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مبا�شر  ب�شكل  ت��ع��رف   1930 ع���ام  يف 
ع��ل��ى امل�����ش��رح ع��ن��د زي�����ارة ف��رق��ة حقي 
فيها  وع��ر���ش��ت   ، احل��ل��ه  مدينة  ال�شبلي 
�شوقي  الحمد   ) ليلى  )جمنون  م�شرحية 
 ، املدينة  مقاهي  احد  الفرقة  .ا�شتاأجرت 
احل�شران  من  موؤقتا  م�شرحا  فيه  وبنت 
والربدي كعادة ماتعمله الفرق امل�شرحية 
الزائرة يف ذلك الزمان الذي مل تكن دور 
بعد  ومتوفرة  مبنية  وال�شينما  امل�شارح 
واملو�شل  بغداد  ع��دا   ، ال��ع��راق  م��دن  يف 
وال��ب�����ش��رة .وي��ذك��ر اب��راه��ي��م ج��ال عن 
فيه  و�شاهم  �شاهده  ال��ذي  العر�ض  ه��ذا 
ال�شهري  امل��دي��ن��ة  م��ن��ادي  ان   ، ب��ع��د   فيما 
)عبا�ض حاوي( قد ا�شتخدم يف الرتويج 
هذا  ودار   ، امل�شرحية  ل��ه��ذه  واالع����ان 
����ش���وارع احل��ل��ه ع��ل��ى عربة   االخ����ري يف 
)ربل( مع فرقة مو�شيقية �شعبية ت�شتخدم 
يف االفراح ال�شعبية، وانا�ض يف ماب�ض 
ملونة غريبة يقومون بحركات بهلوانية 
���ش��اح��ك��ه وي��ه��رج��ون وي��ه��زج��ون على 
والغناء،  واملو�شيقى  الطبول  ا���ش��وات 
املدينة  اع��ي��ان  م��ن  ب�شفته  وال���ده  دع��ي 
حل�����ش��ور اف��ت��ت��اح امل�����ش��رح��ي��ة ، وراف���ق 
احلفلة  ه��ذه  ح�شور  يف  وال��ده  ابراهيم 
بفلك  النهاية  اىل  ربطته  التي  العجائبية 
ب��ع��د ، وب��دف��ع م��ن وال���ده  امل�����ش��رح فيما 
ا�شرتك يف العرو�ض الاحقة للم�شرحية 
جمنون  ي�شربون  الذين  االطفال  �شمن 
، وي��اح��ق��ون��ه وهم  ب���احل���ج���ارة  ل��ي��ل��ى 
ي�������رددون:- ))ق��ي�����ض ك�����ش��ف��ت ال���ع���ذارى 
وانتهكت احلرمات ((.وي�شف تقاليد ذاك 
فيقول   ، امل�شرحي  العر�ض  يف  ال��زم��ان 
قد  و  الفرقة  راف��ق��ت  ا�شكندر  عفيفة  ان 
قدمت بع�ض اغانيها اخلفيفه يف فوا�شل 
كانت  راق�����ش��ة  وا���ش��ت��خ��دم   ، امل�شرحية 
ت��ق��دم و���ش��ات��ه��ا يف ب���اب امل��ق��ه��ى جللب 
اي�شا يف  ال�شبلي  والقى حقي   ، الزبائن 
التي  املنولوجات  بع�ض  احلفات  ه��ذه 
حتمل م�شامني تاريخية وذلك يف فرتات 
الذي  اجلمهور  عن  .ويذكر  اال�شرتاحة 
فقط  للرجال  كانت  انها  احلفات  ح�شر 
الفرقة  ح��ف��ات  م��ن  حفلة  وخ�ش�شت   ،
املراهقة  ف���رتة  يف   . ال��ن�����ش��اء  حل�����ش��ور 
 ، ال�شباب والتوهج  وماتاها من مرحلة 
ان�شغل كما هي العادة ال�شائعة عند معظم 
�شباب انذاك، مبمار�شة الريا�شة والعاب 
ال�شاحة وامليدان مبختلف انواعها ، طفر 
 ، وال��رك�����ض   ، القر�ض  ورم���ي   ، عري�ض 
والقفز ، واملاكمة ، وحقق ارقاما قيا�شية 
املاكمة  يف  بطولة  على  وح�شل   ، فيها 
على م�شتوى العراق ، وكانت الفعاليات 
يف  ت��ق��ام  فيها  ي�شرتك  ال��ت��ي  الريا�شية 
وطنية  ونوادي  جمعيات  تقيمها  حفات 
فل�شطني  لن�شرة  ريعها  تر�شل  وخريية 
ط��ال��ب��ا يف  ك���ان  ع��ن��دم��ا  ع���ام 1939  .يف 
ال�شنة االخرية من الثانويه ، ا�شرتك يف 
م�شرحية ) فتح االندل�ض ( بدور العا�شق 
، وقد مثل امامه دور املع�شوقه كما يذكر 

ابراهيم جال ، طالب اآخر يف �شفه ، كما 
االجتماعي  التحرمي  ب�شبب  �شائعا  كان 
ال�شارم اآنذاك على �شعود املراأة خل�شبة 

امل�شرح ، ال�شيما يف املدار�ض .
امل�شرحية كانت من اخراج حقي ال�شبلي 
 ، باري�ض  بعد عودته من  اوال  ال��ذي عني 
ن�����ش��اط امل�شرح  ع��ل��ى  ك��م��رب��ي وم�����ش��رف 

التمثيل  ق�شم  يوؤ�ش�ض  ان  قبل  املدر�شي، 
ق�شم  دخل   .  . اجلميلة  الفنون  معهد  يف 
عام  اجلميلة  الفنون  معهد  يف  التمثيل 
بدفع  لها،  افتتحت  دورة  اول  يف   1940
ا�شركه  الذي  ال�شبلي  وت�شجيع من حقي 
معه منذ ان كان طفا يف م�شرحية )قي�ض 
م�شرحية  ب��ف��ع��ال��ي��ات  وب��ع��ده��ا  ول��ي��ل��ى( 

 ، ال�شبلي  باخراجها  قام  عديده  مدر�شية 
ال���وق���ت املبكر  ف��ي��ه م��ن��ذ ذل���ك  وت��ل��م�����ض 
التي خلقت  املواهب والقدرات وامليزات 
الفنان ابراهيم جال الحقا . ويف املعهد 
الرئي�شية  االدوار  ك���ل  ت��ق��ري��ب��ا  ادى 
للم�شرحيات التي اخرجها حقي ال�شبلي، 
يف  االول  املمثل  من  تتطلب  كانت  التي 

امل�����ش��رح��ي��ة يف م��ق��ي��ا���ض ذال����ك ال��زم��ان، 
احل�شور امل�شرحي والو�شامة والر�شاقة 
واجل�شم الريا�شي املكتمل .،. قبل افتتاح 
ق���اع���ة م�����ش��رح امل���ل���ك غ�����ازي يف ب��داي��ة 
االربعينيات ، والتي �شميت الحقا بقاعة 
امللك في�شل الثاين ثم ا�شتقرت يف العهد 
تقع  التي  ال�شعب  قاعة  با�شم  اجلمهوري 
يف منطقة باب املعظم من بغداد ، بجوار 
يف  املعهد  ط��اب  وك��ان   ، ال��دف��اع  وزارة 
عرو�شهم  يقدمون  الق�شم  تاأ�شي�ض  بداية 
يف ) �شالون املعهد ( م�شتخدمني ) هول 
الفنون  ملعهد  ك��ادارة  امل�شتاأجر   ) البيت 
ويف نف�ض الوقت يحوي �شفا خم�ش�شا 
هذا  �شهد  ق��د  وك���ان   . ال��ط��اب  لتدري�ض 
ال�����ش��ال��ون االع���م���ال ال��ت��ي ����ش���ارك فيها 
، ح��ت��ى تاريخ  ك��ط��ال��ب  اب��راه��ي��م ج���ال 
اف��ت��ت��اح ق��اع��ة امل��ل��ك غ����ازي يف اوائ����ل 
االربعينات مب�شرحية )�شهداء الوطنية( 
م���ن اع�����داد واخ������راج ح��ق��ي ال�����ش��ب��ل��ي ، 
عرو�ض  تلتها   ، ج��ال  ابراهيم  وبطولة 
ل�شوقي  كليوباترا(  )م�شرع  مثل  املعهد 
و)امل�����ري ال��ن��ب��ي��ل( مل��ول��ري ���ش��ارك فيها 
�شنة  حتى  الرئي�شة،  ب����االدوار  جميعا 
.. كان من  تخرجه من املعهد عام 1944 
جعفر  معه  االوىل  ال����دورة  ط��اب  اب���رز 
اجلبار  وعبد  ويل  القادر  وعبد  ال�شعدي 
وخليل  احل��م��ي��د،  ه�����ادي  وك�����رمي  ويل 
الله  وع���ب���د   ، ف���ائ���ق  وي��ح��ي��ى  ���ش��وق��ي، 
معظمهم  وك����ان   ، واآخ������رون  ال���ع���زاوي 
يقودون فرقا م�شرحية او يعملون فيها ، 
وي�����ش��ك��ل��ون مب��ج��م��وع��ه��م خ���رية فناين 
واللقاء  الزمالة   ، اآنذاك  العراقي  امل�شرح 
بينهم  ف��ي��م��ا  ق���وت  امل��ع��ه��د  ال��ي��وم��ي يف 
اوا�شر ال�شداقة والتعاون واأنخلق نوع 
كان  الذي  الفكري والعاطفي  التناغم  من 
متجاوبا ب�شكل عام مع ال�شارع ال�شيا�شي 
واحداثه ال�شاخنه يف االربعينات .ا�ش�ض 
ويل  ال��ق��ادر  وعبد  املحامي  ه��ادي  ك��رمي 
ال�شعدي ، ومعهم ابراهيم جال  وجعفر 
الدوره  خريجي  وباقي  �شوقي  وخليل 
يف  ت��خ��ت��ل��ف  ج����دي����دة  ف���رق���ة  االوىل، 
ت��وج��ه��ات��ه��ا ع��ن ت��وج��ه��ات م�����ش��رح حقي 
ال�شعبيه  )ال��ف��رق��ة   ، النخبوي  ال�شبلي 
للثمثيل( 1947 ، مثل بطولة م�شرحيتها 
االوىل )�شهداء الوطنية( واخرجها اي�شا 
ابراهيم جال مب�شاركة عبد اجلبار ويل. 
اول  ال��اح��ق��ة  ال��ف��رق��ة  ع��رو���ض  �شكلت 
خروج لطليعة الرعيل االول من الطاب 
عن النهج الفني ال�شتاذهم، ومل يكن هذا 
اخلروج مبعزل عن ما كان ي�شل العراق 
ترجمات  م��ن  خ��ا���ض  ب�شكل  م�شر  م��ن   ،
الدرا�شات  وبع�ض  العاملية  للم�شرحيات 
ع��ن امل�����ش��رح امل��ن�����ش��ورة هنا وه��ن��اك يف 
اليهم  ت�شل  كانت  التي  العربيه  املجات 
)كتابي(  وجملة  و�شل�شلة  الهال  كمجلة 
ملخ�شات  ن�����ش��ر  ع���ل���ى  داأب�������ت  ال���ت���ي 
الكا�شيكية،  ال��ع��امل��ي��ة  ل��ل��م�����ش��رح��ي��ات 
وغريها  والكواكب  واالدي���ب  والر�شاله 

امل�شرحية  افاق ثقافتهم  التي و�شعت من 
على  البداية  يف  تاأ�ش�شت  التى  والفنية، 
ماكان يقدمه لهم حقي ال�شبلي من مازم 
املحا�شرات املرتجمة عن الفرن�شية التي 
ا�شافة   ، عليهم  يلقيها  و  ي��ع��ده��ا  ك���ان 
الفرن�شي  امل�����ش��رح  ع��ن  حقي  ل��رتج��م��ات 
يف  ت��ع��رف  املعهد.  يف  لطابه  اخلا�شه 
عام 1950 بيو�شف العاين كطالب متميز 
يف معهد الفنون اجلميلة ، وكان يو�شف 
اخلواطر(،  جرب   ( جماعة  يقود  العاين 
�شداقة  عاقة  يومها  من  بينهما  فن�شاأت 
تاأ�شي�ض  ع��ن  اث��م��رت  حميمة  وت��ع��اون 
)فرقة امل�شرح احلديث( 1952 التي كان 
لها دورها املميز الحقا يف االنفتاح على 
كل التيارات والتجارب امل�شرحيه العاملية 
.�شافر  جاءتنا  التي  واحلديثة  املعا�شرة 
مبا�شرة  الفرقة  تاأ�شي�ض  1952بعد  عام 
اىل ايطاليا يف بعثه لدرا�شة ال�شينما يف 
)معهد ال�شينما التجريبي احلكومي( بعد 
العراق  يف  اف��ام  ثاثة  بطولة  اجنز  ان 
)قاهرة  هي   1948-1946 الفرته  خال 
و)عليا  ال��ع��راق(  يف  ليلى  و)   ) وب��غ��داد 
يف  القبول  �شروط  وكانت   .  ) وع�شام 
فيه  اليقبلون  كانوا  اذ  املعهد �شعبة  هذا 
ال��درا���ش��ي��ة من  ال�����ش��ن��ة  ط��ال��ب��ني يف  اال 
للدرا�شة  امل��ت��ق��دم��ني  االج��ان��ب  جم��م��وع 
اثناء تقدمي امتحان  وبعد ت�شفية دقيقه 
ال��ق��ب��ول ، وق���د اج���ت���از اب��راه��ي��م جال 
االمتحان بنجاح ، وكان من ا�شاتذته يف 
 ، رو�شليني  امل�شهوران  املخرجان  املعهد 
 ، هناك  تواجده  ودي�شيكا.وح�شراأثناء 
الواقعية  حل��رك��ة  ع��امل��ي  م���وؤمت���ر  اول 
�شهر  مل��دة  امل��وؤمت��ر  وا�شتمر   ، اجل��دي��ده 
باعتبار  االنكليز  ط��روح��ات  فيها  ناق�ض 
الواقعيه  ا�شا�ض  هو  الت�شجيلي  الفيلم 
اجلديده التي يجب اعتمادها بال�شد من 
ال�شينما  يف  للواقعية  االي��ط��ايل  الطرح 
ترتك  ان  يجب  ال��ك��ام��رة  ان  ت��رى  ال��ت��ي 
اال�شتوديوهات وبهرجنها املزيفة والتي 
هي ا�شا كانت مدمره يف ايطاليا اثناء 
والبيوت  ال�شارع  اىل  وت��خ��رج  احل��رب 
بدون  عليه  هي  كما  وت�شورها  العاديه 
تدخل كبري ، ومبا هو ممكن من ادوات ، 
الواقعيه  ط����روح����ات  ان��ت�����ش��رت  وق����د 
اجلديده لايطاليني يف هذا املوؤمتر على 
طروحات ال�شينما الت�شجيلية االنكليزية 
املعهد  يف  ج����ال  اب���راه���ي���م  واخ�����رج   ،
املذكور فيلما وثائقيا ق�شريا على ا�شا�ض 
 ) بك  توؤمر   ( العاين  م�شرحية  �شيناريو 
ال��درا���ش��ة يف عام  ال��ب��اب (.ق��ط��ع   ( با�شم 
1954 وعاد اىل العراق ليعمل يف فرقته 
من  امل��ع��ه��د  ي��ق��دم��ه  م��اك��ان  ب���ان  لقناعته 
قد  بانها  ويح�ض  يعرفها  يكاد  معلومات 
مرت عليه ولي�ض هناك من جديد ي�شيفه 
املعهد من معلومات مل ي�شبق له ان اطلع 
عليها ، كان ي�شعر بانه ي�شيع الوقت يف 
ماكان  بكثري  جت���اوز  ق��د  وان���ه   ، املعهد 
يدر�شه يف املعهد ال�شينمائي االيطايل اال 
تعمق  اجل����دي����دة  ل��ل��واق��ع��ي��ة  ف��ه��م��ه  ان 
ور�شخت عنده يف هذه الفرته ميوله اىل 
الطبيعة. يف  الطبيعه..واجلدلية  مذهب 

يف نف�ض الفرته عاد جا�شم العبودي من 
معه  حاما  االمريكية  املتحدة  الواليات 
الواقعي  واملنهج  �شتان�شاف�شي  طريقة 
ال��رو���ش��ي يف االخ����راج ك��م��ا در���ش��ه��ا يف 
 1954 ع��ام  منذ  االثنان  وحقق  امريكا، 
يف معهد الفنون اجلميلة ، دفعة مهمة يف 
جت��دي��د م��ن��اه��ج االخ������راج يف ال��ع��راق 
بتعميق الطريقة العلمية يف تف�شري الفن 
ارت��ب��اط��ا  ال�����ش��خ�����ش��ي��ات  حت��ل��ي��ل  ويف 
بتاريخها الظريف اي املكاين والزماين . 
امل�شرح  ع��ل��ى  ه���ذا ج���دي���دا مت��ام��ا  ك���ان 
�شافر  و  ع��اد   1959 �شنة  يف   . العراقي 

يف  قطعها  التي  درا�شته  الكمال  جم��ددا 
ال���والي���ات  امل����رة اىل  ، وه����ذه  اي��ط��ال��ي��ا 
يف  امل�شرح  ،ودر���ض  االمريكيه  املتحده 
املاج�شتري  درا���ش��ة  وان��ه��ى   ، امل���رة  ه��ذه 
يف  اطروحته  وكانت   1963 عام  بتفوق 
نظرية التغريب الربي�شتي ، وح�شل على 
لنيل  ا���ش��اف��ي��ة  �شنة  ب��درا���ش��ة  ت��و���ش��ي��ة 
التو�شية  ه��ذه  اه��م��ل  ان��ه  اال   ، العامليه 
وقفل عائدا للعراق م�شرعا بعد ان حدث 
اع�شاء  م��ع��ظ��م  وزج   ، ���ش��ب��اط  ان��ق��اب 
يو�شف  ���ش��ك��رت��ريه��ا  فيهم  مب��ن  ال��ف��رق��ه 
، وف�����ش��ل��وا من  امل��ع��ت��ق��ات  ال��ع��اين يف 
 ، الفرقة  اج��ازة عمل  والغيت   ، دوائرهم 
موقفه  مم��ت��ل��ك��ات��ه��ا.وك��ان  و�����ش����ودرت 
�شجاعا يف اعادة مل �شمل اع�شاء الفرقة، 
من )جماعة امل�شرح الفني ( التي ا�ش�شها 
خليل �شوقي للعمل يف التلفزيون ، وكان 
من  اجل��دد  ال�شباب  من  اع�شائها  جميع 
خرية طاب وخريجي املعهد واالكادميية 
القدامى الذين انقطعوا عن  ، واع�شائها 
العمل امل�شرحي ، والظهور بهم يف فرقة 
انها  يعلن  ان  يتهيب  مل  الح��ق��ا  ج��دي��دة 
امتداد لفرقته ال�شابقه وموا�شله لنهجها 
الذين  من  ال�شباب  من  بالعديد  دف��ع  مما 
�شوقي  خليل  جماعة  يف  يعملون  كانوا 
من  ومنهم  ال��ف��رق��ه،  م��ن  االن�شحاب  اىل 
الفرقة  تكون  ان  على  اع��رتا���ش��ه  �شجل 
غري  فكري  منطلق  من  ملا�شبقها  امتدادا 
من�شجم ملا ت�شكله الفرقة ال�شابقة من رمز 
من  ومنهم  والفكرالي�شاري،  للم�شرح 
وا�شل العمل معها رغم ت�شجيل حتفظه ، 
كان   . امل��ث��ال  �شبيل  ع��ل��ى  ع���واد  ك��ك��رمي 
ابراهيم جال ديناميكيا كتلة من احلركة 
تن�شيط  جمال  ويف  عمله  يف  والاهدوء 
فرقة   ( تاأ�شي�ض  اع��اد  ان  فبعد   ، فرقته 
التمارين  ب��داء   ) احلديث  الفني  امل�شرح 
 ) ف��وان��ي�����ض   ( ���ش��امل  ط��ه  م�شرحية  ع��ل��ى 
ك��ان فيه  ال���ذي  ال��وق��ت  ف���ورا يف   1966
حم�شن العزاوي يطبق يف الفرقة اخراج 
الق�شر(  يف  م�����ش��رح��ي��ة   ( م�����ش��رح��ي��ة 
 ، جيكو�شلوفاكيا  يف  ملعهده  ملورلنياك 
وما ان قدمت م�شرحية حم�شن العزاوي 
العر�ض  يف  مبا�شرة  تلتها  حتى  بنجاح 
اثناء عر�ض  ، ويف   ، �شامل  م�شرحية طه 
ابراهيم  كان  االخرية  للم�شرحية  الفرقة 
جال يدرب املمثلني على م�شرحية عادل 
ان�شغال  ( اىل جانب  ) عقدة حمار  كاظم 
الفرقة  ف��ى  ك�شيف  فريد  ح�شون  ب��دري 
بتدريب الفرقة على م�شرحية عبد اجلبار 
لتلبية  ا�شتعدادا   ، �شرف(  م�شاألة   ( ويل 
دعوة من وزارة الثقافة الكويتية للفرقه 

ل��ت��ق��دمي��ه��م��ا ع��ل��ى م�������ش���ارح ال���ك���وي���ت ، 
و�شافرت الفرقه يف نف�ض ال�شنة )1966 
( اىل الكويت وقدمت امل�شرحيتني بنجاح 
ك���ب���ري .م�������ش���رح���ي���ة)م�������ش���األ���ة ����ش���رف ( 
بدري  اخ���راج   1966 ويل  لعبداجلبار 
الكويت  م�شارح  احد  على  فريد  ح�شون 
واآزادوهي  الرماح  ناهدة  بالتمثيل:  قام 
ح�شن  ولطيف  مهدي  وفوزي  �شاموئيل 
من  اكر  يوؤكد  �شخ�شيا  جال  وابراهيم 
اىل  ميله  وت�شريحاته  احاديثه  يف  مره 
الطبيعه يف  الطبيعي وديالكتيك  املذهب 
فن  ع��ن  ت�����ش��وره  ي�شجل  ف��ه��و   ، ح��ي��ات��ه 
م�شرع   ( م�شرحية  منهاج  يف  امل�شرح 
الطبيعة  تقليد  الفن   (( كليوباترا(1964 
الفكر  اث�����ارة  وغ��ر���ش��ه   ، وحم��اك��ات��ه��ا 
اث��ارة   ، وال��ع��اط��ف��ة  العقل   ، وال���وج���دان 
العقل لتنويره ، واثارة العاطفة لتثقيفها 
وت�شذيبها، انت مدعو ايها امل�شاهد لرتى 
وتغفو  لت�شحر  ال  وتنقد  لتفكر   ، وحتكم 
اغفاءة املنوم مغناطي�شيا ب�شحر االيهام 
انت   ..  ، ام��ام��ك  يعر�ض  ال��ذي  الواقعي 
 )..(.. حلم  يف  ول�شت  امل�شرح  يف  دائما 
وحماكاة  للطبيعة  تقليد  امل�شرح  وف��ن 
وال   ، ه��ي  كما  الطبيعة  ولي�ض  ل��ل��واق��ع 
الواقع منقوال كما هو طبقا وا�شا، امنا 
امام عينيك وب�شريتك هو  الذي يعر�ض 
الكاتب فكره  العقل يعالج فيها  من �شنع 
ويف�شرها املخرج بو�شائل الفن امل�شرحي 
لت�شارك   ، يحدث  عما  تعقل  يجعلك  لكي 
ولي�ض  مب�شرة  بعني  الرا�شخة  احلقيقه 
بعد�شة م�شور((، ويوؤكد على هذا املنحى 
الاحقه  ال�شحفيه  ل��ق��ائ��ات��ه  اح���دى  يف 
فيقول )) ... ان اهمية حركة احلياة وما 
وادراك����ا  واق��ع��ي��ا  وع��ي��ا  زادت����ه  يحيطها 
ذاكرته  وان   ، التغيريية  وقيمته  للفعل 
كانت  الفنيه  اخلربة  وتراكم  ومطالعاته 
اقرب  كاأن�شان  بنائه  يف  الكبري  االثر  لها 
يف  يفهمها  كما  الطبيعة   ، الطبيعة  اىل 
من  كل  �شد  فهو   ، وهارمونيتها  حركتها 
ي��ق��ف ام����ام وج���ه ه���ذه احل���رك���ة بهدف 
 ، ال��زم��ن  جت���اوز  او  وارج����اع  التعويق 
م���ع احل��ي��اة  االن�������ش���ج���ام  وي���دع���و اىل 
والتاءم يف �شريورتها ، وهو مقتنع ان 
امل��ط��اف نحو  اخ��ر  ���ش��يء يتغري يف  ك��ل 
، وما هو  الطبيعة  قانون  ، النه  االف�شل 
م�شوه من ظواهر ن�شطدم بها يوميا ما 
ه���ي اال ع���وار����ض ط���ارئ���ه ���ش��رع��ان ما 
 ، ال��ط��ب��ي��ع��ة  دي��ال��ك��ت��ي��ك  ع��ج��ل��ة  ت�شحقها 
ل�شالح  ال��ن��ه��اي��ة  يف  االم�����ور  وت�����ش��ف��و 
االن�����ش��ج��ام وال��ت��ن��ا���ش��ق يف احل���ي���اة . 
التجديد  ع��ن  ج���ال  اب��راه��ي��م  وم��ف��ه��وم 

ينطلق من ان امل�شرح العراقي ، كما هو 
منقول  او   ، حديث  واف��د  ان��ه   ، مفرت�ض 
كما هو معروف من امل�شرح العاملي الذي 
االيف  ي�شلنا  ومل  ار���ش��ط��و  منذ  �شبقنا 
كل  وان   ، ع�شر  التا�شع  ال��ق��رن  نهايات 
ماقدمناه حلد االن فى م�شرحنا العراقي 
م�شرحنا  على  جديدا  يعترب  العربي  او 
املحلي الذي يعاين من �شاآ لة الرتاكم يف 
اخل����ربه امل�����ش��رح��ي��ه، ول��ي�����ض جت��دي��دا ، 
التجديد يعني اال�شافه اىل تراث امل�شرح 
اليه  التو�شل  يتم  مل  ما  وه��ذا   ، العاملي 
انه  ع��ل��ي��ه  ي��ط��ل��ق  م��ا  ك��ل  ان   ، االن  حل��د 
ملاتو�شل  تكرار  نظره  يف  هو   ، جتديد 
�شنني  منذ  امل�شرح  جمال  يف  العامل  اليه 
ال�شكل  بهذا  انه حماكاة وتقليد   ، طويلة 
،ويعتقد  العاملي  امل�شرح  ملوديل  ذاك  او 
اننا متخلفون عراقيا وعربيا عما تو�شل 
�شا�شعه.  مب�شافه  العامل  يف  امل�شرح  اليه 
هو  جال  ابراهيم  عند  التجديد  فمفهوم 
وعندما   ، ا�شا  م��وج��ود  ل�شيء  جتديد 
المنلك �شيئا ا�شيا ا�شمه امل�شرح ، فكيف 
اننا  ن��ق��ول  ان  مي��ك��ن  ؟  جن����دده  ان  ل��ن��ا 
ي�شبق  مل  ما  خربه  ر�شيدنا  اىل  ن�شيف 
ان مرت علينا من جتارب امل�شرح العاملي 
ولي�ض  جديدا  ن�شميه  وه��ذا   ، م��رة  الول 
جت���دي���دا ع��ل��ى م�����ش��رح��ن��ا امل��ح��ل��ي ، انه 
العاملي.من  امل�شرح  نظر  وجهة  تكرارمن 
هذا املنطلق كان ابراهيم جال يقف �شد 
ب��ه ط��اب��ه بالتفرد  ي��دع��ي  ك���ان  ك��ل م��ن 
انهم  من  وبياناتهم  املعهد  يف  وال��ري��ادة 
غري  خا�شة  روؤى  وميتلكون  جم���ددون 
م�شبوقة ، ويهزوؤا ببياناتهم الثوريه عن 
على  وهم  يكتبونها  كانوا  التي  امل�شرح 
يحر�ض  ك��ان   ، الدرا�شية  املعهد  مقاعد 
ان   ، اوال  ال�شنعة  ات��ق��ان  ط��اب��ه  ع��ل��ى 
املعهد  يف  ه��ي  ك��م��ا  ا���ش��ول��ه��ا  يتعلموا 
ماتعلموه  ويطبقوا  الدرا�شية  واملناهج 
فقط، ويرتكوا احلذلقة ودعوى اكت�شاف 
ما  اىل  افكارهم  اعان  اجلديد ويوؤجلوا 
. التخرج  بعد  تاأتي  التي  املمار�شة  بعد 

بدايات ا�شلوب ابراهيم جال يف امل�شرح 
، كانت يف اول االمر حتت تاأثري ا�شلوب 
ما  �شرعان  ال��ذي  ال�شبلي،  حقي  ا�شتاذه 
ابتعد عنه نحو امل�شرح الواقعي ال�شعبي 
حتت تاأثري مفاهيم الواقعية اال�شرتاكية 
اك��ر بعد  ع��ن��ده  ال��واق��ع��ي��ة  ث��م تعمقت   ،
ومنهج  ايطاليا،  يف  الق�شرية  درا�شته 
االخراج  يف  والطريقة  �شتان�شاف�شكي 
بعد عام 1954عند عودة جا�شم العبودي 
من درا�شته للم�شرح من الواليات املتحدة 
املنهج  ي��ج��رب  اخ����ذ  ث���م   ،  1963 ع����ام 

عام  منذ  اعماله  يف  امللحمي  الرب�شتي 
 ، املاج�شتري  على  ح�شل  ان  بعد   ،1963
اال�شلوب  لهذا  ومتحم�شا  خمل�شا  وظل 
رئا�شة  ت��وىل  ان  .وم��ن��ذ  غ��ادرن��ا  ان  اىل 
اجلميلة  الفنون  معهد  يف  امل�شرح  ق�شم 
عام 1950 من بعد ا�شتاذه حقي ال�شبلي 
، تربت على يديه قافلة طويلة من الرواد 
دورات  يف  العراقي  امل�شرح  يف  املهمني 
 ، االوىل  ال��دورة  بعد  توالت  التي  املعهد 
من امثال يو�شف العاين ويعقوب االمني 
 ، هاريتيون  وك��ارل��و  العقيدي  و�شكري 
وبدري ح�شون فريد ، وحممد القي�شي ، 
 ، القي�شي  ورا���ش��م  ال�شيخلي،  وع����ادل 
 ، العزاوي  وجميد  عبداحلميد،  و�شامي 
وعبدالواحد طه ، وغريهم . ترك ابراهيم 
جال فرقته ) فرقة امل�شرح الفني احلديث 
( ع��ام 1971 ب��داف��ع ال��ت��م��رد ال��دائ��م يف 
ال�شاكن  ع��ل��ى  ج����ال  اب���راه���ي���م  داخ�����ل 
واجل��ام��د وامل��األ��وف م��ن االط��ر ، التمرد 
التي  ال��ف��رق��ه  ون��ظ��ام  ق��واع��د  على  حتى 
�شاهم هو ب�شياغتها وتاأ�شي�شها ، والتي 
اح�ض بانها ماعادت ت�شتوعب انطاقاته 
زميل  .حتدث  لها  الحدود  التي  املتجددة 
عن  ال�شحف  يف  ال��ع��اين  يو�شف  درب���ه 
مبدع  بانه  اي��اه  وا�شفا  ج��ال  ابراهيم 
))اليقف عند حدود ، يكرب يف كل حلظة ، 
مل ي��ك��ن ي��ق��ن��ع ب����اأي ع��م��ل م�����ش��رح��ي تام 
قدمه  او   ، هو  تقدميه  من  انتهى  ،�شواء 
للعمل اليتوقف عند  ،فت�شوره  االخرون 
اف���ق ، وح��ت��ى ع��ن��دم��ا ي�����ش��ل ع��م��ل��ه اىل 
ال��ع��ر���ض ، ف��ان��ه ي��ت��ج��اوزه يف ك��ل يوم 
 ، �شيئا  م��رة  كل  يف  اليه  ي�شيف   ، جديد 
على  ال�شهل  من  فلي�ض   ، احيانا  ويعدل 
امل��م��ث��ل ال����ذي ي��ع��م��ل م��ع��ه ان ي��ف��ه��م او 
ي�شتوعب كل مايريد ، فهو نف�شه اليعرف 
مايريده على وجه الدقة ، النه يريد حالة 
يف  ال�شورة،  يف  املتوا�شلة  ال�شريورة 
حوله  من  كل  ان  ويفرت�ض   ، الا�شعور 

ي�شاركه روؤياه ...((
كان ابراهيم جال ، متنوع املواهب قدم 
واالذاعه  والتلفزيون  وامل�شرح  لل�شينما 
،طوال اأكر من خم�شني عاما من الن�شاط 
واخراجا  متثيا   ، ال��ف��ن��ي  ال��و���ش��ط  يف 
واالكادمييه  الفنون  معهد  يف  وتدري�شا 
وفرقته امل�شرحيه وفرقة امل�شرح القومي 
حتى  بالن�شاط  احلافلة  حياته  يف  قدم   ،
، امل��ئ��ات م��ن االع��م��ال املهمة  اآخ��ر حلظة 
امل�شرح  يف  م�شيئه  عامات  ت�شكل  التي 
لت�شيكوف   ) التم  )اغنية  العراقي،منها، 
وم�شرحيات  دراه�����م(  ���ش��ت  و)   1956
اخرى ليو�شف العاين يف اوقات خمتلفه 
اهمها ) اين امك يا�شاكر ( 1958 و)عقدة 
1967و)فواني�ض  كاظم  ل��ع��ادل   ) حمار 
 ) وال�شايق  البيك  و)   1967 �شامل  لطه   )
لربخت 1973 و)الطوفان ( لعادل كاظم 
الحمد   ) كليوباترا  م�شرع  و)   1972

�شوقي 1964 وغريها الكثري.
وتكرميية  تقديرية  جوائز  على  ح�شل 
وكرم   ، مهمة  وع��رب��ي��ة  حملية   ، ع��دي��دة 
الن�شاط  عن  يتوقف  ومل  م��رة،  من  اك��ر 
�شاقيه  وب��رت   ، ال�شن  وك��رب  املر�ض  رغ��م 
نتيجة ا�شتفحال مر�ض ال�شكر يف �شنينه 

االخرية. 
اأخرج اآخر اعماله ال�شينمائية يف 1986 
) حمد وحمود( و اآخر اعماله امل�شرحية 
وت��ويف   ،) وال��غ��ان��ي��ة  ال�����ش��ي��خ   (1991
عمل  لقطات  اخ��ر  اجن��ز  ان  بعد  مبا�شرة 

تلفزيوين من بطولته )الوداع االخري(.
 

عن كتاب ابراهيم جالل سيرة 
حياة   احمد فياض المفرجي 
الصادر عام 1992

ولد ابراهيم جالل في األعظميه عام 1924 ابنا لمحمود جالل المحامي ، احد اعيان بغداد ومن موظفيها الكبار 
، تقلد العديد من المناصب الحكوميه المهمة ، وتنقل بين مختلف ألوية العراق )مدن العراق ( واستقر في فترة 
دراسة ابراهيم جالل للمرحلة االبتدائية ، متصرفا للواء الحلة . برز ابراهيم جالل في المدرسه بتفوقه على اقرانه 
في درس المحادثة والخطابة، واجاد تقليد اصوات الحيوانات والطيور ، كان والده اكبر المعجبين بمواهبه المبكرة 
، شجعه على المواصلة بحماس ، مع معلميه في المدرسة ، الذين كانوا يبرزونه في مناسبات واحتفاالت المدرسة 

ويختارونة إللقاء الخطب والكلمات واستعراض قدراته في تقليد اصوات الطيور والحيوانات.

إبراهيم جالل.. االستاذ

 في فترة المراهقة وماتالها من مرحلة الشباب والتوهج ، انشغل كما هي العادة الشائعة عند معظم شباب 
آنذاك، بممارسة الرياضة وألعاب الساحة والميدان بمختلف انواعها ، طفر عريض ، ورمي القرص ، والركض 
، والقفز ، والمالكمة ، وحقق ارقاما قياسية فيها ، وحصل على بطولة في المالكمة على مستوى العراق ، 

وكانت الفعاليات الرياضية التي يشترك فيها تقام في حفالت تقيمها جمعيات ونواد وطنية وخيرية ترسل 
ابراهيم جالل ويو�سف العاين وحممد القي�سي يف م�سرحية م�سمار جحاريعها لنصرة فلسطين .في عام 1939 عندما كان طالبا في السنة االخيرة من الثانوية 
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مو�شيقى  ي�شمع  ك��ان  ان��ه  م��ن  وبالرغم 
عنها  ي��ع��رب  ان  وي��ح��اول  امل��م��ث��ل  ج�شد 
حاول  ان���ه  اإال  متكاملة  فنية  ب�����ش��ورة 
يف  االيهام  عنا�شر  اإلغاء  وبعناد  دائما 
مع  تتنا�شب  ال  النها  امل�شرحية  عرو�شه 

عقله امل�شرحي اجلديل.
م�شرحية  ج���ال  اإب��راه��ي��م  اخ����رج  ل��ق��د 
البيك وال�شايق  مثا  من اإعداد ال�شاعر   
بر�شت   م�شرحية  ع��ن  ال�شائغ  ���ش��ادق 
فتحولت  ماتي(،  وتابعه  بونتا  )ال�شيد 
ع���راق���ي فيه  ���ش��ع��ب��ي  ع��ر���ض  ل��دي��ه اىل 
الن�ض  خا�شعا   ، ال�شاعرية  من  الكثري 
للبيئة العراقية او العربية، والراوية او 
اجلوقة الرب�شتية  حتولت اىل  ق�شخون  
عراقي  )حكواتي( يروي مل�شتمعيه غناء 
يف  الدنيا  غ��رائ��ب   من  ماحدث  و�شعرا 
لدى  حتول  ال��ذي  بونتا  )البيك(  قلعة  
املعد   ن�ض   ويف  جال  ابراهيم  عر�ض  
باإقطاعي  �شبيه  اىل  ال�شائغ،  �شاعرنا 
االخر  البطل  م�شكلة  فان  كذلك  عراقي، 
)ماتي( اأ�شبحت م�شكلة اأي عامل عراقي 
االغنية   ا�شتغال  املخرج  وحاول  فقري، 
امل�شاهد  بني  للربط  العراقية  ال�شعبية 
وا�شتطيع  االح�����داث،  ع��ل��ى  والتعليق 
امل�شرحية   اخ���رج  ج���ال  ب���ان  اق���ول  ان 

با�شلوب بر�شتي � جايل.
قريبة  املخرج  ج��ال   اإبراهيم  مهمة  ان 
من مفهوم امل�شرح امللحمي حيث يطالب 
امل�شرحية   لن�شو�شه  امل��خ��رج  بر�شت 
وان  جمتمعه  الح��ت��ي��اج��ات  يكيفها   ان 
يخ�شعها  اىل االأ�شاليب الفنية والرتاثية 

لذلك املجتمع.
اىل  جال  اإبراهيم  يعمد  هذا  اجل  ومن 

احلذف والتغيري يف الن�ض العاملي.
اأن  يحقق  فهو يحاول  اإ�شافة اىل هذا  
روؤياه االإخراجية  بكل ابعادها من اأجل 
حتى  املعا�شر   امل�شاهد  اىل  تو�شيلها 
واأن عمد اىل اأن يعيد بع�ض امل�شاهد  من 
االإخراج العاملي �وخا�شة يف م�شرحيات 
فمثًا  امل�شهد،  ذات  ملعاجلة    � بر�شت 
م�شهد خطبة بونتا، يف م�شرحية ال�شيد 
ب�شاحبة  ولقائه  ماتي  وتابعه  بونتا 
فمثل   ال���خ،   ال��ل��ن..  وبائعة  ال�شيدلية 
هذا امل�شهد معروف ومكرور على خ�شبة 
يعتمده  واإبراهيم جال  العاملي  امل�شرح 
يف  امل�شرحية  ل��ذات  اإخراجه  يف  حرفيا 

بغداد.
وك���ذل���ك امل�����ش��ه��د االخ����ري ع��ن��دم��ا يدعو 
ل�شعود  )م���ات�������ي(  ���ش��ائ��ق��ه  )ب���ون���ت���ا( 
والديكور  امل�شهد  تركيبة  ف��ان  اجلبال، 
م��ن�����ش��دة وف��وق��ه��ا كرا�شي   م��ن  امل��ك��ون 
معروفة  وامليزانت�شني  املمثل   وحركة 
يف االإخراج االأملاين او العاملي، وعندما 
للم�شرحية  اخ��راج��ه  يف  ج��ال  يلتزمه 
خمرج  قبل  من  �شطوا  مثًا  يعد  ال  فانه 

وال  اخر،  خمرج  افكار  على  جمرب  غري 
يعني اأي�شًا ان فناننا نا�شب اخليال يف 
حتقيق امل�شهد ذاته بروؤية جديدة، واإمنا 
واخليال  للعقل  تكاما  ج��ال   يعتربه 
باختاف  الفنانني   خمتلف  بني  الفني 
قادر  فهو  واال�شاليب  وال��زم��ان   امل��ك��ان 
مثا على ابتكار ا�شلوب اإخراجي بعيدا 
عن التقليد ومتميز بروحية   جال ذاته 
كما يف م�شرحية )ال�شحون الطائرة( او 
مثل  واأ�شاليبه  الرتاث  على  اعتماده  يف 
لتحقيق  كو�شائل  واحلكواتي  القرداتي 

العر�ض كما يف )مقامات اأبي الورد(.
تقريب  يف  جال  اتبعه  ال��ذي  املنهج  ان 
م�شرح بر�شت من وعي وتقاليد االإن�شان 
اخراجه  عند  اأعتمده  العراقية  والبيئة 
القوقازية   الطبا�شري  دائ���رة  مل�شرحية 
الكاتب  للم�شرح  اع��ده��ا  وال��ت��ي  اأي�����ش��ا 
بعنوان  كاظم   ع��ادل  املقتدر  امل�شرحي  

)دائرة الفحم البغدادية(.
من  حقا  متفردا  العر�ض  ه��ذا  ك��ان  لقد 
خال متكن خمرجها على تطبيق منهج 
ب��ر���ش��ت يف جم���ادل���ة ع��ق��ل وع���واط���ف 

ال�شعبي  احل�ض  على  اعتمادا  اجلمهور، 
لاإن�شان العراقي وكذلك ا�شتخدام اجلو 
ال�شعبي  ال��رتاث  يف  الفنية  واالأ�شاليب 
ال�شعبية  لاغنية  وا�شتخدامه  وادخاله 

كو�شيلة فنية من و�شائل االإخراج.
ت�شكل  ان  امل�شرحية  ل��ه��ذه  مي��ك��ن  ك���ان 
عامة بارزة يف تطوير امل�شرح العراقي 
م�شاهدتها  للجمهور  قدر  لو  العربي  او 
حيث عر�شت يوما واحدا فقط وبعدها 
العراقي  الثقافة  وزير  من  بقرار  منعت 
مقنعة  غ��ري  بحجج  اآن���ذاك  عزيز  ط��ارق 
�شلوك  اأن  اإال  انف�شهم،  للممثلني  حتى 
بطل امل�شرحية)اأزدك( )مثله الفنان منذر 
حلمي( ذلك ال�شعلوك وال�شكري واملبتذل 
وال�شطحي وامل�شتغل  الذي ا�شبح حاكما 
لظروف  نتيجة  امل��دي��ن��ة  على  وقا�شيا 
كان هو  ا�شتثنائية هي ظروف احلرب، 
ال�شبب الذي  اأدى اىل منع العر�ض،  اأي 
ان يربط اجلمهور بني  ان  اخلوف من 
الكيفية  م��ع  ملن�شبه  ه��ذا  اأزدك  و���ش��ول 
ال�شلطة  ح�شني  ���ش��دام  بها  ت�شلم  التي 
يف العراق  يف  نهاية �شبعينيات القرن 

الع�شرين  التي تعترب ظروفا ا�شتثنائية  
وا�شطرابات م�شابهة اأي�شًا.

بر�شت   م�شرحية  بطل  بان  ن�شوا  لكنهم 
هذا حكم بالعدل  وهو على كر�شي احلكم  
حيث كان �شمريه مر�شده  بالرغم من انه  

غري اأهل ملن�شبه.
قبل  من  امل�شرحي  العر�ض  هذا  منع  ان 
النظام ال�شابق  اثبت خوف ال�شلطة من 
تاأثري افكار بر�شت على وعي  اجلمهور 

املعا�شر .
القلق،  دائم  خمرجا  جال  اإبراهيم  كان 
العر�ض  ان  ال��ت��اأك��ي��د  اىل  يدفعه  وه���ذا 
ال���ربوف���ة االأوىل  ي��ب��داأ م��ن  امل�����ش��رح��ي 
ومن  امل��م��ث��ل��ني،  ع��ل��ى  ت��اأث��ريه  وي�شتمر 
ال�شعبة  واالأ�شئلة  العر�ض  ت��اأث��ري  ث��م  
بعد  حتى  اجلمهور   على  يطرحها  التي 
من  حياته  ملواجهة  امل�شرح  من  خروجه 

جديد.
اإذن اأين هوى ذلك ال�شهاب الناري؟

وم���ا ال��ك��ل��م��ة االأخ�����رية ال��ت��ي ن��ط��ق بها 
اإبراهيم جال كاإن�شان وفنان؟

مل  الأننا  جميعا  �شرختنا  هي  تكون  اأال 
ن�شتطع حتقيق م�شرحنا العراقي  الذي 
منذ  منا  االإب��داع��ي  زماننا  �شرق  نبغي، 
واحلروب  للويات  التخطيط  ب��داأ  اأن  
كلمته  ه��ي  ت��ك��ون  ق��د  اأو  ال��اجم��دي��ة؟ 
تامذته  اأح��د  فيها  ي�شكر  التي  االأخ��رية 
املكلفة عندما  فاتورة احل�شاب  دفع  النه 
رقد الفنان قبل موته  يف اأحد م�شت�شفيات 
تتكرر  ال�شياب  ماأ�شاة  وك��اأن  الكويت، 
كتعويذة يف رقبة العراقيني  من جديد، 
فالنظام ال�شابق  كان  م�شغوال  بحروبه 

عن اآالم الفنان.
مات ابراهيم جال منفيا يف وطنه، غري 
انه بالتاأكيد لعن كما هي عادته تلك الهوة 
بني طموح الفنان وفقر ع�شره، لقد غن  
كما   اجلهالة،  زمن  يف  عا�ض  النه  الفنان 
غن امل�شرح العراقي اأي�شًا، حقا لقد غادر 
واحلياة  امل�شرح  خ�شبة  جال  ابراهيم 
مغزى  ذات  ب��ن��ظ��رة  ال��ي��ن��ا  ينظر  وه���و 
باحلرير  املو�شى  معطفه  ن�شى  اأن   بعد 
كقدر  العراقي  امل�شرح  ظلمة  يف  متعمدا 
مقد�شة  كرتكة  ن�شيه  جميعا،  �شياحقنا 
واملثقف  الفنان  قبل  من  �شيانتها  يجب 

العراقي، عن الفنان واملثقف املتكيف

***
اإبراهيم  ال��ع��راق��ي   امل��خ��رج  ف�شل  ك��ان   
والعربي  ال��ع��راق��ي  امل�شرح  على  ج��ال 
هو فر�ض  ملكة اجلدل ، مبعنى التحاور 
واجلمهور  واملمثل  الن�ض  مع  واجل��دل 
االإن�شاين  التاريخ   يفهم  ، النه  والواقع 
على اأنه حلقات مرتابطة الميكن الف�شل 
للفل�شفة  ومكانة  اأهمية  فيعطي  بينهما، 
�شاعده  ول��ق��د   . امل�شرحي  العر�ض  يف 
اىل  التو�شل  على  برخت  لنظرية  فهمه  
فتخل�ض   ، امل�شرح  يف  �شعبي   ا�شلوب 
م�شتندا  يكن  مل  ال��ذي  املفهوم  ذل��ك  م��ن 
يف  ك��م��ا  فل�شفي    � درام����ي  ت��ربي��ر  اإىل 

م�شرحياته االوىل.
وقد  كان يوؤكد دائما  على �شرورة  اإبراز 
التناق�شات االجتماعية والفهم ال�شائب 
واجلديد،  القدمي  بني  اجلدلية  للعاقة 
واعية  ودرا���ش��ة  ا�شتلهام  على  اعتمادا 

ان  اج��ل  م��ن  للقدمي  اال�شيلة  ل��ل��ج��ذور 
يكون اجلديد من�شجما مع تطور الع�شر. 
و هذا هو منطق احلياة القائم دائما على 
التناق�ض وال�شراع ، فكل يحمل نقي�شه 
روؤيتك  خال  من  عنه  تبحث  ان  وعليك 

اخلا�شة للك�شف عن اجلوهر. 
 وت��اأك��ي��د امل��خ��رج اب��راه��ي��م ج��ال دائما 
على هذه املفاهيم يو�شح فهمه للجدلية 
ان  اىل  وي��دف��ع��ه   ، ال��ف��ن��ي  االب�����داع  يف 
منظور  من  االجتماعية  للق�شية  ينظر 
املعا�شر  امل��ف��ه��وم  ���ش��م��ن  م��ن��اق�����ش��ت��ه��ا 
لل�شراع والتناق�ض والتجديد ، فالواقع 
ومن  احل��اد.  تناق�شه  داخله  يف  يحمل 
هنا جاء حر�ض ابراهيم جال على طرح 
؟  الفن  ماهو  الفن:  ال�شعب يف  ال�شوؤال 

وماهي امل�شكلة ؟ ومن هو املتلقي ؟
ان مواجهة اإبراهيم جال لهذه اال�شئلة 
مفهومه  ب��ني  ال��ف�����ش��ل  ع���دم  اىل  دف��ع��ت��ه 
ل��ل��ف��ن وم��ع��اي�����ش��ت��ه ل���ل���واق���ع واحل���ي���اة 
بالن�شبة  متناق�شاتها.فامل�شرح  وف��ه��م 
اأ�شئلة  ب��ل  ي��ق��دم اج��وب��ة ج��اه��زة  ل��ه ال 
لكنها متنح �شعادة  متوا�شلة تثريالقلق 

االكت�شاف.
ومادام وعي املخرج هو ح�شيلة للوعي 
ح�شب  فانه  ل��ذا  وال��ف��ك��ري،  االجتماعي 
ال��راوي حلادثة  مهمة  ياأخذ  راي برخت 
تاريخية او واقعة معا�شرة  لها خلفياتها 
ان يحقق  للمخرج  االجتماعية والميكن 
هذا ح�شب منطق برخت مامل يعمد اىل 
ا�شافة   ، االن�����ش��ان  وعقل  فكر  خماطبة 
.واعتماد  النبيلة  عواطفه  اح��رتام  اىل 
هذا  على  الرب�شتي  امل�شرحي  امل��خ��رج 
املبداأ مينحه القدرة على ان يكون مفكرا 

يف داخل عمله . 
ول���ه���ذا ك����ان اب���راه���ي���م ج����ال ي��ح��اول 
الو�شول وامتاك هذا اال�شلوب املتميز 
يف امل�����ش��رح م���ن خ���ال امل���زاوج���ة بني 
واقعية  وب��ني  امللحمية  بر�شت  نظرية 
اخذ  وق��د   العاطفية.  �شتان�شاف�شكيي 
اب���راه���ي���م ج����ال  م���ن ب��ر���ش��ت  اجل���دل 
امللحجمي  االخ���راج  وا���ش��ل��وب  العقلي 
ومن �شتان�شاف�شكي  اال�شلوب الواقعي 
بر�شت  يفهم  مل  وهو  ال�شعبي.  واحل�ض 
على انه قامو�ض ملقوالت فل�شفية وعقلية 
جامدة ، وامنا ا�شتوعبه اي�شا من حيث 
اىل  ت�شل  ان  ميكن  ال  املقوالت  هذه  ان 
حتى   ، ث��رث��ارة   كعاطفة   يف  اجلمهور 
اليكون امل�شرح متحفا لل�شمع واأال يكون 
املخرج  ف��ان  ل��ه��ذا  فكهاٌ،  مهرجا  املمثل 
الفكر،  بني  امل��زاوج��ة  على  دائ��م��ا   يوؤكد 

والعقل وجذوة الروح.
عمله  بداية  يف  ج��ال  ابراهيم  ك��ان  لقد 
مما  الديكورات  ب�شخامة  مولعا  الفني 
ي�شاعده على ت�شكيل حركي)ميزانت�شني( 
عرو�شه  يف  ول��ك��ن  للممثل.  خ��ارج��ي 
م�شرحيات  وخا�شة  االخرية  امل�شرحية 
تقريبا  ���ش��يء  ك��ل  ع��ن  ا�شتغنى  بر�شت 
للحدث  كخلفية  الف�شاء  على  معتمدا 
واملمثل وم�شتغا  اج�شاد املمثلني كجزء 
امل�شرحي.  ال��ع��ر���ض  �شينوغرافيا  م��ن 
يتعامل  ابراهيم  ب��ان  وا�شحا  وا�شبح 
مع اجلوقة واملجموعات وكاأنها �شخ�ض 
منطق  م��ع  يتنا�شب  مب��ا  يحركها  واح��د 
كان  انه  من  وبالرغم  امل�شرحي.  العمل 
ي�شمع مو�شيقى ج�شد املمثل ويحاول ان 
انه  اإال  يعرب عنها ب�شورة فنية متكاملة 
حاول دائما وبعناد اإلغاء عنا�شر االيهام 
التتنا�شب  النها  امل�شرحية  عرو�شه  يف 

مع عقله امل�شرحي اجلديل.    

 فاضل سوداني 

إبراهيم جالل وبرتولد برشت 
خارجي  على تشكيل حركي)ميزانتسين(  يساعده  مما  الديكورات  بضخامة  مولعا  الفني  بداية عمله  في  إبراهيم جالل  كان 
للممثل، ولكن في عروضه المسرحية األخيرة وخاصة مسرحية المتنبي  ومقامات أبي الورد  لعادل كاظم   ومسرحيات برشت 
استغنى عن كل شيء تقريبا معتمدا على الفضاء كخلفية للحدث والممثل ومستغال  أجساد الممثلين كجزء من سينوغرافيا 
العرض المسرحي. وأصبح واضحا ان إبراهيم يتعامل مع الجوقة والمجموعات وكأنها شخص واحد يحركها بما يتناسب مع 

منطق العمل المسرحي الجدلي.

لقد أخرج إبراهيم جالل مسرحية البيك والسايق مثال من إعداد الشاعر صادق الصائغ عن مسرحية 
برشت  )السيد بونتال وتابعه ماتي(، فتحولت لديه الى عرض شعبي عراقي فيه الكثير من الشاعرية 
، خاضعا النص للبيئة العراقية او العربية، والراوية او الجوقة البرشتية  تحولت الى  قصخون  عراقي  
)حكواتي( يروي لمستمعيه غناء وشعرا ماحدث من غرائب  الدنيا في قلعة  )البيك( بونتال الذي تحول 

لدى عرض  ابراهيم جالل وفي نص  المعد  شاعرنا الصائغ، الى شبيه بإقطاعي عراقي، 

الت�شييع  ي��ت��ذك��رون  ال��ع��راق��ي��ون  امل�شرحيون  زال  م��ا 
 1991 �شيف  يف  جال  اإبراهيم  الفنان  جلنازة  املهيب 
قبل  اأوزاره����ا  الثانية  اخلليج  ح��رب  و�شعت  ان  بعد 
العراقيني  من  الكثري  ذاكرة  ومازالت  معدودات،  اأ�شهر 
الت�شييع من خال تلفزيون بغداد،  الذين �شاهدوا هذا 
ينتابها الكثري من ال�شعور بالذهول وعدم الت�شديق، اذ 
يظفر املوت بفنان كان له العديد من الظهور يف ميادين 
احل�شور  عن  ناهيك  والتلفزيون،  وال�شينما  امل�شرح 
االأكادميي املعروف يف معهد واأكادميية الفنون اجلميلة 

منذ فجر تاأ�شي�شها االول. 
ومل يكن غريبًا ان يبعث رحيل مثل هذا الفنان م�شاعر 
ال��ره��ب��ة واالح�����رتام ل���دى االأن�����ش��ار واخل�����ش��وم على 
ال�����ش��واء، وه���وؤالء واأول��ئ��ك ك��ث��ريون، ففي ح��ني ذرف 
ط��اأط��اأ اخل�شوم  ف��ق��ده،  دم��وع��ًا ح���ارة على  االأن�����ش��ار 

الروؤو�ض له احرتامًا.
ومن ال�شعب على املرء ان ي�شدق ان هذا الرجل الذي 
ترك هذا االأثر يف نفو�ض العراقيني، خ�شو�شًا االأجيال 
االكادميي،  الدر�ض  يف  يديه  على  تتلمذت  التي  الفنية 
او على خرباته الفنية يف من�شات امل�شرح ويف دوائر 
التلفزيون وال�شينما واالإذاعة، مل ت�شتغرق الفرتة التي 
كان فيها مطلق اليد يف حكم الدائرة الفنية يف العراق 

من خال معهد الفنون اجلميلة، وكانت لديه فيه حرية 
حقيقية للحركة والن�شاط، اكر كثريًا من الرائد االول 
للفن امل�شرحي “حقي ال�شبلي” وهي تلك الفرتة املمتدة 
وبني  ب��اري�����ض،  يف  للم�شرح  الفنية  االأخ���ري  بعثة  ب��ني 
القرن  من  اخلم�شيني  العقد  بواكري  يف  الحقًا  عودته 
العاين  يو�شف  يتلمذ  ان  جتلياتها  من  فكان  املا�شي، 
من  والكثري  فريد  ح�شون  وب��دري  عبداحلميد  و�شامي 

الفنانني الرواد بني اأح�شانه.
اإبراهيم  اإجن���ازات  امتدت  الق�شرية،  الفرتة  ه��ذه  يف 
جال اىل خمتلف ميادين ال�شيا�شة واملجتمع والثقافة 
انهاء  يف  املعروف  الي�شاري  دوره  عن  فف�شًا  والفن، 
�شلطة االحتال الربيطاين والنظام امللكي يف العراق، 
ال�شيا�شة  ع��ل��ى  االإق���ط���اع  ل�����ش��ي��ط��رة  ح��د  و���ش��ع  ويف 
واالقت�شاد واملجتمع، من خال عرو�شه امل�شرحية يف 
ذلك الوقت، ف�شًا عن طروحاته الثقافية والفنية يف اأي 
حمفل وطني، كان له الف�شل يف و�شع خطة اقت�شادية 
طموح يف تاأ�شي�ض فرقة م�شرحية حملت عنوان “الفن 
احلديث” ويف تنفيذها بنجاح، ويف فتح اأبواب امل�شرح 
امام ال�شرائح الدنيا من املجتمع، االمر الذي اأدى بدوره 
اىل فتح اأبواب كانت مغلقة اأمام و�شائل جديدة للتعبري 

يف االأدب وال�شعر وخمتلف الفنون.

 وكان من جتليات ونتائج هذا ال�شعي املحموم، ان�شمام 
واإ�شماعيل  ح�شن  فائق  الت�شكيليني  الرائدين  الفنانني 

ال�شيخلي لهذه الفرقة.
يف  امل�شرحيني  جتمعات  من  الكثري  ذلك  كل  األهم  وقد   
فرقة  غرار  اىل  م�شرحية  فرق  لتاأ�شي�ض  اأخ��رى  مواقع 
تاأ�شي�شها على مرور  بادر على  الرائدة،  اإبراهيم جال 
ال�شعدي  وجعفر  العبودي  جا�شم  الفنانون  ال�شنني، 
اأ�شماء  �شمن  العبيدي،  و�شعدون  عبدالرزاق  وا�شعد 
ومواقع معروفة لقارئ امل�شرح العراقي اللبيب، �شاهم 
جال يف تقدمي يد العون الثقايف والفني واالقت�شادي 

لكثري منها.
اإبراهيم جال على حتقيق  ومن املوؤكد انه قد �شاعدت 
ودولية  وحملية  �شخ�شية  ظ���روف  االإجن����ازات  ه��ذه 
طليق  البديهة،  �شريع  الفنان  ه��ذا  ك��ان  فقد  م��وات��ي��ة، 
الرك�ض  يف  حافلة  ريا�شية  اإجن����ازات  بعد  الل�شان، 
واملاكمة قبل انتمائه اىل معهد الفنون اجلميلة، وكانت 
االأربعينيات ومنت�شف  اأواخر  فيما بني  العامل  ظروف 
هذا  بظهور  ت�شمح  الع�شرين،  القرن  من  اخلم�شينيات 
ال��ق��ادة وال��زع��م��اء يف الفن يف ب��اد العامل  ال��ن��وع م��ن 
القادة وال�شا�شة، لظروف  الثالث، �شاأنهم يف ذلك �شاأن 
احلرب  اح��ت��دام  وب�شبب  ك��ث��رية،  وذات��ي��ة  مو�شوعية 

الباردة بني املع�شكرين الراأ�شمايل واال�شرتاكي.
كان من ح�شن حظ امل�شهد الفني يف العراق، ان توافرت 
اإبراهيم جال ال�شروط الازمة للقيام بهذا الدور،  يف 
ومنها الذكاء الازم لفهم ما يدور يف العامل، والدرجة 
الكافية من الفن والوطنية التي جتعله ي�شتثمر ظروف 
وال�شجاعة  الفردي،  ل�شاحله  ال  وطنه،  ل�شالح  العامل 
والثقة  النتائج،  م�شمونه  غري  ق��رارات  التخاذ  الكافية 
اأقوى  هو  من  بتحدي  له  ت�شمح  التي  بالنف�ض  الكافية 

منه.
وقد كان اإبراهيم جال جمليًا يف كل ذلك، بعد ان قدم 
م�شرحيات يو�شف العاين ال�شهرية يف ذلك الوقت، ثم 
“روما” ليلتقي  ال�شينما يف  رحل اىل ايطاليا لدرا�شة 
ورو�شيني  فيلليني  اأمثال  الواقعية،  ال�شينما  ب��رواد 
يف  لل�شينما  ه��وى  يجد  ان  دون  من  وبار�شكوليني، 
لدرا�شة  اأم��ري��ك��ا  اىل  متوجهًا  درا���ش��ت��ه  فقطع  نف�شه، 
امل�شرح، اأما االأ�شباب التي اأدت به اىل ال�شك يف درا�شة 
ال�شينما، فهي ما فيه من تناق�ض وت�شوي�ض، وعموميات 
وعبث لفظي حار اجلميع يف ايجاد خمارج لها، واأخرى 

علمية و�شخ�شية اأرباأ بهذا الفنان الكبري ان يقع فيها.
ال��ع��ودة من  بعد  ال��رائ��د  ال��ف��ن��ان  ه��ذا  وك��ان��ت ح�شيلة 
االأ�شتاذ  “الطوفان” التي كتب ن�شها  اأمريكا م�شرحية 
عادل كاظم، وم�شرحية “البيك وال�شايق” ذات امللفوظ 
الربي�شتي بتعريق ال�شاعر �شادق ال�شائغ، وم�شرحية 
على  قدمت  التي  كاظم  لعادل  املتنبي”  الطيب  “اأبو 
ع����ام 1977،  ب���غ���داد  امل��ت��ن��ب��ي يف  م��ه��رج��ان  ه��ام�����ض 
وم�شرحية “رحلة ال�شحون الطائرة” باعداد وتعريق 
الورد”  اب��ي  “مقامات  م�شرحية  ثم  اليا�شري  في�شل 

لعادل كاظم.. 
اإب��راه��ي��م ج��ال م�شرحية  وك��ان م�شك اخل��ت��ام الع��م��ال 
ان  يقال  �شارتر.وقد  بول  جلان  الفا�شلة”  “املوم�ض 
كثريًا من اعمال اإبراهيم جال قد جار عليها الزمن، فلم 
ينبثق منها يف وقتنا الراهن اال جمرد ذكريات، او ان 
مرور الزمن قد اأثبت عدم واقعيتها فا�شتحقت ما لقيته 

من م�شري. 
اخلفة  م��ن  االأق����وال  ه��ذه  يف  اأج���د  �شخ�شيًا  ولكنني 
والتهور اكر مما فيه من احلقيقة، وهو على اأي حال ال 
يجدي يف اإ�شدار حكم اأخاقي او جمايل على احلقبة 

التي عا�شها اإبراهيم جال.
اإبراهيم جال  اأن�شاأها  التي  امل�شرح  من�شات  فمازالت   
ظلت  �شواء  العرو�ض،  وتنتج  العاملني  ت�شغل  قائمة 

مملوكة للدولة اأو بيعت لاأفراد.

إبراهيم جالل: ذاكرة وبورتريت
عدنان منشد
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مل يدر يف خلد املخرج الكبري ابراهيم جال 
ا�شهر  اربعة  ملدة  امل�شنية  ان كل متارينه 
)دائرة  املو�شومة  مل�شرحيته  اي��ام  وع��دة 
الكاتب  عرقها  والتي  البغدادية(  الفحم 
بر�شت)دائرة  م�شرحية  عن  كاظم  ع��ادل 
بعر�ض  �شتنتهي  القوقازية(  الطبا�شري 
قاعة  بها  �شجت  واح���دة،  ولليلة  واح��د، 
م��رمي، مبئات  ك��رادة  القومي يف  امل�شرح 
عر�ض  يرتقبون  كانوا  الذين  املتفرجني 
هذه امل�شرحية على احر من اجلمر، لي�ض 
فقط الن خمرجها هو )ابراهيم جال( بل 
الن ممثليها هم كوكبة جيدة ور�شينة من 
االفتتاح  وح�شر  القومية،  الفرقة  ممثلي 
وزير االعام اآنذاك طارق عزيز م�شطحبا 
مبعيته )نا�شيف عواد( والذي كان ي�شغل 
ع�شو املكتب الثقايف حيث هم�ض يف اذن 
وزير االعام بعد انتهاء العر�ض بان هذه 
العر�ض  عن  تتوقف  ان  يجب  امل�شرحية 
حاال الأنها كما يزعم ت�شيء لق�شية العرب 
مدح  وفيها  ال�شليبة  )فل�شطني(  الكربى 
الولد  )ان  حيث  ا�شرائيل  لدولة  �شمني 
لام التي ربت ولي�ض للتي ولدت( وبهذه 
عن  النابعة  االحادية  ال�شوفينية  الروؤية 
البعثي  ال�����ش��م��ويل  ال��ن��ظ��ام  ف��ه��م  ط��ري��ق��ة 
ال�شائد يف العراق للثقافة والفنون قي�ض 
لعر�ض م�شرحية )دائرة الفحم البغدادية( 
ان تغادر احامها يف اال�شتمرار بالعر�ض 
مل�����دة اك�����ر م����ن ل��ي��ل��ت��ه��ا امل�����وع�����ودة يف 
اج��رتاح  يف  رك���زت  وق��د   1976/1/15
املخرج  ع��ل��ى ح��رك��ي��ة  ال��ي��وم��ي��ات  ه����ذه 
فيما  املركزية  ومقوالته  جال(  )ابراهيم 
مع  او  املمثلني  مع  تعامله  طريقة  يخ�ض 
الكومبار�ض..  او  ال�شينوغرافية  الكتل 
الفائدة االكادميية يف ر�شد هذا  والإمتام 
وتكري�شه  التمارين  ف��رتة  منذ  العر�ض 
على  يتعرف  ان  يريد  ملن  العلمي  للبحث 
قال  فيما  كثب  عن  جال  ابراهيم  جتربة 

وما فعل..
العر�ض  ه���ذا  ع��ل��ى  االع��ام��ي  فالتعتيم 
والتحليل،  بالنقد  يحظى  ان  دون  ح��ال 
عرو�ض:  يف  العراقيون  النقاد  فعل  كما 
)البيك وال�شايق( و )املتنبي( و )مقامات 
)ال�شيخ  و  )ال���ت���واأم���ان(  و  ال����ورد(  اب���ي 
التي  العرو�ض  من  و�شواها  والغانية(.. 

ابدعها املخرج الكبري ابراهيم جال.

هذه اليوميات
لهذه  االدب����ي����ة  ال�����ش��ي��اغ��ة  يف  اف���ك���ر  مل 
اليوميات بقدر اهتمامي وتتبعي للم�شاألة 
وخلف  التمارين  يف  جتري  التي  التقنية 
التزويق  ع��ن  ابتعدت  لذلك  الكوالي�ض، 
اليوميات  اال�شلوب وطرحت  اللفظي يف 

كما هي:
كل  الكتابة  اوا�شل  مل  انني  املوؤ�شف  من 
ي���وم، ف��ذل��ك ام��ر ي��ط��ول وامن���ا اقت�شرت 
ع��ل��ى م���ا ت��وف��ر يل ت�����ش��ج��ي��ل��ه ووج��دت��ه 
كذلك  وت��وخ��ي��ت  ب��ال��ت�����ش��ج��ي��ل،  ج���دي���را 
ال�شرعة والفائدة وذلك الن�شغايل بتمثيل 

ال�شخ�شية يف امل�شرحية املذكورة.

تاريخ الحركة:
بتاريخ  املمثلني  مع  احلركة  املخرج  ب��داأ 
املخرج  ان  وي���ب���دو   ...1975/9/14
ابراهيم جال كان يف ذلك ال�شباح حيويا 
امل�شرحية  �شيبداأ  كيف  �شرح  ون�شطا.. 

الوهلة   م��ن  باجلمهور  �شيم�شك  وك��ي��ف 
االوىل فقال:

تتخلله  عام  باحتفال  امل�شرحية  “�شاأبداأ   ��
والرق�ض”  واالع��ام  وامل��زام��ري  الطبول 
الذي  بامل�شهد  التمرين  ب��داأ  املخرج  لكن 
يلي االحتفال، وهو م�شهد هادئ.. رقيق 
ال�شخ�شية  ومثلت  )ح�شنة(  كرو�شا  بني 
املمثلة افراح عبا�ض وبني �شاميون ح�شن( 

الذي مثله املمثل عبداجلبار كاظم.
 

ما رأيكم في هذا المدخل؟:
والن�شو�ض  ال��ط��ري��ق  ب��داي��ة  يف  ون��ح��ن 
باالأيدي، قال املخرج للمثلة افراح عبا�ض 

عند حلظة لقائها بح�شن؛
تبداأ  احل��رك��ة  خ���ال  ف��م��ن  “انتبهي..   ����

العاقة”
هذا  ك��ان  الفعل،  اهمية  ب��ذل��ك  ي��وؤك��د  ان��ه 
نتتبع  ان  وعلينا  مترين  اول  يف  الكام 

تطور املمثلة.
طريقته  املخرج  �شرح  التالية  االي��ام  يف 
لرب�شت...  تف�شريا  واع��ط��ى  العمل  يف 
ادري  ال  ولكن..  طويا..  ذلك  عن  حتدث 
مل ال ينتبه البع�ض من املمثلني ملاحظات 
املخرج و�شروحه فبع�شهم يقراأ جريدة و 

البع�ض االآخر )�شافن(... ملاذا؟
املمثل  وتقرب  مفيدة  املخرج  �شروح  ان 

للعمل.
بني  اللوحة  حركة  املخرج  انهى  ان  بعد 

)ح�شن وح�شنة( �شاأل املمثلني بتوا�شع:
ولقائها  حل�شنة  مبدخل  تفكرون  “هل   ��

ح�شن اف�شل من ذلك؟”
ابداء  يف  املمثلون  ي�شاركه  ان  يريد  ان��ه 
ال�شجيج  ان��ت��ه��اء  ف��ور  ن��ع��م..  اآرائ���ه���م.. 
امل�شهد  ه���ذا  ي��ب��داأ  االح��ت��ف��ال  م�شهد  م��ن 

الرومان�شي بني ح�شن وح�شنة.
 

متى يبدأ الحفظ عند الممثل؟
ان  )ح�شنه(  عبا�ض  افراح  املمثلة  حاولت 
لكنها  قلب،  ظهر  عن  اجلمل  بع�ض  تلقي 
فقال  احلفظ  متام  لعدم  بالكلمات  تعرت 

املخرج:
الن�ض  ام�شكي  االآن..  حفظا  اري��د  “ال   ��
مبراقبة  ي���وح���ي  ذل����ك  ان  وت���ك���ل���م���ي.. 

ال�شخ�ض الثالث”
املمثلة  �شتكت�شب  كيف  يفكر  املخرج  ان 
النها  �شعبة  حالة  وهي  الر�شتية  احلالة 

حالة عقلية.
من املوؤ�شف ان بع�ض املمثلني عندنا يريد 
ان يحفظ قبل ان يفهم وهذه احلالة خطرة 
واالدراك،  الفهم  ع��ن  املمثل  تبعد  الأن��ه��ا 
الدور  الن  احلقيقي  االداء  عن  تبعده  بل 
اول  لديه عند احلفظ من  �شيكون جاهزا 

وهلة فا يفك عندئذ باال�شافة..
الفهم  احل��ف��ظ  ي�����ش��ب��ق  ان  ي��ج��ب  ن���ع���م.. 

واالدراك والتق�شي.
قبل  فكر  تتكلم..  ان  قبل  فكر  املمثل  ايها 

ان حتفظ.
ملاذا االقنعة؟:

قال املخرج: “كل رجال ال�شلطة �شيلب�شون 
االقنعة النهم يعي�شون حياة مزدوجة انهم 
متقلبون.. حمنطون. هذا �شاأن ال�شلطات 
باالقنعة..  فلنحددهم  نعم  الربجوازية.. 
والكتخدا  وال���ي���اور  وزوج���ت���ه  احل��اك��م 

واالقطاعيون وال�شباط”.
االعادة مع م�شاعد املخرج ومدير امل�شرح: 

:)1975/9/15(
ادار  امل��خ��رج،  يح�شر  مل  ال��ي��وم  ه��ذا  يف 
الع�شل(  )حم��م��د  امل�����ش��رح  م��دي��ر  ال��ع��م��ل 
)ا���ش��م��اع��ي��ل خليل(  االخ�����راج  وم�����ش��اع��د 
واالخ���رون. ان من اخل��ط��ورة مبكان ان 
ينقطع املخرج ونحن يف بداية التمارين.. 

ونحن يف اول ايام العمل.
يف البداية كنت ال اميل اىل ادارة العمل 
امل�����ش��رح��ي م���ن ق��ب��ل م�����ش��اع��د االخ����راج 
مبيكانيكية  ي���دار  الن���ه  وم��دي��رامل�����ش��رح، 
قاتلة بعيدا عن الطق�ض الفني الذي يوفره 

املخرج راأ�ض ال�شورة امل�شرحية..
وم�شاعد  م��دي��رامل�����ش��رح  م���ع  ف����االإع����ادة 
ا�شتظهار  يف  فقط  املمثل  تفيد  االخ��راج 
ب�شكل  ح��رك��ت��ه  وتثبيت  وح��ف��ظ��ه  دوره 
مراقبة  ع��ن  بعيدا  روح،  ب��ا  ميكانيكي 

املخرج وتر�شده.
 

ل���ن���ت���ع���ل���م م�������ن ال�����ح�����ي�����وان�����ات 
 1975/9/16

يف هذا اليوم بداأاملخرج كامه يف افادته 
من متثيل �شخ�شيات كليلة ودمنة، فكان 
مدر�شا  ك��ان  حني  دائ��م��ا..  طابه  يو�شي 
تقليد  يف   �� الفنون  اكادميية  يف  للتمثيل 
احليوانات وها هو اليوم يطالب ممثليه 
هذه  من  حيوان  هيئة  منهم  كل  بتقم�ض 

احليوانات..
ليتقم�ض “ح�شن” �شخ�شية غزال مثا.. 

كيف مي�شي الغزال وكيف يتلفت؟
دب..  �شخ�شية  ال��ك��ت��خ��دا  ول��ي��ت��ق��م�����ض 

واالخرون ما ي�شاوؤون من احليوانات.
نفذت  ولو  رائعة  الطريقة  هذه  طبعا.. 
ب�شكل دقيق ف�شوف تو�شلنا اىل الهيئة 
بر�شت  عليها  ي��رك��ز  ال��ت��ي  اخل��ارج��ي��ة 

وكذلك  املمثل،  مع  جتاربه  اغلب  يف 
�شنح�شل من خالها على تباين كبري 

يف ال�شخو�ض.
تتوغل يف  لو  للمخرج: حبذا  قلت 
االفادة من ذلك كاأن تلغي املوؤثرات 
وتعتمد  واملو�شيقية  ال�شوتية 

بذلك على املمثل.
اج����اب: ال اري���د ال��ت��وغ��ل يف 

ذل�����ك، ل��ئ��ا اأب���ت���ع���د عن 
ج�����وه�����ر ب���ر����ش���ت 

نا  ت�شتنفد و

التفا�شيل.
فقلت: مل ال تتوغل يف ذلك ان هذا ي�شعك 

يف قلب بر�شت.
فيها  اطبق  م�شرحية،  فرقة  يل  ليت  ق��ال: 

هذه التجربة بكل تفا�شيلها.
 

في اإلعادة إفادة
امل��خ��رج على  ال��ي��وم اي�شا، رك��ز  ذل��ك  يف 
احلركة  امليكانيكي...  الفعل  اداء  تثبيت 
احلركة  جغرافية  او  املقننة،  املح�شوبة 
اىل  ه��ن��ا  م��ن  تنتقل  ك��ي��ف  امل�����ش��رح��ي��ة.. 
اي��ن تخرج،  وم��ن  تدخل  اي��ن  هناك.. من 
وب��ع��د ذل���ك ت��اأت��ي احل��ي��اة ل��ل��دور وياأتي 
اال�شرتخاء.. فاحل�شور يف ال�شاة مثا، 

�شرط �شروري..
ول��ك��ن ح��ني ال ي��ت��م احل�����ش��ور ه��ل تلغى 
الفعل  ح�شور  امنا  طبعا..  كا  ال�شاة؟ 
القيام والقعود والركوع  اوال  امليكانيكي 

وال�شجود ثم ياأتي ح�شور القلب.
امل�شرح وم�شاعد  مدير  مع  فالتدريب  اذن 
لو  حتى  ومفيد  ام��ر���ش��روري  االخ����راج 

على  اقت�شر 
ء  ا د ا

ال��ف��ع��ل امل��ي��ك��ان��ي��ك��ي ل��ل��ح��رك��ة، امل��ه��م هو 
ومقا�شاتها،  احل��رك��ة،  �شبط  التمرين. 
وم�شاره..  ال���دور  خ��ارط��ة  م��ن  والتمكن 
معرفة ت�شاري�شه ومنحنياته.. وبعد ذلك 

ياأتي االبداع وتوقد الروح.
 

لكل ممثل إيقاعه 1975/9/20
احد  يوما  جال  ابراهيم  املخرج  خاطب 

ممثليه قائا:
�� )ال تن�شحب اىل زميلك املمثل االخر يف 

االلقاء.. احذر ذلك(
امل�شرح  ممثلي  بع�ض  ان  امل��وؤ���ش��ف  م��ن 
املمثل  ج��و  اىل  �شريعا  ين�شحب  عندنا 
تركيزه  ع���دم  ب�شبب  واي��ق��اع��ه،  االخ����ر 
ميثلها  ال��ت��ي  ع��ل��ىال�����ش��خ�����ش��ي��ة  وث��ب��ات��ه 
ان  تريد  )ح��ني  اي�شا:  امل��خ��رج  وا���ش��اف 
تقفز نهرا �شغريا.. ماذا تفعل؟ انك تفكر 
كي  الثانية  ال�شفة  تراقب  امل�شافة..  يف 
ذلك عقليا(  ت�شتعر�ض  امل��اء..  تبتل يف  ال 
ايها  التمرين  عند  ذل��ك  تفعل  ال  ف��ل��م��اذا 
خطواتك..  اح�شب  كاظم..  حميد  املمثل 

واحد.. اثنني.. ثاثة.
اف��ع��ل ذل����ك ب�����ش��ك��ل م��ي��ك��ان��ي��ك��ي وال 

تخف..
قال  اآخ��ر  يوم ع�شيب  ويف 
املخرج متذمرا وخماطبا 

ممثليه:
االكت�شاف؟  )اي�����ن   �����
املمثل  ي��ب��داأ  ال  ح��ني 
االك����ت���������ش����اف  يف 
فنيا..  نف�شه  ينهي 
اعطيت  البارحة 
م�����اح�����ظ�����ات�����ي 
تنفذ؟  ال  فلماذا 
بقينا  اذا 
هذه  على 
احل��ال 
ل�����ن 

اخرج امل�شرحية ملدة �شنة.. اين الده�شة؟ 
ح��ني ق����راأت امل�����ش��رح��ي��ة اي��ه��ا امل��م��ث��ل اأمل 
يف  االندها�ض  مواطن  اين  بها؟  تنده�ض 
�شخ�شيتك، ملاذا مل تفرزها عند التمثيل..

ل��ق��د حت��دث��ت ط���وي���ا.. ل��ن احت���دث بهذا 
اال�شهاب مرة اخرى..

وا�شاف:
البد  تعاونكم..  م�شاعدتكم..  اأري��د  ان��ا   ��
افكر يف  انا  من ان يع�شق املمثل دوره.. 
امل�شرحية حني احتدث مع زوجتي.. حني 
فتاة  اىل  احت��دث  ح��ني  �شيارتي،  ا���ش��وق 
جميلة وحتى يف التواليت.. انا حما�شر 

يف الن�ض الأين اع�شقه واحبه(.
املخرج  ا�شرت�شال  اقطع  ان  ارد  وهنا، مل 

فطرحت عليه هذا ال�شوؤال:
لعملية  ج���ال  اب��راه��ي��م  يح�شر  ك��ي��ف   ����
ت��ت��م ع��م��ل��ي��ة اخللق  االخ�������راج؟ وك���ي���ف 

واالبداع عنده؟
فاأجاب باحلرف الواحد:

اوال  ا�شتوعبها  امل�شرحية..  اق���راأ  ان��ا   ����
ال��ت��ج��اوب م��ع روؤي���ت���ي.. عندئذ  ف��ي��ول��د 
الروؤى  ه��ذه  خ��ال  من  العملية  اأ�شخ�ض 
وابداأ يف التطبيق.. طريقتي، انني ار�شم 
اال�شخا�ض  حركة  واأتخيل  الديكور  حتى 
لتثبيت  القراءة  اعادة  ومناذجهم.. وعند 
ظواهر  ع��ن��دي  ت��ب��داأ  االخ������راج،  عملية 
اىل  اآت���ي  عندما  اي  للعملية..  اال���ش�����ض 
ار�شية يف ذهني احترك  التمرين، هناك 
لتكوين  عليها  املمثل  واح���رك  مبوجبها 
من  اع��رب  ان  اري���د  ال��ت��ي  الفنية  اجلملة 

خالها..
واغناء  التجربة  ع��ن��دي..  يح�شل  هنا 
التجربة.. فاأبداأ اثناء التمرين يف احلذف 
واال���ش��اف��ة واالب��ت��ك��ار م��ن خ��ال جتاوب 
يح�شل  ال���ذي  وال��رتك��ي��ب  م��ع��ي..  املمثل 
عندي من خال جتمع املمثلني يف امل�شهد 
الذي  امل��ع��رب  ال�شكل  لتكوين  وحركتهم 
يائم امل�شمون. وا�شتمر يف التغيري من 
وبعد  العر�ض.  يوم  اىل  التمارين  خال 
افكار  تنتابني  امل�شرحي  العر�ض  ي��وم 
وروؤى اخرى اكت�شفها من خال م�شاهدة 
للعر�ض يوميا فاأح�ض النواق�ض ومواطن 
افكر  ان  ايحاءاتي اىل  فتدفعني  ال�شعف 

يف اخراج امل�شرحية ثانية..
 

تأجيل
العمل  املخرج  اج��ل  اي�شا،  اآخ��ر  ي��وم  يف 
باأحد امل�شاهد الن اثاث امل�شرحية مل يكن 

جاهزا..
ان من ال�شروري تهيئة االك�ش�شوار لكافة 
و�شمن  بالتمارين  ال��ب��دء  منذ  امل�شاهد 
ك���ل م�شهد  ل��ي��اأخ��ذ  اخل��ط��ة االخ���راج���ي���ة 
ن�شيبه من التدريب ويعتاد املمثل حركته 
الذي  واالث��اث  امل�شرحية  ماب�شه  فياألف 

ي�شتعمله على امل�شرح.
اال�شياء  فيه  تبداأ  الذي  امل�شرح  يبداأ  متى 
معا ال�شوء الديكور املاب�ض االك�ش�شوار 

متى؟!.
ب�شدد  اليوم  ذل��ك  يف  املخرج  �شوت  بح 
حيث  ال��ق��وم��ي  م�شرحنا  ي��ا  اال����ش���اءة.. 
ت��ب��داأ اال���ش��ي��اء م��ع��ا، ومب�����ش��رية واح���دة، 
ما  ون�شيف  ونحذف  نغري  ان  ن�شتطيع 
ن�شاء.. ن�شتطيع ان نتنف�ض حرية الرف�ض 
ال�شيما  االب����داع  عملية  عند  واالخ��ت��ي��ار 
�شيء  ك��ل  ميتلك  القومي  م�شرحنا  وان 

خ�شو�شا يف ادواته املادية واملعنوية.
 

عودة بعد انقطاع
اليوميات  متابعة  عن  �شخ�شيا  انقطعت 
اياما طويلة، وها انذا اعود ملراقبة العمل 
ونحن نقرتب من موعد تقدميه.. االزياء 
ال  وت�شميمها  ال��وان��ه��ا  ول��ك��ن  اجن����زت، 
ينتمي اىل ع�شر معني، فالوانها فاحتة..

اللون  يطغي  اذ  ال��ع��ني  ت���وؤذي  �شاطعة. 
االبي�ض عليها،..

قطعه  ال��ذي  املوعد  عن  املخرج  تاأخر  لقد 
مع  التعاقد  ورق��ة  يف  ودون���ه  علىنف�شه 
القومي،  وامل�����ش��رح  امل�����ش��ارح  م��دي��ري��ة 
ف��ت��ج��اوزت االي����ام م��دت��ه��ا وت��اأخ��ر موعد 

االفتتاح.
الكبري  الفنان  الديكور  م�شمم  ان  يبدو 
كاظم حيدر غري متحم�ض لديكوره، علما 
مبدع،  دي��ك��ور  م�شمم  ال��ف��ن��ان  ه���ذا  ب���اأن 
وهو حني يع�شق عمله ينفذه ب�شكل رائع 
وعظيم، ومع هذا فقد جاء الديكور ب�شيطا 
الو�شوح..  يف  الرب�شتية  الروؤية  يحمل 

ولكن من دون ابعاد..
عرفت اي�شا، ان دوري يف هذه امل�شرحية 
�شغري مل يغط م�شاحة وا�شعة، وانا غري 
�شيئا  اليه  ا�شف  مل  وانني  له.  متحم�ض 
ولكن  ط��وي��ا،  ب��ه  ف��ك��رت  ال��ن��ظ��ر،  يلفت 
عن  فانقطعت  عابرا،  اعتياديا  ظل  ادائ��ي 
بالت�شل�شل  امل�شرحية  م�شاهدة  موا�شلة 

وبالتايل انقطعت عن كتابة اليوميات.
)لورنتي  االخ  �شخ�شية  ام��ث��ل  ان��ن��ي 
ق�����ش��ن��ادزه( ال���ذي حت��ول اىل )ح��م��د( اخ 
ايقاعها  جتد  مل  ال�شخ�شية  وهذه  ح�شنه 
العزم  وطنت  فقد  ه��ذا  وم��ع  نف�شي..  مع 
املخرج  مع  فالعمل  لله  وام��ري  لتمثيلها 
ابراهيم جال فر�شة ال تعو�ض، واملمثل 
االدوار  على  حتى  نف�شه  ي��درب  ان  يجب 
عن  احل��دي��ث  يحب.ومبنا�شبة  ال  ال��ت��ي 
الزميل  ان  املمثل،  يحبها  ال  التي  االدوار 
املتقدمني  املمثلني  من  هو  القي�شي  كامل 
يف امل�شرح القومي، وله تاريخ عميق يف 

حركة امل�شرح العراقي.
اغلب  ع��ل��ى  ي��ع��رت���ض  امل��م��ث��ل  ه���ذا  ان  اال 
ال  ان��ه  بحجة  اليه  ت�شتند  التي  االدوار 
اوينق�شها  يحبها  ال  انه  او  معها  ين�شجم 
ال��ب��ن��اء ال���درام���ي امل��ح��ك��م، ول��ك��ن��ه اخريا 
يبدع يف اداء االدوار التي اعرت�ض عليها 
�شخ�شية  يلعب  امل�شرحية  هذه  يف  وهو 
ك��ازب��ك��ي(.. انه  )ال��ك��ت��خ��دا( او )ار���ش��ن 
فتحقق  حتب..  ال  ما  على  النف�ض  توطني 

بذلك االنت�شار على الدور.
 

اعتراض
عادل  امل�شرحي  الن�ض  م��ع��رق  اع��رت���ض 
كاظم على طريقة ت�شرف )الراوية( املمثل 
�شامي قفطان يف الت�شل�شل ال�شعري عند 
االلقاء با�شافة    بع�ض    الكلمات النرية 

مما ا�شاع ايقاع الق�شائد.

الراوية  حمافظة  ال�����ش��روري  م��ن  ن��ع��م.. 
تقدميه  عند  ال�شعري  االلقاء  طبيعة  على 
الق�شيدة  توظيب  ح��ال��ة  ال��ل��وح��ة..ف��ف��ي 
يفرط  اال  ي��ج��ب  ال��ن��ر  بطريقة  ل��ال��ق��اء 
املمثل يف االيقاع ال�شعري )الوزن(.. يف 
اعرتا�ض  اىل  ا�شتمع  وان��ا  اللحظة  ه��ذه 
عادل كاظم �شرح املخرج مبنفذ اال�شاءة 
)عماد مهتم( اذ ال يزال متخلفا عن ماحقة 

العمل.
 

أين البديل
يف يوم ما مل يح�شر املمثل منذر حلمي، 
�شاح  باالنفلونزا..  وم�شاب  مري�ض  انه 

املخرج:
�� اين البديل.. اين املمثل ح�شن عبد؟

�� ولكنه يا �شيدي مل يتدرب جيدا.
املخرج،  م�شاعد  خليل  ا�شماعيل  اج��اب 

فقال املخرج بع�شبية:
ليتعلم.. مل هو  البديل  �� البد من ح�شور 

هنا، الي�ض هو ممثل؟
فهو  عبد  ح�شن  املمثل  يح�شر  مل  طبعا 

يفكر يف فر�شته اي�شا.
عندها �شاألت املخرج: مل و�شعت البديل؟

اجاب:
ع��ب��د بديا  امل��م��ث��ل ح�شن  ان���ا و���ش��ع��ت   ����
للممثل منذر حلمي يف حاالت املر�ض او 
ال�شفر او التاأزم الذي يتعر�ض له البطل، 

هكذا افهم البديل.
 

التمرين االخير
العر�ض..  ليلة  ت�شبق  ال��ت��ي  ه��ي  الليلة 
ويف  التمارين  يف  االخ���رية  الليلة  ان��ه��ا 
هذا اليوم انق�شت اربعة ا�شهر وايام من 
ادري  ال  واملعاناة.  والتجريب  التدريب 
البداية  م��ن  مترينه  امل��خ��رج  ي��ب��داأ  مل  مل 
اختار  بروفه(..  _ج��رال  اخلتام  حتى 
جماميع الكومبار�ض التي تغري الديكور، 
وهم جمموعة من طلبة االكادميية، وبداأ 
يتدريبها على كيفية نقل الديكور وو�شعه 

على امل�شرح. وكان ل�شان حاله يقال:
التن�شيق..  اىل  انتبهوا  )التن�شيق..   ����
عليكم  م����ع����ا..  ق���ف���وا  م����ع����ا..  حت����رك����وا 
بالتن�شيق الذي ي�شبه نظام الكون فبغريه 

ال يتم العمل امل�شرحي(
الكومبار�ض..  امل��خ��رج  ي��و���ش��ي  ه��ك��ذا 
على  جمموعة  ك��ل  ت��دري��ب  م��ن  الب��د  اذن 
ون�شبه..  الديكور  رف��ع  كيفية  يف  ح��ده 
احداث  من  ج��زءا  الديكور  تغيري  ا�شبح 
الذي  الطبل  ايقاع  على  ويتم  امل�شرحية 

يحمله )الراوية(.
وقال املخرج للكومبار�ض:

ت��رق�����ش��ون.. ليبداأ  ���� )حت��رك��وا وك��اأن��ك��م 
الديكور  قطع  حتملون  وان��ت��م  ال��رق�����ض 
وعلى ايقاع الطبل( )االنتباه هو ال�شرط 

اال�شا�شي الذي احتاجه االن(.
وت������واردت ع��ل��ى راأ����ش���ي اخل���واط���ر هل 
نعم  بوعي؟  ت�شري  وهل  منتبهة  ال�شم�ض 
)انتم  االزل.  منذ  الله  بوعي  ت�شري  انها 
م��ث��ل ال��ك��واك��ب( ه��ك��ذا ي��خ��اط��ب املخرج 

الكومبار�ض )اياكم واالرتطام(.
 

االفتتاح
ال�شتار..  و�شيفتح  التمثيل  �شنبداأ  الليلة 

طلب املخرج ان يجتمع مبمثليه..
قال  منهم  احد  يتخلف  مل  اجلميع  اجتمع 

املخرج:
الكلمات  تلك  على  تركزوا  ال  “ارجوكم   ��
يف  وردت  ال���ت���ي  وال��ف��اح�����ش��ة  ال��ن��اب��ي��ة 
ركزوا  ال�شحك..  جتلبوا  لكي  امل�شرحية 
عليها كجزء من موقف نقدي، او �شخرية 
من واقع ينبغي تغيريه ونعرت�ض عليه.. 
عمقوا اجلانب العقلي عند بري�شت اثناء 

الكام.. ختاما.. ارجو لكم حظا �شعيدا.
اىل  وان�����ش��رف  واح����دا،  واح���دا  وقبلهم 

القاعة لي�شاهد مولوده اجلديد.
ولكن ما ان بداأ التمثيل حتى بداأت بع�ض 
فاملمثل  اجلمهور  ا�شحاك  يف  امل��زاي��دات 
بالرغم من  )حميد دوي�ض اجلمايل( مثا 
اعر  مل  التي  “خبزها”  لكلمة  ا�شافته 
واعيا  يكن  مل  امل��ع��رق..  الن�ض  يف  عليها 
اإ�شحاك  االل��ق��اء  عند  جن�شيا  لتعميقها 
اياه(  )انطيني  كلمة  وك��ذل��ك  اجلمهور. 
ح��ني ي��خ��اط��ب )امل��ع��ن��ك��ي( ع��ب��ود م�شريا 
ادري مل  عليه.. وال  ليجل�ض  القانون  اىل 
ال�شيما  الكلمات  ه��ذه  املخرج  يحذف  مل 
على  امل�شرحي  العر�ض  قبل  قيلت  وانها 
مراأى منه وم�شمع، ونحن نقول للممثلني 
يف�شح  اجلن�ض  كلمات  يف  االغ���راق  ان 
بالتمثيل اىل االبتذال..  اللعبة.. ويجنح 
مع  متجان�شة  اال�شافة  ت��اأت��ي  ان  فيجب 
لي�ض  اذ  بها  مبالغ  وغ��ري  امل�شهد  طبيعة 

ا�شهل من اال�شحاك ايها املمثلون.. 
تعريقا  امل�شرحية  جن���اح  م��ن  وب��ال��رغ��م 
حتتاج  كانت  انها  اال  واخراجا،  ومتثيا 
الفن؟  يتحقق  ال��وع��ي..ك��ي��ف  م��ن  مل��زي��د 

و�شمن اية عاقات؟!
الطفولة  اىل  ال��رج��وع  ينبغي  ال��ف��ن  يف 
تعني  امل���ج���ردة  ال��ط��ف��ول��ة  الن  ال��واع��ي��ة 
ال�شذاجة، والفن لي�ض �شاذجا لكن الوعي 
ومراقبة تطوره هو الذي مينحنا القيمة 

الفنية العالية ويهبنا اجلمال.
مجلة االقالم اذار 1974

ب����روف����ة م����ع إب����راه����ي����م ج���الل 
عزيز عبد الصاحب 
م�����س�����رح�����ي راح�������ل

طويلة،  اياما  اليوميات  متابعة  عن  شخصيا  انقطعت 
نقترب من موعد  العمل ونحن  لمراقبة  اعود  انذا  وها 
ال  وتصميمها  الوانها  ولكن  انجزت،  االزي��اء  تقديمه.. 
ينتمي الى عصر معين، فالوانها فاتحة..ساطعة. تؤذي 

العين اذ يطغي اللون االبيض عليها،..
علىنفسه  قطعه  الذي  الموعد  عن  المخرج  تأخر  لقد 
ودونه في ورقة التعاقد مع مديرية المسارح والمسرح 

القومي، فتجاوزت االيام مدتها وتأخر موعد االفتتاح.
حيدر  كاظم  الكبير  الفنان  الديكور  مصمم  ان  يبدو 
مصمم  الفنان  ه��ذا  ب��أن  علما  لديكوره،  متحمس  غير 
بشكل  ينفذه  عمله  يعشق  حين  وه��و  مبدع،  ديكور 
رائع وعظيم، ومع هذا فقد جاء الديكور بسيطا يحمل 

الرؤية البرشتية في الوضوح.. ولكن من دون ابعاد..

الفنانان اخلالدان ابراهيم جالل وحقي ال�سبلي

ابراهيم جالل 
 يف احدى ادواره
 ال�سينمائية
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عن  للدفاع  منطقيا  جال  تربير  يكن  ومل   .
جتربة اأخفقت . وما كانت يوما الكوميديا 
البذيئة  اليومية  بالنكات  امل�شبعة  ال�شهلة 
اأحيانا ، طريقا لعودة اجلمهور اإىل امل�شرح 

الذي ا�شبح ثانويا يف ظل احلروب  

تجربة دزدمونة: 
]دزدمونة  م�شرحية  يف  اإخ��ف��اق��ه  ع��ن  اأم���ا 
تخفق  مل  ال   : عنها  يقول  فاالإجماع   1989
ب�شاحبها  خا�شة  نظر  وجهة  هناك  ولكن   .
با�شاف  عبيدو  اللبناين  والناقد  ]امل�شرحي 
ال���ذي ق���ال ع��ن��ه��ا: " ف��ف��ي دزدم���ون���ه انتقل 
اجلماليات  علم  هند�شة  من  جال  اإبراهيم 
اإىل  �شتان�شاف�شكي  ومزجه بني بريخت و 
العمل على من�شة تخ�شع اإىل �شروط االإذن 
ح�شب   - اإذن  هي   .  )7(" ميكرفونيا  ب��دا   .
املعتاد  بامل�شتوى  تكن  مل   - با�شا  عبيدو 
قريبا من جماليات  فيها  كان  الذي   ، جلال 
ال�شورة  ج��م��ال��ي��ات  ع��ن  ب��ع��ي��دا  ال�����ش��وت 
كل  يف  بها  متيز  ال��ت��ي  ]ال�شينوغرافياف 
من  يقلل  ال  وه���ذا   - ا�شتثناء  ب��ا  اأع��م��ال��ه 
�شاأن التجربة كثريا ، علما اأنها هي االأخرى 
اأراء  ]دزدمونة  .يف  مده�ض  ب�شكل  متيزت 
رائدة  اأنها جتربة  على  معها وتتفق  اأخرى 
وال  االأهمية  ب��ذات  لنقاد   ، اإيجابية  واك��ر 
.جميل  د  فهناك   . ]با�شاف  �شاأنا عن  يقلون 
ن�شيف ، الذي و�شع لها عنوانا وحده يكفي 
يف  جديدة  مرحلة  �شكلت  اأنها  على  للداللة 
التقدير  ت�شتحق  وجتربة  العراقي  امل�شرح 
ح��ني ي��ق��ول : " دزدم��ون��ة : اإي����ذان ب��والدة 
يعرف  وكلنا   .  )8(" عراقي حقيقي  م�شرح 
اأهم  م��ن  ،واح����دا  ن�شيف  جميل  ال��دك��ت��ور 
النقاد العرب ، وله اآثار قيمة تاأليفا وترجمة 
. وهو اأ�شتاذ نظريات االأدب والنقد يف كلية 

االآداب جامعة بغداد .
من  تقدم  ما  باأهمية  تكن  مل  رمب��ا  اأنها  اأم��ا 
اأعمال اإبراهيم جال ، يف نظر البع�ض فتظل 
 . النقا�ض  وجهة نظر فيها ولها ما ي�شتحق 
اأما اتهام العر�ض كونه جامل ال�شلطة ، فهذا 
يجعلنا ن�شاأل : من هي هذه ال�شلطة ؟ انها 
اجلهة  هي  با�شاف  ]الناقد  نظر  وجهة  من 
]الفرقة  بها  ، ويعني  امل�شرحية  التي قدمت 
تابعة  فرقة  كونها  يف   ، للتمثيل  القومية 
للدولة . وكاتب الن�ض هو ، يو�شف ال�شائغ 
املدير العام للدائرة التي تنتمي اإليها الفرقة 
احلكومية ، وهذا ما دعاه الأن يقول : " قارع 
ومن  الن�ض  ثقل  م��ن  �شاهده  م��ا  اجلمهور 
اكت�شافه اإن �شاحب الن�ض يو�شف ال�شائغ 

جاء اإىل املهرجان وجائزته يف جيبه . ذلك 
اأنه اأعلن يف ملخ�شها اأن م�شرحيته درامية 
ذات منحى بولي�شي نف�شي ")9( . ال�شيما 
كانت  وم��راج��ع��ه  ب��ا���ش��اف  م�����ش��ادر  وان 
الذين  الفنانني  زمائنا  م��ن  وه��م  ب�شرية 
اأو خا�شة  تركوا العراق الأ�شباب �شيا�شية 
وكانوا ناقمني - وهم حمقون - على بع�ض 
النا�ض الذين جاملوا وهادنوا علي ح�شاب 
ولكن   - حمقون  اأي�شا  وه��وؤالء   - حياتهم 
اآراءهم ال�شاخطة علي اأعمال البع�ض ممن 
هم يف الداخل ال�شباب مو�شوعية - ن�شبة 
الكثري من  لهم - جتانب احلقيقة بل ويف 
وان  ال�شيما   . مو�شوعية  غ��ري  االأح��ي��ان 
وقت  حتى  املح�شوبني   ، وال�شائغ  ]جال 
قيمتهم  التي  امل�شادر  ذات  فئة  طويل علي 
كان  ال���ذي  ف�]ال�شائغف   . ]ب��ا���ش��اف  عند 

حم�شوبا على حزب ما ، واخلارج عنه طوعا 
، وان خروجه  م��رت��دا  االآخ���رون  اع��ت��ربه   ،
على االأفكار كان ال�شباب نفعيه - حمق هذا 
الراأي نوعا ما - باجتاه النظام الذي كافاأه 
فجعل منه مديرا عاما . و ]جال - موؤ�ش�ض 
املعروفة   - احل��دي��ث  الفني  امل�شرح  ف��رق��ة 
الداعني  اأول  من  وكان   ، التقدمية  بنزعتها 
 ، املارك�شية  ال��ن��زع��ة  ذي  ب��رخ��ت   [ مل�شرح 
اإىل  يدعو  م�شرح  اأرك��ان  لتثبيت  وال�شاعي 
اأعماال  اإن  التغيري والتحري�ض . من املوؤكد 
قبوال حتى  لن تاقي   ، ملثل هوؤالء  اإبداعية 
يعتربهم  ك��ان  م��ن  عند  ت�شتحقه  كانت  ل��و 
دزدمونه  يف  ال��راأي  ج��اء  ولذلك   . مرتدين 
ق��ري��ب��ا م��ن اال���ش��ت��ن��ك��ار ع��ن م��وق��ف مبدئي 
ناجح  م�شرحي  لعر�ض  فني  نقد  اإىل  منه 
ن�شف قرن من االبداع: اإن جتربة اإبراهيم 
الن�شف  على  ي��زي��د  م��ا  اإىل  امل��م��ت��دة  ج��ال 
مع  عمله  اأ�شلوب  تبلور  اأن  ا�شتطاعت  قرًن 
التي  ال�شخ�شية  اختياره  من  ب��دءا  املمثل 
ميثلها وانتهاء باأب�شط امل�شتلزمات املكونة 
املكونة  التفا�شيل  بكامل  لينتهي   ، للعر�ض 
اأبعد  طموحات  ميلك  الذي  "املخرج  ف�   . له 
من احلا�شر يحتاج اإىل ممثل م�شتعد على 
. وقد يبالغون  الفور اللتقاط روؤياه")10( 
- من وجهة نظر بلدان العامل الثالث - حني 
ينعتون البلدان املتقدمة ، اأن لديها ممثلني 
تاأخر  اأ���ش��ب��اب  م��ن  واح���دا  وان   . متقدمني 
امل�شرح يف تلك البلدان هو اأن ممثلها يعتمد 
االأكر  االأخ���رى  اللغات  عن  بعيدا  احل��وار 
اإبداعا : كلغة اجل�شد والتعبريات الداخلية 
وما يعتلج بالروح يفرت�ض اإي�شاله ب�شهولة 
االتكايل  املمثل  عن  بعيدا   . اجلمهور  اإىل 

قاعة  على  كليا  يعتمد  ال��ذي   ، اجلاهز  غري 
يريد  ما  يلقنه   ، املخرج  ب�شحبة  التمرين 
كالببغاء . يف حني اأن عليه التمرين خارج 
معها  يتعامل  اأن  يجب  التي  التمارين  قاعة 
الذي  واملمثل   ، اب��ت��ك��ارات��ه  الختبار  ق��اع��ة 
هو  بج�شده  يعتني  وال  ب�شوته  يعتني  ال 
خارج  جال  اإبراهيم  يعتربه  ال��ذي  املمثل 

حدود االإبداع وعليه مغادرة امل�شرح .
ف�شعيه كمخرج نحو املمثل املتكامل ينطلق 
من " اإن امل�شاهد االأ�شم ، وامل�شاهد االأعمى 
يخرجها  التي  امل�شرحية  فهم  ي�شتطيعان 

اإبراهيم جال بو�شوح �شبه تام ")11( . 
اأ�شلوب  اإىل  املبالغة  �شحت  اأن  ذلك  ويعود 
املمثل  مع  امل�شنية  التدريبات  ذي  اإبراهيم 
الذي يقاوم العناء ويتحمل اأعباء تدريباته 
يقاومها  اأن  ال�شعب  م��ن  ال��ت��ي  امل�شنية 
املوا�شفات  ميتلكون  ال  ال��ذي��ن  املمثلون 
هي  وال��ت��ي  املمثل  م��ن  ج��ال  يريدها  التي 
" اإننا   : مدعاة ل�شكواه الدائمة منها بقوله 
تعليم  يف  التدريبات  وق��ت  ن�شف  نق�شي 
اأن ال ي�شعد  امل�شرح" . وهو ي�شر  اأوليات 
املمثل علي خ�شبة امل�شرح ليتمرن ما مل يكن 
مهياأ قبل الدخول اإىل قاعة التمارين ، وهو 
مبا�شرًا  تدخًا  يتدخل  يجعله  الذي  ال�شبب 

حتي يف اأب�شط االإمياءات لديه . 
واملمثل طاملا يدخل �شمن روؤى املخرج فما 
 ، التنفيذ  اإيل  وي�شعى   ، يقتنع  اأن  اإال  عليه 
"�شرورة  املمثل  م��ع  عمله  م��ن  يبغي  فهو 
التي  ل��اإن�����ش��ان  امل��ت��غ��رية  ال��ع��اق��ات  تغيري 
وال�شيا�شي  االقت�شادي  املوقف  اأ�شا�شها 
لتغيريه  االإن�شان  ي�شعي  الذي  واالجماعي 
، وهو اأن يراعي يف عمله مع املجموعة اأن 
اإىل االإب��داع يف كل  تكون متما�شكة �شاعية 

 ، ، تنفعل  ، تتحرك  ، تتجه  واحد ال يتجزاأ 
تقاوم تفعل فعلها و�شواًل اإىل الهدف االأعلى 
الذي ي�شكل اأهمية كبرية بل بالغة االأهمية 
 ، بامل�شرحية  يبداأ  انه   ، جال  اإبراهيم  عند 
ويوجه  االأ�شا�شية(  )فكرتها  با�شتخا�ض 
كل اجلهود باجتاهها ونادرًا ما كان يخفق 
يف  ان��ه   ... الفكرة  تلك  اإىل  ال��و���ش��ول  يف 
عمله مع امل�شرحية يعد )الفكرة( هي مركز 
اأوتارًا  باملحيط  يربطها  التي  العمل  دائرة 
، لتعزف  اآخر  كثرية يبداأ ب�شدها وترًا بعد 
امل�شرحي  ال��ع��ر���ض  �شمفونية  ب��ال��ن��ه��اي��ة 
اأجزاء اخل�شبة  اإن لكل جزء من   ، املطلوبة 
 " فهو  جال  اأ�شلوب  يف  ومدلوالتها  فعلها 
 " الكتل  داخ��ل  املمثلني  توزيع  يف  يراعي 

االنتماء واملوقع االجتماعي".

تشكيل العرض المسرحي:
حيث يبداأ اإزميله يف نحت ت�شكيل العر�ض ، 
باإزالة كل ما هو زائد من ال�شخرة - ح�شب 
النحات ]رودانف - الذي يقول : اإن العمل 
العر�ض  الزائد من �شخرة  اإزالة  الفني هو 
ذهن  يف  املر�شوم  ال�شكل  ليظهر  ال�شماء 

املبدع ، نحاتا كان اأو خمرجا . 
امل��وح��ي غري  املنظر  امل��ك��ان يف  وم��ن نحت 
يظهر  ال��ت��ي  االأر�����ض  �شكل  ع��ن  امل�شتغني 
وال�شابر  حمركها  االإن�شان  الت�شاق  فوقها 
بالذي  ت��ن��ط��ق  يجعلها  وال����ذي  اأغ���واره���ا 
يريده ، اأن و�شوح ال�شماء وحجمها االأكرب 
كما  ج��ال  اإبراهيم  م�شرح  يف  االأر���ض  من 
]الك�شندر  اأف��ام��ه  يف  ]ايزن�شتاينف  عند 
اأن   . بومتكينف  امل��درع��ة   [ اأو  نيف�شكيف 
ثلث  ت�شكان  ال�شماء  اإىل  االأر����ض  ن�شبة 

املرئي على امل�شرح ويف �شورة الفيلم .

الطبيعة  يف  عماقا  االإن�شان  يظل  كي  ذلك 
كنوز  االإف��ادة من  مقتدرا علي  ال��دوام  علي 
 ، باملكان  اهتمامه  اإن   . وال�شماء  االأر����ض 
ونوع   ، باللون  االهتمام  بال�شرورة  يتبعه 
 ، وال�شوت   ، وال��ظ��ام   ، وال�شوء   ، امل��ادة 
وال�شكون ، وال�شكوت ، وال�شمت ، وكل ما 
تتكامل  �شحرية  بواقعية  العر�ض  له  ي�شكل 
اإن   . كاملكان  كاالإن�شان و   : ال�شورتان  فيها 
نحته للممثل هو نحته الآلة املكان ، للمحرك 
له  يحق  ال  من  هو   ، املمثل   : فيه  االأ�شا�ض 
اأو  يتحرك  اأن  ج��ال-  اإبراهيم  نظام  -يف 
يحرك اأي �شاكن حوله دون اإذن منه خوف 
نظامه  يف  املح�شوبة  ال�شورة  يخلخل  اأن 
منه  ج��زءا  لي�شبح  املكان  مع  ينحته  هو   .
املخرج  يخلقها  الطبيعة  يف  ]نحتا  قل  اأو 
انه   . اأ�شلفنا  كما   - رودان  ن��ظ��ام  وف��ق   -
املمثل من ديكتاتورية  يتماثل يف عمله مع 
اأن يئ�ض من  ]كوردون كريجف ، الذي بعد 
بالدمية  فا�شتبدله   ، الدمية  املمثل  وج��ود 
 ، اإح�شا�شه  ثم وعرب  . ومن   marionet
بالنظرة اجلمالية الثاقبة لل�شورة امل�شرحية 
التي ميتلكها فطريًا- هكذا ي�شفه البع�ض - 
من اأنه اإمنا ي�شتعني باإدراكه احل�شي هروبا 
من ق�شوره يف التدوين الذي هو نوع من 
الق�شور الثقايف يف تكوينه املنهجي . وهو 
جال  اإب��راه��ي��م  ففطرية   - فيه  مبالغ  راأي 
ادعاءات  من  بكثري  اأهم  لهي  ي�شمونها  كما 
 "  : ي��ق��ول  ه��و   . ال��ك��ذاب��ة  بالثقافة  اآخ��ري��ن 
ًا م�شرحيًا اأبدًا ب�شماع نغم ..  عندما اأقراأ ن�شّ
واأرى �شورة تعرب عن هذا النغم .. فاأحاول 
اأن اأ�شنع الهارموين يف ال�شورة ، احلركة 
 ، ال��واق��ع  ذل��ك الإع���ادة ترتيب  ك��ل   ، النغم   ،
اإذا   . " املتلقي  العقل والروح لدي  الإ�شاءة 
هو ي�شعي اإىل التكامل يف العر�ض بق�شدية 
، ولي�ض بالفطرية التي األ�شقت به ، ق�شدية 
 ، يتناوله  ال��ذي  للن�ض  اختياره  م��ن  ت��ب��داأ 
و�شوال اإيل الق�شايا االأ�شا�شية التي ت�شغل 

باله من هموم �شعبه .
داأبه وبحثه  لنا من خال   وهو ما يوؤ�شره 
تابع  التي  املحلية  الن�شو�ض  عن  امل�شتمر 
تاأليف بع�شها ، انه يتعامل مع كل العنا�شر 
التي تعقب اختياره للن�ض ، يقول: " اأنني 
يف اأكر اأعمايل اأ�شع ، اأو اأ�شهم يف ت�شميم 
 ، االإ����ش���اءة   ، امل��اب�����ض  ومثلها   ، ال��دي��ك��ور 
اإمتاك  اأري��د  مثلما  الأنني   . املو�شيقي،الخ 
م�شمون العمل ، اأ�شعى اإىل امتاك �شكله " 
. وي�شعي بعد اأن يتمكن من امتاك العر�ض 
اإىل  عمله  فريق  واأفكار  اأفكاره  اإي�شال  اإىل 
النا�ض. اأن اإبراهيم جال يبالغ يف املبالغة 
يهمه  وال  اأف���ك���اره  جت�شيد  يف  وال��ت��ه��وي��ل 
، يف  ير�شي  ال  من  اأو  ه��ذا  عن  ير�شي  من 
يكون  وحني   ، هو  ير�شى  اأن  املهم  منهجه 
ثابت  الأنه وهذا  االآخرون  را�شيا �شري�شى 
يف املناهج االإخراجية فاأن املخرج هو عني 
باملبالغة  ان��ه   . اجل��م��ه��ور  ع��ني  اأي  ال��ق��اع��ة 
والتعبري  ال��واق��ع  ب��ني  امل�شافة  يبقي  اإمن��ا 
واالح���رتام  للواقع  االح���رتام  يبقى   ، عنه 
للواقع امل�شنوع يف امل�شرح والتي يحاكيها 
)اأر�شطيًا( . عرب مزيجه الراقي بني نظامي 
)تغريب بريخت( ، و)اإيهام �شتان�شاف�شكي 
البعيد  ج��ال  اإبراهيم  باأ�شلوب  ولكن   ،  )

عنهما مفرتقني . 
اخلا�ض  اأ�شلوبه  امتاك  اإىل  �شعيه  وه��ذا 
م�شرحية  ي��رى  من  اأن  حتى  به  متيز  ال��ذي 
من  ي��درك  خمرجها  هو  من  يعرف  اأن  دون 
اأ�شلوبها اأنها الإبراهيم جال ولي�شت لغريه 
والتعبري  الواقع  اأدراك  فن  هو  فم�شرحه   .
ع��ن��ه . وب���ال���رغ���م م���ن م��ع��ادل��ة امل����زج بني 
يف  بريخت(   - �شتان�شاف�شكي   - )اأر�شطو 
اأ�شلوبه اإال انه ينطلق من خ�شو�شيته التي 
ت�شتخل�ض من الن�ض ونوع امل�شرحية نوع 
 . اجلمهور  اإىل  ب��ه  يتوجه  ال��ذي  اخل��ط��اب 

يف  االأزلية  الراويف  �شخ�شية  خال  ومن 
بني  العر�ض  يف  املتداخلة  العربية  املاحم 
 ، اأحيانا  والتمثيل   ، والتعليق   ، :ال��رواي��ة 
ال�شكندريف  الفتح  اأب��و  �شخ�شية  يف  كما 
بطل املقامات . حني يدخل االأح��داث ممثا 
الداللة  والأ�شباب   ، راويا  كونه  اإىل  اإ�شافة 
دائرة   [ م�شرحية  يف  ]املغنيف  مثال  ن��ورد 
يقابله  بريختف   n القوقازية  الطبا�شري 
]الراويف يف م�شرحية ]مقامات اأبي الورد 
- جالف . ومن مدخل فالتغريب امل�شاك�ض 
 ، ال��ع��رب��ي  التفكري  يف  ال��ث��اب��ت  ل��ل��م��األ��وف 
 ، لاأ�شياء  العك�شية  امل��داخ��ل  يف  اأن  نوؤكد 
يف  العقل  لتحفيز  واإث����ارة  للذهن  حتريك 
بحكمة  تت�شرف  الأن  وامل�شاعر   . يفكر  اأن 
مثل   ، للنقا�ض  دعوة جدلية، مثرية  ، وهي 
احلقائق  اإيل  الو�شول  يبغي  علمي  طريق 
املتوارثة كمتحوالت مثرية ت�شتحق اإعمال 
املاألوفة  امل�شامني  عك�ض  فمن   . فيها  الفكر 
 ، اأن االب��ن ملن يربيه  اإع��ط��اء احل��ق يف  يف 
]دائرة  م�شرحية  يف  كما   : لوالديه  ولي�ض 
امل��اأخ��وذة  ال��ق��وق��ازي��ة-ب��رخ��ت  الطبا�شري 
اأ�شا من املوروث العربي ، حلكاية �شهرية 
تروي �شرية االإمام علي فر�ض. مل يقف هذا 
حد  انتقل  ب��ل  املخرجني  عمل  يف  ال��ت��اأث��ري 
التطابق �شبه التام يف عمل املوؤلفني . حيث 
م�شرحية  على  ف��رج  الفريد  الكاتب  اأط��ل��ق 
كتبها بعنوان علي جناح التربيزي وتابعه 
ال�شيد  غ  عنوانه  ل�ربخت  مب�شرحية  تيمنا 
معها  متاثل  مثلما  ماتيف  وتابعه  بونتوال 
و�شخ�شيات  واأح���داث���ا  ون��وع��ا  م�شمونا 
.قدمها اإبراهيم جال با�شم ]البيك وال�شايق 
العراقية  اللهجة  اإىل  ]حولها  اأن عرقها  بعد 

كل   " اأب��ع��دت  وق��د  ال�شائغ  �شادق  ال�شاعر 
العراق حول  العرب يف  �شكوك امل�شرحيني 
م�شرح  مل��ب��ادئ  العملي  التطبيق  اإمكانية 
الباد  لكل م�شارح  بريخت وا�شبح معيارًا 
املخرجني  انحياز  اإن  االأخرى".  العربية 
واملوؤلفني يف خلق م�شرح عربي نقي- وهم 
حمقون يف هذه الدعوة وغري حمقني اأي�شا 
اإن�شاين بعيد عن  - الأن امل�شرح يف عمومه 
اأدرك���وا  الأن��ه��م  ول��ك��ن   ، التع�شب  ه��ذا  مثل 
ويف  خ�شو�شيتهم  يف  تكمن  عامليتهم  اإن 
االآخ��رون كخا�ض  به  يتميز  اختافهم عما 
حاكت  التي  املقلدة  البدائية  بداياتهم  من 
، انطلقوا يف البحث عما  التجربة الغربية 
اكت�شفوا  العربية  املفاهيم  ومن   . مييزهم 
احلالة ]االحتفالية: ومعناه اأن امل�شرح حفل 
يقيمه اثنان هما املتلقي والفنان الذي يقيم 
مكونات  علي  احتوائه  �شرط   . االحتفال 
ع�شق  ومن  والغناء   ، ]املو�شيقى  االحتفال 

ا�شتقبلوا  باملو�شيقي  و�شغفهم  ال��ع��رب 
دخل  عندما  )���ض(  حممد  الكرمي  الر�شول 

املدينة باالأهزوجة ال�شهرية :
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع
وجب ال�شكر علينا ما دعا لله داع

تأثيرات متنوعة:
ولعه  من  االآخ��ر  هو  جال  اإبراهيم  انطلق 
يف  مهما  عن�شرا  بها  واإمي��ان��ه  باملو�شيقي 
اجلمهور  اىل  امل�شرحية  ر�شالته  اإي�����ش��ال 
وع���دم  غ��ن��اه��ا  يف  اأن  ت�������ش���وره  وم����ن   .
االأخري  امل�شرح  مكونات  مع  اال�شت�شهال 
الب�شيط  للفهم  وجت���اوز  ج��دي��دة  ان��ط��اق��ة 
املتقن  الذي ال يتعدى غري احلفظ  للم�شرح 
للن�ض ، واخللفية املر�شومة ب�شذاجة نحو 
فكرا  املنحوتة  الر�شينة  امل�شهدية  ب��ن��اء 
خفايا  عن  املخل�ض  بحثه  يف  اإن   . و�شكا 
متتلك  قيم  اإىل  الو�شول  يف  اأم��ا  امل�شرح 

من  ن��وع��ا  تخلق  العظيمة  االأف���ك���ار  ث��ب��ات 
التوازن بني ما هو �شائد وبني ما يجب اأن 
يكون . ومن جتاربه ال�شينمائية املبكرة فلم 
]القاهرة بغداد 1947 ومن ثم بطا مطلقا 
 ،1949 وع�شام  عليا   [ ع��راق��ي  فلم  الأول 
وغريها   1949 ال��ع��راق  يف  ليلي   [ وفيلم 
 . ال�شينما  يف  عمله  ح�شيلة  14فلما  األ�  من 
من  ابتداء  امل�شرح  يف  املبكرة  جتاربه  اإىل 
وجممل   1948 الوطنية  ]�شهداء  م�شرحية 
اإخراجا عدا  البالغة 30 م�شرحية  ح�شيلته 
والتلفزيون  وال�شينما  امل�شرح  يف  التمثيل 
اأمريكا  يف  للدرا�شة  �شفره  جتربة  وم��ن   .
عام 1958-1963 ، التي عاد منها بح�شيلة 
ميزته عن غريه �شواء يف التدري�ض يف معهد 
العمل  ممار�شته  يف  اأم   ، اجلميلة  الفنون 
الفني . وبالتب�شري مب�شرح ]بريختف كوافد 
جديد علي امل�شرح العراقي . مازجا بني كل 
التاأثريات التي خلقت اأ�شلوبه اخلا�ض الذي 

ميزه عن غريه ، فمن تاأثريات اأ�شتاذه حقي 
قد  التحول  " اإن  فيه  يقول  ال��ذي   ، ال�شبلي 
حتقق يف م�شارنا ] علي يدي ا�شتاذنا حقي 
العبودي  جا�شم  زميله  تاأثري  و  ال�شبلي" ، 
ال�شتان�شاف�شكية  و  الكا�شيكية  بني  اأي   ،
وما   ، بريخت  م�شرح  بتاأثريات  املمزوجة 
اإليها  اأ�شاتذته االأمريكيني م�شافا  اأخذه عن 
م�شرحية  باأعمال  وا�شرتاكاته  م�شاهداته 
 .1963 ال��ه��ن��د  اىل  ]ال��ط��ري��ق  منها  ه��ن��اك 
ل�شت  " اإنني  قوله  ح�شب  دائما  يوؤكد  لكنه 
برختيا ، وال فاختانكوفيا ، وال مايرخولديا 
 . �شبليا  حقي  وال   ، �شتان�شاف�شكيا  وال   ،
يف  كانوا  الأنهم  ه��وؤالء  علي  تتلمذت  اإنني 
موجودة  وتاأثرياتهم   ، مني  ا�شبق  احلياة 
اأطرحها   ، املوا�شيع  اخرج  عندما  ولكني   ،
علي طريقتي اخلا�شة ". لقد �شارت جتربة 
ومت�شارعة  وئيدة  بخطى  ج��ال  اإبراهيم 
تعرف  مل   . دائ��م��ا  التمييز  ب��اجت��اه  اأحيانا 
ب�شبب  االأخ��رية  �شنواتها  يف  اإال  الرتاجع 
امل��ر���ض وال��ت��ع��ب وال��ع��ج��ز ال���ذي اأ���ش��اب��ه . 
مر�ض  ب�شبب  �شاقيه  اإحدى  برتت  اأن  فبعد 
 ، العي�ض  لقمة  يلهث وراء  - �شار  ال�شكري 
بع�ض  على  �شلبا  اأث��ر  اإرباكا  له  اأح��دث  مما 
]حمد  ال�شينمائي  ال��ف��ل��م  م��ن��ه��ا   . اأع��م��ال��ه 
وحمودف الذي اأخرجه حل�شاب �شركة بابل 
والذي  والتلفزيوين  ال�شينمائي  لاإنتاج 
ال�شلبي  والنقد   ، ال�شخط  من  الكثري  اأث��ار 
حد التندر والتجريح اأحيانا. اإن الذي اأثار 
املتابعني لعمل جال فنانا مرموقا هو هذه 
املفاجاآت التي �شاهدوها والتي مل يعودهم 
من  فمنهم   ، الفنية  م�شريته  ط��وال  عليها 
الذي  ال�شعب  الظرف  ب�شبب  العذر  اأعطاه 

مير به ، وال�شائقة املالية.
ل��ك��ن ه��ن��اك م���ن مل ي�����ش��احم��ه ع��ل��ي��ه��ا ، بل 
نقطة  �شكل  له  م�شوغ  ال  �شقوطا  فيها  وجد 
على  النظيفة  الفنية  م�شريته  يف  ال�شعف 
ط��ول اخل��ط . اإن ال��رتاج��ع ال��ذي ب��داأه منذ 
يعمل  الأن  مادية  الأغ��را���ض   ، ال�شفر  قبوله 
يف دول��ة االإم���ارات ، وك��ان يف قمة عطائه 
الدعوة  وتفا�شيل  وق��ائ��ع  ح��ا���ش��را  ]ك��ن��ت 
التي قدمها له الراحل �شقر الر�شود ليكون 
بديا عنه يف تاأ�شي�ض م�شرح ال�شارقة. هذه 
املوافقة جعلته يقدم اأعماال ال ترقي مل�شتوى 
، ومنها  ال��ع��راق  ق��دم��ه��ا يف  ال��ت��ي  اأع��م��ال��ه 
عبد  للكاتب حمفوظ  الفخ 1979  م�شرحية 
دم�شق  مهرجان  يف  عر�شت  التي  الرحمن 
امل�شرحي من نف�ض العام ، فلم تاق النجاح 
اأن  بعد   ، جال  اإبراهيم  اأعمال  يف  املعهود 
يف  �شاركت  التي  اأعماله  ب�شابق  قارنوها 
مهرجان دم�شق ال�شابقة . اأعقبتها م�شرحية 
فالتواأمان 1986 التي قدمها حل�شاب �شركة 
 ، والتلفزيوين  ال�شينمائي  لاإنتاج  بابل 
مع  امل�شاحلة  م��ن  ن��وع��ا  فيها  ي��رى  وك���ان 
، ال�شباب  امل�����ش��رح  ق��اط��ع  ال���ذي  اجل��م��ه��ور 
ك��ث��رية اأه��م��ه��ا ان�����ش��غ��ال��ه ب���احل���روب التي 
امل�شرحيني  اأن�شاف  فربرها  العراق  عاناها 
عن  يخفف  مبا  يطالبهم  انه  على  واأرباعهم 
اأطلق  التي   ، ال�شهلة  بالكوميديا  معاناتهم 
اجلانب  ويف  ال��ت��ج��اري.  ]امل�����ش��رح  عليها 
االآخر حني وجد امل�شرحيون احلقيقيون اأن 
يف هذا التوجه �شقوطا واأ�شروا على عدم 
كده  عاوز  ]اجلمهور  �شعار  اإىل  اال�شتجابة 

ام��ت��زاج ت��ج��ارب ال��ح��داث��ة وال��ت��ف��اع��ل م��ع الواقع           
إب���راه���ي���م ج����الل ..

د. فاضل خليل 

اإلخراج العربي إما تقليد 
للتجربة الغربية ، ومنذ 
]البخيل1847/موليير- 
النقاشف . أو محاوالت 
التخلص منها باللجوء إلى 
التراث كواحد من الحلول في 
أشكاله ومضامينه . ومثلما 
أثار الجزائري عبدالرحمن 
كاكي في المغرب العربي، أن 
محاوالت التأصيل عند العرب 
تسقط دائما في ]البرختي 
نسبة إلى األلماني بر تولد 
بريخت -، كذلك أثارها في 
المشرق العربي ، إبراهيم 
جالل المولع، كباقي العرب 
بالموسيقى والراوية التي تترك 
للذهن العربي أن ينطلق في 
الخيال األسطوري الميثولوجي 
لخلق كائناته الخرافية التي 
يريد. 

جاء الرأي في دزدمونة قريبا من االستنكار عن موقف مبدئي منه 
إلى نقد فني لعرض مسرحي ناجح نصف قرن من االبداع: إن تجربة 
إبراهيم جالل الممتدة إلى ما يزيد على النصف قرًن استطاعت 
أن تبلور أسلوب عمله مع الممثل بدءا من اختياره الشخصية التي 
لينتهي   ، للعرض  المكونة  المستلزمات  بأبسط  وانتهاء  يمثلها 

بكامل التفاصيل المكونة له .
إلى  يحتاج  الحاضر  من  أبعد  طموحات  يملك  ال��ذي  "المخرج  ف� 

ممثل مستعد على الفور اللتقاط رؤياه" . 

في  كما   : لوالديه  وليس   ، يربيه  لمن  االبن  أن  في  الحق  إعطاء  في  المألوفة  المضامين  من عكس 
مسرحية ]دائرة الطباشير القوقازية-برختف المأخوذة أصال من الموروث العربي ، لحكاية شهيرة 
تروي في سيرة اإلمام علي فرضف. لم يقف هذا التأثير في عمل المخرجين بل انتقل حد التطابق 

شبه التام في عمل المؤلفين . 
حيث أطلق الكاتب الفريد فرج علي مسرحية كتبها بعنوان ف علي جناح التبريزي.

ابراهيم جالل و�سامي عبد احلميد 

ابراهيم جالل )يف الو�سط( وح�سني ال�سامرائي والفنان �سفر الر�سود
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ففي م�شرحية )الطوفان( وم�شرحية فالبيك 
م�شرحية  ويف  )ملحميا(  ك��ان  وال�شائقف 
ف��وان��ي�����ض ق����دم )ال��واق��ع��ي��ة ال���رم���زي���ة يف 
اأ�شلوب  اعتمد  ال�شعبية  فامللحمة  م�شرحية 
)اأالحتفالية( وهكذا يكون لكل عر�ض عنده 
نوع  م��ع  املتفقة  وتقنياته  اخل��ا���ض  �شكله 
الن�ض واحلاجة االجتماعية اإليه . ومن هنا 
ميكننا اأن نطلق عليه ، اأنه مدر�شة االإخراج 

يف امل�شرح العراقي املعا�شر.

 ***
احلقائق  من  جمموعة  من  اإبراهيم  انطلق 
امل�شرح  يف  وف��رادت��ه��ا  جتربته  تعزيز  يف 
القريبة  العربية  التجربة  اأخطاء  لتلم�شه 
من اال�شت�شهال الذي اليتعدى احلفظ املتقن 
للن�ض واخللفية املر�شومة ب�شذاجة اىل غري 
يكون  اأن  يجب  ملا  الر�شانة  عن  بعيدا  ذلك 
عليه امل�شهد امل�شرحي الذي يجب ان يكون 
املخل�ض  بحثه  و�شكا.من  فكرا  منحوتا 
هذا، يف خفايا تلك االأ�شكال واالأفكار بحثا 
الفرتة  اجل��دل ويف  تقبل  ال  التي  القيم  عن 
املبكرة من عمره وعمر امل�شرح يف العراق، 
ال���ت���وازن  اأن ي��خ��ل��ق ن��وع��ا م���ن  ا���ش��ت��ط��اع 
م��ا يجب ان يكون  م��ا ه��و �شائد وب��ني  ب��ني 
الفن  مع  بدايته  كانت  هكذا  امل�شرح.  عليه 
املبكرة  ال�شينمائية  جتاربه  فمن  عموما. 
بطا  ثم  ومن   1947 بغداد   �� القاهرة  فيلم 
الأول فيلم عراقي عليا وع�شام وفيلم ليلي 
يف العراق 1949 وغريها من األ� 14 فيلما 
جتاربه  وم��ن  ال�شينما.  يف  عمله  ح�شيلة 
م�شرحية  م��ن  اب��ت��داء  امل�شرح  يف  املبكرة 
ح�شيلته  وجممل   1948 الوطنية  �شهداء 
لدرا�شته  �شفره  اإىل  م�شرحية.   32 البالغة 
مهمة  بح�شيلة  منها  عاد  التي  اأمريكا،  يف 
من االأفكار، منها انه عرف بتجربة بريخت 
تاأثره  ب�شبب   �� مازجا  العراقي  امل�شرح  يف 
جا�شم  وزم��ي��ل��ه  ال�شبلي  ح��ق��ي  ب��اأ���ش��ت��اذه 
العبودي �� بني الكا�شيكية و�شتان�شاف�شكي 
كما  بريخت  م�شرح  ب��ت��اأث��ريات  مم��زوج��ة 
اأ�شلفنا. ان جتربته �شارت بخطى مت�شارعة 
مل تعرف الرتاجع اإال يف �شنواتها االأخرية 
ب�شبب املر�ض والتعب والعجز حني برتت 
اإحدى �شاقيه �� ب�شبب مر�ض ال�شكري �� مما 
جعله يلهث وراء الك�شب من اجل العي�ض.
�شلبا  اأثر  �شهدته حياته  الذي  الت�شدع  هذا 
على اأعماله االأخرية �� واحد منها �شينمائي 
اأثار  هو حمد وحمود الذي اأخرجه والذي 
الكثري من النقد �شلبا عليه مثلما اأثار ده�شة 
املهتمني بتجربته خمرجا م�شرحيا، فمنهم 
القا�شي،  ظرفه  ب�شبب  عليها  �شاحمه  من 
نقطة  �شكلت  الأنها  ي�شاحمه  مل  من  ومنهم 
الذي  الرتاجع  هذا  م�شريته.  يف  ال�شعف 
من  ومنهم   .  1986 وحمود  حمد  يف  ب��داأ 
يرى اإن هذا الرتاجع بداأ من قراره ال�شفر 
تفا�شيل  ح�����ش��رت   ���� اخل��ل��ي��ج  يف  للعمل 
الدعوة التي قدمها له الراحل �شقر الر�شود 
 �� ال�����ش��ارق��ة  م�شرح  يف  عنه  ب��دي��ا  ليكون 
مل�شتوى  ترقي  ال  اأع��م��اال  فقدم  ذل��ك.  وك��ان 
الفخ  م�شرحية  ومنها  العراق،  يف  اأعماله 
التي  الرحمن  عبد  حمفوظ  للكاتب   1979
امل�شرحي  دم�����ش��ق  م��ه��رج��ان  يف  ع��ر���ش��ت 
االإم����ارات  ف��رق��ة  قبل  م��ن  ال��ع��ام  نف�ض  م��ن 
النجاح،  تاق  مل  والتي  املتحدة،  العربية 
ال�شابقة  باأعماله  مبقارنتها  ب���داأوا  حيث 
من  �شابقة  دورات  يف  �شارك  ال��ذي  ومنها 
مهرجانات دم�شق. اأما يف العراق فبداأ العد 
حل�شاب  التواأمان  م�شرحية  مع  التنازيل 
�شركة بابل لاإنتاج الفني والتي كان يطمح 
اأوال.  امل���ادي  الك�شب  تقدميها،  وراء  م��ن 
ورمبا تكون طريقا للم�شاحلة مع اجلمهور 
الذي قاطع امل�شرح �� هذا جوابه حني يدافع 
عنها كتجربة اأخفقت �� اإن اعتقاد جال باأن 
الكوميديا ال�شهلة امل�شبعة بالنكات اليومية 

اإىل  اجلمهور  تعيد  اأن  باإمكانها  يكون  قد 
وم�شاهما  متابعا  امل�شرح  مع  عهده  �شابق 
القرن  �شبعينات  يف  عليه  ك��ان  كما  ذك��ي��ا 
وجهة  وه��ي   ���� اإخ��ف��اق��ه  وث���اين  الع�شرين. 
نظر خا�شة بالبع�ض فلم يتفق على اإخفاقها 
 1989 دزدمونه  م�شرحية  هي   �� االآخ��رون 
 " ب��ا���ش��ا:  عبيدو  ال��ن��اق��د  عنها  ي��ق��ول  ال��ت��ي 
من  ج��ال  اإب��راه��ي��م  انتقل  دزدم��ون��ه  ففي 
هند�شة علم اجلماليات ومزجه بني بريخت 
من�شة  علي  العمل  اإيل  و�شتان�شاف�شكي 
ميكرفونيا  بداأ  االإذن.  �شروط  اإيل  تخ�شع 
م�شاحله  عن  املخيلة  ع�شاكر  رف�شت  حني 
اإذن  هي   .)1(" لديه  مداها  ا�شمحال  يف 
م�شتوى  دون  ك��ان��ت  با�شا  عبيدو  ح�شب 
جماليات  م��ن  قريبا  فيها  ك��ان  ال��ذي  ج��ال 
ال�شوت بعيدا عن جماليات ال�شينوغرافيا 
�� وهي وجهة نظر ال تقلل من جتربة جال 
تقدم  ما  م�شتوي  دون  تكون  رمب��ا  كثريا. 
لي�شت  لكنها  ج���ال،  اإب��راه��ي��م  اأع��م��ال  م��ن 
قد  كان  الناقد  نظر  وجهة  من  فهم  اأهمهما 
من  وال�شلطة   �� ال�شلطة  خالها  من  جامل 
ثبتها يف مو�شوعه )2(  التي  وجهة نظره 
هي جهة تقدميها الفرقة الر�شمية العراقية 
الفرقة،  عام  مدير  ال�شائغ  يو�شف  وكاتبها 
" ق��ارع اجلمهور  القول  اإىل  وهو ما دع��اه 
ما �شاهده من ثقل الن�ض ومن اكت�شافه اإن 
اإيل  ج��اء  ال�شائغ  يو�شف  الن�ض  �شاحب 
املهرجان وجائزته يف جيبه. ذلك اأنه اأعلن 
ذات  درام��ي��ة  م�شرحيته  اأن  ملخ�شها  يف 
منحى بولي�شي نف�شي ". جيدة من العلوم 
امل�شرحية ومن اأول الداعني مب�شرح برخت 
وكاأنه بذلك اأراد اأن يثبت انه االآخر �� اأ�شوة 
ب�شتان�شاف�شكي  االأول  الداعية  بالعبودي 
بريخت  برتولد  جديد  هو  ما  اإيل  يدعو   ��
التغريب  و  امللحمي  امل�شرح  اإيل  ودعوته 
االأعمال  من  مبجموعة  تلك  دعوته  متوجا 
يقف على راأ�شها البيك وال�شايق املعرقة عن 

جتربة  اإن   . ماتي  وتابعه  بونتيا  ال�شيد 
يقرب  ما  اإىل  امتدت  التي  ج��ال  اإبراهيم 
اأن  اخلم�شني عامًا ا�شتطاعت هذه امل�شرية 
املمثل  م��ع  العمل  يف  اأ�شلوبه  م��ن  تن�شج 
اأواًل ومن ثم وعرب احل�ض الذي ميتلكه يف 
النظرة اجلمالية الثاقبة لل�شورة امل�شرحية 
�� هكذا و�شفه البع�ض  التي ميتلكها فطريًا 
يف  ق�شوره  اع��ت��ربوا  ال��ذي��ن  متابعيه  م��ن 
ثقايف  ق�شور  لتجربته  النظري  التدوين 
 �� فيه  املنهجي وهو راأي مبالغ  يف تكوينه 
اأو من خال خمزونه الفكري والثقايف وما 
خلقه من تكوينات جمالية على امل�شرح.هو 
املخرج  بني  االإن�شجام  من �شرورة  ينطلق 
هو  ال���ذي  االن�شجام  ه��ذا  العمل،  وف��ري��ق 
اأي اختاف يف  اإب��داع واعترب  لكل  اأ�شا�ض 
�شببا  وفريقه  املخرج  بني  النظر  وجهات 
وهو   ���� جتربة  اأي��ة  يف  االإب����داع  نق�ض  يف 
�� وواحد من  راأي يتفق معه الكثريون فيه 
التجارب ويف  اأهم  اإجناح  اأ�شباب يف  اأهم 
تت�شافر  اأج��ل��ه  م��ن  ال���ذي  ال��ه��دف  حتقيق 
والتي  اأوال  الطويلة  االإخراجية  اجلهود. 
من  �شاهده  فيما  ته  تاأثرا  من  ح�شيلة  هي 
اأعمال م�شرحية عراقية اكت�شف ما ينق�شها 
يف حينه و�شعى الأن يتافى تلك النواق�ض. 
وكذلك من عمله مع حقي ال�شبلي وانقابه 
على نوع العمل الذي كان ال�شبلي ميار�شه 
خال  امل�����ش��رح  يف  عمله  اأن  ج��ال  الع��ت��ق��اد 
وهذا   ���� املعا�شرة  احلديثة  اللم�شات  م��ن 
يخ�شرم  ج��ال  اإبراهيم  من  جعل  النزوع 
موقع  فيها  وكان  تتابعت  اأجيال  مع  زمنيا 
فيه  اأح��د  يزاحمه  ال  املقدمة  يف  فيه  ج��ال 
-. كذلك ما �شاهده من االأعمال التي قدمها 
جا�شم العبودي الذي �شبقه يف الرجوع من 
يف  موؤثرا  ليكون  منها  والرجوع  الدرا�شة 
الو�شط امل�شرحي مبا حمله من اأفكار �� وكان 
بنظام  نادى  اأول من  انه  للعبودي  يح�شب 
�شتان�شاف�شكي الذي مل يكن وقتها معروفا 

يف العراق. هذه التاأثريات املحلية م�شافا 
لها ما قام به من اأعمال �شينمائية رائدة يف 
التعاون امل�شرتك  العراق وم�شر من خال 
فيما بني البلدين وما حقق له ذلك من اإفادة 
اإليها  ي�شاف  االأق��ل.  التمثيل يف  يف جمال 
مرونته اجل�شدية كونه كان من الريا�شيني 
املهمني يف العراق له بطوالته التي اأبرزها 
املاكمة. هذا اإىل جانب درا�شته وتاأثرياتها 
االيجابيةعليه عندما كان طالبا يف اأمريكا. 
اأما عن تكوين ال�شورة لديه فتتولد نتيجة 
التاأمل... واحلوافز التي يثريها بالتجارب 
االإيقاع  لديه  فيتولد  اأ�شلفنا  كما  املخزونة 
ال�شوري امل�شند باالإيقاع ال�شوتي، حوارًا، 
يقول  رق�����ش��ًا...  غ��ن��اء،  مو�شيقى،  �شعرًا، 
ًا م�شرحيًا  اإبراهيم جال: " عندما اأقراأ ن�شّ
اأبدًا ب�شماع نغم... واأرى �شورة تعرب عن 
هذا النغم... فاأحاول اأن اأ�شنع الهارموين 
يف ال�شورة، احلركة، النغم، كل ذلك الإعادة 
وال���روح  العقل  الإ���ش��اءة  ال��واق��ع،  ترتيب 
اإىل  ي�شعي  ه��و  اإذن   )4(" امل��ت��ل��ق��ي  ل���دى 
الق�شايا  ت��ن��اول  م��ع  العر�ض  يف  التكامل 
االأ�شا�شية لل�شعب، احلال الذي جعلُه يتجه 
املحلية  الن�شو�ض  عن  امل�شتمر  بحثه  يف 
ن�شو�شها  م��ن  البع�ض  تاأليف  تابع  التي 
فهو  واملاحظة،  والن�شيحة  ال��راأي  باإبداء 
ميكنه  ما  �شيئًا  املحلي  الن�ض  يف  اإن  يرى 
مع  باالأهمية  ويتوازى  ويتطور،  ينمو  اأن 
الن�ض العاملي يف املح�شلة النهائية تاأليف 
من  اأكر  اأكد جال  لقد  امل�شرحي.  العر�ض 
مرة اإن ثقته باملوؤلف املحلي ثقة كبرية لكن 
العاملي،  امل�شرحي  الوعي  قلة  اأو  النق�ض، 
لديه  واأ�ش�شها  االإخراجية  املفاهيم  واإدراك 
تدعوه كمخرج الأن ي�شاهم يف كتابة الن�ض 
يفعل  وكما  ال�شكل.  عليه  وي�شفي  االأدب��ي 
العنا�شر  بقية  مع  يفعل  كان  الن�ض...  مع 
االأخرى هو يقول: " انني يف اأكر اأعمايل 
 �� الديكور  ت�شميم  يف  اأ�شاهم  اأو   ���� اأ���ش��ع 

املو�شيقى...  االإ���ش��اءة،  املاب�ض،  ومثلها 
اإم��ت��اك م�شمون  اأري���د  مثلما  الأن��ن��ي  ال��خ، 
العمل، اأ�شعى اإىل اإمتاك �شكله ")5(. وعن 
احلرية  ليعطيه  يكن  مل  املمثل  مع  تعامله 
بل  احلركة  يف  املطلقة  احلرية  يف  املطلقة 
كان يقيده يف اأكر االأحيان، اأنه يربر ذلك 
موهبة)االأداء  ميتلك  ال  املحلي  املمثل  كون 
هو  عليه  يعتمد  ما  اأك��ر  واإمن��ا  التمثيلي( 
احلركات  توظيف  م��ع  فيه  املبالغ  االإل��ق��اء 
الدور  يف  اخلا�شة  املعاين  ذات  االإميائية 
امل�شرحي، اأما عن املهمة الرتكيبية للتمثيل 
وهو  امل��خ��رج،  غري  ميتلكها  فا  والعر�ض 
امل�شوؤول االأول عن ال�شورة النهائية التي 
اإ�شافة  للم�شرحية  العام  التكوين  حت�شن 
وبالتايل  متهيئ  غ��ري  وه��و  التمرين  اإىل 
عليه اأن يلقن املمثل كل �شيء الأن "املخرج 
احلا�شر  م��ن  اأب��ع��د  طموحات  ميلك  ال���ذي 
يحتاج اإىل ممثل م�شتعد علي الفور اللتقاء 
جال  اإبراهيم  املخرج  يعتقد  روؤياه")6(، 
العربي  امل�شرح  تاأخر  اأ�شباب  اإن واحد من 
عن  بعيدًا  احل��وار  يعتمد  ال��ذي  املمثل  هو 
الفعل  م��ن  اخل��ال��ي��ة  النف�شية  ال��ت��ع��ب��ريات 
اجليد  املمثل  اإن   ���� )الع�شلي(  الفيزيقي 
بالن�شبة اإليه هو املتمكن من ج�شده �� كلغة 
اإىل  ي�شعى  ال  فاملمثل  عنده  هائلة  تعبري 
تطوير  اإيل  ي�شعي  ال  كما  ج�شده  تطوير 

اإلقائه اأي�شًا.
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يف  ال�شينما  لفن  ج��ال  اب��راه��ي��م  درا���ش��ة 
ال�شر  لنا   تك�شف  ايطاليا )1955-1951( 
الفنية،  خميلته  غ��ن��ى  وراء  يكمن  ال���ذي 
وم��رون��ت��ه��ا وا���ش��ت��ي��ع��اب��ه��ا ل��ت��ق��ن��ي��ات عدة 
والكتل  وال��زم��ن  ال��ف��راغ  م��ع  التعامل  يف 

والقوى..الخ.
ان عامل ال�شينما الرحب، جعل من عرو�ض 
جال امل�شرحية نا�شجة يف الفن، ومبتعدة 
عن تلك الن�شو�ض التي كانت يف معظمها 
وت�شرد  ل��ت��ق��راأ  امل�����ش��رح  خ�شبة  اىل  تنقل 
يتطلبها  تراكمي با �شور ع�شوية  ب�شكل 
االخ�����راج امل�����ش��رح��ي، وب��ال��ط��ب��ع م���ا كان 
اخراجية  حلوال  ليجدوا  حينئذ،  فنانونا 
والفن  الثقافة  فيها  ت��درج  كانت  ف��رتة  يف 

بواجهات ثانوية.
لقد اعجب به ا�شتاذه )�شاروف االيطايل( 
حينما ف�شر مقطوعة )هملت( وهو يت�شاءل 
فل�شفيا عن كينونته بالطريقة االآتية يلقي 
)جال( كلمة: "كائن انا؟" وهو يف طريقه 
بعد  ذهنه  ي�شرف  ولكنه  اال�شطجاع  اىل 
ذلك، وينه�ض فجاأة ليقول "اأم غري كائن"، 
واعجاب اال�شتاذ يتاأتى من حماولة تلميذه 
ايجاد عاقة ذهنية ووجدانية لدى هملت 

يف موقفه ذاك.
ومي���ك���ن ال���ق���ول ان����ه ا���ش��ت��ك��م��ل ���ش��روط 
امريكا  يف  در�شها  ان  بعد  امل�شرح  علوم 
اجلوانب  على  وت��واف��ر   )1963-1958(
ا�شاتذة  ايدي  وعلى  والتطبيقية  النظرية 
مو�شوعيني واكفاء، منهم الدكتور )رايخ( 
وهو متفل�شف يف امل�شرح وم�شادره عباقرة 
الفن مثل: بيكا�شو وراينهارت، وجورنلك، 
الذين ادخلوا مفهومات جديدة على ال�شكل 
ال��ف��ن��ي، وك��ذل��ك اال���ش��ت��اذ )م��اك��و( موؤلف 
تعلم  ومنه  اعتقاد(  )الفن  ال�شهري  الكتاب 
معاجلة  مو�شوعه،  يخ�ض  ما  كل  )ج��ال( 
وتطويرها  اخل�شبة  على  املمثل  �شلوكية 
من حالتها الغريزية وجعلها حالة منظمة، 
مثقفة ومقنعة.. ومن الفعاليات الفنية التي 
مار�شها يف معهد الفن بامريكا، متثيله مع 
املمثات  من  وه��ي  كي�ض(  )ليليان  املمثلة 
اىل  )املمر  م�شرحية  فازت  وقد  ال�شهريات 
ان  بعد  موؤخرا  االو�شكار  بجائزة  الهند( 
كان يلعب فيها الدور الرئي�ض، ومثل اي�شا 
العليا(  ال�شماء  يف  )قلبي  م�شرحية  يف 
لوليم �شارويان، اما يف االخراج فانه قدم 
)بيت برناروالبا( لل�شاعر اال�شباين لوركا 
ليون�شكو  و)الدر�ض(  ال�شلعاء(  و)املغنية 

و)بوتنيا وتابعه ماين( لرب�شت.
ان ح�شا�شية ابراهيم جال الفنية ما انفكت 
اخراجية  وع��ام��ات  فنية  م��ام��ح  تلتقط 
فح�شب،  وامريكا  ايطاليا  يف  لي�ض  فارقة 
بل يف كل مكان حل فيه �شيفا، لقد اعجبته 
)�شريان ودي برجراك( الن املخرج )جينو 
ا�شتخداما  الظل(  )خيال  ا�شتخدم  جريف( 
اعجب  اي�����ش��ا  اي��ط��ال��ي��ا  ويف  م����وؤث����را، 
عالج  حينما  نف�شه  للمخرج  ب�)طرطوف( 
وكذلك  متقن.  ت�شكيلي  بح�ض  تكويناته 
م�شرحية  يف  ال��دي��ك��ور  بتوظيف  اع��ج��ب 
)فيتاريو  ل��ل��م��خ��رج  ق��ي�����ش��ر(  )ي��ول��ي��و���ض 
الذي  للديكور  ده�ض  امريكا  ويف  كازنر(. 
كما  اماميا  ولي�ض  للجمهور  ظهريا  ا�شبح 
يكون، جاء هذا يف عر�ض  ان  ينبغي  كان 
تعبريية  او  ل�)ت�شيخوف(  فانيا(  )اخل��ال 
ل�)الق�شية(  اخراجه  يف  ماكو(  )جارل�ض 
ذات  الب�شرية  النماذج  وا�شتخدام  لكافكا، 
نف�شه  املمخرج  ا�شتخدام  يف  او  الطباع، 

للج�شر  ال��ب��ن��دق��ي��ة(  )ت��اج��ر  اخ����راج  ع��ن��د 
كعامة  دان��ت��ي  بج�شر  امل��ع��روف  ال�شهري 
معربة ودالة، او يف ا�شتخدام اال�شرتجاع 
)فا�ض- باك( ور�شم املناظر على اخللفية 
من  )ف��او���ش��ت(  م�شرحية  يف  )ال�����ش��اي��ك( 
اخ���راج راي���خ، وه��ن��اك ع��رو���ض ع��دة منها 
املخرج  جعلها  التي  وج��ول��ي��ت(  )روم��ي��و 
)زافريل( كوميدية م�شحكة، او اخراج )بن 
بي�شون( يف املانيا ال�شرقية ل�)الليلة الثانية 
ع�شرة( يف طا�شقند، ويف تقدمي )تروي�ض 
ق�شية حترير  فيها  التي طرحت  ال�شر�شة( 

املراأة ب�شكل جتديدي ملتزم.
واالن، لن�شر اىل مفردات اللغة االخراجية، 
ابرز  ان  ج��ال،  ابراهيم  لدى  وعنا�شرها 
تلك القيم هو )التكوين( فهو نظام يحاكي 
ويعك�ض قوام االن�شان، وحركتيه يف خلق 
الفعل امل�شتمر يف الف�شاء )غابة- �شحراء- 
جبل- وادي(. ان التغيري يكمن يف انقطاع 
�شجرة، اما يف امل�شرح فان تغيري التكوين 
الب�شرية  الطبيعة  مقت�شيات  وف��ق  يتم 
�شمن عائقها االجتماعية من خال الكتل 
وهذه  وامل�شافات  بال�شطوح  وارتباطها 

القيم الت�شكيلية تخلق هكذا.
م�شرحية  اق����راأ  "..عندما  ج���ال:  ي��ق��ول 
يل  يوحي  ما  وهذا  وايقاعها  نغمها  اأ�شمع 
بال�شورة املركبة او )الرتكيبة االن�شائية( 
وامل����خ����رج ي�����ش��ي��ف خل���ط���وط ال�����ش��ورة 

والوانها اعماقا وحركات حية.
ان عنا�شر اجلمال هي- التوازن- التناظر- 
ال��خ.  احلركة.."  ال�����ش��ك��ون-  ال�����ش��م��ت- 
قيمة  ت�شبح  ان  العنا�شر  لهذه  ميكن  وال 
جمالية متكاملة ما مل جنعلها )هارمونية( 
الذي  بالتجان�ض،  ي�شميه )جال(  ما  وهذا 
يعرب عنه املو�شيقي اح�شن تعبري، وهكذا 
امل�شاهد  اإف��ه��ام  يف  مهم  عن�شر  فالتكوين 

توزيع  يف  ان  ا�شتجاباته.  يف  والتاثري 
على  )االث���اث(  واجل��ام��دة  احلية  اال�شكال 
للكلمة  معنى  ي����وؤدي  ان  ي��ج��ب  اخل�شبة 
واجلملة والفعل الذي يراد تطبيقه، ب�شكل 
عفوي. ان )جال( يعتقد ان التكوين على 
يفقد  فانه  فقدها  ان  �شمولية  قيمة  امل�شرح 

اهم جوهر فيه، اي ان�شانيته.
االخ���راج���ي���ة  ت��ط��ب��ي��ق��ات��ي  خ����ال  "ومن 
ال��ت��ن��اق�����ش��ي يف  وج�����دت ان اال����ش���ل���وب 
ال��ت��ك��وي��ن��ات امل�����ش��رح��ي��ة ه���و ال����ذي يربز 
ال�شراع  ا�شا�ض  وهو  امل�شرحية  م�شمون 
يجد  بل  به  املخرج  يكتف  مل  امل�شرحي". 
الطبيعة،  ق��وان��ني  باكت�شافه  االن�شان  ان 
واملجتمع منذ ان عرب ار�شطو عن الدراما 
الرغبة  ب��ني  املتناق�شات  ���ش��راع  وع��ده��ا 
والواجب، و�شوال اىل الثورة ال�شناعية، 
يجد  الخ..  والذرة"..  الكهرباء  واكت�شاف 
)التكوين(  تخ�ض  جمالية  ن�شبية  ذلك  يف 
باملتغريات  الرت��ب��اط��ه��ا  ك��ذل��ك  وا�شبحت 
ان  واالقت�شادية..  والفكرية  احل�شارية 
وانت�شار  رغبتني  انت�شار  ه��و  ال�����ش��راع 
ال�شراع  خلق  يحاول  وج��ال  اإحداهما.. 
م�شرحيا مبحاولته التعرف على التناق�ض 
يف االلفاظ حتى يكون مبقدوره ان ي�شب 
تلك  بها  ليماأ  �شورا  احل�شية،  ذاكرته  من 
املواقف واالحداث.. ان جال يفهم عنا�شر 
تبداأ  جربية،  معادلة  انها  على  امل�شرحية 
وبفكرة  اال�شل،  يف  دينية  ق�شرية  بق�شة 
او ج�شر  ي��ك��ون مب��ث��اب��ة و���ش��ل  وب��ف��ع��ل 
ليجعلها  وجت�شيدها  الفكرة  جتريد  ب��ني 
مو�شوعية من خال فعل املمثل املعرب عن 
االحداث باحلوار، واجلو العام، وهذا كله 
هو الذي يكون الن�ض امل�شرحي، واالخراج 
ي�شتنبط قيمه الدرامية، بعد ان يوؤ�شر املهم 
االك��ر اهمية واالك��ر اكر  ثم  ثم االه��م، 

االخراج  يف  جال  "تعلمت" يقول  اهمية 
بجملة  واختزلها  امل�شرحية  اح��دد  ان  بعد 
كلمة  مثا  رئي�شية،  بكلمة وا�شحة  وحتى 
هملت  يف  واالن��ت��ق��ام  عطيل  يف  ال��غ��رية 
تف�شريات  وه���ذه  مكبث..  يف  وال��ط��م��وح 
مثا  ولكنني  االجتهادات..  حتتمل  اولية 
عندما اقو الن الغرية املبالغ فيها توؤدي اىل 
ينطوي  واح��د  كل  ان  اع��ي  فانني  الهاك، 
على الغرية ب�شكل من اال�شكال.. ا�شبحت 
لدى عطيل مبالغا فيها.. ومن هذه النقطة 
من  اال���ش��ع��اع��ات  ان��ب��ث��اق  الت��ر���ش��م  انطلق 
املركز اىل املحيط.. وهو يحاول اقتنا�ض 
م�شتوى  عن  تعرب  التي  احل�شية  ال�شور 
غنية  املثقف  لغة  ان  املوؤكد  ومن  الغرية.. 
الذهنية  وعاقته  خياله  وان  مبفرداتها 
ال����ذي ال تتعدى  اف��ق��ا م��ن االم����ي  او���ش��ع 
يجعل  ما  وهذا  ال�شيق..  حيزها  مفرداته 
يف  املر�شحة  ه��ي  االم  العربية  لغتنا  م��ن 
امل�شرح خل�شو�شيتها، وكما يت�شاءل جال 
حني يقول ".. ال ادري ملاذا يتقبل االن�شان 
العادي لغة القراآن الكرمي، ويفهمها ويوؤمن 
بها وجند ان هناك من ي�شر على �شعوبة 

الف�شحى يف امل�شرح؟".
ت�شبه  بوظيفة  يقوم  ج��ال  عند  واالي��ق��اع 
العر�ض  يف  ال��ب�����ش��ري  ال��ق��ل��ب  وظ��ي��ف��ة 
الذي  بالنب�ض  ي�شميه  وه��و  امل�شرحي.. 
اذا  حتى  التوقيت،  طريق  عن  قيا�شه  يتم 
تكون  ان  فعليها  امل�شرح  على  جملة  قيلت 
ومع  واخل��ط��وات  احل��رك��ات،  مع  متزامنة 
املخرج  تف�شري  ح�����ش��ب  امل��ق��اب��ل،  امل��م��ث��ل 
ال�شكون،  العامة، واختياره ملواقع  للحالة 
وااللتفاتة،  وامل�شي،  والقعود،  والقيام، 
واالمياءة، واالنعزال، واملرونة اجل�شدية 
ونغماته  ال�شوت  وتدرجات  املبارزة،  يف 
يقراأها  متجان�ض  ت�شكيلي و�شوتي  باطار 
ع�شرات املرات بل انه يقول ".. انني غالبا 
الر�شيدة  للقراءة  مطالعتي  يف  ارج��ع  ما 
ابتدائي  االول  ال�شف  يف  در�شتها  التي 
الفل�شفة  فيها  الج���د  ب��ب��غ��اوي��ة،  ب��ط��ري��ق��ة 
االن�شانية.  النظريات  وخا�شة  والرتبية 
للن�ض  االوىل  ال����ق����راءة  ع��ن��د  ج����ال  ان 
االول،  االنطباع  على  يتعرف  امل�شرحي، 
جمهولة  كانت  م�شالك  يكت�شف  ذلك  وبعد 
من  ينتهي  حني  وحتى  البدابة،  عند  لديه 
يكت�شف  ويعر�شها،  م�شرحياته  اخ���راج 
اخطاءها، لهذا يحاول اخراجها مرة ثانية 
اظهاره  ي��وف��ق يف  م��ا مل  وه��ك��ذا الظ��ه��ار 
)جال(  مع  عمل  وم��ن  ال�شابقة،  امل��رة  يف 
اآخر  يف  حتى  مكابرته  ي��درك  املمثلني  من 
التغيري  دائم  قلق،  فهو  العر�ض  من  حلظة 

والتقلبات.
الت�شعة  التق�شيمات  يف  يجد  )ج��ال(  ان 
مايني  ي�شع  رحبا  جماال  امل�شرح،  خل�شبة 
االفق  ب�شعة  يوؤمن  انه  الوهمية  اخلطوط 

املواطنة  روح  وت��ربز  الف�شاء..  وانفتاح 
اولئك  من  جال  ويعد  خمرجنا  عند  جلية 
يف  النبيلة  التقاليد  ه��ذه  ر�شخوا  ال��ذي��ن 
قرات  "..عندما  العراقي  م�شرحنا  حركة 
حوارا  فيها  وج��دت  كليوبرتا-  م�شرحية 
ي����دور ب��ني )ان��وب��ي�����ض وك��ل��ي��وب��رتا( بعد 
تقول  –اكتيون-  معركة  م��ن  ان�شحابها 
ان  اردت  ولكني  وطني،  اخن  مل  "انني 
وان�شحبت"  واكتافيو..  انطونيو  ا�شعف 
املوقف  ه���ذا  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز  �شبيل  ويف 
الوطني، ا�شتعان، جال بخيال الظل ليقدم 
والبوارج،  اجليو�ض  وان�شحاب  املعركة، 
ي�����ش��ريون بفخر،  وي��ظ��ه��ر اجل��ن��ود وه���م 
ليقعوا امواتا على امل�شرح بفعل جراحهم 
على الرغم من حوار )حابي( الذي يحاول 

فيه ادانة ال�شعب.
القوقازية(  الطبا�شري  )دائ���رة  يف  تظهر 
التي اعدها عادل كاظم با�شم )دائرة الفحم 
من  القومية  وعاداتنا  تقاليدنا  البغدادية( 
)ال�شار(..  وف�شح  ال��ن��اف��ع  تطوير  اج��ل 
املنتفعني  دان  الطائرة(  )ال�شحون  ويف 
املختار  اظهر  االخرين، حيث  على ح�شاب 
اظهر  )ال��ط��وف��ان(  ويف  اجل�����رذ..  بهيئة 
)اجلماعة(  انت�شار  واك��د  االفكار  طوفان 
ال�شعب  يحا�شر  حيث  الفرد،  انانية  على 
ابتكاره  م��ن  ال��دي��ك��ور  وك��ان  )كلكام�ض(، 
واال�شفل  لالهة  االعلى  الق�شم  جعل  حيث 
ناق�ض  �شامل  طه  )فواني�ض(  ويف  لل�شعب، 
مظاهر اال�شتغال، فهذا تاجر عقيم ي�شتغل 
ال�شائق،  ت�شتغل  والزوجة  فقريا،  ان�شانا 
البائ�شني  ان  يعتقد  وج����ال  وت���ط���رده، 
انف�شهم يف ظروف معينة ي�شتغل بع�شهم 
البع�ض، وهذا ما تناق�شه م�شرحية )اوبرا 

القرو�ض الثاثة( لرب�شت.
هموم  على  ال�����ش��وء  �شلط  )امل��ت��ن��ب��ي(  يف 
املثقف العربي وغربته، واكد يف )مقامات 
العربي..  االن�شان  ايجابية  ال���ورد(  اب��ي 
"وحتى ان مل يكن عمران ق�شي�شا فانه كان 
الذين  املحتلني  الفر�ض  لطرد  النا�ض  يوؤلب 

اغت�شبوا ار�شه".
اي�شا،  الظل  خيال  ا�شتخدم  )مكبث(  يف 
ليدين احام مكبث امل�شوهة حيث ينت�شر 
ل�)ماكدوف( النه يعرب عن طموح جماعي، 
ذاتيا  ط��م��وح��ا  اال  م��اك��ب��ث  ي��ك��ن  مل  بينما 
مري�شا.. لقد تاأثر ابراهيم جال با�شاليب 
�شتان�شاف�شكي وبر�شت ومايرهولد ولكن 
من دون ان تطغى على �شخ�شيته الوا�شحة 
اف�شال ال  يف االخ��راج.. والبراهيم جال 
تن�شى على واقع حركتنا امل�شرحية �شواء 
ما يخ�ض الن�ض املحلي او يف تاأثريه يف 
امتد  الذين  العراقيني  الفنانني  خمرجينا 
العربية ويف  ال�شاحة  تاأثريهم على عموم 
املوؤ�ش�ض  وه��و  ب��ال��ذات،  العربي  اخلليج 
لفرقة امل�شرح احلديث، وكان نقيبا للفنانني 
ي��دي��ه اجيال  ع��ل��ى  ت��ت��ل��م��ذت  وت��دري�����ش��ي��ا 
وهم  ال�شباب،  الفنانني  ان  ع��دي��دة.  فنية 
يبتكرون طرائق جديدة يف االخراج ويف 
املعا�شر،  امل�شرحي  العر�ض  تكاملية  فهم 
الذين  ال��رواد  الولئك  باإ�شافاتهم  يدينون 
ويعد  وجديتهم،  عطائهم  يف  يبخلوا  مل 
العبودي(  )جا�شم  م��ع  ج���ال(  )اب��راه��ي��م 
من اوائل روادنا امل�شرحيني الذين منحوا 
النا�شعة،  ال��وط��ن��ي��ة  �شفته  م�����ش��رح��ن��ا، 
وتر�شم  ال��راق��ي��ة  االخ��راج��ي��ة  ومعاجلاته 

ا�شوله العلمية، وقوانينه اجلمالية

جماليات إبراهيم جالل 
د. عقيل مهدي يوسف

في )مكبث( استخدم خيال الظل ايضا، ليدين احالم مكبث 
ل�)ماكدوف( النه يعبر عن طموح  المشوهة حيث ينتصر 
مريضا..  ذاتيا  طموحا  اال  ماكبث  يكن  لم  بينما  جماعي، 
وبرشت  ستانسالفسكي  باساليب  جالل  ابراهيم  تأثر  لقد 
ومايرهولد ولكن من دون ان تطغى على شخصيته الواضحة 
واقع  على  تنسى  ال  افضال  وإلبراهيم جالل  االخ��راج..  في 
في  او  المحلي  النص  يخص  ما  س��واء  المسرحية  حركتنا 
تأثيره في مخرجينا الفنانين العراقيين الذين امتد تأثيرهم 
على عموم الساحة العربية وفي الخليج العربي بالذات، وهو 
للفنانين  نقيبا  وك��ان  الحديث،  المسرح  لفرقة  المؤسس 

وتدريسيا تتلمذت على يديه اجيال فنية عديدة. ابراهيم جالل بني جمموعة من الفنانني العراقني يف ايطاليا بينهم خالد الرحال
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إبراهيم جالل 
إبراهيم جالل 

 لطيف حسن* 
التجديد  ع��ن  �شيئا  ن��ع��رف  ان  اردن����ا  اذا 
امل�شرح  ان  �شنجد   ، العراقي  امل�شرح  يف 
ال��ع��راق��ي ك��ل��ه م��ن��ذ وف��ادت��ه ال��ي��ه ب���دءا من 
القرن  من  بدقة  متاما  حم�شوم  غري  تاريخ 
التا�شع ع�شر ، وحتى الوقت احلا�شر ، هو 
والتغري  التحول  من  منقطعة  غري  �شل�شلة 
قدم  )مبفهوم  التجديد  واب��و   ، والتجريب 
حقي  هو  قبا(  موؤ�ش�ض  غري  هو  ملا  جديدا 
معهد  يف  التمثيل  ق�شم  موؤ�ش�ض  ال�شبلي 
الف�شل  اليه  يعود  الذي  و  اجلميلة  الفنون 
من  ب��ع��ده  م��ن  متعاقبة  اج��ي��ال  ت��رب��ي��ة  يف 
الرواد االكادمييني وو�شع اال�ش�ض العلمية 

للم�شرح يف العراق . 
اال ان املجدد احلقيقي يف امل�شرح العراقي 
 )  1991  -  192  4  ( ج���ال  اب��راه��ي��م  ه��و 
 ، العراقي  امل�شرح  و�شع  من  �شحح  ال��ذي 
واوقفه على قدميه كما يقولون بعد ان كان 
ثورة  اول  هو  وي��دي��ه،  راأ���ش��ه  على  مقلوبا 
امل�شرح  ودور  جوهر  على  ومنهجية  فنية 
وان��زل   ، ال�شبلي  ا���ش��ت��اذه  عند  النخبوي 
اىل   ، ال�شماوي  برجه  من  املحلق  امل�شرح 
ار�ض الواقع وجمتمعات القاع امل�شحوقة.. 
ول���د اب��راه��ي��م ج���ال يف االأع��ظ��م��ي��ة عام 
 ، امل��ح��ام��ي  ج����ال  امل��ح��م��ود  اب����ن   1924
الكبار  موظفيها  وم��ن  ب��غ��داد  اع��ي��ان  اح��د 
احلكومية  امل��ن��ا���ش��ب  م��ن  ال��ع��دي��د  ت��ق��ل��د   ،
العراق  األوية  خمتلف  بني  وتنقل   الهامه، 
درا�شة  ف��رتة  يف  وا�شتقر  ال��ع��راق(  )م���دن 
ابراهيم جال للمرحلة االبتدائية، مت�شرفا 

للواء احللة  . 
برز ابراهيم جال يف املدر�شة بتفوقة على 
اقرانه يف در�ض املحادثة واخلطابة، واجاد 
كان   ، والطيور  احليوانات  ا�شوات  تقليد 
 ، املبكره  مبواهبه  املعجبني  اك��رب  وال���ده 
�شجعه على املوا�شله بحما�ض ، مع معلميه 
يف امل��در���ش��ة ، ال��ذي��ن ك��ان��وا ي��ربزون��ه يف 
ويختارونه  املدر�شة  واحتفاالت  منا�شبات 
الإلقاء اخلطب والكلمات وا�شتعرا�ض قدراته 

يف تقليد ا�شوات الطيور واحليوانات. 
على  مبا�شر  ب�شكل  تعرف   1930 ع��ام  يف 
امل�شرح عند زيارة فرقة حقي ال�شبلي مدينة 
)جمنون  م�شرحية  فيها  وعر�شت  احللة، 

ليلى( الأحمد �شوقي . 

ا�شتاأجرت الفرقة احد مقاهي املدينة ، وبنت 
والربدي  من احل�شران  موؤقتا  م�شرحا  فيه 
الزائرة  امل�شرحية  ال��ف��رق  ماتعمله  ك��ع��ادة 
امل�شارح  دور  تكن  مل  ال��ذي  الزمان  ذلك  يف 
مدن  يف  بعد  وم��ت��وف��رة  مبنية  وال�شينما 

العراق ، عدا بغداد واملو�شل والب�شرة . 
ويذكر ابراهيم جال عن هذا العر�ض الذي 
منادي  ان  بعد،  فيما  فيه  و�شاهم  �شاهده 
املدينه ال�شهري ) عبا�ض حاوي( قد ا�شتخدم 
يف الرتويج واالعان لهذه امل�شرحية ، ودار 
 ( عربة  على  احلله  �شوارع  يف  االخري  هذا 
ت�شتخدم  �شعبية  مو�شيقية  فرقة  مع   ) ربل 
ماب�ض  يف  وانا�ض   ، ال�شعبية  االف��راح  يف 
بهلوانية  بحركات  يقومون  غريبه  ملونه 
�شاحكة ويهرجون ويهزجون على ا�شوات 

الطبول واملو�شيقى والغناء، 
املدينة  اع���ي���ان  م���ن  ب�شفته  وال�����ده  دع���ي 
حل�شور افتتاح امل�شرحية ، ورافق ابراهيم 
العجائبيه  احلفلة  ه��ذه  ح�شور  يف  وال��ده 
امل�شرح  ب��ف��ل��ك  ال��ن��ه��اي��ة  اىل  رب��ط��ت��ه  ال��ت��ي 
ا���ش��رتك يف  م��ن وال���ده  ، وب��دف��ع  فيما بعد 
العرو�ض الاحقة للم�شرحية �شمن االطفال 
باحلجارة،  ليلى  جمنون  ي�شربون  الذين 
وياحقونه وهم يرددون:- ))قي�ض ك�شفت 

العذارى وانتهكت احلرمات ((. 
العر�ض  يف  ال��زم��ان  ذاك  تقاليد  وي�شف 
امل�شرحي، فيقول ان عفيفة ا�شكندر رافقت 
اخلفيفة  اغانيها  بع�ض  قدمت  قد  و  الفرقة 
راق�شة  وا�شتخدم   ، امل�شرحية  فوا�شل  يف 
املقهى جللب  باب  تقدم و�شاتها يف  كانت 
يف  اي�شا  ال�شبلي  حقي  وال��ق��ى   ، الزبائن 
التي  امل��ن��ول��وج��ات  بع�ض  احل��ف��ات  ه���ذه 

فرتات  يف  وذل��ك  تاريخيه  م�شامني  حتمل 
اال�شرتاحة . 

احلفات  ح�شر  الذي  اجلمهور  عن  ويذكر 
حفلة  وخ�ش�شت   ، فقط  للرجال  كانت  انها 

من حفات الفرقة حل�شور الن�شاء . 
امل��راه��ق��ة وم��ات��اه��ا م��ن مرحلة  ف���رتة  يف 
العادة  هي  كما  ان�شغل   ، والتوهج  ال�شباب 
ال�شائعة عند معظم ال�شباب انذاك، مبمار�شة 
الريا�شة والعاب ال�شاحة وامليدان مبختلف 
القر�ض  ورم���ي   ، عري�ض  طفر   ، ان��واع��ه��ا 
وحقق  وامل��اك��م��ة،   ، والقفز   ، وال��رك�����ض   ،
بطولة  على  وح�شل   ، فيها  قيا�شية  ارقاما 
وكانت  العراق،  م�شتوى  على  املاكمة  يف 
الفعاليات الريا�شيه التي ي�شرتك فيها تقام 
وطنية  ون��واد  جمعيات  تقيمها  حفات  يف 

وخريية تر�شل ريعها لن�شرة فل�شطني . 
ال�شنة  طالبا يف  كان  عندما   1939 عام  يف 
االخرية من الثانوية ، ا�شرتك يف م�شرحية 
مثل  وقد  العا�شق،  ب��دور   ) االندل�ض  فتح   (
ابراهيم  ي��ذك��ر  كما  املع�شوقة  دور  ام��ام��ه 
جال ، طالب اآخر يف �شفة ، كما كان �شائعا 
اآنذاك  ال�شارم  االجتماعي  التحرمي  ب�شبب 
على �شعود املراأة خل�شبة امل�شرح ، ال�شيما 

يف املدار�ض . 
ال�شيلي  حقي  اخ��راج  من  كانت  امل�شرحيه 
باري�ض  م��ن  ع��ودت��ه  ب��ع��د  اوال  ع��ني  ال���ذي 
امل�شرح  ن�����ش��اط  ع��ل��ى  وم�����ش��رف  ك��م��رب   ،
املدر�شي، قبل ان يوؤ�ش�ض ق�شم التمثيل يف 

معهد الفنون اجلميلة . . 
دخل ق�شم التمثيل يف معهد الفنون اجلميلة 
عام 1940 يف اول دورة افتتحت لها، بدفع 
وت�شجيع من حقي ال�شبلي الذي ا�شركه معه 

منذ ان كان طفا يف م�شرحية )قي�ض وليلى( 
وبعدها بفعاليات م�شرحيه مدر�شية عديدة 
قام باخراجها ال�شبلي، وتلم�ض فيه منذ ذلك 
وامليزات  والقدرات  املواهب  املبكر  الوقت 

التي خلقت الفنان ابراهيم جال الحقا . 
االدوار  ك���ل  ت��ق��ري��ب��ا  ادى  امل��ع��ه��د  ويف 
حقي  اخرجها  التي  للم�شرحيات  الرئي�شيه 
ال�شبلي، التي كانت تتطلب من املمثل االول 
الزمان،  ذال���ك  مقيا�ض  يف  امل�����ش��رح��ي  يف 
والر�شاقة  والو�شامة  امل�شرحي  احل�شور 

واجل�شم الريا�شي املكتمل .،. 
غ���ازي يف  امل��ل��ك  ق��اع��ة م�شرح  اف��ت��ت��اح  قبل 
الحقا  �شميت  والتي   ، االربعينيات  بداية 
يف  ا�شتقرت  ثم  الثاين  في�شل  امللك  بقاعة 
التي  ال�شعب  قاعة  با�شم  اجلمهوري  العهد 
بغداد،  م��ن  امل��ع��ظ��م  ب���اب  منطقة  يف  ت��ق��ع 
املعهد  طاب  وك��ان   ، الدفاع  وزارة  بجوار 
يف بداية تاأ�شي�ض الق�شم يقدمون عرو�شهم 
)هول  م�شتخدمني  امل��ع��ه��د(  )���ش��ال��ون  يف 
الفنون  ملعهد  ك����اداره  امل�����ش��ت��اأج��ر  ال��ب��ي��ت( 
خم�ش�شا  �شفا  يحوي  الوقت  نف�ض  ويف 
ل��ت��دري�����ض ال���ط���اب. وك����ان ق���د ���ش��ه��د هذا 
ال�شالون االعمال التي �شارك فيها ابراهيم 
قاعة  افتتاح  ت��اري��خ  حتى   ، كطالب  ج��ال 
امللك غازي يف اوائل االربعينات مب�شرحية 
اعداد واخراج حقي  الوطنيه( من  )�شهداء 
تلتها  ج���ال،  اب��راه��ي��م  وب��ط��ول��ة  ال�شبلي، 
كليوباترا(  )م�شرع  مثل  املعهد  ع��رو���ض 
�شارك  مل��ول��ري  النبيل(  و)امل����ري  ل�شوقي 
�شنة  الرئي�شية، حتى  ب��االدوار  فيها جميعا 

تخرجه من املعهد عام 1944 .. 
كان من ابرز طاب الدورة االوىل معه جعفر 

ال�شعدي وعبدالقادر ويل وعبد اجلبار ويل 
ه����ادي احل��م��ي��د، وخ��ل��ي��ل �شوقي،  وك����رمي 
ويحيى فائق ، وعبدالله العزاوي واآخرون 
، وكان معظمهم يقودون فرقا م�شرحيه او 
يعملون فيها ، وي�شكلون مبجموعهم خرية 
الزمالة   ، اآن����ذاك  ال��ع��راق��ي  امل�����ش��رح  ف��ن��اين 
فيما بينهم  املعهد قوت  اليومي يف  واللقاء 
نوع  وانخلق  والتعاون  ال�شداقة  اوا�شر 
كان  ال��ذي  والعاطفي  الفكري  التناغم  من 
ال�شيا�شي  ال�شارع  مع  عام  ب�شكل  متجاوبا 

واحداثة ال�شاخنة يف االربعينات . 
القادر  وعبد  املحامي  ه��ادي  ك��رمي  ا�ش�ض 
ابراهيم  وم��ع��ه��م  ال�����ش��ع��دي،  وج��ع��ف��ر  ويل 
وب���اق���ي خريجي  ���ش��وق��ي  ج����ال وخ��ل��ي��ل 
يف  تختلف  جديدة  فرقة   ، االوىل  ال���دورة 
توجهاتها عن توجهات م�شرح حقي ال�شبلي 
النخبوي، )الفرقة ال�شعبية للثمثيل( 1947 
)�شهداء  االوىل  م�شرحيتها  بطولة  مثل   ،
جال  ابراهيم  اي�شا  واخرجها  الوطنية( 

مب�شاركة عبداجلبار ويل . 
اول خروج  الاحقة  الفرقة  �شكلت عرو�ض 
عن  ال���ط���اب  م���ن  االول  ال��رع��ي��ل  لطليعة 
ي��ك��ن هذا  ، ومل  ال��ف��ن��ي ال���ش��ت��اذه��م  ال��ن��ه��ج 
العراق  ي�شل  ك���ان  ع��م��ا  مب��ع��زل  اخل����روج 
ترجمات  م��ن  خ��ا���ض  ب�شكل  م�����ش��ر  م��ن   ،
الدرا�شات  وبع�ض  العاملية  للم�شرحيات 
ع���ن امل�����ش��رح امل��ن�����ش��ورة ه��ن��ا وه���ن���اك يف 
اليهم  ت�شل  كانت  التي  العربية  امل��ج��ات 
)كتابي(  وجملة  و�شل�شلة  ال��ه��ال  كمجلة 
التي داأبت على ن�شر ملخ�شات للم�شرحيات 
واالديب  والر�شالة   ، الكا�شيكية  العاملية 
افاق  من  و�شعت  التي  وغريها  والكواكب 
تاأ�ش�شت  التى  والفنيه،  امل�شرحية  ثقافتهم 
حقي  لهم  يقدمه  م��اك��ان  على  ال��ب��داي��ة  يف 
ال�شبلي من مازم املحا�شرات املرتجمة عن 
الفرن�شية التي كان يعدها و يلقيها عليهم ، 
ا�شافة لرتجمات حقي عن امل�شرح الفرن�شي 

اخلا�شه لطابه يف املعهد . 
العاين  ب��ي��و���ش��ف   1950 ع���ام  يف  ت��ع��رف 
 ، اجلميله  الفنون  معهد  يف  متميز  كطالب 
)جرب  جماعة  يقود  ال��ع��اين  يو�شف  وك��ان 
اخلواطر(، فن�شاأت بينهما من يومها عاقة 
�شداقة وتعاون حميمني اثمرا عن تاأ�شي�ض 

التي   1952 احل���دي���ث(  امل�����ش��رح  )ف���رق���ة 
االنفتاح  يف  الحقا  املميز  دوره���ا  لها  ك��ان 
امل�شرحيه  وال��ت��ج��ارب  ال��ت��ي��ارات  ك��ل  على 
جائتنا  التي  واحلديثة  املعا�شرة  العاملية 

وتر�شيخها . 
�شافر عام 1952بعد تاأ�شي�ض الفرقة مبا�شرة 
يف  ال�شينما  لدرا�شة  بعثه  يف  ايطاليا  اىل 
بعد  احلكومي(  التجريبي  ال�شينما  )معهد 
ان اجنز بطولة ثاثة افام يف العراق خال 
)قاهره وبغداد(  الفرته 1946-1948 هي 

و) ليلى يف العراق( و)عليا وع�شام( . 
وكانت �شروط القبول يف هذا املعهد �شعبة 
اذ كانوا اليقبلون فيه اال طالبني يف ال�شنة 
املتقدمني  االجانب  جمموع  من  الدرا�شية 
تقدمي  اثناء  دقيقة  ت�شفية  وبعد  للدرا�شة 
جال  اجتازابراهيم  وقد  القبول،  امتحان 
يف  ا�شاتذته  من  وك��ان   ، بنجاح  االمتحان 
رو�شليني  امل�����ش��ه��وران  امل��خ��رج��ان  امل��ع��ه��د 
هناك  ت��واج��ده  وح�شراأثناء  ودي�شيكا.   ،
الواقعية  حل��رك��ة  ع��امل��ي  م���وؤمت���ر  اول   ،
اجلديدة ، وا�شتمر املوؤمتر ملدة �شهر ناق�ض 
الفيلم  ب��اع��ت��ب��ار  االن��ك��ل��ي��ز  ط��روح��ات  فيها 
اجلديدة  الواقعية  ا�شا�ض  هو  الت�شجيلي 
الطرح  م��ن  بال�شد  اع��ت��م��اده��ا  يجب  ال��ت��ي 
ترى  التي  ال�شينما  يف  للواقعية  االيطايل 
اال�شتوديوهات  ترتك  ان  يجب  الكامرة  ان 
كانت  ا�شا  هي  والتي  املزيفة  وبهرجتها 
وتخرج  احل��رب  اث��ن��اء  ايطاليا  يف  م��دم��رة 
وت�شورها  العاديه  والبيوت  ال�شارع  اىل 
، ومبا هو  كما هي عليه بدون تدخل كبري 
ممكن من ادوات ، وقد انت�شرت طروحات 
ل��اي��ط��ال��ني يف هذا  ال��واق��ع��ي��ه اجل���دي���ده 
املوؤمتر على طروحات ال�شينما الت�شجيلية 
يف  ج��ال  اب��راه��ي��م  واخ���رج   ، االنكليزية 
على  ق�شريا  وثائقيا  فيلما  املذكور  املعهد 
توؤمر   ( العاين  م�شرحية  �شيناريو  ا�شا�ض 
ب��ك ( ب��ا���ش��م )ال���ب���اب(. ق��ط��ع ال��درا���ش��ه يف 
يف  ليعمل  ال��ع��راق  اىل  وع���اد   1954 ع��ام 
من  املعهد  يقدمه  ماكان  بان  لقناعته  فرقته 
قد  بانها  ويح�ض  يعرفها  ي��ك��اد  معلومات 
ي�شيفه  جديد  من  هناك  ولي�ض  عليه  م��رت 
اطلع  ان  له  ي�شبق  مل  معلومات  من  املعهد 
يف  الوقت  ي�شيع  بانه  ي�شعر  ك��ان   ، عليها 
املعهد ، وانه قد جتاوز بكثري ماكان يدر�شه 
يف املعهد ال�شينمائي االيطايل اال ان فهمه 
عنده  ور�شخت  تعمق  اجل��دي��دة  للواقعية 
يف هذه الفرتة ميوله اىل مذهب الطبيعة..

واجلدلية يف الطبيعة. 
من  العبودي  جا�شم  ع��اد  الفرته  نف�ض  يف 
ال��والي��ات امل��ت��ح��ده االم��ري��ك��ي��ه ح��ام��ا معه 
الواقعي  وامل��ن��ه��ج  �شتان�شاف�شي  طريقة 
ال���رو����ش���ي يف االخ������راج ك��م��ا در���ش��ه��ا يف 
ام��ري��ك��ا، وح��ق��ق االث��ن��ان م��ن��ذ ع���ام 1954 
يف  مهمة  دفعة   ، اجلميلة  الفنون  معهد  يف 
جتديد مناهج االخراج يف العراق بتعميق 
الطريقة العلمية يف تف�شري الفن ويف حتليل 
ال�شخ�شيات ارتباطا بتاريخها الظريف اي 
ك��ان ه��ذا جديدا متاما   . املكاين وال��زم��اين 

على امل�شرح العراقي . 
�شافر جمددا الكمال  و  عاد  �شنة 1959  يف 
وهذه   ، ايطاليا  يف  قطعها  التي  درا�شته 
االمريكية  امل��ت��ح��ده  ال���والي���ات  اىل  امل����رة 
، وانهى  امل���رة  امل�����ش��رح يف ه��ذه  ،ودر�����ض 
درا�شة املاج�شتري بتفوق عام 1963 وكانت 
 ، الربي�شتي  التغريب  اطروحته يف نظرية 
وح�شل على تو�شية بدرا�شة �شنة ا�شافية 
التو�شية  هذه  اهمل  انه  اال   ، العاملية  لنيل 
حدث  ان  بعد  م�شرعا  للعراق  عائدا  وقفل 
الفرقة  اع�شاء  معظم  وزج   ، �شباط  انقاب 
يف  ال��ع��اين  يو�شف  �شكرتريها  فيهم  مب��ن 
املعتقات ، وف�شلوا من دوائرهم ، والغيت 

اجازة عمل الفرقة ، و�شودرت ممتلكاتها. 
وكان موقفه �شجاعا يف اعادة مل �شمل اع�شاء 

التي   ) الفني  امل�شرح  )جماعة  من  الفرقه، 
ا�ش�شها خليل �شوقي للعمل يف التلفزيون ، 
وكان جميع اع�شائها من ال�شباب اجلدد من 
واالكادمييه  املعهد  وخريجي  طاب  خرية 
عن  انقطعوا  الذين  القدامى  واع�شائها   ،
فرقه  يف  بهم  والظهور   ، امل�شرحي  العمل 
جديده الحقا مل يتهيب ان يعلن انها امتداد 
مما  لنهجها  وم��وا���ش��ل��ة  ال�شابقه  لفرقته 
كانوا  الذين  من  ال�شباب  من  بالعديد  دف��ع 
يعملون يف جماعة خليل �شوقي االن�شحاب 
من الفرقه، ومنهم من �شجل اعرتا�شه على 
ان تكون الفرقه امتدادا ملا�شبقها من منطلق 
فكري غري من�شجم ملا ت�شكله الفرقه ال�شابقه 
ومنهم   ، والفكرالي�شاري  للم�شرح  رمز  من 
من وا�شل العمل معها رغم ت�شجيل حتفظه 

، ككرمي عواد على �شبيل املثال . 
من  كتلة  ديناميكيا  ج���ال  اب��راه��ي��م  ك���ان 
جمال  ويف  عمله  يف  وال��اه��دوء  احل��رك��ة 
تن�شيط فرقته ، فبعد ان اعاد تاأ�شي�ض ) فرقة 
امل�شرح الفني احلديث ( باأداء التمارين على 
م�شرحية طه �شامل ) فواني�ض ( 1966 فورا 
العزاوي  حم�شن  فيه  كان  ال��ذي  الوقت  يف 
ي��ط��ب��ق يف ال��ف��رق��ه اخ������راج م�����ش��رح��ي��ة ) 
يف  ملعهده  ملورلنياك  الق�شر(  يف  م�شرحيه 
م�شرحية  قدمت  ان  وم��ا  جيكو�شلوفاكيا، 
حم�شن العزاوي بنجاح حتى تلتها مبا�شرة 
يف العر�ض م�شرحية طه �شامل، ويف اثناء 
كان  االخ����رية  للم�شرحية  ال��ف��رق��ة  ع��ر���ض 
ابراهيم جال يدرب املمثلني على م�شرحية 
عادل كاظم )عقدة حمار( اىل جانب ان�شغال 
الفرقة  ف��ى  ك�شيف  ف��ري��د  ح�����ش��ون  ب���دري 
اجلبار  عبد  م�شرحية  على  الفرقة  بتدريب 
لتلبية  ا���ش��ت��ع��دادا  ���ش��رف(،  )م�����ش��األ��ة  ويل 
للفرقة  الكويتية  الثقافة  وزارة  من  دع��وه 
، و�شافرت  الكويت  لتقدميهما على م�شارح 
الفرقة يف نف�ض ال�شنه )1966( اىل الكويت 

وقدمت امل�شرحيتني بنجاح كبري . 
وابراهيم جال �شخ�شيا يوؤكد اكر من مره 
املذهب  اىل  ميله  وت�شريحاته  احاديثه  يف 
حياته  يف  الطبيعة  وديالكتيك  الطبيعي 

يف  امل�شرح  فن  عن  ت�شوره  ي�شجل  فهو   ،
منهاج م�شرحية ) م�شرع كليوباترا(1964 
)) الفن تقليد الطبيعه وحماكاتها ، وغر�شه 
والعاطفة  العقل   ، وال��وج��دان  الفكر  اث��ارة 
العاطفة  واث���ارة   ، لتنويره  العقل  اأث���ارة   ،
لتثقيفها وت�شذيبها ، انت مدعو ايها امل�شاهد 
لت�شحر  ال  وت��ن��ق��د  لتفكر   ، وحت��ك��م  ل���رتى 
ب�شحر  مغناطي�شيا  املنوم  اغ��ف��اءة  وتغفو 
 ..  ، امامك  يعر�ض  ال��ذي  الواقعي  االيهام 
انت دائما يف امل�شرح ول�شت يف حلم ..)..( 
وفن امل�شرح تقليد للطبيعة وحماكاة للواقع 
ولي�ض الطبيعة كما هي ، وال الواقع منقوال 

كما هو طبقا وا�شا، امنا الذي يعر�ض امام 
عينيك وب�شريتك هو من �شنع العقل يعالج 
فيها الكاتب فكرة ويف�شرها املخرج بو�شائل 
الفن امل�شرحي لكي يجعلك تعقل عما يحدث 
مب�شرة  بعني  الرا�شخة  احلقيقه  لت�شارك   ،
هذا  على  ويوؤكد  م�شور((،  بعد�شة  ولي�ض 
الاحقه  ال�شحفية  لقاءاته  احد  يف  املنحى 
احلياة  ح��رك��ة  اه��م��ي��ة  ان   ...(( ف��ي��ق��ول 
وادراك��ا  واقعيا  وعيا  زادت��ه  يحيطها  وم��ا 
ذاكرته  وان  ال��ت��غ��ي��ريي��ة،  وق��ي��م��ت��ه  للفعل 
كانت  الفنية  اخل��ربة  وت��راك��م  ومطالعاته 
لها االثر الكبري يف بنائه كاأن�شان اقرب اىل 
حركتها  يف  يفهمها  كما  الطبيعة  الطبيعة، 
امام  يقف  من  كل  �شد  فهو   ، وهارمونيتها 
التعويق وارجاع  وجه هذه احلركة بهدف 
االن�شجام  اىل  وي��دع��و  ال��زم��ن،  جت��اوز  او 
مع احلياة والتاوؤم يف �شريورتها ، وهو 
املطاف  اآخ��ر  يتغري يف  �شيء  كل  ان  مقتنع 
وما   ، الطبيعة  قانون  الأن��ه   ، االف�شل  نحو 
هو م�شوه من ظواهر ن�شطدم بها يوميا ما 
هي اال عوار�ض طارئة �شرعان ما ت�شحقها 
االمور  وت�شفو  الطبيعيه،  ديالكتيك  عجلة 
يف النهاية ل�شالح االن�شجام والتنا�شق يف 
احلياة . ومفهوم ابراهيم جال عن التجديد 
هو  كما   ، العراقي  امل�شرح  ان  م��ن  ينطلق 
، انه وافد حديث ، او منقول كما  مفرت�ض 
هو معروف من امل�شرح العاملي الذي �شبقنا 
منذ ار�شطو ومل ي�شلنا االيف نهايات القرن 
االن  حلد  ماقدمناه  كل  وان  ع�شر،  التا�شع 
يعترب  ال��ع��رب��ي  او  ال��ع��راق��ي  م�شرحنا  ف��ى 
يعاين  ال��ذي  املحلي  م�شرحنا  على  جديدا 
امل�شرحية،  اخل��ربه  يف  الرتاكم  لة  �شاآ  من 
اال�شافة  يعني  التجديد  جت��دي��دا،  ولي�ض 
يتم  مل  ما  وهذا  العاملي،  امل�شرح  تراث  اىل 
التو�شل اليه حلد االآن، ان كل ما يطلق عليه 
انه جتديد ، هو يف نظره تكرار ملا تو�شل 
امل�����ش��رح منذ �شنني  ال��ع��امل يف جم��ال  ال��ي��ه 
او  ال�شكل  بهذا  انه حماكاة وتقليد  طويلة، 
اننا  ويعتقد  العاملي،  امل�شرح  ملوديل  ذاك 
اليه  تو�شل  عما  وعربيا  عراقيا  متخلفون 

امل�شرح يف العامل مب�شافة �شا�شعة . 
هو  ج��ال  ابراهيم  عند  التجديد  فمفهوم 
وعندما   ، ا���ش��ا  م��وج��ود  ل�����ش��يء  جت��دي��د 
فكيف   ، امل�شرح  ا�شمه  ا�شيا  �شيئا  المنلك 
لنا ان جندده ؟ ميكن ان نقول اننا ن�شيف 
مرت  ان  ي�شبق  مل  م��ا  خ��ربة  ر�شيدنا  اىل 
علينا من جتارب امل�شرح العاملي الول مرة 
على  جتديدا  ولي�ض  جديدا  ن�شميه  وه��ذا   ،
م�شرحنا املحلي ، انه تكرار من وجهة نظر 

امل�شرح العاملي. 
من هذا املنطلق كان ابراهيم جال يقف �شد 
كل من كان يدعي به طابه بالتفرد والريادة 
يف امل��ع��ه��د وب��ي��ان��ات��ه��م م��ن ان��ه��م جم���ددون 
م�شبوقة،  غ��ري  خ��ا���ش��ة  روؤى  ومي��ت��ل��ك��ون 
التي  امل�شرح  عن  الثورية  ببياناتهم  ويهزاأ 
املعهد  مقاعد  على  وه��م  يكتبونها  ك��ان��وا 
اتقان  طابه  على  يحر�ض  كان  الدرا�شية، 
كما  ا�شولها  يتعلموا  ان   ، اوال  ال�شنعة 
هي يف املعهد واملناهج الدرا�شيه ويطبقوا 
ودعوى  احلذلقة  ويرتكوا  فقط،  ماتعلموه 
افكارهم  اعان  ويوؤجلوا  اجلديد  اكت�شاف 
اىل ما بعد املمار�شة التي تاأتي بعد التخرج 
بدايات ا�شلوب ابراهيم جال يف امل�شرح، 
ا�شلوب  ت��اأث��ري  االم���ر حت��ت  اول  ك��ان��ت يف 
ما  ���ش��رع��ان  ال���ذي  ال�شبلي،  حقي  ا���ش��ت��اذه 
ال�شعبي  الواقعي  امل�شرح  نحو  عنه  ابتعد 
اال�شرتاكية،  الواقعية  مفاهيم  تاأثري  حتت 
ث���م ت��ع��م��ق��ت ال��واق��ع��ي��ه ع���ن���ده اك����ر بعد 
اي��ط��ال��ي��ا، ومنهج  ال��ق�����ش��رية يف  درا���ش��ت��ه 
االخ���راج  يف  وال��ط��ري��ق��ة  �شتان�شاف�شكي 
العبودي  جا�شم  عودة  1954عند  عام  بعد 
املتحده  الواليات  من  للم�شرح  درا�شته  من 
عام 1963 ، ثم اخذ يجرب املنهج الرب�شتي 

بعد   ،  1963 ع��ام  منذ  اعماله  يف  امللحمي 
خمل�شا  وظ��ل   ، املاج�شتري  على  ح�شل  ان 

ومتحم�شا لهذا اال�شلوب اىل ان غادرنا . 
امل�����ش��رح يف  ت���وىل رئ��ا���ش��ة ق�شم  وم��ن��ذ ان 
بعد  من   1950 عام  اجلميلة  الفنون  معهد 
يديه  على  ت��رب��ت  ال�شبلي،  حقي  ا���ش��ت��اذه 
الرواد املهمني يف امل�شرح  قافلة طويلة من 
العراقي يف دورات املعهد التي توالت بعد 
العاين  يو�شف  امثال  من  االوىل،  ال��دورة 
وكارلو  العقيدي  و�شكري  االمني  ويعقوب 
وحممد   ، فريد  ح�شون  وبدري  هاريتيون، 
القي�شي، وعادل ال�شيخلي، ورا�شم القي�شي، 
العزاوي،  وجم��ي��د  احلميد،  عبد  و�شامي 

وعبد الواحد طه ، وغريهم . 
امل�شرح  )ف��رق��ة  فرقته  ج��ال  ابراهيم  ت��رك 
التمرد  بدافع   1971 ع��ام  احلديث(  الفني 
الدائم يف داخل ابراهيم جال على ال�شاكن 
واجلامد واملاألوف من االطر ، التمرد حتى 
هو  �شاهم  التي  الفرقة  ونظام  قواعد  على 
بانها  اأح�ض  والتي   ، وتاأ�شي�شها  ب�شياغتها 
ماعادت ت�شتوعب انطاقاته املتجددة التي 
الح����دود ل��ه��ا. حت���دث زم��ي��ل درب���ه يو�شف 
جال  اب��راه��ي��م  ع��ن  ال�شحف  يف  ال��ع��اين 
وا�شفا اياه بانه مبدع ))اليقف عند حدود 
باأي  يقنع  يكن  مل   ، حلظة  ك��ل  يف  يكرب   ،
عمل م�شرحي تام، �شواء انتهى من تقدميه 
للعمل  فت�شوره  االخ���رون،  قدمه  او   ، هو 
اليتوقف عند افق، وحتى عندما ي�شل عمله 
اىل ال��ع��ر���ض، ف��ان��ه ي��ت��ج��اوزه يف ك��ل يوم 
جديد، ي�شيف اليه يف كل مرة �شيئا، ويعدل 
احيانا ، فلي�ض من ال�شهل على املمثل الذي 
يعمل معه ان يفهم او ي�شتوعب كل مايريد، 
فهو نف�شه اليعرف مايريده على وجه الدقة، 
يف  املتوا�شلة  ال�شريورة  حالة  يريد  النه 
ان كل  ، ويفرت�ض  الا�شعور  ال�شورة، يف 

من حوله ي�شاركه روؤياه...(( 
قدم  املواهب  متنوع   ، ج��ال  ابراهيم  ك��ان 
واالذاع��ة،  والتلفزيون  وامل�شرح  لل�شينما 
الن�شاط  من  عاما  خم�شني  من  اأك��ر  ط��وال 
ال��ف��ن��ي ، مت��ث��ي��ا واخ���راج���ا  ال��و���ش��ط  يف 
واالكادميية  الفنون  معهد  يف  وتدري�شا 
القومي،  امل�شرح  وفرقة  امل�شرحية  وفرقته 
ق���دم يف ح��ي��ات��ه احل��اف��ل��ة ب��ال��ن�����ش��اط حتى 
امل��ئ��ات م��ن االع��م��ال الهامة   ، اخ���ر حل��ظ��ة 
امل�شرح  يف  م�شيئة  ع��ام��ات  ت�شكل  ال��ت��ي 
لت�شيكوف  ال��ت��م(  )اغ��ن��ي��ة  ال��ع��راق��ي،م��ن��ه��ا، 
1956 و) �شت دراهم( وم�شرحيات اخرى 
اهمها  خمتلفة  اوق��ات  يف  العاين  ليو�شف 
حمار(  و)عقدة   1958 يا�شاكر(  امك  اين   (
�شامل  لطه  1967و)فواني�ض(  كاظم  لعادل 
 1973 لربخت  وال�شايق(  و)البيك   1967
و)م�شرع   1972 كاظم  لعادل  و)الطوفان( 
وغريها   1964 �شوقي  الحمد  كليوباترا( 

الكثري. 
وتكرميية  ت��ق��دي��ري��ة  ج��وائ��ز  ع��ل��ى  ح�شل 
عديدة، حملية وعربية هامة، وكرم اكر من 
املر�ض  رغم  الن�شاط  عن  يتوقف  ومل  مرة، 
ا�شتفحال  نتيجة  وبرت�شاقيه  ال�شن،  وكرب 

مر�ض ال�شكر يف �شنينه االخرية. 
 1986 يف  ال�شينمائية  اعماله  اآخ��ر  اأخ��رج 
امل�شرحية  اع��م��ال��ه  واآخ���ر  )ح��م��د وح��م��ود( 
1991 )ال�شيخ والغانية(، و تويف مبا�شرة 
بعد ان اجنز اآخر لقطات عمل تلفزيوين من 

بطولته )الوداع االخري( يف اآب 1991. 
*مسرحي عراقي مغترب 
هذه المقالة جزء من دراسة 
مطولة عن تاريخ المسرح العراقي 
ستصدر في كتاب   

      

إبراهيم جالل 

إبراهيم جالل 

إبراهيم جالل  إبراهيم جالل 

ال�������م�������ج�������دد ال����ح����ق����ي����ق����ي  

قبل افتتاح قاعة مسرح الملك غازي في بداية االربعينيات ، والتي سميت الحقا بقاعة الملك فيصل 
الثاني ثم استقرت في العهد الجمهوري باسم قاعة الشعب التي تقع في منطقة باب المعظم من 
بغداد، بجوار وزارة الدفاع ، وكان طالب المعهد في بداية تأسيس القسم يقدمون عروضهم في 
)صالون المعهد( مستخدمين )هول البيت( المستأجر كاداره لمعهد الفنون وفي نفس الوقت يحوي 

صفا مخصصا لتدريس الطالب.

في سنة 1959 عاد و سافر 
م��ج��ددا الك��م��ال دراس��ت��ه التي 
وهذه   ، ايطاليا  ف��ي  قطعها 
المتحده  ال��والي��ات  ال��ى  ال��م��رة 
المسرح  ،ودرس  االم��ري��ك��ي��ة 
وانهى   ، ال����م����رة  ه�����ذه  ف����ي 
دراسة الماجستير بتفوق عام 
في  اطروحته  وكانت   1963
 ، البريشتي  التغريب  نظرية 
بدراسة  توصية  على  وحصل 
العالمية  لنيل  اض��اف��ي��ة  سنة 
التوصية  ه��ذه  اهمل  ان��ه  إال   ،
مسرعا  للعراق  ع��ائ��دا  وقفل 
شباط  ان��ق��الب  ح��دث  ان  بعد 
الفرقة  اع��ض��اء  معظم  وزج   ،
بمن فيهم سكرتيرها يوسف 
العاني في المعتقالت ، وفصلوا 
اجازة  والغيت   ، دوائرهم  من 
ال���ف���رق���ة ، وص�����ودرت  ع��م��ل 

ممتلكاتها. 

الفنان ابراهيم جالل وبدري ح�سون فريد اثناء درا�ستهما يف امريكا
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إبراهيم جالل 
إبراهيم جالل 

إبراهيم جالل 

إبراهيم جالل  إبراهيم جالل 

م�شرح  وعلى   1950 3اآذار  يف  جال  ابراهيم 
)جرب  جمعية  ق��دم��ت  اجلميلة  ال��ف��ن��ون  معهد 
اخلواطر( يف كلية احلقوق م�شرحية )جمنون 
م�شرحية  اول  وه������ي  ال�����ق�����در(  ي���ت���ح���دى 
العراقي..  امل�����ش��رح  يف  ت��ق��دم  )م��ون��ودرام��ا( 
الوحيد  ل��ل��دور  ومتثيلي  تاأليفي  م��ن  وك��ان��ت 
واخ����راج خليل  امل�����ش��رح..  ع��ل��ى  يظهر  ال���ذي 
)القدر(  ح�شور  بال�شوت  مثل  )ال��ذي  �شوقي 
 19 يف  امل�شرحية  كتابة  انهيت  قد  ذك��رت  كما 
غريبة  ك��ان��ت  امل�����ش��رح��ي��ة   .1949 ح���زي���ران 
وطريفة يف اآن واحد.. وهي متنوعة من حيث 
ف��ك��رت��ه��ا م��ن درا���ش��ت��ن��ا ع��ل��م ال��ن��ف�����ض يف كلية 
احل����ق����وق، ح��ي��ث ا���ش��ت��ه��وت��ن��ي واح������دة من 
ال�شخ�شيات التي در�شنا حالتها املر�شية تلك.. 
عن  خليفة(  )احمد  ا�شتاذي  من  وا�شتف�شرت 
اكتب  وان���ا  عنها  وتف�شيًا  ب��ع��دًا  اك��ر  ام���ور 
الفكرة عرب تلك ال�شخ�شية )املجنون( واأتخيل 
بهذا  �شعيدًا  كنت  امل�شرح.  على  اأمثلها  كيف 
العمل الفريد واجلديد علي وعلى كل العاملني 
بحرارة  ا�شتقبلها  الذي  اجلمهور  وعلى  معي 
تقدر  اتوقعه.. �شعرت ب�شعادة ال  وترحيب مل 
اأدري  امل�شرحية.. وما كنت  انتهاء عر�ض  بعد 
انني �شاأ�شعد ما حييت بحدث اآخر وبلقاء مع 
�شمعت  بل  قبل  من  به  األتق  مل  وان�شان  فنان 
امل�شرح  �شعيد  على  الفنية  مكانته  وع��ن  عنه 
مبنا�شبة  ال�شعادة  تلك  وارتبطت  وال�شينما.. 
بعد  القدر(  يتحدى  )جمنون  م�شرحية  عر�ض 
زوايا  من  بزاوية  اجل�ض  كنت  العر�ض  انتهاء 
كنت  وم��ا  مني..  يت�شبب  وال��ع��رق  امل�شرح.. 
ارى احدًا فقد طلبت من اجلميع ان يرتكوين 
نف�شي  م��ع  اأ�شتمتع  ان  اري��د  وكنت  الرت���اح.. 
امل�شرح..  مدخل  فتح  فيها.  انا  التي  بال�شعادة 
 .. ي�شرخ..  وه��و  امامي  �شخم  رج��ل  ووق��ف 
)هاي �شنو.. خاف تاخذ برد(.. وخلع �شرتته 
وي���ردد..  ويبكي  يقبلني  وه��و  ب��ه��ا..  ولفني 
بها  ا�شمع  مل  باأو�شاف  ي�شفني  وراح  ان��ت..! 
ت��األ��ي��ف��ًا وفكرة..  ال��ع��م��ل..  ق��ب��ل.. م��ادح��ًا  م��ن 
اأخرجه  مبنديل  عرقي  مي�شح  وهو  ومتثيًا.. 
من جيبه.. وينادي على خليل �شوقي -)خليل 
غركانه  ه��ذي  ماب�شه  ب�شرعة..  ي��ب��دل  خلي 
ماحمه  ارى  وال  اليه  انظر  كنت  ب��ال��ع��رق..( 
كاملة.. فالنور قليل على خ�شبة امل�شرح، ولكن 
�شمع  اىل  ورد  �شوقي  خليل  معه  حت��دث  حني 
ال�شعيد  الفنان  هذا  ان  فعرفت  )ابراهيم(  ا�شم 
النبيل هو )ابراهيم جال!( وارتبطنا ب�شداقة 
ادخل  ان  علي  يلح  وكان  البحر..  عمق  عميقة 
اعرفهم  بزماء  اأ�شوة  اجلميلة  الفنون  معهد 
احلميد  عبد  ك�شامي   .. قبلي  املعهد  دخ��ل��وا 
طلبة  بع�ض  اأدع��و  وان  فريد  ح�شون  وب��دري 
حمبي  م��ن  خريجيها  او  وال��ت��ج��ارة  احل��ق��وق 
والدرا�شة  وال�شيما  الينا  لان�شمام  امل�شرح 
فانا  �شباحًا..  اعمالنا  على  توؤثر  ال  )م�شائية( 

امار�ض املحاماة واآخرون موظفون يف دوائر 
–بتقديره- ي�شيف اىل  ر�شمية.. هذا التجمع 
واقتنعت!  مثقفة..  وم��واه��ب  ط��اق��ات  املعهد 
ال�شيخلي-  ع��ادل  ثم  حقي  جال  معي..  فكان 
م���ن ك��ل��ي��ة احل���ق���وق. را����ش���م ال��ع��ت��ب��ي، حممد 
ثم  واالقت�شاد..  التجارة  كلية  من  القي�شي، 
ات�شع ال�شمل اكر.. و�شار ق�شم امل�شرح الذي 
مدر�شًا  عليه  وي�شرف  ج��ال  ابراهيم  يراأ�شه 
وخمرجًا يتميز عما كان من قبل فيما يقدم من 
من  �شابقًا  عليها  املتعارف  خ��ارج  م�شرحيات 
حيث املو�شوع والفكرة وال�شكل. �شرت طالبًا 
جال  ابراهيم  و�شار  ج���ال...  ابراهيم  عند 
خارج  املواقع  نتبادل  كنا  هكذا  طالبًا!  عندي 
م�شرح  ا�شتاذ  هو  املعهد.!  يف  الر�شمية  اط��ار 
بعمق  للم�شرح  ه���اٍو  وان���ا  وح��ق��ي��ق..  ب��ح��ق 
ان  ملا يجب  البعيدة  والنظرة  والفكرة  الروؤية 
ث��ق��اف��ًة وم��در���ش��ة مت�ض  امل�����ش��رح،  ي��ك��ون عليه 
�شوؤون احلياة كلها.. وتوؤدي دورًا �شيا�شيًا ال 
يدخل داخل اطر ال�شيا�شة التقليدية املبا�شرة.. 
التقينا..  ه��ك��ذا  واح�����دًا!!  وه���و،  ان��ا  ف�شرنا 
لتاأ�شي�ض )فرقة  وعملنا وبداأنا بالتفكري اجلاد 
بعد   .1952 عام  ني�شان  يف  احلديث(  امل�شرح 
ان جمدوا ن�شاطنا امل�شرحي يف املعهد.. واأبعد 
ابراهيم جال عنه.. يف دائرة منزوية اأخرى.. 
الأ�شباب  الدرا�شة  من  ذل��ك  بعد  ان��ا  ف�شلت  ثم 
�شيا�شية وملواقفي الوطنية وافكاري التقدمية 
البدء..  ومنذ  جال  ابراهيم  بها.  عرفت  التي 
اأن�شت  اأتاأمله  اأرق��ب��ه..  باعتزاز..  احبه  كنت 
لكل  ال��اع��ب..  كالطفل  يه�ض  حني  حتى  اليه، 
لي�شعر  ممثل،  اأي  م��ن  اج���ادة  او  اب���داع  حالة 
واملحبة  واالعجاب  بالتقدير  جدير  انه  املبدع 
ويدعوه  يعطي..  مما  املزيد  وعليه  والفرح.. 
اىل اب��داع اك��ر واغ���زر.. وي��دل��ه- دون ق�شد 
مك�شوف- على �شبيل االبداع املطلوب..! كان 
ي���دري!  ان  دون  ف��ي��ل�����ش��وف��ًا  ج���ال  اب��راه��ي��م 
وتعددت اعمالنا امل�شرحية يف الفرقة- امل�شرح 
احلديث- وتعمقت اللقاءات واختلفت ظروف 
وتتعمق  نظري  يف  يكرب  وابراهيم  احلياة.. 
جذوره يف نف�شي. وي�شافر اىل ايطاليا لزمن 
ق�شري .. ويعود منت�شيًا مبا عرف واكت�شف.. 
معهد  يف  )ط��ال��ب��ًا(  اخ���رى  اىل  م��رة  وي�شافر 
ب��ال��والي��ات   Goodman Theatre
واخت�شر  ���ش��ن��وات..  ب��ع��د  وي��ع��ود  امل��ت��ح��دة 
املبا�شر  التعامل  مواقع  واأ�شعها يف  كلماتي.. 
واملمثل..  امل�شرحي  الكاتب  ان��ا  وبينه  بيني 
الروؤية  ع��ن  يك�شف  م��ا  ف���ذاك  امل��خ��رج..  وه��و 
ال�شريحة والدقيقة والتجربة الكا�شفة للعاقة 
)ابراهيم  مع  وال�شلوكية  واالن�شانية  الفنية 
وانا  االوىل..  امل�شرحية  اع��م��ايل  يف  ج��ال( 
اكتب امل�شرحية ال�شعبية ذات الف�شل الواحد. 
كلية  يف  ال��ط��اب��ي  ال��ن�����ش��اط  �شمن  واق��دم��ه��ا 
انا وابراهيم.. بعد  التقينا  احلقوق، وبعد ان 

القدر(  ي��ت��ح��دى  م�����ش��رح��ي��ة.. )جم��ن��ون  ت��ق��دمي 
الفنون  معهد  يف  التمثيل  بفرع  طالبًا  و�شرت 
بو�شع  معي  يتعامل  اب��راه��ي��م  راح  اجلميلة.. 
بقية  به  �شعر  ما  وه��ذا  ومم��ث��ًا:  كاتبًا  خ��ا���ض.. 
م�شبقًا..  واالح���رتام  التقدير  يكن  ان��ه  الطلبة، 
الن�ض  وتاأتي ماحظاته او وجهات نظره جتاه 
جاز  ان  -الناعم-  التهيب  من  ب�شيء  اكتبه  الذي 
اجنزه  م��ا  ان  اأ���ش��ع��ر  وبقيت  التعبري-  ه��ذا  يل 
اأنني يف  اأمثلها  التي  امل�شاهد  كتابة او حتى يف 
اعتزازي  ورغ��م  ابراهيم-  نقد  النقد-  ح�شانة 
اىل  بحاجة  ان��ن��ي  اح�ش�شت  منه  امل��وق��ف  ب��ه��ذا 
وراح  جت���راأ  ف�شيئًا  و���ش��ي��ئ��ًا  م��ن��ه..  االك��ت�����ش��اب 
يقرتح.. وي�شيف احيانًا ويحذف.. ويهم�ض يف 
اأح�ض  مب��اح��ظ��ات  ال���ربوف���ات-  خ����ال-  اأذين 
اىل  تدفعني  كانت  انها  ب��ل  وقيمتها  باأهميتها 
ا�شاراته  ل��وال  عنها  غافًا  كنت  جديدة  اب��داع��ات 
موقف  يف  وهو..  انا  �شرنا  حتى  وماحظاته.. 
امل�شرحية..  اعمالنا  يف  اأخ��رى  م��رة  -ال��واح��د- 
ورحت انا بت�شجيع منه اقرتح عليه )بع�شًا( مما 
يخطر ببايل يف جمال االخ��راج الذي هو �شيده 
كربت..  حتى  االعمال..  وتعددت  فيه..  وا�شتاذ 
للتدريب  الفرقة ح�شورًا يف مع�شكر  افارق  وانا 
وابراهيم  ال�����ش��ع��دي��ة..  مع�شكر  يف  الع�شكري 
الن�شاط  يف  ت����ارة  ت��ع��م��ل..  ك��ل��ه��ا  وامل��ج��م��وع��ة 
املدر�شي.. باأكر من كلية.. وال�شيما كلية الطب.. 
وانا عن بعد... اأبدي �شيئًا مما امتثله ايجابًا من 
امام  اك��ون  الأن  ا�شتاق  لكنني  التوا�شل..  اج��ل 
اىل  تتحول  فاحلالة  كاتبًا..  او  ممثًا  ابراهيم.. 
)ابراهيم(  يتاأمل  ح��ني  النف�ض  داخ���ل  يف  غنى 
خميلته..  يف  جديدة  مقايي�ض  له  وي�شع  امل�شهد 
املي�شور  بال�شهل  يقتنع  وال  وي��ب��دل  ي��غ��ري  ث��م 
االأثر..  عميقة  املدى  بعيدة  خلفية  دون  والعابر 
ذات  يف  ومتحد  ومبتكر  معلم  بتقديري  فهو 
ا�شتعر�ض )م�شمار جحا( مثًا..  الوقت.. وحني 
الفنون  معهد  يف  االآخ���رى  ال�شعبية  واالع��م��ال 
احلديث  امل�شرح  فرقة  ب��داي��ات  ويف  اجلميلة- 
االعمال  ت��ل��ك  ب�شيطة  ه��ي  ك��م  واج���د   ..1952
كبرية  هي  وك��م  مكتوبًا..  ن�شًا  االوىل  للوهلة 
واىل  اواًل..  ال��ي��ن��ا  اب���راه���ي���م  ي�����ش��دره��ا  ح���ني 
امل�شاهدين بعد ذلك. كان معنا يف كل حركة وان 
انه يتبناها ويطورها  مل تكن تلك احلركة منه.. 
امل�شمون  فيها فكرة وهدفًا وقيمة مت�ض  ويبعث 
وللم�شرحية  للم�شهد  البعيد  وال��ه��دف  والفكرة 
وراأ�ض  املهذب،  عودة  اليوم..  ا�شتعر�ض  كلها.. 
عام  ال��ف��رق��ة  اع��م��ال  ب��داي��ات  م��ن  وه��ي  ال�شليلة 
1954كما ا�شرت وموخو�ض عي�شه.. وم�شرحية 

التي  امل�شرحية  ثم   ..1956 ع��ام  دراه��م  �شت 
ولدت عندي وانا يف مع�شكر ال�شعدية اوا�شط 
ظلت  والتي  يا�شاكر(  امك  )اآين  اخلم�شينيات 
)امل�شرف  ادراج  م���ن  واح����د  يف  حم��ف��وظ��ة 
جميد  امل��رح��وم  وب��ح��وزة  �شنوات  اللبناين( 
يف  عندي  ون�شخة  ال��ف��رق��ة..  ع�شو  ال��ف��رادي 
خليل..  ام  احلاجة  اختي  بدار  قدمي  �شندوق 
ليت�شلمها ابراهيم بعد ثورة 14متوز 1958.. 
يف  ق��درت��ه  وتتجلى  خم��رج��ًا..  فيها  وي��ت��األ��ق 
قدرات  من  ويرفع  الثورية..  الروح  احت�شان 
االأم –زينب – وابنتها – ناهدة الرماح- وكل 

الثوري  للم�شرح  ف��ت��ح��ًا  ل��ت��ك��ون  فيها  م��ث��ل  م��ن 
العراقي االأمني والذي اأطره ابداع ابراهيم جال 
لتكون  وتعبري  كلمة  كل  على  احلري�ض  املخرج 
وداللتها  فنيتها  ع��ن  ت��خ��رج  ال  وقيمة  اأث���ر  ذات 
ال  مو�شيقي  بايقاع  املتلقي  اح�شا�ض  خماطبة 
اجل  من  منها  يقرتب  ما  بقدر  امل�شاعر  يخد�ض 
من  حمركة  وحقيقة  واقعًا  الذهن  اىل  الو�شول 
امل�شرح  خ�شبة  على  ال  يكون..  ان  يجب  ما  اجل 
الذين  وك��ل  امل�شاهد..  وفكر  ذه��ن  يف  بل  ح�شب 
منحتهم القاعة م�شاهدين وم�شاركني يف االحداث 
ي�شتاأهل  الذي  ال�شائب  املوقف  اىل  يقودهم  كي 
العالية.  الفكرية  واملناق�شة  بل  والتفكري  التاأمل 
– �شابقًا ع�شره،  ابراهيم جال.. كان بتقديري 

ذاك  يف  ك��ان  مل��ن  قيا�شًا  وح���ده  ط��رف  يف  يقف 
�شتان�شاف�شكي-  ب���اب،  ب��ط��رق  ك��ان  ال���زم���ان.. 
تنظريًا لكنه ال ي�شميه، ويعرب عما يريده بر�شت 
ومل ي��ك��ن ي��ع��رف��ه امل��ع��رف��ة ال��ك��ام��ل��ة اآن������ذاك او 
ابراهيم..  كان  العميق..  اال�شتيعاب  ي�شتوعبه 
مدر�شة وحده جمع كل ما تعلمه وجربه.. ليعيده 
م���ن ج��دي��د ب���روؤي���ة ج���دي���دة خ���اق���ة.. واخ����راج 
ابراهيم م�شرحيات كثرية، وكان يف كل واحدة 
منها حالة متميزة تخ�شه هو فنانًا ومبدعًا- لكنه 
ماتي(  وتابعه  )بونتوال  م�شرحية  قدمنا  وحيد، 
دائ��رة  يف  للتمثيل  القومية  ال��ف��رق��ة  وانتجتها 
عن  بعيدًا  اب��راه��ي��م..  وك��ان  وامل�شرح  ال�شينما 
والتي  احل��دي��ث-  الفني  امل�شرح  فرقة  فرقتنا- 

�شميت )البيك وال�شائق(.. اراد ابراهيم مني ان 
متثيل  حممد  قا�شم  وم��ن  )ب��ون��ت��وال(  دور  امثل 
دور )ماتي( وكان ذاك عام 1974.. وقد حر�ض 
ت�شتوعب  جمموعة  الفرقة  اع�شاء  اىل  ي�شم  ان 
التي  )الرب�شتية(  بال�شيغة  )وتقتنع  يريده  من 
تخ�ش�شًا  در�شها  والتي  توفرها..  على  يحر�ض 
وكان  املتحدة..  بالواليات  ثياتر(  )جودمان  يف 
ا�شرت  ك��م��ا  اك�����ون  ان  ع��ل��ى  ي�����ش��ر  ال���ب���دء  يف 
)بونتوال( فهو يدري انني اعرف هذه امل�شرحية 
ان�شاميل(  )الربلير  يف  �شاهدتها  وانني  جيدًا 
املانيا  يف  وج���ودي  خ��ال  بربلني  بر�شت  فرقة 
متابعًا ملدر�شة بر�شت.. واحلم بتمثيل العديد من 
)بونتوال(.  مقدمتها  ويف  امل�شرحية  �شخ�شيات 
يل  ي�شتمع  ان  ا�شرتطت  لكنني  طبعًا..  وافقت 
هذا  وك���ان  امل�����ش��رح��ي��ة..  يف  ك��ث��رية  بتف�شريات 
وامنا  الهائلة.  قدراته  من  تقليًا  لي�ض  ال�شرط 
ال��والي��ات  ب��ر���ش��ت يف  ت��دري�����ض  الك��ت�����ش��ايف ان 
الفهم  ع��ن  ك��ب��ري  ح��د  اىل  يبتعد  ك���ان  امل��ت��ح��دة 
)املارك�شي( الذي هو جزء من فل�شفة بر�شت يف 
وتابعه  )ب��ون��ت��وال  م�شرحية  ان  ب��ل  امل�����ش��رح.. 
م���اين( يف ال��ن�����ض امل��رتج��م اىل االن��ك��ل��ي��زي��ة قد 
ح���ذف���ت م���ن���ه م�����ش��اه��د ت��ت��ن��اق�����ض وروؤي���ت���ه���م 
م�شا�ض  ذات  يعتربونها  والتي  -الراأ�شمالية- 
ابراهيم يف  كان  املهم..  بحاالت غري م�شرحية!! 
)جبارًا(  ا�شميه  ان  ا�شتطيع  خمرجًا  امل�شرحية 
وان������ه.. وك��م��ا ارغ������ب.. ح����اول ال��ت��وف��ي��ق بني 
مع  التعامل  و�شيغة  اجل��ه��ة..  م��ن  )ال��ت��غ��ري��ب( 
اثار  الذي  االأمر  املدر�شة  جهمور غريب عن هذه 
العر�ض  االأملان حني �شاهدوا  امل�شرحيني  اهتمام 
يف دم�شق عام 1974.. كما اثار النقاد واملثقفني 
 .1975 ع���ام  ه��ن��اك  تقدميها  ع��ن��د  ال��ق��اه��رة  يف 
هنا  واحلديث  احلديث..  يطول  ومهما  ابراهيم 
ع���ن جت��رب��ت��ي م��ع��ه ول��ي�����ش��ت ك���ل جت����ارب����ه... 
قدمتها  ال��ت��ي  ال��ط��ائ��رة(  )ال�شحون  كم�شرحية 
 1978 ع���ام  احل��دي��ث(  ال��ف��ن��ي  )امل�����ش��رح  فرقتنا 
اقتبا�ض في�شل اليا�شري وتقدمي فنانني م�شرحني 
حممد..  وقا�شم  احلميد  عبد  �شامي  هما  كبريين 
فهو حني يعمل مع ارادات قديرة ومبدعة وتلتقي 
�شاحر  اىل  يتحول  فانه  معه  االبداعية  ثقافاتهم 
اأخريًا ولي�ض  يعلو ويعلو حد النجوم:- وهو.. 
ي�شمونه  امل�����ش��رح  يف  ���ش��ي��ئ��ًا  ي��ع��رف  ال  اآخ�����را 
يف  ويقف  ويتحداه..  عليه  يتجاوز  )�شعبًاً(.. 
ال�شلطة!   – كانت  ل��و  حتى  عائق  ك��ل  م��ع  ال�شد 
عمل..  با  البيت  يف  وترك  �شاقه..  قطعوا  حني 
ال��ث��ق��اف��ة واالع�����ام.. يطالب  وذه���ب اىل وزي���ر 
)انه  الوزير  رد  وكان  م�شرحية  الإخ��راج  بتكليفه 
مري�ض وقد قطعوا رجله..( �شرخ بوجهه قائًا. 
راأ�شي!(  يقطعوا  مل  لكنهم  رجلي  قطعوا  )لقد 
واخرج اكر من م�شرحية.. حتى قبل وفاته يف 
بطل   .. ج���ال  اب��راه��ي��م   ..1991 ع���ام  اآب   29
العراق يف املاكمة جنم ال�شينما العراقية املمثل 
العراقي  امل�شرح  خدمة  يف  �شاح  ال��ذي  واملخرج 
�شجراته  واأورق�����ت  واأن���ب���ت  غ��ر���ض   .. ال��رح��ب��ة 
جديدة  منطلقات  ف�شاءاته  عرب  لتقيم  واثمرت.. 
جال  اإب��راه��ي��م  م��در���ش��ة  ه��ي  وم��ب��دع��ة  وعميقة 
يغيب  ال  اأث��رًا  م��ازال  جال  اإبراهيم   ! امل�شرحية 

عنا واإن غاب.. 

 إبراهيم جالل
مخرجون عملت معهم

يوسف العاني 

الل 
 ج

يم
راه

إب

الل 
 ج

يم
راه

إب
الل 

 ج
يم

راه
إب

الل 
م ج

هي
برا

إ
الل 

م ج
هي

برا
إ

الل 
م ج

هي
برا

إ
الل 

 ج
يم

راه
إب

الل 
 ج

يم
راه

إب

إبراهيم ومهما يطول الحديث.. والحديث هنا عن تجربتي معه وليست كل 
تجاربه... كمسرحية )الصحون الطائرة( التي قدمتها فرقتنا )المسرح الفني 
الحديث( عام 1978 اقتباس فيصل الياسري وتقديم فنانين مسرحيين 

كبيرين هما سامي عبد الحميد وقاسم محمد.. فهو حين يعمل مع 
إرادات قديرة ومبدعة وتلتقي ثقافاتهم االبداعية معه فانه يتحول الى 

ساحر يعلو ويعلو حد النجوم

االب حممود جالل بني ولديه �سعدي وابراهيم ذو ال�سدارة �سنة 1920
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ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة 
المدى لإلعالم والثقافة والفنون

 طبعت بمطابع مؤسسة المدى 
لإلعالم والثقافة والفنون

القلق  .. كان  اآب من عام 1991  قبل يوم 29 
ي��اأك��ل��ن��ا ف��ه��ذا ال��ط��ول ال�����ش��ام��خ م��ن االب����داع 
النفي�ض(  )ابن  م�شت�شفى  يف  يرقد  والتحدي 
ي�شارع اكر من حالة مر�شية م�شنية ..كلنا 
قلقون اال هو... فكلما ذهبنا لزيارته وحتدثنا 
كمامة  وي��رف��ع  وي�����ش��خ��ر  ي�شحك  ك���ان  م��ع��ه 
ثم  حقوقه  م��ن  بحق  ليطالب  )االوك�شجني( 

يعود وي�شع الكمامة على فمه!
وكنا ن�شحك وياأخذنا �شيء من االطمئنان يف 
بعجالة  هكذا  مي��وت  لن  ج��ال(  )ابراهيم  ان 
والتحدي  اال�شرار  هذا  يحمل  مايزال  وهو 

الذي الينتهي حتى للموت نف�شه.
كلنا نتجنب �شماع اطبائه، فهم ي�شريون اىل 
متطور  غري  �شعف  واىل  عنده  احلالة  تعقد 
امامنا  ال�شعف  �شار  يوم  بعد  ويومًا  فيه... 
ي�شعف  بداأ  عنده  فالتحدي  بو�شوح  يرت�شم 
فيها  تعد  ومل  ذاب���ت  وال�شخرية  االآخ���ر  ه��و 
يوم  واآخ��ر  ع��ن��ده...  عرفناها  التي  احليوية 
ب�شراحة  يل  اع����رتف   1991 اآب   29 ق��ب��ل 
وعانية مل اأاألفها فيه من قبل... انه تعب تعب 
متعب وحزين)عذابي... ب�شوت  جدا! وكرر 
ا�شحت  ذاب��ل��ت��ني  بعينني  ايل  ون��ظ��ر  ع���ذاب( 
براأ�شي عنها كي الا�شاهد فيها �شكرات املوت 

..وبكيت ب�شمت..
وتركوه  �شاقه  قطعوا  حني   .. جال  ابراهيم 
)ملاذا؟  متحديا  �شرخ  م�شرحي  عمل  با  فرتة 
من  البد  اذن  راأ�شي  ولي�ض  �شاقي  قطعوا  لقد 
ان اوا�شل االخراج(.. وعاد على ع�شاه يقف 
ويفر�ض  وي��ت��ع��ارك  وي�شرخ  يوجه  �شاخما 

ال�شيغ املبدعة التي يريدها .
حني واريناه الرتاب بعد عناد القرب الذي ابى 
ان حتفر ار�شه ب�شهولة .. نقلت لكل امل�شيعني 

و�شيته..
)التبكوا علي بل ا�شحكوا ..فانا اكره الكاآبة( 
لكن اجلميع بكوا فقد فارقوا رجل م�شرح بنى 
واك��رم وجوه  انبل  ال�شخر  و�شيد وحفر يف 
اعماله  ج�شدتها  و�شايا  واخل��ل��ق..  االب���داع 
التي ما�شاخت رغم تباين ال�شيغ واختافات 
الطباع  ن���ادر  م�شرح  رج��ل  ك��ان  امل�شتويات 
مايعطي  ك��ل  يف  وك��ان  وامل��واق��ف  وال�شلوك 
وي���ق���دم ومي��ن��ح وي��ف��ر���ض ي��ح��م��ل م����ربرات 
مع  يعي�ض  و�شدقا  ذات��ه  يف  قناعة  ت�شرفاته 

نف�شه فيبدو له وللقريبني منه انه على حق.
والفنان  امل�����ش��رح��ي  ل��ه��ذا  ال���ف���راق  م���ن  ع��ق��د 
الذي احدث فراغا هائا يف احل�شور  الكبري 
مبقدورنا  ف��م��اذا  م��رت  ق��د  امل��ب��دع  امل�شرحي 
تاريخا  لنا  يعيد  ال��ذي  تذكرة  غري  نقول  ان 
حافا بالعطاء الذي نامل ان الي�شيع تاريخا 
وم�شريته  املبدع  العراقي  امل�شرح  �شياق  يف 

الطويلة..
ماهو  ..تاأمل  اجل  من  ماكان  تاأمل  يف  واما 
العرب  امل�شرحيون  ايها  ..وما�شيكون  كائن 

النجباء
جملة فنون 1991
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