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  القلق وتمجيد احلياة
 )كتاب تكريم جبرا إبراهيم جبرا(

  عبد الرحمن منيف، حليم بركات،
 عبد الواحد لؤلؤة، عيسى بالطة،

 .فيصل دراج، وآخرون
  .صفحة ٢٥٦. ١٩٩٥املؤسسة العربية للدراسات والنشر، : بيروت

 
. األوســــمة يــــوم الــــدفن فقــــطوالشــــائع أن تُعلــــق . قلمــــا يُكــــرَّم املبــــدعون يف حيــــاتهم

وحلســن املصــادفة، فــإن هــذا الكتــاب صــدر قبــل مــوت جبــرا إبــراهيم جبــرا بفتــرة وجيــزة، 
 .وقيضت األيام له أن يرى هذا التكريم بأم العين

فكرة هذا الكتاب ولدت حينما أراد نفر من دارسي جبرا ورفاقِه من األدباء والنقـاد 
لكن هـذا األمـر تعـذر ألن جبـرا يعـيش . والسبعينالعرب أن يحتفلوا معه ببلوغه اخلامسة 

يف بلد مسيَّج باحلصار، وكـان هـو نفسـه حماصـراً يف آخـر أيامـه بـآالم وعـذابات خلّفهـا 
لهــذا جــاء الكتــاب حماولــة لفــك احلصــار عــن جبــرا إبــراهيم جبــرا . رحيــل زوجتــه أم ســدير
  .وحتية له يف آن واحد

دراســـــة ضــــافية يف شخصــــية جبـــــرا غيــــر أن للكتــــاب أهميــــة تتعـــــدى التكــــريم؛ فهــــو 
األدبيـــة ويف مســـاهماته اإلبداعيـــة، ويف حضـــوره املتعـــدد اجلوانـــب يف احليـــاة الثقافيـــة 

وقصــــارى القــــول، إن دور جبــــرا يف الثقافــــة العربيــــة، وال ســــيما يف العــــراق، ال . العربيــــة
لقــد كــان منشــطاً . يقــاس بمــا أبدعــه شخصــياً فحســب، بــل أيضــاً بمــا حرّكــه وحــرّض عليــه

وهنـا بالـذات . ناقداً وموجهاً لألعمال اإلبداعية، وأحد حمركي النشاط الثقـايف العربـيو
تكمـــــن أهميـــــة جبـــــرا إبـــــراهيم جبـــــرا باعتبـــــاره ناقـــــداً لتيـــــارات الشـــــعر العربـــــي احلـــــديث، 
ومســــاهماً كبيــــراً يف الفــــن التشــــكيلي، وأحــــد الوجــــوه الالمعــــة يف الترجمــــة، فضــــالً عــــن 

  .ملوسيقىكتاباته يف املسرح والنحت وا
ــــف دراســــات هــــذا الكتــــاب عشــــرون كاتبــــاً وأديبــــاً عربيــــاً مــــن العــــراق والســــعودية  ألّ

 .وفلسطين واألردن وسورية، وشارك فيه، أيضاً، الكاتب املعروف روجر آلن



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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