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جبرا إبراهيم جبرا" :المبدع ال ينتهي"
عمان
أ .مي مظفر ّ -
قبللر رله للو ةبأللبي أبللاةهل ةللن األر ين مللبن امردل ماة للي اللت ي للل امدمل امبللراذ ل ا
إةراىهم

ا ( )1994-1919قال فهها" :إن ادلبدع ال منرهي ،ةر كهف منرهي؟"

كان ن لظ األبراق أن م بذ ةو امبراذ

ا إةراىهم

ا ،امدم

واألربام ،إثر األشرات

بطاء ،ع ى األرغم ن
األين اطهين ،ومبهش يف كنف األب د األذي و د فهو وطنا أألهينا و ً
األصببةات األكثرية األيت وا هرو فهو ،وجتاوزىا ةص وأناة ثر أي عراقي .ةر أ أى لهاتو فهو،
فدرس امدب وت وج ن عراقهي أصه ي ،واكرا اجلناهي .الرأانو أل ثمافي وادلثمينني األبراقهني
ّ
ب و ءا ن رعاة ثمافرها احلدمثي ّفنا كان أم أدةا .أ أى لهاتو يف ةغداد ،يف داره اجلمه ي
يف لي ادلنصبر نرتا بدعا ،ت ك األدار األيت كانت رحينا ألرواد األينن احلدمن و ن تببهم ن
أ هال .عاش لهاتو زلاطا مبكربرو األبا رة ةاألكر األينكرمي وامدةهي واأليننهي وادلببهمهي) (1مربل
نظام لهاة مابى فهو إىل ابرغالل كر حلظي ن أوقاتو ادلبطاء األثمهني ،ممرأ ومكر  ،ومارمبر
امصدقاء وطالب ادلبرفي أمّا كانبا.
كيف عرفت جبرا:
ألارهنهات ن األمرن ادلاضي ،وألدى انرهائي ن درابيت اجلا بهي يف ك ّهي
يف ط ل ا ّ
وختصصي ةامدب اإلصل ه ي ،شرعت ةرطبمر هارايت امدةهي ةاأل غي األبرةهي شبرا ونثرا.
اآلدابّ ،

إىل غامي ذألك األبقت ،كانت األكراةي عندي طماا برمّا مل مط ل ع هو ألد ببى والدة ن
صدممايت ادلمرةات األيت كانت تدرس امدب األبريب يف األك هي نيناها ،وكانت ىي امخرى

ألدي
تطمح أن تكبن شاعرة .كان ّ
عمن
اىهي ا أكر  .كنت أحبن ّ

ن األدفاتر ادلابدة ةنصبص كثرية ا ب ين ألرار يف
مب ّ هين إىل األطرمق ،وخي ل إن كنت لما أ ر ك قدرة

مؤرقين ألانبات طبم ي.
ظر ّ
إةداعهي ا ،وىب بؤال ّ
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كان

ا إةراىهم

جبرا إبراهيم جبرا" :المبذع ال ينتهي"

ا آنذاك مبمر يف شركي نينط األبراق ،ومرأس حترمر رل ي تصدر عن األشركي

ألينن ألنشر امعمال اإلةداعهي احلدمثي
ةابم" :األبا بن يف األنينط" ،أفرد فهها اال ًي ألألدب وا ّ
أل براقهني .وكانت زو رو األاهدة دلهبي األباكري صدممي واألديت ،وىي األيت ّهدت يل طرمما
ههب ًي ،و ا زألت أذكر
أل ماء امبراذ ا .كان ذألك يف خرمف بني .1961
ُ
شهت إألهو ر ّ
مثبط ع دييت .غري أن ابرمباألو
دى خت ي وارتباكي ،ناىهك عن خبيف ن أن أمسل نو ا ّ
ودلهبي يل ،وترلاهبما مبمد ي ل واألديت ،خينينا ةبض األشيء ن تبتري ،أ ا تباضل ا
وتباطو وألطينو األشدمد ،فمد ب ين أشبر ةانينراج كبري.
انا نينردمن يف ركن انيب ،يف لني ات واألديت ودلهبي يف األركن ادلماةر ن األصاألي
األصغرية .كانت أل مهبي لهاتان؛ إلدامها زلض ا رماعهي ناائهي ةغدادمي ،وأخرى ل زو ها
يف أوباط األنخبي ادلثميني ،ويف ك ههما كانت صلمي .وع ى األرغم ن األربامن األكبري ةني
خصبصهرو األيت
كر نهما
شخصهيت ا ودلهبي ،فمد كانا يف غامي األريناىم واالناتام ،ف ٍّ
ّ
ْ
ذمن ق ما مربافر ع ههما
حيًت ها اآلخر ةنهج احلهاة األيت اخرارىا ،مرةطهما احل واالناتام األ ْ
حتدت
أي زو ني آخرمن يف اجملرمل األبراقي .كانت دلهبي ،ا مي ن أصبل بص هي وكردميّ ،

عائ رها ورلرمب ها احملافظ ألرر وج ن

ا األين اطهين ادلاهحي ،ةبد قصي ل

وردت

تيناصه ها يف كراب" :شارع ام ريات" .وَ ن مبرف ةغداد آنذاك ،ةبببو أن مدرك أمّي رأة
ألبر
وقبة ٍّ
حتد دتر كها ت ك األامراء األرشهمي اجلذاةي ،ذات األشبر األمصري واألبنق ّ
ادلمرد .و ّ
وعرفت ةاهطرهتا
تدرس األ غي اإلصل ه مي ألطالب ثانبمي األرتارة يف ةغدادُ ،
امغرب أهنا كانت ّ
وىهمنرها ع ى شباب رمرد ىبامرو األرحدي.
مل أكن أعرف عن

ا امدم آنذاك إال األن ر األم هر ،ومل أقرأ ألو شهئا .فهب مل مكن زلاضرا

يف ك هي اآلداب يف أثناء بنبات درابيت ( ،)1960-1956ةر األرحق ةاألك هي يف األانبات
األراألهي .كنت أعرف أنو ل تهار احلداثي يف األشبر واألينن ،وأنو صدمق األاهاب وة ند احلهدري
لد ا ،أبابها ةرنا ج
واألرواد ن األيننانني وادلبمارمني .كانت ثمافيت ا زاألت دربهي إىل ٍّ
درابي امدب اإلصل ه ي يف اجلا بي األذي كان ممف آنذاك عند ادلدربي األرو اناهي ،أي ممف
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كربي أل شبر األبريب .كادت ب ب ايت
ع ى أعراب احلداثي امدةهي ،ةاإلضافي إىل قراءات ّ
وخ يت يف رلال احلداثي أن تكبن بهمي.
وضبت أ ام امبراذ

ا دفًتا هئا ةنصبص أزعم أهنا شبر قائم ع ى وزن وقافهي .كنت

أكر ةدافل غا ض أل رببري عن ذايت ،وأل رنينهس عن غ هان عاطيني د ّ ر ،ةببارات تنط ق
فتأة ن مههمات ببهمهي دتأل رأبي ،صدرىا امول األغناء األذي و دت نيناي ندفبي
دترد ن ادلب مات لىت
إألهو نذ طينبأليت ،ولينظي اللما ألمصائد شبراء عرب ن أز ني سلر يني ّ
ن ار قبال واألاهاب ،رورا ةشبراء ادلهتر ،دخ ي األطينبيل إىل عامل األمصهدة ادلباصرة.
اط ل ا ع ى األنصبص ،قرأىا ةرمبن مث اةرام ة طف وعّق قائال " :ا ىذا األنينس
األرو اناي!" ن غري أن مظهر ع ى تب همو األثناء أو األشت  .مثّ تااءل ة هتي أبراذ ب و:

صرة ع ى األبزن! أنا ألات ض هبا ةاألبزن ،وألن أبرطهل أن أفهد يف ىذا اجلان ،
"دلاذا أنت ّ
وألكن مبدو يل أن األبزن ألدمك رتبك ،أال ترمن أنو قهد ال خيدم األمصهدة؟" ق ت ألو إنين

أل ةاألشبر األبريب إمماعو اجلمهر و ببهماه ادلاًتب ي األمائمي كما أعرمد ع ى ىذه اموزان.
بتهيت دفبع ًي ةمبة ادلببهمى األيت دتأل أذل ،وأرغ
ألدي خ ال ،فأنا أكر ع ى ّ
أعرف أن ّ
أن أتب م فنبن األشبر األبريب ةأصبألو" .قال" :نصهحيت ألك أوال أن هترمي ةاأل غي ،فال تاا ح

ألرحرر
أةدا ل اإلخالل هبا .وألهرك ترخ ني عن قأهي األبزن ،من األمصهدة احلدمثي رتهي ضلب ا ّ

ن قهبدىا األشك هي ،وأنا و دت ألدمك ماطل رته ي تص ح أل نشر ةبد تبدم ها" .اخرار

ثالث ق صائد ،وط

ين أن أرب ها إىل رل ي امدم  ،وشخصها إىل رئهس حترمرىا "أألبري

أدم " ،صدممو األشخصي.
انراةين شببر سلر ط ن احلرية واألم ق ،واألينرح واإللباط ألدى خرو ي ن ذألك األ ماء ل
امبراذ

ا .فب ى األرغم ن بباديت األكبرية ةمراءة امسي وقصائدي يف رل ي امدم

ةبد

شهر ن إرباذلا ،ةر بباديت ةأن أ د امسي مظهر يف رل ي أدةهي زلًتفي يف ت ك ادلرل ي ادلبكرة
ن جترةيت ،انراةين اإللااس نيناو ادلرتبك وادلخر ط األذي شبرت ةو ةبد ألمائي ذاك .و دت
كربت أصال ،وألكنها مل تكن نصبصي .و ث ما تبقينت عن
يف األنصبص ادلنشبرة األكثري شلا ُ
مجلة رؤي فكرية – مخبر الذراسات اللغىية واألدبية – جامعة سىق أهراس

45

University of Souk Ahras - Université Mohamed Chérif Messaadia de Souk-Ahras
http://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/880

أ .مي مظفر

ابرشارة امبراذ

جبرا إبراهيم جبرا" :المبذع ال ينتهي"

ا ممهنا ين ةأنين أحبن عن تب هو سلر ف ،تبقينت أمأا عن راب ي رل ي

امدم ةبد ذألك .كان طمبلي يف كراةي األشبر سلر ينا عن األرب و األذي وضبين أ ا و امبراذ
آنذاك .كنت أرمد أن أكر

قصائد لدمثي تنط ق ن روح األمصهدة األبرةهي ا ا و ببهمى،

ةشرت هبا نازك ادلالئكي وة برىا األاهاب ،و ا كنت
ألرمر ج ل ثمافيت األغرةهي؛ قصائد كاأليت ّ
أقرأه يف رل ي اآلداب .ةدا األطرمق صببا وشاقا ألشاةي تبحن عن اجلدمي يف وبط ر ايل مربا ر
ل ادلرأة ،شاعرة كانت أو فناني ،ةكثري ن األرمبي .فهذان ادلهدانان يف األبراق :األشبر واألربم،
ةشق امنينس ،ناىهك عن
حيينالن ةطاق ات إةداعهي مل مكن ن األاهر اقرحام أي نهما إال ّ
األرنافس.
جبرا في بغداد:
ل هنامي لمبي امرةبني ،أي ادلرل ي األيت وصر فهها

وتبرف إىل شبرائو
ا إىل األبراقّ ،

أليننهي قد شمت طرممها و أت يف تطبمر حبثها عن آفاق أرل ،
وفنانهو .كانت احلركي ا ّ
وألر ينت امنظار أمنما ظهرت ،ةرنبع بضبعاهتا وخص خهاذلا وقبهتا األرببريمي .ألمد ىهأ
انرااب

ا ألدار ادلب مني األباألهي فرصي ذىبهي أل دخبل يف ص

احلهاة األثمافهي األااعهي إىل

األرتدمد واالةركار .فمد و د ىذا امدم األيننان ادلرنبع ةثمافرو وإنرا و ،ةهئي خصبي أل ريناعر
بها ،كما و د ادلثمينبن واأليننانبن واألشبراء نتم ذى يف ىذه األشخصهي األغنهي ةاألطاقات.
كان أول دخر جل ا يف احلهاة األيننهي تبرفو إىل األيننان األرائد " باد ب هم" األذي كان مشرف
آنذاك ع ى ادلربم احلر يف األك هي .مب ها كانت احلركي األيننهي تشهد رمادهتا وذترات ا أنرترو
ألينن واالنينراح ع ى األرتارب
لمبي امرةبني ن وعي مبيناىهم األبحن عن اذلبمي األشخصهي يف ا ّ
األيننه ي احلدمثي ن غري األذوةان يف األرغرم  .فمنذ ط ل امرةبهنهات ةدأ األبعي منمب ضلب إجياد
شخصهي زل هي يف اإلةداع األينين ،ومرب بر ن خالل احلبارات واألرتارب اجلماعهي األيت ببت
فن "حيىي ةن
إىل ابر هام األبهئي ،طبهبي كانت أم دمني أم ةشرا .ولني اكرشف باد ب هم َّ

لبل ما ات احلرمري
زلمبد األبابطي" ،األيننان األبغدادي (األمرن األثاألن عشر هالدي) األذي ّ
فن ةصري غين ن إرث األبراق األينين،
إىل رببم نمنمي دىشي ،تينرحت داركو ع ى نبل ٍّ
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ودفبرو ضلب األبحن عن دربي عرةهي يف األرشكهر األينين .فأال عن أ ّن عم و ل عدد آخر ن

رلام هو ن األيننان ني ع ى تر هم األمطل امثرمي يف رحف اآلثار األبراقي ،ب و مال س تارخيا
ديرد آلالف األانني ،وجيد فهو فهما باصرا أل رببري األينين ،ام ر األذي ل ّين ه ع ى ابر هام ر بز
ّ

ألشخصهي.
لأارات أرضو و بروثها يف حبثو عن ىبمّرو ا
ّ

كان باد قد أهنى درابرو األيننهي يف إصل ًتا وعاد ألهكمر شروعو األكبري يف تطبمر حبثو إلجياد
ارمدا ر بزه وتصبراتو ن اإلرث احلأاري ألبالد وادي األرافدمن
شخصهي عرةهي يف األينن،
ّ
ع ى ا رداد عصبره ألهم ها ةثمافرو األيننهي احلدمثي .وكان قد تبىل األردرمس ل امبراذ األكبري
كبنا تباعا رتاعرني يف  1950و 1951ترينمان
"فائق لان" يف بهد األيننبن اجلمه ي ،وكالمها ّ
كر نهما مابى إىل إعالء دور األينن يف احلهاة .اخرار ا
يف اذلدف وختر ينان يف ادلنهجّ ،
االنأمام إىل دائرة باد ب هم وشاكر لان آل ببهد ،دلا دلاو ن تب و فكري ألدى

اجلماعي ،وألهصبح والدا ن ؤباي "رتاعي ةغداد أل ينن احلدمن" .و ل تبافق اجلماعرني
ع ى ابر هام ام باء األبراقهي ،واألابي إىل تغهري طبهبي األنظر إىل األينن ،فمد ذىبت رتاعي
ةغداد إىل تبين األن عي اال رماعهي ةدال ن هنج امب بب االنطباعي األذي انطبى ع هو تب و
رتاعي "األرواد" ،ودفل ادلشاىد إىل إعمال عم و وخهاألو ن خالل ا أع نرو اجلماعي نظرما يف
ا أل حركي األثمافهي األبراقهي عا ي ،وأبهم يف

ةهانهها امول واألثال .وأذتر ىذا االقًتاب تبين
ْ
تبثهق احلركي األيننهي ،البهما نشر األرباألي األيننهي واألينكرمي جلماعي ةغداد و ا تنطبي ع هو ن
وعي دمد حبأارات األبراق ادلرباقبي ،وىب ا أ ّكده يف األبهان األثال أل تماعي األذي كربو ا

شخصها ،وذكر فهو أن ىذه اجلماعي ذلا رؤمي سلر يني كبهنا تابى إىل" :تصبمر لهاة األناس
حيدد إدراكهم و اللظرهم ذلذا األب د األذي ازدىرت فهو لأارات كثرية
ةشكر دمدّ ،

واندثرت مث ازدىرت ن دمد")(2

يف األبقت نيناو ،كانت احلركي األشبرمي يف األبراق قد أع نت عن رمادهتا يف األبامل األبريب رمث ًي
ةنازك ادلالئكي وةدر شاكر األاهاب و ن ام هما .كان األاهاب وادلالئكي ،وكالمها درس
امدب اإلصل ه ي يف دار ادلب مني األباألهي ،وعدد ن رواد احلداثي األشبرمي قد قطببا شبطا يف
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ةناء قصهدة لدمثي قائمي ع ى اخلروج ع ى تماألهد األمصهدة األبرةهي ادلربارثي ،أببًة مبا ألدثو
األشبراء اإلصل ه ن تغهري يف ةناء األمصهدة .وكانت تنظريات يت اس إألهبت و ريترود شرامن
وإزرا ةاوند حتظى ةاىرمام األشبراء واألنماد ادلرمكنني ن األ غي اإلصل ه مي ،وىم ق ي آنذاك.
فب دوا يف

ا ادلبدع وامكادديي خري بني ع ى ابرهباب األرتارب احلدمثي يف األبامل.

فباقًتاةو ىذا ،البهما صداقرو احلمهمي ل األاهاب وة ند احلهدري وفؤاد األركريل وعبد ادل ك
نبري ،فأال عن اقًتاةو األشدمد ن ل مي ادلبمارمني ،أصبح ا ءا ن احلهاة األثمافهي
األبراقهي األيت كانت تنهض ةمبة يف رلاالت األينن واألبمارة واألشبر واألمصي وادلارح.
ألمد و د ا يف ىذا األغ هان اإلةداعي ،واألطاقات األبراقهي ادلرينرحي واألااعهي إىل األرتدمد
ةكر ا دي كو ن إ كانهات ،ةمدر ا
واألرغهري ،ناخا ثاألها أل ريناعر بها وتبين نشاطاهتا ِّ
و د فهو ىؤالء ادلبدعبن قبة إةداعهي داعمي وزلرضي .ولني انرا إىل شركي نينط األبراق،
وأبس رل ي" :األبا بن يف األنينط"  ،1972- 1961أفرد اال ًي ألإلنراج امديب واألينين ،وكان
ا كانو داخر

الرر
األنشر يف اجمل ي مُكافأ مبب غ مبدو صغريا ألكنو كبري يف ذألك األبقت .ألمد ّ
األنخبي ادلثميني ن اجملرمل األبراقي ،صدمما و بدعا وراعها ،ألو لأبر دائم ع ى دى بنبات
لهاتو يف األبراق يف ادلنردمات األيننهي وامدةهي األيت تمام يف ةغداد ،أو األيت مشارك هبا شلثال عن
األبراق يف أ اكن سلر يني ن األبامل.

ا ةاىرمام وشغف بري األبم هي األيننهي األيت قّما و دت آنذاك َ ن حيان األرحدث
واك
عنها مبهنهي و برفي ،ووقف ةثبات مشارك ةرطبرىا ادلراارع اللما .ومب ى ألو األينأر يف إصدار
بضبعي
مي و
ّ
أول درابي ( ) 1972ترناول تارمخ احلركي األيننهي ادلباصرة واحلدمثي ةأب بب ع ّ
ألكر ن مرصدى ألدرابي ىذه احلركي احلهبمي .ولني
إىل لدٍّ( )3ب ها ر با أبابها ِّ
وضم رل اها شلث ني عن األيننانني وادلبمارمني
ّ
تأبات راةطي نماد األينن األبراق هنامي ّ ،)4(1982
وظر ديثر األبراق يف رتهل اال رماعات األيت
واآلثارمني واألنماد ،اخرري امبراذ ا رئهاا ذلاّ ،

كانت تمام دورما يف سلر ف أطراف األبامل .وكان يل شرف اخرهاري عأبا يف األراةطي نذ
تأبهاها واألبمر بو ألبأل بنبات .وةبد ،فحني تمرر إصدار رل ي فنهي ةاأل غي األبرةهي ةابم
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"فنبن عرةهي" عن دار وابط يف ألندن ،اخرري

ا ألهكبن رئهس حترمرىا ،وىي أول رل ي عرةهي

ن نبعها)5(.
ل باكبرو احلثهثي أل حركي األيننهي ،و د امبراذ

ا يف اجلهر األرايل جلباد ب هم وفائق لان،

امىم ضلب احلداثي
واألذي عرف جبهر األارني ،ا دفبو إىل األبقبف ااندا ألالندفاع امك و ّ
األيننهي شكال و أمبنا .فمد أبهم ىذا اجلهر ةدفل احلركي األرشكه هي احلدمثي إىل آفاق أةبد،
ألبصري وأباألهبو ورؤاه ،أو يف األرببل اجلغرايف عرةها وعادلها.
بباء يف األبحن ا ّ
ةر ألشدة اعر از ىذا اجلهر ةدور

ا يف األكراةات األنمدمي ،وتأبهس تارمخ احلركي األيننهي

احلدمثي ،فمد نظّم األيننان ضهاء األب اوي يف  2011برضا فنها يف ديب مث ةريوت ،ألرمدمي حتهي
أل مبدع األكبري  ،دعا فهو اثين عشر فنانا وفناني ديث بن ثالثي أ هال رباص ي ةدءا ن هر
األارني األذي ث و كر ن ضهاء األب اوي ورافل األناصري وع ي طاأل  .أقهم ادلبرض حتت
عنبان" :األينن يف األبراق األهبم" ،وىب عنبان درابي جل ا إةراىهم ا عن احلركي األيننهي يف
األبراق.
جبرا والتنوع الثقافي:
ل ل للني مرح ل للدث ل ل ل ا يف أي بضل ل للبع ،جيب ل للك تش ل للبر أن ل للك أ ل ل للام أب ل للراذ ة ل للارع قل ل للادر
ع ل للى إمصل للال فكرتل للو ةكل للر ل للالء ،ال ل للن خ ل للالل لل للدمن فل للبقي ربل للال ،وإ ل للا ل للن خ ل للالل
وضل ل للبح رؤم ل ل للي والر ل ل لباء عمه ل ل للق منم ل ل للو إىل ا ل ل للرمبهو مبحبل ل للي ما ل ل للري خهطهل ل للا ة ل ل للني ادل ل ل للرك م
وادلال ل للرمل .وألبل ل للر األال ل للر يف ذألل ل للك أن ثمافل ل للي ل ل ل ا شل ل للا ي و رداخ ل ل للي ،جتمل ل للل ة ل ل للني امدب
لنم ،وال ش ل للك،
واألين ل للن األرش ل للكه ي واألبم ل للارة وادلبب ل للهمى ،و باجلر ل للو ٍّ
مي ل للن ى ل للذه ادله ل للادمن ت ل ل ّ
عل للن برف ل للي خبل للري شل ل للارس و رل للذوق يف آن .يف كراة ل للو ادلببل للبم" :ت ل للأ الت يف ةنهل للان ر ل للري"،
مش ل ل ل ل للري ل ل ل ل ل ل ا يف مد ل ل ل ل للي األكر ل ل ل ل للاب  ،إىل طبهب ل ل ل ل للي ى ل ل ل ل للذا األر ل ل ل ل للداخر األثم ل ل ل ل للايف وأمههرل ل ل ل ل للو:

"وألب ل للر األبنه ل للان ادلر ل للري أق ل للرب ل للا مك ل للبن ر ل ل ل ا ألك ل ل ّلر عم ل للر إة ل للداعي ،له ل للن األبم ل للارة تغ ل للدو
صل للبرة أخل للرى أل ك مل للي ،واألك مل للي صل للبرة أخل للرى دلل للا ت ل لراه األبل للني .وىكل للذا تربل للادل األيننل للبن امثل للر

واألبق ل للل يف األ ل للنينس ،ةك ل للر ل للا يف األينن ل للبن ل للن تبمه ل للد األ ل للن

واألش ل للكر ،ويف األنهام ل للي ةك ل ل ّلر ل للا
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فهه ل للا ل للن ق ل للدرة ع ل للى ذأل ل للك اإلحي ل للاء ادلا ل للرمر األ ل للذي م ل للدفل ةن ل للا إىل ادل م ل للد ل للن األرأ ل للر فه ل للو،
وإقا ي األص ي ةهنو وةني احلهاة)6(".
و دت يف جترةي

ا وتداخر فروع اإلةداع ألدمو بذ ا رائبا شتبين ع ى ادلأي يف األرشاةك

ادلبريف األذي و دت نيناي غمبرة فهو ن خالل قراءايت ادلرنبعي ةاأل غرني األبرةهي واإلصل ه مي،
أل رببل يف صادري ادلبرفهي ن ان  ،وتطبمر وقدرايت األرببريمي ن ان آخر ،فمد
اللظت ن خالل راةبيت حلركات األشبر احلدمن و داربو يف أورةا ،أهنا تربازى ل احلركات
األيننهي و داربها ةمدر ا تربازى وترأثر ةادلببهمى األكالبهكهي ،وأن األرأثري واألرأثر كانا ع ى
ا رداد األبصبر عا ر تيناعر وإغناء .و دت أنو ن أ ر أن أفهم تطبر احلركات األشبرمي
احلدمثي و ناىج األنمد امديب احلدمن ،كان ع ّي أن أط ل ع ى ادلدارس األيننهي احلدمثي .ىكذا
ةدأت ص يت ةاأليننبن ،ألررطبر تدرجيها وترخذ اارا ادا يف لهايت .ةر ىكذا اتأحت أ ا ي

لمهمي أن صنبف اإل ةداع أدةا كان أم فنا ،ألهات لمبال نينص ي ةمدر ا ىي اارات
ربازمي تريناعر ومثري ةبأها األببض اآلخر.
ل رور األبقت و دت أن رغبيت يف األرببري ترببل ،وأن األمصهدة ألدي مل تبد كافهي ولدىا
ع ى ابرهباب غ هال األداخ ي ،فكرا وعاطيني .فما تثريه قراءايت ادلكثيني ن رؤى وتصبرات،
حتراج إىل فأاء أرل  .ىكذا اندفبت إىل األمصي األمصرية ،األيت اءت يف ةدامي ام ر ع ى
شكر نصبص ر مي ذات نينس شبري كثف .وأل نين أن أرى قصصي ت مى ترلاةا أكثر
ن شبري ،لىت أنين ةدأت أل ن ع ى شبري وأغار ن قصصي .ألكن ىذا ا لدث.
وةدأت أُعرف ةكبل كاتبي قصي .كان ا ن ادلشتبني ع ى ىذا األينن األذي دفبو إىل األمبل
ُ
رات عدمدة" :أنت كاتبي قصي قصرية حبق".
كان ن نرهتي ىذه األمراءات ادلرداخ ي أمأا أن و دت نيناي أقرحم رلال األينن األرشكه ي،
ةدءا مبا كانت جتاده أ ا ي ت ك األمراءات ن مارنات وتداخر ،وتينرح يل أةباةا مل تكن
طروقي يف أدةنا األبريب آنذاك .فًترتت عددا ن األكر

احلدمثي يف رلال األدرابات ادلما رني

ةني امدب واألينن .وظر إنرا ي ادلرداخر ةني األشبر واألمصي واألنمد األينين واألًترتي زلريا
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ا وق ي ن أ ثاألو ادلثمينني األبراقهني األذمن كنت زلظبظي ةاألربرف

إألههم ،ب رين أ أي يف طرممي ةال تردد.
كثريا ا كان مُطرح ع ى األاالي األثمافهي األبراقهي تااؤل لبل تنبع نشاط

ا إةراىهم

ا،

وتبزعو ا ةني األنمد واألروامي واألًترتي واألشبر واألربم ،أله هو تااؤل آخر :ا األذي بهبمى ن
اإلرث امديب ذلذا امدم  .وع ى األرغم ن دتاكو هب ذا اإلنراج ادلرنبع ،اخرار ا يف هنامي
ادلطاف أن مكرس ر وقرو و هده ألكراةي األروامي األيت و د فهها ارمبال كبريا ةمدر ا و د
فهها الذه ،ال مهنا ب م ن بامل امدب ادلباصر واحلدمن ،وألكن مهنا األبعاء ام ثر
اللرباء ذألك األثراء ادلبريف األذي دير كو ،مبا يف ذألك ابرهباهبا أل طاقي األشبرمي.

جبرا ورافع:
تب زت عالقيت ةامبراذ ا أكثر ةبد اقًتال ةاأليننان "رافل األناصري" األذي كان ا
لهاتهنا با
شدمد اإلعتاب ةيننو وشخصو ،ومل خيف ع هنا اةرها و ،وابربشر ةو ومبارمبر ْ
ا رماعها و هنها .فأصبحنا ن رمي يف ادلناببات اخلاصي واال رماعهي ةاإلضافي إىل األبمر ادلهين
ادلشًتك.
يف هنامي ذتانهنهات األمرن ادلاضي كنت قد لص ت ع ى قببل ابرثنائي ن األك هي ادل كهي
أل يننبن يف ألندن  The Royal College of Artألرمدمي درابي عن تارمخ األينن يف األبراق(،)7
ين تمدمي شهادة ن أبراذ
ل األًتكه ع ى احلركي األرشكه هي احلدمثي .وكان ن ةني ا ط
أكادديي ،ف ّودل لهنذاك امبراذ
وتمدمره يل.

ا ةشهادة رائبي كشينت أ ا ي مول رة دى دعمو

لر ةنا ادلمام نذ  ،1991بأألين امبراذ ا عن صري
ن خالل ألماءاتنا يف عمان لهن ّ
األدرابي ،فأخ تو ةبدم قدريت ع ى االنرظام فهها مبباب زلض ادمي ،إثر ألداث األكبمت
 . 1990كما أخ تو عن ع ي ع ى ادلأي ألرحمهق درابي بضبعهي تص ح أن تكبن مد ي
ألرارمخ األينن احلدمن يف األبراق ورةطو جبذوره األرارخيهي األبمهمي ،ن خالل ا كنت أألماه ن
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تب هو نهت ي ن األبال ي ادلؤرخ "عبد األب م األدوري" .كان ألذكر ابم األدوري وقل كبري ع ى
امبراذ ،إذ هت ر و هو وقال ع ى األرب" :أنا شدمد االلًتام ذلذا األبامل .ىر تبرفني أنو كان
يف تب هي إىل األبراق .فمد األرمهنا صدفي يف األطائرة األماد ي ن ألندن يف ،1948

األاب

و رى ةهننا األربارف .كنت قد أهنهت درابيت يف كم ج ولص ت ع ى ادلا ارري .مث ّرنا
احلدمن عن ادلأباة األين اطهنهي ،ولريتنا يف إجياد الذ ألنا ،فاقًتح ع ّي اجمليء إىل ةغداد ولثّين
ع ى ذألك .أخ ل يف لهنها أن وزارة ادلبارف ةصدد إنشاء ك هي ألآلداب ،وتأبهس قام
وعني زلاضرا يف قام األ غي
خاص ةامدب اإلصل ه ي" )8(.ىكذا تب و ا إىل األبراقّ ،
اإلصل ه مي يف دار ادلب مني األباألهي األيت كان األدوري عمهدىا آنذاك (أصبحت تبرف ةابم ك هي
األًتةهي اللما) .ويف ط ل األارهنهات أصبح زلاضرا يف ك هي اآلداب ،ا بي ةغداد.
يف كانبن األثال (منامر) ن  ،1994كنت دعبة حلأبر ندوة عن اإلةداع األشبري يف دمني
مأم امبراذ
بببي يف تبنس ضمن وفد عراقي ّ

ا و ا د األاا رائي وزلان ادلبببي األذي

كان ممهم ومبمر آنذاك يف تبنس .اتص ت ةو قبر مب ني ن األاينر ،فابرمب ين ةبشاشرو

وترلاةو ادلبرادمن ،وألكنو أخ ل أنو ألن مكبن ةإ كانو احلأبر منو ألن حيرمر األاينر إىل عمان
ممر عن أرةل عشرة باعي.
ع األطرمق األ ي ،نينذنا األبلهد إىل األبامل آنذاك ،وقطل ا ال ّ
وأخ ل أنو أربر ك مرو األيت بهمرأىا عنو امدم ا د األاا رائي .أصبت ةإلباط شدمد،
فمد كانت ىذه األ ماءات زادا ألنا ،ناربهد ن خالذلا ربي لهاتنا اال رماعهي واألثمافهي
احلمهمي يف ةغداد .مل أدلس ن صبت ا ،وال ن تد ّفق لدمثو أي وىن ،ومل أكن أدري أن

احلي ل امدم
ضحكاتو يف اذلاتف ،وانرظاره ألماءنا يف ةغداد ،كان هنامي تباص ي ّ
عنا صبتو ،ألهبمى أةدا لاضرا يف ذاكرتنا وإةداعو.
واألصدمق األب م وادلب م ادلارنري .غاب ّ

األكبري

ي ظينر /عمان آب (أغاطس) 2017

الهوامش:
-1

ألبر ن ينارقات األمدر أن ىذا اجل ء حتدمدا ن دار

ا تأرر ضررا ةاألغا ن راء

األرينتري األذي تبرضت ألو األدار جملاورهتا أل اينارة ادلصرمي األيت كانت اذلدف.
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أ .مي مظفر

-2

جبرا إبراهيم جبرا" :المبذع ال ينتهي"
شاكر لان آل ببهد ،فصبل ن احلركي األرشكه هي يف األبراق ،نشبرات وزارة األثمافي

واإلعالم ،ةغداد ،1982 ،ج ،1ص.169

-3

لد" من األدرابي أمه ت ذكر ةبض ر بز احلداثي ن هر األارني ،ل ذكر َن
أقبل" :إىل ّ

-4

تأبات راةطي نماد األينن ألركبن ىهئي عراقهي ذلا ارتباط ةاألراةطي األبادلهي  AICAاأليت كان
ّ
مرىا يف ةارمس.
ّ

-5

دار وابط أل طباعي واألنشر أباها األيننان األرالر ناظم ر ي يف ألندن .صدر ن اجمل ي بببي

-6
-7

-8

كان ع ى اذلا ش ،وقد أُخذ ع هو ذألك يف لهنو.

أعداد  ، 1982-1981مث تبقينت مبباب ادمي ،وكان ذلا صدى وابل يف اموباط
األثمافهي األبرةهي.
ا إةراىهم

ا ،تأ الت يف ةنهان ر ري ،دار رماض األرمس ،ألندن  ،1989ادلمد ي ص

.9
األمببل كان ابرثنائها منين ال أزتر شهادة ا بهي ةاألينن وإ ا ةامدب ،وألكن األ تني اقرنبت
ةمدرايت و باريف ةبد ادلماة ي األشينههي ،وادل خ األذي قد رو ،فمنحبل لق األمببل
أل درابات األب ها ،وكان ع ي أن أألرحق ةاجلا بي يف خرمف .1990
تأبات ك هي اآلداب يف ةغداد  1949وكانت درلي ةك هي األب بم وتامى ك هي اآلداب
ّ
واألب بم ،تاةبي ألبزارة ادلبارف آنذاك .ويف  1951أضهف ألك هي اآلداب عددا ن امقاام
اجلدمدة ن ةهنها قام امدب اإلصل ه ي ا ألذي ةدأ دورتو اموىل يف ذألك األبام وكان ر
أباتذتو ن اإلصل ه وأول عمهد د .عبد األب م األدوري ،ويف  1956أصبحت ارم ي عن
ك هي األب بم ل صدور قرار تأبهس ا بي ةغداد.
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