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كان انت�ساب جربا اىل العراق يف ذاكرة املثقفني 
الذين عا�سروه واأتوا بعده، اأقرب اإىل البداهة، 
فلم تخطر ببال املجتمع الثقايف اإ�سكالية ما يف 
هويته، حتى بع���د اأن كتب روايته " البحث عن 
ولي���د م�س���عود" وبطله���ا الفل�س���طيني املهاجر.

بيد ان ال�س���اعر اأحمد دحبور ي���رى ان " ثنائية 
العراقي الفل�س���طيني كانت تالزم���ه دراميا مبا 
يتج���اوز الف�س���ام اإىل عملية التوح���د، فهو يف 
العراق جنم املجتمع الناجح، املثقف امل�سيطر، 
ولكنه يف الأعماق، ذلك الفل�س���طيني امل�س���يحي 
اخللي���ط م���ن فالح وم���دين واملج���روح وطنيًا، 
اإىل حد ان اأ�سبح اجلرح �سخ�سيًا". واأيا كانت 
الق���راءات ال�س���ايكولوجية لهوي���ة ج���ربا، فق���د 
ف�س���ل املكوث يف الع���راق رغم خ���راب اأزمنته، 

وتويف بعد رحيل رفيقة عمره ب�سنتني.
يف العقود الأوىل من مكوثه جربا ببغداد، كانت 
العالقة �س���به خمتلة بني �س���غف املثقف وتطلعه 
اإىل التعب���ر ع���ن �س���وت الفق���راء وم�س���اكلهم، 
وب���ني البق���اء يف ب���رج الثقاف���ة العاج���ي الذي 
ت�س���كلت على اأ�سا�س���ه جتمعات ومنتديات الفن 
والأدب. ولعله بني كل هذا، مل يكن يومًا يعاين 

تنا�س���زًا ب���ني دوري���ن، فه���و مل يوهم نف�س���ه منقذًا 
للجماه���ر،ول مع���ربًا عن طموحاته���ا، وحتى يف 
كتاباته النقدية جتنب التورط يف الآيديولوجي، 
مهم���ال يف قراءات���ه لل�س���عر والت�س���كيل، اخلطاب 
ال�سيا�س���ي امل�س���مر يف اأعم���ال كث���رة، بل جتنب 
اخلو�ض يف �س���عر البياتي و�سعدي، رغم انه كتب 

عن موجات ال�سعر واجتاهاته.
جن���د  الف���رة،  تل���ك  �س���جالت  اىل  الع���ودة  ويف 
متاي���ز خطاب جربا ع���ن كتاب الرواي���ة العراقية، 
فبطل روايته " �س���يادون يف �س���ارع �سيق" يعلن 
ا�س���مئزازًا م���ن اجلماه���ر الت���ي جت���وب �س���ارع 
الر�س���يد يف تظاهرات �س���د امللكي���ة والمربيالية. 
وعندما اأ�س���در جملة "العاملون يف النفط" وهي 
املجل���ة التي متولها �س���ركة النف���ط الربيطانية، مل 
تثن���ه مقاطع���ة املارك�س���يني للمجلة، وه���م كرث يف 
ذل���ك الوقت، بل ا�س���تمرت تلك املقاطع���ة حتى بعد 
اأن �س���ارت ت�سدر عن �س���ركة وطنية، ولكنها غدت 
م�س���در رزق لالأدب���اء ال�س���عاليك الذي���ن م���ا كانت 
املج���الت وال�س���حف تدفع لهم خب���ز يومهم، وكان 

�سركون بول�ض واحدًا منهم.
اأين ج���ربا يف زم���ن الحتدام���ات العراقي���ة، ماذا 
تبقى منه: وجه الغريب القادم من كمربدج،الفاقد 
وطن���ا للت���و 1948، اأم الدي���ب ال���ذي ل يقيم كبر 
وزن ل�سو�س���اء ال�سيا�سية وتهديداتها؟ كان جربا 
يبحر ك�سياد يف �سارع �سيق، عنوان روايته التي 
و�س���عها بالنكليزي���ة. ولك���ن بغداد كان���ت ملعبه، 
فهو اأتاها زمن نه�ستها الثانية، فوجد نف�سه داخل 
جمتمع من الت�سكيليني والأدباء والباحثني الذين 

كان���ت الثقافة النكلو�سك�س���ونية مرجعهم، اأي انه 
مل يك���ن مغربًا عن هذا املجتم���ع الثقايف، كما كان 
الكثر من جنومه من العائدين مثله من درا�س���ات 
يف بل���دان غربي���ة، وو�س���ط حرك���ة اأدبي���ة رائ���دة 
تنظر اإىل م�س���روع الثقافة على انه حالة ح�سارية 

ونه�سوية.
مل يتع���ب ج���ربا اإل يف زمن ال���ردي الثقايف الذي 
ا�س���طره ان يكتب عن اق�سو�س���ات تافهة �س���ميت 
روايات احلرب، وي�سوغ ميثيولوجيات مت�سّنعة 
ع���ن �س���ورة القائ���د ال�س���رورة م���ن خ���الل اأبطال 
الده���ر عليه���م و�س���رب.واملفارقة  اأكل  تاريخي���ني 
الأب���رز كتابته رواي���ة "عامل بال خرائط" �س���حبة 

عب���د الرحمن منيف �س���ديقه الأق���رب واملمتنع عن 
زي���ارة العراق وقتذاك، والرواية تتحدث عن عامل 

القمع الهالمي.
ه���ل ا�س���طر ج���ربا الّرج���ل ع���ن برج���ه العاجي؟ 
اإ�سكال بني اإ�س���كالت الغربة وال�سيخوخة، ولكنه 
يبق���ى املعلم الذي رف���د احلركة الثقافي���ة العراقية 
مب�س���ادر عززت اجتاهات املعرف���ة والبحث فيها، 
واملعماري���ة  الت�س���كيلية  احلرك���ة  �س���احب  فق���د 
العراقي���ة ناقدًا ومنظ���رًا و موؤرخًا وم�س���اهمًا يف 
تفعي���ل اجلدل ح���ول مدار����ض الف���ن العراقية،كما 
كان م�س���اركًا فاعاًل يف املنتديات والتجمعات التي 
بداأت مطلع الأربعينات وا�س���تمرت يف ن�س���اطاتها 

الالفتة يف اخلم�سينات وما بعدها.
ومن خ���الل كتاباته، قدم ج���ربا انتباهات ذكية 
ودقيق���ة لت�س���خي�ض مفا�س���ل مهم���ة يف حرك���ة 
ال�س���عر العراق���ي، وعلى وجه اخل�س���و�ض يف 
درا�س���اته ل�س���عر اجلواهري وال�س���ياب، مازال 
تل���ك  اىل  الع���ودة  يف  به���ا  ي�س���تهدون  النق���اد 

احلقبة.
تلّب����ض جربا دور الع���راب الثق���ايف يف العراق 
عن جدارة، فكتابات���ه النقدية وترجماته عززت 
منح���ى البحث يف م���ا تعني���ه الأبع���اد املختلفة 
ال�س���ياب  �س���غف  اكت�س���ف  ،فعندم���ا  لالأب���داع 
باأ�سطورة متوز من خالل جمموعة من الق�سائد 
ويف املقدم���ة منه���ا "اإن�س���ودة املط���ر" 1952، 
ترجم كتاب "الغ�س���ن الذهب���ي" لفريزر، ليكون 
ل�س���عراء الأ�س���طورة الع���رب مرج���ع يع���ودون 
الي���ه يف البح���ث عن ا�س���كالية الرم���ز ودللته، 
وكانت لالأ�س���اطر الرافدينية ح�سة يف كتاباته 
وترجماته.ولع���ل ا�س���هامة ج���ربا يف جمل���ة " 
�س���عر" اللبناني���ة، ق���د مكنته من اقناع �س���ديقه 
بدر �س���اكر ال�س���ياب ح�س���ور موؤمت���ر روما عن 
حرية الثقافة 1962، الذي اأ�س���همت فيه �س���لمى 
اخل�س���راء اجليو�س���ي واأدوني����ض، وجمموع���ة " 
�س���عر" املعروفة،وحيث وقف فيه ال�س���ياب وقفته 
امل�سهودة يف نف�ض اليد عن تاريخ التزامه القدمي، 

يف خطاب �سرح فيه كيف يرى حرية املثقف.
�س���غلت ق�س���ية املثق���ف ونخبويته كتاب���ات جربا، 
وه���و ب���ني الكتاب الع���رب الأوائل الذي���ن حتدثوا 
ع���ن مفه���وم الغ���راب يف الثقافة، فق���د لحظ ان 
اغراب املثقف ل ينح�س���ر يف غيابه عن وطنه،بل 
ق���د يكون مغرب���ا يف وطن���ه " واإذا كان الغراب 
ب���ارزًا واأليمًا بالغياب اجل�س���دي ع���ن الوطن، فهو 
قد يكون اأ�س���ّد بروزًا واأملًا باحل�سور اجل�سدي يف 
الوطن نف�سه.واإذا كان هذا ينطبق على العديد من 
املثقف���ني يف اأقط���ار العامل املختلفة، م���ا تقّدم منها 
وم���ا تخّل���ف، فاإن���ه ينطبق ب�س���ورة خا�س���ة على 
العدي���د م���ن املثقفني الع���رب يف فرة من اأ�س���عب 
فرات التاري���خ العربي، واأ�س���دها متزيقًا للنف�ض 
حت���ت ال�س���غوط املتناق�س���ة، �سيا�س���ية كان���ت اأم 

اجتماعية".
التقي���ت اب���ن ج���ربا �س���دير يف معر����ض الكت���اب 
اللبناين الأخرة،ولف���رط عراقية اللهجة والنربة 
وال�س���كل، خلت���ه م���ن املهاجرين اخلارج���ني للتو، 
وعندما عرفني علي���ه النحات العراقي حممد غني 
حكمت، طرحت �س���وؤال واحدًا : هل تفكر بتحويل 
بي���ت ج���ربا اإىل متحف يق�س���ده النا�ض؟ ق���ال انه 

ينتظر اأن تهداأ الو�ساع. ومل تهداأ الأو�ساع.

�شبق لهذه املادة ان ن�شرت
 يف �شحيفة احلياة اللندنية

جبرا إبراهيم جبرا الراحل بين مكانين

جممرا الذي مأل الفضاء العراقي يف الخمسممينات والسممتينات، نجممًا متألقًا من نجوم 

املجتمع الثقايف املخميل، كان يبدو مسممتقرًا يف املكان رغم اقتالعه من موطنه األول 

فلسممطني. واملسممتقر الثقايف، عىل هذا النحو، هو املكمموث يف األدب، باعتباره قيمة 

تتشكل من خاللها مواطنية الجدارة.

ويف مذكراته يقول جرا انه سممأل سممائقًا دمشممقيًا عن بغداد قبل أن يذهب إليها نهاية 

األربعينات، فأجابه : فيها 17 ملهى! وهذا الجواب لرجل بسمميط كان أقرب اىل لغز عليه 

أن يحل طالسمه، فبغداد التي نظر إليها السائق من زاوية لهوها وعبثها، كانت يف ترامي 

مساحاتها وتعدد صورها، مرشوعا اختر من خالله جرا مواهبه، كا اخترته يف صحبة 

عائلية أوصلته اىل اكتساب الجنسية العراقية، فقد تزوج مليعة العسكري أبنه عائلة من 

الوزراء والضباط الكبار يف العهد املليك.

فاطمة المحسن   
نجم عبد هللا كاظم 

ومل يك���ن ذلك بالأم���ر املفاج���ئ يل اإذ من 
تل���ك  ترجم���ة  العادي���ة  غ���ر  ال�س���عوبة 
الرواية غر التقليدية، يف لغتها وبنائها 
وبهيمنة تيار الوعي بتداعياته وتقنياته 
عليها، خ�سو�س���ًا يف تداخلها مع ال�سرد 
والأح���داث واحلوارات، وما ق���ادت اإليه 
م���ن تداخالت زماني���ة ومكانية وحدثيه. 
الن�س���خة  من���ي  اأ�س���تاذي  طل���ب  وله���ذا 
العربي���ة ل���رى كيف كانت نتيج���ة جراأة 
الرواي���ة.  ترجم���ة  الكب���ر يف  املرج���م 
وبعد ح���ني ازداد اإعجاب الأ�س���تاذ بعمل 
ج���ربا ملا وج���ده يف عمله م���ن ذكاء ودقِة 
اإي�س���ال مل���ا ت�س���تمل علي���ه الرواي���ة وملا 
توحي ب���ه. وزاد من ذل���ك الإعجاب حني 
عرف مو�س���وعية جربا وتعدد اهتماماته 
الإبداعي���ة، الت���ي ن�س���تذكرها هنا فنقول 
اأن���ه كان باحثًا واأكادميي���ًا، وناقدًا اأدبيًا، 
وفنانًا وناقدًا ت�سكيليا، وقا�سًا وروائيًا، 

و�ساعرًا، وكاتَب �سرة، ومرجمًا. 
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تذكرت هذا واأنا اأقراأ �سوناتات �سك�سبر 
وبع�ض م�سرحياته التي ترجمها الكاتب 
الكب���ر ج���ربا اإبراهي���م ج���ربا، واأظنه���ا 
�سّتًا، فاأجد نف�سي وكاأين اأغور يف اأعمق 
اأعماق الن�ض ال�سك�س���بري و�سخ�سياته 
بع���د اأن جن���ح املرج���م يف تذلي���ل كل ما 
ميكن اأن يربز من حواجز ما بني القارئ 
واأ�س���رار العمل املرج���م وخفاياه، اأو ما 
بين���ه وبني موؤلف العمل. ت�س���اءلت: ملاذا 
يتحق���ق هذا م���ع جربا اأكرث مم���ا يتحقق 
مع مرجم���ني متميزين عديدين اآخرين؟ 
فق���د قراأن���ا م���ن قب���ل ل�س���امي الدروب���ي 
ترجمات���ه اخلال���دة لأعم���ال تول�س���توي 
م���ا  كل  م���ع  فوجدن���ا،  ود�ستويف�س���كي، 
ُيح�س���ب للمرجم، كيف اأن���ه مل يكن يباِل 
مب���ا يكف���ي اأحيان���ًا ب���اأن تك���ون اجلمل���ة 

التي ي�س���وغها �س���حيحة متامًا اأو دقيقة 
تعبريًا، ما دامت تو�سل املطلوب وتوؤثر 
يف الق���ارئ بعد اأن يجدها، على ما يبدو، 
مطابق���ة ملا يقابله���ا يف الن�ض الأ�س���لي. 
ومل ن�س���تطيع، ونحن نقراأ ترجمات عبد 
الواحد لوؤلوؤة ونتلم�ض متّكنه ومهاراته 
اأب���دًا،  فيه���ا  �س���كل  ل  الت���ي  الوا�س���حة 
ل�س���يما يف ترجماته ل�سل�سلة )مو�سوعة 
امل�س���طلح النقدي(، اأن نتجاوز ت�س���ّخر 
اإن  واأ�س���لوبه عموم���ًا-  العربي���ة  جمِل���ه 
�س���ح التعبر- وهو يبالغ يف اأن ي�سوغ 
الن����ض العربي مبا يجعل���ه مطابقًا متامًا 
للن����ض بلغته الأ�س���لية، والأمر ميتد اإىل 
كم���ال اأبو ديب، وم���ا اأدراك َمن كمال اأبو 
دي���ب!، الذي يتخط���ى ت�س���ّخر ترجمات 
لوؤل���وؤة بكثر، فتك���ون النتيجة ل الإبقاء 
على ال�سعب �س���عبًا فح�سب، بل حتويل 
ال�س���هل والعتي���ادي اإىل �س���عب. ولكي 
يع���رف الق���ارئ م���ا نعني���ه به���ذا نق���ول 
وب���دون مبالغة اإن كم���ال اأبو ديب كاد اأن 
يجعل م���ن كتاب اإدوارد �س���عيد ال�س���هر 
)ال�ست�س���راق(، مث���اًل، كتاب���ًا مقيت���ًا، بل 
هو كان كذلك فعاًل لطلبتي ونحن ندر�سه 
يف مرحلة الدكتوراه الأمر الذي جعلني 
ا�ستبدل ترجمة اأبو ديب للكتاب برجمة 
الدكت���ور حمم���د عن���اين. وقراأن���ا لكاظم 
�س���عد الدين فتلم�سنا �س���يئًا من التجاوز 
بالإنكليزي���ة  املتكل���م  طبيع���ة  لبع����ض 
والأ�س���رار الكامن���ة خلف كالم���ه اأحيانا، 
حتى وهو يقرب منا ق���ّراًء وبالرغم من 
متكن���ه الوا�س���ح من هذه اللغ���ة مفرداٍت 

وعب���ارات. وراأين���ا كي���ف يب���دو حمم���د 
دروي����ض، يف ترجمت���ه، اأق���رب اإىل اللغة 
الإنكليزي���ة الت���ي ينق���ل عنه���ا من���ه اإىل 
اللغ���ة العربي���ة التي ينقل اإليه���ا ومع كل 
مهارات���ه الوا�س���حة، وذل���ك حتدي���دًا يف 
بع����ض ترجمات���ه الأوىل وقب���ل اأن يب���داأ 
بالق���راب من خانة ج���ربا ليكون عندنا 
فيم���ا بعد املث���ال الذي نتمن���ى اأن نقرب 
من���ه للمرج���م الأدب���ي والثق���ايف. فماذا 
يتحق���ق يف ن�ض ج���ربا املرج���م؟ وملاذا 

وكيف يتحقق ليكون تفرد ترجماته؟
)3(

الذي يتحقق، بكل ب�ساطة، هو اأن الن�ض 
يبدو وكاأنه ُكتب اأ�ساًل كما نقراأه بكلماته 
وعباراته وموحياته، بحيث نح�ض وكاأن 
املرجم هو �س���احب الن����ض. ورمبا من 
هنا حتديدًا يتحقق التوا�سل الذي كثرًا 
ما تفقده الن�سو�ض املرجمة بينها وبني 
قارئها، وبدرجة قد ل تقل عن التوا�س���ل 
ال���ذي يكون قد حققه الن�ض الأ�س���لي مع 
قارئ���ه. اأم���ا ملاذا وكي���ف ا�س���تطاع جربا 
حتقي���ق ذل���ك؟ فاأق���ول انطالقًا م���ن تاأمل 
الأم���ر جيدًا، م���ع اأن جتربت���ي يف جمال 
جترب���ة  وه���ي  التطبيقي���ة،  الرجم���ة 
متوا�س���عة بالتاأكيد لكنها جتعلني قريبًا 
اإىل ح���د ما م���ن اأهل ال�س���نعة، يب���دو اأن 

اجلواب على ذلك يكمن يف ما ياأتي:
اأول: متّك���ن جربا غر الع���ادي من اللغة 
الأ�س���لية للن����ض، نعن���ي الإنكليزية، مبا 
يف ذلك معرفة اأ�س���رارها وما يكمن خلف 
ظاه���ر مفرداتها وعباراتها، مع متكن من 
اللغ���ة العربية بل ع�س���ق وا�س���ح لها حد 
الإب���داع فيها وتطويعها لنقل كل اأ�س���رار 

الن�ض الأ�سلي.
ثاني���ا: ونتيج���ة لذل���ك يتمك���ن جربا مما 
ميكن اأن ن�س���ميه اإعادة خلق للعمل الذي 
يرجم���ه، ومب���ا يجع���ل من���ه ج���زءًا من 
�سخ�س���يته، مع حر�ض خمل����ض اىل حد 
كبر على ع���دم الإخ���الل بالأمانة للن�ض 
الأ�س���لي وملوؤلفه عرب اجله���د الذي يبذله 

للمحافظة على روحيته.
ثالث���ا: ا�س���تيعاب املرج���م، وه���و ميتلك 
ح�ّس���ا لكل ما ي�س���تمل عليه الن�ض، للعمل 
الذي يرجم���ه بكل دقائق���ه وكلماته وما 

وراءه���ا- نعن���ي ظواهره���ا وخفاياها- 
ال���ذي  الأم���ر  املختلف���ة،  ومب�س���توياته 
يق���وده يف النتيجة اإىل ت�س���مني ذلك كله 
يف الن����ض العربي. ولأن���ه يعرف بح�ض 
وذكاء غ���ر عاديني طبيع���ة القارئ الذي 
يقدم له الن�ض فاإنه يتمكن من �سياغة هذا 
الن�ض مب���ا يتوافق وه���ذا القارئ ودون 

الت�سحية باأي من تلك امل�ستويات.
بقي اأننا ح���ني نقارن جربا باآخرين ممن 
ذكرن���ا اأ�س���ماء بع�س���هم، فاإنن���ا ل نري���د 
التقليل من �س���اأنهم بدليل ا�ست�سهادنا بهم 
ومبا مع���روف عنه���م حنكته���م ومتكنهم 
وغن���ى جتاربه���م الرجمية التي ل �س���ك 
فيه���ا. ولكننا اأردنا اأن نقول اإنه مع كل ما 
ميتلكه املرجمون الآخرون يبقى جلربا 
بع����ض مم���ا ل ميتلكون���ه مم���ا يجعل من 
ترجمات���ه تنفرد ب���ني الرجمات ويجعل 
من���ه مرجم���ا متف���ردًا. وله���ذا ناأم���ل اأن 
تكون وقفة قادمة عند املرجم الفذ حممد 

دروي�ض.
)4(

بقي اأن نقول اإن جربا كان بحق مدر�س���ة 
الأدب  كذل���ك يف  ه���و  كم���ا  احلي���اة،  يف 
والثقاف���ة للعرب جميعا، وب�س���كل خا�ض 
للعراقي���ني الذي���ن يب���دو وا�س���حًا اأنه قد 
وجد نف�س���ه بينهم ومنه���م، ولهذا ل جند 
غريب���ًا اأن يقول بثقة وتاأكي���د اإنه مل ولن 
يفك���ر ب���رك الع���راق اأب���دًا، وحت���ت اأي 
�س���غط اأو ظ���رف. وهكذا عا����ض يف هذا 
البلد ابن���ًا بارًاّ، وترك ب�س���ماته العميقة 
عل���ى الثقاف���ة العراقية من خ���الل الكثر 
واإبداع���ه.  وفك���ره  وجه���ده  وقت���ه  م���ن 
وكان���ت بغداد بالذات زقاقًا من اأزقة قلمه 
الت���ي يج���ول فيه���ا ه���و »و�س���يادون يف 
�سارع �س���يق«، وحتى خطواته الأخرة، 
قبل رحيله، »يف �س���ارع الأمرات«، الأمر 
ال���ذي يدفعن���ا اإىل اأن نفعل، له���ذا الرجل 
الذي ترك ب�س���ماته علين���ا وعلى حياتنا 
الثقافية، ما يخلده، ل من خالل ترجماته 
التي كانت مو�س���وع مقالن���ا هذا وتراثه 
الثقايف والإبداعي فح�سب، بل من خالل 
م���ا يعرب ع���ن حبنا ل���ه وهو ال���ذي اأحبنا 
وبلدن���ا وبغدادن���ا، وكتب يف ذل���ك اأروع 

اأعماله، وخط اأجمل ذكرياته.

جبرا إبراهيم جبرا ..مترجمًا

يف لقاٍء مع أسممتاذي املرشف عممىل أطروحتي للدكتوراه، 

يف جامعممة إكسممر بريطانيمما، جممي آر سممارت بدايممَة 

الثانينممات من القرن املايض، وضمممن حديث عن بعض 

عالقات الرواية العراقية بالرواية األمريكية، أرشت له إىل 

ترجمة جرا إبراهيم جممرا لرواية وليم فوكرن »الصخب 

والعنف«، فأبدى أسممتاذي اسممتغرابه، وضمنًا إعجابه ما 

وجدها جرأة غري عادية من جرا لفعل ذلك.
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صالح حسن 

علي حسن الفواز

ه����ل ميك����ن ان ن�س����تعيد ج����ربا ابراهي����م ج����ربا بعد 
يف  ن�س����تعيده  وفات����ه؟  عل����ى  عام����ا  ع�س����ر  خم�س����ة 
احل�س����ور مثلما ن�ستعيده يف الذاكرة، هذه الذاكرة 
القا�س����ية والظاملة احيانا، اذ يبدو جربا الذي تويف 
من����ذ اكرث م����ن اربع وع�س����رين �س����نة عند طقو�س����ها 

امل�سغولة بحروب �سغرة وكبرة،
ومتاه����ات اخ����ذت امل����دن و�س����اكنيها اىل ن����وع م����ن 
)النه����ب الكوين( و)�س����راهة القوة( و)ف����زع القبح( 
تل����ك الت����ي عمل �س����دها ج����رب ابراهيم ج����ربا طوال 
اك����رث من ن�س����ف قرن، اذ ا�س����هم يف �س����ياغة الكثر 
ا�س����كال الثقاف����ة الوقائية، واملع����ادلت اجلمالية يف 
الذائق����ة العربي����ة، جعله����ا الق����رب اىل الدف����اع ع����ن 
الن�سان مثلما هي القرب اىل روح احلداثة واللذة 
والناق����ة، توغ����ل من اجله����ا يف جماهي����ل املغامرة، 
اقرب من املناطق ال�س����اخنة يف املعرفة والتاريخ، 
مل يتح�س�����ض م����ن المكنة، ف����كان اك����رث حميمية يف 
مكوث����ه فيه����ا، متماهي����ا مع ق����در ثقايف جعل����ه اكرث 
توهج����ا يف عراقيت����ه وعربيته وكونيت����ه، عا�ض مع 
جواد �س����ليم خما�سات)ن�س����ب احلري����ة( وعا�ض مع 
بدر �س����اكر ال�س����ياب احالم����ه وفو�س����اه وايام موته 
الراجي����دي. ول����د ج����ربا ابراهيم ج����ربا يف مدينة 
بيت حل����م 1920، عا�����ض طفولته ودرا�س����ته الوىل 
يف القد�����ض، انتق����ل بعده����ا اىل جامع����ة كام����ربدج 
للدرا�س����ة الكادميية، ويف عام النك�سة 1948 انتقل 
اىل الع����راق ليكم����ل دورة حيات����ه وموت����ه فيها. يف 
بغداد انك�س����فت عوامل ج����ربا البداعي����ة والفكرية، 

اذ ا�س����در هن����اك روايت����ه الوىل)�س����راخ يف لي����ل 
طويل1955(وجمموعت����ه ال�س����عرية الوىل)مت����وز 
يف املدينة 1959( ثم ا�س����در العدي����د من الكتب يف 
جمالت النقد والرواية وال�س����عر والفن الت�س����كيلي 
ومنها الروايات )�س����يادون يف �سارع �سيق 1960، 
ال�س����فينة 1970،البح����ث عن وليد م�س����عود 1978، 
والرواية امل�سركة مع عبد الرحمن منيف- عامل بال 
خرائط- 1982،والغ����رف الخرى 1986، يوميات 
�س����راب عف����ان، و�س����رته الذاتي����ة_ البئ����ر الوىل 
الق�س����ة  ويف   )1994 الم����رات  و�س����ارع   1989
الق�سرة ا�سدر)عرق وق�س�ض اخرى 1956 والتي 
كتب ال�س����اعر توفيق �س����ايغ مقدمتها( ويف ال�س����عر 
ا�سدر)متوز يف املدينة 1959، املدار املغلق 1964، 
لوعة ال�سم�ض 1979، وبعد وفاته ن�سرت جمموعته 
ال�س����عرية الخرة متواليات �س����عرية 1996( وقّدم 
ج����ربا للمكتبة روائ����ع الدب الن�ساين)م�س����رحيات 
العا�س����فة،  عطي����ل،  ماكب����ث،  ل����ر،  املل����ك  هامل����ت، 
ال�سونيتات ال�سك�سبرية، برج بابل لندريه مالرو، 
المر ال�س����عيد لو�س����كار وايل����د، يف انتظار غودو 
ل�س����اموئيل بيكت، ال�س����خب والعنف لوليم فوكرن، 
ما قبل الفل�سفة لهرني فرانكفورت، ترجمته الرائدة 
لف�س����ل من كتاب جيم�ض فريزر_الغ�سن الذهبي( 
ف�س����ال عن كتابت����ه للعديد من املوؤلف����ات يف جمالت 
الفن����ون منه����ا كتاب����ه املهم)ج����ذور الف����ن العراق����ي 
بالنكليزية( ان�سغل جربا بعوامل الثقافة دون ملل، 
كت����ب العديد م����ن ال�س����يناريوهات لفالم ال�س����ينما 
الت�س����جيلية الت����ي كان����ت تنتجه����ا وزراة الثقاف����ة، 
وتراأ�ض حترير العديد من املجالت منها)العاملون 
يف النفط(و)جملة فنون عربية( كما تراأ�ض رابطة 
نق����اد الفن ل�س����نوات طويل����ة، وتراأ�����ض العديد من 
اللج����ان التحكيمي����ة يف جمال الفنون الت�س����كيلية 

وال�سينمائية ومنها جلنة التحكيم لالفالم العراقية 
منذ 1976 وحلني وفاته، ح�س����ل على منحة)جائزة 
اوروب����ا 1982( ا�س����تعادة جربا هي ا�س����تعادة لكل 
الذي����ن  بروح)العدائ����ني(  املتح�س����د  التاري����خ  ه����ذا 
يرك�س����ون نح����و قم����ة التع����ايل الثق����ايف، ا�س����تعادة 
لروح املكان العراقي الواقف عند احلافة، ا�س����تعادة 
للقوة النبيل����ة التي كانت حتمي العم����ران الثقايف، 
والروح ال�س����رية للثقافة. ورمبا كانت هي مواجهة 
عميق����ة لهيمن����ة الغي����اب، تلك التي ا�س����حت متار�ض 
ب�س����اعة تل�س�سها وحموها على رائحة هذه الروح. 
وم����ن هنا جن����د ان فكرة ال�س����تعادة تكمن يف اعادة 
انت����اج ال�س����ياق الثق����ايف ال����ذي كان ج����ربا ابراهيم 
جربا ج����زءا من �س����هوده، وجزءا 

من �س����هوته الدافقة التي قال فيها ان�سي احلاج)كان 
عن����ده في�ض دافق( فهل �س����اع جربا ال�س����اهد احلي 
على احلياة و�س����ط هذا املوت ال����ذي اجتاح الذاكره 
مثلم����ا اجت����اح المكنة؟ وهل �س����تكون ا�س����تذكاراته 
ه����ي اع����ادة م�س����ادة لل����روح ال�س����ردية الفائ����رة يف 
امكنته وحيواته ال�س����اجة بالت�س����هي؟ هذه ال�سئلة 
تدفعن����ا نحو اركيولوجيا اجل�س����د العراقي، ج�س����د 
الن�ض وج�س����د املكان املك�س����وفان على الفراغ، رمبا 
لح�س����ا�ض ي�س����وبه الكثر من اخلوف والرعب بان 
جربا قد �ساع اثره و�سط فو�سى الكراهية، وزحمة 
احلروب الحتاللية والطبقية والطائفية، وغرائبية 
احلداث����ات العجولة والفاق����دة لطعمها و�س����غبها... 
�س����وته ال�سك�سبري مل يعد �سانعا للحلم، حلم ليلة 
�س����يف او �س����تاء ل فرق. ذهب الكث����رون عن اثره، 
غاب ا�سدقاوؤه البعيدون، موتى او منفيني، عواملهم 
ا�س����بحت فعال ب����ال خرائط، او رمب����ا مل تعد حتتمل 
بطال تراجيديا مبوا�سفات وليد م�سعود، او هو�سا 
�س����هوانيا كم����ا كانت ت�س����ج به ع����وامل ال�س����فينة او 
ال�سوارع ال�سيقة.. ا�ستعادة جربا ثقافيا وان�سانيا 
ه����ي ا�س����تعادة لوعي ثق����ايف عميق، ولأث����ر مهم من 
فعلن����ا الثق����ايف، ظل����ت روائح����ة عالق����ة عل����ى ثيابنا 
واوراقن����ا، ولع����ل غيابه ترك الب����اب مفتوحا للكثر 
من الل�س����و�ض وم�س����علي احلرائق لكي يتل�س�سوا 
على ع����ري كالمن����ا واحالمن����ا وجنوننا، ي�س����علون 
يف حق����ول ارواحن����ا املزي����د م����ن الق�س����ب واملزي����د 
من ال�س����جر.. ا�س����تعادة ج����ربا الروائي وال�س����اعر 
والنق����دي  واملو�س����يقي  والت�س����كيلي  والرجم����ي 
ه����و ا�س����تعادة جلماليات نرج����و ان لتك����ون غائرة 
وبعيدة، اذ ان جربا اجلامع للن�ض وال�سعادات كان 
مينحنا دائما الح�س����ا�ض ب�سرورة ان تكون الثقافة 

جزءا من احللول دائما.

امل�س����هور  العراقي  املثل  "�س����مًعت اخليط" بهذا 
ا�س����تقبلني ج����ربا ابراهي����م ج����ربا حينم����ا جئت 
اأزوره يف فن����دق القد�����ض يف عم����ان بع����د ف����راق 
دام �س����نوات.  يق����ال ه����ذا املثل العراق����ي للناجي 
م����ن بط�ض ال�س����لطات اجلائرة مهم����ا كانت. كنت 
قد ف����ررت يف الع����ام 1992  باأعجوب����ة من اأيدي 
املخاب����رات العراقي����ة يف ذل����ك احلني مب�س����اعدة 
ا�س����خا�ض ل اأعرفهم، ح�س����روا من تلقاء اأنف�سهم 
اإىل مقه����ى ح�س����ن عجمي واأخربوين ب�س����رورة 
اله����رب اإىل اأي مكان قبل ح�س����ور ع�س�����ض الليل. 
املفارقة لي�س����ت هنا، ولكنها تكمن يف ال�س����خ�ض 
ال����ذي ي�س����تخدم ه����ذا املث����ل. وح����ني يك����ون هذا 
ال�س����خ�ض ج����ربا ابراهي����م ج����ربا ف����اإن املفارق����ة 

�ستتحول اإىل موقف وقرار خطر.
كان ذلك قبل �س����نتني او ثالث �س����نوات من وفاته 

ول����و كنت اأذكر جي����دا، فاملنا�س����بة كانت مهرجان 
جر�ض الثالث ع�سر. كنت مدعوا لقراءة ن�سو�ض 
لالطفال، وكان جربا مدعوا اإىل موؤمتر يف لندن 
وينبغي عليه اأن مير على عمان لأنها كانت املنفذ 
الوحي����د للع����راق اإىل اخل����ارج. طل����ب يل فنجان 
قهوة وبداأنا ن�س����رجع ذكريات قدمية عن بغداد 
و�س����ارع الأم����رات واحتاد الدباء و�س����األني عن 
املعج����زة التي جعلتني اأجنو م����ن الكارثة )كيف 

�سمًعت اخليط(.
اأخربته بالق�سة فهز راأ�سه يف الهواء كاأنه يعتذر 
عن �س����ذاجة ال�س����وؤال، و�س����األني اإن كنت بحاجة 
اإىل م�س����اعدة مادي����ة، ولكن����ه ا�س����تدرك وق����ال اإن 
لدي����ه هدية يل �س����وف يح�س����رها يف امل�س����اء اذا 
عدت اإىل زيارته ليال. كانت قنينة ع�س����رية عادة 
م����ا يحر�ض القادم من العراق تقدميها كهدية اإىل 
اأ�س����دقائه املنفيني الذين يعرفون مرارتها وطعم 
الطني فيها. يف ال�سباح الذي تال هذا اللقاء غادر 

جربا اإىل لندن ومل اأره بعد ذلك ابدا.
تعود عالقتي بجربا اإىل منت�سف الثمانينات من 
القرن املن�س����رم، واأول مرة التقيه ب�س����كل مطول 
كان يف دار املاأم����ون للرجم����ة حي����ث كنت اأعمل 
هناك م�سححا لغويا. اأخربين اأنه وجد يل بع�ض 
الق�س����ائد من�سورة يف �س����حف وجمالت متفرقة 
ت�س����در كلها خ����ارج الع����راق ال����ذي كان يخو�ض 
وقتها حربا عبثية مع ايران. كما اأخربين اأي�س����ا 
اأن����ه يحتف����ظ بهذه ال�س����حف واملج����الت يف بيته 
وميكنن����ي اأن اأزوره واحل�س����ول عليه����ا. كن����ت 

�س����عيدا للغاية من �س����لوك هذا الرج����ل الذي كنت 
اأنظر له بهيبة ووقار �سديد.

بع����د يوم����ني كن����ت يف بيت����ه يف ح����ي املن�س����ور 
الراقي يف �سارع الأمرات. بيت جربا عبارة عن 
مكتبة كبرة فالكتب ت�ستقبلك اأينما اجتهت حتى 
املم����رات كانت تزدح����م بجانبيها بكت����ب متعددة 
الأ�سكال واللغات. كنت مرتبكا قليال واأنا اجل�ض 
على طرف الكر�س����ي حني فاجاأين جربا ب�س����حن 
اأني����ق فيه اأن����واع خمتلفة من ال�س����وكول، واأظن 
اأنه����ا امل����رة الأوىل الت����ي اأتن����اول فيها �س����وكول 
حقيقي����ة، فم����ن عادة ج����ربا اأن يقتن����ي الكثر من 
احللوي����ات الغربي����ة عندما يك����ون يف زيارة اإىل 
اأوروب����ا. تناولت قطع����ة وب����داأت اقلبها يف فمي 
لطعمها املذهل قب����ل اأن اأزدردها وتناولت اأخرى 
مثل طفل حمروم ي�س����جعني جربا بتناول املزيد 
غر اأين توقفت. بعد قليل ذهب جربا اإىل املطبخ 
واأح�س����ر �س����ايا مثلجا وقال يل ج����رب هذا. كنت 
منده�س����ا بقدر ما كن����ت فرحا بهذه الكت�س����افات 
اجلدي����دة )�س����وكول و�س����اي مثل����ج( ويف بي����ت 
ج����ربا ابراهيم جربا الذي اأح�س����ر يل ق�س����ائدي 
املن�س����ورة يف اخلارج! اأي ن����وع من الرجال هذا 

ال�سخ�ض؟ 
مل اأك����ن اأتكلم كثرا وقد �س����عر ج����ربا بقلقي فقام 
واأح�سر ال�سحف وجملة كبرة هي جملة اليوم 
ال�سابع التي كانت ت�سدر يف باري�ض وقد ن�سرت 
يل ق�سيدة طويلة اأخذت �سفحة كاملة من املجلة. 
كنت اأمتنى اأن اأ�س����مع من ج����ربا راأيه فيما اكتب 

وكدت اأهم ب�س����وؤاله ولكني تراجعت يف اللحظة 
الخرة. لقد كنت يف اخلام�سة والع�سرين.

خرج����ت من بيته واأنا اأكاد اأطر من الفرح، لي�ض 
ب�سبب الق�سائد املن�سورة يف اخلارج فقط ولكن 
لهتمام جربا امللحوظ بي هذا الرجل الذي كنت 
اأنظر اإليه بو�س����فه �سخ�س����ا يعرف كل �سيء عن 
الأدب والف����ن والرجم����ة ا�س����افة اإىل اإبداعه يف 
ه����ذه املج����الت كلها. قبل اأن اخ����رج اأعطاين رقم 
هاتف����ه وق����ال اإنه ميكنني اأن ات�س����ل يف اأي وقت 
ا�س����اء. عندما كان يق����ال يل اأن جربا يف اخلارج 
كنت انتظر بفارغ ال�سرب عودته حممال بعدد من 
ال�س����حف واملجالت اجلديدة التي كنا حمرومني 
منها يف العراق، اإ�س����افة اىل ال�سوكول وال�ساي 

املثلج طبعا.
البع�����ض م����ن املثقف����ني العراقي����ني كان يعتقد اأن 
ج����ربا كان م�س����تفيدا من نظام الدكتاتور �س����دام 
ح�سني نظرا للمكانة التي يتمتع بها والمتيازات 
املادي����ة التي يح�س����ل عليه����ا، ولكنني �سخ�س����يا 
اأعتق����د اأن نظ����ام الدكتات����ور كان ه����و امل�س����تفيد 
م����ن وجود ج����ربا يف العراق، فال اأحد ي�س����تطيع 
اأن ينك����ر ا�س����هامات ج����ربا الكث����رة يف خمتل����ف 
املج����الت الأدبية والفنية. لق����د كان وجود جربا 
بيننا حمر�س����ا بحد ذاته، وعندما يقول �س����خ�ض 
مثل����ه وبف����م ممل����وء ل�س����خ�ض هارب م����ن جحيم 
القتل����ة )كي����ف �س����مًعت اخلي����ط(؟ احلمد لل����ه اأنك 
ا�س����تطعت اله����رب، يعني ذلك اأن ج����ربا كان معنا 

ولي�ض �سدنا ابدا.

عت" الخيط؟ حين سألني جبرا: كيف "شمَّ

استعادة جبرا ابراهيم جبرا

سلوى الجراح

أحمد فاضل

ق����راأت قب����ل اي����ام يف ملحق امل����دى  ذاك����رة عراقية  
مقالة للكاتب الراح����ل جربا اإبراهيم جربا، يروي 
فيها ق�س����ة تعارف����ه الطريف����ة مع كاتب����ة الروايات 
البولي�س����ية ال�سهرة اأغاثا كري�س����تي حيث تعرف 
عل����ى زوجها ع����امل الآثار ماك�ض مال����ون الذي جاء 

عام 1948
اإىل بغداد للتنقيب يف اآثار منرود عا�س����مة الدولة 
الآ�س����ورية يف ع�س����ور ازدهاره����ا، وقدمت هي له 
ب�س����فتها »امل�س����ز مال����ون »  ثم اكت�س����ف بعد معرفة 
طال����ت، اأن امل�س����ز مال����ون ه����ذه م����ا ه����ي اإل اأغاث����ا 
كري�س����تي الكاتب����ة املعروفة، التي ظلت م�س����رحية 
»م�س����يدة الفئران« املاأخوذة ع����ن رواية لها بنف�ض 
ال�س����م تعر�ض على م�سارح لندن لت�سعة وخم�سني 
عام����ًا، بل وما زالت تعر�����ض حتى يومنا هذا لأيام 
حمدودة يف م�س����ارح لندن ال�سغرة.;اأ�س����عدتني 
املقالة وعدت بالذاكرة اإىل �س����نّي ال�س����باب الأوىل 
وتع����ريف عليه م����ن خ����الل روايات����ه الوىل  البئر 
الأوىل \« ثم \« �س����راخ يف ليل طويل\« والرواية 
الت����ي ا�س����تهوتني كث����رًا  »�س����يادون يف �س����ارع 
�س����يق » الت����ي كتبها اأ�س����اًل باللغ����ة النكليزية عن 
�س����اب فل�س����طيني ياأتي بغداد ليعمل يف التدري�ض 
وي�سادق مثقفيها ال�سبان ويدور معهم يف �سارعها 
ال�س����يق �سارع الر�س����يد. ; وا�س����رجعت اأحاديثي 
مع����ه.يف ذل����ك الزم����ن البعي����د.  كنت ق����د تخرجت 

للت����و من جامع����ة احلكم����ة لالآباء الي�س����وعيني يف 
بغ����داد، الت����ي كان مبناها يف منطق����ة الزعفرانية، 
لكنه����ا اأمُم����ت ع����ام  1969واأج����رب اأ�س����اتذتها م����ن 
الباء الي�س����وعيني ممن در�ّس����وا فيه����ا اأو يف كلية 
بغداد ال�س����هرة على مغ����ادرة الع����راق بتهمة اأنهم 
كان����وا جوا�س����ي�ض رغم اأنه����م خّرجوا اأجي����اًل من 
خ����رة املتعلم����ني. ; كن����ت �س����ابة حتم����ل �س����هادة 
البكالوريو�����ض يف الدب النكلي����زي، ان�س����ممت 
للعم����ل يف �س����ركة نف����ط الع����راق مرجمة للق�س����م 
التج����اري  وكن����ت اأم�س����ي الي����وم اأترجم ر�س����ائل 
ل تخ����رج ع����ن، كتابن����ا وكتابك����م ; وبداأت اأ�س����تاق 
مل����ا تعلم����ت م����ن �س����عر �سك�س����بر و�سو�س����ر وادب 
ديكن����ز وهاردي. كان ج����ربا ابراهيم جربا رئي�ض 
حتري����ر جمل����ة \«العامل����ون يف النف����ط\«، جمل����ة  
�س����هرية ت�س����درها �س����ركة نفط العراق تتحدث عن 
اإجنازات ال�س����ركة ون�س����اطاتها يف تطوير �سناعة 
النف����ط يف العراق وتنق����ل اأخبار العاملني يف مدن 
النفط الرئي�س����ية، الب�س����رة وكرك����وك وعني زاله، 
ق����رب املو�س����ل، وحمط����ات �س����خ النف����ط  وكان����ت 
املجلة التي ت�س����در بغالف لمع يحمل لوحة لأحد 
الفنان����ني العراقيني، جواد �س����ليم، راكان دبدوب، 
راف����ع النا�س����ري وغرهم م����ن اأعالم الت�س����كيليني 
العراقيني اأو بع�ض الر�س����امني ال�سباب الواعدين، 
ت�س����م بني �س����فحاتها بع�ض املو�س����وعات الأدبية 

والثقافي����ة  وكان ج����ربا ابراهي����م ج����ربا ي�س����جع 
الكتاب والر�سامني ال�سباب على الكتابة يف جملته 
ويدفع لهم اأجورًا جمزية  فقد كان موؤمنًا بال�سباب 
وب�س����رورة تداول املعرفة والبداع بني الجيال. 
الع����رب  والكت����اب  ال�س����عراء  م����ن  الكث����ر  اإن  ب����ل 
يعرفون له بالف�س����ل لأنه ترجم اأج����زاًء من كتاب  
»الغ�س����ن الذهبي » لل�سر جيم�ض جورج فريزير، 
الكت����اب الذي ق����دم مفهوم����ًا جدي����دًا للميثولوجيا 
والدين واأّثر يف الدب والفل�س����فة الغربية، وجعل 
رموز املثلوجيا الغرقية اأبطاًل يف ق�سائد ال�سعر 
احلدي����ث.وكان جربا ابراهيم جربا �س����ديقًا لأبي 
الذي عمل هو الآخر ل�س����نني طويلة يف �سركة نفط 
العراق كمهند�ض موا�س����الت. ; وحني التحقت اأنا 
بالعمل يف ال�سركة قال يل يومًا: \«مل ل تكتبني يا 
�س����لوى ملجل����ة  »العاملون يف النف����ط »؟  اأكتب؟ اأنا 
اأكتب؟ اأنا التي مل تكتب �س����وى املقالت اجلامعية 
م����ن  كج����زء  اأدب����ي  عم����ل  اأو  رواي����ة  حتلي����ل  يف 
الدرا�س����ة،مل ل؟ حني جل�ست على الكر�سي القريب 
من مكتبه و�سع اأمامي مقاًل باللغة الأنكليزية عن 
الر�سام ال�سباين ال�سهر فران�سي�سكو خوزيه دي 

غويا )1746-1828  اقول لكم احلق مل اأكن 
قد �س����معت به. �سعرت بخجل �سديد من 

جهلي ومل ي�س����عفني كل م����ا تعلمت 
من �س����عر واأدب وم�سرحيات ول 

حكايات اأبطال امليثولوجيا الأغريقية.  اأح�ّض هو 
مبا يدور يف عقلي هم�ض با�س����مًا:  »غويا هو اآخر 
م����ن هم يف قائمة الر�س����امني العظ����ام والأول على 
قائمة املعا�س����رين اجل����دد، هو من الرومان�س����يني 
مث����ل باي����رون و�س����يللي.   اح�س�س����ت ب�س����يء م����ن 
الطمئن����ان، ه����و اإذًا رومان�س����ي يعرب ع����ن خوالج 
النف�����ض ويقول كل ما يدور يف خل����ده ; وانا اأحب 
ال�س����عراء والكتاب الرومان�س����يني و اأجد دائمًا يف 
ال�س����عر العربي املعا�س����ر نف�ض اأبي الرومان�س����ية 
الأنكليزي����ة ولي����ام وردزورث  ت�س����فحت الأوراق 
اأمامي ب�س����مت  لوحات بالبي�ض والأ�سود حتمل 
عنوان \«كابري�سو�ض  عاد ي�سرح يل: هذه لوحات 
مر�سومة بالفحم ي�سور فيها غويا فظاعة احلرب، 
غ����زو نابلي����ون بوناب����ارت ل�س����بانيا ع����ام 1808 
وقت����ل الأبرياء واإحراق املزارع. تاأملت ال�س����ور ; 
م�س����اهد ت�سور امل الن�س����ان حتت �سطوة الظامل. 
بداأ عقلي يعمل كيف اأترجم كل هذا الفن والتحليل 
اإىل العربي����ة؟   �س����رح يل اأن املطلوب لي�ض ترجمة 

في����ة  بل نقل للحقائق.حر

مل يتعر�ض كاتب او �ساعر لالهمال والن�سيان 
كما تعر�ض له اديبنا و�س����اعرنا جربا ابراهيم 
جربا هذا الن�س����ان الرائع بكل معنى الكلمة ، 
�سائغ القوالب الدبية التي توزعت بني قالب 
روائي و�س����عري وترجمة وفن ت�سكيلي ونقد 
. ج����اء يحمل �س����رة �س����فره الطوي����ل من بيت 
حلم بفل�س����طني تاركا" وراءه �س����يعة �سغرة 
تظللها ا�س����جار الزيتون ه����ي كل ماكان ميلكه 

جده لبيه.
ومل يك����ن بيت املقد�ض ليبعد عن تلك ال�س����يعة 
�س����وى فرا�س����خ معدودة لكنه ا�س����بح الن يف 
نهاي����ة الع����امل بع����د ان ح����ط رحال����ه يف بغداد 
او كما كان ي�س����ف تلك امل�س����افة ..ولد يف عام 
1919 من اأب �س����رياين ارثو ذك�س����ي ال�س����ل 
يف بي����ت حل����م بالقد�����ض وم����ا ان تع����رف على 
كنائ�����ض املدين����ة الت����ي تلتق����ي مع م�س����اجدها 
بحائط واحد حتى �س����عر باأقدام اليهود وهي 
جتو�ض تلك الماكن فحمل حقيبته م�سافرا\" 
يتبع����ه اللف م����ن ابناء فل�س����طني حتى كانت 
بغ����داد يف اربعينيات القرن املا�س����ي مالذا\" 
ل����ه ومنف����ى ..كان اديبن����ا ال�س����اب ق����د ت�س����لح 

بالعل����م فالغراب����ة ان تتلقفه جامع����ات العراق 
ليدر�����ض فيها الدب النكليزي ، وهناك تعرف 
عل����ى النخبة املثقف����ة فعقد عالق����ات متينة مع 
اه����م الوج����وه الدبية الت����ي كان لها ح�س����ور 
متمي����ز لي�����ض على امل�س����توى املحل����ي فقط بل 
على امل�س����توى العربي وخا�س����ة ال�ساعر بدر 
�ساكر ال�سياب )1926-1964( وعبد الوهاب 
البيات����ي ) 1926-1999( فكان����ت ل����ه معه����م 
ج����ولت ادبية ات�س����مت مرة بو�س����يجة نقدية 
لديوان ال�س����ياب )�سنا�س����يل بنت اجللبي ( او 
مبماحكة هي اقرب منها للكوميديا ال�س����وداء 
لق�س����ائد البيات����ي الذائع����ة ال�س����يت ، فكان����ت 
تل����ك اجل����ولت تع����رف طريقها اىل ال�س����حف 
واملج����الت الدبي����ة الت����ي �س����درت يف بغ����داد 
وبقية املدن العربية خا�س����ة م�سر التي كانت 
مرتع����ا " خ�س����با " لدب الرواي����ة والنقد قبل 
ان يع����رف ال�س����عر احلديث مكان����ه اليها ..يف 
هذا اجلو الدبي امل�س����حون بغرائبية املوقف 
العرب����ي  للق����ارئ  يق����دم  ان  ج����ربا  ا�س����تطاع 
تعريفا " باأه����م الكّتاب الغربيني وعرّفهم على 
املدار�����ض واملذاه����ب الدبي����ة احلديث����ة ولعل 
ترجماته ل�سك�س����بر )1564-1616( من اهم 
تل����ك املعاريف وكذلك ترجمات����ه لعيون الدب 
الغربي مثل نقله لرواية ) ال�س����خب والعنف( 

الت����ي ن����ال عنه����ا الكات����ب المريك����ي 
ولي����م فوك����رن )1897-1962( جائ����زة 

نوب����ل ل����الداب ، ومل يقف كاتبن����ا عند حدود 
الرجمة بل ا�س����تغل يف ال�س����عر ويف الرواية 
وم����ن اه����م اعمال����ه :- ال�س����فينة / البحث عن 
ولي����د م�س����عود / عامل بال خرائط بال�س����راك 
مع الكاتب املب����دع الراحل عبد الرحمن منيف 
) 1933-2004( وكذل����ك كان����ت ل����ه �س����ولت 
وج����ولت معروف����ة يف جم����ال النق����د ويعترب 
جربا ابراهيم جربا من اكرث النقاد ح�سورا" 
ومتابع����ة يف ال�س����احة الثقافي����ة العربية .ومل 
يكن مقت�س����را" عل����ى الدب فقط ب����ل كتب عن 
ال�سينما والفنون الت�سكيلية علما" انه مار�ض 
الر�سم كهواية وله لوحات جميلة توزعت على 
ا�سدقائه ومعارفه ومل ي�سع احد منهم جلمعها 
و�س����مها يف معر�����ض موحد وهذا مما �س����اعد 
على ن�س����يان جانب مهم م����ن جوانب ابداعاته 
.اما كتب الدرا�سات فله �ستة منها :- تروي�ض 
النم����رة التي تعت����رب من اهم كتب الدرا�س����ات 
والرم����ز  العج����اب  وح����ازت  ن�س����رت  الت����ي 
وال�س����طورة وما قبل الفل�سفة هذا من جانب 
ام����ا رواياته فل����ه اكرث من 9 رواي����ات ابرزها 
:- البحث عن وليد م�س����عود التي �سدرت عام 
1978 / �س����راع يف ليل طوي����ل عام 1955 / 

ل�سفينة  ا
عام 1970 / 
اما جماله ال�س����عري فقد ات�سع لثالثة دواوين 
هي :- متوز يف املدينة / املدار املغلق / لوعة 
ال�س����م�ض ، وه����و يف كل ماكتب����ه قدم �س����ورة 
قوي����ة لاليح����اء والتعب����ر ع����ن عم����ق واوجه 
ماأ�س����اة �سعبه يف فل�س����طني وتلك الغربة التي 
كان يعي�سها مرغما" برغم كل هذا الفي�ض من 
احل����ب الذي غمره به����ا اهل بغ����داد .وبعد كل 
ه����ذا الذي قدمه اديبنا م����ن جهد خالق طويت 
�سفحته النا�سعة البيا�ض بوفاته عام 1994 
وكان����ت �س����ورته الخ����رة التي ظل����ت عالقة 
يف ذهن����ي هي يف لقائه باحد م�س����ارف بغداد 
متهيئ����ا" لت�س����لم راتبه التقاع����دي فمددت اليه 
ي����دي م�س����افحا" ومل اكن اعلم ان ذل����ك اللقاء 
�س����يكون اخ����ر عه����دي به وكم����ا ج����اء حامال" 
حقيبة �سفره اىل منايف الغربة هاهو يتو�سح 
ب�س����اطه ال�سحري لي�س����يح يف عامل الالوعي ، 
عامل اردنا فيه ان نبحث عن تغريبته الخرة 
فلم نعرث ال على �س����جرة زيتون كان قد زرعها 
ق����رب بيته ولندري هل �س����األت عنه ؟ تلك هي 

امل�ساألة !! 

جب��را إبراهي��م جب��را وغوي��ا ومجل��ة 
العاملون في النفط

جبرا..التغريب��ة  ابراهي��م  جب��را 
األخيرة لحامل الزيتون
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لق����د ر�س����م املعم����ار قحط����ان ع����وين اأول تخطيط 
ل����داري.. ث����م قدم يل ال�س����ديق رفع����ت اجلادرجي 
تخطيطًا اآخ����ر لكني اآثرت يف النهاية ان ا�س����تفيد 
من التخطيطني ليكون من����زل يل ولزوجتي مليعة 
ولطفل����ّي ال�س����غرين عل����ى ق����در طاقت����ي املادي����ة« 
.عالق����ة خا�س����ة وحميمية ربطت ب����ني جربا وبني 
ال�س����ارع الذي بني ب����ه البيت:« قام����ت عالقة حب 
عمي����ق  بين����ي وب����ني �س����ارع الأم����رات يف ح����ي 
املن�س����ور مازلت اأمتتع بنب�س����ها واإيحاءاتها.كان 
م����ن ال�س����هل ان اأتعرف به����ذا ال�س����ارع املتميز بني 
�س����وارع بغداد كلها، فقد كان ال�س����ارع املوازي عن 
قرب لل�س����ارع الذي اخرت عام 1956 ان اأ�سري 
فيه اأر�س����ا �س����من م�س����روع �س����كني وباأق�س����اط ما 
انتهي����ت م����ن دفعها اإل بع����د واحد وع�س����رين عاما  
لك����ي اأبن����ي فيها بيت����ا على ق����در حاجت����ي العائلية 
يومئذ، وكان ال�س����تاذ علي مال الله رئي�ض �سركة 
اأرا�س����ي املن�س����ور �س����ديقا حميم����ا وه����و ال����ذي 
ن�س����حني بابتياع تل����ك الأر�ض ومل تك����ن يوما اإل 
ر�س����مًا �س����غرًا على خارط����ة كب����رة  اذ كانت يف 
الأ�س����ل جزءًا من ب�ستان ف�سيح حتول اإىل منطقة 
�س����كنية ع�سرية  حمكمة التخطيط.لأ�سباب مادية 
�س����رفة مل ا�س����تطع اكمال بناء دارنا اإل بعد مرور 
�س����ت �س����نوات، ورغم انني كنت اول من ا�س����رى 
اأر�س����ًا يف هذا ال�س����ارع ايام كان مر�س����وفا ر�سفا 
بدائيا وتنت�سر فيه ال�سرائف وت�سرح فيه الأبقار 
والأغن����ام، فاإنني وجدت ان بيوتا متباعدة اأخذت 
تنه�ض على جانبيه ب�س����رعة، وم����ا ان حتولنا اىل 
دارن����ا اأخ����رًا يف اأيلول 1965، اإل وكان لل�س����ارع  
�سخ�س����يته املتميزة ول�س����يما اإنن����ي يومئذ اآثرت 
ان اجعل ر�س����يف الدار مزروعة بالثيل وا�س����جار 
ال�س����نوبر، واإذا باجل����ران يقتلع����ون ال�س����منت 
ويزرعون الأر�س����فة بالثيل والوراد، وكانت تلك 
بداي����ة النهج الذي اتبعه  بع����د ذلك كل من بنى يف 
ح����ي املن�س����ور يف جعل الر�س����يف جزءا مت�س����ال 
باحلديق����ة الأمامية.« . ان ذاك����رة املكان عند جربا 
منذ �س����باه » وهو يحكي ع����ن القد�ض وبيت حلم«  
ث����م درا�س����ته يف اجنلرا ت�س����كل ن����واة اهتماماته 
املعمارية ..وعالقاته باملكان ابتداء من بيت مليعة 
الع�س����كري ..حت����ى منزل����ه ال����ذي �س����ممه قحطان 
ع����وين .. وغرفته يف �س����ارع الر�س����يد وبيت اغاثا 
كري�س����تي عل����ى دجل����ه وغرفتها الطيني����ة عند اآثار 
منرود ومقاهي بغداد: الربازيلية وال�سوي�س����ري 
والربمل����ان ومكتب����ات مكن����زي وكوروني����ت حت����ى 
ت�س����كيالت �س����ارع الأمرات واأر�س����فته وحدائقه 
ومنعطفات����ه .« اأخ����ذت مليع����ة تدعون����ا ب����ني احلني 
واحل����ني اىل منزلها لتن����اول ال�س����اي .... واملنزل 
جدي����د مل مي����ر عل����ى بنائ����ه ع����ام واح����د واأعجبت 
بت�سميمه احلديث على غر ما اعتاده البغداديون 
حتى تلك الآونة يف بيوتهم التقليدية، فقد و�س����ع 
ت�س����ميمه املهند�����ض ح����ازم نامق ال����ذي تخرج من 
جامعة ويلز وهو من اأ�س����حاب مدر�س����ة معمارية 
�س����غرة يف العراق عرف����ت بتخطيط مبان للدولة 

تتمي����ز باجل����راأة يف الروؤية والت�س����ميم«  .. ومنذ 
تل����ك اللحظ����ة �س����يعتني ج����ربا برفق����ة ره����ط م����ن 
املعماريني والفنانني الت�س����كيليني لي�س����كلوا نواة 
فك����ر وحداث����ة وجدل جدي����د يف الع����راق . لقد كان 
�س����ديقا لبلن����د احلي����دري ويلتق����ي ح�س����ني مردان 
يف متردات����ه ويرافق حافظ الدروبي يف مر�س����مه 
وي�س����كل م����ع ج����واد �س����ليم جماع����ة بغ����داد للف����ن 
احلديث بحي����ث تتاح جلواد اف����كار ولغة خمتلفة 
يف عر�����ض خط����اب احلداث����ة ..وهو البي����ان الذي 
األقاه ج����واد يف افتتاح املعر�ض، وكان كما ا�س����ار 

الفنان �س����اكر ح�سن اآل �سعيد من و�سع جربا ذاته 
كما يت�س����ع له الوقت لرفقة عدنان روؤوف وحلمي 
�سمارة وخالد الرحال ودزدموند �ستيوارت) الذي 
�سي�س����بح يف ما بعد اديبا لمعا وباحثا بريطانيا 
ب�س����اأن ح�س����ارات وادي الرافدين( وجنيب املانع 
ويو�س����ف عبد امل�س����يح ث����روت وعبد املل����ك نوري 
وزه����دي جار الله ونزار �س����ليم وغرهم كثرون، 
وهم ميثلون نخبة من �س����باب بغداد اخلم�سينات 
وتوجه����ات  التجدي����د  هاج�����ض  ياأ�س����رهم  الذي����ن 
احلداثة وتي����ارات الوجودي����ة والفكر.***كثرا 

ما يفاجاأ جربا ب�س����وؤال زوار بيت����ه وهم ينظرون 
اإىل املكتب����ة الت����ي انت�س����رت على احليط����ان لتاأخذ 
حي����زا كبرا من البيت: هل قراأت كل هذه الكتب؟، 

علي حسين

لماذا نسينا ج�ب�را إب�راه�ي��م ج�ب�را
و�س����تكون اإجابت����ه التي تع����ود ان يقولها وهو 
يبت�سم ، لقد اطلعت عليها كلها .. مل يكن الكتاب 
بالن�س����بة جلربا �سوى �س����رب من الع�سق وهو 
يحفظ مقولة فرن�سي�ض بيكون ال�سهرة«  بع�ض 
الكتب وجد لكيما يذاق، وبع�س����ها لكيما يبتلع، 

والبع�ض القليل لكيما مي�سغ ويه�سم« .
ذات ي����وم �س����اجتراأ  واطلب  من ال�س����تاذ جربا 
ابراهيم جربا ان ي�س����مح يل باجراء حوار معه 

.. والغريب انه وافق .. وهنا بداأت امل�سكلة .
م����ا هي املو�س����وعات التي �س����اأحتدث بها ، فانا 
امام روائي وناقد ومرجم و�س����اعر وم�سرحي 
وت�سكيلي ، قلت مع نف�سي لأبداأ ب�سوؤال تقليدي 
رمب����ا ا�س����تطيع م����ن خالله ان اأم�س����ك بنا�س����ية 

احلوار ف�ساألت بب�ساطة .
تكتب؟ • ملاذا 

- اجاب مبت�س����ما منذ �س����نتني مل اكتب ان�سغلت 
بالرجمة

• عل����ى ذكر الرجمة.. ملاذا اخرت ال�س����خب 
والعنف بالذات لتقدمها للقارئ العربي ؟

كان هذا ال�س����وؤال اأ�س����به بامل�س����كلة الت����ي يلقيها 
الواحد منا ثم ينتظر كيف حتل . �س����اد ال�سمت 
حلظ����ات ..بعده����ا تكل����م ج����ربا وكان عل����ي ان 
األحق����ه ، فهو حني يتكل����م .. يتدفق ، فراه مثل 
ممثل����ي امل�س����رح يندمج يف احلدي����ث ، يتقم�ض 
، يتكل����م ويتوق����ف ، يل����ون �س����وته ، وين�س����ق 
الكالم مع حركة يديه ، انه ي�س����تاأثر بك فتن�س����ى 
مو�س����وع احلوار ، وتكتفي مبتع����ة النظر اليه 
و�س����ماعه وهو يتحدث .. الذين يعرفونه جيدًا 
يقولون انها خطته العك�س����ية يف جعل احلوار 
يتح����ول اىل مب����ارزة فكري����ة .. ان����ه لمينح����ك 
حديثًا ، وامنا يقدم حما�س����رة يف �س����تى اأنواع 
املعارف . وكانت هذه هي امل�سكلة التي حاولت 

عالجها وانا اأكتب ما يقوله .
حلظات ثم تغر املو�سوع !

انني اأفكر يف العودة اىل �سوؤال جربا ابراهيم 
جربا عن الكتابه فقلت :

• عندما ت�س����رع يف كتابة رواية ..هل تخطط 
له����ا مقدم����ا ، حم����ِددا اأبع����اد �سخ�س����ياتها ، اأم 
ان����ك من ن����وع ت�س����ارلز ديكن����ز مثاًل ال����ذي كان 
يرك نف�س����ه يت�س����بث ميا يكتبه حت����ى وان كان 

عفويا؟
يبت�س����م ج����ربا ثم يجي����ب : م����ن ه����و الروائي؟ 
، يق����ول هيغ����ل اإن م�س����مون العم����ل الفن����ي هو 
الفنان نف�س����ه ، انه يعطي الكلمة لعامله الداخلي 
م����ن اأج����ل ان يوقظ على هذا النح����و لدى قرائه 
امل�س����اعر واحل����الت النف�س����ية التي ي�س����عر بها 
، وحت����ى ل����و تن����اول العم����ل الدب����ي )ثيم����ات( 

مو�س����وعية خارجية على حيات����ه ، فان الكاتب 
الكبر �س����يبتعد عنها ب�س����رعة كبرة و�سينتهي 

باأن ير�سم �سورة لنف�سه
اىل  اأق����رب  الروائي����ني  اأي   : ثاني����ة  و�ساأ�س����األ 

نف�سك
ي�سحك جربا حينها حلظات ق�سرة ثم يقول : 
عندم����ا فكرت يف كتابة » ال�س����فينة » كنت انذاك 

اترجم ال�سخب والعنف لفوكرن ، كانت الرواية 
العربي����ة يف تلك الف����رة من�س����غلة بالبحث عن 
اأ�س����اليب جدي����دة خ�سو�س����ا ان الواقعية كانت 
تلف����ظ انفا�س����ها ، وكان لب����د يل ان اأهت����م به����ذا 
اجلانب فوجدت يف ال�سخب والعنف منقذًا يل 
من حرتي انها رواية ال�سوات املتعددة التي 
متتل����ئ بالف����كار املتداخل����ة واملتح����ررة من كل 
عبودية وخ�س����وع لأي منطق وجتريبية اأي�سا 

من خالل عالقتها بالزمن .
اأقول جلربا ابراهيم جربا : لو تفح�سنا تاريخ 
الدب والف����ن ، لوجدن����ا نوع����ني م����ن العم����ال 
واملوؤلف����ني ، فف����ي بع�س����ها مث����ال تك����ون حي����اة 
الكات����ب اهم م����ن اعمال����ه ، ان حياة ج����ان جاك 
رو�س����و واعرافاته ميكن ان تكون مثال لذلك، 
حيث ان حياته نف�س����ها ا�سبحت اأهم واأبقى من 
اعمال����ه ، فيما جن����د اأعمال اخ����رى يختفي فيها 
املوؤل����ف بينما تبقى اأعمال����ه ..فوكرن مثال نحن 
لنع����رف كي����ف كان يعي�ض ، لق����د اختفى الفنان 
داخل عمله ..من هنا اأريد ان ا�س����األك اأنت مغرم 
بفوك����رن لكننا كق����راء جند �سخ�س����ية جربا يف 

معظم اعماله.
حلظات �سمت ثم يرد جربا يف الواقع انا كنت 
حري�س����ا يف الدرجة الوىل على ال�ستفادة من 
تقني����ات فوكرن الفني����ة يف كتاب����ة الرواية ، اما 
طريقت����ه يف احلي����اة فاأن����ا اأبعد ما اك����ون عنها ، 
فوكرن انع����زايل ، وانا احب التجمعات �س����واء 
كان����ت اجتماعي����ة او ثقافي����ة . ان����ا اجد نف�س����ي 
ج����زءا من ح����راك ثقايف وفن����ي متوا�س����ل منذ 
الربعيني����ات ، وفوك����رن كان ي����رى ان مهمت����ه 

ال�سا�سية البحث عن ا�سلوب جديد لالأدب .
قلت : هل معرفة احلياة ال�سخ�س����ية للكاتب او 
الفنان ت�س����اعد عل����ى فهم اعمال - انا �سخ�س����يا 
عندم����ا اق����راأ لالخرين فاإنن����ي اح����اول ان اركز 
دائم����ا على العم����ل الفني ذات����ه ، ومل يحدث يف 
قراءات����ي جميعها ان قراأت حي����اة كاتب قبل ان 

اقراأ اعماله .
كان فوك����رن ينظ����ر بغرابة ل����كل من ي�س����األه عن 
حياته ال�سخ�سية وذات يوم قال ل)�سرودر(:- 
»وانا اأ�س����ر يف �س����وارع م�سي�س����بي ا�سعر كان 
اجلمي����ع يراقبني ، ويري����د ان يفهم كيف ميكن 
لرجل يجل�ض يف الظل ويك�س����ب 30 الف دولر 
م����رة واح����دة - كان هذا املبلغ ه����و قيمة جائزة 
نوبل انذاك - ملجرد انه كتب بع�ض كلمات على 
ورق ، يف م�سي�س����بي الرج����ال يفهمون انه لكي 
يح�س����لون على دولر عليه����م ان يخرجوا اول 
يف ال�س����م�ض ويعرق����ون وهذا م����ا يحرهم يف 

امري ».
ترت����دي بغ����داد يف نظ����ر ج����ربا ابراهي����م جربا 
ثوب املعرفة وال�سعادة ، بل انها �سورة البحث 
ع����ن التغير :« عندم����ا جئت اىل بغ����داد مل لكن 
اعرف ما الذي �س����اراه . كنت �سمعت عن �سهرة 
�س����عرائها ، اجلواه����ري كان����ت �س����هرته عام����ة ، 
ام����ا بلن����د وال�س����ياب  فكانوا يف اوائ����ل عهدهم 
، جئ����ت اىل بغ����داد وانا مل����يء بالتحفز ، لنني 
اح�س����تت ان التغير يجب ان ي�سمل كل �سيء ، 
و�سعرت اي�سا ان التغير يجب ان يبداأ بالكلمة 
وبال�سورة ، ولهذا كنت التقي بال�سباب ومنهم 
بلن����د احلي����دري واخ����رون ، ث����م ج����واد �س����ليم 
ث����م فائ����ق ح�س����ن ، ث����م ن����ازك » ، هذه ال�س����ورة 
مبا ينط����وي عليها الي����وم من ن�س����يان  وفقدان 
ا�س����تعادة  من����ا  ي�س����تدعي   ، الثقافي����ة  للذاك����رة 
جربا والبياتي وال�س����ياب وجواد �س����ليم وعلي 
ال����وردي وغائب طعم����ة فرمان وعل����ي الوردي 
وفائ����ق ح�س����ن وجمي����ل ب�س����ر لن�س����يد ج�س����را 

للتفاهم بني املا�سي واحلا�سر .

يحدثا جرا عن عالقته بالعراق بشكل عام وبغداد بشك خاص يف معظم 

كتبه ، وسيخصص كتابا بعنوان   » شارع األمريات«  يروي فيه حكايته مع 

هذه املدينة االثرية عىل قلبه : » اخرت عام 1956 ان أشري أرضًا ليك 

أبنممي فيها بيتا عىل قدر حاجتي العائلية. لكني وجدت يف ما بعد ان بيوتا 

متباعدة اخذت تنهض عىل جانبيه برسعة وأشجار النخيل املتساوقة يف 

خطني طويلني قد منت واكتملت عىل حافتي الرصيف العريضتني.



  لطفية الدليمي    

كان ذل����ك الن�����ض "اجلربائي" فيا�س����ا 
بب�ساطة جلّية؛ لكنها ب�ساطة احلفريات 
العميق����ة التي تقّطر اخل����ربات املعّتقة 

يف مفردات �سفافة.
فعل م����ا فعل ابتغاء لقطرتني فح�س����ب 

من احلالوة يف بحر املرارات
الت����ي  اأذك����ر غمام����ة احل����زن  اأزل    مل 
داهمتن����ي واأن����ا اأق����راأ مقال����ة الروائي 
واملرجم الراحل جربا اإبراهيم جربا 
التي كتبه����ا يف جملة “اآف����اق عربية” 

قبل اأيام قليلة من رحيله.
كان����ت املقال����ة بعن����وان “قطرت����ان من 
ال�س����فحة  احتّل����ت  وق����د  احل����الوة”، 
الكامل����ة ما قب����ل الأخرة املخ�س�س����ة 
لكب����ار الكت����اب، ق����راأت املقال����ة م����رارا 
وا�ست�س����عرت طعم الأ�س����ى ال����ذي كان 
يف�س����ح انطفاء وهج احلياة يف روح 
جربا اإبراهيم جربا، الذي عرفته كاتبا 
�س����ديقا رائعا؛ غر اأّن ذلك الأ�سى كان 
حُمّمال ب�سحنة فل�س����فية عميقة جعلت 
ذلك الن�ّض وكاأن����ه خربة جوهرية من 

اخلربات املكثفة الأثرة يف احلياة.
“اجلربائ����ي”  الن�����ض  ذل����ك  كان   
فيا�س����ا بب�س����اطة جلّية؛ لكنها ب�ساطة 
تقّط����ر  الت����ي  العميق����ة  احلفري����ات 

اخلربات املعّتقة يف مفردات �سفافة.
����ه -وبق����در م����ا  يق����ول ج����ربا يف ن�سّ
ت�س����عفني ب����ه ذاكرتي- اأّنه م�س����ى يف 
حيات����ه لفع����ل اأ�س����ياء كث����رة مدفوعا 
بدواف����ع خمتلف����ة يف ظاهره����ا؛ فق����د 
اأي����ام  �س����بابه  بواك����ر  من����ذ  اأبح����ر 

احلرب العاملي����ة الثانية للدرا�س����ة يف 
كامربيدج، ثم ركب املحيط مرة ثانية 
لإكم����ال درا�س����ته يف هارف����رد، ولطاملا 
جّدف مع زمالئ����ه الكامربيدجيني يف 
نهر الكام الذي �سهد �سباقات التجديف 
كثري����ن،  اأنا�س����ا  وع����رف  ال�س����هرة، 
وم�س����ى مي�س����ي مل�س����افات طويلة يف 
متاه����ات الغاب����ات، و�س����رب اأنواعا ل 
حت�سى من النبيذ، وكتب كتبا كثرة، 

ودّبج مقالت عديدة، اإلخ.
ثّم ينتهي جربا بتقرير حقيقة تنطوي 
عل����ى خال�س����ة جترب����ة ثري����ة عندم����ا 
يع����رف باأّن����ه فع����ل م����ا فع����ل ابتغ����اء 
لقطرتني فح�سب من احلالوة يف بحر 

املرارات التي يعي�سها كل امرئ منا.
غريب����ة هذه احلقيقة ج����دا!! وبقدر ما 
ه����ي غريبة للوهلة الأوىل فاإّنها ت�س����ّع 
بحقيق����ة �س����اطعة نعي�س����ها ول ندركها 
يف الغال����ب، ولعله����ا اإجاب����ة معقول����ة 
اإىل ح����ّد م����ا لذل����ك ال�س����وؤال الفل�س����في 
-ب����ني  نطرح����ه  ال����ذي  الأنطولوج����ي 
اأ�س����ئلة كث����رة- ع����ن معن����ى احلي����اة 
ُيفن����ي  وق����د  وغائيته����ا،  وجدواه����ا 
الكث����رون مّن����ا �س����نوات طويل����ة -بل 
ورمبا حيوات كامل����ة- وهم يبحثون 
عن اإجابات ملثل تلك الأ�سئلة يحدوهم 
اأمل عري�ض يف بلوغ اإجابات حا�سمة 
وكاأن احلياة الب�سرية مو�سوع جتربة 
خمتربية ميك����ن التوّثق من اأ�س����ئلتنا 
يف �ساأنها باإجابات قاطعة، وقد ينّوع 
البع�ض يف قراءاته وبحوثه م�ستعينا 

بروؤى فال�سفة وفيزيائيني -بل وحتى 
علماء ريا�سيات- وغالبا ما ينتهي به 
الأم����ر اإىل م����ا ي�س����به املتاه����ة الفكرية 

والوجودية.
 اأرى اأّن عب����ارة ج����ربا تنط����وي عل����ى 
الأّول  جانب����ني:  م����ن  اأث����رة  قيم����ة 
وجودّي يخت�ّض بتاأكيد قيمة التجربة 
الفردية والروؤية ال�سخ�س����ية يف مثل 
هذه الأ�سئلة الوجودية وعدم جدوى 
الإجاب����ات اجلمعية حتى يف احلالت 
التي تكون للتجربة الفردية قدرة على 
مالم�س����ة جتارب الآخرين والتجاوب 

معها.
اأما اجلانب الآخر فهو فل�سفي خال�ض 
امليتافيزيقي����ة  القيم����ة  اأهمي����ة  يوؤّك����د 
ملعظ����م املو�س����وعات الت����ي ن����ادرا م����ا 

نعره����ا اهتمام����ا منا�س����با ونحن يف 
زحم����ة العي�����ض ومع�س����الته الت����ي ل 
يف  امليتافيزيقي����ة  والقيم����ة  تنته����ي، 
عبارة جربا تت�سادى مع عبارة “اأمٌل 
م����ن غر تف����اوؤل” وه����ي عن����وان اأحد 
اأحدث كتب الناقد الثقايف الربيطاين 

تري اإيغلتون.
 ميتل����ك الأمل �س����طوة يف حي����اة املرء 
لأن����ه يخت�����ضّ بتطّلع����ات ميتافيزيقية 
الطاب����ع، مثالها قطرتا احلالوة اللتان 
�س����عى وراءهم����ا ج����ربا؛ يف ح����ني اأّن 
التفاوؤل ين�ساأ من حتقق اأهداف مادية 
الطابع وم�سهودة على اأر�ض الواقع، 
ق�س����رة  اأه����داف  الع����ادة  يف  وه����ي 
النَف�ض م�سُرها الذبول املحتوم ولو 

بعد حني.

جبرا وقطرتا الحالوة


