�صوتية �أن يكون
االثن�ي�ن .كان لدي ��ه م ��ا يفعله ليك ��ون رجل الق ��در الذي
�سيت�ص ��دى وحده للقيام مبهمة ،ق ��د ال تنجح م�ؤ�س�سات
ثقافية كبرية يف القيام بها.
كان قدر احلديثي �أن يكون راعيا جلمال و ّزع ناياته بني
�ضفتي الفرات ،م ��ن غرب العراق �إىل جنوبه .لقد ق�ضى
ابن حديثه اجل ��زء الأكرب من حياته وهو مي�شي ،تتبعه
الأغني ��ات فيم ��ا تن�صت �أذنه لرفي ��ف �أجنحة نغم ال يزال
عاكفا على فطرته.
وله ��ذا كان رائ ��دا لن ��وع بحث ��ي ال ي ��زال حت ��ى اللحظة
يكتنفه الكثري من الغمو�ض.
من تكية جده إلى األفراح العائلية
ما و ّثقه احلديثي ،وما �سجّ له ب�صوته وما مل ي�سجّ له هو
واح ��دة من �أعظ ��م ال�شهادات على ذل ��ك التنوع اجلمايل
العجي ��ب الذي تنط ��وي علي ��ه ال�شخ�صي ��ة العراقية يف
حلظ ��ات ت�أمله ��ا الداخل ��ي الع�ص � ّ�ي عل ��ى الفه ��م .هناك
�شع ��ب ا�ستفهامي �صنع من الغناء مادة يف�سر من خاللها
وجوده �أم ��ام الطبيعة.ولد �سع ��دي احلديثي يف مدينة
حديثة ،غرب العراق .يف عائلة عرفت بزعامتها الدينية
وكان جلده خريالله تك ّي ��ة هناك .وهي املكان التي �شهد
ت�ألق ��ه يف جمال الإن�شاد الديني منذ �أن كان طفال وكانت
�شهرت ��ه يف الأداء ال�صوتي ق ��د �أهّ لته لأن يعتلي امل�سرح
�أثناء درا�سته االبتدائية لي�ؤدي الأدوار الغنائية وهو ما
�شجعه على الغناء يف الأفراح العائلية.
�أطروحت ��ه لنيل �شهادة الدكتوراه من جامعة لندن كانت
بعن ��وان "�أغاين اجلوبي يف �أعايل الفرات" عام 1984
قدمت ��ه باعتب ��اره منقبا يف تاريخ ال ��روح غرب العراق،
وكان �إخال�ص الباحث فيه قد دفعه �إىل �أن ميد نظره �إىل
اجلنوب ليلتق ��ط تلك الأ�صوات املنداة به�سي�س الربدي

يف �أهوار النا�صرية والعمارة
وبالرغم من تل ��ك البيئة املحافظة التي ن�ش�أ فيها ي�ضاف
�إىل �أن املي ��ل �إىل الفك ��ر القومي كان هو ال�سائد يف بلدة
يجمعها نهر الف ��رات ب�سوريا ف�إن احلديثي انفرد بهوى
�شيوعي ق ��اده عام � 1964إىل مواجه ��ة عقوبة ال�سجن،
يف واح ��د من �أ�سو�أ ال�سج ��ون العراقية ،نقرة ال�سلمان.
ذلك املنف ��ى ال�صحراوي الذي كان الدخ ��ول �إليه مبثابة
تلويحة وداع للحياة .هناك التقى ال�شاعر مظفر النواب
ال ��ذي كان ه ��و الآخ ��ر م�سجون ��ا لل�سبب عين ��ه ،لي�شكال
ثنائي ��ا� ،أث ��رى �أحدهم ��ا الآخ ��ر بالأ�ص ��وات والكلم ��ات
والإيقاعات.
ع ��ام  1966وبع ��د �أن غ ��ادر ال�سج ��ن بد�أ بدرا�س ��ة اللغة
الإنكليزي ��ة يف كلي ��ة الآداب ببغ ��داد وكان �أكرب �س ّنا من
زمالئه ب�سبب انقطاعه اال�ضط ��راري عن الدرا�سة .غري
�أن ��ه كان متفوقا عليهم يف مت ّكن ��ه اللغوي وهو ما ت�شهد
علي ��ه الن�صو� ��ص التي ترجمه ��ا ع ��ن الأدب ال�سوفييتي
التي ن�شرها يف كتاب� ،صدر عام .1968
ولأنه مل يكن �سيا�سيا حمرتفا ،بعك�س ما ي�شيعه البع�ض
عن ��ه فق ��د �أخل� ��ص �إىل �شغفه يف تتب ��ع نه ��ر الفرات يف
جم ��راه العراقي ،لكن من خ�ل�ال الغناء .فكان �أن �أ�ضاف
�إىل معرفت ��ه الأ�صيلة بالغناء الب ��دوي معرفة فريدة من
نوعه ��ا بالغن ��اء الريفي.و�إذا م ��ا كان ��ت �أطروحته لنيل
�شه ��ادة الدكت ��وراه من جامع ��ة لندن “�أغ ��اين اجلوبي
يف �أع ��ايل الفرات” عام  1984قد قدمته باعتباره من ّقبا
يف تاري ��خ الروح غ ��رب العراق ف� ��إن �إخال� ��ص الباحث
في ��ه دفع ��ه �إىل �أن ميد نظ ��ره �إىل اجلن ��وب ليلتقط تلك

الأ�صوات املن ��داة به�سي�س الربدي يف �أهوار النا�صرية
والعمارة.
�سع ��دي احلديث ��ي يغن ��ي .ه ��ذه معلوم ��ة ميك ��ن الت�أكد
منه ��ا بي�سر .مل يبخ ��ل الرجل ب�صوته .هن ��اك الع�شرات
م ��ن الأغاين العراقي ��ة ال ميكن ا�ستعادته ��ا �إال من خالل
�أدائ ��ه املمتع� .شيء من �صوته �سيظ ��ل را�سخا يف الأذن
العراقية.
ل ��و مل يكن هن ��اك �سع ��دي احلديثي لكن ��ا يف حاجة �إىل
�أن نخ�ت�رع كائنا بجناحني مثله .جن ��اح املعرفة وجناح
املوهبة .كان ال بد للقدر �أن يجود برجل مثله من �أجل �أن
يحفظ لأمّة ،هي على و�شك ال�ضياع ،غناءها العظيم.
العراقي في كل أحواله
كما �أرى ،وهي وجه ��ة نظر خا�صة ميكن �أن تكون حمل
اخت�ل�اف ،ف�إن احلديثي ال ��ذي �آثر الفن عل ��ى ال�سيا�سة،
كان ق ��د و�ض ��ع الع ��راق ن�ص ��ب عيني ��ه .كان �ش ��يء م ��ن
الع ��راق� ،شيء نفي� ��س يف عهدته ال�شخ�صي ��ة .ومل يكن
�أمام ��ه �سوى �أن يكون �أمين ��ا يف تعامله مع تلك العهدة.
لذل ��ك ف� ��أن يغ ّني املرء �شيء ،و�أن يك ��ون ذلك املرء حامل
ال�س ��ر الذي تبوح بني يديه الأغاين ب�أ�سرارها هو �شيء
�آخر .كان احلديث ��ي مالك ال�سر .العراقي يف كل �أحواله
ال�شعوري ��ة ،معذبا ومـ�س ��رورا .مرتفا وتعي�س ��ا .مت�أنقا
وم�ش ��ردا .غري �أن ��ه يف كل الأحوال يظ ��ل يف حالة يقني
من �أنـه كان قد ر�أى كل �شـيء.
مل يك ��ن احلديثي يغ ّني ليكون مطربا .مل تكن لديه رغبة
يف �أن يناف� ��س املغني�ي�ن �أو يزيحهم ع ��ن مواقعهم .فهو
يع ��رف �أن مكان ��ه لي�س بينه ��م� .إنه يقيم يف م ��كان �آخر.
ذلك امل ��كان الذي ميتزج في ��ه التاري ��خ باجلغرافيا ،لكن
من خالل �آلة مو�سيقية تبدو فقرية يف عنا�صر تكوينها،
غري �أنها ا�ستطاعت �أن تخت�صر كونا من الأ�سئلة.
لقد فر�شت الربابة �سجادة �أنينها على طرق �صحراوية،
كان ��ت خي ��وط احلري ��ر مت ��د ذرات رمله ��ا باللمع ��ان .مل
يك ��ن �سعدي احلديثي مطربا .ه ��و ال يريد �أن يكون ذلك
املطرب ،غري �أن �صوته كان �أ�شبه بخيط حرير.
“ما يبقى للعراقيني” ذلك ما �أظن �أن �سعدي احلديثي
يفكر في ��ه اليوم .للرج ��ل ح�صة كب�ي�رة يف ذلك اخلزين
العاطف ��ي الذي �سيحف ��ظ للعراقيني مكانته ��م يف تاريخ
العاطف ��ة الب�شرية .لقد بذل جه ��دا ا�ستثنائيا يف توثيق
�أغ ��اين �شع ��ب ،مل يكن ي ��رى يف ما يعي�ش ��ه �إال نوعا من
جتليات حلظة اخلل ��ق .لذلك مل يكن التوا�ضع من �شيمه
وه ��و الذي عرب ببطله جلجام�ش �سي ��اج احلياة ب�س�ؤال
اخللود.
الأغ ��اين الت ��ي و ّثقه ��ا احلديث ��ي ب�صوت ��ه وكتابته هي
مراي ��ا ذلك ال�صوت الذي اخرتق بادية ال�شام لي�صل �إىل
املتو�سط .ومثل الفرات كان احلديثي ح�شدا من القرى،
جمعا من مغنيها .هو فرد قرر يف حلظة �إلهام غنائي �أن
يكون الآخر ،الذي هو �صورة عنه .تقدم حماولة �سعدي
احلديث ��ي عبقرية العراق يف وحدته بطريقة تن�سف كل
املح ��اوالت التي ت�سعى �إىل متزيق ذل ��ك البلد الذي كان
ي�ستخرج من وتر واح ��د �أ�صواتا تذ ّكر بلحظات الربكة
الأبدية.
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سعدي الحديثي..

لم تعد هناك أغنية رصينة
عبير يونس

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�ض ��رة رئي�س جمل�س العم ��ل العراقي
الدكتور ر�ضا ال�شهر�ستاين مو�ضحا �أن الدكتور
احلديث ��ي م ��ن �أع�ل�ام الثقاف ��ة يف الع ��راق ن ��ال
ماج�ست�ي�ر يف الأدب االجنليزي م ��ن بريطانيا،
ومن ث ��م ح�صل على دكت ��وراه يف اللغة العربية
يف الع ��ام  1982و َدر� ��س يف اجلامعة الأمريكية
يف ال�شارق ��ة ،ويف جامع ��ات �أخ ��رى .ا�ستهل د.
احلديث ��ي حما�ضرت ��ه ح ��ول �إن كان ��ت الأغني ��ة
ثقافة ،م�ؤك ��دا� :أن الأ�ش ��كال الثقافية تتجلى يف
مفاهي ��م كث�ي�رة منها ال�شع ��ر والأغني ��ة ،فال�شعر
ا�شته ��ر �أك�ث�ر ع ��ن طري ��ق الأغني ��ة الت ��ي تنتمي
�إىل ال�ص ��وت ،وبع� ��ض الكلم ��ات لأغني ��ة معينة
تعت�ب�ر �سل ��وكا لغوي ��ا ،وفولكلوريا ،وق ��د �أكدت
�إحدى الباحث ��ات بوجود خاليا م�ستقلة يف املخ
ال�ستقبال املو�سيقى ،وتتداخل هذه اخلاليا ،مع
اخلاليا امل�ستقبلة للغة.
وق ��ال د .احلديث ��ي ان الدرا�س ��ات العلمي ��ة ق ��د
�أثبت ��ت ق ��دم دور املو�سيق ��ى يف حي ��اة النا� ��س،
ويف عوامله ��م الكثرية لقدرتها عل ��ى خلق املودة

والرتاب ��ط االجتماعي ،وهناك �أمثلة كثرية بهذا
اخل�صو�ص .وبالن�سبة لل�شعر فال�صوت ي�ضيف
قيم ��ة كثرية لل�شعر ،ومع ذل ��ك كانت قيمة املغني
حمدودة على مر التاريخ .وا�ست�شهد د .احلديثي
بق�صة املغن ��ي ال�شه�ي�ر �إ�سماعي ��ل اجلامع الذي
عا�ش يف زم ��ن اخلليفة ه ��ارون الر�شيد ،وكيف
كان القا�ض ��ي ال ��ذي ال يعرفه يناق�ش ��ه وي�ستمتع
بحديث ��ه وثقافت ��ه� ،إىل �أن ع ��رف يف النهاية �أنه
مغني ،فكان هذا �سببا كافيا لتغيري تعامله معه.
وتط ��رق د� .سع ��دي احلديثي �إىل تط ��ور ال�شكل
املو�سيق ��ي يف العامل على الرغم من بطء تطوره
يف الثقافة العربية ،فالغناء ت�أخر كثريا وال يبدو
�أنه تطور ،وذلك لظروف الفرتة العثمانية ،التي

�شكل ��ت تي ��ارا غنائي ��ا دون االنغما� ��س كثريا يف
املو�سيقى ،ومل يكن هناك �أحد يعرف املو�سيقيني
وال يرح ��ب به ��م يف املجتمع ��ات ،وعالقتهم بهم
عالقة ود �آني ��ة تتزامن مع وجودهم يف جمال�س
الط ��رب ،حيث حتبهم النا�س وتق ��دم لهم الهدايا
املجزية ،ولكنهم ال ي�ستمتعون ب�صداقتهم.
تطور بطيء
تط ��رق د� .سع ��دي احلديث ��ي �إىل تط ��ور ال�شكل
املو�سيق ��ي يف العامل على الرغم من بطء تطوره
يف الثقافة العربية ،فالغناء ت�أخر كثريا وال يبدو
�أنه تطور ،وذلك لظروف الفرتة العثمانية ،التي
�شكل ��ت تي ��ارا غنائي ��ا دون االنغما� ��س كثريا يف

املو�سيقى ،ومل يكن هناك �أحد يعرف املو�سيقيني
وال يرحب بهم يف املجتمعات.
وريث أصيل
�سع ��دي وري ��ث ّ
ويف ود�ؤوب ل�ث�روة غنائي ��ة
�أ�صيلة الت ��ي ميثلها غناء البادي ��ة العراقية ،كما
ت�شهد على ذلك م�ؤلفاته العديدة بدءا من »�أغاين
اجلوبي يف اعايل الفرات» حيث كانت اطروحته
لني ��ل �شه ��ادة الدكت ��وراه م ��ن جامعة لن ��دن عام
 1984وانتهاء بدرا�ساته ومقاالته وحما�ضراته
الكثرية عن الغناء البدوي وال�شعبي والفولكور
املن�شورة وغري املن�شورة.
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