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ثقافة وناس

رحيل

أحد رموز «الجيل الثالث»
في المسرح العراقي

فاضل خليل
أسدل الستارة
عمان ــ حسين دعسة
قد تضع شمس النهار أوزارها على
ّ
مظلة «قهوة طه عطوان» في الكرادة
ّ
في بغداد ،اال أن طلة الفنان املسرحي
واالك ــادي ـم ــي واملـمـثــل فــاضــل خليل،
ل ــن تـ ـع ــود ع ـل ــى م ـ ـسـ ــارات وشـ ـ ــوارع
وخشبات املسرح مرة أخرى .أول من
أمــس ،غــاب الفنان املـعــروف ،وغابت
رؤيـتــه للعرض الكبير ال ــذي يجري
على أرض الرافدين.
غيبه املــوت؛ وكــان هــذا ما يريده في
وقــت غــاب فيه الـعــراق عــن حلم الفن
امل ـس ــرح ــي نـتـيـجــة ت ـ ــردي األوض ـ ــاع
األم ـن ـي ــة وال ـث ـقــاف ـيــة واالج ـت ـمــاع ـيــة.
امل ـســرحــي ال ــذي انـطـفــأ عــن  71عامًا
( 1946ـ مواليد محافظة ميسان) ،ولد
لـعــائـلــة بـسـيـطــة ،ف ــوال ــده ك ــان حالقًا
ووال ــدت ــه خـيــاطــة ع ـب ــاءات نـســائـيــة.
انـ ـتـ ـق ــل مـ ــع ع ــائ ـل ـت ــه إلـ ـ ــى م ـحــاف ـظــة
البصرة ثم إلى العمارة .بعد دراستهِ
في املعهد العالي للعلوم املسرحية
فـ ــي بـ ـلـ ـغ ــاري ــا فـ ــي ص ــوفـ ـي ــا ،حـصــل
على شـهــادة الــدكـتــوراه فــي اإلخــراج
والعلوم املسرحية عام  .1985ترأس
قـســم ال ــدرام ــا ف ــي إذاع ـ ــة ب ـغ ــداد عــام
 1974قـبــل أن يــؤســس كلية الفنون
الـجـمـيـلــة ف ــي جــام ـعــة ال ـح ــدي ــدة في
الـيـمــن ع ــام  1999 - 1998وك ــان أول
عميد لها.
ً
أخرج الراحل ما يقارب عشرين عمال
ً
مسرحيًا منها ما أثــار زوابــع ،حامال
رايـ ـ ــة ال ــوع ــي وال ـت ـن ــوي ــر م ــن بـيـنـهــا:
م ـس ــرح ـي ــة «ت ــأل ــق جـ ــواكـ ــان مــوري ـتــا
وم ـ ـصـ ــرعـ ــه» مـ ــن نـ ـص ــوص ل ـل ـشــاعــر
االسباني بابلو نيرودا ،ثم عمل على
م ـســرح ـيــة «امل ـل ــك ه ــو امل ـل ــك» لـلــراحــل
سعد الله ونوس .ثم جاءت مسرحيته
«مائة عام من املحبة» ببعدها العربي
وال ـق ــوم ــي ال ـت ــي حـ ــازت ث ــاث جــوائــز
فــي «مـهــرجــان قــرطــاج املـســرحــي» في
تونس عام  ،1996بعد عرضها االول

ف ــي ب ـغ ــداد وم ــن ث ــم ف ــي ع ـم ــان .وهــي
ّ
تشكل ثالثية مع مسرحية «في أعالي
الحب» التي تعد من أبرز مسرحياته،
وقـ ـ ــد اكـ ـتـ ـم ــل قـ ـم ــره ــا م ـ ــع م ـســرح ـيــة
«ســدرا» التي فازت بجائزة «التانيت
ال ــذه ـب ــي» ف ــي م ـه ــرج ــان ق ــرط ــاج عــام
 .2001ومـثـلـمــا أحـ ـ ّـب اإلخـ ـ ــراج ،أب ــدع
فــي التمثيل .وكــانــت لــه وقـفــاتــه على
املـ ـس ــارح ال ـج ـمــاه ـيــريــة وم ـشــاركــاتــه
ً
امل ـبــدعــة ف ــي ث ــاث ــن ع ـم ــا مـســرحـيــا،
أبــرزهــا« :النخلة والـجـيــران» ()1969
ال ـت ــي ك ــان ــت ال ـعــامــل األك ـب ــر لـشـهــرتــه
ف ــي ال ـ ـعـ ــراق ،إذ اع ـت ـب ــرت امل ـســرح ـيــة
م ــن األعـ ـم ــال الـفـنـيــة ال ـك ـب ـيــرة بسبب
مشاركة عدد كبير من الفنانني الكبار
ف ــي الـ ـع ــراق ف ـي ـهــا وك ــان ــت م ـع ــدة عن
رواي ــة الكاتب الـعــراقــي الــراحــل غائب
طعمة فرمان.
غياب فاضل خليل ،أعاد الى االذهان
أدواره ف ــي ال ـس ـي ـن ـمــا ال ـع ــراق ـي ــة ،اذ
م ـث ــل أدوارًا تـ ـ ـ ــراوح بـ ــن ال ـث ــان ــوي ــة
والــرئ ـي ـس ـيــة ف ــي أفـ ــام مـهـمــة مـنـهــا:
«الـ ـ ـح ـ ــارس» ( )1967ال ـ ــذي أخ ــرج ــه
خليل شــوقــي وكـتــب قصته املـخــرج
الفلسطيني قاسم حــول .كما شارك
ف ــي ب ـطــولــة فـيـلــم «ال ـ ـ ــرأس» ()1976
لـلـمـخــرج فـيـصــل ال ـي ــاس ــري .وكــانــت
لــه صــولــة مــع امل ـخــرج امل ـصــري فــؤاد
التهامي في فيلم «التجربة» (.)1977
وج ـســد شـخـصـيــة وط ـن ـيــة ف ــي فيلم
«األس ـ ــوار» ( )1979للمخرج الكبير
محمد شـكــري جميل ال ــذي يـعــد من
أبرز افالمه.
ينتمي فــاضــل خـلـيــل إل ــى مــا ّ
يسمى
فــي ال ـع ــراق بـ ـ «الـجـيــل ال ـثــالــث» الــذي
ت ــا الـجـيـلــن ال ــري ــادي ــن ال ـهــامــن في
امل ـس ــرح ال ـع ــراق ــي .عــاصــر الـكـثـيــر من
التقلبات السياسية في الـعــراق ،مثل
حرب الخليج األولــى ،وحــرب الخليج
الثانية ،وغزو العراق .2003
حـ ـ ــاول ج ـي ــل ف ــاض ــل خ ـل ـيــل امل ــوازن ــة
ب ــن ال ـن ـهــوض بــالـتـجــربــة املـســرحـيــة

ال ـت ــي ب ــدأه ــا الـ ـ ـ ــرواد ،وبـ ــن ال ـظ ــروف
السياسية فــي ال ـعــراق حـيــث الــرقــابــة
على حرية الرأي والتعبير .هكذا ،لجأ
إل ــى التكثيف مــن اسـتـعـمــال الــرمــوز،
وأخ ـ ــذ املـ ـس ــرح ال ـع ــراق ــي ي ـت ـجــه نحو

أكثر من استعمال الرموز في
مسرحياته ،هربًا من الرقابة
ال ــواق ـع ـي ــة ال ــرم ــزي ــة .ب ــاالض ــاف ــة إل ــى
ه ــذا ،واج ــه ه ــذا الـجـيــل مــا سـ ّـمــي في
العراق بـ «موجة املسرح الهابط» التي
بــدأت بعد الحصار االقتصادي الذي
أعقب حــرب الخليج الثانية .واعتمد

ف ــاض ــل خ ـل ـيــل ف ــي هـ ــذه ال ـف ـت ــرة عـلــى
استعمال أساليب املسرح التجريبي
وال ــواق ـع ـي ــة ال ـس ـح ــري ــة أو الــواق ـع ـيــة
الخيالية وتوظيف املــوروث الشعبي
املحلي الذي استعمله في مسرحيات
«الباب القديم»« ،الشريعة»« ،وخيط
البريسم» ،و«مواويل باب االغا».
أج ـ ـ ـ ــرى فـ ــاضـ ــل خـ ـلـ ـي ــل ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
ال ــدراس ــات األكــادي ـم ـيــة ح ــول ظــاهــرة
ت ـ ـ ـ ــردي مـ ـسـ ـت ــوى امل ـ ـس ـ ــرح الـ ـع ــراق ــي
ّ
وال ـعــربــي ،وخـلــص إل ــى أن ذل ــك عائد
إلــى :غياب التخطيط العلمي ،نقص
ال ـك ـف ــاءات ،تــدنــي الـثـقــافــة املـســرحـيــة،
ضـعــف ال ـك ــوادر ،غـيــاب الــريـبـيــرتــوار،
غياب املتفرج املـســاهــم ،غياب الناقد
امل ـت ـخ ـص ــص ،غـ ـي ــاب ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا،
عـ ــدم ت ـف ــرغ ال ـف ـن ــان املـ ـس ــرح ــي ،وق ـلــة

قاعات العرض ذات املواصفات الفنية
العالية.
وك ــان ــت ل ـل ــراح ــل س ـل ـط ـتــه وم ـكــان ـتــه
فــي تــاريــخ امل ـســرح الـجـمــاهـيــري في
العراق من خالل «فرقة املسرح الفني
الـحــديــث» الـتــي تأسست عــام ،1966
ومنها انطلقت أعمال اللجان الفنية
واملـســرحـيــة الـعــراقـيــة الـتــي انتشرت
ً
عــربـيــا ودول ـي ــا وصـ ــوال ال ــى املؤتمر
الـ ـت ــأسـ ـيـ ـس ــي التـ ـ ـح ـ ــاد امل ـس ــرح ـي ــن
 .1976واجترح
العرب في دمشق عام َ
الراحل فكرة «مهرجان أفالم وبرامج
ف ـل ـس ـط ــن» ع ـ ــام  1973ال ـ ـ ــذي بــانــت
رؤاه الـقــومـيــة ف ــي ال ــدف ــاع ع ــن فـكــرة
املهرجان .فاضل خليل التحق بعربة
خ ـيــال ال ـظ ــل ،ت ــارك ــا غ ـبــار ال ـطــرقــات،
ناعيًا بغداد قبل أن تنعيه.

وقفة

ّ
تبًا ...لقد كان القذافي مسليًا أكثر من أصحاب اللحى!
خليل صويلح
ن ـ ـكـ ــاد ال ن ـ ـعـ ــرف ش ـي ـئ ــا ع ـ ــن األدب
الليبي الجديد! مــاذا ُيكتب في بالد
مـ ــا ب ـع ــد اضـ ـمـ ـح ــال ال ـج ـمــاه ـيــريــة
ال ـع ـظ ـمــى؟ وم ــا ه ــي أب ـ ــرز األص ـ ــوات
هناك؟ وفقًا للمختارات التي ّ
حررها
خ ــال ــد مـ ـط ــاوع (ال ـ ـ ـصـ ـ ــورة) ،ول ـي ـلــى
نعيم املغربي ،تحت عنوان «شمس
على نوافذ مغلقة» (مؤسسة آريتي
للثقافة والفنون /دار دارف للنشر)
س ـن ـقــع ع ـ ـلـ ــى 27ك ــات ـب ــا وك ــاتـ ـب ــة فــي
مختلف األجناس اإلبداعية .تنتمي
ن ـص ــوص م ـع ـظــم ه ـ ــؤالء إلـ ــى لـيـبـيــا
م ــا ب ـعــد ال ـح ـط ــام ،ن ـص ــوص حــائــرة
وخائفة ومرتبكة ،على بعد خطوات
مـ ــن املـ ـ ـ ــوت وال ـ ـف ـ ـقـ ــدان والـ ــذكـ ــريـ ــات
ّ
امل ـحــط ـمــة .تـلـفـتـنــا ن ـصــوص إيـنــاس

فارس في قدرتها على تفسير طبقات
الجحيم ،و«األرواح املطحونة تحت
سيف املــوت» ،فيما ترتطم نصوص
حسام الثني بغبار اللحظة امللتهبة:
«أن ــا كلبة أكـتــم نـبــاح جــرائــي خشية
مدفع هــاوتــزر يمشي فــي شارعنا»،

مختارات تضم نصوص
 27كاتبًا ينتمي معظمهم
إلى ليبيا ما بعد الحطام
و«أن ــا م ــواد اإلغــاثــة ســرقــونــي تحت
جنح انقطاع الكهرباء» .من جهتها،
ترصد راوي ــة الككلي فــي سردياتها
تـ ـ ـح ـ ـ ّـوالت الـ ـ ـش ـ ــارع فـ ــي بـ ـ ــاد بــاتــت
م ـق ـبــرة ج ـمــاع ـيــة« :حـ ـي ــاة بــأكـمـلـهــا،

انـتـهــت .ش ــارع ،وآخـ ــر ،وآخـ ــرُ .ت ّ
عمر
الـشــوارع بمنازل ليموت أصحابها،
هـ ــذه ه ــي امل ـ ـق ـ ـبـ ــرة؟» .ت ـك ـتــب ف ـي ــروز
ال ـع ــوك ـل ــي ال ـش ـع ــر والـ ـقـ ـص ــة ،كــأنـهــا
تـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ّـوض م ـ ـ ــا يـ ـنـ ـق ــص قـ ـص ــائ ــده ــا
ال ـك ـث ـي ـف ــة بـ ـفـ ـض ــاء سـ ـ ـ ــردي م ـف ـتــوح
لإلحاطة بكل «هذا الخواء املدهش»،
تـ ـل ــك االن ـ ـع ـ ـطـ ــافـ ــات املـ ـخـ ـيـ ـف ــة ال ـت ــي
فرضتها الجماعات التكفيرية على
هـ ـ ــواء الـ ـب ــاد ُ
«بـ ـعـ ـث ــرت ال ـل ـح ــى فــي
الــوجــوه» .هــذا الجهد األنطولوجي
ال ــرص ــن سـيـخـتــزل الح ـق ــا بفصلني
م ــن رواي ـ ـ ــة «ك ـ ــاش ـ ــان» الـ ـت ــي حـمـلــت
توقيع أحـمــد الـبـخــاري ،وهــو مـ ّ
ـدون
ي ـك ـت ــب ب ــال ـع ــام ـي ــة ال ـل ـي ـب ـي ــة .ال ـت ـقــط
أحــدهــم عـبــارات مــن الـنــص اعتبرها
«أل ـفــاظــا خــادشــة وش ــوارع ـي ــة» ،قبل
أن يختطفها أحــد الــدعــاة إلــى منبر

الجامع تحت بند الفجور ،و«إفساد
ال ـب ـلــد امل ـس ـلــم وت ـلــوي ـثــه» ،وضـ ــرورة
ال ـ ـضـ ــرب ب ـي ــد مـ ــن ح ــدي ــد ضـ ــد «ك ــل
مــن يتطاول على الــديــن اإلســامــي».
أس ـطــوانــة م ـك ـ ّـررة ل ـح ــاالت مشابهة
جرت وقائعها في جغرافيات عربية
أخ ـ ــرى ،لـكــن املـسـتـغــرب أن يستنفر
هــؤالء ضد عبارة أو نص أدبــي ،في
ّ
بــاد ممزقة مثل ليبيا .نـقــرأ النص
فــا نـجــد مــا هــو مـثـيــر ومـسـتـفــز ،أو
يستحق كل هذا العراك واالتهامات
ضــد مـحـ ّـرر الـكـتــاب ونــاشــره .مجرد
وصـ ـ ــف وتـ ـم ــريـ ـن ــات سـ ــرديـ ــة ل ـحــال
القاع من جهة ،ومشهديات ملا يجري
فــي الـعــالــم ال ـس ـ ّـري لطبقة أث ــرت في
ال ـ ـحـ ــرب ،م ــن ج ـه ــةٍ ث ــان ـي ــة .ت ـ ّـب ــا لـقــد
ّ
مسليًا أكثر من فتاوى
كــان القذافي
أصحاب اللحى!

