
والأن الفرات اأكرث االنهار انتماء اىل ال�صحراء اذ 
حت�صنه ويعانقة معظم الطريق من منابعه حتى 
امل�صب، نا�صرا فيها الغالل وااللوان والروؤى، ال 
�صفاف  على  املولود  احلديثي،  �صعدي  فن  يكاد 
يبخل  او  ين�صب  ان  معا،  وال�صحراء  ال��ف��رات 
ب�صيء م�صتلهما ثراء ق�ص�صهما االوىل واغانيهما 
العريقة، وم�صتظال بعز كل تلك الروح ال�صارحة 
والعتاب،  واحلنني  ال�صمو  يف  ا�صرار  �صبق  عن 
البدوية  االب���د،  اىل  ل��و  كما  القلقة  ال���روح  تلك 
للرتحال  واملتهيئة  غالبا،  وال�صجون  ال�صدق 
دواخلها  نحو  �صيما  ال  واآخ��ر  حني  بني  الق�صري 
دائما،  الدواخل  من هذه  قطعة  احلميمة وبغداد 
بل القطعة االغلى. هذه االنطباعات واالحا�صي�س 
هي لدي ح�صيلة تاأمل ذكريات تناثرت حلظاتها 
على امتداد ما يقارب اربعة عقود من الزمن هي 
املا�صية  ال�صتينيات  نهاية  اىل  تعود  اذ  االخرى، 
كبري  كّم  والو�صائج  واالل��وان  ال�صور  من  وفيها 
يجعلها متابعة واقعية وعن كثب و ورومان�صية 
الق�صد ا�صال. ففي ثانوية ال�صعب يف الكاظمية، 
فن  عن  الكلمات  اوىل  �صمعت   ،1963 نهاية  يف 
تالميذه  يحبه  كمدر�س  امن��ا  احلديثي  �صعدي 
مقاعد  يف  زميلي  كان  حيث  التباهي،  درجة  اىل 
اخلاقاين  حميد  د.  ال�صاعر  �صديقي  الثانوية 
الفجر  "مدر�صة  يف  املتو�صطة  درا�صته  انهى  قد 
بالكاظمية،  ال��ن��واب  حملة  �صاحية  يف  للبنني" 
فنال، كما يعتقد، حظ ان يكون بني معلميه فيها 
"وتلك  معا  احل��دي��ث��ي  و���ص��ع��دي  ال��ن��واب  مظفر 

نعمة!" كما قال يف مداخلة يف برلني موؤخرا.
الفنان �صعدي احلديثي يتو�صط نخبة من زمالء 
لقائي  ان  بيد   1968 عام  مطلع  االداب  كلية  يف 
االآداب  كلية  يف  كان  احلديثي  �صعدي  مع  االول 
فقد   .1966 عام  يف  دخلتها  التي  بغداد  بجامعة 
�صنوات  ا�صعد  بع�س   1970 حتى  فيها  جمعتنا 
احلديث  ال��ع��راق  ت��اري��خ  ك��ل  يف  اكادميية  حياة 
رمبا. كان �صعدي الطالب يف ق�صم اللغة االنكليزية 
جتربة  واث��رى  �صنوات.  بب�صع  عمرا  منا  اك��ر 
ف�صيئا  �صيئا  ما �صنعرفه  تقريبا، وهو  بكل �صيء 
ببطء عفوي فر�صه توا�صع جم و�صمت الفت عن 
امل�صهور  املواقف  من  �صار  النف�س  عن  احلديث 
الي�صاريني  بغداد  �صفرة طالب جامعة  بيننا.  بها 
ن��ه��اي��ة 1967  ال��ه��ن��دي��ة يف  ���ص��دة  اىل  ال��ك��ب��رية 
اجلمهورية  يف  العام  الطلبة  احتاد  نظمها  التي 
العراقية )القيادة املركزية( غدت حتديا �صيا�صيا 
المعا �صار يت�صارق جمده الحقا كثريون، اال انها 
كانت فر�صة جميلة فعاًل يف تعرفنا على املوهبة 
الفنية الفذة ل�صعدي احلديثي ذلك الطالب العائد 
اىل الدرا�صة اجلامعية من جديد اثر قرار حلكومة 
ال�صيا�صيني  ال�صجناء  باإعادة  عبد الرحمن عارف 
القطعي  التزامهم  �صرط  ووظائفهم  كلياتهم  اىل 
�صيا�صي  ن�صاط  اي  عن  باالبتعاد  مكتوب  بتعهد 
الدرا�صة.ويتذكر  م��ن  الف�صل  واال  ك���ان  مهما 
ما  ال�صفرة  تلك  النقيب عن  ملهم  املرتجم  االديب 
احلديثي  �صعدي  جانب  اىل  جال�صا  يلي:"كنت 
طوال الطريق وكان االآخرون يغنون وانا اغني 
فاأخذ  لقبحه  ا�صتفزه  قد  ان غنائي  معهم. ويبدو 
يدندن مع نف�صه وهو ما ابهرين على الفور. فقد 
كانت تلك املرة االوىل التي ا�صمعني فيها �صوته 
الذي مل يكن احد يف الكلية قد �صمعه قبلي مطلقا. 
اخلر  ا�صيع  ب��داأت  احل��اف��الت  من  نزولنا  وعند 
وهو يعرت�س اىل ان ا�صطر يف نهاية االمر اىل 
ما  ب�صوت  ليغني  و�صعد  احلاحنا  عند  النزول 

زالت رخامته حتيا اىل اليوم يف اذين:
يا �صاَعه يا ُيوم ِكّلي يا �ُصهْر يا �َصَنه

اإْنَظْل بِرجاُكم يو ال ِينكِطْع يا�َصنا
اإ�ْصاأَْل ِطبيِب اّلذي بحاِل الِومَل يا�صنا

واب كلبي؟ ا�ْصكال؟ ما َخّرْك ب�صْ
�صندوك كلبي اإمتلى ِمنِّ الهموم اأَ�ْصكال 
مان اإ�صكال ال َيا ّلئيم اللي ما تبايل ِبالزِّ

يا  �صهر  ي��ا  كّلي  ُي��وم  ي��ا  �صاَعه  ي��ا  ال��ف��َرج..  كلي 
�صنه..

بعدئذ.  تتوقف  ل��ن  االكت�صاف  ه��ذا  متعة  لكن   
نحن  رحنا،  متوقعة  غري  برحمة  وكاملحظوظني 
زمالوؤه االقرب يف الكلية، نتلذذ با�صرتاق الت�صمع 
بني فر�صة واخرى اىل َعتابة عابرة او �ْصويْحلي 
كقطعة  تفلت  وحمْد  ري��ْل  او  نايل  او  ِك�صيْد  او 
وم�صغوطة  نافرة  حنجرة  اعماق  بني  من  روح 
عن  جذل  ل�صرح  مكانها  ترتك  ما  �صرعان  ا�صال، 
البدء متاما.  معنى كلمة او اخرى مل نفهمها يف 

ثم كجرح �صجي ت�صامى ال�صوت من جديد:
كْر  ال�صِ هيْل  �صْ َعَله  الدْم  �َصَرْجنا  اإحَنه  "َهذوله 

ي�َ�ْصعوْد
َخّليَنه ِزهْر ِلْنجوْم ِمن َجْدْح احِلوافْر �صوْد

ادْح ْعيوْن اخليْل ِوْعيوْن الِزمِلْ باروْد جِتّ
وياخْذنا الر�َصْن لل�َصِم�ْس ِمن زوْد الفرْح ِوْنزوْد

َي�ْصعوْد اإحَنه عيْب اإنهاْب، يا بريْغ ال�صرجيَّة
َخّله الدْم ِيجي طوفاْن، ِكلَنه اإنخو�ْس ِعرية.." 

التي  واالحلى  االروع  الت�صديحة  كانت  فهذه، 
الي�صارية  ت��ل��ك  االآداب  ك��ل��ي��ة  ا���ص��ج��ان  ح��رك��ت 
واالر�صتقراطية العطر يف ذات الوقت، لنكت�صف 
من  القادم  ال�صوت  ه��ذا  روع��ة  مذهولني  عرها 
اعايل الفرات مثقال بال�صدق والتحدي كما باملحبة 
لكل جنوب، وناب�صا بالعراق االبهى واال�صمى يف 
كل زاوية من قلبه متاما كما حتملها روح كلمات 
غريها  والع�صرات  اع��اله  النواب  مظفر  ق�صائد 
بعدا خالبا  �صعدي احلديثي  منحها �صوت  التي 
ان  نكت�صف  رحنا  وتدريجيا  ا�صافيا.  ومت�صاميا 
خزينا  اي�صا  ميتلك  هذا  االجنليزية  اللغة  طالب 
باأعذب �صعر واغاين  معرفيا المعا جعله حميطا 
البدو مع نظرات جديدة وعميقة ومبتكرة عنه. 
لكننا اكت�صفنا عالوة على كل ذلك مواهبه االدبية 
حول  لن�صو�س  ترجمته  تكن  مل  التي  االخ��رى 
يف  بغداد  مكتبة  ن�صرتها  ال�صوفييتي"  "االدب 
اال جانبا واحدا  العنوان يف 1968،  بهذا  كتاب 
من  املنحدر  ال�صاب  ه��ذا  ان  �صنعرف  منها.كما 
مدينة  يف  بتكيتها  امل�صهورة  قرقا�س  بيت  عائلة 
ح��دي��ث��ة، مل ي��ك��ن ي�����ص��اري��ا وح�����ص��ب، وه���و امر 
مده�س وحده اآنئذ من اأبناء بلدة تقليدية ال�صيت 
كان  ب��ل  م��ن��ه،  م��ي��وؤو���س  ب�صكل  امل���زاج  متبعثنة 
قا�صية  �صنوات  عدة  اأم�صى  اأممي  �صمري  �صجني 
وبتهمة  االط��الق،  على  ج��رم  دون  املعتقالت  يف 
رموز  �صتم  رف�صه  مل��ج��رد  ال��دول��ة،  اأم���ن  تهديد 
ال�صنوات  تلك  اجل��الد.يف  اأم��ام  وطنية  �صيا�صية 
فناين  ب��ني  النجم  ب��ل  �صلفا.  جنما  �صعدي  ب��دا 
واخللق  ب��االب��داع  مت��ور  كانت  التي  الكلية  تلك 
اجلمايل والفني من كل نوع ولون ا�صيل ويكفي 
ان نذكر من تلك اال�صالة ال�صافية 

كمحمد  ومفكرا  �صالح  كمدين  موهوبا  فيل�صوفا 
الكلية  اىل  اي�صا  العائد  الي�صاري  املثقف  مبارك 
كعبد  جم��ددا  و�صاعرا  ال�صجن،  يف  �صنوات  بعد 
ابراهيم  الكبار  ن�صيان  دون  طهمازي  الرحمن 
الوردي  وعلي  ال�صامرائي  وابراهيم  الوائلي 
بني  الطاهر  اجلليل  وعبد  الطاهر  ج��واد  وعلي 
اآخرين كان جمرد ح�صورهم ي�صفي بهجة زاهية 
العراق  يف  نظرياتها  بني  تلك  االآداب  كلية  على 
والعامل العربي.وثمة ا�صباب عديدة وقفت وراء 
املهنية  رفيع  فنان  فهذا  والتميز.  ال�صعود  ذل��ك 
املتعايل  ال�صوتي  واجل��م��ال  الغنائي  وال���ذوق 
ال  فنان  اآن،  يف  وال�صفافية  التوا�صع  وتلقائي 
يغني ابدا نزوال عند رغبة احد وامنا فقط حني 
عندنا  او   - عنده  الداخلية  احلاجة  يح�س  ك��ان 
الذي  االول  كان  ذلك  كل  وفوق  للغناء.  احيانا- 
علمنا يوما، نحن الفراتيني االقحاح القادمني من 
النهر هو هو يف كل  الفرات، ان هذا  قلب ار�س 
مكان: منبع للحياة والراءة واجلمال والكرياء 
والذاكرة. النهر الذي كان ي�صقي اجلنة وبعد ان 
الله من جميع اعمال اخللق حّول جمراه  انتهى 
لي�صقي االر�س ومل يكن قد نبت بعد يف االر�س 
�صجر بري وال عنب بري واأ�صماه فراتا )كما جاء 
يف �صفر التكوين من العهد القدمي(.كما ان �صعدي 
الغنائية  ال��رثوة  تلك  لكل  ودوؤوب  ويّف  وري��ث 
اال�صيلة التي ميثلها غناء البادية العراقية، فانه 
وريث كبري وويف كذلك لكل ذلك الرتاث اخل�صب 
وال�صعر  امل��و���ص��ي��ق��ى  يف  ال��ع��راق��ي��ة  واخل����رات 
ال�صعبي البدوي واجلنوبي، كما ت�صهد على ذلك 
يف  اجلوبي  "اأغاين  من  ب��دءا  العديدة  موؤلفاته 
اعايل الفرات" اطروحته لنيل �صهادة الدكتوراه 
بدرا�صاته  وانتهاء   1984 عام  لندن  جامعة  من 
ومقاالته وحما�صراته الكثرية عن الغناء البدوي 
وال�صعبي والفولكور املن�صورة وغري املن�صورة.
وروى لنا ال�صديق ملهم النقيب اي�صا ان �صعدي 
احلديثي اأ�صطحبه مرة اىل منطقة )ابو غريب( 
ال�صن  يف  طاعن  ب��دوي  وراوي���ة  �صاعر  ل��زي��ارة 
التي  احلافظة  مبثابة  ك��ان  ع��ي��ادة(  )اب��و  ا�صمه 
واالخبار  )الك�صيد(  م��ن  الكثري  منها  ي�صتقى 
)ابو  تقدم  رغ��م  طويال  اللقاء  "وكان  وال�صري. 

عيادة( يف ال�صن بل ان حافظته بدت عجيبة اىل 
حد اثار �صجون �صعدي للغاية. وعند عودتنا اىل 
الوحيدين  وكنا  اأج��رة،  �صيارة  يف  ركبنا  بغداد 
فيها مع ال�صائق. ودون ان يطلب منه احد الغناء 
طويلة  بق�صيدة  نف�صه  مع  يدندن  �صعدي  �صمعت 
�صمعها من ابو عيادة، فاأذا ب�صائق ال�صيارة يهتز 
اآخر  اثر  مبقطع  يتحفنا  �صعدي  راح  فيما  طربا 
طوال الطريق اىل بغداد كما لو ان حاجة داخلية 
ما�صة دفعته اىل ذلك. ولقد كانت برهة ال�صفر تلك 
لوحة غنائية رائعة رغم عفويتها �صمعت فيها من 
اما  قبل".   من  قط  ا�صمعه  مل  ما  البدوي  ال�صعر 
والرواة  الباحثون  يختلف  التي  تلك  الق�صيدة 
بني  اليوم  فتعد  بذاته  �صاعر  اىل  ن�صبتها  ب�صاأن 

اجمل ال�صعر البدوي احلديث ومطلعها:
نطيت رجٍم وثاري الليل ما�صيني
ْبّدَيْر غربه ْيَعّلي ال�صيل ما جاها  

ا�صحك مع اللي �صحك واّلَهْم طاويني    
لو ماها َطوَية ْكرْب الطَلْب لو و�صَّ

عالِمج ما ِتِذرفنْي الدمع ياعيني
على َهنوٍف ِجديد اللب�ْس يزهاها 

هبْت هبوب ال�صمال وبردها �صيني
ما ِتْديف النار لْيا ِحّنا �صعلناها

 ان الو�صول اىل هذه اال�صالة املتميزة يف االداء 
والذوق واملوؤالفة والتوثيق ال�صعري واملو�صيقي 
فيها  ما  اىل  �صك  بال  تعود  الفنان  هذا  لدى  التي 
من خ�صال تلك الروح البدوية غري امل�صتقرة يف 
الغائرة  لكن  رمب���ا،  زم���ان  اي  يف  او  م��ك��ان  اي 
الوجودي  عاملها اخلا�س  اجلذور واجلروح يف 
جدا. و�صعدي احلديثي املرتعرع يف عائلة دينية 
به  يحيط  ال��ذي  ال��ع��امل  وعيه  ب��داأ  بانه  يخرنا 
من  الثالثة  منذ  وذلك  �صيء،  كل  يف  جده  بتقليد 
للقراآن  تالوته  طريقة  مبحاكاة  بداأ  عندما  العمر 
نطقه  وكيفية  ومتتماته  �صالته  وطريقة  الكرمي 
يكن  مل  اجل���د  ذل���ك  ال��ك��ام��ات.  واداء  احل����روف 
"كان هو االقرب"  لكنه  التاأثري عليه  الوحيد يف 
�صقل  يف  االب��ل��غ  االث����ر  و���ص��اح��ب  روح����ه  اإىل 
م��واه��ب��ه ال�����ص��وت��ي��ة وال���ذوق���ي���ة ون���زوع���ه اىل 
الت�صدي لتقلبات الريح والتقاليد والقيم البالية.
الكالم عن  الكالم عن �صعدي دون  وكما ال ميكن 

حديثة  عن  الكالم  ممكنا  يعد  مل  حديثة،  مدينة 
حامل  ه���ذا،  امل��وه��وب  ابنها  ع��ن  احل��دي��ث  دون 
املدينة  تلك  والعامل.ففي  العراق  كل  اىل  طيبها 
والعذبة  جزر،  من  ت�صكيلة  ت�صبه  التي  الفراتية 
الهواء بالفطرة، كانت ن�صاأته الفنية االوىل حيث 
يخرنا باأن البيت الذي ن�صاأ فيه حتى اخلام�صة 
ظهر  "كان  تكوينه:  يف  دور  ل��ه  ك��ان  ع��م��ره  م��ن 
من  حقل  على  وواج��ه��ت��ه  ال�صحراء  اإىل  البيت 
نهر  ب��ني  م��ا  وه��ن��اك  اال���ص��ج��ار  وبع�س  النخيل 
عندنا  وك���ان  م��رت،   400 نحو  واحل��ق��ل  ال��ف��رات 
حوايل 40 راأ�س غنم فهذه حياتنا ويف هذا اجلو 
ع�صنا". ويف حديثة بداأ تعلم املراقبة واالن�صات 
االغ��اين  م��ن  ه��ائ��اًل  ك��م��ًا  نف�صه يحفظ  ث��م وج��د 
زادت  كما  ال��ب��دوي،  الق�صيد  وم��ن  الفلكلورية 
ن�صاأته  وع��ن  التعبري.  وعلى  الغناء  على  قدرته 
يف  مواهبه  ان  الحقا  �صعدي  �صيخرنا  االوىل، 
التحاقه  بعد  جليًا  تظهر  ب��داأت  والغناء  التالوة 
ب��امل��در���ص��ة االب��ت��دائ��ي��ة ف�����ص��ار ي��ك��ل��ف ب����االدوار 
امل�صرحية التي تتطلب الغناء، وكذلك بالغناء يف 
االإن�صاد  ف�صول  غ��دت  فيما  العائلية،  االف����راح 
الديني يف االحتفاالت الدينية، وخا�صة يف تكية 
اجل��م��ع، حقال  ل��ي��ايل  خ��ريال��ل��ه يف  ال�صيخ  ج��ده 
وحفظ  االداء  و���ص��ب��ط  ال��غ��ن��اء  لتعلم  خ�صبا 
البادية  اإىل  ال��ط��ل��ع��ات  ج����اءت  ث��م  ال��ك��ل��م��ات.. 
لت�صمح  البادية  وعازيف  �صعراء  اىل  واال�صتماع 
كما  ب��داأ  حيث  والغنائية  الذوقية  ملكته  باإثبات 
يقول "اأغني كما يغني اهل الريف: ا�صغط على 
حنجرتي واخرج �صوتًا يطرب له املحيطون بي 
ولكني تعلمت من البدو كيف يخرجون ال�صوت 
من الراأ�س وهم يوؤدون العر�صة وكيف يخرجونه 
اغاين  ويف  الربابة  مع  يغنون  وهم  ال�صدر  من 
وكانت  ب��غ��داد  اإىل  جئت  وح��ني  "ال�صامري"، 
عاملًا  يل  ففتحت  ت��ط��ورت   ق��د  االنكليزية  لغتي 
اأُط��ور  كيف  علمتني  كتب  على  ووق��ع��ت  ج��دي��دًا 
رغم  جديدة  مرحلة  فدخلت  ال�صوتية،  لياقتي 
قدرتي وميزتني عن معاريف  تاأخرها رفعت من 
املحرتفني يف  الكثريين من  بل وعن  املغنني  من 
الغناء العراقي".يف هذه املرحلة اجلديدة، �صار 
وثر  مفرد  �صحراوي  كنبع  يتدفق  الفنان  ه��ذا 
ودائم م�صفيا بهذا توا�صال مل يكن موجودا من 
ال��ع��راق��ي��ة. وم��ع��ه باتت  ال��ب��ادي��ة  قبل يف اغ���اين 
طابْج  ْزَع��الْن،  اجلاين  ْبحَبيبي  الهال  "كل  انغام 
َعرَنه  ْعراْن" و" وِل��ْچ  والو�صْط  وخ��ّزاَم��ه  ورده 
َچِرْد  بو  و" يا  ربيانه"،  وي��ْن  َي��َويّل  خانه،  ولچ 
ع�صْك  بالعني  الرَمد  مثل  دي��ره،  ِد  چ��رَدْك  ناعوْر 
موليه"،  ْوع���نْي  ْموَليتنْي  و"ياعني  الِزِغريه"، 
املاين"، و"عامليَجَنة وعامليجنة"  ه  مُيَّ و"َعّلماين 
وع�صرات الن�صو�س الغنائية، البدوية ااملح�صة 
يف اال�صل، من مكونات ذواتنا العاطفية املدينية، 
كانت  ان  بعد  وحميمية  نب�صًا  االكرث  املرة،  هذه 
جمرد تراث متوار او ناٍء او جمهول.وفن �صعدي 
احلديثي ثري واأ�صيل لي�س من الزاوية اجلمالية 
اذ  ال�صيا�صية  الزاوية  من  امنا  وح�صب  والفنية 
تاريخية  مرحلة  �صجون  نتاأمل  تاأمله  خالل  من 
كاملة من حياة العراقيني والعراق احلديث بكل 
ما حفلت به تلك احلقبة من عطاء وبطولة واآالم 
وانقالبات ال �صيما واإن جزء كبريا مما يجب ان 
بل  الن�صيان  قيد  ا�صحى  احلقبة  تلك  ع��ن  يقال 
ال��ت�����ص��وي��ه وااله���م���ال امل��ن��ظ��م اح��ي��ان��ا م���ن قبل 
له  معادية  او  عليه  غريبة  او  ط��ارئ��ة  جماعات 
وتخ�صاه بالتايل كمرجعية ح�صارية وان�صانية.
البادية  اأغ����اين  وك��ذل��ك  ال��ن��واب  مظفر  ق�صائد 
�صاهدا  تظل  احلديثي  �صعدي  ب�صوت  العراقية 
ما  �صرعان  التي  ال�صتينيات  ع��راق  روع��ة  على 
�صغط  حت��ت  ت��ل��ك  اخل��الق��ة  ج��ذوت��ه��ا  �صتنطفئ 
الذي  البعثي  البط�س  وهمجية  ودمامة  �صموم 
متوز    17 يف  ع�صكري  انقالب  اث��ر  العراق  ده��م 

1968. ب��ي��د ان��ه��ا ت��ظ��ل ���ص��اه��دا اي�����ص��ا ع��ل��ى ان 
العالقة بني هذا الفنان وال�صاعر مظفر النواب مل 
كانت  كلمات امنا  تكن جمرد عالقة مغن مبوؤلف 
كان  احلديثي  ف�صعدي  �صافية..  ان�صانية  عالقة 
منا�صال ي�صاريا عانى هو اي�صا وطويال االعتقال 
مقتبل  يف  وهو  وال�صجون  والنفي  واال�صطهاد 
اآنئذ  بعد  جربناها  نكن  مل  اه��وال  وه��ي  العمر. 
عنها  ي�صلنا  كان  ما  �صوى  عنها  نعرف  نكن  ومل 
يف الق�ص�س واالحاديث. ومن املنا�صب اأن اذكر 
األقت  التي  التع�صفية  املحاكمة  نوعية  عن  �صيئَا 
ال�صلمان"  "نقرة  �صجن  يف  احلديثي  ب�صعدي 
يل  م��رة  رواه��ا  كما   ،1964 مطلع  ال�صحراوي 
والقوا  الطلبة  زم��الئ��ي  بع�س  "ترع  بنف�صه: 
حكاية  وه��ي  االآداب،  كلية  داخ��ل  علَي  القب�س 
طويلة.. اما ما جرى اثر ذلك حتى الوقوف اأمام 

احلاكم يف قاعة املحكمة فكان ما يلي: بعد �صبعة 
من  والنقل  والتحقيق  التوقيف  من  �صهرًا  ع�صر 
�صجن  اإىل  ���ص��ج��ن  وم����ن  م���وق���ف  اإىل  م���وق���ف 
فقط  االإهانات وال�صرب  ا�صناف  اإىل  والتعر�س 
متت  لغريي–  ج��رى  كما  التعذيب  ولي�س   –
اإحالتي اإىل حمكمة ع�صكرية  بتهمة االإنتماء اإىل 
منظمة حمظورة وعقوبتها الق�صوى �صتة اأ�صهر! 
وبعد االأ�صتجوابات الروتينية املعروفة تطورت 
هل  غري:  ال  اأ�صئلة  ثالث  على  وتركزت  امل�صاءلة 
م�صطفى البارزاين وطني اأم عميل؟ وهل احلزب 
الكرمي  عبد  وه��ل  عميل؟  اأم  وط��ن��ي  ال�صيوعي 
قا�صم وطني اأم عميل؟ كان جوابي هو "ال اأدري" 
متحديًا  اأو  جمابهًا  اأكن  ومل  الثالث  احلاالت  يف 
موقفي  رغ��م  اإذ  متامًا،  �صادقًا  كنت  لكنني  ق��ط، 
املختلف مع تلك اجلهات الثالث، ال دليل يدفعني 
اىل الت�صكيك بوطنية اأي منها. اال ان جوابي ذلك 
فجر غ�صب احلاكم الذي انتف�س ممتع�صا خا�صة 
بالبارزاين، وراح ي�صغط  الطعن  عندما رف�صت 
�صاألني  باأنه عميل، ثم  اأقول عن االخري  علي كي 
قلت:  عربي؟،  ان��ت  وه��ل  هازئة:  غا�صبة  بنرة 
نعم �صيدي. قال وكيف تثبت يل انك عربي؟ قلت: 
ها�صم  بني  اىل  ون�صبي  اأقحاح  عرب  واأب��ي  اأمي 
م��ن ق��ري�����س، واأن����ا اأع�����ص��ق ل��غ��ة ال��ع��رب واأحفظ 
واأعتز  ال��ب��دوي  وق�صيدهم  الف�صيح  �صعرهم 
اأجدادي.  تراث  الأنه  به  واأفخر  العربي  بالرتاث 
وهنا ارتفعت حدة غ�صبه لي�صاألني �صارخا: كيف 
البارزاين  ك��ان  اإن  وجتهل  عربي  كنت  اإن  اذن 
لك  اأ�صرح  اأن  اأتريدين  له  قلت  اأم عمياًل؟!  وطنيًا 
امللكي  العهد  يف  قلت:  ك��ي��ف؟!  نعم،  ق��ال  كيف؟ 
خارج  اإىل  والطرد  بالعمالة  البارزاين  و�صفوا 
�صنوات  ع�صر  من  اأكرث  بعد  وجدناه  ثم  العراق، 
يعود اإىل الوطن وي�صتقبل كرمز وطني اإثر ثورة 
متوز 1958، وبعد فرتة ق�صرية راحت حكومة 
عبد الكرمي قا�صم ت�صفه بالعمالة وبداأت احلرب 
ق��ا���ص��م وجاء  ث��م �صقطت ح��ك��وم��ة  اأخ����رى،  م���رة 
البارزاين  وع��اد  ال��دم��وي  بانقالبهم  البعثيون 
اأ�صهر  �صتة  من  اأقل  يف  ثم  مكرمًا،  معززًا  وطنيًا 
باجلرم  البعث  �صلطة  فو�صمته  الدنيا  تغريت 
ال�صالم  ان��ق��الب عبد  وال��ع��م��ال��ة. وع��ن��دم��ا ح��دث 
عارف عاد البارزاين وطنيًا من جديد، ثم ها هو 
االآن عميل كما تقول احلكومة.. هذه حكومات يا 
هذا  مع  و�صخ�صية  ر�صمية  عالقات  لديها  �صيدي 
ال���رج���ل ول��دي��ه��ا وف����ود م��ف��او���ص��ة وخم���اب���رات 
االأو�صاف  جميع  من  وخم��رون  وا�صتخبارات 
حت�صم  اأن  اجلهات  هذه  كل  ت�صتطع  مل  ذلك  ومع 
اأُقرر  اأن  اأو عمياًل!! كيف تريدين  اإن كان وطنيًا 
الغ�صب  بلغ  هنا  دليل؟  اأي  عندي  ولي�س  اأم���رًا 
ج��دي��دة- غري  م��ادة  ا�صافة  فقرر  ل��دي��ه،  اأق�����ص��اه 
�صتة  حتكمني  والتي  مبوجبها  جئت  التي  املادة 
الدولة(  اأم���ن  )ت��ه��دي��د  امل���ادة 31  اأ���ص��ه��ر- وه��ي 
�صنوات  لثماين  بال�صجن  مبوجبها  وحكمني 
تنفيذًا  اأخ��رى  و�صنتني  اأ�صهر  �صتة  اإىل  ا�صافة 
حلكم غيابي �صابق. لكن غ�صبه مل يقف عند هذا 
احلد. اذ بعد ان اأ�صدر احلكم اأ�صار بحاجبه اإىل 
احلرا�س باأخذي، فت�صورت االأمر قد انتهى لكني 
علَي  تنهال من ورائي  االأي��دي  بع�صرات  فوجئت 
بال�صرب يف قف�س االإتهام واأمام اأنظاره واأنظار 
اأي  اأف��ع��ل  اأن  مب��ق��دوري  ك��ان  م��ا  حمكمته!  هيئة 
اإال ال�صراخ بوجهه  اإزاء ا�صتمرار ال�صرب  �صيء 
هو وهيئة حمكمته بكالم حتول اإىل مادة للتندر 
اأُردد  كنت  الأن��ن��ي  االآخ��ري��ن  املحكومني  قبل  م��ن 
ملاذا  �صنة  ت�صعني  احكموين  )جمرمون..  عبارة 
قلُت  مل��اذا  التندر ح��ول  ي��دور  اذ  ت�����ص��رب��وين؟(، 
ال�صاعر  مائة؟!"ويذكر  اأق���ل  ومل  �صنة  ت�صعني 
ان �صعدي احلديثي حل  الفريد �صمعان  العراقي 
النواب يف قاعة رقم ع�صرة من �صجن  مع مظفر 
املخ�ص�صة   - ال�����ص��ح��راوي  ال�����ص��ل��م��ان  ن��ق��رة 
مائة  م��ن  اك��رث  ف�صمت  ف���ردا  �صتني  ال�صتيعاب 
على  ال�صيا�صية  افكاره  ب�صبب  معتقال-  واربعني 
يف  ي�صرتك  ال��ن��واب  مظفر  ك��ان  وفيما  االرج���ح. 
احلديثي،  �صعدي  ك��ان  املتمردة،  ق�صائده  القاء 
ي�صد  "ي�صعد مبقام  معهم،  كان  �صجني  كما روى 
ع��ن �صمتها  االذان  وي��خ��رج  واالي���دي  االب�����ص��ار 
ب��ره��ة.. واح��ي��ان��ا ي�صتجيب  وت��ت��وق��ف احل��رك��ة 
اذا �صح  غ��ن��ائ��ي��ا  ال��ع�����ص��اء  ل���ه وي�����ص��ب��ح  م��ظ��ف��ر 
يف  ثنائيا  مظفر  مع  �صعدي  �صكل  اذ  التعبري“، 

ال�������ص���ج���ن ال��غ��ن��اء وال�����ص��ع��ر اأ����ص���اء ليل 
ال�صحراوي ذاك وابدع 

االأغاين  جتديد  يف 
والبدوية  ال�صعبية 
ل�صعدي  بالن�صبة 
اعتر  الذي  خا�صة 
االأغنية امللتزمة مبا 

الق�صيدة  ان  كما  ر�صالة  ه��ي  الوجدانية،  فيها 
ال�صعرية هي عند مظفر النواب ر�صالة اأواًل وقبل 
كل �صيء. من جانبه كتب الفنان الت�صكيلي يحيى 
�صجن  يف  ال�صابق  ال�صيا�صي  ال�صجني  ال�صيخ 
احلديثي:  و�صعدي  النواب  مظفر  مع  ال�صلمان 
ونوادر  مبحوحة وق�صائد  اأغاين  "كان جمل�صنا 
ال�صجن...  خ��ارج  اىل  ينفينا  ما  وكل  وحكايات 
واحد من بغداد واالآخ��ر من حديثة والثالث من 
م�صائر". ل��ث��الث��ة  م�����ص��اري��ع  ث��الث��ة  ال��ع��م��ارة... 
ان  ال�صجن:  ذلك  يف  كان  اآخر  �صيا�صي  وي�صيف 
مظفر و�صعدي التقيا اي�صا يف اأم�صيات م�صرتكة 
يف  ال�صجناء  اولئك  قبل  من  تنظيمها  يتم  كانت 
خاللها  "ن�صدا  ال�صجن  داخ��ل  ال�صلة  كرة  �صاحة 
كلمات احل��ب وال��ث��ورة، ع��ر ���ص��وت واح���د يف 
التي  االآالف  تلك  قلوب  جامعًا  انطلق  �صوتني 
تطحنها اآالم ال�صجن وبعدها عن ال�صعب اجلريح 
من  ال�صجن  ربايا  متتلئ  وبفعله  �صوتهما  ومع 
كل جهاتها بال�صجانني يتفرجون وي�صمعون، قد 
ي��ف��ه��م��ون م���ا ي��ن�����ص��ده ���ص��ع��دي وم��ظ��ف��ر وق����د ال 
يفهمون". ويذكر ال�صيد حممد علي ال�صبيبي يف 
القا�صي" عن جتربته يف  "ذكريات الزمن  موؤلفه 
نكهة  ذات  ت��ك��ون  االأم��ا���ص��ي  ان   : ذات���ه  ال�صجن 
و�صعدي  ال��ن��واب  مظفر  يحييها  عندما  خا�صة 
بطريقة  املتميزة  النرة  ذي  ب�صوته  اأحلديثي 
الأن  كان �صوتهما  االإثنان.  عليها  يتناوب  غنائية 
ف�صاء األ�صجن حتى يتخيل لك اأن هذين ال�صوتني 
اأجلميلني اللذين يجمعان بني �صوت اإبن املدينة 
هذه  يخرتقان  األ�صحراء  اإب��ن  البدوي  و�صوت 
كان  األ��ق��ري��ة..  اأط���راف  اىل  �صي�صال  ال�صحراء 
ال�صيفي  ال�صحراء  ليل  �صكون  ي�صقان  �صوتهما 
قيود  نحطم  هنا  نحن  ي�صمعه  م��ن  لكل  ليقوال 
رغم  ارهابها،  ونتحدى  الدكتاتورية   األ�صلطة 
نن�صد  نبقى  ���ص��وف  لنا  واإ���ص��ط��ه��اده��ا  تع�صفها 
للحياة وكلنا اأمل باأن ق�صية ال�صعب �صتنت�صر". 
هذا الر�صيد من التاريخ والت�صحية ال جنده اال 
او  العراقيني  وال�صعراء  الفنانني  من  ندرة  لدى 
الثنائي  ه��ذا  عقد  ك��ان  واذا  االآخ���ري���ن.  ال��ع��رب 
�صيعود  فانه  االن��ف��راط،  اىل  �صي�صطر  الن�صايل 
ثقايف  كثنائي  جديد  من  التاألق  اىل   1995 بعد 
من  عدد  ت�صجيل  ليثمر عن  امل��رة  املنفى هذه  يف 
من  ع��دد  احياء  وع��ن  واال���ص��ط��وان��ات،  اال�صرطة 
لندن  يف  البديعة  الغنائية  ال�صعرية  االم�صيات 
برلني  يف  االخ������رية  ال�������ص���ن���وات  يف  ث���م  اوال 
و�صيكاغو وهارفرد وبو�صتون ودبي والبحرين 
فنية  ا���ص��داء  نالت  الدنيا  عوا�صم  م��ن  وغ��ريه��ا 
وا�صعة، امنا من دون احرتاف ومن دون اجتار 
دائما. وكما كتب اأحد النقاد مرة، فان "ال�صر يف 
عظمة غناء �صعدي احلديثي انه يرف�س م�صاحبة 
اي اآلة مو�صيقية لغنائه ويعتمد كليا على �صوته 
وكلماته". ال�صر االآخر براأينا هو اننا امام فنان 
كامال  فّنا رفيعا  الكبد،  فلذة  كاإعادة  للعراق  يعيد 
على  اال�صلي  موطنه  من  هاجر  قد  كان  وموثقا 
ببالد  م��رورا  م�صر  اإىل  وال��ف��رات  دجلة  �صفاف 
ال�صام منذ ازمنة �صقوط بغداد حتت حكم املغول 
تلك  �صوى  العراق  يف  منه  يعد  ومل   ،1258 عام 
القطع املو�صمية واملتقطعة التي كنا ن�صمعها من 
ا�صهر مغني البادية العراقية قبل �صعدي ال �صيما 
جي�صي  وابو  اجلبوري  �صيف  ومال  عكار  جبار 
يف  عزيز  اب��و  ح�صريي  وكذلك  الفرحان  مطلك 
احلديثي  و�صعدي  واآخ���رون.  اجلنوبي  النايل 
يتميز عليهم جميعا اي�صا بكونه لي�س جمرد قامة 
�صوتية مثقلة باخل�صب واال�صالة، امنا يف كونه 
توثيق  يف  فريدا  منهجيا  وخبريا  �صاعرا  اي�صا 
البادية  اأغ���اين  يغني  فهو  ال��ب��ادي��ة،  مو�صيقى 
ال��ق��دمي��ة وي��ج��دده��ا وي��ن��ّظ��ر لها وي��وؤ���ص�����س لفن 
تطور  تواكب  معا�صرة  مادة  ال�صعبية  املو�صيقى 
ه��ذا ال��ف��ن ع��امل��ي��ا. "مل اأ���ص��م��ع اأح��ل��ى م��ن �صوته 
حممد  ال��ك��وي��ت��ي  ال��ك��ات��ب  ���ص��ي��ك��ت��ب  اجلميل" 
يوؤدي  احلديثي  ل�صعدي  ا�صتماعه  اثر  الرميحي 
البدوي  ال�صعبي  الغناء  ن�صو�س  من  جمموعة 
يف ام�صية ح�صرها يف دبي عام 2003. وبالفعل، 
حنجرة  هي  وان�صاين  بالفطرة  رحب  عامل  انها 
كل  ي�صعر  ح��ي��ث  ال��رخ��ي��م��ة،  احل��دي��ث��ي  ���ص��ع��دي 
او اخرى مع  للحظة  للتماهي  ما  م�صتمع ب�صوق 
تهاديات �صوت منّغم، با�صق وعميق، يحمل قلبه 
وتاريخه بيديه متعاليا برهافة حتمل، حتى يف 
�صافية  عراقية  روحا  االبعد،  ومنافيها  هياماتها 
اجلوانح  بني  تتغلغل  كونية  ان�صانية  و�صميمة 
ينب�س  قلبها  ول�صان  منها،  ج��دا  الياب�صة  حتى 
وتلك  االع���ايل  تلك  نف�س  اىل  واحل��ن��ني  ب��احل��ب 

الوجوه:
يا عابْر الليْل لدياْر االأحبها تِرْد 

ما تفعْل الروْح عْن اللي ِتريده تِرْد
كْلهْم َلَهّنه رياْم اْل عْلِمناِبْعِ  

 ما ت�صرْب املاي اإال رايك وجاري.
واآنا على الدوْم حافْظ البتي

وجاري
ال كوْل ويلي وال ا�صچي العلّي جاري

مْن ومعِتِقْد ذيچ الليايل ِترْد مطَّ
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ــار�ت ــذك ــت ــس ��

�سع��دي احلديث��ي رباب��ة الف��رات الع��ايل

   " � اأيها العبد، امتثل الأوامري!
    � لبيك، �صيدي، لبيك!

    � �ص���ْر، اذهب واطل���ب واأكدْن يل العربة: 
فاإنني ذاهب اإىل البالط.

    � اذهب اإليه، �صيدي، اذهب اإليه! ف�صتلقى 
�صيغم���رك  املل���ك  ي���راك  واإذ  فائ���دة.  في���ه 

باالإكرام!
   � اإذن، كال، اأيها العبد، فاإين لن اأذهب اإىل 

البالط!
   � ال تذهب اإليه، �صيدي، ال تذهب اإليه. فاإذ 
ي���راك امللك قد ير�صل���ك يف طريق جمهولة، 

ويلقيك يف ال�صعوبات نهارًا ولياًل". 
*****

   " � اأيها العبد، امتثل الأوامري!
   � لبيك، �صيدي، لبيك!

   � اإذن م���اذا ينبغ���ي اأن اأفع���ل؟ اأن اأحط���م 

رقبتي ورقبت���ك، اأو األقي بنف�صي يف املاء؟ 
هل هذا ما يجب فعله؟ 

   � فم���ن الكب���ري ال���ذي يبلغ ال�صم���اء؟ ومن 
الوا�صع بحيث ي�صم االأر�س كلها؟

   � اإذن، كال، اأيه���ا العب���د! �صاأقتلك واأر�صلك 
اأمامي.

   � اأج���ل، ولك���ن �صي���دي ل���ن يعي����س بعدي 
ثالثة اأيام!"

****
   ه���ذان املقطعان مفتت���ح ق�صيدة حوارية 
وخامتتها موؤلفة يف نهاية االألف الثاين اأو 
مطل���ع االألف االأول قب���ل امليالد، مكونة من 
اأحد ع�صر مقطع���ّا. اإال اأن حظها من غنائية 
ال�صعر �صئيل، اإذ يدخلها علماء االآ�صوريات 
يف ب���اب )اأدب احلكم���ة البابلية(. وال يقف 
ت�صني���ف الق�صيدة عند ه���ذه احلدود، فقد 

عّده���ا الدار�ص���ون لغزًا اأدبي���ًا م�صبوبًا يف 
قال���ب حواري �صاخ���ر، واإ�صكالي���ة فل�صفية 
�صبق���ت علم ال���كالم االأفالط���وين مبراحل. 
واالأه���م من كل ذلك، يقلب الن�س احلواري 
قواع���د اخلدم���ة ب���ني �صيد ق�ص���ر �صهواين 
متبط���ر وك�صول، وخ���ادم مطي���ع وحكيم، 
راأ�صًا على عقب. ولعله من اأقدم الن�صو�س 
احلواري���ة التي ي�صمع في���ه املحاور �صدى 
كالم���ه، وتواجه احلكم���ة املعتدلة �صنوها 
امل�ص���اد، وجتد قيم احلياة املثالية � كالعمل 
التهكم���ي  نقي�صه���ا   � واالإمي���ان  والطاع���ة 
العاب���ث، بع���د اأن كانت خطاب���ات الت�صرع 
واملناجاة املنفردة الن���وع الوحيد املرفوع 
اإىل اأبواب االآله���ة ال�صّم. بّوب ال�صارحون 
اأب���واب  ع�ص���رة  يف  احلواري���ة  الق�صي���دَة 
)اأ�صهره���م ج. الم���رت مرتج���م الق�صي���دة 

عن االأكدية(: الرتدد على البالط، الوليمة، 
ال�صيد، ال���زواج، املنازعة، الثورة، احلب، 
العب���ادة، التج���ارة، االإح�ص���ان، اأي معظ���م 
املو�صوعات ال�صردية املت�صربة من االألواح 
البابلية الكلدانية اإىل اأ�صفار العهد القدمي. 
يب���داأ كل مقط���ع يف احلوارية باأمر يوجهه 
�صي���د الق�ص���ر اإىل خادم���ه يطل���ب من���ه اأن 
ي�صاعده يف تنفي���ذه، فيمتثل اخلادم فورًا 
لرغبات �صيده ويطري حما�صن طلبه، حتى 
اإذا تراج���ع ال�صيد فج���اأة وتطرّي من العمل 
املطلوب، اأ�صرع اخلادم ووافق �صيده وذم 
ذل���ك العمل. وعلى هذا املن���وال من الرغبة 
يج���ري  واحتق���اره،  والعم���ل  ونق�صه���ا، 
اجلدال خ���الل ع�ص���رة موتيف���ات متتالية. 
فال �ص���يء ثابت، وال ت�صتح���ق رغبة عابثة 
الت�صحي���ة بالوقت من اأجله���ا. واأي جدال 

والالاأدري���ة  الرواقي���ة  للن�صو����س  اأغن���ى 
والتوراتي���ة من هذا احل���وار املبلبل؟ فاإذا 
ا�صتف���رغ ال�صي���د املتبط���ر غايت���ه املاك���رة، 
وحّل���ت االإ�صكالي���ة لغزه���ا املخب���وء، قل���ب 
العب���ُد خامتة اجلدال فعك����س لهجة الريبة 
والت�صاوؤم �صد �صيده فالتهمت حّيته ع�صاه 
واأبطل���ت �صحره و�صهوات���ه. اإال اأن خامتة 
احلوارية ال جتيب على ال�صوؤال االإ�صكايل 
)الديني والفل�صف���ي( اإجابة قاطعة، فلي�س 
ه���ذا �صاأن الروح املرح���ة امل�صتهزئة، واإمنا 
ه���و �ص���اأن احلكم���ة املذخ���ورة يف االأ�صفار 
املقد�صة، وما على االأوىل اإال اأن تتمادى يف 
فتح الباب على موتيفات معرة عن اأ�صكال 
العبودي���ة االإن�صاني���ة يف ظ���رف تاريخ���ي 
مغاي���ر. �صتهب���ط االآلهة يف �صيفي���ات اأيار 
م���ن عليائها كي ت�صارك: بغ���ي املعبد، وقّن 

االأر����س، وعامل املطحن���ة، وخطاط الرقم 
الطيني���ة، وحم���ارب العرب���ات االآ�صورية، 
وبّن���اء البي���وت، و�صاعر الب���الط.. جل�صة 
اجل���دال االأر�صية، وت�صتم���ع على م�ص�س 
وا�صطب���ار اإىل �صخري���ة العبي���د املحمل���ة 
بكناي���ات الريب���ة والت�صاوؤم. اأم���ا ال�صوؤال 
عل���ى  الدائ���ر  العم���ل؟"  "م���ا  االأ�صا�ص���ي: 
االأل�صنة )االأكدي���ة والكلداني���ة واالآرامية( 
)�صف���ر اجلامع���ة(  م���ن  ف�صيع���ود حم���ّورًا 
القدمي بتهكمه ولغزيته االأدبية احلوارية: 
اأوان ولكل غر�س حتت ال�صماء  اأمر  "لكل 
وقت: للوالدة وقت وللموت وقت، للغر�س 
وق���ت ولقلع املغرو����س وق���ت، للقتل وقت 
لله���دم وق���ت وللبن���اء  وللم���داواة وق���ت، 
وقت، للبكاء وقت ولل�صحك وقت، للنحيب 
وق���ت وللرق�س وقت، لنب���ذ احلجارة وقت 

وجلم���ع احلج���ارة وق���ت، لالعتن���اق وقت 
ولالإم�ص���اك ع���ن املعانقة وق���ت، للتح�صيل 
وقت ولالإ�صاعة وقت، للحفظ وقت وللنبذ 
وق���ت، للتمزي���ق وق���ت وللخياط���ة وق���ت، 
لل�صمت وق���ت وللمنطق وقت، للحب وقت 
وللبغ����س وق���ت، للح���رب وق���ت ولل�صلح 

وقت..
   فاأي فائدة للعامل مما يتعب فيه؟" .  

)امل�صدر: بالد الرافدين: الكتابة، العقل، الآلهة 
ـ جان بوتريو ـ ترجمة: الأب األبري اأبونا ـ بغداد 

ـ 1990( 

حممد خ�سري

وعب��ده ال�سي��د  حواري��ة 
خارج �لعا�سمة

منذ اكرث من اربعة عقود و�صعدي احلديثي 
يغني الفرات كله كما مل يغنه اأحد من قبل. 

ومن يغني الفرات يغني العراق بداهة: 
كالهما رديف اخلليقة واخلري واحلرية 

البدية، وكالهما يكون هائما وجميال 
ومبدعا او ل يكون.لكن الفرات العايل 

واملتيم والعذب هو ما ميور به وجدان هذا 
الفنان وال�صاعر الذي �صعى اىل حتويل 

غناء البادية اىل فّن بذاته من جمرد اأعراف، 
بالغا مكانة متميزة بني رموز البداع 

وحتديث البداع الغنائي الرافديني والعربي 
املعا�صر، و�صاقا طريقه بنف�صه اىل كل 

العامل، وغالبا يف ظروف ع�صرية للغاية 
وح�صارات ل حت�صى ول تنتهي راف�صا 

الحرتاف والجتار بالفن يف الوقت ذاته.
د. ح�سني �لهند�وي

ــاين ــس ــ� ــرة و�ن ــط ــف ــال ــرة �حلـــديـــثـــي.. عــــامل رحــــب ب ــج ــن ح

الفنان �صعدي احلديثي يتو�صط نخبة من زمالء يف كلية الداب مطلع عام 1968 


