دراسية لدراسة الفنون الجميلة يف جامعة القاهرة .بعد فصله
من جامعة القاهرة ،ذهب إىل تركيا .انتسب إىل أكاديمية الفنون
الجميلة بجامعة املعمار سنان يف اسطنبول .تخرج فيها من
قسم «الديكور وتصميم األزياء» ،وحاز عىل درجة املاجستري
يف «الرسوم املتحركة»( .)1984غادر من تركيا إىل النمسا،
وسجل يف جامعة فيينا لدراسة الدكتوراة ،وقبل إنهائها عاد
إىل بلده .بدأ الرسم بشكل منتظم يف املرحلة الثانوية ،وافتتح
أول معرض فردي عام  ،1974واستمر بالرسم ،وافتتح ثمانية
معارض فردية ،وشارك يف عدد من املعارض الجماعية .عمل
يف املرسح القومي بحلب بني عامي  1999-2000مصمما ً
للديكور .كتب النقد التشكييل يف العديد من الصحف العربية،
وكتب زاوية نقدية لربنامج املجلة الثقافية األسبوعي يف
التلفزيون السوري بني عامي  .2008 - 2004وجمع بعض
املقاالت التشكيلية التي كتبها للصحف يف كتاب« :فرشاة  -عام
 .”2000كتب زاوية ساخرة لعدد من الصحف واملجالت منها
«جريدة النور» .ترجم مئات املقاالت والقصائد والقصص
ونرشت يف الصحف العربية .ترجم عرشات املسلسالت واألفالم
الرتكية .ترجم عن اللغة الرتكية خمسة وخمسون كتاباً.
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الصليب الكبري  ،)Knight Grand Cross) GBEالرتتيب
األفضل لإلمرباطورية الربيطانية ،منحته إياه امللكة اليزابيث
الثانية.
محمد حقي صوتشني أكاديمي ومرتجم ومستعرب تركي.
رئيس قسم اللغة العربية بجامعة غازي يف أنقرة برتكيا .حائز
عىل ماجستري يف األدب العربي ،ودكتوراه يف الرتجمة بني اللغتني
العربية والرتكية .ترأس اللجنة التي أعدّت مناهج اللغة العربية
املعتمد عليها حاليا يف تركيا .كما أع ّد منهج اللغة العربية
لغري الناطقني بها يف أوروبا وسافر إىل اململكة املتحدة كأستاذ
زائربجامعة مانشسرت عام ّ .2006
عي عضوًا للجنة التحكيم
للجائزة العاملية للرواية العربية املعروفة باسم البوكر العربية
خالل دورة  .2014يدير ورشات الرتجمة األدبية بني اللغتني
العربية والرتكية التي تقام سنويًا يف إسطنبول تحت إرشاف
وزارة الثقافة الرتكية .نرشت له ترجمات إليليا أبو مايض
وجربان خليل جربان ويوسف الخال وعبد الوهاب البياتي
ومحمد املاغوط ومحمود درويش وأدونيس ومحمد بنيس
وأحمد الشهاوي وإيمان مرسال ،وخلود املعال وغريهم.
ترتكز دراساته عىل األدب العربي ودراسات الرتجمة وطرق
تدريس اللغة العربية لغري الناطقني بها والدراما اإلبداعية.
من مؤلفاته :ترجمة األخبار بني اللغتني العربية والرتكية
( ،)2014يف رحاب لغة أخرى :التكافؤ يف الرتجمة ما بني
العربية والرتكية ( ،)2013الرتجمة إىل اللغة العربية :األمس
واليوم ( ،)2012اللغة العربية بطريقة فعّ الة ( ،)2008قواعد
اللغة الرتكية لغري الناطقني بها ( ،)2003ترجمة إيقاعية لجزء
ع ّم من القرآن الكريم (.)2014
ِّ
عبد القادر
عبدالل مواليد سوريا -ادلب  .1957درس
تعليمه األول يف إدلب ،درس فرتة يف كلية العلوم يف جامعة
حلب ،ترك الجامعة لعدم توافقها مع ميوله .حصل عىل منحة
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األدب الرتكي ( .»)2007جُ معت مقاالت تركية لهاملان يف
مجلدين« :الصحيح» ( )1999و»منظار الزهر» (.)2008
جُ معت مراجعاته اإلنكليزية ألعمال األدب الرتكي يف «الشاعر
الرتكي :آراء ومراجعات ،من ستينيات إىل تسعينيات القرن
العرشين» .تُرجمت بعض كتبه إىل الفرنسية والعربية
والفارسية واألردية والهندية واليابانية .فاز بجائزة ثورتون
وايلدر لجامعة كولومبيا.
ترجم «املدية» لروبينسون جيفرز ،و»عزيزي الكاذب» لجريوم
كيلتي (مرسحية معدة عن توافق جورج برينارد شو والسيدة
باتريك كامبل) ،و»قدوم رجل الثلج» ليوجني أونيل ،و»ضائع
يف يونكرز» لنيل سيمون وقد أنتجت يف تركيا .فازت «عزيزي
الكاذب» و»قدوم رجل الثلج» بجائزة أفضل ترجمة .هاملان
هو مساعد رئيس التحرير (مع جني ل .وورنر) ملختارات من
الدراما الرتكية :املجلد  :1إبراهيم املجنون ومرسحيات أخرى؛
املجلد  :2األناضول ومرسحيات أخرى.
هاملان أول وزير للثقافة يف تركيا وعمل الحقا ً سفريا ً للشؤون
الثقافية .كان عضوا ً يف املجلس التنفيذي لليونسكو .حارض يف
جامعات كولومبيا وبرينستون وبنسيلفانيا ونيويورك (حيث
كان رئيس قسم آداب الرشق األدنى ولغاته) بني 1953
و .1997أسس عام  1998قسم األدب اإلنكليزي يف جامعة
بيلكنت يف أنقرة ،وترأسه .عمل أيضا ً عميدا ً لكلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية يف بيلكنت .يعمل حاليا ً رئيسا ً للجنة الرتكية
الوطنية لليونسيف ورئيس تحرير مجلة األدب الرتكي .لقد
كان أيضا ً رئيس تحرير «تاريخ األدب الرتكي» املؤلف من
أربعة مجلدات ومنشور باللغة الرتكية.
حاز هاملان العديد من الجوائز األدبية ،وشهادتي دكتوراه
رشف ،ومنحة روكفلر يف العلوم اإلنسانية ،وجائزة الخدمة
املتميزة ألكاديمية العلوم الرتكية ،ميدالية اليونسكو ،وفارس
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َ
ط ْلعَ ت سعيد هاملان ناقد وأكاديمي ومرتجم رائد لألدب
الرتكي إىل اإلنكليزية .كتبه باللغة االنكليزية« :األدب الرتكي
املعارص»« ،الدراما الرتكية الحديثة»« ،الشاعر سليمان
القانوني» ،ثالث مجلدات عن يونس أمرة وموالنا جالل
الدين الرومي والدراويش الدوّارة (مع متني آند)« ،بحث
جديد شجاع 100 :قصيدة تركية عرصية»« ،ظالل الحب»
(قصائده األصلية باإلنكليزية)« ،تهليلة أخرية» (قصائده
باإلنكليزية والرتكية)« ،شعراء تركيا األحياء»« ،أساطري تركية
وقصائد شعبية» ،والعديد من الكتب التي تتناول شعراء أتراك
عرصيني (فاضل حُ ْسنو داغالرجا ،أورهان ويل ،مليح جودت
آنداي) .لقد كان مح ّر َر «نقطة عىل خريطة :قصص وقصائد
مختارة»« ،النوم يف الغابة :قصص وقصائد لسعيد فائق».
اعتربت « »Foreword reviewsكتابه «العندليب وحدائق
املتعة :قصائد حب تركية» أحد أفضل عرشة كتب صحفية
جامعة عام .2005
من كتب هاملان بالرتكية :اثنتا عرشة مجموعة من شعره
الخاص (منها «بيدر األمل» ،مجموعة قصائده املنشورة
يف  ،)2008مجموعة هائلة من شعر الحضارات القديمة،
سوناتات شيكسبري كاملة ،شعر األناضول القديم والرشق
األدنى ،قصائد األسكيمو ،الشعر الحداثي القديم ،رباعيات
الرومي ،رباعيات بابا طاهر عريان ،كتابان ملختارات من
الشعر األمريكي الحديث ،وكتب من القصائد املختارة لواالس
ستيفنز والنغستون هيوز .كان هاملان املرتجم الرتكي األول
لوليام فولكنر؛ ترجم أيضا ً ملارك توين ويوجني أونيل.
نرش هاملان ما يقارب ثالثة آالف زاوية ومقالة ومراجعة
باإلنكليزية والرتكية .عمل كاتب عمود لليوميات الرتكية
«جمهوريت» و»آكشام» ِ
و»م ِّلي َْت» .جمعت العديد من مقاالته
اإلنكليزية عن األدب الرتكي يف «النشوة والثورة :مقاالت عن
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تبدو ديناميكية األدب الرتكي املعارص وجودته وهدفه وتنوعه
وتأثريه مثريا ً لإلعجاب .هنالك خصوبة يف تعددية جوانب
العمل .لم يكن األدب الرتكي قط أكثر شموال ً وتنوعا ً مما هو
عليه .يخلق املؤلفون األتراك مر ّكبا ً أصيالً من عنارص وطنية
وعاملية متبعني تجربة واعية امتدت عقودا ً عديدة ،باحثني عن
قيم جديدة ،مكتسبني بصرية أدبية وإنسانية أعمق ،وخربة
أقوى يف مزج الشكل واملحتوى.
يف املرحلة األوىل من األلفية الثانية ،يقف األدب الرتكي بجرأة
وحداثة ونضج وفتوة .إنه مر ّكب فريد أنشأته مخيلة بلد حي.
إنه يتطلع بثقة إىل مستقبله باعتباره بعدا ً قويا ً لألدب العاملي.
زهرة الظالم
أطأ بقدمي تربة هذه األرض
كأني أمارس الحب مع امرأة نائمة
تحط نحالت عيوني الحارة وتحط
وتقلع عن شجريات القفر
غطت أرجلها بغبار الطلع دون جدوى.
أنا أل ٌم ال يهدأ ،واألشجار صماء
فوالذ الصباح املقطر ال يسليني
ال يستطيع لقاء النهار بالرماح الخديعة دون جدوى
قرأت قصة األرض واملاء
ولكنني وجدت زهرة الظالم يف الغابة
مثل ذات الذراع بثالث شامات
يأخذ الطائ ُر القف َر إىل البحر دون جدوى
قفل السماء الثقيل نفسه دون جدوى.
مليح جودت أنضاي
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يمكن للرواية والقصة القصرية يف تركيا أن تصنف عاملية.
يعترب املعارص يشار كمال املنافس عىل جائزة نوبل لعقود
سيد الرواية .مازال ما بعد الحداثي أورهان باموق الحائز
عىل جائزة نوبل يحظى بشهرة عاملية.
تنوع اإلبداع يف الرواية الرتكية مذهل ،وكذلك الرباعة الفنية
املمتدة من الواقعية الصارمة إىل تيار الوعي ،ومن املغامرات
التاريخية إىل الواقعية السحرية ،ومن التشويق النفيس إىل
القصص الطويلة الجارفة .ضغط املؤلفون األتراك يف نصف
قرن عمليا ً تجربة الرواية «األوروبية-األمريكية-الالتينية».
تجربتهم الخاصة إنجاز بارز ،ألنهم تمكنوا من محاكاة إرث
تجنب التزييف الهائل ،ومن منح أعمالهم شخصية تركية
أصلية.
يف الجزء األول من األلفية الثالثة ،يمكن ألدب الجمهورية
الرتكية أن يفاخر بطاقته اإلبداعية وبعض النجاحات يف العديد
من األنواع األدبية .لقد اقرتب من الوصول إىل عتبة العظمة.
لكن ثمة عوائق تواجهه ،ويمكن حرصها بـ :االضطراب الثقايف
(تغريات كارثية يف املؤسسات االجتماعية السياسية ،الدين،
والتكنولوجيا)؛ أزمة اللغة (تحول واسع ،أوسع من أي إصالح
قامت به أي دولة أخرى .زادت نسبة الكلمات املحلية إىل 80
باملائة ونزلت االستعارات إىل  20باملائة فقط عام  1970بعد
أن كانت املفردات العربية والفارسية والفرنسية  75باملائة عام
 ،1920وبلغ سجل قاموس الوظيفي للغة مع دخول القرن
الحادي والعرشين حوايل مئة ألف)؛ الفراغ النقدي (عىل الرغم
من بعض الكتابات النقدية املتقنة ،ال يزال األدب الرتكي يعمل
عموما ً دون توجيه النظريات الجمالية املحكمة والتحليالت
النقدية النظامية)؛ الفجوة التقليدية (الغياب امللحوظ للفلسفة
ومعايري الرتاجيديا والتحليل النفيس العميق)؛ التقليد املفرط
للنماذج والحركات واألعمال الكربى التي تطورت يف الغرب.
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املشكلة هو أن القصائد الرتكية الناجحة غامضة ومبهمة،
يصعب الوصول إليها يف زمن استمتاع العامة بسهولة الولوج
إىل االنرتنت.
هبوط مشابه يالحَ ظ يف الكتابات الدرامية عند مقارنتها
باملرسحيات التي حققت نجاحا ً باهرا ً يف أواخر القرن العرشين.
حتى كتاب تلك الفرتة املرسحيني الذين ال يزالون عىل قيد
الحياة توقفوا عن كتابة املرسحيات أو أن براعتهم قد تراجعت
عىل ما يبدو .املواهب الجديدة التي قد كان من املتوقع لها أن
تكتب للمرسح ،تركز عىل املسلسالت أو األفالم التلفزيونية
املربحة .هنا يظهر املرسح املعرض للخطر وهو يفسح الطريق
للشاشة .مع ذلك يستمر مرسح (الدولة ،البلديات الكربى أو
الصغرى ،املستقل ،الجامعي) يف تنشيط املرسح عىل نطاق
واسع .سيطر عىل املشهد الحايل إحياء كالسيكيات غري تركية،
ٌ
وترجمات ألعمال ناجحة أوروبية وأمريكية ،والبد أن تُبعث
الكتابة املرسحية من أجل أن تعود للمرسح حيويته.
يبدو أن النقد األدبي سيحظى بعرص ذهبي يف العقود القادمة.
أنتجت الكتابة اإلبداعية لأللفية مجموعة هائلة تتضمن تحفا ً يف
العديد من األنماط األدبية دون االستفادة من التوجيه النقدي.
تخلفت الدراسة العلمية والتاريخ األدبي أيضا ً عىل الرغم من
بعض االستثناءات النادرة .أصبح نمط املقاالت ناجحا ً بشكل
خارق منذ نهاية القرن التاسع عرش ،ويحمل وعدا ً ملا تبقى
من املستقبل املتوقع.
يبدو أن النقد الرتكي اآلن يف عشية إنجازات تستحق التقدير.
بدأ النقاد ورجال العلم ونقاد األدب األكاديميون املحرتفون
بإنتاج تقييمات مصقولة لألعمال العرصية إضافة إىل إرث
تركيا األدبي الطويل بحماس كبري .سيتضمن هذا عىل األرجح
تدوينا ً تاريخيا ً ممتازا ً للثقافة الرتكية وأدبها.
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هيمنة الشعر عىل األدب الرتكي ملدة ألف عام هي حقيقة
بديهية .تم الرتكيز عىل الرواية يف الجزء األخري من القرن
العرشين ،وبسطت هيمنتها عىل العرص الحايل.
املؤكد أن فوز أورهان باموق بجائزة نوبل يف األدب 2006
لعب دورا ً كبريا ً يف هذه الظاهرة مع أنه ليس من الخطأ الجزم
بأن الرواية من املمكن أن تطغى حتى من دون إنجاز باموق
الفردي.
قبل هجمات األوربة عىل الثقافة الرتكية يف أواسط القرن
التاسع عرش ،كان شعراء النخبة (واملثقفون عموماً) يرفضون
النثر رفضا ً تاما ً العتباره سهالً وأدنى منزلة من الشعر .وهكذا
حافظ الشعر الشفوي الشعبي عىل هيمنته يف املناطق الريفية،
مع أنه من املمكن بحق أن يباهى باإلبداع الشفوي املذهل يف
القصص والحكايات.
حاليا ً يف أوائل القرن الحادي والعرشين ،يبدو أن الشعر
يعاني من التصلب أو التعب .فقد و ّلت النماذج املثالية وغاب
األساطني .كان العديد من أولئك النجوم أبطاال ً ثقافيني مهلالً
لهم .األدباء املرموقني القالئل اليوم يف ثمانينيات أعمارهم أو
تسعينياتها .عىل الرغم من اكتساب الشعراء األصغر التقدير،
ولكن كثريا ً من مواهب ثمانينيات القرن العرشين حولت
طاقاتها اإلبداعية إىل الرواية .اضطر العديد من النارشين
الرواد إليقاف أو تعليق نرش الشعر واملجموعات الشعرية.
لم يعد لبيع مثل تلك الكتب قيمة .يبدو أن عامة القراء الذين
عشقوا الشعر يف الكتب واملجالت ذات مرة قد هجروا شغفهم.
بهذا املعنى ،تعيش تركيا انحدارا ً دمر شعبية الشعر وهيبته
كما يف العالم املتحدث باللغة االنكليزية ،ويف أوروبا ،ويف أمريكا
الالتينية منذ عدة عقود.
ليس السبب هو تدني مستوى اإلنتاج الشعري ،بل ببساطة
تعتيم قوة الرواية الحالية عىل اإلبداع الشعري .ما يخلق
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خاتمة:
مستقبل األدب الرتكي
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يف شعرها برودة تفوح بامللح واملوت
ويف وجهها طعم عاصفة.
تقف متعبا ً يائساً،
تشعل وتُطفئ فجأة ،فرتتجف فرحا ً
ثمة يشء ،لعل حياتك طالت.
معلنة الحداد يف توق األرامل الذي ال يقاس
قوية تحمل الليايل الضخمة
مجنونة ،ال تتكلم وال تنام
تنتظر فضل الالمستقبل يف أيامها التعيسة
إنها ذكية.
سفننا الثملة تتمايل وتتمايل.
واضح أنها دفنت يف نوم العاصفة
الصخور تشبه القبور يف البحار
تسمع من املاء إىل السماء
«عليك اللعنة»
يزول الوقت ،ويرفع الوجود يده عن الزمن
وال يسقط خرب من األبراج
تعتقد أن الناس الخاملني املتعبني جميعا ً
قد انتهوا بشؤم
فتبتسم املنارة.
فاضل حسنو داغالرجا
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واالحرتام .حظيت أعمالها العاملية بالقبول عرب تقديم جائزة
نوبل لألديب الروائي أورهان باموك عام .2006
األلفية الثانية لهذا األدب املرشف القوي غالبا ً ما ستتميز بعدد
ال يحىص من االنجازات املثرية لإلعجاب.
منارة البحر
امتد اللسان الضخم نحو البحر املفتوح
يف أعماق الليل الكحيل والفيض
يبدأ حب الحياة مع الليل
وملعان منارة البحر
ً
فوق الصخور ال مباليا بالحظ.
تتحد الغيوم يف السهول الغسقية
ويهبط ضباب من املوانئ البعيدة
يبدأ ه ّم مع ظلمة القدر
ويبلغنا حرقا ً
أين نحن من العمر ومن العشق؟
هل ينقبض قلبك يف ضوء النجوم
دع الذكريات تتقهقر قليالً
قد يميض الزمن دون أن يصطحب الروح
فكر كيف وقفت منارة البحر
صابرة لقرون عىل هذه البقعة.
هاك معارك البحر والقراصنة الشيوخ
رأت املوج الطائر والريح النائمة
سوداء وزرقاء ِوسع عني واحدة
نظرت إىل صيادي السمك املنحوسني
والبحر برشود.
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جامعة هارفارد أهم ناقدة أكاديمية تركية للرواية خصوصا ً
بقوة عملها الرائد بعنوان «الرواية من دو ُْن كيشوت إىل اليوم».
ديليك دولتاش (ولدت  )1945ويلديز أجاويد (ولدت )1946
وسيبيل أرزيك (ولدت  )1958ونوردان غوربيليك (ولدت
 )1956ون ُ َكت أس ْ
ني (ولد  )1949من بني أبرع النقاد
األكاديميني.
أنيس باطور (ولد  )1952املعروف أيضا ً كشاعر ونارش
أحد أكثر عقول جيله األدبية إثارة وحاز كثريا ً من التقدير،
ويمثل الرمز املثايل للمر ّكب الثقايف الذي تكافح تركيا املعارصة
إلنشائه ،واملتحدث بلسانه.
مالحظة مفيدة حول النقد األدبي هو أنه لم يكن أكثر
موضوعية وإنصافا ً وال أكثر تحررا ً من االنحياز األيديولوجي
أو الجديل قط .إنه يستفيد من أوسع الحريات الرتكية للكتّاب
حتى اآلن .إنه عىل األرجح مصقول أكثر من أي وقت مىض،
وأكثر عرضة ألن يتخذ خطوات واسعة مثرية لإلعجاب إذا
اعتمد ممارسوه بشكل أقل عىل النظريات األدبية التي تكثر
يف العالم الغربي ،وخلق نظرياته الخاصة التي ستخدم بشكل
أكثر فعالية يف تقييم الهوية الفريدة والقيم الجمالية الحقيقية.
***
يمكن أن ّ
يعب عن األلفية السابقة من األدب الرتكي باختصار
أنها متعددة جوانب العظمة .تمثل تقاليدها الشفوية يف الشعر
والرواية باإلضافة لإلرث املكتوب بجميع أنماطه سرية ملخيلة
الدولة وإبداعها .يف ألف سنة ،تمددت من آسيا الوسطى إىل
القوقاز والرشق األوسط والبلقان ونقط أبعد .تبنت تأثريات من
الرشق والغرب ،ومن الشمال والجنوب .بناء عىل ذلك خلقت
ُم َر َّكبها الخاص الذي تضمن اسرتاتيجيات أوربا واألمريكيتني
الجمالية .تستحق استكشافاتها وتنوع إنجازاتها التقدير
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قدرت ( )1907-1992ومحمد فؤاد ( )1926-2002وصالح
الدين ه ِيالف ( )1928-2005وعاصم بَزيرجي (1927-
 )1993وفتحي ناجي ( )1927-2008وآخرون أعضاء
هذا التيار الجدير ذكرهم .برز صباح الدين أيوب أوغلو
( )1908-1973ووداد غونيول ( )1911-2004وعدنان
بَنْك ( )1922-1998ومراد بيلغة (ولد  )1943بكتابة مقاالت
مهذبة وعميقة .ساهم سعاد يَتْكني ( )1903-1980وعذراء
أرهات ( )1915-1982وحسني جونتورك ()1918-2003
وطاهر أالنغو ( )1916-1973ورؤوف موتلو آي (1925-
 )1995و ُكونور أ َ ْرتُوب (ولد  )1936وآخرون بأعمال نقدية
نزيهة أيديولوجياً.
يتزعم أكثر النقاد غزارة يف اإلنتاج دوغان هيزالن (ولد )1937
النقاد املنصفني واملثريين ،وهو يؤدي وظيفة «ضمري» األدب
الرتكي .يف هذه املجموعة يوجد محمد أوكتاي (ولد )1933
وعدنان بينيازار (ولد  )1934وعدنان أوزيالتشني (ولد
 )1934وكثريون غريهم بمن فيهم كتاب مميزون مثل أورهان
ُكوتشاك (ولد  )1948وفريدون آنداج (ولد  )1954وسميح
غوموش (ولد  )1956وفسون آكاتيل (ولد  .)1944كان جم
إرجييس وعُ مَ ر تُ ْر َكش وجميل مَ ريتش ()1916-1987
ونرمي أويغور ( )1925-2005كتابَ مقاالت مؤثرين .ترك
بشري آيْوا ُز ْ
وغلو (ولد  )1952انطباعه بتقييماته الجديرة
لألدب الكالسيكي .اكتسب حسن بولند قهرمان مكانة من
أهميته بني كتاب الرأي الثقايف واألدبي الرواد.
قدم العالم يف األدب اإلنكليزي بَ ْرنا مُوران ()1921-1993
العديد من الكتب الرائدة عن النظريات األدبية وتطبيقها يف
األدب الرتكي ،وأصبح دليالً للنقاد يف العقود الالحقة .لعل جالة
بارال (ولدت )1945الحائزة عىل دكتوراه يف األدب املقارن من
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املرسح السيايس الحايل يف أوروبا بالتعامل مع القضية بشكل
ومحتوى مشابه .وظفوا أشكا َل املالحم املشهدية ودمجوها
مع املعايري الرتكية التقليدية».
يستطيع املرسح يف تركيا أن يضع عيوبه ونقط ضعفه كلها
جانباً ،ويتفاخر باإلنجازات البارزة التي مكنته من التقدم
ليس عىل مرسح الدول النامية فقط ،بل عىل كثري من الدول
املتقدمة التي لديها تقاليد مرسحية أطول ومصادر أعظم
أيضاً .ما وصلت إليه الفنون الدرامية الرتكية مثري لإلعجاب
وفق أي معيار موضوعي.
شهد النصف الثاني من القرن العرشين خطوات واسعة يف
النقد األدبي عندما حقق نور الله آتاج ( )1898-1957شهرة
كناقد انطباعي أعاد تقييم تقاليد الشعر الكالسيكي وربطها
بالقيم الكامنة يف مشاريع الشعر الجديد ،خصوصا ً حركة
«الحداثة األوىل» .قدم األديب الشاعر والروائي الرتكي البارز
ممثل جيل املثقفني الذين قدموا تركيبا ً من الثقافة الرتكية
الكالسيكية واألدب الفرنيس واملالمح الفنية العرصية من
الطراز األول أحمد حمدي طانبينار ( )1901-1962مساهمته
املهمة والباقية وكتب بصفته أستاذا ملهما ً لألدب يف جامعة
اسطنبول تاريخا ً نقديا ً هائالً عن األدب الرتكي «تاريخ األدب
الرتكي يف القرن التاسع عرش» ( ،)1949ومقالة رائعة عن
الشاعر الكالسيكي الجديد يحيى كمال ،نرشت عام .1962
أجرى محمد كابالن ( )1915-1986تحليالت ذكية عن الشعر
والقصة القصرية اعتبارا ً من القرن التاسع عرش .قدم أيضا ً
العديد من الدراسات املثرية عن األدب الرتكي القديم .ثمة عيب
واحد يف عمله ناتج عن هفوات عديدة بالحكم عىل العديد من
معارصيه ،خصوصا ً ناظم حكمت وكتّاب اجتماعيني آخرين.
الكم الكبري من النقد األدبي االجتماعي أثبت أنه مؤثر
أيديولوجيا ً يف النصف الثاني من القرن العرشين .كان جودت
166

الظلم االجتماعي والبريوقراطية والرصاعات املدنية-الريفية؛
مرسحيات تحقيق ،ألغاز جرائم قتل ،رعب-تشويق؛ دراما
عائلية ،بما يف ذلك موضوع الفجوة بني األجيال؛ ميلودراما
شعرية؛ دراما قروية ومرسحيات عن أحياء املخالفات؛
مرسحيات عن حضارة األناضول القديمة؛ مرسحيات عن غري
املنسجمني؛ دراما تتعامل مع املفاهيم التجريدية واملواقف
االفرتاضية؛ كوميديا خفيفة ومرسحيات هزلية؛ مرسحيات
هجائية عن القيم التقليدية والحياة الحالية؛ املرسحية ضمن
مرسحية؛ تحديث مرسح الظل والكوميدية االرتجالية؛
مرسحيات بال حبكة؛ دراما مبنية عىل األساطري الشعبية
والتاريخ الرتكي؛ مرسحيات تعبريية؛ دراما عاطفية؛ مرسح
ملحمي؛ مرسح الكباريه؛ مرسحيات مبنية عىل تراجيديا
يونانية؛ مرسح دراما العبث املوسيقي الغربي.
رائدة أخرى هي الناقدة سوداء شنري الحظت اآلتي حول
جوانب الكتابة املرسحية الرتكية:
أكثر إنجازات كتابة الدراما الرتكية املعارصة وإنتاجها
جالء كان الجهد الواعي لخلق دراما أصلية محلية
باالستفادة من العنارص الشكلية واألسلوبية للمرسحيات
التقليدية املذهلة بطريقة تريض الذوق العرصي
واالحتياجات الفكرية املعارصة .التحدي األسايس ملحاولة
كهذه هو الحفاظ عىل الحساسية الحاسمة والتمييز بني
الجذب السهل ملا هو مذهل ومتعة الشهادة عىل الدمج
10
الحقيقي للشكل واملحتوى.

بحسب الناقد املرسحي املعروف ديكمان غونور« ،ركز بحث
الكتاب املرسحيني [األتراك] منذ منتصف القرن العرشين
عىل قضايا الهجرة من الريف ،والنظام االجتماعي اإلقطاعي،
والحياة يف األحياء الفقرية ...تم التشكيك بـالـنظام بجميع
جوانبه .يف سنوات الحقة ،بدأ كتاب املرسح األتراك تحت تأثري
 10الدراما الرتكية ،سوداء شنري
165

األعمال امللحمية الربيختية مثل «مصنع األقدام والسيقان»
لرسمد تشاغان و»ملحمة عيل ال َكشاني» لخلدون طانري؛
ومن الكوميديا الخفيفة إىل دراما غونغور ديلمان الالذعة
عن أناس أبرياء يعانون من وحشية الرأسمالية واالستعمار؛
ومن مرسحيات قروية مذهلة لجاهد آطاي ونجاتي جومايل
إىل كوميديا سوداء مثل كوميديا ألبي ملليح جودت آنداي؛
ومن توليفات عزيز نسني العرصية لكراكوز مرسح خيال
الظل إىل تراجيديا رفيق أردُوران الشيكسبريية عن جستنيان
األعظم؛ ومن الدراما املوسيقية لتورغوت أوُز آ ْكمان وبولند
أريل مقدمي «آه من هؤالء الشباب» إىل تراجيديا طوران أُوفالز
أوغلو الشعرية الهائلة عن السلطان العثماني إبراهيم املجنون؛
ومن دراما السجن ألورهان كمال إىل املرسح التاريخي وتناول
األساطري ألورهان أسينا.
يف العقود األخرية من القرن العرشين ظهرت املوهبة البارزة
محمد بايْدُور ( ،)1951-2001وكان من أخصب املبدعني
خياالً ،وجلب رؤى جديدة وحيوية إىل الكتابة املرسحية .وفاته
املبكرة حرمت املرسح الرتكي من األعمال املنشطة التي من
املمكن أن تجد طريقها إىل العديد من العواصم املرسحية يف
الخارج أيضاً.
وضع الرائد األول يف دراسة تاريخ املرسح الرتكي املعارص
متني آند تصنيفا ً شامالً يف كتابه املوسوم «تاريخ املرسح
والرتفيه الشعبي يف تركيا» و»املرسح الرتكي يف خمسني
عاماً» :مرسحيات عن األبطال املثاليني ،املصلحني االجتماعيني،
نضال القادة السياسيني ضد الفساد ،االستبداد السيايس
والظلم االجتماعي؛ مرسحيات تعتمد بشكل كبري عىل تصوير
الشخصيات؛ مرسحيات األحالم ،موضوعات الذاكرة والتحليل
النفيس؛ مرسحيات تصور مشاكل النساء والفنانني؛ مرسحيات
عن املثلث األبدي واملشاكل الزوجية بشكل عام ،مرسحيات عن
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لعل باموك توّ ج نجاح الرواية بافتتاح متحف يف اسطنبول
باالسم نفسه يف ربيع عام  ،2012وهو مفتوح للزوار حاليًا.
أكثر تطورات الفن الرتكي بروزا ً كان انفجار النشاطات
املرسحية والخطوات الواسعة املتخذة يف كتابة الدراما .القليل
جدا ً من املدن حول العالم لديها طيف من املرسحيات أوسع أو
أداء أروع من اسطنبول .يف  1960كان لدى جماهري اسطنبول
خيار بني أقل من عرش مرسحيات يف اليوم ،لكنها تجاوزت
الثالثني بحلول نهاية العقد ،وبلغت الزيادة يف أنقرة يف الفرتة
نفسها من خمس إىل حوايل عرشين .يف النصف الثاني من
القرن العرشين كان هنالك تنوع رائع للمرسحيات األجنبية
متضمنة هاملت (أربع رؤى مختلفة) ،سيدتي اللطيفة،
مارات/ساد ،وجنوب املحيط الهندي ،أنتيغون ،وتشكيلة من
املرسح الكوميدي الفرنيس ،والبواب ،وطريق التبغ ،ومذكرات
مجنون ،واألم شجاعة ،والبخيل ،ومن خائف من ذئب فريجينيا،
والعابث عىل السطح ،والفيزيائي ،وآه يا أبي ..أبي املسكني.
أنصف املرسح الرتكي الكثري من املشاهدين عند مقارنة النسخ
الرتكية بأصولها أو نظائرها األوروبية والربيطانية واألمريكية
ليس من حيث الكم فقط ولكن من حيث نوعية اإلنتاج واألداء
أيضاً ،ويشهد للمرسح الرتكي بأنه غالبا ً ما أدى بالجودة
نفسها وأفضل أحياناً.
قدم الكتاب املرسحيون إنتاجا ً واسعا ً ضم تراجيديا النبالء
وكوميديا «الشوارع» وفودفيل ودراما شعرية وكوميديا
ودراما موسيقية ومرسح ملحمي برختي وكوميديا سوداء
تشبه كوميديا ألبي  Albeeورؤى عرصية ملرسحيات خيال
الظل التقليدية وإعداد مرسحي لألساطري وموضوعات خرافية
إضافة إىل املرسحيات القروية.
أصبح طيف األدب الدرامي للكتاب املرسحيني األتراك
واسعا ً أيضا ً بشكل يثري اإلعجاب :من امليلودراما العائلية إىل
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عىل الرغم من كل ما سبق ،إنه ملن الصواب الجزم بأن
باموق يف يومنا هذا يتقدم نحو فن روائي أصيل مبتعدا ً عن
«التأثريات» ،ونحو شكل جديد كما تجىل يف أول رواية له بعد
جائزة نوبل «متحف الرباءة» ( .)2008كانت روايته األوىل
«جودت بيك أبناؤه» ( )1982عمالً من طراز (قصة انهيار
عائلة بودنربوك) تتبعت حياة أكثر من ثالثة أجيال باإلضافة
إىل عملية تحديث األدب الرتكي منذ أوائل القرن العرشين.
دمجت رواية «البيت الصامت» ( )1983بني تقنيات الرواية
الحديثة والتقليدية مستخدمة خمس شخصيات أساسية،
ورسدت األحداث من خالل وعي تلك الشخصيات .لم يُرتجم
هذان العمالن إىل االنكليزية مع أنهما يحمالن ميزات رائعة.
تتناول «القلعة البيضاء» ( )1985تفاعالً غريبا ً بني رجل
بندقي وآخر عثماني ،وترمز إىل الجوانب املتنوعة للتوترات
الثقافية بني الرشق والغرب.
اعترب «الكتاب األسود» ( )1994تحفة ،خصوصا ً يف أوروبا
والواليات املتحدةّ ،
ورسخ سمعة باموك .صور أرسار اسطنبول
برباعة ،واستحرض القيم الصوفية التقليدية« .الحياة الجديدة»
( )1994هي رواية عن الرتحال منسوجة بأسلوب شعري،
تتعامل مع املخيلة التي ضلت طريقها واليأس الفتي ومُثل
الجمهورية التي أحبطت.
نجحت رواية «اسمي أحمر» املنشورة عام  ،1998وتتناول
املنمنمات العثمانية يف  ،1591ورواية «ثلج» ( )2004أكثر
أعمال باموك وضوحا ً سياسيا ً وقادته إىل نيل جائزة نوبل.
عزز كتابه اسطنبول« :الذكريات واملدينة» ( )2005مكانته
الدولية ،وهو رشح مخاتل بطريقة استعادة ذكرياته عن
مدينته املحبوبة واملفعمة باألحزان .آخر رواية له «متحف
الرباءة» (نرشت يف أيلول  )2008هي بالشكل املعلن رواية عن
الحب والزواج والصداقة والجنس والحياة األرسية والسعادة.
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ظهر أورهان باموك (ولد  )1952كمبرش قرسي بأبعاد جديدة
يف الفن الروائي الرتكي يف تركيا وخارجها .تُرجمت أعماله
الكربى إىل خمسني لغة تقريباً ،وجذبت إصداراتها االنكليزية
انتباها ً واسعا ً وفازت بالعديد من الجوائز العاملية الكربى .تُوّج
ظهور باموق النيزكي بفوزه بجائزة نوبل لألدب عام .2006
هذه أول جائزة نوبل يحوزها تركي يف أي من املجاالت ،وقد
ُقدمت لشخصية أدبية ألن األدب يبقى النوع الثقايف الرئيس
لدى األتراك .أكد باموق نفسه أن تلك الجائزة قد مُنحت
ً
حقيقة،
أساسا ً للغة الرتكية وأدبها .اعترب بعض املفكرين هذا
وادعى البعض أنها كانت تقديرا ً ألعمال باموك اإلبداعية التي
كوفئت دون تجاهل حقيقة أن لجنة جائزة نوبل تكره األتراك
«معادية-للرتك» ونتيجة للترصيحات املؤذية التي قدمها عن
أحداث يف التاريخ العثماني والحياة املعارصة .وصف نجاحه
يف «ما بعد الحداثة» باإلضافة إىل بعض الغرائبية الرتكية .وقد
قورن بالعديد من عمالقة األدب املعارص .عادة ما تفتح تلك
السمات طريقا ً سهالً للشهرة يف الخارج .لكن املخاطرة هي
أن التشابهات قد ال تحافظ عىل قيم العمل األصيلة مدة طويلة،
إال إذا وجد الكاتب يف الثقافة األخرى صوتا ً فريدا ً خاصا ً به،
أو اكتشف مثل أشكاال ً جديدة ،وخلق تركيبا ً يتعدى الصيغ
الجاهزة التي تعتمد عىل ما هو دارج.
استكشف النقاد املغرمون باقتناص النماذج والتأثريات شبها ً
بني باموك وبورخيس وكالفينو وإيكو الذين قرأ أعمالهم .كان
قارئا ً رشهاً ،وقد قال« :قرأت كاملجنون خصوصا ً من عمر
السادسة عرش حتى الخامسة والعرشين ،وطمحت ألن أكون
املؤلفني األحب إيل ».يف مناسبة أخرى ،قال« :إن كان علينا
استخدام املعايري الغربية ،أنا أرى أن رواية العالم الغربي
هي إبداعات جُ ويْس وبروست وولف وفوكنر ونابوكوف،
وليس همنغواي وشتاينبك اللذين كانا رمزين يف بلدنا منذ
زمن لبساطة أسلوبهما ولغتهما».
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املوضوع الرئيس للرواية املعارصة عرب العالم كله أيضا ً يف
املوجة الجديدة الرتكية :التجريد من اإلنسانية ،االنحالل
األخالقي ،السخف ،نقص البطولة ،امللل ،العقم ،النفاق.
أبطال الروايات يف الغالب مضطربون نفسيا ً مجردون وظواهر
مقدمات لتحوالت شكلية .ساهم املؤلفون الرواد لهذا النوع
من الرواية َفياز كاياجان ( )1919-1993وب ِي ْلغة كاراصو
( )1930-1995وأورهان دُو ُرو ( )1933-2009بتوسيع
مجال الخربات النفسية يف األدب الرتكي ،وعند زج اللغة يف
نقطة االنقطاع ،أثْروا املصادر التعبريية والصيغ اإليقاعية.
شارك أ ُو ْكتاي آ ْكبال (ولد  )1923هذه املجموعة حسها الدرامي
(أو الكافكائي نسبة إىل فرانز كافكا) بالواقعية واليأس التام
مع أنه خالفهم باستخدامه األسلوب املتقطع شبه التنقيطي.
لكن كتّاب الرواية الجديدة وآ ْكبال رددوا أوهام روح اإلنسان
املعذبة وعزلته عن الطبيعة واملجتمع.
خطى فن الرواية منذ الثمانينيات خطوات هائلة ،ويعود جزء
من الفضل بهذا لروايات يشار كمال املتزايدة ،وأعمال عدا َل ْت
آغا أوغلو املثرية لإلعجاب (ولدت  ،)1929وتحسني يوجيل
(ولد  )1933ووُسعت أُو بَنري ( )1922-2005وأرهان بَنري
( )1929-2007وأتيلال إلهان ( )1925-2005وآخرون.
تتمتع أليف شفق (ولدت  )1971بشهرة عاملية واسعة بفضل
رواياتها املثرية التي تدمج بني القيم التقليدية والسمات
املبتكرة .بدأ العقد األول من القرن الحادي والعرشين بما
يمكن أن يسمى رواية «ما بعد بعد الحداثة» للعديد من الكتّاب
اليافعني ،مثل تُونا كرييميتجي ومُوغة إِبْ ِل ْكجي وبَريهان
وسما كاي ُْغ ُ
ماغدين وجزمي أ ْر ُسوز وشبنام إيي غوُزال َ
وسوز
إضافة إىل أحمد أوميد الذي يحظى بتقدير واسع كسيد الرواية
البوليسية التاريخية املشوقة النادرة يف تركيا.
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تأتي من أقالم مرادهان مُونْغان وسليم إيلريي ومحمد أ ُر ْ
وغلو
وأحمد آلطان.
الواقعية السحرية باألسلوب الرتكي قوية بفضل الروايات
املميزة للطيفة تكني ونازيل أراي وبُوكيت أ ُو ُزونري وأصيل
أردوغان التي تُرجمت إىل العديد من لغات العالم الواسعة
االنتشار خصوصا ً اإلنكليزية.
مازال عزيز نسني ( )1916-1995أفضل هجّ ائي تركيا عىل
اإلطالق مهيمنا ً عىل الكتابة الساخرة .قدم نسني يف عرشات
الكتب إدانات قوية لالضطهاد والوحشية املرتكبة بحق اإلنسان
العادي .بطله هو رجل الشارع الذي تحارصه قوى الحياة
العرصية املعادية .إنه يجلد البريوقراطية ويفضح الظلم
االقتصادي يف قصص تجمع بشكل مؤثر بني اللون املحيل
والحقائق الكونية.
نادرا ً ما ظهر يف مسار األدب الرتكي هجّ اء للنفاق والدجل
ومنظومة النواقص أعدل وأكثر فعالية وتأثريا ً من خلدون
طانري ( )1915-1986الذي دائما ً ما كتب بتعاطف وإشفاق
وإيمان قوي يف احتمال كمال اإلنسان .من امللفت أن الهجّ اء
الرتكي األبرز نسني الذي ولد بعد طانر بسنة ،لم يكن لديه
كثري من التفاؤل بتحسن وضع اإلنسان ،لكنه آمن أن بنا ًء
أيديولوجيا ً جديدا ً قد يخ ّلص املجتمع .ال نجد يف طانر أي ثقة
عملية يف نظام اجتماعي أفضل ،مع أنه يؤكد عرب اسرتاتيجياته
الهجائية عىل إمكانية الكمال الفردي.
يف تباين حاد مع الرواية الواقعية ،قدم مجموعة من املؤلفني
بعضهم يجيدون الشعر االنكليزي والفرنيس -سيالً منروايات الوعي متأثرين بشكل عميق بجويس وفوكنر إضافة
إىل الرواية الجديدة الفرنسية .صورت أعمالهم أزمات نفسية
بأساليب غنائية وأحيانا ً طنانة .عرض بعضها مشاهد
تراجيكوميدية للحياة العرصية باستخدام لغة بالية .تجسد
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أويار وسيفغي ُ
صويْصال ،ويزدهر اآلن بفضل حَ سن عيل
ُ
طوبتاش وجميل قاووقتشو وغريهما.
حققت الرواية الرتكية يف العقود األخرية من القرن العرشين
تطورا ً كبريا ً عىل صعيد النضج وتعدد األنواع .من الصعب
تقفي آثار تطورها وتنويعها يف مثل هذا اإليجاز التاريخي.
كل ما يمكن فعله يف مثل هذه الدراسة هو ذكر أسماء أبرز
الروائيني وتقريظ بعض التيارات والعناوين وامليزات.
تتضمن الئحة الكتّاب الكبار الذين ظهروا يف أواخر ستينيات
القرن العرشين ليىل أربيل وأوغوز آتاي املؤثر بقوة يف «غري
املتشبثني» ،ويوسف آتيلغان كاتب مستقل تناول عدم التواؤم
النفيس ،وإحسان أو ْكتاي آنار الذي أتى بأبعاد مثرية لألحداث
التاريخية ،وعائشة ُكولني مؤلفة العديد من الروايات األكثر
مبيعا ً واملستوحى بعضها من تجارب حياة أفراد عائلتها،
وتحسني يُوجيل أحد أبرع الروائيني وأكثرهم تنوعا ً يف الكتابة
باللغة الرتكيةَ ،
وفيّاز كاياجان الذي امتهن الغوص يف القصص
الرهيبة للحرب العاملية الثانية؛ عباس صايار الذي كتب
«حصان مرتوك» ،وعثمان نجمي ُغو ْرمني الذي قدم روايات
مرموقة عن املجتمع الرتكي العرصي وعن أحداث عثمانية،
مصطفى روحي شريين ُ
وغولتان دايي أوغلو من الكتاب
البارعني يف رواية الطفل ،وأونري ياغجي الذي صوّر آثار
انقالب عسكري بشكل مؤثر ،وفريدة ج ِيجَ ْك أوغلو املعروفة
بالرواية الخيالية ،وبُرهان ُغونيل ودمري أ ُو ْزلو اللذين حظيا
بمعجبني أوفياء برواياتهما حول الحرفيني .لم تحظ روايات
نَديم ُغو ْرسيل عن التاريخ العثماني وتركيا املعارصة بالتقدير
يف أرض الوطن فقط ،بل يف أوروبا وغريها أيضاً.
من بني كبار الروائيني املعارصين هنالك مؤلفون ناجحون
جدا ً مثل آيْال ُكوتْلو وإنْجي آرال وأرانديز أطاصو وبينار ُكور
آالتيل .غالبا ً ما تهيمن عىل ميدان الرواية روايات قوية
وآليف
ِ
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تبنى جواد شاكر ( )1886-1973لقب (صياد سمك
هاليكارناس) ،وهو كاتب متعدد اللغات كتب أيضا ً باإلنكليزية،
وقدم روايات قوية عن عامة الناس ،خصوصا ً صيادي األسماك
عىل ساحل إيجه.
يقظة االهتمام بالتاريخ العثماني بعد عدة عقود من اإلهمال
أدى إىل بروز رواية شبه وثائقية لكمال طاهر()1910-1973
«األم الدولة» وتتناول قصة نشوء الدولة العثمانية يف أواخر
القرن الثالث عرش وأوائل القرن الرابع عرش .ألهمت حرب
االستقالل الرتكية (- )1919-1922كما يف العقود السابقة-
العديد من الروائيني الكبار مثل كمال طاهر يف «املحارب
وصميم ُك ُ
املتعب»َ ،
وجاغوز يف «ذووا قبعات الفراء» و«منفلت
بأقىص رسعة» ،وحسن عز الدين دينامو يف «التمرد املقدس»
بأجزائها الثمانية.
قدم أتيلال إلهان تصويرا ً ألزمة املجتمع الرتكي بعد الحرب
العاملية الثانية يف مجلدين بعنوان «مائدة الذئاب».
ضمت الئحة أفضل الواقعيني االجتماعيني يف النصف الثاني من
القرن العرشين فقري بايْ ُكو ْرت وتشتني آلطان و ُد ْر ُسون آ ْكتشام
وطالب آبايدين وطارق ُد ْر ُسون ك .ووَداد توركايل وكمال
ب ِي ْلبَشار ومحمد َسيْدا و َزيّات سليم أوغلو .تضمنت كتب ناهِ د
سي أُور ِيك روايات شبه وثائقية عن الفرتة العثمانية األخرية
ِ ّ
ْ
بشكل مقنع ،كما فعل حِ فظي طوبوز .بَريدة جالل شخصية
رائدة يف روايات الحبكة النفسية املقعدة وعالج الديمقراطية
التي تعاني من النزاعات .طبقت َسفيم بُراق تقنيات روايات
فوكنر بنجاح .يف جعبة ُزو ْل ُفو ل ِيوانييل املؤلف املتعدد املواهب
العديد من الروايات املختلفة التي حقق بعضها نجاحا ً كبريا ً
يف تركيا كما ترجماتها خارجها .هيمن عىل مشهد القصة
القصرية يف أواسط القرن العرشين شخصيات مثل سعيد فائق
وممدوح شوكت أسيندال ونزيهة مَ ريتش والحقا ً تُومْ ريس
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كان أورهان كمال ( )1914-1970رائدا ً يف تصوير معاناة
الطبقة العاملة .نجاتي جومايل ( )1921-2001شاعر معطاء
وكاتب مرسحي عرض كثريا ً من الشخصيات املبتالة بالفقر يف
املناطق الريفية .وكتب عثمان جَ مال كايْغييل ()1890-1945
قصصا ً مؤثرة عن الطبقة العاملة والغجر.
قدّم كاتب القصة القصرية املحرتم سعيد فائق (1906-
 )1954خياال ً رومانسيا ً تأمليا ً متشابكا ً جانحا ً لرؤية الغريب
يف روح اإلنسان ،متناوال ً شفقة الحياة املدنية وتفاهتها بأسلوب
فريد بسبب ميوله الشعرية.
أثمرت حياة سعيد فائق األدبية املمتدة حوايل خمسة وعرشين
عاما ً من  1929تقريبا ً إىل  1954إنتاجا ً يربز تنوعا ً كبريا ً
باملوضوعات والتقنيات مع أن جميع قصصه يف الواقع تحمل
تشابهات معينة من ناحية وضوح األسلوب والقيم الجوهرية،
والغوص يف فكر املنبوذين اجتماعيا ً والهامشيني ،ونزعة ثابتة
للخطاب باللغة العامية .يمكن تشبيه قصصه من حيث التناول
واإلحساس وإسرتاتيجية اإلبداع بالعديد من أعمال أسالفه
ومعارصيه وتابعيه خارج تركيا .أحيانا ً نجد حبكة مثل
التي عند دو موباسان ،وأجوا ًء تذكرنا بتشيخوف ،وصفاء
سومرست موم ،مع أنه ال يبدو أن أحدا ً من هؤالء الكتاب -وال
حتى بعض الكتاب الفرنسيني الذين قرأ لهم خالل إقامته يف
غرونوبل -كان له أي تأثري عليه .يعطينا هذا الكاتب الرتكي يف
بعض القصص مزيجا ً من الخيال والحقائق امللموسة ،وتفاعل
لدرجات مختلفة من الواقع يف سلوك شخصيات فوكنر .يف
َ
قصص أخرى ،نجد صفاء بنيويا ً
وهشاشة ٍ
لغة نموذجية من
همنغواي .تشبه قصص سعيد فائق الالحقة أعمال دونالد
بارثلم األوىل ،تشاركها األحاسيس الغريبة للغزو يف ممالك
الخيال نفسها.
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القرن العرشين يف الوطن ويف الخارج ،ويرتدد اسمه بشكل
متكرر يف الصحافة والدوائر األدبية العاملية كمرشح قوي
لجائزة نوبل ،ليس يف تركيا فقط .تصنف مجموعة رواياته
املثرية لإلعجاب واملكتوبة بأسلوب شعري عىل أنها إحدى
االنجازات املثرية حقا ً يف تاريخ األدب الرتكي.
يصوّر األدب القروي الفالح ا ُملهدد بالكوارث الطبيعية ووحشية
اإلنسان إضافة إىل واقع الفقر الظالم .لعبت الدراما دورا ً
بإبراز الحرمان االقتصادي والنفيس والثأر والركود واملجاعة
والجفاف وطغيان الدرك واملسؤولني املحليني واالستغالل عىل
أيدي مالكي األرايض والساسة .يسجل اللهجات املحلية بدقة
تامة تقريبا ً بأسلوبه الرشيق .ثمة نربة تشاؤمية تتخلل كثريا ً
من األدب الريفي :تصوير كئيب حتى عندما تظهر ومضات
ساخرة أو بريق أمل أو وصف لجمال الطبيعة .تكمن قوة
أسلوب هذا األدب بتحرره من البالغة التي شابت كثريا ً من
شعر االحتجاج االجتماعي .قدم أفضل الترصفات النابعة من
الروح اإلنسانية عند عرض الشخصيات املحرومة واملحرضة
من الرجال والنساء ضد القوى املعادية .غالبا ً ما كانت أعمالهم
تربز إرصا َر الفالحني عىل الخالص ومقاومة قوى االضطهاد
بالتمرد أحياناً.
عبد الحق ِشنايس حِ صار ( )1988-1963روائي بارع تمتع
بشهرة من خالل تصويره الرقيق والهجائي أحيانا ً للحياة
الراقية يف اسطنبول القديمة.
بَيامي َ
صفا ( ،)1899-1961أحد أكثر املؤلفني األتراك
إنتاجاً ،تناول املشاكل االجتماعية ،التوترات الثقافية ،واألزمات
النفسية يف رواياته الكثرية التي تستحق القراءة.
شاركت الرواية املصورة الفقر املدني الرواية الريفية القوية
بحبكتها العميقة وحكايتها املؤثرة وحوارها الواقعي ببعض
العيوب املتشابهة عىل صعيد النقص يف الرقة والعمق النفيس.
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عن حياة املدينة .بلغ فنها الروائي ذروته يف «البقالية ذات
الذباب» ( )1936وكانت قد نرشتها يف األصل باللغة االنكليزية
تحت عنوان «املهرج وابنته».
وجدت الوقائع القاسية يف األناضول أرضا ً خصبة يف األدب
امللتزم بعد الحرب العاملية الثانية .كان صباح الدين عيل
( )1907-1948رائ َد قوة الخيال حول محاكمات الفالحني
ش عام  1950كتابان هما «قريتنا ،قرية يف
ومِحنهم .ن ُ ِ َ
األناضول» ملحمود مَ قال (ولد  )1930و«األم أرض» لفاضل
حسنو داغالرجا ( ،)1914-2008وكان لهما تأثري هائل عىل
الدوائر السياسية والفكرية بسبب كشفهما الظروف الريفية
بشكل كبري .األول متوفر برتجمة إنكليزية ،وهو سلسلة مقاالت
قصرية بقلم مقال ،الفالح الشاب الذي أصبح معلم قرية بعد
تخرجه من أحد املعاهد الريفية .الكتاب يكشف عن الفقر
البائس يف القرية األناضولية:
بعيدا ً عن تكبد العناء من أجل جني األشياء البائسة،
إنه ملن الصعب حتى صنع خبز صالح لألكل بأي شكل
ّ
يعجن العجني ،ويخبزن
هنا ...تستيقظ النساء يف الليل،
ما يكفي النهار وما زال أزواجهن نائمني ،أي قبل الفجر.
إن تأخرن باالستيقاظ قليالً نلن رضبا ً عشوائيا ً من
أزواجهن ،والكل يدعوهن «مومسات» ...إن أردتم أن
تعرفوا عذاب جهنم ،أقول إنه إعداد الخبز يف هذه القرية.
أقل من  5باملائة من نساء قريتنا ينتعلن األحذية .البقية
يرسن حفاة .حتى يف الشتاء يمشني يف الثلج والطني والبلل
حفاة .البنات جميعهن يمشون حفاة ...ويف الصيف هذه
األقدام نفسها تنطلق إىل حقول الذرة للحرث ،كلها
مشققة ومج ّرحة من األحجار.

نشأ يف أواسط الخمسينيات نمط جديد شجاع هو «الرواية
القروية» وبلغ ذروته مع «محمد النحيل» (ترجم الجزء
األول من الخماسية إىل العربية من الفرنسية بعنوان «ميميد
الناحل») ليشار كمال (ولد  )1923أشهر روائي تركي يف
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وصلت غزارة الشعر يف الجمهورية الرتكية إىل درجة أصبح
من املستحيل عمليا ً إعطاؤه حقه يف تاريخ موجز .شهدت
الجمهورية يف عامها الخامس والثمانني نرش عرشات آالف
القصائد يف املجالت وبضعة آالف املجموعات الشعرية ملئات
الشعراء .حتى مجموعات املختارات الكربى كثريا ً ما فشلت
برتو مع النتاج الشعري الهائل الكامل للبلد .يف
بالتعامل ٍ
هذا التاريخ املوجز يمكن الندم عىل إغفال أسماء ال تعد وال
تحىص منها أساتذة يف األوزان املقطعية مثل أحمد قديس
ُ
أورهون وعمر سيف الدين أوشاقيل
تَجَ ر وأورهان سيفي
ُ
ُ
ومصطفى سيّد ُسوتُوفان وخالد فخري أوزان ْ ُ
صوي وأميد
يشار أوغوزجان ،ومن الكالسيكيني الجدد محمد تشيناريل
وبكر صدقي أردوغان وفاروق نافذ تشامليبيل (فنان مبدع
متساو) والشاعر
ماهر يف العروض واألوزان املقطعية بشكل
ٍ
القومي الكبري بهجت كمال تشاغالر ،والكتاب الفاعلني يف
الشعر الحر مثل أورهان مراد أريبُو ْرنُو وجنكيز بكطاش
وغلو وشكران ُكو ْردا ُكول ُ
وأحمد نجدت وأبو بكر أ ُر ْ
وغوفان
طوران وتحسني صاراتش ورفيق دُو ْرباش و ُكوتشوك اسكندر
واللة مُولدُور وعيل بوسكوللو أوغلو و ُ
طو ْرغاي ُغون ِينْتش
ووأحمد أرهان وطارق ُغونريسيل وعرشات آخرين .ثراء
شعري كهذا بالتأكيد يجعل هواة الشعر سعداء ،ولكنه يحبط
جامعي الشعر واملؤرخني األدبيني.
صورت الروايات األوىل للجمهورية االنحالل يف املجتمع
العثماني ،والعداوات السياسية الوحشية ،والحياة الفاسقة
لبعض الطوائف الدينية ،باإلضافة إىل الرصاعات بني املفكرين
املدنيني والفقراء الريفيني كما يف روايات يعقوب قدري قرة
عثمان أوغلو ( .)1889-1974قدمت املفكرة الرتكية الرائدة
واملدافعة عن حقوق املرأة خالدة أديب آديوار ()1882-1964
قصصا ً ملحمية عن حرب االستقالل وروايات نفسية وبانوراما
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مهنتنا هي أغنية عظيمة .كل لحن قد دام
مائة عام .نهايتها قصة .ما نُطعّ مه
أغنية رائعة ،لو أنها تدوم
طويالً بعدنا.
َسنُّور َسزار (ولدت )1943
بينما تسبح املالئكة يف مياهه
قدر اإلنسان جذع مرمي
اآلن شموس الدنيا ورياح فجر القمر تصبح باهتة
تذبل عند البستان املرتفع
والقمر ينسل بزورقه الفيض إىل جذور األشجار.
ُغو ْلسييل إينال (ولدت )1947
البجعات أيضا ً مقدر لها أن تظلم
إن كان املوت رواية
يوم ما ستفقد أعناقنا الربجوازية
شغفها للحبال املتينة عىل كل حال.
مُرادخان مُونْغان (ولد )1955
ال أحد يرى
البط الربي يف الدلتا
أو كيف تقع عن ظهور
إناث البط
ال أحد يعرف
ال أحد!
أن هذه النمالت الحمر
ً
ثاقبة مبارش ًة تالل الرمل
هن عاشقات يف معاناة كبرية.
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عدنان أُو َزر (ولد )1957

كل طفل هو برج ساعة ملدينة
يتأرجح البهلوانات نحو املوت
الربج املريع لساعات املوت
قدم نحو أمه واألخرى نحو املوت.
الشعر منبئ بالنار
م ُْشعِ ُل الحريق
طائر فوق الربكان.

كمال أُو َزر (ولد )1935

أُو ْل ُكو تامَ ر (ولد )1937

فقط دموع اآلخرين
ستبقى من هذا الحب
وكما تعلم ،فإن اآلخرين دائما ً شهود
عىل املوت والحياة
ُ
مَ ليسا غو ْربينار (ولدت )1941
املعاناة حصان بطيء يهرول عائدا ً املسافة التي قطعها
الحياة هي دابوق مخبأ ومشؤوم.
تجعلنا نتذوق ملذات غري متوقعة
وتعطي األلوان ألجنحة العصفور
ثم تشق الليل ،حابكة النهار
إنها تظهر ببساطة غري املوجود عىل أنه موجود.
متني آ ْلتي أُوك ()1941-1993
وطني يجرني لألسفل وأنا اآلن كمنزل تساقط جصه
وعىل وشك االنهيار ،عديم الفائدة ،بشع
أحبني ،احرس دفء القبلة حيث يتجمع َشعرك مع بعضه
هيئي يديك لتبقى يف يدي لسنني حتى النهاية.
أتائول بَهْ رام أوغلو (ولد )1942
151

عىل وجوه اآلباء املرهقة،
وعىل وجوه األمهات الشديدات الغضب؛
وعىل جباههم خاتم حب ال يمكن استئصاله،
ابني ،أبي الجريح.

أوزدمري إينجة (ولد )1936

بحار متأللئة قصائد دون صخب أبواب مغلقة
تحمل لك النيازك
تهذي بك
السهم األول اختُرب خطأ
َسزائي َقرة ُقوتش (ولد )1933
شغوف مغمور كل ليلة بخمر قاتم،
يفشل يف الطريان فوق أسوار بيزنطة؛
ً
كثافة يف القلب،
يبحث يف الظالم الذي يزداد
يتوق ألن يكون كالشعراء الذين تجول الظباء شطورهم.
جواد تشابان (ولد )1933
نحن محاربون مرهقون عتّقتنا الهزائم
نخجل من االستمتاع بطعم مرشوبنا
أحدهم يجمع الشموس كلها ،يبقي الناس ينتظرونه
إنه ليس خوفا ً من الربد بل من الدفء
نحن محاربون مرهقون ،أخافنا الحب.
ُغولتان آكني (ولدت )1933
«زنزانة لألحالم واألفكار!»
ال بد أن هذا
هو أكرب أحالم الطغاة وأفكارهم.
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فريد أَد ُْغو (ولد )1936

تتسخ األلوان كلها بالرسعة نفسها
أعطوا الجائزة األوىل لألبيض.
أ ُو ْزدمري عساف ()1922-1981
أرضوري انتظار األيام الجميلة لرؤيتها
ما أجمل االنتظار
عارف دامار ()1925-2010
كنت قد قلت :أريد أن أعيش حياً،
ومع هذا اآلن عىل هذا السطح شئت أم أبيت
قدماي وقوايف ّ مقيدة،
تميض أيامي بأقدام ضعيفة من الشعر،
ال تظن أني أتباهى إن قلت،
حياتي أجمل قصيدة.
ُوجيل ()1926-1999
جان ي ِ
كل السالطني وسالطني السالطني والخانات
واإلمرباطورية العثمانية املجيدة
(التي لم تغب الشمس عنها  624عاما)ً
كـأنها حكاية ،وانتهت.

ن ُ ْز َهت اِ ْرمان ()1926-1996

تهب رياح كامللفات تصدر رصيرا ً
تتوهج األشواك لكن ليس الزهرة
صورة زائفة لعرص تتمسح سطحه املزفت
الدم يتجمد بدفئه ال يصبح فاترا ً
الوجود الحقيقي يستقيم عىل مرافق
العدو ينام واملاء ال تنام.
مَ تني إيلُ ْ
وغلُو ()1927-1985
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وسأيضء وأيضء إىل درجة
أنك ستأتني إيل...

جالل ص ِيالي ()1914-1974

ال ،يا جميلتي
ال ،يا ظبية العينني
ال ،يا لهيب رأيس ،ال
هنالك يشء واحد ممكن واألجمل يف هذه اللحظة:
حبك حرقاً.
ا .قادر ()1917-1985
هكذا عىل الصحف اليومية أن تقول يف العناوين الرئيسة:
تألقي كوردة ،اضحكي كوردة ،كوني وردة.
جَ يْهُ ون عَ طوف كان ْ ُ
صو ()1919-1978
الغربان هي األزهار املختارة
يف عيوني.
صباح الدين قدرت آقصال ()1920-1993
أعرف أن الظلم
والخوف
والجوع
ال تستطيع العيش يف الشمس
وال بجوار الحب
نجاتي جُ ومايل ()1922-2001
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يمكن القول إن الشعر الرتكي املعارص بتنوعه البارز قد قلد
وحاكى أنواع الشعر يف العالم املعارص له .لقد م ّر بتسلسل
متكامل من الرسمية الجامدة إىل الشعر الحر ،ومن الرسيالية
إىل الكالسيكية الجديدة ،ومن التكعيبية إىل الواقعية االشرتاكية،
ومن الرمزية إىل الشعر الواقعي امللموس .يمكن ملقتطفات
صغرية واقتباسات موجزة وقصائد معربة أن تبني مثل ذلك
التنوع:
حول نبوخذ نرص الفتيات الجميالت
املتجوالت يف الحدائق املعلقة إىل أصنام
وأنا احتضنت الحدائق فجأة
بقيت الجميالت لدي.
عساف حا َل ْت جلبي ()1907-1958
دعيني أزورك يف بيتك
اغيل يل قهوتي
بماء اإلبريق الطازج
وأعطيني كأس ما
يكفيني...

ضيا عثمان صابا ()1910-1957

عندما اذكر اسطنبول أتذكر األبراج
كلما رسمت لوحة ألحدها يَغِ ْي اآلخر.
لو كان لدى برج البنت عقل
لتزوجت من برج غاالطا
وأنجبا كثريا ً من األوالد.
بدري رحمي أيوب أوغلو ()1913-1975
لو رأت النجوم جمالك بداخيل
ستقع يف بحر داخيل واحدة تلو أخرى
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الكافر
عندما يكونون
هادئني
ليس لديهم ألسنة
عندما يتكلمون
ليس لديهم أفواه

الله وأنا
هو
شاعر مهنته
وأنا رب
مهنتي

قدم داغالرجا يف «األم أرض» تعابري الحرمان املأساوي
الشعرية ذاتها التي يف قصيدة «قرية بال مطر»:
أنا جائع ،أيتها األرض السوداء ،جائع ،اسمعيني
أنا والثور األسود جائعان هذه الليلة
هو يفكر ،وتفكريه يشبعه
أنا أفكر ،وتفكريي يزيد جوعي.
أنا جائع ،أيتها األرض السوداء ،جائع ،اسمعيني
ال يمكن إخفاء الجوع.
تنام الرياح الشمالية عىل تالل النّهم.
نوم الذئب والطري.
تنزلق النجوم السمينة بارقة
فتشبع الظلمة.
تنام الرياح الشمالية عىل تالل النهم.
ال يمكن النوم مع الجوع.
الجوع أسود عىل وجوهنا ،الجوع أبيض.
املروج والهضاب جائعة
لم تعد تهطل مطراً ،وجف الزرع.
ماذا فعلنا لتقاطعنا السموات تماماً؟
الجوع أسود عىل وجوهنا ،الجوع أبيض.
ال يمكن العيش مع الجوع.
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فاضل حسنو داغالرجا
تحمل الرباعيات مكانة هامة يف الشعر الرتكي ،وهي قديمة
كوحدة مقطعية وشعر مستقل .كانت سيطرتها يف الشعر
الكالسيكي يف املرتبة الثانية بعد الثنائيات ،وأنتج معظم
شعراءها البارزون -يف تراث عمر الخيام -مجموعة رباعيات
مثرية لإلعجاب ،وهي مقاطع شعرية ذات أربع أشطر(.)aaba
طور األتراك «ال ُ
طيُوغ» ذي األربعة أشطر أيضا ً بصيغة القافية
ا ،ا ،ب ،ا ،ولكنهم نظموا بوزن خاص ،وعاد ًة ما اقترص عىل
التعليقات الفلسفية .كانت الرباعية يف الشعر الشعبي -وال
تزال -الوحدة املقطعية األساسية ،ومن ضمن أبرز انجازاتها
املاني ،رباعيات لشعراء مجهولني ،مكتوبة بأوزان مقطعية.
بمجيء الحداثة ،طرأ العديد من التغريات البنيوية بما فيها
االنهيار الكامل للصيغ املقطعية .بناء عىل ذلك ،قليل جدا ً
من الشعراء املعارصين الرواد استخدم الرباعيات .االستثناء
الكبري هو فاضل حسنو داغالرجا ( .)1914-2008استخدم
داغالرجا الرباعيات بجميع أنواعها املقفاة ودون قافية،
موزونة وحرة ،كاملة ومجزأة يف قصائده الكثرية منذ بداية
حياته الشعرية.

طري
فم
رجل جائع
يجعل الخبز
ينتعش

قطط
قطة
األرملة
أدفأ
من قطة العروس
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تألق
من الواضح أن املوت ليس خسارة.
بغض النظر ،فإن الجداول
ستجري.
باإليمان
األعشاب ستصبح خرضاء والورود ستنمو
من الواضح أن املوت ليس خسارة.
مع ذلك غالبا ً ما يوصف شعر داغالرجا االحتجاجي بإعالن
الكارثة.
الرضب
أتريد أن نوحّ د أيدينا.
أنت ارضب مرتني ،وأنا اثنتني.
هل رسق
أو مص عرق جباه الشعب
أنت ارضب أربعاً ،وأنا أرضب أربعا ً أخرى.
ذهب عرشون الختيار سفينة ،وأرسل ثالثون
ليجدوا شاياً...
هل حصل وزير الخارجية عىل نسبة،
وأطفايل الذين لم ينبت شعرهم بعد جائعون يف قرى مبنية
بالطني
وبناتي الصغار يبعن بياضهن عىل مدى ليايل؟
أنت ارضب سبعاً ،وأنا سبعا ً أخرى.
ها ،أتريد أن نوحد أيدينا؟
هل باع صحن الفاصولياء بـ  208وسعره 8؟
أم أنه هز رقبته الطويلة فور استالم عريضتك،
وسحب منك 500؟
انتُخب نائبا ً ليستثمر يف مستقبله
داعسا ً عىل الثورة؟
ً
أنت ارضب تسعاً ،وأنا تسعا أخرى.
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اهتم العديد من الشعراء األتراك بالقضايا العاملية .كان
محفزهم أيديولوجيا ً أو إنسانيا ً ومع ذلك علقوا عىل األحداث
الدولية بتأثّر شديد .تدفقت عنهم قصائد رثاء لجون ف.
كينيدي ومارتن لوثر كينغ جونيور وهو تيش ِمنه وسلفادور
الليندي ،باإلضافة إىل لوائح إدانة الحرب يف فيتنام ،وحفاوة
باحتالل اإلنسان للقمر ،وقصصا ً مؤثرة عن مآيس الجزائر
وقربص وفلسطني وغريها.
أكثر االنجازات الشعرية شموال ً لرتكيا املعارصة تعود ِ
لفاضل
حُ ْسنُو داغالرجا ( )1914-2008الفائز بجائزة منتدى الشعر
الدويل (بيتزبورغ ،بينسيلفانيا) واإلكليل الذهبي اليوغوساليف
(سرتوغا) الذي ناله سابقا ً ويستن هيو أودن ،وباولو نريودا،
وأوجينيو مونتايل ،والحقا ً ألن غينسربغ وآخرون .مجال شعره
واسع بشكل مذهل :شعر غيبي ،شعر أطفال ،مجموعات عن
عرص الفضاء والبحث يف القمر ،مالحم حرب االستقالل عند
احتالل اسطنبول ،رباعيات مأثورة ،صوفية جديدة ،احتجاج
اجتماعي ،انطباعات عن السفر ،كتب عن النضال الوطني
من أجل الحرية للعديد من الدول ،وقصص فكاهية شعرية.
لم ينرش داغالرجا سوى الشعر :أكثر من مائة مجموعة .كتب
الناقد البارز يشار نابي نايري« :يف سياق حياة أدبية مرموقة
بدأت عام  1933جرب فاضل حسنو داغالرجا جميع أشكال
الشعر محققا ً نجاحا ً مثريا ً لإلعجاب يف النمط امللحمي ،والشعر
الغنائي امللهم ،والهجاء ،والنقد االجتماعي كما األنماط كلها.
منذ أن ساهم يف األدب الرتكي بحساسية فريدة ومفاهيم شكل
ومضمون جديدة وأسلوب ال يضاهى برباعته وأصالته ،قليل
من الشخصيات األدبية يف املايض أو الحارض وصلت إىل ما
وصل إليه ».يجد صوت داغالرجا الغنائي الرقيق صداه يف
قصائد قصرية وطويلة ال تحىص:
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أرى الذاهبني دائما ً
أسري ليالً نهاراً.
يُدهش ويسل من هذه الحال
من أجل أن أصل إىل مكان
تارة أبكي وتارة أضحك
وأسري ليالً نهاراً.
العاشق َوي َْسل
يُطلق اسم «العاشق» عىل هذا الشاعر الرتكي ويعني «رجل
الحُ بّ » و«الشاعر الشعبي» .يسود اعتقاد بأن الشاعر هو
رجل الحب :حب الجمال ،حب الله ،حب الطبيعة ،حب الوطن،
حب العدالة ،حب اإلنسانية .نطق العاشق َوي َْسل ببالغة الحب
وفصاحته .بعبارة «الحب والشغف والحبيب كلهم يف داخيل»
ّ
يبي الحب الذي يحتضن الكل .وأعلن كأسالفه الصوفيني:
«أن وجود الله مزروع يف اإلنسان».
ّ
عب عن إخالصه العميق لبلده يف الشطرين التاليني اللذين ال
يُنسيان:
أنت أقرب إيل ّ من نفيس.
ليس يل حياة إن لم تكن موجوداً.
كان هذا الشاعر الرتكي املسلم الشعبي إنسانيا ً بتسامح ديني
ال حدود له ونظرة عاملية:
انظر إىل القرآن وانظر إىل اإلنجيل
الكتب األربعة حق؛
إن ميّزت عرقا ً ّ
وحقرته
فأنت حقيقة عا ٌر.
َ
التمس حجة للوحدة والتآخي العاملي:
تعال أخي لنتحد بانسجام
ليحب أحدنا اآلخر كاألخوة ،قلبا ً لقلب.
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عىل فهم فئة معينة ،غري مبارش وعويص .القليل من الشعراء
اقرتبوا من التحديات التي طرحها أَجة آيهان يف صعوبات
ّ
والنقاد
نحوية وتلميحات يتعذر الوصول إليها .أتعب القراء
أدمغتهم بأرساره املبهمة إضافة إىل منح املشاكل السطحية
منطقاً.
أحد ُكتب آيهان الغريبة «األرثوذكسيون» 9يتضمن رموزا ً
بارعة وأحيانا ً ماكرة وراء الغموض تتعامل أغلبها مع ثقافة
األقليات« :الزنجي يف الصورة»« ،اليهودي الرسي»« ،عرق
الذهب» ،امل ِ ْصا ِيم واألرمن واليونان واألرثوذكس الروس.
عدد من درجات االختالف أعطت شعر آيهان سحره وقوته
الساخرة .هنا يوجد الكثري من تشابك الثقافات والطوائف،
لكن الجوهر املأساوي مش ّكل من الثقافة اللوطية التي تعلنها
األعراف العامة النفاقية لعنة.
يف تناقض حاد مع أدباء النخبة املدنية ،اشغل شعراء الريف
الذائقة املتوسطة املستمرة يف مجتمعهم الريفي لتحقيق
التنوير واملتعة .ال تزال التقاليد الشعرية بصيغها املقطعية
وعروضها البسيطة حية وجيدة .ظهر عدد من الشعراء
الشعبيني البارزين يف املناطق املدنية أو انتقلوا إليها اعتبارا ً من
خمسينيات القرن العرشين .العاشق َوي َْسل ()1894-1973
شاعر أعمى قدم أكثر نماذج الرتاث الشفوي تأثرياً.
أنا يف طريق طويل ضيق
أسري ليالً نهارا ً
ال أدري بحايل
أسري ليالً نهاراً.
أسري حتى يف نومي
أبحث عن سبب ألقف
9 Ece Ayhan, Ortodokslular (İstanbul: De, 1968).
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أمسك بيديها
يداها بيضاء ،وبيضاء ،ومرة أخرى بيضاء
أخاف من بياض يديها إىل هذه الدرجة
ثمة قطارات يف املحطة عادة
وأنا رجل ال يستطيع إيجاد املحطة أحيانا ً
أتناول وردة ،وأمسح بها وجهي
كيفما كان فقد سقطت يف الشارع
أكرس ذراعي جناحي
يسقط قتيل ،تقوم قيامة وموسيقى
وغجري جديد تماما ً بطرف املزمار.

ُك ِتب َْت أبيات جمال ثريا البليغة عام  ،1966وتجسد التجربة
الثورية والتيه ،إضافة إىل التفاؤل والبحث املشوق عن «تركيا
الجديدة»:
نحن أغرار الحياة الجديدة
تتشكل معارفنا كلها من جديد
شعرنا وعشقنا
لعلنا نعيش األيام السيئة األخرية
ولعلنا نعيش األيام الجميلة األوىل
ثمة مرارة يف هذا الجو
بني املايض والحارض
بني الحزن والفرح
بني الغضب والتسامح

كان أَجة آيهان ( )1931-2002منذ ظهوره يف خمسينيات
القرن العرشين مستقالً عن جماعة «الحداثة الثانية» التي
كان منها ،وأيد شعر الالمعقول «خاوي املعنى» .أفضل سمات
هذا الشعر الشجاع املخيلة الحية ،والبنية املوسيقية الساحرة،
والتعقيد الفكري املبهر باستعاراته الجريئة.
سار معظم شعراء «الحداثة الثانية» نحو الوضوح .لكن أجة
آيهان اختار املخاتلةَ .ف ِه َم كل عنرص من قصائده مقترص
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يرتكبه كتاب الشعر التجريدي .لكن أفضل النماذج فيها روعة
شبيهة بروعة العمل املعماري ،خيال غني ،وتأكيد عىل اإلنسان.
وجد الناقد محمد فؤاد يف الغموض معضلة العرص مطلقا ً
عليه «نقد الزمن الذي نعيش فيه  -قصائد املضطهدين
املكتئبني املحشورين يف الاليشء ».كمبدأ للجماليات الجديدة،
ودعا الشاعر أديب جانسيفري إىل «موت البيت الشعري»
الذي ُقبلت نزاهته كقيمة فنية جوهرية ألجيال من الشعراء
األتراك« :وظيفة البيت الشعري انتهت ».بتوسيع هده العبارة
إىل العزلة التي فرضها الغامضون عىل أنفسهم ،خمن مُوتْلو
آي أن «وظيفة الشعر قد انتهت ».رؤية جانسيفري الشعرية
مُحزنة بتلك املعضلة العرصية التي تقدّس القِ دم وتركز
طاقاتها عىل األلم والحزن يف وجه وجوده غري البطويل .عَ َّب
جانسيفري أحيانا ً عن ( mal du siècleالرش يف القرن)
بسطور شعرية بسيطة ،مثالً «قلوبنا أديرة مخربة» أو «إنه
وجه الشاعر النازف من الوحدة /وجه طويل كأيام بال نساء».
مع ذلك ،غالبا ً ما يفضل االستعارات غري الرسمية لكنها شديدة
الدقة ،التي جسدت العمل األفضل ملا يدعى حركة «الحداثة
الثانية» الرتكية ،وهي التيار الفكري الذي انضم إليه جانفسار
منذ البداية.
جمال ث ُ َريا ( ،)1931-1990شخصية رائدة يف «الحداثة
الثانية» بدأ يف أواسط القرن العرشين بإبداعات جريئة وفق
خيال جامح ،وتحريفات للغة .مع الزمن ،ابتعد عما هو مقترص
عىل فهم فئة معينة إىل الواضح.
الوردة

أبكي وسط الوردة تماما ً
حني أموت وسط الزقاق كل مساء
غافالً عما أمامي وورائي
أشعر بأن العيون التي تبقيني واقفا ً
تتناقص يف الظالم.
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سيد الربان الذي يتحكم بالتيارات
ً
يتجول النجم يف الشمال الرشقي ،وأحيانا غرب النهار
ثمة ربان يدعى جوي دفناه يف البحر املتجمد
كان هناك أندرسون وهناك الربان كيد
متنا متناثرين
ً
ونحن نطلق القهقهات معا كاملدافع
يف احتفال عمالقة.
أن تكون جميالً إىل درجة أال تتذكر
وسمَ نة
سفن الشحن يف جزيرة الطيور ُ ْ
وتنىس كل النجوم وتعرف النجمة القطبية من النظرة األوىل
ثم صيادي السمك الطليان اململحة لحاهم
ثم ميناء َق ْفر
نزل من سفينة شديدة الجفاف كصحراء قرة قوم
وكفر التحول إىل سيل خمر
هيه ،دخل عينك أيها الزمان
املمتد نحو القطب الجنوبي
من Terra del fuego
أي من أرايض النار.
8

هذا النوع من الجمال الذي يخدم ذاته يمثل «ذروة الخيال» يف
أفضل حاالته وفن الخلط العقيم يف أسوأ حاالتهَ .شعَ َر الناقد
الرائد رؤوف مُوتْلو آي باألىس عىل أنانية هذا الشعر لتمثيله
«أزمة شعرنا الفردية وعزلته الصماء» .اللغة عاد ًة ما تكون
سخية ،الرؤيا الشعرية مليئة باملعالم املميزة وتجسيدها يف
عني القارئ ،الغموض يناضل لكي يقدم نفسه كإبداع فني،
املجاز غالبا ً ما يكون أصليا ً بشكل الفت للنظر ،ولكنه يزيد
عن حده أحياناً .الكتابة األنيقة واإلهليلجية هي خطأ متكرر
 8جزيرة الطيور « »Kuşadasıناحية ساحلية تتبع محافظة آيدن عىل بحر
إيجة ،ورسمنة ناحية عىل شاطئ البحر األسود شمال غرب تركيا.
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يحوّلون قوافل السفن
ال إله إال الله
يحولونها ويحرقونها
ولكنك قلت بأن املدن املنارة لن تنىس
النجوم أبراجاً ،واملنارات مضائق
ثم تقصد هنيبعل ،وتذهب معه إىل روما
كان الفينيقيون يشحنون أبجدية وزجاجا ً
تنفخ التنينات فتظهر وحوش البحر
يف قلعة ردوس شبح جدّاف جنيوي
يف كاحيل قدميه سالسل
وعىل ظهره سوط
وتُفرغ أغاني التينية
من سفن أنطونيو.
ال ينىس ،ال ينىس وال يُطاق وعميق
ب اللعني بق ّد صبي بحار وشاربي بحار
َك ُ َ
لم يعد املطلق يتسع لبحرية الريح وال أدري كم جهة
وقدر القرصان ممتد لقرون
طاملا وَشموا عىل أذرعهم وصدورهم
األخرض نقطا ً نقطا
ٍ
وحوريات مالئكية املالمح ودالفني منزلقة
هذا يعني
أنك تفهم بهذه الدنيا ما يفهمه األطفال
الزمن يشيخ وأنت مازلت طفالً
أنت مقربة القراصنة وجنود البحرية القديمة
أنت مقربة أغنيات خري الدين
أنت املحيط الكبري بموجك القادر
زحمة أحياء العوالق كالنجوم
والشفنينيات ولوتس البحر
أنت إله يف سلطنتك ،كم من اآللهة تحمل
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بشكل غري دقيق
تسمع شعب البحر القديم
إذا أصغيت
كأنه شعب البحر األجعد.
يف حانات امليناء
أغاني إسبانية ونبيذ إيطايل
وتبدع شتائم كأنك إله
من خط الطول  15إىل خط الطول 20
تبدع شتائم دولية
وشخصية،
ومن صارية السفينة الخلفية
أنت إله الشتائم والهدير الذي ال أعرفه
أنت إله الكنوز املفقودة
لن تبصق إىل الريح دون أن تنظر خلفك
طاملا لم تُرفع رايات القرصان السوداء عىل الصواري
لن تقدح سبطانتا عيني القرصان
رشرا ً إىل الريح
طاملا لم تعتد عىل مضغ املطر
ومضغ التبغ.
لم أنس البحر املتوسط
دخلت اللهب وبكيت بشهية.
متعة الخلق
ارتجفت متعة الخلق يف السماء
وأُرشعت األدعية كالقلوع الكبرية
ثم تنظر فتصل ثالثة أهلة مجتمعة
7
ّ
طي خري الدين أغانيه كالحِ دآن من بني ذراعيه
بحارة القبطان الجزائري الحايف عىل طول الريح
أمسكوا بخليج مسينة وخليج سبتة وكل الخلجان.
 7خري الدين بربروس األمريال البحري العثماني يف عرص السلطان سليمان
(القرن السادس عرش)
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إنسان واحد قليل
إنسان يؤمن تدريجياً.
بسماعك ،سمعت أجراس الخيول
الطبيعة إشعال حريق
هذا أكثر العصور خوفاً ،نخرجه من املدن التي تحتنا.
زينة البيت املتعفنة ،الظبي حيوان ثمل
غري هذا تجربننا عىل النظر إليها
اآلن إحدى قدميك تقف
ثالثة رشطيني يرتدون األبيض
تجننهم يف الفراغ.
النافذة ضئيلة
النافذة تضيع تدريجياً.

أتيلال إلهان من أكثر شعراء تركيا نجاحا ً يف الشعر الرومانيس
الجديد ،وهو روائي وكاتب كبري أيضاً ،حاول اسرتجاع الجو
واملزاج السائد أثناء موت اإلمرباطورية العثمانية البطيء.
معروف أيضا ً كمبدع لقصائد حب خيالية مؤثرة ،قدم أسلوبا ً
جديدا ً قويا ً أيضاً.
شعب البحر العتيق
«خمسة عرش رجالً عىل صدر رجل ميت
يُو ُهو ُهو مع زجاجة روم!
ارشبوا والشيطان يقوم بما تبقى
6
يُو ُهو ُهو مع زجاجة روم!»
حصاة غريبة تغني هناك
صار البحر راعيها ،ودفعها بعيداً.
أزرق عاهر يف أحداق املحار
سفن شحن خرضاء يف الغرب املستقل
ال تُنىس ،خرضاء ،مرئية
وسط سيل الدم
 6من «جزيرة الكنز» لروبرت لويس ستيفنسن.
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عندما أنظر أ ُ ُ
بعث قصيدة يف الدنيا
القصيدة يشء مصنوع ،مدور ،أحمر ،واسع
أوسعه وأشده احمرارا ً يف طابق املسحوقني ذاك
اآلن تالحق رسا ً
داخل عينيها ثالثة رشطيني
تجننهم بأشطري
القرنفلة قليلة
القرنفلة تتزايد تدريجياً.
أال أعرف أن لديك يدين ،وترسمان دوائر أمل
اليد يشء منظور ،تحافظ عىل التوازن يف الفراغ
إنها مجرد امتداد بني األمل واإلنسان
جانب منها واضح ،يفهم من النظر
قرب النهار الناجم عن ممارسة الحب مع الليل
اآلن تالحق حبا ً
ثالثة رشطيني دوليني
تجننهم يف الالنهاية
شاي كثرية األسماء
طاولة شديدة التدوير.
كأننا داخل التاريخ ،صباح الخري أيتها املنمنمات!
أثناء توقيع عالم يتطاول منه ثالثة عبيد
فجأة أربع زوايا ،فجأة أهرام.
صمت يف أكثر األماكن قابلية للسمع
قوس تلمّ عه الشمس كثريا ً
يمدون رؤوسهم من الدنيا
ال يسمع يف عمليات النهب رصاخ كاألزهار
اآلن ثمة تاريخ يستمر
اآلن ثمة تاريخ يستمر
يف أرسار وجهها ثالثة رشطيني
تجننهم يف مرص
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ِشعْ ر أويار يف أفضل حاالته مزيج متقن للمشاعر والحركة
واالستعارات املبتكرة .يف «جاء الخياطون» التي يمكن القول
إنها أفضل قصائد حياته األدبية كلها ،يجمع أويار اإلبداع
والفوىض املرافقة له :نسيج الحياة املشوهة يرمم نفسه بشكل
مستمر ويتفتت حتى املوت .إنها موضوعة بأبعاد هرقلية،
ويعطيها أويار حقها عن طريق استخراج صيغ مختزلة
ومعربة عن التجاور الخيايل للصور والتلميحات واالندفاع
الفلسفي نحو جوانب الحياة املتنوعة .هيمن املوت عىل شعر
أويار مرافقا ً لتشاؤمه .كان مشغو َل البال باملوت كونه النهاية
التي ال مفر منها ،وهي النهاية نفسها :يف «مديح امليت» التي
استحرض فيها جوانب املوت املختلفة بفضل ربما أكثر تصوير
جثة إدهاشا ً يف األدب الرتكي كله.
لخص طورغوت أويار يف شعره «عىل شاطئ كل اإلمكانيات»
الجانب األحادي لهذا الشعر املقترص عىل فئة معينة ،وتحدد
هدف جامح من الخيال وتحريف اللغة حتى إن بعض النقاد
قالوا عنها «سلطة كلمات» .قدم أديب جانسيفري (1928-
 )1986أحد أفضل األمثلة تحت عنوان «ليتالىش»:
دائما ً أقول لك ،ثمة ضحك يف وجهك
عندما أنظر ،يخرج جيش حياة
تأتني زهرة من إطار تحت الريح
عار
تذهبني نرسا ً بقدمي ٍ
اآلن تالحق لونا ً زهريا ً
ثالثة رشطيني فوق كتفيها
تجننهم بشعرها
القرنفلة كثرية
القرنفلة تتناقص تدريجياً.

يخرج أجمل ما فيك من أكثر أماكنك رسية
جميلة كحيوانات تولد فجأة
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الكالسيكي واملعتقدات اإلسالمية وثقافتها والقيم التقليدية
الرتكية وأعادوا إنعاشها.
من :الحفر
يجب أن تحفر القصائد :رؤوس تلك العبارات
التي دفنتها الغربة حمراء.
اعتقدتم أنني رأيت املخطوط
وجدتم األوراق الكسرية
تجمّ د الحزن ،رمادها جلد
وفجأة
عندما يالمس أملها أملكم.

عىل الرغم من أن هذه الشخصيات الرائدة الثالث فردية بدرجة
كبرية ومختلفة األعمال بشكل كبري ،فقد اعرتفت بالحاجة
للتوصل إىل تفاهم مع جوانب الشعر العثماني-الرتكي
النخبوي وقيمه القابلة للتطبيق .لم تستخدم أشكاله املتشددة
وعروضه ،بل اختزاله وتقنيات استعاراته.
الكثري من نتاج تورغوت أُويار نقل شعور استياء -إن لم يكن
اشمئزازاً -تجاه اإلنسان ،وقناعة راسخة برشّه الفطري ،ويبدو
أن أويار يلوم التغيريات املاضية يف تاريخ اإلنسان وحالته
الراهنة املأساوية يف رشوط شعرية وليست عادية .مجتمع
اإلنسان -بحسب الفرضية الفلسفية األساسية لعمله -يعزم
عىل تدمري نفسه :يدس يف نفسه الحرائق ويتمتع يف الرماد .مع
ذلك ينهض بأعجوبة كالعنقاء من ذلك الرماد ليخلد وجوده،
وإن يف فوىض قريبة ونفي للخلود .جمالياً ،لدى أويار كفاءة
عالية إلدراكه العادات السيئة بجهود مبدعة ،عاداته هو عىل
وجه التحديد.
يتناوب انعكاس هادئ مع انفجار غضب وغثيان ،يكمل بعد
ذلك بتصوير كابويس مجرد ،ثم ينتهي إىل سرب وجودي حيث
ينقل أويار دمجا ً متقنا ً لعنارص الواقع امللموسة واملجردة.
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تأثر ُّ
فن بَ ْرك بالشعر الفرنيس املعارص من األربعينيات حتى
أوائل الستينيات .يف أواسط الستينيات أعلن رحيله املدوي عن
التأثريات األوروبية واعتناق معايري الشعر الرتكي الكالسيكي
ِ
«عاشقانة» (غرامي) مجموعة بَ ْرك األخرية من
وقيمه .تعترب
سوناتاته ذات االتجاه الفرنيس وأول مجموعة قصائد بنكهة
كالسيكية .القصائد الغنائية يف الفئة األخرية هي يف شكل
وروح «الغزل» أشهر أشكال الشعر يف اآلداب اإلسالمية الرشق
أوسطية.
سعت جماليات بَ ْرك الحقا ً لصوغ تركيبا ً من الفن البرصي
والتأثريات الصوتية للواقع الزماني واملكاني للتاريخ ووعي
اإلنسان األعىل .عىل صعيد مختلف استخدم ذائقة من املايض
والحارض ،ودمجا ً ثقافيا ً للرتاث الرشقي والحداثة الغربية.
إحدى أفضل قصائده املعروفة تُ َقدِس الحب:
الحُ بّ
لم نكن نعرف ما يدعى سوءا ً بوجودك
لم تكن التعاسة وهذا السواد موجودا ً
بغيابك وضعوا األمل عىل خط الظالم
بغيابك شطبوا عىل سعادتنا
لم يعد البحر جميالً من النافذة منذ زمن
لم تعد تشع إنسانيتنا بغيابك منذ زمن
تعايل ،وأخرجينا إىل أوقات جديدة.

أبقى مجموعة من الشكليني البارعني الذين تجمعوا حول مجلة
حصار الشهرية شكل الشعر الكالسيكي وقيمه ،وتوقفت عن
النرش عام  1980بعد ثالثني سنة .من بني االكتشافات األكثر
جرأة وإثارة لإلعجاب يف املرياث الرتكي األدبي كانت تلك التي
قدمها تورغوت أُويار ( )1927-1985وأتيلال إلهان (1925-
 )2005وحلمي ياووز (ولد )1936؛ ويبقى األخري يف مقدمة
املبدعني املعارصين الذين استوعبوا كثريا ً من مميزات الجمال
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مقتصد ومقترص عىل فهم فئة معينة ودقيق يف التعبري عن
رؤيا أو تفكر كشعر نجاتيغيل  .مع أنه كان الشاعر العرصي
بامتياز .اعتمدت إسرتاتيجيته املبدعة عىل افرتاض أن اللغة
هي العقل األسمى ،واتجهت إىل التأكيد من جديد عىل القيم
الجمالية للشعر العثماني الكالسيكي ،والتي كان عىل اطالع
عليها بشكل كامل .الغنى باملفردات والتصوير املتقن والسجع
والرؤى والتجريد باعتبارها قي َم الرتاث الشعري الرتكي املايض
وجدت حياة جديدة ما بعد حداثية خاصة يف أعمال نجاتيغيل.
يعيد شعره بناء العالم الخارجي ،وكذلك عالم الخيال من
خالل آفاق اللغة .إنه يثبت بوسائل من اكتشافه أن الشعر
يمكن أن يعيد خلق حياتنا الداخلية والخارجية.
يف منتصف القرن العرشين ،ظهرت حركة نشطة جديدة
سميت «الحداثة الثانية» .ربما إلهان بَ ْرك ()1918-2008
املبدع الشعري الرتكي األكثر جرأة وصالبة ،وهو املتحدث
باسم الحركة ،خصوصا ً يف البداية ،قال (بطريقة األساقفة):
«الفن هو ألجل اإلبداع ».سعت جماليات إلهان برك لتشكيل
مر ّكب من الرتاث الرشقي والحداثة الغربية .يف كتابه َ
«شنْليك
نامة» (سجل وقائع املهرجان )1972 ،عىل سبيل املثال ،نقل
مشهد الحياة العثمانية وفنها من خالل الصور البرصية املتقنة
املستمدة من املنمنمات والزخارف واملنادين؛ مع ذلك فالصورة
الشعرية يف الكتاب لرجل عرصي محايد وليس مقيدا ً برشط
ثقافته ،وبحس أوروبي أكثر منه تركي .كان إلهان بَ ْرك أكثر
شعراء تركيا الحداثيني تلوناً .بدأ حياته األدبية يف ثالثينيات
القرن العرشين بقصائد رقيقة غنائية ،ولكنه يف األربعينيات
أصبح مرتبطا ً باملجتمع وأنتج كثريا ً من القصائد املمتازة
الصارمة يف واقعيتها .بحلول أواسط الخمسينيات كان قد
نرش « ُكو ْر أوغلو» (ابن األعمى) ،إحدى أفضل الكتب الرتكية
املعارصة املستلهمة املوضوعات الشعبية .بعد ذلك بقليل كان
رائد «الغموض» ،وقدم نماذج له شهرية جداً.
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لم يكن هذا النوع من الشعر قرينا ً للرسيالية ألن نجاتي غيل لم
يض ْل عن مستوى الوعي قط ،كما أنه ال يشبه الرمزية ألنه لم
يستخدم أي رمز قابل لتقفي أثره له مرجعية ،وهو أيضا ً ليس
«تجريدَ» بُول فالريي ووَالس ستيفنز ألنه ال يصفي الجوهر
وال يعترب التجريد واقعا ً مطلقاً .ال ينطبق عليه اصطالح
«غامض» أيضا ً ألن نجاتيغيل لم يبذل أي جهد يف صياغة
جماليات الغموض يف كل مراجعه الرسية ورؤاه املجهولة.
يمكننا أن نطلق عىل شعر نجاتيغيل «التكعيبية» ،وعىل نهجه
اإلبداعي «الرصد الخارجي» .لقد استكشف نجاتيغيل الواقع
الخارجي بوعي ،وفككه ،ثم أعاد تركيب مكوناته املفككة يف
تكوين جديد .استمد فنه طاقته اإلبداعية من تحويل رؤى
الواقع وتغرياته.
نجاتيغيل من الشعراء القليلني املستقلني الذين رفضوا أن
يحبسوا يف قفص .متصلب يف آرائه الجمالية ،ووقف فعليا ً
وحيداً .لشعره شكل وصوت ال يشبه شعر أحد وصوته .ليس
ثمة شاعر تركي آخر بأصالته وفرادته.
قد يكون بالنسبة إىل الشعر الرتكي بمنزلة واالس ستيفنز
بالنسبة إىل الشعر األمريكي ،مع أنه يف الواقع ال يوجد بينهما
أي تشابه من حيث األسلوب أو املضمون .إنه ملن العقيم أن
نبحث عن العوامل املؤثرة عند تحليل املالمح األساسية لفن
نجاتيغيل .لعله وجد بعض املوضوعات واألدوات يف التجريد
الكامل لشعر ما بعد الحرب العاملية الثانية األملاني ،ولكن هذه
كلها تقنيات ومراوغة كما يف نهجه الشعري كله.
«التعقيد الفكري» الخاص بنجاتيغيل هو عملية وظيفية مبدعة
تبدأ برتكيز برصي ومفهومي عىل يشء أو ظاهرة ما ،تضعها
يف شبكة عالقات بعيدة ،تق ّ
طر منها التجريد املطلق ويعرب
عنها بمصطلحات وعبارات توسع مصادر اللغة إىل حدودها
الخارجية .ليس هنالك صوت شعري واحد يف تركيا املعارصة
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مفهومه باعتبار اإلنسان شخصا ً ثانويا ً يف عجلة املجتمع
الظاملة عديمة القلب .أبدع أنضاي ميثولوجيا عاملية معارصة
باتخاذه أوديسيوس نموذجا ً إلنسانه العادي العظيم تاركا ً
هومريوس وحيدا ً حتى الجزء الرابع واألخري .يشكل هذا العمل
العبقري مَ عْ لما ً يف الشعر الرتكي الفلسفي باعتباره أحد أهم
القصائد الرتكية الطويلة املكتوبة يف القرن العرشين أو أي
قرن آخر ،ويظهر عقالً خارقاً.
بدأ رد فعل قوي ضد الواقعية الشعرية يف أواخر خمسينيات
القرن العرشين .أدب االلتزام أصبح تحت النار يف بعض
املواضيع .ينعكس هذا يف «درس شعر» لصالح بريسيل
(:)1919-1999
خذ «حب البرشية» موضوعا ً
واخرت «الحرية» باسم الوزن
ضع كلمة «جوع»
وال تقل ليس سياقها
ويف أواخر القصيدة
وائم قافيتي «الشعب» و«العيش»
هاك طريقا ً لتكون «شاعرا ً كبرياً»

بهجت نَجات ِيغ ِيل ( )1916-1979أول شاعر فكري تركي
تمتعت قصائده الرقيقة والشديدة الرباعة بشهرة تستحقها.
نأى نجاتي غيل بنفسه عن الرومانسية العاطفية التي كانت
الحبل الرسي لجميع أسالفه ومعظم معارصيه .تحمّ ل التجاهل
أكثر من أي شاعر تركي آخر ،واستبعد البعد الشخيص
وأحكام القيمة والتعليمية والوعظ من قصائده .جعل نجاتي
غيل الشعر نفسه يسمو فوق كل يشء .اعترب كل يشء وكل
الظواهر ممكنة أو عىل األقل معقولة .الحرية بالنظر إىل ما
وراء الحالة الجسدية منحته هذه الخصوصية ،ومكنته من
اكتشاف العالقات البعيدة التي تبدو متناقضة ما بني األجسام
واألفعال ،وبني العواطف واملفاهيم.
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ظهور له يف املشهد الرتكي األدبي عام  1936وحتى وفاته
عام َ ،2002شعَ ر أنضاي بإحباط ساخر ،وتقلب بني شعر
االلتزام بالقضايا االجتماعية والشعر الصايف .كانت قصائده
األوىل بسيطة عاطفية .منذ أوائل أربعينيات القرن املايض
حتى أواخر خمسينياته ،كتب عن اإلنسان املضطهد ومن أجله
محتجا ً عىل الظلم االجتماعي.
بعد أن توقف إبداع مليح جودت آنداي وأوكتاي رفعت يف
خمسينيات القرن العرشين ،تخليا عن إرصارهما القديم
عىل البساطة واللغة العامية والصور املحسوسة واملفارقات
الساخرة وإىل ما هنالك من السمات املميزة ملجموعة غريب.
بدأ أوكتاي رفعت بنوع خصب من الرسيالية الجديدة ،مدعيا ً
أن «الشعر ال يخرب وال يفرس شيئاً ،ألن الجمال ال يفرس
شيئاً ».قدم قصائد تجريدية رقيقة ،بعضها ذات بنية فكرية،
ومعظمها خالية من اإليحاءات السياسية واالجتماعية .اتجه
عمل آنداي نحو التساؤل الفلسفي الواضح :كانت خصوصيته
الجمالية الجديدة بحسب كلماته« :فكرة أو خالصة تخدم
كنص الوصول إىل الجمال ».سعى من خالل قصائده الطويلة
«رحالة فوق البحر» ،و«خيول أمام طروادة»« ،أوديسا العاقدة
الذراعني» يف ستينيات وسبعينيات القرن العرشين إىل تشكيل
ثقايف عاملي ،وحاول أن ينشئ بنى من أفكار خارقة وخرافات
وأساطريّ .
تغي جذريا ً مع التأكيد عىل قيم الحياة واألسلوب
الصايف وخصائص شعره األخرى كاملضمون وتركيب الجملة
مع أنه لم يهجر إنسانيته قط .جاء انقطاعه األخري عن
املايض بنرش «أوديسا العاقدة الذراعني» عام  ،1962وهي
قصيدة طويلة يف أربعة أجزاء ،ويمكن أيضا ً أن تعترب أعظم
ما أبدع آنداي .لم يركز هنا عىل قضايا املجتمع ،بل عىل مآزق
اإلنسان املعارص الفلسفية .هنا يتجنب آنداي األسلوب املبارش
ويستكشف مصادر تعبريية وعىل وجه التحديد املتناغمة مع
تعقيدات اإلنسان .اختار اإلنسان العاقل بطالً له خارجا ً عن
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لشعر أوكتاي رفعت يف الواقع فرادة نتيجة تطوره الشخيص.
إنه يتحدى التحليل النقدي من حيث املذاهب أو التأثريات
األدبية .عارض أي مذهب يقيد ذوق الشاعر الجمايل مع أنه
بدا يف املرحلة األوىل من حياته األدبية منتميا ً إىل مذهب ناشئ.
عندما أصبح عضوا ً يف غريب عام  1941أرص عىل تضمني
البيان الترصيح اآلتي:
تمثل فكرة املذاهب األدبية إعاقة أو إيقافا ً مؤقتا ً لجريان
الزمن .إنها معاكسة للرسعة والحركة .الحركة الوحيدة
املنسجمة مع جريان الزمن والتي ال تحبط مفهوم املنطق
هي «الالمذهبية».

كان نتاجه عامليا ً إما بشكل عفوي أو بإدراك مع أن أغلبه يعود
إىل منصف ستينيات القرن العرشين ،وقد عاد رفعت بني فينة
وأخرى إىل التاريخ العثماني .يستحرض بيزنطة واإلمرباطورية
العثمانية بشكل بارع يف عدد كبري من القصائد .استخدم
شكل السوناتة وبعض القوايف الخفيفة .يصبح الرتكيب أكثر
شموالً ،وثمة عودة ساحرة إىل الجذور ليس أقلها أن تحوالته
املفاجئة يف التعبري واملفهوم إىل النقيض لها مقابالتها يف مخيلة
أسالفه .تذكر إحداها بقصيدة شهرية للصويف األناضويل يونس
أمرة (تويف  )1321والتي فيها عبارات مثل «تسلقت أغصان
شجرة الخوخ /وأعنت نفيس ألصل للعنب يف األعىل /انتزعت
أحد أجنحة عصفور الدوري /وحمّ لته عىل أربعني عربة ثور/
تسلقت السمكة شجرة الحور /لتخطف مخلالت القطران يف
األعىل ».عبارة شعبية تقول« :جاموس املاء بنى عشه عىل غصن
صفصاف ».أحيانا ً قلد رفعت هذه املخيلة اللفظية.
كتب مليح جودت آنداي ثالث أعضاء غريب يف قصيدة قديمة:
«أنا شاعر األيام السعيدة ».كان هذا مطلع ساخر لقصيدة
عنوانها «كذب» يندب فيها قسوة الحياة التي تحول دون
جلب الشاعر الجمال واألشياء الجميلة لشعبه .منذ أول
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وشاليه مع مرآب زورقها؛
هدأ هدير الريح الشمايل داخلها
أُصغي إىل اسطنبول ،وعيناي مغمضتان.
أُصغي إىل اسطنبول ،وعيناي مغمضتان.
تمر مغناج عىل الرصيف؛
شتائم ،أغنيات ،بصاق ،تلطيش كالم.
تُسقط شيئا ً من يدها عىل األرض
يجب أن تكون وردة؛
أُصغي إىل اسطنبول ،وعيناي مغمضتان.
أُصغي إىل اسطنبول ،وعيناي مغمضتان.
ثمة طائر يخفق عىل سفوحها؛
ال أدري إن كانت جبهتها حارة أم ال؛
ال أدري إن كانت شفتاها رطبة أم ال؛
يبزغ قمر أبيض خلف الفستق
أشعر بهذا من خفقان قلبه؛
أُصغي إىل إسطنبول.
أورهان ويل كانيك
(تويف عام )1950

يف حياة أدبية شعرية امتدت حوايل نصف قرن حتى موته يف
 1988كان أوكتاي رفعت صديق أورهان ويل أيضا ً يف طليعة
الشعر الرتكي الحديث كمتهور كاد يكون متمردا ً مشاكسا ً
أوالً ،ثم انتقائيا ً لألسلوب واللغة يكتب من عزلة شخصية
قرسية ،وأخريا ً رجل دولة مسن ،ومبدعا ً تركيبا ً فريدا ً من نوعه.
يمكن القول إن هذه املراحل الثالث يف كتاباته توافقت تقريبا ً
مع الحركات األدبية يف املناطق األخرى من العالم كالرسيالية
والواقعية االشرتاكية يف ثالثينيات وأربعينيات القرن العرشين،
بدا أوقطاي رفعت متابعا ً لها مستحرضا ً أصداء من الشعراء
الفرنسيني أبولينري وسوبرفييل وأراغون وإلوار وسوباول
وبريفري ،ومنتهيا ً بما ال يمكن تسميته سوى «شعر صاف».
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خالل عرض الحقيقة البسيطة ،وهو عاد ًة صادق جدا ً بحيث
أنه يبدو عاطفيا ً تقريباً .لم يكتب بيتا ً معقدا ً قط وال استعارة
مربكة واحدة .كان شعره ثورة صفاء ضد األوزان السطحية
واألشكال واإليقاعات املحدودة ،وأسلوبا ً بهياً .أصبح األسلوب
بني يديه حامالً لألصوات الطبيعية للرتكية العامية.
أنا أصغي إىل إسطنبول
أُصغي إىل إسطنبول ،عيناي مغمضتان
بداية يهب ريح خفيف،
تهتز بهدوء
األوراق واألشجار؛
بعيد ،بعيد جدا ً
قرع أجراس السقائني التي ال تهدأ
أُصغي إىل اسطنبول ،عيناي مغمضتان.

أُصغي إىل اسطنبول ،عيناي مغمضتان.
وما إن تمر الطيور،
تتصاعد صيحاتها يف األعايل أرساباً.
يشدون الشباك من حفر الصيد،
امرأة تلمس املاء بقدميها؛
أُصغي إىل اسطنبول ،وعيناي مغمضتان.
أُصغي إىل اسطنبول ،وعيناي مغمضتان.
السوق املسقوف خفيف الربودة
سوق محمود باشا يضج بالحيوية،
ساحات مليئة بالحمام
و َ
ط ْر ُق مطارق تأتي من أحواض صيانة السفن،
يصببون العرق يف اليوم الربيعي الجميل هذا؛
أُصغي إىل إسطنبول ،عيناي مغمضتان.
أُصغي إىل إسطنبول ،عيناي مغمضتان.
يف رأيس ثمل العالم القديم
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ويل هو الذي جعل شعراء القصيدة الحرة الفرنسية املعارصة
عىل صلة بالشعر الرتكي املعارص .لكن تحطيم أورهان ويل
لأليقونات فتح الطريق لشعر غارق يف اللغة العامية ومجرد
من التزيني .بتحرير املعارصين له من حمل املايض التافه،
جعلهم واعني للحياة وقيم اإلنسان العادي .أيّ أن كل موضوع
أصبح يمكن تناوله شعرياً ،والشعراء أحرار باستخدام كل
أدوات التعبري للغة الرتكية.
كتاب أورهان ويل األول َ
«غريب» الذي ضم أفضل أعمال
صديقيه مليح جودت وأوكتاي رفعت ،كان أكثر أعماله إثارة
للجدل وتأثرياً .البيان الذي بدأه به كان مستوحى بحسب
أوكتاي رفعت من بيان الرسيالية ألندريه بريتون ،وسجل
نقطة تحول يف حداثة الشعر الرتكي .جاء يف البيان:
لم يعد الذوق األدبي الذي سيعتمد عليه الشعر الجديد
ذوق طبقة أقلية .وصل الناس الذين يملؤون العالم اليوم
إىل نهاية نضال مستمر يف سبيل حقهم يف الحياة .الشعر
حقهم مثل حقوقهم األخرى ،ويجب أن يخاطب ذائقتهم.
لكن هذا ال يعني بذل جهد للتعبري عن طموح هذه
الجماهري بالوسائل األدبية القديمة .القضية ليست قضية
دفاع عن حاجات طبقة معينة ،بل البحث عن ذائقتها،
وإيجادها ،وجعلها تسود يف الفن .ال يمكن الوصول إىل
ذائقة جديدة إال بطرق ووسائل جديدة .ليس ثمة جديد
أو حملة فنية بإدخال ما تقوله بعض النظريات يف قوالب
معروفة .يجب علينا تبديل البنية من أساسها .من أجل أن
نتخلص من تأثريات أدبنا اململة والخانقة التي سيطرت
عىل ذائقتنا وإرادتنا وشكلتهما عىل مدى سنني طويلة،
نحن مضطرون لرمي كل ما علمنا إياه ذلك األدب .لو
أمكن لنا التخلص حتى من اللغة التي تهدد نشاطنا
اإلبداعي بقولها« :يجب التفكري بهذه الكلمات أثناء كتابة
الشعر».

ال يوجد مالمح خطابية يف شعر أورهان ويل ،وال بالغة وال
حشو صور .يف معظم قصائده يرضب عىل وتر حيوي من
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الديمقراطية« .كتابة شاهدة قرب  »1لويل تثمل هذا النوع من
االحتفاء:
يعان من يشء يف العالم
لم ِ
كما عانى من مسمار اللحم يف قدمه؛
حتى إنه لم يتأثر كثريا ً
لكونه قد ُخلق قبيحاً.
إذا لم ّ
يعص الحذاء قدمه
ال يذكر اسم الله.
ولم يكن يعترب آثماً.
يا لألسف عىل سليمان أفندي.

لم تس َع مجموعة َ
«غريب» -كما يشار للثالثي أورهان ويل
وأوكتاي رفعت ومليح جودت آنداي -للكتابة عن اإلنسان
العادي فقط ،بل له أيضاً ،واستخدمت اإليقاعات والتعابري
(سميت الحقا ً
العامية من أجل أن تتواصل معه .بحركتهم ُ
«الحداثة األوىل») هيمن الشعر الحر الذي طرحه ناظم حكمت
يف عرشينيات القرن العرشين .أعلنوا بفخر« :كل لحظة يف
تاريخ األدب فرضت حدودا ً جديدة .لقد أصبح واجبنا أن نوسع
القيود إىل حدودها القصوى ،مع ذلك ،األفضل أن نحرر الشعر
من قيوده ».يردد األتراك كثريا ً من قصائد ويل بشكل متكرر،
ويفضلون قصيدة ثالثية األسطر بعنوان «ألجل وطننا»:
كل ما فعلناه ألجل وطننا هذا!
بعضنا مات؛
وبعضنا ألقى خطابات.

قاد أورهان ويل كانيك حركة إنهاء األوزان املقطعية الصارمة
وجابه املخاتلة واالستعارات املبتذلة وتشكيلة القوالب
والتزيينات األدبية التي سببت العقم لكثري من الشعر الرتكي.
تعاملت قصائده مع الحياة اليومية ،وعربت عنها باصطالحاتها
مبارشة .رسخ استخدام الشعر الحر من قبل ،ولكن أورهان
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املسافرون ال يسمعون صوتي
بينما يمرون ليالً نهارا ً من بعيد.
لن تروى هذه األرض املتشققة
وال هذه القلوب املحرتقة
لن تنتهي حرستنا كلنا.
تقرتب الحيوانات مني أحيانا ً
وترشب من مائي بنهم.
إنها حيوانات ،ال تفهم بهذا الطعم
رغم ذلك ،تنثر الربيق من عيونها.
هكذا تميض كل أيامي.
أحيانا ً تقع بذرة يف مياهي.
امسكيها يا تربتي املجاورة ،عانقيها!
أيتها البذرة ،بذرة قوية ،انبتي حاالً،
دعي جذورك ترضب عميقا ً يف األرض
لتزينها.
أنا نبع صغري ،ما همي؟
لن أيأس أبدا.

حصلت دفعة مبارشة نحو الحداثة يف أوائل أربعينيات القرن
العرشين عندما بدأ أورهان ويل كانيك ()1914-1950
وأوكتاي رفعت ( )1914-1988ومليح جودت آنداي (1915-
 )2002حركتهم «الواقعية الشعرية» .اندفعوا لتحقيق ثورة
أدبية جذرية ،كما جاء يف بيانهم املشرتك عام  1941الذي
دعا اىل «تبديل البنية كلها اعتبارا ً من التأسيس ...والتخلص
من تعاليم األدب التقليدي كله ».تخلصت الحركة من األشكال
واألوزان التقليدية الجامدة ،وقلصت القافية إىل أقل ما يمكن،
وتجنبت االستعارات القديمة العادية ،والخطابية ،والتزيينات
الخادعة .نارصت فكرة «الرجل الصغري» ومثاليته كونه بطلها،
وهو املواطن العادي الذي فرض إرادته السياسية بمجيء
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الكتّاب املعارصين له يبدون أبطاالً .عادة ما يميل املرء إىل أن
يوافق العالم-الناقد املتألق أورهان بُو ْريان ()1914-1953
أن ال ْو «ملتزم بقضية إيجاد شعر جديد بأفكار شبه ناضجة
وبنية صوتية خفية .هنالك جفاف يف قصائده» .تابع بُوريان:
«قصائده القصرية التي تعرب عن عواطف آنية هي أكثر جذباً».
ّ
عب جاهد صدقي طارانجي ( )1910-1956سيد الرباعة يف
الشعر املقطعي عن عواطف بسيطة مق ّ
طرة يف أبيات رائعة،
لكنها أحيانا ً مؤملة .إحدى أفضل قصائده« ،بعد املوت» تقشعر
لها األبدان عن اإليمان املشتت بالحياة وبالحياة بعد املوت:
متنا ونحن نأمل بأشياء من املوت.
َف َس َد السحر يف فراغ هائل.
كيف ال تذكر تلك األغنية،
قطعة سماء ،باقة أغصان ،ريش طائر
العيش ما اعتدنا عليه.
اآلن ليس ثمة خرب من تلك الدنيا؛
ليس لدينا من يتصل ويسأل عنا.
ليلنا مظلم إىل درجة
ال فرق أن يكون لدينا نافذة أم ال؛
ال أثر من خيالنا عىل صفحة املاء الجاري.

من سمات فن جاهد ُكو َلبي ( )1917-1997أحد أشهر شعراء
تركيا املعارصين املميزة هي تناول تجارب اإلنسان بشعور
عاطفي وإعجاب بالجمال البيئي و َو َل ٌه بمتع الحياة البسيطة
وأسلوب واضح يتمتع بألوان العامية الرتكية وإيقاعاتها.
أنا نبع صغري
يف جبل منيس من وطني
لن تتناقص مياهي أبدا ً
سأستمر بالتدفق
تحت ضوء النجوم.
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نبع صغري

حار،
فك ٌر ،كحمض عىل
جرح ٍ
ٍ
فك ٌر ،كعلقة عىل غشاء مخ.
تحية ،تحية لك أيها العذاب املهيب
أيها الجذع املسحور النامي كلما احرتق.

حطم عَ ساف حا َل ْت جلبي ( )1907-1958القوالب بقصائد
رسيالية أعطت انطباعا ً لكتابات مرسنمة وإيحاءات لسعة
اطالع .لقد رصح قائالً« :ليست القصيدة سوى كلمة طويلة
مؤلفة من مقاطع لفظية مجتمعة .مقاطع لفظية ال معنى لها
إذا كانت وحدها .لهذا ال جدوى من املعاناة يف سبيل املعنى يف
القصيدة ...الشعر يخلق عاملا ً مجردا ً باستخدام مواد واقعية،
مثل الحياة نفسها».
استمرت هذه النظريات والحركات لتؤثر بدرجات متفاوتة
عىل أدب العقود الالحقة ،لكن موضوعات شعر ناظم حكمت
ومضامينها كان لها التأثري األكرب .علت أصوات شعراء وكتاب
مرسحيني وروائيني وكتاب مقاالت وصحفيني مؤثرة ضد
النظام املؤسس وظلمه ،واضطهاد الطبقة العاملة ،واملعاناة
من الذل الوطني عىل يد اإلمربيالية .ركز شعر الواقعية
االجتماعية عىل خلق مجتمع عادل منصف .إنه رومانيس ومثايل
بطغيان شعوري ورقة عواطف ودفق إيقاعات أكثر من كونه
بالغياً ،ولكنه استخدم أحيانا ً يف الذم والتقريع.
كان أ َ ْرجُ مَ نْد بَهْ زاد ال ْو ( )1903-1984أحد رواد الشعر
الحر يف تركيا .ع ّرف الناقد الفذ أحمد أُو ْكتاي (ولد )1933
اسرتاتيجيات الو الجمالية بأنها «حداثة سطحية» .رص ٌد له
صدقية من وجهة نظر أن الو عمليا ً كان فنانا ً ألجل الفن .هناك
بعض اإلثباتات فيما كتبه ،القليل منها جعل بعض الشعراء
يشفقون عىل أولئك الذين يبحثون عن املتعة بالشعر ،وبالتأكيد
أن أيا ً من رؤى البالغة التي استخدمها والتي كانت صعبة
الفهم وال يمكن أن تصل إىل لقارئ ببساطة جعلت بعض
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شجرتان منعزلتان
شجرتان عىل ضفة جدول غريب
فتيتان حيويتان حنونتان...
لديهما ما تقوالنه ،لديهما ،وإن كان لديهما
فال تقوالنه ،وتبقيا صامتتني –ميتتان أم حيتان.-
تعال شاهد تمايلهما مقابل النجوم بعد املغيب
كل ما لدى الشجرتان من بوح
رصيح –ميتتان أم حيتان-
شجرتان عىل ضفة جدول
مغروزتان يف األرض
لديهما ما تقوالنه؛ وإذا كان لديهما
قالتاه أم لم تقواله –ميتتان أم حيتان.-

بدأ نجيب فاضل كيسا ُكوريك ( )1905-1983شاعرا ً للحزن
العاطفي ،وقىض الجزء األخري من حياته الشعرية متعصبا ً
إسالمياً ،وأثر بشعره املصقول الذي عرب عن معاناة اإلنسان
بالخيال األدبيّ .
تعب قصيدته الرائدة املوسومة «معاناة» عن
تقلب الروح املعذبة يف تجربة شعرية ،كما يتجىل يف هذا املقطع:
تجولت شهورا ً منهارا ً مشوشا ً
ذاكرتي مرجل وعقيل مغرفة.
عىل بعد فرسخ من قرية املجانني
كل فكر يف داخيل قيد.
ملاذا تصغر األشياء عندما تبعد؟
أرى يف الحلم دون عينني ،كيف؟
ما تراقص الزمان يف الكرة؟
يل نهاية ،لو أعرفها أصالً؟
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الشعر والنضال»؛ ويقول ديفيد إيغناتاو« :إنه يكتب أكثر
ً
خصوصية بمتعة وحب تجعلنا نكتنز تلك األفكار
أفكارنا
بداخلنا»؛ ويقول بُول زويغ« :حكمت هو أحد شعراء هذا
القرن السياسيني املهمني»؛ ويقول ويليام ستانيل مريوين:
«حكمت شخصية ذات طاقة وموهبة عظيمة».
عىل الرغم من أن إبداع ناظم حكمت رضب عىل أوتار حساسة
يف الذائقة الشعرية يف حياته وبعد موته ،إال أنها لم تؤسس
تياراً .اتبع أغلب الذين عارصوه مسارات مختلفة :دمج فاروق
نافذ تشامليبيل الكالسيكية الجديدة بالنموذج املدني للشعر
الشعبي ،وبرز أحمد ُقدْيس تَجَ ر وأحمد حمدي طانبينار وأحمد
مُحِ ب دِ راناس بالكلمات البسيطة املعربة عن املشاعر األنيقة
باألشكال واألوزان املقطعية التقليدية.
اتبع أحمد حمدي طانبينار ( )1901-1962خطى يحيى
كمال بياتيل الذي قدم عنه دراسة نقدية دقيقة ،ق ّ
طر بعض
جماليات بياتيل إىل يف قصائد بلورية مكتوبة بشعر مقطعي.
الخوف
أنا الذي تنتهي عندي مخاوف األشياء
أنا النرس األزرق
الذي يحمل الفجر يف منقاره الفوالذي...
وتتعلق الحياة كزمردة
يف مخالبه
الزمن يف قوس إرصاري الجميل الالمتناهي
مثل ظبي ظمآن.

كتب أحمد مُحِ ب دِ راناس ( )1908-1980أحد أفضل شعراء
تركيا الغنائيني قصائده باألوزان املقطعية التقليدية .أكثر ما
يثري اإلعجاب لديه رشاقته يف صوغ أفكاره الصافية وعواطفه
الرقيقة بهذه األوزان .وكذلك قدرته بإيجاد القوايف؛ يبدو أن
دِ راناس يتمتع بدهاء عظيم وبراعة تفوق معارصيه من
الشعراء األتراك يف إيجاد القوايف.
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تمطر رذاذا ً
يف سوق حرفيي سرياز
مقابل نحاس
عُ لق بدر الديني عىل شجرة
تمطر رذاذا ً
يف وقت متأخر من ليل دون نجوم.
عار مبلل باملطر
عىل غصن ٍ
يتأرجح لحم شيخي
عارياً.
تمطر رذاذا ً
سوق سرييز أخرس
سوق سرييز أعمى
يف الجو حزن الخرس والعمى القاهر
وسوق سرييز غطى وجهه بيديه.
إنها تمطر رذاذاً.

قارن أدباء أتراك وغري أتراك ناظم حكمت يف ذروته بشعراء
مثل لوركا وأراغون ويسينني وماياكوفسكي ونريودا وأرتو.
لم ترتجم أعمال شاعر تركي إىل لغات أخرى أكثر مما
ترجمت أعمال ناظم حكمت ،ولم يحظ أحد أيضا ً بمكانة
عاملية كمكانته .أشاد به الشاعر ت ِِر ْ
يستان تِزارا مرتجم بعض
قصائده إىل الفرنسية قائالً« :تجسد حياة ناظم تجارب قسما ً
كبريا ً من البرشية .تطرح قصائده طموح الشعب الرتكي واملثل
املشرتكة لجميع الشعوب يف رشوط إنسانية».
عرف به راندي بليزينغ ومُوتْلو ُكونُوك أكثر من ترجم له إىل
اإلنكليزية أنه «أول وأعظم شاعر تركي معارص ».وحظي
بثناء كبري من الشعراء األمريكان والربيطانيني ،يقول دينيز
ليفريتوف« :شعر ناظم حكمت وما سمعته وقرأته عن
حياته ،لطاملا مألني باملتعة واألمل واإلرصار الجديد عىل
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ُق ِّ
طعوا قطعاً ،ولكن
عندما كان املساء يهبط وسط املطر
بقي ألفني من العرشة.
ليؤدوا األغاني الشعبية معا ً
الشباك من املاء معا ً
ويسحبوا ِ
ويشتغلوا الحديد كأنهم يطرزوه معا ً
ويحرثوا األرض معا ً
ويأكلوا التني العسيل معا ً
ويقولوا كل مكان
وكل يشء لنا معا ً
ما عدا خد الحبيب
قدّم عرش ُة اآلالف ألفني...
ُهزموا.
مسح املنترصون دماء سيوفهم
بقمصان املهزومني البيضاء غري املخيطة.
وكأغنية شعبية تؤدى معا ً
تناهبت حوافر الخيل
املعلوفة يف قرص أدرنة
األرض املخدومة بأيدي أخوة معاً.
***
تمطر رذاذا ً
خائفا ً
بصوت خفيض
كأنه كالم خيانة.
تُمطر رذاذا ً
كوقع أقدام املرتدين البيضاء الحافية
راكضة عىل األرض الرطبة املظلمة.
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بطالن مأساويان أحبطت مثلهما بموت أليم .اهتمامات
ناظم حكمت األيديولوجية -لحسن حظ القصيدة -محبوكة
باألحداث والبناء الغنائي .نغمة رثائية ،متناغمة بشكل كامل
مع الرواية التاريخية ،تمنع ّ
تطفل الجدل والدعاية التي كان
لها تأثري مؤ ٍذ عىل قصائد ناظم الرائدة األخرى .امللحمة هي
عىل األرجح أفضل قصيدة طويلة كتبت يف القرن العرشين.
من :ملحمة الشيخ بدر الدين

حار
كان الجو حارا ً
والغيوم محملة
كعبارة حلوة تكاد دمعتني تسقطان أرضاً.
فجأة
انسكبوا من الصخور
وهطلوا من السماء
كأنهم نبتوا من األرض
كأنه إبداع األرض األخري
خرج شجعان بدر الدين ملواجهة جيش األمري
ألبستهم بيضاء غري مخيطة
رؤوسهم عارية.
حفاة وسيوفهم مجردة
نشبت معركة عظيمة
فالحو آيدن األتراك
بحارة (خيوس) اليونانيون
حرفيون يهود

رفاق مصطفى بُركلُجة عرشة اآلالف امللحدين
ولجوا غابة العدو كعرشة آالف بلطة
راياتهم حمراء خرضاء
دروعهم مرصعة ،خوذهم برونزية
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بسبب اليأس والغضب من الظلم واالستغالل ،عرض ناظم
حكمت دائما ً عهودا ً شعرية لإليمان والتأكيد والثقة« :سنرى
أياما ً جميلة /سنرى /أياماً /مرشقة ».من املؤسف أن البالغة
التبسيطية تربز يف أجزاء من إنتاجه الهائل الذي يعرض يف
أفضل حاالته تصويرا ً غنائيا ً ودراميا ً ملآزق اإلنسان دون
اختزالها ملآزق اقتصادية.
استخدم الشعراء الذين سبقوه يف الشعر الحر يف تركيا غنائية
مفرطة لخدمة املثل املاركسية وهيئوا حامالً حماسيا ً فتيا ً
لعرص اآللة ولغز الجنة االشرتاكية عىل األرض وبالغة الشعر
الصحفي والهجاء السيايس القايس ،والدفق الغنائي لروح
رومانسية عنيدة .مثّلت القصائد الالحقة التي ُكتِبت يف السجن
أو خارجه شاعرا ً مثاليا ً روحه ال تكرس ،غالبا ً ما كانت صيحات
معركة ،ولكنها أحيانا ً تخون الشفقة عىل النفس والتهويل
الذاتي .بحلول  1941كان ناظم حكمت غاضبا ً وحاقداً:
«قضيتنا /سيوىف لها /وا حرستاه! /منقوعة بالدم /.وسيُقتلع
نرصنا /كالظفر /بال رحمة ».وصف نفسه يف قصيدة كتبها
عام « :1931من أكون؟ شاعر بروليتاري عادي /بضمري
ماركيس-لينيني».
ُكتِبت تحفة ناظم حكمت ملحمة الشيخ بدر الدين عام .1936
إنها تمثل ذروة فن الشاعر وهي خالية من نقط ضعفه .تناولت
تلك امللحمة املهمة الغنائية والدرامية ثورة الشيخ بدر الدين
وأتباعه وثائرا ً يافعا ً يدعى بُو ْر ْكلُوجة مصطفى ،وقد أسس
يف أوائل القرن الخامس عرش جماعة دينية تدافع عن ملكية
املجتمع واملساواة القضائية واالجتماعية والسالم .يعرض
ناظم حكمت كيف سحقت الجيوش العثمانية بقيادة األمري
مراد الثورة ،وقتلت بُو ْر ْكلُوجة مصطفى ،والحقا ً شنقت الشيخ
بدر الدين .هذا العمل هو تركيب مثايل للشكل واملضمون،
لألسلوب والدراما ،للحقيقي واملجاز .بدر الدين ومصطفى
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الحماس الثوري ومكتسبا ً توجهات أيديولوجية ومستوعبا ً
تأثريات أدبية السيما شعر ماياكوفسكي .أصبح أسطورة حية
بعد عودته إىل تركيا عام  .1925نرش قصائد إيقاعية طنانة عن
الحب والعدالة ،وأحيانا ً كان يلقيها أمام الجماهري املسحورة
بها يف الشوارع والساحات العامة .حرص رواد املسارح عىل
مشاهدة مرسحياته التي كانت رائدة يف ثالثينيات القرن
العرشين ليس باملعايري الرتكية فقط ،بل واألوروبية أيضاً.
بحسب ما قد تكون قصة ملفقة ،رفض مرة لقاء مصطفى
كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية الرتكية .كان صوتا ً مدويا ً
للنقد االجتماعي يف العرص الكمايل حيث لم يتجرأ كثريون عىل
قول أي يشء غري مناسب .دخل السجن وخرج بتهم مختلفة
بني  1928و ،1933وحكم عليه أخريا ً عام - 1938بما يبدو
أنها تهم ال أساس لها حول ماضيه -بالسجن خمس وعرشين
سنة .بعد سجنه حوايل ثالث عرشة سنة ،نال عفوا ً عام .1950
ف ّر إىل االتحاد السوفييتي عام  ،1951وقىض آخر اثنتي عرشة
سنة من حياته يكتب الشعر ويقوم بمهام دعائية يف دول
أوروبا الرشقية وكوبا وفرنسا وإيطاليا وغريها حتى تويف يف
موسكو .1963
كانت حياته الفنية ثورية بالقدر نفسه :يف رشوط جمالية
صارمة ،قدّم أو دمج العديد من املفاهيم والتقنيات الجديدة
التي أصبح تأثريها حاسما ً يف الشعر الرتكي الحديث .كان
الشعر الحر والرتكيز األيديولوجي واألشطر «املكسورة» والبنية
الحية واالستعارات والصور الوظيفية من تلك اإلبداعات .خلق
شعر ناظم حكمت مزيجا ً من العنارص الغنائية والدراماتيكية
والبالغية .كان فنه شعرا ً نفعيا ً وتحريضياً .يف أفضل قصائده
يبدو أنه دمج روح لوركا مع براعة ماياكوفسكي .كان ناظم
حكمت تركيا ً بحق وعامليا ً بشكل بارز ورومانسيا ً
وعقالني
َ
املذهب .شهرته الواسعة يف تركيا وغريها تأتت من كونه رجالً
شغوفا ً مهتما ً وجريئا ً يف كل ما فعله يف الحياة والفن.
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يحيى كمال بياتيل
اشتهر يحيى كمال بياتيل بقصائده عن غيبيات الحياة واملوت.
إحدى أشهر قصائده تتعامل مجازا ً مع املوت وما بعده:
السفينة الهادئة
إذا حل وقت إلقاء السفينة مرساتها
ثمة سفينة تبحر من هذا امليناء نحو املجهول.
تبحر بصمت كأنها خاوية من الركاب
وال يلوح منديل أو ذراع عند إبحارها.
يتألم الباقون فوق الرصيف عىل ذاك السفر
وتتطلع أعينهم دامعة أياما ً نحو األفق األسود.
أيتها القلوب اليائسة! هذه ليست آخر سفن
هجران الحياة ،وليس هذا آخر املآتم.
ينتظر املحب واملحبوب يف الدنيا دون جدوى،
ال يعرف أن األحبة الذاهبني لن يعودوا.
كثري ممن ذهبوا مرسورين بمكانهم
كثري من السنني مرت لم يعد أحد من سفره.

ناظم حكمت ( )1902-1963أحد شعراء تركيا الرواد مشهور
يف وطنه ودوليا ً وعاش حياة ثوري رومانيس .شهد انهيار
اإلمرباطورية العثمانية يف مراهقته ،وعاش ثورة األناضول التي
أدت لنشوء الجمهورية الرتكية ،ورآها انتفاضة راقية ومناضلة
ضد االمربيالية .ذهب عام  1921إىل االتحاد السوفيتي للدراسة
وهو يف التاسعة عرشة من عمره .بقي هناك أربع سنني مشاركا ً
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لعب الشعر يف بداية عرص الجمهورية دورا ً بنرش الشعور
القومي يف املقام األولّ .
تطي الشعراء األصغر من قوالب
وأوزان شعر «الديوان» .اكتسبت قوالب الشعر املحيل وأوزانه
شهرة .بُذل جهد كبري لتنقية نظام اللغة .قدم «شعراء التفعيلة
الخمسة» فاروق نافذ تشامليبيل ( )1898-1973الذي
كان ماهرا ً يف العروض ،وأورهان سيفي أ ُ ُ
ورهون (1890-
 ،)1972وأنيس بهيج ُكو ْريُوريك ( ،)1893-1949وخالد
فخري أُوزان ْ ُ
صوي ( ،)1891-1971ويوسف ضيا أُو ْرتاج
( )1895-1967قصائد بسيطة غري مزركشة تمجد الحب
وجمال الطبيعة وأمجاد الشعب الرتكي .تجنب شعراء كثريون
التعصب العرقي ،وطورا رؤى عاملية وأساليب فردية.
اكتسبت الكالسيكية الجديدة مكانة بفضل يحيى كمال بياتيل
( .)1884-1958كان بياتيل الكالسيكي الجديد املحتفى
به حِ رفيّا بارزا ً قدم كلمات غاية يف الدقة عن الحب وعظمة
العثمانيني وجمال اسطنبول يف قصائد بارزة بلغتها ولحنها
بالقوالب واألوزان التقليدية .قصيدته «موت الدراويش» هي
وصية للصفاء الروحي وللحياة الجمالية:
يقال ثمة وردة يف الحديقة حيث قرب حافظ
تتفتح كل يوم من جديد بلونها الدامي.
يقال ثمة بلبل يبكي حتى حلول املساء
بانسجام يستحرض خيال شرياز القديمة.

5

موت الدرويش هادئ يف بلد الربيع
القلب ّ
يدخن يف كل مكان كالبخور منذ سنني
ويف قربك الباقي تحت الرسو
تتفتح وردة كل صباح ،ويغرد بلبل كل مساء.
 5الشاعر الفاريس الرائد من القرن الرابع عرش.
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للنقد واالحتجاج واملعارضة واملقاومة .سعى األدب يف تركيا
خصوصا ً حتى آخر عقدين من القرن العرشين -إىل تحقيقالتجدد يف رشوط جمالية كصوت لإلبداع الثقايف واالجتماعي
االقتصادي ،وإىل دفع التغيري التقدمي أو الثوري ،وإىل خدمة
قضية الدعوى بالحسنى.
هيمن عدد من الشعراء املرموقني الذين ظهروا عند مغيب
اإلمرباطورية العثمانية عىل الذائقة األدبية يف سنوات
الجمهورية األوىل .من هذه الشخصيات البارزة عبد الحق
حامد طرخان ( )1852-1937وهو بحسب إلياس جون جب
مدشن «املدرسة الحقيقة للشعر الرتكي ،وأطلقت أشعاره
الرثائية والفلسفية والتجريدية والرتاجيدية القوية العنان
ملخيلة النخبة العثمانية» ،ومحمد أمني يورداكول الذي رتّل
أحجية تركية« :أنا تركي :ديني وعرقي عظيمان» ،وأحمد
هاشم ( )1887-1933الذي دمج تحت تأثري الرمزيني
الفرنسيني صورا ً حارقة بتأثريات سوداوية لبناء كلماته عن
املنفى الروحي« :نحن نتجاهل الجيل الذي ليس لديه حس
سوداوي»ّ ،
بي وجهة نظر لخصت جانبا ً أساسيا ً من جوانب
الشعر الكالسيكي ،ونبأ بالرسيالية الجديدة لخمسينات
وستينيات القرن العرشين« :لم تُ َ
بن لغة الشاعر لتُفهم بل
لتسمع ،إنها لغة وسيطة بني املوسيقى والكلمات ،مع ذلك
أقرب لكونها موسيقى منها لكلمات ».العديد من قصائده
مفعمة بالصور املدهشة واملجازات كما يف «النافورة»:
اجتمع الليل يف العمق مجددا ً
جانان تضحك يف مكانها القديم
جانان ال تأتي يف النهار
يف املساء تُرى عىل الربكة

البدر حزام عىل خرص الصبية
السماء فوقها غطاء رسي
النجوم وردتها بيدها...
109

إلهام ونبوءة .حقق أدب الجمهورية الرتكية هدف كوك ألب
املزدوج ،وأدى وظيفته بإنجازات مثرية لإلعجاب يف ميادين
أخرى أيضا ً بفضل تعدد جوانبه.
كانت قوى الثورة واإلبداع والتغريب قائدة الدولة الرتكية منذ
بداية القرن العرشين .لم يخدم األدباء واألديبات كمدافعني
بُلغاء عن التقدم يف قضايا تحول البنية االجتماعية-السياسية
والحياة االقتصادية والرتاث فحسب ،بل كمحفزين متنبئني
رواد ومبدعي أفكار شجاعة جديدة .اليوم ،كما يف األلفية
املاضية ،يشهد األدب الرتكي عىل َقول كاراليل« :تاريخ شعر
أمة هو جوهر تاريخها :سيايس ،علمي ،ديني» ،ومالحظة
غوستاف غرومبوم «عىل الرغم من وجود الرسم والعمارة
طاملا كان األدب هو فن العالم اإلسالمي».
بقي الشعر -أو األدب عموماً -جوهر الثقافة الرتكية حتى
العرص الحديث ،وأصدق مرآة لحقائق تركيا االجتماعية
االقتصادية منذ تدشني الجمهورية .عمليا ً وجدت جوانب الحياة
البارزة كلها من سياسة وثقافة تركية انعكاسها املبارش أو غري
املبارش يف الشعر والرواية والدراما إضافة إىل الكتابة النقدية
والعلمية .تناولت املواضيع هواجس القضايا القومية والعدالة
االجتماعية والبحث عن الحداثة والتغريب وإعادة إحياء الثقافة
الشعبية والتقدم االقتصادي والتكنولوجي وكرامة اإلنسان
والتصوف والتعددية االجتماعية وحقوق اإلنسان والحريات
األساسية واملثالية الديمقراطية وتقديس األبطال واإلرادة
الشعبية واألتاتوركية والربوليتارية والطورانية واأليديولوجية
املاركسية اللينينية واإلنسانية وبعث اإلسالم ،يف الواقع جميع
جوانب الثقافة املعارصة ومكوناتها.
لم ينحرص دور الشعر بكونه مرآة املجتمع والحياة الفكرية.
لم تجسد األنماط األساسية األفكار واأليديولوجيات والقيم
والحقائق واملعتقدات والطموحات فقط ،بل كانت حامالً
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 ،1950-1960أحزاب وتحالفات ومجالس وزراء مؤقتة
وحكومات برملانية منذ  )1960أثرت يف دفع الحداثة األدبية.
تركيا اليوم متجانسة السكان (أكثر من  99باملائة مسلمني)
ومتكاملة البنية السياسية واإلدارية -مع ذلك متنوعة-
ومليئة بالتوترات الداخلية ،فهي ساحة رصاع بني التقليديني
والثوريني ،وبني األصوليني والعلمانيني .يبدو أن تركيا يف إعادة
توجهها قايضت سمات الحضارة اإلسالمية بسمات الحضارة
الغربية ،عىل األقل يف املناطق املدنية .تأثر األدب الرتكي بأوروبا
يف «الحياة الجديدة» ،ولكنه ليس أوروبيا ً إىل هذا الحد .لم يعد
بغالبيته إسالميا ً عىل الرغم من املفاهيم واألشكال والقيم التي
تبناها من هذا الرتاث ،لكنه بالتأكيد عىل قرابة صغرية بالعالم
اليهودي واليوناني املسيحي .أصبح مزيج الثقافات الرتكية
القديمة واألناضولية والسلجوقية والعثمانية واإلسالمية
والعربية والفارسية واألوروبية واألمريكية جرسا ً بني قارتني،
كجرسي اسطنبول اللذين يربطان آسيا وأوروبا .ثقافة هذا
الرتكيب وأدبه كله عموما ً هو إبداع تركيا املعارصة األصيل.
إنه تركيب فريد مهما كانت نقط قوته وضعفه.
أُرشك األدب أيضا ً يف ثورة اإلصالحات .األدب الرتكي نابض
باإليديولوجيات والبحث املحموم عن القيم القديمة والجديدة،
واألساليب واألذواق ،وعنارص الثقافة القومية التقليدية التي
يمكن أن تكون صالحة بما فيه الكفاية لتزدهر من جديد،
واستعارات مميزة من الغرب والثقافات األخرى.
كتب املفكر االجتماعي املؤثر ضيا كوك ألب عام :1923
«نحن ننتمي للدولة الرتكية واملجتمع اإلسالمي والحضارة
الغربية ...عىل أدبنا أن يتوجه نحو الشعب ويف الوقت نفسه
نحو الغرب ».باملجمل كانت الهوية الرتكية عموما ً صحيحة يف
رشوط الحقائق التاريخية والدافع املتربعم للتغريب .ثبت أن
نصيحته بأدب شعب يستكشف املبادئ والقيم األدبية الغربية
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عندما انهارت الدولة العثمانية بعد ما يقارب  625سنة،
وفتحت طريقا ً للجمهورية الرتكية عام  ،1923ك ّرس مصطفى
كمال أتاتورك طاقاته االستثنائية إلنشاء دولة قومية متجانسة
مكرسة للتحديث يف جميع مناحي الحياة ،متعهدا ً بأن يرفع
تركيا إىل مستوى الحضارة املعارصة (أي الغرب) وأكثر .أصبح
التأسيس الرسمي والثقايف أوروبيا ً بشكل هائل شكالً وطموحا ً
وهوية .أسس تعليم علماني ،وأجريت إصالحات لتجريد الدولة
من توجهاتها اإلسالمية .تبنى النظام الحقوقي القانون املدني
السويرسي وقانون العقوبات اإليطايل وقانون التجارة األملاني.
لعل ثورة اللغة أصعب اإلصالحات ،وقد أجريت برسعة الربق
عام  ،1928ومنذ ذلك الحني حققت نجاحا ً ال مثيل له يف العالم
الحديث .استبدلت األبجدية العربية باعتبارها مقدسة كونها
كتابة القرآن الكريم واستخدمها األتراك ألفية كاملة ،باألبجدية
الالتينية .سعى هذا اإلصالح القرسي إىل زيادة تعلم القراءة
والكتابة ،وتسهيل دراسة اللغات األوروبية ،وقطع األجيال
اليافعة عن إرث املايض العثماني .أطلق أتاتورك أيضا ً حركة
«تركية صافية» لتخليص اللغة من الكلمات املستعارة من
العربية والفارسية واستبدالها بكلمات مستعادة من الرتكية
القديمة واللهجات اإلقليمية باإلضافة إىل ألفاظ جديدة .كانت
اإلصالحات كلها ،واللغة بشكل خاص من أجل الصفة املعرفة
للهوية الرتكية .فقد حملت التماسك االجتماعي واالستمرار
الثقايف والوالء الوطني.
لم تؤثر هذه اإلصالحات الجارفة بقوة عىل املناطق الريفية حتى
الجزء األخري من القرن العرشين ،ولكنها أحدثت تغريات كربى
يف مراكز املدن :النظام السيايس ،اإليمان الديني ،األيديولوجية
القومية ،املؤسسات واألساليب التعليمية ،التوجهات الفكرية،
الحياة اليومية ،الكتابة واللغة ،كلها خضعت لتحوالت .جميع
مراحل التاريخ الرتكي الحديث (إصالحات أتاتورك 1923-
 ،1938تنصيب إينونو  ،1938-1950ديمقراطية مندريس
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الرومانية .نشأت مجموعة أخرى كبديل لليونانيني الجدد،
ومعارضة لهم متبنية املرياث املتوسطي كامالً ومحاولة خلق
خليط من الرشق والغرب .أسمى هؤالء أنفسهم ،Nayiler
وتعني حرفيا ً «عازفو الناي» ،ومجازيا ً «مواهب املوسيقى»،
وجعلوا الطرب من األصول اإلبداعية الرئيسة ،مؤكدين عىل
«االنسجام الداخيل» من خالل تأثري يحيى كمال.
شهدت العقود األخرية من حياة الدولة العثمانية كثرة
الرتجمات واألعمال املعدة من أوروبا .كانت هذه أيضا ً ذروة
االنتقاد والهجاء .جهز املرسح بطاقة عظيمة للثورات التي
أطلقتها الجمهورية الرتكية اليافعة.
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التاسع عرش املرسحيني العثمانيني نماذج مؤثرة دُرست بدأب
وقلدت يف بعض الحاالت.
عبد الحق حميد طارهان أحد الشخصيات املسيطرة يف الشعر
الرتكي واألوربة األدبية ،يدين بالكثري من شهرته للمرسحيات
التي كتبها بني  1872و .1918كانت مرسحياته األوىل
ميلودراما مغموسة بالعاطفة .عرش من تراجيدياته االثنتي
ً
كاملة أو جزئياً.
عرشة بشكل الشعر الكالسيكي أو التفعيلة إما
القوايف والبنية املوزونة تعطي أسلوب هذه املرسحيات جودة
مفتعلة .تعتمد حبكاتها عىل املكائد والحب املستحيل والبطولة،
وكلها مصورة بظروف رومانسية ،وغالبا ً ما تتناول أماكن
وفرتات ال عالقة لها بالتجربة الرتكية ،مثالً األشورية ،العربية،
املنغولية ،اليونانية ،املقدونية ،الخ.
تعاقب األحداث يف تركيا العثمانية خالل عقدي القرن العرشين
األول والثاني :رصاع داخيل ،نضال من أجل االستقالل ،حروب
محدودة ،نشوء نظام حكم دستوري جديد ،سياسات حزبية،
الحرب العاملية األوىل ،حملة الدردنيل ،احتالل ،تحرر وطني.
يف مجال الثقافة ،كانت الفرتة فرتة بحث وخالفات أيديولوجية
وأوربة مقابل التقاليد اإلسالمية .عكس األدب هذه األحداث
كلها ،وخدم باعتباره صوتا ً لألفكار واملشاريع املتضاربة.
افتتحت الفرتة الدستورية الثانية عام  ،1908وبرشت بالحرية
التي قدمت اكتشافات أدبية .بينما وقفت حركة «ثروة الفنون»
عىل أمجادها ،قدمت مجموعة «الفجر اآلتي» أسسا ً جمالية
جديدة اعتمدت بشكل أسايس عىل الفردية والتأمل .كشف
األعضاء عن تأثريات الربناسية ،الرمزية ،واالنطباعية.
مجموعات أخرى جديرة بالذكر تضمنت «اليونانيني الجدد»
شعراء وروائيني ،خصوصا ً يحيى كمال بياتيل ويعقوب
قدري َقرة عثمان أوغلو اللذين دمجا يف أعمالهما العديد من
املوضوعات والقيم الجمالية من اليونانيني وبدرجة أقل التقاليد
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وهجاء املسؤولني عن التخلف ،مثالً ،املتعصب الديني،
البريوقراطي ،واملحافظ العنيف.
مع ذلك ،تميزت العقود األخرية من القرن التاسع عرش برقابة
وحظر لألعمال املعتربة خطرية عىل السلطان ونظام حكمه.
حظرت املرسحيات التي تتعامل مع األفكار الثورية مثل
اإلرضاب ،إطاحة الحكومة ،الثورة ،واملواضيع املماثلة .مجرد
اإلشارة ملصطلحات مثل حرية ،فوىض سياسية ،ديناميت،
دستور ،عدالة كانت تؤدي ملحاكمة املؤلفني واملخرجني.
انترشت الكوميديا الخفيفة املساملة يف ظل هذه الرقابة .الذوق
الشعبي أيضا ً كان عامالً أساسياً .سيطر موليري عىل املشهد
الكوميدي يف تركيا القرن التاسع عرش .معظم مرسحياته كانت
ترتجم أو تُعد ،وخدمت كنماذج لعرشات مرسحيات كتاب
أتراك .وجدت شخصيات موليري األساسية نظائرها العثمانية
حقيقية .البخيل ،كاره الناس ،املريض الوهمي-شخصيات
موليري املضادة لألبطال -أصبحوا محط الهجاء/السخرية
الرتكية .طالت كوميديا األخالق واملرسحيات الساخرة التي
تكشف نقط الضعف والهشاشة شعبية انترشت ورسخت.
اعتمدت الكوميديا الخفيفة عىل التهريج وسوء الفهم والضجيج
والنكتة والخدع البرصية والخيانة واللهجات واللكنات.4
ظهرت النماذج األوىل للرتاجيدية التي كتبها كتاب مرسحيون
أتراك باألسلوب األوروبي يف ستينيات القرن التاسع عرش.
تطور هذا النمط تحت تأثري راسني وكورناي وشكسبري
وغريهم .أما الرتاجيدية اليونانية ،إن أثرت ،فقد كان تأثريها
ضعيف خالل بضعة العقود األخرية للدولة العثمانية .عرضت
تراجيدية إليصابات والرتاجيدية الفرنسية عىل كتاب القرن
4 Niyazi Akı, XIX. Yüzyıl Türk Tiyatrosu Tarihi (Ankara: Ankara
Üniversitesi Basımevi, 1963) s. 42-43.
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املرسحي واملرتجم املعروف نوفيت أوزدوغدو الخصائص
األساسية لـ»زواج شاعر» بالكلمات اآلتية:
كوميدية يف فصل واحد ،تسخر من عرف زواج الخ ّ
طابة.
لقد كانت هذه فكرة متقدمة جدا ً يف تركيا تلك الفرتة.
تكشف املرسحية أيضا ً فساد بعض رجال الدين املسلمني
املرتشني وتقرتح عىل الناس أال يتبعوا تعليمات هؤالء عىل
نحو أعمى .تحدث األشخاص -وهم رموز أكثر من كونهم
أشخاصاً -بلغة ذاك الوقت العامية .ال تختلف املرسحية
عن كركوز أو املرسح الشعبي بفكاهتها الواسعة ورسعة
تطور أحداثها .صنع شكلها وأسلوبها وموضوها الساخر
3
نموذجا ً يحتذي به الكتاب املرسحيون اآلخرون.

حفز نامق كمال بمرسحياته الستة االهتمام باملرسح القانوني
والكتابة الدرامية .مرسحيته «وطن األسالف أو سيليسرتا»
وطنية مستوحاة من أحداث حقيقية .أثارت حماسا ً وانفعاال ً
وطنيا ً عندما عرضت أول مرة يف  1نيسان  .1873تناولت
مرسحياته األخرى إما حادثة من التاريخ الرتكي القديم أو
معاناة من الزواج باإلكراه أو التمرد ضد االستبداد أو مأساة
يف قرص هندي أو مقوالت مخترصة عن الفساد األخالقي.
بعد عمل شنايس الرائد ،قدم أحمد وفيق باشا وعيل بيك أعماال ً
معدة عن موليري؛ تناول عيل حيدر وشمس الدين سامي
الخرافات واألساطري بشكل مرسحي؛ وتبع أحمد مدحت أفندي
خطوات شنايس فقدم العديد من املرسحيات التي تكشف
حماقة العادات االجتماعية القديمة.
كان الكتاب املرسحيون مدركني جيدا ً دورهم يف توعية العامة
وتقديم أفكار تقدمية ونقد املؤسسات االجتماعية والسياسية

 3نوفيت أوزدوغرو« ،تركيا :املرسح التقليدي» ،موسوعة القارئ للدراما
العاملية ،تحرير « »John Gassnerو»NewYork:( »Edward G. Quinin
 )Crowell, 1969ص .867
101

والرباعة يف الحقبة التي تلت ،ويف النهاية بلغت ذروتها بجائزة
نوبل.
مع صعود نجم الرواية ،أنتج عدد من املؤلفني العثمانيني
الحديثني مثل حسني رحمي ُغو ْرب ِينار ( )1864-1944ورفيق
خالد كاراي ( )1889-1965وخالدة أديب أديوار (1884-
 )1964ويعقوب قدري َقرة عثمان أوغلو ()1889-1974
ورشاد نوري ُغونْتَكني ( )1889-1956أعماال ً سهلة القراءة،
شخصياتها سهلة التعريف والحوارات ،لغتها عامية بسيطة.
تتحدث «عصفور الصعو» عام ُ 1922
لغونْتَكني عن شابة
تعمل معلمة يف املناطق الريفية ،أحدثت ضجة وبقيت أكثر
الكتب مبيعا ً لعدة عقود.
هيمن ُغونْتَكني وآخرون يف ميدان الرواية خالل العقود األوىل
من مرحلة الجمهورية الرتكية أيضاً.
شهدت الفرتة من  1859-1923نشوء الكتابة الدرامية
بالرتكية وتطورها .كتب الشاعر واملرتجم إبراهيم ِشنايس أول
مرسحية تركية «زواج شاعر »1عام  .1860هناك مرسحيات
أقدم ،لكنها عىل األرجح ليست أصلية ،بل مرتجمة أو معدة من
الفرنسية .تبدو مرسحية «مغامرات أحمد اإلسكايف الغريبة»
أصلية ،ومن املحتمل أن كاتبا ً مجهوال ً كتبها يف النصف األول
من القرن التاسع عرش ،وتفتقر لألصالة الخالية من الشك.2
مرسحية ِشنايس ،التي فرضها البالط اإلمرباطوري ،تركية
تماما ً يف أسلوبها ووصفها وحوارها وأدواتها الدرامية .لخص
 1ترجمها إىل اإلنكليزية  Edward A. Allworthتحت عنوان «زواج
شاعر :كوميديا يف فصل واحد» ،نرشت عام White stone, New( ،1981
.)York: Griffon House
 2اكتشف هذه املرسحية فاخر إز يف املكتبة الوطنية النمساوية يف فيينا

عا م  ،1956نرش إز النص بعنوان «�Pabuççu Ahmet’in Garip Macera
 /larıمغامرات أحمد الحَ ّذاء الغريبة» ،اسطنبول ،دار ينيليك.1961 ،
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لعل أعراض «الرشق-غرب يف البحث عن اإلصالح األوروبي»
العثمانية صورت بأدق شكل من قبل أحمد مدحت أفندي
الذي وىل نفسه مهمة تعليم العوام عن طريق قوة األعمال
األدبية .سعى للحفاظ عىل أفضل القيم اإلسالمية يف محاولة
تغريب العثمانيني من خالل رواياته ومقاالته .روايته 1867
عن البطل املغرب َ
«فالطون بيك» واملتمسك بالتقاليد الفاضل
ُ
راقم أفندي حذرت املحرضين الذين خاطروا بخسارة هويتهم
األصلية.
حافظ أحمد مدحت ومعظم روائيي أواخر القرن التاسع عرش
عىل موقف نفعي من وظيفة الرواية هي تعليم القراءة للعامة
وتوعيتهم حيال مكانة وحقوق املرأة ،لخلق نظام اجتماعي
أفضل.
مع اكتساب مقولة «الفن للفن» قوة بتأسيس جماعة ثروة
الفنون ،شهد االنتقال من القرن ظهور أول رواية تركية
مصقولة حقا ً هي «الحُ ب املح ّرم» لخالد ضياء (أوشاكليغيل).
تصور هذه الرواية الجيدة البناء حياة عائلة ثرية من
اسطنبول ومعاناتها .تقنياتها الروائية محكمة ،وقصتها
قوية ،وشخصياتها مرسومة بدقة ،وحوارها حيوي .نرشت
يف صحيفة يومية بداية ،ثم يف كتاب عام  .1900يمكن القول
إن «الحب املحرم» تنافس بعض أفضل روايات أوروبا يف ذاك
الوقت .ألف خالد ضياء عدة أعمال رائدة أخرى مثل «األسود
و األزرق» عام  ،1897و»حيوات كسرية» عام  1924وغريها،
أغلبها تتناول معاناة اإلنسان.
بعد سنة من «الحب املحرم» نرش موهوب رائد آخر هو محمد
رؤوف ( )1874-1931رائعته «أيلول» (.)1901
وهكذا تم تبني الرواية الرتكية يف بداية القرن العرشين ،وكان
مقدرا ً لها أن تخطو خطوات نحو التنوع املثري لالهتمام
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القصرية أو الطويلة أو الرواية يف البدايات .كان أحمد مدحت
أفندي ( )1844-1912وأمني نِهاد (تويف  )1875وشمس
الدين سامي ( )1850-1904رواد الرواية .من بني هؤالء
أحمد مدحت ،معطاء بمجموع الروايات ومجموعات القصص
القصرية التي كتبها أو ترجمها ،ونرشها .قدم أمني نهاد الذي
مات يافعا ً عمالً واحدا ً «مسامرة نامة» عن الحب واملغامرة
يمزج بني قصص مثل قصص بوكاتشيو .ويحظى شمس
الدين سامي بمكانة مرموقة باعتباره مؤلف أول رواية تركية
تتناول الحاجة لتدريس الفتيات ومشاكل الزواج التقليدي.
قدم الشاعر الشهري نامق كمال روايتني« :االنتباه» التي حذرت
الفاضلني من حياة الفسق واألعمال الخبيثة املرتكبة بحقهم،
و»جَ ْزمي» التي أظهرت مهاراته الكتابية بشكل أفضل،
وكانت أول رواية تركية تاريخيةّ .
عب املثقف واملؤرخ القدير
م ِيزانجي مُراد ( )1854-1917يف روايته الوحيدة عن نظرته
النقدية للمشاكل السياسية االجتماعية ،وعرض فكرة كون
الوحدة اإلسالمية هي الرتياق .وقدم سامي باشا زادة س ِيزائي
( )1859-1936قصصا ً قصرية واعدة ،ورواية «املغامرة»
( )1888حول الرتابط اإلنساني بتقنيات الواقعية بسلوك
راسخ .كتب نابي زادة ناظم ( )1862-1893أول رواية من
املدرسة الطبيعية تدور يف قرية تركية .وربما كتب أول نموذج
للرواية النفسية مصورا ً حالة من الغرية املرضية ( َز ْهرة ،نرشت
عام  1894بعد وفاته).
أكرم َرجائي زادة ( )1847-1914شاعر رائد وأديب ،وبرز
أيضا ً كمنظر ضليع يف الجمال وناقد عظيم ،وأنتج يف آخر
حياته املهنية ( )1896رواية ساخرة تدعى «حُ بّ العَ َربة»
بطلها غندور عثماني عالق يف شبكة مشاكل عائلية .صورت
هذه الرواية التمادي يف األَوْربة.
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هذه القناعة هي:
أنتم رس نهضتكم
ال تندفعوا لرؤية أماكن أخرى
األمة الناهضة ترى فيها أسباب نهضتها،
ألن التقليد ال يصلح يف كل حركة
خذوا علم الغرب ،وخذوا فنه،
وانكبوا عىل عملكم بأقىص رسعة،
ألن الحياة لم تعد ممكنة دون هذا
ألنه ليس للفن والعلم أمة،
لكن تذكر جيدا ً تحذيري تواً:
ليكن دليلك «طبيعتك وروحك»
من أجل تجاوز عصور النهضة كلها؛
ألنه ال جدوى من األمل بالسالمة دونها.

َ
فضل شعراء ثروة الفنون الذاتية -باستثناء وحيد هو
توفيق فكرت الذي اعتنق أحيانا القضايا االجتماعية -لدرجة
أنهم انتُقدوا للجوئهم إىل برج عاجي .بدا أن العديد منهم
ال يستطيعون تجنب املبالغة بالعواطف وتضخيم الصور
وتصنع اللغة .نجحوا عموما ً يف تحقيق شجى ممتعا ً إىل حد
ما وتأثريا ً إيقاعيا ً حتى وإن بدت محاكاتهم الصوتية مصطنعة
أو سطحية .كان جَ ناب شهاب الدين ( )18711934-شاعرا ً
رومانسيا ً استمتع بالغنائية .تمكن هؤالء الشعراء من التغلب
عىل جمود أسلوب معظم أسالفهم بطريقة االستخدام املتكرر
للوقف (يف الشعر/عدم اكمال املعنى حتى آخر بيت الشعر)
مع االلتزام بمرونة رسمية .باستخدامهم السوناتا (قصيدة من
 14بيتاً) والبيت الثالثي الشطور «تريزا ريما» (،)terza rima
مهدوا الطريق لكثري من شعراء القرن العرشين ليشعروا
براحة أكرب حيال التحرر من األوزان املقطعية العتيقة.
بدأ التحول الرتكي إىل عالم الرواية األوروبية يف سبعينيات
القرن التاسع عرش .لم تتضح املميزات األساسية للقصة
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من يستطيع حفر قرب ال يضيق عليك!
إن ُ
قلت‘ :تعال لندفنك يف التاريخ’ ،فلن يتسع لك
ال يتسع ذلك الكتاب للعصور التي ق ّلبتها
ال يمكن أن تستوعبك سوى األبدية.
لو أضع الكعبة ،وأقول‘ :هذه شاهدة قربك’
ولو أسمع وحي روحي ،وأنقشه عىل الشاهدة
ولو آخذ السماء وأعتربها رداء
وأضعها بأجرامها غطا ًء لنعشك النازف؛
وأسقف تربتك املكشوفة بغيم نيسان
وأعلق الثريا ذات القناديل السبع وسطه.
لو أجلب بدر الليل إىل جوارك
وأنت متلفعا ً بدمك تحت الثريا
وأجعله حارس قربك حتى الفجر
لو أطفح ثرياك بشعاع فجر النهار،
وألف جرحك بخيوط الغروب عند املساء
مع ذلك لن أستطيع القول أني فعلت شيئا ً لذكراك.

أيد هذا الشاعر إحياء اإلسالم ،وكان له رأي بتوحيد املسلمني
جميعا ً يف دولة إسالمية عظمى .مع ذلك ،قام بتقييم خطري
لتخلف العالم اإلسالمي واقرتح أسلوبا ً من التغريب يمليه
الضمري:
جبت الرشق كله ولسنوات؛
ورأيت الكثري ...وبحثت
لم أميز بني عربي وعجمي ومغويل،
رأيت بعيني املسلمني جميعا ً
وأمعنت النظر يف نفوس صغار الرجال.

ودققت فلسفات العظماء .ثم أيضاً ،ما الذي سبب النهضة
اليابانية؟
لرؤية سبب النهضة عن كثب
هذا السفر الطويل والعمل املضني
قادني إىل قناعة يف هذه الدنيا.
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أكدت حركة «الفجر اآلتي» القصرية العمر عىل الجماليات
الفردية واألدب من أجل املجتمع ،وساهمت إىل حد ما نحو
خلق شعر يمكن لألتراك أن يدعو أنه لهم.
البد من التذكري بأن العقدين األول والثاني من القرن العرشين
–مرحلة خطرية كان العثمانيون يف سكرات املوت -شهدا
ثالث أيديولوجيات متنافسة ،وأحيانا ً محارصة ،كان الشعراء
ينرشونها ويتصارعون علنا فيما بينهم ألجلها .أيد توفيق
فكرت اإلصالح االجتماعي والحكومي متضمنا ً العلمانية
والتغريب؛ ونرش محمد عاكف أرصوي ( )1873-1936أن
الدين اإلسالمي هو ترياق انهيار اإلمرباطورية العثمانية؛ ودعا
ضياء ُكوك ألب ومحمد أمني يورداكول إىل وحدة قومية تركية
مبنية عىل تجانس صويف جامد ،حركة كان لها نفوذ من بداية
العقد األول تقريبا ً حتى تأسيس الجمهورية يف  1923وما
بعد ذلك .استفادت أيديولوجية ما يدعى باألدب القومي من
موهبة عمر سيف الدين ( )1884-1920الذي قدم قصصا ً
قصرية جيدة مغموسة بروح وطنية ،بعضها مؤثر وبعضها
مميز بنزعته الهجائية .لو لم يمت يف السادسة والثالثني ،ربما
حقق براعة من الطراز العاملي يف القصة القصرية.
محمد عاكف أرصوي سيد اإللقاء الحمايس ،كرس الكثري من
شعره للقيم اإلسالمية العليا والشغف بها .لقوميته محتوى
إسالمي قوي واضح يف الكلمات التي كتبها للنشيد الرتكي
الوطني الذي ال يزال يردد حتى اليوم .مرثية عاكف «من
أجل الذين سقطوا يف غاليبويل» هي بيان شهري عن القيم التي
حافظ عليها:
أيها الجندي الذي سقط عىل األرض يف سبيلها
لو انحنى أجدادك من السماء وقبلوا جبهتك الطاهرة،
تستحق.
كم أنت عظيم ،دمك ينقذ التوحيد...
لم يبلغ شأنك سوى أسود «بدر»
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الثوري والتطور إلزالتها .ليس من الغريب أن يُضطهد الشعراء
املتمردين القادة املطالبني بالدولة القومية وحكومة دستورية
وحريات وحقوق أساسية يف أواخر القرن التاسع عرش وأوائل
العرشين وأن يُنفوا.
تراجع أغلب الشعراء األتراك تحت وطأة قمع السلطان عبد
الحميد إىل عالم الرباءة والجمال الخالب الخيايل حيث حاولوا
يف جو من الحساسية املعتدلة والعاطفة الواهنة أن يختلقوا
جماليات البسيط والصايف والسار .تحول هؤالء الشعراء إىل
الواقع بإيقاعات جديدة واستعارات خيالية جاهدين بالتعبري
عنها بمفردات عربية-فارسية سائدة وعلم العروض .برزت
مجموعة من الشعراء ذات توجهات فرنسية ُسميّت «ثروة
الفنون» يف املشهد األدبي بعد املجلة األدبية التي نرشوها بهذا
االسم.
قدم أعضاء ثروة الفنون املعجبني بالروح الرومانسية توجهات
جديدة للشعر الرتكي يف الشكل واألسلوب .لقد فشلوا بالوصول
إىل جماهري واسعة عىل الرغم من إدخالهم ابتكارات متنوعة
بسبب استخدامهم مفردات غامضة مطعمة بكلمات منحدرة
من الفارسية والعربية.
خالل الفرتة نفسها ،استمر شعراء صغار بشعر الديوان.
مع ذلك حافظ الشعر الشعبي عىل حيويته ،وأثر بقوة عىل
الشعراء األصغر الساعني لبناء ضمري وطني منترش ،وتنقية
اللغة الرتكية باستبعاد الكلمات العربية والفارسية املستعارة.
ضياء كوك ألب ( )1876-1924فيلسوف اجتماعي وشاعر
كتب قصائد ترشح ُمثُل القومية الرتكية وتطلعاتها .استخدم
محمد أمني يُوردا ُكول ( )1869-1944ورضا توفيق بُولُوك
بايش ( )1869-1949األوزان والصيغ الشعبية إضافة إىل
اللغة العامية الخالية من الزينة يف قصائدهما.
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يف ما يدعى بالفرتة الدستورية (املرشوطية) التي بدأت عام
 1876حيث دخل أول دستور عثماني حيز التنفيذ (ألغي بعد
بضعة أشهر) ،هاجم الهجّ اء األكثر لدغا ً وإثارة حينئذ أرشف
( )1847-1912السلطان وحاشيته بقوة:
تحول هذا الوطن إىل شجرة يا سلطاني
تقليمها بالبلطة دائما ً لن يبقي شيئا ً منها
ال مشكلة ،ولكن خسارتك الوطن يف هذه الحال
لن تبقى رعية تظلمها مع الوقت.

يف قصيدة أخرى ،رصح أرشف دون أي غموض:
أنت سافل يا سلطاني إىل درجة...

يف مكان آخر هجا الصدارة مصدر قوة العثمانيني:
رشف الجميع ونزاهتهم ملكك يا سلطاني،
لذا ال حاجة ألي منهما يف بالطك.

تحرس شعراء األناضول أيضا ً عىل الظروف االجتماعية
واالقتصادية ،ووجهوا نقدا ً قويا ً للحكومة .كتب رسداري يف
القرن التاسع عرش:
جابي الرضائب يجوب القرى
سوطه بيده ،يسحق الفقري.

اشتكى معارصه رخصاتي:

لم يبق عدل ،وساد الظلم
ذوت أزهار الربيع وراحت

رفع سرياني صوته ضد استغالل التجار للفقراء:
واه ُكرس ظهر الفقري
بقي املدد من قوة التجارة

مع التأجج املتقطع لروح التمرد يف الشعر الشعبي ،غدا
النقد الرصيح منتظما ً ألول مرة خالل فرتتي التنظيمات
واملرشوطية .لم يندب الشعراء الظروف االجتماعية كما يف
مرحلة ما قبل أواسط القرن التاسع عرش فقط ،بل أيدوا التغيري
93

الدين يريد شهداء ،والسما ُء ضحايا
ستتدفق الدماء من كل مكان.

تحرس توفيق فكرت عىل حال الدولة العثمانية السيئة املنحدرة.
ذ َّك َر ابنه خلوق الذي كان عىل وشك أن يغادر للدراسة الجامعية
يف اسكتلندا بأمجاد اإلمرباطورية السابقة وعللها يف قصيدة
جميلة تدعى «وداع خلوق»:
أتذ ُك ُر عندما تجاوزنا (طوب قابي) معا ً
ويف ساحة عىل طريقنا
رأينا شجرة دلب :غليظة ،سامقة ،وقورة
تنحن قط
شجرة مغرورة لم
ِ
جذعها ضخم ،لعلها عاشت ستة قرون
أو أكثر شاردة ،رزينة ،دون هم
باسطة أغصانها وسامقة
حتى إن األسطح والقباب املجاورة
ترمقها سائرة بحاشيتها
كل ما يُسمع مناقبها.
كل ما يُرى من بعيد مشاهدها.
لكن هذه الشجرة الشامخة السامقة
وجذعها املهيب أصبحت اآلن عارية
ال برعم أخرض فيها وال ورقة...
إنها تيبس؛ وا أسفاه! لعل هذا الشق العميق
يف جذعها رضبة بلطة غدارة
أو س ّم صاعقة غاضبة ...قويل أيتها الدلبة
سوس أسود
أي لهيب أشعلك؟ أي
ٍ
ن َ َخ َر قلبك؟ أيتها املريضة املنهكة
من سيضمدك اآلن؟
ومن سيعطيك العالج وينقذك؟
قل أيها الوطن املعذب
أي ذنب دا ٍم تعاني منه؟
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فكرت بسمو املنطق عىل العقيدة ،والربهان عىل القبول دون
قيد أو رشط ،وبالعلم والتكنولوجيا .تقلب بني األلم العاطفي
الذي يطغى عليه اليأس والضمري االجتماعي الحاد.
دافع عن أن الحق أقوى من القوة وأن حق الشعب سيسود
أخرياً:
إن كان لالستبداد مدافع وقذائف وحصون
فللحق ذراع ال تلوى ووجه ال يحيد.

انتقد توفيق فكرت الظاملني يف قصائد لطاملا ُرددت ونُرشت
رساً:
اسق ْ
ط السفلة الذين يدوسون اإلنسانية ،واسحقهم
...
تعرضنا لكل أنواع الظلم ،هل هذا هو القانون؟
وقعنا يف أسوأ البؤس ،هل هذه هي الدولة؟
طفح كيلنا سواء من الدولة أو القانون
كفى هذا الظلم السافل والجهل.

مهاجمته للمخالفات واالستغالل كانت بالشدة نفسها:
كلوا أيها سادة ،كلوا ،هذه الوليمة الشهية لكم،
كلوا حتى الشبع والتخمة واالنفجار!

يف نهاية القرن التاسع عرش ،عندما فشلت محاولة اغتيال
السلطان عبد الحميد بسبب تأخر سيارته دقيقة أو اثنتني
عن انفجار القنبلة املزروعة يف طريقه ،أشار توفيق فكرت إىل
من دعاه «الصائد املجيد» يف قصيدة بعنوان «تأخري لحظة»،
وتحرس عىل التأخري البسيط:
استمتع يوما ً آخر بسحق أمة ...أيها السافل
متعتك هذه مدانة للحظة تأخر!

لم يكن فكرت خصما ً للسلطان وأتباعه فقط ،بل لإليمان
الديني والقتال والرصاع الذي ال معنى له أيضاً:
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يف قصيدة أخرى ،كرر نامق كمال املوضوعات:
برهن نامق كمال عىل عدم خوفه ،وترك متنفسا ً لغضبه من
ا ُملضطهدين:
ال نأبه للظالم مهما كانت رتبته
نهدم بنيان الظلم رغم أنفه

منذ منتصف القرن التاسع عرش إىل وقتنا الراهن تركز الجدل
األكرب يف الشعر الرتكي حول حرية الشاعر يف اتّباع مشاعره
وفنه أو واجبه بخدمة مجتمعه.
ناظم كمال وضياء باشا اللذين طاملا تعاونا لتقديم مفاهيم
سياسية وجمالية ،اختلفا خصوصا ً حول مدى تأثري التغريات
األدبية .قال صديقهما ِشنايس« :كان ضياء وكمال قوتني
حارضتني كالربق يف االتفاق واملعارضة».
وُصف عبد الحق حميد طارهان ( )1852-1937بأنه «أعظم
شعراء فرتة التنظيمات »،وسع أفق األدب الرتكي بفضل سعة
معرفته يف الثقافة العاملية .حظي بتعليم خاص ممتاز يف
«معهد روبرت» يف اسطنبول ،وعاش فرتة يف طهران حيث كان
والده سفريَ العثمانيني ،ثم أصبح دبلوماسيا ً وعمل يف مواقع
مختلفة :باريس ،بوتي (القوقاز) ،غولوس (اليونان) ،بومباي،
الهاي ،بروكسل .تناول يف شعره مواضيع الحب والطبيعة
واملوت وامليتافيزيقا .أظهرت أشعاره براعة يف صياغة الكلمات
والثقافة الفلسفية الرشقية والغربية .انترص مبدأ الفن للفن
يف أعماله.
برز الشاعر توفيق فكرت ( )1867-1915يف عقود الحقة.
دمج يف شعره مفهوم الفن للفن ووظيفة الناطق بلسان
االحتجاج والتمرد .نرش نظرة روائية لإلنسان واملجتمع .وقف
بثبات ضد األرثوذكسية التقليدية والفكرة الصوفية بتبعية
اإلنسان لله ،واعترب اإلنسان كائنا ً مستقالً عن الله .آمن توفيق
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ال تعتقد أن األمة إذا َكبَت تفقد عزها،
ال تخرس الجوهرة قيمتها بسقوطها عىل األرض
...
جوهرة القلب كاملاس يف جوهرها
ال يمكن الستبداد أن يسحقها أو لضيق أن يخدشها
آه كم أنت ساحرة الوجه أيتها الحرية
تحررنا من األرس ولكننا بعشقك أرسى
...
كم أنت غالية يا أمل املستقبل
ِ
أنت ستحررين العالم من مصائبه الكأداء
الحكم حكمك أيتها الدولةِّ ،
نفذيه
وليحفظ الهدى مستقبلك من كل الكوارث
الكالب تمرح يف فيافيك املظلومة عىل هواها
استيقظ أيها األسد الجريح من نوم الغفلة

فكرة التضحية كقيمة رفيعة لدى شعراء الديوان من أجل
املحبوب ،تحولت اآلن إىل تضحية من أجل الوطن:
مهما تأججت النريان يف الرصاع من أجل الحرية
هل يهرب الشهم من تقديم روحه يف ميدان الوغى

أبيات نامق كمال السابقة واآلتية هي نموذج عن الحس الجديد
باملسؤولية الذي ظهر يف ذاك الوقت:
لتطلق املدافع وتمتد النريان حولنا
ولتفتح أبواب الجنة لكل أخ يقدم روحه
وما يف الحياة يجعلنا نهرب من املوت؟
...
رغبتنا العظمى الشهادة يف الرصاع
نحن عثمانيون نقدم أرواحنا ويسمو اسمنا
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من يرسق املاليني يرفع جبهته عزيزا ً
من يرسق بضعة قروش يُحكم بالتجديف
...
وهل البزة تمنح نبال؟ً
يبقى الحمار حمارا ً لو كان رسجه ذهبيا ً
...
التحذير ملن ال ينفع معه النصح
والعصا ملن ال ينفع معه التحذير

كانت الرواية والدراما واملقالة الصحفية ألولئك األدباء مكملة
للشعر أكثر من بديل له .كانت مقوالتهم ورواياتهم تقرأ
باهتمام أكرب ،وملرسحياتهم تأثري أكرب ألنهم قبل كل يشء ومنذ
البداية شعراء مشاهري.
طرح شعراء العرص امللتزمون اجتماعيا ً بوعي نظرة وظيفية
للشعر .شجبوا بعض التقاليد الرشقية الراسخة واملجتمع
العثماني القمعي .عُ وقب كثري من الشعراء وتعرضوا للنفي
بسبب قصائد احتجاجية أو نقدية.
جلبت فرتة التنظيمات إىل الشعر الرتكي مادة جديدة جريئة
ومحتوى سياسيا ً مصاغا ً برصاحة .انتقد الشعراء الوطنيون،
خصوصا ً نامق كمال السلطان ونظامه القمعي .كانت قصائده
مليئة باملناشدات البليغة للحرية والعدل.
من قصيدة الحرية
رأينا حكام هذا العرص عن الصدق حادوا
فاستقلنا من الحكومة وعزها ومستقبلها
ال يمل من خدمة الحق من يعترب نفسه إنسانا ً
ال يحجب أصحاب املروءة عونهم عن املظلومني
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ورث أدباء القرن التاسع عرش التقاليد الكالسيكية والشعبية،
لكنهم وجهوا انتباههم إىل الذائقة األدبية يف الغرب وحركاتها،
تحديدا ً فرنسا وبدرجة أقل انكلرتا.
فرضت فرتة التنظيمات وتأثريها عىل الشعر رضورة تجديد
صيغه وأسلوبه ومحتواه .كما أنه توىل مهمة املحرض عىل
التمرد .عىل الرغم من الرقابة ،ترصف كتابه كمحرضني عىل
اإلصالح والتجديد االجتماعي ومحركني فيه ،وكدعاة للتمرد
ضد االستبداد.
أصبح الشعر حامالً معايريَ ملفاهيم العدل واألمة واإلصالح
والسيادة والتطور والحرية والتقدم والحقوق .تحدى ِشنايس
حكم السلطان الديكتاتوري من خالل منح الصدر األعظم
رشيد باشا نوعا ً من السلطة الدستورية ،ممجدا ً له كنوع جديد
من القادة« :ليس من الغريب أن تدعى رسول الحضارة»،
وأسمى الصدر األعظم «رئيس الفاضلني» خصص ِشنايس
نوعا ً جديدا ً من السلطة الترشيعية له« :قانونك يذ ّكر السلطان
بحدوده ».قدم شعر التنظيمات أيضا ً آرا ًء ناقدة من العالم
اإلسالمي ،كما يف مرثية ضياء باشا الشهرية:
جبت ديار الكفار ،رأيت قصورا ً وبلدانا ً عمار
جبت ديار اإلسالم ،رأيتها كلها دمار
رأيت دار الشفاء يف الباب العايل
رأيت مجانني كثريين ال يعجبهم أفالطون
رأيت مجالس وصحبة خمر وخمارات كثرية
لم أر زاوية هادئة يف خمارة

قدم ضياء باشا قصيدة هجائية طويلة ،أجزاء كثرية منها
حفظتها ذاكرة أولئك الذين عارصوه ،وال تزال تُردد عىل نطاق
واسع بني األتراك:
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خطرة .بدأ املثقفون األتراك األصغر سنا ً بالبحث عن
خالص اإلمرباطورية يف التطور التقني واإلصالح السيايس
والتقدم الثقايف املستوحى من النموذج األوروبي.
هيمنت أنماط جديدة متبناة يف أوروبا :الرواية ،الدراما (يف
املرحلة الدستورية) ،الزاوية الصحفية ،املقاالت النقدية
رسعت الرتجمة واإلعداد أوربة األدب الرتكي .احتك
وغريهاّ .
شعراء صغار بالنظريات والقيم الجمالية األوروبية .لكن علم
العروض لم يُهجر ،وجرب الشعراء األتراك أوزانا ً وإيقاعات
وأساليب جديدة .بدأت تتشكل ردة فعل عىل االستخدام املفرط
لكلمات ذات أصول عربية وفارسية.
عىل الرغم من أن هذه املشاريع واألنماط الجديدة حدت من
سيادة نظم الشعر ،فقد حافظت عىل جزء كبري من مكانته
يف الحياة الثقافية الرتكية ،ولعبت دورا ً أكرب وأكثر تأثريا ً من
وسائل اإلعالم األخرى يف أوقات الثورات االجتماعية تحديداً.
يف القرن التاسع عرش وأوائل العرشين ،كان الشعراء هم األبطال
األساسيون يف الحقوق األساسية والحريات الناقلون ملفاهيم
الوطنية والعرصنة واإلصالحات السياسية واالجتماعية.
حاز الشعر وعيا ً اجتماعيا ً ووظيفة سياسية عىل أيدي بعض
الشعراء الذين سعوا إىل االستقالل عن الهيمنة السياسية
الخارجية .ظهر ضياء باشا (ِ )1829-1880
وشنايس
( )1826-1871ونامق كمال ( )1840-1888باعتبارهم
أبطاال ً وطنيني .ق ّلد أكرم راجي زادة ( )1847-1914وعبد
الحق حميد طارهان ( )1852-1937الرومانسيات الفرنسية.
أ ّلف عبد الحق كثريا ً من أعمال الدراما الشعرية ،وحاز مكانة
كمبدع عىل الدوام .كان لشعره الذي غطى مجاال ً واسعا ً من
املواضيع بعدا ً فلسفيا ً وتأثريا ً درامياً.
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ارتعدت أوروبا من العثمانيني الذين سحقوا كثريا ً من
الدول ،وفتحوا مقاطعات واسعة متقدمني -كما يقول األتراك
القوميون بفخر« -عىل طول الطريق حتى أبواب فيينا».
فخر العثمانيني األتراك بدينهم وفتوحاتهم ،وشعروا
بتفوقهم عىل الغرب حتى بدأ االنحدار .وقعت هزائم عىل يد
القوى األوروبية مما أدى إىل تدهور املعنويات واملؤسسات
الرسمية بدءا ً من القرن السابع العرش ،ويف النهاية تمردت
أقليات اإلمرباطورية غري مسلمة .حازت قوة أوروبا املتنامية
وإنجازاتها التقنية عىل إعجاب الفئات العثمانية الحاكمة
تدريجياً .لم يتأثر األتراك بعرص النهضة .دخلت املطبعة إىل
تركيا يف العقد الثالث من القرن الثامن عرش -حوايل 275
سنة بعد أوروبا -وصدرت الجريدة األوىل باللغة الرتكية
عام  .1831استعىص التأثري األيديولوجي والسيايس للثورة
الفرنسية عىل األتراك لعقود كما استعصت الثورة الصناعية
وتأثرياتها لفرتة أطول.

بدأت اإلمرباطورية العثمانية املنكمشة يف أواسط القرن
التاسع عرش بالتوجه نحو الفكر الغربي ومؤسساته.
بعد سلسلة االبتكارات املحدودة يف املجاالت العسكرية
واإلدارية والتعليمية والتقنية اعتبارا ً من القرن الثامن
عرش ،انغمست النخبة العثمانية يف تحول واسع يُسمى
عادة «التغريب» .يف عام  1839أُعْ ِلن َ ْت التنظيمات« :تغيري
قانوني وإداري وثقايف بوترية رسيعة» .كان األدب من
التوابع املحفزة الرائدة .أعلنت املؤسسة الدينية املحافظة
حربا ً شاملة ضد التغريبّ .
حث مصلحون محافظون عىل
مر ّكب الثقافة الرشقية والتقنية الغربية (Ex Oriente
 ،)lux, ex Occident fruxبينما حث املثقفون عىل تغريات
واسعة تستلهم النموذج األوروبي .بحلول أواسط القرن
التاسع عرش وصل انهيار اإلمرباطورية العثمانية إىل نقطة
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التوجهات الغربية
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يعد يستطيع الخوجا االنتظار أكثر .نهض ببطء ،مىش
نحو القايض ،صفعه بأقوى ما يستطيع وقال« :عندما
يأتي ،خذ أنت اللرية الذهبية».
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املشابهة لها يف الغرب ،وعىل قاعدة محددة أكثر منها .بناء عىل
هذا استمرت التقاليد الشفوية بشكل جيد إىل اليوم دون أن
تبقى جامدة عىل أوراق مطبوعة :فهي تبقى حية بإصدارات
وتكيفات جديدة باإلضافة إىل روايات شفوية جديدة كلياً.
وعىل الرغم من دخول الراديو والتلفاز يف يومنا هذا فإن رسد
الحكايات ال يزال حيا ً يف العديد من املناطق الريفية يف تركيا.
الخوجا نرص الدين
كان القرن الثالث عرش خصباً :ثبت إبداع أتراك األناضول
بشكل مبهر يف العديد من أنماط الفنون الزخرفية إىل
املوسيقىة ،والهجائية أيضاً .ظهر شخص يدعى الخوجا نرص
الدين ،وهو فكاهي وراوي وسيد يف الدعابة .كانت نوادر
الخوجا نرص الدين شائعة كنوادر شعبية ،ولكنها محملة
مضامني باطنية .أعلنت اليونيسكو سنة « 1996-97سنة
الخوجا نرص الدين الدولية».
إحدى حكاياته عن الحكمة تتحدث عن العدالة املؤجلة:
يف يوم من األيام ،كان الخوجا ماشيا ً يف السوق .أتاه
مجرم وصفعه بأقوى ما يستطيع .هرع الناس وألقوا
القبض عىل املذنب .ذهب الجميع إىل القايض ،وحكم هذا
عىل املذنب بدفع لرية ذهبية تعويضا ً عن األرضار التي
سببها له .قال الرجل« :يا حرضة القايض ،ال أحمل لرية
ذهبية ،دعني أذهب إىل املنزل ،وأجلبها ».وافق القايض.
ارتاب الخوجا ،لكن القايض طلب منه أن يجلس يف الجزء
الخلفي من قاعة املحكمة ،وينتظر اللرية الذهبية .شك
الخوجا بأن الرجل سيعود ثانية ،ولكنه جلس وانتظر.
بعد بضع ساعات ،ذهب إىل القايض ،وقال« :حرضة
القايض ،لدي أعمال كثرية ،لم أعد أستطيع االنتظار».
أرص القايض قائالً« :سيجلب اللرية الذهبية .اجلس
وانتظر ».مرت بضع ساعات أخرى .ال أثر للرجل .لم
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ومخلوقات غريبة وهناك أيضا ً أطفال بريئون وشخصيات
محبوبة وعشاق رومانسيون ومالئكة حراس .العديد من
القصص تقنع القارئ أنها بنية متكاملة ذات قوة جوهرية،
ولكن بعضها قد يكون جزءا ً من ملحمة أو أجزاء من سلسلة.
قد تشبه الرغبات التي يف ذهن املستمع أو القارئ تشويق
قصة مثرية ألغاثا كريستي ،ولكن غالبا ً ما تتطلب منك أن
تغري تفكريك .يمكن للرؤيا أن تتغري من وضوح تام إىل يشء
من اإلبهام.
عمليا ً كل الحكايات تسمد حيويتها من خالل وظيفتني:
أخالقية ومعنوية .إنها تشكل إسرتاتيجية للحياة بهذا املعنى.
إنها مجرد تسلية لعامة الناس املضطهدين نتيجة الفقر
والحرمان .حكايات «كيلوغالن» (الصبي األقرع) هي أمثلة
قوية :كل صبي سيكرب ليصبح رجالً ،يُث ْ ِب ُت مرة بعد أخرى
أن الوديعني -رغم أنهم ربما لن يرثوا األرض يف وقت قريب-
سوف يصمدون ويسيطرون حيناً ،وينترصون حيناً.
الحكايات الشعبية يف التجربة الرتكية ،كما يف غريها ،مرموقة
ليس لطريقتها يف التغلب عىل ضعف أو إحباط وتحقيق أحالم
وأمنيات ،وحتى تحقيق املستحيل فقط ،بل لكونها أيضا ً نقدا ً
متحديا ً مستمرا ً للسلطة الراسخة ،خصوصا ً ضد الحكم
الظالم .إنها ليست مجرد شكل من أشكال اإلعادة القرسية،
ولكنها شكالً من أشكال املقاومة ضد االستبداد وعدم املساواة
أو أي شكل من أشكال الظلم .ألن أغلبها يحمل تحررا ً من
املكان والزمان ،وتؤدي عملها يف رشوط صحة عاملية أبدية.
وألنها رويت يف لحظة ومكان محددين ،وصيغت بمفردات
ثقافة معينة ،فهي تستهدف رموز املجتمع القابل للتعريف
(سلطان ،وزير ،قايض رشعي ،إقطاعي).
للحكايات الشعبية مكانة خاصة يف الثقافة الرتكية وتواصلها
الجماعي .صدرت مدوناتهم بوقت متأخر كثريا ً عن األعمال
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عرب القرون عىل نحو رائع ،ألن الكثري من املواد الجديدة
املنسوبة إليه تكيّفها املخيلة العامة.
توغلت تقاليد القصة الغربية يف تركيا بشكل رسيع جدا ً منذ
أواسط القرن التاسع عرش .الفونتني مثال ممتازِ :شنايس (تويف
 )1871شاعر مرسحي رائد يف الثقافة العثمانية نظم بعض
حكايات الفونتني شعرا ً تركيا وألف بعض األعمال الخاصة من
النمط نفسه .قدمت بعد قرن شخصيتان عظيمتان أورهان ويل
قانق وصباح الدين أيوب أوغلو ترجمات باهرة لألساطري يف
كتب متفرقة .هناك أيضا ً نشاطات ترجمة قوية منحت الرتكيب
الرتكي أفضل آداب القص األمريكية واألوروبية :األخوان جريم،
هانز كريستيان اندرسن ،بريو ،وآخرون يف مجال قصص
األطفال مثل بوكاتشيو وتشورس وآخرون للبالغني .القائمة
طويلة والتأثريات عميقة.
يمتد القص الرتكي -التقليدي واملعارص -من حكايات رمزية
بسيطة إىل قصص مفصلة عن البحث ،ومن قصص قليلة
الكلمات لعبارات تشابه اللفظ واإليقاع إىل األعمال البطولية
لروبن ُهود الرتكي وأفعال غريبة للجن .هنالك مشاهد هزلية،
قصص الديك والثور ،حكايات الزوجات العجائز ،وهناك أيضا ً
قصص متقنة للبصرية النفسية والتعمق الروحاني .التنوع
يستهدف كل ما هو :ترشّ دي ،تصويري ،فاتن ،هزيل.
التنوع يف الحكايات مثري جدا ً لإلعجاب .تحمل بعضها تفاصيل
دقيقة وأكثر من معنى؛ بعضها مبسطة لتبدو صافية .عدد
هائل منها تتضمن نقدا ً سياسيا ً رصيحا ً أو موارباً ،بينما
القليل منها هي قصص حب عادية .تتنوع حيوية الحركة
من تسلق الجروف إىل امللل .يتناوب فيها القضاء والقدر مع
الروح الجريئة التي تكاد تكون ثورية .ينتمي كثري منها إىل
نمط الحكاية الصافية التي تروى للمتعة ،وبعضها حكايات
رمزية ذات عربة .هناك تنينات وعمالقة وساحرات وأرشار
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كانت الشخصية البارزة يف الحكايات الرتكية ،والزالت الخوجا
نرص الدين ،الفكاهي الذي من املحتمل أنه عاش يف القرن الثالث
عرش .أصبحت ذروة الرتاث السابق منبع الفكاهة والهجاء
الشعبي يف القرون الالحقة .هو يفنّد االفرتاض الشائع يف جميع
أنحاء الرشق األوسط والبلقان وشمال أفريقيا وأجزاء عديدة
من آسيا بأن ضحك إحدى األمم أو مَ للها هو عاد ًة .ويجمع
أيسوب بني املهرج الشكسبريي تيل يولينشبيغيل ومارك
توين وويل روجرز يف شخصية واحدة .فكاهته تدمج بني
السخرية والكوميديا السوداء والتعليقات الغريبة حول نقط
ضعف اإلنسان واملقالب الفظيعة والهجاء الذاتي وممازحة
الله وتحريف املنطق العميل وكل ما هو سخيف بشكل غريب.
ولكن مناشدته الكونية تعتمد دائما ً عىل “تضحك ولكن!”.
هنالك بالطبع شخصيات أخرى للحكمة الهزلية :استمتعت
الدولة العثمانية بفكاهة بكري مصطفى وإنجييل جاويش
ورهطا ً من الشخصيات الكوميدية األخرى بينها من األقليات
العثمانية .أنتج دراويش البكتاشية باستهتارهم والمباالتهم
عددا ً هائالً من السخريات والحكايات املتناقلة عرب العصور.
لكن الخوجا نرص الدين هو الفكاهي األميزُ .
اعتف بعامليته يف
أوروبا وأمريكا .تُرجمت نوادر الخوجا إىل لغات العالم األوسع
انتشارا ً منذ القرن التاسع عرش.
لعل أكثر مشهد فكاهي معرب للخوجا نرص الدين هو االستعارة
األفضل لتحقيق انفتاح يف تواصل الهزل الوطني ،مع أنه
يف البداية قد يبدو منيعاً :كان لقربه يف بلدة آقشهري وسط
األناضول جدران تحيط به وباب حديدي بقفل ضخم يف
األصل .هدمت الجدران مع الزمن ،لكن الباب الحديدي بالقفل
بقي صامداً.
تُمأل الحوارات وبعض أنواع الكتابة الشائعة يف تركيا (وأماكن
أخرى) اليوم بنوادر الخوجا .نمت الثقافة بطفرات وقفزات
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وأمجادها وخياناتها .ثمة مفردات كثرية تحدد األنماط ضمن
القص الشفوي مثل قصة ،عربة ،رواية ،حكاية ،طرفة ،نادرة،
ملحمة ،أسطورة ،منقبة وهي بعهدة القصاصني الشعبني.
كان فن الحكاية يف الغالب مكمالً للرتاث الذي جاءت به
املجتمعات الرتكية من عصور حياتها اآلسيوية .اعتمد معتنقو
الديانة الشامانية األتراك منذ البداية عىل أشعار السحر
وحكايات الحكمة يف تشكيل الحياة الروحية لقبائلهم .كانت
الحكايات حينئذ تعويذات وجرعات إعجازية .أثناء عملية
التحول إىل اإلسالم ،استخدم املبرشون والدعاة األساطريَ
ورصي َد الدين الجديد التاريخي لصالحهم.
نشأ القص أيضا ً عن طريق الحكايات التي ترويها األمهات
ألطفالهن .كان «املداحون» يف املقاهي حيث ازدهر فن القص
كوميديني محرتفني .يروون قصصا ً طريفة تضم مجاال ً واسعا ً
للتقليد والتمثيل .كان مخزون كركوز املرسحي راسخا ً نسبيا ً
بمحتواه (عىل الرغم من العرض الكوميدي امليلء بألوان حياة
عامة الناس برؤية مدنية) ،مقابل املداح الذي حمل إمكانات
غري محدودة يف االرتجال واألصالة.
لعبت القصص الشفوية دورا ً رائدا ً يف نقل الثقافة بمخزون
مادتها القصصية الهائلة يف مجتمع بقيت فيه نسبة معرفة
القراءة والكتابة تحت العرشة باملائة حتى منتصف عرشينات
القرن العرشين ،وتفوقت القصص القصرية ونجحت يف العقود
األخرية.
ال قيمة للحكايات الرتكية إن لم تكن خيالية .معظمها يتضمن
قفزة خيالية إىل مملكة األوهام .حتى يف القصص الواقعية
واألخالقية ،هنالك عادة عنرص نزوة (غرابة) .تكثر التحوالت
الغريبة .هنالك تغريات مفاجئة يف األحداث غري قابلة للتفسري
يف املقارنة مع الواقع.
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(تويف  ،)1566و«الحُ ْسن والعشق» للشيخ غالب (تويف
 ،)1799والحكايتني الرمزيتني للحب الصويف «حكايات
األخ املجنون» ،ومجموعة مختارات من القصص الفكاهية
والجنسية لغزايل (تويف  ،)1535و« َشوْق أنكيز» -وهي جدل
مضحك بني رجل مولع بالنساء وآخر لوطي -لوهبي (تويف
.)1809
قدم الكتّاب املؤسسون املدنيون بعض األعمال التي تمثل مزيجا ً
من قصص الرتاث الشفوي ،السيما سياحة نامة عرض الرحالة
أوليا جلبي (تويف  )1682ورسده الثقايف العظيم ،و«املخيّالت»
رائعة عزيز أفندي (تويف  ،)1798ومجموعة من ثالث روايات
غري مرتابطة دمجت حكايات رائعة ،وتصوير روائي للحياة
يف اسطنبول ،وحوادث خارقة للطبيعة ،ومكونات صوفية،
ومقتطفات من الذخرية املرسحية للقصاصني العثمانيني
املحرتفني.
لكن اإلبداع العثماني الشفوي ازدهر بشكل أكرب من املدون.
كان فنا ً
شعبي الطابع مع الشعر واملوسيقى والرقص يف
َ
املناطق الريفية .لقد َفتَن هذا الفن الجميع من الصغري إىل
الكبري -كما يقال -يف املنزل أو يف تجمعات القرى والبلدات
الصغرية .يف اسطنبول ومدن كربى أخرى ،تحديدا ً بعد
منتصف القرن السادس عرش ،وأرس الجماهري يف املقاهي .لقد
مثّل ردة فعل طبيعية للعامة بدءا ً من الرجل العادي يف الشارع
وصوال ً إىل املحروم الذي يلهو قليالً من أجل التسلية ،مرورا ً
بالرجال والنساء الذين حافظوا عىل مبادئ ثقافتهم وقيمها
حية بإطالق العنان ملحفزات خيالهم .محمد الفاتح ،األمري
جم ،سليم املتهجم ،سليمان القانوني ،سليم السكري ،إبراهيم
املجنون ،السلطانة حُ َّرم (السيدة روكسيلينا) ،السلطانة
ُك َ
وسمْ ،ون َ ْق ِشديل (السيدة أيمي) ،والسيدة نعيمة أصبحت
أسماء أسطورية مرادفة النتصارات اإلمرباطورية وهزائمها
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والطرق الصوفية ومختلف الحركات الروحانية وراءها
مجموعة ال تُكرر من األساطري والحكايات األخالقية التي
بقيت حيّة عرب القرون بشكلها األصيل أو بإصدارات معدّلة.
فن الحكاية األناضويل هو شغف الرتكي بقصص البطولة
والحب والرشف.
اعتنق األتراك اإلسالم وحضارته وأسسوا دولة السالجقة
(أواسط القرن الحادي عرش) ومن ثم الدولة العثمانية (يف
أواخر القرن الثالث عرش) ،ونمّ وا شغفهم بأدب العرب والفرس
الشفوي واملدون الغني .جلبوا حكاياتهم املحلية يف حركتهم
األفقية من آسيا الوسطى إىل آسيا الصغرى ،واكتسبوا إرثا ً
عموديا ً آلالف سنني الثقافات والطوائف والهجرات امللحمية
األناضولية املاضية ،إضافة إىل الرتاث القصيص اإلسالمي
بمحتواه العربي-الفاريس .أثمر الرتكيب الناتج ذخرية هائلة
من القصص ،ومن املمكن أيضا ً أن يعطي دافعا ً إلبداع عدد ال
يحىص من الحكايات عرب العصور وعىل امتدادها.
كان الرتكيب الناتج خصبا ً بشكل ملحوظ لدى التصوف
اإلسالمي .شدت املثنويات (قصص طويلة مكتوبة بأبيات
من شطرين) الرومانسية والتعليمية انتباه الشعراء النخبة.
لعل املقطوعة األعمق تأثريا ً لهذا النوع األدبي كانت مثنوية
املفكر الصويف الشهري من القرن الثالث عرش موالنا جالل الدين
الرومي املكتوبة بالفارسية .ويُشار إليها باعتبارها «قرآنا ً
صوفيا ً» و«حقيقة القرآن الكامنة» ،وضم هذا العمل الهائل
ما يقارب  2600ثنائية ث ّرة من الحكايات واألساطري وقصص
حكمة صوفية-أخالقية.
أنتج الشعراء العثمانيني النخبة -أحيانا بإلهام أو مقتطفات
من ألف ليلة وليلة ،كليلة ودمنة ،الشاهنامة للفردويس ،منطق
الطري للعطار ،خمسة لنظامي (خمس قصص) ،وكثري غريها-
مثنويات مثرية لإلعجاب بما فيها «ليىل ومجنون» ُ
لفضويل
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تأتي القصص الشعبية بوصفها نمطا ً فعاال ً يف األدب
الرتكي يف املرتبة الثانية بعد الشعر .هناك عدد هائل من
الحكايات الرتكية التقليدية كانت ،وما زالت تُقدم مع بساط
مسجوع مقفى:
كان يا ما كان يف قديم الزمان،
عندما كان الغربال يف التبن،
والحمار منادي البلدة
والجمل حالقاً...
ً
كانت مخلوقات الله كثرية كالحَ ِب والكالم الكثري ذنبا...

نجد يف هذا العرض اإليقاعي روح الحكاية وبعض مميزاتها
األساسية :املخيلة الحية ،البنية اإليقاعية (بأوزان مقطعية
وعبارات مقفاة) ،الحس الفكاهي املحفوف بكل ما هو مناف
للعقل ،الحس التغيريي للعالم ،الدافع الجمايل لتجنب الثرثرة،
الوجود املستمر للمايض ،امليل الحكائي املحافظ عىل التحرر
من املكان والزمان.
لعب األدب الشفوي دورا ً حيويا ً منذ العصور األوىل يف ثقافة
األناضول .ينحدر آيسوب من فرييغيا التي كانت عاصمتها
غورديون عىل مقربة من أنقرة عاصمة تركيا املعارصة .وُلد
هومريوس وترعرع غالبا ً قرب إزمري يف يومنا الحايل وتجوّل يف
ساحل بحر إيجة صعودا ً ونزوال ً جامعا ً الحكايات واألساطري
الواردة يف إلياذته وأوديسته.
فنون حكائية عىل مدى آالف السنني تركت آلسيا الصغرى
كنزا ً باهراً :أساطري الخلق ،قصص بابلية ،ملحمة جلجامش،
حكايات الحثيني ،تقاليد توراتية ،أساطري يونانية ورومانية،
حكايات أرمنية وبيزنطية .احتضنت عصور شبه الجزيرة
األسطورية والتاريخية عددا ً من اآللهة وامللوك واألبطال
والعشاق .تَركت العبادات الوثنية واألديان القديمة والبانتيون
اليوناني واليهودية واألديان الرومانية واملسيحية واإلسالم
75

حكايات خالدة
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صدري املشتعل باللهب يشكر فضلك.
يطري الصقر امللكي فوق القمة
متجاهالً صيد طائر الفردوس؛
بناء عش يف شعرك هي متعة ينكرها.
ارحم أيها امللك الذي يمتطي جوادا ً يف السماء:
الذي تعطيه يدك الكريمة رزقه.
يف عالم جديد حيث أقبلت حياتي عليه،
كل قطرة ندى تظهر هائلة بقدر الشمس
وال حاجز يمكنه أن يمنع أشعة الشمس أبداً.
مكان وصويل قد يكون تحت اليد أو مفقوداً:
هناك ،غيابك هو نفسه عناقك.
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املثنوية تنسخ بشكل مثايل نمط الدوران اإليقاعي .إنها
تعج باملفاهيم الصوفية »Edvar-ı çarha uy« .تعني
األسلوب املولوي يف الدوران باإلضافة إىل أقواس السماء
املتعاقبة ،عجالت الحظ ،أو القبة الزرقاء (السماء).
« »Seyranتشري إىل «رحلة متعة» ،لكنها تدل عىل حلم
أيضاً ،والنظر إىل منظر جميل ،والتأمل»Devran « .
تشري إىل الدوران لتجاوز الزمان ،عجالت الحظ ،والحياة
الهنيئة .باملزج بني تلك املضامني ،يمكن ترجمة ثنائية
الشيخ غالب عىل الشكل اآلتي:
انضم إىل الحلقات السماوية ،كن مولويا ً
يمكنك أن تدور وتحلم وتنظر وتنتقل وتتأمل.

عىل الرغم من استمرار التقاليد الكالسيكية حتى الجزء األول
من القرن العرشين ،فقد ُقدِّمت بعض الشخصيات أو األعمال
ذات األهمية بعد الشيخ غالب.
الشيخ غالب
القرن الثامن عرش
حبيبتي ذات الوجه الوردي ،بنظرة واحدة
أحالت مرآة قلبي إىل كأس خمر
ناقلة يل الفرح واالرتخاء
هاك قلبي ،لك أن تتجاهليه أو تقبليه
فليكن موطن قلبي مكان ثملك.
لهب كهذا فيه شمعة الروح
اىل درجة أن قبة السماء ال يمكنها احتواءه؛
حتى إنه لم يُر من قمة طور سنني
صاعقة الربق التي ينشأ فيها قلبي:
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لنذهب إىل َسعْ د آباد ونلعب ونأخذ ما نريد من الدنيا
لنرشب ماء طهورا ً من الصنبور ا ُملدشن حديثا ً
ولنر ماء الحياة يتدفق من فم التنني
تعايل يا ممشوقة كرسوة ،لنذهب إىل َسعْ د آباد
نجوب حول الربكة تارة
ونتفرج عىل قرص جيهان تارة
ونغني حيناً ،ونلقي قصائد بحر الغزل أحيانا ً
تعايل يا ممشوقة كرسوة ،لنذهب إىل َسعْ د آباد
وخذي إذنا ً من أمك لصالة الجمعة
لنرسق يوما ً من هذه الدنيا الظاملة
لنذهب إىل املرىس من الطرق الرسية
تعايل يا ممشوقة كرسوة ،لنذهب إىل َسعْ د آباد
أنت وأنا ومطرب حسن األداء
ليضح نديم العاشق هذا
من بعد إذنك،
ِ
بأصدقائه اآلخرين لهذا اليوم
تعايل يا ممشوقة كرسوة ،لنذهب إىل َسعْ د آباد

الشيخ غالب (تويف  )1799آخر الصوفيني الرومانسيني
العظماء أيضا ً قدم تجديدا ً هاما ً باالبتعاد عن القوالب
والتخيالت الجامدة جاعالً من االستعارة (املعاني املجازية)
األصلية مركبا ً جديدا ً للتعبري الفني يف رائعته حسن العشق،
عمل ذو معاني مجازي للتصوف العميق .عمل غالب شيخاً،
أي رئيس مجموعة مولوية يف اسطنبول ،كان متأثرا ً بعمق
بروحانية الرومي وشاعريته ،واعرتف بتأثريه الكبري .أشعار
الشيخ غالب الجميلة وهي محاكاة صوتية رائعة للدوران:
Edvar-ı çarha uy, Mevlevi ol:
Seyran edersin, devran edersin
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أنا حبيبتك وأَمَ تُك املخلصة يا وسيمي
وسأبقى هكذا حتى يوم القيامة .من يكرتث ملا يقولون...
أرى منافستي تطاردك ،تعال ارقد بجانبي.
تقول ال؟ حسناً ،هذا كثري عليك .من يكرتث ملا يقولون.
ليىل انغميس يف املتعة مع صديقك الوسيم ذو وجه القمر
احريص عىل أن تقيض أيامك كلها مستمتعة .من يكرتث ملا
يقولون!

بقي شعر الديوان رافضا ً للتغيري الداخيل بعد أن ّ
بش به،
وأسس نمطه الخاص وأصبح واثقا ً من توجهاته الفكرية.
بعد سبعة قرون من االستمرارية املتصلبة واملعاناة من
الدم الفاسد ،قدم شعر الديوان تغيريات رسمية وموضوعية
متعددة .تجديد هام تواله نَديم (تويف  )1730شاعر العرص
املسمى عرص الزنبق ،والذي عاش «حياة حلوة» وكتب عن
املتع الساردنابالية (نسبة إىل آخر ملوك آشور) .تخلص
من التجريد وبعض قوالب أسالفه املبتذلة لتصوير الجمال
الجسدي ووصفه (الجمايل ،البرشي ،الطبوغرايف) ،وحاول أن
يدمقرط الشعر التقليدي بزيادة جاذبيته عرب التوضيح األكثر،
واستغنى عن اآلثار املازوخية والكارهة للنساء يف شعر الديوان
الذي ساد القرون السابقة ،مستبدلها بمتع الحب والحياة.
نَديم
القرن الثامن عرش
أغنية
تعايل نهب قلبنا الحزين لهوا ً
تعايل يا ممشوقة كرسوة نذهب إىل َسعْ د آباد
ها هو زورق بثالثة أزواج مجاديف بانتظارنا
تعايل يا ممشوقة كرسوة ،أميش إىل َسعْ د آباد
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ال تذهب بعيدا ً
فليظن املتعصبون
أن الحب ذنب
ال مشكلة
دعني أُحرق يف جهنم
ألجل هذا الذنب
إحدى قصائد مهري األنجح هي غزل (قصيدة غنائية) .ذكرها
السكندر هو إشارة لحبيبها:
فتحت عيني من النوم فجأة ،ورفعت رأيس
رأيت وسيما ً وجهه كالبدر أمامي
يبدو أن مكانتي سمَ ْت أو حظا ً أصابني
فقد رأيت كوكب املشرتي يرشق من حيي
وإذا كنت قد رأيت النور يشع من وجهه
فهو يشبه املسلم ،ولكنه أردية الكفار يرتدي
ما إن أغمضت عيني وفتحتهما اختفى
عرفت أن حبيبي إما مالك أو جني
لن تموت مهري إىل يوم القيامة ،ألنها سمت إىل
الخلود
ألنها رأت اسكندر يف تلك الليلة بجالء تام.

كانت ليىل خانم (توفيت  )1847شاعرة مميزة .دام زواجها
أسبوعاً .من املحتمل أن قصائدها يف الحب كانت موجهة لنساء.
عاشت حياة متحررة بحسب معايريها الحياتية .أغاظت بعض
قصائدها الجريئة أخالقيي تلك الفرتة.
ارشبي ما تشائني يف حديقة الورود .من يكرتث ملا يقولون!
األفضل أن تستمتعي بالحياة حتى الذروة .من يكرتث ملا
يقولون!
أيعقل أن يرى حبيبي القايس دموعي كقطر الندى؟
كزهرة نرضة تـبسم دائماً .من يكرتث ملا يقولون!
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تعرب عن ألم الحب يف الرباعية املتقنة اآلتية .يشري السطر
الثاني إىل قصة يوسف يف السورة الثانية عرشة من القرآن
الكريم .اعترب يوسف تجسيدا ً للجمال املثايل لإلنسان.
وجهك الوسيم عطاء من الله يا سلطاني
إنه آية من سورة يوسف
وسامتك ،وعشقي ،وعذابك وصربي
يزداد يف كل لحظة ،وسيزداد إىل األبد.

تدعو ِمهْ ري خاتون املتوفاة  1506إىل سمو النساء –وسموها-
فوق الرجال يف قصيدة مطلع ديوانها:
بما أنهم يقولون ليس للمرأة عقل أو فطنة
عليهم أن يعذروها بما ستقوله
لكن خادمتك املتواضعة مهري تعرتض
وترصح بحكمتها الناضجة
أن تكون لديك امرأة واحدة ذات منزلة
أفضل بكثري من ألف رجل كامل
أنا ّ
أفضل امرأة واحدة فطنة
عىل ألف رجل غبي الفكر.

ِمهْ ري خاتون
عاشت ِمهْ ري خاتون (توفيت  )1506حياة حرة من
ممارسة الحب والطيش .كان جمالها أسطورياً ،ولها عالقات
مع بعض مشاهري عرصها .كانت عضوا ً يف الدائرة الفكرية
حول األمري أحمد لعدة سنوات .عندما تم انتقادها لعالقاتها،
ردت الهجوم شعراً:
بنظرة واحدة
أحببتك
بألف قلب
ال يمكنهم أن يمسكوا عيل ّ
أيُ ذنب سوى حبي لك
تعال ايل ّ
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اإلضافة إىل املديح واإلطراء ،كتب نفعي العديد من القصائد
الكاسحة التي تهجو النفاق والرياء .رد يف رباعية شهرية عىل
شيخ اإلسالم يحيى قائد رجال دين اإلمرباطورية وشاعر بارز:
قال املفتي أفندي إنني كافر
حس ٌن ،وأنا سأقول إنه مسلم
ولكننا يوم الحرش
سنظهر كالنا كاذبني.

نسف نفعي الالهوت األرثوذكيس بشخص الشيخ طاهر أفندي
يف أربعة أشطر مستخدما ً التالعب بالكلمات عىل «طاهر»:
قال طاهر أفندي إنني كلب
كلمته هذه تظهر مجاملة
ألنني مالكي املذهب
الكلب طاهر بحسب عقيدتي.

كان الشعر شغفا ً عثمانيا ً ال يقترص عىل الرجال بل النساء
الالئي استمتعن باالستماع إىل القصائد أو قراءتها .ألفت
بعضهن قصائد مثرية لإلعجاب باألوزان والصيغ املألوفة
والصعبة جداً .أنتجت النساء عددا ً كبري من األشعار املصقولة
اعتبارا ً من القرن الخامس عرش حتى نهاية اإلمرباطورية عام
 ،1922منافسات أفضل نظرائهن الذكور ،محققات شهرة
أحياناً.
كانت زينب املتوفاة  1474امرأة مثقفة ورائدة الشعر النسوي
العثماني وموسيقية مرموقة أيضاً .تحمل ثنائياتها أعراض
الذكرية املسيطرة يف املجتمع العثماني إضافة إىل العديد من
املجتمعات األخرى ،وهذا ما جعل الشاعرة تتبع أحيانا ً املعايري
الجمالية التي وضعها الرجال:
ال تمييل إىل زينة الدنيا كالنساء يا زينب
ّ
وصفي قلبك ودعي الزينة.
أقدمي كالرجال،
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يف القرن التاسع عرش كتب شاعر الهجاء عِ َّزت ُمالّ كثريا ً من
القصائد أدان فيها موظفي القطاع العام بأسمائهم .الرباعية
التالية مبنية عىل التورية الهجائية ،ضحاياه هم ياسني زادة
وحا َل ْت ،ويمكن ترجمة أسماءهم إىل «دعاء» و»حال»:
تكاتف السيد دعاء والسيد حال
ليصيبا بهذا الجماهري:
أحدهم جعلهم يف حالة غيبوبة،
واآلخر أعطى دعاءه للسلوان.

املناظرة األعظم خالل مسرية شعر الديوان كانت بني
الصوفية واألرثوذكسية ،مستقيل الروح والتابعني ،املتمردين
والدوغمائيني ،املتحررين واملتعصبني ،الذين قذفوا بعضهم
باإلهانات.
يف أوائل القرن الخامس عرش حني كان نَسيمي يُسلخ حيا ً
بسبب إلحاده ،كان املفتي الذي أصدر قرار إعدامه حارضا ً
يراقب التنفيذ .ح ّرك املفتي أصبعه ،وقالَ « :د ُم هذا املخلوق
قذر .إذا وقع عىل أحد ،يجب أن تُبرت تلك القطعة فوراً ».ويف تلك
اللحظة ،نشبت قطرة دم ملطخة أصبع املفتي .قال أحدهم:
«سيدي ،هناك نقطة دم عىل أصبعك .بحسب كالمك ،يجب
أن تقطع أصبعك ».احتج املفتي خائفاً« :هذا ليس رضورياً،
ألن القليل من املاء سيغسلها ».بعد سماع نَسيمي هذا ،ارتجل
خال من العيب أثناء سلخه حياً:
الثنائية التالية بعروض ٍ
يفر املنافق من حق الله بقطع أصبعه
وال تدمع له عني وهم يسلخون هذا املؤمن الفقري عاريا ً

َه َز َم نفعي (تويف  )1635الهجّ اء األبرز يف األدب العثماني عالم
الهوت تقليدي بالهجاء التايل:
املنافق املختال مقيد بخرز الدجل
املسبحة التي يق ّلبها شبكة رياء.
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ري محمود
كان هنالك مالحظات نقدية ضد الطغيان .كتب ِب ْ
يف الجزء األخري من القرن الرابع عرش:
املضطهدون الذين يبقون يقظني ويتأوهون من التعذيب
سيقطعون أوصال مضطهديهم

يف القرن السادس عرش ،تحدى أصويل السلطان بالكلمات
التالية:
نحن ال نحني رؤوسنا مللك هذه األرض وعرشها
نحن سالطني عىل عروشنا الخاصة بحقنا الخاص

روحي البغدادي يف القرن السادس عرش ناقد شديد لتلك
األسس أيضاً ،هجا الباعة أصحاب املكانة:
ما فائدة املقام الرفيع إن كان له ثمنه
سحقا ً للتافه الذي يبيعه وسحقا للمشرتي

كانت هناك العديد من قصائد االحتجاج والشكوى املوجهة
ضد السلطات املحلية والقضاة الرشعيني ،وليس للحكومة
املركزية فقط .يف القرن الخامس عرش ،أدان عندليبي قاضيا ً
ألخذه رشوة:
اذهب صفر اليدين ،سيقولون« :معاليه نائم»
اذهب بالذهب ،سيقولون« :تفضل سيدي من هنا الطريق»

قدم بعض الشعراء آراء نقدية عن الحياة واألخالق العثمانية يف
القصيدة (قصائد طويلة) واملثنويات (قصائد قصصية) منها
تعليقات عثمان زادة طائب (تويف  )1724املفصلة الجديرة
باملالحظة عن نقص السلع واستغالل السوق السوداء وحالة
الفقراء ،والمباالة املسؤولني والقضاة عىل وجه الخصوص.
يف القرن السادس عرش استخلص روحي موضوع عدم
املساواة يف ثنائية واحدة:
يعمل بعض الناس بال توقف وهم جياع
بينما يجلس البعض يأكلون الدنيا مستمتعني.
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من :مرثية القط

1
لقد خرجت من هذه الديار ،وا حرستاه! ماذا عساي
أفعل! وا أسفاه يا قط!
لقد التهمتك نريان املوت! يا للمصيبة ،يا قط!
خدعك أسد املوت ونهشك :الويل يل ،يا قط!
وا حرستاه! ماذا عساي أفعل اآلن؟ آه ،يا لألسف يا قطي
الجميل!
3
كم كان قطي ذاك لعوباً ،ما أروعه من فتى
قىض وقتا ً رائعا ً يصيد الطيور الطائرة يف السماء
كان يأكل أي يشء عنده  -لفافة ،شطرية ،فطرية
وا حرستاه! ماذا عساي أفعل اآلن؟ آه ،يا لألسف يا قطي
الجميل!
4
صاد الدجاج واإلوز كأنه يصيد العصافري
لعب مع األسد لعب الندّين
محارب بإيمان ،كان يقتل الفرئان وكأنها الكفار
وا حرستاه! ماذا عساي أفعل اآلن؟ اه ،يا لألسف يا قطي
الجميل!
5
مقدام كاألسد ،وحش ضار يف املعركة...
تظنه كان شيخاً؟ ال ،كان قطا ً يافعا ً مرحاً:
كل شعرة من شاربه كانت سيفا ً معقوفا ً
وا حرستاه! ماذا عساي أفعل اآلن؟ اه ،يا لألسف يا قطي
الجميل!
الشاعر مَ عايل ،القرن السادس عرش
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الصوفيني الخدمة كأمناء رس للمجد اإلمرباطوري ،واألكثر
أهمية ،عدم محافظتهم عىل موقفهم كأرواح «مستقلة»
فقط ،بل نحتهم مبادئ راسخة سعت لتدمري بعض خرافات
اإلمرباطورية ،كان ضارا ً بالنسبة ألدب وثقافة يسعيان ألن
يكونا متآلفني .قدم الشعراء الدعم ،وخربوا القائم بإرصارهم
عىل سمو الحب عىل «الفضائل األساسية» بإهمالهم السلطان
من أجل الوالء املطلق لله ،واعتبارهم الحياة اآلخرة قيمة
أعىل ،ورفضهم االلتزامات الدنيوية ،واجتماعهم ضد اآلراء
األرثوذكسية ومؤسسات اإلسالم ،وكان أغلب هؤالء خارج
السلم الثقايف .حافظ املتصوفة عرب القرون عىل رؤية تنبئية ال
عىل صعيد الغيبي فقط ،بل السيايس أيضاً.
احتج العديد من شعراء الديوان عىل الفجوة بني الغني والفقري.
كتب يحيى طاشلجايل يف القرن السادس عرش:
عىل الفقري أن يحيا عىل قطعة خبز واحدة،
السيد يلتهم الدنيا وال يشبع
...
ذاك الذي يعطي الحزن لقلب الفقري
فليخرق صدره بسهم من الله

أرسل القائد الشاعر االنكشاري الغازي غِ ريايْ يف نهاية القرن
السادس عرش إىل السلطان التقرير الشعري اآلتي بخصوص
اقرتاب الهزيمة والكارثة:
هزم الكفار املسلمني الحق عىل أرضهم
أال تخاف الله ،تأخذ الرشاوى وتجلس هناك

إن لم تتخذ أية إجراءات ،فاعترب أن البلد ضاع
إن لم تصدق ما أقوله ،اسأل أي واحد يف العالم
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السلطان من هذه الزاوية ،بتصوير مجازي ،هو طاغية وحيش
يرمز للحب القايس ،كائن مسيطر ،كالرب ،ال يشعر بيشء
تجاه املترضعني له .يف النهاية فقد الشعر الصويف دوره املتمرد
عندما انحرف عن مفهومه األصيل بأن اإلنسان هو امتداد للرب،
وأرص عىل عبودية العاشق لله املعشوق ،وبالتايل أصبح تقريبا ً
مطابقا ً لنظرة األرثوذكس «التسليمية» وعانى من ضعف يف
تقييمه لإلنسان كمالك للميزات اإللهية .لكن الشعر الصويف
العثماني بشكل عام يؤيد مقولة تشارلز بيغي« :يف السياسة،
كل يشء يبدأ وينتهي بالتصوف».
بشكل عام ،توافق شعر الديوان مع سلطة اإلمرباطورية
بخضوع تقريباً ،إمرباطورية نادرا ً ما تستطيع تحمل التجريب
وتعريض وأدبها لخطر أن يصبح ساماً .وهكذا استمر الشعراء
امللتزمون قرنا ً بعد قرن باملعايري والقيم نفسها معارضني
التغيري عىل موضوعات ال تتغري ،معتربين املهارة أعىل فضيلة
أدبية ،محتفني بثالثية النظام العثماني الخاصة :الساللة
الحاكمة ،الدين ،الفتح .عندما لم يكن هناك مناسبات خاصة
ليتم تحويلها إىل شعر ،أنتج «الشعراء املؤسسون» قصائد آمنة
بما فيه الكفاية عن املتعة الخاصة والعذاب واملالحظات حول
الحياة وعربوا بشكل تجريدي .لذلك يوصف شعر الديوان
أحيانا ً بأنه «مغلق بإحكام شديد» عىل الحياة.
مع ذلك ،برأيي أن منظور «عضو األرسة املغلقة» للشعر
العثماني قد تم تبسيطه واملبالغة فيه زيادة عن اللزوم .لقد
أنتجت اإلمرباطورية كمية ضخمة من الشعر املتمرد التخريبي
واالحتجاجي.
يمكن أن يعترب الشعر الصويف بشموليته وتأويله املجازي
معارضة مستمرة وتقويضا ً للتأسيس الثيوقراطي ،وحربا ً
هادئة غري معلنة ضد السلطة املركزية .برفض الشعراء
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حتى السالطني الذين كانوا شعراء ساهموا يف ترسيخ فكرة
أن م ْلكهم أقل قيمة من الحب ،عىل وجه التحديد حب الله .عرب
السلطان محمد الفاتح (تويف  )1481عن هذا املفهوم يف شطر:
انا عبد للسلطان الذي عبده سلطان العالم.

شوه سليمان القانوني (املعروف يف الغرب بشكل أفضل
سليمان البديع) مفهوم القوة الدنيوية باختيار تمجيد سيادة
الحب مثله مثل العديد من السالطني الشعراء اآلخرين كسليم
األول وأحمد األول ومصطفى الثالث ،وسليم الثالث:
ما يسمونه ملكا ً ليس سوى جداال ً دنيويا ً
ال عرش عىل األرض أعظم من حب الله

وهكذا آل إىل شاعر القرن الخامس عرش عيل ِشري نَوائي أن
يبني األهمية األساسية للملكية بالتعابري الصوفية والسياسية:
بعيدا ً عن املحبوب ،القلب مملكة بال حاكم
مملكة كجسد تنقصه حياة وروح

أيها املسلمون أخربوني ،ما نفع جسد بال حياة وروح
أرض سوداء ال ريحان يبعث عىل الحياة فيها وال وردة ربيعية
وتلك األرض السوداء ال ريحان يبعث عىل الحياة وال ورد
جميل ينمو
تشبه أحلك الليايل حيث توقف القمر عن اإلنارة
أه ،يا نوائي فقد كثر العذاب ،لكن أسوأ عقاب هو حينما
يكون ألم الفراق كل يشء ،وسلوان لم الشمل ال يشء

دراسة شاملة لتشعب «املعشوق-امللك-اإلله» كثالثي ،واملقدم
هنا كتوقع أكثر منه كإثبات ،تعطينا فهما ً جديدا ً لشعر الديوان
الشعر الصويف عىل وجه التحديد -بوصفه أدبا ً هائالً مدمرا ًواحتجاجا ً قويا ً ضد حكم السلطان الوحيش الذي يوزع القسوة
بالرغم من أن تبعيته ترصح بحبها له.
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حياتي وجنتي التي تربطني بالحياة وماء كوثري
ربيعي ،فرحي ،معنى أيامي ،حبيبتي املنقوشة عىل قلبي
ووردتي الضاحكة
مصدر فرحي ،متعتي الداخلية مؤنستي ،ونوري الربّاق
وشعلتي
نارنجتي ،رمانتي ،ليمونتي نور غرفة وصايل يف ليايل ّ
نبتتي ،حلواي ،كنزي ،حبيتي التي لم تُخدش أو تمسها
يد
سلطانة مرص قلبي ،ومعنى وجودي كحرضة يوسف
حبيبتي بمبلغ اسطنبويل وقاراماني ،ودياري يف أرايض
األناضول والروم
بدخشاني حيث مناجم الحجر الكريم قبتشاقي،
بغدادي ،خراساني
يا ذات الشعر الجميل ،والحاجبني القوسيني ،والعينني
الفاتنتني ومريض
إذا مت ،ذنبي برقبتك .فأنت دخلت دمي أثناء تعذيبي،
أنقذيني يا غري املسلمة
ً
أنا عند بابك أمدحك دائما وأطريك ،كأنني موظف
بمدحك
قلبي طافح بالحزن ،وعيناي بالدمع .أنا محبي العاشق
حدث يل يشء ،كأنني ثمل ،شعرت بمتعة.
محبي (االسم الفني لسلطان سليمان القانوني)
القرن السادس عرش
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والصوفيني ،يمكن تفسري «املعشوق» بثالث مراحل :حبيب،
ملك ،وإله.
هذا التدرج -أو باألحرى التشويش املتعمد -الذي ينمو يف
دوائر متحدة املركز يعززه إحالة الجمال املطلق والكمال
املطلق إىل الله .برز عنرص الجالل أيضا ً بشكل كبري .إذن
الصورة املركبة «للمعشوق» والسلطان والله يف شعر الديوان
هي صورة جمال ومجد وصعوبة منال وقسوة .بمفهوم أكثر
دقة من مجرد املازوشية ،استعارات شعر الديوان تعادل
الجمال باأللم والسعي جاهدا ً للوصول إىل ،pathei mathos
أي الحكمة من خالل املعاناة .بمعنى أن الشعراء املؤسسون
قدموا السلطان أو أي شخص يف موقع سلطة باعتباره مالكا ً
حقوقا ً إلهية -مثل الله -بإلحاق البؤس واأللم .كثّف الصوفيون
األسطورة خاصة عند عرضهم عذاب الحب والتضحية بالنفس
أثناء إلحاحهم عىل مأزق اإلنسان البائس بافرتاقه عن الله.
التدريج املجازي من «املعشوق» إىل السلطان ومن ثم إىل الله
كان له ما يصاحبه من الشكوى .أصبح التذلل بتأثري ذلك
شكل من أشكال االحتجاج:
فضويل متسول يتوسل فضل جاللتك
حيا ً هو كلبك ،ميتا ً هو غبار عند قدميك
اجعله يحيا أو يموت ،الحكم والقوة لك
يا برصي وحياتي وسيدي وحبيبي وسلطاني

نسب الشعراء معاناتهم إىل عشيقاتهم دائماً ،ووجهوا شكواهم
لله والسلطان ممثل إرادته عىل األرض.
رسالة حب شعرية من السلطان سليمان القانوني إىل زوجته
حُ َّرم
يا حبيبتي التي أعيش معها وقمري املشع
رفيقة روحي األقرب إيل سلطانتي سلطانة الجميالت
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بمستوى واملفكرين بمستوى آخر .بغض النظر عن التكرار
املفرط للمجاز والصفات ،فقد قدّم شعراء الديوان صورا ً
واستعارات جديدة راسخة خيالية ال تعد وال تحىص.
لم تزل مقولة باقي التي طرحت سيادة الصوت البليغ يف عالم
عابر محافظة عىل صحتها:
ما يدوم يف القبة ليس إال صدى لطيف

يبدو أن الساللة الصوفية جسدت شعور العزلة الذي عانى منه
املفكر العثماني .يلخص بيت نَشاطي (تويف  )1674الشهري
هذا الشعور:
أزلنا وجودنا الجسدي كامالً
نحن اآلن مختبئني يف املرآة الالمعة

لم تكن مشاعر االنفصال عن الواقع بجوانبه الدنيوية أو
السطحية ومعاناة املنفى وحزن منفى الروح يف الشعر الصويف
العثماني مشاعر التصوف اإلسالمي العادية فقط ،بل تعبريا ً
عن االستياء من بنية املجتمع وأدائه .ثمة نربة متشائمة دائما ً
تقريباً ،ويغيب حتى أمل السعادة .حرفية وفنية متجهمة
أنشأت من الشكوى والتذمر الدائم وخيبة األمل تيارا ً أدبيا ً
شعريا ً صوفيا ً خاصاًّ .
عب فضويل عن هذا املوقف الكئيب يف
العديد من األبيات املعروفة:
مبال ،والحياة ال ترحم والدنيا فوىض
الصديق ال ٍ
الهم كثري ،وليس ثمة من يشارك ،والعدو قوي وحظي عاثر
...
دبت الفرقة وطريق املجتمع وامللك محفوف بالخطر
آه ،ال أدري ماذا أفعل ،أليس هناك من هادٍ يهديني

نظر إىل السلطان من املنظور الثيوقراطي ،وأظهره الشعراء
كقديس .رسمت اإلطراءات العثمانية تدرجا ً يف الحب من
املعشوق العادي إىل الله مرورا ً بالسلطان .يف الواقع أن العديد
من القصائد العثمانية كتبها شعراء البالط إضافة إىل املستقلني
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يف النصف األول من القرن السادس عرش ،عىل سبيل املثال،
أيدت حركة تسمى «الرتكية البسيطة» يقودها أديرنييل نظمي
(تويف بعد  )1554وتَ َ
طوْاليل مَ حْ َرمي (تويف  )1536استخدام
الرتكية العامية مجردة من االستعارات العربية والفارسية
والصيغ الفارسية الزائدة املستخدمة عادة يف عروض القصائد
املقطعية الكالسيكية العربية-الفارسية ،وأظهرت الحركة
بقوة مردودها الهائل واملثري لإلعجاب أن النجاح يمكن أن
يتحقق يف تلك األبيات ،مشري ًة إىل نشوء هيكل أصيل جديد
«لألدب الوطني».
لطاملا انتُقد الشعر النخبوي العثماني لكونه شديد التلخيص،
كثري التكرار ،مفرطا ً بالنأي عن املجتمع والواقع امللموس .يف
أواخر القرن التاسع عرش اتهم الحداثيون الشعراء لهجرهم
تيار الرتاث األدبي الرتكي القومي يف سبيل تقليد تافه للشعر
العربي والفاريس .لم يهاجم شعر الديوان مؤيدو الشعر
الشعبي واألوروبي املعارص يف مرحلة الجمهورية الرتكية فقط،
بل باحث األدب العثماني الشهري عبد الباقي ُغو ْلبيناريل (تويف
 )1982أيضاً .كان التمسك الصارم بالشكل واملادة املجردة
وصيغها ،واالستعارات الجامدة والصور القالبية ،والرؤية
املازوخية الكارهة للنساء والحب والحياة من االعرتاضات
الرئيسة.
عىل الرغم من وجود يشء من الحقيقة يف هذه التعليقات
النقدية ،فقد حقق شعر الديوان نجاحا ً باهرا ً كشعر نقي
مع التزام أفالطوني بالتجريد كونه أكثر واقعية من الواقع
نفسه .ال يفشل الخيال السمعي الفعال يف الجماليات قط
بإثارة إعجاب األذن الحساسة .عىل الرغم من أنه يمكن أن
يكون غارقا ً يف تداعيات «ال داعي للشكر سيدتي الجميلة»،
فإن البعد العاطفي الذي أنشأه أبرع الشعراء الكالسيكيني
كفضويل والشيخ غالب يف قصائدهما يؤثر عىل الروح العاطفية
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ال تخرب فقاعات دمعي يا موج دمع عيني
لم يرتك لدي هذا السيل غريها بناء سليما
كيف ال يتأوه ُفضويل يف اجتماع العشق؟
ما الذي بقي لديه سوى الصوت؟

حقق خيايل (تويف  )1644و طاشليجايل يحيى (تويف )1582
وشيخ اإلسالم يحيى (تويف  )1644ونائيل (تويف )1666
شهرة مستحقة بجدارة لرباعتهم الفنية وغنائيتهم الجميلة
واستخدامهم األنيق للغة .بلغ شاعر القرن السادس عرش
الحائز عىل التقدير «باقي» شهرة واسعة بسبب الكمال العاملي
لغزله وقصائده:
نطأطئ لفرمان الحب طوعا ً
ال نقاوم قدرنا املكتوب بهذا ولو بمقدار ذرة

ال نطأطئ لسفلة من أجل مصالح دنيوية فانية
نتوجه إىل الله ونعتمد عليه
ال إىل وسادة جاه وملك ذهبية زائلة ومانحيها
نتكئ بل إىل لطف الحق وكماله
ال نلجأ إىل الزهد لصالح حالنا
حتى لو مألت ذنوبنا الكون
دولة الدنيا إىل زوال
باق عىل صفحة الدنيا.
ولكن اسم باقي ٍ

منذ أن ُغمر أدب الديون بمفردات مستعارة من العربية
والفارسية ،معظمها غامض ال يمكن الوصول إليه ،رجح
بعض الشعراء استخدام أطغى لكلمات من أصول تركية.
القت عملية «إعادة الترتيك» هذه دعما ً من أدباء سابقني.
56

ظهر ُفضويل (تويف  )1556شخصية األدب العثماني الفذة يف
قمة عظمة العثمانيني .إنه مؤلف القصيدة املثنوية الطويلة
املؤلفة مما يقارب أربعة آالف بيت بعنوان «ليىل ومجنون»،
ويبحث يف التأثريات الفلسفية للحب الدنيوي والصويف.
لعله ال يوجد شاعر آخر قدم للشعر النخبوي وأثّر فيه عىل
مدى بضعة قرون مثلما قدم ُفضويل وأثر .من ضمن أكثر
أبياته الجديرة بالذكر:
أتمنى لو أن هناك ألف حياة يف قلبي املحطم هذا
كي أضحي بنفيس من أجلك مرة مع كل حياة
...
الوضع مضطرب جدا ً كانعكاس رسوة عىل املاء

ُفضويل
القرن السادس عرش
لم أحظ بغري البالء حني أكون بقربك يا حبيبتي
وال أمنية يل سوى الذوبان يف حبك
أيتها اآله! أنا ناي اجتماع الحزن
لينثر الريح ما يجده من جسدي املحرتق غري الرغبة
يا بكائي دما ً أسدل ستارتك عىل عيني يوم فراق حبي
لكي ال ترى عيناي غري تلك الجميلة ذات الوجه
القمري.
بلغت وحدتي إىل درجة لم يعد أحد حويل
سوى رسداب بالء العشق الذي وقعت فيه
ال أحد يل يشاركني همي سوى لهيب قلبي
وال أحد يفتح باب بيتي سوى نسيم الصباح
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قرر صاحبه يوما ً أن يرعاه ويراعيه
ففعل معه خريا ً
أنزل الرسج عنه وأطلقه لريعى
تقدم الحمار وهو يرعى
رأى ثريانا ً يف املرعى
عيناها تقدح رشراً ،وصدروها ممتلئة مشدودة
تأكل املرعى وتكنسه
لو قلعت وبرة منها لن ّز دم
تميش مرتاحة البال
وترتاح أحيانا
ال هم رسن عندها ،وال معناة رسج
وال مرض أو شكوى تحت عبء حمل
استغرب الحمار هذه الحال ودهش بشدة
واستعرض وضعه
قال :نحن وهذه خلقنا سواسية
أشكال قوائمنا نفسها
ما سبب وضع تاج عىل رؤوس هذه
وما سبب فقرنا وحاجتنا؟

تصوير الثريان بتيجان عىل رؤوسها شجاعة متهورة بالتأكيد،
ألن الهدف من الحكاية يمكن أن يكون تماما ً السلطان
وحاشيته.
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(تويف  .)1509هناك شيخي يف أوائل القرن الخامس عرش،
وهو طبيب-شاعر كتب أحد أروع نثرات الظلم االجتماعي
واالقتصادي ،وقصة رمزية شعرية تدعى َ
«خ ْرنامة» (قصة
الحمار) قارن فيها بني حمار جائع وثريان جيدة التغذية:
يُحكى أن حمارا ً ضعيفا ً منهكا ً
التعنت أنفاسه بعبء األحمال
يحمل حطبا ً تارة وما َء تار ًة
ويعاني يف الليل والنهار
جروح أحماله الثقيلة
لم ترتك وبرا ً عليه
لم يبق له لحم أو جلد
عرقه دم تحت أحماله
يقول الذين يرونه
إنه هيكل عظمي يميش
ارتخت شفتاه وتهدل حنكاه
سيتعب لو حطت ذبابة عىل كفله
يتقطع جلده إربا ً
حتى ترى عينه حفنة تبن
يسمع نعيق الغربان
ويتابع دوران الذباب وتجواله
لو أنزل الرسج عن ظهره
سيبدو كأنه كلبا
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استخدم أيضا ً شعر «الديوان» صيغ الشعر الرائدة يف األدب
الفاريس والعربي :بحر الغزل وهو قصيدة غنائية بخمسة
أبيات كحد أدنى وخمسة عرش بيتا ً كحد أعىل (aa/ba/ca/
)da/ea؛ القصيدة (وتستخدم غالبا ً للمديح بنمط قافية
الغزل نفسه ولكن يف ثالثة وثالثني إىل تسعة وتسعني بيتاً)؛
مثنوي (ثنائيات مقفاة تتألف من مئات األبيات أو األلوف
وتستخدم يف القصص أو األعمال التعليمية)؛ رباعي (الرباعي
 a/a/b/aيعرب عن فكرة نقية)؛ ُ
طيُوغ (رباعي يستخدم وزن
عرويض معني)؛ رشقي (يدعى أصالً مربع ،يستخدم أحيانا ً
من أجل قصائد الحب والهزل)؛ وم َ
ُصمَّ د (شكل موسع للعديد
من صيغ الشعر األساسية األخرى).
سيطر الشكل بقوة عىل شعر الديوان .اعترب أغلب شعراء
الديوان أن املادة املنتجة يجب أن تكون إبداعا ً ذاتيا ً ال يجوز
التشكيك يف مفاهيمها وقيمها ،ناهيك عن التجديد .كانت
املهارة فضيلة مثلما كانت املهارة إبداعا ً يف حالة أداء املوسيقى
الكالسيكية يف الغرب.
عىل الرغم من طغيان الشكل الذي فرض عىل الشاعر أن
تكون كل إفادة شعرية ضمن شطرين أو الدوبيت وأن يكون
هناك نظام مجازي ثابت يتجدد مع مجموعات من االنسجام
املفاهيمي مثل «وردة» ،تمثل الوردة جمال املحبوبة ،و»بلبل»
يرمز إىل الشاعر البليغ العاشق ،بلغ شعراء الديوان روحانية
عميقة وحساسية مرهفة ،وشبقا ً فياضاً .ترتاوح املوضوعات
املتكررة يف أعمال أساطني الشعر بني تمجيد الذات ونكرانها،
والعذاب واملتعة املتأججة ،واالمتناع املتعصب عن الجنس
واملتعة الخليعة .ش ّكل التصوف اإلسالمي باعتباره توقا ً عميقا ً
التحاد الروح مع الله بنية فوقية لكثري من شعر الديوان.
من أساطني القدماء لرتاث الديوان أحمدي (تويف  )1413وأحمد
باشا (تويف  )1497وأحمد داعي (القرن  )15–14ونجاتي
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قصري يف نهاية مقطع لفظي يحتسب كصوت قصري (‘).
املقطع اللفظي املنتهي بساكن أو حرف صوتي طويل يحتسب
كصوت طويل ( .)-لنوضح وزن بيت شهري:
Â-şık ol-dur kim kı-lar câ-nın fe-dâ câ-nâ-nı-na
-.../...-...-...ʻ-

عا-ش ْق أُو ْلـُ -د ْر ِک ْم كِـ-ال ْر جا–ن ِْن َفـ-دا جا–نا–ن َ
ِ
ِـ-ن
(العاشق هو من يفدي حبيبَه بروحه)
الوزن املستخدم يف بيت ُفضويل هذا «العاشق يضحي بحياته
من أجل معشوقته» هو أحد أكثر األوزان استخداماً .املقياس
هو «فاعالتن /فاعالتن /فاعالتن /فاعلن» ،وينرش نمط
الصوت .حرف «ق» األخري من كلمة «عاشق» مرتبط بكلمة
«أُو ْل ُد ْر» ويعترب املقطع اللفظي األخري من البيت طويالً بشكل
آيل مع أنه ينتهي بحرف صوتي قصري .يمكن للشاعر أن يختار
من بني حوايل مئة وزن مختلف.
كانت البنية العروضية أساسا ً غري مناسبة لفونولوجيا اللغة
الرتكية .تُرجح أوزان العروض مقاطع لفظية طويلة بينما
تستخدم الرتكية حروفا ً صوتية قصرية بشكل متكرر .مثال:
يمكن استخدام ثالث مقاطع لفظية قصرية متعاقبة يف نهاية
بعض األوزان فقط ،وال يوجد وزن يحتوي أربعة مقاطع
لفظية قصرية متعاقبة (كلمة أ َ
ُ
نا-ضو-لُو [األناضول] مثالًال يمكن أن تناسب أي وزن عروض) .أدى هذه التعارض إىل
ب الشعراء عىل تحريف لفظ مئات الكلمات
حالتني شاذتني :أُجْ ِ َ
الرتكية لتالئم قوالب األوزان وعىل استعارة أعداد هائلة من
الكلمات العربية والفارسية فيها أحرف صوتية طويلة .منح
العروض إيقاعات واضحة رصينة وبنى رخيمة قطعية بقدر
ما تكون سارة لألذن يمكن أن تصبح مكرورة ومملة لدرجة
أن الفحوى يكون خاضع للوزن فعلياً.
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ويتذوقوها ،ويتأكدوا أنها وثيقة عن الرحالت ،إضافة إىل أنها
عمل أدبي هائل يقرتب من تصنيفه تحفة النثر العثماني.

لم ينتج األدب العثماني نثرا ً أدبيا ً عدا السري الذاتية واملراجع
والرشوح السطحية .يتجاوز الكتاب املوسوم «تذكرة الشعراء»
كونه مجرد «سبت تعريفي للشعراء العثمانيني» .تندرج أعمال
َسخي و َلطيفي وعاشق جلبي و ك ِينايل زادة حسن ضمن أفضل
النماذج التي أنتجت يف القرن السادس عرش .الحقيقة الجلية
هي أن األدب العثماني أدى دوره يف فضاء خطر ،ونجده يف
أعمال بعض الشعراء مديحا ً مفرطا ً وضيعا ً أو هجاء الذعا ً
ونرصف النظر عنه فورا ً لتفاهته.
أ َ ّلف شعر «الديوان» نخبة مفكرة تتبع البالط غالباً ،أو أ ُ ِّلف من
أجلها .تلقى معظم الشعراء البارزين تعليما ً دينيا ً يف مدارس
إسالمية حيث كانت التعاليم تُدرس باللغة العربية والفارسية،
وكالهما تعتربان رشطا ً البد منه لألدباء .كقاعدة ،اعترب الشعراء
العثمانيون نرش مجموعة من القصائد بالعربية أو الفارسية
أو يفضل كالهما -أهم اإلنجازات األدبية .يف الواقع أن فضويلأحد أعظم شاعرين أو ثالثة كالسيكيني كتب ثالثة دواوين
بالرتكية والعربية والفارسية.
بقي الشعر الكالسيكي تحت تأثري هيمنة الشعر العربي
والفاريس من البداية حتى النهاية :حاول تقليد ومحاكاة
الصيغ الشعرية لكبار الشعراء الفرس وأنماطهم قوافيهم
وإيقاعاتهم وأوزانهم وميثولوجيتهم وحتى أيديولوجيتهم،
وحتى إنه تبنى قسما ً مهما ً من مفرداتهم.
ساد العروض يف شعر الديوان ،وهو علم قياس النظم ابتكره
العرب ودوّنه الفرس .تعتمد صيغة الوزن هذه عىل ترتيب
املقاطع اللفظية بحسب الحركة والسكون .كل حرف صوتي
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عايل (تويفِ ،)1600بيجَ وي (تويف حوايل  ،)1649نَعيمة (تويف
 ،)1716وسالحدار محمد (تويف  ،)1724املعاهدات الالهوتية
لسنان باشا (تويف  ،)1486مسالك علم األخالق لك ِينايل زادة
عيل (تويف  ،)1572القصص الفلسفية ل َويْيس (تويف ،)1628
أطروحات اإلصالح إلبراهيم متف ّرقة (تويف  )1745الذي أدخل
املطبعة إىل إلمرباطورية العثمانية ،و ُكوجا َس ْك ْ
بان بايش (تويف
 .)1804كانت رحالت أوليا جلبي (تويف  )1682من أعمال
النثر العثماني الرائدة العظيمة ضمت معلومات جغرافية
فاتنة وأبعاد اجتماعية واقتصادية وثقافة العثمانيني وحياتهم
اليومية ،والرشوح السياسية والثقافية لكاتب جلبي (تويف
 ،)1658والرسالة املشهورة عن إصالحات الساسة االجتماعية
لقوتيش بيك (القرن السابع عرش) ،اليوميات السفريية ِليْمي
َسكي ْز محمد جلبي (تويف  ،)1732والقصص الخيالية شبه
الرسيالية لعزيز أفندي (.)1798
أوليا جلبي
ال يَني أوليا جلبي عن اإلدهاش .األساليب األدبية يف عمله
«سياحة نامة» بأجزاءه العرشة تتعدى كونها بانوراما
لإلمرباطورية العثمانية يف القرن السابع عرش .إنه جغرافية
وتاريخ وعلم اجتماع وأدب وبنك معلومات ويوهيمرية.
عنوانه اللطيف والذي يدل ببساطة عىل «كتاب الرحلة» يعرب
عن تواضع املؤلف-الراوي الذي يشري إىل نفسه بشكل متكرر
باملتواضع والبسيط والفقري .تدعو سياحة نامة يف قوتها
ودفقها إىل املقارنة بسرتابو وبركوبيوس وماركو بولو وابن
بطوطة .تبدو بعض مقاطعها كأنها لكاراليل أو رابليه ،لبيبس
أو لوالرت بيرت .ملحمة أوليا جلبي العظمية مصدر غني جدا ً
باملعلومات الدقيقة عن العالم العثماني إضافة إىل اإلشاعات
واملعارك الخيالية يستفيد منه طالب العلم يف املجال العثماني،
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كانت النخبة العثمانية شغوفة بالشعر .لعل الشعر هو قمة
إنجاز العثمانيني ،وكان أيضا ً ممهدا ً لجميع فنون األدب
األخرى وعنرصا ً يف الفنون البرصية والتشكيلية كالخط
والعمارة واملنمنمات والزخرفة .شعر الديوان املدعو أحيانا ً
الشعر الرتكي النخبوي املستوحى من األدب الفاريس والعربي
أيضاً ،القى نجاحا ً يف البالط ويف املقاهي ،وقد لبّى الحاجة
الجمالية لنخبة الشعب وعامته .كان ثلثا السالطني شعراء،
منهم عىل وجه الخصوص السلطان محمد الفاتح والسلطان
سليمان القانوني من الطراز األول.
يقول إلياس جون جب إن النثر «قاعدة محجوزة ألغراض
عملية ونفعية ».رفض املفكرون والشعراء النثر بشدة كونه
سهالً جداًَ .
فاخر الشاعر الغنائي والهجّ اء العظيم من القرن
ْ
ّ
َ
ً
السابع عرش «نفعي» قائال« :أنا ال أفضل كتابة النثر ،وإن
فعلت سرتدده مالئكة السماء مرة تلو أخرى ».سبق الشعر
دائما ً وظيفة النثر .إضافة إىل النتاج الهائل من الشعر الغنائي
والصويف ثمة عدد كبري من األعمال التعليمية والالهوتية
والقصصية والتاريخية والشاملة كتبت شعراً.
تضمنت هذه األعمال سجالت حروب وفتوحات ،ألبومات
احتفاليات وأعراس ،كتب نصيحة ،الخ .يف القرن التاسع عرش،
قام ناظمو الشعر حتى بكتابة كتاب تعليمي عن الكيمياء
بصيغة شعرية وقواميس تركي-فرنيس ،تركي-أرمني،
تركي-يوناني عىل الوزن والقافية.
عىل الرغم من نظرة الشعراء الكالسيكيني االزدرائية للنثر،
فإن تقييما ً منصفا ً لألعمال القديمة يقودنا إىل العديد من
األعمال النثرية العثمانية الجديرة بالثناء :الرشوح الدينية،
القصص ،مالحم من القرن الرابع عرش والخامس عرش،
تواريخ عاشق باشا زادة (تويف  ،)1502ن َ ْشي (تويف يف العقد
الثاني من القرن السادس عرش) ،لطفي باشا (تويف ،)1563
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قلبه ال يهوى غريك
تُفك أزرارك
وتنادي« :أليف ،أليف»...

تراوح مزاج الشعر الشعبي بني حب رقيق واعرتاض غاضب.
عىل سبيل املثال ،خاتمة رباعية قديمة مجهولة تتساءل« :هنالك
أثر نظرة عىل وجهك  /من نظر إليكِ يا عزيزتي؟» ويتحرس
سداري يف القرن التاسع عرش« :جابي الرضائب يجوب القرى
َ ْ
 /ممسكا ً بسوطه يسحق الفقري».
أنتج الشعر الشعبي مجموعة كبرية من القصص والحكايات
والقصص الرمزية واألساطري واأللغاز .أنشأت مخيلة عامة
الشعب الدرامية مرسحيات كركوز لخيال الظل .تمثل
الشخصيتان الرئيستان يف هذه املرسحيات كركوز وحجيوات
َ
ساذجا ً شعبيا ً طيب القلب ،وثرثارا ً
أحمق ماكرا ً يحاول تقليد
كالم املدنيني.
لم تتطور أية «تراجيدية» يف الثقافة العثمانية ،واقترصت
«الكوميدية» عىل خيال الظل ومرسح «أُوطة أُويُونُو» الشعبي
(الكوميدية االرتجالية) .تضع الرتاجيدية مآزق اإلنسان يف
إيقاع قابل للتعريف وعادة ما تصوّر الرشوخ الشخصية
واالجتماعية عرب قوة األبطال ،وتقتحم الكوميديا املتعة يف
املجتمع برشوط واضحة .أبدا املجتمع العثماني ،خصوصا ً
يف مرحلة التأسيس ،بعض التعاطف مع مثل هذه التمثيليات
التي يؤديها ممثالن بشكل حي .أو لعل الشعر كان منترشا ً
ومرضيا ً جدا ً لدرجة أن الكاتب لم ير رضورة لتجربة أنماط
أخرى أو فائدة منها .ازدهر الهجاء ،وأدى وظيفة كشف
الحماقة وتحدي القيم السائدة وإسقاط قناع النفاق وإدانة
الظلم .كانت األهداف األساسية للهجاء يف اآلونة األخرية األخالق
والسلوك والرياء واملعايري السياسية والسياسيني أنفسهم.
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التي تتبناها الطبقة العثمانية الحاكمة .وأفسح أيضا ً للروح
املتمردة أن تعرب ضد السلطة املركزية وسادة اإلقطاع املحيل.
أنتج الشعر الغنائي األناضويل شخصيات رائدة كابن األعمى
شاعر البطولة القوي من القرن السادس عرش ،وكاراجا أ ُ ْ
وغالن
(القرن السابع عرش) كاتب غنائيات الحب والجمال الريفي،
والعاشق عُ مَ ر ،وجوهري (القرن الثامن عرش) ،ودادال أوغلو،
و َد ْرتْيل ،وبَيْبُو ْرتْلُو ذهني ،وأررضُ وملو أمراح َ
وس ْياني (القرن
التاسع عرش).
كاراجا أوغالن (الولد األسمر)
يندف الثلج ندفا ً ناعمة
ّ
يساقط منادياً« :أليف ،أليف»
صار قلبي املجنون درويشا ً جواال ً
يجوب مناديا ً «أليف ،أليف»
ثوب أليف مطرز من كل أطرافه
نظرتها نظرة فرخ الباز
رائحتها عبري زهرة برية
تفوح منادية« :أليف ،أليف»...
تعقد أليف حاجبيها
تخرتق غمزتها قلبي
تمسك يدها ّ
البضة قلما ً
يكتب« :أليف ،أليف»...
ٌ
عريشة
بجوار بيتهم
ويف يد أليف ٌ
كأس
كأنها بطة خرضاء الرأس
تسبح منادية« :أليف ،أليف»...
كاراجا أوغالن عبدك
46

الشجاع يثبت والجبان يهرب
ترعد أرض املعركة وتهدر
يفتح السالطني مجلسا ً حقيقيا ً
يرعد املجلس ويهدر
الشجاع بمدح نفسه
املدافع بقصف أهدافها
السيف برضب الدرع
يرعد الدرع ويهدر
السهام تطلق من القلعة
ليحمك الله من املحنة
أطلق ُكو ْر أوغلو الصيحة
تُرعد الجبال وتهدر

شكلت ثقافة الدولة العثمانية الشعبية نظاما ً منعزال ً عن
انحراف الطبقات املتعلمة الذوقي وحافظت عىل أنماط التفكري
الرتكية وقيمها بدال ً من اإلسالمية .جسد الشعر الشعبي الفجوة
بني النخبة املدنية املتحرضة وعامة شعب املناطق الريفية.
احتفظ بقيم األتراك البدوية وما قبل اإلسالمية ،وجددها
بصيغة أصيلة .كتبها شعراء مغنون أغلبهم أميون ،وحملت
قليالً من التعاطف مع ميزات وخصائص شعر الديوان املباهى
بسعة معرفته ،أو امليل نحوه .لم يكن للشاعر الشعبي أية
مساهمة يف نكهة الرتاث العثماني العربية-الفارسية ،ور ّكز
اهتمامه عىل املحيل ،واستخدم لغة عامية جلية بهدف التواصل
املبارش مع الجماهري األمية .هكذا قاوم أساس الثقافة املحلية
إغراء االستعارة من الشعراء النخبويني الذين يقلدون نظرائهم
الفرس وأحيانا ً العرب .يف هذا السياق ،يمكن لنا أن نعترب
بنية الشعر الشعبي مقاومة هائلة أو تخريبا ً مستمرا ً للقيم
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يف القول والعمل.
تحدى ُكو ْر أوغلو يف قصيدة «حاكم بُولُو:
تحية مني لحاكم بُولُو!
عليه أن يستند إىل هذه الجبال
يجب أن تردد الجبال أصداء
صفري السهام وقرقعة الدروع.
يروي ُكو ْر أوغلو قصة يف القصيدة نفسها:
جاء العدو طوابري مصطفة
ُكتب قدرنا األسود عىل جباهنا.
اخرتعت البندقية وخربت الشجاعة
عىل السيف املقوس أن يصدأ يف غمده.
لكن ُكو ْر أوغلو لم يخرس روح شجاعته التي ال تُقهر:
وهل يدع ُكو ْر أوغلو سمعته تهوي
ساحة الوغى هي الفيصل
زبد الخيل ودم العدو
غطاني وبلل رسوايل.
هرع الناس من القرى املجاورة ملساندة ُكو ْر أوغلو حني
سمعوا أن قوة العدو فاقت قوة بطلهم بشكل كبري .لم يكن
لدى معظمهم أقواس ونبال ،ناهيك عن البنادق :جلبوا
فؤوسهم ومعاولهم .ذعر السيد بهذا الدعم الهائل من الحشود
املستعدة لتقديم حياتها من أجل قضية التمرد ،وأمر جيشه
باالنسحاب .شعر ُكو ْر أوغلو بالبهجة:
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هيا يا رجل! أنت يا خرض باشا!
مقدّر لعجلتك أن تُكرس إىل قطعتني
وضعت إيمانك بسلطانك:
مع ذلك ،هو أيضا ً سيتعثر ذات يوم.

يُعزى الشطران اآلتيان إىل دادال أوغلو (تويف حوايل ،)1868
ويقصد بهما غليان دماء الجماهري يف تراث الدرويش بري
سلطان عَ بدال:
أصدرت الدولة فرمانا ً ضدنا
الفرمان للسلطان ولنا الجبال.

حافظ الشعراء والشعراء املوسيقيون والشعراء الجوالون
عىل األدب الشعبي الشفوي باعتباره نتاجا ً شعريا ً وقصصيا ً
مشرتكا ً لشعب األناضول .لطاملا عرب الشعر الشعبي عن
املشاعر والشوق والنقد االجتماعي ونقد الطبقات الجاهلة
بعفوية وصدق واقعية .استخدم صيغ شعرية تركية ،مثل
الشعر الغنائي الشعبي «تُو ْر ُكو» والشعر الشعبي الحمايس
الالديني « ُك ْ
وشما» وسباعيات الشعر الشعبي «ماني»،
واملالحم ،والشعر الشعبي الثماني التفعيالت َ
«سماعي»،
وشعر تركمان الورسق .الشعر الشعبي مرتجل ومغنى برفقة
املوسيقى ،ومفعم بالسجع والجناس ،ومقفى بشكل غري
دقيق ،ومبني عىل أوزان مقطعية بسيطة غالباً ،وقد عزف عىل
موضوعات الحب والبطولة وجمال الطبيعة ،وأحيانا ً التصوف
اإلسالمي .طوّر واقعية صافية ودعابة عملية وجودة غنائية
عذبة ببساطته واعتماده عىل الحكمة الشعبية.
ُكو ْر أوغلو (ابن األعمى)
شاعر شعبي عاش يف القرن السادس عرش عىل األرجح،
وأصبح بطالً أسطوريا ً متمردا ً ضد االضطهاد واالستغالل يف
املناطق الريفية .احتفت به األجيال املتعاقبة كرمز للشجاعة
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املتمسكني بالتقاليد .مثّلت قصائد الشاعرين الشعبيني
الدرويشني كاي ُْغ ُ
وسوز عَ بْدال (القرن الخامس عرش) و ِبري
سلطان عَ بْدال (القرن السادس عرش) الحركة العلوية-
البكتاشية (املعتربة بدعة إلحادية) وأعربت عن تحدي قوي
لألرثوذكسية اإلسالمية التي قضت عىل معتقدات كثري من
املجتمعات األناضولية .حتى الله لم يسلم من الهزل .كتب
الدرويش كاي ُْغ ُ
وسوز عَ بْدال عددا ً من القصائد التي تتضمن
انتقادات الذعة بحق الله:
خلقت عبادا ً متمردين ورميتهم جانبا ً
تركتهم هناك ،ووجدت مخرجا ً يا إلهي.
بنيت رصاطا ً رفيعا ً كالشعرة ليميش عليه عبادك
لنرى إن كنت تملك الشجاعة لتميش عليه بنفسك يا إلهي.

تحدى الدرويش ِبريْ سلطان عَ بْدال القوة السلطانية والسلطات
املحلية بمصطلحات وقحة:
يف اسطنبول هو يجب أن يسقط:
سلطان مع تاج سلطانه.

تقول األسطورة أنه قاد ثورة شعبية وحث روح األخوة عىل
االنضمام للتمرد:
ً
سوية
تعالوا ،إخوة الروح لنرتابط
ن ّلوح بسيوفنا ضد الكفار
ونستعيد حقوق الفقراء.

انتقد الدرويش بري سلطان عَ بْدال حاكماً:

تتحدث عن دين أنت لست راعيه
اجتنبت حقيقة الله وأمره وعقيدته
سيُشبع الحاكم دائما ً جشعه
هل يمكن إلبليس أن يكون أسوأ من هذا الشيطان؟

لقد تحدى مضطهده خرض باشا الذي تمكن من القبض عليه
وشنقه:
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ازدهر شعر التكية الديني بني الصوفيني وشيوخ الطرائق
الدينية وأتباع مذاهب وطوائف مختلفة .كانت التكايا خزانا ً
رئيسا ً للطرائق الدينية ِ
وشعْ ًرا للمعارضة والخالفّ .
جسد
االنقسا ُم بني الطائفتني السنية والشيعية للسكان األتراك
املسلمني واحتضن فيضا ً من الطرق غري التقليدية من التصوف
والتصوف التحرري إىل البَ ْك ِ
تاشيّة الفوضوية والحُ روفية
َ
ْ
َ
والي ََس ِوية واملولوية والب َْي َِمية والعَ لوية والقادرية والخلوَتية
وا َملالمَ تِية ،وكانت هذه الطرق مأوى للمعارضة السياسية
ضمن نظام الحكم الديني ،وأسهمت يف تأجيج االضطرابات
والرصاعات يف األناضول.
كان مريدو التكايا منتجني بشكل بارز يف املجال الديني .يف
أواخر القرن الثالث عرش وأوائل الرابع عرش ،قام سلطان َو َلد
(ابن موالنا جالل الدين الرومي) وعاشق باشا (مدافع متحمس
عن توسيع املصادر األدبية للغة الرتكية) ُ
وغو ْل َشهْ ري َ
وشيّاد
حمزة (كالهما من أساطني الشعر اإلسالمي) بوضع األسلوب
امللهم الذي سيبقى السمة املميزة لهذا األدب الغزير.
أنتج القرن الرابع عرش مجموعة بارزة من املالحم والحكايات
والقصص الدينية يف شعر تميّز بالتعليمية بدال من فن الكالم.
ساعدت هذه القصائد املؤلفة خصيصا ً للمتلقني املتعلمني يف
نرش الدين اإلسالمي.
أعظم ما أُبدع يف األدب الديني ظهر يف  1409املولد الرشيف
لسليمان جلبي (تويف  ،)1422وهي قصيدة مديح للرسول
محمد صىل الله عليه وسلم مرتلة كالصالة الجنائزية بني
املسلمني األتراك .الرتاث الذي أثمر هذه التحفة عن حياة رسول
الله وعظمة اإلسالم ،أنتج أيضا ً كثريا ً من سري الرسول واإلسالم
شعراً.
كان نَس ِيمي (تويف أوائل القرن الخامس عرش) شاعرا ً عظيما ً
خرس حياته بسبب شعره الصويف العميق الذي أجج سخط
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عاشت الدولة العثمانية ستة قرون ونيّف (.)1299-1922
ساللة فريدة حكمت بتسلسل لم ينقطع .لم يكن اإلسالم دين
الدولة العثمانية فحسب ،بل نظامها السيايس املتبني للحكم
الديني أساساً .كانت إمرباطورية متعددة األعراق واألديان
واللغات .حقق تأسيس الدولة العثمانية نجاحا ً استثنائيا ً يف
التنظيم اإلداري والعسكري واملايل الذي حكم هذه األعراق
واألديان.
أكد األدب العثماني عىل اعتبار الشعر الفن األسمى ،واستخدم
صيغ األدب العربي-الفاريس الجمالية وقيمه .أنتجت النخبة
املتعلمة التي قادها السالطني (كثري منهم كانوا شعراء بارعني)
مجموعة ضخمة من القصائد تضمنت سماتها املميزة أسلوبا ً
ومفردات غامضة ولحنا ً عذبا ً وآالما ً عاطفية ،وتفانيا ً
صافيا ً
ٍ
ً
ً
يف سبيل التمسك باألشكال والتقاليد ،وطابعا صوفيا .عىل
الرغم من أن النثر لم يحظ باإلعجاب يف األدب العثماني إال أنه
يُعترب حامالً لبعض اإلنجازات املمتازة ،وتحديدا ً األطروحات
التي صورت رحالت الراوي أوليا جلبي يف القرن السابع
عرش .احتضنت اإلمرباطورية العثمانية تراثا ً مرسحيا ً مكونا ً
من مرسح خيال الظل ،و»ا َملدّاح» (الحكواتي املقلد) واملرسح
الشعبي «أُو ْرطة أُويُونُو» أيضاً.
تطورت ثالثة أنواع رئيسة من الرتاث األدبي:
 (1أدب التكية
 (2األدب الشعبي الشفوي
 (3أدب «الديوان».
بالكاد أثّر األدب الشعبي الشفوي وأدب الديوان أحدهما
باآلخر ،ويف الواقع أن أحدهما بقي غافالً عن اآلخر .غري أن أدب
التكية كان عىل اتصال سهل باألدبني ،واستخدم أوزانهما وعلم
عروضهما ومفرداتهما وأدواتهما األسلوبية يف طراز واقعي.
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أمجاد العثمانيني
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الراسخة حول الشمولية والروح املسكونية والقيم اإلنسانية
وكرامة اإلنسان املرفوعة إىل درجة األلوهة.
شهد ذلك العام برنامجا ً واسعا ً من نشاطات يونس أمره
منها ترجمة أعماله إىل عدد من اللغات الرئيسة والثانوية،
وندوات وحلقات دراسية وبرامج تلفزيونية وإذاعية وسلسلة
محارضات وأمسيات شعرية ومعارض يف تركيا وعدد من
الدول األخرى يف جميع القارات.
كانت لقيم يونس أَمرة اإلنسانية والجمالية التي حافظت عىل
فعاليتها يف تراث األناضول الشفوي تأثريا ً قويا ً عىل الثقافة
الرتكية منذ بداية القرن العرشين ،ويبدو أنها ستبقى مؤثرة
يف املستقبل.
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حس ٌن ،يمكنك أن ترى كل يشء ،فأنت تعرفني
إذا ً ملاذا عليك أن تزن كل أعمايل تلك؟

يف قصيدة تلو قصيدة ،يذ ّكر املتعصبني بسمو الحب ،وعقم
رصامة القواعد:
يقول لكم يونس أمرة ،أيها املنافقون
اجعلوا الحج املقدس إن احتاج األمر
ألف حجة ،ولكن إن أردتم رأيي،
زيارة إىل القلب أفضل من كل يشء.

يحذر من عدم كفاية العبادة .كل الوضوء والركوع لن يمسح
ذنب سوء املعاملة واإلهانة واستغالل شخص جيد:
إذا جرحت قلب مؤمن حقيقي مرة
فلن يكون ركوعك صالة لله.

أعلن يونس أمرة أنه حقق األلوهية مثل منصور الحالج ،أحد
أعظم الصوفيني اإلسالميني قاطبة ،وقد قتل ألنه ادعى األلوهية
بقوله «أنا الحق» (أنا الله):
ُ
كنت منصورا ً منذ بداية الزمن.
لقد أصبحت الله العظيم ،يا أخي.

لقد وضع دفاعا ً شعريا ً عن السالم واألخوية البرشية—دفاعا ً
عن اإلنسانية التي ال تزال وثيقة الصلة يف عالم اليوم الذي
تزلزله الرصاعات والحروب:
تعالوا ،لنكن جميعنا أصدقاء ملرة
لنسهّ ل الحياة عىل أنفسنا
لنكن عشاقا ً ومعشوقني
ُ
األرض ألحد.
وال تُرتك

حاز هذا اإلنساني القادم من العصور الوسطى مكانة دولية
جديدة عندما أصدر املؤتمر العام لليونسكو يف ترشين الثاني
عام  1989قرارا ً باإلجماع يعلن سنة - 1991وهي الذكرى
 750ملولد الشاعر« -سنة يونس أمرة الدولية» تقديرا ً ُملثله
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اكدح ،اكسب ،كل ،وأعط اآلخرين أجرتك
أعط اآلخرين ما تكسبه
رد للفقراء معروفهم جيداً.

جهر بشجاعة ضد اضطهاد الحكام واإلقطاعيني واألغنياء
واملسؤولني والزعماء الدينيني للمحرومني:
لطف السادة أخذ مجراه
اآلن يذهب كل منهم ممتطيا ً حصانا ً
يأكلون لحم املحتاج
وكل ما يرشبوه هو دم الفقراء.

ق ّرع هذا الصويف املتواضع بقوة قسوة قلوب الذين يف مواقع
السلطة:
السادة همجيون بالثراء والقوة
يتجاهلون حالة الناس الفقراء
مغمورون يف األنانية املهرتئة
قلوبهم مجردة من اإلحسان.

هجا يونس أمرة أفكار األرثوذكس والتعاليم الصارمة
للمنافقني (الفريسيني):
الدعاة الذين يغتصبون سلطة موقع النبي
يلحقون الحزن واأللم بالعامة.

لم يكن لديه أي اهتمام بزخارف األديان الشكلية املنظمة:
اإليمان الحقيقي يف الرأس و ليس يف عتاد الرأس.
...
زيارة واحدة إىل داخل القلب
أفضل من مئة حج.

يدعي الشاعر الصويف أن املؤمن الحقيقي «ال ينتظر الجنة وال
يخاف من النار» ،وهو قادر عىل توجيه كالمه إىل الله نفسه:
وضعت ميزانا ً لوزن األعمال ،ألن هدفك
هو قذيف يف لهيب الجحيم املستعر.
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يف عرص انتشار العداوات والخالفات والدمار ،استطاع يونس
أمره أن يقدم تعبريا ً شامالً عن حب اإلنسانية وعن مفاهيم
األخوّة العاملية الخاصة به والتي تجاوزت كل االنقسامات
والطوائف:
ألولئك الذين يحبون الله ونهجه بصدق
كل الناس يف العالم إخوة وأخوات.

تدعم اإلنسانية هدف املجتمع الكيل للبرشية .ترتكز عقيدة
يونس أمرة اإلنسانية عىل الفهم الدويل الذي يسمو فوق
االنقسام العرقي والسيايس والطائفي:
الرجل الذي ال يرى أمم العالم أمة واحدة
مارق وإن شهد املتدين أنه تقي.

يف السياق نفسه ،يعرب يونس أمره عن إيمانه باالستقامة
والتوحيد:
يدعونني الصويف
الكراهية هي عدوي الوحيد
ال أكن الضغائن ألحد
العالم كله واحد بالنسبة إيل.

نظرة يونس أمرة للتصوف قرينة ملفهوم أن كل البرش مولودون
من حب الله ولذلك فهم متساوون ويستحقون السالم عىل
األرض .انتقد التعصب الديني وتشبث بـ «وحدة البرشية»:
نحن ال نعترب دين أحد ضد ديننا
يولد الحب الحقيقي عندما تتحد األديان كلها يف بناء واحد .

يرى يونس أمرة أن خدمة املجتمع هي املثل األعىل املطلق،
ويستطيع الفرد أن يجد أفضل ما يف نفسه يف العمل من أجل
منفعة الجميع .تدعو نصائحه إىل املعاملة الالئقة للناس
املحرومني« :خطأ أن ننظر برياء للبسطاء» وندعو للرتابط
االجتماعي واإلحسان:
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رفض يونس أمرة التعلم من الكتب إن لم يكن فيها عالقة
باإلنسانية ألنه آمن بتقوى اإلنسان:
إن لم تعرف اإلنسان كإله
فال فائدة من علمك كله.

كان جزءا ً من اإلنسانية الكالسيكية أو إنسانية النهضة مثل
شاعر القرن الرابع عرش برتارك ،وشاعر القرن الخامس عرش
إراسموس يف هذا الجانب ،وتجنب الدوغمائية التي يفرضها
التعصب للتعاليم التقليدية عىل اإلنسان ،وحاول أن يغرس يف
اإلنسان العادي حسا ً متجددا ً بأهمية حياته عىل األرض .يرمز
شعر يونس أمرة لنماذج الحياة الفانية األخالقية مصورا ً قيم
الحياة الخالدة األسمى مثل أعمال دانتي .قدم يونس أمره
أيضا ً لإلنسان العادي «تفاؤل التصوف» ،القناعة بأن البرش
يشرتكون بسمات إلهية ،وقادرون عىل السمو فوق أنفسهم
البرشية:
صورة األلوهة هي مرآة
من ينظر يرى وجهه فيها.

العقيدة األساسية للتصوف هي وحدة الوجود .يعرب يونس
أمرة عن هذه العقيدة بوضوح:
الكون هو وحدانية املعبود
اإلنسان الحقيقي هو ذاك الذي يعرف هذه الوحدانية.
عليك البحث عنها يف نفسك،
فأنت وهو لستما مفرتقني ،أنتما واحد.

«وحي الله يف اإلنسان» و«اإلنسان هو انعكاس حقيقي لصور
الله الجميلة» موضوعات متكررة يف قصائد يونس أمرة:
هو الله نفسه ،والبرش صورته
انظر بنفسك :الله هو اإلنسان ،وهذا ما يكون.
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استخدم يونس أمرة املحاكاة الحرة للرتاث الحي ،بينما آخرون
غالبا ً ما أنتجوا تقليدا ً لنسخ قصائد قديمة بائسة .كان بإمكانه
استخدام أوزان علم العروض (خصوصا ً الغزل) ،ومفردات
ّ
تسخر
الشعر العربي والفاريس .لكن أغلب قصائده العظيمة
أفضل املصادر للشعرية الرتكية ،بما فيها األوزان املقطعية.
استمرارية يونس أمرة وقوته ال تنبع من لغته فقط ،بل من
مواضيعه حول املعاني الخالدة ومفاهيمه واهتماماته العاملية.
إنه شاعر من يومنا هذا إىل حد كبري ليس يف تركيا فقط ،ولكن
يف جميع أنحاء العالم .نحن نعيش يف زمن يوضح التباين
الدراماتيكي بني الحب والعداء .إسقاطاته حول الحرب أنها
رش مبارش وجريمة مطلقة ضد اإلنسانية .الحب معرتف به
كاحتفاء بالحياةُ .رفع يف ستينيات وسبعينيات القرن العرشين
شعارا ً عظيما ً بشكل عجيب هو «مارسوا الحب وليس الحرب».
هذه املقولة القوية هي صدى فكرة عرب عنها يونس أمره قبل
سبعة قرون بمثنوية مقفاة هي:
لست هنا عىل األرض للرصاع
الحب هي مهمة حياتي.

قدّم يونس أمرة يف عرصه وحتى يومنا هذا توجيها ً روحيا ً
ومتعة جمالية .شعره مفعم بحقائق وقيم عاملية ،ويعرب عن
شغف التواصل مع الطبيعة والتوحد مع الله .يف رأيه ،موضوع
االتحاد مع الله هو مثالية أولية .وتتضمن إنسانيته أيضا ً ما
يف كلمات هيغل« :إلحاح الروح نحو الخارج ،تلك الرغبة لدى
بعض الناس بأن يطلعوا عىل عاملهم ».يذهب يونس أمرة إىل ما
وراء هذا اإللحاح ،واستمتع جماليا ً بالعالم .يعرب عن االستمتاع
النموذجي بالحياة:
هذا العالم عروس يافعة ترتدي األحمر الفاتح واألخرض
انظر وأمعن النظر ،فلن تستطيع االكتفاء بتلك العروس.
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مع املسيح يف السماء
وموىس عىل طور سيناء
أرفع صولجاني عاليا ً
أدعوك لتخرج يا إلهي.

تشري قصائده باستمرار إىل قبوله التام بـ «الكتب السماوية
األربعة» بدال ً من االلتزام الصارم بالقرآن .والثالثة األخرى
هي :العهد القديم ،العهد الجديد ،والتلمود.
كثري من مفاهيم يونس أمرة الجوهرية مشبعة بالرتاث
الصويف ،مثله مثل الرومي الذي و ّ
ظف الرتاث الفاريس يف تعابري
ثقافية ولغوية .اختار الرومي الفارسية كوسيلة للتعبري كما
فعل كتاب أوروبا ومفكروها يف العصور الوسطى إذ وضعوا
لغاتهم الوطنية جانبا ً وفضلوا الالتينية .ولكن يونس أمرة،
مثل دانتي ،فضل اللغة العامية الخاصة بقومه .أصبح رمزا ً
أسطوريًا وقديسا ً شعبيا ً ألنه تكلم لغة الشعب وأعطاه إحساسا ً
وعونا ً بالحب اإللهي يف سطور مثل« :من كان لديه قطرة
حب واحدة ،امتلك وجود الرب ».تنقل يف حياته إىل كل مكان
مثل «درويش» ،ليس «مستعمراً» مثل العديد من زمالءه
الدراويش ،ولكن خادما ً للدعوة بالحسنى من خالل شعره.
ال تزال قصائده محفوظة تردد ومعروفة يف قلب األناضول
ألكثر من سبعة قرون .شهرته أصبحت واسعة االنتشار حتى
إن أكثر من  10بلدات تدعي أن قربه موجود فيها.
كان لدى يونس أمرة نزعة ألوزان الشعر املحلية ،فاستخدم
أوزانا ً مقطعية بسيطة ،وعرب عن عاطفته وحكمة إيمانه بلغة
البرش املشرتكة الشائعة .ومن فضائله األسلوبية التعابري النقية
والصور الواضحة واالستعارات وتجنب اإلطالة .وقد حذر
بشكل رصيح من الثرثرة واللغة الركيكة:
كثري من الكلمات يأتي معها وحش من العبء
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اإلنسان واعترب صورته امتدادا ً لحقيقة الله وحبه وليس كيانا ً
تافهاً:
نحن نحب املخلوق
من أجل حب الخالق

لقد ذهب باحثا ً عن ماهية الرب ،وبعد معاناة وتجشم عناء
حقق اكتشافه املطلق:
التدبري الذي يلقي هذا السحر
ويتحدث كثريا ً من اللغات ليُبلغ،
يفوق األرض والجنة والنار،
لم يكن سوى ما يف هذا القلب.
الحنني عذب ذهني:
بحثت يف السماوات واألرض،
بحثت وبحثت ،لكنني أخفقت يف إيجاده.
يف النهاية وجدته داخل اإلنسان.

انترش مفهوم الحب باعتباره الصفة املميزة األهم لإلنسان والله
من خالل قصائد يونس أمرة:
عندما يأتي الحب ،تذهب كل الحاجات والعيوب.

وجد يف الحب قوة روحانية تفوق الحدود الضيقة التي يجرب
اإلنسان عىل الدخول إليها:
اإلنسان الذي يشعر بمعجزات الحب الحقيقي
يهجر دينه وأمته.

تشكل الرؤى الواقعية واملسكونية جزءا ً متكامالً من الهوت
يونس أمرة:
مع الجبال والصخور
أنا أدعوك لتخرج يا إلهي
مع الطيور وطلوع الفجر
أنا أدعوك لتخرج يا إلهي.
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واإلمارات األناضولية املختلفة ،تمردات انفصالية متكررة ال
تزال ظاهرة أو مستمرة -كان هناك تواق لسالم يعتمد عىل
تقدير قيمة اإلنسان األصيلة .أصبحت الصوفية التي تعزو
الصفات اإللهية لإلنسان رسالة للسالم والقائد املدافع عن
القيم اإلنسانية.
الحاج بَ ْكتاش وَيل
(القرن الثالث عرش)
صويف أناضويل مؤثر صاغ مبادئ أخالقية صارمة ومؤسس
الطريقة البكتاشية التي أصبحت أشهر الطرق األناضولية.
مازالت تعاليمه تلهم الشعب الرتكي.
 «إذا لم تنطلق يف الطريق بالعلم واملعرفة ،سيقودك إىلالظلمة».
 «ال تنس أبدا ً أن عدوك هو أيضا ً إنسان». «ال تجرح حتى لو جُ رحت أنت». «إذا رأيت قلبا ً فسوف تكسب قلباً». «إذا أردت أن تحيا فخورا ً وشجاعاً ،كن فقط فوق الجميع».« -كم هو سعيد من يحمل الشعلة يف الظلمة».

أفضل من يمثل تراث اإلنسانية الرتكية هو يونس أمرة .شعره
يجسد جوهر اإلنسانية اإلسالمية-األناضولية الرتكية .كان أكثر
رموز األناضول الرتكية تميزا ً يف تصوير تعاليم اإلسالم وصوغ
تركيب قيم اإلسالم األولية والشعر الشعبي الصويف .يونس
أمرة أول إنسان تركي عظيم يقف بوجه الدوغمائية اإلسالمية
يف التعبري عن أهمية وجود البرشية األوىل .لقد نادى بكرامة
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اثنتان وسبعون أمة تسمع بأرسارها منا:
نحن املزمار الذي تتحد كل األمم واألديان بألحانه.

بقوله «الله إيماني وأمتي» وضع الرومي حجة لألخوّة العاملية
يف عالم ممزق إربا ً بتضارب املذاهب واالنقسام الطائفي
والرصاع الديني والتعصب القومي .أحد أقواله العاملية
فريد من نوعه بالنسبة إىل عرصه« :الهندوس والكبشاك
واألناضوليون واألثيوبيون كلهم يرقدون بسالم يف قبورهم،
متفرقني لكنهم باللون نفسه ».كتب «سلطان املحبني» أحد
ً
بالغة:
أكثر سطور املسكونية
يف جميع املساجد واملعابد والكنائس أجد رضيحا ً وحيدًا.

اعتبارا ً من القرن العرشين ،حاز شعر الرومي تقديرا ً عامليا ً
بفضل فعالية الرتجمة الواسعة .اكتسبت الطقوس املولوية
أيضا ً اهتماما ً وشغفا ً يف جميع أنحاء العالم .ترك الرومي
والدراويش ب ْ
َصمَ تَهم عىل رقص الباليه واألفالم الوثائقية
واملوسيقى واألدب والعلم .يف عام  2007كانت الذكرى الـ
 800لوالدة الرومي ،واحتفل باملناسبة يف عرشات الدول ويف
األمم املتحدة واليونسكو.
يدخل الرومي هذا البحث عىل الرغم من أنه نرش نتاجه الشعري
الهائل بالفارسية (باستثناء عدد قليل من األشعار بالعربية،
الرتكية ،الخ ).ألنه عاش يف قونية قلب األناضول ثلثي حياته
تقريبا ً وكتب فيها ،وأثرت روحانيته وتصوفه وشاعريته تأثريا ً
شامالً ودائما ً عىل الثقافة الرتكية منذ القرن الثالث عرش ،بدءا ً
بالشاعر الشعبي الصويف الشهري يونس أم َرة (.)1321
بحلول أواخر القرن الثالث عرش ،أصبح التصوف اإلسالمي-
خاصة فلسفة الرومي الصوفية -مؤثرا ً يف العديد من
أجزاء موطن األتراك الجديد .بعد قرون من االضطرابات
التي شهدتها األناضول-خراب الحروب الصليبية ،حروب
البيزنطيني والسالجقة ،غزو املغول ،الرصاع بني اإلقطاعيات
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الحب هو عنرص علم الالهوت الصويف األسايس بالنسبة إىل
الرومي:
دين الحب مختلف عن كل األديان
ليس ملحبي الله دين آخر سوى الله وحده.

لقد شعر بقليل من االحرتام للدين املنظم وأكد عىل أولوية
اإليمان الباطني والوالء الداخيل:
طفت يف األرايض النرصانية من النهاية إىل النهاية
باحثا ً يف كل مكان ،لكن الرب لم يكن عىل الصليب.
دخلت إىل املعابد حيث الهنود يعبدون األصنام
واملجوس يرتلون الصلوات للنار ،لم أجد له أثراً.
امتطيت بالرسعة القصوى ،نظرت إىل الكعبة
لكنه لم يكن يف حرم اليافعني والكبار.
ثم نظرت إىل قلبي مبارش ًة:
ها هو ،رأيته ...كان هناك وليس يف مكان آخر.

كان السالم فضيلة أساسية يجب أن تُرعى ويُدافع عنها من
أجل الفرد واملجتمع من منظور الرومي .شهد يف حياته خراب
غزو املغول والحروب الصليبية .السالم العاملي كان هدفا ً أسمى
بالنسبة إليه .وقف ضد الظلم واالستبداد« :عندما تجتمع
األسلحة مع الجهل ،تظهر الفراعنة لتدمر العالم بقسوتها»
أحد تأمالت الرومي التي ال تزال صحيحة ألكثر من  700عام
بعد وفاته .واحدة من أبلغ مثنوياته تقول:
مهما كان رأيك بالحرب ،أنا بعيد جدا ً عنها،
مهما كان رأيك بالحب ،فأنا ذلك ،فقط ذلك ،كل ذلك.

كانت للرومي نظرة إنسانية عاملية ،كما أعلن« :أنا معبد لكل
البرشية».
كالبوصلة أقف راسخا ً بساق واحدة عىل إيماني
وأطوف بساقي األخرى حول االثنتني وسبعني أمة كلها.
...
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قد يكون الرومي الفيلسوف الرائد الوحيد يف التاريخ الذي
يصوغ نظاما ً فكريا ً كامالً يعرب عنه شعرياً .لعل «املثنويات»
و«الديوان الكبري» و«الرباعيات» تمثل أعظم تركيب للشعر
والفلسفة يف العالم يمزج بني املعايري اللفظية والرسدية
وامللحمية والتعليمية والسخرية والهجاء والرثاء .إنه يجسد
جماليات األخالق والغيبيات .تقدم مثنوياته تركيبا ً هائالً
من األفكار الصوفية تمتد من األفالطونية الجديدة إىل الفكر
الصيني ،متضمنة علم األساطري الهندي والفاريس واليوناني،
ري عربية وفارسية وقصصا ً
وقصصا ً من الكتب املقدسة ،وأساط َ
شعبية .املؤكد أنه لم يتفوق عليه شاعر صويف إىل ما بعد أكثر
من سبعة قرون عىل وفاته.
إن ورطة الصويف أنه يستمد الوحي من واقع الله وجماله
بشكل مؤقت .الصورة اإللهية ،مظهر الله البرشي ،تتوق
بحب سا ٍم يبقى
للعودة إىل األلوهية املحبوبة .الصويف يشعر ٍ
غري متبادل حتى يعاني بشكل مكثف يف منفاه الروحي حتى
يدرك حالة الهناء من زوال أنانيته ،وموت غروره.
احتفي بوقت بلوغ الهدف يف واحدة من أكثر رباعيات الرومي
فتنة:
إنه يوم ال مثيل له :الشمس تسطع مرتني كما قبل
يوم يفوق كل األيام ،ليس كباقي األيام ،لن أقول أكثر...
يا عشاق ،لدي أخبار رائعة لكم :من الجنة يف األعىل
يوم الحب هذا يجلب أغاني وأزهارا ً تنهمر.

واحدة من أرق رباعياته تثري غموض السمو الروحي إىل ما
وراء الربيع املثايل ،لكن روحا ً فريدة -جذع منفرد بني كل
األشجار -قادرة عىل ذلك:
هذا املوسم ليس الربيع ،إنه موسم آخر،
لدى الذهول الفاتر يف العيون سبب مختلف،
وهناك سبب آخر لشكل كل غصن منفرد
يتدىل وحيدا ً بينما كل األشجار تتمايل بانسجام.
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أحدثت فلسفته يف قونية حركة أو طريقة مولوية (تسمى يف
الغرب «الدراويش الدوامة»).
حدث يف عام  1244لقاء دراماتيكي ّ
غي حياة موالنا الروحانية.
قابل صوفيا ً جامحا ً بدا أنه خرج من ال مكان يف قونية ،اسمه
شمس التربيزي .يقال إن الرومي اكتشف أرسار الحب الداخلية
من خالل تأثري شمس ،وأدرك أن الحب يفوق العقل .كان
عالمة فاق الجميع يف هذه املرحلة من حياته ،يف سن السابعة
والثالثني .أصبح قادرا ً عىل القراءة بعمق بالفارسية والعربية
والرتكية واليونانية والعربية ،وحاز معرفة موسوعية واسعة.
لكن الشغف سيطر بقوة عىل تفكريه .فجأة بدأت تبدو له
حدود الفكر ضيقة محدودة وخانقة.
نتيجة عاطفته ،أو ربما حبه لشمس ،دخل فرتة نشوة وحماس
واقعي دائم من اإلبداع الشعري والغوص يف املوسيقى ودوران
«السماع» الصوفية.
كثّفت آالمه وانجذابه الصويف شغف فكره الصويف الذي أسماه
موالنا «مملكتي الروحية» ،فأطلق العنان لقصائده ورباعياته
املوسومة «الديوان الكبري» ،و«املثنويات» العظيمة املؤلفة من
حوايل  26ألف بيت شعر ،وتعد تحفة من الروي الشعري
والحكمة الصوفية.
إنه ألمر عاد أن يلقب الصويف العظيم باللقب السامي موالنا .ال
تعتمد سمعته عىل املستويات الروحانية العالية التي بلغها يف
شعره فقط ،بل عىل إدخاله البعد الجمايل إىل الصوفية بطريقة
منهجية وشاملة أيضاً .مزج الشعر واملوسيقى والرقص
والفنون البرصية -النادرة يف معظم الحركات اإلسالمية-
بشكل متكامل يف ممارسات النظام املولوي .لم يكن الشعور
َ
سمة
املرافق لألسلوب اللفظي واملوسيقي والبرصي ما كون
إيمان موالنا املميزة ،بل شكالً أكثر شموال ً باستخدام العنارص
الفكرية والروحية والفنية املوحدة.
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أنحني باحرتام لذكرى موالنا ».عىل صعيد القيمة الفلسفية
لشعره ،اعتربه هيغل أحد الشعراء واملفكرين العظماء يف تاريخ
العالم .يف نهاية موسوعته «التقرب من اإلله» و»العقل املطلق»،
استشهد هيغل بجالل الدين الرومي «املمتاز» مطوالً ،قائالً «إذا
أردنا أن نرى وعي الواحد (الله) ...يف أحسن نقائها ورفعتها»
ال يمكننا أن نفعل شيئا ً أفضل من قراءة أشعار هذا الصويف.
يف «االتحاد مع الواحد (الله)» ،يف الحب ،اختتم هيغل بقوله،
«تمجيد يسمو فوق املحدود واملبتذل ،تجيل الروح العلمانية
التجريبية ،وكل ما هو طبيعي وروحاني وفيه الخارجي وزوال
الطبيعة الحالية مُهمل ومُستوعب».
ولد جالل الدين يف بلخ (أفغانستان يف يومنا الحايل) عام
 ،1207وهو ابن العالمة الصويف املشهور بهاء الدين َو َلد.
عندما كان جالل الدين يف الثانية عرشة من عمره تقريباً،
أجربت عائلته عىل الهرب إما من هجوم مغويل وشيك أو نتيجة
خالف فكري-سيايس بني بهاء الدين والسلطان عىل األغلب.
تنقلت العائلة يف بالد فارس واألرايض العربية مدة عرش
سنوات دون أن تجد مدينة متقبلة لروح بهاء الدين املستقلة
وأفكاره غري التقليدية .أخريا ً رحبت بهم قونية .كان عم ُر جالل
الدين عند وصوله إىل قونية اثنتني وعرشين سنة .كانت قونية
مدينة سلجوقية لحوايل  150سنة ،وهي عاصمة إمرباطورية
السالجقة األتراك ومركزا ً لثقافة رفيعة ،وتتمتع ببيئة تسامح
وحرية .عىل الرغم من أن وطن الرومي الجديد تركي مسلم يف
غالبيته ،كان فيه تنوعا ً سكانيا ً عامليا ً من مجتمعات مسيحية
ويهودية يونانية وأرمينية .تعايشت الطوائف اإلسالمية
واملجتمعات غري املسلمة وازدهرت .عاش هناك حتى موته
يف  17كانون األول  1273عن عمر ستة وستني عاماً .منحته
املدينة جوا ً مناسبا ً وفرصة ليعرب عن أفكاره الجديدة التي
تلقت قيما ً ثقافية من أديان وطوائف مختلفة حية وطورها
يف عاصمة السالجقة .حقق التميز كعالم الهوت يافع وصويف.
25

واجهت املجتمعات الرتكية ازدواجية «املحارب الفاتح»
و»الروحاني الصويف» عىل مدى قرون .وَعَ َ
ظ الصوفيون -رجال
السالم واإلنسانية والحب -بفضائل الطمأنينة وصفاء القلوب
يف جميع أنحاء العالم ،بينما ّ
شن جنو ُد اإلسال ِم الغزوات لتوسيع
حدود دولة اإلسالم .سادت أفكار الفيلسوف الصويف موالنا
جالل الدين الرومي ( )1207-1273وإرشاده الروحي يف
األناضول اعتبارا ً من القرن الثالث عرش ،وألهمت كثريا ً من األمم
يف العصور الحديثة .أُعلن يف القرن الثالث عرش عرصٌ جدي ٌد
المع من الصوفية اإلنسانية تحتفي بالحب والفن والحياة.
أكدت أفكاره عىل خلود الروح ا ُملحبة ،وفرح الشغف ،وقيمة
اإلنسان األصيلة ،وصيغ اإليمان الجمالية والوجدانية ،والحاجة
لتجاوز حدود التمسك الشديد بالتقاليد والسمو فوق االنقسام،
ً
وحيوية متجددة
وأهم من كل هذا ،منحت تقوى اإلنسان قو ًة
للتصوف اإلسالمي ،وقدمت للدين اإلسالمي بشكل عام نظريا ً
للنهضة التي حدثت يف أوروبا بعد موت الرومي بقرن.
فضل قوة الرومي األخالقية الراسخة يف العالم اإلسالمي،
ٍ
شخصيات بارزة لالحتفاء به.
وانتشار تأثريه الفكري دفع
عالِم اآلداب الرشقية الربيطاني رينولد نيكلسون مرتجم ال
يعرف الكلل لشعر الرومي ،أشاد به باعتباره «أعظم شاعر
صويف لكل العصور» .استوحى ُغوته من بعض قصائد الرومي
املرتجمة إىل األملانية كتابه املوسوم الديوان الغربي الرشقي .قال
عنه جامي ( )1492أحد الشعراء الفرس القدماء الخالدين:
«هو ليس نبيا ً ولكنه كتب كتابا ً مقدساً» مشريا ً إىل كتاب
سمي أيضا ً «مصحف الصوفية» و»الحقيقة
املثنوي ،والذي
ّ
الكامنة للقرآن» .اقتبس غاندي جملته املكونة من شطرين
«االتحاد :هذا هو الذي من أجله جئنا  /االنقسام :هذا هو الذي
ليس هدفنا» .ك ّرم املدير العام األول لليونسكو جوليان هكسيل
روحه يف التآخي الدويل .يف عام  1958كتب البابا يوحنا الثالث
والعرشون رسالة خاصة قال فيها« :باسم العالم الكاثوليكي،
24

التصوّف السلجوقي
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القرن العارش عىل األغلب هو أن قبول اإلسالم تلقائيا ً
منحهم حقوق املواطنة يف حضارة واسعة مزدهرة.

حاملا رسخ التحول إىل اإلسالم ،بدأ األتراك بخدمة قضية
السيادة اإلسالمية واملوعظة الحسنة .يقول يوليوس (عبد
الكريم) جرمانوس« :اإلسالم و روحه القتالية كان من أعظم
الحوافز يف نجاحات األتراك املتواصلة .لقد قاتلوا كمرشكني
من قب ُل ألجل النهب واملجد ،لكن انتشار اإليمان أعطى هدفا ً
أخالقيا ً لبسالتهم وعزز جودة قتالهم ».مع الوقت ،تغلغلت قوة
اإلسالم حتى أن العثمانيني توقفوا عن اعتبار أنفسهم أتراكاً،
وفخروا بالتعريف بأنفسهم مسلمني.
حكايات َددَه ُكو ْر ُكوت
سمي كتاب َددَه ُكو ْر ُك ْ
وت «إلياذة األتراك» .التشابهات ليست
ذات صلة وقليلة جدا ً لتسمح بمقارنة منهجية ،ولكن كما
اإللياذة ،فإن حكايات َددَه ُكور ُكوت تمثل حيوية الخيال
األدبي الخاص باألمة وتجسدها .لم يكتب كتاب َددَه كوركوت
بنية متآلفة لوحدة مرتاصة وإنما سلسلة من األساطري
املرتابطة ،تتحدث شعرا ً ونثرا ً عن معانات األوغوز القبيلة
الرحالة الرتكية يف هجرتها من آسيا الوسطى إىل أجزاء من
الرشق األوسط .يوحي شكل تدوين الكتب التي تشكل امللحمة
ُ
تأليف جماعي ،مع أنها من
(كتاب َددَه كوركوت) أنها
ً
املمكن أن تكون يف األصل عمال لكاتب واحد .مرت امللحمة
منذ نشأتها -محتمالً يف القرن العارش -بتغريات موضوعية
وأسلوبية كثرية كجزء من أدب شفوي فعال .أحد الجوانب
املميزة لتطورها كان دخول املوضوعات اإلسالمية مع اعتناق
األتراك اإلسالم تدريجياً.
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لو كانت الغنمة البيضاء بأمان يف القطيع،
ألنجبت حملها هناك،
و لو كان بواسل األمراء بأمان،
لكانوا كلهم آباء ألبناء.

أقدم املجموعات الرتكية املمكن التعرف عليها يف آسيا الوسطى
كانت مجتمعات مستقرة بثقافة مميزة وتراث أدبي شفوي.
أغلبها أصبحت قبائل ُرحّ ل بعد ترك بلدها األم تحت ضغط
صعوبات الطبيعة (ربما الجفاف أو الفيضانات) أو غزوات
األعداء .استوطن البعض يف مناطق مجاورة ،وآخرون انتقلوا
إىل الرشق األقىص أو الرشق األدنى .دفعهم الرتحال إىل
التواصل مع ثقافات ومجتمعات متنوعة اكتسب منها األتراك
وأدوات مادية ،وطوّروا ميوال ً
ٍ
ٍ
ٍ
واصطالحات مفاهي َم
أدوات
لقابلية العدوى من أي يشء مفيد يخدم مقصدهم.
تطورت قبائل الرحّ ل املنفردة واملتكتلة إىل إمارات وإقطاعيات
كربى وصغرى يف هجرتهم إىل األناضول مقاتلني يف طريقهم،
مختلطني مع أناس آخرين ،حاملني قيم النجاة والتنقل
الخاصة بهم ،حتى نهاية القرن الثالث عرش .احتلوا بغداد عام
 1055وسيطروا عىل األناضول يف  1071نتيجة انتصارهم يف
«مَ ال ْزكريت» ضد إمرباطور البيزنطيني .نشأت دولة السالجقة
الرتكية بثقافة عالية خاصة بها ،غنية ،مربّزة يف علم الالهوت
والفنون.
لم تكن مصادفة يف التاريخ أن معظم األتراك املحاربني عىل
مدى ألف سنة تجاوزوا اليهودية واملسيحية التي كانوا عىل
تواصل قريب معها يف آسيا الصغرى .جذبُ اإلسالم لهم كان
متنوعاً .يقول جيفري لويس:
مطالب اإلسالم قليلة ،ومكافآته التي يعد بها عظيمة،
تحديدا ً ملن يقتل محاربني «يف سبيل الله» ،ولكن ما شجع
األتراك عىل اعتناق اإلسالم بتلك األعداد الكبرية خالل
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املصقول ،أما الثاني فيمثل األدب الشفوي العفوي املحيل
الواقعي .فن الشعر ظاهرة مدنية تقريبا ً بينما الشعر
الشعبي يتألق عادة يف الريف .فن الشعر يلتزم بمبدأ الفن،
بينما الشعر الشعبي تغلب عليه النفعية واملضمون.
يف القرنني اللذين سبقا تأسيس اإلقطاعية ( بَيْ ِل ْك )
العثمانية اكتسبت األسلمة زخمها ،وأنتجت النخبة الفكرية
لإلقطاعيات الرتكية األناضولية أطروحات إسالمية،
قصائد وترجمات وتفاسري قرآنية .قدم أحمد يسوي
مؤسس الجماعة الصوفية يف النصف الثاني من القرن
الثاني عرش «ديوان الحكمة» ،وقدم أديب أحمد «عتبة
الحقائق» مسلك شعري طويل عن طرق إحراز امتياز
أخالقي ،كان لهما تأثري ديني وأدبي واسع .اكتسبت
األساطري الرتكية ،السيما ملحمة أوغوز ،وعىل وجه التحديد
حكايات َددَه ُكو ْر ُكوت التي أ ّرخت التحول إىل اإلسالم
نكهة إسالمية واضحة .كتاب َددَه ُكو ْر ُكوت املؤلف من
اثنتي عرشة أسطورة ،يروي شعرا ً ونثرا ً مغامرات هجرة
أتراك األوغوز من آسيا الوسطى إىل آسيا الصغرى .تشكل
حكايات البطولة تلك ملحمة األتراك الوطنية األساسية،
وتضاهي أفضل اآلداب امللحمية يف العالم .مع أن الروح
الحربية تسود يف كتاب َددَه ُكو ْر ُكوت إال أن فيه مقاطع
بليغة تعرب عن التوق للسالم والسكينة:
لو كانت الجبال السوداء املستلقية هناك بأمان،
لذهب الناس هناك ليعيشوا.
لو كانت األنهار التي مياهها تتدفق كالدم بأمان،
ً
فرحة.
لطافت كل روافدها
لو كانت فحول الخيل السوداء بأمان،
ألنجبت مهوراً،
الجمال بأمان يف وسط القطيع
لو كانت ِ
ألنجبت صغار الجمل هناك.
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عرش .هذا العمل األول الذي يربز «وعيا ً ثقافيا ً وطنياً» يحتوي
عىل الكثري من القصائد حول الحب والحزن والعبادة ورثاء
البطل:
هل مات «ألب إر تُونغا»
راع
هل بقي العالم دون ٍ
هل انتقم الجَ بان
اآلن ينفطر القلب

يف «ديوان لغات الرتك» ،الذكرى الـ  1000للذين احتُفل
بميالدهم يف  ،2008استشهد كاشغاريل محمود بحديث
نبوي عىل األرجح أنه موضوع يمنح بركة الله للقوة
العسكرية والسياسية الرتكية« :قال الله تعاىل :عندي
ُ
جعلت األتراك يستقرون
جيش أطلق عليه اسم األتراك.
ُ
أرسلت األتراك ضد هذه
يف الرشق .إذا ما عصتني أمة
َّ
األمة ».كما وضع محمود مقولة« :تعلم الرتكية فالسالطني
ُّ
التك سيحكمون لسنني طويلة قادمة».
حاجب تقريبا ً مع
تطابق كوتاد ُْغو ِبيليغ ليُوسف خاص ِ
«ديوان لغات الرتك» .مع ذلك كان من املمكن لبعض
األعمال األخرى أن تكون مختلفة يف توجهها :الديوان.
كوتادغو بيليغ تركي بامتياز عىل الرغم من أن معظمه
مكتوب بالعربية ،وهو أطروحة فلسفية هائلة (حوايل
 6500مقطع) يف الشعر عن الحكم والعدل واألخالق،
وتعكس استيعاب الكاتب للمفاهيم اإلسالمية والثقافة
العربية والفارسيةَ ،
وضمَّ نه علم قواعد الكتابة واملفردات
وعلم العروض.
ُقسم األدب الرتكي بعد زمن من القرن العرشين برشخ
عميق ما بني «فن الشعر» ( )posia d’arteو«الشعر
الشعبي» ( )poesia popolareوفق تصنيف بينديتو
كروتشه .األول يجسد األدب النخبوي املتعلم املنمق
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والرصاع والخالص .تستخدم هذه امللحمة تزيينات قوة
الطبيعة وجمالها يف مزيج بني املعجزات والحياة اليومية.
ما يتخللها من كلمات وعبارات هي دليل آخر عىل اكتساب
الشعر الرتكي مستوى فنيا ً رفيعا ً بالشكل واملضمون.
أنتجت املجتمعات الرتكية القديمة العديد من القصائد
ملختلف املناسبات االجتماعية والشعائرية .وكانت معتادة
عىل غناء القصائد يف الطقوس شبه الدينية املقامة ما
قبل صيد العجول ،واملهرجان االحتفايل ما بعد الصيد.
كان الشعر من العنارص الحيوية يف الجنائز واملناسبات
ُ
«ساغو».
التذكارية ( )yuğحيث كانت تتىل مرثيات تدعى
كانت قصائد الحب والفرح تلقى يف جميع املناسبات
االحتفالية .مثلت كلمات األغاني املقدمة كجزء من
االحتفاالت الشعبية جزءا ً كبريا ً من التقاليد الشعرية.
كتب األتراك يف عرص ما قبل اإلسالم أشعارهم عىل أوزان
محلية اعتمدت عىل عدد معني من األبيات ،ويف كل منها
شطران أو ثالثة .وهناك الشكل املقطعي للقصيدة،
ويتكون عادة من مقاطع مؤلفة من أربعة أشطر ،والتزم
بالقافية بشكل كبري ،والنمط األكثر تكرارا ً هو :أ-ب-أ-ب
 /ج-ج-ج-ب  /د-د-د-ب .يف بعض القصائد القديمة
وُحدت بدايات الكلمات األوىل من كل بيت وليس آخره.
قادت التقاليد امللحمية وتقاليد القصائد الغنائية يف القرون
األوىل إىل األعمال الرائدة املميزة لفرتة ما قبل العثمانيني:
«ديوان لغات الرتك» خالصة موسوعية للغة الرتكية وشعرها؛
ُكوتادْغو ِبيل ِيغ مرآة لألمراء ،الشعر الشعبي الصويف الخاص
بـيونس أَمْ ره الجدير بالذكر إلنسانيته العاملية.
حُ فظت بعض اإلنجازات الجيدة للشعر الرتكي القديم يف املسح
الشامل للغات الرتكية املوسوم «ديوان لغات الرتك» ْ
لكاشغا ْريل
محمود (محمود الكاشغري) وقد ُكتب يف أواخر القرن الحادي
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كان لدى األتراك القدماء نوعا ً من العبادة الوثنية .سادت
الشامانية كثريا ً من مجتمعاتهم .أغلب املوضوعات
األخالقية يف األساطري الرتكية ما قبل اإلسالم تظهر
كاستعارات ،وتسعى للمقارنة بني الخري والرش .املشهد
السائد هو األنسنة.
ملحمة أ َ ْرغيني ُكون امتداد ألسطورة الذئب األغرب ،وتروي
قصة مجتمع تركي كبري هام عىل وجهه ،وتخلص من
االنقراض بفضل تناسل وحماية طوطم الذئب األغرب.
تبلغ أ َ ْرغيني ُكون ذروتها حني تتحدث كيف حفر األتراك
قاس وهم سجناء وادي موت محاط بجبال
نفقا ً يف جبل ٍ
ال تجعل لهم سبيالً للخروج ،وهربوا من الوادي بقيادة
الذئب األغرب.
ضمن أقدم نماذج األعمال األدبية املدونة ثمة ُرقم ،نُصب
حجرية ،ومسالت يف وادي يَنِييس شمال رشق منغوليا
باإلضافة إىل وثائق مكتشفة يف منطقة سينكيانغ يف
الصني اليوم .تتضمن قصصا ً من املعارك التي خاضها
األتراك ضد الصينيني ،ومجموعة من األساطري ،وعددا ً
من النماذج الشعرية (أغلبها موجود بالرتجمة الصينية)
كتبت بالرتكية األويغورية ومرتجمة بني القرنني السابع
والتاسع.
يروي األدب امللحمي الذي تطور يف مرحلة األويغور نشأة
القبائل ،ومغامراتها يف الرحيل ،وكفاحها ضد الكوارث
الطبيعية واألعداء للنجاة ،وموضوعات الهجرة والظلم،
والشجاعة والفساد االجتماعي ،واالنتصار والهزيمة.
امللحمة الطويلة الوحيدة التي بقيت سليمة هي ملحمة
أُ ُ
وغوز وربما يعود أصلها إىل قبل عرشين قرناً .إنها تروي
بدقة وتفصيل أجزاء من حياة البطل األسطوري أوغوز
الخارقة والشاملة .املوضوعات املحورية هي البطولة
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بفضل عَ َ
ظمة
املالئكة العظماء

املالحم والشعر الغنائي بنية أساسية للتجربة الجمالية
والتضامن الشعبي يف املجتمعات املستقرة وقبائل ال ُّرحل
أيضاً .وقد فشلت امللحمة الطويلة «أ ُ ُ
وغوز نامَ ه» بالنجاة
بسالم ،فاملادة التي وصلت إىل يومنا بشكل مقطع أو
جزئي ترسم خط التطور األدبي لدى األتراك قبل اعتناقهم
اإلسالم ،وتقدم مشهدا ً شامالً لحياتهم وثقافتهم.
ٌ
وصف خيايل بطريقة شعرية لآللهة
املالحم القديمة عاد ًة
ً
واألبطال .ومن خاللها نجد وصفا لنشأة الكون بشكل
دقيق ومعقول ،وقصصا ً أسطورية لنشأة األتراك ،وظواهر
خارقة للطبيعة وكثريا ً من األساطري عن انتصارات وهزائم
وهجرات وكوارث.
تطور أدب املالحم بوصفه عمالً جماعيا ً إبداعيا ً وتمت
املحافظة عليه مع تغريات جوهرية أدخلها عليه املنشدون
عرب القرون –لطاملا أطلق عليهم «أُوزا ِنيّون» (شعراء
مغنّيون) ،وأحيانا ً ْ
«باه ِشيّون»– وروى هؤالء القصص
وألقوا القصائد برفقة آلة وترية تسمى ُ
«قوبوز» ()kopuz
عىل نطاق واسع.
من املرجح أن تكون أسطورة َ
الخلق أقدم األساطري
الرتكية ،وهي تُرجع أصل الكون إىل خالق متفرد ،يسمى
اإلله َق َرة خان ،ويتجىل يف ظهور وجه األم البيضاء وهي
تخرج من املاء .إن أول مخلوق لـقرة خان هو اإلنسان
الذي حاول أن يسمو إىل أعىل من خالقه ،ولذلك حُ ِر َم
من قوة الطريان وحُ كم بحياة مرتبطة باألرض .ويظهر
الشيطان يف األسطورة أقوى من اإلنسان ولكنه عديم القوة
أمام اإلله.
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أنتج الرتاث الشفهي عددا ً كبريا ً من األساطري والقصص
إضافة إىل حكايات « َددَه كوركوت» ()Dede Korkut
التي ترسد مآثر األتراك .واإلنجاز الرئيس لهذا الرتاث هو
الشعر الشعبي الذي يؤديه منشدون وشعرا ٌء غنائيون
ّ
عبوا عن األحاسيس واألشواق والتناقضات االجتماعية
واآلراء الناقدة للطبقات غري املتعلمة بلغة عفوية صادقة
بسيطة مستخدمني الصيغ الشعرية واألوزان املقطعية
الرتكية ،وغالبا ً ما ارتُجل وغني برفقة املوسيقى ،وهو
ميلء بالسجع والجناس ،والقوايف غري الدقيقة ،فقد تغنى
الشعر الشعبي بمواضيع الحب البطولة وجمال الطبيعة
وأحيانا ً التصوف.
نشأت القصائد امللحمية والغنائية لدى األتراك القدماء عىل
األرجح يف آسيا الوسطى .بعض النماذج القديمة املشار إليها
متوفرة فقط بالرتجمة الصينية .هذه القصائد الساخرة
(محتمل أنها مقتطفات) تكشف عن معنى شعري رفيع
ومتقن:
فتيات ينسجن قماشا ً عىل حافة النافذة
ال أسمع صوت النول
لكنني أسمع أنفاس تلك الفتيات

نجد يف النصوص األويغورية العديد من أبيات الشعر القديمة،
بعضها يُنسب لشعراء أفراد يبدو أنهم متمرسني بفنهم ،كما
يمكن أن يُرى يف خاتمة موشح أَب ِْرين ُ
تشو ْر تِيغِ ني «قصيدة
حُ بّ »:
لنجتمع حبيتي رقيقة الطبع وأنا
بفضل آلهة النور
وال نفرتق
ولنجلس ونضحك
حبيتي سوداء العينني
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لكن اللغة أيضا ً يمكن أن تحط من قدر الناس وتصعّ ب
عليهم حياتهم .يرتقي اإلنسان ويكتسب هيبته بالكلمات».
حاجب ،أول شاعر تركي
بهذه الكلمات يعلن يوسف خاص ِ
ْ
ينتج عمالً إبداعيا ً رائدا ً « ُكوتاد ُْغو ِبيل ِيغ» يف القرن الحادي
عرش طغيان اللغة يف الحياة الرتكية وثقافتها .كان الشعر
هو األطغى عىل طرق التعبري األخرى يف املراحل األخرية من
التاريخ الرتكي ،وخاصة يف مرحلة اإلمرباطورية العثمانية.
وتشكل الكلمات املحكية واملكتوبة اليوم أيضا ً قوة الثقافة
الرتكية الجوهرية.
نشأة األتراك يف منطقة األورال-ألطاي يف آسيا الوسطى جعلت
لغتهم تسمى غالبا ً لغة «األورال-ألطاي» ،وهناك بعض اللغات
الرتكية األخرى مثل األوزبكية ،األذربيجانية ،الجَ َغطائية،
القريغيزية ،والياقوتية .إنها لغة جذابة غنية باملؤثرات اإليقاعية
وإمكانية إبداع القوايف مع بنية صوتية عذبة مالئمة بشكل
مثايل إللقاء الشعر.
تقدم لنا مخطوطات أُو ْر ُهون التي تعود إىل القرن الثامن
ميالدي أروع وثائق األدب الرتكي القديم .تشكل هذه
ري من القصائد
املخطوطات ،إضافة إىل املالحم الشفوية وك ٍّم كب ٍ
الشفوية أفضل أعمال املجتمعات الرتكية الرحّ الة واملستقرة
حتى الجزء األخري من القرن الحادي عرش.
بدأت الهجرات الرتكية حوايل القرن السادس ميالدي –إىل
الصني والهند وفارس والقوقاز وآسيا الصغرى– واصطحبت
معها تراثا ً شفهيا ً غنياً .اعتنقت أغلبية كبرية من األتراك
املستقرين يف آسيا الصغرى الدين اإلسالمي بني القرن التاسع
وأوائل القرن الثالث عرش .وبحلول نهاية القرن الحادي عرش
اكتسب األدب الرتكي الشفهي واملدون نكهة إسالمية .ترافق
هذا التوجه مع تأثري الثقافتني العربية والفارسية الذي استمر
عرب التاريخ العثماني.
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ثالث مراحل :مرحلة ما قبل العثمانيني (حتى القرن الثالث
عرش) ،املرحلة العثمانية (من القرن الثالث عرش حتى القرن
العرشين) ،ثم من بداية القرن العرشين إىل يومنا هذا .وهناك
منهج آخر أكثر دقة وأغنى معنى أيضا ً يقسمها إىل خمس
مراحل :مرحلة ما قبل اإلسالم (حتى القرن الحادي عرش)،
مرحلة ما قبل العثمانيني اإلسالمية (من القرن الحادي عرش
إىل الثالث عرش) ،املرحلة العثمانية (من القرن الثالث عرش
إىل منتصف التاسع عرش) ،املرحلة االنتقالية (من منتصف
القرن التاسع عرش إىل عرشينيات القرن العرشين) ،واملرحلة
املعارصة (منذ عرشينيات القرن العرشين إىل يومنا الحايل).
لكل من تلك املراحل تفرعاتها الخاصة التي لم يُجْ ِم ْع عليها
مؤرخو األدب.
خضعت بعض الثقافات لتغريات كربى وحافظت بعضها عىل
سالمتها عرب التاريخ كما الرتكية .تضمنت بعض التغريات
ٍ
تحوالت كارثية تحت ظروف املوقع والتوجهات الثقافية
والعقيدة ونظام الحكم والوالء .فاللغة تحديدا ً مثال قوي
للتحول واالستمرار .أخذ املفكرون وأصحاب الرأي األتراك
مفردات عربية وفارسية بشكل كبري ،إضافة إىل يشء من
التوظيف النحوي لهاتني اللغتني منذ القرن العارش وحتى
القرن العرشين .مع ذلك ،وبغض النظر عن حماس النخبة
تجاه هكذا استعارات ،بقيت لغة الناس كما هي دون أي تغيري،
ولم يقترص الحفاظ عليها يف االستخدام اليومي املنتقل من
جيل إىل جيل فقط ،بل يف األدب الشعبي أيضاً .نتيجة ذلك،
بقيت اللغة الرتكية بشكل أسايس هي نفسها كما كانت منذ
ألف عام من حيث علم الرصف وبناء الجملة واملفردات بنسبة
كبرية منها.
«من يولد سيموت حتماً ،لكن كلماته ستبقى .اللغة ترجمة
الفكر والعلم .تعطي الناس كرامة .اللغة تكسب البرش سعادة.
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األدب الرتكي أحد أقدم اآلداب وأفتاها .وبحسب بعض
االدعاءات التي يختلف عليها العديد من األدباء ،فإن تراث
األدب الرتكي يعود إىل ما قبل امليالد ،ولكن املقبول عموما ً أنه
يعود إىل اثني عرش قرناً.
لقد مر األتراك عرب تاريخهم الطويل بتغريات أكثر من معظم
األمم ،مع ذلك -وإن بدا هذا متناقضاً -فقد حافظوا عىل معظم
سماتهم الثقافية األساسية .عاشوا بوصفهم قبائل ُرحّ ل عرب
القرون ،وأسسوا دوال ً صغرية وكبرية عىل أجزاء من آسيا.
وأسسوا دولة السالجقة يف آسيا الصغرى ،والحقا ً اإلمرباطورية
العثمانية املرتامية األطراف والتي استمرت منذ القرن الثالث
عرش إىل أوائل القرن العرشين ،وأخريا ً أسسوا الجمهورية
املعارصة .اعتنقت املجتمعات الرتكية يف مراحل مختلفة من
تاريخها الشامانية والبوذية واليهودية واملسيحية واملانوية
والزرادشتية ،وكثريا ً من العقائد األخرى حتى اعتنق معظمهم
الدين اإلسالمي منذ أكثر من ألف عام .استندت لغتهم التي
تُع ّد من أكثر لغات العالم انتظاما ً يف القواعد وأكثرها جاذبية
إىل خمس أبجديات مختلفة :الغوك تُرك ،األويغور ،العربية،
الكرييلية ،والالتينية (منذ عام .)1928
يتفق أسلوب العصور الرئيسة لألدب الرتكي مع امللخص
السابق للمراحل الكربى من التاريخ الرتكي ،لكن األدباء
اعتمدوا مناهج مختلفة لتقسيم مراحل التطور األدبي للغة
الرتكية .أبسط تلك املناهج يقسمها إىل مرحلتني :مبكرة (من
القرن الثامن حتى التاسع عرش) ،ومعارصة (من القرن التاسع
عرش حتى الحادي والعرشين) .ثمة منهج آخر قسمها إىل ثالث
مراحل :مرحلة ما قبل اإلسالم (حتى القرن الحادي عرش)،
املرحلة اإلسالمية (من القرن الحادي عرش حتى منتصف
القرن التاسع عرش) ،املرحلة املعارصة (من منتصف القرن
التاسع عرش إىل يومنا هذا) .وهناك تصنيف آخر قسمها إىل
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الفجر
يف آسيا
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من النثر ،حازت كثري من األعمال النثرية مكانة سامية ثابتة،
السيما كتاب سياحت نامة [سرية الرحالت] املؤلف من عرشة
مجلدات بقلم أوليا جلبي يف القرن السابع عرش.
مع تراجع قوة اإلمرباطورية العثمانية ،تشارك مفكرون
وكتاب يف بحث فعال عن جماليات وأساليب وتقنيات غربية .يف
النصف الثاني من القرن التاسع عرش ،برزت الرواية والدراما
والنقد والكتابة الصحفية باألسلوب األوروبي .وهكذا اعتنق
األدب الرتكي األوربة أو التغريب.
هيمن األدب الحديث مع تأسيس الجمهورية الرتكية يف عام
ّ .1923
غي الشاعر اليساري ناظم حكمت الشعر الرتكي
جذريا ً وبلغ مكانة عاملية .وحققت الروائية خالدة أديب
آديفار مكانة كبرية عرب ترجمة بعض كتبها إىل اللغة االنكليزية
ونرشها يف بريطانيا و/أو الواليات املتحدة األمريكية .ساد هذا
النوع من الروي يف النصف الثاني من القرن العرشين عن
طريق يشار كمال الذي كاد نتاجه األدبي أن يجلب له جائزة
نوبل .لكن هذا الرشف ناله بجدارة روائي متحمس أصغر
سنا ً هو أورهان باموق عام  ،2006وكانت أول جائزة نوبل
تمنح لرتكي يف أي مجال .وهذا يمثّل ذروة شغف األمة لألدب
عىل مدى قرون .وعىل األرجح سرتد نجاحات الشعراء وكتاب
املرسح واملقالة والنقاّد باإلضافة إىل الروائيني.
يروي هذا الكتاب املوسوم «ألفية من األدب الرتكي» قصة
تطور تلك األساليب واألنواع األدبية وتطورها يف األرض الرتكية
عرب مسار ألف عام.

طلعت سعيد هاملان
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من املحتمل أن ظهور الشعر الرتكي أول مرة بلهجة األويغور
بدأ يف القرن السادس عىل الرغم من صعوبة الجزم يف التأريخ،
وأصبح من التقاليد الحية بحلول القرن العارش.
برزت حكايات « َددَة كوركوت» باعتبارها «امللحمة القومية
الرتكية» يف القرن العارش عىل األرجح ،مع أن امللحمة استغرقت
حوايل خمسة قرون أخرى لتتحول من صيغتها الشفوية إىل
أول إصدار مكتوب لها.
جاء اإلبداعان األدبيان الرائدان «كوتادغو بيليغ» [املعلومة
املانحة السعادة] و«ديوان لغات الرتك» [قاموس اللهجات
الرتكية] يف النصف الثاني من القرن الحادي عرش .إذا تجاهلنا
ما سبق من أعمال (مخطوطات ،شعر غنائي ،أساطري،
حكايات...الخ) ،يعترب هذان الكتابان األساسيان منطلق األدب
الرتكي يف بداية األلفية الثانية.
قصة األدب الرتكي املمتدة بني القرنني الحادي عرش والحادي
والعرشين غنية ومتشعبة ،وهي مليئة بالتقاليد الراسخة
والتحوالت الجريئة ،وتضم املحاوالت اإلبداعية للدول
الصغرية ،واملجتمعات القبلية ،واإلمارات ،ودولتني عظميني
هما السلجوقية واإلمرباطورية العثمانية املرتامية األطراف،
والجمهورية الرتكية املعارصة ،وقربص الرتكية املستقلة حديثا ً
والجمهوريات الرتكية يف آسيا الوسطى.
قصة األدب الرتكي مثرية لإلعجاب مع الشاعر الشعبي اإلنساني
املفعم باألرسار «يونس أَمْ َره» الذي عاش يف أواخر القرن الثالث
عرش وأوائل القرن الرابع عرش .نضج اإلبداع األدبي العثماني
يف القرن الخامس عرش ،وأنتج أفضل أعماله حتى نهاية القرن
الثامن عرش .يف العرص الكالسيكي للثقافة العثمانية ،ميزت
الطبقة املتحرضة النخبوية نفسها ببنية نصوص خصبة
بالكلمات الرسمية التي تناولت مواضيع سماوية دون إهمال
التصوير الواقعي .عىل الرغم من اعتبار الشعر أعىل مقاما ً
9

من مخطوطات أورهون إىل أورهان باموك يمكن أن
تخدم هذه العبارة تعريفا ً لسرية األدب الرتكي منذ القرن
الثامن امليالدي إىل يومنا الحارض عىل امتداد جغرايف من أقىص
منغوليا والصني وصوال ً إىل أمريكا الشمالية مرورا ً بآسيا
الوسطى والقوقاز والرشق األوسط وشمال أفريقيا والبلقان
وأوروبا .وقد تبنت مزيجا ً من التوجهات الثقافية واألدبية
والتقاليد والتأثريات الصينية والهندية والرتكية واملنغولية
واألويغورية والروسية والعربية-الفارسية واإلسالمية
والصوفية واليهودية-املسيحية واإلغريقية والرافدية والرومية
والبيزنطية واألوروبية واملتوسطية واالسكندينافية واألملانية
والربيطانية والفرنسية واإلسبانية واألمريكية الشمالية
واألمريكية الالتينية.
نجحت الثقافة الرتكية يف تطوير شخصية فريدة متقبلة للقيم
الرتبوية واألذواق الجمالية والنزعات األدبية من شتى الثقافات.
كانت مرنة بما فيه الكفاية للرتحيب باالبتكارات والتجديدات
بل وحتى التغيريات الجذرية ،إضافة إىل أنها التصقت بسماتها
الخاصة املؤسسة.
يمكن لنا أن نستشهد باآلداب العربية والصينية واليونانية
والعربية والفارسية واألملانية والهندية وااليرلندية واإلسبانية
وربما اثنتني أو ثالثة أخرى فقط من اآلداب الباقية التي سبقت
األدب الرتكي.
كان فجر األدب باعتباره نوعا ً رئيسا ً للثقافة الرتكية يف وادي
أورهون يف منغوليا حيث ن َ َ
صبَ ال ُكو ْك ُتْكيّون املسالت التي
تضم ما رواه رواتهم التاريخيني يف عرشينيات وثالثينيات
القرن السابع .ال تزال تلك النقوش كما كانت بوضعها
الطبيعي .وهي تربط خربات «الغوك تُرك» من رصاع وهزيمة
وسيادة مستعادة تؤكد عىل أهمية األصالة الثقافية لوعي شبه
وطني يف ظل ظروف متغرية.
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