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حافظة لكية تعود إلى  4400 عام في مـنطقة سقارة  اضي إن بعثة تنقيب تابعـة لها اكتشفت مقبرة لم تمس من قبل ألحد كـبار موظفي القصور ا صرية يـوم السبت ا قالت وزارة اآلثار ا
قبرة عشرة لكي “و“مـفتش القصر االلهي.“تبـلغ مساحة ا ة ومن ألقابه ”كاهـن التطهير ا كتشفة لشـخص اسمه واح تي عاش في عصر األسرة اخلامسـة بالدولة القد قـبرة ا اجليزة.وا
ستوى الثاني يضم  31تمـثاال وهي محفورة في اجلدران بأحجام مختلفة أمتار طوال وثالثـة أمتار عرضا مع ارتفاع نحو ثالثة أمتار وهي منشأة على مستوي األول يضم  24 تمثاال وا
لك نفر اير كـا رع ثالث ملوك األسرة وظف عاش أيـام ا ـكتشفة ”ألحد كبـار ا قبرة ا قـبرة مع زوجته وأمه.وقال وزيـر اآلثار خالد العـناني في مؤتمـر صحفي في سقـارة إن ا لصاحب ا
يزهـا هو ألوانـها وأعمـال النحت فـيها. هي من أروع االكـتشافـات األثرية في قـبرة أكثر من  4400 سـنة مـا  يالد.“وأضاف ”عمـر هذه ا اخلامـسة أي منتـصف القرن اخلـامس والعشـرين قبل ا
ة.وقال مصطفى وزيري األم صرية القد يالد. وتشـكل األسرة اخلامسة مع الثالثة والرابعة والسادسـة الدولة ا الفترة األخيرة .وحكـمت األسرة اخلامسة مصر ب عامي  2494 و 2345 قبل ا
وجودة بها تمـثل لنا حياة يومية قبرة جـميلة جدا مناظر الـنصوص ا قبـرة في حالة جيدة جدا وال يزال العـمل مستمرا بها.وأضاف ”ا العام للمـجلس األعلى لآلثار إن البعثـة األثرية عثرت على ا
قـبرة حفالت موسيـقية بها آلـتي الناي والهارب صـناعة األواني الفـخارية تقد الـقراب ذبح األضاحي.. بهـا كل سمات وخصائص تتنـاول صناعة التـماثيل السـيرة الذاتية اخلـاصة بصاحب ا
ة.“وأضاف ”أول أمس فقط ظهـرت لنا مـفاجأة أثنـاء إزالة طبـقة الرد األخـيرة التي اكتـشفنـا أسفلهـا مدخل خلمـسة آبار دفن أخـرى وهو ما يفـسر عدم عـثورنا حـتى اآلن على اللقى الـدولة القد
قـبرة تابوت الدفن واللقى األثـرية. سنستأنف أعـمال احلفر والتنقـيب إلزاحة الستار عن هذه اآلبار خالل ا حتتوي عـلى مومياء صاحب ا كـتشفة ر قبرة .وتابع قائال ”آبار الدفن غير ا األثـرية لصاحب ا

األيام القليلة القادمة.“
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يـرضي عن هـذا الـعـمل فـمـات قـهرا
من فــــلـــذة كــــبــــده الـــتـى تـــفــــرعت
ا يقول عاصي واكل السحت ر با
ــا ال آطــلب الــطالق وأنـا الــبـعض 
شـــريـــكــة مـــعـــهم? لـــكن في بـــعض
الـعـائالت الطالق وصـمـة عار وأين
اذهب وليست لـدي أي مهنة وليس
عــنــدى مــؤهل عــلــمي خــيــرتـه بـ
الـطالق وبـ أعـمـاله الـبـاطـلـة ترك
الـسـرقـة وأشــتـغل حـارسـا بـاحـدى
الـشركـات وكـان يـراعى األمـانة ألى
 األجنـاب طــفل تـلـو األخـر وبـنت
بـعـد بـنت إكـتـمل الـعـدد ألى أربـعـة
ـصــاريف ونـحن اطــفـال وزاد هـم ا
نـسـكن فى بـيـت مـشـتـرك مع أخـوه
األكـبر وبعـد وفاة األم تفـرق األبناء
الـكل مــسـؤول عن نـفـسـه عـنـد فـقـد
ا األبـوين تـمـوت صلـة الـرحـمـة ر
هـــنـــا فى هـــذا الـــبــــيت فـــقط رايت
اجلـوع يــنــهش حلم أطــفـالي رايت
أصـــنـــاف طـــعــام بـــكل األلـــوان فى
مائدة ونحن الجند رغيف يابس .
يـاله من جـوع كافـر أليرحم سـرعان
مــا ضــاعت األمــانــة ومـد يــداه ألى
احلرام سـرق الشـركـة وغدق عـليـنا
بـاألموال أحـببت الـفلـوس وأحببت
مالبـــــسـي اجلـــــديـــــدة واحلـــــيـــــاة
الـســعـيـدة سـرعــان فـقـدت بــريـقـهـا
بــاألحـــزان تــوسع بـــالــســـرقــة رغم
أتـســاع رزقــنـا لـم يـوجــد بــركـة كل
الـنقود تنـفق كالريح ولم يـبق منها
شئ كـنت أنـظـر من نـافذة الـضـمـير
وكــيف نـاكل وكـيـف نـضـر االخـرين
ونـسـطـو عـلى حق الـغـيـر ومع ذلك
لم نــــدخـــــر لــــلــــزمن شـئ وتــــوالت
الفـضائح تنادى عـلينا ألى ان كتب
عـلى نــفـسه شــيـكــات وهـو يــشـرب
ـــبــاحـث طــريق الـــكـــيف وعـــرفت ا
ـزارع وقـبل الـبــيت وظل مـطـارد بـا
صــدور األحـكــام أســتــطـاع تــدبــيـر
بــعض األمــوال وســفــر لــيــبـيــا عن
طـريق بـري وظل يـكـتب لـنـا رسائل
مـنه رســائل ورديـة ومـنــهـا رسـائل
خمرية قمرية كثوب الغزل فى ورق
بـاهت بال روح أصبحـنا عـشاقا من
خلف احلدود وهـو فى فجور تزوج
اليستطـيع العيش بدون جنس هذا
ـا كـان كـل يـوم فى زنـا حــاله أو ر
أنـقــطـعت الـرسـائـل شـيـئـا فــشـيـئـا
تـغـيـر الـعنـوان سـمـعت أخـباره من
عـمـال تـتـرد علـى بـلدتـنـا أنه مـدمن
وبـصحـة جيدة وله صـاحبـة يسكن
معها وأنتهى خبره من احلياة بعد
كل هـذا احلب والتسـتر عـلى مجرم
وأكل الـســحت تــركـنــا بال عـمل بال
مــال بال ســنــد لــوحــدي فى مــرايــا
األنــــوثـــــة ســـــيــــدة بـال رجل األسم
متزوجة مع ايقاف الـتنفيذ فليرحل
الى احلـجيم لـيت هذا الـقلب توقف
ويـــالــيـت هــذا اجلـــســـد تـــمــرد عن
الـعـفـاف أي عـفـاف هذا هـل الزواج
ستر وسكن ال والـله أنه هجر ونكد

بــالـســؤال عـنــهم لم يـفــكـر بــارسـال
هدايـا تـذكـاريـة لـهم مـاهـذا اجلـمود
واحلجود من العاق األب أم األبناء?
تـــرك أصــــغـــرهـم أربع ســــنـــوات لم
ـسح يـحـفظ حـتى صـورته لم يـره 
دمعه لـم يتـوسد حـضـنه ماذا يـعني
األب عند األبناء حـماية رعاية عطاء
تضـحـيـة صـلة رحم وأشـيـاء كـثـيرة
اليـسـتـطـيع أى قـامـوس حـفـظـها أو
حـصــرهـا من نـعـاقب األب الـعـاق أم
ـــشـــاعــر الـــطــفـل الــذى لم يـــحس 
ـوت حـانـيـة من األب? - قــد يـكـون ا
أفـضل من طـفل يـتـيم من احلـنان لم
يـسـالــني عـنه عـاطف ولم يـهـتم ألى
كــون أبـــيه مــجــهــول بــدون عــنــوان
ـا كـانت الـبـنـات تـسـالن أين هـو ر
ــا أنـتـحــر ومـرت احلـودات مـات ر
بهـواجس مرعبة وفي ذات لـيلة بعد
خـسـوف القـمـر طـرق الـباب من أنت
أنـا الـغـريب الـعائـد ألى الـوتـد بـقدر
ـنــعـني أن الـفــرح حـزنت وأصــلي 
أرده يــاله من خــيـال رجل مــيت عـاد
واألبـــنــاء كـل واحــد فـي غــرفـــته كل
واحــد يـثـرثـر مـع زوجـته أوفي حـلم
عــمــيـق من الــنــوم أوفـي خــيــال من

ـال وفـضـائح وفـقــر بـاألحـسـاس وا
هكـذا كان حالي مـعه لكن لن تتوقف
احلــيـاة خــرجت لـلــعـمل خــادمـة فى
قـصور األغنـياء كنت نشـيطة نـطيفة
عـنـدي أمــانـة أعـمل بــكل تـعب ذهب
قـلـبـي لـلـصالة وبـارك الـله في رزقي
بـدل الـشـقـة صـار عـنـدى بـيت كـبـير
وســـيــارة خـــاصــة عـــلــمت أبـــنــائى
وزوجت البنات بعد التعليم وذهبت
لـلعـمـرة لـعل ربي يـغفـر لي الـتـسـتر
عــلى هـــتك أعــراض الـــنــاس طــابت
نفسى بالرزق احلالل والناس كانت
ــال تــعـــرف ظــروفي تــســاعــدني بــا
ــنــاسـبــات كــانت الـكــثــيــر في كـل ا
الـدكتـورة فرحـة سـيدة أعـمال راقـية
وطـــبـــيـــبـــة في نـــفس الـــوقت تـــمأل
حاجتي باألعانة من الزكاة وتوصي
ــسـاعــدة وقـلت عــلـيــنـا األخــرين بـا
احلــمـد لـله كــلـمـا أنـظــر ألى نـفـسي
كــلي بــريق وجــمــال وهــذا اجلــســد
ـيل ألى الـعـبـادة والـصالة أصـبح 
ومـرت األيـام وأنا فـى دلع من الزمن
وفي صـمت مع األبـنـاء كـلـهم أل أحد
يــســـأل عن ابــيـه اصــحــبـــوا أيــتــام
وأبـوهم من االحـيـاء لـم يـفـكـر حـتى
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حلم أصابعه 

هو على قطعة حجر الصالة 
سجدة االلهية  أو على ا

وحلمي أنا هو 
على صفحة بيضاء
أو على وجنة فتاة
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ثمة أصبع 
في دنيا احلياة نحن 

تلف حول عنق االنسان وتخنقه 
وثمة أصابع 

تضع قطعة خبز في حلق جائع 

أعـذرهم عــلى عـدم األعـتـراف به أم
أردد قول الله تعالى (وَإِنْ جَاهَدَاكَ
عَــلَى أَنْ تُـشْــرِكَ بِي مَــا لَـيْسَ لَكَ بِهِ
عِـلْم فَال تُـطِـعْهُـمَـا وَصَـاحِبْـهُـمَا فِي
الــدُّنْـيَـا مَــعْـرُوفـاً وَاتَّـبِـعْ سَـبِـيلَ مَنْ
أَنَـابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِـعُكُمْ فَأُنَـبئُكُمْ

 .( بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
وأيـضـا قــول الـله تــعـالى (وقـضى
ربك أال تعبـدوا إال إياه وبالوالدين
× إمـا يـبـلغن عـنـدك الـكـبر إحـسانـاً
أحدهما أو كالهما فال تقل لهما?
أف وال تـنــهـرهـمـا وقل لــهـمـا قـوالً

ا). كر
هــنــا يــقـف احلــكم العــقــوق بــدون
أســـاءة واجلــــرم كــــبـــيــــر من األب
ـا أيـضـا من األم اذا كـان األب ور
عـاقـا فـاالبن أيـضـا نـبت جـلـده من
ا حرام فـهـو شك بسـلـوك األم ور
كان يـرغب فى قتـلـها هي أيـضا لم
ــاذا جـاء يــفــكـر مـن هـذا الــرجل و
مـخـتــفـيـا عن اجلــمـيع جـاء فى ذل
ورحل فـى ظالم دامـس اليـــــعــــــرفه
ــــلك من أحــــد من الــــبــــــشــــر وال
احلـــكم األ أن الــــله غـــفــــور رحـــيم

باجلميع. 

مـــســـرح احلـــيــاة وأنـــا أبـــكي عـــلى
ا فعلت اذا عدت وأين كنت  صدره 
اذا لم تكـتب لنا وماهو بنـا كل هذا 
عــــمـــــلك هل تـــــزوجت هـل اجنــــبت?
صــوته نــاي قــطع بــاألحــزان صـوت
الــضـــعف يــفـــصل قــوتـه عن الــكالم
بـادرني بالـبكـاء مع قبل عـلى الرأس
وأنا أصده حـتى اليهان من األعتذار
وت مع دخول كان القدر أقرب ألى ا
عــــاطف مـن الــــبــــاب أنــــهـل عــــلــــيه
ــاســورة حـديــد عــلى الــرأس مـات
باحلـال وهو لم يعـلم أن هذا اباه اال
بـعد الـقبـض علـيه ولم يـصدر بـحقه
حــــكم أعـــــدام حــــكم خــــفـــــيف الجل
سـخــونـة األحــداث وعـنـد فــتح مـلف
الــتـحــقـيق ثــبت أنه مـات مـن الـفـزع
وأنه يعانى السرطان لذا أختفى عن
ــوت بــلــدته حــتى اجلــمــيع وقـــرر ا
يـدفن مع أسرته لقـد أغترب بـاحلياة
ولـكن يـريد بـاألخـرة أن يـكون قـريـبا
من األموات يـالها من شفـقة متاخرة
وياله من مشاعره بليدة حتى فلذات
األكـبـاد لم يـاخــذون فـيه الـعـزاء ولم
تــنــزل مــنــهم أى دمــعـة مـن أجل هـذ
األب الــغــريب عن األجــســاد ال أدرى

رغم صــغـر قـلــبي أحـبــبـته وفـردت
حـــلـــمي عــــلى وجه الــــصـــبح رغم
الـضــجـيج الـذي يـحـيط به رقـصت
عــلى خــشـونــة صــوته فــهــو مـدلل
شــقي مــغــامــر جــمـيـل مـثـل جنـوم
السينمـا عشقت هذا الطول الفارع
أرســــلت أنــــوثــــتـي تــــداعب روحه
أخـــتـــرته فـــارس عـــمــري وحـــامت
روحي حـوله نـصبت شـباك الـغرام
في أبــراج قــلــبه كـــنت كــالــصــيــاد
ــاهــر الــذى حــظي بــكل الــصــيـد ا
بـــدون ســـهـــام أومــغـــامـــرة تـــذكــر
ونـسـيت أن بـعض الـبـحـار فـاسدة
ـــا تـــكـــون تـــالـــفـــة واألســـمـــاك ر
ـصـدر التف واآلمـواج عـشوائـيـة ا
حــولـي مــثل الـــعــنـــاكب وتـــقــدمت
أسرته لـطلب يدى وصـارت الشفاه
تــتــراقص ألى لــيــلـة زفــاف قــاتــلـة
صـــرت أوشــوش جــســدى الــفــارع
بــهــمس حب نــاعم وكـان الــتــنـاغم

بينا قريب. 
أنه الــهــوى والــعـقل الــفــارغ الـذي
يـرى الـرجـل في صـورة ثـور هـائج
ونـــزوة جــــنس عــــابـــرة مـع آنـــنى
أحبتته لـكن الواقع والعقل سلبني
من الـفرح ونـسـيت آنى امـرأة بـعد
لــيـــلـــة من الـــشـــهـــوة وأنـــصــراف
الــضـيــوف الى بـيــوتــهم وفى يـوم

الـصـبـحـيـة مـثل الـعـادات الـريـفـيـة
تــظل اآلم بــجــوار الــبــاب لــتـســمع
عـذريـة الــعـروس وهى تــصـرخ من
ويالت العـفاف حـتى اخلـصوصـية
المــكـان لـهــا بـيت صـغــيـر آقـيم فى
غــرفــة من الــغـرف واآلكل مــشــتـرك
وحـيـاة جـافـة كـلـهـا تـعب لـكن هـذا
حـال اجلـمــيع الـبـنـت لـلـزواج مـهم
نـالت من الـتـعـلـيم فـهي فى األخـير
خـادمـة في بـيـت زوجـهـا هـذه سـنة
احلـيـاة وهـذا قـدر كل فـتـاة جـاهـلة
مــثـلي تــرى الــزواج مـودة ورحــمـة
لكن مع أنـقشاع فجـر السنة األولي
شاعـر تذبل بالتدريج رايت بدات ا
فـــارسى عــــاطال بال عــــمل يـــهـــوى
الـشــرب يـهـوى الـصــخب والـسـهـر
الـكـيف مزاج أحب الـيه من الـصوم
ـان بـالـقـلب والـشـرف -اليـوجــد أ
اليـسـمع غـيـر أغـاني احلب اليـفـتح
ـــصـــحف أبــــدا والـــشـــرف هـــنـــا ا
ـقـصود به أنه يـعـيش من احلرام ا
نـــعم صـــارت الـــســـرقـــة في دمه لم
يـكـلف نـفـسه بـالـعـمل في أى مـكان
ـال من الــسـطـو مــغـرور يـتــسـول ا
عـلى األخرين مـدمن لعب الـقمار ثم
األحــتـــيــال صـــار مــشــهـــورا بــاكل
أموال الـغـير وله أب يـعـمل حارس
بـــقــطـــاع اآلمـن وصــراحـــة األب لم
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فلسط 

الـهواءِ الـقـليلِ   دمـائي مُـضيَّـعةً في
الـفصـولِ وحافـيـةً مثلَ أقـدامِ نـيلـوفرٍ
ةٍ أنت في نارهم  .... قـلبُ لـؤلؤةٍ حـيـَّ
خـفـقان لـعـنـقاءَ ال تـتـرمدُّ أوصـالـها 
ـلكةِ اجلن شـارة رفعوهـا على بابِ 
َّنْ ال تـتـرَّجلْ   –لـنـدنَ  – فـمـا زالَ 
حتبُّ دم فـوقَ جمر الـسيوفِ لعـينيكَ
يـــصــهلُ   ال تــتـــرَّجلْ وقــاتلْ إلى أن
تـفيـقَ اجلمـاداتُ من نومـها / مـوتها
/ عـشـقــهـا / سُـكــرِ بـرزخـهـا ....... ال
تقـايضْ بروحكَ ال تـرمِ سيفكَ   قاتلْ
لتُمحى الفواصلُ   قاتلْ   وال تتذَّكرْ
ِ تنـعتقانِ وتفتتحانِ سوى لونِ عين
الــســواحلَ   قــاتلْ   لــكي ال تــمـوتَ
اجلداولُ في جسدِ األرضِ أو تختفي
من عــــروقكَ أو تــــتـــحــــولَّ ال شيءَ ال
ـةً صـــدأتْ في الـــرمــادِ شيءَ   أمــنـــيـَّ
ـعـنى الـغـيابِ وأغـنـيَّـةً ال تُـفسـرُّ إالَّ 
......... فـأنـتَ امـتــدادُ الـســمــاءِ الـتي
امتدادُ أغلـقوها   امتـدادُ السـماءِ   
السـماءِ   وصـوتُ البـحارِ الـغريـبةِ 

عـالـيـاً عالـيـاً مـثلَ نَسـرٍ يـطلُّ عـلى ما
وراءِ القممْ 
حتدَّ األلمْ 

وكـن ذاتَ ذاتكَ   كـن أنـتَ أنتَ   وال
تلكَ رُ فـيكَ مـصبُّ الـيـنـابـيعِ    يـتـغـيـَّ
الـــتي في أقـــاصي الــضـــلــوعِ   وكن
ا يعشقونَ واحداً في دبيبِ اجلمـيعِ 
  نـبـيَّاً لـنـصفِ الـزمانِ الـفـقـيرِ   بال
حـبقٍ كيْ يُـغلفَ إجنـيلَهُ .... وسـراجاً
عـلى لــيلِ أعـداءِ روحكَ لــيسَ يـضيءُ
ســوى قـلـبِ شـيــطـانــهم بــدمـوعٍ ودمْ
عـالـياً  ال تـطـأطئْ لـهم كـبـرياءكَ   ال
ـــدي  –حــــدوة حتنِ قــــلــــبكَ يــــا ســــيـَّ
حلـصـانكَ أشـرفُ من دُر تـيـجانـهمْ –
وارتــفع في مــدارِ بــهــائكَ حــتـى ولـو
قوكَ كـأضالعِ صـاريةٍ في اجلـحيمِ عـلـَّ
ـوتُ عـلـى مـهـلهِ مُــكـسـرَّةٍ   كـهـاللٍ 
ا سببٍ   كـنهـارٍ قتـيلِ اخلطى  دو
كـأصـابعَ عـثـمـانَ   قــمـصـانَ يـوسفَ
فـي لـــيـلِ يـــعــــقـــوبَ   عـــطــــرُ زهـــورِ
األناجيلِ   أنـثى تشـمسُّ زينـتها في

جتفَّ بــحــارُ الــدمـوعِ إلـى أن تـشفَّ
وصــايــا الــدمــاءْ في قــتــالكَ   مــثلُ

جمالكَ يا سيَّدي   وحم للنساءْ 
إلى ال ابتداءٍ   إلى ال انتهاءْ 

ال حـيـاةَ مع الـظلمِ   يـا من صـنعتَ
ـوتكَ حرَّاً نـقيَّ السـريرةِ من لـوثةِ

الصمتِ أبهى وأزهى حياة 
يـورخُ رأسُكَ في كُل تـاريخِ إجنـلـترا

الندحار الطغاة .

راحلِ أيقـونـةُ الـعـنـفوانِ   إنـفالتُ ا
ـتـهـا   أنت واإلحـتــمـاالتِ من جــاذبـيـَّ
سـرُّ الـطــبـيـعـةِ   سـحــرُ خـمـيـرتـهـا 
ـــتـــوارثُ في كل رابـــيــةٍ  طـــهـــرهــا ا
قلـبها وارثُ اإلنـعتاقِ الـنبيلِ   هوى
يـتنـاسلُ منـها   إنـتـحابُ الـبحـيراتِ
فــيــهـا   ومــا حتـمـلُ األبـديَّــةُ من ألقٍ
....... أنت في حِل عشقٍ غريبٍ حلريةٍ
ال تُــنلْ حتـتَ شــمسِ احلـــيــاةِ إلى أن


