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 تقديم

 

 محمد حقي صوتشين

 

في عقلي )جملة لا أعرف كيف أبدأ، ومن أين أبدأ! تنطبق على حالتي هذه 
التركي ي من أعمال الروائي الل ِّ  وهي عنوان آخر ترجمات عبد القادر عبدَ  (،غرابة

 أورهان باموق.المعروف 

 من أين أبدأ؟  ،تتدفق إلى ذهني ذكريات كثيرة

، كان ثمة حفل افتتاح 2012عام  في تشرين الثاني 15ه كان يوم بأول معرفتي 
وذلك  ،عليها اكنت مشرفً التي  لورشات الترجمة الأدبية بين اللغتين العربية والتركية

سطنبول. في ذلك الحين، شعرت بأنني كسبت صديًقا إفي  (وك أضةيُ بُ ) في جزيرة
ْين. أمضينا  جديًدا. لم أشعر بفارق العمر بيننا؛ إذ كانت علاقتنا علاقة صديَقْين نِّدَّ

ا، ، كانت مليئة بمناقشة قضايا الترجمة، نظرًيا وعمليً (وك أضةيُ بُ ) عشرة أيام في
بين حين وآخر، في مقاهي أنقرة حيث نعيش، وبدأت الاتصالات  ،وأصبحنا نتقابل

ية القصيرة تتكث ف بيننا.   الهاتفية والمراسلات النص 

كان قد غادر بلده، تارًكا وراءه حياته الفاخرة في دمشق، وأعماله الفنية، حتى 
ل في عدٍد من  المشروعات مسودات بعض ترجماته تركها هناك. وجرى ذلك وهو متوغ ِّ

الترجمية، حيث تفر غ للترجمة فقط رافًضا الكتابَة للصحف اليومية عن العلاقات 
أنها تأخذ من وقته، ليتفرغ تماًما لترجمة  ، بحجةشتى مجالات العربية في-التركية

 الأدب، على الرغم من أنه كان سيكسب من تلك المقالات أكثر.

كان قلًقا جًدا من  ؛علي  أن أقول إن إقامة عبد القادر في أنقرة لم تكن مريحة
أثناء البلبلة التي عمت المنطقة، حيث تراجعت طلبات الترجمة في مستقبل أسرته 
 فيها عمال الوحيدة التي كان ينشغل بها، ويعيل بها عائلته، تلك التي تعاقدالأدبية. الأ

مع الدار العربية للعلوم في بيروت. كنت حريًصا على أن تستفيد الجامعات التركية من 
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ًسا لكن  الكثير من محاولاتنا باءت بالفشل، إذ وجدنا  -للأسف–خبرته، مترجًما ومدر 
ويلة. لكنه، في نهاية المطاف، تمكن أن يصبح محاضًرا أمامنا عوائق إجرائية رسمية ط

في قسم اللغة العربية بجامعة غازي في أنقرة؛ ما ساعدته على الحصول على إقامة 
عمل. في هذه الأثناء، اقترحُت عليه أن ُيكمل دراسته، على مستوى الماجستير، في 

ة مدة. هذه الالقسم كي يحصل على شهادة، تمكنه التدريس في الجامعات التركي
 عنوانب. بعد دراسته، َقد م رسالة ممتازة اتساعَدْته على تحمل السنوات القاسي

. فألححُت عليه أن يواصل (الأمثال المشتركة أو المتشابهة بين اللغتين العربية والتركية)
دراسته على مستوى الدكتوراه، لكنه اضطر إلى تأجيل ذلك إلى وقت لاحق، بعد أن 

 ة من شبه العزلة.مدأخرى بعد روعات من جديد أعمال الترجمة ومش تدف قْت عليه

وكان عندما ُيقترح عليه مشروع جديد يت صل بي، فإما نحتفل به هاتفًيا أو نضرب 
الموعد كي نلتقي في إحدى المقاهي أو إحدى مطاعم السمك في أنقرة. نتجاذب 

من ا أفكاَر الآَخر، لكن ، ويدحض كلٌّ بعضنا بعًضاعترض يأطراف الحديث، ونناقش، و
الصداقة تبقى، كما هي، وثيقة متينة. كان يقول لي إنه يحب هذه الجلسات التي 

مقالاته. على الرغم من ذلك، موضوعات تتضم ن عصًفا ذهنًيا يستفز ه لاختيار أحد 
عن الثقافة أو الأدب، لكنه، بعد  اكان يشعر بلذ ة لا مثيل لها عندما يكتب مقالً 

أن يكتب خارج المجالين: الأدبي والثقافي، لأسباب إلى ، اضطر وريةسمغادرته 
 معيشية.

كل ما أجد فيه صعوبة عن الترجمية، وكنت أسأله مشروعاتنا كنا نتعاون كثيًرا في 
لماذا )و (ةالجداري  ) دواوينل تيه ترجمإليفي الفهم لنصوص محمود درويش. أرسلت 

، (لا أريد لهذي القصيدة أن تنتهي)و (أبعدكزهر اللوز أو )و (اتركت الحصان وحيدً 
من ضمن ترجمات أخرى، ليقوم بتقييم الترجمة ويبدي ملاحظته. كنت أثق 

في قوله، ولا يجامل من لا يستحق  (مباشًرا)بملاحظاته لأنه كان صادًقا صريًحا و
ل مرة أتلذ ذ بترجمة تركية من اللغة العربية. كلما) المجاملة. ات صل بي وقال: أقرأ  أو 

عني على  (ترجمتك أشعر كأنني أقرأ محمود درويش بالعربية. بالتأكيد، هذا القول شجَّ
 مواصلة العمل.
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مشتركًة كثيرة. من بين هذه مشروعات كن ا نخطط  (الأنقروية) في جلساتنا
تأليف كتاب تعليمي لتدريس اللغة العربية للأتراك، على أساس مقاربات  روعاتالمش

ة القصيرة السورية، ومختارات من امختارات تواصلية، وإعداد  لشعر التركي، من القص 
لقصة القصيرة التركية. وقد سبق له أن نشر مختارات للقصة القصيرة، من اومختارات 

، كلها لكنه، هذه المر ة، كان يريد اختياَر أسماٍء من الجيل الجديد، من الأطياف
نصوص. لكن مكافحته المعيشية وغيابه في اختيار الأسماء والالإسهام وكان يريد مني 

 المهم ة. روعاتالمبكر حالا دون تحقيق هذه المش

ل ة. أتمنى أن تقوم به إلى أما بالنسبة  أسلوبه في الترجمة، فهو يستحق دراسة مستقِّ
أقسام الأدب التركي في الوطن العربي أو أقسام اللغة العربية في تركيا. تقوم  -أكاديمًيا–

 على مستوى الماجستير، بإعداد رسالة عن ترجمة السخرية في كتابإحدى طالباتي، 
ع هذه (َتري لَْي لَمْ ) ، لعزيز نسين بترجمة عبد القادر عبد اللي. لكن، علينا أن نوس 

في الترجمة،  (سةمدرَ ) ، ُيَعد  َعْبَد الل ِّيالأعمال الأكاديمية، لأن ما قام بها عبد القادر 
بل حقيقة مدعومة بالأرقام التي تشير إلى أن الأستاذ عبد  وهذا ليس من قبيل المبالغة،

بالمئة من كل ِّ الترجمات التي جرت من الأدب التركي إلى اللغة  45القادر أنجز 
 نصف هذه الترجمات من التركية إلى العربية.  حوالىالعربية؛ ما يعني 

في غاية الأهمية؛  اراته كانتي، نَرى أن خم لهملكت اب الأتراك المترجَ إلى ابالنسبة 
أدباء الأتراك، على سبيل المثال: عزيز نسين، ناظم حكمت، الحيث تُمثَُّل أفضل 

، أورهان كمال، يشار كمال، أحمد حمدي طانبينار، أحمد أميد، قأورهان بامو
وغيرهم. وكان يحرص على  ،، أليف شفقر إيزغو، خلدون طانير، آيفر تونشمظف  

حسن علي طوبطاش، أحمد إحسان  وفي مقدمتهم ،يدترجمة كُت اب من الجيل الجد
 وغيرهم. ،آنار، يكطا كوبان، وأصلي أردوغان

َمَنَح الكثيَر  حيث ؛التركي والعربي كان جسًرا متيًنا بين الأدبين َعْبَد الل ِّيعبد القادر 
لكن،  ؛بصورتهما الصحيحةوللأدب التركي والثقافة التركية من خلال التعريف بهما 

 ولا الأتراك اهتموا به حقَّ الاهتمام. لا العرب

لتخليد إبداع هذا المترجم العظيم من خلال أولى خطوة ة نزلبمهذا الكتاب 
 . نشرها في دوريات مختلفة عن الثقافة والأدب والترجمة والفنونوأبحاث مقالات 
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بينها من المتنوعة، الفصل الأول من الكتاب مقاربات عبد القادر َعْبَد الل ِّي يضم 
كاليات تاريخية بين العرب والترك، وتأثير الدراما الصورة النمطية للهوية التركية، وإش
فلكلورية مقارنة مثل الأزياء والأمثال موضوعات عن  االتركية في المجتمع العربي، فضلً 

 الشعبية. 

والفصل الثاني يلقي الضوء على نصوص نقدية له انطلاًقا من الأعمال الأدبية التي 
ا عن الرواية التاريخية التركية، والأدب الإسلامي التركي، ا نقديً رجمها، فيكتب نصً ت

عن هذا  أحد إلى الكتابة هربما لم يسبق، وإضافة إلى الأدب النسوي العثماني
  .وغيرهما تلأورهان باموق وأحمد أميقام بترجمتها روايات ويعنى أيًضا بالموضوع. 

ا من لاقً طالنظري والعملي لعملية الترجمة ان ينالجانبفيه أما الفصل الثالث فيتناول 
، حيث يلقي الضوء على إشكاليات الترجمة بين اللغتين العربية والتركية، تجربته

عن حديثه عن القاص السوري الكبير  اوترجمة الرواية، وترجمة القرآن الكريم، فضلً 
واران أجراهما معه ل حِّ في هذا الفص دُ رِّ يَ . هذه المرة مترجًمابصفته الي حسيب كي  

إلى من خلالهما ، يذهب القارئ العربي كل من خليل الهملو وعدنان عبد الرزاق
ء على جوانب من وعن الثقافتين العربية والتركية إضافة إلى إلقاء الض امسائل يجهله
 .سيرته الثقافية

واتجاهات مختلفة عن الفنون، موضوعات بالفصل الرابع الذي يضم يختتم الكتاب 
عن تعريفه بفنان  العلاقات الفنية المشتركة بين العرب والأتراك، فضلً افنية تركية، و

 تركي مرموق وهو عابدين دينو.

لسلسلة كتب تخلد الميراث الثقافي الضخم  أتمنى أن يكون هذا الكتاب بداية
متسعة نافذة بمنزلة الذي تركه الكاتب والمترجم المبدع عبد القادر َعْبَد الل ِّي الذي 

 محمود درويش:أكرر مع وبهذا الصدد  .والعربي التركي ينعلى المشهد

 اَهَزَمْتَك يا موُت الفنوُن جميُعه

 هزمتك يا موُت الأغاني في بلاد

، مقبرُة الفراعنةِّ، َسلَُّة المصري   الرافدين. مِّ

 النقوُش على حجارة معبٍد َهَزَمْتكَ 
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 وانتصرْت، وأَْفلََت من كمائنك

 … الُخلُودُ 

 فاصنع بنا، واصنع بنفسك ما تريدُ 

 

أيها المبدع عبد القادر َعْبَد بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لقد هزمَت الموت 
 الطاهرة. كالرحمة والخلود لروح. اكون إبداعك خالدً يوسالل ِّي، 

 

 2018أنقرة، كانون الثاني 
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 صورة نمطية ومتحولة للمسلم التركي في الغرب

 

، (مسلم) ة في العصور الوسطى بمعنىأوروبيإلى اللغات ال (تركي) دخلت كلمة
بهذا المعنى، ولكن هذا المفهوم تغي ر في العصر  اوقد استخدمت لدى الأتراك أيضً 

الحديث، وبدأ الفصل بين هذين الاصطلاحين مع ظهور الحركات القومية في القرن 
ا بعض التاسع عشر، ومع هذا الفصل ظهرت صورتان عامتان يمكن أن تتخللهم

 الحالات الثانوية الأخرى.

، وقبل تأسيس الدولة اجدً با في مرحلة مبكرة وبدأت الهجرات التركية إلى أور
السلجوقية، وسكنت في منطقة البلقان. ثم تأسست الدولة السلجوقية ومن بعدها 

آسيا الصغرى( من أرض الروم، وتبنى الترك اسم الروم، ) العثمانية على أرض الأناضول
السلاطين  عد   القسطنطينية(، كما) ورثة روما الشرقية االعثمانيون أنفسهم رومً وعد  
لتوغل إلى االعثمانيين بدفع  -أو لعله الطموح-مانيون أنفسهم أباطرتها. هذا الميراث العث
نا ما عدا يإلى أسوار في اوصولً  ابا كلها تقريبً وأكثر، وضموا إلى دولتهم شرق أور اغربً 
ومنهم -من اليونان اليوم. وحاول أكثر من سلطان عثماني في مرحلة التأسيس  اجزءً 

وما، ولكنهم لم ينجحوا. وهذه الحالة تقد م الترك في مراحل فتح ر -محمد الفاتح
إلى عهد  تبقيمعظمها ة، فمساحة دولتهم أوروبيبا أو دولة والتأسيس كجزء من أور

كانت  إسطنبولبا، ولا ننس أن عاصمتهم الثانية قبل والسلطان سليم الأول في أور
تقع اليوم على نقطة الحدود بين  (أدريانو) ة وكانت تدعىأوروبيأدرنة وهي مدينة 

 تركيا وبلغاريا واليونان، وهذه الدولة في الوقت نفسه كانت دولة إسلامية. 

هذا التأسيس والتداخل أنتج علاقاٍت متشابكًة ومعقدة وتحالفات متبدلة بين الترك 
ين، فتارة تحالفوا مع البروتستانت ضد روما، وتارة تحالفوا مع أوروبيالمسلمين وال

رنسا ضد الإمبراطورية الجرمانية المقدسة في عهد السلطان سليمان القانوني، إلا أن ف
هذه التحالفات لم تغي ر الصورة السلبية في الغرب، وقد بدأت تنتشر أول مرة إبان 

ة ظهرت الصورة نمطية للتركي/ مرحلبا. وفي تلك الوالدخول العثماني إلى قلب أور
عبرت عنها أفضل تعبير اللوحات المرسومة في  (ربريب) المسلم الذي يطلق عليه اسم



 

16 

ر سفينة الكنيسة تشق  ذلك العصر، فقد كان ثمة موضوع شائع للرسم حينئذ يصو 
البحر بقيادة البابا والقديسين حوله. وفي البحر ثمة جان وعفاريت يحاولون إعاقة هذه 

ر قسم من أولئك الجان وال عفاريت بقبعات السفينة التي تعبر عن الإيمان، وُصو 
البروتستانت التقليدية وقسم آخر بالزي التركي. واعتبرت البابوية في روما أن لها عدوين 
هما البروتستانت والترك. وعلى الرغم من دعم المسلمين الترك للحركة البروتستانتية 
في أوربا، إلا أن التحالف لم يصل إلى درجة قبول البروتستانتية للمسلم، وسيطرت 

 ة منذ العصور الوسطى.. أوروبيصورة النمطية على الذهنية الهذه ال

في القرن التاسع عشر ارتبطت الدولة العثمانية المسلمة بعلاقات وثيقة مع ألمانيا، 
 (التنظيمات) في مشروع الحداثة العثمانية الذي بدأ في مرحلة امهمً  اولعب الألمان دورً 

ما  ابالعربية، وكثيرً  (إصلاحات) لىمن ذلك القرن، ويمكن ترجمة كلمة تنظيمات إ
، ووصلت العلاقة إلى دخول الدولة العثمانية (التغريب) ُيطلق على هذه المرحلة اسم

بعدم رسم  االحرب العالمية الأولى إلى جانب الألمان، لعل هذا القرب لعب دورً 
مية صورة سلبية للمسلم لدى الألمان، وقد تحسنت هذه الصورة أكثر بعد الحرب العال

في إعادة البناء  اأساسيً  االثانية حيث خرجت منها ألمانيا مدمرة. فقد لعب الترك دورً 
من المجتمع الألماني، وهناك أعداد كبيرة  امهمً  االألمانية، وأصبحوا يشكلون جزءً 

 منهم حققوا الاندماج الكامل في المجتمع الجديد.  اجدً 

بد من  بأكثر من ثلاثة ملايين نسمة لاكثرة عدد الترك في ألمانيا الذي يقدر اليوم 
. وأهم هذه الشرائح ما افرز شرائح مختلفة تؤدي إلى رسم صور مختلفة أيضً تأن 

يسمى الجيل الثالث من المهاجرين، وأغلب هؤلاء لا يعرفون لغتهم الأم، ولا يعرفون 
م دينهم، فهم جزء من المجتمع الألماني الذي لا يؤمن بـأي دين، وإذا كان بعضه
يعر ف بنفسه على أنه مسلم، فهو بالنتيجة لا يعرف من الإسلام أي شيء بما في ذلك 

بد من  هؤلاء خارج المنظومة الألمانية، ولاعد  أركانه الخمسة. لذلك لا يمكن 
 . ا، وألمانيا خصوصً ابا عمومً واستبعادهم عند رسم صورة المسلم التركي في أور

الصورة النمطية للمسلم. على سبيل المثال،  وبالمقابل هناك تيارات لم تخرج عن
( الذي أعلن الخلافة في 1995توفي عام ) نموذج خليفة المسلمين جمال الدين قبلان

ألمانيا، وبقي فيها حتى وفاته، ولكن عندما خلفه ابنه متين، دب الخلاف بين قيادات 
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صورة قبلان بجبة  المنظمة، وسلمته السلطات الألمانية لبلده تركيا. على الرغم من أن
ولحية ولفة، وكذلك هي صورة كثير من مؤيديه، وإعلانه الخلافة بشكل رسمي إلا 
أن الألمان لم ينظروا إليه نظرة عدوانية، وتسامحوا معه بإعلان تنظيمه الإسلامي 
المتطرف على الأرض الألمانية، ولعل العلاقات الطويلة بين الأتراك والألمان خففت 

النمطية السلبية. ولكن ابنه لم يستطع المحافظة على هذه العلاقة من حدة الصورة 
  ما أدى إلى قبض الألمان عليه، وتسليمه للسلطات التركية.

امتداد لتيارات الإسلام السياسي التركي والقومي الطوراني التقليدي  افي ألمانيا أيضً 
فة للتركي، ولكنها مختل اوالقومي الاشتراكي الديمقراطي، وترسم هذه التيارات صورً 

بالعموم صورة مقبولة، ولعل الجانب الوحيد الذي يعك ر صفاء هذه الصورة هي النظرة 
للآخرين. بالطبع هناك النازيون الجدد والقوميون  االفوقية التي ينظرها الألماني عمومً 

ينظرون إلى الأتراك المسلمين نظرة عدائية، وهناك حوادث مؤلمة  االمتطرفون عمومً 
حرق وذبح جرت في ألمانيا. وعندما ننظر إلى تلك الحالات نجد أن الصورة من 

ة، فالفتيات يخرجن كصديقاتهن أوروبيالعامة للضحايا لا تختلف عن الصورة ال
دون لحى، وهذا من ة أوروبيدون حجاب، والرجال يلبسون الألبسة المن الألمانيات 

 يدة عن الهوية الدينية. إن دل على شيء فهو يدل على حالة عداء عنصرية بع

من جهة أخرى برزت صورة التركي المسلم السلبية إبان الحرب العالمية الأولى 
في أوربا الشرقية، وبدأت العمليات الانتقامية من الدولة العثمانية بالانتقام من المواطنين 
المسلمين في تلك البلدان، وهذا تسبب بعملية تهجير واسعة بدأت في مطلع القرن 

التبادل السكاني بين اليونان ) لعشرين، ما فرض على الجمهورية التركية إبرام اتفاقا
، 1923ي ُوق ع في لوزان عام ذالاتفاق ال و، وه(المبادلة) اي سمي اختصارً ذال (وتركيا

وتم بموجبه نقل المسلمين الأتراك من اليونان إلى تركيا، ونقل المسيحيين من تركيا 
 إلى اليونان. 

لمنوال نفسه، وللأسباب ذاتها بدأ طرد المسلمين الأتراك من بلغاريا منذ وعلى ا
إعلان استقلالها عن الدولة العثمانية، وقد طردوا على دفعات عدة أكثرها في عهد 

عام في تيودور جيفكوف الرئيس البلغاري الشيوعي، وكانت أكبرها تلك التي حصلت 
مسلم من بلغاريا، ووضعهم على باب إذ أخرج أكثر من ثلاثمائة ألف تركي  ،1989
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 تركيا الحدودي في أدرنة. 

ة منذ أواسط القرن التاسع أوروبيعلى الرغم من دخول تركيا العثمانية الحداثة ال
من تاريخ إعلان الجمهورية التركية،  ابدءً عشر، وتبني هذه الحداثة بشكل صارم 

وغيره  أوروبيا في البرلمان الة، وعضويتهأوروبيكثير من المنتديات الفي ودخول تركيا 
ة، وعدم التمكن من التمييز بين المواطن التركي والمواطن أوروبيمن المؤسسات ال

الغربي في كثير من الحالات، وترجمة الأدب التركي على نطاق واسع في الدول 
التركي العفريت أو الجني الذي يعيق سير سفينة  َعد  ة إلا أن الصورة التاريخية بِّ أوروبيال

بشكل عميق تبقى  أوروبيزالت محفورة على ما يبدو في ذهن ال الإيمان الكنسي ة ما
 رواسبه ظاهرة إلى اليوم.

 

 حزيران/ يونيو، مجلة الدوحة
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 ةطريق وحيد

 

في أواسط سبعينيات القرن الماضي كانت ثمة سيارة أمنية تسير في أحد شوارع 
العناصر الذين في السيارة أن تلك  ظندمشق المزدحمة، وصدف وجود جرافة أمامها، 

ة مرحلالجرافة تعيق حركة سيارتهم السريعة. نزل المناضلون بحسب تسمية تلك ال
حتى أثخنوه  امن السيارة، وسحبوا سائق الجرافة من قمرته، وبدؤوا ينهالون عليه ضربً 

ق طريقهم. على الرغم من أن الحادثة جرت في أحد شوارع ووهم يشتمونه لأنه ع
النظر. ترك المناضلون  حضلم يجرؤ على النظر، م ادمشق المكتظة، ولكن أحدً 

ا الجرافة إلا أن الطريق لم ُيفتح. جر نفسه الرجل المسكين، وركبوا السيارة، وتجاوزو
السائق إلى جرافته، وقادها، ووصل إلى خلف سيارة المناضلين، ورفع دلو الجرافة، 
ونزل به فوق السيارة، وبقي يضغط على ذراع إنزال الدلو حتى عصر من كان فيها، 

نية تبين للسلطات المختصة أن الرجل إرهابي عميل للصهيو اوقضى عليهم. طبعً 
والإمبريالية والرجعية العربية بحسب قوالب ما يدعى الإعلام التقدمي يومئذ. لو أردت 
أن أحصي عدد الحالات التي ُسدت فيها طرق تحقق العدالة أو منع الظلم ودفعت 
بأصحابها إلى الإقدام على تصرف أهوج هو عنيف بالمحصلة، ويمكن أن يسجل 

 من مئات الصفحات.  اصيلة ستكون مجلدً بد أن الح ضمن الأعمال الإرهابية لا
لعل قضية البوعزيزي لم تكن سوى قضية من آلاف هذه القضايا، ولكن عنف هذا 
الرجل لم يتوجه نحو الشرطية التي صفعته، بل توجه نحو ذاته ليضرم فيها النار. ترى 
جل لو توجه عنفه نحو الشرطية ماذا سيحدث؟ لعله ُيقتل في أحد أقبية التعذيب، ويس

 في عداد الإرهابيين الذين تم التخلص منهم. 
من  األا تقول الدراسات بأن غالبية حالات الانتحار هي نتيجة عيش المرء حالً 

الانهيار النفسي تفقده الرغبة في الحياة؟ أليس لهذا الانهيار النفسي أسباب؟ ثم أليس 
نتحار من يوجهه نحو للذات؟ ماذا لو وجد هذا الراغب في الا اموجهً  االانتحار عنفً 

، وينفذ انتحاره بتفجير نفسه في هدف أو لا هدف؟ ما الفرق اهدف يبدو له منطقيً 
بين الحالتين؟ لا أعتقد بأن هناك فرق بين عنف موجه للذات وعنف موجه للآخر 

 يسبب الرعب للناس. 
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اية التي أصدرها شيخ الساخرين الأتراك عزيز نسين في نه (الطريق الوحيد) في رواية
سبعينيات القرن الماضي يتناول قصة محتال يدعي أنه حقيقي تعرف عليه في السجن 

، وكان المحتال يبرر أفعاله للآخرين، أو ُيسكت ضميره إزاء أعماله بقوله 1951عام 
إنه لم يختر الاحتيال سوى لأن الطرق الأخرى كلها أغلقت في وجهه، ولم يبق أمامه 

يدافع عزيز نسين  ةمن فكرة الطريق الوحيد ا. وانطلاقً هو الاحتيال ةسوى طريق وحيد
أن الإنسان عندما يلجأ  ابينً عن فكرة الكفاح المسلح في وجه السلطات الحاكمة م

ولم تُبقِّ  ،إلى السلاح تكون تلك السلطات قد سدت المنافذ والطرق من حوله كلها
لى قسمين، ويسمى إ االسلاح. حينئذ كان العالم منقسمً  يه ةوحيد اله سوى طريقً 

بالنسبة إلى  ا، ويسمى إرهابيً ابالنسبة إلى نصف العالم تقريبً  احامل السلاح ذاك ثوريً 
، اتي، أصبح حامل السلاح إرهابيً االنصف الثاني، ولكن بعد سقوط الاتحاد السوفي

 من أجل الحرية، وسارت طفرة الإرهاب.  اما سمي مقاتلً  اجدً  اونادرً 

من صواب؟ تُرى  احمل السلاح، ألا يحمل الأمر شيئً  بغض النظر عن مشروعية
في نهضة مجتمعاتهم والإسهام لو أتيح للناس ممارسة عقائدهم، والتعبير عن آرائهم، 

هل يبقى لديهم المبرر لحمل السلاح أو طرق باب العنف؟ بمعنى آخر لو فتحت أمام 
الممكن معرفة الشخص أبواب عدة هل سيدخل في باب العنف أو الإرهاب؟ ليس من 

تشير  اهذا الأمر بشكل قاطع ومؤكد بعد، ولكن الأحداث الإرهابية في العالم عمومً 
إلى أن النسبة الساحقة من ممارسي العنف والإرهاب ينتمون إلى المجتمعات المتخل فة 
 والديكتاتورية والفقيرة. وهذا ما يربط التخلف والديكتاتورية والفقر بالإرهاب، وما

سات كلها تؤكد أن التنمية البشرية والتحول الديمقراطي هي أهم أدوات زالت الدرا
 مكافحة الإرهاب. 

على  -اوقد اعترض كثيرون لأن هذا الطرح ليس جديدً –بد أن أحد ما سيعترض  لا
هناك أناس عاشوا في أوروبا حياة رفاهية شديدة، وحرية لا مثيل ) :اهذا التحليل قائلً 

نعم، هذا  (من الخيارات، وقد اختاروا طريق الإرهاب. الها، وأمامهم كثير جدً 
في أوائل ( Punks) صحيح، ولكن عندما أسمع عن هؤلاء أتذكر ظاهرة البونكز

بعمر الورد  ا، وكيف أن شبانً (Hippies) زيثمانينيات القرن الماضي، وقبلهم الهيب
رات في يتركون قصور آبائهم أو بيوتهم، ويتسكعون في الشوارع يتعاطون المخد
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الحدائق، ويغمرون أنفسهم في القذارة. نعم إن تلك الظواهر هي حالة نفسية ورد 
طبيعي على الممل الذي يعاني منه الإنسان بعد الترف وحصوله على كل ما يريد، 

ردة فعل موجهة نحو الذات وليس نحو الآخر على الأغلب.  دولكنه من النوع الذي يع
الذين يعيشون في أوروبا، وينخرطون في منظمات  وهكذا، ألا يمكن أن يكون أولئك

فر هذا الهدف يستعاض عنه بهدف ما يسمى ا، ولعدم تواإرهابية ليس لها هدف تقريبً 
الاستشهاد، والذهاب إلى الجنة والعيش مع حور العين على ضفاف أنهار من خمر؟ 

فاهية معنوية، نعم، إنه انتقال من حياة مملة ذات رفاهية مادية إلى حياة مملة ذات ر
والانتقال يتحقق عبر كسر هذه الرتابة التي يعيشها المرء للانتقال إلى رتابة أخرى، 
ويأتي كسر الرتابة بارتداء الثوب القصير، وإطلاق اللحية حتى تصل إلى وسط الصدر، 

من الانفعال والإثارة، ولعل  اوالاختباء وراء ستار الخمار. نعم إنها حياة تحمل شيئً 
رتابة وحده مغرٍ لشاب َملول، والجهاد أفضل بالنسبة إليه من التسكع في شوارع كسر ال
 ة نكرة على الأرصفة يتاح له كل متطلبات الحياة الجسدية. أوروبيالمدن ال

الملولون قلة نادرة، والأغلبية هم أولئك الذين حاصرتهم الأنظمة الديكتاتورية 
ام على فتح هذا الباب الموجود أمامهم، القمعية إلى درجة لم يبق أمامهم سوى الإقد

 والدخول منه. إنه باب إفراغ الشحنة بممارسة العنف. 

 . اترسم الأنظمة هذا الطريق أو تعبده أمام بعض العناصر عن وعي أو غير وعي أحيانً 

لا تكتفي الأنظمة الديكتاتورية بتعبيد طريق الإرهاب بإغلاقها الطرق كافة أمام 
هؤلاء الإرهابيين إلى . لماذا؟ لأنها تحتاج أيًضا له السلاح والتدريبالمرء، بل تقدم 

لإبعاد خطر معين عنها، فتغذي التيارات المتناقضة من أجل تأمين نفسها.  امرحليً 
لأن هذه  اولكن سرعان ما ينقلب السحر على الساحر، وترتد الأمور عكسيً 

فت لتقاتلها المجموعات تريد أن تقول إنها قوية، وعادة ما تكون ا لجهات التي ُوظ ِّ
غير مؤثرة وضعيفة. فالأمثلة كثيرة في عالمنا العربي، فالذي جن د السلفية العنفية في 
مواجهة اليسار في النصف الثاني من سبعينيات القرن الماضي راح ضحية إرهابها قبل 
يب أن تقضي له على اليسار. ومن جن د السلفية الجهادية، ونظمها وسهل لها التدر

كي عن كرسي ه بعد احتلال العراق، خدمته يروالتسليح من أجل أن تبعد الخطر الأم
، ولكن هذه الخدمات لن تُقد م إلى ما لانهاية دون ثمن، اهذه السلفية الجهادية كثيرً 
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 لغيره ذات يوم.  اوقد جاء اليوم الذي تذيق راعيها من الكأس الذي أذاقه

، بل طريق الارتداد على الكيانات اوحيدً  اريقً يبدو أن طريق الإرهاب ليس وحده ط
 ظنهو طريق وحيد، ولكن كل طاغية ي االمنظمة والراعية والممولة والمسلحة أيضً 

بأنه أذكى من الطاغية التي سبقه لذلك لا يتردد بطرق هذا الباب من جديد، والدخول 
 مرة أخرى. ةفي الطريق الوحيد

 

 لدوحة، مجلة ا2014تشرين الثاني/ نوفمبر 
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 إشكالية التاريخ المشترك والقيم المشتركة

 االعلاقة العربية التركية نموذجً 

 

 مقدمة

عندما يجتمع مسؤولو دولتين ترتبطان بتاريخ مشترك وقيم مشتركة، ويقف ذانك 
حول لقائهما،  اإيجابيً  ان أمام الإعلاميين لتقديم صورة تترك انطباعً والمسؤول

إلخ.  ..(لدينا قيم مشتركة) ،(يربطنا تاريخ مشترك) قالبية من قبيل: ايستخدمان جملً 
ما  اغالبً  -أي ترك الانطباع الإيجابي-وفي الحقيقة إن المراد من هذه التصريحات 

. ايتحقق. هذا لأن العقول تكاد أن تكون قد ُبرمجت لتلقي تلك التصريحات إيجابيً 
قع يقول هذا؟ لو استعرضنا العلاقات بين دولة عربية ما، وأي دولة من ولكن هل الوا

؟ احتى لو كانت صغيرة جدً مشكلات ، فهل نجد بينهما أي اا اللاتينية مثلً أميرك
بالطبع ينسحب هذا الأمر على دولة ذات تاريخ مشترك، وقيم مشتركة مع الدول 

لاتينية. عندما نستعرض العلاقات ية أميركالعربية مثل تركيا في علاقتها مع أي دولة 
بين الدول ذات التاريخ المشترك، والقيم المشتركة مثل أي دولة عربية وتركيا فكم 
من القضايا المعلقة والأساسية، التي تبدو غير قابلة للحل سنجدها بين تلك الدول؟ 

تهي بقضايا في مثال تركيا لن يبدأ الأمر عند النظرة الخلافية للدولة العثمانية، ولن ين
الحدود في المناطق التي يسكنها عرب ضمن حدود الجمهورية التركية، والأراضي 

أو تركمانية( ضمن حدود الجمهورية العربية ) التي يسكنها مواطنون من أصول تركية
ثقافته هي الأرقى  وصفبنظرة كل طرف الاستعلائية للآخر ب االسورية أو العراق، ومرورً 
لة. ألا يعني وجود تاريخ مشترك، وقيم ثقافية ودينية مشتركة والأسمى والأكثر أصا
 ؟ المشكلةوجود كثير من القضايا 
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 إشكالات التاريخ المشترك

 750 يبدأ التاريخ المشترك بين العرب والأتراك في القرن الثامن عشر، وفي العام
مع بدء حملة زياد ابن أبيه إلى بلاد ما وراء النهر، والمسماة بلاد  اللميلاد تحديدً 

الترك. استمرت الحروب بين جيش المسلمين ذي الطابع العربي وجيوش الإمارات 
ويعني سلطان على  ،(خان) منها صاحب لقب اوالسلطنات التركية التي يرأس كلً 

السلطنات الدين مدى قرنين من الزمن حتى دخلت تلك القبائل والإمارات و
الإسلامي، وتبعت الخلافة الإسلامية العربية الطابع. ومنذ ذلك التاريخ ثمة نزاع بين 

ون أنهم رالعرب والأتراك على امتلاك الدور الإيجابي عبر هذا التاريخ. فالأتراك ي
أصحاب الفضل بحفظ أحاديث الرسول عبر أحد أهم قطبي جمع الحديث عند 

و الإمام البخاري التركي المنتمي إلى مدينة بخارى التركية. المسلمين السنة ألا وه
على البخاري الذي تعلم لغتهم،  اون أنهم أصحاب الفضل أساسً ري اولكن العرب أيضً 

 لا يتجزأ من الثقافة العربية.  اوتمثل ثقافتهم حتى صار في النهاية جزءً 

م الحضاري في حول الدولة العباسية، يكتب الأتراك مطولات ملحمية عن دوره
تلك الدولة من خلال اقترابهم من تلك الخلافة، وفي الأمر نفسه يربط كثير من 
المؤرخين العرب بداية السقوط للدولة العباسية بتدخل العناصر الأعجمية بتلك الدولة، 

 . اوهنا ُيذكر الأتراك والفرس تحديدً 

من أهم أسباب  زلنا ندرس في مدارسنا حتى اليوم أن الحكم العثماني كان ما
تخلفنا عن الركب الحضاري، وحول الأمر نفسه يدرس الأتراك في مدارسهم بأن 
جيوشهم، ومقاتليهم، وقياداتهم هي التي أنقذت بلاد العرب المسلمين من مخالب 

 بلاد.الفرنجة التي كانت طامعة بهذه ال

العربية، كثير من العرب تخلي الأتراك عن الأبجدية يعد وحتى في العصر الحديث 
في تركيا، والغريب بالأمر أن  هممن تآمر قام به بعض اواعتمادهم أبجدية لاتينية جزءً 

لم يدرس هذه الظاهرة ولو من الناحية التاريخية فقط. أي تاريخ  اواحدً  اعربيً  امؤرخً 
دراسة علاقة تلك الأبجدية باللغة  ، علاوة علىنشأتها، وبدايات المطالبات بها

اريخ المشترك، ق بين اللغة التركية والعثمانية، وإلى ما هنالك من قضايا التالتركية، والفر
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 وكما يلاحظ هنا فالتاريخ يتداخل بالقيم الثقافية التي تتمثل باللغة. والقيم المشتركة.

بسرد الأمثلة، لأن الجميع يعرف أن النماذج القليلة هذه مقدمات  الن أغوص كثيرً 
ولكننا من هذا الأمثلة القليلة فقط  ،يها إلى مجلداتة يحتاج البحث فلقضايا كثير

يمكن أن نتخيل حجم الكارثة في الخلافات بين العرب، أو بعضهم إن لم يكن 
حتى إننا يمكن أن نجد بسهولة أن التاريخ ، جميعهم من جهة والأتراك من جهة ثانية

وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن هذه  المشكلات،مع عدد  اسب طردً االمشترك يتن
وتركيا لا تظهر كما تظهر في  الات التاريخية بين دول المغرب العربي مثلً لمشكا

العلاقات بين دول المشرق العربي وتركيا، ولعل قوة الروابط التاريخية بين دول المشرق 
  العربي وتركيا أقوى منها بين تلك وتركيا.

 

 إشكاليات القيم المشتركة

أن المقصود بالقيم هي القيم الثقافية بأبعادها الفكرية والسياسية في شك  لا
ما  اومهما تغيرت هذه القيم مع تطور الحياة، فإن جذورً ، والاجتماعية والاقتصادية

ستبقى لتلك القيم تؤثر في الحياة العامة بأشكالها كافة. فهل يمكن إبعاد الثقافة 
بنية التكوين التركي والعربي على حد سواء؟ ولكن  الإسلامية وما فرضته من قيم على

 هذه القيم عامل ترابط، وليس عامل تفريق؟ إن الجواب المباشريعد هل هنالك من 
هذا، ويؤمن به. ولكن هل هؤلاء يشكلون نسبة  دهنالك من يع ؛والآني هو: نعم

صعب كبيرة من المجتمع؟ إذا كان من الصعب أو المستحيل إحصاؤهم، فليس من ال
وإن كانت تشكل  ،تقدير حجمهم من خلال قلة فاعليتهم في المجتمع. فهذه الفئة

يجابي في إتأثير، أو تأثير غير ذات غالبية المجتمع من الناحية العددية، تكاد تكون 
، حتى يصعب امشتركً عيًشا ما يزيد عن ألف عام  اعلاقة شعبين عاش أجدادهم

 الفصل بين القوميتين عدا اللغة. 

وجود قيم لغوية مشتركة كبيرة بين من رغم على النا على سبيل ذكر اللغة، وه
الأتراك والعرب، وهي بالطبع من القيم الثقافية، إلا أن تناولها بشيء من التفصيل 
يجعلنا نرى أن أهم إشكاليات القيم المشتركة هي اللغة. سأدع حجم المترجم من 
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ة، أو حجم ما ترجم من العربية إلى التركية الأدب والفكر والتاريخ التركي إلى العربي
ن غالبه إ، أم اما إذا كان هذا المنقول هو منقول فعلً  بعجره وبجره، ولن أخوض في

لكتاب كبار في تركيا واحد من هؤلاء يدعى عزيز نسين، والآخر ناظم  امنسوبً  اتأليفً 
حكمت، وهنالك ما نسب إلى أورهان ولي الشاعر التركي، ولن أدخل في إحصاءات 

التركية، ولن أتطرق في تقريبية لما تحتويه اللغة التركية من مفردات عربية، وتأثير العربية 
لتي تشكل ذاكرة قيمية مشتركة في الوعاء اللغوي، إلى الصور اللغوية والأمثال الشعبية ا

 وسأتناول فقط الدلالة اللغوية لمفردة عربي كما وردت في معجم مؤسسة اللغة التركية
أي ما يعادل عندنا مجمع اللغة العربية(، وبعدها نقرر إلى أي مدى تسهم اللغة التي )

 ن شعبين. قيمة ثقافية مقربة في زرع الفرقة والخلاف بي ديجب أن تع

في المعجم المذكور ما معناه: في حقل التصنيف  (عرب /Arap) جاء تفسير كلمة
 (arap) ، وهنا أريد التفريق بين كلمتي(عامية) حدى دلالات تصنيفهاإاللغوي جاء في 

الأولى تبدأ بحرف صغير، والثانية بحرف كبير. فالتي تبدأ بحرف كبير  (Arap)و
أي المنتمي إلى الأمة العربية، أما الأخرى والموصوفة تركية فصحى، وتعني العربي، 

منزلة بأنها عامية فهي المقصودة هنا. وقبل الدخول في دلالاتها أود التنويه إلى أن 
ها في العامية العربية، فالعامية التركية تدخل المعاجم، نزلتالعامية في اللغة التركية غير م

حد سواء حتى إن اللغويين الأتراك كافة لا وتستخدم في الأدب، والحياة اليومية على 
وعلى سبيل المثال، ) يستطيعون التمييز بين المفردة ذات الدلالة العامية والفصحى.

كنت قد كتبت مداخلة في إحدى الندوات المقامة في تركيا، وعندما طبعت تلك 
 المداخلة في كتاب، صحح المراجع اللغوي المفردة التي كتبتها بحرف صغير إلى

ن منهم ااثن ،حرف كبير، وحين حاولت الاستيضاح منه بوجود أربعة من الأدباء
عن سبب هذا التعديل، رد الجميع بأنه من الخطأ كتابتها بحرف  انجامعيأستاذان 

صغير، وعندما سحبت معجم مؤسسة اللغة التركية، وأريته لهم، دهش الجميع، ولم 
ذه الحادثة أريد القول إن هذا الفرق يعرفوا حتى تلك اللحظة هذا الخلاف(، ومن ه

. ومهما االشكلاني البسيط، والذي لا ينعكس على دلالة اللغة لن يؤثر فيها مطلقً 
يكن فإن التفسيرات كلها تأتي في باب واحد، وأنها تستخدم في حالاتها المركبة 

ة. لنعد إلى دبحرف كبير مع المفردة التي كانت تبدأ بحرف صغير في الحالة المجر
 الدلالات بعد هذا الاستطراد: 
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1. Arap ()ه الجزيرة الشعب الذي يعيش في شب :اسم، صفة، معنى خاص
 ، والشخص الذي تنتمي أصوله إلى هذا الشعب. العربية وشمال أفريقيا

2. Arap : الحصان ) الجزيرة العربية أو الشعب العربيالشيء الخاص بشبه
النماذج الأولى للعمارة العربية هي من ) . مثال:(العربي، الحضارة العربية
المثال مأخوذ من أحد أعمال الكاتب ضياء غوكالب. العمارة البيزنطية(. 

لنلاحظ هنا النظرة الاستعلائية في المثال المضروب بعدم الاعتراف بوجود 
 عمارة عربية.

3. arap (:)؛الزنجي ؛شعبية أي بمعنى دارجة تبدأ بحرف صغير عند الكتابة 
 ح.الفلا

4. arap ()في  (فلاح) أو الأسود. وفي تفسير كلمة : الأسمر الداكنصفة
(: عربية الجذر، قديمة) fellahباب الفاء، تشرح على النحو التالي: 

   .؛ العربيالزنجي؛ القروي المصري؛ الفلاح
5. arap (شعبية، الصورة السلبية :) يضيف المعجم على البند الخامس

 :منها الحالات المركبة لهذا المعنى
 : الكينونة شديد السواد، الاسوداد. (الكينونة كالعربي)

تستخدم لجعل المقابل لك يؤمن بقول قلته:  (:طريقة للسخرية) (الأكون عربيً )
 أكذب.  إن كنتُ  الأكون عربيً 

 الوضع المتداخل إلى حد عدم إمكانية حله.  :مجاز() (َشْعُر العربي)

ورتها صعبة ، وصيراالأمور كثيرً  تد: تعق  (العربيعر ل الأمور إلى ما يشبه شَ تحو  )
 . االحل جدً 

 أو فتح عينه(: تبين أخذ درس من واقعة وقعت للشخص.) (استفاق العربي)
 (.(الخرا لا يتعلم حتى يرى) ندناوأضيف من عندي إنها تقابل ع)

على أن هذا التفسير قد دخل التركية بعد الجمهورية،  همولكي لا يحكم بعض
فأقول إنه موجود في الأدبيات العثمانية، والمعجم العثماني، وإذا كانت قد فرقت 
الأحرف اللاتينية بين حرف صغير وكبير، فإن العثمانية لم تفرق، لأنها كانت تستخدم 

 حرف العين العربي، ولا يوجد فيها حرف كبير وصغير. 
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صعيد وجود عدد كبير من المفردات العربية في اللغة التركية، فهذه تشكل على 
أكبر إشكالات الترجمة بين اللغتين. ووجود تلك الكلمات يصعب عملية الترجمة 

، ويحرفها عن مسارها. فالمفردات العربية التي في التركية لا تعني بالضرورة ما اكثيرً 
فردة أخرى. على سبيل المثال: إضافة ما تعنيه بالعربية، وخاصة عندما تركب مع م

 (bahse girmek) في العربية (البحث) ة على كلمةفي التركي (الدخول) تعنيه كلمة
 لن ينتج عندنا الدخول في البحث كما يترجمها أغلب المترجمين، بل المراهنة. كلمة

تعني  (zevk) (ذوق) دخلت اللغة التركية بمعنى مستودع. مفردة (ardiye) (أرضية)
ولن أطيل في التفاصيل، ولكن يكفي القول إن هذه  ...(متعة) في كثير من الأحيان

الترجمة بين في الكلمات تشكل نسبة معقولة من اللغة التركية، وإلى الحد الذي يؤثر 
 معرفة أحد الطرفين بالآخر.في ر يؤثومن ثم اللغتين، 

استهانة باللغة التركية والأتراك. بالمقابل فإن الذاكرة الشعبية العربية لا تخلو من 
، وثمة استهانة كبرى باللغة اتتردد على الألسن كثيرً  (شعب لمم)، و(لغة لمم) فعبارة

العثمانية. وثمة كثير من النكات الدارجة حول هذه القضايا يتبادلها المثقفون العرب. 
ك تنقية اللغة ة: عندما حاول مصطفى كمال أتاتورآتيما قيل أمامي الطرفة ال افكثيرً 

 عربجه َدنْ بو كتاب ) حول هذا الموضوع عنونه: االتركية من العربية، كتب كتابً 
والمقصود واضح هو أن الأتراك لا لغة لهم، ولم يستطيعوا مهما فعلوا  (.مصطفى در

لأن تخليص اللغة  ،التخلص من المفردات العربية. وفي هذا الأمر حقيقة إجحاف كبير
. ولم يكن ثمة قول كهذا. والادعاء التركي على الأقل اة ليس واردً التركية من العربي

والعودة إلى اللغة التركية. وحتى  ،هو تخليص العثمانية من اللغتين العربية والفارسية
ينطبق عليه هذا القول. فالكلمات بها اللاتينية  مقولة إلغاء المفردات العربية واستبدال
إن لم تكن نادرة هي المفردات  احديثة. وقليلة جدً اللاتينية في التركية هي كلمات 

 لاتينية. وعلى سبيل المثال فأنا لا أعرف إلا كلمة اتمفردها العربية المستبدل ب
فقط استبدلت بالمفردة اللاتينية الأصل. ولا أود حصر القضية بهذه  (اشتراكية)

ولكنني بعد  المفردة، إذ لعل هنالك مفردات أخرى لم أستطع معرفتها حتى الآن.
 عدد كبير من مفردات اللغة.بأنني مررت  بد ، لااثلاثين كتابً  ىإنجاز حوال

عن حب تلك  اوالإقبال الكبير الحالي على تعلم اللغة التركية في غالبه ليس ناجمً 
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ة قصيرة. وهذا ما ألاحظه لدى مدبأن العربي يمكن أن يتعلمها في  االلغة، بل اعتقادً 
. إذ يقولون: نريد تعلم التركية، وهي اتعليمهم اللغة التركية جميعً الذين طلبوا مني 

اعوج لسانك، وأضف ) سهلة لأنها مليئة بالكلمات العربية. حتى إن منهم من يقول:
تاء إلى آخر الكلمة تغدو اللغة تركية. ولذلك نجد أكثر الذين ينتسبون إلى معاهد 

لخطوات الأولى، وهذا دليل على تعليم اللغة التركية سرعان ما ينسحبون منذ ا
 اللغة. الاستهانة بتلك

 

 المشكلة في التفاصيل

بالطبع ليست الغاية من هذا الاستعراض المختزل بث الكره أو العداء بين طرف 
وآخر. ولكن ألا يعت ق الأمور تجاهلها؟ إن حديثي عن هذه الأمور، وحتى نشرها في 

فين الأتراك، حتى إن بعضهم خجل من من المثق االمطبوعات التركية فاجأ كثيرً 
في كتاباته السابقة، ووعد ألا يستخدمها مرة أخرى. وأقول  (عربي) استخدامات مفردة

البحث في هذا  ابوضوح إنني أدعى إلى ندوات ثقافية وأدبية، وُيطلب مني تحديدً 
يدخل الشيطان عند الدخول في ) الموضوع ممن سمعه أول مرة. وهكذا نجد مقولة

عندما ندخل التفاصيل في تناول عبارات تبدو أول  اتغدو غير دقيقة تمامً  (فاصيلالت
نحن ) وهلة غاية في الإيجابية، وهي في الحقيقة غاية في السلبية. فعندما ُيقال أمامنا

فهذا لا يعني بالضرورة وجود حالة إيجابية.  (نترابط بتاريخ مشترك، وقيم مشتركة
 بية في غالبية الأحيان.ن تكون سلوعلى العكس يمكن أ

تغييب التفاصيل لا يفيد في أغلب الأحيان سوى بما يشبه ذر الرماد في العيون. 
وإذا كنت أحاول إثارة الموضوع، فأنا أثيره من باب نفض الرماد عن حقائق أو أمور 

 يجب ألا تكون على هذا النحو. 

شعبين، فهذا يفرض عندما نسمع عبارة وجود تاريخ مشترك، وقيم مشتركة بين 
يجب علينا أن ننجزه لتجاوز حالة  اعلى الأقل أن يوحي لنا بأن أمامنا عمل كبير جدً 

 ية.سلب

2008
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 السوري والتركي ينالمثقفلعلاقة بين في امراحل مأسوية 

 

التي لا تمت إليه  (النصوص) باستثناء اسم ناظم حكمت الذي نُسبت إليه بعض
عن الثقافة التركية  اشيئً  ا، والسوري خصوصً ابصلة لم يعرف المثقف العربي عمومً 

والمثقف التركي قبل ستينيات القرن العشرين، وبعد هذا المرحلة بدأت بعض الكتب 
همة مم أسماء طريقها إلى العربية، وهذا ما لفت الأنظار إلى أدب جار قد  التركية تأخذ 

وحتى أبعد من  ،اجدً  افقد كان بعيدً  الصيقً  ا، ولكنه على الرغم من كونه جارً اجدً 
 ا اللاتينية. أميرك

وإذا كان قد حدث انفتاح ما بين المثقفين السوريين والأتراك بعد تلك المرحلة، 
 ولكن العلاقة بينهما بقيت ملتبسة ومتوجسة، ولم تبن على قواعد مؤسساتية. 

 

 المرحلة الأولى: قبل عام ألفين 

بعض الأسماء اليسارية مثل ناظم حكمت، وعزيز نسين، المدة برزت في تلك 
، اجدً  اولكن التواصل مع هذه الأسماء كان صعبً  ، وغيرهم.ياونغُ  زمالْ ويِّ وز، دال أُ رْ أو

مخاطرة  يعدفقد كانت الرسائل مراقبة، وإرسال رسالة باللغة التركية إلى كاتب ما 
 راتية.اخباسترض صاحبها للمساءلة الكبرى يتع

 وعند المساءلة فإن المحقق على الأغلب لا يعرف من الكتاب سوى أولئك الذين
من ذكريات مًعا يرفعون له التقارير بمن حولهم. وهناك قصص طريفة ومؤلمة في آن 

، منها على سبيل المثال توجيه الاتهام لي بالتواصل مع رئيس محفل المدةتلك 
ماسوني، والدليل أن كنية رئيس المحفل الذي عاش في مطلع القرن العشرين المذكور 
في أحد كتب الإخوان المسلمين جواد، والاسم الأول للشاعر والناقد المسرحي الذي 

 أرسلت له الرسالة هو جواد. 

ن الحديث عن تواصل ثقافي بين المثقفين السوريين والأتراك لهذا السبب لا يمك
غير تلك التي تجلبها المصادفات عند إرسال ممثلي اتحاد الكتاب العرب إلى الدول 
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الاشتراكية، ولقائهم ببعض الكتاب الأتراك حيث تنتهي تلك العلاقة بانتهاء المهرجان، 
 الحصول عليها.  امن الصعب جدً لأن التواصل خارج المهرجان يتطلب موافقات أمنية 

 

 المرحلة الثانية: شهر العسل 

مع مطلع الألفية الثالثة،  اهمً م امنعطفً  ةعامبصورة دخلت العلاقات السورية التركية 
مرحلة ) وسميت هذه المرحلة التي انتهت بعد انطلاق الاحتجاجات الشعبية في سورية

بدأ في سورية الإفراج عن وسائل ، وفي الوقت نفسه (شهر العسل التركي السوري
بالتواصل بين الكتاب  امهمً  انترنت، وهذا ما لعب دورً إالاتصال الحديثة، ودخل ال

السوريين والأتراك. ولكن السؤال المهم: هل استخدمت وسائل الاتصال تلك لخدمة 
 العلاقة بين الكتاب السوريين والأتراك؟ 

رسمية في سورية وهي اتحاد الكتاب بالمؤسسة ال امحصورً  اكان التواصل عمومً 
العرب، وقد بادرت بعض الجمعيات الأدبية الصغيرة التركية الباحثة عن أفق جديد 

أعضائها مثل جمعية الأدباء في أنقرة بالتواصل مع الاتحاد، وعقدت معه تقدمه لبعض 
 اتفاقات تعاون. 

مت بعض  عظمها كان باتجاه الثقافية، ولكن مالنشاطات نتيجة هذه الاتفاقات نُظ ِّ
كانت الأعمال  اوفود من اتحاد الكتاب العرب إلى تركيا، ودائمً رسال إواحد، أي 

ما كانت تدعى  االتي تقدم في تلك اللقاءات يترجمها مترجمون مبتدئون، وقليل جدً 
معظمها على المشاركة ب تثقافي في سورية، واقتصربنشاط الوفود التركية للمشاركة 

 اللقاءات الرسمية بين إدارة اتحاد الكتاب العرب والكتاب الأتراك الضيوف. 

هناك استثناء لعله وحيد قاده المركز الثقافي في الرقة، فمن خلال مهرجاناته الأدبية 
المهرجانات، وأقام قدموا مشاركاتهم في تلك  اأتراكً  اما كان يدعو كتابً  االدولية كثيرً 
لكتاب علاقات ما مع بعض الكتاب السوريين، ونجمت عن تلك بعض أولئك ا
ومن هؤلاء على سبيل المثال الشاعر التركي حسين  (الصداقات) اللقاءات بعض

 فرحات، والقاص أوزجان قرة بولوط. 

لك النشاط أو الزيارات الرسمية ذي الملاحظ أن الغالبية العظمى من المشاركين ف
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ار بتنوعاته الأيديولوجية المختلفة. ومن النادر ما كان من الكتاب المنتمين إلى اليس
 هناك مشاركون ليبراليون أو ينتمون إلى التيار الإسلامي بتنوعاته. 

يذكر.  الو أردنا أن نجري جرد حساب لنتائج هذه العلاقات، فإننا لن نجد شيئً 
ون بين فلم تؤسس علاقاٍت متينة وقوية مع أولئك الكتاب، ولم توضع أي أسس للتعا

همة مثل وضع برامج معينة مما طرحت قضايا  االمثقفين السوريين والأتراك. وكثيرً 
ماس شديد لترجمة وطباعة بعض الأعمال لكتاب أتراك وسوريين، وقوبلت بتصفيق وح

 نسي بعد انفضاض اللقاء.

بيل انطلاق الثورة السورية بقليل، وق ع اتحاد الكتاب العرب بدمشق بروتكول قُ 
مع اتحاد الكتاب الأتراك، وهو تنظيم بنيته تشبه بنية حزب العدالة والتنمية تعاون 

 الإسلاميوننه يضم ثلاثة تيارات رئيسة من الكتاب هي إالحاكم في تركيا، أي 
 .نيالليبراليوبعض من القوميون و

، أو تضع بعض الأسس، اتكان من الممكن لهذه العلاقة أن تعطي بعض الثمر
في  االقاتل الذي يحكم اتحاد الكتاب العرب، أبقى هذه العلاقة أيضً ولكن الروتين 

الإطار الشكلاني. وبما أن هذه العلاقة حصرت بين الكتاب السوريين المقربين من 
الأجهزة الأمنية وكتاب اتحاد الكتاب الأتراك، والغالبية العظمى من هؤلاء الكتاب 

ام السوري إبان الاحتجاجات الشعبية، لتصرفات النظ امناهضً  االأتراك اتخذوا موقفً 
 فقد قطعت هذه العلاقة بشكل تلقائي. 

 

 المرحلة الثالثة: مرحلة الثورة السورية 

في النفوس من طائفية  ابكشف كثير مما كان مخزنً  اكبيرً  العبت الثورة السورية دورً 
كشفته تحظى بأوسع انتشار، ومن بين ما  (الكاشفة) ما جعل صفة ،ومناطقية وغيرها

 هذه الثورة وعر ته العلاقات الواهية بين المثقفين الأتراك ونظرائهم السوريين. 

رئاسة رئيس الرابطة بعا مباشرة زار وفد من رابطة الكتاب في أنقرة رْ بعد أحداث دَ 
إذ  ،اتحاد الكتاب العرب بدمشق، وحظي بحفاوة غير معهودةخان غوكهان جنكيز

استضيف الأعضاء لأول مرة في فندق خمس نجوم. وزار أعضاء الوفد مدارس الحرس 
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الجمهوري في قدسيا ليعلنوا موقفهم ضد أطفال درعا، وتضامنهم الكامل مع النظام 
 السوري في مواجهة المؤامرة الكونية التي تستهدف إسقاط النظام الممانع. 

مع الأسد في أنقرة  اتضامنيً  (اخطابيً  اجانً مهر) وبالمقابل مو ل اتحاد الكتاب العرب
، اخارجيً  انظمته الرابطة نفسها. ولعلها المرة الأولى التي يمول فيها الاتحاد نشاطً 

أو  اوعلى الرغم من مشاركة بعض الكتاب المغمورين، فإن المهرجان لم يكن أدبيً 
  .اثقافيً 

الكتاب، ويقيمون علاقات  الغالبية المطلقة من الكتاب الذين كانوا يزورون اتحاد
، ولعل هذا ما جعلهم امع الكتاب السوريين لم يكونوا من المثقفين البارزين أصلً 

يفضلون طريق التشبيح على خدمة الثقافة، فهؤلاء لم يقدموا حتى الآن أي خدمات 
ثقافية حتى لأولئك الذين يتضامنون معهم. لذلك بعد موجات اللجوء الواسع إلى 

، ويتهمونهم بأقذع ااطهم على الأغلب هو ضد اللاجئين السوريين عمومً تركيا كان نش
عنيفة تستهدف فيها أخلاقهم وأعراضهم، ويسهمون من  االتهم، ويشنون عليهم حربً 

 اخلال وسائل التواصل الاجتماعي الإساءة للمثقفين السوريين الذين لم يقاتلوا دفاعً 
يين المعارضين خيانة. ولكن خيانة ون التواصل مع الكتاب السوردعن الأسد. ويع

 فهذا لغز لم يستطع أحد معرفته.  ،لمن

لقد نزح كثير من الكتاب والمثقفين السوريين إلى تركيا، ومنهم من غادرها إلى 
ذا كانت المنظمات الأدبية حتى الآن في تركيا. وإ ازال مقيمً  ة، ومنهم مامدأوربا بعد 

ثل رابطة الكتاب في أنقرة، ونقابة الكتاب الأتراك التركية القريبة من النظام السوري م
تنشط بالتشبيح أكثر مما تنشط في مجال التبادل الثقافي وإقامة علاقات مع نظرائهم 
من الكتاب، فإن المنظمات الأدبية الأخرى مثل اتحاد الكتاب الأتراك لم تتبن أي 

 مبادرة نحو زملائهم الكتاب السوريين. 

ن الكتاب السوريون المقيمون في تركيا حتى الآن من من جهة أخرى لم يتمك
إقامة تجمع تنظيمي خاص بهم يقيم علاقات جيدة مع بعض التجمعات الأدبية 

 التركية.

هناك مهرجانات أدبية، أغلبها شعرية تنظمها بعض البلديات التابعة لحزب العدالة 
 المهرجانات صفة ما تأخذ هذه اوالتنمية يشارك فيها أدباء من دول عدة، وغالبً 
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 . فعلى سبيل المثال هناك مهرجان شعري دولي تقيمه بلدية سلطان بيلي(دولي)
إحدى بلديات إسطنبول( تستضيف فيه بعض الشعراء السوريين من بين شعراء عرب )

وألقى  ،(اللجوء) هو اعريضً  اهذا العام أن المهرجان حمل عنوانً  اآخرين، وكان لافتً 
والمأساة الإنسانية التي يعانيها اللاجئ  قصائد حول قضية اللجوء،ن الشعراء كثير م
 السوري.

من هذا النوع، ومشاركات يكون حضور  االقليلة جدً  اتهناك بعض النشاط
، ولعل هذا الأمر ناجم عن عدم وجود بنية االكاتب السوري فيها على الأغلب ضعيفً 

 قاءات.لتية تقوم بالتنسيق لهذه المؤسسا

إذا كان هناك انقسام سياسي عربي بالعلاقة الرسمية مع الحكومة التركية، بالنتيجة 
ها معادية، فإن واقع العلاقة دوهناك دول عربية تقيم معها علاقات جيدة، وأخرى تع

بين المثقفين السوريين والأتراك لا يحظى بهذه البركة، فهو شبه منقطع أو قائم على 
 علاقة عدائية.
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 الدراما التلفزيونية التركية وتأثيرها في المجتمع العربي

 

 مقدمة

 االمرحوم أديب خير مشروعً حمل المنتج التلفزيوني المهندس الشاب  2004في عام 
، ويريد أن ايتضمن دبلجة المسلسلات التركية. كان هدفه تجاريً  mbcإلى محطة 

يستغل النجاح الكبير الذي حققته الدراما السورية، وانتشار اللهجة الدمشقية المشذبة 
في الوطن العربي باستخدام هذه اللهجة في الدبلجة. وحقيقة كانت اللغة الفصحى في 

بين العمل والمتلقي، وألفة اللهجة لعبت  السلات غير التاريخية تشكل حاجزً المس
 (سنوات الضياع) بالاندفاع نحو العمل، وكانت التجربة الأولى بمسلسلي ادورً 
. ((ُغوُموش) العنوان الأصلي:) (ورنُ )و ((تحت ظلال الزيزفون) العنوان الأصلي:)

 تحمست المحطة للفكرة، وبدأنا العمل.

حقق هذا  االحقيقة أنه لم يكن لدى فريق العمل ذاك سوى طموح مادي. وفعلً في 
 .اجدً  اكبيرً  االطموح، وسرعان ما حققت الدبلجة نجاحً 

 

 دبلجة المسلسلات التركية علىعل ردود الف

مع بداية بث العملين التلفزيونيين حدث صخب كبير ترددت أصداؤه في كبريات 
لعربية مثل الجزيرة والعربية، وكتب الكثير من بنات المحطات الفضائية الإخبارية ا

دون أية معرفة مسبقة بالموضوع. وعلى الرغم من أن تلك الكتابات من أفكار الكتاب 
بغالبيتها لم تكن مهنية، ولكنها زادت من اهتمام المشاهد العربي بتلك المسلسلات. 

من أطلق أقسى  فيين السوريين هي الأشد، وهماوبالطبع كانت ردود فعل الصح
القائمين عليها عملاء لأعداء الأمة عد  الاتهامات. وتراوحت تلك الاتهامات من 

لأنهم يستوردون أتفه الأعمال من أجل إفساد الذائقة العربية، إلى مؤامرة على تشويه 
من  االثقافة العربية الإسلامية. وما بينهما كثير لا سبيل لحصره. ولكن الملفت أن أيً 

فيين اهامات لم تتسم بالموضوعية، فعلى سبيل المثال كتب كثير من الصحتلك الات
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بأن لهم أقارب وأصدقاء في تركيا لم يسمعوا بتلك المسلسلات. وبناء على تخيلات 
 للعرب.  ادعاء إلى أن تلك المسلسلات تُنتج خصيصً إمن هذا النوع وصل ال

آلية الإنتاج والتسويق الدرامي دون معرفة من بالطبع هناك كثيرون رددوا هذا الكلام 
بتأجيج هذه المسلسلات التي  افي تركيا، ولعب الجهل والقطيعة بين الثقافتين دورً 

 مؤامرة على ثقافتنا. ُعدت 

تي السابق ادعاء يجب التنويه إلى أن روسيا ودول الاتحاد السوفياعلى هذه ال اورد  
تأتي دول البلقان بالدرجة الثانية، للدراما التلفزيونية التركية، و ىهي السوق الأول

ودخلت هذه المسلسلات السوق العربية في وقت متأخر. ولم تدخل سوى شركات 
محددة نتيجة العلاقة التوزيعية، وهناك تلفزيونات تركية تقدم مسلسلات أقرب إلى 

ويمكن أن يتفاعل معها المجتمع العربي أكثر لم تستطع تسويق إنتاجها بعد في  ،بيئتنا
هي خير مثال  (صامان يولو) لسوق العربية. ولعل المسلسلات التي تُبث على شاشةا

 على هذا النوع من المسلسلات.

 

 إنتاج المسلسل التركي

 ة الإنتاج: عندما نقول شركة إنتاج تلفزيوني في تركيا، لا أدري لماذا نصر  ركش
هي شركات على أنها تعمل وفق قواعد العمل العربية. صحيح أن تلك الشركات 

إنتاج وفق الترجمة الحرفية، ولكننا إذا أردنا أن نترجم بالمعنى، ونوصل الهدف إلى 
القارئ العربي فهي ليست شركات إنتاج تلفزيوني، بل هي تقابل شركات الإنتاج 

ل/ المستثمر، وليس الشركة ن المنتج الأساسي هو الممو  إالتنفيذي لدى العرب. أي 
 المحطة التلفزيونية.  اوالممول أو المستثمر هو دائمً التي تنفذ إنتاج العمل. 

عما لدى العرب، فهناك في أغلب  االسيناريو: إن الكتابة التلفزيونية تختلف تمامً 
 الأحيان يكتب العمل فريق من كتاب السيناريو، وليس ثمة ما هو فردي. 

أسبوعية،  االبث: ليس ثمة مسلسلات يومية في التلفزيونات التركية، وهي دائمً 
ولأنها أسبوعية فهي أطول مما اعتدنا عليه في الدراما التلفزيونية العربية بكثير، وتتراوح 
بين الساعة على الأقل والساعة والساعتين. بحسب أحداث الحلقة. وإذا قلنا إن 
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الموسم في تركيا يبدأ في أواخر أيلول أو أوائل تشرين الأول، وينتهي في أواخر حزيران، 
عني أن هناك من ثلاث وثلاثين إلى خمس وثلاثين حلقة تلفزيونية في الموسم فهذا ي

الواحد. ولكن إعادة التقطيع بحسب العادة العربية التي تجعل الحلقة أربعين دقيقة 
شارتي المقدمة والخاتمة، وتقديم ثلاثة أجزاء أو أكثر من المسلسل لزائد خمس دقائق 

مقارنتها بالمسلسلات المكسيكية نتيجة الطول، وهذا  هم إلىبشكل متتابع دفع بعض
 ناجم عن عدم معرفة آلية العمل في الدراما التلفزيونية التركية. 

آلية العمل: لا ينجز العمل في تركيا ثم يعرض على الشاشة، بل يبدأ العمل بإنتاج 
تي ثلاث حلقات، والبدء في البث، واستطلاع رأي المشاهدين، وتُعمق المحاور ال

تلقى جاذبية أكبر، وهناك كثير من المسلسلات أوقفت نتيجة عدم شدها الجماهير. 
راهنة في المسلسل،  اهذا الإنتاج المتزامن مع العرض جعل المنتجين ُيدخلون أحداثً 

سوى أنها دليل على المؤامرة، وإلا كيف يتنبؤون  الم تجد لدى الصحافة العربية تفسيرً 
أنهم أدرجوها بعد وقوعها،  المسلسل قبل وقوعها. علمً بالأحداث ويدرجونها في ا

وعندما بدأ بث المسلسل كان التصوير على قدم وساق. وهنا أريد التنويه إلى أنه في 
ة اللاحقة لم تنته كثير من الأحيان اضطر التلفزيون لإعادة الحلقة السابقة لأن الحلق

 في موعد البث.

 

 ور الرقابةسلبية دَ 

ريبة في الرقابة، وعرفت من خلال عملي بأن حدود الرقابة حدثت معنا قصص غ
، فلا يجوز استخدام اسم محمد إذا كان محمد هذا يقدم على االتلفزيونية ضيقة جدً 

، وفي الوقت نفسه فإن اسم محمد واحد من أكثر اارتكاب أي خطأ مهما كان صغيرً 
وبات الكحولية، في تركيا. إضافة إلى بعض مشاهد شرب المشر االأسماء انتشارً 

 ، وينزل أمامه مشروب كحولي، وهذا ما يجعل الحالة مضحكة. افالممثل يطلب عصيرً 

 هناك الهيئة الشرعية للتلفزيون تفرض آراء متزمتة في كثير من الأحيان، فمسلسل
وهو اسم رواية شهيرة،  (من الشفة إلى القلب) كان اسمه الحقيقي (دقات قلب)

 اوطبعً ، (دقات قلب) ت هذا الاسم، واضررنا لتغييره إلىولكن اللجنة الشرعية منع
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بل، وإظهار مفاتن المرأة التي يقصها الرقيب الذاتي قبل أن تصل إلى هناك مشاهد القُ 
 الهيئة الشرعية للتلفزيون.

 

 أسباب النجاح

. منهم من ان الآراء في تحديد أسباب النجاح كثيرة ومتنوعة جدً إفي الحقيقة 
ربطها بالتقارب الثقافي، ومنهم من ربطها بجمال الممثلات وأناقتهن، ومنهم من 
ربطها بجمال المناظر الطبيعية الخلابة التي تقتنصها الكاميرا. وإذا كان لكل سبب 

أن ألفة الأذن العربية للهجة الشامية في من هذه الأسباب ما يبرره، فإنه ما من شك 
 بد من أن أسوق هذا المثل: بطلة مسلسل في هذا النجاح. وهنا لالعبت الدور الأكبر 

للغاية على عكس الممثلة السورية  اممثلة لم تحقق النجاح، وكان صوتها سيئً  (نور)
، وهذا ما جعل الدور االتي لعبت هذا الدور، وقد كانت تتمتع بصوت جميل جدً 

 أجمل من الأصل. 

ر أن بعض المسلسلات التركية ُدبلجت على صحة هذا الأم اه دليلً عدما يمكن 
سوى  افلم تحقق نجاحً  اإلى لهجات غير شامية، وعلى الرغم أن الإنتاج كان سوريً 

 في بيئة تلك اللهجة، واللهجة العراقية خير مثال على هذا الأمر.

 

 الدراما العربية فيالتأثير 

بعض مفاتنهن، ت على سبيل المثال بدأن يكشفن اسوريبتنا نلاحظ أن الممثلات ال
في كثير من المسلسلات التي بدأت تنتج بعد دخول  اويرتدين ألبسة أكثر استعراضً 

الدراما التلفزيونية التركية إلى الشاشة العربية. من جهة أخرى فقد انتقل المخرجون 
من التركيز على تعبيرية المشهد إلى البحث عن جمالية المشهد أو البحث عن جمالية 

ر الرؤية البصرية كثيرً المشهد إضافة إ  . الى التعبيرية. وهذا ما طو 

من جهة أخرى، شعر المنتجون العرب أن كم  الإنتاج الذي يفاخرون به هزيل 
، وأن سورية في أوج ازدهار الدراما التي تنتجها كان مجموع ما تنتجه لا يتجاوز اجدً 
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حلقة، والحلقة كل منها ثلاثون  ،ساعة، أي سبعة أو ثمانية مسلسلات 175 – 150
وبرزت محاولات لإنتاج مسلسلات أطول، ولكن هذه التجارب لم  ،أربعون دقيقة

تجد رأس المال المغامر إلى هذه الدرجة، ولو عرفوا آلية الإنتاج التركي لتمكنوا سد 
 ثغرة كبيرة في نقص الإنتاج العربي.

 

 المجتمع فيتأثيرات 

تأثير المسلسلات بمن القصص عن طلاق وزواج  انشرت الصحف العربية كثيرً 
في كثير من الأحيان  االتركية، ولكن مهما يكن فإن تلك المسلسلات غيرت أيضً 

 نظرة كل جنس إلى الآخر من جهة، ونظرة كل طرف إلى نفسه من جهة أخرى. 

 بالسلام بين المجتمعات اإيجابيً  ادورً  انأن التواصل ومعرفة الآخر يلعبنا عددوإذا 
لهذه المعرفة التي تتم  امكملً  ا، فإن هذه المسلسلات لعبت دورً اوحب بعضها بعضً 

من خلال التواصل الفردي، ومن خلال دخول عدد من الكتب الأدبية ثقافتنا لتصبح 
منها، فكثير من العادات الجميلة التي تعرف عليها العرب من خلال المسلسلات  اجزءً 

متنان، إضافة إلى سروره بوجود عادات مشتركة رآها استحسنوها، ونظروا إليها نظرة ا
 ،عنه، وهذا ما قربهم منهم يبينهم غردمجسدة على الشاشة عبر ممثلين كان يع

 وأصبح يشعر بأنهم جزء منه.

 

 تأثيرات اقتصادية

حدث انفجار سياحي في كثير من الدول العربية باتجاه  (نور) عندما عرض مسلسل
ركات السياحية رحلات إلى تركيا أدرجت في برنامجها تركيا، ونظمت كثير من الش

التي تم تصوير المسلسل فيها، ولا يخفى على أحد أهمية  ه، والشالي(كباُدوكيا) زيارة
 السياحة من الناحية الاقتصادية.
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من جهة أخرى تسابق كثير من منتجي الألبسة والأحذية على إنتاج الموديلات 
على هذا  اكبيرً  ااقتصاديً  اوهذا ما حر ك قطاعً  المستخدمة في المسلسل المذكور،

 الصعيد.

 

 الخاتمة

، ولم تُستغل السوق بشكل كبير اكبيرً  القد حققت المسلسلات التركية نجاحً 
، وهنا أريد أن أعر ج على مشروع اإيجابيً  ابعد، فهناك سوق واعد يمكن أن يلعب دورً 

وهو كتابة مسلسل على طريقة  عرضه علي  التلفزيون السوري الحكومي قبل الأحداث
اللوحات التلفزيونية بشكل درامي يقدم الثقافة المشتركة، ويبرز نقاط الالتقاء الثقافي، 
وإذا كانت العلاقات السياسية اليوم تمر بمرحلة تعثر، فالأكيد أنها لن تبقى كما هي، 

 بعض أكثر.من بعضنا  بد أن يزيد التبادل، ويقرب ولا
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 الأزياء الشعبية مرآة تاريخها

 

هناك اقتران بين مفهومي الفن الشعبي والأصالة، فهل الفنون الشعبية نشاط إنساني 
الاستمرار بالأصالة، فهل الأصالة تعني  ،أصيل؟ اقترنت الفنون الشعبية، ومنها الأزياء

أسئلة  لة بالمعنى الدلالي والاصطلاحي؟رق بين الأصاهل ثمة ف بالتقليد عبر العصور؟
الوقوع في  دونمن ، ولعله من الصعب الوصول إلى إجابات عن هذه الأسئلة ةمشكل

من الفنون الشعبية  اواحدً  اهذا سأتناول جانبً من رغم على ال الفخاخ الأيديولوجية.
  أو أصولها. ية فيها لمعرفة أصلهاوهو الأزياء، وأحاول تقديم قراءة تشكيل

ومن رسوم المغارات  ها في التاريخ مع بداية الإنسان.تضرب جذور االألبسة عمومً 
ا، متشابهً  االتي سكنها الإنسان الأول نجد أنه في أغلب مناطق الأرض كان يرتدي زيً 

 اظيفيً وهو ما يستر وسطه بشكل بسيط، ومصنوع من جلود الحيوانات، وبهذا كان و
 يه.التزيين ف غيبيكاد ي

مع دخول النسيج والحياكة حققت الأزياء ثورة حقيقية، وبدأت تتطور بشكل 
متسارع، وحملت صفاٍت طبقيًة مهنية، فمنها المخصص للجند، وأخرى لرجال 
الدين، وثمة ألبسة للنبلاء محظورة على غيرهم. لم يقتصر تطور الأزياء على الطبقات 

ت كل منطقة جغرافية تمتاز بأنواع ، وبدأاوالمهن فقط، بل توسع بشكل أفقي أيضً 
معينة من الأزياء تفرضها ظروف مختلفة تأتي في مقدمها البيئة والعقيدة، ولم يعد 

فقط، بل حمل دلالات ورسائل مختلفة للناظر توحي بهذه  اوظيفيً  االلباس يلعب دورً 
 اء أيضً التنوعات الطبقية والعقائدية والمهنية وغيرها. مع هذه الدلالات حملت الأزيا

من خلال تنوع الألوان والأشكال والزخارف التي تشكل ألوان الثوب  اتزيينيً  ابعدً 
 وتطريزه في أحيان أخرى. اأحيانً 

ثمة أبحاث كثيرة ترصد الأزياء الشعبية في كل منطقة، وتحاول إبراز الخلافات 
نها وفق هدف ، والتشابهات في أحيان أخرى، والغريب في الأمر أابين هذه الأزياء أحيانً 

في أحيان أخرى. على  احادً  ا، وتجد فرقً اأحيانً  اكبيرً  اأيديولوجي معين تجد تشابهً 
 –إدلب ) سوريةسبيل المثال، إذا تناولنا الأزياء الشعبية في المنطقة الشمالية من 
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، نقف أمام حالة من التنوع امن أهم الآثار الفنية الشامية عمومً  عد، التي ت(حلب
النساء  والغني في كل من أزياء المرأة والرجل من جهة، وأزياء كل من الرجال أوالكبير 

 من جهة أخرى.

عند استعراض تشكيلة أزياء المرأة، نجد التنوع في ثوب المرأة الطويل التي تلبسه 
، والنساء الأخريات في نوع القماش أو طريقة التطريز ومفردات االمرأة السراقبية مثلً 
نها. المفردات الزخرفية المستخدمة في هذا الثوب، تختزل ثقافات التطريز وتكوي

شعوب وأقوام متنوعة. فمن المعروف أن الزخرفة العربية الإسلامية بلغت أوجها في 
ن شقيقاتها من الزخرفة الفارسية أو زخرفة آسيا الوسطى مالتجريد، وهي تتمايز 

على صعيد التجريد إلى خطوط  وأفغانستان من المناطق الإسلامية الأخرى بما قطعته
لمفردات زخرفية تقترب من الواقع، وتدخل في  انجد أشكالً  اقاسية ولينة. فأحيانً 

عن الزخرفة العربية، وهو أقرب إلى اليونانية  اتفاصيل العنصر النباتي، وهذا ما يبتعد كثيرً 
النباتية فهو أكثر  في الوحدات الزخرفية اأو البيزنطية. وإذا كان هذا الأمر غير جلي تمامً 

جلاء في الوحدات الزخرفية الحيوانية. فأشكال السمك أو البط أو غيرها التي توجد 
أكثر مما هو  اغربيً  االأثواب تقترب من الواقع حاملة أسلوبً  لىفي كثر من التزيينات ع

بد من القول إن هذه المفردات بحد ذاتها قليلة الاستخدام في هذه  . ولااشرقي عمومً 
 أثواب. ال

لا يقتصر التنوع على التطريز فقط، بل التنوع في زي المرأة المدنية التي تلبسه عند 
الذي هو عبارة عن قطعة  (الشادور) الخروج من البيت، من الملاءة المعروفة إلى

قماش كبيرة تلف بها المرأة نفسها، والمستخدم في منطقة حارم، أزياء تحمل بصمات 
قة. والمصدر الأساسي الذي يؤكد لنا أنها بعيدة عن المنطقة آسيوية بعيدة عن المنط

هو فن الرسم. فنحن لا نجد هذه الأزياء إلا في رسوم مدرستي تبريز وهيرات والقريبة 
منها أو التي نهجت نهجها وتناولت مختلف أشكال الأزياء للرجال والنساء. على 

 اتها الشامية.حين من الصعب أن نجد هذا في المدرسة البغدادية وتفرع

. فلباس الرجل اوهذا الأمر لا يقتصر على لباس المرأة فقط، بل لباس الرجل أيضً 
يقدم لنا  (الحزام/ الشالة)و (الصدارة)، و(الشنتيان) في المنطقة الشمالية، وخاصة

، وتختزل في كل جزء من اإلى روما غربً  اشرقً  اتشكلية من الثقافات تمتد من منغوليً 
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خارف التي تغطي الصدارة شعب من شعوب هذه المنطقة. فالز أجزائها ثقافة
إذ  ،الشالة لا تغطي بلاد العجم فقط كما درجت التسمية في هذه المنطقةوالحزام/
، بل تغطي مساحة شرق بلاد العجم شمالها كله. ويمكن لنا أن (شالة عجمية) يقال

ن أشرطتها ثقافة م (أو شريط زخرفي بالاصطلاح التشكيلي) نجد في كل درب أو خط
، امن هذه الثقافات. وإذا انتقلنا إلى الشنتيان، ودرسنا تفاصيل زخرفة الجيوب مثلً 

صياغة جديدة تلائم ذائقة  نجد أن مبدعها اختار الأفضل من الثقافة البيزنطية وصاغها
 جديدة.

يمكن القول إن التنوع في المفردات التشكيلية في ألبسة هذه المنطقة ناجم عن 
من الاختلاط عبر العصور. فهذه  اثغور الشام، وشهدت كثيرً  دتع -أي المنطقة-أنها 

المنطقة منذ أقدم العصور منفتحة على الآخر، ومستوعبة له، تأخذه، وتستوعبه، 
 ريقة جديدة.وتصيغه صياغة جديدة تلائمها وتقدمه بط

لا يعني أننا ننفي التبادل في التأثير عن  اوعندما نضرب المنطقة الشمالية مثالً 
الألبسة الشعبية الأخرى. فالأزياء الأرمنية على سبيل المثال حملت وحدات زخرفية 

قول البحاثة الأرمن أن البيزنطية نفسها من رغم على الإسلامية عدة، وأخرى بيزنطية، 
من مفردات زخرفية عربية  اا تخلو الأزياء الشيشانية والشركسية أيضً هي أرمنية. ول

، وليس فيه استهانة بأي ثقافة من اإسلامية بعيدة عن ثقافة القوقاز. وهذا ليس غريبً 
هذه الثقافات. فالفتح الإسلامي لآسيا الوسطى والقوقاز نقل معه مؤثرات الفن العربي، 

 واستقدم بعض مؤثرات الفن الآسيوي.

، فالثقافة العثمانية هي الا يمكن القول إن التأثيرات المختلفة في الأزياء ثابتة أيضً 
ثقافة جمعت الخصائص التشكيلية الغربية والشرقية، وعندما نقول الشرقية نقصد 
التنوع الهائل في الثقافات التي نشأت على الأرض الإسلامية العربية والفارسية والتركية 

حتى أواسط  ان الثقافات. وبقي هذه المزيج الفني يسمى عثمانيً والبشتونية وغيرها م
. (التركية) القرن التاسع عشر، وبعدها بدأت تحل محله لفظة أيديولوجية حديثة هي

انساقت مع هذه التسمية لتطلقها على  اوالغريب في الأمر أن المصادر العربية أيضً 
. وللتذكير فقط نقول إن اة خصوصً ، والألبسابعض التأثيرات في الفنون الشعبية عمومً 
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الثقافة العثمانية هي تلك التي جمعت بين مختلف التأثيرات الفنية من الصين حتى 
 وسط أوربا، وفيها قبس من كل فن من فنون هذه المنطقة، ومنها العربية. 

لعل الثبات في الأزياء الشعبية بدأ مع أواسط القرن التاسع عشر، واقترن هذه الثبات 
روز الفكرة القومية، وأسقطت هذه الفكرة على مجالات الحياة كافة، ومنها مع ب

ة؟ الضرورة العلمية مدقبل تلك ال االأزياء الشعبية، ولكن هل كان هذا الثبات قائمً 
تقول إنها لم تكن كذلك حسب ما انتقل إلينا من رسوم ووثائق، ولكن من جهة 

من بدايات القرن  امت سرقتها اعتبارً بد من القول إن أغلب هذه الوثائق ت أخرى لا
منها في المتاحف العالمية إلا القليل، ونحن نعتمد على  االتاسع عشر، ولم يبق متاحً 

 هذا القليل في الوصول إلى هذه النتائج.

بد أن تحمل كلمة أصالة دلالة مختلفة عن المعنى المعجمي وهو الثبات وعدم  لا
ي البوتقة التي تستوعب الآخر، وتصهره، وتعيد التغيير، لماذا لا تكون الأصالة ه

 ؟كلها صياغته، وتشكليه لتقدمه في خصوصية معينة تعبر عن حالة ما بأطيافها

 

2009 
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 الأمثال الشعبية المشتركة في الثقافتين العربية والتركية

 

 مدخل

أربعين  امن عاشر قومً ) :-وهناك من يدعي أنه حديث نبوي–يقول المثل العربي 
فكيف إذا كانت هذه المعاشرة أكثر من ألف عام؟ التداخل بين  (صار منهم. ايومً 

يصعب معرفة جذر المشترك بينهما ما إذا  احدً  االثقافتين العربية والتركية يبلغ أحيانً 
 من الَمَثل ا. وهذا ينسحب على كثير من القضايا الثقافية بدءً اأو تركيً  اكان عربيً 

إذ يشمل الطعام والشراب والعادات  ،الشعبي وليس انتهاء بالفنون الموسيقية والتشكيلية
لا ننسى اللغة الحامل الأساسي للثقافة شفهية كانت أم مدونة،  اوالتقاليد، وطبعً 

فالكلمات ذات الجذور العربية تشغل نسبة كبيرة من اللغة التركية حتى اليوم على 
 لتي بدأت في أواسط القرن التاسع عشر. الرغم من حركة التأصيل ا

: التسوية هوماتيتوزع في معاجم اللغة بين هذه المف (لثَ مَ ) إن معنى مادة
والمماثلة، الشبه والنظير، الحديث، الصفة، الخبر، الحذو، الحجة، الند، العبرة، 
الآية، المقدار، القالب، الانتصاب، نصب الهدف، الفضيلة، التصوير، الالتصاق 
، بالأرض، الذهاب، الزوال، التنكيل، العقوبة، القصاص، الجهد، الفراش، النمط

  الحجر المنقور، الوصف والإبانة.
ل الشعبي لا مجال لعرضها هنا، وهي متاحة لمن يريد، ثَ ثمة تعريفات كثيرة للمَ 

ولكننا يمكن أن نجد المشترك بين هذه التعريفات: قول مختصر، حسن التشبيه، 
غة، ووضوح المعنى، وحسُن الَوْقعِّ على السمع. والمثل بالمحصلة هو قوة البلا

تجربة حياتية تم استخلاصها والتعبير عنها في ذلك القول المختصر البليغ والمعنى 
 الواضح، والوقع الحسن على السمع. 

ما بينها  بد أن تتشابه في على صعيد المعنى، فالأمثال الشعبية تجارب حياتية لا
لها في أغلب الثقافات  اويمكن أن نجد لبعض الأمثال في ثقافة ما شبيهً ، اعالميً 

 الأخرى، ولكن هل يصل التشابه إلى التشابه باللفظ؟
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 كية المشتركةالتر - الأمثال الشعبية العربية

يختلف الأمر عندما يتعلق بالثقافتين العربية والتركية، فنحن هنا لا نتحدث عن 
ط، بل عن تطابق وشبه تطابق في باللفظ والمعنى في كثير تشابه بالمعنى والدلالة فق

، ولا (مشتركة) من الأمثال المتداولة على ألسنة الناس، ومن هنا جاء اختيار لفظة
، لأننا لو أردنا أن نقول متشابهة فهذا أمر عام ينطبق على كثير من (متشابهة) نقول

أو ما -ية متشابهة، ولكن التطابق ثقافات العالم، ولعل الغالبية المطلقة للأمثال الشعب
في هذا في هذا التشابه. وعندما نقول اللفظ لا نقصد  اهو الخاص جدً  -انسميه مشتركً 

بشكل حرفي  أنهم يقولونه بالعربية، بل باللغة التركية، ولكننا عندما نترجم الكلمات
بحرفيته، خاصة عندما ترتفع نسبة المفردات ذات  اعربيً  نجد أن هذا المثل غدا

ل التركي. إضافة إلى هذا النوع من الأمثال هناك أمثال ثَ الأصول العربية في صياغة المَ 
ما  اتركية يمكن أن تُسمى شبه متطابقة لأن فيها زيادة كلمة على الأغلب، ونادرً 

يمكن  االإيقاع، فهذه أيضً بإكمال  ايكون هناك نقص فيها، وتلعب الكلمة الزائدة دورً 
. وبمناسبة المشترك فليست (المشترك) أن تدخل في هذا التصنيف الذي أسميناه

الأمثال فقط هي المشتركة، بل هناك جانب آخر هو مشترك. ففي كثير من البلاد 
 العربية اعتاد الناس عندما يريدون الاستشهاد بمثل شعبي أن يبدؤوا كلامهم بعبارة:

وبقدر ما يلخص هذا القول حقيقة من حقائق الأمثال الشعبية بأنها  (..قال الأولون)
 من جيل إلى جيل بعد التوافق عليها فأصبحت اتجارب أجيال سابقة انتقلت شفهيً 

قول ) ما يعني اة حرفيً يإلى اللغة الترك (ل شعبيثَ مَ ) ، فإن ترجمة(أقوال الأولين)
وتتضمن الجمع  ،ة وتعني الجد البعيدالتركي (أطا) وهنا اسُتخدمت كلمة ،(الأجداد

تشابه  ال أيضً ثَ ن هناك في تسمية المَ إبالمعنى، وليس الجد والد الوالد أو الوالدة، أي 
 فت للانتباه. اكبير ل

أو أن  اتقريبً  اسنتناول بعض الأمثلة البارزة لأقوال أجداد تركية يعرفها العرب جميعً 
وفي مختلف لهجاتهم أو الأقرب إلى الفصحى  قالوها، وآلت إلينا، اأجداد العرب أيضً 

 المختلفة. وضوعاتوفي الم ،والفصيح
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 الكلمة أو القول .أ

بما أننا نتحدث عن الأمثال وهي بالمحصلة مقولات تلخص تجارب حياتية، 
فلنبدأ بالكلمة، أو الكلام، ودور الكلام ووروده في الأمثال الشعبية. من منا لم يستخدم 

؟ صحيح أن الثرثرة مرفوضة (الكلام من فضة فالسكوت من ذهبإذا ) المثال القائل
في أكثر ثقافات العالم ومنها الثقافتين العربية والتركية، ولكن هناك َمَثل تركي ترجمته 

مع حذف حرف الجر منه، فترجمة المثل الشعبي التركي الحرفية  اهي هذا المثل تمامً 
نا الكلام، لذلك لن نختار العمل . ولكن مهنت(إذا الكلام فضة، السكوت ذهب) هي

فقد  (اكِّ حلوً واحْ  اكُْل حلوً ) ل آخر يتردد على ألسنة الأتراك يقول:ثَ ل بل بمَ ثَ بهذا المَ 
كما يقول العرب  (السكوت علامة الرضا) ، وبما أنا، وآمل أن أحكي حلوً اأكلت حلوً 

ديثي، وأتمنى ألا كم سكت م وأتابع حد  والأتراك، وأنا لم أسمعكم أعزائي القراء، سأع
 َمَثلويقول ال (جرح اللسان كجرح اليد) كما يقول المثل العربي: اأجرح بكلامي أحدً 

جرح ) وفي صياغة أخرى: (جرح اليد يشفى، وجرح اللسان لا يشفى.) التركي:
. وعندما يبدأ الراوي التركي، يقول في (السكين يشفى، وجرح الكلام لا يشفى

ه: ام، عليكم السلام، سنحكي لكم حكاية، فيها عبرة، وإذا ذل يا أخوة يا كر) بَِّساطِّ
أو شهد الكلام( ) الكلام الطي ب) وإذا كان (لساننا، أو أخطأنا فنرجو عفوكم ومغفرتكم

من المثل الشعبي  افي المثل العربي، فإن هذا يشكل جزءً  (ُيخرج الأفعى من جحرها
لكلام الطيب يخرج الأفعى من الكلام الأليم ُيخرج الإنسان عن دينه، وا) التركي
 ،(كلمة بتطالع، وكلمة بتنزل) وهذه حقيقة أقر ها المثل العامي المشترك: ،(جحرها

كما يقول الأولون أجدادنا، فإن قدماء الأتراك  (كلمة الحق مؤلمة) وإذا كانت
كما  (الكلام يجر الكلام) ولكن الثقافة المشتركة تقول: (فكر ثم احكِّ ) ينصحون:

وقد  ،ونحن ذكرنا أن الأتراك جيران (الطيب عند ذكره بيبان) :اتقول الثقافتان أيضً 
 وَصدق الأولون، فقد جر  الكلام.بدأنا الكلام، 

 



 

50 

 الجار والمجاورة .ب

وهي وصايا -بحاجة الجار، فغير وصايا الرسول في الجار  ايبدو أن المجتمع عمومً 
وإيمانهما بكل ما ورد من أحاديث، يبدو  -لدى الشعبين بسبب انتمائهما الإسلامي

بالنسبة إلى الشعبين.  اأن القيمة الاجتماعية للجار، ودوره في حياة الفرد مهمة جدً 
هناك  اكنا متداخلين ثم تحولت أوضاعنا فأصبحنا متجاورين، وبمناسبة التجاور أيضً 
ر له، وحاجة أمثال كثيرة تتحدث عن قيمة الجار، وفضله، والواجب تجاهه وتمني الخي

الجار ) ،(الخير لجارك يصيبك تمنَ ) الجار إلى جاره، ولكن الأمثلة المشتركة تقول:
تطيله  ا، وأحيانً َمَثلفي بداية ال (اختر) وفي روايات تركية أخرى تضيف كلمة (قبل الدار
. وبالطبع فإن بقية الأمثلة (اختر جارك قبل أن تحفر أساس دارك) ، ليصبح:اقليلً 

ولكنها لا تدخل مجال بحثنا لأنها تندرج في نطاق  ،الجيرة والجيران موجودة المتناولة
التشابه، وبالطبع فإن المقارنة بين الجار والقريب وردت في الأمثال، وهناك مثل مشترك 

وبما  (خيرا من أخ قريب) وورد في العربية: (جارك القريب خير من قريب بعيد) يقول:
 أننا انتهينا إلى القريب، فهذا يجرنا إلى الحديث عنه.

 

 بىالأقرباء والقر .ج

ة كبيرة لما قورن الجار به، وتشترك الثقافتان بوصف نزللو لم يكن للقريب أهمية وم
التي يبدو أنها حتمية في –أهمية القريب مهما تطورت الخلافات بين الأقارب 

. وبسبب العلاقة الخاصة (ر لا يخرج من اللحمالظف) بمثل مشترك يقول: -مجتمعاتنا
 الأقارب، ثمة مثل عربي يقول: كلاتبين الأقارب، وشدة الألم الناجم عن مش اجدً 
 َمَثلو َمَثل، وهناك تشابه شديد بين هذا ال(قاربععداوة الأقارب أقوى من لسع ال)

القريبين لحم . وعلى الرغم من أن (قاربعفعل الأقارب أقوى من فعل ال) تركي يقول:
 وظفر فإن المثل الشعبي يقدم الصديق المخلص عليهم.
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 الصداقة والأصدقاء .د

ثمة فرق كبير بالمصدر الذي اشتقت منه مفردة صديق بين اللغتين العربية والتركية، 
في  ا، ولكن المفردة التي تعني صديقً (َصَدقَ ) ففي اللغة العربية اشتق اسم صديق من

، والصديق باللغة التركية هو حامي ظهر الإنسان، (َظْهر) ن اسماللغة التركية مشتقة م
ولكن على الرغم من اختلاف المصدر فهناك نسبة كبيرة من المشتركات 
والمتشابهات بين أقوال أجداد الأتراك، والأولين العرب، ولعل هذا ما جعل المثل 

ة حول نوعية ، وفي توصي(الصديق أفضل من القريب) المشترك في الثقافتين يقول:
، (الصديق وقت الضيق) هو: امشتركً  االصديق وكيفية اكتشافه، تضع الثقافتان معيارً 

ها بمعنى عدبالعربية، يمكن  (يوم) وبالطبع نستطيع القول إن المفردة التركية التي تعني
الوقت. وبما أن التعامل التجاري يخرب العلاقات الإنسانية على نحو مستمر، 

تعاشروا كالإخوان وتحاسبوا ) على الصداقة يوصي المثل في الثقافتين: وللمحافظة
 َمَثل، ولا تتوقف التوصيات حول نوعية الصديق عند هذا المثل، فهناك (كالغرباء

 عربي يقول: َمَثلوثمة  (عدو عاقل خير من صديق جاهل) يقول: امشترك بحرفيته أيضً 
جليس ) ات هذا المثل مثل آخر هو:ويأتي من مترادف، (الطيور على أشكالها تقع)

قل لي من تعاشر ) تبدو أنها تنويعات على مثل مشترك:كلها هذه الأمثلة و ،(المرء مثله
 (صديقك من أبكاك) في وصف الصديق: االعربي أيضً  َمَثل. يقول ال(أقل لك من أنت

ك صديق) والمثل التركي يتألف من شطرين، أولهما هو هذا المثل العربي إذ يقول:
هللا يخلي مين ) العربي القائل: َمَثلوهذا يذكرنا بال (من أبكاك، وعدوك من أضحك

ك الناس عليا ، وهناك تنويعات (بكاني وبكى الناس عليا ولا يخلي مين ضحكني وضح 
أخرى على مصادفة الأصدقاء بأن يكونوا من طينة واحدة، وليس هناك أشهر من المثل 

 هذا التشبيه المشترك مع الثقافة التركية، ويقول: المستخدم في المشرق العربي على
 بعد مفردة (رتتدحرجت/ أو تدو  ) ، وفي التركية ُيضاف مفردة(طنجرة ولقت غطاها)
وفي الحقيقة إن أغلب الأمثلة الشعبية التي تقدم النصائح للمرء حول الصديق  (طنجرة)

نا النصائح فلا بد أن تجر هي متشابهة في الثقافتين العربية والتركية، وبما أننا ذكر
 الحديث إليها. 
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 النصيحة والنصح .ه

هو تقديم نصيحة للإنسان؟ ولكننا سنتحدث بداية عن الأمثال  األيس المثل أساسً 
التي تتناول موضوع النصيحة والنصح بحد ذاته، وليس عن المثل الذي ُيقدم نصيحة. 
فهناك أمثلة شعبية كثيرة توصي المرء بأن يستمع لنصيحة الأكبر منه والأصغر منه، ثم 

استشر ) كية على نطاق واسع:إضافات كثيرة فجذر المثل مستخدم في الثقافة التر
. وهناك الشطر الأول من بيت المتوكل الكناني الذي غدا (الأكبر منك والأصغر منك

 موجود في الثقافة التركية على الشكل الآتي: (لا تنه عن خلق، وتأتي بمثله) :امثلً 
ضوعات مووالنصح يمتد على مساحة واحدة ويتفرع إلى  (ينصح الناس، ويبتلع ما قاله)
 إفراد كل منها إلى عنوان مستقبل.ثيرة يمكن ك

 (لمَ كانت بجَ ) أما عن النصيحة التي كانت قي مة إلى حد أن العرب قالت إنها
ل من أعز ما لدى عرب الصحارى والبوادي فهي تتنوع في المجالات كلها. مَ والجَ 

الغصن ) :، وفي التربية ينصح الأولون(ارلا تجد ف ضد التي  ) فالمثل التركي يوصيك بأن
 لمعرفة القنوع، فيقول المثل المشترك: اوتقدم الأمثلة معيارً  (يسوى وهو غض/ أخضر

لها أمثلة  ا. والنصيحة بالسؤال عما لا تعرفه أيضً (من لا يقنع بالقليل لا يقنعه الكثير)
وُيستخدم هذا المثل في بعض البلاد  (من يسأل لا يضيع/ يتوه)مشتركة كثيرة، مثل: 

هنا دلالة اللسان هي  اوطبعً  ،(اللي بتمو لسان ما بيضيع) ياغة مختلفة:العربية بص
من يدور على ربه ) السؤال. ولا يقتصر السؤال على هذا فقط، فهناك من يقول:

وهذا مشترك ولكن الأتراك يضيفون عليه عبارة أخرى تحدث المفارقة بين  ،(يلاقيه
وعن أهمية الطلب من أجل أن  (ومن يدور على الشيطان يلاقيه) المتعاكسين تقول:
لا ) ويقول المثل التركي: (الولد الذي لا يبكي لا ترضعه أمه) ل:ثَ تُلبى، ينصح المَ 
  .(يعطوه الرضعة

الأمثلة في النصح بمعرفة طريق خلاصك وقيامك بعملك الخاص بك كثيرة، 
مع المثل  اوهذا المثل يتطابق تمامً  (برجلها تناط) أو (كل شاة تناط برجلها) أهمها:

 المثل الذي يوصي بأن تعمل عملك بنفسك.  االتركي. وبالطبع يصل إلى التطابق أيضً 
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 امن جوده قائلً  اومثلما يوصيك المثل التركي بأن تمارس العمل الجيد لتنال شيئً 
لا ) المثل المشترك بأن ايحذرك أيضً  ،(إذا عملت بالعسل تلحس أصبعك) لك:

لأن النار حينئذ ستشعل البارود، ويحدث الانفجار، وإذا  اطبعً  (تقر ب النار من البارود
لا ) اشتعلت النار، وفجرت البارود سيتصاعد الدخان، لأن المثل المشترك يقول:

وإذا غضبت من تصاعد الدخان فهناك خطر من تصرف أرعن  (دخان من دون نار
ما أن هناك وك ،(الأنك ستجلس نادمً  الا تنهض غاضبً ) بحسب المثل: ايجعلك نادمً 

ترابط بين الدخان والنار، وبين الغضب والندم، هناك ترابط بين البرق والرعد، فيقول 
 بد لها من مقدمات.  في إشارة إلى أن كل قضية لا (لا ترعد قبل أن تبرق) المثل:

 (من نظر إليك بعين، انظر له بعينين) وعن النصح بحسن المعاملة، يقول المثل:
 ،(من حفر حفرة لأخيه وقع فيها) فيقول المثل العربي: اوالعكس هو صحيح أيضً 
مفردة بمعنى الغريب  أخفيضع بدل ال ،خ بل يعمم الأمرأوالتركي لا يحصر الحفر بال

 اموضوعً  ا. وبما أن الموضوع وصل إلى الغريب، فقد جر هذا الموضوع أيضً لأخأو ا
 آخر. 

 

 ةنزلالقيمة والم .و

 قيمة الشيء تأتي من وضعه في مكانه المناسب، لهذا يقول المثل العربي: اطبعً 
وكما نرى فهما  (قنطار) مكان (ثقيل) ويستخدم الأتراك مفردة (الحجر بمحله قنطار)

بالمعنى نفسه، وبما أننا فتحنا الحديث عن الحجر، فهو يرد في مثل آخر مشترك عن 
 ،(الحجر الما بيعجب بيفج) فيقول:القيمة، وينبه إلى عدم الاستخفاف بأحد، 

فقيمة الديك على مزبلته الخاصة، وهذا ما سي ر المثل الذي  اوبمناسبة القيمة أيضً 
، وبالطبع فإن الديك رمز للزعامة، (كل ديك على مزبلته صياح) يردده العرب والأتراك:
، (تركيأن يكون هناك ديكان على مزبلة واحدة بحسب المثل ال) والتباهي، ولا يمكن

وحول العوج والانحراف إلى طريق السوء  ،(يموت الديك وعينه على المزبلة)و
ويربط الأتراك الَعَوج  ،(الخط الأعوج من الثور الكبير) والفساد، يقول المثل العربي:

للقيمة والتقييم، فإن قيمة ضربة المعلم كبيرة، وهذه  ا. واستكمالً (العجوز) بالثور
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 (ضربة المعلم بألف) فيقال: ،افتين الشفهيتين العربية والتركيةالقيمة تتساوى في الثق
وبمناسبة  ،(لو شلفها شلف) ويضيف العرب: (ذهبية) ويضيف الأتراك على المثل

، امهمة جدً  -أي الزعيم–الثور الكبير أو العجوز، والديكة والزعامة فإن قيمة الرأس 
 . (السمكة من رأسهاتفسد ) لهذا يقول المثل المشترك في الثقافتين:

 

 الإسلاميات .ز

ثمة نصائح كثيرة على شكل أمثال شعبية مشتركة لعل أشهرها المجتزأ من الحديث 
ويمكن أن  ،مسلمون اوهذا أمر طبيعي فالأتراك أيضً  ،(العجلة من الشيطان) الشريف:

يكون هذا المثل دخل الثقافة التركية من الباب نفسه الذي دخل منه المثل العربي، 
بد وأن يكون بين الثقافتين  هو الحديث الشريف. وبما أن الأتراك شعب مسلم لاو

العربية والتركية كثير من المشتركات التي مصدرها الدين الإسلامي، مثل كثير من 
الثقافات الإسلامية الأخرى، فعلى سبيل المثال يعتبر الزهد والتقشف وكنز المال من 

ليس للكفن ) الإسلامية، وهناك مثل مشترك يقول:الأمور التي تتناقض مع التعاليم 
يقال جيوب. وكما في مثال العجلة، فهناك كثير من الأمثلة التي هي  اوأحيانً  ،(جيب

َق بَِّصَدَقٍة َفأَْخَفاَها َحتَّى َلا ) في الحقيقة مجتزأة من أحاديث شريفة مثل: َوَرُجٌل َتَصدَّ
يُنهُ  ُق َيمِّ َمالُُه َما تُْنفِّ وبالطبع هو آية من الإنجيل ومن المشتركات الدينية بين  (َتْعَلَم شِّ

 (إذا تصدقت فلا تعلم شمالك ما تفعل يمينك) :االديانتين الإسلامية والمسيحية أيضً 
في الثقافة التركية.  اوقد دخل هذا الحديث الشريف والآية الإنجيلية كما هي مثلً 

لا ) دخلت أمثلة من قبيل: إضافة إلى هذه الأحاديث هناك مقولات إسلامية كثيرة
 ، وهناك جمع لقولين إسلاميين شهيرين بالعربية هما(من هللا (الرجاء) يقطع الأمل

الموت حق، ) ا يقول:تركيً  شعبًيا امثلً  امعً  اليصبحً  (حلال الإرث)و (الموت حق)
. وثمة مثل شعبي في الثقافتين يضرب بمعنى إذا حضر الأصلي يفقد (والإرث حلال

أو دوره، وهذا المثل مأخوذ من قاعدة إسلامية، ومن الطبيعي أن يكون  نزلتهالبديل م
الجوع ) . ويقول العرب:(إذا حضر الماء بطل التيمم) في الثقافتين، وهو: امشتركً 
في دلالة على دور الجوع بخروج الإنسان عن دينه واضطراره لارتكاب بعض  (كافر
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ومن المعروف أن قواعد الترجمة تبيح  ،(يمانالجوع بلا إ) الذنوب، ويقابله في التركية
 . اليغدو هذا القول مشتركً  (كافر) ترجمة بلا إيمان إلى

 (لا يقطع الرأس إلا من يرك به) المثل الذي جاء من شطر بيت أبي ليلى المهلهل:
وفي الحقيقة إذا أردنا جمع  .(هللا منح الروح، وهللا يأخذها) له مقابل شبيه في التركية:

 ولات الإسلامية التي غدت أمثلة في الثقافة التركية نحتاج إلى صفحات كثيرة. المق

 

 الحذر والحيطة .ح

يبدو أننا مجتمعات عشش الخوف داخلها من كل شيء، والخوف يدفع إلى 
الحذر، فما أكثر الأمثلة الشعبية التي توصي الناس وتنصحهم بالحذر، وفي الثقافتين 

 احتى غدت هذه المقولة مثلً  (يقع ما لم يكن في الحسبان) االعربية والتركية لأنه دائمً 
في الثقافة التركية. كذلك الأمر بالنسبة إلى إمكان تعد د القياس وعدم إمكان القص 
 اإلا مرة واحدة، فقد ورد في الأمثال العربية إمكان القياس سبع مرات، ووردت عشرً 

 (قس ألف مرة، وقص مرة واحدة) ، وفي المثل التركي وردت ألف مرة، فيقال:اأحيانً 
، لأن الناس اهذا المثل من المشتركات أيضً  ديمكننا أن نع اوبما أن الرقم متحرك دائمً 

اعتادوا المبالغة عند نقل حديث معين. للقرش الأبيض أهمية كبرى في الثقافتين، فمن 
الشعبي أجل عدم التبذير والإسراف التي هي تنبع من عقيدة الشعبين، درج المثل 

 (خبئ) في تركيا، ويضيف عليه العرب كلمة (القرش الأبيض لليوم الأسود) القائل:
 من ثمو، (خبي قرشك الأبيض ليومك الأسود) ويصبح بصيغة المخاطب المفرد:

يكون المثلان شبه متطابقين. أما النصيحة من أجل استغلال الوقت، والخوف من 
 . (لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد) :اين حرفيً الغد، فقد قال المثل الشعبي في الثقافت

على قد لحافك مد ) وهل هناك أشهر من المثل الذي يحذرك من التبذير بالقول:
 وهو متطابق بالحرف باللغتين.  ،(رجليك

ثمة مثل عربي متحرك من منطقة إلى أخرى، ويتحول المثل بتحول الموسم الزراعي 
لا تقول عندي فول قبل أن ) يقول أهل الشام: الشهير في المنطقة، فعلى سبيل المثال

حتى تضعه بالمكيال، أي تنزله إلى  ابمعنى لا تقل إن لديك فولً  (تضعه بالمكيول
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السوق وتبيعه، ولعل الفول من المواسم المرغوبة في البلاد العربية كلها لأن استخدام 
لسوري حيث الفول في هذا المثل طغى على بقية المواسم الأخرى. وفي الشمال ا

تكثر زراعة الكمون، ولما لهذا الموسم من مخاطر بحيث يمكن أن يخسر الفلاح 
دة قبيل الحصاد، يقال: حضموسمه بم لا تقول كمون قبل ) هبوب ريح خفيفة الش 
بمعنى تضعه في الصرة. يبدو أن هذا المثل عالمي، أو أنه انسجم مع  (ما تصر  عليه

لا تقل لدي حنطة قبل ) قول الأتراك: دلباب نعكل منطقة بحسب بيئتها، من هذا ا
وهناك لبوس إسلامي لمثل آخر بالمعنى نفسه نذكره على سبيل  (أن تضعها في العنبر

  .(لا تعي د قبل أن ترى الهلال) هو: االتنويع لأنه لا يدخل المشتركات لفظً 

من ) قائل:بحسب تسمية الحليب واللبن والزبادي في البلاد العربية يتنوع المثل ال
من يحترق لسانه باللبن، ينفخ على ) أو (يحترق لسانه بالحليب ينفخ على اللبن

ولكن الحليب ولبن الزبادي في التركية ليس لهما تنويعات لفظية، لذلك  ،(الزبادي
 مع هذا المثل العربي.  ا، وهو متطابق تمامً انجد مثله واحدً 

النصيحة بأن تكلف بالعمل من هو أهل له، والحذر من تكليف غيره دخلت المثل 
أعط ) هم في حياة مجتمعاتنا، فيقول العرب:مالشعبي عبر الخباز لما للخبز من دور 

يبالغ الأتراك أكثر في الجزء الثاني من هذا المثل الذي  ،(الخبز لخبازه لو أكل نصفه
 .(أعط الخبز لخبازه، وأعطه فوقه) ثقافتين، ليصبح:في ال ايتطابق جزؤه الأول تمامً 

 ولعلنا أسهبنا، وأسرعنا في قضية الحذر، وخشية من الوقوع في مقولة المثل التركي:
 ، وننتقل إلى موضوع آخر.ايفضل أن نأخذ نفسً  (من يركض يتعب)

 

 القدر والقسمة والنصيب .ط

عن هذا الإيمان،  ؤمن بالقدر، ولا يخرج المسلمونيكثير من عقائد الشعوب 
والأمثلة المشتركة حول القدر والقسمة والنصيب كثيرة، وغير اشتراك تسمية القدر 

 بالمعنى المجازي لهذه الكلمة: ابحرفيتها العربية بين اللغتين، تشترك هاتان اللغتان أيضً 
، وهو من أهم المشتركات الثقافية في هذا الباب، والأتراك (المكتوب على الجبين)
المكتوب على الجبين ) يقابله لدى العرب: (المكتوب على الجبين يقع للرأس) ونيقول
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تجري الرياح ) :ا، وهناك قول أبي الطيب المتنبي الذي أصبح مثلً (لازم تشوفه العين
له نظير شبه مطابق باللغة التركية، ولكن يحل محل كلمة  (بما لا تشتهي السفن

لا تجري الرياح بما يشتهي ) ليغدو: (السفان) السفينة في اللغة التركية كلمة تعني
، وعلى الرغم من أن القدر اسم على مسمى فهو ما يقع للإنسان ما هو مقدر (السفان
يربط الشعبان  .(االحادث لا يعطي خبرً ) دون حساب، أو كما يقول الأتراك:من 

، فيقال في العربي والتركي القدر بالعمل، وهكذا هناك علاقة بين ما ُيزرع وما ُيحصد
وإذا كان العرب يستخدمون هذا المثل بحرفيته، فهم  (ما تزرعه تحصده) التركية:

. وبمناسبة الزرع والحصاد هناك اأيضً  (اما تزرعه اليوم تحصده غدً ) يستخدمون معه
وإذا كان الأتراك يستخدمون  (من يزرع الريح يحصد العاصفة) مثل مشترك يقول:
 فقط، يستخدم العرب هذه المفردة إضافة إلى مفردة (يحصد) المفردة التي تعني

قدر غير قابل للتحقيق، مثل التقاء  ا. وعلى المنوال نفسه، هناك أيضً اأيضً  (يجني)
، ومن طرائف هذا الأمر، اجبلين، ولكن لقاء إنسانيين أمر يمكن أن يكون مكتوبً 

أثناء  في أحدهما مجند في الجيش الفرنسي ،بين مسنين اشهدت ذات يوم حديثً 
وهي كلمة  ،(التشتا) ما كان يسمى حينئذ الانتداب على سورية، وثانيهما مقاتل في

أثناء في ، و(العصابة) تركية يستخدمها السوريون بمعنى حرب العصابات، وتعني
أثناء الهجوم على في الحديث روى المقاتل في حرب العصابات حادثة جرت معه 

في ذلك المخفر، ولكن  (الدرك) ا على خمسة منأحد المخافر، وقص لنا بأنهم قبضو
ستة عناصر من الدرك كانوا في المخفر، وأن السادس تمكن الهرب بطريقة عجيبة لم 

 فابتسم المقاتل، وقال له: (كيف عرفتم أن الدرك ستة؟) يزل يجهلها. سأله الآخر:
تي تجاوزها ، هنا بدأ الآخر يروي له بعض التفاصيل ال(كان في المخفر ست بندقيات)

الراوي الأول عن تلك العملية، وعرفنا من هذا الحديث أن المسن الآخر هو ذلك 
الجندي، وخاصة عندما روى كيف انزلق من النافذة، وبقي طوال الليل تحتها في 

جبل مع جبل لا يلتقي، ولكن الإنسان مع ) العتمة، وهم يبحثون عنه، فقال الجميع:
جبل مع جبل محال يلتقي، ولكنما ) نية كاظم الساهر:أو بصياغة أغ (الإنسان يلتقي

. (ابن آدم) كلمة (إنسان) وبالطبع هناك من يستخدم بدل كلمة ،(قد يلتقي الإنسان
والقدر يشترك مع كثير من الأمثال التي تشبه النصيحة، وفي هذا الموضوع يقال في 

أقول كثيرة لا تأخذ ، وثمة (من يبصق على الريح يبصق على وجهه) الثقافة المشتركة:
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 ، منها ما يستخدم في البيئة الشامية:احالة الشيوع إلى درجة الاتفاق لتسميتها أمثالً 
 (نصيبه) وهذا له مقابل في التركية باستخدام كلمة ،(يخلق هللا العبد ويخلق رزقه معه)
تُستخدمان  (نصيب)و (قسمة) ، وأريد أن أنوه إلى أن مفردتي(رزقه) من كلمة ابدلً 

في مثل  (قسمة) محل كلمة افي التركية باللفظ العربي. وبمناسبة الرزق فهي تحل أيضً 
الحذر لا ) :اوهناك مثال مشترك أيضً  (لا أحد يأخذ قسمة أحد) تركي آخر يقول:

 . (يمنع القدر

العروس اللي ) ثمة مثل جميل عن القسمة والنصيب ُيستخدم في بلاد الشام يقول:
ولهذا المثل مقابل في اللغة التركية لا يدخل  (ما بتعرف مع مين رح تختلىع بتنجلى 

 من تفاصيل حياة الشعبين يقول: امهمً  ا، وأورده لأنه يشرح تفصيلً اضمن بحثنا تمامً 
. وإذا كان القدر والقسمة (ركبت العروس الجمل، وانظر لمن سيكون نصيبها)

فهو الذي يقدرها لنا، ولكن قضية التكبر والنصيب هي قضايا من هللا، ولا نتدخل فيها 
 بيدنا، ولهذا سننتقل إلى هذا الموضوع. 

 

 التواضع والتكب ر .ي

التواضع من القيم الإنسانية المفضلة، وفي الإسلاميات كثير من المقولات حول 
من  امن رموز التكبر والغرور، ورمزً  االتواضع، ولكن لعل المثل الأهم الذي بات رمزً 

ما في شجرة وصلت ) رموز نقد الطغاة، واعتبار نهايتهم محتومة هو المثل القائل:
، (مهما طالت الشجرة لا تصل إلى السماء) وهذا المثل يقابله في التركية: ،(لربها

 وكما ُيلاحظ فإن هناك تشابه كبير بينهما. وعن قيمة التواضع ثمة مثل عربي يقول:
والشطر الثاني من هذا المثل هو  ،(انحنى ازداد خيرً كريم الأصل كالغصن، كلما ا)

وثمة  ،(انحنى اثمرً  /اكلما ازداد الغصن خيرً ) مثل يتداوله الشعب التركي بحرفيته:
، وبحسب هذه التنويعات، يستخدم مثل آخر بالمعنى نفسه اتنويعات ترتبط بالبيئة غالبً 

التي لا تكثر فليها الأشجار، بل يعبر عن خواء المغرور والمتكبر في المناطق السهلية 
ولا يختلف صيغة  (السنابل الخاوية ترفع رؤوسها) تزرع فيها الحبوب، وتنتشر السنابل:

هذه الأمثلة  (السنبلة الفارغة ترفع رأسها) هذا المثل في التركية إلا بأنه مصاغ بالمفرد:
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والتركي، ولنترك  تعبر بما فيه الكفاية عن قيمة ثقافية يشترك فيها الشعبان العربي
 آخر.  االحديث يجر حديثً 

 

 الأصل والنسب .ك

يباهي العرب بأصولهم وانتمائهم شأنهم شأن المجتمعات القبلية الأخرى، وبما أن 
من الزمن على هذا  اطويلً  ابالأصل، وبقي ردحً  االمجتمع التركي مجتمع قبلي أيضً 

السلجوقية )الثقافات النحو، وأسس دول القبيلة قبل أن يؤسس الدولة المتعددة 
بد أن يكون للأمثال الشعبية التي تتناول النسب والأصل وجود فاعل  والعثمانية(، فلا

لديه، وهذا ما هو قائم. وهنا سنبدأ بأشهر الأمثال التي نرددها لدينا وهو موجود في 
وتستخدم في اللغة التركية مفردة ذات  (من ينكر أصله لا أصل له) الثقافة التركية:

 وفي الحقيقة أن تعبير (لا أصل له) محل تعبير (لقيط/ ابن حرام) عنى أكثر حدًة تعنيم
المثلين عد  هو التعبير الأكثر حدة عن عديم الأصل، وبهذا يمكن  (ابن حرام)

والأهم من هذا  ،(العرق دساس) حول النسب: امتطابقين، كما تورد الثقافتان أيضً 
سألوا ) يردده كثيرون، وهو يرد بحرفيته في الثقافتين العربية والتركية: اأن هناك مثل أيضً 

وهنا يشير هذا المثل إلى إظهار الجانب  (البغل: من أبوك؟ أجابهم: الحصان خالي
الأصيل من نسب المرء، وإخفاء الجانب السيئ منه، وتُضرب أمثلة كثيرة على هذا 

ويستخدم العرب  ،(القرعة( بشعر خالتها) تباهي البنت) الأمر أشهرها المثل المشترك:
. وبما أننا أتينا على ذكر (خالتها) لمفردة ابديلً  (ابنة خالتها) في كثير من الأحيان

، والأمثلة التي  بىالخالة وابنة الخالة فهذا يجر الحديَث إلى علاقة النسب والقر بالشبهِّ
دى شعوب العالم يمكن أن تكون ل -وهي تجارب متكررة-تتحدث عن هذا الجانب 

ولكن الغريب في  ،كلها، فهناك أمثلة كثيرة على تشبيه الولد بخاله، والبنت بعمتها
مخطه ) تأتي بحرفيتها، وهي المقولة التي تعبر عن التطابق بالشبه بقولناأنها الثقافتين 
ة وتستخدم مقابلها بالتركية عبارة بالدلال ،(المخط: َشَبُه الولد بأبيه) اوطبعً  (امخطً 
 ، وبالطبع ما يسقط من الأنف هو المخاط. (سقط من أنفه) نفسها:



 

60 

بما أننا ذكرنا تباهي البغل بخاله الحصان الأصيل، وليس والده الحمار، فلنعرج 
 على الأمثلة التي تتناول والده، فالحمار حمار مهما زيناه، لذلك يقول المثل العربي:

، اونسبً  اوحسبً  اأي لا يمنحه أصلً ، (االسرج المذهب لا يجعل من الحمار حصانً )
، وعندما (اسرج الذهب يبقى الحمار حمارً ) وهناك مثل تركي شديد الشبه به يقول:

 (حتى الحمار لا يقع في الحفرة مرتين) نريد أن نذم من يقع في خطأ مرتين، نقول:
له صورة طبق الأصل في الثقافة التركية. وللتعبير عن مهانة وتفاهة  اوهذا المثل أيضً 

، ويستخدم (موت الحمير فرح للكلاب) من يفرح لموت التافه، يقول المثل المشترك:
هذا المثل في الثقافة التركية بصيغة المفرد فقط، وهناك تنويع آخر على هذا المثل 

الحمار ) . ويقول المثل العربي:(لابموت الحصان فرح للك) باللغة التركية معناه:
مع المثل  ايتشابه إلى حد بعيد جدً  (مثل( الجحش كل من جاء يركبه) القصير زي

وهناك تنويعات كثيرة على هذا المثل  (الحمار القصير يركبه كثيرون) التركي القائل:
زين رمهما وصفبفي الثقافة التركية، وبعد أن اختتمنا بالحديث عن الحصان والحمار 

للأصالة وعدم الأصل، سنبدأ الموضوع الآتي من حيث انتهينا، وهو مثل حول 
 الحمار. 

 

 الفقر .ل

في الثقافة  اكثيرة هي الأمثال التي تتحدث عن الفقر، وهناك أمثلة جميلة جدً 
، ونبدأ من االتركية لا تدخل المشتركات بالكلمات والمعنى إضافة إلى المشترك أيضً 

، ولعل أشهر الأمثلة التي تتحدث عن بساطة ارحه بسيط جدً ن فإفرح الفقير، إذ 
وتعزي الأمثال  ،(( يضيع له حماره، ثم يجدهافلاحً ) اإذا أراد هللا أن يفرح فقيرً ) فرحه:

. (، العيب بالكسلاالفقر ليس عيبً ) المشتركة الفقير، لكي يحتمل فقره، فتقول له:
 (الأمل خبز الفقراء) يقول: اعربيً  اومن غير إطالة ننهي الموضوع بحكمة غدت مثلً 

 . (الأمل خبز الفقير) بصيغة المفرد ليغدو: اوفي التركية ُيستخدم هذا المثل أيضً 
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 المكر والنذالة .م

إذا بصقت بوجهه يتظاهر ) في المثل الذي يصف النذل والنذالة يقول المثل العربي:
ة واحدة تحدد أن ويضيف المثل التركي على هذا المثل كلم ،(بأن السماء تمطر

، وهناك مثل عربي آخر (إذا بصقت بوجه النذل...) الذي ُيبصق بوجهه هو النذل:
 ، وشكل روايته الأخرى:(اليد التي لا تقدر عليها، بوسها وادع عليها بالكسر) يقول:
ولا يستخدم الأتراك  ،(اليد التي لا تستطيع أن تعضها، بوسها، وادع عليها بالكسر)

ارفعها على ) ، ويضيفون على الثاني(ادع عليها بالكسر) شابهين:في مثليهم الم
  (اليد التي لا تستطيع أن تعضها بوسها، وارفعها على رأسك.) فهم يقولون: (رأسك.

 

 العين والرؤية .ن

البعيد عن العين بعيد عن ) دخلت العين أمثلة كثيرة، وأشهرها المثل المشترك:
 ي يعيش فيه الإنسان، يقول المثل المشترك:وحول التأقلم مع المحيط الذ (القلب.

وفي رواية أخرى بين العوران. وحول العين  ،(إذا جلست بين العميان أغمض عينيك)
 . (شيء لم تره بعينك، لا تشهد عليه بفمك) والرؤية، يقول المثل من باب النصيحة:

 

 النقود والمال .س

بد أن تدخل في الأمثال  لا من ثموفي حياة الناس،  امهمً  اطالما لعبت النقود دورً 
الطيف الذي تشغله الأمثال الشعبية حول النقود، من الطبيعي  اتساعبشكل كبير، ومع 

 أن يكون بينها تشابه. ومن باب نشر الزهد، والترفع عن المال، يقول المثل العربي:
. من جهة أخرى، (المال وسخ اليدين) ، ويقول المثل التركي:(المال وسخ الدنيا)
. ثمة (المال يجر المال) فإن المثل يقول في الثقافتين: ،(الكلام يجر الكلام) مامثل

زمر   امن دفع فلوسً ) :اكثير من الأمثلة المتشابهة بين الثقافتين، ولكن أكثرها تطابقً 
 . (ابنه
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 الصبر .ع

دواء غير الصبر، فلذلك تكثر الأمثال  كلاتللمش، وليس كلاتمشلا حياة من غير 
، اخاصة أن الدين الإسلامي يوصي به، ومعروف بأن الصبر ليس سهلً حول الصبر، و

إذا كان ) وهو بحد ذاته يحتاج إلى جهد من أجل احتماله، لذلك قال المثل العربي:
وهو يتشابه إلى حد بعيد مع المثل التركي الذي  ،(، فعاقبته حلوةاطعم الصبر مرً 

الصبر مر، ) :ابصياغة أخرى أيضً  ، ويروى(، فثمرته حلوةاإذا كان الصبر مرً ) يقول:
 (من صبر نال مراده) ويقول الأتراك: ،(من صبر ظفر) . ونحن نقول:(وثمرته حلوة

 .(نال مراده)و (ظفر) وليس هناك فرق كبير بين

 

 متفرقات .ف

 هناك أمثلة كثيرة مشتركة في موضوعات شتى نعرج عليها بشكل سريع: 

ويرد في  ،(اواحدة لا تصنع ربيعً  زهرة) :اتستخدم الزهرة في حكمة غدت مثلً 
في كل ما هو جميل،  صعوباتوحول وجود  ،(الا تصنع صيفً ) :االمروي العربي أحيانً 
اللي ) وهناك مثل آخر مشترك يقول: ،(لا وردة من غير شوكة) يقول المثل المشترك:

 . (بيحب الورد بيتحمل شوكه

الحب ) يقول الأول: ،اران جدً بالنسبة إلى الحب والزواج، فثمة مثالان عربيان شهي
ويرد هذان المثلان بحرفيتهما في  ،(الطريق إلى قلب الرجل معدته) ، والثاني:(أعمى

 الثقافة التركية. 

 (أصابعك مو كلها سوا) وحول سن ة الكون بعدم المساواة ثمة مثل شهير يقول:
السمكة الكبيرة تأكل ) آخر، هو قاعدة طبيعية تقول: اعدم المساواة تستجر مثلً  اوطبعً 

 والمثلان سائران عن ألسن الأتراك.  ،(السمكة الصغيرة

وحول التعاون، وتوحيد القوى يسير في تركيا الجزء الأول من القول الذي 
 . (في الوحدة قوة، وفي التفرقة ضعف) نستخدمه:
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وعندما ُيْقدم على فعل خسائره كبيرة من أجل تحقيق قليل من الكسب، ُيقال في 
 . (لا ُيحرق اللحاف لُيقتل البرغوث) الثقافتين:

 الشخص: نجول عند وقوع حادث ما يوقع خسائر مادية، ويايق اثمة قول شهير جدً 
وبقدر ما هذا القول شائع في الثقافة العربية هو شائع في الثقافة  ،(بالمال ولا بالأبدان)

 التركية. 
من ) ر في هذا الموضوع هو:، وُيضرب مثل شهي(كما تدين تُدان) ويقول العرب

لا ) :ابليغً  اويصوغ الأتراك هذا المثل بصياغة تحمل شبهً  (دق باب الناس، دقوا بابه
 . (تدق باب الناس، فيدقون بابك

، ولكن طعامه يعطيه الغذاء اسرعة نمو الطفل لا تجعل ألبسته تدوم عليه كثيرً 
 (الولد تجارة ولبسه خسارة أكل) اللازم لهذا النمو، وهذا ما فرض مثل عربي يقول:

 (تجارة وخسارة) لعل الإيقاع الذي يفرضه المثل جعل الأتراك يبدلون فقط في كلمتي
يقول  اوحول الأولاد أيضً  (أكل الولد حلال، ولبسه حرام.) ليصبح على النحو التالي:

  .(خذ الخبر الصحيح من أفواه الأولاد) المثل المشترك:
 العنف والضرب من أدوات التربية الأساسية، ومن هنا جاء المثل: دفي مجتمعنا يع

 الثقافتين. في ودخل  (العصا من الجنة)
 (السمك في البحر لا تشترِّ ) لسمك والبحر، فالمثل العربي يقول:إلى اوبالنسبة 
الغريق ) ، وبمناسبة البحر، هنا يقول العرب:(لا سوق لسمك بالبحر) والتركي يقول:
 . (يتعلق بأفعى) ويقول الأتراك: ،(يتعلق بقشة

ال بيعلي باب داره) وحول الاستعداد، ُيقال عند العرب: أما  ،(اللي بدو يعمل جم 
، (يصاحب) وُيوضع مكانها (يعمل) في المثل التركي فلا تُبد ل سوى كلمة واحدة هي

، وعلى سيرة الجمل، يقول المثل (اللي بدو يصاحب جمال يعلي باب داره) فيصبح:
  (إيش/ إيه( فيني عدل؟) قالوا للجمل رقبتك عوجة، قال: ويش) المشترك:

ليس لأفواه ) وعن إعطاء الأهمية لكلام الناس والقيل والقال يقول المثل المشترك:
 . (الناس زم امات

 ويضع الأتراك كلمة (حساب السوق لا يوافق الصندوق) وفي الحساب نقول:
 . (السوق) مكان كلمة (البيت)
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ويضع الأتراك  (من يأكل من خبز السلطان، يضرب بسيفه) المثل العربي: يقول
ويبدو أن هذا ناجم عن دور السلاطين في  ،(السلطان) موضع كلمة (كافر) مفردة

 حياتهم وتاريخهم حتى ما قبل المرحلة العثمانية. 

 يبدو أن المثل يعمل على تخفيف هم الفتيات غير الجميلات، فيقول لهن:
 من مشتركات الأمثلة.  اوهذا أيضً  (ما لها حظ الجميلة)

 :اوفي الوقت نفسه يقول أيضً  (الكلب الذي يعوي لا يعض) ويقول المثل المشترك
 .(يخرمشك) ، ويروى في شكل آخر:(إذا حاصرت القط يهاجمك)

 وعن الطبع ورسوخه في الإنسان، وعدم إمكان تغييره، يقول المثل المشترك:
  .(الطبع غلب التطبع)

الكلام إلك يا ) ثمة تنويعات كثيرة حول الكنة والحماة، وأهمها المثل العربي:
 . (جارة) من ابدلً  (بنتي) . في المثل التركي، تستخدم مفردة:(كنة، اسمعي يا جارة

مثل نضربه عادة حول الأمور المستعصية، وعدم تقبل أي  (دق المي وهي مي)
 ف الأتراك كلمة واحدة على المثل وهيالجهد المبذول، يضيمن رغم على التغيير 
  .(دق الماء بالهاون يبقى ماء) ويصبح: (في الهاون)

يضحك  امن يضحك أخيرً ) فيقول المثل: ،(النهاية) ولننه أمثلتنا في الأمثال حول
  (ايضحك جيدً  امن يضحك أخيرً ) ويقول الأتراك: (اكثيرً 

 

 خاتمة .ص

بد لنا من التوصل  الأمثلة الشعبية، لابعد هذا العرض العام لأهم المشتركات في 
إلى أن التجربة الإنسانية التي مر منها الشعبان مرت من دروب ومنعطفات واحدة، 
ولهذا أنتجت خلاصات حياتية على شكل أمثال شعبية مشتركة أو متطابقة. وهنا أود 
أن أختم بمثل شعبي مشترك آخر يعبر عن دور المعرفة بإحلال السلام، وإبطال 

نعم، عندما تتعارف الشعوب،  (الإنسان عدو ما يجهل) لعداوات، يقول المثل:ا
 بد من أن تخف العداوة إلى أن تزول. وتلغي جهل بعضها ببعضها الآخر لا



 

65 

 الدوريات الثقافية التركية: عدد كبير، وعمر قصير

 

تقتصر على  (الثقافة والفن) صفحةعندما نطالع الجرائد التركية اليومية نجد بأن 
ما يتناول كبريات النشاطات الفنية والثقافية المحصورة بالعاصمة  االخبر الذي غالبً 

ما يتجاوزها لنشاطات تقام في مدن تركية أخرى على مستوى  اسطنبول، ونادرً إالثقافية 
ويكون فيها  ،ادوليً  اطابعً  اعالمي مثل المهرجانات السينمائية والشعرية التي تحمل غالبً 

مهرجان البرتقالة الذهبية في أنطاليا، مهرجان جوزة )مشاركون من مختلف دول العالم 
هي وكالات الأنباء. تنفرد  االقطن الذهبية في أضنة(، ومصدر هذه الأخبار عمومً 

يتناول  (تابكِّ ) جريدة جمهوريت عن بقية الصحف اليومية بتخصيص ملحق بعنوان:
 ور النشر وقراءات في الكتب الحديثة، وحوارات مع الكت اب. آخر إصدارات د

وهكذا فإن المجلات الثقافية والأدبية هي التي تُعنى بشؤون الإبداع من شعر وقصة 
كم عدد ) ي:آتوالآراء والدراسات النقدية وتنشرها. لعل أول ما يخطر بالبال السؤال ال

 مدة من سؤال أحد الأثرياء العالميين:سأجيب بطرفة مست (الدوريات الثقافية في تركيا؟
نعم، من هذه الإجابة نستنتج بأن هناك مئات من  (قبل السؤال أم بعد السؤال؟)

سطنبول، أنقرة، إزمير، أضنة( إ) الدوريات الثقافية التي تصدر في مدن تركيا الكبرى
أن  مكنأثناء عملية الإحصاء ي في وثمة صعوبة شديدة بإحصاء هذه الدوريات، لأنه

 . تتوقف مجلات، وتصدر أخرى

في غياب الدعم الحكومي للمنشورات الثقافية، واقتصاره على الاشتراك الذي تتابعه 
م المجلات  دائرة النشر والمكتبات في وزارة الثقافة والسياحة التركية، يمكن أن نقس 

  :إلى ثلاثة أنواع بناء على مقياس التمويل االأدبية عمومً 

التي تصدرها دور النشر، وتكون الغاية الأساسية منها هي الترويج الأول: المجلات 
 يدخل تمويلها بند نفقات الدعاية من موازنة دار النشر.  من ثملكت اب الدار وكتبها، و

هذه ط ما تُركز على نشا االثاني: المجلات التي تصدرها الجمعيات الأدبية وغالبً 
 الجمعية وإبداعات كتابها الأعضاء. 
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ث: المجلات التي تصدر بشكل فردي، ويمكن القول أن  هذا النوع من الثال
ولكن بشكل غير  ،المجلات التي تصدرها الجمعيات الأدبية االمجلات يشبه كثيرً 

مادية وشبكة من  مقدرةما يكون لديه  امنظم. فالشخص الذي يصدر المجلة غالبً 
بحيث تتمكن  اسنويً  ااكً ويحيط به عدد من الأصدقاء الذين يدفعون اشتر ،العلاقات

 الدورية من الصدور. 

منها تخصصي. فهناك مجلات تنشر القصة  اكبيرً  اما يميز هذه المجلات أن قسمً 
قصة  /Dünyanın Öyküsü) مثل: /القصيرة وتتناول قضاياها وتياراتها ونقدها

معجن  /Öykü Teknesi) ،(مدقصة آ /Adam Öykü) ،(القصة /Öykü) ،(العالم
من  /Şiirden) ،(مجلة الشعر /Şiir Dergisi) إلخ. وأخرى تتناول الشعر .(القصة
.. إلخ. وغيرها تتناول الترجمة الإبداعية وتنشر (وقت الشعر /Şiir Vaktı) ،(الشعر
. وهناك مجلة تتناول الرواية وتنشر (.Ç.N) مترجمة باللغتين المنطلق والتركية انصوصً 

أبطال  /Roman Kahramanları) مقالات حول شخصيات الروايات تسمى:
 ،(الأدب والنقد /Edebiyat Eleştiri) . وهناك التي تناول النقد الأدبي(اترواي

وغيرها تتناول الكتب والإصدارات إضافة إلى الشعر والقصة باعتبار أن الكتب الأدبية 
 (الوجود /Varlık) دار خيال للنشر(،) (خيال /Hayal) بغالبيتها شعر وقصة منها

 دار نشر تابعة لمصرف(،تصدرها ) (المكتبة /Kitap-lık) ار نشر بالاسم نفسه(،د)
(Notos)، (Virgül/ فاصلة) ...  .إلخ 

 يجمع بين الدوريات الثقافية على أنواعها صفات مشتركة هي: 

تصدر مرة كل  اتباعد دورة إصدارها، ففي أفضل الأحوال تكون شهرية، وغالبً  -
 فصلية(. ) شهرين، أو كل ثلاثة أشهر

 للكتاب الذين يشاركون في الكتابة.  الا تدفع استكتابً  -

 قلة عدد نسخ المطبوعة.  -

 عمر المطبوعة القصير.  -
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ها صفات مشتركة بين الدوريات الثقافية وصففي الحقيقة أن العناصر المذكورة ب
ما تختفي المجلات الثقافية بعد  اوغالبً تنبع من مصدر واحد هو ضعف التمويل. 
 ة بالاسم نفسه أو باسم آخر. مدإصدار بضعة أعداد، ثم تعود إلى الصدور بعد 

بالطبع هناك مجلات مستقرة ومستمرة منذ زمن طويل على ندرتها. وهذه 
لأن هذه المجلة تصدر عن ، (يابي كريدي) المجلات تصدر عن مؤسسات قوية مثل

لاسم نفسه هي بنية فرعية من مؤسسة مالية ضخمة، إضافة إلى دار نشر قوية با
 . (الوجود /Varlık) ،(خيال /Hayal) المجلات التي تصدرها دور نشر كبرى مثل

. فإذا العل حالة الدوريات الثقافية ليست بمعزل عن حالة الكتاب والثقافة عمومً 
من الطبيعي أن تكون كان الجميُع ُيقر بتراجع وضع الكتاب وانخفاض عدد القراء ف

 على الأقل لحالة الكِّتاب. حالة المجلات الثقافية بشكل مشابه

 

 ، مجلة الدوحة2014نيسان أبريل/ 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني 

 الأدب التركي من منظور مترجمه
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 حقيبة للذكريات والزمن

 

مني أيام الدراسة الجامعية. منحتني  اكان لي حقيبة صغيرة بنية اللون غدت جزءً 
ة ما خرجت من البيت لقضاء حاج ا، لأنني كثيرً (توريست/ سائح) :اتلك الحقيبة لقبً 

دخلت تلك الحياة مع اللقب حقيبًة أخرى سوداء  ما، فأجد نفسي في مدينة أخرى.
  .(حقيبة النسيان) الغبار اسمهاكسوها ي

 اعلى عجل حاملً  اهلعً  اإلى أن خرجُت يومً  اجميلً  ابقيت تترك الحقيبة لدي انطباعً 
ت أنه ظننأنقذُت ما وقع تحت يدي مما  ،ي في صندوق السيارةواحدة وضعتها بنفس

 ما يسميه فلاسفة السياسة في تصنيف أخرق لأنواع المنافي حاجيات، وانطلقُت في
. إذا كانت تلك حقيبة النسيان، فماذا أسمي هذه؟ لا أدري، ولكنني (انفى طوعيً م)

 (بأمراس كت ان) كلما كنت أمد يدي إلى شيء لأضعه فيها أجد أنه ُشد إلى مكانه
تركت  .ظالمة إلى درجة سلخه عن مكانه وتأبى نفسي أن تكون ،يأبى أن يبارح
كنت قد  ، ولا أدري إناير محددة تمامً فالحقيبة لا تتسع، والوجهة غ ،الأشياء كلها

لم يخطر لي  فارقة طريفة كلما تذكرتها أضحك.ثمة م حملت ما هو ضروري أم لا.
من المال يمكن أن يخفف الثقل عن  اجيدً  اوسط ذلك الهلع أن في درج مكتبي مبلغً 

 حقيبتي، فحالت بيني وبينه ستائر الذكريات.

 ومة: قاله الشاعر التركي الشاب كمال سُ نني لم أستطع حتى أن أقول ما إأي 

رت حقيبًة هذا الصباح   حض 

 ُدس أسفلها ماضي  

 وعمٌر انقضى نصفه 

 وفوقه زوج خيال 

... 

 الرحمة! قلت هناك زوج من القلوب 
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 كان هنا قبل قليل 

 ها هو أحدهما في يدي

 والثاني؟ 

 أممكن السفر بقلب واحد؟ 

ويبدو أن الشاعر مدرك  ،أن ُيدس في حقيبة من العمر يمكن اأن شيئً  ظنلم أكن أ
لهذا، فثمة ما لم يوضع معه فيها حتى وإن كانت حقيبة شعرية مفتوحة على 

 ، إذ يقول في مكان آخر: كلها الاحتمالات

 آمالي معي 

 وضعتها في جيبي الجانبي.. 

رسومي ودفاتري وتركت أوراقي ، وأنا كنت كذلك، تركت كل شيء خلفي
والأمكنة التي حت ها عرقي المالح  .كتبي وأبحاثي.. روعاتمشواتي مقالوي لوحاتو

بدا لي أنها تردد من خلفي كلمات  ،تركُت ذكرياتي وحياتي ،الخاصةعلى أشيائي 
 دار: كيِّرْ الشاعر جهاد 

ع لي أيضً   في حقيبتك  امكانً  اوس 

 وانطلق صباح يوم من أيلول 

 واختر مدينة ساحلها طويل مد النظر 

 ولنغادر... 

صحيح أنني تركتها في جحيم منفى، ولكن هل  ،مسكينة تلك الأشياء والذكريات
علمونا في  ايا إلهي، مذ كنا أطفالً  مختلف عن الجحيم؟المنفى الذي أذهب إليه 

المدارس بأن العمليات الحسابية تتم بين الأشياء نفسها، فلا يجوز أن نسأل ما 
فلماذا أجد صعوبة بل استحالة بالمقارنة بين منفى  ،مجموع ثلاث تفاحات وبرتقالتين

ومنفى؟ أليسا من النوع نفسه؟ نعم، لقد وجدتها، لعل صعوبة المقارنة هذه جعلت 
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، اطوعيً  ، ومنفىاللمنافي، فكان هناك منفى قسريً  اعلماء السياسة يبتكرون تصنيفً 
  .اومنفى في الوطن أيضً 

ولكن تجربة بعضها علمتني بأنه ثمة ما هو بعلم المنافي وتصنيفاتها،  الست فقيهً 
  .(طعم العلقم) مشترك بينها مهما اختلف تصنيفها، إنه

هل ثمة من يختار بالعقوبة، ف ا؟ إذا كان المنفى مقترنً اهل ثمة منفى طوعي حقً 
عقوبة الذات، أو جلدها مرض نفسي، وليس على المريض حرج.  ؟االعقوبة طوعً 
حتى وإن كان عقوبة، ولكن أليس كثير  ،اختاره طوعً مرء أن يتخلى عما ييمكن لل

ن خيار العودة إلى منفى إلا يستطيعون العودة؟ أو  (منفيين طوعيين) من المصنفين
؟ ألا ينطبق عليهم الخيار الذي طرحه االوطن أمر  من خيار المنفى الذي يسمونه طوعيً 

ندما يخاطب الفأر في حكاياته الشهيرة ع (القط الجاثم) مارسيل إيمي على لسان
نعم، كان لفأر مارسيل إيمي كامل  .(اختر بين أن تمنحني عينيك أو أن آكلك) :اقائلً 

بين حضن منفى من سقر، وحضر منفى  اكامل الخيار أيضً  االخيار، وللمنفيين طوعً 
 من صبر. 

ر، بين المنافي والأسفا اوكما طعم العلقم مشترك بين المنافي، تشترك الحقيبة أيضً 
وأبنية وحتى  امهما صغرت، تتسع بيوتً  افهي كبيرة جدً  ة لحقيبة المنفى.زيكن ثمة مول
منها بكثير، تحمل ذكريات  . وما البيوت والأبنية والناس؟ إنها تحمل أكبراوأناسً  امدنً 

المنفى سفر طويل وإن كان لبضعة كيلومترات، وحقيبته كبيرة وإن كانت  وحياة.
 حقيبة كتف، تقول الشاعرة هوليا قوتشولو: 

 السفر بحجم حقيبة 

  بما تحمله من ذكريات

  الحصياتبثقل 

 في عدمية الفراغ 

 لأن الأزهار النضرة مخبوءة في عينيها 

... 
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 السفر بحجم حقيبة 

  وبما تحمله من زمن

اقترن التبديل والمبادلة بالإنسان منذ وجوده، وللتبديل والمبادلة وقع مقبول، وفي 
، (تبديل المكان يشرح القلب) أسوأ الحالات مألوف. لذلك يقول المثل التركي:

 ،اقتً وعن حالة يخرج الإنسان فيها من مكانه م (تغيير جو) وَدَرَج في الثقافة العامة
 يقول: همالبديل يجعل بعضوالمبادلة؟ لعل عدم ذكر ولكن هل الوطن قابل للتبديل 

 الوطن؟ هل هناك حقيبة تتسعمن ولكن ماذا عندما تكون الحقيبة بديلة  ،(نعم)
هل هناك حقيبة تتسع لرائحة فنجان قهوة مع  لضحكة طفل أو لهاثه بعد اللعب؟

ر، تتسع الحبيب في المكان الذي بنياه قشة قشة؟ نعم، يمكن للحقيبة أن تتسع للكثي
 ا؟ ذهب الشعراء كثيرً الأطنان وآلاف الكيلومترات، ولكن هل تتسع لدمعة طفل فرحً 

بوصف ما يمكن أن تحمله حقيبة المنفى والغربة، ولكن تلك الحقيبة ستبقى مفتوحة 
 هل من مزيد؟  :وتقول

 

 ، مجلة الدوحة2014آب/ أغسطس 
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 كاتب مثير للجدل (أورهان باموق) صاحب نوبل

 

من أكثر  2006الفائز بجائزة نوبل للآداب عام  (أورهان باموق) الكاتب التركي دُيع
زال في الأربعين  لما افقد حظي بشهرة عالمية واسعة جدً  الكت اب الأتراك إثارة للجدل.
لتزيد عن أربعين لغة حية،  الغات العالم الأكثر انتشارً  من عمره، وتُرجمت رواياته إلى

إلا ويذكر فيه اسم  اتقريبً  . ولا يمر يوم(االكاتب الأكثر مبيعً ) وسجل في تركيا لقب
الكاتب  أورهان باموق. وهو مرشح لهذه الجائزة منذ سنوات طويلة، حتى إن

عندما اتصلوا ) عندما حصل على جائزة نوبل للآداب قال: (هارولد بينتر) الإنكليزي
بي من الأكاديمية السويدية اعتقدت بأنهم يبشرونني بفوز صديقي أورهان باموق 

  .(بجائزة نوبل

وهو إضافة إلى رواياته يكتب في كبريات الصحف العالمية مقالات فكرية وسياسية  
 متنوعة.

 

 أورهان باموق النشأة والبدايات

بق جانب يتعلق بهذا الكاتب إلا وضع تحت البحث والتمحيص الدقيق، ي لم
باموق العائلية، وفي نسبي أبيه وأمه،  وهنالك باحثون كثيرون غاصوا في جذور أورهان

شهرته العالمية المبكرة. وكأي  وهذا بسبب طرح إشارات استفهام كثيرة حول أسباب
شهرته، وربط هذه الشهرة بعوامل  مشهور لا بد من إدخال نظرية المؤامرة في قضية

تقع ضمن ) (سالونيك) غير فكرية أو إبداعية. فهناك من ادعى بأنه يهودي من مدينة
الأراضي اليونانية اليوم، ونشأت فيها أولى التنظيمات العلمانية التركية، والفكر القومي 

دية تعيش في الطوراني التركي، ويربط المؤرخون الإسلاميون هذه التيارات بأقلية يهو
تلك المدينة(، وهنالك من ادعى أنه ماسوني، وأن التنظيم الماسوني يقف وراء شهرته 
العالمية الواسعة، حتى إن الكاتب التركي جمال كلينجو طرح هذا الادعاء، والكاتب 

أورد هذا الادعاء في  االذي يحظى باحترام واسع يالتشين كوتشوك أيضً  االتركي أيضً 
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وهذا ينطلي على ناظم حكمت الشاعر اليساري التركي الكبير، فقد  واحد من كتبه.
 .انه يهودي أيضً بأولد في سالونيك، وغادرها حين كان في الثانية من عمره، ويتهم 

للجد الثالث( من طرفي الأب والأم أي جذر يعود ) قفي جذور عائلة بامو ليس
ُغوْردس( في ) مدينة كان مفتي (بيك ثابت) لمدينة لسالونيك. حتى إن جد أبيه

أسرة هاجرت من القوقاز ضمن  النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وتنتمي أمه إلى
 فهو بحسب قوله: ،1860-1850ما بين عامي  (غوردس) موجة الهجرة إلى مدينة

، أو يمكن القول إنه شركسي من ناحية الأم. ويتحدث عن نسب (شركسي متر ك)
، ويقول إنها كانت تؤمن فتيات (لذكريات والمدينة: اإسطنبول) جدته في كتابه

لم أقرأ ) ممشوقات قوقازيات لحرم القصر العثماني. وحول الادعاء بأنه يهودي يقول:
، ا. أنا لسُت يهوديً احول هذا.. الناس ينقلون لي هذه الادعاءات. وأجد أن هذا معيبً 

منه. وهللا أنا  ، ولو كنت كذلك لأفصحت عنه، ولما خجلتاسالونيكيً  أنا لست
  (.الست يهوديً 

 امساعدً  اإفصاحه عن إلحاده، وعلمانيته، ودفاعه عن النظام العلماني لعب دورً  لعل
الإسبانية في لقاء معه  La Vanguardia في توجيه هذه التهم إليه. إذ صرح لجريدة

ولكن هذا . (أنا ُملحد من أسرة ملحدة) بالإسبانية: (الحياة الجديدة) إثر صدور روايته
التركية، وردت عليه في الجريدة  (حريت) التصريح أثار حفيظة أمه حين نقلته جريدة

باسمي. نحن لسنا ملحدين. كرهت  ليتكلم ابني باسمه، وأنا أتكلم) نفسها قائلة:
ونقلت استغراب  .(الإسلامية كلها ابني حين قرأت الخبر.. إن أسرتنا تقوم بواجباتها

ذلك التصريح. ولا يخفي باموق هذه الواجبات، فيتحدث عن  الأقرباء والمعارف من
إفطار الجميع، وعن صومه يوًما واحًدا من رغم على المائدة رمضان التي كانت تحضر 

س التربية الأخلاقية في المدرسة، وعن أضحية عيد الأضحى  في حياته تحت تأثير مدر 
 ؛لقصاب لضرر اللحم الطازجمن عند ا ابائتً  االتي توزع على الفقراء، ويشترى لحمً 

 أي عن شكليات التقاليد الإسلامية التي تقوم بها عائلته. 

لأسرة ميسورة.  1952في إسطنبول عام  (نيشان طاشي) أورهان باموق في حي ولد
الذي ولد فيه أحد أحياء إسطنبول الراقية. بدأ الدراسة الابتدائية في مدرسة  الحي دوُيع

ة قصيرة، مدها بعد أن صفى أبوه حصته منها لينتقل إلى أنقرة أبوه نصفها، وترك يمتلك
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. أراد في تلك (روبرت كوليج) إسطنبول ويتابع دراسته المتوسطة في ثم يعود إلى
، واصطدم برفض العائلة الشديد، وخاصة أمه التي كان يعيش اأن يكون رسامً المرحلة 

 انتسب إلى الجامعة التقنية في في كنفها بعد انفصالها عن أبيه. أمام إصرار العائلة،
بأبيه وجده المهندسين. ولكنه ترك الجامعة  اإسطنبول لدراسة الهندسة المعمارية تيمنً 

كما يقول. ويتحدث عن هذه  (من أجل أن يكتب الروايات) السنة الثالثة قبل نهاية
ولكي يحصل  .(إسطنبول: الذكريات والمدينة) بإسهاب، وتفصيل في كتابهالمدة 

العسكرية سجل في كلية الصحافة في جامعة إسطنبول، وتخرج  على تأجيل الخدمة
سجل في الماجستير، وتابع حتى حصل على  فيها. وللحصول على تأجيل آخر

أيلول  12اللجنة العسكرية إبان انقلاب  الدكتوراه. وفي هذه الأثناء استفاد من قرار
إذ بموجب هذا القرار يمكن  ،(خدمة قصيرة) 1982عام في ، وخدم في الجيش 1980

قصيرة مدتها أربعة  ضابط، ويتخلى عن رتبته أن يخدم خدمةكلمن يستحق الخدمة 
  أشهر.

ترك دراسة الهندسة المعمارية ليتفرغ لكتابة الرواية لم يكن قد طبع أية رواية،  حين
ولم يفكر قبل هذا التاريخ يكن قد أنهى كتابة أي رواية، أو قد بدأ في الكتابة بعد،  ولم

على الرسم، وسعى طوال حياته التي سبقت  اكله ُمنصبً  بكتابة رواية. وكان تفكيره
، اطلع على أعمال كبار أدباء اممتازً  ا. ولكنه كان قارئًاهذا القرار لأن يكون رسامً 

 العالم في سن مبكرة، وتنعكس ثقافته الواسعة في كتبه.

للرواية  (أورهان كمال) الكتابة مباشرة، فقد حاز جائزة لفت الأنظار إليه بعد بدئه
 (جودت بيك وأولاده) ما بعد إلى التي غير عنوانها في ،(الظل والنور) عن روايته الأولى

في كتابتها، ولكنه لم يستطع طباعتها إلا بعد  وأمضى أربع سنوات ،1979عام في 
أكبر أزمة في حياته رحلة الم . ويقول إنه عاش في تلك1982عام في ثلاث سنوات 

 بأن ينشر في المجلات الأدبية العدم تمكنه نشر تلك الرواية، إلى حد أنه فكر جديً 
  .(رواية حائزة على جائزة معروضة للبيع) يقول فيه: اإعلانً 
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 مفككة علاقات زوجية وعائلية

 المدرسةانعزل عن زملاء ، ويعترف بأنه خجول ،االروائي باموق انطوائيً  عاش
بأنه يجد صعوبة بإقامة علاقة مع فتاة. فقال  االمنتمين إلى طبقة غنية. واعترف أيضً 

ولكنه على الرغم من  ،(بدأت الكتابة لأتمكن إقامة علاقات مع الفتيات) ذات مرة:
إنها الوحيدة التي ) آيلين( التي استطاع أن يقيم علاقة معها، وقال عنها:) هذا وجد
 ، وتزوجها في(الحياة الجديدة) وأهداها روايته ،(ين بدأت الكتابةجانبي ح وقفت إلى

يستمر زواجه هذا، وهو الآن يعيش  . ولم(رؤيا) ما بعد، وأنجب منها طفلة اسمها
  عن زوجته، ويقول إنهما في حكم المطلقين. امنفصلً 

 (ُحَميراء) منفصلان. وتزوج أبوه بعد انفصاله، وأنجب فتاة تدعى اوأمه أيضً  أبوه
. وعاش أورهان مع أمه لأن أخاه شوكت كان يعيش في 1980مواليد عام  وهي من

. وعلى الرغم من عيشه مع أمه إلا أنه على خصومة المدة الولايات المتحدة في تلك
بأنه  اأجرته معه الصحفية نورية أقمان لجريدة زمان قائلً  معها. واعترف بهذا في لقاء
منهما. وقد  اانتقامً  (اسمي أحمر) في روايته شكل خفيفسخر من والدته وشقيقه ب

الأكبر شوكت  ؛ولدان اولها في الرواية أيضً  أسمى بطلة الرواية شكورة وهو اسم أمه،
  والأصغر أورهان.

في تلك الفترة لم تتفهمني أمي. ) التي عاشها مع أمه يقول باموق:المدة  وعن
لك بأن الرواية لن توصلك إلى نتيجة، لي: إنك تكتب رواية. ضع في عق كانت تقول

بالتركية الفصيحة! كانت تخرب معنوياتي، وتؤمن بأنني أعبث، ولكن  ولأقول لك هذا
 .(اوالدي في تلك الفترة أكثر تسامحً  هذا غير مهم. كان

الكاتب يعترف بأن هذه الضغوطات والعلاقات السيئة حرضته أكثر على  ولكن
  في نجاحه الأدبي، لإثبات أن الرواية ستحقق له نتيجة. امهمً  االكتابة، ولعبت دورً 

بيننا توتر. وهو على حق بتذمره من حديثي عن ) علاقته بأخيه شوكت يقول: وعن
: سأستمر بالكتابة عن هذا الأمر. اهذا التوتر. ولكنني كاتب، وأكتب. وأقول له مبتسمً 

ويرجع  (حيح. نحن صديقان.معه، لأن هذا غير ص اأريد أن أبدو متخاصمً  وبالطبع لا
في ) شقيقه إلى بنية المجتمع التركي، فيقول عن هذا الأمر: من (توتره) أورهان
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كمجتمعنا يضع الولد الذكر الأول القواعد كلها، ويقترح القوانين،  المجتمعات الأبوية
  (للثاني.. يبقى له اللعب والتخيل. ولا يبقى شيء

. االترعرع في أسرة متخاصمة ترك في  أثرً ) :ائلً خلافات أبيه مع أمه يتحدث قا وعن
% من العائلات التركية على هذا النحو. حين 80-70يمكن أن تكون نسبة  ولكن

زوج خالته، وهو كاتب وناشر شهير(، ( )راُدو) يأخذانني إلى أسرة يتشاجر أبي وأمي
 .(ويأخذان أخي إلى مكان آخر

 

 حياته ورواياته

، إذ يفعله كثير من امن شخصيته في رواياته، وهذا ليس غريبً  اباموق شيئً  أدخل
 اهذا الاستخدام، من استخدام الاسم بشكل مباشر أحيانً  الكت اب. وعند باموق تنوع

. فكان ثمة تطابق بين الأسرة التي عاش فيها وأسرة (اسمي أحمر) كما فعل في رواية
 (الأخ الأصغر-الأكبر، أورهان الأخ-الأم، شوكت -شكورة) الرواية من خلال الأسماء

يشبه أورهان باموق الطفل في الواقع، إضافة إلى أنه  وقال بأن أورهان الطفل في الرواية
كما استخدم اسمه واسم  .(في الرواية نفسها (القاتل)و (قرة) يشبهني كل من) قال:

الأمر  الروائية الحقيقية في رواية ثلج. وقد علق على هذا زوجته، وابنته، وشخصيته
ضبابي باسم أورهان، ولكن الذي ُيشبهني في الرواية  أبدو في رواية ثلج بشكل) :اقائلً 

من التفاصيل التي عاشها في مدينة قارص في  اكا(. وقال إنه استخدم كثيرً ) هو الشاعر
  مع جغرافية الواقع. اتتطابق تقريبً  الرواية. وإن جغرافية الأحداث الروائية

جودت بيك ) رفيق( في رواية)) ياته الروائية يقول باموق:علاقته بشخص وحول
. لا توجد اعمر( في الرواية نفسها شيء مني أيضً ) الأقرب إلي. ولدى وأولاده( هو

البيت الصامت(. البطلان في رواية القلعة البيضاء ) في رواية شخصية قريبة مني
 ، لعلاالجديدة( يشبهني قليلً الحياة ) بعيد. بطل رواية ، ولكن منايشبهانني كثيرً 

 الأسود( أقرب شخصياتي جميعها مني، واستمديت علاقة الكتاب) غالب( في رواية)
  (علاقتي مع زوجتي. رؤيا( في الرواية من) غالب( وزوجته)

أهمية كبيرة في عمله الروائي. فهو إسطنبولي،  اباموق المكان في حياته أيضً  يمنح



 

80 

عدا رواية ثلج التي تجري أحداثها في ) بيرة في رواياتهة كنزللذلك أعطى إسطنبول م
مدينة قارص. وتجري أحداث رواية البيت الصامت في بلدة قرب إسطنبول، وفيها تبرز 

 (القلعة البيضاء) في روايتي ظلال إسطنبول المدينة، من خلال الأبطال الإسطنبوليين(.
السادس عشر، والقرن  رنغاص في إسطنبول المتخيلة في أواخر الق (اسمي أحمر)و

 (نيشان طاشي) كان الحي الذي نشأ فيه (الكتاب الأسود) السابع عشر. وفي روايته
  أحد أبطال الرواية.

يذهب اهتمامه بفن الرسم، واشتغاله عليه حتى بلوغه الثانية والعشرين من عمره  لم
فكتب عن الرسامين في  ،(اسمي أحمر) استفاد من هذا الجانب في روايته سدى، وقد

كان ) قرة( كان يتعلم فن الرسم) وفن المنمنمات، وبطل الرواية القرن السادس عشر،
في ترويجها بين  اوترك رسم المنمنمات ليعمل وسيطً  ،الوقت( في ذلك ايسمى نقشً 

قرة( ) ومن هنا جاء التشابه بين شخصيته الحقيقية، وشخصية النقاشين والباشوات،
  الروائية.

 

  إشكالية الصدام الحضاري، ووحدته

موضوع العلاقة بين الشرق والغرب بحد ذاته من أكثر الموضوعات إشكالية. د يع
أن يشد هذا الموضوع اهتمام مختلف الأوساط، ويوضع من يتناول هذا  ومن الطبيعي

 افاصلً  االهدف، وخاصة في تركيا حيث تشكل هذه العلاقة حدً  الموضوع في مركز
ة الأخيرة. وهما القوميون، مدذلك المجتمع، وخاصة في ال عين يقسم إليهمابين قطا

وبقدر ما شكل له  والإسلاميون من جهة، والعلمانيون والليبراليون من جهة أخرى.
هذا الموضوع متاعب داخل تركيا، كان سبب منحه جائزة نوبل، فقد جاء في تقرير 

جديدة في صراع  اأبدع رموزً ) ة:ة التي قررت منحه الجائزيالأكاديمية السويد
  .(الحضارات ووحدتها في أثناء بحثه عن روح السوداوية للمدينة التي عاش فيها

اسمي )و (الحياة الجديدة)و (القلعة البيضاء) باموق هذا الموضوع في رواياته تناول
الرغم من  أقل في رواياته الأخرى. وعلى ابشكل واضح ورئيس، وشغل حيزً  (أحمر
رواياته بقالب  المحور الرئيس للرواية فإن الكاتب استطاع أن يقدم كل رواية من تكرار
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بقدر ما  جديد، ولغة مختلفة، وبناء مبتكر. وهذا ما يعترف به خصومه ومنتقدوه،
  يبرزه أنصاره ومحبوه.

 (الأستاذ) يعود إلى القرن السابع عشر، ويتناول شخصية (القلعة البيضاء) رواية في
بين الشخصيتين الشرقية والغربية.  االإيطالي الأسير، ليبني تكاملً  (عبده)و التركي
أحداث الرواية في القرن السابع عشر، ومنذ ذلك الوقت بدأ شعور الشرقي بتفوق  تجري

الغربي عليه، وانجذاب الغربي إلى سحر الشرق. يعرض الكاتب نظرتين كل منهما 
في النهاية وتضيع إحداهما في الأخرى، للآخر. لتندمج الشخصيتان  قاصرة وأحادية

  ن الأخرى.مبالإمكان تمييز إحداهما  وتختلطان بحيث لم يعد

يعود مرة أخرى إلى التاريخ، وإلى بضعة أيام من أواخر  (اسمي أحمر) رواية في
أو العلاقة( بين الشرق والغرب في ) السادس عشر. ويتناول هذه المرة الصراع القرن
هم على صعيد الفن التشكيلي. وهي لحظة تألق فن عصر النهضة متاريخي  منعطف

د فن المنمنمات الشرقي تألقه. أو بمعنى آخر قْ زحفه نحو الشرق، وفَ  في الغرب، وبدء
الفنية الشرقية في إسطنبول وبغداد وتبريز وهيرات، وانتعاش مركز الفن  سقوط المراكز

النقاشين( تقليد الغرب. )، ومحاولة الفنانين الشرقيين (البندقية) وعاصمته الجديدة
أن المقلد لا يمكنه أن يصل إلى رى من قضية التقليد، وي احادً  اويتخذ باموق موقفً 
أساس عده بهذا التقليد، حتى إنه يذهب إلى  ايضيف لفنه شيئً  مستوى الأصل، ولا

، وتبناها في أعماله التخلف الإبداعي. وهذا لا يعني أنه ضد الحداثة، فهو معها
لأن المقلد ، حياة، ولا يمكن فصل الحداثة عن حياة الحادثة الروائية، ولكنه معها

الطاووس، لم يتحول إلى طاووس، ولم يعد يستطيع أن يعود  كالغراب الذي قلد مشية
  .اغرابً 

ُدفِّعت ) :االكندية قائلً  CBC هذه الرؤية للفن تحدث باموق إلى إذاعة وحول
 العثمانية إلى الخلف، وأُي دت القيم الغربية الليبرالية الإنسانية مكانها. ولكن لم ةالثقاف

إنها علاقة ) :اعلاقته بالعثمانية الإسلامية قائلً  ويصف (يتحقق النجاح في هذا الأمر.
  .(اسمي أحمر() في رواية ثقافية. وعبرت عنها بالشكل الأفضل

ر باموق رحلتين قام بهما إلى الأناضول. تفصل بين  (الحياة الجديدة) رواية في صو 
والأخرى مدة عشر سنوات. في الرحلة الأولى رصد الذين يعملون للمحافظة  الرحلة
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القومية من خلال المحافظة على الأشياء التركية الأصيلة، والأشياء التي  على الهوية
 تسمية هذا الفعل لا يتجزأ منها. ويمكن االثقافة، وغدت جزءً  دخلت إلى هذه

الرحلة الثانية وجد أن تلك الأشياء قد اندثرت، وفُقد أصحابها،  . في(محافظة مادية)
مختلفة، ولوحات الكولا وهي رمز عصر الاستهلاك الغربي،  وحل محلها شكلانية

الحالتين. وفي حوار معه يؤكد باموق على  امنتقدً  (التغريب المادي) وفي هذا يصور
با وتركيا الواقعة بين الشرق والغرب تنتمي إلى أور) :احالتين قائلً الضياع ما بين 

 .(ما زال إشارة استفهام ا، ولكن انتماءها سياسيً اجغرافيً 

يتناول الصراع الدموي بين اليمين واليسار في تركيا  (البيت الصامت) في روايته
عن الرواية.  الستينيات والسبعينيات، ولكن الحداثة والتحديث، والتغريب لا تغيب

يبحث بطل الرواية عن كتاب كان يعده جده. والكتاب موسوعة شاملة. ويبين كيف 
كان جده من أنصار الحداثة والتغريب، ولكنه يربط شخصية الجد بالمغربين السذج 

 الذين لم يستطيعوا غير رؤية بريق الغرب الظاهري فقط. 

. ولعله (الكتاب الأسود) وايتهفي ر الم يبتعد عن الصراع بين الشرق والغرب كثيرً 
في هذه الرواية يقترب أكثر من رواياته الأخرى كلها إلى الشخصي والعائلي. وهي 

إلى البيت، وعدم إيجاده زوجته،  (الراوي/الروائي) مبنية على قصة ذهاب البطل
، والغوص في تاريخها، اوانطلاقه في رحلة بحث طويلة عنها. والبحث في إسطنبول طبعً 

تها، وعلاقاتها الاجتماعية، وماضيها، وحاضرها. وهذا البحث في الوقت نفسه وحيا
  هو بحث عن الذات، وعن الهوية.

غاص في الإشكالية المحرقة في تركيا، ودخل الموضوع الأخطر  (ثلج) روايته في
الرأي العام التركي كله والسلطات  اوهذا الموضوع يشغل حاليً  (السياسي الإسلام) وهو

كتبت  (ثلج استفزازية) القضايا سخونة في تركيا. وتحت عنوان رواية كلها وهو أكثر
التي غدت الموضوع الأكثر -رواية أورهان باموق ثلج ) :(نجمية ألباي) الناقدة التركية

وقوالب فكرية،  جريئة إلى حد الاستفزاز. في الرواية أحداث، -الأخيرة في الأيام مناقشة
 (كثيرة تثير ردود فعل سلبية لدى غالبية قرائها. وعبارات اتهامية

العلمانية  وغالبية القراء هؤلاء يتوزعون على مختلف الاتجاهات الفكرية بين دعاة
الرواية  التركية والإسلاميين. وهي رواية مخيفة، واعترف باموق بخوفه حين كتب هذه
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 .افعلً  وقد غضب منه الجميع (، يمكن أن يغضبوا مني.كتبتها وأنا خائف) :اقائلً 

يطرق باب أسلوب أدبي مختلف. فهنالك  (إسطنبول: الذكريات والمدينة) في كتابه
الطريف في الأمر أن )ه رواية. دالكتاب رواية، ولكن الكاتب نفسه لم يععد من 
رجمة، في ضرب ه رواية، وبنى ضعفه الروائي على ضعف التعد اعربيً  اأديبً  /اصحفيً 

من ضروب المهنية الصحفية العالية المعتمدة على التنجيم(. الكتاب هو مزج بين 
بد من وجود  بالدرجة الأولى، فلا اسيرة ذاتية، وسيرة مدينة، ولكن الكاتب روائيً 

خصائص روائية في عرض تلك السيرة. وإذا كان باموق قد اعتمد على الخمسين سنة 
إسطنبول، فهو يغوص في تاريخ المدينة الأقدم، ويقدم تشويه شخصية الأخيرة من تاريخ 

  المدينة، وبدء إحراقها، وهدمها، لبناء شخصية شوهاء لمدينة شوهاء.

  

  فكر أورهان باموق السياسي

أن  رى، ولكنه ي(الاشتراكية الديمقراطية) أورهان باموق بأن أسرته تميل إلى يقول
طائلة في مشروع  ابطه بكسب جده المهندس أموالً ، ويراالميل ليس عقائديً  هذا

أي -الحديدية الذي عمل فيه في عهد رئاسة عصمت إينونو للحكومة، وقربه  السكك
الجمهوري الحاكم في ذلك الوقت. ويبدو أنه ليس من  من حزب الشعب -الجد

-1989فاطمة َفيضاء التي شغلت بين عامي  المصادفة أن يتزوج والده من السيدة
الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي  منصب عضوة لجنة الانضباط المركزية في 1993

  الثمانينيات. تأسس على أنقاض حزب الشعب الجمهوري في مطلع

يعلن أورهان باموق يساريته السابقة، ولكنه لم يعمل مع أي حزب بشكل منظم، 
في الانتخابات، وأسفه  ليبرالي أعلن احترامه لفوز حزب العدالة والتنمية وهو ديمقراطي
من تشكيل الحكومة بعد فوز  (وغاندرأرجب طيب ) زعيم هذا الحزب لعدم تمكن

ة حتى إجراء تعديل دستوري تمكن من خلاله الفوز مدحزبه مباشرة، وبقي 
صراحة،  بالانتخابات، وتشكيل الحكومة. ولكنه لا يؤيد هذا الحزب، وأعلن هذا

  وفي أكثر من مناسبة. 

باموق آراءه السياسية في كل مناسبة، وحول أقوال العلمانيين المتشددين بأن  يبدي
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ردوغان يخفي توجهه الإسلامي، ويدعي أنه تغير، تناول باموق الأمر من أ رجب طيب
 ، فقال في مقالة نشرها في جريدة الغارديان عن رجب طيب أردوغان:اجدً  زاوية مختلفة

الأصولية الإسلامية، وليست حرية انتقال الفكر  يتستر على شيء ما فهو ليس إذا كان)
 (بالمصلحية الأميركية. ابل يتستر على كونه مرتبطً  والبضائع،

إثر تصريحات قدمها في  (مآوي المثاليين) وتعرض لقمع القوى القومية المتطرفة
للتلفزيون القومي حول القضيتين الأرمنية والكردية، فهو يميل إلى تناول هذين 

عن المواقف المسبقة، وقد أثار حفيظة القوى المسيطرة في تركيا  اين بعيدً الموضوع
ضحايا، ولا يمكن  اإن الذين قتلوا في الصراع بين السلطة والأكراد جميعً ) عندما قال:

وقد تعرض للمحاكمة بتهمة الإساءة  .(قتلى الجيش شهداء، والآخرين قتلىعد  لنا 
  إلى الوطن، ولكنه حصل على البراءة.

الكاتب التركي الذي لم يدخل  يأريد أن) إنه كاتب غير ميال إلى الصدام، ويقول:
هذا لأن أعلب الكتاب الأتراك دخلوا السجن، ويباهون به، فأراد أن يباهي  (السجن

  هو بعكسه.

باموق في مختلف الصحف العالمية مقالات سياسية، ويقدم تحليلات  يكتب
ة له كتب بأنه على العالم أجمع أن يعرف الضرر للوضع السياسي التركي. وفي مقال

اعتدنا عبر سنوات طويلة أن ) بالديمقراطية التركية، وأضاف: الذي أحدثه نظام بوش
لا توجد في تركيا ) ية هو:أميركالولايات المتحدة ال من اصحيحً  انسمع انتقادً 

في تركيا ) من أنه وىبوش تحولت هذه العبارة إلى شك وبفضل إدارة (ديمقراطية كافية
يشير باموق إلى انتقادات رموز إدارة بوش للجيش  وبهذا ،(ديمقراطية زائدة عن الحد

لفرض رأي داعم للولايات المتحدة على  التركي لعدم تدخله في الوقت المناسب
ي أميركحرية حصول الجيش ال) بأنها يةأميركالبرلمان، ويسمي باموق الديمقراطية ال

فهو معارض للسياسة . (قصفه لى الحق بضرب المكان الذي يريد أوعلى ما يريد، وع
إدعاءات الولايات المتحدة بنشر الديمقراطية كاذبة، يدلل على هذا  د  ية، ويعأميركال

  عدم قبولها الديمقراطية عندما يكون القرار لغير مصلحتها.
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 االكاتب الأكثر مبيعً 

والأقل قراءة للكاتب. فأرقام مبيعاته في  اما توجه تهمة الكاتب الأكثر مبيعً  اكثيرً 
ألف  200حوالي  تركيا تخطت الأرقام القياسية كلها، فهو يبيع أي طبعة من كتبه

لا يمكن  زمنية قياسية لا تتجاوز الأشهر الثلاثة. وهذه الحقيقةمدة نسخة خلال 
ر، وتباع على البسطات وهذه لا تدخل في الإحصا  ءاتنكرانها، خاصة أن كتبه تزو 

  المذكورة.

لا أعتقد أنه ) فقال باموق: ،(والأقل قراءة االأكثر مبيعً ) عن رأيه في مقولة: سئل
ألف قارئ يمكنهم فهم رواية الحياة الجديدة، ولكنني أؤمن أن  200تركيا  يوجد في
أدلى بهذا  وحين .(اسمي أحمر) ألف قارئ يمكنهم فهم رواية 180حوالي  في تركيا

ولكن ألف نسخة.  180التصريح كان قد وصل رقم مبيعات رواية اسمي أحمر إلى 
هذا يمكن القول إن كثير من الذين انتقدوه حول جذوره اليهودية من رغم على ال

على هذا النسب. والغريب في الأمر أن هؤلاء لم يقرؤوا  اضربوا رواية اسمي أحمر مثالً 
اب، ومدراء ثقافة أتراك في أكثر من مناسبة أدبية وندوة، الرواية، فقد التقيت بكت  

، وعندما أقول اوحكوا لي حكايات من رواية اسمي أحمر غير موجودة في الرواية أصلً 
لهم إنني مترجم الرواية، ولا يوجد شيء من هذا القبيل فيها، يبهتون، ولا يعرفون 

دعاءات اادلا بوجود تلك الأو اثنين ج امن الأمر، ولكنني أذكر شخصً  نكيف يتنصلو
يمكن أن يكون ) :افي الرواية حتى بعد معرفتهم أنني مترجمها، وكان رد  أحدهم بسيطً 

ليكتب هذه الأمور  الن يكون غبيً ) ، وآخر قال:(قد أزاله من الرواية في بعض الطبعات
قفين يبدو أن هذه النوعية من المث (بد أنه أخفاها بين كلمات الكتاب بشكل مباشر، لا
 اأن أحدً ظنون لأنهم لم يقرؤوه، وهكذا ي (، والأقل قراءةاالأكثر مبيعً ) هي وراء ادعاء

 ه.أْ لم يقر

  امنتقدوه معجبون به.. أحيانً 

من النقاد الأتراك ينتقدون  اكبيرً  اعددً  ثمة قضية طريفة في منتقدي باموق، وهي أن
 (إنه يستهين بنا) يقولون عنه: اباموق بحدة، ويكيلون له مختلف التهم. فأحيانً 

في ميدان الثقافة التركية، فقد  اوإقدامه على تصرفات كانت سبقً  .(يستخف بعقولنا)و
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وهذا ما  ،(ثلج) ملصقات لروايتهودعائية متكاملة من إعلانات طرقية  نظمت حملة
 أن هذا الأمر يخالف القواعدمبينين  لم يحدث مع غيره من قبل، وأثار غضب الكثيرين

أن منتقديه هؤلاء معجبون به.  المعمول بها في الحياة الثقافية التركية. ولكن الملاحظ
لباموق ورواياته  (تحت الحلة) ما نقرأ مقالة نقدية يوجه فيها كلام من اكيف؟ كثيرً 

تصل إلى حد عدم وجود جملة فنية واحدة في رواياته، ولكن الناقد يستثني واحدة 
همة، وهي الرواية الوحيدة التي تستحق مإنها غير عادية، و) :امن تلك الروايات قائلً 

عشرات المقالات من هذا النوع نجد أن كل ناقد يستثني  وحين نتناول .(المديح
  وهكذا نجد رواياته كلها قد أعجب بها منتقدوه. رواية غير التي استثناها الآخر،

 

2006 
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 روايةرواية متحف، ومتحف 

 

كنت  2000-1996بين عامي ) نه:إ (متحف البراءة) يقول أورهان باموق عن روايته
. بعد أن أدع ابنتي عند باب مدرستها خلف اأصطحب ابنتي رؤيا إلى مدرستها صباحً 

عائلة حبيبة بطل الرواية(، أعود  ،متر من بيت عائلة كسكين 300على بعد ) طوبخانة
ور جمعة، فيروز آغا، ومن الأزقة الخلفية كبيه أوغلو، تشوـ ب اعلى الأقدام مارً  اسيرً 

 ااسمي أحمر، ثلج(. كنت أستمتع جدً ) لجهانغير إلى مكتبي وأنا أفكر بما سأكتبه
أثناء فتح الدكاكين أبوابها في برودة الصباح، حيث تتناهى رائحة في بالسير في الأزقة 

للحاق بمدارسهم. لعل السبب  الطلاب الحثيث الخبز والكعك من الأفران، وأرى سير
. ولعل السبب ..في ذلك هو أنه يوم جميل، واستطعت كتابة صفحتين أمامي من رواية

من قد عتق  مما آل من سنوات طفولتي وشباب اهو أنني رأيُت في تلك الأزقة كثيرً 
دون أن ُيجدد، ويعطى بنية جديدة مصطنعة... فكرت من دون أن يتفسخ، وعاش 

يتغيروا قط. ما رأيته في تلك  مك الأزقة وأولئك الناس والجو خارج الزمن لأن تل اأحيانً 
 االأزقة، هو الخبز والكعك الطازج في واجهات الأفران، إعلان مسكن ألم قديم جدً 
يظهر الأحشاء الداخلية للإنسان على واجهة صيدلية، ألوان مطربانات كبيرة صفت 

أردت أن  غبة جامحة للرؤية والفرجة؛ لذار بعناية في واجه دكان مخللاتي تثير في  
بقائها، بحيث أثق بأنني لن أفقدها إل أمتلك هذه المشاهد، وأضعها ضمن إطار ما

 .(قط

 اجاء هذا في الطبعة الجديدة لرواية باموق المذكورة، والتي أضاف فيها فصلً 
تحد ث فيه عن دافعه ومؤثراته في كتابة الرواية كما رد فيه على أسئلة القراء  اجديدً 

 . ةمستمر صورةالتي كانت تطرح عليه ب

لم يتوقف باموق الكاتب التركي الحاصل على جائزة نوبل للآداب، في روايته عند 
 الدكاكين والمحلات والناس في تلك الأزقة فقط، بل دخل إلى أعمق من هذا. منطقة

باعة الأشياء ) بدكاكين التي يقع فيها بيت حبيبة البطل والتي تُعرف (ور جمعةكتشو)
اكتشفُت إمكانية ) بدورها، وبدأ يشتريها، ويتغنى بها: ا، الذي أثارته أيضً (المستعملة
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استنباط قصة بالنظر إلى مجموعة من الأشياء فقط، وإمكانية التفكير برواية، وأن تصبح 
ا بمنظ ر الأدب الشكلي الروسي فيكتور شلوفسكي نتشهد باموق هيس (هذه عادة لدي.

ن سرد ما يدعى حبكة أو حدث، هو خط يمر من النقط والصور التي نريد إ: )ويقول
البحث بها. إذا اخترنا سلسلة أشياء بدافع غريزي، ووضعناها أمامنا، وربطناها بقصة، 

 .(عني أننا بدأنا بتشكيل روايةوتخيلنا كيف يمكن إدخالها إلى حياة الأبطال، هذا ي

 كتب قصة عشق من خلال التركيز على المقولة بأن الروائي وقد تشي لنا هذه
 الذي يصفها بروية في روايته.  (الأشياء)

رجل تبدأ قصته في الثلاثين من عمره( وهو ) قصة كمال (متحف البراءة) ذ ترويإ
البائعة الفقيرة في محل بوتيك التي تربطه بها  (ونسُ فُ ) أعمال غني وبطل الرواية، يقابل

بعيدة بعد وقت طويل، وسرعان ما يمارس معها الحب في لقائهما الثاني، ليعيش  بىقر
أسعد لحظات حياته. هذه السعادة وهذا العشق  نهاأخمسة أسابيع يرى ب حوالىمعها 

نه ألا إجة فرنسا، يشعره بالبرود تجاه خطيبته ابنة الدبلوماسي السابق المتعلمة خري
على سيبل(  ابسبب إعلان خطوبته رسميً ) ون باختفائهاسُ سرعان ما يعاني ألم فراق فُ 

ويتردد على البيت الذي مارس فيه الحب معها، ويتذكر الأشياء التي لمستها، وفنجان 
لنفسه من خلال محاولته  االشاي الذي شربت منه، ويتمسح بها، بحيث يجد سلوانً 

 العشيقة في تلك الأشياء.ز رائحة تميي

بعد اختفاء الحبيبة، لم يترك وسيلة إلا جربها ليصل إليها، وأرسل العديد من 
تظهر  اجابة. وبعد عام تقريبً إدون من ن رسائله بقيت ألا إالرسائل لها مع صديقتها، 

إلى العشاء في بيتها في ساعة ويوم  فُُسونبارقة أمل، حين تصله رسالة تدعوه فيها 
يعمل  امن شاب بعمرها تقريبً  فُُسوننه سرعان ما ُيصدم، فقد تزوجت ألا إين. محدد

 صهر بيت. ه وصفبفي قطاع السينما، ويعيش مع العائلة 

التي يناديها العمة نسيبة، أن يستمر بزيارتهم، وبدأ  فُُسونمنه والدة  بعدها تطلب
 :(الزمن) ـيتردد إلى بيتهم، يقول في الفصل الرابع والخمسين من الرواية، والمعنون ب

، وتناولت العشاء معهم على مدى سبعة أعوام وعشرة أشهر. بما فُُسونذهبت لرؤية )
... ابأحد عشر يومً  (الأمسي ةننتظرك في ) أنني ذهبت أول مرة بعد قول العمة نسيبة:

. في الأربعمائة وتسعة أسابيع التي سأروي قصتها، تناولُت عندهم ايومً  2864فقد مر 
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عشاء بحسب مدونة ملاحظاتي. هذا يعني أن المعدل أربع مرات في  1593
 .(الأسبوع

 مع الزيارة الأولى لبيت حبيبته تبدأ معاناة كمال، وتصرفاته الغريبة. فكلما رآها
 اما، يلتقطه، ويدسه في جيبه، ويضعه في شقته الخاصة ليجد فيه سلوانً  اتلمس غرضً 

لبعد حبيبته. ضمت تلك المجموعة، الملاعق والشوكات والمملحات إلى أعقاب 
إلى أوراق التقويم وتماثيل الكلاب التي كانت توضع على التلفاز وكل  االسجائر وصولً 

 .ُفُسونما يتعلق بتفاصيل الحياة اليومية ل

العالم يعج بالأشياء التي يمكن أن ) يقول باموق في إضافته الجديدة على الرواية:
توضع في روايتي ومتحفي. ولكن انفعالي لم يكن انفعال جامع مجموعة، أو جامع 
 اأشياء يريد عمل سلسلة، بل انفعال فنان روائي يريد أن يجعل من هذا الشيء جزءً 

شياء في حياتي لأنها ه الأشياء مثل كثير من الأنت أحب هذمن رواية ومتحف. ك
نني أضع الشيء أمامي، وأتحدث إأنجح، أي  امن قصة وكتاب. أحيانً  استكون جزءً 

الحديث  . وفي أكثر الأحيان أغير مجرى(واقعي) عنه وأنا ممعن النظر فيه مثل روائي
عن ذلك الشيء، وأكبح نفسي لكي أحمي روايتي من المبالغة بالتصوير، ومخاتلة  اقليلً 

 .(جاذبية الواقع

لم يترك ما في الحياة من أدوات وأشياء يمكن أن نستعملها إلا وتناوله في  اوفعلً 
، وحلل فُُسونعقب سيجارة دخنتها  4213الرواية. فمن أعقاب السجائر وحدها جمع 

الحالة النفسية التي أطفأته فيها حبيبته. كل علبة ثقاب كل عقب سيجارة بحسب 
تلمسها حبيبته كانت تجد طريقها إلى جيبه، ثم إلى الشقة التي يجمع فيها تلك 

 الأشياء.  الأشياء. فكانت الرواية هي عن

ا، ولكنه في الرواية هنا أيضً  سطنبولي الغني بطولةَ إال (ينيشان طاش) يحتل حي 
، واستذكاره نزهة معها في السيارة عندما كانت طفلة، ومشاويره نفُُسورحلة بحثه عن 

سطنبول القديمة إمعها عندما كان يستخرج لها إجازة قيادة السيارة يغوص في أحياء 
مساعدين في الرواية  اأبطالً ، لتصبح تلك الأحياء الإسطنبولية العريقة االتي تندثر تدريجيً 

 .اأيضً 
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منذ الستينيات إلى السنين الأولى من  اسطنبولية عمومً إالحياة ال اتناول باموق أيضً 
القرن الحادي والعشرين، وعرض واقع السينما والتلفزيون التركي، وأفلام الميلودراما 

ما انتقد هذا النوع من الأفلام على لسان  اة. وكثيرً مدالتي كانت سائدة في تلك ال
يو الذي يكتب هذا النوع من كاتب السينار فُُسونبطله كمال والآخرين، وحتى زوج 

ليشذ عن هذه  (فني) الأفلام، وينتقده بشدة، وعندما حاول كتابة سيناريو لفيلم
 االقاعدة، وقع في الخطأ نفسه. ولعل قصة الحب التي تناولها باموق في روايته أيضً 
تحمل بعض ملامح هذه الميلودراما. فالبطل الغني يحب فتاة فقيرة، وبعد عناء ومعاناة 

 نفصل الفتاة عن زوجها، وتعود إليه، ولكن قبل أن تنتهي القصة بزواج البطلين تتعرضت
 حياتها فيه. لحادث سيارة تفقد فُُسون

ويبدو أن باموق من خلال قصة الحب هذه أراد أن يقول إن الميلودراما بحد ذاتها 
كتابة ، ولكن طرق المعالجة هي التي تجعلها هابطة، وهذه هي محاولة لاليست عيبً 

 ميلودراما في قالب فني رفيع! 

حياتها، بقي البطل في  فُُسونبعد حادث السيارة الرهيب الذي فقدت فيه 
، يفكر بما يمكن أن يفعله بتلك الأشياء التي جمعها ةمدعن الوعي  االمستشفى غائبً 

 له عن غيابها.  اأو سلوانً  فُُسونذكرى من ها وصفب

للمتاحف التي زارها  امهولً  ا، ويذكر رقمً اتقريبً  يستعرض باموق متاحف العالم كلها
، وهو في الحقيقة يصف عشرات المتاحف العالمية في امتحفً  5723بطله، فقد بلغت 

الرواية، وزياراته لتلك المتاحف هي التي ألهمته فكرة إحياء ذكرى الحبيبة من خلال 
 متحف. 

ة الأولى من الرواية على الرغم من تأخر افتتاح المتحف عن موعد صدور الطبع
روايته ومتحفه بشكل متزامن، أربع سنوات، ولكن الواضح أن باموق بدأ بمشروع 

ومنح روايته واقعية تكاد تتماهى مع واقعية أميل زولا بتحويل البيت الذي شهد أحداث 
الرواية إلى متحف، وعرض فيه كل ما أتى على ذكره في الرواية من أدوات وصور 

ائرها... ، وحليها، وأحذيتها، وأعقاب سجفُُسونأفلام، وألبسة أماكن، وملصقات 
  وبتسلسل أحداث الرواية.



 

91 

الذي تربط  البطُل الكاتَب أورهان باموق ابن حي هفي الصفحات الأخيرة يجد 
هما شراكات تجارية سابقة من أجل أن يكتب له قصته ليعرفها القراء الذين يعائلت
القراء وكثيٌر من  ظنالمتكلم،  كتبها بلغة الضميرالمتحف. وبما أنه  برؤية يرغبون

 النقاد أن كمال هو أورهان، ولكنه رد على هؤلاء القراء في الطبعة الجديدة: 

ولكن الأصعب  (بنسجه. ! إنه بطل قمت أناالا، أنا لست كمالً ) من السهل قول:)
إقناع القارئ الذي دخل إلى تفاصيل مشاعر كمال الخاصة، وآمن بها بأنني لم أعش 

الرواية هي مهارة عرض الروائي مشاعره كأنها مشاعر  اهذا الشعور في حياتي. أصلً 
شخصية خيالية،  االآخرين، وعرض مشاعر الآخرين كأنها مشاعره. مهما قلت إن كمالً 

 .(بأنني عشت قصة العشق التي كتبهائي أريد من قرائي أن يشعروا لا أنني مثل كل رواإ

 

 تشرين الثاني/ نوفمبر، العربي الجديد 8
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 (ثمة غرابة في عقلي) إسطنبول أكثر ما في عقل كاتب

 

باختيار شخصية تنتمي إلى الطبقة يخرج الروائي التركي أورهان باموق عن عادته 
الريفية  (مولود) ، ليختار شخصية(ثمة غرابة في عقلي) الوسطى لبطولة روايته الأخيرة

البسيطة. ينتمي مولود إلى منطقة وسط الأناضول، فقد ولد في إحدى قرى قونية، 
وهو الابن الذكر الوحيد لأبويه مصطفى وعطية. لم يخرج من قريته حتى الثانية عشرة 

، ولهذا فهو سيعاصر أهم الأحداث التي شهدتها 1957من عمره، وهو من مواليد 
 ية وانقلابات عسكرية خلال نصف القرن الأخير. تركيا الحديثة من صراعات سياس

وإذا كان باموق قد خرج عن إحدى عاداته باختيار الشخصية، فلم يكرر الخروج 
سطنبول في روايته ثلج. فبقدر ما هو إالآخر الذي أقدم عليه مرة باختيار مكان غير 

 طنبولإسي هي الأطغى على أدبه، وتشكل إسطنبولكاتب عالمي وتركي، فإن صفة ال
الراقية  إسطنبوللرواياته. وإذا كانت أحداث رواياته السابقة تدور في  ابطلً  امكانً  ادائمً 
َطْرلا ) المتطرفة إضافة إلى حيرستقراطية فقد اختار هذه المر ة أحياء القاع، الأحياء أال

الذي ينتمي إلى القاع على الرغم من كونه وسط المدينة ويؤدي إلى أهم  (باشي
الراقي الذي تدور  يمن حي نيشان طاش اوهي ساحة تقسيم، وهو قريب جدً ساحاتها 

فيه أحداث رواية الكتاب الأسود ومسقط رأس الكاتب، وبحث في تلك الأمكنة 
تغرق في كتابة الرواية ست حسب قوله، ولهذا فقد اسب اوالتواريخ والأحداث كثيرً 

 سنوات.

، واضطرار والد مولود للسفر يعرض الكاتب صعوبة الحياة في أواسط الستينيات
لأن  إسطنبولليعمل بائع لبن متجول. خاب أمل الابن بالذهاب إلى  إسطنبولإلى 

. شعر مولود بالوحدة بعد ذهاب قورقوت وسليمان ابنا عمه اوالده قرر الذهاب وحيدً 
سرته نساء أ اتاركً  ا، ما دفعه إلى اللحاق بوالده بعد عام تقريبً إسطنبولن منه إلى االمقرب

 في القرية. 
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سيدرس ويساعد والده، ويعيشان في كوخ مؤلف من غرفة واحدة في  إسطنبولفي 
أحد الأحياء المتطرفة الفقيرة. وهنا يتطرق الكاتب إلى الهجرة، والمهاجرين وحياتهم 

 البائسة ومعاناتهم في تلك الأحياء. 

ية وعلى صديقه تخر ج من الإعدادية، ودخل الثانوية، وفيها يتعرف على السياس
وصل الصراع بين اليسار واليمين في تركيا إلى ة مرحلالوي فرحات. في تلك لَ العَ 

الذروة. وينشب صراع بين أبناء الحي الذي يسكن فيه واليساريين والعلويين، ويقع 
ابنا عمه في جهة، وصديقه فرحات في الجهة الأخرى. وفي النهاية  ؛مولود في الوسط

يبيع العلويون والأكراد أرضهم في الحي بسعر زهيد، وينتقلون إلى مكان آخر هو حي 
، ومن خلال هذه الأحداث ينقل إلينا الصراع الدموي الذي امن الأحياء المتطرفة أيضً 

 في تلك الأحياء الفقيرة.  شهدته تركيا في السبعينيات، وتجلى بقوة أكبر

يتزوج ابن عمه قورقوت من إحدى بنات قريته. في عرس ابن العم تقع عين مولود 
على شقيقة الفتاة الجميلة، فيقع بحبها. يسأل ابن عمه سليمان عن اسمها، فيقول 

أنها رائحة، وتبدأ قصة حب  ظن، ويبدأ مولود بكتابة رسائل الغرام لمن ي(رائحة) له:
 ورية. شبه أسط

يذهب مولود إلى الجندية، ويحدث انقلاب عسكري، وترتفع حرارة البلد، ومعها 
ترتفع حرارة الغرام في رسائل مولود لرائحة. بعد عودته من الجندية يقرر خطف الفتاة 

لأن  ،بشاحنة ابن عمه سليمان. شعر مولود بغرابة ما بعد أن أخذ الفتاة من القرية
ست هذه. لعب عليه ابن عمه سليمان هذه اللعبة لأنه كان الفتاة التي تعل ق بها لي

، وهنا يطغى الحب ا، ولكن مولود يتحول، ويحب رائحة كثيرً ابتلك الفتاة أيضً  امولعً 
 الواقعي على الحب الخيالي. 

. بعد إسطنبولالشعبي وسط  من غرفة واحدة في حي طرلا باشي ايستأجران بيتً 
وق، لم يعد هناك عمل لباعة اللبن الجوالين، فيبدأ مولود البدء ببيع اللبن في مراكز التس

 . (شراب الحبوب) ببيع المثلجات، وفي المساء يبدأ ببيع

ويسمى هذا  (بيع شراب الحبوب الساخن) اختار باموق مهنة تركية فريدة هي
يتردد في أزقة المدن التركية في ليالي  (بوظة) ، وبقي نداء(وظةبُ ) الشراب في التركية

 شتاء الباردة ليدفئ الناس فيه معداتهم حتى وقت قريب. ال
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يعترف باموق بأنه قرر اختيار مهنة مولود منذ البداية، لأنها تعطيه مادة روائية 
خصبة، فهو يجوب الأزقة والشوارع، وهكذا يعطيه إمكان إبراز بطولة المكان، كما 

، وتدور بعض الأحاديث ليصب لهم الشراب ايدخل إلى الأبنية ومطابخ البيوت أحيانً 
 مع الناس من مختلف المستويات ليفتح الآفاق أمام مزيد من التنوع في الشخصيات. 

يأتي لفاطمة أخت عدة بابنة أسماها فاطمة. وبعد سنوات ة مداليرزق في هذه 
وبينما  ،أسموها فوزية. تأتي سميحة أخت زوجته التي أحبها يوم العرس لتسكن معهم
ما بعد  كان الجميع ينتظرون زواجها من إسماعيل، تهرب مع شاب آخر. وُيعرف في

أن الشاب الذي هربت معه هو فرحات صديق مولود. يطير صواب سليمان، ولا 
يستطيع نسيان الأمر، وتدفعه الآلام للزواج من فتاة تعمل في ملهى ليلي، ويرزق منها 

 بولدين. 
ل إسقاط الحمل على طريقتها البدائية، فتموت بالنزيف، تحمل زوجة مولود، وتحاو

 وُيقتل فرحات في هذه الأثناء، فيترمل كل من مولود وسميحة. 
تتخرج فاطمة من الجامعة، وتتزوج من رجل أحبته، وتهرب فوزية، وتتزوج. يبقى 

 ، ويتزوج سميحة نتيجة إلحاح أقربائه. امولود وحيدً 
مدير مقصف وحارس مرآب وكثيرة، منها بائع لبن،  اهنً أثناء حياته مفي يغي ر مولود 

سيارات، وبائع أرز بالدجاج، وجابي كهرباء... ولكنه يستمر ببيع شراب الحبوب 
لأنه يحب تلك الأزقة والتجوال فيها، ثم يخطر بباله أن يكتب على جدار ما أراد قوله 

 . (رائحة هي الأحب إلي في هذا العالم) للمدينة:
تب الحائز على جائزة نوبل بالتأريخ لتركيا والأناضول على طريقته، يستمر الكا
، إلى (اسمي أحمر)و (القلعة البيضاء) العثمانية في كل من روايتيهة مرحلالوينتقل من 
، وينتقل (جودت بيك وأبناؤه) نهاية الدولة العثمانية وبداية الجمهورية في رواية مرحلة

، ويتناول في روايته هذه (ثلج)و (الكتاب الأسود) إلى السبعينيات والثمانينيات في
من أواخر الخمسينيات إلى بداية نهاية العقد الأول من القرن الحادي  انصف قرن بدءً 

 لعشرين ضمن مروحة اجتماعية أوسع.وا
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 يإسطنبولحوار مع أورهان باموق: الكاتب الإنساني ال

 

البحث العميق والواسع، واختيار الموضوعات الشائكة أكثر ما يستهوي الكاتب 
من البحث يحتاج  االحائز على جائزة نوبل أورهان باموق. تحمل بعض كتبه كمً 

ازه، ولكن هذا البحث في المحصلة يخدم سنوات من أجل إنجإلى باحث متخصص 
فنيات الرواية ويكسبها متعة. تجمع لغة باموق بين البساطة والعمق من خلال مروحة 

 .امفردات واسعة يستمدها من بحثه ومن ثقافته الغنية جدً 

على الرغم من تعقيد العلاقة بين الشرق والغرب فقد شغلت هذه العلاقة الحيز 
التركي أورهان باموق، فهي تبرز في تحديث الحياة والمجتمع  الأهم في أدب الروائي

في التاريخ  ا، ثم تذهب بعيدً (جودت بيك وأبناؤه) مع تأسيس الجمهورية في رواية
ة للغربي الأسير الذي يعيش في الشرق، مشكلليعبر عنها من خلال الشخصية ال

، ويتناولها من (يضاءالقلعة الب) في رواية -أو يتماهى سيده معه-ويتماهى مع سيده 
، ويقفز إلى الراهن (اسمي أحمر) ة فيأوروبيخلال فن الرسم وبداية عصر النهضة ال

، (متحف البراءة) في رواية إسطنبولليصورها بطرازي حياة في حيين مختلفين من مدينة 
بقدر ما هو جزء من سيرة شخصية، فهو سيرة  اأيضً  (إسطنبول) أن كتابه ىولا ننس

أثناء إجراء هذا الحوار في با الممثلة للغرب وآسيا الممثلة للشرق، وبين أور مدينة تجمع
في مكتبه المطل على نقطة تلاقي البوسفور مع خليج القرن الذهبي وبحر مرمرة، كان 

ة ازدهار الإمبراطورية العثمانية التي امتدت عبر مرحلطوب قابي( أمامنا يمثل ) قصر
طلع فيه على أكبر مكتبة للمنمنمات. هذا َفرض طرح إلى النمسا حيث ا اأوربا وصولً 

سؤال حول مشروعه بتناول الشرق والغرب، فكان من الطبيعي أن نبدأ حوارنا حول 
 هذا الأمر. 

لدى أورهان باموق، هل انتهى هذا  امشروعً  غربتبدو العلاقة بين الشرق وال ─
 ؟ ازال مستمرً  المشروع أم ما

بي. لا تعيش الإنسانية الواقعة خارج  اليس خاصً مستمر، ولكن هذا المشروع 
القضية على أنها شرق وغرب، ولكنها في الوقت نفسه  -وهي تشكل غالبية-الغرب 



 

98 

الآخر يعيشها  همبين الحداثة والتقليد، وبعض . بعضهم يعيشها علاقةً اتعيشها أيضً 
م الغرب والشرق باس ابا. الأمر المتناول في كتبي عمومً وها علاقة بين آسيا وأوروصفب

هو الثقافات واللغات الواقعة على عتبة الحداثة في مرحلة تحولها إلى الحداثة وصراعها 
وتصالحها وتصفية حساباتها مع هذه الحداثة، ولهذا الصراع أرضية طبقية. ففي دول 
مثل تركيا أو الصين أو اليابان ترغب الدولة بالحداثة، وتعمل النخبة والبيرقراطية 

 دات التي تراقب سير الدولة بتحقيق هذه الحداثة، لأن هذه القوى تعوالشخصي
الحداثَة ضرورية لبقاء الدولة واستمرارها. وبالمقابل هناك المجتمع وخاصة القطاعات 

تأثير العامل  االمحافظة تقاوم هذه الحداثة، وهذا الأمر مستمر منذ قرنين. وهناك أيضً 
با، أو يمكن القول إن وفي آسيا وجزء آخر في أور الجغرافي لتركيا التي يقع جزء منها

نصف الإمبراطورية العثمانية كان في الشرق ونصفها الآخر في الغرب. وفي مرحلة 
ها طريقة وصفانهيار هذه الإمبراطورية أرادت تحقيق الأوربة من الأعلى إلى الأسفل ب

والبيرقراطية والمثقفون لإنقاذ الإمبراطورية، ولكنها لم تنجح. يريد المفكرون والنخبة 
بالحداثة،  -وأنا منهم-با ممكن يشكلون هذه الدولة ووالمتعلمون والدارسون في أور

ين، لأننا أوروبيوهناك من يقاوم هذه الحداثة من القائلين بأننا لا يمكن أن نكون كال
نختلف معهم في الدين والتاريخ، وهكذا ينشأ صراع وصدام وحوار، ويمكن القول 

لقد سيطرت هذه الفكرة  ،جرى بين هذين الطرفين هو الذي بلور التاريخ والثقافةإن ما 
. أنا لا أقول إنني أكتب رواية فكرية، ولكن الموضوع في ةتامسيطرة على حياتنا 

 النهاية يصل إلى هذه القضية.

 .إسطنبولبأنك اخترت تجسيد هذا الصراع من خلال المكان في كتابك  ظنأ ─ 

 نعم..

 ان للكتاب وليس شخصية إنسانية.ك اخترت بطولة المكإنأي  ─

ي، إسطنبولهي مركز الجغرافية العثمانية كلها، وأنا  إسطنبولكانت  نعم، نعم.
التقليدي إلى جانب الحداثي  اوأعيش هنا منذ ثلاث وستين سنة، ويمكنكم أن ترو

سي إلى ترون الإسلام السيا رون الجامع وترون ناطحات السحاب.تس، إسطنبولفي 
 كلها موجودة لدينا.  يوعية والاشتراكية الديمقراطية.جانب الحركات اليسارية والش
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، تدور أحداث روايات أورهان باموق كلها في إسطنبولبمناسبة الحديث عن  ─
  جها إلا في رواية واحدة وهي ثلج.، ولم تخرج خارإسطنبول

 من يطلق علي  تسمية، وكل كاتب يكتب ما يعرفه، هناك إسطنبولأنا أعيش في 
 إسطنبول، أنا في الحقيقة كاتب إنساني. أنا رأيت الإنسانية في (إسطنبولكاتب )

 وليس في مكان آخر. 

لى هذه لم يكن إلا لأنكم تنتمون إ إسطنبولن خياركم لإ ايمكننا القول إذً  ─
 المدينة، وفيها حياتكم.

 نعم.  ،ابالطبع، أنا ابن هذه المدينة منذ ثلاثة وستين عامً 

ستستمر في رواياتكم  -إسطنبولأي طبيعة -هذا يعني أن علاقة الشرق والغرب  ─
 القادمة. 

 نعم، وأنا بدأت بروايتي الجديدة. 

، وتكتبون إسطنبولي: أنتم تعيشون في آتلنستجمع الأفكار على النحو ال ─
ا لأنكم تعرفونها، ولكننا ونحن نجلس هنا نرى الشرق والغرب أمامنا، ولهذ إسطنبول

  بد لهذه العلاقة من الظهور. لا

لا نعيش الشرق والغرب، نذهب إلى الطرف  إسطنبولولكننا عندما نكون في 
وي، ولكن الناظر من الخارج يرى الأمر كُ  سكودار وقاضيوالآسيوي( حيث أ) الآخر

. فيه جزء من الشرق وجزء االأمر بالنسبة إلى التركي طبيعي جدً  بصورة مختلفة. هذا
إلى جنب قضية معتادة  امن الغرب بشكل طبيعي. وجود التقليدي والحداثي جنبً 

 لدينا.

هذا يذكرني بقول الباحث والمؤرخ التركي إلبر أورطايلي بإن تركيا العثمانية  ─
، وبناء على هذا من ارثتها فعلً وجدت في الغرب، وتأسست لتكون وريثة روما، وقد و

 في قضية الحداثة.  االمفروض ألا تشهد صراعً 

هذا ما يجعلني أعدد في محاور أعمالي الأدبية، فالعلاقة بين الشرق والغرب محور، 
 ولكنها ليست المحور الوحيد. 
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 ي روايتكم أو رواياتكم القادمة.هذا يعني أن هذه الخصوصية ستستمر ف ─

 نعم، ستستمر. 

 ما عملكم القادم؟  ─

سأعمل للمرة الأولى على رواية قصيرة، ويمكن أن أعطي من الرواية أنها تتناول 
 . اآخر حول الأمر حاليً  اقصة حفار آبار مع أجيره، ولن أضيف شيئً 

 هناك انتقادات كثيرة توجه إليكم. ─

 أين؟ 

  في تركيا..

 دعك منها.. 

  ولكن بعضها ُيردد في الخارج. ─

 .النتكلم فيها إذً حسٌن، 

 الألعاب اللفظية.  اباموق يكتب بلغة سهلة، وبنية جملة بسيطة، ويتجنب تمامً  ─

 . اأشكرك، أنا هكذا فعلً  

شاركُت بندوة لمترجمي أورهان باموق حول أدبه نظمت في جامعة البوسفور،  ─
نهم إبعض الحضور استغرب منا نحن مترجمي أدب باموق كيف نفهم لغته في حين 

بحسب ادعائهم لم يفهموها، وهناك من يوجه انتقادات شديدة تصل إلى حد الاتهام 
في  امجهولً  ابضعف باموق، وحدث هذا مرة أن استضاف التلفزيون المصري شخصً 

لهذا، ولكن بعد سؤالين أو ثلاثة  امشابهً  اتركيا وقدمه على أنه أديب وناقد قال كلامً 
رواياتكم. وصلت هذه الانتقادات إلى قوالب تتردد  من انستنتج أن هؤلاء لم يقرؤوا أيً 

 لألسن بحرفيتها لدى شريحة معينة من الناس.اعلى 

تلعب عوامل عدة في هذا  ،ن العربي والتركي متشابهان في كثير من النقاطاالعالم
، ولكنها في المحصلة لا تتعدى كونها -رجل وامرأة-الأمر، منها سياسية، منها جنسية 

 رة. من الغي عنو
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استخدمتم ثلاثة مستويات لغوية على الأقل في روايتكم اسمي أحمر. كتبتم  ─
الروايات من منطوق الشخصيات، وهذه تجربة جديدة لديكم لم تتناولوها في رواية 

استخدام هذه المستويات  عد   هممن الارتباك، فبعض اأخرى.. خلقت هذه التجربة نوعً 
ية( من ألقى في البلاد العرب) نقطة ضعف، وهناكها عد همعنصر قوة في الرواية، وبعض

  اللوم على المترجم.

نعم، بالضبط، وأفهم من هذا الكلام أن الترجمة حافظت على المستويات اللغوية 
. هناك نصوص االتي استخدمُتها. نحن لدينا في الحياة مستويات لغوية متعددة جدً 

نها ما بي بادلت التأثير فيدينة ونصوص مقدسة، ونصوص تصوف، وهذه المستويات ت
أثناء تكرار القصص من كتاب إلى آخر، ومن راٍو في  لتظهر تركيبات لغوية جديدة.

 ففي كتابي ا يرتبط بزمن معين.إلى آخر تتغير، وهذا يؤدي إلى مستويات لغوية كل منه
، وهناك جوانب تقترب من النصوص (الشاهنامة) ثمة جانب يشبه (اسمي أحمر)

لى القرن السادس عشر في ناك جوانب تقترب من لغتنا المعاصرة وتعود إالمقدسة، وه
  .مًعاآن 

  يات القرآنية والكلمات الدينية.تقصد بالمقدس الأحاديث الشريفة والآ ─

لم  ،في إطار واحد كلها ع هذه العناصرجمال الرواية أن تتمكن وض ، نعم..نعم
ل راعيت العناصر الأدبية الإسلامية الرسم الإسلامي فقط، ب (اسمي أحمر) أتناول في

التي لا يمكننا نحن الأتراك التخلي عنها، ولكن البعض لدينا نتيجة التغريب نسيها. 
أي يمكننا  عت في ذهني أن أجدادنا يقرؤونها.أعرف أنني عندما كتبُت هذه الرواية وض

 تناول رؤاهم ومعالجتها وإعادة تقديمها للتداول.

تردده أوساط اليسار بأنك كاتب البرجوازية شخصياتك كلها ثمة انتقاد طالما  ─
والكادحين، ولا تتناول  تنتمي إلى هذه الطبقة، ولا تكتب عن الفقراء والمسحوقين

  قضاياهم.

  .االصادر مؤخرً  (يثمة غرابة في عقل) وأمسك بيده كتاب ،تفضل

ين. هل لعبت نعم مولود بطل روايتك الأخيرة من هذه الطبقة، أي طبقة الكادح ─
 بتطرقك إلى شخصية مولود الفقير الكادح؟  اهذه الانتقادات دورً 
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تحمل هذه الانتقادات جانب حق. أنا أوافق على هذا الأمر. ولكنني لم أكتب 
مهارة الروائي الكبرى تكمن في  أنني تلقيت هذه الانتقادات. حضلمهذه الشخصية 

فيه. الكتابة الروائية تعتمد على فهمه شخصية لا تشبهه، وهذا أهم جانب إنساني 
هم سيئين؟ بالمناسبة دالإنسانية. هل أريد أن أفهم الأشخاص الذين لا يشبهونني أم أع

أكثر من أي رواية أخرى. لدي مسودات تشكل  القد أخذت مني هذه الرواية وقتً 
لأنه كان لدي هاجس بعد صدور الكتاب، وهو الخشية من قول  ،كالجبل اكومً 
ولكي لا  (الراقي هؤلاء الناس؟ يمن أين يعرف أورهان ابن حي نيشان طاش) الناس:

ما كتبه أكثر من خمسين مرة. وهناك أمر آخر، أنا  تقال هذه العبارة أعدت النظر في
رأيت أمثال مولود في حياتي. كان بائع اللبن يطرق باب بيتنا، وأراه. هذا من عام 

 حتى نهاية الستينيات. 1959

 .ظنأطلع الثمانينيات على ما اء الباعة حتى ماستمر هؤل ─

انتهت هذه المهنة، وظهرت  ينا نيشان طاشنعم، استمروا، نعم... ولكن في حي  
ولكنني أعرف هذا الرجل. لم أكن أتكلم مع هذا النوع من  ،عبوات اللبن الزجاجية

الأشخاص، ولم يكن بيني وبينها صداقات، لذلك عندما بدأُت بكتابة هذا الرواية 
شراب الحبوب الساخن، لأن مولود ) من بائعي البوظة اتحدثُت مع عدد كبير جدً 
في بيوتهم، واستمعت في الرواية( وبائعي اللبن، وزرتهم  اكان بائع هذا الشراب أيضً 

لقصصهم، وقد كانت قصصهم كلها متشابهة، وفي النهاية أصبحت أعرف هؤلاء 
الناس معرفتي بأفراد عائلتي. بعد هذا البحث، وهذا الاستقصاء يمكن الكتابة عن 
هذه الشخصيات بكل راحة. هذا يشبه البحث الذي أجريته من أجل رواية اسمي 

كتب أو عبر الحديث مع الأشخاص، وبعد إتمام أحمر، البحث بحث إن كان عبر ال
لأنني أتخلص من قضية الخوف من الوقوع في  ،االبحث تكون الكتابة مريحة جدً 

  ركيز على الجانب الفني للكتابة.الخطأ، وأستطيع الت

لتناول موضوع البحث، والرواية البحثية.. إذا تناولنا معلومات المنمنمات التي  ─
فإن ما ورد فيها  اية اسمي أحمر، وتركنا الجانب الروائي جانبً بحثتموها من أجل روا
 خصص في هذا الموضوع في العالم.يضاهي أي كتاب مت
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، لا تنس أنني اولكنني لم أر الأمر عملً  .اجدً  ام، بالطبع. عملُت كثيرً باموق: نع
عن الرسامين. الكتب المتعلقة باسمي أحمر جزء  الذلك قرأت كثيرً ، ابدأُت رسامً 

 منها هنا، وجزء منها في مكان آخر، لو جمعناها في مكان واحد لشكلت ببساطة
لم يكن هناك في تلك الأيام إنترنت، كنت أذهب إلى الخارج  .(مكتبة اسمي أحمر)

وأراجع المكتبات وأحصل على نسخ فوتوكوبي. لدي مكتبة كاملة من النسخ المصورة 
. قرأت كل تلك االكتب صعب جدً فوتوكوبي حول هذا الموضوع، لأن إيجاد تلك 

 يأثناء قراءتها. هناك مديرة مكتبة قصر طوب قابفي للغاية  االكتب، وكنت مستمتعً 
ز تشاغمان، لقد قالت لي أجمل مديح سمعته في حياتي حول الكتاب. قبل إصدار يفل)

الكتاب أعطيتها المخطوط لكي تقرأه، وتنبهني ما إذا كنت قد وقعت بمغالطة ما. 
هي أكبر مكتبة منمنمات في العالم، وهي  هو معروف فإن مكتبة طوب قابيوكما 

أنا أقرأ كل ما كتب ) مديرة هذه المكتبة، ثم أصبحت مديرة المتحف كله. قالت لي:
حول المنمنمات، وأعرف كل شيء عنها، وأعرف كل كاتب حول المنمنمات من 

هذه الكتب، ولكن ما لم أين استقى معلوماته، وبمن تأثر. عرفُت أنكم قرأتم كل 
 ا. سررت كثيرً (أفهمه هو كيف تمكنتم من جمع كل هذه المعلومات في كتاب واحد

 بعبارتها هذه. 
 إنها المرة الأولى التي تجرون فيها لقاء مع مجلة عربية، أليس كذلك؟  -

 باموق: نعم، نعم. مع الأسف.
 والأدب التركي.  هذا يفتح باب السؤال حول رأيكم بالعلاقة بين الأدب العربي -

. هناك نظرة مسبقة سائدة في تركيا. على سبيل المثال عندما اباموق: ضعيفة جدً 
بأن الأمر ناجم  ظنأحصل نجيب محفوظ على نوبل نُشرت هنا مقالات سيئة حوله، 

، إذ لم يكن قد حصل تركي على نوبل في ذلك الوقت. وأنا أؤكد اعن الغيرة أيضً 
 في اا في تركيا وهي أن معرفتكم الأدب العربي لا تؤثر سلبً على نقطة مهمة هن ادائمً 

، إنهم لا يستطيعون فهم هذا اكونكم حداثيين، يجب أن تعرفه وأن تكون حداثيً 
نهم إذا ذهبوا إلى باريس، وتسوقوا إأن الحداثة جغرافية. أي ون ظنيالأمر. هناك كثيرون 

 هناك يكونون معاصرين.
ى منطقة جغرافية أخرى، على سبيل المثال فإن ولكن هذا الأمر لا ينسحب عل -

 معروف على نطاق واسع في تركيا.ا اللاتينية أميركأدب 
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باموق: هذا موضوع آخر. نحن لم نعرف نجيب محفوظ إلا بعد حصوله على 
بالحياة التي نعيشها في تركيا. ومع الأسف  انوبل، ولكن محفوظ عاش حياة شبيهة جدً 

. الأتراك يقرؤون الكاتب الإيراني أو االأدب الإيراني أيضً ن هذا الأمر ينسحب على إ
ن السبب هو لأنه يشبههم. إفي الغرب فقط. برأيي  االكاتب العربي عندما يكون مشهورً 

 وأطلق باموق هنا ضحكة مجلجلة(.) افهم يقولون بما أنه يشبهنا فهو ليس جيدً 
أربعمائة عنوان من كل  ىحوالواقع الترجمة بين اللغتين العربية والتركية يتجلى في  -

  ؟لغة إلى الأخرى خلال قرن من الزمن، من قرأتم من الكتاب العرب
لعلاء  (عمارة يعقوبيان) نجيب محفوظ بالطبع، وجمال الغيطاني. وقرأت -

 الأسواني، ومع الأسف أن ما قرأته من الأدب العربي قرأته باللغة الإنكليزية. 
أود التنويه إلى أن غالبية أعمال محفوظ التي ذكرتها، وعمارة يعقوبيان لم تترجم  -

 من العربية إلى التركية، بل من اللغة الإنكليزية. 
من  ا. لدينا من يمكنه أن يترجم هذه الأعمال بشكل جيد جدً اهذا سيئ جدً  -

 العربية. 
للغتين العربية والتركية أريد التوقف عند هذه النقطة. ثمة قيم لغوية مشتركة بين ا -

 تعطي الكتاب الُمترجم بين هاتين اللغتين قوة. 
 انهم لا يفعلون هذا. هذه الجغرافية كانت كلً إنعم، أوافقك الرأي. مع الأسف 

وهناك من  ،في زمن ما، ولكن بعد المرحلة العثمانية ظهرت عداوات وقطيعة امتكاملً 
، صناعة الكتاب امن خلال كوني كاتبً  رفض تاريخه وماضيه. وهناك جانب آخر أقوله

، وفيها كثير من الاحتيال والفوضى، وتلعب في هذا الأمر عوامل افي بلداننا فقيرة جدً 
سأذكر  ؤدي إلى الاستخفاف بجهد الإنسان.ناجمة عن الفقر والتخلف، وبالطبع هذا ي

لى هل ذهبت إ) ، حظيت بشرف معرفة إدوارد سعيد، وزارني هنا. قال لي:اأمرً 
. هذا يعني اخجلت، لأنني لم أكن قد ذهبت بعد، ولكنني ذهبُت لاحقً  (القاهرة؟

با ولكنني لم أذهب إلى القاهرة... وأنني تصر فت كبقية الأتراك، فقد ذهبت إلى أور
تحدث لي عن القاهرة بانفعال  1994عام في في أول لقاء لي مع المرحوم إدوارد سعيد 

 ما بعد ذهبت.  با كلها، ولكنني فيولي، أنا زرت أورشديد، يومئذ لم تكن تخطر ببا
قبيل الوداع توقفنا عند هذه النقطة، زيادة التواصل مع البلدان العربية، وضرورة 

 قيام المثقف بدور أكبر من أجل هذا التواصل.
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 أم طفرة؟الرواية التاريخية التركية: تيار 

 

من خلال الروايات  املحوظً  ايشهد سوق الرواية التركية في العقد الأخير انتعاشً 
التي تُصنف تاريخية. ولا يخفى على المتابع أن الرواية التاريخية ليست جديدة على 
ميدان الرواية، فقد اصطلح الباحثون على اعتبار رواية وايفرلي للكاتب والتر سكوت 

ينسحب على  اأول رواية تحمل هذه الصفة. وهذا الأمر أيضً  1814عام في الصادرة 
لأحمد  (الإنكشاريون) الأدب التركي، إذا يصطلح النقاد الأتراك على اعتبار رواية

 أولى نماذج الرواية التاريخية التركية.  1871عام في مدحت الصادرة 

لى إمن أحداثها  المقصود بالرواية التاريخية هي تلك الرواية التي تستند في كثير
 وقائع تاريخية حقيقية مع إضافة بعض الشخصيات والأحداث التي يتخيلها الكاتب. 

السلطانة ) ُمشعلة لفتيل انفجار الرواية التاريخية في تركيا هي رواية دالرواية التي تع
أنت ) ،(إما حبل حريري أو خنجر فضي) ،(عشق مخصي) بأجزائها الثلاثة: (ةصفي  

ية آن تشامبرلين والصادرة أميركللكاتبة ال (ضخ لكلمتي يا جلادي الزمنفقط من لا ير
 . 2000عام في باللغة التركية 

ما طرق الكتاب الأتراك أجواء الرواية التاريخية، وأشهر هؤلاء الكتاب الكاتب  اكثيرً 
أحد النماذج  (القلعة البيضاء) الحائز على جائزة نوبل أورهان باموق، فقد كانت روايته

 . (اسمي أحمر) جها بروايته التاريخيةالمهمة لهذه الرواية، وتو  

 

 وعات الرواية التاريخية التركيةموض

من  االتاريخ العثماني أكثر ما يشد الروائيين الأتراك، فهو تاريخهم الأكثر ازدهارً 
كما أنه مر  جهة، وفيه كم  هائل من الوثائق يمكن الاستناد إليها في كتابة الرواية. 

من المؤامرات، والاغتيالات، وقتل  امتقلبة، وشهدت الأسرة المالكة كثيرً  مراحلب
الأخ لأخيه، والابن لأبيه من أجل الجلوس على العرش، وهذه كلها موضوعات جذابة 

 االحرم، ذلك العالم الأنثوي السحري، يحل ق فيه الخيال الروائي عاليً  اللروائي. طبعً 
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ما في  بخلافموضوع جذاب للرواية، ولكنه  التاريخ السلجوقي أيضً . بالطبع ااجدً 
الموضوع العثماني، فليس لهذه الحقبة كثير من الوثائق لذلك يمكن أن يحلق الخيال 

 في ملء حلقات الفراغ التاريخية. 

هناك موضوع آخر يستعيد الشعور القومي التركي، وهو التاريخ التركي القديم في 
 . ارقه بعض الكتاب أيضً آسيا الوسطى، يط

 

 مرَ الحَ 

لدى كثير من الرسامين المستشرقين، فهو الموضوع  اأثيرً  امثلما كان الحرم موضوعً 
إذ يستطيع الكاتب أن يجد فيه ضالته، فهو عالم  ،االأكثر جاذبية لكتاب الرواية أيضً 

وا في ؤسر ي وثري يثار حوله كثير من الخيالات، ويمكن للكتاب أن يحل قوا كيفما شا
هذا الميدان، فإلى جانب نساء عائلة السلطان هناك حرم يضم أجمل الفتيات، وخدم 

ل ما تحمله مخصيين، ومحر م على الرجال وأحداثه محرمة بالتناول. فهو حرم بك
في هذا المكان. هذا ما  الكلمة من دلالات. فالشبق الجنسي والشذوذ مرتع خصب
لأنه الشخص  (خصي) فعلته آن تشامبرلين، فاختارت أن تروي روايتها على لسان
، ويروي ما يحدث في مًعاالوحيد الذي يمكنه دخول عالمي الحرم والرجال في آن 

 الحرم. 

العثمانية ة مرحلالتتناول الحرم، وبخاصة  اركية أيضً هناك كثير من النماذج الت
الذهبية، في عصري السلطان سليم الأول وسليمان القانوني، وموضوع القانوني هو 

في الحياة السياسية  امهمً  ام دورً إذ لعبت الجارية الموسكوفية ُحرَّ  ،االأكثر جذبً 
م، ولكثرة الاهتمام بهذا العثمانية، وهناك عدد كبير من الروايات تناولت موضوع ُحرَّ 

 .اكبيرً  السل تلفزيوني لاقى جدلً الموضوع تم تحويله إلى مس

 كلي أوغلو موضوع الحرم من خلال روايتهايلن يَ يآلط ْت مَ تناولت الكاتبة التركية دَ 
ولعلها الوحيدة التي غاصت في أعماق تاريخ ُحر م في  (الجارية الموسكوفية –ُحر م )

ما يبرر تصرفاتها في الكبر، وحرصها على السلطة والقوة ليكون عهد طفولتها، لتجد 
لا توجد أي وثيقة حول نشأة تلك المرأة الغريبة و ،اتمامً  اذلك الجزء من الرواية خياليً 
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التي كانت نقطة انعطاف في تاريخ الدولة العثمانية بعد اعتناقها الإسلام، وزواجها من 
رت السلطان سليمان القانوني، وجلوس ابن ها سليم الثاني على العرش، وهي التي حض 

رت المشاهد الجنسية بأنواعها  لوصوله قبيل موتها مسمومة. إضافة إلى ذلك فقد سخ 
 كلها السوي والشاذ في سياق روايتها. 

قدمت الكاتبة روايات تناولت فيها شخصيات نسائية مهمة عارضة حياة الحرم، و
الملكة السوداء ) ،(الجارية الذهبية صفية) ،(كنة الجارية بانو) من رواياتها هذه

 .(رِّماه ابنة الجاريةهْ مِّ ) ،(موسَ كُ 

كلي ين يليوبالطبع فإن الروايات التي تتناول ُحر م كثيرة، فإضافة إلى رواية دمت آلط
أوغلو هناك رواية السلطانة ُحر م للكاتب م. طورهان طان، ورواية أخرى بالاسم نفسه 

 لمحمد سميح فتحي.  ُحرَّملناظم تكطاش، ورواية أخرى بعنوان السلطانة 

سليم الثالث ومحمود  عصريوز رواية تناولت غينُ اتش إرْ ككتب الروائي مراد آي
 (مرَ سحر الحَ ) نية التي اهترأت في روايتهمحاولة تجديد المؤسسات العثماو ،الثاني

سلطانات ) نجيب رواية يلضْ قدم فَ ووكيف أن المرأة يمكن أن تغي ر مجرى التاريخ. 
 يتناول شخصية السلطانة كوسم. اوفيه أيضً  (مرَ الحَ 

 

 البطولات

م موضوع استشراقي يهدف رَ أن موضوع الحَ  ايرى كثير من المثقفين الأتراك أيضً 
التاريخ العثماني. فهم يتناولون التاريخ ولكن من باب آخر. يحلو لبعض إلى تشويه 

النقاد غير الأتراك تسمية هؤلاء المثقفين بتيار العثمانية الجديدة، فهو يمثل إعادة 
اكتشاف للتاريخ العثماني. بالطبع هناك روائيون يكتبون رواياتهم ضمن هذا النهج. 

من  اكبيرً  االذي يمكن تصنيفه ضمن هذا التيار عددً ي أوغلو قيارْ اي تِّ ككتب الروائي أوُ 
الروايات التي تتناول مختلف المراحل التاريخية العثمانية، منها ثلاثية القانوني، مراد 

ي أوغلو قاي ترياككام. أوآخر الحُ  –، الجبار، عبد الحميد 1453الرابع، الحصار 
العقيدة ومنسجم في كتاباته غزير العطاء، عثماني  1972كاتب من جيل الشباب مواليد 

ة مدومع ما يعتقد. فقد تناول التاريخ العثماني بمدائحيات روائية عدة، منها القانوني 
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مرحلة ما  إلى عد  الذهبية للدولة العثمانية، ويذهب بعض  مرحلةال دحكمه التي تع
 ريدون فاضلبعد القانوني هي بداية الانحدار، وتناولها كثير من الأدباء منهم فَ 

 ز بهادر أوغلو وآخرون.هان أفيونجو، ياوورْ تشي، أنْ بَ ولْ تُ 

لتصوير بطولات الشاب محمد الأول الذي  اعاد ترياكي أوغلو إلى التاريخ أيضً 
التي  1453دخل التاريخ باسم السلطان محمد الفاتح من خلال روايته الحصار 

ته تلك، ومنها ، وقد دمج الأسطورة والخيال في روايإسطنبوليتحدث فيها عن فتح 
، امحمد الفاتح من الشخصيات الروائية الجذابة أيضً  دتسيير السفن على البر، ويع

، وحكمت (اليوم الأول للعالم) مان في روايتهكزيد آايومن الذين تناولوا هذه الشخصية ب
 . (على أبواب القسطنطينية) ارصو في روايتهكل أمَ تَ 

 (الشاه والسلطان) تناولوا هذه الموضوعات وغيرها مثل ااب آخرون أيضً هناك كت  
سكندر بالا، وتتناول هذه الرواية قضية السلطان سليم والشاه إسماعيل وبالطبع إللروائي 

الصراع المذهبي الذي ساد في عصر سليم الأول الملقب الجبار، ومعركته الشهيرة 
 زالت آثارها قائمة حتى الآن.  ران التي مايتشالد

 

 ة التاريخيةبوليسيال

الذي تسجل  دوميهناك موضوع آخر ضمن الرواية التاريخية طرقه الكاتب أحمد أُ 
قياسية في المبيعات. الموضوع هو الرواية التاريخية البوليسية، فهو يذهب  اكتبه أرقامً 

إلى بعض الأحداث التاريخية ويحاول الدخول في تفاصيلها، ويلعب دور المحقق من 
 (قتل السلطان) لى بعض النتائج. على سبيل المثال تتناول آخر رواياتهأجل الوصول إ

موت محمد الفاتح، ويغوص في حياته في محاولة لفك عقدة ذلك الموت. يتلاعب 
 بالوقائع وبناء الرواية من أجل تحقيق الغرض.  دأومي

تصنف  اب أورهان باموق أيضً اتللك (اسمي أحمر) لع أن روايةلا يخفى على المط  
 ضمن هذا الإطار. 
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 طفرة أم تيار

ما تشهده الرواية التركية التاريخية من ازدهار اليوم يضعها تحت المجهر، وهناك 
كثير من المقالات التي تتناول هذا النوع من الرواية، وتتضارب الآراء حولها، فهناك 

اب ا يعتمد كت  م ابتركيا من ناحية الأسلوب والبناء. فكثيرً  اخاصً  افنيً  امن يعتبرها تيارً 
هذا النوع من الرواية على مفردات عثمانية شبه ميتة لا يفهمها القارئ التركي إلا من 
خلال السياق، ويدافع أنصار هذا التيار عن هذا الأسلوب اللغوي بأنه جزء من تراثهم، 

يعتمد على فنيات مصطنعة،  اها عملً دوعلى الأجيال الجديدة أن تعرفه. وهناك من يع
 . اوأن هذه اللغة المركبة بين الجديد والقديم لا تصنع أسلوبً 

مهما يكن فهناك واقع لهذه الرواية، وازدهار يتسابق إليه الكتاب لتحقيق نجاح 
على صعيدي الكسب والشهرة، أما عن ديمومتها واستقرارها فهذا ما سيفرزه جلاد 

 الزمن.آن تشامبرلين القاسي المدعو 

 

 ، مجلة الدوحة2014أيار/ مايو 
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 السلطانات العثمانيات وإشكالية سرد حكاياتهن

 

لم يكن الكاتب التركي أورهان باموق الحائز على جائزة نوبل أول من طرق باب 
وصف بسهم بازدهار هذا النوع من الكتابة أالرواية التاريخية في الأدب التركي، ولعله 

الرواية  دهي رواية تاريخية، وكذلك تع (القلعة البيضاء) الرواية التي نقلته إلى العالمية
. والملاحظ أن العقد الأخير شهد صدور (اسمي أحمر) التي حظيت بالشهرة الأوسع

 . (رواية تاريخية) روايات كثيرة عن دور النشر التركية تحت تصنيف

، فالسؤال الذي طالما يلح على االرواية التاريخية من أكثر أنواع الكتابة جدلً  دتع
ويرد كتاب  (ما درجة تطابق الواقع التاريخي مع أحداث الراوية؟) القارئ والمتابع هو:

ويصل  (ما درجة تطابق الواقع التاريخي مع التأريخ نفسه؟) هذا النوع من الروايات:
الإعلام التركية المختلفة، وُيدرج في الكتب. فعلى الرغم من هذا الجدل إلى وسائل 

إلبر ) صدور مئات الروايات التاريخية التي تناولت التاريخ العثماني ينكر المؤرخ التركي
رواية لا تتضمن  وجود رواية تاريخية في تركيا، وبالطبع ما يريده أورطايلي (أورطايلي

 ما هو غير موثق.

 ضوعاتالمومن أكثر  ا، والقصر العثماني خصوصً ار عمومً م في القصورَ لعل الحَ 
ن إللفنانين كافة، فقد شغل الفنانين التشكيليين المستشرقين. وفي الحقيقة  اجذبً 

ها أكثر المؤرخين العثمانيين د، ويعالوحاتهم حول الحرم العثماني لم تكن سوى خيالً 
 ا، لأن الحرم كان محرمً ان خصوصً ، والعثمانييامن المسلمين عمومً  امسبقً  اسلبيً  اموقفً 

على من هم خارج الأسرة المالكة، وبما أن السلاطين كانوا يقتلون الأخوة وأبناء 
على الذكور  االوسيطة من الدولة، فقد كان هذا الجناح محرمً ة مرحلالالأخوة حتى 

ما عدا أبناء السلطان. هذا الغموض، وقلة الوثائق التي تتناول حياة الحرم أو عدم 
تمكن الروائيين قراءتها لأنها مكتوبة بالأحرف العربية، ولم تترجم كلها بعد إلى التركية 

أمام الفنانين لإطلاق العنان لخيالهم لتصوير تلك الحياة  افتح المجال واسعً  ؛الحديثة
 سرية المثيرة. ال
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يتألف الحرم من زوجة أو زوجات السلطان، وعشيقاته، وأمه إن وجدت وأخواته، 
 ازوجات السلاطين وأمهاتهم دورً  افي التاريخ العثماني لعبت فيهة مدوجواريه. وهناك 

في التاريخ العثماني بعصر  مراحلالفي السياسة، ولهذا السبب سميت إحدى  افاعلً 
أ من أواخر عهد سليمان القانوني، واستتباب الحكم لزوجته ُحر م سلطنة النساء، وتبد

ُحرم ة مدحكم السلطانة طورهان. وبرزت بين ة مرحلأم السلطان سليم الثاني، إلى 
شريكة والدتها في ت عدم التي ماه ابنة السلطانة ُحرَّ رِّ هْ وطورهان كل من السلطانات مِّ 

وربانو البندقية زوجة سليم الثاني، ا، ونُ السلطة في عهد الصدر الأعظم رستم باشا زوجه
 م زوجة سلطان وأم سلطانين، وجدة سلطان. وسَ وصفي ة زوجة مراد الثالث، وكُ 

م، وسَ نسبة إلى مدينة مورة اليونانية( كُ ) ليةالجارية الموسكوفية ُحر م، والجارية المورَ 
في  افاعلً  االمرأتان دورً هما أهم شخصيتين نسائيتين في القصر العثماني. لعبت هاتان 

سياسة الدولة، فيروى أن ُحر م زوجة السلطان سليمان القانوني، وأم السلطان سليم 
ضرتها( الذي كان ) حكم زوجها، وخاصة على صعيد إبعاد ابنة مدالثاني أثرت في 

يحظى بحب أغوات الإنكشارية والقضاء عليه على يد والده. ولعل غموض طفولتها 
واحدة من ها عد  جاسوسة للروس، إلى ها عد  خيال الكتاب ليذهبوا من  ونشأتها تثير

أفضل نساء القصر بوقوفها إلى جانب زوجها سليمان الذي وصلت الدولة العثمانية في 
في  إسطنبولعهده إلى ذروة تألقها، وبخيرها الذي نالت منه حصة كثير من نساء 

في الروايات ويمكن  اشخصية كثيرً عهدها. ولعل هذا ما جعل الكتاب يتناولون هذه ال
ُحر م( التي ) إحصاء أكثر من خمسة عشر رواية حملت اسم هذه الجارية روكسلانا

تزوجت من السلطان، وأصبحت سلطانة والدة، وتتنوع هذه الرؤى من وضعها 
امرأة استخدمت ها عدإلى  (طلحة أوغورلو إل) بمصاف القديسين كما فعل المؤرخ

صول إلى هدفها. ولعل الكاتبات كن أكثر جرأة في طرح المشاعر الجنس في سبيل الو
العاطفية لتلك الشخصيات التاريخية والبطلات الروائية، فقد غاصت الروائية دمت 

من الصور الجنسية بينها  اآلطن يلكلي أوغلو في المشاعر الأنثوية لُحر م، وصورت كثيرً 
السلطان، وحتى إنها في لقارئ بتأثيرها وبين السلطان سليمان القانوني في سبيل إقناع ا

 عر جت على علاقة محرمة لها مع عشيق طفولة. 
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من عهد ُحرم، فقد وصلت المكائد  العل عهد السلطانة كوسم كان أكثر تعقيدً 
والمؤامرات إلى الذروة في عهدها. فهي زوجة السلطان أحمد الأول، واستمرت 

اهيم، وحتى حفيدها السلطان محمد الرابع سلطنتها في عهدي ابنيها مراد الرابع وإبر
 ابن السلطان مراد الرابع ومعاصرتها أربعة عهود جعلها بؤرة اهتمام الروائيين. 

بعد وفاة زوجها السلطان أحمد، أُرسلت إلى القصر القديم، وجلس على العرش 
كل من مصطفى الأول وعثمان الثاني، وهنا جمعت حولها مجموعة من رجال الدولة، 

بإسقاط هذين السلطانين ووصول ابنها مراد الرابع إلى العرش وهو  امهمً  اعبت دورً ول
 في الحادية عشرة من عمره. 
وتش في تحولها نحو الكتابة في التاريخ العثماني، كُ يدا ولكن الكاتبة الشابة شَ 

بلبل الجنة السلطانة ماهبايكر ) ام في روايتها التي صدرت حديثً وسَ تناولت شخصية كُ 
كلي أوغلو. ولعل ين يليفي حالة عشق لم تصل فيها إلى ما وصلت دمت آلط (موسَ كُ 

ميولها المحافظة دفعتها إلى الاهتمام بحب أناستاسيا الخالص الصافي للسلطان، 
بإدارة الدولة على أفضل وجه مما  إسهامهاووالجانب الإيجابي في هذه السلطانة، 

 عليها.  (بلبل الجنة) جعلها تطلق صفة
 اة بلغت أكثر من خمس عشرة رواية أيضً دنها إضافة جديدة لسلسلة روايات عإ

تناولت حياة هذه السلطانة الغنية، فهي مليئة بالتشويق، وطافحة بالعواطف والعشق 
 لمن يسعى وراء الرومانسية. وتصور سيدة من كبريات المحسنات في التاريخ العثماني. 

النقص لكونها جارية، ولعل هذا هو شعور كل م بوسَ تُبرز الكاتبة شعور البطلة كُ 
م السلطاني، وتحاول البطلة استثارة عطف عشيقها السلطان أحمد رَّ جارية تدخل الحُ 

وما العشق يا سلطاني؟ من ) لتنتقل من وضعها عشيقة إلى وضع أسمى، فتقول:
المؤكد أنني سعيدة بجانبكم. ولكن في وقت محدود، وبالقدر الذي تسمحون به. 

ا بقربكم أشعر بالاعتزاز، وأطفح بالحب. ولكنني عندما أخرج من هذه الغرفة فالعيون أن
. فأنا أناستاسيا الابنة الوحيدة لكاهن أرثوذكسي فقط، وأرزح تحت النظرات  كلها علي 

التي يقضي معها أجمل اللحظات  (محظيته) هل يقبل السلطان بأن تكون (المهينة!
 تحت نظرات مهينة؟ 

السلطان العاشق بكلمات مستخرجة من لغة شعر الغزل الكلاسيكية  يرد عليها
م! أغلقي شفتيك زهرتي شقائق النعمان، وسَ اصمتي يا كُ ) المنتمية إلى ذلك العصر:
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فهذا لا يليق بهما! لا تخرجي كلمات سيئة من بين شفتيك اللتين تفوحان برائحة 
ق. أدعو ألا يمتحن هللا الشراب. لكل نفس ثمن، ولكل ثمن زمن. وثمنك ليس العش

  (عشقنا هذا بأثمان باهظة يا سلطانتي!
كة سَ تنتقل الجارية أناستاسيا بذكائها ومساعدة جمالها من وضع العشيقة إلى الحَ 

ماهبايكر كوسم، والحسكة في تقاليد العصر العثماني هي الجارية التي تحمل من 
. وهذه الوضعية من الناحية القانونية تمثل طبقة أعلى درجة االسلطان، وتنجب له ولدً 

من عشيقة ذات حظوة، وأدنى درجة من زوجة. ولكن كوسم الجميلة والذكية تمكنت 
من ولوج قلبه لتكون زوجة شرعية له، وهذا في تقاليد القصر العثماني يتم عبر اعتناق 

 ر م.الأخرى حُ ة مشكلالالشخصية الحسكة الإسلام، على غرار 
بالتآمر على سلطانين، وإسقاطهما، ولكن دهاءها لم  الإسهامصحيح أنها تمكنت 

، وهذا ما يحل دون مقتل أبناءها، فيأتي الدور على ابنها الأصغر المهزوز الضعيف
 يضطرها للبقاء حاكمة.

زوجة السلطان(، والسلطانة الوالدة الحاكمة ) وكما يلاحظ فإن حياة هذه السلطانة
حداث المتنوعة من العشق إلى حبك المؤامرات والتخطيط للانقلابات، وما غنية بالأ

عاشته في الواقع موضوع درامي فيه من الإثارة ما يجذب القارئ، فكيف إذا لعب 
بعرض المشاهد الرومانسية والعاطفية التي لا يشهد عليها سوى  اخيال الكاتبة دورً 

  .أبطالها
ية أناستاسيا، وتدخل فيما لم يتطرق إليه وتش في مجاهيل شخصكُ تغوص الكاتبة 

الآخرون، وتستخدم لغة تمزج بين اللغتين الكلاسيكية والمعاصرة، فالكلمات 
الكلاسيكية التي توشي فيها جملها الروائية لا تُخرج تلك الجمل من سهولتها، وبقائها 

نبعث من بأن هذه الجمل ت افي متناول القارئ، والشاعرية الكلاسيكية تعطي انطباعً 
 أعماق التاريخ. 

وسم باسمها العثماني مصدر لية، أو ماهبايكر كُ ستبقى شخصية أناستاسيا المورَ 
كثير من الروائيين، فهذه الحياة الغنية والشخصية الفاتنة والذكية تعطي مادة  إلهام

 خصبة للروائيين والروائيات.

، العربي الجديد2016كانون الثاني/ يناير 
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 الأدب الإسلامي التركي في عصر الجمهورية

 

برز اليسار التركي كغيره من تيارات اليسار العالمي بتقديم عدد من المبدعين الكبار 
في الأدب، وإذا كان ناظم حكمت ويشار كمال وعزيز نسين قد برزوا من هؤلاء 

، فيمكن القول إن مبدعي القرن العشرين الأتراك البارزين بغالبيتهم، ومن ُتنسب اعالميً 
إليهم تيارات الحداثة الشعرية حيث كان الشعر يتصدر الساحة الأدبية إن لم ينتموا 
إلى اليسار، فقد انتموا إلى اليسار الديمقراطي الذي لا يخفي أورهان باموق الحائز 

 إليه.  اب انتماءه فكريً على جائزة نوبل للأد

الأدب ) الأخيرة برز تيار جديد في الأدب التركي يمكن تسميتهة مدالفي 
التي أدت  أوضاع؟ ما الاسابقً  ا. أليس لهذا الأدب جذور؟ ألم يكن موجودً (الإسلامي

 وما خصوصياته؟  ؟التي يتناولها الأدب الإسلامي الموضوعاتإلى انتشاره؟ ما 

 

 الاصطلاح

فكرة أن الإسلامي والقومي على طرفي نقيض،  اى الإسلاميين العرب عمومً بداية لد
ولعل هذه النظرة ناجمة عن محاربة الأنظمة التي تدعي تبنيها الفكر القومي للتيارات 

ها أنظمة ديكتاتورية حاربت كل من يقف وصفالإسلامية، ولا ينظر إلى تلك الأنظمة ب
، فيمكن أن يكون ار في تركيا مختلف تمامً ضدها مهما كان انتماؤه السياسي. الأم

هناك كاتب قومي ُيطلق عليه اسم إسلامي، والعكس صحيح. فالقوميون الأتراك 
منقسمون على أنفسهم في النظرة إلى الدين الإسلامي، فمنهم من يتبنى هذا الفكر، 

ة مد، ولكنهم بقوا طوال احياديً  اومنهم من يعاديه، ومنهم من يتخذ منه موقفً 
 اسائدً  (الأدب المحافظ) الجمهورية الأقرب من التيارات الإسلامية. وبقي مصطلح

، (الأدب الإسلامي) ما نجد في تركيا عبارة اإلى الآن ليستخدم حول هذا الأدب، ونادرً 
 طلح أعداء التيارات الإسلامية.وفي أغلب الأحيان يطلق هذا المص
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 البدايات

ي والقومي في تركيا يبرز على الأكثر في لعل غياب الخط الفاصل بين الإسلام
نشيد ) ( مؤلف النشيد الوطني التركي1936-1873) ويالشاعر محمد عاكف أرصُ 

التيارات الإسلامية ها تعدالاستقلال( الذي يستخدم في كلماته بعض المفردات التي 
مات التي تغيب عن كثير من الترج (قي البطلرْ عِّ ) العربية محرمات كبرى، ومنها عبارة

 العربية، ولكنها واردة في ترجمة رئاسة الجمهورية التركية: 

 هلالَنا المدلل، أرجوَك لا تقطْب حاجَب الجماْل 

! ما هذهِّ الهيبُة وذاَك الجلال؟رْ ابتسْم لعِّ   قي البطلِّ

 وإلا لن تصبَح دماُؤنا الزكيُة لَك حلال

 الاستقلال (الحقَّ ) من حق ِّ أمتي التي تعبدُ 

إسلامية كما ورد في  اهذا فقد استخدم الشاعر عبارات، وأبرز قيمً  وعلى الرغم من
وهناك غيره كثير، ولعل  (أمتي التي تعبد الحق  ) الشطر الأخير من المقطع السابق:

من قصائده، ففي هذا المقطع على سبيل  االقيم الإسلامية لم تغب عن كثير جدً 
 د الدين ألقه: قْ المثال يتحسر على فَ 

 آه، أين ذاك الدين، دين العزم والثبات 

 دين الأرض النازل من السماء، دين الحياة؟ 

 ما هذه التقاليد الضيقة والمكررة 

 أستغفر هللا، ولو!  هل قلت إنه الإسلام؟

تمكن محمد عاكف أرصوي إثبات نفسه في الساحة الأدبية التركية، وحظي 
هذه الظاهرة هو اشتغاله على القيم باحترام كبير، ولعل السبب الرئيس في ترسيخ 

القومية من جهة، ووفاته قبل المد اليساري الذي بدأ يقوى إبان الجمهورية، فقد 
صادفت وفاته قبل التشدد بالقيم العلمانية المعادية للدين التي بدأت تظهر في مطلع 

 الثلاثينيات. 
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(. 1983 – 1904) كرِّيوصاكُ كيالاسم الثاني الأبرز في هذا التيار هو نجيب فاضل 
ومنارة لأدباء التيار الإسلامي التركي، ويختار أورهان  القد أصبح نجيب فاضل رمزً 

التي تتناول الإسلام السياسي  (ثلج) لأحد شخصيات روايته (نجيب) باموق اسم
 ااختارته الشخصية الروائية هاوية الكتابة تيمنً  احركيً  االتركي، وكان اسم نجيب اسمً 

 .اإسلاميً  اوتسعى لأن تؤسس أدبً ب فاضل، بالكاتب نجي

بإبراز نجيب فاضل، فهو مؤسس تيار سياسي  العل العمل السياسي لعب دورً 
 (الشرق العظيم) ، وترأس هذا التيار، وأصدر مجلة(جمعية الشرق العظيم) إسلامي:

، أبرز من خلال هذه المجلة أفكاره 1978 – 1943الناطقة باسم هذا التيار بين عامي 
يسير في نهج مؤيد للولايات  اعمومً ة مدالالإسلامية، وكان التيار الإسلامي في تلك 

ضد المد الشيوعي، وهكذا كان موقف  احلفً ه وصفبية وحلف الناتو أميركالمتحدة ال
نجيب فاضل، فقد عارض تظاهرات الطلاب الصاخبة التي احتجت على وصول 

 ، وانتقدها. 1969 – 1967ي إلى البوسفور بين عامي أميركالأسطول السادس ال

في الفكر والنقد والسياسة. ولعل  افقط، بل كتب كثيرً  الم يكن نجيب فاضل شاعرً 
التي و ،مقولاته القصيرة التي يبرز فيها موقفه الإسلامي من أكثر العبارات المتداولة

الصحوة ) الإسلاميون أعيدت إلى التداول بعد وفاته، ونشوء المرحلة التي أسماها
، وبمناسبة الصحوة فهو من أوائل (المد الإسلامي) اأو تسمى عمومً  (الإسلامية

، وفي (الصحوة أفضل طريق لتحقيق الأحلام) المدافعين عن هذه الصحوة، فيقول:
، وهكذا قضوا اأسموا الوقاحة جرأة، والزنا عشقً ) قضية الحريات الجنسية، يقول:

ل أكثر مقولة متداولة في تركيا من كلماته هي العبارة التي . ولع(على أخلاق جيل
المرأة غير ) في هذا البلد، فيقول: ايهاجم فيها سفور المرأة في فترة كان الحجاب نادرً 

. والطريف أن قلب الكاتب (المحجبة مثل البيت دون ستائر، فهو إما للإيجار أو للبيع
ليهان، سْ د وقع الشاعر بعشق السيدة نَ كان في طرف، وفكره وعقيدته في طرف آخر، فق

وهي مكشوفة الرأس، وتزوجها، ولعل زواجه هذا كان أهم ثغرة نفد إليها المناهضون 
 للإسلام السياسي للهجوم عليه، وانتقاده بحدة. 

 : (حبيب هللا) إسلامية في شعره، فيقول تحت عنوان اقدم نجيب فاضل قيمً 

 أفكر: هل كان هناك زمن قبله 
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 نت الحقائق مرايا تعكس الفراغ؟ هل كا

 يقول:  (صديق هللا) وتحت عنوان

 رأيت صديق هللا، قبل ستة أعوام 

 إلى درجة أنه سيتجمد.  اكان هذا مساء، والزمُن جميلً 

خصوصية لغوية معينة، وكان يستخدم اللغة  مدةاللم يكن لهذا الأدب في تلك 
بين اليسار واليمين في الستينيات السائدة. وعلى الرغم من نشوب صراع لغوي حاد 

والسبعينيات، ونزوع اليسار التركي إلى التأصيل اللغوي، وهو يعني التخلي عن 
 الكلمات العربية والفارسة، واستبدالها بكلمات ذات جذور تركية، فإن اليمين

في الرؤية اللغوية، وما عدا بعض الحالات  اجدً  االإسلامي/ المحافظ( لم يكن متطرفً )
مع التطور اللغوي، ولعل السبب هو البعد القومي القوي لدى  اقليلة كان منسجمً ال

للتأصيل اللغوي، ولكنه نابذ للشطح الكبير الذي كان  اهذا التيار، فقد كان متقبلً 
يحدث، والتغريب اللغوي الذي تجلى بنزعة استبدال الكلمات العربية والفارسية 

فعندما تطرح مفردة تركية مقابل مفردة عربية أو  بكلمات لاتينية في كثير من الأحيان.
فارسية، لم يكن هذا التيار شديد التمسك بالكلمة العربية أو الفارسية إذا انتشرت تلك 
 ءالمفردة بين الناس، نجده يتقبلها ويستخدمها. فيقول رائد الأدب القومي التركي ضيا

ى فارسية والثالثة تركية وكالب حول استخدام ثلاث مفردات واحدة عربية والأخرغُ 
 : (الليل) لمعنى

 ليكن العروض لكم والوزن لنا 
 لغة الناس التركية لنا 

 لنا  (جةيِّ غ)لكم، و (ْب شَ ) لكم، (ليْ لَ )
 ثلاث كلمات. إلى فلا يحتاج معنى واحد 

من أنصار الشكل التقليدي في الشعر،  امن جهة أخرى كان شعراء هذا التيار عمومً 
والقافية وشعر التفعيلة، وعلى الأغلب كان هذا الشكل يفرض على فاعتمدوا الوزن 

الشاعر الغوص في القواميس اللغوية لاستنباط كلمات تناسب الوزن والقافية، ولكنها 
 لم تكن كثيرة، فللتواصل مع الناس وتحقيق الجماهيرية أولوية لدى هؤلاء الكتاب.
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 لصحوة الإسلامية/ المد الإسلاميا

اليساري في السبعينيات من القرن العشرين، برز التيار الإسلامي بقوة  مع نمو التيار
الصحوة ) في عدد من الدول الإسلامية، وأطلق على هذه الحركة أنصارها اسم

، وفي تركيا كانت هذه (المد الإسلامي) ، ولكن الآخرين أطلقوا عليها اسم(الإسلامية
، ولعل الشاعر ااها في الأدب أيضً الحالة موجودة، ولكنها برزت أكثر، وكان لها صد

( من أبرز الوجوه الأدبية التي برزت في هذه 1944مواليد ) زالالمعاصر عصمت أوُ 
، فهو كاتب يساري النشأة، وكان له نشاط مهم في هذا الميدان، ولكنه في عام ةمدال

، وأصبح من رموز الفكر الإسلامي. وإضافة إلى كتابته الشعر اتحو ل جذريً  1974
 من الكتب عن الفرنسية، منها: النصوص التجريبية والزاوية الصحفية وفقد ترجم عددً ا
مشروع  :الجهاد)للكاتب نورمن إتزكويتز، و (الإمبراطورية العثمانية والتقاليد الإسلامية)

 لعبد القادر الصوفي.  (أساسي

على الرغم من كون عصمت أوزال من نجوم الفكر الإسلامي في تركيا، ونيله 
الإسلامي/ القومي(، وينظ ر في ) ذي التوجه المحافظ (اتحاد الأدباء الأتراك) تكريم

، ويمكن القول (الإسلامي) هذا الميدان، ولكننا لا يمكن أن نطلق على أدبه صفة
هذا لم يحظ بقبول ببساطة إنه يقدم الشعر على الأيديولوجيا، ولكنه على الرغم من 

 الطرف الآخر.

( للشعر الذي يتناول 1933) َكراكُوتشزائي يينظ ر الشاعر س اأيضً على صعيد الشعر 
من عصر  ابدءً أن هذا الشعر قد استبعد في الأدب التركي  رىقضايا ما وراء الطبيعة، وي

من الشعراء الذين  اأواسط القرن التاسع عشر(، ولم يبق إلا القليل جدً ) التنظيمات
 يكتبون في هذه القضية. 

بعيد عن المباشرة، وهو مثله مثل  سيزائي َكراكُوتشفي الحقيقة أن غالبية شعر 
عصمت أوزال، ولكن القيم الإسلامية تتجلى بوضوح في ندرة من قصائده، مثل 

 : (الصوم والإنسان) قصيدة
 الصوم صوت الروح يأتي كل عام 

 تمس كعابه الفضية قلوبنا 
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 د ويبدأ الجسم بالدوران مثل قربان للمعب
 يردم الدعاء الُهوى ويغسل 
 البشرة بين راحتي الروح 

سهمت بتمويه أ 1980-1960حدة الصراع بين اليسار واليمين في تركيا بين عامي 
الخط الفاصل بين القومية والإسلام في الأدب التركي، وبرز عدد من الشعراء والروائيين 

( 1987–1940) يف أوغلووالقصاصين والمؤرخين الإسلاميين، ولعل الشاعر جاهد ظر
 (طي بينسبعة رجال ) ديوان( له) اب هذا التيار، وفي قصيدة طويلةمن أبرز شعراء وكت  

يمتدح أعلام الأدب القريبين من نهجه، وهم إضافة إلى نجيب فاضل، محمد عاكف 
 ن أوران. اديل، وعلاء الدين أوزدكْ ن، نوري باأوزدان أُورازيد، راسم ايم بيإنان، أرد

 

 راع في ميدان الروايةالص

مع تراجع أهمية الشعر، وقلة قرائه، وانتشار الرواية، انتقل الصراع إلى ميدان الرواية 
. ولعل بروز الرواية التاريخية، ورواجها، وتزايد الاهتمام بقراءتها لعب اوالقصة أيضً 

 لصب الرؤى السياسية.  افي اتخاذ الرواية ميدانً  امهمً  ادورً 
الروائيين الأتراك بتناول التاريخ التركي القريب والبعيد، وخاصة بدأ كثير من 

أصيلة بتشكيل المجتمع  االسلجوقي والعثماني لإبراز القيم الإسلامية باعتبارها قيمً 
 التركي. 

التاريخية التي تمجد الدور الإسلامي، َطَرق الأدباء  وضوعاتالمإضافة إلى 
 غة.هو الل اجديدً  افنيً  االإسلاميون بابً 

 

 التغني بالماضي 

التي بدأ الكتاب الإسلاميون تناولها هي القصص التاريخية  ضوعاتالمولعل أهم 
، وحياة السلطان سليمان القانوني، والسلطانات العثمانيات من ُحر م إسطنبولمثل فتح 
، وتمجيد لكل نقطة من نقط افي هذه الروايات هناك قيم إيجابية دائمً  م.وسَ إلى كُ 
العثماني، ويتم التأكيد على تقى السلاطين العثمانيين وورعهم وعدالتهم، وحتى التاريخ 
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إننا نجد بعض الكتاب يبررون قتل السلطان العثماني لأخوته تحت عنوان الحرص 
على الدولة، وعدم الانشغال بالصراع على الحكم، وهكذا إما أن يتم التغاضي عن 

العمر ثمانية أشهر، أو تبرر هذه القضية في قتل السلطان محمد الفاتح أخاه البالغ من 
 كثير من أعمال كتاب هذا التيار. 

شخصيات ملهمة لا تحيد عن الصواب، ولعل أبرز كتاب  اوكان السلاطين دائمً 
ان بكر أوغلو، وهناك زوتش، ناكُ يدا اي ترياقي أوغلو، شَ كوهذا النوع من الروايات هو أُ 

تناولتا التاريخ الإسلامي وحياة الصحابيات طاش كْ بل أرصلان، وجيهان أيس اأيضً 
على أنه صفحة  اوأمهات المؤمنين، ومن المؤرخين الذين يقدمون التاريخ العثماني أيضً 

 ل. يورلو إوغُ مصطفى أرمغان وطلحة أُ مثل ناصعة البياض لا تشوبها شائبة 
 

  اللغة العثمانية

ن، دخلت فنية جديدة على التي يتناولها الكتاب الإسلاميو ضوعاتالموإضافة إلى 
اللغة، وهي التنقيب في الأدب العثماني، والمعاجم عن كلمات ميتة، ومحاولة بعثها 

 واستخدامها في الكتابة. 
في الحقيقة أن الفضل في هذه الخصوصية لا يعود للكتاب الإسلاميين، ولعل أول 

تكتب ) لتركيةكاتبة طرقت هذا الأسلوب اللغوي هي أليف شفق في طبعات رواياتها ا
فروق بين النصين(، فقد حرصت هذه  االعمل باللغتين الإنكليزية والتركية، وهناك غالبً 

الكاتبة على بناء جملة فيها كلمات حديثة إلى جانب كلمات عثمانية ميتة أو نادرة 
خوا هذه الخصوصية اللغوية، وكتب بعضهم  التداول. ولكن الكتاب الإسلاميون رس 

هم بعض عباراتها في الوقت المعاصر وبين أفراد الأجيال الحالية روايات يستحيل ف
كلها. على سبيل المثال يستخدم إسكندر بالا أستاذ الأدب العثماني في رواياته لغة 

ضمن هذا النوع من الكتاب،  ابل أر أصلان أيضً يعصية على القارئ التركي. وتأتي س
عن الذين يفهمون هذه الكلمات لما للرأي العام  افهناك كلمات لو أجرينا استطلاعً 

 يفهمها.بالألف من الناس  اوجدنا واحدً 
هل استخدام هذه اللغة جاء بوصفه رد فعل إزاء لغة الكتاب المغربين والشيوعيين 

 انها محاولة لإيجاد فنية خاصة بهذا الأدب، أم اعتقادً إباستخدام كلمات لاتينية؟ أم 
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ربية والفارسية، وارتباطها بالتاريخ الإسلامي؟ بقدسية تلك الكلمات ذات الجذور الع
من السحرية اللغوية  العل الأمر مختلف عن كل هذا، وهو محاولة لإعطاء النص شيئً 

 القارئ إلى التفكير. بمن خلال اللغة اللغز التي تدفع 
 

 ظاهرة أم حالة عابرة

تسميته الأدب مئات الكتاب الأتراك اليوم يندفعون للكتابة في ميدان ما يمكن 
الإسلامي، بعد أن كانوا في البدايات يعدون على أصابع اليدين، وهناك أعماٌل تحوز 

ما إذا  البربغندا(، التاريخ كفيل في) قيمة فنية، وأخرى يمكن تصنيفها في إطار الدعاية
من كتاب الشعارات الشيوعيين تحت اسم أدب أو  اكان سيدفنها كما دفن كثيرً 

 لأجيال اللاحقة.يكسبها ديمومة ل
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 عرعر لدى أمة الش ِّ أزمة الش ِّ 

 

 الشعر في الثقافة التركية أهمية

 على أمتهم. (أمة الشعر) اق تسميةما يفاخر الشعراء والمثقفون الأتراك بإطل اكثيرً 
قطع الشعر التركي مسافة طويلة على طريق الحداثة التي بدأت في من رغم على الو

إلا  (ناظم حكمت) عشرينيات القرن العشرين على يد رائد الحداثة في الشعر التركي
، وبلغ (شعر الديوان) زالوا يفاخرون بشعرهم الكلاسيكي الذي يسمونه أن الأتراك ما

بتغيير  اكبيرً  اثقافيً  ااعتزازهم بهذا الشعر إطلاق وزارة الثقافة والسياحة التركية مشروعً 
 (مرة الثقافيةأمراكز يونس ) قافية التركية في مختلف أرجاء العالم إلىأسماء المراكز الث
الثقافية الألمانية كما ورد على لسان وزير الثقافية والسياحة  (هغوت) على غرار مراكز
التي عقدت في جامعة  (ندوة المترجمين والناشرين للأدب التركي) التركية في افتتاح

هم الشعراء . ويونس أمرة أحد أ2007ان من عام في مطلع حزير إسطنبول –البوسفور 
ما تقوم المؤسسات الرسمية وهيئات  اوإضافة إلى هذا، كثيرً  الكلاسيكيين الأتراك.
ولكن إلى  يع الشعر، ونشر الثقافة الشعرية.ثقافية لتشج روعاتالمجتمع المدني بمش
 أكُلها.  روعاتالمشأي مدى تعطي هذه 

 

 تطور الشعر التركي الحديث

حقق الشعر التركي قفزات نوعية بدأ من الخمسينيات وحتى أواخر السبعينيات، 
وبرزت أسماء شعراء كبار نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر: أورهان ولي، مليح 

رجا. وبقي الشعراء الأتراك يقفون في ااغلد، رفعت إلغاز، فاضل حسنو آندايودت جَ 
حتى السبعينيات، وعندما تصدر مجموعة شعرية لأحد الشعراء  اطليعة الأدباء عمومً 

ة مدالأتراك، يتخاطفها القراء بسرعة، وتصل طبعاتها إلى العشرات. وتبقى الصحف 
حتى تصدر المجموعة التي بعدها،  اول قراءات في المجموعة الصادرة.طويلة تتن
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عريج على لأمر من التلتنحى المقالات منحى آخر عبر تناول الجديد، ولا يخلو هذا ا
 ه.بالقديم، والمقارنة 

ة عند هذه الحدود، فقد كانت الصحف تخصص مدلم يبق الشعر في تلك ال
هذا النشر مقدمة لطرح المنتوج  دما كان يع اصفحات لنشر القصائد الشعرية، وكثيرً 

ا الشعري في الساحة الأدبية لخضوعه للاختبار، ومروره من مصفاة النقد. ولو استعرضن
ة الممتدة بين مطلع الخمسينيات وأواخر السبعينيات، لوجدنا مدالصحف في ال

 .عشرات المجلات الكبرى التي تعنى بشؤون الشعر فقط

عليه بين النقاد الأتراك، وهناك من  اتألق الشعر التركي في هذه المرحلة، ليس متفقً 
لى حساب الفني على شعر السبعينيات هو بداية الانهيار، لطغيان الأيديولوجي ع يرى

وهو ناقد يساري الهوى( ) خانقول الناقد التركي غوكهان جنكيز. ويةمدالقصائد تلك 
أدب السبعينيات ) في مقال له يستعرض فيه الشعر من تلك المرحلة حتى التسعينيات:

هكذا. والتوجه المهيمن على  اهو أدب تاريخي أو مرحلي، وشعر تلك المرحلة أيضً 
. إن تقييم أدب السبعينيات (الجناح اليساري) تلك المرحلة هو أدبذلك التاريخ، و

لليوم، أو إخضاعه للمقاييس الجمالية الموجودة  (الجامدة) وفق المعطيات الاجتماعية
على  (اوبدائيً  افظً ) ، فلعلنا نجدها. عندما ننظر حاليً االيوم لا يمكن أن يكون واقعيً 

ذلك  (حقيقة) ، ولكن هذا القول لا يوضح(النتاج-النص)و (الحياة-الوعي) صعيدي
ه دويع، ويقر به، (شعر الشعار) الأدب. ولا يتهرب الناقد نفسه من تسمية ذلك الشعر

  من خصوصيات تلك المرحلة.

العسكري. ومع هذه  1980أيلول  12كممت أفواه اليسار في تركيا بانقلاب 
م من دخل السجن، ومنهم من . منهاالمرحلة لاقى الشعراء ما لاقاه اليساريون عمومً 

غادر إلى المنافي. ولكن هذه المرحلة من جهة أخرى أعطت للشاعر التركي فرصة 
ليجلس مع ذاته، ويحاورها، ويعيد النظر في شعره. ونعود إلى تقييم الشاعر والناقد 

بتاريخ  (الإيمان) الشاعر الذي بدأ على أرضية) غوكهان، إذ يقول عن هذه المرحلة:
أنه في شك  خلال سنوات الهزيمة. ولا (الفهم)و( المعرفة) ، انتقل إلى قاعدةالفردية

، تبقى هنالك أمور مفقودة  ،حسن ما جرى ولكن عندما تُذهب الإيجابياُت السلبياتِّ
م الحياة  (المسؤول) وهكذا تم الانتقال من موقف الشاعر .لا يمكن استعادتها في خض ِّ
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دون الاهتمام بأحد، أو من أسس الشاعر مختبره  من الحياة. (مسافة) إلى موقفه على
  (!ابشيء. واكتشف لغته الخاصة، وصوته الخاص، وشعره الخاص. ولم يكن هذا سيئً 

ولكن لماذا لم يحقق الشعر في  ،، برأي الناقد، ورأي كثير من النقادالم يكن سيئً  
  ه بين الناس؟نزلتيته، ويستعيد مهذه المرحلة شعب

 

 اليوم؟ماذا حدث 

يمكن القول إنه لا يمكن إحصاء عدد الشعراء الذين يطبعون مجموعات شعرية 
اليوم. خاصة بعد وجود آلات الطباعة الحديثة بنظام الريزو التي تطبع من المجموعة 
خمسمائة نسخة، على ورق جرائد، وغلاف بلون أو لونين. ولا أذهب إلى ملتقى 

بعشرات المجموعات الشعرية لشعراء من  احملً أدبي، أو ندوة في تركيا، إلا وأعود م
مختلف الأجيال. بمعنى آخر، هناك أكثر من خمسة آلاف شاعر لكل منهم أكثر من 

تستثنى نخبة قليلة لا يتجاوز عددها أصابع ) مجموعة شعرية، وليس هناك من شاعر
اليدين( يطبع أكثر من خمسمائة نسخة من مجموعة شعرية. وعدد قراء المواقع 

رخص كلفة من رغم على ال انترنت ضئيل أيضً إلكترونية التي تعنى بالشعر على الألا
 وسيلة الاتصال هذه في تركيا. 

ومن أجل تنشيط الحركة الشعرية في تركيا، ونشر الذائقة الشعرية، وجذب القراء 
في  (البرتقالة الذهبية) . أهمه مهرجانمتنوعإلى هذا النوع من الأدب، هناك نشاط 

أنطاليا حيث ُيقام هناك مهرجان ضخم للسينما، وتمنح جائزة بالاسم نفسه.  مدينة
حصل على مفتاح الدخول إلى عالم الصحافة أنه من يحصل على هذه الجائزة  دويع

والإعلام، وسلطت عليه الأضواء. والشعراء الذين حصلوا على هذه الجائزة يحظون 
ولكن هل تمكنت هذه الجائزة، وجوائز بتقدير عام لدى النقاد والقراء على حد سواء. 

 سر الجليد بين الشاعر والقارئ؟أخرى ك

فهناك حلقة مفقودة بين شعر الشعار ، (نعم إنها كسرته) لا أحد يستطيع القول:
الذي لم يستطع أن يكون الذي أسلفنا الحديث عنه، وشعر ما بعد الثمانينيات 

يحرمه من تلك الجماهيرية، يقول ثمة نقص ما في شعر اليوم هو الذي  ا.جماهيري  
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ولكنني إذا سئلت عن الجانب ) جنكيزخان عن هذا الجانب:غوكهان الناقد والشاعر 
 الأساسي الناقص في الشعر المكتوب منذ مطلع الثمانينيات حتى اليوم، فأقول:

في شعر اليوم لا أدري ما الطعم الذي  (الحياة) . فالأمور الموضوعة مكان(الحياة)
 .(تمنحه للقارئ، ولكنها تمنحني طعم قرن الماعز

يبدو أن طعم قرن الماعز لا يشعر به الناقد وحده، ولو لم يكن القارئ يشعر بطعم 
 .(أمة شعر) ل في أمة تفاخر بأنهاشبيه بهذا الطعم، لكان الشعر أفض

 

2008 
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 عر النسوي العثمانيالش ِّ 

 

لم ينقل إلينا المؤرخون القوميون العرب من المرحلة العثمانية سوى أنها كانت 
مرحلة سادها الظلام والجهل، وأن تلك الدولة لم تفلح في غير الحروب بواسطة 
جيشها الإنكشاري، وبالمقابل نقل لنا المؤرخون الإسلاميون المرحلة نفسها بأنها 

في دون الغوص من  الإسلامية، وإحدى مراحل الازدهار الإسلاميامتداد للخلافة 
 المنجزات الثقافية والفنية وغيرها. 

 الو بحثنا في المكتبة العربية عن الفنون العثمانية وخاصة الشعر لما وجدنا شيئً 
يستحق الذكر عدا مقتطفات من قصائد بعض السلاطين العثمانيين المنثورة في مختلف 

 اسات أو المقالات هناك وهناك. الكتب أو الدر

ن الذكور يإذا كان القارئ العربي لا يعرف إلا النذر اليسير عن الشعراء العثماني
الذين يطغون على المشهد الشعري، ماذا سيكون موقفه لو عرف أن هناك شاعرات 

 عثمانيات؟ 

 ةأو غير مباشر ةمباشر صورةسهموا بألعل المؤرخين العرب بين قوميين وإسلاميين 
. فالقومي ا، وفن الشعر خصوصً ابإبعاد الأنظار عن الفنون في العصر العثماني عمومً 

خ للمرحلة بحيث يجعل القارئ يستبعد وجود فن في تلك المرحلة المظلمة،  العربي أر 
وبالمقابل فإن التأريخ الإسلامي العربي تجاهل الجانب الفني، ولعله فعل هذا نتيجة 

 يقة للتحريم. الرؤية الض

، والملفت أن غالبيتهم تناولن المشاعر النسوية والحب، كثيراتهناك شاعرات 
وغالبيتهن منتسبات إلى المدرسة المولوية، ولعل هذا يلفت النظر إلى العلاقة بين 

 الطريقة المولوية الصوفية وازدهار الشعر. 
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 العصر العثماني الكلاسيكي

ن التدوين لم يدخل الدولة العثمانية على نطاق واسع تشير المصادر التاريخية إلى أ
 ة: مدحتى القرن الخامس عشر، وهذا ما يفسر ظهور أولى الشاعرات في تلك ال

 

 زينب خاتون

ميلادي، وتُعرف بلقب العاشت في القرن الخامس عشر   وزوجة قاضٍ ابنة قاضٍ 
لينا. وقد اشتهرت ها صاحبة أقدم قصيدة وصلت إوصفرائدة الشعر النسوي العثماني ب

 ببيت شعري تقول فيه: 

 

  وسامتك وعشقي، جورك وصبري لا تنتهي

 تزداد في الدنيا بين حين وحين 

 

 ب النسوي في المرأة بين الانعتاقتأرجحت الشاعرة زينب خاتون في تقديم الجان
، وفي الوقت نفسه طرحت رغبة المرأة بالتملص ارغبات المرأة جشعً ت عدفوالالتزام. 

 من الوضع المهين الذي كانت تعيشه في تلك المرحلة. 

 للمرأة. الرغبات بصورة (ذكورية) ولكي تحظى زينب خاتون بالقبول، قدمت صورة
. إضافة (لا تنجذبي لزينة الدنيا كالنساء يا زينب) ، كما في شطر البيت هذا:(ذكورية)

 . انفسيً  اونقصً  افات الخاصة بالمرأة كالرقة والحنان ضعفً بعض الصعد إلى 

تختزل هذه  (غزل) هناك قصيدة منسوبة إليها حظيت بانتشار واسع، عنوانها
 الصفات كلها، تقول فيها: 

ري الأرض والسماء   انزعي نقابك ونو ِّ

 واجعلي عناصر هذه الدنيا جنة منيرة 
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 حركي شفتيك، واجعلي الكوثر يفيض 

 وافلتي شعرك العنبر وعطري الدنيا 

 

 قال المميز مما كتبته لريح الصبا 

 اجمع ما بين هطاي والصين، واضبطه 

 

 إذا مت في سبيل لقاء العاشق 

 من يقول إنك سلمت روحك لنار العشق 

 

عر المتطاير يا زينب  ْعَرك كالشَّ  لا تنثري شِّ

 لا تفقدي عقلك، واجمعيه في ديوان 

 

 ة الدنيا كالنساء يا زينب لا تنجذبي لزين

 مة، فكوني لغة الريح ولا تز ينيثمة شها

 

( بأن زينب خاتون في آخر عمرها 1571 – 1519) ويروي المؤرخ عاشق جلبي
 انزوت، وهجرت الشعر. 

 

 مهري خاتون

(، واختارت 1506 – 61، 1460أماصيا ) اسمها الحقيقي مهر النساء أو فخر النساء
الفني على طريقة غالبية الشعراء العثمانيين، ومنهم والدها الشاعر محمد  (مهري) اسم
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الفني، وكانت معاصرة لزينب خاتون، ويروى  (لائيبَ ) جلبي ابن يحيى الذي أخذ اسم
 أن محاورات شعرية جرت بينهما. 

زيد يلم تتزوج، وكانت مواظبة على مجالس الفن والأدب التي كان السلطان با
 على أماصيا، وكذلك ابنه الأمير أحمد.  اليها عندما كان واليً الثاني يدعو إ

اشتهرت بجمالها، وتميزت بين الشاعرات العثمانيات الأخريات بأنها كانت أكثر 
العشق، وهناك روايات عن عشقها للشاعر نجاتي بيك.  ضوعاتمومنهن جرأة بتناول 

جلبي مؤيد زادة،  وهناك من تقفى في قصائدها آثار عشقها لكل من عبد الرحمن
 سكندر جلبي سنان باشا زادة. إو

 في موسكو.  1967عام في طبع ديوانها 

 : امن شعرها بعنوان غزل أيضً 

  اوفيً  اكنُت أمني النفس بأن تكون عاشقً 

  اكيف لي معرفة أنك ستكون مجافيً 

 

  ما قصرت بتطبيق قواعد الجور علي  

 سامحتك فهذا حق الصداقة، وليس لدي أكثر 

 

 ستعرف  اعندما تقع في العشق يومً 

 ما عانيته على طريق العشق يا صديقي 

 

 لم تسمع لي أيها القلب قيدك هللا، أمنيتي 

  اأن تُشنق بخصلة من شعره أخيرً 
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 أوقعتني بالعشق وأنا حرة طليقة 

 لكي أراك  ااسقْط في العشق مثلي أيضً 

 

 لا أدعو عليك، ولكن أتمنى من هللا 

 أن تقع بين يدي مجافية مثلك 

 

 وقعنا بما يجعلك تدعو على عدوك 

 بقول: جعل حظك كحظ مهري 

 

 حبي خاتون 

 اوفاتها محتملً ) واحدة من أعلام الشعر التركي الكلاسيكي في القرن السادس عشر
، وتمثل الشعر النسوي في عهد السلطان سيلمان القانوني. وهي إسطنبول( في 1590

 . (حبي) هو افنيً  ا، واسمها الحقيقي عائشة، واستخدمت اسمً اضً أي امن أماصيً 

الشاعرة زوجة شمسي جلبي شقيق القانوني بالرضاع. هذه العلاقة قر بت عائشة 
من مشاهير المدرسين في  ا، وتلقت دروسً اثقافيً  احبي من القصر حيث وجدت وسطً 

لثاني، ومراد الثالث عصرها، وأجادت اللغة العربية، وعملت نديمة للسلطان سليم ا
 من بعده. 

كثير من النقاد سويتها د يضم أكثر من ثلاثة آلاف بيت من الشعر. يع اتركت ديونً 
أن مهري تفوقت عليها بتناول  يرىالشعرية أعلى ممن سبقوها، ولكن هناك من 

المشاعر النسوية بأسلوب شاعري. فثمة لمسة ذكورية في قصائد حبي خاتون كما في 
 لآتي: النموذج ا
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 بذل المجاهدون أموالهم وأرواحهم في طريق الحق 

 ونزلوا إلى ساحات الوغى ليحظوا بلقاء هللا 

 

 ضحوا بأنفسهم فكانوا عبيد هللا المحبوبين المقربين 

 ضحوا برؤوسهم وأرواحهم في ميدان الحق 

 

 ثمل المجاهدون بشراب العشق في سبيل هللا 

 وقدموا أرواحهم للحبيب وسموا إلى مجلس الخالدين 

 

 اندفعوا في سبيل نشر توحيد هللا، وحبه 

 وأراقوا دماءهم طواعية في طريقه 

 

لي عينيك بتراب طريق المجاهدين   يا حبي! كح 

 فقد حظوا بحسنات لا تعد ولا تحصى.

 

 صدقي خاتون

توفيت ) القرن السابع عشرهي أمة هللا الشاعرة التي عاشت في النصف الثاني من 
شاعرة،  ا(، وهي ابنة قاضي عسكر الدولة العثمانية. أختها فائزة خانم أيضً 1703

 ولكنها لم تحظ بالشهرة التي حظيت بها. 
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رمية، وهذا ما جعلها تكتب قصائد يْ انتسبت صدقي خاتون للطريقة الصوفية البَ 
بع هي الديوان، أنوار الشباب، مديح هلل والرسول. لديها ثلاث مجموعات شعرية لم تُط

 مجموع الخيال. و

 من شعرها: 

 لا يمر أسبوع دون أن يستقبلني طريقك 

 لعلك أنت من يجعلني أئن كل صباح 

 

 بالحيطة منه  ابعيدً  اهل يمكن تجاوز فراقً 

 أنت من جعلني أعجب بجمالك المنور 

 

 آني خاتون 

، اسمها 1710عام  إسطنبولتاريخ ولادتها مجهول، وتوفيت في منطقة فنار من 
 الحقيقي فاطمة. وهي ابنة عائلة مثقفة، وحظيت بثقافة واسعة جعلتها تُلقب باسم

وقرأت الآداب الشرقية والغربية.  ،أي معلمة النساء. تعلمت العربية (خوجة النساء)
 ا، ولكنه لم يصل إلينا، وعرفت بمهارتها في كتابة الخط العربي. ُيروى أن لها ديوانً 

 سيني لزمن طويل، وذهب دون أن يذكرني ن

 ولم أستطع إسعاد الحزين الذي أحببته 

 

 أرجوك لا تحاول إصلاح الأمر يا ربي 

 السعادة  اقلبي المتهالك يعرف أنه بقي محرومً 

 

 تعطلت سفينة القلب في بحر الهم ويئست 
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 من أجل الحزن  اوراح قبل أن يترك زمنً 

 

 قلبي يئن دون دواء منذ أن وقع بعشقك 

 وبقي في أول الطريق دون أن يصرخ لحاله 

 

  اأحيانً  األا يعرف لماذا يتذكر قيسً 

 لقد فقد نفسه، وراح دون أن يجد الطريق 

 

 فتنة خانم

من أكثر  د(، وهي ابنة شيخ الإسلام، وتع1780وفاتها ) اسمها الحقيقي زبيدة
للنظر. نشأت في بيئة غنية بالشعراء  االعصر الراهن لفتً الشاعرات اللواتي وصلن إلى 

والمثقفين، وانخرطت في الأوساط الأدبية. عرفت بالسخرية وسرعة البديهة، وخاصة 
الطرائف التي تدور حول محيطها الضيق المشكل من راغب باشا قوجا والشاعر 

 حشمت. 

حها الرهيفة، كما مع طبيعتها ورو الم يكن زوجها الدرويش محمد أفندي منسجمً 
أنه لا يقدر الشعر، وهذا ما سبب تعاستها. لها كلمات أغنية اشتهرت على نطاق 

 واسع، تقول فيها: 

 أوهنتني بهمومك 

 قل لي ألن ترحمني يا ظالم 

 

 أمرْضت عيني بالسيلان 

 قل لي ألن ترحمني يا ظالم
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 يا نبيُل وردة الروح النضرة 

 هم  الشفتين دواء للسان 

 

 بنات نعش روح للعشق الميتِّ 

 قل لي ألن ترحمني يا ظالم 

 

، تقول بعض ازال المطربون يرددونها، وحظيت بشهرة واسعة أيضً  وهناك قصيدة ما
 مقاطعها: 

 

 يحمر زر الوردة عندما يضحك 

 وحين تلتف خصلة الشعر ينحني الزنبق 

 

 عندما تسددين نظرتك لصيد الصقر 

 ينيق يقع في العشق حتى طائر الف

 

 عندما يسقط دمع القلب الطائش كالندى 

 تضحك أزرار الورد وتتفتح 

 

 عندما تسر حين شعرك الفاحم ويلمس خدك 

 تتلوى كل شعرة من خزنة الجمال
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  ايا فتنة، إذا أردت أن تموتي عشقً 

 فلا تبعدي من قدام باب بيت حبيبك 

 

 ليلى خانم 

الشاعر العثماني الشهير الملا عزت هي ابنة حميد أفندي مورلي زادة، وابنة أخت 
. فقدت والدها وهي ما تزال طفلة، وُزوجت 1848عام في ي زادة، وقد توفيت جه جك
ها ب نفسها، ولكنها تعرضت من الأسبوع الأول للقمع لدى زوجها ما دفعة مدالفي 
على يد شعراء مشهورين إضافة إلى خالها، وعرف عنها  الطلاق. أخذت دروسً إلى ا
شاعرة ذات ثقافة واسعة وعلى علاقة جيدة مع نساء القصر العثماني. واشتهرت أنها 

 وانتسبت إلى الطريقة المولوية.  ،بسرعة البديهة والمرح

ها متحررة بالنسبة إلى عدلفتت الأنظار بجرأة تناولها المشاعر النسوية، ويمكن 
ها في الأوساط التي عاشت فيها. وكانت شاعرة كثيرة الإنتاج بسبب وجود أوضاعال

 الأدبية بشكل مستمر. لديها ديوان شعري. 

 

 مع هبوب النسيم من جهة الكعبة كل سحر 

 يتناهى العنبر إلى أنف العاشق من خصلة شعرها 

 

 أطلْق سهم الرموش على القلب الجريح 

 في زاوية الغم  يا نديم  اليكن لساني حزينً 

 

  انهارً  ايحترق الوجه حتى الموت بهذا العشق ليلً 

 أليس لي ألٌم غير هذا الجرح القديم 
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 ازهد ولا تخفيني بالعنف 

 وما نار جهنم مقارنة بنار عشقي 

 لا طمأنينة لنا حتى لو كنا في روضة 

 فعشقنا يجعلنا نقيم في مدخنة موقد حمام

 

 اليوم يا ملك الدنيا  القد ظلمت ليلى كثيرً 

 عسيرا  ايوم الحشر، وتحاسب حسابً  اسنقف معً 

 

 ازدهار الشعر النسوي 

مع بداية القرن التاسع عشر ازداد عدد الشاعرات، وتأثيرهن، وخاصة في النصف 
. وقد (التنظيمات) الثاني منه مع بدء الإصلاحات في الدولة العثمانية التي سميت

ة من تبسيط مدواكبت الشاعرات التأثيرات الحداثية التي طرأت على الشعر في تلك ال
 ة ثلة يذكر منهن الشاعرة شريفة خانممدبير. وبرزت من بين شاعرات تلك الاللغة والتع

. والشاعرة 1867نها بعد وفاتها عام ا(، وقد طبع ديو1861 – 1809 إسطنبول)
( وهي أخت السلطان عبد الحميد ابنة 1898 – 1825 إسطنبول) السلطانة عادلة

 والشاعرة توحيدة خانمالسلطانة زرنيغار إحدى زوجات السلطان محمود الثاني. 
(، وقد عاشت حياة مؤلمة عرفت يتم الأب والأم، وروت 1902 – 1847مانيسا )

 . 1881عام في حياتها في ديوان من المتوقع أنها كتبته 

 

 ، مجلة الدوحة2016تشرين الثاني/ نوفمبر 
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 المرأة والأدب خالدة أديب وعبء

 

لم تكن خالدة أديب امرأة عثمانية عادية، كما لم تكن الوحيدة التي انخرطت في 
الحياة العامة. فثمة أديبات عثمانيات كثيرات سبقنها، وكانت في طليعتهن الشاعرتان 
زينب خاتون ومهرماه خاتون اللتان عاشتا في القرن الخامس عشر واشتهرتا بتناول 

 تقول زينب خاتون في إحدى قصائدها: قضايا المرأة، ف

 

 اكشفي نقابك وأنيري الأرض والسماء

 وأنيري الفردوس أعظم أسرار العالم

 

الجيب ) ، وكان والدها كاتب1884عام  إسطنبولولدت خالدة أديب في 
إدارة التبغ والتنباك( في ) للريجي امديرً أيًضا عمل و، (الخزينة السلطانية) (الهمايوني
 ا وبورصة. كل من ياني

ة قصيرة بقرار السلطان عبد مداضطرت لترك مدرسة روبرت بعد انتسابها إليها ب
الحميد الثاني الذي يمنع التلاميذ المسلمين من الدراسة في المدارس المسيحية مما 

لجاكوب  (الأم) اضطرها لمتابعة دراستها في البيت. تعلمت الإنكليزية وترجمت كتاب
لها  اتقديرً  (وسام الشفقة) ، وقل دها عبد الحميد الثاني1897عام في أبوت، وصدر 

وكانت أول مسلمة  ،على هذه الترجمة. عادت إلى مدرسة روبرت، وأكملت تعليمها
 تتخرج في هذه الثانوية. 

 (المرصد) بدأت حياتها الأدبية بالترجمة، وساعدت زوجها الأول زكي بيك مدير
من علماء الرياضيات.  عددمن خلال ترجمتها لحياة  (قاموس الرياضيات) بإعداد

بقائد البحرية اليابانية الذي هزم  اابنها الأول اسمه آية هللا، وأسمت الثاني توغو تيمنً 
من الكتاب عن اللغتين  عدد. وفي هذه الأثناء ترجمت أعمال 1905عام في الروس 

 الإنكليزية والفرنسية منهم إميل زولا وشكسبير. 
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 ة النسويةالناشط

المشروطية ) نقطة تحول في حياة الكاتبة خالدة أديب مع إعلان 1908كان عام 
إذ بدأت تكتب في الصحف مقالات تدافع من خلالها  ،(الدستورية الثانية) (الثانية

التي كان يصدرها توفيق  (نينطَ ) عن حقوق المرأة، ونشرت مقالتها الأولى في جريدة
المتشددين، ولخوفها من تصفيتها الجسدية أخذت فكرت، وهذا ما أثار حفيظة 

ابنيها، وهربت إلى مصر، ومن هناك إلى إنكلترا حيث كانت شهرتها قد وصلت إلى 
 فاعها عن حقوق المرأة العثمانية.النخبة الفكرية الإنكليزية من خلال د

، وإلى جانب نشاطها السياسي تابعت نشاطها 1909عام في سطنبول إعادت إلى 
، وفي هذه الأثناء مارست عملها (أم رائق)و (هيولا) ، وأصدرت روايتين هماالأدبي

ة واطلاعها مدكمعلمة إضافة إلى منصب مفتشة المدارس الوقفية. حياتها في هذه ال
دكان السمان ذو ) سطنبول القديمة والفقيرة ألهمتها روايتها الأشهرإعلى حياة أحياء 

 . (الذباب

، 1910عام في رفضت أن تكون ضرة، ولهذا السبب انفصلت عن زوجها 
. تناولت فيها حياة امرأة تهجر زوجها (سوية طالب) ت في العام ذاته روايةروأصد

ت متطرفة في قضية المرأة نتيجة هذه الرواية التي جعلتها ُعدلتعيش مع آخر تحبه، و
 . 1911عام في ت إلى إنكلترا لانتقادات شديدة، وسرعان ما غادر امرة أخرى هدفً 

 

 الناشطة السياسية

أثناء حرب البلقان، ومن الطبيعي في أكبر في الحياة العامة  ابدأت المرأة تلعب دورً 
جمعية تعالي ) أن تكون خالدة أديب في طليعة هذا النشاط، فكانت إحدى مؤسسات

ملها التربوي، فقد ، إضافة إلى أنها كانت مستمرة بع(جمعية تطوير المرأة) (النسوان
، ُغوكالب  ء، وفي هذه الأثناء تعرفت إلى ضيا(التعليم والأدب) بعنوان اقدمت كتابً 

د هللا صبحي، ونتيجة صداقتها مع هؤلاء مْ حَ وأحمد آغا أوغلو، ويوسف أقجورا، و
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إضافة إلى  (طوران الجديد) الكتاب تبنت الفكر القومي الطوراني، وكتبت كتابها
 . (الأسرة المالكة)و (دانيخان)و (الخراب معابد) روايتها

في نهاية حرب البلقان تركت خالدة أديب التعليم، وُعينت مفتشة عامة لمدارس 
ح مدارس تإلى سورية ولبنان بدعوة من جمال باشا لتف 1916عام في البنات. ذهبت 

مت سهأللبنات، وفي هذا العام أصدرت رواية أخرى موضوعها الحب، وفي هذه الأثناء 
، ولحنها وديع (رعيان كنعان) بإنشاء مدرستين للبنات وميتم. وكتبت في لبنان أوبرا

الحرب القاسية قدم العمل طلاب الميتم ثلاث عشرة  أوضاعصبرا، وعلى الرغم من 
 غادرت خالدة أديب.  1918مرة. ومع مغادرة الجيش العثماني سورية ولبنان عام 

 

 مناضلة قومية

سطنبول انخرطت أديب في نشاط الجمعيات التركية، وأصبحت إبعد عودتها إلى 
التي نشطت بنقل الحضارة إلى قرى الأناضول. وبعد  (جمعية العمل القروي) رئيسة

الجمعية السرية  إلى للنضال القومي، ودخلت ااحتلال اليونان لإزمير تفرغت تمامً 
 ول. المكلفة بتهريب السلاح إلى الأناض (الذراع الأسود) المدعوة

سطنبول، إوفي هذه الأثناء استغلت قوتها في الخطابة، وكانت ترتقي المنابر في 
ظاهرات لتحريضهم على النضال ضد المحتلين. غدت تأثناء الفي وتخطب في الناس 

أثناء في التي وردت في خطابها  (الشعوب صديقتنا، والحكومات عدوتنا) جملتها
  .اطويلً  تردد اظاهرة ساحة السلطان أحمد شعارً ت

اب الذين طرحوا التحالف مع الولايات المتحدة ضد كانت من بين بعض الكت  
مصطفى كمال بهذا إلى ن الإنكليز والطليان واليونانيين، وأرسلت رسالة تليالمح

 اشديدً  ايومئذ، وعند كشفها أثارت غضبً  مناقشةالشأن، ولكن الرسالة لم تحظ بال
 نحوها، واتهمت بالخيانة العظمى. 

هم علي سطنبول كانت هي وزوجها على رأس الذين حكمإعندما احتل الإنكليز 
سطنبول، وسافرت إإثر هذا الحكم، هربت من في المحتل والمتعاونون معه بالإعدام. 
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إلى أنقرة، وعملت إلى جانب أتاتورك بالشؤون الكتابية. لذلك منحت رتبة عريف 
 في إلى إزمير ُرفعت إلى رتبة رقيب أول، أثناء التوجهفي على الرغم من كونها مدنية. و
 ما بعد منحت وسام الاستقلال.

اختلفت مع الأتاتوركية، وحزب الشعب الجمهوري، وكانت من بين مؤسسي أول 
حيث كانت  ،االذي لم يعش طويلً  (الترقي الجمهوري ب  حزب حُ ) حزب معارض هو

 تركيا يومئذ تدار بحكم الحزب الواحد. 

الأدب في الحياة، والحياة في الأدب، كتبت ما آمنت به، عاشت خالدة أديب 
ومارست على أرض الواقع ما كتبته. أثارت حفيظة كثير من الشرائح الاجتماعية، 
ولعل نشاطها القوي في سبيل حقوق المرأة أكثر ما أثار حفيظة التيارات المتطرفة. 

لمي بعد أن تُرجمت ولكنها أدت رسالتها كما آمنت، ودخلت التاريخ التركي، والعا
القميص ) أعمالها إلى عدد من اللغات العالمية، وقد ترجم فاروق مصطفى روايتها

 إلى العربية. (الناري

 



 

143 

 تحقيق معاصر في جريمة تاريخية (قتل السلطان) رواية

 

، تحاول أن تثبت أن اأدل ة، وقدم شهودً إذا اتهمك أحد بارتكاب جريمة، ووجد )
م أنت بالذات، فماذا تفعل؟افتراء، ولكن ماذا لو كان الُمتَّ  هذا   (هِّ

 بهذه العبارة الغريبة يبدأ نجم الرواية البوليسية التاريخية التركية أحمد أوميت روايته
 . (قتل السلطان)

ية التاريخية، وهو عادة اقترن اسم الكاتب أحمد أوميت بلقب كاتب الرواية البوليس
ما يغوص في ثنايا التاريخ ليتناول بعض الأحداث الغامضة، ويحاول إلقاء الضوء عليها. 

 في روايته هذه عن أسلوبه المعهود.  اولا يبتعد كثيرً 

وتعني كبير ) زينحَ رْ شتاق سَ مُ ) يرن جرس هاتف بيت بطل الرواية بروفيسور التاريخ
التي  (تهَ زْ نُ ) الآخر صوت حبيبته، وزميلته في المهنة ، ويأتيه من الطرف(الحزانى(

 جمل، وسافرت إلى الولايات المتحدة. من خلال بضع اتركته قبل واحد وعشرين عامً 
ها على الهاتف مع حبيبته يستعرض ماضيهما في منلوج داخلي، واشتياقه انيتبادل

وانتظاره هذه اللحظة بفارغ الصبر،  -شتاقولعل هذا ما جعله يختار اسم مُ -الشديد لها 
ولكن مع حلول هذه اللحظة كما تخيلها بالضبط، لم تنتابه أي انفعالات. بعد أن 

، تفرض عليه دعوة إلى بيت إسطنبولي، وعادت إلى أميركتبلغه بأنها تركت زوجها ال
 . إسطنبولأهلها في 

سير بين الناس من الزمن ي مدة مشتاق مصاب بمرض فقد ذاكرة مؤقت، فهو يعيش
ويذهب إلى المطاعم، ويقوم بأعمال يومية، ولكنه فجأة يجد نفسه عند أول لحظة 
إصابته بنوبة فقد الذاكرة ولكن في مكان آخر، أي كأن هناك شريحة زمنية قد عاشها، 
ولا يعرف ما جرى له فيها. في لحظة كهذه يجد نفسه بجانب باب مصعد قديم 

اها إلى بيت أم حبيبته السابقة ب  أخرى إلى أول دعوة لَ  ، تعود به الذكريات مرةاجدً 
هذا الذي يقصده. في مشهد تقليدي من الرواية البوليسية، يطرق الباب، لم يرد أحد، 
ومع الطرق يكتشف أن الباب مفتوح، ويدخل، ويجد حبيبته جالسة على الأريكة، 

ائل التي أهداها إياها إلى جنب. سرعان ما يكتشف أن فتاحة الرس اورأسها يميل قليلً 
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ذات يوم، ولديه واحدة مثلها بالضبط مغروزة في الطرف الأيسر من رقبتها، وأنها جثة 
 هامدة. 

أن  افي نهاية مقبض فتاحة الرسائل طغراء السلطان محمد الفاتح. المعروف تاريخيً 
أهم سلاطين بني عثمان محمد الثاني فاتح القسطنطينية، الملقب إمبراطور روما 

. وكان قد جلس اغامضة عن تسع وأربعين عامً  أوضاعوريث عرشها قد مات في و
إثر موت والده مراد الثاني عن عمر ثمانية في على العرش في التاسعة عشرة من عمره، و

 . اوأربعين عامً 

ثمة اتفاق بين المؤرخين أن مراد الثاني والد محمد الفاتح لم يكن يحب ابنه 
لبكره علاء الدين علي، ولكن علاء الدين يقتل، وبعد قتل  ا، وكان ميالً امحمد كثيرً 

يصبح الوريث الشرعي لعرش بني عثمان محمد الثاني الذي لُق ِّب  اشقيقه الأصغر أيضً 
بد أن يثير الشكوك بعد قتل الولدين،  لا اما بعد بالفاتح. موت الأب المفاجئ أيضً  في

التاريخ العثماني بعد محمد الفاتح. خاصة وأن قتل الأخوة والأبناء قضية متكررة في 
ليس من الممكن أن يكون محمد الثاني والوزراء  ؟ أوافهل مات مراد الثاني مسمومً 

بد من فتح قبر مراد  الداعمين له موضع شك في هذه الجريمة؟ لإثبات هذا الأمر لا
ء فحص نة، وإجرارْ دِّ أَ مدينة الثاني المدفون بجوار ابنه الأحب إليه علاء الدين في 

 سموم. 

ومات  -إن صح-المصير الذي رسمه لوالده  اترى هل لاقى محمد الفاتح أيضً 
بن الفاتح شخصية مناسبة لتوجيه هذه التهمة،  (مْ جَ ) فإن ،؟ وبالطبعاأيضً  امسمومً 

زيد بعد جلوسه على العرش، وعقد اتفاقات ايعلى شقيقه ب افقد عاش حياته متمردً 
 من أجل الوصول إلى العرش.  مشبوهة مع أعداء العثمانيين

حول حياة الفاتح، ولا أحد  ازهت المؤرخة اللامعة تحضر بحثً كانت حبيبته نُ 
 طاهر حقي.  -أستاذهما–وأستاذها  (أقن) عن هذا البحث سوى مساعدها ايعرف شيئً 

تبدأ رحلة التحقيق، والاحتمالات في ثلاثة اتجاهات. ترى من الفاعل؟ من قتل 
د الذاكرة تلك؟ يطرح هذا الاحتمال حالات نفسية قْ ذا في لحظة فَ زهت؟ هل فعل هنُ 

وحسابات مع الذات، ومبررات كثيرة، فهو العاشق الولهان، والمجروح نتيجة هجره 
تدعوه على طعام تعرف أنه يحبه، وكأنها  ادون سبب، وبعد واحد وعشرين عامً من 
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لها بعد أن تقدمت في السن، وعاشت ما عاشته في الولايات  انً اتريد أن تجد فيه سلو
 بد له من أن يشك في نفسه. المتحدة. لديه المبرر للقتل، ولا

في الخط الثاني يتوجه الكاتب بالشك إلى أستاذهما طاهر حقي، وثلاثة معيدين 
يعملون معه، والدافع هنا سيكون الغيرة التي لم يستطع هذا الأستاذ تحملها. وإلا ما 

 الذي جعله يختار فتاحة الرسائل ذات طغراء محمد الفاتح بقتلها؟ 

تطرفين للتاريخ العثماني الذين في الخط الثالث، يطرح الكاتب احتمال ارتكاب الم
ع هذا ون هذه الجرائم تشوه سمعة قادة كبار من هذا التاريخ بهذه الجريمة، وبالطبديع

  دافع مقنع لارتكاب جريمة.

ما يكتبه أحمد أوميت ليس رواية بوليسية تاريخية، بل رواية ون ديعثمة كتاب 
. ترى هل ترهق هذه بوليسية معاصرة يتخللها تاريخ، وحدث تاريخي يحقق فيه

التفاصيل التاريخية الرواية؟ هل هي مشروعة؟ هذه قضايا لا يمكن الوصول فيها إلى 
نتيجة. ولكن الكاتب استطاع من خلال هذه الروايات أن يسجل أرقام بيع قياسية، 

ت الطبعة الثانية فقد طبع من الطبعة الأولى مائة ألف، وقد طبع (قتل السلطان) وروايته
 ونيف.بعد عام 

لا تبتعد الرواية في كثير من جوانبها عن خصائص الرواية البوليسية في قضية 
 دون توقف.من صفحة  517يشعر كيف قرأ التشويق، حتى إن القارئ لن 
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 (إنانا) فنتازيا الواقع في رواية

 

والعادات والتقاليد في منطقة نائية. ولكن نأيها يجعلها مقصد يمتزج الحب بالعقائد 
قوافل تجار يجلبون بضائع من كل أنحاء العالم. فإذا كانت تلك المنطقة نائية، لا 

و بمعنى آخر العالم يذهب أهلها للتجول في أنحاء العالم، فبضائع العالم تأتي إليها، أ
 يأتي إليها.

قة في أقصى الأناضول، وهناك فسيفساء قوميات يتناول الكاتب مراد تونجال منط
 يسير الكاتب في روايته عبر خطين يسيران وأديان، وعقائد، ونباتات، وتضاريس.

 بشكل عكسي ليلتقيا في النهاية.

الخط الأول يتناول قضية التحول الديني القسري ضمن مفهوم الإنكشارية. 
ليربى بعقيدة عبادة الشمس، فيستعرض سيرة طفل انتزع من أحضان أمه يؤمن أهله 

ومن خلال هذا الطفل يعرض المعاناة الإنسانية لكل  في ثكنات الجيش الإنكشاري.
من الطفل والأم، ولكنه لا يهمل التربية الرفيعة التي يخضع لها في تلك الثكنات. 
ولكن التاريخ كان قد أكمل دورته، وصادف هذا نهاية المرحلة العثمانية، ليستعرض 

 سقوط لآخر إمبراطوريات الإسلام.وال التصدع

خط آخر بعيد عن الأول، ولكنه يتقاطع معه. فشاب ابن سيد قبيلة يقع بحب فتاة 
ابنة سيد قبيلة، ونتيجة هذا الحب ُينفى الشاب. فالتقاليد صارمة،  اأرمنية هي أيضً 

 بد من تطبيقها حتى على ابن شيخ العشيرة.  ولا

مجموعة من رجال قبيلته وجته الأولى والعشيقة وتبدأ رحلة الشاب العاشق مع ز
ليعبر ثلاثة جبال في الجهة ) فالأمر الصادر عن مجلس القبيلة يقول: المخلصين.

لأن الموتى لا يمكن تركهم أكثر  ،الشمالية الغربية، وليحط رحاله بعد سفر ثلاثة أيام
 (من سبعة أيام.

مختلف  اوجمالها، وينتقل واصفً في الرحلة يستعرض الكاتب طبيعة رائعة بقسوتها 
رية، وغرابة التقاليد، الفصول بلغة يمتزج فيا جمال الطبيعة وجمال الصورة الشع
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وبغداد حيث  دنيوية، اويعود الشاب بذاكرته إلى باريس حيث درس علومً والعقائد. 
 جمال كل منطقة بخصوصياته. اصورً م درس العلوم الدينية.

في زمن لا نستطيع ) ليعبر عن الحب والجمال.وليس ثمة أجمل من رمز إنانا 
معرفته، لم تحتمل الآلهة إنانا جمال هذه النجوم، فخرجت من معبد الآلهة. رأى 

إرسالها إلى الأرض،  القمر إنانا، فضاع في الظلام، وغضبت ربة الآلهة آن، فقررت
جمل الآلهة يا إنانا! أنا أرسلك الآن إلى الأرض لأنك تمثليننا. أنت أ) وقالت لها:

  (على وجه الأرض. السماء لأختك قمر، والأرض لك.

. دو الرواية وكأنها ضرب من الخيالفي كل شيء لتب ائقةيطرق الكاتب غرائبية ش
إنها فنتازيا الواقع. تعبق بأجواء ألف ليلة وليلة. ولكن في قالب روائي حداثي بذل 

 لرواية.لا يخفى على قارئ ا اهائلً  ابحثيً  االكاتب فيه جهدً 

 

2008 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث 

 قضايا الترجمة نظرًيا وعملًيا 
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 الترجمة وحوار الحضارات

 

صراع ) في استخدام تعبير اقائمً  ااصطلاحيً  ابد من التنويه إلى أن لبسً  لا
المقترنة  (الحضارات) ، ويذكر كثير من المفكرين والسياسيين أن مفردة(الحضارات

. ويسوقون دليلهم على هذا، أن (الثقافات) مع الصراع غير صحيحة، والصواب هو
الحضارات لا تتصارع، بل تتحاور فقط، وإنما الصراع المقصود هو صراع الثقافات. 

لا لأنني مقتنع، أو مؤيد لهذا الاصطلاح،  (الحضارات) مفردة المقال اوسأعتمد في هذ
 لا يتجزأ من الثقافة اليومية.  ابل لأنه غدا جزءً 

خاطب الكاتب التركي عزيز نسين  (في إحدى الدول) في مقدمته لترجمتي كتابه
 : اقراء العربية قائلً 

في الجيش.  ا، أثناء الحرب العالمية الثانية، كنت ضابطً امنذ أربعة وأربعين عامً )
كنا نجري مناورات، وكنا في الميدان، ولدى عودتنا إلى الخيام، بعد مسيرة ليلية، 

 سألنا الجنرال:

 ترى لماذا نخاف الليل؟

 أذكر أن أجوبتنا لم تُرضِّ الجنرال، وهكذا أدلى بجوابه الخاص:

ل، نحن نخاف الليل، لأننا لا نرى، ولا نعرف ما حولنا في العتمة. العتمة هي الجه
 ولذلك نخاف منها.

، لم يحصل أني نسيت تلك الكلمات، وسأتذكرها إلى امنذ أربعة وأربعين عامً 
 (العتمة هي الجهل(!) الأبد.

ترى أليس من أسباب صراع الحضارات هو جهل أحد الطرفين بالآخر؟ ألم يقل 
الذي ؟ ما الذي نعرفه عن الآخر؟ أو الأصح، ما (عاداه امن جهل شيئً ) المثل العربي:
 يعرفه الآخر عنا؟
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التي نظمها مركز زايد للتنسيق والمتابعة، وبالتعاون  (حوار الحضارات) في ندوة
 ، قال المفكر والكاتب العالمي2002آذار  3مع جامعة الدول العربيـة، صباح يوم 

لا صمت بعد اليوم: مواجهة الصور الزائفة في ) ، تطرقت في كتابي(بول فندلي)
صاموئيل ) ، لصراع الحضارات الذي تنبأ به البروفيسور(الإسلاما حول أميرك

 ، وقد كتبت تعليقات حول هذا التنبؤ المعتم:(هانتنجتون

يعتبر الشرق الأوسط المنطقة التي توحدت وامتزجت فيها الحضارات منذ بداية )
يين كأميرالتاريخ، وقد تعودتم على مناقشة الثقافات واللغات المختلفة كل يوم، لكن ال

سنة وأنا عضو  52ووصلت إلى عمر  اليسوا كذلك. وجاء إطلاعي على الإسلام متأخرً 
في الكونغرس قبل أن يكون لي حديث مع شخص مسلم أعرفه، وهذا ما قد تستغربونه 

يين، ولم يسمع أميركلم تكن هناك لقاءات بين المسلمين ومعظم ال يصعب تصديقه.و
يون آية من آيات القرآن أميركلام، ولم يسمع أو يقرأ العن الإس ايون شيئً أميركأو يقرأ ال

لقد تم خداع الكثير  ي كانت لديهم حول الإسلام خاطئة.الكريم، إن التصورات الت
  (..ين المسيحيين حول الإسلاميين ورجال الدأميركمن ال

غير المترجم إلى العربية،  (الخوف من الخوف) أعود لعزيز نسين، ففي كتابه
عن الخوف من الآخر الذي نجهله، ويسأل عن سبب إطلاق الصفير  ايتحدث مطولً 

وبالطبع فإن عدم  (لأننا نريد أن نشعر بأننا لسنا وحدنا) في الليل، أو الغناء، ويجيب:
من وب، اخر ثقافيً آالشعور بالوحدة هو الذي يبدد الخوف. ولكن كيف تحقق معرفة ال

 تبدد الخوف منه؟يثم 

لمعرفة الآخر، ويقر عزيز نسين بأهمية هذه  ناجعةالترجمة هي إحدى الوسائل ال
 الوسيلة، فيضيف في مقدمته المذكورة أعلاه: 

والآن أتساءل: ما هو العامل الذي يضمن المعرفة الجيدة، بين أناس من مجتمعات )
البشرية. إن خدع  مختلفة؟ وأعطي الجواب: الأدب هو النور الذي ينير ظلمات

الإمبريالية وأطماعها قد نجحت وللأسف في إبعاد الشعبين، العربي والتركي، أحدهما 
في الماضي، كان المطلوب  اعن الآخر، هذين الشعبين اللذين كانا متعارفين جيدً 

 إعادتهما إلى الظلمات.
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 من غير الممكن أن يتعرف الشعبان التركي والعربي، أحدهما على الآخر، من
خلال العلاقات بين الحكومات والتجارة فقط. لا يمكن أن يتحابا دون أن يتعارفا 
عن كثب. وهناك ما يمكن أن يؤدي إلى المعرفة المتبادلة بيننا بالتأكيد، إنه شعُرنا 

  (ورواياتنا، وقصصنا وحكاياتنا، أو بكلمة واحدة: أدُبنا.

الفضائيات ووسائل ، ولم تكن 1988كتب عزيز نسين هذه المقدمة في عام 
لكتروني متاحة بعد. وبما أنه أديب، فمن الطبيعي أن ينحاز إلى الأدب أالاتصال ال

 بجعله المجال الوحيد لمعرفة الآخر، لذلك أعطى الأهمية الأولى للأدب. 

قد تراجع في عملية معرفة الآخر  اصحيح أن دور الأدب، أو النتاج الثقافي عمومً 
لكتروني، ولكنه بقي أحد الأركان أنترنت، والبريد العلى حساب الإعلام، والإ

زلنا حتى اليوم عندما نريد تحليل حالة  الأساسية لبناء معرفة معقولة للآخر. ونحن ما
حضارية ما من التاريخ القديم، نتناول إنجازاتها الفنية التي تعطي صورة أمثل عن تلك 

مي إلى هذه الحضارة أو تلك الحضارة. ونحن نعرف إذا ما كانت لقى أثرية ما تنت
من خلال خصوصياتها الفنية، ومقارنتها بالخصوصيات الفنية العامة للحضارة التي 

من المكونات الفنية  ا، والأدبي خصوصً انريد أن نربطها بها. والمنتج الثقافي عمومً 
 لحضارة ما.

مكن تسميته ما ي من ثمومن الأهمية الكبيرة لدور الأدب في معرفة الآخر،  اوانطلاقً 
، والثقافة اوسيلة لنقل الأدب خصوصً ها وصفبحوار الحضارات، تبرز أمامنا الترجمة 

. والمفارقة أن معرفة دور الترجمة في حوار الحضارات ليس وليد العصر اعمومً 
، بل يعود إلى أقدم من (صراع الحضارات) الحديث، حيث برز اصطلاح ما يسمى

بيت ) دور الترجمة في إذكاء حوار الحضارات هوهذا بكثير، ولعل خير مثال على 
، ويقول ه الصورة المعكوسة لواقع ثقافي مترد  وصفب االذي نتذكره دائمً  (الحكمة

 في مجلة العربي: (بيت الحكمة) الباحث عادل زيتون في مقالة له عن

 ذروة نشاطه العلمي إلا في أيام الخليفة العباسي (بيت الحكمة) ولكن لم يبلغ
هذا الخليفة كان يتميز بعقل مستنير  م(. فمن نافلة القول إن833هـ/218ت ) مونالمأ

 ا فيا كبيرً وفكر حر وثقافة واسعة، ولهذا ما كاد يستقر في بغداد حتى أحدث تغييرً 
الثقافية للدولة العباسية، فلقد أدرك من خلال تنشئته ودراسته من ناحية  (الاستراتيجية)



 

154 

وصابئة  لعلم والأدب من عرب ومسلمين ونساطرة وفرس وهنودوعلاقته الوثيقة برجال ا
بالتفاعل والحوار  من ناحية أخرى، أن بناء الحضارة العربية الإسلامية وازدهارها رهن

بينها وبين الحضارات الأخرى، والإفادة من كنوزها، لأن ما توصل إليه علماء تلك 
ض النظر عن عقائد وأجناس الحضارات من نتائج علمية هو ملك للبشرية جمعاء، بغ

أبواب الترجمة  فتح المأمون (العقيدة العلمية) من هذه اوألوان هؤلاء العلماء. وانطلاقً 
إلى العربية على مصراعيها. حقيقة إن الترجمة من الحضارات الأخرى، إلى العربية 
كانت قد بدأت في العصر الأموي، وذلك عندما ترجمت بعض كتب الكيمياء، من 

نية إلى العربية، بناء على طلب الأمير الأموي خالد بن يزيد، ولكن هذه، اليونا
الترجمات وغيرها كانت كلها بمبادرات فردية وتتسم بالعفوية، وتتعلق بميادين علمية 

 عامة للدولة (استراتيجية) محددة. أما في عهد المأمون، فقد غدت الترجمة سياسة أو
بميدان  ليفة أو ذاك الأمير، كما أنها لم تعد تتعلقالعباسية، ولا ترتبط برغبة هذا الخ

 دون آخر، وإنما أصبحت تشمل معظم العلوم والمعارف التي ازدهرت في الحضارات
، التي أسسها والده، لا (خزانة الحكمة) القديمة. وفي ضوء ذلك رأى المأمون أن

لها إلىلها النهوض بالمشروع الثقافي الكبير الذي يعتزم القيام به،  يمكن  ولهذا حو 
مهمته ليست خزن الكتب والترجمة  (بيت الحكمة) علمية عرفت باسم (مؤسسة)

والتأليف والنسخ فحسب، وإنما احتضان مسألة الحوار بين الحضارات وتبادل العلوم 
  .ما بينها والفنون في والآداب

 يقول الكاتب في مكان آخر من مقالته: اوحول بيت الحكمة أيضً 

التقت  هو الحوار بين الحضارات، التي (بيت الحكمة) ما تم  في أعظم أن والواقع
على ساحته، وبخاصة الحضارات العربية الإسلامية واليونانية والفارسية والسريانية 
 والهندية. وعلى الرغم من اختلاف هذه الحضارات، من حيث أسسها وخصائصها

 ها وتبادلت العلوم والآدابومظاهرها وسياقها التاريخي، فإنها تفاعلت فيما بين
حصيلة جهود وإبداعات تراكمت  -في نهاية المطاف-لاسيما أنها  والمفاهيم والمناهج،
   للإنسانية جمعاء. اعبر الزمن وشكلت تراثً 

بد من التركيز على أهمية الترجمة المؤسساتية الحقيقية. فمعرفة الآخر  وهنا لا
ة المصقولة عندما تنقل صورة الواقف أمامها، تحتاج إلى أداة تنقل بأمانة، كما المرآ
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وهذه الأداة هي ترجمة تتعدى الهواية، وعقدة الحرف المطبوع التي تصيب كثيرين 
يطرقون هذا الباب، فيكونون في أفضل الحالات مرآة من تلك المستخدمة في مدن 
الملاهي، التي تمط أجزاء من الجسم، وتضغط أخرى، مقدمة صورة غايتها 

بد من  ، ولااك، وإذا كان الإضحاك غاية نبيلة، فإن شر البلية يضحك أيضً الإضحا
التفريق بين إضحاك غايته الإضحاك، وإضحاك تكون له مقاصد أخرى كثيرة، 
والإضحاك ليس بينها بالتأكيد. ومثال على هذا، وليس الحصر، لو طرحنا على أنفسنا 

يجة؟ أعتقد أن العدد والنوع من حول ما نعرفه عن تركيا، فماذا ستكون النت اسؤالً 
المترجم عن هذه اللغة لا يمكن أن يكون عينة معرفية عن ثقافة هذا الشعب. فعلى 

عن الشعر التركي بالمطلق، لأن الشاعر  اصعيد النوعية، إننا حتى الآن لا نعرف شيئً 
المسمى ناظم حكمت في الثقافة العربية، لا علاقة له من بعيد أو قريب بناظم 

ت، الشاعر التركي المعروف، وكمثال واحد فقط أضربه، يعطي الفرق بين حكم
كتب حكمت قصيدة تتناول حالة عشق بين طاهر وزهرة، وطاهر وزهرة ) الشاعرين:

هما رمز للعشق في الثقافة التركية، يقابلهما في العربية مجنون وليلى، ولكن القصيدة 
وإذا قلنا إن هنالك الأمثلة المشابهة، . (الطهر وداء الزهري) جاءت في العربية باسم

فهل يمكننا القول إننا نعرف ناظم حكمت؟ وهذا يكاد يكون الشعر الوحيد الذي 
 عتني بترجمته، أو هذا ما نعتقده.أ

، أقول بأن معرفة الآخر، (شر البلية) من هذا التعريج على جانب يندرج تحت بند
زاوية الآخر نفسه. فهل نحن اليوم في تتوازى مع التعريف بالذات، أو المعرفة من 

وضع يمكننا من تقديم صورة يعرفنا منها الآخر، ونظهر فيها مقبولين؟ الصورة ليست 
سوداء، وثمة إضاءات في الثقافة العربية يمكن أن نباهي بها، ولكنها لا تفيد في قبول 

بد من  لاأننا أسسنا بيت الحكمة في زمن غابر.  حضالآخر لنا، واحترامه لنا، لم
بيوت حكمة معاصرة، ونهضة حقيقية تمكن المترجمين نقل صورة مفيدة. ولعل 
تغنينا ببيت الحكمة بحد ذاته دليل واضح على مدى التردي الذي وصلت إليه 

 الإسلامية في وقتنا الراهن. الحضارة العربية

 

2010 
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 إشكالات الترجمة من اللغة التركية

 

ما العلاقة بين الثقافتين العربية والتركية؟ ما حجم المنتج الثقافي التركي في المكتبة 
العربية؟ ما نوعية المنتج الثقافي التركي المنقول إلى الثقافة العربية؟ ما مدى دقة المنتج 

إلى العربية، وما إشكالاته؟ وما هو تأثير المنتج الثقافي التركي الثقافي التركي عند نقله 
 المثقف العربي؟ كيف يمكن تلافي الإشكالات القائمة؟  في

 

 بين الثقافتين العربية والتركية. العلاقة 1

استطاع الأحنف بن قيس ) كان أول احتكاك للعرب المسلمين بالترك عندما
م(، وفي قول آخر سنة اثنتين 639) هجرةللالتميمي فتح خراسان سنة ثماني عشرة 

م( على عهد عمر بن الخطاب. ولكن خاقان الترك، ومعه 642) وعشرين الهجرية
اسانيين َعَبر نهر جيحون إلى مدينة َبَلخ التي كان المسلمون قد  يزدجرد آخر ملوك الس 

وأعاد هذه المدينة إلى سيطرة يزدجرد. وبعد استعادة الفتح تبادل العرب  ،افتحوها قريبً 
باب ما وراء النهر الجنوبي، وكانت ) المسلمون والترك مدينة َبَلخ أكثر من مرة، وهي

باستمرار عرضة لهجمات الترك القادمين من بلاد ما وراء النهر، يعبرون إليها نهر 
  .(80 :1998شيت خطاب، ) (.اجيحون الذي كان يسمى نهر بلخ أيضً 

بلاد ما وراء النهر هي جزء من آسيا الوسطى، تشمل أراضيها جمهورية أوزبكستان )
ون هذه المنطقة حتى بداية أوروبيوالجزء الجنوب الغربي من كازاخستان، وقد عرف ال

القرن العشرين باسم ترانساوكسانيا، وهي ترجمة لاتينية للاسم اليوناني القديم الذي 
الواقعة خلف ) (. وهي بلاد طوران1980البعلبكي، ) (ما وراء نهر الأوكسوسعني ي

وهي منطقة شاسعة عظيمة الامتداد تمتد  ،سيَِّدْريا() أُموَدْريا( وسيحون) جيحوننهر 
مة إلى تركستان الشرقية احتى حدود الصين شرقً  امن تركيا غربً  ، وقد باتت مقس 

( وهذه بالطبع هي آسيا الوسطى بلاد الترك 224 :1994شاكر، ) (وتركستان الغربية
 الأساسية. 
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م( 773) في سنة أربع وخمسين هجرية) بدأ أول تداخل حقيقي بين العرب والترك
ابن زياد( نهر جيحون إلى جبال بخارى على الإبل في أربعة ) عندما قطع عبيد هللا

رى في جند، ففتح راميثن ، فكان عبيد هللا أول َمْن قطع إليهم جبال بخااوعشرين ألفً 
بعد الفتح، وجد الترك في الدين  .(81 :1998شيت خطاب، ) (ونََسف وبيكند
أحبوها كما يعتقد ما جعلهم يعتنقون الدين الإسلامي. ومنذ ذلك التاريخ  االجديد قيمً 

وإمبراطوريات  ا. وأسست كٌل من الأمتين دولً ةمتداخل صورةعاش العرب والترك ب
تفر ِّق بين أمة وأخرى، ولعل أهمها العباسية والسلجوقية والعثمانية،  إسلامية لم تكن

هم في الدولة العباسية وخاصة في عهد الخليفة المعتصم باهلل مفقد كان للترك دور 
ويرى المؤرخون أن ميل المعتصم للأتراك يرجع إلى كون ) الذي استعان بالجند الترك،

العرب  نافسة الشديدة التي كانت قائمة بينوالدته تركية، كما أراد أن يحد  من الم
أما الدولة السلجوقية فقد  .(117 :1972العبادي، ) (والفرس في الجيش والحكومة

من الأناضول  امن الجزيرة العربية وجزءً  اغطت مساحتها بلاد الشام والعراق وجزءً 
ي التي وإيران، وتشير خرائط هذه الدولة إلى أن غالبية مساحتها كانت في الأراض
وكان  ،يسكنها العرب، وأبرز علماء هذه الدولة كتبوا بالعربية وخدموا هذه اللغة

أشهرهم أبو إسحق الشيرازي والإمام الغزالي وعبد الملك الجويني الملقب إمام 
فكل علماء الدولة وفقهائها  ،الحرمين، والأمر نفسه ينسحب على الدولة العثمانية

 الدين.وا يجيدون العربية وعلوم كان

يهم، وخاصة اللغة ف باعتناق الترك الدين الإسلامي كان للثقافة العربية تأثير بالغ
العربية، إذ تركوا أبجديتهم الخاصة وبدؤوا بالتدوين بالأحرف العربية، ورَفَد الثقافة 
العربية كثيٌر من العلماء الترك، وليس الخوارزمي والفارابي والبخاري والترمذي وابن 

والجرجاني والسجستاني والبيروني سوى نماذج خرجت من تلك الأرض وأغنت سينا 
كتبوا بالعربية بعد  االثقافة العربية. من جهة أخرى يلاحظ بأن المثقفين الأتراك عمومً 

تلقى ) الفتح الإسلامي لبلادهم، وقد استمر هذا التقليد حتى المرحلة العثمانية، إذ
س  ادينيً  امعظُم الشعراءِّ البارزين تعليمً  في مدارس إسلامية حيث كانت التعاليم تُدر 

لابد منه للأدباء. كقاعدة، اعتبر  اباللغة العربية والفارسية، وكلاهما تعتبران شرطً 
الشعراء العثمانيون نشر مجموعة من القصائد بالعربية والفارسية أهم الإنجازات 

لتاريخ المشترك الطويل، شك فيه أن هذا ا ( ومما لا50 :2014لمان، اه) (الأدبية.
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والقيم العقائدية الأساسية التي يشترك باعتناقها العرب والترك هي التي أوجدت الروابط 
 والمشتركات الثقافية التي تمتد إلى أكثر من ألف عام. 

 

 منتج الثقافي التركي في العربية. حجم ال2

بأن  ظنكية، سيمن يقرأ التاريخ، ويرى وجود أكثر من ألف عام من الثقافة التر
الحضور الثقافي التركي في العربية، أو الحضور الثقافي العربي في التركية كبير، ولكن 

 هل يقول الواقع هذا؟ 

التاريخية التي سبقت القرن العشرين لم يشعر المثقفون الأتراك والعرب مراحل الفي 
مثقف التركي في بالحاجة إلى الترجمة، لأنهما يعرفان اللغتين، أو على الأقل كان ال

تلك المراحل يعرف العربية ويجيدها، لأن الثقافة الإسلامية تفرض تعلم اللغة العربية 
ها لغة القرآن، والمتعلم التركي يبدأ بتعلمها منذ طفولته. ولكن الأمر بدأ يتغير وصفب

منذ أواسط القرن التاسع عشر، ونشأة الحركات القومية، والالتفات إلى اللغة الأم أو 
للغة الرسمية. ورسخت هذه القطيعة بعد تأسيس الدول القومية، ولم يكن هناك ا

 حركة ترجمة تذكر. 

ن بروز أدباء أتراك على الساحة العالمية مثل ناظم حكمت وعزيز إيمكن القول 
سهم إلى حد ما بلفت أنظار المثقف العربي إلى هذا الأدب. ولكن مع الأسف أنسين 

للآمال على الرغم من الترحيب الكبير بها، لأنها في أفضل أن البدايات كانت مخيبة 
 الأحوال يمكن إطلاق صفة ساذجة عليها. 

 

 افي التركي في العربية، ونوعيته. المنتج الثق3

بقيت الترجمة من التركية حتى الثمانينيات تتم على يد مترجمين تعلموا من أمهاتهم 
لى حد ما. وبعض الكتب القليلة بعض الكلمات والجمل، وحاولوا تطوير أنفسهم إ

أكثر مما هو  االتي صدرت حتى ذلك التاريخ يمكن القول إن معظمها كان تأليفً 
بمعنى أبدع في  (من ترجم أل ف) ترجمة. وهنا يجب ألا نقع باللبس من خلال مقولة
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بالمنتج  االترجمة، بل يمكن القول إن المنتج في لغة الهدف لم يكن له أية علاقة أحيانً 
الثقافي في لغة المنطلق. سأورد بعض النماذج التي تشكل أمثلة، مع التنويه إلى أن 

 منها:  اهناك كثيرً 

هي قصة عشق في التراث التركي، مثلها مثل قيس وليلى في  (رةهْ ر وزُ طاهِّ ) قصة
الثقافة العربية، وأراد الشاعر ناظم حكمت أن يستلهم قصة العشق هذه في العشق على 
 دروب النضال بقصيدة تحمل العنوان نفسه، ولكن المترجم ترجمها إلى العربية بعنوان

والدنس، وهناك مترجم آخر بين الطهر  اوجعلها صراعً  (قضية الطهر وداء الزهري)
يخفف عن زوجته ألمها بالابتعاد عن عشيقها، والغريب بالأمر  اجعل من الشاعر قوادً 

أن هذه الترجمات حظيت بإعجاب كبار المثقفين العرب، ولم يكتفوا بتدبيج مقالات 
المديح فقط، بل راحوا إلى تأليف الكتب حولها، وحول معانيها. والمقصود هنا 

 . (ناظم حكمت، السجن المرأة الحياة) ئي السوري حنا ميناكتاب الروا

بعض الأعمال الجيدة، وقدمها عارفون باللغة التركية ة مدالوبالطبع قُدمت في هذه 
 ة إبراهيم الداقوقي.مدلك الوالثقافة التركية، وأهم الأعمال قدمها في ت

، ةمدالبد من التنويه إلى أن بعض الترجمات كانت تتم عبر لغة وسيطة في هذه  ولا
وهي أعلى سوية من غالبية التي تُترجم عن اللغة التركية مباشرة، هذا على الرغم ما 
للترجمات عن اللغة الوسيطة من مشكلات. ومثال على هذه الأعمال الجزء الأول 

 مال التي ترجمها إحسان سركيس بعنوانمن خماسية محمد النحيل، للكاتب يشار ك
التي ترجمها نزيه الشوفي عن  (العيش شيء جميل يا أخي) ، ورواية(ميميد الناحل)

 اللغة الصربية. 

المراحل التي بمن الثمانينيات حققت الترجمة عن التركية قفزة بالكم مقارنة  ابدءً 
غالبية هذه الترجمات  على صعيد النوع. اسبقتها، ولكن هذه القفزة لم تقدم كثيرً 

منها في ميدان التاريخ. بمعنى  اإلى العربية كانت في ميدان الأدب، وهناك القليل جدً 
إن  -على الرغم من ازدهار الترجمة في العقود الثلاثة الأخيرة-آخر، لا يمكن القول 

 المنتج الثقافي المترجم من التركية يمثل الثقافة التركية ولو بالحد الأدنى. 
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 مشكلات الترجمة عن اللغة التركية  .4

 هناك مشكلات كبرى في الترجمة من اللغة التركية إلى العربية يمكن تصنيفها في
 ما يلي: 

 كلمات العربية في اللغة التركيةال .أ

بحسب القاعدة، إذا دخلت كلمات من اللغة العربية إلى اللغة التركية بمعنى آخر 
فهي عامل صعوبة في هذه اللغة. هل هناك كلمات عربية دخلت اللغة التركية بمعنى 

 مختلف؟ نعم. 

فإن دخول كلمات من اللغة العربية إلى اللغة التركية  ،وبحسب القاعدة نفسها
يل بتعلم اللغة التركية. هل هناك كثير من الكلمات العربية عامل تسه وبالمعنى نفسه ه

دخلت اللغة التركية بالمعنى نفسه؟ نعم. هل هي عامل تسهيل بتعليم اللغة؟ هذا الأمر 
 . مناقشةيحتاج إلى 

أن أكثر من ألف عام من الحياة المشتركة، واعتناق الأتراك الدين في شك  لا
ت العربية على نطاق واسع إلى هذه اللغة. عندما بدخول المفردا االإسلامي لعب دورً 

يدخل كم  هائل من المفردات العربية بالمعنى نفسه، أو بمعنى فيه شيء من الانزياح 
عن المعنى الأساسي فهذا يخلق صعوبة أكبر  اعن المعنى، وحتى بمعنى مختلف تمامً 

مترجم أن هذه الكلمة لل ابكثير مما تذكره القاعدة، لأن الكلمة العربية تعطي انطباعً 
تحمل معناها العربي، وفي الحقيقة أن غالبية التركمان في العراق وسورية الذين عملوا 
على الترجمة في البدايات يستخدمون المفردات العربية في لغتهم التركية بمعناها 

 العربي، ولذلك خلقت هذه القضية إشكالية في الترجمة. 

 /bahis) عن اللبس في هذه المفردات. فكلمةولعل أكثر طرائف الترجمة ناجمة 
 كما دخلت بمعنى المراهنة، ومثلها (بحث) دخلت إلى التركية بالمعنى العربي (بحث
(inkişaf/ انكشاف) ومثلها(تطور) إضافة إلى معناها العربي دخلت بمعنى ، 
(mesai/ مسائي)  ًوادخلت بمعنى دوام أيض ،(zevk/ ذوق)  دخلت بمعنى متعة
كلمات دخلت بمعنى آخر فقط،  ثمةوهناك عدد هائل من هذه الكلمات. و اأيضً 
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 فقد دخلت بمعنى مستودع، ومثلها كلمة (أرضية /ardiye) مثال على ذلك
(misafir/ مسافر)  ًعما إذا كان اتعني ضيف، ومثلها عندما تسأل شخص (müsait 

veya müsaade/وكذلكامناسبً فأنت تسأله عما إذا كان وقته  (مساعد أو مساعدة ، 
(nazir/ ناظر) فهي تعني وزير، وكلمة (hırs/ حرص)  ،دخلت التركية بمعنى طموح

دخلت التركية بمعنى كرامة. وهناك عدد هائل من هذه  (غرور /gurur) وكلمة
 الكلمات التي لا مجال لحصرها. 

مة إن أكثر ما تعانيه الترجمات هو اللبس بهذه الكلمات، فعندما يرى المترجم كل
عربية يترجمها بمعناها في العربية، وعندما لا يستقيم المعنى لا يفتش عن معنى 
الكلمة، لأنها راسخة في عمق ذاكرته، بل يحاول توليف الجملة وتطويعها بحيث 

 عن الأصل.  ايستقيم معناها، وهنا ينتُج لدينا نص جديد مختلف تمامً 

 

 الكلمات المركبة .ب

مركبة، وبعض العبارات القليلة التي ترد في العربية هي ليس لدينا في العربية كلمات 
 (بنت شفة) من المفردات المؤلفة منها. فعلى سبيل المثال عندما نقول اقريبة جدً 

 عن المعنى المقصود بالعربية، وكذلك الأمر عندما نقول افهذا التركيب ليس بعيدً 
من الكلمات المركبة. والمشكلة أن  اهائلً  اولكن اللغة التركية تضم عددً  ،(ربة بيت)

 اتحمل معان مختلفة تمامً  (bileşik sözcükler) أو التراكيب غالبية هذه الكلمات
 عن معنى الكلمتين اللتين تشكلان ما يسمى الكلمات المركبة. لنأخذ كلمة

(çamur/ طين) على سبيل المثال، فعندما تأتي مع كلمة (yatmak/ الاضطجاع) 
والكلمة نفسها عندما  ،(النكوص بالوعد) طجاع على الطين، بل بمعنىلا تصبح الاض
. وهناك عدد كبير من (تشويه السمعة) تصبح بمعنى (الرمي /atmak) تقترن بمفردة

هذه الكلمات. وكما يلاحظ فإنه لا علاقة من قريب أو بعيد بين النكوص بالوعد 
مع الفعل  (سوق /piyasa) وكلمتي طين والاضطجاع. وكذلك الأمر بالنسبة لكلمة

 /kaldırım) . وهناك كلمةاومجيئً  اتصبح بمعنى السير رواحً  (etmek) المساعد
ذات الأصل العربي فتغدو بالمعنى  (مهندس) فيدخل على هذه الكلمة كلمة (رصيف
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، ولكن (متسكع) بمعنى (مهندس شوارع) العامي المستخدم في بعض الدول العربية
 فلا تأخذ معنى مكنسة رصيف، بل (مكنسة /süpürge) إذا دخلت عليها كلمة

بمعنى عباءة، وتدخل عليها كلمات كثيرة لتغير  (عبا /aba) ، وهناك كلمة(عاهرة)
بمعنى  (الحرق /yakmak) ، ولعل أشهرها عندما تدخل عليها كلمةامعناها تمامً 

معجم خاص إلى درجة أنه يمكن إعداد  االهيام، وفي الحقيقة أن الأمثلة كبيرة جدً 
 بها. 

، اها تركيبً وصفعندما تترجم الكلمات المركبة بمعنييها الأساسيين، ولا يتم تناولها ب
ما يلجأ المترجم إلى  ايصل إلى درجة الطرفة، وغالبً  ايحدث خلل أيضً  اومعنى واحدً 

 تطويع الجملة بحيث تصبح مفهومة ما يبعدها عن معناها الأصلي. 

 

  (argo) في الخاصالكلمات ذات المعنى الإضا .ج

فرنسية الأصل في المعجم الصادر عن مجمع اللغة  (argo) جاء في تعريف كلمة
كلمة أو اصطلاح لا يستخدم في كل مكان وزمان، أو يفترض عدم ) التركية:

ويضيف معجم التركية اليومي  ،(استخدامه، ويستخدمه على الأغلب غير المتعلمين
خاصة يستخدمها أبناء مهنة واحدة أو شريحة لغة أو كلمات ) معنى آخر، فيقول:

 كلمة ا. مثلً (وذلك بتحميل المعنى الأصلي المشترك للكمة معنى آخر ،اجتماعية
(saksı) (رأس) في بعض الحالات اولكنها تعني أيضً  (أصيص) التي بمعناها المشترك ،

 تعني بقرة، ولكنها تُستخدم في أوساط الطلاب الكسالى بمعنى (inek) وكلمة
، كلمة مقص العربية تستخدم في بعض الأوساط (الطالب الكثير الحفظ والدارسة)

وتدخل هذه الكلمات في الأدب، وخاصة القصة والراوية على نطاق  ،(النميمة) بمعنى
اضطر الكاتب فقير بايقورت إلى وضع  ا، مثلً اواسع، ويضطر الأديب إلى شرحها أحيانً 
. هنا تحضرني (ثأر الأفاعي) ي نهاية روايتهمعجم ببعض الكلمات من هذا النوع ف

 فهذه الكلمة معناها المعجمي (الواردة في رواية محمد النحيل (أشقيا /eşkıya) كلمة
ولكنها تأتي في بعض مناطق تركيا وخاصة في جبال منطقة  ،(قاطع طريق، مجرم)

إيجة بمعنى إيجابي، وهو المتمرد على السلطات لأنها تظلمه، وهو لا يسرق الفقير، 
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 وفي بلاد الشام (مطاريد) بل على العكس يقدم له المساعدة. وهي يقابلها في مصر
، وعندما بدأ يشذ (قاطع الطريق) ، فقد ترجمت على طول الرواية بمعنى(فراري)

، فيحذره صديقه لأنه يتحول إلى قاطع اه مطارً وصفمحمد عن مبادئه وقيمه النبيلة ب
طريق! كيف هو قاطع طريق منذ البداية، ويتحول إلى قاطع طريق؟ لم يسأل المترجم 

ادعى أنه من  اهذا السؤال ولا كاتب السيناريو الذي أعد هذه الرواية مسلسلً نفسه 
 .لمخرج الذي أخرج ذلك المسلسلتأليفه، ولا ا

في المعنى  اهناك آلاف الأمثلة على هذه المفردات التركية التي تأخذ انزياحً 
بالاستخدام الشعبي، ودخلت الأدب على نطاق واسع، وتشكل كل منها مشكلة في 

 ملية الترجمة.ع

 

 النقص في المعاجم .د

عنها. ويمكن تشبيه  همة التي لا يمكن الاستغناءمالمعجم من أدوات المترجم ال
العمل الخاصة  أدواتدون معاجم بالمهني الذي يفتقد إلى من المترجم الذي يعمل 

 بالمهنة. 

هناك عشرات المعاجم المؤلفة بين اللغتين، ولكننا عندما نطلب البحث عن كلمة 
لا يمكن أن نجد ضالتنا في أي من تلك  امركبة أو اسم زهرة ما أو حيوان غريب نسبيً 

جم. من ناحية أخرى هناك كثير من الكلمات المترجمة بشكل خاطئ أو بكلمة المعا
ميتة يحتاج الباحث إلى معجم عربي للبحث بمعناها. هل يتوقف الأمر عند هذا 

 الحد؟ 

الكلمات )، و(الكلمات المركبة)، و(المفردات العربية) ما سمي أعلاه إشكاليات
، فالأخطاء الواردة في الترجمات الأدبية نفسها واردة في اها المعاجم أيضً يتعان (العامية

قترحه للمترجمين الذين أالمعاجم. وحتى الآن عندما يسألني أحدهم عن معجم ما 
 زالوا في بداية الطريق، ليس لدي جواب، ولا يمكنني أن أقدم أي اقتراح.  ما
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معاجم، وهنا ثمة أعمال لا يصد ق الإنسان كيف تجرأ أصحابها على تسميتها 
سكندر إلمؤلفه  (المعجم الفضي) أذكر على سيبل المثال الكتيب الصغير المسمى

لوقا أستاذ اللغة التركية في جامعة دمشق، وفي كل صفحة من صفحاته عشرون كلمة 
نها إإما ليست من اللغة التركية أو  ،، فيها ست عشرة أو سبع عشرة كلمةاتقريبً 

  ترجمت بشكل خاطئ.

الاعتكاف على تأليف معجم بين اللغتين التركية والعربية ناجم عن عدم لعل عدم 
الجدوى الاقتصادية، لأن عدد المشتغلين في ميدان الترجمة بين العربية والتركية قليل 

 ، ويجدون المعاجم المطروحة في الأسواق كافية. اجدً 

لضعف لقد اعتمدت أكثر المعاجم المطروحة في الأسواق على معجم غاية في ا
وكل مؤل ِّف يحاول تقديم معجم يأتي ببعض  ،(مولود صاري) اسمه الموارد لمؤلفه

التصحيحات أو الإضافات على هذا المعجم. وهكذا فإن الخلل البنيوي الأساسي في 
ه بالمعاني الشائعة فقط، وعندما ؤالمعجم وهو عدم تناوله معاني الكلمة كلها واكتفا

 لكلمات المركبة انتقل إلى المعاجم الأخرى. اه تناوله المفردات كلها، وتجاهل

بالطبع عندما نتحدث عن عدم وجود معاجم احترافية من نافل القول الحديث عن 
معاجم تخصصية بين اللغتين، ولعل محاولة الزميل محمد سمير بوضع معجم اقتصادي 

عجم ، تكاد تكون المحاولة الوحيدة على صعيد وضع مابين اللغتين الصادر حديثً 
 تخصصي. 

بإيجاد معاجم تتناول الاصطلاحات والأمثال الشعبية  اهناك فراغ كبير جدً 
 النباتية والحيوانية، وغيرها. والمفردات

 

 التأثير الأيديولوجي  .ه

بد من الحرص عليها، فعلى سبيل  هناك اصطلاحات تحمل دلالة أيديولوجية لا
الإمبراطورية ) عن افهذا تعبير يختلف أيديولوجيً  (الدولة العثمانية) المثال، عندما نقول

، بينما حيادي/ليبراليفتعبير الدولة العثمانية هو تعبير  (الخلافة العثمانية) أو (العثمانية
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 (الخلافة العثمانية) ن تعبيرإ، على حين اقوميً  ابعدً  (الإمبراطورية العثمانية) يحمل تعبير
 دامه تيارات الإسلام السياسي. يحمل دلالة إسلامية، وتحرص على استخ

الناشر أن  دعندما يكون المترجم ينتمي إلى إحدى هذه الأيديولوجيات، أو يع
استخدام واحدة من هذه الأيديولوجيات يمكن أن يأتي بمردود أكبر، يسقط 
أيديولوجيته الخاصة أو أيديولوجية السوق على العمل. على سبيل المثال، ترجمُت 

، وهو مؤرخ (القرن الأطول للإمبراطورية العثمانية) بر أورطايلي بعنوانلمؤلفه إل اكتابً 
 قومي تركي متخصص في التاريخ العثماني، ويدافع المؤلف في الكتاب عن تسمية

للكتاب،  اشاملً  اها وريثة روما الشرقية، ولكن الناشر أجرى إعدادً وصفب (إمبراطورية)
وعندما  .(والحداثة في القرن التاسع عشر الخلافة العثمانية: التحديث) وجعل عنوانه

له، رفض،  اخاصً  االصفحة الداخلية بأن الدار أجرت إعدادً  فيطلبت منه وضع تنويه 
 ولم أستطع عمل شيء.  ،وأصدره

لا تقتصر الأيديولوجيا على هذا الأمر بل تمتد إلى مجالات أخرى، فعلى سبيل 
، وهو يختلف اولكنه شاعر إنساني أيضً ، اأيديولوجيً  اناظم حكمت شاعرً  دالمثال، يع

عن الشعراء الشيوعيين أمثاله بالإقلال من الشعارات في أشعاره، وهو محب لبلده، 
. هناك بعض المترجمين فهموا أن تغني الشاعر بوطنه وأمته يتناقض من اوتغنى به كثيرً 

من هذه  االفكر الشيوعي الذي ينتمي إليه الشاعر، فحذفوا عن قصد أو غير قصد كثيرً 
من الشعارات ليغدو الأمر أشبه ببيانات سياسية تتناقض  االملامح الوطنية، وأضافوا كثيرً 

 . امفهوم الشعر أساسً  عم

الأمر نفسه يستخدمه اليوم بعض المترجمين الإسلاميين، فيحولون بعض القصائد 
 الشاعر ينتمي إلى التيار الإسلامي. أن  بوصفإلى أدعية ومواعظ 

تين يفقد الشعر شاعريته، ويتحول إلى تنظير، وهذه واحدة من إشكاليات في الحال
الترجمة العصية على الحل، لأننا على الأغلب لا نستطيع سلخ المترجم عن هويته 

 الأيديولوجية. 
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 النظرة الاستعلائية  .و

مع نشوء الحركات القومية في بين الترك والعرب في الدولة العثمانية، برزت قضية 
كل طرف على الآخر، ورسخت هذه النظرة الاستعلائية بعد القطيعة إبان  استعلاء

 نشوء الدول القومية. 

بتجاهل كل طرف أدب الآخر، وعندما تُرجم ناظم حكمت  العبت هذه النظرة دورً 
وعزيز نسين، فلم يتم اختيارهما لكونهما ينتميان إلى تركيا، بقدر ما تم اختيارهما 

عالمية في أوساط اليسار الذي كانت غالبية المثقفين العرب  نتيجة ما حققاه من شهرة
ة ظهور هذين الأديبين الكبيرين ظهر أدباء كبار في المجالات مرحلتنتمي إليه. ففي 

 الأدبية كلها، ولكن هذه النظرة حالت دون التعرف عليهم. 

واسعة  لم يكن يتم اختيار الأديب التركي للترجمة العربية إلا بعد أن يحظى بشهرة
في الغرب. ولهذا السبب تأخرنا حوالي نصف قرن حتى تعرفنا على أدباء أتراك كبار 

في  الأولىنار، ورائد الحداثة يمثل رائد الحداثة في الرواية التركية أحمد حمدي طانب
زلنا حتى الآن لا نعرف القاص التركي الأكبر سعيد فائق،  الشعر أورهان ولي، وما

 سرح التركي. من كتاب الم اوكثيرً 

إذا كان هذا هو واقع الأدب، فكيف سيكون واقع التاريخ والدراسات الاجتماعية؟ 
فهو في حالة أسوأ بكثير. لقد تم تجاوز هذه النظرة إلى حد ما في مطلع القرن الحادي 

معرفة كثير من  اعصر الاتصالات، وبات من السهل جدً في والعشرين، ودخولنا 
افية، ولكن الناشرين حتى الآن يفضلون ترجمة كتاب أثبت النشاطات الأدبية والثق

 وجوده في الغرب، وعرف كاتبه في العالم الغربي. 

 

 معرفة الآخر  .ز

الترجمة من أهم الطرق لمعرفة الآخر، ومعرفة الآخر من أهم شروط نجاح  دتع
: في قصة لعزيز نسين تدور بين مواطن بسيط وشرطي محقق االترجمة. سأضرب مثالً 

نه إللقانون، أو  الط، يختلط الأمر على المحقق ما إذا كان هذا المواطن مخالفً متس
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وهكذا تنتهي  ،(ويْ ر كُ يكابَ ) خذوه إلى :مصاب بلوثة في عقله، وبعد تفكير يقول
القصة. سألت المترجم، ماذا فهمت من هذه القصة؟ فقلب شفتيه، وقال عزيز نسين 

ر يكاب) كتب هكذا، وهو كاتب كبير، هل يبلغ بنا المقام أن ننتقده؟ بالطبع عبارة
هي اسم الحي الذي يقع فيه مستشفى الأمراض العقلية، وُيستخدم في تركيا  (كوي
في دمشق، ولكن عدم معرفة المترجم بالحياة  (العصفورية)، وفي مصر (اسيةالعب  ) بمعنى

 اجعلته يفرغ القصة التي تعتمد على الجملة الختامية من معناها. الأمثلة كثيرة جدً 
طاهر ) عدم معرفة عد  الناجمة عن عدم معرفة الآخر، وحتى يمكن  مشكلاتالعلى 
بلغتي الهدف  ام عارفً ضمن هذا الإطار. فلا يكفي أن يكون المترج اأيضً  (وزهرة

 والمنطلق، على الرغم من أهميتهما. 

 

  في محاولة رأب الصدع روعات. مش5

 تحت عنوانلدعم الكتاب التركي المترجم  اقدمت وزارة الثقافة التركية مشروعً 
وتُرجم في إطار هذا المشروع عدد كبير من الكتب، وصدرت  (TEDA) (تيدا)

العثرات وسوء اختيار الناشر والمترجم في البدايات، فإن هذا بالعربية. وعلى الرغم من 
أفضل، ليحظى بأهمية ثقافية جيدة. وعلى  صورةالمشروع بدأ يتبلور، ويصلح نفسه ب
هذا  اتاب الأدبي، ولكن القائمين عليه تجاوزوالرغم من أن هذا المشروع يشترط الكِّ 

ريخية وسياسية. بالمقابل هناك الشرط في كثير من الأحيان، ووافقوا على دعم كتب تا
 للكتاب.  ةعام صورةفي الإمارات العربية المتحدة يقدم الدعم ب (كلمة) مشروع

، فأرى من الضروري استلهام هذه التجربة (دايت) وبمناسبة الحديث عن مشروع
لنشر الكتاب العربي، وبالطبع حاول الاتحاد العام للكتاب العرب تقديم مشروع تعثر 

ية لترجمة مائة رواية عربية إلى اللغات الخمس هيئة الأمم المتحدة، وترجمت منذ البدا
بعض الكتب إلى الصينية والروسية، ولكن التجربة لم تكن بالنجاح الكافي لسوء 

من نفقات الكتاب، ويحدد هذا  ادا يدفع قسمً يالتوزيع، وبيرقراطية العمل، فمشروع ت
 . امعً في آن المترجم الدفع بناء على أهمية الكتاب والدار و
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ورشات عمل في الترجمة يشارك فيها عدة من جهة أخرى تقيم تركيا منذ سنوات 
بعض المترجمين المتمرسين والمبتدئين من أجل رفع سوية العمل في ميدان الترجمة 

التقارب،  روعاتالأدبية، وهي بذرة مهمة يمكن تطويرها. لعلنا بحاجة إلى مزيد مش
س الترجمة من العربية  فهناك عدد كبير من كليات الترجمة والمترجمين في تركيا تدر 

، يمكن الاستفادة من المبرزين في هذه الكليات ةمنتظم ةأكاديمي صورةوإليها ب
وجذبهم إلى ورشات عمل ترفع من سويتهم في الترجمة الأدبية والسياسية بالتبادل بين 

 ف على الآخر. تركيا والبلاد العربية لتكون وسيلة ليتعرف كل طر

والترجمة أوسع أبواب  (عاداه امن جهل شيئً ) يقول المثل العربي التركي المشترك
المعرفة، وهكذا فهي أبرز أبواب التعارف والتواصل الحضاري الذي يزرع بذور المحبة 

 أكثر من ألف عام؟  اوالسلام بين الأمم، فكيف الأمر بين أمتين عاشتا معً 

 

 : المراجع

قادة الفتح الإسلامي في بلاد ما وراء النهر.  ،محمود .شيت خطاب -
  (.1998، بغداد: دار الأندلس الخضراء/ دار ابن حزم)

المسلمون في  –التاريخ المعاصر  –التاريخ الإسلامي  ،محمود .شاكر -
، عمان: المكتب الإسلامي/دمشق/بيروت)، 21الإمبراطورية الروسية. ج 

1994) . 
 :بيروت)موسوعة شبكة المعرفة الريفية.  ،المورد موسوعة ،منير .البعلبكي -

 . (1980، دار العلم للملايين
بيروت: ، )في التاريخ العباسي والأندلسي ،الدكتور أحمد مختار .العبادي -

 (. 1972، دار النهضة العربية للطباعة والنشر
 ألفية من الأدب التركي. محمد حقي صوتشين ،س طلعت .نالماه  -

 .(2014، منشورات وزارة الثقافة التركية أنقرة:)مترجًما(، )
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 الترجمة بين العربية والتركية

 

 مدخل

، وطالما (الإنسان عدو ما يجهل) ثمة مثل يتبناه كل من العرب والأتراك يقول:
بالتقارب بين الشعوب.  ابوصفها إحدى أهم وسائل الاتصال دورً لعبت الترجمة 

ما تعتبر  ا. وكثيرً ابين الشعوب والحضارات لتعرف بعضها بعضً  اوتشكل الترجمُة جسرً 
من مقاييس التطور، ووفق هذا المقياس لا يوجد عربي إلا ويباهي  االترجمة مقياسً 

د إليه الفضل بحفظ كثير من ببيت الحكمة الذي أولى الترجمة أهمية كبرى، ويعو
 الأعمال الفكرية الإغريقية. 

ة نجد أن حركة أوروبيترجم في الدول الستعرض حجم ما يُ من جهة أخرى عندما ن
قي. لهذا أجد أن رُ هناك وهي توازي ما وصلت إليه من تطور و االترجمة ناشطة جدً 

قافتين لها أهمية كبرى طرح قضايا الترجمة العامة والخاصة التي تتناول العلاقة بين ث
 على صعيد تشخيص الخلل التي تعانيه. 

سأحاول من خلال هذا العرض الوقوف على حالة الترجمة بين اللغتين، وما لها 
 وما عليها، لتأكيد الخطوات الإيجابية، والعمل على التخلص من الظواهر السلبية. 

 

 ة بين اللغتين العربية والتركيةمؤشرات على حالة الترجم

بد من طرح هذا السؤال: هل  بداية، ومن منطلق أن الترجمة تسهم في المعرفة، لا
بأن وسائل الاتصال ظن يمكن للبعض أن ي ؟اعرف العرب والأتراك بعضهم بعضً ي

أوسع  االحديثة من تلفزيونات وصحف يمكن أن تُنجز هذا التعارف، وقد احتلت حيزً 
الصحف تنقل بشيء من الموضوعية، فهل ما لو افترضنا أن  من الترجمة، ولكن في

يمكن أن يبنى جسر التواصل هذا من دون ترجمة؟ قبل أن أدخل بالأرقام، أريد أن 
 دة من تركيا، وأخرى في بلد عربي.أعر ج على قصتين واح
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ُعل ِّق بين مئذنتي أحد مساجد حي  2013 /12 /27القصة الأولى: مساء يوم 
وهي لوحة تكتب عليها  ،(ياحْ مَ ) سمى في التركيةسكودار الإسطنبولي الشهير ما يأُ 

ة جملالبالمصابيح، وهذه عادة عثمانية كانت تُنفذ في ليالي رمضان وكانت  جملة
. ولكن (أهل بسلطان الشهور الأحد عشر) بهذا الشهر الفضيل من قبيل احيبً تر اغالبً 
ت قيامة الاتحاد أنها آية قرآنية، وسرعان ما قامب اة هذه المرة حملت تعريفً جملال
يا أيها الذين ) ، وسارعت الحكومة لإنزال اللوحة. جاء في اللوحة ما معناه:أوروبيال
استعرضت . (من اليهود والنصارى أصدقاء، بعضهم أصدقاء بعض امنوا لا تتخذوآ

الصحف الصادرة في اليوم التالي، الجميع يتحدث عن الخطأ الكبير الذي ارتكب 
ضرورة عدم اختيار عبارات تمييزية لتعليقها. راجعُت ترجمات ، و(ياحْ المَ ) بتعليق

 القرآن الكريم إلى التركية، فوجدت أنها وردت على هذا النحو فيها كلها. 

من العربية  االقصة الثانية: قبل سنوات طويلة دخل علي  صديق تركي يعرف قليلً 
رجم أنت؟ هل ماذا تت) من الكتب، ورماه في حضني بغضب، وقال لي: ايحمل كدسً 

. نظرت (ناظم حكمت) استعرضُت الكتب، كتب عليها كلها (قرأت هذه الكتب؟
دون أن تقرأ ما تُرجم؟ هل يعقل أن يعرف العرب من كيف تترجم ) . قال:اإليه متسائلً 

في الحقيقة أنني لم أصدق. ولكن الفضول دفعني إلى  (ناظم حكمت حتى الآن؟
مقارنة بعض القصائد، وحينئذ لم أكفر بالترجمة فحسب، بل كفرت بالذائقة الشعرية 

هرة لهما وطاهر وزُ ) (قضية طاهر وزهرة) العامة. فالقصيدة الشهيرة التي تحمل عنوان:
قضية الطهر وداء ) مين:يترجمها أحد المترج (منزلة قيس وليلى في الثقافة العربية

 . (الزهري

ن المواقف الطريفة والغريبة التي عشتها من خلال عملي مترجمً   الو أردت أن أدو 
  .ابد أن يخرج إلى النور كتاٌب لا ُيعد صغيرً  بين اللغتين التركية والعربية، فلا

ثمة هامش يتحرك  ا، وترجمة الشعر خصوصً امن المعروف أنه في الترجمة عمومً 
 المترجم من أجل إطفاء شاعرية معينة للنص الذي يترجمه، ولكن هناك ما يسمى فيه
للنص  اتمامً  امخالفً  اجدً  ا. وأخلاقية الترجمة لا تبيح أن نكتب نصً (أخلاقية الترجمة)

 الأصلي وحتى يعاكسه في الرؤية تحت اسم رؤية المترجم. 
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الضعف بالترجمة، فقد أن هذا الأمر يخضع لاعتبارات أخرى غير  الا أنكر أيضً 
تعرض أحد الكتب التي ترجمُتها إلى إعادة تأليف على يد ناشر، وعندما سألته عن 

بنفسه في الرؤى الأيديولوجية التي حملها للكتاب،  االسبب، ولماذا لا يؤلف كتابً 
، وذلك الكتاب اأن الكاتب الآخر لم يكن معروفً  اعلمً -ولماذا ينسبه إلى كاتب آخر

هذا شغلي، ومن حقي، وعندما طلبت ) ويضع عليه اسم مترجم؟ فقال: -ههو الأول ل
 .(اب، قال لا يحق لي أن أطلب هذاعدم وضع اسمي على الكت

 

 الواقع الكمي للترجمة بين اللغتين العربية والتركية

 الترجمة من التركية إلى العربية

بغض النظر عن أزمة الكتاب، وتراجع مستوى القراءة، سأقدم بعض الأرقام عما 
نني بدأت منذ ترجمة إتُرجم من التركية إلى العربية على مدى أكثر من قرن، أي 

علي بن سينا وشقيقه أبي الحارث وما حصل لهما من نوادر العجائب  يقصة أب) كتاب
يحيى، وقد ترجمه مراد مختار أفندي، وصدر لمؤلفه زين الدين سيد  (والشوارد الغريبة
صدر منذ  اكتابً  (275) جرد . تمكنت مع بعض الأصدقاء1880عام في في القاهرة 

بين  امكررً  ا. وتم جرد حوالي خمسة عشر عنوانً 2013ذلك التاريخ حتى نهاية عام 
لاثين هذه الكتب، بمعنى آخر لقد ترجم من التركية إلى العربية خلال مائة وثلاثة وث

الحديث عن سوية الترجمة والخيارات، فإن هذا  ا. إذا أجلنا قليلً اعنوانً  260 اعامً 
أنني أتحدث عن قرن تلا ما يزيد عن عشرة  بالحسبانالرقم بحد ذاته صادم إذا أخذنا 

قرون من الحياة المشتركة بين العرب والأتراك بما لها وما عليها. فالتواصل العربي 
الحملة إلى ) اما يسمى تاريخيً  للميلاد في 750ة زياد ابن أبيه سنة التركي بدأ مع حمل
قرنين من الزمن اعتنق  ىالتي تبعتها حملات عدة استمرت حوال (بلاد ما وراء النهر
 بعدها الدين الإسلامي في أواسط القرن العاشر.  االأتراك جميعً 

شارك مترجمان  ، بينها أربعة عناويناترجم هذه الكتب خمسة وثمانون ترجمانً 
 ترجموا أربعة كتب.  مترجمينن هناك ثمانية إبإنجاز كل منها. أي 
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. عشرة منهم ترجموا كتبهم اواحدً  اترجم كل منهم كتابً  اهناك ستة وأربعون ترجمانً 
 .الإنكليزية، الفرنسية، الروسية، التشيكية، الصربية() من لغات وسيطة

ثلاثة منهم ترجموا من لغة  ؛ترجم كل منهم كتابين اهناك أربعة عشر ترجمانً 
 وسيطة. 

 ادون الغوص أكثر في الأرقام نصل إلى الحسبة الآتية: ثمانية وستون ترجمانً من و
، ستة عشر منهم ترجموها من لغة وسيطة. وهذا ما يعطي ان كتابً يترجموا ثمانية وسبع

من  بالمئة 20واحد ترجم  لكل مترجم. بالمقابل هناك مترجم بالمئة 1.15النسبة 
 المذكورة. ة مدالمجموع ما تُرجم خلال 

بدعم من  اتالأخيرالتسع تمت ترجمتها في السنوات  اهناك اثنان وثمانون عنوانً 
. وهذا (داتِّي) دعم الكتاب التركي في الخارج وزارة الثقافة التركية ضمن مشروع

حالات سوء الاستغلال  هم على نجاح هذا المشروع على الرغم من بعضمالمؤشر 
 القليلة التي يتم تداركها مع الزمن. 

هذه الأرقام تؤكد ما افُترَض في البداية حول جهلنا إلى درجة كبيرة بشعب عشنا 
ة إلى العربية أوروبيمعه أكثر من عشرة قرون. وخاصة إذا قارنا ما تُرجم من اللغات ال

 ن النتائج صادمة. بد أن تكو لا -وهذا يحتاج إلى بحث مقارن مستقل–

 

 الترجمة من العربية إلى التركية

 حسٌن ماذا عن الطرف الآخر؟ أي هل وضع الترجمة من العربية إلى التركية أفضل؟ 

يعود تاريخ الترجمة من العربية إلى التركية إلى ماض سحيق. ولاعتناق الأتراك 
الدين الإسلامي دور كبير في هذا الأمر. دخلت إلى المجتمع التركي بعد أسلمته 
مجموعة مهمة من الترجمات الدينية مثل القرآن الكريم والحديث الشريف والفقه 

 ان كثيرً إلجغرافية والطب. ولكن مع الأسف إضافة إلى أعمال في الفلسفة والتاريخ وا
قد تُرجمت عن لغات  -ولا ُيستثنى منها القرآن الكريم-تها من هذه الترجمات على قل  

حتى يومنا هذا على الرغم من وجود تراجم على وسيطة، وبقي الأمر على هذا النحو 
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تعلم الفقهاء  أن ضعف الترجمة عن العربية في العهد العثماني هو ددرجة رفيعة. وسأع
العربية، وقراءتهم الكتب العربية بلغتها الأصلية. ولكن ضعف الترجمة من العربية إلى 

العشرين والحادي والعشرين ليس له مبرر  ينالتركية في العصر الحديث، أي في القرن
 مهما سيق من ذرائع. 

 (تباعسلوان المطاع في عدوان الأ)مثل سيرة عنترة بن شداد، وحظيت كتب عربية 
للمفكر العربي محمد بن عبد هللا بن ظفر الصقلي الذي عاش في القرن الثاني عشر، 

لابن عبد  (العقد الفريد)للجاحظ، و (البخلاء)، و(كليلة ودمنة) وترجمة ابن المقفع
لبديع الزمان الهمذاني، ومقامات الحريري، وحي بن يقظان، وألف  (المقامات)ربه، و

ة برؤى دمهات الكتب بالاهتمام، وتُرجمت إلى التركية مرات عليلة وليلة وغيرها من أ
 مختلفة، على الرغم من أن ألف ليلة وليلة بشكله الكامل تُرجم عن لغة وسيطة. 

أريد هنا أن أركز على الشريحة الزمنية التي تناولتها في الحديث حول الترجمة من 
من أواسط القرن التاسع عشر من أجل إجراء مقارنة أكثر  بدًءاالتركية إلى العربية، أي 

م الأكاديمي والمترجم محمد حقي صوتشين هذه ال  ؛ة إلى قسمينمرحلمنطقية. ويقس 
الأول ما قبل حصول نجيب محفوظ على جائزة نوبل، والثاني بعد حصوله. والسبب 

أكبر بعد فوز نجيب في هذا الفصل أن الترجمة من العربية إلى التركية حظيت باهتمام 
 محفوظ بهذه الجائزة. 

كانت دور النشر ذات التوجهات الإسلامية ترغب روايات جرجي زيدان ونجيب 
. ترجم عدد من التراجم بعض أعمال االكيلاني ذات المضمون التاريخي والديني كثيرً 
 هذين الكاتبين إلى التركية، وطبعت مرات عدة. 

ة، مدفي تلك ال افقد تُرجمت أعماله كلها تقريبً  ،ة خاصةنزلولجبران خليل جبران م
إضافة إلى نجيب محفوظ والطيب الصالح، وطه حسين وتوفيق الحكيم ومحمد 

 تُرجمت عن الإنكليزية.  اديب، ولكن هذه الأعمال كلها تقريبً 

بعد فوز نجيب محفوظ بجائزة نوبل نشطت حركة الترجمة من العربية إلى التركية 
أربعمائة وسبعة كتب لواحد ن مدتيالوالتنوع. وقد أُحصي خلال على صعيدي الكم 

، فهناك على ءالإحصا ا. وبالطبع تدخل الترجمات المتكررة ضمن هذاوأربعين كاتبً 
سبيل المثال ثمان وعشرون ترجمة لكتاب كليلة ودمنة وحده، ولو حذفنا العناوين 
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مقفع لوجدنا أن رقم المتكررة لكل من نجيب محفوظ وجبران خليل جبران وابن ال
 من رقم الترجمة من التركية إلى العربية.  اما تُرجم من العربية إلى التركية سيكون قريبً 

 

 ت الترجمة بين العربية والتركيةمشكلا

عر جُت من خلال القصتين في البداية على إحدى مشكلات الترجمة التي يتصدى 
الآن تحليل سبب هذا الأمر، ولا لها من هم غير أهلها، وفي الحقيقة لم أستطع حتى 

  هناك مشكلات أخرى أتطرق لأهمها.له.  امنطقيً  اقرأت تحليلً 

 اللغة الوسيطة

نو هت من خلال استعراض الأعمال المترجمة إلى الترجمة من لغة وسيطة، ومن 
المعروف أن الترجمة عن لغة وسيطة ضرورة يلجأ إليها المترجم في غياب من يجيد 

 الترجمة بين لغتي المنطلق والهدف مباشرة. 

جمة التر هبد من القول إن لهذ أما بالنسبة إلى الترجمة بين العربية والتركية فلا
بد لها أن تقوم  إيجابية وسلبية. الحالة الإيجابية هي أنها سدت ثغرة، وقامت بدور لا

أنها في أغلب الأحيان كانت أقرب إلى  فضًلا علىبه في غياب مترجمي اللغتين، 
المعنى من الترجمات التي نفذها مترجمون يجهلون لغة المنطلق، فترجمات ناظم 

غة وسيطة أدق بكثير من تلك التي تمت من لغة حكمت وعزيز نسين التي تمت من ل
 المنطلق التركي مباشرة. 

أما السلبية فهي أنه ثمة مشتركات لغوية من تراكب ومفردات دينية وأمثال شعبية 
في كثير من المواضع إلى ثقافة لغة الهدف.  اتغني النص المترجم، وتجعله قريبً 

فرنسية أو الإنكليزية لا تخدم هذه والأعمال المترجمة عن لغة وسيطة كالروسية وال
لأورهان باموق  (اسمي أحمر) الخصائص اللغوية. على سبيل المثال، يتضمن كتاب

كثير من الأحاديث والكلمات الدينية الإسلامية الخاصة المستمدة من القرآن 
 ن اللغة الإنكليزية أو الفرنسية؟ما لو تُرجم م والتشريع، كيف سيغدو في
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  سوية الترجمة

ون أنفسهم يعرفون العربية لأنهم ينتمون دهذه الترجمات تراجم أتراك يع اأنجز كثيرً 
إلى أصول عربية، وتمكنهم لغتهم العربية الاستدلال على عنوان أو طلب طعام في 

مشابهة لحالة  م، وتراجم عرب من أصول تركية حالتهاعربي   اما إذا زاروا بلدً  مطعم في
ولكم أن تتصوروا ما ينجم عن ترجمة أناس من هذا النوع. زملائهم في الطرف الآخر، 
 .(قضية الطهر وداء الزهري) إلى (قضية طاهر وزهرة) بمعنى آخر تشبه ترجمة

بد من تناول الجانب المضيء من هذه القضية، فهناك الآن تراجم في  وإذا كان لا
ليأخذ  اسابقً  الطرفين متمكنون من اللغة يعملون على إعادة ترجمة كثير مما أنُجز

للسوية اللغوية والأسلوبية الأدبية التي يتمتع بها نص المنطلق.  اأدق، وموازيً  اشكلً 
ور نشر كبرى في تركيا لديها قوة ما يحظون بالتعاقد مع دُ  اولكن هؤلاء التراجم نادرً 

إعلانية تعر ف القارئ بالكتاب، وتوصله له عبر شبكة توزيع تمتد على أرض تركيا 
من نظيره العربي الذي  اذلك يبقى الكتاب العربي المترجم في تركيا أقل حظً كلها. ل

 ة التي يستحقها. منزلاستطاع الوصول إلى دور نشر كبرى تسهم بمنحه ال

 

 في الخيار أوروبيعقدة ال

عند استعراض الأسماء المترجمة من العربية إلى التركية، ومن التركية إلى العربية 
من الكتاب الذين تُرجمت أعمالهم قد  اكبيرً  ابينها، وهو أن عددً  امشتركً  انجد عاملً 
ة، وحظي هناك بنجاح معقول قبل أن يترجم أوروبيإلى إحدى اللغات ال اترجموا سابقً 

، اإلى العربية أو التركية. وهذا برأيي الشخصي ناجم عن عقدة نقص في الذات أولً 
كيا والدول العربية كتاب في كل من ترمسيطرة على سوق ال أوروبيوعقدة دونية أمام ال
 على حد سواء.
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 النتيجة والمقترحات

 اعند استعراض نشاط الترجمة من التركية إلى العربية نجد أن الاهتمام قد زاد كثيرً 
بعد إقرار مشروع دعم الكتاب التركي في الخارج، حتى إن هناك دار نشر في القاهرة 

ال الأدبية التركية بغض النظر عن سوية متخصصة بطباعة الأعم (تراكإ) اسمها
من خلال عملية التقييم التي تجريها وزارة الثقافة  االمترجمين الذين ُيغربلون تدريجيً 

 (الكتاب، والناشر، والمترجم) التركية، فهي عندما تمنح الدعم تمنحه بعد تقييم
والمترجم.  أمام الكتاب، وتولى الأهمية الكبرى للناشر معوقاتليس ثمة  اوعمومً 

وبهذا تمك َن القائمون على هذا المشروع تحقيق نجاحات مهمة على صعيد رفع 
 سوية الكتاب المترجم. 

 

 أين المشروع المقابل؟

ة من الزمن اختار الاتحاد العام للكتاب والأدباء العرب مائة رواية، وقرر مدقبل 
وهي التي  ،العربيةترجمتها إلى لغات الأمم المتحدة الخمس، لأن السادسة هي 

سيترجم عنها. وقد تم البدء في المشروع من خلال ترجمة بعضها إلى الصينية 
منذ البداية. فعملية اختيار الأعمال، وطريقة  اوالروسية، ولكن المشروع كان فاشلً 

التعاقد مع دور النشر لن تؤدي إلى نجاح، وهذا ما حصل، ولعل استثمار ما أنفق على 
مشروع مشابه لما تقوم به وزارة الثقافة التركية التي تسهم بجزء ذلك المشروع في 

 أكبر.  امن نفقات الكتاب، وحفظ حقوق الكاتب، لحقق نجاحً 

 إسطنبولكان هناك لقاء تنظمه وزارة الثقافة التركية بالتعاون مع جامعة البوسفور في 
ين ووكالات حقوق يجمع بين الناشر (ندوة الناشرين والمترجمين عن التركية) بعنوان:

التأليف التركية، والمترجمين والكتاب، وتُناقش فيه عدد من القضايا المتعلقة بالكتاب 
والترجمة، وقد أثمر ذلك الاجتماع عن ترجمة كتب كثيرة من التركية إلى اللغات 
الأخرى، ومنها العربية، وكانت كواليس ذلك النشاط أشبه بسوق لبيع الحقوق وعقود 

كن هذا النشاط أوقف بعد دورته الثالثة. لعل تنظيم لقاءات من هذا النوع الترجمة. ول
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في الدول العربية وتركيا يمكن أن يسهم بسد الهوة في العلاقة بين الأدبين العربي 
 والتركي. 

 إسطنبولهناك ورشة عمل تنظمها وزارة الثقافة التركية في الجزيرة الكبيرة التابعة ل
تراجم محترفون إضافة إلى آخرين مبتدئين، ويترجم هؤلاء لمدة أسبوع يشارك فيها 

، ويناقشونها لترفع من سوية العمل في الترجمة إضافة إلى الوقوف عند بعض انصوصً 
المشكلات التي يعانيها التراجم، لعل توسيع ورشات العمل هذه، ومشاركة الناشرين 

 فيها تسهم برفع سوية الترجمة. 

ترجمة في كليات الآداب أو اللغات، وهذا يمكن أن إيجاد تخصص أكاديمي في ال
خاصة بالترجمة بين  أقساميسهم بتلبية الحاجة إلى التراجم، وقد اتخذ قرار بفتح 

، وهذه خطوة أولى لا بد أن تعطي ثمارها في جامعات تركيةالعربية والتركية في 
 .المستقبل
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 ترجمة الرواية تستوعب أساليب الترجمة كلها

 

 مدخل

. يبدو أن من أطلق هذه العبارة، اعتمد على (الرواية ديوان العصر) ثمة من يقول
خصوصيات الرواية في استيعابها المتطلبات الفنية للعصر من جهة، وتألقها لتشغل 

، اأدبي   افي الأدب المعاصر من جهة أخرى. فعندما يتم تناول الرواية جنسً  امهمً  احيزً 
على صعيد الكم في التناول النقدي، أو على صعيد  اواضحً  انجد أنها تحمل تفوقً 
  نة بصنوف الإبداع الأدبي الأخرى.أرقام المبيعات مقار

للروائيين الحصة الأكبر في من المؤشرات، نجد أن  انا جائزة نوبل مؤشرً عددوإذا 
لت من الرواية محط هذه الجائزة في السنوات الأخيرة. ولعل هذه العناصر مجتمعة جع

 اهتمام أكبر.

بد  ولا .االأهمية ذاتها تقريبً  اية أيضً وبقدر ما للرواية من أهمية، فإن لترجمة الروا
الجزء الذي يحمل  حتى ذاك بمفهومها الحديث فن غربي النشأة.من القول إن الرواية 

 ية دخلت بلادنا عن طريق الترجمة.التأثيرات الشرقية بين ثناياه. وهكذا فإن الروا

ما يجدر قوله قبل البدء في تناول ترجمة الرواية أن هذا الجنس الأدبي لم يشغل 
النقاد بقدر ما شغلهم ترجمات ضروب أخرى من الفن وعلى رأسها الشعر. فهنالك 

ف نفسه من عر مهما كانت الترجمة، ولا يقف الموقف المتطرمن يرفض ترجمة الش
هرها في أن الرواية تستفيد من أجناس الكتابة الأخرى، وتستوعبها، وتص اعلمً  الرواية.

 بوتقتها الفنية الخاصة.

 

 الرواية تتضمن الشعر

إذا كان الشعر قد شغل النقاد في إشكالية ترجمته، فإننا لا نجد هذا الجدل الذي 
الشعر في الرواية. حتى إننا يمكن أن ندعي أنه ليس ثمة رؤية متطرفة في تناول  عاشه
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 (الشعر لا يترجم) الرواية المترجمة كتلك الرؤى التي تتناول ترجمة الشعر. ولعل مقولة
انتشرت في فترة طغيان القصيدة الموزونة والمقفاة، واعتبار الوزن والقافية أهم عنصر 

على وزنه وقافيته  محافظةالجمالي للقصيدة. واستحالة ترجمة نص موزون ومقفى، مع 
هو السبب الرئيس باعتبار أن الشعر لا يترجم. ولكن بعد انتشار القصيدة الحرة 

، وغدت الصورة الشعرية العنصر امختلفً  االشعر مدخلً  والقصيدة النثرية دخلت ترجمة
الجمالي الأهم للقصيدة، وتراجع الوزن والقافية في أولويات الكتابة الشعرية. والرواية 

. يقول اتتناول في كثير من جوانبها تلك الصور التي تجعل من بعض مقاطعها شعرً 
المتصاعدة من صحن الدار  الأصوات) الكاتب التركي مراد تونجال في روايته إنانا:

تجاوزت الجدراَن الحجرية السميكة، وتبددت في السماء. تجمُع الريح التي تتنزه في 
وتقول  (ضوء القمر القذر أصوات الجبال، وتنثرها على البيوت المدفونة في الليل...

ن بقيت المقبرتان جزيرتي) :(قصر القمل) أليف شفق الكاتبة التركية الأخرى في روايتها
هادئتين وسط بحر فوضى الهجرات المتعاقبة دون انقطاع، وفيضان المدينة بأبنية 
تشبه جنود جيش إسمنتي مسلح اصطفت إحداها بجانب الأخرى متقدمة بخطوات 

عن الصورة الفنية في  اإن الصورة الفنية هنا لا تختلف كثيرً  (متناسقة ومتشابهة.
تعديلات بسيطة تكمن في أحرف، القصيدة الحديثة. حتى إنه يمكن القول إن 

شعرية، تحمل كل  امن المقاطع الروائية نصوصً  اوأدوات قليلة يمكن أن تجعل كثيرً 
 فنيات. ما تحمله النصوص الشعرية الحديثة من

للتصوير  اومن هذه الزاوية فإن الترجمة الروائية تتطلب مهارات ترجمة الشعر. ووعيً 
 الفني الشعري. 

 

 سرحالرواية تتضمن الم

من أبرز خصوصيات  (المونولوج) والحوار مع الذات الجملة المنطوقة أو الملقاة.
وهي الجزء  ،النص المسرحي. وهذا لا يلغي الخصوصيات الأخرى الخاصة بالمسرح

المتعلق بالتعبير بواسطة الجسد. والمقصود هنا، النص المسرحي المكتوب. فمن 
 و داخلي؟ة تخلو من حوار خارجي أالنادر وجود رواي
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ما يميز الحوار في المسرح الحديث هو قربه من المنطوق. ولا تخلو رواية من 
 امستويات لغوية عدة في الحوار بين الشخصيات. وهكذا فإن ترجمة الرواية أيضً 

لخصوصية ترجمة المسرح، والمستويات اللغوية المتعلقة بكل شخصية  اتتطلب إدراكً 
 من شخصياتها. 

من أكثر الإشكاليات التي يتناولها نقاد الترجمة للرواية، فكثير  لعل هذه الإشكالية
تعدد المستويات اللغوية في النص الروائي أحد مثالب الترجمة لذلك النص.  عدمنهم ي

للكاتب التركي  (اسمي أحمر) ترجمة روايةأن بعض النقاد  رأىوعلى سبيل المثال 
أورهان باموق الفائز بجائزة نوبل إلى العربية، ترجمة سيئة مدللين على تعدد المستويات 

كل فصل منها على لسان إحدى  االلغوية داخل النص، لأن الرواية جاءت فصولً 
 شخصياتها. 

إن المنطوق الخاص بالشخصية جزء مهم من تكوينها، فالمنطق الذي يتحدث فيه 
تدور رواية اسمي أحمر في أوساط الفنانين التشكيليين(، يختلف ) الفنانالكاتب أو 

 عن المنطق الذي تتحدث فيه الشخصية الجاهلة التي لا تعرف القراءة والكتابة
مع ترجمة النص  اتمامً  وهذا ما يتطابق ة اسمي أحمر(.شخصية بائعة الصرة في رواي)

 المسرحي.

تستوعب المسرح، والتقنيات  ار، فهي أيضً وبما أنه لا توجد رواية تخلو من حوا
 الخاصة بترجمة النص المسرحي. 

 

 الراوية والبحث العلمي والفني

. وقد تطور هذا اوفنيً  اعلميً  اتنحى الرواية في بعض الأحيان منحى تضمينها بحثً 
همة. فعلي صعيد البحث مالجانب في الرواية المعاصرة ليغدو أحد محاور الرواية ال

 ،من ترجمة الأستاذ نبيل الحفار (باتريك زوسكيند) لكاتبها (عطر) اك روايةالعلمي هن
تتحدث في أحد محاورها عن العطور وأساليب صناعتها، وكل ما يتعلق بها في عرض 

علمية خاصة علمي وتاريخي، وتطلبت ترجمتها معرفة دقيقة بتسميات واصطلاحات 
 بصناعة العطور. اجدً 
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 الأورهان باموق ويقدم الكاتب من خلالها بحثً  (أحمراسمي ) رواية اهنالك أيضً 
في فن المنمنمات الإسلامي، وتطوره، وعوامل انهياره، وأهم مراكزه.  اوفنيً  اتاريخيً 

ويمكن القول إن هذه الرواية في جانبها البحثي أشمل من أي بحث آخر في هذا 
الخاصة بالبحث،  المجال. وهذه الأبحاث لا تخلو من الاصطلاحات العلمية والفنية

تتطلب معرفة خاصة بالترجمة العلمية والفنية، ومعرفة تلك الاصطلاحات،  من ثمو
حث في الفن حسب تطورها التاريخي. ولا تبتعد ترجمة رواية كهذه عن ترجمة أي بب

  التشكيلي.

 

 الجانب القصصي والحكائي

تعرض بأحد أساليب هذه الجوانب التي قدمتها، فإن الرواية بالنتيجة من رغم على ال
السرد، ففيها اللغة السردية التي تشكل عماد فنيتها، ولا يختلف النقاد على اعتبارها 
قمة فن التعبير الأدبي السردي. وإلى جانب السرد القصصي المعروف، هناك الجانب 

في  احكائيً  اسرديً  افي بعض الروايات، وهذا ما يفرض أسلوبً  االسردي الحكائي أيضً 
للكاتب التركي يشار  (ظهور ابن الأعمى) على سبيل المثال مطلع روايةعرضها. و

يا أخوان، ويا أصدقاء.. يا من على الطرقات والمسالك تسيرون، ) كمال، ويقول فيها:
وفي الزرائب والحقول تقفون، ومن السهول والهضاب إلينا تستمعون؛ وتقرؤون، وعن 

ويا من على أربع أرجاء الأقاليم تفاصيل حتى مقاسات الأرض تسألون، وتعرفون، 
ويستمد الكاتب هذا المدخل من الحكاية  (السبعة تتجولون، لدينا لكم ملحمة...

ما يستخدم يشار كمال  اوكثيرً  تعتمد على قواعد البديع الأدبي. الشعبية التركية التي
ن هذا السرد الحكائي في الرواية التي يستمد مواضيعها من الأسطورة. وكما يبدو م

فر إلا في اخاصة، لا تتوتحتاج إلى تقنيات  ا، فهذه الترجمة أيضً االنص المقدم مثالً 
 الحكاية.

الكتاب ) في روايته اتقنية السرد الصحفي، وقد طرقه الكاتب باموق أيضً  اوهناك أيضً 
. حيث استخدم في الرواية محورين رئيسين، ففصول الرواية التي تعرض (الأسود

مفردة، وبين الفصل والفصل هناك مقالة صحفية لبطل الرواية  للحدث تسير في فصول
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الذي يعمل كاتب زاوية يومية في إحدى الصحف. واستخدم الكاتب نموذجين من 
 في. االسرد في الرواية، اعتمد في أحدهما على المقال الصح

 

 خاتمة

لاستيعابها فنون الكتابة كلها من شعر وقصة،  (ديوان العصر) الرواية دبقدر ما تع
ومسرح، ومقالة، وحكاية، واعتمادها على هذه الأساليب فرادى أو مجتمعة، فهي 

بتلك الأساليب. وبقدر ما الرواية شاملة للفنون، بقدر  افي الترجمة وعيً  اتتطلب أيضً 
 في ترجمة تلك الأساليب.  اشموليً  اما تفرض ترجمتها إدراكً 

 

 2008كانون الثاني، ندوة في الجزائر عن الترجمة، 
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 االتركية نموذجً ترجمة الرواية: 

 

 مدخل

 (زافيآ آَتشسيزار ) دة الأدبية والأكاديمية التركيةسأعتمد على مقالة كتبتها الناق
للأسبوع  ا، وكتبتها خصيصً (الاتجاهات الأساسية في الرواية التركية) تناولت فيها

الأدبي. وسنجري مقارنة بين ما قدمته الكاتبة التركية من اتجاهات في الرواية التركية، 
تجاهات إلى وأهم أعلام هذه الاتجاهات من جهة، وما تُرجم من نماذج هذه الا

 العربية من جهة أخرى.

الكاتبة البدايات الروائية التي ظهرت مع عصر التنظيمات، وكان أهم أعلام  تناولت
، شمس الدين سامي 1856تلك المرحلة التي بدأت بإعلان فرمان التنظيمات عام 

نامق كمال. وطور في هذه المرحلة أحمد مدحت طليعي ، وأحمد مدحت أفندي
في سيؤثر  اأدبيً  اا، مفهومً المنادين بدور التعليم الشعبي في الأدب، وأشهر أعلامه

الكتاب الذين أتوا من بعده، واستفاد في الوقت نفسه من التقاليد الشعبية، وبرزت في 
استنباط عبرة من الرواية وة: التعليمية، مخاطبة القارئ، آتيأعماله العناصر الثلاثة ال

 لها. ابعض القضايا الاجتماعية والثقافية موضوعً  امستخدمً 

غيل، يعقوب قدري قرة ْكليوشاخالد ضياء أُ ثر هذه المرحلة طرح روائيون مثل إفي 
فا قضايا هوية الإنسان التركي ومجتمعه على بساط البحث يامي صَ بَ وعثمان أوغلو، 

عبر رواياتهم. وبعد أن كانت إشكالية التغريب تشكل مادة أساسية لروايات المرحلة 
 .(شرق وغرب) إلى إشكالية االأولى، تحولت تدريجيً 

مع بداية عصر الجمهورية، تحولت إشكالية الهوية والشرق والغرب في الرواية 
 (العلمية -التقدم ) أو (الحداثة -التقدم ) معينة مثل هوماتالتركية إلى إشكالية تربط مف

. إضافة إلى (كينيتنرشاد نوري غوو ،وكان أبرز روائيي هذه المرحلة يعقوب قدري
، ة التاريخية الميدان الأدبي على يد روائيين مثل: كمال طاهرهؤلاء دخلت الرواي
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تدخل المرأة إلى الكتابة الروائية التركية، وتبرز  اوفي هذه المرحلة أيضً  .أتيلا إلهانو
 خالدة أديب.  ا، والروائي خصوصً ارائدة الأدب النسائي عمومً 

ي رواياتهم، ولعل تناول روائيو بداية عصر الجمهورية القرية، وموضوعات الريف ف
. والأسماء التي (تيار الريف) هذا المجال ُيسجل في بداياته للأدباء الأتراك، وقد سمي

برزت في هذا الميدان خلال عقد الخمسينيات: محمد مقال، طالب أبايدن، فقير 
 إضافة إلى الاسم الذي وصل إلى القمة في هذه الموضوعات يشار كمال.  ،ورتكُ باي

تيار الريف، برز الكاتب أورهان كمال بوصفه أحد أبرز كتاب الواقعية بالتوازي مع 
البلدات الأناضولية، والمدينة، والهجرة إلى المدينة،  االاشتراكية في الرواية، متناولً 

  .(البرجوازية الصغيرة) ينتمون إلى ما سمي في المعايير السياسية اوكان أبطاله عمومً 

نيات لتبرز الصراع السياسي في تركيا، وأفرزت الستينيات والسبعية مرحلجاءت 
ردال أ، (ورنار كُ يصال، بويْ فغي صُ يون، سحطاش جيدمير) هذه المرحلة روائيين مثل:

. وبالتوازي مع هذا التيار، برز روائيون حققوا يليكِّ رْ وداد تُ وزان، وَ يرُ لو، فِّ كُوتوز، آيلا أُ 
ات، وأبرز هؤلاء: ين مطلع السبعينم ابدءً على صعيد فنيات الكتابة الروائية  انجاحً 
 .، وعدالت آغا أوغلوآطاي زغو، أُ آتيلغانيوسف 

ادها على ميات بدأت الرواية التركية تنطلق نحو العالمية باعتنومع مطلع الثماني
ويا ري، أُ يليربيل، سليم إأن يوجال، ليلى يتقنيات حديثة، وبرز في هذا الميدان: تحس

حسن علي ، نارآطاي كلطيفة تكين، أليف شفق، إحسان أوار، أورهان باموق، دياي
 .ل وكثيرون غيرهماراد تونجطوبطاش، مُ 

 

 إلى العربية ة أعمالهمالأتراك المترجم الروائيون

بداية لا بد من القول إن دور النشر العربية كلها تفتقر لهيئات استشارية متخصصة 
تعبر عن أدب اللغة  اتختار أعمالً  من ثمفي الآداب العالمية تضع برامج للترجمة، و

هي  االتي ُيترجم منها، واتجاهات هذا الأدب. لذلك فإن الأعمال المترجمة عمومً 
 لب عليها المصادفة في الاختيار.مات فردية، تغاسهإنتاج 
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ومع عدم وجود إحصائية دقيقة لكل ما تُرجم من التركية إلى العربية في ميدان 
 ا وقع تحت يدي أو سمعت عنه في هذا الميدان. الرواية، أود أن أستعرض م

الأرض ) إبراهيم الداقوقي رواية الكاتب التركي يشار كمالترجم المترجم العراقي 
 وصدرت عن وزارة الإعلام العراقية.  (حديد والسماء نحاس

، (يالقميص النار) خالدة أديبوق مصطفى رواية الكاتبة التركية فارترجم الزميل و
  .(لهاربا) الكاتب أورهان كمالورواية 

للكاتب يشار كمال عن  (ميميد الناحل) رواية وترجم المترجم إحسان سركيس
 الفرنسية. 

عن اللغة  (ميل يا صديقيالعيش شيء ج) وترجم نزيه الشوفي رواية ناظم حكمت:
 الصربية.

 عزيز نسين، وهي بالأصلل (ملك الكرة) وترجم هاشم حمادة عن الروسية رواية
 .(الهداف)

أنها  ظنوأ (أطفال آخر زمن) وترجم عمر عدس رواية لعزيز نسين أسماها بالعربية
 .(أطفال اليوم رائعون) :رواية للأطفال عنوانها الأصلي

أنت )لأورهان باموق، و (جودت بيك وأولاده) ترجم المترجم فاضل جتكر روايةو
 مال. لأورهان ك (فوق هذه الأرض الخصبة)وز وردال أُ أل (جريح

لأورهان باموق.  (اسمي الأحمر)و (الحياة الجديدة) وترجم بكر صدقي روايتي
الأيام الخمسة الأخيرة ) ورواية ،لعزيز نسين (يا ولا يعيشيحيى يح)، و(بتول الحلوة)و

 .ليللكاتب تحسين يوج (لرسول

 يشار كمال. للكاتب  (أسطورة جبل آغري) روايةشوكت آقصوي  وترجم المترجم

جودت بيك ) ور فهو روايات أورهان باموق كلها:ترجمه كاتب هذه السط أما ما
 (اسمي أحمر)و (الكتاب الأسود)و (الحياة الجديدة)، و(القلعة البيضاء)و (وأبناؤه
سيرة ذاتية وسيرة مدينة في قالب روائي. إضافة إلى  دوهذه تع (إسطنبول) ،(ثلج)و

 (الفتوة التشغرجوي)و (صفيحة) رواياتو ،ورتكللكاتب فقير باي (ثأر الأفاعي) رواية
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 ،لاللكاتب مراد تونج (إنانا) ورواية: ،للكاتب يشار كمال (ظهور ابن الأعمى)و
 غير اسمها الناشر إلى) (قصر القمل) للكاتب أورهان كمال، ورواية (الكنة) ورواية
 ،(الحمار الميت) ( للكاتبة أليف شفق. وروايات عزيز نسين(قصر البراغيث)
 روايتان (يزغومظفر إ) . وللكاتب الساخر(زوبك) ،(الطريق الوحيد) ،(سرنامة)
 .(ارع الثيران البطل القومي محمودمص)و (جحش)

إضافة إلى ذلك، فقد أصدرت الهيئة المصرية للكتاب أربع ترجمات لروايات 
 (القلعة البيضاء)و (، الكتاب الأسود(اسمي أحمر) أورهان باموق عن الإنكليزية هي:

 . (الحياة الجديدة)و

 

 مدى تمثيل المترَجم للأصل

بد من الاعتراف بداية أن رواج الرواية، وطلب دور النشر عليها يجعلها الأوفر  لا
ة منزلفي التمثيل الأدبي. في حين لا يحظى الشعر، أو القصة أو المسرح على ال احظً 

ليست بالمستوى المطلوب،  انفسها في الترجمة. ولكن الترجمة عن التركية عمومً 
من المترجمين يتهيبون أمام ترجمة الرواية  اعلى صعيدي الكم والكيف. ولعل كثيرً 

لأنها تتضمن صنوف الأدب الأخرى فيها. فمن خلال المنولوج يمكن أن نصادف 
حالة شعرية، ومن خلال الحوار نجد أنفسنا أمام مسرح، ومن خلال الأحداث نقف 

عن الدراسة، وهنا أذكر على سبيل  الك روايات لا تبتعد كثيرً أمام قصة. وحتى هنا
إذا تتضمن دراسة تاريخية وافية  (أورهان باموق) للكاتب (اسمي أحمر) المثال رواية

عن المنمنمات الإسلامية أوسع من أي دراسة تناولت هذا الموضوع. وغير هذا، يبدو 
فر لكثير من المترجمين، لأنهم غير اه الرواية لا يتوإلي أن النفس الطويل التي تحتاج

 متفرغين للترجمة، وهذا ما لا يسد حاجة السوق لهذا الجنس الأدبي. 

أهم ممثلي الاتجاهات الروائية التركية، فما هي بحين نستعرض ما تُرجم، ونقارنه 
 الحصيلة؟

أن تلك الروايات كتبت ب اليس هناك أي رواية مترجمة من مرحلة البدايات، علمً 
غة العثمانية التي كانت لغة رسمية في بلادنا، ولم تكن بلادنا قد انفصلت بعد عن بالل
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 الدولة العثمانية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى رواية بدايات مرحلة الجمهورية حيث لا
للكاتبة  (القميص الناري) رواية فاروق مصطفى هوللزميل  اواحدً  انجد إلا نموذجً 

بد من القول إن هذه المرحلة التي تُرجم  وهنا لا خالدة أديب طبعه طباعة خاصة.
ة همة، وهي تعطي فكرة عن بداية تطور الروايممنها رواية واحدة، فيها أعمال روائية 
ولا نستطيع القول إن هذه الرواية على أهميتها  التركية، وهواجس الأدب التركي.
 يمكن أن تمثل تلك المرحلة. 

 اهم الأوفر حظً أنخمسينيات والستينيات، فنجد كتاب مرحلتي الإلى أما بالنسبة 
للكاتب يشار كمال وهناك نموذج  عدة بالترجمة إلى العربية، فقد ترجمت كتب

إضافة إلى وجود غيرها للكاتب أورهان كمال عدة نماذج وللكاتب فقير بايقورت، 
بد من القول إن عمل يشار كمال الأهم  ولكن على الرغم من هذا، لا تحت الطبع.

غير  ديع ،بحسب ترجمة إبراهيم الداقوقي() (محمد الضعيف) في حياته الأدبية وهو
مترجم إلى العربية، لأنه خماسية روائية ضخمة تزيد عن ألفي وخمسمائة صفحة، ولا 

 (ميميد الناحل) يوجد ناشر يجرؤ على تناولها، ولم ُيترجم منها سوى الجزء الأول باسم
 . اكما ذكرنا مسبقً 

في الترجمة. فلا نصادف إلا ترجمة واحدة  اة السبعينيات هم الأقل حظً لمرحكتاب 
أنه ليس لهذا الكاتب رواية أخرى مهمة، ب ا، علمً (أنت جريح) ردال أوز هيأللكاتب 

وهذه الرواية هي إعادة كتابة لرواية كتبها الكاتب من قبل، ولديه جزء آخر جاء تكملة 
مواليد ) يروزان في روايتهاأن فِّ ب اعلمً  .الروائيلهذه الرواية، وهذا هو مجموع نتاجه 

ة. وكذلك الأمر بالنسبة إلى فيروزان لم مرحلإحدى أهم ممثلات هذه ال دتع (1948
عدالت  دتعو. تركز على كتابة الرواية، وركزت بالكتابة على القصة أكثر من الرواية
تى اليوم، ولكنها لم آغا أوغلو من كبار الكاتبات في تركيا منذ مرحلة السبعينيات ح

 تحظ بترجمة عمل واحد على الأقل في الرواية. 

في الرواية الحديثة، وهي رواية ما بعد الثمانينيات في تركيا، نجد غزارة في الإنتاج 
ة. ولكننا مع لمدعلى ترجمة روايات هذه ا اكبيرً  اعالميً  ا، وإقبالً االروائي، وتميزً 

وهي  احاليً  اواسعً  اوالكاتبة التي حققت انتشارً الأسف، لا نجد إلا أورهان باموق، 
بكر صدقي. وإذا  ل قدمه المترجميأليف شفق، إضافة إلى نموذج روائي لتحسن يوج
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ل على جائزة كان أورهان باموق قد حظي بترجمات كثيرة، وانتشار كبير قبل أن يحص
 اارب جريئة جدً من الكتاب لديهم تج ان كثيرً إبد من القول  ولا نوبل، فهذا استثناء.

في الكتابة، مثل لطيفة تكين التي تكتب رواية ما بعد الحداثة، لم يحظوا بالترجمة 
 ة مختلفة. أوروبيترجمتهم إلى لغات من رغم على الإلى العربية 

الروائيين الساخرين، وهي ليست وحدها من  زيواآ آَتشاستبعدت الكاتبة سيزار 
يا، وهذا ناجم عن تصنيف السخرية في مجال يستبعد هذا النوع من الكتابة في ترك

 اهذا نجد أن الكتابة الروائية الساخرة قد حازت نصيبً من رغم على الأدبي مستقل. 
من الترجمة في الرواية، فقد ترجم أهم ساخرين تركيين كتبا الرواية هما عزيز  امهمً 

هي ون كمال للكاتب أورها (ش المفتشينمفت  ) نسين، ومظفر إزغو. إضافة إلى رواية
  لطبع، ومن ضمن الكتابات الساخرة.تحت ا

لبعض المراحل في أحيان  اجيدً  ا، كما نجد تمثيلً افي المقارنة نجد العشوائية أحيانً 
عن دراسة حقيقية، فقد جاء  اأخرى، وفي الحقيقة إن هذا التمثيل لم يكن ناجمً 

 . ظنأمصادفة على ما 

بوضع برنامج لترجمة الرواية التركية، وتجري  امن ناحية أخرى تقوم دار المدى حاليً 
الاتصالات اللازمة لتقديم النماذج الروائية النسوية. ويمكن لهذه النماذج أن تسد 
 اثغرة مهمة في ترجمة الرواية التركية المعاصرة، حيث الكاتبات التركيات حققن نجاحً 

تركيات في عام ، حتى إن غاليمار أصدرت روايات لأكثر من خمسة كاتبات اكبيرً 
 هذا الأمر حتى الآن.إلى ، والترجمة والنشر في الوطن العربي تفتقر 2004

 

2008  



 

193 

 احسيب كيالي مترجمً 

 

 مدخل

الترجمة ) ثمة أسلوبان أساسيان في الترجمة، وأحد هذين الأسلوبين يدعى
المقصود به فهم فكرة النص وإعادة كتابته بأسلوب جديد هو ، وهو (بالمضمون

وهو الأسلوب الذي يعطي الأولوية  (الترجمة بالدلالة) أسلوب المترجم، والثاني يدعى
للأمانة في ترجمة مفردات وجمل الكتاب الأصلي. وثمة جدل قوي حول أي من 

ين يدلل بالأمثلة على من أنصار الأسلوب االأسلوبين هو الأفضل. وفي الحقيقة أن كلً 
مدى أفضلية الأسلوب الذي يتبعه، ومساوئ الأسلوب الآخر. ويقول أنصار الترجمة 

أي ) عن روح لغة الهدف ابعيدً  ابالمضمون عن المترجمين بالدلالة إنهم يقدمون نصً 
من القذف  االمترجم إليها(، ويصفونهم بالمترجمين الحرفيين معتبرين هذه الصفة نوعً 

مة. أما الذين يترجمون بالدلالة فيدعون أن المترجمين بالمضمون يؤلفون أو الشتي
أي اللغة المترجم منها(، وهم يفترون على الكاتب ) مبتعدين عن منطوق لغة المنطلق

، وليس االأصلي، ويستخدمون اسمه في عمل هو أقرب ما يمكن أن يسمى اقتباسً 
يختاران النماذج كليهما الطرفين ترجمة. وعند طرح المساوئ لابد من الاعتراف أن 

السيئة، التي لا تنتمي إلى العمل الفني من أجل توجيه النقد إلى الطرف الآخر. ومهما 
، فإن عملية التقييم تقتضي تحديد الأسلوب امترجمً بصفتي كان الأسلوب الذي أؤيده 

 للعمل المقيم، واعتماد المقاييس الخاصة بهذا الأسلوب.

للكاتب الفرنسي مارسيل إيمي من ترجمة الأديب الكبير  سأتناول هنا عملين
. وقبل أن يتساءل (رؤوس الآخرين)و (حكايات القط الجاثم) حسيب كيالي. هما:

البعض عن إمكانية قيامي بهذا التقييم مع جهلي للغة الفرنسية، فأود القول إنني اطلعت 
 تمد عليه حول دقة النص.على تقييم لغوي قام به أحد الأصدقاء الذين أثق بهم، وسأع
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 ما أسلوب حسيب كيالي في الترجمة؟

، سأتناول ما أعتمده في الإجابة امحوريً  دقبل الإجابة عن هذا السؤال الذي يع
 عليه. ولهذا سأطرح مجموعتين من الجمل، ومن الكتابين:

 المجموعة الأولى: 

 ،(1)(على صواب اطيب، طيب، أنت دائمً )

 ،(2)(ه مثل رأس الدبوسالكبيرة فيجعلتما القطعة )

  ،(3)(ن على الخبز الحافستبقيا)

 ،(4)(ديني فكرة طيبة. لُك، وهللا صحيح، أنا لم أفكر في هذا، وحياة)

  ،(5)(نبي أيها الأبوانصليا على ال)

  ،(6)(فأنا قادر على تعليمك الإيماءات المهذبة اهما أكن زمك  )م

 ،(7)مرات عدة(تتكرر ) (ماشي الحال)

الآن نصل/ حيث القبل/ من بابانا/ من مامانا/ ما أحلانا/ حيث القط/ حيث )
 ،(8)(البط/ الآن الآنا/ ما أحلانا

  ،(9)(دعنا نصف ِّ المسألة، وتفضل من غير مطرود)

                                   
 8 ص ،حكايات القط الجاثم (1)
 9ص ،حكايات القط الجاثم (2)
 9ص ،حكايات القط الجاثم (3)
 10ص ،حكايات القط الجاثم (4)
 29ص ،حكايات القط الجاثم (5)
 .51ص ،حكايات القط الجاثم (6)
 .56ص ،حكايات القط الجاثم (7)
 .63ص ،حكايات القط الجاثم (8)
 33ص الآخرين، رؤوس (9)
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 ،(10)(ه أمسية واحدةأي سيدي نعم، كنت خليلت)

  ،(11)(قوله أيام ست ستي هذا ما كان يمكن)

 ،(12)(أي ستي، أي نعم..) ،(لا وهللا ما هو معقول)

 ،(13)(من بابها لمحرابها... ينامون على يديه... وكله بثمنه)

 ،(14)(ماذا تعني هذه الأهلية بمحلية؟)

 (15)(هذا الحمار؟ ما عسى أن يكون تسخم بالملف،)

المطولة لكي لا تبدو أنها مقتطفة من -عندما نتأمل هذه المجموعة من الأمثلة 
نكون بحاجة لإتقان الفرنسية لمعرفة أن المترجم حسيب فلن  -سياق خارجة عنه

، أو (لُك) كيالي قد ترجمها بالمضمون. فلا يعقل أن يكون في اللغة الفرنسية مفردة:
 .(أهلية بمحلية) ، أو(صلي على النبي) عبارة:

ولكننا قبل أن نحكم على الأسلوب متسرعين بالقول إنه مترجم بالمضمون، دعوني 
 عة الثانية من الأمثلة، التي لن تطول: أتناول المجمو

وكانت ، درداء ذات لحية كثة... اشريرة جدً و اكانت العمة ميلينا امرأة هرمة جدً )
لذتها الأثيرة في إجبارهما على أكل خبز وجبن سبق أن تركته يتعفن في انتظار 

  ،(10حكايات القط الجاثم ص ) (16)(هما.زيارت

َق المطر ينهمر  اكان الطقس غائمً )  ،(17)(منذ الصباح الباكروَطفِّ

                                   
 .35ص الآخرين، رؤوس (10)
 .47ص الآخرين، رؤوس (11)
 .97ص الآخرين، رؤوس (12)
 .98ص الآخرين، رؤوس (13)
 .103ص الآخرين، رؤوس (14)
 .160ص الآخرين، رؤوس (15)
 10ص الجاثم، القط حكايات (16)
 13ص الجاثم، القط حكايات (17)
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ط   لولا هذا الحادث) بعد حين يسير من المطر، لأنه  الذي سببه الأبوان لتعب القِّ
  ،(18)(..كان يحب التعمشق على الأشجار، والعدو في الحقول والغابات.

ها أنتم الذين أصدرتم حكمكم علي بالإعدام، انظروا إلي بالعيون التي قد تنظر ب)
أمهاتُكم أو زوجاتُكم إذا هن رأينكم في موقف مثل موقفي هذا، وفكروا في هذه الحياة 
التي ترغب في أن تستمر، وهذه الحياة تشبه حياتكم ويصيبها الهلع من الفراغ 

 .(19)(العظيم،...

هذه الأمثلة مع الهوامش التي يضيفها الكاتب ليذكر أنه في المكان الفلاني استخدم 
فأدرجها في الترجمة كما وردت، وشرحها بأنها تعني  (القضاء الواقف) دةالمؤلف مفر

عليها بالهامش  امعلقً  (جثة) النيابة العامة، وفي مكان آخر استخدم في النص مفردة
 أو (لاشة) بأنها في الأصل الفرنسي استخدمت مفردة تعني ما تعنيه بلهجة الشام

لمفردات الكاتب وعباراته  اوغيرها من الهوامش، توحي أن الكاتب كان أمينً  (فطيسة)
ونصه، ولم تطاوعه نفسه على الدخول بأسلوب المضمون لاستبدال هذه المفردات 
والتعبيرات، وصياغتها وفق أسلوبه أو أسلوب يختاره. وهكذا يمكن أن نصل في هذا 

يب كيالي استخدم الأسلوب الثاني العرض من الأمثلة إلى استنتاج أن المترجم حس
 وهو الترجمة بالدلالة. 

 

 ؟ اهل نحن أمام أحجية إذً 

 ايعطينا شيئً  ا، والشعر خصوصً االتطرق إلى مواقف حسيب كيالي من الفنون عمومً 
قدر  ارً . إنه كاتب يحاول أن يكون حُ اشخصيته مترجمً  من ثممن شخصيته الأدبية، و

لمعروفة، وتقاليدها، وقواعدها الصارمة، لذلك من الممكن، ويبتعد عن الأساليب ا
غير الممكن أن تكون شخصية من هذا النوع ملتزمة بأسلوب ترجمي معين. وهكذا، 

عن ثرثرة المتعارفين، ولُُجمِّ  افي الترجمة بعيدً  اجديدً  احاول أن يضع منهجً 
ميه المتفلسفين. يبدو بوضوح أنه يستخدم أسلوب الترجمة بالدلالة، والذي يس

                                   
 .14ص الجاثم، القط حكايات (18)
 .107ص الآخرين، رؤوس (19)
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، ولكنه عندما يجد أن الأمانة للنص لا تفي بالغرض، ولا (الأمانة للنص) همبعض
من استخدام  اتؤدي الهدف الفني المقصود، يخرج عن هذا الأسلوب، ولا يجد حرجً 

التي يستخدمها بأصولها في لغات المنطلق حتى أكثر  (أوو) ترجمًة لمفردة (لُك) كلمة
 جمة بالمضمون. وإلى جانب هذه المفردة تأتي عبارةفي قضية التر االمترجمين تشددً 

لتقدم حالة موازية للحالة في لغة  ... (سيديأي ) ،(وحياة ديني)و (صلي على النبي)
 المنطلق.

 

 يات اللغوية في ترجمة حسيب كياليالمستو

الخارج  د، لا بل ُيعاثمة حالة ملحوظة في الترجمة تلقى في كثير من الأحيان ترحيبً 
على القيم والثوابت الإبداعية المقدسة. هذه الحالة هي أن يترجم المترجم  اعنها خارجً 

بلغته، وأن يسقط أسلوبه على أسلوب النص. ومن البدهي أن أنصار هذه الحالة هم 
ُكتب في لغة المنطلق  اغالبية أنصار الترجمة بالمضمون. فنحن نقرأ لمترجم معين كتابً 

دراما، لفية الثالثة، وأحدهما كاتب ميلون عشر، وآخر كتب في مطلع الأفي القرن الثام
وآخر كوميديا، ولكننا بالنتيجة أمام أسلوب لغوي واحد، ومفردات تنتمي إلى القبيلة 

 ذاتها.

، ي  ال أم  من جهة أخرى، نحن نقرأ في النص نفسه عبارات تأتي على لسان زب  
يترافع في قضية! وتأتي هذه الخصائص كتلك التي تأتي على لسان قاض، أو محام 

، ولعل هذا ما جعل الترجمة في كثير (إسقاط المترجم نفسه على النص) تحت عنوان
من الأحيان مملة، وغير منسجمة مع القراء العاديين، وخاصة جيل الشباب منهم. 

ة في ترجمته، وخاصة أنه ترجم مسرحية، لمشكلكيف تصدى حسيب كيالي لهذه ا
 ن الأخرى في العمل المسرحي؟ميجب أن تتمايز وكل شخصية 

وخاصة مع شخصيتي  (رؤوس الآخرين) في العمل المسرحي ايظهر هذا التمايز فعلً 
الخاصة  أوضاعال، فهما قاتلان مأجوران، متماشيان مع (غورن)و (لامبورد) المسرحية
ألمان لفرنسا، أثناء احتلال الفي ة يعيشانها، فقد عملا مع الغوستابو الألماني مدبكل 

ثم انقلبا مع الحرية عندما استشعرا بأن الأمور تنقلب ضد الألمان. شخصيتان تفصحان 



 

198 

اغفري لي. أنت تعلمين ما أثر ) من خلال الحوار عن فظاظتهما، بقول لامبورد:
مع أناس مختارين..  االمهنة التي يزاولها الإنسان في كلامه.. ذلك أننا لا نتعامل دائمً 

وهكذا نجد سوية  ،(20)(كلمات سوقية اوعلى الرغم أننا مثقفون، فقد تفلت منا أحيانً 
هزي، ) منها: اما أسماها المترجم كلمات سوقية، سأقتطف بعضً  علغوية تتداخل م

هزي الكيس... ولكن حقها عملة... نحن لسنا أي ناس... لا بأس عليك يا 
لك في أدبك وإلا أكلت ما فيه النصيب.. هذا مقياس قطي... لا تقبل إيش؟.. خ

بين هاتين  اواضحً  اوهكذا نجد تمايزً  (ذكائه ولادي.. تعال خدلك شمة هواء...
 الشخصيتين من جهة، وبقية الشخصيات التي هي من القضاءين الواقف والقاعد

أداء الظرافة  القضاء والنيابة العامة(، وزوجاتهم الذين لابد أن ينتموا إلى طبقة تحسن)
 أثناء الحوار من جهة أخرى.في 

، هما اثمة مستويان لغويان غير متباعدين كثيرً  (حكايات القط الجاثم) في كتاب
مستوى لغة الحوار، ومستوى لغة السرد. وإذا كان الكاتب قد تناول في لغة الحوار 

المضمون لغة بسيطة، وأمثلة المجموعة الأولى التي دللت على أن الكاتب يترجم ب
هي من لغة الحوار في هذا الكتاب، ولكن أمثلة المجموعة الثانية هي من لغة السرد. 
رغم هذا فإن عدم وجود فرق كبير بين المستويين اللغويين ناجم عن حالة العمل، 

هذه الحكايات كتبت للأولاد الذين ) والشريحة التي يخاطبها المؤلف، فيقول عنها:
  (وخمس وسبعين سنة! تترواح أعمارهم بين أربع

للغة التي يحبها  اأساسً  ابد من التعليق على أن خيار الكتابين كان مناسبً  هنا لا
حسيب كيالي، ويكتب بها، فالكتابان ينتميان إلى السخرية والكوميديا، وهكذا كان 

 إلى لغته.  من ثمالعملان قريبان إلى روح الكاتب، و

لترجمة تمايز بين الشخصيات على الصعيد  انجد أن الكتابين قد قدما نموذجً  لذا،
اللغوي، وتمايز بين لغة الحوار والسرد، وهو ما يعتمد في أسلوب الترجمة بالدلالة، 
ولكن الكاتب في الوقت نفسه تمكن إسقاط ما يريد، ولم نجد أنفسنا بعيدين عن لغة 

                                   
 .96ص الآخرين، رؤوس (20)
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تحقيق  نتمك من ثمحسيب كيالي التي ألفناها في قصصه ورواياته ومسرحياته، و
 الحامل الرئيس للترجمة بالمضمون. دالخصوصية الثانية التي تع

 

 خاتمة

 اقد استطاع أن يوفق بين أسلوبي الترجمة المعروفين، وقدم نهجً  اصحيح أن حسيبً 
يتمكن من خلاله التنقل بين الحالتين وفق مقتضيات النص، ولكنه هل استطاع أن 

أنه عندما ترجم كانت لديه هذه الرغبة،  ظنالقائمة في الترجمة؟ لا أ مشكلةيحل ال
الترجمة ) أو هذا الهدف. ولكن هذا الأسلوب وحد بين المتصارعين في الاتجاهين:

لتوجيه السهام إلى بدعته الجديدة. فأنصار الترجمة  (الترجمة بالمضمون)و (بالدلالة
 (...صل على النبي!... ولُك) ما هذا؟ إنه يقو ل الفرنسي:) بالمضمون يقولون:

والآخرون يشنون الغارات مستخدمين القوة المفرطة على التزامه بعبارات النصوص 
. ولكنه هل (القضاء الواقف) كما وردت بحرفيتها في نص المنطلق كاستخدامه

 يستحق كل هذا الهجوم؟ 

في حومتي مياه راكدة، وهذا  ا. فهو ألقى حجرً حقيست ،نعم :برأيي الشخصي
عمل يتطلب جرأة، ولماذا الجرأة؟ لولا احتمال تصدي الهجوم . وهو اعمل ليس قليلً 
، ابد لهذا الأسلوب من الدرس، والتمحيص، والمقارنة. وإن لم يكن مثاليً  الشرس؟ لا

، فإنه اقتراح للعمل على (على النبي صل  ) واعترفنا بأنه قو ل الفرنسي ما لا يقوله، مثل
يين أنهما سيستمران إلى ما لانهاية. نهج آخر غير ذانك النهجين القائمين، والباد

تلك العبارات يمكن أن يقولها الفرنسي، وهي قريبة من وليبحث المنتقدون عن بديل 
كثيرة عبر هذين النموذجين،  اما قدم. فهو قدم حلولً  ما فيل مشكإلى قول العربي لحل 

 ومن غير المنصف مطالبته بتقديم الحلول كلها.

 

2006 

 



 

 

 

 



 

201 

 : استلهام فن يات النثر القرآني(آيات إيقاعية) 

 

للقرآن الكريم خصوصية النثر الفن ي ) يقول المؤرخ التركي إلبر أورطايلي إن
والسجع. الآخرون ينقلون هذه الخصوصية في الترجمة. أما ترجمة الأتراك للقرآن 

مجر د ترجمة، وهي صحيحة من الناحية العلمية، ولكنها لم تلتقط تلك المتعة فهي 
والأسلوب الذي فيه القرآن، وليس ثمة رغبة لتحقيق هذه الغاية. مع أن هذه 
الخصوصية موجودة في الترجمة الألمانية، أي أننا نشعر بتلك المتعة عندما نقرأ 

 .(ترجمة روكيرت للقرآن الكريم إلى الألمانية

خ التركي  بأن القرآن المترجم  ظنلغة العربية تجعله يباللعل عدم معرفة المؤر 
هذا،  ظن، ولا يمكن للإنسان إلا أن ي(صحيح من الناحية العلمية) إلى التركية

من علماء المسلمين، والبخاري أحدهم، ألا يكون لديها  افكيف لأمة أنجبت كثيرً 
كن أن ُيعزى إهمال هذا الجانب إلى قرآن مترجم على درجة كبيرة من الدقة؟ يم
تعل موا العربية، وقرؤوا القرآن بها، وكان  اأن علماء الدين الإسلامي الأتراك عمومً 

 المثقف التركي وحتى أواسط القرن التاسع عشر يتكل م العربية عادة.

يعرف كثير من خبراء الأدب العربي الأتراك هذه الثغرة في ترجمة القرآن الكريم، 
ليس على ضعف الفنيات في الترجمة فحسب، بل على  اأمثلة كثيرة جدً  وهناك

يكفي أن نورد هذا المثال لمعرفة الحالة التي تعانيها ترجمة  انزياح في المعنى.
ُعل ِّق بين مئذنتي  2013كانون الأول/ ديسمبر  27القرآن الكريم، ففي مساء يوم 

، وهي لوحة (ياحْ مَ ) تركيةأحد مساجد حي أسكودار الإسطنبولي ما يسمى في ال
تكتب عليها عبارة بالمصابيح، وهذه عادة عثمانية كانت تُنفذ في ليالي رمضان 

لكن العبارة هذه المرة  بهذا الشهر الفضيل. اما تكون ترحيبً  اوكانت العبارة غالبً 
، وسرعان ما قامت قيامة الاتحاد الأوروبي، وأمرت (قرآن كريم) ذي لت بعبارة
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود ) بإنزال اللوحة التي جاء فيها ما معناهالحكومة 
. الصحف الصادرة في اليوم التالي تحد ثت عن الخطأ (...(أصدقاء) والنصارى
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، وضرورة عدم اختيار عبارات تمييزية لتعليقها، (ياحْ المَ ) الكبير الذي ارتكب بتعليق
 في تلك الضجة. دون أن تشير إلى تسب ب الترجمةمن 

من جهتي، راجعُت ترجمات القرآن الكريم إلى التركية، فوجدت أنها وردت 
. مثل هذه (أصدقاء) كلمة (أولياء) على هذا النحو فيها كلها، وقد اختير لترجمة

جعل المترجم التركي محمد حقي صوتشين يدخل مغامرة  االحادثة قد تكون سببً 
 ترجمة جزء من القرآن الكريم بطريقة مغايرة.

 Şiir Şiir) (آيات إيقاعية) يقول في مقدمة هذه الترجمة التي أسماها بـ

Ayetler): ( المكتبات جزر ُمْخلِّصة وسط بحر الحياة المترامي الأطراف. كلما
ة الحياة اليومية تناديني رائحة الورق السحرية، تعبُت من خفقان جناحي وسط زحم

. بعد يوم من هذا اوتستضيفني بكلماتها واحدة تلو أخرى في عالم مختلف تمامً 
، كنت االنوع، وفي إحدى مكتبات العاصمة الكبيرة التي جر تني قدماي إليها تلقائيً 

ي . لفتت انتباه(الدين) أستعرض الرفوف المعروض عليها كتب تحت عنوان
ترجمات القرآن الكريم ذات الطبعات الفاخرة والمصفوفة متجاورة. هذا ما دفعني 
إلى التفكير بالإيقاع الخاص للقرآن الكريم، وما إذا كانت تلك الترجمات قد 

 .(التقطت هذا الإيقاع أم لا

، الحسبانبالطبع فإن صوتشين يعرف هذه الانزياحات في المعنى وقد أخذها ب
إلى هذا العمل هي الانزياحات في الشكل الفني للقرآن، فيقول في وإن كان دافعه 
 :االمقدمة أيضً 

الخصوصية التي لفتت نظري في ترجمتي بداية هي أن الآيات بغالبيتها كانت )
، وهي ذات إيقاع شعري. أو بمعنى آخر، امقفاة، وحتى إن بعضها كان موزونً 

القيم الشكلية ) لتي ترجمُتها. عندما أقولتُبرز القيم الشكلية أو الجمالية في الُسَور ا
فلا أقصد الإيقاع الشعري والموسيقى التي تواجه مشكلة انزياح  (أو الجمالية

ويوصل رسالة. لهذا  االمعنى. الشكل المقصود في الآيات يحمل في النهاية مضمونً 
السبب فإن المترجم مضطر للقيام بعمل صعب يجعله يحافظ على القيم الجمالية 

 .(لسمعية في نص المنطلق من جهة، وينقل المعنى إلى لغة الهدف من جهة أخرىا
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لم أحاول إيجاد قواٍف للآيات المترجمة من أجل إعادة بناء القيم الفنية ) يتابع
ي بالمعنى والمضمون في نص لغة  في اللغة التركية. لأن القافية يمكن أن تضح 

لمثقف المعتاد على الصوت الهدف من جهة، كما أن هذا يمكن أن ُيتعب ا
، االشعري الحداثي من جهة أخرى. لم أنقل الشعرية في آيات القرآن الكريم أوزانً 

الاستفادة من  ابل خصائص شعرية حداثية كالإيقاع والموسيقى الداخلية محاولً 
للحركة في  اواسعً  االأبعاد الشكلية لتلافي النواقص. وهكذا وجدُت كمترجم مجالً 

 .(لمعنى إلى لغة الهدفموضوع نقل ا

على  ايمكن القول عن هذه الترجمة إنها ترجمة موازية، فقد حافظت شكلً 
المعنى إلى أقصى درجات الدقة الممكنة. لم يكتف المترجم بهذا فقد أدرج 
النص العربي للسورة المترجمة، وأرفق الكتاب في النهاية بدليل لفظي للأحرف 

 المقارنة الإيقاعية بين النصين.لُيمك ن من أراد من الباحثين من 

آيات ) لم يكن هدفي من إنجازي جزء عم  الذي أسميته) يضيف المترجم:
الآيات  (حيوية) إثبات مدى الشعرية في القرآن الكريم، بل أردت أن أنقل (إيقاعية

إلى اللغة التركية. من جهة أخرى، نحن نعرف أن بعض الآيات  االقرآنية ولو جزئيً 
والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل ) القرآنية رسمت صورة سلبية للشاعر،

واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا 
بع من الدور السي ئ الذي لعبه ، وأن هذا نا(هللا كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا

 اشعراء تلك المرحلة وأشعارهم. لأن الشعراء في فترة نزول القرآن اعُتبروا أشخاصً 
يستلهمون من الجان أو بعض القوى الخفية. دور الشعر والمعنى الذي حمله في 

عن دوره اليوم. وقد تناولت المصادر العربية هذه الجوانب  اتلك الفترة مختلف تمامً 
 .(لتفصيلبا

بالنسبة إلى الثقافة  القد أقدم محمد حقي صوتشين على عمل لعله تأخر قرونً 
التركية، وحين سألته عما إذا كان سيتابع هذا المشروع لإنجاز القرآن الكريم 

 اأنا قد مت محاولة، هذا عمل يحتاج جهودً ) ، على شكل أجزاء متتالية، قال:اكاملً 
 .(للآخرين ليكملوا هذا الطريق اأو حافزً  اليلً ، وليكن دادؤوبً  اكبيرة، وعملً 



 

204 

لعل الترجمة التي تقد م فن يات النثر في القرآن الكريم، هي حاجة يمكن أن 
جزء ) العربية، وخاصة الأتراك. إن ترجمةغير تُحب ب النص القرآني أكثر للناطقين ب

خطوة مهمة، وقد أشارت إلى ثغرة مهمة في ترجمة القرآن الكريم تنب ه إليها  (عم
مستشرقون غربيون غير مسلمين كما أشار المؤرخ التركي إلبر أورطايلي، ولم تنتبه 

. لعل هذه الخطوة تكون بداية سد عدة إليها أمة تزع مت العالم الإسلامي لقرون
 ثغرة في هذا الموضوع.
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 عبد القادر عبد اللي: التواصل مع تركيا يتم عبر وسيط أوروبي

 

 حاوره: خليل الهملو

 

، وصل إلى حد اكبيرً  اوخللً  اتعاني الترجمة بين اللغة العربية واللغة التركية نقصً 
التاريخ المشترك للثقافتين اللتين من رغم على الالقطيعة بين الثقافتين العربية والتركية، 

اليـوم( التقت مع عبد ) تنهلان من منبع الثقافة الإسلامية والتاريخ المشترك للشعبين.
قافي سهم في التواصل الثأبرز المترجمين عن اللغة التركية الذي أالقادر عبد اللي أحد 
 .بين العرب والأتراك

سيما في فن ولا من الكتب المترجمة عن الأدب التركي،  االلي كثيرً  ونقل لنا عبد
 ييناموق، وهي أسماء مرموقة على المستوبالرواية حيث ترجم لعزيز نيسين وأورهان 

في أنها من العربية إلى التركية، وهي مجهودات لا شك  انقل كتبً والتركي والعالمي، 
اج إلى تعضيد من مراكز بحوث ودراسات وليس من قبل أفراد للنهوض بهذا تحت

 .الجانب الحيوي للتواصل مع الشعب والثقافة التركية بطريقة أقوى مما هي عليه الآن

 

 ما الذي جعلك تتجه الى الترجمة من التركية إلى العربية؟

العربية، وهذا النقص  مارست الترجمة في البداية لسد ثغرة كبيرة في الساحة الثقافية
على الترجمة من العربية إلى التركية، فحتى الآن لا يوجد مترجمون  -اأيضً –ينطبق 

حقيقيون من اللغة التركية إلى اللغة العربية، ويشمل هذا ترجمة معاني القرآن الكريم، 
ولولا الجهد الجماعي الذي اتبع في ترجمة القرآن الكريم في المملكة لم تكن هناك 

جمة لمعاني القرآن الكريم إلى اللغة التركية بشكل صحيح، والدليل مقابلة النسخة تر
السعودية بالنسخ الأخرى، فهناك فروق كبيرة، لذا وجدت في نفسي أنني يمكن أن 

في الثغرة القائمة بين الثقافتين العربية و التركية، وبعد انخراطي  -اولو بسيطً -ا أسد شيئً 
 .ستطيع التراجع عنهفي هذا العمل لم أعد أ
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 ما مدى مطابقة النص الأصلي للنص المترجم؟

يمكن معرفة ذلك من جمة لا تمت إلى الأصل بأي صلة، وهناك نصوص متر
هناك قصيدة للشاعر التركي  اخلال الرجوع إلى الترجمات الفرنسية أو الإنجليزية، فمثلً 

حبيبين هما: طاهر  تحكي عن حالة (قضية طاهر وزهرة) الكبير ناظم حكمت بعنوان
فتحولت إلى صراع بين  (داء الزهريالطهر و) جمت إلى العربية بعنوانهرة، وقد ترزُ و

غلب الأعمال أالطهر و داء الزهري، ولدي آلاف الأمثلة على هذا الأمر، و بالطبع فإن 
ليزية والفرنسية كالمترجمة من التركية إلى العربية مترجمة إلى لغات أوروبية منها الإن

الألمانية  ليزية أو الفرنسية أوكنإوالألمانية، ومن أراد التأكد فعليه مقارنة الترجمة ال
 . بالترجمة العربية

 

 كل من الأدب التركي والأدب العربي؟في ما الفرق بين تأثير التيارات الفكرية الغربية 

، اعامً  25و 15وبفارق زمني يتراوح بين  انحن والأتراك نسير في منحى واحد تقريبً 
الأدب، فالمدرسة  فيومن مفارقات تطابق هذا المسار تأثير المدرسة الرومانسية 

الرومانسية دخلت الأدب التركي والأدب العربي بالخط نفسه، فتم تجاهل كل 
بين  اعامً  30يزيد على  ازمنيً  ان هناك فرقً أب اخصائص هذه المدرسة عدا البكائية، علمً 

الرومانسية التركية والرومانسية العربية، ومن الأمثلة الأخرى قصيدة النثر التي بدأت 
نها لم تدخل إعلى يد ناظم حكمت في مطلع عشرينيات القرن الماضي، على حين 

 .إلينا إلا بعد أربعينيات القرن نفسه

 

 طلاع الأتراك على الثقافة العربية؟اما مدى 

طلاع العرب على الثقافة التركية، إعربية لا يختلف عن طلاعهم على الثقافة الإ
فهم لا يعرفون الطيب الصالح إلا بعد الشهرة  ،أوروبي() ويتم التواصل عبر وسيط غربي

ليزية، ولم يعرفوا أدونيس إلا بعد شهرته بالفرنسية، ولم يعرفوا نجيب كالتي حققها بالإن
تى يترجم الكاتب العربي إلى اللغة محفوظ إلا بعد فوزه بجائزة نوبل، لذلك فإنه ح

با، والأمر نفسه ينطبق علينا، ومثال وما في أور االتركية يجب أن يكون قد حقق نجاحً 
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للكاتب التركي أورهان باموق التي ترجمت إلى العربية قبل  (اسمي أحمر) لذلك رواية
 . رنسيةإلا بعد صدورها بالف اأن تترجم إلى الفرنسية بسنة، لكنها لم تلق رواجً 

 

 هل يقبل الأتراك على النتاج الثقافي العربي؟

هناك رغبة شديدة لدى الطرفين العربي والتركي في هذا، وعند لقائي ناشرين 
في اختيار بعض الأعمال لترجمتها وكتابة  اوأصحاب مطبوعات تركية يلحون كثيرً 

، لكن المشكلة بعض الموضوعات التي تعرف القارئ التركي بالثقافة العربية المعاصرة
كبيرة من هذا النوع،  اتعوالتي نعانيها تكمن في عدم وجود كوادر مؤهلة للقيام بمشر
، فيظهر الكاتب امختلفً  الذلك يوجد سوء الترجمة بين اللغتين، وهذا يعكس واقعً 

، وهذا ما حصل عند ترجمة كثير من أعمال عبد الرحمن منيف، امتواضعً  االكبير كاتبً 
ومن  (الشرق الأوسط) إلى اللغة التركية بمعنى (شرق المتوسط) روايتهفقد ترجمت 

المعروف الفرق بين الاصطلاحين. وهذا في رأيي ناجم عن قطيعة تامة بين ثقافتين 
 .تجاه واحد هو الغربانهلتا من جذر واحد وتوجهتا في 

 

 هل للثقافة العربية تأثير في الأدب التركي؟

متجذرة في الثقافة التركية وفي المجاز اللغوي التركي، ارها وآثملامح الثقافة العربية 
والتوجه نحو الغرب الذي بدأ في أواسط القرن التاسع عشر هو توجه للاطلاع على 

بين الثقافتين العربية والتركية، لذلك  اتطور ثقافي عام حدث في الغرب، وقد جاء متوازنً 
كثير من جوانبه الأدب العربي  يمكن القول إن الأدب التركي المعاصر يشابه في

المعاصر في اعتماده على جذور واحدة والاستفادة من تيارات فنية حداثية نشأت في 
 .الغرب

 

 

 هل تسهم الترجمة في تقارب الشعبين؟
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الترجمة ليست اكتشاف الآخر فقط، بل إنها معرفة الآخر. نحن لا نعرف الأتراك 
في معرفة كل طرف للآخر، فالرواية  ادورً وهم لا يعرفوننا، والأدب يمكن أن يلعب 

اجتماعية اقتصادية، فكرية عقائدية( وما ) يعبر عن حالة افكريً  االيوم تحمل زخمً 
تستطيع أن تعرفه من رواية من الصعب أن تعرفه من الأخبار أو التحليلات السياسية 

 .أو لقاءات عابرة يطغى عليها طابع المجاملة، فلا يطرح كل طرف ما لديه

 

 ا ما لترجمته؟ما الذي يجعلك تختار عملً 

كنت أود أن  (نفق للمشاة) زغو بعنوانإيعندما ترجمت مختارات للكاتب مظفر 
، حتى نفسه متطابقة في المجتمعين التركي والعربي في الوقت كلاتمشأقول إن هناك 

وا هذا العمل اتهموني بأنني ادعيت ترجمتها وأنها من كتاباتي، ؤإن الكثير من الذين قر
والحقيقة أنني نقلتها بحرفية شديدة، وهذا الانطباع ناجم عن تطابق كثير من الأحداث 

 .الراهنفي المجموعة مع واقعنا 

وعندما ترجمت أعمال أورهان باموق وددت نقل الصراع الفكري بين مفهومي 
مع انهيار فن المنمنمات الإسلامية والشرقية، وبروز عصر الشرق والغرب الذي بدأ 

ي لأورهان باموق تروي الصراع الفني الذ (سمي أحمرا) ورواية .النهضة في أوروبا
مع الفن القادم  ااشً الذي كان يدعى في تلك الحقبة نق  عاشه الفنان التشكيلي المسلم 

 .من الغرب في عصر النهضة وبروز فن البورتريه

 

 اتجهت إلى ترجمت الحكاية والرواية الساخرة؟لماذا 

بكثير من الكتابة الساخرة  اأستطيع القول إن الكتابة الساخرة في تركيا هي أكثر تطورً 
ولعل هذا هو  ،االعربية، وهذا النوع من الكتابة يلامس هموم الناس بشكل قريب جدً 
اس الأدبية الأخرى، السبب الذي جعلني أتوجه لترجمة السخرية أكثر من ترجمة الأجن

ما دفع الفنان ياسر العظمة لتناول أكثر النصوص الساخرة التي ترجمتها في  اوهذا أيضً 
 لدى جماهير المتابعة لأعمال العظمة، ففي مرايا الوحات كوميدية وهي الأكثر حضورً 
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نشرتها في كتاب  امن أصل خمسة وعشرين نصً  ام تناول العظمة ثمانية عشر نصً 1998
 .كانت متطابقة مع أحداث نعيشها في بلدنا اواحد وكلها تقريبً 

 

 ؟لماذا انتعشت السخرية في الأدب التركي وغابت عن الكتابات العربية ،إذن

لا بد  االسخرية كما يسميها عزيز نيسن هي سلاح الضعفاء في وجه الظالم، إذً 
وهنا -سية والاجتماعية على حد سواء من وجود السخرية ولكن الظروف القمعية السيا

أدى إلى اعتبار السخرية  -أريد أن أؤكد على القمع الاجتماعي داخل الاسرة العربية
وهذا خطأ فادح لأن السخرية هي قمة الجدية، وطالما أن هناك  ،للجد امنافيً  اأمرً 

 .لا بد من ظهور السخرية اضعفاء وظالمين إذً 

وهو يندرج تحت  ،رى أنها تحجرت في شكل أو آخرأنا أ ،اوالسؤال: أين هي إذً 
أن لدينا من النكات فيها من القيمة  ظنوأ ،(نكتة) اسم الأدب الشفوي على شكل

ما يفوق قيمة أرقى أعمال السخرية وكمثال على ذلك أحيل القاري إلى كتاب الباحث 
 .(بيان الحد من الهزل والجد) بوعلي ياسين
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 االلي: المترجم يستيقظ باكرً  عبد القادر عبد

 

 الرزاق عبد عدنان حاوره:

 

لنحو  (بطالته) ي علىالل ِّ  يأسف المترجم والتشكيلي السوري عبد القادر عبدَ 
شهرين، بسبب مرضه الذي يأمل الشفاء منه ليعاود مسيرته في الترجمة والتأليف، 

ا تنجز بعد. اوأيضً   (العربي الجديد) في الرسم، فلديه الكثير من المؤجلات والأحلام لم 
 إسطنبول، وكان هذا الحديث: ستشفياتالتقت عبد اللي في أحد م

 

 الفائت، القرن سبعينيات في عنها رجمةوالت التركية اللغة اخترت لماذا بداية،
 قومي مد   ةمرحل كانت بل التركي، بالأدب عربي اهتمام هناك يكن لم أنه اخصوصً 
  ؟(العثمانيين) تُشيطن

بسبب دراستي في تركيا واط لاعي على التاريخ العثماني والأدب والفن التركي، 
شعرت بضرورة نقل أدب هذا الجار الذي ظلمته السياسة كما ظلمتنا. أردت التفريق 

واقع تركيا ببين الإمبراطورية العثمانية والدولة التركية، بقصد تعريف القارئ العربي 
إبداعي، فبدأت بالكاتب الساخر عزيز نيسين، الذي والأهم ال ،الاقتصادي والسياسي
 .(كوبُ زُ ) ة طويلة، منذ أن ترجمت له روايةمداقترن اسمي باسمه ل

  

  بالذات؟ بوابته من دخلت لماذا ،اعربيً  بك نيسين عزيز اسم اقترن افعلً 

دعني أصو ب أني دخلت من بوابة القصة القصيرة التركية، وليس من عزيز نيسين 
وكنت أدر س  1985عام  (جريدة إدلب الخضراء) إذ بدأت النشر مع صدور ،اتحديدً 

معهد إعداد المدرسين في مدينة إدلب، ليفتح لي الإعلام نافذة أطل  مادة الفنون في 
، وامتد ت الكتابة إلى الصحف الرسمية التركي الأدب من خلالها على القر اء عبر
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قصيرة مترجمة،  اك، لأنشر قصصً السورية، ولم يكن من إعلام سوري خاص وقتذا
 صدرت ولا أخفي أن اهتمام القر اء ورواج القصة التركية شجعني على الترجمة.

بالتوازي مع نشر قصص قصيرة في صحف عربية عد ة، التي بدورها فتحت  (كوبُ زُ )
صت لي بعض الصحف مقالات ثابتة حول النقد  ،لي باب الكتابة الصحافية وخص 

  عن ترجمة القصص. افضلً  -مجال تخصصي-الفني 

 

 فكنت الترجمة، من وربما الرسم من أخذك الإعلام أن يلحظ لمسيرتك، المتابع
  عربية؟ إعلام وسيلة من أكثر وفي التركي الشأن على المواظبين المقالة كت اب من

إغرائها وسرعة وسعة انتشارها، لأني كنت من رغم على اللم تسرقني الصحافة، 
ع وقتي على لمادة  ا، ومن ثم عملت موجهً االتدريس الذي امتد لثلاثة عشر عامً  أوز 

فية والترجمة، كتبت أكثر من ألف االفنون في وزارة التربية السورية. وبين الكتابة الصح
فية إلى جانب ترجمة الكتب والدراما والرسم، لكني خلال أعوام ما بعد امقالة صح

افة، والتزمت بمقالة أسبوعية مع أكثر من الثورة، ربما أعطيت من وقتي الكثير للصح
وسيلة، وربما سبب ذلك سخونة الأحداث السياسية في المنطقة ودور تركيا المحوري 

  بها.

 

 اكتابً  ثمانين وتترجم الصحف في لتكتب بالوقت أتيت أين من قارئ، يسأل ربما
  والسينما؟ الدراما في اوأعمالً 

رأيته،  الأوث ق حلمً  اعلمون أني أستفيق أحيانً . المقر بون مني ياعامً  35أعمل منذ 
وفي  اأن السر هو في الاستيقاظ باكرً  ظن، ليكون على جدول عملي، وأاكتابة أو رسمً 

تنظيم وقت العمل، وضرورة فصل المهني عن الاجتماعي. بعض أصدقائي يصفونني 
من أن نهدره ، وربما معهم حق، لأني أنظر للعمر على أنه أقصر ابالغزير والجدي جدً 

أبعدني عن الكتابة  (السرطان) باللهو والخلافات والضغينة. ما يوجعني اليوم، أن مرض
والعمل، وأحاول أن أتغل ب عليه بأية طريقة، لأستكمل ما هو مؤجل وموضوع على 
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في حياتي، فهو التشكيل، اختصاصي  اجدول الترجمة والرسم، لأني إن ظلمت أحدً 
 عنه الصحافة والأدب. الأول الذي أحب وشغلتني

 

منا إذا   الأولى؟ المرحلة تلخ ص فكيف لمراحل، الترجمة صعيد على عملك قس 

بدأت المرحلة الأولى، كما أشرت، عبر ترجمة القصص، لكن ملامحها اتضحت 
دار الأهالي، وقد صدرت عن  1989عام في أول رواية مترجمة  (كوبُ زُ ) منذ صدور

منقطع النظير، وقل ما بقيت صحيفة  اوحق قت رواجً  ،ةألف نسخ 15الطبعة الأولى في 
، عن العزيز نيسين أيضً  (حكايات) ، أصدرت(كوبُ زُ ) عربية لم تكتب عنها. بعد

، 1991اتحاد كتاب آسيا وأفريقيا في تونس بمناسبة منح نيسين جائزة الاتحاد عام 
 االتجربة أنها شملت كت ابً ، من وإلى التركية. وما مي ز اكتابً  80وتوالت الترجمات لنحو 

ورواية،  امختلفة من الأدب؛ قصة ومسرحً  امن اليسار واليمين التركي وتناولت أنواعً 
إضافة إلى كتب بحثية وتاريخية. ما ميز هذه المرحلة، هو بالفعل أعمال نيسين، ربما 

قه  شخصية بوصفه لأني أجليت الضبابية المرسومة حول ذلك المبدع، التي كانت تسو 
  وقد مته للقارئ العربي على أنه إنسان. ،اوعظمً  اته لحمً كسووهمية، ف

 
  مشوارك؟ في ثانية مرحلة بداية باموق أورهان لـ ترجماتك اعتبار يمكننا هل

مرحلة الثانية كانت عبر أن بداية المن رغم على الهذا صحيح إلى حد بعيد، 
 لقارئ العربي عبر روايتهدار المدى مطلع التسعينيات، وتقديم باموق لعملي مع 

عن الترجمة لعدد من الكتاب المهمين  اومن ثم معظم أعماله، فضلً  (اسمي أحمر)
 ، وفقير بايقورت، إضافة إلى ترجمة مسرحيةكمالمن أمثال: يشار كمال، وأورهان 

سني في الجامعة، ومختارات من القصة  طانيرلـ خلدون  (علي الكشاني) الذي در 
  التركية المعاصرة.
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  وسينما؟ دراما من المرئي، ترجمة على ترك زت الثالثة المرحلة إن القول يمكن هل

لنقل الواقع السياسي والاجتماعي التركي عبر  اوجهدً  اأوليت في هذه المرحلة وقتً 
ما  ، وقلادراميً  اأكثر من عشرين عملً  الأعمال التلفزيونية والسينما، حيث ترجمت

محطة الأفلام الوثائقية التي عرضتها  يتم التطر ق لترجمة السينما التي قمت بها وكذلك
مركز الدراسات العمل في  ال ل هذه المرحلة أيضً الجزيرة على سبيل المثال. تخ

وآلية القرار، عن الشأن التركي  االاستراتيجية في دمشق لسنوات، قد مت خلالها أبحاثً 
إلى العمل في مكتب الأمن القومي والقصر الرئاسي في سورية، حين كانت  اوصولً 

. لكن تلك الأبحاث، وللأسف، لم يؤخذ (شهر العسل) العلاقة بين دمشق وأنقرة في
أن أقدم مشروع دستور على غرار الدستور التركي،  2005بها، كما ُطلب مني في عام 
 اما بعد الثورة مرحلة مختلفة، لأني تفرغت تقريبً  عد  ننا وبقي حبيس الأدراج. يمك

 (متحف البراءة) للكتابة الصحافية في الشأن السوري، إلى جانب ترجمة روايتي باموق
عن تقديم أهم المؤرخين في الساحة التركية اليوم، من أمثال  ا، فضلً (غرابة في عقلي)و
 .(نحن وتاريخنا) يلبر أوطايلي في عملهإ

 

 أو المترجمة أعمالك عن جوائز نلت أو السوري الثقافي الوسط كر مك هل
  التشكيلية؟

أن أعظم تكريم  ظنما. أ اللأمانة، لم يكن التكريم أو السعي للجوائز هاجسي يومً 
نلته في حياتي حين كان الراحل حسيب كيالي، يقص مقالاتي وقصصي ويرسلها لي 

عندما أقر  عزيز نيسين بجودة ترجماتي، كما  اضً مع الثناء عبر البريد من الإمارات، وأي
ني أورهان باموق بترجمة أعماله حصريً  لدار الشروق المصرية، إضافة إلى نيلي  اخص 

رً   .اجائرة من منتدى العلاقات العربية الدولية في قطر مؤخ 
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 الفصل الرابع

 الفنون وما يتصل بها
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 الاستشراق الفني

 بين محاولة الكشف وسد الفراغ والاستعلاء

 

العالم الذي لا يتحدث عن نفسه، ولا يعبر عن ) الشرق من وجهة نظر غربية دُيع
. نعم، إنه حكم قاس. ولكن أليس (وهويته، ولا يمثل تاريخهمشاعره وشخصيته 

من الحقيقة؟ ألم  ا، ألا يحمل هذا الكلام جانبً اتمامً  ا؟ إن لم يكن صحيحً اصحيحً 
يعتمد كثير من الدارسين والباحثين الشرقيين على المصادر الغربية حول تاريخهم، 

 2006ئزة نوبل للآداب لعام وفنهم؟ وفي الإطار نفسه يقول أورهان باموق الفائز بجا
لا يعرف ) وهو فنان تشكيلي قبل احتراف الكتابة(:) عن القرن التاسع عشر امتحدثً 
والمعروف  (.اكيف يرسم نفسه ومدينته، ولا يهتم بهذه الأمور أبدً  إسطنبولشعب 
ة. وعندما يكون هناك فراغ مدإحدى أهم مقاصد المستشرقين في تلك ال إسطنبولأن 

د ما أن يملأه. وسارع الغربي لملء هذا الفراغ، ولأسباب عدة، منها البعد لا بد لأح
يربط  همالاستعماري. ولكن هل يمثل هذا البعد الدوافع كلها؟ صحيح أن بعض

 (، وحملة الجيش الفرنسي على الجزائر1798) الاستشراق بحملة نابليون على مصر
سي، وماذا عن الاستشراق الاستشراق الفرن في(، ولكن هذا العامل مؤثر 1830)

 ؟ االألماني مثلً 

لنطرح القضية من زاوية أخرى: هل كان هنالك رسامون شرقيون يعبرون عن 
أنفسهم، ويقدمون صورة بديلة، أو صورة أخرى وإن لم تكن بديلة؟ هل كان هناك 

 رسم شرقي منذ القرن السادس عشر حتى نهاية القرن التاسع عشر؟

 

 شرقالفراغ التشكيلي في ال

نهوض، وتألق في  مراحلبمن فن الرسم؟ أما مر الشرق  اهل كان الشرق محرومً 
البندقية ) ميدان الرسم، وكانت هناك عواصم فنية شرقية لا تقل عن مثيلاتها في الغرب

؟ نعم كان هناك فن المنمنمات الذي وصل بتألقه إلى الذروة في عواصم فنية (وباريس
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قبل القرن السادس عشر( مثل هيرات، وبغداد،  ضمن المقاييس السائدة)عالمية 
ولكن هذا الفن بدأ يتراخى مع ظهور عصر النهضة، واكتشاف الظل والنور في  ،وتبريز

الرسم، وقواعد المنظور. وبدأت القواعد الجديدة تظهر عجز الفنان الشرقي، وإن حاول 
تارة، وتفسير غياب  (مإن الرسم بالبعد الثالث محر  ) ، بالقولادينيً  اأن يجد لها مبررً 
في أحيان  (إن الفنان الشرقي يرسم برؤية علوية، هي رؤية عين هللا) المنظور بالقول:

أخرى، فإنه حاول في الحقيقة أن يدخل الظل والنور إلى منمنماته، وكان من مميزات 
المنمنمات العثمانية أنها حاولت أن تكون حلقة وسطى بين فن عصر النهضة الغربي، 

المنمنمات الشرقي. ولكن هذه المحاولات باءت بالفشل، ولم تستطع تلك وفن 
اللوحات أن تكون شرقية بكل معنى الكلمة، ولا غربية ملتزمة بالمقاسات، وقواعد 

ة، ولم تستطع حتى إقناع مدحداثة تلك ال دالظل والنور الجديدة التي كانت تع
في كل لوحة يحاولون الاقتراب أكثر الفنانين الذين رسموها أنفسهم، بدليل أنهم كانوا 

 من قواعد فن الرسم في عصر النهضة، ولكنهم لم يصلوا إليه. 

في هذه المرحلة عاش الشرق حالة من الفراغ في فن الرسم، ولعل التشديد على 
كان له سبب ذاتي  ابه سابقً  انه لم يكن معمولً إالتحريم في هذه المرحلة، في حين 

 (لم يصل إلى العنب، فقال عنه حصرم) عجز، ولعل المثل القائل:، وهو الشعور بالاأيضً 
 يمكن أن يصف حالة الرسام الشرقي منذ القرن السادس عشر. 

بالنتيجة كان لدينا عالم مجهول، وكل مجهول يدفع إلى الفضول، وحب 
من الفنانين لزيارة الشرق،  االاستطلاع، والاقتراب... وهكذا دفع الفضوُل كثيرً 

 .وتقديم صورة ما لهذا العالممه، ورس

 

 ورة الموضوعات الجديدةالرومانسية وضر

لو تناولنا تاريخ فن الرسم قبل الرومانسية لوجدنا أن أغراضه كانت محدودة. ففي 
 الثورة التشكيلية الأولى المتمثلة في عصر النهضة تمحور التجديد في نقطتين أساسيتين

الأولى في الشكل، والثانية في المضمون. على  ،مع عدم إهمال النقاط الأخرى()
صعيد الشكل دأب الفنانون على استنباط قواعد المنظور، والظل والنور لإيجاد لوحة 
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. أما على صعيد المضمون، فقد حاول الفنان أن يتناول الموضوعات اأكثر إقناعً 
يكن أمام الفنان الإنسانية، أو إضفاء البعد الإنساني على اللوحات الدينية. وهكذا لم 

 على فن الرسم. ازال بكرً  عن محيطه الذي ما افي الإمكانية للبحث بعيدً  امتسعً 
وجاءت الكلاسيكية الجديدة لتتناول موضوعات يكمن في أساسها الغوص في 
الجذور الفنية الإغريقية لتقديمها وفق معطيات حاضرها. وإذا كانت هذه المدرسة قد 

لبعد الأيديولوجي جعلها تحصر نفسها في الموضوعات وسعت آفاق الموضوع، فإن ا
 الغربية، وتمجيد القيم الغربية، والأبطال الغربيين. 

، اة للاتجاه نحو الشرق، ولم يكن فن الرسم شعبيً مدلم يكن ثمة دافع في تلك ال
وكان يخاطب نخبة النخبة. ولعل هذا ما جعل الموضوعات محدودة، وتحمل اكتفاًء 

 طلب على اللوحة. يسد ال اذاتيً 
ها ثورة ثانية في الفن التشكيلي، واقتربت من الناس، وبدأ وصفجاءت الرومانسية ب

، فقد توسعت االفن يخاطب شريحة أوسع، وإن لم تكن تلك الشريحة كبيرة جدً 
يصل إلى أضعاف ما كانت  االطبقة البورجوازية، وبلغت الشريحة المهتمة بالفن عددً 

بد للفنان من البحث عن موضوعات  يكية الجديدة. وهنا كان لاة الكلاسمرحلعليه في 
من أهم  اجديدة، وعوالم غرائبية لتلبية الطلب على اللوحة. لأن الغرابة والندرة بقيت

متأخرة. وهل هناك أغرب من عالم مجهول، لا يعبر ة مرحلمقومات الجمال حتى 
ر ولو من باب فتح الباب عن ذاته، ولا يعرف بنفسه، وليس لديه مصادر متاحة للآخ

أمام المقارنة؟ ومن هنا نجد أن الاستشراق الفني تبلور بشكل فعلي في بدايات القرن 
 التاسع عشر. 

 أو (الاستشراق في الفن الرومانسي) ما نجد عناوين من قبيل الك كثيرً لذ
إلخ. فقد حملت  ... (المستشرقونالرومانسيون ) ،(الاستشراق والرومانسية)

الرومانسية بذور هذا الانفتاح على العوالم الأخرى، والتنويع في الموضوعات. وبقي 
 عد  حتى العصر الحديث. حتى إن بعض الباحثين يذهب ل اهذا الانفتاح سائدً 

 (كلود رينوار) . وهؤلاء يستبعدون فنانين مثلاواحدً  االاستشراق والرومانسية أمرً 
الاستشراق لأنهم رسموا لوحات فنية تحت  عن قائمة (بول كيلي)و (هنري ماتيس)و

 تأثير الشرق.
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 غناس ميلينغ أحد طليعي الاستشراقأنطوني إ

. فهل يمكن أن اوبهتانً  اهنالك مستشرقون يمكن أن يطلق عليهم هذا الاسم ظلمً 
، وحتى أسابيع مستشرق؟ وهل انسمي ذاك الذي يأتي في زيارة عابرة لا تتجاوز شهورً 

لنقول إنه مستشرق؟ من هؤلاء على سبيل  اشرقيً  انسان ما موضوعً يكفي أن يتناول إ
، أنجز اسبعين يومً  إسطنبولحيث قضى في  (تيوفيل غوتييه) المثال الناقد والروائي

عن المدينة تحدث فيه عن السلطان، والحرم، والأسواق، والأحياء  اخلالها كتابً 
-وإذا كان غوتييه قد كتب  .غير ذلكالمتطرفة، والملاهي، والمقابر، والمطاعم، و

 (كريبان) القصيرة التي قضاها بعض الفنانيين الفرنسيين أمثال مددالفإن  -بحسن نية
كفتهم لتناول موضوعات في الرسم تخدم المشروع الاستعماري،  (لونغلواو)

 على استبعاد حسن النية.  اواضحً  اوموضوعات هذين الفنانين تقدم دليلً 
. فهو (أنطوني إغناس ميلينغ) يمثلون الوجه المشرق للاستشراقمن الفنانين الذين 

، درس النحت على يد أبيه، والرسم والعمارة على 1763فنان ألماني من مواليد عام 
وهو في التاسعة عشرة من عمره. وبقي فيها ثمانية عشر  إسطنبوليد عمه، وسافر إلى 

مغادرته لها نجد أنه قضى  وسن إسطنبول. عند المقارنة بين سن مجيئه إلى اعامً 
، فإنه أكثر من النصف على صعيد التكوين ارقميً  انصف عمره فيها. وإذا كان هذا نصفً 

 والعطاء. 
الشرق بكل ما للعيش من هموم. فقد كد ، وعمل لكسب  إسطنبولعاش ميلينغ في 

 افنيً  القمة عيشه. وارتبط بعلاقة عمل مع السلطانة خديجة، وكان ما يعادل مستشارً 
الفنانين المستشرقين الآخرين الذين أتوا مع حملة نابليون إلى مصر،  بخلافلها. وهو 

حيث  إسطنبولالذهبي في ه عصروكسبوا من وراء الحملة. فقد أنهت حملة نابليون 
ما أدى إلى قطع راتبه الذي كان يتقاضاه من السلطانة ، ساد جو التوجس من الغربيين

 قة اضطرته للعودة إلى بلده.من الفا اخديجة، وعاش حالً 
. وإذا إسطنبولمن أهم إنجازات ميلينغ كتاب يضم ثماني وأربعين لوحة حفر ل

كانت اللوحات كلها عدا واحدة تمثل مناظَر للبوسفور والمناطق المحيطة به، فإن 
هناك واحدة تناولت الموضوع المفضل ليس للفنان الغربي فقط، بل للجمهور الغربي 

 .اأيضً 
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عبر تلاعبه بمهارة في تأثيرات الظل والنور  إسطنبوليعكس ميلينغ جماليات 
. أما إسطنبولوالتفاصيل المعمارية للأبنية، والقوارب الطافية على سطح الماء في 

لوحته التي تناولت موضوع الحرم، فقد كانت بعيدة إلى حد ما عن خيالية الحرم 
 والذي يطغى عليه الجنس.  لدى الفنانين الغربيين، االتي سادت لاحقً 

 

 جنس بضاعة رائجة عرضها المستشرقال

لعل البعد الجنسي في لوحات الاستشراق هو أكثر ما شغل الباحثين في هذا 
 ضوعاتمو، فإن هناك االموضوع. وإذا كان موضوع الحرم هو الموضوع الأكثر رواجً 

النساء. وأكثر  لا تقل عن الحرم مثل الجواري، والبعد الجنسي للجواري، وحمام
الجواري اللواتي كن موضوع لوحات المستشرقين، أو حتى الفنانين الغربيين الذين لم 

على صورة استقوها من أفكار قالبية مسيطرة  اتطأ أقدامهم الشرق، ورسموها اعتمادً 
 الأسيرات(. ) هن الجواري الغربيات

لأكاديمية ( مدير ا1867–1780) (جين أوغست دومينيك أنغرز) لعل الفنان
الحمام ) الفرنسية للرسم أحد الذين قدموا لوحة استشراق جنسية نموذجية هي

العري.  حض. ومن خياره للموضوع نجد أنه تناول حالة تظهر العري لم(التركي
فحمام النساء موضوع خيالي بالنسبة إلى الرجل، ولا يمكن أن يكون إلا صورة فنتازية 

 تلبي رغبة المتلقي الغربي.
 

 نف والدم وقبح الرجلالع

صورة الدم وقطع الرؤوس هي الصورة المألوفة لدى فناني الاستشراق الاستعماري، 
كان الرأي العام في تلك ) الرأي العام الغربي في اولعل هذه الصورة هي الأكثر تأثيرً 

الفترة هو النخبة(. وغالبية الذين رسموا لوحات تناولت هذا الموضوع هم من الفنانين 
الذي صور وحشية المسلمين في ذبح اليونانيين في  (ديلاكروا) المغمورين باستثناء

 . (1924مذبحة سيو ) لوحته
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ما كان  اأما قبح الرجل فقد كان الموضوع الرديف للموضوعات الجنسية. فغالبً 
، بلحية غير مشذبة. بينما نجد االسيد، أو الرجل الشرقي الذي تحيط به الجواري قبيحً 

 اكتناز الأرداف والسيقان(.) ةمدمرسومة وفق مقاسات الجمال المطلقة لتلك ال الأنثى
 

 خارج السياق
وضعه في سياق الاستشراق الفني لبعض الدارسين  همثمة فنان شرقي يستغرب بعض

 (كريستيان دافيس) عد   هموالباحثين، هو الفنان التركي عثمان حمدي. حتى إن بعض
شرقين. وهو فنان تشكيلي تناول الشرق بشكل لا يختلف لأنه أورده بين المست اجاهلً 

 عن كثير من فناني الاستشراق. حتى إنه استضاف بعض المستشرقين عندما أسس
 ليدرسوا فيها. (مدرسة الصنائع النفيسة)

 

 الواقع والخيال
خيال لا جذور له؟ كثير من الأيديولوجيين  حضلوحات المستشرقين م دهل تع
شرق حض مخيال، وأن موضوع الشرق المطروح هو  حضنها مدوالشرقيين يع

م السلطاني مئات الجواري؟ ألم يكن رَ مفترض. ومن جهة أخرى، ألم يكن في الحَ 
 ثمة واقع للمرأة مخجل وفق مقاييس العصر الحديث؟ 

م موجود، والأسيرات رَ إن الإجابة عن هذه الأسئلة قضية شائكة. فالحَ  ،بالطبع
. وما تم ابا أيضً وقضايا الجنس والعبودية لم تكن غائبة عن أورحقيقة تاريخية، ولكن 

تناوله في تلك اللوحات على الأغلب هي قضية تنسجم مع معطيات الفن في تلك 
الدراسات العربية تدمج بينهما تحت ) ة. فلم تكن المدرسة الواقعية أو الحقيقيةمدال

ومانسية تركيب العناصر اسم الواقعية( قد أخذت مداها. ومن خصائص المدرسة الر
للفنان  (الحرية تقود الشعب) لخدمة الموضوع. وعلى سبيل المثال إذا تناولنا لوحة

بأن يعكس  ا؟ لماذا نطالب إذً ادعاء بأنها تعكس واقعً اديلاكروا فهل يستطيع أحد ال
وجماعة لانتقاد الآخرين  ارهنا أفرادً رى هل هي كُ الواقع في لوحات من تناول الشرق؟ تُ 

 لنا؟ 
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 الفرح بالمصيبة

 

يختلف المؤرخون حول لون مياه دجلة بعد أن ألقى فيها جنود هولاكو كتب 
مكتبة بغداد، فمنهم من يقول إنها جرت سوداء، ومنهم من يقول حمراء. الملاحظ 

على اللون الأسود، بينما يذكر بعض المؤرخين بأن المؤرخين العرب هم الذين يؤكدون 
الأجانب وخاصة الأتراك منهم بأن لونها كان أحمر. لعله تفصيل دقيق لا ينتبه إليه 
كثيرون، ولكن الحقيقة أن اللون الأحمر يوافق المنطق أكثر، إذ لم تكن تلك الكتب 

ي العالم. فمن ثروة علمية وفكرية وأدبية فقط، بل كانت من أهم الثروات الفنية ف
فن تزين  االذي يسمى أيضً (miniatures) المعروف أن فن الرسم المسمى المنمنمات

الكتب قد ازدهر في بغداد، وكان الفنانون من الأقطار الإسلامية كافة يتقاطرون ليقدموا 
إبداعهم، ويطلعوا على إبداع الآخرين في العاصمة العباسية، وقد زينوا تلك الكتب 

أحدهما جمالي والآخر توضيحي، وحقق تمازج  ؛وم التي لعبت دورينبعشرات الرس
 (المدرسة البغدادية) أخذ اسمه من اسم المدينة، فسمي امهمً  افنيً  اأولئك الفنانين تيارً 

في فن الرسم. وتشير الدراسات الفنية إلى أن اللون الأحمر كان من أكثر الألوان 
لمنطقي أن يختلط اللون الأسود بالأحمر في رسم المنمنمات، لذلك فمن ا ااستخدامً 

ويصبغ مياه دجلة. ولعل تلك الحادثة كانت واحدة من أهم أحداث تدمير التراث 
الإنساني. هناك بقايا من تلك الأعمال نفدت من بين أيدي جنود هولاكو لتستقر في 

 كبريات المتاحف العالمية في كل من لندن وباريس ونيويورك. 

ليزين بها  (سرقها الغرب) العربي يتباكى على حضارته التيطالما كان المثقف 
من الأعمال الفنية التي أُنجزت في العصر العباسي  امتاحفه! ولكننا عندما نجد أن كثيرً 

ين عبثتا بآثارنا دَ مقابل تلك السرقات يَ في قد ُدمرت، وسرق القليل منها، نجد 
والثانية يد الحقد وخاصة الحقد الأولى يد الجهل،  ؛وشوهتاها وعملتا على إبادتها

 الطائفي. 

غير أول الأبجديات التي قدمتها للإنسانية، وهي أبجدية رأس شمرا تضم سورية 
إحدى أهم ثلاث حضارات من أقدم الحضارات العالمية، وهي الحضارة الإيبلائية 
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ين، التي كانت صلة الوصل بين الحضارة الفرعونية القديمة والسومرية في وادي الرافد
ولا تكمن أهميتها بأنها تضم أندر المكتشفات الإنسانية من أول قاموس وورقة امتحانية 
فحسب، بل تدحض الإدعاءات الصهيونية بالزعم أن هذه الأرض لهم، وقد نُشرت 

 .اوهي مجهولة المكان حاليً  ،بأن أهم تلك الرقم قد سرقت أو بيعت 1985أخبار سنة 

ثلاثمائة موقع أثري قد ُدمر أو  حوالىآثار السورية بأن يقول الباحثون والمتابعون لل
تضرر خلال الحرب الدائرة الآن، فهل الخسائر محصورة بتعر ض هذه المواقع للضرر 

 أو التدمير فقط؟

ر القطع الأثرية التي يدمرها، ويباهي  الجهل الديني المتجلي بالتطر ف يصو 
تزوير لغوي تعرضت له العربية، فالصنم ، ولعل هذا أكبر ابتدميرها، ويسميها أصنامً 
 (menhir) (المنهير) مدبب الرأس كما ا، أو حجرً فقط من جدار ايمكن أن يكون جزءً 
تنصب بشكل عمودي، وفوقها صخرة أفقية  ان أو ثلاثً يصخرت االذي يكون أحيانً 

، ويمكن أن يكون جذع شجرة أو عجل، فهل هذا يقضي تدمير حجارة العالم اأحيانً 
أن هناك بعض التظاهر بهذا  اع أشجاره وقتل عجوله؟. ولكن يجب الاعتراف أيضً وقط

من أهم مصادر الدخل لهذه المنظمات،  االجهل، لأن هذه الآثار تشكل واحدً 
وهناك من يدعي أنهم -فأعضاؤها يكسرون بعض تلك الآثار أمام الكاميرات للتصوير، 

في السوق السوداء، لتستقر في  ويطرحون ما تبقى والأصلية -لها ايحطمون نسخً 
مجموعات أثرياء العالم. الدليل على هذا الأمر هو ازدهار تجارة الآثار السورية، وخاصة 
تلك التي خف  وزنها وارتفع ثمنها. فالتماثيل الصغيرة، والمسكوكات المختلفة سهلة 

ية نسخة ، ومن بين ما ُضبط من مسروقات حضاراكبيرً  االنقل والإخفاء، وتلقى رواجً 
من الإنجيل مكتوبة بالسريانية القديمة، أي الآرامية لغة السيد المسيح، وهي اليوم 
محفوظة في أحد المتاحف التركية أمانة بحسب التصريح الرسمي. ما ضبط من قطع 
أثرية منهوبة حتى الآن ُيعد بآلاف القطع، فكم يمكن أن يكون حجم الذي نفد من 

 سوق؟ القوى الأمنية، وذهب إلى ال

الجانب الآخر من الجهل هو ذاك المرافق للفقر، فعندما نمر  من مناطق في جبل 
شمال غرب سورية( وخاصة مدينة البارة الشهيرة بمدافنها الهرمية، والقريبة ) الزاوية
من أحجار أبنية المدن الرومانية مستخدمة  امن مدينة سرجيلا الرومانية نجد كثيرً  اجدً 
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أسوارها لتوفير ثمن حجر جديد مقطوع أو صناعي. لقد أُطلق على في بناء البيوت أو 
وتضم مجموعة من المدن الرومانية التي كانت  (المدن المنسية) تلك المنطقة اسم

شهيرة بازدهارها ذات يوم، وهي غير بعيدة عن إيبلا عاصمة الحضارة التي ربطت 
طقة لكثير من الدمار لكونها وادي النيل ببلاد الرافدين. على الرغم من تعرض هذه المن

 ، وكانت غالبية حملات الفرنجة التي أسماها أصحابها(منطقة ثغور) اتاريخيً 
فقد تعرضت لواحدة من كبريات المجازر التاريخية ضد مسيحيي  ،تمر منها (الصليبية)

الشرق وأبنيتهم ومدنهم وحضارتهم. ويكمل على ما تبقى منها اليوم أبناء تلك المنطقة 
 حاجتهم لحجارة من أجل البناء.لمحض نتيجة جهلهم، و

–هناك جانب آخر من جوانب الجهل، فكثرة الآثار في سورية جعلت السلطات 
لعدم  امن المناطق تحت الحماية لتخضع للتنقيب لاحقً  اتضع كثيرً  -حداثقبل الأ
فر الإمكانات الفنية والمادية لإجراء التنقيب، وقد كانت قبل انفجار الصراع هناك اتو

ة تقوم بأعمال التنقيب. والجدير ذكره أن البعثة التي اكتشفت إيبلا دبعثات عالمية ع
ئاسة البروفيسور باولو ماتييه. الأوضاع المستجدة هي بعثة جامعة روما الإيطالية بر

دفعت الجهلاء للقيام بعمليات تنقيب مؤلمة، فهم يستخدمون الجرافات والبلدوزرات 
من المال  اأو جرة ذهب تؤمن لهم مبلغً  اصغيرً  ابنبش الأرض عل هم يجدون تمثالً 

الصغيرة وإزاحة  يضمن مستقبلهم الفردي. ولنقارن بين نبش الباحث الأثري بالأدوات
التراب بالُفرش، ونبش منطقة بالبلدوزر! من المؤكد أن هذه الطريقة ستقضي على 
تسعين بالمائة من الآثار لكي ُيستخرج منها عشرة بالمائة سليمة تُدفع إلى الأسواق 

 العالمية. 

 ، فهذه المنطقةاشيعيً  اسنيً  امذهبيً  االجانب الخطر هو دخول الصراع في سورية طابعً 
من أضرحة آل البيت التي تعتبر مقدسة لدى  اتضم أولى آثار الحضارة الأموية، وكثيرً 

، وتعتبرها السلفية بدعة تعمل على إزالتها، مثلما َتعتبر الشيعة االمسلمين جميعً 
بمقام خالد بن  ا. وهذا ما حدث فعلً امقدسً  االخمينية إزالة آثار الحضارة الأموية واجبً 

من ثلاثة مساجد جامعة أموية هي الأقدم في  اضم حلب واحدً الوليد في حمص. وت
التاريخ الإسلامي المتبقية حتى الآن، المسجد الجامع الأموي بدمشق والأقصى 
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بالقدس والكبير بحلب، وها هو المسجد الجامع الكبير في حلب يخسر مئذنته، 
 لا يبقى منه مع استمرار الصراع.  اويتهدم جزء منه، ولعل شيئً 

سيقضى على البقية الباقية من المراقد  امذهبيً  اأجج هذا الصراع حقدً  لقد
 والأضرحة المنتشرة في سورية وفي غالبية مناطقها. 

طالما شعرنا بالحزن عندما نجد أن كنوزنا الثقافية منهوبة ومهر بة ومحفوظة في 
ف. وكم المتاحف الغربية الكبرى، ولعل ما خلفه أجدادنا هو أهم ما في تلك المتاح

مفاده بأن بعض تلك الآثار تم استرجاعها. عندما  اكنا نفرح عندما كنا نقرأ خبرً 
نستعرض ما تم تدميره من الآثار السورية التي هي ملك للبشرية جمعاء في هذا الصراع 
المدمر نجد أن هذه البشرية خسرت حضارة عظيمة، وهي على طريق خسارة أكبر 

يجب علينا أن نفرح لأن كنوزنا نُهبت؟ فعلى الأقل مما خسرته حتى الآن. تُرى هل 
 نفدت من يد جزاريها الجهلاء والحاقدين الذين يلاحقونها من أجل تدميرها.

 

 ، مجلة الدوحة2015 نيسان/ أبريل
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 كتابُة لوحة

 

 اُيروى أن المسؤول الفرنسي المشرف على تأسيس الجامعة السورية طلب خطاطً 
وكان قد أعد مكتبه مساطَر ومثلثاٍت وفرجاراٍت  ،(كلية الحقوق) من أجل كتابة لوحة

وأقلاَم رصاص وغيرها من الأدوات التي تستخدم في الرسم الهندسي. عندما جاء 
الخطاط، دفع بالأدوات، وغط فرشاته في الطلاء، وبدأ يكتب. حين بدأ الخطاط 

ب الدهليز الطويل الموضوع فيه اللوحة، وشهد بالكتابة، كان المسؤول الفرنسي في با
 (كلية) على وضع الخطاط فرشاته على اللوحة، وما إن وصل إليه حتى كانت كلمة

انتهت اللوحة المكتوبة بخط ثلث في تكوين بديع  اقد كتبت، وبعد دقائق قليلة جدً 
 وسط ذهول ذلك الفرنسي. بغض النظر عن واقعية هذه القصة، فإنها تلخص حالة

 مهمة يمتاز بها الخط العربي. 

ثمة خلاف حول نشأة اللغة العربية، وهو ليس خلاف حول نشأة العربية فقط، بل 
هو خلاف حول نشأة اللغات كلها لأن المكتشفات يمكن أن تظهر في أي وقت، 
وتدحض ما كان يعتقد بصحته. ولكن ما وصل إلينا من ُرَقٍع تعود إلى مرحلة ما قبل 

رى الأولى التي ي دبوة تُظهر بأن الخط العربي حتى في أشكاله التي تعالإسلام والن
الباحثون أنها دمجت بين الخط النبطي وخط المسند يتمتع بمرونة وتناسٍق وعفوية لا 
تتمتع بها كتابات اللغات الأخرى. أليس الفن التشكيلي هو تناسق لخطوط عفوية 

 مرنة؟ 

ية للتي أتاحت للخط العربي هذه الجماهل التوصيل بين الحروف هو الخصوصية ا
ة التي نشأت بعد اللاتينية أوروبيكما ُيد عى؟ ممكن، ولكن لا ننسى بأن اللغات ال

التي حققها الخط  نزلة، ولم تحقق الماتُكتب حروفها بشكل متصل أيضً  اكلها أيضً 
العربي، فالتوصيل لا يكفي وحده لإعطاء هذه الفرادة؟ هل هي ليونة الخطوط 

يكتب بليونة وعفوية، وإذا كان قد حقق بعض  افويتها؟ ولكن الخط الصيني أيضً وع
الجماليات فهو لم يبلغ مبلغ الخط العربي في ميدان التشكيل ولا حتى يمكن المقارنة 
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ما بين الخطين، ومن ناحية أخرى فإن الخطوط العربية ليست كلها لينة، فهناك الكوفي 
 لا يضاهى.  اجماليً  اة وبلغ مبلغً بخطوطه القاسية وزخرفته الدقيق

الاطلاع على سير تطور الخط العربي يرينا القفزات الهائلة التي قفزها فن هذا 
الخط، وبشكل خاص في العصر العباسي. وإذا كانت الخطوط العربية كلها قد نحت 

، فهو امنحى الليونة فإن أقدمها بعد الإسلام الخط الكوفي بتنوعاته على عكسها تمامً 
ر الفنان المسلم الألف  هندسي يخضع لقواعد صارمة، وعلى الرغم من هذا ضف 
واللام، وملأ فراغاته بالزخارف النباتية التي أبدعت أجمل فنون التجريد لتلك العناصر 

الخطوط اللينة إلى جانب الخطوط القاسية في تكوين ُمحكم من الخطوط  امستخدمً 
ر، وع في لاقة متينة بين المساحة والفراغ في توزيع ما ُيسمى الخط الكوفي المشج 

خضع لمقاييس غاية في الدقة. وقد طور المسلمون هذا الخط ليكون لوحات جدارية 
( الغربية. وبمناسبة (relief) الرولييف) تضاهي بجمالها جداريات النحت البارز

، اكثيرً  الحديث عن جداريات النحت البارز، فقد تأثر فن الروكوكو بالزخرفة الإسلامية
وهناك حكاية طريفة تسير على الألسن معبرة عن هذا التأثر، سأسوقها لأنها تحمل 

أولاهما أنها تعبر حقيقة عن حالة لا ينكرها كثير من مؤرخي الفن ونقاده،  ؛دلالتين
وثانيهما أن هذه الحكاية يمكن أن تصور الحال التي وصل إليها كثير من فنانينا اليوم 

 ي بالفن الغربي العظيم. في تأثرهم الشكل

كان في زيارة إلى إحدى الدول الإسلامية، فلفتت نظره  اغربيً  احكى بأن مستشرقً )
لوحة جدارية جميلة تتشابك فيها الأوراق والأغصان في تكوين بديع، فأخرج قلمه 
ونقل تلك اللوحة على قرطاسه. بعد عودته، ُطلِّب منه تصميم جدارية لإحدى 

لك الجدارية البديعة، فأخرجها، ونسخها وحفرها الحفارون وركبوها الكنائس، فتذكر ت
على الواجهة. بعد فترة يمر  متخصص في الخط العربي، فيقرأ تلك اللوحة على واجهة 

  (وهي آية من القرآن الكريم، فأزيلت. (إن الدين عند هللا الإسلام‘الكنيسة: 

ريفة، وهي أن اللوحة الخطية ثمة دلالة أخرى يمكن استنتاجها من هذه القصة الط
خرجت من دلالتها اللغوية لتدخل في دلالة بصرية منفصلة تحمل قيمة جمالية مستقلة. 
والتحول في الدلالة هذا لم يبق في إطار الخط الكوفي بل تعداه إلى الخطوط الأخرى 

 التي سرعان ما تتالت وازدهرت. 



 

229 

مخطوطات والمؤلفات لأنهما اعُتمد خطا النسخ والرقعة أكثر من غيرهما في ال
الدلالة على الجمال، وجاء بعدهما مباشرة اعتماد خط التعليق والذي يسمى  نيقدما

الفارسي لشيوع استخدامه في بلاد فارس في المخطوطات، ولكن على الرغم من هذا 
من الفنانين الذين أبدعوا في هذين الخطين إضافة إلى خطي التعليق  انجد كثيرً 
وحات ذات جماليات فريدة. ولكن خطوط الثلث والديواني الجلي احتلت والديواني ل

 الصدارة في اللوحات التزيينية التي منحت الجدران والكتب جماليات نادرة. 

، وهي عملية تقسيم اللوحة (النسبة الذهبية) أو (القطع الذهبي) ُينسب اكتشاف
المبدع العظيم ليوناردو بشكل متناسب لتوزع بموجبه العناصر على سطح اللوحة إلى 

دافنشي، ولكن لوحات الخط العربي بمعظمها كانت مبنية بنية محكمة والعناصر فيها 
بحيث لا تختل فيها تلك النسب بشكل فطري، وكأن نسبها قد  ادقيقً  اموزعة توزيعً 

 قيست بمقياس الذهب. 

صر النهضة عندما بلغت الإنسانية سن النضج وأدركت البعَد الثالث في الرسم في ع
لعل أبرزها قضية التحريم،  ،، تأخر الفنان المسلم بهذا الإدراك لأسباٍب عدةأوروبيال

وبقي عند المنمنمات التي تعتمد التسطيح في الرسم ولا تبحث في البعد الثالث على 
كما ظهر في بعض المنمنمات العثمانية التي تظهر ثنيات  همالرغم من محاولات بعض

رات، وأشهر الأمثلة على هذه التأثيرات لوحة الفاتح ممسكً الثياب وبعض التك بيده  او 
ر أو التخلف  ا، ولعل الفنان المسلم عمومً (سنان بيك) وردة للفنان قد عو ض هذا التأخ 

في ميدان الرسم التشخيصي بتركيزه على الخط والزخرفة، ليسمو بلوحات الكتابة إلى 
 ااك التشكيلات التي تعطي أشكالً درجة تضاهي فيها لوحات الرسم، فكانت هن

مختلفة وتكوينات تخرج عن الدائرة والمستطيل الكلاسيكية التي كانت سائدة لتكون 
لرسم حقيقي جعلت حتى المتذوق الذي لا يعرف  اأكثر حرية، ويحمل بعضها تشكيلً 

 ها قيمة جمالية فقط. وصفقراءة الخط العربي وفهمه ينجذب إلى اللوحة ب

بحثه عن مصادر إلهام جديدة في أفريقيا والشرق اكتشف الفنان العالمي وفي معرض 
 بابلو بيكاسو جماليات الخط العربي، وعب ر عنها في مقولة شهيرة يرددها كثيرون:

فإن  اوطبعً  ،(أردت الوصول إلى نقطة ما فوجدت أن الخط العربي قد سبقني إليها)
 المقصود بتلك النقطة هو التجريد. 



 

230 

لمستقبليون الإيطاليون ومنهم أمبرتو بوتشيني قد استخدموا الحرف إذا كان ا
من عناصر اللوحة، فإن الفنانين  االمشتق من اللاتينية في بعض لوحاتهم عنصرً 

في إنتاج لوحة  اجديدً  االمسلمين سرعان ما لفت أنظارهم هذا الأمر ليشقوا طريقً 
تاجها، وظهرت تيارات فنية اعتمدت في إن ابارزً  اتشكيلية يلعب فيها الخط واللون دورً 

على الرغم من خطأ هذا  (الحروفية) الحرف العربي في بنائها اصطلح على تسميتها
هي مدرسة دينية صوفية اعتمدت إعطاء إحصائيات  (الحروفية) التسمية بسبب أن

 الحروف في القرآن الكريم معاٍن خاصة. 

عربي، فلكل مرحلة من مراحله لفن الخط ال اها منطلقً عد  ليس ثمة بداية يمكن 
مزاياها التي أتت منسجمة مع الزمن الذي وجدت فيه، وتطورت مع تطوره، وقد حقق 

انتشرت على مساحة العالم كله، وهو يكشف باستمرار  اهذا الفن نجاحاٍت وعبر آفاقً 
 عن إمكانات وطاقات جديدة كامنة تحتاج إلى مواهب تظهرها إلى النور. 

 

 ، مجلة الدوحة2014يسمبر كانون الأول/ د
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 الوسطية في الثقافة التركية

 

 توضيح

المقصود بالوسطية هو اتخاذ موقف وسط ما بين تيار فني قديم وآخر جديد. وإذا 
، فقد (التراث والمعاصرة) كان هذا التوصيف يشبه ما سمي في ثقافة العصر الحديث:

، ولم يدخل امفهوم جديد نسبيً  (التراث والمعاصرة) مفهومتجنبُت هذه التسمية، لأن 
لالته في مزاوجة التقليدي مع ما قافتنا العربية إلا في القرن العشرين فقط، وتنحصر دث

في ( Impressionnisme) يسمى المدارس الحديثة التي بدأت بالمدرسة الانطباعية
 .1924عام في قة ( المنطلSurrealism) ، واستمر إلى السريالية1874عام 

في ميدان الفن التشكيلي، إلى حد   اثقافتنا المعاصرة، وخصوصً في أث رت الوسطية 
تنتمي إلى هذا  2005 -2003أن ستة معارض من أصل عشرة افُتتحت ما بين عامي 

 التيار.

 

 مـدخل

البحث ) ،(فقدان الهوية) المتابع للشأن التركي يلاحظ استخدام عبارات من قبيل:
الخ. لتوصيف الحالة التركية. فهل هذه قضية قديمة ... (الهويةضياع ) ،(ةعن هوي

متأصلة، أم أنها طارئة جاءت مع إعلان الجمهورية التركية كما شي ع الكتاب 
الإسلاميون في عشرينيات القرن العشرين، ويكررها العلمانيون حتى الآن؟ هل لعب 

 في هذه الحالة ادورً  للدولة العثمانية أوروبيالموقع الجغرافي الذي امتد في العمق ال
ا في تمامً  ىيلغأن  من دون(، الحداثية -التقليدية) أو بمعنى آخر( الغربية -الشرقية)

 الجمهورية التركية؟
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الخوض في السياسة للإجابة عن هذا السؤال أمر شائك ومعقد ومشكوك فيه، أما 
عدم إمكان من رغم على الالخوض في ميدان الثقافة لمقاربة الإجابة، فهو أسهل، 

 فصل الثقافي عن السياسي بالمطلق.

 

 أول المؤشرات

قليدي بين الت العل الفن التشكيلي هو الميدان الثقافي الأقدم الذي شهد صراعً 
التصوير(. قبل القرن ) والحديث. ولا نقصد هنا بالفن التشكيلي سوى فن الرسم

السادس عشر كان الفن التشكيلي الإسلامي السائد، والمقابل لفن التصوير بمفهومه 
اقتران استخدام هذا الفن بالخط من رغم على ال. و(فن المنمنمات) المعاصر هو

أكثر حدة من ذاك المستخدم في الزخرفة، لأن الجديد  اوالزخرفة، إلا أنه شهد صراعً 
حتى القرن العشرين،  اتجلى فيه قبل غيره من الفنون، وبقي الخط العربي تقليديً 

 دون أن يشعر أحد بدخولها.من ودخلت زخارف من مختلف ثقافات العالم، 

 كلمةلل (الاصطلاحي)و (الدلالي) نبد من الوقوف عند المعنيي للالتباس لا امنعً 

ْبُه ما تنمنم الريح ُدقاق  المنمنمة بحسب لسان العرب: خطوط متقاربة قِّصار شِّ
/ منياتور( المستخدمة في أغلب اللغات  (miniatureالتراب. وفي مقابل ترجمة كلمة 

 ة بمعنى منمنمة، نجد ما معناه: النموذج الصغيُر الأبعادِّ الممثل لأداة معينةأوروبيال
، (الصغير) ن هذه المفردة استخدمت بمعنىإمصغ رات. أي المصغ ر(، فن رسم ال)
، وكتاب منمنم، أي (رسم كتاب) . أما بالمعنى الاصطلاحي، فالمنمنمة(المصغر)و

 ا. ونحن نشهد خلطً (انقاشً ) كتاب منقوش. ومن هنا اشُتق اسم فنان الرسم، فدعي
 باستخدام المنمنمة بين المعنيين. اكبيرً 

 . لأن الفنان المسلمامن الناحية الاصطلاحية أيضً  اإسلاميً  اأعتبر فن المنمنمات فنً 
النقاش( قد تبنى هذا النوع من الرسم، واستخدمه على نطاق واسع كما كان عليه )

 قبل الإسلام.

فن المنمنمات آسيوي المنشأ، ولأن الموطن الأصلي للأتراك هو آسيا الوسطى، 
/الأيغور( خلال  Uygur) في حضارةفقد ُعرفت المنمنمات لدى الأقوام التركية 
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ة سبقت اعتناق الأتراك الدين الإسلامي. مدالقرنين الثامن والتاسع الميلادي. وهذه ال
ما كان يدعى بلاد ما وراء النهر( قد ) ومن المعروف أن الفتح الإسلامي لبلاد الترك

يكتمل هذا  بدأ في منتصف القرن الثامن الميلادي على يد القائد زياد ابن أبيه، ولم
 الفتح حتى منتصف القرن العاشر.

وهي ) بقيت المنمنمات المنقوشة في وسط آسيا أو بغداد أو سلجوق أو بورصة
( تحمل الخصائص الفنية نفسها من حيث إسطنبولعاصمة الدولة العثمانية قبل فتح 

ور( أي عدم وجود البعد الثالث في اللوحة ككل أو غياب المنظور والظل والن) التسطيح
( esthetic) ومن حيث أبعاد العناصر. ويد عي الباحثون الإسلاميون في علم الجمال

 اأن هذه الخصوصية نابعة من العقيدة الإسلامية التي تحر م البعد الثالث، لأن فيه تمثيلً 
ن ين الإسلامييللواقع، وتبدو الرسوم كأنها مرسومة برؤية علوية، وهذا ما جعل الباحث

. ولكن المنمنمات (الرؤية بعين هللا) ، أو(رؤية هللا) لرؤية هذه بما أسموهيربطون زاوية ا
استخدمت هذه الخصوصيات الفنية قبل الإسلام، وعلى يد النقاشين من غير 

كان يستند إلى هذه الخصوصيات، وهي  ا. كما أن فن الرسم عمومً االمسلمين أيضً 
ت المسيحية التي تعود إلى ما الخصوصيات الفنية ذاتها التي استخدمت في الأيقونا

 قبل القرن الثالث عشر الميلادي.

ة الفنية التقليدية التي تحمل الخصوصيات البغدادية مرحلمن أبرز أعمال تلك ال
للفنان/ النقاش عبد المؤمن. ولا تتميز منمنمات  (ورقة وُغلشاه) والتبريزية والهيراتية

بناء السلجوقية. أما المثال الأبرز على هذه القصة عن تلك إلا بملامح الوجوه وطرز ال
بالتجديد البيزنطي فهو كتاب  ابدء دخول الظل بشكل بدائي على المنمنمات متأثرً 

 (نصر الدين السيواسي) وقد مه 1271عام  (آق سراب) في علم الفلك، نفذ في مدينة
المكتبة ، وهو موجود اليوم في (غياث الدين كيخسروف الثالث) للسلطان السلجوقي

 الوطنية الفرنسية في باريس.

ط أي شرخ ثقافي بين جديٍد وقديم، لأنه من الصعب يلم ُيحدث هذا التجديد البس
بد من التعريج على خصوصية غير تشكيلية،  على غير المتخصص تمييزه. وهنا لا

، في المنمنمات المرسومة امن حيث ما سيطرأ من تجديد لاحقً  اهمة جدً مولكنها 
على الرسوم. والفنان/النقاش  (الفنان/النقاش) التاريخ، وهي عدم ذكر اسم حتى ذلك



 

234 

عبد المؤمن ليس من رسم الكتاب، وإنما هو كبير مجموعة النقاشين الذين أنجزوا 
 الكتاب.

با من وفي القرن الثالث عشر بدأت أولى محاولات الدخول في البعد الثالث في أور
 م تكتمل هذه المحاولات حتى عصر النهضةخلال إدخال بعض الظلال للرسوم. ول

(Renaissance في القرن الرابع عشر. وكان عصر النهضة عصر تحقيق قفزة كبيرة )
الفن التشكيلي، إذ اكتشف التدرج اللوني،  اعلى الصعد كافة، ومن بينها طبعً 

والمنظور، وأصبحت اللوحات تقارب الحقيقة بمقاييس مثالية من زاوية رؤية الفنان 
 لنهضوي. ا

 

 البدايات

نقطة تحول عسكري وسياسي وثقافي واجتماعي  1453عام في  إسطنبولفتح  ديع
ن عصر إكبير. وفي الجانب الثقافي حدث بعد الفتح انفتاح كبير على الغرب، حيث 

محمد الفاتح شخصية القصر  دقد انتشر بعد قرن من ظهوره. ويع أوروبيالنهضة ال
. (الذي التقط زمام المبادرة، وصار ُيعتبر الحديث) على الغرب االعثماني الأكثر انفتاحً 

ويعزو كثيرون توجهه هذا إلى كونه من أم صربية لم تغي ر دينها، وهي المرأة الوحيدة 
 التي ماتت على غير دين الإسلام في القصر العثماني. 

 نساوكونستا (Bellini) استقدم الفاتح فنانين تشكيليين من إيطاليا هم بلليني
(Constanza)   اراوفر (Ferrara)، ن مجموعة أعمال في القصر ووأنجز هؤلاء الفنان

َدت فإن أعمال تلامذتهم النقاشين  العثماني. وإذا كانت أعمال هؤلاء الفنانين قد فُقِّ
زالت موجودة. ومن خلال لقاء هؤلاء التلاميذ الأتراك بالفنانين الإيطاليين  الأتراك ما
همتين كانتا قد وجدتا في إيطاليا قبل قرن من ذلك التاريخ، ين مخصيصتتعرفوا إلى 

 هما: صيصتانهاتان الخ ؛با حينئذووبدأتا بالازدهار والانتشار في مختلف أرجاء أور
ات عصر النهضة الذي صيصهما من خإن. وبالطبع (رسم الشخصيات)و (المنظور)

للمزج  اها نموذجً وصفب اجدً  همةٌ مانطلق من إيطاليا. وفي هذه المرحلة تبرز منمنمٌة 
بين أسلوب المنمنمات الشرقي المنتشر في الدول الإسلامية، وأسلوب عصر النهضة 
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على  اصورة للسلطان محمد الفاتح متربعً  (سنان بيك) ة. وقد رسم النقاشأوروبيال
عن الجلوس الرسمي، في حالة تبرز الجانب الإنساني له، ويحمل بيده  االأرض، بعيدً 
 ، وهو ينظر إلى الأفق البعيد.امراء يشمها، وفي اليد الأخرى منديلً وردة ح

 :الجديد في هذه المنمنمة هو

وجه الفاتح في هذه المنمنمة شديد الشبه بوجه الفاتح الحقيقي. وهذا  -
 افي المنمنمات، إذ أن شخصيات المنمنمات غالبً  االأمر لم يكن معروفً 

 من ناحية الملامح.تشبه أصحابها  ما تُرسم بشكل رمزي لا
دخل النقاش عملية البحث في الظل والنور وتدرجاتهما في بعض أجزاء  -

 في رسم الوجه وثنيات الثياب. االمنمنمة، وبدا هذا جليً 
 اوهذا لم يكن مألوفً  ، واسم نقاشها معروف،افرديً  اكانت المنمنمة عملً  -

 في المنمنمات التقليدية.
 لا يرتبط بقصة أو موضوع كتاب.منمنمة الفاتح هذه عمل فني مستقل  -
هذه المحاولات، بقي هذا الرسم ينتمي إلى فن المنمنمات لأن من رغم على ال

الشخصية غير دقيقة من ناحيتي التشريح والحركة، وحافظت على غاية النقش في 
المنمنمات، وهي التعبير عن الحالة أكثر من نقلها كما هي في الحقيقة، كما أن 

قة القفطان الذي يرتديه امتداد لخصوصية المنمنمات من حيث تفاصيل تطريز يا
 التسطيح.

رد حالة فردية في الفن العثماني، فقد بدأت تتكرر هذه  لم تكن هذه المنمنمة مج 
 الحالات التي يريد الفنان العثماني من خلالها أن يحافظ على ملامح تجربة أصيلة

ويريد أن يستفيد منها هي عصر تقليدية(، ويتطلع إلى خصوصيات تجربة بهرته )
الأسلوب العثماني المبكر في فن ) الحديثة(. وهكذا نشأ ما سمي) ةأوروبيالنهضة ال
واختلف عن أساليب المنمنمات الشرقية كلها بحمله بعض الجوانب من  (المنمنمات

 حالة وسطية لمزيج بين التقليدي والجديد. اكل أسلوٍب، منتجً 
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 ترسخ الوسطية

المنمنمات العثماني على نهج المزج هذا بين التقليدي والجديد مع  استمر فن
، اعدم المحافظة على نسبة معينة لكل من هذه الخصوصيات، فهو يؤكدها أحيانً 

خلاف بين فنان وآخر بل نجد  حضويخففها في أحيان أخرى. ولم يكن هذا الأمر م
ومن الأمثلة على هذا التنقل  الفنان نفسه ينتقل من حالة إلى أخرى في أعماله. اأحيانً 

الذي رسم بعض المنمنمات  (نصوح مطرقجي) حتى في التجربة الواحدة تجربة النقاش
التي تضم شخصيات فيها تأثيرات من خصوصية المزج المتوسط بين التقليدي 

، وابتعد عنها في أغلب أعماله (خصوصية تركية) والجديد، هذه التي باتت تسمى
ات تشبه الرسوم الطبوغرافية كرسمه لمدينة بغداد، ومدينة حلب. الفنية، فقدم منمنم

يذكر بالعودة إلى التسطيح، ولكن ارتفاع زاوية الرؤية  اوإذا كان هذا الأسلوب أيضً 
أكثر من المألوف في المنمنمات الشرقية، يجعل إمكان نسب هذا الأسلوب إلى 

ية. وقد عاش هذا النقاش في الأسلوب البرتغالي في رسم طبوغرافيا المدن أكثر منطق
ة حكم السلطان بيازيد الثاني، وتناول المواقع الجغرافية والمدن، وهو أول فنان مرحل

 .إسطنبولعثماني رسم 

همة المترسخة في الأسلوب الوسطي الجديد المستمد بعض ممن الاختلافات ال
البغدادي هي خصوصياته من النهج الغربي عن أسلوب الرسم الهيراتي أو الشيرازي أو 

 الخصوصية الواقعية في تصوير الأحداث والاحتفالات السلطانية التي تسمى
التي غدت وثائق لأحداث ذلك العصر. وقد وصل هذا النوع من الرسم  (سرنامات)

إلى ذروة ازدهاره في عهد مراد الثالث. ومن الأعمال المتميزة المنجزة في عهد هذا 
التي يصور فيها جلوس  1584تهي مجلدها الأول عام المن (هنارنامة) السلطان ما سمي

السلاطين السلاجقة والعثمانين على العرش، وأهم الأحداث التي جرت في عهد كل 
منهم. وحين انتهى المجل د الثاني بعد أربع سنوات كان الكتاب قد وصل إلى عهد 

 اوعته عملً ومجم (عثمان) نفسها أنجز النقاشة مدالالسلطان سليمان القانوني. وفي 
وتناول في مجل ده الثاني عهد مراد  (الشاهنشاه نامة) على هذا الصعيد أسماه اهامً 

 .(طوب قابِّ ) الثاني، وهو موجود في متحف قصر
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ر السلطان العثماني محمد الفاتح هي الشرارة الأولى  إذا كانت المنمنمة التي تصو 
المنمنمات في حالة وسطية أو المنعطف في ميدان إدخال الصور الشخصية إلى فن 

الذي مث ل الجديد وازدهر )الذي كان يمثل التقليدي( والغربي ) بين الأسلوبين الشرقي
فقد ازدهر  ،فيه رسم الصور الشخصية(، فلم يتوقف هذا الأسلوب عند هذه الحالة

أقوى  ، ويعد(نيغاري) الملقب (الريس حيدر) فن رسم الشخصيات على يد النق اش
 صيات في العهد العثماني. من أعمال هذا النقاش الشهيرة صورة شخصيةرسامي الشخ

، وصورة شخصية للسلطان سليم الثاني. اوهو يشم وردة أيضً  (لخير الدين بربروس)
سلسلة ) وهي: ،اوترافق ازدهار رسم الصور الشخصية بنوعية جديدة من الكتب أيضً 

الشمائل وأصحابها(. ومن  أي سيرة( )شمايل نامة)أي سيرة السلالات( و) (نامة
الذي يتناول سير  (زبدة التواريخ) ة كتابلمدالكتب الشهيرة التي تعود إلى تلك ا

وتنتهي عند سلطان عصر إنجاز ذلك  -عليه السلام–همة تبدأ من محمد مشخصيات 
الكتاب. وانتشر هذا النوع من الكتب في ذلك العهد، وأُعدت كتب عن سير الأنبياء. 

التي ظهرت في هذا الموضوع، وتبرز طريقة تناول غريبة  الغريبة جدً ومن الكتب ا
ة وحتى رحلمومتناقضة مع التقاليد الإسلامية التي كانت سائدة في تلك ال امتمادية جدً 
ة، تصوير جبريل وهو يقدم لآدم أبي الأنبياء ألبسة الجنة، وهو ممسك بقرار مدهذه ال

ص( وهو يعل م زوجته خديجة ) سول محمدالتسليم هذا. وفي صفحة أخرى، يصور الر
 مه إياها جبريل.كما عل   وابن عمه علي الصلاةَ 

 

 تحول الجديد إلى تقليدي

جديدة في  اأخذت أشكال المزج بين القديم والجديد في فن المنمنمات أبعادً 
أسلوب ) القرن السابع عشر، فقد طغى هذا الأسلوب في رسم المنمنمات، وسمي

غير مرتبطٍة بنٍص معين، وغير ضوعات مووفيه رسخ النقاش رسم  (المجموعة الفنية
تخًلت المنمنمات عن اثنتين من أهم خصوصياتها. ومن  من ثممرفقٍة بأي كتابة، و

في هذه  ضوعات. وتنوعت المو(مجموعة أحمد الأول) الأمثلة البارزة في هذا المجال
لجيوكندا أول عمل فني لوحة ا دتُع) حياتية وضوعاتة، وصار النقاش يرسم ممدال

رسٌم  ضوعاتالموضوع الحياتي(. من هذه المو ايتخلى عن الموضوع الديني متناولً 
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يؤدي فيه أصحاب الطريقة حركاتهم برفقة عزف الناي والدفوف.  امولويً  ايتناول طقسً 
ر مشهدً   من خمارة. اوقد أمعن النقاش أكثر في تناول تنوع الشرائح الاجتماعية، فصو 

ن الثامن عشر اقترب النقاش العثماني من الأساليب الغربية أكثر. ومن أبرز في القر
ر رجالً  (النقاش لوني) نقاشي هذا العصر ونساًء ينتمون إلى أمم مختلفة.  االذي صو 

وصل الانفتاح على الغرب إلى بعد كبير،  (عصر الزنبق) وفي هذا العصر الذي يسمى
قدم على خصوصيات المنمنمات، إلى بدأت خصوصيات الرسم الغربي تت من ثمو

حد ِّ أن المنمنمة فقدت خصوصيتها. ويمكن القول إن الحالة التي مزجت بين 
المنمنمة وأسلوب عصر النهضة صارت بدورها تنتمي إلى التقليد، وبدأت مرحلة 
جديدة في الوسطية التي تمزج بين هذا التقليد والأساليب الجديدة ليعود الفنان إلى 

أول، أو يدور دورة جديدة. وصار يدعو إلى المزاوجة بين التقليدي الذي المربع ال
هو ذلك  ايصفه بالأصالة والحديث والجديد الوافد من الغرب، ولكن الذي بات أصيلً 

 الأسلوب الذي استهجنه بداية، والذي مزج بين أسلوبين. 

 

 الوسطية في الأدب

إذ بدأت  ،قرن التاسع عشربقي الأدب أكثر مناعة من فن الرسم حتى أواسط ال
قد  اتدخل الأشكال الأدبية الجديدة كفن  القصة والرواية. وإذا كان هذا الميدان أيضً 

شهد بعض الدعوات للمزاوجة بين هذا الأدب الجديد والعناصر الجمالية التقليدية 
فإن هذه الدعوات  ،وغيرها التي كانت سائدة في الشعر، كالجناس والطباق والقافية

، لأن حركة التغريب كانت قد قويت، ولم يعد بالإمكان إيقافها من الم تصمد كثيرً 
هما فنان وافدان، ما جعلهما بعيدين عن حالة  اجهة، ولأن فني القصة والرواية أساسً 

 الوسطية موضوعنا هذا.

لثقافة لا ينطبق على الشعر ما جرى للقصة والرواية. لأن الشعر جزء أساس من ا
الشعر ) من قبيل ابمقولات نستخدمها نحن العرب كثيرً  االتركية، وفاخر الأتراك كثيرً 

. لذلك خضع الشعر إلى ما خضع له فن المنمنمات، (الترك أمة شعر)و (ديوان الترك
. فعندما وصلت اأقصر نسبيً ة مدولكن مقتضيات الزمن جعلت التحولات تتم خلال 



 

239 

ي الثقافة العربية قصيدة النثر، حاول الشعراء إيجاد صيغة إلى تركيا ما يسمى لدينا ف
وسطية بين القصيدة الجديدة، والمألوف التقليدي في الشعر التركي، وهذا التقليدي 

الشعر العمودي. وُوجد  اهو الشعر الموزون والمقفى، أو ما يسمى لدينا اصطلاحيً 
 االغزل الفارسي أحيانً شكل شعري جديد فيه أوزان جديدة، وهو قريب من وزن بحر 

 وقد ظهر في أواخر القرن الثامن عشر تيار شعري سمي ومشتق منه في أحيان أخرى.
 . (قصيدة التفعيلة) وهو يشبه ما يسمى لدينا ،(النظم الحر)

استمرت أشكال الشعر التي تبحث عن أوزان جديدة تارة، وأوزان مشتقة من 
 شرينيات القرن العشرين، وبروز اسم الشاعرالأوزان التقليدية تارة أخرى، حتى مطلع ع

الشعر ) . كان ناظم حكمت رائد الشكل الشعري الجديد الذي سمي(ناظم حكمت)
 .(الحر

على المزاوجة  اجيدً  امثالً  1938تجربة ناظم حكمت الأولى، أي حتى عام  دتع
والثالث بين القديم والجديد. فعلى الرغم أن القصائد التي كتبها في العقدين الثاني 

قصيدة ) الذي نترجمه إلى العربية (الشعر الحر) من القرن العشرين تنتمي بمعظمها إلى
، فإنه لا يخلو من أسطر تبدو موزونة، وكلمات أو عبارات مكررة توحي بوجود (النثر

 (النظم الحر) وزن أو قافية في بعض الأحيان. يبدو شعره هذا كأنه حالة وسطية بين
لشعره  اذاتيً  اوقد اكتشف ناظم حكمت نفسه هذا الأمر، وقدم نقدً . (الشعر الحر)و

 على صعيد الشكل من جهة، والنبرة الخطابية الأيديولوجية البارزة من جهة أخرى.

ماتت القصيدة التقليدية في تركيا. وحدث هذا الموت في أواخر أربعينيات القرن 
قصيدة مكتوبة على أوزان العشرين. ولا يوجد في تركيا منذ ذلك الوقت من يكتب 

البحور التقليدية، ولأن شغلت قصيدة النثر الحيز الأكبر من الساحة الشعرية التركية، 
وبهذا تم حسم الخيار  .(النظم الحر) آخر من هذه الساحة مازال يشغله افإن جزءً 

 لصالح الجديد كما حدث من قبل في فن الرسم.
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 خاتمة

التحو ل في الثقافة، وانتقلت فيه مراكز الإنتاج نقطة  أوروبيكان عصر النهضة ال
 االثقافي الجديد من الشرق إلى الغرب، واضطر المبدع للأخذ من ذلك الجديد مبديً 

من الممانعة إزاء هذا الجديد. وقد تناولت الدولة العثمانية لدراسة بعض هذه  اشيئً 
 ،(فقدان الهوية)) ف بـالتحولات لأنها تلقي الضوء إلى حد  ما على الحالة التي توص

 ؟افهل هي كذلك فعلً  (الخ ... (الهويةضياع ) ،(البحث عن هوية)

أنه يمكن فصل المسار الذي مرت به هذه الثقافة عما  ظنمن جهة أخرى، لا أ
عشناه، ونعيشه في ثقافتنا. يبدو أن هذه الحالة الوسطية تأصلت في ثقافتنا الجمعية، 
وإن كان السبب هو ارتباطنا بالدولة العثمانية، أو إيماننا بالعقيدة نفسها التي أنتجت 

لمطروح في العصر الحديث، ومن ا (التراث والمعاصرة) هذه الحالة. ويبدو أن شعار
خلال نتائجه على أرض الواقع، ليس إلا حلقة جديدة من حلقات هذه السلسلة التي 

حول  اتعود إلى أواخر القرن السادس عشر. الطريف في الأمر أن النقاش المطروح حاليً 
الأصالة والحداثة، وما بينهما، بما ذلك الاتهامات بالمروق والتآمر الخيانة كانت 

. وسأختتم بمثالين قريبين لتوضيح هذا إسطنبولموجودة في القرن السادس عشر في 
التشابه: عند بروز ناظم حكمت بدعوته الجديدة للشعر، قيل إنه يهودي، هدفه من 

 هذه الدعوة تدمير الهوية الثقافية التركية.

ة إن المدارس الفنية الحديثة من الانطباعي) من جهة أخرى، يقول مثقف سوري:
 .(إلى السريالية هي مؤامرة على هويتنا الوطنية والقومية

 

 2010 
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 االفنون نموذجً : العلاقات الثقافية الحضارية العربية التركية

 

 مدخل

 في العام ايبدأ التاريخ المشترك بين العرب والترك في القرن الثامن عشر، وتحديدً 
زياد ابن أبيه إلى بلاد ما وراء النهر، والمسماة بلاد الترك. للميلاد مع بدء حملة  750

ة دخل الترك مدوبعد حملات عدة انتهت بقبول الترك الدين الإسلامي. ومنذ تلك ال
سهموا في بناء الحضارة الإسلامية. ولعل من أبرز أفي نسيج المجتمع الإسلامي و
لإسلامية هو الإمام البخاري الذي في الثقافة ا امهمً  االأسماء المبكرة التي لعبت دورً 

رغم على الأحد أهم قطبي جمع الحديث النبوي الشريف عند المسلمين السنة. و ديع
أن البخاري تركي الانتماء، ولكنه أصبح أحد أهم الشخصيات التي دخلت نسيج من 

 الثقافة العربية، وقدم أعماله فيها. 

دخول تأثير اللغة العربية بقوة في  هذا التداخل المبكر بين العرب والترك أدى إلى
من تكوين الثقافة التركية السلجوقية  امهمً  ابنية اللغة التركية، وبقيت اللغة العربية جزءً 

 والعثمانية حتى بداية القرن الأخير من حياة هذه الدولة. 

، وتجلى انحن هنا نتحدث عن تاريخ مشترك امتد إلى أكثر من أحد عشر قرنً 
حسب العصور، ولهذا لعله من المستحيل أن نحاول فصل التأثيرات ب بأشكال مختلفة

الثقافية المتبادلة بين الترك والعرب، وليس بوسعنا في ندوة أو حتى كتاب أن نستعرض 
آفاق التأثير بين الثقافتين لأنها أكبر من أن تحاط بندوة. وليس بوسعنا إلا تقديم بعض 

ي بين الشعبين الذي يمتد من اللغة والشعر الإضاءات على التبادل الثقافي الحضار
ببحور الشعر والمقامات  اإلى العادات والتقاليد والأمثال الشعبية، مرورً  اوصولً 

 الموسيقية، والفن التشكيلي. 

سأكتفي هنا بإضاءة بسيطة على الجانب الفني الحضاري في التأثير المتبادل بين 
 الثقافتين العربية والتركية. 
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  (minyatür) ماتفن المنمن

ما ة مرحلالغالبية المصادر الفنية التي تتناول تاريخ الفن في العالم تحاول إغفال 
. ولكن مهما حاول الباحثون التعتيم على أوروبيبين العصور القديمة وعصر النهضة ال

فإن ثمة فن رسم عريق نشأ في آسيا، وازدهر في مراكز فنية مهمة من مدن  ،ةمدهذه ال
 تلك المنطقة ألا وهو فن المنمنمات.

ْبُه ما تنمنم الريح ُدقاق  المنمنمة بحسب لسان العرب: خطوط متقاربة قِّصار شِّ
/ منياتور( المستخدمة في أغلب اللغات  (miniatureالتراب. وفي مقابل ترجمة كلمة 

 ة بمعنى منمنمة، نجد ما معناه: النموذج الصغيُر الأبعادِّ الممثل لأداة معينةبيأوروال
، (الصغير) ن هذه المفردة استخدمت بمعنىإالمصغ ر(، فن رسم المصغ رات. أي )
، وكتاب منمنم، أي (رسم كتاب) . أما بالمعنى الاصطلاحي، فالمنمنمة(المصغر)و

. وهناك خلط كبير (انقاشً ) رسم، فدعيكتاب منقوش. ومن هنا اشُتق اسم فنان ال
 باستخدام المنمنمة بين المعنيين.

تعود بدايات فن رسم الكتب المسمى منمنمات لدى الترك إلى القرن الثامن 
التي يقطنها قوم الأويغور وهم أحد فروع الترك في  (طرفان) الميلادي، ونشأ في منطقة

بول الأويغور الدين الإسلامي. ومع قبل ق اآسيا الوسطى. وقد كان هذا الفن مزدهرً 
لا يختلف عن  اإسلاميً  االتداخل الحضاري بين العرب والترك، أخذ هذا الفن طابعً 

أصوله من الناحية التشكيلية، أي التسطيح بابتعاده عن المنظور والبعد الثالث أهم 
لة هذا الفن، ومع الازدهار الثقافي في المدرسة البغدادية في المرحفي  يصتينخص

العباسية بلغ هذا الفن إحدى أهم ذراه. وبقي الفنانون المسلمون من عرب وترك 
ة طويلة استمرت حتى مرحلة السلطان محمد الفاتح حيث مديرسمون بهذا الأسلوب 

دخل التأثير الغربي إلى هذا الفن، بعد احتكاك الفنانين العثمانيين بزملائهم الغربيين 
. (Ferraraفرارا/)و (Constanzaكونستانسا/)و (Belliniبلليني/) من إيطاليا أمثال

وبهذا الاحتكاك طرأ تطوير جديد على فن المنمنمات العثماني تجلى بدخول البعد 
ظهور أعمال تحمل هذه التأثيرات، وأهمها رسم من رغم على الالثالث إلى الرسم. و

عن  اعلى الأرض، بعيدً  اصورة للسلطان محمد الفاتح متربعً  (سنان بيك) النقاش
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الجلوس الرسمي، في حالة تبرز الجانب الإنساني له، ويحمل بيده وردة حمراء يشمها، 
 ، وهو ينظر إلى الأفق البعيد.اوفي اليد الأخرى منديلً 

ة من الصعب، بل من المستحيل الفصل بين المنمنمات التركية مدقبل هذه ال
نمات التي حملت التأثيرات الغربية التي والعربية. وعلى الرغم من وجود بعض المنم

عن المنظور  اذكرناها قبل قليل بقيت غالبية المنمنمات ترسم بالأسلوب السابق، بعيدً 
بامتياز، وتطور نتيجة التداخل الحضاري بين  اوالبعد الثالث. وبقي هذا الفن إسلاميً 

 العرب والترك.

 

 فن العمارة

سمية النموذج المعماري المستخدم في يذهب كثير من المصادر الغربية إلى ت
. أما زيا غوكالب (النموذج المتوسطي) أو (النموذج الإسباني) البيوت الدمشقية إلى

. ومهما اختلفت التسميات فإن هذا النموذج المعماري (النموذج البيزنطي) فيسميها
 الأصيل هو ابن البيئة الدمشقية أو الشامية بالمعنى الأوسع. 

ي الآثار المعمارية التي بنيت في كثير من مدن الأناضول الجنوبية عندما نبحث ف
 نجد بعض ملامح التأثير المعماري لهذا النموذج، وأهمها الجامع الكبير في أضنة. 

 السليمانية. لكليةَ اسأتناول عبقرية المعمار سنان بوصفه أهم معمار عثماني في بنائه 

السليمية في أدرنة بتطوير عظيم لنموذج تجلت عبقرية المعمار سنان في بناء جامع 
اثنان وثلاثون ) الصليب المغلق في العمارة، واستبدل الأعمدة الستة عشرة المزدوجة

 التي تحمل القبة الوسطى المحاطة بأربعة أنصاف قباب بأربعة أعمدة تسمى (اعمودً 
مع  امنسجمً . وهكذا أعطى لفضاء البناء الداخلي رحابة أوسع، وجاء (قوائم الفيل)

لدى المعمار سنان  االنسيج المعماري للبيئة التي بنى فيها. ولكن الأمر المدهش أيضً 
عن تلك البنية  ايختلف كثيرً  اأنه عندما بنى الكلية السليمانية في دمشق طرق أسلوبً 

 اأقرب إلى الأسلوب المعماري الدمشقي ليحقق انسجامً  االمعمارية، وأبدع نموذجً 
وتتلخص الخصوصية المعمارية هذه باعتماد الصحن والبحرة والغرف  مع بيئة أخرى.
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التي تحيط بالصحن. ولكنه حافظ إلى حد كبير على أسلوب بناء القباب بالأسلوب 
من رغم على الالعثماني التقليدي المعروف، وهو القبة المحاطة بأربع أنصاف قباب، و

ين، أو يمكن القول أسلوبين يجمع فيه بين حضارت ارائعً  اهذا المزج قدم نموذجً 
على  الحضارة واحدة، ولعل هذا البناء يقدم واحدة من الرسائل الحضارية المهمة دليلً 

 تزاوج الحضارتين. 

 

 الفنون التقليدية

هناك فنون كثيرة تنضوي تحت هذا الاسم، ومنها الزخرفة بأنواعها وتطبيقاتها 
هل يمكن ) ي:آتلى الأذهان السؤال الوالتجليد والتذهيب، والخط.. إلخ. هنا يتبادر إ

هل يمكن الفصل بين فن التجليد العربي ) أو (الفصل بين زخرفة عربية وأخرى تركية؟
من هذه الأسئلة. لا أنكر أن هنالك من  ا. ويمكن أن نعدد الكثير جدً (والتركي؟

حاول إيجاد هذا الفصل، ولكن النتيجة كانت أشبه بنكتة. لأن ما يسميه بعض 
. والنتيجة أننا عندما نتعمق أكثر ا، يسميه الباحثون العرب عربيً احثين الأتراك تركيً البا

 في تاريخ هذا الفن نجد أنه تطور على يد فنانين من الشعبين. 

الخطاطين الأتراك الذين برعوا في الخط العربي، وكانت  إسهاموعلينا ألا ننسى 
ث العربي، واستمر الخطاطون الأتراك طغراء السلاطين العثمانيين كلها تكتب بخط الثل

بتقديم نماذج رائعة من هذا الفن حتى العصر الحديث، وأبرزهم من هذا العصر 
 . (حامد الآمدي) الخطاط المبدع

 

 ذائقة مشتركة

تداخلت الثقافتان العربية والتركية عبر عشرة قرون ونيف، وقدمت نماذج حضارية 
 ما ذكرناه أعلاه، من منا يعرف أن ملحن أغنيةفي مجالات الإبداع كافة، وإضافة إلى 

؟ ثم هناك فرق اأم تركيً  االتركية عربيً  (أضا ساهلرندة بكليورم) العربية أو (قدك المياس)
إن كان من هنا أو هناك؟ فقد أبدعت هذه المقطوعة الموسيقية، وإذا كان اسم مبدعها 
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من الثقافتين العربية والتركية، لا يتجزأ  ا، فإن أثره الفريد بقي جزءً اقد بقي مجهولً 
بد أن يجد المتعة عند استماعها، وهي  وكل منا عندما يسمعها بأي من اللغتين لا

المتعة نفسها التي نشعر بها عندما نرى أي عمل فني ينتمي إلى حقبة التداخل والتأثير 
 المتبادل. 

 

 آفاق للمستقبل

يفاخر بها الشعبان، ولكن  امالً لقد تدخل التاريخ في تشكيلنا الحضاري، وأنتج أع
بين  اة لا مجال للخوض فيها الآن أحدثت شرخً دبد من القول إن هناك عوامل ع لا

الشعبين منذ أواسط القرن التاسع عشر. ونحن اليوم نعود للقاء، ولعل الانقطاع والعودة 
المستقبل، إلى اللقاء هو قدرنا عبر التاريخ، ومن الأفضل ألا نتوقف عندها، ونتطلع إلى 

ة قطع كل شعب مسافة على صعيد عطائه الحضاري والإبداعي، مدفخلال هذه ال
لدى الشعبين  اشديدً  ا، وهذا مؤسف، غير أننا نجد شغفً اولكننا لا نعرف بعضنا جيدً 

لمعرفة كل منهما الآخر. فمن خلال عملي في الترجمة أتلقى عشرات الطلبات لترجمة 
عند  اة، وقدمت بعض النماذج التي لاقت استحسانً أعمال من العربية إلى التركي

ة المدالمثقف التركي، كما لاقت الأعمال التركية المترجمة إلى العربية، ولكن في 
أشخاص. وإذا أردنا  ةالأخيرة لم تكن تلك الأعمال أكثر من محاولات فردية لبضع
جاد سبل مؤسساتية أن نعود إلى زخم عطائنا المشترك، ومعرفة أحدنا الآخر لا بد من إي

محاولات فردية، أو  حضتنظم التبادل الثقافي بيننا، فلا تبقى الفعاليات الثقافية م
 مبادرة من موظف نشيط تنتهي مع انتهاء الفعالية. 

قدمت بعض الفعاليات الثقافية التركية في سورية، كما  اتفي السنوات الأخير
ا بقي في غالبيته فعاليات فردية، لم ترق في تركيا. ولكنه اسوري   اثقافي   اقدمت نشاطً 

أسبوع للأفلام التركية قبل سنوات. والسؤال الآن:  اإلى مستوى الظاهرة. فقد أقيم مثلً 
متى يغدو أسبوع الأفلام التركية ظاهرة سنوية أو دورية كل سنتين تقام في دمشق 

للسينما السورية والعربية  اوتنتقل إلى بعض المحافظات الأخرى؟ وبالمقابل نقيم أسبوعً 
تين متباعدتين، ألا مدفي أهم المدن التركية؟ أقيم معرضان تشكيليان في دمشق، في 
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مع نستحق أن تقام معارض تشكيلية دورية في البلدين، مرفقة بلقاء الفنانين بعضهم 
بعض؟ والأمر نفسه ينطلي على لقاءات الشعر والقصة والمسرح والرواية والدراسات 

 ة ضروب الفن والمعرفة. وبقي

، فعدد الكتب المترجمة من التركية إلى العربية اخجولة جدً  احركة الترجمة أيضً 
. والكتب المترجمة من العربية إلى التركية أقل من هذا. الا يتجاوز مائة وخمسين كتابً 

موسم الهجرة إلى ) حتى إن أغلبها ترجم عن لغة وسيطة مثل رواية الطيب الصالح
 اوبعض أعمال نجيب محفوظ فقد ترجمت عن الإنكليزية. أليس هذا عيبً  (الشمال

 يجب أن نستنفر الطاقات لتجاوزه؟

 

2010 
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 عابدين دينو: خيط إبداعي يربط بين أساليب عدة

 

ثمة تشابه في المسير والمسار بين رائد قصيدة النثر التركية ناظم حكمت، ورائد 
 التشكيلية التركية عابدين دينو، ولعل هذا التشابه ما قر ب بينهما. الحداثة 

لوالدين  1913آذار  13بتاريخ  إسطنبولفتح عابدين دينو عينيه على الحياة في مدينة 
فقد كانت أمه تهتم بالموسيقى والأدب. هاجرت أسرته سنة ولادته إلى  ،مثقفين

جنيف، ثم إلى باريس، وهكذا قضى طفولته الأولى في تينك المدينتين. بعد عودة 
ية شهيرة في أميركثانوية  ووه (معهد روبرت) دخل 1925عام في  إسطنبولالعائلة إلى 

الفنية في تركيا. ولكن وفاة والده وفقده تركيا، وتخرج فيها ألمع الشخصيات اليسارية 
ترك التعليم، وبدأ بدعم من شقيقه الأكبر الشاعر إلى ه اة قصيرة اضطرمدوالدته بعده ب

عارف تطوير نفسه في ميدان الرسم والكتابة. وهكذا وجد عابدين دينو نفسه في محيط 
 يساري مثله مثل أكثر أبناء جيله من الفنانين والكتاب. 

كبيرة في ميدان السينما والكتابة،  ام من أن عابدين دينو حقق نجاحً على الرغ
 ه أحد أهم فناني القرن العشرين. وصفولكن اسمه دخل ميدان الفن التشكيلي العالمي ب

رسم الكاريكاتير وعمل في التصميم، وقد صمم غلاف مجموعة ناظم حكمت 
عام  (بيُت مي ت) أخرى، ومجموعته ال1931عام في  (مدينة فقدت صوتها) الشعرية
سهم بتشكيل أول مجموعة أة أوروبي. وبالتوازي مع بدء التجمعات التشكيلية ال1932

 ا، وحم لت هذه المجموعة للفن التشكيلي أهدافً 1933عام  (Dد/ ) تشكيلية باسم
ت بتقديم الرسوم ذات البعد الاجتماعي، ونقلت آخر ما توصل إليه الفن يفكرية، فعن
 حتى ذلك التاريخ.  وروبيأالتشكيلي ال

لدراسة السينما، وبقي هناك  1934عام في تي اغادر دينو تركيا إلى الاتحاد السوفي
تي سيرغي اللديكور والملابس مع المخرج السوفي اعمل مصممً  ،ثلاث سنوات

لمغادرة إلى ايوتكوفيتش إضافة إلى الدراسة، ومع اندلاع الحرب العالمية الثانية اضطر 
الطلاب الأجانب كافة، واختار الذهاب إلى باريس، وهناك تعرف إلى مثله مثل 
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جيرترويد شتاين، وتريستان تزارا، وسيرغي أيزنشتاين، وأندرو مالرو، وبابلو بيكاسو من 
 نجوم الثقافة والفن، وارتبط معهم بصداقات. 

، وحاز (الجدد) ، وأسس مع أصدقائه مجموعة1939عام في عاد إلى تركيا 
 . اكبيرً  الأول الذي تناولوا فيه موضوع صيادي السمك إعجابً معرضهم ا

في بعض مدن تركيا، وعندما ُرفع عنه الحظر، سافر إلى فرنسا،  اسياسيً  اعاش منفيً 
. 1954من سنة  اوأقام هناك وشارك بمعارض صالة أيار على مدى ثمانية أعوام بدءً 

وخلال حياته أقام معارض في كل من الجزائر والولايات المتحدة إضافة إلى بلده 
 تركيا. 

من البيئة المحلية،  امستمدً  اببيكاسو، ثم خط لنفسه نهجً  ابدأ حياته الفنية متأثرً 
 وتنوعت موضوعاته وأساليبه على مدى حياته الفنية. 

 

 لوحات الخطوط القاسية

حز  البطيخة على  ات هذا النهج وأشهرها تلك التي يجر د فيها هندسيً لعل أهم لوحا
ما ُيشبه الطبيعة الصامتة، ومن اللافت أنه رسم هذه اللوحة في البداية بشكل  طاولة في

ه من أهم مميزات التعبيرية، ولكنه وصفأقرب إلى التعبيرية، بسبب غياب الخط ب
ات الرسم التي تعبر باللون عن العنصر الخط الحد الفاصل بوضوح بين مساحباستبدل 

 المراد رسمه، ثم جرده بشكل هندسي كما فعل بيكاسو في كثير من لوحاته، وخاصة
 التي رسم كل مفردة من مفرداتها بشكلها التعبيري بداية، ثم جردها.  (غرنيكا)
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رسم  ايتجلى تأثير بيكاسو أو تأثير خطوط بيكاسو القاسية في لوحات أخرى أيضً 
ها. دفيها جسم الإنسان، ولكننا لا نستطيع أن نقول إنها تشبه أعمال بيكاسو أو تقل

إنها تشترك معها بخصوصية استخدام الخط القاسي فقط، فتحطيم العنصر الفني الذي 
أكثر من جانب للعنصر بغرض تعبيري يغيب  ايقدم عليه بيكاسو لبنائه من جديد مظهرً 

ولا يتجلى الرابط إلا بتلك الخطوط الحادة الهندسية، وحتى ، اعن لوحات دينو تمامً 
إن دينو في هذه اللوحات أقدم على توليفة شبه مستحيلة بالمزج بين الخطوط اللينة 

إلى درجة عدم تمييز هذين  اوالقاسية في بعض لوحاته، وقد كان هذا التآلف منسجمً 
 ة. النوعين من الخطوط أحدهما عن الآخر في اللوحة الواحد
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 لوحات السعادة

لعل من أكثر لوحات دينو شهرة هي لوحات السعادة. وفي هذه المجموعة من 
اللوحات استعرض الفنان مهاراته في رسم الكاريكاتير والواقعية الأكاديمية والتعبيرية في 

. لقد تناول حالة من السعادة والعلاقات الإنسانية الرائعة مع البؤس الشديد، مًعاآن 
تنام كلها على سرير واحد، يدلف  اورسم البسمة على وجوه أفراد أسرة كبيرة جدً 

السقف فوقهم، ويضعون شمسية لإبعاد المطر، إضافة إلى وجود الديك وطيور أخرى 
حالة من الرومانسية الجديدة. ولعل الحديث ها عدفي الغرفة التي يعيشون فيها. يمكن 

، ولكنها من الناحية الفنية لها فرادة خاصة اموضوعات هذه اللوحات يطول كثيرً  عن
من بعده إلى درجة أصبح من الصعب تمييز لوحاته عن لوحات الآخرين  اغدت نهجً 

 المرسومة بالطريقة نفسها. 

 

 الأيدي

 ابد للمشاهد إلا أن يقف حائرً  لعل أهم ما ميز عابدين دينو رسمه للأيدي. فلا
أصابع أو حركات لشخصيات معي نة.  حضت مأمام هذه اللوحات ليكتشف ما إذا كان

ما بينها أو تتصارع في أحايين  ، وتتداخل فيافالأصابع تحنو إحداها على الأخرى أحيانً 
إلى درجة أنه يصور العلاقات الإنسانية عبر تلك الأصابع بخطوط بسيطة انسيابية لينة 

ات يزج  المشاهد مهارة شديدة في رسمها. وعبر هذه اللوح اخالية من التكلف مبرزً 
في  افي عملية بحث عما تخفيه تلك الأصابع إلى درجة يصبح معها المتلقي شريكً 

 العملية الإبداعية من خلال الرؤية الخاصة. 
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  الوجه والجسد

 ا، وغدت الوجوه بين يديه مادة خصبة يرسمها واقعية أحيانً ضوعاتهنو ع دينو بمو
لتغدو  اكما في إحدى بورتياته الشهيرة لناظم حكمت، ويجردها إلى خطوط أحيانً 

لتغدو أقرب إلى الرسم  ابسيطة مؤلفة من بضعة خطوط، وداخل بين الخطوط أحيانً 
، والمتشابكة االكاريكاتيري. وقد استخدم تلك الخطوط البسيطة الانسيابية اللينة حينً 

اريكاتير والحالة التعبيرية إن جاز التعبير في كثير من بين الك اآخر مازجً  االلينة حينً 
 الأحيان، لأنها خالية من اللون. 
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في مجالات عدة إضافة إلى موهبته التشكيلية التي تجلت في  القد كان دينو مبدعً 
غالبية ضروب هذا الفن من رسم وتصميم وكاريكاتير، وَرَسَم بمختلف الأساليب إلى 

 ه اللوحات لأكثر من فنان مبدع.درجة أن المشاهد يمكن أن يعتقد بأن هذ

، وكوفئ بوسام 1979اختير رئيَس شرف لاتحاد الفنانين التشكيليين الفرنسيين عام 
في الفارس الذهبي للفن والأدب الذي تمنحه وزارة الثقافة الفرنسية. وتوفي في باريس 

 لينهلوا منه. ايكفي أجيالً  افنيً  اوراءه إرثً  ا، ودفن في مسقط رأسه مخلفً 1993عام 
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 عبد القادر عبَد الل ِّي

حيث درس تعليمه الأول. درس اللغة التركية في إدلب السورية،  1957عام في ولد 
جامعة المعمار سنان( في ) في جامعة أنقرة، ثم انتسب إلى أكاديمية الفنون الجميلة

حصل على درجة الماجستير بالرسوم المتحركة من جامعة المعمار سنان  إسطنبول.
في حصل على درجة الماجستير بتدريس اللغة العربية من جامعة غازي  بإسطنبول.
  أنقرة.

كتب النقد التشكيلي في عدد من الصحف العربية، وكتب زاوية نقدية لبرنامج 
. وجمع 2008 - 2004المجلة الثقافية الأسبوعي في التلفزيون السوري بين عامي 
. (2000عام  -فرشاة ) بعض المقالات التشكيلية التي كتبها للصحف في كتاب:

كتب مقالات في الشأن التركي ولات، كتب زاوية ساخرة لعدد من الصحف والمج
التركية. ترجم مئات المقالات والقصائد والقصص من التركية -والعلاقات العربية

 ونشرت في الصحف والمجلات العربية. ترجم عشرات المسلسلات والأفلام التركية.
بعد صراع مع المرض الخبيث ودفن بمدينة أضنة التركية. من  اعامً  60توفي عن عمر 

 ترجماته عن اللغة التركية:

عزيز نسين: زوبك، سرنامة، الطريق الوحيد، الحمار الميت، في إحدى  •
 الدول، َتري لَْي لَْم.

خلدون طانير: الثانية عشرة إلا دقيقة، ملحمة علي الكشاني، أعمل عملي  •
 مغمض العينين. 

باموق: جودت بيك وأبناؤه، القلعة البيضاء، الحياة الجديدة، البيت أورهان  •
الصامت، الكتاب الأسود، اسمي أحمر، ثلج، إسطنبول، متحف البراءة، غرابة في 

 عقلي.
ر إيزغو: جحش، البطل القومي مصارع الثيران محمود، ممر للمشاة •  مظف 
 مختارات قصصية(.)

ظهور ابن الأعمى، الأيل، الولد يشار كمال: صفيحة، الفتوة التشغرجوي،  •
 الأسمر
 فقير بايكورت: انتقام الأفاعي  •
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 صباح الدين أقصال: شعور الملك بالبرد •
 مختارات من القصة التركية المعاصرة  •
 مختارات من القصة الساخرة التركية  •
 آيفير طونتش: ستزوركم أمي إن لم يكن عندكم مانع  •
 يلة أورهان كمال: الكنة، مفتش المفتشين، جم •
 مراد تونجال: إنانا  •
 أورهان ولي: الأعمال الشعرية الكاملة •
 سركان أوز بورون: مقهى الباب العالي، بيت خيال إسلامبول  •
 إشيك ُسوكان: أساطير الأستانة  •
 أليف شفق: قصر القمل •
 خليل إبراهيم أوزجان: عروس بلا طرحة للقصر الجمهوري  •
 طمأنينة أحمد حمدي طانبينار: مؤسسة ضبط الساعات،  •
 لطيفة تكين: لا موت في الغابة  •
 أويا باْيدار: العبارة المفقودة  •
 َدَمْت آلطين َيلِّيكلي أوغلو: ُحر م •
 إيجة َتميْلُكوران: أصوات الموز •
  1453أوكاي ترياقي أوغلو: السلطان، سليمان خان، الحصار  •
 جنكيز تشاندار: قطار الرافدين السريع  •
إلبر أورطايلي: القرن الأطول في الإمبراطورية، العثمانيون في ثلاث قارات،  •

 العثمانية آخر الإمبراطوريات، نحن وتاريخنا 
 مصطفى أرمغان: تاريخ العثمانيين المحرم •
 سلطان حكم العالَم: القانوني طلحة أوغورلو إيل: •
 إسكندر بالا: قطرة مأتم، الزنبقة البنفسجية المسودة  •
 فريدون إميجان: فتح إسطنبول وعلامات الساعة  •
 سيبل أر أصلان: بحر وصحراء •
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 د. محمد حقي صوتشين

قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة  فيأستاذ جامعي ومترجم للأدب العربي. تخر ج 
حكومية لإعداد مناهج اللغة العربية في تركيا. وأشرف  ان. ترأس لج1993أنقرة سنة 

 مة الأدبية بين اللغتين العربية والتركية. على ورشات الترج

وجائزة  2014كان عضًوا في لجنة تحكيم الجائزة العالمية للرواية العربية في دورة 
ترجم كتًبا لجبران خليل جبران ومحمود درويش  .2015الشيخ حمد للترجمة في دورة 

ونزار قباني وأدونيس ومحمد بنيس ويحيى حقي وأمين الخولي وابن حزم وغيرهم، 
يعمل حالًيا بجامعة غازي ، وأل ف كتًبا في نظرية الترجمة والأدب العربي واللغة العربية

 في أنقرة.

 



 

 

 

 

 

 








