32

األربعاء  30ديسمبر /كانون األول  2020م  15جمادى األول  1442هـ ¶ العدد  2312السنة السابعة
Wednesday 30 December 2020

هوامش

أدرجت الـ«يونيسكو» ،أخيرًا ،المنمنمات العثمانية ضمن قائمة التراث الثقافي العالمي غير المادي ،باعتبارها إرثًا مشتركًا لإلنسانية.
لهذه المنمنمات تاريخ فني طويل بدأ قبل قرون طويلة

المنمنمات العثمانية
إحدى المنمنمات التي تصوّ ر تحضير الدواء في القرن الـ)Getty( 17

الرحلة الطويلة نحو قائمة الـ«يونيسكو»
إسطنبول ـ ياسر غريب

استجابت الـ«يونيسكو» للطلب
الـ ـ ـت ـ ــرك ـ ــي ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــإدراج املـ ـنـ ـمـ ـنـ ـم ــات
الـعـثـمــانـيــة ضـمــن قــائـمــة ال ـتــراث
الـثـقــافــي الـعــاملــي غـيــر املـ ــادي ،واعـتـبــارهــا
إرثًا مشتركًا لإلنسانية .القرار الذي صدر
في  17ديسمبر /كانون األول  2020اشتمل
أيضًا على لعبة عثمانية تقليدية تسمى
«املنقلة».
وامل ـن ـم ـن ـم ــات م ـص ـط ـلــح ف ـن ــي ي ـش ـي ــر إل ــى
ل ــوح ــات ف ـن ـيــة ص ـغ ـيــرة ال ـح ـجــم مــرســومــة
ب ــدق ــة ت ـس ـت ـع ـمــل عـ ـ ــادة ف ــي ت ــزي ــن ال ـك ـتــب
ذات املــوضــوعــات التاريخية أو األدبـيــة أو
العلمية ،وهي مشتقة من الكلمة الالتينية
 .Miniareاسـتـخــدمـهــا الـعـثـمــانـيــون بشكل
تقليدي لتسجيل التاريخ وتوثيقه ورصد
الـ ـع ــادات وال ـت ـقــال ـيــد املـخـتـلـفــة ف ــي املـلـبــس
وامل ــأك ــل وج ــوان ــب ال ـح ـيــاة امل ـت ـنــوعــة .وزاد
من تألق املنمنمات العثمانية تفاعلها مع
َ
الثقافتني الفارسية والبيزنطية.
أصــل هــذا الفن يعود إلــى زمــن اإليـغــور في
منطقة تــوربــان بوسط آسيا فــي منتصف
القرن الثامن املـيــادي .ثم ورثــه السالجقة

األت ــراك وط ــوروه بعد تفاعلهم مع الثقافة
ً
الفارسية ،وصوال إلى الفترة العثمانية.
ف ـ ـ ــي عـ ـ ـه ـ ــد الـ ـ ـسـ ـ ـلـ ـ ـط ـ ــان م ـ ـح ـ ـمـ ــد ال ـ ـفـ ــاتـ ــح
(1432ــ )1481برز االهتمام باملنمنمات من
خالل إنشاء ورشة الرسم الرومية في قصر
توب كابي في إسطنبول ،من أجل صناعة
الكتب الوثائقية والتاريخية ومــا يخص
ال ـس ـل ـطــان وحــاش ـي ـتــه .وف ــي عـهــد بــايــزيــد
الثاني ( 1481ـ  )1512أسست ورشة أخرى
ل ـلــرســوم ه ــي م ــدرس ــة ال ــرس ــوم الـفــارسـيــة
في قصر توب كابي أيضًا ،وكانت مكونة
مــن الــرســامــن الــذيــن تــم اسـتــدعــاؤهــم من
إيــران وتخصصت في الرسومات األدبية
وال ـش ـع ــر م ـثــل ال ـشــاه ـنــامــه وق ـص ــة ليلى
واملجنون وغيرها.
وم ــع ق ــدوم الـسـلـطــان سـلـيــم األول (-1512
 )1520ظهر املطرقجي نصوح وهــو رسام
ابتكر نـ ً
ـوعــا جــديـ ًـدا مــن املنمنمات يسمى
(ال ــرس ــم ال ـط ـبــوغــرافــي) ،ف ـقــام بــرســم امل ــدن
واملوانئ والقالع دون أي أشكال بشرية ،كما
أنشأ مجموعة مناظر ذات أبعاد مختلفة.
بينما بــدأ العصر الذهبي للمنمنمات مع
حكم سليمان القانوني ( 1520ـ ـ  )1566ثم
ً
سـلـيــم الـثــانــي (1566ـ ـ ـ ـ  )1574وصـ ــوال إلــى

م ــراد الـثــالــث (1574ـ ـ ـ ـ  ،)1595فـظـهــر آن ــذاك
أس ـلــوب املنمنمات الـكــاسـيـكــي .وم ــن أهــم
األع ـمــال الفنية املـتـكــامـلــة فــي تـلــك الـفـتــرة،
م ـج ـمــوعــة م ـج ـل ــدات (س ـي ــرة ال ـن ـب ــي) الـتــي
أخ ــذت فـكــرة الــرســومــات مــن أح ــداث كتاب
السيرة النبوية ملؤلفه مصطفى الضرير.
تـقــع املـجـمــوعــة فــي سـتــة مـجـلــدات ،رسمت
بها حوالي  800منمنمة ،وقصد الرسامون
عدم إظهار وجه النبي وكبار الصحابة في
الــرســومــات .مــن تلك املنمنمات مــا يصور
النبي في غار حراء وهو يتسلم خبر النبوة
من جبريل ،وصورة ملعجزة نبع املاء الذي
يفيض مــن بــن أصــابــع النبي ،وص ــورة له
يزوج فاطمة من علي.
أصــول الكتاب مــوجــودة في ثــاث مكتبات
عــامل ـيــة؛ املـجـلــد األول وال ـثــانــي وال ـس ــادس
فـ ــي م ـت ـح ــف (ت ـ ـ ــوب ك ـ ــاب ـ ــي) ،وال ـ ــراب ـ ــع فــي
م ـك ـت ـبــة (ت ـش ـي ـس ـتــر ب ـي ـت ــي) ف ــي دبـ ـل ــن فــي
أيرلندا ،واملجلد الثالث واألخير يقع ضمن
مجموعة (سـبـنـســر) فــي مكتبة نـيــويــورك
العامة ،واملجلد الخامس مفقود .وال يعرف
تحديدا اسم الفنان أو الفنانني الذين قاموا
بهذا العمل ،واألرجح أن األمر ّال يخرج عن
مشاهير الفنانني آنذاك ،وهم نقاش عثمان،

باختصار
املنمنمات مصطلح
فني يشير إلى لوحات
فنية صغيرة الحجم
مرسومة بدقة تستعمل
عادة في تزيني الكتب
ذات املوضوعات
التاريخية أو األدبية أو
العلمية
■■■
أصل هذا الفن يعود
إلى زمن اإليغور في
منطقة توربان بوسط
آسيا في منتصف
القرن الثامن امليالدي
■■■
اعتبرت في القرن
العشرين فنًا زخرفيًا،
إلى جانب فنون الكتاب
العثمانية األخرى التي
تدرس في قسم الفنون
الزخرفية التركية الذي
افتتح سنة 1936

وعـلــي جـلـبــي ،وم ــا قــاســم ،وحـســن بــاشــا،
ولطفي عبد الله.
مــع حلول عهد أحمد األول ( 1603ـ ـ )1617
بـ ـ ــدأ ي ـ ـتـ ــردد ال ـن ـظ ــر إلـ ـ ــى امل ـن ـم ـن ـم ــات بــن
الفني والــوظـيـفــي .وكــانــت املنمنمات ذات
ُ
الصفحة الواحدة التي تجمع في ألبومات
ش ــائـ ـع ــة ،واشـ ـتـ ـه ــر رس ـ ــم امل ـن ـم ـن ـم ــات بــن
مــواط ـنــي إس ـط ـن ـبــول .وظ ـه ــر م ــن يـسـمــون
(رســامــي الـبــازار) الــذيــن يفترشون أســواق
إسـطـنـبــول وي ـقــومــون بــالــرســم ب ـن ـ ً
ـاء على
ط ـل ــب املـ ــواط ـ ـنـ ــن .ولـ ـك ــن فـ ــي ع ـه ــد أح ـمــد
الثالث ( )1730-1703نشأ نوع ثقافي جديد
معروف في التاريخ العثماني باسم فترة
تــول ـيــب ،أو (ال ـ ـبـ ــاروك ال ـع ـث ـمــانــي) املـتــأثــر
بــالـبــاروك الفرنسي .ويمكن الــوقــوف على
هــذا التأثر فــي مجال املنمنمات مــن خالل
االط ـ ــاع ع ـلــى ك ـت ــاب ال ـف ـنــان ع ـبــد الـجـلـيــل
لـيـفـنــي ال ــذي يـحـكــي قـصــة م ـهــرجــان كبير
أق ـيــم لـطـقــوس خ ـتــان أح ــد أب ـنــاء السلطان
أحـ ـم ــد الـ ـث ــال ــث ،وشـ ـ ـ ــارك ف ـي ــه ال ـح ــرف ـي ــون
والفرق املسرحية واملهرجون واملوسيقيون
وراقـ ـص ــو األرجـ ــوحـ ــة وامل ــواطـ ـن ــون .حيث
يظهر تأثر أسلوب ليفني بالرسم الغربي،
فكانت منمنمات الكتاب مختلفة جــدا عن
املنمنمات السابقة.
بعد ذلك ،استمر تغريب الثقافة العثمانية،
ومع ظهور املطبعة والتصوير الفوتوغرافي،
أخ ـ ــذت امل ـن ـم ـن ـمــات ت ـف ـقــد م ـكــان ـت ـهــا الـفـنـيــة
والــوظ ـي ـف ـيــة ف ــي ال ـح ـي ــاة ال ـت ــرك ـي ــة .إلـ ــى أن
اعتبرت في القرن العشرين فنًا زخرفيًا ،إلى
جانب فنون الكتاب العثمانية األخرى التي
ت ــدرس فــي قسم الـفـنــون الــزخــرفـيــة التركية
الـ ــذي اف ـت ـتــح س ـنــة  1936ف ــي كـلـيــة الـفـنــون
الجميلة في إسطنبول.

وأخيرًا
نبَّاش القبور
سما حسن

ً
يـجــب أال يلقى ه ــذا التصنيف لــديـنــا ق ـبــول ،أن مهنة
ً
ِّ
واحدة ضمن خمس من ِّ
أهم
َّنباش القبور قد ُصنفت
املهن املنقرضة ،في النصف األخير من القرن املنصرم.
وألن السينما والدراما التلفزيونية والروايات قد أولت
ُ
ً
ً
قبض؛
اهتماما ،وأف ــردت ّ مكانا لهذا العالم الغريب امل ِ
فال يمكن أن تصدق أن هذه املهنة قد تنتهي ،فالشر
ِّ
فــي العالم يتسع ،والـعـقــول التي تفكر باستغالل كل
َّ
كــارثـ ٍة ال ت ــزال تعمل ،وتشحذ كــل إمكاناتها؛ لتفعل
َّ
ذلك .وقد ورد خبر صغير ،قبل مــدة ،ليست قصيرة،
عن عامل نظافة ،سرق قرطا ّ
ذهبيا صغيرا ،من أذني
َّ
مسنة ِّ
ِّ
توفيت بسبب إصابتها بفيروس كورونا،
سيدة
في أحد املستشفيات .وقد تداعى إلى خاطري سرقة
ُ
وصلت إلى هذا الخبر ،فالسارق
القبور ،ونبشها ،حني
ُ
ال يبتعد ً
كثيرا عن َّنباش القبور ،فهو قد انتهك حرمة
امليت ،وقد ُجبلنا على تقديس األمور املبهمة ،فبعد أن
يصبح الجسد الخالي من الروح ،داخل القبرُ ،ي َع ُّد من
ُ
ُ
األمــور املبهمة التي تحاط بهال ٍة من القدسية ،وأصبح
َّ
ً
َّ
ـان غــادرتــه
مـتـعــارفــا لــدى الجميع أن امل ــس بجثة إن ـسـ ٍ

الحياة يشبه املـ َّـس بها ًّ
حيا ،بل إن ذلــك أشـ ُّـد ضــراوة.
ولذلك عمد األعداء إلى تحطيم شواهد القبور ،ونبشها،
والـتـمـثـيــل بجثث أصـحــابـهــا ،وبـعـثــرة عـظــامـهــم ،على
سبيل االنتقام من األحياء ،والتقليل من شأنهم.
ً
وغالبا ما تكون بداية ِّأي غزو ملنطقة آمنة العدوان على
َّ
مقابر املــوتــى ،وقــد فعل العباسيون ذلــك ،حني نبشوا
قبور خصومهم األمويني؛ بغرض االنتقام منهم ،ومن
ِّ
جــرائـمـهــم بـحــق الـهــاشـمـ ِّـيــن؛ مــا يـجـعــل نـبــش الـقـبــور
يحمل ً
ًّ
ًّ
أيديولوجيا .ولكن األديان الثالثة
سياسيا
طابعا
َّ
السماوية قد حرمته ،وانتهجه تنظيم داعش ،حني قام
بتسوية القبور باألرض ،ونبشها .وفي بعض األحيان،
تبتعد عادة نبش القبور عن هدف االنتقام؛ لكي تبقى
ِّ
في وظيفتها األصيلة والعتيدة ،وهي سرقة متعلقات
عصور مضت،
املوتى ،وقد كانت هذه املهنة رائجة ،في
ٍ
ِّ
َّ
وحيث ظلت عــادة دفــن املوتى مع متعلقاتهم الثمينة،
فيما حـ َّـرم اإلســام ذلــك ،بل حرص على تجريد ِّ
امليت
ِّ
بلفه بقماش أبيضُ ،ي َ
عرف
من زينة الدنيا ،واالكتفاء
بالكفن ،وأصـ َّـر ًاملثل الشعبي على أن هذا الكفن ليس
ل ــه ج ـي ــوب؛ داللـ ــة عـلــى أن اإلن ـس ــان ي ـخــرج م ــن الــدنـيــا
خالي الوفاض .نعود إلى حادثة سرقة القرط الذهبي

مــن أذنــي سيدة متوفاة ،وعلينا أن ّ
نتخيل ألــم أهلها،
ّ
حــن علموا بــالـحــادثــة ،خصوصا أن املـتــوفــن بسبب
َّ
فيروس كورونا ال ُيسلمون ألهاليهم إلجــراء مراسم
الــدفــن ،وتبقى الحسرة في قلوبهم؛ بسبب حرمانهم
مــن إلـقــاء نظرة ال ــوداع عليهم .وبـقــدر األســى والحزن
َّ
ِّ
واألل ــم ،هـنــاك مــن ينتهز ذلــك كــلــه ،ويـفــكــر بــأن ينتهك
ً
حرمة مـ ِّـيــت ،ويـســرق شيئا مــن متعلقاته ،مهما كان
ً
بخسا ،بل إن أحــد ّنباشي القبور قــال في اعترافاته،
إنه كان يحوم في القرية ،حول البيوت التي يكون فيها

الحديث عن القبور والمدافن،
مع نهاية العام ،حصاد ما مرَّ
ِ
لفقد األحبَّة ،فلم
وجع
بنا من
ٍ
ٍ
ومناسبات سعيدة
نهنأ بتهانئ

ٌ
منتظ ًرا لحظة اإلعــان عن وفــاتــه؛ لكي يتتبع
مريض
ِ
ً
الجنازة ،وينتظر أن يصبح وحيدا في قبره؛ فيسرق،
ً
مبتهجا بغنيمته ،قماش الكفن ،ومــا يجده من ُح ِل ِّي،
َّ
وحتى أسنان تم تركيبها من الذهب والفضة ،في حني
ِّ
حزن مقيم .وهكذا ،فلكل مصيبة
يكون أهل ُّالفقيد في ٍ
مــن يستغلها ملصلحته ،ولـعــل أس ــوأ مــا فــي األم ــر أن
بعض الـقـبــور قــد تـتـحـ َّـول م ــزارات ديـنـيــة ،ويـجــد فيها
َّ
العامة والبسطاء واسطة ُّ
للتقرب إلى الله .وكلما أوغلت
ِّ
الشعوب في فقرها وجدناها تقدس مثل هذه املقامات
واألضــرحــة ،بل يحمل بعضها أسماء ،ال ُّ
تمت بصل ٍة
ألصحابها ،مثل مقام النبي موسى قرب أريحا ،حيث
يتبادر إلى الذهن أن َّ
النبي نفسه قد دفن فيه .وقد جرى
تدنيسه ،قبل أيــام ،بحفل ماجن .والحقيقة أن صالح
ـاب سياسي ٍة عسكرية
الــديــن األيــوبــي قــد أقــامــه ألس ـبـ ٍ
بحتة ،ولـيــس تـقـ ُّـر ًبــا ،وع ـبــادة .ويـبــدو أن الـحــديــث عن
القبور واملدافن ،مع نهاية العام ،ما هو إال حصاد ما َّ
مر
ْ
لفق ِد َّ
ومناسبات
األحبة ،فلم نهنأ بتهانئ
وجع
ٍ
بنا من ٍ
ِّ
عام
خالل
كورونا،
فيروس
وباء
ي
تفش
بسبب
سعيدة؛
ٍ
َّ
ملل عن املوت
مضى ،وصرنا بال تخطيط ،نتحدث بال ٍ
واملدافن ،كما هذا املقال.
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