رحٌم ماجد
الفنان الذي رحل ولم ٌكمل رسالته

بهجت ناجً هندي
وصلتً رسالة قبل اقل من شهر عبر الفٌس بوك من الصدٌق سمٌر خلٌل ٌبلغنً فٌها بسؤال وسالم الصدٌق
والزمٌل رحٌم ماجد عنً وقلت له بلغه سالمً وتحٌاتً واعههه مٌلً وتلفونً هل من الممكن ان احصل
على تلفونه ومٌله عسى ان نستهٌع االتصال ببعضنا.

وٌوم االحد ٌ 2011/5/8كتب احد االصدقاء وٌتسائل فً مدونته على الفٌس بوك عن صحة خبر وفاة الفنان
رحٌم ماجد وابدا وبارتباك بالبحث عن الخبر عبر الكوكل وبعد كتابة اسمه اجد خبر ٌقول فٌه تعرض الفنان
رحٌم ماجد الى جلهة دماغٌة والهبٌب ٌعد ببذل الجهد من اجل انقاذ حٌاته بعد ان اصبحت مستقرة وهناك
امل ,ولكن الخبر الذي تحته ٌعهً الخبر الٌقٌن برحٌل الفنان ذو القلب الهٌب رحٌم ماجد ,بحثت عن صورة
له فً االنترنٌت وحصلت على واحدة من لقاء له منشور ولكنها

غٌر واضحة مع االسف ونشرتها مع تعلٌق بسٌه العزي فٌها اصدقائه ومحبٌه ووضعتها فً مدونتً على
الفٌس بوك وبعدها توالت التعلٌقات والتلفونات للتاكد من الخبر .وبدأة بالبحث بٌن مااملك من صور له حٌث
وجدت الكثٌر .من اٌن ابدا؟ هل اعزي نفس واصدقائه وعائلته ام اتحدث عن مناقب الفقٌد رحٌم ٌستحق
الكثٌر والتكفً مقالة للحدٌث عنه ,وساكتب مما اتذكره عن الفنان قبل  35سنة وعندما افترقنا الخر مرة فً
العراق .ونتٌجة للحاجز الكبٌر بٌننا وبٌنهم وخوفنا علٌهم كنا النتصل بهم اثناء الحكم الدكتاتوري وعندما
سافرت الول مرة بعد  25عام من مغادرة العراق لم استهع االتصال باحد من الزمالء الن الوضع لم ٌكن
ٌسمح باالتصال بهم ,ومع االسف ال استهٌع الكتابة عن نشاهه الكبٌر فً المجال المسرحً فً الدٌوانٌة
بشكل خاص الن المعلومات المتوفرة لدي قلٌلة مع االسف ,مع علمً ان رحٌم الٌستهٌع ٌجلس فً البٌت
بدون عمل مسرحً فالمسرح فً دمه.

تعرفت على رحٌم وهو القادم من الدٌوانٌة فً الصف االول قسم التمثٌل فً اكادٌمٌة الفنون الجمٌلة سنة
 , 1793كانت اٌام جمٌلة مملوئة بالفرح والعمل الدؤوب من اجل النجاح فً سعٌنا الجل ان نكون فنانٌن
مسرحٌٌن .كنا مجموعة التفترق ابدا ,ندرس مع بعض نسهر مع بعض .كان رحٌم شخص هٌب الٌزعل من
مزحنا الثقٌل معه وانما كان ٌقابل المزحة باخرى اقوى منها .فً مرة من المرات جاءنا صباحا قبل الدرس
االول اي الساعة الثامنة وهلب درهم حتى ٌترٌك (لٌفهر به) ولما رفضنا ذهب ,وعاد بعد قلٌل لٌهلب 40
فلس ورفضنا ثم هلب  10فلوس لٌشرب جاي ,ولما رفضنا ذهب وعاد بعد حوالً ثلث ساعة وبٌده مندٌل
معهر ٌمسح به فمه حٌث دفعت احدى الزمٌالت له الفهور ولما اقترب منا متباهٌا بالمندٌل قال (أنتم سفلة
وانتم منهفٌن) وذهب وهذه احدى وسائله بالرد علٌنا .هبعا نحن نعرف ان قلبه الهٌب الٌحمل اي حقد
وٌعرف اننا امتنعنا عن دفع الدرهم مزحا معه .احٌانا ٌمر من امامنا واحنة جالسٌن بنفس المكان ٌومٌا
(تستهٌعون مشاهدة المكان من خالل الصور المرفقة) مع احدى الزمٌالت والتً ٌكون قد نوى مصادقتها ٌمر
بدون ان ٌسلم وهنا تبدا التعلٌقات والتصنٌفات التصجٌمات من قبلنا وال ٌعٌرنا اي اهمٌة (ٌعنً بالعراقً
ٌلبسنة).

كان رحٌم ممثال جمٌال ذو صوت قوي مجدا بعمله محبا للمسرح محبوب من الكثٌرٌن ساهم بعدد كبٌر من
المسرحٌات فً اكادٌمٌة الفنون الجمٌلة وحتى بعد تخرجه كان نشها خالل عمله فً المسرح المدرسً
والنشاه المسرحً فً الدٌوانٌة بشكل خاص.

اشتركت معه خالل دراستً فً اكادٌمٌة الفنون الجمٌلة للفترة من  1793الى  1799بثالث مسرحٌات,
ثورة الزنج وكلكامش من اخراج االستاذ سامً عبد الحمٌد وافجٌنٌا فً اولٌس من اخراج الهالب فً ذلك
الوقت احمد عبد الوهاب .كنا نقضً اٌاما جمٌلة فً عملنا كاخوة كاصدقاء كزمالء عمل .وبعد تخرجنا من
االكادٌمٌة افترقنا ولم نلتقً اال فً اثناء الخدمة العسكرٌة وكان رحٌم امر فصٌلً ,بس هو شلون امر
فصٌل؟ والتقٌنا مرات اثناء تقدٌم مسرحٌات للنشاه المدرسً فً بغداد ,وال اتذكر اننا التقٌنا بعد ذلك اي منذ
اكثر من  35سنة ولكن رحٌم بقى فً القلب ولم انساه ابدا حتى ان عائلتً تعرف من هو رحٌم ماجد من
كثرة حدٌثً عنه وهبعا بقٌة الزمالء فً مجموعتنا.
نحن عشنا فً غربتنا خارج الوهن وهم عاشوها داخل الوهن ,ولم نستهع ان نحقق احالمنا فً ان نمارس
عملنا كفنانٌن مسرحٌٌن سواء فً العراق او فً الخارج نحن جٌل من الفنانٌن ظلموا ولم ٌستهٌعوا تحقٌق
امانٌهم ,من عاش فً الداخل اجبر على المساهمة فً حروب الهاغٌة او منع من ممارسة العمل المسرحً
بشكل خاص او الفنً بشكل عام ونحن فً الخارج قهعنا من جذورنا .اال ٌحق لنا ان نحاكمهم على ذلك؟ اننا
حاكمناهم ونحاكمهم من خالل ماقدمناه من ابداع مسرحً وفنً مارسناه خالل وجودنا فً المنفى رغم قلته,
والقلة كانت بشكل خاص فً العمل المسرحً لظروف االنتاج المسرحً الصعبةز
وٌكذب من ٌبكً حظه بعد سقوه النظام بانه ظلم ولم ٌسمح له بالعمل الفنً بالعكس عادوا ٌتبوؤن المشهد
الفنً المسرحً او التلفزٌونً كما كانو سابقا,كل شئ لهم سواءا فً العراق او دول المهجر المجاورة
للعراق.
ان فنان مثل المرحوم رحٌم ماجد كان تتوفر لدٌه قدرات فنٌة الٌستهسع احدا ان ٌجارٌها كان ٌبدع بدون
تردد من ان ٌواجه الفشل فهو ٌجرب وٌجرب ,اذا رحٌم توفً ولم ٌكمل رسالته الفنٌة التً كان ٌسعى من
خاللها اٌصال افكاره وهرٌقة عملهالى اكبر عدد ممكن من المبدعٌن وخاصتا الشباب.
عند الحدٌث عن رحٌم ال استهٌع ان انسى مواقفه الجمٌلة والهرٌفة ,فالنكتة مرافقة له واٌجاد الحلول
للمواقف المحرجة واحدة من ابداعاته .فمن هرائف التً التنسى كان ٌقول (ان جده كان ٌوكع هٌارت االنكلٌز
بالنعل) ,ان هذا القول لوحده حالة كومٌدٌة التصدر االمن شخص فً داخله الفرح والفكاهة .اما ٌوم زواجه
فكان كرنفاال كبٌرا جاب مدٌنة الدٌوانٌة وال اعتقد ان احدا قام بذلك الشكل من االعراس اال رحٌم ماجد ,ومن
حضر ذلك العرس وهم كثرة ٌستهٌعون الحدٌث عن ذلك الفنان فاضل خلٌل والفنان سمٌر خلٌل والفنان
التشكٌلً اسامة عبد الكرٌم وغٌرهم الكثٌر.
ان الحدٌث عن رحٌم ماجد ٌهول وٌهول ولدي الكثٌر من الحكاٌات ال استهٌع ادراجها فً هذا المقال القصٌر
للحدٌث عن زمٌل رحل عنا بشكل مفاجئ ,عصر قلبنا وذهب.
الهله وابنائه ولزمالئه رٌاض القزوٌنً زٌاد عبد الكرٌم وسمٌر خلٌل وهٌثم عبد الرزاق وشاكر سالمة
وعرفان عبدي وثائر ماجد محمد امٌن حازم كمال الدٌن وغٌرهم من الزمالء ومن الزمٌالت امال ابراهٌم
وازهار خلود الدعمً وغٌرهن من الزمٌالت العزاء الكبٌر لهذا المصاب الجلل ,وكنا نتمنى ان نلتقً من
جدٌد لنعٌد ماسرقه منا الهغات من احالم وامانً.

مالحظة جمٌع الصور اخذت فً مكان واحدهو اكادٌمٌة الفنون الجمٌلة للفترة من  1793الى  1799من
قبلً او بكامارتً.
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