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شارك في مـهرجان محكي القلعة الـفني بالقاهرة الذي تشارك فيه صريـة إيناس عبد الدا الوفد الفـني الفلسطيني ا كرمت وزيرة الثقافة ا
طربـة دالل أبو آمنة وأعـضاء فريقـها يا ستي بـقيادة تيـسير حداد. وأكدت فلسط للـمرة األولى في نسخته  27 ويضم الوفد الـفلسطـيني ا
صريـة اعتزازهـا بالتمـثيل الدولي األول لفـلسطـ في مهرجان الـقلعة واسـتحضار روح الـعائلـة الفلسـطينيـة على يد اجلدات وزيرة الثقـافة ا
طربـة الفـلسـطيـنية دالل عن ـكون مـنهم مـشروع يا سـتي ووصفـتهن بـأنهن مـناضالت بـفنـهن إلحياء الـتراث الـفلـسطـيني وأعـربت ا الفـلسطـينـيات ا
وسيقية ـصرية مؤكدة أن (مصر صاحبة ريـادة ورصيد فني وإرث موسيقى ضخم باإلضافـة إلي مؤسساتها ا سعادتها بالتعاون مع دار األوبرا ا

العريقة. 
ة) وأشارت إلى أنهن لم يشعـرن بالغربة في مصـر ويستحضـرن في مشروعهن روح العائـلة الفلسـطينية من خالل جلـسات النساء وأغـانيهن القد
رأة الـفلسطيـنية في األنشطـة الثقافية صـرية درعا تعبـيرا عن شكرهن للـوزيرة حلرصها عـلي تواجد الفن وا شـروع للوزيرة ا وأهدت دالل ونساء ا

والفنية في مصر.

رسالة مصر
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ــتـــدة عــلى طــول مـــديــنــةُ 
الـــــتـــــاريخ  ,لـــــهـــــا جـــــذور
ـــاضي , مـــتـــواصـــلــــة مع ا
تـــنـــبـــعث شــــمـــســـهـــا لـــكل
ـعـمورة  ,وتـضـئ اقـمـارها ا
كل الـكون  ,غـيـر ان سـيـدها
ثعـلب ماكر  ,زبانـيته قردة ,
ســلــبــهم حــريــة الـرأي  ,فال
خطـر عـلـيه بـعد  ,هم عـيون
الــذئـاب الــتي زرعــهــا خـلف
ــــــديــــــنـــــة  ,وفي ابــــــواب ا
طرقاتهـا آناء الليل وأطراف
الــنـهــار تـتــنــادى وتـتــعـالى
أصــواتــهــا من داخل اروقــة
ــــؤصـــدة حلـــاكم الـــغـــرف ا
دينة  ,وهي مفعمة بالفرح ا
والـــزهــو  ,حـــيث الـــشـــراب
الــذي يــســـقى لــتـــغــور مــنه
الــــعـــقــــول الى عــــالم أخـــر,
تـصـاحـبه ضـحـكـات ورقص
عـلى صـوت طبل أو مـزمار .
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من ذا اعزي يوم واراها الثرى?
                     اوالدها وهما رقى للناظر

فـ (اثير) والصنو (النضير) كالهما
                     نفحات طيب من نداها العاطر

ام زينة العلماء فخر زمانه
                     وجليل فكر في الثقافة زاخر?

نعم الرفيق وخير زوج قد رأى
                        ايام عز في حماها الباهر

ما مرة القاه اال غارقا
                        من بعد فرقتها بيأس غامر

ويطل من عينيه بارق ادمع
                     تلظى لدى جور الزمان الغادر

يا شيخة النحو االصيل ومن شأت
                       في نهجها اسمى مقام زاهر

اسفي..! ايطوى فيض مجدك في الثرى
                       ويغور طيفك في ظالم قاهر?

يرعاك ربي في نعيم جنانه
                       وينث قبرك.. كلُ غيم ماطر.

نيةُ طودَ فكر سامق طوت ا
                      ومثال خلق في البرابا نادر 

ما شمت في سير النساء مثالها
                          في عفة ونقاء قلب عامر

االسمية اسمها وخاللها
                    زوج النبي زهت بصيت طاهر

وحديثها السحر احلالل نقاوة
                  في السمع يسمو روعة واخلاطر

رحلت فاذكت في فؤادي لوعة
رارة مائر                          حرى ودمعا با
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ونـساء عـاريـة تهـتـز اجسـادها
ـوسيقى  ,كان في علـى انغام ا
ـدينـة التي يـقسـمهـا نهر تلك ا
ويـربط ضـفتـيهـا جـسر يـنتـظر
اخلــلــود بـــيــنــمــا تــضــيع أمــة

مصيرها بالصمت .
لم يـكن هـمـهـا اال ان تـخرج في
صــبـاح كل يـوم لــقـوتــهـا حـتى
يجن الـلـيل فيـكون اخـر مقـرها
ــكـر بــيـتــهـا  ,بــيـنــمـا يــعــقـد ا
مـــجــلـــسه كل يــوم  ,حتـــيط به
الـقردة  ,يـصفـقـون ويـرقـصون
ومـا ان يــحــيط بــهم الـغــلــمـان
تـبـدأ انـغـام الـرقص في نـصف
الــلــيل  ,كــبــيــر الــقـردة قــاضي
دينة  ,يصدر احكامه في تلك ا
اجلـلـسة  ,يـجـلس عـلى االرض
امــام عـــرش الــثـــعــلب  ,مــا ان
حتـدث الثـعلب بـشيء حتى هزً
راســــا مـــعـــلــــنـــا رضـــاه  ,أهل
ــديــنــة نــائــمــون  ,يــحــذرون ا

ســـطــــوة الـــذئــــاب عـــلــــيـــهم ,
,والذئاب تترصد حركة الريح

في كل اجتاه .
فـي تلك اجلـلسـة غابت الـعقول
ديـنة فـتواه , وأصـدر قـاضي ا
حيث قـرر مـا قرره ربه الـثـعلب
في مــا يـــتــوجب ان يـــفــعل مع
نسـائم احلريـة احلبـيسـة التي
هددت مـلكه وارعبت سـلطانه ?
فـأصدر الـقاضي فـتواه بـحرمة

التنفس أو خنق النسائم .
الــريح تــمـــر في كل دروب تــلك
ــــديــــنــــة اال تــــلك احلــــجــــرة ا
نزوية في منطقة مظلمة  ,في ا
اعالها تتوقد مشاعل من النور
الــذي يـــرمي بــدخـــانه االســود
الثقيل على سطوح تلك االبنية
الــبـــائــســة  ,احلـــريــة مـــقــيــدة
بـــسالسـل في تـــلك احلـــجــرة ,
وهي تــغـــرد تــغــريـــدة الــبــقــاء
االبدي  , ,يا لها من ساعات قد

غادرها ضوء القمر . 
احلــــريـــة مـــكــــبـــلـــة بــــسالسل
الطغـيان تناجي حبـيب بقربها
 ,تطيل اللقاء به وتمتع نظرها
 ,حلظات الفراق تدق  ,وهواء
عــلــيل يــنــســاب من حتـت بـاب
احلـجـرة  ,لـتـبـتـسم آالمـهـا  ,و
وشعاع يـنفتـح منفـذ سماوي  ,
ــــــتـــــد الـى األعـــــالـي حـــــيث

طلقة �, القداسة ا
ــــكـــان اال ال يــــســـمـع من ذلك ا
تدة همهـمات احلرية  ,وهي 
عـلى االرض تتـنـفس حلظـاتـها
ة بقدرها  ,وفجأة االخيرة  ,عا
جــاء صــوت الــقــدر احملــتــوم ,
ووقع اقــدام الــذئــاب تــســيــر ,
بـــدأت االصـــوات تــنـــبـــعث من
اعـلى احلـجـرة تـنـادي بـصـوت
عـالي  ,البـد ان تـسـلب احلـريـة

وتصلب .... فالـقردة ال تعشقها
وال تـتـنفـسـها  ,مـا أن اعـطوهم
شـكــروا وان حـرمـوهم كـفـروا ,
فــتـحـركـت االقـدام رويـدا رويـدا
وهـي تـــقـــطع نــــســـيم الـــهـــواء
لــتـسـتـبـدله بــسـمـوم قـادمـة مع
دينة , وقع االقدام . رجل من ا
كـــان قــبل يــومه هـــذا يــتــنــفس
حديث احلرية  ,ليكون له موعد
معها  ,الزمن يسـير ببطء وهو
ينتظر اللقاء  ,ساعات االنتظار
ه  ,أعـــتــاد عــلى تـــوجــعـه وتــأ
احلـريــة بــعــد أن شمً عـبــيــرهـا
وضــاق طـــعــمــهــا  ,وهــو عــلى

موعد غدا معها ...
ـوعـد  ,قـلـة أخــبـر اصـحـابه بـا
يـنــتـشـرون في بــيـوت مـتـعـددة
يــنــظــرون مـن خــلف شــبــابــيك
بيوتهم  ,هم ب القلق واحلزن
والفرح  ,ينتظرون الغد . 

يخاطب الرجل نفسه :
- نعم نعم ... غـدا موعدنا على
اجلـسـر  ,سـيـكـون لـقـاء سـجـله
الــقـضــاء . أنـتــظـر وفي الــقـلب
أسـى .. كـــاجلــــمــــر يــــســــعـــر ,
سـأصــبـر سـأصـبــر حـتى يـأتي

وقته ...
تسـير االقدام وتـخاطب احلرية
نــفـــســهـــا بــأسى كـــأنــني ......
غـــريــبــة ! .. تــقـــطــعت أوصــال

الوئام  ,وأخرست االلسن .
تـتـصــاعـد نـفـاسـهــا في قـولـهـا
االخيرة  ,لتـرمي بنـفـسهـا على
االرض  ,وهي تـردد سـتـزول ...
ســتــزول الــهــمــوم عــني  ,وهي

تستقبح العيش بذلك الزمن .
كــــان الــــلــــيل في أخــــره  ,ودق
ناقوس اخلطر  ,والذئاب تنظر
ــــديـــنــــة بـــحـــذر , في اروقـــة ا
ليـجري الـزمن مـستـرسال حتى
حـــان وقت اخلـــروج  ,االيـــادي
حــمــلــتــهــا  ,بــعــد ان تــلــفــظت
انــفــاســهــا االخــيــرة  ,قــد ثــقل
حـمـلـهـا عـلـيهم  ,حـتى وصـلوا
دينة بها قرب جسر  ,قد قطع ا
نصـف  ,حتـيط به البـيوت من
كل جــانب  ,بـيــوت ظــلــمـاء  ,ال
ـشاعل ضـيـاء فيـهـا اال بـعض ا
في اطـــرافــهـــا قــد وضـــعت في

اعـلى سطـوحها  ,يقـلب الهواء
ــشـاعل بـهــدوء لـيــنـثـر مــنـهـا ا
دخان اسود  ,كلما اقتربوا الى
اجلـــســر  ,كـــلـــمـــا ازداد تالطم
موجه  ,موجة تـضرب باألخرى
 ,لترتفع قطرات سوداء ترمى
عــلى اطـراف الــنـهـر  ,الـســمـاء
مـــلــبــدة بـــغــيـــومــهــا  ,ال جتــد
بصـيص لـضيـاء يخـرج منـها ,
والـشــمس خــجــلـة قــد اخــتـفت
وراء الـغـيـوم  ,اهـتـزت فـرائص
ـتـد أم يـتقـلص ? ال اجلـسر  ,
خيار له  ,اخفى وجهه . سكون
ـديـنـة  ,ال قـد حـلً عـلى طـرفي ا
زلزلة تسـمع اال اقدام الذئـاب ا
 ,تهتز بهم االرض وتتموج .
كــان الـــرجل عــلى مـــوعــد طــال

انـــتـــظـــاره ..... الـــريح ضـــاقت
فهو علـيه يريـد عبـيرا جـديدا  ,
ـتدة يـنتـظره  ,قـطعـة سوداء 
على اجلسر شغلت فكره  ,وهو
ينظر الى ذئاب وضعتها وولت
هــاربـــة لــتـــنــزوي فـي طــرقــات
ـديـنـة  ,وضـوء خـافت يـسـلط ا
عــــلــــيــــهــــا بــــدخــــانه االســــود
ـتــســاقط عــلى طـرقــاتــهـا .... ا
كلـما تقـرب منها  ,كلمـا تغيرت
انــفــاسه  ,هــواء يــنــســاب الى
رئــتـيه كـانـه يـعـرفه  ,فـارقه من
زمـن طـــويل  ,اقـــتـــرب شـــيـــئـــا
فـشيـئـا لـيـرى احلـريـة قـد سفك
سالت ددة  , دمـها  ,وهـا هي 
دمـوعـة بـحـرقـة  ,أشـبـاه رجـال
تـنـظـر من خـلف الـشـبـابـيك  ,ال

تـقـوى اقـدامهـم علـى اخلروج ,
كلمـا قدموا قدما كـلما تراجعت
االخـرى  ,أصــبـحت أجــسـادهم
ثـقيـلـة ال تـقـوى عـلى الـنـهوض
بــنـــفــســهــا  ,اخلــوف دبً بــهــا
وسـيطـر علـيها  ,وخلف أبواب
بيوتهم تقف الفتنة تمنعهم من
اخلــروج  ,كــان هـــتــافـــهــا لــهم
القـتل أمامكم  ,وحاكـم مدينـتنا
ـــلك ذئــــاب تـــقـــطع ثـــعـــلب  ,
االوصــــــال  ,كـل ذلك قـــــــلـل من
ـلـكوه ـتهم  ,كل مـا كـان  عـز
دموع تـخرج كدموع الـتماسيح

.
دموع ذلك الرجل مسترسلة من
عيـنيه  ,تـتنـاغم مع ميـاه النهم
تالطمة وهي حتاورها :  ا

ـاذا لم تـتالطمـي بقـوة قبل  -
هذا لـتغرقي الذئـاب وتفيضي
ـاذا لم ــديـنـة  , في طــرقـات ا
ـديـنة .. اين تـغـرقي طـرقـات ا

اضي ... كنت في ا
تالطمة : االمواج ا

- ولِمَ امـتـدت االيـادي بالـذبح
وانـتم في سـبــاتـكم تـعـمـهـون
.... ومـن فـتــحــات الـشــبــابـيك
تـنظرون .... وفتـنتكم مـنعتكم
وســـــــــولـت لــــــــكـم أفـــــــــكــــــــار
وصــدقــتـمــوهـا  ,وقـد اغــلـقت
السـنتـكم ... واليـوم تولـولون
..... أه --- أه . ..... سـتــعـود
الـــيـــكم من جـــديـــد مـع فـــجــر
صــــادق فــــانــــتــــظــــروهــــا وال

تسفكوا دمها من جديد .
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الناصرية

كـــيـف آت إلـــيك وحــــقـــيــــبـــتي -
مكتظة بالدوالرات ?

تـــــطلّ شـــــمـس الــــزوراء مـــــزهــــوة
مـطـمـئّنـة  تـرسم تـفاصـيل خـطوط
ثــوب عــرســهــا األبــيض الــواسع 
حتـوكه من غــزل ضـوئــهـا األبـيض
الـوافـر  رأيت بـنـظـرة جـانبـيـة من
ـــــشي عـــــيــــنـي مالمـح شـــــخص 
بخـطوات سريـعة أقرب إلى اجلري
ــر ضـــيق مــحــاط بـــأشــجــار في 
ألرازقي قادماً من قلب حديقة األمة
صـــاعـــداً بالطــات نـــصب احلـــريــة
الـــبـــيـض  أســـمع صــــوت الـــرجل
واضــحــــــــاً يـتــحــدث عـبــر هــاتـفه

قائالً : 
أخاف أن أسرق ? -

حـرارة ثــقـيـلــة تـبـعــثـهـا مــحـركـات
ـارة داخل الــسـيـارات الــسـريــعـة ا
ســاحــة الــتــحــريــر  حــرارة اجلــو
ـتغيـرة جعلت ومـوجاتـها احلارة ا
عـرقي يــتـصــبب بـغــزارة يـتــسـاقط
عــلى قـــمــيــصي األبــيض الــنــاصع
البـياض  جـاءه من أقـصى حديـقة
ـشي سريـعاً  األمة الـشاب الـذي 
الـرجل ذو الـبـدلـة األنـيقـة الـفـاخرة
واقف بثباتٍ في مكانه حتت نصب
جداريـة احلريـة مـستـمراً في إدارة
حـديــثه مع مــحـدثه بــصـوت عـال 
ته الهاتفية نهب قبل أن يكمل مكـا
شــاب حـديــقــة األمـة الــذي يــرتـدي
مالبـس ريــاضــيــة ويــنــتــعل حــذاءً
ريـاضـياً حـقـيبـة الثـري  لم تـصدر
ــظـهـر الـثـري عن الـرجل صـاحب ا
أيــة اسـتــغــاثــة أو صـيــحــة لــطـلب
النجـدة  قطـبت حاجبـيّ مستـغرباً
 رجــال شــرطــة ســاحـة الــتــحــريـر

يـرابطـون في مكـانهم الهـ مطرقي
الــــرؤوس في تـــصـــفـح هـــواتـــفـــهم
الـذكيـة  عـيـنـا الرجـل الثـري كـانـتا
تـضـحــكـان وهــو يـنـظــر إلى الـلص
الـذي يجري مبـتعداً بسـرعة شديدة
ناحـية سـوق هرج الـباب الـشرقي 
بــعــد أن عــبـــر الــشــارع الــقــادم من
ســاحــة الـــطــيــران الـــذاهب صــوب
شــارعي اجلـمــهـوريـة والــرشـيـد أو
جـســر اجلــمــهــوريــة  يـزوغ داخالً
حـشـد الـنـاس شـاقـاً لـنـفـسه طـريـقاً
بـيـنـهم فرحـاً بـسـرقـته  صار وسط
ــتـبـضـعـ في هـرج الـبـاب حـشـد ا

الــشـــرقي  تــنــاول
الــثــري ذو الــبــدلـة
الــفـــاخـــرة هـــاتــفه
اخلـــلــوي الـــثــمــ
وأصـابعه الـطويـلة
الـقــاســيـة تــضـغط
بــغــيظٍ هــائلٍ عــلى
أرقــــــــام لــــــــوحـــــــة
مــفـاتـيــحه مـتـصالً
ــــكـــر ضـــاحــــكـــاً 
وكـأنه يـلـعب لـعـبة
ماكـرة  تمـر حلظة
قـصيـرة  عشـتها 
ولم أجتــــــاوزهــــــا
حلــــــظــــــة واحـــــدة
حـددت بـ احلـياة
ــــــوت  أرى من وا
قـــــــــريـب الـــــــــوهج
الــبـرتــقــالي يــبـرق
صـــاعـــداً بـــلــهـــيب
أحــمــر حــازاً رقـاب
النـاس إلى السماء
مـحـتـشــداً بـشـعـلـة

أصـــوات قــرع نــواقــيس كــنــيــســة
األرمن الــــواقـــعــــة بـــدايــــة شـــارع
الــنـضــال تــطــرق سـمــعي بــعـد أن
خــلـــفــتــهـــا وراء ظــهــري مـــاشــيــاً
وخـطـوتي بـحــجم مـسـاحـة بـغـداد
باجتـاه ساحة الـطيران كأني فالح
ارة أحـرث ابـتسـامتي في وجـوه ا
 أنــعـــقــد الـــصــبح وأنـــا وحــيــد 
ضـــائع مـــثل ضـــوء في الـــضــوء 
صـــبـــاح بـــغـــداد فـــتح كل نـــوافـــذ
البغـدادي  أسمع أصوات ضرب
النـواقـيس الـتي أعـطـيتـهـا ظـهري
لــتـــصــيـــبــني أصـــداء أجــراســـهــا
ـنــحـدرة إلي ــة ا احلـزيــنـة الــقـد
بـاحلــنـ مــحـمــلـة بـذكــريـات زمن
جميل  وعواطف صادقة يوم كنت
طـالـباً في عـاصـمة الـدهـشة بـغداد
قـــادمـــاً إلـــيـــهـــا من أور مـــرتـــديـــاً
قمـيصي األبيض النـاصع البياض
 وذكـريـات حب منـسـيـة إبـان أيام
الدراسة اجلامعية عصفت بروحي

 لــتــمألني الــعــواطف والــذكــريـات
بـسالم جديـد  سالم بغـدادي يشبه
صـبـاحـاتـهـا الـربـيـعـيـة اجلـمـيـلـة 
أســـمع صـــوتـــهـــا هـــذا الـــصـــبـــاح
ينتابني شعـور باليقظة ألنني فيها
 وأنـــا أمــر مـــاشــيــاً عـــلى رصــيف
الـشارع الـقـادم من ساحـة الـتحـرير
حتى جسر اجلمهورية نهاية محلة
الـبـتـاويـ الزمـني شـعـور أن أكون
يقظاً ألنني في بغداد أمشي مشرقاً
صـوب سـوق هـرج الــبـاب الـشـرقي
مــاراً بــفــرح كــبــيــر أمــام واجــهـات
اســتــوديــوهـات الــتــصــويــر وعـلى
ن حـديقـة األمة قـاصداً جانـبي األ
ساحة التـحرير  ما دمت في بغداد
تــسـتــبــد بي  مـثـل هـذه الــقـنــاعـة 
شــــمس دار الـــسـالم كـــادت تـــأخـــذ
وضعهـا العـمودي فوقـنا  بـاحمرار
خـفـيف شع ضوؤهـا شاسـعاً داخل
سمـاء زرقـاء واسعـة مـدهشـة  لفت
نــظــري رجـل حــلــو الــقــوام رشــيق

طـويل مـرفـوع الـرأس يـرتـدي بـذلـة
أنــيـقــة فــاخـرة جــداً واقــفـاً يــتـصل
مــتـحـدثـاً بـصــوت عـال عـبـر هـاتـفه
الـنقـال الثمـ  قرب قدمه الـيسرى
حـــقــيــبـــة دبــلـــومــاســـيــة ســوداء 
اسـتوت الـشمس عمـودية سـاخنة 
رجـل الـبــدلــة ال يــنــحــني لــلـشــمس
الـغـاضبـة  وأنـا الذي يـنـحـني لكل
شـروق لـلـشـمس  ال أعـرف الـسبب
الــــذي جــــعــــلــــني أرى ذلك الــــرجل
ـسكاً هاتـفه اجلوال الفـاخر بيده
الـــيـــمـــنى  واضـــعـــاً جـــواله عـــلى
صــيــوان أذنه الــيــمــنى الــبــيــضـاء
الـكــبـيــرة  بـيـنــا حتـيط بـي عـيـون
عـراقــيــة تــعـكس الــضــوء بـلــونــهـا
الـــداكن  وثـــمـــة وجـــوه مـــشـــرقـــة
ومــسـفــرة وضــاحـكــة مــسـتــبــشـرة
ووجــوه مــغـبــرة تــرهــقــهــا قــتـرة 
وجـوه صـامـتـة مـنـتـظـرة  يـتـحدث
الرجل بـصـوت عال مـخـاطبـاً اآلخر

الذي على اتصال معه :

زرقــاء مـــحــمــرة مـــحــمــلـــة بــأشالء
ـتبـضـعـ ودماؤهم احلـمـر غطت ا
بــذلــة عــرس الــشــمس الــبــيــضـاء 
ــة   ثــوب ــاخـُّ ـــا جـــاءت الـــصـَّ كـــأ
الــعـروس مـزقـته شــظـايـا االنـفـجـار
التي كسرت أبواب وزجاج شبابيك
بــغـداد بـسـبب عـصف نـيـران زرق 
كــأنـنــا نــعـيـش في سـمــوم وحــمـيم
وسـط دخان كـثـيف ال بـارد وال كر
بـــقــيت حــيــاً وصــامـــتــاً في ظل من
يــحــمـــوم  قــبل قــلـــيل كــنت روحــاً
مــشــرقــة كـالــضــوء  وبــعــد حلــظـة
صـرت ضائعـاً مثل ضوء شـمعة في

مـهـب االنفـجـار فـررت مـني ألخـتـبئ
فيّ  لم أمـت بــــســـبـب االنــــفــــجـــار
الهـائل الذي أشـعل السـماء بـنيران
وكــأن االنــفـــجــار فــانــوس خــضـــر 
أضـاء الـوجـوه الـصـامـتـة  أغـطش
االنفجار نهار بغداد وأخرج ظهرها
وجعـلنـا حصـيداً خـامدين  وأحلق
اخلــــراب بــــســــاحــــة حــــريـــة أرض
الــــســــواد  وأزهـق أرواح الــــنـــاس
ـزروعة بـسب مـا أحـدثته الـقـنـبلـة ا
في حـقـيبـة اإلرهـابي الـذي مـا غادر
ضــحــكــته  وهــو يــرى الــفخ الــذي

أوقع فيه سارقها .


