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درج في سقارة.وتتـضمن القطع الـتي عرضتهـا السلطات في اضي قرب الهـرم ا صرية عـددا كثيرا من القـطع األثرية التي عـثرت عليـها بعثة تـنقيب العـام ا عرضت السلطـات ا
وقع تمـاثيل ومومياوات حليوانات متنوعة مثل القطط والتماسيح وأفاعي الكوبرا والطيور إضافة إلى بعض األقنعة واجلعارين.وأكد وزير اآلثار أن البحوث جارية للكشف نفس ا
قابر ـومياوات فـإن العثـور على مومـياوات ألسود يـعد أمرا نـادرا في ا وميـاوات تعودان لـشبل يـبلغـان من العمر  8أشهر.وعـكس أغلب التـماثيل وا عمـا إذا كانت اثنتـان من ا

الفرعونية. 
وفي مـؤتـمـر صـحـفي قـال مصـطـفى الـوزيـري األمـ العـام لـلـمـجـلس األعلـى لآلثـار إن "أجـمل اكـتـشـاف في هـذه اجملمـوعـة الـتي تـضم مـئات الـقـطع هـو اجلـعـران-- تـمثـال خلـنـفـساء
فيس وصنفت منظمة ـة  صرية القد عروف أن منطقـة سقارة هي أحد أكبر مناطق الدفن لـلعاصمة ا سوداء"وأضاف الوزيري "إنه أكـبر جعران يتم اكتشافه في الـعالم بأسره".ومن ا

ي.  نطقة ضمن مناطق التراث العا اليونسكو هذه ا
وكثـفت مصر خالل الـسنـوات األخيرة من جـهودها لـلترويج الكـتشـافاتهـا األثرية سـعيا إلحـياء قطـاع السـياحة الـذي تراجع بشـدة لسنـوات.وأوضح الوزيـرى أنه سيطـالب بنقل الـتوابيت
ـثابة مـتحف كامل.وأضـاف أن اجملموعـة تضم خمـس مومياوات لـقطط ضخـمة رجحت صـرى الكبـير مشيـرا إلى أن اجملموعـة تعد  ـتحف ا والصـناديق اخلشـبية إلـى متحف شـرم الشيخ أو ا

الفحوصات األولية باستخدام األشعة السينية أن تكون ألشبال صغيرة.

رسالة مصر
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-عزيزي انت الضربتـني شتريد مني بعد
!?اتـريــد اصـلح لـك سـيــارتك مـعــقـولــة يـا

اخي !!!وهنا قال سائق االجرة 
-انت من ضربتني 

رجعت الى سيارتي وأطرقت الصمت وقد
نــزلت مـن ســيــارة االجــرة فـــتــاة تــرتــدي
بنـطلـون وبلوفـر اسود وفي يـدها كـاميرا
ـال الى السائق بينما ودفعت مبلغا من ا
هـم الـــســــائق بــــالـــركــــوب الى ســــيـــارته

سير  واالنطالق با
كـانت محـاولة خـبيـثة السـتفـزازي وجري
الـى مــشــاجـــرة مــحــســـوبــة الــتـــوقــعــات
والنتائج لكني اعـرف نهاية تلك االحابيل
ولـم تـنـطــلي عـلي احلــيـلـة وفي الــتـقـاطع
رور بـالـوقوف لـفسح حـيث امر شـرطي ا
اجملـال لـسيـارات اجلـهـة االخرى بـالـسـير
وحسب االسبقية وقـد استغرق االمر عدة
دقـائق كـمـا تـعـودنـا علـى ذلك ثم انـطـلقت
بــسـرعــة بــاجتــاه اجلـســر وكــانت هــنـاك
فسحة من السير حـتى داهمتني السيارة
السوداء الدفع رباعي التـي حملتها سابقا
وصدمت سيـارتي من نفس اجتاه الـيم
كـان مـنـطـلــقـا بـسـرعـة ومــتـعـمـدا ذلك .لم
يـحـدث عـلى مـدى سـنـوات ان حـصل هـذا
االمــر ان اتـــعــرض لـــصــدمـــتــ في وقت
متـقارب وبهـذه السـرعة االمر يـحتاج الى
بـعض الــتــأني والـتــفــكـيــر ...حملت شـاب

ــوعــد الــذي اعــلن عــنه االربــعــاء هــو ا
لــتــجــمـع مــجــمــوعــة من الــكــتــاب قــبل
انـطالق تـظـاهـرة من اجل نـيل احلـقوق
في ساحة التحرير لتظاهرة حاشدة من
اجلـمـاهــيـر الــغـاضـبــة عـلى ســيـاسـات
احلــكــومـة وعــلـى فــسـادهــا الــذي ازكم
االنــوف وادمع الـعــيـون وفي ســبـيل ان
يتـشكل وعي جـمعي باألخـطار احملـيطة
بشعـبنا بـعد سنـوات عجاف لـم نحصد
منـها سـوى اخلوف والـقتل وإثـراء غير
مـسـبـوق لـرجـاالت الـطـبـقـة الـسـيـاسـية
.كـنـت حـريـصـا عـلى احلـضـور وتـلـبـيـة
الـنــداء الـوطــني فـاســتـقــلـلت ســيـارتي
واجتـــهـت الى مــــكـــان االحــــتــــفـــالــــيـــة
واالستعداد للتظاهرات ألكبرى ,وصلت
مـبـكــرا ورأيت اصـدقـاء يـجـلـسـون عـلى
طـاوالت الـصـالـة اخملـصـصـة لـلـحـضور
جـلست ويتـبادلـون االحاديث اخملـتلـفة 
عــلى احـد الــكــراسي مــنــعــزال كــعـادتي
ـشـاهـد الـيـومـيـة السـتـغـرق في قـراءة ا
الــتي تــصـــادفــني  تــنـــاولت كــوبــا من
الــشـــاي بــعـــد ان نــاديـت عــلى الـــنــادل
ــا يــكــون ومــازال فــأوصــله بـــأســرع 
االفــراد يــتـواصــلــون في احلــضـور الى
هــذه الـــقــاعــة نــســـاء ورجــال وشــبــاب
وشـيــوخ يـعـلـوهم احلـمـاس واالنـفـعـال
الـوطـني والـوطن يـسـتحـق منـا كل دعم
وتــضــحــيــة وهــو صـــاحب فــضل عــلى
اجلـمـيع ..تـكـاثـر الـوافـدون بـعـد مـضي
الــوقـت وازدهــرت الـــســـاحــة بـــااللــوان
تـنـاثرة ألزيـاء احلضـور حتى سـمعت ا
شـرف عـلى االحتـفالـية نداء من احـد ا
باحلـضور الى الـساحـة وانطلـقنـا نحو
كـلـفون بـالـفعـالـية ـكـان بعـد ان اعـد ا ا
جتــهــيــزات االحـــتــفــالــيــة من ســمــاعــة
ومضخـم صوت ومنـصة للـوقوف حيث
نـصة عـملـنا طـوقا كـالدائـرة ونصـبت ا
نـصـة رئيس إللـقاء الـكـلـمات واعـتـلى ا

ـنـتــدى لـيـلــقي كـلـمــة تـشـيــد بـالـوطن ا
ــتــظـــاهــرين وضــرورة مـــواكــبــتــهم وا
باحلضـور الى ساحة الـتظاهـرة لتقد
ــســانــدة ثم الــقــيت قــصــائــد الــدعم وا
وأبــيـات مـن الـشــعــر تــتــغــنى بــالـوطن
والـنـاس وأمجـاد الـبالد كـما كـان هـناك
قـنوات فـضائـية وثـقت هـذه االحتـفالـية
بــتـقــاريـر الحـقــة  ثم اعـلن عن انــتـهـاء
االحـتـفـالـيــة والـتـأكـيــد عـلى اجلـمـهـور
الـلـقـاء في الـتـظـاهــرة ألـكـبـرى لـنـعـطي
زخــمــا قـويــا لــلــتـظــاهــرات الــشـعــبــيـة
وعودة ونساند اخواننا الذي ضحوا ا
بــأرواحــهم من اجل الــوطن .ثـم غـادرت
كـان مودعـا االصدقـاء على امل الـلقاء ا
في التـحريـر اسرعت الى سـيارتي التي
اركنتها في مكان قريب حتى ال اتعرض
الـى غـرامـة مـروريــة كـمـا يــحـدث دائـمـا
وفي كل مـرة اتـرك سـيـارتي وارجع لـها
اول ما يتبادر الى ذهـني الغرامة فالقي
نـظـرة اولـى الى الـزجـاج االمـامي الـذي
اعــتـاد الــشــرطـة ان يــضــعـوا الــغــرامـة
رورية عـليه وحمـدت الله انه ال توجد ا
غرامة مرورية ,صعدت الى سيارتي مع
الــنــظـــر الى جــوانب الـــســيــارة ومــرآة
االجتاهات واخللفية وكانت من طباعي
الــشـخـصـيـة ان اكــون حـذرا ومـحـتـاطـا
ودائم االرتــــيــــاب عـــلـى نـــطــــاق احلس
االمــني ..كــنت اعــتــقــد ان لــدي حــاســة
ســابـعـة فـالـشــخص الـذي اقـابـله اشـدد
عـلى تـعمـيق الـنظـر الـيه ومحـاولـة فهم
سلوكه من خالل هيئته العامة ونظراته
ودائما االفعال تـغطيها اشارات وداالت
المح مــبــطــنــة لـــكــنــهــا تــظــهــر عــلى ا
وتـفـضح ســلـوكـيــات مـرتـقــبـة ..رجـعت
بــســـيــارتـي الى اخلــلـف ألســتـــديــر مع
النظر جلهة اليسار حتى اتيقن من عدم
وجود مـركبـة باالجتـاه الذي انـا فيه او
انـــتـــظــــر حـــتى يــــخـــلـــو الــــشـــارع من

طـويل الـقـامـة ذو حلـيـة خـفـيـفـة ينـزل من
ســـيــارتـه بــاجتـــاهي بـــعـــد ان نـــظــر الى

سيارته 
-(انــزل لـك ســافل !...انت مــشــوف اعــمي
والــله الــيـوم اال انــعل والــديك ..تـركــبـون
ســيـارات وانـتم مــاتـعـرفـون الــسـيـاقـة اال

اطلع لك كلب)موجها كالمه لزمرته..
- (اخذوا موبايله بسرعة)

صـعــقت من هـذا الــكالم وهـو الـذي صـدم
ثم نزل ثالثـة شباب من سيارته سيارتي 
وأنزلوني من الـسيارة وأشبـعوني ضربا
ثم وضعوني داخل سيارتـهم وبعدها قام
احدهم بـتعصـيب عيـوني بقوة وانـطلقت
الــســـيــارة بـــســـرعــة وكـــنت انـــا الــعـــبــد
شارد الذهن الضعيف ال حول له وال قوة 
مـوهون الـقـوى خائـر اجلـسد وقـلت هـنا
طـاف انـهـا حـالة اخـتـطـاف كنت نـهـايـة ا
غــبـيــا بـفـتح الــبـاب لــهم ..كـان عـلي ان ال
افــتح الــبــاب !ال مــجــال لــلــنــدم االن لــكن
سـارت بي السيارة وهم حصل ما حصل 
نـعـرجـات وزوايا ـدة سـاعـة  صـامـتون 
ـسار لكن مخـتلفـة كنت احـاول ان احدد ا
الدورات السـريعة والـوقوف الدائم احبط
احملـاولة ثـم انزلـوني في مـكـان ألعرف ان
كان بيت او مدرسة او اي شيء آخر وأنا
الزلت مغمض العيـن وشعرت بدوار في
ا من شدة الـعصابـة على عيني راسي ر

ـــكـــان وهـــو ثم نـــزلــــوا بي الى اســــفل ا
مـنخـفض او سـرداب او مـلجـأ مـلحق في
بــيت عــلـى مــا اضن وال حــقـــيــقــة اجــهل
ـا يـكون سـجنـا كـبيـرا ال اعلم ـكان ور ا
على وجه اليـق وانهـالوا علـي بالضرب
في كل اجتاه واحـدهم يصـرخ في وجهي

والشرر يتطاير من عينيه 
-صـايـرلي وطـني مـو ..اال اخـليـك تزحف
على اركـبك يـاساقط ..انـتم شتـريدون من

احلكومة شنو عايزكم ?
شـو حتـجـون وتـظـاهـرون وعـدكم جـرايـد
وانـتـرنـيت.. ورواتب قـويـة شـمـحـتـاجـ

...موجها كالمه لزمرته..
- (اخــذوا مـوبـايــله بـسـرعــة) ...سـحـبـوا
الــهـاتف من جـيـبي ومع كـل كـلـمـة مـعـهـا

الضرب باأليدي واألرجل 
شددت على نفسي بالقول 

-انتم منـو ?..وشتريـدون مني !??ترة اني
انـــــســــان بـــــســـــيط اروح بـــــدربي واجي
وصاحب عايلـة ...رد علي احدهم بغضب
ـثـقـفـ كل اسـباب -شـوف انـتم هـذولة ا
البالء في كل البلدان ماعدكم شغل وعمل
بس احتــرضــون الــنــاس عــالــشــغب بس
اليوم اعلمك واطيك درس مفيد ماتنساه
يــــــبـــــدو انـي فـي واد وهم فـي واد آخـــــر
الفائـدة من الـكالم معـهم هؤالء مـأجورين
ومــصــمـــمــ عــلى هــذا الـــعــمل ..اســمع
تـسـارع خـطوات مـبـتـعـدة عنـي ..قلت في
ــا ذهـــبــوا وفي هــذه االثــنــاء نــفــسي ر

جائتني ركلة قوية ازاحتني ارضا 
-اعترف لك التمـوت اليوم ...اعترف والك

االمان ...افتهمت لو افهمك بطريقتي.. 
ـهانـة والذل وكم ابـدو صغـيرا شعـرت با
وتــافـهـا االن فـي نـظـرهم وهــذا انـا الـذي
يجعجع في كل مكـان ..قلت له (على شنو
اعـــتــــرف اخي انـي مـــا عـــنــــدي ســـوابق
اجـرامـية الـله كـفيـلك )ومع كـلـمة تـأتـيني
لـطمـة اخـرى وحلقـهـا بثـانـية مع صـرخة

في وجهي
- مــنــو جــمــاعــتك بــلــغــني عــلــيــهم وين
جتـتمـعون تـرة احنا مـراقبـيكـم موغـشمة
)كــنت اعـرف ان هــذا االحـمـق يـرتب كالم

الوجود له من اجل نزع اعتراف الغير 
- صــــدكــــني انـي رجــــال مـــو ســــيــــاسي
ومــاعـنـدي اي اصـدقـاء قــريـبـ عـلي )ثم
نـاولـني الـهـاتف ومـا ان مـددت يـدي الـيه

حتى ركلني بقدمه وسحب الهاتف 
- لك اريد الباسوورد بسرعة وهو بيدي 
- فتحت الهاتف ثم انـطلق الرجل ليعبث

به ثم بدت عليه الدهشة واالستغراب 
يت رقم - (هذولة كلهم اصدقائك فوك ا
)حــــاولـت ان اضــــحك لـــــكــــنـي في وضع
مكسور نفسيا كانت االسماء لشخصيات
مــعـروفــة جــدا وهــو اليــعــرفـهــا قــلت في

داخلي كم انت جاهل ايها االحمق 
- عزيزي هـذولة ابـناء عشـيرتي واقاربي
اقـسم لـك احـتــاج لـهــواتــفـهم لــلــتـواصل
ناسبات كأي انسان آخر معهم في ا

- (زين هاك اتصل بواحـد منهم )فاجأني
بطلبه 

- اســتـــاد(حــاولت نــفـــخه)خــطـي مــعــلق
واليـتـصل او يـسـتـقـبل اتـصـاالت ..وهـنـا

انفجر غاضبا 
ن شايلة لـلخلفوك !?رمى الهاتف - لعد ا
بـوجـهي وانـصرف عـني مـسـرعـا  بـقيت
وحـيـدا داخل الـغرفـة وانـا اتـأمل الـضوء
اخلـــفـــيف من جـــوانـب الـــبــاب اشـــعـــلت
سيجـارة ونفثـت نفسا عـميقـا ..فكرت في
سيارتي وكيف يكون حالها ثم استدركت
مرتعشا (االولى ان انفذ بجلدي واخلص
رأسـي وكل شيء يــــهـــون اي ســـيـــارة او
تـخريف آخـر) وانا اسـرح بـافكـاري حول
عـائـلـتي وقـلـقـهم ومـاذا عـسـاهـم فـاعـلون
بغيابي . ساجد عـذرا لغيابي دون البوح
اذا جرى لي ولكن دعك من هذه االفكار
اوال كــــــيـف اجنـــــــو من هـــــــذا اخلـــــــانق
الـضـاغـذط على االنـفـاس وفـجـأة سـمعت
اصــوات صــيــاح وذعــر بــ االشــخــاص
كنـت اتسـائل هل حصـل خالف بيـنهم او
كـانــوا يــتـمــازحًــون ال اعـرف مــاذا جـرى
!?وارتـفع الصـيـاح واجللـبـة بيـنـما هـناك
اصوات ترتفع في اخلارج تـدعو القتحام
عتقل كنت السجن وتخليص النزالء وا
اسـتـشـعر وأتـأكـد من وجـودي خـشـية ان
اكــون في حــلم وانـــا يــقــظــا لــكن ازديــاد
الهـرج واللـغط في اخلارج زاد اطـمأناني
ومع اخـتـفـاء اصوات اخلـاطـفـ ويـبدوا
انــهم نــفــذوا بـــجــلــودهم وازداد صــيــاح
ـقتـحـم لـبيك يـا عـراق وعاش الـعراق ا
وكـلنـا فـداء العـراق وما لـبـثت حتى دخل
عـلى الــغـرفــة مــجـمــوعـة من االشــخـاص
قـالـوا هـنـاك ثـورة شـعـبـية عـارمـة في كل
مـكـان لإلطـاحة بـهـذه احلـكومـة ألـفـاسدة
حمدت الـله على كل شيء ثم فـكوا وثاقي
وانــطــلــقــوا بي الى اخلــارج الى فــضــاء
الـوطن الـفـسـيح وهـنـاك وجـدت احلـشود
الكبيـرة وهي تهتف وتغـني للوطن .لبيك

يا عراق فداك يا عراق.

الـسـيـارات وانـطـلق بـسـيـارتي وهـذا مـا
انطلقت في الشارع وكان الزحام حصل 
شـديـدا في الـسـاحـة اذا صـادف تـقـطـيع
ـا جعل للـطـرقات في كل انـحاء بـغداد 
الـزحـام عـلى اشـده وأنـا اسـيـر الـهـويـنا
قــلــيال جــدا اشــغــلت الــراديــو لــســمــاع
ـوســيــقى لــقــتل الـضــجــر من الــزحـام ا
والوقـوف االضطـراري كل هذا واحلـركة
بــدت شـبه مـعــدومـة لـكـثــرت الـسـيـارات
والـزحام والـغـضب اجلـامح عـلى سواق
الـــســـيــارات بـــعـــد ان تـــعــالـت اصــوات
التـفت الى اخللف ـنبـهات دون فـائـدة  ا
رأيت سيارة سوداء دفع رباعي مالصقة
لــــســـيــــارتي وكل ١٠ دقــــائق تــــتـــحـــرك
حتركـت قلـيال الـسـيـارات ألمـتـار قـلـيـلـة 
الى االمــام حـتى سـمـعـت صـوت خـبـطـة
ن .. على سـيارتي من جـهة اجلانب اال
لـم اقــــــلق مـن ذلك وجتــــــاهــــــلـت االمـــــر
والــســـائق الــذي ضـــرب ســيـــارتي كــان
ســيـــارة اجــرة نـــزل صــاحب الـــســيــارة
مـتــفـحــصـا ســيـارتـه كـانت ســلـيــمـة من
اصــابـة او خــدوش بــيــنــمــا انـا كــنت ال

وضوع وهنا صاح السائق  ابالي با
-على االقل انـزل شوف السـيارة شبـيها

مابيها !?
نــزلت مـن سـيــارتي وكــان الــزحــام عـلى
اشده والسيارات واقفة بسبب الزحام 
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اسرج خيولك انها العلياء
      وانشر جناحك فالطريق سماء

واكب ترتدي راياتها ودع ا
             يزهو بهن الغار واحلناء 

وت الزؤام واهله  واسخر من ا
وت في ساحاتها اسراء ف        ا

يا واهبا ارض الرباط جبينها 
          حيث الهوى اسطورة واباء

يا وارثا قلب العراق  تضمه 
              حتى تسيل على يديك دماء 

مرحى.. فقد عاد العراق قصيدة 
             عصماء تكتبها  يد سمراء 

مرحى.. فقد عاد العراق الهله 
             وهوى على اقدامه العمالء 

مرحى .. لكل فتى يغازل جنمة 
               فتخر ب عيونه اجلوزاء

قبلت صدرك والرصاص يناله
             وعلى جبينك بيرق وفداء

قبلت كفك وهي ترسم موطنا 
           يختاره الشجعان ال اجلبناء 

قبلت أقداما تباركها الذرى
            وتقودها خطواتها البيضاء

انت اإلمام ولست اعرف غيره 
             صلى عليك الله والشهداء

قد كنت واريت التراب قصائدي 
             وقعدت عما يفعل اللؤماء 

غاب احلمام وهاجرت اسرابه
دى صحراء         والروض أقفر وا

حتى رأيت هالل وجهك مقبال 
سيرة راية ونداء                حيث ا

أيقنت أن األرض حبلى باللظى 
           والصمت نار والهوى رمضاء 

جاءوا خفافا كالصباح واشرقوا 
              فعلى جبيني منهمو  الالء 

يا سيد األقمار يا قطر الندى 
                يا فارسا ضراؤه سراء

انت العراق الهله ونخيله 
          مرحى .. وانت القامة الشماء.
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مدريد


