البرئ األوىل وأدب جربا ابراهيم جربا
روز شوميل مصلح
تعرفت عىل جربا إبراهيم جربا كأديب يف العام  1978من خالل رواية البحث عن وليد مسعود.
كنت يف ذلك الوقت مهووسة قراءة ،وكنت من وقت لوقت أمر عىل مكتبة الفارايب وأنا يف طريقي
للجامعة اسأل صاحب املكتبة عن جديده .يف ذلك اليوم ،ناولني صاحب املكتبة كتاباً وهو يقول
"سيعجبك جدا ً" .سألت :من الكاتب؟ قال" :هو عراقي واسمه جربا ابراهيم جربا .أخذت الكتاب،
وقرأته يف نفس الليلة .وجدت نفيس أعود إىل فلسطني ،وبالتحديد إىل منطقة بيت لحم والقدس.
رأيت الحواكري واملُغُر ،والزهور والزيتون ،ورأيت الناس كأنني استعدت طفولتي .وما مل أفهمه،
هو كيف لكاتب عراقي ،أن يكتب مبثل هذه الحميمية وبالتفصيل ،عن بلدي .إىل أن جاء أيب بعد
نحو عام لزياريت يف بريوت ،سألته :هل سمعت عن كاتب عراقي اسمه جربا ابراهيم جربا؟" ضحك
أيب قائالً :نعم سمعت ،وهو ليس عراقياً .هو فلسطيني ،ورسياين من بيت لحم .وباملناسبة كان
معروفاً بشطارته" .عندها مل أمتالك نفيس فقلت :أنا قلت إن من يكتب بكل هذا الحب عن بيت
لحم وقراها ،ال ميكن اال أن يكون تلحمياً.
هو مكان طفولتي ما شدين لجربا ابراهيم جربا يف البداية .املكان الذي حفر بصامته يف الذاكرة
كدليل عىل الطريق .وكام يقول وديع عساف يف رواية السفينة لجربا ابراهيم جربا" ،طفولتك
ترافقك ،لكنها ما عادت جزءا ً منك".1
يقول جربا ابراهيم جربا يف مقدمة البرئ األوىل أن مرحلة الطفولة هي أصل الكينونة ،وهو بذلك
يوافق ووردزوورث أن الطفل هو والد الرجل .وينتقي جربا أماكن ،وأحداثاً ،وشخصيات معينة
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تركت بصامتها عليه ،وشكلت قي َمه ومسا َره املستقبيل ،كفنان وروايئ أو كشاعر وناقد .والجميل،
أن مفاهيم جربا ومعارفه الفنية التي بدأت بالتشكل يف مرحلة الطفولة ( أي برئه األوىل) وظفها
بشكل رائع يف رواياته وبشكل خاص يف رواية ( البحث عن وليد مسعود) ورواية (السفينة) ويف
مجموعته القصصية عرق وبدايات من حرف الياء.
األرسة :ولنبدأ من األرسة التي رافقت جربا يف مرحلة الطفولة األوىل .فقد توفرت لجربا خربات
كثرية ،تفاعلت معاً لتصقل حواسه ،وتوسع مداركه ،تفاعل معها مبا تحمل من قيم جسدتها قصص
أبيه وأفكار أخيه األكرب يوسف" .عفارم" هي الكلمة السحرية التي شجعت جربا وخاصة حني تخرج
من فم الجدة .أما األم فهي التي كانت تتدبر املواقف الصعبة ،وتؤ ّمن استمرار العائلة من خالل
إدارتها لألرسة واملنزل واالهتامم بالدواجن والخنازير والزراعة ،إضافة إىل االهتامم بأفراد األرسة
يف حال املرض .لكن األهم من كل ذلك هي شخصيتها – جرأة ،رصاحة ،وقدرة عىل التعامل مع
الظروف الصعبة واتخاذ قرارات قد تبدو مجحفة بحق أحد أفراد األرسة ،لكنها رضورية من أجل
استمرار العائلة ككل.
جربا يستمع إىل قصص والده ،فتتشكل لديه مفاهيم الخري والعدالة اإلجتامعية والخري والرش.
ويصبح أبوه منوذج الصدق والقناعة وعمل الخري وحب اآلخرين متاما مثل شخصية الناسك
يل قصته األثرية ،تلك القصة التي كان يكررها والد جربا والذي يحمل
وإبراهيم صانع الطواحني بط ّ
بطلها اسم أبيه ،إبراهيم .وكام كان إبراهيم صانع الطواحني بطل القصة ،يصبح األب نفسه بطل
رواية يكتبها جربا وهو يف الحادية عرش من العمر ،متأثرا ً بقصة ابراهيم ،فتأيت هذه الرواية تعبريا ً
عن رصاع الخري والرش.
ورمبا كان أهم دور لألب هو ذلك املوقف الذي وقفه عندما قرر جربا أن يرتك املدرسة .قال أبوه
بانفعال شديد" ،ما دام ّيف عرق ينبض ،وما دام يف صدري نفس ،لن أسمح لك بأن ترتك املدرسة".
وأردف أبوه" ،ملاذا؟ ألن الكلمة مقدسة ،أي نعم .الكلمة من عند الله .بل الكلمة هي الله ،كام جاء
يف اإلنجيل .والكلمة هي الكتاب"2 .
ويف موقف آخر،عندما طرد املدير جربا من املدرسة الرشيدية ،ألنه مل يبق يف مقعده إىل أن ينتهي
زمالؤه من االمتحان ،حمل األب عصاه وخرج عىل الفور قاصدا ً الراهب بطرس صومي  ،وكان
معروفاً بشجاعته األدبية وقدرته عىل اإلقناع ملرافقته عند املدير من أجل أن يعيد جربا إىل املدرسة.
وعندما يذكر املدير أنه أعاد جربا إىل البيت ،يقول األب" ،كأنك قتلته ،وقتلتني يا حرضة املدير"3.
ويُ َسجل ليوسف األخ األكرب نفس املوقف حني أرص عىل جربا أن يستمر يف املدرسة ،وأعطى نفسه مثالً
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ملا ميكن أن يكون عليه جربا لو ترك املدرسة .لكن الدور األهم الذي لعبه يوسف كان يف وضع الكتب
بني يدي جربا .وهو بذلك وضعه عىل سكة االبداع والقراءة التي هي رضورية من أجل فعل الكتابة.
كان جربا ال يكتفي بقراءة القصص ،خاصة حكايات ألف ليلة وليلة ،بل كان يرويها ألصدقائه ،وكان
يضيف إليها ما تجود به قريحته .وإذا كانت املعرفة سلطة ،فإن جربا أخذ سلطته عىل أترابه من هذه
املعرفة التي تتجسد يف القصص والحكايات والتي مل تتوفر ملعظم أترابه يف منطقة بيت لحم .وإذا كانت
نظرية تعديل السلوك صادقة من حيث أن السلوك محكوم بنتائجه ،فانه من املمكن أن يكون الرضا
واإلعتزاز الذي كان يشعر به جربا ،ولّد عنده تلك الرغبة ملزيد من القراءة ،وملزيد من اإلضافات املثرية
للحكايات ،يك تصبح أكرث تشويقاً ومتعة ،والتي هي مقدمة طبيعية نحو عامل اإلبداع.
القصص :تظل بصامت ألف ليلة وليلة تتدخل يف قصص جربا .يذكر جربا يف البرئ األوىل كيف تأثر
بألف ليلة وليلة التي قرأها يف عمر مبكر ،وكيف كتب عن رجل يحلم بفتاة جميلة ،فريسمها ،إىل
أن يلتقي بها وإذا بها مثل الصورة  .4ويف املجموعة القصصية "عرق وبدايات من حرف الياء"
قصة مشابهة ،هي "ملتقى األحالم" والتي تتحدث عن كاتب رسام يرسم دامئاً صورة امرأة ،إىل أن
يلتقي مرة بفتاة تكون مثل الصورة متاما .5
القصص الدينية تركت بصامتها عىل مخيلة جربا الطفل .الكلامت تتحول إىل صور ضمن مكان
وزمان .جربا يتصور الله وهو يجبل الطني كام يجبله عامل البناء ،ويبحث عن قابيل يف وجوه الناس.
وحني يتساءل جربا عن معنى الخطيئة التي تعلّم عنها يف دروس الدين ،يعطي والد جربا ملفهوم
الخطيئة املجرد بعدا ً سلوكياً ميكن فهمه ،فيقول " الخطيئة يا بني هي الرسقة ،والكذب ،ال ترسق،
وال تكذب ...ال تكرث من القسم باسمه املبارك .ثم  ،ال تشتم ..الشتيمة يف نظر الله خطيئة ".يسمع
جربا تفسري أبيه ويعلق قائالً" ،صعبة كانت وصايا أيب ،ولكنني مل أنسها قط "6 .وهنا يأخذ جربا
من الدين العالقة باآلخر .والكذب يف العالقات هو املحور الذي تدور حوله رواية السفينة ،حيث
الصادق الوحيد هو وديع عساف الفلسطيني.
املدرسة :أيضاً كان لها أثرها يف تنمية خربات جربا .فقد كان يصغي لكلامت األلعاب والقصائد،
ويحلق يف صورها ،وينطلق به الخيال إىل ما بعد الصور وما قبلها ،لتؤسس عنده بدايات الحكايات.
ففي لعبة "يا عونيا" يتخيل جربا عونيا "بدوية سمراء سوداء العينني ،خمرية الخدين ،ويسرتسل يف
وصف وجهها وجدائلها وانحناءاتها وهي تسقي جملها من راحتي كفيها"7 .
ولبعض املعلمني دور هام يف تطوير قدرة جربا اللغوية مثل األستاذ فهيم جبور الذي ربط درس القواعد
بالشعر .وتعلم جربا يف سنتني من فهيم جبور تحدي اللغة ،والبحث عن العالقات بني الكلامت .وهذا
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ُ
حال جربا يف كل املواضيع الدراسية ،كام تفوق يف املدرسة الرشيدية ،وهو الغريب الذي يجد نفسه
موضوع منافسة ،أما هو ،فله ُمثلُه ،وقي ُمه ،مام يجعله ال ينافس أحدا ً سوى نفسه ،ويف ذلك يقول" :أنا
مل أنافس أحدا ً قط .أُقحمت إقحاما يف حشد من الغرباء كنت األول بينهم "8 .وهذا بالضبط ما يقوله
وليد مسعود ،ووديع عساف الفلسطينيان املتواجدان يف مجتمع غري فلسطيني ،حيث ينقسم كل منهام
لجزء حارض وجزء بعيد ،األمر الذي يضفي عىل الشخصية غموضاً الفتاً لتصبح دامئاً مركز االهتامم.
املوسيقى والرسم :بالرغم من أن موضوعي متعلق بجربا كأديب ،إال أن اهتاممه باملوسيقى والرسم
يف البرئ األوىل ظهر بوضوح يف رواياته ومجموعته القصصية "عرق وبدايات من حرف الياء" .ففي
قصة الغرامافون ،تصوير للورشة التي عمل فيها جربا عندما كان صغريا ً مع السباك بشارة ،مع
فارق أن جربا يف القصة اسمه يعقوب ،أما السباك بشارة فقد أطلق عليه جربا اسم حنا.
جربا أذىك ملَكَة التعبري بالكلامت عن األشياء املجردة كالرسم واملوسيقى .كان يطيل التأمل يف
هياكل الكنائس املنقوشة بالزخارف املذهبة ولوحاتها املعلقة عىل الجدران .وعالقة وديع عساف
مع الفتى فايز يف رواية السفينة تبدأ من اهتامم فايز بالرسم واملوسيقى .إن قدرة جربا عىل
استشعار الكلمة املرئية أغنت تجربته الجاملية ليس فقط يف مجال الرواية والقصة ،بل أيضاً يف
مجال النقد األديب والفني فيام بعد ،ونجده من خالل شخصية وديع عساف ووليد مسعود يعرب
عن رأي ناقد يف املوسيقى والرسم.
املكان :لكن أهم ما حمله جربا من برئه األوىل هو اإلطار الذي احتوى كل ما حمل يف الذاكرة.
املكان -البيوت التي سكنها يف بيت لحم وجورة العناب يف القدس ،والطبيعة يف تغريها ،وعالقتها
أي من رواياته من التعريج عليها .وكام ورد عىل لسان عصام
باألعياد واملواسم "9 .ومل تخل ٌ
السلامن يف السفينة ،تلك الطبيعة ما يجعل الفلسطيني شاعرا ً .10
ذاكرة جربا تحمل منطقة بيت لحم بعاداتها وطقوسها ،بط ّبها الشعبي وبالع ّرافني ،بفالحيها،
وببدوها وبسكان املدينة .مبعلميها ،بحرفييها من ص ّدافني وسباكني ،وحجارين ،بتعدديتها ،بناسها
العاديني الذين يهتمون بالصالة كام يهتمون بالسياسة ،بأحداثها الكبرية وأحداثها الصغرية .وتجد
تأثري هذه الحياة مجسدا ً يف أكرث من قصة أو رواية.
وعىل سبيل املثال ،يف قصة "املغنون يف الظالل" 11،وهي واحدة من املجموعة القصصية "عرق
وبدايات من حرف الياء" ،واضحة مبشهدها الطبيعي واالجتامعي ،بعاداتها وتقاليدها .الدلعونة،
صوت العود ،والشمس التي ترتاقص عىل أشجار الزيتون التي تدخل عميقاً يف الزمن.
ويف قصة "الشجار" من نفس املجموعة ،ينقل جربا صورة للحارات يف مدينة بيت لحم ،وجورة
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العناب يف القدس ،حيث يضطر الناس لفتح نوافذهم يك يدخل منها الضوء ،لكن ذلك يعني بالرضورة
أن تنتفي الخصوصية لكل جار .ويف هذه القصة ،ندرك أن الطفل الراوي هو جربا ،وتنعكس عالقة
جربا بأمه عىل عالقة البطل بأمه .والزقاق الذي يجري فيه الشجار شبيه باكتظاظ بعض البيوت
أو الحارات التي سكنها جريا وهو طفل ،أكان ذلك يف بيت لحم أو يف القدس .يهرب الطفل إىل
الحواكري ثم إىل الوادي ،يقفز مع صديقه من صخرة إىل صخرة ،ثم يرميان الحجارة يف املاء يك يريا
الرذاذ .متاماً كام كان جربا يفعل حينام ينفرد بالطبيعة ويتوحد معها عرب انفراده بشجرة التوت
والخروب .هناك يقرأ الشعر ويغني .يف الطبيعة يتجدد.
طفولة جربا حملت أيضاً لحظات مرة .وكام انتقت ذاكرة جربا أحداثاً جميلة ،حملت أيضاً خربات
قاسية متر يف أكرث من مكان يف رواياته أو يف مجموعته القصصية .قصة عطشه وجوعه حد املوت ،يف
الصعود إىل تل خريطون أو الضياع يف شوارع القدس القدمية ،والنجاة بعد فقدان األمل يف النجاة،
كانت أهم درس تعلمه جربا .هناك أمل .والعنقاء تقوم من بني الرماد .هذه الفكرة رافقته طوال
حياته ،كام أشار إىل ذلك أكرث من مرة 12 .يف البرئ األوىل ويف شارع األمريات .ورمبا لذة الرعب
تكمن يف املغامرة التي تظل تعطي األمل بالنجاة.
كام تحمل الذاكرة جرمية القتل التي ارتكبها ميكيل العائد من التشييل ،والتي كانت أول قتل يشعر
به جربا حيث شاهد بركة الدم الداكنة والبالط والحائط امللطخني دماً والتي تشري اىل انتفاضات
الطعني العنيفة .وهذه الجرمية تتكرر يف أكرث من مكان يف رواياته .مثالً ،يف قصة "الشجار" يصور جربا
عالقة أمه بأبيه ،عرب رسمه لحياة أرسة مشابهة ،يأيت األب يف آخر النهار متعباً ،فتغسل له زوجته
رجليه يف الطشت ،بينام يجلس الطفل يف حجر أبيه .وما أن يبدأ الوالد يف قص حكاية للطفل ،يُسمع
رصاخ يجعل األب يتوقف .وهنا ينقبض صدر الطفل 13 ،وكأن جربا يف هذه القصة ،يستذكر حادثة
القتل التي قام بها مايكل العائد من األرجنتني ،والتي وصفها يف البرئ األوىل ،فتأيت مشاعر الطفل يف
القصة مامثلة ملشاعر الطفل جربا كام عرب عنها يف البرئ األوىل عندما حدثت جرمية القتل.
الذاكرة تحمل أيضاً الحوادث التي تتعرض لها البالد وترتك الكثري من األثر كان إيجابياً أم سلبياً.
زلزال  1927ترك دمارا ً ال يوصف عىل املنطقة ومنها بيت لحم .كان عمر جربا يف ذلك الوقت
سبع سنوات 14 .ومل تستطع السنون محو لحظات الرعب التي عاشها الطفل ،وها هو يتذكر آثار
هذا الزلزال يف رواية "البحث عن وليد مسعود" .ويذكر جربا كيف انطلق مع الصبية مرعوبني إىل
الخارج ،وكيف رأى "الحجارة تتساقط من أعىل املبنى القديم ،وتتكوم يف ركام أبيض مريع ".لكن
تجربة جربا الطفل يف الضياع والعطش والجوع حد املوت ،ونجاته ،جعلت للموت قيامة ،وللدمار
التجدد .هي فكرة الغول والعنقاء .بعد كل محنة هناك بداية فتية ،وتجدد عىل صعيد جربا نفسه،
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وعىل صعيد األمة كام جاء يف كتاب شارع األمريات .15
ويف الختام ،ميكن القول أن بيت لحم التي تضم يف حناياها مهد املسح تجعل أبناءها يشعرون
باالمتياز .إما بسبب إميانهم بذلك ،أو بسبب إميان اآلخرين به .ويف قصة "سيدة البحريات" التي
وردت يف كتاب "شارع األمريات" 16 ،وهو الجزء الثاين من السرية الذاتية لجربا ،يلتقي جربا بسيدة
ذات رداء أبيض تتعامل معه بقدسية عالية ،وكأنه رؤيا لكونه من بلد السيد املسيح وألنه يعرف
لغته .ورمبا تكون السيدة نفسها هي رؤيا جربا نفسه يعرب فيها عن امتيازه واعتزازه بفلسطينيته
وبكونه من بلد املسيح ،ويتحدث بلغة قريبة من اللغة التي تحدث بها املسيح منذ نحو ألفي عام .
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