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قصة قصيرة

نـحوتـات الـبارثـينـون الـرخامـية بـشكـل مؤقت وقـالت كذلك إن ـتحف الـبـريطـاني بعض كـنـوزها في مـقابل إمـكـانيـة عرضـهـا  أكدت الـيـونان اسـتعـدادهـا إلعارة ا
االقتراح ال يـغير مـطلبـها الثـابت منذ فـترة طويلـة باستـعادة منـحوتات الـبارثيـنون بشـكل دائم. وقال رئيس الـوزراء كيريـاكوس ميـتسوتـاكيس لصـحيفـة أوبزيرفر
نحوتات الرخامية في اثينا عام  2021 عندما حتتفل البريطانية يوم األحد إنه مسـتعد إلعارة لندن قطعا فنيـة مهمة لم تغادر اليونان من قبل “في مقابل عرض ا
ـنحوتـات التي يبـلغ عمرها  2500 عام التي نقـلها الـلورد إجل الـبريطـاني من معبد رور  200 عام على بـدء حرب استقـاللها. وطالـبت اثينـا مرارا باسـتعادة ا البالد 
نـحوتات جزء من تـراث يشتـرك فيه اجلميع نحوتـات في متحف لـندن إعادتهـا قائال (ا سـؤول عن ا أكروبوليس عـندما كـانت اليونان حتت احلـكم العثـماني. واستـبعد ا

ويتجاوز احلدود الثقافية).
دة زمنية محددة نحـوتات   وقال ميتسوتاكـيس للصحيفـة نظرا ألهمية عام  2021 سأقترح على (رئيس الوزراء الـبريطاني) بوريس (جونسـون) كخطوة أولى.. أعرني ا
وسأرسل لك قطعا فـنية مهمـة جدا لم تغادر الـيونان من قبل لعـرضها في متحف لـندن. وقالت وزير الـثقافة اليـونانية ليـنا ميندوني لـتلفزيون سـكاي إن الوزارة سترسل

طلبا رسميا لبريطانيا عندما يقرر رئيس الوزراء ذلك.

رسالة أثينا
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وقــــــــــــــــــد شـق
صـــــــــــدرهـــــــــــا
وشحب لونها
وكــانت حتــدق
ببـصـرها نـحو
األعــــــــــــــــــــلــى.
صـــــــــــــــــرخـت
وصــــــــــــــرخـت

وازداد
صراخي.

جاءتـني إحدى
ـــــمـــــرضــــات ا
ونــــظــــفــــتــــني
وألــــبـــســــتـــني
ثـــــــــــوبــــــــــاً ثـم
تركتني جانباً.
كـنـت ال أصـرخ
ـــــــــــــــوت أمـي
حــــــــــــسـب بـل
لـفراق صـديقي
الـذي أمــضـيت
مــــعه شـــهـــوراً
تــذوقـنــا فـيــهـا

حلو احلياة ومرها..
أدخـلـوني حـاضـنــة فـتـمـلـكـني
احــــــســـــاس بـــــدفء رحـم أمي
لــــكـــنــــني كـــنـت أبـــحـث عـــمـــا
ينـقصني. فـأبكي دون جدوى.
كــنت افـتــقــد ذلك الــقــلب الـذي
أمــــــــطــــــــرنـي بــــــــفــــــــيـض من
األحاسـيس التي يـختـلط فيـها
احلب والــــكـــبـــريــــاء بـــاألمـــان
والتـحدي. كـانت دقاته تـهمس
لي أن احلـيــاة تـســتـحق األلم
وأن الوجع سـيدفعـني للمضي
قــدمــا في الــتــســلح بــجــرعـات
االمل.. كــان الــقــلب مــجــســتي
لــرؤيـة الـعـالم اخلـارجي وفـهم
تناقضـاته وقد أعطاني دروساً
بـــلــيـــغـــة في تـــعــلم أبـــجـــديــة
احلـــيــاة. حـــمــلـــوني إلـى تــلك
الفتاة التي نقلوا لها قلب أمي

ووضـــعـــونـي عــلـى صـــدرهــا
فـهالـني ما سـمعت! وقع دقات
شـبـيـهـة بـالـتي كـنت ألـفـتـها !
يــــاإلــــهـي! أرهــــفت الـــــســــمع
وجنحت في الـتعرف على ذلك
القلب احلاني قلب أمي. فهلل
قلبي وكـبر وانـتفـضت فرحاً
فــازددت الــتــصــاقــاً بــالــفــتــاة
ورفـضت مـغــادرة أحـضـانـهـا.
ولـكن مع توالي الـساعات لم
وسيقى التي أعد أسمع تلك ا
كـانت تــمـدني بــطـاقـة الحـدود
لــهـا فـقــد حتـولت إلـى مـجـرد
خـفـقات كـئيـبـة ال إيقـاع فيـها

فعرفت انها النهاية.
نــهـايــة رحـلـة حــيـاة مـضــنـيـة

كنت وقلب أمي بطالها.
مــــــــــرضـت.. وأدخـــــــــلــــــــــوني
ـسـتـشـفى حـيث بـقـيت راقداً ا

مـــنــذ أن كـــنت مــضـــغــة ثم
عــلــقــة واكــتـــست عــظــامي
حلـمـاً كـانـت ثـمـة هـواجس
تــســاورني أن أمي عــلــيــلـة
وأن أيــامـي في أحــشـــائــهــا
سـتكـون محـدودة. فمن ح
ألخــر تـنــتــابـني مــوجـة من
االنــقــبـاضــات الــتي حتـاول
انــــــتــــــزاعـي من مـــــــكــــــاني
لـتـطــرحـني خـارجـاً لـكـنـني
اســتـجــمع قـواي واتــشـبث
وقعي وأعلل النفس أنها
حلــــــــــــــــظــــــــــــــــات مــن االلـم
وسـتخـتفي. فـاحليـاة تسـير
وفق نـسق مـتـغـير والشيء
يــــدوم بـــثــــبــــات فـــالــــنـــور

سيعقب الظالم المحالة...
كــــنت ألــــوذ بـــأحــــزاني إلى
صــديــقي ورفـــيق رحــلــتي
قـــــــــلب أمـي هــــــــذا الــــــــذي
يــتـحــسس وجــعـهــا مــثـلي.
لـكنـه كان أصـلب عـوداً. فـما
أن تـبــدأ نـوبـات االلم حـتى
يـزيد الـقلب من دقـاته بشكل
يـــثــــيـــر راحـــتـي  فـــأطـــرب
لـوقـعـهــا واحـتـويه بـذراعي
ونـبقى هـكذا صـامدين حتى
تــســتـــعــيــد أمي تــوازنــهــا
ونعـود إلى ما كـنا عـليه من

قـبـل.ويـومـا بـعــد آخـر أحـبـبت
العـيش مع قـلب أمـي والرقص
عـلى إيـقاع دقـاته والـنـوم على
وفق تــرانـــيــمـه. حــتى الـــيــوم
الـذي حــدث فـيه مـا لم يـكن في
احلـسـبـان. فـقـد تـعـرضت أمي
إلى حادثة ما نقلت على اثرها
ـسـتـشـفى. بـقيـت ومعي إلى ا
رفيق دربي نـترقب مـا يخـبؤه
ــيـز الــقـدر مـن أحـداث. كــنــا 
أصـــوات مـــبـــاضع جـــراحـــيــة
وأشــخــاص يـــتــحــدثــون لــغــة
النــفـهـمــهـا. ثم ســمـعت صـوت
أبي يـــتـــحــدث بـــذات الـــلـــغــة
وشيـئـا من صـوت أمي... ثم ال

شيء.
وعــلـى حــ غــرة تـــدفق الــدم
عــلــيـنــا من كل حــدب وصـوب
ودخـلـت يـد غــريـبــة واقـتــلـعت
شـيئـاً مـا بحـذر. فـتكـورت على
نـفــسـي وأغـمــضت عــيــني ثم
رفــعت بــصـري صــوب الــقـلب
فلم أره! أحسـست بدنو أجلي.
ثم دخلت يـد أخرى لتنـتشلني
وتضعني فوق سرير قريب من
آخــر كــانت تــرقــد عــلـيـه فــتـاة
شـابـة وكـان اجلـمـيع مـلـتـفـ
حـولـهـا. تــطـلـعت إلى اجلـانب
اآلخــر فـوجــدت أمي مـســجـاة
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ثالث لـيال. كـنت على يـق أن
وجــودي الجــدوى مـنـه لـكــنه
اعـتــراف صـريح مـنـي بـفـضل
ذلك القـلب الـذي الزمـني حتى
غـــدوت قــــادراً عــــلى اتــــخـــاذ

قراري بنفسي.
نــعم اتـخــذت قـراري. تــأمـلت
االجــهـزة الـتـي كـانت تـزودني
بــاالوكـسـجـ وجـهـاز األرواء
الــذي يــغــذي دمي. وتــطــلـعت
ــتـــورم من إلى وجـه جــدتـي ا
فــرط الـبــكــاء ثم تــأمــلت أبي
ـتـعبـة. فابـتـسمت بقـسـماته ا
لــهـــمــا. كـــنت عـــلى يـــقــ أن
ـقبلة وأنا أعيش في حياتي ا
كـــنف أبي وجــدتـي لن تــكــون
خــــالـــــيــــة مـن الــــوجـع لــــكن
ــفــردات الــصــبـر تــســلــحي 
داواة آالمي. ستكون كفيلة 
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هناك في ملكوت الله
وقفت شامخا محاطا
الئك بـ (يا وران) من ا

ـــهـــنـــئـــ بــعـالمــة تـــســتـــقـــبل ا
الوصول

الى جنات الرب
هنأ كان كثيفا اجلمع ا

خيار الناس
رفاقك الشهداء

اجلواهري وقصائده
السياب وبويبه

البياتي وبستان عائشته
الئكة وليالها العاشقة نازك ا

فـــايق بي كـس وقـــصـــيـــدته (إيه
ايها الوطن)

عبـد الله كوران وقـصيدته (اخي
العربي)

وجوقه من طيور الروض
واسراب من احلمامات البيض
رج اصطفوا جميعا في رحاب ا

االخضر

الســتـقـبــال رئـيس جـمــهـوريـة
البرتقال

وسط زقزقة آسرة
لعـصـافيـر قـادمة من بـسـات

بهرز
وشـــمـــيم من قـــداح بـــرتـــقــال

ديالى
يـعطـر االجواء ويـتسلـل بهدوء

الى تالفيف الروح
هذا خال.. كوكبة من العنادل
تــشـــنف االســمـــاع بــاغــاريــد

الترحيب
ابـــا حـــيـــدر وانت بـــصـــحـــبــة

الئك ا
وفـي زحــــمـــــة هـــــيالمـــــانــــات
التبجيل والترحيب بقدومك
كـنـت تـنـظــر الى سـاعــتك بـ

احل واحل
خشية ان يفوت الوقت

وتـــــتــــــخـــــلـف عن حــــــضـــــور
اصبوحة االربعاء.
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مَا أُحَيْلَاهُ مُرّكِ .. يَا ابْنَةَ النَّسَمَاتِ
كَأَنَّ رَحِيقَكِ .. تَخَلَّقَ مِنْ نَسِيمِ حَيْفَا

يَسُوقُ النَّسَائِمَ أَيْنَمَا شَاءَ
ِ الْبِشَارَةِ نَاصِرَتِي لِطِ

لِتَجْبِلَكِ عُيُونُ الْجَلِيلِ فِي الْجَنَّةِ!
أَيَا صَانِعَةَ شِعْرِي

يَا أَرَقَّ مِنْ نَرْجَسَةٍ اشْتَمَّهَا شَاعِر
فَغَدَا مَلَاكًا

وَيَا أَشْهَى.. مِنْ إِطْلَالَةِ صُبْحٍ
َ بِعَبَقِكِ .. مَنْ يَمُرُّ بِوَهْجِكِ!  تَلْفَحِ

لِإِشْعَاعِكِ .. سِمَةُ النَّفَاذِ مِنْ تَحْتِ الْمِكْيَالِ 
َ مِنْ خَلْفِ أَسْوَارِي! كَدَفْقَةِ ضَوْءٍ .. تَسْتَرْسِلِ

هَـتَـفْـتُـكِ ذَاتَ لَهْفَةٍ .. أَيَا جَنَّةَ فُؤَادِي
اُبْذُرِي حُرُوفَ سَمَائِكِ .. فِي مَسَاكِبِ نُورِي 

وَعَلَى ضِفَّتِي الْأُخْرَى
اغْرِسِي سِحْرَكِ.. فِي وَاحَاتِ نَقَائِي!

أَيَا زَهْرَةً عَصِيًّةً عَلَى أَنْفَاسِ الْبَشَرِ إِلَّايَ 
وَلَا تَطَالُكِ .. إِلَّا عَيْنُ اللهِ!

أَنَا مَا اسْتَهْوَانِي.. إِلَّا أَرِيجُكِ
َ .. لِتَخْتَصِرِينِي مَجْنُونُكِ? كَمْ مِنَ الزَّنَابِقِ تَتَعَشَّقِ

يَا مَنْ لِحُضُورِكِ الْبَذْخُ
كَحُضُورِ مَلِيكَةٍ كِنْعَانِيَّةٍ 

كَأُسْطُورَةٍ تَتَبَخْتَرُ فِي خَيَالِي
مِنْ حَوْلِكِ مَلَائِكَة تَتَمَخْتَرُ.. فِي سُبْحَةِ تَرَاتِيلِكِ

وَرُوحُكِ تَتَجَلَّى.. فَوْقَ يَاقَةِ حُلُمِي!
أَحُرَّاسُكِ شُدُدُ?

أَتَحْرُسِينَكِ مِني.. أَمْ تَحْرُسِينَنِي مِنْكِ?
مُطْفَأ.. سِرَاجُ قَلْبِي .. فمَنْ يُنْفِقُ وَقْتَهُ 

يُـوقِـدُ فَــانُـوسًـا فَــقَـدَ فَــتِـيـلَهُ .. أَو أَتَـى الْـهَـجِــيـرُ عَـلَى
وُقُودِهِ?

أَيَا غَابَةَ ضَوْئِي 
مَنَافِذُكِ كُلُّهَا مُغْلَقَة .. وَلَنْ يَكُونَ لِي أَوَان آخَرُ

مُعْتِمًا يَصْحُو وَقْتِي .. يَشِيبُ بِعِنَادِكِ
لَيْلِي يَتَقَصَّفُ .. مُتَبَرْعِمًا بِيَأْسِي الْأَزَلِي!

غَدي دُونَكِ.. بِتُّ أَسْتَقْبِلُهُ بِحُطَامِي
ومَجَّانِيًّا .. غَدَا تَفَاؤُلِي لَا يَنْبِضُ بِأَنْفَاسِ غَدِِك

وَمُذْ مَضَيْتِ .. فَقَأَتْنِي عُيُونُ أَكْوَانِي
وَفَـوَانِــيـسِي.. الْــ عَــهِــدْتُـهــا تَـلْــتَـقِـطُ مِنْ مَـحْــجَـرَيْكِ..

وَهْجَكِ
تَعَرَّتْ.. مِنْ أَهْدَابِ خُضْرَتِكِ
وَبَاتَتْ خَرَائِطي فَوْضَوِيَّةً

لَا تَعْرِفُ التَّمَرُّدَ إِلَّا.. عَلَى يَبَاسِ خَيْبَاتِي!
بِضِحْكَاتٍ قُرْمُزِيَّةٍ .. أَجْهَشَتْ رَقْصَةُ زُورْبَا 
تُحَاكِي أَطْلَالِي .. تُجَبرُ مَا بَطُنَ مِنْ كُسُوري

فِي هَوَامِشِ خَطوي!
ضِحْكَاتُكِ الْـــ .. تُقَدسُنِي .. بِعَبَثٍ تئِنُّ!
أَنَامِلُكِ..  تَرْعَى كُؤُوسِيَ الْمَخْمُورَةَ

فَيَغْفُو لُهَاثُ لَيْلِي .. عَلَى أَهْدِابِ غِيَابِكِ!
هَا زِئبَقِي راكِد.. فِي قوارير عُزْلَتِي

يُومِضُكِ حَكَايَا جَامِحَةً .. في فَجْوَاتِ زَمَانِي!
وَهَا أَنَا 

لَا أَخْنَعُ لتَمَوُّجِ جِرَاحِي .. ولَا أَصْدَأُ بِمُر صَمْتِكِ!
أَمَا مِنْ سُلْطَانٍ لَكِ .. يُفْضِي إِلَى خَرَائِبِ سَقْطَاتِي?

لِلْمَقَامَاتِ.. سُبُل مُقَدَّسَة 
ـتي .. وَتَـتَــوَغّلُ فِي فُـيُـوضِ تَــتَـرَجْـرَجُ.. تُــلَـامِسُ أَشِـعـَّ

تَقَرُّبِكِ
لكنَّ تهَرُّبَكِ 

يَفْـتِكُ بِحَـمَائِمِ أَعْـشَاشِي .. يَقْـضِمُ صَوْتِي الْـمُتَـعَسرَ
فِي خَرَائِبِهِ

مُذْ فَطَمَتْنِي عَنَاقِيدُ نَارِكِ!
هَا نِصْفِي السَّمَاوِيُّ غَطَّ .. فِي تَفَحُّمِ ذَاكِرَتِي النَّيئَةِ
يَحْرِقُ هَوَائِيَ الْمُمَغْنَطَ .. بِقَبْضَةِ صَمْتِكِ الصَّاهِرِ

قَلْبِي بَاتَ يَرْتَعِشُ.. يَفُكُّ أَزْرَارَ بَحْرِكِ
يُلَوحَ لِي بِأَكْمَامِهِ الْمَبْتُورَةِ .. يَهْدُرُ: 

أَتُنْبِتُ مَوَانِئُ الْعَتْمَةِ آمَالًا.. فِي حَقَائِبِ الْهَجِيرِ?
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