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بغداد

ـدينة اإلسكنـدرية البطلمـية والتي يعتـقد أن أجياال متالحقـة استخدمتـها لفترات زمنـية طويلة.وذكر صريـة إن بعثة أثرية اكـتشفت جزءا من اجلبـانة الغربية  قالت وزارة اآلثار ا
نطقة جبل الزيتون باإلسكندرية. بيان للوزارة امس أن الكشف اجلديد نتاج عمل مجسات أثرية لبناء سور داخلي بورش السكك احلديدية 

صرية قوله ”أثناء عـمل البعثة  الـكشف عن مقابـر جماعية مـنحوتة في الصـخر عبارة عن وحـدات معمارية مـنفصلة.“ ن عشـماوي رئيس قطاع اآلثـار ا ونقل الـبيان عن أ
ا كـانت تستغل كاستراحة للزوار ثم فـناء مربع مفتوح حتيطه فتـحات للدفن باإلضافة إلى صهريج لألغراض وأضاف ”تتكون كل وحـدة من سلم يؤدي إلى قاعة صغيرة ر
قابر قد استخدمت لفترات زمـنية طويلة وكانت تخص الطبقـات الفقيرة من اجملتمع وبها طبقات رجح أن تكـون ا توفى .“وتابع قائال ”من ا اجلـنائزية واستخدامات الزوار من أهل ا
بدئي أظهر أنـه  تعديل التخطيط ا يعـكس الظروف االقتصاديـة للمجتمع .وأشار إلى أن الـفحص ا الط ذات زخارف وطبقات مالط بـسيطة ال حتتوي عـلى أية زخارف  ملونـة من ا
قابـر. وعاشت مـصر حتت احلكم ـا يؤكـد أن أجياال مـتالحقـة أعادت استـخدام هـذه ا قـابر فـيما بـعد حـيث أضيفـت بعض األحواض وأغـلقت بـعض فتحـات الدفن  عـماري لـبعض ا ا
صـرية صـاحبـة الكـشف برئاسـة فهـيمـة النـحاس مـدير عام يالد قـبل أن تنـتقل إلى احلـكم الرومـاني. وقالت الـبعثـة ا يالد إلى  30 قـبل ا الـبطـلمي  300 عـام تقـريبا من  323 قـبل ا
يزة منها حيوانات تأكل توفي وقت الزيارة إضافة إلى مسارج لإلضاءة عليها زخارف  وائد التي كانت يستخدمها أهـل ا وقع على العديد من أواني ا احلفائر باإلسـكندرية إنها عثرت في ا

وقع من تدمير. أو تُرضع صغارها وأوان زجاجية وفخارية عليها زخارف بارزة لبعض فتيات وهياكل عظيمة في حالة فوضى بسبب ما تعرض له ا
نطقة عن طريق بعثة أثرية تابعة لوزارة اآلثار. وقال مصطفى وزيري األم العام للمجلس األعلى لآلثار إنه  اعتماد مبلغ مالي لعمل حفائر إنقاذ با

رسالة القاهرة
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قصة قصيرة 

الكل يدنو من صوته  وهو يعزف
ـــتــلـــبــد في عـــلى اوتـــار احلــزن ا
اروقة مدينتهم  يتموج ماء النهر

جتـمـعـوا من حـيث اليـشـعرون 
ونـــداء الــــقــــحط واحلــــرمــــان  
اضي جـمعهم  كانوا منزوين ا
فـي اطـراف مــتـعـددة  يـنــظـرون
الى الـشــمس من خـلـف الـقـصب
ــدن  الـــذي كـــان فـي نـــهـــايـــة ا
التـعـرفهم الـشمس  النـهم أنزوا
خـلفـها  وال يـسـتكـشـفهم الـقـمر
ـتصل النه يـبـزغ على الـقـصب ا
مـع بـعـضـه الـبـعض  فال يــنـفـذ
ضـيـاءه الى داخـله  يــنـتـظـرون
ا هم فيه اليُـمن الذي يـنقذهـم 
 فــقــد اســتــبــشــروا به عــنــدمــا
ر من أمـامهم سـمعـوا عجـوزا 

يتحدث عنه  فهو يشرق بشمس
جــــديــــدة اليــــتــــغــــيــــر لــــونــــهـــا
بــانـــعــكـــاســات االحــمـــرار الــتي
تنـطوي عليـها في زحمة االفول 
اعــمـارهم مـتـجـددة مع اسـتـمـرار
االزمـــان  مـــا ان رحــــلـــوا حـــتى
جتـــــدد ارواح غـــــيــــرهـم فــــيـــــهم
والـبــسـتــهم فـكــرة اخلـلــود لـذلك
ــــأمـــول  ســــمــــعـــوا الــــهــــدف ا
صيـحـات التـاريخ وهي تردد انه
من بالد بـعـيـدة مَنً الـله عـلـيه به
لــيــحـمل اســمــهــا بـ جــزئــيـات
تركـيبته  لـم يغيـر مبـدئهم ذلك 
فانـهم يستـنشـقون قدومه في كل

يـــوم  كــــانت مُــــدنـــهم الــــثالثـــة
متداخلة  لم نرى عـلى نهاية كل
مــــنــــهــــا اال حــــدود االنــــهــــار او
ـوصـلـة الى تـقــاطـعـات الـطــرق ا
الــطـــبــاع بــعـــضــهـــا الـــبــعض  
االجـتـماعـية جتـمـعهم  واالفـكار
تعددة تفرقهم  الصمت يجوب ا
وجوههم  والنـطق يسترسل من
شـفـاهــهم في كل صـبـاح ومـسـاء
اليـعــدو ان يـكــون الــقـاء حتــيـة 
ا يزرع في تلك االرض غذائـهم 
اليــعـدو اثـنـ او ثالثـة مـتـوزعـة
عــلى طــول الـســنـة  حتــوي تـلك
دن اخليرات  فلكـل منها انوع ا
مــتــعـــددة تــخــتــلـف عن غــيــرهــا
احُتـكرت وتـتشـابه في بـعضـها  
كل تـلك الثروات  ليس من شيء
لـــهـم اال مـــاتــــعـــمــــله ايــــديـــهم 
يـــفـــتـــرشـــون االرض  لـــتـــكـــون
وسـادتــهم تالل صــغـيـرة تــغـطى
بـقـطع مـن الـقـمـاش  الــيُن الـذي
كــانـوا أخــبــروا به طــال زمــانه  
يـجـتـمعـون عـلى انـهر مـتـنـوعة 
التـســمع اال نــداء بـعــيـد تــوحـده

سافات . االفكار  مع ابتعاد ا

صوووت فـيـستـبشـروا بـقدومه  
يناغم سـمعهم يـنساب بـدقة على
صـــيـــوان أذانـــهم  لـــيـــقـــول انه

يُـــمــــنــــكم قــــد زرع في ارضــــكم 
معـجون بفاضل طـينتكم  يشرب
من مـاء نـهركم  يـتـغـذى من عرق

جــبــيـنــكم .... ســكت قــلـيال ....
ليعود ليدق مسامهم .

عيونهم تتسابق له التعرف من
أين يــــــــخـــــــرج  الالالالال  ردد
الـصــوت بــقــوة ... انه بــيــنـكم
يتمرجح بارضكم  انظروا الى
تــلك االمــصــار الـــتي تــخــتــفي
خــلـف اجلــبـال  الــتي يــتــولــد
مـنـهـا بــصـيـر بـعـيـد  سـيـزول
حـاكـمـهــا وتـدق فـيـهـا اجـراس
الـفـرقـة ويـتـمـلـكـهـا وغـد جـبـار
تــطــوى له االرض يــكــون عــلى
بــاب مــديــنــتـكم  عــلى اعــتـاب
مديـنتـكم سـيبـرز يُمـنكم يـحمل
البسمة لكم  اليكتب له النجاة
والـفالح اال بكم .... غـار الصت
بــعــيــدا  كــان اخــر مـا يــقــوله

اصبروا ... أصبروا ...
اسـتــرسـلـوا واحــد بـعـد االخـر
لـيـخـتـفـوا خـلف الـقـصب الـتي
تــهـــزه الــريـح قــبل ان تـــشــرق
الشمس وتعرف سرهم لتفشيه
حلـاكم مـديـنـتهم  كل يـقـول لم
يـحن الـوقت بـعد  لـنـبحث عن

يُمننا في فجر جديد 

W öF « ¡UŁ— w  WOzUJÐ

»uKD  bLŠ√ —u² b «

 فــــــارتق اجملــــــد يــــــا كــــــر الــــــصــــــفـــــات"

ومـن اصـــــــــــفــــــــــــيـــــــــــتـه اعـــــــــــمـــــــــــاق ذاتـي

ـــــــــــــواتـي رأيـت بـــــــــــــظـــــــــــــلـه الـــــــــــــعــــــــــــز ا

بـه ازهـــــــــــــو واشـــــــــــــمـخ فـي حـــــــــــــيــــــــــــاتـي

فـال خــل ســــــــــــواه يـــــــــــــعـي شـــــــــــــكــــــــــــاتـي

ونـــــــــوحـي بــــــــــالـــــــــدمــــــــــوع الـالهـــــــــبـــــــــات

واســــــــلــــــــمــــــــنـي لــــــــنــــــــار الــــــــذكــــــــريـــــــات

ــــــــــكــــــــــرمــــــــــات ــــــــــجــــــــــده وا يــــــــــتــــــــــيـه 

عـــــــجـــــــز الـــــــشـــــــعـــــــر ان يـــــــحـــــــيـــــــطـك وصـــــــفــــــاً

مــــــــضـى رجـل الـــــــــســــــــجـــــــــايــــــــا الـــــــــرائــــــــعــــــــات

مــــــــــــــضـى انـــــــــــــــدى اخ وصــــــــــــــديـق عــــــــــــــمــــــــــــــر

تــــــــــــنــــــــــــاول ســــــــــــيــــــــــــرتـي بــــــــــــأحـب ســــــــــــفـــــــــــر

ــــــــــــوتـه وحــــــــــــدي غــــــــــــريــــــــــــبــــــــــــاً فــــــــــــعـــــــــــــدت 

فـــــــــــــيـــــــــــــا آهـــــــــــــات قـــــــــــــلـــــــــــــبـي ال تـــــــــــــكـــــــــــــفـي

مـــــــــــــــضـى مــن كـــــــــــــــان لـي امـــــــــــــــلــي وذخــــــــــــــري

ســــــــيـــــــــبــــــــقـى مــــــــعـــــــــلــــــــمـــــــــاً فـي كـل عــــــــصــــــــر
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يَا فِلْقَةَ الْبَدْرِ ذَاكَ الْطَّرْفُ قَطَّاعُ
قَدْ ضَاعَ فِيْهِ قَلِيْلُ الْحَظ جَمَّاعُ  

مُذْ أَبْصَرَتْ عَيْنُهُ عَيْنَاكِ مَا طَرَفَتْ
وَمَا دَرَيْنَا  وَبَعْضُ الْدَّمْعِ خَدَّاعُ  

أَلَحْظُهُ دَامِع مِنْ فَرْطِ جِنَّتِهِ
أَمْ أَنَّهُ مِنْ جَمَالٍ فِيْكِ دَمَّاعُ  

وَالْحُسْنُ يُبْكِيْ عُيُوْناً لَيْسَ يَعْرِفُهَا
دَمْع  وَيَجْعَلُ صَلْبَ الْصَّبْرِ يَلْتَاعُ  

يُمَزقُ الْقَلْبَ حَتَّىْ لَا رِقَاعَ لَهُ
وَيُتْعِبُ الْكُلَّ مَنْ أَوْفَوْا وَمَنْ بَاعُوْا  

وَمِنْ جُنُوْدِهِ ( بِنْتُ الْكُحْلِ ) مَوْقِعُهَا
فِيْ الْقَلْبِ سَهْم أَلِيْمُ الْمَس لَسَّاعُ  

لَبِسْتِ نَظَّارَةً تُخْفِيْنَ نَاظِرَكِ
وَقَدْ تَزُوْلُ بِمَنْعِ الْشَّيْءِ أَوْجَاعُ  

لَكِنَّ حَجْبَكِ ذَاكَ الْطَّرْفَ يُوْجِعُنَا
يُحْيِيْ وَ يَقْتُلُ  وَالْإِنْسَانُ طَمَّاعُ  

لِذَا أَنَا عَاذِر إِدْرِيْسَ أَعْذُرُهُ
فَسَيْفُ عَيْنَيْكِ فِيْ الْحَالَيْنِ قَطَّاعُ  

وَمَنْ يُصِيْبُهُ تَمْزِيْق يُرَقعُهُ
وَمَا لِتَمْزِيْقِ ( بِنْتِ الْكُحْلِ ) رَقَّاعُ  
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ان اسرعوا نحو قبة البر
واحفظوا خطوكم من الطوفان

واحذروا من ذنوبكم فهي نار
اء والغفران تتلظى با

واركبوا موجة حتجر فيها
اء مستبعدا عن اجلريان ا

واتركوا شعبكم بغير سماء
وبال موعد وال عنوان

وخذوا من ثرائه كل شيء
حافل بالطموح والعنفوان

واشغلوا امنياتكم بالترجي
زيد من باذخات االماني

واصعدوا بالطموح نحو مقام
يتعالى باجملد كل اوان

واريحو نفوسكم من جهاد
تركته االطماع للخذالن

جددوا يومكم بيوم جديد
بادعاد يطغى على البرهان

وانظروا هل ترون للع حدا
لبريق النقود والسلطان

هل اطعتم خداعها فاستبدت
واقامت بصورة الشيطان?

ومشيتم بها خداعا ووهما
نحو غاياتها بغير ضمان

××××××××××××××××
ايها الواقفون دون مكان

ان اهرعوا نحو قبة البر
واغتموا من حظوكم ما تناءى

ان وتولى في سخريات البر
واملكوا معدن اخللود وصوال

صير الفاني نعد يوقف ا
واحملوا راية لكل اجتاه

يحتوي جمعكم بال استئذان

واستعيدوا العمر القصير شبابا
ا مباذخات االماني مستد

ان بالزهد حتى وادخلوا البر
ان يصبح الزهد غاية البر

واصرخوا باجلهاد زورا وزيفا
واحفظوا سركم من االغالن

واتقنوا دوركم لكل زمان
برغاب شديدة الكتمان

ولكم تهرع الغنائم حتى
يقبل البحر باجلفاف اجلاني

وجتف االنهار تعلن حربا
بقفار الصخور والكثبان

××××××××××××××××××××××
ان ايها الصاعدون للبر

بانتخاب من النوايا احلسان
ايها الطاحلون من كل حلم

يتعالى باالرض واالنسان
ايها الغارسون في كل ع

اجنما من محبة وحنان
انها امنياتكم فازرعوها

افقا من سعادة وامان
فابذلوا اجلهد ما استطعتم فان

الشعب اعطاكم احلزكيان
ثم اعطاكم الوالء سموا

يزان الختيار يعلو على ا
فانصتوا كل حلظة حلشود

لم تعد نارها بغير دخان
لم يعد في انتظارها اي صبر

القتران السكوت والنسيان
انها يقظة الوجود ورؤيا

حكمة وهي قمة من جنان
وهي ارث احلضارة البكر ارض

ما حوى الكون مثلها من ثان
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