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كشف أثري هام جديد في األقصر يعود لثالثة آالف عام

لم أكره الغربة

بقلم :سلمى مهدي عبدالعليم
ففي كل مرة تسألني أمي“ :كيف حالك؟” تكون إجابتي
ُ
دائمًا قصيرة ومقتضبة ينقصها كثيرٌ من التفاصيل
أدرّ ب نفسي على التظاهر بعكس ما تشعُر به
على الرغم من أن سنين غربتي تعادل تماما سنين وكأنني ِ
َ
أوطان
عمري؛ لكوني من أولئك الذين ولدوا في
علي فتبوح بكل مخاوفها ومكنونها،
تتمرد
مخافة أن
ّ
ٍ
أوجّ ه الحديث عن
غير أوطانهم ونشؤوا فيها ،إال أنني لم أكره الغربة ،وفي كل مرة تقول لي“ :وحشتيني”ِ ،
بعض من أحداث يومي وتجاربي في الطهي
أو أدرك شيئا من مرارتها في سن صغيرة ،بل كانت عم ٍد إلى
ٍ
ُ
الغربة بالنسبة لي هي محضن الذكريات ،ورفقة العمر ،هروبًا من تلك الغصة التي تحرق حلقي كلما أردت أن
ونافذتي إلى مختلف الثقافاتُ ،
“انت وحشاني أكتر”.
آلفت فيها أكثر مما ألفت أُجيبها:
ِ
ُ
في وطني،
وكنت فيها أكثر قدرة على التأقلم والتكيف بعد مرور ثالث سنوات من الغربة ،ألِفت كل أوجاع
مع كل تجربة جديدة في معية أبي وأمي.
الوحدة ،وربحت معركتي مع الخوف باعتياده،
ِ
كنت أكثر ما أكره في صغري دقائق الوداع القصيرة وروضت نفسي على االكتفاء بأصوات َمن أُ ِحب دون
ً
في المطار قبل كل رحلة عودة من عطلة الصيف التي حضورهمَ ،
فريسة
وقلَّصت أوقات فراغي التي تجعلني
ً
سهلة ل ِفكري وقلقي ّإل ّ
كنت أقضيها وأسرتي في مصر في نهاية كل عام
أن نجاحاتي هنا  -وإن عظمت -
دراسي ،لُ ِّق ْن ُت في سن صغيرة كيف أُلَ ِّوح بأصابع يدي لم تُب ّدد وحشة البُعد ،وانبهاري بكل األماكن التي زرتها
ً
الصغيرة
مودعة أقاربي في مصر في نهاية كل عطلة ،لم يزعزع إقراري بأن جمال بيتنا في دفئه ال يُقارن
وانفطر قلبي مرارً ا وتكرارً ا في كل مرة كنت أرى فيها بأي جمال آخر ،ومذاق الطعام وإن تع ّددَت أصنافه
ً
جدتي الراحلة ،تو ّدع أمي
باكية تقول :سأراكم العام وأشكاله ال يُضاهي مذاق الطعام الذي تُع ّده أمي،
وفير من
حظ
القادم إن مد هللا في عمري ،فيتعانقان وكأنه الوداع واستمتاعي بحديث أحدهم  -وإن كان ذو ٍ
ٍ
األخير في كل مرة.
الحكمة والمعرفة  -ال يُضاهي استمتاعي بأحاديث أبي
ُ
عرفت الغربة بوجهها القاتم المقيت بعد زواجي وانتقالي وتوجيهاته.
ُ
للعيش مع زوجي في بلد آخر جديد أبدأ فيه من الصفر ،بال أدركت اليوم أن الغربة تحول دون ارتباطك بأي شيء،
عون من
خبر ٍة مُسبَقة ،وبال
قريب أو بعيد ،أنا وزوجي ال بأشخاص ،وال بأماكن ،وال بذكريات؛ ألنك عُ رضة
ٍ
ٍ
َ
َ
ً
حاول جاهدَين أن يكتفي كل منا باآلخر بكل ما للرحيل في أي وقت مُرغمًا كنت أم مُريدا ،سترحل
ُمنفردان نُ ِ
ّ
ً
الحيَل؛ كي نمأل فراغ األهل واألصدقاء.
إن طالت غربتك أم قصرت مُخلِفا ورا َءك تجربتك
أو ِتينا من ِ
ُ
ٌ
ً
دركه من ذي قبل حين كاملة ،وحصادك من التأقلم والتكيف وكل ما كلفك ذلك
إنها غربة بمعناها الحق الذي لم أ ِ
ٌ
كنت أعيش مع أهلي ،وإن كنا في بل ٍد غير بلدنا ،غربة من قوى وصبر ومال لتُعي َد الكرّ ة من جديد أيًا كانت
تعرف ِوجهتك.
بمفهومها البسيط في أن تكون بعي ًدا عن كل ما ِ
ُ
تكونَ
تعرف ،ال تملِك فيها خيارً ا سوى أن
إنكار شديد  -أن ذكريات المغتربين أمثالي
تعلمت في -
ٍ
وكل َمن ِ
والتّذكارات التي نحملها معنا
قويًا صلبًا ،تتجاوز مُن َف ِر ًدا كل أزماتك وكل حاجتك إلى ستبقى حبيسة الصور
ِ
الشكوى والمواساة والتوجيه ،تتظاهَ ر دوما أنك بخير أينما ذهبنا ّإل أن األشخاص واألمكنة ستبقى عابرة.
فتحبس ُغصة البكاء وتتفادى رعشة الصوت في كل رغم يقيني بأن لكل مغ َت ِرب حكايته وتجربته الخاصة
مرة تُها ِتف فيها أهلك؛ كي ال يتسلل إليهم شيء من في غربته إال أن غياب األنس ،ووحشة األهل واألحباب
القلق فتنهال عليك أسئلتهم االطمئنانية ،ماذا هناك ؟ هل تبقى مُعاناة مُشتركة ،ويبقى المُغ َت ِرب هو بطل حكايته
الثابت في كل الفصول مهما اختلفت األمكنة
كل األمور بخير؟ وما شابهها من األسئلة التي تجعل ومحورها ِ
ً
وحرقة!
حبس ُغصة البكاء أكثر إيالمًا
واألزمنة.

السلطات
كشفت
المصرية عن مومياء
امرأة بحالة جيدة داخل
تابوت أثري لم يفتح من
قبل في إطار كشف هام
جديد في األقصر بجنوب
البالد يعود عمره لثالثة
آالف عام.
وكان التابوت من بين
اثنين عثرت عليهما
بعثة استكشاف فرنسية
هذا الشهر في منطقة
العساسيف وهي جبانة في البر الغربي من النيل.
وقام مسؤولون أثريون في وقت سابق بفتح وفحص
التابوت األثري األول.
وقال وزير اآلثار خالد العناني “لقوا تابوتين ..تابوت
منهم من الستايل اللي اسمه الريشي اللي هو نهاية
األسرة الـ 17وتابوت تاني من األسرة الـ…18
هتشوفوا التابوتين موجودين بالمومياوات اللي موجودة
عرضنهالكم داخل المقبرة بتاعتهم”.
وتعود األسرة الثامنة عشرة إلى القرن الثالث عشر
قبل الميالد وهي فترة يعرف أنها ضمت بعضاً من
أكثر ملوك الفراعنة شهرة من بينهم توت عنخ آمون
ورمسيس الثاني.
وتلك هي المرة األولى التي تفتح فيها السلطات
المصرية تابوتاً لم يفتح من قبل أمام وسائل اإلعالم
الدولية.

وفي وقت سابق كشفت السلطات المصرية أيضاً عن
مقبرة في ذات المنطقة لمشرف على مقصورة التحنيط
يدعى فاو-آر-خت-إف.
وضمت المقبرة خمسة أقنعة ملونة ونحو ألف تمثال
أثري صغير (أوشبتي) وهي تماثيل لمن يعتقد أنهم من
سيخدمون الميت في الحياة األخرى.
وتطلب الكشف عن المقبرة إزاحة  300متر مكعب من
الركام على مدى خمسة أشهر .وضمت المقبرة رسوماً
ملونة على سقفها تصور مالكها وأسرته.
كما ضمت المقبرة مومياوات وهياكل عظمية وجماجم
وتعود لعهد الدولة الوسطى قبل أربعة آالف عام لكنها
استخدمت مرة أخرى خالل العصر المتأخر.
وأعلنت مصر أكثر من عشرة اكتشافات أثرية منذ بداية
العام الجاري وتأمل في أن تساعد في إنعاش السياحة
واالهتمام في الخارج بزيارة البالد.

بيع أحد أهم األعمال الفنية القيمة التي تباع في
مزادات علنية في تاريخ العالم
بيع في دار كريستي للمزادات في
هونغ كونغ ،أحد أهم األعمال الفنية
القيمة التي تباع في مزادات علنية
في تاريخ العالم.
وبيعت لوحة الخطاط والفنان
الصيني ،سو شي ،من القرن الحادي
عشر بمبلغ  463.6مليون دوالر
هونغ كونغ (.)$ 59.5
ورسمت لوحة «الشجرة والصخرة»،
التي بيعت بسعر خيالي ،بالحبر
على طومار (ورقة ملفوفة أو
مطوية) ،وتظهر فيها شجرة عارية
من األوراق بالقرب من صخرة كبيرة أخذت شكال
غير عادي.
كما تحتوي اللوحة على جزء مكمل لها يتمثل بنص
باللغة الصينية مكتوب بطريقة فنية خاصة ،بخط
الفنان ،مي فاي.
ووفقا لخبراء كريستي ،فإن اللوحة «يجب أن

تصبح واحدة من أهم األعمال التي تباع في مزاد
علني في تاريخ العالم» ،والمبلغ الذي بيعت مقابله
كان قياسيا لمزادات كريستي في آسيا.
وكان سو شي ( ،)1037-1101المعروف أيضا
باسم مستعار هو ،سو دونبو ،فنانا متميزا وشاعرا
وخطاطا ورجل دولة في عهد أسرة سون الحاكمة.

رائحة بيروت

لبيروت رائحة ،كما للربيع رائحة وللورد شذا وللمسك أريج رائحة بيروت من رائحة العشق من رائحة البحر المضمخ برائحة أرزها وصوت فيروز
بقلم :ابراهيم مشارة
قومي من تحت الموج األزرق ،يا عشتار
قومي كقصيدة ورد..
أو قومي كقصيدة نار
ال يوجد قبلك شيءٌ ..بعدك شيءٌ ..مثلك شيءٌ..
أنت خالصات األعمار..
يا حقل اللؤلؤ..
يا ميناء العشق..
ويا طاووس الماء
(من قصيدة :يا ست الدنيا يا بيروت  -نزار قباني).
بيروت أم الشرائع ،عروس المدائن ،باريس الشرق،
دالية الحسن التي اشمخرت وتجلت عناقيد جمال في
وجوه حسانها وفي حدائقها ،في أرضها وفي سمائها .
لبيروت رائحة ،كما للربيع رائحة وللورد شذا وللمسك
أريج رائحة بيروت من رائحة العشق من رائحة البحر
المضمخ برائحة أرزها وصوت فيروز.
بيروت ،سرة الدنيا ،التاريخ الضارب الجذور إذا
فاخرت المدائن بعراقتها ،وبيروت السحر الذي يتعانق
فيه الماء الالزوردي بالعمران األبيض في بياض
الياسمين وجماله.
بيروت التي أعطت العالم العربي قواميسه اللغوية
ومتونه الفكرية في أواخر القرن التاسع عشر وفي
القرن العشرين ،ومزجت بين رصانة الثقافة العربية
العريقة وجدة الثقافة الغربية الحديثة حتى استوت درة
في تلك المقولة الذائعة “القاهرة تكتب وبيروت تطبع
والعراق يقرأ” هذه هي ثالثية الثقافة العربية منشورة
على هذا المثلث القاهرة بيروت وبغداد ،لكن ال فبيروت
تكتب وتطبع وتقرأ وتنقد وتتمرد.
بيروت فرس جموح ال تسلس القياد لكل فارس ،بيروت
جنية ال يستهويها أي غناء وال يراودها أي فارس أحالم
فعمرها من عمر التاريخ وجمالها من متون الجمال ال
من حواشيه ،هي شهرزاد ال تحكي لشهريار الزمان
ألف ليلة وليلة بل مليون مليون ليلة وليلة !
تبدو بيروت من الطائرة مجرة بيضاء يعانقها الماء
ويمعن في عناقها يهصر غصنها الميال في خليجها
المشهور مجرة بيضاء تمتد إلى الالمنتهى من جهة

الشرق أو الغرب وترتفع األبراج الحديثة لتشير إلى
حركة عمرانية تحديثية لبيروت كأنما بناها مردة
سليمان !
ها أنذا في شارع الحمراء سان جرمان بيروت أتأمل
مقاهيه تلك التي ادخرت بين جنباتها مجد الخمسينيات
وتمرد الستينيات .من الحمراء مر كل شاعر وكل
مثقف حر وكل متمرد على آداب القبيلة ومراسيم الجبر
السياسي والثقافي .من هنا من مقهى” ستاربكس” الذي
هو “فلور” الشرق مر نزار وغادة السمان وأدونيس
ومحمد الماغوط ،وبين جنباته يدخر المقهى ذكريات
المجد الغابر من روعة المغامرة مع يوسف الخال
وأنسي الحاج وبول شاؤول وغيرهم.
مازالت مكتبة أنطون معلم من معالم شارع الحمراء
لوال أن معدل القراءة انخفض وثمن الكتاب ارتفع
كثيرا .أواصل الطريق مستقيما باتجاة “الروشة”
واجهة البحر حيث الصخرة المشهورة والتي هي معلم
بيروت الطبيعي ويسميها البعض صخرة االنتحار .هنا
المدينة تشبه كثيرا مدن جنوب فرنسا ،تبدو حواشي
بيروت وأطرافها المتأللئة في الليل مجرات وسدما
كونية ،من الحمراء في االتجاه اآلخر انعطف باتجاه
البحر أمر بالجامعة األميركية وجه بيروت األكاديمي
المشرق.
أتذكر شاعري األثير كذلك خليل حاوي الذي كان يسكن
قريبا من هنا والذي انتحر صباح يوم عقب االجتياح
اإلسرائيلي لبيروت عام  1982لم يتحمل رؤية ذلك
المشهد ولم يتحمل قبل ذلك الخذالن العربي وكان يمهد
لرحيله في شعره:
والضو َء المداجى عبر عتمات الطريق،
ّ
ينشق عن المجهول،
ومدى المجهول
موت محيق،
عن
ٍ
ً
ينشر األكفان زرقا للغريق،
أمرّ بحديقة بيروت والسرايا كاتدرائية سان جورج ثم
مسجد األمين أحد أفخم مساجد الدنيا حيث يرقد الشهيد
الحريري ومرافقوه الذين استشهدوا معه إلى جوار
المسجد الباذخ المترع جماال وجالال بلونه الذهبي
وقبته الزرقاء الالزوردية ومآذنه األربع والذي يشبه
كثيرا مسجد محمد علي باشا في القاهرة ،وحين يرتفع

اآلذان منه للصالة
تتيه في ملكوت
الروح بين سحر
الصوت وجاذبيته،
وثقل األمانة ثم
النجمة
ساحة
البرلمان
حيث
تعطر أنفي رائحة
األركيلة المنبعثة
المقاهي
من
التي
الباذخة
تذكرني بمقاهي
الحي الالتيني ،هنا
الجمال الصارم
والمجد العريق
يعرف
فيما
ببيروت الغربية ،إلى األمام الخط الفاصل بين بيروت
الشرقية والغربية.
الخط األخضر أو الوهم الفاصل بين أنانية اإلنسان
وطيبته في ذات الوقت ! والذي دفعت بيروت فاتورته
جسيمة بين أعوام  1975و.1990
بيروت ياسمينة ال شرقية وال غربية عرشها على ماء
الجمال والسحر والغنج .
كم أكره المدن المتبرجة تلك التي تاريخ ميالدي أعرق
من تاريخ ميالدها ،إن الخريطة التي نعيش عليها تشبه
كثيرا ميناء الساعة أرقامه بضع مدن وعقارب الساعة
تشير إليها والباقي خارج الميناء ،وكم أعشق بيروت،
رائحة بيروت ،وسحر بيروت ،برغم زحمة السير
فيها وغالئها برغم مشاكلها التي ال تمنعني من عشقها
والتذلل إليها ومراودتها عن نفسها لتفضي إلي بسر
السحر فيها وأنا أسمع صهيل طرقاتها في جوف الليل
وحمحمة الحنين إلى زمن معين .
بيروت الصمود برغم كل شيء برغم الجراح ،بيروت
األمل الواعد بيروت الكنز المخبأ ،بيروت السحر
المعتق .
أيتها الفينيقية !
يا سليلة الورد والنار

مازال في الكأس صبابة
من عشق وجنون وإباء
فأنا بعد الخمسين
أخطو خطواتي األولى
بين الورد والنار
لم تثنني المراسيم وال اآلداب المرعية
عن الجموح والكبرياء
هل ربحت الرهان؟
يوم رميت خلف ظهري
علم “ما كان وما يكون “
ونبذت الدرويش والبحار على السواء
وضعت في متون العشق والضباب
يلفه الضباب؟
أساطير من نسج حوريات القمر
تنهل من أقواس الغمام
وتغمغم أناشيد الغرام
إذا الليل عربد والنهار نام
فهات العنقود من كرم تلك الدالية
واعصريه من جموح تلك الرابية
في صحة اإلباء
يلفه اإلباء.

