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لوركا
(( شاعر إسبانيا القتيل يف شعر السيّاب والبيايت وحممود درويش ))
د .عدنان الظاهر
فيديريكو غارسيا لوركا شاعر إسباين متميز قتله احلرس األسود الفاشي عام  1391وهو يف
الثامنة والثالثني من عمره يف غرناطة آوائل احلرب األهلية (  ) 1393 – 1391اليت قاد
الثورة املضادة فيها اجلنرال فرانكو إذ جنح يف عبور مضيق جبل طارق من جهة املغرب يقود
لدي هناك داخل إسبانيا طابور خامس .من فرانكو جاء هذا
أربع فرق عسكرية وكان يقول َّ
املصطلح الذي أصبح شهرياً يف عاملي السياسة واحلرب.كان لوركا حمسوباً على اليسار
السياسي وكان معادياً للدكتاتورية .أشهر أعماله مسرحية " عُُرس الدم "  .متيّز بطريقة
جديدة يف كتابة الشعر متتزج فيها رمزية وسوريالية شعراء عشرينيات القرن املاضي الفرنسيني
املعروفني مع أسلوب كتابة احلكايات الرتاثية الشعبية األندلسية.كما كان له هوى خاصاً
برتاث وأغاين غجر األندلس.
كتب عن لوركا ثالثة من الشعراء العرب املعاصرين وهم حسب أقدمية تواريخ كتابتهم
لقصائدهم الشاعر العراقي املرحوم بدر شاكر السياب واملرحوم عبد الوهاب البيايت
( عراقي ) وأخرياً الشاعر الفلسطيين حممود درويش .ينتمي هؤالء الشعراء الثالثة من حيث
الشكل ( الظاهر ) إىل مدرسة كتابة الشعر بأسلوب التفعيلة أو ما يسمى بالشعر احلر
حاملني طبائع ما حيمل هذا الشكل من حسنات وعورات قسمةً مشرتكة فيما بينهم مجيعاً.
لكنهم ميثلون ثالث مدارس متباينة يف أساليب التعبري عن املضمون ( الباطن ) .إذ
لكل منهم عامله اخلاص وروحه املتميز وثقافته الشخصية وعمق ( غاطس ) شاعريته مث قوة
احملفز والدافع للكتابة حول هذا املوضوع.
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لدي من جمموعاته
مل يكتب الشاعر السوري أدونيس عن لوركا أبداً ،أومل أجد يف ما َّ
الشعرية شيئاً من ذلك .كذلك مل يكتب نزار قباين رغم أنه كتب شعراً كثرياً حول نساء
األندلس وغرناطة واحلمراء ومدريد وآخر أمري حكم غرناطة.
اثي أو سواها يف أو عن هذا الشاعر اإلسباين ؟
ما الذي أغرى هؤالء الشعراء يف أ ْن يكتبوا مر َ
ما الذي جيمعه هبم أو جيمعهم به ؟ ما هي أوجه الشبه أو القواسم املشرتكة فيما بينهم سواء
من حيث السرية الذاتية أو املنهج السياسي أو أساليب وتقنيات كتابة أشعارهم ؟ أسئلة
كثرية ُمعقدة سأحاول أن أجد هلا حلوالً او أجوبةً مناسبة بدراسة مث حتليل وإستقراء أشعار
فق يف بلوغ ما أصبو ويصبو القاريء إليه.
هؤالء الشعراء الثالثة لعلين أ ُّو ُ

بدر شاكر السياب
( ديوان بدر شاكر السياب /دار العودة ،بريوت ) 1391

غارسيا لوركا
كتب السياب قصيدة " غارسيا لوركا " ونشرها رمبا ألول مرة يف ديوانه " أُنشودة
املطر " فجاءت كأهنا مرآة تعكس أجواء عامل املطر السيايب الرمزي .نقرأ فيها املطر وما يرافق
املطر من طوفان مث األشرعة وزوارق األهنار واملغامر املكتشف كولومبس ميخر العباب .مث جند
أنفسنا وجهاً لوجه أمام تشنجات وتوتر أعصاب السياب الشديد حني يلتحم مع ظواهر
الطبيعة القاسية إلتحاماً كما يلتحم املعدن باملعدن يف كل سطر من أسطر القصيدة العشرين.
لكأمنا جيرب الطبيعة أن تشاركه عامله الشعري ستاراً مباشراً مرًة يفهمه القاريء بيس ٍر ،أو رمزاً
أو صورًة معقدة تضطر القاريء أن يعمل فكره وأن يقلّب األمر وأن جيد التأويالت املناسبة
اليت قد ال تُرضي الشاعر .القاريء شيء والشاعر شيء آخر .ملاذا يلتجيء السياب إىل
ظواهر الطبيعة الكونية الشرسة والعنيفة ؟ هل جيد فيها متنفساً وتعويضاً عما يعاين يف داخله
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ف التنور والنار واجلحيم والفوران والطوفان والشرر
من ضعف وخوف ومرض ووهن؟ لقد وظّ َ
مزق واللون األمحر مث الدم ( النجيع ).
واللظى والقدح واملُدية ( ُمدى ) واحلجر والفعل ّ
ثالث عشرة مفردة تدل على العنف والقسوة والتحدي إستخدمها السياب يف هذه القصيدة
القصرية.
خالفاً للبيايت ودرويش،مل يذكر السياب يف قصيدته إسم لوركا.كما أنه مل يذكر غرناطة وال
العلَم كولومبس فقط يف معرض مقارنة شراع سفينته مع
مدريد وال إسبانيا .بلى ،ذكر إسم َ
شراع زورق طفل يف هنر.
لنقرأ مع السياب :
تنور
يف قلبه ْ
اجلياع
طعم ْ
ُ
النار فيه تُ ُ
ِ
يفور :
واملاءُ من جحيمه ْ
الشرور
األرض من
طه ُر
َ
طوفانهُ يُ ّ
ْ
ِ
لظى شر ْاع
من
تنسجان
ومقلتاهُ
ً
املطر
جتمعان من مغازل ْ
ٍ
الشرر
تقدح ْ
خيوطه ،ومن عيون ُ
ِ
الرضاع
دي
ومن ثُ ِّ
األمهات ساعةَ
ْ
الثمر
تسيل منها ل ّذةُ ْ
ومن ُم ً
دى ُ
ِ
السَرْر
دى للقابالت ُ
ومن ُم ً
تقطع ُ
الشعاع
متضغ
ومن ُمدى الغُز ِاة وهي ُ
ْ
كالقمر
الندي
شراعهَ َّ
ْ
كاحلجر
القوي
شراعهَ َّ
ْ
ِ
البصر
شراعهَ السر َ
مثل حملة ْ
يع َ
بيع
شراعهَ
األخضر كالر ْ
َ
جنيع
األمحر
اخلضيب من ْ
َ
َ
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زورق ٍ
الكتاب
مز َق
كأنه ُ
ْ
طفل ّ
ِ
النه ْر
ميألُ مما فيه بالزوارق َ
باب
ملبس يف العُ ْ
كأنه شراعُ كو َ
القدر.
كأنه ْ
لوركا إذن وحسب رؤية السياب كاملسيح يطعم من جسده اجلياع خبزاً (( واخلبز الذي أنا
ويشرب دمي فله
أُعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العامل .من يأكل جسدي
ُ
حياة أبدية وأنا أُقيمه يف اليوم اآلخر .إجنيل يوحنا .)) 14 -11 /قلبه تنور أو فرن عصري
نار وفيه جحيم كجحيم الشاعر اإليطايل دانيت يفور منه
لشواء اخلبز .يف قلب الشاعر القتيل ٌ
املاء طوفاناً كطوفان نوح .مجع السياب الضدين يف لوركا  :النار واملاء .النار تطعم جياع
البشر خبزاً والطوفان يطهر نفوسهم من الشرور .حىت اآلن كالم الشاعر واضح ليس فيه أي
تعقيد .بعدذلك مباشرًة يأيت التعقيد وإدغام األفكار واملعاين والتقدمي والتأخري فيسرح الشاعر
مع شىت اخلواطر والفكر .عيون لوركا تنسج شراعاً من لظى .وجتمع خيوط هذا الشراع من
قطرات املطر املتساقط ومن … ومن… حبيث َّ
أن السياب يتيه وجيعلنا معه نتيه يف سياحة
غري منضبطة ويسرح يف جتوال جيمع فيه أحواالً ال رابط بينها يربطها .كيف جيمع الشاعر
خيوط شراع من أثداء األمهات الرواضع ومن سكاكني قطع الفاكهة ومشارط القابالت
لقطع احلبل السري ومن ُمدى الغزاة اليت متضغ الشعاع؟
بعد هذا التطواف الذي يشبه كثرياً سياحة املاشي يف نومه ينتبه الشاعر فيصحو متذكراً عيون
كرًة أخرى فيسرف قليالً يف
لوركا اليت تنسج شراعاً .وحني يؤوب إىل موضوع الشراع يسوح ّ
وصف هذا الشراع العجيب ،فهو ندي كالقمر وقوي كاحلجر وسريع مثل ملح البصر ،مرة
أمحر من جنيع .وحني حيس الشاعر بالضىن بعد كل ما بذل من طاقة
أخضر كالربيع وأخرى َ
ومن جهد وبعد أن تتقطع أنفاسه الالهثة يف صدره العليل املتعب يغري اجلو ويب ّدل ذبذبة
ُ
فيضه الروحي فينتقل إىل عامل الطفولة واللهو مع زوارق الورق تطفو على سطوح املاء الذي
جيره ماءُ النهر بوعي أو بدونه إىل عامل املاء األكرب  :عُباب البحار
ال يفارق أشعاره .مث ّ
وخماطر اخلوض يف هذا العامل.
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هل مجع لوركا فيه كل هذه املتناقضات ؟ ال أحد يعرف اجلواب.كان حيب املسرح والغجر
طبع غريزته اجلنسية منحرفاً وكان ثوريا لكنه مل حيمل السالح دفاعاً عن اجلمهورية
وكان ُ
الشرر وسكاكني الغزاة مع
الدميقراطية ضد كتائب فرانكو.كيف مجع السيّ ُ
النار والطوفا َن و َ
اب َ
حليب رضاعة األطفال ولذة الفاكهة ونداوة القمر وخضرة الربيع وزوارق الطفولة الربيئة ؟
مجع كل هذه األضداد يف عشرين سطراً .هذا هو السياب الشاعر – اإلنسان كما هو بعامليه
الباطن والظاهر ،القبيح واجلميل ،املتدين والنبيل السامي ،العنيف واهلاديء املسامل.مل ترتك
هذه القصيدة يف نفسي إنطباعاً يقول َّ
إن السياب ( يتشبّهُ ) بلوركا أو يسقطه على نفسه أو
إنه يتمىن أن ميوت يوماً كما مات لوركا شهيداً يسارياً مناضالً من أجل احلرية .كان لوركا
البشر خبزاً ويطهرهم من
طعم َ
إنساناً عادياً وشاعراً مرموقاً وما كان مسيحاً وال كان إهلاً يُ ُ
أخضر
جتبل من حليب األمهات خيوطاً تنسجها شراعاً ندياً قوياً سريعاً
َ
آثامهم وأن عيونه ُ
لزوارق األطفال الورقية مث لشراع سفينة كولومبوس .قد نفهم فكرة الشراع رمزاً وعلماً لقيادة
مجاهري الناس حنو هدف حمدد ،أو رمزاً حلرية نشر قلوع السفن واإلحبار يف عرض املياه
اجملهولة حتدياً لألقدار وسعياً إلكتشاف اجملهول .هو مرة هكذا ،لكنه سرعان ما ينكص
غرياً طبيعته فيتحول إىل جمرد شراع لسفائن الطفولة الورقية حيث ال مغامرة يف جمهول
ويرتد ُم ّ
وال حماوالت إكتشاف قارات جديدة.
ما الذي محل السياب على أن يكتب هذه القصيدة ؟ رمبا ألنه وجد قبله من بني الشعراء
اإلجنليز على وجه اخلصوص من كتب يف هذا املوضوع .اإلبداع وعشق احلرية مث الشهادة،
تلكم أمور تغري الشعراء يف أن خيوضوا يف جلجها.
القصيدة ،يف نظري ،مبالغات كاريكاتورية وتراكيب وبُىن فكرية هندسها الشاعر جتريداً
وفذلكات لفظية طنّانة حمكمة الرصف والصف وصور مت حتميضها وطبعها يف رأس السياب
خصها به الناقد فوزي كرمي
ال يف أعماق روحه.مل أجد فيها شيئاً من ( روح ) السياب اليت ّ
مطوالً وبإسهاب وطول نفس ُحيسد عليه (( .ثياب اإلمرباطور /دار املدى
وتكلّم عنها ّ
للثقافة والنشر .دمشق )) 2222
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عبد الوهاب البيايت
( ديوان عبد الوهاب البيايت /اجمللد الثاين ،دار العودة ،بريوت الطبعة الرابعة ) 1332

مراثي لوركا
هذا هو عنوان قصيدة البيايت يف لوركا ،وهي تتألف من ستة مقاطع شغلت ست صفحات
ضطر
من الديوان.كالسياب ،يتخذ البيايت يف نظمه إيقاع التفعيلة ويُس ّكن آواخر السطور ويُ ُ
أحياناً إىل إسقاط بعض احلروف حىت حيافظ على نغمة اإليقاع .جرى البيايت هنا جمرى
عادته الطاغية على أغلب شعره حيث در َج على أن ميزج فيه احلقيقة خبيال اخلرافات
واألساطري وحكايا جداتنا وهن يسامرن األطفال قبل ساعة النوم .وهو يف شعره ال يسرف
وال يغايل يف اإلتكاء على ظواهر الطبيعة أو التورط يف إستغالل تداعيات ومدلوالت هذه
الظواهر .لكنه من اجلانب اآلخر يُف ِرط يف ذكر أمساء األعالم واملدن والبلدان اليت زارها أو قرأ
عنها .كما أنه ال جيد حرجاً يف تكرير بعض مفردات الشتيمة والسباب املقذع مثل العوران
ُ
هجاء ممتاز.
واخلصيان واملخانيث وما إىل ذلك .إنه كاملتنيب ّ
كالسيّاب،مل يذكر البيايت يف قصيدته إسم لوركا لكنه ذكر إسبانيا مرًة واحد ًة وذكر غرناطة
ثالث مرات ،علماً أنه كتب قصيدتني أُخريني األوىل بإسم " املوت يف غرناطة " يف حني
محلت الثانية عنوان " النور يأيت من غرناطة " .ذكر يف األوىل أمساء عائشة وشهيد كربالء
احلسني بن علي والعذراء مث لوركا الذي قال عنه (( وصاح يف غر ٍ
ناطة معلّ ُم الصبيان… لوركا
الفاشست يف ِ
ات )) ...األمر الذي مل يقله عنه يف
مات… أعدمه
الليل على الفر ْ
ميوتْ ،
ُ
ُ
مراثيه .يف هذه القصيدة رسم البيايت وهيأَ املناخ املناسب لنهر الفرات أن يكون مناسبةً
ومكاناً للجمع بني احلسني ولوركا .سقطا شهيدين على ضفاف هذا النهر !! أما يف
القصيدة الثانية فقد ذكر غار ِحراء ودار وحيداً حول اهلل مث ذكر غرناطة وقصر احلمراء دون
أن يذكر إسم لوركا.
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إذامل يتطرق السياب يف قصيدته إىل ذكر احليوان وعامل احليوان َّ
فإن البيايت ذكر أمساء عشرة
من احليوانات هي الثور واأليّل واخلنزير والنسر والدود واجلواد واخليول والعنقاء والفريان
والببغاء والزواحف .كما أنه قارب عامل املرأة فذكرها بأمجل النعوت من قبيل :
املليكة واألم والغادة واألمرية وعشيقة السلطان مث اإلسم األثري لديه " عائشة " ،عائشة عمر
اخليام.
أستطيع أن أُمسّي املقطع األول الذي شغل أقل من صفحة " مقطع املوت "… فقد ذكر
لرقم مشؤوم !
البيايت َ
املوت أربع مرات ،علماً أنه يتكون من ثالثة عشر سطراً فقط .وإنه ٌ
وباملناسبة… ترتدد كلمات املوت والنور والنار بكثرة يف أشعار البيايت ،وتلك ظاهرة تستحق
املتابعة والدراسة.
ٍ
بسياحة خالل سطوره ؟
ماذا عسانا واجدين يف مقطع املوت إ ْن قمنا
بطن األيّل اخلنز ْير
يبقر َ
(( ُ
ميوت " أنكيدو " على السر ْير
ُ
ين
مبتئساً حز ْ
الطني ))
متوت دودةٌ يف ْ
كما ُ
…
جتد الضوءَ وال احليا ْة
(( لن َ
احلسناء
فهذه الطبيعةُ
ْ
البشر
ق ّدرت َ
املوت على ْ
الفصول
وإستأثرت بالشعلة احليّ ِة يف تعاقب
ْ
أقول ؟ ))
ماذا ملويت ِآه يا مليكيت ْ
صديق ونِ ُّد جلجامش يف
اخلنزير يقتل حيواناً مساملاً مجيالً ( إعتداء ) ،وميوت أنكيدو،
ُ
امللحمة السومرية الشهرية ،موتاً سريرياً كما يقول األطباء .البيايت يضعنا يف أجواء هذه
امللحمة األسطورية مستعرياً مجلة كاملة منها (( ق ّدرت املوت على البشر )) كما جاءت
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حمفورًة يف ألواح الطني أو يف الصخر يف مدينة أُوروك ( الوركاء ) جنوب العراق .قالت
صاحبة احلانة " سيدوري " الساكنة عند ساحل البحر جللجامش :
(( إىل أين تسعى يا جلجامش
َّ
إن احلياة اليت تبغي لن جتد
البشر
حينما خلقت اآلهلةُ
ُ
العظام َ

املوت على البشرية
ق ّدرت َ

وإستأثرت هي باحلياة )).
(( طه باقر /ملحمة جلجامش ،الصفحة  . 142دار املدى للثقافة والنشر .بريوت 2221
)).
أنكيدو هذا قتل قبل موته مع صديقه جلجامش الثور السماوي الذي طلبته عشتار من أبيها
" آنو " كي يقتل جلجامش ويهلكه ألنه أهاهنا وثلم شرفها.
إلتفاتة بارعة إذ سيعود البيايت لنوع آخر من الثريان ،ثريان املصارعة اإلسبانية ما دام الكالم
قاتل أو
عن شاعر إسباين قتيل ،ومصري ثريان املصارعة ليس إالّ القتل كما هو معروفّ ،إما ٌ
مقتول .الثور السماوي قتله ملك جبّار غاشم.كذلك لوركا قتله جنرال دكتاتور فاشي قاد
ٌ
أسود أغرق إسبانيا بالدماء .أنكيدو وجلجامش قتال حيواناً مرسالً من السماء
إنقالباً َ
وفرانكو قتل إنساناً شاعراً قريباً من السماء .أليس الشعراء أنبياءً ؟
نعم ،إهنا كذلك إللتفاتة شديدة الرباعة .أراد البيايت أن يقول – كما قد أحسب – أن
ْ
مصارعة الثريان عادة أو هواية أو رياضة أو جبلّة قدمية مارسها اإلنسان يف سومر جنويب
قابيل قتل أخاه هابيل )
العراق قبل مخسة آالف عام .إذا مل يقتل اإلنسا ُن أخاه اإلنسا َن ( ُ
فال بأس أو ال مندوحة من قتل حيوان بريء .املهم هو سفح الدم والغرام العنيف برؤية منظر
هذا الدم املسفوح.كان الكنعانيون وبعض الشعوب األخرى يف فلسطني يذحبون أطفاهلم
البكور تقدمةً آلهلتم فتعلّم إبراهيم اخلليل منهم وحذا حذوهم حني أقام جبوارهم فعزم على
ذبح ولده ( إمساعيل أو إسحق ) غري أن الرب ق ّدم له كبشاً بديالً عن إبنه… كما تقول
ين إين أرى يف ِ
املنام أين
بلغ معه
فلما َ
السعي قال يا بُ َّ
التوراة وحسبما ورد يف القرآن الكرمي (( ّ
َ
ِ
فلما
تؤمر ِبه
ُ
أذحبُ َ
ستجدين إ ْن شاءَ اهللُ من الصابر ْ
ينّ .
ك ْ
فأنظر ماذا ترى قال يا أبت اْ ْ
فعل ما ُ

3

حسننيَّ .
إن
كذلك َجنزي امل
قت الرؤيا إنّا
َ
ْ
ْ
اهيم .قد ص ّد َ
أسلما وتلّهُ
للجبني .ونادينا أ ْن يا إبر ُ
ُ
هذا هلو البالء امل ْبني .وف ّديناه ِ
بح عظيم .سورة الصافّات  /اآليات – 122
بذ
ٍ
َ
ُ
ْ
ُ ُ
.)) 129
خيصص البيايت املقطع الثاين للكالم عن مدينة غرناطة ،مسقط رأس لوركا .يُشري إليها دون
أن يسميها :
(( مدينةٌ مسحورْة
ِ
الفضة والليمو ْن
قامت على هن ٍر من
ميوت
ال يو ُ
لد اإلنسا ُن يف أبواهبا األلف وال ْ
الذهب
سور من
حييطها ٌ
ْ
ياح غابةُ الزيتو ْن
حترسها من الر ِ
…
عاس َع َق َد األجفا ْن
صحت على أبواهبا األلف و َّ
ُ
لكن النُ ْ
أغرق املدينةَ املسحورْة
و َ
ِ
بالدم والدخا ْن )).
يف هذا املقطع ختتلط املدائن يف لوحات البيايت ( وهذا دأبه أبداً ) فقرطبة لوركا تغدو أُوروك،
املدينة اليت قضى أنكيدو فيها حنبه .وما دمنا يف أُوروك فما املانع من أن يستعري الشاعر شيئاً
من أجواء ملحمة جلجامش إياها ؟ قال البيايت عن املدينة املسحورة :
الدود
(( رأيتها و ْ
مسدود
يأكل وجهي وضرحيي َع ِف ٌن
ْ
ُ
أعود ؟
ألمي األرض  :هل ْ
ُ
قلت ّ
الدود ))
ضت عين رداء ْ
فضحكت ون ّف ْ
ْ
جتمد على وجه أنكيدو بعد أن قضى
هذا الدود الذي ذكره البيايت مرتني هو الدود الذي ّ
حنبه .نقرأ على الصفحة  141من امللحمة خطاب جلجامش عن أنكيدو:
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(( إنه أنكيدو صاحيب وخلّي الذي أحببته حبّاً مجّاً
البشر مجيعاً
لقد إنتهى إىل ما يصريُ إليه ُ
فبكيته يف ِ
املساء ويف النها ِر
ُ
أيام وسبع ٍ
ندبتهُ ستةَ ٍ
ليال
َ
سيقوم من َكثرِة بكائي ونواحي
ُمعلالً نفسي بأنه
ُ
ِ
تسليمه إىل الق ِرب
وإمتنعت عن
ُ

ليال حىت جتم َد الدود على ِ
أيام وسبع ٍ
أبقيتهُ ستةَ ٍ
وجهه )).
َ
ُ
ّ

ظل البيايت حيلم بعودة األندلس إىل العرب فعاد أو أعاد يف عامل األحالم نفسه إىل املدينة
ّ
مبهور  ،أعدو على ظه ِر جوادي األخض ِر اخلشب ).
املسحورة قرطبة ( عُ ُ
دت إليها يافعاً ْ
لكنه حني أشرف على أبواهبا وجدها غارقةً بالدم ودخان احلرائق.
ال أعرف مىت كتب البيايت هذه القصيدة ( وهي جزء من ديوان " املوت يف احلياة " ) ،فاملدن
واألمساء والشخصيات التأرخيية ختتلط يف عوامله ورؤاه الشعرية ،أعين أنه رمبا قصد باجلملة
الشعرية األخرية ( وأغرق املدينة املسحورة بالدم والدخان ) مدينة عربية أخرى  :بغداد
اإلنقالبات والتقلّبات أو بريوت احلروب األهلية أو القاهرة أثناء حرب األيام الستة يف عام
 1319أو رمبا سواها من املدن العربية .أفضل مثَ ٍل على هذا التخليط الناجح أجده يف
إسراف البيايت يف خلط إسم وشخصية عائشة وجعله يتنقل بني احلِقب والتواريخ والعصور
فمرًة هي عشتار البابلية أو السومرية ومرة هي مسري أميس اآلشورية أو
واألزمنة مث النساءّ .
ومرةً أخرى هي واحدة من النساء اللوايت إلتقاهن يف موسكو أو سواها من العواصم (
ليلى ّ
يفضل إسم الرا وقد ورد ِمراراً يف أشعاره ) ،وقد تكون إحدى زوجات الفرعون
يف موسكو ّ
خوفو ،لكنها أوالً وآخراً ليست إالّ عائشة عمراخليام ،زوجته أو حبيبته .يف فكر البيايت
فلسفة مؤداها أ ّن املرأة هي حواء مث هي إبنة حواء .واملرأة هي هي وإ ْن ب ّدلت إمسها وتبدلت
أدوارها يف احلياة سواء أكانت كليوباترا املصرية أو اإلمرباطورة

11

الروسية كاترينا أو امللكة الربيطانية فيكتوريا أو إمرأة عاملة بسيطة…مهمتها األساسية إعادة
دورة احلياة باإلجناب .إبنة الطبيعة تعيد الطبيعة البشرية بإستمرار ،تلعب وتعيد دور األم .مث
إذا كانت األرض ّأماً فلِ َم ال تكون املدينة ( أوروك أو قرطبة ) أ ُّماً ؟ وقد قاهلا البيايت صرحيةً
فسر مفسرو القرآن الكرمي لفظة األم اليت وردت
(( ُ
قلت ألمي األرض  :هل أعود ؟ )) .لقد ّ
يف اآلية (( ومن خ ّفت موازينه فأمهُ هاوية )) بأهنا تعين األرض.
يف املقطع الثالث تتحول غرناطة املدينة املسحورة إىل ( غادة مضواع ) ،إىل سيدة فاتنة مجيلة
تلبس أقراط األذنني وتتجمل وتتعطر ( مباء ورد النار وقطرات مطر األسحار ) .مدينة خيالية
أو خرافية أو أُسطورية فهي جمازاً طيّارة ورقية يلهو هبا األطفال ترتفع يف الفضاء مشدودة
خبيط من نور ،أي َّ
أن الرب حاميها من ضعف آخر أُمرائها الشاب أيب عبد اهلل الصغري.
غرناطة الرباءة هذه كانت تتوقع أن تأتيها كتائب احلرس األسود لتغرقها بدماء لوركا وغري
لوركا من بقية أبنائها املدافعني عنها :
(( تُشري يف ٍ
السوداء
خوف إىل كثباهنا
ْ
ُ
األعداء
فمن هناك األخوةُ
ْ
جاؤوا على ظه ِر ِ
املوت
خيول ْ
وأغرقوا ِ
البيت )).
بالدم هذا ْ
يف املقطع الرابع ينسى البيايت غرناطة املدينة املسحورة فينصرف مأخوذاً إىل وصف و ٍ
احد من
مهد الشاعر لذلك يف املقطع
مشاهد مصارعة الثريان املعروفة يف إسبانيا .لقد سبق وأن ّ
األول ،فلقد ذكر أنكيدو قاتل الثور السماوي .يف هذا املقطع نرى أنكيدو ال جسداً بارداً
طريح فراش املوت بل إنساناً مع ّداً إعداداً جيداً ملصارعة الثريان .لكن مع فارق َّ
جد كبري :
الفارس غرميَه البهيمة طعنةً غري قتّالة ،لكنه هو ،الفارس أنكيدو ،من خيسر املبارزة يف
يطعن
ُ
هناية املطاف إذ يسقط قتيالً مضرجاً بدمائه الساخنة .الثور خيور جرحياً يف الساحة وسط
هتريج مجهور املتفرجني .هل سقط الثور كالفارس املصارع قتيالً ؟ السطر األخري يف هذا
الساحة مطعوناً بأعلى ِ
ِ
صوته
الثور يف
املقطع ال يفصح عن ذلك صراحةً (( و ُ
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لكن منهوك القوى
اخلور ( ختورقواه فيسقط على األرض حيّاً ْ
خيور )) .فالفعل خيور قد يعين َ
أو أن يسقط ميتاً ) وقد يعين اخلُوار ( خوار الثور ،مثل عواء الكلب ومواء القطط…) .يف
وسط هذا املقطع نقرأ (( ِ
كل
فمان أمحر ِان فاغرا ْن )) وهي إشارة واضحة تدل على سقوط ٍّ
من الفارس والثور اخلصم قتلى.
هل جيوز يل أن أُطلق على هذا املقطع إسم ( مشهد مصارعة الثريان ) ؟ وهل جيوز يل أ ْن
ُرج ُح بقاء
أقرتح حذف هذا املقطع من جممل القصيدة املكّرسة أصالً للشاعر الفذ لوركا ؟ أ ّ
املقطع كما هو ،فلوركا إبن إسبانيا وإسبانيا أرض مصارعة الثريان العنيفة اليت تسيل فيها دماء
يقول إن بلداً كهذا وإن أرضاً كهذه َّ
وإن
الثريان أو الفرسان أو كليهما أحياناً .أراد البيايت أن َ
شعباً كهذا ُمهيأةٌ بطبيعتها لوقوع كارثة إنقالب الردة الدموية اليت وقعت عام  1391وكان
من أبرز ضحاياها الشاعر فيديريكو غارسيا لوركا .اللوحة متثّ ُل خلفيةً ممتازة ومتهيداً ملا وقع
وكان البيايت حبق بارعاً يف رسم صور مشهد مصارعة الثريانُ .خييل يل أن البيايت أفاد كثرياً من
الرسام اإلسباين بيكاسو الشهرية (غيورنيكا ) اليت خلّد فيها باألسود واألبيض
رسوم لوحة ّ
مأساة مدينة غيورنيكا اليت دمرهتا الطائرات األملانية خالل احلرب األهلية إياها اليت أشعل
فرانكو فتيل حرائقها .لقد أعان بذلك هتلر قرينه اجلنرال فرانكو .يف هذه اللوحة يقف بربود
لتوِه منتصراً
ثور كبري مثل ثريان املصارعة كأنه خرج ّ
وسط وض ٍع متوتر مشحون بأجواء املوت واخلراب والدمار .سيف مكسور وأصابع مقطوعة
ورؤوس مشوهة وأم حتمل طفالً تبحث عن األمل واخلالص يف بصيص من ِ
مصباح
ضوء
ٍ
ّ
معلّق فوق الرؤوس .هل هذا الثور البارد األعصاب هو اجلنرال الدموي فرانكو بعينه ؟ الثور
الذي فاز مبعركة الصراع وخرج منتصراً على شعب بأكمله بعد أن أغرقه بالدماء واملوت
واحلرائق .أين مكان الشاعر لوركا يف هذه اللوحة ؟ أين لوركا صاحب مسرحية ( عُُرس الدم
)؟
نقرأ بعضاً مما جاء يف مقطع مصارعة الثريان :
السوداء
ثور من احلري ِر والقطيفة
(( ٌ
ْ
ِ
الفارس ال ير ْاه
ُ
خيور يف الساحة و ُ
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قرناهُ يف اهلو ْاء
ِ
املساء
يطاردان جنمةَ ْ
املسحور
الفارس
ويطعنان
ْ
َ
ها هو ذا ِ
املكسور
بسيفه
ْ
ِ
النور
ضر ٌج بدمه يف ْ
ُم ّ
ِ
فمان أمحر ِان فاغرا ْن
شقائق النعما ْن
ُ
سفوح ِ
جبل اخلراف ْة
على ِ
دم على صفصاف ْة
ٌ
 أيتها النافورةُ احلمر ْاءيد بال حنّ ْاء
أسو ُ
اق مدر َ
الدماء
يد اليت أُحبها هبذه
فضمخي َ
ْ
ّ
اجلمهور
املهرِج،
ْ
يا صيحةَ ّ
ميوت
ها هو ذا ْ
ِ
ِ
خيور )).
الثور يف الساحة مطعوناً بأعلى صوته ْ
و ُ
وبعد ،ماذا عسانا واجدين يف املقطعني األخريين اخلامس والسادس ؟ ال شيءَ يستحق
الذكر… تقريباً .يف اخلامس إعادة لبعض ما جاء يف املقطع الثالث  :غرناطة الطفولة
يهتز يف السماء .خالف ذلك فقد أقحم
السعيدة أو اخلضراء مث الطيارة وخيط النور الذي ُّ
البيايت أموراً إقحاماً مصطنعاً ال لشيء إالّ لتغيري األجواء ومتتني نص املقطع ( اخلامس )
حوَل املدينة
وحتسني طعمه بإضافة بعض التوابل وجتميل صورته باألصباغ واأللوان إذ ّ
املسحورة غرناطة ،الطيّارة اليت سقطت يف خنادق األعداء ،إىل جارية تباع يف أسواق
النخاسة لكنها اآلن حتمل األسم األثري لديه  :عائشة ،مث طائر العنقاء الذي يقوم حيّاً من
رماده .مث ينتقل إىل وطنه العراق (بابل ) فيذكر أمريةً أسرية فيه لعلها عشتار أو مسري أميس،
األمرية اليت جاءوا هبا من املدن اجلبلية يف الشمال وإبتنوا هلا جنائن بابل املعلّقة.
ُ
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لقد خالف مطلع هذا املقطع منطق سياق القص يف املقاطع السابقة حيث رأينا لوركا ميتاً
كما أنكيدو ،ورأيناه فارساً يصارع ثوراً فيسقط أمامه قتيالً فكيف يعود إىل احلياة مقاتالً حىت
اخلناجر يف جسمه لتسقط غرناطة بعيد ذلك مباشرًة ؟
األوغاد
املوت من شارع لشارع ليزرع
ُ
َ
أهي أُسطورة طائر العنقاء الذي ذكره يف هذا املقطع ؟ يبقى الشاعر يف لوركا ويبقى لوركا
الشاعر حيّاً متجدداً أبداً والشهداء ال ميوتون بل يبقون أحياءً يُرزقون ؟
إذا كرر البيايت يف املقطع اخلامس بعض ما جاء يف املقطع الثالث من هذه القصيدة فلماذ
أعاد يف قصيدة ( ديك اجلن ) ثالثة أبيات سبق وأن قاهلا يف املقطع األول من مراثي
لوركا ؟ أعين قوله حرفياً :
احلسناء
(( فهذه الطبيعةُ
ْ
البشر
ق ّدرت املو َ
ت على ْ
بالشعلة ِ
ِ
الفصول )).
احلية يف تعاقب
استأثرت
و
ْ
ْ
إذا قتل الشاعر ديك اجلن حبيبته وأحرق جثتها يف ساعة سك ٍر وجبل من رمادها كأساً
رق جثمانُه
لشرابه فإن لوركا ما كان حبيباً وال كان أثرياً لدى قاتله فرانكو كما هو معلوم.مل ُحي ْ
ٍ
سبيل للمقارنة أو
وال َ
أحد يعرف أين متَّ دفن جسده وحتت أية تربة يف غرناطة .إذن ال َ
املقابلة بني الواقعتني .قصيدة ( ديك اجلن ) جاءت يف الديوان بعد مراثي لوركا مباشرًة.
مرًة أخرى ،نواجه فلسفة البيايت وإميانه القوي الراسخ َّ
أن بعض مظاهر الطبيعة ووقائع احلياة
ّ
وتنوعت الوسائل والتفصيالت.
تتكرر هبذا الشكل أو بذاك .النتيجة واحدة وإ ْن تعددت ّ
فكما َّ
عما تقوم به من
أن عائشة تبقى عائشة ،املرأة حواء وإبنة حواء بصرف النظر ّ
أدوار.كذلك املوت ،يبقى موتاً مهما تعددت سبل تنفيذه ،سواء جاء نتيجة طعنة سيف أو
خنجر أو جاء نتيجةً ٍ
لطعنة بقرن خنزي ٍر أو ثور أو بإطالقة ٍ
فاشي أسود أو بشظية قنبلة
حرس ٍّ
ميوت اإلنسا ُن حتف أنفه يف بيته
مدفع أو برصاصة عدو يف إحدى جبهات القتال أو أن َ
على سرير نومه أو على سرير أحد املستشفيات .وعليه فإ ّن املوت هو سرير واحد يضطجع
عليه مناصفةً كلٌّ من لوركا القتيل وعشيقة ديك اجلن القتيلة.
أفلم يقل شاعر جمهول :
بالسيف مات ِ
ِ
بغريه
ميت
ومن مل ْ
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وقال أبو الطيب املتنيب :

احد
تعددت
املوت و ُ
األسباب و ُ
ُ
فطعم ِ
املوت يف أم ٍر حق ٍري
ُ
كطع ِم ِ
املوت يف أم ٍر عظي ِم

يتكلم البيايت يف املقطع األخري وهو السادس عن املدن اليت أخلفت املدينة املسحورة غرناطة.
إنه يضع املدن األكثر سوءاً يف مقابل املدن األكثر نقاءً ومجاالً .فمدريد أضحت عاصمة
الديكتاتور فرانكو بعد أن سقطت مدينة النور غرناطة .مدريد اليت إنبطحت أمام جحافل
الفاشيست أصبحت مدينة ( الضرورة ) اليت تقرض الفئرا ُن فيها الرجال الذين يتشوهون
ويتلوثون ال حمالةَ يف أوساخ مثل هذه املدن ومبا أتى به الطوفان من أعراف
متت ٍ
بصلة ألعراف وتقاليد مدينة النور املسحورة .لقد قابل املدينة الرأمسالية
وتقاليد ال ُّ
اجلديدة مدريد برم ٍز ملدينة وحضارٍة كانت تسري يف الطريق لبناء اإلشرتاكية ،وكان لوركا
حمسوباً على اليسار اإلشرتاكي.
يف هذا املقطع يتلمس املرء خيوطاً ضعيفة متأثرة مبا كتب الشاعر اإلجنليزي توماس إليوت يف
قصيدته الشهرية ( األرض اخلراب ) . The Waste Land

حممود درويش
( ديوان حممود درويش /دار العودة ،بريوت ،الطبعة الثالثة ) 1391

لوركا
تنتشر
لوركا هو عنوان قصيدة حممود درويش ،كلمة واحدة فقط ،كلمة بسيطة .القصيدة ُ
على أربع صفحات صغرية ( نفس قياس صفحات ديوان السياب ) جعل الشعر فيها على
شكل رباعيات ذكر فيها مدريد مرتني ولوركا ثالث مرات وكذا ذكر إسبانيا ثالث مر ٍ
ات.
ّ
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وكسابقيه الشاعرين إلتزم درويش إيقاع التفعيلة ودرج مثلهما على الوقوف على القوايف
وآواخر األبيات أو السطور إالّ فيما ندر من احلاالت.
ٍ
منصة واحدة من حيث اإلرتفاع عن
هل
ُ
ظلمت الرجل إذ وضعته يف صف واحد وعلى ّ
مستوى األرض مع السياب والبيايت ألقارن بني ما قال هو وما قال الشاعران اآلخران حول
موضوع واحد ؟ اجلواب كالّ .الغريب – وما أكثر الغرائب يف احلياة – إين كنت قبل أن
وبقيت
شديد اإلعجاب بقصيدة حممود درويش .نعم،
أدرس قصيديت السياب والبيايت
َ
ُ
كذلك بعد أن فرغت من دراسة هاتني القصيدتني .وجدته يتخذ لنفسه يف هذه القصيدة
مكاناً الئقاً يف ذات احلافلة اليت يستقلها مع السياب والبيايت .ولكي نتفهم قصيدته جيداً
علينا أن نفهم َّ
أن ظروفه وتكوينه وثقافته ختتلف بشكل جوهري عن ظروف وتكوين وثقافة
الشاعرين اآلخرين .ما كان عليالً ومنبوذاً وحمُارباً يف رزقه ولقمة أطفاله وقبيح الصورة
كالسياب الذي كان أشدهم معاناة وأكثرهم بؤساً يف حياته القصرية .وال كان فقرياً ُمدقِعاً
التلون السياسي كالبيايت الذي ذاق احلالني يف حياته الطويلة  :املَّر يف موسكو واحللو
شديد ّ
ُ
وعمان مث دمشق حيث يرقد جثمانه حتت ثراها.
يف القاهرة ومدريد ّ
كل منهم شيئاً من لوركا يف نفسه أو رأى شيئاً من نفسه يف لوركا .ثالثتهم شعراء
لقد رأى ٌ
حتملوا من فصل من
جراء ذلك ما ّ
إخنرطوا هبذا الشكل أو ذاك يف العمل السياسي ّ
وحتملوا ّ
ٍ
ٍ
يظل درويش متميزاً بأمور كثرية أخرى تباعد ما بينه
الوظائف ّ
وتشرد وحرمان ومناف .لكن ُ
املربز ومدلل الشعراء العرب والنخبة العربية
وبينهما .فهو ربيب حيفا املرتف وشاعر فلسطني ِّ
ُ
ينقلب ومل يتلون ومل يتغري
مل
.
ة
وعقيد
ة
سياس
فلسطني
أجل
من
املثقفة ،وهواملناضل الثابت
ً
ً
ْ
كما فعل صاحباه .عاىن ما عاىن يف بريوت بعد اإلجتياح اإلسرائيلي للبنان .مث أصبح بعد
ذلك أحد الوجوه البارزة يف منظمة التحرير الفلسطينية وسفرياً لفلسطني يف باريس.كل هذه
العوامل جمتمعةً جتعله خمتلفاً عن صاحبيه يف أسلوب التعامل مع موضوع تراجيدي معقد
كموضوع مصرع لوركا .ال يقل عن ذلك أمهيةً موضوع املرأة يف أشعاره .فبيئته املنفتحة يف
حيفا وصداقاته املنوعة مع اجلنس الناعم مث إقامته الطويلة يف بريوت مث سفارته يف باريس
عاصمة الثورات والعطور واجلمال واملتاحف والزهور واألناقة والرتف احلضاري … كل هذه
العوامل جعلت الشاعر دومنا أدىن ريب خملوقاً آخر خيتلف جذرياً عن السياب الذي كان
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يشكو أبداً من احلرمان اجلنسي وحني تزوج قرينته أم غيالن مل يعرف إمرأة أخرى سواها.
قضى أعوام شبابه الباكر وأعوام الدراسة يف
وكذلك كان األمر مع عبد الوهاب البيايت ،فقد ّ
دار املعلمني العالية دون أن يعرف طعم احلب أو الصداقة مع اجلنس اآلخر .يف شعره جند
ٍ
سين
إشارات كثرية عن احلب لكنها جمرد نظم وتلفيق ( وشطحات صوفية ) وبقايا أماين ِّ
أردت أن أقول
املراهقة .وحني إقرتن بإبنة عمه أم علي مل يعرف إمرأ ًة سواها على اإلطالقُ .
َّ
إن روح وتربة وطينة حممود درويش ونشأته وبيئاته الرقيقة والناعمة واألرستقراطية أحياناً أع ّدته
ألن يكون شاعر رومانس وفتنة ومجال وغزل متميزاً ومتفوقاً على صاحبيه .هل من عجب
حني جند الشاعر ميزج هذه األجواء املخملية بألفاظ العنف واخلروج عن ( األتيكيت )
الدبلوماسي الذي تعلّمه فيما بعد فأتقنه يف باريس سفرياً لبلده فلسطني ؟ نقرأ يف قصيدته
الشزر
ألفاظاً مثل الدم والزلزال واإلعصار والرياح والزئري وتطاير أحجار الشوارع والنظر ْ
واألسياف واجلرح واإلعدام .عاش وعايش درويش كارثة إحتالل فلسطني وحمنة شعبه حتت
ُجرب على ترك وطنه ليجد نفسه بعد ذلك يف بريوت
اإلحتالل والتفرقة والتعسف .ترك أو أ َ
حماطاً بالدماء واخلراب والقصف العشوائي واملوت اليومي أثناء اإلجتياح اإلسرائيلي عام
 .1382هل كان الشاعر يتنبأ مبا سيقع يف لبنان ساعات كتابته هلذه القصيدة فأفرغ فيها
تفاصيل نبؤته وإختلط فيها املاضي اجلميل العريق باملستقبل املظلم األسود حيناً واألمحر دماً
أغلب ما جاء يف قصيدة " لوركا " حملمود درويش :
أحيانا ؟ هذا ما حصل .نقرأ َ
ِ
يديك
ومشس يف ْ
(( َ
عفو زهر الدم يا لوركا ٌ
نار قصيد ْة
ٌ
وصليب يرتدي َ
ِ
الفرسان يف ِ
إليك
أمجل
حيجون ْ
الليل ّ
ُ
ٍ
بشهيد وشهيد ْة.
مياه
الشاعر زلز ٌال
هكذا
وإعصار ْ
ُ
ُ
ياح إ ْن ز ْأر
ور ٌ
خطاه
مرت ْ
يهمس الشارع للشارِع قد ّ
ُ
حجر.
فتطاير يا ْ
ْ

18

صاله
هكذا
تيل ْ
ُ
الشاعر موسيقى وتر ُ
س
ٌ
ونسيم إ ْن َمهَ ْ
يأخ ُذ احلسناء يف ل ِ
إله
ني ْ
َ
جلس.
وله
األقمار عُ ٌّ
ُ
ش إ ْن ْ
أتعس ِّأم
مل ْ
تزل إسبانيا َ
الشعر على أكتافها
أرخت َ
يتون ِ
أغصان ز ِ
ِ
املدهلم
املساء
وعلى
ِّ
قت أسيافها.
علّ ْ
عازف اجليتا ِر يف ِ
قات
الليل
ُ
ُ
يطوف الطُُر ْ
اخلفاء
ويغين يف
ْ
قات
َ
وبإشعارك يا لوركا ُّ
الص َد ْ
يلم َ
البؤساء .
من عيون
ْ
تنظر َشّزراً
العيون ُ
السود يف إسبانيا ُ
ِ
أبكم
وحديث احلب ْ
حيفر الشاعر يف ِ
كفيه قرباً
ُ
ُ
إ ْن تكلّ ْم.
ِ
دمك
نسي النسيا ُن أ ْن ميشي على ضوء ْ
َ
القمر
بالدم
فاكتست ِّ
ْ
ُ
بسمات ْ
ِ
فمك
أنبل
األسياف… ٌ
حرف من ْ
ُ
الغجر
عن أناشيد ْ
ِ
البلدان إسبانيا ،ولوركا يا صبايا
أمجل
ُ
ِ
الفتيان فيها
أمجل
ُ
وز ْع للماليني شظايا
يا مغين النار ّ
إننا من عابديها.
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جم عن مضامينها .إهنا خالية من بُىن السياب الفكرية
القصيدة واضحة تفصح بتواضع ٍّ
املعقدة والتجريد والتضمني والتقدمي والتأخري وشراع كولومبس .وال جند فيها إستطرادات
البيايت وخلطه األوراق احملكم وهتومياته الصوفية وإفراطه يف الرمز والرجوع إلىالتأريخ القدمي
سائحاً وحباراً ممتازاً .ليس فيها أنكيدو وعشتار وعائشة وأمريات بابل وصور مصارعة الثريان
وقائمة احليوانات الطويلة .ال شيءَ من ذلك فيها .إهنا أُغنية تصدح بالنغم واإليقاعات اليت
تدخل النفس بسهولة وعفوية .يتكلم عن شاعر قتيل من خالل أجواء دينية مسيحية "
الصليب " والرتاتيل مث يذكر اإلله واملوسيقى واحلج والشهادة والصالة واألقمار .أجواء
وطقوس كنسية معروفة يف البلدان املسيحية وكان لوركا مسيحياً يف إسبانيا الكاثوليكية.لقد
قاد فرانكو إنقالب الردة األسود بدعوى إنقاذ املسيحية الكاثوليكية من اإلحلاد .مث ال ينسى
درويش وقد ذكر املوسيقى والرتاتيل أن يذكر آلة العزف اإلسبانية املشهورة " اجليتار" والغجر
الذين يستخدمون هذه اآللة يف غنائهم املرافق لرقصة " الفالمنكو " األندلسية ذائعة
الصيت .مث تعود عروق حممود بالضرب على أوتار روحه وطبيعته الرومانسية فيذكر أمجل
الفرسان والقمر – العُش واحلسناء وحديث احلب وأمجل الفتيان وعطر زهر الربتقال.مل جند
هذه األجواء الفارهة يف قصيدة السياب لكن قد جند القليل القليل جداً جداً منها يف قصيدة
البيايت.
أحسب َّ
أن احملاكمة األكثر عدالً هي يف مقارنة هذه القصيدة بالذات مع أشعار نزار قباين
ُ
اليت قاهلا عن إسبانيا واألندلس وغرناطة وقصر احلمراء وهي كثرية يف دواوين نزار .ليس لدي
شك يف َّ
أن درويش قد درس جيداً وإستوعب أشعار نزار هذه ومتثلها وهضمها فتأثر هبا
عميقاً قبل أن جيلس ليكتب قصيدة " لوركا " .الرجل ال ينكر تأثره بباقي الشعراء ،وتلكم
فضيلة ُحيمد عليها.
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