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مثلـة الراحلة كـاري فيشر سـتظهر في اجلزء اجلـديد من سلسـلة أفالم "حرب النـجوم".جاء ذلك في إطار إعالن مـفاجئ عن قائمة أعلنت شركـة والت ديزني أن ا
قطع مصور لـم يعرض من قبل سجلته في فـيلم "حرب النجوم: صحوة قرر أن تشـارك فيشر  مثل الذين سيـشاركون في اجلزء التاسع من السـلسلة.ومن ا ا

القوة".وتوفيت فيشر التي جسدت دور األميرة ليا فجأة في عام 2016.
وقال اخملرج جاي جـاي أبرامز في بيـان "أحببنـا كاري فيشـر كثيرا... وقـد وجدا سبيال لـتكر إرث كاري وأدائـها دور ليا في اجلـزء التاسع من خالل استـخدام مقطع

مصور لم يُعرض سجلناه في اجلزء السابع".
نتظر أن يعود مارك هـاميل الذي ذاع صيته بعد مـشاركته في أول أفالم حرب النجوم عام  1977ألداء دور لوك سكاي ووكر.وحقق اجلزء األخـيرة من السلسلة ومن ا
اضي.ولم يـتفق على اسم اجلزء "اجليداي األخيـر" جناحا كبـيرا إذ سجل مبـيعات جتاوزت  450مليون دوالر في شـباك التـذاكر في مسـتهل عرضه في كـانون األول ا

قبل. قرر بدء تصويره في لندن األربعاء ا اجلديد لكن من ا
نتظر عرض الفيلم اجلديد في كانون األول 2019. ومن ا
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اخـرون يـتـبـعــون عالنـا ومـجـمـوعـة
تــتــبع ســواهــا اي االعــتــمــاد عــلى
االشـــــيـــــاء اجلـــــاهــــزة. انـــــا ارفض
االشــيــاء اجلـاهــزة ولــهــذا انـا ازرع
وسيقى التـفكير والـفكر الغـنائي وا
في عقـلية الطالـب وارفض اي تقليد
الداء ونتاج احـد سواء اكان يوسف

عمر ام حس االعظمي.
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اذا تسميها فكـرية أليست هي طريقة  }
علمية?

- هي كــذلك عــلــمــيــة وقـد حتــدثت
ـــقـــام عــــنـــهـــا فـي كـــتـــابـي االول (ا
الـــعــراقي الـى اين?) وقـــد صــدر عن
ؤسسة العربية للدراسات والنشر ا
وهذه الطريقـة حتدثت عنها واجبت
عن سـؤال ما الذي افـعله بـصددها?.
وكــمـثــال كـيف اعــلم الــطـلــبـة مــقـام

البنجكاه?. وهو معروف.
ـقام { وشـرع االعـظـمي بـالـغـنـاء بـهـذا ا
ولـفت انـتـبـاه احملـيـط بـنـا ونـحـن جنري
مــعـه الــلـــقــاء فـــيـــمــا ظـل صــوتـه يــعـــلــو
ويتصاعد ثم يـنخفض بحسب مـقتضيات

(البنجكاه) امان امان امان واضاف:
- كنت اعـطـيـهم. فا. فـول صـا فول..

السي السي.. ال فول.. فا..
قام? { يعني انك نوطت ا

- نــعـم. هــذه الـــنــوطــة مـــجــردة من
الـتـعـبـيـر اي تـخـلـو من تـعـبـيري او
تـعبيـرك او تعـبير زيـد او اي مطرب
مقـام. انا اعـطـيهم االسـاس وعنـدما
يـحــفـظـونه اقـول لـهـم ادخـلـو كـلـمـة
امـان امـان واتـرك لـهم الـتـصرف اي
امنحه حرية التصرف وهنا سيغني
الـطـالب بــروحه او اسـلــوبه وهـكـذا
يــخـــتــلف كل طـــالب عن غـــيــره فال
يـوجــد انــســان يـشــبه ســواه هــكـذا
ـقام تكـون له استـقالليـة في قراءة ا
ومنـحـته شخـصـيته في االداء اي ال
اريده ان يكـون تابعا او يـعتمد على
االشــيـاء اجلــاهـزة. اذا كــان يـوسف
عــمــر يــغــنـي وانــا اقــلــده مــا الــذي

فـعـلـنـاه اذن? من االفـضل ان نـسـتـمع
الى النسخ االصلية.

{ انت تختلف ايضا عن سواك من القراء
ن قام فيما سواك  انك لم تكتف بقراءة ا
فيـهم الكـبار او الـعمـالـقة لم يـكتـبوا سـطرا
واحدا.. مـا الـذي دفـعك الى درب الـتـأليف

الوعر?
يضحك حس االعظمي ثم يجيب:
- دعـني اكــون صـريــحـا لــدي شـقـيق
اسـن مـنـي هــو اديب كــبــيـر ومــثــقف
ـيل بـرغـم انه يـرفـض الـشــهــرة وال 
الى النشر لقـد طلبت منه نشر نتاجه
لـكنه ظل بعـيدا عن االضـواء لكنه في
دة االخيـرة بدأ ينشـر على صفحته ا
فـيسبـوك وحظي باهـتمام واسع. انه
تـلك لغـة وهـو مقـر قرآن مـعروف
يـتقن احـكـام الـقراءة بـدقـة. هو اديب
وواع بــالــفــطــرة انـه اسن مــني اربع
سـنوات وتـعـلمت كل شيء مـنه واليه
يــعــود فـــضل نــزوعي الـى الــتــألــيف
والكـتابـة وزرع في تفـكيـري التـوثيق
ايضـا. من النـادر ان جنـد قار مـقام
يـــحـــرص عــــلى تـــوثــــيق كل شـــاردة
وواردة او يـكـتب يـومـيـاته. انـا افـعل
ذلـك مــنـذ  45  ســنــة اكــتب كل شيء
ــن اواجــه ومـــــــــــــــــــاذا ايــن اذهــب و
صـادفني اكـتب كل ذلك عدا مـا بدأت
بــكــتــابــته وحــفــظه وانــا بــعــمــر 10
سنـوات ولهـذا لم افـقد امـورا كثـيرة.
ضـاعت اشياء لـكني تمـكنت من حفظ

اشياء اخرى.
{ اذن الـفضـل يـعـود الى شـقـيـقك مـحـمد

واثق.. ثم (ويقاطعني):
- والـــيه الـــفـــضل ايـــضـــا في ولـــعي
بـاالرشـيف والـتـوثيـق وزيادة الـوعي
هو مـلـهمي ومـازلت اسـير عـلى هدي
نـصـائـحه وتـوجـيـهـاته ونـقـده وهـو
صريح وقد يجرحني احيانا في نقده
لــكــني اســتــفــيــد من ارائه والشك ان
االنزعـاج من النـقد يـعلم شـيئـا وهذه
وضـوعي الذي يهدف طبـيعة الـنقد ا

. الى التقو
قـامي { اخيرا نـريد منك نـصيـحة الى ا
الشـبـاب في مجـال االداء وفي شق طـريـقة

خاصة بكل واحد?
- لــلـمـقـام الــعـراقي جـانــبـان ال ثـالث
ـسـار لــهـمــا جـانب االصــول يـعـنـي ا
الـلــحـنـي والـتــنـويع بــالـساللم داخل
ـقـام الـواحـد فـلكـل مـقـام تنـوع لـكن ا
نرجع في الـنهايـة الى السلم االصلي
ــغــنى هــذه مـســائل مــعــروفـة وهي ا
جـانب يـسـتـطــيع اي شـخص تـعـلـمه
وان لم يكن عراقيا اي بتعلم محطات
لكن الـشرط االسـاس هـو التـعبـير اي
ـــقــام يـــجب ان تـــكـــون ابن بـــيـــئـــة ا

العراقي.
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{ نـحن نـسـمــيه في الـصـحــافـة االسـلـوب
وقيل ان االسلوب هو الشخص?

- نـعم وانا اسـمـيه االسـلوب الـبـيئي
حتــديــدا كــيـف يــأتي هــذا االســلــوب
قامات حوفظ عليها ا ان ا البيئي? 
عن طـريق الشـعائر الـدينيـة فعلى اي
ــعـاهـد مــطـرب مــقـام وان تـعــلم في ا
وغيرها فانه يجب ان يخوض جتربة
الــقــراءات الــديــنــيــة كــقــراءة الــقـرآن
ـنــاقب الــنـبـويــة ومـنــهـا ســيـأخـذ وا
الـتعـبـير احلـقـيقي الـبـيئي لـلـمنـطـقة

اجلغراقية احمللية.
يدان? { اي ا

- نعم.. هـذا هو الشـرط االساس فانا

{ مـا الــذي دفــعك الى اخــتـيــار عــنـوان
كتابك الطريقة القندرجية?

- احلــقـــيــقـــة كــنـت قــد اخـــتــرت له
عـنوان (الـطريـقة الـرشـيديـة) نسـبة
الى الـقار رشيـد القـندرجي ولكن
خـطـر في بـالـي وكنـت عـنـد الـنـاشر
مـاهـر الكـيـالي ان اعـزف عن االسم
التـقليـدي واختـار عنـوان (الطـريقة
القندرجيـة) وذلك ايضا جتنبا الى
طـــرق ادائـــيـــة بـــاالسم االول. فـــفي
ـغـرب العـربي ثـمـة طريـقـة تـسمى ا
(الـــرشــيـــديـــة) ولــهـــذا اســتـــعــادت
مـسـودة الــكـتـاب وراجــعـته بـاالسم
اجلـديـد او الـعـنـوان الـذي صـدر به

ورأيت ان العنوان اكثر اثارة.
{ هل هو اول حلقة في سلسلة مؤلفاتك
ــقــام عن الــطــرق الــشــائــعــة في قــراءة ا

العراقي?
- هي طـريـقـة عـرفت انـتـعـاشـا مـنذ
عــام  1889 الى عـــام  1945 وهــو
عــاش في بـغــداد واصـبح لـه اتـبـاع
يـؤدون طـريـقـته. وهـذه الـتـفـاصـيل
ـــكـن لـــلــــقـــار ان يــــجــــدهـــا في
صـفــحـات الـكـتـاب. كــذلك الـطـريـقـة
الـزيـدانـيـة وهــو اقـدم قـار بـيـنـهم
لـكــنه اخـر كـتـاب بـالـنـسـبـة لـلـطـرق

اصدرته.
اذا?  }

ـئـويـة لـوفـاة - انـتـظـرت الــذكـرى ا
احـمــد زيــدان الـذي رحل في 1912
ونـحن اصـدرنـاه في الـعـام 2013 .

وتكلمت في الكتاب عن طريقته.
{ والطريقة القباجنية?

ـنحى ذاته حتـدثت فيه عن - نـحا ا
محمد القـباجني وتاريخه وطريقته
في االداء واتـبـاعـه ومـا هي سـمـات
هـذه الـطـريـقـة واسـلـوبـهـا. الـكـتاب
يـحـلل كـل هـذه االمـور وثــمـة كـتـاب
اخـر اصدرتـه يتـنـاول الـدرامـا التي
حـدثـت نـتـيـجـة صــراع الـطـريـقـتـ
القـنـدرجـيـة والقـبـاجنـيـة في الـقرن
ـــقــام الـــعـــشــريـن. وقــد ســـمــيـــته ا
). وتـنـاولت الـعـراقي بـ طـريـقـتـ
ـرحـلة الـثقـافيـة في ثالثيـنات فيه ا
واربـــعـــيـــنـــات الـــقــرن الـــعـــشـــرين
والــصــراع احملــتــدم بـ طــريــقــتي
الـقـنـدرجي والـقـبـاجني الـذي مسح
ــوجــبه االول والــتــالي واســتــقــر 
ــقـام الــعـراقـي يـؤدى بــالــطـريــقـة ا

الـــقـــبــاجنـــيــة ,وهـــذا ال يـــعــني ان
الـطـريـقـة الـرشـيـديـة (الـقـنـدرجـيـة)
لـيـست جـيـدة بـالـعـكس فـانـا حتى
الـيوم وبهذا الـعصر مـازلت استمع
الى تـســجـيالت رشــيـد الــقـنـدرجي
واتـــبـــاعه. كل شيء لـــديـه ســـمــات

وقوة.
{ ما جديدك.. اليوم?

- صـدر لي كتـاب جديـد لكن نـسخه
طبعة وتضمن افكارا مازالت في ا
فيـنازيقـية يـعني غنـائيـة موسيـقية
وتتناول مجموعة بحوث ودراسات
ـوسـيـقى الـعـربـيـة ـؤتـمــر ا قـدمت 
صريـة. وقد جمعتها بدار االوبرا ا
في كــتـاب صـدر حـديــثـا. وقـبل ذلك
صـدر كــتـاب يــتــنـاول شــخـصــيـتي
ـؤلـفه احـمــد شـاكـر سـلـمـان وهـو
نـاقد مـقـامي مـعروف وعـريق انـظر

اليه كأب وهو بحلة قشيبة.
ــكن ان نـــصــفـه بــانه (طـــريــقــة { هل 

قام? اعظمية) في قراءة ا
- ال اسـتــطـيع قــول ذلك عن نـفـسي
االمر مـتـروك للـنـقاد. مـاذا يرون او

يحددون?
{اقصـد هل يـخـرج القـار مـنه ان ثـمة
طـريــقـة اعــظـمــيـة (نــسـبــة لك) في قـراءة

قام? ا

- انا طريقتي تـختلف اراها طريقة
قام في فكرية وكنت عندما ادرس ا
مـعـهـد الـدراســات الـنـغـمـيـة ارفض
رفضا بـاتا عملية الـتقليد. وال اقبل
اي طـالـب يـقـلــدني او يـقـلــد غـيـري
كــيــوسف عــمــر او الــقــبــاجني انــا
اكــتــفي بــاعــطـائـه االسس واعــلـمه
فهوم الصـحيح للمقام ومساراته ا
الـلـحنـيـة بشـكل جـامد ثم هـو عـليه
عـفـويـا يعـطـيـني الـطـالب تـعـابـيره
ـسـار الـلـحـني النه يـكـون قـد فـهم ا
كن وكيف يسـير بالتعـبير. انذاك 
ان يــعــطي شــيـــئــا جــديــدا. وهــنــا
سـتـكـون الـقـراءة بـاسـالـيب عـديـدة
ولـيس اجلــمـيع يــتـبــعـون فالنـا او

.. حس األعظمي لـ (الزمان): حصيلتي 12  كتاباً وأربع مسودات تنتظر الطبع طرب مؤلفاً ا

ــسـار اســتـطــيع ان اعــلم الـهــنـدي ا
الـلحني لـلمقام ويـستطـيع ان يغنيه
ــســتـمع ال يــشــعـر به كـمــقــام لـكن ا
قـريــبــا الى روحه او بــيـئــته اي انه
يـؤدي فقط. واذا غـنى احدهم اغـنية
سودانيـة فال يعني انه يعبـر تعبيرا
صادقا فهناك شرطان اوجزتهما في
بحـث كـتبـتـه وانـا طالـب في الـكـلـية
ـــقــام الــعــراقي بــعـــنــوان (اصــول ا
وشــروطه) وحتـدثت عن ان االصـول
ــكن الي شــخص هي ريــاضــيـــات 
تـعـلـمهـا لـكن االسـاس هـو الـتـعـبـير
البيئي يعني امتالك وانا اقول كلمة
ـنح ـتــلك وال  مـهــمـة ان الــتـراث 
فـانـا ال اسـتـطــيع ان امـنح شـخـصـا
تـعــابـيــر النه يــجب امـتالكــهـا عــبـر
البيئة ومن االسـرة والنشأة وعندما
تعلمنا الـلهجة احمللية هل جاء احد
وعلمنا اياها? لـقد تعلمناها واخذنا
نتـحدث بـها عـبر الـبيـئة وهي نـتاج
جــغـرافـيـة الــنـشـأة انــهـا عـبـارة عن

احاسيس تكتسب وتمتلك.
{ وتــداخل زمــيــلي بــتــوجــيه ســؤال الى
االعـظـمي عـن رأيه بـاجملـامــيع الـشـبــابـيـة
الـتي تـنـتـشـر هـذه االيـام في بـغـداد الداء

قام فأجاب: ا
- ارى ان مـــجـــرد انـــتــشـــار الـــفــرق
يـنـطــوي عـلى مـعــان ايـجـابــيـة لـكن
مارسة واكثرهم شكلة تـكمن في ا ا
يـؤســســون هــذه اجملـامــيع من اجل
الـــعــــمـل في الــــلــــيل فـي الــــنـــوادي
ــنــتــديــات واظـن ان عــمل الــلــيل وا
يحرمـك من غناء مقـامات جيدة على
الـقواعـد بل تـضطـر الى الـغنـاء كـما
يـرغـب او يـشــتــهي اجلــمــهــور وقـد
تـخل بـالـقــواعـد واالصـول مـسـتـغال
جـهل اجلمـهور بـها اي انك سـتحرم
من فـرص الـنـقـد من اجل الـتـطـويـر.
وارى ان اي عــمل ال يــســتــقــيم دون
نـقـد بـنـاء. اذن شـغل الـلـيـل ال فـائدة
فـيه. وكـنـا مع الـعظـيم االسـتـاذ مـير
بـشــيـر نــخـتــلف يـومــيـا لـكــنه اصـر
وزرع في نــفــوسـنــا الـوعـي بـالــقـوة
واذا كنت اظـهـر في التـلـفزيـون باي
برنـامج يـواجهـني معـنـفا في الـيوم
الـتالـي خالل الدوام بـدائـرة الـفـنون
وسيقية. كان يرى ان الفنان يجب ا
اال يخـضع الى ضـغط االضواء. كان
ـتــلك مالحـظــات فـنـيـة دقــيـقـة عن
اسـلوب العـرض التـلفزيـوني وغيره
ـا اخـتـلـفـنـا مع طـريـقتـه حتى ولـطا
فـهمـنـا بالـتـدريج الفـكر الـثـقافي في
االداء. انـــا هـــنـــا فـي عـــمـــان مــررت
بظروف معيشـية صعبة جدا عانيت
ـغـريـات الـفــاقـة لـكـني لم اسـتــسـلم 
العـمل الليلي بـرغم موارده اجملزية.
انـــا كــــنت اوصي طـــلــــبـــتي بـــعـــدم
ـــنـــتـــديـــات االذعـــان لـــلـــعـــمـل في ا
واحلــفالت الــلـيــلـيــة فـكــيف اقع في
ـــاثـل? حـــتـى هـــذا الــــيـــوم شــــرك 
ـطاعم الهي وا رفـضت الغـناء في ا
الـلـيـلـيـة بـرغم االغـراءات اذن مـنـيـر
بـشيـر زرع شيـئا حـقـيقـيا. لم يـكتف
بتـعلـيمنـا بل جنح في جـعلـنا نؤمن
ـانا كـامـال بـافـكاره. كـان تـعـامـله ا
معـنا ابـويا لـقد صـبر عـليـنا وواجه
حتـدياتـنـا بقـلب اب والـنتـيـجة انـنا
ية نتـلقى دعوات من مـهرجانـات عا
ونحـظى باضـاءات اعالمـية واسـعة
فـيــمـا لـو انك تــعـامــلت مع مـتــعـهـد
حـفالت لــتـجــاهـلك الــنـاس واالعالم

ــشـكـلـة ولم يـعـرف عـن مـشـاركـاتك. ا
االن ان فـــيـــســـبـــوك وبـــعض مـــواقع
الـتـواصل االجــتـمـاعـي تـخـدع هـؤالء
وتــوهـــمــهم ان حــفـالتــهم الــلـــيــلــيــة
ـكن ان حتقق لهم اجنازت وسواها 
وانتـشارا فـالراحل مـنيـر بشيـر جعل
لـنا قـيـمة في الـعـالم كان قـد رسم لـنا
ـــســرح واخالقــيــات ضـــوابط عــلى ا
واسـلـوب عـرض واكـد لـنـا اهـمـيـة ان
يـكــون الـفــنــان مـهــذبــا عـلـى خـشــبـة
ــســرح ال حـــديث ال الــتـــفــاتــات بال ا

معنى منير بشير هندسنا كلنا.
Íu M « ¡UMG «

{ مــا رأيـك الــصـــريح بـــاالداء الـــنـــســوي
للمقام العراقي?

- انا الوحيـد الذي لدي مؤلف خاص
عن جتـربـة الـغـنـاء النـسـوي بـعـنوان
ــقـام الــعـراقي بــاصـوات الــنـسـاء) (ا
وصدر في بـيـروت وحتدثت فـيه عـبر
بـاب عـن اوائل القـرن الـتـاسع عـشر
ثـم بــدايــة الـــقــرن الــعــشـــرين وكــيف
ـقــامي ــرأة عــالم الــغــنــاء ا وجلت ا
ي امـا عــرضـته بــالـتـفــصـيل االكــاد
ـسـيـرة سبع الـبـاب الثـاني فـكـرسته 
وطــربــات عــلى وفق تــســلـسـل زمـني
اخترت منه مـطربات بدءا من صديقة
اليــة ثم سـلــيــمـة مــراد وســلـطــانـة ا
يـوسف مرورا بـزهور حـس ومـائدة
نـزهـت وانـتـهــاء بـفـريــدة وسـحـر طه
قـيـمة في بـيروت. كـل واحدة مـنهن ا
تـــنـــاولت فـــنـــهـــا كـــنت اســـتـــمع الى
التـسجيالت الـصوتيـة واكتب واحلل

قامات. االغاني وا
{ لــكن ســحــر طه لــيــست مــطــربــة مــقــام

عراقي?
- لـكـنـهـا تـغـني هي مـطـربـة بـسـيـطة
لكنها تمتـلك طموحا وترى نفسها ام
كــلــثــوم هـذا امــر خــاص بــهــا. لــعـله
جـنــون وكل واحــد مـنــا لـديـه نـســبـة
مـعـيـنـة من اجلـنـون فـالـعـصـبـيـة هي
ـثل جـنون وكـذا االنـفـعـال فـكـتـابي 
ريـادة في مــجـاله بــرغم مــا حتـفل به
الصـحف من مـقـاالت نـاجـمة عن اراء

وانطباعات. كتابي دراسة علمية.
{ كم كتابا الفت حتى االن?

ـقـام -  12 كـتـابـا صـدر لـي اولـهـا (ا
الـعراقي الى اين)? نـحن ودعـنا الـفية
ـا من واسـتـقـبـلـنـا الـفـيـة ثـالـثـة ور
ة دون ان اعي انـي حتدثـت عن الـعـو

ذكور.  في الكتاب ا
وســـــــألـت فـي مـــــــقـــــــدمـــــــتـه (هل ان
الـتــكــنـولــوجـيــا اخملـيــفـة ســتـصــهـر
الـبـيـئـات اخملـتــلـفـة وجتـعـلـهـا بـيـئـة
واحـــدة ام يــــبـــقى هـــاجس الـــعـــودة
الـغـريـزيـة لـدى االنـسـان الى احلـنـ
ــاضـي?) مــعــنى ذلـك اني كــنت الى ا
ـة! انـا كـنـت خـائـفا احتـدث عن الـعـو
من الـتكـنولـوجيـا بـرغم انهـا تنـطوي
على جـوانب مفيدة واعـتقد ان كتابي
االول احــــدث ردود افــــعـــال مــــهــــمـــة

والسيما في بغداد.
{ متى حتديدا?

- في العام  2000 - 2001  كان اول
كـتاب دشن القـرن احلادي والـعشرين

النه صــدر في كــانـون الــثــاني. انت
ـاذا اجتـهت الى الـتـأليف سـألـتـني 
واحلــقــيــقــة انـي مــنــذ اجتــهت الى
الغـناء بدايـة السـبعـينـات من القرن
ــعــانـاة ــاضي اكــتــشـفـت بـعض ا ا
ـقـام والــظـروف الـفـنــيـة في غــنـاء ا
الـعراقي وجـدت اخـطـاء كثـيـرة لدى
الـقـدماء وهـو تـراث عفـوي يـحـتمل
ــكن الحــظــات كــمـا  االخــطــاء وا
مـعـاجلـتـهـا بـالـدراسـة والـعـلم وعن
طريق الـتعلم تـتوفر فرص االصالح
ولـــــهـــــذا الــــســـــبب مـــــنـــــذ اواخــــر
السبعينـات شرعت بكتابة افكاري..
لم انـــشـــر في الـــبـــدايـــة في اواسط
الــثــمــانــيــنــات ســاعــدتــمــوني انت
وغــيـــرك في الــصـــحــافــة فـــنــشــرت
مقاالتي في (اجلمـهورية) و(الثورة)
ثم في جـريدة (الـقادسـية) وانـدفعت
لـكن تــألـيف الــكـتب لم يـخــطـر عـلى
بالي ابـدا واخـيرا بـعض اصـدقائي
النقـاد شجعوني من خالل اطالعهم
عـلى ما اكـتبه في مـسودات. احدهم
وهـو حامد الـعبـيدي شجـعني وقال
قـام العراقي لي اذا نـشرت كتـاب (ا
الى اين?) فـــانك ســـتـــحــدث ضـــجــة
وهـكـذا نضـجت فـكـرة اصـدار كـتاب
لـــلـــمــرة االولـى وانـــا مـــنـــذ صــدور
الـــكـــتـــاب نـــشـب لي خالف مع االخ
ـا وجــده سـابــقـا يـحــيى ادريس ر
الوانه او استكثر علي اصدار كتاب
ولـلــتـاريخ اقــول ان الـنــاقـد الـراحل
عادل الـهاشمي علق بـعد ان اهديته
نـسخة من الـكتاب قـائال لي (حس
انك كـتبت كـتـابـا بشـرف النك كـتبت
بـحـيـاد وموضـوعـيـة). ومـرة الـقيت
مـحـاضــرة تـوضـيـحــيـة في مـجـلس
الـشــعـربـاف بــالـكــرادة عن الــكـتـاب
وســط احـــتـــفــاء وابـــدى الــدكـــتــور
جنـاح هـادي كبـة اعـجابـه بحـيـادية
ـوضـوعـات واالسـماء ـؤلف ازاء ا ا
وقــال بـاحلــرف الـواحـد (لـو اني لم
ــا ــؤلـف عــلى الــغالف  اقــرأ اسم ا
عـرفـته هل هـو مـسـلم ام يـهـودي او
مـــســـيــحـي ام صــابـــئي?) ووجـــدته

افضل اطراء للكتاب. 
 امـــا الـــدكـــتـــور صـــالح الـــشـــمـــاع
فـوصـفني بـالـنفس االمـيـنة مـشـيرا
ـــــيــــول اني ارى ان الـى انــــعــــدام ا
وضوعية االختالف ال يحـول دون ا
ـــطــرب واذكـــر اني اخـــتـــلــفـت مع ا
حـمـزة الـسـعــداوي ثـمـاني سـنـوات
لكنـي اقمت له مجـلسـا تأبيـنيـا عند
ـقام واقمت وفاته ودعـوت مطربي ا
له مــنــقــبــة نــبــويــة اي ان الـبــاحث
مــطـــالب دائــمــا ان يـــكــتب بــصــدق

وموضوعية.
{ هـــذا اذن هــــو الــــذي جــــعل حــــســـ

االعظمي مؤلفا وليس مطربا?
- نعم ال ريب.

وضحـكـنـا قـبل ان نـنـصـرف عائـدين الى
بــغـــداد في خـــتـــام زيـــارة الى عـــمــان لم
تستغرق سوى اربعة ايـام التقينا خاللها
ــبــدعــ بــاكــثــر عـــدد من اصــدقــائـــنــا ا

قيم في االردن.       ا
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حس االعظمي يتحدث لـ (الزمان) في عمان

ـقام التي اسـسها قام الـعراقي الـكبيـر حس االعـظمي بدايـة حياته الـفنيـة. كان عضـوا في فرقة ا تعرفت الى قـار ا
ـوسـيـقـيـة قـبل ان يـتـحـول الى مـدرس في مـعـهد الـراحل مـنـير بـشـيـر في ضـمن الـتـشـكـيالت الـفـنـيـة لـدائـرة الفـنـون ا
سرح في مدن العالم. وسيقية بـالوزيرية ويحـلق في سماء الطرب الـبغدادي ويقف على كـبريات خشبـات ا الدراسـات ا
قـام منـذ بواكيـرها وحـتى حطت علـى مبدأ مـحمد وكنت شـاهدا عـلى ولعه بالـتنـظير والـكتـابة ودأبه على تـوثيق رحـلة ا
قاميـة التقليدية التي يقول االعظمي ان مسيرتها شابتها اخطاء دارس ا القباجني الذي صار مدرسة مقامية تخطت ا
ومالحظات نتـيجة عـفويتـها الراسخـة. ومع تقدم ذلك الـولع (التألـيفي) او (الكـتابي) حتول االعـظمي الى مؤسس مـكتبة
تأليفية نادرة تتناول هذا الفن التراثي بجميع ابعاده ورموزه وحتقق من جهوده في هذا اجملال طبع  12 كتابا بدأها
في بغداد مـطلع العام  2001 ولم ينـهها وهو في العـاصمة االردنيـة بحصوله عـلى الدكتوراه واطالق كـتابه في التنوع
قـام العـراقي يؤسس الحـكام لم قـامي وبذلك يـكون قـد تـأهل بحـسب رأيه ليـكون مـفكـرا او منـظـرا في ا ـوسيـقي ا ا

ؤلف كما اسميته خالل هذا احلوار.. وفيما يلي نصه: طرب ا يسبقه اليها احد وليكون بحق ا


