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هوامش

مزج المغني التركي مسلم جورسيس ،الموسيقى التركية بالكردية والعربية ،وأضفى عليها مسحة الحزن والشقاء اللذين
عاشهما ،فاستحق بجدارة لقب «مسلم بابا» ،كما استحق تأسيس متحف باسمه

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

لـيــس مــن تـكــريــم ،رب ـمــا ،ي ــوازي أن
ت ـن ـش ــئ الـ ـ ـ ــدول م ـت ــاح ــف ب ــأس ـم ــاء
أشـخــاص ،فهو مــا يــؤكــد غالبًا ما
لـهــؤالء األش ـخــاص مــن مكانة فــي املجتمع،
وأثر أحدثوه في حياتهم ،أو تركوه مستمرًا
ب ـعــد رح ـي ـل ـهــم .واملـ ـط ــرب ال ـش ـع ـبــي األش ـهــر
فــي تركيا ،مسلم جورسيس (اســم الشهرة
األصلي أكـبــاش) أو «مسلم بابا» نــال ربما
م ـيــزة ي ـت ـفــرد ب ـهــا ،م ــن خ ــال إن ـش ــاء تــركـيــا
متحفًا بــاسـمــه بـعــد وفــاتــه ( )2013بأشهر
قـلـيـلــة ،لـتـحـتـفــي بـمـسـ ّيــرة ون ـج ــاح ــات هــذا
املغني الشعبي ،الذي لقب بعد وفاته بـ«أبي
موسيقى األرابيسك» تشجيعًا لألجيال على
العمل والسعي إسوة بما فعل ،وللمعجبني
ُ
ّ
على االطالع على تفاصيل لم تكشف ،إال من
خالل املتحف.
أنـشــأت بلدية مدينة شانلي أورف ــا ،مسقط
رأس جورسيس «متحف مسلم جورسيس
لـلـفــن واملــوس ـي ـقــى» تـخـلـيـدًا ل ــذك ــراه .يـضـ ّـم
املتحف مجسمًا للمطرب الراحل مصنوعًا
مــن الـشـمــع ،يــرتــدي فـيــه مــابـســه ونـظــاراتــه
الـشـمـسـيــة وحـ ـ ــذاءه وي ـح ـمــل سـبـحـتــه ،إلــى
جانب أدوات موسيقية كانت من مقتنيات
«مـسـلــم بــابــا» وص ــور تظهر رحـلـتــه الفنية
الـ ـت ــي بـ ــدأهـ ــا م ـن ــذ ط ـف ــول ـت ــه ،وغـ ـي ــره ــا مــن
املقتنيات الشخصية.
وطــوال ساعات عمل املتحفُ ،ت َ
سمع أغاني
جــورسـيــس ،ليتمتع ال ــزائ ــرون بـلــون يغلب
ّ
عـلـيــه ال ـح ــزن وال ـن ـض ــال ،عــلـهــا تـنـقـلـهــم في
رحلة إلى الذكريات وسط أجواء من الشوق
والـحــزن ،ومــن أشهر هــذه األغــانــي «القوافل
ّ
و«سمها ما شئت» و«رياح
املحملة بالحب»
الشوق)».
ّ
ت ـقــول زي ـنــب ي ـل ـمــاز ،م ـســؤولــة امل ـت ـحــف ،إن
كثيرين مــن عـشــاق «مـسـلــم بــابــا» املحليني
وامل ـغ ـتــربــن ي ـت ــواف ــدون إل ــى امل ـت ـحــف ط ــوال
العام ،مشيرة في تصريحات صحافية ،إلى
ّ
أن الزيارات تتكثف خالل الشهر الجاري ،إذ
فيه ذكرى وفاته التي تصادف في  3مارس/
آذار.
يـعـتـبــر كـثـيــر م ــن األت ـ ـ ــراك ،ال سـيـمــا سـكــان
ّ
محافظة شانلي أورفــا ،أن مارس /آذار ،هو
شهر مغني األغاني الشعبية األشهر ،مسلم
جورسيس ،على األقل ،منذ توفي في مطلع
مارس /آذار  2013عن تسعة وخمسني عامًا
قضى جلها بالحرمان والعذاب ،وهو الذي
ّ
ق ــال ي ــوم ــا« :الـجـمـيــع يــولــد ف ــي الـجـنــة لـكــن
البعض يكبر في الجحيم ،مثلي أنا» لينال،
وهــو الــذي لم ينجب ،لقب «مسلم بابا» أي
مسلم الوالد ،إذ يعتبرونه كثيرون والدهم
ال ــروح ــي ،خـصــوصــا أنـ ـص ــاره ،أو مــريــديــه،
املـعــروفــن نسبة إلـيــه بــ«املـسـلـمـيــن» ،ممن
ب ــات ــوا تـ ـي ــارًا م ـم ـت ـدًا ب ـتــرك ـيــا ح ـت ــى ال ـي ــوم،
يـ ـع ــرف ــون بـ ـض ــرب أجـ ـس ــاده ــم ب ــال ـش ـف ــرات،
تعبيرًا عــن األل ــم وربـمــا الـشـعــور بما أحس
ّ
بــه جــورسـيــس .ول ـعــل الـحــادثــة األش ـهــر في
ح ـيــاة «مـسـلــم ب ــاب ــا» وهـ ــوس ج ـم ـهــوره بــه،
كانت يوم اعتلى أحدهم مسرح حفل حديقة
«جولهانة» بإسطنبول عــام  ،1989وطعنه
بسكني كادت تودي بحياته ،لينظم «مسلم
بابا» بعد شفائه ومسامحته املعتدي ،حملة
نـهــى فـيـهــا مــريــديــه عــن سـلــوكـيــات تعذيب
الجسد عبر جروح الشفرات والسكاكني.

متحف «مسلم بابا»

«مسلم بابا» عام ( 2007جون السك)Getty /

وجهة مريدي أيقونة الغناء التركي
باختصار
فاق إنتاجه الفني 60
ألبومًا غنائيًا و38
فيلمًا سينمائيًا
■■■
حفالته في جميع
املراحل كانت تستقطب
آالف الشباب
■■■
القصة األبرز في
حياة «مسلم بابا»
كانت عشقه للفنانة،
محترم نور ،التي تكبره
بعشرين عامًا .ونشأت
العالقة خالل عمل
سينمائي مشترك،
وتوطدت عام 1980
خالل حفلة بمدينة
مالطية ،وفي منتصف
الثمانينيات أعلنا
زواجهما الذي استمر
حتى وفاته

ف ـمــن ه ــو ه ــذا امل ـغ ـنــي الـ ــذي كـ ّـرم ـتــه تــركـيــا،
بمتحف باسمه ،بعد وفــاتــه بأقل مــن ستة
أش ـهــر؟ ول ــد الـفـنــان الشهير مسلم أكـبــاش،
في السابع من مايو /أيار  ،1953في منطقة
هالفيتي بــواليــة شــانـلــي أورف ــا الـحــدوديــة
الــواق ـعــة فــي الـجـنــوب الـشــرقــي لـتــركـيــا .بــدأ
مـسـلــم م ـس ـيــرتــه ال ـف ـن ـيــة الـفـعـلـيــة وه ــو في
الــراب ـعــة ع ـشــرة بـعــدمــا شـ ــارك ف ــي مسابقة
مــوس ـي ـق ـيـ ّـة ف ــي م ـس ـقــط رأس ـ ـ ــه .وبـ ـع ــد ه ــذا
الحدث ،غنى في العديد من النوادي ،حتى
نشر ألبومه األول عام .1968
ي ـ ـعـ ــرف ب ــأسـ ـل ــوب ــه امل ــوسـ ـيـ ـق ــي الـ ـش ــرق ــي،
خصوصًا موسيقى األرابيسك واإليقاعات
ال ـش ـع ـب ـي ــة ال ـ ـتـ ــي اش ـ ـت ـ ـهـ ــرت بـ ـه ــا م ـن ـط ـقــة
ّ
األناضول .لكن الفنان تبنى خالل السنوات
األخ ـ ـيـ ــرة ل ـ ــه ،ط ــاب ـع ــا مــوس ـي ـق ـيــا مـخـتـلـفــا،
نوعًا مــا ،تــراوح بني الــروك والـبــوب .وخالل
م ـس ـيــرتــه ال ـف ـن ـي ــة ،ت ـح ــول ج ــورس ـي ــس إل ــى
أيـقــونــة فــي تــركـيــا ،مــا جـعــل الـشـعــب يلقبه
ّ
بـ«مسلم بــابــا» علمًا أن حفالته فــي جميع
املراحل كانت تستقطب آالف الشباب.
يـ ـت ــداول األتـ ـ ـ ــراك ،خ ـصــوصــا ب ـعــد تجسيد
حـيــاة جــورسـيــس فــي فيلم سينمائي عــام
 ،2018تفاصيل حياة املغني األشهر ،إذ ولد
مسلم ضمن أســرة مكونة من والــده محمد
أك ـب ــاش ووال ــدت ــه أمـيـنــة أك ـب ــاش وشقيقني
وش ـق ـي ـقــة .ه ــاج ــر مـسـلــم رف ـق ــة عــائ ـل ـتــه إلــى

مدينة أضـنــة ،ليترك الــدراســة بعد املرحلة
االبتدائية ويعمل خياطًا وإسكافيًا ليعيل
نفسه وشقيقيه ،بعد سجن أبيه ،الذي قتل
أمه وأخته الصغرى أمام عينيه.
أم ــا بــدايــاتــه املــوسـيـقـيــة فـكــانــت ع ــام ،1965
عبر الغناء بحدائق الشاي (أماكن يجتمع
فيها األتــراك لشرب الشاي والتسامر تشبه
ّ
املقاهي العربية) في سن الثانية عشرة .وفي
 ،1967استطاع مسلم الفوز بمسابقة
العام ُ
ّ
غنائية نظمت في مدينة أضنة ،لكن والده
رفض مشاركته ،وأمام تصميم مسلم ،أقدم
األب عـلــى قــص شـعــر الـطـفــل ،فــذهــب مسلم
على الــرغــم مــن ذلــك للمشاركة ،فكانت تلك
ً
الحفلة بــدايــة لحفل أسـبــوعــي وص ــوال إلى
تسجيل أول أسـطــوانــة تحمل اسـمــه الفني
ال ـج ــدي ــد الـ ـ ــذي أصـ ـب ــح م ـس ـلــم جــورس ـيــس
(جورسيس تعني الصوت الجهوري).
ودخ ـ ــل م ـس ـل ــم ج ــورسـ ـي ــس ع ــال ــم ال ـش ـه ــرة
واألضواء بعد وصوله إلى مدينة إسطنبول
عــام  1969متعاقدًا مع شركة «بالندوكني»
الـتــي أنـتــج معها ألـبــومــه «الـقــوافــل املحملة
بالحب» الذي حقق نجاحًا باهرًا ،إذ بيعت
أكـثــر مــن  300ألــف أسـطــوانــة مـنــه ،واستمر
مسلم في العمل مع هذه الشركة لينتج أكثر
ً
من  13تسجيال ،ثم انتقل بعدها للعمل مع
شركات تسجيل أخرى ليفوق إنتاجه الفني
 60ألبومًا غنائيًا و 38فيلمًا سينمائيًا.

وربما القصة األبرز في حياة «مسلم بابا»
عـشـقــه لـلـفـنــانــة ،مـحـتــرم نـ ــور ،ال ـتــي تكبره
بعشرين عــامــا .ونـشــأت العالقة خــال عمل
سـيـنـمــائــي م ـش ـت ــرك ،وت ــوط ــدت عـ ــام 1980
خالل حفلة بمدينة مالطية ،وفي منتصف
الثمانينيات أعلنا زواجـهـمــا ال ــذي استمر
ح ـتــى وف ـ ــاة م ـس ـلــم عـ ــام  ،2013ث ــم تــوفـيــت
محترمة في مارس /آذار .2020
ي ـع ـت ـبــر عـ ـ ــازف الـ ـق ــان ــون الـ ـت ــرك ــي ،ب ــوالن ــت
ّ
ت ــورك ــار أن «م ـس ـلــم ب ــاب ــا» يـحـظــى بمحبة
األتــراك حتى ّاليوم ،فهو إن لم يكن األشهر،
يمكن القول إنه األكثر جماهيرية ،خصوصًا
ّ
ب ــن الـ ـشـ ـب ــاب ،م ـع ـت ـب ـرًا أن م ـس ـي ــرة مـسـلــم
وع ــذاب ــات ــه ث ــم ن ـجــاحــاتــه ،وضـعـتــه بمرتبة
ال ـق ـمــة ب ـع ـيــون األتـ ـ ـ ــراك ،ل ـيــأتــي زواجـ ـ ــه من
محترمة نور التي عشقها منذ صغره ،على
الرغم من فارق السن وعدم اإلنجاب ،ليزيد
من تقدير ومحبة األتــراك لــه .يلفت توركار
ّ
«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» إل ــى أن مـسـلــم تـعــرض
لـ ـح ــادث ،ف ــي ال ـس ـب ـع ـي ـن ـيــات ،خـ ــال عــودتــه
مــن حـفــل مــوسـيـقــي ،فـمــات ســائــق الـسـيــارة
هو في ثالجة املوتى قبل أن يكتشف
ووضع ّ
األطـبــاء أنــه على قيد الحياة .فقد بعد ذلك
النطق فترة طويلة حتى عاد للغناء .يشير
ّ
تــوركــار إلــى أن مثل هــذه الـحــوادث وغيرها
م ــن امل ــآس ــي ال ـتــي ت ـعــرض لـهــا جــورسـيــس،
زادت من عشق األتراك له ومحبتهم ألغانيه.

وأخيرًا
 150عامًا على «كومونة» باريس
نجوى بركات

ع ـ ــادت ذك ـ ــرى «ك ــوم ــون ــة ب ــاري ــس» لـتـقـســم فــرنـســا
اثنتني ،بني من يريد االحتفاء بها وإلقاء الضوء على
منجزاتها وتــأثـيــراتـهــا الـتــي ت ـجــاوزت دائ ــرة التأثير
ّ
امل ـح ــلــي ،واالع ـ ـتـ ــراف ب ـهــا جـ ــزءا م ــن ت ــاري ــخ الـشـعــب
الفرنسي ،ومــن ال يــرى فيها ســوى مرحلة وحشية،
دموية ،استلم خاللها «الــرعــاع» الفقراء إدارة املدينة،
لـيـعـيـثــوا فـيـهــا فــوضــى وخ ــراب ــا .بــاخ ـت ـصــار ،تعتبر
«كومونة»  ،1871الثورة الفرنسية الرابعة التي ّ
مهدت
للثورات االشتراكية في العالم ،ونموذجا وحيدا لقيام
أول ث ــورة اشتراكية راديـكــالـيــة ضــد الـبــرجــوازيــة في
العصر الحديث .عشية اندالع الثورة الشعبية ،كانت
باريس ،بدوائرها العشرينّ ،
تعد نحو مليوني نسمة،
 %70منهم يعملون في القطاعني الصناعي والتجاري
( 900ألف عامل وأجير 11 ،ألف خادم 45 ،ألف ّبواب،
ّ
الريفي على املشهد
 ..إلخ) ،ناهيك عن سيطرة الوجه
الفرنسي عامة .قبل عام تماما ،كان نابوليون الثالث
قد أعلن الحرب على بروسيا ،لكنه ما لبث أن استسلم
بعد أقل من شهرينُ ،ليصار من ثم إلى اإلعــان عن

قيام الجمهورية فــي  4سبتمبر /أيـلــول ،حيث بــدأت
األفكار الثورية انتشارها .في يناير /كانون الثاني من
العام  ،1871وبعد مرور ثالثة أشهر على حصارها
استسلمت باريس لبروسيا
وتجويعها وتركيعها،
ٌ
ُ ّ
بقيادة بسمارك ،وشكلت حكومة تؤيد التفاوض مع
العدو .بيد أن الشعب الثائر رفض الرضوخ بعد كل
التضحيات التي بذلها ،فاستولى في  18مارس /آذار
على املباني الحكوميةُ ،مجبرا الحكومة على الهرب
إلــى فــرســاي .وقــد انضم عــدد كبير مــن أهــل باريس
إلى الحرس الوطني ،بحيث بلغ عديده ّ نحو  350ألفا،
وهــو ما أرعــب الحكومة ،وجعلها توقع على اتفاقية
استسالم تمنح أملانيا مقاطعتي األلزاس واللورين.
وفــي  18م ــارس /آذار ،مشى نحو ستة آالف جندي
نـحــو ب ــاري ــس ،لـلـهـجــوم عـلــى ال ـح ــرس الــوط ـنــي ال ــذي
زرع مــداف ـعــه عـلــى تـلــة مــون ـمــارتــر ،إال أن الـعــامــات
املستيقظات بــاكــرا أســرعــن لتنبيه الـنــاس مــن خالل
قرع أجــراس الكنيسة هناك ،فاشترك الجميع ،نساء
ورجـ ــاال وأط ـف ــاال ،مــع ال ـح ــرس ،فــي مــواجـهــة الـجـنــود
هاتفني« :يحيا خط الدفاع ،تحيا الجمهورية» ،فكان
أن امتنع الجنود عن تنفيذ األوامر بإطالق الرصاص،

ما ّأدى إلى انتشار االنتفاضة في املدينة كلها .وقد
تال ذلك إجــراء انتخابات بلدية ديمقراطية ،فاز فيها
تسعون عضوا من ممثلي االنتفاضة الذين أعلنوا في
«كومونة باريس» ،وسط حماسة
 28مارس /آذار قيام ّ
مائتي ألف باريسي غطوا ساحة البلدية.
رغــب أعـضــاء الـكــومــونــة ببناء جمهورية اجتماعية
وديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة تـ ـس ــوده ــا امل ـ ـ ـسـ ـ ــاواة ،وعـ ـ ـ ّـب ـ ــروا عــن
ذل ــك بـخـطــاب م ـت ـحـ ّـرر ،وم ــن خ ــال ديـنــامـيــة ثــوريــة

رغب أعضاء الكومونة
ببناء جمهورية
اجتماعية وديمقراطية
تسودها المساواة ،وعبّروا
بخطاب متحرّر

ّ
استثنائية ،تمثلت في إنشاء نواد وجمعيات شعبية
ّ
وغرف نقابية ،وأيضا في ممارسات ميدانية متعددة
العمال على أيــدي ّ
كانت تصبو إلــى «تحرير ّ
العمال
أن ـف ـس ـهــم» ،وكـ ــان لـلـنـســاء ح ـض ــور ق ــوي ف ـي ـهــا ،إذ
شــاركــن فــي كــل الـنـضــاالت والتجمعات واملـسـيــرات،
وك ــن مــن أك ـثــر املـطــالـبــن بـفـصــل الــديــن عــن الــدولــة،
ّ
وال ــداع ــن ،بــاإلج ـمــاع ،إل ــى تـبــنــي العلمانية الـتــي هي
الحرية بقدر ما هي املساواة .في مطلع شهر إبريل/
نيسان ،وبالتآمر مع األملان ،انطلق الجيش الفرنسي
من فرساي للهجوم على باريس .وفــي مطلع شهر
مايو /أيــار ،بــدأت املدافع تـ ّ
ـدك املدينة ،قبل أن يدخلها
الجنود في  21من الشهر نفسه ،ويسيطروا تماما
عليها بعد أسبوع من االقتتال املستميت في سبيل
بوحشية
الــدفــاع عــن الـكــومــونــة .لـكـ ّـن الجيش أجـهــز
ٍ
تامة على الحرس الوطني والـثــوار ،مرتكبا املجازر،
ٍ
من دون التمييز بني امــرأة ،شيخ أو طفل ،حيث لقي
نحو ثمانية آالف حتفهم على املـتــاريــس أو ورميا
بــالــرصــاص ال ـح ـ ّـي خ ــال م ــا أط ـلــق عـلـيــه «األس ـب ــوع
الدامي» ،في حني قتل أعضاء ٌالكومونة املحاصرون
نحو  50رهينة ،بينهم قساوسة ورهبان..
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