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أبو صير
قرية األهرامات المنسية

القاهرة ـ محمد كريم

عــــــــاد اســــــــم مـــنـــطـــقـــة أبــــــــو صــيــر 
بــالــجــيــزة إلــــى واجـــهـــة االهــتــمــام 
مـــع دعـــــــواٍت لــنــاشــطــن وأثـــريـــن 
بتكثيف االهتمام باملنطقة األثرية تطويرًا 
معرض يضم  مــع  تزامنًا  وذلــك  وترميمًا. 
بالعاصمة  أبـــو صــيــر  آثـــار  مــن  90 قطعة 
ــه مــعــهــد الــتــشــيــك  ــامــ الــتــشــيــكــيــة بــــــراغ أقــ
بــأعــمــال حفر في  يــقــوم  الـــذي  للمصريات 
املــاضــي،  الــقــرن  أبــو صير منذ ستينيات 
اســتــمــر املــعــرض مــن أغــســطــس/ آب حتى 

فبراير/ شباط املاضي. 
تـــوصـــف أبـــــو صـــيـــر الـــتـــي تــبــعــد حـــوالـــي 
4 كــيــلــومــتــرات عـــن مــنــطــقــة ســـقـــارة بأنها 
ــات املــنــســيــة، وأبــــو صير  ــرامــ مــنــطــقــة األهــ
ــة أخــــرى  ــريــ ــذه تــخــتــلــف عــــن مــنــطــقــة أثــ ــ هـ
يتوقع  بــاإلســكــنــدريــة  االســـم  تحمل نفس 
الــعــلــمــاء أنـــهـــا تـــحـــوي مــقــبــرة كــلــيــوبــاتــرا 
القبطي  االســم  هو  »بوصيري«  السابعة. 
الذي تحرفت عنه الكلمة إلى »أبو صير« 
وتــعــنــي »بــيــت أو مــعــبــد أوزريـــــــس«، وقــد 
 2374-  2513( الخامسة  األســـرة  اتخذتها 

)Getty( من بين المعالم األخرى هناك معبد الشمس في أبو غراب الذي شيده الفرعون ني أوسر رع

C

الــعــتــيــقــة،  مــمــفــيــس  ملـــديـــنـــة  مـــدفـــنـــًا  ق.م( 
اشـــتـــهـــرت املــنــطــقــة بـــكـــمٍّ كــبــيــر ومـــهـــم من 
إلى  إضافة  بها،  اكتشفت  التي  البرديات 
مجموعة من األهرامات التي تعد امتدادًا 
ــقـــارة، إضــافــة إلــى  ألهـــرامـــات الــجــيــزة وسـ
معابد الشمس ومصطبة، ومجموعة آبار 
املتأخر  العصر  إلــى  تــعــود  للدفن  عميقة 
الــعــصــر  أو  و27(   26 ــــرتـــــن  األسـ )عـــصـــر 
الــــصــــاوي والـــعـــصـــر الـــفـــارســـي فـــي الــقــرن 

السابع والسادس قبل امليالد. 

األهرامات المنسية 
تــضــم املــنــطــقــة عــــددًا مــن األهـــرامـــات التي 
ــرة الــخــامــســة؛ من  ــ تــرجــع إلـــى مــلــوك األسـ
بينها ثــالثــة أهـــرامـــات كــبــرى، وهـــي هــرم 
»ساحو رع« الذي يعرف بنقوشه الدقيقة 
ويبلغ ارتفاعه حوالي 48 مترًا وطول ضلع 
الــهــرم تهدمًا  قاعدته 78 مــتــرًا، وقــد تهدم 
التي  بالغًا ولــم يبق من كسوته األصلية 
البيضاء  الجيرية  كانت مــن أحــجــار طــرة 
ــي أوســــر  ــ ــرم »نـ ــ ــا هـ ــ ــقـــطـــع. أمـ إال بـــعـــض الـ
رع« ويبلغ ارتفاعه 52 مترًا، وهو األكمل 
واألكثر حفظًا، وهرم »نفر أير كارع« وهو 

أطــول األهــرامــات ويبلغ ارتفاعه 72 مترًا، 
وطـــول ضــلــع قــاعــدتــه املــربــعــة 105 أمــتــار. 
إضافة إلى مجموعة أصغر من األهرامات 
مثل هرم »نفراف رع« وهرم امللكة »خنت 

كاوس« أم امللكن )الشمال والجنوب(. 

برديات المعبد 
تعود بــرديــات أبــو صير إلــى الــقــرن الـــ 24 
قبل امليالد، وهي أكبر مجموعة البرديات 
ــيـــهـــا فــي  ــلـ ــر عـ ــثــ املــــصــــريــــة املــــكــــتــــشــــفــــة. عــ
مجمعات معابد امللك نفر إر كارع كاكاي 
واملـــلـــك نــفــر إف رع واملــلــكــة خــنــت كـــاوس 
الــثــانــيــة. بـــدايـــة اكــتــشــاف الـــبـــرديـــات كــان 
تنقيب غير  مــن خــالل عمليات  فــي 1893 
بامللك  يتعلق  مضمونها  وكـــان  شــرعــيــة، 
»نفر إر كارع كاكاي«. هناك اهتمام كبير 
مـــن جـــامـــعـــات جــمــهــوريــة الــتــشــيــك بــهــذه 
املنطقة، وتقول بيانات الحكومة املصرية 
ــدأت في  إن بــعــثــة مـــن جــامــعــة تـــشـــارلـــز بـــ
مــن جامعة  بعثة  ثــم   ،1976 منذ  التنقيب 
لــلــبــعــثــتــن  ويــــعــــود  مـــنـــذ 1990،  واســــيــــدا 
الفضل في اكتشاف أكثر من 2000 قطعة 
مــنــفــصــلــة مـــن تــلــك الـــبـــرديـــات الــتــي تمثل 

إنشاء معبد  إداريـــة تفصيلية عن  وثائق 
»نفر إر كا رع« الجنائزي وتشغيله، وهي 
الهيروغليفية  املــصــريــة  باللغة  مكتوبة 

وبعضها كتب بالخطوط الهيراطيقية. 

معالم أخرى
من بن املعالم األخرى هناك معبد الشمس 
فــي أبــو غـــراب الـــذي شــيــده الــفــرعــون »ني 
أوســــر رع«، وقـــد جـــاء وصـــف هـــذا املعبد 
فـــي كــتــاب وصــــف مــصــر لــعــلــمــاء الحملة 
الــفــرنــســيــة، ولكنهم ظــنــوا أنـــه بــقــايــا هــرم 
مهّدم. وقد صوب الفكرة علماء املصريات 
ــان الــذيــن عملوا فــي الــفــتــرة مــن 1898  األملـ

إلى 1901. 
للدفن  آبــار عميقة  أيضًا توجد مجموعة 
ترجع للعصر املتأخر )األسرتن 26 و27( 
أو الــعــصــر الـــصـــاوي والــعــصــر الــفــارســي 
لكبار  و مــقــابــر  ق.م(.  -الـــســـادس  )الــســابــع 
الخامسة( وأهمها  )األســرة  الدولة  رجــال 
»بتاح  والكاهن  والقاضي  الــوزيــر  مقبرة 
شــبــســس« الــشــهــيــر )بـــالـــكـــاتـــب املـــصـــري( 
ــعــــروض بــاملــتــحــف  نــســبــة إلــــى تــمــثــالــه املــ
ـــري. وتــــوجــــد فــــي مـــتـــاحـــف الـــعـــالـــم  ــــصــ املـ
أبــو صير، مثل مقتنيات  آثــار  العديد من 
مقبرة »حريشف حوتب« الذي عاش خالل 
الدولة املصرية الوسطى نحو 2000 سنة 
قــبــل املـــيـــالد، وتـــعـــرض املــــوجــــودات الــتــي 
املصري  باملتحف  مقبرته  في  عثر عليها 
بــجــامــعــة اليــبــزيــغ األملـــانـــيـــة. إضـــافـــة إلــى 
مقتنيات أخرى من أبو صير تحتفظ بها 
وهايدنبيرغ،  وهــانــوفــر،  بــرلــن،  متاحف 

وفرانكفورت.

اشتهرت املنطقة 
بكمٍّ كبير ومهم من 

البرديات التي اكتشفت 
بها، إضافة إلى 

مجموعة من األهرامات 
التي تعد امتدادًا 
ألهرامات الجيزة 

وسقارة

■ ■ ■
تعود برديات أبو 

صير إلى القرن الـ 24 
قبل امليالد، وهي أكبر 

مجموعة البرديات 
املصرية املكتشفة

■ ■ ■
تضم املنطقة عددًا من 
األهرامات التي ترجع 

إلى ملوك األسرة 
الخامسة؛ من بينها 
ثالثة أهرامات كبرى

باختصار

بالتزامن مع معرٍض في براغ يضم 90 قطعة من منطقة أبو صير بالجيزة في مصر، دعا ناشطون وخبراء آثار إلى االهتمام 
بهذه المنطقة أكثر، تطويرًا وترميمًا

هوامش

محمود الرحبي

ــــدرت الــُعــمــانــيــة، جــوخــة الــحــارثــي، أخــيــرا روايــتــهــا  صـ
ٔ
ا

داب، بيروت، 2021(، وهي جديد 
ٓ
»حرير الغزالة« )دار اال

الــكــاتــبــة بــعــد فـــوز سابقتها »ســيــدات الــقــمــر« بــجــأيــزة 
مان بوكر في 2019، وحظيت بترجمة إلى عدة لغات. 
 طريقها 

ّ
ن تشق

ٔ
وعلى غرارها، حاولت »حرير الغزالة« ا

انطالقا من محكياٍت عن سير نساء »قويات« يصارعن 
ــة ذكــــوريــــة. بــــدت نــســاء  ــهـ مــحــيــطــا اجــتــمــاعــيــا ذا واجـ
ويثبنت  الحياة،  يتسّيدن مساحات  مــن  هــن  الــروايــتــن 
القمر«  واستندت »سيدات  في مجرياتها.  حضورهّن 
ضــفــى بــعــدا سحريا 

ٔ
إلـــى غــطــاء ميثولوجي مــّيــزهــا، وا

القرية  مفردات حياة  عواملها، من خــالل سردها  على 
»الحيلة  بهذه  استطاعت،  إذ  العوافي(،  )قرية  املتخيلة 
العمانية  القرى  مختلف محكيات  تضّم  أن  السردية«، 
مثال 

ٔ
واال بالعادات  يتعلق  ما  كل  في  تحديد،  دون  من 

واللباس والتقاليد. اختارت الكاتبة في روايتها الجديدة 
كذلك خلفية قروية متخيلة، وهي »شعرات باط«، ولكْن 
الــذي كانت  الكبير  ذلــك االستناد  ن تمنحها 

ٔ
ا من دون 

عليه »العوافي« في »سيدات القمر«، إذ نراها تتساوى 
ماكن، كصحار والخوير 

ٔ
في مساحة السرد مع بلدان وا

في  أسماء حقيقية  وجــود  من  الرغم  وعلى  وتايالند. 

»ســيــدات الــقــمــر«، وادي عـــدي ومــطــرح ومــســقــط، فــإن 
وتعود  كــبــر، 

ٔ
اال املساحة  خذ 

ٔ
يا ل  املتخيَّ الــقــروي  املكان 

إليه الشخصيات بعد كل رحلة في الواقع وفي الذاكرة.
ــمـــر«، مــيــا الــتــي  ــقـ ــدات الـ ــيــ وكـــمـــا فـــي شــخــصــيــات »ســ
وتسّمي  سرتها، 

ٔ
ا حياة  توجه  ن 

ٔ
ا بقوتها،  استطاعت، 

حداث ذكرى سابقة، 
ٔ
ولــى »لندن« تيمنا با

ٔ
مولودتها اال

عأيلتها  وعــنــاد، حياة  تدير، بصبر  التي   م ساملة 
ٔ
واال

ة من الصحراء 
ٔ
وزوجها الــذي دخل في عالقة مع امــرا

الــتــي كان  الــقــمــر«، والــخــادمــة »ظــريــفــة«  تسمى »نجية 
مثال القديمة، وتفاصيل 

ٔ
لسانها الناطق )الرسمي( لال

أمثال  الــروايــة  )تــتــرّدد على لسانها في  الهامش  حياة 
ر 

ّ
تذك التي  املتوصف«  »قــال  بالزمة  متصّدرة  ُعمانية 

ــــراوي«( .. وبــرعــت »ســيــدات القمر« فــي رسم  »قــال ال بـــ
الــغــزالــة«  »حــريــر  فــي  قابلتها  الــتــي  ظــريــفــة  شخصية 
التي ُعرفت بقفشاتها وذكرياتها  شخصية »مديحة« 
ول سينما 

ٔ
خوها، إلى ابتكار ا

ٔ
الغريبة، حن سعت، هي وا

الكاتبة  الذي قّدمته  الغريب  الحدث  الّصحراء.. هذا  في 
كبر. 

ٔ
ا يلقى تركيزا  ن 

ٔ
ا املعلومة كان ممكنا  في حــدود 

ر هنا كيف فعل الروائي العراقي، فاضل العزاوي، 
ّ
ونتذك

خر 
ٓ
إلى بغداد في روايته الفريدة »ا ول منطاد 

ٔ
بدخول ا

في  )الفضائي(  الحدث  هــذا  استثمر  وكيف  املالئكة«، 
فرد له فصال كامال. 

ٔ
غرابته، وا

الغزالة«، هناك شخصية »حرير«،  روايــة »حرير  وفــي 
الرواية  بـــواب 

ٔ
ا عبر  العشق«،  من  »فصوال  تعيش  التي 

الخاصة،  وبحياتها  بها  تتعلق  عــنــاويــن  حملت  الــتــي 
امللكة وعام  الحياة ومغني  وركــســتــرا وزهــو 

ٔ
اال كحفلة 

فــي عــالقــاٍت بعد  الفيل، وعبر شــخــوٍص تدخل معهم 
ي امللكة 

ّ
انفصالها عن زوجها العازف، كشخصية مغن

والـــذي تعيش معه  الــســويــديــة،  الجنسية  الــعــراقــي، ذي 
افــتــراضــيــة، وشخصية  لــلــقــارئ  تــبــدو  عــالقــة مرتبكة، 
معه عالقة  تعيش  والـــذي  الــشــركــة،  فــي  زميلها  الفيل، 
ورقـــات(.  ربـــع 

ٔ
ا فــي  املتناسق  مباشرة )تصف جسده 

وإذا كانت »حرير« توجه مسار السرد من الداخل، عبر 

الخارج،  توجهه من  »غــزالــة«  فــإن  العشق،  مونولوغات 
ــر، تصف 

ّ
عبر الــوصــف العيني واملــبــاشــر وعــبــر الــتــذك

ووالــدتــهــا  بالعأيلة،  الغامضة  وعــالقــتــه  السفير  بــاهــا 
ٔ
ا

الــعــالج. كما تصف  رض 
ٔ
ا املــريــضــة، وتصف تــايــالنــد، 

بيت طفولتها وفترة حياتها الجامعية.
إلى جانب هذه الشخصيات، تزخر الرواية بشخصياٍت 
ــدت كــثــيــرة، تـــبـــُرق كــالــســهــام فـــي الــصــفــحــات  ــــرى بـ خـ

ٔ
ا

مام 
ٔ
ا بالتالي،  لنقف،  صفحة(.   183( للرواية  املحدودة 

شخصياٌت  بــذلــك  فتمر  ــر، 
ّ
ــتــذك وال للحكي  اســتــســالم 

سية« 
ٓ
ساسية، كشخصيتي »ا

ٔ
ا الرواية،  بدت، في بداية 

ن تتوارى وتختفي، ثم يأتي 
ٔ
ا تلبث  لكنها ال  ووالــدهــا، 

ظهورها خافتا.
ــرار »ســيــدات الــقــمــر«، بــدا  الــزمــن فــي الـــروايـــة، وعــلــى غـ
مفتوحا ومــمــتــّدا، ينتقل بــحــريــة كــامــلــة بـــن  املــاضــي 
البعيد والحاضر. وإن كان الحاضر في »حرير الغزالة« 
 شخوصه عن بعضها 

ٌ
فإنه متقطع، معزولة متسّيدا، 

بعضا. لذلك كان الرجوع إلى تفاصيل املاضي والطفولة 
البئَر التي يمتح منها السرد محكياته الجماعية. وربما 
زمنة هو ما جعل شخصيات 

ٔ
هذا »القفز الحر« بن اال

مام عن القارئ الذي سيبذل 
ٔ
الرواية تتكاثر وتتزاحم ا

حـــداث 
ٔ
ــرهــا، نــاهــيــك عــن ربــطــهــا بـــاال

ّ
مــجــهــودا فــي تــذك

املتقاطعة للشخصيات الرئيسة.

»حرير الغزالة«... جديد جوخة الحارثي

وأخيرًا

إن كان الحاضر في »حرير 
الغزالة« متسيّدًا، فإنه 

متقطع، معزولٌة شخوصه 
عن بعضها بعضًا
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