كلية :اآلداب واللغات.
قسم :اللغة العربية وآداهبا
األستاذة :فريدة درامنية.
مقياس :مدخل إىل اآلداب العادلية.
ادلستوى/التخصص :الثانية ليسانس/دراسات أدبية.
المحاضرة :األولى والثانية.
زلاضرة :األدب اإلفريقي القدمي واحلديث.
قد خيلط الكثَتوف بُت األدب العريب واإلفريقي ،إذ تقسم الصحراء الكربى القارة
اإلفريقية إىل قسمُت سلتلفُت؛ قسم الشماؿ وىو قسم افريقيا العربية اإلسبلمية ،وقسم
اجلنوب وىي افريقيا السوداء ،وىي ادلقصودة بالدراسة.
أوال-الشعر بين القديم والحديث:
للشعر مكانة بارزة يف اجملتمع اإلفريقي القدمي ،حيث ادلدائح واألغاين الشعبية ،وقد ظهر
أربعة أمناط:
أ*النمط الفلكلوري :ويعٍت الشعر غَت معروؼ ادلؤلف ويتداوؿ مشافهة بلهجة زللية ،إذ
يصعب حتديد بدايتو وكميتو ،وخيتص مبدح اآلذلة والبشر واحليواف وحىت النبات ،كما اختص
بوصف احلروب والقتاؿ ،إضافة إىل شعر التعاويذ والسحر.
ب*النمط الشعيب :ويهتم ىذا النوع من الشعر بنقل حياة قبيلة معينة ،أو الدفاع عن نظاـ
قبيلة ،واىتم أكثر بادلديح ،حيث امتد ىذا النوع إىل فًتة االستعمار .من أبرز شعراء ىذا
النوع عبد اهلل حسن 1920-1864الزعيم الديٍت وادلؤسس للحركة الوطنية الصومالية.
وأكثر ما اىتم بو الشعر الشعيب ادلبلحم متأثرا بالشعر العريب والفارسي ،وأىم ملحمة
وأطوذلا احملمدية وىي حديث عن السَتة النبوية .ووجد يف غرب نيجريا ملحمة أوزيدي
ادلشهورة ،وىي تدور حوؿ بطل شعيب قاوـ االستبداد حىت مات ،فخلفو ابنو الذي محل
امسو وأخذ بثأره ،وىي تروى مشافهة يف سبعة أياـ ولياؿ.
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ج*النمط ادلدوف باللهجات اإلفريقية :وقد حددت فًتتو مع االستعمار األرويب على
إفريقيا ،حيث دنس ادلستعمر الًتاث الئلفريقي بكل أشكالو ،كتب مقايي -1875
 1945ب اللهجة القددية ،كما كتب مازيسي كونيٍت بلهجة قوـ الزولو قصيدة نوزيزوى،
جتسد صورة ادلرأة اخلائنة اليت باعت وطنها.
د*النمط ادلكتوب باللغات األجنبية :وىو الشعر الذي كتب بلغات ادلستعمر ،حيث كتب
الشعر باللغة الربتغالية ،حيث ظهر الشاعر كوستا أليجري سنة  1880صاحب الشعر
الرومانسي ،ومن ادلوزمبيق روي نورينا  ،وقد مثل ىذه الفًتة باللغة الربتغالية جوستينو نيتو
الذي صور يف قصيدة جيب أف نعود اضطهاد ادلستعمر لؤلفارقة.
وقد أبدع أدباء افريقيا باللغة اإلصلليزية مع النيجَتي كريستوفر أوكيجبو من خبلؿ قصيدة
افتتاحية احلدود ،ومن غانا جوف أوكاي ،ومن أوغندا أوكوت بيبتيك.
كما وجد الشعر ادلنظوـ باللغة الفرنسية ومن أبرز شعرائو جوف جوزيف رابيا ريفولو
وتشيكايا أوتامسي وبَتاجيو ديوب من خبلؿ ديوانو دقات ادلدقة.
ثانيا -القصة والرواية بين القديم والحديث:
انتشرت يف أدغاؿ إفريقيا القصص الشعبية ادلرتبطة باألساطَت ،كقصة األرنب الربي أو
العنكبوت؛ فحينما تسرؽ السلحفاة سلة احلكمة من اآلذلة تعلق السلة يف الشجرة وحتاوؿ
السلحفاة اسًتجاعها فتسقط السلة وتتناثر احلكمة يف العامل ،كما سرؽ العنكبوت قصص
إلو السماء.
ظهر إباف االمتداد ادلسيحي مع حكم االمرباطورية الرومانية يف القرف الثاين للميبلد
األديب العادلي اإلفريقي أبوليوس لوكيوس صاحب أوؿ رواية عادلية احلمار الذىيب اليت
مجعت بُت العجائبية والروحانية واألخبلقية.
أما يف العصر احلديث أبدع األفارقة يف القصة مبعايَت أروبية ،فكتب توماس موكوبو
القصة التارخيية شاكا ،ورائد القصة احلديثة جيمس فيوتيبل بقصتو احلرية للعبيد ،وبرزت
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القصة الدينية ادلعنونة بغابة اإللو لفاغونوا سنة  ،1947كما ظهرت القصة الواقعية بزعامة
دالنو يف قصتو عامل الرجل األبيض سنة .1955
ثالثا -المسرح اإلرفريق بين القديم والحديث:
اعترب التمثيل عند الشعوب اإلفريقية مبثابة أداة تعليمية من جهة والقالب احملافظ على
العادات والتقاليد من جهة أخرى .يشَت الرحالة العريب ابن بطوطة يف رحلتو إىل مايل
اىتماـ السلطاف بتمثيليات تسمى األضحوكة ولعلها ما يسمى اليوـ بادللهاة.
كاف التمثيل عبارة عن طقوس دينية ،إذ كاف األفارقة يقدموف القرابُت لئللو شاصلو تشبو إىل
حد كبَت الطقوس اإلغريقية .وأشهر دتثيلية قددية السمكة البكاءة ،حيث تعقد يف حلقة
واسعة من اجلمهور تتوسطهم نَتاف احلطب ،ويقوـ الراوي بعزؼ آلة القيتار مبوسيقى
تتماشى وأحداث األسطورة .فهو دتثيل شعيب ال يعتمد مكانا سلصصا ،وال تأخذ اآلذلة
النصيب األكرب يف األحداث.
بدأ ادلسرح اإلفريقي احلديث مع ما يسمى مبسرح اإلرساليات من خبلؿ اإلرساليات
ادلسيحية األروبية ،اليت عملت على تضييع اذلوية الثقافية االفريقية مقابل نشر ىوية ثقافية
أروبية.
أسس االستعمار األرويب خاصة الفرنسي مدارسا لنشر لغتهم وعلومهم وثقافتهم
ّ
(ادلسرحية)  ،فتأثر التبلميذ األفارقة باآلخر .فأسس الغيٍت كيتافو ديبا فرقة الباليو اإلفريقية
على منط ادلدرسة الفرنسية بعد احلرب العادلية الثانية.
ظهرت احملاوالت الدرامية ادلتأثرة بادلدرسة اإلصلليزية مع ىوبرت ضلومو عاـ  1935يف
مسرحية الفتاة اليت قتلت ،وحتكي قصة الفتاة اليت حاربت األرويب لتحرر وطنها.
ليكن يف العلم بأف اجلنوب اإلفريقي وحده من عرؼ ادلسرح شكبل وفنا –خاصة نيجَتيا،-
حيث جاء بو الغرب للًتفيو عن أنفسهم ،أما بقيت إفريقيا فلم تتعرؼ على ىذا الفن إال
متأخرة.
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ظهر ادلسرح يف نيجَتيا مع ىربرت أوجوندي ،وقد اقتبس مسرحياتو من الكتاب
ادلقدس /ادلسرح الديٍت ،فألف أكثر من ثبلثُت أوبرا .وادلسرحي روتيمي الذي عاجل أسطورة
أوديب يف مسرحيتو ال لوـ على اآلذلة سنة .1971
بدأت النهضة ادلسرحية يف نيجَتيا يف الستينات متأثرة بالثقافة اإلصلليزية ،ورائد ادلسرح
ىو ادلمثل وادلخرج والشاعر والروائي والناقد ادلًتجم ووىل شوينكا صاحب جائزة نوبل
لآلداب سنة  ،1986حيث كوف سنة  1960فرقة األقنعة ،من مسرحياتو نذكر سكاف
ادلستنقع واألسد واجلوىرة .إضاؼ إىل صاحب ادلسرح الكوميدي ىوبر أوغند مع مسرحية
العقلية األروبية سنة  ،1964وادلسرحي أغوغوال من خبلؿ مسرحيتو حب ادلاؿ سنة
.1950
مالحظة :للتوسع ينظر يف ادلراجع التالية:
علي شلش ،األدب اإلفريقي.ووؿ شونيكا ،األسطورة واألدب والعامل اإلفريقي ،تر :نسيم زللى وإيرين زللى.-أبوليوس لوكيوس ،احلمار الذىيب ،تر :أبو العيد دودو.
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التطبيق :رواية احلمار الذىيب ألبوليوس لوكيوس.
-1التعريف بالروائي.
-2ملخص الرواية.
-3اإلجابة عما يلي:
*ما ادلقصود باحلمار الذىيب؟.
*ما داللة البومة واحلمار يف النص؟.
*ما الغرض الرئيس من النص؟.
-1التعريف بالروائ :
ولد أبوليوس /أبوالي /أفوالي األمازيغي أوائل القرف الثػاين مػيبلدي حػوايل سػنة 125ـ يف
مدينة مادور الرومانية اليت تعرؼ حاليا مبدينػة مػداوروش بواليػة سػوؽ أىػراس شػرؽ اجلزائػر؛
إبػػاف االمتػػداد ادلسػػيحي ،فهػػو جزائػػري ادلولػػد إفريقػػي ادلنشػػأ أمػػازيغي األصػػل يونػػاين الثقافػػة
روماين اجلنسية وادلؤلفات.
نشأ أبوليوس يف أسرة أرستقراطية ،فوالده أحد احلاكمُت يف مادور ،ومع ىذا كاف 1.
مدافعا فذا عن قضايا ادلستضعفُت يف عصره.
درس األديب ادلسرح يف قرطاج ،واىتم بالفلسفة يف آثينا خاصة الفلسفة األفبلطونية
والفلسفة الروحانية ،اهتم أبوليوس بالسحر نتيجة زواجو بأـ صديقو فألف كتابو الشهَت يف
السحر.
يعد أبوليوس متشعب التخصصات ،فهو شاعر ولو ديواف األزاىَت ومسرحي وفيلسوؼ
لو كتاب شيطاف سقراط وخطيب وروائي ،إذ ينسب لو السبق العادلي يف تأليف الرواية من
خبلؿ رواية احلمار الذىيب ،وقد طرحت إشكالية كبَتة حوؿ نسبت ىذا النص إىل األدب
الروماين-مركزية االمرباطورية الرومانية لغويا -أو األدب اإلفريقي-أصوؿ األديب ، -تويف
حوايل سنة 170ـ.
-2ملخص الرواية:
5

ىي رواية عجائبية تبدأ أحداثها مبغادرة البطل لوكسيوس مدينتو ضلو مدينة تسايل
فينزؿ ضيفا عند البخيل ميلوف وزوجتو الساحرة بامفيبل ،وعندما يسمع بقدرهتا
على التحوؿ إىل صورة حيوانية يتقرب من خادمتها فوتيس ،فيلح عليها يف التطفل
على العجوز الساحرة وكيفية حتوذلا فتدخل فوتيس الشاب لوكسيوس خفية ،وىنا
يشاىد بامفيبل اليت تتحوؿ إىل بومة وتطَت بعدما دىنت نفسها مبرىم .يعجب
البطل هبذا ادلسخ فيطلب من عشيقتو أف تعطيو العلبة ،دتنح فوتيس العلبة
للوكسيوس وبعد دىنو جلسمو يتحوؿ إىل محار بدؿ بومة وذلك ألف الفتاة أخطأت
العلبة ،يتفاجأ البطل بشكلو اجلديد الذي يرفضو مجلة وتفصيبل ،فتخربه زلبوبتو
جبلب عبلج يتمثل يف الورود يف الغد ،وتضعو يف اإلسطبل.
تشاء األقدار أف يهاجم رلموعة من اللصوص اإلسطبل وحيملوف ادلسروقات على
ظهر احلمار لوكسيوس الذي حتوؿ شكبل دوف العقل والعاطفة.
تبدأ مغامرة البطل يف مغارة اللصوص ،حيث يقوموف بسرقة فتاة ليلة عرسها البتزاز
والدىا ،فيعجب هبا وحياوؿ تقدمي ادلساعدة ذلا ويتمكن رفقة خطيبها من ختليصها
من اللصوص ،وردا جلميل احلمار تطلب الفتاة من والدىا معاملتو حبسن ولطف.
غَت أف احلمار يتعرض للضرب وادلعاناة من عائلة إىل أخرى ،وكاف لوكسيوس يف كل
مرة يتضرع لآلذلة بأف ترجعو إىل ىيأتو اآلدمية ،فتستجيب اآلذلة إيزيس لطلب البطل
ّ
ويعود إىل صورتو اإلنسانية ويصبح راىبا فكاىنا يف ادلعبد.
 -3اإلجابة عن اإلشكاليات:
*يقصد باحلمار الذىيب الشكل اخلارجي واجلوىر الداخلي؛ مبعٌت آخر حتوؿ
اإلنساف إىل صورة حيوان احلمار /العبد وبقاء جوىره اإلنسان من عقل ومشاعر.
*تدؿ البومة على احلرية وادلراقبة ليبل وسعة النظر وكشف ادلستور ،أما الحمار فيدؿ
على طبقة ادلستضعفُت وعبودية البشر.
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*يعتقد الكثَتوف بأف ىذه الرواية خرافية ،ويعدىا بعضهم بأهنا رواية كوميدية ،لكن
أبوليوس نقل معاناة العبيد/احلمار يف احلكم الروماين ،فالعبد ما ىو إال إنساف ديتلك
عقبل يفكر بو ومشاعرا ،ويطالب من اجلميع ارجاع إنسانية ىذه الطبقة.
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كلية :اآلداب واللغات.
قسم :اللغة العربية وآداهبا
األستاذة :فريدة درامنية.
مقياس :مدخل إىل اآلداب العادلية.
ادلستوى/التخصص :الثانية ليسانس/دراسات أدبية.
زلاضرة :األدب الروسي.
أصبحت ادلسيحية ديانة رمسية لروسيا أواخر القرف العاشر ،مث تعرضت لغزوات عزلتها
عن احلياة ادلتطورة يف بعض أروبا إىل هناية القرف السابع عشر .وحُت توىل احلكم "بطرس
األكرب" سنة  1682فتح أبواب االتصاؿ التجاري و الثقايف مع العامل األرويب خاصة مع
فرنسا وأدلانيا ولكنو اتصاؿ خص الطبقات ادلرموقة دوف الشعب.
كاف األدب الروسي قبل القرف التاسع عشر متصبل بسلطة الكنيسة أدب ديٍت ،وكاف
عبارة عن حكايات شعبية ديتزج فيها التارخيي باألسطوري ،أو روايات غنائية تتحدث عن
بطوالت تارخيية ،إضافة إىل ادلواعظ الدينية ،كما وجدت دتثيليات بسيطة برعاية الكنيسة.
معظم الكتاب الروس من الطبقة الراقية ،إما من عائلة سياسية ذات نفوذ ،أو مبلؾ أراض
وعقارات ...وغَتىا ،وكانوا على الكتابات الكبلسيكية.
مل تسمح األوضاع السياسية الدكتاتورية واالجتماعية الطبقية لروسيا باإلسهاـ يف اإلبداع
العادلي حىت القرف التاسع عشر .ظهر العصر الذىيب الروسي مع االنتفاضة الديسمربية عاـ
1825؛ وىي معارضة قاـ هبا األدباء ضد النظاـ السلطوي القمعي ،فأعدـ الكثَت من
األدباء ونفي بعضهم.
ظهرت االنفتاح األديب الروسي باحتكاؾ األدباء الروس مع الفرنسيُت خاصة ،فأتقن
األدباء الروس الفرنسية خاصة ،ومل يبق األدب حكرا على الطبقة العليا بل وجد أدباء من
طبقة أقل بقليل ،كما حترر األدباء نسبيا من سلطة الكنيسة.
أوال-الشعر:
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يعد "ألكسندر بوشكُت"  1837-1799رائد الشعر الروسي ،حيث ألف قصيدة
احلرية عاـ  1817منتقدا السلطة ،وقصيدة إىل تشادايف عاـ  1818واليت تدعو إىل
احلرية والتحرر ،ومها من سببتا نفيو إىل جنوب روسيا ،وىو من أدباء االنتفاضة الديسمربية
وقد وضع حتت رقابة السلطة.
وثاين أعظم شعراء روسيا "فيودور توتشيف"  ،1873-1803الذي اعتمد على
اجلانب الشكلي يف كتابة قصائده كما عاجل شعره ادلواضيع ادليتافيزيقية ،وقد ألف سنة
 1830قصيدة الصمت.
كما ال ننسى شاعر روسيا "ميخائيل لَتمنتوؼ"  1841-1814الذي اشتهر بقصيدة
الشيطاف سنة 1829ف وإف كنا نرى بأف "لَتمنتوؼ" أبدع يف اجلانب النثري أكثر.
ثانيا-القصة والرواية:
عرؼ على شعراء روسيا اىتمامهم باإلبداع القصصي والروائي وادلسرحي ،إذ يعد
"بوشكُت" رائد الرواية الروسية الرومانسية ،فلو رواية شعرية يوجُت أونيجن اليت ألفها سنة
1830؛ واليت حتكي قصة غراـ بُت شاب أرستقراطي وفتاة ريفية ،كما يصور األديب
العادات ادلتباينة بُت الطبقتُت اليت منعت ارتباط احلبيبُت.كما اىتم "بوشكُت" بالرواية
التارخيية من خبلؿ عملو ابنة الضابط عاـ .1836
ومن أبرز الروائيُت الرومانتكيُت "نيكوالي غوغوؿ"  ،1852-1809لو رواية القائد
اليت ألفها سنة  . 1831كما كتب يف القصة الشعبية الفلكلورية اليت تعتمد اجلانب اخليايل
األسطوري من خبلؿ رلموعتو القصصية أمسيات يف مزرعة قرب قرية ديكانكا عاـ
.1832
أما الرواية اليت خلدت امسو فهي األرواح ادليتة سنة  ،1842واليت تروي قصة رجل زلتاؿ
حياوؿ االستيبلء على ثروات اإلقطاعيُت األثرياء من خبلؿ ادعائو باشًتاء أرواح ادلوتى،
وحياوؿ األديب كشف تركيبة اجملتمع اإلقطاعي الروسي اليت تقوـ على اجلشع واإلدياف
باخلرافات.
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يعد "فيودور دوستوفسكي"  1881-1821من مجاعة الديسمربيُت وقد نُفي بسبب
أ دبو ،وىو رائد الرواية الواقعية العادلية الروسية من خبلؿ عملو الروائي اجلردية والعقاب سنة
 1866؛ واليت تصور الصراع النفسي بُت اخلَت والشر من خبلؿ بطل الرواية الشاب البائس
من وضعو االجتماعي ادلزري الذي يريد ختليص اجملتمع من العجوز ادلستبدة ادلستغلة لؤلسر
الفقَتة ويضعنا الكاتب يف حَتة بُت العدالة االجتماعية والعقاب القانوين.
أما رائد الرواية التارخيية فهو "ليو تولستوي"  ،1910-1828حيث أبدع يف النتاج
الروائي وأىم أعمالو الرواية ادللحمية احلرب والسبلـ اليت كتبها بُت سنيت.1869-1865
ثالثا -المسرح:
مل يكن ادلس رح الروسي بارزا بالشكل الكبَت إذا ما قورف بالنتاج الشعري والقصصي
والروائي ،ومع ىذا وجد ابداع مسرحي روسي ،فقد كتب "غوغوؿ" ادلسرحية الكوميدية
ادلفتش العاـ ،واليت حتكي عن فساد النظاـ السياسي ،وىي اليت سببت عداء سياسيا
لؤلديب ،شلا جعلو يهرب خارج الببلد.
ويعد "إيفاف تورغينيف"  1883-1818والذي تأثر بالكاتب الفرنسي "غوستاؼ
فلوبَت" لو مسرحية شهر يف الريف.
مالحظة :للتوسع ينظر إىل ادلراجع التالية:
 تشارلز أ .موزر ،تاريخ األدب الروسي ،تر :شوكت يوسف. حساـ اخلطيب ،جوانب من األدب والنقد يف الغرب. فؤاد ادلرعي ،ادلدخل إىل اآلداب األروبية. -تولستوي ،احلرب والسبلـ.
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التطبيق :رواية الحرب والسالم لتولستوي.

-1نبذة عن ادلؤلف.
-2ملخص الرواية.
-3الرواية بُت التاريخ واخلياؿ.
-1نبذة عن المؤلِف:
ىو الكونت "ليو نيكوالي فيتش تولستوي" من مواليد روسيا عاـ  1828من عائلة
أرستقراطية ،فوالده كونت وأمو أمَتة من سبللة ملكية.
عاش تولستوي طفولة مأساوية ،إذ فقد والدتو عاـ  1840ليفقد والده بعد أقل من
سبع سنوات فتبنتو عمتو .أثر ىذا على مساره الدراسي الذي انتهى بًتكو دلقاعد اجلامعة
مبكرا .أقنعو أخوه باالنضماـ إىل اجليش فقبل األمر ،وقاتل يف حرب القرـ عاـ ،1855
وبعد انتهائها عاد إىل روسيا.
تزوج الكاتب من ابنة طبيب وأصلب منها ثبلثة عشر طفبل عاش منهم عشرة فقط ،مل
تكن حياتو الزوجية مستقرة لذلك غادر بيتو حىت وفاتو سنة .1910
ع ّد مصلحا اجتماعيا وأخبلق يا ،وقيل بأنو كاف رافضا لبلنتماء إىل توجو ديٍت زلدد ،وىذا
ما جعل الكثَت من معارضيو يتهمونو بالتطرؼ الديٍت.
استغل "تولستوي" أوقات فراغو يف اجليش لئلبداع الروائي ،من أىم أعمالو الروائية الرائعة
العادلية احلرب والسبلـ  1869والطفولة 1854والشباب  1857والرواية اليت لقت شهرة
كربى أنا كارنينا اليت ألفت بُت سنيت  1873و.1877
-2ملخص الرواية:
تتكوف الرواية من أربع رللدات ،حيوي كل رللد ما يربو عن اخلمس مائة صفحة ،ولذلك
فهي من أضخم األعماؿ الروائية العادلية حجما ،وضف فيها األديب حوايل مائة وستُت
شخصية بُت روس وأجانب بعضهم حقيقي والبعض اآلخر خيايل.
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تعود الرواية إىل أحداث وقعت قبل ستُت سنة من زمن التأليف ،وبالضبط إىل ادلعركة
التارخيية الشهَتة بورودينو سنة 1812؛ وىي سنة احتبلؿ فرنسا بزعامة "نابليوف" لروسيا
يف حكم القيصر "ألكسندر األوؿ".
تبدأ األحداث من عاـ  1805فيصور لنا "تولستوي" البذخ واالسراؼ الذي حتياه
العائبلت النبيلة يف روسيا ،فصور لنا موقف وحاؿ مخس أسر روسية يف ظل احلرب .ىذه
العائبلت ىي "آؿ بزوخوؼ" الذين دتيزوا بالثراء الفاحش والتفكك األسري ،و"آؿ
بولكونسكي" الذين عرفوا بالثروة الطائلة والعبلقة احلميمية باألسرة احلاكمة ،يف حُت
امتلك "آؿ روستوؼ" العقارات واألراضي دوف رصيد مايل ،ودتيزت أسرة "آؿ دربيتسكوي"
بالنبل وضيق اجلانب ادلادي ،أما "آؿ كوراجُت" فيتميزوف بالغموض واألخبلؽ الدنيئة.
جيتاح اجليش الفرنسي روسيا سنة 1812فتطلب مساعد من حليفتها االمرباطورية
النمساوية ،يُستدعى "أندرو بولكونسكي" و"نيكوالس روستوؼ" لبللتحاؽ بالثورة للدفاع
عن األراضي الروسية ،فيصاب "أندرو" يف احلرب وتنقطع أخباره فيعد ميتا .يتزوج "بيَت
بزوخوؼ" ب"ىيلُت كوراجُت" اليت ختونو فينظم إىل طائفة ادلاسونية ولكنها تطلب الصفح
من زوجها فيعفو عنها ويعود إليها .يرجع أندرو إىل منزلو مع والدة زوجتو ومفارقتها
للحياة ،فيتفرغ لًتبية ابنو ولعقارات األسرة ،فيتعرؼ ب"ناتاشا روستوؼ" اليت يرفض والدىا
زواجهما.
هتدـ احلرب موسكو العاصمة الروسية ولكن الربد القارس دينع نابليوف من اجتياح
األراضي الروسية فيغادرىا مكلبل هبزدية للطرفُت.
-3الرواية بين التاريخ والخيال:
بدأت احلرب بُت البلدين عاـ  1805مع معركة أوسًتليتز اليت ىزـ فيها "نابليوف"
ادلملكة النمساوية والروسية ،وتزداد العبلقات توترا عاـ .1811
حتمل الرواية أحداثا حقيقية وأخرى خيالية ،سنحاوؿ اعطاء منوذج واحد ولنبدأ باحلدث
التارخيي اجملسد يف حرب بورودينو الشهَتة واليت وقعت يوـ  07سبتمرب  1812بُت
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اجليش الفرنسي بزعامة "نابليوف بونابرت" وجيش االمرباطورية الروسية بقيادة اجلنراؿ
"ميخائيل كوتوزوؼ" قرب قرية بورودينو ،حيث انسحب اجليش الروسي وترؾ الفرصة
للجيش الفرنسي بدخوؿ العاصمة الروسية موسكو ادلدمرة على آخرىا .مل يستطع اجليش
الفرنسي مقاومة الربد واجلوع ألشهر فانسحب من روسيا.
صلمت خسارة كبَتة للطرفُت حيث خسرت روسيا حوايل أربعة وأربعُت ألف جندي،
وخسرت فرنسا حوايل مخسة وثبلثُت ألف جندي بُت القتلى واجلرحى واألسرى.
مثال :ديكن البحث أيضا عن شخصية ملك فرنسا "نابليوف بونابرت" -والذي حتدث
عنو الكاتب باألدلة التارخيية -واجلنراؿ الروسي "كوتوزوؼ" تارخييا.
يتجلى اجلانب اخليايل الذي يستحوذ على معظم الرواية يف العائبلت اخلمس وعبلقتها
ببعضها البعض.

13

كلية :اآلداب واللغات.
قسم :اللغة العربية وآداهبا
األستاذة :فريدة درامنية.
مقياس :مدخل إىل اآلداب العادلية.
ادلستوى/التخصص :الثانية ليسانس/دراسات أدبية.
المحاضرة الرابعة.
زلاضرة :األدب الًتكي.
مر األدب الًتكي مراحل تارخيية متباينة ،أدب ما قبل اإلسبلـ واألدب الًتكي اإلسبلمي
ّ
ومرحلة احلداثة.

أوال -األدب الترك قبل اإلسالم:

عرؼ األتراؾ مثلهم مثل بقيت الشعوب األخرى أدبا شفويا شبيها باألدب الصيٍت
والفارسي واذلندي ،وقد اعتمد يف بداياتو على االحتفاالت الدينية ،فظهرت قصائد
األوكوز /الثور القوي واليت تغٌت يف حفبلت الصيد ،ومبلحم الشولن؛ حيث تقدـ القرابُت
يف الوالئم العامة ،كما وجد عندىم قصائد ادلناحة وتسمى اليوغ.
كما عرؼ األتراؾ قدديا ادللحمة القومية ادلمجدة دلناقب احلكاـ واألبطاؿ وادلوتى ،والشعر
الشعيب ،إضافة إىل الشعر التعليمي.
ظهرت التمثيليات الدينية فيما مسي بتمثيلية أوغبلؽ أو اجلدي وىو ذكر ادلاعز ،وىي دتثيلية
تقوـ على زلاولة اسًتجاع جدي مذبوح من سلالب الذئاب .وقد ذكر كتاب ديواف لغات
الًتؾ شاعرا قدديا يدعى جوجو.

ثانيا -األدب الترك اإلسالم :

ختلص األتراؾ من جزئ كبَت من األديب القدمي الرتباطو بطقوس دينية منافية لتعاليم
اإلسبلـ ،قامت الدولة الًتكية اإلسبلمية شرؽ تركستاف مع دولة القره خانيُت أواخر القرف
احلادي عشر ميبلدي.
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اىتم األدباء يف ىذه الفًتة بعلوـ الدين والتفسَت ،فكتبوا يف مديح الصحابة واإلشادة
باألخبلؽ السامية ،فكاف الشعر صوفيا مكتوبا باللغتُت العربية والفارسية .ومن أشهر
الشعراء يوسف الببلساغوين يف كتابو قوتادغو بيلك /علم السعادة ،يضم مقدمة نثرية وستة
آالؼ ومخسمائة بيت شعري .وأديب أمحد مع كتابو عتبة احلقائق ،وعرؼ بالشعر الصويف،
إذ يقوؿ:
« الدنيا مليئة باجلور والظلم ،وقد بدأ اإلسبلـ غريبا ويعود غريبا ،واحذر من الرياء يف

العبادة وتقليد العابدين وزلاكاهتم ،فادلساجد مهجورة واحلانات غاصة بالسكارى ،وإياكم
والتخلي عن التقوى»...

عرؼ السبلجقة بنظم الشعر ،كأرطغرؿ وألب أرسبلف وجبلؿ الدين سليماف بن زلمد
السلجوقي ،اختص الشعراء بادلدح واذلجاء ،إضافة إىل رائد الرباعيات الصوفية عمر اخلياـ،
يقوؿ يف مطلعها:
«مسعت صوتا ىاتفا يف السحر

نادى من احلاف :غفاة البشر
ىبوا امؤلوا كأس الطلى قبل أف
تفعم كأس العمر كف القدر
********************
أحس يف نفسي دبيب الفناء
ومل أصب يف العيش إال الشقاء
يا حسرتا إف حاف حيٍت ومل
يتح لفكري حل لغز القضاء»

كما اختص الشعراء بالقصائد التعليمية خاصة حكيم ناصر خسرو علوي من األسرة
الفاطمية ،من قصائده سعادة نامة وروشناي نامة.
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اىتم األدباء األتراؾ بالشعر أكثر من النثر ،وقد وجد منوذجاف من القصة خسرو وشَتين
ويوسف وزليخا.
يعد القرف السادس عشر العصر الذىيب لؤلدب العثماين ،فظهر شعراء الديواف وىم
الطبقة ادلثقفة ،وشعراء ادلديح ،وشعراء خياؿ الظل .بيد أف الشعراء نظموا باللغة الًتكية
أكثر ،واىتموا باجلانب الشكلي لقصائدىم ،ومن أشهرىم نذكر بابور شاه وفضويل
البغدادي وباقي ،...كما اشتهر السبلطُت بقوؿ الشعر كسليماف القانوين -1494
 1556وسليم الثاين 1574-1524
ثالثا -األدب الترك حديثا:
تدىورت األوضاع العثمانية يف القرنُت السابع عشر –انقبلب اجليش االنكشاري-
والثامن عشر –احلرب مع روسيا والنمسا وإيراف-
بدأت االصبلحات العثمانية يف القرف التاسع عشر مع السلطاف زلمود الثاين -1808
 1839الذي ألغى النظاـ االنكشاري وبٌت جيشا شبيها باجليش األرويب ،ومع ىذا حافظ
الشعراء على النمط القدمي ،من ىؤالء نذكر وصيف أندرونلى وفاضل أندرونلى وعارؼ
حكمت.
بدأ التجديد مع السلطاف عبد اجمليد بُت عامي  ،1861-1829وتأثر األدب الًتكي
باآلداب األروبية خاصة الفرنسي .أشهر أدباء ىذه ادلرحلة عاكف باشا بقصيدة العدـ،
ونامق كماؿ الذي أبدع يف النثر من خبلؿ رواية انتباه ومسرحية شجَتة الورد ،وىو شاعر
الوطن والثورة من خبلؿ قصيدتو احلرية اليت يقوؿ فيها:
«ضلن أصحاب اذلمم العالية والكد واجلد

وحسبنا أننا خلقنا ىذه الدولة الكربى
من تلك العشَتة الصغرى
ضلن أصحاب النفوس األبية
وإذا ماجد جدنا
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فًتاب القرب أىوف من تراب الذؿ عندنا»
أما أديب القرف العشرين فهو ناظم حكمت الروائي والشاعر.
مالحظة :للتوسع يف ادلوضوع ينظر يف ادلراجع التالية:
زلمد فؤاد كوبريلي ،تاريخ األدب الًتكي.بديعة زلمد عبد العاؿ ،األدب الًتكي العثماين.عمر اخلياـ ،الرباعيات ،تر :أمحد رامي.-ناظم حكمت ،أغنيات ادلنفى ،تر :زلمد البخاري.
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التطبيق :قصيدة سَتة ذاتية لناظم حكمت.
-1حياة الشاعر.
-2قصيدة سَتة ذاتية.
-3قراءة يف سَتة الشاعر من خبلؿ قصيدتو.
-1حياة الشاعر:
ولد ناظم حكمت مبدينة سالونيك اليونانية -اليت كانت تابعة للحكم العثماين -سنة
 ، 1902من عائلة أرستقراطية فجده أحد الباشوات ناظم باشا وكاف جييد كتابة الشعر
الديٍت ،والده دبلوماسي يف اخلارجية الًتكية حكمت ناظم باشا ،أمو من الطبقة
األرستقراطية مثقفة.
عارض حكمت النظاـ السياسي عاـ  1918من روسيا ،واعتقل عندما دخل تركيا عاـ
 1928ومل يطلق سراحو إىل غاية سنة  ،1935مث سجن عاـ  1938مدة اثنتا عشر
سنة إىل غاية عاـ  ،1951وبعد خروجو فر إىل االحتاد السوفيايت ،منع شعره الشيوعي من
الدخوؿ إىل تركيا ،تويف بذحبة صدرية نتيجة للقمع السياسي الذي عاشو يف السجوف سنة
.1963
عرؼ بالتجديد يف الشعر فهو رائد شعر التفعيلة يف تركيا ،كما يرتكز شعره على التيار
الرومانسي ،إضافة إىل لغتو الشعرية البسيطة بعيدا عن التعقيد والغموض .وقد تأثر بشعره
الشعراء العرب ادلعاصروف.
لو ديواف شعري معنوف بأغنيات ادلنفى ،أشهر قصائده وحيديت ،مراسيم جنازيت ،أمجل
البحار،...كما عرؼ بكتابة الرواية من خبلؿ رواييت احلياة مجيلة يا صاحيب والعيش شيء
رائع يا عزيزي.
 -2قصيدة سيرة ذاتية:
كتبها قبل وفاتو بعامُت يف برلُت الشرقية يوـ 11سبتمرب  ،1961يقوؿ فيها:
«مل أعد ثانية إىل ادلدينة اليت ولدت فيها
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أنا ال أحب العودة إىل الوراء
يف الثالثة من عمري كنت يف حلب
1
أقوـ بدور حفيد الباشوات
ويف التاسعة عشرة من عمري
2
كنت طالبا يف ادلدرسة الشيوعية مبوسكو
يف التاسعة واألربعُت  ...مرة ثانية يف موسكو
3
بضيافة احلزب واحتاد الكتاب
4
أتعاطى الشعر منذ كنت يف الرابعة عشرة من عمري
بعض الناس يعرفوف أنواع األعشاب
وبعضهم جييد معرفة أنواع السمك
أما أنا ،فخبَت بألواف الفراؽ
بعض الناس يعدوف أمساء النجوـ عن ظهر قلب
5
أما أنا فأعد أنواع احلسرة
6
منت يف مهاجع السجوف ،ويف الفنادؽ الفخمة،
عانيت من اجلوع مبا فيو اإلضراب عن الطعاـ
كما أنو ليس ىناؾ طعاـ مل أذقو
7
يف الثبلثُت ...طلبوا يل حكم االعداـ شنقا
ويف الثامنة واألربعُت ...طلبوا منحي وساـ السبلـ
بل أعطوين إياه
()...
فمنذ الواحدة والعشرين
مل أزر اجلامع ...وال ادلعبد ...وال الكنيس
أو الكنيسة ...أو الساحر...
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غَت أنو صدؼ أف بصرت بالقهوة أو غَتىا
كتابايت بثبلثُت ...أربعُت لغة...
8
ولكنها شلنوعة يف تركياي بلغيت الًتكية...
مل أصب مبرض السرطاف بعد،
وليس ضروريا أف أصاب بو
ليس واردا أف أصبح رئيسا للوزراء ...أو ما شابو
كما أين لست مولعا بذلك
مل أخض أية حرب
ومل أنزؿ إىل ادلبلجئ يف أنصاؼ الليايل
كما مل أىم على وجهي حتت الطائرات ادلنقضة،
غَت أين عشقت وأنا على عتبة الستُت
خبلصة الكبلـ أيها الرفاؽ
ىي ...حىت لو كنت اليوـ سأموت غما يف برلُت
فإنٍت أستطيع أف أقوؿ بأنٍت عشت إنسانا
ّأما كم سأعيش
وماذا ينتظرين بعد،
فبل أحد يعرؼ!»
 -3قراءة رف سيرة الشاعر من خالل قصيدتو:
-1ابن عائلة أرستقراطية ،جده باشا.
-2درس بادلدرسة الشيوعية مبوسكو وعمره تسعة عشر سنة.
-3أصبح عضوا باحتاد الكتاب مبوسكو وعمره تسعة وأربعُت سنة.
-4بدأ كتابة الشعر يف سن الرابعة عشر.
-5حياتو مليئة بالغربة والفراؽ واحلسرة.
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-6قضى معظم حياتو بعيدا عن بيتو يف الفنادؽ والسجوف.
-7طُلب اعدامو سنة .1938
-8تُرمجت أعمالو إىل لغات العامل وانتشرت يف كل البلداف عدا وطنو تركيا.
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