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 ثنائيت الهروب والثىرة عند الشاعر التركى

 جاهد صدقى طرانجى

 

 *ناهد عبد المحسن محمد السيد
 
   : مقدمةال

حظى الشاعر جاىد صدقى طرانجى بإىتماـ الكثير مف الباحثيف األتراؾ؛ حيث 
ـ عمى الكثير مف الجوانب الفنية البارزة، ولكف لـ يسمط أحُد مني تنطوى قصائده الشعريو

 الضوء عمى موضوع ثنائية اليروب والثورة كموضوع عبر عنو الشاعر فى ثنايا أشعاره.  
 

 :  هدف البحث
إعادة قراءة التجربة الشعرية فى محاولة لفيـ ما تنطوى عميو ذات الشاعر كفرد 

الشعرية مف أفراد المجتمع، يعانى معاناتو ويتكبد آالمو، وذلؾ مف خالؿ تحميؿ الصور 
 وأشكاليا، عما يختمج نفس الشاعر مف أحاسيس وخاصة اليروب وأشكالو والثورة تكشؼالتى 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 امعة عني مشس.ج - كلية األلسن(،  شعبة تركى) مدرس بقسم اللغات الشرقية اإلسالمية*  

وتداعياتيا  وكذلؾ فإف إعادة قراءة التجربة الشعرية لشاعر عاصر العديد مف الحروب
إنما  –حرب االستقالؿ والحرب العالمية األولى والثانية  - السمبية عمى اإلنساف

تكشؼ عف اإلنساف الذى تتشابو ظروفو الحاضره مع الماضى، فمف خالؿ الربط بيف 
 .  ضر تتجمى الكثير مف األمورأحداث الماضى والحا
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 : منهج البحث
 .الموضوعى النقدى المنيج المتبع فى البحث ىو المنيج

  
 : مشكمة البحث

 .قمة المراجع التركية التى ترتبط بالبحث موضع الدراسة
   

 : الدراسات السابقة
تناولت العديد مف الدراسات والبحوث التركية الشاعر جاىد صدقى طرانجى، 

 لبحث لـ يستعف بأى منيا لبعدىا تماما عف موضوع البحث ومنيا: ولكف ا
1- SAFĠYE AKDENĠZ, Cahit Sıtkı Tarancı'nın Üslubu, Doktora Tezi, Ege 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000.   

2- EVRĠK KOÇAK, Cahit Sıtkı Tarancı'nın ġiirlerinde Hayaller, Yüksek Lisans, 

Eski ġehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve 

Edebiyatı Ana bilim dalı, Yeni Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2004.  

3- NURĠ YETĠġTĠREN, Cahit Sıtkı Tarancı'nın Ölüm Konulu ġiirlerine 

Psikolojik bir bakıĢ, Yüksek Lisans, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana bilim dalı, 2014.   

4- YAĞMUR ġENGÖK, Cahit Sıtkı Tarancı'nın ġiirlerinde Ayna 

Motifi,Yüksek Lisans, Ġstanbul Kültür Üniversitesi, Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana bilim dalı, 2015.  

 

 ينقسـ البحث إلى:  : خطة البحث
 يتناوؿ نبذة مختصرة عف الشاعر التركى جاىد صدقى طرانجى وحياتو األدبيو.  التمهيد:

 .اليروب مف الواقع المبحث األول:
  .الثورة المبحث الثانى:

 .مصادر والمراجعوتتناوؿ عرضا ألىـ النتائج التى توصؿ إلييا البحث، ثـ قائمة ال الخاتمة:
   : تمهيد

 فى مدينة ديار بكر 9991: ُولد جاىد صدقى طرانجى عاـ نبذة عن الشاعر
"Diyarbakır " وبدأ تعميمو األولى فييا، ثـ انتقؿ إلي استانبوؿ ليكمؿ تعميمو المتوسط

، وبعد أف "Kadıköy" ىناؾ؛ فالتحؽ بمدرسة سانت جوزيؼ الثانوية فى قاضى كوى
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" الثانوية، ليتـ Galataysaray" سنوات التحؽ بمدرسة جاالتاى سراى قضى فييا أربع
"، غير أنو Mülkiye Mektebi" تعميمو الثانوى بيا. وبعدىا التحؽ بكمية العمـو السياسية

؛ إذ رحؿ إلى فرنسا ليتـ دراستو ىناؾ، ولكنو ما لبث أف عاد (9)لـ يكمؿ تعميمو بيا
رب العالمية الثانية التى حالت دوف حصولو عمى إلى الوطف تارة أخرى مع اندالع الح

 عمى دراجة.  - التى تعرضت لمقصؼ –فغادر فرنسا  الشيادة،
 

وعاد إلى تركيا، وبعد إكماؿ خدمتو العسكرية عمؿ مترجمًا فى وكالة األناضوؿ، ثـ 
، ُنقؿ عمى إثره لمعالج فى فيينا، إال 9954. أصيب بمرض عضاؿ عاـ (2)فى وزارة العمؿ

 .   (3)9956 و لفظ أنفاسو األخيرة ىناؾ، وُنقؿ جثمانو إلى أنقرة لُيدفف بيا عاـأن
 

 : كتب جاىد صدقى طرانجى أولى أشعاره فى مجمة حياته األدبيه
، وىو اليزاؿ طالبًا 9931" عاـ servetifünun "، ومجمة "ثروت فنوف Varlık"فارليؽ

ذاع صيتو مع حصولو عمى الجائزة بالثانوية. وبدأت شيرتو مف خالؿ تمؾ األشعار، و 
األولى فى مسابقة الشعر لحزب الشعب الجميورى عف مجموعتو الشعرية سف 

أما عف أىـ أعمالو األدبيو، كتب . (4)9946" عاـ otuz beĢ yaĢ" الخامسة والثالثوف
 الشعر والقصة والرسائؿ والمقاالت.

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(1) TEKĠN, Arslan, Edebiyatımızda Ġsimler ve Terimler, Ötüken NeĢriyat, A.S, 

Ġstanbul 1999, s.628. 

(2) KEMAL, Öner, Resimlerle Yazar ve ġairler Sözlüğü, Ġnkılap Kitabevi, 6 

Baskı,  Ankara 2001, s.400. 

(3) GEÇER, Ġlhan, Cumhuriyet Döneminden Türk ġiiri, Kültür ve Turizm 

Bakanlığı Yayınları, s.163.  
(4) GEÇER, Ġlhan,  a.g.e, s.163. 

 :  األشعار
   Ömrümde Sükut . 9933الصمت فى حياتى 

  Otuz BeĢ YaĢ . 9946سف الخامسو والثالثوف 
 . DüĢten Güzel 9952 جميؿ مف الخياؿ
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 .   9957Sonrasıأما بعد ذلؾ 
 . (9)9983وقاـ عاصـ بزرجى بتجميع كؿ أشعاره فى كتاب واحد عاـ 

،   Ziya Osman Sabaُجمعت الرسائؿ التى كتبيا لصديقو ضيا عثماف صبا  الرسائل:
       Ziya 'ya Mektuplar .بعد موتو فى كتاب ُأطمؽ عميو اسـ رسائؿ إلى ضيا

 
 :   والمقاالتالقصص 

قصة، وكذلؾ مقاالتو  22ُجمعت قصصو التى نشرىا فى الصحؼ والتى تبمغ 
 Yazılar. (2)واألحاديث التى ُأجريت معو، فى كتاب ُأطمؽ عميو اسـ كتابات 

 
 : الهروب من الىاقع - المبحث األول

اتخذ الشاعر مف ذاتو محوًرا تدور حوليا أشعاره، يغوص فى أعماقيا؛ ليستخرج 
نوناتيا، متخًذا مف ضمير "األنا" وسيمتو فى التعبير عف ذاتية تجربتو الشعرية، مك

، "فتعمؽ الشاعر فى موى لما فييا مف تقارب مع مشاعرهويجد فييا القارىء العزاء والس
ذاتو معايشو لإلنساف بشكؿ عاـ، فتنتيى الذاتية فى األثر الفنى إلى محو الفروؽ 

تكشاؼ الفناف لذاتو، إنما ىو قبؿ كؿ شىء ارتياد والتضاد بيف األفراد، ألف اس
 (3)واكتشاؼ لمذات اإلنسانية، أو قؿ لمذات الكامنو فى كؿ فرد منا."

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(1) TEKĠN, Arslan, a.g.e, S.628 

(2) TARANCI, Cahit Sıtkı, Otuz BeĢ YaĢ, Derleyen Asım Bezirci, Can 

Yayınları, 17 baskı, Ġstanbul 1999, S.4  
السعيد الورقى، لغة الشعر العرىب احلديث، مقوماهتا الفنية وطاقاهتا اإلبداعية، دار ادلعرفة  (3)

 .64 ، ص2002اجلامعية، األسكندرية، مصر، 
شاعر مشاعر الوحدة والخوؼ مف الموت بشكؿ ممؾ عميو إحساسو، لقد قاسى ال

وسيطرت ىذه المشاعر عمى قصائده معبًرا عنيا بأشكاؿ عديدة، فمـ ينقميا لمقارىء 
بطريقة مباشرة، بؿ مف خالؿ الصور التى تستثير المحظات الوجدانية التى عاناىا 

 " فيقوؿ: yalnızlıkاة "الوحدة الشاعر، وُتستشؼ ىذه المعاناة مف عنواف القصيدة المسم
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 إف الوحدة ىى نسر طوؽ ظمو الواسع 
 األسود حياتى وجنح فى ربوتى.   

-----------  
 فمف يدرؾ أنى لست سوى قطعة مرآه 

 (  9935) (9) فنت) المرآه( مثؿ شمعة، فى تمؾ الحفؿ التى لـ تنتيى؟ 
 

عانييا الشاعر، ووسيمة إف ىذه األبيات تكشؼ النقاب عف الحالة النفسية التى ي
الشاعر فى التعبير عف ىذا اإلحساس ىى الصور اإليحائية المعبرة، فقد صور الوحدة 

الذى طوؽ حياتو وسيطر عمييا، والمرآه ما ىى إال انعكاس لصورتو التى  (2)بالنسر
  تتحطـ وتفنى فى ىذه الحياة، فكما أف المرآه تعكس الصورة الخارجية لإلنساف، فيى

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(1) GeniĢ, siyah gölgesi hayatımı kaplayan, 

Tepemde kanat germiĢ bir kartaldır yalnızlık. 

----------  

Bir ayna parçasından baĢka beni kim anlar, 

Bir mum gibi erirken bu bitmeyen düğünde?  

TARANCI, Cahit Sıtkı,a.g.e, yalnızlık ġiiri, S.34   

النسر: ما ىو إال رمز لذلك الطائر  القوى احملارب والىت تتخذه الكثري من األمم رمزًا ذلا،  (2)
أي مكان   فلو القدرة على  النظر إىل الشمس دون أن يرف بعيينيو، ويستطيع الوصول إىل

ال يستطيع اإلنسان الوصول إليو، ولعل ىذه اخلصائص ىى السبب وراء اختاذ الكثري من 
اإلمرباطوريات النسر رمزًا ذلا، فهو ميثل ىف األناضول وخاصة ىف عهد السالجقة رمزًا للساللة 

شو احلاكمة، وعند اإليرانيني ميثل رمًزأ للنصر، وعند األمريكان ميثل القوة، ويستخدم ري
 حسب ادلعتقدات الدينية ىف إبعاد األرواح الشريرة.

http:eksisozluk.com 

 كذلؾ تعكس ما بداخؿ اإلنساف، فمقد اتخذ الشاعر مف المرآه  رمًزا لحالتو النفسيو،
وكميا صور تكسوىا السوداوية والتشاؤمية. وليس الشعور بالوحدة ىو الشعور الوحيد 

لغالبة عمى أشعاره، حتى أف عناويف بعض القصائد الذى عاناه، فالموت ىو الظاىرة ا
 " فيقوؿ: ölmüĢtümتحمؿ لفظة الموت مثؿ قصيدة: "لقد مُت 
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 جاء يومى ودقت ساعة نيايتى 
 مُت، والجسد الذى ُنسى فى قبره 

 (  9937. )(9)كانت الديداف تأكؿ أجزاء منو فى الظالـ
 

التى عاصرىا ىو وأبناء وما زاد مف وطأة خوفو الشديد مف الموت ىى الحروب 
( نشبت الحرب بيف قوات المحور 9945-9939جيمو ومنيا الحرب العالمية الثانية) 

يطاليا والياباف مف جية والحمفاء فرنسا وانجمترا وروسيا وأمريكا والصيف مف  ألمانيا وا 
جية أخرى، فقد واجو الموت أثناء وجوده بباريس التى سافر إلييا إلكماؿ دراستو، إذ 

التى تعرضت  -ندلعت الحرب العالمية الثانية آنذاؾ، وغادر فرنسا) سبؽ ذكره( ا
 عمى دراجة.  - لمقصؼ

 
" فتاة خيالية ال وجود Mademki güzelsin"ماداـ أنؾ جميمة  فيخاطب فى قصيدة

 ليا فيقوؿ: 
 ماداـ أنِؾ جميمة لدرجة تُنسى الحرب 

 فكونى سفينة نوح 
 فى طوفاف الدـ ىذا

 مغينا خذينا وأب

 سواحؿ الصمح
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(1) Günüm gelmiĢ,saatim çalmıĢtı nihayet. 

ÖlmüĢtüm, kabrinde unutulmuĢtu ceset;  

Zulmette böcekler eczasını yiyordu.  

TARANCI, Cahit Sıtkı, a.g.e, ölmüĢtüm Ģiiri, S,81  

 التى ُيقاؿ عنيا أنيا مرقدؾ 
 فمقد عانينا كثيًرا 
 (  9942. )(9)ونحتاج لمراحة
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ينبع مف داخؿ الحروب رغبة ممحة فى الحياة، لتظير ثنائية الموت والحياة، 
ى سفينة نوح(، متخذا )كون )طوفاف الدـ ىذا(، والحياة فى قولو فالموت يكمف فى قولو

مف كممة السفينة رمًزا لمحياة؛ إذ التمس النجاة مف خالؿ استدعائو شخصية دينية ىى 
 شخصية النبى "نوح" التى ترمز شخصيتو إلى النجاة وسط الموت، وبداية حياة جديدة.

 
وتنبع مف ثنائية الموت والحياة ثنائية أخرى وىى ثنائية اليروب مف الواقع والثورة 

 و.عمي
 

ُيعد جاىد صدقى طرانجى مف بيف أىـ الشخصيات األدبية الذيف دوت أصواتيـ 
أثناء الحرب العالمية الثانية، فيذا الجيؿ الذى قضى طفولتو فى فترات الحرب العالمية 
األولى وحرب اإلستقالؿ وسنوات اإلنقالب، فإنيـ شعروا وبقوة باليزة القوية التى 

مؾ الفترة وبالفوضى العارمة التى اجتاحت المجتمع، أصابت القيـ االجتماعية فى ت
ففقدوا إرتباطيـ بالتاريخ والديف والعائمة، وحتى يتخمصوا مف الشعور بالوحدة والضيؽ 

 . (2)والفراغ، عاشوا حياة التسكع، وبحثوا عف سمواىـ فى شرب الخمر
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

(1) Mademki güzelsin, 

Harbi unuttracak kadar,  

Nuh'un gemisi ol  

Bu kan tufanında.  

Ah bizi götür 

Yatağın dedikleri 

Sulh kıyılarına . 

Çok çektik; 

Sükȗna ihtiyacımız var.  

TARANCI, Cahit Sıtkı, a.g.e, Mademki güzelsin Ģiiri, S,95 

(2) KAPLAN, Mehmet, Edebiyatımızın Ġçinden, Dergah Yayınları, 2 Baskı, 

Ġstanbul 1998, S. 217. 
 :  ويظهر الهروب لدى الشاعر فى أشكال عديدة

 العودة إلى األم : (1
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بالخوؼ  إف الشاعر الذى فقد كؿ إرتباط لو بالقيـ والديف، البد وأف يعيش حياة مميئة
والوحدة، فيو ال يستطيع مواجية الحياة بما فييا مف ظروؼ صعبة، فيسرح بخيالو بعيًدا عف 

 :Anne, Ne yaptınالواقع، ويتمنى العودة إلى بطف أمو كما يظير مف قصيدة "أمى ماذا فعمِت 
 مف قاؿ لؾ يا أمى أف تنجبى صغيرؾ؟ 

 ربما أنى كنُت قمُت بشقاوة زائدة فى بطنؾ؟ 
 ال أريد منِؾ تاًجا وال قصًرا  فأنا
 كنت أعيش فى بطنؾ، وىذا كاٍؼ إلسعادى  

 فإذا ما أنجبتنى ىذه المرة، فمماذا كبرتينى بعد ذلؾ؟ 
 فيؿ كنُت ُمتِعًبا فى القماط وفى الميد؟ 
 لماذا ألقيِت كمًيا بصغيرؾ مف حضنؾ؟ 
   (9)ألـ تكونى تعمميف أنو يخاؼ مف الوحدة؟

طاًبا ألمو يعمف فيو عف رغبتو لمعودة إلييا ىروبًا مف الوحدة، يوجو الشاعر ىنا خ
وىذا الخطاب يمثؿ حواًرا داخمًيا بيف الشاعر وذاتو، فالشاعر الذى يعانى الوحدة ال 
يندمج مع اآلخريف، والرغبة فى العودة لألـ وحضنيا ودؼء حنانيا ليس خاًصا بو 

 " :Anaciğimو مف قصيدة " أمى وحده، بؿ بكؿ إنساف يعانى مثؿ معاناتو كما يبد
 حينما ينتاُبنى الحنيف يوًما 

ذا ما شعرِت بأشياء عف حالى   وا 
 فال تندىشى أبًدا يا أمى 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(1) Anne sana kim dedi yavrunu doğurmayı? 

Sanki karnında fazla yaramazlık mı ettim?  
Senden istemiyordun ne tacı, ne saray; 
Karnında yaĢıyordum, kȃfydi saadetim.  
Bu kere doğurdunsa, sonra niçin büyüttün?  
Kundakta, beĢikte de bir zahmetim mi vardı?  
Koynundan niçin attın yavrunu bütün bütün?  
Bilmiyor muydun ki o yalnızlıktan korkardı.  
TARANCI, Cahit Sıtkı, a.g.e, Anne, Ne yaptın Ģiiri, S,30 

 سأضع رأسى عمى أقدامؾ 
 ( 9943) .(9)وأبكى طوياًل بداًل عف كؿ البشر
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ف بدت  إذف فإف أشعار جاىد صدقى طرانجى تعبر عف رؤية إنسانية عامة، وا 

 األولى أنيا أشعار ذاتية.لموىمة 
 

فجاىد صدقى يرى كؿ إنساف وكؿ تجربة إنسانية بمنظور وببعد إنسانى 
. فالعودة إلى األـ واالحتماء بيا رغبة كؿ البشر، وال يكتفى الشاعر برغبتو (2)وعالمى

 فى عودتو إلى األـ فقط، بؿ يعاوده الحنيف إلى اجترار ذكريات الطفولة، وتذكر جدتو.
 

 :دة إلى الطفولة العو  (2

يمجأ كثير مف الناس فى مواجية قوى الحياة إلى قوى حقيقية أو خيالية ليا 
 . (3)مكانتيا عندىـ، أو يمجأوف إلى الطفولة واألـ

 
فالشاعر يتخذ مف اليروب طوًقا لمنجاة مف خضـ الحياة، وىذا اليروب يعنى عدـ 

، فينتظر الخالص مف تمؾ القدرة عمى مواجيو صعاب الحياة نتيجة لخوائو الروحى
الصعاب باليروب والفرار مف مجريات األحداث بالجنوح واإلغراؽ فى الخياؿ، فالشاعر 
يعانى مف انعداـ المعايير والقيـ عنده بأنواعيا الدينية والمجتمعية؛ مما خمؽ عنده نوًعا 

 "  Bugün Cumaمف االغتراب عف الذات  كما يبدو مف قصيدة "اليـو الجمعة 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

(1) Bir gün sılaya geldiğimde, 

Bir Ģeyler sezersen hȃlimde,  

Hiç ĢaĢmayasın anacığım. 

BaĢımı koyup dizlerine,  

Uzun Uzun ağlayacağım, 

Bütün insanların yerine.  

TARANCI, Cahit Sıtkı, a.g.e, Anacığım Ģiiri, S, 163. 

(2) ENGĠNÜN, Ġnci, Yeni Türk Edebiyatı AraĢtırmaları, Dergah Yayınları, 4 

baskı, Ġstanbul 2001, S.248.   
(3) KAPLAN,Mehmet, ġiir Tahlilleri 2, Cumhuriyet Devri Türk ġiiri, Dergah 

Yayınları, 10 baskı, Ġstanbul 2001, S.125.  

 اليـو الجمعة 
 تذكرُت جدتى 
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 ومف ثَـّ تذكرُت طفولتى 
 طاؿ األمد عمى تمؾ األياـ 

 التى رفعُت فييا لقـ الخبز التى سقطت عمى األرض 
 وقبمتيا ورفعتيا عمى جبينى  

 حسبما كنت أؤمف آنذاؾ 
 حينما كاف ىنالؾ عالـ آخر حًقا 

 نالؾ جمعة أيًضا، فاليـوفإف كانت ى
 ترتدى جدتى حجاًبا عمى رأسيا أبيض مف السحاب 

 وتقيـ الصالة عمى سجادتيا التى ُأحضرت مف مكة المكرمة
 لـ تمسيا يد غير  َمْحِرـ.  
 وأتمني أال تكوف نسيتنى فى دعائيا،  
 (9946-9949. )(9)فقد تذكرُت أنى عاصٍ  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(1) Bugün Cuma; 

Büyükannemi hatırlıyorum, 

Dolayısıyla çocukluğumu.  

Uzun olaydı o günler;  

Yere düĢen ekmek parçasını  

Öpüp baĢıma götürdüğüm günler! 

O zaman inandiğim gibi, 

Sahiden bir öbür dünya varsa eğer, 

Orada da Cumaysa bugün, 

BaĢında bulutlardan beyaz örtüsü, 

Büyükannem namaz kılmaktadır, 

Namaharem eli değmez seccadesinde;  

Mekk-i mükerremeden getirilmiĢ.  

 

Dilerim duasında unutmasın beni;  

Günahkȃr olduğumu hatırlayarak.   
TARANCI, Cahit Sıtkı, a.g.e, Cuma günü Ģiiri, S,154. 

"الغائب" باحثًا مف خالليما عف ما يسمى  زاوج الشاعر ىنا بيف ضميرى "األنا" و
النفس، ويشغميا عف الوحدة، ويبعدىا عف التفكير الدائـ فى ذاتو وظروفيا، وىذه 
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التى ارتبطت فى ذىنو  -الطفولة يستدعييا مف خالؿ استدعاء شخصية "جدتو" 
كالصالة والدعاء والحجاب، بؿ إف طفولتو  مميئة  -بسمات وصفات دينية وقيـ روحية

بالقيـ الروحية، ومف خالؿ المفارقة التى يقيميا بيف ماضيو الممىء بالقيـ الروحية 
الذى يعيشو والذى يظير مف وحاضره الذى فقد فيو تمؾ القيـ، يظير الصراع النفسى 

 كرت أنى عاٍص". تذكممة "
 

وىذه القصيدة تعبر عف التجربة اإلنسانية فى ترددىا بيف اإلشباع المادى 
والروحى مف خالؿ العودة إلى الماضى الذى يحمؿ الكثير مف الروحانيات التى تربى 
عمييا الشاعر، وتعبر عف أعماؽ النفس المتوقدة ليذا الماضى، فالحنيف لمماضى ىو 

الذى تطمح إليو النفس، فى مقابؿ الحاضر الذى يحاوؿ  لوف مف الواف االفتقاد
 اليروب منو كذلؾ مف خالؿ شرب الخمر. 

 
 :شرب الخمر  (3

لعبت الخمر دوًرا كبيًرا فى موت جاىد صدقى طرانجى مبكًرا، وىذا يعود إلى 
، وىذا نتيجة (9)الفراغ العميؽ الذى أحاط بحياتو، وىو العامؿ الذى دفعو لشرب الخمر

الثقة بالكثير مف القيـ مثمو فى ذلؾ مثؿ كثير مف الشعراء الذيف عاشوا أياـ فقده 
. ومع ذلؾ لـ تحقؽ لو الخمر اليروب النفسى وال السعادة (2)الحرب العالمية الثانية
 "  Böyle ĠĢte"ىو ىكذا  كما يبدو مف قصيدة

 كؿ شخص يشرب الخمر يسعد قميال
 أما أنا فمع كؿ جرعة يصيبنى االضطراب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(1) KAPLAN,Mehmet, ġiir Tahlilleri 2, a.g.e, S.121  

(2) ENGĠNÜN, Ġnci, a.g.e, S.246  
 يارب كيؼ ومف أيف صعدُت ليذه السفينة؟ 

 ( 9942) (9)تثور العاصفة فأينما أبحرُت،
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لـ تحقؽ لو الخمر السعادة المنشودة، بؿ زودت مف قمقو واضطرابو، فأينما ذىب 
تحاصره المتاعب، فالسفينة التى اتخذ منيا رمًزا لمحياة فى مختمؼ أشعاره، تواجو 
، وىذه الصورة القاتمة ما ىى  العواصؼ، فنظرتو لمحياة نظرة يشوبيا السواد والتشاـؤ

انعكاسات الحرب العالمية الثانية عمى اإلنساف، فأصبح اليروب ىو وسيمتو فى إال 
مواجيو الحياة، فحتى الخمر بالنسبة لو ال تأثير ليا عنده، وحضور ضمير "األنا" 
ينقؿ مشاعره إلى المتمقى، وال يكتفى بذلؾ بؿ ويقيـ المفارقات والمقارنات بينو وبيف 

شرب الخمر يسعد،أما أنا فمع كؿ جرعة اآلخريف وذلؾ فى قولو" كؿ شخص ي
يصيبنى االضطراب"، وىذه المفارقة أحالتو إلى اإلفضاء إلى ذاتو مف خالؿ إقامة 

 . (2)الحوار الداخمى معيا والذى جاء فى صورة مناجاة
 

إف الشاعر لـ يجد أماـ قسوة الحياة وأماـ الشعور بالضياع واإلنييار سوى 
التى ظيرت فى شكؿ العودة إلى األـ والطفولة -لذات اليروب مف خالؿ العودة إلى ا

ليكتشؼ أف ىذا الضياع ليس كامًنا فى ذاتو فقط، بؿ كذلؾ فى كؿ  -وشرب الخمر
مف يعانى ظروفو مف أبناء جيمو. إذف ُتعد موضوعات األـ والطفولة والخمر عنده 

 والضياعة والغربة بمثابة المخدر الذى اتخذ منو وسيمة لميروب مف الواقع الممىء بالوحد
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

(1) Her kes rakı içer, az çok neĢelenir; 

Bense her içiĢimde efkȃrlanırım. 

Nerden, nasıl bindim Yarab bu gemiye?  

Hangi denize çıksam fırtına kopar. 

TARANCI, Cahit Sıtkı, a.g.e, Böyle ĠĢte Ģiiri, S,100. 

احلوار الداخلى)ادلونولوج(: ىو مناجاة اإلنسان لنفسو، حينما يفقد التواصل مع غريه،  (2)
 وتتمثل فيها أعلى درجات الصدق ألهنا نابعة من أعماق النفس.

لرواية ادلعاصرة، اذليئة ادلصرية العامة للكتاب، القاىرة، مراد عبد الرمحن، بناء الزمن ىف ا
 .66. ، ص2006

فى ظؿ ظروؼ سياسية واقتصادية قاسية أثناء اندالع الحروب وظيور آثارىا 
عمى الشعوب، وكأنما يسطر أشعاًرا تعبر عف الشباب فى األوقات العصيبة، 
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ة اليروب التى سيطرت فيمجأ الكثير منيـ إلدماف المسكرات والمخدرات. ولكف حال
عمى وجداف الشاعر لـ تكف ىى الحالة الوحيدة التى اجتاحت نفسية الشاعر،بؿ 
تظير لديو مشاعر أخرى لـ تظير بشكؿ صريح، وىذا ما سيتناولو المبحث 

 الثانى.  
 

الثىرة - المبحث الثانى
(9): 

فتنتابو تتشابؾ وتتعاقد فى نفس الشاعر خميط مف المشاعر التى تجتاح جنباتو، 
مشاعر متناقضة؛  تيدأ نفسو تارة مف خالؿ اليروب مف الواقع وتثور تارة أخرى، 
وليس فى ذلؾ غرابة، إذ يرى جاف كوىف أف التضاد ينشأ مف شعوريف مختمفيف 
يوقظاف اإلحساس، وأحدىما ىو فقط الذى يستثمر نظاـ اإلدراؾ فى الوعى، والثانى 

   بيف الثنائيات عالقة نفى سمبى وتضاد مطمؽ،يظؿ فى الالوعى، وقد تكوف العالقة 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

"ثار الشىء ثَ ْورا  وثورانا وتثوَّر: ىاج، والثائر:  مبعىن ورد معىن الثورة ىف )لسان العرب( (6)
لغضبان، ويُقال للغضبان أىيج ما يكون: قد ثار ثائرة وفار فائرة، إذا غضب وىاج غضبو ا

وثار إليو: وثب، ويُقال: انتظر حىت تسكن الثورة وىى اذليج، وثار الدخان والغبار وغريمها: 
ظهر وسطع"، وجاء ىف )ادلصباح ادلنري(: "ثار الغبار: ىاج، ومنو قيل للفتنة: ثارت وأثارىا 

األرض: عمروىا بالفالحة  ، وثار الغضب: احتد، وثار إىل الشر: هنض، وأثارواالعدو
 .  2065والزراعة". عمر جاسم،حول مصطلح الثورة، دراسات مشرقية، أغسطس 

( ىف اللغة اإلجنليزية: تغيري ىام ىف الطريقة الىت يتبعها الناس ىف  فعل revolution) الثورةو 
النظام السياسى ىف دولة ما لنظام سياسى آخر، وُتطلق   األشياء، وتطلق كذلك على تغيري

 كذلك على  احلركة الدائرية الكاملة لألشياء مثل حركة الساقية. 
Cambridge Advanced learner's dictionary,Thesaurus, Cambridge University 

Press, Defination of "revolution". dictionary. Cambridge.org 
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خصاب تكشؼ دراستيا عف التركيب وقد تكوف ع القة وسط، أو تناغـ وتكامؿ وا 
 .(9)الضدى لمعالـ والجدليو التى تتخممو

 
فالشاعر عبر عف أمنياتو فى تحقيؽ وطف ينعـ فييا الجميع باألمف ال صراعات فيو 

 " Memleket isterimوال نزاعات، ليس فيو تفاوت طبقى، مف خالؿ قصيدة "أريُد وطًنا 
 أريُد وطًنا 

 سماؤه زرقاء، وفروعو خضراء، وحقولو صفراء 
 مأوى لمطير والزىر 

 أريُد وطًنا 
 صافى الذىف ىانىء القمب  
 خالى مف النزاعات األخوية 

 أريُد وطًنا 
 ال غنى فيو وال فقير، وال فرؽ فيو بينى وبينؾ 

 لكؿ فرد فيو بيتًا يؤويو مف برد الشتاء 
 أريُد وطًنا 
 كالحب نابع مف القمب  العيش فيو

 (9937) (2)ال تظير فيو الشكوى إال مف الموت فقط
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د دروي،، الجملس األعلى جان كوىن، اللغة العليا، النظرية الشعرية، ترمجة وتقدمي وتعليق أمح (6)
 .687 الطبعة الثانية، ص 6999،للثقافة، ادلشروع القومى للرتمجة

(2) Memleket isterim  
Gök mavi, dal, yeĢil, tarla sarı olsun  
KuĢların çiçeklerin dıyarı olsun.  
Memleket isterim 
Ne baĢta dert ne gönülde hasret olsun;  
KardeĢ kavgasına bir nihayet olsun.  
Memleket isterim 
Ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun; 
KıĢ günü herkesin evi barkı olsun. 
Memleket isterim 
YaĢamak, sevmek gibi gönülden olsun; 
Olursa bir Ģikȃyet ölümden olsun.  
TARANCI, Cahit Sıtkı, a.g.e, Memleket isterim Ģiiri, S,128. 
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إف الشاعر الذى ييرب مف واقعو بشتى الوسائؿ، يطمح مف ناحية أخرى فى 
تحقيؽ الوطف الذى يحمـ برؤيتو مستقرا، وىذا ما دفعو إلى  الثورة، الثورة عمى الذات، 
والثورة عمى الواقع المعاش، وصور ذلؾ بشكؿ غير مباشر مف خالؿ استدعاء 

 موضوعًيا لموضوع الثورة، "فتوظيؼ شخصيات عديدة مف الشعراء، اتخذىا معادالً 
أسماء األعالـ التراثية، فى الخطاب الشعرى الذى يعتمد عمى الشفرة، وتكثيؼ اإلشارة 
يتمتع بحساسية خاصة، ألف ىذه األسماء تحمؿ تداعيات معقدة تربطيا بقصص 

ت تاريخية أو أسطورية، وتشير قمياًل أو كثيًرا إلى أبطاؿ وأماكف، تنتمى إلى ثقافا
 ، ومف ىؤالء الشعراء:  (9)متباعدة فى الزماف والمكاف"

 
 : (2)نديم (1

وقع اختيار الشاعر جاىد صدقى عمى شخصية الشاعر نديـ ليعبر عف 
األوضاع اإلنسانية المزدرية فى وقتو الحاضر، ولكف مف خالؿ استدعاء الماضى، 

 ".   Nedim'e dairكما يبدو مف قصيدة "فيما يتعمؽ بنديـ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

أمحد رلاىد، أشكال التناص الشعرى، دراسة ىف توظيف الشخصيات الرتاثية، اذليئة ادلصرية  (6)
 .24، ص 2006العامة للكتاب،مكتبة األسرة، 

الذى –عراء عصر الاللو، امسو األصلى أمحد، دتتع برعاية الدامادا إبراىيم باشا ىو أبرز ش (2)
فعاش  -مجع حولو الشعراء واألدباء والعلماء ىف أمسيات مليئة باللهو والطرب ىف سعد آباد

حياة الرتف والبذخ، فتغىن ىف أشعاره برغد العي، وصفو احلياة، وعاش كأكرب ممثلى ساحة 
جو البارز جلانب ادلتعة واللهو ذلذا العصر، وتعرب أشعاره عن روحو وعادلو سعد آباد، وىو الو 

الداخلى، فهو صاحب رؤية متفائلة جتاه احلياة، وتعد موضوعات مثل استانبول ورلالس 
اخلمر وحدائق الاللو وادلسامرات ىف سعد آباد من أىم موضوعاتو الشعريو؛ فكانت أشعاره 

نية، ويُروى أنو سقط من السطح أو أُلقى بو من عليو أثناء ثورة بعيدة دتاماً عن االغراض الدي
  .6730باترونا خليل عام 

KARALĠOĞLU,Seyit Kemal, Türk Edebiyatı Tarihi, Ġnkilap ve Aka kitapevi, 

2. basım, 1.cilt, Ġstanbul 1980, S.712.    
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 فيما يتعمؽ ب نديـ   
 )التوليب(  إنو موسـ زىرة الاللو

 ذات مساٍء مف سعد آباد  مررت
 أحمُؿ ديواف نديـ تحت إبطى.  

  
 ال تسأؿ ماذا تبقى مف تمؾ الحياة 

 فالخمر ال تدفع اليـ 
 وال النظرات الشاردة .... سعد آباد صارت خرابًا  

 ليست سعد آباد فقط، بؿ كاغط خانو أيًضا  
 إنو المكاف الذى قرأت فيو عرافو غجريو الطالع 

 ولكنو أسطورة.  (9)وإنو عصر الالل 
 نديـ العظيـ! ماذا حدث تمؾ األياـ؟ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(، إبان عهد السلطان أمحد 6730-6768عصر الاللو: ىو العصر الذى ميتد بني عامى ) (6)

الذى عهد إىل الدامادا إبراىيم باشا الصدر األعظم بالقيام بإصالحات من شأهنا  –الث الث
االجتاه للحياة ادلدنية اذلادئة، ومواكبة التقدم الغرىب، فُأسست أول مطبعة، وُعمرت 
اسطانبول؛ فُشيدت القصور واألسبلة وادلدارس، واىتمت الدولة اىتماما بالغا بزراعة زىرة 

ليب(، فانتشر ىذا النوع من الزىور ىف كل مكان، واولوا اىتماما بالغا حبى  الاللو) التيو 
(، ومن ناحية أخرى ازداد Sȃdȃbat) ، وُشيد هبا قصر سعد آباد(Kağıthane) كاغط خانو

فقر الشعب الرتكى نتيجة ادلبالغ الطائلة الىت أُنفقت على ىذه التحسينات، فأظهر باترونا 
اسطانبول، فحكم على إبراىيم باشا بالشنق، وعزل السلطان خليل التمرد والعصيان ىف 

أمحد الثالث، وانتهى عصر الصفاء والبهاء بتخريب البالد، فُهدم قصر سعد آباد، وُقضى 
  على حدائق الاللو، وعم اخلراب كل مكان.

PALA, Ġskender, Nedim, TimaĢ Yayınları, Ġstanbul 2001,S.16-17.   
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 لشعرية ليا لذة بالقمب فالكثير مف أبياتؾ ا
 (9942. )(9)ولكنيا لـ تذكر أيف قبرؾ

 
أقاـ جاىد صدقى جسًرا مف التواصؿ اإلنسانى بيف الماضى والحاضر مف خالؿ 

إنو موسـ زىرة الاللو" والتى مف خالليا استدعى السياؽ الكونى الذى يظير فى كممة "
آسى ودمار، مخاطبا الشاعر جاىد صدقى التجربة التاريخية بكؿ ما تحمؿ مف م
"ال تسأؿ ماذا تبقى مف  القارىء لكى يتوحد ويتماىى معو فى التجربة الشعرية فى قولو

تمؾ الحياة"، ليخرج بنتيجة مفادىا أف التجارب التاريخية تتكرر عبر العصور، ولكف 
البد مف مواجيو الواقع وليس اليروب منو، مف خالؿ النيوض مرة أخرى فى قولو" 

دفع اليـ"، واستدعاؤه لشخصية الشاعر نديـ المعروؼ عنو تفاؤلو وحبو الخمر ال ت
"فالكثير مف  لمحياة، إنما ىو دعوة لمخروج لمحياة مف جديد، والتمتع بالحياة فى قولو

" حيث سكوف ذات مساءٍ " فى كممةأبياتؾ الشعرية ليا لذة بالقمب"، واختار الميؿ 
دعوة لمبدء مف جديد، وعدـ االستسالـ . فيذه القصيدة إنما ىى الشاعر إلى نفسو

لألمر الواقع باليروب مف خالؿ الخمر أو غيرىا، والبداية الجديدة تكمف فى الثورة 
عمى الذات أوال، وعدـ اليروب ىو الخطوة األولى فى تحقيؽ ذلؾ، فيذه القصيدة 

 ترصد أزمة الشاعر جاىد ىو وأبناء جيمو.  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

(1) Mevsimin  tam lȃle zamanı,  

Geçtim bir akĢam Sȃdȃbat'tan  

Koltuğumda Nedim divanı.   
 

Sorma ne kalmıĢ o hayattan?  

Ne def-i gam eyleyen Ģarap,  

Ne mest-i naz ... Sȃdȃbat harap.  
 

Sȃdȃbat değil, Kağıthane;  

Çingenenin  fal baktığı yer;  

Lȃle devri ancak efsane.  
 

Koca Nedim N'oldu o günler?  

Dilde  lezzet bunca mısraın  

Söylemiyor nerde mezarın.  (Varlık, 1.10.1942)   

TARANCI, Cahit Sıtkı, a.g.e, Nedim'e dair Ģiiri, S, 170. 
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  :(9)ناظم حكمت (2
عبر الشاعر جاىد صدقى طرانجى عف أبعاده النفسيو، ورؤيتو الشعريو فى حب 
الحرية، والوقوؼ ضد الظمـ  مف خالؿ استدعاء شخصية الشاعر ناظـ حكمت، ذلؾ 

تحوال فى  9938فقد شيد عاـ  الشاعر المعروؼ عنو الثورة ضد األنظمة القامعة،
السجف بعد الحكـ الصادر ضده لمدة ثمانية وعشريف  حياة ناظـ حكمت؛ إذ ُزج بو فى

 Bir) ، وتألـ جاىد صدقى طرانجى لحاؿ ناظـ حكمت، فكتب قصيدة شىء ما(2)عاماً 

ġey أثناء وجود األخير فى سجف بورصة، معبرا فييا عف حزنو  9951( فى ا مايو
 "    Bir Ģeyكما يبدو مف قصيدة "شىء ما (3)وألمو

 ًا عمى بورصة الخضراء نزؿ طائُر غريُب ضيف
 فقيؿ لو أقـ ىناؾ، فأقاـ  

 كى يغنى أغنية خالصة مف أعماؽ قمبو 
 فما مف شىء أجمؿ مف الحرية فى ىذه الدنيا

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

، أهنى ادلدرسة البحرية، 6902: شاعر تركى كبري، ُولد ىف سالنيك عام ناظم حكمت (6)
ستبعد من العسكرية لسوء حالتو الصحيو عام  ، مث سافر إىل األناضول 6926إال أنو ُا

ومنها إىل روسيا والتحق باجلامعة ىناك، ودرس االقتصاد واالجتماع، وحني عاد إىل 
ُعتقل عام عمل بالعديد من الجمالت و  6924وطنو عام  ، بتهمة 6938اجلرائد، وا

حتريض جنود البحرية الرتكية على التمرد من خالل قصائده الىت عثروا عليها معو، 
طلق سراحو إال ىف عفو عام، مث فر ىاربًا إىل  وخاصة  ملحمة الشيخ بدر الدين، ومل ُي

رىاد ، ومن أشهر أعمالو ملحمة الشيخ بدر الدين،و ف6963روسيا، وتوىف ىناك عام 
 وشريين،دلاذا قتل بنرجى نفسو. 

TEKĠN, Arslan, a.g.e, s. 485  

(2) TEKĠN, Arslan, a.g.e,s.484.  
(3) Gürsel,Nedim, Dünya ġairi Nazım Hikmet, Doğan Kitapçılık, 3.baskı, 

Ġstanbul 2005, s.23.   
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  (3)، وبدر الديف3، وفاراف(2)، وجوكوند(9)بنرجى
 ييا الحظ السىء  أى الحيؿ نسجتيا أ

 بأقوى ابف ليذا البمد  
 (9951) (4)فأخى ناظـ  فنى عمره فى السجف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
حترير اذلند من اإلحتالل  تدور القصيدة حول شخصية بانرجى اذلندى، الذى حارب من أجل (6)

الربيطاىن، واُعتقل أثناء اجتماع سرى ُعقد برئاستو، مث اُطلق سراحو، وقتل نفسو بأن اطلق 
الرصاص على نفسو حينما علم بأن الفتاة الربيطانية الىت أحبها تعمل لصاحل االحتالل الربيطاىن، 

 .  حى حبياتو من أجل قيموفقد عاش حالة من الصراع النفسى بني حبو وواجبو، وآثر أن يض
FUAT,Memet, Nazım Hikmet, Adam Yayınları, 5.basim, Ġstanbul 2006.  

تدور ىذه القصيدة حول الصراع بني فرنسا والصني ىف القرن العشرين من خالل حالة  (2)
 العشق بني جوكوند الفرنسى و سى يا أو الصينية األصل.

AKTAġ, ġerif, Türk ġiiri ve Antolojisi, Akçağ Yayınları, 4.baskı, Ankara 2008, s.60.   

ىو الشيخ بدر الدين بن قاضى صماونة، كان عادلا جليال وفقيها مشهورا، عمل لفرتة  (3)
قاد ثورة ، مبنصب قاضى عسكر، مث ُعزل من منصبو مع توىل السلطان زلمد چلىب العرش

ستدعى ناظم حكمت شخصية الشيخ وقد ا،إلهناء استبداد السادة وهنبهم إلنتاج األرض
بدر الدين، ليقوم برحلة خيالية ىف ليلة من لياىل السجن، إىل عصر السلطان زلمد چلىب ىف 
القرن اخلامس عشر، وينقلها للقراء، وىف ىذه الرحلة يسلط األضواء على األوضاع 

وتنتهى  ،لجمتمعمصورا الفروق الطبقية ىف ا ،االجتماعية واالقتصادية لتلك الفرتة التارخيية
 .ملحمة الشيخ بدر الدين بإصدار فتوى بإعدامو

YENER, Cemil, ġeyh Bedreddin Varidat, Elif Kitabevi, 2. Baskı, Ġstanbul 2008, s.13   
Gürsel,Nedim, a.g.e, s,234. 

(4) YeĢil Bursa'da konuk bir garip kuĢ  

Otur denmiĢ oracıkta oturmuĢ  

Tȃ yüreğinden bir türkü tutturmuĢ  

Ne güzel Ģey dünyada hür olmak hür  
 

Benerci Jokond Varan Üç Bedrettin  

Hey kahpe felek ne oyunlar ettin  

En yavuz evladı bu memleketin  

Nazım ağbey hapislerde çürür.   

TARANCI, Cahit Sıtkı, a.g.e, Bir ġey Ģiiri, S,117.   
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ركى "محمد قبالف إلى أف ىذه القصيدة التى كتبيا جاىد صدقى إنما ذىب الناقد الت
ىى تعاطفا مع ناظـ حكمت إذ يقوؿ" أما عف الشعر الذى كتبو عف ناظـ حكمت، فإنو 
يحولو فى نظر بعض القومييف إلى إنساف مشبوه فيو. وبالنسبة لى فإف أشعاره تمؾ وليدة 

 . (9)لو أية عالقة بالشيوعية"لحظة، فيو يقدر ناظـ حكمت كشاعر فقط. فميس 
 

ولكف لو أراد جاىد صدقى إبداء مجرد التعاطؼ مع الشاعر ناظـ حكمت، لكتبيا 
منذ الوىمة األولى لدخولو السجف، وليس بعد عشر سنوات مف سجف الشاعر ناظـ 
حكمت، ولكنو عمد إلى ايصاؿ دالالت إيحائية إلى القارىء وىى أف الحرية ىى 

د، وأسقط الشاعر جاىد صدقى مالمح ثورتو الخاصو عمى قمع أغمى ما فى الوجو 
الحريات مف خالؿ ىذه القصيدة، واتخاذه مف شخصية ناظـ حكمت وأعمالو األدبية 
المميئة بروح الثورة، إطاًرا عاًما لرؤيتو الشعرية. فقد اتخذ مف كممة" الطائر رمًزا لناظـ 

طيع قمع الحريات أو كبتيا وذلؾ فى "لمداللة عمى الحرية، وأف األنظمة ال تست حكمت
   .قولو" فقيؿ لو أقـ ىناؾ، فأقاـ، كى يغنى أغنية خالصة مف أعماؽ قمبو"

 
  :(2)توفيق فكرت (3

( تجسيد رؤيتو الثوريو مف خالؿ القياـ برحمة خيالية 9991)ولد  حاوؿ جاىد صدقى
 وضعالذى  –( 9995 )توفى إلى الشاعر توفيؽ فكرت (3)بصحبة صديقو الشاعر أورىاف ولى

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(1) KAPLAN,Mehmet, Edebiyatımızın Ġçinden, a.g.e,S.232.   

صديقو امساعيل صفا ضد  تسبب الشعر الذى ألقاه ىف منزل من رواد األدب الرتكى احلديث، (2)
السلطان عبد احلميد ىف اعتقالو، مث أُطلق سراحو بعد عدة أيام عندما فتشوا منزلو ومل جيدوا 
األشعار الىت ألقاىا ضد السلطان، ومع وطأة االحداث السياسية، تعمقت لديو فكرة العزلة، 

وأنشد كذلك قصيدة ( ىاجم فيها السلطان عبد احلميد، sisوىف عزلتو أنشد قصيدة الضباب )
sabah olursa) دارات بينو وبني زلمد عاكف الكثري من ادلعارك حول الدين، مات عام ،)

 (.AĢiyan( أواًل مث نُقل جثمانو إىل حديقة منزلو بآشيان)Eyüp ġehidliğiوُدفن ىف ) 6965
AKYÜZ,Kenan, Batı Tesirinde Türk ġiiri, Ġnkılap Kitabevi, Ankara, 1970, S.226   

ىو رائد تيار الغريب يذىب إىل ضرورة تبسيط الشعر والبعد عن الزينو والصنعو اللفظيو  (3)
عمل بالرتمجو، ابتعد دتاما عن ، ودعم القصيدة احلرة ومعارضة أشكال الشعر القدميو

  .السياسو، لو الكثريمن األشعار منها اإلنسان
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ليبث جاىد صدقى روح التفاؤؿ  - فى اصالح المجتمع (9)آماال كبيرة عمى ابنو خموؽ
فى نفس المتمقى، فحممو فى وطف يعـ فيو األمف واألماف، ىو شكؿ مف أشكاؿ الثورة 
عمى واقعو، ىى ثورة غير مرىونة بمناسبات أو زماف أو مكاف، بؿ إف ثورتو ثورة 
عمى المستوى اإلنسانى ال تخمد وال تنطفىء، ويطالعنا بحممو فى األمف واألماف منذ 

 " güvenاف القصيدة المسماه" األمف عنو 
 كاف )وقت( العيد 

 حينما ذىبُت مع أورىاف ولى 
 عبر سفينة فى مضيؽ البسفور 

 إلى آشياف لنقبؿ يد  فكرت 
 فنظرُت نظرة لمشاعر الحزيف العظيـ  

 ونظرُت نظرة أخرى فى الشمس 
 فمـ يتفوه بكممة عف خموؽ 
 ولـ يرد عمى لسانو أيًضا 

 (.     9953) (2)باح يوًما فى ىذه البمد يا خموؽ""إذا أشرؽ الص
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

خاصة  اختذ توفيق فكرت من ابنو خلوق زلورًا لكثري من موضوعاتو الشعريو منذ اليوم األول دلولده،(6)
وأنو الطفل الوحيد لو، فظهر ىف أشعاره كمصدر حب لو، خياطبو فيها، ويربط ىف بعض أشعاره 

،  Haluk içinبني خلوق وأفكاره، حىت صار ادلوضوع الرئيس ذلا، مثل قصائد من أجل خلوق 
وغريىا من القصائد، وعرب ىف  Halukun bayramı، وعيد خلوق Haluk un sesiوصوت خلوق 

  . عاره ىف رغبتو أن يصري ابنو مصلًحا ومفيًدا لوطنو، بل وجعل منو رمزًا لكل شباب تركياثنايا أش
TÖRENEK, Mehmet, Fikret-Haluk ĠliĢkisi ve ġiirine Yansımaları, Akademik 
Sosyal AraĢtırmalar Dergisi, Yıl:3, Sayı:11, Nisan 2015, S.1-3    
(2) Bayramdı 

Orhan Veli'ye beraberdik    
Boğaziçi vapurunda  
AĢiyan'a gidiyorduk  
Fikret'in elimi öpmeye  
Bir baktım üzgün koca Ģair  
Bir baktım güneĢler içinde  
Hiç söz açmadı Halȗktan  
Dilinden de düĢürmedi  
"Bu Memlekette de bir gün sabah olursa Halȗk"   
TARANCI, Cahit Sıtkı, a.g.e, Given Ģiiri, S,220.    
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ىذه الرحمة الخيالية التى تبدأ بفعؿ الخروج فى "وقت العيد" ىى دعوة لمخروج لمحياة، 
حياة تتفاعؿ مع الطبيعة المائية التى تتصؼ باالنطالؽ والحرية "عبر سفينة فى مضيؽ 
البسفور"، متجًيا صوب مرقد الشاعر "توفيؽ فكرت" الذى اتخذ مف ابنو خموؽ رمزا 

ستقبؿ المشرؽ، فقد استدعى جاىد صدقى شخصية الشاعر توفيؽ فكرت وحممو فى أف لمم
يصير ابنو بطال فى تحقيؽ حياة أفضؿ، ليسمط الضوء عمى أف األحالـ ال تنتيى، ولبعث 
األمؿ مف جديد فى حياة أفضؿ ووطف أفضؿ ينعـ فيو أبناؤه باألمف، إف جاىد صدقى لـ 

األمؿ فى حياة أفضؿ، ولـ يكتفى باستدعاء أسماء يستقى مف أفكار توفيؽ فكرت سوى 
لتوفيؽ فكرت "إذا  (9)الشخصيات، بؿ ضمف قصيدتو بيت مف قصيدة "إذا أشرؽ الصباح"

أشرؽ الصباح يوًما فى ىذه البمد يا خموؽ"، صحيح لـ يتفوه توفيؽ فكرت بكممة فى تمؾ 
دا ليعمف عف رغبتو فى الرحمة الخيالية، ولكف جاىد صدقى ردد ىذا البيت الشعرى تحدي

 حياة أفضؿ ووطف أفضؿ، وتحقيؽ حمـ الوطف الذى ينعـ فيو أبناؤه باألمف.  
 

 : النتائج التى توصل إليها البحث
إف التعمؽ فى قراءة قصائد جاىد صدقى طرانجى يكشؼ عف كـ تناقضات  -9

موت كثيرة، ىذه التناقضات أدت إلى ظيور العديد مف الثنائيات) ثنائية الحياة وال
وثنائية اليروب والثورة( ظيرت فى القصائد  عمى أنيا تجارب ذاتيو، ولكنيا 
أسيمت فى التعبير عف أبناء جيمو وحالة االضطرابات الوجدانية والنفسية  التى 
عانوىا نتيجة انعكاسات الحرب العالمية الثانية، فالحروب واالضطرابات تخمؽ 

قاتمة، وقد يمجأ الفرد لمعديد مف وسائؿ نوًعا مف أنواع اليروب  فى ظؿ الحياة ال
اليروب مثؿ المسكرات التى ُتغيب اإلنساف عف وعيو، أو الرغبة فى العودة إلى 
األـ، أو تذكر أياـ الطفولة، ولكف يظؿ الحمـ بوطف ىادىء مستقر، تنعدـ فيو 

 لثورة والتجديد.الفروؽ الطبقية ىو األمؿ، بؿ وىو الباعث عمى ا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
تعرب ىذه القصيدة عن احلالة السلبية للمجتمع، وأن وجو األمة قامت وصدأ، والوطن يعي، ىف   (6)

 صباح رمز للمستقبل.سجن، ولكن حني يأتى باعث بساعده القوى، فإن األمة كلها ستسعد، فال
TÖRENEK, Mehmet, a.g.e, S:9. 
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إف ثورة الشاعر لـ تتجاوز كونيا دعوة لمواجية الواقع وعدـ اليروب منو،وبعث  -2
األمؿ فى حياة أفضؿ ووطف أفضؿ يتحقؽ مف خالؿ سواعد أبنائو، وىذه الثورة 
لـ تظير بشكؿ مباشر، بؿ مف خالؿ استدعاء شخصيات الشعراء الثورييف، فى 
محاولة منو إلسقاط ىذه االستدعاءات عمى واقعو، وقاـ بيذه االستدعاءات مف 
خالؿ القياـ برحالت فى اعماؽ الماضى، وفى ذلؾ دعوة منو لمخروج لمحياة 

 وليس التقوقع واليروب منيا.  

إف ثورة الشاعر لـ تقتصر عمى الثورة عمى الواقع، بؿ كذلؾ ثورة عمى الذات  -3
رساؿ رسالة إلى تظير مف خالؿ محاولة  بعث األمؿ فى حياة أفضؿ ، بؿ وا 

المتمقى مفادىا أف اليروب ليس ىو الحؿ، حيث أشار فى أكثر مف موضع أف 
 الخمر ليست ىى الحؿ.

إف تجربة الشاعر الثورية لـ تكف مرتبطة بزماف أو مكاف معيف، بؿ ارتقى بيا  -4
 إلى مستوى إنسانى، يفرض نفسو فى كؿ مكاف وزماف. 

عدـ ارتباط ثورة الشاعر بزماف أو مكاف؛ ألنيا دعوة لمتجديد والتغيير  ونتيجة  -5
عمى المستوى اإلنسانى، ومطمبًا لمعدالة االجتماعية، تمتعت أشعاره ىذه بالكمية 

 والشمولية.  

الماضى مرتبط دائما بالحاضر حيف تتشابو الظروؼ السياسية واالقتصادية،  -6
فتتشابو الحاالت النفسية التى تنتاب  فبالتالى تتشابو الظروؼ االجتماعية،

الشباب مف محاولة اليروب مف األوضاع، والتشاـؤ وتتشابو كذلؾ فى حاالت 
 التفاؤؿ واألمؿ ومحاولة التجديد والبعث عمى األمؿ.   
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