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 اليوم اإلى بغداد وبحثت عن جبرا لو 
َ
جئت

اإبراهيم جبرا، ذلك العالمة الكبيرة في 

حي�ته� الثق�فية، والذي ت�ألق وجوداً ودوراً 

ري�ديً� على مدى ن�صف قرن من الزمن تقريبً�، 

لم� وجدت دربً� ت�صل بك اإليه، وال بقي من تلك

م ذلك الثراء االأدبي في 
ّ
االأعوام التي ع��صه�، وقد

اأثن�ئه�، م� يدل على م� ك�ن، �صوى قبره اإلى 

ج�نب قبر زوجته في مقبرة على طرف من 

اأطراف المدينة تدعى ''مقبرة محمد ال�صكران'' 

الذي اأُطلق عليه هذا اللقب من ''ح�لته ال�صوفية''. 

فجبرا ع��ش ثلثي اأعوام عمره في بغداد، واأق�م 

لنف�صه وع�ئلته بيتً�، اأ�صبح، بحكم كونه بيته، 

لمً� من مع�لم مدينة المن�صور، في ال�ص�رع 
ْ
ع

َ
م

المج�ور لـ ''�ص�رع االأميرات''، وقد �ص�ر هذا البيت 

متحفً� �صغيراً للفن العراقي ي�صم اأعم�اًل، من 

الر�صم والنحت، الأبرز فن�نيه، اإلى ج�نب م� ك�ن 

قد حمله جبرا معه من اأعم�له هو يوم ج�ء اإلى 

 لي غير 
ّ
بغداد، ور�صم فيه�. وك�ن ي�أمل، كم� اأ�صر

مرة، ب�أن تكون داره هذه ''متحفً�'' له بعد وف�ته، 

 له� كثيراً من الوث�ئق التي يمكن اأن 
ّ
واأنه اأعد

ُتغني هذا المتحف وتعزز ح�صور �ص�حبه فيه.

غير اأن ح�دثتين/ك�رثتين قتلت� هذ االأمل: 

التفجير االإره�بي الذي ط�له في �صنة 2009 

فدمره تدميراً �صبه ك�مل، وك�ن الم�صتهدف به 

ماجد ال�سامرائي*

جربا اإبراهيم جربا يف بغداد:

التاأ�سي�س لزمن احلداثة العربية يف ال�سعر والر�سم

كيف نقراأ تجربة جبرا اإبراهيم جبرا العراقية؟

لم يكن جبرا عالمة ثقافية كبرى في فل�سطين وحدها من خالل روايَتيه ''ال�سفينة'' 

اأي�سًا مبدعًا بغداديًا ومحركًا ثقافيًا لل�سعر والفن  و''البحث عن وليد م�سعود''، بل كان 

وب�سانع  ال�سياب،  �ساكر  بدر  الكبير  العراق  ب�ساعر  ا�سمه  فارتبط  العراقيين،  الت�سكيلي 

ن�سب الحرية في بغداد الفنان الكبير جواد �سليم.

في تجربته البغدادية التي كانت وثيقة ال�سلة بالتجديد الأدبي والفني في بيروت 

الخم�سينيات وال�ستينيات، تجلّى عمل هذا الناقد والروائي والمترجم وال�ساعر، كترجمة 

لروح نه�سوية جديدة للثقافة العربية التي تحاول الخروج من عار النكبة وذل الهزيمة.

هذه الدرا�سة محاولة لقراءة جبرا الذي جاء اإلى بغداد حاماًل معه جرحه الفل�سطيني 

لي�سير عالمة م�سيئة في الثقافتين العراقية والفل�سطينية.

* كاتب وناقد عراقي.
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المدينة'' بم� هي واقع متعدد، حتى لنجد حي�ته 

هذه اأقرب اإلى ''رواية متعددة االأ�صوات''. وهو، 

كم� اأبط�ل رواي�ته، ال ي�صقط في الم��صي، واإنم� 

هن�ك دائمً� الم�صتقبل المفتوح على الغد، االأمر 

الذي جعل ''المغ�مرة االإبداعية'' عنده قرينة 

''مغ�مرة حي�تية'': تتحقق ب�لفعل، ولي�ش من 

خالل ''الذكرى الم�صتع�دة''.

من هن� بداأت عالقته ببغداد التي حمل اإليه� 

م�صروعه الثق�في والفكري والفني، وفيه� ا�صتقر. 

ر�صم العديد من اللوح�ت الزيتية التي �صيحمله� 

معه، وي�ص�رك ببع�ش منه� في المعر�ش االأول 

لـ ''جم�عة بغداد للفن الحديث'' )1951(، كم� 

ك�ن قد كتب، واإن ب�للغة االإنجليزية، روايته 

االأولى ''�صراخ في ليل طويل'' )1946(، 

ليترجمه� اإلى العربية في بغداد وين�صره� في 

�صنة 1955، وكذلك بع�ش ق�ص�ش مجموعته 

''عرق'' التي �صي�صيف اإليه� م� كتبه في بغداد 

وين�صره� في �صنة 1956. وكتب اأي�صً�، 

وب�الإنجليزية، تج�ربه ال�صعرية االأولى. هذا كله، 

و�صواه من ترجم�ت، لم يجدا اأفقهم� المفتوح على 

الق�رئ اإاّل في بغداد/ومن بغداد، واالأمر هو نف�صه 

مع النقد: نقده في ال�صعر، ونقده في الفن 

الت�صكيلي، وكذلك نقده الرواية.

ف اإلى بغداد وثق�فته� وفنون 
ّ
وم� اإن تعر

االإبداع الجديد فيه�، حتى وجد نف�صه يلتقي معه� 

ليحقق له�/وفيه� م� يمكن اأن ندعوه ''التجربة 

عد وجوده الم�صتقبلي.. 
ُ
االإ�ص�فة'' التي �صّكلت ب

االأمر الذي يجعل الكت�بة عن ''جبرا في بغداد'' اأو 

''جبرا وبغداد'' ا�صتع�دة لحي�ة من التف�عل 

الخاّلق والعط�ء االإبداعي والفكري، امتدت ن�صف 

قرن اإاّل اأربعة اأعوام )اأي بين �صنة الو�صول اإليه� 

واال�صتقرار فيه�: 1948، و�صنة الرحيل اإلى مثواه 

ه� ''المنعطف 
ّ
االأخير فيه�: 1994(، وهو الذي عد

االأكبر في حي�ته بكل مع�نيه�، الخ��صة 

 بهذه ''الحي�ة ــ العالقة ــ 
ّ
 وكي نلم

1
والع�مة.''

العط�ء''، اأجد اأن علين� العودة اإلى البداية، في 

عملية ا�صتع�دة ل�صيرة وم�صيرة تك�صف�ن عن 

الكثير.

''القن�صلية الم�صرية'' المج�ورة له، واإقدام ابنه 

االأكبر، بعد ذلك، على بيع م� تبّقى من الدار 

واالأعم�ل الفنية.

قد تكون عالقة جبرا ب�لمدينة عالقة خ��صة 

فهي لي�صت ''نمط حي�ة'' فقط، بل هي ''نمط ثق�فة'' 

اأي�صً�، وهو كتب عنه� )كم� كتب عن بيت لحم، 

والقد�ش، وبغداد( بروح الت�آلف مع المك�ن.

ويوؤكد جبرا اأن المدينة هي ع�لمه، بكلية هذا 

الع�لم، اأي اأنه� الف�ص�ء االإن�ص�ني واالجتم�عي 

والثق�في الذي اأدخله ع�لم التجربة التي نجده�، 

في فكره وفي روؤيته الفنية كم� في حي�ة 

ل، ال بين 
ّ
�صخ�صي�ته الروائية، ع�لم تف�عل وتحو

االأفك�ر واالتج�ه�ت وحده�، بل بين الع�لم 

واكت�ص�ف�ته فيه اأي�صً�، حتى لنجد حي�ته في 

المدينة/مع المدينة ''ع�لمً� روائيً�'' ق�ئمً� بذاته. 

فهو بتعدد وجوه اإبداعه ك�ن يتم�هى مع ''حي�ة 

جربا وزوجته وابنه بري�سته
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اإحدى لوحات جربا التي مزقها التفجري

منزل جربا مدمراً جرّاء التفجري
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�تين لكل اأ�صلوبه المعين، ولكنهم 
ّ
�مين ونح

ّ
ر�ص

يتفقون في ا�صتله�م الجو العراقي لتنمية هذا 

االأ�صلوب، فهم يريدون ت�صوير حي�ة الن��ش في 

�صكل جديد يحدده اإدراكهم ومالحظتهم لحي�ة 

هذا البلد الذي ازدهرت فيه ح�ص�رات كثيرة 

واندثرت ثم ازدهرت من جديد''، مع الت�أكيد ''اأنهم 

ال يغفلون عن ارتب�طهم الفكري واالأ�صلوبي 

ب�لتطور الفني ال�ص�ئد في الع�لم، ولكنهم في 

الوقت نف�صه يبغون خلق اأ�صك�ل ت�صفي على الفن 

5
العراقي ط�بعً� خ��صً� و�صخ�صية متميزة.''

من هنا بداأ التاأ�سي�س

 �
ّ
لم ي�أخذ جبرا نف�صه، وال اأخذ �صواه، بعيداً عم

لذاته من تكوين. ف�إذا ك�ن قد حمل من القد�ش م� 

ك�ن له� من اأبع�د ت�ريخية ف�إنه �صيرفع من �ص�أن 

ه فن�ن مثل جواد �صليم نحو تراث ح�ص�رة 
ّ

توج

وادي الرافدين. واإذا ك�ن االإبداع والخلق هم� 

يوم ج�ء جبرا اإلى بغداد في اأواخر �صنة 

اًل بهموم الواقع الذي خرج 
ّ
1948 ج�ءه� محم

منه منك�صراً، لكنه حمل معه حلمه الذي جعل منه 

عه 
ّ
 ف�لواقع الذي ود

2
اأفقً� لتطلع�ته الم�صتقبلية.

في بيت لحم والقد�ش ــ مدينت�ه الت�ريخيت�ن 

اللت�ن ا�صُتلبت� منه، ووجد نف�صه مدفوعً� بقوة 

المحتل خ�رجهم� ــ �صتحرك�ن حلم الوالدة من 

جديد عنده في مك�ن اآخر، ولزم�ن اآخر. لقد وجد 

في بغداد، منذ لحظة اللق�ء االأولى، ف�ص�ءه 

االإبداعي الذي راح يتحرك فيه بروحية المبدع 

كً� 
ّ
الح�مل هموم ع�صره، ف�إذا به ي�صير محر

ه اإلى هذا هو اأنه 
ّ
لفنون الكت�بة واالإبداع. وم� �صد

وجد الع�ملين في هذا الواقع ي�صعون لخلق زم�ن 

جديد لمدينتهم من خالل ''االإبداع/االإ�ص�فة''، 

ف�أخذ ''دوره الري�دي'' ليكون فيم� �صيكتب ممتد 

الجذور في ت�ريخية بعيدة تمثله� فل�صطين: 

االأر�ش والزم�ن، و�صيعمل على التوا�صل مع 

نية. 
ْ
ي

َ
جذور ح�ص�رة اأُخرى هي الح�ص�رة الراِفد

وفي هذا ''المك�ن االآخر'' �صيكتب تجربته 

االإبداعية التي تمثلت في ال�صعر، والق�صة 

الق�صيرة، والنقد، والر�صم، والرواية، كم� في 

الترجمة التي رّكز فيه� على م� يعزز م�ص�ره 

االإبداعي هذا. ولم يكن جبرا فيم� كتب و�صيكتب، 

ي�صدر عن ''ذات'' تعي�ش النفي، وت�صعر ب�لغربة، 

واإنم� كتب بم� لـ ''الذات من كينونة'' وجدت، في 

الح�لتين، ف�ص�ءه� المرجعي بت�ريخيته التي 

 ومن هن� ج�ءت ترجمته الجزء الخ��ش 
3

تميزه،

بح�ص�رة وادي الرافدين من مو�صوعة ال�صير 

جيم�ش فريزر ''الغ�صن الذهبي''، فك�ن ''اأدوني�ش، 

اأو تموز'' مورداً لتجربة في ال�صعر ك�ن ال�ص�عر 

ن 
َ
بدر �ص�كر ال�صي�ب )1924 - 1964( اأول م

نه�ش به�، متبّنيً� ''االأ�صطورة التموزية'' بم� 

فتحته له من اآف�ق �صعرية. كم� �صيت�أمل في 

التجربة ذاته� الفن�ن جواد �صليم )1919 - 

1961( الذي انتظم جبرا معه في ت�أ�صي�ش 

''جم�عة بغداد للفن الحديث'' )1951( ''التي 

 وهي، 
4

اأرادت ت�صوير واقع الن��ش ب�صكل جديد''،

كم� ج�ء في بي�ن له�، ''جم�عة'' تت�ألف ''من 

بدر �ساكر ال�سياب
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ب�لتراث الرافديني، وي�أخذ االأ�صطورة التموزية 

عد اآخر يج�صده الخط واللون ر�صمً�، والكتلة 
ُ
اإلى ب

نحتً�. واإذا ك�ن العراق قد نه�صت فيه حركة فنية 

تمتعت ب�لدفع الذي ك�ن جواد من اأ�صب�به 

االأولى، ف�إن هذا االأخير لم يكن الوحيد ''في 

اإعط�ء الر�صم والنحت هذه القوة الدين�مية، غير 

اأنه يمثله� بنظري�ته حول الدمج بين التراث 

والتجديد بين العراقي والع�لمي''، فهو ''الفن�ن 

الذي جمع بين الموهبة الفطرية والمعرفة 

الج�دة، بين الح�ش الت�ريخي والنظرة المنفتحة، 

ج�معً� في ت�أمالته واأعم�له بين منحوت�ت �صومر 

واآ�صور، ور�صوم يحيى الوا�صطي والنح��صي�ت 

 ويجد 
7

العب��صية، و�صتى نظري�ت الفن الحديث.''

جبرا اأن ''قيمة اأعم�ل جواد الفنية متعددة 

االأوجه: فهي، اأواًل، قيمة مطلقة ت�صير اإلى ذهن فذ 

وخي�ل فذ. وهي، ث�نيً�، قيمة تت�صل بتراث الفن 

العربي القديم والفن العراقي االأقدم. وهي، ث�لثً�، 

قيمة تت�صل ب�لبحث النف�صي الدائب في اأمة 

ت�صتفيق فج�أة فتريد اأن تحقق ذاته�، وتوطد 

 فهو يوؤمن ب�أن ''للتراث 
8

قدمه� في ع�لم اليوم.''

قوة ه�ئلة في حي�تن�، ويجب اأن تبقى له هذه 

القوة المغذية للنف�ش''، لكنه ي�صدد على اأن ن�أخذ 

''من التراث م� هو حي''، ذلك بـ ''اأن في التراث 

قوة ن�صتمده�، ولكن يجب اأن ن�صيف اإليه� قوة 

جديدة بحيث تكون الحداثة انطالقً� منهجيً� ال 

فورانً� انكف�ئيً�''، منبهً� اإلى اأن العودة اإلى التراث 

ال تجدده، ''ولكن ب�النطالق منه، وب�الإ�ص�فة 

9
اإليه، نجدد قوته.''

ومثلم� اخترقت لغة ال�صي�ب، المتفوقة �صعريً�، 

االأ�صطورة الرافدينية بتكوينه� المو�صوعي الع�بر 

للزم�نية، ج�علة من الروؤى المتحدرة من 

رموزه� روؤية داخلية تجمع الذات اإلى الوجود، 

رت عن �صالبة التراث 
ّ
ف�إن لغة جواد الفنية عب

الرافديني، ج�علة من اللحظ�ت االإبداعية فيه 

''لحظة اأُخرى'' من �صلب الع�لم الجديد الذي عمل 

ن�ه.
ُ
على �صوغ ب

و�صيوؤدي جبرا دوره النقدي في هذا كله، بم� 

مّثله نقده من اتج�ه�ت جديدة في االأدب والفن 

الطرف االأول لهذه ''الذات''، ف�إن التراث، ببعده 

هذا، هو الطرف االآخر، ولذلك وجد، وهو يكتب 

عنه/وفي فنه، اأن اأ�صئلتهم� واحدة.

و�صيختّط، من خالل العمل المتوافق مع جيله 

التجديدي في ال�صعر والر�صم والنحت، تعبيرات 

نوعية، منه� م� ج�ء في �صور وت�صكيالت اإبداعية 

)الق�صيدة، والق�صة، والر�صم(، ومنه� م� ج�ء في 

روؤية نقدية في هذه الفنون كله�، به�/ومن 

، اأو 
ّ
خالله� تجلى ح�صوره: ال ح�صور المنفي

ن يحمل معنى، وي�صنع 
َ
الغريب، واإنم� ح�صور م

هذا المعنى لوجود يت�صكل بم� له من دالالت 

ت�ريخية، مك�نية وزم�نية. ف�إذا ك�ن قد ك�صر 

بق�صيدته ال�صعرية عزلة ال�صعر في اأنم�ط محددة، 

ف�إن �صخو�ش ق�ص�صه و�صخ�صي�ت رواي�ته 

�صتتكلم بلغة االحتج�ج على الواقع ــ ترف�ش 

الر�صوخ له ــ ف�صاًل عن الت�ص�وؤالت التي تخ�ش 

''ع�صر التحوالت'' )الذي يمكن و�صفه بـ ''الع�صر 

القي�مي''( الذي ع��صه و�صنعه مع اأبن�ء جيله.

التاأ�سي�س الأول

تزامن مجيء جبرا اإلى بغداد مع اإعالن بغداد 

حداثته�، وا�صعة االأ�ص�ش الفعلية له� في ال�صعر 

والر�صم ب�صورة خ��صة، و�صيعمل مع �صعرائه� 

وفن�نيه� على بلورة مفهوم الحداثة واأبع�د 

التجديد، والذي �صيتبلور في �صيغتين: الكت�بة 

والترجمة من جهة، والحوار اليومي المب��صر 

الذي اأوجد ف�ص�ءاته المك�نية )واأهمه�: ك�فيه 

�صوي�ش، والمقهى البرازيلية ــ وكلت�هم� في �ص�رع 

الر�صيد( من جهة اأُخرى. لقد ك�ن جبرا واحداً من 

ثالثة اأر�صوا دع�ئم حركة التجديد في االأدب 

والفن، ف�إلى ج�نبه ك�ن ال�ص�عر بدر �ص�كر 

ال�صي�ب الذي �صيكتب الق�صيدة التي تبّنى فيه� 

االأ�صطورة التموزية متخذاً منه� ف�ص�ء رمزيً� 

لروؤي�ه، والتي وجد النقد فيه� م�ص�همة ''�صديدة 

 �
ّ
 اأم

6
االأهمية لتطور اأنم�ط التعبير ال�صعري''،

الدع�مة الث�لثة في حركة التجديد، فهو الفن�ن 

جواد �صليم الذي �صيربط العمل الفني الجديد 
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ب�الألوان على لوحته جزافً�، وال ير�صل الخطوط 

عليه� اأّنى اتجهت، اإنه يورد تف��صيله مرتبطة 

متم��صكة، فتنمو الق�صيدة بين يديه نمواً من 

الداخل، ككل االأع�ص�ء الحية، واإذا به� في النه�ية 

وحدة ك�ملة، له� اأول وو�صط ونه�ية''، االأمر الذي 

يجعل ق�صيدته ''ك�ل�صور ذات االأعم�ق، فيه� 

اأ�صواء وظالل، فيه� القريب والبعيد: وكله� 

ت�صتهدف وحدة المو�صوع وقوته وبروز جم�له. 

ولذلك لن ت�صتطيع اأن ترفع بيتً� واحداً من مك�نه 

في ق�ص�ئده دون اأن تترك فجوة ظ�هرة في 

11
المعنى والتركيب.''

ادها
ّ
حداثة بغداد وجتديد رو

ال اأجد غ�ص��صة في هذا العنوان، فلبغداد 

اده� منح�هم في التجديد. وك�ن 
ّ
حداثته�، ولرو

لجبرا دوره في بلورة كال المفهومين: الحداثة، 

والتجديد. وبمجيئه اإلى بغداد ك�نت المدينة 

ب�أدب�ئه� و�صعرائه� وفن�نيه�، ت�صتقبله عند ب�ب 

الحداثة الذي فتحته له، فدخل حي�ته� التجديدية 

بكل م� ك�ن قد حمله معه، وهو الع�ئد من 

بريط�ني� بعد اأن در�ش االأدب والنقد في اأعرق 

ج�مع�ته� )كمبردج(، ح�ماًل من ُنظم المعرفة 

النقدية واالإبداعية م� يحمل على التفكير والعمل: 

التفكير في واقع جديد �صيمّثل فيم� بعد، حقبة 

انفت�ح على الثق�ف�ت الحديثة بم� فيه� من 

تطورات نقدية واإبداعية، مو�صعً� دائرة الف�ص�ء 

الم�صترك بين الفنون الب�صرية )الر�صم والنحت(، 

والبحث عن ق��صم م�صترك بين م��صي الح�ص�رات 

)ح�ص�رة وادي الرافدين خ��صة(، والفن المع��صر 

بمدار�صه واتج�ه�ته. وتزامن هذا كله مع العمل 

على �صوغ روؤية للتحول الجديد وا�صتيع�ب الذات 

االإبداعية الخاّلقة لمعطي�ته، وو�صعه�، نظمً� 

ومنجزات، �صمن حركة اإبداعية تقترن ب�لتجديد. 

و�صيكون لمم�ر�ص�ت جبرا النقدية، ولترجم�ته، 

دوره� المهم في هذا االتج�ه/التوجه، اإذ عمل، 

منذ البداية، على �صوغ روؤية نقدية من �صميم 

الف�ص�ء االإبداعي ب�صّقيه: الفني الت�صكيلي 

رّكز فيه� على م� راأى فيه عملية ت�أ�صي�ش وح�لة 

ا�صتمرار، وهو الذي وجد اأن الفن�نين العراقيين 

''ح�ولوا، منذ البداية، اإيج�د روؤية فنية يت�صنى 

لهم اأن ي�صموه� عراقية، اأو عربية''، واأنهم �صديدو 

''االهتم�م بق�ص�ي� اإن�ص�ن القرن الع�صرين 

وم�صكالته، بقدر م� تهمهم عالقتهم 

10
بع�صرهم...''

اإلى ج�نب هذه االأ�صم�ء ــ المحور ك�ن هن�ك 

اأ�صم�ء م�ر�صت، هي االأُخرى، دوره� الف�عل في 

تكري�ش البنية التجديدية في واقع الع�صر. ف�إلى 

ج�نب جواد في الفن ك�ن �ص�كر ح�صن اآل �صعيد 

)1926 - 2004( الذي �صيوؤدي دوراً فكريً� 

وا�صحً� في الحي�ة الت�صكيلية، �صواء ب�آرائه 

النقدية الن��صجة، اأو ب�أعم�له التي انفردت 

بخ�صو�صيته� الفنية، وجميل حمودي )1924 - 

2002( الذي مثلم� ك�ن له اتج�هه في الفن 

بتوظيف الحرف العربي ت�صكيليً�، ك�ن له اآراوؤه 

النقدية التي �ص�همت في بلورة االتج�ه�ت 

الجديدة في الفن العراقي.

وهذه الري�دة الروؤوية �صيتمثله� اآخرون على 

الم�صتوى المعم�ري فيم� يت�صل ب�إع�دة تكوين 

المدينة )بغداد( على اأ�ص��ش ق�ئم على تجديد 

الروؤية اإلى تراثه� المعم�ري في �صوء فن العم�رة 

الحديث.

� في ال�صعر ف�إن عدة اأ�صم�ء اأدت دوره� في 
ّ
اأم

عملية التجديد. ف�إلى ج�نب ن�زك المالئكة 

)1923 - 2007( التي و�صعت في مقدمة 

ه بع�ش 
ّ
ديوانه� ''�صظ�ي� ورم�د'' )1949(، م� عد

نق�ده� ''البي�ن االأول للحداثة العربية''، ك�ن 

هن�ك اأي�صً� بلند الحيدري )1926 - 1998( 

الذي �صيكتب جبرا مقدمة عمله ال�صعري الث�ني 

''اأغ�ني المدينة الميتة'' )1950(، وفيه� اأن �صعره 

''هو �صعر القراءة، �صعر ال�صورة الدقيقة التف��صيل 

الم�صتمرة النمو''، موؤكداً ''اأن هذا ال�صرب من ال�صعر 

هو �صعر الم�صتقبل''، اإذ وجده ''يطرق �صبياًل 

جديدة، ويك�صف عن اإمك�ني�ت في التعبير م� 

زالت مجهولة.'' ويجد جبرا اأن من مميزات �صعر 

لقي 
ُ
الحيدري اأنه فيه ''ك�لفن�ن الح�ذق، ال ي
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بمثل هذا الت�صور، كم� عمل على اأن يجعل من 

نف�صه واالآخرين، ق�دة التحول في ع�صرهم نحو 

ع�صر ثق�في جديد.

راح جبرا يبحث عن اأفق جديد للكت�بة، كم� 

للفن، يقوم على معرفة الذات، فوجدن�ه يختبر 

هذه الح�ص�رة كي�نً�، كم� يختبر االأ�صطورة روؤي� 

في كت�ب�ته، وفي ت�أكيد اأ�ص�لته� في النقد الذي 

� االأ�ص��ش 
ّ
كتبه والذي �صمل اأعم�ل االآخرين. اأم

في هذا كله فهو االإبداع الذي اتجه اإليه بكليته، 

فهو حتى في نقده ك�ن مبدعً�، ذلك ب�أن م� 

يعنيه في النقد هو الك�صف عن جوهر االإبداع 

وحقيقته في العمل الذي يتن�وله. واإذا ك�ن 

التجديد هو م� ينتج الجديد، واأن الجديد هو م� 

يبلور مفهوم التجديد، ف�إن لهذا التجديد قوانينه، 

بح�صب روؤية جبرا اإليه، الأنه يت�صل ب�لروؤية التي 

ي�صدر عنه�، والتي هي روؤية اكت�ص�ف.

على مثل هذا ق�مت ''حداثة بغداد''، ونعني 

بذلك االأ�ص�ش التي ق�مت عليه� حركة االإبداع 

د التي تتج�صد في تلك الروؤية ذات العمق 
ِّ
المجد

الت�ريخي اإلى الفنون واالآداب. ف�إذا ك�ن الفن�ن 

 قد ع�د اإلى االأ�صول 
12

جواد �صليم في بغدادي�ته

التي تمثلت في عميد مدر�صته� االأولى الفن�ن 

يحيى الوا�صطي )المولود في بداية القرن الح�دي 

ع�صر الميالدي، والذي يجد جبرا اأن ميزته الكبرى 

''هي تركيبه الهند�صي الذي يتراوح بين ال�صراحة 

في التن�ظر، وبين االإيح�ء ب�لتن�غم واالإيق�ع 

اللذين يتك�صف�ن عند التدقيق في اأجزاء 

(، ف�إن اإنج�زاته فيه� �صتغتني بروؤية 
13

�صوره''

جديدة وبروح اإبداعية مرتبطة بع�صره�. فجواد 

الذي يرى اأن ''الفن العراقي ك�ل�صعب'': ك�ن ''دائمً� 

مرتبطً� ب�الأر�ش التي تحمله''، �صيوؤ�ص�ش لهذه 

''البغدادي�ت'' من خالل العودة اإلى الوا�صطي 

والمو�صوع العراقي ال�صعبي، وعوالم ''األف ليلة 

وليلة''، وقد منح الفن فيه� روحً� جديدة.. هذه 

الروح التي بلغت ذروته� في عمله الخ�لد ''ن�صب 

الحرية'' الذي يمثل، في نظر جبرا، ''م�ص�همة 

14
ج�دة في ح�ص�رة هذا الع�صر.''

واإذا ك�ن جبرا و�صع االأ�ص�ش االأولى لذاكرته 

ر عنه� 
ّ
وال�صعري. وخال�صة هذه الروؤية �صيعب

كت�به ''الرحلة الث�منة'' )1967(. ف�إذا ك�ن 

رف برحالته ال�صبع، ف�إن ''رحلته 
ُ
ال�صندب�د ع

الث�منة'' التي د�صنه� �صعريً� ال�ص�عر خليل ح�وي، 

�صتتخذ في النقد الم�ص�ر ذاته: المغ�مرة 

واالكت�ص�ف ف�لك�صف. فهو اإذ يتخذ مثل هذا 

''الرمز'' بم� يحمله من براعة الرحلة، وروح 

المغ�مرة، اإنم� يجمع بين م�ص�ألتين: االأولى هي 

م� يمثله االإبداع المنظور فيه نقديً� من حق�ئق 

جديدة، والث�نية طبيعة اال�صتج�بة النقدية 

له اإ�ص�رة ت�أكيدية اإلى م� 
ّ
حم

ُ
لالإبداع، ك�أنه ي

يت�صمنه االإبداع الجديد من قيم تتميز ب�لحيوية 

الخاّلقة، واالنفت�ح على الجديد من خالل عملية 

اكت�ص�ف وك�صف، االأمر الذي جعل النقد يتبواأ 

عنده المو�صع االأكثر اإبداعً� بم� انطوى عليه من 

روح المغ�مرة. ف�لرحلة هن� له� بعدان: اإبداعي 

ونقدي، وهم� ي�صدران عن مبدع اأ�صاًل )هو 

�صخ�ش الن�قد(. ولم يكتب جبرا في هذا الكت�ب، 

كم� لم يكتب في كتبه النقدية االأُخرى، نقداً 

ي�صتند اإلى النظرية، اأو ق�ئمً� على التنظير، واإنم� 

تع�مل مع الروؤي� االإبداعية التي تتوجه اإلى 

الك�صف عن االأبع�د الخاّلقة في العمل االإبداعي. 

م نهجً� يهدف اإلى بن�ء العقل 
ّ
وهو، في هذا، يقد

الرائي عند المتلقي في الح�لتين: قراءة الن�ش، 

وقراءة العمل النقدي. ففي هذه القراءة التي 

يقدمه�، وبقدر م� يمنحن� ــ كمتلّقين ــ من متعة 

جم�لية، ف�إنه يوؤ�ص�ش المع�يير االإبداعية التي 

ه 
ّ

يجب اأن تكون في العمل الفني، لنجد ''ن�ص

النقدي'' يتوازى مع الن�ش االإبداعي.

د، �صيكون 
ِّ
فكر التجديد هذا، ومه�رة المجد

لهم� دورهم� في بلورة المف�هيم، وفي �صوغ 

التوجه�ت، �صواء من خالل حواره الدائم 

والم�صتمر مع اأعمدته� في الفن وال�صعر ب�صورة 

خ��صة، اأو من خالل كت�ب�ته وترجم�ته التي 

 في النهر نف�صه. وك�ن يطمح في اأن يجد 
ّ
�صت�صب

بغداد، بروح التجديد فيه� وبتلك االإ�ص�فة 

الح�ص�رية التي ت�صعى له�، مدينة كوزموبوليتية، 

فعمل على اأن يربط روؤى االآخرين التجديدية 
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ال�ص�عرة ن�زك المالئكة، وبدرجة اأقل في بدر 

�ص�كر ال�صي�ب، والث�ني، �صعراء الروم�ن�صية 

االإنجليز، مقروئين بلغتهم )من طرف ال�صي�ب 

ون�زك(، اأو مترجمين اإلى العربية )وك�ن لجبرا 

الذي بداأ، هو االآخر، �ص�عراً روم�ن�صيً�، دور كبير 

ف ب�لروم�ن�صية حركة 
ّ
في ذلك، اإذ عر

 وترجم ل�صعرائه�، ون�صر ذلك في 
15

واتج�هً�،

ال�صحف والمجالت في الخم�صيني�ت(.

�ص�غت الروم�ن�صية نظرية في الفن مغ�يرة 

لم� ك�ن �ص�ئداً في حقل ال�صعر ب�صورة خ��صة من 

''نزع�ت اإحي�ئية''. واإذا ك�نت بداي�ت ال�صعراء 

المجددين قد انطلقت من الروم�ن�صية ف�إنه 

�صرع�ن م� جرى تج�وزه�، ونظر المجددون اإلى 

اإبداعهم الجديد من خالل الت�ريخ، مركزين 

روؤيتهم في ثالثة اأبع�د تتمثل في وعي الح��صر 

وفهمه ب�صفته ركيزة انطالق، واإدراك الم��صي 

عد ت�ريخي، ويمكن 
ُ
ب�صفته تجربة اإن�ص�نية ذات ب

اأن ي�صكل ''رافداً''، اأكثر من كونه ''مرجعً�''، والنظر 

اإلى الم�صتقبل من موقف ا�صت�صرافي لم� يمكن اأن 

يت�أ�ص�ش فيه ــ وهو م� جعل معطي�تهم الفكرية 

واالإبداعية معطي�ت غير مغتربة عن ذوات 

متف�علة مع الع�صر وثق�فته، اأي اأنهم اأ�ص�صوا 

م�ص�رهم التجديدي واختّطوه وفقً� لروؤية نقدية 

ق�ئمة على عدم القبول ب�الأفك�ر المهيمنة ب�صكل 

مطلق، وال االأخذ ب�لج�هز منه�، واإنم� ب��صتنب�ط 

تكوين�ت الع�صر الجديد، فكراً وثق�فة. وبم� اأن 

جبرا ليبرالي الفكر والتوجه، ف�إنه لم ينظر اإلى 

التجديد على اأنه ''ثورة''، واإنم� تع�مل معه من 

منظور التطور كونه حركة، كم� نظر اإلى االإن�ص�ن 

من منظور ت�ريخي للتطور. ف�لمنظور الذي ي�أخذ 

به هذا االإن�ص�ن نف�صه وواقعه هو م� يقود اإلى 

التغيير والتقدم، وهذا م� جعل لخط�ب جبرا 

النقدي منطقه و�صي�ق�ته، و�صيكون الع�مل الف�عل 

في بلورة �صخ�صيته النقدية. لذلك ك�ن في معظم 

م� كتبه في النقد يخت�ر الن�صو�ش واالأعم�ل 

التي تتط�بق ووعيه االإبداعي )مثلم� كتب عن 

توفيق �ص�يغ(، اأو المتفقة مو�صوعً� وتفكيره 

)مثلم� كتب عن الجواهري ونزار قب�ني ــ في 

الت�ريخية في ''بيت لحم''، مدينة الوالدة والن�ص�أة 

االأولى، ثم في ''القد�ش'' مدينة التكوين الثق�في، 

�ش الطريق اإلى ح�لة مم�ثلة من 
ّ
ف�إن جواد تلم

خالل بغداد، بم� له� من ح��صر م�صتق من 

� يحيط به�، في اإط�ر وادي 
ّ
م��صيه�، ومم

الرافدين، من ح�ص�رات انبنت في الم��صي 

وتركت للح��صر تراثه� الثق�في والح�ص�ري، 

االأمر الذي جعل للذاكرة عند االثنين م�ص�رات 

�صتمتد بهم�/ومعهم� في كل م� ك�ن لهم� من 

''عمران اإبداعي'' في اأعم�ل خ�لدة مثلت منجزاً 

حقيقيً� في ثق�فة الع�صر. و�صيبحث جبرا عن 

نف�صه في ح�ص�رة وادي الرافدين، من ب�بل 

و�صومر �صعوداً اإلى اآ�صور، فك�ن بفعله االإبداعي 

كم� جواد في اإبداعه الفني: كالهم� يعمل على 

اإع�دة ت�صكيل ع�صره على اأ�ص�ش تجمع بين 

الت�ريخ ــ بم� له من اأ�ص�ش ح�ص�رية عظيمة 

المعطي�ت ــ وبين ح��صر ينه�ش بروؤية جديدة 

تجعل لـ ''الذات الح�ص�رية'' وجوداً متع�ليً� 

بمعطي�ته االإبداعية.

وحين ان�صم جبرا كع�صو موؤ�ص�ش في ''جم�عة 

بغداد للفن الحديث'' )1951(، �ص�رك، وب�إ�صرار 

من جواد، في معر�صه� االأول، بلوح�ت مر�صومة 

ب�ألوان زيتية على الخ�صب حمله� معه اإلى بغداد. 

ل لتنظيرات ''الجم�عة'' 
ّ

غير اأن دوره كن�قد وموؤ�ص

اً ذاتيً� 
ّ
يبدو ك�أنه وجد في هذا التوجه الفني رد

وت�ريخيً� على ح�لة االقتالع والنفي التي 

ل 
ّ
تعر�ش له� هو و�صعبه الفل�صطيني، فهو لم يحو

وجوده في ''المنفى'' اإلى ''احتج�ج مجرد''، واإنم� 

عمد اإلى ت�أكيد ح�لة االنتم�ء والتم�صك ب�لجذور، 

وهذا اأمر �صغل جبرا الن�قد الذي ك�ن وا�صح 

االأ�صئلة فيم� يتعلق ب�لتجديد والجديد، ذلك 

ب�أنهم� ال يت�صكالن اإاّل ب�الإ�ص�فة.

� في ال�صعر فك�ن هن�ك اأ�صول اأُخرى 
ّ
اأم

ت�صكلت منه� البداي�ت التجديدية التي ارتكزت 

اإلى معطي�ت الحركة الروم�ن�صية، وقد عززه� 

م�صدران: االأول، �صعراء جم�عة اأبولو، وفي 

مقدمهم محمود طه )1902 - 1949( الذي 

�صيكون ت�أثيره وا�صحً�، وبدرجة كبيرة، في 
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عليه االإبداع النقدي ــ اأي كت�بة ن�ش نقدي ق�ئم 

على التوا�صل االإبداعي، ومتواٍز مع الن�ش 

مو�صوع الدر�ش، وله في هذا االتج�ه/التوجه 

نهجه الخ��ش في عملية القراءة، والق�ئم على م� 

يمكن ت�صميته: تداخل الذاتين: ذات ك�تب الن�ش 

وذات ق�رئه.

وعلى الرغم من اأن كلَتي الذاتين فردية، 

ف�إنهم�، في عملية القراءة هذه، تقترب�ن من 

 التوحد في روؤية ق�ئمة على 
ّ
بع�صهم� اإلى حد

مواجهة الع�لم )مو�صوع القراءة(، ليجري من 

خالل هذا بلورة مفهوم للنقد تتحدد عن��صره 

المكونة في كونه� داخلة في حوار من اأجل بن�ء، 

اأو تقديم، روؤية جديدة اإلى الع�لم.

ق جبرا �صوؤال التجديد. ف�إذا ك�ن 
ّ
وهن� �صيعم

هذا ال�صوؤال ارتكز على ك�صر ال�صكل العرو�صي 

ثل اإبداعية 
ُ
للق�صيدة، ف�إن جبرا �صيقيمه على م

جديدة، متحرراً من النظري�ت والم�ص�رات 

التقليدية التي اتخذته� العملية النقدية العربية. 

ولعل هذا هو م� �صّكل االأ�ص��ش والمنطلق الفعلي 

لم� كتب من نقد، اإن في ال�صعر اأو في الفن 

الت�صكيلي. فقد بنى ذاته الثق�فية على تفكير 

جديد ب�إبداع جديد و�صواًل اإلى بن�ء فكر نقدي 

جديد، ف�لنقد عنده عملية يتعين فيه� على الن�قد 

الذي يت�صدى لنقد عمل اأن يدرك اأن ''للعمل قيمته 

17
الداخلية المطلقة.''

ق�م وعي جبرا النقدي على اأ�ص�ش جدلية، وهو 

الذي وجد في كل من جواد وال�صي�ب فن�نً� 

ال ط�قتهم� النقدية اإلى اإبداع 
ّ
ين حو

َ
و�ص�عراً مبدع

�ص�عدا به/ومن خالله على بن�ء روؤية عربية اإلى 

كل من التجديد والحداثة.

جربا والنقد الت�سكيلي

ك�صف جبرا في الفن الت�صكيلي، وفي تجربة 

''جم�عة بغداد للفن الحديث'' )التي ك�ن من 

اأع�ص�ئه� الموؤ�ص�صين منذ انبث�قه� في �صنة 

� للتجديد في الفن من ف�ص�ء حقيقي، 
ّ
1951(، عم

ذلك ب�أن هذا الفن، ومنذ اأوائل خم�صيني�ت القرن 

ال�صعر، وعن جواد �صليم في الفن(، اأو التي فيه� 

اختالف وتق�طع مع روؤيته وتفكيره )على م� 

كتب عن ن�زك المالئكة واأدوني�ش(.

واإذا ك�ن قد كتب النقد في ال�صعر والق�صة 

والرواية والفن الت�صكيلي، ف�إن روؤيته النقدية 

ه، 
ّ

تتك�صف، وعلى نحو خ��ش، عمقً� وطبيعة توج

في نقده الت�صكيلي اأكثر منه� في اأي فن اآخر. فهو 

� يت�بع، وت�أ�صي�صه 
ّ
في نقده هذا يوؤ�ص�ش اأكثر مم

�ش في وعيه االإبداعي من 
ّ
هذا ي�أتي وفقً� لم� تكر

اإدراك للحظة الت�ريخية التي يمثله� هذا الفن، 

وفي تج�رب فن�نيه العراقيين ب�صورة خ��صة. 

غير اأنه في هذا كله، ك�ن ينتج وعي� نقديً� 

مط�بقً� لروؤيته االإبداعية ــ اأي اأن ال�صي�ق 

المرجعي لهذا الوعي النقدي هو اإبداعه نف�صه.

غير اأن تلك البداي�ت التي اأخذت منحى 

ف 
ّ
ت�أ�صي�صيً� �صرع�ن م� تطورت من خالل التعر

اإلى المدار�ش ال�صعرية الغربية الحديثة، و�صيكون 

لـ ت. �ش. اإليوت، ال�ص�عر والنظرية ال�صعرية 

والنقدية في ال�صعر، االأثر االأكبر في جيل 

المجددين من ال�صعراء، وفي طليعتهم بدر �ص�كر 

ال�صي�ب الذي ربطته بجبرا �صلة عميقة. كم� 

�صيكون ل�صخ�صية اأُخرى، تزامن و�صوله� اإلى 

بغداد مع هذا الت�ريخ، اأثره� في هذه الحركة، هو 

الك�تب البريط�ني دزموند �صتيوارت )1924 - 

1981( الذي �صيكون ال�ص�عر بلند الحيدري هو 

االأقرب اإليه، واالأوثق �صلة به.

جربا ومنحاه التجديدي

هذا الواقع، وطبيعة الحركة االإبداعية 

والنقدية، فتح� الطريق اأم�م الروؤي� الجديدة، ولم 

يكن الم�صتقبل الذي تمثلته هذه الروؤي� �صيئً� 

متخياًل، واإنم� ك�ن واقعً� متج�صداً.

واإذا ك�ن جبرا قد حدد منهجه النقدي بم� 

 من مف�هيم 
16

تع�رفت عليه مدر�صة النقد الجديد

فتحت للروؤية النقدية واالإبداعية اآف�ق التطور 

على نحو مغ�ير لل�ص�ئد، ف�إنه �صينهج، في هذا، 

نهجه ال�صخ�صي الق�ئم على م� يمكن اأن ُنطلق 
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جربا ونقد ال�سعر

�صواء نظرن� اإلى عودة جواد �صليم اإلى 

الموروث الرافديني، اأو عودة ال�صي�ب اإلى 

عده االأ�صطوري، ف�إنن� �صنجد 
ُ
الموروث ذاته في ب

اأن الغ�ية والهدف لم يكون� اإع�دة اإنت�ج فكر 

اأ�صطوري يرتبط ب�صكل وثيق ب�أ�صوله 

الميثولوجية، واإنم� هن�ك بحث من ج�نب الفن�ن 

وال�ص�عر، وكل بطريقته وبـ ''و�صيلته االإبداعية''، 

عن الفعل الت�ريخي اأثراً وت�أثيراً. و�صيكون جبرا 

في نقده لكل من الفن الت�صكيلي وال�صعر في 

الم�صتوى ذاته من الفكر والروؤية والتفكير. فجواد 

الذي راأى في التراث الرافديني منهاًل اأ�صطوريً� 

عميق الداللة، يلتقي وال�صي�ب الذي وجد في 

االأ�صطورة ب�أ�صوله� الرافدينية جالء جديداً 

للروابط ال�صعرية بين االإن�ص�ن والع�لم. وفي هذا 

الم�صتوى نجد جبرا يبلور عالقة ال�ص�عر 

ب�الأ�صطورة، وروؤيته اإليه�، من خالل ثالثة 

مح�ور رئي�صية:

عد 
ُ
ــ المحور االأول هو م� يمكن ح�صره في ب

البن�ء الواقعي لالأ�صطورة، اأي تجذير العالقة بين 

الواقع في معطي�ته، وبين االأ�صطورة وم� هو 

اأ�صطوري في م�صتوي�ت التخييل؛

ــ المحور الث�ني في الو�ص�ئج التي تربط 

االأ�صطورة، كبن�ء متخيل، بمنهج روؤية ال�ص�عر اإلى 

الع�لم؛

ــ المحور الث�لث خال�صته: بم� اأن االأ�صطورة 

تمّثل حي�ة ممكنة الحدوث ف�إن لق�ءه� ب�لتفكير 

االإن�ص�ني اأمر حتمي، االأمر الذي يجعل منه� 

)فيم� تنطوي عليه من روؤي� التغيير( فكراً 

انقالبيً� ذا اأ�ص��ش منهجي.

ف�إذا ك�ن هذا هو الت�أ�صي�ش للروؤية االإبداعية، 

ف�إن الت�أ�صي�ش النقدي الذي ا�صطلع به جبرا ك�ن 

ت�أ�صي�صً� ق�ئمً� على ترابط وثيق بين النظرية وهذا 

ال�صرط الح�ص�ري للفن.

لي�صت الم�ص�ألة هن�، عند جواد وال�صي�ب اأو عند 

جبرا، م�ص�ألة ربط الفن بت�ريخيته، واإنم� هي في 

اإيج�د روؤية مفتوحة على م� هو زم�ني اقترن 

الم��صي، حقق ''لنف�صه منزلة ب�رزة في م�صم�ر 

 لقد بلور جبرا فل�صفة 
18

ال ي�صهل البروز فيه.''

الوعي الفني الق�ئمة عند ''الجم�عة'' على كون 

ح�ص�رة بلد )ك�لعراق( بت�ريخه� االإبداعي اإنم� 

تمّثل حلق�ت تكوينية مت�صل بع�صه� ببع�ش. 

فح�ص�رة العراق القديم، والروؤية الق�ئمة في 

الح��صر، تمتلك�ن/تلتقي�ن عند اأفق واحد �صّكل 

االأ�ص��ش الفعلي لبن�ء فل�صفة الوعي الفني الجديد.

واإذا ك�ن فن�نو ''الجم�عة'' قد اعتمدوا 

مً� للوحة، 
ّ
الفكرة ــ اللون ــ التف�عل اأ�ص��صً� مقو

ف�إن النقد، كنقد جبرا الفني، �صيعتمد الفكرة ــ 

تحقق�ته� ــ التف�عل مع العمل المنجز في هذا 

اأُخرى،  االإط�ر. ف�إذا م� اعتمدن� هن� م�صطلح�ت 

ف�إنه يمكن القول اإن عماًل لفن�ن مثل جواد �صليم، 

ق�ئمً� على ثن�ئية الك�صف واالكت�ص�ف )الك�صف 

� في فنون ح�ص�رة وادي الرافدين من قيم 
ّ
عم

فنية واأبع�د جم�لية، واكت�ص�ف ''معنى اللون'' من 

خالل حواره مع الفن�نين البولونيين الذين 

ج�وؤوا اإلى بغداد في اأعق�ب الحرب الع�لمية 

 يدل على اأن عمل جبرا النقدي، في 
19

الث�نية(،

تكري�ش هذا االتج�ه/التوجه في الفن، اعتمد 

بلورة مف�هيم ال�صلة واالت�ص�ل. وموؤدى حقيقة 

التف�عل ــ هذه الحقيقة التي �صتتبلور في �صيغة 

اتج�ه فني له مقوم�ته المو�صوعية، اإلى ج�نب 

المقوم�ت الفنية، خ�لقً�، بنقده هذا، التط�بق بين 

المو�صوع ــ هو المم�ر�صة الفنية والفكر الذي 

عليه ت�أ�ص�ش. ولعل مفهوم الروؤية الفنية الذي 

بلوره جبرا في كت�ب�ته النقدية، قد �ص�هم 

م�ص�همة كبيرة في بلورة معنى الفن لدى الفن�ن 

العراقي وم�ص�هده.

واإذا م� تعمقن� ت�أماًل في فن جواد، واأمعّن� 

الفكر في نقد جبرا الأعم�ل هذا الفن�ن الذي مّثل 

انعط�فة مهمة في ت�ريخ الفن الحديث، ف�إنن� 

�صنجدهم� وقد اعتمدا لغة توؤ�ص�ش لالت�ص�ل/

التوا�صل بين الفن اإبداعً�، والفكر النقدي روؤية 

اإبداعية.
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فنية، ومف�هيم نقدية جديدة. ولم يكن جبرا 

الن�قد يرمي فيم� كتب اإلى اإق�مة منهج نقدي 

بقدر م� ك�ن يرمي اإلى اأن يفتح، بقراءته، اآف�قً� 

جديدة لل�صعر والفن.

�صحيح اأنه ك�ن هن�ك نظري�ت �صبه �ص�ئدة 

في ع�صرهم، اأو �صدرت عنه� ''مع�رف'' ُنظر اإلى 

بع�ش منه� بعين الر�ص� من ج�نبهم، اإاّل اإن 

اأعم�لهم لم ت�صتند اإليه� في تحقيق ''�صرعيته� 

االإبداعية''، واإنم� ا�صتندت اإلى م� يحملون من 

روؤية جديدة �صكلت ركيزة اإبداع�تهم. كم� اأنهم 

اأح�طوا بم� �ص�د الع�صر من فكر نقدي اإح�طة 

معرفية ق�ئمة على اإبداع ال�صنن، ال على 

''اال�صتع�دة'' و''التقليد''، ولذلك لم تكن االأن�ص�ق 

االإبداعية والنقدية واحدة ــ كم� هي الح�ل 

ب�لن�صبة اإلى كل من الواقعية والروم�ن�صية فيم� 

ا�صتندت� اإليه من ''يقيني�ت فكرية'' اأو ''تم�ثل 

�لة قيم'' 
ّ
روؤوي'' جعلت من كل منهم� ''حم

محدودة االأبع�د، وبنزع�ت يقينية، اأو اأقرب اإلى 

ذلك.

جربا والفكر النقدي التجديدي

عندم� نركز لدى جبرا على الفكر التجديدي 

في اإط�ره النقدي، فذلك الأنه ك�ن بعيد االأثر 

والت�أثير في ثق�فة ع�صره، وفي بن�ء الروؤية 

الجديدة، فهو كتب النقد دف�عً� عن طريقته في 

الكت�بة اإبداعً�. وعلى هذا يمكن ت�أكيد العالقة 

بين جبرا المبدع )�صعراً، ورواية، ور�صمً�(، وجبرا 

الن�قد الذي ركز جهده النقدي في هذه الحقول 

االإبداعية. 

واإذا ك�نت كت�ب�ته النقدية في الفن 

الت�صكيلي، ر�صمً� ونحتً�، قد ركزت على م� يوؤ�ص�صه 

هذا الفن، ف�إن كت�ب�ته في ال�صعر �صتركز على 

التجربة لدى ال�ص�عر الحديث، و�صي�صغله توظيف 

االأ�صطورة من طرف هذا ال�ص�عر في ق�صيدته 

ب�صفته� )اأي االأ�صطورة( �صورة تكوينية غنية 

ب�لمع�ني والدالالت الرمزية التي ت�صتجيب لروؤي� 

ال�ص�عر.

ح�صوره ب�لمك�ن، وقد وجد فيه المبدع )جواد، 

وال�صي�ب هن�( روؤية متجددة نظر اإليه� الن�قد 

)جبرا( كونه� �صيرورة متحولة، ف�صاًل عن اأنه� 

اأ�صحت، هي االأُخرى، قوة منتجة لقيم نقدية 

جديدة. فع�لم ال�ص�عر الجديد، كم� يراه ويريده، 

ع�لم له ''ت�ريخيته الخ��صة'' التي ت�صنعه� 

تجربة تمتد في ع�لم مغ�ير جذريً�، ومغ�مر 

ب�صورة �ص�ملة. ومن هن� ف�إن الكالم على الجديد 

ال يكتمل مفهومً� عنده اإاّل من خالل الكالم على 

ن�ش/عمل جديد ــ بمفهوم التغير والتحول، االأمر 

الذي جعل من كت�ب�ته النقدية في هذا الجديد/

وعنه كت�ب�ت متحررة من اأي ''مرجعية نظرية 

مب��صرة'' التي كثيراً م� نجده� عند �صواه، 

وتتع�لى على الن�ش المقروء. فهي قراءة ت�صتوعب 

''الروؤية النظرية'' لتوظفه� اإبداعيً�، وهو م� جعل 

من قراءاته هذه ''قراءات اإبداعية''، الأنه� بقدر م� 

تبحث عن االإن�ص�ن في الع�لم، ُتبدع هذا الع�لم 

�صمن م� يك�صف عنه الن�ش المقروء من ين�بيع 

المعنى.

وفي �صوء هذا يمكن القول اإن هوؤالء الثالثة 

ن ق�د التحوالت التجديدية في 
َ
هم اأبرز واأهم م

ال�صعر والفن الت�صكيلي والنقد في خم�صيني�ت 

القرن الع�صرين، وهي تحوالت �صتنعك�ش اإيج�بيً� 

على الحقبة الت�لية التي �صيوا�صل جبرا فيه� 

دوره النقدي، في ال�صعر والفن.

لقد اأث�ر كل من هوؤالء الثالثة )الفن�ن، 

وال�ص�عر، والن�قد( اأ�صئلة جديدة وجذرية عن واقع 

العملية االإبداعية، وهي اأ�صئلة اأبرزت، اأو برزت 

من خالله�، خ�ص�ئ�ش التجديد لدى كل منهم في 

مرحلة �صكلت منعطفً� ت�ريخيً� في حي�ة االآداب 

والفنون. والمهم في االأمر هن�، هو اأن ''النموذج'' 

الذي نبعت منه حركة االإبداع في ع�صرهم هو م� 

اأ�ص�صوا له، بكل م� انطوى عليه/اأو انطلق منه من 

''فر�صي�ت تجديدية'' ق�مت، بداية، على المالحظة 

مه االأطراف 
ّ
والتجريب. ولعل المهم في كل م� قد

ه من اأي حموالت اأيديولوجية، 
ّ
الثالثة هو خلو

لية، ف�لثالثة مّثلوا 
ْ
كم� اأنه لم يقم على اأ�ص�ش َقب

ر�صي قيمً� 
ُ
�صيغً� من الوعي االإبداعي الذي �صي
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ف�إنه جعل من الذاكرة منبعً� تكوينيً� لهذا العمل، 

وهي ذاكرة تمتلئ بحيوات ووق�ئع، ف�صاًل عن 

ق الحي�ة االأولى في طراوته�. وك�ن االإط�ر 
ّ
تذو

الحك�ئي الذي اعتمده الكت�ب اأقرب اإلى ''ال�صيغة 

ال�صيرية''، ترفده� روؤية روائية، ي�صوغه� الواقع 

ولي�ش التخييل.

وقبل هذا �صتكون روايته ''�صي�دون في �ص�رع 

�صيق'' )1960( رواية مك�ن ب�متي�ز، يت�صكل 

عبره� زم�ن ال�صخ�صية االأ�ص��صية فيه�. والمك�ن، 

هن�، هو المدينة )بغداد( في العالق�ت االإن�ص�نية 

التي تنمو وتتطور، االأمر الذي يجعل الكالم 

ممكنً�، ومن اأكثر من زاوية، عن دور المك�ن في 

ت�صكيل ''زم�ن'' االإن�ص�ن )البطل في الرواية(:

عده الواقعي، ي�صّكل/
ُ
ــ ف�لمك�ن هن�، في ب

ويت�صكل من تمظهرات الواقع بمختلف 

انعك��ص�ته�.

ــ وهو، من حيث الداللة، يمثل قيمة رمزية، 

بينم� ي�صّكل من حيث الوجود بنية داللية.

� من ج�نب عالقة ''الذات'' ــ به/ومن 
ّ
ــ اأم

خالله، فيك�صف عن عالئق ذات اأبع�د، ف�علة 

ومتف�علة، في وجود ال�صخ�صي�ت.

ــ وفي �صوء هذا، اأو انطالقً� منه وت�أ�صي�صً� 

عليه، يمكن تعيين ت�صكالت المك�ن مثلم� 

ن ال�صالت التي 
ّ
انعك�صت في الرواية. كم� اأن تبي

تربط �صخ�صي�ته� به، و''انتظ�م�ت'' حركته في 

ف�ص�ئه، وال�صالت المنعقدة في هذا الف�ص�ء 

)ف�ص�ء المدينة(، اأمور ربم� تدفع الن�قد اإلى 

تحليل ت�صكالت المك�ن من خالل ''�صخ�صي�ته''، 

وهو، هن�، العن�صر االأهم في البن�ء الروائي 

للعمل، بكل م� يجعل له الك�تب من دالالت 

رمزية.

ن ذهب اإلى اأن 
َ
ــ واإذا ك�ن بين نّق�د الرواية م

العمل الروائي المحتفي ب�لت�صخي�ش ــ ورواية 

جبرا من هذا الطراز ــ ال يكون المك�ن فيه 

مج�نيً�، فذلك الأن الروائي، كم� في ''�صي�دون 

ر ''المك�ن الروائي'' 
ّ
في �ص�رع �صيق''، ال ي�صو

مه بم� ''يرويه'' عنه/وفيه. وبهذا، 
ّ
لذاته، واإنم� يقد

هيئ'' المك�ن لم� �صيحدث فيه، 
ُ
ف�إنه غ�لبً� م� ''ي

املكان وحركية الزمان

ع��ش جبرا حي�ته )74 ع�مً�( بذاكرة ارتبط 

الزم�ن فيه� بغير مك�ن، لكن االأمكنة االأ�ص��صية، 

والف�علة ت�أثيراً في حي�ته، ك�نت: بيت لحم 

والقد�ش وبغداد. وفي بغداد وجد كل �صيء فيه� 

ه اإليه�، ف�فتتح 
ّ
يتحرك ب�لمع�ني. ولعل م� �صد

م�صروعه التجديدي فيه�، هو اأنه وجد التجديد 

متعدد الح�صور وجوهً� اإبداعية )�صعراً، وق�صة، 

وفنً� ت�صكيليً�، وهند�صة معم�رية توؤطر هذا كله 

في ف�ص�ء المدينة(.

�صينظر اإلى بغداد بذاكرة قريبة، وهو الذي 

وجده�/وجد نف�صه فيه� يوم ج�ءه� وا�صتقر، 

''االأر�ش الرائعة الخ�صبة التي �صتتلقى هذا الع�صق 

مني للتغيير والتجديد تلقيً� �صيزداد ويت�صع بحيث 

ي�صبح، في النه�ية، ح�فز اأ�صح�ب الروؤى التي، 

بمجموعه�، �صتكون قوى التغيير ال في التعبير 

فقط، واإنم� في المنحى الح�ص�ري الذي ك�ن ال 

 منه من بعد نكبتن� في فل�صطين.'' وفي هذا 
ّ
بد

ن التق�هم من �صعراء وق�ص��صين 
َ
ال�صي�ق يذكر م

�مين ومعم�ريين فوجد اللق�ء ''من ذلك 
ّ
ور�ص

ال�صرب من اللق�ءات الم�صيرية، ال في حي�تن� 

20
ك�أفراد فقط، واإنم� في ت�ريخ فكر ب�أكمله.''

وبينم� �صتظل القد�ش تلك ''الروؤي� المعلقة'' 

ه الت�ريخي، ف�إنه ال 
ّ
التي توقظ، ب�أجرا�صه�، ح�ص

ينظر اإليه� كونه� ''مجرد مك�ن''، بل اإنه� ''زم�ن 

اأي�صً�''، وقد ''ك�نت دومً� مدينة الحلم والتوق 

وتطّلع النف�ش الب�صرية اإلى اللـه.'' وفي هذا يوؤكد 

وجوب روؤيته� ''في منظوره� الت�ريخي''، اإذ اإنه� 

''تج�صيد ق�ئم لتجربة االإن�ص�ن اله�ئلة، ت�ريخ 

ح�ص�رته منذ اأن بداأ الت�ريخ يت�صح على يديه، 

ب�إنج�زاته وفواجعه.'' فهي ''القد�ش، ك�أكثر 

العوا�صم العربية منذ القرن ال�ص�بع الميالدي، ال 

�صيم� بغداد ودم�صق، مدينة تتخ�لط فيه� 

الثق�ف�ت تخ�لطً� عجيبً� فُتغني بتي�راته� ال�صيل 

21
الح�ص�ري العربي الكبير.''

� بيت لحم التي ع�د اإليه� من خالل ''البئر 
ّ
اأم

االأولى''، وك�نت عودة اإلى ع�لم الطفولة وال�صب�، 
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المدينة )من دون تعيين( قد اأ�صحت مغلقة بوجه 

حرية االإن�ص�ن )كم� تمثَّله� في روايته ''الغرف 

االأُخرى''، 1984(، ف�إنه لم يفقد الثقة بثوابت 

االإبداع فيه�، وال ن�أى ب�هتم�م�ته عن محيطه� 

االإبداعي، واإنم� �صنجده يتوا�صل مع االأن�ص�ق 

الجديدة في االأدب والفن.

و�صيظل على توا�صل مع الن�صق الثق�في 

لبغداد ووجوه االإبداع فيه�، وخ�صو�صً� في 

المج�ل الت�صكيلي الذي ت�بع، حتى النه�ية، 

معطي�ت التج�رب الجديدة فيه، فوجده� تحقق 

اًل وا�صحً� في الفن بم� يكت�صب به�/ومن 
ّ
تحو

خالله�، مع�ني التجديد واأ�ص�ليب االإ�ص�فة.

وفي كت�به ''�ص�رع االأميرات'' )الذي ك�ن لي 

�صرف اختي�ر العنوان، كم� �صرف التحفيز على 

كت�بة بع�ش ف�صوله اإلى مجلة ''الت�ص�من'' 

ب�التف�ق مع رئي�ش التحرير الزميل فوؤاد مطر( 

الذي يرمز اإلى المك�ن، �صواء فيم� له من ذاكرة 

حية، اأو في تجلي�ته، ف�إنه يحدثن� عن ذلك 

التوافق المذهل مع بغداد منذ لحظة اللق�ء 

االأولى، الأنه وجد روؤيته االإبداعية التي يعمل على 

اأن يبلغه�، تدرك ف�ص�ءه� واأر�صه�.

املبدع وع�رصه

حين نع�ود النظر في المرحلة التي ظهر فيه� 

جبرا ك�تبً� وفن�نً� مبدعً� ون�قداً متميزاً بلغته 

واأ�ص�ليب قراءاته النقدية، يمكن القول: اإنه ج�ء 

في ع�صره، فقد حمل من االأفك�ر والروؤى الخاّلقة 

في االأدب والفن م� اأت�ح له اأن يوؤدي دوراً مهمً� 

وب�رزاً في مج�َلين من مج�الت االإبداع هم�: 

ال�صعر والفن الت�صكيلي.

ح�صب لجبرا من �صي�ق حي�ته التي 
ُ
وم� ي

ع��صه� في بغداد )1948 - 1994(، يتمثل في 

ق�ص�ي� جوهرية يمكن تلخي�صه� من خالل م� 

اأخذ به نف�صه وعمله االأدبي، من توجه�ت تتج�صد 

في:

ــ ت�أ�صيل مفهوم التجديد في كل من االأدب 

والفن، محواًل النقد اإلى محرك لالإبداع.

وعلى هذا ف�إن هن�ك اأكثر من ''معنى'' يت�صكل/

يتولد عن العالقة بين ''ال�صخ�صية'' و''المك�ن'' في 

ن يذهب اإلى اأن المك�ن 
َ
العمل الروائي، بل نجد م

وال�صخ�صية ي�صتمد كل منهم� معن�ه من االآخر؛ 

خلق'' من وجود لل�صخ�صية، 
َ
ف�لمك�ن بقدر م� ''ي

وي�صكله� وجوداً وحركة، يكون ف�ص�ء له�.

�صيجعل جبرا لكل من الزم�ن والمك�ن 

اأبع�دهم�، ف�إذا ك�ن الزم�ن هو م� بعد النكبة 

الفل�صطينية )1948(، زم�ن الخروج من القد�ش، 

ف�إنه، من ج�نب اآخر، انت�ص�ر الذات المبدعة على 

زم�ن اإن�ص�ني منك�صر. واإذا ك�ن هذا الزم�ن قد 

انك�صر اأم�مه من اإحدى نواحيه، ف�إن نواحي 

اأُخرى منه �صتحقق االنت�ص�ر للذات االإبداعية 

الجديدة ج�علة منه� ذاتً� مفتوحة على الع�لم، 

وق�ئمة فيه، وم� على المبدع اإاّل اأن يدخله� 

ب�أعم�له الخاّلقة، معيداً للذات توازنه� مع الع�لم.

� المك�ن، ف�إن بغداد �صت�صت�أثر ب�لج�نب 
ّ
اأم

االأكبر منه، اإذ مثلم� ك�نت هذه المدينة منطلق 

جبرا اإلى الحي�ة الثق�فية واالإبداع االأدبي، 

وف�ص�ء توا�صل بين اأفك�ره التجديدية وروؤاه 

والواقع االأدبي فيه�، ف�إنه� ب�تت م�صرحً� الأحداث 

ق''، و�صت�ص�عده 
ّ
روايته ''�صي�دون في �ص�رع �صي

اأجواوؤه� الثق�فية، وحي�ة االإبداع المتفجر فيه� 

في العثور على اأر�صية فعلية لروؤاه االإبداعية 

منه� والنقدية التي فتحت ب�بً� وا�صعً� للحداثة 

والتجديد، في العراق خ��صة.

لقد راأى اأن ''البعد الح�ص�ري الجديد'' لبغداد 

ق�ئم على منجَزين: الفن الت�صكيلي، والعم�رة 

الحديثة، في كل م� ا�صتلهم�ه من عن��صر التراث 

والحداثة في اآن معً�، ولذلك لي�ش م�صتغربً� اأن 

يربط العن�صر المعم�ري الجديد ب�لن�صق الثق�في 

 على يد 
ّ
للمدينة. ومثلم� وجد الفن الت�صكيلي ي�صع

فن�ن مثل جواد �صليم، وال�صعر الجديد يحقق 

حداثته االإبداعية من خالل ال�صي�ب، وجد فن 

 تثبيت جم�لي ــ 
َ
عد

ُ
العم�رة ي�أخذ، هو االآخر، ب

ت�ريخي لبغداد المدينة العريقة، مقترنً� بروحية 

جمعت بين التراث والمع��صرة على نحو فريد.

وعلى الرغم من اأنه، وفي فترة الحقة، �صيجد 
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م�صعود'' )1978(، ففي هذه الرواية، كم� في 

''البئر االأولى'' )1988( بعده�، يمكن اأن نتلم�ش 

عمق جذور االنتم�ء الفل�صطيني لديه. و�صتكون 

�صخ�صي�ته �صخ�صي�ت متم�صكة بت�ريخه�، زم�نً� 

ومك�نً�، مع اإيم�نه� بقدرته� على امتالك 

وجوده� في حي�ة ت�صنعه� بنف�صه� اأكثر من 

كونه� م�صنوعة له�. وفي هذا تطور كبير في 

''مع�نيه الفل�صطينية'' التي ات�صل به� ذاتً� 

د عليه� بع�ش 
ّ
وت�ريخً�، ك�أن ''الحتمية'' التي �صد

نق�د االأدب: من اأن داللة اللحظة من الزمن 

مو�صولة بداللة القوة الدافعة في الت�ريخ، والتي 

ت�صبح هن�، قوة ذاتية )اأو لنقل ''قوة ذات'' 

تتح�ص�ش م�صيره� الت�ريخي(، اإنم� تتحقق عنده 

في هذا العمل الروائي، وبقوة هي قوة الذات التي 

� له� من ت�ريخ وجذور انتم�ء.
ّ
ت�صدر عم

وهذه الهوية لم تكن يومً� ''هوية منفى'' اأو 

''هوية اغتراب''، واإنم� ''هوية ذات'' مكتنزة بروح 

االنتم�ء اإلى المك�ن.

ــ و�صين�صج للفن الت�صكيلي العراقي، في 

كت�ب�ته عن فن�نيه وتج�ربهم، مع�نيه الكبرى، 

ك��صفً� عن خ�ص�ئ�ش التميز في هذه التج�رب 

التي ك�ن جواد �صليم ي�صدد على ا�صتقالل 

ده� بمنجزه� الفني. 
ّ
ال�صخ�صية الفنية فيه� وتفر

وال ينف�صل الوجه الجم�لي للعمل الفني عنده، 

في روؤيته النقدية، عن الوجه الت�ريخي ــ 

الح�ص�ري.

ولم يكن جبرا المتحم�ش الإبداع جيله من 

الفن�نين الت�صكيليين ليقف موقفً� بعيداً عن روح 

االإبداع وحقيقته وهو يكتب في المنجز الفني 

لجيل ال�صتيني�ت، واإن اتخذ طريقً� اأُخرى في 

البحث ''عن اإمك�ن�ت تعبيرية تتعدى �صراحة 

التركيب.'' فهو على الرغم من اعترافه ب�أنه ''جزء 

من فو�صى الحي�ة، ولكنه ي�صتخل�ش نظ�مً� من 

هذه الفو�صى ب��صتحداث الن�صب مرة اأُخرى، مهم� 

22
�صعب تحديده�.''

ــ و�صتكون القراءة التي اتخذه� ''منهجً�'' فيم� 

كتب من نقد هي م� يحدد به/ومن خالله قيمة 

العمل واأهميته. ف�إذا م� وجدن�ه في بع�ش 

ــ اإلى ج�نب خ�صو�صية الزم�ن الذي هو 

زم�ن تجديد واإبداع، منح جبرا المك�ن 

خ�صو�صيته في معطي�ت الفن الت�صكيلي العراقي 

خ��صة، ج�عاًل من بغداد )التي هي من �صلب 

عنوان الجم�عة الفنية التي ك�ن من موؤ�ص�صيه�( 

الخ�صو�صية االأبرز في بلورة ال�صورة مو�صوعً�.

ــ ثم ي�أتي عمله على تعميق م�صتوي�ت 

الت�أ�صي�ش الثق�في )وال اأقول: النظري( للتجديد 

والجديد من خالل الترجمة االإبداعية التي ق�م 

به� لكثير من االأعم�ل الكبيرة )''ال�صخب والعنف'' 

 �
ّ
لفوكنر، و''الم�آ�صي الكبرى'' ل�صك�صبير(، ف�صاًل عم

 ت�أ�صي�ص�ت نظرية لنقد يحمل روح 
ّ
عد

ُ
يمكن اأن ي

االإبداع اأو يعززه�. ويمكن اأن نالحظ هن� اأن 

االأعم�ل التي ترجمه�، والتي ج�ء معظمه� 

ب�ختي�ره ال�صخ�صي، ك�نت متوافقة مع م� اتخذ 

من اتج�ه/توجه في العملية االإبداعية، ولذلك 

 هذه الترجم�ت دعمً� لروؤيته 
ّ
يمكن اأن نعد

االإبداعية والنقدية. وف�صاًل عن هذا، فقد فتحت 

ترجم�ته، اإلى ج�نب كت�ب�ته النقدية، اآف�ق 

الروؤي� الجديدة اأم�م الفن�نين واالأدب�ء المجددين 

الذين �صي�صكلون ح�صوراً وا�صحً� في االأدب والفن 

وثق�فتهم�.

ه الثق�في واالإبداعي هو اأن ينه�ش 
ّ
ــ ك�ن هم

ح��صره العربي، ولي�ش �صخ�صه وحده، بثق�فة 

عربية جديدة تتوازى مع الثق�فة االإن�ص�نية فيم� 

اتخذت )ويجب اأن تتخذه ثق�فتن�( من اأهداف 

تجديدية، فراح يوؤ�ص�ش لمثل هذا الح�صور من 

خالل خلق اللحظة االأدبية واالإبداعية الق�درة 

عد الزم�ني 
ُ
على ا�صتيع�ب مثل هذا الب

بخ�صو�صيته المك�نية التي نجده ي�صدد عليه�.

ــ واإذا ك�ن وعيه وتم�صكه بهويته الفل�صطينية 

ث�بَتي الجذور في فكره وتوجه�ت تفكيره، ف�إن 

هذا الوعي �صيتكثف ويت�ص�عد في اأعق�ب حرب 

حزيران/يونيو 1967 ليكون في عمق اللحظة 

 كت�ب�ته 
ّ
الزمنية للع�صر الذي حدثت فيه، و�صتنم

عن وعي ذاتي كثيف جداً ب�أبع�د التحدي�ت التي 

اأوجدته� هذه الحرب. وقد تمثلت هذه الثق�فة، 

بعمق تكوينه� عنده، في روايته ''البحث عن وليد 
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دون �صواه، بل اإنن� نجده دائم االإح�لة اإلى م� يجد 

فيه روحً� جديدة تت�ص�عد بقدراته� الروؤوية 

 تبّنيً� منه 
ّ
عد

ُ
وب�لتجربة، االأمر الذي يمكن اأن ي

لت�صورات مث�لية لعله� بع�ش من ت�أثيرات 

روم�ن�صية اأ�ص�صت طريق البداية.

وبعد...

هل نحن اليوم في ح�جة اإلى تجديد النظر 

في اأفك�ر جبرا هذه؟

نعم. ف�لنظري�ت النقدية الجديدة التي لم 

ي�صتوعب ح�ملوه� والمب�صرون به� م�ص�مينه� 

الحقيقية، اأربكت الواقع الثق�في، وبددت الروؤي� 

االإبداعية فيه. ف�لفن ــ كم� يرى علم الجم�ل 

الحديث ــ هو ك�لعلم، ن�صق رمزي، و�صيغة عن 

الع�لم، وطريقة في �صنعه، ولي�ش في تبديده. 

قراءاته هذه ي�صبق تطلع�ت الفن�ن، فذلك الأن 

قراءته هذه مرتبطة بـ ''اأفق انتظ�ر'' اأكثر من 

ن'' في نه�ي�ت 
ّ
كونه� نظرة في ''واقع متعي

محددة.

� في ال�صعر، ف�إن التوا�صل الذي عقده بين 
ّ
ــ اأم

الروؤي� ال�صعرية لل�ص�عر الجديد واالأ�صطورة هو م� 

�صي�صغله اأكثر من �صواه، و�صيجد اأن تجربة ال�ص�عر 

الحديث ت�صدر عن روؤي� كونية عم�ده� اإع�دة 

�صوغ عالقة االإن�ص�ن ب�لوجود.

ــ ك�نت قوة ر�ص�لة جبرا الثق�فية تتمثل في 

ت�صديداته االأ�ص��صية على كون الفن هو العنوان 

الح�ص�ري لالأمة، وعلى قدرات االبتك�ر الالزمة 

لهذا الفن لتحقيق االإ�ص�فة وف�علية اال�صتمرار مع 

المتلقي. فهو في كل م� كتب، اإبداعً� وقراءة في 

م دف�عً� جريئً� عن التجديد، وتثبيتً� 
ّ
االإبداع، قد

الأ�ص�ش الجديد، وفي هذا لم يكن منغلقً� على نمط 

امل�سادر

للدرا�سات  العربية  الموؤ�س�سة  )بيروت:  ذاتية''  �سيرة  من  ف�سول  الأميرات:  ''�سارع  جبرا،  اإبراهيم  جبرا   1

والن�سر، 1993(، �س 65.

يقول جبرا متحدثًا عن هذه الحقبة من حياته وتجربته الإبداعية: ''عندما و�سلت اإلى بغداد في اأواخر   2

اأنني �ساأجد فيها فجاأة الأر�س الرائعة الخ�سبة التي �ستتلقى هذا الع�سق مني  اأتوقع  اأكن  1948، لم 

للتغيير والتجديد تلقيًا �سيزداد ويت�سع بحيث ي�سبح، في النهاية، حافز اأ�سحاب الروؤى التي بمجموعها 

�ستكون قوى التغيير ل في التعبير فقط، واإنما في المنحى الح�ساري الذي كان ل بد لنا منه بعد نكبتنا 

في فل�سطين''، فعّد لقاءه مع العديد من المبدعين فيها، وهو ينظر اإليه تاريخيًا، ''من ذلك ال�سرب من 

اللقاءات الم�سيرية، لي�س في حياتنا كاأفراد فقط، واإنما في تاريخ فكر باأكمله.'' انظر: جبرا اإبراهيم جبرا، 

''ينابيع الروؤيا: درا�سات نقدية'' )بيروت: الموؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�سر، 1979(، �س 108 - 109.

''الجوهر الواحد'' المتكرر في هذه الأنواع بروؤاها  اإن جبرا الذي جمع هذا التعدد الإبداعي الذي دعاه   3

المتنوعة، قال رداً على �سوؤال توجهّت به اإليه، اإن روؤاه تتوزع باأ�سكال عديدة، فـ: ''هناك تمجيد الحياة، 

وهناك الح�ّس بها كفاجعة؛ هناك الجذر الفل�سطيني، وهناك المنفى ال�سارب في دروب الدنيا عودة اإلى 

الدهور، وهناك  الأ�سبه بقرية كبيرة، والنا�سجة فجاأة ن�سج ح�سارات  المدينة العربية  جذوره؛ هناك 

والوهج،  والبراءة  الطفولة  هناك  وتت�سخم؛  تتغير  دهاليزها وهي  في  والتغلغل  اإلى حجراتها  النفاذ 

وهناك التجربة والخيبة وغالظة القلب؛ هناك الك�سف والإثارة؛ هناك الممكن الرائع والم�ستحيل الأروع؛ 

هناك الموت والندثار، وهناك اختراق الموت اإلى ميالد جديد وانبعاث جديد. وعبر ذلك كله هناك الحب 

اأي�سًا  والخلق، والتعمق في �سرّ الهوية؛ هناك الزمن كهفًا، والزمن قّبة، والزمن ف�ساء ملتهبًا. وهناك 



155 دراسات جبرا إبراهيم جبرا يف بغداد

الإن�سانية''  الن�سوة  ذروات  عن  بها  والبحث  الخيال،  بها  ويترامى  العقل  يو�ّسعها  التي  الكلمة  رحاب 

)ينابيع الروؤيا...''، م�سدر �سبق ذكره، �س 8(. وفي هذا ال�سياق ياأتي كالمه على ''الغتراب والنفي'' فيقول: 

الإن�سان. ولكن  الكثير من محنة  اأرى فيه  اأنا كفل�سطيني عرفت من الغتراب والنفي ما جعلت  ''ربما 

عبر الغتراب والنفي هناك �سيء اأهم واأخطر: تحقيق الذات، اإقامتها كبنيان، ك�سخرة، تهدد من حولها 

وخاللها الأمواج والرياح، وتبقى هي �سامدة، رغم ما ت�ساب به من تجريح هنا، وتاآكل هناك'' )الم�سدر 

نف�سه، �س 96(.

جبرا اإبراهيم جبرا، ''الفن المعا�سر في العراق'' )بغداد: وزارة الثقافة والإعالم، د. ت.(، �س 5.  4

�ساكر ح�سن اآل �سعيد، ''البيانات الفنية في العراق'' )بغداد: وزارة الإعالم، 1973(، �س 29.  5

كمال خير بك، ''حركة الحداثة في ال�سعر العربي المعا�سر: درا�سة حول الإطار الجتماعي ــ الثقافي   6

لالتجاهات والبنى الأدبية'' )بيروت: الم�سرق للطباعة والن�سر، 1982(، �س 54.

جبرا، ''الفن المعا�سر في العراق''، م�سدر �سبق ذكره، �س 3.  7

جبرا اإبراهيم جبرا، ''الرحلة الثامنة'' )بيروت: الموؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�سر، 1979(، �س 188.  8

جبرا، ''ينابيع الروؤيا...''، م�سدر �سبق ذكره، )من حوار مع اليا�س خوري(، �س 141.  9

جبرا اإبراهيم جبرا، ''جذور الفن العراقي'' )بغداد: الدار العربية، 1986(، �س 12 - 13.  10

بلند الحيدري، ''اأغاني المدينة الميتة'' )بغداد: مطبعة الرابطة، د. ت.( ]لكن جميع الإ�سارات، بما فيها   11

اإ�سارات ال�ساعر نف�سه، ت�سير اإلى اأن تاريخ الن�سر هو �سنة 1950[.

مّثلت البغداديات في الفن الت�سكيلي العراقي اتجاهًا تفرّد بالتركيز على معالم الحياة في المدينة   12

)بغداد(، وما �سنعت تلك الحياة من اأجواء اأقرب اإلى الروح الأ�سطورية في ''األف ليلة وليلة''.

جبرا، ''ينابيع الروؤيا...''، م�سدر �سبق ذكره، �س 174.  13

جبرا، ''جذور الفن العراقي''، م�سدر �سبق ذكره، �س 7.  14

الثورة  من  ''جزء  اإنها  بل  والتمرد،  بالثورة  اقترانها  وموؤكداً  الرومان�سية،  بالحركة  معرّفًا  جبرا  كتب   15

وغّيرت وجه  التا�سع ع�سر،  القرن  وا�ستمرت طيلة  الثامن ع�سر  القرن  اأواخر  في  قامت  التي  الجذرية 

مّما تن�س،  اأكثر  البعيدة، توحي  النف�سية  المجاهل  ''انطالقة في  فيها  فاإنه يجد  الح�سارة''، وفي هذا 

وت�سي اأكثر مما تعّين، قد تتهاوى اإلى اأ�سقم الواقع، اأو تت�سامى نحو اأعلى المثل، ولكن حافزها الدائم 

هو اإن�سانية ل ت�ستكين.'' انظر: جبرا اإبراهيم جبرا، ''الحرية والطوفان: درا�سات نقدية'' )بيروت: دار مجلة 

�سعر، 1960(، �س 96، 103.

و�سعه  ما  نقديًا  عنها  اأخذ  وقد  الحداثة،  اإلى  الفعلية  الطريق  جبرا  لدى  الجديد  النقد  مدر�سة  تمّثل   16

مو�سع البناء لروؤيته النقدية القائمة على عقد التوا�سل الذي نجده حري�سًا على تاأكيده، بين ''المعنى'' 

الفني،  العمل  في  ال�سكل(  اأقول:  )ول  الداخلية''  ''ال�سيغة  على  والتركيز  الفني،  العمل  في  و''المبنى'' 

وال�سعري ب�سورة خا�سة.

جبرا، ''ينابيع الروؤيا...''، م�سدر �سبق ذكره، �س 170.  17

يوؤكد جبرا الدور الكبير الذي اأّداه �سعر ال�سياب ''في الخم�سينات وال�ستينات بطاقة عنيفة فاعلة، وذلك   18

حين اأدخل في قول ال�سعر اأ�ساليب واأنماطًا وو�سائل لم تكن في الح�سبان، واقتحم به نواحي من النف�س 

الب�سرية لم يم�ّسها ال�سعراء ال�سابقون اإلّ من بعيد''، ويرى اأن اأهميته في التجديد تاأتي من كونه ''اأ�ساف 

امتداداً �ساعداً للخط البياني ال�سعري، وو�سله''، ويجد اأن ا�ستعماله ''الرمز والأ�سطورة ]جاء[ على نحو 

من ''البدائية'' التي كنت اآخذها عليه في اأثناء حياته، والتي جعلتني اأرى الآن على اأنه كان ل محيد 

له عنها. فقد كانت المعاني التي ت�سغله تثيره وتمّتعه وت�سهده، ]و[هي تلك التي تفي�س في�سًا جارفًا 

في ظروف تحتم اإي�سالها اإلى اأكبر عدد من النا�س في اأق�سر وقت ممكن، لأنها مبا�سرة، واأولية، ومهمة 
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في اآن واحد.'' انظر: جبرا اإبراهيم جبرا، ''النار والجوهر: درا�سات في ال�سعر'' )بيروت، الموؤ�س�سة العربية 

للدرا�سات والن�سر، 1982( �س 49، 51.

اإلى بغداد مجموعة من الفنانين  الثانية  اأثناء الحرب العالمية  كان من البولونيين الذين لجاأوا في   19

الت�سكيليين الذين كان لجواد، وزمالء له، لقاءات متوا�سلة وحوار م�ستمر معهم، وهو ما يذكره جواد في 

يومياته فيخ�ّس ''واحداً من هوؤلء الر�سامين النقاد بالمديح والتبجيل، ا�سمه جاب�سكي، فقد كان في ما 

يبدو ي�ستطيع اأن يحدد الكثير من المبهمات التي في �سدر فناننا ال�ساب: اإن بع�س كلمات هذا الرجل 

�ستبقى في راأ�سي طول حياتي. �ساألنا مرة: هل تحبون بالدكم؟ فاأجابه ر�سام كان معنا، على الفور: ل. 

فقال جاب�سكي: اإنك غلطان. فالإن�سان ل ُيبدع في ر�سم �سيء ل يحّبه. اإنكم لن تكونوا �سيئًا اإذا لم يكن 

في قلوبكم الحب ال�سادق العميق للبلد الذي اأعا�ستكم تربته. خذوا مثاًل الم�سورين الفرن�سيين...'' جبرا، 

''الرحلة الثامنة''، م�سدر �سبق ذكره، �س 194 - 195.

جبرا، ''جذور الفن العراقي''، م�سدر �سبق ذكره، �س 8.  20

جبرا، ''ينابيع الروؤيا...''، م�سدر �سبق ذكره، �س 108 - 109.  21

جبرا، ''الرحلة الثامنة''، م�سدر �سبق ذكره، �س 155، 170 - 171.  22
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