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هوامش

وتحول
رغم أنه رابع أكبر قصر عثماني في مدينة إسطنبول التركية ،حظي «يلدز» بشهرة خارجية بسبب مقتنياته وهندسته،
ّ
إلى مضرب مثل في المشرق العربي عن الثراء والترف

إسطنبول ــ عدنان عبد الرزاق

يذكر األتــراك جيدًا الـحــوادث التي
شهدها قصر «يـلــدز» مــن سرقات
وحـ ـ ـ ــرق ،وت ـح ــوي ـل ــه إل ـ ــى كــازي ـنــو
لـلـقـمــار ،بـعــدمــا اسـتـثـمــره الـقـطــاع الـخــاص
ع ــام  ،1926ب ـعــد تــأس ـيــس مـصـطـفــى كـمــال
أتارتوك الجمهورية ،وكذلك وضعه مجددًا
ع ـل ــى س ـك ــة الـ ـت ــاري ــخ الـ ـع ــري ــق ب ـع ــد تــولــي
الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان
منصب رئيس الوزراء عام  ،2003حني أعاد
ترميمه واستخدمه لدى استقباله ضيوفًا
أجــانــب ك ـب ــارًا ،بينهم املـسـتـشــارة األملــانـيــة
السابقة أنجيال ميركل وامللك األردنــي عبد
الله الثاني وأمير قطر تميم بن حمد .ويذكر
متابعون للشأن التركي ردود الفعل التي
أطـلـقـهــا م ـعــارضــون ل ــدى تــدشــن الــرئـيــس
التركي أردوغ ــان جامع «يـلــدز» عــام ،2017
حني احتجوا عبر مسيرات في الشوارع ضد
مــا وصـفــوه بأنه «محاولة منه السترجاع
تاريخ السلطنة العثمانية» ،فــرد مستشار
ً
ال ــرئ ــاس ــة م ـص ـط ـفــى وارن ـ ــك ق ــائ ــا« :ج ــرى
تحويل قصر يـلــدز إلــى كازينو سابقًا ،ثم
بــات يستقبل زعـمــاء الـعــالــم حــالـيــا .مل ــاذا ال
يعجب هذا األمر البعض؟».
فعليًا ،يسرق قصر «تشانكايا» فــي أنقرة،
املعروف باسم «القصر األبيض» ،الذي دشنه
أردوغان عام  2014بكلفة  600مليون دوالر،
وقـصــر «دومل ــا بـهـشــة» بــإسـطـنـبــول ،الـضــوء
مــن «يـلــدز» (النجمة) الــذي أه ــداه السلطان
سليم الثالث يومًا لوالدته السلطانة مهري
شه ،رغم أنه كان استعاد بعض أمجاده عبر
وعقد أردوغــان لقاءات
استقبال زعماء دول
ِ
ف ـي ــه ،ك ـمــا حـ ــدث ح ــن اس ـت ـق ـبــل صـحــافـيــن
ق ـبــل خـمـســة أع ـ ــوام .ولـ ــوال أن ــه يستضيف
حاليًا معرضًا لصور تاريخ األردن ،وكشف
بعض كنوزه العام املاضي ،الستمر تغييب
التحفة املعمارية لقصر «يلدز» التي بناها
ال ـع ـث ـمــان ـيــون ن ـهــايــة ال ـق ــرن ال ـتــاس ــع عـشــر،
ً
واتخذه السلطان عبد الحميد الثاني بدال
من قصر «دوملا بهشة» مقرًا لحكم السلطنة.
وقد أعــاد االحتفال بمئوية تأسيس األردن
ق ـصــر «يـ ـل ــدز» ومـكـتـبـتــه إل ــى ال ــواج ـه ــة ،إذ
عرضت فيه  50صورة عن األردن تضمنتها
مكتبة القصر التي تحتوي نحو  150مليون
وثيقة عن املنطقة العربية وتاريخها ،و400
أل ــف م ـخ ـطــوطــة م ـك ـتــوبــة ب ـل ـغــات مـخـتـلـفــة،
موضوعة على رفوف بطول  5آالف متر.
في الذاكرة

ويشرح الدليل السياحي في متحف تشورا
ب ـم ـن ـط ـقــة الـ ـف ــات ــح ف ــي إس ـط ـن ـب ــول س ـ ــردار
دون ـم ـي ــز ،ل ــ«ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،أن قصر
«يلدز» يتمتع بخصوصية كبيرة وأهمية
تـفــوق بــاقــي الـقـصــور ،ليس فقط العتباره
املـقــر األخـيــر لحكم العثمانيني بعد قصر
«توب كابي» وقصر «دوملا بهشة» ،بل ألنه
واجه تحوالت ومحاوالت تشويه بعد زوال
الدولة العثمانية ،ما زالت ذكراها محفوظة
في ذهن األتراك.
غاب قصر «يلدز» عن الذكر بالكامل بعدما
غ ـ ــادره آخ ــر ال ـســاطــن الـعـثـمــانـيــن وحـيــد
الــديــن عــام  ،1922وألـغــى أتــاتــورك ،مؤسس
تركيا الحديثة ،الخالفة اإلســامـيــة وأنشأ
ال ــدول ــة الـعـلـمــانـيــة .وجـ ــرى تـقـسـيــم القصر

قصر «يلدز»
لقاء أردوغان وميركل في قصر «يلدز» عام ( 2015غيدو برغمان)Getty/

«نجمة» خلود الترف العثماني

باختصار
مؤسس تركيا الحديثة
مصطفى كمال أتارتوك
سمح بتحويل قصر
«يلدز» إلى كازينو
للقمار ،ثم وضعه رجب
طيب أردوغان مجددًا
على سكة التاريخ
■■■
يستضيف قصر
«يلدز» اليوم مراسم
رئاسية قليلة ،ويعتبر
أقرب إلى متحف
وأيقونة عثمانية
■■■
تعكس مظاهر الترف
في قصور السالطني
العثمانيني أنماط
حكمهم وطبيعتهم،
وقصر «يلدز» يحتكر
الشهرة األكبر خارجيًا

بحسب وظــائــف مــن يـسـتـخــدمــه ،فخصص
جزء منه للدوائر العسكرية ،وآخر ملؤسسات
وشركات افتتحت إحداها ناديًا للقمار فيه
عام  .1926لكن القصر احتفظ بتحفه الفنية،
وب ـي ـن ـهــا ل ــوح ــات رس ـم ـه ــا ال ـس ـل ـط ــان عـبــد
الحميد ،وأرشيف ووثائق وقعها السالطني
مـحـمــد ال ـفــاتــح وع ـث ـمــان ال ـثــانــي ومـحـمــود
األول ،وصور للتاريخ الغني للمنطقة التي
حكمتها الدولة العثمانية.
ويـ ـ ــرى دونـ ـمـ ـي ــز أن اسـ ـتـ ـع ــادة ال ـس ـل ـطــات
قصر «يـلــدز» كــان مهمة معنوية بالدرجة
األول ـ ـ ـ ــى ،ف ـه ــو ي ـس ـت ـض ـيــف ال ـ ـيـ ــوم م ــراس ــم
رئــاسـيــة قليلة ويـعـتـبــر أق ــرب إل ــى متحف
وأيقونة عثمانية ،بعدما وفرت مقتنياته،
خ ـصــوصــا الـ ـك ــراس ــي ،ع ـ ــودة إلـ ــى طـقــوس
السلطنة ما قبل عشرينيات القرن املاضي.
محطات

يعود تاريخ بناء القصر ،الواقع بني مناطق
بشيكتاش وأورت ــا كــوي وبــاملــومـجــو ،إلى
عام ُ .1790
ويقال إن السلطان سليم الثالث
قــدمــه هــديــة إل ــى وال ــدت ــه الـسـلـطــانــة مهري
ش ـ ــه ،ق ـب ــل أن ي ـه ـتــم ع ـه ــد ال ـس ـل ـط ــان عـبــد
الـحـمـيــد ال ـثــانــي بـتــوسـيـعــه لـلـمــرة األول ــى
ع ــام  ،1890ح ــن ات ـخ ــذه م ـق ـرًا لـحـكـمــه ،ثم
أنجز املعماري اإليطالي دارانـجــو املرحلة
ال ـثــان ـيــة م ــن عـم ـل ـيــة تــوس ـي ـعــه الس ـت ـق ـبــال

القيصر ،إمـبــراطــور أملــانـيــا ،ولـيــام الثاني.
وش ـ ّـي ــد ق ـصــر «يـ ـل ــدز» ع ـلــى ثـ ــاث مــراحــل
ضمن حديقة مترامية األط ــراف .وشهدت
املرحلة األولى بناء «كشك يلدز» ،أي املبنى
املـسـ ّـيــج ب ـجــدران عــالـيــة ،والـثــانـيــة توسيع
الكشك إلى قصر ،فيما شملت الثالثة بناء
منشآت وص ــاالت وأجنحة وغ ــرف خاصة
ب ــأف ــراد الـطـبـقــة ال ـحــاك ـمــة ،وه ــم الـسـلـطــان
واألم ــراء واألم ـيــرات ،وأخ ــرى للخدم وعــدد
من الحدائق إضافة إلى إسطبالت خيل.
ورغــم أن العثمانيني اتخذوا قصر «يلدز»
لعقود مقرًا أساسيًا للحكومة والسلطان
ً
ب ـ ــدال م ــن ق ـصــر دومل ـ ــا ب ـه ـشــة ،خ ـبــا نجمه
فـ ــي اس ـت ـق ـب ــال الـ ـضـ ـي ــوف ل ـي ـح ـت ـفــظ فـقــط
بقيمته التاريخية .وهو يقسم إلى جزئني
ي ـع ـك ـســان ال ـت ـقــال ـيــد ال ـع ـث ـم ــان ـي ــة ،أول ـه ـمــا
ل ـلــرجــال وال ـثــانــي لـلـنـســاء ،فــي حــن تمتد
ش ـهــرة صــالــة االح ـت ـف ــاالت ،ال ـتــي تـتـجــاوز
مساحتها  400متر مربع ،حتى اليوم .وقد
أحيا ترميم مــوجــودات فــي القصر ،بينها
أثــاث فخم وأثــري وصالة الطعام املعروفة
باسم «الصالة الصدفية» ،مرحلة تاريخية
للدولة العثمانية ،يالحظها السياح الذين
يقصدون أج ــزاء مفتوحة الـيــوم .كما أعــاد
افتتاح جامع «يلدز» قبل سنوات تواصل
األتراك مع ماضيهم ،فهو املكان الذي سجد
ّ
وسمي
فيه السلطان عبد الحميد الثاني،

«ي ـل ــدز الـحـمـيــديــة» نـسـبــة ل ــذل ــك ،عـلـمــا أنــه
كان أمر ببنائه عام  ،1880ليحظى بفخامة
وجمال من خالل أبوابه املزخرفة بالذهب،
كما لو أنه قصر ضمن قصر.
الجامع

وي ــأخ ــذ ج ــام ــع «يـ ـل ــدز» ش ـكــل املـسـتـطـيــل،
ويحتوي على مئذنة واحدة مزينة بزخرفة
عثمانية تقليدية .وامللفت فيه قبته املثبتة
على أربعة أعمدة حديدية سميكة ،واملزينة
بنجوم منقوشة على أرضـيــة زرق ــاء .وهو
يحتوي على  16نافذة تضيف ملسة جمال
عـلـيــه إل ــى ج ــان ــب ال ـســالــم ال ـت ــي تـلـفــه من
جهتني ،كما يضم غــرفــة للسفراء وأخــرى
لطالبي العلم وللعبادة ،وربما لالسترخاء.
وع ـ ـ ـمـ ـ ــومـ ـ ــا ،تـ ـعـ ـك ــس ق ـ ـص ـ ــور الـ ـس ــاط ــن
العثمانيني ومـظــاهــر ال ـتــرف فيها أنـمــاط
ال ـح ـك ــم وط ـب ـي ـعــة الـ ـحـ ـك ــام ،وربـ ـم ــا ش ـهــرة
ودالالت ت ـت ـعــدى أي ـضــا ال ـغ ـنــى وال ـس ـطــوة
إلــى التطور الــذي ســاد حينها .ففي قصر
«توب كابي» ،مركز حكم الدولة العثمانية
خالل  4قرون ،أسرار «الباب العالي» وكنوز
السلطنة األغلى ،وفي قصر «دوملــا بهشه»
مالمح اإلعجاز والفخامة .ويتضمن قصر
إلـ ـه ــام ــور وقـ ـص ــر ك ــوتـ ـش ــوك سـ ــو وق ـصــر
الخديوي ميزات أخــرى ،لكن قصر «يلدز»
ال يزال يحتكر الشهرة األكبر خارجيًا.

وأخيرًا
حتى ال ينقطع المعروف
سعدية مفرح

كنت أنظر دائمًا إلى الحكمة الشعبية «اتـ ّـق ّ
شر من
ّ
أحسنت إلـيــه» بعني الـشــك والــريـبــة ،بــل إنـهــا كانت
مــدخ ـلــي إل ــى الـتـشـكـيــك ب ـم ـقــوالت دارج ـ ــة وأح ـكــام
شائعة كثيرة اعتدنا أن نضعها في محفظة الحكم
الشعبية ،باعتبارها خــاصــة الـتـجــارب اإلنسانية
امل ـق ـطــرة عـلــى م ــر األزمـ ـ ــان .ل ـكـ ً ّـن الـحـكــم الـشـعـبـيــة،
أحيان كثيرة،
ومثلها األمثال ،تبدو متناقضة ،في
وفقًا لتناقض التجارب اإلنسانية بالتأكيد ٍ ،على أنّ
املشتركات كثيرة واملتشابهات بينها أكثر ،وهو ما
جعلها تصمد في حكم التجارب واألقوال عمومًا.
لكن ،كيف يمكن أن نأخذ تلك املقولة التي ّ
تحض
على عــدم اإلحـســان بـهــذا التوكيد البشري الكبير
ّ
الذي ضمن لها الشهرة والذيوع خاتمة لكل قصص
الخذالن والغدر بني الناس ،خصوصًا من تربطهم
عالقة مميزة بعضهم ببعض؟
ج ـ ّـرب أن تستشهد بتلك املقولة بــن مجموعة من
مـعــارفــك أو زمــائــك فــي العمل أو أف ــراد أســرتــك أو
أصــدقــائــك ،وستندلق عليك حـكــايــات كثيرة مؤملة

سـيـحـكـيـهــا أص ـحــاب ـهــا ب ـح ـمــاس ووج ـ ــع وأح ـيــانــا
بدموع.
ّ
لكل منا قصته الخاصة أو قصصه الخاصة الكثيرة
ّ
أناس أحسنا إليهم ذات يوم،
مع هذه املقولة ،أي مع
ٍ
فكان جزاء اإلحسان هو ّ
الشر! نعم ،صحيح يحدث
ّ
هذا دائمًا ،لكننا نتجاهل أحيانًا األسباب ،ونحتكم
فقط إلى معطياتنا الخاصة من دون سماع معطيات
الطرف اآلخر وأسبابه.
ٌ
صحيح ّأن من الطبيعي انحياز املرء ألفكاره الخاصة
ّ
ّ
ّ
بينه وبــن اآلخ ــر ،لكن الصحيح
فــي أي نقاش حــر ً
أيضًا أن نترك فسحة من الفراغ في مساحة الفهم،
لكي نستمع بهدوء وموضوعية ملا يرشح لنا من
النقاش عمومًا.
عـنــدمــا ح ــاول ـ ُـت أن أفـعــل ذل ــك فــي أكـثــر مــن تجربة
خذالن ّ
مرت بي ،وجدت الكثير من العزاء النفسي في
ّ
تلك املساحة التي أخليتها .وجدت أن الطرف اآلخر
الذي يجازيك بما تعتقده ّ
الشر بعد أن أحسنت إليه
ال يفعل ذلك غالبًا جــزاء لك ،بل يفعله إما في حالة
مستقلة تمامًا عن حالة اإلحسان التي تلقاها أو أنه
ّ
فعلها وهو ال يقصد أنه يسيء إليك .نعم ...هذا ما

ّ
يحدث ،مع االعتراف بحاالت استثنائية كثيرة شاذة
يبادر إليها املسيء قاصدًا!
ق ـب ــل أيـ ـ ـ ــام ،شـ ــاهـ ـ ُ
ـدت م ـق ـط ـعــا م ـ ـصـ ـ ّـورًا فـ ــي أح ــد
ال ـشــوارع الغربية لــرجــل يــرى شخصا آخــر نائمًا
على رصيف الشارع في حالة ُيرثى لها من البرد
ّ
وال ـع ــوز كـمــا ي ـبــدو عـلـيــه ،ف ــرق قـلــب ال ــرج ــل ون ــزع
معطفه ليغطيه ،حماية له من البرد على األقل ،لكنّ
ذلك الرجل الــذي وصفه الخبر املنشور مع املقطع
بــاملـتـشـ ّـرد ،ه ـ ّـب واق ـفــا فـجــأة لـيـعـتــدي عـلــى الــرجــل

قدمناه
أي خير ّ
علينا ألّا نربط بين ّ
لآلخرين ونتائج سلبية حصلنا
عليها منهم ،على األقل حتى
ال ينقطع المعروف بين الناس

الرحوم ويضربه ،ويسرق محفظته ويلوذ بالفرار.
معظم التعليقات التي كتبها الناس على ذلك املقطع
ّ
«اتــق ّ
شر من أحسنت إليه» وهو
استعارت مقولة
ما دفعني إلى التفكر في ما وراء تلك املقولة الذائعة
كحكمة شعبية خالدة.
لــم يقصد «امل ـت ـشـ ّـرد» م ـجــازاة الــرجــل ال ــذي عطف
ً
ّ
بالشر ،على الرغم من ّأن هذا ما حدث فعال
عليه
ّ
أمام أعيننا ،لكننا ال نعرف دوافعه الحقيقية ،فمن
غير املنطقي وال املعقول أن ّ
يرد املرء على من بادر
ملساعدته بهذا الشكل العنيف وامل ــؤذي والـصــادم
فوريًا! ومع ّأن ال شيء يمكن أن ّ
يبرر له ما فعله،
ّ
فإن إشاعة مثل هذه «الرؤية» السلبية ألفعال الخير
ّ
العفوية مرفقة بتلك النصيحة الـتــي تـحــض على
ّ
ّ
اتقاء ّ
تشجع على هجر
شر من أحسنا إليهم ،قد
الخير تجاه اآلخرين ،وتجنب مساعدة من يحتاج
ّ
ات
املساعدة ،فاألصل في العطاء أن نبادر إليه ّبال ني ٍ
مسبقة وال انتظار لــرده .وبالتالي ،علينا أل نربط
بني ّأي خير ّقدمناه لآلخرين ونتائج سلبية حصلنا
عليها منهم ،على األق ــل حتى ال ينقطع املـعــروف
بني الناس.
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