
 ناقًدا جبرا إبراهيم جبرا

 971 ،السابعموسوعة أبحاث ودراسات في األدب الفلسطيني الحديث، الجزء 

ااقًدًن جبرا إبراهيم جبرا  

ً ً*أحمد يوسف مي 

من الغرابة في ش يء أن  مبدًعا، وليسليس من الغرابة في ش يء أن يكون اإلنسان 

كنيكون اإلنسان ناقًدً
ٰ
ليس من املألوف في  ا، في أي حقل كان اإلبداع أو النقد، ول

اإلبداع في اإلبداع، واإلبداع  :ش يء أن يجمع إنسان واحد في ذاته املجد من أطرافه

ً
 
ًفي نقد اإلبداع، واإلبداع في الت  

ً رجمة، وفي الفن 
 
ً.اشكيلي أيضًًالت

ً
 

اقد األديب، ان، والنً اعر الفنً ال غرو أن يكون حديثنا هنا عن جبرا إبراهيم جبرا، الش

ذي 
 
حمل هموم بلده على ظهره، ليستنير بها في رحلته عبر دروب الغربة، ليبقي ال

ً ا، منيرًًاوطنه أمام ناظريه متأللئًً
 
ًفي دروب الظ

 
الم، وسبل الجهل والحرمان، لم والظ

 سقاطاته ألحاسيسه على األمكنة هناك، حيث يقول: "لعل ًإفي  اويظهر ٰهذا جليً 

ً
 

ة واحدة أقتنصها، وال أتنازل عنها، لتجربة وجوديً   وجهينالحزن والفرح ما كانا إال

ًريد التً أًو
 
تي أكتب بها"عبير عنها فيما أكتب، مهما تكن الل

 
ً 1غة ال

ً  
كتب في معظم األنواع  2د املواهب، مختلف األبعاد والجوانبلقد كان جبرا متعد 

ً ة الحديثة: فقد كتب القصً األدبيً 
ًة القصيرة، والر   

 
واملقالة والبحث عر واية، والش

ًقد، خاصً هات الكتب في األدب والنً ة أم ًاألدبي، وترجم عن اإلنجليزيً 
 
فات ة مؤل

ً
 
ًا.ا ورواية ونقًدًغة شعرًًشكسبير، وكتب في ٰهذه الل

ً  
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ًأحمد يوسفمي 
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ًمن هو جبرا إبراهيم جبرا:

ً جبرا إبراهيم جبرا فلسطينيً 
 
، في 78/8/9170بيت لحم بتاريخ  ولد فيشأة، املولد والن

ًأسرة مسيحيً 
 
ًف من ستً ة فقيرة، تتأل

ً
ً ا، وأم ًفقيرًً ة أشخاص، وكان أبوه عامال

رة ه مدب 

1ًصابرة  
ة، في مدرسة بيت لحم الوطنيً  ريان األرثوذكس، ثم ً. درس في مدرسة الس 

ة في القدس، وكانت ٰهذه املدرسة إحدى أعرق شيديً انتقل بعدها إلى املدرسة الرً 

ًمدارس فلسطين، وكانت 
 
ً سلطات املعارف آنذاك، تجمع فيها الط

قين في لبة املتفو 

ً املدارس الحكوميً 
 
ًوربً  2ها،ة في فلسطين كل

ً
أْن درس فيها على  اما كان جبرا محظوظ

ًأيدي أساتذة كبار، وشعراء ُيشهد لهم بشاعريً 
 
، هم: إبراهيم طوقان، وإسحاق ةة فذ

ة شيديً خورشيد العدناني، وبعد الرً د موس ى الحسيني، وعبد الكريم الكرمي، ومحم ً

ة في القدس عام  ة العربي  ي   
 
ة تخرً 9191التحق بالكل ي   

 
 ً، وهي كل

 
رين ج فيها كبار املفك

ً
 

ًوالش
 
ً عراء والت

ً ربوي 
ا ، وقد اكتسب فيها علًم9198ًج فيها هو عام ين، وتخرً ين الفلسطيني 

نًً
 
ًوثقافة، وتمك

 
ًة، أه ًاإلنجليزيً  غةا في الل ة فر إلى بريطانيا، في بعثة علميً له فيما بعد للس 

9191ة لحكومة فلسطين عام على نفقة إدارة املعارف العام ً
ً، فالتحق أوً 
ً

بجامعة  ال

وفي ص فيها باألدب اإلنجليزي، وتخصً  ل إلى جامعة كمبردج،تحوً  ( ثم Exeterً)إكستر 

ً 
ً اراسة كتب كثيرًًأثناء الد   

 
وقد انجذب خالل ٰهذه الفترة إلى عر اإلنجليزي، من الش

ً
 

كان (، ًوJohn Keatس )( وكيتPercy Bysshe Shelley) اعرين املحدثين: شيليالش

 ً
 
ًاملؤث

 
ً ،(F. R. Leavis)خص ي الكبير في جبرا اف. ر. ليفيس، ر الش

 
م جبرا من وقد تعل

ذي بدا واضًحًٰهؤالء منهجه النً 
 
جري ا فيما كا متبلوًرًقدي، ال

ُ
تبه من مقاالت، وفيما أ

ًمعه من حوارات.
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قد األدبي. على درجة املاجستير في النً ، حصل جبرا من جامعة كمبردج 9166وفي عام 

ً: "الص ًــ عن بحثه املوسوم ب  
 

ًة في مسرحيً عريً ور الش
 

1ًيطان األبيض".ة الش

أنحائها ملزيد من  ل فيأن يتنق ً وجدها فرصة ثمينةوفي صيف سنته األولى في إنجلترا، 

ً ًالد   
ة سومر راسيً ورات الد  ي   

 
 somervilleفيل )ة في األدب اإلنجليزي: كما فعل في كل

collegeً
ً

ة مثل: سترانفورد أون ة وتاريخيً ، ولزيارة أماكن تحمل دالالت ثقافيً ( مثال

ً ا( مسقط رأس شكسبير، مضيًفstratford on avonًآفون )
 
لك حضوره املكث

ٰ
ف إلى ذ

ًة لعدد من مسرحيً لعروض مسرحيً   
 

ذي أقيم ات شكسبير، في املوسم الش
 
كسبيري ال

لك الصً 
ٰ
لك املكان.ذ

ٰ
2ًيف في ذ

ذي تخرً 
 
ً ج فيه، حيث عًُعاد جبرا إبراهيم جبرا إلى القدس في العام نفسه ال

ًي 
ً
ا ن أستاذ

ى عام 3ةشيديً لألدب اإلنجليزي في املدرسة الرً  األكبر في حياته، ، املنعطف 9168، حت 
ة التً وكان جبرا قد تعاقد للتً  ي   

 
ة، وهي نواة جامعة ة في األعظميً وجيهيً دريس في الكل

ذي حصلت فيه النً  4بغداد،
 
ًفذهب إليها، في العام نفسه ال  

ذي ُهج 
 
ر فيه أهل كبة، وال

ة تأسيس القسم اإلنجليزي ف جبرا فيبلده من بالدهم فلسطين. وفي بغداد ساهم  ي   
 
ي كل

 ً
ًاآلداب والعلوم، فُعي 

ً
ة، ثم ًا لألدب اإلنجليزي فيها، ألعوام ن أستاذ ف على تعرً  عد 

فة، حاصلة على املاجستير في األدب ة مليعة برقي العسكري، وهي امرأة مثق ًالعراقيً 

ًاإلنجليزي، فأحبً  9117ًجها عام ها، وتزو   
ق ين اإلسالمي ألجلها، ورًز، بعد أن اعتنق الد 

ً 5منها ابنيه: سدير وياسر.

                                                           
ًار داود البصري، الخطاب النً عبد الجبً  1

 
ًقدي عند جبرا، املجل

 
ة، ة، الجامعة قافيً ة الث ً.9118األردني 
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 987 ،السابعموسوعة أبحاث ودراسات في األدب الفلسطيني الحديث، الجزء 

ة، وهناك التحق بجامعة حدة األمريكيً سافر جبرا في ٰهذا العام إلى الواليات املتً 

قد األدبي، وقد درسه هناك على يد آي.ا. ة للنً ، في زمالة دراسيً (Harvard) هارفارد

 مكليش،وأرشيبولد (Renato Bogoli)  وريناتو بوجولي، (I.A. Richards) ريتشاردز،

(Archibald MacLeish )ًًذين كان لهم جميع
 
قدي بعد ا أثر في استمرار نهجه النً ال

لك.
ٰ
ً 1ذ

9116وفي عام 
ا ملكتب ة رئيًسًفط العراقيً ، عاد جبرا إلى بغداد، وعمل في شركة النً 

ً
 
ًاإلعالم والن

 
لكرجمة، دون أن ينقطع عن التً شر والت

ٰ
ة اآلداب، وكذ ي   

 
في  دريس في كل

ى عام  ة امللكة عالية، حت  ي   
 
ًعمل بعدها خبيرًً ، ثم 9146ًكل

 
قافة واإلعالم. ا في وزارة الث

 قد األدبية في النً حدة في زمالة دراسيً أتيحت له الفرصة أن يعود إلى الواليات املتً  ثم ً

ً 9171في العام 
ً
وفي  (Berkeleyا في جامعة بيركلي بوالية كاليفورنيا، )ا زائرًًأستاذ

ً  
ً ، ع9174ًُة األولى من سنة تً األشهر الس 

ً ي 
لألدب العربي املعاصر في الجامعة  اًسًن مدر 

ًعينها.

كنً ة العراقيً حمل جبرا الجنسيً 
ٰ
ته: فقد الزمته لهجتها ا بفلسطينيً ه بقي متماهيًًة، ول

ً ًمد 
 

ًة حياته إال
ً
ً ما ندر، وبقي محتفظ ً ا بهمومها في قلبه وقلمه، فكأن 

 
قافي جهده الث

ًبداعي كان إثباتًًاإًل فلسطين موجودة في أبنائها، ما بقي منهم واحد على وجه  ا منه أن 

ًالبسيطة.
ًبقي جبرا في بغداد إلى أن وافته منيً 

 
ل/ اني عشر من شهر كانون األوً ته يوم األحد، الث

9116ًديسمبر، من عام 
ً
ً ، ودفن هناك، تارك

بين مترَجم  اين كتابًًا زهاء ثالثة وست 

ف.
 
ل
َ
ًومؤ

                                                           
ًرة وأوراق مً جبرا، معايشة النً  1  ًأخرى، املؤس 

ة للد  ًسة العربي 
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ًر7090وفي شهر نيسان من عام   
ةبيت جبرا في حي املنصور  ، ُدم   ببغداد، بعملي 

ًة بسيً انتحاريً  فارةخة استهدفت ارة مفخ  تل فيه سبعة عشر شخصًًاملصريً  الس 
ُ
ا، ة، وق

ذي كان من املفترض أن يتم ًواحترقت عشر سيً 
 
تحويله إلى  ارات، واحترق البيت ال

 ً
ًة نادرة. سطوانات موسيقيً أة وكتب وتحف ًويً متحف، بكل ما فيه من لوحات فن 

ً
 
 قافي في بغداد:نشاط جبرا الث

ً
 
خذ نشاطه اتً ة في بغداد مقتصرة على العمل الكتابي، بل قافيً لم تكن حياة جبرا الث

ً
 
ًقافي الث

ً
ً فيها أشكاال ًات ثقافيً ة، منها عالقاته مع شخصيً عد 

 
اعر ة: فقد التقى فيها الش

ً
 
ً محمود الحوت، والل

ً غوي فهد الر 
خ الفلسطيني زهدي جار هللا، يماوي، واملؤر 

ً  (Desmond Srewart) ند ستيوارت،ًوواإلنجليزي دزم
 
ف كتابي: )ثيودور هرتزل مؤل

ً  
ًهيونيً س الصً مؤس 

 
ًرق األوسط الحديث(. ة(، و )تاريخ الش

ًشارع الرً د على وكان جبرا يتردً 
 

ارع العريق، شيد، وعلى مكتبة مكنزي في ٰهذا الش

ًوهناك التقى بشخصيً 
 
ع أن يراهم في بغداد، من مثل: روبرت هاملتون، ات لم يتوق

ذي عمل مديرًً
 
ة في القدس، ا ملتحف روكفلر لآلثار الفلسطينيً الباحث األركيولوجي، ال

ًومن عجائب الص ً ً دف أن يلتقي بزوجين، هما: الس 
د ماكس مالون وزوجته، وقد ي 

ً -فيما بعد  -اكتشف  ً أن  ً الس 
ً ي 

وايات دة مالون ليست سوى أغاثا كريستي، كاتبة الر 

ًة املشهورة.البوليسيً 

ً ًأس   
تي كان لها دور 1الحديث" س جبرا هو وجواد سليم "جماعة بغداد للفن 

 
أساس ي ، ال

ً في
 
تي أصبحت ديدنه في قليد الة من التً شكيليً نقل الفنون الت

 
عقيم إلى الحداثة، ال

ًا. قد أيضًًاألدب والنً 
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ًيضاف إلى نشاطاته تلك، أنً   
ًه كان أحد مؤس 

 
في بيروت،  9117ة "شعر" عام س ي مجل

تي كان يكتبها آنذاك من تعرً ثريً رغم اختالفه مع طراز القصيدة النً 
 
ف عليهم من ة، ال

ً
 

ً عراء املنضوين تحت جناح ٰهذهالش
 
ة، مثل: يوسف الخال والفلسطيني توفيق املجل

ًالصً 
 

ًايغ، إضافة إلى عدد من الش  
دين، وفي ٰهذه الفترة أصدر جبرا عراء املجد 

ً  
 

لك عام وز في املدينةتم ًة األولى "عريً مجموعته الش
ٰ
 .9111" وذ

ًعضوًً وكان جبرا
ً
ً في ا  

ً  انينالفنً  ةجمعيً ًو بالقدس الفنوًن نادي من كل 
ً  ينالعراقي 

 
 حادوات

ًالكتً  ً اب والص 
ً  ينحفي 

 .فيه ئيسالرً  نائب كانًو بالعراق ينالفلسطيني 

لكة وأدبيً كانت لجبرا نشاطات أخرى ثقافيً 
ٰ
ة للمناظرات إنشاء جمعيً  :ة وفنية، من ذ

ة فكان ة وشعريً ا ما كان يكتبه من مقاالت ونصوص سرديً وللمسرح، وللموسيقى وأم ً

ً
 
ًة )األديب( لصاحبها )ألبير أديب(.ينشرها في مجل

ًكان جبرا مبدعًً
 
ً ا في الت

ًوائيً رجمة إبداعه في الكتابة الر   
 

ة، وقد أسهمت عريً ة والش
ة في مجال الحداثة شعرًًترجماته عن اإلنجليزيً  ا، ا ونقًدًا ونثرًًة في تطوير الكتابة العربي 

ًخاصً 
 
وز أو ، بعنوان تم 9111ًهبي" ة ترجمته لكتاب جيمس فريزر "الغصن الذ

ًأدونيس.

 ا:جبرا إبراهيم جبًر نالها جوائز

ة وأوسمة جوائز نال جبرا ً اأوروبً  جائزة :منها كثيرة ةودوليً  عربي 
 
 م،1983  عام قافة،للث

ً جائزةًو  الكويت سةمؤس 
ًللتً  ً جائزةًو، م1987 العلمي، عام مقد   لآلداب، عام ولةالد 

ً القدس وسامًو م،1988
 
ً من والفنوًن قافةللث

 
 مةمنظ

 كانوًن في ة،الفلسطينيً  حريرالتً 

ً
 
 كولومبيا عام جامعة جائزة م،1990 العويس عام سلطان ، جائزة9110اني عام الث

ً من االستحقاق ووسام م،1991 ًم.1991 تونس عام من األولى رجةالد 

ً  
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ً أعماله  
 

ً:ةعريً الش

ًا أوً "إن لم أكن شاعرًً
ً

ًا وال مبدعًًا وال روائيً ناقًدًا، فلن أكون  وأخيرًًال ً ا؛ ألن   
 

عر هو الش

ً  
ً 1الفنون" سمة األصالة في كل 

ًوالي:ة في حياته، وهي على التً أصدر جبرا إبراهيم جبرا أربع مجموعات شعريً  

9146ً، املدار املغلق 9111وز في املدينة تم ً
 

، سبع قصائد 9171مس ، لوعة الش

ً، ُيضاف إليها مجموعة 9110
 
شرت في يل وبعضها للنً بعنوان قصائد بعضها لل

ُ
هار، ن

ً
 
تي كان أحمد دحبور يرأس هيئة تحريرها.مجل

 
تي تصدر في تونس، وال

 
ا ومم ً 2ة بيادر، ال

ً
 
ه أشار إلى الخلط الحاصل قافي أنً يجدر ذكره في معرض الحديث عن نشاط جبرا الث

ً
 

ًثر عراء بين مفهومي قصيدة النً عند الش  
 

ً وقصيدة الش
ً عر الحر   

منهما،  مع توضيح كل 

ً ومن ثم ً  
 

ً كان له الفضل في دفع قصيدة الش
في  اثر لتجدا لهما مكانًًوقصيدة النً  عر الحر 

ً
 
ة املعاصرة.الث ً 3قافة العربي 

 القصيدة ركائز واضع فجبرا "هو
ة ةوزيً م ًالتً  ه وز،تم ً إلى نسبة ةوزيً م ًوالتً . العربي 

ٰ
 إل

ً بالد في القديم الخصب
 

 بين وما امالش
اد من ق ًومع ٰهذا الجزم من بعض النً  4هرين"،النً 

 ً
ًاملتحم  جديد في ة، ونفوا ريادته للتً سين لجبرا، فقد عارض آخرون ٰهذه املقولة وبشد 

ً  
 

ًالش
 

ة له، في حياة جبرا وبعد اعر العراقي سامي مهدي في مقاالت عد ًعر، مثل الش

ً 5وفاته.

                                                           
 على أضواءأوس يعقوب،  1

ً جربةالتً   
 

ً ةعريً الش -ru ruجبرا،  إبراهيم جبرا احلالرً  الفلسطيني اعرللش 

.facebook.comً
ً.http://www.diwanalarab.comجبرا إبراهيم جبرا، ديوان العرب،  أحمد دحبور، 2
3  ً

ًجبرا، الر 
 
 ًدراسات نقديً امنة، حلة الث

ة للد  ًة، العربي 
 
ً.1ص  9171، 7شر، بيروت، طراسات والن

 .ع سابقجبرا إبراهيم جبرا، مرج ،أحمد دحبوًر 4

5  ً
ةيادة سامي مهدي، جبرا إبراهيم جبرا والر  عري   

 
ً  :الش

القدس العربي،  ،!يادة؟من أين جاءته الر 

77/9/7099.ً

http://www.diwanalarab.com/spip.php?article5938
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ًة القصيرة:نشاطه اإلبداعي في مجال القصً 

ة القصيرة قبل سفره إلى بريطانيا، وأخذ ينشر بدأ جبرا نشاطه األدبي في كتابة القصً 

ً 
 
ًنتاجه األدبي املبك

 
ً ر في مجل

ًسالة( و)الهالل( املصريً تي )الر 
 
ة )األمالي( تين، إلى جانب مجل

ً
 
ًبنانية. الل

ة، عنوانها: )عرق وقصص أخرى(، أصدر جبرا مجموعة قصصيً  9111وفي عام 

ون في دمشق، بعنوان: )املغنً  9176ة أخرى عام أهداها لزوجته مليعة، صدرت مرً 

ة إحدى ت ٰهذه املجموعة القصصيً م لها توفيق صايغ، وضم ًوقصص أخرى(، قد ً

كنً عشرة قصً 
ٰ
لك  –ه ة، ل

ٰ
ً -مع ذ  

ذي ه املحبً القصيرة فنً ة القص ً لم يجعل من فن 
 
ب ال

ً
ُ
ذين ارتبطت تً سيخلص له كما فعل غيره من ك

 
ة سماؤهم بالقصً أاب فلسطين، ال

ً اه كان يعتبرها فنً القصيرة دون غيرها؛ ألنً 
ً

ً. سهال

 ً
ًة:وائيً أعمال جبرا الر 

 ً
واية قبل ذهابه إلى بريطانيا، فقد كتب رواية بدأ جبرا نشاطه في كتابة الر 

لك عام نجليزيً باإًل
ٰ
Passage in the Silent Night “"، بعنوان 9164ة، وكان ذ

كنً 
ٰ
ه ، ل

أعاد كتابتها  لم ينشرها آنذاك، بل اكتفى بتوزيعها على زمالئه في الجامعة، ثم ً

ة، وهو يدرس في جامعة هارفارد، ا هو : وقد أعطى جبرا روايته ٰهذه عنوانًً 1بالعربي 

ً ، ثم 9111ًنشرت في بغداد عام  )صراع في ليل طويل(. وقد
 
هور تتابعت رواياته بالظ

لك، وهي:
ٰ
ًبعد ذ

ق صيً   
9140ًادون في شارع ضي  ، 9178، البحث عن وليد مسعود 9179فينة ، الس 

، 9184، الغرف األخرى 9189حٰمن منيف عالم بال خرائط، رواية مشتركة مع عبد الرً 

ً
 

ٰهذه  قارًئ. ًو9119ان، ات سراب عف ًيوميً ، 9188مس )سيناريو روائي( امللك الش

                                                           
ً.أحمد دحبور، جبرا إبراهيم جبرا، مرجع سابق 1
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 ً
ً اوايات يلحظ أمرًًالر 

ً
ًا بينها جميعًًمشترك

 
جبرا بمسقط رأسه بيت لحم  قا، وهو: تعل

تي شهدت طفولته وصباه: القدس، وشخصيً 
 
ًوباملدينة ال

 
ًبه به.اته فيها شديدة الش

ً
 
ً لم:ية مثل فسجيليً وكتب جبرا سيناريوهات لعدد من األفالم الت  

العراقي  )جذور الفن 

ًاد.وكتب حوار فيلم )عمر املختار(، للمخرج مصطفى العق ً املعاصر(،

ً في كتابين جبرا نشر وقد  
ً يرةالس 

 
ً:ة، همااتيً الذ

9187ً ،األولى البئر .9
ً
نة تركت على حياته بصماتها، عن ا معيً ، ويروي فيها أحداث

تي قضاها بين مدينتي بيت لحم )أوً  االثنتيسنوات حياته 
 
ل تسع عشرة األولى، ال

لك. تحد ً
ٰ
اس في ث جبرا في ٰهذا الكتاب عن حياة النً سنوات(، والقدس بعد ذ

ً فلسطين في عشرينيً 
ين فيها، بأسلوب روائي ات القرن املاض ي، وعن حياة املسيحي 

مل اإلبداعي، وخبرة رفيعة ممتع. وتبدو في سيرته "البئر األولى" كثير من مالمح الع

ً  ات عند صاحبها.رديً املستوى في الس 

، يبدأ ٰهذا الكتاب من سنة ذهابه إلى بريطانيا وينتهي 9116، األميرات شارع .7

 ً
واية أو الحكاية، بعودته من أمريكا للعمل في بغداد. وٰهذا الكتاب أقرب إلى الر 

ً  
ًأكثر منه إلى الس 

 
ًمن التً  ة؛ لكثرة ما فيهاتيً يرة الذ رد القصص ي البعيد خييل والس 

ً انوعًً ًعن الس   
 يري. رد الس 

ً  
ً فصول:ة مة وستً وجاء "شارع األميرات" في مقد 

ً
 
ًالفصول الث ث عن مرحلة دراسته في بريطانيا، والفصالن الثة األولى تتحد 

ًالتً   ا الفصل األخير، وهو أكبر الفصوًلثان عن حياته في بغداد، أم ًاليان يتحد 

ً ًحجًما، فيتحد  تي تعرً نة العجائبيً ث عن تلك الس 
 
ف خاللها على مليعة برقي ة ال

تي أصبحت فيما بعد زوجته.
 
ًالعسكري، ال



ًأحمد يوسفمي 

 988 ،السابعموسوعة أبحاث ودراسات في األدب الفلسطيني الحديث، الجزء 

ً  أعماله بعض وقد ترجمت
ً ةوالقصصيً  ةوائيً الر   

 
 من عدد ، إلىاوسيرتيه أيضًً ةعريً والش

ً
 
ًغات.الل

ً
 
ًة:قديً آثار جبرا الن

تي سيرد ذكر لبعضها عند قديً النً سنذكر هنا كتب جبرا 
 
ة، دون املترجمة، ال ة بالعربي 

ً
 
ًره بنق ًالحديث عن تأث

 
ًة ثمانية، هي:قديً فاته النً اد الغرب. ومؤل

-  ً
ًيً الحر 

 
  :0691وفان، ة والط

والعام  9161ة األولى بين العام قديً كتاباته النً  أهم ً قد، ويضم ًل كتبه في النً وهو أوً 

9140، ً
 
ً وشك

ًل ٰهذا الكتاب العالمة الفارقة في أدب جبرا وفن 
 
ل ه ونقده؛ فقد تمث

ً
 
ذي اكتسبه من مرحلته األوروبيً فيه عالم صاحبه الفكري والث

 
ة بأبهى قافي ال

ً صورة. ويضم ً
ً
ً : الكتاب أربعة عشر مقاال

سم واية، ومقالين عن الرً اثنين عن الر 

ًة، وستً وأربعة مقاالت في موضوعات عام ً  
 

ًة مقاالت عن الش
 
ن ثالثة عر، ويالحظ أ

ً  
ًة األخيرة معنيً تً من املقاالت الس   

 
ًعر الرً ة بالش

 
ً عراء الرً ومانس ي والش

ين ومانسي 

 ً
ًاين حصرًًالغربي  ً . ويالحظ أن 

 
حظة الكبرى جبرا في ٰهذا الكتاب "ينطلق من الل

ه إلى ر، ومن توج ًطوً من معاني التً  ظر إلى حياتنا في ما تضم ًجديد، بمعنى: النً للتً 

ًحداث التً إ ًوهذا . 1لوف"أائد املغيير وتحقيق املغايرة مع الس   
كتب  الكتاب من أهم 

ً د فيه على أهميً ة، وقد شد ًة الجادً قديً جبرا النً 
ة، وعلى الخطر ة اإلنسانيً يً ة الحر 

ً 
ذي يهد 

 
ًال

 
تي تسود فيها الن

 
ًدها في املجتمعات ال

 
ًًو 2غيان.زعة إلى الط ث في ٰهذا تحد 

ً -اأيضًً-الكتاب   
 
ً 3روة في األدب،عن الذ  

ً والفن 
 

اعرين يوسف وااللتزام فيه، وعن الش

                                                           
1 ً  www.startimes.comة من أفق اإلبداع، قديً ؤية النً جبرا إبراهيم جبرا: الرً  ،ائيامرً ماجد الس 

2  ً
ًيً جبرا، الحر 

 
سة ة، وفان، دراسات نقديً ة والط  ًاملؤس 

ة للد  ًالعربي 
 
، ص 9171، 7شر، بيروت، طراسات والن

11.ً
ً.1، ص ن.م. 3

http://www.startimes.com/
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 ً
واية الخال في ديوانه )البئر املهجورة( وتوفيق صايغ في ديوانه )ثالثون قصيدة( والر 

لك من املوضوعات.واإلنسانيً 
ٰ
 ة وغير ذ

-  ً
ًالر 

 
 : 0691امنة، حلة الث

ً كان  
 

ً املوضوع األثير لجبرا في ٰهذا الكتاب هو الش
واية عر العربي الحديث والر 

ة، ومعهما الحوار في املسرحيً  ة. إضافة إلى احتفال جبرا في كتابه ٰهذا العربي 

ًومانسيً بالرً   
ًة. رياليً ة والس 

ًوأم ً  
 

ًه جبرا بمقال بعنوان: عر الحديث، فقد خصً ا موضوع الش  
 

قد والنً  عر الحرً "الش

9149ً "، كتبه عامالخاطئ
 
تي ترفض ٰهذه الت

 
سمية، . ينتقد فيه نازك املالئكة، ال

 ً
لكيه نثرًًفتسم 

ٰ
مغالطة واضحة في وضع  ا تارة وقصيدة نثر تارة أخرى، "فترتكب بذ

ً 1االصطالح". ، د املاغوطاب، ومحم ًيً وفي الوقت نفسه يشيد بشعر بدر شاكر الس 

 ً
ًوفي ٰهذا املقال عينه يرو   

 
ً 2.عر الحر ًج للش

ً  
 

ً صادف تأييد جبرا للش
د غنيمي اد، ومنهم محم ًق ًمعارضة عند بعض النً  عر الحر 

ذي قال: 
 
ًهالل، ال ً  "وفيما يخص 

ًة لٰهذا النً يً القيمة الفن   
 

عر الحديث، وع من الش

 ً
ًنقر  ً اجحة تقل ًجارب النً التً  ر أن  لك أن 

ٰ
ى اآلن، وذ ا من شعرائنا ينظمون كثيرًً فيه حت 

ًفي األوزان الجديدة جنوًحً وع هولة، عن غير إدراك لصعوبة ٰهذا النً ا إلى اليسر والس 

ً.3ة"عبيريً ة املوحية التً من األوزان املوسيقيً 

ذي كان يستأثر باهتمام جبرا في ٰهذا
 
الكتاب هو: األسطورة، فقد  واملوضوع اآلخر ال

ً
ً

لك عام كتب حوله مقاال
ٰ
، وقد 9141 بعنوان: "األسطورة وسيف الكلمة"، وذ

                                                           
1  ً

ًجبرا، الر 
 
ً.91-98امنة، مرجع سابق، حلة الث

ً.1، ص ن.م. 2
 .(671- 676، ص 9179قد األدبي الحديث، بيروت، دار العودة، النً  ،محمد غنيمي هالل 3
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ً ذي أكثر من استخدام الرً يً تمحور ٰهذا املقال حول الس 
 
لك اب، ال

ٰ
مز في شعره، وكذ

ً
 

ًحيم محمود.اعر الفلسطيني عبد الرً الش

تي استقطبت اهتمامه في 
 
ً -اأيضًً –ٰهذا الكتاب ومن املوضوعات ال

تي ياليً : السر 
 
ة، ال

ًا عجيبًًيرى فيها جبرا فنً 
 

ة األولى، وعي في نهاية الحرب العامليً  ا نشأ من شوارد الال

ً  
ياع لألدباء آنذاك، ومن ٰهذه الحالة جاء ة استجابة لحالة الضً رياليً فكانت الس 

ً
 

ذي لف
 
ًهم.فنً  الغموض ال

كر، ضم ً
ُ
ً إضافة إلى ما ذ

ًن جبرا كتابه "الر 
 
ًحلة الث

ً
في  9144 كتبه عام امنة" مقاال

ًموضوع الحداثة، بعنوان: "املونولوج، املونتاج، التً  ً ضمين"، يرى فيه أن   
 

عر الش

ً
 

ًالحديث أشبه باملونولوج، أي حوار الش
 

اعر القديم اعر مع نفسه، في حين كان الش

ًيخاطب اآلخرين أكثر من مخاطبته نفسه.

- ً
 
 :0611ار والجوهر، الن

ً  
ذي يعم ًغيً مة الكبرى في التً يقول جبرا في ٰهذا الكتاب: "الس 

 
العالم العربي اليوم،  ر ال

ًر الرً هي تغيً   
 

ًغيً ر... والتً غيً عر العربي املعاصر صلة كبيرة بٰهذا التً ؤيا، وللش  
 

عري ر الش

ً ؤيا... غيًرر الرً ا ومحتوى يتبادل األثر مع تغيً أسلوبًً ًالقضيً  أن   
 

ة نفسها هي عريً ة الش
ً 1".ةة اإلنسان األزليً ها قضيً هي في جوهرها: إنً  ث جبرا في ٰهذا الكتاب عن يتحد 

ً
 

عراء، و شعرهم وهم: الجواهري، ويوسف الخال، وبدر شاكر عالقته بعدد من الش

ً ذي التقاه عام يً الس 
 
9147ًاب ال عن  اأيضًًث فيه ، أي قبل وفاته بعامين، وتحد 

ً
 

ًالش  اني، وتيريز عواد. وري أدونيس، )علي أحمد سعيد(، ونزار قبً اعر الس 

ً  

                                                           
ًجبرا، النً  1  

 
ً.1، ص 9171، 9عر، دار القدس، بيروت، طار والجوهر، دراسات في الش
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 :0616ؤيا، ينابيع الرً  -

ً ويتطرً 
ة وتاريخها، ويرى أنً ق جبرا في ٰهذا الكتاب إلى الر  ها كانت في واية العربي 

ً  ابداياتها تقليًدً
ة ؤيا إلى التً ة، وقد دعا جبرا في ينابيع الرً واية الغربيً للر  جربة العربي 

تي التفت إليها العرب ا، خاصً في الحكاية قديًمً
 
ة حكايات ألف ليلة وليلة، ال

ً  
 
ًا كبيرًًون اهتماًمًرين، بعد أن أظهر الغربيً متأخ

 
فتة في ٰهذا ا بها. ومن األمور الال

ً
ً

ً الكتاب تخصيص جبرا فصال
 
ف مزرعة  بأكمله للحديث عن جورج أورويل، مؤل

ًالحيوان، القادم من بنغالدش إلى بريطانيا.

- ً  :0691والحلم والفعل،  الفن 

ً  
ر أن يجمع ما بين الكتابات واألحاديث في ه قرً مته لٰهذا الكتاب أنً يذكر جبرا في مقد 

ً ئٰهذا الجمع وحده  كتاب جديد؛ "ألن   
ً يه   

تي شغلتني في الس 
 
نين للكثير من األفكار ال

1ًصل بعضها ببعض، ويض يء أحدها اآلخر".ع ضمنه في مواقع يتً ا تقاألخيرة، إطارًً

ً قارًئيلحظ  ة، البعد الحضاري األصيل لتواشج الفنون اإلنسانيً  ٰهذا الكتاب، أن 
ًأكيد على إنسانيً افع لجبرا للتً ان العربي، كانا الد ًوعروبة ما ينتجه الفنً   

 ة الفن 

ً
 

ًاملة.الش

 : 0696الت في بنيان مرمري، تأم ً -

جبرا في حوارات  أطلقهادب. فيه آراء افية لينابيع اأًلبحث في األعماق الص ًيكتاب 

ً ثالثة 
 
ًف والنً مع املؤل ًأجراها معه حول التً ائي. امرً اقد ماجد الس   

 
ة، عريً جربة الش

ً ًوالس 
 
وقد  .وح املبدعةابت، وإطالق الرً ؤال اإلبداعي، والكتابة كوسيلة لزحزحة الث

ًٰهذا الكتاب مقاالت نقديً ن تضم ً  
 

ًة في الش  
ًعر والفن   

ً  ، وفي فن 
واية، واملوسيقى، الر 

ً
 

ًرق األقص ى.وعن رحلته إلى الش

                                                           
1 ً ً جبرا، الفن  ًوالحلم والفعل، دار الش 

 
ًة العام ًقافيً ؤون الث

 
 .1قافة واإلعالم، بغداد، ص ة، وزارة الث



ًأحمد يوسفمي 
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-   ً
 
 رة وأوراق أخرى: مً معايشة الن

ً تي مارسها سنين كثيرة، ما يتحد 
 
ث جبرا في ٰهذا الكتاب عن تجربته في الكتابة، ال

لك
ٰ
ذي ال يبارح كل ً عاد يحصيها، وكذ

 
من يبغي "معايشة  عن تجربته مع القلق ال

لك يتحد ًمتعة الكتابة القراءةمتعة رة" أو: مً النً 
ٰ
ة ث جبرا عن مواقف حياتيً . بعد ذ

ًتتً   
ًصل بالكتابة، وعن قضايا متعد   

 واألدب. دة في حقل الفن 

 :0660أقنعة الحقيقة وأقنعة الخيال،   -

تي وردت في كتبه ة ودراساته األدبيً قديً آراءه النً كتاب نقدي جمع فيه جبرا 
 
ة، ال

ً ا شتيتة، وشذرات منتشرة؛ ألنً املختلفة، أفكارًً
 
ًه رأى فيما بينها ات

ً
-ا، فهي  وثيًقًصاال

ًر- جميًعا  
ً تعب  جماع تجارب وثيمات ها "ة طويلة، وألن ًعن قضايا وهواجس شغلته مد 

لب في كونها جاءت في صيغ من اإليجاز قد ال ز على األغوقناعات". تتميً  وتساؤالت

ً تقل ً  
 
قطعة منها بتمامها  وال، وفي الوقت ذاته تحتفظ كل ًداللة عن املقاالت الط

ً.واستقاللها

ً
 
ً:قديمشوار جبرا إبراهيم جبرا الن

 ًبدأ جبرا مشواره النً 
 
ات القرن املاض ي، وبدأ يكتب مقاالته ، في أربعينيً ارًًقدي مبك

ة بعد رجوعه إلى بغداد. ة، وتحوً ة آنذاك باإلنجليزيً قديً النً  ًل عنها إلى العربي 

ً تي أجريت معه، أن 
 
ً أوً  يذكر جبرا في بعض كتبه واملقابالت ال

 
رين به في مشواره ل املؤث

ة في القدس د. إسحق موس ى الحسيني، وهو من النً  ة العربي  ي   
 
قدي أستاذه في الكل

ً
 

تي شاركت في الحركة النً خصيً الش
 
لك: ة فقديً ات ال

ٰ
ذي ي فلسطين. يقول في ذ

 
".. وهو ال

قد والخلق، وٰهذا ما ة النً نة وتحليلها، نرى تداخل عمليً جعلنا في دراسة قصائد معيً 

ً
 
ً ة، إنً د لنا خالل قراءتنا باإلنجليزيً تأك

 
ة ل املباشر في رؤيتي األدبيً ر األوً ه املؤث
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ً  ،1ة"قديً والنً 
 
ئكومن املؤث

ٰ
ذين درس عليهم في الغرب. يقول جبرا مجيًبا  رين به أول

 
ال
ًعن سؤال مفترض يطرحه عليه النً 

 
ا ره بالغرب في نقده: "طبعًًاس حول مدى تأث

ً
 
ً اقد كالفنً فالنً "رت: تأث

 
ًان وارث لحضارات اإلنسان كل

 
ًها، وإال

 
نه لن يكون ذا قيمة  فَّ

رتتذكر، وقد 
 
ًق ًؤية بالنً من حيث املنهج والرً  تأث   .2"اد اإلنجليز بشكل خاص 

اد مثل. آي. أ ريتشاردرز، وريناتو ق ًا من ٰهؤالء النً ويذكر جبرا في الكتاب نفسه عددًً
ًق ًبوجولي، وآرشيبولد مكليش، ومن النً 

 
عراء: درايدن، وكيتس، وماثيو آرنولد، اد الش

ً يصف ف. آر. ليفيز بأنً  هبل إنً  3ووالتر باتر، وأوسكارد وايلد، و ت. أس. إليوت.
 
ر ه املؤث

ً
 

ًخص ي الكبير، يقول: "فقد درست عليه النً الش
 
ة قديً ته النً قد، وتتلمذت على مجل

(scrutiny ًوعن طريقه دخلت إلى ما كان في األربعيني ،)تمحيص( )ً  
ى الس  ً ات حت 

ات ينيً ت 
ً  وال New criticism."4قد الجديد يدعى بالنً 

قدي ٰهذا نشاط جبرا النً  عيخفى على متتب 
ًالتً 

 
ة في قد وكتبه، خاصً قد الغربي، إذ يلمسه فيما ترجمه من مقاالت ٰهذا النً ر بالنً أث

ً  
 

ًعر.الش

ً ً نشاط جبرا النً  وبما أن 
 
روري من الضً قد الغربي، فسيكون ة بالنً ر بقوً قدي متأث

ًاملترجمة، ألنً ة قديً إلى بعض آثاره النً  -هنا  -ق طرً التً 
 
تي ارتكز عليها ها الل

 
بنة األولى ال

ًمشروعه النً 
 
تي ُعرف بها قديً لت مالمح رؤاه النً قدي، وكانت ٰهذه اآلثار قد شك

 
 -ة، ال

ً -جبرا 
 
ة ظريً ة في حقلي النً ا، خاصً ا وإبداعيً ا وثقافيً شطة فكريً عبر سني حياته الن

ًطبيق.والتً 

                                                           
ً.79مرة، مرجع سابق، ص جبرا، معايشة النً  1
ً.90-71، ص ن.م. 2
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لك
ٰ
ً مثال ذ  

 
عر كتاب: "األدب وصناعته"، فمعظم املقاالت الواردة فيه تدور حول الش

ً
 
 Axel’s)ريقة الجديدة في األدب وغايته. وكتاب "قلعة إكسل" ولغته، وحول الط

Castle) ،ألدموند ولسون ،(Edmund Wilson)
قد ، وهو كتاب موقوف على النً 

تي 9190و  9870ن عامي ادرة بية الصً طبيقي ألشهر األعمال الغربيً التً 
 
، وهي الفترة ال

ً ى جبراة، لذا نًرمزيً ازدهرت فيها الرً   
 

ًة للنً مزيً فرة الرً ييعتمد فيها على تفكيك الش  
 ص 

ً  
 

ًعري.الش

ذي صدر عام وكتاب "األسطورة والرً ، 9140"ما قبل الفلسفة"، وكتاب 
 
مز"، ال

9179
لك أنً 

ٰ
ًه شديد التً ، ويبدو كذ

 
وز أو كان ترجم أجزاء منه بعنوان: " تم ًر بكتاب أث

ً وهو كتاب، 9111أدونيس"، عام 
 
لفريزر   (The Golden Bough) هبي""الغصن الذ

(James George Frazer) .ً
 

تي رقيً فقد زخر ٰهذا الكتاب بكثير من األساطير الش
 
ة، ال

ً
 

ًأقبل الش اب على جبرا جعله تأثير ٰهذا الكت عراء على استخدامها في أشعارهم، بل إن 

ً
 

ًيطلق على بعض ٰهؤالء الش
 

ً م ًعراء التً عراء اسم "الش
ين"، في اتجاه حداثي جديد، وزي 

ذين يستخدمون أسطورة " تم ًوزيً م ًوالتً 
 
وز وإيننا" في أشعارهم، ون حسب جبرا، هم ال

ا بها. ومن افدين وقد كان جبرا نفسه معجبًًة، ُعرفت في بالد الرً وهي أسطورة سومريً 

ً
 

ً م ًعراء التً ٰهؤالء )الش
ًوزي  اب وتوفيق صايغ وبلند يً ين( حسب تصنيف جبرا: الس 

 1الحيدري وخليل الحاوي وعلي أحمد سعيد، )أدونيس(، والبياتي ويوسف الخال،

ًق ًوقد لقي جبرا معارضة من بعض النً 
 

عراء مثل سامي مهدي، في إطالق ٰهذا اد الش

ً
 

ًعرااالسم على الش ذي أكثر من يً ء املشار إليهم هنا، باستثناء بدر شاكر الس 
 
اب، ال

لك في مقالة له في جريدة الد ًوزيً م ًموز التً استعمال الرً 
ٰ
ة، ستور األردنيً ة في شعره، وذ

ً  ،.94/99/7007بتاريخ 
 
ًوجبرا كان من املؤث

 
اعر بشكل كبير، وأبرز رين في ٰهذا الش

ًدراساته كانت حول شعره. 

                                                           
ً.60ار والجوهر، مرجع سابق، ص جبرا، النً  1
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ً
 
ًقديمشروع جبرا الن
ً قد ضرورة الزمة، وال بد ًيرى جبرا في النً 

 
ً، جوء إليهمن الل منه لفهم ما يجري  "وال بد 

لك التً ة الخلق، طالبًًفي عمليً 
ٰ
ًا ذ  

 
ذي وجدته في العديد هني والنً كامل الذ

 
فس ي بينهما، ال

ة قد عندي عمليً ة، يقول: "النً قديً ة النً وعن فهمه للعمليً  1اد اإلنجليز"،ق ًمن كبار النً 

ً
 
ني أن بع ال أستطيع استغوار ما ال غور له، كما ال يهم ًاستغوار وكشف، وأنا بالط

 د إقبالي على بحث عمل أدبي أقرً غاد ورائح. إذن، فأنا بمجرً  ا يطرقها كل ًأكشف أرضًً

ًضح لنا ومن عباراته تلك يتً  2ا بَّعجابي به وإحساس ي بقيمته".ضمنًً الكتابة  أن 
ً قديً النً 

 
ًدها حوافز ذاتيً ة عند جبرا تول ًقديً أحكامه النً  ة، وأن  مبادئها من  ة تستمد 

ًموقفه اإلبداعي.

ًوٰهذه الرً 
 
ًقديً ؤية الن ًمن طرحها، وهي: ة عند جبرا تثير تساؤالت ال بد 

 ً
ة واضحة املعالم؟ ة نقديً ز؟ بمعنى: هل لجبرا نظريً هل كان لجبرا خطاب نقدي متمي 

ً قدي ال يخرج عن إطار مشروع نقدي، له حضور في الوسط نشاطه النً  أم أن 

ً
 
ًقافي؟ الث

ً ً من الجدير ذكره هنا، أن   جبرا إبراهيم جبرا أشار، في غير موقع في مقاالته، إلى أن 
ًقديً آراءه النً  تي ا كتبه أو ترجمه، ة مم ًة جاءت على شكل مواقف وردت في كتب عد 

 
وال

ًتتضم ً
ً
ًن مقاالت وبحوث

 
ًا يتجاوز عددها الث من يريد فهمه عليه أن يلملمه  الثين، وأن 

ً 3في أشكال كتاباته املختلفة. ًوبناء عليه، مال عدد من الد  جبرا لم  ارسين إلى القول إن 
 ار داود البصري،ة ذات منهج واضح، من ٰهؤالء: عبد الجبً يكن يمتلك رؤية نقديً 

                                                           
ًق ًجبرا، شهادات النً  1

 
ًاد، مجل

 
ً.979، ص 9119، مايو فبراير ـ 9، العدد 6د ة فصول، املجل

ًؤيا، ينابيع الرً جبرا،  2  ًاملؤس 
ة للد  ًسة العربي 

 
ً.977ص  9178 ،9شر، بيروت، طراسات والن

3 ً  ًجبرا، أقنعة الحقيقة أقنعة الخيال، املؤس 
ة للد  ًسة العربي 

 
، ص 9117، 9شر، بيروت، طراسات والن

909.ً
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ًماجد ا ً ائي، إبراهيم خليل، معتصم توفيق الخضر،امرً لس  لك ألن 
ٰ
نقده "خلق  ذ

ًقدي مع النً يتوازى فيه الخطاب النً   
ً  ص 

ً  اًرًمتحر 
نهج نقدي ذي حدود واضحة  من أي 

ً  ًإذن: ما كان لديه هو: مشروع نقدي تكوً  1دة".املعالم ومحد 
 
ا، أثناء رًًن عنده مبك

ًدراسته في بريطانيا. ويمكن  ا جبرا كان في األساس شاعرًً القول، عالوة على ما ذكر، إن 

ًاوكاتبًً
 

ً، "والش دة ة محد ًة نقديً ه نظريً اعر ال ينتج لنا في نقده ما يمكن أن نعد 

ً 
ً ومم ً 2ا لذاته واستغواء لرؤاه"،صًًم لنا تقم ًمتماسكة بقدر ما يقد 

لك الرً ا يعز 
ٰ
ًز ذ  أي أن 

ذي يسعى لفهم  أفضل جبرا آمن بتفاعل املناهج وتضافر املعارف في سياق النً 
 
قد ال

ً ً.لألدب ورؤية ثاقبة لإلبداع والفن 
ًقدي ٰهذا في مسارين واضحين:ويسير مشروع جبرا النً 

ًجديد : مسار الحداثة والتً ًلاألوً 
 
ًنويري.: املسار التً انيوالث

ًفأم ً
 
ًوعيً قراءات جبرا النً  ى فيا مسار الحداثة فيتجل

 
عراء، من مثل: ة ألعمال بعض الش

ايغ. يضاف إليها قراءته لشعر شعراء كانوا أدونيس، ويوسف الخال وتوفيق الصً 
اني وعبد ا، مثل: الجواهري ونزار قبً ة، فأعاد اكتشافهم حداثيً ُيقَرؤون قراءة تقليديً 

لك، فقد كان جبراالرً 
ٰ
فين العرب املنحازين في طليعة املثق ً حيم محمود، فال غرو في ذ

كثرهم حماسة لها، وسنعود إلى موضوع الحداثة عند أإلى الحداثة بين مجايليه، ًو
ًقدي.الحديث عن مالمح مشروع جبرا النً 

ًنويري )التً ا املسار التً وأم ً ًجبرا كان يضع في حسابه أنً  ثقيفي(، فألن   
ه إلى جمهور ه متوج 

ً
 
ٰهذا -وقد ال يكون  3ة في العالم،ا على أحدث املدارس األدبيً لعًًقد ال يكون مط

                                                           
1 ً ًامرً ماجد الس  اسع، إعداد ة ملهرجان املربد التً قديً ا، أعمال الحلقة النً اعر العربي الحديث ناقًدًائي، الش 

ً ًشاكر خصباك، دار الش 
 
ً.79، ص 9181ة، بغداد، قافيً ؤون الث

ً.98-90، ص ن.م. 2
ً.أحمد دحبور، جبرا إبراهيم جبرا، مرجع سابق 3
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ً -الجمهوًر
َ
يالوج، ة املستعملة، مثل: املونولوج، والد ًلحات األدبيً قد فهم املصط

لك مقاالت تظهر والبرولوج، واملدرسة القوطيً 
ٰ
ة وغيرها من املصطلحات؛ فكتب في ذ

ًة.ة تثقيفيً ها تعليميً لقارئها أنً 

ً قديً صنيف مقاالته النً ويمكن ت
 
ًها في نوعين ظاهرين للعيان: ة كل

ة، بسمة ة تطبيقيً ة في املضمون، واآلخر: كتابات نقديً ة تنظيريً ل: مقاالت تجديديً األوً 

لك فيما يلي من سطور.ة طاغية. وسيتً إبداعيً 
ٰ
ًضح ذ

ً
 
ًقدي:أسس مشروع جبرا الن

 ً
ًقدي، ع ملشروع جبرا النً يلحظ املتتب  اهتمامه في إطار ٰهذا املشروع يتمحور حول  أن 

ًأسس بعينها، وهي:

- ً
 
 راث:الحداثة والت

ًالحداثة عند جبرا كانت ديدنه والتً   ًجد 
 
ز على حق األدب العربي د كان رسالته، يرك

ًجد ًفيهما، ومفتاح الحداثة والتً 
 
ًين.راث واإلبداع اإلنسانيً د عنده هو االنفتاح على الت

ً بدأت  
 

ة منذ أواسط األربعينات، بعد عودته من عريً إسهامات جبرا بالحداثة الش

ً
 
ًإنجلترا، وتجل

 
لك في دواوينه الث

ٰ
ًالثة: تم ًت بعد ذ

 
مس، وز في املدينة، ولوعة الش

ًواملدار املغلق. 

ً ولعل ً  
ً املقد 

تي كتبها جبرا ملجموعة بلند الحيدري "أغاني املدينة املي 
 
تة"، عام مة ال

ً، كانت إيذان9169ًً  ًعوة إلى التً ا بالد 
لك املقد 

ٰ
تي كتبها لديوانه "تم ًجديد، وكذ

 
وز مة ال

ً"، هي أيض9111ًًفي املدينة   
 

ًا، كانت مبش  
 

ذي رة باألنموذج الحداثي الجديد للش
 
عر ال

تي شد ًقديً ضحت معامله فيما بعد في كتاباته النً اتً 
 
د فيها على ضرورة أن ة، ال

ً
 
ًيتخط  يمومة.ة، إلى االستمرار والد ًى ٰهذا الجديد صفة القدم والجد 
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 ً
ً" بأنها:ف جبرا الحداثة ويعر 

 
ًاقة الحيويً ٰهذه الط  

ا ورؤية، والغوص رة، فكرًًة املتفج 

ً
 

ًلنً وا شعور الجمعي في أعماق الال
 
ما  أهم ً جديد"، ولعل ًراث من أفق التً ظر إلى الت

ً غيً "وعي التً  ها:قامت عليه الحداثة عند جبرا، أنً 
ل"، وليس بما أخذها ر في عالم متحو 

ً 1ها صراع بين رؤيا جديدة ورؤية قديمة".به سواه من أنً 

تي ينبغي أن رات الجذريً غيً جديد من خالل ارتباطه بالتً فقد نظر جبرا إلى التً  
 
ة ال

ً
 
ًقافة العربيً تحصل في واقع الث

 
ة إلى العالم، قافيً ة اليوم، وفي تكوين نظرة العرب الث

ًلذا دعا جبرا املبدعين إلى أن يتعم ً
 
وا من جذورهم ة، ليستمد ًراثيً قوا في الجذور الت

ًة اإلبداع؛ تحقيًقًة قوً اريخيً التً  ة؛ ألن  ً ا لألصالة العربي 
 
راث عنصر أساس ي في بناء الت

ًؤية الجديدة، الرً  ة ة هائلة في حياتنا، ويجب أن تبقى له ٰهذه القوً قوً له " وألن 

ً  
 
ً، ففي "التراث قوً منه ما هو حيً  نأخذفس"، وعلينا أن ية للنً املغذ كن ة نستمد 

ٰ
ها، ول

ًيجب أن نضيف إليها قوً 
ً
ا ا، ال دورانًًا سهميً ة جديدة، بحيث تكون الحداثة انطالق

ًا"، وفي الوقت نفسه يقول: اانكفائيً 
 
 ًلعودة، "إلى الت

كن د شيئًًراث ال تجد 
ٰ
ا، ل

ً  
ً ،من هنا 2د قوته".باالنطالق منه، وباإلضافة إليه نجد  الحداثة  يرى جبرا أن 

ً  
 
الع واملعاصرة هي استصفاء الجوانب املشرقة من املوروث األدبي والفكري، واالط

 يبنى بناءًً على معارف العصر... وأن يكون أدبنا بمستوى آداب األمم األخرى، وأن
فنحن "ال يمكن لنا أن نخلق حضارة ٰهكذا فجأة منقطعة عن حضارات  3ا.ذرويً 

 ًاألمم األخرى غير معتمدة عليها، مم ً
غ لنا نقل معارف الغرب إلى لغتنا، وٰهذا ال ا يسو 

لك نتنازل عن ُهًا أنً يعني أبًدً
ٰ
بل أكثر من  (60)4ة"،تنا القوميً تنا وخصوصيً ويً نا بذ

                                                           

 
1  ً ًجبرا إبراهيم جبرا.. الفنً ائي، امرً ماجد الس  ً.واملدينة ان والفن 
ً.967-969سابق، ص  ؤيا، مرجعجبرا، ينابيع الرً  2
3  ً

ًيً جبرا، الحر 
 
ً.7مرجع سابق، ص  وفان،ة والط

ً.44رة، مرجع سابق، ص مً جبرا، معايشة النً  4
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لك، 
ٰ
ً فقدذ ً  على -جبرا -دشد 

تي الحسابات من فهوتخف ً املبدع ةيً حر 
 
 خارج تقع ال

ً جهة، من اإلبداع
 
ً سلطة من صهوعلى تخل

 
ً قافةالث ًثانية. جهة من ائدةالس 

ً
 
ًراث، اهتمامه بومن مظاهر احتفال جبرا بالت ًرديً الس 

 
ة راثيً ات الت هه إلى وتوج ًة العربي 

تي اتً ة تلك خاصً  إنصافها،
 
ًال

 
راث اإلنساني، مثل ألف ليلة وليلة، خذت صفة الت

ا؛ الحتوائها على تراكيب وأفكار ذات خطر، ا خاصً وقد دعا إلى االهتمام بها اهتماًمً

ً ة نه ٰهذه الحكايات من جوانب نفسيً ة، وملا تتضم ًهشة اإلنسانيً وعلى ما يثير الد 

ً بيً ها حكايات شعة، إضافة إلى أنً واجتماعيً 
 
ًة تمث

 
ً ل الخيال الش

لة عبي "وفوران املخي 

ً وهو يقرً  1ة، فهو فوران بال حدود".اإلنسانيً 
 
ًذباألثر ال

 
عبي ي تركه ٰهذا العمل الش

ً ًفينة والبحث عن وليد مسعود.على روايتيه: الس 

ًاألسطورة: -

تي تتمحور حول األسطورة، وقد جمعها في ترجم جبرا عددًً
 
كتابه: " ا من املقاالت ال

ذي أصدره عام األسطورة والرً 
 
، وقد كان لٰهذه املقاالت أثرها في نقده 9179مز"، ال

ًالتً   
 

ونجده في قراءاته ة، عر املرتكز على ما في األسطورة من دالالت رمزيً طبيقي للش
 ًقديً النً 

 
ًة ٰهذه، يؤك  

ًد على الص 
 
رابط بين األسطورة واملعنى في العمل األدبي لة والت

ًقد.موضوع النً 

ً ًة األساطير البابليً في شعره، خاصً  كان لألسطورة حضور قوي  ة مثل ومريً ة والس 

ًعشتار وتم ً
 
ى في نقده: فقد نظر إلى األسطورة من زاوية وز، وٰهذا الحضور عينه تجل

ة ألشكال جديدة"، تضمينها واالستمداد من معانيها واستخدامها كهياكل داخليً "

ومن  2بداعنا الحديث".إة يجب أن نحذق خزنها في ا "طاقة إيجابيً فقد وجد فيه

ًوزيً م ًة اهتمامه باألسطورة التً شد ً تي كان يرى أن 
 
ة في ة أساسيً لها قيمة فكريً  ة، ال

                                                           
ةجبرا،  1

 
 .991 ص 9189" فبراير" شباط 904 العدد األدبي، املوقف مجل

ً  جبرا، 2
ًيً الحر 

 
 .968وفان، مرجع سابق، ص ة والط
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ً
 

 ًفكر اإلنسان، أْن أطلق على مجموعة من الش
ًعراء املجد 

 
عراء دين اسم: الش

ً م ًالتً 
ًوزي  ًاألسطورة على وجه التً  ٰهذه ين، ورأى أن 

 
ًحديد قد شك

 
ًلت للش اب يً اعر الس 

ً  
 

ذي يستقي منه معظم صوره الش
 
ً.1ة"عريً " الينبوع ال

ً
 

ً م ًعراء التً وقد حاول جبرا أن يرصد في شعر الش
ين، دور األسطورة في إغناء وزي 

ًصوره املجازيً 
 
تي اقة ورموزه وكناياته، "وأن يوضح كيف تخزن األسطورة الط

 
ة، ال

 ً
ًا وأفكارًًي صوًرًبَّمكانها أن تنفجر في ذهن املتلق  ً ا وعواطف" وكان يرى أن 

 
اعر في الش

ًقصيدته يتً 
 

ً اة( قناعًًة )األسطوريً خصيً خذ من الش
 
ً 2م من خلفه بما يريد.يتكل

 املصطلح: -

كان لجبرا قدرة كبيرة على تصحيح تسمية كثير من املصطلحات، بل وتحديد  

ً
 
ًمدلوالتها بدق ً ة شديدة، وبما أن   

ً"وضوح املفاهيم والد 
 
ة صفة من ة االصطالحيً ق

ً اقد صفات النً 
ذي يحق 

 
ًواصل بين النً ق التً ألدبي ال  

، أكثر من استعراض والقارًئ ص 
ًالنً 

 
فقد عمد جبرا إلى استخدام  3ة وذوقه الفردي"،خصيً اقد ملعارفه الش

ً -كما ذكرنا أعاله -ثقيف، نوير والتً املصطلحات بطريقة أقرب إلى التً 
ً

 نفض محاوال

ً  
 

ً غبار الغموض عنها، مثل: الش
ورة، ثر، ومصطلح القناع والص ً، وقصيدة النً عر الحر 

ً 
ه من مز، وما كان يشتق ًرً ضمين، والرامي، واملونتاج والجهر والتً واملونولوج الد 

ً
 

ً م ًعراء التً مصطلحات "كالش
ًوزي 

ً
ا. ين"، يغدو متداوال

ً
ًمعروف

تي وردت في مقاالته ولم تكن معروفة في النً 
 
قد العربي ومن املصطلحات الجديدة ال

ًاملوروث: 

                                                           
1  ً

ًجبرا، الر 
 
ً.76امنة، مرجع سابق، ص حلة الث

ًحفناوي بعلي، العبقريً  2
 
ً.www.startimes.comراث واألسطورة، ة والت

ً)إبراهيم خليل، جبرا إبراهيم جبرا األديب النً  3  ًاقد، املؤس 
ة للد  ًسة العربي 

 
، 9شر، بيروت، طراسات والن

 .997، ص 7009

http://www.startimes.com/
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ذي استعمله في نقده ة، ومصطلح الوحدة العضويً مزيً ة، الرً ومانسيً الرً 
 
ة، ال

ة، ومصطلح العقد ة، بوصفها قيمة جماليً طبيقي لعدد من األعمال األدبيً التً 
ًفسيً النً 

 
 ًقص، وااللتزام، والواقعيً ب النً ة ومرك

 
(، وهي climaxروة، )ة، ومصطلح الذ

 ً
ًفي نظره: "بناء تصاعدي يبدأ بعناصر متفر  ً قة، يشتد   

م راع فيما بينها ويتأزً الص 

ً القارًئيها املوقف عند نقطة يشعر ف
 
ًبالل

 
ً ة واملتعة، ثم ًذ  

ي يعقبها هبوط وسالم يؤد 

ً  
1ًاألزمة واالرتياح" إلى حل  ً ، وقد لفت جبرا إلى أن 

ً
 في ٰهذا املصطلح كان مجهوال

ً  
 

ا. ومن املصطلحات الجديدة عنده: العربي أيضًً القارًئعر العربي، وعند الش

ذي جعله مقياًسً
 
ًا من مقامصطلح وحدة القصيدة، ال  

 
ة في األعمال عريً ييس الش

تي تناولها ناقًدًاألدبيً 
 
ًة ال  

 
ً ا لها، ومصطلح الش

ذي استعمله في كتابته عر الحر 
 
، ال

في ٰهذا –ة حول ديوان "ثالثون قصيدة"، لتوفيق صايغ، وقد تناول جبرا قديً النً 

ً األخطاء-اإلطار  
تي وقع فيها املحد 

 
ثون في استخدامهم للمصطلحات الحديثة، وال ال

لك مغالطة واضحة جبرا ما قاله عن نازك املالئكة، أنً  قارًئيخفى على 
ٰ
ها "ترتكب بذ

ً 2في وضع االصطالح".

- ً
 
ًالن ًاألدبي:  ص 

ًيرى جبرا، أنً 
 

لك ه من الال
ٰ
زم تحرير اإلبداع األدبي من ربقة صاحبه، يقول في ذ

ً  
ًبوضوح تام  ًأن أفصل النً  عليً  : "إن  ًعن صاحبه، وأن أستغور ٰهذا النً  ص  كما  ص 

ًفالنً  ،3ا"لوكان منسجًمً ً  عنده مستقل ً ص 
 
فه وعن تمام االستقالل عن مؤل

ًوٰهذا الرً  ته، فهو قائم بذاته.شخصيً 
 
ة ر جبرا بنظريً أي هو مظهر من مظاهر تأث

ذي كان تأثيره ع
 
 ا.ليه كبيرًً)املعادل املوضوعي( عند إليوت، ال

                                                           
ً جبرا،  1

ًيً الحر 
 
 7وفان، مرجع سابق، ص ة والط

2  ً
ًجبرا، الر 

 
 .91-98امنة، مرجع سابق، ص حلة الث

ًحفناوي بعلي، العبقريً  3
 
ً.مرجع سابق راث.ة والت
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ًفي موضوع النً –ويرى جبرا   
ًأ -أيًضا ص  ً ن 

 
ًالقراءة هي إبداع يبدأ بالل

 
ل فيما ة ويتحوً ذ

ًة تحليليً بعد إلى عمليً 
 

ًأ ة: إال لك ال يعني عنده قتل النً  ن 
ٰ
ًذ  

وتجميده بقدر ما يعني  ص 

ً ً اقد أن يتناوًل"على النً  "املغامرة في محاولة الكتناه أسراره"، وأن   
 يً العمل الفن 

ً  
ً كش يء بحد  ً ذاته، له كيانه الخاص  ًاملحد 

 
ً يخلط بين النً د، أي: يجب عليه أال  

 ص 
ًقد يجب أن يعالج النً وصاحبه؛ فالنً  ً  ص 

 نفسه ويستخرج الكوامن منه ال من أي 

ًوالنً  1مصدر آخر". ة، وله قوانينه ومبادئه له حياته الخاصً  -عند جبرا  - ص 

ًاخليً الد ً تي تنتظمه، فال عجب إذن، إذا قلنا: إن 
 
ً اجبرا كان انتقائيً  ة ال  في نقده، وأن 

ًذوً هدفه من نقده االستزادة من التً  ً  ق. وأن 
ة سرعان ما قديً ن في آثاره النً املتمع 

ً ، 2فكير املحض""ال على التً  ة الخصبة،على تجربته اإلبداعيً  نقده مبنيً  يلحظ أن 

لك
ٰ
ًقد من دائرة اإلبداع.يكون قد خرج إلى النً  وبذ

ً
 
ًالن

 
ًطبيقي:قد الت

ً
 
ة، املجموعة قديً طبيقي عند جبرا، في مجموعتين من مقاالته النً قد التً ى النً يتجل

ة، وهي قراءة نقديً األولى: مقاالته حول مجموعات شعريً  ة في مجموعة ة عربي 
ً ة ليوسف الخال، باسم "البئر شعريً 

ل رموز ٰهذا املهجورة" وقد مض ى فيها يؤو 

ً
 

ًاعر من قصيدة إلى أخرى، إلى أن يختمها باكتشاف الرً الش  
ة والعودة إلى ينيً ؤية الد 

ً
 
ة، بعنوان "أوراق العشب"، ة أمريكيً انية: مقاالته حول مجموعة شعريً هللا. والث

ضح من خالل تركيزه فتتً قد ا مجاالت ٰهذا النً . وأم 3ً(Walt Whitman) لولت ويتمن

ً
 
ًراث واألسطورة، وفصل النً على الحداثة والت  

ًعن مبدعه. ص 

ً

                                                           
ً الت في بنيان مرمري، رياض الرً جبرا، تأم ً انظر: 1

ًي 
 
ً.991ص  9188شر، لندن، س للكتب والن

ً.961مرجع سابق، ص  خليل، جبرا إبراهيم جبرا إبراهيم 2
ً.قدي عند جبرا إبراهيم جبرا، مرجع سابقار داود البصري، الخطاب النً عبد الجبً  3
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ًاملراجع: 

ً إبراهيم.خليل،  -9
 
ً :بيروت. 9ط .اقدجبرا إبراهيم جبرا األديب الن سة املؤس 

ً 
ة للد  ًالعربي 

 
ً.7009شر، راسات والن

. ديوان العرب .جبرا إبراهيم جبرا .أحمددحبور،  -7

http://www.diwanalarab.comً

ً .الغياب ظل ً –جبرا إبراهيم جبرا . أوس داوديعقوب،  -  
 

 عر.بيت فلسطين للش

ً على أضواء -
 
ً جربةالت  

 
ً ةعريً الش

 
 إبراهيم جبرا احلالرً  الفلسطيني اعرللش

 ru-ru.facebook.com  . جبرا

ً :بيروت .9ط .أقنعة الحقيقة أقنعة الخيال. جبرا إبراهيم ،جبرا - سة املؤس 

ً 
ة للد  ًالعربي 

 
 .9117شر، راسات والن

ً رً رياض ال :لندن .الت في بنيان مرمرًيتأم ً............. 
ًي 

 
 .9188شر، س للكتب والن

 ............. ً
ًيً الحر 

 
ً :بيروت .7ط .ةوفان، دراسات نقديً ة والط  

ة للد  راسات العربي 

ً
 
 .9171شر، والن

 . 7007، دار اآلداب، بيروت، شارع األميرات............. 

ًاد، ق ًشهادات النً ............. 
 
ًة فصوًلمجل

 
 ، 9119، مايو فبراير ـ 9، العدد 6د ، املجل

 .............ً ًوالحلم والفعل الفن 
 

ً، دار الش
 
ًة العام ًقافيً ؤون الث

 
قافة ة، وزارة الث

 .9184داد غب واإلعالم،

 ............."ً
 
 .9189( شباط، 904" ع )ة املوقف األدبيمجل

 .............ً
 
ًرة وأوراق أخرًىمً معايشة الن ً، املؤس   

ة للد  ًسة العربي 
 
شر، راسات والن

 .9117، 9ط :بيروت

 .............ً
 
ًالن  

 
 . 9171، 9ط :بيروت، دار القدس، عرار والجوهر، دراسات في الش

ً، ؤياينابيع الرً .............  ًاملؤس   
ة للد  ًسة العربي 

 
  9178،،9ط :بيروتشر، راسات والن

http://www.diwanalarab.com/
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ًالعبقريً حفناوي بعلي،  -9
 
قدي، راث واألسطورة في خطاب جبرا النً ة والت

www.startimes.comً

ً  ،سامي مهدي -
ًيادة جبرا إبراهيم جبرا والر   

 
ًالش

ُ
اب العراق، تً عرية، ك

www.iraqiwriters.com 

 ............. ً
ًجبرا إبراهيم جبرا والر   

 
ً : ةعريً يادة الش

القدس ، !يادة؟من أين جاءته الر 

ً.77/9/7099، العربي

جبرا إبراهيم جبرا وتوفيق صايغ، صداقة حميمة وتأثير أحادي الجانب، ............. 

ةجريدة  ستور األردني   .94/99/7007، بتاريخ الد 

ًقدي عند جبرا، ار داود البصري، الخطاب النً عبد الجبً  -6
 
ًاملجل

 
، ةقافيً ة الث

9118ًة، الجامعة األردنيً 

1-  ً  ة من أفق اإلبداعقديً ؤية النً جبرا إبراهيم جبرا: الرً ائي: امرً ماجد الس 

www.startimes.com 

دار املعارف،  :سوسة .حوار في دوافع اإلبداع، مع جبرا إبراهيم جبرا............. 

9114. 

 .............ً
 

املربد ة ملهرجان قديً ، أعمال الحلقة النً ااعر العربي الحديث ناقًدًالش
ًبغداد، اسع، إعداد شاكر خصباك، التً 

 
ًدار الش

 
 ، 9181ة، قافيً ؤون الث

ًجبرا إبراهيم جبرا... الفنً .............  ًواملدينة،  ان والفن 
 
- 440 العددة العربي مجل

7099/99 -ً
 

ً ملف  .خاص 

ًد غنيمي هالل، محم ً -4
 
 .9179دار العودة،  :بيروت .قد األدبي الحديثالن
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