
رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

العدد )4487( السنة السابعة عشرة  
الخميس )8( آب 2019

هج
تو

ن ال
زم

ن 
م

6

WWW. almadasupplements.com

خزعل مهدي
 الشمولية في الفن

خزعل مهدي



2

هج
تو

ن ال
زم

ن 
م

3

هج
تو

ن ال
زم

ن 
م

العدد )4487( 
السنة السابعة 

عشرة - الخميس 
)8( آب 2019

العدد )4487( 
السنة السابعة 

عشرة - الخميس 
)8( آب 2019

 ج��م��ه��ور ك��رك��وك��ل��ي

علي ال���رض���ا  ع��ب��د  د.   

ع��ب��د ال��ج��ب��ار ال��ع��ت��اب��ي

ب������ش������رى س���م���ي���س���م

 مْل تكت�ض���ب اأي���ة اغني���ٍة ريا�ضية عراقي���ة ، رواجًا 
و�ضهرة ًمثل اأغني���ة ) األعب ياحبيبي اأمّترن ( التي 
األّفها وحلّنها الفناُن الراحل خزعل مهدي ، وغّنتها 
�ضقيقت���ه الفنان���ة ) ال�ضري���رة ( �ضاحب���ة ال�ض���وت 

الدايف هناء مهدي ،
اأ�ضخا����ص ،  عل���ى:    ٥   ال�ض���ورة  حتت���وي  رمب���ا 

و  اأ�ضخا�ص يقفون   
وله���ذه االغنية ال�ضهرية ق�ض���ة جميلة بطلُها العُب 
ن���ادي م�ضلح���ِة نقِل ال���رّكاب ، واملنتخ���ب الوطني 
، حمم���د جمي���د  اإب���ن مدين���ة كرك���وك   ، ال�ضاب���ق 
بايراقدار ، وهو االآن حيٌّ ُيرزق ، اأمّد اللُه يف ُعمِره 
. كان ِم���ن اأملِع واأ�ضهر جنوم كرة القدم العراقيني ، 
وداينم���و خط و�ضط فري���ق امل�ضلح���ة ، ومنتخب 
الع���راق ، وكان فريق امل�ضلحة وقت���ذاك ِمن الفرق 
العريقة ، وله جمهوره الوا�ضع يف بغداد ، ويتّبواأ 
املثل���ث الذهب���ي يف ال���دوري العراق���ي اىل جانب 
فريق���ي القوة اجلوية واآلي���ات ال�ضرطة ، وكان ِمن 

اأ�ضهر ُم�ضّجعي فريق امل�ضلحة ،
) حممد نق����ص ( املوظف يف م�ضلحة نقل الركاب ، 
والذي يحر�ص على ح�ضور كافة مباريات فريقه ، 
و �ضاح���ب �ضوٍت ُجهوري ح���اد ، �ضّخره لت�ضجيع 
الفري���ق ، وكان اإذا ن���زل الفري���ُق اىل اأر�ص امللعب 
، يتقّدمه���م الالع���ب االأ�ضق���ر ذو ال�ضع���ر الذهب���ي 
 ) برياق���دار  جمي���د  حمم���د   ( اخُل�ض���ر  والعي���ون 
ته ال�ضعبية : ي�ضتقبلهم امل�ضجع حممد نق�ص بهو�ضِ

يلع���ب   .… ولواعيب���ه  ه���و  ابوجا�ض���م  جاك���م 

ابوجا�ضم حل���وه مالعيبه .! وِكناية ) اأبو جا�ضم ( 
كناي���ٌة عراقيٌة ، ُتطلق على كلِّ �ضخ�ٍص اأ�ضُمه حمّمد 
. و�ض���ارت الهو�ض���ُة ال�ضعبية تل���ك ، ترنيمَة فريق 
امل�ضلحة ، حتى اإذا اأطلقها امل�ضّجُع حممد نق�ص يف 
امللعب ، اأرجّتت مدرجاُت �ضاحة الك�ضافة باأ�ضوات 

امل�ضّجعني، وهم يهتفون ويهّو�ضون :
يلعب اأبو جا�ضم حلوه مالعيبه و�ضاَر بها الالعُب 
الفن���ان �ضاح���ُب امله���ارات الرائع���ة حمم���د جمي���د 
ترنيمَة الكرة العراقية ، و�ضارت الهو�ضُة ال�ضعبية 
تلك ، ُملِهمَة الفن���ان واالديب الراحل خزعل مهدي 
ال���ذي اأّلف االغني���َة الريا�ضية ال�ضه���رية وحلّنها ، 
لتغّنيه���ا �ضقيقُته الفنانة ) هناء ( ا�ضتعدادًا لبطولة 
كا����صِ الع���رب الثالثة ، التي اأقيم���ْت يف ني�ضان من 
ع���ام 1966 ، على ملع���ِب الك�ضّافة ببغداد ، وَجرت 
املباراُة النهائية لتلك البطولة ، بني فريقي منتخِب 
العراق ونظ���ريه ال�ضوري ، والت���ي اأنتهت عراقيا 
بنتيج���ة 2 – 1 ، وق���ام الرئي�ُص العراق���ي ) وقتها 
( عبد ال�ضالم حممد عارف ، بت�ضليم كاأ�ص البطولة 
اىل كاب���ِن املنتخ���ب العراق���ي ه�ض���ام عط���ا عجاج 
، عل���ى اأنغام الهو�ض���ِة الريا�ضي���ة ال�ضهرية: جاكم 
ابوجا�ض���م هو ولواعيبه . يلع���ب ابوجا�ضم حلوه 

مالعيبه …
وِختامًا اأودُّ هنا اأن اأبعَث َعرب هذِه ال�ضطور ، باأّحر 
التحيات ، وواف���ِر االأحرتاماِت اإىل العِبنا القدير ، 
واإب���ِن مديِتن���ا احلبيب���ة كرك���وك ، الكابن ) حممد 
جمي���د باراق���دار ( ال���ذي كاَن م�ضدَراإله���اٍم الأ�ضه���ر 

اأغنيٍة ريا�ضية عراقية ،
رّددته���ا ال�ضف���اُه من���ذ ع�ض���راِت ال�ضن���ني ، و�ضّتظل 

ترّددها اىل ما �ضاء الله ُتعاىل ..!

الفن���ان العراق���ي الكبري خزعل مه���دي الذي وافاه 
االجل املحت���وم ب�ضبب ال�ضيخوخ���ة عن عمر ناهز 
83 عام���ا، يع���د م���ن الوج���وه الفنية املمي���زة التي 
اعطت الكثري على خمتلف جماالت الفن حتى �ضماه 
البع�ص )�ضاحب �ضبع �ضنايع(، الذي ا�ضماه امللحن 
الكبري كوكب حم���زة )قدي�ص االإذاعة والتلفزيون( 
ح���ني �ضئل يوما ه���ذا ال�ضوؤال فق���ال )اآه اإنه خزعل 
مه���دي، الفنان الرائع ال���ذي ي�ضتح���ق اأن ُيعمل له 
متث���ااًل من الع�ضل، وال اأدري اإن كان باالإمكان عمل 
متثال من ه���ذه املادة، الفنان خزع���ل مهدي �ضاعر 
رقيق، ومطرب، وخمرج تلفزيوين كبري، وميتلك 
حب لالآخر نادر الوجود ولكن لالأ�ضف فهذا الرجل 
قد عا�ص يف زم���ن رديء �ضاعت فيه قدراته الفنية 
الرائعة(، وكوكب هو احد اكت�ضافات خزعل مهدي 
مثله مث���ل الفنان الكب���ري ح�ضني نعم���ة، حيث كان 
الفن���ان ك�ضافا ممي���زا ا�ضتط���اع ان يكت�ضف العديد 
من اال�ضوات واملواه���ب، فكان يجول يف االماكن 
البعي���دة والقريب���ة بحث���ا ع���ن الطاق���ات الواعدة 
ليحت�ضنه���ا ويرعاها، والرج���ل ميتلك �ضرية حياة 

ثرة مليئة باالبداع الميكن ان ت�ضاهى.
والراحل متعدد املواهب، فطري االبداع، و�ضاحب 
اعمال ظلت خالدة يف الذاكرة، على م�ضتوى الغناء 
وكتاب���ة كلمات االغاين واالحلان او االخراج، كما 
ان���ه كان عازف���ا يف فرقة االأذاع���ة والتلفزيون على 
اآل���ة )الچل���و( وه���و م���ن القالئ���ل الذي���ن يعزفون 
عل���ى هذه االأل���ة باالأ�ضاف���ة اىل املو�ضيق���ار ح�ضني 
ق���دوري اأي�ض���ا، وه���و �ضقي���ق الفنان���ة ال�ضري���رة 
�ضاحبة ال�ضوت ال�ضجي )هن���اء( �ضاحبة االغنية 

الريا�ضية اخلالدة )حلوة ابو جا�ضم( والتي يقول 
مطلعه���ا )الع���ب ياحبيبي امت���رن األع���ب بالطوبة 
اتف���ن(، وكذلك اغنيته���ا الرائعة )ي���ا حبيبي ب�ص 
ال���ك وحدك كلتهة(، كما ميك���ن اال�ضارة اىل الكثري 
م���ن االغنيات الت���ي كتب كلماته���ا وحلنها ملطربني 
ومطرب���ات مثل عفيف���ة ا�ضكندر الت���ي نذكر احدى 
اغانيها وهي )جوز منهم(، واملطربة مائدة نزهت 
)ياحل���و يا�ضغري يامدلل( و)حمد يا حمود( كما له 
اأغنية )اأحبه واأطيعه( لداود العاين، ولفوؤاد �ضامل 
اغني���ة )اترك هوى احللوين( من كلماته واحلانه، 
كم���ا ان���ه غن���ى يف فيلم )عف���رة وبدر( ع���ام 1963 
اغنية )م���ا اريد اهواك(، والكث���ري.. الكثري مما ال 

ح�ضر له وال عد.

والراح���ل خزع���ل مه���دي م���ن موالي���د بغ���داد عام 
1928، ول���د يف حمل���ة الف�ض���ل واكم���ل درا�ضت���ه 
االبتدائي���ة ع���ام 1941، حاول الدخ���ول اىل معهد 
الفنون لكنه لق���ي معار�ضة االهل،ويف عام 1948 
اثن���اء دخ���ول اجلي����ص العراق���ي اىل فل�ضط���ني مت 
تكليف���ه م���ع جمموع���ة م���ن املبدع���ني ال�ضتح���داث 
برنام���ج خا�ص بالقوات امل�ضلح���ة، ومن هنا كانت 
بدايته مع الفن، حي���ث انه مع بداية اخلم�ضينيات 
انخرط ممثال يف عدة افالم ابرزها )فتنة وح�ضن( 
اخراج حيدر العمر عام 19٥٥ و)عرو�ص الفرات( 
اخراج عبد الهادي مبارك عام 19٥6 وبطولة عبد 
الوهاب الداين���ي وت�ضواهن ونعيمة وعفرة وبدر 
وب�ض���رة �ضاعة 11 بطولة اح���الم وهبي واجلابي 
بطول���ة ا�ضعد عب���د الرزاق، اىل جان���ب ذلك اخرج 

خزع���ل مه���دي جمموع���ة م���ن االف���الم الت�ضجيلية 
والوثائقي���ة منه���ا فيل���م ع���ن كرد�ضت���ان وفيلم عن 
البن���اء واالعمار، كما �ض���ارك يف اكت�ضاف النجوم 
واملواهب الفنية حني قام مع اخرين باأجراء م�ضح 
�ضامل للطاقات الفنية يف جميع حمافظات العراق 
واكت�ض���ف خالل عملية امل�ض���ح العديد من املو اهب 
التي جاء بها اىل بغداد ومنحها الفر�ضة للتاألق ثم 
�ضارت فيما بعد من جنوم الفن العراقي نذكر منهم 
الفنان ح�ض���ن ال�ضكرجي امللحن وع���ازف القانون 
واملطرب���ة �ضيتاها كوبيان والفنان ق�ضي الب�ضري 
وامللح���ن املبدع كوكب حمزة وكذل���ك امللحن كاظم 
فندي وامللحن حم�ضن فرح���ان وغريهم كثري، كما 
ا�ضه���م الراح���ل يف التمثيل مب�ضرحي���ات مهمة يف 
امل�ضرح العراقي منه���ا م�ضرحية النخلة واجلريان 
يف ع���ام 1970 املاخ���وذة عن رواي���ة غائب طعمة 
الفن���ان قا�ض���م حممد،وكذل���ك  فرح���ان واخرجه���ا 
م�ضرحي���ة �ضربك يا�ضاب���ر وم�ضرحية ندميكم هذا 

امل�ضاء.
وم���ن اجنازات هذا الفنان الكب���ري متعدد املواهب 
اخراج���ه عدي���د م���ن الربام���ج التلفزيوني���ة مث���ل 
الربنام���ج اجلماهريي املعمر )عد�ض���ة الفن( الذي 
كان يعده ويخرجه الفنان الراحل خالد ناجي، كما 
اخرج عدة متثيليات �ضارت فيما بعد من اهم مواد 
ار�ضيف تلفزي���ون بغداد باالبي����ص واال�ضود منها 
متثيلية النهيبة ومتثيلي���ة )فدعة( وح�ضل خزعل 
على العدي���د من ال�ضه���ادات التقديري���ة واجلوائز 
منه���ا �ضه���ادة تقدي���ر م���ن وزارة االع���الم و�ضهادة 
تقدي���ر م���ن اللجنة الوطني���ة العراقي���ة للمو�ضيقى 

و�ضه���ادة م���ن منظمة العم���ل العرب���ي و�ضهادة من 
تلفزيون براغ.

وخ���الل حف���ل تك���رمي اقامت���ه وزارة الثقاف���ة قبل 
وفاته لرواد احلركة املو�ضيقية، كان قد ح�ضر على 
كر�ض���ي متحرك ب�ضبب عج���ز يف االطراف ال�ضفلي 
اعت���اد علي���ه يف �ضنوات���ه االخرية، ق���ال : انني مل 
اأنقط���ع يومًا عن نظ���م ال�ضع���ر او ممار�ضة العزف 
املو�ضيق���ي فهم���ا زادي اليومي وامل���وت وحده هو 
ال���ذي �ضيبعدين عنهم���ا، واعلن حينه���ا انه انتهى 
موؤخ���رًا من كتابة وتلحني بع�ص االغاين الوطنية 
والعاطفي���ة كم���ا ان ل���دي م�ضروعًا كب���ري �ضاقدمه 
الطف���ال الع���راق عبارة ع���ن اوبري���ت غنائي اقول 
يف مطلع���ه: )الله ايحفظك ياوطن../ الله ي�ضونك 
ياوطن../ انته بيت ال�ضعب كله/ انته معنى الكرم 
واهله/ انته قيثارة وم�ضله(، كما ا�ضار اىل وجود 
اغ���اين عاطفية جدي���دة انتهيت من كتاب���ة كلماتها 
وتلحينه���ا وق���ال �ضيتم الحق���ًا اختي���ار اال�ضوات 

الغنائية الدائها خالل االيام املقبلة.

كن����ا نتح����دث ع����ن رم����وز الع����راق مم����ن قدم����وا اأنف�ضه����م �ضناع 
جم����ال حقيقيني بعامل الغن����اء العراقي ملحن����ني ، �ضعراء اأغاين 
، مطرب����ي ومطربات وامللفت للنظ����ر ان تلك اجلل�ضات تخلو من 
ح�ضور اأ�ضدقاء تلكم الرموز ، وهنا اأ�ضتذكر ا�ضمًا عد من اأعمدة 
مدار�����ص اللحن العراقي اخلالد ويف كتابة ال�ضعر الغنائي ، ذلك 
ه����و خزعل مه����دي رحمه الل����ه ، الذي تع����ددت ابداعات����ه ولتظل 
منجزات����ه درو�����ص مل����ن يبغ����ي معرفة رموز ه����ذا الوط����ن الغني 

برتاثه ومببدعيه الكرث .
خزع����ل مهدي املول����ود مبحلة الف�ض����ل ببغداد ع����ام 1928 اكمل 
درا�ضت����ه االبتدائية وحاول الدخول اىل معه����د الفنون اجلميلة 
ومل يتمكن ملعار�ض����ة االأهل ،، اإلتحق ب�ضفوف اجلي�ص العراقي 
الداء اخلدم����ة االلزامي����ة ع����ام 1948 يف ذات الع����ام ال����ذي كان 
جي�ضن����ا البا�ض����ل ق����ي االأرا�ضي العربي����ة الفل�ضطيني����ة ومبا اأنه 
ميتل����ك موهبة فنية مت تكليفهه م����ع جمموعة من املقاتلني �ضمن 
الثكن����ة الع�ضكرية ال�ضتحداث برنامج خا�����ص بالقوات امل�ضلحة 
ف����كان تلك االإنطالق����ة االوىل لع����امل التلفزيون والفن����ون ليعمل 
بعده����ا �ضم����ن طاق����م  فرق����ة االذاع����ة وهم م����ن النج����وم الالمعة 
مبج����ال الغن����اء حممد عبد املح�ض����ن / حم����دان ال�ضاحر / جميل 
جرجي�����ص / جمي����ل ق�ضط����ة / حمم����د نو�ض����ي ،، وعم����ل ببداي����ة 
اخلم�ضينيات ممث����اًل متاألقًا ببع�ص االف����الم ال�ضينمائية ابرزها 

: فتن����ه وح�ض����ن / عرو�ص الف����رات / ت�ضواه����ن / نعيمة / عفره 
وب����در / ب�ضرة �ضاعة 11 / اجلاب����ي ،،ثم عمل مع فرقة الزبانية 
و�ض����ارك مع الفنان �ضلمان اجلوهر بف����ن التمثيل ،، وعاد ليعمل 
خمرج����ًا ملجموعة من االفالم الت�ضجيلي����ة الوثائقية ،، ثم اأقتحم 
عامل الغناء واملو�ضيقي الكت�ضاف النجوم واملواهب الفنية وهو 
يج����وب مدن العراق ومب�ضاركة جلنة خمت�ضة وكانت احل�ضيلة 
ب����روز جمموع����ة اأ�ضبحت فيما بعد من اأملع جن����وم البالد قاطبة 
يف املو�ضيق����ى والغن����اء وه����م :عازف القان����ون ال�ضه����ري الفنان 
ح�ض����ن ال�ضكرج����ي ،، املطرب����ة �ضيتاهاكوبيان،،الفن����ان ق�ض����ي 

الب�ضري،،امللحن كوكب حمزة
م����ن  امللح����ن حم�ض����ن فرح����ان ول����ه   ،، فن����دي  ،،امللح����ن كاظ����م 
اال�ضهام����ات الفني����ة امل�ضارك����ة يف التمثي����ل م�ضرحي����ًا،، النخل����ة 
واجل����ريان،، �ض����ربك يا �ضاب����ر’،، ندميك����م هذا امل�ض����اء .. ويف 
فن االخ����راج اخ����رج الربامج التلفزيوني����ة اأبرزه����ا عد�ضة الفن 
واأب����دع باإخراج - متثيلية )النهيب����ة ( ومتثيلية )فدعة( وهذين 
العمل����ني كان����ت لهما اأ�ض����داء وا�ضع����ة بني اجلمه����ور،، والراحل 
خزع����ل مهدي كان عازف����ًا على )اآلة اجللو( وه����ي االآلة التي تعد 
�ضعب����ة وقليلون م����ن ميار�ضونها ومن اأ�ضاتذته����ا  الفنان ح�ضني 
ق����دوري ،،وخزع����ل مهدي ه����و من اكت�ض����ف ق����درات واإمكانيات 
املطرب����ة )هن����اء(  �ضاحبة ال�ض����وت ال�ضجي ،، وروائ����ع ما كتبه 

وحل����ن لها ومنها االغنية الريا�ضية )األع����ب ياحبيبي( واالأغنية 
ال�ضباحي����ة  )�ضباح اخلري( واالأغنية الرائعة )عراقية ،،عراقية 
( وه����ي �ضقيق����ة زوجته ،، ا�ضته����ر الفنان بكتابة واأحل����ان اأ�ضهر 
االغ����اين البغدادي����ة العراقية اال�ضيل����ة وذاع �ضيتها بني النا�ص 
،،اأغني����ة ) ج����وز منه����م ( للمطرب����ة عفيف����ه ا�ضكن����در واأغنية ) يا 
حلو ي����ا �ضغرَيّ يامدل����ل ( )حمد يحمود( للمطرب����ة مائدة نزهت 
واأغني����ة ) اأحبه واطيعه ( ) حبك �ض����راب ( للمطرب داود العاين 
واغنية )اأترك هوى احللوين( للمطرب فوؤاد �ضامل ..فيما ح�ضل 
على الكم الهائل من االو�ضم����ة وال�ضهادات التقديرية واجلوائز 
طيل����ة م�ضريته الفنية احلافلة باالبداع  وظل مرتبعًا على عر�ص 
النجومية وما ميزته عن االآخرين كرثة مواهبه بالغناء وكتابة 
الكلمات واالحل����ان واالخراج وكان فنانا رائعا وفطري االبداع 

واأ�ضمًا خالدًا بالذاكرة العراقية .
خزع����ل مهدي هو م����ن اأكت�ضف العديد م����ن النجوم اأمث����ال فوؤاد 
�ض����امل ، كوك����ب حم����زه ، ح�ضن ال�ضكرج����ي ، طالب غ����ايل ، فتاح 
حم����دان ، �ضباح ال�ضهل .. وقائمة تطول باال�ضماء التي �ضاهمت 

ببناء الغناء العراقي احلديث .
وتظ����ل اأغاين ج����وز منهم / اأت����رك هوى احللوي����ن / بغدادية / 
�ضب����اح اخل����ري / احبه واأطيع����ه .. روائع ن�ضتذكره����ا جياًل بعد 

جيل . 

خزع�ل مهدي.. الذي يستحق تمثاال من عسل!ِيلعْب أبو جاسم حلوة َمالعيبه…!

جوانب أبداعية لخزعل مهدي

 ه���ذه االأغني���ُة موّقع���ة عل���ى )) الرم���ل(( وه���و 
اإيق���اٌع م���ن بح���وِر الطرِب الت���ي تث���ري الن�ضوَة 
املرح���وم  كاتُبه���ا  طّوعه���ا  وق���د  ال�ضام���ع،  يف 
الفن���ان خزعل مه���دي)1928� 2012م(، و�ضاغ 
منه���ا اأجم���َل حلٍن �ضعب���يٍّ عراق���يٍّ يف �ضتينّياِت 
الق���رن املا�ضي، ولع���لَّ املطربَة عفيف���ة ا�ضكندر 
مل ))ت�ضلط���ن(( يف اأّي���ِة اأغني���ٍة م���ن اأغانيها كما 
�ضلطن���ت يف )) جوز منه���م(( .... لكنَّ )) بّحَة(( 
التوّج���ع التي يف �ضوت �ضاج���دة عبيد تالم�ص 
�ضغ���اَف قل���وِب الكثريي���ن م���ن عا�ضق���ي االإيقاع 

، وحتّركها. ال�ضجيِّ
 ج���رت ت�ضكي���الت ه���ذه االأغني���ة عل���ى تداخ���ل 

ت�ضكيلي الرمل املحذوِف من التام:
فاِعالُت���ْن فاِعالُت���ْن فاِعلُ���ن     فاِعالُت���ْن فاِعالُتْن 

فاِعلُن
و الرمِل املحذوِف من املجزوء:

فاِعالُتْن  فاِعالُتْن    فاِعالُتْن فاِعلُن    
ف�ض���اًل ع���ن ا�ضتثم���ار ال�ضاع���ر لتفعيل���ِة الرم���ِل 
املق�ض���ور ))فاع���الن((* التي جت���يء يف �ضربه 
، واإدخال���ه له���ا يف احل�ضو، و اعتم���اِد النهايات 
ع���ة على وحدة تفعيلته التاّمة ))فاِعالُتْن((  املوقَّ
���ًا، لك���وِن هذا البح���ِر مرن���ًا يف النظِم، اإىل  حلنيَّ
جان���ِب ان�ضياِب���ِه على الل�ض���اِن ان�ضياب���ًا خفيفًا، 

م���ع وجوب مراع���اة بع����ص املف���ردات ال�ضعبّية 
عند التقطيع بدم���ِج بع�ِص احلروِف، اأو بحذِف 
بع�ضه���ا االآخ���ر كم���ا يف ))�ضل���ون = �ض���ون((، 
واالنتب���اه اإىل التداخ���ل االإيقاع���ي اأحيان���ًا بني 
اخلل���ل ال�ضمع���ي، واخلل���ل العرو�ض���ي كما يف 
جملة)) �ضلك عده���م(( فهي يف االإيقاع ال�ضمعي 
))فاعالت���ن((، لكّنه���ا يف التقطي���ع العرو�ض���ي 
))مفاعيل���ن(( وذلك ب�ضب���ب ميِل اللغ���ة املحكّية 

كات. اإىل ال�ضواكن، واالبتعاد عن املتحرِّ
يا اأيها النا�ُص : الكوُن مبنيٌّ بناًء مو�ضيقّيًا ))كما 
يق���ول فيثاغور�ص((، فما لكم تعافون املو�ضيقى 

وهي غذاُء الروِح اإىل ما لي�ص منها؟؟؟.
واإليكم تقطيع االأغنية اإيقاعّيًا :

جوز من�هم ال تعاتبهم بع�د      
فاِعالُتْن  ف�اِعالُتْن  ف�اِعلْن

�ض�لك عدهم نا�ص مااإلهم عهد    
مفاعيلن  ف�اِعالُتْن  ف�اِعلْن

�ضون جازونا بهجر وبال عذر
ف�اِعالُتْن  فاِعالُتْن  ف�اِعلْن

تايل باعونه ب�ض�عر ماينذكر
ف�اِعالُتْن  فاِعالُتْن  ف�اِعلْن
هاي هم ق�ضمْة وعد         

ف�اِعالُتْن  ف�اِعلْن

جوِز مْن���ُهْم
ف��اْع الُت��ْن

***** 
اإحنا ربينا وتعبنا و�ضفنا لوعات و�ض��هر

ف�اِعالُتْن ف�اِعالُتْن  فاِعالُتْن  ف�اِعلْن
واحنا دارينا و�ضربنا كا�ص مر م�ن الزهر

ف�اِعالُتْن ف�اِعالُتْن  فاِعالُتْن  ف�اِعلْن
من هواهم ذاب قلبي و�ضيبت

ف�اِعالُتْن  فاِعالُتْن  ف�اِعلْن
من جفاهم األف مو�ضوع كتبت

ف�اِعالُتْن  فاِعالُتْن  ف�اِعلْن
يظلمون لكن بعيني �ضف��ت

ف�اِعالْن  فاِعالُتْن  ف�اِعلْن
يعلم الله �ضكرث من �ضويف حزنت

ف�اِعالُتْن  ف�اِعالُتْن  ف�اِعلْن
ي�ضهد الله �ضكرث من �ضويف حزنت

ف�اِعالُتْن  فاِعالُتْن  ف�اِعلْن
هاي هم ق�ض�مْة ّوعد

ف�اِعالُتْن  ف�اِعلْن
جوِز مْن���ُهْم

ف��اْع الُت��ْن
*****

ب�ص حجي العامل ك�ضبنا وبالعك�ص دار الدهر

ف�اِعالُتْن ف�اِعالُتْن  فاِعالُتْن  ف�اِعلْن
ِل الوا�ض�ي خرب �ضار للعذال حبنا وح�ضَّ

ف�اِعالُتْن ف�اِعالُتْن  فاِعالُتْن  ف�اِعلْن
من هواهم �ضاع دربي وتيهت

ف�اِعالُتْن  فاِعالُتْن  ف�اِعلْن
اِم �ضمعْت من جفاه�م األْ�ِف منَّ

ف�اِعالُتْن  فاِعالُتْن  ف�اِعلْن
يظلمون لكن بعين�ي �ضف�ت

ف�اِعالْن  فاِعالُتْن  ف�اِعلْن
يعلم الله �ضُكرْثِ من �ضويف حزنت

ف�اِعالُتْن  ف�اِعالُتْن  ف�اِعلْن
ي�ضهد الله �ضُكرْثِ من �ضويف حزنت

ف�اِعالُتْن  ف�اِعالُتْن  ف�اِعلْن
هاي هم ق�ضمْة ّوعْد

ف�اِعالُتْن  ف�اِعلْن
ج�وِزمْن�ُهْم

ف�اِع�الُتْن
*****

)*( الق�ض���ُر عل���ة، وه���ي ح���ذُف �ضاك���ن ال�ضبب 
اخلفي���ف يف ))ف�اِعالُت���ْن(( وت�ضك���نُي متحرك���ِه 
فت�ض���ري ))فاعالْت(( بت�ضكنِي الت���اِء، وتنقل اإىل  
))فاِعالْن(( امل�ضاوية لها باحلركاِت وال�ضكنات، 

كما يف ))يظلموْن = فاعالن((.

اإليقاُع في أغنية ))جوز منهم((  
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اعداد : عراقيون

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

 قدي�س املو�سيقى

ان���ه  ؟  والتليفزي���ون  االأذاع���ة  قدي����ص  ه���و  م���ن   
خزعل مه���دي ، الفن���ان الرائع ال���ذي ي�ضتحق 

ان ُيعم���ل ل���ه متثاال من الع�ض���ل ، وال ادري 
ان كان باالأم���كان عم���ل متث���ال من هذه 

امل���ادة. الفن���ان خزع���ل مه���دي �ضاعر 
رقي���ق وملح���ن  ومط���رب وخمرج 

ح���ب  كب���ري ميتل���ك  تليفزي���وين 
لالآخر نادر الوجود .

كوكب حمزة

املوهبة املده�سة

متتل���ك  الراح���ل  حي���اة  ان 
الده�ضة واحلريه النه فنان 
�ضامل �ضاحب عدة مواهب  
الميتل���ك  ان���ه  م���ن  بالرغ���م 

والفن���ي  العلم���ي  التاأهي���ل 
االكادمي���ي حي���ث  ح���اول ان 

ي�ضل���ك طريقًا علمي���ًا من خالل 
معه���د الفن���ون اجلميل���ة اال ان 

ان  دون  حال���ت  اهل���ه  معار�ض���ة 
ينخرط يف املعهد.

د . هيثم �سعوبي

الفنان ال�سامل

ان الراح���ل كان ميتاز بثقافة وا�ضع���ة رغم توا�ضعه وب�ضاطته 
فق���د كان فنانًا �ضام���اًل وراقيًا جدًا وكان �ضاع���رًا ووترًا معلومًا 
ومعروفًا يف االغنية العراقي���ة و�ضيبقى رمزًا يف الفن واالدب 
والثقاف���ة ومل تقت�ض���ر اجنازات���ه يف الغن���اء والف���ن فقط  امنا 

ابتعد اكرث من ذلك لت�ضل اىل اجلوانب االن�ضانية اي�ضا .  
غازي الكناين 

�سبع �سنايع

خزعل مثل نقطة �ضوءعراقية، كان ب�ضبع �ضنايع كما يقال فهو 
خم���رج و�ضاعر وملحن ومقدم برام���ج وممثل ومكت�ضف لكثري 
م���ن اال�ضوات املهمة، رغ���م انه ال يحمل تاأهي���ال علميا، ومتكن 
ان يكون ا�ضما المعا يف كل املجاالت. من اغانيه التي ال تن�ضى 
اغني���ة يلعب ابو جا�ضم ه���وة ومالعيبة، ومليت ب�ضوت عفيفة 

ا�ضكندر واغنية �ضباح اخلري ل�ضقيقته هناء. 
حيدر �ساكر احليدر

 

لقاء مع خزعل يف العمارة

يف عام 1982 ، ويف اثناء خدمتي الع�ضكرية يف مدينة العمارة 
، كنت نزيل احدى فنادقها اجلديدة ، ويف احدى اجلل�ضات يف 
�ضال���ة الفن���دق تعرفت على خزعل مهدي ال���ذي كان يتجول يف 
مناط���ق وقرى العم���ارة يف مهم���ة ر�ضمية قال عنه���ا الكت�ضاف 
اال�ض���وات ال�ضاحل���ة للغن���اء ، وم���ا اكرثها يف ري���ف العمارة 
وانحائه���ا .. ارت���اح لوج���ودي مع���ه يف الفن���دق بع���د تداولنا 
حديث���ا تاريخيا على االكرث ،بع���د ان كنت اراه منذ �ضنوات يف 
منطقة ال�ضاحلية حيث دائرة االذاعة والتلفزيون .. واذكر من 
احاديثه الطلية انه يف املحاولة االنقالبية التي قام بها احد كبار 

اجلمهورية الع�ضكري���ني لالطاحة  برئي�ص 
عب���د الرحم���ن عارف �ضنة 1966 كان يف تل���ك ال�ضاعات يف دار 
االذاعة ، وملا اراد اخلروج فتحت احدى الدبابات نريانها على 
مدخل دار االذاعة والتلفزيون فرجع ودخل احدى غرف مدخل 
الدار ، يقول ان املذيعة كالد�ص يو�ضف واملخرج مهدي ال�ضفار 
وامل�ض���ور ال�ضينمائي انرتانيك كانوا ق���د �ضبقوه يف االحتماء 
يف الغرف���ة ، ويقول : انه ويف خ�ضم �ض���وت االنفجارات واذا 
بالرئي�ص عبد الرحمن حممد عارف يدخل ومعه �ضابط ع�ضكري 
، فعرفن���ا �ضبب الق�ضف اذ كانت الدباب���ة تعود لالنقالبيني ، ثم 
جاءت �ضيارة ع�ضكرية �ضغرية من داخل ابنية االذاعة لي�ضتقلها 
الرئي�ص ويخرج ويتوقف بعدها الق�ضف متاما ليخرج م�ضرعا 
ويه���رب اىل ال�ض���ارع املقابل لالذاع���ة وامل���وؤدي اىل م�ضت�ضفى 
النه���ر ويع���رب اجل�ض���ر رك�ضا .. ومل���ا كانت دارن���ا يف قبالة دار 

االذاعة فاكملت له الق�ضة وما حدث بعدها .
 انتدب خزعل مهدي للبحث عن املواهب املو�ضيقية والغنائية ، 
واعتقد ان اختياره كان يف حمله ، وذلك الن خزعل مهدي فنان 
موهوب بنى جمده املو�ضيقي على الفطرة وامللكة ال�ضخ�ضية ، 
ف���ال غرو ان يكون اهال الختيار م���ن يجد فيه املوهبة والقابلية 
. وه���ذا يف�ضر لنا كي���ف ن�ضب اليه اكت�ضاف ع���دد من اال�ضوات 
الغنائية الكبرية . وم���ن احاديثه قوله ان الفنان الرائد �ضلمان 
جوهر هو الذي كان يح���ول �ضيناريو التمثيليات الريفية التي 
اخرجها خزعل مهدي اىل اللهجة اجلنوبية الدارجة يف الريف 
، وق���د اثن���ى على جوهر كثريا وا�ضف على ع���دم االهتمام بامر 

هذا الفنان الكبري .

رفعة عبد الرزاق حممد  
 

فنان فطري

الفن���ان خزعل فن���ان فطري ولي����ص اكادمييا 
، لكن���ه موه���وب بكل معن���ى الكلمة ، كتب 
اجم���ل االغ���اين وحلن احل���ى االحلان 
واذا غنى ف���ان �ضوته جميل ..وهو 
ممثل قدير ومثل يف افالم عرو�ص 
 . وغريهم���ا  وانعيم���ة  الف���رات 
وه���و مث���ل ) كل���ة ( ال�ضكر من 
اي جه���ة اتيته���ا فه���ي حلوة 
طفولت���ه  م���ن  موه���وب   ،
وقابلية عجيبة على اخللق 
واالب���داع ، اتذكر متثيلية 
حت���ت مو�ص احل���الق فقد 
طل���ب منه املرح���وم �ضليم 
الب�ض���ري مقدم���ة غنائي���ة 
له���ا ، فاذا بع���د �ضاعة كتب 
االغنية وبعد �ضاعة حلنها 
وذه���ب م���ع الب�ض���ري اىل 
االذاع���ة والتلفزي���ون وب���داأ 
بتدريب الفرق���ة عليها ، فكانا 
) حم�ض���ن بالل���ه وحمرو�ص ( 

من اجمل املقدمات واطرفها .

ملك االغنية

خزع���ل مه���دي مل���ك االغني���ة ال�ضعبي���ة العراقية ، 
ا�ض���رتك معنا يف م�ضرحية ) ندميك���م هذا امل�ضاء( حيث 
حلن امل�ضاهد املو�ضيقية والغنائية ومنلوجاتها ، �ضدتني اليه 
روحيت���ه الطيب���ة فغنيت معه ورق�ض���ت .. لق���د كان طاقة مبدعة 

وعظيمة يجب ان ال ت�ضيع .
عزيز عبد ال�ساحب

خمرج رائع

تاري���خ طويل عري�ص يربطني بخزعل مه���دي ، ملا كنا يف اذاعة 
بغ���داد ، وكان���ت متعة وجودن���ا يف االذاعة كافي���ة . كان خمرجا 
رائع���ا اخرج متثيليات كنت فيها البطلة كتمثيلية النهيبة وفدعة 
وقي�ص وليلى يف الريف التي كان لها �ضدى وا�ضعا بني النا�ص ، 
كانت اعمال ريفية ب�ضيطة وجميلة ولكن بقدرات هائلة . واي�ضا 
ال نن�ض���ى تلحينه ملقدمة واغلب واغاين م�ضرحية ) حرم �ضاحب 

املعايل( وغريها .
�سليمة خ�سري

الفنان ال�سامل

فنان موهوب بالفطرة كر�ص حياته لالبداع فا�ضبح عجلة ابداع 
ت�ضري يف كل االجتاهات وبخطوات واثقة ، كان ممثال وخمرجا 
ومطربا وملحن���ا ومو�ضيقيا بارعا . اكت�ض���ف مواهب الكثريين 
فاخ���ذ عل���ى عاتق���ه ت�ضجيعه���م وتعليمهم فا�ضبح���وا جنوما يف 
ع���امل الفن . حل���ن العديد م���ن االغاين الت���ي ال تن�ض���ى فكان من 
اوائ���ل مدر�ض���ة التجديد يف االغني���ة العراقي���ة . ا�ضبح خمرجا 
كبريا وادخل ا�ضلوب التجدي���د يف اخراج الربامج التلفزيونية 
واالذاعي���ة فاخرج اجملها والت���ي ال زالت يف الذاكرة . انه �ضيخ 

االبداع الفنان ال�ضامل الكبري اال�ضتاذ خزعل مهدي.
ريا�س املحمداوي

الراحل ميثل ال الن�ضيج االجتماعي ملدينة بغداد 
املعا�ض����رة يف حماولة ت�ضكلها ع����رب نخب مثقفة 
ومتعلم����ة وح�ضب، بل تطل����ع املدينة اىل حت�ضر 
متمه����ل، حني كان����ت تنفتح عل����ى الع�ضر دون ان 
تتنك����ر ال�ضوله����ا التاريخي����ة والثقافي����ة، فتجده 
ينهل من الفن����ون املعا�ضرة يف اللحن املو�ضيقي 
م����ا يجع����ل اال�ضتع����ارة اق����رب اىل روح املدين����ة، 
مثلم����ا كان يفعل متاما معماري����ون عراقيون يف 
ا�ضتع����ارة احلداث����ة الغربي����ة �ضم����ن اف����ق حملي 
ون�ضيج����ه  البغ����دادي  امل����كان  بروحي����ة  يت�ض����ل 

االجتماعي.
خ����ذ يف هذا ال�ضاأن حلنه الب����ارع »�ضباح اخلري« 
ب�ض����وت هن����اء، ن�ضي����ج نغم����ي مط����واع، ناب�ص 
بالر�ضاق����ة، يف تعبريي����ة عالي����ة ع����ن ايح����اءات 
ال�ضب����اح مبا فيه من انفتاح على االمل والتجدد، 
وب����كالم هو من لهجة بغدادي����ة دارجة، مل حتطم 
) ي����وم ابدعه����ا يف �ضتيني����ات الق����رن املا�ض����ي( 
الريفي����ة  الهج����رات  فظاظ����ة  وغنجه����ا  دلعه����ا 

والبدوية،بعد.
الن�ض����ق اللحني هذا املاأخوذ بروح بغداد كمدينة 
وفك����رة ثقافي����ة ا�ضا�ضه����ا االنفت����اح عل����ى الع�ضر 
دومن����ا ان�ض����الخ ع����ن الهوي����ة الوطني����ة، جت����ده 
حا�ض����را يف ع�ض����رات من احلان الرائ����د الراحل، 
ب����ل ان كون����ه »فنان����ا فطري����ا« يوؤك����د ان اللحظ����ة 
التي ر�ضخته �ضاحب اعمال تبداأ باملو�ضيقى وال 
تنتهي بال�ضينما الت�ضجيلي����ة مرورا بالتلفزيون 
وامل�ضرح، ه����ي حلظة ثقافي����ة ر�ضينة يف تاريخ 
بغ����داد املعا�ضر، قائمة على تقدي����ر عال للموهبة 
بو�ضفه����ا جوه����ر العم����ل الفن����ي، ح����د ان الفرق 
املو�ضيقية التي كانت ت�ضجل احلانه، واال�ضوات 
املتمر�ض����ة الت����ي كان����ت تغن����ي تل����ك االحل����ان مل 
تعرت�ص على كون منتجه����ا فنانا فطريا، بل كان 
الفنان����ون واملوؤ�ض�ض����ة والذائق����ة جميعا تتعاطى 

مع نتاجه باحرتام وتقدير عاليني.
تل����ك حلظ����ة ا�ضتثنائي����ة، تواف����رت عل����ى ارواح 
ا�ضتثنائي����ة اي�ض����ا، فاب����ن اح����دى اك����رث املحالت 
البغدادي����ة )الف�ضل( �ضخب����ا وتالقحا اجتماعيا، 
اخت�ض����ر يف قدرته على االبت����كار الفني يف اكرث 
م����ن نوع و�ض����كل وم�ضم����ار، حلظة كان����ت تتوق 
فيها اجيال عراقي����ة للخروج من عتمتها الثقافية 
واالجتماعي����ة اىل ف�ض����اءات الع�ض����ر، وه����و م����ا 
مل يك����ن ليتحقق لوال ثقافة مديني����ة كانت تتعزز 
يف بغ����داد وترت�ضخ، فاىل جانب البناء املعماري 
يف املدين����ة، كانت تقوم �ضواه����د االبداع الفكري 
والفني الراقي يف املو�ضيقى والت�ضكيل وامل�ضرح 

ويف القادم اجلديد حينها: التلفزيون.
وم����ع ان الراحل خزعل مه����دي و�ضع يف كل من 

ال�ضينم����ا وامل�ضرح والتلفزة عالم����ة توؤكد تنوعه 
االبداع����ي، اال ان العودة اىل ارثه اللحني، توؤكد 
انن����ا حي����ال نغم����ة ن����ادرة ال يف النت����اج الغنائي 
العراق����ي وح�ضب بل يف عم����وم الثقافة العراقية 
املعا�ضرة: انها تت�ضل بغناء املدينة او ما يعرف 
علي����ه يف اال�ضطالح الفني »اغني����ة املدينة« التي 
انق�ضت عليها اغنيات الريف والبداوة بالتزامن 
م����ع وج����ود �ضلط����ات حاكمة م����ن ا�ض����ول ريفية 

وبدوية، ا�ضاعت قيمها الثقافية وال�ضيا�ضية.
من نتاجه العبقري يف �ض����وغ »اغنية بغدادية«، 
ثم����ة »اترك هوى احللوي����ن« التي قدمها لل�ضوت 
اجلدي����د الق����ادم حينها من الب�ضرة: ف����وؤاد �ضامل. 
مدي����ات  يداع����ب  مل  مه����دي،  خزع����ل  فالراح����ل 
الط����راوة والرق����ة العاطفي����ة يف �ض����وت املطرب 
ال�ض����اب وح�ضب، بل يف ت�ضذي����ب االداء الغنائي 
عنده م����ن ن����ربات ريفي����ة، واعالء ح�����ص املدينة 
مف����ردة وتعب����ريا نغمي����ا. الن�ص مط����واع وياأخذ 
مو�ضع����ة »العت����اب« م����ن تقلديت����ه ال�ضائ����دة اىل 
م�ض����اف التعب����ري الوج����داين اجلمي����ل. ومع ان 
ال����كالم يب����دو احيانا غري �ضع����ري وينطوي على 
افع����ال ام����ر كثرية تب����دو ثقيل����ة »ات����رك« والحقا 
»ان�����ص« اال ان م����ا جعل����ه يحلق يف وج����دان ابن 
او ابن����ة مدينة خمذول او خمذول����ة عاطفيا، هو 
ذل����ك اللحن االآ�ضر، حلن من ن�ضي����ج حياة املدينة 
املرك����ب ولكن����ه املنفتح اي�ضا. مرك����ب يف ت�ضعبه 
املو�ضيق����ي ولكنه املنفتح يف االبق����اء على االمل 
رغم اخل�ض����ارة العاطفية، وذلك عرب حلن يداعب 
ال�ضجن ولك����ن دون ال�ضق����وط يف بكائية احلزن 
الت����ي ت�ضتغ����رق فيها �ضذاجات الغن����اء العراقي . 
تلك املي����زة يف ابداع مهدي اللحن����ي، اي احلزن 
ال�ضجي )روح املدينة املعا�ضرة( ال البكاء الثقيل 
)الروحي����ة الريفي����ة( ، تلتم����ع اي�ض����ا يف اغنية » 
ج����وز منه����م« التي غنته����ا عفيفة ا�ضكن����در، وهي 
اي�ض����ا تقع يف املو�ضوعة االث����رية ذاتها: العتاب 

مع الذات يف خيبتها عاطفيا. 
وح����ني ت�ضتعيد روائعه اللحني����ة االخرى لت�ضل 
اىل حلظ����ة ت�ضمع فيها او حت����اول اال�ضتماع اىل 
ما ي�ضود اليوم يف الف�ضاء النغمي ملدينة بغداد، 
فان����ك ت�ض����ل اىل فك����رة من ن����وع احل����زن الثقيل 
امل����وؤذي حقا، فالذاك����رة البغدادي����ة ترتنح اليوم 
م����ا ب����ني مطرقة غي����اب مبدعيه����ا ومنه����م الراحل 
املوهوب خزع����ل مهدي، و�ضن����دان الراهن الذي 
تتعر�ص فيه بغ����داد اىل ب����ذاءات فكرية وثقافية 

و�ضيا�ضية تتحول فيه اىل كائن بال مالمح.

* ن�شرت يف »املدى« بعد ايام من رحيل الفنان 
متعدد املواهب يف ايار )مايو( 2012

مع رحيل خزعل مهديخزعل مهدي .. شهادات وذكريات

الذاكرة البغدادية بين مطرقة غياب
 روادها وسندان الراهن البذيء

يبــدو رحيل الفنان متعدد املواهــب خزعـل مهدي* اقرب اىل ان يكون 

الطعنة االخرية يف جســد الذاكرة البغدادية الطرية املتشــكلة تحديدا 

يف مرحلــة ما بعــد الحرب العاملية الثانية حتى نهاية ســبعينيات القرن 

املــايض، حني بدت بغداد كثقافة مدينية وقد اندحرت امام ديكتاتورية 

متشكلة من عسف نظام امني قائم عىل تخلف اجتامعي عامده قيم فظة 

متحدرة من البداوة والريف.
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الباحث والناقد/ حيدر شاكر الحيدر

ع���������������������ّواد ن������اص������ر

منه���م..  ج���وز 
بع���د  تعاتبه���م  ال 

ي�ضتحق���ون،  ال  اإنه���م 
بالف���ن  ي�ضيق���ون  دوم���ًا  ه���م 

والفنانني، ونحن معجبوك عاجزون اأي�ضًا 
ع���ن اإن�ضافك وال منلك �ض���وى اأن نقراأ عليك �ضورة 

الفاحتة ونتذكرك بكلمات ال اأكرث.
اأنت الذي انبثقت م���ن اأناملك اآهات اخلذالن مثلما 
خرج���ت اأحل���ان احل���ب، اأنت الفن���ان ال���ذي عا�ص 
�ضن���وات اجلمر واخلذالن، ولو كنت يف غري بلدك 
مثل االآخرين، لكنت جنمًا عربيًا وارف ال�ضوء يف 

ليالينا الكئيبة املفعمة باآهات ال تنتهي.
ويف ورقة من كت���اب االأغاين العراقية ثمة �ضطور 
م���ن ذه���ب ع�ضي على ال�ض���داأ كتبه���ا خزعل مهدي 
اأحالم���ًا وتوريات ال ت�ضمح بها مو�ضيقى ال�ضجيج 
والهتاف���ات، رغم فطرته واكتفائه باملوهبة اخلفية 

غري القابلة لل�ضراخ.
�ضئ���ل ال�ضاع���ر الغنائي امل�ضري ماأم���ون ال�ضناوي 
ع���ن راأي باالأغني���ة ال�ضيا�ضي���ة فاأج���اب لي�ضت ثمة 
اأغني���ة �ضيا�ضي���ة واأغني���ة عاطفي���ة، هن���اك اأغني���ة 
ح�ضب، وما �ضاع مما تطلقون عليه اأغنية �ضيا�ضية 

هو حم�ص هتافات ملحنة .
اآخ���ر مرة راأي���ت فيها الفنان الراح���ل خزعل مهدي 
عل���ى ف�ضائي���ة م���ا، قب���ل اأكرث م���ن ع���ام، وكان يف 
ح���ال ت�ضتحق الرثاء، بدءًا م���ن بدلته املهلهلة التي 
ال تخلو م���ن اأناق���ة، ولي�ص انته���اء مبقعد تقطعت 

قما�ضته وبان خ�ضبه الرديء يف الزمن الرديء.
خزعل مهدي فن���ان متعدد املواهب خمرجًا وكاتب 
اأغان وملحنًا ورائدًا اإذاعيًا وتلفزيونيًا و�ضينمائيًا 
اأمت���ع م�ضاهديه وم�ضتمعيه باأعم���ال ال تن�ضى رغم 
ك�ضل الذاك���رة العراقية وقلة حيلتها وندرة وفائها 
لفن���ان مثل ه���ذا الفنان، فال يوج���د يف بلدنا تقليد 
التوثي���ق وال بيبلوغرافي���ا وال مو�ضوع���ة وال… 
حتف���ظ للباحثني والنقاد ت���راث بلدهم الفني حتى 
القري���ب منه، وخزع���ل مهدي واحد م���ن مكت�ضفي 
النج���وم و�ضن���اع البهج���ة الذي���ن ال تتوف���ر عنهم 

معلومات كافية تليق باإجنازهم اجلميل.
ج���وز منهم كما غنتها فنانة العراق املرموقة عفيفة 
ا�ضكن���در هي تعبري عن حال فن���ان اأكرب من العتب 
واأق���ل م���ن االإن���كار، مل ت�ضعف���ه مواطنت���ه يف اأن 
ي�ضتحق م���ا ي�ضتحق ومل ي�ضفع له فنه يف اأن يحيا 
حي���اة تليق به اإن�ضانًا قب���ل اأن تليق به فنانًا وتلكم 
م���ن عادات ال���دول القا�ضي���ة التي ال تعب���اأ بفنانيها 
وال متنحه���م فر�ضة االإب���داع يف درجته���ا املقبولة 
وال�ضوي���ة، فعا�ض���وا عند نقط���ة ال�ضف���ر االإبداعي 
وه���م يجرتحون املاآث���ر اجلميلة يف ح���دود املتاح 

واملمكن مكتفني بالقليل ليعطوا الكثري.
مثل ع�ضرات غ���ريه، منحونا البهج���ة، بل اأ�ض�ضوا 
لها وكان���وا اأ�ضاتذتها ومعلميه���ا وجنومها، عا�ص 
خزع���ل مه���دي ورح���ل ومع���ه كوكب���ة م���ن جنوم 
من�ضي���ة، اأو عل���ى و�ض���ك ال�ضم���ت، اأمث���ال يحي���ى 
حمدي وداود الع���اين حلن له اأغنية اأحبه واأطيعه 
وحممد عبداملح�ضن وهن���اء وعدنان حممد �ضالح 

وغادة �ضامل و�ضيتا اآكوبيان وغريهم.
ويف زمنن���ا اإذ تطرد العملة الرديئة العملة اجليدة 

املغن���ي  م���ن  ب���داًل  تغن���ي  التكنولوجي���ا  �ض���ارت 
وال�ضاع���ر جن���ارًا يلب���ي طلب الزبائ���ن يف �ضناعة 
اأث���اث حديث���ي النعم���ة واملو�ضيقي �ضائ���ق تاك�ضي 
يق���ل يف مو�ضيق���اه ال�ض���م الذين ال يع���ريون اآذانًا 
مل���ا ي�ضمعون بل عيون ملا ي�ضاه���دون من راق�ضات 

تغني بعجيزاتهن ال�ضادحة.
رحي���ل خزعل مه���دي مثلما ه���و حلظة عل���ى غاية 
احلزن واالأ�ضى على زم���ن فني جاد ممثاًل به ومن 
ي�ضبهون���ه، وا�ضتع���ادة لنق���اء الفن���ان واإخال�ض���ه 
واح���رتام موهبت���ه، فهو وقفة تاأمل نق���دي لغنائنا 

ومو�ضيقانا يف م�ضهدهما الرديء.
العراقيون ي�ضتحقون اأغنية جديرة باأحالمهم وهم 
ق���وم ذو ذوق ويتح�ض�ضون اجلمي���ل وي�ضتنكرون 
زال���وا،  وم���ا  به���م..  فرحم���ة  االأ�ض���وات،  اأنك���ر 
رغ���م املفخخ���ات والعب���وات الال�ضق���ة و�ضجي���ج 
ال�ضيا�ضي���ني وفو�ض���ى االأ�ضوات الن�ض���از قادرين 
عل���ى متميز الغث م���ن ال�ضمني، فهل ثم���ة مراجعة 
نقدي���ة ج���ادة و�ضجاعة لتوق���ف الزعي���ق وتنظف 

اآذاننا من هذا ال�ضجيج ال�ضافر؟

خزعل مهدي.. سطور من ذهب  خزع��ل مهدي الش��مولية 
في الفن

يف اأربعينية الراحل خزعل مهدي كتبت وحتدثت 
عن هذه ال�ضخ�ضية التي مهما حاولت اأن اأ�ضتذكرها 
اإليه���ا ولفنه���ا  الوف���اء  ع���ن  اأج���د نف�ض���ي عاج���زًا 
االإن�ض���اين املتع���دد اجلوان���ب ، اأ�ضميه���ا مو�ضوعة 
للف���ن الغنائ���ي واملو�ضيق���ي العراق���ي فم���ن منا ال 
يتذك���ر هذا الفنان ودوره الري���ادي بثقافة االأغنية 
العراقية والبغدادي���ة ومن منا ال يتذكر هذا اال�ضم 
ون�ضاطات���ه الت���ي جّلها جم���ال ودرو����ص اإن�ضانية 
فهو م���ن كتب الن�ص الغنائي وحلنه وهو من غنى 
واأج���اد الغن���اء . . خزع���ل مهدي ممث���اًل وخمرجًا 
للعديد من الربام���ج االإذاعية والتلفزيونية اإ�ضافة 
ل���كل تلك االأم���ور هو املمثل وه���و املكت�ضف للعديد 
من االأ�ضماء التي عمل���ت مبجاالت الغناء والعزف 
يف االإذاع���ة والتلفزي���ون تع���ددت اإبداعات���ه الت���ي 
دام عطائه���ا لعق���ود زمني���ة حفلت بالعط���اء الفني 
ب���ني الغن���اء والتلحني فكانت ذائقة حق���ًا  كونها ما 
زالت موؤثرة فينا وباأحا�ضي�ضنا التي تع�ضق جمال 

الغناء واملو�ضيقى .
ونح���ن نتحدث عن تلك ال�ضخ�ضي���ة الفني البد من 
االإ�ضارة مبدر�ضته الغنائية كملحن بغدادي تعامل 
مع ال���ذوق العام الأه���ل بغداد وباقي م���دن العراق 
بحرفنة دقيقة من خالل �ضياغة ن�ضو�ضه الغنائية 
الت���ي كان ملحنًا له���ا او من خالل تل���ك الن�ضو�ص 
الت���ي حُلنت م���ن قبل ملحن���ي املدر�ض���ة البغدادية 
الذي���ن عا�ضرهم فناننا خزعل مه���دي .. فكتب لهم 

لتبقى ب�ضمة وذاكرة ذوقية .
فم���ن يتعم���ق بتل���ك الروائ���ع الغنائي���ة والتي من 
احلان���ه ُيدرك اأن ه���ذا الفنان قد ا�ضتف���اد كثريًا من 
ثقافت���ه الذاتية االآتي���ة من روح املجتم���ع العراقي 
وثقافته واأكيد ان الغن���اء واملو�ضيقى منه ال تخلو 
م���ن تاأثراته للغن���اء العربي وامل�ض���ري اأواًل  ومن 
ث���م غناء بالد ال�ضام ثانيًا يظه���ر ذلك من خالل تلك 
االف���الم الت���ي �ضاهم خزع���ل مهدي خالله���ا مطربًا 
وممث���اًل مراعيًا بذلك �ض���رورة التالق���ح او التاأثر 
بغناء بالد ال�ضام كون االأفالم و�ضيلة اإعالمية مهمة 
باإظه���ار قدرات الفن���ان اال اأن ذل���ك مل مينع خزعل 
مهدي من غن���اء اأغاين حلنت من قبله بتلك االفالم 
مبحافظت���ه على اال�ضل���وب العراق���ي البغدادي ذو 
النكه���ة اجلنوبي���ة املتمدن���ة او ما ن�ضمي���ه باأغنية 
املدين���ة خا�ضة باأغ���اين عالطبل���ة او حمد ياحمود 
الت���ي اأدته���ا املطرب���ة دالل �ضقيق���ة املطرب���ة هيفاء 
ح�ض���ني بلح���ن يختلف ع���ن ذلك اللحن ال���ذي قدمه 
الراح���ل ر�ضا علي للفنانة مائ���ده نزهت ، يف حني 
باأغنية عالطبله الت���ي اأداها بفلم عفره وبدر ندرك 
قدرة خزع���ل مهدي على اإي�ض���ال مدر�ضته اللحنية 

اإىل ذائقة اأهل ال�ضام عمومًا .
كذل���ك احل���ال ينطبق عل���ى افالم فتن���ه وح�ضن 
و)الب�ضره �ضاعة 11( اأعتقد هذا الفنان بداياته 
تنح�ضر ما بني التمثيل والغناء اإ�ضافة لكتابة 

الن�ص الغنائي .
ان العقد ال�ضتيني كان نقطة حتول كبرية لدى 
هذا الفنان خا�ضة تلك االأغاين التي عدت ذاكرة 
غنائية عراقية بح���ق لو تذكرنا منت�ضف العقد 

ال�ضتيني عقد جمال االأغني���ة البغدادية والعراقية 
لنتذكر العب ياحبيبي اأمترن والتي حملت عنوان 
) يلع���ب اب���و جا�ضم ( حق���ًا ، ذاكرة كي���ف ا�ضتطاع 
خزعل مه���دي ان يجعل االأغنية الريا�ضية ولعقود 
زمني���ة �ض���ورة جمالي���ة �ضتبق���ى الأجي���ال واأجيال 
نردده���ا على االأل�ض���ن ؟ تلك هي املوهب���ة والفطرة 

التي قدمها لنا » ابا زينب » رحمه الله .
مل تتوق���ف اإبداعات فناننا عن���د هذا احلد ولنتاأمل 
اأغاين مليت ب�ضوت عفيف���ه اأ�ضكندر وكيف تعامل 
مع �ضوت تلك الفنان���ة الرائعة ذات القدرة العالية 
واملتمك���ن ب���اأداء اأ�ضالي���ب غنائي���ة حقيقي���ة فق���دم 
له���ا اأغنية اأخ���رى جوز منه���م ال تعاتبهم بعد جوز 
اأ�ضبح���ت فيما بعد اأغنية عربية ذات ب�ضمة اأخرى 

لهذا الفنان الذي ال جند له �ضبيه .
خلزع���ل مه���دي رائع���ة اأخرى ه���ذه امل���رة ب�ضوت 

الفنان���ة هن���اء مه���دي عنوانه���ا ) �ضباح 
اخل���ري ( ياله���ا من نكه���ة عراقية 

غنائية من اأغاين ال�ضباح .
ه���ل من اأ�ض���وات اأخرى 

موعد  عل���ى  كانت 
خزع���ل  م���ع 
كاتب���ًا  مه���دي 
ملحن���ًا  و

الأ�ضواتها ؟
م���ا  ه���ذا  نع���م 
راأين���اه باأغنية 
ياحل���و يازغري 
ب�ض���وت مائده 
الفنانة  نزه���ت 

ترك���ت  الت���ي 
لبلدها  فنه���ا 
وال  ذائق���ة 

منه���ا  اأجم���ل 
العقد  وي�ضتم���ر 
م���ع  ال�ضتين���ي 

خزع���ل  روائ���ع 
مه���دي واأغني���ة ) 
 ) واأطيع���ه  اأحب���ه 
للمط���رب وامللحن 

الع���اين  داود 
البغدادية  املدر�ضة 

املهمة بتاأري���خ الغناء العراقي لياأت���ي الينا خزعل 
مه���دي برائع���ة اأخرى م���ن روائع الغن���اء العراقي 
له���ذا الفن���ان باأغني���ة اأخرى ه���ي )  حب���ك �ضراب ( 
يف ه���ذه االأغنية ندرك ثقافة ه���ذا الفنان الذي قدم 
لن���ا حبك �ضراب مبو�ضيقاه���ا التي ما هي اال لوحة 
غنائي���ة عربي���ة خال�ض���ة تنم ع���ن مدى بل���وغ هذا 
الفن���ان امل�ضتوى املتطور الذي و�ض���ل اإليه امللحن 

العراقي .
�ضان���ع لن�ضتم���ر  م���ع 

النج���وم واالب���داع اأب���ا زين���ب الذي كان���ت كلمات 
اأغاني���ه نقطة حت���ول بعامل الغن���اء العراقي وهذه 
املرة م���ع الغناء الوطني حيث كت���ب للوطن اأغنية 
عر����ص ال�ضهي���د واأق�ضم���ت باأ�ضم���ك ي���ا وطن حتية 
لليمن، النفط ملك ال�ضعب وكانت من احلان امللحن 

ناظم نعيم .
وم���ن من���ا ال يتذك���ر اأغني���ة بغدادي���ة الت���ي غنتها 
املطرب���ة مي اأكرم والتي كان���ت هي قريبة للطفولة 

وله اأي�ضًا اأغاين للطفل اأخرى .
م���ن يت�ضف���ح اأر�ضي���ف ه���ذا الفن���ان �ضيج���د ذل���ك 
الن�ض���اط الغزير ل���ه فالعديد م���ن امل�ضل�ضالت كانت 
احلان���ه حا�ضرة خالله���ا واأتذكر جي���دا متثيلية ) 
فدع���ه ( الت���ي كان �ضوت هناء مه���دي موؤديًا 
خاللها واالأجمل ان���ه تلك التمثيلية كانت 
م���ن اأخراج���ه اإ�ضاف���ة اىل العدي���د من 
بث���ت  الت���ي  االإذاعي���ة  امل�ضل�ض���الت 
ل�ضنوات طوال ول���ه اأي�ضًا اأغنية 

ندم ب�ضوت نف�ص الفنانة .
هذا الفنان حل���ن من كلمات 
الغنائ���ي  ال�ضاع���ر  زميل���ه 
اأغني���ة  التميم���ي  ج���ودت 
بعنوان ) علموك العواذل 
حا�ض���رة  كان���ت  الت���ي   )
داود  الراح���ل  ب�ض���وت 

القي�ضي .
هل لنا التوق���ف عند هذا احلد 
؟ اأكي���د الب���د م���ن ذك���ر اأغ���اين 
جاين احلل���و وعاتبني لعفيفه 
اأ�ضكندر ومن���ذوره لهناء مهدي 
اأي�ض���ًا اما اأغني���ة ملي���ت ل�ضاعرها 
اأغني���ة  يف  جن���د  التميم���ي  ج���ودت 
ملي���ت التي ادته���ا عفيف���ة ا�ضكندر جمال 
املتمي���ز  االأداء  حي���ث  البغ���دادي  اللح���ن 
التغن���ي  بع���د  وباخل����ص  ا�ضكن���در  لعفيف���ة 
بكلم���ة مليت هنالك �ضكت���ة مو�ضيقية  وال اأروع 
له���ا وهذه ه���ي ميزة الغن���اء البغدادي ع���ن �ضواه 
نح���ن اأم���ام مو�ضوع���ة مو�ضيقية اخت���ارت لنف�ضها 
التمي���ز واالنفراد والتكوين ذاىقة ما بعدها ذائقة 
لنبقى ن���ردد اأغاين ولدت ولتبقى ب�ضمائر املحبني 
الغنائي���ني للغن���اء العراق���ي عامة والبغ���دادي منة 
ب�ضكله اخلا�ص وم���اذا ميكن ان ا�ضيفه عن خزعل 
مهدي هي جمرد اح���الم قد تتحقق بزمن ال نح�ضد 

عليه.
 دعوات���ي ل���وزارة الثقافة ان تقيم  ن�ضب���ًا تذكاريًا 
لهذا الفنان وان يكون مكانه حتت اأنظار العراقيني 
اللذي���ن ع���رب ع���ن همومه���م الفن���ان الراح���ل وعن 
اأفراحه���م مب�ضريته الفنية اال ي�ضتح���ق منا الوفاء 
مل���ن تعددت مواهب���ه الفنية لتكون تل���ك االإبداعات 

نقطة �ضوء عراقية .
وم���ن اأغاين االأف���الم التي كانت بع�ص م���ن اأعماله 

)خليهم ، فدوه للمطربة دالل ( .
وم���ن اأعماله االخرى اترك ه���وى احللوين للفنان 
ف���وؤاد �ض���امل وال���ف روح الأج���ل روح���ي اأ�ضحيلك 

للفنانه عفيفه اأ�ضكندر .
واأي�ضًا اأخرج فلمني وثائقيني االول عن كرد�ضتان 
الع����راق والث����اين ع����ن االأعم����ار والبن����اء كم����ا ل����ه 
م�ض����اركات يف بع�����ص امل�ضرحي����ات منه����ا النخل����ة 
و�ض����ربك  امل�ض����اء  ه����ذا  وندميك����م   ، واجل����ريان 

ي�ضابر.



خم���رج تلفزيوين وممث���ل �ضينمائي وم�ضرحي 
و�ضان���ع افالم ت�ضجيلية وملح���ن و�ضاعر اأغنية 
ه���و راه���ب االغني���ة البغدادية ، ول���د يف حملة 
الف�ض���ل ببغداد عام 1928 اكمل درا�ضته االولية 
فيها ح���اول الدخول اىل معه���د الفنون اجلميلة 

لكنه لقى معار�ضة االهل
• ع���ام 1948 عندم���ا دخ���ل اخلدم���ة االلزامية 
كان���ت ميول���ه الفني���ة ب���ارزة ، �ض���ادف ان دخل 
م���ع  فت���م تكليف���ُه  فل�ضط���ني  العراق���ي  اجلي����ص 
برنام���ج  ال�ضتح���داث  املبدع���ني  م���ن  جمموع���ة 
خا����ص بالقوات امل�ضلحة ، ف���كان من �ضمن هذة 

املجموعة ومن هنا كانت بداياته
الكور����ص يف االذاعة مع  • عم���ل �ضم���ن طاقم 

زمالءه
ال�ضاح���ر /  ) حمم���د عب���د املح�ض���ن / حم���دان 
جمي���ل جرجي�ص / جميل ق�ضطة / حممد نو�ضي 

وغريهم (
انخرط ممثاًل يف بع�ص  • بداية اخلم�ضينيات 
االفالم ابرزه���ا ) فتنه وح�ضن / عرو�ص الفرات 
/ ت�ضواه���ن / نعيم���ة / عف���ره وب���در / ب�ض���رة 

�ضاعة 11 / اجلابي (
• عم���ل مع فرقة الزباني���ة ااداء بع�ص االدوار 

التمثيلية مع الفنان �ضلمان اجلوهر
الت�ضجيلي���ة  االف���الم  م���ن  جمموع���ة  • اخ���رج 

الوثائقية 
- فلم عن كرد�ضتان

- فلم عن االعمار
الفنية  • �ضارك يف اكت�ضاف النجوم واملواهب 
م���ن خالل اج���راء م�ض���ح �ضامل للطاق���ات الفنية 
يف جمي���ع املحافظ���ات ومب�ضارك���ة جلن���ة م���ن 

املخت�ضني ومن الفنانني الذين مت اكت�ضافهم 
ح�ض���ن  الفن���ان  القان���ون  وع���ازف  امللح���ن   -

ال�ضكرجي
- املطربة �ضيتاهاكوبيان
- الفنان ق�ضي الب�ضري

- امللحن كوكب حمزة
- امللحن كاظم فندي

- امللحن حم�ضن فرحان
امل�ضرحي���ات  م���ن  بع���دد  التمثي���ل  • ا�ضه���م يف 

منها
- النخلة واجلريان

- �ضربك يا �ضابر
- ندميكم هذا امل�ضاء

• اخ���رج العديد م���ن التمثيليات وهي من اهم 
ار�ضيف التلفزيون ) اال�ضود واالبي�ص ( منها

- متثيلية النهيبه
- متثيلية فدعه

ال�ضجي ال�ضوت  �ضاحبة  املطربة  • الفنانه 
) هن���اء ( �ضاحب���ة االغني���ة الريا�ضي���ة ال�ضهرية 

)حلوه ابو جا�ضم ( واغنية �ضباح اخلري�ضقيقة 
زوجته

التقديرية  ال�ضهادات  من  العدي���د  على  • ح�ضل 
واجلوائز

- �ضهادة تقديرية من وزارة االعالم
- �ضهادة تقديرية من منظمة العمل العربي

- �ضهادة تقديرية م���ن اللجنة الوطنية العراقية 
للمو�ضيقى

- �ضهادة تقديرية من تلفزيون براغ
- �ضه���ادة تقديري���ة م���ن وزارة الثقاف���ة ل���رواد 

احلركة املو�ضيقية 
م���ن االغ���اين ملطربني  الكث���ري  • كت���ب وحل���ن 

ومطربات
- اأغنية ) جوز منهم ( للمطربة عفيفه ا�ضكندر

- اأغني���ة ) ي���ا حل���و ي���ا �ضغ���رَيّ يامدل���ل ( ) حمد 
يحمود ( للمطربة مائدة نزهت

- اأغني���ة ) اأحب���ه واطيع���ه ( ) حب���ك �ض���راب ( 
للمطرب داود العاين

- اغني���ة ) اأترك هوى احللوي���ن ( للمطرب فوؤاد 
�ضامل 

• اإنه متعدد املواهب وفطري االبداع و�ضاحب 
اأعم���ال �ضلت خال���دة يف الذاكرة عل���ى م�ضتوى 

الغناء وكتابة الكلمات واالحلان واالخراج
توفى رحمه الله عام 2012.

 من هو  خزعل مهدي ؟


