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اخلـــاصـــة
أغــــرب لقـــاء صـــامـت يف غـــرفـــة أوفـيلـيـــا
ّ
صـالح نـــــيـــــــــــــازي *

لم يتعـامل متـرجمـا هــاملت  :جبـرا والقطّ،
مع مـس ــرحيــة هــاملـت ،كت ــأليـف سيـمف ــوني
يُحـرّم فـيه فصل آالته عـن بعضهـا دون إنـزال
الـنـ ـشـ ــاز بهـ ــا ،وال كلـ ــوح ـ ـةِ رسـمٍ مـتـ ــداخلـ ــة
األلوان ،متناغمة.
جـ ـ ـ ــاءت تـ ـ ـ ــرجـ ـمـ ـتـهـ ـمـ ـ ـ ــا كـلـ ـمـ ـ ـ ــات مـ ـثـقـلـ ـ ـ ــة
بقـامــوسيـتهـا ،وجـمالً مـنقـطعــة عمّـا قـبلهـا
وعـمّا بعـدها ،فـأصبحت مِثْـل أشجار صغـيرة
مثمرة يف أصص ،ثمارها ال تصلح لألكل.
رمب ــا لهــذا ال ـسـبـب ،لـم يلـتفـتــا إلــى أهـمـيــة
تكرار الكلمات والصـور .نسمع الكلمة ( وهي
يف الغـ ــالـب م ـص ــطلـح) ،علـ ــى لـ ـسـ ــان أحـ ــد
األبطال ،يف مـشهدٍ مـا .تعود الكـلمة نفـسها،
ولكـنْ بلـب ــوس مخـتـلف ،علــى ل ـســان الـبـطل
نفــسه ،أو ل ـس ــان بــطل آخ ــر ،يف مــشهـ ـدٍ ث ــانٍ
وثـالث ورابـع .هذه الـطريـقة الـتي ينـفرد بـها
شــيكـ ـسـبـي ــر يف الـت ــألــيف املـ ـس ــرحـي ،جتـعل
الـنَّــص مـتـ ــواشج ـ ـاً ع ـضـ ــوي ـ ـاً ،ويـنـمـ ــو من ـ ـوّا
استبطانياً ،بالضبـط كالتأليف السيمفوني،
وكلوحة تشكيلية.
يـق ـ ـ ــول س ـ ـ ــدن ــي ب ـ ـ ــول ــت Sydney Boltيف
معرض حتليله الفطِن لـرثاء أوفيليا ":ليس
مـن املـ ـســتغـ ــرب أن ال تُـفهـم حـ ــادثـ ــة مـ ــا يف
مـسرحيّـة مبعزل عن بقـيّة احلبكـة .ولكنْ ما
هـو مسـتغرب ،أنّ تلك احلـادثة ينـبغي لها أن
تُـرْبـط ببـقيـة املـســرحيـة بـواسـطــة صالت ال
عالق ـةَ لهــا بــالـسـبب والـنتـيجــة ولكـنّهــا (أي
الـصالت) متحدة مع جـوانب عرضيـة إلنتاج
إيقاعٍ رنـينيّ كامل" (Hamlet A Critical
Study ).

حـرصاً على توضيح الفـكرة ال بدّ من إعطاء
بع ــض األم ــثلـ ـ ــة .أس ـ ـ ـرّت أوف ــيل ـيـ ـ ــا أبـ ـ ــاهـ ـ ــا
بولونيوس:
"بينما كنتُ أخيط يف غرفتي اخلاصّة
دخل اللــورد هــاملـت وأزرارُ ستــرته مـفتــوح ـةٌ
كلُّها
ما من قُبّعةٍ على رأسه ،وجورباه ملطخان
ف ــالتــان فـته ـدّال إلــى رسـغيْ قــدمـيه كــأنّـهمــا
حلقتا قيد
كــان ش ــاحب ـاً بلــون قـميـصه ،وركـبتــاه تـصفق
بعضهما بعضاً
ومـع نظـرة تـثيـر الـرثـاء يف تعـبيـرهـا ،كــأنّمـا
فلت من اجلحيم
ليتحدّث عن الفظائع"

Oph. My Lord, as I was sewing
in my closet,
Lord Hamlet, with his doublet
all unbrac’d,
No hat upon his head, his
stockings foul’d,
Ungarter’d and down-gyved to
his ankle,
Pale as his shirt, his knees
knocking each other,
And with a look so piteous in
purport
As if he had been loosed out of
hell
”To speak of horrors

وحتّى تكتـمل الصورة ،ال بدّ مـن التنويه الى
أنّ أوفـيليـا قبل أن تـروي هـذا املـشهـد ألبيهـا،
قالت له:
"آ ،ياسيّدي اللورد ،ياسيّدي اللورد
إنني منفزعة متاماً،
يـدلّ تكـرار" :يـا سيّـدي اللـورد" مـرّتـيْن ،علـى
انقطاع نفَـس أوفيليا ،و على تـشتّت أفكارها،
فال تدري من أيـن تبدأ .أرادتْ إصغـاءه التام.
يـدلّ الـتكــرار هنــا أيضـاً علـى ح ـدّة استغـاثـة
أوفـيليـا بـأبيهـا ،ممـا يـشيـر إلـى عِظَـم ثقتهـا
به.
إذنْ بـهـ ـ ـ ـ ـ ــذا االنـهـالع واالس ـ ـتـغـ ـ ـ ـ ـ ــراب والـالّ
تصـديق ،كـانت تـروي أوفـيليـا املـشهـد أعاله.
وألن أوفــيلـي ــا بـبـ ــراءته ــا وربّـم ــا س ــذاجــته ــا
اتخ ــذت لـنف ــسه ــا دور ال ــراوي ــة ،ل ــذا ي ــأخ ــذ
املشهد قيمة استثنائية ،ذلك ألن املشاهد يف
هـذه احلـالـة ،إنّمـا يـشهـد احلـدث وكــأنه يقع
أم ــام عـيـنـيه يف الـتـ ـوّ ،فـي ــزداد ف ـضـ ــوله مـن
حلظة إلى أخرى.
يـبــدأ املــشه ــد هكــذا "بـيـنـمــا كـنـتُ أخـيـط يف
غرفتي اخلاصّة"
"الغـرفـة اخلـاصّـة" ،حيلـة فنّيـة بـارعـة الـدقّـة
وظّفهـا شيكـسبيـر لعـزل أوفـيليـا عـن كلّ شئ
آخر ،حتـى تتركز عليها األنـظار كلّية .وألنها
غـرفة خاصّة ،فإنّ دخـول هاملت عليها بدون
م ــوع ــد س ــابق وب ــدون اسـتـئ ــذان شـيء يـبعـث
على الريبة.
لنقرأْ املشهد ثانية كصورة أدبية.
كانت أوفيلـيا تخيط .وسـواء كانت خيـاطتها
قـتـالً للـ ــوقـت أم مـلالً ،أم ج ـ ـدّاً ،فـ ــإنّ حـ ــاسّـ ــة
ب ـص ــره ــا م ــرك ــزة يف غ ــرزات اإلب ــرة .ح ــاسّ ــة
البـصـر يف هـذا املـشهـد واملـشهـد الـذي يـليه،
تـبـلغ أو تـك ـ ــاد تــبلـغ أعل ـ ــى درج ـ ــات احلـي ـ ــرة
واخلبـال .مـا من حـاسّـة سـواهـا .لهـا مفعـول
صــورة مــرســومــة بلــون واحــد .حـتّــى لـتـبــدو
كثافته متأزمة متصلبة.
أوّل شـيء تخبـرنـا به حـاسـة بصـر أوفـيليـا أنّ
أزرار ستـرة هاملـت مفتوحـة كلّها .ملـاذا كلّها؟
( هل تـنـ ــاول سـتـ ــرتـه علـ ــى عـجل؟) تـنـتـقل
حــاسّــة الـبـصــر مـن األزرار إلــى الــرأس .كــان

رأس ه ــاملـت بال قـبّع ــة( .عجل ــة أخ ــرى ،ألنّ
القـبّعــة كــانت تُـلْبــس حتــى داخل الـبيــوت يف
العصر اإللزابيثي).
الغ ــريـب تـنـتـقل ح ــاسّ ــة الـب ـصـ ــر فج ــأة مـن
الـرأس إلـى اجلــوربيْـن املتهــدليْـن .ولكن ملـاذا
كـانا ملـطخيْن وهـو األمير؟ جنـد اجلواب يف
":حلقتـا قيد".هل كـان شيكسـبير يفكّـر بقيد
ودم؟وم ـ ــا عالق ـ ــة ال ـ ــدم ب ـ ــالـ ــشح ـ ــوب ،حـيـث
انـتقلـت حــاسّــة الـبـصــر مـن اجلــوربـيْـن م ـرّة
واحدة  ،وبال تـسلسل الـى الوجه الـذي "كان
شاحـباّ بلـون قميـصه" .تنتـقل حاسـة البـصر
مرّة أخـرى من شحـوب الوجـه إلى الـركبـتيْن
وهـم ــا تـصــطفق ــان ،ومـن ه ــذا االصــطف ــاق،
انـتقالـة أخرى إلـى أعلى ،إلـى عينيْ هـاملت.
إلـى النظـرة فيهـما .كـانت تلـك النظـرة تثـير
الــرثــاء ،وكــأنّ فـيهــا أهــواالً ،كــأنّ فـيهــا رعـبَ
مخلــوقٍ هــاربٍ مـن أه ــوال .تق ــاس ضخــامــة
األهـوال هنـا مبا طـرأ علـى أوفيلـيا مـن حزن
حنــون .ال ريب يف ان اوفـيليـا كــانت يف بـدايـة
احلــديـث مع والــدهــا ،مـنفــزعــة متــامـ ـاً" ،من
هاملت ،أما اآلن فهي مشفقة عليه.
قبل االسـتطــراد أكثـر ،يـنبـغي أالّ يفــوتنـا أنّه
لـم تُـنْـ ـطَقْ يف هـ ــذا املـ ــشه ـ ــد كلـمـ ــة واحـ ــدة.
الـصـمـت يف ه ــذا امل ــشه ــد ك ــاجلـ ــرح العـمـيق
احلــادّ .ال أثــر له بــادئ األمــر .ال يُــؤذي بــادئ
األمر .ثـمّ ينْزف قـطرات كـبيرة .كـان الصمت
بـني هاملت وأوفـيليا كـاجلرح العـميق احلاد.
نازفاً وغامضاً .أعمق نزف وأصعب غموض.
على أية حـال فما دمنا قد ذكـرنا النْزف فقد
وردتْ يف امل ــشهـ ــد أعاله صـ ــورتـ ــان مهـمّـتـ ــان.
متثّـلتْ األول ــى بكـلمــة ":ش ــاحبـ ـاً" ،والث ــانيــة
بكلمة ":اجلحيم".
إنهمـا صـدى وصـوت يف الــوقت نفـسه .أخـذا
بع ــديْن إض ــافيـيّن ألنـهم ــا ارتبـط ــا من قـبلُ،
بشحوب األشباح ،وجحيم األموات.
تعـ ـ ـرّف امل ـ ـش ـ ــاهـ ـ ــد (أو القـ ـ ــارئ) عل ـ ــى ذلـك
الـشحــوب أوّالً حيـنمــا كــان يـصف هــوراشيــو
لهاملت منظر شبح والده امللك الذي رآه:
هاملت :كيف بدا الشبح ،عابساً؟
هوراشيو :يف وجهه أسى أكثر منه غضباً
هاملت :شاحباً أمْ محتقناً؟
هوراشيو :ال بلْ كان شاحباً جدّاً"
تع ـرّف القــارئ علــى اجلـحيـم من قـبل ،وكــان
جحيـماً كبـريتيـاً غريـباً ،من احلـوار الذي دار
بني شبح امللك وبني هاملت :
"أنـا شـبح والـدك .كُـتِب عـليّ الـطـواف طـيلـة
الليل
لزمنٍ معلوم ،أمّا يف النهار
فمقيّد بال قوت وأنا وسط النيران
محظورٌ عليّ أن أخبرك
عن أسرار سجني ،وإالّ لرويتُ لكَ قصصاً
وأبسط كلمة فيها تُمزّق الروح شرّ ممزّق
وتُجمّد دمَكَ الفتيّ
وجتعل عـيـنــيك تــطف ــران مــن محج ــريهـم ــا
كنجميْن من مدارهما

As it did seem to shatter all his
bulk
And end his being. That done, he
lets me go,
And with his head over his shoulder turn’d
He seem’d to find his way without his eyes,
For out o’doors he went without
their helps,
And to the last bended their light
on me

جبرا ابراهيم جبرا

وتفرق لها خصالت شعركَ املعقودة
وتقف كلّ شعرة على طرفها
مثل حسائك قنفذ خائف
لكنّ أسرار ما بعد احلياة ليستْ
آلذان من حلم ودم"…
رأينـا سـابقـاً كـيف وصفت أوفـيليـا هـاملت يف
نه ــاي ــة املــشه ــد ":وك ــأمن ــا فلـت مـن اجلحـيـم
ليتحـدث عن الفظـائع" ،أال نقرأ فيهـا صدى
النفالت شبح امللك من اجلحيم ليالً؟
الـ ـشــبح لـم يـتـكلـمْ عـن أهـ ــوال اجلحـيـم ألنّ
ذلـك مح ـظ ـ ــور علــيه ولـكـن مـ ــا الـ ــذي مــنع
هاملت من الكالم؟
بهـذه احليلة الـصامتـة ركّز شـيكسبيـر بحذق
حواسّ املـشاهـدين بحاسـة واحدة هي حـاسّة
الـب ـصـ ــر كـم ـ ــا قلـن ـ ــا أعاله .بـكلـمـ ــات أخـ ــرى
أصبحت حـاسة البصر أكبـر بخمسة أضعاف
ألنها جمعت أو أنابت عن كلّ احلواس.
عل ــى أي ــة ح ــال ،أكـملـتْ أوفـيلـي ــا س ــرد بقـي ــة
املشهد ألبيها ببرود جرح حادّ قبل النّزف:
"أخذني من معصمي وشدّ عليه بقوّة
ثمّ رجع مبسافة ذراع
واضعاً يده هكذا فوق جبينه
ودقّق يف وجهي بإمعان
ك ــأمن ــا ي ــري ــد أن ي ــرسـمـه .بقــي هك ــذا مـ ـدّة
طويلة
أخيراً هزّ ذراعي هزّاً خفيفاً

كـــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــاب

جريمة دولية وحقيقة مغيبة
عرض /املدى
رغـم م ــرور م ــا ي ــزي ــد عـن ( )40ع ــامً ــا
عل ـ ــى ج ـ ــرمي ـ ــة اخ ـت ـط ـ ــاف امل ـن ـ ــاضل
املغـ ــربــي/العـ ــربـي/األممـي وقـتـله ،يف
بـ ــاري ــس علـ ــى أيـ ــدي الـن ـظـ ــام امللـكـي
املغـ ــربـي ،ممــثالً عـنـ ــدئـ ــذ بـ ــاحلـ ـسـن
الثانـي ،رئيس جلنة "حترير" القدس!
وأداته القـمعيـة اإلجــراميــة ،اجلنـرال
أوفق ـي ـ ــر ،ال ـ ــذي انـقلــب عل ـ ــى م ـ ــواله
وسـيـ ــده يف م ـ ــرحل ـ ــة الحقـ ــة ،والـ ــذي
جهـز ،مبـوافقـة سيـده "سـليل العـائلـة
ال ـ ـشـ ـ ــريف ـيـ ـ ــة!" امللـك ،مــن دون شـك،
قــاعــات اجـتـمــاع ــات القـمـم العــربـيــة
الـتي كــانـت تعقــد يف املغــرب بــأجهــزة
تـنـصـت للـم ــوس ــاد اإلس ــرائـيلـي وق ــاد
شـخصيًـا عمليـة تهجيـر مـا يـزيـد عن
( )200000مـغـ ـ ـ ـ ــربـ ــي يـهـ ـ ـ ـ ــودي إلـ ـ ـ ـ ــى
فلـ ـ ـسـ ـطــني احمل ــتلـ ـ ــة دع ـمًـ ـ ــا لـلعـ ـ ــدو
الغاصـب ،ومبساعدة فعالة من أجهزة
االسـتخبـارات الفـرنـسيـة واألمــريكيـة
والـصهيــونيــة ،أو من أفــراد فيهـا ،فـإن
احلقيقة التزال غائبة.
اغـتـي ـ ــال املـن ـ ــاضـل املغ ـ ــربـي الـكـبـي ـ ــر

جــرميــة قـتل بقـيت ال ــى اآلن من دون
جـ ـثـ ـم ـ ـ ــان ،وم ــن دون االدع ـ ـ ــاء عـل ـ ـ ــى
اجمل ـ ـ ـ ــرم ــني الـقـ ـتـل ـ ـ ـ ــة! .امل ـ ـ ـ ــؤرخ ـ ـ ـ ــان
الفـ ــرنـ ـسـيـ ــان جـ ــاك دِرُجـي وفـ ــردرك
بل ــوك ــان ،ومب ـش ــارك ــة ريـنــيه دِرُجـي –
ويـتــزمــان ت ــابعــا قـضـيــة االخـتـطــاف
مبـراحلهـا ،والحقـا حـركـة كل األفـراد
الذيـن كانت لهم عالقة باجلرمية ،كل
شارع وفندق وحانة وماخور يف باريس
وضــواحـيه ــا ،بهــدف كــشف احلقـيقــة
املغـيب ــة ،يف كتــاب اسـتقـص ــائي فــذ ،ال
مجـ ــامل ــة فـيه ألحـ ــد وال سك ــوت عـن
اسم أي كان ،مهما كان منصبه.
ومع أن امل ـ ـ ــؤلفــني لــم ي ـت ـمـك ـنـ ـ ــا مــن
تقـدمي إثبـاتـات قـانـونيــة ،وهي ليـست
مه ـم ــته ـم ـ ـ ــا علـ ـ ــى أي حـ ـ ــال ،تـ ـ ــديــن
أشخـ ــاصـ ـ ـاً محـ ــدديـن ،إال أن امل ـ ــؤلف
مت ـك ــن ،بـف ـ ـضـل بـ ـ ـ ــراعـ ـ ـ ــة الـ ـتـق ـ ـص ــي
وانحـي ــازه إل ــى ج ــانـب احلقـيق ــة مـن
إثـبـ ــات تـ ــورط مـ ــا ال يـقل عــن أربعـ ــة
أجهــزة استـخبــارات يف اجلــرميــة هي:
االســتخـب ـ ــارات الفـ ــرنـ ـسـيـ ــة ووكـ ــالـ ــة
االستـخبــارات املــركــزيــة (سـي آي إيه)
"األمـ ــريكـي ــة" ،وامل ــوس ــاد الــصهـي ــونـي
واالستـخبــارات املغــربيـة ،إضـافـة إلـى
مج ـمـ ـ ــوعـ ـ ــة مــن
األشـ ـق ـ ـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
واجملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرمـ ـ ـ ـ ــني
املــعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروفـ ـ ــني يف
"العـالم الـسفلي"
م ـ ـ ـ ـ ــن جت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
مخـ ــدرات وجتـ ــار
سالح وقوادين . .
إلخ.
تقـ ـصــي مـ ـ ــؤلفــي
الـكـ ـت ـ ـ ــاب ب ــني أن
الق ـضـي ـ ــة أعق ـ ــد
ب ـكـ ـثـ ـي ـ ـ ـ ــر م ــن أن
"تـ ـ ـك ـ ـ ـ ــت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ــف"
تـف ـ ـ ـ ـ ــاص ـ ـيـلـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا،
واخلـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
ال ـن ـ ـ ــاج ـم ـ ـ ــة عــن
ذلــك مت ـ ـ ــس دوالً
وأح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزابًـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
وشـخـ ـ ـ ـص ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
ع ـ ــديـ ـ ــدة ال تُع ـ ــد
جـ ـمـ ـيـعـهـ ـ ـ ـ ــا م ــن
الـ ـ ـ ــتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريــخ . .
فقـضيـة بن بـركـة
واخ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافـ ــه
وتعـذيبه ثـم قتله
ال تـ ـ ـ ـ ــزال ح ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة
وك ـ ـ ـثـ ـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر مـ ـ ــن

He took me by the wrist and held
me hard.
Then goes he to the length of all
his arm,
And with his other hand thus
o’er his brow
He falls to such perusal of my
face
As a would draw it. Long stay’d
he so.
At last, a little shaking of mine
arm,
And thrice his head thus waving
up and down,
He rais’d a sigh so piteous and
profound
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يف مديح عبد الرمحن طهامزي

اغتيال املهدي بن بركة

األشخـاص والـشخـصيـات الـتي كــانت
مـشـاركــة فيهـا ،إمـا بـحكم مـوقعهـا ،أو
ب ـسـبـب م ـشــاركـتهــا املـبــاشــرة ،التــزال
ح ـي ـ ــة ،وع ـ ــدد م ــنه ـ ــا م ـ ــازال مي ـ ــارس
نشاطه السياسي.
إضـ ــافـ ــة إلـ ــى احلقـ ــائق والــتفـ ــاصــيل
املهـمــة الـتـي كــشفه ــا الكـت ــاب ،للـمــرة
األولـى ،فـإن أهمـيتـه تكمـن يف إيضـاح
أن ه ـ ـ ــدف ال ـتـخـلـ ــص مــن امل ـن ـ ـ ــاضـل
الع ــربـي املغ ــربــي الكـبـيـ ــر امله ــدي بـن
ب ــرك ــة ،لــم يكـن فقــط القـض ــاء عل ــى
شخــصيــة ع ــامليــة األثــر ،وإمنــا أيـضًــا
جـزء من عـمليـة إمبـريـاليـة متكـاملـة
كان هدفها وقف صعـود حركة التحرر
العامليـة التي كـان املهدي بن بـركة من
أب ــرز زعـم ــائه ــا ،جـنـبً ــا إل ــى جـنـب مع
رف ــاقه املـن ــاضلـني ن ــذك ــر مـنهـم ت ـشـي
غــيفـ ــارا وفـي ـ ــديل كـ ــاسـتـ ــرو وكـ ــوامـي
نكـرومـا وجمـال عبـد النـاصـر وأحمـد
بـن بـلال وأحـمـ ــد سـ ــوكـ ــارنـ ــو وأحـمـ ــد
سـيـكـ ــوتـ ــوري وبـ ــاتـ ــري ــس لـ ــومـ ــومـبـ ــا
وغـي ــرهـم مـن ق ــادة "الع ــالـم الـث ــالـث"
العمالقة ،الـذين نفتقدهم جميعًا يف
زم ــن االنـ ـب ـ ـطـ ـ ـ ــاح امل ـ ـ ـش ــني إلمـالءات
اإلمـبــريــالـيــة األم ــريكـي ــة وحلف ــائهــا
األوربيـني يف حلـف النـاتــو .فقــد رافق
ع ـمـل ـي ـ ـ ــة اخل ـ ـطـف والـق ـتـل الـغ ـ ـ ــادرة
وتالهـ ــا انق ـضـ ــاض إمـبـ ــريـ ــالــي علـ ــى
زعمــاء حــركــة عــدم االنـحيــاز تــوجهــا
عــدوان العـدو الـصـهيــوني عـام (1967
م) مبشـاركة إمـبريـاليـة فعالـة ،مازلـنا
نعاني آثارها إلى يومنا هذا.
للـكـتـ ــاب أهـمـيـ ــة خـ ــاصـ ــة ألنه يــضع
جـ ــرميـ ــة االخـت ـطـ ــاف والغـ ــدر ضـمـن
إطــار سـيــاسـي مـتك ــامل ه ــدفهــا كــان
إع ـ ــادة إخ ـض ـ ــاع الـ ــشع ـ ــوب املــتح ـ ــررة
حـديثًـا سيـاسيًـا وثقـافيًـا واقـتصـاديًـا
ع ـبـ ـ ــر سل ــبه ـ ــا ثـ ـ ــوراته ـ ــا وت ـ ــاريـخه ـ ــا
وتراثاتها.
وللـتـنـ ــويه ف ــإن هـ ــذا الكـت ــاب ي ــأخ ــذ
مكــانــة مــرمــوق ــة يف سلــسلــة تــوثـيق
وف ــضح اجلـ ــرائـم الـ ـسـيـ ــاسـيـ ــة الـتـي
ارتكـبتهـا القـوى اإلمبـريـاليـة العـامليـة
وعـمـالئهـ ــا يف "الع ــالـم الـث ــالـث" إل ــى
جـانـب كتـاب (أسـرار اغـتيـال بـاتـريـس
لــومــومـبــا) الـصــادر أخـي ـرًا يف دمــشق
وبيـروت ،أيضًـا عن دار قــدمس للـنشـر
والتوزيع.
هامش الكتـاب :خفايا اغـتيال املهدي
بن بركة ،كشف جرمية دولية
تأليف :جاك درجي وفردريك بلوكان
ترجمة :محمد صبح
عدد الصفحات382 :
السعر 12 :دوالراً

وثالث مـ ـرّات حـ ـرّك رأسه إل ــى األعل ــى وإل ــى
األسفل
وتنهّد تنهيدة مبكية من أعماق كيانه
كأمنا بدت تُكسّر كلَّ هيكله
وتُنْهي كينونته .بعد ذلك تركني
وأدار رأسه على كتِفيْه
فبدا كأنْ يجد طريقه بال عينيه
ألنّه خرج من األبواب دون أن يستعني بهما
وحتّى النهاية كانتا توجهان شعاعهما إليّ":

حيـنمــا نقـرأ  ":أخــذني مـن معـصـمي /وشـدّ
علـيه بق ـوّة" ،ن ــدرك عل ــى الف ــور أنّ املفــاجــأة
أفق ــدت أوفيـليــا اإلرادة .مــا مـن مقــاوم ــة من
أيّ نوع.
راح ه ــاملـت يق ــوم بح ــرك ــات أشـبه مـ ــا تك ــون
بحـركـات رسّـام أو هـذا مـا ظنّتـه أوفيليـا":يـده
علــى جبـينه/يـدقّق بـإمعـان يف وجههـا هكـذا
فترة طويلة..
تـصـ ـوّرتْ أوفـيلـي ــا أن هـ ــاملـت أراد أن ي ــرسـم
وجههـا ،إالّ أن حـركـات هــاملت تُــوحي بــأكثـر
مـن مج ـرّد الــرسـم ،وإنْ اشتــركــا يف محــاولــة
ل ـتـخل ـيـ ـ ــد املالمـح .هل مـ ـ ـرّ ب ـب ـ ــال هـ ـ ــاملــت
هـاجـس غيـبي غــامض فـشعـر بــالالوعي بـأنّ
أوفــيل ـيـ ـ ــا عل ـ ــى وشـك املـ ـ ــوت أو شع ـ ــر بـ ـ ــأنّه
سيفقـدها إلـى األبد لـسببٍ مـا؟ فجـاء إليـها
مـدفـوعـاً بهــاجس غـامـض كمـا يبـدو ال بـأيّ
شـبق مـن أيّ ن ــوع وإالّ لـط ــارحه ــا أو أغ ــراه ــا
بكلمـات ممغنِطـة أو بلمـسة حـبّ لها مـفعول
البنج يف عموم اجلسد.
أكثـر من ذلك أال تدلّ حـركة الـرأس البطـيئة
ثالث مـ ـ ـرّات إلـ ـ ــى أعل ـ ــى وإلـ ـ ــى اسفـل عل ـ ــى
طق ــوس ،ال سـيّـمـ ــا وإنّ لل ــرقـم ثالث ــة دالل ــة
خاصة لدى شيكسبير؟
إذنْ هل تعـنـي ":أخ ــذنـي مـن معـصـمـي وشـ ـدّ
عليه بقـوّة" اخلـوف عليهـا من يـأخـذهـا أحـد
ما دامت ال تعني غزالً؟
من ناحية أخرى فإنّ تـوقيت ":فتنهّد تنهيدة
من أعماق كيانه" مهم للغـاية ،ألنّ شيكسبير
بهـذه الوسيلة اللـمّاحة أنهى الـطقوس نهاية
طبـيعية .ولكن ملاذا تنهّـد تلك التنهيدة التي
ضعـ ــضعــت ه ـيـكـله؟ ومل ـ ــاذا تـ ـ ــركهـ ـ ــا يف تلـك
اللحظـة؟ هل كانت هـذه التنهيـدة هي كل ما
أراد أن يقوله الوفيليا؟
هكذا ترك هاملت أوفيليا ،وخرج من األبواب
دون االستعـانة بـعينيه ألنـهما كـانتا تـوجهان
شعاعهما إليها.
لم يكنْ هـذا الوداع وداعـاً طبيعـياً ،وهـو أشبه
مـا يكـون بتــوديع ميّـت حيـث تتـركـز احلـواسّ
اخلمس عـادة بحاسـة البصـر التي تضـاعفت
حـدّتهــا خمـسـة أضعـاف ،لـتختـزن ،لـتتـشـرّب
لتنقش مالمح الوجه ملمحاً ملمحاً قبل أن
يختفي نهائياً.

عبد الرحمن طهمازي

حـــــــــســــني *
ـ
عـلــــي ـ
ــ

ظل رقـيق يفــرش ارض الـثقــافــة
الع ــراقـي ــة ب ــاخلـصـب والع ــافـي ــة،
وابتـسـامـة شفـافــة ،ووجه صبـوح،
وضـح ـكـ ـ ـ ــة خـجـ ـ ـ ــولـ ـ ـ ــة تـ ـبـع ــث يف
مع ـ ــارفه واص ـ ــدق ـ ــائـه االمل ب ـ ــان
ايام الصفـا والبراءة لم تـطحنها
بع ـ ـ ــد معـ ـ ــاول االرهـ ـ ــاب وب ـنـ ـ ــادق
مكفـري الثقافـة ..ونظرة عـميقة
وثــاقبـة ممـزوجـة بــروح التـسـامح
وااللفـة تشعـرنا بـان املفكر احلق
هـ ــو ضـمـيـ ــر ال ــشعـب  ..وعـيـنـ ــان
المع ـت ـ ــان بـ ـ ــالفـك ـ ــر والـفل ـ ــسف ـ ــة
والـتـ ــاريخ ت ــشعـ ــان خـلف ن ـظـ ــارة
سميكة بالنور،
انه ع ـب ـ ـ ــد ال ـ ـ ــرح ـم ــن طه ـم ـ ـ ــازي
الـ ـ ــرجل ال ـ ــذي الي ـت ـ ـس ـتـ ـ ــر عل ـ ــى
نفـسه بــاملعــرفــة واليـتجــاف ــى عن
املعرفة من نفسه.
ذات صـبـ ــاح م ـ ــرت علــيه سـنـ ــوات
طـ ــويل ــة الــتقـيــت للـم ــرة االول ــى

(اب ـ ـ ـ ـ ــو ـع ـ ـ ـ ـ ــوف ) كـ ـ ــم ـ ـ ـ ـ ــا يـحـل ـ ـ ـ ـ ــو
ـ
الص ــدق ــائه ان ي ـسـم ــوه بــصحـب ــة
صـ ــديـقه االثـيـ ــر عـ ــزيـ ــز الـ ـسـيـ ــد
جـ ــاسـم وكـ ــان الـلقـ ــاء يف مـ ــدخل
شــارع الــسعــدون الــذي يحـمل يف
نـف ـ ــس طـه ـم ـ ـ ــازي الـك ـث ـي ـ ـ ــر مــن
الـذكـريـات ففي احـدى ازقته كـان
يـقع ذلـك املـقه ـ ــى ال ـ ــذي اص ــبح
ملتقى جيل من الشعراء ابرزهم
فـ ــاضل الع ــزاوي وم ــؤي ــد ال ــراوي
وانـ ـ ــور الغ ـ ـس ـ ــانــي وف ـ ــوزي ك ـ ــرمي
وعبــد الــرحـمن طـهمــازي ومنـعم
حـسـن ووليــد جـمعــة واخــرون يف
هـ ــذا املـقهـ ــى ال ــصغـيـ ــر -مـقهـ ــى
جـمعــة -قــرر هــؤالء الــشعــراء ان
ال ــشعـ ــر يكـتـب مـن خالل صـب ــوة
الــروح  ..وان ال ـشــاع ــر احلقـيقـي
هـو الـذي يحـاول فـهم العــالم ال
الـلعــب يف داخلـه وان الق ـصـيـ ــدة
هــي ال ـتــي تـك ـت ـ ــشف ق ـ ــوان ـي ــنه ـ ــا

اخلـ ــاصـ ــة يف م ـ ــواجهـ ــة الـكـ ــون .
منــذ ذلك اللقــاء االول اكتـشفت
اننـي ازاء رجل مفعم بـاحلكـايات
والرؤى وانه اليترك موضوعا اال
وي ـسـتخ ــرج كـل مكـن ــونـ ــاته ..وان
ح ــديـثه دائـم ــا م ــرصع ب ــال ــرؤي ــة
والرؤى .
ولعل ه ــذه الــصف ــات سـم ــة جـيل
كـان عبـد الـرحمـن طهمـازي ابـرز
ابـن ـ ــائه جــيل لـم يـكـن يـ ــريـ ــد ان
يـفلــت م ــنه شــيء دون ان يـكـ ـ ــون
طرفـا حاضـرا يف ساحـته مشـهرا
واض ـ ـ ـ ــافـ ـتـه ،اسـهـ ـ ـ ـ ــامـه
ـ
اس ــه ـ ـ ـ ــامـه
ال ـص ـ ــارخ اح ـي ـ ــان ـ ــا  ..ال ـص ـ ــاخــب
احـيـ ــانـ ــا  ..الـ ــرافــض يف احـيـ ــان
كثيـرة  ..جيـل وضع بصمـاته مع
ســبق االصـ ــرار والـتـ ــرص ـ ــد علـ ــى
خارطة الثقافة العراقية..
***
بــني ذك ـ ـ ــرى احل ـ ـ ــاض ـ ـ ــر وج ـن ـ ـ ــازة
انكيـدو مـرورا بتقـريـظ الطـبيعـة
مت ـت ـ ــد جت ـ ــرب ـ ــة ع ـب ـ ــد ال ـ ــرح ـمــن
طهـمــازي الــشعــريــة الـتـي تـت ـسـم
بك ــونهــا تــاتـي مـن خـالل تكـثـيف
م ـ ـ ــذهـل م ــن املـع ـ ـ ــان ــي واالفـك ـ ـ ــار
مبلورة اجابته التي تعكس دائما
تـص ــاع ــدا ح ـسـي ــا الفـت ــا وتـت ـسـم
بتفرد شعـري متميز .ورمبا خلق
ال ــوعـي املـت ــراكـم عـنـ ــد طهـم ــازي
مجــري بعيـنه لالسلـوب واالدوات
الفنـية .فـزحمـة العـبارات املـركزة
يف شعــره وادراكه أهـميــة الكـلمــة
ج ـع ـلــه يـ ـ ـبـ ـ ـتـ ــع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ع ـ ــن ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف
االسـتــرســال وال ــوصف محــافـظــا
علـ ــى الـتـ ــوتـ ــر الـ ــداخلــي اليقـ ــاع
القـصـي ــدة وبـن ــائه ــا ال ــذي يـث ــور
على النغمية التقليدية .
(اسـمع انـته ــا اخلفـيف ــة تغـيـب /
الادري ايـ ـ ــن ت ـخ ـف ـ ـ ـيــهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  /ويف
صوتهـا اجد سلـما يعـتدل لـربيع
غ ــامـض /لــم تكـن تـصــنع كالم ــا
مــتفق ــا علـيه /م ــاالـ ــذي جعلـنـي
انـ ـصــت مـ ـط ـ ــوال؟ /الب ـ ــد مــن ان
شيئا مـا يقال عنـي واليعنيني /
الب ــد من انـني ســالـتقـط اللـحن
واحـمل كمـالـه املطـارد  /وامـضي
بـه اليهــا  /ومن شفـتيهـا اسـمعه
ي ــدب يف صـمـتـي واحـمـيه هـن ــاك
)..
هـكـ ــذا تــتق ـ ــدم الق ـصـيـ ــدة عـنـ ــد
طـهـ ـمـ ـ ـ ــازي حـ ـ ـ ــامـلـ ـ ـ ــة عـ ـ ـ ــزاءهـ ـ ـ ــا
وم ـ ــراث ــيه ـ ــا الـ ـ ــى الع ـ ــالــم  ..ويف
ال ـ ــوق ــت نف ـ ــسه ت ــتق ـ ــدم ل ـتـ ـ ــوجه
سؤال الشاعر مبسؤوليته ازاء ما
يجـري حـوله كـأن ســؤال الشـاعـر
ل ــم يعـ ـ ــد قـ ـ ــابـال الن يع ـي ـ ــش يف

االمـل واليــأس  ..ســؤال الـشــاعــر
ص ــار ايـض ــا بحـث ــا عـن ج ــواب ..
عن سبب فـشل الشـعر احيـانا يف
اشـ ـ ــاع ـ ـ ــة االمل  ..عــن جتـ ـ ــديـ ـ ــد
ي ـبـحــث عــن حـلــم  ..وعــن حـلــم
الميوت.
( تـخلـب لـب الـ ـشـ ــاعـ ــر ال ـصـ ــادق
احيـانـا اقـاويله /فـيهتــدي فيهـا
ال ــى العــالـم والـنفــس /وي ـسـتـمــر
الشـاعر الـصادق يف صـدقه حـتى
اذا صار الى الـيأس  /فتش عن
عامله وصاح  /:يا نفسي)
وكـ ـ ــأن القـ ـص ـيـ ـ ــدة احللــم ك ـ ــانــت
تخـطــو نحــو افتــراقهــا ومن هـذا
االفـتـ ــراق تــطل اســئلـ ــة جـ ــديـ ــدة
للـ ـشـ ــاعـ ــر ..كــيف ن ـص ـ ــوغ احللـم
الـ ـ ـ ــذي اليـخـ ـ ـ ــون؟ كـ ـيـف حتـ ـ ـ ــول
القـصـي ــدة ال ــى ع ــالـم بال خ ــوف
وال مـنـفعـ ــة؟ .الـ ــى عـ ــالــم يعـيـ ــد
االنسان الى نفسه .
( خـذوا مـا شـئتـم من قـصيـدة /
واتركـوا القاضـي بعيدا واقـرءوها
دومنـا خـوف وال مـنفعـة  /سـوف
تعيـدون الـى انفـسكم شـيئـا من
الــشع ــر  /تع ــودون ال ــى انف ــسكـم
شيئا فشيئا ) .
ـس ـ ـ ـ ــؤال يـ ـ ـص ـ ـمـ ــت
اط ـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ـ ـ
ويف ـ
طهـمـ ــازي احـيـ ــانـ ــا حـيـث يـكـ ــون
الصـمت تـوجـســا من الـشـاعـر ملـا
ي ـ ــدور ح ـ ــوله ..واحـي ـ ــان ـ ــا اخ ـ ــرى
تـ ـ ـ ــأمـالً ملـ ـ ـ ــازق املـ ـثـقـف يف وضـع
اص ــبح اجل ـم ــيع ف ـيـه يح ـ ــاول ـ ــون
تف ـ ـ ــريغ الـك ـتـ ـ ــابـ ـ ــة م ــن شغ ــبهـ ـ ــا
اجلـمـيل وصـ ــدقه ــا  ..ويف امل ــرات
القلـيلــة الـتي يـطل علـينــا فـيهــا
طهمـازي جند انفسنا امام واحد
مـن اص ــدق االصـ ــوات واخلــصه ــا
واك ـث ـ ـ ــره ـ ـ ــا ق ـ ـ ــدرة عـل ـ ـ ــى ال ـب ـ ـ ــوح
واملكاشفة..
***
 /يع ـيـ ــش ال ـ ـش ـ ــاعـ ـ ــر سع ـي ـ ــدا يف
م ــسكـنه املـت ــواضع  ..يـن ــام عل ــى
الـسريـر البـسيط حتـيط به عـلى
اجل ـ ــدران مـك ـت ـب ـ ــة حت ـمـل اغل ـ ــى
واثـمن مـا اثمـرت االنـسـانيـة من
افكار  ..حياة بسيـطة لو شهدها
اغنيـاء هذا الـعصر لعجـبوا كيف
يعـي ــش الـ ـشـ ــاعـ ــر املفـكـ ــر وغـيـ ــره
يرفل باحلرير واالنعام !؟
لكـنك يــا صــديقـي العــزيــز قــانع
بعـد هـذا الـعمـر الـذي يـشـع من
حـولك الفـة وسعـادة ويحـكي مع
كل س ـطـ ــر خ ـطــته يـ ــداك ق ـصـ ــة
شـموخ املثقف وعفـته ونزاهته يف
هذا الزمن املغبر..
*كاتب عراقي

