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وال�سينمائ����ي  امل�سرح����ي  الرائ����د  ع����ن  الكتاب����ة 
والتلفزي����وين، يحي����ى فائ����ق، تعن����ي بال�س����رورة، 
ا�ست����ذكار تاري����خ من�س����ي جمني عليه، �سي����ده بناة 
تنويريون، افنوا عمرهم، وانفقوا مالهم، واتعبوا 
ا�سرهم، فاأ�س�سوا فنا راقيا موؤثرا، اأ�سهم يف بلورة 
حداث����ة ومدنية بلد، مل  يتجاوز عمر دولته، اآنذاك، 
العقدي����ن من الزم����ان، لكنهم ح�س����دوا ثمار زرعهم 
ح�سرما وجحودا، بدءًا من الع�سر امللكي وانتهاًء 
بيومن����ا هذا، رمب����ا كان يحيى فائ����ق اكرث حظا من 
غ����ره ، بوج����ود ابنه الفن����ان عالء فائ����ق املقيم يف 
ام����ركا، وال����ذي حاف����ظ على م����ا لديه م����ن ار�سيف 
ه����ذا الفنان الكبر، املولود يف كربالء العام 1913 
لأ�س����رة ارادت����ه ان يك����ون طبيب����ا،  فاأر�سلت����ه اىل 
انطاكيا، فعاد ب�سهادة متثيل من معهدها، ليوؤ�س�س 
فرقته امل�سرحية اخلا�سة يف العام 1930، قبل ذلك 

اأ�سهم مع حقي ال�سبلي بالفرقة الوطنية للتمثيل.
�سارك يحيى فائق ممث����ال وم�ساعد خمرج يف فيلم 
»علي����ا وع�سام« 1948،   كذل����ك اخرج فيلما روائيا 
ق�س����را ملونا بعن����وان« العتب����ات املقد�سة« 1950  
بعده����ا اخرج  »وردة« يف العام 1957،  وهو  فيلم 

غنائي من بطولة هيفاء ح�سني و خالد البارودي.
ذل����ك  يف  مب����ا  الكث����ر-  يعرف����ه  ل  ال����ذي  لك����ن 
املتخ�س�س����ون – ان يحيى فائق هو الب ال�سرعي 
للفيلم الوثائق����ي العراقي، اذ اخ����رج افالما عديدة 
ل�سالح »وحدة النتاج ال�سينمائي« التابعة ل�سركة 
نفط الع����راق، اأبرزه����ا  » حفل تتوي����ج امللك في�سل 
الول«، و«فت����ح خط  كرك����وك- حيفا«،  و« م�سلحة 
نقل الركاب«   ف�سال عن مغامرته اجلريئة بت�سوير 
اح����داث في�س����ان �س����رق بغ����داد 1954، حيث حمل 
كامرت����ه، وارتق����ى ال�س����دة م�س����ورا ام����واج النهر 
اله����ادرة، بلقط����ات قريبة،  بع����د ان  رف�س م�سوره 
ولي����م �سام�س����ون اجن����از مهمت����ه خوفا م����ن انهيار 
ال�سد، جنح الفيلم و�ساهده العراقيون وعر�س يف 
لن����دن،  بعده����ا ا�س�س �سركة خا�س����ة لإنتاج الفالم 
الوثائقية، واخرج فيلم����ني هما »العهد اجلديد«، و 
»الع�سر ال�سناعي« خالل الفرتة املمتدة من 1956 
ولغاي����ة 1958بدع����م م����ن جمل�����س العم����ار، وبعد 
ث����ورة متوز وا�سل عمل����ه املتفرد يف  انتاج الفالم 
الوثائقية،  على �ساكلة : » زراعة التبوغ« و«�سناعة 
ال�سك����ر«، و »الطراف ال�سناعية«،  ويح�سب لفائق 
اخراجه اول فيلم وثائقي عن �سعائر احلج، جتاوز 
في����ه  تعليمات الم����ن ال�سعودي، و�س����ور بلقطات 
قريب����ة من احلج����ر ال�س����ود وبئر زم����زم و�سعرة 
ال�سفا واملروة، وكان حكم من يخالف تلك التعاليم 

قطع اليد واجللد.
عانى فائ����ق المرين بعد انقالب  8 �سباط ال�سود، 
وعم����ل يف ف����رتات لحق����ة رئي�س����ا لوح����دة الفالم 
الوثائقي����ة، ودرب الكث����ر م����ن ال�سينمائي����ني، ث����م 
تقاعد بعد رحل����ة ابداعية طويل����ة ومتعددة؛ متثل 
ال�سينم����ا اح����دى حمطاته����ا، فه����و رائ����د م�سرح����ي 
وتلفزي����وين و�ساعر،  وقبل ذل����ك ان�سان مل يهادن، 
ا�سابته جلطة دماغية ت����ويف على اإثرها يف بغداد 

العام 1982.

استذكاره
ا�ستذك����ر الفن����ان د. ع����الء فائ����ق املقي����م يف امركا، 
الذك����رى الثالث����ة والثالث����ني لرحي����ل فن����ان ال�سعب 
العراق����ي الرائ����د يحي����ى فائ����ق، ال����ذي كان رج����ل 
نه�سة متع����دد املواهب والق����درات الإبداعية ، فهو 
اأح����د الأعم����دة الت����ي �ساهمت يف تاأ�سي�����س احلركة 
امل�سرحية وال�سينمائية والإذاعية والتلفزيونية يف 
الع����راق، بن�سر مو�سوعا ع����ن ال�سرة العطرة لهذا 
الفن����ان الرائد، قالوا ين����وه �ساحب فيلم"8�سباط" 
في����ه ان وال����ده الفن����ان الرائد يحيى فائ����ق ولد يف 
مدينة كربالء ع����ام 1913، وبدوؤ ن�ساطه امل�سرحي 
يف الع����ام 1929، اأ�س�����س فرقته امل�سرحي����ة الفرقة 
العربي����ة للتمثي����ل يف ع����ام 1930 ،الت����ي ا�ستمرت 
بتق����دمي عرو�سه����ا حت����ى الع����ام 1954 حي����ث لغت 

احلكومة اآنذاك اإجازات كل الفرق امل�سرحية .
وبح�سب فائق فان امل�سرحيات التي اأخرجها يحيى 
فائق متيزت بدورها التحري�سي والتعبوي، ويعد 
فائق اأول م����ن اأ�س�س مل�سرح �سعبي وطني �سيا�سي 
يط����رح ق�سايا ومعاناة املواط����ن العراقي، اذ كانت 
اعمال����ه حتر�����س اجلمه����ور ، اىل ح����د خروجه����م 
بتظاه����رات بعد م�ساهدتها، و من ابرز امل�سرحيات 
الت����ي اأخرجه����ا بتلك الفرتة : الوط����ن والبيت، هذا 
جمرك����م - 1942 ، وم�سرحي����ة “ث����ورة بيدب����ا - “ 

1946، و”حكم قرقوز”.

تجديد العرض المسرحي
واأ�س�����س فرقة امل�سرح اجلمهوري يف العام 1958، 
التي قدمت م����ن تاأليفه واإخراج����ه م�سرحية الفجر 
الثائ����ر- 1958 وكذل����ك �سق����ط املت����اع - 1962 من 
عل����ى قاع����ة ال�سع����ب. توق����ف عم����ل فرق����ة امل�س����رح 
اجلمه����وري بعد �سباط 63 وابتعد يحيى فائق عن 

العمل امل�سرحي.
وا�ساف د. عالء ان اباه �سارك بالتمثيل يف الفيلم 
ال�سينمائ����ي الرائد عنوانه “عليا وع�سام - 1946 
فل����م عراقي روائي ملون  اول  اأخرج  ”، وبعده����ا 
بعنوان “العتبات املقد�سة - 1951” ، لكنه منع من 
العر�س لأ�سباب طائفية، بعدها اأخرج فيلم وردة - 
1956، ف�س����ال عن متيزه باإخ����راج افالم ت�سجيلية 
وح�س����ل عل����ى ع�سوي����ة يف نقاب����ة ال�سينمائي����ني 
الربيطاني����ني لإخراج����ه فيلم����ًا وثائقي����ًا مميزًا عن 
في�س����ان بغداد 1954، كما طرح الرائد يحيى فائق 
نظري����ة متقدم����ة يف جتديد العر�����س امل�سرحي يف 
منت�سف ال�ستينيات اأ�سمها “م�سرح البعد الرابع” 
التي تتبنى ا�ستخ����دام اأحدث الطرق التكنولوجية 
احلديث����ة يف العر�س امل�سرحي وتقحم املتفرج يف 
و�سط الفعل امل�سرحي، ال ان الظروف مل تتهياأ ول 
الإمكاني����ات والدعم لإقحام امل�سرح العراقي ب�سكل 

عر�س م�سرحي فريد ومميز عامليًا.

األب الشرعي
ون����وه د. ع����الء يحيى اىل ان الكث����ر - مبا يف ذلك 
املتخ�س�س����ون - ان يحي����ى فائق هو الب ال�سرعي 
للفيلم الوثائق����ي العراقي، اذ اخ����رج افالما عديدة 
ل�سال����ح “وح����دة النت����اج ال�سينمائ����ي “ التابع����ة 
ل�سرك����ة نفط الع����راق، اأبرزها “ حف����ل تتويج امللك 
في�سل الول “، و “فتح خط كركوك- حيفا “، و “ 
م�سلحة نقل الركاب “ ف�سال عن مغامرته اجلريئة 
بت�سوير احداث في�سان �سرق بغداد 1954، حيث 
حمل كامرته، وارتقى ال�سدة م�سورا امواج النهر 
اله����ادرة، بلقط����ات قريب����ة، بعد ان رف�����س م�سوره 
ولي����م �س����ا مي����ون اجن����از مهمت����ه خوفا م����ن انهيار 
ال�س����د، جنح الفيل����م و�ساهده العراقي����ون وعر�س 
يف لندن، بعدها ا�س�س �سركة خا�سة لإنتاج الفالم 
الوثائقي����ة، واخرج فيلمني هم����ا “العهد اجلديد “، 
و “الع�س����ر ال�سناع����ي” خالل الف����رتة املمتدة من 
1956 ولغاي����ة 1958بدع����م م����ن جمل�����س العمار، 
وبعد ث����ورة متوز وا�س����ل عمله املتف����رد يف انتاج 
الف����الم الوثائقي����ة، على �ساكل����ة : “ زراعة التبوغ 
ال�سناعية  “الطراف  و  ال�سكر“،  “�سناع����ة  و   ،“
فيل����م وثائقي  لفائ����ق اخراج����ه اول  “، ويح�س����ب 
ع����ن �سعائ����ر احل����ج، جت����اوز في����ه تعليم����ات المن 
ال�سعودي، و�سور بلقط����ات قريبة احلجر ال�سود 
وبئ����ر زمزم و�سع����رة ال�سفا وامل����روة، وكان حكم 

من يخالف تلك التعاليم قطع اليد واجللد.
8 �سباط

عان����ى فائق المرين بعد انق����الب 8 �سباط ال�سود، 
وعم����ل يف ف����رتات لحق����ة رئي�س����ا لوح����دة الفالم 
الوثائقي����ة، ودرب الكث����ر م����ن ال�سينمائي����ني، ث����م 
تقاعد بعد رحل����ة ابداعية طويل����ة ومتعددة؛ متثل 
ال�سينم����ا اح����دى حمطاته����ا، فه����و رائ����د م�سرح����ي 
وتلفزي����وين و�ساع����ر، وقبل ذلك ان�س����ان مل يهادن، 
عانى م����ن �سيا�سة التهمي�س والعزل ب�سبب مواقفه 
الوطني����ة والتزامه بق�سايا �سعبه ووطنه. ا�سابته 
جلط����ة دماغي����ة تويف عل����ى اإثرها يف بغ����داد العام 

.1982

اصدر بدري حسون فريد كتيبه 

هذا العام 1954 باسم )فنانون من 

بغداد ( وهو مجموعة مقاالت عن 

فنانني )وادباء عراقيني لهم عالقة 

بالفنون( وبعض هؤالء تكاملت 

شخصيتهم بوفاتهم مثل الفنان 

شهاب احمد الكصب الذي تويف 

شابُا، وبعضهم عمل يف حقل 

الفن قليال ثم ابتعد مثل )جرمني( 

لكن معظمهم له دور مهم يف 

عملية البناء الفني الحديث مثل 

الفنانني الرواد: حقي الشبيل، 

عزيز عيل، جعفر السعدي، يحيى 

فائق، خالد الرحال، وبقدر ما كان 

موقف الكاتب من الفنان الكبري 

حقي الشبيل سلبيا متاما هاجم 

من خالله عمله يف ادارة معهد 

الفنون الجميلة ومشاركته يف 

فيلم القاهرة- بغداد بطريقة اثرنا 

بسببها عدم اعادة نرش موضوعه 

عنه، نجده يقف من شعر الشاعرة 

الكبرية نازك املالئكة موقفا سلبيا 

خصوصا يف تحليله لجهدها 

الريادي التحديثي يف ديوانها 

الثاين )شظايا ورماد( حيث وجد 

يف )التالعب( يف نظام التفعيلة 

نوعا )من الحشو الذي ال فائدة 

منه( وواقع االمر ان )نازك( 

كانت تعمل ضمن مرشوع ضخم 

وريادي يف اثراء الشعر العريب 

الحديث وهو امر مل يكن الكاتب 

قريبا منه لغلبة القصيدة الخليلية 

انذاك عىل الذهن الثقايف.

اننا جند يف هذا الكتاب- البورتريت مالحظات 
وخواط���ر ع���ن اجل���و الثق���ايف منت�س���ف القرن 
الع�سرين منها موقف الفنان بدري ح�سون فريد 
من نتائ���ج م�سابقة �سعرية اقامته���ا كلية الداب 
والعلوم انذاك فازت فيها ال�ساعرة فطينة النائب 
عل���ى خم�سة �سعراء من �سائ���ر الكليات العراقية 
والكاتب هن���ا يرى يف نتائ���ج امل�سابقة انحيازا 

م���ن جلنة التحكي���م لل�ساعرة اعتم���ادًا على راأي 
املحرر الثقايف يف جريدة النقاذ وراي ال�ستاذ 
خ���ري العمري الذي ن�س���ره يف جريدة الهايل 
ح���ول اف�سلي���ة ق�سي���دة ال�ساع���ر ط���ه العبيدي 

)ال�ستاء( على �سائر الق�سائد امل�ساركة.
يف الكتاب اي�سا ن���وع من التوثيق لعمل الفنان 
اك���رم ج���ربان يف فيل���م )علي���ا وع�س���ام( وفيلم 
)ليلى يف العراق( وت�سجيل جلهد الفنان يحيى 
فائ���ق يف امل�سرح ويف بدايات ال�سينما العراقية 
رغ���م ماأخذه على بع�س ن�ساطاته، ويف مذكرات 
الفن���ان فريد لون من التحي���ة جلهد فنان عراقي 
راح���ل ه���و عبد اخلال���ق ال�سامرائ���ي الذي عمل 
مهند�س���ا لل�س���وت لعدة اف���الم م�سري���ة قبل ان 
يعود اىل بغ���داد ليعمل يف الت�سوير والخراج 

ال�سينمائي.
ان م�سكلة كتب من ه���ذا النوع انها توؤرخ لفرتة 
وتخ�س���ع يف تاريخه���ا ملزاج وعواط���ف الكتاب 
وق���د كان الفن���ان الكب���ر ب���دري ح�س���ون فري���د 
حرا متام���ا يف ت�سجيل انطباعات���ه عن ال�سماء 
الفنية والثقافية التي اختارها وها نحن نقدمها 
للقارئ الكرمي تعب���را عن مرحلة وم�ساركة يف 

ا�ستذكارها.
 

يحيى فائق
م���ن اعالم امل�سرح العراقي ويف طليعة ممثلينا 

القدامى الذين و�سعوا اللبنة ال�سا�سية لنه�سة 
العراق التمثيلية ومن ثم قوموها بالت�سحيات 
الغالي���ة وذلل���وا الكث���ر م���ن امل�ساع���ب لت�سل 
النه�س���ة التمثيلية اىل مكانتها املرموقة اآنذاك، 
ولق���د تخ���رج ال�ست���اذ يحي���ى فائق م���ن معهد 
انطاكي���ا للتمثيل وحاز فيها عل���ى �سهادة راقية 
ج���اء بها اىل العراق لريه���ا باعتداد اىل والده 
الذي اأر�سله اىل انطاكيا ليدر�س الطب. فكانت 
مفاج���اأة ل ينتظرها الب الذي �سرف على ابنه 
مبالغ كث���رة ل ليدر�س الف���ن والتمثيل فاأثرت 
تل���ك احلادث���ة يف نف�سيته وجعلت���ه يحقد على 

ممثلنا البارع يحيى فائق.
ادواره اخلال���دة على امل�س���رح دور )عنرت( فهو 
املمثل العراقي الوحيد الذي ي�سلح لذلك الدور 
ويتمكن من ان يعطي حقه فيه كممثل بارع ول 
يقل جناح���ه يف دور الب م���ن رواية امل�ساكني 
عن دوره ال�سابق ول���ه ادوار عديدة اخرى قام 
به���ا عل���ى امل�س���رح يف منا�سبات وطني���ة فاأبدع 
فيه���ا ومث���ل باح�سا����س وهتف���ت ل���ه اجلماهر 
من العم���اق و�ساح���ت مبلء �سوته���ا: ليع�س 
يحي���ى فائق ممث���ل اجلماه���ر الول. اما دور 
)ذي���اب( الذي قام ب���ه يف الفل���م العراقي الول 
)علي���ا وع�س���ام( فقد �سجل له في���ه ن�سرا رائعا 
واثب���ت ان���ه ممث���ل �سينمائ���ي ل ي�سق ل���ه غبار 
ول���ه تلك ال�سخ�سية اخلا�سة ب���ه الذي يح�سده 

علي���ه كث���ر م���ن الفنانني،وقام مبهم���ة م�ساعد 
خم���رج ا�سافة اىل دوره ال�سابق يف ذلك الفلم، 
ف���كان ن�سط���ا وذكيا يراقب كل ح���ركات املخرج 
الفرن�س���ي و�سكنات���ه ويتفهم ا�س���ول ال�سناعة 

ال�سينمائية.
ام���ا الي���وم فال�ستاذ يحيى فائ���ق ينتظر جناح 
باك���ورة عمل���ه كمخ���رج لفل���م عراق���ي ق�س���ر 
مل���ون. ولقد عقد ال�ست���اذ يحيى فائ���ق المال 
اجل�س���ام لنتيج���ة عر�س ذلك الفل���م وجناحة.. 
و�سينج���ح ال�ست���اذ يحي���ى فائ���ق يف اخراجه 
ملثل هذه الفالم بال���ذات ولكني اود ان اهم�س 
يف اذن خمرجنا اجلدي���د الذي اخذ على عاتقه 
مهم���ة اخ���راج اف���الم عراقي���ة واق���ول: اذا كان 
جن���اح املمثل يعتمد عل���ى املوهب���ة الكامنة مع 
ال�سق���ل والتمري���ن امل�ستم���ر ف���ان النج���اح يف 
الخ���راج ال�سينمائي يعتم���د قبل كل �سيء على 
البح���ث والتعم���ق والدرا�س���ة العلمي���ة لفن���ون 
ال�سينم���ا يف معاهد �سينمائي���ة خا�سة ومن ثم 
ي�ستوجب بعدها التطبي���ق لتلك الدرا�سات يف 
ا�ستوديوهات ان�سئ���ت خ�سي�سا للتمرين على 
الخ���راج الذي يوؤه���ل املخرج النا�س���ئ املجال 
لك���ي ي�سل اىل مرتبة يتمك���ن بها من ان يخرج 
فلم���ا ناجح���ا. ولك���ن ال�ست���اذ يحي���ى فائق قد 
اخت�س���ر تل���ك املراحل ومل يهت���م بتلك احلقائق 
الت���ي ذكرتها الن، ف�سرع يف اخراج فلم عراقي 
ق�سر وملون اي�س���ا وبالتاأكيد كما قلت �سابقا 
�سينج���ح ال�ست���اذ فائق يف اخراج���ه لهذا الفلم 
وذل���ك ل�سباب عدي���دة تتعلق مبو�س���وع الفلم 
ال���ذي �سن�ساهد فيه العتبات ال�سالمية املقد�سة 
يف العراق، ه���ذا ال�سبب مع غره من ال�سباب 
يف  فائ���ق  يحي���ى  ال�ست���اذ  كموهب���ة  الفني���ة 
الخراج ومقدرة امل�سور كرمي جميد يف اجادة 
الت�سوي���ر والتمثيل الطبيعي الذي قام به بقية 
املمثل���ني يف الفل���م و�سه���رة املطرب���ة اليرانية 
)ف���روخ خامن( كل هذه العوام���ل �ستجعل الفلم 
ناجح���ا يف العامل ال�سالم���ي اىل درجة عظيمة 
ال���ذي  اي�س���ا  الوروب���ي  الع���امل  يف  وحت���ى 
�سي�ساهدون فيه للم���رة الوىل مناظر العتبات 
ال�سالمي���ة املقد�سة، ولكن كيف احلال بالن�سبة 
اىل اخراج ال�ستاذ يحيى فائق لفالمه القادمة؟ 
هل �سيخ���رج فلما اآخر عن العتب���ات ال�سالمية 
املقد�س���ة لك���ي ي�سمن ل���ه النجاح م���رة اخرى؟ 
ام ان���ه يعتمد على فن���ه وجتاربه اخلا�سة التي 
تلقنه���ا م���ن ا�ستدي���و بغداد عن���د قي���ام امل�سيو 
)�سوت���ان( يف اخراج فلم )عليا وع�سام( عندما 
كان ل���ه م�ساع���دًا لالخ���راج؟ ام ان���ه يعتمد على 
درا�سات���ه العديدة يف كت���ب ال�سينما والبحاث 
الفني���ة الخ���رى؟ اذا كان هذا كل م���ا يف جعبة 
ال�ستاذ فائق من فن ومعرفة ب�سوؤون الخراج 
ال�سينمائ���ي فهذا غر كفيل له مهما كانت قابلية 
ال�ست���اذ يحي���ى فائ���ق ومواهب���ه ب���اأن يك���ون 
خمرج���ا ناجح���ا دائم���ا لف���الم موا�سيعها غر 

مو�سوع العتبات ال�سالمية املقد�سة.
ولعلي ل اك���ون مت�سائما يف قويل باأن ال�ستاذ 
الف���ذة  مواهب���ه  ي�سق���ل  مل  اذا  فائ���ق  يحي���ى 
بالدرا�س���ة النظرية مع التطبيق���ات العملية يف 
ا�ستديوه���ات تف�س���ح ل���ه املجال عل���ى التمرين 
ال���كايف فانه �سوف ل يحقق له النجاح املن�سود 
وبالت���ايل �سيطل���ق ال�سينم���ا ويرج���ع اىل امه 

احلنون امل�سرح ال�سعبي مرة اخرى.
عن: رسالة )هديب الحاج حمود ودوره 
السياسي...(

علي حمود الحسن

يحيى فائق بشهادة بدري حسون 
فريد سنة 1954

باسم عبد الحميد حمودي

يحيى فائق إسهامات رائدة في 
المسرح والسينما والتلفزيون
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مل يك����ن يحيى فايق فنانا جمردا حمايدا عما يدور 
حول����ه يف ال�سارع ، بل كما ي�سف نف�سه يف بع�س 
الوراق الت����ي تركها ، ون�سرت نتف منها فيما بعد 
يف ال�سح����ف ، ع����ن بداياته مع امل�س����رح الي�ساري 
كفع����ل واع����ي)).. كن����ت يف مطل����ع الربعينات من 
ال�سب����اب الوطني املحب ل�سعبه وال�ساعي من اجل 
�سعادته ، وكنت انذاك مولعا بالفن امل�سرحي ومالأ 
حيات����ي من����ذ ال�سغ����ر ، ومل اك����ن اع����رف ان هناك 
ر�ساله للفنان، ودورا اجتماعيا هائال، كنت انتمي 
اىل عائلة مو�سرة ، مل اتخوف من ال�سلطة بل كنت 
ا�ستهزاء بها وبقي����ود التخلف والعادات القدمية ، 
وكنت بطبيعتي من الراف�سني لالغالل الجتماعيه 
، وعلى ثقه من ان �سعبنا �سينطلق يوما من �سجنه 
، ويلحق بركب التقدم واحل�ساره ، لكني مل اعرف 

كيف وباأي و�سيلة(( .
يوا�س����ل يحيى فائق))... يف ظهرة �سيفية بينما 
كنت ذاهبا لزيارة ن�سيبي ال�سيوعي يف بيته الذي 
مل يخلو من ال�سيوف يف يوم من اليام ، و بعد ان 
طرقت الباب فتحها يل رجل و�سيم هاديء املالمح 
، ق����ال يل ان ن�سيب����ي �سيعود بعد ح����وايل �ساعة ، 
وجناب����ك ال�ستاذ يحي����ى فائق ؟.ي�ستط����رد يحيى 
فائق )) وقعت كلماته املهذبة وقعا طيبا يف نف�سي 
واجب����ت بخي����الء ) نع����م ( وجل�ست عل����ى كر�سي ، 
وجل�����س قبالت����ي عل����ى دك����ة �سل����م البي����ت ال�سرقي 
ي�ساألن����ي  واخ����ذ   ، النظيف����ة  بد�سدا�ست����ه  الق����دمي 
ع����ن امل�س����رح وي�س����ف يل كيفي����ة تفاع����ل وحما�س 
اجلمه����ور مل�سرحيات����ي الناق����دة ،الت����ي منعت بعد 
ذلك ، والتي �سغلت املجتمع البغدادي رغم ق�سرها 
وقلته����ا ، وابدى مالحظات هام����ة جذبت انتباهي 
اىل انه متابع ومطلع ، ثم بداأت او�سح له واجيب 

عل����ى بع�س ت�ساوؤلته بجدية ، ثم ابدى مالحظات 
ب����دت يل ان����ه قد قد ق����را امل�سرحي����ة وك�سف يل عن 
الدور اخلطر للم�سرح يف اي�سال الفكر الن�ساين 
للجماه����ر المية.ا�ساف����ة اىل دوره التحري�س����ي 
التي تهاب����ه ال�سلطات الظاملة ، لذا حتاربه وتتهمه 
باخلروج عن العادات والتقاليد والخالق والدين 
يف الوق����ت ال����ذي تدعم في����ه امل�س����رح الهابط الذي 
يله����ي النا�س عن م�ساكله����م احلقيقية ، ولول مره 
ا�سمع من����ه مقولة لينني ) اعطن����ي خبزا وم�سرحا 
اعطي����ك �سعبا واعيا ( ثم ا�ساف ان اردت ان تكون 
فنان ال�سعب ليجب عليك ان تكتفي بك�سف املظامل 
واحلقائ����ق عل����ى امل�س����رح فح�سب ، وامن����ا ت�سعى 

لتدل على طريق احلل .
وي�ستطرد يحيى فائ����ق يف ذكرياته عن هذا اللقاء 
ال����ذي فت����ح عينيه على ا�سي����اء مل يك����ن يعرفها يف 
جوه����ر ودور امل�س����رح وا�سبحت فيما بع����د دليله 
يف العم����ل يف الفرق����ة ))...كان حديث����ي م����ع ه����ذا 
الرج����ل الغريب ق�سرا ، وكان����ت هي املره الوىل 
والخرة الت����ي التقيه فيه ب�س����كل مبا�سر وعرفت 
ان����ه فهد بعد ان اأ�ست�سه����د يف1949 عام ( لكنه يف 
هذا اللق����اء الق�سر اجاب على جوه����ر ت�ساوؤلتي 
وحرت����ي دون ان اطرحه����ا علي����ه ، وخرجت وانا 
غ����ارق ومن�سغ����ل فيم����ا اث����اره م����ن موا�سي����ع ... 
ان اك����ون فن����ان ال�سع����ب ان����ا يحيى فائ����ق ببدلتي 
ال�سموك����ن البي�ساء وال����ورده احلم����راء ان اكون 

فنان احلفاة؟...((
مل يلت����ق يحي����ى فائق بفهد مبا�س����رة بعد ذلك ، لكن 
عالقت����ه بح�سني حمم����د ال�سبيبي وحمم����د ح�سني 
اب����و العي�����س املحام����ي توط����دت بع����د تاأ�سي�سهم����ا 
حزب ) التح����رر الوطني( وا�سبح����ت فرقة يحيى 

فايق)الفرق����ة العربية للتمثيل( من����ربا ثقافيا لهذا 
احل����زب ‘ ال����ذي كان كم����ا ه����و مع����روف الواجه����ة 
العلني����ة للح����زب ال�سيوع����ي ، مع ع�سب����ة مكافحة 
ال�سهيونية ، التي كانت لها اي�سا ن�ساطات ثقافية 

و م�سرحية خالل فرتة عمرها الق�سر .
ول����د يحي����ى فائ����ق ع����ام 1913 ، اأي ) بعم����ر حقي 
ال�سبل����ي( ،م����ن عائل����ة غني����ة ، ارادت ل����ه ان يكون 
طبيب����ا لت�سم����ن ل����ه و�سع����ا اجتماعي����ا مرموق����ا ، 
وم�ستقب����ال م�سمونا ، لكن����ه خذلهم وترك الدرا�سة 
، واجت����ه اىل امل�س����رح الذي كان منغم�س����ا فيه منذ 
نعوم����ة اظف����اره ، فق����د ول����ع باخلطاب����ة والتمثيل 
ال����ذي كان ياأخ����ذ كل وقت����ه ، و�س����ارك يف امل�س����رح 
املدر�س����ي بالدوار الرئي�سية يف مرحلة املتو�سطة 
والثانوي����ة ، و�ساه����م اول يف تاأ�سي�����س )الفرق����ة 
التمثيلي����ة الوطني����ة( 1926 الت����ي تراأ�سه����ا حق����ي 
ال�سبلي ، ال ان����ه تركها ليوؤ�س�س بعد فرتة وجيزه 
فرقت����ه اخلا�س����ة ) الفرق����ه العربيه للتمثي����ل ( مثل 
البطول����ه واخرج م�سرحيتها الوىل ) البطل ( عام 
1928 ملوؤلفها جميد الب�س����ري ، وقدمت امل�سرحية 
يف ) قاع����ة �سينم����ا �سنرتال( ، وكان����ت هذه الفرقة 
ت�س����م يف بداياته����ا يف الع�سرين����ات عزي����ز عل����ي 
عبداجللي����ل  وناظ����م   ، به����رام  عبا�����س  وفا�س����ل   ،
الزه����اوي ، وعب����د ال����رزاق عبدالرحم����ن ، واحمد 
يحيى ، واحلاج حممد ، وناجي ابراهيم ، واحمد 

حمدي وغرهم.
يف منت�س����ف الثالثينات ، بع����د �سفر حقي ال�سبلي 
اىل باري�����س وغياب����ه توقفت عن العم����ل و ت�سظت 
فرقت����ه ) الفرق����ة التمثيلية الوطني����ة ( اىل عدد من 
الفرق امل�سرحي����ة ، فكانت فرق����ة عبدالله العزاوي 
) جمعي����ة ان�سار التمثي����ل ( وفرقة حممود �سوكت 

)فرق����ة املعه����د الوطن����ي( ، بال�ساف����ة لفرق����ة يحيى 
فائق الت����ي كانت قائم����ه قبل ت�سظي فرق����ة ال�سبلي 
)الفرق����ة التمثيلي����ة العربي����ة ( .وازده����رت على يد 
هذه الف����رق الثالث ، ا�ساف����ة اىل الن�ساطات الفنية 
الكثرة للجمعيات والن����وادي واملدار�س ، احلركة 
امل�سرحية يف العراق ، بدءا من منت�سف الثالثينات 
وحتى قيام احلرب العاملية الثانية .، و�سميت هذه 
الفرته يف تاريخ امل�س����رح العراقي ، بع�سر م�سرح 

الثالثينات الذهبي .
ا�سهر اعمال فرقته م�سرحية ) هذا جمرمكم(1946 
تاأليف �سفاء م�سطفى ، وكان قد �سبق وان اخرجها 
يف عام 1938 يف ل����واء العمارة ، ويف نف�س العام 
1938 ولنف�س املوؤلف اخ����رج م�سرحية ) كاترين ( 
ثم ق����دم عمله ال�سهر )ثورة بيدب����ا( لرئيف خوري 
عل����ى م�س����رح بني خ�سي�س����ا للم�سرحي����ة يف بداية 

الربعبنات .
ي�س����ف عزيز حداد م�ساركته لعمل من اعمال يحيى 
فائق )عنرته( تاألي����ف اليا�س ابو �سبكه عام 1957 
عر�ست على قاعة امللك في�سل ، نوردها هنا كنموذج 

ملا كان يجري يف ما �سمي بامل�سرح الي�ساري .
يق����ول )) ... كان اجل����و يف خ����ارج امل�س����رح مدلهما 
وماط����را ذل����ك الي����وم ، بينم����ا كانت القاع����ة لت�سلم 
للفرق����ة امل�ستاأجره ال يف يوم العر�س ، ولذلك كان 
املمثل����ون وا�سدقائهم يقومون منذ ال�سباح باعداد 
الديك����ورات والتدري����ب عل����ى حلبة امل�س����رح وذلك 
لتدقيق ح����ركات املمثلني و�سبطها وو�سع النارة، 
واجراء ان تبقى وق����ت كاف بروفه ما قبل العر�س 
، وكان يحي����ى فايق لولبا متح����ركا يف كل اجتاه و 
جان����ب ، ي�ساعد يف �ستع الديك����ورات والكوالي�س 
، و�سب����غ ال�ست����ارة اخللفي����ة ، ونق����ل كل ذل����ك اىل 
خ�سب����ة امل�س����رح ، وتثبيتها بامل�سام����ر، وامل�ساهمة 
يف تعلي����ق ال�ست����اره اخللفي����ة للمنظ����ر ، وكنا نحن 
ال�سدق����اء ن�ساع����د ه كل مب����ا ي�ستطي����ع اجن����ازه ، 
ومل����ا حان وق����ت العر�����س ، كان اجلمه����ور الوطني 
والتقدم����ي ه����و الغال����ب يف القاع����ة الت����ي امت����الت 
اىل اخره����ا، وكان����ت املطارق لت����زال ت�سمع دقاتها 
لتثبي����ت اخ����ر قط����ع الديك����ور ، وكان يحي����ى فائق 
منتعال جزمة مطاطية واقية من المطار والوحال 
يتح����رك ب����ال انقطاع فيما بني خل����ف خ�سبة امل�سرح 
والباح����ة املك�سوف����ة اخللفي����ة املطل����ة عل����ى حدائق 
القاع����ه للتاأكد من توقف املط����ر ، ومن الطريف هو 
ان العر�����س كان برعاي����ة خليل كنه وزي����ر املعارف 
ان����ذاك ، وهو املع����روف بتاأيي����ده املطل����ق ل�سيا�سة 
ن����وري ال�سعي����د واخال�س����ه للحك����م امللك����ي املتمثل 
ب����ويل العهد، وبعد ان ح�سر وجل�س يف املق�سورة 
امللكي����ة ، ب����داأ يحيى فاي����ق باأرت����داء مالب�س عنرتة 
وو�س����ع املاكياج، وبع����د ان انته����ى دق على خ�سبة 
امل�سرح ث����الث دقات وخفتت ال�س����واء يف القاعة ، 
اهت����زت ال�ستاره قليال وحترك احد طرفيها دون ان 
تنفتح ، ثم اطل من ال�ستارة يحيى فائق وتقدم اىل 
مقدم����ة امل�سرح مبالب�س عنرته لكنه ن�سي ا�ستبدال 
جزمت����ه املطاطي����ة ، ليلق����ي كلم����ة املخ����رج ورئي�س 
الفرق����ه الرتحيبية، وحتي����ه للجمهور وفق����ا للعادة 
املتبع����ة اآنذاك، هن����ا حدث ما مل يك����ن يف احل�سبان 
او ي����دور عل����ى الق����ل بخل����د حلي����ل كن����ه وحا�سيته 
املرافق����ة ، بع�سهم رج����ال �سرطه بزيه����م الر�سمي ، 
واخرين من التحقيق����ات اجلنائيه مبثوثني يف كل 
م����كان من القاع����ة بني اجلمهور ، ب����داء يحيى فائق 
كلمته الرتحيبي����ة ، وعندما انتهى منها انهال فجاأة 
بالهج����وم اخل�س����ن واملبا�س����ر على �سيا�س����ة النظام 
احلاك����م وحلف بغداد ، و�سج����ت القاعة بالت�سفيق 
والهياج والهتافات الوطنية ، كتم خليل كنه غ�سبه 
عل����ى م�س�س ، و حتمل ال�سفعة ال�سيا�سيه املباغتة 
، ث����م فتحت ال�ست����ارة ب�سرعة بع����د ان انتهى يحيى 
من كلمت����ه وبداأ العر�س بدون توق����ف ، الكل توقع 
ان ال�سرط����ة �ستوقف العر�����س ومتنعه ، ال ان هذا 
مل يح����دث ، و�سوه����د خليل كنه وهو ي����رتك القاعة 
يف الظ����الم اثن����اء العر�����س م����ع بع�����س جالوزته، 

وا�ستمرت امل�سرحيه بال ازعاج .
عن: كتاب )فصول من تاريخ المسرح 
العراقي( المنشور بحلقات

ارتبط اسم الرائد  

املرسحي يحيى فائق مبا 

كان يسمونه ) باملرسح 

اليساري( منذ منتصف 

الثالثينات  ، بالتعاون مع 

زميله الكاتب املرسحي 

صفاء مصطفى و هو احد 

اساتذة معهد  الفنون 

الجميلة االوائل الحقا ، 

الذي اخرج له يف فرقته 

كل اعامله تقريبا ،  والذي 

يعترب اول من تناول 

يف الكتابة املرسحية 

يف العراق املشاكل  

االجتامعيه بواقعية 

ورصانة ، ومن زاويه 

طبقية واضحة .

لنتذكر الفنان الرائد

يحيى فائق

لطيف حسن

 و" وردة" ه���و فيل���م عراقي مقتب�س عن عم���ل ادبي عربي معروف، اذ مت 
اقتبا�سه ع���ن رواية "يوميات نائب يف الأري���اف" لتوفيق احلكيم )يذكر 
ان ال�سينم���ا امل�سرية اقتب�ست هذه الرواي���ة يف فيلم حمل نف�س العنوان 

اخرجه حلمي حليم عام 1969 ومثل فيه احمد عبد احلليم وراوية( 
  مل يلت���زم �سيناريو الفيلم باأحداث الرواية ب�سكل كامل، لكنه اخذ بع�سا 
من حكاياتها التي تقع يف الريف، اذ ترتبط وردة الفتاة اجلميلة �ساحبة 
ال�س���وت العذب بعالقة حب مع ال�س���اب را�سد، لكن خنجر ال�سرير يخرب 
ه���ذه العالقة من خ���الل الو�سايات والأكاذيب، مما ي���وؤدى اإىل ترك وردة 
لرا�سد وزواجها من اأحد الأثرياء، وعلى الرغم من ذلك تظل عالقة احلب 
تراود احلبيبني حتى موت ال���زوج، اإثر ا�سابته مبر�س ع�سال فيعودان 

لبع�سهما ويتزوجان.
الفيل���م ذو طاب���ع مو�سيقي ومثلت في���ه املطربة هيفاء ح�س���ني، التي تعد 
واح���دة من اأجمل ال�سوات الن�سائية العراقية، حيث كررت التجربة يف 
فيل���م "ارحموين")1958( وهو واح���د من اجنح الف���الم العراقية امام 

املو�سيقار الكبر ر�سا علي.  

و�سه���د اجلمه���ور عر����س فيل���م "وردة" لأول مرة يف 20 �سب���اط من عام 
1957، حيث حقق جناحا جماهريا جيدا، و�سارك يف التمثيل، بالإ�سافة 
اىل هيف���اء ح�سني كل م���ن خالد الب���ارودي وق���دري الرومي،وعبداملنعم 
الدروب���ي، وف���وزي حم�سن الأم���ني و فائزة حممد ويحي���ى فائق وفائزة 
ح�سن���ي وعب���د ال�سالم اجلناب���ي وا�سماعي���ل اجلنابي، فيم���ا كتب حوار 
الفيل���م �سف���اء م�سطفى، وو�س���ع ال�سيناري���و له واخرجه يحي���ى فائق ، 
وادار ت�سوي���ره الفنان كرمي جميد، وا�سرف عل���ى هند�سة ال�سوت داود 
ال�سامرائ���ي،  واملاكي���اج ليو�سف �سلم���ان،  وو�سع الحل���ان واملو�سيقى 
الت�سويري���ة ل���ه منر ب�س���ر وحل���ن اغانيه احم���د اخلليل ور�س���ا علي،  

وانتجته �سركة "افالم العراق احلديث" . 
 ولد املخرج واملمثل ال�سينمائي وامل�سرحي، يف 6 �سباط من عام 1913، 
وعم���ل م�ساعد خمرج يف فلم "علي���ا وع�سام"، حيث ح�سل على التدريب 
ال���كايف، فاخرج يف بداي���ة اخلم�سينيات اأول فيلم عراق���ي ملون بعنوان 
الوثائقية يف  الأفالم  املقد�سة"، كما عرف بريادته يف اخراج  "العتبات 
اخلم�سينيات و �ستينيات الق���رن املا�سي، و" وردة" هو الفيلم الراوائي 
الطوي���ل الوحيد، الذي اخرجه كما كان الوحيد الذي اأدار ت�سويره كرمي 

جميد،
وفيل���م ) وردة ( م���ن الف���الم املفقودة يف تاري���خ ال�سينم���ا العراقية وقد 
بحثن���ا عنه كث���را يف ايام خمي����س الفيلم العراق���ي يف الت�سعينيات ومل 

نعرث على اية ن�سخة منه.

ُكلف���ت يف الت�سعينات بتدري�س مادة تاريخ امل�سرح العراقي ) �سمن مواد 
اخ���رى( لطلبة الدرا�سات العلي���ا يف كلية الفنون اجلميلة - جامعة بغداد 
- وق���د اعتمدت يف تدري�سها اأ�سلوب التق�سيم اىل مراحل بدءا من مرحلة 
التاأ�سي����س �سعودا اىل عق���د ال�ستينات. كان اهتمام���ي ين�سب على رواد 
امل�سرح العراقي واإجنازاتهم وتاأثرهم على احلركة امل�سرحية يف زمنهم 
وامت���داد ه���ذا التاأثر اىل الأجي���ال الالحقة، من بني ا�سم���اء عديدة يربز 
ا�س���م الرائ���د امل�سرحي املرحوم يحي���ى فائ���ق ) 1913 - 1983( كموقف 
تقدمي لعب دورا موؤثرا يف تر�سيخ توجهات احلركة امل�سرحية العراقية 
اىل جان���ب رواد ك���رث �سناأت���ي اىل ذكره���م م�ستقبال ، اأ�س����س يحيى فائق 
الفرق���ة العربي���ة للتمثيل ع���ام 1933 وكانت تعرف بفرق���ة ) يحيى فائق 
( وه���ي امت���داد لفرقة املعهد العلمي بكامل عنا�سره���ا مع التحاق اأع�ساء 
جدد ومن اأ�سهر عرو�سها امل�سرحية ) العرتاف تاأليف ندمي الطرقجي ( 
و)امل�ساكني تاأليف �سليم بطي(و)�سهرزاد تاأليف توفيق احلكيم( و) انتقام 
املهراجا ليو�سف وهبي ف�سال عن احد ع�سر عر�سا م�سرحيا ،،، على مدى 
عقود وا�سل الرائد يحيى فائق ن�ساطه امل�سرحي املتميز وتعر�س ب�سبب 
اأف���كاره الي�سارية وم�سام���ني بع�س م�سرحياته اىل املالحق���ة اإبان العهد 
امللك���ي ، بعد قيام ثورة مت���وز) 1958( اأ�س�س يحيى فائ���ق فرقة امل�سرح 

اجلمه���وري التي �سمت العديد م���ن ال�سخو�س يف فرقته الوىل ) الفرقة 
العربي���ة للتمثيل( اىل جانب اأع�ساء ج���دد من ال�سبيبة الواعية من بينهم 
قا�س���م حول وط���ه �سامل و�سع���دون العبي���دي وخالد �سعي���د وجعفر علي 
وعادل كاظم، قدمت الفرقة بنجاح عرو�سا م�سرحية تدعم مرحلة التغير 
ابرزها---الفج���ر الثائ���ر -عامل جديد - بني الأم����س واليوم - بال�سافة 
للن�س العاملي ) �سقط املتاع(،يف منت�سف اأواخر ال�سبعينات وقف يحيى 

فائق موقفا �سلبيا من النظام ال�سابق حلني وفاته عام 1983.
لق���د حان الأوان لطرح الت�ساوؤلت التالية : ملاذا مل يحظ يحيى فائق باأي 
تكرمي الذي ي�ستحقه يف املنا�سب���ات واملهرجانات امل�سرحية التي تقيمها 
املوؤ�س�سات الر�سمي���ة بخا�سة؟ ملاذا يتجاهل معظم الذين عا�سروا يحيى 
فائ���ق دوره الريادي ويوؤكدون على منجزاتهم ال�سخ�سية ؟ وملاذا تعتزل 
مرحل���ة الريادة والتاأ�سي�س باأفراد تكررت مبادرات تكرميهم ومت جتاهل 
م���ن ل يقل عنهم يف العط���اء والت�سحيات ؟ ملاذا يتنا�س���ى التقدميون يف 
الو�سط الثقايف ما قدمه يحيى فائق من عطاء ثر خلدمة امل�سرح العراقي 
عرب ت�سليط ال�سوء على جممل اأعماله ونقاوة م�سرته وباأمكانهم تعزيز 
معرفته���م به من خ���الل مراجعة الكتب القيم���ة التي اأتلفه���ا الدكتور عمر 
الطالب واملرحوم الدكتور علي الزبيدي واملرحوم احمد فيا�س املفرجي 
ف�سال عن البحوث الأكادميية لطلبة الدرا�سات العليا ؟ ان الإجابة العملية 
على كل تلك الت�ساوؤلت ينبغي ان ترتجم اىل اجراء تقييم من�سف ليحيى 

فائق وامل�سارعة بتكرميه والتذكر به اإن�سانا ومبعدا.

»وردة« نجح جماهيريًا 
وفشل فنيًا

الرائد المسرحي يحيى فائق

مهدي عباس

د . عبد اآلله كمال الدين

تحدثنا عن االفالم العراقية الثامنية االوىل وهي اثنان مشرتكان مع مرص  "ابن 

الرشق" البراهيم حلمي و"القاهرة – بغداد" الحمد بدرخان  واثنان مشرتكان 

مع تركيا  "طاهر وزهرة" و" ارزو وقنرب" وهام للمخرج لطفي عقاد  واربعة 

افالم عراقية  "علية وعصام" الندريه شاتان و"ليىل يف العراق" الحمد كامل 

مريس و"فتنة وحسن" لحيدر العمر و"ندم" لعيد الخالق السامرايئ  نصل اىل 

الفيلم العراقي التاسع يف محطات السينام العراقية وهو فيلم ) وردة ( للمخرج 

العراقي يحيى فائق.
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اأخر عمل درامي تلفزيوين اأخرجه للتلفزيون العراقي 
الفنان الرائد يحيى فائق )1913-1983( كان بعنوان 
"�سجة يف النهار" 1971... عن ق�سة للكاتب واملفكر 
عبد املجي����د لطفي �س����درت يف )1970( ، العمل اأعده 
وكتب ال�سيناريو له الفنان الرائد يحيى فائق ك�سهرة 
تلفزيوني����ة درامية ولكنها منعت م����ن العر�س ب�سبب 
جرئته����ا بطرح ح����الت ف�ساد يف ال�سلط����ة التي توؤدي 
اىل اإنتفا�س����ة جماهري����ة . يظه����ر يف ال�س����ورة يف 
اخلل����ف باب �ُس����َور النظام الت����ي تهدمها اجلماهريف 
نهاية التمثيلية. ومت تقدمي هذه الإنتفا�سة ب�سك فني 
تعب����ري راق�����س، �سمم ه����ذه اللوحة الفن����ان ڤارتان 
مالكي����ان، وو�س����ع مو�سيقاه����ا الفنان ط����ارق ح�سون 

فريد.
ق����ام الفنان����ني الكب����ار بالتمثي����ل ه����ذا العم����ل كارل����و 
هارتي����ون، �سعاد عب����د الله، حام����د الأطرقجي، ور�سا 
ال�ساط����ئ، و�سم����م الديك����ور الفن����ان الرائ����د �سام����ي ، 

البازي ، ومت ت�سجيل العمل يف �ستوديو رقم 2.
الأ�سخا�����س يف ال�س����ورة م����ن اليمني:موف����ق يحي����ى 
وتوزي����ع  )ملح����ن  فري����د  ح�س����ون  ط����ارق  )ممث����ل(، 
املو�سيق����ى الت�سويري����ة(، الرائ����د يحي����ى فائق، غامن 
باب����ان )اإدارة ال�ستودي����و(، ڤارتان مالكي����ان )م�سمم 
 Ala Fa'ik لوح����ات الرق�����س(، ع����الء يحي����ى فائ����ق

)م�ساعد خمرج(...
منعت التمثيلية ومت حم����ي الت�سجيل من على �سريط 

الفديو ومل ي�سرف اأجور لكل العاملني يف العمل..

م����ن دفرت ال�سهادات ليحيى فائق خط الفنان الراحل ط����ه �سامل يف عام 1972 هذه الكلمات 
الت����ي هي �سهادة حب ووفاء للفنانني العراقيني الأوائ����ل... �سيبقى الفنان الكبر طه �سامل 

حملقًا يف �سماء الإبداع العراقي ولأجيال قادمة... ن�س املخطوطة
"كّن����ا �سغ����ارًا كف����راخ الطيور يف دنيا الفن... ناأمل اأن نط����ر... ولكن كيف نطر؟ ومن 

�سيعلمنا الطران؟
كّن����ا ننظ����ر ب�سوٍق ولهفة اىل الطي����ور الكبرة وهي حتلق بني اأج����واء الف�ساء حتى تعانق 

ننده�����س   ... ال�سم�����س  قر�����س 
يف  تتغن����ى  كان����ت  عندم����ا 
طرانها... ُنعجب لقدرتها وهي 
تقود )چوكة الطيور ( الأخرى 
اإىل اأعالفاأع����ال حت����ى ت�سل بها 

بحر احلياة والآمن...
هذه الطي����ور الكب����رة القائدة 
عل����ى  ب����ارزة  عالم����ات  ظل����ت 

طريق امل�سرة الفنية...
كن����ت اأن����ت يا يحي����ى فائق من 
اأنق����ى واأ�سم����ح ه����ذه الطيور 
الكب����رة... وكن����ت ول زل����ت 
لن����ا ومن����ارًا نهتدي  نربا�س����ًا 

به...
اأنت زه����رة البنف�سج يف جنة 

الفن...
توقيع

طه سالم
مؤلف مسرحي وممثل

11/9/19٧٢

وكاإن�س����ان  كفن����ان  في����ك  راأي  قل����ت 
وكمنا�س����ل يف اأك����رث م����ن منا�سبة، 
لأب����ني �سفحات دف����رت �سفيا جميل. 
ب����ل جه����رًا وعالني����ة يف اأك����رث م����ن 
�سحيف����ة، فالق����ول كان تعب����رًا عن 
حقيقة ومن يخاف اجلهر باحلقيقة 

جبان ورعديد..
اأن����ت واح����د م����ن ال����رواد الكب����ار .. 
والري����ادة لي�ست الأولية يف العمل، 
والري����ادة يف نظري ه����ي العالمات 
امل�سيئ����ة الت����ي يرتكه����ا الفن����ان يف 
والغن����اء  الطوي����ل  الوع����ر  ال����درب 

ال����ذي يتكب����ده والأ�س����رار احل����ازم 
الذي يتم�سك به، والنقاء الذي يظل 

زاهيًا بال "و�سخ" اأو رذاذ ملوث!!
م�سرحن����ا  تاأري����خ  يف  والري����ادة 
العراقي �سم����ة حتملها اأنت بجدارة 
... وم����ن خالل ه����ذه ال�سمة اأنظرك 

دائمًا ..
حتيت����ي وتقدي����ري اإلي����ك وجلهادك 

الفني الطويل.. املخل�س"
توقيع

يوسف العاني
19/٨/19٧٣

شهادة طه سالم

"أخي الكبير 
رئيس مجلس اإلدارة رئيس التحرير الفنان يحيى

ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة 
المدى لإلعالم والثقافة والفنون

االخراج الفني: حيدر الكواز

لإلعالم والثقافة والفنون

 طبعت بمطابع مؤسسة  

رئيس التحرير التنفيذي 
علــي حســين

سكرتير التحرير
رفعة عبد الرزاق

WWW. almadasupplements.com
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المسرح
ب���داأ ن�ساطه امل�سرحي يف عام 1929، اأ�س�س فرقته 
امل�سرحية الفرق���ة العربية للتمثيل يف عام 1932، 
وبقيت الفرقة تق���دم عرو�سها امل�سرحية حتى عام 
1954 حي���ث األغ���ت احلكوم���ة اآنذاك اإج���ازات كل 
الفرق امل�سرحية، متيزت امل�سرحيات التي اأخرجها 
يحيى فائق بدوره���ا التحري�سي والتعبوي ويعد 
اأول من اأ�س�س مل�سرح �سعبي وطني �سيا�سي يطرح 
ق�ساي���ا ومعاناة املواطن العراق���ي، كانت نتاجاته 
امل�سرحي���ة توؤدي باجلمه���ور اأن يخرج بتظاهرات 
بع���د م�ساهدة هذه العرو�س، من امل�سرحيات التي 
اأخرجه���ا بتلك الفرتة م�سرحي���ة »الوطن والبيت«، 

»هذا جمرك���م« 1942، وم�سرحية »ثورة بيدبا« 
1946، »حكم قرقوز«.

اأ�س����س فرق���ة امل�س���رح اجلمه���وري ع���ام 1958 
وق���دم م�سرحي���ة )الفج���ر الثائ���ر( م���ن تاأليف���ه 
واإخراج���ه عام 1959، وقدمت الفرقة م�سرحية 

)�سقط املتاع( 1962 من على قاعة ال�سعب. توقف 
عمل فرقة امل�س���رح اجلمهوري بعد �سباط 63 ومت 
اإلغ���اء اإج���ازة فرقت���ه امل�س���رح اجلمه���وري، ابتعد 

يحيى فائق عن العمل امل�سرحي.

السينما
ب���داأ الرائد يحي���ى فائق يف العم���ل ال�سينمائي مع 
بداي���ات ال�سينم���ا يف العرق، فقد �س���ارك بالتمثيل 
يف الفل���م ال�سينمائي )عليا وع�سام( 1949اإ�سافة 
لعمل���ه م�ساعد خمرج للفلم حتى يتدرب يف حرفية 
ال�سينم���ا، بعده���ا اأخ���رج اول فل���م عراق���ي روائي 
مل���ون )العتب���ات املقد�س���ة( 1951، لكن���ه منع من 
العر�س لأ�سباب طائفية، بعدها اأخرج فلم )وردة( 
1956، لكن���ه متي���ز بالأف���الم الت�سجيلي���ة وح�سل 
على ع�سوية يف نقاب���ة ال�سينمائيني الربيطانيني 

لإخراجه فلم وثائقي مميز 
عن في�س���ان بغداد 1954. 
واأ�س�س م���ع الفنانني كرمي 

عل���ي �سرك���ة �سينمائي���ة با�سم جمي���د وعزي���ز 
اأفالم العراق احلديث وقام���وا بتقدمي ثالثة اأفالم 
وثائقية ملونة عن النه�سة احل�سارية وال�سناعية 
والزراعي���ة يف خم�سيني���ات الق���رن املا�س���ي، ومت 
عر�س الأفالم يف �ستى دور ال�سينما ببغداد وبقية 

املدن العراقية.

اإلذاعة والتلفزيون
عم���ل الرائد يحيى فائق مع بدايات تكوين الإذاعة 
العراقي���ة، ف���كان من موؤ�س�س���ي الدرام���ا الإذاعية، 
وكانت فرقته تقدم اأ�سبوعيًا دراما من روائع الأدب 
العامل���ي، وم���ع تاأ�سي�س التلفزي���ون العراقي ا�سهم 

باإخ���راج ع�سرات الربام���ج التلفزيوني���ة والأفالم 
الوثائقي���ة، اإ�سافة اىل الدراما التلفزيونية، واآخر 
عم���ل تلفزي���وين اأخرجه ه���و )الأب���واب امل�سودة( 
والت���ي اأعده���ا ع���ن رواي���ة للكات���ب العراق���ي عبد 
املجي���د لطف���ي وق���ام بتمثيله���ا كارل���و هارتي���ون 
وحام���د الأطرقج���ي و�سع���اد عب���د الل���ه، ومت منع 
عر�س هذا العمل ب�سبب جراأته بانتقاد الف�ساد يف 

الطبقة املتنفذة يف املجتمع.

البعد الرابع والفن الجامع
ط���رح الرائد يحيى فائق نظرية متقدمة يف جتديد 
العر�س امل�سرحي يف منت�سف ال�ستينيات اأ�سماها 
»م�س���رح البع���د الراب���ع« الت���ي تتبن���ى اإ�ستعم���ال 
اأحدث الط���رق التكنولوجي���ا احلديثة يف العر�س 
امل�سرح���ي وال�سينمائي وتقح���م املتفرج يف و�سط 

احل���دث امل�سرح���ي، لك���ن م���ع الأ�س���ف مل تتوفر له 
الإمكانيات والدعم لإظهار امل�سرح العراقي ب�سكل 

عر�س م�سرحي فريد ومميز عامليًا.

مساهمات أدبية وفنية أخرى
وكان للفن���ان الرائ���د يحيى فائق اأعم���ال ت�سكيلية 
يف الر�س���م والفوتوغ���راف يف خم�سينيات القرن 
املا�سي، وقام بتحرير عدة ق�سائد نرثية ومقالت 
فني���ة واأدبي���ة، اإ�ساف���ة اىل كتاب���ة ع���دة ن�سو����س 
درامي���ة للم�سرح والإذاع���ة والتلفزي���ون، كما قام 
بو�سع ع���دة �سيناريوه���ات لأفالم ق���ام باإخراجها 

لل�سينما والتلفزيون.
رح���ل يحيى فائق ب�سمت عام 1983 بعد ان عانى 
م���ن �سيا�س���ة التهمي����س والع���زل ب�سب���ب مواقف���ه 
الوطنية واإلتزامه بق�ساي���ا �سعبه ووطنه، ويبقى 
ال�س���وؤال: مت���ى �سيتم اإعطاء الفن���ان الرائد امللتزم 
يحي���ى فائ���ق مكانت���ه احلقيقي���ة وتثم���ني اأعمال���ه 
الإبداعي���ة ومواقف���ه ال�سجاع���ة ودرا�س���ة جتربته 
الفنية والإبداعية لالأجي���ال املقبلة كمثال يجب ان 

يحتذى به؟
كت���ب الفن���ان الرائ���د يحيى فائ���ق يف كتاب���ه الفن 
لل�سعب: “هي���ا نوقد اأ�سواء امل�س���رح، ال�سعب يف 
انتظارن���ا، يريد ان يران���ا على امل�س���رح كحقيقتنا 
العاري���ة التي ل بديل عنها يف التعريف باحلقيقة، 

انها احلاجة التي يريدها الن�سان احلي«.
وكتب اأي�سا يف مذكراته: »كان اهتمامي كم�سرحي 
وفن���ان �سيا�سي بالف���ن ان يكون الع���الج والدواء 
نقي���ا و�ساحلا حلاجة اجلماه���ر الكادحة لتطهر 
التعف���ن وال�س���م لإنق���اذ حياتن���ا وان�سانيتن���ا لهذا 
الف���ن ال�سيا�س���ي والث���وري هدف ج���ذري وحتمي 

ملجتمعنا.«
ويقول الفنان بدري ح�سون فريد يف كتابه فنانون 
م���ن بالدي ع���ن الفن���ان الرائ���د يحيى فائ���ق: »انه 
م���ن اع���الم امل�سرح العراق���ي ويف طليع���ة ممثلينا 
الأوائ���ل الذين و�سع���وا اللبن���ة ال�سا�سية لنه�سة 
الع���راق امل�سرحي���ة والتمثيلي���ة ومن ث���م قوموها 
بالت�سحي���ات الغالية وذللوا الكث���ر من امل�ساعب 
لت�س���ل النه�س���ة التمثيلي���ة اىل مكانته���ا املرموقة 

اآنذاك.

مرت ذكرى رحيله بصمت

عندما يهلع النظام من "ضجة 
في النهار"

يف السادس من شباط مرت ذكرى 

رحيل فنان الشعب العراقي 

الرائد يحيى فائق، كان الراحل 

املبدع يحيى فائق رجل نهضة 

متعدد املواهب والقدرات 

اإلبداعية فهو من أحد األعمدة 

التي اسهمت لتأسيس الحركة 

املرسحية والسينامئية واإلذاعية 

والتلفزيونية يف العراق. ولد 

الفنان الرائد يحيى فائق يف 

مدينة كربالء عام 191٣لعائلة 

محافظة، لكن طموحاته الشابة 

إلدخال الحداثة للمجتمع والثقافة 

العراقية يف بدايات القرن 

العرشين أكسبه بحق الريادة 

الفنية يف جوانب مختلفة من 

الفنون اإلبداعية.

د. عالء يحيى فائق

د. محمد الحاج حمود



يف ايام صباه يستهويه التمثيل 

واملرسح واذ يشتد عوده قليال 

ويف سنوات شبابه وما ان ينهي 

دراسته املتوسطة حتى يرسله 

والده اىل انطاكيا يف تركيا ليدرس 

الطب , ولكن بدال من ان يختار 

الطب , يجد يف الفن املرسحي 

مراده ومالذه , بل يزداد ولعًا بهذا 

الفن الساحر وينتهي االمر ان ينال 

شهادة فنية يتباهى ويفتخر بها. 

واذ يعود اىل العراق بعد تخرجه 

من معهد انطاكيا للتمثيل , يبادر 

ومع مجموعة من اقرانه وزمالئه 

لتشكيل فرقة مرسحية يف النصف 

االول من الثالثينيات يطلق عليها 

"الفرقة التمثيلية العربية" ومن بني 

اعضائها زوج اخته صفاء مصطفى 

واسامعيل حقي وفائق حسن الحقا 

يتم دمجها مع فرقتني مرسحيتني 

احدهام يديرها الفنان الرائد عبد 

الله العزاوي واألخرى يديرها 

محمود شوكت.

وذل���ك به���دف توحي���د اجله���د امل�س���رحي وتنظيمه 
و�س���ول اىل تفعي���ل احلرك���ة امل�سرحي���ة يف البلد. 
وت�سم���ى الفرق���ة امل�سرحي���ة اجلدي���دة ب���� "الحتاد 
الثالث���ي" ولعل من اأبرز اعماله���ا م�سرحية "الدب" 
لتي�س���كوف يلعب يف هذه امل�س���رحية الفنان يحيى 
فائق دور اخل���ادم العجوز "ل���وكا" وتلعب زوجته 
"بوبوفا". ومع فتور وتعرث ن�ساط  "نظرة" دور 
"الحتاد الثالثي" و�سول اىل انحالله وا�سمحالله 
.. تظل فرقة الفن���ان يحيى فائق هي الوحيدة التي 
ت�ستاأن���ف ن�ساطاته���ا وبدعم وت�سجيع م���ن عنا�سر 
�ساب���ة وحيوي���ة وجريئ���ة يف الفرق���ة . وم���ن ابرز 
اعماله���ا يف الربعينيات م�سرحي���ة "ديدبا" تاأليف 
رئيف اخلوري والتي قدمت عام 1945 على م�سرح 
�سيفي �سيد لهذا الغر�س يف جانب الكرخ ومبرور 
الي���ام والعوام �س���ارت مبنى لل�سف���ارة اليرانية 

احلالية.
يق���ول الفن���ان القدير بدري ح�س���ون فريد يف كتابه 

املعنون " ق�ستي مع امل�سرح عن هذا الفنان ما يلي: 
" مل يك���ن راغب���ا ابداآ بدخول فرع التمثيل، �سواء 
كان ال�سبل���ي هو الذي يدر����س ام تلميذه "ابراهيم 
ج���الل" لأن���ه كان يعتق���د ب���ل وي�س���رح ان ا�سلوب 
ه���وؤلء "�سكلي" ل يفقه���ون التمثيل الطبيعي واىل 
اخ���ره م���ن الآراء. وكان ه���ذا الرج���ل ل���ه ا�سلوب���ه 
الذكي وحما�سه الفني ال���ذي يجذب انتباه اجلميع 
ف�سال عن ثقافته وقلم���ه ال�ساحر الر�سني واهم من 
هذا كان ل���ه وعي اجتماعي وا�س���ح وافكار وطنية 

و�سعبية".
يروي ال�ست���اذ بدري ح�سون فريد يف كتابه الآنف 
الذكر ويف لقاء جمعهما ، كيف انه اخربه باأنه عازم 
على انتاج واخراج م�سرحية "عنرتة" لتكون قنبلة 
املو�س���م وهو الذي �سبق وان اب���دع يف متثيلها يف 
اواخ���ر الثالثيني���ات والأربعيني���ات. حيث بحاجة 
اىل الدم���اء ال�ساب���ة اجلدي���دة لت�س���ارك يف العمل ، 
ملمح���ًا له وداعيا اياه للم�سارك���ة. جتد تلك الدعوة 

�سداه���ا ل���دى ال�ست���اذ ب���دري وبالت���ايل للتع���رف 
والوق���وف عل���ى ا�سلوبه الخراج���ي املغاير وطاملا 
اتهم ال���رواد الخرين بالتقليدي���ة ف�سال عن قناعته 
وثقت���ه الكب���رة به كممث���ل )من خالل ادائ���ه الفني 
الرائع يف فلم "عليا وع�سام" الذي اثبت فيه قدرته 
التعبرية واجل�سدية �سغ���ال وروحا وتفهما لأبعاد 
دوره(. واذ يح���ني موع���د اجلل�س���ة الوىل لتوزيع 
الدوار ي�سن���د الفن���ان يحي���ى فائ���ق دور "عنرتة" 
لنف�س���ه ، ودورا مهما لأخي���ه "يا�سني فائق" وتلعب 
الفنان���ة �سلم���ى عبد الح���د دور العن�س���ر الن�سائي 
وت���وزع بقي���ة الدوار عل���ى كل من ف���وزي حم�سن 
المني ، منع���م الدروبي ، �سلم���ان اجلنابي ، عناية 
الله اخليايل ، ويكون دور �سغر من ن�سيب الفنان 
ب���دري ح�سون فريد يف ه���ذه امل�سرحية. وينقل لنا 
الكات���ب باأن الفن���ان يحيى فائق ه���و م�سمم مناظر 
امل�سرحي���ة وذلك بقوله "وفهمت ان���ه فنان ت�سكيلي 
اي�سا له لوح���ات ذات قيمة" تعر�س امل�سرحية ليلة 
ال�ساد�س ع�سر من ت�سرين الثاين عام 1951 ولليلة 
واحدة فقط ودون ان مت�سك باأ�سباب النجاح ، فكما 
ي�سفها الكاتب والباحث بدري ح�سون فريد: "كان 

عر�سا بائ�سا جدا من جميع النواحي"
يف الن�س���ف الثاين من اخلم�سينيات يخرج وينتج 
فل���م "وردة" ل�سالح �سركة اف���الم العراق احلديث. 
وق�سة الفلم ماأخوذة وبت�سرف عن "يوميات نائب 

يف الرياف" لتوفيق احلكيم.
تقا�سم بطولة الفلم خالد البارودي وهيفاء ح�سني، 
"الفج���ر   : التاألي���ف امل�سرح���ي فيكت���ب  ي�ستهوي���ه 
الثائ���ر" و "الف�سل الخر" وق���د مثلت الوىل عام 

1960 اما الثانية فقد مثلت عام 1961.
يف اعق���اب ث���ورة الراب���ع ع�س���ر م���ن مت���وز ع���ام 
1958 يوؤ�س����س فرقة امل�سرح اجلمه���وري ويخرج 
ل�ساحله���ا م�سرحي���ة "�سقط املت���اع" تاأليف اوجني 
بري���و وتعر����س خلم�س���ة اي���ام. وامل�سرحي���ة تنبه 
اىل خماط���ر ال�ساب���ة مبر�س الزه���ري وال�سرار 
والث���ار التي ترتكها هذه الآف���ة. ومن جديد يخرج 

م�سرحية "بيدبا" تاأليف راأفت اخلوري.
الذاع���ة  دار  يف  خدمات���ه  ع���ن  ال�ستغن���اء  يت���م 
والتلفزي���ون يف الن�س���ف الث���اين م���ن ال�ستينيات 
وتن�سر جملة �سينما اليوم التي ت�سدر عن موؤ�س�سة 
افالم اليوم يف عددها الول وبتاريخ ني�سان 1968 
م�سرحية ق�سرة بقلم رئي�س حتريرها جنيب عربو 
بعنوان "ال�ستار ملا يزل م�سدل" وت�سلط امل�سرحية 
ال�س���وء على الغنب والجحاف ال���ذي حلق بالفنان 

يحيى فائق بعد ذلك امل�سوار الفني الطويل.
مهرج���ان  احتف���الت  ومبنا�سب���ة   1973 ع���ام  يف 
يوم امل�س���رح العاملي ت�سكل جلن���ة حتكيمية لتقييم 
الوم�س���ات امل�سرحية امل�ساركة يف املهرجان ، ت�سم 
يف ع�سويته���ا الفن���ان يحيى فائ���ق ، بالإ�سافة اىل 
الفنان���ني ابراهي���م ج���الل ، بهنام ميخائي���ل ، كاظم 
حي���در ، عادل كاظم ، طه �س���امل ، حم�سن العزاوي ، 

يا�سني الن�سر ، يو�سف عبد امل�سيح ثروت.

صباح المندالوي

مسرحيون راحلون

يحيى فائق


