
درا�سة من كتاب



المسبــار2

الكتاب: سبعة 
دراويش: جغرافّية 

الصوفّية األناضولّية
  )Nedim Gürse( الكاتب: نديم غورسيل

تقديم: غرهاردت شفايتسر
ترجمة وتحقيق: أحمد عثمان

عمان،  والتوزيع،  للنشر  أزمنة  دار  الناشر: 
الطبعة األولى، 2012، )162 صفحة(

) قراءة: عمر البشير الترابي)

 بتمويل من جملة اأطل�س ورفقة م�سور، قام ندمي غور�سيل 

بزيارة ملقامات �سبعة دراوي�س، تتبعها، و�سورها، واهتم باكت�ساف عاملها 

ترجمته  بعد  �سار  الذي  الكتاب  هذا  يف  ون�سرها  وال�سعري،  ال�سويف 

العربية  للطبعة  خا�سة  مقدمة  على  م�ستملاً  عثمان،  اأحمد  يد  على 

بقلم املوؤلف، ومقدمة بقلم غرهاردت �سفاي�سرت، و�سبعة مقاالت: »على 

قايغو�سوز  »مغامرات  بيداغ«،  جبال  على  »تكية  بكتا�س«،  حاج  هدى 

االأمراء  بلد  ماني�سيا  بابا  �ساروخان  اأفنديا  مركز  »طرزان  عبداهلل«، 

بور�سة«،  يف  »ليلة  بابا«،  جيكلي  اأثر  اقتفاء  »يف  الورثة«،  العثمانيني 

و»روؤية قونية«. 

( روائي وكاتب تركي، حا�سل على �سهادة دكتوراه يف الأدب املقارن من جامعة ال�سوربون )فرن�سا(. ُمنح جائزة »اأكادميية اللغة الرتكية«  (
العام 1977.  �سدر له: »املالك الأحمر«. 

) كاتب وباحث �سوداين، نائب رئي�س التحرير يف مركز امل�سبار للدرا�سات والبحوث يف دبي.  )
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مقممة

قبل الإ�سراف على الرحلة التي ي�سحبنا فيها الكتاب، علينا اأن نعرف اأن �سجرة 
الإميان يف الدولة العثمانية تغذت من ثالثية )اجلامع، والتِكّية، واملدر�سة الدينية(، 
وا�ستثمَرْت هذا الإميان، وتقّوْت به، واأ�سافت له »رجال دين، وعلماء، ورموزًا«، وقد 
كان لالأولياء الذين جاءوا من خرا�سان من اأمثال �سدر الدين القونوي، ومولنا جالل 
اإليا�س،  اأوران، وال�سيخ بابا  اآده بايل، واآخي  الدين الرومي، وطور�سون فقيه وال�سيخ 
ة الت�سّكل وحلم الن�سيج. وقد عرف عثمان بك ذلك،  الّدوُر الكبري، يف تفا�سيل ق�سّ
واأدرك ُبعده ال�سالطني الآخرون، وبعد اأن اأمت الغازي اأورخان فتح مدينة بور�سة توجه 
اإلى اأوروبا، وكان للعلماء وامل�سايخ من اأمثال املال داوود القي�سري وجانريل قره خليل 
وقراجه اأحمد وكيكلي بابا ن�سيٌب كبري، ويف معركة قو�سوة كان معه اأوران�س وقوطلو 
بيك وحاجي اإل بك، و�سيخ حاجي بكتا�س ويل، وكان مع ال�سلطان بايزيد يف معركة 
نيغلولو �سيخ حامد بن مو�سى القي�سري وامللقب باأمري �سلطان)ال�سيخ حممد بخاري(، 
ويل  )بريم(  بريام  وحاجي  اإمره  ويون�س  اأمره  وطابطوق  الأرزجناين  وعبدالرحمن 

ومال �سم�س الدين فناري)1(.

اإلسالم الشعبي... خّزان التفاعك الحقيقي

ال�سعبية،  والتقاليد  الإ�سالم  بني  احلقيقي  التفاعل  خزان  ال�سعبي؛  الإ�سالم 
عن  ينبعث  ملا  الوايف  والرا�سد  والأ�ساطري؛  والعقائد  الأفكار  حلياة  احلي  وال�ّسجل 
التداخل بني الإميان الذي يخرج عن الن�س، اأو يتفّوق عنده »ال�سر الغام�س« يف الن�س 
حكايات  تدّونه  فيما  وا�سًحا  ويتبّدى  الروحي،  باملنت  فيتقّيد  املفهوم«،  »املعنى  على 
الأمهات وق�س�س الأ�سالف التي ل ُتكى، وتتعفف عنها الرقوم واملخطوطات خ�سيًة 

ورهبًة من قّراء ل يفهمونه.

اإليه  تت�سّوق  اأّنها  اإل  منه،  الن�سو�سّية  الدينية  العاطفة  تهرب  ما  وبقدر   

)1( )التاريخ املجهول، �س57(.
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وحالته، وقد ل جتد حياتها الكاملة اإل فيه. اإ�سالٌم يحوي يف اأ�سله ال�سورة احلّية، 
وغري املثالية، والتي ل غنى عنها لفهم كامل �سرية الإ�سالم وم�سائره، ويبدو تاريخه 
كالمتحان: لقيا�س اإلى اأّي مدى ميكن لالإ�سالم اأن يغو�س يف التقاليد، واإلى اأّي مدى 
املريحة،  املزاوجة  ي�سنع  وكالهما  الب�سيط.  الّتدين  يف  تغو�س  اأن  للتقاليد  ميكن 
للتاريخ، وللرموز القادرة على جتديد »هالة« التدين دون ال�ستباك مع جمود املمار�سة، 
فلالأولياء �سٌر دّفاق، وت�سامح ي�سمو على اجلمود. وهو واإن كان مليئًا بالثغرات، اإل اأّنه 
ا�ستح�ساٍر  مع  معا�سها  ل�سوؤون  وتن�سرف  كفاًفا  التي تَيا  لل�سعوب  املوؤمتن  املجّرب 
ِرد  مق�سود لروح الدين، خا�سة تلك التي ل متلك وقًتا وفرًيا ملمار�سات مل تاألفها، فتطَّ

تقّلد ب�سمت.

ذاكرة المكان ... روح األولياء

تتقّوى  اأدبية  كمادٍة  لُيطرح  التاريخية،  واملادة  املراجع  جتاوز  الكتاب،  هذا 
باإح�سا�س الكاتب ِقبالة مزارات اأولياء خرا�سان، واأماكن تبّينهم )التبنّي يف الثقافة 

ال�سعبية هو: مكان كرامٍة للويل مل يكن هو حا�سًرا فيها ب�سخ�سه(. 

فيها  اأطروحة عقد  وله  الفرن�سي احلديث،  الأدب  در�س  واأديب،  لغوّي  املوؤّلف 
ال�سعر  ي روح   بتق�سّ اإّنه م�سكون  اأّي  اأراغون وناظم حكمت،  لوي�س  مقارنة بني �سعر 
 والعبارة ال�سوفية، ومن امل�سهور عند حمبي املت�سوفة، قولهم »�سّر الويّل يف ِديوانه«.

اختار ندمي غور�سيل، اأن ي�سلك طريق الأولياء الوافدين من خرا�سان اإلى الأنا�سول، 
واأماكن  والأ�سرحة،  مزاراتهم  ويتتّبع  كمريديهم،  ويترّبك  ك�سياحتهم،  َي�سيُح  و�سار 
»تبنّي« كراماتهم، وبقايا الطقو�س التي يربطون املجتمعات بها، يف بور�سة وماني�سيا 
اأثر الروح  وكابدوكيا، وقونّية. مل يكن يق�سد القبور فح�سب، بل كان يحاول اقتفاء 
ال�سخور، وذاكرة  الطق�س، طبيعة  الأ�سجار،  املكان،  التي جذبتهم. و�سف جغرافيا 
املجتمع قبلهم واإبانهم وبعدهم، و�سغفهم مبق�سوٍد جعل تفا�سيل الطوائف عندهم 
»حوار  قايغو�سوز  يعرف عبداهلل  ل  ومن  بكتا�س،  يعرف احلاج ويل  ل  ثانوية... من 
اأبدال مو�سى الذي �سيهاجر من الأنا�سول لريقد، بعد طواف، على �سفاف  ومريد« 
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النيل يف القاهرة، وياأخذ نومته الأخرية، با�سم اآخر، يف جبل املقطم.

إسالم  ير معروف القمر

بقلم غرهاردت ت�سفايت�سر، جاءت املقدمة النقدية، حاوية ملعاٍن متممٍة لنظم 
الكتاب، فقد ك�سفت عن زاوية خمفية، فقدم غرهاردت تليله ال�سيا�سي الجتماعي 
لنمو الطرق ال�سوفية يف الدولة العثمانية، وبذلك التقط الإ�سارات التي انت�سرت يف 
املوؤلَّف على �سكل �سذرات وعي بالتاريخ و�سياق الأحداث، فندمي غور�سيل تعامل مع 
الوقائع التاريخية منفردًة، وملَّا يجمعها يف قراءة ناظمة ومف�ّسرة. في�ستطرد يف ذكر 

واقعة واحدة دون اأن يقرنها باأختها، وهذه الثغرة �سّدتها املقدمة.

يف املقدمة بداأ النقا�س بالقرار ال�سادر يف العام 1925، والذي ن�ّس على اإلغاء 
ُطرق الدراوي�س يف تركيا وتويل دورهم اإلى متاحف، وقد علل كمال اأتاتورك ذلك قائاًل: 
»ل ميكن اأن تتحول اجلمهورية الرتكية بلدًا للدراوي�س وال�سطحية... لقد عِملت ُدور 
الدراوي�س على جعل ال�سعب خمبوًل. غري اأن ال�سعب قرر اأن ل يكون خمبوًل ول جاهاًل«. 
اإلى تزّعم بع�س ال�سيوخ حلركة متّرد �سد اجلمهورية  ُيرِجع هذا القرار  غرهاردت 
العثمانّية. لالإمرباطورية  الّديني  ال�ّسيا�سي  الّنظام  لإعادة  هدفت  وقتئذ   الكمالية 

وماذا عن التاريخ؟

منذ القرن العا�سر تر�سخت ُطرق الدراوي�س يف العامل الإ�سالمي، كلمة دروي�س 
الرتكية رديفة ال�سويف، وكالهما يدّلن على الَعوز، والب�ساطة، وما ُيف�سي اإلى حياة 
دينية وتاأملية، يعي�س الدراوي�س، كما يقول غرهاردت، حياة كاملة ُباأ�سٍر واأزواٍج وِمهن، 

ومنهم اأقليٌة قليلة جًدا تعي�ُس يف ال�سوامِع ب�سكٍل دائم، وهم ينتظمون يف الُطرق. 

دخول  بعد  ع�سر،  الثاين  القرن  يف  الأنا�سول  اإلى  ال�سوفية  ُطرق  و�سلت 
والنق�سبندية.  والبكتا�سية  املولوية  فانت�سرت  لهم،  عا�سمًة  قونية  وتعميد  ال�سالجقة 
مولنا  اإلى  املنت�سبني  للمولوية؛  روحًيا  مركًزا  قونية  �سارت  ع�سر  الثالث  القرن  ويف 
جالل الدين الرومي، واملعروفني غربًيا بـ)الدراوي�س الدّوارين(، ومن املهم الإ�سارة 
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اإلى اأن غرهاردت ا�ستند مل�سلك املولوية ال�سويف لينفي حديث اأتاتورك عن م�ساهمة 
الن�سيج  وراتًقا  للوعي،  مكّماًل  م�سلكهم  يعترب  اإذ  ال�سعب«،  »تخّبل  يف  الدراوي�س 

الجتماعي.

كيف؟

يتم جتاوز  املولوية(  اأو  البكتا�سية  ال�سوفية )املوجودة يف  التجارب  عرب هذه 
النقا�سات املتعلقة بالعقائد، وبالأخ�س تلك التي تقود اإلى احلروب الّدينية.  وي�ستدل 
الرومي  مينح  »ل  معّلًقا:  وي�سيف  الرومي،  الدين  جالل  مبقولت  ذلك  على  الكاتب 
التجربة  اأن  يرى  ولكنه  الأخرى،  لالأديان  بالن�سبة  �سامية  مكانة  الإ�سالم  عقائد 
اأ�سا�سية  ثقافية  عالمات  على  تتوي  ُم�سلَّمة  اإنها  كافة«.  الأديان  تتجاوز  ال�سوفية 
ا مع كافة  تعمل على جتاوز النزاعات الدينية، لي�س فقط و�سط الإ�سالم، واإمنا اأي�سً
لأرثوذك�سية  بالن�سبة  ثقايف  َتدٍّ  املت�سامح  املعنى  بهذا  فال�سوفية  الأخرى.  الأديان 
الأديان كافة. وهو هنا ُيعّول على قدرة الت�سّوف على ك�سر اجلمود عرب تعزيز الرمز.

لقد دعم العثمانيون املولوية والبكتا�سية والُطرق ال�سوفية مبنحها الأرا�سي؛ 
تثميًنا لإرادة هذه الطرق باجتياز العراقيل بني املذاهب والأديان، بني ال�سنة وال�سيعة 
الهادئ.   التعاي�س  يف  الأبرز  ال�سهم  للمولوية  الكاتب  ويعزو  وامل�سيحيني.  وامل�سلمني 
اأثرياء، وكان الدور الجتماعي  اأرا�ٍس  اإلى ُماّلك  اأن يتحّول ال�سيوخ والدراوي�س  قبل 
بالفقراء  تعتني  كانت  الروحي  اجلانب  اإلى  بالإ�سافة  اإذ  كبرًيا،  املولوية  للطريقة 
يف  الطريقة  َتن�سط  اإذ  كبرية؛  �سبكة  وَبَنت  امل�سافرين،  وتخدم  والعاطلني  واملر�سى 
ي�سري  ول  الدولة.  وموظفو  الأمراء  كبار  �سناديقها  وُيغّذي  املتعّلمة،  الطبقة  و�سط 
الكاتب اإلى اأّنها َبَنت ذلك بتعزيز �سلوٍك اجتماعي َورث تنظيم احلرفيني والآخييات 

والُفتّوة، اأو اأفاد منها.

متى بداأَت املجتمعات التفّرق الذي جرى الحتياج للطرق ال�سوفية لرتميمه، 
اأو هل برزت الطرق لرتميمه بدافٍع ذاتيٍّ من املجتمع؟ هذا �سوؤال مل يطرحه الكتاب، 
ولكّنه اقرتب من ِحماه. فبعد ال�ستيالء املغويل على دولة ال�سالجقة، وقبله، وب�سبب 
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بع�س حركات الع�سيان الّداخلية، والهجرات والغزو والتحارب مع املمالك املجاورة، 
زعماء  فظهر  ال�شعب،  على  قلٌق  وَخيَّم  الأتراك  امل�شلمني  بني  الوحدة  عقد  انفرط 
روحيون قاموا ِبلّم ال�سمل ون�سر املحبة والإخاء بني النا�س، كان يف مقدمتهم الّرومي 
اأ�سحاب  من  الأتراك  �سباب  جتّمع  ذاتي  ب�سكل  اأوران.  واآخي  اأمره  يون�س  وال�ساعر 
املتوفى  اأوران  اآخي  وقام  اآخي،  لقب  اأُطلق عليه  رئي�ٌس  وُعنّي عليهم  واملهن،  احلرف 
اخللقية  بالقواعد  احِلرف  مزجت  التي  )الأخّية(،  »اآخي«  موؤ�س�سة  بتاأ�سي�س   ،1306

والدينية، وقامت بالإر�ساد والتوجيه. 

لرتميم ذلك ال�سرخ الجتماعي، كانت ال�سيا�سة الداعمة للجماعات التوفيقية 
يف الدين واملجتمع، اأمًرا متوقًعا. وجنح ال�سوفّية البكتا�سيون واملولويون، يف لعب دوٍر 

مميز فيه.

الوسطاء المتسامحون: البكتاشية

البكتا�سية هي الطريقة الثانية ذات التاأثري يف الأنا�سول. وعلى خالف املولوّية ل 
ميثل اأتباعها جزًءا من الطبقة املتعلمة، واإمنا احلرفيون والفالحون والبدو، وهي تنتمي 
اإلى املذهب العلوي. واأ�سبحت الطريقة البكتا�سية املوؤ�س�سة الروحية الأكرث اأهمّية، يف 
قروٍن لحقة حينما كان ال�سالطني العثمانيون ي�ساندونهم، لأن هوؤلء الدراوي�س اأ�سبحوا 
اأن  ي�سيف غرهاردت  والعلويني.  ال�سنية  الغالبية  بني  الدائرة  التوترات  بعد  و�سطاء 
البكتا�سيني ا�ست�سلموا لإغواء ال�سلطة العثمانية، حتى اأنهم اأ�سبحوا قادة الإنك�سارية، 
ويف املرحلة الأخرية من الدولة مل مييزهم عن الإقطاعيني الطامعني يف ال�سلطة �سيء، 
 ولعل هذا ما اأثار اأتاتورك �سدهم يف مرحلة تاأ�سي�س الدولة؛ باعتبارهم »طرًفا �سيا�سيًّا«.

الدين  بهاء  حممد  اإلى  تنتمي  التي  النق�سبندية،  هي  الثالثة  الأنا�سولية  الطريقة 
نق�سبند، وتاأثريها كان اأقل عن املولوية والبكتا�سية مًعا، ح�سب الكاتب، ولكن �سيوخ 
الطريقة قادوا يف 1925 مترًدا �سد اأتاتورك، فاألغى اأتاتورك ب�سببه طرق الدراوي�س 
َيدعم  اليوم  فاإلى  املقّدمة،  وح�سب  النق�سبندية.  املقاومة  مع  تعاطفت  لأنها  كافة، 
النق�سبنديون، عرب غطاء اجلمعيات الثقافية، اأية �سفة اإ�سالمية اأو حماِفظة، وعرب 
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�سل�سلة من املقاومة الناعمة والعالقة النخبوية مع روؤ�ساء اجلمهورية والوزير الأول 
ر  فيها، ا�ستطاعوا اأن يتجاوز عدد مريديهم الطرق الأخرى. وحاول غرهاردت اأن يف�سِّ
ال�سني  التوّجه  لفائدة  ز  تركِّ اعتربها  غور�سيل  ندمي  باأّن  الكتاب،  يف  اإهماِلها  �سبب 
فقط، والأ�ساطري فيها قليلة، وتخرج من دائرة الإميان ال�سعبي »الأ�سطوري«. ولعل 
هذا فيه نظر؛ لأّن تاريخ النق�سبندية اأّثر ب�سكل اأ�سيل على م�سارات الطرق ال�سوفّية 
الأخرى يف الأنا�سول وغريها من العامل، والقطع الثابت ب�ُسنّيتها، ل ينفي احتواءها 
على اأ�سوٍل ُعّدت بفعلها البكتا�سية �سيعية؛ فمن املوؤاخذات على الكتاب اأّنه اأهملها، 
فبرت اأحد �سياقات فهم مو�سوعه. لكن غرهاردت يعود ليقول: اإن ندمي غور�سيل اختار 
اأ�سبحتا  اللتني  والبكتا�سية  املولوية  على  ورّكز  ال�سعبي،  الإميان  بب�ساطة  ُيحيي  اأن 

زاهدتني �سيا�سًيا.

لغرهاردت جتربة جعلته ي�سعر مبا كتبه غور�سيل، فيقول اإنه عا�س جتربة يف 
رحلة م�سابهة لرحالته، وهو غري امل�سلم، ولكنه وجد نف�سه يقف على قدم امل�ساواة 
مع امل�سلمني، مبقت�سى املبداأ الذي يرى اأن موؤمني كافة الأديان هم على طريق اهلل. 
لها،  لأن التاأمل ُيوحد بني موؤمني الأديان كافة. َبنى على هذه التجربة، التي مل ُيف�سّ
اأن التدين ال�سويف يفتح ُبعًدا جديًدا كلًيا، واقًفا �سد كل عقيدة غري مت�ساحمة تّدعي 

اأنها متلك احلقيقة املطلقة وحدها.

بماية الرحلة على ُهمى الحاج بكتاش ولي

يبداأ الكتاب، بحاج بكتا�س ويل، يف الأنا�سول الو�سطى، هو يدرك اأن املعلومات 
اأن  من  بالرغم  عنه،  املعلومات  فقِر  اإلى  املقدمة  يف  وُي�سري  �سحيحة،  بكتا�س  عن 
املعلومات التي وّفرها موؤلف كتاب املناقب القد�سية يف املنا�سب الأن�سية، الذي يرجع 
اإلى القرن الرابع ع�سر والذي ي�سرد حياة، بابا اإليا�س، الذي �سنق على اأ�سوار اآما�سيا 
يف العام 1240 لقيامه بتحري�س القبائل الرتكمانية �سد الدولة ال�سلجوقية، ويدعي 
اإليا�س هو جد احلاج بكتا�س! ثم يرتاجع عن ذلك دون اإعالن ليقول »اإّن  املوؤلف اأن 
احلاج بكتا�س كان مريًدا لهذا الأخري دون اأن ين�سم اإلى حركة التمرد التي �سحقتها 
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حمالت كيخ�سرو الثاين )1237-1246( يف مدينة املايل )ماليا(.

 َي�ستبعد الكاتب اأن يكون احلاج بكتا�س زعيًما لقبيلة بكتا�سلو، وَيعترب البكتا�سية 
اإلى نظر، مل يقف عليها. وان�سرف لرحلته.  وريثة للقلندرية. وهذه جدالت تتاج 

ف املناطق التي عا�س فيها بكتا�س، يف جبل هريقاداغ؛ حيث �سمع   الرحلة بداأَت بو�سْ
»ندمي غور�سيل« عن معجزاته، وا�ستح�سر ذاكرة املكان التي عّبقتها اأ�ساطري القرون 
الو�سطى، ونالحظ هنا اأن الو�سف الأدبي البديع يطغى على كل العبارات؛ فغور�سيل 
�سجرة غبرياء،  الذي جل�س تت  ال�ساعر  اإمره،  ليون�س  والعا�سق  الأدب،  اأ�ستاذ  هو 
وهو يف طريقه اإلى احلاج بكتا�س ويل، ووقف غور�سيل قبالة الغبرياء ذاتها، ويحكي 
هذا الف�سل كيف اأر�سل حاجي بكتا�س يون�َس اإلى �سيخ طابطوك اآمري، الذي يعّرفه 

غور�سيل على اأّنه )ُمعلم اأ�سطوري للدراوي�س(.

ل  قبل اأن يتحدث عن البكتا�سية، يقول املوؤلف: »ل اأقوم هنا باإجراء تليل ُمف�سّ
عن العقيدة العلوية البكتا�سية، اإذ لي�س هذا هدف الكتاب الذي اأريده و�سفًيا«، ولكنه 
املعتقدات«،  خمتلف  ا�ستوعبت  روحية  معرفة  »اإنها  عنها:  يقول  ذلك  من  بالرغم 
اإنه  عنه:  ليقول  البكتا�سية،  مبوؤ�س�س  بكتا�س  احلاج  و�سف  من  املوؤلف  يتحّول  فجاأة؛ 
اأن كثرًيا من التعاليم ت�سّكلت بعده. وهنا هو يقرتب  اإلى  »ملهم« البكتا�سية، م�سرًيا 
من  بينما  للطريقة  الروح  و�سع  بكتا�س  احلاج  باأّن  تقول  التي  العامة  النظرّية  من 
و�سع التعاليم والتفا�سيل هو بامل �سلطان. ير�سد الكتاب كيف �ساعت �سهرة احلاج 
بكتا�س حتى لدى م�سيحيي )كبادوكيا( قبادوقيا، ولذلك ُتيا الحتفالت املقامة يف 
قريته يف �سهر اأغ�سط�س)اآب( من كل عام. يروي اأنه �سهد الحتفال بذكرى احلاج 
بكتا�س، وكان املعتاد اأن يح�سرها رئي�س الوزراء  الرتكي–اأردوغان اآنذاك-، اإل اأنه 
اأخذت �سكاًل  باأن هذه التظاهرات منذ العام 1964  مل يح�سر. يف�ّسر املوؤلف ذلك، 

ا حلكومات اليمني التي تتابعت على مدار ال�سنوات الأخرية. معار�سً

يونس آمره... الجائع الذي صار شاعًرا

تت ظل الغبرياء، وقف ندمي غور�سيل، قبل اأن يحكي عن يون�س اآمره، الذي 
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اإليه يف قرية قراهويوك )قرايوك(،  جاء لبكتا�س حُمماًل بثمرات الزعرور، وذهب 
يف عام املجاعة، وكانت تكايا البكتا�سية بابًا لالأمل للفالحني اآنذاك. وملا جاء يون�س 
املوؤّلف  اأ�سماه  ما  عليه  اقرتح  ال�سيخ  ولكن  بالقمح،  مبادلته  ق�سده  كان  بالزعرور 
»العطف الإلهي«، فرف�س يون�س يف اأّول اأمره؛ وعاد بالقمح اإلى دياره، ولكن الل�سو�س 
الإ�سارة،  ومتحّماًل  بالندم،  ي�سعر  بكتا�س،  اإلى  فرجع  و�سرقوه،  طريقه  اعرت�سوا 
وم�َسلًما ل�سيخه اجلديد. فاأر�سله اإلى طابطوك اأمره، الذي دّربه -ح�سب الأ�سطورة- 

فانحل ل�سانه �ِسعًرا، ل يزال اأثره قوًيا يف نفو�س الأنا�سوليني. 

بعد �سنوات طويلة، مات يون�س ودفن بالقرب من �سيعة بكتا�س. ويف كل عام 
غور�سيل  ندمي  كان  حيث  ق�سائدهم.  ال�سعراء  ُيلقي  ال�سيعة  يف  الحتفالت  خالل 

حا�سًرا يدّون مالحظاته، ويتاأّمل الأحجار، والألوان، ومن يقبل ومن ُيدِبر.

من اأين تاأتي معلومات ندمي غور�سيل؟ يف احلقيقة، اإنه ل ياأبه اأن يعتمد على 
)وليت نامة(، الكتاب الذي ي�سفه باأنه مليء بالأ�ساطري الرمزية. ومن ن�سق الكتاب، 
اأبواب  على  املر�سو�سة  املعلومات  ول  اجلامدة،  احلقائق  عن  يبحث  ل  اأنه  يتجّلى 
ة  الأ�سرحة، ولكنه يبحث عن روح الن�س، خالل الذكريات املن�سابة، رمبا ميتلئ بق�سّ
كق�سة رحلة احلاج بكتا�س من خرا�سان اإلى تركيا، فريوي كيف تّول اإلى حمامة، 
وحّلق متجاوًزا ال�سقور التي ترمز لأتباع �سيخ طريقٍة اأخرى، حّلقْت احلمامة عالًيا 
لت�ستقر على �سفح جبل يف قرية �سولو قراه اأويوك، وبها �سبعة منازل فقط، وحني جاء 
)مريد( اأر�سله حاجي دوغرل لي�سارعه، ا�ستعادا هياأتهما الب�سرية، ومّد بكتا�س يده 

اإليه قائاًل )اإذا كان هناك خملوق اأكرث وداعة من احلمام ل�ستعرت �سكله(.

�سالم  يتلّم�س  العبارات،  هذه  قّوة  عن  �سوى  يبحث  ل  غور�سيل  »الرحالة«  اإن 
هذا الن�س، ويكاد يدور كالدراوي�س وهم ي�سمعون طرقات احلداد، اأو ين�ستون لأنني 
الناي، ويتناغمون مع ال�ّسر. حاج بكتا�س، �ساهد على اجلغرافيا؛ فذلك اجلبل املُِطل 
على �سيعته، له ق�سة، يدّونها »ندمي« من فم �سّكان ال�سيعة. فلما ا�ستكى املريدون 
ل�سيخهم من برد »�سولوقاهيوك« يف ال�ستاء وحّرها يف ال�سيف، جمعهم اأعلى اجلبل 
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وقّدم للنار رداءه، وملا َتَول اإلى رماد قال »هنا حيث ي�سقط الرماد لن نحتاج اأبًدا اإلى 
ة، تروى لكل زائٍر، جياًل بعد جيل! اخل�سب«، ف�ُسّمي اجلبل »جبل الرداء«. هذه الق�سّ

زيارة التكّية

بعد اأن ُتويف حاج بكتا�س ويل، �ُسّيدْت بيوت بداأ ِبناوؤها مع اأورخان الظافر )ت 
1361( ومراد الظافر )ت 1389(؛ وبايزيد ال�ساعقة )ت 1403(، ثم اأمّته بايزيد 
الثاين )ت1512( و�سليم القاطع )ت 1520( وهو الذي ك�ساها بالر�سا�س. زار ندمي 
واملياه  اجلاهل،  فناء  وعنا�سرها:  وعمرانها  مبانيها  ي�سف  و�سرع  التكّية  غور�سيل، 
املقد�سة، وخامت �سليمان، وفناء الدير، واإكليل املرمر املنق�سم لثني ع�سر ق�سًما، ُو�سوًل 
اإلى ينبوع التكية الثانية، ينبوع الأُ�سود، ثم اإلى القدر ذي املقاب�س ال�سبعة، الذي تدور 
حوله الأ�ساطري –ال�سحيقة- والكرامات. ويف خلده، كان يجول يف التاريخ، يقول: اإّنه 
يف ذلك امل�سهد اأدار يف راأ�سه اأ�سوات النك�سارية الذين و�سفهم باأّنهم يّتبعون حاج 
بكتا�س. حينما وجد املوؤلف م�سجًدا يف �سومعة البكتا�سية عّلق: )مل يكن هذا مكانه يف 
�سومعة البكتا�سيني الذين يقيمون عبادتهم باجلذب ولي�س بال�سالة. يف العام 1826 

ُق�سف البيت باملدافع، وُويّل عليه �سيٌخ ينتمي اإلى الطريقة النق�سبندية(. 

�سوغ  )َيحُرم  ال�سريح  مدخل  يف  ُمثّبتة  يافطًة  عال  ب�سوٍت  الكاتب  يقراأ 
العك�س  بعمل  يقومون  الزوار  باأن  ويعّلق  ال�سموع(،  واإ�سعال  اخلراف  وذبح  الأمنيات 
من ذلك في�سوغون الأمنيات ويذبحون القرابني وي�سعلون ال�سموع! يوا�سل الو�سف، 
ملا يف داخل ال�سريح؛ هنالك حيث اجللود واأب�سطة ال�سالة الأ�سطورية، و�سور للمعلم 

وعيون عا�سقة دامعة، ونقو�س با�سم )اهلل-حممد-علي(. 

البكتا�سية  علوّية  اإلى  لي�س  غور�سيل،  يوجه  الذي  الثقايف  احل�سم  َيبني  هنا 
فح�سب، واإمنا اإلى مالمِتّيِتها، وتكثيفه لل�سواهد على ذلك. كان باإمكانه اأن ي�سري اإلى 
ل موا�سلة نحت حاجٍز  ف�سّ ولكّنه  بكتا�س ويل،  للحاج  »ال�سنّية«  النق�سبندية  تقدي�س 

بينهما، ل ياأبه اإن كان ُم�سيًبا، فما يتتبعه غور�سيل هنا، هو روح التدين ال�سعبي. 
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زار غور�سيل ندمي، الكهف الذي اعتكف فيه احلاج بكتا�س، اأربعني يوًما، وظهر 
بعدها وهو ُيحطم ال�سخرة، وقال: )ال�سطرام يف النار ولي�س يف احلديد، القدا�سة 
ولي�س  داخلك،  يف  عنه  ابحث  عنه  تبحث  ما  كان  اأًيا  التاج،  يف  ول  الثوب  يف  لي�ست 
ُيعِلّق املوؤلف على هذه العبارات قائاًل: »يف فكر  اأو يف احلج(.  اأو يف مكة  يف القد�س 

مت�سوفة الأنا�سول كل �سيء يتعلق بانبعاث النف�س من اأناها«.

سكية على جبال بيماغ

الكتاب، ك�سائر اأدب الرحالت، يهتم باأطل�س املكان؛ ففي الطريق اإلى اأنطاليا، 
يبدو و�سف اجلبال ُمغرًيا لقلم املوؤلف الذي ينداح، يكتب عالًيا وهابًطا ويدّون الكالم 
مو�سى  )اأبدال(  دراوي�س  لقرية  و�سوًل  طريقه  يف  اجلبال  ي�سف  وم�ستقيًما،  دّواًرا 

املتجولني يف �سومعة تكّية مدينة املايل.

من هو أبمال موسى؟

التكّية.  هذه  يف  حياته  واأنهى   1326 بك  اأورخان  زمن  عا�س  مو�سى،  اأبدال 
التجوال هو �سر اأولياء الأنا�سول، هو ميزة رمبا ك�سبوها عن مرجعهم اأحمد ي�سوي 
ويل ترك�ستان، الذي منه انطلقت التكايا، كبكتا�س القادم من خرا�سان. اأبدال مو�سى 
اأ�سل  من  ع�سرة  احلادية  املرتبة  اأي  اخلادم،  مرتبة  يحتل  وكان  مريديه،  اأحد  كان 
اثنتي ع�سرة مرتبة. يف كتاب وليت نامة، تقراأ �سرية اأبدال مو�سى يف مدحه )ا�ستلهم 

معرفة اإبراهيم اأدهم(. يف وليت نامة تقول الأ�سطورة: اإن اجلبال تبعته والأحجار.

لروؤية  ا  ُم�سكًكا ولكن حُمبًّ اإلى هذه اجلبال، ويتفّح�سها، ل  املوؤلف هنا ينظر 
اأثر التاريخ، على الأقل يف عيون النا�س. الأ�ساطري تتفّتق متكاثفة، والكرامات َتكرُث، 
لي�س  نة  ال�سُّ اأهل  »لدى  فُيعّلق:  اتكاءة؛  لأخذ  م�سطًرا  نف�سه  غور�سيل  ندمي  فيجد 
هناك معجزات، بينما كل حكايات التقاليد ال�سوفّية هنا تتحرك فيها اجلبال، لأن 
امل�سجد  �ساحة  ويف  املايل،  مدينة  اإلى  الكاتب  و�سل  اأمرها«.  املعجزات  �سنع  �سيًخا 
يجد اأ�سماء �سيوخ واأبرار املايل، على لوح جميل، من بداية اأخي بابا بلطجي غيدك 
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زمان  اإلى  عمرها  يرجع  �سنار،  �سجرة  كالعادة  التكية  اأمام  اأبدال.  قايغو�سز  اإلى 
اأبدال مو�سى. ينقل الو�سف من كتاب اأوليا جلبي: »على منحدر اجلبل هناك مئات 
املنازل، اإنه �سريح اأبدال مو�سى، ُيرمم �سكانه التكية، ُيعّدون الطعام وال�سراب. ُدفن 
اأبدال مو�سى نحو مكة، تت قبة كبرية ومدببة، و�سط هكتارات من اأ�سجار العنب. 
اآيات قراآنية منقو�سة على اجلوانب... ن�سمن اأن النار ل تنطفئ اأبًدا يف هذه التكية 
هناك ع�سرة اآلف بغل، واأكرث من األف بقرة، �سبعمائة فر�س، �سبع طواحني، كرمة، 
 وحدائق. يوؤمن �سعب الأنا�سول بقوة هذا الرجل الذي حقق هنا كثرًيا من املعجزات«.

والأحد  ال�سبت  يومي  خالل  عام  كل  يف  الآن  اإلى  ع�سر.  ال�سابع  القرن  يف  هذا  كان 
التاليني لالأ�سبوع الأول من يونيو)حزيران( تقام ذكرى اأبدال مو�سى، ي�سرتك فيها 
ميزة  وهذه  غور�سيل.  كندمي  رحالة  ويح�سرها  اجلهات،  كل  من  ودراوي�س  �سعراء 
عامة لكل ال�سوفّية الذين يقيمون احلوليات واملوالد لرجالتهم، وي�سرتك ال�سعراء 

والدراوي�س يف اإحياء مثل هذه الذكريات. 

مغامرات قايغوسز أبمال

زار غور�سيل دياَر َت�سوُِّف هذا الويل و�سواهده، وبداأ ي�ستح�سر �سورته؛ حلِقه 
لّلْحَية وهياأِته وملب�سه. من ُي�سّدق اأّن هذا الويل، ا�سمه يف الأ�سل الأمري عالء الدين 
مذهلة  بق�سة  مو�سى  اأبدال  خدمة  يف  دخل  النوري.  اإلى  ن�سبه  يرجع  عاللية؟  بك 
ورمبا  ب�سهمه،  فرماها  ترك�س،  اأياًل  فراأى  ي�سيد،  كان  اإذ  �سفافة؛  اأ�سطورة  فيها 
اأبدال مو�سى، حيث راأى  اإلى تكّية  اأ�سابها، و�سار يبحث عنها ويطاردها، وملا و�سل 
طلب  وملا  عنه،  �ساأل  مما  �سيئًا  يروا  مل  اأنهم  عليه  فرّدوا  عنها،  �ساأل  تدخل،  الأيل 
على  تطلقه  ول  �سهمك  )خذ  له  وقال  اأ�سابه،  الذي  ال�سهم  مو�سى  ا�ستّل  باإحلاح، 
الكائنات احلية(. �سار الأمري بعدها ُمريًدا ملو�سى، لكن والده رف�س ذلك، وانطلق 
مريده  مو�سى  اأبدال  اأ�سمى  ملو�سى،  ال�سالح  اأثبتت  كرامات  بعد  وف�سل  لي�ستعيده، 
اخلريات  من  �سيخه  ُيعِفه  مل  نامة  مناقب  يف  ُحكي  وكما  )قايغو�سز(.  بـ  اجلديد 
القرن  بداية  يف  مكتوبة  قايغو�سز  �سرية  النظام.  تراتبية  على  رّباه  واإمنا  الدنيوية، 
و�سيخ  الأ�ساطري  يهوى  ملُريٍد  بالختبارات  مليئة  لرحلة  حكاية  فيها  ع�سر،  ال�سابع 
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الق�س�س.  هذه  كل  يف  ال�سعرية  ال�ستعارات  على  املوؤلف  يوؤكد  املغامرات.  يهاب  ل 
وتركيا. وتون�س  ورومليا  و�سوريا  مكة  اإلى  قايغو�سز  طريق  يف  يكون  ما   خ�سو�سًا 

الأدب، تلياًل  الأ�ستاذ يف  املوؤلف، وهو  يناق�س  يف ف�سل طويل وجدال علمي دقيق، 
ل�سعر قايغو�سز، فيجادل اأن اأبدال قايغو�سز لي�س من ال�سعراء ال�سريالني، بل هو فقط 

حّرر ال�سعر من �سغط املعنى.

اأ�سار الباحث لدراوي�س عرّبوا عن العالقة بني الإبداع ال�سعري ووظيفة املُخّدر، 
الإفادة  مو�سًحا  مطّوًل،  ذلك  وناق�س  �سناعية«.  »جّنات  يف  بودلري  َيدر�سها  اأن  قبل 

املتبادلة، وقّوة اخليال، ومدى جدواه وجدوى املحفزات املت�سافرة.

ُيطيل  ثم  ال�سورة«،  تنمية  يف  »يجتهد  قايغو�سز  اأن  �سعره  عن  الكاتب  يقول 
املناق�سة بعد اأن ي�ستعر�س ق�سيدة ال�سالحف التي تطري والبعو�سة التي تنتزع ذراع 
هي  التي   ،)Tekerleme( بالتكريملية  َتاأّثره  من  كانت  رمبا  اأنها  وُيف�ّسرها  اجلمل، 
تهويدات يف الأحاجي ال�سعبية لالأطفال. كما قّدم �سواهَد من الأدب ال�سعبي لينفي 
ال�سريالية عن �سعراء ال�سوفية، وُيَعّرف قيغا�سوز باأنه �سّيد )الأحجية( اأو التكريملية 
التي َفتحت لنا اأبواب فوق الطبيعي. كل هذا النقا�س، انبج�س يف ذهن املوؤلف، اأمام 
�سورة لقايغو�سز ُمَعلقة على حائط تكية اأبدال مو�سى، وُيِطل ال�سوؤال على ذهن ندمي 
غور�سيل )كنت يف حاجة اإلى معرفة ماهي التغريات التي من املمكن اأن ي�سببها العوز 
والزهد والتفكري يف اهلل، يف كل يوم يف كل �ساعة يف كل ثانية من ال�سحو اإلى النوم 
يف ج�سم رجل َيذكر اهلل(، ُيجيب )لالأ�سف لن نعرف اأبًدا، نحن نقابل �سيوًخا، َبيد 
اأنهم ل ي�سنعون املعجزات. يجتهدون يف ت�سليل العقول ال�ساذجة(. ي�سعهم املوؤلف 
يوا�سل  ُيطَلق عليهم جماعة احُلجاج واخلوجات(،  الذين  التزُمت  ار  بند )جُتّ تت 
ْينا جانًبا تاريخ هوؤلء النا�س القادمني من خرا�سان  )ولكننا فقدنا مذاق التكايا، َنحَّ
اإلى الأنا�سول، يف �سورة حمامات، التائهني  يف موجات متالحقة، وبكل مغامراتهم 
اأين  ب�ساعريٍة:  املوؤلف  َيتحدث  املياه(.  ينابيع  وُيفّجرون  ُيحّركون  اأيائل،  �سورة  على 
يوجد قايغو�سز، وراح ُي�سّبه رحلة بحثه عنه، ببحث قايغو�سز عن الأيل وانتهائه لأبدال 

مو�سى، على اأمل اأن ينتهي ل�سيء ُي�سبه ما انتهى اإليه.

الكاسر: نميد  ورسيك )لدن : تاكلا(     قراءة: عمر البشير الترابي
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المناقر... للمريمين لتعزيز الخيال

يتحدث الكاتب عن مناقب نامة. ومناقُب ال�سوفية عاّمة تهدف لتثقيف مريدي 
ال�سّيد و�سمان متا�سك الطائفة. املناقب �سَيتعامل معها املوؤرخون اجلادون على اأنها 

ُق�سا�سة )قما�سة اأ�سطورية(.

قبل نهاية هذا الف�سل، َيتبدد الكاتب اأ�سى ليقول وهو ي�سف رحلة قايغو�سز، 
الذي رحل رفقة الدراوي�س اإلى م�سر: »هي رحلة يف داخل نف�سه«،  وي�سفه بال�سراب، 
فقد ذهب اإلى القاهرة، واأ�ّس�س بها تكّيًة كي َين�ُسر البكتا�سية، وهو بح�سب الأ�سطورة 

ُدفن على �سفاف النيل )عبد اهلل املغاوري(.

في مانييسيا.. مركز أفنمي ... )جاييكلي( بابا

 عند �سريح الرجل �سجرة عمرها، يوم زارها ندمي غور�سيل، 639 عاًما، قيل 
اأن جيكلي كان ياأوي اإليها وي�ستقبل زّواره. عند مدخل �سريحه كتَبْت وزارة ال�سوؤون 
الدينية )جيكلي بابا َويلٌّ ترّبى داخل الطائفة ال�سنّية واأدرك الكمال، لي�س له عالقة 
طريقة  على  الرجل  باأن  املوؤلف،  يجادل  ديننا(.  عن  والغريبة  ال�سالة  الطوائف  مع 
اأخرى. داخل ال�سريح قرون الأيائل ُمعّلقة، ي�ستح�سر مقال جيكلي بابا لأورخان »اأنت 
متتلك كل اخلريات، يا اأورخان، ونحن ل يعنينا هذا يف �سيء«. اإذ �سارك جيكلي يف 
ميار�سون  الدراوي�س  فيها  يجمع  وزاوية  قرية،  اأقام  اإينغول  اإقليم  ويف  بور�سة،  غزو 

الزراعة وُيَرّبون الدواجن.

اأرغفة  )اأب  بابا  �سومونغو  على  ويركز  الأولياء،  املوؤلف  زار  بور�سة،  يف 
الآخرين.  لُيطعم  بل  لي�سبع،  ياأِت  مل  ال�سفاء.  عن  البحث  عن  يتحدث  اخلبز(. 
كوجا  يدي  بني  وتعّلم  وتربيز،  دم�سق  اإلى  هاجر  ويل،  حميد  �سيخ  احلقيقي  ا�سمه 
عالء الدين حفيد ال�سيخ �سفي الدين اإ�سحق واأ�سبح مريًدا له، وا�ستقر ووّزع اخلبز 
ُمعّلًما  ُم�سترًتا  وقته  اأم�سى  بابا.  �سمونغور  عليه  اأطلقوا  اخلبز  يوزع  ولأنه  كمهنة. 
)امل�سجد  جامي  اأولو  افتتاح  يف  خطبة  ُيلقي  اأن  �سلطان«  »اأمري  منه  طلب  عظيًما، 
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�ِسّره يف  فبان  ال�سالة،  اأّدى  ثم  الفاتة،  اأ�سرار يف  �سبعة  �سومنجو  فحّلل  الكبري(، 
 ح�سرة بايزيد »ال�ساعقة«، فغادر بور�سة ومل يرجع اإليها قط، وتابع حياته كزاهد.

يحكي املوؤلف يف ن�سوته كيف َتوّجه اإلى �سريح اأمري �سلطان يف بور�سة. و�سله لياًل، 
اأديرة  ومعهم رهبان م�سيحيون هبطوا من  الدراوي�ُس،  ال�سريَح  ال�سباح جاء  وعند 

اأولوداغ خارجني من مغاراتهم. 

اجلميل  وجهه  على  )ُيرى  فيقول  �سلطان،  لأمري  �ساعرًيا  و�سًفا  املوؤلف  ُيقّدم 
َمن  هو  هدفهم(  اأدركوا  من  �سالُم  نظرته  ويف  النبي،  ُذرية  على  يتالألأ  الذي  النور 
َمَنح بايزيد لقب ال�ساعقة، وقّلده بال�سيف قبل الدخول اإلى الريف. كان بايزيد قد 
وعد، اإن انت�سر، اأن يبني ع�سرين م�سجًدا، فقال له اأمري �سلطان اأن يبني م�سجًدا من 

ع�سرين قبة، واأن َيرُتك املعا�سي التي ي�ستحي اأن يرتكبها يف م�سجٍد واحد.

في قونية

ق�سب،  من  الناي  انُتِزع  الليل،  رجفة  يثري  الناي  ال�سيما،  رق�سة  اإلى  َينُظُر 
ولهذا َينوح مثلما ينوح اإن�ساٌن انُتزع من رحمة اهلل. َخَلع الدراوي�س معاطفهم واأن�سوؤوا 
يرق�سون، َظَل ي�ستح�سر اأول رق�سة ملولنا يف �سمِت �سوق ال�ساغِة الأعمى والأبكِم يف 
ف املوؤلف قونية اآنذاك يف عا�سمة ال�سالجقة: كان امل�سلمون وامل�سيحيون  العتمة. ي�سِ
يحلم  ول  ال�سوق،  يف  مي�سي  حزيًنا  مولنا  كان  وئام،  يف  يعي�سون  والوثنيون  واليهود 
�سوى بروؤية �سم�س التربيزي، ي�سف املوؤلف رق�سة مولنا الدّوارة وكيف اكت�سفها، اأو 

جذبته.

ثم يتحدث عن �سم�س التربيزي الذي عا�س يف قونية، وو�سل اإليها يف 26 جمادى 
الآخر 642 هـ، لَين�سح مولنا بالعتكاف لُيدرك احلقيقة بالع�سق، وغادرها يف 21 
مولنا  اأن  اإلى  ُت�سري  التي  املولوية  بالرواية  و�سم�س  مولنا  لقاء  يروي  643هـ.  �سوال 
َت�سّرب مفهوًما جديًدا للمعرفة من �سم�س، وهو الع�سق. فحينما �ساأل اأحد التالميذ 
مولنا عن وجود النقطة املركزية، قال اإن )النقطة املركزية توجد يف طرف الرواق، 

واأن نقطة الع�ساق املركزية تقبع يف قلب املع�سوق.... ثم نزل وجل�س جانب �سم�س(.
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اأن  نامة  وليت  تروي  ولًيا.  كان  تربيز  �سيخ  فاإن  البكتا�سية،  التقاليد  يف  اأما 
»�سلطان  عالج  قدومه  ومنذ  مولنا،  طلب  على  بناء  قونية  اإلى  اأر�سله  بكتا�س  احلاج 
ولد« ال�سرير املعقد. ويف يوم مبدر�سة كرتاي، بينما كان مولنا َيدر�س تعاليمه، حّقق 
�سم�س املعجزات، كا�سًفا اأن الع�سق فهٌم كاملعرفة. تقول رواية اإبراهيم جاكي قونيايل، 
اإّن �سم�س دخل على مولنا وهو ُيدّر�س، فقال ما هذه الكتب، فاأجابه مولنا »كلمات«، 
فرماها �سم�س يف النافورة، ف�سرخ مولنا ُمرتاعًا اأْن ماذا فعلت؛ هذه الكتب تتوي 
على خمطوطات ورثتها من والدي، فاأخرجها �سم�س من املاء دون اأن ي�سيبها اأي بلل. 
لُي�سيء حلكة  الع�سق  نور  بينهما  التاأمل واملناق�سة، و�سرى  عا�سا مًعا، وكانا يطيالن 
اإثره  اأر�سل على  الوح�سة، ويف املرة الأولى ملا ُفنت النا�س، خرج �سم�س، ولكن مولنا 
ولده �سلطان ولد، و�سار حزيًنا هائًما، ما اأن عاد �سلطان ولد والتربيزي، فاأن�ساأ مولنا 
يف فرحٍة ي�ستعيد ما فاته، ولزم التربيزي مرّة اأخرى فوا�سال ال�سمر واملدار�سة، ولكن 
تلميذه عالء الدين جلبي قام مبوؤامرة اغتال بها �سم�س التربيزي، الذي وّدع مولنا 
قبل موته قائاًل: )يناديني ملوتي(. و�ساقت الأر�س مبا رحبت على مولنا، وظّل ينتظره 
لأمد بعيد، ويت�سّوف خربه، اإلى اأن التقى ال�سائغ �سالح الدين، يقول مولنا )منحُت 

عمامتي ومالب�سي لأجل خرب زائف، ولأجل خرب �سادق اأمنح روحي(.

وموؤكًدا  �سواها،  نفي  على  ًرا  وُم�سِ البكتا�سية،  لعلوية  مّياًل  الكتاب،  كان  واإن 
انحيازه لها على ح�ساب الطرق الأخرى، اإل اأّن رّقة قلبه ا�ستطاعت اأن َت�سمع هم�س 
�سم�س التربيزي ومولنا جالل الدين الرومي، يف لقائهما الأخري. ذلك النقا�س الذي 
مل ينتِه، لكّنه و�سل اإلى �سمع املوؤلف، فري�سد تدبري تلميذ مولنا الغيور ح�سام الدين 

ع مولنا قائاًل »اإنه يناديني ملوتي«.  جلبي، ويلتقط هم�سات �سم�س وهو يَودِّ

 عقلنة التمين الشعبي

ق  تدفُّ ل�سبط  �سطوًة  احلديثة  الرتكية  الدولة  متار�س  كيف  الكتاب،  ير�سد 
التعاليم  اإطار  داخل  وِل�سّفه  اآخر،  حيًنا  ولأقلمته  حيًنا،  لعقلنته  ال�سعبي؛  التدين 
احلور  واأ�سجار  ال�سهوب  بني  هائًما  حالته،  كل  يف  فيم�سي  املوؤلف  اأما  ال�سنّية. 



الكتاب: سبعة دراويش: جغرافّية الصوفّية األناضولّية

المسبــار18

قلبه  الر�سا�سية يف  القباب  لتلمع  التاريخ،  �سماء  اإلى  ُم�سّوًبا نظره  يقف  وال�سنار، 
على اإيقاع امل�ساء، فيفرُّ ل�سانه مبا ُيحاكي اأول حلظة جتّلْت فيها حقيقة الكون لويّل اأو 
عامل، يكتب عن نقرة احلداد على اأذن الرومي، جرح الأيل، ومتثال احلمامة. بهذا 
الهيمان، يهتّم بقريّن الغزال على مدخل الأولياء، وبالع�سا، وب�سكل الكحل على عيون 
زائري املزارات، وبا�سطفاف النا�س عند اأبواب التكايا. هذه املظاهر التي قد ت�ستفّز 
الّدولة والعقل ال�ّسني، وقد ت�ستفّز حمبي الأولياء العقالنيني، هي ل ت�ستفّز املوؤّلف بل 

تدفعه لالقرتاب اأكرث من �سّر العبارات.

هذا املنطق الروحي الذي دخل من باب اأدب الرحالت، لُيدّون التدين ال�سعبي 
يف بالد الأنا�سول، وق�سة الأولياء ال�سبعة، وهو ل ُيعتّد به كمرجع علمي كامل، ولكنه 
جتربة، كتبها يف حالة ذوق رائقة ا�سطنعها وذكرها، و�َسْعي �سّفاف مبكابدة قّيمة، 
وهو واإن مالأه بالأ�ساطري، ُيدِرك رمزّية كل احلروف، ومعانيها املفاِرقة لو�سف الوقائع 
اجلامدة؛ فالويل البكتا�سي الذي يطري حمامة، ي�سود بال�سالم،  وجيكلي بابا الذي 
مينح الألقاب ل�سالطني بني عثمان ي�سود بالتنازل عن النف�س، وذاك يطعم اخلبز، 
وقبلهم من ُين�ِسد عن الوجع، ومولنا مراآة العا�سقني و�سّر ل يتلقاه اأحد؛ كلهم يحّلقون 
فوق الطائفة، وُيدركون بوعي روحّي كيف ل يزيغ ب�سرهم عن مق�سودهم ول يطغى!

مناقشة

كانت هذه �سياحة حقيقية على اأر�س الأنا�سول، بني نفو�س العا�سقني، و�سهول 
ف�سيحة �سِهَدت ولدة الأ�ساطري والكرامات، وحكايات ُمفعمة بالرمزية، ُتوؤدي يف كل 
الرجال، وتمل يف  اأجياًل من  ُترّبي  ووداعة،  وتراحم،  وتعاي�س  �سالم  اإلى  روبها  �سُ
جوفها ر�سالًة لل�سالم، اأ�سبه ما تكون باحلمامة التي ُتّلق فوق اجلبال، ومَتّد يدها 

لالآخر الذي يزاحمها، لتقول له، فلنع�س ب�سالم.

ز على  هذه ال�سفحة هي حماولُة فرد، ولكن هناك ق�سة اأو�سع، ميكن اأن ُتَركِّ
والعالقة  امل�ساهرات،  و�سل�سلة  ال�سيا�سية،  التحالفات  تتبع  اأن  وميكن  الأ�ساطري، 
ُمّطرًدا، جتده يف  َن�سًقا  اّتبعوا  الرجال  اأن هوؤلء  تتجاهل حقيقة  ولكّنها  بال�سلطات، 
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بلداٍن م�سلمة يف اإفريقيا واآ�سيا، لرجاٍل انتبذوا من املدن مكاًنا ق�سًيا، واأن�سوؤوا ُقرًى 
َتوافد مريدوهم اإليها، فراجت واّت�سَعت وَقوَيت، و�سارت ُمدًنا، هذا الت�ساع تراكبْت 
بات لل�سيوخ ولكراماتهم ولأف�سلياتهم، ومَنت يف رحابه الأ�ساطري، وارتّدْت  عليه تع�سّ
ُلغة الرمز اإلى حقائق جم�ّسدة، و�سار اخلروج منها، با�ستيالد املنهج الأول، خروًجا 

اإلى مدٍن جديدة، وهكذا. 

املنظور  من  بعد،  متاأنية  لدرا�سة  اإخ�ساعها  يتّم  مل  الرتاكمية  الدورة  هذه 
اأحفاد  اإلى خمطوطات ُيخفيها  الجتماعي، وُي�سار تاريخها ال�سفاهي بعد كل دورة 
الجتماعية  احللقة  تظل  ولذا  والتنفري،  التكفري  خ�سية  اأو  بها،  للتربك  الأولياء، 
يكن  ومل  ولًيا  بكتا�س  كان  )لقد  تركي:  موؤرٌخ  يقول  ناق�سة.  والدينية،  والتاريخية 
خمالًفا لأهل ال�سنة واجلماعة، ولذا يجوز اأنه كان م�سدر اإلهام معنوي لالنك�سارية 
من هذه الزاوية؛ اأي من زاويِة ارتباطه باأهل ال�سنة، غري اأن منت�سبي الطريقة اأظهروه، 
مبرور الزمن، وكاأنه �سيخ بعيد من القراآن وال�سنة، تارٌك للفرائ�س. َينُقل من عايل 
لهم  ُيعرف  ول  وال�سوم،  ال�سالة  من  بعيدون  زماننا  البكتا�سيني يف  الدراوي�س  »اإن 
مذهب معني، يتجولون على غري هدى، انت�سابهم للحاج بكتا�س ويل يبقى يف نطاق 
الكالم فقط، ول عالقة لهم به من ناحية الفعل والعمل والعقيدة)2(. على النقي�س، 
بكتا�س ويل« حقيقًيا، ولكن ما دام  اأن يكون »احلاج  َنفِي  البع�س لدرجِة  رمبا ي�سل 
الأثر الجتماعي الكبري، وال�سرية يف بناء الدولة، وذاكرة املكان، والأزمة التي تعي�سها 
»املعتقدات«، فاإّن درا�سة الرمز الذي بو�سعه تخزين الأفكار، لتعرُب من جيل يوؤمن بها، 

اإلى جيل يكفر بها، اإلى اآخر ي�ستلهمها، مهمة.

ثمة ما يجب اأن نالحظه يف هذا الكتاب، ويف �سائر الدرا�سات ال�سبيهة به، وهو 
، واّت�ساع الت�سّوف، وغريه من م�سطلحات، لي�س لها اإل  معيار الت�سيُّع، وحُمّدد الّت�سنُّ
اأن متوت يف مقابلة درا�سة هذه احليوات، اأو تيا ب�سكل منهجي، ل يخلط بني اأهل 

البيت والت�سّيع، والن�س والت�سّن، والكرامة والت�سوف.

)2( عايل، كنه الأخبار، اجلزء اخلام�س �س 52، 62. الدولة العثمانية املجهولة، �س 84.


