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تداخل الذاتّي باإلبداعّي في روايات جبرا إبراهيم جبرا

الروائّية،  جبرا«  إبراهيم  »جبرا  الكبير  الفلسطينّي  الكاتب  أعمال  يتأّمل  من  إّن 

حواراته  يتابع  وَمن  األميرات«،  و»شارع  األولى«،  »البئر  الذاتّيتْين:  سيرتْيه  يقرأ  وَمْن 

حضورا  سيلحظ  النقدّية،  أعماله  مجمل  في  المبثوثة  خواطره  حّتى  أو  الصحفّية، 

طاغيا لألنا، وتداخال عميقا، وواضحا بين ما هو نتاج تجربة ذاتّية مبكرة أو متأخرة، 

هو  الدراسة  هذه  إليه  تسعى  وما  اإلبداع.  ودفقات  الخيال،  شطحات  نتاج  هو  وما 

محاور: ثالثة  خالل  من  جبرا،  كتابات  في  باألدبي  الذاتّي  تداخل  مالمح  عن  البحث 

الالفتة. الظاهرة  هذه  مثل  في  النقدية  جبرا  آراء  عن  البحث  أولها، 

وثانيها، محاولــة التعّرف على نمــاذج منتقاة من أشكــال تســّرب مالمــح الذات في 

أعمال جبرا الروائّية.

التسّرب،  هذا  لمثل  العميقة  الموضوعّية  أو  الفنّية  الغايات  عن  البحث  وثالثها: 

الذات  مكّونات  بين  والتمازج  التداخل  هذا  مثل  أّن  تأكيد  شأنها  من  التي 

وعي  وليد  هو  بل  مجانّيا،  أو  اعتباطّيا،  يكون  أن  أبدا  يمكن  ال  اإلبداع  ومكّونات 

»جبرا«. الكبير  المبدع  كقامة  شامخة،  إبداعّية  لقامة  إال  يتأتيان  ال  وقصدّية، 

Reflecting on the works of the prominent Palestinian author Jabra Ibrahim 
Jabra, reading his two biographies: Al-Bi›r Al-Oula (The First Well) (1987), 
and Shari› Al-Ameerat (The Princesses› Street) (1994), and following 
his press dialogues and thoughts in the oeuvre of his critical work, one 
does not fail to observe a pressing presence of the writer›s self and 
a deep and clear interaction between the product of an early or later 
personal experience and the product of imagination and creative impulses.
The present study aims to explore the features characterizing the interaction between 
the personal and the literary in Jabra›s writings through emphasizing three aspects:
First, Jabra›s critical opinions.
Second, introducing examples from his works that manifest the above interaction.
Third, exploring the deep objective and artistic purposes of this interaction to 
prove that the mergence between self-constituents and creativity-constituents 
can never be arbitrary or spontaneous. Rather, it is conscious and intentional 
and can be attained only by distinguished and creative authors like Jabra.  

Keywords: personal experience; interference; imagination; self; infiltration; self-constituents;
creativity components
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الفنون  اأعرق  من  واحدا  الذاتّية  ال�سرية  فّن  ُيعّد 
 Les[ »االعرتافات«  كتاب:  من  فبدءا  االإن�سانّية، 
 Saint[ اأوغ�سطني  للقدّي�س   ]Confessions
اأول  ُيعّد  الذي  م،   430 �سنة  املتوّفى   ]Augustin
�سرية ذاتّية/ فكرّية يف تاريخ الغرب، وانتهاًء مبا تتاىل 
بعد ذلك من مناذج غربّية اأو عربّية، �سهد هذا النوُع 
االأدبّي اإقباال متزايدا من االأدباء واملفكرين والفّنانني، 
وكذا  احلّياتّية،  جتاربهم  لر�سد  �سبيال  توّخوه  الذين 
ملحاولة حتقيق نوٍع من احلميمّية االإبداعّية والت�سالح 
الذاتّي اللذْين ينبعان ممّا حتققه ال�سريرَ الذاتّية لكاتبها 
حياته  يعي�س  اأن  له  تي�ّس  »اإذ  واتزان،  توافق  من 
ذكرياته،  خالل  من  والعليا  واخلارجّية  الداخلّية 
ذاته  وتاأّمل  الباطنّية،  حياته  اأ�سار  عن  والك�سف 
العميقة، مبا فيها من ثراٍء داخلّي، ميثل عاملا اأ�سغر.«)1(

    
وبتاأّمل راهن هذا الفّن يف اأدبنا العربّي نلحظ بجالٍء 
االأعمال  تدّفق  عليه  ي�سهد  اإليه من جناح  ما و�سل 
اأ�سهر  من  بدءا  املّطردة؛  وكرثتها  �سمنه،  املندرجة 
الأحمد  و»حياتي«  ح�سني،  لطه  كاالأيام  العناوين 
ومرورا  لنعيمة،  و»�سبعون«  للعقاد،  و»اأنا«  اأمني، 
حّدها  بلغت  اأعمال  من  الرواد  هوؤالء  حقبة  تال  مبا 
جبلّية  »رحلة  مثل:  واجلراأة،  الغزارة  من  االأعلى 
رحلة �سعبة« لفدوى طوقان، و»�سرية حياتي« لعبد 
الرحمن بدوي، و»اأوراقي حياتي« لنوال ال�سعداوي، 
وغريها.  الربيعي،  الرحمن  لعبد  هي؟«  حياة  و»اأّية 

  
ال�سرية  �سمن  مندرجًة  العناوين  هذه  كانت  ولئْن 
خا�سا  حوارا  بكونها  املخ�سو�س  مبعناها  الذاتّية 
فقد  ومنغلقاتها،  الأغوارها  وا�ستبطانا  الذات،  مع 
واأ�سّد  ات�ساعا،  اأكرث  اأخرى  اأمناط  اإىل  معناها  ات�سع 
ما  �سمن  ندرجها  اأن  ميكننا  التي  وهي  مراوغًة، 
متون  اإىل  الذاتّية  التجارب  ت�ّسب  من  نلحظه 
االإبداعّي  ال�سدّي/  وتداخل  الروائّية،  الكتابات 
جتارب  يف  تبّدى  ممّا  الذاتي،  بال�سدّي/  فيها 

»ف�سيف�ساء  ال�سمان  غادة  رواية  مثل:  كثرية،  عربّية 
دم�سقّية«، التي ت�سّللت من خاللها اأ�سداٌء كثريٌة من 
ذكريات طفولتها االأوىل، وامتزجت بهيكل ال�سد، 
من  ر�سد  التي  بركات،  حلليم  احلوم«  »طائر  ومثل 
خاللها كثريا من ذكريات طفولته وحمطات غربته، 
التي  الربيعي،  الرحمن  لعبد  الرافدْين«  و«نحيب 
احت�سدت بكثري من ذكريات �سبابه بالعراق، وكثري 
االأعرج«  »وا�سيني  اجلزائرّي  الكاتب  اأعمال  من 
اأعمال ي�سيق املقام عن ذكرها جميعا. وغريها من 

اإبراهيم جربا«  الدرا�سة: »جربا  منوذج  اإىل  وبالعودة 
العرب  والروائيني  النقاد  اأهّم  من  واحدا  ُيعّد  الذي 
من  كثرية  اإبداعّية  اأعمال  من  تركه  مبا  املعا�سين، 
حيث العدد، وعميقة من حيث املو�سوع واملحتوى؛ 
كثرية  قراءات  ح�سيلة  كانت  التي  االأعمال  تلك 
فيها  نهل  اأي�سا،  ذاتّية  جتارب  وح�سيلة  ومتنوعة، 
من  كثريا  حياته  تفا�سيل  ومن  م�ساهداته،  من 
التجربة  حيادّية  من  نقلها  التي  ال�سدية  امل�ساهد 
االإبداعّية  التجربة  ا�ستثنائّية  اإىل  وعادّيتها  اليومّية 
الرابط  ذلك  عن  البحث  ي�ستدعي  ممّا  وجمالّيتها، 
اجلانبنْي،  هذْين  يجمع  الذي  واملتني،  اخلفّي 
االآتية: العنا�س  خالل  من  وهذا  بينهما،  ويوحد 

1-ح�ضور الذات من منظور نقدّي:
جربا  كون  من  االنطالق  ميكننا  ال�سدد  هذا  ويف 
ناقٌد  فاإّنه  اأن يكون كاتبا روائّيا،  اإبراهيم جربا قبل 
من طراز رفيع، ومنّظٌر، حر�س يف كثري من تاأّمالته 
النقدّية على تاأكيد اأهمية التجربة الذاتية، وتكري�س 
دورها يف تعميق التجربة ال�سدّية، واإعالء طاقاتها 
التعبريّية، والروؤيوّية، فنجده يف كتابه »الفن، واحللم، 
والفعل« يوؤكد هذه الفكرة بقوله: »اإّن ال�سخ�سيات 
يخلقها  التي  كال�سخ�سّيات  الروائّي  يخلقها  التي 
خالقها.«)2( نف�س  من  �سظايا  هي  اإمنا  امل�سحّي، 

بني  يجمع  كلّيا  ورابطا  خفّيًة  وحدًة  ثّمة  اأّن  اأي 
�سخو�س الكاتب، وخياالته، اأّيا كانت درجة تعّددها 
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الظاهر،  الكاتب  عامل  عن  وانف�سامها  واختالفها، 
و�سريته احلياتية املعلنة، الأّن منطق االإبداع – اإن جاز 
لنا اأن نعترب له منطقا – يفر�س حالة متاٍه مطلٍق بني ما 

ينبج�س عن الذات من اأحالم وتطلعات، اأو هواج�س 
من  الورق  اأدمي  على  فعال  ينطبع  وما  وتوّج�سات، 
الذاتّية،  واخلواطر  االنفعاالت  لهذه  فعلّية  حّتققات 
حيث ي�ستحيل على الكاتب مهما كانت درجة جتّرده 
وحياده اأن يكتب عّما مل يعاي�سه، اأو يتفاعل معه من 
مقولته  يوؤكده جربا يف  ما  بعيد، وهو  اأو من  قريب 
هذه، وما ي�سيف تاأكيدا اآخر عليه يف »ينابيع الروؤيا« 
تاأكيد �سورة  من  نف�سه  ال�ساأن  على  ي�ستمّر  حيث 
ي�سيف  اأنه  اإبداعاته، غري  الكاتب يف  ذات  ح�سور 
الذات  اأحزان  على  التقوقع  عدم  �سورة  هذا  اإىل 
اأو تطلعاتها اجلزئّية ال�سيقة واالأنانية، بل ال بّد من 
»لئن  االإن�سانّينْي:  والهّم  التجربة  عموم  يف  �سهرها 
اأو ق�سة يف قرارته  يكن معظم ما كتبت من رواية 
جتربة ذاتّية، فاإمنا املهم هو ربط هذه التجربة بالتجربة 
العامة ال�ساملة للفرتة التي منّر بها، والتي هي من اأهّم 
الذاتية هي جزٌء  فالتجربة  الطويل.  تاريخنا  فرتات 
من التجربة التاريخية الكبرية التي ي�سبح فيها كلُّ 
اإن�ساٍن رمزا...« )3(، ويبدو من خالل هذا الراأي بعٌد 
ينبغي  التي  الذاتية،  التجربة  توظيف  اأبعاد  من  ثاٍن 
قوي حلياة  اأو  باهت  تكون جمرد ظلٍّ  اأال  باأّي حاٍل 
�سهرته  اأو  اأهميته  درجة  كانت  اأّيا  الذي  الكاتب 
املخلوقات،  كبقّية  طينّي  خملوٍق  �سوى  لي�س  فاإّنه 
ن�سبّية  يعني  ممّا  وميوت،  يذبل،  ثّم  وي�سّع،  يتاأّلق، 
االإن�سانّية  املعاناة  تعانق  مل  ما  و�سحالتها  جتربته، 
تراجيدّيات  جند  ولهذا  و�سمولّيتها،  بعمومها، 
االإغريق وماآ�سيهم حّيًة، وموؤثرًة اأكرث من مالحمهم 
وغنائّياتهم، وما هذا اإال لعلّو النزعة االإن�سانّية فيها، 
وتخومها،  الكونّية  التجربة  اأعماق  على  وانفتاحها 
�سك�سبري  تراجيديات  يخ�ّس  فيما  االأمر  وكذلك 
�سميم  يف  بدورها  تغو�س  التي  كوميدياته،  وحتى 
الظالم النف�سّي، ومتاهات اأعماقه الغائرة، وغري ذلك 
من اأعماٍل فر�ست نف�سها، وجتاوزت حدودرَ اأزمنتها 

واإقليمّيتها لتوؤكد ح�سورها العاملّي، وخلودها، الذي 
اأمٌر قدر ما كّر�سه ذلك التناغم احلّي بني  مل يكّر�سه 
اجلمعّية؛  التجربة  وعمق  الذاتّية،  التجربة  حرارة 
العام.  ال�سمويّل  والكّل  اخلا�س،  احلميمّي  اجلزء  بني 
ال�سياق،  هذا  يف  جربا  جتربة  اإىل  وبالعودة 

وتكري�سها  النقطة،  هذه  تاأكيد  يف  ي�ستمّر  جنده 
االإبداعّية؛  و�سهاداته  النقدّية،  اأعماله  بقّية  يف 
مبف�سلّية  يعرتف  جنده  اأي�سا  الروؤيا«  »ينابيع  ففي 
اأن  اإىل  بحاجة  اأكن  »مل  واأهميتها:  الذاتّية،  جتاربه 
كنُت  اإذ  الأحالمي،  ماّدًة  االآخرين  جتاربرَ  اأ�ستعري 
اأملا،  اأ�سّد  عنفا،  اأ�سّد  بواقعها  جتاربي  اأرى  ما  كثريا 
االآخرين...«)4(. اأحالم  من  وفرحا  بهجًة  اأ�سّد 

فاإّنني  اأنا،  »اأّما  يقول:  والطوفان«  »احلرية  ويف 
يف  اأبتدعها  التي  املتاهات  ثنايا  يف  موجوٌد  دائما 
فالكتابة  ندحًة،  ذلك  عن  اأجد  ول�سُت  كتاباتي، 
اأي�سا:  ويقول   ،)5( االعرتاف...  من  �سٌب  عندي 
االأثرة،  �سديد   ، اأناينٌّ الر�سم  اأو  الكتابة  يف  »اإّنني 
لي�س  حويل  ما  كّل  واأّن  احلياة،  مركُز  باأّنني  اأ�سعر 
الظالل)6(. حقيقة  اإال  له  ولي�ست  ظالال،  اإال 
ويكّرر االعرتاف نف�سه – واإْن ب�سكٍل اأقّل ت�سيحا 
عمال  بداأُت  اأّنني  »اأعرف  النمرة«:  »معاي�سة  يف   –
جديدا، واأنا ال اأعرف بال�سبط اإىل اأين اأنا �سائٌر. يف 
كّل رواياتي كانت البداية من هذا النوع ]...[ لكن 
.)7( ب�سّدة...«  وموجودٌة  موجودة،  هواج�سي  طبعا 

»ماجد  الناقد  مع  ال�سهرية  حواراته  اإىل  وبالعودة 
االإطار، فيوؤكد  ال�سامرائي« جنده ال يخرج عن هذا 
هذا التداخل احلميم عنده بني ما هو اإبداعّي �سميٌم 
وما هو ذاتّي �سميٌم اأي�سا: »وجدُت اأّنني مهما حاولُت 
اأن اأخرج عن ذاتي يف اجتاه االآخرين فاإّن ذاتي تبقى، 
وال ترافقني فقط، واإمنا تالحقني يف اأثناء ات�ساالتي 
اأو العاطفّية باالآخرين...« )8(. اأو اخليالّية،  الفكرّية، 

اأغلب  يف  املنبثة  ال�سهادات  هذه  وبا�ستعرا�س 
ميثل  االإبداعية،  و�سهاداته  النقدية  جربا  كتابات 
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الفنّية،  م�ساربرَه  متاما  يعي  اإبداعّي،  ح�سٌّ  اأمامنا 
لتنفتح  الذات  من  تنبع  التي  التاأثريّية،  وغاياته 
الكونّية/  الذات  على  باالأحرى  اأو  االآخر،  على 
وان�سغاالتها،  لهواج�سها،  ف�سحًة  وتغدو  اجلمعّية، 
اأنواعه،  بجميع  االإبداع  ف�ساءات  يف  تنب�سط  التي 
ومبا�س،  م�سطح،  مراآتّي،  نحٍو  على  ال  وت�سكالته، 

فيه  تندمج  ومت�سابك،  معّقد،  تفاعلّي،  نحو  بل على 
االإبداعّي  العمل  ويغدو  الروؤى،  وتتناغم  االأفكار، 
فنّيا  بناًء  خ�سو�سا،  الروائّي  وال�سدّي/  عموما، 
فمن  النظر؛  وزوايا  النواحي،  ومتعّدد  متكامال، 
مبا�س  غري  اأو  مبا�سا  انعكا�سا  اعتباره  ميكن  جهٍة 
لذات �ساحبه، ومن جهٍة ثانية هو انعكا�ٌس الأ�سداء 
اأو�سع  هو  ثالثة  ومن جهة  املحّلّينْي،  بيئته وجمتمعه 
كّله،  الع�س  الأ�سداء  انعكا�ٌس  وهو  بكثري،  هذا  من 
وحتّوالته االجتماعّية، واحل�سارّية.  وهو االأمر الذي 
تنّبه اإليه جربا، وعرّب عنه بطريقٍة اأكرث عمقا، حيث 
اأّن اأّي عمٍل روائّي ال ميكن  يقّرر يف رحلته الثامنة 
اأبدا اأن يخلو من بعدْين وم�ستوينْي مت�سافرْين، هما:  

-م�ستوى الواقع.
-م�ستوى االأ�سطورة.

يتحّقق  وال  اخلطورة،  غاية  يف  الثاين  »وامل�ستوى 
الظاهرحيث  االأول  امل�ستوى  اإّن  بل  بي�س، 
�سكٍل  يف  الواقع  خلق  اإعادة  الروائّي  يحاول 
اإال  نف�سّيا،  بنجاح  يتحقق  ال  قد  متكامل،  متناٍم 
امل�سمن«)9(. االأ�سطورّي  امل�ستوى  بتحقيق 

عملّية  تعّقد  مدى  الفكرة  هذه  خالل  من  ويتبّدى 
من  ظاهريا  يبدو  فما  طبقاتها،  وتداخل  االإبداع، 
ومرجعّياته  اخلارج  ملجريات  انعكا�س  جمرد  كونها 
اأبعد،  هو  ما  اإىل  ي�سري  التبا�سّي،  �سطٍح  �سوى  لي�س 
الظاهرّية  ب�ساطتها  اأّن عنا�سها على  واأعمق، وهو 
ال  كامٍن،  اأ�سطورّي  بعٍد  اإىل  اإمياٍء  �سوى  لي�ست 
بو�سفه مكمنا للخوارق واالأعاجيب، واال�ستيهامات 
النظرة  �ساعت  كما  القدم،  يف  املوغلة  ال�سحرّية 
االأحالم،  ف�سحًة الحت�سان  باعتباره  بل  دائما،  اإليه 

واأمناطها،  اأ�سكالها  مبختلف  االإن�سانّية  والتطلعات 
املمكن  دائرة  دائما يف  ت�سّب  التي  التطلعات  تلك 
وتخومه، وتتخذ لنف�سها جتليات �سّتى، ياأتي العمل 
االإبداعّي يف قّمتها، وتاأتي ذاُت �ساحبه، مبا يعرتيها 
كرَ االأولرَ  من انتفا�سات حتدٍّ اأو نوبات انك�سار، املحرِّ
لذلك العامل اخل�سب، واملرتع مبا ال يكاد يتناهى من 
اإ�سكاالت الواقع، واأ�سئلة الذات، ودّوامات الوجود.  
اأدب جربا، الذي  بامتياز يف  وهو االأمر الذي حتّقق 

مل يبق اأ�سريرَ التنظريات اخلارجّية املحايدة، بل �سّق 
لنف�سه طريقا جاّدا وممّيزا، بقدر ما يح�س املو�سوع 
فيه بقوة حت�س الذات اأي�سا، وت�ستاأثر لنف�سها مبوقٍع 
ياأتي:      فيما  ا�ستجالوؤه  ميكن  ممّا  ومف�سلّي،  موؤثر، 

2-مناذج منتقاة من تداخل ال�ضريّي بالإبداعّي:
ويف هذا ال�سدد، ونظرا لتعّدد اأعمال جربا، وغزارة 
ح�سور الذات فيها، ف�ساأعتمد اأ�سلوب االنتقاء والتخرّي، 
ال�سيت: الذائعة  روايته  من  االنطالق  هنا  وميكننا 

»�ضّيادون يف �ضارع �ضّيق«: 
د. حممد  تلميذه  وترجمها  االإجنليزّية،  باللغة  كتبها 
العمل  العربّية ترجمًة ممتازًة، ويف هذا  اإىل  ع�سفور 
البطلرَ  فنجد  احل�سور،  طاغية  الكاتب  ذات  تبدو 
مثل  متاما  وم�سيحّيا  فل�سطينّيا،  فّران«  »جميل 
للغة  مدّر�سا  العمل  لغر�س  بغداد  يق�سد  الكاتب، 
فيها،  املخملّية  بالطبقة  هناك  ويحتّك  االإجنليزّية، 
النظر عن  الكاتب. وبغ�ّس  مثلما هو احلال مع  متاما 
وبالعودة  فاإننا  العمل،  هذا  يف  ال�سدّية  التفا�سيل 
�سنجد  االأمريات«  »�سارع  الذاتّية  �سريته  اإىل 
احلياة،  يف  جربا  عرفهم  اأ�سخا�س  بني  كبريا  تعالقا 
يف  �سخ�سّياتهم  ظالل  اأو  اأوجههم  بع�س  ووظف 
روايته هذه؛ فكلٌّ من »عدنان طالب« و«ح�سني عبد 
االأمري« مثال ب�سخ�سّيتهما البوهيمّية، وانفالتهما من 
الطبقة  اإىل  اأولهما  وانتماء  وقوانينه،  املجتمع  قيود 
االأر�ستقراطّية، وثانيهما اإىل الطبقة الب�سيطة، ُيذّكر 
ب�سخ�سّيتنْي حقيقّيتنْي، حتمالن ال�سفات نف�سها، هما 
احليدري«  »بلند  املعروفنْي:  ال�ساعرْين  �سخ�سّيتا 
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حميمنْي  �سديقنْي  كانا  اللذْين  مردان«  و«ح�سني 
للكاتب، وُعرف ثانيهما بلقب »بودلري العراق« نظرا 
ب�سببه  للمحاكمة  تعّر�س  التي  املتمردة،  لق�سائده 
االأو�ساف  خالل  من  بامتياز  تاأكد  ما  وهو   .)10(
نف�سها التي اأ�سبغها جربا، ولكْن لي�س على �سخ�سّية 
»ح�سني عبد االأمري« املعادل احلربّي ملردان، بل على 
�سخ�سية »عدنان طالب« معادل �سخ�سّية بلند، وهو 
ما ميكن تف�سريه بحر�س الكاتب على متويه م�سادره 
الواقعّية، وتغطية تفا�سيلها، ومرجعّياتها، كي ال تغدو 
الكتابة عنده جمرد انعكا�س وا�سح و�سيح للحياة. 

الواقعّينْي،  احلربّينْي/  البطلنْي  هذْين  جانب  واإىل 
هذه  يف  وفاعلة  جدا  موؤثرة  اأخرى  �سخ�سّية  جند 
بدا  الذي  يا�سني«  »توفيق  �سخ�سّية  هي  الرواية، 
حّد  اإىل  والرتاث،  بالبداوة  ماأخوذًة  �سخ�سّيًة 
ومالحمها،  املدنّية،  مظاهر  جميع  ورف�س  التطّرف، 
الرمياوي«،  »فهد  ب�سخ�سّية  يذكرنا  ما  وهو 
الفل�سطينّي وخّريج اآداب القاهرة، الذي كان يحمل 
الفكررَ نف�سه، والذي يعرتف جربا نف�سه باأّنه ا�ستلهم 
مالمح �سخ�سّيته يف روايته هذه: »كان فهد مو�سع 
ا�ستوحاه  الذي  �ستيوارت  دزموند  زميلنا  اإعجاب 
بني  »فهد  االأوىل  روايته  يف  البطل  ت�سوير  يف 
االأع�ساب«، كما ا�ستوحيته اأنا بعد ذلك مبدة ق�سرية، 
�سخ�سّياتي  اإحدى  ر�سم  يف  مغاير،  نحٍو  وعلى 
�سّيق«.)11(  �سارع  يف  »�سّيادون  يف  املهمة 

فبدت  للبطل،  االأكرب  االأخ  »يعقوب«  �سخ�سّية  اأّما 
من حيث املالمح العامة م�سابهًة ل�سخ�سّية »يو�سف« 
اأخي جربا االأكرب، الذي �سّحى بتعليمه، واجته نحو 
وم�ستقبل  االأ�سة،  قوترَ  ي�سمن  كي  لّية  العمرَ احلياة 
له  كثرية  مالمح  جند  والذي  جربا،  االأ�سغر  اأخيه 
االأوىل«.)12( »البئر  االأوىل:  الذاتّية  ال�سرية  يف 

وقع  التي  االأر�ستقراطّية  الطالبة  »�سالفة«  اأّما 
»لقد  عنها:  يقول  والتي  غرامها،  يف  »جميل« 
»كالطري  م�سجونًة  فيفياين  اإميليا  ت�سبه  ت�سّورتها 

ما  �سعان  اأثريّي،  �سلي  يزورها  قف�س«،  يف 
وجمالها،  رقتها  عن  ف�سال  بوؤ�سها  يف  يجد 
روحّي«)13(. غري  اأم  كان  روحّيا  للحب،  �سببا 
وبني  بينها  التواأمّي  والتطابق  التقاطع  ولنالحظ 
يقول  التي  االأر�ستقراطّيات،  جربا  طالبات  اإحدى 
ال�سائُق  بها  »ياأتي  االأمريات«:  »�سارع  يف  عنها 
يعود  ثّم  فخمة،  �سيارة  يف  الكلّية  اإىل  �سبٍح  كلَّ 
العامة  ال�سيارات  تركب  لئال  الدوام،  نهاية  يف  بها 
ذكريات  اإيّل  اأعادت  وقد  العادّيني،  النا�سرَ  وتخالط 
ال�ساعر الذي ع�سقته يف مطلع �سبابي، وبقي ل�سعره 
ال�ساعر  �سلي،  بي�س  بر�سي  نف�سي:  يف  دائٌم  اأثٌر 
اإيطالّية  اأر�ستقراطّية  بفتاٍة  تعّلق  الذي  االإجنليزّي 

اأهلها، فتخّيل  باأنها �سجينة  اإليه  اأوحت  يف جنوى، 
وحتريرها...«)14( �سجنها،  من  اإنقاذها  يريد  اأّنه 
املتداخلة  الروائّية  ال�سخو�س  هذه  عن  وف�سال 
العمل  هذا  يف  فاإّن  واأبطالها،  احلياة  �سخو�س  مع 
الكاتب  حياة  اإىل  حتيل  كثرية  اأخرى  تفا�سيل 
و�سريته االأوىل يف بغداد، ومن ذلك اإقامته يف اأحد 
فنادق �سارع الر�سيد املتوا�سعة، ثّم انتقاله اإىل نزل 
�سغري متتلكه اإحدى ال�سّيدات االأجنبّيات، واإ�سارته 
ال�سيطانّية،  النزعة  عن  البطل  األقاها  حما�سٍة  اإىل 
كانت  التي   ،Byron »بايرون«  �سعر  يف  التمّردّية 
ون�سها   ،1952 �سنة  نف�سه  جربا  كتبها  حما�سًة 
»بايرون  بعنوان:  والطوفان«،  »احلرية  كتابه  يف 
»�سارع  يف  اأي�سا  اإليها  واأ�سار  وال�سيطانية«.)15( 
�سارخ  ب�سكل  مثبتا  جنده  ما  وهو  االأمريات«.)16( 
الذي  ف�سوله  اأول  ومنذ  الروائّي،  العمل  هذا  يف 
بغداد  مبدينة  الكاتب  بالبطل/  لقاء  اأول  ير�سد 
  .)17( الر�سيد  �سارع  الناب�س:  قلبها  خالل  من 
التجربة  ح�سور  مدى  لنا  يتبّدى  وهكذا، 
اأعمال  من  املبكر  العمل  هذا  يف  الذاتّية 
القادمة؟ اأعماله  بقّية  عن  فماذا  الكاتب، 

ال�ضفينة: 
يعد  الذي   ،1970 �سنة  ال�سادر  العمل،  هذا  ويف 
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ذاته  تبدو  وتوّهجها،  الكاتب  اأدوات  ن�سج  قّمة 
فيها  الرئي�س  البطل  فنجد  وم�سّعة،  اأي�سا،  حا�سًة 
مت�سابكة  واأ�سواتها  متعّددين،  اأبطالها  كان  واإن   –
جربا،  مثل  م�سيحّيا،  فل�سطينّيا،  ع�ساف«  »وديع   –
والتجديد،  واالأر�س،  االإبداع،  بهواج�س  ومفعما 
كما  مر�سوٍم،  وغري  عفوّي،  ب�سكٍل  اأتى  الذي  وهو 
كيفّية  عن  احلوارات  اأحد  يف  نف�سه،  جربا  يحدثنا 
تخّلق هذه الرواية يف ذهنه، والتي اأتت ثمرة اأ�سفاره 
اآخر  مبونولوج  »اأتيُت  الطويلة:  البحرّية  وم�ساهداته 
االآخر  ال�سخ�س  اإّن  لنف�سي  وقلُت  اآخر،  ل�سخ�ٍس 
�ساأجعله اأقرب اإىل نف�سي، و�ساأ�سّميه »وديع«، فجاء 
هذه،  االأوىل  ال�سفحات  ومن  االآخر...  املونولوج 
ال�سياق  يف  ويوؤكد   .)18( ال�سفينة...«  م�سار  تقّرر 
نف�سه اأّنه لو يخ�س حّقا رحلًة بحرّيًة من بريوت اإىل 
نابويل ملا متكن من كتابة هذا العمل مبثل تلك الدقة 
اأيامئذ  تطوان  زرُت  قد  كنُت  »ولو  يقول:  واحلرارة، 
اأوؤكد لكرَ جلعلُت ال�سفررَ يتّم من بريوت اإىل تطوان، 
لكّنني اأنا اأ�ّس فقط على احلديث عن االأ�سياء التي 
جّربتها بنف�سي... فاالأماكن التي اأذكرها يف ال�سفينة 
.)19( واأحببتها...«  وعرفتها،  زرتها،  اأماكن  هي 

البحث عن وليد م�ضعود:
الكاتب  اأعمال  اأن�سج  تعّد  التي  الرواية  هذه  يف 
واأخ�سبها يبدو البعد الذاتي ماثال اأي�سا، واإن ب�سكٍل 
ياأتي  جربا  عّودنا  فكما  وترميزا،  غمو�سا،  اأكرث 
البطل هذه املرة اأي�سا فل�سطينّيا، وم�سيحّيا، ومثقفا، 
ان  املخت�سّ الف�سالن  ويوحي  بغداد،  يف  وم�ستقّرا 
اأبيه »م�سعود فرحان« بتعالٍق كبرٍي،  بطفولته و�سرية 
واإن كان غري مبا�س، مع طفولة جربا نف�سه، ومالمح 
اأبيه؛ القروّي الب�سيط، الذي رغم اأمّيته فاإّنه بذل كلَّ 
جهده يف �سبيل تعليم ابنه، وحت�سني م�ستقبله، وكذلك 
اأم وليد التي تذكرنا باأّم جربا، حيث اأّن كلتا املراأتنْي 
فاأم  بعيدا،  وي�ستقّر  ابنها،  يرتكها  اأن  تخ�سى  كانت 
وليد »يف خ�سية دائمة من اأن يتزوج ابنها امراأًة من 
خارج العائلة، فيناأى عنها اإىل االأبد...« )20(وكذلك 
اأم جربا كانت تعاين الهاج�سرَ نف�سه حني رحل ابنها 
للعمل يف بغداد، حّتى اأنه مل يجروؤ على اإخبارها اأّنه 

تزوج هناك فتاًة بغدادّية، وم�سلمًة، واكتفى بزيارتها 
)21( اخلطري.  اخلرب  هذا  عنها  االإجازات خمفيا  يف 
وهو الفرق الوحيد هنا بينه وبني وليد، الذي مل يتمرد 
اأحد  ابنة  اختارت  التي  والدته،  و�سايا  على  كثريا 
بغداد. اإىل  معا  ويرحال  ليتزوجها،  »رمية«،  اجلريان 
تلك  يف  �سيما  وال  العمل،  منت  يف  جاء  ما  اأّما 
واأ�سجار  املن�سور،  حلي  املكانّية  االأو�ساف 
فكّلها  اليومّية،  امل�سي  وطقو�س  اليوكاليبتو�س، 
نف�سه،  جربا  عا�سها  التي  االأجواء  من  م�ستوحاٌة 
يف ذلك احلي، وبالتحديد يف �سارع االأمريات منه.

عامل بال خرائط:
ويف هذا العمل بالذات يبدو النزوع الذاتي متخفيا 
اأ�سدَّ التخفي، وهذا الأّن جربا مل يكتب هذه الرواية 
مبفرده، بل باال�سرتاك مع »عبد الرحمن منيف« الذي 

من  وواحدا  الرواية،  فّن  اأ�ستاذا يف  متاما:  مثله  ُيعّد 
جهٍة  ومن  جهٍة،  من  هذا  ورّوادها،  اأعالمها،  اأبرز 
ثانيٍة، نلم�س ما عمد اإليه الكاتبان من جعل املكان، 
الروائّية  التجربة  عنا�س  اأهّم  من  واحدا  ُيعّد  الذي 
ومكّوناتها، هالمّيا، غام�سا، يحيل اإىل جميع املدن 
العربّية، وال يحيل اإليها يف الوقت نف�سه: »عمورّية«، 
هي  ما  بقدر  بغداد،  هي  التي  الغام�سة،  املدينة 
بريوت، بقدر ما هي دم�سق، اأو عمان، اأو تون�س، اأو 
اجلزائر، اأو غريها، واإن كان من امل�ستبعد جدا اإدراج 
مل  الكاتبنْي  من  اأّيا  الأّن  القائمة،  �سمن  االأخريتنْي 
خفاياهما. ملعرفة  تكفي  طويلًة،  فرتًة  فيهما  يع�س 
ولهذْين ال�سببنْي، من ال�سعب جّدا تبنّي احل�ّس الذاتي 
يف هذا العمل، لوال التماعاٌت عابرٌة، تذكرنا باأخرى 
الكاتب، كما جاء يف  �سريتْي  اإحدى  �سادفناها يف 
اأحد مقاطع العمل من حواٍر عاطفّي دافئ بني البطل 
عن  لدى حديثهما  »جنوى«  وحبيبته  »عالء جنيب« 
وعاء الريحان العطر، يقول عالء: »ولكي يبقى هذا 
.. يوم  كلَّ  �ساأ�سقيه  اأبدا،  عاطرا  اأبدا،  حّيا  الريحان 

-ولكْن، ال باملاء.
-طبعا ال باملاء.. بدموعي.
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-م�سحوبًة بالتنّهدات؟
-م�سحوبًة بالتنّهدات...)22(.

وهو تقريبا احلوار نف�سه الذي يدور بني جربا العا�سق 
احلبق  نبتة  حول  الع�سكري«،  »مليعة  وخطيبته 
الع�ّساق،  نبتة  »هذه  جربا:  يقول  بغداد،  يف  النادر 
يوم؟ كلَّ  ن�سقيها  هل  بالتنّهدات..  اإال  تنتع�س  ولن 

-طبعا.
-لن يفيدها اأن ت�سقيها باملاء، يجب اأن ت�سقيها 

بالدموع...
-طّيب، �ساأ�سقيها بالدموع.

-و�سّمي اإليها اأي�سا دموعي وتنّهداتي، هه؟«)23(.

هذا  على  بدا  ما  اإ�سافة  ميكن  هذا،  جانب  واإىل 
وهي  وغليها،  القهوة  اإعداد  يف  براعٍة  من  البطل 
عن  ف�سال  جربا،  بها  ُعرف  التي  نف�سها  الرباعة 
�سخ�سّية  خالل  من  الفل�سطيني  الهّم  ح�سور 
الكفاح  طريق  اختار  الذي  البطل،  اأخي  »اأدهم« 

لبنان.   يف  املقاومة  �سفوف  اإىل  وان�سّم  امل�سّلح، 
مدى  النقاط  هذه  خالل  من  جلّيا  ويبدو 
�سده  �سميم  يف  الذاتّية  جربا  جتربة  ت�ّسب 
ومتخفية. غام�سة،  بطريقٍة  واإْن  واإبداعه، 

الغرف الأخرى:
ب�سمات  تلّم�س  كثريا  ي�سعب  العمل  هذا  ويف 
وا�سحة من �سرية جربا، وذاته الظاهرة، وهذا نظرا 
الغام�سة،  الفنّية  وبنيته  العايل،  التجريدّي  لطابعه 
ومن خاللها جتربة  فيها  تت�سظى  التي  والكابو�سّية، 
امل�ساهد  خمتلف  على  وتتوّزع  احلميمة،  الكاتب 
تاأويلها،  يف  املتلقي  يحار  التي  االإلغازّية،  واملقاطع 
وما  واإحاالته،  اخلارج  مبالب�سات  ربطها  حماولة  اأو 
هذا اإال الأّنها وليدة حلٍم غام�س، راود الكاتب اأكرث 
من ليلة، وا�ستحوذ على �سقٍّ كبرٍي من بدايات هذا 
اأحد  به جربا يف  يعرتف  ما  وهو  االإ�سكايّل،  العمل 
هذا  جاءين  لياٍل  �سّت  اأو  »خلم�س  قائال:  احلوارات 
احللم.. وهو احللم الذي اأ�سفه يف بداية رواية »الغرف 

واقٌف  والرجُل  احلافلة  يف  اجلماعة  االأخرى«... 
اأن  على  ت�ّس  وامراأٌة  ينتظر،  ماذا  يعرف  ال  ينتظر، 
ها اإليه...« )24(. يركب معهم يف احلافلة، وتدير ظهررَ

الكاتب،  ال�سعور  وليدة  هي  الرواية  هذه  اأّن  اأي 
ونتاج اأحالمه اأو كوابي�سه اخلفّية، ممّا يجعل املالمح 
حماوالت  جدار  خلف  متواريًة  فيها  ال�سريّية 
عمله  اإىل  وبالعودة  اأّننا  غري  والتاأويل،  التفكيك 
ن�سّيا  تعالقا  جند  طويل«  ليل  يف  »�ساخ  البكر 
عميقا جدا، ومت�سابكا بينه وبني هذا العمل؛ »فالبنية 
كلتْيهما  يف  ث  واحلدرَ واحدة،  الروايتنْي  يف  الزمنّية 
�سوقها،  مع  وينتهي  ال�سم�س،  غروب  عند  يبداأ 
ولذلك – اإ�سافًة اإىل داللتها الرمزّية – تاأتي النهاية 
مبا  يوحي  ما  وهو  مت�سابهة«)25(،  الروايتنْي  يف 
تداعت  اإ�سكاالٍت  من  الكاتب  اأعماق  يف  ي�سطرم 
يف  »�ساخ  ذكره  االآنف  االأّول  الروائّي  عمله  منذ 
اإىل  وا�ستمّرت   ،)1955( عام  ال�سادر  طويل«  ليل 
 ،)1986( عام  ال�سادر  هذا،  االأخري  قبل  ما  عمله 
اأي اأّن الكاتب هنا يرتّد فكرّيا اإىل مرحلة البدايات 
اأ�سئلته  بحيوّية  يوحي  ممّا  االأوىل،  االإبداعّية 
واال�ستعادة،  للتجّدد،  املطلقة  وقابلّيتها  الكتابّية، 
اإبداعّي.  وقالٍب  �سكٍل،  من  اأكرث  يف  واالن�سكاب 

يومّيات �رساب عفان:
االإبداعّية،  م�سريته  الكاتب  به  ختم  ما  اآخر  وهي 
اأي   ،1992 �سنة  االأوىل  طبعتها  يف  و�سدرت 
الذاتّي  البعد  ويبدو  وفاته،  من  فقط  �سنتنْي  قبل 
الق�سية  اإدراج  على  االإحلاح  ذلك  خالل  من  فيها 
هذا  اأ�سئلة  اأهّم  من  واحٍد  �سمن  الفل�سطينّية 
اأنها  ورغم  »�ساب«  فالبطلة  واإ�سكاالته؛  العمل 
باأْن  يفاجئنا  الكاتب  اأّن  اإال  فل�سطينّيًة،  لي�ست 
ويجعلها  م�سيحّيًة،  فل�سطينّيًة،  جّدًة  لها  يجعل 
يف  لتلتحق  عمران«،  »نائل  حبيبها  فجاأًة  تهجر 
للمقاومة! ال�سّي  التنظيم  خاليا  باإحدى  باري�س 
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كما تذكرنا هذه البطلة الزئبقّية، التي تختفي فجاأًة 
دون اأّي اإنذار، اأو اإ�سارة، ببطٍل �سابٍق جلربا هو »وليد 
م�سابهٍة،  ظروٍف  يف  اأي�سا  اختفى  الذي  م�سعود« 
واأثار اختفاوؤه اأو غيبته اأغلب اإ�سكاالت تلك الرواية 
»�ساخ  مع  الحظنا  كما   – يحيل  ممّا  وهواج�سها، 
وحدة  اإىل   – االأخرى«  و«الغرف  طويل«  ليل  يف 
اكتفائها  وعدم  الزمنّي،  وامتدادها  الكاتب،  اأ�سئلة 
تو�ّسعها  بل  اإبداعّية واحدة،  باالن�سكاب يف ف�سحٍة 
واإبداعاته. اأعماله،  عديد  على  وتفّرقها  وانت�سارها 

هذا من جهٍة، ومن جهٍة ثانية، جند يف هذه الرواية 
»الطّيب  ا�سم  جربا  لها  ا�ستعار  واقعّيًة،  �سخ�سّيًة 
ال�سحفّي  �سوى  احلقيقة  يف  لي�س  الذي  الهادي«، 
الذي  الباهي«،  »حممد  باري�س  يف  املقيم  املغربّي 
كتابه  من  ف�سال  منيف«  الرحمن  »عبد  له  اأفرد 
�س له اأي�سا كتابا باأكمله هو  »لوعة الغياب«، وخ�سّ
»عروة الزمن الباهي«. هذا الكاتب املعروف بحافظته 
القوّية، و�سمرته اجلنوبّية، و�سهامته، وع�سقه طقو�سرَ 
امل�سي الطويل، كما جاء – على �سبيل املثال – يف 
ال�سهرّية  املرتو  بطاقة  وجود  »رغم  منيف:  �سهادة 
كبار  اأحدرَ  كان  امل�سي،  يوؤثر  الباهي  كان  جيبه،  يف 
ينتقل من مكاٍن  اأن  تعّود  باري�س، فقد  امل�ّسائني يف 
اإذا  ًة  خا�سّ قدمْيه،  على  امل�سافة  بعد  رغم  اآخر،  اإىل 
كان الطق�ُس مواتيا« )26(. وعني ما جاء يف و�سف 
»الطيب«،  احلربّي  قناعه  ل�سان  على  له  جربا 
اأّنني  »لو  »نائل«:  �سديقه  هذا خماطبا  يقول  حيث 
ت�سرت�سل  التي  كّلها  االأفكاررَ  اأ�سع  اأن  ا�ستطعُت 
الطرقات،  هذه  يف  اأم�سي  واأنا  ذهني  يف  وتتداعى 
»اإّنها  اأي�سا:  ويقول  جمّلدات«)27(.  ملالأُت 
منذ  قدمّي  على  ما�سيا  ق�سيتها  حياتي  حياتي... 
ممّا  اجلنوبّية)28(.  ال�سحراء  يف  عينّي  فتحُت  اأْن 
�سخ�سّيات  مالمح  من  جربا  ا�ستفادة  مبدى  يوحي 
االإبداعّية. اأعماله  يف  هم  اأوجهرَ وتطويعه  اأ�سدقائه، 

املنتقاة  االأعمال  هذه  جميع  يف  االنتباهرَ  يلفت  وممّا 
املتكلم  �سيغة  على  فيها  اللغوّي  الت�سكيل  انبناء 

وتعّددّية االأ�سوات، التي تاأتي خريرَ ما يعّمق ح�سوررَ 
وحتّوالته،  ال�سد  مبجاالت  ا�ستبدادها  ويوؤكد  االأنا 
فيبدو الراوي هو نف�سه الكاتب، وهو نف�سه املتلقي 
العمل  اأجواء  �سيتاأثر ويتماهى مع  ما  الذي �سعان 
حواراته  اأحد  يف  جربا  اأّكده  ما  وهو  ذلك.  بعد 
املتكلم«، الأّنني  اأ�ستعمل »�سيغة  قائال: »اإنني دائما 
فاأجعله  احلدث،  يف  راأ�سا  معي  القارئرَ  اأدخل 
االأحداث  بقراءة  ي�ستمّر  عندما  الأّنه  معي،  يتوّحد 
�سفحاٍت،  عّدة  بعد  ي�سعر  املتكّلم،  ب�سيغة  مروّيًة 
وهو   .)29( نف�سه...«  عن  يتحّدث  الذي  هو  كاأّنه 
من  قدر  اأكرب  على حتقيق  الكاتب  يوؤكد حر�سرَ  ما 
والذاتية  واالنفعالّية  الفكرّية  امل�سامني  بني  التوازن 
التي  اخلارجّية  االأقنعة  وبني  اإبداعه  بها  يحفل  التي 
يتبّدى من خاللها هذا االإبداع ويطّل على القارئ.

اخلامتة:
ح�سور  ب�سمات  اأبرز  اإىل  التعّرف  وبعد  وختاما، 
الروائّية  اأعماله  يف  ومالحمها  االإن�سان  جربا  ذات 
االإبداعّية، ميكن مالحظة ما تزخر به حياة هذا الكاتب 
الكبري من تفا�سيل خ�سبة، وحركات غنّية، ا�ستطاع 
بح�ّسه الفنّي ووعيه االأدبّي اإذابتها يف خ�سّم جتربته 
الكتابّية، ومل يكتف بذلك بل اأذابها اأي�سا يف عموم 
اأن  اأبدا  ينبغي  ال  اأّنه  غري  كّلها،  االإن�سانّية  التجربة 
اأّن جربا يقحم جتاربه ال�سخ�سّية، وم�ساهداته  نظّن 
اليومّية اإقحاما تع�ّسفّيا، اأو يح�سها ح�سا يف �سميم 
اأعماله، فهو »ال يدع هذا اجلانب من الذات يهيمن 
حّرّياتها..  ي�سادر  اأو  الروائّية،  �سخ�سّياته  على 
مفتوحا،  التمّرد  باب  لها  يرتك  جنده  ما  كثريا  بل 
االبتعاد  حاول  ومهما   ]...[ �سانعها  هو  عليه  حّتى 
من  رواية  �سخ�سّياته، ويف غري  من  �سخ�سّية  بغري 
اأقرب  تبقى  فاإّنها  ال�سخ�سّية،  حدوده  عن  رواياته، 
واملوقف«.)30( الروؤية  يقا�سمه  الذي  ال�سيك  اإىل 

ل اإليها فيما ياأتي:  وميكن تلخي�س اأهّم النتائج املتو�سَّ
- تعّد درا�سات جربا اإبراهيم جربا النقدّية و�سريتاه 
الذاتّيتــان: »البئـر االأوىل«، و«�ســارع االأميــرات«، 
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وكــذا حـواراتــه ال�سحفّيــة وال �سيمـا مع النـاقـد 
العراقـي املعروف »ماجد �سالح ال�سامرائي« مرجعـا 
توثيقّيا مهما الأهّم اأعمـاله الروائّية، ولظروف كتـابة 

اأغلبها ومالب�ساتها.

-تبدو �سيــرة الكاتب الذاتّيــة يف اأوج ح�ســـورها 
يف عمله الروائّي الثاين املكتوب اأ�سـال باالإجنليزّية: 
»�سّيادون يف �سارع �سّيق«، لت�ستمــّر يف احل�ســور 
يف بقّية االأعمال، بدرجــات متفاوتة، يبدو اأخفتهــا 
من خالل عملــه االأخيـر: »يومّيات �ســراب عفان«.

-ميكـن تعليل درجــات القــوة اأو اخلفـوت بعوامــل 
ـّة اأو مبالب�ســات معقدة يعي�سها الكاتب، وقـد  نف�سيـ
يعيها اأو ال يعيهــا، غيـر اأّنهـا تلعـب دورا توجيهّيـا 
كبريا يف روؤيته االإبداعّيـة، ويف م�ســاراته الكتابّية. 

-تن�سحب درجـة ح�سور الكاتب يف اأعمــاله علـى 
م�ستويات كثرية، بعـ�سها �سخ�سّي خال�ٌس، يخ�ّس 
حياتــه احلميمة، وجميع ما عا�ســـه على مـــدارات 
اأيامه، وذكرياته ال�سخ�سّية، وبع�سها االآخر جمعّي، 
ي�سّم همومه القومّية من جهـة، وهواج�س هوّيتــــه 
الفل�سطينّية، وذكريات طفولته البعيدة يف بيت حلم، 
ويف القد�س، اإىل جانب ذكريات درا�سته اأيام �سبابه 
االأول يف جامعــة كمربدج، وذكــريات اإقامتـــه يف 
بغداد، واختياره اإياها موطنا ومقاما، وما تخلل ذلك 
من رحالت كثيـرة، ح�ست هي اأي�سا يف اأعمــاله، 
وكان لهـا دورهــا الذي ال ينكــر يف اإثراء جتربتــه 

الذاتّية، وتعميقها.

-وعلى امل�ستوى الفنّي ميكن مالحظة اأّن اأبرز �سبيٍل 
االإبداعّي  الكيان  هذا  تكري�س  على  �ساعده  فنّي 
املتكامل واملرن هو �سمرُي املتكلم، الذي جنده ماثال 
يف جميع اأعماله، دون ا�ستثناء، مبا يحققه هذا من متاٍه 
قوّي بني ذاتْي ال�سارد والبطل، ومبا يتيحه اأي�سا من 
اإمكانّية جتزيء اأ�سئلة الكتابة وهواج�سها على عديد 
ال�سخ�سّيات واالأوجه، التي بقدر ما تن�سّق عن ذات 
جربا وتتمّرد عليه، بقدر ما تت�سالح معه، وحتيل اإليه.
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