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أعلن علماء آثار اجلـمعة اكتشـاف مقبرة بحالـة جيدة وعليهـا نقوش جميـلة يعتقد أنـها تعود إلى احلقبـة األولى من العصر البـطلمي قرب مدينـة سوهاج في صعيد
نطـقة في أكتوبـر تشرين األول عنـدما ضبطت الـسلطات قـبرة بنيت لـرجل يدعى توتو وزوجـته وهي إحدى سبع مـقابر اكتـشفت في ا مصر. وقال مـسؤولون إن ا
الكها يعمل في احلقول إلى جانب سلسلة نسب أسرته مهرب يحفرون بشكل غير قانوني بحثا عن آثار. وحتمل جدرانها نقوشا تصور مواكب جنائزية وصورا 

مكتوبة باللغة الهيروغليفية. 
ـقبرة تـتكون من بـهو مركزي قبـرة بأنهـا تتمـيز بجـمال نقـوشها وألوانـها الزاهـية. وأضاف أن ا ووصف مصطـفي وزيري األم الـعام للـمجلس األعـلى لآلثار في مـصر ا
. وذكر أن الـنقوش تـصور صاحب غـرفة الدفن تـوتو وهو يـقدم ويتـلقى الهـدايا من اآللـهة. وقال إن األمر وغرفة دفن بـها تابـوتان حجـريان وأن البـهو ينـقسم إلى قسـم
إحداهما المـرأة يتراوح عـمرها ب وتى. وعـرضت أيضا مـومياوتـان  نفسه يُالحظ بـالنسبـة لزوجته تـا شريت إيزيس مع اخـتالف يتمـثل في وجود نصـوص من كتاب ا

 كيلومترا جنوبي القاهرة. 390عاما خارج غرفة الدفن في منطقة صحراوية قرب النيل على بعــــــــــــد نحو  14 عاما و 12 عاما واألخرى لطفل عمره ما ب  50 عاما و 35
يالد. ة نحو ثالثة قرون حتى الغزو الروماني سنة  30 قبل ا وعثر أيضا على  50 حيوانا محنطا من بينها فئران وصقور. واستمر حكم البطا

رسالة القاهرة
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قصتان قصيرتان

ذهـنه تـعـويض كل سـنـوات الـتعب.
ومــا بــدا لـه مــفــرحــاً كــان لــوالــديه
ــوت ـــســنــ كـــحــكـم نــهــائـي بــا ا
وتــرجـمـة لــبـكــائـهـمــا مـنــذ األشـهـر
األولى لـــســــفـــره شــــوقـــاً لــــرؤيـــته
وللـحفـيدين. تـعكـزت أمه على عـجز
سنواتها اخلمس والسبع وقررت
الـسـفـر جـواً بـرفـقـة شـقـيقـه األكـبر
وحــدث يــوم وصــولــهـــمــا مــفــارقــة
عــجـــيـــبـــة فــقـــد أخـــطــأ مـــوظـــفــو
اجلـوازات وأعـطى لـلـشـقـيق وثـيـقة
سفر لشخص آخر ولم يتم اكتشاف
االلــتـبــاس إال في مــطــار انـطــالــيـا
فـأجـبر عـلى الـعـودة عـلى أن يـلحق
. من مـنفذ االسـتقبـال شاهدها تـالياً
تـتـقـدم عـلى كـرسي مـتـحـرك يـدفـعه
المحها كم ـوظف وفـوجئ  أحد ا
أصبحـت مسنة وتنـبه للمرة األولى
كم أن عينيـهما مـتماثلـتان بلـونهما
الـــبــني. كـــانت تــرتـــدي "جــلـــبــابــا"
صــيـــفــيــا خــفــيـــفــا اســود بــدالً من
العباءة وتغطي رأسها فوطة بذات
الـلـون أبتـسم لـيـخـفف عـنـهـا عـناء

السفر:-
- مــازلت شــابه “يــابــخت ”والـدي

بك.
ــكـيف ـغــلق وا ـرآب احلــافالت ا
سـن خاصـتها استعـانت بعصـا ا
قاعـد الطويلة وجلست عـلى أحد ا

بتنهيدة:-
- مالمح شــيـوخـنـا أكـثـر مالحـة من
شــيـــوخـــهم بل ان كـل شيء هـــنــاك

أجمل.
ضحك عبد الرزاق:-

- يبدو انكِ اشتقتِ ألبي.         
جنـح شـقـيـقه الــبـكـر بـالــلـحـاق بـهم
وكـــــان قـــــدومـه فـــــرصـــــة لـــــتـــــذوق
"الـصمون" الـعراقي بعـد فراق طويل
وتــشــكــيــلــة من الــفالفـل والــكــبـاب
وتــمت إجـراءات الـعــودة عـلى نـحـو
ــتـدفق. أدهـش األم لـسـرعــة الـزمن ا
في الـــظـــهـــيــرة األخـــيـــرة أجـــلــست
حـفــيـديـهــا بـحــجـرهـا وولــديـهـا عن
يـنـها ويـسارهـا والتـقطـوا صورة
ـســاء وفـيـمـا هي تـذكــاريـة وعـنـد ا
ــغـادرة بـكى الــطـفالن خـلف تـهم بـا
ـوقف مـركـبـة األجـرة الــتي اقـلـتـهم 
احلافالت. جلس عبد الرزاق بينهما
وهـــو يــعـــيـــد الـــنـــظــر فـي ســاعـــته
اليدوية سألته أمه بقلق بأن الوقت
مـتأخر فهـل سيأتي الـباص? ابتسم
لها:- - ال تقلقي كل شيء يسير هنا

حسب الوقت والتاريخ.
فركت ما ب راحتيها وبكت قائلة:-
- منظر الولـدين فطر قلبي ما تقول

لو تلغي قرار سفركم.
- ما فـائـدة الدمـوع يـا أمي تعـرف
بـأني لن أعـود مات الـوطن بـداخلي

شزرت بـنـظـرة جـانـبيـة فـتـاة تـرتدي
فـانيـلـة مـنـحسـرة عن أسـفل بـطـنـها

فقالت من ب أسنانها:-
-سـقـطت نـقـطــة اخلـجل من جـبـيـنك

تماماً.
ابـتسم عبـد الرزاق وربت عـلى يدها
عندمـا انطلـقت حافـلة الركـاب أخيراً
رصـوفـة ب وسارت في الـطـرقـات ا
اجلبـال والوديـان والغـابات اخلـضر
ـمـتـدة على اجلـانـبـ أخـذت تردد ا

منبهرة:-
- سبحان الله على هذا اجلمال.

كان احـتـفال األوالد بـجدتـهم عـظيـماً
وعـامـراً بـدموع الـفـرح وفي الـبـداية
نزل لتشبع ظمأ اكتفت باجللوس بـا
عـيـنـيـهـا بـرؤيـتـهم لـكـنه ألح عـلـيـها
بـضـرورة اخلـروج بـنـزهـات يـومـيـة.
ـدة قـيـاسـيـة عـلى مـتـاهة فـتـعرفت 
الــسـوق الــشـعــبي حــتى أنـهــا كـانت
تشير عليه بدفع عربتها داخل األزقة
تـشعبة البتـياع احتياجـاتها فهذه ا
النـاحـيـة لـبـائـعي الـبـهـارات واآلخر
ـمـر لــلـمـكــسـرات واحلـلــوى وهـذا ا
الــضــيـق يــعــرض مــنــاشف بــأنــواع
متعددة. ذات مـرة طلبت منه التوقف
وسط ســاحـــة تــتـــنــاثـــر مــقـــاعــدهــا
الطويلة حول نقطة ماء مصدرها من
اجلـــبــال احملــيــطــة تــأمــلت جــمــوع
الــنــاس بــعــيــنــ مــســنــتـ ورددت

حـل لـلـمـوازنـة بـ األمـرين تـهـاوى
عــــلـى أقـــــرب رصـــــــــــيـف وأخــــذت
عـــبــراتـه احلــائـــرة تــتـــســــاقط دون

رحمة.

منذ زمن طويل.
حركت رأسها عالمة
ــوافــقــة والــدمـوع ا
جتـــــــــــــري عـــــــــــــلـى
وجـــنـــتـــيـــهـــا كـــان
مـوعــد احلــافـلــة قـد
حـان  ودعــهــمـا من
اخلــــــــارج بـــــــيـــــــده
مـــلــوحـــاً حــيـــنــمــا
ركبة شعر اختفت ا
عـنــدهــا فــقط بــثـقل
االغـــــــــــتــــــــــراب فـي
صـدره. قــفل راجـعـاً
بــخــطـوات مــتــعــبـة
والـسكـون من حوله
مطبقاً إال من بضعة
كــالب جتـــــــــــــــــــــوب
األنــــــحــــــاء كــــــانت
اخلـواطـر جتـول في
مــخـــيــلــته مــا هــذا
الـذي صنـعه وكيف
سيـمكـنه العيش مع
ذكــــرى دمـــوعـــهـــا?.
الزال فــي الـــــــــــوقـت
متسع وسـيقوم غداً

وعــلى وجه الــســرعــة بـإلــغــاء طـلب
الــلــجــوء لــكـنـه تــذكـر تــعب أعــوامه
الــسـابــقـة واحلـيــاة الـواســعـة الـتي
تــنـتــظـره كــان رأسه خــاويـاً من أي

خمسة أعوام وسبعة أشهر وثالثة
ــدة الــتي قــضــاهــا الــشـاب أيــام ا
الـــثالثـــيـــني "عــبـــد الـــرزاق" حــتى
انــتــزع أخــيــراً مــوافــقــة مــنــظــمــة
ـــنــحـه حق الـــلـــجــوء الـــهـــجـــرة 
ـتحـدة األمـيركـية وأ لـلواليـات ا
أوراقه وترتيـباته بانتـظار الطائرة
بعـد ثالثـة أسـابيع ال غـيـر. وطوال
فــتـرة غـربـتـه الـطـويـلــة في الـدولـة
الــتــركــيــة بــرفـقــة زوجــته وولــديه
أضــطـر لـلـتــنـقل بـ مــهن عـديـدة
بــدأهــا بـــطالء أســاســات األبــنــيــة
بــــعـــوازل اإلســــفـــلـت وفي ورشـــة
جنــــارة يـــقـــضي عــــشـــر ســـاعـــات
بتحميل األلواح اخلشبية ونشرها
على منشار كهربائي ونادل مطعم
ألثــنـــتي عـــشــرة ســـاعـــة يــومـــيــاً
ـــخــزن لــلــفــحـم كــان يــتــرك في و
وجـــهه ومـــنـــخــريـه آثــار الـــغـــبــار

ـعــمل لـلـنـسـيج األسـود. وانـتـهى 
ـفــروشـات مـتــخـصـص بــأغــطـيــة ا
وإضـافة لـعامالت ماكـنات اخلـياطة
الـتـركـيـات كــان يـشـاركه سـبـعـة من
تـلكـون مهارة الشبـاب السـوري 
رح ضـون  وسرعـة بالـتـغلـيف و
مـعـظم أوقـاتهـم بالـتـراشق بـشـتائم
الذعـة وعــامل إيـرانـي واحـد يـدعى
"حــسن"  وهــو اآلخــر ضــمن قــوائم
ــتـأخــرة اعــتـادا تــبـادل الــلـجــوء ا
فرداتهما التركية الركيكة الهموم 
و نقـاشات ال حتمل أيـة ضغائن عن
حـرب الـثـمـانـي سـنـوات  ومـرحـلـة
وتـســبـبت الــعـنـف مـا بــعـد 2003. 
أشغـاله بحـصـول انزالق بـسيط في
عـموده الـفـقـري ونـوبـات من ضيق
تـطاير من التنـفس نتيـجة لـلرذاذ ا
األقمشة لكنه في النهاية نال مراده
 بـحــصـوله عــلى حق الـلــجـوء وفي

e¹eF « b³Ž Ê«błË

الشطرة

وخـفقـاتٍ خافـتات من وجـيبِ قلبي
تـتـشـظى بيـنـمـا أنا وهي نـتـكاتف
غرية كانت وابتسـامتها الناعـمة ا
لـقــاءنـا األول حـ بـلــعتُ هـمـسي
ــتــشـظـى والـغــيــوم الــبــيــضـاء.. ا
وصـوتي يـردد: غـيركِ أنـتِ الأريد..
نـظــرتْ بـوجـهي مــلـيـاً فـتــبـعـثـرتْ
هذيـاناتي في وجهِ تلـك الغيوم ثم
حتـركـتْ هي نـحـو شـجـيـرات يـلوذ
بــهــا طـــائــر.. جــفـــلت الى الــوراء
وتقـدمتُ أنـا خطـوات لـكن جرحي
الزال يـقـرأ تلك الـلـحـظات ويـتـلوى
كـأفـعى.. أنـاديــهـا:هـدهـدي وجـعي
بــأنـاملِ الــود.. ثم يــتـعــالى صـوت
ــوالٍ حـــزين الــراعـي مــطـــوحـــاً 
ومـــحــطـــات الــســـفـــر دبــيب أوراد
الـــنـــرجس في مـالمـــحــهـــا.. نـــعم
قـالتـها أكـثـر من مرة: أنـا مضـرجة
بدمـاء الرحالت التـقف أشيائي إال
ـغـادرة.. أرجوكِ مـلـطـخـةً بـعـويل ا

بـينـما أخذتْ الـشمسُ ذات الـصفرة
الـفـاقـعـة تـتـوسط الـغـيـوم لـتـخـلط
بـــــقــــايـــــا الــــوقـت بــــدمِ األصـــــيل..

كـن هـادئــاً عـنــد هـذا الــوادي دعْـنـا
نــتـنــصتُ لــصـوتِ الــراعي احلـزين
ـكــوث.. ولــو لـلــحــظـاتٍ.. نـتــمــلقُ ا

: الــغــول وسط الــثــلــوج والـثــاني
انفـعال انـتفـخت له أوداجي وتهـنا
فـي الـــوادي.. خـال صـــوت الــــراعي
احلـزين الزال صـداه يـعـزف وحـشة
ــــعـــــراة من أوراقــــهــــا اجلــــذوع ا
ـــسح ارجتــــافـــة احلــــيـــوانـــات و

اجلافلة.. 
قــــررت تــــســــجــــيل احلــــضــــور في
أوراقي: (إن الـكتـابـات كلـهـا تصـير
ركـامـا إذا لـم يـربط بـيــنـهـا احلب)
ورحت أتـــابع مــســـافـــات الـــرحــيل
بـــحــــزن ابـــيـض وكل مـــرة يــــكـــون
ـــــــــــــــــزار األول الــــــوادي هــــــو ا
لــلــمـكــوث فــيه أعــانق كل اجلـذوع
واغــادر مـــتــجـــهــا صـــوب اخلــافق

البعيد..
 وهـي تــــلــــوح خـــلـف شــــجــــيـــرات
قـصـيرة يـدهـا شـمعـيـة األنامل ثم
سـرعـان ما رحت ابـحث في جنـبات

طر.. ورق با الوادي عن اثر ا

خـاطـبـتـهـا عن بُـعـد: أدركـيـني مـعـاً
نـضمّ أطـراف الـلـقـاء بـاالحـتـضان..
وعجـباً لـيدي الـتي قد تـودعكِ كيف

لم ابترها.. 
كــان الـوادي وكــان الـبــرد الـثــلـوج
الـبيـضـاء تعـترض رحـيـلك ياأمـيرة
الــغـــزل الــبـــريء.. وأنــا كـــالـــتــائه
ـــكــان أتـــدفــأ ثم الــتـــحف أروقــة ا
اقـــتــرب.. آه أيــةُ كــآبـــةٍ في قــلــبي
واأليـام كـاإلنـسانِ اجلـلـيل يـتـطاول
رأســهـا لــيـخــتـفي عــنـد احملــطـة...
توهمتُ وضعتْ يـدها ناعمةً باردةً
في يــــدي.. ســـــرنــــا كــــانت األوراق
تسـابق الـثـلـوج بالـتـسـاقط الـتفتُ
لـهــا الحتــزني فــالــبــرد قــد يــغـادر
ــكـان بـأنــفـاسـنــا كـانت أقــدامـهـا ا
ثـقــيــلـة الــســيـر وجــذوع األشــجـار
الـــعــــاريـــة كــــشـــفـت الـــنــــقـــاب عن

حيوانات جافلة...
كانت الورقة األولى تشقني نصف

كـــان الـــوادي يـــضم الـــهـــمـــســات
نبعثة من جمرات الروح تخرج ا
مــكـونــة أيـقــونـة احلــكـايــة كـانت
عينـاها شاطئا الوقـوف عند عتبة
األصـيل وأنـا اتـعـثرُ فـي حواجب
األفـق أللـــــــتـمُ كي اهــــــــبط وادي
األشـواق مــسـرعـا أجتــول وعـالم
قــصــائــد الـــشــعــر الــغـــزلي الــتي

تــتـنــامى عــلى أورادٍ بـ ثــلـوجي
كــانـتْ هي مــنــهــمــكــة كــثــيــرا بـ
األوراد وتـخــتـبئ عـنــد انـفـعــالـهـا
األول وهــنــاك فـي اطــراف الـوادي
كـــنــا أنـــا وإيــاهـــا نــتـــسّــمع راعي
االغتـنام يُـطوحُ مع صـوت الطـير
الـذي يالمسّ نـبـاتـاتٍ مـزرقـةً بـثلجٍ
ابيـض رحت أتخفى بـ األعشاب
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اليق محض دور
     ضمن ادوار البقاء

اليق ح قتل
     حلظ فتق للنماء
يضمن سكنى الضياء
     يضمن كبح الفناء

ينفخ روح اخللود
    مثل خلق في السماء 

القتيل دون حق
    كل خير في اجلزاء
في قد ام حديث

     في قريب في نواء
للحقوق نعم سيف

يكذب االنسان دوما
     ب اخلوف و الدهاء
يفرح االنسان جهال

      ذاك طبع اجلهالء
ثم يذوي بخواء

     ماذا ترجو من خواء?
نحن صنف من صنوف
      ب الغش و النقاء
ضي هذا عمر سوف 
     ب الضحك والبكاء
هذا عمر سوف يحكي

       كل نقص في اخلباء
شي الضوء فوق عتم
     فالظالم للجالء
يرسم اللوحات تبقى
     لوحة يوم العشاء
سيح يوم صار كا
    قسمة للغرماء
كاحلس يوم ثار

   في الشموس والظماء
مثل جيفارا النضال
     راية يوم النداء
انت اي في الكتاب

     وحروف من رجاء
انت بحر لقصيد

    فاق نظم الشعراء
يسجد ابليس يوما
     خللود االتقياء.

واحلقوق للبراء
انت كفان تساوى

    انت عدل في استواء
انت حلم لالله

     انت ستر لالماء
لليتامى انت عيد

      وجواب للدعاء
انت هابيل الصريع

    حر 
انت صمت ورياح

     وتضارا في الغناء
ساح صمت للزمان

     يرتدى مثل الرداء
صار ثوبا من نشيد

     وسط حفل في اخلفاء
يعتريك االرتعاد

        مثل رجف في الشتاء
هذه النفس ستنجو

        من قيود االشقياء
تترك االجساد قهرا

       تركب موج الهواء
يا صريعا انت تدري
   جنح بعض للغباء
ترى شرطا للشهيد

   في جموع الشهداء!
تلك اصوات القطيع
   ب النبح و الثغاء
تأكل اخلبز تراثا

    حتى حلم االنبياء
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اربيل

انت حرف من بقاء
      مثل س في سماءِ
يوم فاضت منك روح

       كان زفرا من دماء
تترك س السماء

      يبعد عن باقي ماء
انت قبر في هواء

       ليس كل للثواء
انت حلد في صخور

      قد توارى في العراء
بعض حلم للطيور

      منك يعلو في الفضاء
زكىّ حتى بعد موت
      انتقاء النتقاء
صلى نفسا تطمئن

      في الطريق للعالء
طاف بطن الطير حجا

       من زمان في الوراء

حتمل الطير حجارا
        تسقط مثل الوباء

هل للوجعِ طعم أو لون ?
رأيتُ اجلرحَ يبتسم

 بعد غبرةِ احلروب والصدى 
ثابةِ فوارغِ العتاد
مرمية هنا وهناك

جتاورُ قطعاً من إنسان
وشظايا تعانقُ ورودا 

كانت للتوِ تستحمُ بعطرِ الغبش
ولون الفجرِ يلّونُ وجهَ العطر .

أصفّفُ متاريسَ الذاكرة 
كي ال أنسى آثارَ اخليال 

لكِ الذي ال يقال له تبخترِ با ا
( كش ) فيموت .
صعب عليّ جدًا
أن أعرّفَ نفسي
أو أجيبَ السؤال

ِ ذاتــــــــي بــــــصـــــوتِ عـن تـــــقــــــد
الرجال

 أنا مزيج من هذا وذاك
في بوتقةِ احلال

كأنني الصَدفة الغريبة
ولم تنتشلني الشباكُ

وج من قعرِ ا
وال تلفظني الرمال 
بحضنِ الشّمس

أحاولُ مراتٍ تطبيع
الطيفَ مع الوجود 

              مع احلقيقة
أو حتى مع الشعرِ لئال يُتهم من

نسجِ األوهام
وأقنع القـلمَ أن يتدربَ على رسمِ

األحالم 
نعم  أنتِ ذات البنفسج

                   ذات احللم 
       ذات الرغبةِ وسطِ الصيام

بيني وب اجلنةِ 
تفاحات تساقطت من كفّي

في ساللِ اللهفة 
والــيــدُّ قـصــيــرة أمـام كـلّ أمـنــيـةٍ

ونيّة. 
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البصرة


