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نصف رغيف وكتاب لفدريكو غارثيا لوركا 
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بغداد

بـأكــمــلــهــا مــكــافـحــاً من اجـل الـتــوصل
لـلكـتابـة عـلى جلـود احليـوانات اجلـافة?
اي رجـل او اي رجــــــال اولــــــئك الــــــذين
يـــبـــحــثـــون وسط اوجـــاعــهـم عن مــادة
يـــنــقــشــون عــلــيــهـــا افــكــار حــكــمــائــهم
وشعـرائهم الـعظـام? لم يكن رجالً واحداً
وال مائة رجل. انها االنسـانية بأجمعها
دفـعت بـعــجـلـتـهم الى األمــام عـلى نـحـو

خفي.
وبــالـ "الـــرق" الــذي أُعـــتـــبــر بـــؤرة نــور
حقـيـقـة للـثـقـافة الـكالسـيـكيـة  انـشاء
مـكـتـبـة "بـيـركـامـو" الـعـريـقـة. وبه كُـتـبت
مخـطوطات عـظيمـة. يقول "ديودورو دي
ـقدسة سـيسـيلـيا" ان الـكتب الـفارسـية ا
كانت تأخـذ حيزاً في "الـرق" ال تقل شأناً
عن األلـف ومــــائـــتـي جــــلـــد مـن جــــلـــود

الثيران.
كـانت "رومـا" بـأجـمعـهـا تـكـتب بـ "الرق".
كل اعـمـال الـشعـراء الالتـيـنـي الـعـظام
والــتي تــعــتــبــر قــدوة خــالــدة من حــيث
اإلتـــقــان واجلــمـــال كــانت تُــكـــتب عــلى
ــــفــــقــــود" "الــــرق" ومـــــنه "الــــفــــردوس ا
لــفــيـرجــيل. وعــلى اجلــلــد األصــفـر ذاته
كـانت تـلـتـمع األنـوار الكـثـيـفـة لـلـكـلـمات

الزاهرة لإلسباني "سينيكا".
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ووصـلـنــا الى الـورق. عُـرف الــورق مـنـذ
قــد الـزمــان عـنــد الـصــيـنــ اوالً. كـان
يُصنع من الـرز. وأُعتبرت هـذه الصناعة
قـفــزة جـبّـارة في تـاريخ الـعـالم وحتـول
نـــوعي في احلـــضـــارة بــدخـــول الــورق
الصيـني الى الغرب. انه الـيوم اجمليد 7
تــــمــــوز عـــام  751مــــيالديــــة. ويــــتــــفق
ـؤرخون الـعرب والـصـينـيون عـلى هذا ا

الشأن.
وحـدث ان الـعـرب بـصـراعـهم مع الـص
فـي كــوريــا تــمــكــنــوا من عــبــور حــدود
"االمـــبـــراطـــوريـــة الـــســـمـــاويـــة" وأســـر
الــكــثـــيــرين مــنــهـم والــذي كــان مــهــنــة
بعـضهم صنـاعة الـورق ومنحـوا العرب
سرها. حُـمل هؤالء األسرى الى سـمرقند
حيث مارسوا مهنهم حتت حكم اخلليفة
هارون الرشيد الشخصية الغريبة التي

غرست قصص "الف ليلة وليلة".
كان الورق يُصنع من الـقطن لكن بسبب
ـنتوج هـناك شرع العـرب صناعته قلة ا
ـة وهكـذا ساعـدوا على من اخلرق الـقد
ظهور الورق احلـالي. لكن الكتب البد ان
تكون على هيئة مخطوطات. كان يكتبها
نــــاســـخـــون رجــــال صـــابــــرون كـــانـــوا
يــنـسـخــون صـفـحــة تـلـو اخــرى بـإتـقـان
ورقـي لـــــكـن كـــــانــــــوا نـــــادريـن هـــــؤالء

َلَكة. تلكون هذه ا االشخاص الذين 
كـانت مـخـطـوطـات الـورق اكـثـر شـيـوعـاً
حتى وان كانت بـ الطبقـات العليا من
طوية او الرق الذي مجموعات البردي ا
ـعــابـد. وبـهـذه الــطـريـقـة يـنــتـسب الى ا
أُنشئت الكثير من الكتب دون ان يختفي
الـرق وظـلت مـادةً تُـرسـم عـلـيـهـا بـعض
الـفـنــون الـراقـيـة بـألــوان حـيـة غـايـة في
ــكـــتــبــات اجلــمــال ومـــا تــزال بـــعض ا
حتـتـفـظ بـالـكـثــيـر من هـذه الــكـتب الـتي
تُعـتبـر مـثل جواهـر حـقيـقـية اكـثـر قيـمة
ـة. وقـد من الــذهب ومن األحـجـار الـكـر
قرأت بـفرح غـامر العـديد من هـذه الكتب
الــتي وقـــعت بــ يــديّ ومــنــهــا بــعض
اخملـــطـــوطـــات الــعـــربـــيــة فـي مــكـــتـــبــة
"االسكوريـال" وكتاب "التاريـخ الطبيعي"
لـ "الـبـرتو مـاغـنـو" وهو مـخـطوطـة مـنذ
الـقرن الـثالث عـشـر موجـودة في جامـعة
غـرنـاطـة والـتي قـضـيت مـعـهـا سـاعـات
بأكـملـها دون ان اتمـكن من أُبعـد عيوني
رسـومة بـفرشاة عن صور احلـيوانـات ا
اكـثـر نــعـومـة من الــهـواء حـيث األلـوان
الـزرقـاء الـورديـة اخلـضـراء والـصـفراء

تشكل لوحات كأنها ارغفة من ذهب. 
ـزيــد. كـانت لـكن االنــسـان كــان يـطــلب ا
الــبـــشــريـــة تـــدفع بــعـض الــرجـــال لــكي
يـفتـحوا بـفؤوس نـورهم الغـابة الـغبـية
جــداً لـــلــجــهل. كــانت الـــكــتب الــتي من
ـفتـرض ان تـكون لـلجـمـيع وفي مقـدمة ا
االحـتـيــاجـات مـقـتـصــرة عـلى االثـريـاء.
ـدن وضـفـاف فـفي اجلـبــال الـسـهــول ا
ـوت ماليـ الـبـشـر الذين األنـهـر كـان 
لم يــتـذوقــوا مــطـلــقـاً نــكـهــة احلـرف. ان
الـثقـافة الـكبـرى لألقدمـ كانت مـنسـية
ُــريـعــة كـانت تـخــيم  عـلى واخلـرافـات ا
ـعـرفـة ســرائـر اجملـتـمع. يُـقـال ان وجع ا
ُـقفلة وهذه حـقيقة. هذا يفتح األبواب ا
الـقـلق الـغـامض لإلنـسـان دفع اثـن او
ثـالثــة إلجـــراء دراســاتـــهم وابــحـــاثــهم
وهكذا ظـهر في القـرن اخلامس عشر في
ـانيـة اول مطـبعة مـدينـة "ماكـونثـيا" األ
فـي الــــعــــالم. وتــــنـــــافس الــــعــــديــــد من
االشـــــخـــــاص عـــــلى االخـــــتـــــراع لـــــكن
"كـــوتـــنـــبـــرغ" يُــعـــد اول مـن نـــال بــراءة
اخــتــراعــهــا وقــام بــتــأسـيـس احلـروف
الـعــمـوديـة وخــتـمــهـا وبـهــذا تـمـكن من
اعـادة انتـاج النـمـاذج النـهائـية لـلكـتاب.
ما اجمـله من شيء بسيط! مـا اجمله من
شيء صـعب! قـرون وقـرون انـقضـت قبل
ان يــتـمــخض الــعــقل الـبــشــري عن هـذه
الــفـــكــرة. واصــبــحت مــغــالــيق األســرار

جميعها حتت ايدينا وحتيط بنا بثبات
لـكن كم من الــصـعـوبـات وُوجــهت لـفـتح
الــفــجج الـصــغــيـرة الــتي كــانت تــعـيش

مُتخفية!
احداث قـليلـة في تاريخ الـعالم تُعـد اكثر
ــطــبــعـة ومــنــهـا اهـمــيــة من اخــتـراع ا
احلــدثــ الـكــبــيـريـن اخـتــراع الــبـارود
واكـتـشـاف امريـكـا. فـاذا كان الـبـارود قد
عــمـل عــلى انـــهـــاء االقــطـــاعــيـــة ووحّــد
اجليـوش الكـبيـرة والقوات الـدوليـة بعد
ان كـانت مـتـفـرقــة بـ الـنـبالء ومـهّـدت
والدة امـريــكـا حلـيــاة جـديــدة حلـمـوالت
التـاريخ وانـهت السـر اجلغـرافي االلفي
فـأن الـطـبـاعـة سـوف تـتـسـبب بـثورة في
األرواح اكـبـر من الـتي قـامت بـهـا بعض
اجملـتــمـعــات. يـا لــهـا من والدة صــامـتـة
وخـجـولــة!  بـيـنـمـا كــان الـبـارود يـفـرقع
نـيـرانه الـورديـة عـلى احلـقـول واحملـيط
ــتـــرعــة ــراكـب ا ـــتـــلئ بـــا االطـــلــسي 
تـتأرجح مع الـريح ذهـاباً وايـاباً مُـحمّـلة
ــــواد الــــثــــمــــيــــنــــة كـــان بــــالــــذهب وا
"كريستوبال بالنتيونو" من مدينة آمبرز
يــعــمل بــصــمت لــوضع قــاعــدة مــتــيــنـة
ـكـتـبـات اهـمـيـة في لـلـمـطـبــعـة وألكـثـر ا
الـعـالـم فـكـانت في نــهـايـة األمــر الـكـتب

الرخيصة.
ـة التي تبقى نسخة او اذن الكتب القد
نـسـخـتـ او ثالثــة من كل واحـد مـنـهـا
طـابع وعلى ابواب تتراكم عـلى ابواب ا
بـيـوت احلـكـمـاء تـطـلب الـنـجـدة لـتُـطـبع
وتُـتـرجم وتُـنـشـر عـلى وجه األرض. تـلك
هي الـلــحـظــة الــعـظــيـمــة لـلــعـالم. انــهـا
(الـنـهضـة). انه الـفجـر اجملـيد لـلـثقـافات

احلديثة التي تعيش بها.
قـبل قرون عـديـدة من هـذا احلدث وبـعد
ســـقـــوط االمـــبـــراطــوريـــة الـــرومـــانـــيــة
والـــتــوســعـــات الــبـــربــريــة وانـــتــصــار
سيحية اصبح الكتاب في خطر كبير. ا
ـكـتبـات وبـعـثرة كانـوا يـقـومون بـهـدم ا
الــكـتب فــكـان عــلم الـفــلـســفـة وقــصـائـد
ـا فـيـها األقـدمـ عـلى وشـك االنـدثـار 
الـقـصـائـد الـهـومـيـريـة اعـمـال افالطـون
الـفـكـر األغـريـقي نـور اوربـا الـقـصـيـدة
الـالتــيـــنـــيــة قـــانــون رومـــا وكل شيء.
وبـفــضل حـرص واهـتــمـام الــرهـبـان لم
ة يـنـقطع اخلـيط وعـمـلت األديرة الـقـد
عـلى انقـاذ اإلنسانـية. والـتجـأت الثـقافة
ـعـرفــة بـأجـمـعــهـا الى اروقـة االديـرة وا
حـــيث حــفظ ودرس الـــرجــال احلـــكــمــاء
والـــبــســـطـــاء دون خـــيـــال وال تــصـــلب
األعمـال العظيـمة التي ال يـستغـني عنها
األنـسـان. لم يــقـومـوا بـهــذا فـحـسب بل
ــة السـتـيــعـابـهـا درســوا الـلـغــات الـقـد
وبـهذا منـحوا الـفرصـة لفـيلـسوف وثني
مـــثل ارســطـــو ان يــتــأثـــر بــالــفـــلــســفــة
الكاثـوليكـية. وخالل العـصور الوسطى
جـــمع وحـــفظ رهـــبـــان "آثـــوس" عــدداً ال
يـحـصى من الكـتب ولـهم يـرجع الـفضل
ة. فيما وصلنا من اجمل األعمال القد
وهــكــذا بــدأت تــبـاشــيــر الــهــواء الــنـقي
ـكــتـبـات لــلـنـهــضـة االيــطـالـيــة وبـدأت ا
تنتشر في كل مكان. وأُخرجت الى النور
عـابد ـة تتـصـدر ا تـمـاثيل اآللـهـة القـد
ـرمرية وفُتحت اجلميـلة جداً برفـعتها ا
ـيـات مـثل "كــوزمي دي مـديـثـيس" اكــاد
الـتي تــأسـسـت في "فـلــورنـســا" لـدراسـة
اعـمال الـفيـلسـوف افالطون ولن يـتورع
الـبـابــا الـكـبـيـر نــيـقـوالس اخلـامس الى
ارســال وسـطـاء الى كـافـة انـحـاء الـعـالم
القـتـنـاء الــكـتب ودفع مـبــالغ كـبـيـرة الى
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ـعـرفي كـانت اخلـطـوة مـع هـذا الـثـراء ا
األعـظم للـمؤلـف "كريـستـوبال بالنـتيـنو"
في آمـبـرز. كـان من تـلـك الـبيـوتـات الـتي
تــكــســوهـا اشــجــار الــلــبالب نــوافـذ من
الرصـاص التي اخـرجت الى الـنور كـتباً
رخـيــصـة تـضـطــرم رغـبـة فـي االنـتـصـار
عـلى اجلـهل الـذي كـان مـتـفـشـيـاً بـوجوه
عـديـدة وال يـغـرب عن بــالـنـا بـانه حـيث
يــوجـــد اجلـــهل فـــمـن الــســـهـل جــداً ان
يـخـتـلط الـشـر مع اخلـيـر واحلـقـيـقـة مع
الـــكــذب. ومـن الــطــبـــيــعـي ان اصــحــاب
ـتلكـون مخـطوطات ن كـانوا  النـفوذ 
وكـتبـاً من الـرق كـان يهـزأون من الـكتب
ـطـبوعـة بـورق عـلى انهـا اشـياء قـابـلة ا
ـكن ان يـنالـها اجلـمـيع. كانت لـلتـلف و
كتبهم مرسومة بثراء بزخارف من ذهب
بـيـنـمـا كـانت األخـرى مـكـتـوبـة بـحـروف
عـلى ورق بسـيط. لـكن في اواسط الـقرن
اخلــامس عـــشــر وبـــفـــضل الــرســـامــ
االنـدلسـيـ الرائـعـ اخوان فـان كوخ
الـــذين كـــانــــوا الـــســـبـــاقـــ في الـــرسم
بالزيت ظهرت النقوش على الكتب التي
امـتألت بـالصـور والـتي ساعـدت الـقار
على نـحو مـلحـوظ. وفي القـرن السادس
عشر استطاع العبقري "البرتو دوريرو"
من تطويـرها فمكّن الـكتب من ان تُصاغ
مع مـنـاظـر طـبــيـعـيـة هـيـئـات مُـصـوّرة
ورسومـات وتـواصـلت عـمـلـيـة اتـقـانـها
وتـطـويـرهـا خالل الـقـرن الـسـابع عـشـر
لــنــصل الى الــقـرن الــثــامن عــشــر حـيث
مـعــجـزة الـلـوحــات وقـمـة جــمـال الـكـتب

ـــصــنـــوعـــة مـن ورق.  وتُـــوج الـــقــرن ا
ـطـبوعـات جمـيلـة. كانت الـثامن عـشر 
ـليئة بـالنقوش والـصور تُطبع الكتب ا
بـاهتـمام وشـغف كـبيـرين. ورغم التـقدم
الـــهــائـل الــذي تالهـــا ولـــغــايـــة الـــقــرن
العشرين اال ان طباعة الكتب لم تتطور

كثيراً. 
ولم يــعـد الـكـتـاب مــنـفـذاً لـلـثــقـافـة عـنـد
ا اصبح عنصـراً اجتماعياً القليلـ ا
فـعّـاالً اذ انبـجـست "الثـورة الـفرنـسـية"
الـتي تُـعـد اول عـمل اجـتمـاعي لـلـكـتاب
رغم االضـطـهــادات والـظـروف الــسـيـئـة
الـــتـي تـــعــــرضت لــــهــــا. لم يــــســـتــــطع
ـواجـهـة الـكـتاب االضـطـهـاد ان يـقف 
وال حـــــتى اجلـــــيـــــوش وال الـــــذهب وال
ــــا الــــظــــروف الــــبــــائـــــســــة ألنــــكم ر
تـستـطـيـعـون اخـفـاء كتـاب لـكـنـكم غـير
قــادريـن عـلـى قـطـع االف الـرؤوس الــتي
انتجته.لقد قُمـعت الكتب من قبل الكثير
من الـفـئـات واألديـان لـكن هـذا ال يـعـني
ـقــارنـة مع مـحـبـيـهـا. اذا كـان شـيـئـاً بـا
امـيـر شـرقي متـعـصب قـد احـرق مكـتـبة
االسـكـنـدرية فـأن اسـكـندراني مـقـدونـيا
ينا ارسل لبناء صندوق ثم جداً من ا
ـة لـيـحـتـفظ بـ "الـياذة واالحـجـار الـكـر
هــومـيـروس" وصـنع الـعـرب في قـرطـبـة
ـــســـجـــدهم ألجل ان حتـــفـــة "مـــراحـب" 
يـحتـفظـوا في اعمـاقهـا بـ "القـرآن" الذي
يـنـتـسب الى اخلـلـيـفـة عـمـر. وانـتـشرت
ـكـتبـات في جـميع ارجـاء الـعالم رغـماً ا
على كل مـخرّب ونـراها الـيوم حتى في
الـشـوارع وعـلى الـهـواء الـطلـق حلدائق
ـدن.الـكـثـيـر من دور الـطبـاعـة والـنـشر ا
تـعــمل جــاهـدةً كل يــوم عــلى تـخــفـيض
ـطبـوع في متـناول يد األسعـار ليـكون ا
اجلمـيع سواء الكـتب اليومـية العـظيمة
ـتـكون ـفـتوح ا (الـصـحف) او الـكتـاب ا
مـن صــفـــحـــتـــ او ثالثـــة الــذي يـــصل
ـداد اخـضــر هـذه الـوسـيـلـة فـوّاحـاً و
الـتـي تـسـمع من خاللـهـا احـداث الـعـالم
دون انـــحـــيــاز عـــلـى االطالق من خالل
آالف اجلرائد الـتي تُعد نبـضات صادقة

لقلب العالم بأجمعه.
لــلـمــرة االولى في تـاريــخـهــا الـقــصـيـر
هم في يكون لهذه القرية بداية مكتبة. ا
األمـــر ان نــضع حـــجــر االســـاس ألنــني
بنى. واجلميع سـنتعاون لكي يـنهض ا
ـتأل قـلـبي فـرحاً وان انه فـعل مـهم ان 
اتــــشـــرف اي يـــرتـــفـع صـــوتي في يـــوم
االفـــتــتــاح هــذه الن عــائـــلــتي تــعــاونت
بصوة غير اعتيادية لدفع عجلة الثقافة
هــنــا. والـدتي مــثـلــمــا تـعــرفـون كــلـكم
عـلّــمت الـكــثـيـر من ســكـان هـذه الــقـريـة
ألنـهـا جاءت الى هـنـا لـكي تُعـلّم واتـذكر
جـيـداً بـاني كـنتُ فـي صـغـري اسـمـعـهـا
تـقـرأ بـصـوتٍ عـالٍ ليـكـون مـسـمـوعاً من
اجلـمـيع. واجـدادي خدمـوا هـذه الـقـرية
بـروح حــقــيــقــيــة حــتى ان الــكــثـيــر من
وسيقى واألغاني التي ما تزال تُنشد ا
كانت من تأليف شاعر قد من عائلتي.
لــهـذا اشــعــر بـســعـادة غــامــرة في هـذه
اللحظة واتوجه لألثرياء طالباً منهم يد
ـال لـشراء الـكتب وان نح ا ـساعـدة  ا
يضعوا هذا العمل في مقدمة اولوياتهم
ــال ـــلــكـــون ا كـــواجب. امـــا الــذين ال 
الكافي فأطالبهم باحلضور للقراءة ان
يـحضـروا لـبذر األفـكار الـذكـية كـوسيـلة
مــــتــــفــــردة لــــلــــتــــحــــرر االقــــتــــصـــادي
ــكـتـبـة واالجـتـمــاعي. من الـواضح ان ا
تُــغــذّى بـكــتب جــديــدة وقــرّاء جـدد وان
االســـاتــذة لم يــعــودوا يـــجــتــهــدون في
طـية مثلما ما تعليم األطفـال بطريقة 
يزال يـفـعل البـعض لألسف الشـديد بل
عملوا على اضفاء روح ونكهة للقراءة. 
ُـفـرح ان الـكتب مـا احـلى الـكـتـاب! من ا
بــدأت تـتــوافـد عــلى مـكــتـبــة "فـويــنـته".
كتـبتُ الى دار الطبـاعة والنـشر التـابعة
الى "الــسـكن الـطالبـي في مـدريـد" حـيث
درسـت فـيـهـا ســنـوات عـديـدة والى دار
نـشر "اولـيسـيس" حـول امكـانيـة ارسال
مـجـامـيـعهم الـكـامـلة الى هـنـا وسـأقوم

انـا بــالـطـبـع بـإرسـال االصــدارات الـتي
كتبتها واصدارات اصدقائي.

ــكــتــبـة بــحــاجــة الى كـتـب من جــمـيع ا
األصــــنــــاف والـــتــــوجــــهــــات: الــــكــــتب
ـتـنـورة الـصـوفـيـة وكتب السـمـاويـة ا
القديـس والثـوري والرجال الـفاعل
ــتـمــيـزيـن. واتـمــنى ان تـكــون فـيــهـا وا
"األنـشـودة الروحـيـة" لـ "سـان خوان دي
ال كــروز" الـــتي تُــعـــد من قـــمم الــشـــعــر
االسـبــاني وكـذلك اعــمـال "تـولــسـتـوي"
الـتي توازي فـي اهمـيتـهـا كتـاب "مديـنة
" اضــافـة الى الـله" لـ "ســان اوغـســطـ
ـال" لـ "زرادشت" لـ "نــيـتــشه" او "رأس ا
"مــــاركـس" الن كل هــــذه األعـــــمــــال يــــا
اصـدقـائي األعـزاء تـتـمـاشى مـع نـسـمة
الــعــشق الــبــشــريـة والــســمــو بــالـروح
ـثل وبـالـتـالي فـهي تـتالقح وحتـتـضن ا

العليا.
⁄u³M « ’d

مـرحى لـلـقـرّاء لــلـكـثـيـر من الـقـرّاء! انـا
اعـرف ان فـرص النـبـوغ ال تـتشـابه عـند
ـتلك اجلـميع مـثل الوجـوه فالـبعض 
ذكـاءً خــارقــاً والـبــعض اقل مــنه درجـةً
مـثــلـمــا تـوجـد وجــوه وسـيــمـة ووجـوه
قـبـيـحـة لكـن كل واحد سـيـسـتـخرج من
كنه وعادة ما يـكون نافعاً الكتاب مـا 
فـيــمــا سـيــكــون مُـنــقــذاً لـلــبــعض. هـذه
ــــكـــتــــبــــة يـــجب ان يــــكــــون له هـــدف ا
اجـتمـاعي وانا عـلى ثقـة تامـة بان عدد
الـقرّاء سـيزداد مـثل زيـادة الكـتب فيـها
ستوى وفي غضون سنوات سينهض ا
الثقافي لـلقرية. وارجو ان يـستثمر هذا
اجلـــيل الـــذي يـــســــمـــعـــني اآلن كل مـــا
امـكـنـهـم من حتـضـيــرات وكـتب خـدمـةً
ألبــنـائــكم. ألن من الـضــروري ان يـعـرف
اجلــمــيع بــأنــنــا ال نـعــمل ألنــفــســنـا بل
لــلــقـــادمــ بـــعــدنــا وهـــذه هي الــروح
األخالقـــــيــــة لــــكل الــــثــــورات والــــروح

احلقيقة للحياة. 
اآلبــاء يـــنـــاضــلـــون من اجل ابـــنـــائــهم
واحـفادهم واألنـانـية تـؤدي الى الـعقم.
واالنسانـية اليوم حتاول ان تُـجهز على
التمايز الـطبقي من خالل التعلم وروح
الـتـضـحـيـة ونـكـران الـذات في مـخـتـلف
ُــنـقـذ الـقــطـاعـات لــتـعــزيـز الــثـقــافـة ا

الوحيد للشعوب.
انـا عــلى يـقــ بـأن "فـويــنـته بــاكـيـروز"
التي كـانت دائمـاً قريـة خيال حي وروح
ـياه الـتي جتري شـفافـة وباسـمـة مثل ا
في ينـابيعهـا ستخـرج بالكـثير من هذه
ـا سـيـحـمل في ضـمـيـرها كل كـتـبـة  ا
السعـادة والشوق لـلمعرفـة. لقد شرحتُ
لـكم اجلـهـود الـتي كـلـفت األنـسـان حتى
تـمـكّن من انـتـاج  الـكـتب حـتى يـطـالـهـا
اجلـمـيع. اتــمـنى ان يــخـدم هـذا الـدرس
ـتـواضع كل الـذين احـبوا الـصـغـيـر وا
الـكـتب وبـحـثـوا عنـهـا مـثل بـحـثـهم عن
صـديـق ألن االنـسـان واالشـجـار تـمـوت
بــيـنــمــا تــبــقى الــكــتب حــيــة خــضـراء
متجددة ابداً تفتحها في اية دقيقة وفي
ايـة سـاعـة بـحــثـاً عن اجـابـة لـسـؤال او
تسليـة. انت تعرفون بالـطبع بان التقدم
االجـــتـــمـــاعي والـــثـــورات الـــتي قـــامت
ــســاعــدة الـــكــتــاب والـــرجــال الــذين
وتـون مرات كـثيـرة مثل يـوجهـونهـا و
" كــانـوا عــلى درجــة عـالــيـة من "لــيـنــ
ـعـرفة. الـتـعلـم والرغـبـة في الـتـبـحـر بـا
الـسالح والـدم لـيـسـا بـذات قـيـمـة اذا لم
تكن األفكار مُوجّـهة بصورة جيدة. ومن
ـفـيـد ان اقـول ان الــشـعـوب تـقـرأ لـكي ا
تـتـعـلم ال رغـبـة في الـتـحـرر فحـسب بل

تبادل للحياة. في ادراك االستيعاب ا
اتقـدم بالـشكر لـلجـميع وللـقرية واخص
بالشكر اجلمعيات االجتماعية التي كان
ــخـتـلف قــطـاعـاتـهـا تـرافــقـني دائـمـاً 
والـشكـر موصـول لرئـيس بلـديتكـم سيد
"رافـــائــيل ســـتــنــجــيـث رولــدان" الــرجل
احلــقـيــقي الـفــاضل واألبن الــبـار لــهـذه
القـرية الـذي حصل على شـهرة ومـعرفة
ا فـيـها ـتواصـلـة  عـصـره بجـهـوده ا

كتبة العامة. هذه ا

نص اخلــطـاب الــكـامـل الـذي الــقـاه الــشـاعـر
اإلسبـاني "فـدريـكو غـارثـيـا لوركـا" في ايـلول
ـكـتـبـة الـعـامـة لـلـقـرية  1931اثـنـاء افـتـتـاح ا

التي وُلد فيها "فوينته باكيروز -غرناطة". 
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قـبل كل شـيء اود ان اقـول لـكم بـاني ال
اتـكـلم بل اقرأ. انـا ال اتـكـلم الن الشيء
ذاته حــدث مع "كــالــدوس" ومع جــمــيع
الشعراء والكتّـاب الذين مرّوا بنا ألننا
اعـتـدنا قـول االشيـاء بـسرعـة وبـطريـقة
دقيـقة ويـبدو ان اخلـطابـة هي اسلوب
تـذوب فـيه األفـكار وال تـبـقى مـنه سوى
ـوسـيقـى اللـطـيفـة فـيمـا حتـمل الريح ا

باقي األشياء.
اعـــتـــدت ان تـــكـــون كـل مـــحـــاضـــراتي
ا هي مـقـروءة اي انهـا عمـلـية اكـثـر 
نـظـريـة لـكن الـتـعـبـيـر في نـهـايـة األمر
يـظل اكـثر رسـوخـاً ألنه مكـتـوب وثابت
كن ان ينـفع في تعلـيم الناس الذين و

ال يسمعون او غير احلاضرين هنا.
البـد ان اعـبر عن امـتـناني لـهـذه القـرية
التي وُلـدتُ وقضيتُ طـفولتي الـسعيدة
فـيــهـا لـلـتــكـر الـذي ال اســتـحـقه من
ة للكنيسة  خالل تسمية اجلادة القد
بـإسـمي. مُـخـلـصـاً اقـدم لـكم شـكري من
األعــمـاق. حــ اكـون فـي مـدريـد او اي
مكان آخـر يسألـني الصحـفيون او اية
جــهـــة أخــرى عـن والدتي فــأقـــول لــهم
بأني وُلدتُ في "فوينته باكيروز" القرية
ـجـدهـا الــنـاضـرة احلـرة الـتي حتـمل 
وشـهـرتـهـا لـطـافـة وحـداثـة. جـمـيـعـكم
ــدح الــذي اكــيــله لــهـا تــعــرفــون بــأن ا
كـشـاعر وابـن لهـا نـابع من عـدم وجود
قــريـة أخـرى اكـثـر جـمـاالً وغـنى وقـدرة
عـاطـفـية من هـذه الـقـرية الـصـغـيرة في
عموم ريف غرنـاطة. ال أريد ان اقلل من
شــأن ايّ من الـقــرى اجلـمـيــلـة في ريف
غــرنـاطــة لــكن لــديّ عـيــنــ في وجـهي
وبــعـض الــفــطــنــة ألُثــني عــلى قــريــتي
الــغـــافــيـــة عــلى هـــذا الــغـــديــر. من كل
اجلــهــات تــصـــدح الــســواقـي وتــنــمــو
اشــجـار احلــور الــعـالــيـة حــيت يــتـردد
وسيقاها العذبة صيفاً. صدى الريح 
في قلـبهـا يجـري نبع ال ينـقطع  وتـعلو
سقوفها القرميدية جبال الريف الزرقاء
بـــعـــيـــدة ونـــائـــيـــة وكـــأنـــهـــا ال تـــريــد
لــصـخــورهــا ان تــصل الى هــنـا ارض
نابضة غاية في التـرف تنمو فيها كافة

انواع الفواكه. 
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ـيزة عن بـاقي القرى طبـيعـة سكـانها 
ُـتـاخــمـة فـصـبي "فـويــنـته بـاكـيـروز" ا
يُــعـرف من بـ الف بـظـرافـته وقـبـعـته
ـائـلـة الى اخللـف وحركـات يـده اثـناء ا
احلوار واناقته. وعادة مـا يكون سبّاقاً
بــ جــمــوع األجــانب في تــقــبـل فــكـرة
ـبـادرة مـعــاصـرة ومـد جــسـر الـعــون 
نبيلة. ستعرفون فتى "فوينته" ب الف
من خالل رشـاقـته حـيـويـته واجـتـهاده
في التفوق. ان سكان هذه القرية لديهم
ــسه ــكن  احــســاس فــني بــالــفــطــرة 
بـــوضــوح بـــاألشــخــاص الـــذين وُلــدوا
فـيـهــا. احـسـاس فـني بــالـسـعـادة الـتي
حتـمـلـها احلـيـاة. في مـناسـبـات عـديدة
الحـظت اثـنـاء دخـولـي لـلـقـريـة جـلـبـة
وحــركـة نــابـعـ مـن قـلــبـهـا. ضــجـيج
ونـــغــمــة حلـــمــاس اجـــتــمــاعي وادراك
بشـري. لقـد زرت آالف القـرى الصـغيرة
مـــثل هـــذه وتـــمـــكـــنت من شـم احلــزن
الـدفـ الـذي يُـولـد مع الـفـرد ليـس فقط
جـرّاء الــفــقـر بل عن االحــبــاطـات وعن
اجلهل. ان القـرى التي تعيش مُـلتصقة
بـاألرض فــقط يـتـكــوّن لـديـهــا انـطـبـاع
ـوت مالم تـنهض بـها ايام مُرعب عن ا
ملونة ناثرةً سالمها االجتماعي عليها.
هـنـا في قــريـة "فـويـنـتـه بـاكـيـروز" ثـمـة
تـوق للـتـقـدم والـتـمـتع برغـيـد لـلـحـياة
انـــطـالقـــاً من احلـــمـــاس الـــفـــني وحب

اجلمال والثقافة. 
ُـتـعَـب لـقـد رأيت الـكـثـير مـن الرجـال ا
ـــنـــازل عـــائـــدين مـن حـــقـــولـــهم الى ا
يــجــلــســون هــادئــ كــأنــهم تــمــاثــيل
بــــانـــتـــظــــار يـــوم آخــــر وآخـــر وآخـــر
بــالـــوتـــيــرة ذاتـــهـــا دون ان تـــثــور في
ارواحـهم رغبـة في التـعلم. رجـال عبـيد
لـلمـوت ال يـطال ارواحـهم الـبشـرية اي
بصيص للنور او للجمال فهذا العالم

حـــسب رؤيـــتـــهم ال يـــوجـــد فــيـه ســوى
ــوت وهـنــاك ماليــ الـبــشـر احلــيـاة وا
الـذين يـتـحـدثــون يـعـيـشـون يـنـظـرون
يـأكــلـون لـكـنــهم مـوتى اكــثـر مـوتـاً من
الـــصــخــور واكـــثــر مـــوتــاً من األمــوات
احلـقيـقي الـذين يـنامون حتـت التراب
الن ارواحهم ميتة. مـيتة مثل طاحونة ال
تـطحن مـيـتة ألنـهـا لم جترب احلب وال
ـان وال الـتـطـلع بـذرة الـتـفـكـيـر وال اال
لـلحـرية الـتي ال غنى عـنهـا عنـد االنسان
لـكي يــتـمـكن مـن ان يـكـون جــديـراً بـهـذا
االسم. هـذا هـو واحـد من الـبـرامج الـتي
تُـــؤرقـــنـي كـــثـــيـــراً في الــــوقت الـــراهن

اصدقائي األعزاء. 
ـــســـرح او الى حـــ يـــذهـب احـــد الى ا
حفـلة موسـيقـية او احتـفال من اي نوع
فأنه يـتأسف ان اعجـبته الـفعالـية على
االشــخـاص الـذين يـحـبـهم والـذين غـيـر
مـوجــودين مـعه هــنـا ويــقـول مع نــفـسه
"سيـروق هـذا ألختي ألبي" وال يـستـمتع
شـهد سوى من طـريق حسرة خـفيفة. با
هـذه احلـســرة الـتي اشـعـر بــهـا لـيـست
ألجل افــراد عــائــلــتي فــحــسب بل ألجل
جـمـيـع اخملـلـوقــات الـتي بــسـبب نـقص
الـوسائل ولـسـوء حظـها ال تـتـلذذ جـيداً
بـــجـــمــال احلـــيـــاة الــطـــيـــبــة الـــهــدوء

والعاطفة. 
لـهــذا الــسـبـب ال امـتــلك اي كــتـاب ألني
ـا اشتريه وانـتهي من قراءته اهديه حا
ولــهــذا الـســبب انــا هـنــا مُــتـشــرفــاً بـكم
وسعـيـداً باعـتالء مـنـصة مـكـتـبة الـقـرية
هــذه األولى عـلى مــحــافـظــات غـرنــاطـة

كلها بالطبع. 
"ليس بـاخلبز وحـده يحيـا االنسان. وان
شعرت بـاجلوع والعـوز في الشارع فلن
اطـلب رغـيـفـاً بل سـأطـلب نـصف رغـيف
ـســؤولــيــة مــنـذ اآلن وكــتــاب. واحــمّل ا
وبـقـوة اولـئك الذيـن يطـالـبـون بتـحـس
ـسـتـوى االقـتصـادي دون ان يـتـحـدثوا ا
ـســتـوى الــفـكــري الـذي تــطـالب به عن ا
الــشــعــوب بــعــنف". الــبــشــر جـمــيــعــهم
يـأكـلون لـكن لـيسـوا جـميـعـهم يعـرفون.
اتـمـنـى ان يـتـمــتـعـوا بــكل فـواكه الـروح
االنـسـانـيـة واالّ اصـبـحـوا مـاكـيـنات في
خدمة بعض الطبقات وعبيداً للمنظمات

ُرعبة.  االجتماعية ا
اشعـر باألسف الشـديد على انـسان يريد
ان يــتــعــلم وال يــســتــطــيع اكــثــر من ان
اتــأسف عـلى انـســان جـائع الن اجلـائع
ـكن ان يـهـدّأ جـوعه بـسـهـولـة بـكـسـرة
رغـــيف او فـــواكه لـــكن االنـــســـان الــذي
ـتــلك الـوسـائل يـتــطـلع لـلـمــعـرفـة وال 
سيـعاني من احـتضـار مُريع النه يـحتاج
الى كـتب الى الـكــثـيـر من الــكـتب فـأين

هذه الكتب?
ـزيد من الـكتب! البد ان اذكـر هنا كتب ا
كلمة تسـتحق ان تُقال: "حب حب" والبد
لـلشـعوب ان تـطـالب بهـا مثل مـطالـبتـها
بـاخلـبـز ومـثل اشـتـياقـهـم لـلمـطـر ألجل
مـزروعـاتـهم". حـ كـان الكـاتب الـشـهـير
"فــيــودور ديــســتــوفــكــسي" ابــا الــثــورة
" مـسجـوناً في الـروسيـة اكـثر من "لـينـ
"سـيـبيـريـا" مُـبعـداً عن الـعالم بـ اربـعة
جدران قريبـاً من سهول الثـلج الشاسعة
ـــقــفـــرة كــان يـــطــلب اغـــاثــة من خالل ا
رســائل يـبــعـثــهـا الى عــائـلــته الـبــعـيـدة
قـائالً: "ابـعـثـوا لي بـكـتب كـتب الـكـثـير
من الـــكــتـب لــكي ال تـــهــلـك روحي". كــان
يشعر بالبرد فـلم يطلب النار. كان يشعر
ـاء بل كــان يــطـلب بــظـمــأ ولم يــطـلـب ا
كـتـبـاً اي آفـاق اي ساللـم لـيـعتـلـي قـمة
ُبرح الروح والقلب الن األلم اجلـسدي ا
والبايـولوجي والطـبيعي للـجسم بسبب
اجلــوع الـعـطش او الـبـرد يـدوم قـلـيالً
لـكن احـتــضـار الـروح الـظـمــأى يـسـتـمـر

طول احلياة. 
يقول الكبـير "مينينـدز بيدال" احد علماء
اوربا احلـقيقـيون ان شـعار اجلمـهورية
يجب ان يـكون: "ثـقافـة". فقط من خـاللها
ـشاكل التي يعـاني منها كن ان تُحل ا
ــــليء في الـــــوقت احلـــــالي الـــــشــــعـب ا
ــتــشــبع بــالــنــور. وال ــان غــيــر ا بــاإل
تـنــسـوا ان الــنـور هــو اسـاس كل شيء
وانه اســتـوطن بــعض األفــراد فــخـلــقـوا
ــعــرفـــة واشــاعــوا األ الــتي تــعــيش ا
وتـكـبـر من خالل االفـكـار الـتي وُلـدت في

تميزة.  عدد من الرؤوس ا

وعـلـيه ال تـتـصـورا مـقـدار الـفـرحـة التي
ـكـتـبـة انـبـثـقت فيّ حـال وصــولي الى ا
العامة لـ "فوينته باكيروز". مكتبة تزخر
بـكتب مُـنتـقاة صـوت ضد اجلـهل ونور

عامر ضد الظالم.
ال احد تنـبه ح يكون بـ يديه كتاب
الـى اجلـهـد األلم سـهــر الـلـيـالي والـدم
الـذي صُـرف. الـكـتـاب دون مـنـازع عـمل
انسـاني جبّار. كـثيـراً ما ينـام شعب ما
مـثل مــيــاه بـركــة راكــدة في يـوم ال ريح
فــيه ولــيس هــنــاك ادنى حـركــة تــعــكـر
ــاء. الـــضــفـــادع تــنــام في هـــدوء هــذا ا
الـعمق والـعصـافيـر واقفـة على اغـصان
األشـجـار احملـيـطة بـهـا. وفـجـأة تـسـقط
حـجارة. سـتـرون انفـجـاراً من الدوارات
ـتـمــركـزة الـتي حتـيـق بـهـا وامـواجـاً ا
كروية تـتزاحم مع بعـضها تـتحطم على
احلواف. ستشهدون هـياجاً غير متوقع
لـلـمـيـاه فيـمـا تـتحـرك الـضـفادع في كل
االجتــاهــات مُــحــدثــة اضــطــرابــاً عــلى
االمـواج وحـتى الـعصـافـيـر الـتي كانت
نــائــمـة عــلى االغــصـان الــوارفــة تـقــفـز
مُـتهـيـئـة اسـرابـاً للـتـحـلـيق في الـسـماء
الـزرقـاء. كـثـيـراً مـا يـنـام شـعب مـا مثل
مـيــاه بــركـة راكــدة في يــوم ال ريح فـيه
ـكن ان حتـرّكه وكــتـاب واحـد او كــتب 
وحتـدث فيـه هيـاجـاً وتفـتح له آفـاقاً من

الرقي والتفوق.
كم من اجلهد يتطلب من االنسان إلنتاج
كـتـاب! وايــة تـأثـيـرات كـبــيـرة يُـحْـدِثـهـا
واحــدثــهــا وســيُــحْــدِثــهــا! وقــد قــالــهــا
ـتحـضر الـعـبقـري "فـولتـيـر" ان العـالم ا
بـــأجـــمـــعه يُـــحـــكم بـــعـــدد من الـــكـــتب:
االجنـيل الـقـرآن وكـتب كـونـفـوشـيوس
وزرادشت. ان الـروح واجلسـد الصـحة
ـال تـخـضع وتـعـتـمـد على واحلـريـة وا
تـلـك الـكـتب الـعـظـيمـة. واضـيـف انا: ان
كل شـيء يــــنــــتـج من طــــريـق الــــكــــتب
فـــالــــثـــورة الـــفــــرنـــســــيـــة خــــرجت من
االنــســكــلــوبــيـديــا وكــتب "روســو" وكل
احلركـات العمالـية والشـيوعيـة احلالية
ـال" الـعـظـيم انــبـثـقت من كـتـاب "رأس ا

لكارلوس ماركس.
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لـكن قـبل ان يـتـمـكن االنـسـان من انـشاء
الــكـــتب ونــشـــرهــا البـــد ان نــفـــكــر في
رير الذي خاضه من أساة والصراع ا ا
اجل هـذا الهـدف. كـان االنسـان الـبدائي
يـــعــمل كــتـــبه من احلـــجــر اي انه كــان
يكتب رمـوز اديانه فوق اجلـبال. لم يكن
لـديه وسـيـلـة اخــرى فـكـان يـنـقش عـلى
احلــجــر حــنــيــنه واشــتــيــاقه لــلــخــلـود
ـيز والـبـقـاء عـلى قـيد احلـيـاة والـذي 
االنـسان عن احلـيوان. ثـم بدأ يـستـخدم
ــعــادن. هــارون كــاهن الــعــبــرانــيــ ا

شـــقـــيق مـــوسى كـــان يـــحـــمـل االلــواح
نقوشـة من الذهب على صدره وكذلك ا
اعـمـال الـشـاعـر الـيـونـاني "هـيـسـيـودو"
الـــذي كــان اول مـن رأى آلــهـــة الــشـــعــر
ترقص فـوق قمم جبـال "هليـكون" كانت
تُـكـتـب عـلى صــفـائح من الــرصـاص. ثم
بــدأ الــكــلــدان واالشـــوريــون يــكــتــبــون
مـخـطــوطـاتـهـم وتـاريـخــهم عـلى اآلجـر
فكان لـديهم مكـتبات عظـيمة من األلواح
الـفخـاريـة النهم كـانوا شـعـباً مُـتحـضراً
ومُـتــفـوقــاً في عــلم الـفــلك وهم اول من
بــنى االبــراج الــعــالــيــة وخــصــصــوهــا
ـصـريون لـدراسـة قـبـاب الـسـمـاء. كـان ا
ُدهشة يكتبون على بـوابات معابدهم ا
وفــوق قـطع نـبـاتـيــة مـسـتـطـيــلـة قـابـلـة
للـطي تُدعى "بردي". وهـنا يبـدأ الكتاب
نع تصدير صـري كان  الفعلي. وألن ا
ـــاديـــة الــنـــبــاتـــيـــة والن شــعب هــذه ا
"بـيـركـامـو" كـان يـرغب بـامـتالك مـكـتـبـة
وكـتـبــاً بـدأ يـسـتـخــدم اجلـلـود اجلـافـة
لـلحـيـوانات لـلكـتـابة فـوُلد "الـرق" الذي
انـــتــصـــر فــيـــمـــا بــعـــد عــلى "الـــبــردي"
وأُسـتــعــمل كــمـادة مــتــفــردة لـصــنــاعـة
الـكــتب حــتى أُكــتــشف الــورق.انـني اذ
احتدث لـكم باختـصار عن هـذا التاريخ
ال تــنــسـوا بــان بــ حــدث وآخــر قـرون
عــديـدة لــكن االنــســان مـا يــزال يــكـافح
بـأظـافـره وعـيونـه ودمه من اجل خـلود
اشـاعـة وتـرسـيخ الـفـكـر واجلـمـال.حـ
ــصـري ان ال يـبــيع "بـردي" ألنه يــحـدث 
بــحـــاجــة الـــيه او ألنه ال يـــريــد مَن مِن
"بـيــركـامـو" ســهـر لـيــالٍ ايـام وسـنـوات
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أعـلنت جامعة هـارفارد عن اختيار لـورانس باكو من كلية كـنيدي للحـكم رئيسا لهـا ليصبح الرئيس رقم  29 لـلجامعة بدايـة من أول يوليو تموز ووصـفته بأنه أحد أكثر
قادة التعليم العالي األمريكي خبرة واحتراما.

وعمل باكو ( 66عاما) في السابق رئيسا جلامعة تافتس لعشر سنوات. ويحل باكو محل درو فاوست أول امرأة تترأس جامعة هارفارد.
ؤسـسة هارفـارد ورئيس جلـنة الـبحث الرئـاسيـة في هارفـارد في بيان ”الري بـاكو أحـد أكثـر القـادة إجنازا وإعجـابا وثـقة وتـأثيـرا في التـعليم وقـال وليـام لي وهو زمـيل كبيـر 

العالي األمريكي.“
امه الـشديد بـالفرص والتـحديات في هـارفارد بل سيـضفي علـيها أيضـا التزامـا متقدا وتـابع لي قائال ”سـيضفي عـلى الوظيفـة ليس فقط خـبرته العـريضة وتـبحره العـميق وإ

ساعدة اجلامعات وكل فرد بداخل هذه اجلامعات وسيخدم العالم األكبر.“
ودرس بـاكو الذي ولد في مـيشيـكان ألبوين مهـاجرين في معهـد ماساتـشوستس للـتكنولـوجيا ويـحمل ثالث درجات من هارفـارد. وقضى باكو  24عـاما في معـهد ماسـاتشوستس

للتكنولوجيا قبل أن يصبح رئيسا لتافتس.
وقال باكو في بيان ”أولئك الذين ينالون شرف رئاسة هذه اجلامعة تمنح لهم ثقة غالية... أعد ببذل كل ما في وسعي إلثبات جدارتي بها.“

ي. متد لقرابة  380عاما في يونيو حزيران أنها ستتنحى عن رئاسة اجلامعة بنهاية العام األكاد وأعلنت فاوست أول امرأة تتولى رئاسة هارفارد في تاريخها ا
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لوركا يقرأ كتاباً لألطفال


