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سليم البصري
عبد الجبار العتابي

�صلي���م الب�صري.. عا�س مع���ه النا�س تلك 
املواق���ف وع�صقوا من���ه تل���ك الكوميديا 
الت���ي ال تن�ص���ى، الكوميدي���ا اخلالية من 
�صوائ���ب ال�صحك امل�صطن���ع او ال�صحك 
عل���ى الذقون او ال�صحك ب���ا �صبب، هو 
اب���و التلقائية با من���ازع، العفوي الذي 
ال ميك���ن الح���د ان يفرق ب���ن متثيله وال 
متثيله، فهو الرجل الذي ا�صرج العفوية 
يف حركت���ه وكام���ه وماب�ص���ه وافكاره 
وت�صعر به امامك وه���و يحادثك او كاأنه 
�صتلتقي���ه بعد قلي���ل على راأ����س ال�صارع 
يف املحل���ة البغدادي���ة، ان���ه املمثل الذي 
ال يع���رف كيف ميثل!! لكن���ه يتجاوز كل 
املمثلن يف متثيله حيث انه يعرف كيف 
ميتل���ىء باحلكاي���ات والق�ص�س املعربة 
والكلمات املوؤثرة فينرثها حولك �صحرا 
وطيبة وحمبة واقناع���ا لي�س له مثيل!! 
فاأ�صتحق لقب )فنان ال�صعب( عن جدارة

�صلي���م الب�ص���ري طبق���ت �صهرت���ه اف���اق 
النا�س وقلوبهم ون���ال �صهرة كبرية منذ 
�صنوات جنوميته االوىل، واذكر هنا ما 
كتب���ه احدهم عنه: )يف يوم ما كان �صليم 
الب�ص���ري ذائ���ع ال�صي���ت وال )جان بول 
بلموندو(، يف يوم ما كانت �صهرته وباال 
علي���ه، حتى ان���ه كان ي�صط���ر لا�صتعانة 
بال�صرط���ة لتفريق املعجب���ن( .متر يوم 
الثام���ن م���ن �صهر اي���ار / ماي���و الذكرى 
احلادي���ة ع�صرة لرحيل���ه ، لرحيل الفنان 
العراقي الكبري �صليم الب�صري الذي هو 
مثال الفنان املب���دع امللتزم ال�صامل الذي 

مازالت اعماله يف ذاكرة النا�س .
يق���ول عن���ه الفن���ان قا�ص���م امل���اك :) انا 
فق���دت يف حيات���ي الفني���ة واالن�صاني���ة 
ثاث���ة ا�صخا�س اثروا يف حياتي الفنية 
واخلا�صة احدهم الفنان �صليم الب�صري 
واالآخ���ران طعمة التميم���ي ووجيه عبد 
الغن���ي، ه���وؤالء الثاثة اث���روا برحيلهم 
كثريا عليَّ ، وا�صاف : �صليم الب�صري.. 
كن���ت األتق���ي مع���ه يف ادوار قريب���ة م���ن 
القل���ب وع�ص���ت معه مدة طويل���ة قبل ان 
نك���ون مع���ا يف الن�ص���ر وعي���ون املدينة 
والذئ���ب وعي���ون املدين���ة، كان �صديق���ا 
ويل معه مواقف عدي���دة مليئة باملحبة، 
وكنت كلم���ا اجل�س مع���ه ان�صى همومي 
طي���ب  الب�ص���ري..  �صلي���م  ال�صخ�صي���ة، 
ونظي���ف وفن���ان كب���ري وق���د تاأث���رت به 
كث���ريا، كن���ا ثنائي���ا وق���د مثل���ت معه يف 
فيلم )فائق يتزوج( اخراج ابراهيم عبد 
اجلليل. رح���م الله الب�صري فاأنه فنان ال 

يعو�س(.
اوراق  يف  نق���راأ  الب�ص���ري..  �صلي���م 
حيات���ه، انه ول���د يف بغداد ع���ام 1926، 
يحم���ل  مل  وان���ه  الهيتاوي���ن،  مبحل���ة 
م���ن الب�صرة غ���ري لقب���ه وطيبت���ه، ويف 
اوراق حيات���ه نق���راأ م���ا كتبه ع���ن نف�صه 

ذات ي���وم، اق���ول ما كتب���ه وان���ا اذكر له 
قول���ه )�صوف.. ت���ره اآين اع���رف اكتب، 
ب����س احلج���ي م���وكاري!!(، ان���ه يكتب: 
)يف حياتي مل�ص���ات طريفة حن اجمعها 
تكون �صفحة واحدة متميزة تنت�صر بن 
�صطوره���ا املواقف الهازلة واجلادة على 
حد �صواء( وي�صي���ف الب�صري مو�صحا 
)دوري يف حتت مو�صى احلاق( وحتى 
االدوار االخرى الت���ي كنت ا�صندها اىل 
غ���ريي خا�ص���ة )عبو�ص���ي( يف �صخ����س 
الزمي���ل حم���ودي احلارث���ي ، اقول هذه 
االدوار كلها، كنت قد مثلتها يف طفولتي 
امام اهلي، كثريا ما كنت اتنكر مباب�س 

خمتلف���ة وحلية وافاجيء اهلي وي�صيع 
عليهم انني ابنه���م )�صليم( اىل ن اك�صف 
اللث���ام عن وجه���ي(!! وي�صتمر الب�صري 
يف �ص���رد حكايته م���ع التمثي���ل: )�صاحة 
)العوين���ة( الي���وم معروف���ة.. لك���ن ه���ل 
ت���درون انه���ا كانت مدر�ص���ة ق�صيت فيها 
درا�صتي االبتدائية، يف هذه املدر�صة مل 
اع���رف التمثيل.. ب���ل كان يل توجه اخر 
هو الر�ص���م وب�صببه ح�صلت على �صفعة 
مو�ص���وع  يف  يتح���دث  كان  معل���م  م���ن 
اجلغرافي���ة وانا م�صغول بر�صم )حيوان 
يرك�س( كانت �صفعة قوية كلما اتذكرها 
ام�ص���ح بي���دي عل���ى راأ�ص���ي( وي�صي���ف 

متحدثا عن بداياته )التحقت باول فرقة 
اهلي���ة للتمثي���ل )ن�صي���ت ا�صمه���ا(!، عام 
1942 وكان مقرها قرب �صاحة الر�صايف 
احلالية، قدمنا عدة اعمال م�صرحية منها 
)ال�صحراء( ليو�صف وهبي ومثلت فيها 
دور احد ال�صي���وخ الثائرين وعر�صناها 
يف مق���ر �صينم���ا )عاء الدي���ن( القدمية، 
وكان �صوتن���ا اآنذاك ال ي�صل اىل ال�صف 
الث���اين م���ن احلا�صري���ن، انقطع���ت عن 
التمثيل مدة ارب���ع �صنوات بن 1944- 
)�صلي���م  م�صرحي���ة  قدم���ت  ث���م   ،1948
الب�صري يف �صاح���ة التدريب(، اخ�صب 
ف���رات حيات���ي يف كلي���ة االداب حي���ث 

كن���ت رئي�صا للم�ص���رح اجلامعي وقدمت 
زخم���ا كبريا م���ن التمثيلي���ات الق�صرية 
وامل�صرحي���ات كتاب���ة ومتثي���ا، فقدمت 
)فنان رغم���ا عنه( انتق���دت فيها املذاهب 

احلديثة يف الر�صم .
اجلب���ار  عب���د  الفن���ان  عن���ه  ويق���ول 
ال�صرق���اوي: )�صليم الب�ص���ري واحد من 
تغ���ادره  ان  العظ���ام ال ميك���ن  املمثل���ن 
ذاك���رة  يف  حمف���ور  وه���و  الذاك���رة 
العراقي���ن، ان���ه ممث���ل تلقائ���ي �صاحب 
مدر�صة خا�صة ال تتكرر، ال يعرف التكلف 
وال الت�صنع، انه ممثل عفوي جدا، فكان 
يف كل دور يظهر فيه على ال�صا�صة جتده 

ممتزج���ا م���ع ال�صخ�صية ومتح���دا معها، 
وم���ع اال�ص���ف ال�صديد.. امث���ال الب�صري 
يفر����س ان يك���ون له���م متح���ف خا����س 
ي�ص���م م�صتلزماته ومناذج اعماله وطبعا 
ه���ذا ال نت�ص���وره يح���دث الن���ه ال توجد 
جهة حري�صة وحتب العراق لتحفظ هذه 
النم���اذج احل�صارية الت���ي قدمت حياتها 

خلدمة الوطن والفن ،
رح���م الل���ه الفنان �صلي���م الب�ص���ري فنانا 

وان�صانا( .
�صلي���م الب�صري الذي عا����س حياة املحلة 
وخ���رب اهله���ا جي���دا، خ���رج اىل النا����س 
مب�صل�صل���ه الذي ال ين�ص���ى )حتت مو�صى 
احلاق( ال���ذي كتب حلقات���ه عام 1961 
واخرج���ه عمانوئي���ل ر�ص���ام )ع . ن . ر( 
وطار ب���ه اىل امريكا فح���از على اعجاب 
اجلالي���ة العراقي���ة والعربي���ة وا�صتم���ر 
العر����س هن���اك مل���دة ثاثة ا�صه���ر، كانت 
العيون تاحقه اعجابا وحمبة، وهوعلى 
طبع���ه مل يتغري، مل ياخذ م���ن النجومية 
وال�صه���رة )ري�ص���ة( ي�صعها عل���ى راأ�صه، 
ب���ل كان كم���ا هو ذل���ك االن�ص���ان الهادىء 
اللطي���ف املع�ص���ر القليل ال���كام والطيب 
حد الطيبة نف�صها، وقد ا�صحك النا�س من 
كل قلوبه���م، كاأنه كان يدخلها ويدغدغها، 
وحن �صار مديرا للتلفزيون عام 1972 
كان كل هم���ه ان يطور براجمه ملا ير�صي 
رغب���ات اجلمهور وما ي���زرع الب�صمة يف 
قلوبهم، وكانت الة النجومية قد احاطته 
بتاألق اكرث واكرب فل���م تهز توا�صعه ومل 
يتكل���م كثريا كم���ا هو طبعه وه���و القائل 
)احلجي م���وكاري(، نع���م.. كان )الكام 
لي�س �صغل���ه( وكان يحفز نف�صه وزماءه 
اىل االبداع واالبتع���اد عن الكام الكثري 
بدل العمل وح���اول ان يقدم ما من �صانه 

العمل على تطوير اآليات التلفزيون
وتق���ول عن���ه الفنانة فريال ك���رمي : )كان 
م���ن  ي���وم  ويف  يقبلن���ي،  ي���راين  كلم���ا 
االيام واثناء احتفالي���ة اقيمت يف فندق 
الر�صي���د ملنا�صب���ة عر����س اح���د االف���ام 
العراقي���ة، راأيته.. ومث���ل كل مرة قدمت 
ل���ه خدي كي يقبلني كما اعتاد ذلك عندما 
يراين.. لكنه ه���رب مني وهو يقول يل: 
)ه���اي اأ�صد�صوين.. مرت���ي موجودة!!(، 
فقل���ت له : م���ا دام هذا موقف���ك فلن ادعك 
تقبلن���ي م���رة اخ���رى.. وذه���ب!!، وبعد 
ايام حينما التقيت���ه اعتذر مني وقال يل 
ان���ه كان يع���اين م���ن م�ص���اكل خا�صة يف 
ذل���ك الي���وم ، الفنان �صلي���م الب�صري كان 
كاتب���ا وخمرجا وممث���ا وان�صانا رائعا، 
طيب للغاية وحمب للجميع وهو فنان ال 

�صبيه له يف تلقائيته وابداعه( .
�صلي���م الب�صري.. مل يكن بعيدا عن واقع 
جمتمع���ه وم�صاكله، وقد منح���ه وجوده 
بغ���داد(  )تلفزي���ون  للتلفزي���ون  كمدي���ر 
فر�ص���ة لت�صخي����س ذل���ك، ف���كان اول من 
دع���ا اىل حمو االمي���ة يف برنامج )القلم( 
ال���ذي اخرج���ه )ع . ن . ر( وه���و االم���ر 
الذي ك���رره يف م�صل�صل ) )حتت مو�صى 
احلاق( واعطى �صورة عن حمو االمية 
للكبار واو�ص���ح فيها التعام���ل مع املعلم 
وكيفي���ة ق���راءة الدرو����س وكي���ف ميكن 

لهوؤالء الب�صطاء ان يتعلموا
كان �صلي���م الب�ص���ري.. يح���ب ان يكتب، 
لكن���ه كان ال يح���ب الكام ويح���ب العمل 
بدال عنه، حتى انه حاول بطرق خا�صةان 
مين���ع البع�س من القي���ل والقال والكام 
يح���ب  كان  لكن���ه  من���ه،  فائ���دة  ال  ال���ذي 
التمثي���ل جدا، وحبه ه���ذا كان يدفعه اىل 
ان ميث���ل وميثل وان يحل���ق يف التمثيل 
بطريق���ة غ���ري م�صبوقة ومب���ا ميتلك من 
طاق���ة هائلة جتعل���ه يوؤدي بنج���اح، لكن 
ظروفا قاهرة كانت تدفع���ه بيديها بعيدا 

عن عامل���ه اجلميل، بينما ه���و ال يقدر اال 
ان ميث���ل، عن هنا.. وعن هناك، فيغيب 
م�صط���را ويع���ود خم���ريا ويطل���ع عل���ى 
النا����س مثل هال العي���د، فكان دوره يف 
م�صل�صل���ي )الذئ���ب وعي���ون املدين���ة( ثم 
)الن�ص���ر وعي���ون املدين���ة( اللذي���ن مث���ل 
فيه���ا �صخ�صي���ة )غف���وري( ذل���ك الكائ���ن 
احلي ال���ذي يعمل عن���د )عبدالقادر بيك( 
ويتعر����س ل�صطوت���ه وبخل���ه وغرائ���ب 
ت�صرفات���ه، وال ي�صتطي���ع اال ان يخ�ص���ع 
له وفاء للما�صي وللعاقة..، فكان كل ما 
يف )غفوري( يدفع امل�صاهد اىل ان يفتح 
اب���واب قلب���ه و�صبابيكه ال�صتقب���ال هذه 
ال�صخ�صي���ة الت���ي لي�س لها مثي���ل والتي 
مثلها �صلي���م الب�صري بعفوي���ة وتلقائية 

مذهلة وجنحت جناحا مميزا.
النا����س  ا�صتقط���ب  الب�ص���ري..  �صلي���م 
بتلقائيت���ه العجيب���ة وعزف���ه املتقن على 
اوت���ار املحب���ة احل�صا�ص���ة الت���ي يع�صقها 
اجلمي���ع، الب�ص���ري.. كان قلي���ل ال���كام 
كث���ري احلرك���ة والعم���ل وطبع���ه هك���ذا، 
لكن���ه كان يكت���ب و�صاأذكرك���م ببع����س ما 
كتب من اعمال اعتقد ان ماحمها�صتقف 
امام عيونكم وعلى طرف الذاكرة ومنها 
)وجه���ة نظ���ر( و )�ص���ت كرا�ص���ي( و )ال 
نواف���ق( و )دائم���ا يف قلب���ي( و )كا�صب 
كار( و )ال�ص���ارع اجلدي���د واعمال اخرى 
اختتمه���ا ب� )حقيبة متقاعد(، لكنه كان قد 
عم���ل ع���ام 1985 يف م�صرحي���ة )املحلة( 
الغنائي���ة بع���د قطيع���ة الك���رث م���ن )25( 
عاما حن هج���ر امل�ص���رح اىل التلفزيون 
وفيه���ا غنى ومثل، وعن ه���ذه امل�صرحية 
ق���ال: )جترب���ة جدي���دة ومفي���دة ولك���ن 
ماحظات���ي ان بع����س املمثلن ي�صيفون 
اىل حواراتهم دون ا�صت�صارة املخرج او 
املوؤلف وهي حال���ة تربك املمثل املقابل(، 
وهو هنا �صخ�س )اخل���روج عن الن�س( 
ودع���ا اىل ع���دم تكراره، �صلي���م الب�صري 
ا�صتغل لل�صينم���ا ثاثة افام هي: اوراق 
اخلريف عام 1962 اخراج حكمت لبيب 
و )فائ���ق يت���زوج( ع���ام 1984 اخ���راج 
ابراهي���م عبداجللي���ل وقد ق���ال الب�صري 
انه ل���وال ابراهي���م عبداجلليل مل���ا ر�صي 
ان ميث���ل يف الفيل���م وث���م فيل���م )العربة 
واحل�ص���ان( للمخ���رج ال�ص���وري حمم���د 
منري فرني، كما انه كتب ق�صة فيلم )حب 
يف بغ���داد ( ال���ذي اخرج���ه عبداله���ادي 

الراوي .
وق���ال الفنان �صادق عل���ي �صاهن :) اول 
عم���ل يل.. ا�صتغلت���ه م���ع الفن���ان �صلي���م 
الب�صري ه���و م�صل�صل )ال�صارع اجلديد( 
ال���ذي كان من تاأليف���ه واخراج )ع. ن. ر( 
و�صورن���اه يف �صتودي���و )2( بعد توقفه 
واذك���ر ان الب�صري نق���ل نف�صه من دائرة 
امل�ص���رف الزراع���ي اىل دائ���رة االذاع���ة 
والتلفزيون مطلع ال�صبعينيات كما اذكر 

ومن اجل ان يتفرغ للكتابة بعد ان جنح 
يف العديد من االعم���ال التي قدمها، وقد 
مثل���ت معه يف م�صل�ص���ل )كا�صب كار( يف 
دور �صق���ي ، وا�ص���اف �ص���ادق: �صاأذك���ر 
ل���ك بع����س الطرائ���ف الت���ي حدث���ت يل 
م���ع الفن���ان �صلي���م الب�صري، ف���ذات مرة 
�صافرن���ا معا اىل م�ص���ر ل�صراء برامج من 
القط���اع االقت�ص���ادي هناك ع���ام 1973، 
حم�ص���ن  الفن���ان  التقين���ا  وبامل�صادف���ة 
�صرحان وبعد التحية حيث قدمه لنا احد 
اال�صخا�س فقال �صلي���م الب�صري مقاطعا 
)اك���و واحد م���ا يعرف عماد حم���دي!!( ، 
فوج���يء حم�ص���ن �صرح���ان ب���كام �صليم 
ان���ا حم�ص���ن  م����س عم���اد..  )ان���ا  وق���ال 
�صرحان ، عم���اد ذاك ب�صنب وانا من غري 
�صن���ب( ف���رد علي���ه �صلي���م قائ���ا: )يلا.. 
كلكم مت�صابهن!!(! واذكر اي�صا ان �صليم 
الب�ص���ري عندما ا�صبح مديرا للتلفزيون 
طلب مني وكنت اعمل م�صوؤوال للتن�صيق 
ان اتواج���د �صباح���ا وقد ق���ال يل: ارجو 
ان تعاونن���ي!!، وبالفع���ل اخ���ذت اداوم 
م���ن ال�صاعة الثامنة �صباح���ا اىل الثامنة 
م�ص���اء، وح���ن �صاه���دين املدي���ر الع���ام 
لدائرة االذاعة والتلفزيون �صاألني : اين 
ان���ت؟ فاأخربته ان ه���ذه توجيهات مدير 
التلفزي���ون اجلدي���د، وا�صتغ���رب ان���ه مل 
يعرف فات�صل ب�صليم الب�صري وفوجئت 
انه قال له انه فعل ذك من اجان ال التقي 

به، اي باملدير العام!!!
كما اود ان اذكر ان حمودي احلارثي كان 
يغيظه ، ف���ذات مرة ن�ص���ر حمودي خربا 
يف ال�صح���ف عن تاأ�صي�س فرقة م�صرحية 
وان �صلي���م اح���د اع�صائها و�ص���ط ا�صماء 
ممثلن فج���اء �صليم باجلريدة وقال: هل 
م���ن املعق���ول ان يفعل بي ه���ذا املجنون 
ي���ده،  )�صانع���ا( حت���ت  اعم���ل  وكاأنن���ي 
وطبعا اخل���رب كان كاذب���ا ولكن حمودي 
اراد ان يغيظه ( وا�صتطرد الفنان �صادق 
حديثه قائا : �صليم الب�صري ميتلك ميزة 
العفوية الت���ي ال ميتلكها غريه، ومل يكن 
كوميدي���ا وامنا فن���ان له فك���رة يف النقد 
واملوا�صي���ع الت���ي يكتبهاكان���ت ماأخوذة 
م���ن واق���ع النا�س مث���ل حلق���ات )اىل من 
يهم���ه االمر( ع���ن �صح���ة امل���اء يف بغداد 
وا�صماه���ا )لعابة ال�ص���رب( ومتثيلية عن 
با�ص���ات م�صلح���ة نق���ل ال���ركاب وكي���ف 
كانت هنالك تظاهرة يقودها الفنان خليل 

الرفاعي )ابو فار�س( والتي كان �صعارها 
)الل���ي يري���د الكرام���ة يرك����س ويان���ه(. 
كم���ا يح���ب ان اق���ول ان الب�ص���ري كت���ب 
م�صرحي���ة بعنوان )لو( مل ت���ر النور الن 
الرقابة منعتها النه���ا كانت تنتقد الواقع 
التعليم���ي والنف���اق االجتماعي ومعلمي 

الريا�صة وال�صيا�صات العاملية(.
�صليم الب�صري.. يوم انقطع عن التمثيل 
الفن���ان  دع���اه  طوي���ا  ذل���ك  وا�صتغ���رق 
يو�ص���ف الع���اين عل���ى �صفح���ات جريدة 
اجلمهوري���ة يف 25 / 12 / 1996 اىل 
الع���ودة جلمه���وره لكنه رد علي���ه بقوله: 
)عزيزي ابا و�صن، ان���ا االن اعي�س حالة 
احباط تلفني كاالخطبوط وال فكاك منها 
اال باجل���واب ال�ص���ايف على �ص���وؤال هو: 
)ه���ل انا ل���و نفخت.. �صاأنف���خ يف جمر ال 
يف رم���اد؟( ، وق���ال ل���ه اي�ص���ا مت�صائ���ا 
بل�ص���ان حال النا�س عنهم���ا: )ملاذا جئتما 
ماي���ن  بطلته���ا  مب�صرحي���ة  ت�ص���ركان 
او ملي���ارات؟!( وي�صي���ف: )فمهم���ا يكن 
اجل���واب �صتك���ون نتيجت���ه ان نلقي بكل 
والثق���ايف  والن�ص���ايل  الفن���ي  ما�صين���ا 
وحتى ال�صخ�ص���ي يف واحدة من مزابل 
املاه���ي الت���ي رمى فيها املرح���وم جعفر 

لقلق زادة بدون رحمة او �صفقة(.
ومل مت����س اال ا�صه���ر قليل���ة.. حت���ى كان 
م�صت�صفى النعمان يحت�صن ج�صد )حجي 
را�ص���ي( علي���ا، ومل يت�ص���ل باأح���د.. بل 
طلباللقاء ب� )عبو�صي( حمودي احلارثي 
ل���رياه قب���ل ان مي���وت ، وف���اء �صداق���ة 
وحمب���ة عم���ر، وقام���ت الذكري���ات كريح 
�صر�ص���ر، كانت عيونه تر�ص���م بنظراتها 
اذرعا الحت�صان عبو�صي.. لكن عبو�صي 
ح���ن و�ص���ل.. كان���ت ال���روح ق���د فارقت 
اجل�ص���د، ومل يج���د عبو�ص���ي لل���ذي كان 
يق���ول ل���ه )الله وي���اك عبو�ص���ي( غري ان 
يقول له )الله معك حجي را�صي( تتبعها 
ان  والغري���ب..  الدم���وع،  م���ن  عا�صف���ة 
�صليم الب�صري فن���ان ال�صعب مات غريبا 

وحيدا.
�صلي���م الب�صري.. حجي را�صي، غفوري 
وا�صم���اء عدي���دة اخرى ظل���ت يف ذاكرة 
النا�س و�صتظل حتاكي التلقائية املده�صة 
الت���ي كان عليها الراح���ل الذي يف ذكراك 
نقول له : ذكراك ابا عقيل �صتظل م�صرقة 

يف نفو�س وعيون النا�س ابدا.

�صليم الب�صري الذي عا�ش حياة 
املحلة وخرب اهلها جيدا، خرج 

اىل النا�ش مب�صل�صله الذي ال 
ين�صى )حتت مو�صى احلالق( 
الذي كتب حلقاته عام 1961 

واخرجه عمانوئيل ر�صام )ع . ن 
. ر( وطار به اىل امريكا فحاز 

على اعجاب اجلالية العراقية 
والعربية وا�صتمر العر�ش 

هناك ملدة ثالثة ا�صهر، كانت 
العيون تالحقه اعجابا وحمبة، 

وهوعلى طبعه مل يتغري، مل 
ياخذ من النجومية وال�صهرة 

)ري�صة( ي�صعها على راأ�صه

اسمه )سليم البصري( وشهرته )حجي راضي( وهو اشهر ممثل في التلفزيونات العربية، بل اظرف ممثل عرفه الفن على االطالق، مازالت ذاكرة الناس تتوهج بذكره 
والسنتهم تتسلى بمفرداته وعيونهم تشتاق اليه وتبحث في شاشة التلفزيون عنه كلما التفتت باحثة عن الضحك الجميل.

فال يمكن الحد ان يشاهده دون ان تنفرج اساريره وال يمكن الحد ان يسمعه دون ان تندفع المسرة في شرايينه كلماته تتطاير امثاال وعبارته صارت نكاتا راقية 
وحركاته تستغرق الناظر فيتابعه الى ان تنتهي به الحال الى الضحك.

فمن منا لم يضحك ل� )نحباني للو( ومن منا لم يردد )الله وياك عبوسي(، ومن منا لم يتأمل )غفوري( طويال وينظره من فوق الى تحت فيهتز لكلماته التي تهتز امام 
)قادر بيك( او لم يشعر بعطفه على )رحومي( او )رجب(، ومن لم يمتلىء اعجابا بكل ما قدمه للسينما والتلفزيون خالل سنوات طويلة.

�صليم الب�صري مع هند كامل يف اخر ايام حياته

�صليم الب�صري مع خليل الرفاعي يف م�صل�صل حتت مو�س احلالق
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حفر يف الذاكرة �صورة ال متحىالفنان 
اأمر  يعجب  ال��ب�����ص��ري  �صليم  ال��راح��ل 
على  الب�صمة  ير�صمون  ال��ذي��ن  ه���وؤالء 
حم�صورين  ميوتون  ثم  النا�س،  �صفاه 
يعانون احلزن ثم يلفهم الن�صيان. ومن 
اليوم  نفتقدها  ال��ت��ي  ال�صخو�س  تلك 
اأمتع  ال��ذي  را�صي”  “حجي  �صخ�صية 
تدور  ن���وادره  اأم�صت  حتى  العراقين 
االأمثال.وحتفظها  مثل  ل�صان  كل  على 
بعدما  االأج���ي���ال،  بعد  االأج��ي��ال  ذاك���رة 
عراقية  وعفوية  فطرية  مبوهبة  ج�صد 
الطيبة  ف��ط��رت��ه��ا  مت���ح���ى،  ال  ����ص���ورة 
االجتماعي واحل�س  واالإيثار  والدماثة 
املرهف، وعك�س جذوة املامة وتوبيخ 
الذات وال�صكوى واللوعة من مفارقات 
موحى  لكنه  متهكم  با�صلوب  ال��زم��ان 
النفو�س  عليها  �صجت  عراقية  بخوالج 
واالإجتماع  الثقافة  يف  ثابتة  واأم�صت 
توقًا  تعك�س  هزليته  كانت  ال��ع��راق��ي. 
عراقيًا للمرح امللتزم، فكانت بعيدة عن 
امل�صحك  �صوائب  م��ن  وخالية  ال��ه��زال 
قيميا  اأو  املبتز،  اأو  وامل�صطنع  املفتعل 
من  اأو  الذقون  على  ال�صحك  خال  من 
قلة اأدب حينما يكون با �صبب، وبذلك 
اأختلف عن مدار�س الكوميديا التي كان 
الذائقة  على  مهيمنون  فيها  امل�صريون 
منذ جنيب الريحاين واإ�صماعيل يا�صن 
الكوميديا  عن  ناهيكم  احلجار،  وعلي 

ولورين  فيني�س  ودي  ل�صابلن  العاملية 
وه���اردي وغ��ريه��م. وي��ب��دو ان��ه اختار 
ال��ق��ري��ب م��ن احلبور  ه���ذا االأ���ص��ل��وب 
املر�صود  ال��ه��دف  م��ن  للنا�س  وامل��ق��رب 

بعناية من خال الفن ال�صاخر.
)�صليم  ال��ب�����ص��ري  �صليم  ال��ف��ن��ان  ول���د 
مبحلة   1926 ال���ع���ام  ع���ب���دال���ك���رمي( 
 1942 العام  يف  والتحق  الهيتاوين. 
مقرها  وكان  للتمثيل  اأهلية  فرقة  باأول 
قرب �صاحة الر�صايف احلالية يف بغداد 
التي كانت بح�صب ما ينقل قبة ل�صريح 
الفنان  فيها  قدم  بغدادي.  �صويف  ويل 
�صليم الب�صري عدة اأعمال م�صرحية كان 
ومثل  وهبي  ليو�صف  ال�صحراء  اأهمها 
فيها اأحد ال�صيوخ الثائرين ومت عر�صها 
ثم  وقتها.  يف  ال��دي��ن  ع��اء  �صينما  يف 
الب�صري  �صليم  الفنان  انقطع  ان  حدث 
 1948  -1944 عامي  بن  التمثيل  عن 
ثم عاد ليقدم م�صرحية )�صليم الب�صري 
كلية  بعدها  دخل  التدريب(.  �صاحة  يف 
العربية  اللغة  ق�صم  وال��ع��ل��وم  االآداب 
 1954 يف  منها  وتخرج   1950 العام 
وكان من اأ�صاتذته اآنذاك )جربا اإبراهيم 
جربا، جميل �صعيد، عبدالعزيز الدوري 

الذي كان عميد الكلية يف وقتها(.
الب�صري  �صليم  الفنان  ا�صبح  بعدها 
كلية  يف  اجل��ام��ع��ي  امل�����ص��رح  رئ��ي�����س 
بتقدمي  قام  وخالها  بغداد،  يف  االآداب 

عدد من امل�صرحيات و التمثيليات نذكر 
منها )فنان رغما عنه( اأنتقد من خالها 
املذاهب احلديثة يف الر�صم، التي كانت 
اجلد  اإىل  م��ن��ه  وال��ن��زق  للعبث  اأق����رب 

والفن اجلميل.
الكتابة،  اإىل   1961 العام  يف  اأجته  ثم 
املحلة  يف  احلياة  مو�صوع  وا�صتهواه 
اندماجه  و  لتعاي�صه  القدمية  البغدادية 
و  التعاي�س  ه��ذا  نتيجة  وك��ان��ت  فيها. 
اخل���ربة ال��ط��وي��ل��ة اخل����روج م��ن خال 
ا�صمها  طبعت  التي  برائعته  �صياقاتها 
يف ذاكرة العراقين يف م�صل�صل )حتت 
فيه  بالتمثيل  قام  الذي  احلاق(  مو�س 
بدور احلجي را�صي و اأخرجها حينها 
املخرج العراقي عمانوئيل ر�صام، ورام 
حياة  ج��وان��ب  بع�س  ن��ق��د  خ��ال��ه  م��ن 
وق��ت��ه وال�صيما  ال��ع��راق��ي يف  االن�����ص��ان 
م��و���ص��وع حم��و االم��ي��ة. وم��ن اجلدير 
كان  النه�صوي  التوجه  هذا  اأن  بالذكر 
م�صارات  على  �صار  م�صروع  �صمن  من 
عدة يف الفن والثقافة وال�صعر على حد 
اجتثته  خفية  يدًا  اأن  يبدو  لكن  �صواء، 
اأن  ميكن  ك��ان  م�صروع  واأد  عن  لتعلن 
يت�صاعد وينتج منظومة قيم عراقية، مل 
يكن يراد لها اأن تن�صج وتنت�صل العراق 
حينما،  وال���دع���ة  التبعية  ب��راث��ن  م��ن 
للتفريق  امل�صامن  اإىل  ونبهت  طرقت 
الو�صائل  بن  اأو  االأ�صكال  وب��ن  بينها 

ال  والكتابة  ال��ق��راءة  فتعلم  والغايات، 
البتة  احل���روف  رم���وز  ف��ك  تعلم  يعني 
بقدر ما هو فك رموز احلياة من خال 

و�صيلة القراءة، لارتقاء باالإن�صان.
الفنان  ورف��ي��ق��ه  زم��ي��ل��ه  ع���ن  ون��ن��ق��ل 
امل�����وه�����وب وامل����ح����ب����وب )ح����م����ودي 
كان  الب�صري  ب��اأن  ذك��ره  ما  احل��ارث��ي( 
فقد  اال�صياء،  “لتعريق”  نزعة  يحمل 
كان قد اختري ا�صم )حاوة( ل�صخ�صية 
)�صانع(  اأ�صم  من  توحيه  مبا  عبو�صي 
اأن  ي��روم  ك��ان  الب�صري  لكن  م�صري، 
يعطيها نف�س واأ�صم و�صخ�صية عراقية 
اإال  اليتداوله  عبو�صي  فا�صم  حم�صة، 
يف  الب�صري  ي��ت��وان  ومل  ال��ع��راق��ي��ون. 
�صارك  ح��ي��ث  ال�صينما  يف  امل�����ص��ارك��ة 
العام  نهاية  اخلريف  اوراق  يف” فيلم 
)1963( اخراج حكمت لبيب”، وكذلك 
” فيلم فائق يتزوج العام 1984 اخراج 
“العربة  وفيلم  عبداجلليل”  ابراهيم 
ال�صوري  الفنان  اإخراج  من  واحل�صان 

حممد منري فرني.
ال����رائ����دة يف جمال  م�����ص��اه��م��ات��ه  ام����ا 

التلفزيون فهي:
� حتت مو�س احلاق

� الذئب وعيون املدينة
� الن�صر وعيون املدينة

� االأحفاد وعيون املدينة
متعدد  ابتعد  االأخ����رية  �صنواته  ويف 

�صليم  ال��ف��ن��ان  امل���واه���ب واالإب����داع����ات 
وعيون  االأ���ص��واء  عن  بعيدًا  الب�صري 
النا�س، وكانت زوجته ت�صايقه ومتنعه 
اأ�صدقائه  م��ع  وال��ت��وا���ص��ل  ال��ل��ق��اء  م��ن 
قتل  ا�صتطاعت  وقد  وحاولت  الفنانن 
الب�صري  ل��دى  االإب���داع  وت��وق  املوهبة 
را�صم  امل��رح��وم  �صديقي  يل  ذك��ر  وق��د 
اجل��م��ي��ل��ي وك������ذا ن��ن��ق��ل ع����ن ال��ف��ن��ان 
كانت  بان زوجته  )حمودي احلارثي(، 
تتهكم عليه وتقول له: اأن �صدام ح�صن 
واالآخ����ر  احل���ن  ب��ن  ي�صتدعيه  ال����ذي 
�صاعات  وي�صتقبله  اأعماله  يحب  الأن��ه 
لكي  عليك  ال�صحك  اج��ل  “من  طويلة 
حاولت  وك���ذا  اأمامه”.  ق��رق��وز  ت��ك��ون 
الفني وجنحت يف  الو�صط  اإبعاده عن 
بغداد  يف  من�صيا  وفاته  حتى  م�صعاها، 
و”قال  لغط  عنه  وتناقل   .1997 العام 
وقيل” عن �صبب وفاته وكيفية نقله اإىل 
الفنانن  نقيب  طلب  وق��د  امل�صت�صفى. 
�صليم  الفنان  ت�صييع  حينها   يف  اآن��ذاك 
الب�صري ت�صييعا ر�صميا بعد اأن ح�صل 
على موافقة وزير الثقافة واالإعام يف 
حينها، لكن زوجة الب�صري وابن �صقيقه 
مل يوافقا على ذلك يومها. وهكذا رحل 
مبدعًا  كان  مثلما  ب�صمت  املبدع  الفنان 
ب�صيطا  جنازته  ت�صييع  وكان  ب�صمت. 
مل يح�صره اإال فنانون ال يعدون اإال على 

عدد االأ�صابع.

ت��م��ح��ى ال  ص�������ورة  ذاك����رت����ن����ا  ف�����ي  ح���ف���ر 

مازن لطيفسليم البصري ..

» الاعرف التمثيل “ مقالة نادرة كتبها الفنان الراحل �صليم 
الب�ص���ري  يف نهاي���ة ال�صبعينيات ون�صرته���ا جملة االذاعة 
والتلفزيون وفيها يجيب على  �صوؤال عن فهمه  لفن التمثيل 
فيق���ول:  »عندما ق���ررت ان اكون ممثا مل يك���ن امامي من 
من���وذج  اقلده �ص���وى الفن���ان يو�صف وهبي  وله���ذا ما ان 
عرفت ان احدى الف���رق امل�صرحية تنوي عام  1942تقدمي  

م�صرحية  ال�صحراء،
تقدم���ت وطلبت ان امث���ل دور يو�صف وهب���ي بالذات ومن 
يومها اكت�صفت ان ما قمت به مل يكن متثيا  وانني الاعرف 
ماه���و التمثيل » وي�صي���ف  » انا مدي���ن مبكانتي و�صهرتي 

ملمثل عظيم هو يو�صف وهبي النني مل ا�صتطع تقليده«.
عندم���ا تق���دم الرجل النحي���ل بكتفي���ه الهزيلت���ن  بعد ذلك 
ب�صنوات  اىل التلفزيون مل يكن يحلم يف  ان ي�صبح النجم 
االول،فق���د كان���ت النجومي���ة تعن���ي خ�صون���ة يف ال�صوت 
وو�صام���ة و�صبابا، او ان تك���ون  ن�صخة من يو�صف وهبي، 
لك���ن �صاحبنا الذي جاء اىل التمثيل م���ن كلية االداب، كان  
اأق���رب اإىل وجوه موظف���ي  ال�ص���كك،. ال و�صامة وال �صنعة 
تراجيدي���ة  جتعل من »حقي ال�صبل���ي« ي�صعى اليه وي�صمه 

اىل فرقته. 
اال ان  املمث���ل  النحي���ل، البا�ص���م اذهل امل�صاه���د  بتلقائيته 
الت���ي كانت تخفي وراءها  طاقة متثيلية هائلة، فقد قرر ان 
يك���ون �صلي���م الب�صري الغري. ال اأقل قلي���ا وال اأكرث كثريا.

وق���رر اي�صا ان ين�صينا نح���ن املتفرجن    اننا جنل�س اأمام 
التلفزي���ون، فاخذن���ا  لنجل�س  معه،يتح���دث فنن�صت اليه، 
يح���رك يده فتذه���ب انظارن���ا  باجتاهها، ي�صح���ك فتنطلق 

�صحكاتنا جملجلة، ينه�س فن�صتعد  للذهاب معه. 
مل يك���ن مفاجئا عل���ى االإط���اق اأن ي�صبح الرج���ل بن ليلة 
و�صحاه���ا ا�صه���ر مواطن عراق���ي. فاأنت ال تع���رف اإن كان  
الرج���ل ال���ذي ظه���ر عل���ى ال�صا�صه ه���و �صلي���م الب�صري ام 
احل���اج را�ص���ي فقد لب�صه ال���دور ومل يعد ثم���ة مكان حلياة 
اخ���رى، فاثبت لنا ان زمن اخلطابية والت�صخي�س  قد وىل 
وان التمثي���ل يج���ب ان يك���ون �صبيه���ا باحلي���اة، خاليا من 

التكليف. 
يكتب �صيخ الطريقة �صتان�صاف�صكي مو�صيا ممثليه:

 » اذا اردت ان تك���ون ممث���ا موهوبا عليك ان تكون جميا 
يف ادائ���ك ف���كل �صيء حت���ى اب�صط االأ�صياء الت���ي ي�صتطيع 
كث���ري م���ن املمثلن القيام به���ا حتتاج اىل موهب���ة حقيقية، 
وله���ذا ال�صب���ب ي�صيح النا����س بوجوههم ع���ن املمثل الذي 

يخو�س  �صراعا يائ�صا مع غياب املوهبة ».
تذك���رت �صح���ر �صلي���م الب�ص���ري وان���ا ا�صاه���د كم���ًا هائ���ا 
م���ن املمثل���ن فاق���دي الق���درة عل���ى االدها����س يخو�ص���ون 
عل���ى ال�صا�ص���ة �صراع���ا مع املوهب���ة، �صراع���ا يقودنا نحن 
املتفرج���ن يف النهاي���ة اىل ان ن�صغط  عل���ى زر الرميونت 

لنهرب بعيدا. 
م���ع م�صل�صات فاقدة الل���ون والطعم  نكت�صف كم كان �صليم 
الب�ص���ري متميزا، ن�صتعي���د �صحكته  املجلجل���ة وال�صوت 
الدافئ الذي ينع�س القلوب.. نقراأ الفاحتة، �صائلن الله اأن 
يرحمه ويرحمنا، فقد حا�صرتنا جيو�س التفاهة وال�صخف 

واالبتذال

سليم البصري.. 
سحر التمثيل 

علي حسين
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�صليم الب�صري فنان حفر ا�صمه يف ذاكرة 
معه  اجراه  احلوار  هذا  العراقي  الفن 
ال�صحفي الراحل وحيد ال�صاهري ون�صر 
اىل  الاميل  عاما  اربعن  من  اكرث  قبل 

كتابة التمثيليات باللغة الف�صحى
 اكمل درا�صته يف بغداد

اللغة  فرع  االداب   كلية  من  -تخرج 
العربية

-دخل دورة �صباط االحتياط ) 1953-
)1954

 ( م�صرحية  الدورة  خال  ومثل  -كتب 
 ) التدريب  �صاحة  يف  الب�صري  �صليم 

وح�صل على كا�س الدورة يف التمثيل
يف  اجلامعي  امل�صرح  جمعية  -ترا�س 
وكتب  �صنوات  اربع  ملدة  بغداد  كلية 
االربعن  يقارب  ما  خالها  من  وكثل 

م�صرحية كوميدية 
اوراق  فيلم  يف  البطولة  بدور  -قام 

اخلريف 
لواء  يف  املعلمن  دار  يف  مدر�صا  -عمل 

العمارة 
املركزية  االعدادية  يف  مدر�صا  -عمل 

ببغداد
-ام�صى �صنتن ماحظا للفنون اجلميلة 

يف وزارة الربية 

يف  التمثيل  ق�صم  رئي�س  بوظيفة  -عمل 
مراقب  ثم  برامج  فاح�س  ثم  التلفزيون 

برامج التلفزيون 
- �صغل وظيفة رئي�س ق�صم الطبع والن�صر 
يف امل�صرف ال�صناعي يف بغداد. هذا هو 
الفنان �صليم الب�صري او باالحرى احلاج 
يف  ال�صعبية  ال�صخ�صية  احلاق  را�صي 
الربنامج التمثيلي ) حتت مو�س احلاق 

)
احلاج  �صخ�صية  عندك  تكونت  *كيف 

را�صي 
-ان املجتمع معن الين�صب من املوا�صيع 
التاليف  على  قابلية  ذي  كاتب  وكل   ...
له ان يغرف  يتمكن ان يغرف ما �صاء 
اىل  للدخول  الوا�صع  املنفذ  وجد  ما  اذا 
تلك املوا�صيع ..وفكرة احداث �صخ�صية  
احلاج را�صي جاءت عن هذا الطريق ... 
او�صع  لها  �صخ�صية  عن  ابحث  كنت  فقد 
العاقات مع النا�س .. وكنت قد اخرت 
من  املتميزه  ال�صخ�صية  لهذه  ملا  احلاق 

عاقات مع ابناء ال�صعب
الول  امل�صرح  خ�صبة  على  وقفت  *متى 

مرة
م�صرحية  يف   1945 عام  يف  ذلك  -كان 

ال�صحراء ليو�صف وهبي

*كم متثيلية كتبت حلد االن  
-عدد اليح�صى .. فقد �صبق يل ان كتبت 
مئات التمثيليات ومزقتها بعد كتابتها .. 

والزلت يف اول الطريق
كتابة  يف  اكرث  متيل  لون  اأي  *اىل 

التمثيليات الف�صحى ام العامية 
باللغة  التمثيليات  كتابة  اىل  -الاميل 
الروايات  اىل  وال   ... الف�صحى 

الكا�صيكية 
*كيف ؟ الي�س اخت�صا�صك اللغة العربية 
يف  ذلك  كان  �صواء  تدري�صها  وا�صول 

الدرا�صة  او مهنتك حينما كنت مدر�صا 
النقد  ان  ارى  النني   .. المينع  -هذا 
التمثيليات  طريق  عن  والتوجيه 
الدارجه   وباللغة  ال�صاخلرة   الكوميدية 

... هو اقرب طريق اىل قلوب النا�س
تعتربه  هل  الفني  املجال  يف  *عملك 

احرافا ؟
انذاك   ... االنتحار  يف  افكر  -حينما 

احرف العمل الفني
م�صجع  غري  رايا  لك  ان  ذلك  *يعني 
العراق  يف  ومب�صتواها  الفنية  باحلركة 

؟
لها  لي�س  العراق  يف  الفنية  احلركة  -ان 
حمرك .. وحمركها هو الفنان .. فاذا كان 

يحرك  الذي  فمن  م�صدودا  عندنا  الفنان 
فمنخف�س  م�صتواها  اما  احلركة  هذه 

جدا .. هذا هو رايي 
*وماهي ا�صباب هذا االنخفا�س ؟

الن�صوي   العن�صر  اوندرة  فقدان   -اوال 
بن  النية  وح�صن  التاخي  فقدان  ثانيا 
للعمل  الكلي  التفرغ  عدم  ثالثا  فنانينا  

الفني
جانب  اىل  اخرى  هوايات  لديك  *هل 

التمثيل؟
-نعم اهوى الر�صم وقد مار�صته

*وما هو اح�صن اعمالك يف ذلك؟
-لوحة متثل عمر اخليام يف اربع حاالت 
على زير) فخار(  وقد اهديتها يف حينها 
يف  كذلك  واحتفظ  اال�صدقاء   احد  اىل 
بيتي  بلوحات اخرى ر�صمتها يف اوقات 

متفاوته
* وال�صينما.. كيف كانت جتربتك فيها؟

- امل�صاورات مع احد املنتجن املخل�صن 
ق�صة  الختيار  االن  جارية  الزالت 

�صينمائية �صاحلة ل� )بيا�س الوجه(
*وبرامج التلفزيون عندنا .. ماهو رايك 

مب�صتواها
رفع  دون  حائلة  تقف  ا�ص�صا  هناك  -ان 
م�صتوى برامج التلفزيون ومتى اقتلعت 

م�صتوى  ارتفع  املعرقلة  اال�ص�س  هذه 
الربامج تلقائيا

* ويف رايك   متى �صتقتلع هذه اال�ص�س؟
التلفزيون  ملديرية  يو�صع  عندما  اوال   -
... ماليا واداريا بعيدا  بها  نظام خا�س 

عن الروتن املتبع يف بقية الدوائر
عن  التلفزيون  يبتعد  عندما  ثانيا 
اال�صخا�س الذين يعتقدون بانهم فنانون  
على  باحلاح  وي�صرون   اوفنيون 
ين�صحهم  عندما  اذانهم  وي�صدون  ذلك  

النا�صحون 
*الزواج هل يعيق الفنان عن اال�صتمرار 

يف الفن
الاعاق  الفنان  يعيق  الزواج  كان  -لو 
الفنان  يعيق  الذي  ولكن  الفنان   غري 
بلد  يف  الفنان  عنه  يختلف  العراق  يف 
لفنه   متفرغ  غري  عندنا  الفنان  الن  اخر 
ي�صد  لعمل  االوىل  بالدرجة  متفرغ   بل 
ان  ناحظ  لذلك  املعا�صية  احتياجاته  به 
الفنان العراقي ليتمكن من القيام مبهام 
ثاث مرهقه هي العمل  والعائلة والفن 

يف ان واحد.
جريدة كل شيء 1964 اجرى 
الحوار الصحفي وحيد الشاهري

من مسرحية الصحراء .... الى تحت موس الحالق .. 

سليم البصري: احتراف الفن يعني االنتحار

الفنان �صليم الب�صري �صخ�صية قريبة 
اال�صالة  بن  يجمع  فهو   ، القلب  اإىل 
ال�صخ�صية  اليتقم�س   .. والواقعية 
كحقيقة  مايفر�صها  ب��ق��در  بالتمثيل 
موجود  فنان  الب�صري  و�صليم   ..  !!
ويرتبط  املا�صي  ع��ن  يحاكينا  بيننا 
اأو  )ف��ج��وة(  غ��ري  م��ن  باحلا�صر  معه 
بعمق  يخاطبنا  ذل��ك  م��ن  فهو  افتعال 

ووجدانية.. 
ب�صخ�صيته  اجل����م����اه����ري  ع���رف���ت���ه 
ولكنها  را���ص��ي(  )حجي  التلفزيونية 
ال���ق���دم وال  مل ت��ع��رف��ه الع���ب���ًا ب���ك���رة 
يح�صن  م�صارعًا  وال  باملاكمة  بطًا 
فاذا   .. ال�����ص��راع  بحلبة  االنق�صا�س 
معنا  فتعال  امل��زي��د  ت�صمع  ان  اأردت 
�صليم  ال��ف��ن��ان  حل��دي��ث  مبتعة  نن�صت 

الب�صري ... 
نحافة  م���ن  ال���رغ���م  ع��ل��ى  ي��ق��ول   ..  *
مبمار�صة  ج��دا  �صغوفًا  كنت  ج�صمي 
كافة  باأنواعها  وفعالياتها  الريا�صة 
وقد القيت كثريًا من امل�صكات واملاآزق 
ما علق  .. و�صاأذكر  ال�صغف  جراء هذا 
تكن  مل  ال�صابق  يف   .. منها  بذهني 
كما يف الوقت احلا�صر �صاحات للعب 
ال��ك��رة ب��ل ه��ن��اك اأرا�����س ك��م��ا مل تكن 
لدينا )نحن ال�صغار( االإمكانات املادية 
ل�صراء م�صتلزمات اللعبة . . لعبت كرة 
نتبارى  وكنا  املحلة  اأب��ن��اء  م��ع  ال��ق��دم 
وك��ان معظمنا  االأخ��رى  )املحات(  مع 
يلعب حافيًا وكانت الكرة كومة قما�س 

كرة  �صكل  على  بع�صها  م��ع  متداخلة 
ا�صطدم  ق��وي��ة  )���ص��وت(  �صربة  وم��ن 
اإ�صبع قدمي بحجارة )واأطار اأظفري( 
كاعب  اللعبة  هذه  تركت  يومها  ومن 
ومل  كم�صاهد..  اأتابعها  بقيت  لكنني 
الريا�صة  ممار�صة  ع��ن  احل��ب  ينقطع 
ب�صبب تركي كرة القدم بل حتولت اإىل 
.. وذات يوم تاكمت مع زميل  ماكم 
الوقت  ذل���ك  وك��ن��ت يف  ب��امل��در���ص��ة  يل 
 .. االبتدائية(  العوينة  )مدر�صة  يف 
�صيء  وب��ه  ودي��ًا  اللعب  ك��ان  بالبداية 
من املجاملة ولكن عندما وجدت وجهه 
م�صتقيمة  فكه  اإىل  ���ص��ددت  مك�صوفًا 
هو  ي�����ص��دد  ب��ه  واإذا  منها  ت���اأمل  ق��وي��ة 
االآخر مقاعًا جاء على اأ�صلعي �صعرت 
اللكمة ومازلت حتى  ب�صدة  يف حينها 
مو�صعها  من  اأحينًا  اأت��اأمل  الفرة  هذه 
برغم طول ال�صنن .. انقطعت عاقتي 
ال�صباحة  اإىل  واجت���ه���ت  ب��امل��اك��م��ة 
و�صكنت يف حينها النهر و�صريعة �صيد 
بالغط�س  ن�صتمتع  وكنا  علي  �صلطان 
اأح���د االيام  م��ن حت��ت )ال��دوب��ة( ويف 
غط�صت من جانب )الدوب( الأظهر من 
بحدود  امل�صافة  وكانت  املقابلة  اجلهة 
اأمتار .. واإذا بخ�صلة من �صعر  ال�صتة 
النتوءات  اأح���د  ح���ول  تلتف  راأ����ص���ي 
ال�صفينة  ه����ذه  ج�����ص��م  م���ن  ال����ب����ارزة 
هذه  من  اأتخل�س  اأن  جهدي  وحاولت 
الكما�صة وكاد نف�صي ينتهي لو مل اأبادر 
راأ�س عنيفة  بهزة  بقطع هذه اخل�صلة 

اأكيد !!.. وهربت من  الأجنو من موت 
امل�صارعة  بجفرة  والتحقت  ال�صباحة 
التي كانت هي االخرى على �صواطىء 
هو  ملا  تعر�صت  وبامل�صارعة   .. دجلة 
ا�صد عذابًا حيث جاء اأحد االيام غريب 
من  الدائمين  مع  ارتيادًا  له  نعرف  مل 
قوي  الع�صات  مفتول  وك��ان  �صحبنا 
البنية وقف وحتدى جميع امل�صارعن 
غ�����ص��ب��ت ملوقف   !! اح���د  ي��ن��ازل��ه  ف��ل��م 
ال  وكنت  فتحديته  ال�صعيف  زمائي 
اأملك اي خربة بامل�صارعة وقد اقربت 
بالهواء  معلقًا  اإال  نف�صي  اجد  فلم  منه 
وتكررت  االر���س  اإىل  اأع��ود  وبالتايل 
احلالة واأنا احتمل على م�ص�س ولكن 
اإحدى  م�صكت  عندما  زادت  م�صكلتي 
واأخذ  االأر���س  على  جل�س  فقد  �صاقيه 
واأخرى  لليمن  ت��ارة  ب�صاقيه  يقلبني 
واأخذ  اأط��رايف  رب��ط  واأخ���ريًا  لل�صمال 
يزحف بي على طول قو�س احلفرة .. 
متزق ظهري و�صالت مني دماء وبقيت 
ومرت   ..  !! حركة  غري  من  اأ�صبوعن 
وبقدرة  االآداب  كلية  ودخلت  االأع��وام 
قادر انتخبت رئي�صًا جلمعية الريا�صة 
الريا�صي  امل�����ص��رف  وك����ان  ب��ال��ك��ل��ي��ة 
ال�صامرائي  جميد  االأ���ص��ت��اذ  امل��رح��وم 
 .. االآداب  كلية  تاأ�صي�س  ببداية  وه��ذا 
ال�صاحة  باألعاب  الكليات  �صباق  ويف 
ال�صباقات  ببع�س  ا�صركنا  وامل��ي��دان 
ب�صباق  امل�صاركة  اجلميع  رف�س  ولكن 
اأ�صارك  الأن  فا�صطررت  امل��وان��ع  طفر 

بهذا ال�صباق ظنًا مني اإنه من ال�صباقات 
اأ���ص��ارة  اأط��ل��ق��ت  اأن  وم���ا   .. ال�����ص��ه��ل��ة 
املوانع  اأحد  اأتاأبط  بي  واإذا  االنطاق 
عدة  معه  وت��دح��رج��ت  ب��ه  وا�صتبكت 
مرات و�صط �صجيج هائل من ال�صحك 
 .. احلا�صرين  جمهور  من  املتوا�صل 
اأكدت  املقالب واالأح��داث  اإن هذه   ..  *
متار�س  اأن  ي��ج��ب  ال��ري��ا���ص��ة  اأن  يل 
وتخ�ص�صه  الريا�صي  م��وؤه��ات  وف��ق 
نف�صه  خالها  من  يطور  واح��دة  بلعبة 
وي���دمي ت��ق��دم��ه ب��امل��ران وامل��ث��اب��رة .. 
واأنا بعد اأن جتاوزت بي �صني احلياة 
كرة  مباريات  برغبة  اأ�صاهد  اأ�صبحت 
عندما  منها  الدولية  وخ�صو�صًا  القدم 
يكون منتخبنا اأحد االأطراف املتبارية 
للهزمية  اأت����اأمل  ف��اأن��ا  ���ص��رًا  اأخ��ف��ي  وال 
من  واأف�صل  ك��ث��ريًا  ال��ف��وز  وي�صعدين 
املمتاز  اجل��ي��د  العر�س  ع��ن��دي  ال��ف��وز 
ختام  يف  اأ���ص��ري  اأن  واأود   .. لفريقنا 
متاعبي  اأن  اىل  الريا�صي  اللقاء  ه��ذا 
الأنني  هي  لها  تعر�صت  التي  واملقالب 
كنت اأرغب يف حتقيق بطولة من غري 
تتحقق  ال  والبطولة  يحميني  ر�صيد 
بقدر  والطموح  الرغبة  وجود  مبجرد 
ما هي تدريب متوا�صل ون�صح �صخي 
و�صرب ومتابعة مع اال�صتعداد الظريف 

وتوفر االإمكانات.
م. االذاعة و التلفزيون العدد 237 
تشرين االول 1977 

حاج راضي يقول: 
كرة القدم طيرت اظفري والمالكمة مزقت اضلعي والمصارعة اذاقتني الويل 

انقطعت عالقتي باملالكمة 
واجتهت اإىل ال�صباحة و�صكنت 
يف حينها النهر و�صريعة �صيد 

�صلطان علي وكنا ن�صتمتع 
بالغط�ش من حتت )الدوبة( 
ويف اأحد االيام غط�صت من 

جانب )الدوب( الأظهر من 
اجلهة املقابلة وكانت امل�صافة 

بحدود ال�صتة اأمتار .. واإذا 
بخ�صلة من �صعر راأ�صي تلتف 

حول اأحد النتوءات البارزة من 
ج�صم هذه ال�صفينة وحاولت 
جهدي اأن اأتخل�ش من هذه 

الكما�صة وكاد نف�صي ينتهي لو 
مل اأبادر بقطع هذه اخل�صلة 
بهزة راأ�ش عنيفة الأجنو من 

موت اأكيد

م�صهد الر�صالة يف م�صل�صل حتت مو�س احلالق



8

العدد )2262( 

السنة الثامنة 

الخميس )29( 

ايلول 2011

9

العدد )2262(

 السنة الثامنة 

الخميس )29( 

ايلول 2011

�صهادات وذكريات عن الب�صري�صليم الب�صري.. مثابة يف رحلة البدايات

كان ذل���ك �صنة 1965 يف ظه���رية متوزية، 
يف  مري���ح  مقع���د  عل���ى  ج�ص���دي  رمي���ت 
)كافري���ا االإذاعة والتلفزي���ون( هاربا من 
ح���رارة مت���وز، ومت�صلي���ًا مبراقب���ة حركة 
الفنان���ن واالإعامي���ن العامل���ن يف هذه 
املوؤ�ص�صة، وماه���ي اإال دقائق حتى وجدت 
زاوي���ة  ح���ذاء  واقف���ًا  الب�ص���ري(  )�صلي���م 
طاولتي، ينقر على �صط���ح الطاولة ب�صعة 
نق���رات، ترافقها �صحكت���ه العري�صة، مادا 
يده مل�صافحتي فيم���ا )اأودع( يده الي�صرى 
ي���دي  فم���ددت  كعادت���ه،  �صروال���ه  جي���ب 

م�صافحًا.. وقال:
تغديت؟ ..

قلت: لي�س بعد.
قال: ماذا تاأكل؟

قلت: اأنا الذي اأ�صاأل���ك ولي�س اأنت.. الأنني 
هنا قبلك..

قال: ال.. اأنت ل�صه ) حليمي( اين ادفع
م���ع ان مايقدم م���ن ماأك���والت وم�صروبات 
باأ�صع���ار مته���اودة.. فق���د كان���ت م�صاألة ان 
جتد من يدفع عنك ثمن غداءك اأمر مفيد!.

لق���د كان )الب�ص���ري( يف منت�ص���ف العق���د 
اخلام�س من عمره، فيما كنت يف ال�صابعة 
ع�صرة، وكان موظفًا مرموقًا يف )امل�صرف 
ال�صناع���ي العراق���ي(، وكن���ت اأ�صع���ى يف 
م���دارج الو�صط الثقايف، حم���ررا ل�صفحة 
الفنون يف جريدة )االأن���وار( االأ�صبوعية، 
ومب���ا ان قاع���دة )اخ���دم نف�ص���ك بنف�ص���ك( 
االأنيق���ة..  )الكافري���ا(  يف  املطبق���ة  ه���ي 
فق���د �صاألن���ي )ابوعقي���ل(.. مل ا�صمع حتى 

مفارقتي ل���ه ان لديه جنا ي�صمى )عقيا(، 
ويف ظني اأنها كناية يحبها.. اال ان تلميذه 
النجيب حمودي احلارثي، قال يل يف عام 
2010 ونح���ن نتح���دث يف مط���ار دم�ص���ق 

الدويل، اأن )لدى الب�صري( ابنة. 
امله���م ان )الب�صري( املتط���وع دائما للفعل 
احلمي���د �صاألني مب���ا ي�صبه )اجل���زع( مرة 

اخرى
ماذا تاأكل؟.. مو�صكيت كلبي!. 

قلت له:
ان���ه  اإال  االإدارة.  اىل  مع���ك  �صاأذه���ب  ان���ا 
اأ�ص���ر عل���ى اأن يذه���ب لوح���ده اإىل اإدارة 
الإرادت���ه  ر�صخ���ت  وق���د  )الكافري���ا(.. 

وعر�صه الكرمي.
وبع���د ان انتهينا من تناول الغداء، �صاألني 

هل متثل معي؟.
لقد كان ذلك �صوؤاال مفاجئا مل اأكن قد توقعته 
نهائيا، بالرغم م���ن اأين قد كانت يل بع�س 
امل�ص���اركات يف فرقة الفنون ال�صعبية رفقة 
مهن���د االأن�صاري، وفرق���ة امل�صرح املعا�صر 
�صحبة عبد الهادي علي، وجمموعة خليل 
الرفاع���ي، ولك���ن ) حت���ت مو����س احلاق( 
كانت مفاجئ���ة يل، ب�صبب من ان جمموعة 
العم���ل يف هذا الربنامج حمددة بالب�صري 
وحمودي احلارثي ورا�صم اجلميلي وعبد 

اجلبار عبا�س واخرين .. 
فّكرت مليًا و�صاألته )حتت مو�س احلاق(؟ 
اأج���اب نع���م، دورك دور)�صقي( يف املحلة، 

ت�صرب حمودي ..
يا الهي، )�صقاوة( م���رة واحدة!، وا�صرب 

حمودي، �صديقي ال�صاب املليء باحليوية 
والديناميكي���ة، الذي يعم���د يف كل عيد اأو 
منا�صب���ة اإىل اإر�ص���ال كارت���ات التهنئة اإىل 
جميع قيادات الدولة، مع انه مل ي�صتفد من 
احد، اإال انه كان )يتباهى( اأمام معارفه اأن 
امل�صئولن ير�صلون ل���ه اإجاباتهم، فيعلقها 
على لوحة االإعان���ات يف مدخل )البنكلة( 
التي ت�ص���كل كل مبنى التلفزيون العراقي، 
والتي يق�ص���ي يف داخلها ) احلارثي( جل 

يومه مراقبًا يف اال�صتوديو. 
مل افك���ر طوي���ا ووافقت الفن���ان الب�صري 
عل���ى عر�ص���ه، وماهي اال ايام���ا حتى بثت 
)حتت مو�صى احل���اق( من دون ت�صجيل، 
عل���ى الهواء )مبا�ص���رة( وكانت من اإخراج 

املخرج املخ�صرم حممد كرمي.

* جرجوبة 
وذات ي���وم اأر�ص���ل يل �صليم الب�صري ن�س 
حلق���ة اأخرى من )حت���ت مو�صى احلاق(، 
وعندما بحثت ب���ن �صطور الن�س، مل اأجد 
اأي���ة اإ�ص���ارة اإىل دور ينا�صبن���ي، با�صتثناء 
كلم���ات يف حي���ز احلوار، عن �ص���ورة ابن 
ل���� )�صلي���م الب�ص���ري( املفق���ود اأو املتويف، 

وعندما �صئلت )الب�صري(: ماهو دوري؟
وق���ال:  املعه���ودة،  �صحكت���ه  �صح���ك 
دورك)جرجوب���ة(!، واإذا به يعن���ي اإظهار 
�صورتي فقط، معلق���ة على احلائط، حيث 

يقف هو ليناجيني!.
ومنذ ذلك الوقت مل امثل مع الرجل النبيل 
)�صلي���م الب�ص���ري(، ال���ذي اأ�صب���ح معاونًا 

للمدير الع���ام للم�ص���رف ال�صناعي، ومقر 
عمل���ه يف )�صاحة اخلاين(، وعندما اأكون 
قريبًا من ذلك املكان، اأميل على )ابوعقيل( 
للتمت���ع بالتكيي���ف املنع�س ال���ذي ينعم به 
مكتبه، يف نهارات بغداد ال�صيفية القائ�صة 
ونيل كرمه الفائ���ق واأحاديثه املمتعة التي 

الغنى عنها.

* رجال بمالبس النساء!
لق���د كان العن�ص���ر الن�ص���وي يف التمثيلية 
العراقية ي�صكل م�صكل���ة حقيقية، اإذ اإن من 
ال�صع���ب اإيجاد ممثات عراقي���ات يدعمن 
طموح الفنانن العراقين، لتقدمي نتاجات 
تخرج ع���ن البيت والغرف���ة، اإىل ف�صاءات 
احلياة الوا�صعة، ومن اجل اإنتاج متثيلية 
تلفزيوني���ة يف ذل���ك الوق���ت، يتطلب االأمر 
البحث عن ممثلة حتى ولو �صورة من دون 
كام، وكان���ت ه���ذه اإحدى نق���اط ال�صعف 
يف االإعم���ال الدرامي���ة العراقية، مما جعل 
بع�س الفنانن يقدم���ون االأدوار الن�صائية 
بع���د ارت���داء ماب�صه���ن واك�ص�صواراتهن، 
ومنهم عب���د اجلب���ار عبا�س، اأم���ا بالن�صبة 
اإىل الف���رق العريقة كفرقة امل�صرح احلديث 
الت���ي �صم���ت  الع���اين ورفاق���ه،  ليو�ص���ف 
ال�صي���دة زينب وناهده الرم���اح وفيما بعد 
ازادوه���ي واأن���وار عب���د الوه���اب، ورمبا 
ماذكرته���ن  وجمي���ع  �صيتاهاكوبي���ان، 
كان���ت لهن مي���ول �صيا�صي���ة ي�صارية تطبع 
خيارات منت�صبي هذه الفرقة، التي �صكلت 
عام���ة مهمة يف تاريخ الفن���ون امل�صرحية 

العراقية، اإىل جانب فرقة )الطليعة( لبدري 
ح�صون فريد ورفاقه من جمموعة مدر�صي 
معه���د الفن���ون اجلميل���ة وكان من ممثات 

الفرقة املبتدءات فاطمة الربيعي.

* غزوة ) كمب االرمن( الفاشلة! 
يتمي���ز  رج���ل  الب�ص���ري  �صلي���م  والن 
بالديناميكي���ة وهو طامح عل���ى الدوام اإىل 
االجن���از الدقيق، فق���د كان مِق���ًا يف اإنتاج 
التمثيليات، با�صتثناء حلقات )حتت مو�س 
احل���اق(، الت���ي كان هو موؤلفه���ا ومديرها 
وعموده���ا  فيه���ا  وال�صينار�ص���ت  الفن���ي 
الفق���ري، حيث تدور االأح���داث واملفارقات 
ح���ول �صخ�صيته التقليدية )احلاج را�صي( 
احل���اق الطيب القل���ب، املح���ب للم�صاعدة 
ال���ذي ميار����س يوميات���ه ببع����س الف�صول 
ال���ذي يوقع���ه يف م�صاكل عدي���دة، من اأبرز 

اأ�صبابها )عبو�صي( ال�صبي امل�صاك�س.
والأج���ل ا�صتكمال تر�صي���ح املمثلن لاأدوار 
التلفزيوني���ة يف اإح���دى التمثيلي���ات طلب 
اإيّل )الب�صري( مرافقته اإىل) كمب االأرمن( 
يف �صاح���ة الطريان ببغداد، من اجل زيارة 
عل���ى  باملوافق���ة  الإقناعه���ا  ارمني���ة  عائل���ة 
ا�ص���راك ابنته���ا يف التمثيلي���ة املنتظ���رة، 
وم���ع ترحيب تلك العائل���ة بزيارتنا اإال اأنها 
امتنع���ت ع���ن ال�صم���اح البنته���ا بالتمثي���ل، 
فعدن���ا بخف���ي حن���ن، حي���ث اأدرك���ت من���ذ 
ذل���ك الوق���ت، ان الفن���ان العراق���ي يحف���ر 
يف �صخ���ر، فحول���ت اجتاه���ي الكام���ل اىل 
ال�صحاف���ة الفنية والثقافي���ة، اإال اأن روابط 

عاقاتي مع الفنانن بقيت مت�صلة.
لقد ترك )الب�صري( ملمحًا لاجتاه التلقائي 
ال�صعبي���ة  ال�صخ�صي���ة  ع���ن  التعب���ري  يف 
الت���ي كان ميك���ن ان تراه���ا يف كل م���كان 
م���ن اأحياء بغ���داد، حتى الثل���ث االأخري من 
القرن الع�صري���ن.. الزبون )البته( و)اليلك 
مو�صل���ن( واجلراوي���ة البغدادي���ة، توؤطر 

بحركة الحتمل اأية ن�صبة من التكلف.
�صلي���م الب�صري ال يعد لنف�ص���ه ن�صًا، بل اأنه 
ي�صع اخلطوط االأ�صا�صية لل�صخ�صية التي 
ميثله���ا، والتي كان���ت يف الغالب �صخ�صية 
احل���اق ال�صعب���ي، اإال انه قد ج�ص���د العديد 
م���ن ال�صخ�صي���ات االأخرى ملوؤلف���ن اآخرين 
االأدوار  جت�صي���د  يف  بارع���ا  خاله���ا  كان 

الراجيدية..
ويف الوق���ت ال���ذي يع���د في���ه )الب�ص���ري( 
الن����س التلفزيوين، ياأخذ اأي�صًا دور املدير 
الفن���ي لربناجم���ه )حت���ت مو����س احلاق( 
فيوجه املمثلن.. اأنت ادخل من هنا ..وقل 
كذا.. وعندما ترفع يدك ينه�س فان.. وما 
اإىل ذل���ك م���ن )مي���زان �صيناري���و( احلركة 

والت�صرف داخل العمل.
م���ن  عان���ى  لطامل���ا  االإن�ص���ان،  )الب�ص���ري( 
اجلح���ود، حتى وه���و يف ال�صاعات االأوىل 
م���ن وفاته، حيث اأنك���رت عليه رفيقة عمره 
اأن يخ���رج جثمانه من داره مع���ززًا مكرمًا، 
وع���ز على رفيقه )احلارث���ي( ان يجد نف�صه 
مع ثاث���ة اأ�صخا�س فقط ي�صيع���ون )�صليم 
الب�ص���ري(، الفنان الذي يفر����س اأن تقام 
ملثله املرا�صي���م الائقة بفنان ال�صعب املبدع 

يف حياة اأجيال.
اأخ���ريًا.. لي�س لن���ا اإال اأن نق���ول.. ان الذي 
منهج���ًا  ميث���ل  الب�ص���ري(  )�صلي���م  ترك���ه 
مبتكرًا يف التعامل مع ال�صخ�صية ال�صعبية 
التقليدية، حري مبعهد واأكادميية الفنون، 
اإخ�صاع���ه للبح���ث والتق���ومي والتدري����س 

اأي�صا!.
ورود الكالم 

اه من ناك���ري اجلميل والع�صرة.. �صهامهم 
تغو�س يف النف�س حتى بعد �صعودها اىل 

بارئها!

حياة  ع��ا���س  ال���ذي  الب�صري  �صليم 
امل��ح��ل��ة وخ���رب اه��ل��ه��ا ج��ي��دا، خرج 
ال�����ذي ال  ال���ن���ا����س مب�����ص��ل�����ص��ل��ه  اىل 
ين�صى )حتت مو�صى احلاق( الذي 
واخرجه   1961 ع��ام  حلقاته  كتب 
ر( وطار   . ن   . )ع  ر�صام  عمانوئيل 
اعجاب  على  ف��ح��از  ام��ريك��ا  اىل  ب��ه 
اجلالية العراقية والعربية وا�صتمر 
العر�س هناك ملدة ثاثة ا�صهر، كانت 
اع��ج��اب��ا وحمبة،  ت��اح��ق��ه  ال��ع��ي��ون 
ياخذ  مل  يتغري،  مل  طبعه  على  وهو 
)ري�صة(  وال�صهرة  النجومية  م��ن 
كما هو  كان  بل  راأ�صه،  ي�صعها على 
ذلك االن�صان الهادئ اللطيف املع�صر 
الطيبة  حد  والطيب  الكام  القليل 
كل  من  النا�س  ا�صحك  وقد  نف�صها، 
قلوبهم، كاأنه كان يدخلها ويدغدغها، 
عام  للتلفزيون  مديرا  �صار  وح��ن 
1972 كان كل همه ان يطور براجمه 
مل��ا ي��ر���ص��ي رغ��ب��ات اجل��م��ه��ور وما 
كثرية   . قلوبهم  يف  الب�صمة  ي��زرع 
 1969 �صنة  يف  منها  الذكريات  هي 
بعنوان  امل�صل�صل  من  حلقة  عر�صت 
على  البث  وك��ان  م�صائي((  ))تلميذ 
الفديو  وجود  لعدم  مبا�صرة  الهواء 
انتهاء  وبعد  ال��وق��ت،  ذل��ك  يف  تيب 
وان�صرافهم  التمثيل  م��ن  املمثلن 
اإىل بيوتهم ، اأرجعو اإىل التلفزيون 
اأعلنت  حيث  التمثيل  الإع��ادة  ثانية 
حتت  امل�صل�صل  تعيد  اأّن��ه��ا  املذيعة 
ثانية  بعر�صها  اجل��م��اه��ري  اإحل���اح 
اأمري  اأّن  لنا  التايل تبن  اليوم  ويف 
الكويت قد طلب اإعادة عر�س )تلميذ 

م�صائي

سليمة خضير:  فنان الشعب
وتقول عنه الفنانة �صليمة خ�صري  : 
)كان كلما يراين يقبلني (، ويف يوم 
اقيمت  احتفالية  واثناء  االي��ام  من 

عر�س  ملنا�صبة  الر�صيد  ف��ن��دق  يف 
احد االفام العراقية، راأيته.. ومثل 
يقبلني  كي  خدي  له  قدمت  مرة  كل 
لكنه  ي��راين..  عندما  ذلك  اعتاد  كما 
ي��ق��ول يل: )هاي  ه���رب م��ن��ي وه���و 
م��وج��ودة!!(،  مرتي  اأ�صد�صوين.. 
فلن  موقفك  ه��ذا  دام  م��ا   : ل��ه  فقلت 
ادعك تقبلني مرة اخرى.. وذهب!!، 
وبعد ايام حينما التقيته اعتذر مني 
م�صاكل  ي��ع��اين  ك���ان  ان���ه  وق���ال يل 
اليوم  ذل��ك  يف  زوج��ت��ه  م��ع  خا�صة 
العائلية  حياته  يف  معذبًا  وك��ان   .
كانت  التي  زوجته  ال�صيدة  ب�صبب 
تعار�س متثيله وكانت هذه ال�صيدة 
وتقول  الربية  وزارة  يف  م�صرفه 
الوظيفي  بواجبها  تقوم  حن  اإّنها 
ي�صريون  الطاب  كان  املدار�س  يف 
اإل��ي��ه��ا ب��اأّن��ه��ا زوج���ة احل���اج را�صي 
)���ص��خ�����ص��ي��ة ���ص��ل��ي��م ال��ب�����ص��ري( يف 
كان  ال��ذي  االأم��ر  املعروف  م�صل�صله 
يغيظها وكانت خ�صومات ال تنتهي 

بينهما.

راسم الجميلي: كرهت )أبو 
ضوية(

يقول الفنان املرحوم را�صم اجلميلي 
م�صتذكرًا تلك االيام: �صخ�صية )ابو 
مو�س  حت��ت  م�صل�صل  يف  ���ص��وي��ة( 
احلاق بقدر ما منحتني من جناح 
�صبب  ك��ان��ت  ان��ه��ا  اال  ج��م��اه��ريي 
ا�صتطع  اأرقي وع�صبيتي. حينها مل 
ان  دون  من  ال�صارع  يف  ام�صي  ان 
ا���ص��م��ع م��ئ��ات ال��ت��ع��ل��ي��ق��ات م��ن هذا 
اذهب  ان  االم���ر  ب��ي  وو���ص��ل  وذاك 
يف  �صدقني  متخفيًا..  البيت  اىل 
ح�صن  احمد  قابلني  امل��رات  اح��دى 
ايل  يده  ميد  ووجدته  اآن��ذاك  البكر 
حينها  �صوية.  اب��و  اه���ًا  وي��ق��ول: 
واق�صمت  ال�صخ�صية  ت��ل��ك  ك��ره��ت 

ع�صقي  م��ن  ال��رغ��م  على  تركها  على 
الكبري لها..وي�صتطرد م�صتذكرًا تلك 
االيام بالقول: كنت �صمن فرقة 14 
اعماال  نقدم  وكنا  امل�صرحية  مت��وز 
ج��م��ي��ل��ة ج����دًا م���ا زال����ت يف ذاك���رة 
هنالك  كانت  لواقعيتها.  اجلمهور 
هي  التلفزيوين  العمل  يف  طقو�س 
ا�صبه بالكرنفال الرائع بن املمثلن. 
وي�����ص��ي��ف اجل��م��ي��ل��ي: ت�����ص��ور ان 
الب�صري  �صليم  القدير  الفنان  اداء 
بانه  كثرية  احيان  يف  يوهمنا  كان 
�صهام  مع  ال�صلم  م�صهد  حقيقة.. يف 
حتى  ب��ل  )���ص��ك��ران��ا(  ك���ان  ال�صبتي 
بهذه  امل�����ص��ه��د  مي��ث��ل  ال  ال�����ص��ك��ران 

التلقائية والعفوية.

خليل الرفاعي.. نفتقد روح 
الماضي

املمثل الكبري املرحوم خليل الرفاعي 
)اب���و ف��ار���س( ه��و االآخ���ر مل ي�صلم 
حتى  ال�صخ�صية  ه��ذه  تبعات  م��ن 
بها  قام  االعمال  من  فكم  هذا  يومنا 
مب�صميات اخرى اال ان )ابو فار�س( 
هي الراكزة يف اذهان امل�صاهدين.. 
ان  دون  من  باالمر  الرجل  قبل  وقد 
الفنان  فار�س..  ا�صمه  ولد  له  يكون 
هذا  ب�صاأن  يتحدث  الرفاعي  خليل 
نفتقد  االآن  نحن  ق��ائ��ا:  امل��و���ص��وع 
تلك  ميتلكون  الذين  ال��درام��ا  كتاب 
كما  ال�صخ�صيات  واب��داع  الروحية 
هو احلال يف ال�صابق وهذا ال يعني 
ان كتابًا مثل �صباح عطوان وفاروق 
حممد وع��ادل كاظم ال ميلكون هذه 
جمريات  ان  اق���ول  ولكنني  امل��ي��زة 
االحداث وما مر بالعراق من احداث 
خانة  يف  والعفوية  التلقائية  جعل 
االرق��ام  لغة  حملها  لتحل  م��ت��اأخ��رة 
العك�س  على  واحل�صابات  وال�صوق 
كنا  ال�صابق..  يف  يجري  ك��ان  مم��ا 

ون�صعر  االدوار  اداء  على  نت�صابق 
وتكون  معًا،  جنتمع  حينما  بن�صوة 
اجورنا يف احيان كثرية عبارة عن 
االمر  هذا  يف  املهم  د�صمة(.  )وجبة 

ان عبق املا�صي قد اختفى.

سمير القاضي )دخو( .... 
حجي اللوزة

القا�صي  ���ص��م��ري  ال��ف��ن��ان  امل���رح���وم 
م����ن االع����م����ال  ال���ك���ث���ري  ي����ق����دم  مل 
الدرامي  امل�صهد  يف  ادائه  وم�صاحة 
تكون  تكاد  وامل�صرحي  التلفزيوين 
اخرى  مب�صاحات  مقارنة  ب�صيطة 
اداءه  ان  اال  م��ع��روف��ن  ل��ف��ن��ان��ن 
ن�صيانه  ميكن  ال  االع��م��ال  تلك  يف 
االداء  يف  ف��ت��ل��ق��ائ��ي��ت��ه  ح����ال  ب���اي���ة 
منه  جعل  الب�صيط  ال�صهل  واداوؤه 
تاريخ  يف  ب�صمة  ل��ه  ك��ب��ريًا  مم��ث��ًا 

 

الدراما.. 
يف ل���ق���اء ���ص��اب��ق حت����دث ع���ن ه��ذا 
من  واحدة  )دخو(  قائًا:  املو�صوع 
ميكن  ال  مثلتها  التي  ال�صخ�صيات 
ويف  الج��ت��ه��ادي  نتيجة  ن�صيانها 
ين�صاها  ان  ات�����ص��ور  وال  تقدميها 
م�صل�صل  �صمن  قدمت  وقد  امل�صاهد 
)حت��ت م��و���س احل���اق( يف احللقة 
الفنان  م��ع  االم��ي��ة  مبحو  اخلا�صة 
هنالك  وباملنا�صبة  الب�صري  �صليم 
)دخيلك  امل�صاهدون  ي��ردده��ا  جملة 
ب�صدق،  قلتها  وان��ا  ال��ل��وزة(  حجي 
جدًا  خائفًا  كنت  ال���دور  اداء  اث��ن��اء 
مل  كونه  الب�صري  �صليم  الفنان  من 
ي��ك��ن يف وع��ي��ه ال���ت���ام!! وخ��ف��ت ان 
)لوزتي(  ليق�س  املو�س  منه  ينزلق 
فقلت اجلملة املذكورة ب�صكل �صادق 
وعفوي ومل تكن �صمن احلوار لكن 
وتوالت  اق��ول��ه��ا.  جعلني  اخل���وف 

بعدها ال�صخ�صيات واالعمال.
عن موقع ايالف

صبري الربيعي رائ���������د م������درس������ة ال���ت���ل���ق���ائ���ي���ة ف������ي ال���ت���م���ث���ي���ل!

لقد كان العن�صر الن�صوي يف 
التمثيلية العراقية ي�صكل 

م�صكلة حقيقية، اإذ اإن 
من ال�صعب اإيجاد ممثالت 

عراقيات يدعمن طموح 
الفنانني العراقيني، لتقدمي 
نتاجات تخرج عن البيت 

والغرفة، اإىل ف�صاءات احلياة 
الوا�صعة، ومن اجل اإنتاج 

متثيلية تلفزيونية يف ذلك 
الوقت، يتطلب االأمر البحث 
عن ممثلة حتى ولو �صورة من 
دون كالم، وكانت هذه اإحدى 

نقاط ال�صعف يف االإعمال 
الدرامية العراقية

�صليم الب�صري مع كاتب املقال ويبدو خلفهم الفنان حمودي احلارثي

من فيلم العربة واحل�صان
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م��ن ك��رثة م��ا فارقت 
م��������ن االأح��������ب��������اب 
واالأ���������ص��������دق��������اء 
واالأقارب.. وقررت 
اأن ال اأقوم بواجب 

كتابة  لهم..  الوفاء 
بل  رث�������������اء..!  اأو 

يف  م�صاعري  احب�س 
نف�صي واأتو�صل بالدمع 

تعبريًا عما يف الذات عتمة 
اأو مرارة اأو ح�صرات.

وما كنت ادري ان املوت �صيكون 
اأ�صبوع  خ���ال  ليخطف  عجلة  ع��ل��ى 

وفنانن  ع��زي��زي��ن..  ���ص��دي��ق��ن  واح����د 
على  اإزائ��ه��م��ا  ال��ق��درة  امتلك  ال  كبريين 
والوفاء  الو�صل  حبال  وقطع  ال�صمت 
الفاحتة  جمال�س  اح�صر  ب���اأن  فاأكتفي 
الناطق  القلم  ي��اأخ��ذ  اأن  دون  واخ���رج 
احلزن  خ��وال��ج  ع��ن  التعبري  يف  دوره 
كلمات  تكون  اأن  عودتها  التي  الدفينة 
تاأكيدًا على  الورق  خمل�صة ووفية على 

ذلك احلزن وت�صجيا له.
له  ي�صفق  مل  منا  من  التكريتي..  غازي 
اأكرث من مرة على امل�صرح يف العراق ويف 

العراق..  خارج  امل�صرحية  املهرجانات 
فنان بنى نف�صه بالكفاح الفني املتوا�صل 
كي يكون يف ال�صف االأول ويف الرعيل 
املبدعن..  ال��ع��راق  ممثلي  م��ن  املتقدم 
ذاك  والتلفزيون..  وال�صينما  امل�صرح 
وال�صوت  العينن  يف  امل�صع  ال��ه��دوء 
النافذ والرجفات املختزنة واملعربة عن 
اأو  الق�صوة  او  او احلزن  الفرح  م�صاعر 
فنانًا  ليكون  وكافح  كافح  الوفاء.رجل 
يف  به  التقيت  مرة  اآخ��ر  فكان..!  كبريًا 

االإذاعة  اأ�صتوديو 
ميثل دورًا يف م�صل�صل 

تعبًا..  كان  كتبته..  قد  كنت 
احلروف  حتى  يتابع  ان  يقدر  مل 

وكلمات دوره.. طلبت منه ان ي�صريح، 
وقتًا  يعطيه  ان  امل��خ��رج  م��ن  وط��ل��ب��ت 
ما  الأن  االإع��ادة  او  الت�صجيل  اأط��ول يف 
و�صادقًا..  وحميميًا  موؤثرًا  يقدمه  كان 
ورجوته االعتناء بنف�صه. فنظر اإيّل ومل 

يقل كلمة!.
�صكري  حممد  كان  الثاث..  امل��دن  ويف 
جميل-املخرج-ي�صري معه بتوؤدة وحمبة 

وعناية.. فقد 
التعب يهزه دون رحمة ك������ان 

راح  حياته  عليه  اأثقلت  كثرية  واأ�صياء 
ما  بن  دائمًا-  يقارن  منها،كان  يتهرب 
من  من��اذج  وي�صتعيد  فيه  هو  ومبا  كان 
وي�صتعيد  املوؤثرة!  التلفزيونية  اأدواره 
الكربى..  امل�صاألة  يف  �صاري(  )ال�صيخ 
عندنا  واأث������رية  ك��ث��رية  و���ص��خ�����ص��ي��ات 
وع��ن��ده. غ��ادرن��ا ورح���ل.. وه��و يجاهد 

الباقية  بالبقية  يتم�صك  اأن  يف 
من �صحته وقواه.. و�صمت 

وغاب!
ع���ن���ه  اك������ت������ب  ال  ك�����ي�����ف 
القليلة  ال���ك���ل���م���ات  ه�����ذه 
والتفت  امل���ت���وا����ص���ع���ة.. 
ث����ان  ك����ب����ري  مم����ث����ل  اإىل 
اآثر  الب�صري،الذي  �صليم 
ال�صمت على اأن ياأخذه تيار 
االأبدية  غفوته  الرداءة،فغفا 
ابنه  ي��اأت��ي��ه  ان  ي��ط��ال��ب  وه���و 
اإبداعه)حمودي  و�صريك  ورفيقه 
اأن ميوت  قبل  ي��راه  ك��ي  احل��ارث��ي( 
اأن  ال����ن����ع����م����ان،اأراد  م�����ص��ت�����ص��ف��ى  يف 
اإغفاءته  يغفو  ع�صاه  ي�صاهد)عبو�صي( 
ب�صور  مم��ت��ل��ئ��ت��ان  وع��ي��ن��اه  االأب����دي����ة 
ال�صدق  الغارقة يف  اإبداعاته  خالدة من 
واملحبة والعفوية يف )مو�س احلاق(، 
ال  والعيون  غ��اب  الب�صري  �صليم  وان 
البليغة  ���ص��ورت��ه  ت�صيع  ان  ت�صتطيع 

املوؤثرة حتى بعد موته.
وداعًا يا غازي وداعًا يا �صليم.

   1997/5/15

ال��غ��راء يوم  اأب��ا و���ص��ن..دع��وت��ك يل يف ج��ري��دة اجلمهورية  ع��زي��زي 
اخلروج  اإىل  دفعتني  بحيث  مبكان  التاأثري  من  كانت   1996/12/21
عن �صمت كنت انوي امل�صي فيه اإىل اجل غري م�صمى،وكدت واأنا اقراأ 
هذه الدعوة اإن اذرف الدموع ولكن �صوؤاًل قفز اإىل ذهني قبل ان تذرف، 
الن�صاط  عن  م�صوؤواًل  االآداب)1954-1949(  كلية  يف  اأنا  كنت  عندما 
الفني وانتم يف كلية احلقوق ومهدي ال�صماك وجابر حم�صن و�صعدون 
بقية  يف  وغرينا  الطبية  الكلية  يف  احل�صني  وجعفر  التكريتي  خليفة 
الكليات، هل تقا�صى اأي منا ولو فل�صًا واحدًا مقابا ملا قدمناه؟؟؟ ملاذا 
يا اأبا و�صن كل ذلك اجلهد وتلك املثابرة؟؟؟ هل كنا ننتظر من اأية جهة ما 

يعيننا على �صد نفقات درا�صتنا التي كانت تثقل كاهل اأهلينا؟؟؟
اعتقد ان اجلواب عن هذا ال�صوؤال مبقيا�س قيم ومثل تلك املرحلة لي�س 
�صعبًا، ولكن من ال�صعب جدًا على )يو�صف العاين و�صليم الب�صري( 
بطلتها  مب�صرحية  ت�صركان  جئتما  )مل��اذا  ي�صاأالن  عندما  يجيبا  ان 
نلقي  ان  نتيجته  �صتكون  اجلواب  يكن  فمهما  مليارات(؟؟؟  او  ماين 
ال�صخ�صي يف واحدة  الفني والن�صايل والثقايف وحتى  بكل ما�صينا 
من مزابل املاهي التي رمي فيها املرحوم جعفر لقلق زاده بدون رحمة 

او �صفقة.
كاالأخطبوط  تلقني  اإحباط  حالة  اأعي�س  االن  ان��ا  و�صن،  اب��ا  عزيزي 
لو  ان��ا  ه��و)ه��ل  ال�����ص��وؤال  على  ال�صايف  ب��اجل��واب  اإال  منها  ف��ك��اك  وال 

نفخت،�صاأنفخ يف جمر ال يف رماد؟؟؟(
انتظر اجلواب منكم اأو من زمائنا اأ�صحاب )املاليم(.

1997/1/4
�صليم الب�صري

الب�صري..  �صليم  العزيز  الراحل..  الفقيد  اأيها 
التي  الفنية  لل�صاحة  العودة  اىل  دعوتك  حن 
بتاريخ  املن�صورة  ر�صالتي  يف  فار�صها  اأن���ت 
من  االأخ�����رية(  )امل��ح��ط��ة  يف   1996/12/21
ج��ري��دة اجل��م��ه��وري��ة ال���غ���راء.. ك��ان��ت غايتي 
فيها..  اأنت  التي  القا�صية  العزلة،  من  اإخراجك 
وما  ت��رف�����س..  او  ت��ردد  ق��د  ان��ك  ادري  وكنت 
كنت ادري ان تلك الدعوة التي اأنطقتك فبعثت 
املوؤثرة واملثرية يف 1997/1/4  بر�صالتك  يل 
الواقع  ت�صخي�س  يف  ���ص��رخ��ة  ك��ان��ت  وال��ت��ي 
قاعاته- بع�س  �صارت  الذي  مل�صرحنا  املوؤ�صي 
كما قلت- )ماه( قد يعافها حتى... جعفر لقلق 
زاده- لو كان حيًا.. ثم نا�صدتنا نحن اأ�صحاب 
)املاليم( ان جنيبك ونرد عليك.. قراأت ر�صالتك 

و�صكت! ومل اأجبك. 
ف��ق��د ���ص��ع��رت ك��م ���ص��ت��وؤذي��ك ك��ل��م��ات��ي.. ال�صيما 
يف  ولي�س  )رم���اد(  يف  باأنك،تنفخ  ت�صر  اأن��ت 
نلتقي  قد  اإننا  يف  النف�س  وعللت  )ج��م��ر(...!( 
���ص��واب��ط ومبنتهى  ح���دود وال  ب��ا  ون��ت��ح��دث 
ال�����ص��راح��ة واأر����ص���ل���ت يل،رق���م���ًا،ل���ه���ات���ف هو 
لي�س)رقم بيتك(،ا�صتطيع ان اأحدثك من خاله.. 
العثور  الرقم.من  هذا  ي�صعفني  ومل  وحاولت 
ثم  و�صافرت..  احلياة  اأمور  و�صغلتني  عليك.. 
وقررت  ور�صالتك..  ر�صالتي  واأخرجت  عدت.. 
واأ�صحكك  اأداعبك  اأن  اأخ��رى..  ب�صيغة  الكتابة 
واأذكرك بلقاءات املرح والفرح.. هناك ببغداد.. 
قبل  �صدفة  التقينا  ي��وم  القاهرة..  يف  وهناك 
ثاثن عامًا وانا احمل ع�صرات من امل�صرحيات 
وامل�صرح  و�صهرنا..  مبرح  تعلق  واأنت  العاملية 
االأ�صا�س  )امل��و���ص��وع(  ه��و  وال��ف��ن  والتمثيل 
و�صحكنا..  ن�صحك  ان  قررنا  ثم   .. والرئي�س 

يو�صف  يل)داد  وق��ل��ت  بتعب  اأح�ص�صت  حتى 
هذا  بعد  وق��ررت  مي��وت(!  ال�صحك  ميكن  ت��رة 
باأنك  اأح�ص�صت  ما  اذا  مت��وت-  ان  اال�صتن�صاخ 
تقرب من املوت-�صاحكًا.. ان تنتحر بال�صحك 

عن الياأ�س.
اإنني  ل��ك ح��ادث��ة ك��ان امل��ف��رو���س فيها  وروي���ت 
لرياين  االبت�صامة  تق�صدت  وك��ي��ف  ���ص��اأم��وت 
النا�س بعد موتي ابت�صم- ون�صينا املوت وظل 

ال�صحك والفرح حديثنا. ويومها اتفقنا.
 ان املمثل املبدع واملجيد ميثل كل االأدوار امللهاة 
وافرقنا..  بكثريين..  وا�صت�صهدنا  واملاأ�صاة.. 
دنيا  وب��ن��ا  ب��ك  و���ص��ارت  ب��غ��داد  التقينا يف  ث��م 
واآخر...  حن  بن  وكنا  والتلفزيون..  امل�صرح 
احللوة..  التداعيات  تلك   م��ن  بع�صنا  نتذكر 
املدينة..  وعيون  وال��ذئ��ب  الن�صر  يف  وتاألقت 
وكنت- حينما نلتقي-تذكرين بجل�صتنا تلك يف 

القاهرة.. 
فكانت  وان��ع��زل��ت..  راك�����ص��ًا..  ال��زم��ان  وم�صى 
ر�صالتي اإليك ور�صالتك ايل.. ثم.ثم جاءنا خرب 
العطلة،  يوم  وك��ان   ..1997/5/8 يف  رحيلك 
واخ������ربوين ان����ك ط��ل��ب��ت ال��ل��ق��اء ب���)ح��م��ودي 
ل��راه قبل ان مت��وت.. وف��اء �صادق  احلارثي( 
وحمبة عمر.. لكن ترى هل كنت تريد ان تراه 
وت�صحكا معًا.. ليكون اآخر حلظات حياتك هو 
ان  يجب  كان  �صليم..  يا  م��اذا؟..  اأم  ال�صحك.. 
اأرد على ر�صالتك حال و�صولها دون انتظار فما 
كنت ادري اإن املوت ياأتي عاجًا با موعد وال 

ا�صتئذان كما فعل معك..عذرًا...؟

1997/5/18
يوسف العاني

يوسف العاني

اأخي العزيز- اأبا عقيل- ما ا�صتقت اإليك واىل ح�صورك، 
ت��دري حن تخلو  اأن��ت  االأي��ام،  اإليك هذه  ا�صتقت  قدر ما 
ال�صاحة من فر�صانها تظل االأر�س با اإيقاع اإال من �صربات 
متعرثة با حيوية وال باأ�س وال قوة، اإنني اأتلفت اليوم 
فاأجد قليلن بل اقل من القليل ممن يرك�صون من اجل اأن 
ي�صلوا اإىل اأنا�س وعقولهم ويزرعوا يف نفو�صهم الفرح 
واملجد، هذه الفئة بحاجة اإىل دعم واألفة ممن كانوا يف 
ما  االإطالة و�صرح  اأري��د  االإب��داع،ال  ال�صدارة يف �صورة 
بلغه امل�صرح من تدهور واأ�صباب هذا التدهور، واللمحات 
تتاألق بن حن وحن يف �صفوة  ما زالت  التي  امل�صرقة 
من ال�صباب يعيدون حركة وحيوية احلياة النقية، لكنني 
اأقول انك واحد ورمبا ت�صكل اأكرث من واحد ي�صاف اإلينا، 
عن  وغيابك  الطويلة  الزمنية  الفرة  هذه  قنوطك  برغم 
االأنظار، اأنا مثلك ابتعدت عن امل�صرح، لكنك ل�صت فار�س 
جنم  اأنت  املمار�صة،  طول  اأي  الزمني،  باملدلول  م�صرح 
على ال�صا�صة ال�صغرية، واأنا وخال هذا الظرف الطارئ 
بع�صها وما  تلفازية عر�س  م�صل�صلة  اأكرث من  عملت يف 
زال البع�س االآخر منها يف انتظار فر�صة البث، اأنت اأحب 
النا�س اإىل قلوب امل�صاهدين واأنت من املبدعن والعميقن 
يف اإبداعهم مبا ر�صمت وارت�صمت على ال�صا�صة، لي�س من 
وينتبه  اإال  ثقافته  م�صتويات  واختلفت  تنوعت  م�صاهد 
اإىل ال�صا�صة حيت تعاد مقاطع من )حتت مو�س احلاق( 
ففي ذاك العمل قدمت الب�صاطة البليغة والعفوية املرهفة 
والطيبة امل�صعة النافذة اإىل القلب والروح، وكنت تر�صم 
رتابة  وال  افتعال  با  النا�س  بوجوه  وال�صحكة  الفرحة 

وال اإ�صفاف بل اأقول حتى وال �صفاهة- وحا�صاك منها-.
مفهوم  يف  �صاعت  الأنها  الكلمة  ه��ذه  ذك��رت  اإن  وع���ذرًا   
ال��ك��وم��ي��دي��ا ع��ن��د ك��ث��ريي��ن يف ال��وق��ت احل��ا���ص��ر، اأق���ول 
زال،  وما  بك  وا�صتاأن�س  واحبك  اإال  م�صاهد  هناك  لي�س 
متميزًا  كم كنت ر�صينًا  املدينة  الذئب وعيون  واأنت يف 
ب�صخ�صيتك موؤثرًا يف �صياق العمل من الكبار مثل خليل 
�صوقي وجعفر ال�صعدي و�صامي وبدري و...و...اأغم�س 
اأنت فيه ومثلت  ف��اأراك �صيد املوقف يف كل م�صهد  عيني 
ال  لذاتك  ت�صورتها  التي  احل��دود  يف  فكنت  ال�صينما  يف 
غبار عليك لوال اأمر طبيعي ان تكون لكل فرا�س كبوة وقد 

يختلف معي كثريون وتكون لديهم اآراء اأخرى، املهم يف 
كل ما قلت وما �صاأقول-؟

اأول من يبحث عن موقع جديد  فاأنا  االأمر هكذا  اذا كان 
لك يف �صاحة التمثيل املبدع واإذا كان �صبب افتقادك قابعًا 
واأنا  فاإننا..  اأنت م�صوؤول عنه..  ذاتك الأمر �صخ�صي  يف 
يف املقدمة نحا�صبك على حرماننا من �صحر وعبق نح�صه 
فيك ومنك حن تتاألق اأمامنا.. يا �صليم.. تذكر اأحامنا، 
قبلك يف  اأن��ا  ك��ل منا يف موقع  ك��ان  االأح���ام حينما  ك��ل 
العالية  املعلمن  دار  الواحد طه يف  كلية احلقوق وعبد 
ثم كنت اأنت يف كلية االآداب كنا منثل ونحلم ثم �صار بنا 
والعمل  االإ���ص��رار  ب�صبب  ف��رة  به  نحن  و�صرنا  الزمن، 
نعمل  اليوم  نحن  وها  كان  ما  من  لكل  وكان  املتوا�صل، 
يف حدود املمكن بنف�س الروح وباالإ�صرار نف�صه، اأتدري 
ان عبد الواحد طه مثل يف م�صل�صل)املدن الثاث( وهو ال 
ي�صتطيع ان يرى اأ�صابع يده، وال ي�صتطيع قراءة حوار 
الدور! لكنه جاء ومّثل وتاألق واأعطى در�صًا ملن معه كبارًا 
اأيها  عد  جديد،  اأمل  على  �صعيدًا  لبيته  عاد  ثم  و�صغارًا، 
املعلنة دعوة  اأو ر�صالتي ودعوتي  الفنان، وكلمتي هذه 
لك ولكل من يريد ان تكون معه ليدعوك �صخ�صيًا بكل ما 
اأنت فيه الأن جوهر االإب��داع لن ينطفئ ما دام فينا عرق 
ينب�س ورغبة يف اأن نكون دائمًا كما كنا، اأنا انتظر خربًا 
منك بالعودة اإلينا، اأو من اآخرين يحبونك ويعتزون بك، 

�صاأنتظر... و�صاأ�صعد بك من جديد.
1996/12/21
يوسف العاني

بين يوسف العاني وسليم البصري

غازي وسليم رحال في أسبوع واحد

دعوة.. ورد.. ورد متأخر..!

سليم البصري... يرد

ال����رد ال��م��ت��أخ��ر...!

مع قا�صم املالك

يو�صف العاين يف م�صهد متثيلي
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وجنحت تلقائية الفنان �صليم الب�صري 
املثرية وم�صاك�صات حمودي احلارثي 
والديكور البغدادي الب�صيط املعرب عن 
احلقيقية  وال�صورة  ال�صعبية  احلارة 
ال�صادقة  العاقات  األفة  نقلها عن  التي 
هذا  جناح  يف  الطيبن  النا�س  بن 
خليل  واأ�صاف   ، جماهرييا  العمل 
خا�صة  نكهة   ) فار�س  اأبو  الرفاعي) 
ال�صهرية  وكبته   ( الهزلية  بتعليقاته 
 ( اجلميلي  را�صم  الفنان  ولعب   )
واإ�صافة  حموريا  دورا   ) �صوية  اأبو 
متوهجة  طاقة  ال�صبتي  �صهام  الفنانة 
ا�صتطاعت من خالها اإجادة دور املراأة 
العراقية الطيبة و كذلك الفنانن �صمري 
عبا�س  وعبداجلبار   ) دخو   ( القا�صي 
)اأبو جنله ( الذين لعبوا اأدوارا وكاأنها 
ف�صلت لهم دون غريهم ، حيث اأبدعوا 
متا�صك  ن�صتطيع  ال  وجعلونا  اجلميع 
لروعة  املتوا�صل  ال�صحك  من  اأنف�صنا 
ما قدموه من فن جميل و�صادق دغدغ 
من  عامل  يف  نعي�س  وجعلنا  م�صاعرنا 

احللم و الفرح وال�صرور . 
والبك   ، للو  نحباين  نتذكر)  مازلنا 
وايل ، والك دكم ب�صوزه ، واأنا مرنام 
، واآه ديكي ( ، وكيف قراأ حجي را�صي 
التي  ال�صهرية  الهندية  الر�صالة  هذ 
واأ�صبحت  العراقين  اغلب  اأ�صحكت 
من   ، خا�صة  البغدادي  ال�صارع  حديث 
املعلم  ين�صى م�صاك�صة احلجي مع  منا 

اأم  ب�صيمة  ابن  باأنه)  ذكره  والذي 
حتر�صه  اأو   ) دخو  لوزة  اأو  الكركري 
وكيف  املحلة  بنت  على  خممور  وهو 
حينها  يف  قال  الذي  الدور  هذا  اأجاد 
�صليم  اإن  امل�صل�صل  يف  العاملن  احد 
حركاتهم  يف  ال�صكارى  على  حتى  فاق 
وحتى هذه اللحظة ن�صكك هل انه كان 
الفنين  احد  وقال   ، ميثل  اأم  �صكران 
عمائوئل  املخرج  مع  يعملون  الذين 
ر�صام اإن م�صاهد الت�صوير تعاد مرات 
من  املتوا�صل  ال�صحك  ب�صبب  عديدة 
حجي  به  يقوم  ما  على  الفنين  جميع 
من  املمثلن  وباقي  وعبو�صي  را�صي 
من  اأكرث  وبعد   ، كوميدية  مواقف 
العمل  هذا  متثيل  على  قرن  ن�صف 
والزال البع�س يتندر ببع�س مفارقاته 
بن  واملرح  ال�صحك  من  جوا  لي�صيع 

اجلال�صن 
ب�صراويا  يكن  مل  الب�صري  �صليم  و 
لرديد  الب�صري  �صمي  لطيبته  ولكن 
الب�صرة  طيبة  كلمة  الب�صرة  اأهايل 
احللوة ، وهو من مواليد بغداد 1926 
درا�صته  اأنهى   ، الهيتاوين  حملة 
واأكمل  العوينة  مدر�صة  يف  االبتدائية 
درا�صته حتى دخل كلية االآداب والعلوم 
ق�صم اللغة العربية عام 1950 وتخرج 
اآنذاك  اأ�صاتذته  1954وكان  �صنة  منها 
�صعيد  وجميل  جربا  اإبراهيم  جربا 
عميدا  كان  الذي  الدوري  وعبدالعزيز 

من  كل  درا�صته  يف  وزامله   ، للكلية 
عبدالرحمن �صعيد ، حياة جميل حافظ 
ال�صيدة  و  الواعظ  جميل  روؤوف   ،
لطيفة العبيدي التي تزوجها فيما بعد 
واأجنبت له اأربعة اثنان منهما مقيمان 

يف لندن . 
طفولته  يف  جما  حبا  التمثيل  اأحب 
وعادة ما كان ميار�صه بن اأهله ، حيث 
وو�صع  العباءة  بارتداء  يقوم  كان 
ومعامل  راأ�صه  واإخفاء  باللحية  اأ�صبه 
وجه ويدخل اإىل بيتهم ويفاجاأ اأ�صرته 
وعند  عليهم  دخل  الذي  الغريب  بهذا 
حماولة والده التوجه اإليه يرفع �صليم 
 ، اأهله  ذهول  و�صط  وجه  عن  النقاب 
خارج  ياحقه  اأن  اإال  والده  على  وما 
البيت ويعاقبه عند القب�س عليه و�صط 

�صحك و�صياح اأوالد املحلة .
اإن �صليم الب�صري الذي بهر اجلماهري 
ب�صيء  املتلقي  ويحاكي  املمتع  بفنه 
ال�صخ�صية  وميتلك  الوجدانية  من 
للجميع  امل�صاملة  املحببة  التلفزيونية 
اإال   ) را�صي  حجي   ( دوره  خال  من 
انه رغم نحافة ج�صمه كان يف طفولته 
الريا�صة  �صنوف  كل  اإىل  �صغوفا 
واأحب   ، وامل�صارعة  املاكمة  وخا�صة 
مع  يلعبها  كان  التي  القدم  كرة  لعبة 
كومة  عن  عبارة  بكرة  املحلة  اأوالد 
بن  يتبارون  وكانوا  متداخلة  قما�س 
النهر  حملة  وهي  املجاورة  املحات 

و�صريعة �صيد �صلطان علي ، وترك هذه 
طار  قوية   ) �صوت  �صربة)  اثر  اللعبة 
اأظفره على اأثرها ، وذهب اإىل املاكمة 
وتاكم مع زميل له يف مدر�صة العوينة 
ولكنه  وديا  النزال  وكان  االبتدائية 
التفت فوجد وجه زميله مك�صوفا ف�صدد 
بزميله  واإذا  م�صتقيمة  لكمة  فكه  اإىل 
مل  اأ�صلعه  على  مقاعا  اإليه  يرجع 
ين�صاه طول حياته ، ومار�س ال�صباحة 
ولكنه هرب منها ب�صبب التفاف خ�صلة 
البارزة من  النتوءات  باأحد  من �صعره 
الغط�س  حاول  التي  الدوبة(   ( ج�صم 
من حتتها وجنا باأعجوبة من الغرق ، 
ثم اجته اإىل امل�صارعة ويف احد االأيام 
جاء احد الغرباء من املحات االأخرى 
وكان  املحلة  يف  امل�صارعن  وحتدى 
اأي احد  مفتول الع�صات ومل يتحداه 
املنطقة  وجه  ماء  الإنقاذ  حتداه  ولكنه 
يجد  مل  منه  االقراب  وعند  وزمائه 
نف�صه اإال معلقا اإىل االأعلى وكلما �صقط 
مبحاولة  املتحدي  يعود  االأر�س  على 
اأخرى ومن �صدة االأمل تظاهر باالإغماء 
املوجعة  ال�صربات  هذه  من  لينجوا 
با  متحديه  اإن  الفتى  الحظ  وعندما 
منطقته  اإىل  هاربا  ووىل  تركه  حراك 
وبقي �صليم الب�صري نائما عدة اأ�صابيع 
 ) الب�صطة   ( يعاين من هذه  البيت  يف 

البغدادية . 
مبمار�صة  الب�صري  �صليم  بدا  لقد 

اإحدى  خال  1942من  �صنة  التمثيل 
قرب  مقرها  كان  الذي  التمثيل  فرق 
هذه  قدمت  حيث  الر�صايف  �صاحة 
م�صرحية  منها  اأعمال  عدة  الفرقة 
فيها  ومثل  وهبي  ليو�صف  ال�صحراء 
عر�صها  ومت  الثائرين  ال�صيوخ  احد 
يف �صينما عاء الدين اآنذاك ، وانقطع 
و1948   1944 عام  بن  التمثيل  عن 
عندما  الفنية  نتاجاته  اأهم  وكانت 
دخل اإىل كلية االآداب وكانت يف بداية 
رئ�صا  اختياره  مت  حيث  تاأ�صي�صها 
من  الكثري  وقدم  اجلامعي  للم�صرح 
يف  الب�صري  �صليم   ( منها  امل�صرحيات 
�صاحة التدريب ( و ) فنان رغما عنه ( 
وا�صرك مع فريق الكلية الريا�صي يف 
ولكنه  الريا�صية  الفعاليات  من  الكثري 
و  مناف�صة  كل  يف  زماءه  يخيب  كان 
بالعاب  الكليات  بطولة  اآخرها  كان 
ميار�س  كان  حيث  وامليدان  ال�صاحة 
ريا�صة طفر املوانع ، وعند بدا �صافرة 
نف�صه  را�صي  حجي  وجد  البداية 
املوانع  احد  متاأبطا  وهو  يتدحرج 
و�صفارات  و�صحك  �صجيج  و�صط 

الطاب واملتفرجن .
لقد امتاز الب�صري من خال جت�صيده 
عليها  طغت  التي  ال�صخ�صيات  الأغلب 
تلقائيته  ب�صبب  البغدادي  الطابع 
اإىل  ت�صيف  التي  وحركاته  املده�صة 
حديثه الذي ال يخلو من بع�س الكلمات 
ال�صاخرة التي جتعلنا ننبهر اأمام هذه 
ال�صخ�صية الكبرية التي كانت مدر�صة 
حجي  اإبداعات  نن�صى  كيف   ، بحالها 
التي  احلاق  مو�س  حتت  يف  را�صي 
عبو�صي  ومفارقات   1961 �صنة  كتبها 
على  له  مثيل  ال  ثنائيا  كونوا  التي 
يف  الفنية  احلركة  تاريخ  امتداد 
املحلة  تقاليد  فيها  وج�صدوا   ، العراق 
و )الدربونة ( البغدادية و�صخ�صياتها 
والعاقات احلميمة بن اأهلها ، وكلنا 
عندما  وخا�صة  عبو�صي  مقالب  يتذكر 
 ) امل�صهل   ( من  بدال   ) العرق   ( جلب 
و�صربه حجي را�صي وكادت )اللوزة ( 
اأن تطري و�صط تو�صات الفنان �صمري 
احلجي  وترنح   ) دخو   ( القا�صي 
واأ�صبحت عبارة ) اللوزة حجي ( يف 

متناول اجلميع .
احلقبة  تلك  عاي�صوا  الذين  ويتذكر 
من  ال�صوارع  تفرغ  كيف  الزمن  من 
حلقات  من  حلقة  عر�س  عند  النا�س 
اجلماهري  كانت  وكيف  امل�صل�صل  هذا 
حتت  م�صل�صل  اأبطال  حول  حتت�صد 
يف  يتجولون  حن  احلاق  مو�س 
حجي  كان  وكيف   ، بغداد  �صوارع 
لوحده  التجوال  ي�صتطيع  ال  را�صي 
الأنه كان يف ذلك الوقت مب�صاف �صهرة 
املمثلن امل�صرين املعروفن ، وكثريا 
ما كانت ال�صرطة تفرق املحت�صدين من 
كان  الذي  را�صي  حجي  اإن   . حوله 
يعمل موظفا يف امل�صرف الزراعي يف 

املا�صي  القرن  من  ال�صبعينات  مطلع 
االإذاعة  دائرة  اإىل  لنقله  طلبا  قدم 
الفن  من  قريبا  ليكون  والتلفزيون 
يف  ي�صري  الذي  االأزيل  وحبه  ملهمه 
 ، �صبابه  ريعان  يف  وهو  �صرايينه 
واحلجي لي�س جم�صدا لفن الكوميديا 
االأدوار  يف  بارعا  كان  واإمنا  فقط 
الكبرية  املهارات  اإىل  حتتاج  التي 
) غفوري ( يف م�صل�صات  منها دوره 
الن�صر   ( و   ) املدينة  وعيون  الذئب   (
وعيون املدينة ( ) واالحفاد يف عيون 
املدينة ( حيث قدم يف هذه ال�صخ�صية 
در�صا بليغا ملمثلي اليوم الذي تنق�صهم 
لقد   ، والفنية  احل�صية  املهارات  اغلب 
مثل هذا الدور اأمام ) عبدالقادر بيك ( 
التي ج�صدها خليل �صوقي والذي مثل 
�صخ�صية تعاين الكثري من االإ�صقاطات 
 ( �صخ�صية  كانت  وكيف  االإن�صانية 
غفوري ( تكتوي بنار هذه ال�صخ�صية 
االأ�صياء  باأتفه  تدقق  التي  البخيلة 
 ، بيك  جلبي  موؤامرات  من  وتتخوف 
وكلنا راأينا كيف ج�صد �صليم الب�صري 
متعاطفن  كنا  وكيف  ال�صخ�صية  هذه 
انه  على  دليل  وهو  مذهل  ب�صكل  معه 
ال�صخ�صيات  اغلب  ويتقم�س  يجيد 
ال�صعبة بالكثري من التلقائية و املهنية 

العالية .
لقد كان الب�صري كاتبا مهما يف الدراما 
يف  ولوعه  اإىل  باالإ�صافة  العراقية 
التمثيل وحبه للر�صم والريا�صة ، فقد 
التلفزيونية  االإعمال  من  الكثري  كتب 
دائما   ، كار  كا�صب   ( منها  وامل�صرحية 
 ، نوافق  ال   ، كرا�صي  �صت   ، قلبي  يف 
وجهة نظر ، فنان رغما عنه ، م�صل�صل 
حتت مو�س احلاق ، ال�صارع اجلديد 
من  اإىل  وحلقات   ، بغداد  يف  حب   ،
وكتب   ) ال�صرب  ولعابة   ، االأمر  يهمه 
م�صرحية ا�صمها ) لو ( مل يوافق عليها 
التعليمي  الواقع  تنتقد  الرقيب كونها 
اأفام  عدة  متثيل  يف  كذلك  و�صارك   ،
اخلريف  اأوراق   ( هي  ال�صينما  يف 
حكمت  للمخرج   )  1963 عام  نهاية 
 )  1984 �صنة  يتزوج  فائق   ( و  لبيب 
للمخرج الراحل ابراهيم عبداجلليل و 
 13) عمارة  و)   ) واحل�صان  العربة   (
للمخرج الراحل �صاحب حداد ، ومثل 
التلفزيون  يف  االأدوار  من  الع�صرات 

منها هواج�س ال�صمت .
لقد مرت على حجي را�صي الكثري من 
املواقف امل�صحكة من بينها انه عندما 
كان يف القاهرة �صنة 1973 مع بع�س 
الفنانن العراقين الذين زاروا م�صر 
جمال  يف  بينهما  الثنائي  للتعاون 
احلجي  زيارة  وعند   ، الفني  العمل 
امل�صرية  االإنتاج  قطاعات  الأحدى 
املمثل  دخول  �صادف  دخوله  وعند 
احد  اأراد  وعندما  �صرحان  حم�صن 
املرافقن امل�صرين من تقدميه قاطعه 
 ) حمدي  عماد  ميعرف  واحد  اكو   (
فرد عليه ال اأنا املمثل حم�صن �صرحان 
غلطته  متداركا  را�صي  حجي  ف�صحك 
( فقال  اأي هاي هية كلكم ت�صابهون   (
�صرحان عماد حمدي عنده  له حم�صن 
احلجي  فرد  �صنب  بدون  واأنا  �صنب 
ت�صابهون  ب�س هم  اأي   ( وهو ي�صحك 
( ف�صحك حم�صن �صرحان وقبل حجي 

را�صي .
وحن عر�س احد االأفام العراقية يف 
الفنانات  اإحدى  راأته  الر�صيد  فندق 
يراها  عندما  معتادا  وكان  العراقيات 
لل�صام  االإذاعة يقبلها فجاءت  يف دار 
له  قدمت  اإليه  و�صلت  وعندما  عليه 
اويلي   ( �صاح  ولكنه  ليقبلها  خدها 

دتباوع  مرتي  ولج  �ص�صويتي  يابة 
علينة ( وذهب راك�صا باجتاهها .

ويف احد االأيام اأراد حمودي احلارثي 
فن�صر  الب�صري  �صليم  ي�صاك�س  اأن 
بان  املحلية  ال�صحف  احد  يف  خربا 
ومن  م�صرحية  فرقة  اأ�ص�س  عبو�صي 
وجعل  را�صي  حجي  ممثليها  بن 
 ، االحتياط  من  االأ�صماء  اآخر  ا�صمه 
�صليم  اإىل  اجلريدة  و�صلت  اإن  وما 
حتى اأخذها وجرى هائجا يبحث عن 
عبو�صي ، واخذ ي�صيح يف احد ممرات 
االإذاعة ) لك عبو�صي وين تروح مني ( 
، وبعدها عرف احلجي اإن هذه خدعة 
كاذبة عملها عبو�صي ليغيظه ، ف�صحك 
 ( احلا�صرين  بن  و�صاح  اأثرها  على 

ايباه ميكن اأتخبل عبو�صي ( . 
يحكى الكثري من الفنانن الذين الزموا 
انه  الفنية  رحلته  يف  الب�صري  �صليم 
الكام  قليل  ب�صيطا  طيبا  رجا  كان 
 ، حوله  ملن  الب�صمة  يزرع  اإن  يحاول 
البديهية  و�صرعة  النكتة  بروح  ميتاز 
ويعتد  والكبري  ال�صغري  يجامل   ،
للظامل  قويا  ندا  ويقف  ب�صخ�صيته 
يف راأيه اأو فعله وعندما اأ�صبح مديرا 
لارتقاء  الهمم  ي�صحذ  اخذ  للتلفزيون 
بواقع العمل الفني داخل اأروقة مبنى 
و�صادف   ، والتلفزيون  االإذاعة  دائرة 
حينها  يف  وكنت  التقية  اأن  الزمن 
امثل دورا يف متثيلية �صهرة ا�صمها ) 
( للمخرج �صمري حنا  اأحزان الظهرية 
ومعي لفيف من طلبة اأكادميية و معهد 
ظافر  منهم  اآنذاك  اجلميلة  الفنون 
وعبدالعال  امل�صعودي  و�صعد  جلود 
روؤوف  كامران  واملرحومن  ماأمون 
، وكنا حينها نتحدث  وحممد �صربي 
انه  واأتذكر  العراق  من  الهجرة  عن 

بع�س  اأن�صى  ومل  املواطنة  عن  كلمنا 
اأذين وحلد هذه  التي ترن يف  كلماته 
اللحظة )لو تروح باإطراف الدنيا الزم 
يف  اللقاء  هذا  وكان   ) للوطن  ترجع 

متوز عام 1978 .
وللب�صري مواقف �صريحة من دخول 
العراقي  الفن  على  والطارئن  الغجر 
فيه  وامل�صاركة  التمثيل  عن  فابتعد   ،
دعوته  ومتت   ، ذلك  على  احتجاجا 
من خال الفنان يو�صف العاين وعرب 
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عليه  رد  ولكنه  واآزره  اأحبه  الذي 
اإحباط  حالة  يف  حاليا  اأعي�س  اإنني 
الواقع  هذا  اأتقبل  اأن  ا�صتطيع  وال 
ي�صيف  ال  من  اإليه  دخل  الذي  املزري 
اأ�صياء  منه  �صياأخذ  ولكن  تاريخه  اإىل 
كثرية فقال بالله عليكم ) ماذا �صتكون 
اأو  ماين  بطلتها  مل�صرحية  النتيجة 
اأن  النتيجة  �صتكون  حتما   ) مليارات 
ون�صالنا  وما�صينا  تاريخنا  نرمي 

وتعبنا ) مبزابل املاهي ( .
الب�صري حيث  رحل �صليم عبدالكرمي 
الثامن  بتاريخ  املنية يف منزله  وافته 
من اأيار 1997 ومت نقله اإىل م�صت�صفى 
تاركا خلفه �صرية ح�صنة و   ، النعمان 
التي  االأعمال  وع�صرات  النا�س  حب 
لتبقى  والعقول  القلوب  اخرقت 
ولتحاكي  حمبيه  اأذهان  يف  خالدة 
ع�صناها  التي  اجلميلة  الذكريات  تلك 
على  نت�صمر  وكيف  ال�صبعينات  يف 
حجي  ن�صاهد  ونحن  التلفاز  �صا�صة 
عبو�صي  امل�صاك�س  و�صانعه  را�صي 
التي  امل�صل�صل  اأغنية  نردد  كنا  وكيف 
يا  وحمرو�س  بالله  حم�صن   ( تقول 
جميعا  االآن  �صرنددها  نعم  �صتادي( 
�صليم  اإ�صتاد  رحل  لقد   ، وح�صرة  باأمل 
ووطنيته  و�صمريه  قلبه  ب�صامة 
ا�صتحق  الذي  ال�صعب  فنان  رحل  نعم 
رحيل  اأي  ولكن   ، بجدارة  اللقب  هذا 
اأو  اأقاربه  اأو  اأهله  من  احد  يكن  فلم 
مر�صه  يف  بجواره  وقفوا  قد  زمائه 
با�صتثناء  �صيعه  بعيد  اأو  �صديق  وال 
م�صهدا  فكان  م�صريته  رفيق  عبو�صي 

يدمي القلوب .
يف اخلتام البد من ذكر هذه احلقائق 
زوجته  مع  خاف  لديه  الراحل  اإن 
يف  ا�صتمراره  ب�صبب  واأوالده 
زمياتها  اإن  زوجته  وقالت   ، التمثيل 
حجي  مرت  ت�صمية  عليها  يطلقون 
لهذا  االن�صياع  رف�س  وكونه  را�صي 
يف  كانوا  وان  بالقطيعة  انتهت  االأمر 
قدوم  عند  عبو�صي  قال   ، البيت  نف�س 
م�صت�صفى  من  البيت  اإىل  اجلنازة 
ال�صيدة  زوجته  توافق  مل  النعمان 
لطيفة العبيدي على فتح باب البيت اأو 
الكراج وقالت يل اذهبوا ادفنوه فورا 
وزجرتها وفتحت الباب واأدخلناه اإىل 
�صر�صف  منها  طلبت  وعندما  ال�صالة 
من  قطعة  يل  اأح�صرت  جثته  لتغطية 
القما�س ممزقه ومبلله كانت مو�صوعة 
يف حديقة املنزل فرميت هذه اخلرقة 
ال�صوداء  عباءته  واأح�صرت  جانبا 
التي كانت معلقة بالقرب منه ورميتها 
 ( ابنتيهما  عن  �صاألتها  وعندما   ، عليه 
يف  خالتهما  عند  قالت   ) واآراك  اآية 
الريموك واكت�صفت اإنهما باأحد الغرف 

املجاورة وقد قفلت عليهما الباب .
�صبق لهذا التحقيق ال�صحفي ان ن�صر 
املواقع  من  العديد  على   2005 عام 
الفنان  رحيل  ذكرى  يف  االلكرونية 
ن�صره  ونعيد  الب�صري  �صليم  الكبري 

الهميته.

عندما تتحدث عن فن الكوميديا في العراق فالبد التوقف عند مسلسل تحت موس الحالق كونه يمثل محطة و انعطافة مهمة في تاريخ الحركة 
الفنية العراقية ألنه زرع بصمة جديدة في لون من ألوان هذه الفنون وكذلك صنع ظاهرة بغدادية اسمها عبوسي وحجي راضي ، ونقل هذا 

المسلسل الصورة الجميلة والمعبرة عن بعض الشخصيات البغدادية بشكل كوميدي لحقبة من حقبات ذلك التاريخ الجميل ، وأصبح هذا المسلسل 
منجز فني كبير الزال النقاد والكتاب يشيرون له بالنجاح الكبير في تلك الفترة التي تفتقر إلى التقنيات الحديثة والدعم المادي والمعنوي ، إن هذا 

المسلسل نجح بمجموعة من المسببات أولها إن هذا المسلسل حاكى الناس دون مبالغة أو إسفاف ، وتناول الحياة البغدادية اليومية ببساطتها و 
حميميتها ،

قبل البدء بالكتابة عن حقيقة وفاة الفنان �صليم الب�صري الذي عرف ب�صخ�صية رحلة ذكريات ممتعة وحزينة مع سليم البصري
) حجي را�صي ( من خال امل�صل�صل املعروف ) حتت مو�س احلاق ( البد يل 
من القول اأنني كتبت مئات املقاالت �صد اجلرائم الب�صعة التي ارتكبها النظام 
ال�صدامي يف �صحف املعار�صة العراقية قبل �صقوط النظام ال�صدامي ووا�صلت 
اأكتب  الدموية وحينما  ال�صدامي والفا�صح جلرائمه  للنظام  املعار�س  موقفي 
 ، النظام  ذاك  عن  اأدافع  اأنني  يعني  ال  الب�صري  �صليم  الفنان  وفاة  حقيقة  عن 
لكنني اأعتقد اأن حقيقة وفاة فنان كبري مثل �صليم الب�صري البد لها من اأن تروى 

كما ح�صلت حماية للتاريخ الفني . 
قراأت لقاء اأجراه ال�صيد با�صل اجلبوري من لندن ملوقع " اياف " االألكروين 
الفنان �صليم  مع الفنان حمودي احلارثي ) عبو�صي ( وفيه فقرة تخ�س وفاة 
الب�صري وقد وجدت اأن ماذكره احلارثي يف هذه الفقرة ال ميت اىل احلقيقة 
ب�صلة مطلقا فقد مات الرجل بن يدي اأثناء نقله من بيته يف حي البنوك اىل 
م�صت�صفى النعمان يف االأعظمية نتيجة جلطة قلبية ) عمره كان على ما اأذكر 73 
اأجله كان  ، لكن  انقاذ حياته بجهد كبري  امل�صت�صفى  اأطباء  ( وقد حاول  اأو 74 
ال�صاعة  الب�صري ما بن  الفنان  اأ�صرع وقد كانت وفاة طبيعية . ح�صلت وفاة 
�صديقي  مكتب  بهاتف  الب�صري  ات�صل  اإذ   ، ليا  ع�صر  والثانية  ع�صر  احلادية 
البنوك حيث كنت  اأبو حممد ( من �صكنة حي   ( ال�صيد حم�صن كعيد  و�صديقه 
الب�صري حينما  اأتذكر �صوت  الهاتف وما زلت  بالرد على  جال�صا هناك وقمت 
قال يل بلهجته البغدادية االأ�صيلة : " اأبو �صنان اأحلكني دا اأموت " وقد �صارعت 
قد  كان  الب�صري  اأن  جيدا  واأذكر   . امل�صت�صفى  اىل  لنقله  حممد  اأبو  و�صديقي 
زارنا يف مكتب ) اأبو حممد ( يف ع�صر يوم وفاته مع �صديقه االأقرب ) اأبو رعد 
( وهذه الزيارة ح�صلت بعد انقطاعه عن زيارتنا ملدة ثاثة اأيام نتيجة تعر�صه 
لوعكة �صحية واأذكر اأنه طلب من ) اأبو رعد ( اأن ياأخذه يف جولة ب�صيارته اىل 

�صارع الر�صيد ومناطق اأخرى يف بغداد . 
بالفنان حمودي احلارثي قبل  الب�صري مل يلتق  وللحقيقة فان املرحوم �صليم 
وفاته ملدة طويلة واأنا على يقن من ذلك الأنني كنت األتقيه كل يوم مع جمموعة 
من اأ�صدقائه يف حي البنوك وكنت اأو�صله اىل بيته ب�صيارتي يف نهاية اجلل�صة 
، لكنني اأذكر اأن احلارثي ح�صر اىل بيته بعد الوفاة ، ف�صا عن الفنان �صادق 
علي �صاهن واآخرين ال يتجاوز عددهم اأ�صابع اليد الواحدة . وقد حاول الفنان 
داود القي�صي نقيب الفنانن يف ذلك الوقت ) قتل بعد �صقوط النظام ( ت�صييع 
الثقافة  وزير  موافقة  ا�صتح�صال  بعد  ر�صميا  ت�صييعا  الب�صري  �صليم  الفنان 
واالعام ، لكن زوجة الب�صري وابن �صقيقه ) على ما اأذكر ( رف�صا العر�س الأن 
القي�صي طلب منهما ارجاع جثمانه اىل ثاجة امل�صت�صفى على اأن يتم الت�صييع 
يف اليوم الثاين ، واأ�صرا على دفنه يف نف�س اليوم . اأما عن موقفه من النظام 
كنت  جل�صة  يف  اتفق  اأنه  واأذكر  يوم  كل  �صدام  يلعن  حقا  كان  فقد  ال�صدامي 
حا�صرا فيها جمعته بالفنان الكبري ر�صا ال�صاطىء الذي كان يف زيارة ق�صرية 
اىل بغداد بعد اأن هاجر اىل ال�صويد ، واالأ�صتاذ فخري الزبيدي على عمل فني 
يكتبه الب�صري وي�صارك يف متثيله مع ر�صا ال�صاطىء واأن فكرة العمل تتج�صد 
وجوع  و�صرد  خا�صرة  بحروب  بلده  ثروات  �صيع  دكتاتور  �صخ�صية  حول 
ال�صعب  فنان  لوفاة  احلقيقية  الق�صة  اأكتب  اأن  املهم  من  .وجدت  �صعبه  اأبناء 
اليه  اأوال من الهدف الذي يريد احلارثي الو�صول  �صليم الب�صري ال�صتغرابي 
، ال�صيما اأنه يذكر هذه الق�صة بعد �صقوط النظام ، اإذ كان االأجدر به اأن يذكرها 
قبل �صقوط النظام لو كان هدفه ف�صح النظام ال�صابق ، اأما ثانيا فاأنني اأجد اأن 
حقيقة وفاة فنان كبري مثل �صليم الب�صري يجب اأن تروى كما ح�صلت حماية 
للتاريخ الفني . اأخريا .. اأ�صع بن يدي القراء ما ذكره الفنان حمودي احلارثي 

حول وفاة الفنان �صليم الب�صري يف اللقاء املذكور . 

سليم البصري مات مسمومًا
ان  واو�صك  الفيلية  االكراد  من  كان  الب�صري  �صليم  املرحوم  "زميلي 
كان  كثرية  احيان  يف  "تبعية".  باعتباره  العراق  خارج  اىل  تهجريه  يتم 
اىل  دعينا  يوم  وذات  �صرًا.  النظام  �صتم  يف  بل�صانه  االم�صاك  الي�صتطيع 
وليمة. بعد ربع �صاعة من تناوله �صرابًا، ا�صتكى �صليم الب�صري من اأمل �صديد 
لي�س  ان هذا  �صاألته  اال وفارق احلياة". وعندما  �صاعات  يف معدته. مل مت�س 
دليًا على وجود عمل جرمي، اجاب ان املرحوم �صليم كان قد ترك حزب البعث 
يكيل  كان  انه  ثم  فيه،  ال�صكلية  الع�صوية  من  �صنوات  �صبع  بعد  لتوه،  احلاكم 
ال�صتائم للنظام ول�صدام �صخ�صيًا يف جمال�صه اخلا�صة. بالتاأكيد ان احدهم نقل 
الكام، وما اكرث اجلوا�صي�س الذين زرعهم النظام يف كل مكان. جثة الفقيد مل 
ت�صرح وبالتايل،ان كان هذا �صحيحًا، فاإن الوحيد الذي ي�صتطيع حل اللغز هو 

ال�صخ�س الذي د�س ال�صم له يف تلك اجلل�صة.
عن جريدة الفرات التي تصدر في استراليا واعيد نشره في موقع 
صوت العراق

سليم البصري
 لم يمت مسموما

طارق الحارس 

رحل �صليم عبدالكرمي الب�صري 
حيث وافته املنية يف منزله 
بتاريخ الثامن من اأيار 1997 

ومت نقله اإىل م�صت�صفى النعمان 
، تاركا خلفه �صرية ح�صنة و 

حب النا�ش وع�صرات االأعمال 
التي اخرتقت القلوب والعقول 
لتبقى خالدة يف اأذهان حمبيه 

ولتحاكي تلك الذكريات 
اجلميلة التي ع�صناها يف 

ال�صبعينات وكيف نت�صمر على 
�صا�صة التلفاز ونحن ن�صاهد 

حجي را�صي و�صانعه امل�صاك�ش 
عبو�صي وكيف كنا نردد اأغنية 
امل�صل�صل التي تقول ) حم�صن 

بالله وحمرو�ش يا �صتادي(

الثنائي �صليم الب�صري وحمودي احلارثي يف حتت مو�س احلالق
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كل  ويف   ، اآذار  م��ن  الثامن  مواليد  م��ن  اأن���ا 
اليوم  بهذا  باأجمعه  العامل  يحتفل  حن  عام 
اإحتفايل  يل  ف��اإن   ، العاملي  امل���راأة  ي��وم  الأن��ه 
اىل  اإ�صافة  اليوم  بهذا  اخلا�س  ال�صخ�صي 
عيدًا  ب��ه  اأح��ت��ف��ل  الأين   ، امل�����راأة  ي���وم  ك��ون��ه 

مليادي . 
العاملي  مبعنييه  االأغ����ر  ال��ي��وم  ل��ه��ذا  حت��ي��ة 
وال�صخ�صي اأطلعكم اليوم على �صفحة واحدة 
من كتاب مذكراتي الذي لن ين�صر يف حياتي ، 
�صين�صره اإبني من بعدي . ومن اأجل اأن يكون 
ن�صق ال�صرد مت�صل�صًا .. �صاأبداأ احلكاية من 
نقطة بعيدة بع�س ال�صيء عن ) حتت مو�س 
االأعظمية  يف  ول��دت  انني  ف��اأذك��ر   ) احل��اق 
حملة ال�صفينة يف بيت جدي ) اأحمد البياتي 
جدي  مع  �صغرية  كعائلة  نعي�س  كنا  حيث   )

وجدتي وعمتن و�صتة اأعمام . 
اأوالده  على  ج��دًا  حري�صًا  رج��ًا  ك��ان  ج��دي 
الربيطانية  الطائرات  قامت  فحن  ولذلك   ،
حتالف  نتيجة   1941 ع���ام  ب��غ��داد  بق�صف 
اأملانيا  م��ع  ال��ك��ي��اين  ع���ايل  ح��ك��وم��ة ر���ص��ي��د 
من  دفعات  باإر�صال  اأملانيا  فقامت   ، الهتلرية 
اىل  ج��وًا  نقل  ال��ع��راق  اىل  االأمل���اين  ال�صاح 
قاعدة الهندية يف غرب بغداد ، عندها ق�صف 
الق�صف  ي��وق��ف��وا  ومل  ب��غ��داد  الربيطانيون 
حتى هربت حكومة ر�صيد عايل الكياين اىل 
ايران ، فاأعاد الربيطانيون الو�صي عبد االإله 
القاعدة  يف  خمتبئاأً  ك��ان  اأن  بعد  احلكم  اىل 

الربيطانية يف الب�صرة . 
اإن��دالع �صاحة  يف تلك االأي��ام خاف جدي من 
يف  وبريطانيا  اأمل��ان��ي��ا  ب��ن  قتالية  مواجهة 
العراق لذلك اأجرب اأوالده على ترك مدار�صهم 
اأعمامنا  يوجد  حيث  كركوك  اىل  بهم  ورحل 
بن  م��ا  وينت�صرون   ) البيات   ( ع�صرية  م��ن 
بك  و�صليمان   ، احلويجة   ، خورماتو  ط��وز 
العام  يف  اإال  بغداد  اىل  ب���االأوالد  يعد  ومل   .
غ��ري عمي  ال��ق��اع��دة  ه��ذه  ع��ن  ي�صذ  1943 مل 
رف�س  ال��ذي  البياتي  ال��وه��اب  عبد  ال�صاعر 
جلدي  قائا ً  بغداد  يف  البقاء  واآث��ر  ال�صفر 
تعليم  ب��دون  احلياة  على  امل��وت  يف�صل  باأنه 
فيه  تخرج  ال��ذي  الوقت  يف   .. بعد  وفيما   .
عمي عبد الوهاب من دار املعلمن العالية .. 
كان اأبي وبقية اأعمامي يعملون بالتجارة يف 
ال�صورجة ، الأنهم حرموا من تعليمهم نتيجة 

لقرار جدي تاأمن �صامة حياتهم .
ت�صاعد   1956 ع��ام  ال�صوي�س  ح��رب  اأث��ن��اء 
م�صر  م��ع  تعاطفًا  ال��ع��راق  يف  ال��ق��وم��ي  امل��د 
وبداأت املناكفات بن القومين وال�صيوعين 
 ، �صيوعي  ذات توجه  عائلتنا  ، وبحكم كون 
لذلك راأى جدي اأن منطقة االأعظمية بتع�صبها 
واأن  ل�صكنه واأوالده  القومي مل تعد �صاحلة 
من  اأخ����رى  منطقة  ع��ن  يبحثوا  اأن  عليهم 
مناكفة  حدة  تكون  حيث  فيها  لل�صكن  بغداد 
العائلة  اإن��ت��ق��ل��ت  وه��ك��ذا   .. اأق���ل  ال��ق��وم��ي��ن 
و�صلُت  حن   . اجلديدة  بغداد  اىل  باأجمعها 
مدر�صة  يف  ت�صجيلي  مت  املدر�صة  عمر  اىل 
مدر�صة  وكانت   ، املختلطة  االإبتدائية  الهدف 
ال�صف  اىل  و�صلُت  ح��ن   ، بيتنا  م��ن  قريبة 
اىل  مدر�صتي  حتويل  مت  االإبتدائي  الثالث 
مدر�صة منوذجية ت�صتمر الدرا�صة فيها حتى 
ال�صف الثالث املتو�صط ، ومت نقل بنايتها من 
 ( بغداد اجلديدة اىل �صارع 52 مقابل بناية 
جمل�س اخلدمة ( وجماورة لبناية ) حاكمية 
املخابرات ( ولهذا كان علَيّ يوميًا ان اأ�صتعمل 
املوا�صات يف ذهابي واإيابي من املدر�صة . 

ال�صف  فار�صة   ( و�صارة  متفوقة  طالبة  كنت 
وحتى  االأول  ال�صف  من  �صدري  تفارق  ال   )
حادثة  ل��دي  ح�صلت   . االإب��ت��دائ��ي  اخلام�س 
�صحتي  جعلت  اجل��ن  مب��ادة  غ��ذائ��ي  ت�صمم 

األتهاب  حاالت  عدة  اأعقبتها   ، كثريًا  تراجع 
باإلتهاب  وختمتها  رئ��وي  واإلتهاب  ق�صبات 
فار�صة  ���ص��ارة  مني  ف�صاعت  النكفية  ال��غ��دة 
الذي كان يجل�س  ال�صف وذهبت اىل زميلي 

اىل جانبي على نف�س الرحلة . 
ال�صاد�س  ال�����ص��ف  يف  ���ص��ح��ت��ي  اإ���ص��ت��ع��دت 
بدرو�صي  اأه��ت��م  اأع����د  مل  ل��ك��ن��ي  االإب���ت���دائ���ي 
هو  ال�����ص��اغ��ل  �صغلي  ���ص��ار  ب��ل  االأول  م��ث��ل 
اخلطابة  ومهرجانات   ، الا�صفية  ال��ق��راءة 
مع  الكرة  ولعب   ، الريا�صية  واملهرجانات   ،
املدر�صية  الن�صرات  وكتابة   ، املدر�صة  فريق 
ومعار�س  الر�صم  معار�س  يف  وامل�صاركة   ،
والتطريز  اخل��ي��اط��ة  يف  ال��ب��ي��ت��ي��ة  ال��ف��ن��ون 
اأحتفظ  ال��ي��وم  وحل��د   .. والطبخ  واحلياكة 
يف بيتي يف بغداد بالعديد من اجلوائز التي 

ح�صلت عليها يف كل تلك الن�صاطات . 
الطامة  كانت  املتو�صط  الثالث  ال�صف  يف 
الكربى .. حن حَلّ موعد البكالوريا حرمت 
مكملة  كنت  الأين  االإمتحان  يف  امل�صاركة  من 
لي�س  يكن يخطر  �صيء مل   .. م��واد  يف ثاث 
ع��ل��ى ب���ايل واإمن����ا ع��ل��ى ب���ال ال��ك��ث��ريي��ن يف 
الطالبة  اأن  الكثريون  ي�صدق  مل   ، املدر�صة 
من  تتمكن  لن  املدر�صة  ن�صاط وفعالية  �صعلة 
معدالتها  �صعف  ب�صبب  البكالوريا  دخ��ول 
. اأم���ا اأن���ا فقد اأ���ص��اب��ن��ي االأم���ر ب��االإح��ب��اط ، 
اأه��ل��ي ف��ق��رروا ول��ك��ي يبعدوين ع��ن كل  اأم���ا 
اأنواع  وك��ل   .. وال�صديقات  االأ�صدقاء  �صلة 
مدر�صة  اىل  نقلي   .. الا�صفية  الن�صاطات 
اأخرى قريبة من بيتنا وتبعد عنا م�صري اأربع 

دقائق على االأقدام .
املعايل  متو�صطة  واإ�صمها  املدر�صة  هذه  يف 
مو�س  حت��ت   ( م��ع  حكايتي  �صتبداأ  للبنات 
 ( ال�صت  مدر�صتنا هي  معاونة  الأن   ) احلاق 
هدية ( زوجة الفنان الكبري خالد الذكر �صليم 
الب�صري ) حجي را�صي ( وهي �صيدة فا�صلة 
 ، الف�صل ودماثة اخللق  �صيء كبري من  على 
وكانت اإن�صانة ملتزمة ومن�صبطة بحيث اأنك 
دخولها  موعد  على  �صاعتك  توقيت  ت�صتطيع 
تنفيذ  يف  مت�صددة  كانت  كما   ، املدر�صة  اىل 
يثري  ك��ان  ما  وه��ذا   .. والتعليمات  اللوائح 
التلميذات  قبل  عليها  املدر�صات  بقية  حفيظة 
كانت  م��در���ص��ة  م��دي��رة  ك��م��ع��اون��ة  الأن��ه��ا   ...

حتا�صب اجلميع على اأقل هفوة . 
من  اأم  ال�����ص��دف  حم��ا���ص��ن  م��ن  ه��ل  اأدري  ال 
ثانية  فا�صلة  �صيدة  لدينا  كانت   .. م�صاوئها 
اإ�صمها  اجل��غ��راف��ي��ا  م���ادة  بتدري�صنا  ت��ق��وم 
ال�صت  ف��رق  لكن   .. اأي�����ص��ًا   ) ه��دي��ة   ( ال�صت 
هدية  ال�صت  ع��ن  اجلغرافيا  م��در���ص��ة  ه��دي��ة 
معاونة املدر�صة .. هو اأن مدر�صة اجلغرافيا 
ك��ان��ت زوج���ة امل��رح��وم االأ���ص��ت��اذ ع���ارف عبد 
ال���رزاق قائد ال��ق��وة اجل��وي��ة ع��دة م��رات يف 
طاهر  وزارة  يف  ال��زراع��ة  ووزي���ر   ، حياته 
يف  دف��اع  وزي��ر   _ وزراء  ورئي�س   ، يحيى 
نف�س الوقت يف مرحلة الحقة من حياة عبد 
ال�صام عارف . )) اإن كيدهن عظيم (( يجب 
كانت  اللواتي  فاملدر�صات   ، بذلك  نعرف  اأن 
زوجة  هدية  ال�صت  حما�صبة  حفيظتهن  تثري 
مبنا�صبة  كَنّ   ، الب�صري  �صليم  الكبري  الفنان 
اأمام  عنها  يتحدثن  منا�صبة  بغري  وحتى   ..
من   : االأخ��رى  اإحداهن  ت�صاأل  ثم   ، الطالبات 
تق�صدين ؟ ال�صت هدية زوجة االأ�صتاذ عارف 

عبد الرزاق ؟ 
�صت  عن  اأتكلم   .. العيني   : الثانية  جتيبها 

هدية ) مرة ( حجي را�صي .
بدء  من  ق�صري  وق��ت  بعد  االأ���ص��ف  �صديد  مع 
تلك املحاولة الرخي�صة ال�صاذجة التي مل يكن 
هو  الب�صري  �صليم  الكبري  االأ�صتاذ  فن  فيها 
التنكيل  هو  امل�صتهدف  كان  بل   .. امل�صتهدف 
معاونة  الراقية  الكبرية  االإن�صانة  بزوجته 
الذي  حر�صها  ب�صبب  هدية  ال�صت  مدر�صتنا 
االأحيان  اأك��رث  يف  ح��ده  ع��ن  يزيد  فعًا  ك��ان 
ال�صت  تنادي  ال  باأجمعها  املدر�صة  �صارت   ..
بعنوان  وال   .. باإ�صمها  ال   .. املعاونة  هدية 
مرة   (  : اىل  اإ�صمها  حت��ول  ب��ل   .. وظيفتها 
ت�صلها  الت�صمية  وك��ان��ت   . را���ص��ي  حجي   )
اأكرث  ويف   .. داع���ي  دون  ب���االأمل  وت�صيبها 
هذه  تعقدت  اأن  اىل   ... ومنا�صبة  حادثة  من 
االإبداعي  الفا�صلة من عمل زوجها  االإن�صانة 
اأميا تعقيد . بالن�صبة اىل ال�صت هدية زوجة 
تدر�صنا  ك��ان��ت  ال��ت��ي  ال�����رزاق  ع��ب��د  ع����ارف 
بعد و�صولهم  البعثين  اأن  اأذكر   ، اجلغرافيا 
اىل ال�صلطة عام 1968 قاموا باإعتقال زوجها 
تاأتي  امل�صكينة  وكانت   .. تهمة  باأية  اأدري  ال 
اىل املدر�صة وعامات القلق ال�صديد والتعب 

بادية على وجهها ، وحن اأطلق �صراحه بعد 
 ، اخل��ارج  العراق اىل  غ��ادروا   .. اأ�صهر  عدة 
اأكملت  ال�صنة الدرا�صية معنا بل  لذلك مل تتم 

لنا املقرر مدر�صة ثانية . 
املتو�صط  ال��ث��ال��ث  ال�صف  ب��ك��ال��وري��ا  دخ��ل��ت 
بتفوق  وجنحت  الثانية  ال�صنة  يف  بتفوق 
اأي�صًا ون�صيت متو�صطة املعايل حن اإلتحقت 
العلمي  الفرع   / للبنات  اجلمهورية  بثانوية 
وح�صب   . اأي�صًا  بتفوق  منها  وتخرجت   ..
كلية  اىل  ق��دم��ت  واإرادت�����ي  ورغ��ب��ت��ي  طلبي 
الفنون اجلميلة .. مع اأن معديل كان يوؤهلني 
لدخول كليتي ال�صيدلة والعلوم . والدي كان 
رجًا �صمحًا طيب االأخاق وال�صمائل قال يل 
درا�صة ال  اأفر�س عليك  اأري��د  ما   .. : مي�صون 
�صتختارينه  ما  اأن  اأفر�س  لكني   .. حتبينها 
بك  عهدنا  هو  كما  فيه  ناجحة  �صتكونن   ..
دائمًا . بعد �صهرين من اإلتحاقي بكلية الفنون 
اجلميلة ، عر�س علَيّ املخرج الراحل ) اأكرم 
فا�صل ( تقدمي برنامج تلفزيوين لاأطفال .. 
تكلمت مع اأبي.. فقال يل : اإذا تعرفن نف�صك 
راح تنجحن روحي قدمي الربنامج .. واإن 

ال ... فا داعي للمجازفة . 
اأول يوم دخلت فيه اىل التلفزيون كان ملقابلة 
الذي  االأط��ف��ال  ب��رام��ج  ق�صم  رئي�س  ال�صيد 
يل  ال�صماح  على  املوافقة  قبل  مبقابلتي  اأمر 
كثريًا  اأحت�صب  وكنت   .. الربنامج  بتقدمي 
ال  واأن��ا  فيها  اأف�صل  قد  التي  املقابلة  هذه  من 
وقلقي  خ��ويف  لكن   .. الف�صل  م�صاعر  اأح��ب 
تبخر مبا�صرة حن راأيت وجه رئي�س الق�صم 
الذي مل يكن غري ) اأبو �صوية ( الفنان را�صم 
والنكتة  بعفوية  ب�صو�س  وج��ه   ، اجلميلي 
�صلفًا  اأعدها  قد  وكاأنه  ل�صانه  على  حا�صرة 
ق�صة  ب��ت�����ص��ج��ي��ل  االأخ���ت���ب���ار  يل  اأج�����ري   ..
على  الت�صجيل  وع��ر���س   ، لاأطفال  رويتها 
للعمل  ب�صاحيتي  فاأقروا  للفاح�صن  جلنة 
اأ�صبوع  اليوم .. وبعد  التلفزيوين يف نف�س 
التلفزيون  يف  مرة  الأول  ظهرت  تاريخه  من 
يف برنامج لاأطفال يحمل عنوان ) الور�صة 

( من اإعدادي وتقدميي . 
ق�صم  يف  عملي  م��ن  ج���دًا  ق�صرية  ف��رة  بعد 
را���ص��م اجلميلي  ف��ن��ي  ع��َرّ االأط���ف���ال  ب��رام��ج 
يزور  كان  ال��ذي  الب�صري  �صليم  الفنان  على 

ق�صمنا ذات يوم ، ومبرور الوقت عرفت فيه 
، ودماثة خلق ال  ثقافة مو�صوعية  ذا  اإن�صانا ً
ال�صت  مدر�صتي  زوجته  خلق  دماثة  عن  تقل 
ال�صخرية  الذع  اأ�صلوب  ل��ه  اأن  وم��ع   ، هدية 
ه���اديء ج��دًا وال يحب  ان��ه  ..اإال  ال��ك��ام  يف 
اأ�صهر اأكملت دورة  م�صاك�صة الغري. بعد عدة 
التدريب  م��ع��ه��د  يف  وامل��ذي��ع��ات  للمذيعن 
االإذاعي واإنتقلت اىل ق�صم البث التلفزيوين 

الربامج  واإ�صتعرا�س  امل�صاء  جريدة  لتقدمي 
برامج  ثاثة  فيه  قدمت  ال��ذي  الوقت  يف   ..
 : هي  الثقافية  الربامج  ق�صم  من  تلفزيونية 
الراوي  االأ�صتاذ نوري  اإعداد  فنون ت�صكيلية 
، ومع املو�صيقى العاملية اعداد االأ�صتاذ طارق 
االأ�صتاذ  اإع��داد  امل�صرح  ، وعامل  فريد  ح�صون 

ح�صب الله يحيى . 
اأحمد ح�صن  ذات يوم زارنا الرئي�س الراحل 
 ، كبرية  مب��ودة  اجلميع  على  �صَلّم   .. البكر 
وكان  الب�صري  �صليم  الفنان  اىل  و�صل  حن 
التلفزيون ..  اإداريًا كبريًا يف  ي�صغل من�صبًا 
حياه مبودة بالغة و�صاأله عن اأمور برناجمه 
( ثم  الناقد ) حتت مو�س احلاق  الكوميدي 
يوجه  لكنه  قا�صي  عتاب  وباأ�صلوب  له  ق��ال 
ب�صيغة املمازحة : )) اأنا ما كان الزم اأ�صالك .. 
الأن اإحنه ما ن�صلم على الرجال اللي يخاف من 
اإنتهت الزيارة �صاألنا عن �صر  مرته (( . حن 
�صليم  الفنان  اإن زوجة  لنا  فقيل  العبارة  تلك 
الب�صري كانت تعار�س ب�صدة اإنتاج اأي حلقة 
ق�صية  امل�صاألة  وتعترب  زوجها  برنامج  من 
حلقة  كل  ظهور  وعند   .. النا�س  بن  كرامة 
حتمد  م��اال  اىل  ت�صل  بينهما  االأم���ور  كانت 
عقباه من امل�صاكل والقطيعة .. عندها اأدركت 
حجم امل�صكلة التي �صببتها �صذاجة مدر�صات 

وطالبات مدر�صتي لهذا الفنان الكبري . 
ما زاد من حدة م�صاكل الفنان �صليم الب�صري 
اىل  اإ�صافة  الناقد  الكوميدي  برناجمه  م��ع 
م�صاكل ال�صت هدية زوجته ، كان �صفر الفنان 
القاهرة  اىل   ) عبو�صي   ( احلارثي  حمودي 
من  وك���ان   .. فيها  ال��ع��ل��ي��ا  درا���ص��ت��ه  الإمت����ام 
 ( عن  بديل  اإيجاد  امل�صتحيل  من  بل  ال�صعب 
عبو�صي ( ملقابلة �صخ�صية احلجي را�صي يف 

تلك التمثيليات الرائعة .
ال�صت هدية اىل حد ال يطاق يف  و�صل حال 
قامت  ح��ن   1977 اأو   1976 ال��ع��ام  ح���دود 
اإح����دى امل��ج��ات ال��ع��راق��ي��ة ب��و���ص��ع �صورة 
اأذكر  .. ال  الب�صري على غافها  الفنان �صليم 
بالتحديد ، رمبا كانت جملة األف باء اأو جملة 
اإ�صمها  يتحول  اأن  قبل  والتلفزيون  االإذاع��ة 
مع  هدية  ال�صت  تعاركت   . فنون  جملة  اىل 
الأنها  ك��ب��رية  ع��رك��ة  الب�صري  �صليم  ال��ف��ن��ان 
 ، مت�صي  كانت  ما  منن   (( اإدعائها  وح�صب 
�صليم  اإق��راأ   : ي�صيحون  الباعة  ت�صمع  كانت 
بدرهم  الب�صري  �صليم   .. بدرهم  الب�صري 
البيت  الب�صري بحدة وغادر  اإنفعل �صليم   ))
�صهر  م��ن  اأك���رث  وب��ع��د   ، ي��ع��ود  ال  اأن  مق�صمًا 
جتمع ما يزيد على ثاثن �صخ�س من زماء 
واأ�صدقاء الفنان �صليم الب�صري وذهبوا اىل 
بيته ملقابلة زوجته الإ�صاح ذات البن بينهما 
مع  احل�صور  تكلم  البن  اإ�صاح  جل�صة  .يف 
مبدع  لرجل  زوج��ة  باإعتبارها  هدية  ال�صت 
وعليها التخلي عن بع�س ح�صا�صيتها املفرطة 
اإجتاه عمله لكي يتمكن من العطاء ، واأخذوا 
للربامج  كتابته  على  توافق  ب��اأن  كلمة  منها 
اأن  دون   .. وال��ن��اق��دة  الهادفة  وامل�صل�صات 
ميثل فيها ، وعلى هذا مت االإتفاق فعادت املياه 

اىل جماريها وت�صالح الزوجان . 
 ) ) خ���ال  ال��ب�����ص��ري ه��و  ك���ون �صليم  ب��ح��ك��م 
زميلتنا يف الق�صم ) هدى عبد احلميد الهايل 
 ( االأط��ف��ال  برنامج  وتقدم  تعد  كانت  التي   )
االأطفال  ( كنا جميع مقدمات برامج  ال�صاطر 
يف التلفزيون نعترب االأ�صتاذ �صليم الب�صري 
) خالنا ( ونعامله على اأنه ) خال ( . اأما من 
نحن ؟ فقد كان الق�صم ي�صم املقدمات التاليات 
�صلوى   ، فا�صل  ن�صال   ، عبد احلميد  : هدى 
اجلراح ، روناك �صوقي ، �صهى �صامل ، �صاهرة 
جبار ، ومي�صون البياتي . كنا موزعات على 
اأيام االأ�صبوع يف كل يوم لواحدة منا برنامج 

خمتلف لاأطفال . 
 ) خايل   ( را�صي  احلجي  اأعترب  اأنني  بحكم 
بكل  و�صارحته   ، مكتبه  يف  اإليه  ذهبت  لذلك 
وقعت  التي  واملجنونة  ال�صخيفة  احلكاية 
لزوجته يف مدر�صتنا ، وطلبت منه اأن يرفق 

مب�صاعرها ، الأنها كانت تعاين فعًا ومل تكن 
عنيدة ومت�صلبة اىل ذلك احلد من ال �صيء .. 
. لكني طلبت  ال��راأي فقط  اأجل فر�س  اأو من 
منه يف نف�س الوقت ومادام هو عارف لقيمة 
اأن ميتلك  الذي يلعبه فنه يف املجتمع  الدور 
 .. وفنه  نف�صه  عن  بها  يدافع  التي  الو�صيلة 
لي�س بن النا�س وحدهم .. واإمنا حتى اأمام 
 : يل  ق��ال   . بالتحديد  وزوج��ت��ه   ، بيته  اأه��ل 
بعنادها  تخنقني  الأنها  اأحيانا ً  األومها  اأن��ا 
اأتفق  ثانية  ناحية  من  لكني   .. وت�صرفاتها 
كيف  العراقي اليعرف  الأن جمتمعنا   .. معها 
يتعامل مع اإن�صان معروف .. فهم اأما يحبونك 
يكرهونك  اأو   .. الرحمة  من  خالية  بطريقة 
بطريقة خالية من الرحمة ، ويف كا احلالن 
اأدري متى ميتلك  التعامل معك وال  ي�صيئون 
التي  الفنان  �صورة  اأن  ملعرفة  الوعي  نا�صنا 
تظهر يف التلفزيون يوجد خلفها اإن�صان يريد 

اأن يعي�س حياته مثل بقية اخللق !!؟ 
قلت له : والله يا اأ�صتاذ �صليم اأنا ل�صت بحاجة 
املذيعات  فنحن  ال��ك��ام  ه���ذا  يل  ت��ق��ول  الأن 
نعاين االأمرين من النا�س .. وما بن كراهية 
فقدنا  وق��د  اأنف�صنا  جند  �صديدين  واإع��ج��اب 

حريتنا اىل اأق�صى حد . 
 : مداعبا ً  يل  وق��ال  الب�صري  �صليم  �صحك 
واإنت �صدعوة عيني عندك 3 برامج على قناة 
قناة  على  مواد  وربط  م�صاء  وجريدة  �صبعة 
ت�صعة ؟ �صوية قللي من �صغلك .. �صنو ماخذه 
كر�صتة   ( ل��و   ) م��اچ��ة  ف��اح��ة   ( التلفزيون 
وعمل ( لو ميكن ) الوالد ( ماأ�ص�س التلفزيون 

خلاطرچ واإحنه ما ندري ؟ 
و�صوت  بطريقة  يكلمني  ك��ان  الأن��ه  �صحكت 
راح   ، حجي  ه��ا   : ل��ه  وقلت  را���ص��ي  احلجي 
تلفزيون  مدير  مو  اإنت  ؟  النوبة  علَيّ  تلوف 
؟ قول لروؤ�صاء اأق�صامك يخففون احلمل عني 
�صت  اأخابر  تريد  ؟  تعبي  ف��وق  ه��ذا  ؟  �صوية 

هدية اأحركها عليك مرة ثانية ؟ 
قال : ال ميعودة ببختچ .. كله وال �صتچ هدية 
ثم   ( تدرين  ب�س   .. معودة  علينه  �صري   ..
اإنفجر �صاحكًا ( تدرين .. من كرث ما اأ�صوفك 
بالتلفزيون �صرت اأعتقد .. مو ب�س من اأقلب 
التلفزيون على �صبعة وت�صعة اإنت تطلعن .. 
ميكن حتى لو اأفتح باب الثاجة .. اأو اأك�صف 

جدر املرگة .. هم اأ�صوفچ گبايل . 
يف اإ�صارة اىل واحدة من حلقات حتت مو�س 
احلاق ، يحتاج بها احلجي را�صي اىل ) دواء 
م�صهل للبطن ( فيذهب عبو�صي وي�صري له 
ب�صربها  ويو�صيه   ) عرق  قنينة   ( عنها  ب��داًل 
�صليم  لاأ�صتاذ  قلت   ، يرتاح  اأن  الأج��ل  كاملة 

ما  حجي   : بال�صحك  اأغ�����س  واأن���ا  الب�صري 
اإ�صهال ..  اأكيد �صارب دوه مال  عليك عتب .. 
ت  لو حمتمل فرحة ال�صلح ويه �صت هدية ) فَرّ
اإ�صتوديو  التلفون وكان  ( رن  الديلكو  عندك 
البث يطلبني على عجل .. فتوادعنا على اأمل 

تكملة احلديث يف وقت الحق . 
، وذات  اأكرث من �صهر ون�صف  مل نلتق طيلة 
االإ���ص��ت��ودي��و وك���ان  ال��ت��ل��ف��ون يف  ي���وم رن 
االأ�صتاذ �صليم الب�صري يريد مقابلتي ، نزلت 
.. فبادرين بال�صوؤال  االإدارة الأراه  اىل غرفة 
كاملعتاد  �صفتك  ؟  اليوم  ت�صتغلن  : وين كنت 

على القناتن . 
قلت له كنت اأقراأ جريدة امل�صاء على قناة ت�صعة 
وعندي برنامج م�صجل على قناة �صبعة ، فقال 
تلفزيون   ( اإ�صمها  ناقدة  : عندي متثيلية  يل 
يكون  لن  باأنه  امللون  للتلفزيون  نقد  وهي   )
باأ�صلوب  وكتبتها   ، اب��دًا  ال�صينما  عن  بديل 
كوميدي فاقع من ال�صحك .. �صتعجبك كثريًا 
القنوات  كل  على  تظهر  مذيعة  دور  وفيها   ..
.. م��ا ه��و راأي���ك واأن���ت ت��داف��ع��ن ع��ن اأهمية 
اإميان الفنان بدوره يف املجتمع واحلياة اأن 
ت�صاركينا التمثيلية .. ال اأريد رد االآن .. خذي 

هذا الن�س اإقراأيه وبعدين اإعطيني راأيك . 
اأعطيت ردي  اأيام  .. وبعد عدة  الن�س  قراأت 
خمرج   . العمل  يف  االإ�صراك  على  باملوافقة 
.. الذي  الفنان فاح زكي  العمل كان املخرج 
الكثري  ال�صيء  املكتوب  الن�س  اىل  اأ���ص��اف 
يف  املغرقة  املبدعة  الكوميدية  مل�صاته  م��ن 
كانوا  منازع  با  العمل  اأب��ط��ال   . االإ�صحاك 
بر�صاقتها   ، طه  اأم��ل  املبدعة  الفنانة   : ثاثة 
املعهودة التي تتمنى معها اأن تنحف لتتمكن 
بذلك  �صرحت  كما  �صندريلا  دور  متثيل  من 
القي�صي  حممد  والفنان   ، ال�صحف  الأح��دى 
يف  ويظهر   ، اأم��ل  عن  ر�صاقة  يقل  ال  وه��و   ،

التمثيلية على اأنه زوجها . 
الفنان  �صخ�صية  فهي  الثالثة  ال�صخ�صية  اأما 
عزيز كرمي ) املعجب ( الذي يتحر�س باأمل طه 

يف ال�صينما وهي مبعية زوجها واأطفالها. 
االأط��ف��ال ك��ان��وا ث��اث��ة ال ت���دري م��ن اأي���ن مت 
منهم  واحد  كل   ) الله  ما�صاء   ( الأنهم  جمعهم 
يزيد وزنه على ال�صتن كيلو مع اأن اأعمارهم 
دون العا�صرة . تبداأ التمثيلية يف مطبخ اأمل 
طه وهي تعد العدة للذهاب اىل ال�صيمنا تلك 
الليلة ، ح�صرت ) زنبيل ( �صندويجات معباأة 
ر�صًا باملقليات ) كباب وباذجنان وبطاطا ( و 
) زنبيل ( ثاين كرزات وب�صكت ون�صتلة ومل 

تن�صى حتى ) علك املاي ( . 
البيت  م��ن  ال��ع��ائ��ل��ة   ) ���ص��ي��ت   ( ي��خ��رج  ح��ن 

ال�صيارة  تتعجب للقوة اخلارقة التي متلكها 
دخولهم  حال   . ال�صينما  اىل  �صتحملهم  التي 
القاعة يجل�س خلفهم ) املعجب ( عزيز كرمي . 
يف باديء االأمر كان يكرز حب ويرمي عليهم 
الق�صور .. ثم مل�صايقة الزوج حممد القي�صي ، 
كل دقيقة ويقول له : حجي نزل الچراوية ما 

اأقدر اأ�صوف الفلم . 
بعد عدة م�صايقات ملحمد القي�صي يلتفت على 
الذي  الكر�صي  اأخ��ي   : له  ويقول  كرمي  عزيز 
اأمامنا فارغ لي�س ما ت�صغله وتريحنه وتريح 

نف�صك ؟ 
حن يتحول عزيز كرمي اىل الكر�صي االأمامي 
ع��ل��ى حممد  ���ص��ي��ج��ارة وي��ل��ت��ف��ت  ي��خ��رج   ..
القي�صي ويقول له : ) نارك قلبي نارك ( لكنه 
نظرة  ط��ه  اأم���ل  وج��ه  يف  ينظر  يكلمه  وه��و 
مبنتهى الغزل واالإعجاب .. ي�صت�صاط حممد 
اإذا انت مدخن .. لي�س ما  القي�صي وي�صاأله : 
 : فيجيبه عزيز كرمي  ؟  �صخاطة وياك  ت�صيل 
اأثناء  مني  �صاعت  لكن  �صخاطة  �صايل  كنت 
بينهما  ( حت�صل  الدخول  يق�صد   ( الد�صو�س 
من  عائلته  القي�صي  حممد  وي�صحب  معركة 
ال�صينما ويق�صم على عدم دخولها مرة ثانية 
ملون  تلفزيون  اإ���ص��رى  عنها  وع��و���ص��ًا   ..
لعائلته لي�صتعي�صوا به عن ال�صينما .. وهنا 
�صيبداأ دوري . كاملعتاد تعد اأمل طه ) زنابيل ( 
ال�صندويجات والفاكهة واحللويات واملقبات 
انا  اأظهر   .. التلفزيون  اأم��ام  العائلة  وتتمدد 
ح�صني  �صعاد  اأغنية  الأقدم  ت�صعة  القناة  على 
االأغنية  لهذه  العائلة  فتفرح   ) ربيع  الدنيا   (
زاوية  الأق��ط��ع  اأظ��ه��ر  دقيقة  بعد   .. اجلميلة 
املنوعات واالإنتقال اىل اإذاعة خارجية مرئية 
متتع�س   ... والبكم  ال�صم  عن  موؤمتر  لنقل 
العائلة كلها ويديرون التلفزيون على القناة 
امل�صاهدين  الأدعو  القناة  على  اأظهر   .. �صبعة 
اأفام  �صل�صلة  من  حلقة  مع  �صاعة  ق�صاء  اىل 
العائلة وال  اإمتعا�س  ) عامل احليوان ( يزيد 
يف  همهم  بتفريغ  �صوى  ح��ًا  اف��راده��ا  يجد 

اإلتهام بع�س من الطعام املوجود اأمامهم . 
فاظهر  ت�صعة  القناة  على  التلفزيون  يديرون 
الأقدم لهم برناجمًا ممًا .. يديرون التلفزيون 
لتقدمي  فاأظهر  �صبعة  القناة  اىل  احل��ال  يف 
الوقت  يف  العاملية  املو�صيقى  م��ع  ب��رن��ام��ج 
 . يا�صن  الإ�صماعيل  فلم  يتوقعون  هم  ال��ذي 
يديرونه على القناة ت�صعة ليجدوا اأن ن�صرة 
االأخبار قد بداأت ويبقون هكذا دواليك حتى 
فلم ال�صهرة .. عندها اأظهر لهم الأدعوهم اىل 
يف  �صبح   ( ال��رع��ب  فلم  م��ع  ال�صهرة  ق�صاء 
بالعويل  ويبداأون  االأطفال  يخاف   ) الظام 
القناة  اىل  التلفزيون  ليحولوا  ويذهبون 
التلفزيون  ملبات  حت��رق  عندها   ، االأخ���رى 
يختبيء   ، منه  بالت�صاعد  ال��دخ��ان  وي��ب��داأ 
اأفراد العائلة جميعًا حتت اأغطيتهم وينامون 

مرعوبن حتى ال�صباح . 
كانت تلك اآخر اأيامنا اجلميلة .. بعدها بوقت 
بن  ما   ، علينا  تقبل  امل�صائب  ب��دات  ق�صري 
 ، وح��روب   ، واأم��را���س   ، �صخ�صية  م�صائب 
اأحبة مل يعو�س �صيء خ�صارتنا لهم  وفقدان 
حتى اليوم . واأنا اأ�صتذكر تلك االأيام اجلميلة 
يف يوم عيد املراأة العاملي ويوم عيد ميادي 
الت�صلط  الن�صاء ب�صكل عام اىل عدم  اأدعو   ..
على اأزواج���ه���ن ب��اإ���ص��م ال��غ��رية واحل��ر���س ، 
واأدعو زوجات الفنانن واملثقفن واملبدعن 
 ، درب  رف��ي��ق��ات  ي��ُك��َنّ  الأن   .. خ��ا���س  ب�صكل 
 .. حبيبة  ع��ن  زوج��ت��ه  يف  يبحث  ف��ال��رج��ل 
احلديث  معمعة  يف  دمنا  وم��ا   .. قيد  ع��ن  ال 
معاملة  �صيدتي  اأح�صنت  اإن   ، امل�صاواة  عن 
اأ�صات  واإن   ، نف�صه  على  �صيف�صلك   .. زوجك 
وحر�صًا  غرية  ت�صمينه  ال��ذي  بت�صلطك  اإليه 
اإتفاق امل�صاواة  اأول من ينق�س  .. ف�صي�صبح 
بينكما .. وهكذا هو مبداأ احلياة .. كما كلتم 

يكال لكم.

عن موقع الحوار المتمدن

لإلعالم والثقافة والفنون

 طبعت بمطابع مؤسسة  

 

ت������ح������ت م�����������وس ال������ح������الق

ميسون البياتي 

ال اأدري هل من حما�صن ال�صدف 
اأم من م�صاوئها .. كانت لدينا 

�صيدة فا�صلة ثانية تقوم 
بتدري�صنا مادة اجلغرافيا 

اإ�صمها ال�صت ) هدية ( اأي�صًا 
.. لكن فرق ال�صت هدية 

مدر�صة اجلغرافيا عن ال�صت 
هدية معاونة املدر�صة .. هو 
اأن مدر�صة اجلغرافيا كانت 

زوجة املرحوم االأ�صتاذ عارف 
عبد الرزاق قائد القوة اجلوية 

عدة مرات يف حياته ، ووزير 
الزراعة يف وزارة طاهر يحيى

اع�������ام�������ي�������ة ع�����راق�����ي�����ة

احد امل�صاهد التمثيلية لتحت مو�س احلالق



هالل ناجي 
في الذاكرة


