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ثقافة وفنون

كوميديا الفلك واال�ستعرا�ض ...و�ضاع «�سليمو مع حريمو»!
دمشق ـ آمنة ملحم
رمضاني من الوجبة
درامي
ال يخلو موسم
ّ
ّ
الكوميدية الترفيهية التي يرى فيها ال ُمشاهد
متن ّفسا ً للخروج م��ن دائ���رة أع��م��ال األزم���ة،
والنشرات اإلخبارية التي أضحت جزءا ً ال يتج ّزأ
من حياة السوريين على مدار الساعة .فتراه
يلتقط أنفاسه وكأنه في استراحة محارب،
مستجديا ً الضحكة عبر عمل كوميديّ أُع�� ّد
خصيصا ً لرسم البسمة على الشفاه المتعبة
ّ
من آالم الحرب وضنك المعيشة.
ولكن الكوميديا ال ب ّد أن تكون قوية أوالً .ربّما
تلك قاعدة ال يمكن اختراقها إذا كان احترام ذائقة
الجمهور وفكره الهدف األسمى للفنّ
الحقيقي.
ّ
ولكن ،مع انحدار فكرة إرض��اء ال ُمشاهد على
حساب تح ّول الدراما إلى صناعة هدفها الربح
في جذب المعلنين ،نرى تراجعا ً واضحا ً في
مستوى األع��م��ال الكوميدية المشغولة في
السنوات األخ��ي��رة ،ال سيما تلك البعيدة عن
نمط اللوحات التي قد ينقذ بعضها أحيانا ً روح
العمل من االنهيار والسقوط في هاوية التهريج
المجاني .
واالبتذال واالستعراض
ّ
ل��م تكن الكوميديا ال��م��ع��دّة لهذا الموسم
الرمضاني موفقة ف��ي نصوصها أوالً .فأن
درام��ي بثالثين حلقة ،نصف ك ّل
يُصنع عمل
ّ
منها مخصص ل��ق��راءة أب���راج يومية بشكل
نسائي ما بين خبيرة الفلك
عشوائي مع تالسن
ّ
ّ
واإلعالمية ،فيه أ ّوال ً استهزاء كبير بمهنة اإلعالم.
حيث تتح ّول المذيعة مع العمل إلى فتاة فارغة
استعراضية بعيدة ك�� ّل البعد عن شخصية
اإلعالمية .ليكون النصف األخر من ك ّل حلقة
مخصص لـ«سليمو وحريمو» ،الذي به يتجلّى
ّ
عنوان العمل ال��ذي يحمل استخفافا ً واضحا ً
للمرأة ،ب��دءا ً من جزئية العنوان «حريمو»،
تلك الكلمة الفارغة حتى من معاني الكوميديا،
ولكنها تنطبق ربما على فتيات العمل اللواتي
يتناوبن على مصاحبة «سليمو» الباحث عن

عروس ،حلقة تلو األخرى ،ليكون االستعراض
الجسديّ وديكور المالبس واألكسسوار مع
الماكياج الفاقع ،عنوان ظهورهن في العمل
من دون جدوى حقيقية من ذلك الظهور الذي ال

يحمل حتى أدنى مق ّومات الكوميديا .ومحاولة
صنع معجزة البسمة على وج��وه المتابعين
ال��ذي��ن رب��م��ا ت��ت��ح�� ّول أن��ظ��اره��م إل��ى مالبس
الممثالت وماكياجهن أكثر بكثير من تركيزهم

على فكرة المسلسل وروحه الكوميدية .
وإن كان البحث عن أسباب العيش أو فرصة
للظهور على الشاشة بالنسبة إل��ى بعض
ِ
مناسبة
الفنانات اللواتي ال يحظين بفرص
ف��ي أع��م��ال أخ���رى ،داف��ع��ا ً ل�لاش��ت��راك ف��ي هذا
النمط من األعمال ،تتواصل رحلة التقليل من
شأن المثقف السوري مع شخصية المحامي
«أبو سليمو» الساذجة الخالية من الكوميديا
الحقيقية على رغم أن المهنة مغرية للكوميديا
في مواقف حياتية كثيرة قد تصادف أصحاب
مهنة المحاماة ب��ال��ذات ،الحتكاكها بطبقات
المجتمع كافة وأفراده .كيف لنا أن نب ّرر ظهور
فنان لطالما كان رقما ً صعبا ً في عالم الدراما
السورية ككل ،والكوميديا بشكل خاص ،مع
تم ّتعه بكاريزما وروح قل مثيلهما في عالم
الفنّ ؟
كيف يمكن للمتلقي تقبل شخصية عبد
المنعم عمايري الذي أبهر العالم العربي في
برنامج «شكلك مش غريب» بقدراته اإلبداعية،
وجذبه أنظار الجميع بتف ّوقه على ذاته وعلى
يجسدها بإعطائها روح��ا ً ال
كل شخصية قد
ّ
تشبه روحه وال حتى روح شخصيات أخرى
أتقنها على الشاشة وبشدّة ،كيف يمكن تق ّبله
في «سليمو» ،بدور ساذج ال يمتّ للواقعية وال
للكوميديا الحقيقة ِبصلة ،وهو الذي أبعد ما
يكون عن الحاجة إلى الظهور أو االستعراض
المجاني أو استجداء لقمة العيش .ليكون
مضطرا ً إلى خوض غمار أعمال ال تقدّم لمسيرته
الفنية شيئاً ،قد يزيدها لمعانا ً بل على العكس
ق��د يعود بها ل��ل��وراء خ��ط��وات ع��دّة .وه��ن��ا ،ال
يسعنا س��وى رف��ع العتب ف��ي وج��ه النجم
السوري ،وأعمال كهذه قد تقف عثرة في وجه
نجاحات الدراما السورية بصنفها الكوميدي،
الذي لطالما تباهى جمهورها بأعمال من نمط
«الخربة» و«مرايا» و«ضيعة ضايعة» ،ليجد
نفسه ضائعا ً اليوم مع كوميديا االستعراض
واالستخفاف ،عبر «سليمو وحريمو».

«خاتون» يح ّقق �أرقام ًا قيا�سية!
أمين حمادة
أنهت شركة «غولدن الين لإلنتاج الف ّني» تصوير مسلسل «خاتون» بعد نحو
موجه ًة الشكر عبر نايف ودياال األحمر إلى
تسعة أشهر من العمل المتواصل،
ّ
جميع أفراد العمل من ف ّنانين وفنيّين وعاملين ،الذين شكلّوا أسرة واحدة ،وفي
مقدّمهم المخرج تامر اسحق الذي أدخل عددا ً من النجوم للم ّرة األولى إلى هذا
النوع من الدراما ،إضافة إلى رفع مساحة المواقع الخارجية بشكل الفت.
يض ّم العمل الذي يُعرض على شاشة « »mtvيوميا ً في الساعة  11.15ليالً،
نخبة من النجوم السوريين واللبنانيين أبرزهم :سلّوم حدّاد ،يوسف الخال،
باسم ياخور ،ورد الخال ،سالفة معمار ،كاريس ّ
بشار ،كندة ح ّنا ،طوني عيسى،
ميالد يوسف ،أيمن رضا ،شكران مرتجى ،بيار داغر ،زهير رمضان ،جيني إسبر،
نادين تحسين بك ،معتصم النهار ،وائل أبو غزالة ،طالل مارديني ،وغيرهم.
حب ملحمية لفتاة
وتدور أحداث العمل المؤ ّلف من ستين حلقة ،حول ّ
قصة ّ
قوية تتحدّى المجتمع ،م��ا ّر ًة بمراحل صعبة من أجل حبّها .وذلك في قالب
القصة في طيّاتها
دمشقي يتجلّى في أزقة الشام القديمة وحاراتها .وتحمل
ّ
ّ
تصاعدا ً دراميا ً في رموز االنتقام والتضحية والخيانة وإثبات الذات ،وصوال ً
حب األرض والوطن في آن ،خارج اإلطار الشخصي.
إلى التعامل مع ّ
وإلى جانب العرض التلفزيوني ،يحت ّل «خاتون» المرتبة األولى على موقع
«يوتيوب» بين األعمال السورية واللبنانية ،بحصول الحلقات الثماني األولى
على أكثر من  3ماليين مشاهدة.
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�سلمى جبران تلعب «خارج مدارات الذات»
كي تقب�ض على الوطن الأ�سير!

النمسا ـ طالل مرتضى
حين تتوه عنك ،وتصير بوصلة خاوية ،سم ُتها الهباء،
سراب من ذكريات غيّبها الوقت ،صار لزاما ً عليك
جهاتها
ٌ
االنتفاض على أناك البائدة ،ال لتستقيم ،بل لتشرع بأنك
لم تزل تمسك زما َم المبادرة ،وأنك قادر على استرجاع
عجلة ال��زم��ن خلفاً ،ال لتناور م��ن جديد إنما لتحصي
خساراتك السالفات ،بل لتجعل منها م ّدا ً لخارطة طريق
صار الوصول إلى مراميها ُنصب مداك .للتو ،استفقت منك
لتزيح عن كاهلك إرثك الكسير بقوة الحبر وسلطة الشعر
العظيم:
ما ِك ْدتُ أبحث في رمادي
عن قديمي في غدي
ح ّتى
رأ ْيتُ مالمحَ العنقا ِء تخ ُرجُ
َتس َت ِر ُّد َ
من ال َّردى
ع َب ًقا حباها حقب ًة...
حواجز يتخطاها الحبر!
تلك هي الزوبعة التي افتعلتها سلمى جبران عبر
الحبر ليخرج صوتها م��دوي��ا ً خ���ارج م���دارات ال��ج��دار
ال��ع��ازل ،بعيدا ً عن غبن األس�لاك الشائكة التي باتت
تخنق أب��ن��اء ال��داخ��ل المحت ّل .أرادت أن يكون الحبر
ح��م��ام��ا ً زاج��ل�اً ـ ال ي��أب��ه ل��ن��ق��اط ال��ح��دود وح�� ّراس��ه��ا ـ
يوصل هجس روحها إل��ى المدائن القصية الوصول.
«خارج مدارات الذات» ،ديوان صادر عن «مؤسسة الرحاب
الحديثة للطباعة والنشر والتوزيع» ـ بيروت ،بالتزامن
من نسخة أخرى ُطبعت داخل األرض المحتلة .2016
وهنا ،ال ب ّد من التنوية وإطالق صرخة موجعة وقاتلة.
فالنسخة البيروتية من هذا المطبوع ،اليوم ،أسيرة على
أحد المعابر بين األردن وفلسطين .ما أجمل أن يؤسر
شعركم أيها الكبار:
ٌ
صوت وأغني ٌة
فإ ّنني
يحاورها صراعُ
ال ُملْ َك لي
في هذه الدّنيا
وال سندا ً
فقلبي مُفعَ ٌم
ويدي يراعُ !
فمنذ العنوان الحامل «خارج م��دارات ال��ذات» ،والذي
تشي دوا ّل��ه بأن الكاتبة أرادت اللعب خارج مضاميرها

الخاصة ،ولكي تعتلي مركب الكالم عليها أوال ً تأسيس
قاعدة تكون الحامل لما ستنجزه .فكان الوطن ـ الذي دأب
المحتل على سلخه من روحه ،بل على شطب ذاكرته كي
يبني على أطالل هذه الذاكرة التي ال تموت مزاعمه بأحقية
األرض والمكان ـ القابضة عليه كمن يقبض على الجمر،
حيث ال يهيلها هول وال يض ّرها ضر:
يح موا ِقعُ ُه
في ال ّر ِ
الحلْ ُم
وتهاوى ُ
تح َّو َل وطني روحا ً
في ك ِّل حواسي َم ْو ِقعُ هُ!
هذا السهل الممتنع هو روح الشعر ،بعيدا ً عن العبارات
المن ّمقة والمتكلّفة .بدأت سلمى جبران تماهيها مع ذاتها
الحسية التي
أوال ً وهو ما يجعل من مقولتها أقرب إلى
ّ
تالمس حال القارئ التي خرجت هي األخ��رى من لدنه.
فجاءت دفقاتها الشعرية عفوية منسابة مثل نبع رقراق:
كشفي عن روحي
يجعلُني أشقى
ُ
أبحث
َ
خلف رماد الغي ِم األسوَد
عن بارق ٍة من أملٍ.
عشق غجري...
كيف ال؟ وهي الغارقة حتى نفثة الحبر األخيرة بهالة
الحب ،العشق المتم ّرد ،المشاغب الذي يلهب األوردة رغما ً
ّ
عن كل الدوائر التي تسعى إلى خنقه في رحم أمه ،ومن
الحب الغجري؟
يجرؤ أن يقتل
ّ
إنَّ روحي نطف ٌة غجر َّي ٌة
ال تستكينُ وال تنا ُم!
ق���ارب���ت ن��ص��وص س��ل��م��ى ج���ب���ران ف���ي م��ع��م��اره��ا
ت��وس�لاً،
الف ّني م��ن تشكيل القصيدة النثيرة ال��ح�� ّرة
ّ
وتعالقت معها ف��ي أح��ي��ان كثيرة ،م��ن حيث الجرس
ال��م��وس��ي��ق��ي ،وك���ذل���ك ال��ح��ك��ائ��ي��ة داخ����ل ال��ن��ص��وص
ّ
ال��ت��ي تجترع م��ن الحكي درام���ا محبّبة ل��دى ال��ق��ارئ:
أَن أشعُ َر ِ
صفرا ً دو َن َك
أَن أفنى كي تف َرحَ
َ
حين تغيب
أَن تتج َّم َد روحي
هل هذا ُح ٌّب أم ُكف ٌر أم ُقدس َّيهْ؟!
لم تحفل خواتيم نصوص سلمى جبران بنهايات
صادمة أو على األقل تنبيهية ،بل عبرت القارئ متهادية
مع «ريتم» النصوص وحكائيتها ،وهذا ما يس ُمها بالعادية
المباشرة.

فيدريكو غار�سيا لوركا� ...أقا�صي�ص عن حياته وقدره وهاج�س الموت في �شعره
ّ
الخطابي
محمد محمد



في الخامس من حزيران الجاري ،حلّت الذكرى
 118لميالد الشاعر اإلسباني ـ األندلسي ذائع الصيت
فيدريكو غارسيا لوركا ،إذ في هذا اليوم من عام 1898
كان قد ولد هذا الشاعر الذي يعتبر في نظر عدد من
الن ّقاد اإلسبان وغير اإلسبان من أكثر الشعراء شهر ًة
وشعبي ًة ،ومن أكبرهم تأثيرا ً في الشعر اإلسباني في
القرن العشرين المنصرم .وكلما حلّت أو هلّت هذه
الذكرى يت ّم االحتفال بها على العموم في إسبانيا ،وفي
مختلف أنحاء العالم الناطق باللغة اإلسبانية ،وبشك ٍل
خاص في «فوينتي باكيروس» ،وهي المدينة الصغيرة
الواقعة على أرباض مدينة غرناطة ( 20كيلومتراً)،
والتي كانت منذ قرن وثماني عشرة سنة مسقط رأس
الشاعر لوركا في المنزل نفسه ال��ذي أصبح اليوم
متحفا ً يحمل اسم هذا الشاعر ،ومج ّمعا ً لكافة أعماله
اإلبداعية على اختالفها شعرا ً ونثرا ً ومسرحا ً وأدباً،
وفي سائر أغراض الخلق والعطاء واإلبداع.
البيانو القديم الذي كان يمتلكه الشاعر ،والذي سبق
له أن عزف عليه قيد حياته مقطوعات ،وتنويعات
يتوسط أه�� ّم غ��رف هذا
موسيقية رخيمة ،م��ا زال
ّ
المنزل ،الذي عزف عليه في ما بعد موسيقيون كبار
إحيا ّء لذكراه أمثال أنطونيو كاماريرو ،وهو أحد أمهر
العازفين اإلسبان على البيانو اليوم في إسبانيا ،كما
جرت العادة أن تقرأ قصائد لوركا المعروفة بمشاركة
عدّة شعراء إسبان معاصرين منهم الشاعر أنطونيو
كاربخال الحائز الجائزة الوطنية اإلسبانية للشعر،
الذي شارك أكثر من م ّرة في إحياء هذه الذكرى التي
تعيد إلى األذهان المكانة المرموقة التي أدركها لوركا
في عالم الخلق واإلبداع .ويض ّم هذا المنزل/المتحف
ع��ددا ً من المخطوطات الشعرية األصلية وكتابات
بخط يده ،فضالً عن بعض صوره ورسوماته ورسائله
وحاجياته.
وكثيرا ً ما يت ّم االحتفال بهذه المناسبة كذلك في
مدينة نيويورك حيث تحيي األوس��اط الثقافية التي
تعنى باللغة اإلسبانية وآدابها هذه الذكرى ك ّل سنة
تكريما ً للشاعر فيدريكو غارسيا لوركا ،ال��ذي خلّد
هذه المدينة العمالقة في ديوانه الشهير «شاعر في
نيويورك» .قال لوركا في قصيدة له بعنوان «وداع»:
«إذا متّ فاتركوا باب الشرفة مفتوحاً» .وخالل إحياء
هذه الذكرى في عدد من المناسبات ترك باب الشرفة
مفتوحا ً كما كانت رغبة ذلك الشاعر الراحل .ومن
األسماء التي لم تغب ّ
قط عن هذه التظاهرة الشعرية
االستحضارية المؤ ّثرة من األدباء والشعراء األميركيين
الذين يعنون بالثقافة اإلسبانية وآدابها جون جيورنو
وترايسي  .ك .سميث والمغ ّنية باتي سميث ،فضالً عن
مشاركة مثقفين ،ون ّقاد وشعراء ،وأساتذة جامعيين
متخصصين أميركيين آخرين بقراءة بعض قصائده
ّ
التي كتبها خ�لال إقامته في نيويورك ،وتحليلها،
وتسليط األضواء على مضامينها ومعانيها ورموزها
وجمالياتها.
«مؤسسة فيديريكوغارسيا لوركا»
وبتعاون بين
ّ
اإلسبانية التي تعنى بتراثه الشعري ،و«المكتبة
العا ّمة لمدينة نيويورك» ،كان قد تم ّمؤخرا ً تنظيم
معارض كبيرة ح��ول كتب لوركا ودواوي��ن��ه ،ومن

بينها مخطوط ديوانه الشهير «شاعر في نيويورك»
الذي كان قد كتبه الشاعر خالل زيارته وإقامته في
هذه المدينة العمالقة ،إضافة إلى عرض المخطوط
األصلي االنادر للمرة األولى لهذا الديوان أمام الجمهور،
وعرض أصول المخطوطات األصلية للرسائل التي
سبق أن كتبها الشاعر الغرناطي إلى أصدقائه وأهله
وذويه ،خالل رحلته لكل من نيويورك وكوبا ،إضافة
إلى تنظيم عدد من األنشطة والندوات والتظاهرات
الثقافية والشعرية والفنية الموازية في مختلف
مجاالت الخلق واإلبداع بمشاركة كبريات الجامعات
األميركية مثل «جامعة كولومبيا» الشهيرة وسواها
من المعاهد العليا والمؤسسات ،والجمعيات الثقافية
األخرى اإلسبانية واألميركية.

في مدينة ناطحات السحاب

«شاعر في نيويورك» ،هو عنوان الديوان المعروف
الذي وضعه فيديريكو غارسيا لوركا خالل وجوده
في جامعة «كولومبيا األميركية» في نيويورك في
الفترة المتراوحة بين  1929و ،1930ث ّم خالل سفره
إلى كوبا بعد ذلك ،التي كانت مهبطا ً ومالذا ً لعد ٍد من
المثقفين واألدباء والشعراء اإلسبان «الجمهوريين»
الذين كانوا يُنعتون بـ«الحمر السايرون» ،والذين
كانت لهم مواجهات عنيفة مع الجنرال فرانكو خالل
الحرب األهلية اإلسبانية ( 1936ـ  ،)1039وقد نشر
ديوان «شاعر في نيويورك» للم ّرة األولى عام 1940
أي  4سنوات بعد مصرع الشاعر .وكان لوركا قد غادر
إسبانيا  1929ليلقي بعض المحاضرات في كوبا
ونيويورك ،وإن كان سبب هذه الرحلة في العمق،
هروبه وابتعاده عن ج ّو المهاترات والمشاحنات الذي
أصبح سائدا ً في األوساط الدراسية في مدريد ،إذ كان
لوركا قد أصيب من ج�� ّراء ذلك بكآبة شديدة ،كدّرت
حياته في العاصمة اإلسبانية ،وقد كان للمجتمع
أحس بنفور
األميركي تأثير حاسم على الشاعر ،إال أ ّنه
ّ
كبير من الرأسمالية ،والتصنيع المبالغ فيه ،كما أنه
شعر باشمئزاز بليغ من المعاملة التي كان يوسم
بها األميركان البيض األقلية المه ّمشة من السود ،لقد
كان هذا الديوان صرخة مدوية ضد الرعب ،للتنديد
بالظلم والتمييز العنصري وإدانتهما في هذا المجتمع
ال��غ��ارق ف��ي التصنيع ال��م��ادي ،واالغ��ت��راب القاتل
للجنس البشري ،والمناشدة بضرورة احترام البعد
اإلنساني للبشر ،وص��ون حقوق اإلنسان ،وسيادة
والحب ،وربّما هذا ما حدا بالن ّقاد
الحرية والعدالة
ّ
إلى اعتبار هذا الديوان من أه ّم األعمال الشعرية التي
ظهرت وواكبت عصر التح ّول االقتصادي ،والتط ّور
االجتماعي ،والصناعي ،والنم ّو الديموغرافي بطريقة
لم تعرفها البشرية من قبل.
يتأ ّلف المخطوط األ ّول واألص��ل��ي الوحيد لهذا
الديوان من حوالى  100صفحة مكتوبة على اآللة
ّ
بخط اليد،
الراقنة ،إضافة إلى  26صفحة مكتوبة
ه��ذا المخطوط ك��ان ق��د هاجر م��ع األدي���ب والناشر
اإلسباني خوسيه بيرغامين (ال��ذي ك��ان لوركا قد
سلّمة المخطوط لنشره) إلى فرنسا في المقام األ ّول،
ث�� ّم في مرحلة أخ��رى إل��ى المكسيك( ،حيث نشرت
الطبعة األول��ى منه عام  1940في ك ٍّل من المكسيك

والواليات المتحدة األميركية ،وقد ترجمه آنذاك إلى
اللغة اإلنكليزية رولف هومفريس ،وظ ّل المخطوط في
النصف الثاني من القرن العشرين متخفيا ً ينتقل من ي ٍد
إلى يد حتى وقع عام  1999في يد الممثلة اإلسبانية
لـ«مؤسسة
مانويال ساهافيدرا ،وفي عام  2003أمكن
ّ
غارسيا لوركا» استعادة هذا المخطوط بعد اقتنائه
في أحد المزادات العلنية ،ثم اشترته في آخر المطاف
وزارة الثقافة اإلسبانية عام .2007
من القصائد التي يتض ّمنها ال��دي��وان« :السماء
الحية» ،و«البانوراما العمياء لنيويورك» ،و«الموت»،
و«غنائية الحمام»( ،التي أصبحت في ما بعد تحمل
اسم «قصيدة الحمائم الحالكة») ،وقصيدة «الثور
والياسمين»( ،التي أصبحت في ما بعد تحمل عنوان
«قصيدة الحلم في الهواء الطلق») ،و«أرض وقمر»،
وسواها ،وبعض هذه القصائد مدرجة كذلك في كتاب
آخر للشاعر لوركا يحمل عنوان« :دي��وان تماريت»،
(ك���ذا) ،أي باستعمال كلمة (دي����وان) كما تنطق،
وتستعمل ،وتفهم في اللغة العربية إلى اليوم.

ذكريات ووقائع عن مصرع لوركا

ظ ّل حادث مصرع الشاعر فيديريكو غارسيا لوركا
لغزا ً محيّرا ً يغلّفه الكثير من الغموض ،كما نسجت

حوله غير قليل من الروايات والحكايات ،التي كانت في
الغالب تختلف في ما بينها ،وكانت بالتالي تنأى ع ّما
حدث بالضبط حين اقتاد الحرس المدني النركاوي
الشاعر لوركا إل��ى مصيره المحتوم ،حتى ظهرت
رواي��ة الشاعر اإلسباني األندلسي القادسي رفائيل
ألبرتي (من الجيل األدبي اإلسباني الشهير نفسه 27
الذي كان ينتمي إليه لوركا) ،التي أماطت اللثام عن
بعض الحقائق التي لها صلة بهذا الحادث اإلجرامي
المؤسف ،إذ كان الشاعر ألبرتي قد كشف النقاب قبيل
رحيله عن تفاصيل مثيرة ودقيقة لم تكن معروفة من
قبل عن مصرع لوركا ،وكيف أ ّنه واجه الموت بشجاعة
وحزم وصالبة.
يقول ألبرتي في هذا الصدد« :إن طبيبا ً إسبانيا ً
يدعى فرنسيسكو فيغا دي��اث ،كان شاهد عيان في
حادث مقتل الشاعر فيديريكو غارسيا لوركا ،وكان
قصة في هذا الشأن ردّدها له سائق التاكسي
قد حكى ّ
ال��ذي ق��اد لوركا ،إل��ى جانب معتقل آخ��ر وثالثة من
العساكر الذين ينتمون إلى الحرس المدني اإلسباني.
كانت قد أعطيت للطريقة التي قتل بها لوركا تفسيرات
مختلفة حول هذا األمر ،وبحسب الطبيب فرنسيسكو
فيغا دياث ،فإنّ سائق التاكسي كان قد زاره في عيادته
في  13آب  .1936كانت األحداث قد وقعت في الليل،

وقد تع ّرف سائق التاكسي على واح�� ٍد من الذين ت ّم
القبض عليهما وهو الشاعر الغرناطي لوركا بواسطة
الكشافات التي أنارها الح ّراس للقيام بعملية االغتيال،
وك��ان غارسيا لوركا قد سافر من مدريد إلى مسقط
رأسه غرناطة إذ ـ بحسب الشاعر ألبرتي ـ كان لوركا
يعتقد أ ّنه في أرضه وبين أهله وذويه سيكون في مأم ٍن
من الخطر».
وأض��اف في هذا السياق« :إنّ لوركا كان يغشاه
خوف األطفال ،وكان يعتقد أ ّنه في غرناطة لن يحدث
له ش��يء ،فركب القطار إليها ،إلاّ أن الموت فاجأه
هناكٌّ ،
فكل م ّنا يحمل موته معه» .ولقد سمع سائق
التاكسي الشاعر لوركا يقول لقتلته« :م��اذا فعلت
حتى تعاملونني هكذا؟» ،ثم ألقى الحراس بعد ذلك
بلوركا والشخص الذي كان معه ـ كان مس ّنا ً وأعرج
ـ داخل حفرة منخفضة ،فعمل الشاعر على مساعدة
زميله على الوقوف ،ما زاد في حنق الح ّراس وغضبهم
ّ
وشج به أ ّم
بمؤخرة سالحه
عليه حيث ضربه أحدهم
ّ
ّ
بأحط
رأسه ،ثم بدأ القتلة يشتمون الشاعر ،ويرمونه
النعوت ،وطفقوا بعد ذلك في إطالق النار عليه على
الفور .وأ ّكد السائق أن اثنين من مصارعي الثيران،
وعشرة من األشخاص اآلخرين قتلوا كذلك في تلك
الليلة المشؤومة نفسها.
وتعلّق األديبة والناقدة المكسيكية إيرما فوينتيس
متحسر ًة على ذلك قائل ًة« :إنّ الشعراء مثل األبطال
ّ
واألن��ه��ار يطبعون شعوبهم بطابعهم ال��خ��اص،
ويجعلون شعوبهم تختلف عن الشعوب األخ��رى،
فالشعراء يتركون في العالم ض��وءا ً مشعّ ا ً متعدّد
األلوان ،واألطياف ،وهم يجعلون الرجال يجتمعون،
وي��ت��وح��دون رغ���م ت��ب��اي��ن أج��ن��اس��ه��م ،وثقافتهم،
ّ
وم��ش��ارب��ه��م ،وال��خ�لاف��ات ن��وع��ي��ة اإلي��دي��ول��وج��ي��ة
والسياسية ،والمشاحنات والمواجهات والمشاكسات
التي قد تنشب بينهم ،وقد تصل ح ّد الحروب والعنف.
ّ
بغض النظر عن الزمن الذي يولد
فك ّل شاعر من هؤالء
كوني متعدّد األوتار ،وإن
معزف
فيه ،يصبح بمثابة
ّ
اختلفت أنغامه ،وتباينت ألحانه فهو يعزف معزوفة
واحدة يعظمها ك ّل موجود حي في أي صق ٍع من أصقاع
العالم».
وتضيف الناقدة المكسيكية ممتعضة« :وعليه ،فإنّ
فقدان أيّ شاعر لدى أيّ أمة ،حدث تراجيديّ عميق
يمس اإلنسانية جمعاء ال رقعته الجغرافية فحسب.
ّ
هذا على رغم وجود شعراء آخرين كبار .أ ّما إذا اغتيل
شاعر ظلما ً وعدواناً ،فإنّ الشعور بالمأساة يتفاقم
ويزيد ويكون أفدح».

على ضفاف الوادي الكبير

بدأ غارسيا لوركا قرض الشعر في العشرين من
عمره واستم ّر في الكتابة حتى يوم اغتياله عام ،1936
وقد خلّف لنا عشرات من القصائد مبثوثة في عدد من
دواوينه مثل «كتاب األشعار» ،و«قصائد غنائية»،
و«القصائد األول���ى» ،و«أغ��ان��ي الغجر الشعبية»،
و«ش��اع��ر ف��ي ن��ي��وي��ورك» ،و«بكائية ع��ن إغناسيو
سانشيس ميخياس» ،ثم عددا ً من الدواوين كان يمكن
أن تضاف إلى هذه القائمة لو قدّر لحياته أن تستم ّر
على وتيرتها الطبيعية أو االعتيادية .فكيف – يا ترى

– كانت أعماله اإلبداعية اليوم؟ ومن ذا الذي يمكنه أن
يع ّوضنا ع ّما ضاع مع الشاعر باغتياله؟
الشاعر فيديريكو غارسيا لوركا عندما كان يتج ّول
ذات مساء حال ٍم في سكون على ضفاف نهر الوادي
الكبير على وقع أصوات خرير مياهه البلّورية المتاللئة
قال:
أصوات الموت د ّقت،
قرب الوادي الكبير
أصوات قديمة ط ّوقت،
صوت القرنفل الرجولي
ثالث د ّقات دموية أصابته،
ومات على جنب.
على رغم شغف لوركا بالمسرح وإبداعه ونبوغه
فيه ،فإنه في حياته األخيرة لم يتوقف عن نظم أشعار
رقيقة مؤ ّثرة وحزينة .كانت األندلس من أبرز عالمات
هذه األشعار .كان لوركا شاعرا ً مجيدا ً ومجدّداً ،ومبدعا ً
ف��ري��داً ،وط��ائ��را ً ص��ادح��ا ً غ�� ّري��دا ً في بساتين الشعر
وحدائقه الغ ّناء .كان من الطليعيين إلى جانب الفنان
المالقي العالمي المبدع بابلو بيكاسو في مجاالت
الصور والتشكيل والرسم حتى أصبح من دون منازع
من أعظم شعراء القرن العشرين الذي و ّلى.

مناغاة الموت

أحس بقرب نهايته ،ودن ّو ساعته،
هذا المبدع الذي
ّ
كانت له مقدرة هائلة على التغ ّني بالجمال ،وتجسيم
األلم ،ورصد المعاناة ،كان يقول:
ما هو مآل الشعراء ،واألشياء الناعسة؟
التي ال يذكرها أحد ،آه يا شمس األموال؟
أيها الماء الزالل ،والقمر الجديد
يا قلوب األطفال وأرواح األحجار السذابية
إنني أشعر اليوم في قلبي ارتجاج النجوم الغامض
وك ّل الورود ناصعة البياض كحسرتي.
على أوراق أح��زان��ه ،ف��وق لجج هموم بحره منذ
الصغر ،وإلى تلك المرثية التي كتبها عن أحد أصدقائه
من مصارعي الثيران كان لوركا مهووسا ً بالموت،
دائم الحديث عنه ،وعن هواجسه ،وقدره ،وحياته في
شعره:
فليمت قلبي وهو يغ ّني في هدوء،
عن السماء الجريحة الزرقاء
ويقول مجيبا ً عن سؤال الصغار:
امتأل قلبي الحريريّ باألضواء،
والنواقيس الضائعة،
والزنابق والنحل ،سأذهب بعيدا ً بعيدا ً
ما وراء تلك الجبال ،ما وراء تلك البحار
قريبا ً من النجوم.
ثم نجده يطلب ما لم يمنحه إي��اه الزمن ،وما لم
تهيئه له حياته ،وظ��روف��ه ،وق��دره ،حيث يقول في
قصيدة أخرى:
خليلي أريد أن أموت ،بريئا ً على سريري
الفوالذي إذا أمكن ،ذي المالءات الهولندية
إلاّ أنّ القدر كان واقفا ً له بالمرصاد ،ولم تتح ّقق له
هذه األمنية ،فقد مات لوركا مغتاالً ،مقتوالً ،صريعا ً
برصاص خصوم الحرية واالنعتاق ،وأع��داء الشعر
والحياة.
 كاتب وباحث مغربي

