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كازاخستان تستضيف معرض
«السلطان بيبرس وعصره»
| القاهرة ـ من رانيا البحراوي |
تطبيقا التفاقية موقعة بن وزارة االثــار في مصر
واملـتـحــف الـقــومــي فــي جـمـهــوريــة كــازاخ ـس ـتــان ،ينظم
حاليا معرضا مؤقتا لــآثــار اإلســامـيــة تحت عنوان
«السلطان بيبرس وعصره» والذي يستضيفه املتحف
القومي في كازاخستان.
وق ــال ــت رئ ـي ــس ق ـط ــاع امل ـت ــاح ــف ف ــي وزارة االثـ ــار
املـصــريــة إلـهــام ص ــاح« ،إن املـعــرض يضم  222قطعة
أثرية من مقتنيات متحف الفن اإلسامي في القاهرة،
تعود جميعها لعصر السطان بيبرس اململوكي».
وذكــرت األثــاريــة املصرية ،أنــه يأتي مــن بينها إنــاء
لحفظ الـطـعــام مصنوع مــن الـنـحــاس مطلي بالفضة
يـعــود للقرن الـثــامــن أو الـتــاســع الـهـجــري ،و كــأس من
ال ـف ـخــار مــزيــن ب ــرن ــوك تـحـمــل اس ــم الـسـلـطــان بيبرس
ويـعــود للقرن الـســابــع الـهـجــري ،حــوض مــن النحاس
عليه طــاءات بالفضة يعود للقرن الثامن أو التاسع
الهجري ،قطعة من الرخام األبيض عليها شكل أسد،
صـ ـن ــدوق خ ـش ـبــي ل ـح ـفــظ امل ـص ـحــف ال ـش ــري ــف مـطـعــم
بالعاج وخـشــب األبـنــوس مــن الـقــرن الثامن الهجري،
بــاإلضــافــة إل ــى ع ــدد مــن الـعـمــات الــذهـبـيــة ع ـبــارة عن
دينارات عليها اسم السلطان بيبرس.
فعاليات املـعــرض مستمرة حتى أغسطس الـقــادم،
وتتضمن فعاليات أثرية وثقافية متنوعة مصاحبة.

ميخائيل ليرمنتوف...
واستشراف املستقبل في قالب روائي
رغ ــم م ــوت مـيـخــائـيــل ليرمنتوف
املـبـكــر ،فــي عمر الـ ـ  ،27إال أنــه تمكن
مــن نـقــش اسـمــه بـمــا ألـفــه مــن أعـمــال
أدبية وما كان له من مواقف تقدمية
على لوحة كبار األدبــاء الــروس .فقد
كشاعر أكثر من أن
ُعرف ليرمنتوف
ُ َ
يكون روائيا .غير أن مؤلفه الروائي
«بـطــل مــن ه ــذا ال ــزم ــان» ال ـصــادر من
املــركــز الـثـقــافــي ال ـعــربــي ،أص ـبــح من
روائ ـ ــع األعـ ـم ــال ال ـكــاس ـي ـك ـيــة ،كـمــا
ً
ي ـ ـضـ ـ ُ
ـرب ب ـب ـط ـل ــه ب ـتـ ـش ــوري ــن م ـث ــاال
ُ
انتقالية حيث كانت األفكار
ملرحلة ً
ُ
وينتظر روسيا مستقبل
فيها غائمة
ُ
اإلدراك
لم تتضح مامحه ،إذ نضج
ب ـ ـ ـضـ ـ ــرورة اإلن ـ ـ ـس َـ ـ ــاخ م ـ ــن األف ـ ـكـ ــار
وال ـت ـق ــال ـي ــد الـ ــرثـ ــة ل ـك ــن مل ــا ي ـت ـب ـلـ ْ
ـور
وع ـ ــي ب ـع ــد ب ـم ــا ت ـح ـم ـلــه األيـ ـ ــام مــن
األطروحات والرؤى الجديدة.
وهـ ــذا ال ـق ـلــق بـ ـ ِـاد ف ــي سـلــوكـيــات
الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة األس ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة .ي ـظ ـه ــر
ب ـ ـت ـ ـشـ ــوريـ ــن ف ـ ـ ــي صـ ـ ـ ـ ـ ــورة ش ـخ ــص
ُ
ُمـ ـت ــذب ــذب ت ـق ـن ـ ُـع بـ ـع ــض ت ـصــرفــاتــه
َّ
ـأنــه ُيـمـثــل ن ـم ـ َ
ـوذج إنـســان
املـتـلـقــي ب ـ
عبثي ومــا يـقــولــه فــي مونولوجاته

صـ ـ ــدى ألف ـ ـك ـ ــار شـ ــوب ـ ـن ـ ـهـ ــاور .ك ـمــا
توجد في أعطاف الرواية تلميحات
إلــى مــا مــرت بــه روسـيــا مــن الـصــراع
ب ــن ال ـت ـق ــال ـي ــد األوروب ـ ـي ـ ــة ال ــواف ــدة
ُ
وال ـق ـيــم امل ـح ـل ـيــة .إذ ُي ـح ـمــل مكسيم
مكسيمتش الطبقة املتأثرة بأوروبا
مسؤولية انتشار ظواهر غريبة في
ُ
املجتمع الروسي.
َّ
م ــع أن «بـ ـط ــل م ــن هـ ــذا ال ــزم ــان»
يـتـيـمــة ل ـيــرم ـن ـتــوف ال ــروائـ ـي ــة ،غـيــر
َّ
أن الكاتب وفــق فــي مــزج بــن السرد
ال ـك ــاس ـي ـك ــي املـ ـتـ ـف ــرع مـ ــن أس ـل ــوب
الـحـكــايــا الـشـعـبـيــة وتـقـنـيــات كتابة
الــروايــة الحديثة فــي صياغة عمله.
ُ
إذ يظل ال ــراوي معتمدًا على ضمير
املتكلم في كل أجزاء الرواية ،تطالعك
ف ــي م ـس ـت ـهــل الـ ــروايـ ــة ق ـص ــة ج ـنــدي
ُ
يـعـمــل ف ــي ال ـقــوقــاز وه ــو ي ــراف ــق في
طــريـقــه إل ــى امل ـكــان ال ــذي أح ـيــل إلـيــه
م ــع م ـك ـس ـيــم م ـك ـس ـي ـم ـتــش فــاألخ ـيــر
رج ــل كـهــل لــه خ ـبــرة بـطـبــائــع أهــالــي
ُ
الشاب بكامه وما
القفقاس فيؤنس
ُ
يرويه حــول تجاربه ،وبذلك ينطلق
ُ
السرد متخلا في نسيجه األسلوب
ُ
ـواري الـ ـ ـ ــذي ي ـ ــزي ـ ــده ت ـشــوي ـقــا
الـ ـ ـح ـ ـ ً
وس ـ ــاس ـ ــة .ك ـم ــا ي ـ ــوزع ل ـيــرم ـن ـتــوف
بــإت ـقــان م ـقــاطــع وص ـف ـيــة رائ ـع ــة في
ف ـضــاء ال ــرواي ــة مـمــا ُي ـفـ ِـعــل الـحــاســة
الـبـصــريــة ل ــدى امل ـت ـل ـقــي،وي ـطــوف به
داخل بيئات ِجغرافية متعددة.

الصفقة املشؤومة

ك ـل ـمــا س ـن ـحــت ال ـف ــرص ــة ملكسيم
ُ
م ـك ـس ـي ـم ـتــش يـ ـب ــدأ بـ ـس ــرد قـصـصــه
َ َُ
لـصــديـقــه فــي ال ـطــريــق إل ــى أن يــذكــر
بـتـشــوريــن ال ــذي ك ــان ضــابـطــا تحت

| كه يالن محمد |
ُ
َ
إمــرتــه ،ومــن ثـ َّـم يواصل الحديث عن
ُ
وق ــوع بـتـشــوريــن فــي ح ــب ابـنــة أحــد
ُ
األم ـ ـ ــراء ،فــاألخ ـيــرة لـهــا أخ ي ــري ـ ُـد أن

يحصل على حـصــان كازبتش وهو
ش ـ ــاب ي ـق ـض ــي س ـح ــاب ــة ن ـ ـهـ ــاره فــي
ال ـج ـبــال وال ــودي ــان ويـ ـ ـ ُ
ـزود الـجـنــود
ب ــامل ــؤون وب ـعــض األغ ـ ــراض ،فيبدي
ُ
ع ــزم ــت إسـ ـتـ ـع ــداده ملـ ـق ــاض ــاة أخ ـتــه
ُ
َّ
بالحصان غير أن كــازبـتــش يرفض
الصفقة.
ال ينتهي األمـ ُـر عند هذا الحد بل
ي ـن ـصـ ُـب ب ـت ـشــوريــن ش ــرك ــا لـصـحــاب
الـحـصــان يتسنى لــه اخـتـطــاف بيا
بــال ـتــواطــؤ م ــع أخ ـي ـهــا ،يـتـحـقــق لهم
مــا يــريــدون فــي غـيــاب األب ،يمتطي
عــزمــت صـهــوة حـصــانــه منطلقا في
الـ ـسـ ـه ــوب ،ويـ ـظـ ـف ـ ُـر الـ ـض ــاب ــط بـيــا
ُ
تضرب عن
الفاتنة ،لكن ابنة األمير
ُ
تنبس ببنت الشفة
أكــل الطعام وال
إل ـ ــى أن ي ـت ـع ـلــم ب ـت ـش ــوري ــن لـغـتـهــا
وي ـ ـغـ ــدق ع ـل ـي ـهــا ب ــالـ ـه ــداي ــا ُ
وي ـع ـب ــر
ع ــن افـتـتــانــه بـهــا وه ــي م ــن جانبها

خالل معرض تضمن  25قطعة أثرية مهمة

متحف التحرير احتفل
بمكتشف معبد أبو سمبل

لجنة تفحص تل املروة في سانت كاترين

| القاهرة ـ
من أغاريد مصطفى
وأشرف عبدالظاهر |
أق ـ ـي ـ ــم ف ـ ـ ــي امل ـ ـت ـ ـحـ ــف امل ـ ـصـ ــري
بـ ــال ـ ـت ـ ـحـ ــريـ ــر م ـ ـع ـ ــرض ح ـ ـضـ ــاري
عـنــوانــه « أب ــو سمبل  200ع ــام»...
بالتعاون مع السفارة السويسرية
وجــام ـعــة ب ـ ــازل ،بـمـنــاسـبــة اح ـيــاء
ذك ــرى م ــرور  200ع ــام عـلــى رحيل
املـكـتـشــف وال ــرح ــال ــة الـســويـســري
جوهان لــودويــج بوركهارت الذي
اك ـت ـشــف م ـع ـبــد أبـ ــو س ـم ـبــل خــال
رحلته في باد النوبة.
وقـ ـ ــالـ ـ ــت م ـ ــدي ـ ــر عـ ـ ـ ــام امل ـت ـح ــف
املـ ـص ــري بــال ـت ـحــريــر ص ـب ــاح عـبــد
الـ ــرازق« :يـضــم امل ـعــرض ألول مــرة
 25قطعة أثــريــة وتــاريـخـيــة مهمة
مـ ــن م ـق ـت ـن ـي ــات امل ـت ـح ــف امل ـص ــري
كان قد اكتشفها بوركهارت أثناء
رحلته في باد النوبة».
السفير السويسري في القاهرة
ل ـي ـت ـنــر وص ـ ــف االحـ ـتـ ـف ــال ب ـم ــرور
 200ع ــام عـلــى اكـتـشــاف بــوركــارت
مل ـ ـعـ ــابـ ــد اب ـ ـ ـ ــو س ـ ـم ـ ـبـ ــل بـ ــال ـ ـحـ ــدث
ال ـت ــاري ـخ ــي املـ ـه ــم ،ك ــون ــه م ــن أه ــم
عوامل التواصل الثقافي بن مصر
وسويسرا .واكد ان املعرض يبعث
برسالة ايجابية للسويسرين.

وبــورك ـهــارت ول ــد ال ـعــام 1784
ف ــي مــدي ـنــة لـ ـ ــوزان ال ـســوي ـســريــة،
وك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ي ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــل فـ ـ ـ ـ ــي جـ ـمـ ـعـ ـي ــة
استكشاف شمال أفريقيا وشارك
في مهمة السفر إلى منطقة شمال
اف ــريـ ـقـ ـي ــا م ـ ــن خ ـ ـ ــال االنـ ـضـ ـم ــام
لـفــريــق الــرحــالــة مــن ال ـقــاهــرة الــى
جنوب ليبيا ثم الــى مالي .درس
اللغة العربية واسـتـقــر فــي حلب
ال ـ ـسـ ــوريـ ــة عـ ـ ــام  .1809وأص ـب ــح
يـعــرف بــاســم الشيخ إبــراهـيــم بن
عبدالله.
وخال جولته من سورية إلى
القاهرة في عام  ،1812قام بإعادة
اكتشاف مدينة الـبـتــراء القديمة
فــي األردنعـ ـل ــى صـعـيــد آخ ــر ،قــام
مـ ـس ــاع ــد وزيـ ـ ـ ــر االث ـ ـ ـ ــار ال ــدكـ ـت ــور
محمد احمد عبداللطيف بزيارة
مدينة سانت كاترين في محافظة
جنوب سيناء ،لبحث مشكلة «تل
امل ـ ـ ــروة» ،وب ـحــث اح ـت ـيــاجــات ديــر
سانت كاترين.
الـ ــوفـ ــد األثـ ـ ـ ــري زار م ـن ـط ـقــة «
تــل امل ـ ــروة» ،وبـحــث مشكلة التل
والتي أصدرت وزارة اآلثار بيانا
تـجــاهـهــا ال ـعــام امل ــاض ــي ،طالبت
ف ـيــه ب ــوق ــف أعـ ـم ــال ال ـب ـن ــاء الـتــي
ي ـقــوم بـهــا ج ـهــاز تـعـمـيــر جـنــوب
سيناء.

آنست بــاألجــواء واعترفت بما تكنه
مـ ــن اإلع ـ ـجـ ــاب وال ـ ـحـ ــب ال ـش ــدي ــدي ــن
لبتشورين منذ أن رأته للمرة األولى.
ُ
يقتل صاحب الحصان األمير ظنا
مـنــه ب ــأن األخ ـيــر شـجــع اب ـنــه عــزمــت
ُ
ع ـل ــى س ــرق ــة ح ـص ــان ــه ك ـم ــا يـسـتـغــل
ُ
ل ـه ــو الـ ـض ــاب ــط ب ــال ـص ـي ــد وي ـخ ـطــف
بيا لكن فــي مـنــاوشــات بــن ُحــراس
القلعة وكازبتش تصاب بيا بجرح
وعلى أثــره تلفظ أنفاسها األخـيــرة،
ٌ
إل ـ ــى ه ـن ــا ي ـن ـت ـهــي فـ ـص ــل م ــن ح ـيــاة
ُ
بتشورين التي يتكفل أحد أصدقائه
بروايته لسارد الرواية إذ أن األخير
يظهر في موقع املــروي له باإلضافة
إلــى وظيفته ك ــراو ُيـصــاحـ ُـب تعاقب
األحداث.

يوميات الضابط

ي ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ُ
ـرك مـ ـكـ ـسـ ـي ــم م ـك ـس ـي ـم ـت ــش
مجموعة من األوراق الي سجل فيها
بتشورين يومياته ومشاهداته لدى
الراوي وهو بدوره يحتفظ به إلى أن
َ
يعلم بموت بتشورين في باد فارس
مــن دون اإلش ــارة إلــى الـظــروف التي
مات فيها ،ومن ثم يقدم األسباب التي
تبرر له نشر اليوميات من هنا يغيب
ُ
صــوت ال ــراوي بعدما يتدخل منبها
املـتـلـقــي ع ــن ق ـفــزه ع ـلــى سـلـسـلــة من
ُ
الــوقــائــع ،وتنبسط أوراق بتشورين
ُ
حـ ـي ــث ي ـت ـمــوقــع ال ـ ـقـ ــارىء والـ ـ ــراوي
ف ــي م ـك ــان واح ـ ــد كــاه ـمــا يـتــابـعــان
ُ
مل ــا كـتـبــه ب ـت ـشــوريــن وي ـك ــون الـبـطــل
ُمتكلما مـبــاشــرة مــن دون الوسائط
إذ تـجـ ُـد تـشــوريــن فــي منطقة تامان
ُ
ُ
ويتعرف على حياة ثلة من املهربن
ُ
يطارد فتاة قوزاقية ُ
ويصاحبها
كما
في رحلة بحرية مغامرًا بحياته غير

ان بـتـشــوريــن قــد عـجــز فــي تــرويــض
ال ـق ــوزاق ـي ــة إل ــى أن ي ـهــددهــا بكشف
م ــات ـق ــوم ب ــه م ــن م ـس ــاع ــدة امل ـهــربــن
لــذلــك ت ـهــرب مــا يسميها بتشورين
باملاكرة مع حبيبها ويتألم لتعكير
صـفــو ه ــدوء ح ـيــاة ه ــؤالء الـبـسـطــاء
ويــؤنــب نفسه على تصرفه القاسي
مع القوزاقية.

تناقضات الرجل
ال تـ ـنـ ـجـ ـل ــي ال ـ ـض ـ ـبـ ــاب ـ ـيـ ــة ع ــن
شخصية بتشورين إال في الفصل
ال ـث ــان ــي امل ـع ـن ــون (بـ ـ ـم ـ ــاري) ،فـهــي
ف ـتــاة ف ــي ري ـع ــان شـبــابـهــا وصـلــت
إلــى مدينة بياتيغورسك مع أمها
ليغوفسكايا في رحلة اإلستجمام،
إذ ي ـل ـت ـقــي ب ـت ـش ــوري ــن مـ ــن جــديــد
ب ـ ـصـ ــدي ـ ـقـ ــه الـ ـ ــول ـ ـ ـهـ ـ ــان بـ ــاألم ـ ـيـ ــرة
غــروشـنـيـتـسـكــي ف ــي ه ــذه املــديـنــة،
ُ
وما يعن املتلقي على فهم طبائع
ش ـخ ـص ـيــة ب ـت ـش ــوري ــن ه ــو وج ــود
ُ
فاألخير
نقيضه غروشنيتسكي،
ُ
يفهم األمور
يبدو في صورة األبله
ُ
بـمـظــاهــرهــا ال ـخ ــارج ـي ــة .بــاملـقــابــل
ُ
يـفــرض بتشورين حـضــوره أينما
َّ
حل مع أنه كان شريرًا نصابا لكن
مثلما تقول إحــدى عشيقاته فيرا
ُ
يجعل َّ
الشر جذابا.
هكذا تجتمع في مسرح الرواية
ُ
فيغرر بتشورين
صور ُمتناقضة،
بــابـنــة األم ـي ــرة ويــوهـمـهــا بالحب
ُ
واإلخ ــاص ومــن ث ـ َّـم يتخلى عنها
فــي وق ــت يـتـفــانــى صــديـقــه الـغــريــم
في حب األميرة من دون أن تعطيه
أي اهـتـمــام .ال ينتهي األم ـيــر عند
ه ــذا امل ـس ـتــوى ب ــل ي ـش ـتـ ُـد ال ـصــراع

بــن صــديـقــن بـعــدمــا ُي ــذاع الـخـبـ ُـر
َ
َّ
بــان بيتشورين دخــل بيت األميرة
ُ
وهـ ـ ـ ــي لـ ـ ــم ت ـ ــك ـ ــن مـ ـ ـ ــوجـ ـ ـ ــودة .ه ـنــا
تـتــأزم العاقة بــن غريمن إلــى أن
يطالب بتشورين ،غروشنيتسكي،
بسحب االف ـتــراء أو إقــامــة املـبــارزة
بينهما ...تتنازع االثـنــان مشاعر
مختلفة ،غـيــر أن ال ـص ــراع ينتهي
ب ـم ـق ـتــل غــروش ـن ـي ـت ـس ـكــي .يـعــاقــب
بـتـشــوريــن بـعــد مـعــرفــة الـسـلـطــات
باملبارزة بنقله إلى منطقة أخرى.
وال يـتــوقــف عــن مــراهـنــاتــه ،يقامر
بـمــا يملكه مــن األمـ ــوال مــع امل ــازم
ُ
فاألخير يرهن روحه يضع
فولتش
امل ـســدس عـلــى رأس ــه ضــاغـطــا على
َّ
ُ
تخرج
زنــاده غير أن الرصاصة ال
وت ــأت ــي ه ــذه امل ــراه ـن ــة ع ـقــب ج ــدال
ساخن بن الرفقاء حــول موضوع
ُ
القدر هل اإلنسان ُم ُ
ميسر؟.
خير أو
ومـ ـ ـ ـ ــا ه ـ ـ ــو ُعـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــر املـ ـ ـف ـ ــاج ـ ــأة
بالنسبة للقارئ هو تحقيق نبوءة
بـ ـتـ ـش ــوري ــن ع ـ ــن املـ ـ ـ ـ ــازم ف ــول ـت ــش
فـقــد رأى عـلــى مـحـيــا ه ــذا املـتـهــور
أمـ ــارات امل ــوت وصــرحــه بــذلــك غير
أن تـ ـه ــوره ال يـ ـ ــودي ب ـح ـيــاتــه بــل
ش ـخ ــص سـ ـك ــران ي ـم ــزق ـ ُـه بـسـيـفــه.
ْ
فـبـتـشــوريــن هــو َم ــن يـتـطــوع ألخــذ
ال ـق ــات ــل م ــع م ــا كـ ــان ف ــي األم ـ ــر مــن
ُ
َّ
امل ـخــاطــر .ي ــرى ب ـعــض ال ـن ـقــاد ب ــأن
شخصية بتشورين بقلقه وتوتره
وعبثيته ليست إال ص ــورة لجيل
مـتـطـلــع لـتـحــرر م ــن ه ـمــوم مرحلة
اتسمت بــاالضـطــراب والضبابية.
ُ
م ــا ي ـج ـع ــل امل ـت ـل ـق ــي م ـن ــدم ـج ــا فــي
فضاء هذا العمل هو تداخل ثيمات
رومانسية وفروسية وفلسفية.

