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بدعوة،قليمةمحاضرة،شعبانظافرناديا،الاديبةألقت

الثقافيالمركزفي،الاسبانيةوالمعاهدالجامعاتخبريجيجمعيةمن

عرضمت((اوركاشعرفيالعربيالتحول))بعنواًن،ببيروتالاسباني

العربيوالاثرالفذالاسبانيالسءرهذاحياةوشمولبرعمقفيها

.شعرهفي

كالليل،عتمظنوعينان،القامةمتوسط،أندلسيلفلاحمظهر))

الحزنرالفرحوشبيفنان..ذكاءومشهتان،والكبرياءبالحيويةمليئتان

((.قصائدهفي/مزجهمااللذين

يصف2891مدريدفيالهشيليسفيرمورلاتفيمركاراوسان

أعرشماحد،)وركاغارسيافيد/بريكوالحميمء.ديقهالكلماتبهذه

فيفكرةواروع!م،صظوأبور!دهم،العالمفبماالمعاصر!نالشعراء

والحب.والموتالحياةعنالتعنير

،فا!كيروسبعاي،روسفاسكيفواتيهفيلوركاولدءوقد

طفولته.قضىحيثا998غرناطةضواحيفي

وج!4يوحياندلسيفلاحرودريغيزغارسظفيد/ريودونأبوه

فيديرريكوءنهاورثروميرولوركافيسنتادوناوأمه،والحكمةبالطب:كأ

فرنسيسكو.واحداخوله!وكونتنيتا،يزابيلااأختاه.افىكاءاالصعير

.الصفاءعليهيخيمجونمكبمااتكل-شاعائلةاكانت

فيدرس،القرىشعببحياةمهتزجا،الارضقربطفولتهءانئى

فيواجيز،جامعتهاالىوانض!م،غ!رناطةالىعادلممالمر/4معهد

ا!اؤو.علىالعزفوي!درساماوكان،2391اعقوقواا!داب

عام((ومشاهدانطباعات))ثريةالةكتبهأوللوركانشروقد

ن!افياالمجةنزلفيواقامز*نبعدمدريدالىرحلثم،1891

لاسبانشااعاتالتي،الادبيةالاعمالأشهرفيهوادت،فكرمركز

.الفكريمجدها

التقىوه!اك،قصائدهيلقيلوركاكان،بالذاتالنزلهذافي

صوزيه،!سيرنودالويس:والشعراءداليسلفادورالمضهيرالمرسام

فيسهراتهميقضونالجميعوكان،خيمينزرامونوخوان،بيرغبامين

لوركا.شعرمناثرهييدوالذيخيمينزا!اعرمنزل

مدريدأواسطوفي،الاصدقاءهؤلاءدائرةفيشاعدنايتءذاع

أبف،ءشعراءأعطم))انهعلىمتفقينالجميعوكان،قىوالثقافيالادبية

((،غرناطةملاك"،الطفلالشاعر:كعيرةاقابا4عيىفاطلقت)جيله

.الغجريالشاعر،الاندلسمشعوذ

ويكيفها،لاسبانياالشعريةالتقاليدكليجددأنيريدلوركاكان

"ء

لعالزله!-لمحص

لمح!لىيمارارالصدر

الشعراءغالبيةلمحيهكانتالذيالوقتفي..الحديثالاسلوبمع

الاخش،علىالفرنسية،الاجنبيةللتاثيراتيخضعون،لهالمعاصرين

فييزرعواانويحاولون!،السرياليةوشعراء،فاليرييستوحون

اح!يعدلمافنيالفكريةللحركاتمشابهةعكلمريةالايبيريةالجزيرة

براريس.فييذكرها

صورهاابعادورسم،الحياةغنىشاعرلوركاغارسيافيديريكو

مربالانسانيحيطماوكل...والكراهيةوالحب(لموت:الكبرى

ووعر،وواد،جبلالى6وكمروشمسسماءمن:وموجوداتاشياء

ساطسة،،زاهيةبالوان،والهـعالموالموتالطفولةغنى...وشجر

...صافيةاومضطربة،هادئة،عتمة

الرس!اممثل،الاولىالاندلميةالمرحلةفياليهنتعرفنحن

،حمراءالاندلشفدروب.بالالوانمجنوناشاعرا،4غوفانالشهير

العقيق،بلوناصطبغتمدنهوجهات،حمراءاًلكبيرالنهرومنابع

اخضر،،اسمرجنوبه!واء،اصفرمخملفاكفنه،صهباءجباله

،-.اخضروغسقهصباحه،اخضر/ظره،اخضرزمرد

في،غجرانشودةكتانيلمييفنيهو:؟لوانهاف!ولالاخضر

عنمواعيديبحثون،غجربينمستحيلحبقصة)المروبصةالانشودة

تناديالتي،الغجريةبلسانيفنبماهو...(إمالا!-مفهـرةفي،لقاء

يطاردونه:خصوممنهر؟،مركبفيب!عيداالمسا!ر،الجريححبيبها

اخضرتكوناناريدك،أخفر

خضراءواغصان،اخغرنسميم

البحر!يالركب

..الجبلفيوالفرس

خطوطوراءهتاركا،حبيبتهلبيت،الجريحالغ!رييعودوعندما

،الانتظارمن.سيتقدالغجريرؤفهكون،ليلقاهاالمثمرفةي!تسلق،دم

..بئراعماقفيبنفسهاور!تفجنت

البذر،وجهعلى

اًلغجريةتتارجحكانت

...اخضروشعر،أخضرجسد

الاخضر؟بالاخضرشيءكلويلونيطليلذيا،لوركايرمزالام

...((الانداسمشعوذ"شعر!ىكبماوالموتاحياةالفكرةانعكاسهو

ونحن...السابعالقرنشعراءمنغونغور!لمها4ال!ةمماالىل!

القدامى،المصريينجميثولوجيةفي،اللونلهذاالحقيقيالرمزنكثف

الاخغر،باللون،والموتالنباتالهاوزير!سيصورونكانواالذين



الىيرمزالاخضركانلقد،الرومانية-يقيةالأكلالميثولوجيةفياما

...الحقولوخصب،والطبيعةفينوسلونكانلانه،فقطالحياة

يناستوحاهاامن،الصارخة،الكميبة،الض،حكةوالوانهالاخرى

الاحذيةالوان"نفسهالشاعريقولكماانها؟الافكاروجهبهاليلون

من،وياسميننسرينمن،الحمراءلازهار،للاندلسياتالحريرية

."وولودورندآس

وذلك..فرناكلةوارضهلوركابيننفصلان،فعلاالعبثمنانه

ادىليتسلليدفعهلغرناطةحبه،الشعريةحيا-لهمراحلجميعفبى

فبىقبلانثبرهطيباعربيأبذاراويسقي،الحضاريتاريخهااعماق

بة"غجروانشودةالعربطيبغناء،الاغافي،القصائدكتابء):تربة

عنالارض،قليلاارتفمو،ونضحارتوىبذارا،الاندل!سيةالمرحلةكتب

وفلاله.قبلنظمهشعريكتابآخر"التماريتديوان"بر

اندلس،الاسمرالجبلاندلسبتراب،غرنامبتراباموجوقد

هو،والنسرينوالسروالزيتوناندلس،والاساطيرالكبيرةالانهر

،بالموتيربطها،بالياةيربطها،الاندلمصيةالمناظرببراعةيرسم

القديمة:اشبيليةالحانيغني

النحر،يغطيهاالتي،قادشيا

..المكانهذاهيتتقدع!لا

انهضي،اشبيليةيا

..السالية!يتختنقيلاحتى

الجنوبارضالى،قصيدهكلالبم،كتابكلفييحملناوهو

بئا:يحيصالذيالجمالوطفولةببراءةمعهلنتامل

سراب..الجنوب

..نورائعكاس

اللاهبه،الرمولهوالجنوب

الصفمافشجراعايىفييضحكالنسيمهو

واينما،يذهبحيثماالى،اعماكهأءماقفييحمل،لوركا

الحضارةدمغتهاالتي،الانداس:الجنوبهـدناروعصورة،حل

تعبرآثارواجملاروعواهد!ا،جذفيسحربطابعابعيدةاالعربة

..اتسهاالذيالانسانفنهظمةعن

لغرناطة،حبهعنبعيدالوركاشعرنفهماننستطيعلانحن

..اثعريعالمهالىالسرمفتاحتبقى،الاندلس!طاجمنوبمدنفاحلى

الذي،له؟لمواجهالبيازيتوحي،الحمراءقصريغئييفتالاهو

بالوانهاالخلفاءحدانقابدالهوتتراءى،مساءالشمستحض4

روضابدعالالدلسيةوالنباتاتالطبيعةيدحاكتحيث؟الزاهية

بشر.عينعليهتقعانيمكن

بلادهبارضممحداالثماعر.؟.فالئس!يا،كاستيليا،غرناطة

كلشعرهفيايجمعأنشعوريالايهدفهو،حلوحثمارهبايئما

اسبانيا،إلشعبيي!نوالمغنينوالشعراءالعلماءاسباليا:اسبانيا

انه،والحاصرالمأصياسبانيا،البحروشواكلىءكاستيأياهضب!

فى..ارضهحقلالقمعليتحدولعليةالأحمرالسهبلبغريزتهيكبئعف

...و،لمشرقكاليسيا،لوسياانمو،كاتالوئياتت!حدثواحدرجل

المنفصلة،الاصوات*ف":بيلاميثىاندريهالفرنسيالناقديقول

اًلرائعةشعرهسيمفوئية!يتلتقي،البعضبعضهاعنتبحثكا.لتالتي

شعراءصوات2،حدي!ثة،كديمة،عالمة،ساذجةاصواه:الفريده

منقدمواعربومحاربينلروماناصوات،مجهولينومغنينبلاط

."الحهراءاحواضعن"قصلالد"يكت!بونو!لانوا،الشرق

ابداًيحنهو،لقصائده؟لصأفيالوحبمنبعابداتبقى،غرناطة

،الاطفالحولهيجمع،الخيرةالنديةالارضتلكفيطفولتهابى

الاندلس6سوافيقربلعبه،الضائعفودوسهعناليهمو!تحدث

واساطير،العائلةومحبة،السيد!ورةتنيرهاالتيالقلبطهارةعن

أنيوقفويتمنى،باهرفبرسظهرعلىالسماءيخترقيالذي،حاكسافي

((:القط!ائدكتاب))فيفيقول،شكسبيرمعلالزمنسير

الشجرةتلكعلىاحب

الزمن،اربطان

.بةصافليلمنطعمبحبل

!ؤ،قصالدهفيمكانكلفيوالموتوالحياةاًلحب..الاداس

اكلةزج،دموياوءوتلحياةوصورارموزانلتقيأنبدلا،اوركاشعر

فيقصأئده،بحميميةيتداخلان،يتعاكسانوالموتالحيأة..الحببهأ

ممتزجانفهما،آخرعنموضوعاتفضلانمستحيلامعهأيبدولدرجة

عندهـصاأولهـمانفهم،مزدوجواحدمعنىأو،معنيينذاتصورفي

أبعادفينتعمقحينثاني!ماونكتشف،الاولىللمرةالقصدةنقرا

الساحرالعا"ذاكاطرضمنخطواتهفينرافقهونن..المعاننا

والبعيد.الواقعي،والمجهولي

،باثكوىمليءالاولىالاندلسيةالمرحلةشعرانوالملاحظ

منالشاعرينهلها،((عربية.دموع))انها،بالدعوعمليء،والانين

.)أغرناطةفيالدممعين))نبع

آلامه،تضيع2انيمكنهل:((الخريفاغنية))فييتسماءلهو

الحقيقية؟الروحيقطةالموتيكونهل؟الشجراوراقهمسوصعمثلما

اًللهويبتعد،يومكلواكثراكثربهليتحكم،نفسهالىالشكويتسلل

يختفي:انقبل،دنياهعن

الحجارسمعت

بعيد.الله:تقول

عن(لبحثفي((غرناطةملاك))ثرع،القصأئدكتابمنانجنداء

وخوان،داريووروبن،بايكرمنمستعيرا،للعالمواضحةروية

قصائدهو-تخذ،باليةورمزية،لروماًنسيةنغمة،خيمنيزرامون

اضهحمريقلمهفينسح،الشعراءكلعنمستقلةشخصية،ذلكبمد

شاعرا!4وتجعل،4بسهوامعانيهاوابعاداعماقهاتدركلاقصائد

بالصورغنيا،(لرمزية-الواقعيةبالمعاليغئي،بهخاصاعالمايبتدع

ضبطفي،الرهيبةاك.اعرقدرةعلىتبرهنالتي،المؤئرة،الخلابة

السترخلالمن،اً!تشبحيتراءىوحيث،الحساةتفاصيلادق

...مرئيدينغيرناسيسكنهالذي،الارقالعالماـذاك،اثفافة

ويتفنن،يختارهاانالشاعريعرف،محكمةعبارةخلالمنذلككل

".4ابياؤاطارضمنسبكهافي

البعيد،ن!وفظرفجبالهةاطبيعةايحيي،المقارنةيحبهو

هو.البعيدفيتزاروكنائسمه،ترتعدتهوطرقل،ااثفقتمضوناره

غرناطة،مياهفبىاتجذفازفراتما،للاشي!اءانسانيةصفة(يعطي

:!نكدمنبالا!ةعاراتمغرمهو...تبكيوكرومه

الليلهنفراع

...نافذقبماعبريتسهلمل

:فالقيثارة،التشبيهيحبهو

رتيبةتبكي

،المياهتبكيمثلما

الهواءيبكيمثلما

...الجبلفوق

بعيد،عذبانغمأالدنيايرملالوركااسم:9291عامفينس

...الاولىكأيهط!بعيعاد...احياةواوالموت،وا!كراهيةاحباعن

،ءكانكلفيموجودهو.اليهأيسعىأندوناليهتسعىاشهرةا

استورياس،غاليمممبيطوفهو..غرناطةواندية،ءلحريدمسارحفي

قصأثدهملقياوامنشد،امحاضر،لفلمونةبرو!نسبافا،مدسي

الساحر.الفريببصوته،الرائعة

ويزور،نفسهالصامربيعفي،نجويوركالىا)مثاعريرحلثم

اللغةليدرساكبيرةاالمد/ئةفياويسمتقر،ولنلمن،باريسطريقهفي

..؟كولومبيأجامعةفيالانكليزية

ا'



دفيعا3ضشا!لاالشحو!فيتلخصتهل؟الرحيلوبوا!ث

يعيس،حيالهفيصهعبةمرحلةيجتازكانالشاعرانالواقع

الناقدلصديقهبذلكيصرحفهو،كليةد*ءقن!4عاكلفبةازمة

الىأخرىرسالةويكتب،ا"رساللهاحىدىفيءاش.تانسبا!

تقلهالتيلأالباخرةظ!رعلىمن،لبنث!ىمورلاأكارلوسا*!اصديظ"

عطشانا.؟لعنينومليء،القوىمنحطانا((:يوركنبوالى

فىصورتيالىأنطرانيا؟رحلتلمادريلا)):يضيفو.((لارةمي

اشعر.نفسيالىاتعرفولا،السفينةفيالضيقةحجرتيمرآة

((.نفسياعنغريباني

المدينةتلكفينفسهلوركاغارسيافيديريكويجدهلولكن

جراحهأنزفنيويوركتشفيهل؟اعدائيةوا،1)غبريبة،الشاسعة

نهر!ربالاعيادببهجةوثصوهل؟الاطمئنانؤفسهفيتبعثهل

استقر؟حيثالهدسون

شيءفييرثبهلاآخرهو،نفمسهيعدلمالشاعرانالواقع

الشاعر،الطبيعةقصيدةفييفسلكاناذيا،البريءغرناطةطفل

شيئا:يعرفيعدلم،شيءكليعرفانهيعبزمدكانالذي

،الاشياءانرأيتلقد،شيثااوفيتسالا

.41الفرالاتلتقبملامجراهاعنتبحثعندما

يجدلا،بائسحبءمدمةمنوالكادشفيوقد،وط!نهعنبعيدا

لإسه4،مت!دداانهكاساالايبةالغر،اثاسعىلأالمدتلةفيلوركا

بثر-فبمقةالمختلءمغيرةاالفتاة-دنياهيملاالذيلىالعاطفيوللفراغ

فيسل،البصدةالارضتلك،غرناحهالىحنينهيزرعهو...

علىتناملاالتيالمدينةتلكألمحيويطل،-النزهةمنعودة-مكان

.الموتعاوية

ومريض"،زائفةحضارتهاأو،حضارةبلاءدينةفىيرقسللوت

،تستغلالانسان،لهاأساسلا،مرعبةمادية-ضارة...جذوربلا

ا!لة؟فىي؟روحهااين؟جذورهااين:سطلهافهو،الانسانتسحق

؟الاحصاءنشراتفي؟العبيداحياءفيا؟المادةفي

،والزيتونالطفولةيغني،طةللايعدلمالبريءغرناطةطفل

المدينة،زيفرافضايرصرخشاعرانه...والوديانالسهولصماليفني

:"الموترقصة"قصيدةفييقولهو

ذلك!اثول.للرقسغريباليسالمكانهذا

والارقامالدماعمدةبينسبرقسالاسودالقإاع

العملعنالعاطلينوانين،الذ!باعاصيربين

نيوصورك)):الحبفيهماتالذيالعالمذاكعلىثدةيثورهو

ذيبالى،"رومانحوء-رخة))فيويشهر((2لاناتواعقاقيرمعمل

...بيارسانزمنمنذللمحبةءملكةيقيمانيسظعلم

الكوابيس،مديبةنيويورك:الزائفةالحجارةمدينةيرفضهو

مدين!ة،والاسمنتالحديدمنجبالنيويورك،السراديبررينة

غريبسة،حيواناتاصواتفيهاي!ه*مع،ضخمةأحجارمنصصنوع"

برعب:عنهايبتمدمو

ثيويوركفييقتلالا؟مكلفي

البطذكرمن"لاييناربعة

خنزير*يرينخمس!"

ا!شضرينللذةحمامةألفا

حململيون

ديكومليونا

،الدموعمنتختق،والالةالمصانعفيدخانتختنقواميركا

الصوتيسممعهو...الضجي!جآذانهاو؟مهـممالعبوديةسلاسلنثقلها

اعماقفي،المستشفياتفي،المصارففيللمضطهدينالمخدنوق

المدينةلهممنبويةبالفاظوالحيو،الفضبفيهفيتحكم،المناجم

الان!سسانفيهايسشغلالتي،العالممدنكلتمثلالتي،الخاطئعة

واسرهم:العبيدذلملحمةوينشد،الانسان

.رروسبلاازياءجماهيرمنالمهددة،هارلميا!آه

فخ،فيوقعانه،لوركاغارسيافيديريكويشعر،نيويوركفي

خلىممة،الاليسالمحسموسالعسالموان،شياطينيةهصيدةفياو

المدينة))فييصرخهو.الوهممهدفيالنيامنوقظأنويجب

((:تناملاالتي

!حذار!حذار/!حذار!حلماليسحتالحياة

.ثراءلناكلسلالماسفلالىنتدهورنحن

بعيدعالمائه؟للدينةيهدمانبعديبنيهانيريدالذيوالعالم

ويجدون،احلامهمفييبنونهاالتي،الجميلةالسرياليينعوالمعن

ءطرها.فيذواتهم

،الموتعالمعلىلوركاغارسيافيديريكويطل،نيويوركفي

القمر:ضحاياهمينت!رونوالجلادون،،لزومامسهـدودالحياةفطريق

معلنةتنبحوالكلاب،الضفادعفيهتنقالسماءأعاليفيالباهت

وهي،الجامذةالوجوهنحواحشراتواالاعشابوتتقدم،المأتمبدء

تقحوللالام،الضحيةعإىتنقضانقبل،فرحصبحاتتطلق

لابنها:

...هيككحضر،بنبىياتاتبىالاعشاب

عنالوزن(لشعريلوركايتخلى،الفلكلوريةالاندلسيةالمرحلةبعد

السابقة،العوالمعنبعيدة،جماليةتجربةدنياالىلي!نطلق،المنغم

طليعةشصسراءمنمستوحاة،تجريديةائدقصىاسلوبون*ارا

...السريالية

يصرخ،يصرخهوانما،يغإث!لوركايعدلم؟نيويوركفيشاعر

الاولىالقصالدندىتبخروقد،الصحراءصيثرو،الفراغ!ي

السرياليمضمونهارغمفقصائده،كئيباالج!بدعالمهوبات،الرائعة

حقيقيتمزقعن-كشف،العسعلىوهي،والفرحبالتهللتوحبىالأ

،ممسوخكئيبلعالمصورةعنوتكشف،((ذرناطةملاك))ش!رايينفي

.الموتشبحتحتومسحوق،لكوابيسابثقلثحون

الظلمعلىواعتراض،وثورةرفضصرخة؟نيويوركفيشاعر

.الدؤيا.فيالمضطهدينلكلرمزا"العبد))يصبح،الانساناستغلالإ

المدينةقبحيرسم(ن،عاتقهعلىلوركاغارةافيديريكوياخذ

...الخاطئة

لمحسيالجمع"لهفيتراءى،الهذيانالىالروياجنونويدفعه

منورداتوعشر،"الانيسونمنسكرىالخنافس))و،"عبوس

:و"وهألبريت

نامتالجريحةالب!قرة

قرنيهاطولتسلقتوسواقاشجار

السماءفييدميوخضمها

الوحل،نيويورك

...وموتاسنانذاتنيويورك

صافيا،هواءفيهنتنشقانيمكنلاعالماطرفينتحركنحن

والياسالالمعنلوركالهيهيعبر،للسرياليةوهميمقرفيحن

العسل!مالشاعرفيهيذوقلا،حزينعالم...فقطالموت

وسم،قمع!مياه،غدير،وحل،طين:الاوبئةعا!م،.اًلافراح

عالم،ويبولونالناسيتقياحيث،ومبتذلعاميعالم،.ارسنيك

:الالسانسلامةوتهدلا،الاشمعزازتبعثالتيبالحمشراتبرء

خنازير،تماسيح،سامةضفادع،ارضدود،عقارب،ثطر

:ان.لمحئر

لفارسحرياشرابالبوزعواا!وابقيرتقونعبيدوعلأ"...

...يرملالمحارمليونمع،باكيةتمزاًلحرب...

-67سالصفحةعلىالتتممةس
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كل،على

-نازرا،والانكليزالاميركانالنقادأشهراناصفانيبقى

واعتقدوا،بالكنابشهروا،الاندلسيةادحلةبشعرموأمهنكانوا

سلفادورقهصدبم،انارادعنمما،اثهريطريقهضيع!وركاان

فيشاهـران:))كدوجونالناقديقول...التجريددروبفيدالي

..((لوركاشعرأسوأ)نيويورك

لحظة،أغفوانأريد

قرنا،،دقيقة،لحطة

01متالستافطالجميعليعرفو)كن

التماريت(ديوان)

سحقتسهحيت،اطنوااوحلا"مديرةالىالمرهقة4رحلتبهد

-غنوحببث،اءماؤه!يباردارامادياضنماباحزنهوكاتف،وحدته

ؤ-صاوركايعود،الموتالمعاابوابآمامنانفتحإقيقيمي!تافيزفصائد

-بليرماوركايعود...بكوبا.وورا،غرناطةاىا0391عامء-يف

ا"ضزجأرض4روحافيمنلين!ل،بئرفيالسبرياا!ه!االثىعريزاده

اصافية،اءرناطةمياهمنلينهليعود،حاضرهاوءاضيهاغنى،بئرابها

مرآةفيوجههالىويتصف،والاطهئشانالراحةاىاظطهويطنى

وارهافه.تعبهرغمحيازالماانهويؤكد،غرفته

مسبرحب"يقدمو،((العربطيبغيناء))كتابهانئذلوركاينسر

تكونعضلمكلا))مسرحيةتابة3ءنيش!و،((الاعجيبيةالاسهامية))

شاعر)):قصا"دالاصدفاءل:عضويعقرأ،((ءرتفدتواتلىخمس

الذي،ماخيازسانتةريوايناسالثيرانمصارعيرتي،((يوركنجوفي

-3591عامؤ!-الا!صدو،ءمنلجماعةيعلنثم،ا)حلإة!بمات

نلمانهلوركا،عان،غو"يزغارسيااميليوا)كبيرالمستشرقبينهم

العزناكلين،المشعراءاولئكلذكرىدماتلأر،اةوغزاصاد"نسلسلة

عائك!هفيهتعيفنىالذيا)روضصالسميحمل((ديوان))فيله-جمعه،

عرب--!بمروضوالتماريت.((التماريتديوان))اي،ءرناطةؤرب

اطابع.ا

غوميز،غارسهيااميل!والمسضضرقاناىاهناالاشارةءنبدولا

شصراء5،أند)مسيةعربيةقصائد0391عامفيونشمر./رجمؤدكان

فدموقد.الاندفىووسط،وشرق،غربمن،ءث-براتالثااقرنا

أعطتاسبانياانفيهايقرر،اًاعربياثعرعنوافيةبدراسةللكتاب

وان،والموشحاتالالازبرفبهـافتولدت،الخاصةغنالهتهاالاسلام

...اصحراكلاوقصيدة،4ا)ضقليدإغناكا""اس:انيااعطىالاسلام

...الانداسالىالعرجمطاثمراانتقالاثرويبين

ائسبةباو"ضاربتاختلفتفد،ءوالادباا!نقادآراءانوالواقع

...)التماريتديوان))لعربية

لوركاؤص،ئدمفمونان،ءوميزغارسيااميليوتشههـقالمصيرى

اغناليةاارقصيدة-اغزااةااو،اورريبةاةالقصيددتحديمعفيط:قلا

-اشرعيتبقىالتماريتديوانؤء"ائد))انإضيفو-افارسيكأا

ديوانفيإكتشفإمدئنالمرءاناىابعدئذويامح.(((أوركهكأ)

...العربيةاذنائيةامعالشبهبعضةمارلت9ا

يعطيآنرغباوركاانسيرزودااويسىاشاعرواالناقدوإهتقد

ديوان-ديفاند!ستوسليتشرسمعانهالممكنمن)شرويىلونااكتابه

المدراساتا!عروء4كاتدرائيةبتأسيسمدفوعاوربرما،(الاا،نبىا)ءو"يه

التماريت،د!انشرفب-كأانبرةاليوي!عتقد.((،،رناطةجاممعة%و،

بةالاخرنداللأةبقصالد!يءم،وة*،حاأؤلكانت

اضهاريت،اديهـوانؤصائدانبلاخادإ،زنجباء،رمواك،ونو.لرى

يتخطىان،روركاياغارسفيديريكوإحاولمعها،ثابةةلخطوةبدا،بئهي

دالرةتغلقفمعها"،اوافعاأرضليط،الكعيبالسر.إ،ايعالمهبهـا

الف-ديمالتقليدالىالعاد((لوركالغارسياالعقافيةالمغامرة

والروحانية(لتار،خيةالاعماقالىفيشللالعائد،2-عبي-انيوا

،افورالىمعهاالثاعرليسخرجمحاولةهبم/...لارضهالترفية

نفسه:ليجد،الاطفالؤلوبفييضيع

الاطفالبعضفلبديأضيعكما

البحرفيعديدةمراراضعت

أ!ثسكنت،للماءجاهلا

تتلف.كانتأضواءموتعن

النائمة،المرأة:ؤصاتدونسع،زالة122منيتألفوالديوان

...الرمزيةاصب"ا،السرقياوردةا،الملسماءبالارضاضبيهةااراةا

معهسد،0،91عامءنجعهوانما،الشاعرحي،ةفكهمالكتابيطيمولم

غرناطة.فيالعربيةالدراسات

الذينالشهراءوآخررابعكانلوركاان؟هناالاشارةمنبدولا

والذينو،مجم!اانشادالقهمعاعاىواخذوا،أوروبيةاالحضارةأحبوا

.)الحمراليون))لقبموغردياثعرعلإهماطاق

،8!18،جيلكتابألضهرأحد،غانيغاتبانخيلاوركاقئخر

الحضارةحبنفسهفيفوىالذي،((اجم-لمةاغرنافة((وكالب

لمحياليهاحجالتي،خاصةغرناطةوحب،ادفخرحب،العربية

اررفنغ،واشنطن:أمعال،مشهورونمسا!رونغسرالتاسعالفرن

هيغو.وفيكتور،دوماس،شاتوبريان:عليهاوأكى،غوتيهونيوفيل

الروحيالابنكان،جيلهأبناءممنآخرشاءرايمنأكثرفلوركا

تنعكسحيث،كفبةبانوراماءرناطةفيةشف3او،8،ء18اجيل

القصرذلكولصونتحتفطاتزاما،لمدينس-صةكئيبقدرءمورة

عط!رإفوحزالء!،الفجريةألدلسهمؤ+!...الحمبراء:العجيب

"دريد،في"اثمس))لجريدةيصرحوهـو...بئالعربغرناطةوأريج

حضارة)):اعربيةاالحضارةعن،3691عامصزيرانمنالعاثرفي

اختفت،1التعالمفيلمحريدةورقة،هند!ة،فلكعلم،شعر،رالعة

.لتحركا(يومحيث"،بؤت،ءوارض،خاقةقي،داف"ةمدإخةمحلهالتحل

((.اسبانيابورجوازيةأسوأ

جطهـء،اقىناطيينالمثقفينمننخبة?ألفقدلوركاوكان

لها.حدلاوكأبةبعاطفيةفيلياسبياللض.،عرالمنقواقىالقصائدتنشد

اء)ثدال!و)يدارو،دوروسلمف،يلالزورتلميعذهوففيلمياسبب،

انترةومب...زوريلا/دئرفبقيللجه)هيرينقلوكان،)الحمرا،صين

وهـفىا...نا-مرا!اقافلةالىلينضملوركااطلف!يلياسببابهد

كتابهفي،الحميماوركاصديق،غوارنيدوموراخوزيهيؤكدهءا

."وعالمه،لوركا،غارسيفيديريكو))

هوؤ،مفاجئاليساوركاشعرفياًلعربيا!ةحولفانيكنومهما

ضوءذاتبنجوموشبهها،القديمسةالحمراءيروجدائماغنىقد

الاندلس:غنى...احمر

للانداس

...صبةراًءءويلةدروب

يغئيهو...تغنبمالحديقةناؤورةءياهغرؤتهمنيسمعوهو

دمو!ا:وتهافراوزنهارهااوثلجهاوهاضوء:ناطةغر

ابك!القديمالبرجأيها

.الشرقيةبدموعك

بتها:ئغنىاقد

القامة،طوالفرسانويأتي

حزينة،اناقةذاتوسيداتا

الحنين،منسصاوات

البلابل،كيهغنتلامس

:الغرناطيةحبيبتهوجهيرند،البئرمياهالىينطرعندم،وهو

،للياهوجهعاىوحلمت

...السمراءغرناطةبفتاة
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البشارهوجهيااالضحكاتبأذرعتمطعبثاا

سقطوا-مناوصالفيالدفءتشيعصكبثاإ

يستجدون...يستجدون...أحياءوهم

تسبرقنوالعين!القهلبضريريبذرهاالكلماتمنعبثا

ومضهالليلضميرفي

جمرهالوردعيونفىتفجرعبثاأ

!لا**

المسودبالطينالاعصارجبهةيلطخذامنا

الساعدفوقتمبعنوهي"الاإنسان"قوائميفلذامنا

المحروق

(-ألاطفالج!ماجمفوق

القئالىمروقهاسميف

الفقيرالوطنفيالهشبالهشميميحاصرذامن

الورقسلكفيالحرالحريقتيارسريان

نا((لتمإريتاديوان"قصائدفياراد4وركاان،اذنالواة-ح

اطريقامنتصففييقفيعدام!الشاعرلكن.العيدةلغرناطضهيعود

،ا!وراترينفيالمأ!رإموالرس،والاخلا!للعاداتوام!فبين

...الاندلىودروبانهر؟ادمويلون،ل:لملابلافيهبفنتماضيإيبكي

يت!خلصءحإولةفي،افببرم!ةالحة"،رتها،ويإريخها،لارضهيعودانه

قوافيها،ازاهيةاالغنائيةهذهثتفقد،السرياليزاده"ننهاليامعها

اصمانهورغم،انتباههتسترعيلخلفاءاحدائقتعدو)م،واشكالها

....ء:اعنهميستعيرفهو،الاهـلاماءثصيقلد

جدإ-دمنونسمع،ا!كئيبةنجرناطةالىجديدمنفتعرفنحن

ء!ياهها:زفرات

غرناطه،فيالامسياتكلفي

طفليموتالامسياتكلفي

،المياهتجلمسالاصماتكلفي،

اصدقالها.?ل!تحادث

التماريت،دي!وانف!كثيرةمواصبم!نذلكالىوبالاضافة

اللإلمية.الزيارةموضوعمثل،الوبيةبالغنافيةتذكرنا

يهبطاناللإلرريدلا

تأتين،لاحمه

.الذهابانااتطيعولا

ابىدويئ:باطهإرةتذكرنا،قصالدهبعضفيالحبالحانانكما

عتمهاكواكبشوقفيادعيني

أرطباخصركت!يلاواكن

:اسه.نزهوة،الد!وبوبي!نهابينهامتدتاالتيوحبيبه

حدودبلاقجرلاثفيإك

ح!-فيالعرباشعراءاينافس،لوركاظرسياوفهديريكو

اكفصالطأبعانتويةمدنهناكفلشى...الزاهيةالانذلسبةلمدن!م

جما!ا،وغنواشهراؤهاعشقهامدن،الاندلس!عاالاسلاميةالمدنمن

42------------------------مع

أفنضأعا

فأسمم،،ا

اخسقاكفطفيإشاراتالعبةينافسذامن

***

القبيلهدرعياصثليكالخياروقع

-الهاوانا

ا-يكفيماالسوداءالنكبةضلوعفيالمعتقالبردمنومعي

المدينهلاقلبفيالاياممسيرةلشل

السكينهويهما

فيأالسقفحتىالمسمحوقشعبيبقاياومعي

أ"الظهيرهعز"

-والديمنووصية

مسلطالظروسيفتقاعستااذايداكتبت

***
أالسعإ-عليم!ودحلب

الحجسعإدةعنتعبيراالالهستلوركاوأبيات...لفراقطوتحمم!روا

فيلوركاابياتان...وحوالها،ووديانها،غرناطةيناب!يعالى

وحاضرها:ماضيهابجهال،الاحسإسحادة،رالعةفرناطة

ؤمر،غرناطة

...اللبلاب،فيغارق

!اههإ:بدفءيهوتويغتسهلانيضمنىوهو

البئرالىاهـبطانأريد

،دف!اتطلمىومولألمجمط،أموتاناريد

زبداًقلإ؟أملاأنأريد

المياهجريمارىحضى

ى!،العربيةالغنائيةالىلقصائدااأقربفانكانماوأيا

باب!يحبيب!نهيرنتطبرفاوركا:((الصباصيةالسوقغزالة))قصيدة

جمإلها:ليرسم،العربيةءرناطةأبواباأقدم،البيرة

،لبيرةاباباعبر

ينتصأراكأنأتهدنى

اسمكاعرفحتى

..8.ابكيواشرع

//للتاسعةرماديقصاي

؟خدك!دصط

خالكيرنطف!ن

الثلحثياللطى

،االموتوصورة،الىيئسالحبصورةنجداننارغمفنحن

دبوان))قصائدفي.."نيويوركفياساس((مومةالمحوالاجواء

نعت!رفانالانستطيعلا،اوركيةشبرعياتبقىالتبم،"ريرتالتمإ

فى،.أصلتحول((الائدلىمشعوذ))شفبمالوبيالتحولان

هاريت"ا!ةديوان))ؤصائدوان،الاخيرةالاندلسيةالمرحلةتاك

شعب!انظافرناديا.اجذوراعريبة

ه،؟


