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اني في حالـة حزن كبير فقد ودعت قلبي رهينة هناك بعيدا في االفاق في مدينة اخرى
تـركت ب ثـنـاياهـا وشوارعـهـا صورا مـتـعددة كـلهـا تـشدني لـعـائلـتي وتـلتي بـضـمنـها
احفادي وضـحكاتهم ومـناداتهم لي ببراءة اطـفال لعلـهم مثلي في شوق كبـير انا معهم

ا جهزت حقيبتي قائال االن وهم كانوا معي باالمس القريب 
 _لم يبق شيئا اال وحسبت له ..

لقد بـالغت كـثيرا في الـنظر صـوبها كـون كل ذيء بداخله يـخاطبـني بصوت لم يـسمعه
اال سواي 

 _نعم ...نعم.و..نعم
ستـمر لي دشداشتـي تتـكلم ومالبـسي الداخـليـة ومنـشفـتي تؤكـد حضورهـا الدائـم وا
النـي حزن والم عـلى عمـر سـاقضـيه متـنقـال ب مـدينـتي التي حلظـة ابتـسم واخرى 
اعـيش بـهـا وبـغـداد حـبـيـبـة قـلـبي الـتي اتـشـوق لـهـا كـلـمـا ابـتـعـدت عـنـهـا ازدت تـعـلـقـا

ة حلظة وصولي لها اشعر بحرج لسؤالها بشوارعها وازقتها وشوارعها القد
 _مرحبا بك اتيت..اياك ان ترجع..

كـيف ال اعـد وقد تـركت كل تـفاصـيل حيـاتي هـناك بـعيـدا في مـحافـظة غـربـتي واسئـلة
تتسابق لذاكرتي

_لقد طفح الكيل..
بـالـفـعل فـفيـدوا خـلي احـسـاس غـريب انـني الـيـوم وجـدتـهم جـمـيـعـا لكـن ال اعرف هل
سافات الي رجل ا سيـرحل من هو شيخا وتـنتهي ا سيـبقون حلد سفرتي الـقادمة ر
ـوت الذي يـقهـر به عبـاده هذه الـوجوه التي كان انـها ارادة االه وحـكمه فـبيده قـانون ا
امامي اراها كم سـعيدة بلـقياي ومبتـهجة ومسـرورة بتواجدي بعـضها ارتسـمت عليها
ـة وهي خاوية ال شيء فيها سمـات تعب وارهاق واخرى تكابـر متظاهرة بـالقوة والعز
ـاضـي اجلـمــيل تـلك فــراغ شـاسـع وكـلــيـر واخــرى بـ طــيـات ذاكــرتــهـا صــورا من ا
الـسـنـوات التي خـلت ومـضت وتـركت اثـارهـا بحالوتـهـا ومـرراتهـا هم يـضـحـكون وفي
كـان وكل مرة تقـابلني اعمـاقي الم فراق اتـذوق مراراته في اول حلظـة حطت قدمـاي ا
عبـلرة ارددها عـند قدومي ( بـغداد تـرحب بكم ) وعنـد عودتي ( بغـداد تودعكم) اال ان
شـاعر في القدوم والـعودة ال احد يـتحسيه اال الـذي يعيشه هنـاك احساس كبـير ب ا
وقـلـبي اصبح ال يـعـشق ايـة عبـارة تـذكره بـاحلـن الـوجـوه هي تشـابـهت عنـد كل لـقاء

ا وفراق اتذوقه مع احساس اكيد فاسال نفسي سؤاال واشبعتني ا
 _باي ارش ستكون النهاية..
فتتسارع االجوبة في داخلي

 _بعداد..ال...كركوك...ال..ال...بغداد..
فارفع راسي للسماء مناشدا ربي

 _يارب..كلها ارضك... وانا راض بحمك وقضاؤك..
افكارا سوداوية تتراقص في ذاكرتي اغلبها يؤكد لي

 _انا متعب..
وفي راسي ومشاعري اصوات تدوي

 _اليوم انت كرخيا..ال..ال..انت اليوم معظماويا..
فابـقى مشدوها لـيختط اجلـواب لسؤال تركه هـذا الرجل الذي اكـمن له حبا ال يوصف

عندما سالني ببرود
 _اليو اعظميا ام كرخيا..
فيخرج ردي مستعجال

 _الكرخ..
كـان طفولتي وشبابي وزهرة شبابي فـشارع الشيخ معروف مرسوما في ذاتي واحبه
حبا لن اقـدر نسـيانه فاكـثر صوره مـحفـورة في اعماقي كـلمـا حاولت تنـاسيهـا اجدها
مـحـفـورة في جـمـجـمـتي وعـنـدمـا ارغم نـفـسي بـتـركـهـا اجـد صـدى صرخـة تـدوي في

روحي 
 _انها خيانة...خيانة.. 

فـانـقض عـلى عـيـني واغـمــضـهـا حـتى تـخـفي هـذا الـســيل من الـدمـعـات الحـولـهـا الى
قهـقـهات تـخـرج من فمي دون ارادة حـتى ابـدو في صورة انـسـان فرح لـم يصـدق بان
ـهـا واقع مـرير.. كم امـاله وامـانيه سـيـحـقـقهـا الـله رحـمـة وشفـقـة حلـالي الـتي بات يـؤ
ـة بـغــداد تـودعـكم..ان هــذه االشـيـاء سـاحــتـفظ بـهـا جـمــيـلـة بـغــداد تـرحب بـكـم...ومـؤ

لنفسي...

احتـفت  دار ثقافـة االطفال بـصدور اجملمـوعة الشـعرية اجلـديدة لشـاعر الطـفولة جـليل خـزعل والتي حتمل عـنوان (ابواب) لـيكون تـتويجـاً لسبـع كتـابا وتاريـخا حافال بـالبذل
والـعـطاء عـلى مدى  50عـاماً. وقـدم الـكاتب عـبـد السـتار الـبـيضـاني زمـيل طفـولته الـشـاعر خـزعل مـحتـفيـا به بـأسم الدار (عـلى انه قـامة ابـداعـية كـبيـرة ويـنبـوع ثـر من ينـابيع
سار تابعة حتى تـمكن جليل خزعل من تغيير ا الطفولة). واشـار وفقا لبيان تلقته (الزمان) امس الى (ان ادب الـطفل بالعراق ذي خصوصية كبيـرة اال انه لم يحظ باالهتمام وا
نحى احلكائي وبقي مخلصاً من خالل قدرته على الكـتابة ح كرس قلمه بأدب الطفل سواء بـالقصيدة او السيناريو فال نفـرق ب القصة والقصيدة كونه وفق في استـخدام ا
بـادرة الرائعة قائـال( شرف كبير لي ان أحـظى بهذا الدعم لنفسه ورسالـته) ليتحـدث بعدها الـشاعر عن جتربـته في مجال ادب الطـفل بعد ان وجه كلـمة شكر وتـقدير للـدار على هذه ا
واالهتـمام والـرعاية السـيمـا ان كتاب الـعراق دائـماً في الظـل فعلى مـدى خمـس عامـاً لم تقم الـدار بتوقـيع كتـاباً لألطـفال وهذا الـتكـر هو االجناز احلـقيـقي لي.( واضاف (ان ابواب
نـجز الـنور. لـم اخطط لـلكـتابـة لألطـفال مـطلـقـا كنت شـاعرا ونـشرت لي عـبـارة عن مجـموع مـا نشـر لي من قـصائـد في اجملالت  جتـميـعهـا من قبـل زمالء لي في سوريـا ليـرى هـذا ا
ـنهج ـرحلـة االعداديـة وثم درست احـدى قصـائدي في الـصف اخلـامس االبتـدائي ضمن ا ـزمار واول قـصيـدة حلنـهـا البـاحث الكـبيـر حسـ قـدوري وانا في ا قصـائداً في مـجلـتي وا
الـتعـليـمي ومن ذلك الـيوم بـدأت الكـتابـة لألطـفال اذ احتـول الى طفل حـقيـقي وانا امـسك قـلمي وتـدور في خاطـري فكـرة اريـد تدويـنهـا على الـورق. مسـؤوليـتـنا كـبيـرة ألننـا نصـنع قادة
ستقبل فـالكثير من القـراء سيكون لهم منـزلة والبد من االشارة الى الشاعـر الكبير باقـر سماكة والذي ترك بصـمات لم تمح حتى بعد وفـاته ).وفي احلوار التفاعلـي اجاب الشاعر احملتفى به ا

شارك احلضور .  على اسئلة عدة طرحها عدد من ا
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ان نـصـوص الــشـاعـر هي فـي جـوهـرهـا
احــتــفــاء بـاحلــيــاة واحــتــجـاج عــلى كل
وجــوه الـقــبح فـيــهـا  فــالـنــصـوص هي
مــزيج من مــشـاعــر الـغــضب و الــفـرح و
الرفض  و األدانة  . والشاعر في مزيجه
ـا يـؤكـد عـبـارة   كـولـريـدج  ( ان هـذا ا
دى ما يـتحقق من قيـمة الشـعر رهيـنة 
نــظـــرة نــاقــدة لـــلــحــيـــاة ) . ونــصــوص
الشـاعر الرومـانسيـة تشبه حلـد ما شعر
ــهـــجــرين وشـــعــر شــعـــراء جــمــاعــة ( ا

ابولـــــو )   . 
 و قصائد  : ( حب العراق )  ( الشهيد )
و (قـصـيـدة ( كـذبـوا ) تـبـوح بـفـيض من
ـشـاعـر الوطـنـيـة الـصـادقـة  فـالـشـاعر ا
هالل الــشـــيخ عــلي الـــعــذاري  يـــتــغــنى
بأنتصارات اجليش العراقي  الباسل : 

كذبوا وقولك أصدق …… 
وبغوا وسيفك أسبق
يا أيها اجليش الذي
بفم الشهامة ينطق 

ومـن  يـقـرأ  نـصـوص  اجملـمـوعـة  جـيدا
يالحـظ ثــمــة مالمـح ديــنــيـــة  في بــعض
ــا يـــدل عــلـى أكــتـــســاب الـــنــصـــوص 
الشاعر لهذه الثقافة من بيئته العائلية .
ظــهـرت آثــار هـذه الــثـقــافـة في مــفـردات

وأقتباسات قرآنية كما في  :  
 قـــصـــيـــدة ( هــــو )  = ( رجس من عـــمل

الشيطان ) 
قصيدة (ركض) = ( بلغ  السعي ) 

نـــفـس الـــقــصـــيـــدة = ( مـــغـــتـــسـل بــارد

أحــتــفت  جــمــعـيــة الــرواد الــثــقــافــيـة
ستـقلة / بـابل بالشـاعر هالل الشيخ ا
علـي العـذاري في امـسـيـة جـمـيـلـة يوم
اجلمعة  6نيسان  2018 شهدت  حفل
تـوقـيع  مــنـجـزه الـســادس عـشـر وهـو
ديوان  ( الصمت ال يلـيق بالعصافير )
الــصـادر عـن دار الـصــواف لــلـطــبــاعـة
والنشر  . أوكل الشاعر األستاذ صالح
اللـبان  رئـيس جمعـية الـرواد الثقـافية
سـتـقـلـة / بابـل  لنـفـسه مـهـمة أدارة ا
األمـســيـة و الـذي أبــدع فـيـهــا بـتـقـد
الـشـاعـر والـتعـريف به وبـالـشـعراء من

عائلته (آل العذاري) .  
×××××

ان أي اقتـراب من ديـوان الشـاعر هالل
الشيخ علي العـذاري ( الصمت ال يليق
بــالــعـصــافــيـر )  ال بــد ان يــقـابــله ذلك
التوهج الـنادرالذي لم تنطـفىء شعلته
على مدار الـعديد مـن  سنوات  األبداع
 فـقد أتيـحت للـشاعـر عشـرات الروافد
لـتــغـذيــة طــاقـته الــشــعـريــة  الـعــارمـة
أهـمـهــا  هـو نـشـأته في بــيـئـة  مـثـقـفـة
وبــ أفــراد عـائــلــته  الــذين يـكــتــبـون
ــرهف الــشــعــر  . ووجــدان الــشــاعــر ا
الــشـديـد احلــسـاسـيــة يـهـتــز لـتـجـارب
ور بـفيض هائل احليـاة و الوجـود و

شاعر و االحاسيس .  من ا
وديوان  ( الصـمت ال يليق بالـعصافير
)  ســـجال حــيـــا نــاطـــقــا بـــالــلـــوحــات
ـعـبرة و الـصـور الـبـديـعة. الشـعـريـة ا
األماكـن التي  انـتـظـمـهـا عـالم الـشـاعر
هالل الـشيخ عـلي  شـاخصـة في دائرة
الــرؤيــا والـذاكــرة ومــحــركـا لــلــهـمم و
الـعــزائم  وخــاصـة في قــصـائــده الـتي

يتغنى فيها بحب الوطن . 
واذا كان الشـعر معـرفة نوعيـة حدسية
تــدرك مـــااليــدركه اآلخـــرون كــمــا يــرى
(كــروتــشه )  فــان الــنــصــوص تـشــكل
صـفـاء وحمـيـميـة في جتـربة الـشـاعر .
تـــأتـي هــــذه احلـــمــــيــــمــــيـــة مـن كـــون
الـنــصـوص صــادرة عن ذات شـاعــريـة

هي نفسها الذات  الراوية . 
ان النصوص القصـيرة بعناوينها ذات
ــفــردة تــطــفــو في فــضــاء الــكــلــمــات ا
الـديـوان دون تـاريخ يـربـطـهـا بـالـكـتـلة
الـنـصيـة . نـصـوص الشـاعـر حتمل من
الـتجـربـة الـشعـريـة مـا يـغنـيـهـا   فهي
نصوص تختـلف عن نصوص الشعراء
اآلخرين  يتمايز فيها الشاعر من خالل
اسـتخـدامه لبـعض التـقنـيات الـشعـرية
كـــــــاألســــــتـــــــرجــــــاع    flash backو
احلوار  dialogueالذي يربط احلاضر
ــاضـي والـــتــرصـــيـع األيــقـــاعي  و بـــا
األنـسـجـام الـصـوتي   harmonyالذي
ــــتــــلــــقي الى أعــــادة قــــراءة يــــدعــــو ا
ــا يــجــعــلــهــا جــزءا من الــنــصـوص 

احلياة اليومية.   
 يــؤمـن الـــشــاعـــر هالل الـــشـــيخ عـــلي
الـعذاري بـأن ال بد لـلـكلـمات ان تـستـقر
في الـقـلـوب من بـعـد ان تـعـيـهـا األذن 
ــجــمــوعــة  من لــهـذا نــراه يــتــغــنى  
الــنـصــوص الـرومـانــسـيــة  مـســتـذكـرا
مــواقف الـــوفــاء حلــبـــيــبــتـه الــتي هي

زوجته . 
أسـتـطـاع الـشــاعـر أن يـحـقق جـزءا من
احلـداثـة الـشـعـريـة عـبـر الـلـغـة الـفـنـية
فردات السهلة والتخيل .  العالية و ا

كتب الشاعر نصوصه بنمط وهما  :
قصائد نثر مـتوسطة الطول ونصوص
ومـــضــة الــتـي ضــمت  مــجـــمــوعــة من
قـــصــائـــد الــهـــايــكــو . كـــتب الـــشــاعــر
نـصـوصه بـأنزيـاحـات لـغـوية  من أجل
فرطة التكثيف و األبتعاد عن النثرية ا

في فضاءه الشعري . 
واذا تـأملـنـا عـنـاصـر الـرومـانـسـية في
نــصــوص الـشــاعــر هالل الــشـيـخ عـلي
الـعــذاري وجـدنـا الــعـاطـفــة الـصـارخـة
ــشـوبــة واخلــيـال احملــلق في فــضـاء ا
عــريض والـــوجــدان الــنــابض بــكل مــا
ثله الـشعور و الـفكر مـعا  في نسيج
شـعري مـرهف ولـغـة طـيـعـة مـحـكـمة و
وقف ـتحـكمـة في ا تـعبـير عن الـذات ا

الــشـعــري رؤيــة و مــعـايــشــة و تـأمال .
وهي عـنـاصـر  تـمــثـلـهـا  أروع  تـمـثـيل
قصيدته (  همس  :  1و  ( 2التي يقول

فيها :
1

مازال ...... 
يهمس جلوريته 

وهي في عنفوان  تألقها 
…. البهي 
احيانا

حتمر وجنتاها
 .………

يفيض عطرها بسمة 
كان  تمأل ا

××××××
2

هس  ما زال 
جلوريته 

يشم ما بقي من عطرها 
يعيد تالقه 
ثم يحفظه 

في الشغاف 
××××××××

وقصـيدة ( يا عـصفـورتي ) التي حتمل
أســطـرهــا األخــيـرة عــنــوان اجملـمــوعـة
ـشـاعـر و األحـاسيس فـيـهـا من صدق ا
مـا يـجـعـلهـا أكـثـر رومـانـسـيـة  وفـيـها

يقول : 
ياعصفورتي 

وأنت في تألقك 
احلميم 

دى بيننا يفيض  ا
بوحا 

وشراب)
قصيدة (بحث) = ( منسأة لم تؤكل )

 قــصـيــدة (فــلــمــا) =  ( فــلــمــا جن عــلي
الليل)

وتـــضـم نـــصـــوص الـــومــــضـــة  بـــعض
نصوص (الهايكو ) ومنها : 

لم يكن 
بينه وب الله 

حجاب 
ظلوم  ا

××××
أحدق 

في عينيك فأرى
وطني 

××××
وخالصـة الـقـول ان نصـوص اجملـمـوعة
ا يدل على فـردات العذبة  تمتلك من ا
أحــتــراف الـكــتــابـة الــشـعــريــة وامـتالك
جتــربــة ثـريــة صـقــلــتـهــا الـســنـ .  ان
الصورالشعرية التي حتملها النصوص
منـفتـحة على جتـليات الـتجارب الـذاتية
و االنسانية  وان اللغة  الشعرية  التي
كـتب بـهـا الـشاعـر هي خـروج عن الـلـغة
عياريـة)  اذ تكتسي طابع النمطـية  ( ا
الـشـاعـريــة بـاألنـزيـاحـات الـتـركـيـبـيـة و
الـــداللــيـــة   فــهـي هــدم لـــلــغـــة وأعــادة
ــخـتـلف تــشـكـيــلـهــا من جـديـد لــتـبـرز 
الـصــور األيـحـائــيـة واجملـازيـة لــتـحـقق
الـتفـرد واخلصـوصيـة  فتـخرج األلـفاظ
ـعـجـمـيـة  لـتـتـجـلى فـيـهـا عن داللـتـهـا ا
صور االيحـاء .احتفظ الـشاعر بـلحظات
تــوهـجـه الـشــعـري الى نــهـايــة قـصــائـد

الديوان . 
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كـان أوليس يـنتظـر في جزيـرة أوغيـغيا
أمــــضى فــــيــــهـــا مـع عـــروس الــــبــــحـــر
"كـاليـبـسو" سـبع سنـوات وكان مـلتـاعا
يــطــيل الـنــظــر إلى الـبــحــر عـلى أمل أن

يعود إلى منزله.
وقـــابل أولـــيس في الـــســنـــوات الــثالث
األولى بـــعـــد مـــغـــادرة طـــروادة خــراف
"الـسـيـكـلـوب" الـتي تـأكل حلـوم الـبـشـر
ومدمني اخملـدرات الذي يتـحركون وهو
نـائــمـون والــعـمــالـقـة ســفـاكـي الـدمـاء
و"الـــســريـــنــات" الـــقــاتالت وســـاحــرة

ووحشي البحر سيال وكاريبديس.
غـامـرات بأسـلوب الـسرد ورويت هـذه ا
االســـتـــرجـــاعي الـــذي يـــعـــتـــمـــد عـــلى
استـدعـاء الـسـارد لـلمـاضي. كـمـا يـتابع
الــقــار قـصــتــ أخـرتــ عــلى هـامش
قـصــة أولـيس وهي قــصـة بـيـنــيـلـوبي
زوج أولــيس الــتي طـــالت مــعــانــاتــهــا
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إذا كــان بــوسـعــنــا أن نـخــتــار أفـضل
روايـة عـلى مـر الـتـاريخ فـإن مـلـحـمـة
"األدويــــســـا" لــــلــــشـــاعــــر اإلغــــريـــقي
هوميروس هي األوفـر حظا من معظم
الــــقــــصـص األخــــرى واألجــــدر بــــأن
لـحمة حتـظى بهـذا اللـقب. تقع هـذه ا
في  24كــتـابــا وتـتــألف من مـا يــربـو
على  12ألف بـيت سـداسي الـتـفـاعيل
(وهــو الـــبــحـــر الــشــعـــري الــذي كــان
لـحمات اإلغريقية ومن يستخدم في ا

بعدها الرومانية).
وتـــدور الـــقــــصـــة حـــول مــــغـــامـــرات
أوديـــســـيــوس أو أولـــيس (بـــالـــلـــغــة
ـاكـر الالتــيـنــيـة) الــبـطل اإلغــريـقـي ا
واحملــيــر في أعــقــاب حــرب طـروادة.
ـا أشاد بـهـا النـاقـدون وأجمـعوا وطـا
عــــلـى أنــــهـــــا أروع عـــــمل أدبي آلالف
األعـــوام وفي الـــقـــرن اخلـــامس قـــبل
ــــســــرحي ـــيـالد كــــتب الــــكــــاتب ا ا
اإلغـريقي أخـيـلوس أن مـسرحـياته "ال
تـــعـــدو أن تـــكـــون فـــتـــات مـن مـــأدبــة

هوميروس".
وألهمت مغامرات أوليس كبار الكتاب
من الــــشـــاعـــر اإليـــطـــالـي دانـــتي إلى
الـشـاعـر والروائـي اإليرلـنـدي جـيمس
جويس والشـاعرة والروائيـة الكندية
مارغريب آتوود. إال أن أوليس لم يكن
يـنشـد هـدفا ديـنيـا سامـيا بـالرغم من
كـثـرة اآللــهـة والـوحــوش الـتي تـغص
بها القصيدة. فلم يخض جلج البحار
بــحـثــا عن أشـيــاء عـجــيـبــة وجـديـدة
كأرض لم تطأها قدم أو صوف ذهبي
وهــو رمــز الـــســلــطـــة في االســاطــيــر
ــا كـان هـدفه الـوصـول اإلغـريـقـيـة. إ
إلى بـــيــته بـــعـــد حــرب دامت عـــشــرة

أعوام.
وال شك أن هذا هو سبب احتفاظ هذه
الـقـصــيـدة بـرونــقـهــا وأهـمـيــتـهـا في
ثـقـافـتـنـا الـيـوم رغـم مرور  2700عام
ــا تــعـود إلى عـلى تــنــظـيــمــهـا إذ ر
يالد. الـقـرن الثـامن أو الـسـابع قـبل ا

فعـندما تـقرأ القصـة ستشـعر أنها رغم
عظـمتـهـا فإنـها بـسيـطـة بحـيث تتـأثر
لــهـا نـفـوســنـا وسـتـجــد أنـهـا واسـعـة
النـطاق لكنـها مفعـمة بالتـفاصيل مثل
وصف األزهـار التي تـنـمو خـارج كهف
ــاء كــالــيــبــســو أو نــعــومــة عــروس ا
صــوف خــراف "الـــســيــكـــلــوب". (وهي

مخلوقات غريبة بع واحدة).
تـــدور األوديـــســا حـــول رجـل يـــحــاول
الـعـودة إلى مـنـزله. وفي هـذه الـصورة
ــاركي أسـمـوس ـاني الـد لـلـرســام األ
جـاكوب كـارستـنز يظـهر فـيلـوكتـيتيس

مصوبا قوس هرقل نحو أوليس
تـطـرح هذه الـقـصـة أسـئـلـة عن أهـمـية
الـشـجـاعـة والـرجـولـة وال سـيـمـا ح
رء غـمـار احليـاة وقـد جترّد يـخـوض ا
من ألـقابه وانتـزع من بيـئته ومـحيطه
فـــقــد غـــدا أولـــيس زوجــا بـــعـــيــدا عن
زوجــته وأبـا مـحـرومـا من رؤيـة ابـنه
ومحـاربـا خـارج ميـدان الـقـتال ومـلـكا
لـكة وقـائدا بال جـيش وقد بات بال 
ألـعـوبـة في يـد األلـهـة وابـنا قـد مـاتت
أمـه كـمـدا بعـد أن ظـنـت أنه مـات. فـهو

رحالة وقرصان ومغامر والجئ.
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تــصــور الــقـــصــيــدة لــلـــقــار الــســرد
الــقـــصــصي عــلى أنـه مــحض أكــاذيب
ومـبــالــغـات وأســاطــيـر تــتــعـارض مع
بـعضهـا بعـضا في تسـلسل زمـني غير
مـتـرابط. فـقـد سُـردت قـصة أولـيس في
القـصيـدة عدة مرات بـدرجات مـتفاوته
من الــدقــة سـواء عــلى لــســان أولـيس
نـفــسه أو تــر بــأبـيــاتــهـا الــشــعـراء
أسـوة بـهـومــيـروس وسـردهـا أولـيس
حـ كـان مـتـخــفـيـا في صـورة شـاعـر
مـخــتــلــقــا أكـاذيـب عن رحالته لــبــلـوغ

مآرب خاصة.
وفي الكتاب الـ 12لم يستمع إلى غناء
حــوريـات الــبـحــر (الــتي تـعــرف بـاسم
"الـسـيـرينـات") إال أولـيس بـعـد أن سدّ
جمـيع الـبـحـارة آذانـهم بـشـمع الـعسل
الطري ألن هذه اخمللوقات األسطورية

تـغـوي الــرجـال بــأصـواتـهــا الـشــجـيـة
وتقودهم إلى حتفهم.

كـان أولـيس حريـصـا كل احلـرص على
أال يفـوت حلظـة من مغـامراته إلى حد
أنه طــلب مـن رفــاقه أن يــشــدوا وثــاقه
إلى صـاري السـفيـنة حـتى يسـتمع وال
يـتـحـرك. وكـأنه يـتـحـدث عن اجلـمـهور

فتون بالقصة. ا
وكانت حوريات البحر تلك تعرف كيف
تــسـتـمــيـله إذ كــانت تـصـفـه بـ"الـبـطل
رموق". بالطبع ال يخالج القار شك ا
في أن أولــــيس جـــــابه الــــكــــثــــيــــر من
الصعاب واقتـحم األهوال وجند متعة
في متابعة مغامراته اخليالية الرائعة.
تـسـرد مـلحـمـة األوديـسا رحـلـة أوليس
الـــتي اســـتـــغـــرقت عـــشــرة أعـــوام من
طـروادة إلى مـنزله في إيـثاكـا. ولـكنـها
بـدأت مـنـذ أواخـر العـام الـعـاشـر ح

غالف اجملموعة

يـعـد قـادرا عـلى قـتل أولـيس ولـكـنه في
الــوقت نــفـسـه كـان لــديه من الــقــوة مـا
ـكّـنه من زحــزحـة الـصـخـرة الـعـمالقـة
الــتي تـــســـد مــدخـل الــكـــهف لـــيـــطــلق
اخلراف خارج الـكهف في الـيوم التالي
وبذلـك سيـتـيح الـفـرصـة ألولـيس أيـضا

للهرب.
وحـ صـرخ بـولــيـفـيـمـوس واسـتـنـجـد
برفاقه في اجلزيرة أن "ال أحد أحلق بي
األذي" لم يـجــبه أحـد. فــإذا كـان ال أحـد

ساعدته. يؤذيه فال شيء قد يفعلوه 
اعتاد أوليس الكذب وأصبح سجية له
وكـان يـتفـ في اخـتالق هويـة أو قـصة
غير حـقيقية بـسهولة وبـكثرة على مدار
رة ح كان القصـيدة. ولكن في هـذه ا
يبـحـر مـبـتـعـدا عن الـعمالق األعـمى لم
يـــتـــمــــالك نـــفــــسه بـــالـــتــــفـــاخـــر أمـــام
بولـيـفيـمـوس فصـرخ بـاسمه احلـقـيقي
لـــيــــعــــرف أن مـن هــــزمه كــــان أولــــيس
الـــشـــهـــيـــر. إال أن أولـــيس لم يـــدرك أن
بـولـيـفـيـمـوس قـد يـكـون له أصـدقـاء في
مـنــزلـة أعـلى ولــعـلـهـم حتت قـدمـيه. إذ
كــان بـولــيـفــيـمــوس ابن بـوســيـدون إله
البحار عند اإلغريق. وإذا كنت تنوي أن
تـقـطع الـبـحـار عـلى سـفـيـنة لـتـصل إلى
مـنـزلك فـلتـحـذر كل احلذر من اسـتـفزاز
بوسـيدون رغم أن أولـيس كانت تـدعمه

أيضا في معظم مغامراته اإللهة أثينا.
وقـد أصبـحت مـلحـمة األوديـسا بـفضل
هذه الـعـنـاصر اخلـيـالـية مـصـدر إلـهام
لــلــكــتــاب في جــمــيع اجملــاالت. إذ بــنى
علـيها جـيمس جـويس روايته "أوليس"
وكـــــتـــــبت مـــــارغـــــريـت آتـــــوود روايــــة
"بينيلوبياد" التي تسرد فيها بينيلوبي
زوجة أوليس من وجـهة نظـرها ما القاه
زوجها من أهـوال في طريق العودة إلى

نزل. ا
وتـــابع األطــــفـــال مـــســـلــــسل الـــرســـوم
ـتـحـركـة الــفـرنـسي الـيـابـاني "أولـيس ا
 ?"31وهـو من نـوعيـة اخلـيال الـعـلمي
اضـي ويعرض في ثـمانـينـيات الـقرن ا
ـــســـلـــسل مـــغـــامــرات أولـــيس وابـــنه ا

ونــتـتــبع أيــضــا رحالت تــلــيــمــاكـوس
ابــنــهـمــا الـطــائش الــتي كــانت أضـيق

نطاقا من مغامرات أبيه.
ولـعل أشـهـر مــغـامـرات أولـيس جـاءت
في الـــكــتــاب الــتـــاسع حــ وصل مع
رفاقـه إلى جزيـرة تـسـكـنهـا مـخـلـوقات
"الـــــســـــيـــــكـــــلــــوب". واســـــتـــــدرجـــــهم
بوليفيمـوس وهو "سيكلوب" من آكلي
حلـوم الـبـشـر وحـبـسـهم في كـهف ثم
سـأل أولـيـس عن اسـمه ألنه يـحب أنه
يــعــرف اسم الــشـخص الــذي ســيــأكـله

الحقا.
q²  fO  Ë« q²

فـــأجـــابه أولــيـس بــدهـــاء إن اســمه "ال
أحــد" ثم ســقـاه أولــيس اخلــمــر حـتى
غــاب عن وعــيـه وفــقــأ عــيــنه بــعــصــا
مسنون باحلرارة. وبهذا ضمن أوليس
أنه كسـر شـوكـة الـسيـكـلـوب بـحيث لم

تيليماكوس في الفضاء.
وطـورت شركـة نـيـنتـيـنـدو لعـبـة "سـوبر
مـاريـو األوديـسا" حـيـث يـحـاول مـاريو
إنقـاذ األميـرة "بيـتش" من براثن "باوزر"
الــذي يـكــرهـهــا عـلـى الـزواج مــنه عـلى
غـرار مقـاومة بيـنيـلوبي لـلخـطّاب الذين
كـــانــوا يـــتــقـــدمــون لـــهــا في مـــلــحـــمــة
األوديـسـا عـلى أمـل أن يـعـود حـبـيـبـهـا
قـبـل أن تُـرغـم عـلـى الـزواج مـن شـخص
آخـر. ويـسافـر مـاريـو عـلى مـ سـفـيـنة
عـلى شـكل قـبــعـة ضـخـمـة وهي لـيـست
مـأخــوذة من الــقــصــة األصــلــيـة ولــكن
بـالـطـبع ال يـخـلـو األمـر من بـعض أوجه

التشابه.
ومن الــــواضـح أن اجلــــزء األخــــيــــر من
مسلـسل "الهروب من الـسجن" (بريزون
ـــعــجــبــ بــريـك) كــتــبه بـــعض أشــد ا
ـلــحـمـة األوديـسـا إذ احــتُـجـز مـايـكل
شـوفيـلد سـبـعة أعـوام في سجن يـسمى
"أوغــيــغـيــا" وهــو نــفس اسم اجلــزيـرة
دة التي تعيش فيهـا كاليبسو ونفس ا
التي ظل فـيهـا أوليس حبـيس اجلزيرة
ـشـقـة مـا وإن كـان أولــيس لم يالق من ا

القاه شوفيلد.
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واســـتـــخــــدم شـــوفـــيـــلــــد اسم أولـــيس
ـسـتـعـار "أوتـيس" الـذي يـعـني ال أحد ا
سـلسل يـحارب شـوفيـلد وقـبل نهـايـة ا
عـــمــيـال اســمه احلـــركي "بـــوســـيــدون"

ويصيب رجال بع واحدة بالعمى.
ـتـحـركــة "اخـتـفـاء وفي فــيـلم الـرســوم ا
شــيــهــيـرو فـي عـالـم األرواح" لـلــمــخـرج
مـيـاكـازي عام  2001 تـشـاهـد شـيـهـيرو
والـــديــــهـــا يــــفـــرطــــون في األكـل حـــتى
يـتــحـولـون إلى خـنـازيــر وهـذا يـذكـرنـا
بــكـيــرس إلــهــة الــســحـر الــتي حــولت
جـــنـــود أولـــيس إلى خـــنـــازيـــر بــنـــفس
الطـريقـة. تعـد األدويسـا مـلحـمة عـميـقة
ومـفعمـة بالـتفـاصيل وملـيئـة باألحداث
وســتـــظل األدويـــســا األن وحـــتى بـــعــد
 2700عـام يـنبـوعـا يغـتـرف منه الـقار

شعرا والكاتب قصصا. لوحة من االوديسا


