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للفنان الكبير فيصل الياسري إنجازات 
فنية وأدبية كثيرة، وهو فنان متعدد 
المواهب، فهو شاعر، وكاتب قصة، 
وكاتب سيناريو، وممثل، ومترجم، 
ومقدم برامج، ومنتج، ومخرج، في 
مجال الفيلم الطويل أخرج 12 فيلمًا 

روائيًا طوياًل، وكتب سيناريو فيلمين لم 
يخرجهما، وأشرف على إخراج أول فيلم 

رسوم متحركة عراقي وعربي طويل، 
وسنستعرض أفالمه الخمسة عشر هذه. 
كما أخرج مجموعه من األفالم القصيرة 

المتميزة والتي حاز بعضها على جوائز من 
مهرجانات سينمائية، )نحن بخير – 1975( 

و)تقرير عن الوضع في لبنان – 1976(، 
وأخرج مسلسالت: حمام الهنا – دنانير من 
ذهب – إفتح ياسمسم – سالمتك – اللغة 
العربية – الدفتر األزرق – المرايا – الجرح 
الجديد – حياتنا – الذخائر – الكلم الطيب 
– نساء في الذاكرة – نساء نساء، وأصدر 
قصص ورواية )كانت عذراء – الطريق(، 

وترجم واصدر كتبًا متنوعة:

الت�صوي���ر  جمالي���ات   – اله���وا  ذوي  العا�صق���ون 
احلي���اة   – وال�ص���ينما  التلفزي���ون  يف  والإ�ص���اءة 
اخلفي���ة للم�ص���اهري – التج���وال يف عق���ول الن�ص���اء 
والرجال – كيف تنجو من الإيدز – الأ�صئلة – كيف 
تفهم الن�ص���اء يف 60 دقيقة، وغريها، واأ�ص���رف على 
وف���دم اأ�ص���هر برنام���ج تلفزيوين )املل���ف(، ومثل يف 
بع����س الأفالم مث���ل: الراأ�س، وامللك غ���ازي، واأخرج 
م�ص���رحيات: الرجل الرابع – جزيرة الله، وال�صهرة 

التلفزيونية )خارج احلظرية(.
اأفالمه الطويلة:

1. الرجل 28126 – 1970
ق�ص���ة: �ص���عيد حورانية )قيام���ة اليعازر( �ص���يناريو 
واإخراج: في�ص���ل اليا�صري ت�صوير: حممد الروا�س 
مونت���اج: م���روان داغ�ص���تاين مو�ص���يقى: �ص���لحي 
الوادي اإنتاج: التلفزيون ال�ص���وري. بطولة: تي�صري 
ال�صعدي/ يو�صف حنا/ منى وا�صف/ هالة �صوكت/ 
هيل���دا زخ���م/ طلح���ت حم���دي/ اأ�ص���امة الروماين/ 
حممود جرك����س/ لينا باتع/ و�ص���في املالح/ مظهر 
احلكي���م. املو�ص���وع: مو�ص���وع الفيل���م ع���ن جماهد 
الحت���الل  �ص���ج  �ص���ورية  ث���وار  �ص���اعد  جزائ���ري 

الفرن�صي.

2. مقلب في المكسيك – 1972
�ص���يناريو وحوار: في�ص���ل اليا�ص���ري اخراج: �صيف 
الدين �ص���وكت ت�ص���وير: احمد ابو �ص���عدة مونتاج: 
قي�س الزبيدى انتاج: دم�ص���ق لل�صينما.بطولة:دريد 
حلام/نهاد قلعي/هالة �ص���وكت/منى وا�صف/ ناهد 
ي�صري/ لينا باتع/ ا�ص���امة خلقي/ �صلمى امل�صري/ 
�ص���باح جزائ���ري. املو�ص���وع: يعاين تي�ص���ري )نهاد 
القلع���ي(؛ الرج���ل املحاف���ظ، من عقدة ب�ص���بب زواج 
اأخته رغمًا عنه. لذلك فهو ي�صيق اخلناق على بناته؛ 

حيث يتقدم �صاب خلطبة ابنته كوثر، وعندما يعرف 
الأب اأن اأبنت���ه واقعة يف غرام ال�ص���اب يرف�س متامًا 
لرجعيت���ه. بع���د املقلب ال���ذي يدبره كل من �ص���قيقته 
)من���ى وا�ص���ف( و�ص���قيق زوجت���ه )دري���د حل���ام(، 
يكت�ص���ف اأنه خمطئ بخ�ص���و�س اأخت���ه التي تعي�س 

بنزاهة و�صرف

3. حب وكارتيه - 1973
ق�ص���ة و�ص���يناريو وح���وار: عدن���ان م���راد اإخ���راج: 
في�ص���ل اليا�ص���ري ت�ص���وير: يو�ص���ف عنرت مونتاج: 
هيث���م قوتل���ي مو�ص���يقى: �ص���هيل عرفة اإنت���اج: زياد 
مول���وي. بطولة: زياد مولوي/ مديحة كامل/ هاين 
الروم���اين/ لينا بات���ع/ خالد تاج���ا/ اأحمد عدا�س/ 
عدنان بركات/ عمر حجو/ غادة كيالين. املو�صوع: 
�ص���اب يواج���ه الف�ص���ل يف كل عم���ل يقوم ب���ه. تهدده 

خطيبت���ه برتك���ه يف ح���ال ا�ص���تمراره به���ذه احلالة، 
فيقرر اأن يتعلم ريا�ص���ة الكاراتيه واأن ي�ص���بح بطاًل 

م�صهورًا.

4.غراميات خاصة – 1974:
�ص���يناريو وحوار: في�ص���ل اليا�صري و�ص���يف الدين 
�ص���وكت اإخراج: في�ص���ل اليا�ص���ري ت�ص���وير: حممد 
الروا����س مونت���اج: مروان ع���كاوي اإنت���اج: طنو�س 
فرجنية وحمم���د الروا����س. بطولة: ناهد �ص���ريف/ 
عمر خور�صيد/ عبد اللطيف فتحي/ ناجي جرب )اأبو 
عنرت(/ يا�ص���ن بقو����س/ جناح حفي���ظ/ لينا باتع/ 
خالد تاجا/ �ص���ليم كال�س/ اأحمد عدا�س. املو�صوع: 
اإمراأة ترث م�صنع والدها الذى تركه لها بعد رحيله، 
حت���اول اإدارته بنف�ص���ها، لكنها تف�ص���ل، وذلك لأنها مل 
تتعلم امل�ص���وؤولية قط، ويتوقع اجلميع ف�ص���لها، تقع 

ف���ى احلب وحت�س اأنها يج���ب اأن تختلف، واأن تكون 
امراأة م�صوؤولة، تبداأ فى تعلم �صوؤون الإدارة وتنجح 

فيما �صبق لها اأن ف�صلت فيه.

5. هاوي مشاكل - 1974
�صيناريو واخراج: في�صل اليا�صري ت�صوير: بهجت 
حيدر مونتاج: مروان عكاوي اإنتاج: حممد الزوزو. 
بطولة: حممود جرب/ ناجي جرب )اأبو عنرت(/ نبيلة 
نابل�ص���ي/ �ص���ليم كال�س/ ملك �ص���كر/ رفيق �صبيعي 
)اأبو �ص���ياح(/ لينا باتع/ عدنان بركات. املو�صوع: 
)حمم���ود( �ص���اب طي���ب، لكن���ه دائ���م التدخ���ل فيم���ا 
ليعنيه؛ مم���ا يوقعه يف العديد من امل�ص���اكل،والتي 
يك���ون منه���ا التورط م���ع اإح���دى الع�ص���ابات؛ التي 
ترتكه مع جثة قتيل جمهول، وتقب�س عليه ال�ص���رطة 
بتهمة القتل، يلتقي يف ال�صجن بكل من )اأبو�صياح(، 
و)اأبوعن���رت( اللذين يحاولن م�ص���اعدته يف البحث 

عن املجرم احلقيقي، وت�صليمه للعدالة.

6. عودة حميدو - 974
ق�ص���ة: الأخوين رحباين �صيناريو واإخراج: في�صل 
اليا�ص���ري ت�ص���وير: حممود �ص���ابو مونت���اج: هيثم 
قوتلي اإنتاج: حت�ص���ن قوادري. بطولة: ناجي جرب 
)اأب���و عنرت(/ من���ى ابراهيم/ فه���د كعيكاتي/ عدنان 
بركات/ نزار فوؤاد/ خالد تاجا/ �ص���ليم كال�س/ ناديا 
كي���الين/ حممد العق���اد/ مظهر احلكي���م/ لينا باتع. 
املو�ص���وع: يعود حميدو اإىل امل���كان الذى تربى فيه 
يف اأحد الأحياء ال�ص���عبية، ملواجهة ع�ص���ابة حتاول 
ال�ص���يطرة على احلارة، وتبداأ املواجهة واملوؤامرات 

وينت�صر عليهم، ويخل�س احلارة من �صرورهم.

7. جزيرة النساء - 1975
تاليف واخراج: في�ص���ل اليا�ص���ري ت�صوير: حممود 
�صابو مو�ص���يقى: ح�صن نازك مونتاج: هيثم قوتلي 
اإنت���اج: بهجت خ���وري واه���دن فيلم. بطول���ة: منى 
اإبراهي���م/ ناجي ج���رب )اأبو عنرت(/ فه���د كعيكاتي/ 
جن���اح حفيظ/ لين���ا باتع/ فايزة �ص���اوي�س/ اأ�ص���عد 
ف�صة. املو�صوع: جمموعة من الأ�صخا�س املتباينن 
اإجتماعيًا واإقت�ص���اديًا، تغرق بهم ال�ص���فينة، ولكنهم 
ينجون، ويعي�ص���ون على �ص���طح جزيرة، تبداأ بينهم 
جمموعة من املكا�صفات وامل�صارحات؛ التي تو�صح 

ما كانوا يخفونه جميعًا عن بع�صهم البع�س.

فيلموغرافيا الفنان فيصل الياسري
مهدي عباس
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من مّن���ا مل يتعّلم �ص���يئا م���ن الربنام���ج الرتبوي، 
اتعليم���ي، الرتفيه���ي )افتح يا �صم�ص���م( الذي كان 
يف اأواخ���ر ال�ص���بعينيات والثمانيني���ات، ايقون���ة 
اخلليج���ي؟  التع���اون  جمل����س  دول  تلفزيون���ات 
وَم���ْن مّن���ا مل حتتف���ظ ذاكرت���ه، مب�ص���هد، واأغنية، 
اأو �صخ�ص���ية من �صخ�ص���ّياته خالل عر�س حلقاته 
الت���ي بل���غ عدده���ا 573 حلق���ة تلفزيوني���ة، عل���ى 
م���دى �ص���نوات؟ َم���ْن مّن���ا مل ي���رّدد كلمات �ص���ارته 
الغنائية التي تقول:افتح يا �صم�ص���م اأبوابك نحن 
الأطفال،افتح وا�ص���تقبل اأ�ص���حابك نحن الأطفال، 

افتح افتح، نفرح نفرح؟
الإنت���اج  موؤ�ص�ص���ة  اإنت���اج  م���ن  برنام���ج  وه���و 
الرباجم���ي امل�ص���رتك ل���دول اخللي���ج العربي التي 
مقّره���ا الكويت، وق���د اأنتجت الربنامج ال�ص���حي 
اخلليج���ي التوعوي )�ص���المتك( باأجزائه الأربعة 
بقرار من وزارات ال�ص���حة يف دول اخلليج �صدر 
عام 1980 و�ص���ارك به من ال�صلطنة الفنان �صالح 
زع���ل والراحل �ص���عود الدرمك���ي والفنانة فخرية 
خمي����س والفنان���ة اأمين���ة عب���د الر�ص���ول والفنان 

اإبراهيم الزدجايل.
لق���د كان يق���ف خلف العدي���د من برامج املوؤ�ص�ص���ة 
الفّنان الكبري في�ص���ل اليا�ص���ري ال���ذي غادر عاملنا 
اخلمي����س املا�ص���ي يف الأردن ع���ن 89 �ص���نة، بعد 
رحلة طويلة مع العمل التلفزيوين وال�ص���ينمائي، 
والربامج، والعمل الإعالمي، اأ�صفر عن العديد من 
العالمات امل�ص���يئة خالل �صنوات عمله يف دم�صق 
وبغ���داد واأملاني���ا، والكويت، والقاه���رة، وعّمان، 
من بينها: امل�صل�ص���ل ال�صوري حمام الهنا )1968( 
م���ع دريد حّلام ونهاد قلع���ي، و)دنانري من ذهب(، 
و )اللغ���ة العربية( و)املراي���ا(، و)الدفرت الأزرق( 
و)ن�ص���اء يف الذاكرة1990( الذي مّثلت به الفنانة 
فخري���ة خمي�س، اإىل جانب الفنانة هند كامل التي 
جمعته���ا بالفن���ان الراح���ل رحلة عمر وف���ن تكللت 

باحلياة امل�صرتكة.

افالم متميزة
ع���ودة  لل�ص���ينما:  اأخرجه���ا  الت���ي  اأفالم���ه  وم���ن 
حمي���دو )1971( م وغرامي���ات خا�ص���ة )1974( 
و)الراأ�س 1976( و)النهر 1977( و)ع�ص���اق على 
الطري���ق 1977( و)القنا����س 1979( م���ع روجيه 

ع�ص���اف واآم���ال عفي����س، والأم���رية والنهر1982 
وه���و فيلم كارتون يروي اأ�ص���طورة من اأ�ص���اطري 
وادي الرافدي���ن، وق���د حظ���ي باإقب���ال كب���ري عن���د 
اجلمه���ور  راأت  وق���د  باب���ل  �ص���ينما  يف  عر�ص���ه 
املحت�ص���د يقف طوابري طويلة عند �ص���باك التذاكر 
يف م�ص���هد مل اأر ل���ه مثي���ال و)زواج عل���ي الطريقة 
املحلي���ة1987( و)بابل حبيبتي1987( مع يحيى 
الفخ���راين و�ص���ماح اأن���ور، واآخ���ر اأفالمه)بغ���داد 
حل���م وردي 2013 م(كم���ا اأخرج ع���ددًا من الأفالم 
الت�ص���جيلية، وقّدم برنامج )امللف1991( م�صوار 
طوي���ل ب���ّدل خالله العديد م���ن الأماك���ن التي اأقام 
فيه���ا، وزاول الكتابة وله جمموعة ق�ص�ص���ية )يف 
الطريق( �ص���درت يف مطلع اخلم�صينيات ورواية 
)كان���ت ع���ذراء 1952( اأ�ص���غيت اإلي���ه ذات ي���وم 
يف قاعة م�ص���رح الر�ص���يد عام1993 وكان �ص���يفا 
عل���ى برنامج)الفيل���م العراقي( ليتح���ّدث عن فيلم 
)الراأ�س(، وكانت طبيعة الربنامج ا�صت�صافة ممثل 
اأو خم���رج، اأو كاتب اأو منتج عمل يف اأحد الأفالم 
العراقي���ة القدمي���ة، يلي���ه عر����س الفيل���م، فتحّدث 
الراحل في�صل اليا�صري مبرارة عن متاعب العمل 
ال�ص���ينمائي، الت���ي ل تنتهي، حت���ى يعر�س الفيلم 
اجلمه���ور، وه���ذه املتاعب ظلت تط���ارده حتى اأن 
فيلمه الأخري )بغ���داد حلم وردي( الذي انتهى من 
العم���ل به ع���ام2013 مايزال حبي����س العلب، ومل 
ي�ص���ل قاعات العر�س، ومما عل���ق يف ذاكرتي من 
ذل���ك اللقاء، جرى خالل عر�س فيلم )الراأ�س( خطاأ 
يف تقدمي وتاأخري يف ت�صل�ص���ل امل�صاهد، فانتف�س 
م���ن مكان���ه، وطال���ب باإيق���اف العر����س، وخروج 
اجلمه���ور م���ن القاع���ة، يومه���ا عرفت م���دى دّقته 
وحر�ص���ه عل���ى عمله، وق���د راأيت���ه يف مدينة بابل 
التاريخي���ة ع���ام 1987 خالل ت�ص���وير فيلم)بابل 
حبيبت���ي( برفقة الفنانن يحيى الفخراين واأحمد 
عبدالعزيز �ص���امي قفط���ان والفنانة �ص���ماح اأنور، 
وظّل يوا�صل الكتابة، والعمل، وقد اأدرجت اإدارة 
مهرجان �ص���ينمانا للفيلم العربي بن�ص���خته الثالثة 
الت���ي اأقيمت يف �ص���باط العام اجل���اري، بالتعاون 
مع النادي الثقايف، ا�ص���مه �صمن املكّرمن، وكذلك 
زوجته الفنانة هند كامل، غري اأنه اعتذر، قبل يوم 
من انطالق املهرجان ب�ص���بب عار�س �ص���ّحي حال 
دون ح�صوره حفل التكرمي، فخ�صرنا فر�صة لقائه 
مب�ص���قط، لكن عزاءنا اأن اأعماله �ص���تبقى حا�صرة، 
يف م�ص���قط واخللي���ج والوطن العربي، و�ص���يظّل 

الأطفال العرب يرّددون: افتح يا �صم�صم اأبوابك.

8. عشاق على الطريق - 7791
ت�ص���وير:  اليا�ص���ري  في�ص���ل  واإخ���راج:  �ص���يناريو 
ج���ورج لطف���ي اخل���وري مونت���اج: هيث���م قوتل���ي 
مو�ص���يقى: منري ب�ص���ري اإنت���اج: ط���ارق فيلم )حممد 
م���روان الزرك���ي(. بطول���ة: حبيبة/ اأدي���ب قدورة/ 
عدن���ان  بات���ع/  لين���ا  عن���رت(/  )اأب���و  ج���رب  ناج���ي 
بركات/ �ص���ليم كال�س/ رفيق �صبيعي )اأبو �صياح(. 
املو�ص���وع: ع���ن الق�ص���ة امل�ص���هورة )�ص���اعي الربيد 
ليدق بابك مرتن(، يه���رب اأحد املغامرين من خطر 
حمدق ب���ه، ويختبىء يف اأحد املوتيالت ال�ص���غرية 
على اإحدى طرق ال�ص���فر، املوتيل ملك لرجل عجوز، 
بخي���ل، متزوج من امراأة �ص���ابة جميلة، تنمو عالقة 
ج�ص���دية بن املغام���ر والزوجة، ويتفق���ان على قتل 

زوجها،

9. الزواج على الطريقة المحلية – 1977:
ق�صة و�ص���يناريو وحوار: داوود �صيخاين وفي�صل 
اليا�ص���ري اإخ���راج: مروان عكاوي ت�ص���وير: حممد 
الروا�س مونتاج: حممد خرب عرب اوغلي مو�صيقى: 
ح�ص���ن نازك اإنتاج: �ص���مري عنين���ي. بطولة: رفيق 
�ص���بيعي )اأبو �صياح(/ وليد توفيق/ جناح حفيظ/ 
تي�ص���ري ال�ص���عدي/ فاديا خطاب/ ناج���ي جرب )اأبو 
عنرت(/ �صامية جزائري/ �ص���ليم كال�س. املو�صوع: 
حكاية �ص���ابن يف اإحدى احلارات ال�ص���عبية مبدينة 
دم�ص���ق، اأولهما )حت�صن( ال�صاب العابث الذي يرى 
احلب لهوًا وت�صلية، ويرتبط بعالقات مع الكثري من 
الفتيات، و�ص���ديقه )�ص���مري( ال�ص���اب الذي مل يعرف 

فتاة يف حياته، ويوؤمن باحلب كعاطفة �صامية.

10. الراس – 1977:
�صيناريو واإخراج: في�صل اليا�صري ت�صوير: ماجد 
كام���ل مونت���اج: �ص���احب حداد مو�ص���يقى: ح�ص���ن 
نازك اإنتاج: املوؤ�ص�ص���ة العامة لل�ص���ينما وامل�ص���رح. 
بطولة: �ص���امي قفطان/ لينا بات���ع/ قائد النعماين/ 
ولي���د �ص���ميط/ طعم���ة التميم���ي/ �ص���ليم كال����س/ 
فوزية ال�ص���ندي/ قا�ص���م املالك/ �ص���كري العقيدي/ 
ه���اين ال�ص���عدي/ كارل���و هارتيون/ فا�ص���ل خليل/ 
ك���رمي ع���واد. املو�ص���وع: يعر����س الفيلم ملو�ص���وع 
تهري���ب الآث���ار ومنها راأ����س امللك �ص���نطروق الثانى 
من جمموعة م���ن املهربن، حيث تق���ع الأحداث بن 
العراق و�صوريا ولبنان، وتدور املطاردات والبحث 
ب���ن ال�ص���رطة ورج���ال التهريب. ال�ص���رار ب�ص���رقة 
را�س امللك الذى كانت ل���ه مكانته فى التاريخ يرا�س 
ع�ص���ابة التهريب بهجت اخلبري فى �ص���ئون تهريب 
الث���ار يقوم �ص���ابط �ص���رطة بتتبع الع�ص���ابة حتى 
ميكنه القب�س على الع�ص���ابة وينجح فى ا�ص���تعادة 
الرلأ�س وو�صعها فى مكانها باملتحف. عر �س الفيلم 

لول مرة يف 24 / 1 / 1977 يف �صينما بابل

11. النهر – 978
ق�ص���ة: حممد �صاكر ال�ص���بع حوار: في�صل اليا�صري 
في�ص���ل  واإخ���راج:  �ص���يناريو  الدجيل���ي  وزه���ري 
اليا�ص���ري ت�ص���وير: نه���اد عل���ي مونت���اج: �ص���احب 
حداد مو�ص���يقى: فائق حنا اإنتاج: املوؤ�ص�ص���ة العامة 
لل�ص���ينما وامل�ص���رح. بطول���ة: اأ�ص���عد عب���د الرزاق/ 
هن���اء حمم���د/ �ص���امي قفط���ان/ �صو�ص���ن �ص���كري/ 
قائ���د النعماين/ كرمي ع���واد/ يا�س علي النا�ص���ر/ 
فوزي مهدي/ حامت �ص���لمان/ �ص���ادق علي �صاهن. 
املو�ص���وع: يك�صف ب�ص���ورة رائعة جوانب ال�صراع 
العمي���ق ب���ن اأوؤلئك ال�ص���يادين الذي���ن يكدحون مع 
النهر، وب���ن اأوؤلئك الذين ي�ص���تحوذون على اتعاب 
ال�صيادين، وداخل هذا ال�صراع تتكون البوؤرة التي 
ميثلها ان�ص���ان حقيق���ي، يرف�س كل اأنواع الت�ص���لط 
وينري الطري���ق من اأجل حتقيق اأهداف ال�ص���يادين 
عرب توعيتهم..وبنظرة اإن�صانية �صاملة يتجه الفيلم 
نح���و معاجلة الواقع الإجتماع���ي بعالقاته املتعددة 
الأ�ص���كال،مبا يف ذلك واقع العالق���ات الزوجية غري 
املتكافئ���ة، التي تنخ���ر حياة اأوؤلئك الذي���ن ل هم لهم 

غري الإ�صتغالل والنهب..

12. القناص: 1980
�ص����يناريو واإخ����راج: في�ص����ل اليا�ص����ري ت�ص����وير: 
عب����د اللطي����ف �ص����الح مونت����اج: اإيرينا الع�ص����ا�س 
مو�ص����يقى: طال����ب الق����ره غ����ويل انتاج: املوؤ�ص�ص����ة 
العامة لل�صينما وامل�صرح. بطولة: روجيه ع�صاف/ 
اآمال عفي�س/ �ص����امي قفطان/ قا�ص����م املالك/ غزوة 
اخلال����دي/ �ص����ليمان البا�ص����ا/ حم�ص����ن العزاوي/ 
قب����اين.  ن����زار  ه����اين/  ه����اين  دهم�����س/  ح�ص����ان 
املو�ص����وع: �ص����ور الفيلم ف����ى لبنان ليقدم �ص����ورة 
ع����ن احل����رب الأهلي����ة اللبناني����ة م����ن خالل �ص����لوك 
القنا�����س ال����ذى يقتل مقتن�ص����ًا بال رحم����ة، وخالل 
ذلك يتم ك�ص����ف الكثري من املتناق�ص����ات الإجتماعية 
وال�ص����راعات ف����ى ظ����ل احل����رب الأهلي����ة اللبنانية، 
حيث يدور �صراع دموى بن الأطراف دون هوادة 

اأو رغبة فى اأن تتوقف حمامات الدم.

13. األميرة والنهر - 1988
معاجل����ة �ص����ينمائية واإ�ص����راف: في�ص����ل اليا�ص����ري 
لن����ون  كول����ن  ت�ص����وير:  بامل����ر  ج����ون  �ص����يناريو: 
مونتاج: نان�ص����ي اك�ص����بورت مو�ص����يقى: ري�ص����ارد 
بودين اإخراج: ب����اول مكادم اإنتاج: مركز التحريك 
يف التلفزيون العراقي )92 دقيقة(. بطولة: �ص����عد 
اأرد�س/ خليل الرفاع����ي/ لينا باتع/ علي املفيدي/ 
ابراهي����م ال�ص����الل/ ط����ارق عب����د اللطيف/ اأ�ص����امة 
الروماين/ فتحية عبد النبي. املو�صوع: اأول فيلم 
كرت����ون عربي طويل، الق�ص����ة حتكي عن ح�ص����ارة 
بالد ما بن النهرين، ح�ص����ارات بابل و�صومر واأكد 

ولك�س، وهي من اقدم احل�صارات يف العامل.

14. بابل حبيبتي - 1988)عراقي / مصري(
ق�ص����ة: حممد يو�ص����ف اجلنابي �ص����يناريو: في�صل 
اليا�صري ورفيق ال�صبان اإخراج: في�صل اليا�صري 
ت�ص����وير: طارق التلم�ص����اين مونتاج: ع����ادل منري 
مو�ص����يقى: منري ب�صري اإنتاج: �ص����ركة بابل لالإنتاج 
واأف����الم  )الع����راق(  والتلفزي����وين  ال�ص����ينمائي 
اجلوه����رة )م�ص����ر(. بطول����ة: هن����د كام����ل/ يحيى 
الفخراين/ اأحمد عبد العزيز/ �صماح اأنور/ بدري 
ح�ص����ون فريد/ �ص����امي قفطان/ حممد ح�ص����ن عبد 
الرحيم/ يو�ص����ف العاين/ فوزية ح�ص����ن/ �ص����هاب 
اأحم����د. املو�ص����وع: مهرجان يف باب����ل واملدعوون 
ي�ص����ملون علم����اء اآث����ار وفنان����ن واإعالمي����ن، ومن 
اأولئك وفد تليفزيونى م�ص����ري يراأ�ص����ه اأحد علماء 
الآث����ار، يلتق����ي ه����ذا الع����امل بفت����اة عراقي����ة جميلة 
حتمل مالمح عراقية، ويعطي �صكلها الإيحاء باأنها 
اأمرية.بابلية وعند �ص����وؤاله عن ا�صمها تقول اأمرية، 
فيعتق����د ع����امل الآث����ار اأن حلمه ب����داأ يتج�ص����د اأمامه 

وتبداأ جمموعة من املواقف الكوميدية.

15. بغداد حلم وردي:
ق�صة: مي�ص����لون هادي �ص����يناريو واإخراج: في�صل 
اليا�ص����ري ت�صوير: �صكيب ر�ص����يد مونتاج: ع�صام 
هادي ومهدي كامل مو�صيقى: حممد �صديق عثمان 
مدي����ر الإنت����اج: اإي����اد حامد وف����الح عبود و�ص����مري 
�صاحب �صوت: حيدرطه ودريد �صمة اإنتاج: دائرة 
ال�ص����ينما وامل�ص����رح. بطول����ة: هن����د كام����ل/ اأمرية 
ج����واد/ اأ�ص����عد عب����د املجيد/ �ص����مر حمم����د/ خليل 
فا�ص����ل خلي����ل/ اآلء جن����م/ نزيه ال�ص����راف/ كرمي 
حم�صن/ �ص����امي عبد احلميد. املو�صوع: من اأفالم 
بغداد عا�صمة الثقافة العربية لعام 2013، وير�صد 
الإحت����الل  اأثن����اء  وهمومه����م  العراقي����ن  معان����اة 
الأمريك����ي وحماولته زرع التفرقة بينهم، وما جنم 
عنه����ا من عن����ف طائفي م����ا زالت الب����الد تعاين من 
اآثاره.الفيل����م ماأخوذ من رواي����ة )حلم وردي فاحت 
الل����ون( للروائية العراقية مي�ص����لون هادي وتدور 
اأحداث����ه يف الع����ام 2008،حي����ث كان����ت الأو�ص����اع 
الأمنية م�ص����طربة ومتيل تدريجيًا اإىل الإ�ص����تقرار 
الن�صبي، وت�ص����تعر�س الق�صة جهاد ن�صاء عراقيات 
واجتهاده����ن يف ترتيب حياتهن الأ�ص����رية، يف ظل 
ظروف ا�صتثنائية جعلت كل العراقين حتت طائلة 

التهديد.

فيصل الياسري.. )سمسم( 

الذي فتح لنا أبواب الجمال

عبد الرّزاق الربيعي
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ديار العمري

سامي مبيض

يف �ص���نة 1968، لوح���ظ تغّيب الكثري م���ن الوزراء 
ال�صورّين عن جل�صة احلكومة الأ�صبوعّية، وعندما 
ا�صتف�صر رئي�صهم عن ال�ص���بب، قيل له اإّنهم اعتذروا 
لأج���ل ح�ص���ور م�صل�ص���ل "حّم���ام الهنا"، ال���ذي كان 
عر�صه الأّول يتعار�س مع جل�صات جمل�س الوزراء. 
كان م���ن بطولة الثنائ���ي الكوميدّي ال�ص���هري "دريد 
ونه���اد" واإخ���راج املخ���رج العراق���ي الكبري في�ص���ل 
اليا�ص���ري. وكان���ت النتيج���ة تاأجي���ل موع���د انعقاد 
جمل����س ال���وزراء، ال بع���د موعد عر�س امل�صل�ص���ل، 
ال���ذي غ���اب اليا�ص���ري ع���ن حلقت���ه الأخ���رية، وقام 

باإخراجها املخرج ال�صوري الراحل خلدون املالح.
يف  عم���ل   ،1933 ع���ام  موالي���د  م���ن  واليا�ص���ري 
ال�ص���حافة قب���ل امتهانه الإخ���راج يف اأملاني���ا بداية، 
التلفزي���ون العراق���ّي قب���ل النتق���ال  ث���ّم يف  وم���ن 
منت�ص���ف  يف  بدم�ص���ق  ال�ص���وري  التلفزي���ون  اإىل 
ال�ص���تينيات. قب���ل يومن، تويّف في�ص���ل اليا�ص���ري 
يف العا�ص���مة الأردنّي���ة عّم���ان، ومل ت���اأِت اإّل قّلة من 
املواق���ع ال�ص���ورّية عل���ى ذك���ره، ِعلم���ًا اأّنه �ص���احب 
"حّم���ام الهن���ا،" اأحد اأ�ص���هر الأعم���ال الكوميدّية يف 
تاري���خ الدراما ال�ص���ورّية. ومن نع���اه منهم وقع يف 

خط���اأ �ص���ائع، فق���ال اإّن����ه كان ق����د اأخرج اأح����د اأجزاء 
م�صل�ص����ل مراي����ا ال�ص����هري، وهو كالم غري �ص����حيح. 
كان ملرايا يا�صر العظمة خمرج عراقي بالفعل، وهو 
عدن����ان اإبراهي����م )مراي����ا 95 و96(، ولي�س في�ص����ل 
اليا�ص����ري، ولك����ن يف جعبة اليا�ص����ري عم����ل عربّي 
خال����د، ل يقّل اأهّمّي����ة عن "حّمام الهن����ا" و"مرايا،" 
وه����و "افتح يا �صم�ص����م،" الذي حّق����ق جناحًا مبهرًا 
عند عر�ص����ه للم����ّرة الأوىل على ال�صا�ص����ات العربّية 
�صنة 1979، مب�صاركة عدد من الفّنانن ال�صورّين، 
كان يف مقّدمته����م الراحل توفيق الع�ّص����ا. ا�ص����تطاع 
هذا الربنامج الفريد، املاأخ����وذ عن برنامج اأمريكّي 
حمل عنوان "�ص����ارع �صم�ص����م،" ا�ص����تطاع الو�صول 
اإىل ثالثة اأجيال م����ن الأطفال العرب بطريقة علمّية 
هادف����ة، عرب �صخ�ص����ّيات خالدة حف����رت يف الذاكرة 
العربّي����ة اجلمعّية، مث����ل "نعم����ان" واأني�س وبدر" 

و"ال�صفدع كامل" وغريهم.
اأجدادن����ا قالوا: "م����ن عّلمني حرفًا كنت ل����ه عبدًا،" 
وكان اليا�ص����ري معّلمًا بحّق، يف الإخراج والإبداع 
ويف النح����و وال�ص����رف والإع����راب، ع����رب "افتح يا 
�صم�صم". الرحمة لروح املبدع الكبري، الذي اأ�صحك 
اأجي����اًل م����ن الع����رب، قب����ل اأن يثّقفه����م ويعّلمهم. له 

الرحمة، وللعراق العظيم طول البقاء من بعده.
عن الغد االردنية

املرة الوىل التي ا�ص���مع فيها ا�ص���م ا�صتاذنا الكبري 
" في�ص���ل اليا�ص���ري" كانت يف بداية ال�صبعينيات 
م���ع بدء موجة امل�صل�ص���الت ال�ص���ورية والتي عمل 
فيها خمرجا مبدعا، تب���ع ذلك اعمال درامية وفنية 
كث���رية، واله���م م���ن ذلك ه���و قم���ة ابداع���ة الفني 
يف �صل�ص���لة برنام���ج الأطفال " افتتح يا�صم�ص���م"، 
مالي���ن م���ن جي���ل الطيبن يتذك���رون ه���ذا العمل 
املح���رتف ال���ذي خاط���ب ذهني���ة الأطف���ال برباعة 

كبرية.
كان في�ص���ل اليا�ص���ري "اب���و اأك���رم " يف قمة هرم 
الإبداع الفن���ي ومَل يكن الرجل قادما من فراغ فهو 
من ع�ص���رية عربية عريقة ال يا�ص���ر يف امل�ص���خاب 
وابن اأ�ص���ول، در�س واجتهد وعمل وف�صل وجنح 
وتعلم وا�ص���اب اله���دف، اي مبعنى ان���ه فت�س عن 
جترب���ة طويل���ة، بدا الع���الم والفن، م���ن الفه اىل 

ياءه.
كان اليا�ص���ري ق���د طوى �ص���فحة كبرية م���ن عمله 
خ���ارج الع���راق ودّول اخلليج وال�ص���ام والنم�ص���ا 
واورب���ا وع���اد للع���راق ليكمل ابداع���ه يف برنامج 
�صيا�ص���ي ا�ص���مه "املل���ف " وق���د اث���ار يف حينه���ا 
الكث���ري م���ن اجلدل خ�صو�ص���ا وان اليا�ص���ري كان 
ق���دم الربنامج با�ص���لوب جدي���د بعيد ع���ن التكلف 
والر�ص���ميات املعتادة يف برامج التلفاز ال�صيا�صية 

اآنذاك.
منت�ص���ف  كان  اليا�ص���ري  م���ع  جمعن���ي  لق���اء  اول 
الت�ص���عينيات يف بداية تاأ�ص���ي�س قناة بغداد الثقافية 
والت���ى كانت م���ن املفرت����س ان تكون قناة ف�ص���ائية 
عراقية اأوىل لكن ظروف احل�صار ورمبا ب�صبب عدم 

ادراك الدولة حلقيقة واهمية الأعالم وحجم الإنفاق 
علي���ه )وه���ي م�ص���كلة يواجهه���ا الع���الم العراق���ي( 
فبقيت القناة على م�ص���تواها القط���ري ولكنها عملت 
وفق اإمكانات ب�صيطة وا�صتطاعت ان تكون نقطة يف 
بداي���ة اإعالم جيد يعني بالثقاف���ة والكلمات اجلميلة 
والأخبار ال�ص���يقة وكانت هناك ن�صرة اخبار ممتازة 
فيه���ا تراأ�ص���ها اآن���ذاك ا�ص���تاذنا "حممد ال�ص���بعاوي" 
مبهني���ة عالية وزمالة جميلة مع باقي اأفراد التحرير 
ا�ص���تطاع ان يق���دم روؤية جدية لالأخب���ار، وكان معنا 

زمالء يف بداية طريقهم اأ�صبحوا حمرتفن كالزميلة 
"فائ���زة العزي" التي رافقتن���ي كزميلة واخت لوقت 
طويل، وريا�س ال�ص���عدي وزياد طارق َوَعَبد ال�صالم 
ال�ص���اري و�ص���فاء ال�ص���احي واآيات ع���زت طبعا ول 
نن�ص���ى املحرتفة الزميلة الكبرية امل�صاك�ص���ة ناجحة 

كاظم الغ�صب ال�صاطع لكنها معلمة بحق.
امله���م كان اجللو����س م���ع ال�ص���تاذ اليا�ص���ري متع���ة 
امل���رح والق���درة عل���ى  ب���روح  كب���رية، فه���و ميت���از 
القن���اع ناهيك ع���ن الدرو����س التي تتلقاه���ا منه يف 

العم���ل الفن���ي والعالم���ي وكان اليا�ص���ري وبحك���م 
عالقات���ه اخلارجي���ة مفت���اح نح���و ال�ص���هرة والتطلع 
اىل العاملي���ة، كان ه���و احلك���م واملقيا����س، وب�ص���بب 
امل�ص���احة  و�ص���يق  الإعالمي���ة  القن���وات  حمدودي���ة 
املمنوح���ة لل�ص���حفين العراقن فكان اليا�ص���ري هو 
ج�ص���ر العبور الذي ليتم ال من خالل القدرة املهنية 
احلقيقية ولالمانة كان في�ص���ل اليا�ص���ري قد �ص���اهم 
يف دع���م اجي���ال م���ن ال�ص���حفين ومنحه���م الفر�س 
لالنط���الق اىل املحي���ط العرب���ي العامل���ي وكن���ت من 

الذين نلت هذا ال�صرف.
اليا�ص���ري وبحك���م عمل���ه يف اخلارج لف���رتة طويلة 
الع���الم  يف  ظاه���رة  كان  العراقي���ة  غ���ري  وبلكنت���ه 
العراق���ي والعرب���ي طبعا، كان يتعامل م���ع العراقن 
با ُا�ص���لوب اوربي وهذا رمبا ا�ص���اب البع�س ب�ص���ي 
م���ن الحب���اط، لكنه كان حمقا يف �ص���رح موقفه، كان 
العطاء بالن�صبة له يقف على قدرتك يف الإجناز، فمن 

دون عمل لتخاذ �صي.
وبحك���م خربت���ه الطويل���ة فكان���ت ل���ه الق���درة عل���ى 
امت�ص���ا�س ال�ص���دمات وارب���اك احلا�ص���رين وتغري 
موقفه���م، يف اأوقات ال�ص���دة كّن���ا نلجاأ الي���ه حللحلة 
مدي���را  كان  الع���الم.  م���ع وزارة  املتاأزم���ة  الأم���ور 
ناجح���ا، �صخ�ص���ية جذاب���ة، تختل���ف مع���ه للحظات 

طويلة ولكن ل تكره !! ملاذا؟؟ ل اعلم.
���َمام اأم���ان ملكتبنا  عملن���ا معا يف اجلزي���رة وكان �صِ
ال���ذي ا�ص���رف عليه رغ���م تع���دد اأ�ص���فاره وكان عمال 

اإبداعيا حمرتفا.
كان���ت م�ص���اكلنا م���ع اجله���ات احلكومي���ة ل تنته���ي 
وكان���ت الأم���ور ت�ص���ل اىل حد ك�ص���ر العظ���م، ولكن 
عندم���ا يكون اليا�ص���ري موجودا اعل���م ان الأزمة قد 

حلت.
عن �سفحته يف الفي�سبوك

المخرج العراقي فيصل الياسري..

رحلة نجاح من "حمام الهنا" إلى "افتح يا سمسم"

فيصل الياسري )مفتاح العالمية(
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قد ل ا�ص���يف �ص���يئا ان حتدثت عن ال�صتاذ في�صل 
اليا�صري لكني �صاأحاول مغازلته كاأي تلميذ يغازل 
اح���د ا�ص���اتذته املحرتم���ن، علم���ا اين مل التقي به 
�صوى مرتن لكني توا�صلت مع ابداعاته منذ حبي 
الول لعامل الفن اجلميل.قيل الكثري عن هذا الرجل 
بع�ص���ه م�صيء والخر م�صيء لكني ل ا�صتطيع ان 
اذك���ر ا�ص���مه دون ان اقول –ا�ص���تاذ-،لنه ا�ص���تاذ 
يف كل �ص���يء.املخرج وكاتب ال�صيناريو وال�صاعر 
والروائ���ي والقا����س والداري ومق���دم الربام���ج 
واملوؤل���ف واملرتج���م وووو..�ص���فات عدي���د تفّوق 
فيها جميعا فكيف يكون ال�ص���تاذ؟!.يكفيه انه كان 
كب���ري املخرج���ن لفت���ح يا�صم�ص���م ليكون ا�ص���تاذا 
،الربنامج الدرامي املاأخوذ من )�ص���ارع ال�صم�صم( 
المريكي الذي مت حذف وا�ص���افة بع�س ال�ص���ياء 
منه ليالئم البيئة العربية بثالثة اجزاء 130 حلقة 
ث���م 180 حلق���ة ث���م 130 حلقة وعر����س يف جميع 
املحط���ات العربية بكلفة بلغت انذاك)1977( مبلغ 

)20( مليون دولر.
وهو الربنامج التي اقتب�ص���ته اكرث من )14( دولة 
و�ص���نعته بطريقته���ا اخلا�ص���ة.ويكفيه انه �ص���نع 
واح���دا م���ن اه���م وا�ص���هرالربامج يف تلفزيونات 
الع���امل وه���و برنام���ج )املل���ف( ال���ذي مت و�ص���ف 
اذ  كث���رية،  �ص���لبية  باو�ص���اف  ب�ص���ببه  اليا�ص���ري 
اعتربه البع�س ر�ص���الة �ص���د النتفا�صة وماحدث 
اب���ان قيامه���ا وبعده���ا، وق���ال الرئي����س المريكي 
بو����س اثن���اء حديث ل���ه ب���ان اليا�ص���ري وبرنامج 
امللف احد ا�صباب بقاء �صدام ح�صن باحلكم.هكذا 
اذن مت ر�ص���م �ص���ورة مالحمها مريبة لهذا ال�صانع 
الكب���ري. فملف���ه املربمج قّم���ة يف الث���ارة، وعلّمية 
يف البناء،وروع���ة يف ال�ص���نعة ،وعر�س حلقائق 
مذهل���ة كان ينتظره���ا العراق���ي ليفه���م م���اذا حدث 
وكيف.وان���ا هن���ا ل امتح���دح الربنام���ج من حيث 
امل�ص���مون بل اين اناق�صال�صكل وكيف مت �صناعته 
،كم���ا اين الم�س امل�ص���مون وكي���ف مت طرحه لكي 
يك���ون بهذه القيمة الت���ي كان ينتظرها العراقيون 
من �ص���دام ح�ص���ن اىل ا�ص���غر مواط���ن عراقي ملا 
في���ه من �ص���د واث���ارة وبن���اء درام���ي يتب���ارى فيه 
اللقاء )غالبا مايكون وزيرا او م�ص���وؤول كبري( مع 
الر�ص���يف وال�ص���ور الوثائقية املثرية للجدل.هو 
�ص���يناريو حمبوك ومر�ص���وم بدقة متناهية يقدمه 
رج���ل خبري يع���رف كيف يتحدث ،ب���ل كيف يتلفظ 
املف���ردة ،متى يك���ون ايق���اع حديثه �ص���ريعا ومتى 

بطيئا وو..،
مت���ى ينظر للكام���ريا حي���ث ينتظر املتلقي �ص���وء 
ي�ص���يح  النظر،مت���ى  وطريق���ة  اليا�ص���ري  عين���ي 
بعينيه نحو ال�ص���يف اأو املادة الوثائقية.وديكور 
ال�صتديو الذي ي�صبه مكتبا متكامال بكل التفا�صيل 
�ص���يء حم�ص���وب  م���ن ا�ص���غرها اىل اكربه���ا.كل 
ومر�ص���وم بدقة متناهية.ال�ص���ئلة مكتوب���ة مثلما 
يري���د املتلق���ي وتر�ص���ي ف�ص���وله.واكرر ليهمني 
م���اذا قّدم امللف لكن مايهمن���ي هو كيف مت التقدمي 
،وم���اذا عر�س الربنام���ج وكيف حت���ّول الربنامج 
اىل ماي�ص���به احلكاية التي مت �ص���ردها طوال )53( 
حلقة تلفزيونية ب�ص���اعة لكل حلقة، توا�ص���ل معها 
ال���ذي يكره م���ع املح���ب املتعّط�س ملعرفة م���ا الذي 
ح���دث للحياة املدنية يف الع���راق ،وهل هذا الدمار 
الذي حدث للعراق ي�ص���تحق الدخول اىل الكويت؟ 
وماذا حقق العراق من كل ذلك..وا�ص���ئلة اخرى قد 
لتقنع البع�س لكنها ا�ص���ئلة مطروحة امام املتلقي 

وعليه ان يكت�ص���ف ال�ص���دق من الكذب ،اخل�ص���ارة 
م���ن الرب���ح ،والدم���ار الكبري ال���ذي ا�ص���اب البنية 
التحتية للعراق،وبني���ة املجتمع والروح العراقية 
التي كانت تتنف�س الرماد والبارود.اليا�ص���ري كان 
ومازال رجال واقعيا يتناول مايكّلفه به امل�ص���وؤول 
مبنته���ى الحرتافي���ة لنه �ص���انع اعالم���ي متميز 
وميتل���ك م���ن العلمية واخل���ربة مايجعل���ه مطلوبا 
لكثري من امل�ص���اريع العالمية التي يريد ا�صحابها 
ان ينت�ص���روا حتى على ذواتهم.مل يكن اليا�ص���ري 
�ص���انعا اعالمي���ا فقط ب���ل كان �ص���انعا لالعالمين 
الفن���ي  ،الكّتاب،املمثلين،ال���كادر  ،املخرج���ن 

املتطّور ،مقّدمي الربامج،املرا�صلن،
وكان مينح تالمذته وزمالئه ب�ص���خاء قّل مثيله يف 
العراق.هو من دعي لبناء الف�ص���ائية العراقية قبل 
التغي���ري اذ ق���ام حينه���ا ببن���اء كادر اعالمي متميز 
ت���دّرب بطريق���ة ممت���ازة ومتّر�س طوي���ال قبل بدء 
الب���ث وا�ص���تلمها بع���ده م���ن اعتا�س على �ص���ذرات 
م���ن خط���وات اليا�ص���ري العلمية.اليا�ص���رياخلبري 
والباحث الذي ليرتك فكرة او جملة دون ان يبحث 
بها ويختزل منها مايجده فائ�ص���ا عن احلاجة ول 
يحمل بالغة ل�ص���رورة ح�صوره املكان، في�صتبدله 
باخر، يجيب عن كل ال�صئلة بجمال لي�س له حدود 
،هذا ماجتده يف براجمه احلوارية ويف مناق�صاته 
لر�صائل املاج�ص���تري واطاريح الدكتوراه التي كان 
فيه���ا خبريا ومناق�صا.اليا�ص���ري املوؤل���ف والكاتب 
ال���ذي انتج اكرث من )16( كتاب يف علوم ومعارف 
لي�ص���ّدق البع����س حينما يق���راأ عناوينه���ا لنه قد 
يبتعد عن ال�ص���ينما والفن احيانا لكنه ليبتعد ابدا 
ع���ن الن�ص���انية وتفا�ص���يلها الدقيقة لن���ه يرى ان 
ال�صينما هي الن�صان ،والفن هو الن�صان ،واملراأة 
والرج���ل ،واحلب والع���الم والتقنيات والق�ص���ة 
والرواي���ة وال�ص���عر ب���داأ مبجموعت���ه الق�ص�ص���ية 
وهو طالب يف ال�صف الثالث متو�صط بعنوان)يف 
الطري���ق( ث���م ورواي���ة )كان���ت ع���ذراء( وه���و يف 
الثانوي���ة ليك���ون عامل���ا ومعرفّي���ا كب���ريا يف ه���ذا 
الطريق الذي ت�ص���وره )عذراء( حتى يخرتقه هو 
ليبني م���ن خالله تالميذ ومريدون ينت�ص���رون يف 
العراق والعامل.عناوين كتبه املرتجمة لتخلو من 
الغرابة والطرافة والبتكار ف� )كيف تفهم الن�ص���اء 
يف 60 دقيقة( رغم انه ي�صتذكر دائما ماقاله فرويد 
من انه ))اكرث من ع�ص���رين �ص���نة مل افهم ماذا تريد 

املراأة(( وكت���اب )كيف تفهم الرجال يف 60 دقيقة( 
وق���د اع���ّد ذل���ك وترجم���ه م���ن الملانية وه���ي لغته 
الثانية م�ص���تفيدا مّما كتبته الكاتبة الملانية)انغال 
تروين( ،هذه العناوين واملوا�ص���يع ت�صت�ص���عرها 
افالم اأو �ص���يناريوهات لفالم م�ص���تقبلية رغم اين 
مل اقراأهم���ا لكن���ي اع���رف كيف يكت���ب وكيف يفكر 
اليا�ص���ري ،عناوين اخرى مثل )احلياة واخل�صبة 
للم�ص���اهري( و)اح���ذر نح���ن ن���راك( و)التن���ّزه يف 
عقول النا����س( و)غربال الذاكرة(و)اين على حبك 
لباقي���ة( و)الع���الم يف ع�ص���ر التقنيات(وعناوين 
اخرى مثرية ومتنوعة ، وجد فيها اليا�ص���ري علما 
وفّنا وان�ص���انّيتا ت�ص���تحق ان يغو�س بها ويعلنها 
للمتلق���ي العربي افالما وثائقي���ة وروائية مكتوبة 
ب�صيغة امل�صارع واملا�صي وامل�صتقبل فالثبات على 
�ص���يغة فعلية عند اليا�ص���ري امر مكروه لنه غالبا 
مايتنق���ل بن املا�ص���ي واحلا�ص���ر وامل�ص���تقل لكي 
ي�ص���نع قيمة معرفية متمّيزة.اليا�ص���ري الذي ادار 
مكاتب وف�ص���ائيات وتلفزيونات ومكاتب اعالمية 
تفّوق فيها وترك اثرا بل اثار يقتدى فيها:تلفزيون 
العراق،مكتب اجلزيرة الديار،الف�صائية العراقية 

،واخرى كثرية.
ومار����س الف���ن يف املاني���ا الديقراطي���ة و�ص���وريا 
و�ص���نع افالم���ا وم�صل�ص���الت خال���دة يف الذاك���رة 
املرئية هو نف�ص���ه الن�صان والب والخ وال�صديق 

الودود ال�ص���ريح الذي يتحدث عن اللوعة واحلب 
والذكري���ات مع �صخ�ص���يات من التاريخ �ص���ئنا ام 
ابين���ا هي �صخ�ص���ّيات اّثرت �ص���وءا كان ام ايجابا 
،فهو يتحدث عن �ص���دام ح�ص���ن وكي���ف غّيب عنه 
بع����س معارفه ،وعن نوري ال�ص���عيد كيف �ص���حله 
النا����س يف �ص���وارع بغداد وهو مبالب�س ن�ص���ائية 
حينم���ا كان برفقة ال�ص���ياب وح�ص���ن مردان،وعن 
زوجت���ه وعن ابن���ه وعن ا�ص���دقائه ،وع���ن افالمه 
بطريقة يح�ص���د عليها ،ويدافع عن نف�ص���ه مبنتهى 
الواقعي���ة وال�ص���دق اذ يق���ول ع���ن تنفي���ذ بع����س 
طلب���ات �ص���دام له ب���ادارة اعمال او موؤ�ص�ص���ات او 
اعم���ال فنّي���ة ب���� )بانن���ي ان�ص���ان واقع���ي ول اريد 
النتح���ار( وه���ذا القول يكف���ي ل���رد كل التهامات 
عنه، واعرتاف منه بان رف�س امر ل�ص���دام ح�ص���ن 
معناه النتحار )العدام(.في�صل اليا�صري مل ولن 
اكتفي من التغ���ّزل بفنك وعلم���ك وجمالك اعذرين 
���رت او تطّفلت اأو اخطاأت لين مل  ا�ص���تاذي ان ق�صّ

ا�صل اىل ماو�صلت انت و�صاأحاول.
ولد في�صل اليا�صري عام 1933 وعمل يف ال�صافة 
بع���د ان اثبت قدرته يف الكتابة عام 1948 ،ودخل 
دورة يف العداد والخ���راج التلفزيوين يف فيينا 
وح�ص���ل على المتياز.عام 1958 عمل خمرجا يف 
تلفزيون الع���راق ثم انتقل اىل املانيا الدميقراطيه 
وعمل يف تلفزيونها اىل عام 1962 وبعدها انتقل 
اىل �صوريا واأخرج الكثري من امل�صل�صالت والفالم 
ال�ص���ينمائية ولعلنا نتذك���ر جيدا م�صل�ص���ل )حمام 
الهن���ا( الذي قّدم فيه دريد حّلام ب�صخ�ص���ية )غوار 
الطو�ص���ي(.عاد اىل العراق واأخ���رج فيلم)الراأ�س( 
و)النهر(و القنا�س(و)بابل حبيبتي( و�ص���اهم يف 
انت���اج واخ���راج الكثري من امل�صل�ص���الت والربامج 
الت���ي حقق���ت ح�ص���ورا وجناح���ا يف  التعليمي���ة 
الكث���ري م���ن الف�ص���ائيات العربي���ة وتلفزيوناته���ا 
و،اللغةالعربية،دنانري  لنن�صى)�ص���المتك  ولعلن���ا 
الطيب،املراي���ا(  الزرق،الكل���م  ذهب،الدف���رت  م���ن 
وبع�س الفالم التي ق���ام باخراجها خارج العراق 
)ع�ص���اق عل���ى الطريق،جزي���رة الن�ص���اء،غراميات 
وكراتيه،ع���ودة  م�ص���اكل،حب  خا�ص���ة،هاوي 
للم�ص���رح)الرجل  اخ���رج  ان���ه  حميدو(.كم���ا 
الرابع،وجزي���رة الله( ومّث���ل يف فيلمن هما)امللك 
غازي،والنه���ر( واأخر اعماله الفنية ولي�س الخري 
فيلم )بغداد حلو وردي(عن رواية مي�صلون هادي 

)حلم وردي فاحت اللون(.
ا�ص���تدعاه النظ���ام قب���ل التغي���ري لكتاب���ة واخراج 
م�صل�ص���ل ب)50( حلق���ة ع���ن حياة �ص���دام ح�ص���ن 
وبواقعيته وعلميته املعروفة طلب من )15( كاتب 
ان يعّدون له املادة ثم عهد للمخرج فاروق القي�صي 
بكتاب���ة ال�ص���يناريو، وبعد عدد م���ن احللقات وّجه 
في�ص���ل )70( �ص���وؤال اىل �صدام ح�ص���ن عن امور 
تخ�س م�ص���داقّية ال�صخ�ص���ّيات التي من املفرت�س 
ان تكون �ص���ديقة ل�صدام لكن امل�صحك ان معظمها 
مت اعدامه���او قتل���ه بطريق���ة �ص���ّدامية ،او د�ّس له 
ال�ص���م بطريقة فنطازي���ة، او التمثي���ل به.ونتيجة 
ل�صتحالة تنفيذ هذا امل�صروع والجابة ال�صريحة 
عن هذه ال�ص���ئلة قّرر �ص���دام التخّل���ي عن الجابة 
او تاأجيل الجوبة ودعا اىل ال�ص���تعانة بال�ص���رية 
الذاتي���ة الت���ي كتبه���ا )�ص���دام( بعن���وان )رج���ال 
ومدين���ة( ع���ن نف�ص���ه..وانقذ الل���ه اليا�ص���ري م���ن 
م�ص���روع انتح���اري كان �ص���يودي ب���ه اىل التهلكة 
حينها او بع���د حن.وبعد التغيري دعي اليا�ص���ري 
ليكون وزيرا للثقافة ورئي�ص���ا ل�ص���بكة العالم لكن 
مثله ليواف���ق على هكذا امور ومهام دون ان يجد 
لها مرتكزات و�ص���رورات ومعايري توّفر له طريقا 
�ص���حيحا لبناء مايري���د اأو يحب لنف�ص���ه وللمركز 
الذي يراد منه ان يت�ص���لمه خا�صة يف زمن ليعترب 

فيه رف�س طلب امل�صوؤول انتحارا..

الخبير فيصل الياسري
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مث����ل ا�ص����فار رحالة عربي ق����دمي تب����دو تنقالته بن 
�ص����روب الف����ن والدب والع����الم. كذلك ه����و احلال 
بالن�ص����بة لإقامات����ه املتع����ددة انطالًق����ا م����ن مرحل����ة 
ال�ص����با يف امل�ص����خاب اح����دى امل����دن ال�ص����حرية يف 
منطق����ة الفرات الو�ص����ط و�ص����وًل لبغ����داد املدورة 
قب����ل ان يجوب عوا�ص����م اوربي����ة وعربية �ص����ماتها 
امل�صرتكة ان اغلبها حوا�صر مهمة لها ثقلها الرتاثي 
الول����ع  ه����ذا  واحلا�ص����ر.  املا�ص����ي  يف  والروح����ي 
بال����رتاث والتاريخ �ص����يمثل حلقة و�ص����ل مهمة بن 
مراحل حياة اليا�ص����ري ال�صخ�ص����ية واملهنية، ففيها 
ذروة اخلي����ال ومنه����ا �صي�ص����تمد الفكار املوؤ�ص�ص����ة 
لال�ص����لوب الفني الذي �ص����يحققه لحًق����ا. انتقاله من 
درا�ص����ة الط����ب يف فيين����ا اىل ولوج عامل ال�ص����ورة 
املتحركة بالتلفزيون ثم ال�ص����ينما ا�ص����به بت�صحيح 
م�صار �صاب وجد نف�صه مبطلع عقد اخلم�صينات من 
الق����رن املا�ص����ي واقفا على عتبة الري����ادة يف حقول 
�صت�صرع ابوابها امامه يف امل�صتقبل م�صتغاًل فطنته 

يف خو�س املغامرة بلحظتها ال�صانحة.
هكذا كان ح�صوره يف التلفزيون العربي ال�صوري 
مندفًع����ا من����ه اىل اوىل خطوات����ه ال�ص����ينمائية فيلم 
)الرج����ل 28126( يف الع����ام 1968. �ص����من اط����ار 
النتاج ال�ص����وري قدم اكرث من فيلم �صماتها الطابع 
الدرامي الرومان�ص����ي بنكه����ة الكوميديا، مع بع�س 
الف����الم الخ����رى ذات النم����ط الت�ص����جيلي. عودت����ه 
للع����راق منت�ص����ف ال�ص����بعينات وحماولت����ه تفعي����ل 
النتاج ال�ص����ينمائي يف املوؤ�ص�ص����ة العامة لل�ص����ينما 
وامل�ص����رح �ص����هدت تط����ور من ناحي����ة الك����م والنوع 
وامل�ص����مون ت�ص����منت اكرث من فيلم بدءًا من الراأ�س 
)1976( ث����م فيلم����ه الب����رز النه����ر )1977( ليلي����ه 
القنا�����س )1979( وبع����ده التجربة الرائ����دة عربًيا 
يف �صينما افالم النيمي�صن واملتمثلة بفيلم المرية 
والنه����ر )1982( ث����م باب����ل حبيبت����ي )1987( الذي 
وظ����ف فعاليات مهرجان بابل الدويل يف خلق بيئة 
مكانية درامية تنهل من الرث احل�ص����اري والطابع 
ال�صياحي للمدينة الثرية ل�صنع فيلم ا�صتعرا�صي. 
فيم����ا ل يزال اخر افالمه بغداد ُحلم وردي )2013( 
غ����ري معرو�س ب�ص����كل جماه����ريي لأ�ص����باب ادارية 

تخ�س اجلهة املنتجة!
يف معر�����س الوق����وف عل����ى ال�ص����كل الفن����ي ال����ذي 
اتخذته �ص����ينما في�صل اليا�ص����ري �صنتناول بتحليل 
مكثف ثالثة من افالمه التي �ص����درت يف اوج ذروة 
الزدهار النتاجي العراقي منت�ص����ف ال�ص����بعينات 
اخلط����وط  لك�ص����ف  مثالي����ة  نظ����ر  وجه����ة  ومتث����ل 
العري�ص����ة للمقاربة الروائية واملعاجلة ال�صينمائية 
التي حظيت بها افالم مثل الراأ�س والنهر والقنا�س 
وكيف امتزج احل�س ال�ص����حفي يف ا�صتلهام اخلرب 
لو�ص����عه كمقدم����ة تاأ�صي�ص����ية لفع����ل درام����ي ميتلئ 
بالنعطافات التي تتبدى من خاللها طبيعة املرحلة 
التاريخي����ة وقت الفيل����م كحدث يحاول ا�صتق�ص����اء 
ال�ص����ورة كامل����ة ويقدمه����ا مبنط����ق ت�ص����جيلي لأن 
املخرج اليا�ص����ري ي����درك ان اهم ا�ص����رار الزمن هو 
�ص����رعة حتول الراهن اىل ما�ص����ي يكت�ص����ب اهميته 
التوثيقي����ة بنج����اح الرا�ص����د يف ا�ص����تكمال النظ����ر 
ل����كل اجلوان����ب، مربًزا ال�ص����لوك الن�ص����اين بقيمته 
العتباري����ة لوج����وده الدم����ي مبعزل عن ال�ص����راع 
وا�ص����بابه واعتباراته ال�صيا�ص����ية او اليديولوجية 
يف م�ص����عى اخالق����ي ميثل معايري تعك�����س جزء من 
�صخ�صية الن�ص����ان ال�صاكن بهذه البقعة من الر�س 

املتاأث����رة بعوام����ل ال����رتاث الفك����ري والجتماع����ي 
واحل�ص����اري. ل نن�ص����ى ان ال�ص����ينما ول����دت عل����ى 
ي����د الخوي����ن لوم����ري بلحظ����ة ت�ص����جيلية �ص����ارت 
وثيق����ة تاريخي����ة مع م����رور الوقت. يعم����ل املخرج 
ب����ذات الفكر مع ا�ص����فاء روؤيته ال�صخ�ص����ية للحدث 
والوقائ����ع وال�ص����خا�س، يوزع عليها من����ط ثقافته 
وعلى ل�صانها جتري �صيء من افكاره وذائقته وهو 
ما يعطي للعمل بعده الدرامي بعد ال�ص����ماح للخيال 
مبمار�ص����ة فعل ال�ص����افة لنقل اخلرب ال�ص����حفي او 
احل����دث اليوم����ي اىل م�ص����تواه التعب����ريي الت����ايل، 
�ص����نجد هذا جلًيا يف فيلمي الراأ�����س والقنا�س فيما 
يت����وارى خل����ف النه����ج ال�ص����ردي للحكاي����ة دون ان 

يختفي كلًيا بفيلم النهر.

"الرأس"
باك����ورة افالم����ه العراقي����ة واأول فيل����م عراق����ي يتم 
عل����ى  ت�ص����كل  ال�صينما�ص����كوب،  بتقني����ة  ت�ص����ويره 
ا�ص����ا�س خ����رب �ص����رقة راأ�����س املل����ك �ص����نطروق م����ن 
املتحف مبدينة املو�ص����ل مطلع ال�صبعينات. يلتقط 
املخ����رج ه����ذا احل����دث ويجعله ا�ص����ا�س ل�ص����يناريو 
�ص����يحاول تتب����ع عملي����ة ا�ص����تعادة الراأ�����س الث����ري 
مبط����اردة ل�ص����ارقيه بن بغداد واملو�ص����ل ودم�ص����ق 
وب����ريوت. متتلك كامريا اليا�ص����ري قدرة الم�ص����اك 
بلحظات احلياة وتفا�ص����يل جلبته����ا اليومية وفعل 
احلرك����ة الدائ����ب، وم����ا يب����دو عادًي����ا �ص����يتحول مع 
الع����وام اىل �ص����ورة بطع����م اث����ريي يحم����ل عب����ق 
نو�صتاجليا لالماكن ولال�ص����خا�س وللحقبة. عملية 
ا�ص����به بكيمي����اء تفاعلية ب����ن عن امل�ص����اهد والبيئة 
التي تر�ص����دها افالم����ه املتنقلة بن الفع����ل الدرامي 
والنف�س الت�ص����جيلي بنكهة امل�صح ال�صو�صيولوجي 
لدنيا �ص����تبدو خالل ب�ص����عة عقود كاأنه����ا عامل اخر. 
ومنذ افتتاح الفيلم بتلك ال�صيغة الوثائقية كمقدمة 
لتمهي����د احلكاي����ة اىل لقط����ات التج����وال يف امل����دن 
ي�ص����مح املخرج ل�ص����ينماه بالت�ص����اع يف هوام�ص����ها 
الت�ص����جيلية دون الغ����راق فيه����ا وحتيي����د الن�����س 
الدرامي، وهو ما يخلق توازن بن امل�صار ال�صردي 

واملق�صد التوثيقي للحدث.

"النهر"
والعالق����ات  العي�����س  ومن����ط  وتاأثريه����ا  الطبيع����ة 
ب�ص����قيه  للحي����اة  اليوم����ي  وال�ص����راع  الجتماعي����ة 
ال�صخ�ص����ي والعام وبقوالبه املتع����ددة املظاهر بن 
التاأث����ري القت�ص����ادي وال�صيا�ص����ي مرورا ب�ص����طوة 
اجله����ل والدج����ل وتراج����ع التنوي����ر كلها �ص����تكون 
حماور بارزة يف فيلمه املميز "النهر" الذي �صيمثل 
ذروة فنية ل�ص����ينما اليا�صري خ�صو�صا من الناحية 
الب�صرية مع ادارة القدير نهاد علي للت�صوير حيث 
�ص����يرتجم الكث����ري من اف����كار املخ����رج عن الن�ص����ان 
واحلي����اة اىل كثافة ب�ص����رية تكوينية يت�ص����در فيها 
هاج�س الوجود اجل�صدي وفعله التعبريي وطريقة 
توزيع ال�ص����خو�س �ص����من الكادر طبيعة ال�ص����ورة 
ال�ص����ينمائية. ال�ص����يناريو م�ص����تلهم عن رواية النهر 
والرم����اد للروائ����ي العراق����ي حممد �ص����اكر ال�ص����بع. 
يتكر�����س يف ق�ص����ة ال�ص����بع ال�ص����راع الطبق����ي ب����ن 
الطبقة العاملة امل�ص����حوقة وب����ن التحالف الثالثي 
الزيل لغطر�ص����ة راأ�����س امل����ال وانتهازي����ة ال�ص����لطة 
ودج����ل جت����ار الدين. كم����ا ميثل النهر فع����ل التغيري 
وم�ص����در العط����اء الدائ����م والق����درة عل����ى حتوي����ل 
ال�ص����خا�س والنفو�س بن انك�ص����ار وانت�صار طاملا 
توفرت الرغبة بالتغيري نحو الف�ص����ل. رغم ال�صكل 
الدرام����ي الك����رث و�ص����وًحا بهيمنته على تفا�ص����يل 
الفيل����م لك����ن النف�����س الت�ص����جيلي يبق����ى اث����رًيا عند 
املخرج خ�صو�صا وهو املولع بالت�صوير اخلارجي 
حي����ث متثل غالبية م�ص����اهد افالمه مدار هذا البحث 
�ص����ورة جلية للهاج�س الوثائقي الذي ي�صكن روؤية 
اليا�ص����ري بلقط����ات الماك����ن والطبيع����ة والعي�����س 
اليوم����ي وكل مف����ردات موا�ص����فات احلقب����ة �ص����واء 

كمعمار او تفا�صيل منط احلياة.

"القناص"
ان ال�ص����ينما فع����ل فني خ����الق للتعبري عن الن�ص����ان 
والزم����ن، ه����ذا املب����داأ ا�صا�ص����ي للدخ����ول اىل عوامل 
في�ص����ل اليا�ص����ري الروائية حيث يتجلى بو�ص����وح 
يف فيلم "القنا�����س" الذي جاء على خلفية خرب عن 
وقائ����ع احلرب الهلية اللبنانية يف ن�ص����رة الخبار 
بالذاعة، يتحدث عن يوم هادئ ل يوجد فيه �صوى 

�ص����حية واحدة بالعا�ص����مة ب����ريوت والتي حتولت 
اىل روت����ن يتعام����ل مع����ه النا�����س ب����ال مب����الة دون 
ان يتطلع����وا جلوه����ر ما يج����ري من اغتي����ال لروح 
املدين����ة ونا�ص����ها واجوائه����ا الفريدة. ق�ص����ة الفيلم 
تتابع ي����وم يف حياة قنا�س اجنرف نحو ال�ص����ادية 
يف القتل و�ص����ار يحاول جدال املقربن منه باإيجاد 
املربرات املرتكزة على الواقع امل�صوه الذي فر�صته 
طبيع����ة احلرب وكي����ف ان ذلك ميثل �ص����راع وجود 
يقت�ص����ي افن����اء الخ����ر. حكاي����ة الفيلم ت����رتدد على 
وقع ق�ص����يدة نزار قباين يا �ص����ت الدني����ا يا بريوت 
����ا  بع����د ان ا�ص����اف اليها مقط����ع جديد كتبه خ�صي�صً
للفيلم يف ظهوره ال�ص����ينمائي الول والخري حيث 
�ص����تتحول اىل اغنية رائع����ة يف نهاية الفيلم يوؤديها 
املو�صيقار طالب القره غويل الذي و�صع املو�صيقى 
الت�ص����ويرية اي�ص����ا. تتن����وع طبيع����ة ال�ص����ورة يف 
للفيل����م  املُفتت����ح  الت�ص����جيلي  النف�����س  ب����ن  الفيل����م 
بالتقاري����ر الخبارية التي تتناقله����ا وكالت النباء 
م����ع لقط����ات حُتاك����ي األي����ة الكام����ريا الفوتوغرافية 
توؤط����ر الدم����ار والقتل وينتهي بالخب����ار ُتذاع على 
الراديو وبن ال�ص����كل الروائي والتنامي ال�ص����ردي 
للح����دث وال�صخ�ص����يات لتخل����ق هارموين ب�ص����ري 
ي�ص����عى جلذب انتباه امل�ص����اهد اىل ما وراء الوقائع 
املاأ�ص����اوية التي تعي�ص����ها املدينة لدرج����ة غدت فيها 
اخب����ار املوت املج����اين اليومي واقع متك����رر ُيقابل 
ببالدة متحوه فوًرا من م�ص����اعر النا�س ووجدانها. 
ان ه����ذا الفقدان لل�ص����مري املتيقظ وال����ذي كان دافع 
املخرج اليا�ص����ري ل�ص����ناعة فيلمه �ص����يغدو لال�صف 
�ص����فة متوالية تدور على الح����داث العربية ومدنها 
القت����ل  متاه����ات  يف  الن�ص����ان  و�ص����قوط  الثكل����ى 
وال�ص����تالب املتعدد الوج����ه. يبدو الفيل����م كنبوءة 
ا�صت�ص����رفت م�ص����تقباًل ق����امت للمنطقة، حتا�ص����ر فيه 

الب�صر دوامات الزمات الطاحنة.
اليا�ص����ري  في�ص����ل  املخ����رج  اعم����ال  معظ����م  يف 
ال�صينمائية يرتاءى املا�صي بعن احلا�صر كتجربة 
عي�س معا�ص����رة وحكمة متوارثة تكت�ص����ب اهميتها 
م����ع ت����وايل خط����وب وافع����ال الزم����ن خللق ا�ص�����س 
عالقات ان�ص����انية حتاول ترميم الذات الدمية على 

امل خلق غٍد اف�صل.

سينما فيصل الياسري الروائية

بين الشكل الدرامي والحس التسجيلي
علي الياسري
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مؤيد داود البصام

قبل فترة ليست بالقصيرة كنت في 
زيارة لالردن، وكالعادة احمل معي 

ما يرسله األصدقاء من كتب واعمال 
فنية إلصدقائهم او الحد الكاليريهات 
في عمان، وكان من ضمن الكتب التي 

احملها في تلك السفرة مجموعة 
لصديقنا الفنان الكبير فيصل الياسري، 
احدها رواية لصديقنا المشترك ناطق 

خلوصي، اتصلت باألستاذ فيصل واخبرته 
اني احمل له كتب اين ممكن ان اجلبها 
له، فقال مستغربا وبكرمه المعتاد، وبي 
غير العادة لكل من حملت لهم كتب أو 

مواد.

– اي���ن حتم���ل يل الكت���ب ان���ا ازورك للبي���ت، واآخ���ذ 
الكتب… وعندما ح�ص���ر كان يحم���ل كتابان هدية يل 
هما )احلي���اة املعلنة واخلفية للم�ص���اهري، من ترجمته 
واإع���داده، وكي���ف نفه���م الن�ص���اء يف 60 دقيقة. اأي�ص���ا 

ترجمته واإعداده)..
عند عودت���ي اإىل بغداد حملت الكتاب���ن معي على اأمل 
قراءتهما، وو�ص���عتهما كالعادة يف ال�صنطة التي احمل 
به���ا كت���ب هداي���ا الأ�ص���دقاء يل او اإىل ا�ص���دقائهم يف 
بغ���داد، بع���د اأي���ام اأردت اأن اوزع ما جلبت���ه من الكتب 
ال اين مل اجد ال�ص���نطة، ومل ات���رك مكانا يف البيت ال 
وبحثت فيه علني اجدها مما ا�صطرين اخريًا الت�صال 
بزوجت���ي، وا�ص���الها عن ن�ص���ياين لل�ص���نطة يف عمان، 
فاخربتني مل تن�ص���ها وانها هي للتاأكيد �صلمتها لل�صائق 
بيدها، فما كان ال ان ات�ص���ل بال�ص���ائق ال���ذي دائما ما 
ا�ص���افر معه، فظل متعجبا وقال انه مل يبق يف ال�صيارة 
اأي �صنطه بعد ان اأو�صل جميع الركاب، فقلت له ممكن 
ان تك���ون ذهب���ت مع احد الركاب، فاعت���ذر انه ل يتذكر 
كل الركاب الذين كانوا معنا، ولكنه �صوف يت�صل مبن 
يتذكر، ومر الزمن بحدود ال�ص���نتن وكلما �ص���افرت مع 
ال�ص���ائق يعتذر عن �ص���ياع ال�ص���نطة، ويف اأح���د الأيام 
واإذا به يت�صل بي ويقول �صنطتك عادت واليوم �صيمر 
عليك من كانت معه ال�ص���نطة، اأعطيت���ه عنوانك، وفعال 
جاءين الرجل بال�ص���نطة م���ع العتذار، فق���د ذهبت مع 
اأغرا�ص���ه لأنه كان اآخر الركاب الذين اأو�صلهم ال�صائق، 
ولأنن���ا و�ص���لنا يف اللي���ل ج���اء اأولده ونقلوه���ا ومل 
يعرف���وا ان هذه الزيادة لي�ص���ت لأبيهم،،وحدث للرجل 
يف الي���وم الث���اين قبل اأن يفتح �ص���نطه، جاءه ات�ص���ال 
ابلغ���وه باللتحاق بالعمل خالل24�ص���اعة لل�ص���رورة، 
وظل���ت ال�ص���نطة يف بيت���ه ومل ي�ص���األ عنه���ا او يقال له 
عنه���ا، حتى �ص���الته زوجت���ه بعد فرتة – هذه ال�ص���نطة 

مليئة بالكتب ومل تفتحها؟.
فا�ص���تغرب قائاًل: اية كتب؟ ومل يخطر بباله انها جاءت 
م���ع الغرا�س يف اآخر �ص���فرة ل���ه بال�ص���يارة من عمان 
اإىل بغ���داد، واخربه���ا انه���ا لي�ص���ت له، وقلب���وا الكتب 
فل���م يتعرف عليها ولكن زوجته �ص���الته – بعد كل هذه 

ال�ص���نن من احلياة الزوجية وما زل���ت تقراأ كيف نفهم 
الن�ص���اء؟؟ فقال لها – هذه لي�ص���ت كتبي، ويقول ووقع 
نظ���ري على ا�ص���م املرتج���م واملعد في�ص���ل اليا�ص���ري، 
فتذك���رت حديث���ك عنه وع���ن الف���ن والدب يف العراق، 
وقلت لها اويلي هذه من �ص���نتن اواكرث اآخر �صفرة يل 
عندم���ا عدت من عمان، حتما هذه للذي كان يتحدث لنا 
ع���ن الفن والدب يف العراق ما قب���ل الحتالل وما بعد 

الحتالل…
احلياة املعلنة واخلفية للم�صاهري..

)يف  اليا�ص���ري،  في�ص���ل  الفن���ان  يكت���ب  املقدم���ة  يف 
الثمانيني���ات م���ن الق���رن املا�ص���ي �ص���در يف نيويورك 
كتاب �ص���خم تراج���م حلياة امل�ص���اهري حت���ت عنوان " 
احلياة احلميمية مل�ص���اهري النا�س" ي�صم تراجم مكثفة 
لأكرث من مائتي �صخ�صية �صهرية يف خمتلف الأن�صطة 

الب�صرية وقد تناولها جمموعة كتاب ب�صورة مكثفة(.
اأختار الأ�ص���تاذ في�ص���ل اليا�ص���ري من ه���ذا الكتاب يف 
جزءه الأول، جمموعة من الكتاب والفنانن، ل�صخامة 
الكتاب وتو�ص���عه وكرثة ال�صخ�ص���يات التي يتناولها: 
ترجم جمموعة من امل�ص���اهري واأعاد الكتابة باأ�صلوبه، 
)نابليون. موزارت. �ص���ابلن. �ص���ارتر. ليو تول�صتوي. 
مون���رو.  مارل���ن  ن���ريون.  بيكا�ص���و.  بابل���و  لين���ن. 
بيتهوفن. جيم�س جوي�س. �ص���اره برن���ارد. كليوبرتا. 
الغ���الف  �ص���فحة  يف  كت���ب  وكم���ا  دو�صتويف�ص���كي.. 
الأخري )يتناول الكتاب ب�ص���ورة مكثفة تثري الده�ص���ة، 
ال�ص���رية ال�صخ�ص���ية والفكرية والوجداني���ة للمفكرين 
والفنان���ن والفال�ص���فة والدب���اء وال�ص���عراء والعلماء 
وال�صيا�ص���ين ورجال الدولة واحلكم…..وي�صتطرد، 

من ثم تفا�ص���يل حياته���ا الوجداني���ة ودور احلب فيها 
وممار�ص���تها احل�ص���ية ومغامراتها م���ع اجلن�س الآخر 
وا�صرار �ص���لوكها العاطفي …خا�صة تلك الأمور التي 

جتري عادة اإل وراء اأبواب مغلقة(.
اأنغال تروين كيف فهم الن�صاء يف 60 دقيقة؟…. 

ترجمة واعداد في�صل اليا�صري
كم���ا يف كت���اب حياة امل�ص���اهري يتخذ الأ�ص���تاذ في�ص���ل 
اليا�ص���ري يف ترجمت���ه واإعداده لكت���اب اأنغال تروين، 
ت�ص���هيل وتب�ص���يط الق�ص���ية يف العالق���ة ب���ن امل���راأة 
والرجل، وي�صتل من كتابها ما يو�صل العالقة اإىل حالة 
التفاه���م بن الرجل واملراأة، وي�ص���ع اأه���م النقاط التي 
ناق�ص���تها يف حياة املراأة من خالل درا�صة اأمناط املراأة 
ومقا�صدها، وان كتبت املوؤلفة،)معرفة ما تريده املراأة 
ق�ص���ية حمرية ملعظم الرجال، وفهمها اأ�ص���عب من فهم 
نظرية اأين�ص���تاين عن الن�ص���بية اأهناك م���ن ينكر هذا؟( 
ولكنها تعود لتكتب. )اإن اإر�صاء املراأة وجعلها �صعيدة 
اأم���ر يف غاية ال�ص���هولة،( وهو ما ي�ص���ل اليه الأ�ص���تاذ 
في�صل اليا�صري يف نهاية الكتاب)ماذا تريد الن�صاء من 
الرجل؟.�ص���هل وب�ص���يط، اإنهن ل ي���ردن اأكرث من احلب 
والرعاي���ة… احل���ب والرعاي���ة…(. عل���ى الرغم من 
كل الذي قراته عن ال�صخ�ص���يات التي يتناولها الكتاب، 
ال ان���ه يظل يتحدث عم���ا مل يقرء وما خفي من حياتهم 
وبالذات اجلن�ص���ية، ومن هنا تات���ي اأهمية قرلئته لفهم 

حقيقتهم…
بينما جند اأن الطروحات التي حللتها ودر�صتها موؤلفة 
كتاب )كيف فهم الن�ص���اء؟( فيها غور معريف للو�ص���ول 

اإىل ك�صف العالقة اخلفية بن الرجل واملراأة..

فيصل الياسري والمفارقة العجيبة



ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة
المـدى لإلعـالم والثقافـة والفنـون

عالء المفرجي

في منتصف التسعينيات تم توجيه دعوة 
لي مع مجموعة من السينمائيين في 

وزارة الثقافة إلجتماع مع الوزير لمناقشة 
أزمة السينما في العراق، وكان من بين 
المدعوين الذين أتذكرهم الناقد سامي 
محمد، وفيصل العباسي مدير السينما 
آنذاك والناقد صفاء صنكور والشاعر 

فاروق سلوم والمخرج واإلعالمي فيصل 
الياسري، وآخرين لم أعد اتذكرهم... وكان 
موضوع اإلجتماع هو مقالة كتبها صفاء 

صنكور في إحدى الصحف، تحث على 
مطالبة العراق في أن يكون ساحة إنتاج 
لألفالم العربية والعالمية إسوة بالمغرب 
العربي مثاًل.. وهو موضوع مهم لألسف 
جرى تمييعه فيما بعد إسوة بالكثير من 

مقترحاتنا في تلك المدة.

ومنا�ص���بة تذًكر هذه احلادثة هو لأ�ص���ري اىل م�ص���اهمة 
اليا�ص���ري املتمي���زة يف النقا�س وطرح الإف���كار، والتي 
ت�ص���ي مبقدار م���ا يتمتع به م���ن خربة ودراي���ة يف هذا 

املجال.
وهن���ا ل اأري���د اأن اأحت���دث ب�ص���كل تقلي���دي عن في�ص���ل 
اليا�ص���ري، فهذا الرجل اأ�صابته �صهام النقد، مثلما نالته 
�ص���حائف امل���دح، كاإن�ص���ان وكمنج���ز... وكال الأمري���ن 
يحم���الن يف طياتهما قدرًا من التط���رف واملبالغة.. فما 
قي���ل عنه م���ن نقد و�ص���ل اأحيانًا حد التجري���ح، هو نقد 
ل يحتكم مل�ص���رية اليا�ص���ري التي اإمتدت لأكرث من �صتة 
عق���ود بن الأدب والإعالم، ومل تعتمد املو�ص���وعية يف 
تقييم هذه امل�ص���رية، ب���ل وغرق البع�س م���ن هذا النقد 
يف الت�ص���يي�س وال�صخ�ص���نة.. اأما ما قي���ل عنه من مدح 
واإ�ص���ادة فبالتاأكي���د اخذته الأ�ص���باب نف�ص���ها يف اأنها مل 
تع���ط منجز ه���ذا الرج���ل حق���ه يف التقييم، ب���ل راحت 
ولأ�ص���باب �صخ�ص���ية اأي�صا يف ر�ص���م هالة من القد�صية 

على �صخ�صيته.
وبن هذه وتلك وقف الذين ين�صدون تقييما ًمو�صوعيًا 
ملنج���زه، موقف املرتدد م���ن الكتابة عنه – ورمبا اأكون 
م���ن ب���ن ه���وؤلء – اأو اإعطاء خال�ص���ة عن دور في�ص���ل 

اليا�صري يف امل�صهد الثقايف والفني والإعالمي.
ولعلها فر�ص���ة جميلة اأن اأمار�س دوري كمتابع مل�صرية 
املبالغ���ة  م�ص���تنقع  م���ن  قدم���ي  اإخ���راج  اليا�ص���ري يف 

والتط���رف يف النق���د اأو يف امل���دح، لأق���ف على م�ص���افة 
واحدة من جميع الآراء التي مار�صت وجودها بتع�صف 

وا�صح.
فمم���ا ل�ص���ك في���ه اأن في�ص���ل اليا�ص���ري يقف ب���ن جيل 
ت�ص���رف يف حم���ل ل���واء النه�ص���ة الثقافي���ة يف العراق 
منت�ص���ف القرن املن�ص���رم، اجليل الذي اأ�ص�س لثقافتنا 
يف جمال ال�صعر والفن الت�صكيلي وامل�صرح واملو�صيقى 
وال�ص���ينما.. وكان���ت بداي���ة اليا�ص���ري يف ه���ذه امل���دة 
اخل�ص���بة ثقافي���ًا فق���د عمل يف ال�ص���حافة ع���ام 1948، 
واأ�ص���در جمموعة ق�ص�صية بعنوان )يف الطريق(، كما 
اأ�ص���در رواي���ة )كانت ع���ذراء( ع���ام 1952.. مما يعني 
اأن���ه انخرط يف هذا املجال يف املدة التي �ص���هدت ولدة 
ال�ص���عر احلر يف العراق وث���ورة الفن الت�ص���كيلي التي 
قادها فنان���ون در�ص���وا يف باري�س ووار�ص���و، وظهور 
رج���الت امل�ص���رح العراق���ي لتاأ�ص���ي�س م�ص���رح عراق���ي 

متميز.. وغريها يف جميع اأجنا�س املعرفة..
واذا كان اليا�ص���ري مل ي�صتمر يف الق�صة والرواية، فقد 
ربح الإخراج يف �ص���مه، وهو الأمر الذي مهد له العمل 
يف جمال الإعالم، وهنا اأ�ص���ري اىل راأيي املتوا�صع: يف 
اأن الإعالم قد ك�ص���ب اليا�ص���ري من الأدب وال�ص���ينما... 
واحل���ق اأق���ول اأن اليا�ص���ري واح���د م���ن اأه���م رجالت 
الإع���الم يف الع���راق والوط���ن العرب���ي، اأق���ول ذلك عن 
متابعة دقيقة ملا اأجنزه يف هذا املجال، ويكفي اأن اأ�صري 
اىل الربام���ج التي داعب���ت ذاكرتنا خالل ال�ص���بعينيات 
والثمانينيات وما زالت م�ص���تقرة يف الذاكرة اجلمعية 
جليلن���ا مث���ل الربنام���ج التعليم���ي )�ص���المتك( و)اإفتح 
يا�صم�ص���م(، وهذا الربنامج كر�صه واحدًا من اهم رجال 
الإع���الم يف الوطن العربي فق���د اأنتج الربنامج يف عام 
1977 وه���و اإقتبا�س م���ن الربنامج الأمريك���ي وتبناه 
ال�ص���ندوق العربي للتنمية والقوى الب�صرية ور�صدت 
ل���ه مالين ال���دولرات يف ذل���ك الوقت، وت�ص���من 573 
حلق���ة. و�ص���ارك في���ه ع�ص���رات الفنان���ن م���ن خمرجن 
واإداري���ن وممثلن وكان اليا�ص���ري يقف وراء جناحه 
حي���ث و�ص���ع الفك���رة والإنت���اج واخت���ار كادره الفني 
للعمل من دون اأي تدخل من اجلهة املنتجة، وا�ص���تطاع 
الربنامج اأن يلبي اأمزجة مت�صابكة يف الوطن العربي.

واإذا كان البع����س ياأخذ على اليا�ص���ري اإجنازه املتميز 
يف برنام���ج )املل���ف(، وال���ذي اإقتف���ى اآث���ار العملي���ات 
عل���ى  واخلدم���ات  التحتي���ة  البني���ة  عل���ى  الع�ص���كرية 
املواطنن العراقين يف حرب اخلليج الثانية، فاإن هذا 
البع����س مل يق���ف عند اجلهود الكب���رية يف اإجنازه، بل 
تناوله بنظرة اأحادية اجلانب بو�ص���فه برناجمًا دعائيًا 
)ك���ذا(، لكني على ثقة باأن خ���رباء الإعالم لهم راأي اخر 
يف الربنام���ج، يف اإ�ص���لوب تقدميه وبرباع���ة اإعداده.. 
وهن���ا حدثن���ي ال�ص���ديق املرتج���م �ص���عدون اجلناب���ي 
وال���ذي كان اأحد اأ�ص���خا�س كادر الإع���داد للربنامج: اإن 
هذا الربنامج وباأ�ص���راف اليا�ص���ري نف�ص���ه، اإ�ص���تقطب 
كادر اإع���داد كبري م���ن اإعالمين ومرتجم���ن بل وحتى 

اأدباء.
م���ن هنا اأق���ول اإن اإعالميا كب���ريا ب���ن ظهرانينا فرطنا 
ب���ه، بهجوم البع�س غري املو�ص���وعي عليه، وبتنا�ص���ي 

البع�س الآخر لتاأريخه.
اأقول في�ص���ل اليا�ص���ري رجل اإعالم باإمتياز. اأ�صعناه.. 

يف يوم كريهة و�صداد ثغر.

فيصل الياسري.. الفتى الذي أضعناه


