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ع�سام ال�سعيد

قدمت كلية الآداب - جامعة ت�سارلز بمدينة براغ عام 
2014 للمكتبة العربية كتاًبا بعنوان "كاتب بيت الحقيقة" 
الم�سريات  �سيرة عالم  ويتناول  "ييرجينا روجوفا".  بقلم  
"يارو�سالف ت�سيرني" الذي كانت له ب�سمة كبيرة  الكبير 

ووا�سحة في كافة اأفرع علم الم�سريات.

عدة  من  الكبير  العالم  هذا  �سيرة  الموؤلفة  تتناول 
بعلماء  الم�سريات، وعالقته  لعلم  ودرا�سته  كن�ساأته  مناٍح؛ 
اأخرى، مروًرا  اأو من دول  الت�سيك  الم�سريات  �سواء من 
بفترة اإقامته في م�سر، واندلع الحرب العالمية الثانية في 
بريطانيا  في  وجوده  فترة  ا  اأي�سً تناولت  كما  الوقت.  ذاك 
العظمى، وتعاونه مع العلماء الإنجليز، كما اأ�سارت كذلك 

لأهم اأعمال واإنجازات يارو�سالف ت�سيرني.

وعلى الرغم من اأن "ييرجينا روجوفا" هي موؤلفة هذا 
لَّف قد �سارك فيه  العديد من  الكتاب القيم، فاإن هذا الُموؤَ
اأ�سدقاء ت�سيرني بم�ساهمات كبيرة ومفيدة من اأجل اإخراج 
هذا العمل الذي نعر�سه الآن، وهو الأمر الذي يدل على 
ي�ساركون  الكثيرين  جعلت  التي  العلمية،  ت�سيرني  قيمة 
من  الترجمة  اأو  والن�سو�ص،  الم�سادر  بتقديم  بالم�ساهمة 
الت�سيكية اإلى الإنجليزية، وت�ستمر هذه الجهود حتى و�سل 

هذا العمل اإلى اأيدينا بالعربية.

ميرو�سالف  من  تقديم  وكلمة  الموؤلفة  مقدمة  وبعد 
في  "الحياة  بعنوان  الكتاب  هذا  ف�سول  اأول  يبداأ  فيرنر، 
الأرا�سي الت�سيكية في مطلع القرنين الـ19-20"، ويتناول 
اأغ�سط�ص  في 22  ولد  الذي  ت�سيرني،  يارو�سالف  طفولة 
عام 1898م في مدينة بلزن غرب الت�سيك، لأب كان كاتًبا 

ت�سيرني ا�سم الكتاب يارو�سالف  الحقيقة  بيت  كاتب 
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بم�سلحة البريد؛ وهو اأنتوني ت�سيرني، واأم كانت تدعى اأنا 
الحياة  المعلومات عن  القليل من  اإل  يتوافر  ت�سيرني. ولم 
ر�سائله  خالل  من  وذلك  لت�سيرني؛  المبكرة  ال�سخ�سية 
ا�ستطاعت  الموؤلفة  اأن  اإل  الم�سريات،  المتبادلة مع علماء 
ا جيًدا من المعلومات،  على الرغم من ذلك اأن تجمع كمًّ
كي تعطينا �سورة وا�سحة عن الحياة الأولى لت�سيرني، التي 
مهدت له الطريق لي�سبح اأحد اأهم علماء علم الم�سريات 

في العالم.

ت�سيرني،  تعليم  عن  �سورة  الكاتبة  لنا  تر�سم  كما 
وكيفية نبوغه في التعليم، ثم تنتقل اإلى حال الإمبراطورية 
النم�ساوية، التي كانت الت�سيك - موطن ت�سيرني الأول - 
ال�سيا�سية والجتماعية  لالأو�ساع  اإ�سارات  مع  منها،  جزًءا 
والثقافية، التي �ساهمت ب�سورة كبيرة في ت�سكيل �سخ�سية 

ت�سيرني وتوجهاته الم�ستقبلية.

اأما الف�سل الثاني، فيدور حول "اأيام الدرا�سة والبحث 
حددت  وفيه  الت�سيكي".  الم�سريات  علم  في  مكان  عن 
الكاتبة دافعين اأ�سا�سيين لهتمام ت�سيرني بعلم الم�سريات؛ 
الدافع الأول هو ُمعلم ال�سف الرابع البتدائي، الذي اأيقظ 
برا�سيك من  بالآثار، والثاني هو جو�ستين  ت�سيرني  اهتمام 
خالل كتاباته حول تاريخ الأمم ال�سرقية القديمة، ثم اأ�سبح 
ذلك  بعد  الموؤلفة  بنا  وتنتقل  لت�سيرني.  �سديًقا  بعد  فيما 
للحديث عن التحاق ت�سيرني بكلية الآداب بجامعة ت�سارلز 
برلين  اإلى  منتظمة  ب�سورة  و�سفره    ،1917 عام  ببراغ 
الأمر  براغ،  في  تتوافر  لم  التي  المراجع  على  للح�سول 
الم�سريات  علم  بروفي�سور  مقابلة  اإمكانية  له  اأتاح  الذي 
اإمكانية تجميع مادة علمية  ا  اأي�سً له  اإرمان، واأتاح  اأدولف 
الخا�ص  بالق�سم  التحاقه  ثم  الإمبراطورية.  المكتبة  من 
بعلم الم�سريات عند اإدراجه في جامعة براغ عام 1920. 
في  ككاتب  ت�سيرني  عمل  اإلى  كذلك  الكاتبة  وتطرقت 
بنك جيفنو طوال ثماني �سنوات، من 1919 اإلى 1927؛ 
واأخيًرا  درا�سته.  وا�ستكمال  نف�سه  اإعالة  من  يتمكن  حتى 
ت�سير الموؤلفة اإلى ا�ستعانته بكتابات العالم الألماني الكبير 
كبيرة  لعالقة  بداية  كان  الذي  الأمر  وهو  اإرمان،  اأدولف 

ت�سيرني  خطوات  اأولى  باإبراز  الف�سل  هذا  لينتهي  بينهما 
يقوم  التي  الحفائر  اأعمال  الم�ساركة في  المهنية حين قرر 
بها المعهد الفرن�سي لالآثار ال�سرقية؛ حيث قدم المعهد له 

منحة درا�سية للم�ساركة في هذا العمل.

الم�سريات  علم  في  ت�سيرني  يارو�سالف  "دور  اأما 
علماء  من  وغيرهما  وجابا  بلي�سكا  وعالقته  بالت�سيك 
من  الثالث  الف�سل  محور  فكان  الت�سيك"  الم�سريات 
العلماء  اأهم  من  مجموعة  الكاتبة  عر�ست  وفيه  الكتاب. 
الت�سيك في مجال علم الم�سريات؛ مثل فرانتي�سيك ليك�سا، 
كان  الذي  و�سبيجلبيرج،  اإرمان،  لأدولف  تتلمذ  الذي 
مدر�ًسا للريا�سيات والفيزياء، ثم تمكن من اإقناع ال�سلطات 
الت�سيكية باإن�ساء اأول معهد لعلم الم�سريات عام 1958، 
ا من اأهم اأ�ساتذة ت�سيرني. وُتبِرز الكاتبة تدرج  كما يعد اأي�سً
وعمق العالقة بينهما، ومثال على ذلك افتتاحية الخطابات 
"عزيزي  المحترم" اإلى  "البروفي�سور  من  بينهما وتطورها 
اآخر لعالقات  ا مثاًل  اأي�سً الموؤلفة  المحترم". وا�ستعر�ست 
وهو  تالميذه،  باأحد  عالقته  خالل  من  الإن�سانية  ت�سيرني 
جابا، ويت�سح من المرا�سالت بينهما مدى عمق عالقتهما 
كان  اإنه  حتى  الإن�ساني،  ال�سعيد  على  اأو  العمل  في  �سواء 
عن  لتعوي�سها  اأحد  يوم  كل  ت�سيرني  والدة  بزيارة  يقوم 
بم�سطبة  العمل  جابا؛  اأعمال  اأ�سهر  ومن  ابنها.  غياب 
الوزير بتاح �سب�س�ص، ون�سر تعاليم بتاح حتب بالفرن�سية، 

ون�سره للنقو�ص ال�سخرية في منطقة النوبة ال�سفلى.

الثالث"؛   الوطن  "م�سر  عنوان  الرابع  الف�سل  ويحمل 
حيث كانت اأولى زيارات ت�سيرني اإلى م�سر عام 1925 
 IFAO بالقاهرة  ال�سرقية  لالآثار  الفرن�سي  بالمعهد  للعمل 
بمنطقة  الحفائر  في  للعمل  بعدها  لينتقل  �سهور،   6 لمدة 
ن �سداقات  َكوَّ بالأق�سر، وهناك  الغربي  بالبر  المدينة  دير 
و�سوله  وقبل  الفرن�سيين.  العلماء  من  العديد  مع  حميمة 
وقام  واأ�سوان،  والقاهرة  �سقارة  ت�سيرني  زار  الأق�سر،  اإلى 
اإيجابيًّا  مردوًدا  لقيت  التي  البحثية،  الأعمال  اأول  بن�سر 
مدير  منه  طلب  حيث  الم�سريات؛  علماء  مجتمع  لدى 
ال�سقافات  درا�سة  على  الإ�سراف  وقتها  الفرن�سي  المعهد 
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الهيراطيقية المكت�سفة في دير المدينة لن�سرها في كتالوج 
ت�سيرني كان  اأن  الموؤلفة  الهيراطيقية. وت�سيف  ال�سقافات 
في  وتتمثل  لتحقيقها،  �سعى  هامة  اأهداًفا  لنف�سه  و�سع  قد 
عمل مخطط لمقابر وادي الملكات ون�سر الجرافيتي غير 
المن�سور، وعمل مخطط لمجموعة الجرافيتي الموجودة 
على �سخور وادي الملوك، وكذلك عمل مخطط وو�سف 
لمدينة العمال، التي تم الك�سف عنها. ثم ت�ستكمل الكاتبة 
الحديث عن دور واأعمال ت�سيرني في م�سر ب�سكل موثق 

من خالل مرا�سالت ت�سيرني التي ح�سلت عليها.

الحرب  اإبان  ت�سيرني  "يارو�سالف  الموؤلفة  ت�ستعر�ص 
كان  م�سر؛ حيث  في  الحفائر  اأعمال  الثانية" في  العالمية 
اأعمال  في  للم�ساركة  1939م  عام  بالده  من  خرج  قد 
يلتحق  ثم  واإنجلترا.  وفرن�سا  م�سر  بين  م�ستركة  اأثرية 
للحكومة  �سحفي  كملحق  عين  حيث  جديدة؛  بوظيفة 
ت�سيرني  مواقف  ت�ستعر�ص  كما  الت�سيكو�سلوفاكية. 

كمواطن ت�سيكي اإبان الحرب.

المعنون  ال�ساد�ص  الف�سل  اإلى  الكاتبة  تنتقل  ثم 
حيث  العظمى"؛  بريطانية  في  ت�سيرني  بـ"يارو�سالف 
وذلك  البريطانيين؛  الم�سريات  علماء  اهتمام  على  حاز 
توجه  قد  ت�سيرني  وكان  جاردنر.  اآلن  بال�سير  لت�ساله 
كلية  في  الم�سريات  علم  كاأ�ستاذ  تعيينه  لإتمام  لبريطانيا 
لندن الجامعية.  وتبرز الكاتبة كم ال�سعوبات التي واجهته 
األقى  اأن بداأ عمله في بريطانيا؛ حيث  اإلى  اأثناء فترة تعيينه 
محا�سرة حول الأوراق والكتب في م�سر القديمة، لقت 
تلك  يح�سر  اأن  اهتم  الذي  جاردنر،  اآلن  ال�سير  اإعجاب 
في  اإقامته  فترة  عن  �سردها  الكاتبة  تكمل  ثم  المحا�سرة. 
كان  والتي  هناك،  واجهته  التي  والم�سكالت  بريطانيا 

اأهمها فقدانه للجن�سية الت�سيكية.

يارو�سالف  "عالقة  حول  فيدور  ال�سابع  الف�سل  اأما 
وعالقته  والعالم  فرن�سا   في  الم�سريات  بعلماء  ت�سيرني 
من  الهائل  الكم  خالل  من  وذلك  الأخرى"؛  ال�سخ�سية 
المرا�سالت  تلك  العلماء،  هوؤلء  وبين  بينه  المرا�سالت 

التي و�سفتها الكاتبة بـ"الكم الذي ل ي�سدق"؛ حيث كان 
ف�ساًل  وبريطانيين،  فرن�سيين  لعلماء  كم�ست�سار  به  ُي�ستعان 
ذلك  كل  واإيطاليين،  اأمريكيين  بعلماء  الطيبة  عالقته  عن 
لمراجعات  واأفراد  موؤ�س�سات  من  لمرا�سالت  بالإ�سافة 
الم�سريات.  بعلم  الخا�سة  الدرا�سات  بع�ص  حول 
وا�ستفا�ست الموؤلفة في ذكر اأمثلة لتلك الخطابات، الأمر 
الذي يعك�ص القدر العظيم لت�سيرني بين علماء الم�سريات.

فكانت  ت�سيرني"  يارو�سالف  واإنجازات  "اأعمال  اأما 
ت�سيرني  كر�ص  حيث  الكتاب؛  من  الثامن  الف�سل  محور 
كلُّ  اأكده  الذي  الأمر  وهو  الم�سريات،  لعلم  تماًما  حياته 
موقع  �سقافات  وتعد  الم�سريات.  علماء  من  معا�سريه 
الدير البحري، وال�سقافات الخا�سة بال�سير اآلن جاردنر، 
عن  ف�ساًل  ت�سيرني،  درا�سات  اأهم  ال�سقافات  من  وغيرها 
البريطاني،  المتحف  في  الموجودة  الهيراطيقية  البرديات 
الف�سل  يرجع  كما  واأبحاثه.  اهتمامه  مو�سع  كانت  التي 
اللغة  قواعد  عن  هام  كتاب  اإعداد  في  ا  اأي�سً له  الكبير 
بم�ساعدة  وذلك  المتاأخر،  ع�سرها  في  القديمة  الم�سرية 
ت�سجيل  على  عمل  كما  اآير.  وكري�ستوفر  جرول  �سارة 
نقو�ص معابد النوبة وذلك ب�سحبة زوجته، لت�ستر�سل بعدها 
الكاتبة في ذكر اأهم اأعمال هذا العالم الكبير في مجال علم 

الم�سريات الذي كر�ص له حياته.

مارك  يارومير  بقلم  مقالة  لنا  الكاتبة  تقدم  واأخيًرا 
تتحدث  الم�سريات"  عالم  ت�سيرني  "يارو�سالف  بعنوان 
فيها عن ت�سيرني وعن �سخ�سيته واأهم اأعماله الهامة ب�سكل 

�سائق يظهر اأهمية ت�سيرني.

وفي النهاية نجد اأن هذا الكتاب يقدم لنا ال�سيرة الذاتية 
لأحد اأعظم علماء الم�سريات التي يجب اأن نتوقف اأمامها 
بالفح�ص والدر�ص؛ لنعي كيف و�سع لنف�سه تلك المكانة 
وكيف كر�ص حياته من اأجل ما اأحب - علم الم�سريات - 
ما  وهو  لنا،  ال�سيرة  تلك  لإخراج  الكثيرون  �سعى  وكيف 
يظهر لنا اأهمية ت�سيرني بين علماء ودار�سي علم الم�سريات 

والمهتمين به.


