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نجم ي�سطع في مهرجان الزجل الأ ّول في جرمانا
ال�شعر
الوطني ٌ
ّ
محمد الخضر
وس��ط ح��ض��ور جماهيريّ كثيف
غطى أرج��اء صالة الوقف في مدينة
جرمانا ،انطلقت فعاليات مهرجان
ال��زج��ل األ ّول ال���ذي تقيمه مديرية
ال��ت��راث الشعبي في وزارة الثقافة
السورية ،بالتعاون مع مديرية ثقافة
ريف دمشق ،بمشاركة عد ٍد من شعراء
الزجل في المحافظة.
وق��ال معاون وزي��ر الثقافة بسام
أب��و غنام إن ه��ذا المهرجان يمثل
شريحة ت��ق �دّم إب��داع��ا ً أص��ي�لاً عبر
الزجالة ،يلقون
مجموعة من الشعراء ّ
موسيقي
ي
قصائد محكية بأسلوب ف ّن
ّ
يحاكي حاالت اجتماعية وإنسانية
ووطنية ،وبالتالي يعكس كثيرا ً من
حياة شعبنا السوري بشكل يرقى
إلى مستوى الفنّ واألدب.
وأضاف أبو غنام :قام شعر الزجل
وطني
بكل أشكاله ولهجاته ب��دور
ّ
ب���ارز خ�لال ال��ح��رب على س��وري��ة،
وت��ص �دّى بالمعاني التي تض ّمنها
للمؤامرات التي حاولت النيل من
شخصية سورية وحضارتها .فكان
مقاوما ً ثابتا ً إل��ى جانب الصنوف
األدبية األخرى.
ف��ي حين اعتبرت م��دي��رة ثقافة
ريف دمشق ليلى الصعب أن الثقافة
الشعبية ب��م��ا فيها ال��زج��ل ،ت� ّ
�دل
على ت��راث الشعب السوري وتن ّوع
حضارته وثقافته .لذلك تع ّرضت
تلك الثقافة لمحاوالت كثيرة بغية
اإلنقاص من قيمتها وق��دره��ا ،ألنها
م����وروث يحمل ك��ث��ي��را ً م��ن أرك���ان
األدب األصيل ومن حاالت المجتمع
اإلنسانية والوطنية.
وأش����ارت الصعب إل��ى أن ريف
���واح كثيرة
دم��ش��ق ف��ي م��ن��اط��ق ون� ٍ
تابعة له ،اشتهر بشعر الزجل وتراثه
الشعبي .وم��ن تلك المناطق التي

مقدّم الحضور
تميّزت بهذا النوع من األدب جبال
القلمون ووادي بردى وغوطة دمشق،
ال سيما جرمانا .الفت ًة إل��ى أنّ هذه
المحافظة قدّمت الزجل اآلرامي ،وهو
من أق��دم أن��واع الزجل .فكان يُغ ّنى
كتراتيل دينية ،ثم تحول إلى زجل
يجسد الحاالت االجتماعية.
ّ
ثم قام كل من أبي غنام والصعب
ورف���ع���ت ع��م��اش��ة ع��ض��و مجلس
الشعب ،بتقديم شهادتين تكريميتين
للشاعرين لطفي عبد ال��رزاق وإياد
ح��م��د ،وش��ه��ادة ت��ق��دي��ري��ة لرئيس
جمعية الزجل الشاعر الراحل فؤاد
حيدر ،تسلّمها ابنه الملحن خالد
حيدر.
وألقى الشاعر المك ّرم لطفي عبد
ال��رزاق قصيدة زجلية ع ّبر فيها عن
الزجلي ،إضافة إلى
أهمية الشعر
ّ
وصف العادات والتقاليد االجتماعية
األصيلة التي يتحلّى بها السوريون
فقال:

لشعر كنز كبير بعُ رف العرب
ثروة غنية ويا سعد من نالها
وقدّيش غالي بهالدني غرام الذهب
وفيه الخليقة كتير شغلت بالها
أوزن قصيدة بموازين الذهب
وكل نقطة وحرف كيلو قبالها
أم���ا ال��ش��اع��ر ال��م��ك � ّرم إي���اد حمد
فجسد معاناة السوريين عبر الدهر
ّ
وتع ّرضهم ألطماع المستعمرين ،نظرا ً
إل��ى أهمية سورية وشعبها ،وأنهم
مهما قاسوا وعانوا سيبقى الوطن أهم
أولوياتهم .خاتما ً وصلته الزجلية
برثاء الشاعر الراحل فؤاد حيدر فقال:
نحنا بسورية عم نعاني
حب موط ّنا ما ع ّنا
وإال ّ
عج ّنا الدهر بصبر وتفاني
وعجز الدهر حاول ما عج ّنا
وعاجمعية زجلنا الظرف جاني
خطف م ّنا سنديانة مع ّنى
وعلينا واجب نصون األمانة
وتا يبقى جذرنا بتربة وط ّنا

وعلى الربابة ،عزف الشاعر يحيى
تراثي أصيل ،رافقه
القنطار بأسلوب
ّ
ببعض أش��ع��اره الزجلية مفتخرا ً
بأمجاد س��وري��ة وقوتها وتصديها
للمؤامرات.
وألقى الشاعر زياد ميمان قصيدة
زجلية بعنوان «يا وط��ن» رأى فيها
أن الذين خانوا سورية وساهموا في
المؤامرات التي حاولت النيل منها،
عبّروا عن هوانهم وعن كونهم دمية.
وأن الشعب السوري يتحدّى كل من
يريد العدوان على أرضه فقال:
يا وطن يلي ما يوم س ّكرت باب
بوجه قاصد لسورية وأراضيها
ي��ا وط��ن م��ن ال��ي��وم الزم تحسب
حساب
م��ا ي���دوس دي���ارك إال ال��ل��ي يريد
يبنيها
كما ق��دّم ال��ش��اع��ران بسام ورور
وماجد حمدان يرافقهما على العود
سالمة التعتوع محاورة اجتماعية

غنائي ،فيها كوميديا ناقدة
بشكل
ّ
استطاعت أن تح ّرك مشاعر الحضور،
ال سيما أنها عكست بعض أمانيهم
وطموحاتهم الوطنية واإلنسانية.
وع���ن رأي����ه ف��ي ال��م��ه��رج��ان ق��ال
الشاعر والناقد رضوان هالل فالحة
إن المهرجان يمثل ديمومة الحراك
اإلنساني الحضاري السوري ثقاف ًة
وأدب����ا ً وف�� ّن��اً ،تسامى بها الشعب
السوري بعراقة الموروث الشعبي
وأصالته وتج ّذره في الوطن هوية
وانتماءً.
وقالت الكاتبة والشاعرة الزجلية
نبوغ أسعد إن هذا المهرجان خطوة
ناجحة على الساحة الثقافية ،شمل
ع��ددا ً من الشعراء الذين ظهرت في
ق��ص��ائ��ده��م آالم ال��ش��ع��ب ال��س��وري
ون���زوع���ه إل���ى ال���م���روءة وال��ك��رم
والشجاعة .كما يعبّر المهرجان عن
توسيع وزارة الثقافة توجهاتها،
داع��ي��ة إل��ى استقطاب ك�� ّل شعراء
الزجل ،ال سيما البارزين منهم على
مستوى سورية والعالم العربي ،من
الذين غاب نجمهم عن المهرجان على
رغ��م ك��ون إطالقه بح ّد ذات��ه ظاهرة
إيجابية وسابقة رائعة.
ويُعتبَر مهرجان ال��زج��ل األ ّول
ال���ذي ت��ق��ام ف��ع��ال��ي��ات��ه ف��ي صالة
الوقف في جرمانا ،محاولة شعبية
ج���ادّة للتعبير ع��ن رف��ض الشعب
السوري ألعداء الحضارة وأصحاب
الفكر المتط ّرف ،نظرا ً إلى المعاني
ال��ت��ي يقدّمها ،حتى وإن اختلفت
المستويات في القصائد التي ألقيت،
إذ عبّرت بمعظمها عن نضال الشعب
السوري ض ّد ك ّل من يحاول النيل من
وطنه.
ويتابع مهرجان الزجل نشاطاته
بأمسيات لعد ٍد من الشعراء ،إضافة
إل���ى ح��ل��ق��ة ت��ح � ّد ت��ق �دّم��ه��ا «ج��وق��ة
المرايا».

�ألغاز وت�سا�ؤالت في الذكرى التا�سعة وال�سبعين
الغتيال ال�شاعر والم�سرحي الإ�سباني غار�سيا لوركا
محمد محمد الخطابي



الشاعر األندلسي الذائع الصيت فديريكو غارسيا لوركا
( 1898ـ  )1936الذي اغتيل في منتصف آب عام  ،1936مع
اندالع الحرب األهلية اإلسبانية ،ما زالت قضية اغتياله تثير
عددا ً من التساؤالت المحيّرة ،وتطرح غي َر قليل من األلغاز
في األوساط األدبية والثقافية والتاريخية والسياسية في
إسبانيا وخارجها حول هذا الحدث المؤلم ،الذي ما انفك
يسيل بسببه ،ومن أجله حبر غزير منذ حدوثه إلى اليوم،
ذل��ك أن اغتيال الشاعر لوركا تم من دون محاكمة ،وفي
ظروف غامضة في العهد الفرانكاوي الديكتاتوري المطلق،
الذي حكم إسبانيا بي ٍد من حديد زهاء أربعين سنة.

ألغاز وظالل

احتفلت أوساط ثقافية عدّة مؤخرا ً (ابتدا ًء من يوم االثنين
 17آب) بذكرى هذا االغتيال في مختلف المناطق والمدن
اإلسبانية ،وبشكل خاص في مدينة غرناطة مسقط رأس
الشاعر ،وباقي مناطق األندلس وأصقاعها وبقاعها ،ال بل
ُنشر في هذه المناسبة كتاب جديد تحت عنوان «لغز الموت
وقائع المراسالت بين أغوستين وإيميليا يانو والتعليق
عليها» ،للباحثة مارتا أوسوريو ،وقد صدر هذا الكتاب المثير
عن دار النشر «كوماريس» التي سبق لها أن أصدرت من قبل
كتاب «الخوف والنسيان والخيال» (وقائع مباحث الكاتب
أغوستين بينون حول فديريكو غارسيا لوركا) ،ويضم هذا
الكتاب عددا ً من المراسالت التي تمت بين هذا الباحث الكبير
لحياة الشاعر لوركا وموته ،الذي كان من أكبر المعجبين به
وبأعماله ،وبين صديقته إيميليا ،ويعتبر هذا الكتاب تكملة
أو امتدادا ً للكتاب السابق الذي يعالج الموضوع ذاته ،وفي
وقتٍ يلقي هذا المؤلف المزيد من األضواء الكاشفة حول هذا
االغتيال ،فإنه في الوقت ذاته ينشر ظالال ً وشكوكا ً حوله
كذلك ،وتتمثل أول��ى الشكوك الرئيسية التي تحوم حول
هذا الموضوع الشائك في التساؤل التالي :هل ُنقلت رفات
لوركا من المكان الذي دُفن فيه ،حيث اغتيل ،كما أشار إلى
ذلك شاهدو عيان الذين سبق لهم أن ح��ددوا مكان إطالق
الرصاص على لوركا!..

لوركا ما زال حياً!

وعلى رغم هذا االغتيال ،فإن الشعراء والك ّتاب والنقاد
والدارسين والباحثين والمؤرخين والقراء… إسبانا ً كانوا أم
غي َر إسبان ،كلهم يؤكدون أن الشاعر فديريكو غارسيا لوركا
لم يمت ،وهو ما زال حياً ،نابضاً ،مشعاً ،ومتالقا ً بيننا ،ال بل
أنه في منظورهم ،سيعيش أبدا ً في قلوب الناس والقراء من
عشاق شعره ،وفي أفئدتهم وألبابهم ،ومن بين هؤالء الكتاب
والكاتبات والباحثين والباحثات صاحبة الكتاب األول اآلنف
الذكر التي أثبتت فيه شهادة أغوستين بينون نفسه في هذا
السياق منذ عام  ،1955حيث تؤكد الكاتبة مارتا أوسوريو
أن هذا الباحث قد سبق عصره ،وأخبرنا بما نراه ونسمعه
حول هذا الموضوع اليوم ،وهو أنه بعد مرور  79سنة ،ما
زلنا نردّد التساؤالت نفسها ،ونفجر األلغاز نفسها حول هذا
الحادث المؤسف والمؤلم.
وتتساءل الكاتبة متأسفة ومتحسرة «أنه لماذا لم يقم
المهتمون ،وال الباحثون بشيء ذي بال في هذا االتجاه؟
وبالتالي فال أح��د يعرف شيئا ً عن ه��ذا الموضوع حتى
اليوم» .وتطالب الكاتبة الباحثين والمؤرخين القيام بعمل
جاد ،وإجراء بحوث علمية دقيقة بنا ًء على المعلومات التي
جمعها بينون في كتابه القديم ،وأنه ليس الشاعر لوركا
وحده جدير بهذا االهتمام ،بل جميع هؤالء األبرياء الذين
لحق بهم حيف كبير ،وعانوا من ظلم ٍ
عات ،هم كذلك جديرون
بأن يكون لهم مكان في ذاكرتنا ،وحيّز في تاريخنا ،ولم يكن
هؤالء من المواطنين اإلسبان فحسب ،بل كان بينهم أجانب
كذلك .وتسرد الكاتبة في هذا القبيل ـ على سبيل المثال ال
الحصر ـ قصة فتاة ألمانية يهودية كانت قد ف ّرت من بطش
النازيين في بلدها ألمانيا ،ولكنها لقيت حتفها إلى جانب
لوركا ،إذ اغتيلت معه في المكان نفسه ألنها كانت صديقة
لمهندس اشتراكي إسباني مناهض للفرانكاوية.

الخوف والنسيان

ورأت الكاتبة بأ ّم عينيها من منزلها في قلب مدينة غرناطة
األسر التي فقدت أفرادا ً منها ،ومن عائالت إسبانية
عددا ً من َ
أخ��رى من األساتذة ،والكتاب والشعراء والمثقفين الذين
تعرضوا هم كذلك إلى أشكال مختلفة قاسية من التعذيب
والتنكيل والمتابعة والتضييق ،ال بل لالغتيال القهري
والقسري الجائر أيضاً ،األمر الذي ترك في أعماقها وطبَعَ في
ذاكرتها صورا ً فظيعة من الخوف والنسيان والخيال المهول،
تماما ً كما انعكس ذلك في كتابها األول حول هذا الباحث
الشجاع بينون.

وفي السياق نفسه ،هناك كتاب آخر حول هذا الموضوع
بالذات وهو للصحافية اإلسبانية إيزابيل ريفيرتي ،وهو
تحت عنوان «حقيبة بينون» ،إذ أماطت فيه هي االخرى
اللثام عن غير قليل من الحقائق المرة ،والوقائع المذهلة
التي لها صلة بحادث اغتيال لوركا .وتعتبر ريفيرتي كتاب
«بينون» ،والدراسة المستفيضة التي أنجزتها عنه الكاتبة
مارتا أوسوريو ،عملين جليلين جديرين بكل إعجاب وتقدير،
كما تعتبرهما وسيلتين أساسيتين ،وطريقين جادين
للوصول إلى الحقيقة التي ينشدها الجميع.
إنها تحكي لنا أن أغوستين بينون صاحب الكتاب (وهو
مواطن من مدينة برشلونة يحمل الجنسية األميركية) وصل
إلى مدينة غرناطة عام  1955مع صديق له آخر أميركي
وهو وليام تايلور ،الذي كان يحمل نسخة من الطبعة األولى
من كتاب لوركا الشهير «أغاني الغجر» ،الذي كان قد ترجم
إلى اللغة اإلنكليزية وقتذاك ،فوجدا غرناطة وكأنها مدينة
محظورة غارقة في الخوف والهلع ،كان ممنوعا ً فيها حتى
ذكر اسم لوركا على األلسن.
وتقول مارتا أوسوريو في هذا الصدد« :كانت غرناطة في
ذلك اإلبان مدينة حزينة ال تبعث على الحبور والبهجة».
فترك بينون المدينة على حين غرة وطار إلى نيويورك وبيده
حقيبة مألى بعدد من الوثائق والمراجع والمستندات حول
قضية اغتيال لوركا ،وهذه الحقيبة هي التي ستقع في ما
بعد في يد مارتا أوسوريو.
وفي يوم  17آب الجاري  ،2015صدحت األصوات قرب
مسقط رأس الشاعر في غرناطة وفي المكان نفسه ،الذي
اغتيل فيه ،مجلجلة بصوت المغنية اإلسبانية الغرناطية
سوليا مورينتي (ابنة المغني األندلسي الشهير الراحل
ُ
إنريكي مورينتي) وهي تشدو بما معناه «ال ب ّد لنا أن نذهب
إلى حيث يعشش الصمت الرهيب ،السترجاع أصوات هؤالء
الذين حاق ولحق بهم الظلم اآلثم واغتيلوا ظلما ً وعدوانا ً من
طرف الفرانكاويين» ،وانطالقا ً من هذا المعنى ،وتأسيسا ً
على هذا المفهوم تعرف فحوى إقامة تكريم للشاعر فديريكو
غارسيا لوركا ،وإلقاء األضواء على مأساته ،وعلى بُعدها
اإلنساني العميق الغور والمدى.
كما أقيمت احتفاالت مشابهة في األماكن األخ��رى التي
قضى فيها لوركا أيامه األخيرة ،بما فيها قريته «فوينتي
باكيرو» المحاذية لغرناطة الحمراء (مسقط رأس الشاعر).
صديق الشاعر السيئ الطالع فديريكو غارسيا لوركا،
ورفيقه في مجموعة الجيل األدبي اإلسباني الذائع الصيت
المعروف بجيل  ،27الشاعر األندلسي رفائيل ألبرتي كان
قد كشف النقاب قبيل رحيله عام  1999من جهة أخرى عن
تفاصيل مصرع لوركا ،وكيف أنه واج��ه الموت بشجاعة
وصالبة وث��ب��ات .ويقول في ه��ذا الخصوص« :إن طبيبا ً
إسبانيا ً اسمه فرانسيسكو فيغا دياث كان شاهد عيان في
ح��ادث اغتيال الشاعر لوركا المؤسف ،قد حكى قصة في
هذا الشأن ردّده��ا له سائق السيارة ال��ذي قاد لوركا ،إلى

جانب معتقل آخر وثالثة من العساكر الذين ينتمون إلى
الحرس المدني اإلسباني ،الذين ينعتون في اللغة اإلسبانية
بغوارديا ثبيل فقال :إن الطريقة التي قتل بها لوركا كانت
حتى اآلن لغزا ً محيراً ،وقد أعطيت تفسيرات مختلفة حول
ه��ذا األم���ر ،وبحسب فرانسيسكو فيغا دي��اث ف��إن سائق
التاكسي كان قد زاره في عيادته في  13آب  ،1936أي قبيل
مقتله بأربعة أي��ام .األح��داث وقعت في الليل ،وقد تع ّرف
سائق التاكسي إلى واحد من الذين تم القبض عليهما وهو
الشاعر الغرناطي ،بواسطة الكشافات التي أوقدها الحراس
للقيام بعملية االغتيال.
وكان غارسيا لوركا قد سافر من مدريد إلى مسقط رأسه
غرناطة  ،وكان يعتقد أنه في أرضه سيكون في مأمنٍ من
الخطر الذي كان يداهمه ويحدق به من كل جانب .وأضاف
ألبيرتي« :لوركا كان يغشاه خوف األطفال ،وكان يعتقد
أنه في غرناطة لن يحدث له شيء» ،فركب القطا َر إليها على
عجل ،إال أن الموت فاجأه هناك ،فكل منا يحمل موته معه».
ولقد سمع سائق التاكسي الشاعر لوركا يقول لقتلته :ماذا
فعلتُ حتى تعاملوني هكذا؟ ثم ألقى الحراس بعد ذلك
بلوركا والشخص الذي كان معه – كان مسنا ً وأعرج داخل
حفرة منخفضة أعدت من قبل خصيصا ً لهذه الغاية ،فعمل
الشاعر على مساعدة زميله على الوقوف ،ما زاد في حنق
وشج به أ ّم
الحراس حيث ضربه أحدُهم بمؤخرة سالحه
ّ
رأسه ،ثم بدأ القتلة يشتمون الشاعر ،ويرمونه ،وينعتونه
بأحط النعوت ،وطفقوا بعد ذلك في إطالق النار عليه على
الفور .وأكد السائق أن اثنين من مصارعي الثيران ،وعشرة
من األشخاص اآلخرين كانوا قد قتلوا كذلك في تلك الليلة
نفسها.
وتشير الكاتبة والناقدة المكسيكية إيرما فوينتيس
معلقة على ذلك« :الشعراء مثل األبطال واألنهار ،يطبعون
شعوبهم بطابعهم ويجعلون شعبهم يختلف عن الشعوب
األخرى ،فالشعراء يتركون في العالم ضوءا ً مشعا ً متعدد
األل��وان ،يجعلون الرجال يجتمعون ويتحدون على رغم
تباين أجناسهم وثقافتهم ،وعلى رغم الخالفات السياسية
واإليديولوجية والمذهبية والمشاحنات ،التي قد تنشب
بينهم ،وقد تصل حد الحروب والعنف واستعمال القوة.
ّ
بغض النظر عن الزمن الذي يولد فيه،
فكل شاعر من هؤالء
يصبح بمثابة معزف كوني متعدد األوت��ار واألنغام ،وإن
اختلفت تنويعاته وتقاسيمه ،فهو يعزف لحنا ً واحدا ً يعظمه
صقع من أصقاع العالم».
كل موجود حي في أي ُ
وتضيف الناقدة« :وعليه ،فإن فقدان أي شاعر لدى أي
أمة مثل حالة لوركا هو حدث تراجيدي يمس اإلنسانية
جمعاء ،ال رقعته الجغرافية أو بلده وحسب ،هذا على رغم
وجود شعراء آخرين كبار ،وأما إذا اغتيل شاعر فإن الشعور
بالمأساة يتفاقم ويزيد ويكون أفظع أفدح».

«�ألوان» تحْ يي �شهر االنت�صار
بـ«ميركافا» من ف ّلين وجدارية

لمى ن ّوام
في سهل الخيام ،وعلى كتف
نبع ال���دردارة ك��ان اللقاء .مشهد
االن��ت��ص��ار ت��ج��دّد ب��ع��رض ف ّني
مميز ،وبمهرجان متن ّوع عُ رضت
فيه دبابة «ميركافا» صهيونية
مصنوعة من مادة الفلّين ،أبدعتها
اللجنة الفنية في «ملتقى أل��وان
الف ّني» ،بإشراف الفنانين أحمد
ع��ب��د ال��ل��ه وم��ح��م��د خ��ري��س ،كما
تض ّمن المهرجان مؤ ّثرات صوتية
وبصرية.
االح��ت��ف��ال ال���ذي رع��ت��ه بلدية
ال��خ��ي��ام ،ش��ه��د ح��ض��ورا ً شعبيا ً
حاشداً ،وقدّم له اإلعالمي حسين
س���م���ور ،وأل���ق���ى ك��ل��م��ة ال��ب��ل��دي��ة
المهندس عباس ع��واض��ة ،الذي
ب���ارك للجميع ب��ه��ذه المناسبة،
ورحب بك ّل من لبّى الدعوة.
ّ
ث ّم كانت كلمة لحزب الله ألقاها
النائب ن��� ّواف ال��م��وس��وي ،ال��ذي
ه� ّن��أ الجميع باالنتصار وأطلق
ع����ددا ً م��ن ال��م��واق��ف السياسية
إقليميا ً وداخلياً ،كما تط ّرق إلى
األمور المعيشية ومطالب الشعب
اللبناني المح ّقة.
كلمة «ملتقى ألوان الف ّني» ألقتها
المسؤولة اإلعالمية آالء كركي التي
بدأتها بكلمات وجدانية المست
قلوب الحضور.
ث ّم كانت قصيدة لمدير الملتقى
الشاعر محمد علوش ،جاء فيها:
يا ضيعتنا المحبوبة
وجناح الطير الشادي
بسهل النصر وعا دروبي
صوت المجد البينادي
تغلّبنا عالعدوان
بسهل الع ّزة واإليمان
مقاوم صامد بالميدان
يهدي نصره لبالدي
وختاماًُ ،و ّزع��ت دروع تقديرية
على بعض المشاركين في الملتقى،
وكانت أناشيد أدّتها «فرقة النصر»

بقيادة المنشد محمد الطقش ،كما
يجسد بارجة حربية
مجسم
ُف ّجر
ّ
ّ
صهيونية.
وف��ي تصريح لـ«البناء» ،قال
مدير «ملتقى ألوان الف ّني» الشاعر
محمد ع��ل��وش :ك��ان��ت الفكرة أن
نحاكي ف ّنيا ً الهزيمة الصهيونية
ف��ي ح��رب تموز  ،2006واختير
سهل الخيام ألن الميركافا تحطمت
ه���ن���اك ،ول���م ت��ت��م��ك��ن م���ن إك��م��ال
طريقها نحو ال��ب��ق��اع .فصنعنا
مجسما ً لـ«الميركافا» ،وبمساعدة
ّ
ال��م��ؤ ّث��رات البصرية والصوتية،
أظهرنا كيف هُ زمت هذه األسطورة
وانكسرت.
أش��رف الفنان أحمد عبد الله
ط���وال خمسة أي���ام ع��ل��ى العمل
إلنجاز الدبابةّ ،ثم ُنقلِت إلى سهل
الخيام حيث أشرف الفنان محمد
خريس على تجهيزها في المكان،
وهي مصنوعة من مادة الفلّين.
والجدير ذكره ،أن «ملتقى ألوان
الف ّني» ّ
نظم نشاطا ً فنيا ً في معلم
مليتا عنوانه «هنا عبروا» ،رعاه
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب
محمد رعد ،وشارك فيه حوالى 30
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فنانا ً تشكيليا ً وشعراء من مختلف
المناطق اللبنانية.
وأبدع الفنانون المشاركون في
الفعالية برسم ج��داري��ة عمالقة
بطول عشرين متراًّ ،
خطوا حكايتها
بألوانهم والتقوا على تأكيد معادلة
واحدة «شعب وجيش ومقاومة».
وك��ان ف��ي البرنامج الختامي
ت��وزي��ع ش��ه��ادات على الفنانين
المشاركين ،وتسلّم النائب رعد
واألس��ت��اذ فضل قانصو درعين
تقديريتين.
وع���ن ال��ج��داري��ة ق���ال ع��ل��وش:
إنّ ه���ذه ال���ج���داري���ة ت��ع � ّب��ر عن
وجداننا المفعم باالنتصار .فكما
رسمنا الفرح والحياة في شوارع
الضاحية وأزقتها ،وكما نحتنا
بالتراب على رمال مدينة بيروت
تحية للجيش ،جئنا اليوم لنحتفي
بالنصر على العدوان واالحتالل.
وك���ان���ت ق��ص��ي��دة م���ن وح��ي
المناسبة للشاعر ف��ادي ح��درج،
رحال.
وقدّم للحفل الشاعر محمد ّ
وأش����رف ع��ل��ى تنفيذ ال��ج��داري��ة
الفنانان التشكيليان محمد خريس
وأحمد عبد الله.

مناق�شة كتاب «جذور الإرهاب
الن�ص التوراتي» لم�صلح الهباهبة
في ّ

أصوات الموت د ّقت

من ذا الذي يمكنه أن يع ّوضنا ما ضاع مع الشاعر ،بدأ
غارسيا لوركا قرض الشعر في العشرين من عمره واستمر
في الكتابة حتى يوم اغتياله عام  .1936وقد خلّف لنا
عشرات القصائد مبثوثة في عدد من دواوينه مثل «كتاب
األشعار» ،و«قصائد غنائية» ،و«القصائد األولى» ،و«أغاني
الغجر الشعبية» و«شاعر في نيويورك» ،و«بكائية عن
إغناسيو سانشيس ميخياس» .ثم كم من ال��دواوي��ن كان
يمكن أن تضاف إلى هذه القائمة لو استمرت حياته على
وتيرتها الطبيعية؟ كيف ستكون أعماله اآلن؟
قال لوركا عندما كان على بضع خطوات من نهر «الوادي
الكبير» الذي ما زال يحمل اسمه العربي واإلسالمي القديم
إلى اليوم:
أصوات الموت د ّقت
قرب الوادي الكبير
أصوات قديمة ط ّوقت
َ
صوت القرنفل الرجولي
ثالث د ّقات دموية أصابته
ومات على جنب
على رغم شغفه بالمسرح ،فإنه في حياته األخيرة لم
يتوقف عن نظم أشعار رقيقة مؤثرة وحزينة ،كانت األندلس
من أبرز عالمات هذه األشعار .كان لوركا مجددا ً وفريداً،
وطائرا ً غ ّريدا ً في الشعر ،كان من الطليعيين إلى جانب بابلو
بيكاسو في عالم الصوَر والتشكيل والرسم حتى أصبح من
أعظم شعراء القرن العشرين.
مات لوركا مقتوال ً مجندالً ،مات مغتاال ً برصاص الغدر
والخيانة ،والكراهية من أعداء الشعر ،وأعداء الحياة ،وأعداء
المحبة والحرية والسالم.

 باحث مغربي

الهباهبة يو ّقع كتابه
ّ
نظمت «الحملة األهلية لنصرة فلسطين» لقاء في
«دار الندوة» ناقش كتاب «جذور اإلرهاب في النص
التوراتي» للكاتب مصلح الهباهبة ،شارك في الدكتور
عمر شبلي والعميد الدكتور أديب راشد ،وقدّم له محمد
قليالت ،بحضور المنسق العام للحملة األهلية معن
بشور ،أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين
المستقلين ـ المرابطون مصطفى حمدان ،وممثلي
أحزاب قومية وأهلية.
بعد تقديم من قليالت ،عرض شبلي أب��رز ما ورد
في الكتاب ،وأبدى المالحظات التالية :الكتاب جيد
في اختيار المادة التي أراد المؤلف تبيانها للعالم،
العنصرية غريزة تكوينية في الفكر الصهيوني واعتبار
اليهود أعلى جنس بشري ،العدوانية الشرسة لتحقيق
تعج به
إقامة دولة «إسرائيل» ،الفكر الخرافي الذي
ّ
النصوص المختارة ،إله بني «إسرائيل» إله عدواني
هم خلقوه صورة ألفكارهم ومعتقداتهم ،الصهيونية
نقيضة السالم اإلنساني ألنها حركة عنصرية تؤمن
باستخدام اآلخرين لعبادتها ،لم يتبدّل الفكر اليهودي
العنصري عبر التاريخ ولذا سيبقون مضمرين العداء
للبشرية كلها ،تناقض فكرة إلههم مع قيم الخير
والحق والجمال.
وتم ّنى شبلي على الكاتب أن يهتم أكثر بالمقدمة لكل

موضوع طرحه قبل إيراد النصوص ،معتبرا ً أنّ منهجية
البحث كانت تقتضي ربط الحدث الممارس على األرض
بالنص التوراتي ال بتعداد المجازر كعملية إحصائية.
ولو ان الكاتب ميّز بين ثورة إلهية وتوراة صهيونية،
وتغيير عنوان الكتاب ،اليهود ال يؤمنون بكتاب منزل من
السماء ،ولذا كان إلههم ارضياً ،هم يكتبون على غالف
العهد القديم «تاريخ أنبياء بني إسرائيل وملوكهم»،
وداود وسليمان عندهم ملكان ال نبيين ،ويجب أن يكون
هذا الكتاب بداية لدراسة أع ّم وأشمل.
من ناحيته ،تحدث راشد عن فصول الكتاب .وسأل:
ه��ل يمكن لعقل معاصر أن ي��ص�دّق ه��ذه المفاهيم
األسطورية والرمزية ،والتي تح ّولت مع الصهيونية
إلى مب ّررات مقدسة تحولت إلى ايديولوجيا مشحونة
بالعنف والكراهية والعنصرية؟
وأش��ار الى أنها بطوالت يجري تلقينها لالطفال،
ال كأساطير ،إن��م��ا ك��وق��ائ��ع وك��ت��اري��خ يجب تمثله
واالستفادة من عبره ودروسه ،وكانت سببا ً للحروب
والقتل والمذابح.
بعد ذل���ك ،ك��ان��ت م��داخ�لات ت��ح �دّث فيها حمدان
والشيخ محمد نمر زغ��م��وت .وف��ي الختام ،ناقش
الهباهبة المالحظات التي قدّمها المداخلون .ث ّم و ّقع
كتابه للحضور.

