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حلمي سالم 

بشار عليوي

 وت�س���اوقًا م���ع ه���ذا املدخ���ل , ياأت���ي كت���اب 
�س���باح  امل�س���رحي"عامر  والكات���ب  الباح���ث 
حكم���ت(  ناظ���م  املرزوك"املو�سوم)م�س���رح 
وال�سادر عن اأعرق دورالن�سر العربية )الهيئة 
امل�س���رية العامة للكتاب( يف القاهرة , ليكون 
اإطالل���ة ُمتقدمة على امل�س���رح الرتكي املُجاور 
جغرافي���ًا.  الأق���ل  عل���ى  العراق���ي  مل�س���رحنا 
تعن���ون الف�س���ل الول ب�)ملح���ة تاريخي���ة عن 
امل�س���رح الرتكي( وت�سمن جمموعة من اعالم 
امل�س���رح الرتكي اأما الف�س���ل الثاين فكان عن 
حياة ناظم حكمت وت�س���من عالقاته الثقافية 
فيم���ا ُعن���َي الف�س���ل الثالث مبرجعي���ات ناظم 
حكمت املعرفية وت�س���منت املرجعيات الفنية 
واملرجعيات الفكرية والف�س���ل الرابع حتليل 
مناذج من م�س���رحيات ناظم حكمت وت�س���من 
خم����س م�س���رحيات ه���ي اجلمجم���ة ورج���ل 
غري���ب الط���وار ومهم���ا يكن الثم���ن وحكاية 
حب او فرهاد و�س���رين و�س���يف دميقلي�س , 
والكت���اب يق���ع يف ١٩٦ من القطع املتو�س���ط 
, اإذ تتجل���ى اأهميتِه بو�س���فه منج���زًا معرفيًا 
يفيد دار�س���ي الفن امل�س���رحي ونقاده, ف�س���اًل 
ع���ن كون���ه , يد�س���ن ُمنطق���ة ُمعتم���ة يف النقد 
امل�س���رحي , اإ�س���افًة ل�س���تماله عل���ى جُمم���ل 
اأن�س���اق جترب���ة امل�س���رح الرتك���ي , املُتوج���ة 
وجده���ا  حكمت"الت���ي  بن�س���و�س"ناظم 
الكتاب متنوعة لناحية الأفكار واملو�سوعات 
م�س���رحياته  تناولها"حكم���ت"يف  الت���ي 
والت���ي اإ�س���تمدها من املجتمع ونق���د املجتمع 
الربجوازي وجت�س���يد هموم الإن�س���ان الذي 
يدافع عنه وي�س���اركه هموم���ه , كذلك فاإن هذا 
الكتاب هو الأول من نوعه يف تاأريخ امل�سرح 

العراقي وُهنا تربز اأهميتِه ب�سكل وا�سح.
 لق���د كتَب"حكمت١٩ م�س���رحية , مت التعر�س 
من خ���الل ه���ذا الكت���اب, خلم�س م�س���رحيات 
منها, هي )اجلمجمة, املن�سورة عام ١٩32 / 
رجل غري���ب الأطوار , املن�س���ورة عام ١٩54 
/ مهم���ا يكن الثمن, املن�س���ورة ع���ام ١٩5٦ / 

حكاي���ة ح���ب اأو فرهاد و�س���رين, املن�س���ورة 
عام ١٩٦5 / �س���يف دميقلي�س, املن�سورة عام 
١٩7١( , وج���د الباحث"امل���رزوك", اأن ناظم 
حكم���ت ُيعد واحدًا م���ن بني اأهم امل�س���رحيني 
الأت���راك الذي���ن اأبدع���وا يف جم���ال امل�س���رح. 
فقد اتخذ من امل�س���رح اإ�س���لوبًا ملواجهة الظلم 
والإ�س���تبداد, واأ�س���بحت مواقف���ه اجلريئ���ة 
وال�س���جاعة مثاًل يحتذى به من قبل الآخرين 
ال�س���ائرين عل���ى اجلادة نف�س���ها. فق���د تعددت 
امل�س���رحيات واجتاهاته���ا الت���ي كتبه���ا ناظم 
حكمت يف غ�س���ون �سنوات عا�سها متنقاًل يف 
املن���ايف وال�س���جون, وه���ذه التعددية تربهن 
على روحه غر املنك�سرة. هذه الروح التواقة 
اإىل كل منفٍذ يجد فيه متنف�سًا يعرب عن هموم 

الإن�سان يف زمن النح�س والكدر والبغ�س.
تاأّمل ناظم � مبكرًا � )بح�سب املرزوك( الرتاث 
ال�سعبي الرتكي وقراأه قراءًة ناقدًة متفح�سة, 
ووج���د في���ه �س���ورًا ع���ّول عليها و�س���عى اإىل 
ت�س���مينها يف ق�س���م م���ن اأعمال���ه امل�س���رحية, 
ويف وقت لحٍق من ذلك حتّول بفكره �س���وب 
اليديولوجية الي�س���ارية ووجد فيها متنف�سًا 
ملزاجه الذي اعتل من الفكر ال�س���لفي ال�س���ائد 
يف تركي���ا, لذل���ك تبن���ى ه���ذه اليديولوجي���ة 
و�س���ّور العديد من م�س���رحياته وهي ترتدي 
زيًا ي�س���اريًا. حيُث تو�س���ل امل���رزوك , اىل اأن 
هن���اك مرجعيات معرفية عديدة اأثرت واأغنت 
جترب���ة ناظ���م امل�س���رحية, وه���ذه املرجعيات 
توزع���ت ب���ني �سيا�س���ية واإجتماعي���ة وفكرية 
واإقت�س���ادية اأو حتى فني���ة, الأمر الذي جعله 
يحتف���ي ب���كل ه���ذه املرجعيات ويعك�س���ها يف 
منت مدوناته امل�سرحية. حاول كتاب"املرزوك 
عامر"ت�س���ليط ال�س���وء على امل�س���رح الرتكي 
وعلى علٍم من اأعالمه اإمناز منجزه امل�س���رحي 
بال���راء والتنوع وتع���دد امل�س���ادر التي اأخذ 
عنه���ا, حت���ى اأن مرجعيات���ه املعرفي���ة تعددت 
مو�س���وعات  يف  وا�س���حًا  ب���دا  م���ا  وه���ذا 
م�س���رحياته. كما اأن الكتاب يعد جهدًا معرفيًا 

يفيد طلبة كلي���ات الفنون اجلميلة ومعاهدها 
يف الع���امل العرب���ي وللباحث���ني والدار�س���ني 
واملهتمني يف جمال النقد والأدب امل�س���رحي, 
بو�سفه منجزًا ي�سهم يف ت�سليط ال�سوء على 
الثقافة امل�س���رحية عامة, والثقافة امل�س���رحية 
الرتكية خا�س���ة تل���ك التي تغافله���ا الكثرون 
م���ن كت���ّاب ونق���اد وموؤرخي تاريخ امل�س���رح. 
حي���ُث يوؤك���د الناقد )م. نيقوليت�س���ي( اأن عمر 
امل�س���رح الرتك���ي ميتد اإىل اأربعة اآلف �س���نة, 
وي�س���يف اأن حت���ت يدي���ه ن�سو�س���ًا مكتوبة 
مّثله���ا الرتك من���ذ التاريخ املوغ���ل يف القدم, 
ويعتقد اأن هذه امل�س���رحيات كانت تقدم عقب 
كل معرك���ة تنتهي بالن�س���ر, ودليل���ه على ذلك 
م���ن خ���الل امل���نت احلكائ���ي للن�س امل�س���رحي 
ال���ذي ج���اء م�س���مونه اأن هناك �س���يدة تركية 
�س���ابة تركها زوجها مع طفلها الوحيد وذهب 
اإىل احلرب وحاول اأحد ال�س���ينيني � م�ستغاًل 
غياب زوجها � اأن يعتدي عليها, ولكن ال�سيدة 
الرتكية دافعت عن نف�س���ها بب�سالة و�سجاعة, 
وملا مل يتمكن منها رفع يف وجهها ال�سالح يف 
قوة بالغ���ة, فيما كان زوجه���ا ميتطي جواده 
ويعود م�س���رعًا, فقد ن�س���ي درعه الذي يعتمد 
علي���ه يف خو����س املعرك���ة, ويفاج���اأ ال���زوج 
بزوجت���ه اجلميلة مدمية, ومن ه���ول ما راأى 
طار �س���وابه وخرج ليعود بال�سيني ويرميه 
كاحلي���وان.  فيذبح���ه  زوجت���ه  اأم���ام  اأر�س���ًا 
ويرى"عامر �س���باح املرزوك"اأن هذه الدراما 
عربت ب�س���دق عن احلي���اة البدوي���ة املتدفقة 
التي كانت متيز الرتك, حيث جتمع يف دفتيها 
اخل�س���ال القومي���ة كحب الوطن وال�س���جاعة 
والعف���ة من جان���ب, ونقل الرتاث ال�سيا�س���ي 
م���ن  وال���رتك  ال�س���ينيني  ب���ني  والع�س���كري 
جانب اآخر. وهي تقنية اأ�س���لوبية تقرتب من 
اأ�س���لوبية الكاتب الإغريقي )ا�سخيلو�س( يف 
م�س���رحية )الفر�س( حيث وّث���ق املعركة التي 
دارت ب���ني الإغري���ق والفر����س درامي���ًا, وهو 
توثيق تاريخي مهم كون ا�سخيلو�س كان من 

امل�س���اركني بفاعلية يف تل���ك احلرب. ثم تظهر 
كثاف���ة املعرف���ة ب�س���كل ثقي���ل من خ���الل كتاب 
)اآكن Akın( للحاكم )ع�سمتي خان الثالث( 
وتدور فكرته حول ق�سة )اإبن دمر( وعالقته 
ب���� )�س���ونا( يف مكان هو يف اأوا�س���ط اآ�س���يا, 
ولعله من الن�سو�س الأوىل التي وقف عليها 
الباحث���ون وهم يحللونه ويدر�س���ون ظروفه 
وواقع فعل���ه وما اختلط به م���ن خرافة حول 
رب جب���ال القفقا����س, و�س���حراء كوب���ي. لقد 
عا�س ناظم حكمت حياًة غر م�ستقرة, اإذ كان 
يعي�س بح�سا�س���ية ال�س���اعر وقلق ال�سيا�سي, 
ف���ال مير حدث اأو موق���ف من دون اأن يكون له 
في���ه راأي اأو ق�س���يدة اأو م�س���رحية اأو رواية, 
ف���كان على املتتبع حلياته اأن يراقب امل�س���ادر 
ويدقق م�سداقيتها للو�سول اإىل ترجمة حية 
و�س���حيحة وموّثق���ة توثيق���ًا علمي���ًا. اإن عدم 
ال�س���تقرار الذي غلب على حياة ناظم حكمت 
ومطاردة ال�س���لطات احلكومي���ة له يف وطنه, 
وحي���اة التنقل التي عا�س���ها يف بل���دان اأوربا 
ال�س���رقية, ثم اإ�س���تقراره الطويل يف مو�سكو 
برغ���م تك���رار زياراته اإىل تركي���ا , جعلت منه 
اإن�س���انًا مغرتبًا يع���اين الغ���رتاب والإغراب 
الذي لزمه طوال حياته. وثمة م�سكلة تواجه 
املتاب���ع لدقائق حياة ناظم حكم���ت, فهو قليل 
احلدي���ث ع���ن نف�س���ه, واإن املتابع���ني حلياته 
اأخذوا الكثر من دقائقها عن طريق الر�س���ائل 
الت���ي كان يتبادلها مع اأ�س���دقائه وزوجته يف 
اأثناء فرتة �س���جنه. وعل���ى الرغم من ذلك بقي 
اجل���زء الأكرب م���ن حيات���ه خفيًا وغ���ر معلن 
حت���ى كتاباته مل متط اللث���ام عن حياته وهذا 
م���ا جعل الناق���د )اأكرب باب���ا ييف( يق���ول: اإن 
منج���ز ناظ���م"ل يك�س���ف النق���اب ع���ن وجهة 
نظ���ره الفل�س���فية وال�سيا�س���ية". لق���د متيزت 
حياة ناظ���م حكم���ت بح�س���ب"املرزوك"بعدم 
الفك���ري  اإنتمائ���ه  ع���ن  الن���اجت  الإ�س���تقرار 
والأيديولوج���ي. كم���ا اأنُه اآمن بالي�س���ار فكرًا 
اأيديولوجي���ًا وظ���ل متم�س���كًا ب���ه حت���ى اآخ���ر 

حلظ���ة يف حياته , وكان لولدت���ه تاأثر كبر 
يف مف���ردات حيات���ه وقد قابل ذل���ك بالإحتفاء 
بها والنظر اليه���ا نظرة حب واإحرتام فائقني 
حتى اأ�س���حت مرجعية مهمة اأخذ عنها الكثر 
من �س���فات حيات���ه. فامل���دة التي ق�س���اها يف 
ال�س���جون مقابل اأفكاره واأدبه منحته جتربة 
غني���ة وكّون���ت لدي���ه مرجعي���ة مهم���ة اأمدت���ه 
بالكثر من الأفكار التي اأثث بها م�سرحياته. 
لق���د تو�س���ل املوؤل���ف )عامر �س���باح املرزوك( 
اىل اأن ناظ���م حكم���ت , قد عرف امل�س���رح منذ 
بواكر حيات���ه الأوىل. وقد حتولت الطبيعة 
ال�س���اعرية التي غلبت على حياة ناظم حكمت 
, اإىل ممار�س���ة كتابية يف الدراما وا�سطبغت 
بها , فيما متّثل ناظم حكمت م�سرح مايرهولد 
متثاًل حقيقيًا نابعًا من الإلت�ساق املبا�سر بهذا 
امل�س���رح. كذلك فاإن"حكمت"قد اآمن بامل�س���رح 
الأيديولوج���ي الذي وجد فيه متنف�س���ًا لطرح 
اأفكاره واإ�ستعرا�سها. ومُيكن اأي�سًا الوقوف 
على اإجتاه ه���ام متثل باإفادة ناظم حكمت من 
الرتاث مبين���ًا قدرته يف تناول املو�س���وعات 
يف  كم���ا  �س���ياغتها  واإع���ادة  الفولكلوري���ة 
م�س���رحية )حكاية حب اأو فرهاد و�س���رين(. 
كم���ا جعل"حكمت"مع���ادًل بني احل���ب والفن 
اللّذين �سارا بالقوة والأهمية نف�سيهما, وهذا 
الثق���ل نف�س���ه واملوازنة املو�س���وعية حتولت 
اإىل �س���راع داخلي يف ف�س���اء اجل�سد. فناظم  
حكمت جهد �ساعيًا ليجعل من الفن اأداة لرقي 
وتغر العامل, كما يف م�سرحيتي )حكاية حب 
اأو فرهاد و�س���رين( و)مهما يكن الثمن(. لقد 
ظل ناظم حكمت يحل���م طوال حياته بتحطيم 
الربجوازية ويظهر ذلك جليًا يف  م�سرحياته 
مهما اإختلفت مو�سوعاتها واأفكارها. ونظرتِه 
تب���دو منفتح���ة على اله���م الإن�س���اين وكيفية 
عالج هذا املجتمع ب�س���تى الأ�ساليب والطرق 
والتفك���ر باإيج���اد حل���ول ناجع���ة لتخلي����س 
الإن�س���انية من الظلم وال�ستبداد, وهي �سمة 

يف جميع م�سرحياته. 

اإن كات���َب ه���ذا الكت���اب �س���اعٌر ترك���ٌي ع���ادي 
يعت���ز باأن���ه اأعط���ي قلب���ه وعقل���ه وعم���ره كله 
ل�س���عبه. من جهة اأخرى فاإن هذا ال�ساعر داأب 
بوا�س���طة ال�س���عر علي متجيد جميع ن�سالت 
وموقعه���ا  ا�س���مها  كان  مهم���ا  ال�س���عوب  كل 
�س���بيل  يف  وعرقه���ا,  وقوميته���ا  اجلغ���رايف 
الجتماعي���ة  والعدال���ة  القوم���ي  ال�س���تقالل 
وال�سلم, وقد اعترب انت�سارات هذه ال�سعوب 
انت�س���ارات ل�س���عبه هو, وهزائمها هزائم له, 
كما اعترب اأفراحها واأتراحها اأفراحًا واأتراحًا 

ل�سعبه بالذات.
هكذا كتب ناظم حكمت عن نف�س���ه, بتوا�سع, 
حينما اأجربه بع�س الأ�س���دقاء ذات يوم علي 
كتاب���ة مقدم���ة لبع����س اأعماله, وه���و الذي مل 

يحب احلديث عن نف�سه يومًا.
ع���ام 2002 هو ع���ام ناظم حكم���ت كما قررت 
اليوني�سكو, لأنه العام الذي يوافق مرور مئة 
عام علي ميالد ال�س���اعر الرتكي العظيم. لهذا 
فقد �س���ارك املجل�س الأعلى للثقافة يف م�س���ر 
يف احتف���ال العامل بحكمت عرب ندوٍة وكتاب. 
اأم���ا الن���دوة فقد عق���دت ي���وم 8 اأي���ار )مايو( 
حتت عن���وان ال�س���اعر العاملي ناظ���م حكمت, 
نظمتها جلنتا الرتجمة وال�س���عر يف املجل�س, 
و�س���اركت فيها نخبة من املثقفني واملرتجمني 
وال�س���عراء, منهم: جابر ع�س���فور, عبدالقادر 
القط, فاطمة مو�س���ي, اأحمد اخلمي�سي, اأنور 
ابراهيم, عبدالقادر حمي���دة, اإدوار اخلراط, 
عبداملعط���ي  اأحم���د  الدي���ن,  �س���عد  مر�س���ي 
حجازي, حممد ابراهيم اأبو �سنة, وذلك علي 

اأربع جل�سات نقدية و�سعرية.
واأم���ا الكتاب فهو اإعادة طب���ع ديوانه اأغنيات 
املنفى الذي ترجمه ال�س���اعر حممد البخاري. 
وكت���ب ت�س���ديرًا للطبع���ة اجلدي���دة املرتج���م 
طلع���ت ال�س���ايب, وكانت الطبع���ة الأويل منه 
�سدرت عام ١٩7١ عن الهيئة امل�سرية العامة 
للتاأليف والن�س���ر. واحلق اأن هذا الكتاب كان 
- حينذاك - واحدًا من اأهم امل�س���ادر الثقافية 
وال�سعرية جليل كامل من ال�سعراء امل�سريني, 
الذين �س���اروا ُيعرفون يف ما بعد با�سم جيل 
ال�س���بعينات اإذا تغا�س���ينا عن انزعاجنا - يف 
م���ا بع���د - من ترجمت���ه موزونًا عل���ي تفاعيل 

اخلليل, اإذ كانت قلوبنا تدمع ونحن نردد:
يا حبي الأوحَد يف هذا العامل

كيف كتبِت اإيّل:
راأ�سي يتمزق, قلبي ينفطر

�ساأموُت اإذا �سنقوك
�ساأموُت اإذا كنُت �ساأفقدك اإيل الأبد 
ل زوجي �ستعي�سني وتتبّدد ذكراي 

كدخان اأ�سود تذروه الريح
فاأنا�س القرن الع�سرين

ل ي�سغلهم موتاهم اأكر من عام.
وكانت اأرواحنا - نحن الطلبة الثائرون اإبان 
احلركة الطالبية اأوائل ال�س���بعينات - ت�سرق 
بالتفاوؤل والأمل يف امل�ستقبل حينما كنا نردد 
مع���ه, يف التظاه���رات واملوؤمت���رات وجمالت 

احلائط:

اأجمُل اأنهار العامل مل نرها بعد
اأجمُل اأطفال العامل مل تكرب بعد
اأجمُل اأيام العمر مل ت�سرق بعد

واأنا مل اأهم�س يف اأذنك
اأجمل ما اأمتني اأن اأهم�س لك به.

ع���رف ال�س���عب الرتكي - كما يق���ول البخاري 
يف تقدميه - ا�سم ناظم حكمت من خالل �سعر 
بالغ الب�ساطة والرقة وال�سدق يف التعبر عن 
ماآ�س���يه, يف اأيام كانت الثورة فيها حتتدم يف 
اأعماق ال�سعب, وتنداح علي الأر�س الرتكية, 
موقظ���ًة ع�س���رًا جدي���دًا, ع�س���ر اجلمهورية, 
التي اأعلن���ت عام ١٩23. وقدم كمال اأتاتورك 
لفتَة تقدير اإيل ال�ساعر ال�ساب الذي �سارك يف 
معرك���ة احلرية بتف���ان مذهل, وبع���ث به اإيل 
الحتاد ال�س���وفياتي يف منحة علمية لدرا�سة 
عل���م الجتماع. ويف مو�س���كو تفت���ح وجدان 
ال�س���اعر علي نب���ع جديد م���ن مناب���ع الإبداع 
الإن�ساين, والت�س���ق باثنني من اأهم ال�سعراء 
ال�س���وفيات وهم���ا ماياكوف�س���كي وي�س���نني, 
وت�سّرب تقاليد ال�سعر الأوروبي م�سيفًا بذلك 

ثراًء جديدًا اإيل ح�س���يلته اخل�سبة من تراث 
ال�سعر الرتكي, الذي ميثل اأحد روافد ال�سعر 

العربي الأ�سيل.
بداأ ناظم حكمت ن�ساطه ال�سيا�سي - كما يقول 
طلعت ال�س���ايب يف ت�س���ديره - ع���ام ١٩١8, 
م�س���وؤوًل يف حترير املطرقة واملنجل جريدة 
احلزب ال�سيوعي الرتكي الذي ان�سم اإليه يف 
الع�سرينات, ودر�س القت�ساد والجتماع يف 
جامع���ة مو�س���كو )١٩2١ - ١٩24(, وبعد اأن 
ع���اد �س���رًا اإيل بالده ع���ام ١٩28, اعتقل, ومل 
يطلق �سراحه اإل يف عفو عام �سنة ١٩35, ثم 
حكم عليه بال�سجن مرة اأخرى عام ١٩38 ملدة 
28 عامًا لقيامه بن�ساط معاد للنازية وفرانكو, 
ق�س���ي منها ١2 عامًا يف �س���جون خمتلفة قبل 
اأن يطلق �س���راحه اإثر موج���ة احتجاج عاملية 
وحملة وا�س���عة لالإفراج عنه نظمتها جلنة يف 
باري�س كان من بني اأع�س���ائها بيكا�سو وبول 
روب�س���ون و�س���ارتر. كان���ت التهمة املبا�س���رة 
املوجه���ة اإليه ه���ي حتري�س جن���ود البحرية 
الرتكية علي التمرد من طريق ق�س���ائده التي 

وجدوها معهم.
اأث���ر ناظ���م حكم���ت - �سخ�س���ًا و�س���عرًا - يف 
ال�سعر العربي احلديث تاأثرًا بالغًا, اإذ �سعد 
اإيل احلي���اة ال�س���عرية الرتكي���ة والعاملية يف 
حلظ���ة موؤاتي���ة, علي امل�س���توى العاملي كانت 
حركة املد الثوري ال�س���رتاكي يف اأوجها, مع 
ازدهار الحتاد ال�سوفياتي, وتوهج الواقعية 
يف  ال�س���ريالية  ذروة  وحي���ث  ال�س���رتاكية, 
ي�س���كلون  الف���ن والأدب, وجن���وم مبدع���ون 
�س���ماء زاهية يف العامل كله: ن���رودا, لوركا, 
�س���ارتر,  ماياكوف�س���كي,  اآراغ���ون,  اإيل���وار, 
غيفارا, غ���ارودي, األبر كامو, اأندريه مالرو, 
خيميني���ث, مات�س���ادو, اأونامونو, بيكا�س���و, 
اأندري���ه بريت���ون, وغرهم. وعلي امل�س���توي 
العرب���ي كانت حركة التحرر الوطني العربية 
يف عنفوانه���ا, اإذ حت���ررت اأك���ر م���ن بلد من 
نر ال�س���تعمار, و�س���عدت نغمة ال�سرتاكية 
العربي���ة يف اأكر من دول���ة, كما ظهرت حركة 
ال�س���عر احلر حاملة لواء التجدي���د واللتزام 
واحلري���ة والنزع���ة الإن�س���انية الكوني���ة )اأو 
ق���ل الأممي���ة(, وب���روز �س���عار الت�س���امن مع 
ال�س���عوب املقهورة واملنا�س���لني يف كل مكان 
ناظ���م  )زار  الأر����س.  يف  املعذب���ني  و�س���تى 
حكم���ت م�س���ر ع���ام ١٩٦2 �س���من وف���د م���ن 
اأع�س���اء موؤمتر ُكتاب اآ�سيا وافريقيا, والتقي 

ُكتاَبها و�سعراءها, قبل وفاته بعامني.
يف �س���ياق حار ع���ارم كه���ذا, كان طبيعي���ًا اأن 
يكون ح�س���ور هوؤلء ال�س���عراء الإن�س���انيني 
العاملي���ني يف ثناي���ا ال�س���عر العرب���ي احلديث 
ح�س���ورًا �س���اطعًا, ويف قل���ب ه���وؤلء ناظ���م 
ع���ن  عبدال�س���بور  �س���الح  فكت���ب  حكم���ت. 
ل���وركا, وكتب اأحم���د عبداملعطي حجازي عن 
ن���رودا, وكتب ح�س���ن فتح الباب ع���ن ناظم, 
وكت���ب �س���عدي يو�س���ف ع���ن ايل���وار, وكتب 
اأدوني�س عن بيكا�س���و, وكت���ب فوؤاد حداد عن 
اأراغون, وكتب بلند احليدري عن لوركا. اأما 
عبدالوهاب البياتي فكت���ب عن معظم هوؤلء, 
�س���عرًا ون���رًا ومذك���رات لأن معظ���م ه���وؤلء 
ال�س���عراء العامليني كانوا ا�س���دقاء �سخ�سيني 

للبياتي.
ومن الق�س���ائد النادرة يف رثاء ناظم حكمت, 
اأذكر ق�سيدة �س���الح جاهني, ذلك اأن كرًا من 
�س���عراء العامي���ة امل�س���رية كتب���وا العديد من 
الق�س���ائد يف رث���اء ناظ���م, مث���ل عبدالرحمن 
الأبنودي وفوؤاد حداد و�س���يد حجاب و�سمر 
عب���د الباقي وف���وؤاد قاع���ود. ق���ال جاهني يف 

ق�سيدته بكائية اإيل ناظم حكمت : 
من �س���نة م����س جي���ت ودورت هن���ا/ ع الولد 
كان  قلب���ه  بور�س���عيد؟/  ق�س���يدتك  الل���ي يف 
تفاحة خ�س���را ومات �س���هيد/ م����س لقيته من 
جدي���د؟/ ولقيت قلبه حديد؟/ ولقيت �س���عرك 
علي ل�س���انه ن�سيد؟/ ولقيت �س���عرك بيتج�سد 
علي مر الزم���ن؟/ ليه متوت يا عم ناظم/ قبل 

ما اأزمر تغني لك كمان؟/ كنت ع�ست.
 يف هذا ال�س���وء ي�س���تطيع املتابع اأن ير�س���د 
اأثر ناظم حكمت علي ال�س���عر العربي احلديث 

متجليًا يف ثالثة مالمح:
الأول: ه���و الجتاه نحو الب�س���اطة يف الأداء 
ال�س���عري, بعيدًا من الغرتاب والت�سنع, من 
دون فق���دان جوهر امل�س���توي الفن���ي الرفيع. 
ووج���د معظ���م �س���عراء حرك���ة ال�س���عر احل���ر 
العربية يف ب�س���اطة �س���عر ناظم حكمت �سندًا 
قويًا يوؤكد دعواهم اإيل الب�س���اطة والعمق يف 
اآن, واإىل اإنكار ال�سطناع ال�سكلي الذي غرق 

فيه ال�سعراء التقليديون ال�سابقون.
الث���اين: ه���و ع���دم اإهمال ال���رتاث ال�س���ابق, 
ر�س���ميًا كان اأو �س���عبيًا, اإذ اأعط���ي انغما����س 
ناظم يف تراثه الر�س���مي وال�سعبي )مثله مثل 
نظ���ره الكبر ل���وركا( دفعة موؤثرة ل�س���عراء 
حركة ال�س���عر احلر العربي���ة يف الإقبال علي 
تراثه���م العرب���ي, الر�س���مي وال�س���عبي, علي 
نح���و ما نلحظ يف �س���عر البيات���ي واأدوني�س 
واأمل دنقل وحجازي وغرهم, وعلي نحو ما 
تدلن���ا مذكرات بع�س ال�س���عراء العرب حينما 

كتبوا عن جتاربهم ال�سعرية.
هم���وم  ع���ن  التعب���ر  ايل  التوج���ه  الثال���ث: 
الب�س���طاء واأ�س���واق الفقراء واآلم املقهورين 
يف الوط���ن ويف �س���تي بق���اع الأر����س, وكان 
لهذا التوجه م�س���اهمة كبرة يف ابتعاد حركة 
ال�س���عر احل���ر العربي���ة ع���ن الهم���وم الذاتية 

ال�سيقة اإيل هموم اجلموع املغلوبة.
هك���ذا ج�ّس���د ناظ���م حكم���ت - بالن�س���بة ايل 
ال�س���عراء العرب املجددين يف اأوا�سط القرن 
الع�س���رين - منوذجًا لل�س���اعر املنا�س���ل الذي 
يرتب���ط كفاح���ه ب�س���عره, و�س���عره بكفاح���ه, 
ارتباطًا متينًا ل تنف�س���م عراه, حتي اإنه �سار 
- ل �س���يما اأثناء �س���جنه وبع���د رحيله - رمزًا 
من رموز ال�س���عر العرب���ي احلديث ومادة من 

مواده الناب�سة.
واأ�س���هد اأنن���ي ما زلت اأذكر كي���ف كانت فقرته 
التالي���ة خيطًا اأ�سا�س���يًا من خيوط ق�س���ائدنا 
يف الن�س���ف الأول م���ن ال�س���بعينات, نتنا�س 
معه���ا اأو نلّمح اإليها اإيحاًء اأو ت�س���ريحًا, كلها 
اأو بع�سها, ن�ستكملها اأو ننق�سها, نوؤيدها اأو 

نعار�سها, تقول الفقرة:
اأنا ل اأملك ما اأعطيه ل�س���عبي امل�س���كني �سوي 
تفاح���ة ه���ي قلب���ي/ والذبح���ة ل تفت���ك ب���ي 
لت�سلب �س���ريان اأو ق�سوة �س���جن/ فاأنا اأنظر 
ع���رب الق�س���بان اإىل اللي���ل/ ورغ���م اجلدران 
القائم���ة علي �س���دري/ يخفق قلب���ي مع اأبعد 

جنم.
يف ع���ام ناظ���م حكم���ت �س���رثيه بكلماته, هو 

الذي قال يف ق�سيدة مرا�سيم جنازتي :
نافذة مطبخنا

�ستودعني بنظراتها
و�سرفتنا �سرتفع الغ�سيل املن�سور قلياًل حتي 

اأمر,
لقد ع�سُت �سعيدًا يف هذه الدار.

نعم ي���ا ناظم: املنفي حرفة �س���اقة, لكن املوت 
حرفة اأ�سق.

عن جريدة االهرام

أي أث��ر ت��رك ناظ��م حكمت على 
الشعر العربي؟

مسرح ناظم حكمت

 لطاملا تم التعرف  عىل 

ناظم حكمت )1902ـ 1963م( 

بوصفِه”شاعرًا”ُتركيًا , ال بل هو من 

أبرز  ُمتصدري املشهد الشعري 

الُتيك. وأصبح"حكمت"رمزًا مُلجمل 

أنساق الثقافة  الُتكية الحديثة. 

فكُثـرت الدراسات التي انصبت 

عىل إبراز هذا الجانب دون  غريِه. 

ُهنا يأيت الدور امُللتحف بالرضورة 

التأريخية للباحث امُلدجج بُعدة 

معرفية وثقافية رصينة يدفعُه 

شغفُه باملعرفة ال غري , يف 

تلمس"املسكوت عنُه"يف إبداع ناظم 

حكمت , وسرب أغوارِه , والتعرف عىل 

ماهيتِه. لكن أي باحث نقصد؟وأي 

ناقد ُيكن لُه أن يتعرض للظاهرة 

املرسحية يف الدول امُلجاورة لنا؟. 

ُرغم أن هذِه املنطقة )وأقصد 

املرسح األقليمي( هي أرض بكر , مل 

يتم الحرُث فيها بعد من قبل باحثينا 

وُنقادنا املرسحيني.

�صاعر ومرتجم م�صري
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جودت هوشيار

» اأجمل الأيام, تلك التي مل نع�سها بعد
اأجمل البحار, تلك التي مل نبحر فيها بعد

اأجمل الأطفال, هم الذين مل يولدوا بعد
اأجمل الزهور, تلك التي مل نرها بعد

اأجمل الكلمات, تلك التي مل اأقلها لِك بعد
واأجمل الق�سائد, تلك التي مل اأكتبها بعد.«

ورغ���م اأنن���ي كنت وما اأزال من ع�س���اق �س���عر 
وم�س���رح ناظ���م حكمت,وق���راأت كل م���ا ترجم 
منها اىل اللغة العربية, غر اأين �س���معت تلك 
الأبيات لأول مرة, من فتاة رو�س���ية – ونحن 
عل���ى ظه���ر باخ���رة �س���ياحية يف �س���يف عام 
١٩٦١ �س���من جمموعة طالبي���ة من جامعتنا, 
يف ليلة �س���يف رو�س���ية بي�س���اء, ح���ني يظل 

الأفق م�سيئا طوال الليل.
ق�س���ى حكمت حوايل ١7 �س���نة يف ال�سجون 
الرتكي���ة ب�س���بب �س���عره الأن�س���اين اجلمي���ل 
الت���ي ف�س���رته ال�س���لطة ك�س���عر ث���وري يروج 
لل�س���يوعية. ويف اوائل ١٩5١ اأعلن ال�س���اعر 
امل�س���رف علىى املوت ب�سبب عجز يف القلب, 
الأ�سراب عن الطعام مطالبًا باإطالق �سراحه. 

ولكن ال�سلطة ظلت �سّماء. وكان حكمت اآنذاك 
يف حوايل اخلم�سني من العمر, واأ�سهر �ساعر 
تركي يف داخل تركيا وخارجها.وخالل فرتة 
الأ�س���راب ح���از عل���ى جائ���زة جمل�س ال�س���لم 
العامل���ي وانتخ���ب على اإثره���ا نائب���ًا لرئي�س 
املجل�س. واثرت �س���جة عاملي���ة وطالب كبار 
واملفكري���ن  والفال�س���فة  وال�س���عراء  الكّت���اب 
والفنان���ني يف �س���تى انح���اء العامل ب�س���منهم 
�س���ارتر واأراغون ونرودا وبيكا�سو باطالق 
�س���راحه.وقد ا�سطرت ال�س���لطة حتت �سغط 
ال���راأي الع���ام العامل���ي اىل الأ�س���تجابة له���ذا 
املطلب, ولكن و�سعته حتت الأقامة اجلربية 
واملراقب���ة. ث���م مت ا�س���تدعاوؤه لأداء اخلدم���ة 
الألزامي���ة يف اجلي�س, رغم اأنه كان مري�س���ًا, 
و�س���بق اعفائه من التجنيد لأ�س���باب �سحية. 
وكان الهدف من وراء هذا الأ�ستدعاء وا�سحًا 
وه���و الق�س���اء علي���ه, ع���ن طريق م���ا تتطلبه 
اخلدمة الألزامية من تدريب عنيف. ومل يكن 
اأمامه �س���وى الهروب من تركيا واللجوء اىل 

الأحتاد ال�سوفييتي يف حزيران ١٩5١.

�س���هرة حكم���ت �س���بقته اىل مو�س���كو حي���ث 
ترجمت ق�سائده اىل اللغة الرو�سية ون�سرت 
عل���ى نطاق وا�س���ع منذ الثالثين���ات من القرن 
الع�سرين,وعر�ست م�س���رحياته على م�سارح 
مو�س���كو وليننغ���راد وبقدوم���ه اىل مو�س���كو 
اأ�س���بح عل���ى الف���ور حم���ط اأنظار الأو�س���اط 
وق���ام  ال�س���وفييتي,  الأحت���اد  يف  الأدبي���ة 

برحالت كثرة اىل �ستى بلدان العامل.
مل تكن احلياة �س���هلة يف الأحتاد ال�سوفييتي 
يف اأوائل اخلم�س���ينات واأ�س���يب بخيبة اأمل 
يف النظام الأ�سرتاكي على النمط ال�ستاليني, 
ومل يك���ن يتوق���ع ان تك���ون احلي���اة يف بل���د 
اإ�س���رتاكي به���ذا البوؤ����س, فقد اختف���ىت تلك 
الأج���واء الفني���ة والأدبية املفعم���ة بالتجديد 
والأبداع احلقيقى الذي كان �سائدا حينما كان 
طالبا يف مو�س���كو يف الع�س���رينات. واختفى 
ا�سدقاوؤه من الكتاب وال�سعراء وامل�سرحيني 
و الفنانني الذين عرفهم يف �س���بابه. منهم من 
متت ت�س���فيته ومنهم من كان يق�سي �سنوات 
ال�س���جن يف مع�س���كرات الأعتق���ال الرهيب���ة. 

وكان يزعج���ه ذكر ا�س���م �س���تالني يف ق�س���ائد 
ال�سعراء الرو�س )الر�سميني( من دون م�سوغ 
فن���ي والت�س���ويه املتعمد لق�س���ائده املرتجمة 
اىل اللغة الرو�س���ية, و�س���ور �س���تالني يف كل 

مكان.
ذات مرة قال حكمت ل�سديقه الكاتب وال�ساعر 
ايلي���ا اهرنب���ورغ : اإنني احرتم ج���دًا الرفيق 
�س���تالني, ولكنن���ي ل اأحتم���ل الق�س���ائد الت���ي 
تقارنه بال�س���م�س. هذه لي�س���ت ق�س���ائد �سيئة 

فقط, بل تنم عن ذوق �سيء.
يف �س���باط عام ١٩53 اأ�س���يب حكم���ت باأزمة 
قلبي���ة وظل طري���ح الفرا����س يف حالة حرجة 
لع���دة اأ�س���ابيع. وتق���ول الطبيبة الت���ي كانت 
تعاجل���ه, واأ�س���بحت يف م���ا بعد عل���ى عالقة 
حميم���ة معه :”لقد جنا حكم���ت باأعجوبة اذا 
اأخذن���ا بنظر الأعتبار م�س���توى الطب يف ذلك 

الوقت.

صراحة غير معهودة 
ذوب���ان  ف���رتة  يف  ال�س���تينات-  اأوائ���ل  يف 

اجلليد. هب���ت رياح التغير على رو�س���يا يف 
كاف���ة جمالت احلي���اة, و�س���رع الرو�س بفتح 
الب���واب اأم���ام الأجانب وخا�س���ة الطلبة من 
بل���دان العامل الثال���ث ومنها الع���راق. مل يكن 
مير ا�س���بوع دون اأن اح�س���ر اأم�س���ية �سعرية 
ل���ن  و  تل���ك.  اأو  القاع���ة  ه���ذه  يف  اأدبي���ة  اأو 
اأن�س���ى ما حييت اأم�س���ية اأقيمت لناظم حكمت 
متح���ف  يف   ١٩٦١ الث���اين  ت�س���رين   ١8 يف 
)ماياكوف�س���كي(. )واأن���ا اأنق���ل هنا م���ا كتبته 
يف دفرت يومياتي يف �س���اعة متاأخرة من تلك 
الليلة بعد رجوعي ايل املدينة اجلامعية حيث 
كنت اأ�س���كن(. كان الأزدحام �سديدًا واغت�ست 
القاعة ال�س���غرة واملمرات بع�س���اق ال�س���عر. 
وقف ال�س���اعر امام اجلمهور املتلهف ل�سعره, 
فارع القامة, اأ�سقر ال�سعر, وعيناه الزرقاوان 
تلمع���ان ويب���دو مفعم���ًا باحليوي���ة وعالمات 

الر�سى على حمياه, قال ال�ساعر:
– اأيه���ا الرف���اق! اأتذك���ر جيدا نلك الأم�س���ية 
الت���ي  البولوتكني���ك,  قاع���ة  يف  ال�س���عرية 
وق���راأت  ماياكوف�س���كي  ب�س���حبة  ح�س���رتها 

�س���يئا من �س���عري لأول م���رة اأم���ام اجلمهور 
م���ن  التا�س���عة ع�س���رة  املو�س���كوبي.كنت يف 
عم���ري, مرتعب���ًا م���ن ق���راءة �س���عري باللغ���ة 
الرتكي���ة, ومرتددًا جدًا. ولكن ماياكوف�س���كي 
دفعني وق���ال :”تعال ايها الرتك���ي, ل تخف. 
عل���ى اي���ة ح���ال ل���ن يفهم���وا �س���يئا, ولكنه���م 
�سي�س���فقون ل���ك, لأن���ك �س���اعر ثوري.حقًا مل 
بفهموا �س���يئًا من �س���عري ولكنهم �سفقوا يل 
بح���رارة, وكان ذل���ك اأول ت�س���فيق يل هن���ا.
در�س���ت يف مو�س���كو وق�س���يت فيه���ا اأجم���ل 
وكتب���ت  اأحبب���ت  وفيه���ا  �س���بابي.  �س���نوات 
�س���عرًا حقيقي���ًا لأول مرة. راأيت يف مو�س���كو 
م���ن  والكث���ر  الكث���ر  وتعلم���ت  )الأوب���را(. 
الأ�س���ياء لأول مرة هنا. تعرف���ت على مرتجم 
ا�سعاري, ال�س���اعراأدوارد باغريت�سكي, ولهذا 
�س���اأبلغ  قدمي���ًا.  مو�س���كوبيًا  نف�س���ي  اأعت���رب 
ال�س���تني من العمر قريبًا. اأحاول كتابة ال�سعر 
وامل�س���رحيات ورواية واحدة. رمبا �ساأجنح 
يف كتابة ال�سعر, و�ستكون م�سرحيتي �سيئة, 

و�ساأف�سل يف كتابة الرواية.

 ضحك في القاعة!
املرتجمني  ال�سعراء  زمالئي  اأ�س���األ  – والآن 
الآون���ة  يف  ق�س���ائد  م���ن  كتبت���ه  م���ا  ق���راءة 
اليك���م.  املق���دم  تقري���ري  وكاأنه���ا  الأخ���رة. 
ولك���ن قب���ل ذلك اأري���د اأن اأق���راأ عليك���م احدى 
ق�س���ائدي باللغة الرتكية وهي بعنوان )بحر 
قزوي���ن(. هل اأنت���م موافق���ون؟. عندما يطلب 
مني قراءة �س���يء من �س���عري اأم���ام اجلمهور 
اأختار هذه الق�س���يدة القدمية لأنني ل اأحفظ 
غره���ا عن ظهر قلب. هذا اوًل, ولأنها اأ�س���هل 
فهما من حيث الأيق���اع ثانيًا. الآن اأنا ل اكتب 
مثل هذا ال�س���عر. كنت اكتب هكذا عندما كنت 

يف الع�سرين من عمري ».
كان كل م���ن يف القاع���ة ي�س���غي باأنتباه وهم 
يحب�س���ون اأنفا�س���هم. وعندم���ا انهي ال�س���اعر 
كالمه, دوت عا�سفة من الت�سفيق املتوا�سل.

ثم ق���راأت ال�س���اعرة املرتجمة )ف���را بافلوفا( 
مقاط���ع م���ن م�س���رحية حكم���ت )البانورام���ا 
ول  ناأم���ة  ل  �س���امتة.  القاع���ة  الأن�س���انية(. 

�سعال, ول �سوت حتريك مقعد.
ق���ال ال�س���اعر : » ا�س���تلمت الآن ورقة من احد 
احلا�س���رين يقول فيها : » الرفيق ناظم, نحن 
نحبك جدًا, ولهذا جئنا لن�س���تمع اىل اأ�سعارك 
الرائعة, ولنعرف راأيك يف امل�سرح وعن حال 

الفن اليوم عمومًا.«
ناظم حكمت : » بعد املوؤمتر الع�س���رين فتحت 
النواف���ذ على احلي���اة الثقافية يف رو�س���يا – 
هذه حقيق���ة! ولكن ظهرت على ه���ذه النوافذ 
م�س���بكات خمتلف���ة يف الآون���ة الأخرة – هل 
ه���ذا اأم���ر طبيعي؟ اجلدي���د �سينت�س���ر حتمًا.

اأن���ا متاأك���د من ذل���ك. وبالن�س���بة اىل امل�س���رح 
اأي�س���ًا. لقد �ساهدت الع�س���ر الذهبي للم�سرح 
ال�س���وفييتي, قبل اربعني عامًا, وعندما عدت 
اىل مو�س���كو يف ع���ام ١٩5١, وج���دت ان كل 

امل�سارح كاأنها تطبق نظرية �ستاني�سالف�سكي, 
ولكن �س���يء م���ا قد اختف���ى منه���ا, ول وجود 
ل���روح �ستاني�سالف�س���كي فيه���ا. وات�س���ح ان 
املخرج���ني الالمبالي���ني او غ���ر املوهوب���ني 
ي�س���تخرجون نظري���ة �ستاني�سالف�س���كي م���ن 

اخلزانة كعمامة معقمة بالنفتالني.
يف ي���دي ورقة اأخ���ري, ولكني اأري���د اأن اأرى 
ال�س���خ�س ال���ذي ي�س���األني, لأن ه���ذه جم���رد 
ورقة. ت�س���األون عن الفن الت�س���كيلي.!. يبدو 
يل اأن ه���ذا الف���ن عاملي اأكر م���ن اأي فن اآخر, 
لأن���ه ل يحت���اج اىل الرتجم���ة, كم���ا يحت���اج 
ال�س���عر. قد يك���ون ال�س���عر املرتجم جي���دًا اأو 
�س���يئًا, اأما الفن الت�س���كيلي فانه ل يحتاج اىل 
الرتجمة. لدينا يف رو�سيا الكثر من الفنانني 
الت�سكيليني ال�سباب املوهوبني جدًا, ولكن كل 
الطرق م�س���دودة اأمامهم, وهم ل ي�ستطيعون 
عر�س لوحاته���م هنا اأو يف اخل���ارج, ولي�س 
بو�سعهم حتى احل�س���ول على الكتب الغربية 
عن الفن الت�سكيلي احلديث. البروقراطيون 
يعتق���دون ان املوهبة لي����س بالأمر املهم, وان 
املواه���ب غالب���ًا ما تظه���ر بكرة, ول���ذا ميكن 
التعام���ل معه���ا بخ�س���ونة. ه���ذه ه���ي جرمية 
امل�س���اعدة  اىل  بحاج���ة  املوهب���ة  اجلهل���ة. 
والرعاية وهي ت�س���يع م���ن دونهما. ل ينبغي 
الزعل من البروقراطيني ومن ال�س���لطة. يف 
البحر الأ�سود نوع من الأ�سماك القوية, ومن 

ال�س���عب جدا ا�س���طيادها. ولكن ال�س���يادين 
ي�س���ربونها عل���ى َخْي�ُس���وَمها فتزع���ل, وبذلك 
ي�س���هل ا�س���طيادها. اأنفي كب���ر واحلمد لله. 
ومهم���ا تلقيت من �س���ربات عل���ى اأنفي فانني 

اوا�سل الكتابة. »
ثم حتدث ال�س���اعر عن من���ع عر�س الكثر من 
م�س���رحياته يف الأحتاد ال�سوفييتي رغم انها 
تعر����س بنجاح يف العوا�س���م الغربية ومنها 
م�سرحية » وهل كان هناك ايفان ايفانوفيت�س؟ 
». وق���ال حكم���ت : » كلم���ا �س���األت اح���دا م���ن 
اأ�س���دقائي عن ال�س���بب, ل اأتلقى جوابًا. كان 
ميكن اأن اأ�س���تاء واأتوقف عن الكتابة ولكنني 
وا�س���لت الكتاب���ة وكتب���ت بعدها م�س���رحية » 
اأن تك���ون اأو ل تكون » وهي م�س���رحية جادة 
للغاية. كتبتها واأنا افكر يف م�س���ر �س���ديقي 
الك�ساندر فادييف وغرها كثر. اذا كنَت حقًا 
كاتبًا فلن تتوقف عن الكتابة. جلبت يل زوجة 
بولغاك���وف روايته » املعلم ومرجريتا »وعدة 
خمطوط���ات اأخرى له. نتاجات���ه ممنوعة من 
الن�س���ر اأي�س���ًا, ولكنني على ثق���ة اأن اولدكم 
و  املمت���ازة  بولغاك���وف  نتاج���ات  �س���يقروؤن 
�ستدخل �س���من املقرر الدرا�س���ي يف املدار�س 
يف زم���ن احفادك���م مث���ل نتاج���ات بو�س���كني 

ودو�ستويف�سكي.«
راأي���ت ناظم حكم���ت للمرة الأخ���رة يف بيت 
الأدباء )مق���ر احتاد الكتاب ال�س���وفييت( عام 

١٩٦2, يف ام�سية مكر�سة لالأحتفال بالذكرى 
اال�س���تني مليالده. جل�س ال�س���اعر على من�س���ة 
ايلي���ا  العامل���ي  الكات���ب  وبجانب���ه  الرئا�س���ة 
اهرنبورغ – الذي قدمه للح�س���ور – ا�سافة 

اىل بع�س ال�سعراء الرو�س امل�سهورين.
. كان ناظ���م حكمت يبدو مرهقًا ولكن �س���عيدًا 
يف الوق���ت ذات���ه. كانت القاع���ة تغ�س مبئات 
الأدب���اء واملثقف���ني ارجت���ل اهرنب���ورغ كلمة 
ق�سرة هزت م�س���اعر احل�سور, وتقدم ناظم 
ليلقي ق�س���ائده باللغة الرتكي���ة, كما فعل ذلك 
قب���ل اربعني عام���ا يف قاع���ة البولوتيكنيك – 
ولكن ه���ذه املرة كانت ق�س���ائده مرتجمة اىل 
الرو�س���ية م�س���بقًا – حيث ياأتي بعده �س���اعر 
رو�س���ي م�سهور ليلقي الق�س���يدة ذاتها باللغة 
الرو�س���ية. وكان ق���د كت���ب ق�س���يدة ملنا�س���بة 
بلوغه ال�س���تني, حتت عن���وان » روؤيا«. وجاء 
�س���وته رخيمًا وعذبًا, ي�س���وبه بع�س احلزن 

والأ�سى:
اأنا الآن يف ال�ستني

مل اأكن اأبلغ الع�سرين
حينما راأيت حلمًا

وما زلت اأراه كل حني
اأراه �سيفًا
اأراه �ستاءًا

حينما يهطل املطر
وحينما تتلبد ال�سماء بالغيوم

اأ�ستيقظ يف هذا احللم واأحيا
واأقتفي اثره

ما الذي مل يحرمني منه الفراق؟
اإنتزع مني الأماين – بالكيلومرتات

والأ�سى بالأطنان
�سعر راأ�سي

والأيادي التي �سافحتها
غر اأين مل اأفارق حلمي وحده

جتولت يف حلمي
يف اأوروبا

يف اآ�سيا
يف اأفريقيا

الأمركان وحدهم
منعوين من الدخول

اأحببت كثرًا من النا�س يف حلمي
من البحار
من اجلبال

من ال�سهول
ده�ست لأ�سياء كثرة!

كان حلمي يف ال�سجن – نور احلرية
ويف املنفى – تابل خبزي

ومع اإ�سراقة كل يوم
مع اأول خيوط ال�سياء

كان حلمي – احلرية العظيمة لبالدي.

ت���ويف ناظم حكمت يف �س���بيحة ي���وم الثالث 
م���ن حزي���ران ١٩٦3 عندما كان مي���د يده اىل 
�س���ندوق الربي���د ق���رب ب���اب �س���قته ليتناول 
 , به���ًا  الت���ي كان م�س���رتكًا  ال�س���باح  جرائ���د 
نق���ل جثمان���ه اىل القاع���ة ذاتها التي �س���هدت 
الأحتف���ال بالذكرى ال�س���تني ملول���ده, وجاءت 
جماهر غفرة لألق���اء النظرة الأخرة عليه, 
ودف���ن يف مق���ربة العظم���اء يف مو�س���كو. و 
�س���ريحه منحوت���ة على �س���كل ان�س���ان يحمل 
عل���ى ظهره �س���خرة كب���رة ترم���ز اىل تركيا 
الت���ي حملها مع���ه اينما حل وعا����س. هي من 
اب���داع الفن���ان العامل���ي م���ارك �س���اغال. كلم���ا 
زرت مو�سكو اقف خا�س���عًا امام �سريح ناظم 
حكمت, وا�س���اهد كيف ان النا�س من خمتلف 
اجلن�سيات ي�سعون باقات الورود عليه وهم 
يقفون خا�س���عني, ورمبا يرددون بينهم وبني 

اأنف�سهم بع�س ابيات �سعره ال�سهل املمتنع.
يف عام 200٩ قررت احلكومة الرتكية اعادة 
اجلن�س���ية الرتكي���ة اىل �س���اعرها العظيم بعد 
ا�س���قاطها عنه اث���ر جلوئه اىل رو�س���يا. وعاد 
�سعره املحظور �س���ابقًا اىل اجلمهور الرتكي 
جم���ددًا, و حت���ى الرئي����س الرتك���ي اأردوغان 
ي���ردد يف خطب���ه احيان���ًا ابيات���ا م���ن �س���عره 
اجلمي���ل. اح���دث ناظم حكمت ث���ورة حقيقية 
يف ال�س���عر الرتكي حمطمًا القي���ود التقليدية 
التي كانت تكبله, وقد ا�س���بغ النقاد عليه لقب 
)بو�س���كني الرتكي(. تاأثر العديد من ال�سعراء 
العرب ب�س���عر ناظم حكم���ت منهم عبدالوهاب 
قب���اين  ون���زار  احلي���دري  وبلن���د  البيات���ي 

وحممود دروي�س.

اذا كانت إيطاليا بلد الفنون التشــكيلية، وأملانيا بلد املوسيقى، فإن روسيا 

بلد الشعر.. فقد كان الشعر عىل مدى مئات السنني أحد أهم روافد الثقافة 

الروحية للشــخصية الروســية. وحني يجتمع 

عــدد مــن األصدقــاء أو الزمالء – ســواء يف 

مناســبة عائلية، أو حول موقد النار يف أعامق 

الغابة الروســية الساحرة يف سفرة استجامم 

أو يف بعثة جيولوجية – فأن الحديث ال يخلو 

عن الشــعر والشــعراء وقــد يصاحبه العزف 

عــىل الغيتار. وال يقترص األمر عىل الشــعراء 

الروس، بل يرددون أحيانًا أبيات من قصائد كبار الشعراء األجانب متجام 

اىل اللغة الروسية شعرًا. كم مرة سمعت يف موسكو يرددون بعض أبيات 

شعر الشاعر التيك العظيم ناظم حكمت.

حكم��ت ناظ��م  حض��رة  ف��ي 
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لع���ّل الظل���م الذي حل���ق بحي���اة رائد ال�س���عر 
الرتك���ي احل���ّر ورائ���د احلداث���ة الرتكي���ة يف 
مفهومها ال�س���امل, مياثل الظل���م الذي ما برح 
يلح���ق ب���ه ك�س���اعر ولي�س كاإن�س���ان فح�س���ب 
ويتمثل يف القراءة الأحادية التي اأخ�سعه لها 
النقاد الأمميون وال�سرتاكيون وامللتزمون. 
تلك الق���راءة التي قّدمت هذا ال�س���اعر العاملي 
اأو الإن�ساين بالأحرى �ساهمت يف عزله عامليًا 
)وعربيًا اأي�س���ًا( ويف ح�س���ره �س���من الإرث 
ال�س���رتاكي الذي جعلته التح���ولت الأخرة 
من �سنيع املا�سي. لكّن ناظم حكمت هو اأبعد 
بل اأعمق من ان ُيح�سر يف �سياق الأدب الذي 
�س���ّمي واقعي���ًا اأو ا�س���رتاكيًا اأو اأممي���ًا. وق���د 
يكون �س���ديقه الر�س���ام الرتكي عابدين دينو 
اأ�س���اب متام���ًا حني ق���ال: حياة ناظ���م حكمت 
يف نظ���ر كّل الذين عرفوه, ل ت�س���تطيع اإل ان 

تكون يف �سيغة احلا�سر امل�ستمر.
لعّل ال�س���وؤال الأ�سا�س الذي يواجه قراء ناظم 
حكم���ت يف العامل اليوم ه���و: كيف تتم قراءة 
�س���اعر كبر مل ينثِن حلظة عن و�س���ف نف�سه 
بال�س���اعر املنا�س���ل وامللت���زم والأمم���ي؟ ب���ل 
كيف تتم قراءة �س���اعر اأ�سّر علي اأن الواقع ل 
ميك���ن ان ُيدرك اإل من خالل العني املارك�س���ية 
- اللينينية كما يعرّب؟ هذه الروؤية اىل الواقع 
ه���ي م���ن املعطي���ات القليلة الثابت���ة يف نظره 
بينما قواعد ال�س���عر و�س���روطه اأو مقايي�س���ه 

عر�سة جميعًا للتبدل والتحّول.
اأو  املحاي���دة  ناظ���م حكم���ت  ق���راءة  ان  غ���ر 
ال�س���عرّية ال�س���رف توؤك���د ان ال�س���اعر ارتقى 
باملفه���وم الأممّي اأو ال�س���رتاكي اأو الواقعي 

اىل مراتب املعنى الإن�س���اين ال�س���امل. ولعّل 
م���ا كتب���ه قبيل منف���اه الرو�س���ي ميث���ل ذروة 
�س���عريته ل يف الث���ورة اللغوي���ة وال�س���كلية 
التي اأحدثها ول يف امل�سمون الذي ا�ستوحاه 
م���ن الوج���دان الع���ام والذاك���رة العام���ة فقط 
بل يف املفهوم ال�س���عري الذي اأر�س���اه جامعًا 
ب���ني ال�س���عر واحلي���اة كم���ا مل ُيجَم���ْع بينهما 
�س���ابقًا وجاعاًل من الق�س���يدة مراآة ل� ال�س���عب 
يف اأماني���ه واآلم���ه. ه���ذا ال�س���عب �سي�س���بح 
�س���عوبًا فيم���ا بع���د وال�س���اعر الرتك���ّي ال���ذي 
خاطب املزارعني والعّمال الفقراء واملهّم�سني 
�سي�س���بح �س���اعر الأمم و�س���يخاطب �س���عوب 
الأر����س قاطب���ة: اأيته���ا ال�س���عوب العزي���زة/ 
اأيه���ا  واجلن�س���يات/  الأجنا����س  كل  م���ن 
الأندوني�سيون, اأيها الأملان, اأيها الإ�سكيمو/ 
ي���ا من جئت���م من ال�س���ودان, من ال�س���ني, من 
تركي���ا, من اأرمينيا/ اأيها اليهود, اأيها العرب, 
اأيها البولونيون, اأيه���ا الرو�س/ يا من اأتيتم 
من املك�س���يك, م���ن الرويج, م���ن قرغيزيا... 
اأيها الهنود اأيها الأكراد, اأيها الفرن�س���يون... 
اأيه���ا الأمركيون: بي�س���ًا, زنوج���ًا, جمرًا... 
اأحييك���م جميع���ًا.... هكذا كتب ال�س���اعر حني 

كان مقيمًا يف فر�سوفيا.
مل تك���ن اأممي���ة ناظم حكمت �سيا�س���ية �س���رفًا 
ول بول�سيفية �س���رفًا مقدار ما كانت اإن�سانية 
ال���ذي  ال�س���اعر  فه���ذا  وطوباوي���ة ومثالي���ة. 
اقُتل���ع من اأر�س���ه الأويل وعا�س منفيًا �س���عر 
ان���ه ينتم���ي اىل الع���امل عل���ي غ���رار املنفي���ني 
واملقتلع���ني جميع���ًا. وحفزت���ه اأح���وال القهر 
اأن يك���ون مواطن���ًا  والبوؤ����س واحلن���ني اىل 

م���ن الع���امل ولك���ن بج���ذور ت�س���رب يف اأدمي 
الوجدان الرتكي. وها هو يقول يف ق�س���يدة 
موجهة اىل كّتاب اآ�سيا واأفريقيا: اإخوتي/ ل 
تنظروا اىل �سعري الأ�سقر/ فاأنا اآ�سيوي/ ل 
تنظروا اىل عين���ّي الزرقاوين/ فاأنا اأفريقي. 
هذه ا لنربة الطوباوية �سرعان ما �ساعت يف 
ق�س���ائد عاملية كثرة كتبها �سعراء امركيون 
هام�س���يون وغنتها فرق م���ن اأمركا الالتينية 
واأّداه���ا مغّن���ون ك���ر يف �س���احات اأوروب���ا. 
وق���د متّث���ل طوباوي���ة ناظ���م حكم���ت الوج���ه 
الإن�س���اين املفرت�س ملّا ميكن اأن ُي�س���مي الآن 
العوملة الإن�س���انية ولكن يف معناها احلقيقي 
ل الأمرك���ي املعّلب. اأما �س���فة امل�س���افر التي 
يطلقه���ا ناظ���م حكمت علي ال�س���اعر )ق�س���يدة 
الرحلة مثاًل( فهي ت�س���تدعي بع�س ا�س���تدعاء 
اأ�س���طورة عولي�س ومدين���ة ايثاكا يف الرتاث 
الإغريقي وت�س���بغ علي الطاب���ع الأممي بعدًا 
�س���عريًا تتقاطع فيه حال الغرب���ة او الرتحال 

ومقام النتظار وحلم العودة.
مل ي�س���طنع ناظ���م حكمت نزعت���ه الأممية ول 
هو ا�س���تعارها من التيار البول�سفي والثقافة 
ال�سرتاكية. فهذا ال�ساعر الذي مل ي�ستطع ان 
ُيعجب بالزعيم �س���تالني والذي رف�س �سورة 
املت�سلط م�سطفي كمال )اتاتورك( كان يوؤمن 
بالإن�س���ان مرجعًا اأوَل واأخرًا, هذا الإن�س���ان 
الذي ل بد من ان ي�س���بح الع���امل حتت اإمرته 
كم���ا يع���رّب, بعيدًا من نف���وذ الدول���ة او املال. 
وعندما كتب ناظم حكمت عن �سديقه من�سور 
يف بور�س���عيد او عن �س���حايا هرو�سيما اأو 
ع���ن املراأة ال�س���وفياتية اأو الثورة الفرن�س���ية 

الرتك���ي  ال�س���يوعي  احل���زب  ع���ن  حت���ى  اأو 
فاإمن���ا كان يكتب انطالقًا م���ن موقف او روؤية 
اإن�س���انية �ساملة وعميقة. وما ي�سف به نف�سه 
يف اإح���دى مقدمات كتبه يع���رّب متامًا عن هذه 
الأممي���ة التي ل تنف�س���ل عن الهوي���ة الأويل 
او النتماء الأول كاأن يقول بلهجة و�س���يعة: 
اإنني �ساعر تركي عادي يعتّز باأنه اأعطي قلبه 
وعقل���ه وقلم���ه وعم���ره كّل���ه ل�س���عبه... وهذا 
ال�س���اعر داأب ع���رب ال�س���عر عل���ي متجي���د كل 
ن�س���الت ال�س���عوب... يف �س���بيل ال�ستقالل 
القوم���ي والعدال���ة الجتماعي���ة وال�س���لم.... 
وم���ا ميّيز انتماءه ال�س���رتاكي كون���ه انتماء 
اإن�س���انيًا وثقافيًا يف احل���ني عينه. فهو يعترب 
ال�سرتاكية وارثة كل الثقافة الإن�سانية التي 
واليون���ان  اأوروب���ا  يف  ح�س���رها  ي�س���تحيل 
القدمية وروما وع�س���ر النه�س���ة بل يجب ان 
ت�س���مل الع���امل كله: اآ�س���يا واأفريقي���ا واأمركا 

القدمية واجلديدة.
قد ل ي�سمد �سعر ناظم حكمت كله ول نره كّله 
اأمام حكم الزمن, وقد ت�سقط من نتاجه ق�سائد 
كثرة ون�س���و�س وخ�سو�سًا تلك التي كتبها 
حتت وطاأة املنفي والن�س���ال واللتزام وهي 
يف معظمه���ا ل تخل���و م���ن النف����س التعليمي 
الذي يتوّجه اىل ال�س���عب. ومقولته ال�سهرة 
)م���ا اأريد قول���ه لل�س���عب( �س���اعدت رمبا علي 
جع���ل بع�س الق�س���ائد والن�س���و�س غاية يف 
املبا�سرة وخلوًا من الفّن ال�سعري اأو امللحمي 
الذي كثرًا ما برع فيه. ق�س���يدته عن احلزب 
ال�س���يوعي الرتكي مث���اًل هي من ه���ذا القبيل 
وكذلك ق�س���يدته عن تاري���خ احلركة العمالية 

العاملي���ة. اأم���ا الق�س���ائد الت���ي �س���عي عربه���ا 
اىل بل���ورة النظرية املارك�س���ية �س���عريًا واإيل 
ترجم���ة كت���اب راأ�س املال �س���عريًا اأي�س���ًا فهي 
ق�س���ائد ممّلة ورتيب���ة و تعليمي���ة يف املعني 
الرب�س���تي. واإن كان من املمكن اأن�س���نة العامل 
واحلياة والطبيعة وبع�س الرموز امل�سيحية 
)ق�س���يدة وجوه ن�س���ائنا( فهل ميكن �س���عرنة 

النظرية املارك�سية والفل�سفة املادية؟
لعّل الرتكيز علي هذه الناحية غر الي�س���رة 
م���ن جتربة ناظ���م حكمت يوقعها م���رة اأخرى 
يف املتاهة التي اأوقعها فيها النقد ال�سرتاكي 
�س���ابقًا. فهذا ال�س���اعر الكبر ي�سعب ح�سره 
لل�س���عر  املفه���وم ال�س���رتاكي  �س���من تخ���وم 
والف���ن, وه���و اأ�س���اًل ا�س���تطاع ان يتخّطاه���ا 
موؤ�س�سًا �س���عريته اخلا�س���ة والفريدة والتي 
الكب���رة وثقافت���ه  كان���ت ح�س���يلة موهبت���ه 
الكب���رة يف اآن معًا. فهذا ال�س���اعر الذي ن�س���اأ 
علي ق�س���ائد الدي���وان العثم���اين التي تدمج 
بني الرتكية والعربية والفار�س���ية �سرعان ما 
تعّرف يف مقتبل حياته علي ال�س���عر الرو�سي 
احلدي���ث يف الع�س���رينات واملتمثل يف التيار 
امل�س���تقبلي الذي كان ال�س���اعر ماياكوف�س���كي 
يف طليع���ة رّواده ويف التي���ار البنيوي الذي 
كان �سائعًا حينذاك اأي�سا. اإل ان ناظم حكمت 
الذي مل ي�س���توعب متامًا اأث���ر هذين التيارين 
جنح يف �سهرهما �سمن نزعته الغنائية التي 
و�س���مت اأعماله الأويل. وكان ي�س���عب عليه, 
ه���و الذي ن�س���اأ علي األ���وان الرتاث ال�س���عري 
ال�سفوي الذي يتناقله الأتراك, ان يتخلى عن 
جذوره الغنائية حتى بعدما اأ�سبح ا�سرتاكيًا. 
وكم اأ�سّر علي العن�سر الغنائي يف الق�سيدة 
ولكن لي�س البكائي احلزين كما يعرّب. وكم اآثر 
ان يتحدث عن ال�س���تجابة الواقعية اجلديدة 
عو�س���ًا عن الواقعية ال�سرتاكية اأو الواقعية 
املادية و�سواهما من املقولت التي راجت يف 
تلك احلقب���ة. وينبغي عدم اإغف���ال الأثر الذي 
تركه ال�سعر الفرن�سي يف جتربته اأي�سا وهو 
كان قراأ عيون هذا ال�س���عر يف مطلع عمره ثّم 
يف املنف���ي ح���ني كان ي���زور باري����س ويلتقي 
�س���عراءها الكب���ار من اأمث���ال: لوي�س اراغون 
وثري�ستان تزارا وبول اليوار وجاك بريفر 
وفيلي���ب �س���وبو. والالفت جدًا ان تري�س���تان 
ت���زارا رائ���د احلرك���ة الدادائي���ة كت���ب مقدمة 
لإح���دى ترجمات���ه الفرن�س���ية وكذل���ك فيليب 

�سوبو ال�ساعر ال�سوريايل بامتياز.
ق���د تك���ون ق���راءة ناظ���م حكم���ت يف �س���ياق 
احلركة ال�س���عرية الرتكية خمتلفة عن قراءته 
عامليًا, وكذلك قراءت���ه باللغة الرتكية تختلف 
ع���ن قراءت���ه مرتجم���ًا. فالناقد نعم���ت ارزيك 
ي�س���عه يف م�ستهل تيار ال�س���عر الرتكي احلر 
يف الأنطولوجيا التي �سدرت بالفرن�سية عن 
دار غاليمار وي�س���ّميه للف���ور واحدًا من رواد 
الق�سيدة احلرة, م�سرًا اىل اأن اأعماله الأويل 
اأث���رت يف جيل كام���ل من ال�س���عراء. ويجمع 
النقاد الأتراك والأجانب علي اأن ناظم حكمت 
جنح يف تو�س���يع اآف���اق ال�س���عر الرتكي ويف 
جتدي���ده او تثويره بعدم���ا رزح ردحًا طوياًل 
يف ظالل �س���عر الديوان الكال�س���يكي وال�سعر 
املوزون واملقفى. ا�س���تطاع ناظم حكمت, كما 

طبعت  مبطابع م�ؤ�ش�شة املدى 
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رئي�س التحرير 

يق���ول الناقد غوزين دينو ان يك�س���ر القواعد 
املو�س���وعات  يتخط���ى  واأن  العرو�س���ية 
الثابتة واجلماليات اللغوية وال�س���كلية التي 
ر�ّس���خها ال�س���عراء الذين �س���بقوه عرب اإذكائه 
نار التحديث يف اله�س���يم ال�سعري. و�ساعده 
تاأثره بال�س���عر امل�س���تقبلي الرو�س���ي و�سواه 
يف ان يكت�س���ب موا�س���فات جديدة جتمع بني 
الطرافة والأ�س���الة كونه���ا تنطلق من الرتاث 
ال�سعري ال�س���عبي املكتوب واملحكّي. ومتكن 
ناظ���م حكمت انطالقًا من مرجعيته املحلية او 
الرتاثية ومرجعيته الثقافية ان ين�سئ جدلية 
�س���عرية فري���دة جعلته يف م�س���اف ال�س���عراء 
الثوري���ني يف الع���امل. ولعّل هذا م���ا عرّب عنه 
تري�س���تان ت���زارا حني ق���ال يف تقدمي���ه ناظم 
حكم���ت: اهت���دى ناظ���م حكم���ت وخ�سو�س���ًا 
م���ن خ���الل تعميقه املناب���ت الت���ي كانت متده 
به���ا تقاليد بالده واأ�س���اليبها وقد تبّني بع�س 
�س���يغها يف التعب���ر ُبعي���د منحه���ا طابعه���ا 
احت���واء  اىل  اهت���دى  واحلدي���ث,  احلا�س���ر 
م�س���مون هذا ال�س���عر الذي تع�س���ف فيه تلك 
الن���داءات اىل  احل���رارة الإن�س���انية وحي���ث 
العدالة وايل النتفا�س علي ال�ستبداد حتمل 

نكهة احلياة نف�سها.
اأح���دث ناظم حكمت ثورة يف ال�س���عر الرتكي 
من���ذ ديوانه املدينة التي فقدت �س���وتها وهو 
يعت���رب مبثاب���ة الدي���وان الأول )١٩3١( علي 
رغم ان ال�س���اعر كان اأ�سدر قبله كتيبًا �سعريًا 
يف العام ١٩2٩ عنوانه 538 �س���طرًا. اأ�س����س 
ال�س���اعر ال�س���اب حينذاك �س���عرًا جديدًا قائمًا 
عل���ي تقني���ة �س���عرية جدي���دة وروح جدي���دة 
)لئ���ال اأق���ول م�س���مونًا جدي���دًا( منفتحة علي 
الإيديولوجيا الثورية والوعي ال�س���رتاكي. 
حملت ق�س���ائده هذه روؤية خمتلفة اىل العامل 
انطالق���ًا م���ن ال�س���دمة التي اأحدثته���ا احلياة 
ال�س���ناعي.  واملجتم���ع  احلديث���ة  املديني���ة 
وحملت الق�س���ائد اأي�س���ا روؤية ماأ�س���وية اىل 
النا����س اأف���رادا وجماع���ات, روؤي���ة ل تخل���و 
م���ن الأم���ل او الرج���اء ال���ذي اأذكت���ه الث���ورة 

ال�سرتاكية.
مل يك���ن ناظ���م حكم���ت ميي���ل كث���رًا اىل بناء 
نظرية �س���عرية كما يعرّب الناقد الرو�سي اكرب 
بابايي���ف. لكن���ه مل يت���وان ع���ن كتاب���ة بع�س 
الن�س���و�س التي تعرّب عن روؤيته اىل ال�س���عر 
وعن فّنه ال�س���عري. فال�س���اعر كم���ا يعرّب كان 
يح�س ان ثمة حاجة يف قرارته للتعبر �سعرًا 
ع���ن اأم���ور مل تكن قيل���ت قب���اًل. وبعدما عا�س 
هموم النا�س عن كثب وخ�سو�سًا يف الأرياف 
واملناط���ق وبعد اإطالعه علي جمريات الثورة 
الرو�س���ية ب���داأت ت�س���غله م�س���األة البح���ث عن 
�س���كل �س���عري جديد يالئم امل�سمون اجلديد. 
وي�س���ر ناظم حكمت اىل اأنه ب���داأ العمل علي 
القافي���ة ثم حاول ان ي�س���ع القوايف يف ختام 
الأبيات مرة وم���رة يف بدايتها. ويعرتف هو 
نف�س���ه بالأثر الذي تركه فيه �س���كل الق�س���يدة 
التي كان يكتبها ماياكوف�س���كي موّزعًا اأبياتها 
علي ال�سفحة البي�ساء وكاأن الأبيات موجات 
اإيقاعي���ة تن�س���رح وت���رتدد. اإل ان ثورة ناظم 
حكمت ال�س���عرية لن تقت�سر علي ال�سعر احلر 
فهو دعا انطالقًا من وعيه الثوري, اىل حرية 

التعبر ايًا يكن �سكل هذا التعبر. 
يف هذا ال�س���دد يقول: ال�سعر ميكن ان يكتب 
بالقافي���ة وم���ن دونه���ا, بال���وزن وم���ن دونه, 
وميك���ن ان يكون مفعمًا بال�س���ور اأو من دون 
�س���ور اإطالقًا, �س���ارخًا ب�س���وت مرتفع حينًا 
اأو ع���رب الهم�س حينًا. اأما اأبرز ما �س���عي اإليه 
ناظم حكمت فهو ان يجعل ال�سعر �ساهدًا علي 
املراحل التاريخية املتعاقبة �سكاًل وم�سمونًا. 
فال�س���عر بح�س���به يج���ب ان يكت�س���ب ال�س���كل 
املن�س���جم مع هذه املرحل���ة التاريخية او تلك 

وعليه تاليًا اأن ياأخذ باأكر الأ�ساليب مهارة.
ل يخلو �س���عر ناظم حكمت يف معظم مراحله 
من مبداأ ال�س���نعة. حتى ق�س���ائده املبا�سرة و 
التعليمية التي كتبها يف اأوج ن�س���اله مل تخل 
من ال�سنعة او املتانة. لكن ال�سنعة هنا يجب 
األ تك���ون مبثاب���ة املاأخذ علي ال�س���عر بل هي 
التي تتيح لل�س���اعر ان يحقق ما ي�س���ّميه ولعًا 
بجعل ال�س���كل متطابقًا مع امل�سمون. فال�سكل 
امل�س���مون  مين���ح  ان  ل���ه  ينبغ���ي  نظ���ره  يف 
مزيدًا من الو�س���وح �س���رط األ يطفو هو علي 
ال�س���طح كما يقول. ولي�س من امل�س���تهجن ان 
ين���اأى ناظم حكمت عن اإغراءات الزخرف )او 
الب���اروك( واحلذلقة والفتعال واأن ميعن يف 
الإيج���از والخت�س���ار حت���ى واإن كتب الكثر 

من ال�سعر الدرامي وامللحمي.
ق���د يب���دو ال���كالم الآن ع���ن جدلية امل�س���مون 
املا�س���ي بعدم���ا ح���ررت  اإرث  م���ن  وال�س���كل 
احلداث���ة ال�س���عر م���ن مث���ل ه���ذه اجلدلي���ات, 
جاعل���ة ال�س���كل وامل�س���مون جوه���رًا واح���دًا 
اأو بوتق���ة واح���دة. لك���ّن ناظ���م حكمت مل ير 
ه���ذه اجلدلي���ة )الت���ي كانت رائج���ة حينذاك( 
اإل ليوؤك���د تخّطي���ه اإياها, فه���و مل يكتب اإل ما 
ي�س���ّميه �س���عرًا حيًا وعاري���ًا. واأ�س���ّر علي اأن 
ال�س���اعر احلقيقي ل يخ�س���ع لأي قاعدة فنية 
مطلق���ة وثابت���ة. التح���ول �س���فة اأ�س���ا�س من 

�س���فات ال�ساعر, وال�س���اعر - كل �ساعر - اإمنا 
يظ���ّل يبحث حت���ى نهاية عم���ره. واخلطاأ هو 
م���ن حق���ه ف���اإن مل يخط���ئ ي���راوح مكان���ه. قد 
يكون يف كالم ناظم حكمت هذا دليل وا�س���ح 
علي معني الثورة التي اأحدثها ل يف ال�س���عر 
الرتكي ول يف ال�س���عر ال�سرتاكي اأو الأممي 
ب���ل يف ال�س���عر العامل���ي اأي�س���ًا. ومثلم���ا كتب 
عن احل���ّب واحللم والياأ�س والأمل وال�س���قاء 
وال�س���الم واملنفي واحلنني كتب ناظم حكمت 
ق�س���ائد ق�س���رة وق�س���ائد ذات نف�س ملحمّي 
ودرام���ّي. عل���ي اأن هذي���ن النوع���ني اللذي���ن 
خا�س���هما كان���ا خمتلف���ني ظاه���رًا ولي����س يف 
جوهرهما. علمًا اأن بع�س ق�س���ائده الق�سرة 
كانت تكتفي باأ�س���طر قليلة اأحيانًا فيما ت�س���ل 
اآلف  اىل  والدرامي���ة  امللحمي���ة  ق�س���ائده 
الأبيات. ومن تلك الق�س���ائد - املالحم مناظر 
اإن�س���انية التي �س���مت اأكر من ج���زء )ملحمة 
ح���رب ال�س���تقالل, يف الع���ام ١4٩١ هذا...( 
وكذلك ق�س���يدته امللحمية: ملحمة ال�سيخ بدر 

الدين و�سواها...
كم ت�سعب قراءة �ساعر يف حجم ناظم حكمت, 
�س���اعر مل يع�س حياته اإل �س���اعرًا, يف الوطن 
كما يف ال�سجن كما يف املنفي. �ساعر احلداثة 
وال�س���عب, �س���اعر الث���ورة والغنائية, �س���اعر 
اجلدلي���ة املادي���ة وامل���اوراء, �س���اعر التاريخ 
والواق���ع. يف اإحدى ق�س���ائده الأخرة يكتب 

ناظم حكمت قائاًل:
 اإنن���ي اأحّلق هذا امل�س���اء/ اأحّلق يف الأعايل/ 
اإنني يف مرتبة ا�س���مي/ م���ن مرتبة ذلك الذي 

ي�سمع ا�سواتًا من الالنهاية....
ت���رى األ يج���ب عل���ي ق���راء ال�س���عر يف العامل 
ان يعي���دوا ق���راءة ناظ���م حكم���ت بعي���دًا م���ن 
الق���راءات املوّجه���ة و الأممية التي عو�س ان 

ت�سّرع نوافذه العالية اأمعنت يف اإغالقها؟
عن جريدة احلياة

ناظم حكمت شرع مفهوم االلتزام على أبعاده اإلنسانية

كيف نقرأ اليوم الشاعر الذي أحدث ثورة في 
الشعر التركي و األممي؟

هل أصبح ناظم حكمت جزءًا من 
التراث الشعري العالمي أم أّن 
شعره ال يزال حاضرًا مثلما كان 
حاضرًا في مرحلة الثورة األممية 
التي وسمت عقودًا بكاملها ثم 
ما لبثت ان تراجعت بعد سقوط 
المعسكر االشتراكي؟

عبده وازن



 علوان السلمان

  كتاب )�سعر ناظم حكمت( بعد اجناز ترجمته 
بانامل الدكتور م�سطفى �سابر و�سافرة جميل 
حافظ..وال����ذي احت�س����ن ب����ني دفتي����ه ق�س����ائد 
منتخبة من ديوان ال�ساعر  الول)حتت ا�سجار 
الزيزفون(..والت����ي تعرب عن وجدان ال�س����اعر 
يف تلك ال�س����ن املبكرة..وقد متثلت يف)�س����الم 
والبح����ر/ البحر/نح����ن  ال�س����هداء/نداء/اىل 
الب����كاء ف����وق ال�س����رو/اميان/الغرام البدي/
النائمة/احلبيب����ة/ اخليال/ال�س����يدة  طري����ق 
الينبوع ذو العني الباردة/(..مع ن�س لل�ساعر 
المل����اين ميلل����ر مرتج����م ع����ن النكليزي����ة بقلم 

القا�سة �سافرة جميل حافظ..
   وناظم حكمت يف ق�س����ائده هذه ي�س����كل ثمرة 
الروؤية الن�س����انية التي ترى ان الن�سان اثمن 
را�س مال ومركز الوجود..كونه حياة ال�س����عر 

ووجده بجوهره..

  ايها املار ل تثقل الوطء حني متر
  فهذه الر�س قد روتها الدماء
 والحجار قد �سحرتها الدماء

ايها القاتل.. انتبه لئال ت�سفعك
  تلك الحجار امل�سحورة  /�س8

   فالن�����س يتج����اوز القوالب اجلاه����زة بتنويع 
ادواته اذ املزج بني النر وال�س����عر مع توظيف 
ال����رتاث املحكي وا�س����تخدام ا�س����لوب التنا�س  
ال����ذي ه����و ت�س����كيل ن�س جدي����د من ن�س����و�س 
�سابقة..باعتبارالن�س فاعلية املخزون التذكري 
لن�سو�س خمتلفة..اذ يلتقي ال�ساعريف بع�س 
الفكار وال�سور مع املعري يف ن�سه..)ما اظن 
ادمي الر�س ال من هذه الج�ساد(..ا�سافة اىل 
انه يقتن�س املجازات وال�س����تعارات والرموز 

التي تتاآلف وروؤية ال�س����اعر الن�س����انية..كونه 
يرى)ان ال�ساعر احلقيقي ل يخ�سع لي قاعدة 

فنية مطلقة او ثابتة(..

       ملا كانت يدي تبحث
  عن يدها يف الفراغ

   اربعني يوما دون انقطاع
            �ساهدت اول جنمة

  مالأت قلبي الفارغ
  اربعني يوما ابحث عن حبيبتي

      حني �ساهدت وجهها
 فقدت �سعوري بالنجوم   /�س١٦

 فالن�س تغلب علي����ه الناحية العاطفية يف نقل 
التجربة امل�س����هدية الهادئة والنربة الوجدانية 
بو�س����اطة ال�س����ورة التي تت�س����كل من جزئيات 
موؤتلف����ة يف تعابرها املكتنزة بدللت نف�س����ية 
و�س����عورية مع خيال �س����عري يل����ف وجودها..
ف�سال عن ان �سعريته ل تخلو من مبداأ ال�سنعة 
الت����ي ت�س����هم يف مطابق����ة ال�س����كل وامل�س����مون 
م����ع ابتعاد ع����ن الزخرف والفتع����ال مع ايجاز 
وتكثي����ف واقت�س����اد لفظي وب�س����اطة �س����احرة 
ومواق����ف وا�س����حة..كون ال�س����اعر ج����رب كل 
ال�س����كال ال�س����عرية ابتداء من ت�سبعه بانا�سيد 
ال�س����عري..  وعي����ه  �س����كلت  الت����ي  ال�س����وفية 
ومرورا ب�سبابه املميز بن�ساطه ال�سيا�سي الذي 
انبثق م����ن م�س����وؤولية جملة املطرق����ة واملنجل 
وم����ن ث����م ال�س����فر اىل رو�س����يا ودرا�س����ة علمي 
الجتماع والقت�س����اد..فعمله معلم����ا تنويريا 
ومرتجما ومرا�س����ال وكاتب ن�سو�س �سيمية..
ا�س����افة اىل ذل����ك ريادته لل�س����عر احلر)ال�س����عر 
ال�س����امل.. مبفهومه����ا  واحلداث����ة  املنث����ور( 

باتفاق النق����اد الذين اكدوا تفوقه يف تو�س����يع 
اآف����اق ال�س����عر الرتكي ويف جتدي����ده وجتاوزه 
اجلاهزة)بتك�س����ر  الكال�س����يكية  القوال����ب 
القواع����د العرو�س����ية وتخط����ي املو�س����وعات 
الثابتة واجلمالي����ات اللغوية وال�س����كلية التي 
ر�س����خها ال�س����عراء الذين �س����بقوه ع����رب اذكائه 
ن����ار التحدي����ث يف اله�س����يم ال�س����عري(.. عل����ى 
ح����د تعب����ر الناقد غوزي����ن دين����و..كل هذا دعا 
الناق����د نعمت ارزيك لي�س����عه يف م�س����تهل تيار 
ال�س����عر الرتك����ي يف النطلوجيا التي �س����درت 
ال�س����اعر  غاليمار.ك����ون  دار  ع����ن  بالفرن�س����ية 
يريد من ن�س����ه ال�س����عري الق�س����ر او امللحمي 
� الدرامي ان يكون �س����اهدا لع�س����ره واملراحل 
املتعاقبة..ل����ذا فه����و مل يكتف بثورت����ه اللغوية 
م����ن  امل�س����توحاة  وامل�س����مونية  وال�س����كلية 
الوج����دان والذاكرة بل جتاوز ذلك اىل املفهوم 
ال�س����عري اجلامع بني ال�س����عر واحلياة..حتى 
انه عندما يكتب عن هرو�س����يما او بور�س����عيد 
فهو يكتب انطالقا من موقف وروؤية ان�س����انية 

وثقافية كا�سفة عن انتمائه الكوين..

 هل تذكرين  ذلك اليوم الثلجي؟
 ذلك ال�ستائي الذي تقابلنا فيه

  كنت اراقبك فيه عن بعد
 ترى ما الذي تبحث عنه هذه املراة؟

  يف الثلج
  �سوف لن ين�سيني حتى الربيع الخ�سر

 تلك النظرات التي مالأت قلبي بحبك  /�س١8

فال�س����اعر يع����رب عم����ا يجي�����س يف نف�س����ه م����ن 
عاطف����ة جتاه الوج����ود احلقيقي � امل����راة � التي 
/احلبيبة/الزوجة..(ك����ون  تعني)الوط����ن 

ال�س����عر عند ال�ساعر ق�سية وغاية ف�سال عن انه 
و�س����يلة.. لذا فه����و يجمع ب����ني الكلمة واملوقف 
بعيدا ع����ن الزدواجية التي ه����ي يف جوهرها 
عج����ز ع����ن املواجه����ة لن����ه مل يع�����س حياته ال 
�س����اعرا يف الوط����ن وال�س����جن واملنفى..حت����ى 
ان����ه حني وق����ف ام����ام املحكمة ق����ال مدافعا عن 
نف�س����ه)الدولة تخاف من ال�سعر..( لنه خميلة 
ال�ساعر املقلقة لالنظمة دوما.. كونه ين�ساأ على 
�س����فاف احللم الباحث عن مدينته الفا�س����لة..  
عل����ى اثر ذل����ك حاز على جائزة ال�س����الم العاملي 
منا�سفة وال�ساعر الرجنيتني بابلو نرودا..

بع����د ان ترجمت اعماله لكر من خم�س����ني لغة 
وكان لها تاثرها على الن�س����انية ملا حتمله من 
اح�س����ا�س مرهف ونف�س ثوري �سفيف ودعوة 
للحرية..ف�سال عن انها تعي�س المل الن�ساين 
يف مواجهة اليا�س..لذا كان يردد )تفاوؤيل هذا 
الكن����ز الفري����د الذي ل ين�س����ب(..ويف �س����هادة 
لزوجت����ه: ان ناظ����م حكم����ت كان ي�س����حو كل 
�س����باح ليذهب راجال اىل مبنى الربيد ت�سقطا 
للر�س����ائل املقبل����ة م����ن الوط����ن البعي����د حتم����ل 

اخباره..
وكان����ت تلك الخبار زادا وملهم����ا وباعثا  على 
ال����دفء يف برد ال����روح الذي يجت����اح املنفى..

ويف �س����باح احد ايام ال�س����يف من عام ١٩٦3 
خ����رج اىل مثواه اليوم����ي نح����و الربيد..لكنه 
مل يعد..لقد �س����ق�����ط ميتا يف ال�س����ارع وهو يف 

طريقه متلهفا لر�سائل الوطن....

     ايتها الريح ا�سرعي وافهميها
     لوعتي هذه

  ول تعودي
  لتزيدي الآم قلبي

الشاعر ناظم حكمت والدعوة إلى الحرية


