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جماليات إبراهيم جالل
د .عقيل مهدي يوسف

دراسة ابراهيم جالل لفن
السينام يف ايطاليا (-1951
 )1955تكشف لنا الرس الذي
يكمن وراء غنى مخيلته الفنية،
ومرونتها واستيعابها لتقنيات
عدة يف التعامل مع الفراغ
والزمن والكتل والقوى..الخ.
جعل من عروض جالل
املرسحية ناضجة يف الفن،
ومبتعدة عن تلك النصوص
التي كانت يف معظمها تنقل
اىل خشبة املرسح لتقرأ
وترسد بشكل تراكمي بال
صور عضوية يتطلبها االخراج
املرسحي ،وبالطبع ما كان
فنانونا حينئذ ،ليجدوا حلوال
اخراجية يف فرتة كانت تدرج
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فيها الثقافة والفن بواجهات
ثانوية.

لقد اعج ��ب به ا�ستاذه (�ش ��اروف االيطالي) حينما
ف�س ��ر مقطوعة (همل ��ت) وهو يت�س ��اءل فل�سفيا عن
كينونت ��ه بالطريق ��ة الآتي ��ة يلق ��ي (ج�ل�ال) كلم ��ة:
"كائن انا؟" وهو في طريقه الى اال�ضطجاع ولكنه
ي�صرف ذهنه بع ��د ذلك ،وينه�ض فج� ��أة ليقول "�أم
غي ��ر كائن" ،واعج ��اب اال�ستاذ يت�أت ��ى من محاولة
تلمي ��ذه ايجاد عالقة ذهني ��ة ووجدانية لدى هملت
في موقفه ذاك.
ويمك ��ن القول انه ا�ستكمل �ش ��روط علوم الم�سرح
بع ��د ان در�سها في اميركا ( )1963-1958وتوافر
عل ��ى الجوانب النظري ��ة والتطبيقي ��ة وعلى ايدي
ا�ساتذة مو�سوعيين واكفاء ،منهم الدكتور (رايخ)
وه ��و متفل�س ��ف ف ��ي الم�س ��رح وم�ص ��ادره عباقرة
الفن مثل :بيكا�س ��و وراينهارت ،وجورنلك ،الذين
ادخل ��وا مفهوم ��ات جدي ��دة عل ��ى ال�ش ��كل الفن ��ي،
وكذلك اال�ستاذ (ماكو) م�ؤلف الكتاب ال�شهير (الفن
اعتقاد) ومنه تعلم (جالل) كل ما يخ�ص مو�ضوعه،
معالج ��ة �سلوكية الممثل عل ��ى الخ�شبة وتطويرها
من حالته ��ا الغريزية وجعلها حال ��ة منظمة ،مثقفة
ومقنع ��ة ..ومن الفعاليات الفني ��ة التي مار�سها في
معه ��د الف ��ن بامي ��ركا ،تمثيله م ��ع الممثل ��ة (ليليان
كي�ش) وه ��ي من الممث�ل�ات ال�شهي ��رات وقد فازت
م�سرحي ��ة (المم ��ر ال ��ى الهن ��د) بجائ ��زة االو�سكار
م�ؤخ ��را بع ��د ان كان يلع ��ب فيه ��ا ال ��دور الرئي�س،
ومث ��ل اي�ضا في م�سرحية (قلبي في ال�سماء العليا)
لولي ��م �سارويان ،ام ��ا في االخراج فان ��ه قدم (بيت
برناروالب ��ا) لل�شاع ��ر اال�سباني ل ��وركا و(المغنية
ال�صلعاء) و(الدر�س) ليون�سكو و(بوتنيال وتابعه
ماني) لبر�شت.
ان ح�سا�سية ابراهيم جالل الفنية ما انفكت تلتقط
مالم ��ح فني ��ة وعالمات اخراجي ��ة فارق ��ة لي�س في
ايطالي ��ا واميركا فح�سب ،بل ف ��ي كل مكان حل فيه
�ضيف ��ا ،لق ��د اعجبته (�سي ��ران ودي برج ��راك) الن
المخ ��رج (جين ��و جرف ��ي) ا�ستخدم (خي ��ال الظل)
ا�ستخدام ��ا م�ؤث ��را ،وف ��ي ايطالي ��ا اي�ض ��ا اعج ��ب

بـ(طرطوف) للمخ ��رج نف�سه حينما عالج تكويناته
بح� ��س ت�شكيل ��ي متق ��ن .وكذل ��ك اعج ��ب بتوظيف
الديك ��ور في م�سرحية (يوليو� ��س قي�صر) للمخرج
(فيتاري ��و كازن ��ر) .وف ��ي امري ��كا ده� ��ش للديكور
ال ��ذي ا�صبح ظهي ��را للجمه ��ور ولي� ��س اماميا كما
كان ينبغ ��ي ان يك ��ون ،جاء هذا ف ��ي عر�ض (الخال
فاني ��ا) لـ(ت�شيخوف) او تعبيري ��ة (جارل�س ماكو)
في اخراجه لـ(الق�ضية) لكافكا ،وا�ستخدام النماذج
الب�شري ��ة ذات الطباع ،او ف ��ي ا�ستخدام الممخرج
نف�سه عند اخ ��راج (تاجر البندقية) للج�سر ال�شهير
المعروف بج�سر دانتي كعالمة معبرة ودالة ،او في
ا�ستخدام اال�سترجاع (فال�ش -باك) ور�سم المناظر
عل ��ى الخلفية (ال�سايك) في م�سرحية (فاو�ست) من
اخ ��راج رايخ ،وهن ��اك عرو�ض عدة منه ��ا (روميو
وجوليت) التي جعلها المخرج (زافرلي) كوميدية
م�ضحك ��ة ،او اخ ��راج (ب ��ن بي�س ��ون) ف ��ي الماني ��ا
ال�شرقية لـ(الليلة الثانية ع�شرة) في طا�شقند ،وفي
تقديم (تروي�ض ال�شر�سة) التي طرحت فيها ق�ضية

تحرير المر�أة ب�شكل تجديدي ملتزم.
واالن ،لن�ش ��ر ال ��ى مف ��ردات اللغ ��ة االخراجي ��ة،
وعنا�صره ��ا ل ��دى ابراهي ��م ج�ل�ال ،ان اب ��رز تل ��ك
القي ��م ه ��و (التكوين) فه ��و نظام يحاك ��ي ويعك�س
قوام االن�سان ،وحركتيه ف ��ي خلق الفعل الم�ستمر
ف ��ي الف�ض ��اء (غابة� -صح ��راء -جب ��ل -وادي) .ان
التغيير يكمن في انقط ��اع �شجرة ،اما في الم�سرح
ف ��ان تغيير التكوي ��ن يتم وفق مقت�ضي ��ات الطبيعة
الب�شرية �ضمن عالئقها االجتماعية من خالل الكتل
وارتباطه ��ا بال�سط ��وح والم�ساف ��ات وه ��ذه القي ��م
الت�شكيلية تخلق هكذا.
يقول جالل.." :عندما اق ��ر�أ م�سرحية �أ�سمع نغمها
وايقاعها وه ��ذا ما يوحي لي بال�صورة المركبة او
(التركيب ��ة االن�شائية) والمخ ��رج ي�ضيف لخطوط
ال�صورة والوانها اعماقا وحركات حية.
ان عنا�ص ��ر الجم ��ال ه ��ي -الت ��وازن -التناظ ��ر-
ال�صم ��ت -ال�سك ��ون -الحرك ��ة "..ال ��خ .وال يمك ��ن
له ��ذه العنا�صر ان ت�صبح قيم ��ة جمالية متكاملة ما
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ل ��م نجعله ��ا (هارموني ��ة) وهذا ما ي�سمي ��ه (جالل)
بالتجان� ��س ،ال ��ذي يعب ��ر عن ��ه المو�سيق ��ي اح�سن
تعبي ��ر ،وهك ��ذا فالتكوي ��ن عن�ص ��ر مهم ف ��ي �إفهام
الم�شاه ��د والتاثير في ا�ستجابات ��ه .ان في توزيع
اال�ش ��كال الحي ��ة والجامدة (االث ��اث) على الخ�شبة
يجب ان ي�ؤدي معنى للكلمة والجملة والفعل الذي
ي ��راد تطبيقه ،ب�شكل عفوي .ان (ج�ل�ال) يعتقد ان
التكوين على الم�سرح قيمة �شمولية ان فقدها فانه
يفقد اهم جوهر فيه ،اي ان�سانيته.
"وم ��ن خ�ل�ال تطبيقات ��ي االخراجي ��ة وجدت ان
اال�سل ��وب التناق�ض ��ي ف ��ي التكوين ��ات الم�سرحية
ه ��و الذي يبرز م�ضم ��ون الم�سرحية وه ��و ا�سا�س
ال�ص ��راع الم�سرح ��ي" .ل ��م يكت ��ف المخ ��رج به بل
يج ��د ان االن�س ��ان باكت�شاف ��ه قواني ��ن الطبيع ��ة،
والمجتمع من ��ذ ان عبر ار�سطو عن الدراما وعدها
�ص ��راع المتناق�ض ��ات بي ��ن الرغب ��ة والواج ��ب،
و�صوال الى الثورة ال�صناعية ،واكت�شاف الكهرباء
والذرة" ..الخ ..يجد في ذلك ن�سبية جمالية تخ�ص
(التكوي ��ن) وا�صبحت كذلك الرتباطها بالمتغيرات
الح�ضاري ��ة والفكرية واالقت�صادي ��ة ..ان ال�صراع
ه ��و انت�صار رغبتين وانت�ص ��ار �إحداهما ..وجالل
يحاول خلق ال�ص ��راع م�سرحيا بمحاولته التعرف
عل ��ى التناق� ��ض في االلف ��اظ حتى يك ��ون بمقدوره
ان ي�ص ��ب م ��ن ذاكرت ��ه الح�سي ��ة� ،ص ��ورا ليم�ل��أ
به ��ا تل ��ك المواق ��ف واالح ��داث ..ان ج�ل�ال يفه ��م
عنا�ص ��ر الم�سرحية على انها معادل ��ة جبرية ،تبد�أ
بق�ص ��ة ق�صيرة ديني ��ة في اال�ص ��ل ،وبفكرة وبفعل
يك ��ون بمثابة و�ص ��ل او ج�سر بين تجري ��د الفكرة
وتج�سيده ��ا ليجعله ��ا مو�ضوعي ��ة من خ�ل�ال فعل
الممث ��ل المعب ��ر ع ��ن االح ��داث بالح ��وار ،والجو
الع ��ام ،وهذا كله هو الذي يكون الن�ص الم�سرحي،
واالخ ��راج ي�ستنبط قيمه الدرامي ��ة ،بعد ان ي�ؤ�شر
المهم ثم االهم ،ثم االكثر اهمية واالكثر اكثر اهمية
"تعلم ��ت" يقول جالل ف ��ي االخراج بعد ان احدد
الم�سرحية واختزلها بجملة وحتى بكلمة وا�ضحة
رئي�سي ��ة ،مثال كلمة الغيرة في عطيل واالنتقام في
هملت والطموح في مكبث ..وهذه تف�سيرات اولية
تحتم ��ل االجتهادات ..ولكنن ��ي مثال عندما اقو الن
الغي ��رة المبال ��غ فيه ��ا ت� ��ؤدي ال ��ى اله�ل�اك ،فانني
اع ��ي ان كل واح ��د ينطوي على الغي ��رة ب�شكل من
اال�شكال ..ا�صبح ��ت لدى عطيل مبالغا فيها ..ومن
ه ��ذه النقطة انطل ��ق التر�س ��م انبث ��اق اال�شعاعات
م ��ن المركز ال ��ى المحيط ..وهو يح ��اول اقتنا�ص
ال�ص ��ور الح�سية التي تعبر ع ��ن م�ستوى الغيرة..
ومن الم�ؤك ��د ان لغة المثقف غني ��ة بمفرداتها وان
خيال ��ه وعالقته الذهنية او�سع افقا من االمي الذي
ال تتع ��دى مفرداته حيزها ال�ضيق ..وهذا ما يجعل
من لغتن ��ا العربية االم هي المر�شح ��ة في الم�سرح
لخ�صو�صيته ��ا ،وكما يت�ساءل جالل حين يقول "..

ال ادري لم ��اذا يتقب ��ل االن�سان العادي لغ ��ة القر�آن
الكري ��م ،ويفهمها وي�ؤم ��ن بها ونج ��د ان هناك من
ي�صر على �صعوبة الف�صحى في الم�سرح؟".
وااليق ��اع عن ��د جالل يق ��وم بوظيفة ت�شب ��ه وظيفة
القل ��ب الب�ش ��ري ف ��ي العر� ��ض الم�سرح ��ي ..وهو
ي�سمي ��ه بالنب� ��ض ال ��ذي يت ��م قيا�س ��ه ع ��ن طري ��ق
التوقيت ،حتى اذا قيلت جملة على الم�سرح فعليها
ان تك ��ون متزامنة مع الح ��ركات ،والخطوات ومع
الممث ��ل المقاب ��ل ،ح�سب تف�سي ��ر المخ ��رج للحالة
العام ��ة ،واختي ��اره لمواق ��ع ال�سك ��ون ،والقي ��ام،
والقع ��ود ،والم�ش ��ي ،وااللتفات ��ة ،وااليم ��اءة،
واالنع ��زال ،والمرون ��ة الج�سدي ��ة ف ��ي المب ��ارزة،
وتدرج ��ات ال�ص ��وت ونغمات ��ه باط ��ار ت�شكيل ��ي
و�صوت ��ي متجان� ��س يقر�أه ��ا ع�ش ��رات الم ��رات بل
ان ��ه يق ��ول " ..انني غالبا م ��ا ارجع ف ��ي مطالعتي
للق ��راءة الر�شيدة الت ��ي در�ستها ف ��ي ال�صف االول
ابتدائ ��ي بطريق ��ة ببغاوي ��ة ،الج ��د فيه ��ا الفل�سفة
والتربية وخال�صة النظريات االن�سانية .ان جالل
عند القراءة االولى للن�ص الم�سرحي ،يتعرف على
االنطب ��اع االول ،وبع ��د ذلك يكت�ش ��ف م�سالك كانت
مجهول ��ة لديه عند البداب ��ة ،وحتى حين ينتهي من
اخراج م�سرحياته ويعر�ضه ��ا ،يكت�شف اخطاءها،
له ��ذا يحاول اخراجها مرة ثاني ��ة وهكذا الظهار ما
لم يوفق في اظهاره ف ��ي المرة ال�سابقة ،ومن عمل
م ��ع (جالل) م ��ن الممثلين ي ��درك مكابرته حتى في
�آخ ��ر لحظ ��ة من العر� ��ض فهو قل ��ق ،دائ ��م التغيير
والتقلبات.
ان (ج�ل�ال) يج ��د ف ��ي التق�سيمات الت�سع ��ة لخ�شبة
الم�س ��رح ،مج ��اال رحب ��ا ي�س ��ع ماليي ��ن الخط ��وط
الوهمي ��ة انه ي�ؤمن ب�سعة االفق وانفتاح الف�ضاء..
وتب ��رز روح المواطن ��ة جلي ��ة عن ��د مخرجنا ويعد
ج�ل�ال م ��ن اولئ ��ك الذي ��ن ر�سخ ��وا ه ��ذه التقالي ��د
النبيلة في حركة م�سرحنا العراقي "..عندما قرات
م�سرحي ��ة كليوبترا -وجدت فيها حوارا يدور بين
(انوبي�س وكليوبترا) بعد ان�سحابها من معركة –
اكتيون -تقول "انني لم اخن وطني ،ولكني اردت
ان ا�ضع ��ف انطونيو واكتافيو ..وان�سحبت" وفي
�سبيل التركيز على هذا الموقف الوطني ،ا�ستعان،
ج�ل�ال بخي ��ال الظ ��ل ليق ��دم المعرك ��ة ،وان�سحاب
الجيو�ش والبوارج ،ويظهر الجنود وهم ي�سيرون
بفخر ،ليقعوا اموات ��ا على الم�سرح بفعل جراحهم
عل ��ى الرغم من ح ��وار (حاب ��ي) الذي يح ��اول فيه
ادانة ال�شعب.
تظه ��ر ف ��ي (دائ ��رة الطبا�شي ��ر القوقازي ��ة) الت ��ي
اعدها ع ��ادل كاظم با�سم (دائرة الفح ��م البغدادية)
تقاليدن ��ا وعاداتنا القومية م ��ن اجل تطوير النافع
وف�ض ��ح (ال�ض ��ار) ..وف ��ي (ال�صح ��ون الطائ ��رة)
دان المنتفعي ��ن على ح�س ��اب االخرين ،حيث اظهر
المخت ��ار بهيئ ��ة الج ��رذ ..وف ��ي (الطوف ��ان) اظهر
طوفان االفكار واكد انت�صار (الجماعة) على انانية
الف ��رد ،حي ��ث يحا�صر ال�شع ��ب (كلكام� ��ش) ،وكان
الديك ��ور م ��ن ابت ��كاره حيث جع ��ل الق�س ��م االعلى
لالله ��ة واال�سفل لل�شعب ،وفي (فواني�س) طه �سالم
ناق�ش مظاهر اال�ستغ�ل�ال ،فهذا تاجر عقيم ي�ستغل
ان�سانا فقيرا ،والزوجة ت�ستغل ال�سائق ،وتطرده،
وج�ل�ال يعتق ��د ان البائ�سي ��ن انف�سهم ف ��ي ظروف
معين ��ة ي�ستغ ��ل بع�ضهم البع�ض ،وه ��ذا ما تناق�شه
م�سرحية (اوبرا القرو�ش الثالثة) لبر�شت.
ف ��ي (المتنب ��ي) �سلط ال�ض ��وء على هم ��وم المثقف
العرب ��ي وغربت ��ه ،واكد ف ��ي (مقامات اب ��ي الورد)
ايجابي ��ة االن�س ��ان العرب ��ي" ..وحت ��ى ان ل ��م يكن
عمران ق�سي�سا فانه كان ي�ؤلب النا�س لطرد الفر�س
المحتلين الذين اغت�صبوا ار�ضه".
ف ��ي (مكب ��ث) ا�ستخ ��دم خي ��ال الظل اي�ض ��ا ،ليدين
اح�ل�ام مكبث الم�شوهة حي ��ث ينت�صر لـ(ماكدوف)
الن ��ه يعبر عن طموح جماعي ،بينما لم يكن ماكبث
اال طموحا ذاتيا مري�ض ��ا ..لقد ت�أثر ابراهيم جالل
با�سالي ��ب �ستان�سالف�سك ��ي وبر�ش ��ت ومايرهول ��د
ولك ��ن من دون ان تطغى على �شخ�صيته الوا�ضحة
ف ��ي االخ ��راج ..والبراهيم جالل اف�ض ��ال ال تن�سى
على واقع حركتنا الم�سرحية.

كان �ست ��ار الون ��دي طالب� � ًا ف ��ي �أكاديمية الفنون ف ��ي بغداد� ،أوائ ��ل ال�سبعين ��ات ،يتلقى كل
�شه ��ر م�صروف ��ه من والده في كركوك .يذهب الأب �إلى موقف �سي ��ارات الأجرة الذاهبة �إلى
العا�صم ��ة وي�ض ��ع ثالثة دنانير في يد �أحد ال�سائقين ويرج ��وه تو�صيل المبلغ �إلى �إبراهيم
ج�ل�ال ،الأ�ست ��اذ في الأكاديمية .يخ�ش ��ى �أن يت�سلم الولد النقود ويبذره ��ا دفعة واحدة� ،أما
الأ�ست ��اذ ف�سيعطيه الم�صروف بالتق�سيط ،بحي ��ث ال ي�أتي عليه �آخر ال�شهر وهو مفل�س� .أي
رخاء ذاك الذي كانت فيه الدنانير الثالثة تبذير ًا!
�إبراهيم جالل ،المولود في الأعظمية �سنة  ،1924لي�س �أ�ستاذ ًا ورئي�س ًا لق�سم التمثيل .كان
فنان ًا عمالق ًا ترك ب�صمته على الم�سرح العراقي ونال التكريم في دم�شق والقاهرة وتون�س.
در� ��س الم�س ��رح في �إيطاليا ،وال�سينما في �أميركا ،وكان ي ��دور وهو طفل ،مع �أ�ستاذه حقي
ال�شبل ��ي ،رائد فن التمثيل ،ليقدم ��ا عرو�ض ًا في المقاهي والف�ض ��اءات الخالية� .إن �أي عتبة
مرتفع ��ة ت�صل ��ح لأن تك ��ون م�سرح ًا .ويمك ��ن لأي ح�صي ��رة �أن ت�ستخدم ك�ست ��ارة .وب�سبب
التقاليد التي تمنع ظهور ربّات الخدور ،كان الممثلون الرجال يقومون بالأدوار الن�سائية.
ال غ�ضا�ض ��ة ف ��ي �أن يرت ��دي �إبراهيم ج�ل�ال ف�ستان غ ��ادة الكاميليا �أو باروك ��ة كليوباترا..
وي ��روي �ستار الوندي ،الطال ��ب الذي كان يتلقى بوا�سطته الدناني ��ر الثالثة� ،أنه وزميلتيه
ربيعة وفخرية� ،أرادوا التعبير عن تقديرهم لأ�ستاذهم �إبراهيم جالل بمنا�سبة عيد ميالده.
�س�أل ��وه عن الهدية التي يحب �أن يتلقاها .كان ��وا يفكرون بعلبة بقالوة �أو باقة ورد بن�صف
دين ��ار ال �أكث ��ر ،لكن ��ه فاج�أه ��م ب�أنه يريد مغ�سل ��ة للمطبخ .ول ��م يكن في مطب ��خ بيته �سوى
خرط ��وم يتدلى من الحنفي ��ة ،ت�شر�شر منه المياه ،ووعاء م ��ن البال�ستيك لغ�سل ال�صحون.
�إن م ��ورده محدود وم�س�ؤولياته العائلية كثيرة .كي ��ف العمل و�سعر «ال�سينك» عدة دنانير؟
ذه ��ب �ستار �إلى قريبه الذي يبيع الم�ستلزمات المنزلية في دكان ب�شارع الكفاح .وقد باعهم
الحو� ��ض الألمنيوم ب�سعر التكلفة و�أر�سل �سمكري ًا لين�صب ��ه في مطبخ �إبراهيم جالل .وقد
كاف�أه ��م �أ�ستاذهم با�ستكانات من ال�شاي المخدّر على المدف�أة ،مع قالب ب�سيط من كعكة عيد
الميالد� ،أعدتها زوجته الثانية التي كانت �شاعرة تركمانية.
مطل ��ع الخم�سين ��ات ،التقى جالل بالممثل الكبي ��ر الآخر يو�سف العان ��ي .و�أ�س�سا مع ًا فرقة
الم�س ��رح الحدي ��ث .ومن خ�ل�ال تلك الفرقة تع ��رف البغدادي ��ون على التج ��ارب الم�سرحية
العالمية ،وعلى �أ�سلوب الإخراج الحديث الذي جاء به �إبراهيم جالل� .صار ارتياد الم�سرح
تقلي ��د ًا من التقالي ��د .جمهور من مختل ��ف الم�ستوي ��ات ،يتم ّتع وي�ص ّف ��ق لم�سرحيات تبدو
�شعبي ��ة وبريئة لكنها محملة بالإ�شارات ال�سيا�سي ��ة المغلفة بالكوميديا .واليوم ،في عراق
المليارات ،يحاول بع�ض الطيبين �إنقاذ الدار المتوا�ضعة التي كانت مقر ًا للفرقة ،في زقاق
يف�ضي �إلى �شارع ال�سعدون ،لكن وزارة الثقافة تقول �إنها ال تملك المبلغ الالزم لترميمها.
�ش ��ارك �إبراهيم جالل ف ��ي فيلم «القاهرة  -بغ ��داد» للمخرج الم�صري �أحم ��د بدرخان .وهو
الفيل ��م الذي يعتبر باك ��ورة ال�سينما العراقية .ث ��م �صار نقيب ًا للفنانين ف ��ي �أكثر من دورة.
�أخ ��رج ع�ش ��رات الم�سرحيات وظهر ف ��ي كثير من الأف�ل�ام وكان حا�ضر ًا كفن ��ار فارع ف�ضي
ال�شعر في الو�سط الفني ،يهتدي بنوره زمال�ؤه وطالبه .ي�س�ألونه عن �أ�سرار �أناقته فيدلهم
عل ��ى �سوق الثي ��اب الم�ستعملة التي يجيد ،ب ��ذوق الفنان ،انتقاء �أف�ضل م ��ا فيها .وفي عمر
متق ��دم ،ظه ��ر في فيل ��م «الأي ��ام الطويلة» ،للمخ ��رج توفيق �صال ��ح ،عن فترة �شب ��اب �صدام
ح�سي ��ن ،وقام بدور خ ��ال البطل .وقد ر�أيت �إبراهيم جالل ،لآخر م ��رة� ،أواخر الثمانينات،
يح�ضر مهرجان قرطاج للم�سرح في العا�صمة تون�س .وكان �صاخب ًا متدفق ًا و�سيم ًا كعادته،
لكن ��ه عاج ��ز عن الم�ش ��ي ،ي�ستخدم كر�سي� � ًا ذا عجالت يتن ��اوب رفاقه الممثل ��ون على دفعه،
ويتناف�س ��ون في نيل ال�شرف .ولم ��ا عاتبه بع�ضهم لقبوله تج�سيد تلك ال�شخ�صية الإ�شكالية
ف ��ي «الأيام الطويلة»� ،أجاب بكل ثقة�« :أنا ممثل .مهمتي �أن �أتقم�ص مختلف الأدوار� .أ�ؤدي
اليوم دور �إمبراطور و�أ�ؤدي في الغد دور.»....
عن الشرق االوسط
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من زمن التوهج

مع ابراهيم جالل
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بد�أن ��ا بالتفكي ��ر الج ��اد لت�أ�سي� ��س (فرق ��ة الم�سرح
الحدي ��ث) في ني�س ��ان عام  .1952بع ��د ان جمدوا
ن�شاطن ��ا الم�سرحي ف ��ي المعهد ..و�أبع ��د ابراهيم
ج�ل�ال عن ��ه ..ف ��ي دائ ��رة منزوي ��ة �أخ ��رى ..ث ��م
ف�صل ��ت انا بعد ذلك من الدرا�س ��ة لأ�سباب �سيا�سية
ولمواقف ��ي الوطني ��ة واف ��كاري التقدمي ��ة الت ��ي
عرف ��ت بها .ابراهيم جالل ومنذ البدء ..كنت احبه
باعت ��زاز� ..أرقبه� ..أت�أمله �أن�ص ��ت اليه ،حتى حين
يه� ��ش كالطفل الالعب ..لكل حال ��ة ابداع او اجادة
م ��ن �أي ممثل ،لي�شع ��ر المبدع انه جدي ��ر بالتقدير
واالعج ��اب والمحب ��ة والف ��رح ..وعلي ��ه المزي ��د
مم ��ا يعطي ..ويدع ��وه الى اب ��داع اكث ��ر واغزر..
ويدل ��ه -دون ق�صد مك�شوف -عل ��ى �سبيل االبداع
المطل ��وب !..كان ابراهيم ج�ل�ال فيل�سوف ًا دون ان
ي ��دري! وتعددت اعمالن ��ا الم�سرحية ف ��ي الفرقة-
الم�س ��رح الحدي ��ث -وتعمقت اللق ��اءات واختلفت
ظ ��روف الحي ��اة ..وابراهي ��م يكب ��ر ف ��ي نظ ��ري
وتتعم ��ق جذوره في نف�س ��ي .وي�سافر الى ايطاليا
لزمن ق�صير  ..ويعود منت�شي ًا بما عرف واكت�شف..
وي�ساف ��ر م ��رة ال ��ى اخ ��رى (طالب� � ًا) ف ��ي معه ��د
 Goodman Theatreبالواليات المتحدة
ويعود بعد �سنوات ..واخت�صر كلماتي ..و�أ�ضعها
في مواقع التعامل المبا�شر بيني وبينه انا الكاتب
الم�سرح ��ي والممث ��ل ..وه ��و المخرج ..ف ��ذاك ما
يك�شف عن الر�ؤية ال�صريح ��ة والدقيقة والتجربة
الكا�شفة للعالقة الفنية واالن�سانية وال�سلوكية مع
(ابراهي ��م جالل) في اعمال ��ي الم�سرحية االولى..
وان ��ا اكت ��ب الم�سرحي ��ة ال�شعبي ��ة ذات الف�ص ��ل
الواحد .واقدمها �ضم ��ن الن�شاط الطالبي في كلية
الحق ��وق ،وبع ��د ان التقين ��ا ان ��ا وابراهي ��م ..بعد
تقديم م�سرحية( ..مجنون يتحدى القدر) و�صرت
طالب� � ًا بفرع التمثيل ف ��ي معهد الفن ��ون الجميلة..
راح ابراهي ��م يتعام ��ل معي بو�ضع خا� ��ص ..كاتب ًا
وممث�ل ً�ا :وه ��ذا ما �شعر ب ��ه بقية الطلب ��ة ،انه يكن
التقدي ��ر واالحترام م�سبق� � ًا ..وت�أتي مالحظاته او
وجه ��ات نظره تجاه الن�ص ال ��ذي اكتبه ب�شيء من
التهيب -الناع ��م -ان جاز لي هذا التعبير -وبقيت
�أ�شع ��ر ان م ��ا انجزه كتاب ��ة او حتى ف ��ي الم�شاهد
الت ��ي �أمثلها �أنني في ح�صانة النقد -نقد ابراهيم-
ورغ ��م اعت ��زازي به ��ذا الموق ��ف من ��ه اح�س�س ��ت
انن ��ي بحاجة ال ��ى االكت�ساب منه ..و�شيئ� � ًا ف�شيئ ًا
تج ��ر�أ وراح يقترح ..وي�ضيف احيان� � ًا ويحذف..
ويهم�س ف ��ي �أذني خالل -البروف ��ات -بمالحظات
�أح� ��س ب�أهميته ��ا وقيمتها ب ��ل انها كان ��ت تدفعني
الى ابداع ��ات جديدة كنت غاف ًال عنها لوال ا�شاراته
ومالحظات ��ه ..حتى �صرن ��ا انا وه ��و ..في موقف
الواح ��د -م ��رة �أخرى ف ��ي اعمالن ��ا الم�سرحية..ورح ��ت انا بت�شجيع منه اقت ��رح عليه (بع�ض ًا) مما
يخط ��ر ببالي في مج ��ال االخراج ال ��ذي هو �سيده
وا�ست ��اذ في ��ه ..وتع ��ددت االعمال ..حت ��ى كبرت..
وان ��ا افارق الفرق ��ة ح�ضور ًا ف ��ي مع�سكر للتدريب
الع�سك ��ري ف ��ي مع�سك ��ر ال�سعدي ��ة ..وابراهي ��م
والمجموع ��ة كله ��ا تعم ��ل ..ت ��ارة ف ��ي الن�ش ��اط
المدر�سي ..ب�أكثر من كلية ..وال�سيما كلية الطب..
وان ��ا عن بع ��د� ...أب ��دي �شيئ ًا مم ��ا اتمثل ��ه ايجاب ًا
م ��ن اج ��ل التوا�ص ��ل ..لكنن ��ي ا�شت ��اق لأن اك ��ون
ام ��ام ابراهي ��م ..ممث ًال او كاتب� � ًا ..فالحالة تتحول
الى غن ��ى في داخل النف�س حي ��ن يت�أمل (ابراهيم)
الم�شهد وي�ضع له مقايي�س جديدة في مخيلته ..ثم

يغي ��ر ويبدل وال يقتنع بال�سه ��ل المي�سور والعابر
دون خلفي ��ة بعي ��دة الم ��دى عميق ��ة الأث ��ر ..فه ��و
بتقدي ��ري معل ��م ومبتكر ومتحد ف ��ي ذات الوقت..
وحين ا�ستعر�ض (م�سم ��ار جحا) مث ًال ..واالعمال
ال�شعبي ��ة الآخ ��رى ف ��ي معه ��د الفن ��ون الجميل ��ة-
وف ��ي بداي ��ات فرق ��ة الم�س ��رح الحدي ��ث ..1952
واجد ك ��م هي ب�سيطة تلك االعم ��ال للوهلة االولى
ن�ص� � ًا مكتوب� � ًا ..وك ��م ه ��ي كبي ��رة حي ��ن ي�صدرها
ابراهي ��م الين ��ا او ًال ..والى الم�شاهدي ��ن بعد ذلك.
كان معن ��ا ف ��ي كل حرك ��ة وان لم تكن تل ��ك الحركة
من ��ه ..ان ��ه يتبناها ويطوره ��ا ويبعث فيه ��ا فكرة
وهدف ًا وقيم ��ة تم�س الم�ضم ��ون والفكرة والهدف
البعي ��د للم�شه ��د وللم�سرحي ��ة كله ��ا ..ا�ستعر� ��ض
الي ��وم ..ع ��ودة المه ��ذب ،ور�أ� ��س ال�شليل ��ة وه ��ي
م ��ن بدايات اعم ��ال الفرق ��ة عام 1954كم ��ا ا�شرت
وموخو� ��ش عي�ش ��ه ..وم�سرحية �س ��ت دراهم عام
 ..1956ثم الم�سرحي ��ة التي ولدت عندي وانا في
مع�سكر ال�سعدية اوا�س ��ط الخم�سينيات (�آني امك
يا�شاكر) والتي ظلت محفوظة في واحد من ادراج
(الم�ص ��رف اللبناني) �سن ��وات وبحوزة المرحوم
مجي ��د الف ��رادي ع�ض ��و الفرق ��ة ..ون�سخ ��ة عندي
ف ��ي �صندوق قدي ��م بدار اختي الحاج ��ة ام خليل..

ليت�سلمه ��ا ابراهي ��م بعد ث ��ورة 14تم ��وز ..1958
ويت�ألق فيها مخرج ًا ..وتتجلى قدرته في احت�ضان
الروح الثورية ..ويرفع من قدرات الأم –زينب –
وابنتها – ناهدة الرماح -وكل من مثل فيها لتكون
فتح� � ًا للم�س ��رح الث ��وري العراق ��ي الأمي ��ن والذي
�أطره ابداع ابراهيم جالل المخرج الحري�ص على
كل كلم ��ة وتعبي ��ر لتكون ذات �أث ��ر وقيمة ال تخرج
ع ��ن فنيته ��ا وداللته ��ا مخاطب ��ة اح�سا� ��س المتلقي
بايقاع مو�سيقي ال يخد�ش الم�شاعر بقدر ما يقترب
منه ��ا من اجل الو�صول ال ��ى الذهن واقع ًا وحقيقة
محرك ��ة من اجل ما يجب ان يكون ..ال على خ�شبة
الم�سرح ح�سب بل ف ��ي ذهن وفكر الم�شاهد ..وكل
الذي ��ن منحتهم القاع ��ة م�شاهدي ��ن وم�شاركين في
االحداث ك ��ي يقودهم الى الموق ��ف ال�صائب الذي
ي�ست�أه ��ل الت�أمل والتفكير ب ��ل والمناق�شة الفكرية
العالي ��ة .ابراهي ��م جالل ..كان بتقدي ��ري – �سابق ًا
ع�ص ��ره ،يقف في طرف وحده قيا�س� � ًا لمن كان في
ذاك الزم ��ان ..كان بط ��رق ب ��اب� ،ستان�سالف�سكي-
تنظير ًا لكن ��ه ال ي�سميه ،ويعبر عم ��ا يريده بر�شت
ولم يكن يعرفه المعرفة الكاملة �آنذاك او ي�ستوعبه
اال�ستيعاب العميق ..كان ابراهيم ..مدر�سة وحده
جمع كل ما تعلمه وجربه ..ليعيده من جديد بر�ؤية

جدي ��دة خالق ��ة ..واخ ��راج ابراهي ��م م�سرحي ��ات
كثي ��رة ،وكان ف ��ي كل واح ��دة منه ��ا حال ��ة متميزة
تخ�ص ��ه ه ��و فنان� � ًا ومبدع� � ًا -لكن ��ه وحي ��د ،قدمنا
م�سرحية (بونتوال وتابعه ماتي) وانتجتها الفرقة
القومي ��ة للتمثي ��ل ف ��ي دائ ��رة ال�سينم ��ا والم�سرح
وكان ابراهي ��م ..بعيد ًا عن فرقتن ��ا -فرقة الم�سرح
الفني الحديث -والتي �سميت (البيك وال�سائق)..
اراد ابراهي ��م من ��ي ان امث ��ل دور (بونتوال) ومن
قا�س ��م محم ��د تمثي ��ل دور (مات ��ي) وكان ذاك ع ��ام
 ..1974وق ��د حر�ص ان ي�ضم ال ��ى اع�ضاء الفرقة
مجموع ��ة ت�ستوعب من يري ��ده (وتقتنع بال�صيغة
(البر�شتي ��ة) الت ��ي يحر�ص على توفره ��ا ..والتي
در�سها تخ�ص�ص� � ًا في (جودمان ثيات ��ر) بالواليات
المتح ��دة ..وكان ف ��ي الب ��دء ي�ص ��ر عل ��ى ان اكون
كم ��ا ا�شرت (بونتوال) فه ��و يدري انني اعرف هذه
الم�سرحي ��ة جي ��د ًا وانن ��ي �شاهدتها ف ��ي (البرلينر
ان�سامي ��ل) فرقة بر�ش ��ت ببرلين خالل وجودي في
الماني ��ا متابع� � ًا لمدر�س ��ة بر�شت ..واحل ��م بتمثيل
العديد م ��ن �شخ�صي ��ات الم�سرحية وف ��ي مقدمتها
(بونت ��وال) .وافق ��ت طبع� � ًا ..لكنن ��ي ا�شترطت ان
ي�ستم ��ع ل ��ي بتف�سي ��رات كثي ��رة ف ��ي الم�سرحية..
وكان ه ��ذا ال�شرط لي�س تقلي�ل ً�ا من قدراته الهائلة.
وانم ��ا الكت�شافي ان تدري�س بر�ش ��ت في الواليات
المتح ��دة كان يبتع ��د ال ��ى ح ��د كبي ��ر ع ��ن الفه ��م
(المارك�س ��ي) الذي هو جزء م ��ن فل�سفة بر�شت في
الم�سرح ..بل ان م�سرحية (بونتوال وتابعه ماني)
في الن� ��ص المترجم الى االنكليزي ��ة قد حذفت منه
م�شاه ��د تتناق� ��ض ور�ؤيته ��م -الر�أ�سمالية -والتي
يعتبرونه ��ا ذات م�سا� ��س بحاالت غي ��ر م�سرحية!!
المه ��م ..كان ابراهي ��م ف ��ي الم�سرحي ��ة مخرج� � ًا
ا�ستطي ��ع ان ا�سميه (جب ��ار ًا) وانه ..وكما ارغب..
ح ��اول التوفي ��ق بي ��ن (التغري ��ب) م ��ن الجه ��ة..
و�صيغ ��ة التعام ��ل م ��ع جهم ��ور غري ��ب ع ��ن ه ��ذه
المدر�س ��ة الأم ��ر ال ��ذي اث ��ار اهتم ��ام الم�سرحيين
الألم ��ان حي ��ن �شاه ��دوا العر� ��ض في دم�ش ��ق عام
 ..1974كما اثار النقاد والمثقفين في القاهرة عند
تقديمه ��ا هناك عام  .1975ابراهي ��م ومهما يطول
الحديث ..والحديث هنا عن تجربتي معه ولي�ست
كل تجارب ��ه ...كم�سرحي ��ة (ال�صح ��ون الطائ ��رة)
التي قدمتها فرقتن ��ا (الم�سرح الفني الحديث) عام
 1978اقتبا� ��س في�ص ��ل اليا�سري وتقدي ��م فنانين
م�سرحي ��ن كبيرين هما �سامي عب ��د الحميد وقا�سم
محم ��د ..فهو حين يعمل مع ارادات قديرة ومبدعة
وتلتق ��ي ثقافاتهم االبداعية معه فان ��ه يتحول الى
�ساح ��ر يعلو ويعلو ح ��د النجوم -:وه ��و� ..أخير ًا
ولي� ��س �آخرا ال يعرف �شيئ ًا ف ��ي الم�سرح ي�سمونه
(�صعب� � ًا) ..يتج ��اوز علي ��ه ويتح ��داه ..ويقف في
ال�ض ��د مع كل عائق حتى لو كانت – ال�سلطة! حين
قطع ��وا �ساقه ..وترك في البي ��ت بال عمل ..وذهب
ال ��ى وزي ��ر الثقاف ��ة واالع�ل�ام ..يطال ��ب بتكليف ��ه
لإخ ��راج م�سرحي ��ة وكان رد الوزي ��ر (ان ��ه مري�ض
وق ��د قطع ��وا رجل ��ه� )..ص ��رخ بوجهه قائ�ل ً�ا( .لقد
قطع ��وا رجل ��ي لكنهم لم يقطع ��وا ر�أ�سي!) واخرج
اكث ��ر م ��ن م�سرحية ..حت ��ى قبل وفاته ف ��ي � 29آب
ع ��ام  ..1991ابراهي ��م ج�ل�ال  ..بطل الع ��راق في
المالكمة نج ��م ال�سينما العراقية الممثل والمخرج
الذي �س ��اح في خدمة الم�س ��رح العراقي الرحبة ..
غر� ��س و�أنبت و�أورقت �شجرات ��ه واثمرت ..لتقيم
عب ��ر ف�ضاءات ��ه منطلقات جدي ��دة وعميقة ومبدعة
ه ��ي مدر�سة �إبراهي ��م جالل الم�سرحي ��ة ! �إبراهيم
جالل مازال �أثر ًا ال يغيب عنا و�إن غاب..
عن كتاب شخوص وذكريات
تأليف الراحل يوسف العاني

من زمن التوهج

علي كامل
كان الفن ��ان �إبراهي ��م ج�ل�ال �شخ�صي ��ة قلق ��ة
ومت�شككة ول ��م يكن حبي�س �أفكار ثابتة وجاهزة،
فف ��ي كل م ��رة كان يجد نف�سه ف ��ي مواجهة �س�ؤال
يق ��وده �إل ��ى ك�ش ��ف جديد ع ��ن و�سائ ��ل مبتكرة ال
توقع ��ه في م� ��أزق مخالفة ال�سائد بق ��در ما تمنحه
متعة اال�ستك�ش ��اف وعذوبة البحث .كان يرى في
خ�شبة الم�سرح ف�ضاء ًا جمالي� � ًا و�إن�ساني ًا ل�صراع
الأف ��كار ،وكان م�سع ��اه و�ض ��ع ح ��د لذل ��ك الوه ��م
ال ��ذي �أف�سد عقل المتلقي وح�سه ،وجّ ل جهده كان
ين�ص ��ب في تحريك تلك الذهني ��ة الآ�سنة الك�سولة
ّ
للمتفرج وجعله م�شارك ًا �أ�سا�سي ًا في �صنع الحدث
الم�سرحي وتغيير م�ساراته.
لقد ت ��رك الفن ��ان الراح ��ل حق ��ي ال�شبل ��ي ت�أثيره
الوا�ض ��ح عل ��ى تلمي ��ذه ال�ش ��اب ج�ل�ال كممث ��ل
ومخ ��رج فقد �أ�سهم ��ت جهوده من تمكي ��ن تلميذه
تطوي ��ر ح� ��س الإلق ��اء والتلفظ ور�شاق ��ة الحركة
ودق ��ة التعبير .وقد �أثارت براعته �إبراهيم كممثل
انتب ��اه بع� ��ض المخرجي ��ن ال�سينمائيي ��ن العرب
الذي ��ن قدموا حينها �إلى الع ��راق فلعب �أدوار ًا في
ع ��دد من الأف�ل�ام �أمث ��ال «القاهرة بغ ��داد» �إخراج
�أحم ��د خ ��ان وفيل ��م «علي ��ا وع�ص ��ام» للفرن�س ��ي
�أندري ��ه �شوتان و فيلم «ليلى في العراق» للمخرج
الم�ص ��رى �أحم ��د كام ��ل مر�س ��ي ،و�أف�ل�ام عراقية
�أمثال «�شايف خير» و «�سنوات العمر» وغيرها.
�أم ��ا في ميدان الإخراج فق ��د كان �أ�سلوب �إبراهيم
يحاك ��ي كثير ًا �أ�سلوب �أ�ست ��اذه ال�شبلي و�إن تميز
عن ��ه با�ستخ ��دام طرائ ��ق جدي ��دة ف ��ي التحلي ��ل
والتعلي ��ل قب ��ل التو�ص ��ل �إلى النتائ ��ج ،ف� ً
ضال عن
�شغف ��ه بالحوار م ��ع الممثلي ��ن كمنه ��ج للو�صول
�إل ��ى ط ��رق مبتك ��رة ف ��ي الأداء .وهك ��ذا ،وبت�أثير
م ��ن ال�شبلي ،ورهاف ��ة ح�س الفن ��ان ال�شاب ،بدت
المالم ��ح الأول ��ى لمنهج يكاد يقت ��رب من منهج ما
كان ي�سم ��ى حينها بمنهج «الطريق ��ة» من دون �أن
يعل ��م ذل ��ك الفت ��ى ،على ح ��د تعبير الفن ��ان �سامي
عب ��د الحميد .وقد تج�س ��د تطبيق ذلك المنهج في
عر�ضه
الممي ��ز لم�سرحي ��ة ت�شيخ ��وف «�أغني ��ة الت ��م»
وم�سرحي ��ة «�س ��ت دراه ��م» ليو�س ��ف العان ��ي،
وعرو� ��ض �أخ ��رى ف ��ي «فرق ��ة الم�س ��رح الفن ��ي
الحديث» الت ��ي �أ�س�سها هو ويو�س ��ف العاني عام
.١٩٥٢
التح ��ق ج�ل�ال ف ��ي تل ��ك الحقب ��ة بمعه ��د الفن ��ون
الجميل ��ة وتولى رئا�س ��ة ق�سم الم�س ��رح في معهد
الفن ��ون الجميلة تزامن ًا وعمل ��ه في فرقة الم�سرح
الفن ��ي الحدي ��ث ،ولعل �أبرز نت ��اج م�سرحي قدمه
لفرقت ��ه �إن ��ذاك هو م�سرحي ��ة «�آني �أمك ي ��ا �شاكر»
ليو�س ��ف العان ��ي والت ��ي �أحدث ��ت يومه ��ا دوي� � ًا
ف ��ي الو�س ��ط الفن ��ي وال�سيا�س ��ي على ح ��د �سواء
لمو�ضوعه ��ا الج ��ريء و�أ�سلوبه ��ا الإخراج ��ي
المميز.
في عودته من الوالي ��ات المتحدة وبعد �أن �أنهائه
درا�سة الماج�ستير ب�إطروحته المو�سومة «نظرية
التغري ��ب البريختي» ،ا�ستط ��اع �إبراهيم �أن يتقن
واقعي ��ة �ستان�سالف�سك ��ي وملحمي ��ة بريخت على
حد �سواء ،مبتدئ ًا م�شواره بم�سرحية «الطوفان»
الت ��ي كتبها �أح ��د تالمذته وهو ع ��ادل كاظم ،الذي
�سي�صب ��ح كاتبه المف�ضل �إلى وق ��ت مت�أخر ،حيث
�أخرج له ف ��ي البدء م�سرحية «مقامات �أبي الورد»
و «عق ��دة حم ��ار» ث ��م توال ��ت الأعم ��ال فيم ��ا بعد
كم�سرحي ��ة «المتنب ��ي» و عملهم ��ا الم�شت ��رك ف ��ي
�إعداد م�سرحية «دائرة الطبا�شير القوقازية».
�إن الخيط الرابط بين �إبراهيم جالل وكاتبه عادل

دعوة الستذكار أستاذنا الكبير

الفنان إبراهيم جالل
كاظم ه ��و �إنهما ل ��م يكون ��ا يحفال بهم ��وم النا�س
اليومية وق�ضاياهم العابرة ولم ت�أخذهم الظواهر
الحياتي ��ة الجزئي ��ة� ،إنما انح�ص ��ر تركيزهما في
العث ��ور عل ��ى العام والثاب ��ت فيما ينتظ ��م النا�س
م ��ن و�ض ��ع �أو ظاه ��رة ،م�ست�شرفي ��ن م ��ن اليوم
م ��ا �سينتهي �إليه الغ ��د ،وم�سكهم ��ا الجوهري لما
ينط ��وي عليه الفرد من ن ��زوات راهنة وم�سارات
توجه ذلك الراهن و�صيرورته ،دون �أن
يحملهم ��ا ذلك عل ��ى تجريد نماذجهم ��ا �أو ف�صلهما
ع ��ن مج ��رى التي ��ار اليوم ��ي لحرك ��ة النا� ��س
االعتيادي ��ة .فالبعي ��د ال ��ذي �أرادا الإم�س ��اك ب ��ه
وانت ��زاع خ�صائ�ص ��ه الجوهري ��ة ل ��م ين�سيهم ��ا
الم�أل ��وف بالطب ��ع ،ب ��ل كان يفج ��ر لديهم ��ا ن�سغ ًا
حي� � ًا ين�ساب في عروق ذل ��ك البعيد الذي ي�سعيان
للو�ص ��ول �إليه .ل ��ذا فقد كان ��ت نماذجهما (بعيدة ـ
قريب ��ة) �إذا جاز الق ��ول ،وكان قد �أطل ��ق على هذا
االتج ��اه حينه ��ا (م�س ��رح التحّ ��والت االجتماعية
�أو م�س ��رح الك�ش ��ف والتغيير) .ولع ��ل ذلك يف�سر
تعويلهم ��ا على الت�أري ��خ والأ�سط ��ورة والحكاية
ال�شعبي ��ة وميلهم ��ا �إل ��ى ا�ستخ ��دام الأ�سل ��وب
الملحمي في الطرح.
كان ��ت الظاهرة الإخراجية ف ��ي الم�سرح العراقي
فت ��رة ال�سبعينات م ��ن القرن الما�ض ��ي قد �شهدت
بل ��ورة �أ�ساليب وطرق الإخ ��راج لدي المخرجين
الم�سرحيي ��ن العراقيي ��ن ،فقد �سع ��ى البع�ض في
�إيج ��اد خ�صو�صيات ف ��ي ط ��رق معالجتهم للن�ص
الم�سرح ��ي ،وكان ف ��ي مقدمة �أولئ ��ك المخرجين
الفن ��ان �إبراهيم جالل الذي تمي ��ز بدقة معالجاته
وط ��رق تطبيقات ��ه للمنه ��ج الملحم ��ي البريخت ��ي
في جمي ��ع الن�صو�ص التي �أخرجه ��ا �سواء كانت
مكتوبة خ�صي�ص ًا ب�أ�سلوب ذلك المنهج �أو ال .وقد
ب ��رز تطبيق ذلك المنهج ب�ش ��كل جلي في �إخراجه
م�سرحية «بونتيال وتابعه ماتي» لبرتولد بريخت
بع ��د �أن حّ ول ال�شاعر �صادق ال�صائغ حوارها �إلى
العامي ��ة العراقي ��ة وا�ستب ��دل عنوانه ��ا ب� �ـ «البيك
وال�سايق».
في �إخراج ��ه ومحاوالت ��ه الد�ؤوب ��ة كان �إبراهيم
ي�سع ��ى �إل ��ى �إبراز عوام ��ل التغريب ف ��ي �أي ن�ص
يتناول ��ه واتباعه منهج الميزان�سي ��ن الرينهارتي
ف ��ي التعامل م ��ع الممثلي ��ن وط ��رق تحريكم على
خ�شب ��ة الم�س ��رح معتب ��ر ًا �أن المجموع ��ة عل ��ى
خ�شب ��ة الم�سرح ه ��ي بمثابة كتلة واح ��دة معّبرة
ولي�ست �أف ��راد ًا مختلفي التعبير .وقدوقد اهتمت
عرو�ض ��ه تلك بجمالي ��ة الم�شه ��د وتعبيريته �أكثر

م ��ن اهتمامها بالتفا�صي ��ل .وكان �إبراهيم ي�ضفي
عل ��ى تل ��ك العرو�ض م�سح ��ة �شعبي ��ة عراقية ذات
قيم ��ة جمالي ��ة تفتق ��ر �إليه ��ا الكثير م ��ن التجارب
الم�سرحية العراقي ��ة وتغيب عن معظم اتجاهات
مخرجينا �آنذاك.
كان �صي ��اد ًا ماه ��ر ًا يت�سقط االيح ��اءات والرموز
في ظ�ل�ال الن�ص خالق� � ًا منها �ص ��ور ًا تدفع الن�ص
نح ��و الأمام بهدف �إكم ��ال حلقت ��ه الإبداعية التي
ل ��م يكملها الم�ؤلف .من هنا تميزت نتاجاته قيا�س ًا
بنتاج ��ات مجايلي ��ه .ف�سام ��ي عبد الحمي ��د مث ًال،
وهو الذي ي�شكل ا�سم ًا بارز ًا في الم�سرح العراقي
والعرب ��ي عل ��ى ح ��د �س ��واء ،كان هم ��ه محاول ��ة
توظيف الن�ص العالمي وجعله محلي ًا هدف ًا في �أن
يحقق من خالل ذلك مفه ��وم الجدلية في �شمولية
عملي ��ة االبداع ،ف� ً
ضال عن �سعيه �إلى �إيجاد وخلق
ممثل محل ��ي ب�سمات فكرية عالمية� ،إال �أن م�سعى
كه ��ذا ي�صع ��ب �أن يج ��د له تطبيق� � ًا دائ ��م بالطبع.
الممثل ��ون لدى �سام ��ي هم �أهّ م م ��ن الن�ص! ،ولذا
تج ��ده غالب ًا ما تجده يبح ��ث عن ن�ص محلي جيد
(معروف �أن معظم الن�صو�ص التي قام ب�إخراجها
للفرقة هي من ت�أليف يو�سف العاني).
م�سع ��ى �سامي هو البن ��اء الجدلي داخ ��ل الن�ص،
وتنفي ��ذه ذلك يعتمد على �إلبا� ��س الم�سرحية ثوب ًا
عراقي ًا بحت ًا وعك�س م ��ا هو محلي على الم�سرح.
فقد كان �أحيان ًا ي�سعى �إلى ت�أليف ما يريد �إخراجه
على الخ�شب ��ة من خالل المقترح ��ات التي يقدمها
�إلى الم�ؤلف قب ��ل كتابة الن�ص! .والن�ص بالن�سبة
ل�سام ��ي م�س�أل ��ة �شاق ��ة وع�سيرة ،فق ��د كان يحّ مل
�أحيان� � ًا ن�صو�ص� � ًا �ضعيف ��ة ت�أوي�ل�ات �أكث ��ر مم ��ا
تحتم ��ل فينعك�س ذل ��ك �سلب ًا على عملي ��ة الإخراج
ذاتها رغم و�ضوح الر�ؤية الإخراجية .لكن ،عندما
يكت�شف ن�ص ًا جي ��د ًا تتحول طريقته الفنية حينها
�إلى �شيء ح�سي يالم� ��س عقل وعواطف المتفرج
العراقي ب�شكل �إيجابي.
ول ��و تناولنا فنانن ��ا الراحل قا�س ��م محمد �سنجد
�أن قا�س ��م كان اخت�ص ��ر الطريق عل ��ى نف�سه وفنه
ببحث ��ه الخا�ص الجاد والمميز عن �أ�شكال درامية
له ��ا �شعبية ثقافية وفكرية ا�ستطاع �أن يحقق فيها
توازن� � ًا منطقي ًا بين ثقافته وبي ��ن حاجة الم�سرح
العراق ��ي .لق ��د اخت ��ار الأ�ست ��اذ قا�س ��م ن�صو�ص� � ًا
و�أحداث ًا م ��ن الحياة وف�صو ًال م ��ن بطون الكتب.
غار في التراث كغوره في الواقع الراهن ،وف�ضله
�أن ��ه ح ��اول �أن يكت�شف ف�ض ��اءه الخا�ص به وقوة
جهده ما يجعل من ذلك الخا�ص عام ًا!.

�أم ��ا �إبراهي ��م جالل فهو يق ��ودك ،عب ��ر محاوالته
التجريبي ��ة� ،إل ��ى التن ��وع والغن ��ى وال�سع ��ة ف ��ي
االجته ��اد والتف�سي ��ر ،فجّ ل اهتمام ��ه ين�صب على
�إبراز العالقات داخل الن�ص والبا�سها ثوب ًا محلي ًا
يجعل منها
بالتالي نموذج ًا عالمي .فاللغة الف�صحى بالن�سبة
ل ��ه ينبغ ��ي �أن تك ��ون �سهل ��ة وغني ��ة ف ��ي الأداء
وثرية بالموحيات �صافي ��ة الجر�س دالة المعنى،
م�ستهدف ًا من ذل ��ك تحقيق �أكثر من غر�ض وحاجة
لع ��ل �أولها �إغن ��اء �أداء الممثل و�إعادة بناء ج�سده
وروحه وتن�شيط ما �سكن في مخيلته .لذلك نجده
مت�شدد ًا �صارم ًا في حركة الممثل وطريقته نطقه.
و�إبراهي ��م مخرج� � ًا ال يكف في اللع ��ب مع الن�ص
م ��ا دام العر� ��ض متوا�ص�ل ً�ا فنج ��ده ال يتوقف عن
الح ��ذف واال�ضافة بعد كل ليل ��ة عر�ض ،بل الأكثر
م ��ن ذلك �أن لديه على الدوام رغب ��ة لإعادة �إخراج
الن�صو�ص التي �سبق له �أن �أخرجها!.
عث ��وره على �أ�سلوبه الخا�ص به جاء ثمرة لجهده
وبحث ��ه المتوا�ص ��ل ال ��ذي اكت�شفه م ��ن خالله �أن
جوه ��ر الج ��دل موج ��ود ف ��ي عملي ��ة الكثار�س�س
�أو التطهي ��ر الأر�سطي ��ة ذاته ��ا ،فالطقو� ��س الت ��ي
كان يمار�سه ��ا االن�س ��ان ق ��د تحول ��ت �إل ��ى والدة
الممث ��ل والجوقة على يد ثي�سب� ��س و�أ�سخيلو�س
اليونانيي ��ن ،والتي نقلت الم�سرح م ��ن العام �إلى
الخا� ��ص .ه ��ذه النقلة ،الت ��ي هي لي�س ��ت عابرة،
يعتبرها �إبراهيم نوع ًا من التغريب!.
حينه ��ا و�صل �إبراهيم جالل �إلى النقطة الحا�سمة
التي �ست�شكل �أ�سلوب ��ه �ألمو�سوم بـ «الهارموني»،
هذا العن�صر الجمالي الذي �سيكون حلقة الو�صل
بين التطهيرالأر�سطي والتغريب البريختي.
كان �إبراهي ��م ي�ض ��ع المتناق�ض ��ات وجه� � ًا لوج ��ه
ال�ستنب ��اط قي ��م نوعي ��ة ،و�أكث ��ر م ��ا كان ي�شغل ��ه
ه ��و البحث عن هوي ��ة خا�صة ومتمي ��زة للم�سرح
العراق ��ي .لقد كان ي�ساءل نف�سه عل ��ى الدوام عما
قد ّم ��ه هو ورعيل ��ه منذ �أربعينات الق ��رن الما�ضي
وحت ��ى �سنواته الأخي ��رة فيما يتعل ��ق بمو�ضوع
الأ�صالة في الم�سرح:
«�أح�س ��ب �أنن ��ا الزلن ��ا لم ن� �� ِأت بما نحلم ب ��ه» هذه
الجمل ��ة طالما ردده ��ا بيننا نح ��ن تالمذته .وكان
ي�سع ��ى �إل ��ى تحقيق ذل ��ك الحل ��م بط ��رق متباينة
ومتنوع ��ة تبد�أ م ��ن المحاكاة ،كمرحل ��ة �أولى ،ثم
الممازج ��ة وانته ��ا ًء بعملي ��ة الخل ��ق« .االكت�شاف
مهما بدا ب�سيط ًا لكنه يحمل تميزه الخا�ص» ،هذه
الجملة التي كانت ت ّرن في ر�أ�سه على الدوام.
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من زمن التوهج

إبراهيم جالل برشت العراقي
فاضل سوداني

كان إبراهيم جالل يف بداية عمله الفني
مولعا بضخامة الديكورات مام يساعده
عىل تشكيل حريك(ميزانتسني) خارجي
للممثل ،ولكن يف عروضه املرسحية
األخرية وخاصة مرسحية املتنبي
ومقامات أيب الورد لعادل كاظم
ومرسحيات برشت استغنى عن كل يشء
تقريبا معتمدا
عىل الفضاء كخلفية للحدث واملمثل
ومستغال أجساد املمثلني كجزء من
سينوغرافيا العرض املرسحي .وأصبح
واضحا ان إبراهيم يتعامل مع الجوقة
واملجموعات وكأنها شخص واحد يحركها
مبا يتناسب مع منطق العمل املرسحي
الجديل.
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وبالرغ ��م من ان ��ه كان ي�سمع مو�سيق ��ى ج�سد الممثل
ويح ��اول ان يعبر عنها ب�صورة فني ��ة متكاملة �إال انه
حاول دائما وبعناد �إلغاء عنا�صر االيهام في عرو�ضه
الم�سرحي ��ة النه ��ا ال تتنا�س ��ب م ��ع عقل ��ه الم�سرح ��ي
الجدلي.
لقد اخ ��رج �إبراهيم ج�ل�ال م�سرحية البي ��ك وال�سايق
مث�ل�ا من �إعداد ال�شاعر �صادق ال�صائغ عن م�سرحية
بر�شت (ال�سيد بونت�ل�ا وتابعه ماتي) ،فتحولت لديه
الى عر� ��ض �شعبي عراقي فيه الكثير م ��ن ال�شاعرية ،
خا�ضع ��ا الن�ص للبيئة العراقية او العربية ،والراوية
او الجوق ��ة البر�شتية تحول ��ت الى ق�صخون عراقي
(حكواتي) ي ��روي لم�ستمعي ��ه غناء و�شع ��را ماحدث
م ��ن غرائ ��ب الدني ��ا ف ��ي قلع ��ة (البيك) بونت�ل�ا الذي
تح ��ول لدى عر� ��ض ابراهيم جالل وف ��ي ن�ص المعد
�شاعرن ��ا ال�صائغ ،ال ��ى �شبيه ب�إقطاع ��ي عراقي ،كذلك
فان م�شكلة البطل االخ ��ر (ماتي) �أ�صبحت م�شكلة �أي
عام ��ل عراقي فقير ،وحاول المخرج ا�ستغالل االغنية
ال�شعبي ��ة العراقي ��ة للرب ��ط بي ��ن الم�شاه ��د والتعليق
عل ��ى االح ��داث ،وا�ستطيع ان اقول ب ��ان جالل اخرج
الم�سرحية با�سلوب بر�شتي ـ جاللي.
ان مهم ��ة �إبراهي ��م ج�ل�ال المخرج قريبة م ��ن مفهوم
الم�س ��رح الملحم ��ي حي ��ث يطال ��ب بر�ش ��ت المخ ��رج
لن�صو�صه الم�سرحية ان يكيفها الحتياجات مجتمعه
وان يخ�ضعه ��ا ال ��ى الأ�ساليب الفني ��ة والتراثية لذلك
المجتمع.
وم ��ن اج ��ل ه ��ذا يعم ��د �إبراهي ��م ج�ل�ال ال ��ى الحذف
والتغيير في الن�ص العالمي.
�إ�ضاف ��ة ال ��ى ه ��ذا فه ��و يح ��اول �أن يحق ��ق ر�ؤي ��اه
الإخراجي ��ة ب ��كل ابعاده ��ا م ��ن �أج ��ل تو�صيله ��ا الى
الم�شاه ��د المعا�ص ��ر حت ��ى و�أن عم ��د ال ��ى �أن يعي ��د
بع� ��ض الم�شاهد م ��ن الإخراج العالم ��ي ـوخا�صة في
م�سرحي ��ات بر�ش ��ت ـ لمعالج ��ة ذات الم�شه ��د ،فمث�ل ً�ا
م�شه ��د خطب ��ة بونتال ،ف ��ي م�سرحي ��ة ال�سي ��د بونتال
وتابع ��ه مات ��ي ولقائ ��ه ب�صاحب ��ة ال�صيدلي ��ة وبائعة
اللب ��ن ..ال ��خ ،فمثل ه ��ذا الم�شهد مع ��روف ومكرور
عل ��ى خ�شبة الم�سرح العالمي و�إبراهيم جالل يعتمده
حرفيا في �إخراجه لذات الم�سرحية في بغداد.
وكذلك الم�شه ��د االخير عندما يدع ��و (بونتال) �سائقه

(ماتـ ��ي) ل�صع ��ود الجب ��ال ،ف ��ان تركيب ��ة الم�شه ��د
والديك ��ور المك ��ون م ��ن من�ض ��دة وفوقه ��ا كرا�س ��ي
وحركة الممث ��ل والميزانت�سين معروفة في الإخراج
الألمان ��ي او العالم ��ي ،وعندم ��ا يلتزم ��ه ج�ل�ال ف ��ي
اخراج ��ه للم�سرحي ��ة فانه ال يعد مث�ل ً�ا �سطوا من قبل
مخ ��رج غير مجرب على افكار مخ ��رج اخر ،وال يعني
�أي�ض� � ًا ان فنانن ��ا نا�ض ��ب الخيال في تحقي ��ق الم�شهد
ذات ��ه بر�ؤي ��ة جدي ��دة ،و�إنم ��ا يعتب ��ره ج�ل�ال تكامال
للعقل والخيال الفني بين مختلف الفنانين باختالف
الم ��كان والزم ��ان واال�سالي ��ب فه ��و ق ��ادر مث�ل�ا على
ابت ��كار ا�سلوب �إخراج ��ي بعيدا عن التقلي ��د ومتميز
بروحي ��ة ج�ل�ال ذات ��ه كما ف ��ي م�سرحي ��ة (ال�صحون
الطائ ��رة) او في اعتماده على الت ��راث و�أ�ساليبه مثل
القردات ��ي والحكواتي كو�سائ ��ل لتحقيق العر�ض كما
في (مقامات �أبي الورد).
ان المنهج الذي اتبعه جالل في تقريب م�سرح بر�شت
من وع ��ي وتقاليد الإن�سان والبيئ ��ة العراقية �أعتمده
عن ��د اخراجه لم�سرحي ��ة دائرة الطبا�شي ��ر القوقازية
�أي�ض ��ا والت ��ي اعده ��ا للم�س ��رح الكات ��ب الم�سرح ��ي
المقتدر عادل كاظم بعنوان (دائرة الفحم البغدادية).
لق ��د كان ه ��ذا العر� ��ض متف ��ردا حق ��ا من خ�ل�ال تمكن
مخرجه ��ا على تطبي ��ق منهج بر�شت ف ��ي مجادلة عقل
وعواط ��ف الجمه ��ور ،اعتم ��ادا على الح� ��س ال�شعبي
للإن�سان العراقي وكذل ��ك ا�ستخدام الجو والأ�ساليب
الفني ��ة ف ��ي الت ��راث ال�شعب ��ي وادخال ��ه وا�ستخدامه
لالغنية ال�شعبية كو�سيلة فنية من و�سائل الإخراج.
كان يمك ��ن لهذه الم�سرحية ان ت�شكل عالمة بارزة في
تطوي ��ر الم�سرح العراقي او العربي لو قدر للجمهور
م�شاهدته ��ا حيث عر�ض ��ت يوما واحدا فق ��ط وبعدها
منع ��ت بقرار من وزي ��ر الثقافة العراق ��ي طارق عزيز
�آن ��ذاك بحجج غير مقنعة حت ��ى للممثلين انف�سهم� ،إال
�أن �سل ��وك بطل الم�سرحي ��ة(�أزدك) (مثله الفنان منذر
حلمي) ذلك ال�صعلوك وال�سكير والمبتذل وال�سطحي
والم�ستغل ال ��ذي ا�صبح حاكما وقا�ضيا على المدينة
نتيجة لظروف ا�ستثنائية هي ظروف الحرب ،كان هو
ال�سب ��ب الذي �أدى ال ��ى منع العر�ض� ،أي ان الخوف
من ان يربط الجمهور بين و�صول �أزدك هذا لمن�صبه
م ��ع الكيفية التي ت�سلم بها �ص ��دام ح�سين ال�سلطة في

الع ��راق ف ��ي نهاية �سبعينيات الق ��رن الع�شرين التي
تعتبر ظروفا ا�ستثنائية وا�ضطرابات م�شابهة �أي�ض ًا.
لكنه ��م ن�س ��وا بان بط ��ل م�سرحي ��ة بر�شت ه ��ذا حكم
بالع ��دل وهو عل ��ى كر�سي الحكم حي ��ث كان �ضميره
مر�شده بالرغم من انه غير �أهل لمن�صبه.
ان من ��ع ه ��ذا العر� ��ض الم�سرح ��ي م ��ن قب ��ل النظ ��ام
ال�ساب ��ق اثبت خوف ال�سلطة م ��ن ت�أثير افكار بر�شت
على وعي الجمهور المعا�صر .
كان �إبراهي ��م ج�ل�ال مخرجا دائم القل ��ق ،وهذا يدفعه
ال ��ى الت�أكي ��د ان العر�ض الم�سرحي يب ��د�أ من البروفة
الأول ��ى وي�ستم ��ر ت�أثي ��ره عل ��ى الممثلي ��ن ،وم ��ن ثم
ت�أثي ��ر العر�ض والأ�سئلة ال�صعب ��ة التي يطرحها على
الجمه ��ور حتى بع ��د خروجه من الم�س ��رح لمواجهة
حياته من جديد.
�إذن �أين هوى ذلك ال�شهاب الناري؟
وم ��ا الكلم ��ة الأخي ��رة التي نط ��ق به ��ا �إبراهيم جالل
ك�إن�سان وفنان؟
�أال تكون هي �صرختنا جميعا لأننا لم ن�ستطع تحقيق
م�سرحنا العراقي الذي نبغي� ،سرق زماننا الإبداعي
من ��ا من ��ذ �أن ب ��د�أ التخطي ��ط للوي�ل�ات والح ��روب
الالمجدي ��ة؟ �أو ق ��د تك ��ون هي كلمت ��ه الأخي ��رة التي
ي�شك ��ر فيه ��ا �أحد تالمذته الن ��ه دفع فات ��ورة الح�ساب
المكلف ��ة عندم ��ا رق ��د الفن ��ان قب ��ل موت ��ه ف ��ي �أح ��د
م�ست�شفي ��ات الكوي ��ت ،وك�أن م�أ�س ��اة ال�سي ��اب تتكرر
كتعوي ��ذة ف ��ي رقب ��ة العراقيين م ��ن جدي ��د ،فالنظام
ال�سابق كان م�شغوال بحروبه عن �آالم الفنان.
م ��ات ابراهيم جالل منفيا في وطنه ،غير انه بالت�أكيد
لع ��ن كم ��ا هي عادت ��ه تل ��ك الهوة بي ��ن طم ��وح الفنان
وفق ��ر ع�ص ��ره ،لقد غب ��ن الفن ��ان النه عا� ��ش في زمن
الجهال ��ة ،كما غب ��ن الم�سرح العراق ��ي �أي�ض ًا ،حقا لقد
غ ��ادر ابراهي ��م جالل خ�شب ��ة الم�س ��رح والحياة وهو
ينظ ��ر الينا بنظ ��رة ذات مغزى بع ��د �أن ن�سى معطفه
المو�ش ��ى بالحرير متعمدا في ظلمة الم�سرح العراقي
كق ��در �سيالحقنا جميع ��ا ،ن�سيه كترك ��ة مقد�سة يجب
�صيانتها من قبل الفنان والمثقف العراقي ،عن الفنان
والمثقف المتكيف
***
كان ف�ض ��ل المخ ��رج العراق ��ي �إبراهي ��م ج�ل�ال عل ��ى

الم�س ��رح العراق ��ي والعربي هو فر� ��ض ملكة الجدل
 ،بمعن ��ى التح ��اور والج ��دل م ��ع الن� ��ص والممث ��ل
والجمه ��ور والواقع  ،الن ��ه يفهم التاري ��خ الإن�ساني
عل ��ى �أنه حلق ��ات مترابط ��ة اليمك ��ن الف�ص ��ل بينهما،
فيعطي �أهمية ومكانة للفل�سفة في العر�ض الم�سرحي
 .ولق ��د �ساع ��ده فهمه لنظري ��ة برخت عل ��ى التو�صل
ال ��ى ا�سلوب �شعبي ف ��ي الم�س ��رح  ،فتخل�ص من ذلك
المفه ��وم ال ��ذي لم يك ��ن م�ستندا �إل ��ى تبري ��ر درامي ـ
فل�سفي كما في م�سرحياته االولى.
وق ��د كان ي�ؤكد دائما على �ضرورة �إبراز التناق�ضات
االجتماعي ��ة والفه ��م ال�صائ ��ب للعالق ��ة الجدلية بين
القدي ��م والجدي ��د ،اعتم ��ادا عل ��ى ا�ستله ��ام ودرا�س ��ة
واعي ��ة للج ��ذور اال�صيل ��ة للقدي ��م من اج ��ل ان يكون
الجديد من�سجما مع تط ��ور الع�صر .و هذا هو منطق
الحي ��اة القائم دائما عل ��ى التناق�ض وال�ص ��راع  ،فكل
يحمل نقي�ضه وعلي ��ك ان تبحث عنه من خالل ر�ؤيتك
الخا�صة للك�شف عن الجوهر.
وت�أكي ��د المخ ��رج ابراهي ��م ج�ل�ال دائم ��ا عل ��ى ه ��ذه
المفاهي ��م يو�ض ��ح فهم ��ه للجدلي ��ة في االب ��داع الفني
 ،ويدفع ��ه ال ��ى ان ينظ ��ر للق�ضي ��ة االجتماعي ��ة م ��ن
منظ ��ور مناق�شتها �ضمن المفه ��وم المعا�صر لل�صراع
والتناق� ��ض والتجدي ��د  ،فالواق ��ع يحم ��ل ف ��ي داخله
تناق�ض ��ه الحاد .ومن هنا جاء حر� ��ص ابراهيم جالل
على ط ��رح ال�س� ��ؤال ال�صعب ف ��ي الفن :ماه ��و الفن ؟
وماهي الم�شكلة ؟ ومن هو المتلقي ؟
ان مواجه ��ة �إبراهيم ج�ل�ال لهذه اال�سئل ��ة دفعته الى
ع ��دم الف�ص ��ل بين مفهوم ��ه للف ��ن ومعاي�شت ��ه للواقع
والحي ��اة وفه ��م متناق�ضاتها.فالم�س ��رح بالن�سبة له ال
يق ��دم اجوبة جاهزة ب ��ل �أ�سئلة متوا�صل ��ة تثيرالقلق
لكنها تمنح �سعادة االكت�شاف.
وم ��ادام وعي المخرج هو ح�صيلة للوعي االجتماعي
والفك ��ري ،ل ��ذا فان ��ه ح�س ��ب راي برخت ي�أخ ��ذ مهمة
ال ��راوي لحادث ��ة تاريخي ��ة او واقع ��ة معا�ص ��رة له ��ا
خلفياته ��ا االجتماعي ��ة واليمك ��ن للمخ ��رج ان يحقق
هذا ح�سب منطق برخ ��ت مالم يعمد الى مخاطبة فكر
وعق ��ل االن�سان  ،ا�ضافة الى احت ��رام عواطفه النبيلة
.واعتم ��اد المخ ��رج الم�سرح ��ي البر�شت ��ي عل ��ى هذا
المب ��د�أ يمنح ��ه القدرة على ان يك ��ون مفكرا في داخل
عمله .
وله ��ذا كان ابراهيم جالل يح ��اول الو�صول وامتالك
ه ��ذا اال�سل ��وب المتمي ��ز ف ��ي الم�س ��رح م ��ن خ�ل�ال
المزاوج ��ة بين نظرية بر�شت الملحمية وبين واقعية
�ستان�سالف�سكي ��ي العاطفي ��ة .وق ��د اخ ��ذ ابراهي ��م
ج�ل�ال من بر�ش ��ت الجدل العقل ��ي وا�سلوب االخراج
الملحجمي وم ��ن �ستان�سالف�سكي اال�سلوب الواقعي
والح� ��س ال�شعب ��ي .وه ��و ل ��م يفه ��م بر�شت عل ��ى انه
قامو� ��س لمق ��والت فل�سفي ��ة وعقلي ��ة جام ��دة  ،وانما
ا�ستوعب ��ه اي�ضا من حيث ان ه ��ذه المقوالت ال يمكن
ان ت�ص ��ل ال ��ى الجمهور ف ��ي كعاطفة ثرث ��ارة  ،حتى
اليك ��ون الم�س ��رح متحفا لل�شم ��ع و�أال يك ��ون الممثل
مهرج ��ا فكه� �اٌ ،له ��ذا ف ��ان المخرج ي�ؤك ��د دائم ��ا على
المزاوجة بين الفكر ،والعقل وجذوة الروح.
لق ��د كان ابراهيم جالل ف ��ي بداية عمل ��ه الفني مولعا
ب�ضخام ��ة الديك ��ورات مم ��ا ي�ساع ��ده عل ��ى ت�شكي ��ل
حركي(ميزانت�سي ��ن) خارج ��ي للممث ��ل .ولك ��ن ف ��ي
عرو�ض ��ه الم�سرحي ��ة االخي ��رة وخا�ص ��ة م�سرحيات
بر�ش ��ت ا�ستغن ��ى ع ��ن كل �ش ��يء تقريبا معتم ��دا على
الف�ض ��اء كخلفية للح ��دث والممثل وم�ستغ�ل�ا اج�ساد
الممثلي ��ن كجزء من �سينوغرافيا العر�ض الم�سرحي.
وا�صب ��ح وا�ضحا ب ��ان ابراهي ��م يتعامل م ��ع الجوقة
والمجموع ��ات وك�أنه ��ا �شخ� ��ص واح ��د يحركه ��ا بما
يتنا�سب مع منطق العمل الم�سرحي .وبالرغم من انه
كان ي�سم ��ع مو�سيقى ج�سد الممث ��ل ويحاول ان يعبر
عنها ب�صورة فنية متكاملة �إال انه حاول دائما وبعناد
�إلغ ��اء عنا�صر االيهام ف ��ي عرو�ض ��ه الم�سرحية النها
التتنا�سب مع عقله الم�سرحي الجدلي

ابراهيم جالل وفرقة المسرح
الفني الحديث
لطيف حسن
ف ��ي ع ��ام  1950تعرف المخ ��رج لم�سرحي الكبي ��ر ابراةيم
جالل بالفنان يو�سف العاني كطالب متميز في معةد الفنون
الجميلة  ،وكان يو�سف العاني يقود جماعة ( جبر الخواطر
)  ،فن�ش�أت بينة م ��ا من يومةاعالقة �صداقة وتعاون حميمة
اثم ��رت عن ت�أ�سي�س ( فرق ��ة الم�سرح الحديث)  1952التي
كان ل ��ةا دورةا المميز الحقا ف ��ي االنفتاح على كل التيارات
والتج ��ارب الم�سرحية العالمي ��ة المعا�صرة والحديثة التي
جائتنا وتر�سيخةا .
�سافر ع ��ام 1952بعد ت�أ�سي� ��س الفرقة مبا�ش ��رة الى ايطليا
ف ��ي بعث ��ة لدرا�سة ال�سينما ف ��ي ( معةد ال�سينم ��ا التجريبي
الحكوم ��ي ) بع ��د ان انج ��ز بطولة ثالثة افالم ف ��ي العراق
خ�ل�ال الفت ��رة  1948-1946ةي ( قاةرة وبغداد ) و( ليلى
في العراق ) و(عليا وع�صام ) .
وكان ��ت �ش ��روط القب ��ول ف ��ي ةذا المع ��ةد �صعب ��ة اذ كانوا
اليقبل ��ون فية اال طالبين في ال�سن ��ة الدرا�سية من مجموع
االجان ��ب المتقدمي ��ن للدرا�س ��ة وبع ��د ت�صفية دقيق ��ة اثناء
تقدي ��م امتحان القبول  ،وقد اجتازابراةيم جالل االمتحان
بنج ��اح  ،وكان م ��ن ا�ساتذت ��ة ف ��ي المع ��ةد المخرج ��ان
الم�شةوران رو�سليني  ،ودي�سيكا.
قط ��ع الدرا�سة ف ��ي عام  1954وعاد ال ��ى العراق ليعمل في
فرقت ��ة لقناعتة بان ماكان يقدمة المع ��ةد من معلومات يكاد
يعرف ��ةا ويح�س بانةا قد مرت علي ��ة ولي�س ةناك من جديد
ي�ضيف ��ة المع ��ةد من معلومات لم ي�سبق ل ��ة ان اطلع عليةا ،
كان ي�شع ��ر بانة ي�ضيع الوقت في المع ��ةد  ،وانة قد تجاوز
بكثي ��ر م ��اكان يدر�سة في المع ��ةد ال�سينمائ ��ي االيطالي اال
ان فةم ��ة للواقعي ��ة الجديدة تعمق ور�سخ ��ت عندة في ةذة
الفترة ميولة الى مذةب الطبيعة..والجدلية في الطبيعة.
ف ��ي �سنة  1959ع ��اد و �سافر مج ��ددا الكم ��ال درا�ستة التي
قطع ��ةا ف ��ي ايطالي ��ا  ،وةذة المرة ال ��ى الوالي ��ات المتحدة
االمريكي ��ة ،ودر�س الم�سرح ف ��ي ةذة المرة  ،وانةى درا�سة
الماج�ستي ��ر بتفوق عام  1963وكانت اطروحتة في نظرية
التغري ��ب البري�شت ��ي  ،وح�صل على تو�صي ��ة بدرا�سة �سنة
ا�ضافي ��ة لنيل العالمي ��ة  ،اال انة اةم ��ل ةذة التو�صية وقفل
عائ ��دا للع ��راق م�سرعا بع ��د ان حدث انقالب �شب ��اط  ،وزج
معظ ��م اع�ضاء الفرقة بم ��ا فيةم �سكرتي ��رةا يو�سف العاني
في المعتقالت  ،وف�صلوا من دوائرةم  ،والغيت اجازة عمل
الفرقة  ،و�صودرت ممتلكاتةا.
وكان موقف ��ة �شجاعا في اعادة لم �شم ��ل اع�ضاء الفرقة ،من
(جماع ��ة الم�سرح الفني ) الت ��ي ا�س�سةا خليل �شوقي للعمل
ف ��ي التلفزيون  ،وكان جمي ��ع اع�ضائةا م ��ن ال�شباب الجدد
م ��ن خيرة طالب وخريجي المعةد واالكاديمية  ،واع�ضائةا
القدامى الذين انقطعوا عن العمل الم�سرحي  ،والظةور بةم
في فرقة جديدة الحقا لم يتةيب ان يعلن انةا امتداد لفرقتة
ال�سابق ��ة وموا�صلة لنةجةا مما دفع بالعديد من ال�شباب من
الذين كانوا يعملون في جماعة خليل �شوقي االن�سحاب من
الفرق ��ة ،ومن ��ةم من �سج ��ل اعترا�ضة على ان تك ��ون الفرقة
امت ��دادا لما�سبقةا من منطلق فكري غير من�سجم لما ت�شكلة
الفرقة ال�سابقة من رم ��ز للم�سرح والفكرالي�ساري  ،ومنةم
م ��ن وا�صل العمل معةا رغ ��م ت�سجيل تحفظة  ،ككريم عواد
على �سبيل المثال .
كان ابراةي ��م ج�ل�ال ديناميكيا كتلة م ��ن الحركة والالةدوء
ف ��ي عمل ��ة وف ��ي مج ��ال تن�شي ��ط فرقت ��ة  ،فبع ��د ان اع ��اد
ت�أ�سي� ��س ( فرق ��ة الم�س ��رح الفني الحديث ) ب ��داء التمارين
عل ��ى م�سرحية طة �سالم ( فواني�س )  1966فورا في الوقت
ال ��ذي كان فية مح�س ��ن العزاوي يطبق ف ��ي الفرقة اخراج
م�سرحي ��ة ( م�سرحي ��ة في الق�ص ��ر) لمورلني ��اك لمعةدة في
جيكو�سلوفاكيا  ،وما ان قدم ��ت م�سرحية مح�سن العزاوي
بنج ��اح حتى تلتةا مبا�شرة في العر�ض م�سرحية طة �سالم ،
 ،وفي اثن ��اء عر�ض الفرقة للم�سرحية االخيرة كان ابراةيم

ج�ل�ال ي ��درب الممثلي ��ن على م�سرحي ��ة عادل كاظ ��م ( عقدة
حم ��ار ) الى جانب ان�شغال ب ��دري ح�سون فريد ك�ضيف فى
الفرق ��ة بتدري ��ب الفرقة عل ��ى م�سرحية عب ��د الجبار ولي (
م�س�أل ��ة �شرف)  ،ا�ستع ��دادا لتلبية دعوة م ��ن وزارة الثقافة
الكويتية للفرقة لتقديمةما على م�سارح الكويت  ،و�سافرت
الفرق ��ة ف ��ي نف� ��س ال�سن ��ة ( ) 1966ال ��ى الكوي ��ت وقدمت
الم�سرحيتين بنجاح كبير .
وابراةي ��م جالل �شخ�صي ��ا ي�ؤكد اكثر من م ��رة في احاديثة
وت�صريحاتة ميلة الى المذةب الطبيعي وديالكتيك الطبيعة
في حيات ��ة  ،فةو ي�سجل ت�صورة عن فن الم�سرح في منةاج
م�سرحي ��ة ( م�صرع كليوباترا) (( 1964الفن تقليد الطبيعة
ومحاكات ��ةا  ،وغر�ض ��ة اث ��ارة الفك ��ر والوج ��دان  ،العق ��ل
والعاطف ��ة � ،أثارة العقل لتنويرة  ،واثارة العاطفة لتثقيفةا
وت�شذيب ��ةا  ، ،ان ��ت مدع ��و اي ��ةا الم�ش ��اةد لت ��رى وتحكم ،
لتفكر وتنق ��د ال لت�سحر وتغفو اغفاءة المن ��وم مغناطي�سيا
ب�سح ��ر االيةام الواقعي ال ��ذي يعر�ض امامك  .. ،انت دائما
ف ��ي الم�س ��رح ول�ست ف ��ي حل ��م  )..(..وفن الم�س ��رح تقليد
للطبيع ��ة ومح ��اكاة للواق ��ع ولي� ��س الطبيعة كم ��ا ةي  ،وال
الواق ��ع منقوال كما ةو طبقا وا�صال ،انما الذي يعر�ض امام
عيني ��ك وب�صيرت ��ك ةو من �صن ��ع العقل يعالج في ��ةا الكاتب
فك ��رة ويف�س ��رةا المخ ��رج بو�سائ ��ل الف ��ن الم�سرح ��ي لكي
يجعلك تعقل عما يح ��دث  ،لت�شارك الحقيقة الرا�سخة بعين
مب�ص ��رة ولي�س بعد�سة م�ص ��ور)) ،وي�ؤكد على ةذا المنحى
ف ��ي احدى لقائاتة ال�صحفية الالحقة فيقول ((  ...ان اةمية
حركة الحياة وما يحيطةا زادتة وعيا واقعيا وادراكا للفعل
وقيمت ��ة التغييرية  ،وان ذاكرتة ومطالعاتة وتراكم الخبرة
الفني ��ة كان ��ت لةا االثر الكبي ��ر في بنائة ك�أن�س ��ان اقرب الى
الطبيع ��ة  ،الطبيعة كما يفةمةا في حركت ��ةا وةارمونيتةا ،
فةو �ضد كل من يقف امام وجة ةذة الحركة بةدف التعويق
وارجاع او تجاوز الزمن  ،ويدعو الى االن�سجام مع الحياة
والتالئ ��م في �صيرورت ��ةا  ،وةو مقتن ��ع ان كل �شيء يتغير
ف ��ي اخر المطاف نحو االف�ضل  ،الن ��ة قانون الطبيعة  ،وما
ةو م�شوة من ظواةر ن�صطدم بةا يوميا ما ةي اال عوار�ض
طارئ ��ة �سرع ��ان م ��ا ت�سحق ��ةا عجل ��ة ديالكتي ��ك الطبيعية ،

ملحق أس��بوعي يصدر عن مؤسسة

وت�صفو االم ��ور في النةاي ��ة ل�صالح االن�سج ��ام والتنا�سق
في الحياة .
ومفةوم ابراةي ��م جالل عن التجديد ينطلق من ان الم�سرح
العراق ��ي  ،كم ��ا ةو مفتر� ��ض  ،انة وافد حدي ��ث  ،او منقول
كم ��ا ةو مع ��روف م ��ن الم�س ��رح العالم ��ي ال ��ذي �سبقنا منذ
ار�سط ��و ول ��م ي�صلنا االف ��ي نةايات الق ��رن التا�س ��ع ع�شر ،
وان كل ماقدمناة لحد االن فى م�سرحنا العراقي او العربي
يعتبر جديدا عل ��ى م�سرحنا المحلي الذي يعاني من �ض�آ لة
التراك ��م في الخب ��رة الم�سرحية ،ولي�س تجدي ��دا  ،التجديد
يعني اال�ضافة ال ��ى تراث الم�سرح العالمي  ،وةذا ما لم يتم
التو�ص ��ل الي ��ة لحد االن  ،ان كل ما يطل ��ق علية انة تجديد ،
ةو في نظرة تكرار لماتو�صل الية العالم في مجال الم�سرح
من ��ذ �سنين طويلة  ،انة مح ��اكاة وتقليد بةذا ال�شكل او ذاك
لمودي ��ل الم�سرح العالم ��ي  ،ويعتقد انن ��ا متخلفون عراقيا
وعربي ��ا ع ��ن م ��ا تو�صل الي ��ة الم�سرح ف ��ي العال ��م بم�سافة
�شا�سعة .
فمفةوم التجديد عند ابراةيم جالل ةو تجديد ل�شي موجود
ا�ص�ل�ا  ،وعندما النملك �شيئ ��ا ا�صيال ا�سمة الم�سرح  ،فكيف
لن ��ا ان نج ��ددة ؟ يمك ��ن ان نق ��ول اننا ن�ضيف ال ��ى ر�صيدنا
خب ��رة ما ل ��م ي�سب ��ق ان م ��رت علينا م ��ن تج ��ارب الم�سرح
العالم ��ي الول م ��رة  ،وةذا ن�سمي ��ة جدي ��دا ولي� ��س تجديدا
على م�سرحن ��ا المحلي  ،انة تكرارمن وج ��ةة نظر الم�سرح
العالمي.
م ��ن ةذا المنطل ��ق كان ابراةي ��م جالل يقف �ض ��د كل من كان
يدع ��ي ب ��ة طالبة بالتف ��رد والريادة ف ��ي المع ��ةد وبياناتةم
من انةم مج ��ددون ويمتلكون ر�ؤى خا�ص ��ة غير م�سبوقة ،
ويةزاء ببيانات ��ةم الثورية عن الم�سرح التي كانو يكتبوةا
وةم عل ��ى مقاعد المعةد الدرا�سية  ،كان يحر�ص على طالبة
اتقان ال�صنعة اوال  ،ان يتعلموا ا�صولةا كما ةي في المعةد
والمن ��اةج الدرا�سي ��ة ويطبق ��وا ماتعلموة فق ��ط ،ويتركوا
الحذلقة ودعوى اكت�شاف الجديد وي�ؤجلوا اعالن افكارةم
الى ما بعد الممار�سة التي ت�أتي بعد التخرج .
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علي حسين
فن ��ان جاه ��د بع ��زم من اج ��ل تقدمي تعري ��ف مرئي
لفل�سفته اخلا�ص ��ة بامل�سرح .وم ��ن ال�صعب اعتبار
الو�سائ ��ل الت ��ي ا�ستخدمها يف ن�شر ه ��ذه الفل�سفة
و�سائ ��ل تقنية فقط ،بل هي يف املقام الأول و�سائل
معرفية وجمالية ،وهو يف كل هذا اثبت ان ب�إمكان
الفنان �سرب اغوار العالقة ب�ي�ن الو�سائل الب�صرية
واملعرفية بامل�سرح بدربة ودراية ووعي اجتماعي
وفك ��ري متميز.فن ��ان مين ��ح �أعمال ��ه امل�سرحي ��ة
تكوينات خا�صة رمبا تبدو غريبة �أحيان ًا على عني
امل�شاه ��د لكنها حتم ��ل يف داخلها مفاج� ��أة تنطوي
عل ��ى مغام ��رة جدي ��دة يف امل�س ��رح .ه ��و واحد من
القل ��ة الذي ��ن يراهنون عل ��ى قدراته ��م الإخراجية،
الطمئنان ��ه م ��ن اخل�ب�رة الت ��ي ميتلكه ��ا ولذلك هو
يعتقد ب� ��أن �أية م�سرحية كائن ًا من يكون كاتبها هي
يف متن ��اول قدراته  .وكان لرهان ��ه �سل�سلة طويلة
من الأعم ��ال الناجحة مع طلبة امل�سرح،او مع فرقة
امل�س ��رح الفني احلديث ومن بعدها الفرقة القومية
للتمثيل ..ابراهيم جالل فنان يقف م�ؤرخو امل�سرح
بخ�شوع �أمام احل�صيلة الفنية املزدحمة التي قدمها
والت ��ي �ضمت �أ�شهى الأفكار واغرب وجهات النظر
�صارعها فنان ًا ب�شغف على خ�شبة امل�سرح.
ابراهيم ج�ل�ال يف اكرث من ن�صف قرن ق�ضاها يف
البح ��ث واملتابعة والن�شاط عل ��ى خ�شبة امل�سرح..
فن ��ان بقدر م ��ا يحر�ص عل ��ى عملي ��ة املمازجة بني
ر�ؤاه الإبداعي ��ة وبني �أفكار الن� ��ص امل�سرحي ف�إنه
يحر� ��ص يف الوقت نف�سه عل ��ى ان ي�شد وتائر قلبه
يف �أ�ضلع خ�شبة امل�سرح العراقي ..هو ابن العراق
امل�أخ ��وذ بجمال ��ه .مل ينظ ��ر �إىل امل�س ��رح كمف ��ردة
جم ��ردة او حالة عاب ��رة و�إمنا نظر �إلي ��ه باعتباره
جزء ًا من عملية بناء هذا املجتمع.
اال�ستاذ ونحن نتذكر مئويته  ،ترغمنا هذه الذكرى
عل ��ى الت�أمل ملي ��ا يف �أعماله الت ��ي تكت�سب تنوعها
وخ�صو�صيته ��ا ب�شمولي ��ة الفنان وات�س ��اع نظرته
وقدرت ��ه عل ��ى الإف�ص ��اح ع ��ن دواخل ��ه الإن�ساني ��ة
ب�شاعري ��ة متف ��ردة ومتوقدة.يع ��ود الأ�ست ��اذ وهو
ينظر بفخ ��ر اىل �أبنائه وتالمذته ميل�ؤون خ�شبات
امل�س ��رح وقاع ��ات الدرا�سة ،ممني� � ًا النف�س مب�سرح
عراقي يرتقي اىل م�صاف امل�سارح العاملية.
تعرف ��ت على اال�ستاذ عن قرب يف عام  ، 1979كنت
قبل ه ��ذا التاريخ اح�ض ��ر عرو�ض ��ه وا�س�أله بع�ض
اال�سئلة  ،لكنها كانت عالقة عابرة  ،حتى جاء اليوم
الذي طلبت فيه من اال�ستاذ ان اجري حوارا مطوال
معه  ،يف ذل ��ك الوقت كنت ان�شر حلقات عن م�سرح
يو�س ��ف الع ��اين  ،وخ�ص�صت اح ��دى احللقات عن
م�سرحي ��ة يو�سف العاين ال�شهرية انا امك يا�شاكر
الت ��ي اخرجها ابراهيم ج�ل�ال وقدمها على امل�سرح
ع ��ام  .. 1958يف ذل ��ك الوق ��ت كان ابراهي ��م جالل

مئوي��ة األس��تاذ
هذا فنان متشعب االهتاممات ..وهذا التشعب سمة ألزمته دامئاً حيث يبدو ابراهيم
جالل قادراً يف آن واحد عىل ان يكون مخرجاً وممث ًال وناقداً وكاتباً للسيناريو واستاذاً
يتلقف الطلبة محارضاته بكل شغف وهو يف كل هذا يخضع لطريقة مربمجة يف
الحياة لكنها طريقة ذات خيال جامح ومغامر يف الفن .ابراهيم جالل انسان و فنان
واستاذ محري ليس بسبب هذا التشعب ،ولكن بسبب فرديته وخصوصيته..

اح ��د اب ��رز ا�سات ��ذة كلية الفن ��ون اجلميل ��ة  ،هناك
حي ��ث ترامت تخ ��وم مملكت ��ه االبداعي ��ة  ،وبرتدد
اقرتب ��ت من غرفة اال�سات ��ذة يف الكلية  ،ثم تقدمت
بخطوات اىل املكان الذي يجل�س فيه اال�ستاذ وكان
حينه ��ا يت�سامر مع جعفر ال�سع ��دي  ،وما ان انتهى
حديث ��ه حتى كن ��ت انوي ان اط ��رح عليه �س� ��ؤال :
م ��ن هو ابراهيم ج�ل�ال  ،لكنه م ��ا ان راى حريتني
حتى ق ��ال ب�صوت ��ه املتميز  ":اكعد باب ��ا " � ،ضحك
الراح ��ل الكب�ي�ر بابا جعفر ال�سع ��دي وهم يقول :
" ابراهي ��م ه ��ذا علي مثل ابني "  ،حالة االرتباك
الت ��ي ا�صابتني جعلتني ا�ستب ��دل �س�ؤايل بكلمات
مرتبكة قلت فيها � :أريد ان اجري حوار ًا معك ؟ قال
يل اذا كان احلوار �سريعا فاف�ضل بعد ان انتهي من
الدر� ��س  ،قل ��ت له اريد حوارا مو�سع ��ا على حلقات
النن ��ي ان ��وي ان اكتب بحث ��ا مطوال ع ��ن جتربتك
امل�سرحي ��ة ,نظر ايل وهو يبت�س ��م  ،ثم نه�ض وهو
يق ��ول  ":نلتقي عندي يف البي ��ت اذن ؟ وحاول ان
تات ��ي قبل الغداء حتى يغزر ب ��ك الطعام " ثم ذهب

باجت ��اه قاع ��ة الدر� ��س  ..كانت ه ��ذه اجلملة بداية
لعالق ��ة امت ��دت م ��ع اال�ست ��اذ حتى االي ��ام االخرية
م ��ن حياته  ،ومن خالل حواري الذي ا�ستمر اليام
ون�شرت ��ه منه حلق ��ات يف جملة الثقاف ��ة مع درا�سة
مو�سع ��ة عن ابراهي ��م جالل خمرج ��ا تطورت هذه
العالقة وقد ا�ستطعت من خاللها ان �أ�سجل الكثري
م ��ن املالحظات ع ��ن عمل ابراهيم ج�ل�ال امل�سرحي
امل�سرح ��ي وان اج ��ري مع ��ه اك�ث�ر من ح ��وار ،كان
فيه ��ا ابراهيم جالل ي�صر عل ��ى ان امل�سرح يكت�سب
م�شروعيت ��ه وخل ��وده عندم ��ا يط ��رح للمناق�ش ��ة
الق�ضاي ��ا االجتماعية الرئي�سية  ،وذات يوم قال يل
�ساخ ��را  :هناك كثري من الن�صو� ��ص  ,لكننا نعاين
م ��ن ازمة ن�ص م�سرحي ي�ض ��يء خ�شبة امل�سرح ،ثم
اكمل قائال  :على مدى تاريخ الدراما �سقطت املئات
م ��ن الن�صو� ��ص  ،وال�سب ��ب ان الن�صو�ص اخلالدة
وحده ��ا هي الت ��ي �ستبقى النه ��ا ترتب ��ط بالق�ضية
االجتماعية وبااللتزام االجتماعي .
قلت له  :هل ا�ستمديت هذه النظرة اىل امل�سرح من

م���ل���ح���ق أس���ب���وع���ي ي����ص����در ع����ن م��ؤس��س��ة
ال����م����دى ل��ل�إع��ل�ام وال���ث���ق���اف���ة وال���ف���ن���ون

خالل درا�ستك مل�سرح بري�شت وتقدميك ابرز عملني
من اعماله " البي ��ك وال�سايق " املعرقة عن بونتيال
وتابع ��ه ماتي " و" دائرة الفحم البغدادية " املعدة
عن دائرة الطبا�شري القوقازية .
قال يل  :عندما اخرجت م�سرحية " البيك وال�سايق
" ع ��ام  1973كان منط ��ق التف�س�ي�ر الذي وجدته
يف الن� ��ص يق ��وم عل ��ى جت�سي ��د فك ��رة " العدال ��ة
االجتماعي ��ة " وما ت�ضعه م ��ن التزامات على عاتق
الطبقة االجتماعي ��ة املتنفذة  ،وقد كنت واعيا ا�شد
الوع ��ي باملفه ��وم  .وعندم ��ا قدمت " دائ ��رة الفحم
البغدادي ��ة " الت ��ي منعت يف اول ي ��وم من عر�ضها
كن ��ت قد ادرجته ��ا �ضمن مفهوم امل�س ��رح ال�سيا�سي
ال ��ذي يط ��رح ق�ضاي ��ا تتعل ��ق باالنتم ��اء واحقي ��ة
االن�سان مبا ميلك على هذه االر�ض .
قلت له  :هل ت�ؤمن باملخرج امل�ؤلف؟
اج ��اب  :انا اح�ت�رم الن� ��ص ،واحب ان يك ��ون هذا
الن� ��ص متكامال  ،وخ�ل�ال جتربتي مع ع ��ادل كاظم
الت ��ي ابتدات بالطوفان وا�ستمرت بعدها من خالل
العدي ��د م ��ن االعم ��ال امل�سرحي ��ة كن ��ت اجل�س معه
جل�س�ل�ا طويلة  ،ننتهي فيه ��ا اىل بع�ض املالحظات
الت ��ي تتح ��ول اىل تعديالت تت ��م من خ�ل�ال تفاهم
كامل بيني وبينه .
هل ا�ستطعت ان تقدم م�سرح ملحمي عراقي؟
ـ� �ـ رمب ��ا نع ��م ورمب ��ا ال  ،فامل�س ��رح يرتب ��ط بيئته ،
وخ�ل�ال عالقتي مع م�سرح بري�ش ��ت التي بد�أت يف
اخلم�سينيات وكنت وقتها ادر�س هذا امل�سرح النال
�شه ��ادة عليا في ��ه  ،قبل �سف ��ري للدرا�س ��ة يف معهد
امل�سرح يف �شيكاغو عام كنت اعرف م�سرح بري�شت
من خالل احاديث يو�سف العاين وحماولته تقدمي
ن�صو�ص تقرتب �ش ��كال من امل�سرح امللحمي  ،لكني
خالل الدرا�سة كنت ق ��د توغلت يف م�سرح بري�شت
 ،ووج ��دت يف هذا امل�سرح م�ش ��روع لتقدمي م�سرح
عراق ��ي يتن ��اول الق�ضاي ��ا املهم ��ة  ،وعندم ��ا فررت
تق ��دمي البي ��ك وال�ساي ��ق امن ��ت ان ه ��ذه اللحظ ��ة
�ستك ��ون بداي ��ة ملرحلة جدي ��دة من تاري ��خ امل�سرح
العراق ��ي والعربي اي�ض ��ا  ،مرحلة تت�س ��م بالعودة
املو�ضوعية للفكر والفن
* �سالت ابراهيم جالل ذات يوم  :هل مين ان تقول
يل باخت�صار من هو ابراهيم جالل ؟
 نظ ��ر ايل وه ��و يبت�س ��م ليق ��ول  :يذك ��رين ه ��ذاال�س� ��ؤال بق�صيدة �شه�ي�رة لربتول ��د بريخت يقول
فيها :
 ان ��ا برتول ��د بري�ش ��ت اهيم على وجه ��ي يف مدناال�سفلت.
 من ��ذ زم ��ن  ،و�آم ��ل �أال ا�سمح للخيب ��ة ان تطفيءوم�ضة �سيجاري .
فان ��ا اي�ض ��ا ابراهيم جالل اهي ��م يف دروب امل�سرح
�آم ��ل ان �أال ا�سمح للخيبة ان تطفيء توهج امل�سرح
يف داخلي .
حتية لال�ستاذ يف ذكرى مئويته بعد ان عا�ش حياة
م�ضيئة باحلب والفن واالبداع .

