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«روت�����س» .كما ي��ورد م��ث��ا ًال علميا دا ًال ع��ن الرحالة
والأث��ري والكاتب الرنويجي ال�شهري ثور هايردال
ال������ذي اخ����ت����ار ب��ل��اد ال����ق����وق����از ،ال غ��ي�ره����ا ،ل��ت��ت��ب��ع
جذور ثقافته الأم.
ومع اال�ستغراق يف منهج الكاتب ومنطقه البحثي،
ت�برز لنا خ��ي��وط ج��دي��دة وا�ستنتاجات ح�صيفة يف
�شبكة العالقات والتقاطعات بني ال�شعوب .ن�ستدل
(مثال) �إىل اخللفية التاريخية التي جعلت من �سكان
�ألبانيا يحملون �أوج��ه��ا م�شابهة للقوقازيني ،كما
تت�شابه طرائقهم يف الر�سم والتطريز التقليدي،
ومكونات الطبخ التي يطغى عليها الفلفل والثوم،
ومن���ط ب��ن��اء ال��ب��ي��وت امل��ك��ون��ة م���ن طبقتني حتفها
الأروقة.
َّ
ينقب �آدج��ي يف التاريخ بح�ضور ذهني وق��اد ،ومن
�أج���ل ب��ل��وغ احلقيقة وال��ك�����ش��ف ع��ن �أخ��ط��اء ال��ت��اري��خ
ال��ر���س��م��ي وجت���اوزات���ه ،ن���راه ي��ت���أم��ل م��ل�� ًي��ا اجل��وان��ب
ال��ت��ي ت��ن��ايف املنطق وت��وق��ظ ال�شكوك ح��ول��ه��ا .فمن
د�أب العلماء الغربيني (ك��م��ا ي�شري يف حديثه عن
الهجرات الأوروب��ي��ة القدمية) االطمئنان للرواية
الر�سمية القائلة ب����أنّ الهجرة ال��ك�برى م��ا ه��ي �إال
عدد من التنقالت البينية داخل القارة الأوروبية..
ومكتفني بهذا القدر .وبالنظر �إىل هجرة «الهون»
(وه�����ي م���وج���ة م���ن ال���ه���ج���رة ال����ك��ب�رى ،ح���دث���ت يف
��رح��ل
���س��ب��ع��ي��ن��ي��ات ال��ق��رن ال���راب���ع ل��ق��ب��ائ��ل ال��ه��ون ال ّ
((ذات الأ���ص��ول الرتكية)) التي ه��اج��رت م��ن وراء
نهر الفولغا الرو�سي لت�ستقر يف �أوروب���ا ال�شرقية
وت���ؤ���س�����س �إم�ب�راط���وري���ة ح��م��ل��ت ا���س��م��ه��م) جن���د �أنَّ
التاريخ الر�سمي الأوروب���ي مير على ه��ذه الهجرة
املف�صلية مرور الكرام.
ً
م��ن ج��ان��ب �آخ���ر ي�����س��وق ال��ب��اح��ث �أح���داث���ا مريبة
تدعم فر�ضيته يف التجاهل املتعمد للأثر الرتكي
يف �أوروب����ا ،وي��دع��و ال��ق��ارئ لو�ضع ا�ستنتاجه حول
الإج��������راءات امل���ؤ���س�����س��ي��ة ال���ت���ي ووج����ه ب��ه��ا ال��ت��اري��خ
الرتكي .من بني تلك الأحداث ما وقع مع امل�ست�شرق
ال��رو���س��ي وامل��خ��ت�����ص ب��ال��درا���س��ات ال�ترك��ي��ة ي��و���س��ف
�أربيلي ،فقد �أتاح له تخ�ص�صه� ،إىل جانب املنا�صب
العليا التي تبو�أها (مدير متحف االرميتاج ورئي�س
�أكادميية العلوم الأرمنية)� أتاح له جمع ثالثمائة
نق�شاً م��ن� آث��ار ال��ق��وق��از و�أجن���ز حولها كتابا علميا
�شامال ،ولكنه وبعد �أن �أر�سل درا�سته �إىل الطباعة
ع���ام  ،1919ول�����س��ب��ب غ��ام�����ض ،ع���اد ل��ي�����ش�تري ك��اف��ة
الن�سخ من املطبعة ،ما ت�سبب بحجر الكتاب ومنعه
من التداول بني اجلمهور.
ينبه امل�ؤلف �إىل الطابع االحتكاري للمعلومة يف
ع�صر النت .وبالن�سبة للتاريخ الرتكي املتناثر يف

�أوروب���ا ي��رى �أن النت  -مثله مثل ال��واق��ع امليداين
 يخفي الآث���ار ويدفنها ف�لا يقدم للباحث �سوىمتفرقات ال ت�ساعد على تكوين املعرفة ال�لازم��ة
للتحليل العلمي الوازن واجلاد.
يكر�س الباحث جانباً من كتابه ل�سرد م�شاهداته
ال�شخ�صية يف بالد القوقاز ،حيث يتابع ميدانيا ما
ي�ؤيد نظرته العلمية ،وي�سجل مالحظاته عن الآثار
الباقية ،مقرنا �إياها بفر�ضيته التاريخية .و�أحيانا
ي��ع��ل��ن �أ����س���اه ع��ل��ى ال�����ض��ي��اع ال���ذي حل��ق ب��ج��زء كبري
م���ن الآث������ار .وم��ن ب�ين��� س��ردي��ات��ه ال�����ش��ائ��ق��ة ،ال��ت��ي
ا�ستخرجها من احلكايات املحلية ،تلك التي تتحدث
عن ت�أ�سي�س مدينة «غيليار» (حاليا قرية تقع على
احل���دود ب�ين داغ�����س��ت��ان و�أذرب��ي��ج��ان) ال��ذي مت على
�أيدي مهاجرين ق��دِ م��وا م��ن احل��ج��از ب�ين القرنني
ال��ت��ا���س��ع وال��ع��ا���ش��ر ،ح��ي��ث ا���س��ت��ق��روا يف ه��ذه اجل��ب��ال
البعيدة و�شيدوا بيئتهم التي ت�شبههم .بيد �أن �شيئاً
من عمارتهم مل يبق ،ومل يظل من ذكراهم �سوى
احلكايات التي تتناقلها الأل�سن وتتوارثها الأجيال.
ف��ي��م��ا ي���خ�������ص� أ����س�ل�اف���ه الأت���������راك ،ي�����ورد م����راد
�آدج���ي ال���ك���ث�ي�ر م���ن م���آث��ره��م احل�����ض��اري��ة ،جم��ي��ب��اً
ب�أمثلة م��ن واق��ع احل��ي��اة وال�ت�راث على تخر�صات
ال��غ��رب ال���ذي ط��امل��ا ن��ع��ت��ه��م ب��ال��ه��م��ج��ي�ين .ي��ق��ول يف
ه��ذا ال�صدد« :ك��ان� أج��دادن��ا يعتنون ب��الأ���س��وار .كل
م�تر م��ن ال�����س��ور ف��ر���ش��وه ب��ال��ق�����ص��ب ،وك���ان ل��ه��م يف
ذل��ك �سبب وج��ي��ه .الهمجيون املتوح�شون� أولئك
ك��ان��وا يفعلون ذل��ك ات��ق��اء ال���زالزل وحماية ملدنهم
م��ن �أ����ض���راره���ا .ف��ف��اع��ل��ي��ة �أع�����واد ال��ق�����ص��ب (�ضمن
تقنية ال��ب��ن��اء ال��ق��دمي��ة) مت��اث��ل م��ا ي�سمونه اليوم

ب��امل��واد امل��ق��اوم��ة ل��ل��زالزل .ول��ذل��ك احتفظت امل��دن
اجلبلية ال��ق��دمي��ة ب���أ���س��واره��ا العظيمة وب�أبراجها
وبيوتها حتى حا�ضر وقتنا»   .
لي�س من امل�ستغرب �أن يثري كتاب «ق�صيدة لل�سهوب
ال��ك�برى» �أ���ص��داء متباينة بني ال��ق��راء ويف الو�سط
الأك����ادمي����ي .ف�برغ��م ���س��ي��اق��ه ال��ع��ل��م��ي ال��ت��اري��خ��ي،
�إال� أن خ��ط��ه احلما�سي ال��ط��ايف (ب���دءا م��ن العنوان
بنربته الغنائية) ت�ضعه بني منزلتني :ي�ستح�سنه
البع�ض مل��ا يت�ضمنه م��ن ح���رارة وفرو�سية لإحياء
امل��ا���ض��ي و�إع����ادة االع��ت��ب��ار ل��ه ،وي��ت��ذم��ر منه �آخ���رون
مل��ا ي��ع��دون��ه �أ���ص��ول��ي��ة تاريخية ي��ن��زع �إل��ي��ه��ا الباحث
و ُي��زاح��م بها م�ضوعية البحث .م��ع ذل��ك ال يخفى
ع��ل��ى ال��ق��ارئ امل�����س��ل��ك ال��دمي��وق��راط��ي ال���ذي اتبعه
الباحث يف ت�أليف بحثه ال�شائك� ،إذ ي�سوق حججه
ويبني قرائنه ،ومن �ش�أن القارئ بعدئذ �أن ي�أخذ بها
�أو يغفل عنها.
غ�ي�ر ه����ذا وذاك ت�����ش��ك��ل ق�����راءة ال��ك��ت��اب ف��ر���ص��ة
ج���ي���دة لإل����ق����اء ن���ظ���رة ع��ل��ى ط��ب��ق��ة م��ن ال��ط��ب��ق��ات
الثقافية واحل�ضارية يف التاريخ الأوروبي ،الطبقة
��رب ع��ل��ى
ال��ت��ي ت��خ�����ص الأت��������راك وال���ت���ي ع��م��ل ال��غ ُ
التقليل من �ش�أنها والتقلي�ص من ُ�سمكها .موازاة
ل��ذل��ك ،ي�����ش�ير ال��ك��ت��اب  -ف��ي��م��ا ي�����ش�ير �إل���ي���ه � -إىل
ال��ب���ؤرة الإ�شكالية العميقة وامل�صطنعة للخارطة
ال���ق���وم���ي���ة يف ب����ل���اد ال�����ق�����وق�����از ،ح���ي���ث اخل����ارط����ة
الإث��ن��وغ��راف��ي��ة ال��ر���س��م��ي��ة حت��ك��ي ع��ن م��ائ��ة قومية
خمتلفة تقطن تلك املنطقة بينما الواقع التاريخي
يجمع هذه الأقوام يف بوتقة واحدة.
و�إحالة �إىل الواقع امل ُعا�صر ،ي�ستعيد مراد �آدجي
اخل��ط��اب ال��غ��رب��ي امل�سكون بالهيمنة على الأق���وام
الأخ���رى ،وير�صد موقف ال��غ��رب جت��اه احل�ضارات
امل��خ��ت��ل��ف��ة والإج����������راءات ال���ت���ي ي��ت��خ��ذه��ا ل�����ض��م��ان��ة
وتر�سيخ تفوقه امل�ستمر عليها� .أم��ا الإج��راء الذي
ي��ق�ترح��ه مل��واج��ه��ة ال��ظ��ل��م ال��غ��رب��ي (وه���و الإج����راء
الذي ير�شح من �صفحات الكتاب ال�ستمائة) فدعوة
�إىل ت��رم��ي��م ال���ذاك���رة ع���ن ط��ري��ق ال��ب��ح��ث العلمي
والتجهز
واال�ستنتاج املنطقي والدرا�سة التحليلية
ّ
باللغة املختربية ...باخت�صار على الأمم �أن حتيا
بطريقة ذكية.
----------------الكتاب :ق�صيدة لل�سهوب الكربى.
امل�ؤلف :مراد �آدجي.
النا�شر� :أ �س ت ،مو�سكو 2016م باللغة الرو�سية.
عدد ال�صفحات� 601 :صفحة.
* �أكادميية وم�ستعربة رو�سية
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ق�صيدة لل�سهوب الكربى ..ملراد �آدجي
فيكتوريا زاريتوف�سكايا *
ماذا تعني قراءة التاريخ الر�سمي؟ هل ما تت�ضمنه �سجالت البالط وما حتتويه مكتبات املعاهد احلكومية هو التاريخ ب�صورته الواقعية �أم �أنّه وجهة نظر مبت�سرة تخدم
التوجه ال�سيا�سي لبلد ما؟ هل ثمة بون بني التاريخ احلقيقي والتاريخ الر�سمي؟ و�إن كان البون حا�ص ً
ال فما مقداره وما درجة ت�أثريه على الواقع وعلى ت�سيري وتغيري جمريات
احلياة الأر�ضية؟

�أ�سئلة متواردة ومتوالدة تك�شف عن طبيعة التاريخ
وم�س�ألتة وثوقيته التي طاملا �أ َّرقت امل�ؤرخني وعبثت
ب���أف��ك��ار ال��ف�لا���س��ف��ة واملُ��ث��ق��ف�ين .وح�ي�ن حت��ت��ل ه��ذه
امل�س�ألة ب���ؤرة االهتمام عند باحث ما ،ويتولد لديه
���ش��ك ع��م��ي��ق ب��ال��ت��اري��خ ال��ر���س��م��ي ،ث��م ال ي��ت��وان��ى �أن
يعد عدته وي�شحذ همته لك�شف امل�ستور �أو دح�ض
امل��ت��داول ب��ه� ،سنجد �أنَّ مهمته غ��اي��ة يف ال�صعوبة
و�سيكون بحثه رديف املُغامرة.
ه��ذا م��ا �أق��دم عليه الباحث الرو�سي م��راد �آدج��ي
يف كتابه الأخ�ي�ر «ق�صيدة لل�سهوب ال��ك�برى»� .أم��ا
امل�س�ألة ال��ت��ي ت�صدى لها فتتمحور يف النب�ش عن
التاريخ الرتكي ال�ضائع �أو  -بعبارة �أدق  -املُ�ض ّيع
وامل���ط���م���ور يف ���س��ه��وب ت��غ��ط��ي �أرج������اء ���ش��ا���س��ع��ة من
املعمورة .و�إن �أ�ضفنا حقيقة �أن الكاتب ينتمي �إىل
قومية الكوميك ،وهي من الأقوام الرتكية املنت�شرة
يف منطقة القوقاز ،ف�سنُدرك �أي هاج�س غريي (من
الغرية) ي��راود الباحث يف �سبيل �إمت��ام بحثه وبيان
حجته.
ومع ما ميكن �أن يعترب مثلبة على الباحث كونه
طرفا ع�ضويا ومرجعيا للمو�ضوع قيد الدرا�سة،
�إال �أن ت��ت��ب��ع امل�����س��اق ال��ع��ل��م��ي يف ال��ك��ت��اب والإح��اط��ة
بالقرائن التي ي�سوقها� ،إ�ضافة �إىل ال�سرية العلمية
للم�ؤلف ،فهو ام���ر�ؤ مثقف� ،أك��م��ل درا���س��ات��ه العليا
يف ج��ام��ع��ة م��و���س��ك��و � -أه����م ���ص��رح ع��ل��م��ي يف رو���س��ي��ا
 وج������ادل يف �أب���ح���اث ع��ل��م��ي��ة و�أوراق ع��م��ل ك��ث�يرةعن ال�شجرة الرتكية و�أفرعها الطويلة وجذورها
املتغلغلة يف ال��ت��اري��خ واجل��غ��راف��ي��ا ،ك��ل ذل��ك يجعلنا
�أم��ام ر�ؤي��ة جديدة وقراءة جريئة للتاريخ ،ت�ستحق
التوقف حيالها وت�أملها بنظرة جادة ،وذلك مع كل
م��ا ق��د ي��راف��ق ال��ق��راءة م��ن ت�����س��ا�ؤالت م�شروعة عن
م��دى جاهزية الباحث (�أي ب��اح��ث) ح�ين يت�صدى
لرت�سانة التاريخ الر�سمي.
ي��ب��ن��ي امل���ؤل��ف ت�����ص��و ًرا ج��دي�� ًدا ل�ل�أث��ر ال�ترك��ي يف
التاريخ الأوروبي ،مت�ضمنًا قراءة للتاريخ ومراحل
ال��ت��ط��ور احل�����ض��اري م��غ��اي��رة ع��ن ال��ق��راءة الر�سمية
وحمرفة
التي يعتربها مموهة بامل�صالح ال�سيا�سية ّ



ب���ال���ت���ج���اذب���ات ال���دي���ن���ي���ة .ي����رى �أنّ الأث������ر ال�ترك��ي
يف القارة الأوروبية (خا�صة) قد �أ�صابه الكثري من
احل���ي���ف وال���ت���ع���ت���ي���م امل���ت���ع���م���د ،ث����م ال ي���ن���ي ب��ع��ده��ا
ي�سجل مالحظاته ح��ول تعامي ال��عِ��ل��م الأك��ادمي��ي
ال��ر���س��م��ي��� ،س��واء يف رو���س��ي��ا �أو يف �أوروب����ا ع��ام��ة ،عن
ح��ق��ائ��ق دام��غ��ة ت�������ؤرخ ل�ل��أث���ر ال�ت�رك���ي ال��ع��م��ي��ق يف
الثقافة الأوروبية .ويف م�سعاه لك�شف امل�ستور ،يقدح
م��راد �آج��ي يف ال�ترب��ة الثقافية وامل��ادي��ة والروحية
ل��ب��ل��دان ك��ج��ورج��ي��ا و�أرم��ي��ن��ي��ا و�أل��ب��ان��ي��ا وب��ل��غ��اري��ا،
التي طاملا تلعثمت الرواية التاريخية الر�سمية يف
�أ�صل �شعوبها ،بينما الإ�شارات تلمع �أم���ام عيوننا،
وال��ف��ل��ك��ل��ور ي��ق��ول��ه��ا ���ص��ري��ح��ة ،وت�����ش��اب��ه الأ����س���م���اء
ي�ؤكدها ،والو�شائج اللغوية تنطق بها وتقول ب���أنّ
�أ�صل تلك ال�شعوب تركيةٌ � ...
أ�صل ال لب�س فيه.
ي��ر���س��م م���راد �آدج���ي ل��وح��ة مهيبة ل�ل�أت��راك وه��م
يف مهد ح�ضارتهم التي ظهرت� ،أول ما ظهرت ،يف
منطقة «ال��ت��اي» بجنوب �سيبرييا وذل��ك يف القرن
ال�ساد�س قبل امليالد ،احل�ضارة التي �شهدت فيما بعد
امتدا ًدا �إىل� آ�سيا الو�سطى والهند وال�شرق الأو�سط
و�شمال �إفريقيا ف�ض ً
ال ع��ن� أوروب��ا التي ا�ستوطن
الأت�����راك يف م��ن��اط��ق ���ش��ا���س��ع��ة م��ن��ه��ا .وي���رى امل���ؤل��ف
�أنّه ،وبف�ضل الهجرات الكربى ،الهابطة من جبال
التاي� ،أخذت يف الت�شكل اخلارطة ال�سيا�سية للقارة
الأوروب��ي��ة ،وحت��ت ت�أثري ثقافة املهاجرين الأت��راك
الأوائ�������ل ،ق��ط��ع ال���زم���ن م��رح��ل��ة ح�����ض��اري��ة ك��ون��ي��ة،
انتقل خاللها من طوره القدمي �إىل مرحلة القرون
الو�سطى.
وب����د ًءا م��ن الت�شكل احل�����ض��اري الأول ل�ل�أت��راك،
جن��د �أن ال��ب��اح��ث ميح�ض ال��ق��وم م�ستوى متطو ًرا
م��ن الإدراك ال���وج���ودي وال��ع��م��ق ال��روح��ي وال��وع��ي
املادي ،فرب�أيه مل يتبلور خيار الهجرة لديهم خبط
ع�شواء ،و�إمنا نتيجة لن�ضج ثقايف وتدبري اقت�صادي
م���ك�ي�ن .و�إذ ن��ت��ت��ب��ع ف���ك���رة ال���ب���اح���ث ع����ن ال��ه��ج��رة
ال��ك�برى وال��ن��ت��ائ��ج ال��ت��ي ت��رت��ب��ت ع��ل��ي��ه��ا ،ن�����ص��ل �إىل
ل��ب ال��ق�����ض��ي��ة ال��ت��اري��خ��ي��ة ال��ت��ي �أراد �أن يفككها يف
ك��ت��اب��ه �أال وه���ي الإج�������راءات ال��ت��ي ات��خ��ذه��ا ال��غ��رب

ملجابهة الغرباء واحلد من تهديدهم .ومن� أخطر
الإج������راءات الإ���س�ترات��ي��ج��ي��ة ال��ت��ي �أدت  -يف نهاية
امل��ط��اف � -إىل طم�س احلقيقة الرتكية يف الأر���ض
الأوروبية  -القيام بتفتيت الأتراك وجتزئتهم �إىل
�أق��وام خمتلفة ،وذل��ك عرب �إدماجهم �ضمن كيانات
جم��ت��م��ع��ي��ة ه��ج��ي��ن��ة وم�����ص��ط��ن��ع��ة؛ ي��ت��ب��دى م��ث��ال��ه��ا
ال�����ص��ارخ يف الرتكيبة املجز�أة ل�شعوب القوقاز ذات
الأ�صول الرتكية؛ هذا الواقع الذي جرت �صياغته
ع��ل��ى �أي������دي ال��ق��ي��ا���ص��رة ب���داي���ة وال�����س��وف��ي��ي��ت م��ن
بعدهم ،ودائماً حتت مظلة الفكر الأوروبي وطرقه
الإجرائية.
ثمة أ�ج��زاء أ�خ��رى من الرتكة الرتكية يف �أوروب��ا
مت ال��ق��ط��ع ب��ي��ن��ه��ا وب��ي�ن �أوا����ص���ره���ا ال�ترك��ي��ة وه��و
م��ا ج��رى م��ع ال��ب��ل��غ��ار والأل���ب���ان ،ح��ي��ث مت �إغ��راق��ه��ا
(الأوا�����ص����ر) يف جل���ة ال��ن�����س��ي��ان� .أم����ا م���ا ت��ب��ق��ى من
م���ه���اج���ري ج���ب���ال «ال�����ت�����اي» ف���ق���د �أذي�����ب�����وا يف ب��ح��ر
املجتمعات الرو�سية واملجرية والإ�سكندنافية ،ولو
�أن �شعلتهم الثقافية مل تنطفئ كلية ،وظلت كامنة
يف الأعماق �أو طافية على �سطح احلياة ال�شعبية.
وفيما يتعلق بالأثر الرتكي على احلياة والثقافة
ال���رو����س���ي���ة ،ي������ورد ال���ب���اح���ث ع�����دة م���ظ���اه���ر م��ن��ه��ا:
امل���ف���ردات ذات الأ����ص���ل ال�ترك��ي يف ال��ل��غ��ة ال��رو���س��ي��ة
أي�ضا
ال �سيما تلك املُتعلقة ب�أ�سماء الأزي��اء؛ ث��م��ة � ً
م��ا ال يقل ع��ن ثالثمئة عائلة رو�سية نبيلة لعبت
دورا يف ت��ط��وي��ر ال��ب�لاد تنتمي �إىل �أ���ص��ول تركية.
وغ�ير رو�سيا جند �أن الكثري من ت�سميات البلدان
وامل��ن��اط��ق الأوروب���ي���ة ت���دي���ن� إىل ج��ذوره��ا ال�ترك��ي��ة
مثل البلقان وبلغاريا و�ألبانيا والقوقاز وغريها.
كما ين�سب امل�ؤلف بع�ض الألعاب امل�ألوفة يف �أوروب��ا
كلعبة البولو والرغبي �إىل الأتراك ،ويف هذه اللعبة
الأخرية كانوا ي�ستخدمون عظم اخلروف بد ًال من
الكرة .و�إىل يومنا احلا�ضر تندرج هذه الألعاب يف
بلدان �آ�سيا الو�سطى مثل كازخ�ستان وطاجك�ستان
و�أوزبك�ستان �ضمن موروثها ال�شعبي.
يف ال�سياق نف�سه يلحظ �آدج���ي �شب ًها ب�ين كتابة
الأت���راك ال��ق��دم��اء والكتابة الإ�سكندنافية امل�سماة

