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قال وزير الثقافة اليوناني إن لوحة من الط اكتشفت أثناء حفريات في موقع أثري قد تكون أقدم توثيق مكتوب (أو وثيقة مكتوبة أو سند مكتوب)
ان على اللـوحة التي قدروا أنها تعود إلى العهد الروماني قرب بقايا لحمة هـوميروس.. األوديسة. وعثر باحثون يونانيون وأ عثر عليه في اليونان 

ة في أرخبيل بيلوبونيز جنوب اليونان. بيا القد معبد اإلله زيوس في أو
 وحفـر على الـلوحة  13بيـتا من مـلحمـة شعـرية تعـدد مغـامرات البـطل أوديسـيوس بعـد سقـوط طروادة. يعـتقـد أن هوميـروس ألف األوديسـة نهايـة القرن
ئـات األعوام قـبل أن تنـحت علـى اللـوحة. وقـال وزير الـثقـافة الـيونـاني إنه رغم عدم حتـديد الـتاريخ الـذي تعـود إليه ـيالد ثم تنـاقلـها الـرواة  الثـامن قبل ا
اللوحة بشكل دقيق فإنها تـبقى مستندا (أو وثيقة) أثريا وأدبيا وتاريخـيا عظيما واكتشافا مهما في علم اخملطـوطات. األوديسة هي ملحمة شعرية متكونة
من  12.109سطـرا منسوبة للـشاعر اإلغريقي هومـيروس وحتكي قصة أوديـسيوس ملك إيثاكـا الذي ظل يتجول لعـشرة أعوام بحثا عن بـيته بعد سقوط
يالد. وتـعتبر طروادة. وتعـد األوديسة ثـاني أهم ملحـمة شعـرية منـسوبة لـهوميـروس بعد مـلحمـة اإللياذة ويـرجح الباحـثون أنهـا كتبت ب  675 و  725 قبل ا

األوديسة من أعظم األعمال األدبية في العالم على اإلطالق

رسالة اثينا
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في لعبة اإلقطاع واألسياد? 
ولم نر احلقيقة? 

ولم نر الذي أتى لينقذ البالد? 
كل الهموم أصبحت 
أن نشتري قصورنا

أن تعتلي أمورنا 
ال اجليوب بالدوالر أن 

وشعبنا يعيش حتت رحمة األفراد
وت الذي يكشفه البصاق? هذا هو ا

هذا هو السر الذي باغتنا 
وضاع هذا الوطن العمالق? 

اجلهالء كثروا? 
حـــ الــلــصــوص اصــبــحــوا في قــمــة

العطاء??
يقال للص الذي يصعد في سيارة

-أستاذنا احملبوب- 
وصاحب الشهادة يسير دوما حافيا 

في زحمة األسواق والدروب??
نكوب??? علم ا هذا هو ا

راتبه قد زاد في زماننا السعيد ? 
واالعتبار عنده ضاع من السبع 

البـد من حــرائق لـبــيـدر اخلــيـر ولـكن
اين من يطفيء نيران البيدر??

1
 ,وهكذا حتترق االشياء

ساء تنفس الصبح هنا وغادر ا
حكايتان لألسى الشفيف

ذبالتان لألذى العنيف 
تدور دورة الزمان 

هكذا لم يرحل اخلريف
أوراقه كم سقطت
سيرته كم مزقت

ولم يزل يحلم بالكرسي 
والرتب لدورة النزيف?

هذا هو العجب? 
عراقنا كان به يحكمنا العريف ,

عجائب الدنيا بهذا الكون سبع كلها 
وفي العراق وحده قد خلق العجب,
حــتى اســتــوى  –وا أسـفي  –الــقـذر

والنظيف
2

لنوقن أن لـيس فرق ينـتهي ب صدى
الرماد

لـنـوقن حـقـيــقـة الـصـدق انـتـهت واثـلج
الكساد

عـري هـكذا تـئن لي حـمـامة في مـنـذ ا
العيد والسواد 

وشعبنا من آدم قد أعلن احلداد
يقرأ في دفاتر اإلنشاد

حرية
عدالة
تضحية
بسالة
كرامة

في معجم األضداد
حـتى أتى جالدنـا وباعـهـا باألمس في

زاد? ا
ونــصـفــهـا أفــكـارنــا تـعــمل في مـزابل

وساد ا
3

يــــا خـــــدعــــة الـــــزمـــــان كــــيـف ضــــيع
األجداد??
جوّعهم
عطّشهم

يـــعــيـش عــمـــرا ضـــائــعـــا في الـــزمن
اجلديد

4
أساة في عراقنا?  لن تنتهي ا

رير??  والله سوف يأتي الصعب وا
لن ينتهي احلزن بنا 
إال إذا نغير األمير? 

نبدل اخلوف بنا ونحرق النفير? 
نحن 

إذا قــلت أنـــا نــخــاف حــتى الــصــمت
والصفير? 

نحن
هنـا احلب نسـتعيـر- العـلم نستـعير-

الفكر نستعير- 
ـشي نـستـعيـر - الـطبخ نـسـتعـير - ا

األمن نستعير
اإلبرة نستعير - اخليط نستعير?

متى أذن تكرمنا األغراب 
من سباتنا اخلطير? 

الشعب ألف عام ضل هكذا 
ديدنه اخلطاب واإلنشاء والتعبير?
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قصتان قصيرتان

الطـريق التي ضيـعت قدمي وضيعت
ـؤجلة  وكل في كلّك يـسعى لهـفتي ا
الى ان يـهــرب لـلــمـجــهـول  وطــفـقت
ــاذا ... ? فــأوقــعــني ــاذا ... اســأل : 
ـاذا الـسـؤال الـى درب ال يـنـتـهي  ) 

تركت األم وحيدا�
ال زهرة ترجتيه
وال دمعة تصطفيه

وكل أخوتي ينهضون
وكل الشوارع ضيقة باألم 

أخـيط عـلى جـبـهـتي حـلم طـفل عـنـيد
وشيخ جريج

فللدمع سلوى 
وللشهوة عندي رتاج األحبة 

فالكون في منتهاه 
وشأني مقام 

يــصــعــد ... يــصــعــد ... نــحـو
هذي السماء ) 

وليس لـيس لي جلـة الـبـحـر  
لي شـهب الـنـجوم  وليس لي
لوك  وليس لي نظرة عشق ا
الـــصـــقــر  ولـــيـس لي زلـــزلــة
األرض  ولـــــــــيس لـي وجــــــــد
ـــتــصــوفــة  ولــيس لي دفــة ا
الـسـفـيـنة  ولـيس لي صـلـيب
ــسـيح  ولـيس لي جــنـاحي ا
الــبـراق  ولــيس لي تــرنــيــمـة
األم  ولـيس لي بـعـد الـكواكب
 ولـيـس لي زهـرة الــنـرجس 
ولـــيس لي عــــطـــر الـــتـــفـــاح 
وليس ولـيس لي كالم الـنمل  
لي وردة احلالج  ولــــيس لي
شجرة اجلنة  وليس لي طير
سـلـيـمـان احلـكـيم  ولـيس لي
عــشـبــة كـلــكـامش  ولـيس لي
قـوة ذي الــقـرنـ  ولــيس لي
جـمـال يـوسف  ولـيس لي كل
هذا  فأنـا من ليس عـلى ليس
في لــــيس الـى لـــيـس وصـــرت

رآة الكبرى . ا

األنـــامل الــســـحــريــة الـــتي حــركت
اغـصان الشـجرة السـامقة  لم تكن
تــدري ان اوراقـهـا حتـمـل كل مـنـهـا
قـصــة اعـوام ال تــنــتـهي  ولم تـكن
ـنــبـعث مـنـهـا  تـدري ان الـضـوء ا
سـيغطي الـبحار والصـحارى وقمم
لـونة الـتي تبهـر االبصار اجلـبال ا
ح الــبــصــر انــفــجـرت  هــكــذا في 
الـيــنــابــيع الــقـريــبــة من الــشــجـرة
وتـكسـرت الـغصـون الـيابـسـة التي
عـبثت بهـا الرياح لـعشرات األعوام
 وفي حلظـة واحدة  كـانهـا العـمر
كـله  سـالت احلــروف والـكـلـمـات 
وأخـــــذت مــــداهـــــا حــــتـى وصــــلت
ـنتشرة السماء وتـلقفـتها الـغيوم ا
عبر البصر  وكأن يد نداف وزعها
ــوسـيــقــيـة الــتي تــشـبه بــأوتـاره ا
الـقيـثـارة الـبابـلـية  في كل مـكان 
ومن اجلـذور الـضـخـمـة في اعـمـاق
األرض  انــبـعــثت أصــوات ورعـود
وعـواصف وبـريق  وخــلت نـفـسي
العاصفـة التي اججت هذه اجلذور
 حــتـى أني ســمـــعت ازيـــز الــرعــد
وزحزحة الغـيوم وأن الغابة  في
جلج تــــتـــــكــــور بــــ أصــــابــــعي 
وأحجـار الياقـوت والزبرجـد يلفني
الى الــقـاع  هــذه الـلــجج دفـعــتـني
دفعـا الى اجملهول  ورأيتـني أطير
بجنـاحي اللؤلؤيـن الكبيرين  على
وحـيــنـمـا افـق الـنــهـايــة الـورديـة  

نــظــرت الى الــشــجــرة كــانت روحي
دخان ينـبعث كهيئـة الطير و يتوزع
حـــيـــنـــهــا في االرجـــاء الـــبـــاهـــرة  

ـســكـني تــسـاءلت : مــا هـذا الــذي 
وانـا أطـيـر  هل هي الـعَــظَـمـة الـتي
ألـقـتني في مـداراتـها  وبـقيت أدور

........?
هـا هي الكلـمات تتـسابق كالـغيوم 
لتـكـمل اسطـورة الشـجرة الـسحـرية
التي تـوزعت بـ ثنـايـا الريـاح مثل
الـنـجـوم  لـتـكتـب األلق الـنابـت ب
دمي  وكـــبف ســـأســـأل هـــذا الـــذي
يــسـحــبـني الى اجملــهـول طــالـبـا ان
قدسة عـلى ناصية أضع احجـاري ا
الطـريق التي أضـاءت اقماري  هذه
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2 اخلائب و حضن البحر ..!
لك قطرة من ماء البحر ال
رغم ذلك  ‘‘وعندما تضيق
ا رحبت ..! علينا االرض 

الـبـحر  ‘هـو الـوحـيـد الـذي يـفـتح لـنا
حضنه

فأما يلفنا الى اعماقه ....
دون كلفة الكفن و شبر للقبر

او يقذفنا الى دنيا الغربة االبدية
وتوا قهرا .. وهناك  ‘‘

لهدر بركات الوطن
كنا ومنذ وعينا ...

نغني له :
( يــا الـــرحــمن عـــمــر وطــنـــا بــالــرزق

احلالل )

ال ا تخلى  عن احللم 
سياتي يوما ..فيه نلتقي و

نرى ايامنا  وليالينا 
منوره باالساطير االزلية ...!

4
مساء

يحاصرنا التوتر
 نحلق  عاليا ..!

وتختلط حلظاتنا بالغيوم البيضاء 
تشبه الروح 

وتمر فوق جروحنا 
يحولها الى فرح 

×××
حائرين ونبادل النظرات 

كـيف لم نـعـلم بوجـود كل هـذا الـعشق

في بؤ بؤة عيننا ?
هكذا  ‘نشق الطريق  و

نترك الينابيع الباكية 
نتوجه الى نبع 

ال يتحول وال يتراجع ...!
×××

على حافة مساءات العشق 
تشرق عشرات الكواكب 
تمارس الذكر حلد الفناء 

5
عندما نسير على ضوء الشمس 

ظلنا يشبه اجلبل ...
ياء العذبة  تتدفق منه شالالت ا

يــضــحك ايـقــاعـهــا عــلى مـيــاء الـبــحـر
احلة ... ا

1 خــــــارج االبعاد
1

مرة أخرى 
تبك  بحسرة

مع ذلك  ‘أنا عندما انظر لعينيك 
احلم بالسعادة 

2
الدم  ‘يذكرنا باجلرح ...و

اجلرح بألم ...!
3

نعم  ‘اسكت  احيانا 
ولكني 

في إحــدى لـــيــالي اخلـــريف الــعــام
 2011وبيـنـما انـا منـهـمك في قراءة
اني روايـة ذئب البـوادي للـكاتب األ
ـاسـيـنـجر في هـيـرمـان هـيـسه. رَنَّ ا
موبايـلي كانت صـديقـتي اإليطـالية
دوروثــيــا تــرسل لي صــورا. تــركتُ
الـــروايـــة ورحتُ أتـــصـــفّح الـــصــور
ُرسَـلة. كانت صـورا شخصـية لها ا
تَـلتـقِـطـها لـنـفسـهـا بـيدهـا كـأسا من
الـواين األحمر. وظـلّت ترسل الكـثير
ــرّة من الـــصـــور كــانـت هــذه هـي ا
األولى التي تبعثُ فيها لي بصورها

اسينجر. الشخصية على ا
 كـانـت دوروثـيـا زمـيـلـتي في الـعـمل
ســـابــقــا إذ كـــنــا نــعـــمل في إحــدى
الـصُحف احمللـية هي كمـحررة وأنا
كــرســام كــاريــكــاتــيــر. كــانت ســيـدة
مـهـذبـة ورصـيــنـة رغم إنـهـا كـبـاقي
االيطـالي تتـحدث بيديـها وبصوت
عـــالٍ وكـــانت تـــبـــالغ بـــاالهـــتـــمـــام

بأناقتها.
كــانت تـتــصل بي أحـيــانـا لـتــطـمـأنَ
عـليَّ وفي احلـقــيـقـة لـم تـتّـصل بي
ولم تكتبْ لي شيئا منذ سنة تقريبا.
في أخـــر زيـــارة لـي الى مـــنـــزلـــهـــا
استقـبلني زوجها بحـفاوة وتغدّينا
مــعــا فـي احلــديــقـــة. وأذكــر في ذلك
الـيوم كيف حَـمَلنا أطـباقنـا وركضْنا
الى الـداخل عـنـدمـا أمـطـرت بـغـزارة
اني فجأة. يومـها قال لي زوجها األ
ــكـتـب ونـحن شـتــيــفــان في غـرفــة ا
نشرب القهوة أحبُّ دوروثيا كثيرا
فـهي مـحـور حــيـاتي مـعـهـا احلـيـاة

أكثر ديناميكية.
عدتُ الى تصـفّح الصور مرّة أخرى
ـزيد تبـدو ثَـمِـلـة ثم وَصَـلتْ مـنـهـا ا
من الصور بعـضها في أوضاع غير
الئـقـة بـيـدهـا كـأس الـشـراب وصور
أخرى تـصبُّ لـنـفـسـهـا الـنـبـيذ وهي
شــبه عـاريــة وفي بـعــضـهــا تـشـرب
وأخـريـات غـيــرهـا الـكـثـيـر عـشـرات
الصور كتبتُ لها مجامال بروسْتْ
انية سـالوتا (بـصحتك بالـلغتـ األ

واإليطالية) مجامال إياها.
عـــدتُ الى قـــراءة الــروايـــة بـــعــد أن
تـوقّفْ سَيل الصـور. بعد عـدة أشهر
وصَـلتـني رسـالـة من دائرة الـشـرطة
احملـلـية تـطـلب مـثـولي أمـام قاضي

التحقيق لإلدالء بشهادتي. 
ُحـقق عن مـدى معـرفتي سَألـني ا
ا بـالـسيـدة دوروثـيا فـأخـبـرتُه 
أعـلم. لَم تـعـجــبه إجـابـتي وعـنـد
ســــــــــؤالـي إيــــــــــاه عـن ســــــــــبـب
اسـتدعـائـهم لي قال احملـقق وهو
يـــركّـــز نــظـــرهُ في عـــيــنـيّ (نــحن
ــعــلــومــات عن نُــحــقق وجنــمـع ا
فقودة السـيدة غيمـليز دوروثيـا ا
مـنذ مـائة واثـنان وثالثـون يوما)
وختمَ كالمه الروتيـني طالبا مني
ابالغ الـشـرطـة عن ايـة مـعـلـومات
جــديــدة أعــرفــهــا عــنــهــا. فـتــحتُ
ـنزل مـوبـايـلي بـعـد عـودتي الى ا
عـــــلى صـــــفــــحـــــة دوروثـــــيــــا في
اسينـجر فوجدتُ تأريخ إرسال ا
ســيل الـصــور األخـيــرة كـان بــعـد
يــومـ من الـتــاريخ الـذي حـددته
الـشـرطة الخـتـفائـهـا. اليـوم وبـعد
أكـثــر من خــمس سـنــوات ال تـزال
الـسيدة دوروثيـا غيمـليز مخـتفية

وبال أي أثر.

—Òu
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