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ع���راق���ي���ون  : إع���������داد 

رفعة عبد الرزاق محمد

تقول م�س���ادر اأ�سرته اأن ا�سم���ه الكامل هو فخري 
ر�سول عبد الله عل���ي مبارك عرب م�سطفى عثمان 
حممد ب���ن م�سطفى اأغا احلم���ري )اجلد الأكرب(. 
ويذك���ر اأن قدميًا كان���ت قبائل زبيد تقط���ن اليمن، 
وطلب���ًا للعي����ش ارحتل ق�س���م منها �سم���اًل اىل بالد 
ال�سام، وهن���اك انق�سم���ت اىل جمموعتني، الأوىل 
اجته���ت اىل الع���راق، والثاني���ة اجته���ت اىل بالد 
الأنا�س���ول و�سكن���ت مدين���ة قوني���ة، وعند جميء 
م���راد الرابع ال�سلطان العثم���اين على راأ�ش جي�ش 
لفت���ح الع���راق ع���ام 1٦3٨م لإخ���راج ال�سفوي���ني 
الذين �سّموا العراق اىل دولتهم، كان م�سطفى اأغا 
احلمري جد هذه الأ�س���رة رئي�سًا لكتائب اخليالة 
يف حملته، وبعد فتح الع���راق وخلدماته العظيمة 
منحته الدولة العثماني���ة اأرا�سي منديل وبلدروز 
وم���ا جاورها، وق���د عا����ش وا�ستوط���ن وع�سرته 
واأهل���ه هناك، ومنها انت�س���روا اىل اأنحاء العراق. 
اأما والدت���ه فهي ال�سيدة زكية بن���ت عبد الله طيبة 
الذك���ر م���ن كرد�ستان م���ن ع�سائر د�س���ت حرير من 
اأبناء عمومتها الثائر الكردي �سيمكو )ا�سماعيل(.

عن���د الب���دء بتاأ�سي����ش اأول الت�سكي���الت الع�سكرية 
يف الع���راق قبل تاأ�سي�ش الدولة واجلي�ش العراقي 
الت�سكي���الت،  تل���ك  يف  نقي���ب  برتب���ة  وال���ده  كان 
دورة  دخ���ل  العراقي���ة،  اململك���ة  ت�سكي���ل  وعن���د 
ال�سب���اط الأع���وان وبع���د اإنه���اء ال���دورة والب���دء 
بتاأ�سي����ش اجلي����ش العراق���ي، كان اأح���د ال�سب���اط 
املوؤ�س�س���ني  ل�سن���ف اخليال���ة وكان م���ن الفر�سان 
الذين ح�س���دوا الأو�سمة والكوؤو����ش يف �سباقات 
الفرو�سية، كان قريبًا م���ن حركة ال�سباط الأحرار 
وكانت ل���ه مرا�سالت مع املقدم عب���د الكرمي قا�سم، 
توّثق تاري���خ البدء بت�سكيل احلرك���ة، ولكونه من 
ال�سن���وف ال�سان���دة وانتقال عمل���ه الع�سكري اىل 
كرك���وك، ا�ساف���ة اىل حياديت���ه واحرتامه ملختلف 
معتقدات زمالئه ال�سباط وعدم انحيازه، مل تظهر 
ل���ه م�ساهم���ة مع احلرك���ة وبعد قي���ام اجلمهورية، 
كلف بالإ�سراف على اإن�ساء قناة اجلي�ش من املنبع 
اىل امل�س���ب لتخلي�ش بغداد من خطر الفي�سانات، 
كم���ا كان ع�سوًا يف جمل�ش اأمان���ة العا�سمة بغداد 

يف تلك الفرتة.
ولد فخري الزبيدي يف بغداد  192٧/٤/30، وبداأ  
تعليمه يف كتاتيب بغداد، ثم اأمت درا�سته البتدائية 
يف مدر�س���ة البارودي���ة واملتو�سط���ة يف مدر�س���ة 
التفي����ش، لكنه ترك درا�ست���ه الثانوية ليلتحق يف 
معه���د الفنون اجلميلة - ق�سم امل�سرح، وتخرج يف 
ال���دورة الرابعة عام 19٤٨م، والتي �سّمت كاًل من 
)جواد �سال���ح ال�ساعدي، حامد جن���م الأطرقجي، 
ر�س���ا علي رحم���ن، �سبي���ح داود ال�سامرائي، عبد 
ال�س���الم الطائي، عب���د اجلبار عبا����ش، عمر عبا�ش 
العيدرو�سي، فخري ر�س���ول الزبيدي، حممد علي 
ر�س���ا جا�س���م، حمم���ود ح�س���ني القط���ان، حم�س���ن 
�سهي���ل، احلاج ناجي اأحمد ال���راوي، نعمان حممد 

�سالح ار�سالن، ناظم احمد الغزايل(.
  

اأمانة العا�صمة
يف  موظف���ًا  )بغ���داد(  العا�سم���ة  اأمان���ة  دخ���ل 
19٤٧/٤/3. وت���وىل منا�سب عدي���دة يف الأمانة 
حتى اأحيل على التقاعد بدرجة خبر �سنة 19٨٤. 
املتح���ف  ال�سبعيني���ات،  يف  اأ�س����ش  ال���ذي  وه���و 
البغدادي و�سع م�ساه���ده واأ�س�ش لقاعة اللوحات 
الزيتية، ا�ستقطب فيها اأغلب الر�سامني العراقيني، 
وقاع���ة الهداي���ا والتح���ف. كم���ا كان �ساحب فكرة 
م�س���روع الن�س���ب يف بغ���داد لتزيينه���ا بالتماثيل، 

ومنها متاثيل �سعراء العراق الر�سايف والكاظمي، 
ومل ي�ستكم���ل متثايل الزهاوي والكرخي. و�ساهم 
يف م�س���روع بانورام���ا الفت���ح الإ�سالم���ي للعراق، 
وو�سع �سيناريو اللوحة واأ�سرف على اإجنازه من 
قبل الر�سامني الكوري���ني ال�سماليني. وهو�ساحب 
م�س���روع احلف���اظ عل���ى البي���وت الرتاثي���ة الت���ي 
اعتم���دت ا�سلوب البناء البغدادي يف العمارة. كما 
كان���ت له امل�ساهمة يف تاأ�سي�ش بيت املقام العراقي 
يف بغ���داد واملحافظ���ات. ول نن�س���ى اأن���ه تعر����ش 
لالعتق���ال يف انق���الب �سب���اط 19٦3 بتهم���ة ولئه 

لعبد الكرمي قا�سم.
ت���زوج الزبيدي م���ن ال�سيدة ناه���دة حممد توفيق 
ويل ال�ساحل���ي العبيدي، من عبي���د كركوك، قرية 
اجلباري���ن، والده���ا )م���ايل مدي���ري( مدي���ر مالية 
على الأرا�س���ي الأمرية يف الع���راق خالل الفرتة 
العثماني���ة وامللكية، والدتها من ال�سادة ال�سوامرة 
فخ���ذ البوني�سان���ت 19٤1، وهي �سقيق���ة الدكتور 
عب���د اجلب���ار ويل خم���رج الفيل���م ال�سينمائي )من 
امل�س���وؤول( ومدي���ر الربام���ج يف تلفزي���ون بغ���داد 
خ���الل ف���رتة اجلمهوري���ة الأوىل وممث���ل منظم���ة 
اليون�سكو لعدد من الدول. واأبناوؤه: الدكتورعلي 
فخري الزبيدي ج���راح اخت�سا�ش جراحة الوجه 
الزبي���دي،  فخ���ري  ح�س���ن  واملهند����ش  والفك���ني، 

واملرحوم  عبد الله املتوفى �سنة 19٦1.

الزبيدي موؤلفاً
من���ذ تاأ�سي����ش فرق���ة الزباني���ة كان م���ع زمالئه يف 
الفرق���ة اأو ب�س���كل منف���رد يوؤلف���ون م�سرحياته���ا، 
تط���ور الأم���ر حني ع���نّي مالح���ظ اإر�س���اد يف اأمانة 
العا�سمة بعد تاأ�سي�ش �سعبة العالقات فيها، فاأن�ساأ 
ن�س���رة داخلي���ة تط���ورت اىل جملة بع���د حني، كان 
يوؤلف ج���ل حمتواها منها فق���رة بعنوان"يوميات 
مراقب بلدية"�ساعده يف اإعداد التحقيقات زمالوؤه 
وح�س���ني  اله���اليل  �سع���دون  م���ن  كل  العم���ل،  يف 

اجلبوري.
تط���ور اهتمام���ه بال���رتاث والبحث في���ه بدافع من 
طبيع���ة عمل���ه وحماول���ة لتوثيق���ه قب���ل اأن ميحى 
م���ن الذاك���رة، وكان عن���ده م�س���روع اأراد اأن يتّم���ه 
عنوانه"تاري���خ بغ���داد واخلدم���ات البلدية"لك���ن 
مل حت�س���ل املوافقة علي���ه من الأمان���ة فتحّول اىل 
توثي���ق ال���رتاث البغ���دادي م���ن خ���الل املو�سوعة 

البغدادية.

كيف ومتى قرر دخول عامل 
التاأليف والن�صر؟

ذكرت يف الإجاب���ة ال�سابقة مو�سوعة الدخول يف 
ع���امل التاأليف، اأما مو�سوع���ة الن�سر فكانت �سدفة 
بعد اأن اجنز كتابه الأول عن"هارون الر�سيد"اأراد 
طبع���ه، فا�ستعان باأح���د الأقرب���اء املطبعيني، لكنه 
اعت���ذر لبيع���ه املطبع���ة، وبعد ح���ني اأت���اه ليخربه 
باأن اأحد املطبعيني يري���د اأن يتوىل طباعته، حيث 
جمعت���ه بالوالد عالقة قدمية، اأراد هذا املطبعي اأن 
يرد اجلميل اىل الوالد بطباعته وا�ستح�سال مبالغ 
الطب���ع )عند ت�سريف وبيع الكتاب ب�سكل اأق�ساط( 
ثم توال���ت عملية ن�سر كتابه الث���اين عن بغداد يف 
مطاب���ع احلكوم���ة بع���د ا�ستح�س���ال املوافقة على 
ن�س���ره وباللهجة الدارجة. فاملطب���وع من موؤلفاته 
كتاب"ه���ارون الر�سيد"و"كتاب بغ���داد من 1900 
حت���ى �سن���ة 193٤ اجلامع من املفي���د والظريف". 
اأم���ا موؤلفاته غر املطبوعة �سل�سل���ة من املو�سوعة 
البغدادية ب�سبع���ة اأجزاء ا�ستكم���اًل لكتاب بغداد، 

اإ�سافة اىل عدد من امل�سرحيات والتمثيليات.

الزبيدي فنانًا 
اأ�ّس�ش  يف اأوائل �سنة 19٤٧ مع جمموعة من طلبة 
ق�سم امل�سرح، فرق���ة الزبانية للتمثيل برعاية عميد 
امل�س���رح العراق���ي الأ�ست���اذ الفنان حق���ي ال�سبلي، 
و�سم���ت كاًل من: )ناجي الراوي، فخري الزبيدي، 
حميد املحل، حممود القطان، ناظم الغزايل، حامد 
الأطرقج���ي، جميل اخلا�سك���ي( ويف املعهد قدمت 
الفرق���ة اأوىل م�سرحياته���ا الت���ي كان���ت بعن���وان 
)اأ�سح���اب العقول( على م�سرح قاع���ة امللك في�سل 
)ال�سع���ب حالي���ًا( كتبه���ا الفن���ان حق���ي ال�سبل���ي، 
وُاذيعت فيما بعد من دار الإذاعة العراقية )يف عام 
19٤٧م( تبعتها عدد من امل�سرحيات منها )الدكتور 
جاكرجي���ان( و)عبا����ش ب���ني امراأت���ني( و)م�سافر 
خانه مطركعة( و)فتح باب املقد�ش( وغرها كثر، 
ومنها متثيلية )�سلتاغ( كما كانت تقدم م�سرحياتها 
ومتثيالته���ا من دار الإذاعة �سب���اح كل يوم جمعة 
ويف برنام���ج اجلي�ش العراقي دعمًا ملعنوياته عند 
م�ساركت���ه يف حرب فل�سطني عام 19٤٨م، �ساركت 
الفرق���ة مع الوف���د الفني الكبر واملوؤل���ف من اأربع 
ف���رق ترفيهي���ة هي فرق���ة الزبانية للتمثي���ل باإدارة 
احل���اج ناجي ال���راوي وع�سوية فخ���ري الزبيدي 
وناظ���م الغزايل وحامد الأطرقجي وحممود قطان 
وفرقة جماه���د الريفية للتمثي���ل، و�سمت كاًل من، 
توفي���ق لزم و�سلم���ان جوهر والفرق���ة املو�سيقية 
والغنائي���ة كانت بقي���ادة املو�سيق���ار وديع خوندة 
)�سمر بغدادي( و�سمت كاًل من املو�سيقيني �سامل 
ح�سني وغالب حداد وعازف الإيقاع احلاج ح�سني 
عب���د الله واملطربني ناظ���م الغزايل وح�سري اأبو 
عزيز وج���واد وادي وعبد الواح���د جمعة وحممد 
كرمي والفرق���ة الهند�سية املبعوثة م���ن قبل وزارة 
الدف���اع العراقي���ة للرتفي���ه ع���ن اجلي����ش العراقي 
املراب���ط يف الأرا�س���ي الفل�سطينية خ���الل الهدنة، 
والتقوا بقطعات اجلي����ش العراقي وقادته ومنهم 
املق���دم عبد الكرمي قا�سم والقائد عمر علي، غادروا 
بعده���ا اىل �سوريا ثم اىل لبن���ان وقدموا عرو�سًا 

فنية فيهما عادوا بعدها اإىل بغداد.
اأول فيل���م عراق���ي م�س���ري  �س���ارك الزبي���دي يف 
م�س���رتك عام 19٤٦م،وهو فيلم )القاهرة - بغداد( 
الذي كت���ب ق�سته حقي ال�سبل���ي ويو�سف جوهر. 
ومّث���ل في���ه م���ن الع���راق: اإبراهيم ج���الل، وحقي 
ال�سبل���ي، وعفيف���ة اأ�سكن���در، وفخ���ري الزبي���دي، 
و�سلمان اجلوهر، وعدد من طلبة الفنون اجلميلة 
ببغداد وم���ن م�سر: مديحة ي�سري وب�سارة واكيم 

واآخري���ن واأخرجه الفنان امل�س���ري اأحمد بدرخان 
وعر����ش بتاري���خ 21 ني�س���ان 19٤٧، والفيلم من 
انت���اج )�سرك���ة اإ�سماعي���ل �سريف �سرك���ة اأ�سحاب 
�سينم���ا احلمراء العراقي���ة( بالتعاون م���ع )�سركة 

احتاد الفنانني امل�سريني(.
يف ع���ام 19٥٥م تاأ�س�س���ت �سرك���ة �سوم���ر بجهود 
�سينمائي���ة  ل�سناع���ة  اجته���دوا  فنان���ني عراقي���ني 
عراقي���ة متقدم���ة وه���م: عب���د اجلب���ار توفيق ويل 
وجا�س���م  ج���الل،  واإبراهي���م  ال�سبل���ي،  وحق���ي 
العبودي ال���ذي انتجت فيلم )م���ن امل�سوؤول( وهو 
اأول اأفالمها، واأول اأفالم املخرج عبد اجلبار ويل، 
ال���ذي كتب ال�سيناريو له عن ق�سة للكاتب العراقي 
ادمون �س���ربي، �سور الفيلم بكامرا نوع  )فننت( 
قيا����ش )3٥ مل���م( من قب���ل م�سور الفيل���م الهندي 
دفيج���ا �سمم ونّف���ذ )�سي���ت( الفيلم الفن���ان حافظ 
الدروب���ي ومهند����ش الديك���ور عبد الق���ادر توفيق 
ويل ا�سرتك فخري الزبيدي يف متثيل اأدواره مع 
كل م���ن، ناهدة الرماح وكاظ���م مبارك و�سامي عبد 
احلميد وخلي���ل �سوقي وحممد القي�سي واإبراهيم 
الهن���داوي وعب���د الواحد طه، وعر����ش يف �سينما 

احلمراء عام 19٥٨.
�سن���دوق  برنام���ج  ق���دم  ال�ستيني���ات،  مطل���ع  يف 
ال�سع���ادة برنام���ج امل�سابق���ات التلفزي���وين حت���ى 
انق���الب �سباط. ويف ع���ام 19٦2 �سارك يف متثيل 
فيلم"م�س���روع زواج"ق�س���ة و�سيناري���و وح���وار 
عب���د اجلبار ويل، اخراج كام���ران ح�سني، ومّثل 
في���ه: ر�س���ا ال�ساط���ي وفخ���ري الزبي���دي وناجي 
ال���راوي واإله���ام ح�س���ني وفري���د �ساك���ر وق���دري 
الروم���ي وحمي���د املحل و�ساج���دة حم���دي واآمال 
يو�س���ف وك���رمي ع���واد. يف ع���ام 19٦9 �سارك يف 
فيلم"�ساي���ف خر"ق�س���ة و�سيناري���و وح���وار طه 
�سامل، اإخ���راج حممد �سكري جمي���ل متثيل فخري 
الزبيدي فاروق فيا�ش �سامي عبد احلميد اإبراهيم 
جالل وداد �سامل حممد النفي�ش حميد املحل حممد 
القي�س���ي جنان خال���د فاطمة الربيع���ي عبد اجلبار 
عبا�ش وحام���د الأطرقجي.  ويذكر اأنه قام بتاأليف 
م�سرحية"�سايرة ودايرة يف بغداد"التي اأخرجها 
مقداد م�سلم وعر�ست يف عام 19٨٥ متثيل، خليل 
الرفاعي حممد ح�سني عبد الرحيم غزوة اخلالدي 

اأمل طه واآخرين.
برنامج"�سن���دوق  ق���دم  ال�ستيني���ات،  مطل���ع  يف 
ال�سعادة"برنام���ج امل�سابق���ات التلفزي���وين حت���ى 
انق���الب �سب���اط، ويف ال�سبعيني���ات، ق���دم برنامج 

امل�سابقات التلفزيوين"�سايف خر".

)من اأجوبة لأ�سئلة وجهها حمرر امللحق لأ�سرة 
الراحل ومنهم جنله الأ�ستاذ ح�سن الزبيدي(

 وات�س���ح يل اأي�سًا اأن �سلت���ه بوالدي جاءت عن 
طريق جدي لأم���ي، وكان موظفًا يف دي���وان الأمانة 
وغرفت���ه ل تبعد كثرًا عن غرف���ة الزبيدي الذي كان 
معجب���ًا بالأ�ست���اذ حممد حدي���د ال�سيا�س���ي والوزير 
ال�ساب���ق، ولع���ل �سلة وال���دي بالأ�ست���اذ حديد )كان 
والدي اأحد اأع�ساء الهيئة املوؤ�س�سة للحزب الوطني 
التقدمي ال���ذي تراأ�سه حديد بعد خالف���ه مع الأ�ستاذ 
كام���ل اجلادرج���ي �سن���ة 19٦0(، ه���ي الت���ي قرب���ت 
الزبيدي من والدي. وعندما ب���داأت اللقاء بالزبيدي 
يف اأواخ���ر الثمانيني���ات، حدثن���ي مب���ا ي�سب���ه ذلك، 
وزادت عالقت���ي ب���ه بع���د اأن جمعن���ا ع�س���ق بغ���داد 

وتاريخها.

ب���داأت �سه���رة فخري الزبي���د، عندم���ا كان ع�سوًا يف 
فرق���ة الزباني���ة امل�سرحية ع���ام 19٤٨. غ���ر اأنه نال 
�سهرة عري�س���ة يف اأوائل ال�ستيني���ات، مع برناجمه 
وه���و  ال�سع���ادة(  )�سن���دوق  ال�سه���ر  التلفزي���وين 
برنامج ترفيه���ي للم�سابقات ب���ني �سرائح اجتماعية 
خمتلف���ة تتخلل���ه فق���رات للمواهب وم���ا اىل ذلك، ثم 
حاول اإحياءه يف اأوائل ال�سبعينيات بربنامج با�سم 
)�سايف خر(، مل ينل �سهرة الأول. ثم كان م�سروعه 
ال���ذي راأى النور وه���و املتحف البغ���دادي، وكان له 
ال���دور امل�سه���ود يف و�سع خططه واختي���ار مواده. 
وبعد تقاعده ان�سرف اىل جمع ما كتب عن املوروث 
البغدادي يف بطون ال�سحف واملجالت، واأجنز عدة 
كت���ب يف ه���ذا، منها تاري���خ بغداد، وق���د ن�سر بع�ش 
ف�سول���ه يف جملة )اأمان���ة بغ���داد( يف ال�سبعينيات، 
وكتاب���ه )بغداد من 1900 حتى �سنة 193٤، اجلامع 
م���ن املفي���د والظريف( ال���ذي �سدر ج���زاأه الأول يف 

اأكرث من خم�سمئة �سفحة.

ول���د فخري ر�س���ول الزبيدي ع���ام 192٥ ببغداد يف 
حمل���ة احليدرخان���ة، لأ�س���رة نزحت م���ن الكوت اىل 
احلل���ة فبغداد، تخرج يف معه���د الفنون اجلميلة عام 
19٤٧-19٤٨    ف���رع امل�س���رح، وب�سب���ب متطلب���ات 
احلي���اة ولك���ي يحق���ق لنف�س���ه ا�ستق���الًل اقت�ساديًا، 

فق���د عم���ل موظفًا يف اأمان���ة العا�سمة. ث���م تدرج يف 
وظيفت���ه، وعندما اأرادت الأمانة فت���ح مركز لالإطفاء 
يف مدين���ة الكاظمي���ة ع���ام 19٥٦، كان الزبيدي اأول 
�ساب���ط اطفاء فيها.  ويذك���ر املرحوم اإبراهيم �سندل 
امل�سه���ور ب�«اإبراهي���م اإطفائي���ة«، وه���و اأول عراق���ي 
يت���وىل ادارة الإطف���اء يف بغ���داد ي���وم كان���ت ه���ذه 
الدائرة اإحدى دوائر اأمان���ة العا�سمة، اإنه �سعى اىل 
تعي���ني فخ���ري الزبيدي يف ه���ذه الوظيف���ة، غر اأن 
فخ���ري كثرًا ما كان ينقطع ع���ن العمل، وعندما كان 
يبح���ث عنه يجده مع �سديق له يدعى ناظم الغزايل، 
وهو اأي�سًا اأحد موظفي الأمانة، وهما يتدربان على 

م�سرحية اأو متثيلية لفرقة الزبانية.

فرقة الزبانية
تاأ�س�س���ت فرقة الزبانية ع���ام 19٤٧ من جمموعة من 
الفنانني الهواة، اأمثال حميد املحل وحامد الطرقجي 
وناظ���م الغ���زايل وفخ���ري الزبيدي وحمم���ود قطان 
باإ�س���راف الفن���ان ناج���ي ال���راوي. ا�سته���رت الفرقة 
مب���ا قدمته من اأعم���ال م�سرحي���ة اإذاعي���ة يف اأواخر 
الأربعينيات، ل�سيما برنامج اجلي�ش العراقي الذي 
كان يب���ّث �سبيحة كل يوم جمعة. كما �ساركت الفرقة 
م���ع الوفد الفن���ي الكبر الذي ق���دم للجي�ش العراقي 
يف الأردن ع���ام 19٤٨ العدي���د م���ن الأعم���ال الفني���ة 
والرتفيهي���ة. وق���د مّثل الزبي���دي يف اأغل���ب اأدواره 
ال�ساب الفك���ه وامل�ساك�ش!. وقد ذك���ر الزبيدي مرارًا 
اأن���ه هو الذي اكت�س���ف ناظم الغ���زايل مطربًا، عندما 
كان الأخ���ر يغن���ي م���ن مق���ام الركب���اين يف اإح���دى 

امل�سرحيات... 
وا�ستم���رت الفرق���ة لع���دة �سن���وات، وعندم���ا اأري���د 
احياوؤه���ا يف ال�سن���وات التالي���ة، قدم���ت للتلفزيون 
متثيلية )�سلت���اغ( التي كتبها عبد الوهاب العزاوي، 
واأخرجه���ا كمال عاك���ف ومّثل فيه���ا اإ�سافة اىل فرقة 
الزبانية الفنانون: حممد القي�سي وجميل اخلا�سكي 
وفوزية ع���ارف و�سواهم. لقد بق���ي الزبيدي عا�سقًا 
للتمثيل منذ بواك���ر حياته، ولعل م�ساركته يف اأول 
فيل���م عراقي م�س���ري م�سرتك ع���ام 19٤٦، وهو فلم 

)القاه���رة بغداد( من  ال�سواه���د الأوىل لهذا الع�سق. 
ث���م مّث���ل بطول���ة اأول فيلم عراق���ي انتجت���ه م�سلحة 
ال�سينم���ا وامل�س���رح ع���ام 19٦٧ وه���و فيل���م )�سايف 
خر( م���ن اإخراج الفن���ان حممد �سك���ري جميل، كما 
اأخرج ومّث���ل اأول م�سرحية انتجتها امل�سلحة للفرقة 
القومية وهي م�سرحية )وحيدة( يف ال�سنة التالية.

ويجمل ذك���ره اأن جماع���ة اأدبية اأطلقت عل���ى نف�سها 
جماع���ة الزباني���ة يف الوق���ت نف�سه التي ب���رزت فيه 
فرق���ة الزباني���ة الفني���ة، و�سّمت تل���ك اجلماعة التي 
اتخ���ذت م���ن جمل���ة )ال���وادي( ل�سان���ًا له���ا ع���ددًا من 
الأدب���اء وال�سحافي���ني اأمث���ال : خالد ال���درة وحافظ 

جميل وعبا�ش بغدادي و�سواهم.

يف اأمانة بغداد
بق���ي فخ���ري الزبي���دي موظف���ًا يف اأمان���ة العا�سمة 
اأثن���اء  ويف  الثمانيني���ات.  اأوائ���ل  يف  تقاع���ده  اىل 
عمله هذا عم���ل على تاأ�سي�ش املتح���ف البغدادي عام  
19٧0 عل���ى عه���د اأم���ني العا�سمة ا�سماعي���ل حممد، 
وتنفي���ذ م�س���روع )البانورام���ا( يف منطق���ة املدائ���ن 
وميث���ل تاريخ الفتح ال�سالمي للع���راق، وال�سراف 
عل���ى تطوير متنزه ال���زوراء، ومتاثيل امل�ساهر يف 
�ساحات بغداد وحدائقها. يقول: لقد فكرت باأنه لبد 
اأن تزّين �ساحات بغ���داد بلد ال�سعر واجلمال متاثيل 
حتك���ي تاريخه���ا واأعالمه���ا، وق���ررت اأن اأب���داأ باأهّم 
رموز ال�سعر حينذاك، فاأعلنا عن م�سابقة باأهم رموز 
ال�سعر، الر�سايف والزه���اوي والكاظمي والكرخي، 
وقد ف���از الفنان اإ�سماعيل فتاح ال���رتك بثالثة مناذج 
مقدم���ة، اأثار ذل���ك م�سكلة كبرة، اإل اأن���ه تقرر اإن�ساء 
متث���ال  ينّف���ذ  ومل  والكاظم���ي  الر�س���ايف  متث���ايل 

الزهاوي والكرخي اإىل اليوم.

الوجه التلفزيوين
بع���د ث���ورة مت���وز 19٥٨ ق���ررت اأمان���ة العا�سم���ة 
والأعم���ال  بالعالق���ات  خمت�س���ة  دائ���رة  تن�س���ئ  اأن 
ال�سحفي���ة، وع���نّي فخ���ري الزبي���دي م�س���وؤوًل عنها 
يف  م���رة  لأول  ف�س���ارك  اإر�س���اد.  مالح���ظ  بدرج���ة 
التلفزي���ون ممثاًل ع���ن اأمان���ة العا�سم���ة يف برنامج 
)اأ�سبوع النظافة( الذي ت�سرف عليه وزارة ال�سحة، 
ومل ي���دِر الزبي���دي اأن هذا الربنام���ج فاحتة لن�ساطه 
التلفزي���وين الذي ا�سته���ر بني النا����ش، اإذ اعجب به 
بع����ش م�س���وؤويل التلفزي���ون يوم���ذاك، فطلبوا منه 
تقدمي بع�ش الربام���ج املنوعة، فاقرتح عليهم تقدمي 
برنامج م�سابقات ثقافي���ة وترفيهية با�سم )�سندوق 
ال�سعادة(، وهكذا ظهر الربنام���ج الذي اأخرجه فالح 
ال�س���ويف اىل النا����ش، وا�سته���ر كث���رًا بني خمتلف 
طبق���ات ال�سعب العراقي ومل يناف�س���ه اأي من برامج 
التلفزي���ون الأخ���رى. ا�ستمر �سن���دوق ال�سعادة اىل 
احتجاب���ه ع���ام 19٦3 ويذك���ر الزبيدي اأن���ه تقا�سى 
اأول اأجر عن الربنامج وكان خم�سة دنانر عن ثالث 

�ساعات هي فرتة عر�ش الربنامج.
ويف الإذاعة فقد دخله���ا عن طريق كتابة التمثيليات 

الربنام���ج  ث���م  والتوجيهي���ة،  ال�ساخ���رة  الإذاعي���ة 
الرتفيه���ي ع���ن الق���وات امل�سلح���ة ال���ذي كان يق���ّدم 
�سباح كل ي���وم جمعة ويتقا�سى عنه دينارًا ون�سف 

الدينار!!
ويف ع���ام 19٧0، اتفقت دائ���رة الإذاعة والتلفزيون 
م���ع فخ���ري الزبيدي عل���ى اإحياء برنام���ج )�سندوق 
ال�سع���ادة(، با�س���م جدي���د ه���و )�سايف خ���ر(، فقّدم 
وا�ستقط���ب الكثر م���ن امل�ساهدين لرباع���ة الزبيدي 
و�سرع���ة البديه���ة لدي���ه... لك���ن الربنام���ج مل يعّم���ر 
طوي���اًل، وكان اآخ���ر العه���د بالزبيدي م���ع التلفزيون 

ومل يظهر اإل بعد �سنوات يف لقاء معه.

م�صاريع ثقافية وفنية 
وبع����د اإحالت����ه عل����ى التقاعد، ق����رر الزبي����دي اجناز 
م����ا كان يطم����ح اإلي����ه م����ن م�ساري����ع ثقافي����ة،  ومنها 
الكتاب����ات التاريخي����ة ع����ن بغ����داد، وق����د ب����داأ ن�س����ر 
بع�����ش م����ن ه����ذا يف جمل����ة )اأمان����ة العا�سم����ة( يف 
اأواخ����ر ال�سبعيني����ات، وهو مقدمت����ه التاريخية عن 
اخلدم����ات البلدية يف بغ����داد منذ تاأ�سي�����ش الدوائر 
البلدي����ة اىل تط����ور اأمان����ة العا�سمة. وق����د ذكر اأنه 
وال�ستق�س����اء  التح����ري  يف  كب����رة  جه����ودًا  ب����ذل 
والبحث عن ما�سماه )ال�سائع واملجهول( من تراث 
بغ����داد. ويف ع����ام 19٨٥ اخ����ربين اأن كتابه الكبر 
عن بغ����داد ه����و مو�سوع����ة باأخبارها، واأك����د يل اأنه 
ب����داأ ي����وم 20 كان����ون الأول 19٨2 بجم����ع الوثائق 
والأخب����ار ع����ن املراحل الت����ي قطعتها اأمان����ة بغداد 
من����ذ تاأ�سي�سه����ا يف عهد ال����وايل مدح����ت با�سا حتى 
يومها ه����ذا. وبا�سر بتق�سي احلقائ����ق واملعلومات 
عنه����ا من الكتب التاريخية ومن ال�سحف واملجالت 
القدمية واحلديثة وال�ساب����ر وامللفات والتقارير 
الر�سمي����ة، عالوة على ما�سمعه م����ن اأفواه املعمرين 

من ذكريات.
وم����ن وحي ذل����ك اأجنز كتاب����ة عدد م����ن امل�سرحيات 
التاريخي����ة، منه����ا امل�سرحي����ة التي اأخرجه����ا الفنان 
مقداد م�سلم )�سايرة ودايرة يف بغداد عام 1٨٨٥(. 
و�سدر له كتاب )هارون الر�سيد( واجلزء الأول من 
كتاب����ه )بغ����داد م����ن �سن����ة  1900 اىل �سن����ة 193٤، 

اجلامع من املفيد والظريف(.
يف ال�سن����وات الأخرة من حيات����ه، ا�سطلحت عليه 
الأمرا�����ش املختلف����ة، وكان يعاين كث����رًا من الآلم 
احل����ادة لأمرا�����ش املفا�س����ل. وكنت واأن����ا التقي به 
عن����د مكتبة ال�سيد نعيم ال�سطري يف �سارع املتنبي، 
اأحر�س����ه على اجن����از كتابه الكبر ع����ن بغداد وقال 
اإنه يف �سبعة اأج����زاء )اأين هي الآن؟(، واأن له كتابًا 
ع����ن الكلمات الدخيلة يف اللهج����ة البغدادية، وعماًل 

دراميًا وا�سعًا عن الفنان الكبر ناظم الغزايل. 
ويف ربي����ع ع����ام 1999، ات�سل بي اأح����د الأ�سدقاء 
ليعزيني بوف����اة فخري الزبي����دي. وكانت الفجيعة 
برحيل����ه ج�سيمة يف تل����ك الأيام العج����اف التي كنا 
باأم�ّش احلاجة اىل ب�سمة وطرافة الزبيدي. فلنتذكر 

فخري الزبيدي، ون�سعى لإحياء ذكره!!

لنتذّكر فخري الزبيديفخري الزبيدي.. عالم من السعادة
سمعت  بأس��مه منذ وقت مبكر من حيايت، ولعل ذلك قبل 

أن أدخل املدرس��ة االبتدائية، وقد كانت يل دراجة هوائية 

صغ��رة، علمت أن صديقًا لوالدي يعم��ل موظفًا يف أمانة 

العاصمة، ُيدعى فخري الزبيدي، هو الذي قدمها هدية، 

وعندما سألت والديت بعد س��نوات عن فخري هذا، 

أجابت برسعة أنه )أبو صندوق السعادة(.. 

من برنامج �سندوق ال�سعادة
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عبد الكريم الحسيني

 وم���ن املناط���ق الت���ي اتخ���ذت متنزه���ا. منطق���ة 
الب���اب ال�سرق���ي.. وكان النا����ش يخرج���ون اإليها 
ع�س���ر كل يوم من اأيام الربيع وال�سيف وال�ستاء 
اأي�سًا زرافات ووحدانًا رج���اًل وركبانًا ميتطون 
ظه���ور اجلي���اد العربي���ة.  وكان يف تل���ك املنطقة 
حم���الن عامان للجلو����ش.. اأحدهم���ا يدعى قهوة 
الورفلية � وهذا يق���ع على جدول ي�سمى بجدول 
الأورفلي � يت�سعب م���ن نهر دجلة في�سقي املزارع 
والب�سات���ني )وق���د زال اأثره �سن���ة 1930 وبنيت 
عل���ى اأطالل���ه �سينم���ا ال�سندباد(.والث���اين قه���وة 
�سعي���د العبد. وكان يدي���ره �سعيد العبد واأولده. 
وه���و يبعد عن قه���وة الأورفلي���ة مب�سافة 100م، 
يحي���ط ب���ه الب�سات���ني وحقول اخل�ش وق���د �سّمي 
بع���د ت�سييد ال���دور عليها مبحل���ة ب�ستان اخل�ش، 
ومل يك���ن املقهى منظمًا مثل مقاه���ي بغداد واإمنا 
هو ب�سعة تخ���وت رثة بالية عليها ح�سران قذرة 
ممزقة متكئة على حائط طوف لب�ستان الأورفلي 
م���ن )ناحية �س���ارع ال�سع���دون احل���ايل وبالقرب 
م���ن حملة البتاوين اليوم مقاب���ل ب�ستان اخل�ش( 
وكان���ت املنطق���ة يوم���ذاك اأر�س���ًا بلقع���ًا اأغلبه���ا 
تراب تغور فيه الأق���دام وجزء قليل منها مزروع 
باخل����ش، ول يرتاد املقهى اأح���د يف النهار، واإمنا 
يوؤمه النا����ش ع�سر كل يوم، 

فيمتط���ون اإليه���ا �سه���وات جياده���م لبعده���ا عن 
املدين���ة حاملني معهم اأ�سلحته���م خوفًا من اعتداء 

الل�سو�ش وقطاع الطرق.
مقهى البروتي:

يف جان���ب الكرخ راأ�ش اجل�سر القدمي.. ويعد من 
املقاه���ي ال�سيفية وهو قدمي العه���د وكرث رّواده 
لريحي���ة م�ستاأجره���ا احل���اج حمم���د م���ن اأهايل 
ب���روت �سك���ن الكرخ �سن���ة 131٥ وت���ويف �سنة 
133٤ه����.. ويقال اإن احل���اج   حممد لي�ش لبنانيًا 
واإمنا هو عراق���ي �سافر اىل بروت وعند عودته 

�سّمي بالبروتي..
وكان يلب����ش ال�ساي���ة واجلراوي���ة وعماله مهرة 
ج���دًا.. منهم اجلايجي والتتنجي وال�ساقي واأبو 
البو����ش. وكانت مفتوحة من �س���الة الفجر حتى 
�ساع���ة متاأخ���رة م���ن اللي���ل والدخ���ول اإليها عرب 
ال�س���وق املعق���ود على اجلهة الي�س���رى من )ج�سر 
ال�سه���داء احل���ايل( ع���دا نزول���ك للك���رخ. وكانت 
املقاه���ي كافة يف بغداد تاأخذ عانة اأي )٤( فلو�ش 
م���ن   روادها ما ع���دا رّواد البروتي ب� ٥ فلو�ش. 

وقد هدمت يف بداية �سنة 19٦٥.
مقهى املميز:

كان يف الأ�س���ل حديق���ة. وقد �سّي���د متويل جامع 
العادلي���ة عل���ى ق�س���م منه���ا قه���وة �سم���ي مبقه���ى 
جان���ب  يف  يق���ع  وه���و  املمي���ز.. 

الر�ساف���ة يف منطق���ة هادئ���ة جميل���ة يط���ل عل���ى 
دجل���ة بات�سال ج�سر بغ���داد القدمي وميتد في�سل 
بج���دار جام���ع الأ�سفية وه���و من اوق���اف عادلة 
خات���ون بن���ت احم���د با�س���ا وايل بغ���داد كم���ا اأنه 
يج���اور املدر�سة امل�ستن�سرية وهو مقهى م�سهور 
ملوقع���ه وفعاليات���ه، حي���ث كان اأ�سب���ه باملدر�س���ة 
للمو�سيق���ى والفنون والغن���اء العراقي � واأ�سول 
املقام���ات العراقي���ة الت���ي متار����ش فيه���ا. حي���ث 
املو�سيق���ى  واأع���الم  املغن���ني  يرتاده���ا م�ساه���ر 
وع�س���اق املق���ام العراق���ي ويتب���ارون بالأ�سوات 
والأنغ���ام وال�س���رب عل���ى الآلت املو�سيقية منها 
ال�سنط���ور. وم���ن م�ساه���ر القراء يف عل���م املقام 
اأحمد زيدان البياتي وح�سن ال�سكرجي، وا�سبح 
ه���ذا املقهى يف زمن العثماني���ني منتدى لرجالت 
الدول���ة واعيان المة يق�سون فيه �ساعات الفراغ 
لال�ستمت���اع بالراحة وح�سن النغ���ام ومن جمال 
ال�سي���ف  لي���ايل  مو�سع���ه اجلمي���ل ل�سيم���ا يف 

املقمرة باأ�سعته الذهبية على نهر دجلة

انا وناظم الغزايل
ويف �سنة 19٤٧ كان من زمالئنا يف معهد الفنون 
اجلميلة ناظم الغ���زايل و املرحوم ناجي الراوي 
وحامد الطرقجي وخليل �سوقي وحممود قطان 
فكوّن���ا فرقة الزباني���ة، اذ ان�سم حميد املحل الينا 

وكان طالبًا يف ق�سم الر�سم.
ومن الغري���ب ان ناظم 
حيات���ه  ب���داأ  الغ���زايل 
بالنتم���اء  الفني���ة 
الفن���ون  معه���د  اىل 
اجلميل���ة ببغ���داد نهاية 
فرع  اختار  الربعين���ات 
ف���رع  ولي����ش  التمثي���ل 

املو�سيقى ،
اول  قدمن���ا  املعه���د  ويف 
متثيلي���ة على م�سرح قاعة 
ال�سعب كتبه���ا لنا الأ�ستاذ 
حق���ي ال�سبل���ي )ا�سح���اب 
العق���ول( مثل الغزايل دور 
)رج���ب الأخر����ش( وقدمت 
دار  م���ن  التمثيلي���ة  نف����ش 

الإذاعة العراقية.
فخ���ري  الراح���ل  يذك���ر 
الزبي���دي جانبًا م���ن اهتمام 

ناظم الغزايل يف التمثيل.
اثن���اء التمثي���ل عملت ل���ه مقلب���ًا، وكان �سبب هذا 
-املقلب- ان���ه يرغب يف اأن ي�سب���ح مغنيًا ونحن 
نعار����ش ذلك، ولكن���ه ظل م�سرًا عل���ى راأيه، ففي 
احدى امل�سرحيات كان هناك دور – احلاج ناجي 
الراوي بدور الطبيب وانا بدور املمر�ش وناظم 
بدور املري�ش ال���ذي �سنجري له العملية، وخالل 

التمثيل قلت للمرحوم ناجي الراوي :
انن���ي اعم���ل مع���ك ل�سن���وات ممر����ش فاعطن���ي 

الفر�سة لكي اجري هذه العملية.
ومل���ا كان امل�سه���د الكومي���دي يجيز ذل���ك فد وافق 

ناجي الراوي على ذلك.
وكان ناظ���م ممددًا على الأر����ش يرتدي د�سدا�سة 
العمليات اخل�سراء، واثناء التمثيل رحت اهل�ش 

�سعر �سدره واقول له: 
- ناظ���م ج���ر عدل وابق���ه ويان���ه اأو اهل����ش �سعر 

ج�سمك ورا�سك كله؟
- وكان ناظم يتحمل ويجالد من الأمل وهو يقول 

:
- فدوة فخري ا�سرت عليه و�سرتيد اأين حا�سر..

ولكني ا�ستمري���ت ملدة ع�سر دقائق )اهل�ش( �سعر 
�سدره وهو يتقلب من الأمل. 

مقابل ه���ذا املقلب املوؤمل وامل�سح���ك يف اآن واحد 
فق���د قابلني )مبقل���ب اكرب( فعندم���ا عقدت قراين 
عل���ى زوجت���ي احلالي���ة اأم عل���ي دع���وت جمي���ع 
الأ�سدق���اء للح�س���ور، اإل اأن ناظ���م ج���اء متاأخرًا 
يف �سي���ارة اأجرة، ظلت واقفة امام البيت وعندما 

�سالته عن �سبب وقوف التاك�سي، قال : 
لدي عمل �ساأعود به..

والظاه���ر اأن ناظم كان يتهي���اأ لعمل )نكتة( كبرة 
اأمام ال�سدقاء.

وبع���د اأن اأمت القا�سي عقد الق���ران ان�سحب ناظم 
ب�سرع���ة اىل �سي���ارة التاك�سي واخ���رج �سندوقًا 

كبرًا لنعرف مايف داخله.
ولكن���ه جلب���ه وو�سع���ه ام���ام القا�س���ي وخ���رج 

W.م�سرعا
وعندما فتحنا ال�سن���دوق وجدنا بداخله )حجلة 

لالطفال. )
وهذه كانت نكتة املو�سم يف الو�سط الفني اآنذاك 
لنن���ي عندما تزوج���ت )اأم عل���ي( كان عمري 29 
�سن���ة وزوجت���ي عمرها 13 �سن���ة واحلجلة كانت 

ترمز اىل اأن زوجتي طفلة حتتاج اىل )حجلة(؟

الفنان الكوميدي الب���ارع املرحوم فخري ر�سول 
الزبي���دي والذي ولد يف حمل���ة احليدرخانة عام 
192٥م، م���ن عائلة نزحت م���ن الكوت اىل احللة 
ث���م نزوح���ًا اآخ���ر اىل بغ���داد، در����ش يف مدار�ش 
بغ���داد ودخل معهد الفنون اجلميلة عام 19٤٧م، 

وتخرج منه عام 19٤٨م، ق�سم امل�سرح.
اأمان���ة العا�سم���ة كم���ا كان���ت ت�سّم���ى  تع���نّي يف 
حين���ذاك وعندم���ا ت�سكل���ت اطفائية بغ���داد لأول 
م���رة وارتبطت باأمان���ة العا�سمة وكان اأول مدير 
له���ا املرح���وم اإبراهيم �سن���دل امللق���ب ب�«ابراهيم 
اطفائي���ة"ومت تن�سيب فخ���ري الزبيدي اىل هذه 

الإطفائية..
يف ع���ام 19٤٧م، تاأ�س�ست فرقة الزبانية للتمثيل 
م���ن كل من: ناجي ال���راوي، حميد حمل، حممود 
قط���ان، ناظم الغ���زايل، فخ���ري الزبي���دي، حامد 
الت���ي  الأطرقج���ي( وقدم���ت متثيلي���ة )�سلت���اغ( 
اكت�سب���ت �سه���رة وجمه���ورًا ويف ع���ام 19٤٨م، 
ح���رب  يف  العراق���ي  اجلي����ش  ا�س���رتك  عندم���ا 
فل�سط���ني، كان���ت الفرقة تقدم م�سرحي���ات اذاعية 
�سباح كل يوم جمعة لتقوية معنويات اجلي�ش..

يعت���رب برنام���ج )�سن���دوق ال�سعادة( ال���ذي كان 
يعر�ش م���ن على �سا�سة تلفزيون بغداد يف مطلع 
ال�ستينيات، هو ال�سبب الرئي�ش يف �سهرة فخري 
الزبي���دي ملا قدمه م���ن فعاليات متمي���زة ثم �سبقه 
بدوره يف متثيلية )�سلتاغ( وا�سرتاكه يف الفيلم 
امل�س���ري العراقي امل�س���رتك )القاه���رة – بغداد( 
ع���ام 19٤٦م، وق���د اخ���رج م�سرحي���ة )وحي���دة( 
وه���ي اول م�سرحية وعمل فني يق���وم به فخري 
الزبي���دي به���ذا احلجم، ث���م اعقب ذل���ك ا�سرتاكه 

بفيلم )�سايف خر(.
بالتمثي���ل  ومولع���ًا  عا�سق���ًا  الزبي���دي  ظ���ل  لق���د 
ط���وال �سن���ي عم���ره وخ���الل وج���وده يف اأمان���ة 
بغ���داد كموظف، قدم الكثر م���ن املنجزات املهمة 
والكب���رة وق���د ت���درج يف الوظيف���ة وانتدب كما 
ذكرنا اىل برناجمه التلفزيزين امل�سهور )�سندوق 
ال�سعادة( والذي توقف بعد عام 19٦3م، والذي 
كان يتقا�س���ى عن كل حلقه ٥ دنان���ر، ثم بجهود 
العالمي املعروف ابراهي���م الزبيدي وحثه على 
اعادت���ه، حيث مت تغير ا�س���م وا�سلوب الربنامج 
وظهر حتت ا�س���م )�سايف خ���ر( واكت�سب اأي�سًا 
�سه���رة كب���رة وازدادت جماه���ر الزبيدي ويف 
ه���ذه املقابل���ة التلفزيوني���ة مع الأ�ست���اذ ابراهيم 
الزبي���دي، مل يفت فخري اأن يذك���ر بع�ش النكات 

البغدادي���ة اجلميل���ة وكانت ذات مغ���زى �سيا�سي 
يف تل���ك الفرتة، اذك���ر منها عندما طل���ب الأ�ستاذ 
ابراهي���م اع���ادة برنامج �سن���دوق ال�سع���ادة، رّد 
علي���ه فخري، ب���اأن ذلك يحت���اج )نياح���ه و�سرب 
چ���ف( و�سئ���ل ابراهي���م م���اذا يعني ذل���ك، فروى 

فخري ق�سة هذا املثل :
)كان هن���اك �سخ�ش م���ن اأهايل الك���رخ يف بغداد 
يق���وم يومي���ًا بخل���ع مالب�سه ويجعله���ا يف �سرة 
وي�سعه���ا عل���ى راأ�س���ه، ث���م يق���وم بعب���ور ال�سط 

�سباح���ة لي�ستق����ر عل����ى ال�سف����ة الثاني����ة ويب����داأ 
بال�س����الة حت����ت  واملبا�س����رة  بارت����داء مالب�س����ه 
الق�سل����ة على النه����ر، ويق����وم بهذا العم����ل يوميًا 
ومل����دة خم�����ش �سن����وات حت����ى لحظ����ه ال����وايل، 
وكان����ت هن����اك معلومات عن ف�س����اد مدير الطابو 
وت�سجيل����ه ب�س����ع اأرا�����ش با�سمه، فق����ال الوايل 
اأاأت����وين به����ذا الرجل فجيء ب����ه و�ساأل����ه الوايل 
ملاذا تفع����ل ذلك فاأجاب الرج����ل، مولنا اأنا اأهرب 
م����ن �سوب الكرخ واتخل�ش م����ن الكالم الناق�ش 

اأطه����ر ج�سم����ي  وامل�س����اكل وبطريق����ي اىل هن����ا 
مب����اء دجل����ة واوؤدي ال�سالة على اأر�����ش الوايل 
الت����ي ه����ي اأنظف من باق����ي الأرا�سي هن����ا، فقال 
ال����وايل، ماراأي����ك اعين����ك يف احلكوم����ة؟ فرف�ش 
الرج����ل وق����ال: ل يامولن����ا ا�ستغف����ر الل����ه، ه����ذا 
يعني اين اخ�س����ر ديني و�سالت����ي... اإلخ، تركه 
الوايل وعندما ا�ستد الطلب لتغير مدير الطابو 
ا�سطر ال����وايل اىل ا�ستدعاء الرج����ل وطلب منه 
ت����ويل وظيفة مدي����ر الطابو وب�سيغ����ة الأمر ول 
الوظيف����ة!!  الرج����ل  وت����وىل  للممانع����ة،  جم����ال 
وبا�س����ر الرجل وظيفته، وبعد �ست����ة اأ�سهر بداأت 
رائحة الف�ساد تظهر بق����وة حتى ا�سبح احلديث 
ع����ن ف�ساد املدير اجلديد عل����ى كل ل�سان، واح�ش 
الرجل اأن �ساعته ق����د اأزفت، وبينما هو على هذا 
احل����ال، دخل علي����ه اأحد ا�سدقائه وق����ال له: ماذا 
اأن����ت فاع����ل؟ قال �س����وف اأه����رب. فق����ال �سديقه: 
علمن����ي كي����ف اأ�سب����ح مدي����رًا للطابو ب����دًل منك. 
فقال الرجل )لي�ش هي �سهلة خم�ش �سنني نياحة 
و�س����رب چ����ف( وكان الزبيدي يق�سد م����دة بقاء 

البعث خارج  ال�سلطة من 19٦3 – 19٦٨.
ا�سته����ر الزبي����دي بالفكاه����ة وامل����رح واأي�س����ًا يف 
تطوي����ر العمل، فهو �ساحب فك����رة اقامة متاثيل 
للرم����وز العراقي����ة امل�سه����ورة مث����ل )الر�س����ايف، 
الكاظم����ي( وكانت هناك العديد م����ن هذه الأفكار 
ه����و  الكب����رة  اأعمال����ه  وم����ن  توقف����ت،  اأنه����ا  اإل 
)املتح����ف البغ����دادي( و)البانورام����ا يف املدائن( 
وتطوير متنزه الزوراء، وكان له م�سروع اجناز 
املو�سوع����ة البغدادي����ة حت����ت عن����وان )بغداد من 
1900 – 193٤ اجلام����ع م����ن املفي����د والظريف( 
م����ن  يتمك����ن  اأج����زاء، ولكن����ه مل  وه����ي ب�سبع����ة 
ا�سدارها، ول اأحد يعل����م اأين اأم�ست؟!، كما كتب 
العدي����د من امل�سرحي����ات منها )�ساي����رة ودايرة( 
وهي م�ستوحاة م����ن اأحداث بغداد عام 1٨٨٥م. 
كما كان لديه م�س����روع لتاأليف كتاب عن املرحوم 

)ناظم الغزايل( �سديقه وزميله.
يف �سن����ي حيات����ه الأخ����رة، داهمت����ه العديد من 
الأمرا�����ش وكان اأثقله����ا علي����ه الته����اب املفا�سل، 
واأ�سبح يق�سي معظ����م اأوقاته يف مكتبة �سديقه 
)نعي����م ال�سط����ري( املكتبة الرتاثي����ة والتاريخية 
الت����ي عر�س����ت للبيع باملزاد قبل اأي����ام قليلة، وقد 
فارقن����ا اأب����و علي يف ربي����ع ع����ام 1999م، وترك 
ذك����رى عزي����زة ومرحة عل����ى كل م����ن كان يتابعه 

ويعرفه من العراقيني. 

من ذكريات فخري الزبيدي..

هكذا تعرفت على ناظم الغزالي

اتذك��ر بغ��داد الجميل��ة يف عهدها املايض 

وأهلها الطيبني بكثر من الشوق واالهتامم، 

ومام اتذك��ره مقاهيها، فقد كانت بغداد يف 

العهد العث��امين مدينة مح��دودة الجوانب 

ال تتج��اوز عامراتها ربع ما علي��ه بغداد بني 

س��ورها الرشقي.. فكن��ت اذا وصلت الباب 

الرشقي من بغداد، مل تجد بعد عبدان قرية 

كام يقول املثل.. ألجل ذلك كان البغداديون 

يتخ��ذون م��ن اط��راف بغ��داد وضواحيها 

واألنه��ار  وامل��زارع  بالبس��اتني  العام��رة 

واملتنزه��ات يقض��ون فيها أوق��ات الفراغ 

والراحة ويستنشقون نسيم تلك الرياض..

فخري الزبيدي.. عاشق بغداد

رة
اك

لذ
ي ا

 ف
ية

اد
غد

ة ب
صي

شخ

مل تبخل بغداد أبدًا عىل 

أهلها والعامل من املواهب 

والكفاءات  املتميزة التي 

رفدت بها األمة من العلوم 

واألدب والفقه والشعر والفن، 

ومن هؤالء الرجال الذي 

قدم للوطن كل طاقته ويف 

ظروف وامكانيات محدودة 

جدًا وصعبة جدًا وخاصة يف 

مجال الفن الذي كان ينظر إليه 

املجتمع بنظرة دونية واحتقار 

يف كثر من األحيان...

فرقة الزبانية

مع الفنان 
خليل �سوقي

مع املطرب ر�سا علي
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زين أحمد النقشبندي

كمال لطيف سالم

ُيع���د الفنان البغدادي الراح���ل فخري الزبيدي من 
كب���ار الفنان���ني العراقي���ني الذين كان���وا يتمتعون 
بالعدي���د من املواه���ب والإمكانات، وال���ذي يتتبع 
م�س���رته ي���رى اأن���ه عم���ل يف اأكرث من جم���ال فني  
واإداري وت���رك ب�سم���ات عل���ى الكث���ر م���ن الآثار 
واملوؤ�س�س���ات البغدادي���ة الت���ي ما زالت �ساخ�س���ة 
لغاي���ة الآن يف بغداد ولعل اأ�س���هرها اأنه كان وراء 
فك���رة تاأ�س���ي�ش املتح���ف البغدادي وم���ا حواه من 
جم�س���مات مكون���ات املجتمع البغدادي من الأ�س���ر 
والعوائ���ل وامله���ن واحل���رف والأدوات والعادات 
والتقالي���د البغدادي���ة والأزي���اء والك�س�س���وارات 
والأ�س���وات واحل���وارات املعرو�س���ة يف املتحف 

البغدادي حاليًا.
اإ�سافة اىل م�ساركته يف مقتبل �سبابه يف اأول فيلم 

م�سري عراقي )القاهرة - بغداد(.
وكن���ت يف بداي���ة ت�سعين���ات الق���رن املا�س���ي، ق���د 
تعرفت عل���ى هذا الفن���ان الرائد البغ���دادي الكبر 
وتوط���دت عالقت���ي ب���ه كث���رًا، حيث كن���ت التقيه 
خ���الل اأي���ام الأ�سب���وع عدة م���رات، اأم���ا يف �سارع 
املتنب���ي اأو يف املتحف البغدادي، حيث كانت تقام 
اأ�سبوعي���ًا حفالت املقام العراق���ي يف قاعة املتحف 
البغ���دادي اأو حي���ث كان يطيب ل���ه اأن يجل�ش اأمام 
م���زاد مكتبة ال�سطري للكت���ب يف �سارع املتنبي اأو 
يف املحا�سرات ال�سهري���ة التي كان يقيمها منتدى 
الأمان���ة ع�س���رًا اأوًل يف اإح���دى قاع���ات املتح���ف 
البغدادي، ومن ثم يف قاعة مقر اأمانة العا�سمة يف 
حمل���ة العوينة، ومن ثم يف بي���ت النواب الرتاثي 
يف مدين���ة الكاظمية قرب املرق���د ال�سريف، وحاليًا 

قرب الكراج التابع للمرقد. 
ومن ذكرياتي الكثرة مع هذه ال�سخ�سية الرتاثية 
البغدادية التي مازال���ت عالقة بالذاكرة اإنه كان قد 
دع���اين ع���دة مرات لزي���ارة داره العام���رة مبنطقة 
الوزيري���ة يف اجله���ة املقابل���ة لل�س���ارع ال���ذي تقع 
علي���ه بناية معم���ل القط���ن الفن���ي، واطلعني على 
العديد من ال�سور واملخطوطات التي قام بتاأليفها 
عن بغ���داد ومذّكراته، حي���ث كان ياأمل يف اأن يفي 
بوعده اأح���د امل�سوؤولني الذين تعّهد له بطبع كتابه 
الكب���ر ع���ن بغ���داد )مو�سوع���ة كب���رة باأخبارها( 
والذي  بداأ عام 19٨2 بجمع م�سادره ومواده من  
الوثائق والأخبار خا�سة عن املراحل التي قطعتها 
اأمان���ة بغداد منذ تاأ�سي�سه���ا يف عهد الوايل مدحت 
با�س���ا حتى يومه���ا هذا، وبا�س���ر بتق�سي احلقائق 
واملعلوم���ات عنه���ا م���ن الكت���ب التاريخي���ة وم���ن 
ال�سحف واملجالت القدمية واحلديثة وال�سابر 
وامللفات والتقارير الر�سمية،  عالوة على ما�سمعه 
م���ن اأفواه املعمرين من ذكريات، بعد اأن انتهى من 
تاأليف���ه والذي �سدر فقط اجل���زء الأول منه، ولكن 
هذا امل�سوؤول  اأخذ مياطل يف الوفاء بوعده اىل اأن 
رحل اأ�ستاذنا الزبيدي عام 1999 دون اأن تقرعينه 
بطب���ع هذا الكت���اب، الذي كما اأخ���ربين اأنه اأمنيته 

التي كان يرجو اأن يراها تتحقق يف حياته.
ومم���ا ذك���ريل اأنه م���ن موالي���د بغ���داد يف 30/٤/ 
192٥، قال ولدت يف اإحدى اأقدم حمالتها القدمية 
التقالي���د  عل���ى  وترعرع���ت  احليدرخان���ة،  حمل���ة 
والأخ���الق البغدادي���ة، لأ�س���رة نزحت م���ن الكوت 
اىل احلل���ة فبغ���داد، وكان وال���دي حمم���د ر�س���ول 
عبدالل���ه الزبي���دي �سابط���ًا يف اجلي����ش العراق���ي 
ومن اأب���رز لعبي لعبة الك���رة وال�سوجلان وبقية 

األع���اب الفرو�سي���ة وهو ال���ذي اأ�سرف عل���ى تنفيذ 
م�س���روع زراع���ة قن���اة اجلي����ش، اأم���ا والدتي فهي 
�سي���دة كردي���ة طيبة من قري���ة باتا����ش وحرير يف 
حمافظ���ة اأربيل، تخرج يف معه���د الفنون اجلميلة 
عام 19٤٧-19٤٨ فرع امل�سرح، وب�سبب متطلبات 
احلي���اة ولكي يحق���ق لنف�س���ه ا�ستق���الًل اقت�ساديًا 
فقد عم���ل موظفًا يف اأمان���ة العا�سمة  ثم تدرج يف 
وظيفته، وعندم���ا افتتح مركز لالإطف���اء يف مدينة 
الكاظمي���ة ع���ام 19٥٦، كان الزبي���دي اأول �سابط 
اإطف���اء فيها يوم كان���ت هذه الدائ���رة اإحدى دوائر 

اأمانة العا�سمة. 
اأ�ّس����ش )فرقة الزباني���ة( ع���ام 19٤٧ مع جمموعة 
م���ن الفنان���ني اله���واة اآن���ذاك، اأمثال حمي���د املحل 
وحامد الطرقجي وناظ���م الغزايل وحممود قطان 
باإ�س���راف الفنان ناجي الراوي،  وا�ستهرت الفرقة 
مب���ا قدمته من اأعمال م�سرحية واإذاعية يف اأواخر 
الأربعيني���ات، ل�سيم���ا برنام���ج اجلي����ش العراقي 
الذي كان ُيبث �سبيحة كل يوم جمعة، كما �ساركت 
الفرق���ة مع الوف���د الفني الكبر ال���ذي قدم للجي�ش 
العراق���ي يف الأردن عام 19٤٨ العديد من الأعمال 

الفنية والرتفيهية.
لق���د بق���ي الزبي���دي عا�سق���ًا للتمثي���ل من���ذ بواكر 
عراق���ي  فيل���م  اأول  م�ساركت���ه يف  ولع���ل  حيات���ه، 
م�س���ري م�سرتك عام 19٤٦، وهو فيلم )القاهرة - 
بغ���داد( من اإخراج اأحمد بدرخان مع حقي ال�سبلي 
واإبراهيم ج���الل وعفيفة اأ�سكن���در وب�سارة واكيم 
ومديحة ي�سري. وهذا الفيلم من ال�سواهد الأوىل 
له���ذا الع�سق، وقد مّثل الزبي���دي يف اأغلب اأدواره 
ال�ساب الفكه وامل�ساك����ش، ثم مّثل بطولة اأول فيلم 
عراق���ي انتجت���ه م�سلح���ة ال�سينما وامل�س���رح عام 
19٦٧ وهو فيلم )�سايف خ���ر( من اإخراج الفنان 
حممد �سكري جميل، وفيل���م )من امل�سوؤول( وفيلم 
)م�س���روع زواج(، كما اأخرج ومّث���ل اأول م�سرحية 
انتجته���ا امل�سلحة للفرقة القومي���ة عام 19٦٨ من 
تاأليف مو�سى ال�سابن���در وهي م�سرحية )وحيدة( 

يف ال�سنة التالية.
وبعد انقالب مت���وز 19٥٨، قررت اأمانة العا�سمة 
اأن تن�س���ئ دائ���رة خمت�س���ة بالعالق���ات والأعم���ال 
ال�سحفي���ة، فع���نّي فخ���ري الزبيدي م�س���وؤوًل عنها 
بدرج���ة مالح���ظ اإر�س���اد، ف�س���ارك لأول م���رة يف 

التلفزيون ممث���اًل عن اأمان���ة العا�سمة يف برنامج 
وزارة  علي���ه  ت�س���رف  ال���ذي  النظاف���ة(  )اأ�سب���وع 
ال�سحة، ومل يدِر الزبيدي اأن هذا الربنامج فاحتة 
لن�ساط���ه التلفزي���وين الذي ا�ستهر ب���ني النا�ش، اإذ 
اأعج���ب ب���ه بع�ش م�س���وؤويل التلفزي���ون يومذاك، 
فطلبوا منه تقدمي بع�ش الربامج املنوعة، فاقرتح 
عليهم تق���دمي برنامج م�سابق���ات ثقافية وترفيهية 
با�سم  )�سندوق ال�سع���ادة(، وهكذا ظهر الربنامج 
ال���ذي اأخرج���ه فالح ال�س���ويف اىل النا�ش وا�ستهر 
كث���رًا ب���ني خمتلف طبق���ات ال�سع���ب العراقي ومل 
يناف�س���ه اأي م���ن برام���ج التلفزي���ون الأخرى، وقد 
ا�ستم���ر يقدمه اىل  عام 19٦3، وق���د كان الزبيدي 
جمي���ل املظه���ر ب�سو����ش الوج���ه يق���دم برناجم���ه 
)�سن���دوق ال�سع���ادة( و )�سايف خ���ر( املعتاد لياًل 
ال�ساع���ة الثامنة والن�سف بتوقي���ت بغداد، ويقدم 
وجوهًا جدي���دة لل�سا�سة م���ن املواطنني الب�سطاء، 
مثل البق���ال اأو چراخ اخل�س���ب اأو بائع اللبلبي اأو 
الچرخچي اأو الكهوچي والب���زاز )بائع  القما�ش( 
ومبّي����ش مواع���ني ال�سف���ر، واأي�س���ًا م���ن الن�س���اء 
منه���ن اأم الباكل���ة واخلياطة واحلّفاف���ة واخلّبازة 
واأم املكاني�ش وغره���ن، ف�ساًل عن املعلمني الذين 
يجل�س���ون خلف ه���وؤلء داخ���ل ا�ستودي���و الإذاعة 
ومن ث���م ي�ساألهم بفكاهته وابت�سامته ب�ساأن اأ�سماء 
امل���دن واأماكنه���ا وتواري���خ ال�سخ�سي���ات واأ�سماء 
املطرب���ني واأ�سم���اء اأغانيه���م وع�س���رات الأ�سئل���ة 
الطريف���ة واملفي���دة، واملده�ش اأن ه���وؤلء يجيبون 
ع���ن كل تل���ك الأ�سئل���ة بتلقائية وعفوي���ة قد تكون 
م�سحكة، ومن ثم تق���دم هدية لكل م�سرتك. و�سط 
�سجة من البت�سام وال�سح���ك، ف�ساًل عن املعرفة، 
ويه���ّب امل�ساه���دون م���ع كل �س���وؤال لالإجاب���ة على 
وف���ق فهم من يجيب، ثم يطلب فخري الزبيدي من 
احلا�سري���ن بعد انته���اء دور املدع���و... هلهلو... 

�سايف خر وم�ستاهلها.
ويف عام 19٧0  اتفقت دائرة الإذاعة والتلفزيون 
مع���ه على اإحياء برنامج )�سندوق ال�سعادة( با�سم 
جديد هو )�سايف خر(، فقّدم وا�ستقطب الكثر من 
امل�ساهدي���ن لرباعة الزبيدي و�سرعة البديهة لديه،  
لك���ن الربنام���ج مل يعّم���ر طوي���اًل، وكان اآخر العهد 
بالزبيدي مع التلفزيون ومل يظهر اإل بعد �سنوات 
يف لق���اء معه.ومما ذكره لنا اأن���ه تقا�سى اأول اأجر 

عن الربنامج وكان خم�سة دنانر عن ثالث �ساعات 
هي فرتة عر�ش الربنامج،  ويف الإذاعة فقد دخلها 
ع���ن طريق كتاب���ة التمثيلي���ات الإذاعي���ة ال�ساخرة 
والتوجيهية، ث���م الربنامج الرتفيه���ي عن القوات 
امل�سلح���ة ال���ذي كان يق���ّدم �سب���اح كل ي���وم جمعة 

ويتقا�سى عنه دينارًا ون�سف الدينار.
وق���د ذك���ريل اأنه هو ال���ذي اكت�سف ناظ���م الغزايل 
مطربًا، عندما كان الأخر يغّني من مقام الركباين 

يف اإحدى امل�سرحيات.
بقي فخ���ري الزبي���دي موظفًا يف اأمان���ة العا�سمة 
م���ن ع���ام 19٤٧ ولغاي���ة اإحالت���ه عل���ى التقاعد يف 
عام 19٨٤، وهو بدرجة خبر بعد اأن ق�سى )٤2( 
عامًا موظفًا، ويف اأثناء عمله على تاأ�سي�ش املتحف 
ال���ذي افتت���ح يف 1/1/ 19٧0، عل���ى  البغ���دادي 
عهد اأم���ني العا�سمة اإ�سماعيل حمم���د، وله مقرتح 
مدرو����ش لال�ستفادة م���ن بناية الق�سل���ة وال�سراي 
القدمية وال�سوارع املحيط���ة بها وتطوير املتحف 

البغدادي.
 وبعد اإحالته على التقاعد، قرر الزبيدي اإجناز ما 
كان يطمح اإليه من م�ساريع ثقافية، ومنها الكتابات 
التاريخي����ة ع����ن بغداد، وق����د بداأ بن�س����ر بع�ش من 
ه����ذه الكتاب����ات  يف جمل����ة )اأمان����ة العا�سم����ة( يف 
اأواخر ال�سبعينيات، وه����و مقدمته التاريخية عن 
اخلدم����ات البلدية يف بغداد من����ذ تاأ�سي�ش الدوائر 
البلدي����ة اىل تط����ور اأمانة العا�سمة. وق����د ذكر اأنه 
ب����ذل جه����ودًا كب����رة يف التح����ري وال�ستق�س����اء 
والبحث عما �سماه )ال�سائع واملجهول( من تراث 

بغداد.
ومن وحي كتابه املو�سوعة عن بغداد، اأجنز كتابة 
ع����دد من امل�سرحي����ات التاريخية، منه����ا امل�سرحية 
التي اأخرجها الفنان مقداد م�سلم )�سايرة ودايرة 

التي تدور اأحداثها يف بغداد عام 1٨٨٥(.
وخ����الل م�ساهدات����ي له يف ف����رتة ت�سعينات القرن 
املا�س����ي، تك����ّون ل����دي انطب����اع وتاأث����ر كبر عن 
ه����ذه ال�سخ�سي����ة الرتاثي����ة البغدادي����ة احلري�سة 
واملحافظة على تراث بغداد وتاريخها الرث، وكنت 
اأراه رغ����م مر�سه ن�سيطًا لديه الكثر من امل�ساريع 
التوثيقي����ة البغدادي����ة والقرتاح����ات والأمني����ات 
والأف����كار املفي����دة، وحتم����ًا ل����و كان اأخ����ذ به����ا يف 
حينه، لكّنا الآن نقطف ثمارها. وقد �سدر له كتاب 
)ه����ارون الر�سيد( واجلزء الأول من كتابه )بغداد 
من �سنة 1900 اىل �سنة 193٤، اجلامع من املفيد 
والظري����ف(، وعندم����ا كن����ت  التقي به عن����د مكتبة 
ال�سي����د نعيم ال�سط����ري يف �سارع املتنب����ي، اأ�سئله 
و اأحر�س����ه عل����ى اإجن����از كتاب����ه الكبر ع����ن بغداد 
وه����و يف �سبع����ة اأج����زاء كم����ا اأخربين عن����ه  )اأين 
ه����ي الآن؟(، واأن له كتابًا عن الكلمات الدخيلة يف 
اللهجة البغدادية، وعماًل دراميًا عن الفنان الكبر 

ناظم الغزايل كان يعمل عليه  قبل وفاته.
ويف ال�سن����وات الأخ����رة م����ن حيات����ه، ا�سطلحت 
علي����ه الأمرا�����ش املختلفة، وكان يع����اين كثرًا من 
الآلم احل����ادة لأمرا�ش املفا�س����ل �ساحبته اىل اأن 
رحل عن الدني����ا يف ربيع عام 1999، بعد م�سرة 

طويلة يف الفن تاركًا من خاللها اإرثًا فنيًا كبرًا.
رحمك الله اأ�ستاذنا فخ����ري الزبيدي الفنان ومعّد 
ومق����ّدم الربامج التلفزيوني����ة الناجحة والإداري 
واملوؤل����ف الرتاث����ي البغ����دادي الذي ت����رك ب�سمته 

ورحل قبل اأن يحقق حلمه.

فولكل���وري  باح���ث  الزبي���دي  فخ���ري  املرح���وم 
وفن���ان وممث���ل كوميدي ومق���دم برام���ج وموؤلف 
كت���اب بغداد م���ن 1900 اإىل 193٤ ومن موؤ�س�سي 
املتحف البغ���دادي �سغل وظيفة مدير العالقات يف 
اأمانة بغداد ل�سن���وات طوال وله كتابات وذكريات 

لطيفة عن اأيام زمان.
�سن���ة  19٤٧ كان م���ن زمالئن���ا يف معه���د الفن���ون 
اجلميل���ة ناظم الغ���زايل واملرحوم ناج���ي الراوي 
وحامد الطرقچي وخلي���ل �سوقي وحممود قطان 
فكوّنا فرقة الزبانية اإن�سم حميد املحل اإلينا وكان 

طالبًا يف ق�سم الر�سم.
وم���ن الغريب اأن ناظ���م الغزايل ب���داأ حياته الفنية 
بالنتماء اىل معهد الفن���ون اجلميلة ببغداد نهاية 
الربعيني���ات م���ن الق���رن املا�س���ي، واخت���ار ف���رع 

التمثيل ولي�ش فرع املو�سيقى.
ويف املعه���د قدمن���ا اأول متثيلية عل���ى م�سرح قاعة 
ال�سع���ب كتبها لنا الفن���ان حق���ي ال�سبلي)اأ�سحاب 
العق���ول( حي���ث مث���ل الغ���زايل فيه���ا دور )رج���ب 
الأخر�ش( وقدمت نف����ش التمثيلية من دار الإذاعة 

العراقية فيما بعد.
يذك���ر الراحل فخ���ري الزبيدي جانبًا م���ن اهتمام 

ناظم الغزايل يف التمثيل.
اثن���اء التمثي���ل عملت ل���ه مقلب���ًا، وكان �سبب هذا- 
املقل���ب- ان���ه يرغ���ب يف اأن ي�سب���ح مغني���ًا ونحن 
نعار����ش ذل���ك ولكنه ظ���ل م�س���رًا على راأي���ه، ففي 
اح���دى امل�سرحيات كان هن���اك دور- احلاج ناجي 
ال���راوي بدور الطبيب واأنا ب���دور املمر�ش وناظم 
بدور املري����ش الذي �سنجري ل���ه العملية، وخالل 

التمثيل قلت للمرحوم ناجي الراوي:
-اإنن���ي اأعم���ل مع���ك ل�سن���وات ممر����ش فاعطن���ي 

الفر�سة لكي اأجري هذه العملية.
ومل���ا كان امل�سه���د الكومي���دي يجيز ذل���ك فقد وافق 

الراوي على ذلك.
وكان ناظ���م ممددًاعل���ى الأر����ش يرت���دي د�سدا�سة 
العملي���ات اخل�سراء واثن���اء التمثيل رحت اأهل�ش 

�سعر �سدره واأقول له:

- ناظ���م ج���ر ع���دل وابق���ه ويانه ل���و اأهل����ش �سعر 
ج�سمك ورا�سك كله؟

- وكان ناظم يتحمل ويجالد من الأمل وهو يقول:
- فدوه فخري ا�سرت عليه و�سرتيد اآين حا�سر..

ولكن���ي ا�ستمريت مل���دة ع�س���ر دقائق)اأهل�ش( �سعر 
�سدره وهو يتقلب من المل.

مقابل هذا املقلب املوؤمل وامل�سحك يف اآن واحد فقد 
قابلن���ي )مبقلب كب���ر( فعندما عق���دُت قراين على 
زوجت���ي احلالية اأم علي، دع���وت جميع الأ�سدقاء 
للح�س���ور اّل اأن ناظم���ًا ج���اء متاأخ���رًا يف �سي���ارة 
اأج���رة ظلت واقف���ة اأمام البيت وعندم���ا �ساألته عن 

�سبب وقوف التاك�سي، قال:
لدي عمل �ساأعود به..

والظاه���ر اأن ناظ���م كان يتهياأ لعم���ل )نكتة( كبرة 
اأمام الأ�سدقاء.

وبع���د اأن اأمت القا�س���ي عقد الق���ران ان�سحب ناظم 
ب�سرع���ة اىل �سي���ارة التاك�س���ي واأخ���رج �سن���دوق 

كبرًا ل نعرف ما يف داخله.
وخ���رج  القا�س���ي  اأم���ام  وو�سع���ه  جلب���ه  ولكن���ه 

م�سرعًا.
وعندم���ا فتحن���ا ال�سندوق وجدن���ا بداخله)حجلة 

لالأطفال(.
وهذه كانت نكتة املو�س���م يف الو�سط الفني اآنذاك 
لأنني عندما تزوجت )اأم علي( كان عمري 29 �سنة 
وزوجت���ي عمره���ا 13 �سنة واحلجل���ة كانت ترمز 

اىل اأن زوجتي طفلة حتتاج اىل )حجلة(؟
وم���ن ذكرياته مع املرحوم اأب���و رحومي )ابراهيم 

عرب( �ساحب احلكايات الفكهة واللطيفة قال:
يف اأح���د اي���ام رم�س���ان الك���رمي كن���ا جمموعة من 
الأ�سدق���اء جال�س���ني بع���د الإفط���ار م���ع املرح���وم 
اجلميل���ة  الأي���ام  ع���ن  نتح���دث  ع���رب  ابراهي���م 
والذكريات احلل���وة وكيف كان رم�سان ايام زمان 

ولعب املحيب�ش فقال ابراهيم:
- هو رم�سان ه�سه مثل رم�سان كبل!!!

ه���و  اب���و رحوم���ي رم�س���ان  - جاوبت���ه ميع���ود 
رم�سان، ه�سه وال كبل ا�سيفرق!

- ل ياب���ه ل رم�س���ان كب���ل �س���كل وه�سه �س���كل... 
النا�ش جانت طيبة والكل���وب چبرة والدنيه غر 
دنيه والب�سر غ���ر ب�سر وال�سمه �سافية تدري كبل 
الكمر ابرم�سان چان يطلع 30 يوم بدر وميغيب.

- �ساألتُه ا�سلون چنتو اتلعبون املحيب�ش؟
- كال چن���ت اأكعد بالليل وره �سالة الرتاويح اآين 
واجلماع���ة عل���ى ال�سط ب�س���وب الأعظمي���ة والله 
يرحم���ه اأ�سط���ه عبد الل���ه اخلياط وجماعت���ه )اأحد 
اأ�سه���ر الفكاهي���ني يف بغ���داد حينها( يكع���د كبالنه 

ب�سوب الكاظمية.
- اإي اأبو رحومي وا�سلون تلعبون!

- جماع���ة اأبو جنم )اأ�سطه عبد الله اخلياط( اثنني 
يلزم���ون البطانية ويبيتون املحب����ش، ا�سعد اآين 
على �سخرة عالية من �سوب املعظم واأباوع عليهم 
وا�سي���ح اف���رز اإكع���د اإن���ت اأب���و ال�ساية طل���ك اأبو 
العرقچني اكعد انت ابو الي�سماغ، ابو زبون البته 

جيبه من الي�سرة وت�ستغل الهالهل والت�سفيك.
- زي���ن اأبو رحوم���ي ا�سلون اجتي���ب املحب�ش من 

ذاك ال�سوب!
- البلم موجود واآخذ فانو�ش لوك�ش ويايه واعرب 

الذاك ال�سوب واجيبه.
- اأب���و رحوم���ي الفانو����ش �ست�س���وي بي���ه، الدنيه 
كم���ره و�سوي���ه انته مو كلت الكم���ر يطلع 30 يوم 

بدر وميغيب.
- اأب���و عالوي ميع���ود دعربهه لل�سالف���ة مو م�ست 

وحمد فكدهه. 
رحم الله ابراهيم عرب وفخري الزبيدي..

من طرائف فخري الزبيدي ذكريات مع الفنان الرائد فخري الزبيدي
الفنان البغدادي الرائد الذي رحل قبل أن ُيحقق ُحلمه

يف معهد الفنون اجلميلة

مع ابراهيم جالل وعفيفة ا�سكندر



جوزيف الفارس

كان الأ�ست���اذ املرح���وم حام���د الأطرقج���ي اأ�ستاذ 
البتكار وال�سامت والإ�ساءة امل�سرحية يف معهد 
الفن���ون اجلميلة، يتكلم عن تاري���خ حركة الرّواد 
بحدي���ث �سّيق ممل���وء بحكايات عن ال���رّواد، كنا 
ن�ستاأن����ش لأحاديثه متن���اوًل من خالل���ه اأحاديثه 
عن تاريخ الفرق امل�سرحية واحلركة الثقافية يف 
املجتم���ع العراقي، اإ�سافة اىل كون���ه اأحد اأع�ساء 
فرقة الزبانية والت���ي تاأ�س�ست �سمن تلك املرحلة 
م���ن تاري���خ حركة امل�س���رح العراق���ي، حيث كانت 
هذه الفرقة الفني���ة امل�سرحية والتلفزيونية ت�سم 
اأع�ساء فنانني رّوادًا �ساهموا يف تطوير امل�سرة 
الفني���ة اآن���ذاك منه���م، الفن���ان حام���د الأطرقجي، 
الأ�ستاذ الفنان ناجي الراوي، الأ�ستاذ الت�سكيلي 
حمي���د املحل، والفن���ان ر�سا عل���ي، والفنان ناظم 
الزبي���دي  الغ���زايل، والفن���ان املحب���وب فخ���ري 
كمق���دم  ال�ستيني���ات،  يف  جنم���ه  تاأل���ق  وال���ذي 
لربنام���ج )�سندوق ال�سع���ادة( وال���ذي ا�ستقطب 
اجلماهر ول�سيما يف بغداد، فحينما كان يعر�ش 
الربنامج ومن خالل �سا�سة التلفزيون، لن ت�ساهد 
اأي اأن�س���ان يف ال�سارع، اإم���ا اأن يكون قد حجز له 
كر�سي���ًا يف اأحد مقاهي وكازينوات بغداد، اأو اأنه 

ل م�ساهدة الربنامج مع عائلته يف الدار. ف�سّ

فرقة الزبانية للتمثيل
ه���ذه الفرق���ة ال�سعبية كان���ت تقدم اأعم���اًل يطغي 
عليه���ا الطاب���ع الكومي���دي، م�ستق���ة اأعماله���ا من 
اآن���ذاك وعر�سه���ا  امل���رتدي  الواق���ع الجتماع���ي 
ب�سكل كوميدي منتق���دة بع�ش العادات والتقاليد 
التي كانت ت�س���ود الواقع العراقي اآنذاك، واتذكر 
متثيلي���ة �سع���اد والت���ي كان بطله���ا الأ�ستاذ حامد 
الأطرقج���ي واحل���اج ناج���ي ال���راوي واأع�س���اء 
فرق���ة الزبانية للتمثيل، حي���ث اأن ابن اأحد الأ�سر 
العراقي���ة يقع يف ح���ب فتاة يعرت����ش اأهلها على 
تزويجه���ا من���ه )حام���د الأطرقج���ي( فنتيجة لهذا 
احلب ومعاناته ي�ساب باجلنون والكاآبة، فتقرتح 
اإح���دى �سما�س���رة فت���اح الف���ال )ناجي ال���راوي( 
بعر�سه على الفتاح الفال، ملعاجلته بحجة اأن فيه 
�سيطان احلب وم�سيطر على قلبه، فحينما ياأتون 
بال�س���اب وعر�س���ه عل���ى الفتاح الف���ال، يطلب من 
اأهله اأن يخرج���وا اىل اخل���ارج با�ستثناء ال�ساب 
وفت���اح الف���ال، حيث يبداأ فتاح الف���ال ب�سرب هذا 
ال�س���اب الولهان حامد الأطرقج���ي( �سربًا مربحًا 
والب���ث ح���ي واأمام اجلماه���ر لأن���ه يف وقتها مل 
يكن هن���اك ت�سجي���ل يف الفيديو، وله���ذا ال�سرب 
الق���وي م���ن قبل احل���اج ناج���ي ال���راوي لالأ�ستاذ 
حامد الأطرقج���ي له ق�سة رواها لنا احلاج ناجي 
الراوي يف اإح���دى حما�سراته، كونه كان اأ�ستاذًا 

يف ف���ن املكي���اج والريا�س���ة امل�سرحي���ة )التكن���ك 
ب���دي( يذكر احلاج ناجي ال���راوي قائاًل: يف اأحد 
العرو����ش امل�سرحي���ة ال�سعبي���ة كان دوره يوؤدي 
عر�س���ًا ريا�سي���ًا بالزورخان���ات ومتنا�سق���ة م���ع 
�سوت املطرب ناظم الغزايل، فعندما بداأ املطرب 
ناظ���م الغزايل بالغن���اء البغدادي وم���ع ايقاعات 
طب���ول فخ���ري الزبي���دي، خ���رج احل���اج ناج���ي 
ال���راوي مك�سوف الع�س���الت وال�س���در، واأمامه 
الزورخانة والتي تعود على حملها وا�ستعرا�ش 
واملتنا�سق���ة  به���ا  الريا�سي���ة  احل���ركات  بع����ش 
م���ع الإيق���اع والغن���اء البغ���دادي اأم���ام اجلمهور 
امل�ساه���د، فلم���ا ح���اول رف���ع الزورخان���ة فوجئ 
بثقلها لأنها قد ا�ستبدلت باأخرى من ال�سمنت بدًل 
من الزورخانة اخل�سبي���ة، فاحتار الأ�ستاذ ناجي 
ال���راوي يف كيفي���ة اللع���ب به���ا واأم���ام اجلمهور 
املتفرج، فنظر اإىل اجلهة الي�سرى، واإذا بالأ�ستاذ 
حام���د الأطرقجي ي�سحك وي���ربم ب�ساربه، ومعه 
فخ���ري الزبيدي، فعلم باملقل���ب، وهنا ما كان من 
الأ�ست���اذ ناج���ي ال���راوي اإل حم���ل الزورخانات 
الكونكريتي���ة واللعب بها مم���ا اأجهدته وو�سعته 
يف موق���ف حمرج اأمام اجلمه���ور امل�ساهد، وبعد 
النته���اء م���ن م�سه���ده خرج م���ن خ�سب���ة امل�سرح 
ال�سح���كات  م���ع  واملمزوج���ة  القب���الت  ليتلق���ى 
قائلني ل���ه: ل تزع���ل اأحنا حبين���ا نت�ساقى وياك، 
فل���م ينب����ش احل���اج ناج���ي ال���راوي باأي���ة كلم���ة 
فق���ط اكتفى بكلم���ة الله كرمي، ومل���ا عر�ست هذه 
التمثيلي���ة لفتاح الف���ال يف معاجلة من���ه للولهان 
املجنون حامد الأطرقج���ي وعالجه ب�سربه على 
قدميه وظهره بالع�سى الوهمية وامل�سنوعة من 
املق���وى الكارت���ون، مل ي�ستعملها ناج���ي الراوي 
يف ه���ذا امل�سهد، واإمنا جاء بع�سا حقيقية و�سرع 

ي�سرب حامد الأطرقجي على قدميه ورجليه اأ�سد 
واأق�سى ال�سربات وهو يق���ول: اآخ منك �سيطان، 
اأن���ت لزم يطلع من ج�سم ه���ذا ال�ساب،)وي�ستمر 
يف ال�س���رب وه���و يق���ول: �س���وف �سيط���ان اأنت 

اي���روح ايجيبل���ك مط���رب جالغ���ي  ازا مايطل���ع 
ودنبكجي بغدادي، حتى ايخليك ترك�ش وتغني 
وتن�سى نف�سك وتطلع من ج�سم هذا ال�ساب، اأنت 

�سيكول؟(.
عندها افتهم الأ�ستاذ حامد الأطرقجي املقلب كونه 
كان لعب���ة م���ن الأ�ست���اذ ناجي ال���راوي وانتقامه 
لنف�س���ه من املكيدة التي ن�سبها ل���ه الأ�ستاذ حامد 
الأطرقجي يوم عر����ش امل�سرحية، فبقي الأ�ستاذ 
حام���د الأطرقجي خام���دًا اأمام �سرب���ات الراوي 
ومن ث���م انفج���ر بق���وة قائال:"�سك���ول، مثل ذاك 
الل���ي بحلك���ه املو�ش، ل يك���در يحج���ي ول يكدر 
ايبلع���ه، عنده���ا �سح���ك احل���اج ناج���ي ال���راوي 
�سحكة قوية مكماًل حلواره قائاًل:"اأي ه�سه اين 
فرح���ان جيف ال�سيطان طلع منك و�سرت حتجي 
كل���ه عقل«، وبق���ي احلاج ناجي ال���راوي �ساحكًا 
ومن ثم ق���ال خماطبًا ذويه الذي���ن ينتظرونه يف 
اخلارج:"وينك���م تعال���وا اخ���ذوا ابنك���م العاق���ل 
واللي عليا طلعت ال�سيط���ان ونطيته در�ش طول 
عم���ره بع���د ماين�س���اه خمتتم���ا جملت���ه ب�سحكة 

قوية«.

بين األطرقجي والزبيدي وبرنامج 
)صندوق السعادة(

فرقة الزبانية

اآخر �سورة لفخري الزبيدي مع خليل �سوقي


