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اجلماليات والتعليم

 مقدمة:

الشاعر العاملي لوركا، هنا، يقدم فلسفته اجلمالية عن شعرية اإلبداع، ميكن أن نسميها “نظرية لوركا الشعرية”. ففي هذه احملاضرة يحاول البرهنة على 
سر التألق والتجلي والتميز، بل والتفرد في فضاءات اإلبداع، وذلك بأدلة ووقائع حية من حلم ودم ومجسدة وملموسة في الشعر واملوسيقى والرقص 

ومصارعة الثيران وغيره من فنون اإلبداع.

اللعب ونظرية الـ »دويندي«*
)JUEGO Y TEORÍA DEL DUENDE(

فدريكو غارثيا لوركا

الفنية  األلوان  لهذه  املؤدي  أن  وهو  أساس،  عنصر  في  املجاالت  هذه 
يقترب في أدائه من املوت في حلظة جتليه، بل يقترب من نهاية الوجود.

يستنبطها ويستنتجها  للـ”دويندي”،  لوركا شروحًا وتفصيالت  يقدم 
من وقائع فنية تاريخية في نتاج اإلبداع املتميز بل وغير املتميز. ويشدد 
الـ”دويندي” وربة اإللهام أو الوحي  على ضرورة عدم االلتباس بني 
يؤكد  وكذلك  الالهوتي،  الشيطان  أو  الديني  العفريت  أو  املالك  أو 
ألن  الـ”دويندي”،  وبني  بينها  املقاربة  أو  املقارنة  عدم  ضرورة  على 

“قوة غامضة تسري في الدم ...”. “دويندي” لوركا هو 

للـ”دويندي” في  اختيار مرادف  أن أجتهد في  القارئ  لي  وإذا سمح 
اللغة العربية، فإنني أقول:

بتعلم اإلسبانية وقراءة محاضرة لوركا وأنا  لقد سمحت لي ظروفي 
طالب في اجلامعة. وآنذاك، اكتفيت بترجمتها بـ“ملكة” )من امللكات 
اإلسبانية  اللغة  في   )duende( كلمة  فمصدر  اإلبداعية(.  الفنية 
بشاعرية  منتشيًا  ذلك  عند  وتوقفت  “مالك”،  أي   )dueño( هو 
أعرف  وال  العربية،  في  عنها  أبحث  لم  رمبا  لهذا   ... احملاضرة 
رمبا  أغفلوها  العرب  املترجمني  أن  أم  العربية  إلى  مترجمة  كانت  إن 

األلسنيني  أو  اللغة  قواميس  تألفه  ال  لعبًا  جند  فهنا  اللعب،  عن  أما 
اللعب  مفردة  ملعاني  الفيزيائي  بالظاهر  له  عالقة  ال  لعب  إنه   ..
مظاهر  في  يتجلى  روحي   ... إبداعي  لعب  انه   ... احملض 
متباينة ومختلفة ... ليس لعبًا من أجل املتعة مثل لعبة الضوء على 
املياه، أو اخلداع، أو ألعاب الكالم، أو النوايا، أو القدرة، أو لعبة 
فرصة ثروة جيدة أو سيئة. إنه لعب باملأساة، فهنا جند مطربة تلعب 
ثيران  ومصارع  بجسدها،  تلعب  فالمنكو  وراقصة   ... بصوتها 

يلعب بحياته.

السر  عن  الكشف  لوركا  يحاول  يقيني،  وشك  متشككة  وبيقينية 
احلقيقي لالبتكار واخللق اإلبداعيني، ويسمي ذلك السر بـ”دويندي” 
لغويًا  تفسيرًا دالليًا/ سمينطيقيًا وال  لذلك  يقدم  )Duende(. وال 
سياق  في  كامنة  الـ”دويندي”  معاني  يبقي  بل  مرادفة،  مبفردات 
فلسفي،  جمالي،  جغرافي،  أنثروبولوجي،  نفسي،  أسطوري، 
وإدراكه  اإلنساني  اجلمعي  الوعي  سياق  في  ميتافيزيقي،  وجودي، 

للموت واحلياة.

املقترن  “دويندي”  عن:  يتحدثون  األندلسيني،  كل  فاألندلسيون، 
مبصارعة الثيران، وبرقصة الفالمنكو،1 وبالغناء الغجري، بحيث تتوحد 
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باالسبانية،  أي  لوركا،  يذكرها  كما  املفردة  لصعوبتها. وهنا سأبقي 
إلبقائها في سياق معانيها كما أراد الشاعر.

يكتبها  لوركا  فكأن  صياغته،  على  النص  أبقيت  هنا  الترجمة  في 
للشعراء فقط!! في لغة شاعرية متألقة ومنمقة من قاموسه الفانتازي 
املفعم باحلسية السحرية. وكأنه يشعر باملوت، فيقدم أروع ما في عامله 
الوجودي. ليحيا في موته. فهو يتالعب باللغة بـ”دويندي لوركوي”. 
كما  ويقصرها  االعتراضية  اجلمل  ويطيل  يشاء.  كما  ويؤخر  يقدم 
يشاء، بل إنه يصوغها وكأنها جملة شعرية واحدة أو قصيدة مدورة، 
االستفهام  إشارات  معاٍن جديدة، وال يضع  والترقيم  للتنقيط  معطيًا 

حيث يجب وضعها، رمبا ليقينيته املتفردة بالدويندي.

كما ميكننا اعتبار هذه احملاضرة مبثابة امللحمة الشعرية غير املعروفة 
للوركا، ملحمة تاريخية رائعة في ثرائها الشعري واكتنازها لفانتازيا 

اإلهداء
إىل أطفال فلسطني الذين ينولدون يف موسم 

السراب واخلراب، علهم يقرأون لوركا ذات يوم، بحبٍّ 
وطمأنينٍة وسالم.

أ. ي

ويختزل  الكوميديا.  إلى  التراجيديا  إلى  الدراما  من  تنتقل  خرافية 
األندلس  ثيران  إلى  آشور  ثور  منذ  اإلنساني  اإلبداع  روائع  فيها 
ومن خمار ميدوسا إلى راقصة الفالمنكو. وعند لوركا هنا لم تعد 
عليها،  يتكئ  مراجع  مجرد  واألديان  والرومان  اإلغريق  أساطير 
إمنا يبعث من موتها حياة أجمل وأكثر رونقًا وتألقًا. بالشكل الذي 
ميكننا من اعتبار هذه احملاضرة أهم ما كتب عن تاريخ اإلبداع املتميز 

في تاريخ اإلبداع.

لم  فإنني وضعت هوامش  بكل سعادة،  العربية  للمكتبة  أقدمها  وأنا 
يكن الشاعر قد وضعها، وذلك احترامًا مني لقارئ سيقرأ ألول مرة 

عن لوركا وعن إبداع الشعوب األخرى.

ترجمة وتقدمي:أحمد يعقوب
غزة، نيسان 2011
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اللعب ونظرية الـ »دويندي«*
نص احملاضرة التي ألقاها الشاعر فدريكو غارثيا لوركا

يف األرجنتني العام 1933، ثم يف هافانا

السيدات والسادة

التحقت بسكن مدريد اجلامعي، حتى عام  1918، حيث  العام  منذ 
1928 حيث هجرته وقد انتهت دراستي في الفلسفة واآلداب، كنت 
قد استمعت في ذلك الصالون املمجوج، حيث كانت تتردد لتصحح 
اإلسبانية،  األرستقراطية  العجوز  الفرنسي،  الشاطئ  على  انفالتها 

استمعت ألكثر من ألف محاضرة.

اخلروج  عند  إذ  كثيرًا،  مللت  قد  كنت  وشمس،  هواء  من  برغباٍت 
كنت أشعر بأنني مغطى برماٍد خفيٍف كاد يصل إلى نقطة التحول إلى 

فلفل أسود للتهييج.

ال. أنا لم أكن أرغب في أن تدخل الصالة، تلك الذبابة الكبيرة الباعثة 
على امللل، التي تلظم كل الرؤوس بخيط خفيف من احللم، وتضع 

في عيون املستمعني مجموعات صغيرة جدًا من وخزات الدبابيس.

وكشوفات  سجالت  هنا  )املقصود  السجالت  وفق  مبسط،  بشكل 
الشعري  صوتي  في  أن  بشاعريتهم(  تعترف  التي  أو  الكتاب  عضوية 
ال توجد أنوار خشبية، وال لفات من نبات الشكران،2 وال نعجات 
تصبحن فجأة سكاكني سخرية، سأرى إن كنت قادرًا على إعطائكم 

ِعبرًا بسيطة حول الروح املخفية إلسبانيا املألومة.

ما هو كائن في جلد الثور. )ما في اجللد ... ت(3 املمتد بني أنهار 
اقتباس  أريد  )ال  أوفيسويرغا.  وسيل،  والغواداليتي،  اخلوكر،4 

الدفق مع املوجات التي بلون جلة األسد، الذي يرجرج الفضة(.

من  الكثير  لديه  )هذا  القول:  متكرر  بشكل  َيسمُع  ت(  )اجللد... 
الـ”دويندي”(. مانويل تورريس،5 الفنان الكبير للشعب األندلسي، 
قد قال ألحٍد كان يغني:” أنت لديك صوت، وأنت تعرف األطوار، 

لكنك لن تنتصر أبدًا، ألنك ال متلك دويندي”.

يتحدث  قادش،7  ومحارة  خايني،6  صخرة  قاطبة،  األندلس  في 
مع  يخرج  عندما  ويكتشفونه  الـ”دويندي”،  عن  دائم  بشكل  الناس 

الغريزة الفعالة.

كان  الدبلة،9  غناء  مبدع  ليبريخانو8  إل  الغجري،  الرائع،  املغني 
أحد  باستطاعة  يكن  لن  بـ”دويندي”  فيها  أغني  التي  “األيام  يقول: 
ما  يومًا  مالينا،10 هتفت  الغجرية ال  العجوز  الراقصة  يتحداني”،  أن 
“أوليه!  لـ”برايلوسكي”،11 وهو يعزف مقطوعة لباخ:  وهي تستمع 

هذا لديه دويندي”. وكانت تتململ مع غلوك،12 وبرامس،13 ومع 
داريوس ميلهاود.14

مانويل تورريس الرجل األكثر ثقافة، )ثقافة تسري. ت( في الدم، 
ممن عرفت، قال، وهو يستمع إلى )فايا(15 نفسه في معزوفته “العريف 
يفقد ليلته”، هذه اجلملة الرائعة: “كل من ميتلك أصوات غناء سوداء 

ميتلك الديويندي”. وال توجد حقيقة أكبر.

هذه األصوات السود هي اللغز، اجلذور التي تغرز في الوحل الذي 
نعرفه جميعًا. ويجهله جميعنا، لكن من أين يصلنا ما هو اجلوهر 
إسبانيا  في  شعبية  األكثر  الرجل  قال  سود  أصوات  الفن.16  في 
وتوافق مع غوته،17 الذي يصنع تعريفًا للدويندي عند احلديث عن 
بها اجلميع وال يفسرها أي  “قوة غامضة يشعر  قائاًل:  باغانيني،18 

فيلسوف”.

صراع  وهو  اشتغااًل،  وليس  قدرة  هو  الدويندي،  إذن،  هكذا، 
وليس تفكيرًا. أنا كنت قد سمعت عجوزًا أستاذًا في الغيتار يقول: 
ليس موجودًا في احلنجرة، الدويندي يرتفع من الداخل  “الدويندي 
من أخمص القدمني”؛ أي أنه ليس مسألة كفاءة، إمنا منط حياة معاش 

وحقيقي، أي من الدم، أي من ثقافة غابرة، من خلق باألداء.

فيلسوف”  أي  يفسرها  وال  اجلميع  بها  يحس  غامضة  الـ”قوة  هذه 
هي، في احملصلة، روح سالسل اجلبال، إنها الدويندي ذاته الذي 
جسر  فوق  اخلارجية  بأشكاله  عنه  بحث  الذي  نيتشه،19  قلب  عانق 
ريالتو،20 أو في موسيقى بيزيه،21 ولم يعثر عليه، ودون معرفة أن 
إلى  اإلغريقية  األلغاز  من  قفز  قد  كان  يطارده  كان  الذي  الدويندي 
بـ”سيغيريا”22  مسفوحة  ديونوسية  صرخة  إلى  أو  قادش،  راقصات 

سيلبيريو.23

بشيطان  الدويندي  عليه  يلتبس  أن  ألحد  أريد  ال  إذن،  هكذا، 
الالهوت عن الشك، حيث لوثر،24 وبإحساس عربيد، رماه بجرة 
وقليل  املدمـِّر  الكاثوليكي،  العفريت  مع  وال  نورمبيرغ،25  في  حبر 
الذكاء، الذي يتنكر مثل كلبة ليدخل األديرة، وال مع القرد املتكلم 
وأدغال  الغيرة  كوميديا  في  سيرفانتس،26  ترجمان  يحمله  الذي 

األندلس.

ال، الدويندي الذي أحتدث عنه، غامق، مقشعـِر، منحدر من غبطة 
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حزته  بكرامته  مطعونًا  حيث  وملح  رخام  تلك،  سقراط27  شيطان 
مخالب ذاك اليوم الذي شرب فيه سم شراب الشوكران.

ومن الشيطان الثاني الصغير املصاب بامللونخويا، شيطان ديكارت،28 
صغير مثل لوزة خضراء، بحيث، متخمًا بالدوائر واخلطوط، خرج 

عبر القنوات ليسمع غناء البحارة السكارى.

كل إنسان، كل فنان يسميه نيتشه، كل درجة يصعدها في قلعة اكتماله 
بوساطة  ليس  بـ” دويندي”،  يدعمه  الذي  الصراع  حساب  على  هي 
مالك، كما قيل، وال بوساطة ربة إلهام. من الدقة مبكان أن نضع هذا 

التمييز األساسي جلذور العمل.

املالك يقود ويقدم الهدايا مثل القديس رفائيل، يدافع و يجنـّب مثل 
القديس ميغيل، ومينع مثل القديس غابرييل.

األعالي،  في  يكون  اإلنسان،  رأس  فوق  يطير  لكنه  يبهر،  املالك 
أو  تعاطفه  أو  يسكب نعمته، واإلنسان، بال أي جهد، يحقق عمله 
رقصته. مالك طريق دمشق، الذي دخل من بني شقوق شرفة أسيز، 
)رمبا يقصد )Francisco de Asis( ت(،29 أو الذي يتبع خطوات 
ألنه  أضوائه،  ملعارضة  وسيلة  توجد  وال  يأمر  سوسسون،30  إنريك 

يرج جناحيه الفوالذيتني في أجواء املقدر.

القليل  على  تقدر  تنفخ.  املناسبات،  بعض  وفي  مُتلي،  اإللهام  ربة 
نسبيًا، ألنها قد أصبحت بعيدة ومتعبة جدًا )أنا رأيتها مرتني(، بحيث 

كان علّي أن أضع لها نصف قلب من الرخام.

لكنها  هي،  أين  يعرفون  وال  أصواتًا  يسمعون  الربات  ذوو  الشعراء 
للربة التي تغذيها وأحيانًا تأخذها في نزهة.

ربة مريعة وبها رسمه  أبولينير،31 شاعر عظيم، دمرته  كما في حالة 
مناظر  جتلب  الذكاء،  توقظ  اإللهام  ربة  روسو،32  الرباني  املالئكي 
عدو  هو  املرات  من  كثير  في  الذكاء  للغار،  زائٍف  ومذاٍق  بأعمدٍة 
حادة  مرابح  إلى  الشاعر  يرفع  ألنه  زائد،  بشكل  يقلد  ألنه  الشعر، 
قد  أو  التهامه،  على  النمل  سيقدر  فجأة  أنه  ينسى  ويجعله  احلواف 
الزرنيخ، في مواجهة ذلك ال  يسقط في رأس النغوستا ضخمة من 
أو  لألغنياء،33  القراءة  عدسات  في  املوجودات  الربات  عليه  تقدر 

املوجودة في زهرة الورنيش احلار في الصالة الصغيرة.

مالك وربة يأتيان من اخلارج، املالك من األنوار، والربة من األشكال. 
)هسيود34 تعلم منهما(.

يتلقى  الشاعر  السترات،  ثنيات  أو  الذهب(  )أوراق  الذهب  خبز 
في  الـ”دويندي”  إيقاظ  يجب  املقابل،  في  الغاري.  أيكه  في  معايير 
وإسقاط  للربة،  ركلة  وإعطاء  املالك  ورفض  للدم.  األخيرة  الغرف 
عشر،  الثامن  القرن  في  الشعر  يزفر  الذي  البنفسج  عبير  خوف 
الربات  تنام  بلوراته  بني  الذي  الضخم  التلسكوب  ت(  و)خوف. 

مريضة بالتحديدات.

الصراع احلقيقي يكون مع الـ”دويندي”
للنسك  البربري  النمط  منذ  الله،  عن  للبحث  الدروب  تلك  معروفة 

إلى النمط الرقيق للتصوف.

بقلعة واحدة مثل القديسة تيريسا، أو بثالثة طرق مثل سان خوان دي 
“حقيقة  “أشعيا”:36  بصوت  نصرخ  أن  علينا  أنه  ومع  كروث.35  ال 
أنت رٌب مختبئ”، وفي النهاية يأمر الله للذين يبحثون عنه عوسجٍة 

أولى من النار.

فقط  املعلوم  جيش.  وال  خارطة  توجد  ال  الـ”دويندي”  عن  للبحث 
كل  يرفض  وأنه  َيستنفد،  وأنه  زجاج،  من  مادة  كأنه  الدم  يحرق  أنه 
يجعل  وأنه  األمناط،  يحطم  وأنه  تعلمناها،  التي  الهندسة  حالوة 
غويا،37 األستاذ في الرماديات، في الفضيات وفي األلوان الوردية، 
األفضل في الرسوم اإلنكليزية. يرسم بركبتيه وبقبضتي يديه باألسود 
املريع للقار، أو ما يعري موسني ثينتو برداغير38 في برد البراننس،39 
أو يأخذ خورخي مانريكي40 لينتظر املوت عند بارمو دي أوكانيا،41 
النحيل  اجلسد  ت(  )يزور.  السيرك  ملهرجي  خضراء  ببذلة  يزور  أو 
لرامبو،42 أو يضع عيون سمك ميت للكونت لوتريامون43 عند الفجر 

في البوليفار.

منذ  فالمنكيون،  أو  غجريون  إسبانيا،  جنوب  في  العظماء  الفنانون 
أزمان يغنون ويرقصون ويعزفون، يعرفون أن أية عاطفة ليست ممكنة 
أحاسيس  يقدموا  أن  وميكن  الناس  يخدعون  هم  دويندي.  بدون 
دويندي لكن من غير دويندي، كما يخدعكم في كل األيام مؤلفون 
قلياًل من  لكن  أدبية من غير دويندي،  أو خياطو موضة  أو رسامون 
أجل  من  بالالمباالة،  تؤخذون  أنفسكم  تتركوا  وال  يكفي.  التركيز 

كشف الفخ وجعله يهرب مع اصطناعاته اخلشنة.

ظُل  األمشاط(،44  )طفلة  بافون،  باستورا  األندلسية  “املطربة”  مرًة 
أو  غويا،46  الفانتازية  الطاقة  حيث  من  تعادل  هيسبانية،45  عبقرية 
رافائيل الغايو،47 كانت تغني في إحدى حانات قادش. كانت تلعب 
املغطى  بصوتها  القصدير،  من  املصبوب  بصوتها  الظليل،  بصوتها 
بنبيذ  تبلله  كانت  أو  شعرها،  بخصالت  تربكه  وكانت  بالطحالب. 
ال  لكن  وبعيدة.  مظلمة  غابات  في  أضاعته  قد  كانت  أو  البابوجن، 

شيء، وال جدوى، ظّل املستمعون صامتني.

سألوه  وقد  رومانية،  سلحفاة  مثل  رائعًا  اسبيليتا  إغناثيو  كان  هناك 
بــ”أرغانتونيو”،48  تليق  بابتسامة  وهو،  تعمل؟”،  ال  “كيف  مرة: 

أجاب: “كيف أذهب للعمل، وأنا من قادش؟”.

إشبيلية،  عاهرة  اللهلوبة،  األرستقراطية  إليوسا،  كانت  هناك 
الثالثينيات  في  وهي  براغاس،49  سوليداد  عائلة  من  مباشرة  تنحدر 
ال  ألنه  روتشيلد50  عائلة  من  أحدهم  من  الزواج  تقبل  لم  العمر  من 
الناس  يعتقد  الذين  فلوريداس”،  “لوس  كان  هناك  بالدم.  يساويها 
أنهم قصابون، لكن في احلقيقة هم كهنة قدماء يتابعون تقدمي الثيران 
كأضاحي لـ”جيرون”،51 وفي زاوية، هناك، مربي املاشية املتنفذ بابلو 

موروب بأجواء أقنعة كريتية.52
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قناع كريتي أو قناع أغامنون

باستورا بافون53 انتهت من الغناء وسط الصمت. فقط، وبسخرية، 
فجأة  يخرجون  الذين  الراقصني  أولئك  من  جدًا،  قصير  رجل  قال 
“حتيا  جدًا:  خافت  بصوت  احلارق(،  )املاء  البراندي  زجاجات  من 
التقنيات، وال  “هنا التهمنا الكفاءات، وال  باريس!”، كأنه يقول: 

األستذة. تهمنا أشياء أخرى”.

األوصال  متقطعة  مجنونة،  مثل  األمشاط”  “طفلة  وقفت  عندها، 
مثل نائحة من العصور الوسطى، وشربت وبدفقة واحدة كأسًا كبيرًا 
من مشروب العرق نوع غزالة من غير خلطه باملاء، وكان مثل النار. 
وجلست تغني بال صوت، بال نفس، بال ظالل، وبحنجرة متجمرة، 

لكن ... بـ “دويندي”.

حققت قتل كل سقاالت وتدرجات األغنية لتفسح ممرًا إلى دويندي 
جعل  الذي  بالرمال،  محمل  الرياح،  صديق  ومجمر،  غاضب 
املستمعني ميزقون بذالتهم تقريبًا مع اإليقاع ذاته الذي يكسر به زنوج 

األنتيل شعائرهم ناكثني شعرهم أمام القديسة باربارا.

كانت  ألنها  يدمع  صوتها  جتعل  أن  عليها  كان  األمشاط”  “طفلة 
نخاع  إمنا  منطًا  يطلبون  ال  يسمعونها،  متأنقني  أناسًا  ثمة  أن  تعرف 
بقائه  من  ليتمكن  النطاق  واسع  جسد  مع  نقية  موسيقى  األمناط، 
يعني،  واطمئناناتها،  إمكانياتها  تفقر  أن  عليها  كان  الهواء.  في 
كان عليها أن تبتعد عن ربتها وتبقى بال رحمة، ليأتها الـ”دويندي” 

وتتنازل ليستوعبوا.

وكيف غنت! صوتها لم يعد يلعب، صوتها كان نزيف دم يليق بأملها 
لكن  أصابع ألقداٍم مسمرة ،  بعشرة  يد  كأنه  يفتح  كان  وإخالصها. 

مليئة بعاصفة ِ، مسيح خوان دي خوني.54

املسيح للفنان خوان دي خوني

مجيء الدويندي يتطلب دائمًا تغييرًا جذريًا في كل األمناط واألشكال 
للخطط القدمية، يعطي مشاعر نضارة غير معروفة أبدًا، مع نوعية زهرة 

نبتت لتوها، من معجزة، تصل لتنتج حماسة قد تكون دينية تقريبًا.

في كل املوسيقى العربية، الرقص، والغناء أو املراثي، فإن وصول 
قريب  وهذا  الله!”.  “الله!،  قوية:  بصيحات  حتيته  يتم  الدويندي 
من  الثيران،  مصارعة  مع  تقال  التي  “أوليه!”   ”ole  !“ من  جدًا 
إسبانيا  جنوب  أغنيات  جميع  وفي  نفسه،  الشيء  تكون  رمبا  يدري 
فإن ظهور الدويندي يكون متبوعًا بصيحات صادقة: “يحيا الله!” 
)الله الدامي . ت(، عمق، إنساني، صراخ حنون للتواصل مع الله 
الراقصة  الـ”دويندي” الذي يهيج صوت  باحلواس اخلمس، بفضل 
وجسدها، إنه تهرب حقيقي وشاعري من هذا العالم، تهرب نقي 
النادر في القرن السابع عشر بيدرو سوتو دي  كالذي حققه الشاعر 
روخاس.55 من خالل سبع حدائق، أو تهرب خوان كاليماكو،56 

من خالل نوبة بكاء وارتعاش.

طبيعيًا، عندما يتحقق هذا التهرب، يشعر اجلميع بآثاره: في البدء، 
معرفة  عدم  فيه  واجلاهل،  فقيرة،  مادة  يهزم  الذي  النمط  مثل  ُيرى 

املشاعر األصيلة.

فرونتيرا،57  ال  دي  خيرث  في  للرقص  مسابقة  في  سنوات،  منذ 
نالت اجلائزة عجوز ثمانينية مبنافسة نساء رائعات وفتيات لهن خصر 
الرأس وتفعل  الذراعني، وُتنصب  ترفع  أن  املطلوب  من ماء. وكان 
ضربة واحدة بالقدم فوق الطبلية، لكن في اجتماع الربات واملالئكة 
الالتي كن متواجدات هناك، جمال في الشكل وجمال في البسمة، 
الذي سحبته على  املميت  الدويندي  ذاك  تفز وربحت  أن  عليها  كان 

األرض أجنحُتها من سكاكني متأكسدة.

أكبر، كما هو  يوجد مجال  للدويندي، لكن حيث  قابلة  الفنون  كل 
الشعر احملكي، كل  وفي  الرقص  في  املوسيقى،  في  يكون  طبيعي، 
تنولد  قادٍر على ترجمتها. ألنها أشكال  إلى جسٍد حِي  ذلك يحتاج 

ومتوت بشكل مؤبد، وتطلق معاملها على دقة الوقت احلاضر.
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بيكاسو يعزف فالمنكو

العفن”  الـ”مطران  حتى  كيبيدو”،60  لـ”  اجلماجم”  حلم  “منذ 
لـ”بالديس ليال”،61 ومنذ )ال ماربييا( القرن السابع عشر، التي ماتت 

في الوالدة في منتصف الطريق، والتي تقول:

“)نزيف( دماء أحشائي
يغطي احلصان

أرجل حصانك
تضع نارًا من قطران ...”.

النادل اجلديد لتوه في سلمنكا،62 الذي يصيح:
“أيها األصدقاء، إنني أموت

أيها األصدقاء، أنا في حالة خفوت
ثالثة مناديل في داخلي حشيت

وهذا الرابع أدخل ...”.

متأملي  من  شعب  يطل  حيث  الصخري،  امللح  لزهور  شرفة  ثمة 
أو  هيجانًا،  األكثر  اجلانب  في  إرميا  سفر  من  إصحاح  مع  املوت، 
بعبق شجر السرو في اجلانب الغنائي امللحمي، لكن بلدًا حيث األكثر 

أهمية فيه أنه ميتلك قيمًة أخيرًة للموت بلون فضي معدني.

والقمر  للرعاة،  الواخزة  واللحى  املوسى  العربة،  وعجلة  الشفرة 
املغطون  والقديسون  واألقبية،  الرطبة،  واخلزائن  الذبابة،  احلليق، 
باملخرمات، اجلير واخلطوط اجلارحة للمزاريب، ومتفرجون لديهم 
في إسبانيا أعشاب صغيرة للموت، تلميحات وأصوات ملموسة من 

أجل روح يقظة، تدعونا الذاكرة بالهواء الصلد لعبورنا.

مليٌء  جبالنا،  بسلسلة  ملتصٌق  االسباني  الفن  كل  أن  مصادفة  ليس 
مثااًل معزواًل،  بيلبيريو.63 ليست  بعوسٍج وحجارٍة حاسمة، حسرة 
وال رقصات املايسترو خوسيف ماريا دي بالديبيسو،64 ليس بغتة أنه 

مرات عدة، فإن دويندي املوسيقي ينتقل إلى دويندي املؤدي، ومرات 
أخرى، عندما املوسيقي أو الشاعر ال يكونان متماثلني، فإن دويندي 
املؤدي، وهذا مهم، يخلق رائعة جديدة يكون لها في مظهرها، فقط، 
دوسي،58  اليانور  الدويندي  صاحبة  حال  هو  هذا  املشاعي.  الشكل 
التي بحثت عن أعماٍل فاشلٍة لتجعلها تنتصر، بفضل ما اخترعته هي، 
بذاءات  من  جعل  الذي  غوتا،  شرحها  التي  باغانيني،  حالة  في  أو 
تـُسمع، أو حالة فتاة حلوة من بويرتو  سوقيني حقيقيني أحلانًا عميقة 
دي سانتا ماريا،59 التي رأيتها تغني وترقص الكوبلية اإليطالية املقززة 
بإيقاعاٍت، وسكتاٍت وإيحاءاٍت حولت سلة املهمالت  “أو ماري”. 

االيطالية إلى هالٍة منتصبة ألفعى من ذهب.

وما جرى، في الواقع، أنهم وجدوا شيئًا ما جديدًا لم يكن له عالقة 
بالشيء السابق، حيث وضعوا دمًا حيًا وعلمًا فوق أجساٍد فارغٍة من 

التعبير.

واملالك  الدويندي،  إمكانيات  لديها  البلدان،  وكذلك  الفنون،  كل 
أملانيا لديها، باستثناءات، ربات، وإيطاليا لديها  والربة، هكذا مثل 
مالك بشكل دائم، كما أن إسبانيا تتحرك في كل األزمان بدويندي، 
كبلٍد للموسيقى والرقص منذ القدم، حيث الدويندي يعصر ليمونات 

الفجر، وكبلد موت، كبلٍد مفتوٍح على املوت.

في  الستائر،  وتغلق  يصل  نهاية.  هو  املوت  فإن  البلدان،  كل  في 
إسبانيا، ال. في إسبانيا ُترفع. أناس كثيرون يحيون هناك بني جدران 

حتى اليوم الذي ميوتون فيه فيخرجونهم إلى الشمس.

ميٌت في إسبانيا هو حي أكثر منه ميتًا في أي مكاٍن من العالم: ملفه 
املوت وتأمله  الطرفة حول  الشخصي يجرح مبثل حد شفرة حالقة. 

الصامت أمران مألوفان لإلسبانيني.
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من كل الباالد65 األوروبية تتميز هذه احملبوبة اإلسبانية:

)إن كنت صديقتي اجلميلة
لم ال تنظرين إلي؟ قولي

العيون التي رأيتك بها
للظل أعطيتها

إن كنت حبيبتي اجلميلة
كيف ال تقبلينني قولي
الشفاه التي قبلتك بها

للجبال أعطيتها
إن كنت حبيبتي اجلميلة

كيف ال حتتضنينني قولي
الذراعان اللتان احتضنتك بهما

بالديدان غطيتهما(.
التي  اإلسبانية  اللغة  في  والطباق  اجلناس  على  تعتمد  الباالد  )هذه 

يستحيل متاهيها مع اللغة العربية. ت(.

ليس غريبًا في فجر غنائياتنا امللحمية أن تظهر هذه األغنية:

)داخل البستان
سأموت

داخل مشتل الزهور
اقتلوني

كنت سأغادر، يا أمي
األزهار أقطفها

سأجد املوت
داخل البستان

كنت سأغادر يا أمي
األزهار أقصها

سأجد املوت
داخل مشتل الزهور

داخل البستان
سأموت

داخل مشتل الزهور
اقتلوني(.

الزبدي  التي رسمها ثوربان،66 األصفر  القمر  التي جمدها  الرؤوس 
مع أصفر البرق لـ”الغريكو”،67 حكاية األب سيغوينثا،68 أعمال غويا 
الكاملة، األقواس املزخرفة في كنائس اإلسكوريال69، جميع أعمال 
النحت املزخرفة بألوان عدة، قبو منزل الدوق أوسونا،70 املوت مع 
الغيتارة في معبد البينبيتيس في مدينة الريوسيكو،71 كل هذا يعادل ما 
هو تعبدي في موجات احلجيج إلى القديس سان اندريس تيخيدو،72 
التي  الدفن  ألناشيد  املوكب  في  مكانًا  يأخذون  األموات  حيث 
تشرينية،  ليلة  في  باللهب  مليئة  مبصابيح  أستورياس،73  نساء  تغنيها 
مايوركا،74  مدينتي  كاتدرائيات  في  العرافة  ورقصة  النشيد  إلى 
وطليطلة،75 في العتمة مع ذكريات طرطوشة76 )يكتبها الشاعر باللغة 
الكاتاالنية. ت(، والطقوس التي ال حُتصى للجمعة العظيمة،77 ومع 

طقوس مصارعة الثيران حد العبادة،78 كل )ما سبق ذكره. ت( هذا 
يشكل النصر الشعبي للموت اإلسباني. في العالم، فقط، املكسيك 

ميكن لها أن تشبك يدها مع يد بالدي.

عندما ترى ربة الشعر املوت يصل ُتغلق الباب أو ترفع وطيدة قاعدة 
متثال حجري أو تأخذ جرة األورنا79 في نزهة.

جرة األورنا

لتمزق  تعود  احلال  في  لكنها  شهد،  من  بيٍد  قبٍر  شاهدة  على  وتكتب 
غارها بصمٍت يتأرجح بني نسمتني. حتت القوس املبتور ألغنية احلدا، 
جتمع )الربة( بشعوٍر جنائزي ورودًا تشبه متامًا ما رسمه إيطاليو القرن 
ظالاًل  ليـُرعب  املضبوط  لوكريتوس80  ديك  وتنادي  عشر.  اخلامس 

طارئة.

بدموع  وينسج  بطيئٍة  دوائر  في  يطير  املالك  آتيًا،  املوت  يرى  عندما 
من ثلٍج ونرجٍس املرثيَة التي رأيناها ترجتف بني يدي كيتس،81 وفي 
يدّي  وبني  بيسكر،84  يدّي  وبني  إيريرا،83  يدي  وبني  فّياساندينو82 

خوان رامون خيمينث.85

لكن يا لرعب املالك إن أحسّ  برملة، مهما كانت صغيرة، على قدمه 
الطريّ  املزهر!

لم  إذ  املوت،  احتماالت  يَر  لم  إذا  يأتي  ال  الدويندي  املقابل،  في 
إذا لم يكن هناك ضمانة من  البيت،  الطواف حول  أنه يجب  يـُعرف 
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أنه ال بد من هّز هذه األغصان التي يحملها جميعنا، التي ليس لها، 
ولن يكن لها عزاء.

بفكرة، بصوٍت موسيقي أو بإمياءة، ُيحب الدويندي من البئر احلواف في 
صراٍع صريح مع املبدع. املالك والربة يهربان مع آلة الكمان أو بالبوصلة 
أو بالفرجار، والدويندي يجرح، وفي عالج هذا اجلرح، الذي لن يلتئم 

أبدًا، يكون ما هو غير مألوف، وما هو مبتكر في عمل اإلنسان.

مسكونًة  دائمًا  تكون  أن  في  للقصيدة  السحرية  احلقيقة  تتألف 
مع  ألنه  إليها،  ينظرون  الذين  كل  غامٍق  مباء  ـد  لتـُعمِّ بالدويندي 
الدويندي يكون من األسهل أن نحب أن نفهم، وبالتأكيد أن تكون 
محبوبًا، أن تكون مفهومًا، وهذا الصراع من أجل التعبير ومن أجل 

تواصل التعبير يكتسب أحيانًا، في الشعر، سمات مميتة.

القديسة  بدويندي  املسكونة  العظيمة  الفالمنكو  راقصة  حالة  تذكروا 
سانتا تيريسا،86 وهي فالمنكية ليست ألنها تربط ثورًا هائجًا وتعطيه 
فاتنة  بأنها  تتباهى  ألنها  وليست  فعلتها،  وقد  رائعة،  متريرات  ثالث 
بالكف  صفعها  بسبب  وال  ميسيريا،87  ال  دي  خوان  فراي  أمام 
للمبعوث البابوي، إمنا بسبب كونها إحدى القليالت من املخلوقات 
ذات دويندي )وليست ذات مالك، ألن املالك ال يهاجم أبدًا( تتناقله 
اجلسر  األخير،  الدويندي  نزعت سر  نفسها ألنها  قتل  تريد  بالنبال، 
الرقيق الذي يوحد احلواس اخلمس مع هذا املركز في حلٍم حي، في 

غيمٍة حيـّة، في بحٍر حي، من احلب املتحرر من الوقت.

األشكال تنصهر في اشتياق عاٍل لتعبيراتها املرئية.

ديني(  تعبير  هو  الرقص  حيث  الشرق،  شعوب  في  )كما  إسبانيا  في 
قادش،  راقصات  أجساد  فوق  حدود  بال  مجال  للدويندي  يوجد 
اللواتي ميدحهن مارثيال89 فوق صدور الذين يغنون، الذين ميدحهم 
الدينية  الدراما  الثيران،  عن  الدينية  الطقوس  كل  وفي  خوينال،90 
الكنيسة،  صلوات  في  تتبع  التي  نفسها  وبالطريقة  حيث،  األصيلة 

يتوثن الرب ويـُضحى له.

احلفلة  هذه  في  يتزاحم  الكالسيكي  العالم  دويندي  كل  وكأن  يبدو 
يكتشف  لشعب  العظيمة  وللحساسية  للثقافة  مستعرضًا  املثالية، 
في  وال  نحيبه.  وأفضل  نكده،  وأفضل  غضبه،  أفضل  اإلنسان  في 
يتحمل  الدويندي  أحد،  يتسلى  الثيران  في  وال  اإلسباني  الرقص 
ويهيئ  حية،  أشكال  فوق  الدراما،  بوساطة  املعاناة  خلق  مسؤولية 

الساللم إلى التهرب من الواقع احمليط.

الدويندي يشتغل على جسم الراقصة مثل الهواء على الرمال. يحّول 
بقدرٍة سحرية فتاة إلى ممارسٍة قمرية، أو ميأل احمرار خدين املراهقني 
إلى عجوز مبتوٍر يطلب الصدقة في حانات النبيذ، يـُعطي بكل شعرٍة 
رائحة ميناء ليلي، وفي كل حلظة يشتغل على الساعدين بعباراٍت هي 

أخشاٌب لرقصة األزمان كلها.

طائر الفالمنكو

حالة  مغايرة،  حالة  وثمة  الدويندي،  قاهرة  متفاخرة.  شجاعة  امرأة 
في  ومالك  ربة  عن  البحث  في  يتوق  بحيث  أوستريا،88  دي  فيليبي 
عمل  في  الباردة  االحتدامات  بدويندي  مسجونًا  ُوجد  الالهوت، 
األوسكوريـال، حيث احللم يضع للهندسة حدًا لها، وحيث الدويندي 

يضع وجهًا صغيرًا لربٍة من أجل عقاب أبدي للملك األعظم.

قلنا إن الدويندي يحب احلواف، اجلرح، ويقترب من األماكن حيث 
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إبرازه.  يجب  جدًا  مهٌم  أمٌر  هذا  أبدًا،  يتكرر  أن  مستحيل  لكن 
الدويندي ال يتكرر، كما ال تتكرر أشكال البحر في العاصفة.

يتصارع،  أن  عليه  ألن  إدهاشًا،  األكثر  لكنتهم  يكتسب  الثيران  في 
من جانب، مع املوت، الذي ميكن أن يدمره، ومن جانب آخر، مع 

الهندسة، مع القياس، قاعدة أساسية للحفلة.

الثور له مداره، ومصارع الثيران له مداره، وبني مدار ومدار ثمة نقطة 
خطورة، حيث يكون التقاء مدارات اللعبة الرهيبة.

الصغيرة،92  الرماح  مع  ومالك  عكازتني،91  مع  ربة  امتالك  ميكن 
الثور  أمام  ثيران جيد، لكن صنعة االنقضاض  تنتحل كمصارع  وأن 
الذي ال يزال نظيفًا من الدماء، وفي حلظة القتل، ثمة حاجة ملساعدة 

الدويندي ليعطي غرسة فنية حقيقية.

مصارع الثيران الذي يرعب اجلمهور في الساحة بتهوره ليس مصارع 
َ ثيران، إمنا يكون في فضائحية بينة، كأي إنساٍن، مبقدوره أن يخاطر 

بحياته.

درسًا  يعطي  بالدويندي  املعضوض  الثيران  مصارع  املقابل،  في 
ملوسيقى فيثاغورثية ويفرض نسيان رمي القلب بثباٍت فوق القرون.

يهودي،  دويندي  له  روماني، خوسيليتو94  دويندي  له  الغارتيخو93 
دويندي  له  وكاغانتشو97  الباروك،96  من  دويندي  له  بيلمونت95 
ورسامني  شعراء  الطوق،  شفق  منذ  يـُعلـّمون،  كلهم  غجري، 

وموسيقيني، أربَع طرق كبيرة من التقاليد اإلسبانية.

بيكاسو

إسبانيا هي البلد الوحيد حيث املوت هو مشهٌد وطني، حيث املوت 
يعزف بأبواق طويلة لوصول الربيع. وفنـّها يكون دائمًا صلبًا بدويندي 

حاد منحها اختالفها ونوعيتها في االبتكار.

الدويندي الذي ميأل الدم، ألول مرة في النحت، في خدّي قديسي 
ماتيو مايسترو دي كومبوستيال،98 إنه نفسه الذي يجعل القديس سان 
خوان دي ال كروث99 يتأوه أو يحرق جنيات عاريات بالسونوتات100 

الدينية لـ«لوبي«.101

يشتغل حجارة حارقة  أو  قلعة ساأغون،102  يرفع  الذي  الدويندي 
غيوم  ميزق  الذي  نفسه  إنه  تيروال،104  أو  كاالتايود،103  في 

الغريكو.105

قلعة بناها املوحدون

ويجعل غثاليني106 كيبيدو107 يدورون بالركالت، وكذلك حيوانات 
غويا108 اخلرافية.

خلف  السر،  في  الدويندي،  ذو  بيالثكيث109  يخرج  مُتطر،  عندما 
ملوكه الرماديني. عندما تثلج جتعل ايرريرا110 يخرج عاريًا ليثبت أن 
البرد ال مييت. عندما حترق، تـُدخل بيرروغيتي111 في لهيبها وجتعله 

يخترع فضاءً  جديدًا للنحت.

الغار  أكاليل  يطلقا  أن  عليهما  غارثيالسو113  ومالك  غونغورا112  ربة 
عندما مير دويندي سان خوان دي ال كروث،114 عندما ُينتهك األيل 

في الربوة املطلة.

عليهما  ايتا116  دي  ارثيبريستي  ومالك  بيرثيو،115  دي  غونثالو  ربة 
يأتي جريحًا  117 عندما  لـ«خورخي مانريكي«  ليفسحا مجااًل  االبتعاد 

من موت إلى أبواب قلعة بيلمونتي.118
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عليهما  مورا120  دي  خوسيه  ومالك  إرنانديث،119  غريغوريو  ربة 
مينا،121  في  دم  من  دموعًا  يبكي  الذي  الدويندي  يعبر  كي  االبتعاد 
وكما  مونتانياس«،122  لـ«مارتينيث  آشوري  ثور  برأس  والدويندي 
لهما  لغاليثيا124  املبلل  واملالك  لكاتالونيا123  باملنولوخيا  املصابة  الربة 
أن ينظرا، باندهاش محبب، إلى دويندي كاستييا،125 بعيدًا جدًا عن 
بأعراف سماء مكنوسة وجبال  ترعى  التي  احللوة  والبقرة  احلار  اخلبز 

جافة.

نعمان  بشقائق  »ثيرفنتس«،127  ودويندي  »كيبيدو«126  دويندي 
خضراء )وليست حمراء. ت( ومن كبريت لألول، ووروٍد من جص 

»رويديرا«128 للثاني، قد كلال إطار محراب دويندي إسبانيا.

كل فن لديه، كما هو طبيعي، دويندي بشكل ومنط مختلفني، لكن 
جميعها توحد جذورًا في نقطة، حيث تتدفق أصوات الغناء األسود 
لـ«مانويل تورريس«،129 مادة نهائية وعمقًا مشتركًا غير مسيطر عليه، 

مقشعرًا زنده اخلشبي، اللحن، القماش، وأحرف النطق.

بحميمية  حني  منذ  خلفها،  توجد  التي  سوداء،  موسيقية  أصوات 

اخلصر  تضغط  العظيمة  والليلة  الصـَبا،  النمل،  البراكيني.  طرية، 
بدرب التبانة.

السيدات والسادة:

لقد رفعت ثالثة أقواٍس، وبيٍد خرقاء، وضعت فيهم الربة، واملالك، 
والدويندي.

الربة تستمر ثابتة هادئة، ميكنها امتالك غاللة بثنيات صغيرة أو عينّي 
بقرة تنظران في بومباي إلى األنف الكبيرة للوجوه األربعة التي رسمها 
دي  أنتونيو  شـَعر  يهز  أن  ميكنه  املالك  بيكاسو.130  العظيم  صديقها 

ميسينا،131 غاللة ليبي132 وآلة الكمان لـ ماّسولينو133 أو لـ روّسو.134

هواء  مير  الفارغ  القوس  من  الدويندي؟  هو  أين   ... الدويندي 
معدني، بحيث ينفخ بإصرار فوق رؤوس األموات، في البحث عن 
مشاهد جديدٍة ولكناٍت مجهولة، هواٌء برائحة لعاب طفل، بعشٍب 
متجعٍد وخماِر ميدوسا،135 التي تعلن التعميد الدائم لألشياء املبتدعة 

لتوها.

فدريكو غارثيا لوركا
)Federico Garcia Lorca(

 Fuente( باكيروس  فوينتي  قرية  في   ،1898 حزيران   5 في  ولد 
Vaqueros(، إحدى ضواحي غرناطة، ويعتقد أن أصول ساكنيها 

تعود إلى العرب. وعنها يقول:

»في هذه القرية كانت لي أول أحالم اليقظة

وفي هذه القرية سأكون ترابًا ووردًا«.

عاش في الريف حتى الثامنة من عمره، وانتقل مع عائلته إلى غرناطة 
التي يقول عنها: »درست كثيرًا لكنهم أعطوني  حيث تابع دراسته، 
أضع  وأنا  سحرية  شعبية  ربحت  املقابل  وفي   ... هائلة  رسوبات 

تشابيه وألقابًا للناس«.

في العام 1915، سجل في اجلامعة في كلية الفلسفة واآلداب، التي 
لم ينهها أبدًا، لكنه تخرج من كلية القانون من جامعة غرناطة.

في هذه السنوات منى لديه عشق كبير للموسيقى. وظل يواظب على 
من  ثقافية  جماعة  ضمن   )Alameda( أالميدا  مقهى  إلى  التردد 

شعراء وفنانني.

حتت  مقاالت  الغرناطية  »آداب«  مجلة  في  ينشر   ،1917 العام  في 
بعنوان  كتابًا  ينشر  الالحق  العام  احلياة«، وفي  »انطباعات من  عنوان 
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»انطباعات ومشاهد«. وهو أول أعماله النثرية.

فيقيم  اجلامعية،  دراسته  ليكمل  مدريد  إلى  يذهب   1919 العام  في 
يتابع  يزال  ال  وهو   ،1928 العام  حتى  اجلامعي،  مدريد  سكن  في 
ورفائيل  دالي،  سلفادور  على  تعرف  الفترة  هذه  وفي  دراسته. 

ألبرتي، وآخرين.

كان  املثالي،  الرفيق  إنه  عنه  يقولون  اجلامعي  السكن  في  أصدقاؤه 
صاخبًا  كان  أنه  مع  شيء،  أي  وتنظيم  املعنويات  ليرفع  دائمًا  جاهزًا 
شخصية  أنه  عنه  ينشرون  نقاده  كان  ذلك،  ومع  واحتفائيًا..  ثرثارًا 

حزينة انعزالية، ملوع وقلق باجلمال واالكتمال.

مت احلديث عن تأثر أعماله بإحباطاته اجلنسية، لكن يجب أال ننسى 
توجسه وحذره الشديد لكل ما كان يؤلفه، وكذلك لوعته وهو يبحث 
عن الكمال. عدم الرضا ومتطلباته الشخصية كان يضعهما جميعها 

من أجل الصراع للفوز والنجاح، وهما قد حالفاه.

العام  وفي  باملسرح.  ولهه  مع  طفولته  منذ  اكتمل  للشعر  حماسه 
وقد  فراشة«  »تعاويذ  مسرحية  ويقدم  املسرح  في  يجرب   1920
»كتاب  بعنوان  كتاب  في  األولى  قصائده  نشر  عام  وبعد  بها.  فشل 
العميق«  »الغناء  حفلة  ينظم   1922 العام  وفي   ... القصائد« 
بعد  إال  الشعري  جناحه  يحقق  لم  لكنه  فايا.  مانويل  مع  باالشتراك 
اشتهر  الذي  الكتاب  غجرية«  »رومانسية  نشر  عندما   1928 العام 

سريعًا في وقت وجيز.

وخالل فترة قصيرة من زيارته لكاتالونيا يرسم لوحات فنية ويعرضها 
في غاليري داملاو في برشلونة، يزور إشبيلية ليشارك في حفل تخليد 

غونغرا، وهناك يتعرف على شعراء عدة وأهمهم الشاعر ثيرنودا.

أليخاندرو،  وباألخص  جيله  شعراء  مع  كليًا  انسجم  الفترة  تلك  في 
وثيرنودا. وحقق جناحه األول في املسرح مع ماريانا بينيدا.

كتابه  نشر  حيث  وكندا،  كوبا  يزور  هناك  ومن  نيويورك،  إلى  يسافر 
بعنوان  سينمائي  إرشاد  كتاب  نشر  وكذلك  نيويورك«  في  »شاعر 

»رحلة إلى القمر« وعمله الكوميدي »معجزات )امرأة( سكافية« التي 
مت متثيلها عند رجوعه إلى مدريد في 1930.

املسرح  لوركا  يشكل   )1936 حتى   1931( اجلمهورية  سنوات  في 
اجلامعي باسم )ال بارراكا – الكوخ( بهدف تقدمي األعمال املسرحية 
الكالسيكية وإيصالها إلى القرى النائية، وكان لوركا يدير هذا املسرح 
مع »إدواردو اورغاتي«، وقدم أعمال الكاتب لوبي دي فيغا، مثل: 
للكاتب  اشبيليا  )محتال  وكذلك  البلهاء(  السيدة  األغنام،  )شيفرة 

تيرسو و)»احلياة حلم« للكاتب كالديرون(.

وكوبا  األرجنتني  إلى  يسافر   )1934-1933( بني  الفترة  في 
ترجمناها  التي  احملاضرة  هذه  ومنها  محاضراته  ليلقي  واألورغواي 
هنا، وليحضر تقدمي مسرحياته »معجزات اسكافية« و«عرس الدم« 
وكذلك مسرحية »ييرما«. في هذه السنة حتديدًا يكتب مرثية ملصارع 

الثيران أغناثيو سانشيث ميخياس.

لكنه  بالسياسة،  كثيرًا  مهتمًا  يكن  ولم  وبريطانيا.  فرنسا  زار  كذلك 
كان من أنصار اجلمهورية، وقبل أيام قليلة من اندالع احلرب األهلية 

وصل لوركا إلى غرناطة ليقضي فصل الصيف.

وكإجراء  »فدريكو،  ذلك:  تتذكر  لوركا  غارثيا  كونشا  شقيقته 
احتياطي، فلقد ذهب إلى بيت أصدقاء من عائلة روساليس، أناس 
وعندما  فرانكو.  الفالجن/كتائب  إلى  ينتمون  كانوا  لكنهم  رائعون. 
تتكلم  أن  إياك  فدريكو  فدريكو:  سألت  األهلية  احلرب  اندلعت 
بالسياسة، ألن الناس يقولون إنك شيوعي. هل هذا صحيح؟ وبدأ 
فدريكو بالضحك، وقال: كونشا يا صغيرتي! كونشا! انسي كل ما 
يقوله الناس، أنا أنتمي إلى حزب الفقراء، لكن بناء على ما كان يقوله 
الناس فكرنا أنه من واجبنا أن نخبئ فدريكو في بيت روساليس، فلقد 

كان هذا املكان هو األكثر أمنا في كل غرناطة.

لكنه ألقي عليه القبض ومت إعدامه بالرصاص من قبل قوات الكتائب 
الكارثة  ابتدأت حياته من عام   ،1936 19 آب  لفرانكو. في  التابعة 
احلرب  وبعد  ضحاياها.  أحد  كان  التي  األهلية  احلرب  عام  إلى 

احتسب لوركا رسميا كشاعر سيئ وملعون.

الهوامش:

* من قراءات السنة الثالثة في املدرسة الصيفية: الدراما في سياق تعلمي. واملادة مستلة من كتاب:

Lorca, (1980), Deep Song and Other Prose, New Directions Publishing corporation, New York.
1 فالمنكو )باإلسبانية: Flamenco ( هو أداء فني، يقوم على أساس املوسيقى والرقص والغناء. ارتبط الفالمنكو بالغجر، وأسسوا ما يسمى بالفالمنكو كمظهر 

من مظاهر األلم التي يشعر بها الناس بعد إبادة ثقافتهم. البعض يربط اسم هذه املوسيقى بطائر الفالمنكو.
2 الشكران نبات سام شربه الفيلسوف سقراط يوم إعدامه بالسم.

3 هذه الـ” التاء” سنعتمدها للداللة على إضافة قمنا بها لضرورات تسهيل القراءة، وهي اختصار لترجمة.
Júcar 4 نهر يقع في غرب إسبانيا، Guadalete نهر يقع في جنوب اسبانيا، Sil نهر يقع في الشمال الغربي لشبه القارة األيبيرية، Pisuerga نهر مير من 

مدينة فالنسيا.
Manuel Torres 5 أبرز مغني فالمنكو ولد في قادش 1878، وتوفي 1933.
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Jaén 6 مقاطعة جيان )باإلسبانية خايني( هي إحدى مقاطعات إسبانيا، تقع في اجلزء اجلنوبي من البالد، وفي اجلزء الشرقي ملنطقة األندلس، ويحدها كل من 
مقاطعة قرطبة ومقاطعة غرناطة.

7 غاِدش أو قاِدس، واحدة من أعرق املدن اإلسبانية الساحلية في جنوب األندلس، وهي عاصمة مقاطعة قادس، ومبنية على شبه جزيرة ضيقة وطويلة متتد إلى 
داخل خليج.

ضواحي  إحدى  ليبرخا  إلى  نسبة  )ليبريخو   .. الدبله  يسمى  غناء  وكذلك  الفالمنكو  غناء  مؤسسي  من   :Diego Fernandez “El Lebrijano ”  8
اشبيلية.(

Debla 9: مفردة غجرية تعني “ربة” أو “سماء براقة”.
10 من أشهر راقصات الفالمنكو.

Alexander Brailowsky 11: موسيقي أوكراني/فرنسي )1876-1976( عازف بيانو، تخصص في عزف مقطوعات شوبان، ولد في كييف بأوكرانيا، 

في الثامنة من عمره درس عند فالدميير بوشالسكي، دخل كونسرفتوار كييف وتخرج في سن الـ15 سنة ونال اجلائزة الذهبية، ثم تابع دراساته في فينا وزيوريخ، 
أخيرًا في فرنسا حيث نال جنسيتها. ألف أول سيمفونية له في العام 1919، ابتكر أساليب جديدة للعزف. توفي في نيويورك عن عمر 80 سنة متأثرًا بالتهاب 

رئوي.
Christoph Willibald Gluck 12: مؤلف موسيقي أملاني ) 1714 - 1787(.

أنه  الرومنتيقية. أهم ما قيل عنه  أملاني، من أصحاب املدرسة  Johannes Brahms(؛ )1833-1897(، مؤلف موسيقي  يوهانِْس برامس )باألملانية:   13

استمرار لبيتهوفن؛ أي أن السيمفونية األولى لبرامس ميكن اعتبارها السيمفونية العاشرة لبيتهوفن، ولم يكن كالرومانتيقيني في نزواتهم العاطفية، فقد كان 
يخشى أن تشغله املرأة عن فنه.

Darius Milhaud 14: مؤلف موسيقي فرنسي )1892 مارسيليا/ فرنسا - 1974 جنيف( اشتغل على موسيقى اجلاز.

Manuel de Falla 15: مؤلف موسيقي إسباني )1876 - 1946( ولد في قادش إسبانيا وتوفي في األرجنتني، يعتبر من أهم املوسيقيني األسبان في بداية 

القرن العشرين.
16 ال توجد هنا إشارة استفهام.

17 جوته .. أديب أملانيا العظيم؛ يوهان فولفجاجن جوته هو أحد أشهر أدباء أملانيا املتميزين، الذي ترك إرثًا أدبيًا وثقافيًا ضخمًا للمكتبة األملانية والعاملية، وكان 

له بالغ األثر في احلياة الشعرية واألدبية والفلسفية، وما زال التاريخ األدبي يتذكره بأعماله اخلالدة التي ما زالت أرفف املكتبات في العالم تقتنيها كواحدة من 
ثرواتها، وقد تنوع أدب جوته ما بني الرواية والكتابة املسرحية والشعر وأبدع في كل منهم، واهتم بالثقافة واألدب الشرقي، واطلع على العديد من الكتب فكان 

واسع األفق مقباًل على العلم، متعمقًا في دراساته.
ونظرًا للمكانة األدبية التي مثلها جوته، مت إطالق اسمه على أشهر معهد لنشر الثقافة األملانية في شتى أنحاء العالم، وهو »معهد جوته« الذي يعد املركز الثقافي 

الوحيد جلمهورية أملانيا االحتادية الذي ميتد نشاطه على مستوى العالم، كما نحتت له عدد من التماثيل.
1840( عازف كمان وكمان متوسط وغيتار وملحن إيطالي. كان أحد املوهوبني على الكمان، وترك  27 أيار   - 1782 نيكولو باغانيني )27 تشرين األول   18

بصمته كإحدى ركائز تقنية الكمان احلديثة. كابريس رقم 24 في ايه ماينور هي من بني أفضل مؤلفاته، وكان مبثابة مصدر إلهام للكثير من امللحنني البارزين.
19 فريدريك فيلهيلم نيتشه )باألملانية:Friedrich Nietzsche(  )15 تشرين األول 1844 - 25 آب 1900( فيلسوف وشاعر أملاني، كان من أبرز املمهدين 

األملانية،  واملثالية  املادية،  املعاصرة،  والفلسفة  والنفعية،  األخالقية،  املبادئ  حول  نقدية  وكتبًا  نصوصًا  كتب  متميزًا.  لغويات  عالم  وكان  النفس،  علم  لـ 
والرومانسية األملانية، واحلداثة، ُعمومًا بلغة أملانية بارعة. يعد من بني الفالسفة األكثر شيوعًا وتداواًل بني القراء. كثيرًا ما تفهم أعماله خطأ على أنها حامل 
أساسي ألفكار الرومانسية الفلسفية والعدمية ومعاداة السامية وحتى النازية، لكنه يرفض هذه املقوالت بشدة ويقول إنه ضد هذه االجتاهات كلها. في مجال 
الالعقالني والعدمية،  التيار  أنها مع  كثيرون  توهم  احلداثة روج ألفكار  بعد  الوجودية وما  للمدارس  إلهامًا  أغلب األحيان  نيتشه في  يعد  الفلسفة واألدب، 
بعيدًا  قيم جديدة  تبني  إلى  امليتافيزيقية بشكل عام، ودعا  نيتشه األفالطونية واملسيحية  الفاشية، رفض  أيديولوجيي  قبل  بعد من  فيما  آرائه  استخدمت بعض 
عن الكانتية والهيغيلية والفكر الديني والنهلستية. سعى نيتشه إلى تبيان أخطار القيم السائدة عبر الكشف عن آليات عملها عبر التأريخ، كاألخالق السائدة، 
والضمير. يعد نيتشه أول من درس األخالق دراسة تأريخية مفصلة. قدم نيتشه تصورًا مهمًا عن تشكل الوعي والضمير، فضاًل عن إشكالية املوت. كان نيتشه 

رافضًا للتمييز العنصري ومعاداة السامية واألديان، والسيما املسيحية، لكنه رفض أيضًا املساواة بشكلها االشتراكي أو الليبرالي بصورة عامة.
20 اجلسر الذي يعبر القناة الكبرى في مدينة البندقية/إيطاليا، يعتبر أقدم جسر وأهم اجلسور في املدينة.

Georges Bizet 21 (1838 - 1875)  مؤلف موسيقي فرنسي، ينتمي إلى الفترة الرومانسية.

Seguiriya 22، وهو غناء تراجيدي يعكس معاناة احلب واملوت. وعندما تغنى، يتم االستغناء عن اآلالت املوسيقية وتؤدى فقط مع عصى الفالمنكو ... 

تعتبر العامود الفقري لغناء الفالمنكو.
Silverio Franconetti Aguilar 23 (1831-1899)  يعتبره كثيرون: املغني األفضل لكل األزمان، ينسب له غناء السيغيريا، التي وضع بصمته عليها، 

من أشهر أغانيه: افتحي األرض .. أريد املوت .. أن أحيا كما أنا عليه من حياة .. أفضل املوت.
لإلصالح  الروحي  األب  يعد  شهير،  أملاني  مسيحي  ديني  مصلح   ،)1546 شباط   18  -  1483 الثاني  تشرين  )ا10  )Martin Luther( لوثر  مارتن   24

البروتستانتي.
التحالف  قوات  إقامة  بسبب  احلديث  التاريخ  في  اشتهرت  بافاريا.  بوالية  أملانية  مدينة   )Nuremberg وباإلجنليزية:   Nürnberg )باألملانية:  نورنبيرغ   25

املنتصرة في احلرب العاملية الثانية لسلسلة محاكمات للعسكريني األملان البارزين من احلكم النازي املهزوم فيها، عرفت فيما بعد مبحاكمات نورنبيرغ
26 ميغيل دي ثيربانتِس سابيدرا (Miguel de Cervantes Saavedra) (1547- 1616) هو كاتب أسباني. اشتهر بروايته “دون كيشوت دي المانشا” أو 
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)دون كيخوتى( )1605-1615(، وهي شخصية مغامرة حاملة تصدر عنها قرارات العقالنية. تركت حياة “ثيربانتِس” احلافلة باألحداث أثرًا بليغًا في أعماقه، 
وجتلى ذلك في طغيان روح السخرية والدعابة على أعماله. ُيعتبر من بني أشهر الشخصيات اإلسبانية في العالم، وقد كرمته بالده فوضعت صورته على قطعة 

الـ50 سنتًا اجلديدة.
27 سقراط )469-399 ق.م( فيلسوف يوناني كالسيكي. يعتبر أحد مؤسسي الفلسفة الغربية، لم يترك سقراط كتابات، وجل ما نعرفه عنه مستقى من خالل 

روايات تالمذته عنه. ومن بني ما تبقى لنا من العصور القدمية، تعتبر حوارات »أفالطون« من أكثر الروايات شموليًة وإملامًا بشخصية »سقراط«. بحسب وصف 
شخصية »سقراط« كما ورد في حوارات »أفالطون«، فقد أصبح »سقراط« مشهورًا بإسهاماته في مجال علم األخالق، وإليه تنسب مفاهيم السخرية السقراطية 
)علم  البيداغوجيا  من  نوع  أنه  كما  النقاشات،  من  واسع  مجال  في  مستخدمًا  األخير  املنهج  يزال  وال   .)Elenchus باسم  املعروف  )أو  السقراطي  واملنهج 
التربية( التي بحسبها تطرح مجموعة من األسئلة ليس بهدف احلصول على إجابات فردية فحسب، وإمنا كوسيلة لتشجيع الفهم العميق للموضوع املطروح. إن 
»سقراط« الذي وصفه أفالطون هو من قام بإسهامات مهمة وخالدة ملجاالت املعرفة واملنطق، وقد ظل تأثير أفكاره وأسلوبه قويًا حيث صارت أساسًا للكثير 
من أعمال الفلسفة الغربية التي جاءت بعد ذلك ... وبكلمات أحد املعلقني املعاصرين، فإن أفالطون املثالي قدم »مثاًل أعلى، جهبذًا في الفلسفة. قديسًا، نبيًا 
»للشمس-اإلله«، ومدرسًا ُأدين بالهرطقة بسبب تعاليمه«، ومع ذلك، فإن »سقراط« احلقيقي مثله مثل العديد من قدامى الفالسفة، يظل في أفضل الظروف 

لغزًا، وفي أسوئها شخصية غير معروفة.
28 رينيه ديكارت )31 آذار 1596 – 11 شباط 1650(، فيلسوف، ورياضي، وفيزيائي فرنسي، يلقب بـ “أبو الفلسفة احلديثة”، وكثير من األطروحات الفلسفية 

الغربية التي جاءت بعده، هي انعكاسات ألطروحاته، التي ما زالت تدرس حتى اليوم، وبخاصة كتاب )تأمالت في الفلسفة األولى-1641( الذي ما زال 
يشكل النص القياسي ملعظم كليات الفلسفة. كما أن لديكارت تأثيرًا واضحًا في علم الرياضيات، فقد اخترع نظامًا رياضيًا سمي باسمه وهو )نظام اإلحداثيات 
الديكارتية(، الذي شكل النواة األولى لـ)الهندسة التحليلية(، فكان بذلك من الشخصيات الرئيسية في تاريخ الثورة العلمية. وديكارت هو الشخصية الرئيسية 
ملذهب العقالنية في القرن الـ17، كما كان ضليعًا في علم الرياضيات، فضاًل عن الفلسفة، وأسهم إسهامًا كبيرًا في هذه العلوم، وديكارت هو صاحب املقولة 

الشهيرة:“أنا أفكر، إذن أنا موجود”.
كقديس  لقب   1226 3 تشرين األول   - 1181 26 أيلول  29 فرنسيس األسيزي أو )فرانسيسكو دي أسيس - فرانسيسكو بيرناردوني( ينحدر من مدينة أسيس 

في الكنيسة الكاثوليكية، جاء من عائلة تعمل في التجارة ويعتقد بأن أمه فرنسية األصل، ووالدة كان يسمى بيدرو بيرنادوني. في أسيس عرف بفرانسيسكو 
)تصغير لكلمة فرنسي أو الفرنسي الصغير(. سافر فرانسيسكو إلى إسبانيا، أفريقيا، وكانت فترتها متر بالد الشام باحلمالت الصليبية، وأسس ما يسمى )أحكام 
القديس فرانسيسكو(. علم احملبة للناس أجمع واحترامهم، وكان يحترم احليوانات والنباتات، وكان يحث على الرفق فيهم، وكان يناديهم باألخوة ومبساواة 

للشتاء، والريح، والنار، وكان يدعو إلى اإلقساط وعدم التبذير، كان يحترم جميع الديانات واحترم فيها أيضًا ألن دعوته كانت للسالم واحملبة.
ايكهارت.  لفلسفة  الروحية والنفسية  القيم  التروبادور، بحث في  الشعراء  املاني )1300-1366( شاعر غنائي ملحمي، ومن  Enrique Suso صوفي   30

نشرت أعماله في العصور الوسطى.
Guillaume Apollinaire 31 الشاعر والروائي الفرنسي )1880-1918( أول من استخدم مصطلح السوريالية.

32 جان جاك روسو )28 حزيران 1712-2 متوز 1778( فيلسوف سويسري، كان أهم كاتب في عصر العقل. وهو فترة من التاريخ األوروبي، امتدت من أواخر 

القرن السابع عشر إلى أواخر القرن الثامن عشر امليالديني. ساعدت فلسفة روسو في تشكيل األحداث السياسية، التي أدت إلى قيام الثورة الفرنسية، حيث 
أثرت أعماله في التعليم واألدب والسياسة.

33 العدسة الدائرية التي توضع على عني واحدة.

Hēsíodos 34 شاعر شفاهي إغريقي ُيعتقد أنه أول عالم اقتصاد إغريقي.

San Juan de la Cruz 35 (1542-1591) شاعر صوفي، منذ العام 1952 يعتبر عّراب شعراء اللغة اإلسبانية.

36 الكتاب املقدس إشعيا.

37 فرانشيسكو دي غويا )Francisco José de Goya y Lucientes؛ 30 آذار 1746 - 16 نيسان 1828( كان رسامًا ونحاتًا إسبانيًا، عكس فنه االضطرابات 

السياسية واالجتماعية في أوقاته. تتضمن أعماله املؤثرة جدًا صور لطبقة النبالء اإلسبانية و »الثالث من أيار 1808« )1814(.
ولد في مدينة فوينديتودوس بإسبانيا في 30 آذار 1746، بدأ في الشهرة في العام 1775 مع أول 60 صورة كرتونية ملصنع األقمشة امللكي اخلاص في سانتا 
باربرة. في العام 1780 اختير لألكادميية امللكية في مدريد، وفي العام 1786 عني رسامًا لتشارلز الثالث. مع حلول العام 1799، وحتت رعاية تشارلز الرابع، 
أصبح الفنان األجنح واألكثر عصرية في إسبانيا؛ لوحته املشهورة »عائلة تشارلز الرابع« رسمت في هذا الوقت )1800(. لوحته املشهورة واملثيرة جنسيًا »ماخا 
جعله املرض أصم بشكل دائم في  أن  بعد   .1815 العام  في  والتحقيق  لالستجواب  يستدعى  جعلته  العارية« و »ماخا املكسوة« )حوالي 1800 إلى 1805( 
العقد 1790، واجه عمله واقعية كبيرة جتاور الكاريكاتير. لوحاته كابريتشوس الثمانني )أو »النزوات«؛ نشرت في العام 1799(، وهي طبعات هجائية تهاجم 
االنتهاكات الدينية واالجتماعية والسياسية، مثلت إجنازًا بارزًا في تأريخ الطباعة. عندما غزا نابليون إسبانيا )1808 - 1815(، أنتج غويا سلسلة النقش الثانية 
والثمانني »كوارث احلرب« )1810 - 1820(. استقر في بوردو بفرنسا في العام 1824، واستقال كرسام ملكي في العام 1826، وبدأ بالعمل في الطباعة 

احلجرية. لم يكن له أتباع مباشرون، لكن عمله أثر على فن القرن التاسع عشر األوروبي بشكل كبير. توفي في بوردو في 16 نيسان 1828.
Jacinto Verdaguer 38 اسمه احلقيقي لكنه يعرف بـ “ Mossèn Cinto Verdaguer “. شاعر ورجل دين إسباني )برشلونة 1845– 1902(، وفي 

1886، توجته املطرانية كشاعر أول لكاتالونيا، زار بيت حلم والقدس في رحلة حج إلى األراضي املقدسة. 21 آذار 
39 البرانس )بالفرنسية:  Pyrénées( )باإلسبانية:  Pirineos( سلسلة جبلية تقع جنوب غرب أوروبا، بني فرنسا وإسبانيا ومتثل احلدود الطبيعية بينهما. متتد 

ملسافة قدرها 430 كلم من خليج بسكاي باحمليط األطلسي في الغرب إلى البحر املتوسط في الشرق. أعلى نقطة بها تسمى »بيكو دي أنيتو« وتعلو بارتفاع 
3406.2 م. تفصل اجلبال شبه جزيرة أيبيريا عن فرنسا. تقع إمارة أندورا بني قمم السلسلة. كما تقع ستة أقسام فرنسية وست مقاطعات إسبانية في السلسلة. 



33 رؤى تربوية - العددان الثامن والثالثون و التاسع والثالثون

توجد بعض املمرات التي تتخلل اجلبال، ونشأ املمر املوجود في رونسافالز في القرن 12 مساحتها 55374 كيلومترًا مربعًا. من أشهر املدن الواقعة في السلسلة: 
بربينيان، وبايون، وأورتيز بفرنسا، وجيرونا، وواسكا، وبامبلونا، وإيرون بإسبانيا.

ينبع من البرانس الغربية نهر أرجا، أحد روافد نهر أبرو، وتقع عليه مدينة بامبلونا، وينبع من البرانس الوسطى نهر أرجون ويتصل بأرجا ثم يصبان في نهر أبرو.
Jorge Manrique 40 شاعر اسباني كالسيكي )1479-1440(.

páramo de Ocaña 41: تقع شمال شرق مقاطعة طليطلة، ومتتد على طول هضبة ضيقة ولكنها عالية، وتربط اجلنوب والشرق مع بقية سهول ال مانشا.

42 آرثر رامبو )بالفرنسية: Arthur Rimbaud( ا)20 تشرين األول 1854 - 10 تشرين الثاني 1891( شاعر فرنسي أثرت أعماله على الفن السريالي.

ولد آرتور رامبو في شارلفيل بفرنسا العام 1854. بدأ كتابة الشعر في سن السادسة عشرة، ومتيزت كتاباته األولى بطابع العنف. اتبع مبدأ جماليًا يقول إن على 
الشاعر أن يكون رائيًا، ويتخلص من القيود والضوابط الشخصية، وبالتالي يصبح الشاعر أداة لصوت األبدية. دعاه بول فرلني للمجيء إلى باريس، الذي 
كانت تربطه عالقة مثلي به. لعل أبرز قصائده »القارب السكران« )العام 1871 التي حتوي براعة في اختيار األلفاظ والصور الفنية واالستعارات. بني العامني 
Les Illuminations(، وهي مجموعة من القصائد النثرية حاول فيها عدم التمييز بني الواقع والهلوسة.  )بالفرنسية:  »اإلشراقات«  1872 و1874 كتب 
في العام 1873، كتب قصيدة أخرى وهي »فصل في اجلحيم« استبدل فيها املقاطع النثرية بكلمات مميزة، وكانت آخر أعماله الشعرية بعد أن بلغ من العمر 

19 عامًا.
في متوز 1873 وفي حالة من السكر أطلق بول فرلني على رامبو رصاصتني ألنه كان يريد تركه والرحيل، ولكن لكثرة حب فرلني له لم يحتمل ذلك فترك علية 
الرصاص وندم كثيرًا بعدها وحبس بالسجن، حيث بلغ عنه رامبو وخرج إنسان أخر مزمن بالله، ونصح رامبو كثيرًا بالتوبة ولكنه رفض، مما تسبب في إصابته 
بجروح في املعصم. بعد اعتزاله األدب، قرر رامبو في العام 1875 السفر إلى إثيوبيا والعمل كتاجر. توفي في مارسيليا بفرنسا في العام 1891 بعد أن بترت 

ساقه.
 .)Isidore Lucien Ducasse( وهو اللقب الذي كان يكتب باسمه ايزيدور دوكاس )Comte de Lautréamont  :43 الكونت لوتريامون )بالفرنسية

شاعر فرنسي )4 نيسان 1846 مونتفيديو، األورغواي – 24 تشرين الثاني 1870 في الرابعة والعشرين من العمر(، يعتبر لوتريامون أول من كتب قصيدة النثر، 
وذلك في كتابه )أناشيد مالدورو( 1867.

Pastora María Pavón Cruz 44 )إشبيلية 1890 - 1969( مغنية فالمينكو، تعتبر من أهم األصوات في تاريخ هذا الغناء، بدأت الغناء في الثامنة من 

عمرها، لقبت بطفلة األمشاط نسبة ألغنية تقول: مشط شعرك بأمشاطي ... فأمشاطي مصنوعة من السكر ... من بأمشاطي يتمشط ... حتى األصابع 
ميصها ... مشط شعرك بأمشاطي ... فأمشاطي مصنوعة من القرفة.

45 كل من يتكلم اإلسبانية في العالم.

46 انظر هامش 37.

Rafael Gómez Ortega 47 )مدريد 1882 - برشلونة 1960( مصارع ثيران األكثر عبقرية في تاريخ هذه املصارعة في إسبانيا، بدأ املصارعة وهو في عمر 

بالغايو )الديك( وال حقا لقب باألصلع الرباني. 9 سنوات ... لقب 
Tartessus( هو االسم الذي  Τάρτησσος، بالالتينية:  تارتيسوس )باليونانية:  550 ق م( آخر ملوك التارتيسوس،  ق م -  )ا670   Argantonio  48

عرف به اإلغريق أول حضارة في الغرب وريثة الثقافة املغليثية في جنوب غرب البالد األيبيرية في املثلث املتكون من مقاطعات أونبة، وإشبيلية وقادش، على 
 Oleum flumen الساحل اجلنوبي الغربي لشبه اجلزيرة األيبيرية. كان محور تارتيسوس النهر تارتيسوس، الذي سماه الرومان بيتيس )كان اسمه قبل ذلك

= نهر الزيت( وسماه العرب بالوادي الكبير. وضع التاريسيون لغة وكتابة تختلف عن الشعوب املجاورة، متأثرة من ثقافة املصريني والفينيقيني.
49 من أشهر العائالت األرستقراطية.

لقب  وأما  إكانان،  إسحق  يد  على  تأسست  األملانية،  اليهودية  األصول  ذات  العائالت  إحدى  هي    )Rothschild family( باإلجنليزية  روتشيلد  عائلة   50

»روتشيلد« فهو يعني »الدرع األحمر«، في إشارة إلى »الدرع« الذي ميز باب قصر مؤسس العائلة في فرانكفورت في القرن السادس عشر.
Gerión 51: وحش عمالق، في األساطير اإلغريقية، له ثالث هيئات بثالثة رؤوس وأطراف عدة تتصل فيما بينها باتصال خطي أو شعاعي. عاش في جزيرة 

“أريتيا” ما وراء أعمدة هركليس إلى الغرب من البحر املتوسط. كانت لديه ثروة حيوانية من األبقار والثيران احلمراء ... سرقها هركليس.
52 أقنعة كريت كانوا يضعونها على وجوه امللوك عند موتهم.

53 انظر هامش 44.

امللكة  استقبال  قوس  نحت   ،1565 في  اإلسبانية.  النحت  مدرسة  مؤسس  إسباني  فرانكو-  نحات   )1577 إسبانيا   -  1506 )فرنسا   :Juan de Juni  54

إليزابيث عند مدخل الوادي الكبير.
Pedro Soto de Rojas 55: شاعر إسباني من غرناطة )1658-1584(.

Juan Calimaco 56: )سوريا 575-649( راهب اعتبرته الكنيسة الكاثوليكية قديسًا، له كتاب بعنوان السلم نحو اجلنة.

Jerez de la Frontera 57: َشِريش )امللقبة بـ الَفَرنتِيرة أي احلدود( تقع في مقاطعة قادس في األندلس. يناهز عدد سكانها الـ 200.000 نسمة. )شريش( 

.)Sherry( احلدود، وذلك للدور التاريخي الذي لعبته أثناء حروب االسترداد تشتهر بصناعة نبيذ الـ شيري
Eleanor Duse  58: )إيطاليا 1858 - بيتسبورغ 1924( أعظم ممثلة مسرح في إيطاليا في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، لقبت بالربانية، 

حققت شهرة كبيرة ألدائها أعمال الكاتب النرويجي هنريك ابسن. يروى أنها ولدت في مقصورة قطار. ومثلت على املسرح في عمر 4 سنوات. في الـ14 من 
عمرها مثلت دور جوليت لشكسبير.

Puerto de Santa Maria 59: مدينة ايل بويرتو دي سانتا ماريا 10 كيلومترات إلى الشمال الشرقي من قادش.

60 فرانسيسكو دي كيبيدو )باألسبانية  Francisco de Quevedo( )مدريد 1580-1645( سياسي وكاتب إسباني في العصر الذهبي اإلسباني، كان واحدًا 
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من أبرز الشعراء األسبان في ذاك العصر. كتب في الشعر والسياسة والسخرية، منها روايته الواقعية عن التشرد وحياة الطبقات الدنيا وعنوانها: تاريخ دون بابلو 
دي سيجوفي املعروفة باختصار إل بوسكون.

Juan de Valdés Leal 61 )إشبيلية 1609-1622( رسام ونقاش إسباني اشتهر أيضًا بكتابته عن شعرية املأساة.

62 سلمانكا )باإلسبانية: Salamanca( أو شلمنقة، مدينة تقع في مقاطعة قشتالة وليون في وسط شمال إسبانيا.

)1470-1541(  من مواليد طليطلة، كاتب مسرحي وروائي .تعتبر الثيلستينا من أهم الروايات  Fernando de Rojas 63 من نصوض كتاب ثيلستينا ملؤلفه

األدبية في العصور الوسطى وحتى عصر النهضة.
Josef Maria de Valdivieso 64 مهتم بالفلكلور اإلسباني.

65 الباالد شكل ثابت لألغنية املجاملة ظهرت نهاية العصور الوسطى في أوروبا، وتتطلب فصل الشعر عن املوسيقى لكن املوسيقى تصدر من القصيدة نفسها. 

والباالد يتكون عادة من ثمانية مقاطع بالقافية نفسها، ومتييز بوجود جوقة تقوم بتكرار املقاطع، وهي تشبه املوشحات إلى حد كبير. وكقاعدة عامة، في القرون 
الوسطى تبدأ الباالد دائمًا مع كلمة األمير.

Francisco de Zurbarán( 66( فرانثيسكو دي ثوربان )مدريد 1598-1664( رسام إسباني يعتبر رسام إسبانيا في العصر الذهبي.

)1541 – 1614( رسام ديني ومصمم وناقش يوناني عاش   Doménicos Theotokópoulos أي »اإلغريقي« باإلسبانية ،)El Greco( 67 إل غريكو

معظم حياته في إسبانيا في أواخر القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع عشر. عرفت لوحاته بالطابع الديني، كان رسامًا ونحاتًا، ومعماريًا في عصر النهضة 
األسبانية. وكان عادة يوقع على لوحاته بحروف يونانية السمه كاماًل مؤكدا أصله اليوناني.

ولد إل غريكو في مدينة كاندية )إيراكليون( بكريت/اليونان، في العام 1541. اسمه احلقيقي دومنيكوس ثيوتوكوبولوس. كان من أبرز رسامي أوروبا في 
القرن السادس عشر، وقد حول األسلوب البيزنطي للوحاته األولى إلى أسلوب آخر غربي بالكامل. كان نشطًا في كريت، والبندقية، وروما، وفي خالل 
الفترة الثانية من حياته عاش في طليطلة وتوفي فيها 1614. بعد وفاته أهملت أعماله حتى بداية القرن العشرين. ويعتبر اآلن من رموز الفن الغربي. يتضمن 

أسلوبه املميز األشكال واأللوان العريضة مع بعض األشكال احملرفة قلياًل واملمددة.
Fray José de Sigüenza 68 فراي خوسيه دي سيغويثا )1544-1606( إسبانيا، مؤرخ وشاعر والهوتي بني القرنني السادس عشر والسابع عشر، يعرف 

باألب بطرس السيغوينثي
El Escorial 69  ال اسكوريال اإلقامة التاريخية مللوك إسبانيا في مدينة سان لورينثو دي ال اسكوريال، 45 كم شمال غرب العاصمة مدريد، يضم متحفًا كبيرًا 

ومدرسة، يعتبر اليوم القصر امللكي اإلسباني.
70 ُأُشوَنة )باإلسبانية  Osuna( مدينة مبقاطعة إشبيلية في األندلس ذاتية احلكم بجنوب إسبانيا. بيت دوق أشونة هو بيت للنبالء األسبان أسسه امللك فيليبي الثاني 

وقدم هدية لفيليبي اخلامس ثم السادس امللقب سيد أشونة األندلسية.
Medina de Rioseco 71 ميدينا دي ريوسيكو مدينة في الوادي الكبير يوجد فيها معبد لوس بينابيتي.

San Andrés de Teixido 72 سان اندريس دي تيخيدو قرية في مقاطعة غاليثيا/ إسبانيا. أخذت اسمها نسبة للقديس سان اندريس. تعتبر مكانًا للحج.

73 أستورياس Asturias، مقاطعة في شمال إسبانيا، تتمتع باحلكم الذاتي. إلى جانب اإلسبانية، تتحدث باللغة األستورية املشتقة من الالتينية، تشتهر أماكن 

تراثية عاملية ومنها خرج العديد من الشعراء والكتاب واملعماريني.
74 َمُيوَرَقة كما كتبها املؤرخون املسلمون، Mallorca باإلسبانية، هي أكبر جزر إسبانيا في البحر املتوسط وجزء من أرخبيل جزر البليار كغيرها من جزر البليار، 

وهي أيضًا عاصمة منطقة احلكم الذاتي جلزر البليار.
75 طليطلة )باإلسبانية: Toledo(، مدينة إسبانية عرفت باسم طليطلة أيام احلكم اإلسالمي إلسبانيا. وهي عاصمة مقاطعة طليطلة ومنطقة قشتالة ال منتشا في 

وسط إسبانيا. تقع على بعد 75 كيلومترًا من مدريد العاصمة األسبانية. وتقع على مرتفع منيع حتيط به أودية عميقة وأجراف عميقة، تتدفق فيها مياه نهر تاجه. 
ويحيط وادي تاجة بطليطلة من ثالث جهات مساهمًا بذلك في حصانتها ومنعتها. اشتهرت أيام احلكم اإلسالمي إلسبانيا، حيث كانت مدينة أندلسية عريقة 
دار مملكة القوط ومقر  كانت  األمالك ألنها  مدينة  يسمون طليطلة  العرب  في القدم. اسم طليطلة تعريب لالسم الالتيني “توليدوث” )Tholedoth( وكان 

ملوكهم.
76 طرطوشة tortosino إحدى مناطق مقاطعة طركونة Tarragona الساحلية في إقليم كاتالونيا اإلسباني.

77 جمعة اآلالم هو يوم مقدس للمسيحيني، وهو يوم اجلمعة الذي يسبق عيد القيامة في أسبوع اآلالم. وهي ذكرى صلب يسوع املسيح كما يعتقد املسيحيون في 

العالم. صلوات خاصة تقام في هذا اليوم وقراءات من اإلجنيل لألحداث التي تسبق الصلب. غالبية الكنائس املسيحية ترى أن صلب املسيح وموته وثم قيامة 
املسيح في اليوم الثالث هو حتدي للموت وانتصار روحي عليه.

في إسبانيا كما في فلسطني مسقط رأس يسوع، وكذلك في البلدان العربية األخرى، تعرف املناسبة بـ »اجلمعة العظيمة«. في الدمنرك والنرويج والسويد وفنلندا 
وأيسلندا، يسمى هذا اليوم بـ »اجلمعة الطويلة«. وتسمى أيضا باجلمعة احلزينة.

في اإلجنليزية يسمى بـ »Good Friday«، املسيحيون في أغلب الدول يقومون بالصيام في هذا اليوم، وذلك ليحسوا بجزء من عذاب املسيح على الصليب. 
وفي أغلب دول العالم، فإن هذا اليوم هو عطلة رسمية ألغلب الدوائر احلكومية. كما أن في بعض الدول املسيحية املتزمتة )مثل أيرلندا( يتم منع بيع الكحول 

في هذا اليوم.
يتم عمل أكالت خاصة لإلفطار عن الصيام، وهذه األكالت تختلف من بلد إلى آخر. في مصر، تسمي اجلمعة العظيمة، ويتم اإلفطار بعد صالة اجلمعة 
العظيمة حوالي الساعة السادسة مساء، ويتم اإلفطار علي فول نابت وهو منقوع الفول واملاء فقط، وبدون زيت مع رشفه من حامض اخلل ألن السيد املسيح 
-كما يعتقد النصارى- طلب ماء من العطش على عود الصليب فسقوه اليهود خاًل. اجلمعة العظيمة في الكنيسة القبطية هي اليوم السابق ألحد عيد القيامة 
املجيد، وفيه حتتفل الكنيسة بالصلب. تبدأ االحتفال صباحًا ويستمر حوالي عشر ساعات حتى السادسة مساًء، والصالة تنقسم إلى ست صلوات متتالية وهى 
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)باكر -الثالثة -السادسة -التاسعة -احلادية عشرة -الثانية العشرة( ... . باكر من اجلمعة تقابل تثبيت حكم رؤساء كهنة اليهود باملوت على شبيه املسيح »أو 
كما يعتقد النصارى باملسيح«، ثم تنتقل الثالثة حيث انتقل السيد املسيح إلى دار والية بيالطس البنطي حيث طالب اليهود بأن يصلب يسوع بتهييج من رؤساء 
الكهنة، وفى املقابل طالبوا احلاكم أن يطلق لهم باراباس اللص القاتل الذي كان يهدد األمن العام، ولكن رضخ بيالطس لطلبهم وبدأ بجلد املسيح 39 جلدة 
بسياط ثالثية الرأس.. ثم أرسله حلاكم اجلليل -هيرودس االبن- ألن السيد املسيح من دائرته ولكنه أرسله مرة أخرى لبيالطس ألنه لم ميسك عليه علة، ثم 
يوقع بيالطس احلكم التاريخي بصلب شبيه املسيح مع لصني آخرين، وتبدأ الساعة السادسة بطريق اآلالم، حيث موضع اجللجثة خارج البلدة أورشاليم حيث 
بدأوا بصلب شبيه املسيح مستخدمني ثالثة مسامير، اثنان لليدين وواحد للرجلني، وعندما علق شبيه املسيح على الصليب بدأت الشمس تغيب في الظهيرة 
ملدة ثالث ساعات حتى موت شبيه املسيح في الساعة التاسعة، ويدفن في الثانية عشرة؛ وقد جّنى الله املسيح عليه السالم بأن رفعه إليه. حينئذ تنتهي صلوات 

الكنيسة القبطية بدفن رمزي لصليب خشبي وصورة املسيح في احلنوط والورود وحتفظ إلى يوم عيد القيامة بني شمعتني.
78 مصارعة الثيران باإلسبانية، رياضة أسبانية قدمية تتم فيها املواجهة بني املصارع والثور في حلبة على مرأى ومسمع من الناس الذين يحضرون ملشاهدة تغلب 

اإلنسان على احليوان.
تعتبر هذه الرياضة من أخطر الرياضات على من ميارسونها، إذ أن املصارع ال تتوفر جلسده احلماية الكافية من قرون الثور التي ال بد أن تكون حادة، وأن يكون 

الثور قويًا ضخمًا صحيح البنية.
تسبق مباريات مصارعة الثيران عادة قدمية وهي إطالق الثيران من حظائرها لتصل إلى حلبة املصارعة، ويجري الناس أمامها وهم يرتدون محارم حمراء اللون 
لالعتقاد بأن اللون األحمر يثير الثور، ويتسابق الناس في اجلري أمام الثيران حتى تصل إلى احللبة. اجلدير بالذكر أن هناك إصابات حتدث بني الناس من جراء 

ذلك، إال أنهم يحبون املشاركة في ذلك باعتبار ذلك دليل على الشجاعة ودرب من دروب اإلثارة واملغامرة.
79  األورنا جرة تستخدم جلمع رماد محرقة األموات. وتعود إلى احلضارة اإلتروسكانية، االسم احلديث حلضارة عاشت في إيطاليا القدمية في منطقة توسكانا 

احلالية تقريبًا.
Tito Lucrecio Caro  80 شاعر وفيلسوف روماني )99 ق م - 55 ق م(. صاحب أطول قصيدة تعليمية حول طبيعة األشياء مكونة من 7400 مقطع، تبدأ 

بترنيمة لإللهة فينوس رمز اخلصوبة، وتنتهي مبرثية عن الطاعون في أثينا. احتفظ بها شيشرون )الكاتب الروماني وخطيب روما املميز، ولد سنة 106 ق.م(، 
1418 أعاد نسخها اإليطالي بوجيو براشيوليني الذي جنح في استرداد عدد كبير من النصوص الالتينية الكالسيكية، حيث كان أغلبها طي النسيان في  وفي 

مكتبات الرهبانية األملانية والفرنسية، ونشر نسخًا مخطوطة بني املتعلمني.
)1795-1821( شاعر إنكليزي أصبح واحدًا من شعراء احلركة الرومنتيقية اإلنكليزية املهمني في مطلع القرن  )John Keats:جون كيتس )باإلنكليزية  81

التاسع عشر. خالل حياته القصيرة هوجمت أعماله من قبل نقاد الدوريات في ذلك العهد، لكن تأثيره بعد وفاته على شعراء مثل ألفرد تينيسون كان هائاًل. 
ُتعتبر سلسلة األغنيات القصيرة التي كتبها كيتس اليوم حتفًا فنية، وال تزال من أكثر قصائد الشعر اإلنكليزي انتشارًا. ُتعتبر رسائل كيتس عن نظريته اجلمالية في 

القدرة السلبية أكثر الرسائل احمُلتفى بها ألي كاتب.
82 بيالساندينو )باإلسبانية:  Villasandino(، هي إحدى بلديات مقاطعة برغش، التي تقع في منطقة قشتالة وليون، شمال غرب إسبانيا.

Fernando de Herrera 83 فرناندو دي إيريرا )إشبيلية 1534-1597( شاعر وكاتب إسباني من العصر الذهبي لقب »بالرباني« يعتبر من أول احملدثني 

بالشعر االسباني. وله كتابات شعرية نثرية بعنوان مراثي احلياة واملوت.
 Gustavo Adolfo Bécquer ،لكنه معروف باسم باكر ،Gustavo Adolfo Domínguez Bastida 84 اسمه احلقيقي غوستاف دومينغيث باستيدا

1870( شاعر وراٍو إسباني من احلركة الرومانسية مع أنه كتب بالواقعية، له تأثير أدبي قوي على األجيال الالحقة )اشبيلية 1836 - مدريد 
1958( ولد في اجلنوب   - 1881( ،1956 Juan Ramón Jiménez Mantecón شاعر إسباني حائز على نوبل لآلداب  خوان رامون خمينث،   85

الغربي من إسبانيا ... انتقل إلى العيش في مدريد العام 1900 حيث لفت وأبهر شعراء البالد للروح اإلسبانية اخلاصة واملتجددة في شعره الرقيق. ترك إسبانيا 
عند اندالع احلرب األهلية إلى أميركا الالتينية، العام 1956 حصل على جائزة نوبل عن روايته »أنا وحماري«، العام 1958 توفي في بورتوريكو في أميركا 

الالتينية منفاه األخير. من أعماله »حدائق بعيدة«،« مظهر احلزن«، »األغنية التائهة«.
86 قديسة يسوع من كاتالونيا، كتب حياتها الرسام اإليطالي فراي خوان دي ال ميسيريا. ولقد كشف مؤخرًا عن مخطوطات هذه الكتابة وعن حاالت تيه لهذه 

القديسة التي قالت كالمًا ناريًا في مدح الثناء. ويبدو أنها كانت مصارعة ثيران ومغنية فالمنكو كما يقول لوركا.
87 رسام إيطالي أول من رسم القديسة تيريزا.

Felipe IV de Austria 88 (1605-1665) امللقب بالعظيم أو مبلك األرض، كان ملكًا إلسبانيا منذ 1621 حتى وفاته.

الستكمال  روما  إلى  ذهب  )40 ب م - 106 ب م( ينحدر من Bílbilis بيلبليس قرب سرغسطة/إسبانيا. حوالي 64م  Marco Valerio Marcial 89

دراساته القانونية بإشراف الرواقي سينيكا، حاول االنتحار وعاش حياة بوهيمية، كثير السفر والترحال، وعمل عند أرباب عدة طوال أكثر من 35 سنة. ومع 
ذلك اكتسب صداقة أعظم الكتاب في ذلك الوقت، وكان الشاعر قادس كانيو روفو، هو األقرب إلى مزاجه.

)60 م  - 128م(، شاعر روماني من أنشط شعراء نهاية القرن األول ميالدي وبداية القرن الثاني. Décimo Junio Juvenal 90

91 العكازان اللذان يستخدمان نتيجة كسور في القدمني، ويتم وضعهما حتت اإلبطني.

92 الرماح الصغيرة التي يستخدمها مصارع الثيران لغرسها في جسد الثور.

Rafael Molina Sánchez 93 )قرطبة 1841-1900( مصارع ثيران متميز، لقبه Lagartijo “الغارتيخو”؛ أي السحلية.

Joselito( José Gómez Ortega 94( مصارع ثيران متميز لقب أواًل بالغاييتو أي الديك الصغير، ثم بـ “خوسيليتو” وهو تصغير السمه خوسيه، )اشبيلية 

أثناء مصارعته لثور. كان رمزًا ملا يعرف بالعصر الذهبي ملصارعة الثيران. 1890-1920(، مات 
Juan Belmonte  95 )اشبيلية 1892 - 1962(، مصارع ثيران األكثر شعبية في تاريخ مصارعة الثيران، يعتبر مؤسسًا لها مع خوسيليتو، صاحب الثورة 
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األولى في فن مصارعة الثيران، فقبله كانت مصارعة الثيران تتطلب التغلب على اندفاع الثور بالسيطرة على رجليه بشجاعة وسماح، لكنه ابتدع طريقة القيادة، 
التوقف، التأمل، االنقضاض ومن مسافة قصيرة جدًا بني املصارع والثور. فقد كانت نظرية املصارعة تقوم على قاعدة “إما تنزاح أنت وإما يزيحك الثور”، 

فأبدلها بـ”ال تزح أنت وال ينزاح الثور”.
96 الباروكية هو مصطلح يستخدم لوصف احلركة الثقافية )التي تشمل األدب والفلسفة والفن واملوسيقى( في العصر الذي بدأ في نهاية القرن السادس عشر وانتهى 

في منتصف القرن الثامن عشر. ولذلك، يطلق اسم »الباروك« على األحداث الفنية املتعلقة باخليال الواسع. ومع ذلك، من وجهة نظر فنية، يتخلل هذه احلقبة 
النمط الكالسيكي الذي كان عمومًا نقطة مرجعية مشتركة للفنانني من جميع االجتاهات ... يتميز فن الباروك بإظهار حركة زائدة وواضحة والتركيز على 

التفاصيل، بحيث توحي بطابع درامي وبجود توتر ... بدأ ظهور هذا الطراز الفني في روما حوالي العام 1600.
Joaquín Rodríguez Ortega Cagancho 97 )اشبيلية 1903 -املكسيك 1984(. مصارع ثيران، غجري، حتول إلى أسطورة في مصارعة الثيران، 

عاش في املكسيك وتوفي فيها بعد أن مارس بتميز الكثير من مصارعة الثيران.
الكنائس  في  الفنية  بأعماله  اشتهر  ومعماري.  نحات   )1217-1150 )غرناطة   El Maestro Mateo en Santiago de Compostela  98

والكاتدرائيات. نحت متاثيل للقديسني تكاد تنطق.
San Juan de la Cruz 99 (1542-1591) قديس إسباني من جماعة الكرمل احلفاة، شاعر صوفي، يعتبر عراب الشعراء األسبان.

100 السونيت )باإلنكليزية: Sonnet( مشتقة من الكلمة اإليطالية “sonetto” ومعناها “األغنية الصغيرة”. هي نوع من أنواع الشعر الغربي. في القرن الثالث 

عشر، أصبحت الكلمة تشير إلى قصيدة مشهورة من 14 شطرًا و11 مقطعًا تتبع قافية ووزنًا.
Fray Filippo di Tommaso Lippi 101 (1406-1469) رسام إيطالي برز في رسم املشاهد واملناظر الطبيعية بأناقة ألوانه.

Sahagun 102 قلعة ساأغون )حرف الهاء ال يلفظ باإلسبانية(. إلى اجلنوب الغربي من مقاطعة ليون اإلسبانية. وفي هذه القلعة ساعة ضخمة.

Calatayud 103 مدينة من مقاطعة سرغسطة تشتهر بآثارها املعبرة عن فن رائع في بناء القالع والكاتدرائيات والزخرفة املعمارية. إحدى هذه القالع تسمى قلعة 

أيوب بحيث انتقلت هذه التسمية إلى اسم املدينة كال أت أيود.
Teruel 104 مدينة إسبانية في مقاطعة أراغون تشتهر بقالعها وأثارها املعمارية ومنها قلعة بناها املوحدون.

105 انظر هامش 67.

106 غثاليني تعني الرجال الذين ينقلون األوامر في مصارعة الثيران ويضبطون النظام )شريف(.

107 فرانسيسكو دي كيبيدو )باإلسبانية:  Francisco de Quevedo( )مدريد، 1580 - 1645( سياسي وكاتب إسباني في العصر الذهبي اإلسباني، كان 

واحدًا من أبرز الشعراء األسبان في ذاك العصر. كتب في الشعر والسياسة والسخرية، منها روايته الواقعية عن التشرد وحياة الطبقات الدنيا وعنوانها: تاريخ 
دون بابلو دي سيجوفي املعروفة باختصار إل بوسكون. وعن “غثاليني كيفيدو” يقصد لوركا املجموعة القصصية لكيبيدو بعنوان غثاليني مسهم الشيطان.

108 انظر هامش 37.

)1599 إشبيلية – 1660 مدريد( رسام إسباني  .)Diego Rodríguez de Silva y Velázquez :109 دييغو رودريغز دي سيلفا إي بيالثكيث )باإلسبانية

من أشهر أعماله لوحة البابا إنوسنت العاشر )1650(، واستسالم بريدا )1635(، وخادمات الشرف )1656(، حيث حتتوي على تقنيات استثنائية وبراعة في 
استخدام اإلضاءة. يعد من أشهر فناني األسلوب الباروكي.

110 انظر هامش 81.

Pedro Berruguete  111 (1450-1503) رسام إسباني أهم من نقل الرسم من مدرسة غوتا إلى عصر النهضة في إسبانيا.

كتاباته مدرسة سميت باسمه  أصبحت  الذهبي،  العصر  في  مسرحي  وكاتب  إسباني  شاعر  Luis de Góngora y Argote 112 )قرطبة 1627-1561( 

الغونغورية.
ينتمي إلى العصر الذهبي، باإلضافة إلى عمله في إيطاليا لدى جيش  شاعرًا  كان  نيس/فرنسا(  في   1536  - طليطلة/اسبانيا  113 غارثيالسو دي ال فيغا )1503 

كارلوس األول. ُيعد غارسيالسو واحدًا من أعظم الكتاب األسبان في التاريخ.
ولد غارسيالسو العام 1503، وكان يتيم األب، تلقى تعليمه بعناية شديدة في بالط امللك، حيث عرف صديقه الفارس الكتالنى خوان بوسكن ... في العام 
بخدمة كارلوس األول ملك إسبانيا بوصفه عضوًا دائمًا في احلرس امللكي. في حياته تعلم غارثيالسو اللغة اليونانية، والالتينية، واإليطالية،  التحق   1520

والفرنسية، واملوسيقى. أحب امرأة تدعى غيمار كاريو وأجنب منها ابنًا يدعى لورنثو سوارث العام 1520.
114 انظر هامش 35.

Gonzalo de Berceo 115 (1197-1264) شاعر إسباني يعتبر أول شاعر عرفته اللغة اإلسبانية، مع تشكلها القرن الثاني عشر امليالدي؛ أي عندما انتقلت 

اللغة اإلسبانية من اللهجة الالتينية.
Juan Ruiz 116 ولقب بـ  Arcipreste de Hita (1284-1351)  شاعر وروائي إسباني أول من كتب رواية شعرية متنوعة الثيمات، تعتبر من أهم ما 

كتب في العصور الوسطى.
Jorge Manrique 117 (1440-1479) من أهم شعراء عصر النهضة في إسبانيا.

118 انظر هامش 93.

Gregorio Hernández 119 (1576-1636) نحات إسباني له أروع أعمال النحت اخلشبي في عصر الباروك.

)1642 - 1724 قرطبة( نحات إسباني له أعمال متميزة للسيد املسيح ومرمي العذراء والقديسني.  José de Mora 120

121 نحات إسباني متدين صور آالم املسيح وصبره في النحت.

Juan Martínez Montañés 122 )اشبيلية 1568-1649( نحات إسباني تنتمي أعماله لعصر النهضة والباروك.
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123 تعتبر كتالونيا )بالكتالنية: Catalunya، وباإلسبانية: Cataluña، وباآلرانية: Catalonha(، أحد بلدان أوروبا امُلتوسطية وهي إحدى امُلقاطعات 

َبرشُلونة، وِجيُرونا،  َكتاُلونيا من عدة ُمحافظات، هي:  الّدولة اإلسبانّية. وتتألف  الذاتي،، جميعها تشكل أراضي  باحُلكم  املتمتعة  السبعة عشرة  اإلسبانية 
َغة اإلسبانّية التي هي ُلغة الّدولة  غة الّرسمّية، باإلضاَفة إلى الُلّ َغة الَكتاالنّية هي ُلغة َكتاُلونيا تسمى بالعربية اللغة القطلونية. وتعتبر الُلّ ولييدا، وَتّراُغونا. إن الُلّ
اإلسبانَية. وينتشر استخدام الّلغة الكتاالنية في قسم كبير من األراضي اإلسبانّية )ُجُزر البليار وُمقاطعة َبَلْنِسَيّة وفي ُجزء من منطقة أراُغون )وفي أْنُدورا تعتبر 
غة الكتاالنية اللغة الرسمية الوحيدة، وفي منطقة َجُنوب َفرنسا( املنطقة التي تسّمى كتالونيا الّشمالّية )وفي مدينة إيطالّية اسمها L’Alger( أي أنه في منطقة  الُلّ

غة 11 مليون نسمة. مساحتها 68000 كم ُمربع يبلغ مجموع الَنّاطقنب بهذه الُلّ
أورينسي  لوغو،  الكورونيا،  أقاليم  وتضم  االيبيرية،  اجلزيرة  شبه  غرب  شمال  تقع  إسبانيا،  في  ذاتي  حكم  منطقة  هي   )Galicia  ( جليقية  أو  غاليسيا   124

الشرق واستورياس وقشتالة وليون  الغرب احمليط األطلسي وفي  الشمال بحر كنتابريا والبرتغال من اجلنوب، ومن جانب  وبونتفيدرا. جغرافيًا يحدها من 
)أقاليم زامورا وليون(.

125 قشتالة )باإلسبانية: Castilla( مملكة سابقة تاريخية اندمجت تدريجيًا مع جيرانها لتصبح تاج قشتالة ثم مملكة إسبانيا الحقًا. في إسبانيا احلالية، عادة ما 

تعتبر قشتالة أنها تضم مناطق قشتالة وليون في الشمال الشرقي، وقشتالة المانشا ومدريد في وسط وجنوب البالد، وقد تشمل أحيانًا كانتابريا وال ريوخا أيضًا 
ألسباب تاريخية. ومع ذلك، توجد صيغ مختلفة بشأن تخوم قشتالة الدقيقة، والفتقارها إلى اعتراف رسمي، فإنه ال حدود رسمية لها. ُيَرّقم ملوك إسبانيا 

املعاصرون وفقًا للنظام القشتالي.
126 انظر، ص: 105.

127 ميغيل دي ثيربانتِس سابيدرا )باإلسبانية: Cervantes  de Miguel( )قرطبة 1547م- مدريد 1616م( هو كاتب إسباني. اشتهر بروايته “دون كيشوت 

دي المانشا” أو )دون كيخوتى(، وهي شخصية مغامرة حاملة تصدر عنها قرارات العقالنية. تركت حياة “ثيربانتِس” احلافلة باألحداث أثرًا بليغًا في أعماقه، 
وجتلى ذلك في طغيان روح السخرية والدعابة على أعماله. ُيعتبر من بني أشهر الشخصيات اإلسبانية في العالم، وقد كرمته بالده فوضعت صورته على قطعة 
الـ 50 سنتًا اجلديدة. وتوفي في 23 نيسان 1616. مات فقيرًا معدمًا ولم يتذوق طعم الشهرة التي نالها بعدئذ. كان يكتب الشعر في تلك الفترة، وكتب قائاًل إن 
)هناك طريقني يقودان إلى الثروة واملجد أحدهما طريق العلم واآلخر طريق السالح(. لم يكن قد اقترب من أي منهما وهو في الثالثة والثالثني، وكان قبل ذلك 
أشد إمالقًا. كانت حياته حافلة باألحداث واملغامرات، فقد شارك في معركة “ليبنتي” البحرية ضد العثمانيني، وفقد على أثرها إحدى ذراعيه، فلِقب بـ”أكتع 
املغامرة من جديد، غير أن حظه العاثر قاده إلى األسر في أحد حترشات األسطول اإلسباني مبدينة اجلزائر، بعد  ليثني عزمه عن  لم يكن  أن ذلك  إال  ليبنتي”. 
أن مت القبض عليه في ضواحي املدينة من طرف جنود سلطان اجلزائر، أمضى خمسة أعوام في سجون مدينة اجلزائر، لم يخرج منها إال بعد أن مت دفع فديته. 
نشر أول رواية خيالية تدور حول حياة الرعاة العام 1585م مكتوبة بالشعر والنثر أسماها )الجاالتيا( كتب بني عامي 1585 - 1588 أكثر من عشرين مسرحية 
لم يبَق منها سوى مسرحيتني، كما ألف كثيرًا من الشعر. العام 1597، وضع “سيرفانتس” في السجن مجددًا، واستلهم أثناء فترة سجنه شخصية دون كيشوت 
دي المانتشا. غادر السجن العام 1603 عندما كان يكتب روايته )دون كيشوت( واحتجزته الشرطة ثانية العام 1605 وهي )السنة التي نشر فيها( اجلزء األول. 

قبيل ظهور اجلزء الثاني العام 1615، كان قد أصدر أعمااًل أدبية قليلة األهمية منها )روايات القدرة(.
Lagunas Ruidera( 128( هي مجموعة من البحيرات الصغيرة في كامبو دي مونتيل، بني مقاطعة الباثيتي، ومقاطعة سيوداد ريال، إسبانيا.

129 انظر هامش 5.

للرسم  أستاذًا  يعمل  أبوه  كان  )إسبانيا(،  ملقة  مدينة  في  ولد  العالم.  رسامي  أشهر  من   )1973-1881( إسباني  رسام  بيكاسو  بابلو   Pablo Picasso  130

والتصوير، ومتخصصًا في رسم الطيور والطبيعة. ظهر نبوغ )بابلو( في سن مبكرة، وبدأ يرسم حتت إشراف أبيه وأمه، فعندما كان في السابعة من عمره، 
تعلم من أمه الرسوم املختلفة والرسم الزيتي. وفى سن الثالثة عشرة قام بابلو بتكملة رسم حلمام بدأ والده برسمه ثم تركه ولم يكمله، والتحق بعدها مباشرة 
مبعهد الفنون اجلميلة، واجتاز االمتحان الصعب الذي يعقد للمتقدمني لاللتحاق باملعهد، وأكمل بعد ذلك دراسته بأكادميية )سان فرناندو( للفنون، ثم قرر 
والده بعد ذلك إرساله إلى لندن ليتعلم الفن من الفنانني اإلجنليز؛ ولكن وهو في الطريق إلى لندن توقف في باريس سنة 1900 ثم استقر فيها نهائيًا سنة 1904 

ليبدأ رحلته الفنية.
-1907 براك في هذا االجتاه نفسه من  بيكاسو مع جورج  املعاصر، حينما اشترك  الفن  تاريخ  بداية مرحلة جديدة في  التكعيبية،  التكعيبية: ثم كانت والدة 
استلهما تلك التكعيبية من دراسة سيزان، إلى جانب دراسة الفن البدائي، والنحت األفريقي. وأولى لوحاته في ذلك العهد هي لوحة انسات  وقد   .1909

افنيون العام 1907. من أشهر أعماله لوحة )الغرونيكا( )مأساة كوريا(.
Antonello da Messina 131 )صقلية 1430-1479( رسام إيطالي، يعتبر أحد الذين أدخلوا التقنية التصويرية بالرسم الزيتي، جمع بني الثقافة التنويرية 

للفالمنكو مع الثقافة اإليطالية لنحت التماثيل.
132 انظر هامش 99.

Masolino da Panicale 133 (1383-1440) رسام ايطالي.

134 انظر هامش 32.

امرأة بشعة املظهر كما  إلى  آثينا تغضب، فحولتها  آثينا، وهذا ما جعل  أنها مارست احلب مع بوسيدون في معبد  بنتًا جميلة، غير  البدء  ميدوسا كانت في   135

حولت شعرها إلى ثعابني وكان كل من ينظر إلى عينيها يتحول إلى حجر. ومبا أن ميدوسا كانت قابلة للموت، فقد متكن برسيوس، مبساعدة هرمس، حسب 
امليثولوجيا اإلغريقية، من القضاء عليها وقطع رأسها ملا نظر إلى صورة انعكاسها في درع آثينا، وأهدى رأسها آلثينا التي كانت قد ساعدته، وقامت بوضعه على 

درعها املسمى باأليغيس ... أجنبت ميدوسا من بوسيدو طفلني.


