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امللخّ �ص
مازالت العالقات التاريخية العربية الإ�سبانية م�ستمرة �إىل يومنا هذا ،على الرغم من خروج العرب من
الأندل�س يف �آخر معركة لهم بعد �سقوط مملكة غرناطة 1492م ،وكان الأدب الإ�سباين �سباقا يف االحتكاك
بالرتاث العربي يف �أ�شكاله املختلفة؛ ليتخذ الأديب الإ�سباين املعا�صر مرجعية هامة ينهل من رموزها
وموا�ضيعها يف كل مرة ،وميثل املكون الثقايف الأندل�سي عن�ص ًرا فعاال و�ضرور ًيا يف تفاعل الثقافتني ،رغم
معار�ضة بع�ض املثقفني الإ�سبان على هذا التقارب.
ويف �ضوء مفاهيم الأدب املقارن �سنحاول يف هذا املقال �أن نلقي ال�ضوء على جتليات الرمز ال�صويف يف
ال�شعر الإ�سباين احلديث من خالل �شعر لوركا الذي يعك�س بع�ضا من جتليات الإبداع العربي .و�سنتناول يف
البداية الرمز ال�صويف و�آليات الت�أويل ،ثم نلقي ال�ضوء على كيفية تلقي امل�ستعربني الإ�سبان الن�ص ال�صويف
لنف�صل يف الأخري مظاهر جتلي الرمز ال�صويف يف �شعر "لوركا" من خالل رمز "املاء"
من منظور حواريّ ،
و�أهم دالالته.

الكلمات املفتاحية :الن�ص ال�صويف ،الأندل�س ،اال�ست�شراق الإ�سباين ،لوركا� ،إ�سبانيا.
http://journals.uob.edu.bh
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Manifestation of the Sufi Symbol in the
Spanish Modern Poetry
- Federico García Lorca as an Example Boukail Amina
University of Jijel  ـAlgeria

Abstract
The historic Spanish-Arab relations did not stop after the fall of Andalusia. It
continued in the cultural interaction and dialogue. The Spanish literature is the first
to interact with Arab heritage in its various forms, and became an important reference
contemporary for Spanish modern writers.
In this article we will try, in light of the concepts of comparative literature to analyze
manifestation of the Sufi symbols in the Spanish modern poetry for example Federico
García Lorca, where we will stop at the mystic symbol and mechanisms interpreted.
Then we will discuss how the Spaniards Orientalists received the mystic text, and we
will finish by analgzing the manifestation of the Sufi symbols in Lorca’s poetry like
“water” and their significance.

Keywords: Sufi text, Andalusia, Spanish orientalism, lorca, Spain.
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تجليات الرمز الصوفي في الشعر
اإلسباني الحديث
فيدريك غارسيا لوركا نموذجا-�أمينة بوكيل
جامعة جيجل-اجلزائر
مما جعل هذه الفرتة ت�ش ّكل مرحلة هامة من
تاريخ الأدب الإ�سباين ،فال ميكن فهم العديد
من الن�صو�ص الأدبية الإ�سبانية فهما عميقا دون
�أخذ بعني االعتبار الإطار العربي والعودة �إىل
املرجعيات العربية ،ذلك �أن العالقات التاريخية
العربية الإ�سبانية مل تنقطع بعد �سقوط الأندل�س بل
ا�ستمرت يف التفاعل ،و�أثار هذا التفاعل الكثري من
اجلدل يف الع�صر احلديث والعديد من الت�سا�ؤالت
حول الهوية الثقافية الإ�سبانية.

املقدمة:
لقد �أدرك ال�شرق والغرب يف العقود الأخرية
�أهمية احلوار بني الثقافات وموا�صلة االلتقاء
بالآخر املختلف وحماولة فهمه ،ذلك �أن احلوار
ي�شكل الآن ان�شغاال عامليا يف �إعادة �أن�سنة الإن�سان
من خالل �إعادة قراءة التاريخ و�إلقاء ال�ضوء خا�صة
على اجلوانب التي ال تزال يف منطقة امل�سكوت عنه.
وت�شكل الأندل�س ملتقى هاما ملختلف الثقافات
التي ازدهرت يف احل�ضارة الإ�سالمية وان�صهرت
يف بوتقتها العنا�صر الثقافية املختلفة ،حيث
كان املجتمع الأندل�سي متنوع الأجنا�س الب�شرية
حيث يحتوي على العنا�صر الآتية :الإ�سبان-
العرب-الرببر-املولدين-امل�ستعربني-ال�صقالبة-
النورمان.
لهذا «كان من الطبيعي �أن تت�صل هذه العنا�صر
بع�ضها ببع�ض وتتالقى � -سواء بامل�صاهرة �أو
الع�شرة �أو اجلوار �أو التعامل -و�أن ي�أخذ بع�ضها
من بع�ض مما كان له �أثره يف �إثراء احل�ضارة
1
الأندل�سية وازدهارها»
وهكذا نتجت عن هذا التنوع ح�ضارة �أندل�سية
مميزة بفعل عالقات الت�أثر والت�أثري التي �شملت
العادات والتقاليد ف�أثرت ال�شخ�صية الأندل�سية
وطبعتها بطابع مميز.

يرى «تودوروف» �أن الفرق احلقيقي بني
اخلطاب والرمز يتجلى عندما يربز مكون املعنى
احلقيقي واملعنى املجازي الذين يكونان اخلطاب
حيث يقوم املتلقي بتفكيك �شفرات اخلطاب كلما
قام بت�أويل الرموز.2
وبالتايل فكل قارئ لل�شعر ال�صويف يحاول
ا�ستخراج املعاين العميقة املختبئة بني �سطور من
خالل اتخاذ الت�أويل و�سيلة م�ساعدة على ا�صطياد
هذه املعاين ،وال يتحقق ذلك �إال عندما يرغب
املتلقي وبهذا ي�صبح الت�أويل الرمزي ا�سرتاتيجية
ت�أويلية يحدد املتلقي معامل خريطتها املعرفية.
ويف هذا الإطار املعريف يتجه الأدب ال�صويف
اجتاها رمزيا يف معاجلته الظواهر الكونية ويف

 -1ح�سني يو�سف دويدار ،املجتمع الأندل�سي يف الع�صر الأموي
(القاهرة :مطبعة احل�سني الإ�سالمية.12 ) 1994

 -2فريد الزاهي ،الن�ص واجل�سد والت�أويل املغرب� :إفريقيا ال�شرق
2003م) .57
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التعبري عن التجربة الروحية يف قالب فني ولهذا
ابتدعوا لأنف�سهم م�صطلحات ومفاهيم خا�صة
بهم ت�شكل املعجم ال�صويف« ،ولي�س الرمز يف
ال�شعر ال�صويف راجعا �إىل الكنايات البعيدة وحدها
و�إطالق �أ�سماء من قبيل الرموز اخلفية على
3
م�سميات ال يراد الت�صريح بها»
وجند يف الن�صو�ص ال�صوفية «رمزا غريبا
ومنطا عجيبا ،وبعدا عن الت�صريح و�إيثارا للتلويح،
واعتمادا على الإ�شارة ،وعالقات خفية يف التجوز
بالكالم ،ودرجات بعيدة بني املعاين احلقيقية
واملعاين اللزومية ال يكاد يفهمها فاهم ،وال ي�صل
4
�إىل جوهرها عامل �أو حامل».
فعك�ست الن�صو�ص ال�صوفية حركة داخلية
حت ّرك بقوة طريف التجربة ال�صوفية املتمثلة يف
الكتابة والقراءة يف الوقت نف�سه.
بقي الن�ص ال�صويف ملدة طويلة �أ�سري الدرا�سات
التاريخية الأيديولوجية وحم�صورا يف ال�شروحات
اللغوية والتف�سريات ال�صوفية التي رافقت الن�ص
ال�صويف منذ البداية.5
باعتباره ن�صا يفتقر للمعايري اجلمالية والفنية
ف�أق�صي من دائرة الإبداع الأدبي ،ليبقى يف دائرة
الهام�ش لعدة قرون باعتباره ن�صا خمتلفا.
و«مل يكن اللجوء �إىل الرمز والإ�شارة نتيجة
ل�سبب وحيد هو تلك ال�ضغوط مهما كان م�صدرها،
بقدر ما كان ينم كذلك عن وعي ب�أنّ اللغة لي�ست
و�سيطا طبيعيا �شفافا ،ي�ستطيع الإن�سان من
خالله �إدراك حقيقة ما .بل هي عامل الحتواء
املعاين اللطيفة التي ال يدركها �إال من عا�شها �أو
6
ا�ستوعبها»..
 -3املرجع ال�سابق.57،
 -4حممد عبد املنعم اخلفاجي ،الأدب يف الرتاث ال�صويف (م�صر:
مكتبة غريب دت)181
� -5آمنة بلعلي :حتليل اخلطاب ال�صويف يف �ضوء املناهج النقدية
املعا�صرة (بريوت-اجلزائر :من�شورات االختالف ،الدار العربية
للعلوم نا�شرون .11 )2010
 -6املرجع نف�سه.89 ،
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ولكن لو عاجلنا الن�ص ال�صويف وجتليات رموزه
من منظور مقارن لوجدنا رموزه حا�ضرة ح�ضورا
جليا يف الآداب العاملية ب�سبب كثافة معانيه والطابع
الإن�ساين العاملي للن�ص ال�صويف ال�سيما يف ال�شعر
الإ�سباين ،فكيف تلقى الأدباء وامل�ستعربون الإ�سبان
الن�ص ال�صويف وما هي الو�سائط و�آليات التلقي؟

/2الن�ص ال�صويف يف �ضوء درا�سات امل�ستعربني
الإ�سبان:

�أثار مو�ضوع «الهوية الإ�سبانية» الكثري من
اجلدل يف الع�صر احلديث خا�صة فيما يتعلق
بالأندل�س بني منكر لت�أثري هذه الفرتة يف م�سار
تاريخ �إ�سبانيا ،وبني معرتف ب�أهمية هذه املرحلة
وت�أثريها الوا�ضح يف الثقافة الإ�سبانية ،وما زاد
من ح ّدة هذا اجلدل هو نظرة بع�ض الأوروبيني
امل�ش ّككة يف انتماء �إ�سبانيا �إىل الغرب وعادة
ما يعرب عنه بهذه العبارة ال�ساخرة (Spain is
 ،7)differentوك�أنها كيانا خمتلفا عن الغرب ولع ّل
عبارة “�ألك�سندر دوما�س” ()Alexandre Dumas
هي الأكرث ق�سوة وداللة يف قوله:
8
“�إن �إفريقيا تبد�أ عند تخوم البرييني”
تدل هذه العبارة على �أنّ حدود العامل الغربي
تنتهي عند جبال البرييني الواقعة يف غرب فرن�سا
�أما �إ�سبانيا فريى �صاحب القول �أنها تنتمي
جغرافيا وثقافيا �إىل افريقيا،
ويف ذلك �إ�شارة وا�ضحة �إىل الفرتة الإ�سالمية
من تاريخ �إ�سبانيا.
�أثريت هذه الق�ضية ب�إ�سهاب يف درا�سات
امل�ستعربني الإ�سبان باعتبار �أن اال�ستعراب
الإ�سباين ف�ضاء معريف ُتر�صد فيه الذات
ومالحمها من خالل درا�سة الآخر والوعي بوا�سطة
احلوار و�إعادة بناء العالقات ،ويتم ذلك من
� -7ألك�سندر دوما�س كاتب فرن�سي ولد �سنة  1 802وتويف �سنة 1870
كتب العديد من امل�سرحيات �أ�شهرها :هرني الثالت وبالطه ،امللكة
مارجوت.

8- Eduardo Diez Caso, Les orientalistes de l›école
espagnole (France: ACR Edition 1997) 9.
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خالل قراءة الهوية الإ�سبانية وفق مقاربة الرتاث
العربي وحتديد تر�سباته يف الثقافة الإ�سبانية
ولال�ستعراب 9الإ�سباين خ�صو�صية جتعله يختلف
عن اال�ست�شراق الأوروبي ،ويلخ�صها امل�ستعرب
الإ�سباين “�آ�سني ميغل بالثيو�س” (Miguel Asín
 10)Palaciosقائال:
“يختلف اال�ستعراب الإ�سباين عن اال�ستعراب
الذي تطور يف �أوروبا ،فهو لي�س ناجت عن ف�ضول
علمي خال�ص ...ولي�س جمرد حما�س جتاري
وامربيايل� ،إن الدرا�سات العربية بالن�سبة لنا هي
حاجة خا�صة� ،إذ �أنها مرتبطة بتاريخنا وتك�شف
11
عن خ�صائ�ص مهمة يف �أدبنا وفكرنا وف ّننا”....
ونتجت هذه اخل�صو�صية عن عاملني هما:
العامل التاريخي :يتمثل يف الفرتة الإ�سالمية التيعا�شتها الأندل�س لعدة قرون وا�ستمر ت�أثريها
حتى بعد �سقوط الأندل�س.
العامل اجلغرايف :من خالل قرب �إ�سبانيا منالعامل الإ�سالمي مما �سهل االحتكاك التجاري
والثقايف.
�أما من الناحية التاريخية فن�ش�أ اال�ستعراب
الإ�سباين ن�ش�أة تقليدية يف القرن ال�سابع الع�شر
والثامن ع�شر ارتبط بالنظرة الأوروبية لل�شرق
كعدو مرتب�ص يهدد كيان �أوروبا ،12وتطور
اال�ستعراب الإ�سباين يف نهاية القرن التا�سع ع�شر
حيث �أعيد قراءة تاريخ �إ�سبانيا مبنهجية علمية
ومو�ضوعية بعيدا عن ح�سا�سيات املا�ضي ،وقد
 -9يعد م�صطلح «اال�ستعراب» �أكرث دقة من م�صطلح «اال�ست�شراق»
لأنه يحدد العلوم العربية خا�صة و�أحوال العامل العربي ويف�ضل �أغلب
املثقفني الإ�سبان ا�ستخدام م�صطلح «اال�ستعراب» على م�صطلح
«اال�ست�شراق».
�-10أ�سني بالثيو�س �أب كاثوليكي وم�ستعرب �إ�سباين م�شهور عا�ش
بني ( )1944-1871خمت�ص يف فرتة الأندل�س ،اهتم بالت�أثري
الإ�سالمي يف الكوميديا الإلهية� ،أهم م�ؤلفاته� :صوفية الغزايل،
دانني والإ�سالم ،ابن م�سرة ومدر�سته.

11- Asin Miguel Placios,Sadilies y Alumbrados
(Madrid: Hiperión- Juvenile Nonfiction 1990) 7.
12- Berabé Lopez García, Africanismo y orientalismo
en España (1860-1930) (Madrid:Revista Awraq
Anejo, 1990) 321.
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م ّهد لهذه املرحلة اجلديدة من اال�ستعراب امل�ؤرخ
13
الإ�سباين “�أمريكو كا�سرتو” Castro Américo
الذي لفت االنتباه �إىل �أهمية العن�صر العربي يف
الثقافة الإ�سبانية ،واعتربه عن�صرا ف ّعاال و�أحد
مكونات ال�شخ�صية الإ�سبانية يف كتابه “�إ�سبانيا
عرب تاريخها :امل�سيحيون والعرب واليهود” ،كما
يرى �أن ال�شخ�صية الإ�سبانية تكونت عرب الع�صور
يف تعاي�شها وتداخلها مع العرب و�أن �إ�سبانيا
كيان �سيا�سي وثقايف ،مل تربز يف الوجود �إ ّال يف
القرن العا�شر واحلادي ع�شر �أي حينما تفاعلت
مع العرب ،ويعرتف بوجود العديد من امل�ؤثرات
العربية يف الأدب الإ�سباين.14
و�أثارت هذه الأطروحة اجلريئة الكثري من
اجلدل والنزاع الفكري حتى بعد وفاة كا�سرتو،
عار�ضه امل�ؤرخون الإ�سبان يف هذه الق�ضية معتربين
العن�صر العربي م�صدر الف�ساد وكل امل�صائب
التي عا�شتها �إ�سبانيا �إذ �أ�ضرت –ح�سب ر�أيهم
 احلروب عرب الع�صور باالقت�صاد الإ�سباينوحرمته من الت�صنيع على الطريقة الأوروبية.15
رغم هذه املعار�ضة ال�شديدة ف�إن ت�أثري
�أطروحة كا�سرتو ا�ستمر ،ووجدت �أفكاره �صدى
عند امل�ستعربني الإ�سبان فيما بعد حيث ركزّوا على
جانب الت�أثري العربي يف الأدب الإ�سباين يف خمتلف
مراحل تطوره.
ويف �ضوء هذه النقا�شات لقي الن�ص ال�صويف
اهتماما خا�صا من طرف امل�ستعربني الإ�سبان؛ لأنه
ن�ص يفي�ض بالقيم الروحية وذو نزوع دائم �إىل
الكمال والت�سامي ،ويتميز بطابع عاملي و�إن�ساين
غري حمدود ،وقد تناول بالثيو�س ظاهرة الت�صوف
من عدة جوانب معرفية يف �إطار البحث عن ت�أثري
�-13أمريكو كا�سرتو م�ؤرخ �إ�سباين ولد �سنة  1885وتويف �سنة
،1972خمت�ص يف التاريخ الثقايف لإ�سبانيا� ،أ�شهر م�ؤلفاته :فكر
�سريفانت�س ،احلقيقة التاريخية لإ�سبانيا ،تعليم اللغة يف �إ�سبانيا..
-14لوثي لوباث بارلت� ،أثر الإ�سالم يف الأدب اال�سباين :من
الع�صور الو�سطى �إىل الوقت احلا�ضر ،ترجمة :حممد جنيب
بن جميع (تون�س:من�شورات مركز الدرا�سات والبحوث العثمانية
واملوري�سكية والتوثيق واملعلومات .33-32 )1990
-15ملرجع نف�سه.35 ،

)Semat 3, No. 2, (May 2015

هذه الظاهرة يف الثقافة الإ�سبانية وحتديد معاملها
ووقف عند �أهمية البحث عن امل�ؤثرات العربية من
�أجل قراءة واعية و�شاملة للأدب الإ�سباين وعامل
�أ�سا�سي يف احلوار مع الآخر ،واعترب املكون العربي
جزءا من تاريخ �إ�سبانيا و�سريورتها املعرفية،
وتناول يف البداية املذهب ال�شاذيل يف الت�صوف
يف الأندل�س ،وقارن بينها وبني الطوائف امل�سيحية
واحلركات الدينية يف �أوروبا ،وجتاوز حتديد
�أوجه ال�شبه �إىل تقدمي �أدلة تاريخية تبني ت�أثري
هذا املذهب يف كتابات رجال الكن�سية حيث وجد
لت�أمالتهم امل�سيحية جذورا �إ�سالمية ،وانتقال
العديد من الرموز ال�صوفية �إىل كتابتهم ،كما ح ّلل
ق�ضية “الإلهام” ودورها يف ت�صفية القلب وتنقيته
16
من الأ�شياء التي ت�شغله
كما ناق�ش بالثيو�س ق�ضية امل�صادر العربية يف
الكوميديا الإلهية يف ر�سالة الدكتوراه �سنة ،1919
و�أثارت هذه الر�سالة ت�سا�ؤالت جوهرية حول حقيقة
اطالع “دانتي” على م�ؤلفات ابن عربي حيث ت�أثر
بق�صة “الإ�سراء واملعراج” ،وانق�سم الباحثون
بني م�ؤيدين ومعار�ضني لهذا الر�أي وال يزال هذا
اجلدل يف �أوروبا �إىل حد الآن.17
وتتميز مقاربات �آ�سني للن�ص ال�صويف ب�أنها
مو�سوعية و�إن كان يغلب عليها اجلانب التاريخي.
�أما من الناحية الفنية فقد ع ّمقت هذا اجلانب
امل�ستعربة الإ�سبانية «لوثي لوباث بارلت» (Luce
 18)López-Baraltوتناولته ب�إ�سهاب يف م�ؤلفاتها
التي تندرج �ضمن الدرا�سات العربية الإ�سبانية
املقارنة ،ناق�شت انتقال الرموز ال�صوفية �إىل
ال�شعر الإ�سباين خا�صة الديني الو�سيط ك�شعر
“خوان دي الكروث” فح ّللت رمز “الليلة الظلماء”
16- Asin Palacios, Sadilies y Alumbrado, 267.

 -17للمزيد من التف�صيل ينظر:

Asín Palacios, La escatología musulmana en la
)Divina Comedia (Madrid: Editoria Plutarco 1931

 -18لوثي لوباث بارلت هي م�ستعربة �إ�سبانية و�أ�ستاذة الأدب املقارن
بجامعة بورتوريكو ،اهتمت يف كتاباتها بالت�أثري العربي يف الأدب
الإ�سباين الو�سيط �أ�شهر �أعمالها :جان ال�صليبي والإ�سالم� ،أثر
الإ�سالم يف الأدب الإ�سباين :من الع�صور الو�سطى �إىل الوقت احلا�ضر.
http://journals.uob.edu.bh
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ورمز “املجنون” يف �شعره واحتاده باملحب الذي
برز يف ديوان “ابن عربي” و”ابن عباد الرندي”
و”جالل الدين الرومي” ،19وترجمت يف الوقت
نف�سه العديد من الن�صو�ص املت�صوفة الأندل�سية
�إىل اللغة الإ�سبانية والإجنليزية ،وناق�شت �آثار
الن�ص ال�صويف يف ن�صو�ص العديد من الأدباء
الإ�سبان واعتربته م�صدر ًا مهم ًا ال ميكن جتاهله
كما �أ�سهم يف ثراء الثقافة الإ�سبانية.20
ما نالحظه يف درا�سات امل�ستعربة �أنها ا�شتملت
الت�صوف العربي والت�صوف الفار�سي �أي�ضا،
واجتهت جهودها �أي�ضا �إىل ترجمة الن�صو�ص
ال�صوفية من العربية �إىل لغات �أخرى ،رغم �أنّ
هذه الرتجمة حتتاج �إىل متكن كبري من اللغة
العربية لأنّ لغة الن�صو�ص ال�صوفية هي ن�صو�ص
مغرقة يف الرمزية ،وتتجاوز حدود اللغة العادية،
ويدل ذلك على انفتاح امل�ستعربة ووعيها ب�أهمية
الن�ص ال�صويف باعتباره ج�سرا للتوا�صل بني
الثقافتني العربية والإ�سبانية.
يوجد العديد من امل�ستعربني الإ�سبان الذين
تناولوا الن�ص ال�صويف م�صدر ًا من م�صادر
الأدب الإ�سباين ،وقد �أ�سهمت درا�ساتهم يف جتاوز
ح�سا�سيات املا�ضي والتخفيف من اجلدل القائم
حول الهوية الإ�سبانية ،من خالل االعرتاف بت�أثري
الآخر يف �إطار الدرا�سات العربية الإ�سبانية املقارنة.

/3جتليات الرمز ال�صويف يف �شعر لوركا
(ت�شكالت رمز املاء منوذجا):

يدل ت�أثري �أدب ما على �أدب �آخر على �أن الأدب
امل�ؤثر هو �أدب �أ�صيل ميتاز بقوة �إبداعية وببعد
�إن�ساين ،ويف هذا ال�سياق تربز الأ�صالة يف طريقة
التعبري واالهتداء �إىل معان جديدة ،كما يتميز
بطرافة الأ�شكال الأدبية وتال�ؤمها مع امل�ضامني
املعرب عنها.21
19- Luce López Baralt, Culturas en la Edad de Oro
(Madrid:Editorial Complutense 1995) 19.

 -20املرجع نف�سه�،ص.21
-21حممد طر�شونة ،مدخل �إىل الأدب املقارن وتطبيقه على �ألف
ليلة وليلة(تون�س :م�ؤ�س�سة باي للن�شر والطباعة والتوزيع.62 )1997
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وكل هذه اخل�صائ�ص املذكورة جتتمع يف الن�ص
ال�صويف برموزه وتعابريه لكن كيف تعرف لوركا
على الأدب العربي عامة والن�ص ال�صويف على وجه
اخل�صو�ص؟
�إن عالقة ال�شاعر لوركا بالثقافة العربية عالقة
وثيقة ذات جذور تاريخية ،قد اعترب لوركا منذ
البداية التاريخ الإ�سالمي جزءا منريا من تاريخ
�إ�سبانيا و�صرح عدة مرات قائال:
23
"العربي ( 22)Moriscoنحمله جميعا يف ذواتنا"
ويف مقابلة �أجراها معه ال�صحفي الإ�سباين
“مينديث دومينغيث” ()Méndez Domínguez
�سنة  1931يقول فيها ب�أن لوركا ي�ؤمن ب�شكل كبري
بالعروبة وهو عربي �أكرث منه �إ�سباين.24
كما و�صف لوركا احلالة التي جتتاحه وهو يف
جبال "�سريا نفادا" يف الواليات املتحدة الأمريكية
قائال :
“�إنّ املرء ي�شعر وهو يف و�سط “�سريا نفادا”
�أنه يف قلب �إفريقيا �إنّ العيون التي هنا كلها
افريقية متاما ،25ذات �شرا�سة و�شعر يجعل من
البحر الأبي�ض املتو�سط قابال لل�صمود”.26
وعبرّ لوركا عن هذه الق�ضية يف لقاء �أجراه
معه الر�سام “باجاريا” (� )Bagariaس�أله يف
حماورة �سنة :1936
“هل ترى �أن ت�سليم مفاتيح غرناطة كان
عمال موفقا؟(يق�صد ا�ست�سالم غرناطة املتمثل
يف ت�سليم �آخر ملوكها �أبي عبد اهلل مفاتيح املدينة
للملكني الكاثوليكيني)

قال :بل كانت حلظة م�ش�ؤومة و�إن كانوا يرددون
عك�س ذلك يف املدار�س ،لقد فقدنا منذ تلك
اللحظة ح�ضارة جديرة بالإعجاب ...فقدنا �شعرا
وملكا وعمارة وفنا ورهافة ح�س ال مثيل لها يف
العامل ،لكي يتحول بلدنا بعد ذلك �إىل مدينة فقرية
جبانة ...بلد ت�ضطرب فيه �أ�سو�أ الربجوازيات
الإ�سبانية.27
وواع
تدل هذه الت�صريحات على توا�صل عفوي ٍ
يف الوقت نف�سه مع التاريخ العربي لإ�سبانيا دون �أي
عقدة.
ّ
واطلع لوركا على نفائ�س ال�شعر العربي القدمي
ويف مقدمة هذه الن�صو�ص ق�صائد ابن عربي من
خالل كتاب “ال�شعر العربي القدمي يف �إ�سبانيا
و�صقلية” للم�ست�شرق الأملاين “دولفوري �سي�شاك”
و�شجعه “�إمييليو غوميث” (Emilio García
ّ
28
� )Gómezأ�ستاذ اللغة العربية يف جامعة غرناطة
على قراءة املزيد من ن�صو�ص ال�شعر العربي
واكت�شاف كنوزه.
مما �سبق تبدو طبيعة عالقة لوركا بالثقافة
العربية التي ن�ش�أت عن قراءاته لرتجمات لل�شعر
العربي دون �أن نن�سى عام ًال �آخر هام وهو انحدار
ال�شاعر من مدينة غرناطة التي ال تزال �شاهدة
على جمد احل�ضارة العربية الإ�سالمية التي مرت
يوما من هناك ،وق�صورها و�شوارعها تروي تلك
التفا�صيل التاريخية املذهلة.
من ال�صعب تناول كل الرموز ال�صوفية التي
جتلت يف �شعر لوركا ولهذا �سيقت�صر هذا املقال على
رمز واحد هو “املاء” الذي جتلى بكثافة يف ديوان
“ثمريت” فكيف جتلى ووظف يف هذا الديوان؟
تعترب العناوين مفاتيح ت�ساعدنا على فتح �أبواب
الن�ص املو�صدة وك�شف داللته املختزنة يف �سطوره،
وهذا ما �أبرزته ال�سيميائية احلديثة التي ترى �أن

 -24امل�صدر نف�سه.1700،
 -25يق�صد هنا �شمال افريقيا :تون�س –اجلزائر-املغرب

 -27املرجع نف�سه ،ال�صفحة نف�سها.
� -28إمييليو غوميزهو م�ؤرخ وم�ستعرب �إ�سباين ،ولد �سنة 1905
وتويف �سنة  ،1995ترجم العديد من الن�صو�ص ال�شعرية العربية
الأندل�سية� ،أ�شهر م�ؤلفاته :الق�صيدة العربية الأندل�سية ،خم�سة
�شعراء م�سلمني.

 -22هو م�صطلح �أطلقه الإ�سبان على العرب القادمني من �شمال
�إفريقيا �إىل الأندل�س.

23- Federico García Lorca, Obras Completas (España:
French & European Publications, Incorporated
1990) 1568.

26- Mona Rabi Bastawi , Las influencias árabes en la
obra de Lorca (Madrid: Anaquel de Estudios Árabes
Vol 19 2008) 35.
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“العناوين عبارة عن عالمات �سيميوطيقية تقوم
بوظيفة االحتواء مبدلول الن�ص كما ت�ؤدي وظيفة
تنا�صية �إذا كان العنوان يحيل على ن�ص خارجي،
وميكن ت�شغيل العناوين عالمات مزدوجة حيث
�أنها يف هذه احلالة حتتوي الق�صيدة التي تتوجها
29
ويف الوقت نف�سه حتيل على ن�ص �آخر”
ويحيلنا عنوان ديوان لوركا “متريت” يحيلنا
على جمموعة دالالت ،فمن الناحية املعجمية
تتكون هذه الكلمة من ق�سمني هما :كلمة “متر”
وهو فاكهة معروفة يف الدول العربية ،والالحقة
الالتينية “يت” التي تدل على الكرثة.30
لهذا حتيلنا كلمة “متريت” مبا�شرة على
الب�ساتني التي كانت متتلكها �أ�سرة لوركا ،حيث تعج
بالنخيل البا�سقة وعراجني التمر الذهبية ،وي�ؤ�س�س
العنوان من البداية ف�ضاء متتزج فيه العنا�صر
العربية مع الإ�سبانية ،لت�سهم ب�شكل �أو ب�آخر يف
حوار الذات مع الآخر.
كما �أنه يعود بنا �إىل زمن الأندل�س حيث ير�سخ
ال�شاعر جماليات هذه الفرتة وي�ستح�ضرها لقراءة
واقع مرير ،هذا العنوان يجعلنا ن�ستح�ضر مبا�شرة
�أبيات “عبد الرحمن الداخل” وا�صفا نخلته:
“تبدت لنا و�سط الر�صافة نخلة
تناءت ب�أر�ض الغرب عن بلد النخل
فقلت �شبيهي يف التغرب والنوى
وطول انثنائي عن بني وعن �أهلي
ن�ش�أت ب�أر�ض �أنت فيها غريبة
فمثلك يف الإق�صاء واملنت�أى مثلي

 -29جميل حمداوي« ،ال�سيميوطيقا والعنونة» ،جملة عامل الفكرع
(3مار�س .99-98 )1997
 -30هذه الظاهرة موجودة يف اللغة الإ�سبانية كما هو يف كلمة
«مدريد» التي �أ�صلها عربي «جمريط» واملركبة من «جمرى» ومقطع
«يت» للداللة على كرثة جماري املياه بهذه املدينة .
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�سقتك عوادي املزن من �صوبها الذي
31
ي�سح وت�ستمري ال�سماكني بالوبل”
ي�ؤ�س�س عنوان الديوان من البداية حوارا
حميميا مع التاريخ املجيد لغرناطة ويربطه
بذكريات طفولته.
وعندما ننتقل �إىل ق�صائد الديوان جند العن�صر
“املاء” يف هذا الديوان مكانة هامة ممتزجا يف
تناغم مذهل مع موا�ضيع لوركا ،دون �أن نن�سى �أن
عن�صر املاء من عنا�صر التجربة ال�صوفية ،تتعدد
دالالته الرمزية ،فهو م�صدر احلياة لقوله تعاىل:
( َو َج َع ْل َنا ِمنَ ا َملا ِء ُك َّل َ�ش ْيءٍ َح ٍّي﴾.32
كما �أنه الو�سيلة املثلى للطهارة الروحية من
�أدران احلياة املادية لقوله تعاىل�﴿ :إِ ْذ ُي َغ ِّ�شي ُك ُم
ال�س َما ِء َما ًء
ال ُّن َع َ
ا�س �أَ َم َن ًة ِم ْن ُه َو ُي َنزِّ ُل َع َل ْي ُك ْم ِمنَ َّ
ِل ُي َط ِّه َر ُك ْم ِب ِه َو ُي ْذ ِه َب َع ْن ُك ْم ر ِْجزَ َّ
ال�ش ْي َط ِان َو ِليرَ ْ ِب َط
33
ام﴾
َع َلى ُق ُلو ِب ُك ْم َو ُي َث ِّب َت ِب ِه الأَ ْق َد َ
ومن املاء ي�شتق ال�صوفيون البحر ليعبرّ وا
عن ات�ساع املعرفة وما ال�صويف �إال ذلك الغوا�ص
يف عمق بحر املعرفة لتحقيق االنبعاث اجلديد
والتخل�ص التام من كل دناءة ووباء وهنا ي�صبح
رمز ًا للطهارة.
ويقابل رمز املاء رمز النار ليتحول املاء �إىل
رمز اخل�صوبة واحلكمة ولهذا قيل”:ماء احلكمة
يطفئ نار اجلهالة”.34
وي�شغل هذا الرمز حيزا كبريا يف الف�ضاء
ال�شعري اللوركي يعرب عن �أعمق حلظات التحول
يف حياة الإن�سان الإ�سباين يف فرتة احلرب الأهلية
و جتلى يف معجم �شعري مائي :ماء-بحر –املوج-
النهر-املطر-الدموع-ينابيع-غدران�-صهاريج-
نباتات مائية –الطحالب-الطيور املائية...
� -31أحمد بن املقري التلم�ساين ،نفح الطيب من غ�صن الأندل�س
الرطيب ،حتقيق� :إح�سان عبا�س (بريوت :دار �صادر جملد 3
.387 )1988
� -32سورة الأنبياء ،الآية .30
� -33سورة الأنفال ،الآية.11
 -34خليل �أحمد خليل ،معجم الرموز(بريوت:دار الفكر اللبناين)
.154
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�شكلت هذه العنا�صر ن�سقا مائيا يتلون بطابع
م�أ�ساوي يعك�س الواقع املتناق�ض خمتزال حركة
التاريخ الإ�سباين الذي مزقته احلرب الأهلية 35يف
قوله:
“�أيدي الإن�سان لي�س لها معنى
�سوى �أن تقلد فعل اجلذور الدفينة يف الأر�ض
وكما �أ�ضيع يف قلب �أي طفل
�ضعت مرات عديدة فوق البحر
جاهال املاء ،باحثا
36
عن موت نوراين يفنيني”
وظف ال�شاعر يف هذا املقطع رمز البحر الذي
�شكل حدة االنفعال ال�شعري ،ومثل الفي�ض الداخلي
داخل الن�ص ال�شعري ،ملا ميثله من ف�ضاء ي�ؤ�س�س
لن�سق ال�ضياع وجدلية الفقدان و�أفق املجهول ،فهو
�صورة للعنفوان واجلربوت لينطلق ال�شاعر باحثا
عن الفناء الذي هو مق�صد لكل �صويف.
يتخذ رمز املاء �أبعادا �أخرى يف ق�صيدة “الفتاة
الذهبية” لي�ستمر باالنك�سار يف دواخل بنية الن�ص
من خالل �صورة �سردية تعري الواقع وتك�شف
تناق�ضاته التاريخية:
“الفتاة الذهبية
ت�ستحم يف املاء
واملاء يكت�سي لون الذهب
الطحالب والأغ�صان
حتفيها يف الظل
والع�صفور يغني
للفتاة ال�شقراء
...الفتاة الباكية
 -35كانت احلرب الأهلية الإ�سبانية بني �أطراف خمتلفة مثل
اجلمهوريني والقوميني وال�شيوعيني بني �سنوات ()1939-1936
حتت �سيطرة الديكتاتور فرانكو الذي حكم حكما مطلقا لغاية
،1975نتج عن هذا ال�صراع الكثري من ال�صراعات وال�ضحايا.
 -36لوركا ،فيديرك غار�سيا ،الديوان الكامل ،ترجمة :خليفة
حممد التلي�سي (ليبيا :الدار العربية للكتاب .264 )1992
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ت�ستحم يف اللهب
والع�صفور يبكي
37
ب�أجنحة حمرتقة”
يف هذه الق�صيدة ي�ستمر ال�صراع بني الذات
(املتمثلة يف الفتاة ال�شقراء التي ترمز للأمة
الإ�سبانية) و�إ�صرارها على التطهري من تدن�س
احلرب وبقايا الرماد عن طريق اال�ستحمام باملاء
الذي يرمز للمطلق وال�شمولية ،وبني الواقع املرير
الذي يفر�ض �أبجدية اال�ست�سالم ومنطق الدموع
،ينتج عن هذا ال�صراع الكثري من املعاناة التي
نقلت ذلك البلبل من حالة التغريد والفرح �إىل
حالة البكاء واحلزن وهنا تخلى البلبل عن وظيفته
من �أجل تثبيت �صورة الواقع امل�أ�ساوي.
لرمز البلبل �أو الطائر عموما �أهمية يف الثقافة
الإ�سالمية لأنه يحقق التوازن بني الإن�سان والروح
وورد يف القر�آن الكرمي يف �سورة النمل الآية : 16
ا�س ُع ِّل ْم َنا
﴿ َو َور َِث ُ�س َل ْي َمانُ َدا ُوو َد َو َق َال َيا �أَ ُّي َها ال َّن ُ
َم ْن ِطقَ َّ
الطيرْ ِ َو�أُو ِتي َنا ِمنْ ُك ِّل َ�ش ْيءٍ �إِنَّ هَ َذا َل ُه َو ا ْل َف ْ�ض ُل
المْ ُ ِب ُني﴾ ،واعتمد هذه الآية كثري من ال�صوفيني
ومن بينهم “جنم الدين البكري” –الذي عا�ش
يف القرن الثالث ع�شر -قال“ :احلمد هلل الذي
علمنا لغة الطيور” ولغة الطائر هي رمزية فهي
لغة معرفة الكائن ،وقد �أ ّلف الفيل�سوف ال�شهري
ابن �سينا كتاب “ر�سالة الطري” الذي ترجم �إىل
عدة لغات وترك هذا الكتاب �أثرا وا�ضحا يف الفكر
38
الأوروبي الو�سيط
ويتجلى رمز املاء يف مظاهر خمتلفة يف ق�صيدة
“جريح املاء” انطالقا من العنوان الذي يختزن
العديد من التناق�ضات ليتحول �إىل جتربة م�أ�ساوية
حتركها عدة �أطراف بني جدلية النفي والإثبات:
“�أريد �أن �أنزل البئر
و�أريد �أن �أت�سلق �أ�سوار غرناطة
...وفوق ر�أ�سه تاج من الندى
-37امل�صدر نف�سه.282- 281،
 -38لوثي لوباث بارالت� ،أثر الإ�سالم يف الأدب الإ�سباين.147،
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غدران و�صهاريج ،وينابيع
...الطفل كان وحده
مع املدينة النائمة يف احللق
ونبع يتدفق من الأحالم
يدفع عنه جوع الطحالب
�...أريد �أن موتي على جرعات
و�أريد �أن �أملأ قلبي طحلبا
39
لكي �أرى جريح املاء”
تت�سع دائرة احللم الكربى يف هذه الق�صيدة
لدى ال�شاعر ليبد�أ الرحلة باالعرتاف برغبة
غام�ضة للنزول �إىل البئر ،هذا املكان املائي الذي
ي�ؤدي وظيفة الإخفاء والرتميز حلالة �شعورية
غام�ضة بحثا عن اخلال�ص لتظهر لنا �صورة
"غرناطة" التي تعرب عن ف�ضاء رمزي ،ي�شكل
نقطة حتول هامة غريت م�سرى التاريخ متجاوزة
يف ذلك الف�ضاء احلميمي لل�شاعر ،لت�صبح مدينة
احللم تبكي ما�ضي ًا جميد ًا.
تنحرف �صورة "املاء" الذي هو م�صدر احلياة
والوجود ليلت�صق بـ"اجلريح" املثخن بالآالم
واجلراح ،وبهذا تت�شكل حمورية هذه الق�صيدة
من رحم احللم الغرناطي الذي ي�صطدم برجفة
الطفل اجلريح ودموعه يف حلظات اجلوع والفقر
التي عا�شها فعال الإ�سبان �إبان احلرب الأهلية،
يبحث فيها لوركا عن اخلال�ص املتمثل يف املوت
لالنبعاث من جديد.
اخلامتة:
ن�ستنتج مما �سبق �أن الرمز الويف املتمثل يف
املاء حتول من ن�سق ال�سكينة والطم�أنينة �إىل ن�سق
احلرب والفقدان حاول لوركا �أن ي�صل �إىل نقطة
الفناء واخلال�ص لالنبعاث من جديد ،و امتزج
الرمز ال�صويف مع باقي مكونات الق�صيدة اللوركية
و�سياقها التاريخي يف تناغم وان�سجام ،و ح ّول
الرمز ال�صويف �شعر لوركا �إىل ف�ضاء يتفاعل فيه
 -39لوركا ،فيديرك غار�سيا ،الديوان الكامل.270-269،
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خمتلف العنا�صر لي�سهم يف �إعادة قراءة الهوية
الإ�سبانية واالعرتاف بجميع مكوناتها دون �إق�صاء.
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