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أ.د .عبد الواحد لؤلؤة  -كمبرج

لقد ُكتب الكثري عن جربا إبراىيم جربا ،األديب الكبري ،الناقد ،الفناف ،الروائي ،األستاذ

كل نوع .وأحسب أ ّف شبة
اعبامعي،
وكباتني وشعراء و ّ
رسامني ّ
ّ
اؼبشجع للفنانني من ّ
كتاب من ّ
الكثري فبّا مل يُكتب بعد عن رسوؿ ثقافة طبع النصف الثاين من القرف العشرين يف ثقافة بغداد
امتد إىل أقطار عربية أخرى ،بفعل ما
والعراؽ عموما .ومل يقتصر تأثريه يف العراؽ وحسب ،بل ّ
شّت،
نشر من أعمالو األدبية و ّ
الفنية خارج العراؽ ،إىل جانب ؿباضرات وندوات أدبية وثقافية ّ
حضرىا أو ساىم فيها يف ٍ
عدد من األقطار العربية ،كاف آخرىا متوقَّعا يف تونس يف صيف

لكن األجل كاف األسبق يف .1994/12/12
ّ ،1995

وتطورت صداق ًة ،مشلت طبسة
لكنين ىنا ّ
ّ
أربدث عن عالقة شخصية قريبة ،ابتدأت تلمذ ًة ّ
آخرىا
عقود من اللقاءات واؼبراسالت واألحاديث على اؽباتف ،قبل شيوع الكمبيوتر ،كاف ُ

عماف ،وصلتين يوـ
إيل من بغداد وأنا يف ّ
َ
آخر رسالة كتبها على اإلطالؽ ،بعث هبا ّ
 ،1994/12/9وأجبُتو على الفور ،لكن القدر كاف أسرع من الربيد ،الذي أوصل رساليت بعد
يومني من رحيل العزيز.

يف خريف  1948جاءنا إىل بغدادٍ ،
جبهد مباش ٍر من اؼبرحوـ الدكتور عبد العزيز الدوري،
تلحمي يف أواخر عشريناتو،
مقدسي
اغبقيقي عبامعة بغداد:
اؼبؤسس
ِّ
اقي اؼبعروؼ ،و ّ
ّ
ّ
ّ
اؼبؤرخ العر ّ
نتغّن بفلسطني والعروبة ،وبعضنا
حيمل على كاىلو
صليب فلسطنيّ .
كنا يف أوؿ الشبابّ ،
َ
عمت
آثار ضربات خيزرانات الشرطة أثناء مسامهاتو يف اؼبظاىرات اليت ّ
حيمل على ظهره َ

ضد قرار تقسيم فلسطني ومؤامرات اغبكومات العميلة .جاءنا ىذا الرجل يبشِّر بثقافة
العراؽ ّ
تعني يف قسم اللغات
متوج ًة باؼباجستريّ .
دبية ّ
أ ّ
فنية اكتسبها يف جامعة كمربج الربيطانيةّ ،
اؼبسرحني من اعبيش الربيطاينّ بعد
كنت يف سنيت األوىل .وكاف القسم منطقة نفوذ َّ
األور ّبية يوـ ُ
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مدرسني
اغبرب ّ
خرجيو جامعات بريطانية ،ويشهد اهلل أهنم كانوا ّ
العاؼبية الثانية ،وصبيعهم ّ
األدب
يدرسنا
الطيار العمالؽ ،مل يسمح ؽبذا
َ
فبتازين .لكن رئيس القسمّ ،
العريب أف ّ
ّ
اإلنكليزي ،بل ظبح بتدريس الرتصبة ،ال بأس ،أل ّف دروس الرتصبة كانت يف الواقع دروسا يف
ّ
الثقافة األدبية .وسرعاف ما تقاطر طلبة األقساـ األخرى يف الكلية ،وخباصة أولئك الشعراء
الفنانوف الذين كانت تزىو هبم "دار اؼبعلمني العالية" ،اليت أنبتت حركة الشعر اغبديث يف
و ّ
كل
امتد نشاط "أستاذنا اعبديد" كما ّ
العربيةّ .
كنا نسميو ،إىل ؿباضرات الساعة العاشرة ّ

خصص ؽبا عميد الدار ،اؼبرحوـ الدكتور عبد اغبميد كاظم ،وقتا حملاضرات
طبيس ،حيث ّ
ثقافية عامة ،حيضرىا طلبة األقساـ العلمية قبل غريىم .ىنا كاف جربا حياضر عن
"الرومانسية" ،عن فنوف الرسم و ّالن حت ،عن أظباء ّفنانني وشعراء أوربيني مل نسمع هبم من
ّ
كنت وآخروف ،أسرع للحديث مع "أستاذنا اعبديد" نطلب مزيدا من
قبل .وبعد احملاضرة ُ
حدثنا عنو .مل نكن نشعر ٍ
برىبة عند االقرتاب من ىذا
التوضيح ،وأظباء مراجع لالستزادة فيما ّ
أربني الفرصة
الرجل واغبديث معو ،كما كاف حالنا عند االقرتاب من أساتذتنا اإلنكليز .و ُ
كنت ّ

سنا،
لالقرتاب منو واغبديث معو ،لكن غريي كانوا أسعد حظاً ،أدباء وفنانوف ،أكرب مين ّ
جيتمعوف مع ىذا األد يب الكبري يف "مقهى الربازيلية" يف شارع الرشيد ،حيث سعر فنجاف
القهوة طبسوف فلسا ،بدؿ عشرة فلوس يف اؼبقاىي األخرى ،ولكن أحاديث الرجل وتعليقاتو
عما دار بينو وبني بلند اغبيدري وغريه من الشعراء
كانت تصل إلينا الحقاً ،أو أذبرأ أنا وأسأؿ ّ

السياب ،أو ذلك القادـ من ظالؿ لبيل بعقوبة ،حسني مرداف ،الذي
مثل :بدر الشاكر ّ
نصب نفسو "بودلري العراؽ".
ّ
اسية إىل جامعة
زبرجي يف الكلية عاـ  1952علمنا أ ّف جربا حصل على منحة در ّ
وبعد ّ
ىارفرد األمريكية ،حيث أفاد من الربوفسور"آي .أي .ريتشاردز" وىو مثلو من أىل كمربج،
اجتذبتو ىارفرد من حيث كاف أستاذا يف كمربج ،وىو صاحب "النقد اعبديد" يف عامل
بد من أف أزور
األدب .وؼبا
حصلت أنا على بعثة إىل جامعة ىارفرد للدراسات العليا ،كاف ال ّ
ُ
ٍ
بتوصية إىل الربوفسور "ريتشاردز" الذي غدا اؼبشرؼ على
فزودين
أستاذي العائد من ىارفردّ ،
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استمر تواصلي مع جربا بالرسائل ،حّت عوديت إىل بغداد ،حيث صارت
دراسيت ىناؾ .و ّ
أشد قربا وأكثر غّن.
اللقاءات أكثر و ّ
ليؤسس ؽبا جانبا ثقافيا وؾبّلة ،تُعّن
ولدى عودة جربا إىل بغداد ،تل ّقفتو "شركة نفط العراؽ" ِّ
طلبتو من أصحاب اؼبواىب ،وال
لكن أستاذنا مل ينس َ
باؼبيوؿ الثقافية لدى منتسيب الشركةّ .
رىطو من األدباء والفنانني ،فراح ينشر ؽبم ما يبدعوف من شعر ورسم وكبت ،ويكاد ال خيلو
اقي تزيّن غالؼ اجمللة ،إىل جانب قصائد
ٌ
عدد من "العاملوف يف النفط" من صورة لفنّاف عر ّ
فنية ألظباء ظهرت أوؿ مرة يف تلك اجمللة .وكنت أنا شخصيا
ومقاالت ثقافية أو دراسات ّ

الفين
أسألو عن أولئك ّ
فيسرين ما يشرح يل عنهم وعن ّ
الفنانني والشعراءّ ،
توقعاتو ؼبستقبلهم ّ
األديب.
و ّ

من اؼبعروؼ عن اعبنس البشري أ ّف الناهبني ال يعوزىم "حاسد وعذوؿ" .لكن جربا ىو
االستثناء .طواؿ صحبيت ألستاذنا مل أظبع دبن عاداه أو أساء إليو .فهو يرتفّع عن الصغائر

والشتائم اليت تش ّكل مظهرا يف سلوؾ الكثريين تلك األياـ ،وكأهنا مل تنتو إىل اليوـ ،حكماً
على ما نراه يف صحفنا اؼبعاصرة يف ىذا القرف اغبادي والعشرين .فإذا جاءه من يسألو نصيحة
باشاً وىو جييب سائلو" ،كأنّك تعطيو الذي أنت سائلو" على رأي زىري
ىاشا ّ
أو رأياً ذبده ّ
ائر حيمل ىديّة،
بن أيب سلمى يف وصف كرمي .إذا تصادؼ أ ْف ُ
كنت يف زيارتو وفاجأنا ز ٌ
يستقبلو جربا بكثري من الرتحاب ويتناوؿ منو اؽبدية ٍ
بسيل من عبارات الشكر ،حّت قبل أف
مستمرا بعبارات الشكر واإلعجاب بذوؽ حامل تلك اؽبدية.
يفتح اؽبدية مث يبدأ يف فتحها
ّ
تصرؼ كثري من "اآلخرين" الذين إذا ضبلت إليهم ىدية
ىذه مالحظة لفتت انتباىي إىل ّ
مبتسرة،
دبناسبة والدة طفل ؽبم ،أو دبناسبة خطبة ابنة ؽبم ،وضعوا اؽبديّة جانبا مع عبارة شك ٍر َ

وتذىب عنهم وأنت ال تدري إذا كانوا قد فتحوا اؽبديّة بعد مغادرتك ،أو إذا كانت أعجبتهم،
مدة.
حّت عندما يلتقوف بك بعد ّ

أذكر أنّين يوـ كنت أستاذاً جبامعة الكويت ،جاءين أحد طلبيت فبن يتعاوف أحيانا مع
ٍ
بتوصية
أزوده
الصحف احمللية ،وقاؿ يل إنّو ذاىب إىل بغداد يف العطلة القادمة ،ويريدين أف ّ
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ؼبقابلة جربا ،وإجراء مقابلة معو جمللة كويتية ،قلت :والثمن أف ربمل ألستاذنا علبة سيكار،
ؿبل لديو أفضل أنواع التبوغ
يدخن السيكار أحيانا ،وافق الشاب ،فذىبت إىل ٍّ
ألنو ّ
أوريب جاء ليشرتي السيكار من ذلك احملل ،فاخرتت ثالث علب
والسيكار ،وساعدين رجل ّ
من أفضل األنواع وأغالىا ،وضبلها تلميذي النجيب إىل أستاذنا ببغداد .فلما التقينا ببغداد
بعد ذلك ،سألت أستاذنا ،بشيء من الوجل ،إ ْف كاف أعجبو اختياري ،فأمطرين بعبارات
الثناء واإلعجاب بذوقي -وأنا ال أعرؼ شيئا عن السيكار ،وكاف من صبلة ما قالو صبلةٌ بقيت

اخرتت أفضل األنواع فبا مل أظبع بو أو
ترتدد يف ذىين :اختيارؾ مل يبق ؾباال لإلطراء ،ألنك
ّ
َ
سبق أف رأيتو من قبل.
والتواضع عند جربا صفة دوف تكّلف ،كنّا لبرج يف األماسي نتجوؿ يف شارع  14رمضاف،

نشرتي حاجاتنا من اػبضار والفواكو .أدىشين أنو خبريٌ باختيار الطماطم والبصل من النظر
قبل اللمس ،فاختيار الربتقاؿ غري مستغرب من فلسطيين ،ولكن اختيار الكوسا والباذقباف
بعض الناس ويقوؿ أحدىم بصوت مسموع :ىذا األستاذ
دير ُ
مسألة دوف إدراكي اؼبطبخيّ .
وربيات .وبعد أف ينصرؼ ،أسألو :من ىذا؟
جربا ،فيلتفت أستاذنا إليو ويتبادؿ حديث ّ
مودة ّ
اؼبودة دبثلها؟
فيقوؿ :ال أدري ،و ّ
للتحية فلماذا ال أبادلو ّ
لكنو إنساف يبدو عليو الطيب ،وقف ّ
كاف اؼبارة يعجبوف هبذا األديب الكبري الذي يشرتي حاجاتو بنفسو ،ويسري على األرض ،مثل
اآلخرين ،وحيمل أكياس اػبضار والفواكو إىل سيارتو أو سياريت .لقد تولّد عند كثري من الناس
شعور أ ّف األديب الكبري أو الشاعر يكوف اتصالو بآؽبة األوؼبب مباشرة ،وىو ال يشارؾ بين
ٌ

حيب أف "يغلي ركوة القهوة" بنفسو وحسب ذوقو.
البشر سلوكهم ومهومهم .ولكنين أعرؼ أنّو ّ
وىو كذلك خبريٌ بعمل "ـبلالت اػبيار" ويفضلها على اعباىز يف األسواؽ .وقد تعّلمت ذلك
أحضر القهوة لنفسي وللضيوؼ الذين كانوا يعجبوف هبا ،إال نازؾ اؼبالئكة
منو أنا ،وال أزاؿ ّ
لكنين أقلعت عن اؼبخلالت.
اليت كانت تضيف
ملعقتني من السكر على فنجاف سكر وسط! ّ
ْ
ٍ
باىتماـ إىل رأي اآلخرين يف ما يكتب ويرتجم ،وحيرتـ رأي
ومن أمثلة تواضعو أنّو يصغي

يغري من ـبطوطة قبل أف يرسلها إىل اؼبطبعة .مرة طلبت منو ؾبلة "األوبزرفاتور"
اآلخرين ،وقد ّ
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علي
نسية أف يكتب مقاال ّ
الفر ّ
حددت موضوعو وعدد كلماتو .فإذا بو يفاجئين بعرض اؼبقاؿ ّ
"أل عطيو رأيي" أنا تلميذه الذي بقي يتعّلم منو طواؿ السنني .أمتعين اؼبقاؿ جدا ،الذي حاف
أيت أف
على عدد الكلمات اؼبطلوبة ،وىي مسألة ربرتمها الصحافة يف البالد األخرى .فر ُ
الطلية ،سأنتظر صدوره باللغة
فاخر...هبذه اللغة اإلنكليزية ّ
أزبابث وأعطيو رأيي يف اؼبقاؿْ :

نسي!
الفر ّ
نسية ألرى ىل أ ّف ترصبتو تضاىي األصل ،ويعجب بو القارئ الفر ّ

يف عاـ  8433منحتو بغداد جائزة اآلداب يف القصة والرواية .كنّا عبنة يرتأسها اؼبرحوـ
منسق جائزة الشعر اليت كانت من نصيب عبد الرزاؽ عبد
الدكتور "سهيل إدريس" ،وكنت أنا ّ

الواحد ،كاف التنافس على اعبائزة شديدا ،وكنّا لبشى أ ْف تؤثر يف عملية التحكيم عوامل غري
منتظرة .فاقرتح الدكتور سهيل أ ْف نعلن النتائج مساء الغد .ولكن يف صبيحة الغد فاجأتنا

صحيفة مصرية بعنواف كبري" :بات يف حكم اؼبؤكد فوز د.ي.إ جبائزة بغداد يف القصة والرواية"

ت نظرات االستغراب بيننا ،ألف النتائج مل تكن قد أعلنت حّت ذلك الصباح .ويف اؼبساء
فسر ْ
َ

أعلنت النتائج ،وكانت جائزة القصة مناصف ًة بني جربا ود.ي.إ .فلما ظبع األخري استشاط
ال" :أنا مش نص بين آدـ تعطوين نص جائزة"،
برقي ًة إىل رئيس البالد قائ ً
غضباً ،و"طّيػَر" ّ
فحمل وزير الثقافة تلك الربقية إىل رئيس البالد الذي "ضحك حّت بدت نواجذه" وربركت يف
كل و ٍ
احد منهما جائزة كاملة...اثنينهم
أرحيية ىاروف الرشيد ،فقاؿ" :بَ ٍخ بَ ٍخ ،أعطوا َّ
أعطافو ّ
يستاىلوف ".وؼب ا علم جربا بأمر الربقية قبل أف يعلم الرئيس ،قاؿ :أعطوا د.ي.إ .اعبائزة كاملة
لكننا فرحنا جبائزة جربا.
فهو يستحقها! ّ
كاف "شارع األمريات" آخر ما كتب جربا،كما يذكر على ص  ،352من أ ّف أحاديثو عن
"سنة العجائب"  8458قد انتهت بتاريخ  ،8441/23/32ويف اؼبقدمة بتاريخ
يلمح عن رغبتو يف الكتابة عن أربعني سنة أخرى "يذكرىا الكثريوف اليوـ
ّ ،8441/22/83
تلمس سحره قبل
اإلبداعية وزطبها
ببغداد وكأهنا يف تطلّعاهتا
ّ
ذىيب حياولوف ّ
االجتماعي ،عصر ّ
ّ
العريب اؼبعاصر.
أف يتالشى ،وىو يتماثل يف الذىن كحقبة من أغّن حقب اجملتمع ّ
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كبس بو فعال ،حّت جاء جراد السياسة واغبزبية يف أواخر القرف اؼباضي ،فأفسد
ىذا ما ّ
كنا ّ
اقي منذ عشرينات القرف ،يف التعليم والثقافة والبناء والفنوف؛ واغبديث
ّ
كل ما زرعو اجملتمع العر ّ
مؤمل يطوؿ .و"سنة العجائب ىي سنة  8111يف قصيدة "جوف درايدف" ()8222-8128
شب
يوـ نشب الطاعوف يف أحد أحياء لندف الفقرية ،فأىلك الكثري من البشر ،وسرعاف ما ّ

حريق ىائل يف اؼبنطقة نفسها ،وكأنّو جاء لتطهري آثار الطاعوف ،لكن اغبرائق يف عاـ ،8458
ثقافية ،كاف ىو ّأوؿ موقديها .مل
وما بعدىا من "سنة العجائب" عند جربا ىي سنة حرائق ّ

حر باؼبعّن الدقيق.
اغبر" قبل أ ْف ّ
يقدمو جربا لنا يف ما كتب من شعر ّ
نسمع بعبارة "الشعر ّ
صحيح أ ّف نازؾ اؼبالئكة وصفت شعر التفعيلة الذي كتبتو يف قصيدهتا "الكولريا" ،وما تالىا

اغبر ،ولكن اؼبناقشات كانت يف ّأوؽبا عاـ  ،8414وكاف ّأوؿ الرافضني والد نازؾ
بصفة الشعر ّ

اثي الذي ال يؤمن إال باألوزاف اػبليلية ونظاـ
نفسو "صادؽ اؼبالئكة" الذي كاف من اعبيل الرت ّ
الشعري يف
اثي ،وكاف العصر
ّ
الشطر والعجز ،ومثلو كانت زوجتو ،أـ نازؾ ،تقرض الشعر الرت ّ
ودرسنا الرتصبة يف
العراؽ ىو عصر الزىاوي والرصايف .لكن جربا الذي جاءنا عاـ ّ 8413

األجنبية ،كاف أوؿ من ث ّقفنا باآلداب األجنبية اغبديثة ،خالؿ تدريباتو لنا يف
قسم اللغات
ّ
ترصبة النصوص من اإلنكليزيّة إىل العربية وبالعكس.
اغبر يف
عرج على الشعر ّ
كاف يرى ضرورة الشرح والتفسري قبل البدء بالرتصبة .وكاف أوؿ من ّ
كنا
قدـ أمثل ًة إنكليزية وأمريكيةّ .
حرة" من تأليفو بعد أف ّ
مرة "قصيدة ّ
ترصبة أمثلة منو .قرأ لنا ّ
مأخوذين بالصور اعبميلة يف غرابتها وىو يقرأ قصيدتو ،فلما وصل إىل "والشبابيك تبكي ٍ
دبآؽ
ّ

من حديد" مل أستطع أف أكتم صيحيت" :ىذا صبيل ،ولكن أين الوزف والقافية؟" وتبع ذلك
االثنني
أي ْ
اغبر.فلما جاءت تفسريات نازؾ وقعنا يف حريةّ :
بشروح وأمثلة عديدة من الشعر ّ

اغبر
حر .بعد ذلك بفرتة نشر جربا مقاال ّ
ٌ
ضمنو أحد كتبو النقديّة الحقا بعنواف "الشعر ّ
شعر ّ
يفسر فيو خطأ ما ذىبت إليو نازؾ .وبناءً على ما تعّلمتو من أستاذنا اعبديد،
والنقد اػباطئ" ّ

قدمت ؿباضرة
بقيت أنا
شخصيا أعود إىل اؼبوضوع يف مناسبات عديدة .ففي عاـ ّ 8413
ّ
اغبر يف العربية" أثارت
يف اؼبوسم الثقايف يوـ كنت أستاذا جبامعة الكويت بعنواف "قضية الشعر ّ

الثقايف عبامعة اإلمارات العربية
ألقيت ؿباضرًة يف اؼبوسم
كثرياً من اعبدؿ .ويف عاـ 3223
ُ
ّ
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أي مدى ابتعدت نازؾ ومن تبعها
اغبر واػبطأ اؼبستمر" ّ
أبني فيها إىل ّ
اؼبتحدة بعنواف "الشعر ّ
عن اؼبفهوـ الدقيق للشعر اغبر .وكانت اؼبناقشات الالحقة :كيف استمر ىذا اػبطأ!
كل ىذه األنشطة بسبب ما تعّلمنا من "أستاذنا اعبديد" نقاش مع األمثلة لإلقناع .ولكن
ّ
اغبكمة اؼبعطوبة بقيت سائدة :خطأ شائع خري من صحيح مهجور!
الرساـ حيمل لوحات رظبها على شرائح من خشب الزيتوف
إىل جانب إنعاش الشعر ،كاف جربا ّ

الفلسطيين ،مل يعرتض عليها موظف اعبمارؾ عند دخولو اغبدود العراقية يف خريف .8413
ّ
أسس مع جواد سليم ،النحات الرائع "صباعة
فكاف أوؿ أنشطة جربا يف "سنة العجائب" أ ْف ّ
وكباتوف ،مل نكن قد
رساموف ّ
انضم إىل اعبامعة ّ
بغداد للفن اغبديث" يف  .8458/21/38و ّ
تثقيفية
تأسست تلك اعبماعة .وراح جربا يغذي تلك اعبمعية دبحاضرات ّ
ظبعنا بأغلبهم حّت ّ

أسس "اؼبرسم" يف دار
كنت أنا وزمالئي يف "العالية" أوؿ من أفاد منها .وجربا ىو الذي ّ
أسس مرظبا آخر يف كلية اآلداب بعد إنشائها عاـ
اؼبعلمني العالية يف أوؿ وصولو .وبعد ذلك ّ
.1950-1949

ذاتية" زبتلف عن اؼبألوؼ يف
يف "شارع األمريات" وىي آخر ما كتب جربا ،نقرأ "سرية ّ
لكنها تروي أحداثا عامة وتذكر
كتاب أشبو بالرواية اؼبشحونة بالشعرّ ،
السري الذاتية .ىذا ٌ
عددا كبريا من الشخصيات "الواقعية" فبّا يلغي اغباجة ،إىل ذلك التصريح اؼبألوؼ يف الروايات

يدعي عدـ وجود عالقة بني األظباء اؼبذكورة والواقع .يف الفصل الثالث بعنواف "سيدة
الذي ّ
البحريات" وصف المرأةٍ
ٍ
عجيبة برزت للكاتب من "ال مكاف" أثناء ذبوالو يف منطقة البحريات
ٌ
يف إنكلرتا ،تلك اؼبنطقة األثرية عند شعراء الرومانسية اإلنكليز ،وربمل األوصاؼ شحنات

نسي "كيتس" بشكل خاص .وهبذا اؼبعّن تش ّكل "شارع
شعريّة تذ ّكرنا بالشاعر الروما ّ
جيسد الكتاب زيارة جربا الفعلية لباريس يف
األمريات" تثقيفا بالشعر يف سياؽ سرية ّ
ذاتيةّ .
روحيا مع
صيف  ،1951وخباصة ّ
تردده "اإلدماين" على متحف اللوفر ،حيث يتواصل ّ
النحاتني
ّ
الرسامني و ّ
عما قرأ عن كبار ّ
الفنانني اؼبعروضة لوحاهتم يف اللوفر ،و ّ
يرسخ معلوماتو ّ
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العاؼبيني" ،ال ليشرتي بضع بطاقات بريديّة من معرض اؼبتحف" يرسلها إىل األصدقاء ليقوؿ
ؽبم :ىا أنا يف باريس".
الذاتية ،وىو اغبديث عن رحلة جربا إىل بريطانيا
وشبّة جانب
تثقيفي آخر يف ىذه السرية ّ
ّ
يائي الف ّذ ،حلمي ظبارة .بدأت رحلة طلب العلم
عشية اغبرب ّ
ّ
العاؼبية الثانية ،مع ذلك الفيز ّ
تصور نتائجها .كاف السفر من
ولو يف "التيمز" يف أجواء حرب مل يكن يف مقدور أحد ّ
القدس إىل ميناء حيفا بواسطة "اغبنتور" يسحبو حصاناف مسكيناف .ومن حيفا إىل
كل مصر اليت رآىا طالب العلم ،فكاف اغبديث
اإلسكندرية بالباخرة ،واإلسكندرية ىي ّ
باحتفالية أوبرا "عايدة" كما كاف منتظرا،
اؼبشوؽ عن قناة السويس ،وتارخيها وافتتاحها
ّ
ّ
تثقيفية أخرى،
واالستعاضة عنها بأوبرا "ريغوليتّو" وحكاية حفر القناة بالسخرة ،وتفصيالت ّ
سينمائي.
ذبعل من حديث تلك السفرة موضوعا لفلم
ّ
ائي القوؿ إ ّف الرواية األوىل للكاتب يغلب أف
ومن اؼبعروؼ لدى الباحثني يف ِّ
الفن الرو ِّ
ذاتية ،وىذا يصدؽ على "صراخ يف ليل طويل" أوؿ رواية كتبها جربا باإلنكليزية يف
تكوف سرية ّ
اسية يف جامعة ىارفرد .1954-1952 ،كانت ىذه الرواية
عرهبا أثناء إقامتو الدر ّ
القدس ،مثّ ّ

ذاتية بأحداثها وشخصياهتا مع قليل من اػبياؿ .لذا ديكن القوؿ أيضا إهنا رواية
األوىل ّ
ضيق" اليت ظهرت ترصبتها
"صيادوف يف شارع ّ
واقعية ،مثل روايتو الثانية باإلنكليزية (ّ )1960
اسيا يف
إىل العر ّبية بقلم تلميذه اآلخر الدكتور ؿبمد عصفور ( .)1974كنت أقضي فصال در ّ
"صيادوف" عن
جامعة أكسفورد يف صيف  ،1961حني أخربين أستاذي بالرسائل ،بصدور ّ
حاضرت عنها يف
دار نش ٍر كربى (ىاينماف) فسارعت القتناء نسخيت وقرأهتا دبتعة شديدة ،و
ُ
ٍ
شّت ،أل ّف ؿبيط الرواية يبدو أمامي مثل شريط سينمائي .ويف فرتة انتظار
مناسبات ّ
المتحانات الدكتوراه يف األدب اإلنكليزي ،مل أجد خريا من كتابة دراسة بالعر ّبية عن

البريوتية اليت نشرهتا يف عدد نيساف ،1962
"صيادوف" فأرسلتها فورا إىل ؾبلة "األديب"
ّ
ّ
وأحسب أ ّف تلك ّأوؿ دراسة كتبت عن الرواية بالعربية.
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عدىا
اقعية صور اغبياة يف شارع الرشيد وبغداد عموما ،لذا ديكن ّ
"صيادوف" بو ّ
تتصف ّ
ّ
شخصيات
اقعية يف صيغة سرية ذاتية ،مثل "شارع األمريات" اليت سبتلئ بأظباء
ّ
بني الروايات الو ّ

من رجاؿ ونساء وأماكن أعرفها كما يعرفها كثريوف فبّن عاش يف بغداد اػبمسينات ،وعايشوا
ست صفحات بأظباء وردت يف
الظروؼ واألحداث العامة ،ويف آخر الكتاب مسرد من ّ
"شارع األمريات" ذلك الشارع الطويل يف اؼبنصور ،دبحاذاة ميداف سباؽ اػبيل :أظباء شعراء
كل ىذا
وسياسيني وأساتذة جامعات ...بأظبائهم
كل نوع،
ّ
ّ
ّ
اغبقيقيةّ .
ورسامني و ّفنانني من ّ
جيعل ىذه الرواية –السرية الذاتية  -واقعية تكاد تنطق وتلمس .ومن ذلك ذكر قصة حب
سيدة جاءت من المكاف مثل "سيدة
حقيقية مفاجئة يف باريس صيف  ،1951مع ّ
ّ
لكنو يذكر اغبادثة
البحريات" وتعلّقت بالكاتب الذي سرعاف ما أدرؾ ّأهنا ال تناسبوّ ،
بالتفصيل ،فبا يضفي مسحة واقعية على السرية –الرواية .ويف األحاديث عن عشق النساء،
أشد وأقوى يف عشق الثقافة ،تسّلل من أحاديثو يف "البئر األوىل" ويف أيّامو يف
قبد عشقا ّ
الكلية العر ّبية ،مثّ يف جامعة "إكسرت" ويف "سرتاتفورد-أوف -إيفن" مولد شكسبري يتجلى عشق
ّ
حرصت
إيل ،أنا تلميذه ،إذ
ُ
األدب واؼبسرح يف فرتة الزيارة احملدودة .وقد سرى ىذا العشق ّ
اؼبلكي" يف صيف  .1961وسبق يل حضور سبع
قدـ "مسرح شكسبري
على حضور صبيع ما ّ
ّ
كنت
تيسرت يل يف صيف  ،1957و ُ
مسرحيات يف "الكوميدي فرانسيز" يف أربعة أياـ بار ّ
يسية ّ
جيب طالب بعثة عائد إىل الوطن .كانت تلك
يتحملها
ُ
أشرتي أرخص البطاقات اليت ّ
البطاقات الرخيصة تأخذين إىل أعلى اؼبقاعد" ،قريبا من اآلؽبة" كما يقوؿ الفرنسيوف.

وعشق جربا للثقافة والكتب ال خيلو من ذكر حوادث طريفة ،من ذلك أنّو شحن أمتعتو من
كمربج يوـ عودتو إىل الوطن ،فوصلت اغبقائب فارغ ًة من األلبسة ولكن الكتب وصلت صبيعا
باستثناء كتاب واحد من أعماؿ "رابليو" ما زاؿ يعجب جربا من سبب اختفاء ذلك الكتاب
فأحب رجل اعبمارؾ أف
دوف غريه .ردبا كاف غالؼ الكتاب حيمل صورة فتاة صبيلة،
ّ

"يستعريه" كما يستعري طلبة أكسفورد دراجات زمالئهم وال يعيدوهنا .يا ترى ىل "استعار"
رجاؿ اعبمارؾ مالبس ىذا الطالب العائد من الدراسة إىل وطنو استعارة بال عودة؟
مجلة رؤى فكرية –مخبر الدراسات اللغوية واألدبية – جامعة سوق أهراس 35
University of Souk Ahras - Université Mohamed Chérif Messaadia de Souk-Ahras
http://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/878

أ.د .عبد الواحد لؤلؤة

جبرا ...صورة من قريب

سبتد أحداث "شارع األمريات" من قدوـ جربا إىل بغداد يف خريف  ،1948وسرعة
ّ
األجنبية بأظبائهم ومواقعهم
الشخصيات
انغماسو يف حياهتا الثقافية اؼبتوثّبة .يذكر عددا من
ّ
ّ
ٍ
العاؼبية الثانية .من ىؤالء "دنيس جونسن
لتوه من ّ
تشتت سنوات اغبرب ّ
من حياة بلد خرج ّ
ديفز" من أصدقاء جربا القدامى يف كمربج .كاف ىذا الربيطاينّ تلميذ الربوفسور "آربري"

الثقايف يف بغداد اػبمسينات وحديث الكثريين عن الوجوديّة
مرتجم اؼبعلقات "مذىوال باعب ّو
ّ
أشد اؼبتحدثني ضباسة الشاعر الف ّذ "بلند اغبيدري" الذي مل يتجاوز مرحلة
يالية" .كاف ّ
والسر ّ
اؼبتوسطة ،و"حسني مرداف" عامل البناء القادـ من بعقوبة لكي ينهل من الثقافة
الدراسة ّ
عينة بسيطة من ضباسة الناس للثقافة
األوروبية اغبديثة ولكي تقوي مركزه "بودلري العراؽ" .ىذه ّ
ّ
اؼبتحمسني للثقافة على
اؼبرضي .ومن
يف عراؽ اػبمسينات ،نستعيد ذكراىا بنوع من اغبنني
ِّ
ّ
ٍ
السياب ،الذي كاف اؼبريد الدائم
اقي األوؿ ،بدر شاكر ّ
نطاؽ أوسع شاعر اغبداثة العر ّ
أي مكاف يتاح لو ،يسأؿ ويستفسر ويطلب شروحا لقصائد
ألستاذنا جربا .كاف جيتمع بو يف ّ

ومسرحيات إنكليزيّة .وأنا أعرؼ أنو استعار ؾبموعة أشعار "إيدث سيتويل" ومل يرجع الكتاب
ّ

يتحدث كثريا عن توجيو جربا ؼبسرية بدر
إىل صاحبو أبدا! وأستغرب أف "شارع األمريات" مل ّ
طبية
الثقافية ،ردبا كاف ذلك من باب كرـ التواضع .وأنا أعرؼ أيضا أ ّف جربا كاف ينظّم رعاية ّ
ّ
فلما
لبدر ربت إشراؼ ذلك الطبيب
الفلسطيين النبيلّ ،
الفناف األديب الدكتور علي كماؿّ .
ّ
لكنو مل يكن مرتاحا يف
"د َرـ" ّ
توسط لو جربا ببعثة دراسية إىل جامعة َ
زاد اؼبرض على بدرّ ،
"د َرـ..بنفسي فبّا عراين بَػَرـ" ،وعاد يف أواخر  1963ومل
تلك اؼبدينة الكئيبة ،فكتب عنهاَ :
جيد العالج اؼبطلوب ،حّت أخذوه إىل الكويت حيث قضى عليو اؼبرض يف اؼبستشفى يوـ

.1964/12/24
شق لو غبار ،يف العراؽ،
سباقاً ال يُ ّ
ويف ؾباؿ الرتصبة من اإلنكليزيّة إىل العر ّبية كاف جربا ّ
بقي ة البالد العربية ،يف أغلب الظن .فمنذ وصولو إىل بغداد يف خريف  1948حّت
ويف ّ
شّت فنوف األدب والنقد
أخريات أيّامو ،نشر ما يزيد عن ثالثني كتابا ترصبها عن اإلنكليزيّة يف ّ
واؼبسرح .من أبرز تلك األعماؿ ترصبة سبع مسرحيات من شكسبري أوؽبا "ىاملت" اليت
أمر ال
تكررت طبعاهتا دوف استئذاف اؼبرتجم ،وىو ٌ
صدرت يف بريوت ( 1959ؾبلة شعر) و ّ
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عريب شقيق استعمل ترصبة "ىاملت"
ديكن أف حيصل خارج البالد العربية! حّت إ ّف تلفزيوف بلد ّ
روسي عن "ىاملت" من دوف استئذاف اؼبرتجم طبعا،
ىذه يف طبعها شروحا ربت مشاىد فلم ّ

وال حّت التفكري بدفع االستحقاقات يف مثل ىذه األحواؿ .وبعد "ىاملت" تواصلت ترصبة
اؼبسرحيات الشكسبرييّة ،يف طبعات بريوت والقاىرة والكويت وبغداد .وقد ظهرت أربع من
ّ
تلك اؼبسرحيات يف ؾبلد واحد بعنواف "اؼبآسي الكربى" عن اؼبؤسسة العر ّبية للدراسات
والنشر ،بريوت ،وبطبعة ثانية عاـ  .2000وىذه اؼبآسي الكربى ىي :ىاملت ،عطيل ،لري،

ماكبث .مث أعقبتها ترصبة مسرحيات :كوريوالنس ،العاصفة ،الليلة الثانية عشرة ،وذلك يف
عاؼبية" عن وزارة اإلعالـ بالكويت .إىل جانب ترصبات شكسبري والكتب
سلسلة "مسرحيات ّ

النقديّة النادرة ،كاف لألطفاؿ نصيب من ترصبات جربا ،ردبا إكراما غبفيدتو "دديو" رفيقة تسياره
يف شارع األمريات يف العصاري ،من ىذه كتاباف" :حكايات من الفونتني" و"األمري السعيد

وحكايات أخرى" من "أوسكار وايلد".
يدرسنا الرتصبة يف قسم اللغات األور ّبية ،بدار اؼبعلمني العالية ببغداد ،بدءاً من
ؼبا بدأ جربا ّ

وصولو يف خريف  ، 1948كما سبق القوؿ ،كاف يرى "تدريس" الرتصبة مسألة "تدريب" وليس
عرض نظريات يف "كيف ترتجم" ،والواقع أنّنا مل نسمع يومها بشيء يدعى "نظريّة الرتصبة"،
العباسي ويف "دار اغبكمة" ببغداد،
كنا نعلم ،كما يعلم اعبميع أ ّف أساطني الرتصبة يف العصر
ّ
ّ
البعلبكي وغريمها مل يكن لديهم "نظريّة" يف
من أمثاؿ حنني بن إسحاؽ ،وقسطا بن لوقا
ّ
ؿببة لنقل النصوص من
الرتصبة .وال كاف ابن اؼبقفع لديو شيء من ذلك .كاف اعبميع لديهم ّ

لغاهتا األجنبية إىل العربية ،وأحيانا من لغة وسيطة ،كما نقل ابن اؼبقفع حكايات اؽبند عن
ترصبة فارسية ،وكما نقل تراصبة اؼبأموف كتب اإلغريق يقرأىا ؽبم رجاؿ الدين النساطرة وأىل

يقية ،لكن النقلة كانوا حاذقني باللغة العر ّبية ،فبا جعل
الكنائس
اؼبشرقية الذين يعرفوف اإلغر ّ
ّ
العريب.
ترصباهتم مقبول ًة للقارئ ّ
مدرس
لذا كاف جربا يستعيض عن "تدريس" الرتصبة بكلمة "التدريب" على "الرتصبة" بإشراؼ ّ

أو خبري أو فبارس للرتصبة ،فليس ىناؾ "نظرية" يف تعلّم السباحة أو سياقة السيارة مثال .بل
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إ ّف "السباح" يأخذؾ إىل النهر أو البحر ويقوـ حبر ٍ
كات باألذرع واألرجل ويريد منك أف تقّلد
ّ
اؼبدرب يتقن اؼبرء السباحة ،وقد
ما يفعل .ودبتابعة "التدريب" ربت إشراؼ ّ
"السباح" ،أو ّ

"مدرباً لغريه .وينطبق القوؿ نفسو على تعّلم سياقة السيارة .خيطئ اؼبتعّلم يف أوؿ أمره
يغدو ّ
اؼبدرب تصحيح أخطائو ،حّت يستطيع القياـ بعمل دوف مساعدة.
ووظيفة ّ

بدىيا ،لكنّو من اؼبنطق والبداىة ما جيعلو قابال للتجاوز أو
قد يبدو ىذا الكالـ منطقيا أو ّ

لكن أسلوب جربا يف "التدريب" على الرتصبة يبدأ بقراءة النص ،أو يطلب من طالب
النسيافّ .
أف يقرأ ،ويتبعو يف القراءة طالب ثاف ،واألستاذ يوقف القراءة ليشرح معّن كلمة قد ال نعرفها،
يفسر إشارة ثقافية قد ال نعرفها ،ويف أثناء ذلك يكوف قد ّمت "استغوار" النص ،وىذه
أو ّ
الكلمة من اختيار جربا ،على صيغة "استفعل" اليت تفيد "الوجود" و "الطلب" كما يقوؿ
النحاة "استكرب" وجد الشيء كبريا .لذا يكوف "االستغوار" طلب الوصوؿ إىل الغور ،أي إىل
عمق اؼبعّن يف الكلمة أو اؼبصطلح .وبعد ىذه القراءة األوىل واالستغوار ،يبدأ األستاذ مناقشة
يفسر ما غمض علينا من إشارات أو إحاالت ،مث يطلب إلينا أف نشتغل على
النص معنا و ّ
كل ّمنا ترصبتو ليناق شها مع
ترصبة النص بعد حصة الدرس ،لنعود يف اغبصة القادمة ويقرأ ّ
الطلبة اآلخرين أو مع األستاذ .ويف آناء ذلك يصوغ األستاذ نصا مرتصبا قائما على
كل واحد ّمنا.
اؼبناقشاتّ ،
نسجلو "صيغة معتمدة" ونضعو يف دفاترنا مقابل النص الذي أنتجو ّ
جامعيني
تثقيفية يقوـ هبا جربا ؼبصلحة شباب
ّ
عملية ّ
هبذا اؼبعّن كاف "التدريب" على الرتصبة ّ
الرساـ...واؼبرتجم.
سوؼ يظهر من بينهم الشاعر والقاص و ّ
األدبية الف ّذة ،من
وىذه
العملية التثقيفية كانت تقوـ على ّ
اغبث على مراجعة النصوص ّ
ّ
معلقات و"هنج البالغة" وأعماؿ كبار األدباء يف العر ّبية ،لكي "نشحذ" قدراتنا اللغويّة يف
العر ّبية ،مع الرجوع الدائم إىل اؼبعاجم العربية للتأ ّكد من معّن كلمة أو اشتقاؽ .أما يف
النصوص اإلنكليزية فكانت العودة إىل القاموس ضرورًة ال ربتمل النقاش ،فكم من كلمة أو
تبني
مصطلح يعتقد الواحد ّمنا أنو يعرؼ معناه أو مغزاه ،لكن العودة إىل القواميس للتأكد قد ّ

أ ّف ثقتنا بذاكرتنا أو معرفتنا السابقة تتطّلب إعادة نظر ،أو تصحيحا أحياناً.
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تشجع على الرجوع إىل القرآف الكرمي
وعملية التثقيف يف التدريب على الرتصبة عند جربا ّ
اللغوي يف م الحظة أساليب البالغة العربية ،ويف نصوص األدب
دائما لصقل إدراكنا
ّ

اإل نكليزي كاف التثقيف تشجيعا على الرجوع إىل "الكتاب اؼبقدس" ألف كثريا من اإلشارات
واإلحاالت تقتضي فهمها بالرجوع إىل نصوص العهد القدمي ،والعهد اعبديد معا من الكتاب
اؼبقدس .ومن دوف ذلك يصعب فهم واستيعاب شعر "ملنت" مثال وخباصة "الفردوس اؼبفقود"
و"الفردوس اؼبستعاد" مثال.
أراين يف ىذه الصفحات قد ذكرت غري قليل من األمور اليت سبق يل الكتابة عنها وعن
أستاذي وصديق العمر ،وال أح سب أين كنت قادرا على غري ذلك .وقد أختم حديثي بذكر
مرة مقاال
حادثة طريفة ّ
تسبب يل فيها أستاذي عن غري قصد ،فمن باب التشجيع أعطاين ّ

مين ترصبتو سبريناً إضافيا ،فلما أقبزت ذلك
مرتصبا عن األؼبانية بقلم "شوبنهاور" وطلب ّ
وعرض تو على أستاذي أعجبتو الرتصبة ،وكاف بعنواف "النساء" ،حيمل فيو الفيلسوؼ األؼباينّ
يومية من مدينتنا احملافظة ،اؼبوصل،
فلما نشر اؼبقاؿ يف صحيفة ّ
ضبل ًة شعواء على النساءّ ،
جاءتين رسائل ىجوـ الذعة ،حاسبني اؽبجوـ على النساء من كالمي أنا ،غري منتبهني أنّو
اؼبدرسة بثانوية البنات ،تقوؿ يلَ :من أنت حّت هتاجم
ترصبة ،نشرت
إحداىن ،بتوقيع ـ.س ِّ
ّ
ّالنساء؟
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