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�صكل���ت مكتب���ة اأب���ي ن���واة مكتبت���ي اخلا�صة. حني 
ب���داأُت، ب���ني ال�صابع���ة ع�ص���رة والثامن���ة ع�صرة من 
عم���ري، اأم�ص���ي معظ���م وقت���ي يف ق���راءة الكت���ب، 
غزوُت مكتبة اأبي يف �صالون البيت، بقدر غزواتي 
لبائع���ي الكتب يف ا�صطنبول. يف تل���ك الفرتة اإمنا 
ب���داأُت اأنق���ل كل كت���اب قراأُته فاأعجبن���ي، من مكتبة 
اأب���ي اإىل مكتبت���ي اخلا�ص���ة يف غرفت���ي، لي�صتق���ر 
عل���ى رفوفها ب���ني مقتنيات���ي اخلا�صة م���ن الكتب. 
كان اأب���ي ي�صعر بال�صرور من اإقبال ابنه على قراءة 
الكت���ب، ف���كان يفرح حني يرى بع�ص���ًا من كتبه وقد 
انتق���ل اإىل مكتبت���ي، وكلما راأى اأح���د كتبه القدمية 
يف موقع���ه اجلديد على اأحد رف���وف مكتبتي، عّلق 
عل���ّي مداعبًا: "اأووه! مت قبول هذا املجلد اأي�صًا يف 

املقام الرفيع!".
يف عام 1970، وكنت يف الثامنة ع�صرة من عمري، 
ب���داأُت ككل فتى تركي يهوى القراءة، اأكتب ال�صعر. 
كن���ت اأدر�س ف���ن العمارة واأ�صعر باأنن���ي بداأت اأفقد 
متع���ة الر�صم، فكنُت اأكت���ب ق�صائد ال�صع���ر واأدخن 
ال�صجائ���ر لياًل بعيدًا ع���ن الأنظ���ار. يف تلك الفرتة 
ق���راأُت جميع كت���ب ال�صع���ر الرتك���ي يف مكتبة اأبي 

الذي كان يرغب، يف �صبابه، اأن ي�صبح �صاعرًا.
اأحبب���ُت تل���ك املجموع���ات ال�صعري���ة ذات ال�صماكة 
ال�صئيل���ة والغلف الباهت���ة ل�صعراء دخل���وا تاريخ 
ال�صعر الرتكي حتت عنواين "تيار التجديد الأول" 
)جيل الأربعين���ات واخلم�صينات( و"تيار التجديد 
الث���اين" )جي���ل ال�صتين���ات وال�صبعين���ات(، وكلما 
ق���راأت تل���ك املجموعات اأحبب���ُت اأن اأح���ذو حذوهم 
يف كتاب���ة ال�صعر. �صعراء التجدي���د الأول، اأورهان 
ويل ومليح جودت واأوكتاي رفعت، الذين اأدخلوا 
لغة رج���ل ال�صارع الب�صيطة وروح���ه ال�صاخرة اإىل 

ال�صعر الرتك���ي احلدي���ث، واأداروا الظهر للخطاب 
الإن�صائ���ي للغة الر�صمي���ة املنتمي���ة اإىل عامل قمعي 
و�صلط���وي، ن�ص���روا جمموع���ة �صعري���ة م�صرتك���ة 
عنوانه���ا "الغري���ب"، فب���ات ه���ذا العن���وان ا�صم���ًا 
ُيطَلق على التيار ال�صعري الذي مّثلوه. كان يحدث 
اأحيان���ًا اأن يلتقط اأبي اإح���دى املجموعات ال�صعرية 
له���وؤلء ال�صع���راء، يف طبعته���ا الأوىل، م���ن رفوف 
مكتبت���ه، ويق���راأ علينا ب�صوت مرتف���ع وطريقة يف 
الأداء توؤك���د اأن الأدب هو اأحد اأكرث ميادين احلياة 
روع���ًة، ب�ص���ع ق�صائ���د �صاخ���رة ومرحة تث���ر فينا 

البهجة وال�صعادة.
اأم���ا تي���ار التجدي���د الث���اين ال���ذي �ص���كل ا�صتئنافًا 
ل���الأول، فق���د تخل�س م���ن ال�صورة وال�ص���رد، وكان 
اأق���رب اإىل الدادائي���ة وال�صوريالي���ة حين���ًا، وات�صم 
حينًا ب�صيء من الفو�صى والتزويق اللغوي اللذين 
اأث���ارا حما�صتي. كنت اأقراأ اأولئ���ك ال�صعراء )جمال 
ثري���ا وتورغ���وت اأوي���ار واإلهان برك، وق���د رحلوا 
جميع���ًا( الذي���ن كان �صعره���م عوي�ص���ًا عل���ى الفهم 
وموؤث���رًا معًا، فاأح�س ب�صذاجة من ي�صاهدون لوحة 
جتريدي���ة فيذهب بهم الظ���ن اإىل اأنهم قادرون على 
ر�ص���م لوحة م�صابهة باأنف�صه���م. فكنُت اأرغب بكتابة 
ق�صي���دة فورًا، ب���ل واأجل�س اأمام الطاول���ة واأكتبها 
فع���اًل، كذلك الر�صام الذي ي�صاه���د لوحة جميلة، اأو 
لوحًة يعتقد اأنه فهم كيف ميكن ر�صمها، في�صرع اإىل 

مر�صمه ليحقق ما يرغب به.
ال�صعر الرتكي، خارج اأعم���ال التيارين املذكورين، 
اأث���ار اهتمام���ي كم�صاأل���ة ثقافي���ة اأكرث من���ه ك�صعر، 
ب�صبب لغته املتكلفة البعيدة عن لغة احلياة اليومية، 
اإذا ا�صتثنينا عددًا قلياًل جدًا من الق�صائد والأبيات 
اجلميل���ة واملختلف���ة. م���ا ال���ذي كان عل���ى ال�صاع���ر 

املحلي اأن يحميه م���ن الرتاث املرتنح وكيف، وهو 
حتت وط���اأة التاأث���ر ال�صاحق للتغري���ب واحلداثة 
واأوروب���ا؟ باأّي طريقة كان لنا اأن ندخل يف ق�صيدة 
حديثة، جماليات �صعر الديوان ومراوغاته الأدبية 
الت���ي ابتكرته���ا النخ���ب العثمانية بفع���ل املوؤثرات 
الأدبي���ة الإيراني���ة، تل���ك اجلمالي���ات واملراوغ���ات 
الت���ي ما كان يف مق���دور الأجيال اجلديدة فهمها اإل 
مب�صاع���دة املعاجم وكت���ب التف�صر؟ ه���ذه الأ�صئلة 
التي �ص���اع التعب���ر عنها بعب���ارة "ال�صتف���ادة من 
ال���رتاث"، �صغلت اأدباء جيل���ي بقدر ما �صغلت اأبناء 
اجليل الذي قبلي. بف�ص���ل ال�صعر العثماين القوي 
الذي مل يتعر�س للموؤث���رات الغربية، بف�صل تراثه 
املمتد ملئ���ات ال�صنني، ت�صّنى لن���ا مناق�صة امل�صكالت 
الأدبي���ة والفل�صفية، بي�صر وراح���ة، بالنطالق من 
ال�صعر. كان عدم وجود تراث نرثي وروائي، يوؤدي 
بالروائيني الأتراك املن�صغلني بهواج�س املحلية يف 
ال�ص���كل والأ�صلوب، اىل اللتف���ات نحو ال�صعر. يف 
اأوائ���ل ال�صبعينات، حني اندلع���ت حما�صتي لل�صعر 
ثم انطفاأت بال�صرعة نف�صها، لأقرر بعد ذلك التحول 
اإىل الكتاب���ة الروائية، كان ال�صع���ر يعّد، يف تركيا، 
الأدب احل���ق، يف حني عّدت الرواي���ة جن�صًا �صعبيًا 
ذا قيمة اأقل. لي�س من الإجحاف القول اإن ال�صنوات 
اخلم����س والثالث���ني املنق�صي���ة، من���ذ ذل���ك الوقت، 
�صه���دت ارتفاع���ًا يف اعتب���ار الرواي���ة واأهميته���ا، 
مقابل خ�صارة ال�صعر لالأهمية التي كان يتمتع بها. 
فف���ي غ�صون الفرتة املذكورة ازداد عدد قراء الأدب 

وتو�صعت �صناعة الكتاب ب�صرعة مده�صة.
ح���ني ق���ررت اأن اأ�صبح كاتب���ًا روائي���ًا، كان املفهوم 
الأدبي املهيم���ن يف ميداين ال�صع���ر والرواية معًا، 
ل ي���ويل اهتمامه لتعب���ر الفرد املنع���زل عن نف�صه 

وروح���ه وطرافة جتربته اخلا�ص���ة، بقدر اهتمامه 
مب�صاهم���ة الكات���ب املنتم���ي اإىل فري���ق اأو جماع���ة 
اأو جمموع���ة م���ن الزم���الء اأو الرف���اق، يف حتقيق 
يوتوبي���ا اجتماعي���ة م���ا )احلداث���ة اأو ال�صرتاكية 
النزع���ة اجلمهوري���ة  اأو  القومي���ة  اأو  الإ�ص���الم  اأو 
العلماني���ة، اإلخ...(. اإن رائز ال�صتفادة من التاريخ 
والرتاث مل ي�صكل ق���ط م�صكلة بالن�صبة اىل الكتاب 
اخلاّلق���ني يف بحثه���م عن اجلن����س الأدب���ي الأكرث 
مالءم���ة بالن�صب���ة اليه���م. ان�ص���ب الهتم���ام، ب���دًل 
م���ن ذلك، عل���ى حلم خلق جمتم���ع امل�صتقبل ال�صعيد 
واملتاآلف، بل خلق ال�صعب اأو الأمة، بالعمل يدًا بيد 
مع الدولة. اأفكر اأحيانًا اأن الأدب احلداثي املتفائل، 
يف �صقي���ه "اجلمهوري – العلم���اين – التنويري" 
و"امل�صاوات���ي – ال�صرتاك���ي" �ص���واء ب�ص���واء، قد 
ا�صتّط يف تركيز نظره على امل�صتقبل اإىل درجة فقد 
فيها القدرة على روؤي���ة روح التغرات والتحولت 
اجلاري���ة، طيلة القرن املا�ص���ي، يف اأزقة ا�صطنبول 
وبيوته���ا. لطاملا ب���دا يل اأن الكّت���اب الذين �صّوروا 
احلي���اة التي نعي�س بدقة اأكرث، لي�صوا اأولئك الذين 
اهتموا بحما�صة بكيفية و�صول تركيا اإىل م�صتقبل 
م�صرق، بل �صنفان من الكّتاب، اأولهما اأولئك الذين 
ع���ّ�وا عن احلن���ني اإىل املا�ص���ي، اإىل ثقافة طواها 
الزمان، كاأحمد حمدي تانبنار وعبد احلق �صنا�صي 
ه�ص���ار، وثانيهما اأولئك الذي���ن اأحّبوا �صعرية اأزقة 
ا�صطنب���ول وحيويته���ا، م���ن غ���ر اأح���كام م�صبقة، 

كاأحمد را�صم و�صعيد فائق وعزيز ني�صني.
بع���د انط���الق رحل���ة التغري���ب واحلداث���ة، متثلت 
امل�صكلة الرئي�صي���ة، ل يف الأدب الرتكي وحده، بل 
بالن�صب���ة اىل جميع الآداب غر الغربية يف العامل، 
امل�صتقبلي���ة  الأح���الم  ب���ني  التوفي���ق  يف �صعوب���ة 

واألوان اللحظة الراهنة، بني احللم باإن�صان ودولة 
حديثني، ومتع العي�س يف عامل تقليدي موجود يف 
الواقع. الكّتّاب الذين حلم���وا مب�صتقبل راديكايل، 
كثرًا ما انخرط���وا يف معارك �صيا�صية و�صراعات 
من اأجل ال�صلطة، اأودت بهم اإىل ال�صجون، فات�صمت 

ن�اتهم ومالحظاتهم بالق�صوة واملرارة.
كان���ت يف مكتبة اأبي املجموع���ات ال�صعرية املبكرة 
لناظ���م حكم���ت التي �ص���درت يف الثالثين���ات، قبل 
اعتق���ال ال�صاع���ر. بق���در ما تاأث���رُت بن����ة الغ�صب 
والأمل والإميان مب�صتقبل م�صرق، املبثوثة يف تلك 
الق�صائ���د، كم���ا بالتجديد ال�صكلي فيه���ا امل�صتوحى 
م���ن امل�صتقبلي���ني الرو�س، تاأث���رُت اأي�ص���ًا بال�صقاء 
وباحلي���اة  ال�صج���ون،  يف  ال�صاع���ر  كاب���ده  ال���ذي 
داخ���ل تلك ال�صج���ون التي قراأُت عنه���ا يف مذكرات 
ور�صائ���ل كّت���اب واقعي���ني �صارك���وا ناظ���م حكم���ت 
فرتات من �صجن���ه كاأورهان كمال وكمال طاهر. اإن 
كتب مذك���رات املثقفني وال�صحافي���ني الأتراك ممن 
تعر�ص���وا لل�صج���ن، والرواي���ات والق�ص����س التي 
ت���دور حوادثه���ا يف ال�صجون، ت�ص���كل مكتبًة قائمة 
بذاته���ا. لفرتة م���ن الف���رتات ق���راأُت اأدب ال�صجون 
بكثاف���ة جعلتن���ي اأع���رف ع���ن احلي���اة اليومية يف 
املهاج���ع، وتل���ك اللغ���ة اخلا�ص���ة بال�صجن���اء الت���ي 
اأحببتها كثرًا، وقواع���د "الفتونة" داخل املهاجع، 
كم���ا لو اأنني خ����ُت ال�صجن بنف�ص���ي. بدا يل، يف 
تل���ك الف���رتة، كما لو كانت حي���اة الكاتب جتري يف 
بي���ت يحر�صه البولي����س ب�صورة دائم���ة، ويخ�صع 
فيه���ا للمراقب���ة الدائمة من ال�صرط���ة ال�صرية، ويتم 
التن�ص���ت عل���ى مكاملات���ه الهاتفي���ة، ول ي�صتطي���ع 
احل�ص���ول على ج���واز �صف���ر، ويكت���ب اإىل حبيبته 
م���ن �صجن���ه ر�صائل وق�صائ���د موؤثرة. ه���ذه احلياة 
الت���ي عرفت بها من الكتب مل اأت�صوق البتة لأحياها 
بنف�ص���ي، لكني وجدته���ا رومنطيقية. ح���ني كابدُت 
م�صق���ات مماثلة ب�صورة طفيفة، بع���د ثالثني عامًا، 
وجدُت الع���زاء يف اأن و�صعي اأقل م�صقة بكثر من 
و�صع اأولئك الكّتاب الذين قراأت عنهم، يف �صنوات 

�صبابي، برعب مفهوم ورومنطيقية غريبة.
املفهوم التنويري والنفعي الذي يرى يف الكتب ما 
يعّدنا خلو����س غمار احلي���اة وم�صقاتها، مل اأحترر 
من���ه، لالأ�صف، اإل قلياًل. رمبا يعود ذلك اإىل اأن �صر 
حياة الكّتاب يف تركي���ا اأثبتت �صحته على الدوام. 
وال�صب���ب الأهم ه���و اأنه مل يك���ن، يف تركيا يف تلك 
الف���رتة، مكتبات كب���رة، ميكن امل���رء اأن يعرث فيها 
ب�صهول���ة على اأي كتاب يبحث عن���ه. ثمة وراء حلم 
املكتبة الت���ي تخيلها بورخي�س، حي���ث يكت�صب كل 
كت���اب فيها طابع���ًا �صحريًا ملغ���زًا، فتكت�صي املكتبة 
يف جمموعه���ا بحالة من ال�صعري���ة والالحمدودية 
امليتافيزيقية املنا�صبتني لفو�صى العامل املح�صو�س، 
مكتبات �صخمة فيها اأعداد هائلة من الكتب ل ميكن 
عّده���ا اأو قراءتها. كان بورخي����س مديرًا ملكتبة من 
ه���ذا النوع يف بوين�س اأيري����س. اأما يف ا�صطنبول 
ويف تركي���ا، فل���م يك���ن ثم���ة مكتبة واح���دة من هذا 
الن���وع مفتوح���ة للمهتم���ني، يف �صن���وات �صباب���ي. 
اأم���ا الكت���ب الأجنبية فل���م توج���د يف اأي مكتبة من 
املكتب���ات العامة يف تركي���ا. اإذا اأردُت اأن اأعرف كل 
�صيء واأ�صبح �صخ�ص���ًا ذا معارف وا�صعة وعميقة، 
واإذا اأردُت التح���رر م���ن احل���دود اخلانق���ة ل���الأدب 
القومي الذي حتمي���ه اجلماعات والأطر ال�صداقية 
والديبلوما�صية الأدبية واملحظورات، كان عليَّ اأن 

اأبني بنف�صي مكتبتي اخلا�صة الكبرة.
يف الفرتة الفا�صلة بني 1970 و1990، بات �صغلي 
الأه���م، بعد الكتاب���ة، هو �صراء الكت���ب ليت�صنى يل 
بن���اء مكتبة ت�صم جميع الكتب املهمة واملفيدة. كان 
اأب���ي مينحني م�ص���روف جيب جيدًا. من���ذ الثامنة 
ع�ص���رة م���ن عم���ري واأن���ا اأزور م���رة يف الأ�صب���وع 
زقاق ال�صحاف���ني يف منطقة بيازيد يف ا�صطنبول. 
كن���ُت اأم�صي �صاع���ات واأيامًا يف ذل���ك الزقاق حيث 
ت�صطف على اجلانبني مكتبات �صغرة امتالأت عن 
اآخره���ا باأعمدة م���ن كتب مل ي�صتطيع���وا ت�صنيفها، 
وتت���م تدفئتها ب�صعوبة بو�صاط���ة مدافئ كهربائية 
�صغ���رة، ويزدح���م بب�صر ين���م مظهرهم ع���ن الفقر 
ال�صدي���د، �صواء يف ذلك اأ�صح���اب دكاكني الكتب اأو 

بائع���و الب�صط���ات اأو ال���زوار العاديون م���ن هواة 
اقتن���اء الكت���ب. كنُت اأدخل اأحد تل���ك الدكاكني التي 
تبي���ع الكتب امل�صتعمل���ة، واأتفح�س جميع الرفوف 
والكت���ب املعرو�ص���ة عليه���ا، فاأختار كتاب���ًا اأ�صرتيه 
بع���د م�صاوم���ة عل���ى ثمن���ه م���ع البائ���ع. ق���د يكون 
الكت���اب ال���ذي اخرتته كتاب���ًا تاريخي���ًا يتحدث عن 
العالق���ات العثمانية – الأ�صوجية يف القرن الثامن 
ع�ص���ر، اأو مذك���رات رئي�س الأطب���اء يف م�صفى باكر 
ك���وي لالأمرا����س العقلي���ة، اأو �صه���ادة �صحايف عن 
انق���الب ع�صكري انتهى اإىل الف�صل، اأو كتابًا يف فن 
العمارة يتحدث عن املباين العثمانية يف مقدونيا، 
اأو خمت���ارات تركي���ة من مالحظ���ات �صائ���ح اأملاين 
زار ا�صطنب���ول يف الق���رن ال�صابع ع�ص���ر، اأو اأفكار 
اأ�صت���اذ جامع���ي يف كلية الط���ب يف جامع���ة ت�صابا 
ح���ول املي���ول الف�صامي���ة والع�ص���اب الو�صوا�صي، 
اأو دي���وان �صاع���ر عثم���اين ن�صيه اجلمي���ع مرتجمًا 
اإىل الرتكية احلديثة ومزودًا �صرحًا، اأو برو�صورًا 
دعاويًا م�ص���ورًا بالأ�صود والأبي����س عن اإجنازات 
حمافظة ا�صطنبول يف الأربعينات يف جمال تعبيد 
ال�ص���وارع وت�صيي���د املب���اين واإقام���ة احلدائق. يف 
البداي���ات الأوىل كن���ُت اأجم���ع كل الأعم���ال الأدبية 
الكال�صيكي���ة العاملية والرتكي���ة )الأ�صح القول عن 
هذه الأخرة "الكتب املهمة"(. اأما الكتب الأخرى، 
فق���د اعتقدُت اأنني ل بد اأن اأقراأه���ا ذات يوم، مثلها 
مثل الأعمال الكال�صيكية. حتى اأمي القلقة عليَّ من 
كرثة القراءة، كان���ت تالحظ اأن عدد ما اأ�صرتيه من 
الكتب يف���وق كثرًا قدرتي على قراءتها، فتقول يل 
متاأفف���ة: "ل تذهب ل�ص���راء املزيد قب���ل النتهاء من 

قراءة ما ا�صرتيته هذه املرة على الأقل".
مل اأك���ن اأ�صرتي الكتب كه���اٍو جلمعها، بل كمن يريد 
قراءته���ا جميع���ًا يف مقب���ل الأي���ام ليتمك���ن من فهم 
معنى العامل و�صبب الفقر وامل�صكالت العوي�صة يف 
تركي���ا. يف الع�صرينات من عمري مل اأكن قادرًا على 
اإعطاء جواب �صاف لزمالئي ممن كانوا يزورونني 
يف بي���ت ذوّي ويالحظ���ون امت���الء غرف���ه املط���رد 
بالكت���ب، في�صاألونن���ي ع���ن �صبب ولع���ي باقتنائها. 
ت���رى هل كن���ُت مهتمًا حق���ًا واأملك م���ن الف�صول ما 
يكف���ي لأقراأ كامل �صفحات كتاب يتحدث عن رمزية 
البي���ت يف "حكاي���ات غومو�صهان���ة اخلرافية"، اأو 
خلفي���ات مترد اأده���م ال�صرك�صي عل���ى اأتاتورك، اأو 
اجلرائ���م ال�صيا�صية يف عه���د امل�صروطي���ة الثانية، 
اأو ق�ص���ة الببغ���اء الت���ي اأر�صلها ال�صف���ر العثماين 
يف لن���دن اإىل ال�صلط���ان عب���د احلمي���د الث���اين يف 
ا�صطنب���ول بناء عل���ى طلب هذا الأخ���ر، اأو مناذج 
ر�صائ���ل الغ���رام م���ن اأج���ل اخلجول���ني، اأو تاري���خ 
ا�صت���راد القرميد املر�صيلي اإىل تركيا، اأو املذكرات 
ال�صيا�صي���ة للطبي���ب ال���ذي اأن�ص���اأ اأول م�صفى لل�صل 
يف تركي���ا، اأو تاري���خ الف���ن الغرب���ي يف كت���اب من 
مئ���ة وخم�ص���ني �صفح���ة ن�ص���ر يف الثالثين���ات، اأو 
املالحظ���ات املكتوبة التي اأماله���ا مفو�س ال�صرطة 
عل���ى طالب مدر�صة ال�صرطة ح���ول و�صائل التعامل 
م���ع حالت �صغ���رة من خرق القان���ون يف ال�صارع 
كال�صل���ب والن�صب واإط���الق ال�صتائ���م، اأو مذكرات 
رئي�س جمهوري���ة �صابق يف �صتة جملدات حم�صوة 
احل���رف  طوائ���ف  اأخالقي���ات  اأث���ر  اأو  بالوثائ���ق، 
احلديث���ة  امل�صاغ���ل  عل���ى  العثماني���ة  احلقب���ة  يف 
ال�صغرة، اأو تاريخ الطريقة اجلراحية واأ�صرارها 
وم�صايخه���ا، اأو مذكرات ر�ص���ام من�صي يف باري�س 
الثالثين���ات، اأو الألعيب التي كان التجار يلجاأون 
اإليها لرفع اأ�صعار البندق، اأو النقد العنيف ال�صادر 
عن حرك���ة مارك�صي���ة تركي���ة منا�ص���رة لل�صوفيات 
�ص���د حركة منا�صرة لل�ص���ني واألبانيا يف خم�صمئة 
�صفح���ة، اأو التح���ولت الت���ي تعر�ص���ت له���ا مدينة 
اأريل���ي بعد بن���اء م�صان���ع الف���ولذ فيه���ا، اأو كتابًا 
لالأطف���ال بعنوان "مئة من اأع���الم الرتك"، اأو ق�صة 
حري���ق اآك �صرايا يف ا�صطنب���ول، اأو خمتارات مما 
ن�صره �صح���ايف طواه الن�صيان متام���ًا، يف زاويته 
اليومي���ة يف ف���رتة ما ب���ني احلرب���ني العامليتني، اأو 
تاري���خ األفي عام ملدينة �صغ���رة يف الأنا�صول، قد 
ل اأمتكن من العثور على موقعها على اخلريطة من 
النظ���رة الأوىل، ح�صر يف كت���اب من مئتي �صفحة، 

اأو مزاع���م معّلم مدر�صة متقاع���د تو�صل اإىل معرفة 
قات���ل كينيدي م���ن قراءته لل�صح���ف الرتكية، وهو 
الذي ل يتق���ن الإنكليزية؟ يف ال�صنوات الالحقة لن 
اأ�صتخف بهذه الأ�صئلة ول بال�صوؤال الذي �صاأواجهه 
بك���رثة، عما اإذا كنت ق���راأت كل تلك الكتب، و�صوف 
اأجي���ب قائ���اًل: "نع���م، حت���ى اإذا مل اأقراأه���ا جميعًا، 
ل ب���د اأن تنف���ع يف �صيء م���ا". كما ميك���ن الفهم من 
ه���ذه الطريق���ة اجلدية يف اجل���واب، كانت عالقتي 
بالكت���ب، اإب���ان �صبابي، حم���دودة بنظ���رة �صخ�س 
و�صع���اين متفائ���ل ل���ن يرحم���ه الزمان، يعتق���د اأنه 
�صيمتل���ك الع���امل بو�صاط���ة املعرفة. كن���ت اأعتقد اأن 
م���ن املحتم���ل اأن اأ�صتخدم ما اأراكمه م���ن معلومات 
يف اإح���دى رواياتي. كان بي �ص���يء من داأب البطل 
الع�صامي لرواية "الغثيان" جلان بول �صارتر، ذاك 
الذي يقراأ جميع الكتب يف املكتبة العامة يف اإحدى 
املدن، و�صيء من بيرت كالين، بطل رواية "العمى" 
لإليا����س كانيتي، ذاك ال���ذي يفخر بكتب���ه وي�صتمد 
الق���وة منها كقائد ع�صكري يتباهى بجي�صه. مل تكن 
فكرة املكتبة عل���ى الطريق���ة البورخي�صية بالن�صبة 
، حلم���ًا ميتافيزيقيًا يوحي بالحمدودية العامل،  ايلَّ
بق���در م���ا كانت تل���ك املكتبة بال���ذات الت���ي راكمتها 
كتاب���ًا كتاب���ًا يف بيت���ي يف ا�صطنبول. كن���ت اأقتني 
بال ت���ردد كتابًا ع���ن الأ�ص����س القانوني���ة لالقت�صاد 
الزراع���ي يف الم�اطوري���ة العثمانية يف القرنني 
اخلام����س ع�صر وال�صاد����س ع�صر. من ه���ذا الكتاب 
اإمنا عرفت بوجود النم���ور يف الأنا�صول، يف ذلك 
الزمان، واأنا اأق���راأ فيه عن طريقة حتديد ال�صرائب 
عل���ى ف���راء النمور. وعرف���ت من املجل���دات الثقيلة 
التي ت�ص���م ر�صائل ال�صاعر الرتكي املكافح الوطني 
الرومنطيق���ي ذي الن����ة الرتبوي���ة نام���ق كم���ال 
)فيكت���ور هوغ���و الأدب الرتك���ي( الت���ي كتبه���ا من 
منافيه العديدة، اأن �صاعرنا الأ�صطوري هذا كان ذا 
ل�ص���ان لذع �صّتام، و�صخ�صي���ة ل ي�صتغنى عنها يف 
الكت���ب املدر�صية والن���كات البذيئ���ة للتالميذ. حني 
كنت اأق���ع بامل�صادفة عل���ى كتاب مذك���رات �صيا�صية 
ممتع لنائب �صابق دخ���ل ال�صجن، اأو كتاب يتحدث 
في���ه موظف �صركة تاأمينات عن اأغرب ما �صادفه يف 
حياته املهني���ة من حوادث ال�ص���ر اأو احلرائق، اأو 
كت���اب مذك���رات ديبلوما�ص���ي متفرجن ي�ص���ادف اأن 
ابنت���ه زميلت���ي يف املدر�ص���ة، مل اأك���ن اأت���ردد حلظة 
واح���دة يف �صرائه���ا. كلم���ا ازداد تعلق���ي بالكت���ب، 
خ�ص���رت من حياتي �صيئًا، وكلم���ا اأدركت خ�صارتي 
ه���ذه، انتقمُت حليات���ي ال�صائعة ب�ص���راء مزيد من 
الكت���ب. الآن، بع���د م���رور �صن���وات طويل���ة، اأدرك 
ال�صاع���ات املمتع���ة التي اأم�صيته���ا يف تلك املكتبات 
الب���اردة، واأنا اأجتاذب اأط���راف احلديث مع البائع 
الذي يقّدم ايلَّ كاأ�صًا من ال�صاي، اأو اأنقب يف اأعمدة 

الكتب العتيقة املغ�ة.
بعدما اأم�صيت نحو ع�صر �صنني يف زقاق ال�صحافني 
حيث بائعو الكتب امل�صتعملة، حيث اأ�صبع ف�صويل 
عق���د  اأواخ���ر  يف  اأي  والتنقي���ب،  امل�صاه���دة  م���ن 
ال�صبعين���ات، و�صلت اإىل اقتن���اع مفاده اأنني راأيت 
جمي���ع الكتب املن�ص���ورة بالأح���رف الالتينية، منذ 
قيام اجلمهورية اإىل حين���ه، وت�صفحتها. فقد كنت 
اأفرت����س اأحيان���ًا اأن ما ن�صر بالرتكي���ة، يف غ�صون 
خم�ص���ني �صنة، بعدم���ا انتق���ل ال�صع���ب باأ�صره، يف 
عام 1928 بناء على رغب���ة اأتاتورك، من الأبجدية 
العربي���ة اإىل الأح���رف الالتيني���ة، ل يتج���اوز يف 
جمموعه خم�ص���ني األف كتاب. م���ن املحتمل اأن هذا 
الرقم جت���اوز بالكاد املئة األف، يف عام 2008. لعل 
اخلط���ة ال�صري���ة الكامن���ة وراء ج�صع���ي يف �صراء 
الكت���ب، متثل���ت يف الرغب���ة بجم���ع كل تل���ك الكتب 
يف مكتبت���ي يف البي���ت. لكن���ي كنت اأقتن���ي الكتب 
غالب���ًا بحافز داخلي ابن اللحظة. كان ثمة �صبه بني 
�صرائ���ي للكتب، كتاب���ًا بعد كتاب، وم���ن يبني بيتًا، 

حجرًا فوق حجر.
يف بداي���ة الثمانين���ات، راأي���ت من يفعل���ون مثلي، 
�ص���واء عند بائعي الكت���ب العتيق���ة اأو يف املكتبات 
الكب���رة يف ا�صطنب���ول. اإين اأحت���دث ع���ن اأولئ���ك 
الذي���ن ميرون باملكتب���ة يف اخلام�ص���ة اأو ال�صاد�صة 
م�ص���اًء، وي�صاأل���ون البائع عن اأحدث م���ا و�صل اإليه 

م���ن كت���ب، ويت�صفح���ون جمي���ع الكت���ب اجلدي���دة 
الت���ي يعر�صها عليهم. يف الثمانينات كان ين�صر يف 
تركيا كل �صنة نحو ثالثة اآلف كتاب و�صطيًا، ومن 
املحتم���ل اأن ه���ذا الرقم ق���د ارتفع الي���وم اإىل ثالثة 
اأمثال���ه. وكان نح���و ن�ص���ف تلك الكت���ب التي راأيت 
الق�صم الأعظم منه���ا، ترجمات من اللغات الأخرى. 
مل يك���ن ي�صت���ورد الكث���ر م���ن الكتب م���ن اخلارج، 
فكن���ت اأ�صعى لالطالع على تطورات الآداب العاملية 
م���ن خ���الل تل���ك الرتجم���ات، واأكرثه���ا يفتق���ر اإىل 

العناية ويتم اإجنازها على عجل.
التاريخي���ة  املجل���دات  كان���ت  ال�صبعين���ات  يف 
ال�صميك���ة الت���ي تعن���ى بالتنقيب يف ج���ذور تخلف 
تركيا وفقره���ا واأزماتها ال�صيا�صي���ة والجتماعية، 
ه���ي النج���وم املتاألقة على رف���وف املكتب���ات. كتب 
التاريخ ه���ذه احلديثة والطموح���ة، املكتوبة بلغة 
م�صحون���ة بالغ�صب، كان���ت بخالف كت���ب التاريخ 
العثم���اين القدمي���ة – وكان يع���اد طباعته���ا جمددًا 
بالأبجدي���ة الرتكية احلديثة، وقد ا�صرتيتها جميعًا 
-، ل حتّملن���ا كث���رًا م�صوؤولية الك���وارث التي اأملّت 
بن���ا، ب���ل تف�صر فقرن���ا وجهلن���ا وتخلفنا اإم���ا بفعل 
ق���وى خارجي���ة واإم���ا بفع���ل حفن���ة م���ن الأ�ص���رار 
الفا�صدي���ن ب���ني ظهرانين���ا. لع���ل تلك الكت���ب كانت 
جت���د جمه���ورًا كب���رًا م���ن الق���راء واملحب���ني لهذا 
ال�صبب بالذات. ا�صرتيت اأي�صًا جميع كتب التاريخ 
واملذك���رات والرواي���ات الت���ي ت�هن عل���ى وجود 
�ص���ر اأو موؤام���رة دنيئ���ة اأو لعبة مدبرة م���ن القوى 
العاملي���ة وراء الكثر م���ن النقالبات الع�صكرية يف 
التاريخ القريب، واحل���ركات ال�صيا�صية، والهزائم 
الع�صكرية يف ال�صنوات الأخرة من الم�اطورية 
العثماني���ة، والغتي���الت ال�صيا�صية الت���ي لها اأول 
ولي����س له���ا اآخ���ر. ا�صرتي���ت جمي���ع الكت���ب الت���ي 
كتبه���ا معلمون متقاعدون ع���ن تواريخ املدن، واإما 
ن�صروه���ا باأنف�صه���م واإم���ا ن�صرته���ا له���م البلديات، 
وكتب مذكرات لأطباء حاملني اأو مهند�صني اأو جباة 
�صرائ���ب اأو ديبلوما�صي���ني اأو �صيا�صيني، وق�ص�س 
حياة جنوم ال�صينم���ا وجنماتها، وكتبًا عن الطرق 
ال�صوفي���ة وم�صايخه���ا، واملجل���دات الت���ي تف�ص���ي 

اأ�ص���رار املا�صوني���ة واأعالمها، وجمي���ع الكتب التي 
فيها �صيء من املرح واحلياة والواقع، اأو �صيء من 

تركيا على الأقل.
يف �صن���وات طفولتي قراأُت بحب �صديد الكتب التي 
كتبه���ا ع���ن اأتاتورك اأ�صدق���اوؤه املقرب���ون. بخالف 
هذه الكت���ب التي اأّلفه���ا اأ�صخا�س عرف���وا اأتاتورك 
عن قرب واأحّب���وه، حتولت �صورته ل���دى الأجيال 
الالحق���ة، بفعل املحظورات الت���ي منعتنا من روؤية 
اجلوانب الإن�صاني���ة يف �صخ�صيته والكتابة عنها، 
اإىل �ص���ورة اإن�ص���ان فائ���ق و�صلط���وي، وكث���رًا ما 
متت اإ�صاءة ا�صتخدام ا�صمه ل�صرعنة �صروب القمع 
واملحظ���ورات ال�صيا�صية. من املحال اليوم، ب�صبب 
املمنوع���ات املطبقة يف تركي���ا، اأن يتحدث املرء عن 
اأتات���ورك، يف اإحدى الرواي���ات، ك�صخ�س طبيعي، 
اأو يوؤل���ف �صرًة مقنعة عن���ه، من غر اأن يحال على 
الق�ص���اء. مع ذل���ك توؤلَّف عنه مئات الكت���ب �صنويًا. 
رمب���ا لأن املمنوع���ات تب�ّص���ط املو�ص���وع العوي�س 
واملت�صابك فرتيح املوؤلف، كما هي احلال يف الكتب 

التي تتناول الإ�صالم.
يف منت�ص���ف ال�صبعينات، حني تخليُت عن اأحالمي 
وق���ررت  املعماري���ة  والهند�ص���ة  بالر�ص���م  املتعلق���ة 
احرتاف الكتابة الروائي���ة، كان ين�صر يف تركيا ما 
بني اأربعني وخم�صني رواية يف ال�صنة. كنت اأراها 
جميعًا، واأ�صرتي الق�صم الأك� منها لعّلها تنفع ذات 
يوم، واأت�صفحها قلياًل من اأجل ما تنطوي عليه من 
تفا�صي���ل احلي���اة يف القري���ة، وم�صاه���د اإن�صاني���ة 
م���ن الري���ف، و�صرائ���ح م���ن احلي���اة يف ا�صطنبول 
الأدبي���ة.  م���ن اهتمام���ي بقيمته���ا  اأك���رث  وتركي���ا، 
الناقد ال�صه���ر يف اخلم�صينات نور الله اأتاج الذي 
كان يداف���ع، م���ن جه���ة اأوىل بال�ص���وت العايل، عن 
حماكاتن���ا للح�صارة الغربية، ويف الأخ�س الثقافة 
الفرن�صي���ة، ول يتمالك نف�صه، م���ن جهة اأخرى، من 
ال�صتهزاء مب���ا يقرتفه اأولئك الكّتاب ممن ينق�صهم 
الرتاك���م الثق���ايف م���ن اأخط���اء، ح���ني يتنطح���ون 
ملح���اكاة الفرن�صيني، كتب يقول اإن���ه علينا، يف بلد 
مث���ل تركيا، �ص���راء الكتب التي تن�ص���ر دعمًا للكاتب 

والنا�صر. وقد عملت بن�صيحته هذه.

واأن���ا اأقراأ تل���ك الكت���ب اأو اأت�صفحها، كن���ُت اأح�س، 
م���ن جهة اأوىل، مبتعة النتم���اء اإىل ثقافة وتاريخ، 
واأفك���ر، من جه���ة ثاني���ة، يف الكتب الت���ي �صاأكتبها 
يف مقبل الأي���ام، فاأ�صعر بال�صعادة. لكنني كنُت يف 
بع�س الأحي���ان، اأ�صت�صلم لت�صاوؤم وكاآبة خطرين. 
كان���ت اأخط���اء الطباع���ة الكث���رة يف اأح���د الكتب، 
وعدم انتباه كاتبه ونا�صره اإليها، ي�صتتان تركيزي، 
ويث���ر حزين كتاب اآخر لأن مو�صوعه الغني الذي 
ميك���ن معاجلت���ه ب�ص���ورة حاذق���ة، مت قتل���ه ب�صبب 
ت�ص���رع الكات���ب وغ�صبه وحما�صت���ه. على كل حال، 
كن���ت اأجد املو�صوع على �صيء من ال�صخف ومثرًا 
لل�صفق���ة وكن���ت اأ�صع���ر باحل���زن لأن ه���ذا الكت���اب 
ال�صخي���ف والبخ�س لقى ا�صتح�صان القراء، اأو لأن 

ذاك الكتاب الالفت وال�صاحر مل يلحظه اأحد.
كان���ت ه���ذه امل�صاع���ر جميع���ًا تث���ر يفَّ قلق���ًا اأك���� 
واأعم���ق، فتت�صخم يف ذهني وتتكاثف غيمة الريبة 
املدم���رة التي ي�صارعها جميع املتعلمني يف البلدان 
الواقعة خارج ح���دود الغرب، طيلة اأعمارهم: ترى 
ما اأهمي���ة معرفة وجود النم���ور يف الأنا�صول يف 
القرن���ني اخلام����س ع�ص���ر وال�صاد����س ع�ص���ر؟ اأو ما 
معن���ى معرف���ة اأث���ر الأدب الهن���دي يف �صع���ر اآ�صف 
خال���د ت�صلبي ال���ذي يكاد الق���ارئ الرتك���ي نف�صه ل 
يعرفه معرفة جي���دة؟ ومل اأر اأهمية تذكر يف معرفة 
اأن وراء ح���وادث ال�صاد����س وال�صاب���ع م���ن اأيل���ول 
1955، ح���ني اعت���دى الرعاع على بي���وت الأقليتني 
الأرثوذك�صي���ة واليهودي���ة وحماله���م التجارية يف 
ا�صطنب���ول ونهبوه���ا، وقتلوا الق�صاو�ص���ة، اأجهزة 
ال�صتخب���ارات ال�صرية الرتكية، كما الإنكليز الذين 
عار�صوا تبعي���ة ق��س التامة لليونان. كذلك مل اأر 
اأي اأهمية يف ق���راءة احلديث الذي تبادله اأتاتورك 
مع �صاه اإيران اأثناء اجلولة يف م�صيق البو�صفور. 
كن���ت اأ�صعر بخواء اجلهود التي بذلها اأولئك الذين 
كتب���وا، يف موا�صي���ع م���ن هذا الن���وع، اأبحاث���ًا اأو 
روايات اأو كتب تاري���خ. كنُت يف فرتات الت�صاوؤم، 
اأ�صع���ر بالقل���ق عل���ى "اأهمي���ة" م���ا اأحتف���ظ ب���ه يف 
مكتبت���ي بنجاح من تفا�صي���ل تاريخ بطوله وثقافة 
ولغ���ة بكاملهم���ا، مثل���ي يف ذلك مثل بط���ل روايتي 
الثانية فاروق، ذلك امل���وؤرخ الذي قراأ يف اأر�صيفات 
الدول���ة العثماني���ة وثائق تغطي مئ���ات ال�صنوات، 
ويحف���ظ جميع الوقائع يف ذهن���ه، لكنه ل يقيم اأي 
عالق���ات يف ما بينها. ما هي اأهمية اأن نعرف اليوم 
من الذي اأ�صعل حريق اإزمر الكبر؟ وكان يبدو يل 
اأن الأ�صب���اب الكامنة وراء النق���الب الع�صكري يف 
27 اأي���ار 1960، اأو تاأ�صي�س احلزب الدميوقراطي 
يف اأعق���اب احلرب العاملية الثاني���ة، ل تثر اهتمام 
اأحد �صوى ب�صع���ة اأ�صخا�س من اأمثايل. ترى اأكان 
ذلك ب�صبب فرط الت�صيي����س يف الثقافة الرتكية، اأم 
لأن احلي���اة يف البلد كان يعّ� عنها غالبًا من خالل 
ال�صيا�ص���ة، اأم اأن ال�صع���ور بالريفي���ة اأو الهام�صي���ة 
بالقيا����س اإىل املرك���ز الغرب���ي، كان يقلل م���ن �صاأن 

املكتبة القومية يف نظر اأبناء البلد؟
ثمة فكرة كثرًا ما اأقلقت راحتي مع �صعور باخلواء 
والبوؤ����س، مفادها اأن الوقائ���ع والظواهر املذكورة 
يف الكتب التي جمعتها باإخال�س يف غرف بيتي، ل 
تتمتع مبا ير�صيني من اأهمية بالن�صبة اىل البلدان 
الأخ���رى خارج تركيا. واإذا كانت فكرة اأنني اأعي�س 
يف م���كان عل���ى ه���ذه امل�صاف���ة ال�صا�صعة م���ن مركز 
الع���امل، اأقلقت راحتي اأحيان���ًا، يف الع�صرينات من 
عمري، فاإن هذا ال�صعور مل يحل دون حبي ال�صديد 
ملكتبتي. حني �صاف���رت اإىل الوليات املتحدة للمرة 
الأوىل، يف الثالثين���ات م���ن عم���ري، وراأي���ت غنى 
املكتب���ات الأخ���رى وغنى الثقاف���ة العاملي���ة، اآملتني 
معرفة �صاآل���ة ما يعرفه العامل م���ن املكتبة والثقافة 
الرتكيت���ني. منحن���ي ه���ذا الأمل، يف الوق���ت نف�صه، 
الق���درة عل���ى التمييز، ككات���ب روائي، ب���ني ما هو 
اأ�صا�ص���ي وما هو عار����س يف الثقافة ويف مكتبتي، 
ف���كان تنبيه���ًا يل لأنظ���ر بعم���ق اأك���رث اإىل مكتبتي 

واحلياة معًا.
عن الرتكية: بكر �شدقي
النهار 2006

اورهان باموق

كتب اأورهان باموق هذه 
املقالة بناء على طلب من 
جملة "دي زايت" االأملانية 
التي ن�شرتها مبنا�شبة 
الدورة ال�شنوية ملعر�ض 
فرانكفورت للكتاب التي 
خ�ش�شت عام 2008 لرتكيا. 
كما ن�شر امللحق االأ�شبوعي 
جلريدة "ميللييت" الرتكية 
االأ�شل الرتكي لها. يف ما 
ياأتي الرتجمة الكاملة 
للمقالة:

مــكــتــبــتـــي الــتـــركــيـــة
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اأطل���ق اأوره���ان بام���وق عل���ى الكت���اب الذي 
خ�ص�ص���ه للحديث ع���ن مدينت���ه وعالقته بها 
ا�ص���م )ا�صطنب���ول(*. وهذا العن���وان بدءًا ل 
يك�ص���ف لنا جن����س الكتاب الذي ب���ني اأيدينا. 
هل �صي�صطحبنا املوؤلف يف دهاليز التاريخ، 
اأم �صيحك���ي ع���ن ا�صطنب���ول املعا�ص���رة؟ اأم 
�صيتنق���ل ب���ني املا�ص���ي كم���ا قراأ عن���ه ووجد 
اآثاره، وبني احلا�صر كما عا�صه وخ�ه؟ اأهو 
كتاب يف اجلغرافيا م�صّربة بعلوم الطبيعة، 
اأم يف الأنرثبولوجي���ا؟ اأم ت���راه �صيجعل من 
املدينة منا�صبة للخو�س يف اإ�صكالية العالقة 
اأو رمب���ا �صر�ص���م  والغ���رب؟  ال�ص���رق  ب���ني 
رت ع�  وِّ بالكلمات لوحة ع���ن املدينة كما �صُ
عي���ون الرّحال���ة وامل�صت�صرق���ني يف غ�ص���ون 

ب�صع ع�صرات، اأو مئات من ال�صنني؟.
ينط���وي العن���وان عل���ى الرغ���م م���ن بع����س 
جتري���ده وكونه مبا�ص���رًا )حافيًا( على �صيء 
م���ن الغمو����س، اأو قل على عن�ص���ر خماتلة. 
لكن���ه يف النهاي���ة مينحن���ا وع���ودًا خ�صب���ة، 
ل�صيم���ا م���ع ا�ص���م موؤلف���ه اأوره���ان بام���وق 
احلائ���ز عل���ى جائزة نوب���ل ل���الآداب 2006. 
وح���ني ننتهي من ق���راءة ال�صفح���ات الأوىل 
يتهي���اأ لنا اأن باموق اأ�صق���ط عامدًا كلمة )اأنا( 
التي من املمك���ن اأن تكون معطوفة على ا�صم 
املدين���ة لأ�صب���اب ق���د ل تتعل���ق بالتوا�ص���ع، 
واإمنا لرغبته يف اأن يحّلق يف ف�صاء الكتابة 
بحرية تتج���اوز ا�صرتاطات الأنا وحدودها. 
والكت���اب يف جان���ب منه اإذن �ص���رة مدينة، 
ويف جان���ب اآخر �صرة اأن���ا الفنان و�صورته 
واملج�ّصم���ة  ال�صامل���ة  ال�ص���ورة  اإط���ار  يف 
للمدين���ة. وق���د تنب���ه املرتج���م الأ�صت���اذ عبد 
القادر عبد اللي لهذه احلقيقة فاأ�صاف كلمتي 
)الذكري���ات واملدينة( عل���ى العنوان الأ�صلي 
)ا�صطنبول( ليو�صح للق���ارئ طبيعة الكتاب 

وتوّجه الكاتب.
نر�ص���د ا�صطنب���ول بعين���ي اأوره���ان باموق 
الطف���ل لنعي�س مع���ه متعة الكت�ص���اف الأول 
م���ا  م���ع  بالكت�ص���اف  ال�صغ���ف  لالأ�صي���اء.. 
ي�صتدعيه من ف�ص���ول وبراءة وده�صة. ولأن 
اأورهان الطفل كان يف�صح عن موهبة مبكرة 
بالر�ص���م فقد طغى ح�س الفن���ان على روؤيته، 
حي���ث العامل يتجلى بالأ�ص���ود والأبي�س كما 
لو اأنن���ا اإزاء �صريط �صينمائ���ي قدمي، اأو يف 
ف�ص���اء حلم. وبا�صرت�صاله يف تدوين �صردية 
املدينة �صينف�س باموق الغبار عن بع�س من 
اأر�صيفه���ا، ل لينقل لنا �صيئًا من عبق التاريخ 
وح�ص���ب، واإمنا ليعطينا �ص���ورة بانورامية 
مرّكب���ة عنه���ا، هي جمم���وع م���ا التقطه بعني 

الفنان والباحث املدققة.
اأوره���ان  الطف���ل  اأوره���ان  ذه���ن  يف  كان 
اآخ���ر، الت���واأم والقري���ن، امل�صتن�ص���خ ال���ذي 
ي�صبه���ه ويعي�س يف بيت ي�صب���ه البيت الذي 
يعي����س فيه ه���و، متامًا. ويف زق���اق اآخر من 
ا�صطنب���ول. وكان يغ���ادر نف�ص���ه ليحل حمل 
ذل���ك الآخر الذي يوفر له ف�صح���ة وا�صعة من 
احلري���ة افتقر اإليها هو.. األ يعك�س هذا قوة 
خي���ال ا�صتثنائ���ي وعق���ل غ�س ملّ���اح، وروح 
متحف���زة، تبغ���ي التح���رر م���ن اإ�ص���ار املكان 
وموا�صعات���ه، والنط���الق خارج���ًا، ب���كل ما 
يف اخلارج من ممكنات ومفاجاآت ووعود؟. 
ومل يك���ن ال�صب���ب يف ه���ذا اله���رب تعا�صت���ه 
الذاتي���ة، مثلم���ا يخ�ن���ا، ب���ل "لأن احلياة، 
و�صال���ون البيت املتحفي وممراته و�ُصّجاده 
)اأك���ره ال�ُصّج���اد( وجمع الرج���ال النا�صجني 
الف�صولي���ني حلل الأحاج���ي الريا�صية كانت 
تبعث على ال�صيق كثرًا، ثم زيادة الظواهر 

والالت�صوي���ر،  والالح���ب،  الالمعنوي���ة، 
وال���الاأدب )الالحكائي���ة( )اأنك���روا ه���ذا م���ع 
تقدمهم يف ال�صن( وامتالء البيت بالأغرا�س 

وظلمته وبعثه على ال�صيق".
اإذن، يحب اأورهان بام���وق مدينته، غر اأنه 
ي�صيق ذرع���ًا بها اأحيان���ًا.. ُتده�صه مناظرها 
اجلميلة والآ�صرة، واآثاره���ا املعّر�صة للتلف 
واحلرائق، وت�صبب ل���ه امللل اأي�صًا. و�صرطه 
الإن�ص���اين املتب���دل، بفع���ل تب���دل الظ���روف 
م�صاع���ره،  تل���ّون  اإىل  يف�ص���ي  والأح���وال 
وحتوله���ا م���ن ال�ص���ار واملف���رح اإىل احلزين 
والكئيب، وبذا يتقلب من الر�صا وال�صاعرية 
اإىل احلن���ق والغ�ص���ب وال�صخرية. لكن، يف 
نهاي���ة املط���اف، ل ميك���ن اأن ينج���ز مثل هذا 
الكت���اب، ع���ن مدينة م���ا، �ص���وى عا�صق كبر 

لها.
يق���ر باموق ب���اأن ال�صعور ال���ذي منحته اإياه 
ا�صطنب���ول ه���و احلزن، هذه املدين���ة التي ل 
ت�صاه���ي، الآن، باأية حال اأي���ة مدينة اأوربية 
كب���رة، بعد الهزمية. وبقي يخي���ل اإليه باأنه 
يعي�س يف مدينة ريفية كبرة وفقرة، فقدت 
من جان���ب اآخر تعدديته���ا اللغوية والعرقية 
واأيامها املظف���رة والطنانة، نتيجة �صيا�صات 
التع�صب القومي.. يق���ول: "وفرغت املدينة 
وحتول���ت اإىل م���كان خ���اٍو اأح���ادي ال�صوت 
واأحادي اللغة". فيما التاأرجح بني التغريب 
واحلي���اة التقليدي���ة جعلت م���ن كل �صيء يف 
ا�صطنب���ول ناق�صًا وغ���ر كاٍف وغر مكتمل. 
لعّل���ه لهذا �صيطرت عليه فك���رة �� مثلما ح�صل 

مع بقي���ة ال�صطنبوليني �� باأنه لي�س هنا )يف 
مكانه( بالكامل، ولي�س غريبًا فيه بالكامل. 

مل���دة طويلة، رغب اأوره���ان باموق اأن يكون 
ر�صام���ًا.. ه���ذا الولع جعله يتج���ول مت�صكعًا 
يف اأحي���اء ا�صطنب���ول و�صوارعها واأ�صواقها 
وميع���ن  ومقابره���ا،  وحدائقه���ا  وحاناته���ا 
النظ���ر يف البو�صف���ور )اأمواج���ه واأن���واره 
ومراكب���ه( فامتل���ك دق���ة املالحظ���ة، والقدرة 
عل���ى ت�ص���ّرب التفا�صي���ل املرئي���ة ومتثله���ا. 
فتكونت عن���ده ذاكرة ب�صرية غنية ومرهفة، 
مفعم���ة بخيال خاّلق �صتعين���ه فيما بعد حني 

يودع الر�صم وميتهن الكتابة.. 
خا����س بام���وق �صراع���ًا �صاري���ًا م���ع نف�ص���ه 
وعائلت���ه، بالأح���رى مع اأمه، ح���ول خياراته 
يف احلياة )ه���ل �صيكمل درا�صته يف العمارة 
ويح�صل على ال�صهادة اجلامعية، اأم �صيتفرغ 
للر�ص���م؟( وقد حذرته اأم���ه بغ�صب، واإىل حد 
ال�صتف���زاز من عواق���ب اأن ي�صبح ر�صامًا يف 
ر الفنانني كما هو الأمر  بل���د مثل تركيا ل تقدِّ
يف اأوروب���ا، واإمنا ت�صته���ني بهم وحتّقرهم. 
�صج���ار  �ص���كل  ياأخ���ذ  ال�ص���راع  ه���ذا  وكان 
يوم���ي فيه���رب ال�ص���اب ليت�صك���ع يف الأزق���ة 
�صب���ه املعتم���ة اأو عل���ى �صف���اف البو�صف���ور، 
اأو يرت���اد احلانات، يدخ���ن وي�صرب اخلمر. 
واأخ���رًا، ذات ي���وم، وه���و يف الع�صرين من 
عم���ره، �صيفاج���ئ اأم���ه، ورمب���ا ذات���ه اأي�صًا، 
بهذه العبارة احلا�صمة: "ل���ن اأغدو ر�صامًا.. 

�صاأكون كاتبًا". 
)طفولت���ه  نف�ص���ه  ع���ن  يكت���ب  وه���و  حت���ى 
وعائلت���ه ومدر�صته وق�صة حبه الأول( كانت 
خلفي���ة  ل  ح�صوره���ا،  تفر����س  ا�صطنب���ول 
للح���دث فح�ص���ب، بل اإط���ارًا �صام���اًل يت�صمن 
تفا�صيل الأح���داث املتتابعة وكاأنها جزئيات 
م���ن م�صه���د املدينة الكبر. وه���ذا الكتاب من 
زاوي���ة ما، لي�س �صوى تطور نظرة فنان اإىل 
الع���امل مذ يفتح عيني���ه، ويجمع يف حافظته 
من خاللهما كل ما يدور حوله، وحتى مرحلة 
جتاوزه �صن املراهق���ة وبلوغه الع�صرين من 
العم���ر. وهكذا كت���ب عن ا�صطنب���ول، كما لو 
اأنه���ا الع���امل، اأو اأنه���ا املدين���ة الوحي���دة يف 
ه���ذا الع���امل.. لي�ص���ت هن���اك اإ�ص���ارات قوية 
ووا�صح���ة اإىل مدن اأخ���رى، اأو مقارنات من 
اأي ن���وع معها. وحتى ح���ني يتكلم عن رحالة 
ومغامرين، ُيظهرهم كما لو اأنهم قادمون من 
كوكب اآخر. فا�صطنبول هي حمور كل �صيء 
ومراآته، والوجود الإن�صاين الذي ل يتحقق 
اإّل يف ح���دود م���كان يكون هن���ا ا�صطنبول ل 
غره���ا. وهو اأبدًا متحيز ملكانه ذاك، يحاول 
اإخف���اء حتي���زه حت���ت واب���ل م���ن التعليقات 
والنتق���ادات الالذع���ة، والت���ي يف النهاية ل 
تن���ال من قيمة املكان بقدر ما تنال من �صلوك 
واأخ���الق بع�س �صاكنيه. وهو ل يزدري اأبدًا 
بقدر ما يوؤمل���ه ويحزنه اأن الو�صع فيها لي�س 

على ما يرام، اأو مثلما ي�صتهي.
فق���دت ا�صطنبول املرتوبولي���ة �صطوتها بعد 
انهيار الإم�اطورية وتد�صني عهد التغريب. 
وكان كل �صيء يتحول بطريقة قا�صية، ولي�س 
م���ن غ���ر ثم���ن. وب���دا اأن التاري���خ ينعط���ف 
ويتخل���ق يف اأحبولة �صرد مغاير. وكان لبد 
م���ن تقب���ل اخل�ص���ارة قب���ل امل�صي قدم���ًا بعد 
اأن غ���دت ا�صتع���ادة املفقود وهم���ًا. وبذا فاإن 
جمم���ل اأدب باموق مت�ص���رب بالأ�صى، يحكي 
ع���ن النك�ص���ار والتم���زق ب�صيء م���ن الكاآبة 
وب�صيء من ال�صخرية املّرة، وب�صيء من اأمل 

غر را�صخ، وغر م�صمون متامًا.
* )ا�شطنبول؛ الذكريات واملدينة( 
اأورهان باموق.. ترجمة؛ عبد القادر 
عبد اللي.. دار املدى للثقافة والن�شر/ 
دم�شق ــ ط1/ 2007

وق���د ت�صكل اح�صا�س قوي بان ه���ذه املحاكمة هي امتحان 
تركي���ا لنف�صها، امتحان للحقيق���ة الكامنة خلف التوجهات 
الدميوقراطي���ة وموجات احلداثة، انه اختب���ار لتعهداتها 
باط���الق احلري���ات املدنية مبا يتيح لالف���راد قول او كتابة 

ما ي�صاوؤون.
يذه���ب  ل���ن  الوا�صع���ة  التغطي���ة العالمي���ة  والن وبع���د 
بام���وق للمحاكم���ة وبعد ان ه���داأت ال�صجة بق���ي �صوؤالن 
ع�صيب���ان: الول، ه���ل اجت���ازت تركيا اختباره���ا بنجاح؟ 
وهل هذا هو الختبار ال�صحيح ملواجهة املجتمع الدويل؟ 
والجاب���ات تكم���ن – ع���ادة – يف تفا�صي���ل الق�صي���ة....
ويف وع���ي نابوك���وف للتفا�صي���ل...... �صيك���ون بام���وق 
ممتن���ا للمقارن���ة!!!! ب���دات الدعوى عندم���ا قدمت �صكوى 
�ص���د الروائي الرتك���ي بعد ت�صريح���ات ادىل بها ل�صحيفة 
�صوي�صري���ة يف ف�اير عام 2005 حيث اقتب�صت عنه قوله 
الفا من الكراد ومليونا من الرمن قتلوا يف  “ ثالث���ون 
هذه البقعة من الر�س ومل يجروؤ احد غري على ال�صارة 
لالم���ر “ وهو ي�صر هنا اىل القتال بني الرمن العثمانيني 
وجي����س الم�اطوري���ة خ���الل احل���رب العاملي���ة الوىل 
ا�صاف���ة اىل العم���ال العدائي���ة امل�صتم���رة من���ذ منت�ص���ف 
الرتكي���ة  اجلمهوري���ة  ب���ني  املا�ص���ي  الق���رن  ثمانيني���ات 
والكراد. ول ت�صكك تركي���ا بقتلى الرمن يف النزاع الذي 
مثل �صقوط الم�اطورية العثمانية ولكنها ت�صر على ان 
القت���ل مل يكن �صم���ن حملة تطهر عرقي منظ���م وتوؤكد ان 
مئ���ات من اثنيات اخرى غر الرمن فق���دوا حياتهم اي�صا 
تلك الف���رتة، وترف�س تركيا اي�صا الدع���اءات بان حملتها 
لحتواء انتفا�صة الك���راد ميكن ان ت�صنف اي�صا كتطهر 
عرقي، ومل يك���ن امام باموق اف�صل م���ن هاتني الق�صيتني 

فهي دعاوى مكثفة ان�صانيا و�صيا�صيا.
يف ال�صاد�س ع�صر من ال�صن���ة املا�صية قرر قا�صي املحكمة 
الرتك���ي تاجيل النظر يف الدعوى ب�صب���ب ال�صك يف املادة 
الت���ي يج���ب ان يحاكم بام���وق وفقها اهي امل���ادة 159 يف 
قان���ون املحاكم���ات اجلزائية الذي كان جاري���ا ايام تاليف 
الرواي���ة حمل اجلدل او حتت القانون 301 املعدل والذي 
�ص���ن ب�صعة ا�صهر قب���ل ان يرفع النائب الع���ام دعواه �صد 
باموق يف �صبتم� 2005. وتطلب المر –ح�صب القانون 
القدمي – م�صادقة وزير العدل للم�صي قدما باملحاكمة ومل 
تتخ���ذ اية خط���وات عملي���ة يف القانون اجلدي���د للحد من 

تاثر الجراءات التنفيذية يف �صر العدالة.
 وبعد ذلك اعلن القا�صي انه لن ي�صمح بال�صتمرار واقفلت 
الق�صي���ة وا�صقط���ت الدع���وى �ص���د بام���وق ال ان التوجه 
الدويل يف الق�صية ار�ص���ل ر�صالة وا�صحة لرتكيا فيها من 
النق���د الكثر واظهر كيف ان بع�س ال�صيا�صيني واملحامني 
والكتاب قد ادركوا طبيعة ق�صية اورهان باموق بوجهات 
نظ���ر عدي���دة فعل���ى �صبي���ل املثال ن�ص���رت التامي���ز يف 14 
اكتوب���ر 2005 مقال ل�صلمان ر�صدي بعنوان “ كيف ينظم 
بل���د ي�صحي باعظم ادبائه الحياء اىل الحتاد الوروبي؟ 
“ ق���د تالحظ ان الدباء التراك جتنبوا  “ حي���ث يقول: 
وب�ص���كل �ص���ارخ احلديث عن �صل���ب احلري���ات ال�صا�صية 

لكاتبه���م ال�صه���ر بنف����س اللحظ���ة الت���ي يطالب���ون فيه���ا 
بالع�صوي���ة الكامل���ة يف الحت���اد الوروب���ي، ان املطالبة 
الرتكي���ة ه���ي يف احلقيق���ة امتح���ان لالحت���اد الوروب���ي 
واذا كان���ت له اية مبادئ حقيقي���ة فعلى م�صوؤولية املطالبة 
با�صق���اط الدعوى فورا �صد بام���وق ول داعي للتاخر، قد 
يظهر هذا الحتاد بال مبادئ وهو يدير ظهره لعظم اديب 
يقات���ل لجل احلري���ة واملدنية، انه اختب���ار للغرب كما هو 
لل�ص���رق “. وعندما ا�ص���در اخلميني فت���واه ال�صهرة �صد 
�صلمان ر�صدي كان بام���وق اول الروائيني امل�صلمني الذين 
دافع���وا عن حرية ر�صدي يف التعبر و�صدد كقارئ لرواية 
“ الي���ات ال�صيطاني���ة “ على الطريقة غر املعقولة التي 
ا�ص�صت عليها الدعوى املعار�صة للرواية. وكانت ال�صورة 
ق���د ات�صح���ت كمواجه���ة ب���ني العلماني���ة الدميوقراطي���ة 
بابطالها املنادين بحرية التعبر والفكر من جهة وال�صالم 
ال�صيا�ص���ي ب�صمت���ه ال�صا�صي���ة وه���ي الوق���وف مبواجهة 

احلريات املدنية. 
وكان قت���ل املخ���رج الهولندي ف���ان كوخ دلي���ال مرعبا على 
احل���د ال���ذي و�صل اليه اخلالف “ كان ف���ان كوخ قد اخرج 
فيلم���ا مث���را للج���دل ينتق���د في���ه توجه���ات يف  الثقاف���ة 

ال�صالمية “.
قدم���ت ق�صية باموق وجها اخر لل�ص���راع الدائر يف تركيا 
م���ع او �صد ال�ص���وات املطالب���ة بالت�صديد عل���ى العلمانية 
الدميوقراطية الرتكية وكانت معار�صة توجهات الروائي 
الرتك���ي اغلبها من اجهزة الدول���ة البروقراطية او بع�س 
املوؤ�ص�ص���ات الع�صكرية التي ترى انها اه���م القوى املوؤثرة 
يف تركي���ا وحرا�صه���ا والف�صل الثاب���ت يف نظرية تدح�س 
فك���رة ان تركيا ب���دات بالع���ودة اىل جذوره���ا ال�صالمية، 
ولذلك يجب ال يتعجب �صلمان ر�صدي عندما اختار احلاكم 
يف ق�صية باموق اح�صار الق�صاة بوقت ق�صر قبل انعقاد 
قم���ة الحتاد الوروب���ي فالدعوى املقام���ة يف ق�صية كهذه 
ت���دار من جمموعة حمام���ني دوليني ه���ي حماولة لحراج 
احلكوم���ة ون�ص���ف جهوده���ا باجت���اه الوح���دة الوروبية 
واك���رث من ذلك هي حث لقادة الحت���اد الوروبي ملمار�صة 
�صغ���ط �صيا�صي عل���ى النظام الق�صائ���ي الرتكي يف ق�صية 
مهم���ة اب���دت اجلانب الخ���ر ملعار�ص���ة التراك مل���ا يرونه 
تاث���را �صيئا للتدخ���ل الوروبي عل���ى ال�صي���ادة الرتكية. 
لق���د متت ت�ئ���ة اورهان بام���وق  حينما بع���د ان خ�صعت 

احلكومة لل�صغوط الدولية واملحلية الداخلية.
ا�صتغل حمامو حقوق الن�صان واملنظمات الدولية الخرى 
ال�صج���ة التي اثارها اعتقال باموق جلذب النتباه اىل ان 
اكرث من خم�صني كاتبا و�صحفيا ونا�صرا اخرين يواجهون 
م�ص���ر باموق نف�صه وحتت الظروف نف�صها ومل يعر�صوا 
عل���ى حمكمة حل���د الن. وان الوق���ت ل زال منا�صبا لرتكيا 
لثبات تعهدها باحرتام حرية التعبر وهو الوقت املنا�صب 
لتعديل – ان مل نقل الغاء – القانون 301. خم�صون ق�صية 
تخ�س حرية التعبر قد تكون خمالفة او نق�صا ولكنها يف 
احلقيقة ت�ص���ر اىل اجتاه التغي���ر يف تركيا. وبعيدا عن 
مرك���ز �صن���ع الق���رار يف ا�صطنبول او انق���رة تالحظ اك� 

عالم���ات التغير عند الكراد الذين يقطنون �صرقي تركيا.  
ويف تقري���ر للنيوي���ورك ريفي���و يف 21 كان���ون الث���اين 
2006 كت���ب �صتيف���ن كن���زر ع���ن لقاء م���ع الكات���ب الكردي 
لطف���ي با�صكي: “ �صابق���ا كنا نخ�صى احلدي���ث علنا، كانت 
احلكوم���ة ت�صر عل���ى ان ل لالكراد فال اع���رتاف باللغة او 
الثقافة الكردية، كانوا يعتقلوننا ويغلقون موؤ�ص�صاتنا اما 
الن فام���ور كثرة تغرت وخ�صو�ص���ا يف ال�صهر القليلة 
الخ���رة، �صحي���ح ان م�صاكلن���ا مل حتل حل���د الن ال اننا 
ا�صبحن���ا نتحدث عنه���ا بثقة موؤخرا، ان���ه تغر ما، وحتى 
الم���ل املرجو بان�صم���ام تركيا لالحت���اد الوروبي ا�صبح 
ي�ص���كل م�صدر ثقة م�صاعفة بالغد لالك���راد، وعلى ما يبدو 
فان ت�صوية او�صاع الك���راد يف كرد�صتان العراق مل توؤثر 
باأو�صاعن���ا. ان فر�ص���ة ان�صمام تركي���ا لالحتاد الوروبي 
�صتعيد �صياغ���ة احلياة ال�صيا�صية هنا، ولن يكون الحتاد 
�صادقا مع نف�صه اذا ادار ظهره لرتكيا والتقدم الذي حتققه 
“. ومل مي���ر ال اق���ل من عقد من الزمان منذ توىل رجب 
طيب اردوغ���ان رئا�صة الوزراء يف تركيا حتى وجد نف�صه 
مبواجه���ة م���ع الع�صي���ان الذي اثارت���ه اعادة ن�ص���ر ابيات  

ل�صاعر تركي قومي بداية القرن الع�صرين:
�صتكون امل�صاجد ثكناتنا الع�صكرية

القباب خوذنا احلربية
املنائر حراب بنادقنا

واملوؤمنون جنودنا
والي���وم يح���اول اردوغ���ان كرتك���ي مثل بام���وق الت�صدي 
للتابوهات الثقيلة التي تردد ان تركيا �صتخ�صر الكثر يف 
حماولته���ا الن�صمام لالحتاد الوروبي، ويف هذه احلالة 
يب���دو مهما جدا للمفكري���ن وال�صيا�صيني الغربيني التمييز 
ب���ني الكرثي���ة ال�صالحي���ة والقلية الرجعي���ة. ويبدو ان 
اوره���ان بام���وق �صيوا�صل ك�صفه ح���ره تركيا يف حتديد 
هويته���ا �صواء برواياته او ت�صديه العملي لك�صر ال�صوار 
ع���ن حري���ة التعبر يف بلد ظ���ل حتى وقت قري���ب – وكما 
يق���ول اليرلن���دي جوي����س – “ بلد ير�صل كتاب���ه وفنانيه 
اىل املن���ايف “ ومل يعد من �صك يف ان تركيا يجب ان تغر 
قوانينه���ا حيث يعد اطالق �صراح بام���وق خطوة ايجابية 
كان يجب ان تتم ع� املحكمة ل من طريق رئا�صة الوزراء، 
ويجب ان ي�صتمر التغير وتعديل القوانني حتى التحول 
اىل بلد دميوقراطي بالكامل. اما بالن�صبة ل�صدق تعهداتها 
للمجتمع الدويل فيج���ب الخذ بعني العتبار حماولة فهم 
التط���ورات يف بل���د ل يوح���د الق���ارات فح�ص���ب ب���ل يعمل 
كحلق���ة و�ص���ل بني عامل���ني يوؤمن���ان بنظريت���ني خمتلفتني 
للحي���اة.: “ نح���ن نفتخ���ر بن���ور ح�صارتن���ا، ولك���ن ان مل 
نح���دق يف ال�صم�س بقوة ف�صوف نق���ذف يف الظالم بعنف 

متاما. حمقا  ميلتون  “كان 
عن الغارديان

اسطنبول- باموق: سيرة حياة ومدينة
�شعد حممد رحيم

ترجمة : ملياء مهدي

أورهان بامــوق.. أمــتحــــــان دولــــــــــة

�شواء برغبته او بدونها ا�شبح اورهان باموق رمزا �شيا�شيا باال�شافة لكونه  اديبا و 
روائيا فذا، فحني كانت تركيا حتاكم ابرز روائييها)حائز نوبل منذ ايام(  بتهمة 

اولهما  لطرفني  مهمة  املحاكمة  هذه  كانت    .“ الرتكية  للقومية  العلنية  “ االهانة 
اوروبا التي تتوقع ان�شمام تركيا الحتادها والثاين الواليات املتحدة التي و�شف 
رئي�شها باموق ب “ الكاتب العظيم “ والذي “ متثل اعماله ج�شرا بني الثقافات “ 

حتى ان جورج بو�ض االبن كما والده عندما كان رئي�شا ي�شري دائما اىل تركيا بانها 
اجل�شر بني احل�شارات ومتثل منوذجا للدميوقراطية العلمانية بني جميع الدول 

املجاورة.
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دجون اأبدايك 
ترجمة: جناح اجلبيلي

اأن الطي���ف الرقيق ملا بعد احلداثة يطوف يف 
ظالل ال�صرد املعقد لرواية " باموق" و�صالملها 
اللولبية. وه���و مثل "اإيتال���و كالفينو" مولع 
ب�صن���ع النم���وذج اإذ ي�صور مدين���ة "قار�س" 
بهو����س كم���ا فع���ل جوي����س بدبل���ن ويرّت���ب 
"كا"  الت���ي كتبه���ا  الت�ص���ع ع�ص���رة  الق�صائ���د 
هن���اك عل���ى �صكل ندف���ة الثلج املوزع���ة ب�صكل 
بل���وري. وذل���ك ل يعن���ي اأن رواي���ة " ثل���ج" 
املواق���ف.  دوام���ة  يف  بالت�صوي���ق  حتف���ل  ل 
اإن بام���وق مث���ل " رمي���ون كوين���و" )روائي 
�صري���ايل فرن�صي-م( موهوب مع مل�صة خفيفة 
من الالمعق���ول، وهو ين�صج تط���ورات حبكة 
هزلي���ة اإىل الدرج���ة الت���ي يلّمح فيه���ا اإىل اأن 
اأي حبك���ة يف ه���ذا الك���ون الع���ادي امل�صو�س 
ه���ي هزلية. اإن���ه م�صحور بالواق���ع املزيف و 
احلقيقة الكاذبة ل���الأداء امل�صرحي، وتتمحور 
رواي���ة "ثل���ج" يف اأوجهه���ا ال�صيا�صية، حول 
اأداء ليلت���ني يف "م�ص���رح قار����س الوطن���ي" 

الذي يختلط فيه الوهم مع احلقيقة على نحو 
ي�صعب التمييز بينهما.

اإن كوميديا الأحداث العامة، حيث الحتجاج 
والت�صري���ح �صرع���ان م���ا ين�صج���ان ليتحول 
حقائ���ق  تخف���ي  ميلودرامي���ة  كلي�ص���ة  اإىل 
تراجيدي���ة معين���ة لرتكي���ا املعا�ص���رة: فر�س 
العم���ل القليلة التي ت���وؤدي بالرجال العاطلني 
املقاه���ي  دائم���ة يف  اإىل اجللو����س ب�ص���ورة 
مل�صاه���دة التلفزي���ون؛ التوتر ب���ني العلمانية 
اأتات���ورك يف القرن���ني  اأ�ص�صه���ا كم���ال  الت���ي 
التا�ص���ع ع�ص���ر والع�صرين والنه�ص���ة احلالية 
لالإ�صالم ال�صيا�صي؛ الق�صية احلامية املتعلقة 
بحج���اب الن�ص���اء؛ النق�ص���ام احل�صاري بني 
النخب���ة املوؤي���دة للغ���رب والعام���ة املوؤمن���ة. 
متت���د تركي���ا، يف جغرافيتها، ما ب���ني اأوروبا 
واآ�صي���ا؛ ويت�صمن تاريخه���ا م�صهد النت�صار 
الإم�اط���وري لل�صالط���ني العثماني���ني وبعد 
تدهور طوي���ل، الثورة العلماني���ة التحديثية 

بقي���ادة اأتات���ورك. ول يرت���دي التقلي���د هناك 
الطربو����س والعمام���ة فح�صب ب���ل اأي�صًا زي 

املقاومة الإ�صالمية.
اأه���ايل  م���ن  والأربع���ني،  الثاني���ة  يف  "كا" 
ا�صطنبول،غ���ر مت���زوج عا����س مل���دة اثنت���ي 
اأملاني���ا،  يف  �صيا�ص���ي  كمنف���ي  �صن���ة  ع�ص���رة 
ياأت���ي اإىل "قار�س" الت���ي زارها قبل ع�صرين 
�صنة م�ص���ت، كي يكتب حتقيق���ًا جلريدة اأحد 
اأ�صدقائ���ه، ع���ن وب���اء حمل���ي م���ن النتح���ار 
ب���ني الن�ص���اء ال�صاب���ات، ولك���ي ي���رى زميلته 
يف اجلامع���ة " اآيب���ك" اجلميل���ة، الت���ي عرف 
اأنه���ا انف�صلت عن زوجه���ا "خمتار" وهو من 
املعارف القدم���اء، ويخو�س معركة انتخابية 
للفوز مبن�ص���ب املحافظ؛ وه���ذه النتخابات 
اإح���دى اخلي���وط الت���ي دفن���ت تقريب���ًا  ه���ي 
خ���الل الأيام املتتالي���ة يف العا�صفة احلقيقية 

لتعقيدات و�صخ�صيات اأخرى.
ومعم���اره  الأنا�ص���ويل  احل���دث  م�ص���رح  اإن 

التال���ف ال���ذي كان يعب���ق ب�ص���ورة �صعري���ة 
بالأرم���ن والرو����س الذي���ن �صكن���وه قدمي���ًا، 
يقطن���ه الآن الأت���راك الذي���ن تب���دو اأ�صماوؤهم 
للق���ارئ الأمريكي كحكاية جن غريبة: قديفة، 
زاه���دة، �صوناي ظائ���م، فوندا اأ�ص���ر، غونرت 
برن، هاقان اأوزغة، م�صع���ود، فا�صل، جنيب، 
ت�صليم���ة، عب���د الرحم���ن اأوز، عثم���ان ن���وري 
ت�صولق، طارقوت اأولت�صون، وال�صم الكامل 
ل� "كا" ال���ذي يبقيه طي الكتم���ان وهو )كرمي 

األقو�س اأوغلو(.
ويف دوره املوؤق���ت ك�صحف���ي، ي�صم���ح ل� "كا" 
بالو�ص���ول اإىل �صل�صل���ة م���ن وجه���ات النظر 
املحلي���ة،، ت���رتاوح م���ن وكي���ل نائ���ب احلاكم 
)الذي يق���ول له:"لو كان البوؤ����س هو ال�صبب 
احلقيق���ي لالنتحار لقتلت ن�ص���ف الن�صاء يف 
تركي���ا اأنف�صه���ّن".( واملعلم الدين���ي اللطيف" 
ال�صي���خ �صع���د الدي���ن اأفن���دي" اإىل "قديف���ة " 
الإرهابية اخلارجة عن القانون واأخت "اآيبك" 

والتي ترت���دي احلجاب وتق���رتح يف النهاية 
باأن الن�صاء ينتحرن ليع�ن عن كرامتهن:"اإن 
حلظ���ة النتحار هي الوق���ت الذي خالله تفهم 
الن�ص���اء جيدًا كم هو موح����س اأن تكون اأمراأة 
وم���اذا يعني وجودك كام���راأة". ويف زيارتها 
الأوىل ل�"كا" تلخ�س "اآيبك" املوقف ب�صورة 
حمكم���ة: "الرجال يكر�ص���ون اأنف�صه���م للدين 
والن�صاء يقتلن اأنف�صه���ن". وحني ي�صاألها عن 
ال�صب���ب ترد " بنظرة اأخ�ته باأنه لن يتو�صل 
اإىل اأي �ص���يء ح���ني ي�صغط عليه���ا كي جتيب 
�صريع���ًا". لكن ال�صوؤال، وعل���ى مدى اأكرث من 
اأربعمائ���ة �صفحة، يبه���ت اإىل جانب الق�صايا 
احليوية والفعالة: قدرة "كا" امل�صتعادة على 
كتاب���ة الق�صائد، حملته املعذبة لإقناع "اآيبك" 
على ال���زواج منه والذهاب مع���ه اإىل الوجود 
الهام�صي ل�صاعر تركي منفي يف فرانكفورت؛ 
جداله مع العديد من الطالب ال�صباب )جنيب، 
فا�صل( يف مدر�ص���ة "قار�س" الدينية اإن كان 

هو وبقي���ة الأت���راك املحبني لأورب���ا موؤمنني 
حتمًا؟ ويف انعطاف���ة تراجيكوميدية للحبكة 
يح���دث انقالب م���ن قب���ل اأتب���اع الأتاتوركية 
موؤي���د للعلمانية �ص���د الإ�ص���الم ال�صيا�صي يف 
دائ���رة البلدي���ة املحاط���ة بالثلج خط���ط له من 
امل�ص���رح املمث���ل اجل���وال املتمر����س �صوناي 

ظائم.
ي�صه���د " كا" يف اأول ي���وم ل���ه يف "قار����س" 
اغتي���ال مدي���ر معه���د املعلم���ني كان ق���د من���ع 
ب�ص���كل  متورط���ًا  "كا"  وي�صب���ح  احلج���اب، 
متع���ددة  جوان���ب  ذات  مكائ���د  يف  متزاي���د 
ويتح���رك جيئ���ة وذهابًا مثل بط���ل فيلم مثر 
لكنه غر ق���ادر عل���ى العتقاد،ب�صبب هو�صه، 
بتلك الإذن ال�صاغية للق�صائد التي اأملتها عليه 
�صلط���ة علي���ا والهتمام املط���رد ب�صكوكه. هل 
موؤمن بالل���ه اأم ل؟ هل ت�صتحق ال�صعادة ذلك؟ 
ويقرر، بعد فا�صل من الن�صوة مع "اآيبك" باأن 
"ال�صعادة الق�صوى يف احلياة هي احت�صان 
فتاة جميلة واإمكانية كتابة ق�صيدة يف زاوية 

ما" لكن حتى هذا ال�صتنتاج غر ال�صتثنائي 
ي���ذوب ب�صب���ب ال�صك���وك: فه���و يتوق���ع اأن " 
اأمل���ًا �صاحق���ًا مدم���رًا لل���روح �ص���وف يهر����س 
�صعادتهم���ا". وتوؤك���د ل���ه "قديف���ة" الو�صيمة 
التي يبدو ن�صاطها الإرهابي مغريًا للن�صاء:" 
اإن النا�س الذين يبحثون عن ال�صعادة فقط لن 

يجدوها اأبدًا".
اإن "كا" امل�صط���رب املولع بالتاأم���ل واملج�ّصد 
للتناق����س يف ال�صخ�صي���ة الرتكي���ة ه���و، كما 
نعلم، من مواليد برج اجلوزاء. وهو يكت�صب 
تواأم���ًا )ه���ذا املوؤل���ف اأوره���ان �صعيف جتاه 
الرجال الذين يتداخلون بع�صهم مع البع�س، 
مثل العب���د اليطايل من الق���رن ال�صابع ع�صر 
و�صي���ده امل�صلم يف رواي���ة " القلعة البي�صاء" 
اأو "جني���ب" و "فا�ص���ل" يف ه���ذه الرواي���ة( 
�صوت���ًا  الروائ���ي"  "اأوره���ان  يتبن���ى  ح���ني 
ووج���ودًا ب�صيغة املتكل���م )اأنا( امله���ذار اأكرث 

فاأكرث.
اإىل  اأوره���ان رح���ل  اأن  النهاي���ة  ويثب���ت يف 

قار����س ليتحرى مغامرات �صديق���ه "كا" بعد 
�صن���وات م���ن حدوثه���ا. وت����ز دلل���ة ال�صرد 
اخلفي���ة كونه���ا الغمو����س الع�ص���ي للكات���ب 
املحنك واملعت� – عقبته – بوجه تخلف اأمته 
وخرافاته���ا وتعا�صاتها. ما عالقة حالت "كا" 
الداخلية – �صعادة الطموح املتقطع، الأحالم 
الإيروتيك���ي،  الإخ�ص���اع  يف  الرومان�صي���ة 
نو�صتاجليته ال�صدي���دة نحو طفولته املخباأة، 
ح�صه املت�صائل ب�صح���ة الإ�صالم ووجود الله 
وباحلقائ���ق ال�صيا�صي���ة والقت�صادية للعامل؟ 
اإن اإله���ه هو الطبق���ة الجتماعي���ة التي تركت 
بالنقالب���ات  اخل���دم ورحب���ت  اإىل  الإ�ص���الم 
الع�صكرية، بحظر التجوال احلذر ومو�صيقى 
املار����س يف الإذاعة. وحني ت�ص���رب ال�صرطة 
باأن  "كا" ومناف�صه ت�صور  "خمتارًا" �صديق 
خمتارًا ق���د وجد اخلال�س يف ه���ذا ال�صرب؛ 
وق���د يك���ون ق���د ح���رره م���ن الذن���ب والكرب 
الروح���ي ال���ذي �صعر ب���ه ب�صبب بوؤ����س بلده 
وغبائ���ه". والأبي���ات الوحي���دة املقتب�صة من 

ق�صائ���د "كا" الت�صع ع�ص���رة املفاجئة وامللهمة 
جتري على الن�صق التايل:

)حتى لو نزلت اأمك من ال�صماء لتحت�صنك 
حتى لو �صمح لها اأبوك ال�صرير اأن تذهب دون 

�صربها ليلة واحدة فقط 
ب���رازك جام���دًا،  ذك���ر ويبق���ى  ب���ال  ف�صتظ���ل 

و�صتذبل روحك، لي�س ثمة اأمل!
ف���اإن كن���ت حمظوظ���ًا مب���ا يكف���ي للعي�س يف 

"قار�س" 
يتعني عليك اأن تغ�صل يف احلمام.(

غ���ر اأن �صيئي احلظ �صيحتج���ون، ففي اأثناء 
اجتم���اع �صيا�ص���ي يكاف���ح ب�ص���ورة حمزن���ة 
بي���ان جلري���دة  وهزلي���ة وحمبب���ة ل�صياغ���ة 
"فرانكفورتر روند�صاو" ي�صيح �صاب كردي 
غا�ص���ب:" اإنن���ا ل�صن���ا حمق���ى. نح���ن جم���رد 
م�صاك���ني!" وي�صي���ف:" حني ي�ص���ادف غربي 
�صخ�ص���ًا م���ن قومي���ة فق���رة ي�صع���ر غريزي���ًا 
با�صتهان���ة لذل���ك ال�صخ����س ويعتقد ف���ورًا اأنه 
فق���ر اإىل ه���ذا احلد لأن���ه ينتم���ي اإىل قومية 
غبية. وهنالك احتمال كبر باأن الغربي يعتقد 
اأن راأ����س ه���ذا ال�صخ�س مل���يء باخلزعبالت 
والغب���اء ال���ذي جع���ل قوميت���ه كله���ا فق���رة 
بائ�صة". ويت�صاءل املوؤل���ف نف�صه الذي ي�صل 

اإىل ما ي�صطلح عليه "رمبا.. مركز ق�صتنا":
الذين كابدوا  اأولئك  فهم  اأملنا يف  م���دى  "ما 
ب�ص���دة من الكرب واحلرم���ان الأك� وخيبات 
الأم���ل ال�صاحق���ة اأك���رث مم���ا عرفناه���ا نحن؟ 
حتى لو و�ص���ع اأغنياء العامل م���كان الآخرين 
فم���ا م���دى فهممهم للماليني م���ن البائ�صني من 
الذين يعاونون من حولهم؟ وهكذا الأمر حني 
ميع���ن اأوره���ان الروائ���ي النظ���ر يف الزوايا 
املظلم���ة يف حي���اة �صديق���ه ال�صاع���ر ال�صعبة 

واملوؤملة، فكم ميكن اأن يكون فاهمًا حقًا؟
هك���ذا تنعط���ف العواطف اجلمالي���ة اخلا�صة 
واحلا�صمة ل� "كا" بطريقة ما جتاه ال�صيا�صة. 
اإن التقم����س العاطفي يرب���ط املجتمع �صوية 
اإ�صاف���ة اإىل متكينه لأعمال اخلي���ال. لكن هل 
يغر الأغنياء والأقوياء الذين ت�صوروا مرة 
طريقهم يف مكان الذي���ن هم اأقل حظًا، امل�صار 
ويت����اأوا مم���ا لديهم كما ن�ص���ح بذلك كل من 
ب���وذا وامل�صيح؟ وه���ل �صينفع ج���دًا اأن فعلوا 
ذل���ك؟ األي�س ه���و نزاعًا ب���ني الطبقات والأمم، 
وغالب���ًا ب���ني اجلماع���ات الت���ي تفه���م اأحداها 
الأخرى جي���دًا؟ اإنهم يتناف�صون على اجلائزة 
نف�صه���ا، الأر����س نف�صه���ا، وال�صيط���رة عل���ى 
امل���وارد نف�صها. اإن رواي���ة "باموق" امل�صاغة 
بح���ذر وي�صتب���د به���ا ال�صم���ر، املتوت���رة يف 
هدفه���ا و�صراحتها و�صخريته���ا، ل حتر�صنا، 
حت���ى خيالتن���ا ك���ي نتغل���ب عل���ى الظ���روف 
احلالي���ة يف تركي���ا. ح���ني يح���دث انقالب يف 
"قار����س" فاإن احلما�س بني ال�صباب العاطل 
ي���وؤدي اإىل اأن يعل���ق املوؤلف علي���ه بجفاف:" 
ب���دوا اإنه���م يفك���رون يف اأن اأح���داث الليل���ة 
املا�صي���ة دل���ت على بداي���ة عهد جدي���د مل يعد 

ي�صمح في���ه للف�ص���اد والبطال���ة وكاأنهم فكروا 
يف اأن اجلي����س ق���د تدخ���ل ب�صرع���ة ليجد لهم 

وظائف".
ه���ذه اجل�ي���ة الواقعي���ة وواج���ب ال�صاع���ر 
التي هي  املو�صيق���ى اخلفية  اإىل  "لالإ�صغ���اء 
اأ�ص���ل الف���ن كله" والإمي���ان ب���اأن" احلياة لها 
�ص���كل �ص���ّري" جتف���ف املناف�ص���ات الدموي���ة 
الأيديولوجي���ة يف رواي���ة "ثل���ج. اإن ل���� "كا" 
ح�ص���ورًا �صبحيًا جارفًا اإذ ي�صبح متورطًا يف 
دور الرجل املفاو�س واملخطط للحدث. لي�س 
من الوا�ص���ح، يف الأقل بالن�صبة لهذا القارئ، 
م���اذا كان حدثه الفا�صل ال���ذي يعاين منه يف 
النهاي���ة. ول حب���ه لآيبك اجلميل���ة واحلكيمة 

كما ينبغي اأن تكون، كان موؤثرًا جدًا.
اإن مقاي�ص���ات الع�ص���اق له���ا �صراح���ة ملغ���زة 
�ص���يء  كل  همنغواي:"عرف���ت  اأث���ر  تقتف���ي 
علمون���ا ع���ن الإ�صالم لكن���ي ن�صيت���ه فيما بعد 
وكاأن كل �ص���يء اأعرف���ه عن الإ�ص���الم جاء من 
فيل���م " الر�صال���ة" – كم���ا تعرف. ذل���ك الفيلم 
مثل���ه " اأنت���وين كوي���ن". ابت�ص���م "كا". لق���د 
عر����س قبل مدة يف القن���اة الرتكية يف اأملانيا 
اأنت هنا  اأملانيا.  – لكن ل�صبب ما غريب، يف 

هذا امل�صاء. األي�س كذلك؟"
"نعم"

م���رة  ق�صيدت���ي  تقرئ���ي  اأن  اأري���دك  لأين   "
دف���رت مالحظات���ه  كا وو�ص���ع  اأخ���رى" ق���ال 

داخل جيبه:" هل تظنني اأنها جميلة؟".
جميلة" اإنها  حقًا  "نعم 

فيها؟" اجلميل  " ما 
اآيبك.  اإنه���ا جميل���ة فقط" قال���ت  اأع���رف  " ل 
فتح���ت الب���اب لتغ���ادر. ورم���ى "كا" بذراعيه 

حولها. وقبلها على فمها. 
اأف�ص���ل باللغ���ة  ق���د تق���راأ الرواي���ة ب�ص���ورة 
الرتكي���ة عل���ى الرغم م���ن اأن ترجم���ة مورين 
فريلي كان���ت �صل�صة ورائق���ة. اإذا بدت رواية 
"ثلج" يف بع�س الأحيان باهتة وغر �صفافة، 
فيجب اأن ل نن�صى اأن الكتابة بنزاهة عن مثل 
هذه املوا�صيع املعقدة مثل احلجاب واملعتقد 
الدين���ي يتطل���ب ال�صجاع���ة يف تركي���ا الت���ي 
ت�ص���ارك يف احل���رب الع�ص���رة احلالية للعامل 
الإ�صالمي �ص���د التع�صب مقاب���ل الكالم احلر 
والبح���ث ع���ن احلقيق���ة،. اإن بام���وق ال�صاب 
ن�صبي���ًا وعم���ره 52 عام���ًا موؤهل لني���ل جائزة 
نوب���ل عن ذل���ك البل���د )كتبت املقال���ة قبل فوز 
بام���وق باجلائزة – م(، ولبد من اأن حماولة 
اغتي���ال اآخ���ر م�صلم فائ���ز باجلائ���زة )جنيب 
حمفوظ- م( قد مرت يف ذهنه. اإن تقدمي عمل 
رئي�س مث���ر �صريح ومرب���ك م�صتفز، نقي�س 
النزع���ة الأثري���ة املاألوف���ة للموؤل���ف، معا�ص���ر 
يتطل���ب  ومو�صوعات���ه،  اإط���اره  يف  متام���ًا 
ال�صجاع���ة اإذ اأن الفن اأحيان���ًا يزور حتى اأ�صد 

ممار�صيه انف�صاًل.

عن جملة " ذه نيويوركر"

"ثلـــــج"

رواية اأورهان باموق اجلديدة "ثلج" )التي ترجمتها من الرتكية مورين فريلي وال�شادرة عن 
دار ن�شر نوبف( تزخر مبورثات الر�ّشام احلداثوي. ومثلها مثل رواية " تذكر اأ�شياء ما�شية" 

)البحث عن الزمن ال�شائع-م( فاإنها تك�شف تع�شيقاتها الداخلية من الذاكرة املعاد ت�شكيلها 
وتنتهي بالوعد بتكوينها اخلا�ض. يعرف بطلها باإ�شم "كا" وهو تلميح من ال�شعب اإغفاله اإىل 

"قار�ض" – مع اأن  "الق�شر" لكافكا. مكان احلدث هو مدينة ريفية مهجورة هي  "ك" بطل رواية 
"قار" تعني "ثلج" اإال اأن "قار�ض" هي مكان حقيقي يف الزاوية ال�شمالية الغربية لرتكيا بالقرب 

من "اأرمينيا". وقد دمرها " تامرالن" يف عام 1386 واحتلها الرو�ض بني فرتة واأخرى يف القرن 
التا�شع ع�شر واأوائل القرن الع�شرين.  وتوحي، يف االأيام االأربعة املحمومة التي تكون فيها 

حماطة بالثلج- بالعامل امل�شغر اجلبلي امليال للجدل للم�شحة العقلية لرواية توما�ض مان "اجلبل 
ال�شحري" مع اأثر �شئيل مهلك من " بلدتنا" غري امل�شماة يف رواية دو�شتويف�شكي "ال�شياطني".

رواية عن تركيا 
المعاصرة
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نيويورك - اأ. ن . اأ

    لو مل يكن اورهان باموق موؤلفا روائيا رمبا ا�صبح 
�صاح���را اذا ام�صيت �صاعة معه فتت�ص���اءل ما اذا كان 
يود ان يكون يف مكان اآخر، بل وحتى �صخ�صا اآخر، 
ا�صاأل���ه ف�صيعرتف لك بانه يتمنى على الدوام لو انه 

لي�س اورهان باموق. 
ولك���ن لباموق ا�صبابا وجيهة ليكون هو نف�صه هذه 
الي���ام ان���ه معت� من���ذ �صن���وات روائي���ا ذا موهبة 
ا�صتثنائي���ة، والي���وم، ه���و اأديب حائ���ز على جائزة 

نوبل مبواهب ا�صتثنائية. 
وم���اذا يعني ذلك لرجل كان يوؤمن ذات وقت ان ثمة 

اورهان اآخر يف مكان ما؟ 
يعني الرتياح فح�صب. 

يق���ول بام���وق �صاحكا: اجل���زء اجلميل يف ه���ذه اجلائزة 
هو انني م�صرور من الآن ف�صاعدا" لأن ل اأحد �صي�صاألني: 

نوبل".  جائزة  على  �صتح�صل  "هل 
جائزة نوبل جاءت م�صك اخلتام لع�صر �صنوات ا�صتثنائية 

يف �صن���ي العمل الثالث���ني لأ�صهر 
ج���اءت  خامت���ة  ترك���ي..  كات���ب 
مبثاب���ة ارتق���اء ح���اد يف �صهرته 

العاملية. 
لقد ترجمت موؤلف���ات باموق اىل 
اأكرث م���ن 40لغة، وهو �صافر اىل 
اأكرث من 20بلدا من اأجل الرتويج 

ادىل  ال���درب  ه���ذا  وعل���ى  لأعمال���ه، 
بح�صته من الت�صريح���ات ال�صيا�صية 
التي ا�صف���ر احدها ع���ن حماكمته يف 
تركي���ا بتهم���ة "اهانة الرتكي���ة" ذلك 

يف م���ا كان قرع الطب���ول النوبلية 
يتعاىل وي�صي���ح وي�صبح مثرا 

لالأع�صاب. 
ولقد �ص���دد باموق خالل مقابلة 
معه يف جامعة كولومبيا حيث 
هو زميل، على اأن جائزة نوبل 

ل���ن تغ���ر �صخ�صيت���ه او عادات 
عمله، ولكنه اع���رب اي�صا عن تعبه 

من النا�س الذين يغربلون كل �صيء ينطق 
ب���ه ويكتبه بحثا ع���ن نقاط جدلي���ة، انه يبدو 

غ���ر موؤكد ما اذا كان���ت اجلائزة �صتكون درعه 
الواقي او العد�صة املك�ة التي �صينظرون اليه 

من خاللها. 
ويقول باموق: "ال�صيا�صة ل توؤثر على عملي.. 
ب���ل اإن ال�صيا�صة اثرت عل���ى عملي، بالفعل، يف 
احلقيق���ة اب���ذل ق�صارى جه���دي حلماية عملي 

من ال�صيا�صة". 
باموق رج���ل فارع القامة عم���ره 54�صنة وله 
وجه ممتلئ قليال وعيناه لوزيتان ونظارتان 
غر متنا�صبتني مع �صكله و�صعر غر م�صرح، 
ان���ه ي�صحك ب�صوت مرتف���ع ول يتوانى عن 
ا�صتعمال �صبابته للزجر عندما يعت� �صوؤال 
موجه���ا اليه غ���ر لئق، وهو ي�ص���ف نف�صه 
انه ان�صان يجب النفراد بنف�صه، وله خيال 

متاأجج. 
ويق���ول: اأح����س بت���وق لوقف ه���ذه احلياة 

والبدء م���ن جديد، 
انن���ي جال����س داخ���ل قط���ار والقط���ار 

ي�صل اىل املدينة.. 
او ان���ه مي���ر بالقرب من 
اأرى  حي���ث  املن���ازل.. 
داخل من���زل يجل�س فيه 
رج���ل، واف���راد عائلت���ه 
تلفزيون  جه���از  وهناك 
�صغ���ال وه���م جال�ص���ون 
حول املائ���دة.. انك ترى حي���اة جارية 
هن���اك.. وحت����س بت���وق ق���وي لتكون 
ان���ت مكانه���م. وتك���ون  ان���ك  هن���اك، 

مثلهم". 
بام���وق يف عائل���ة ثري���ة يف  ول���د 
ا�صتامب���ول وي�ص���ف نف�ص���ه ان���ه 
م�صل���م "ثقافي���ا" دون ان يلع���ب 
الدين دورا يف ن�صاأته ويف مطلع 
ع�صرين���ات عم���ره، وبع���د ان مل 
م���ن درا�صة هند�ص���ة البناء وغاب 
طموحه ب���ان ي�صبح ر�صاما قرر ان 
يتحول اىل الكتابة، وقد م�صت ع�صر 
�صن���وات قب���ل اأن يتمك���ن م���ن ن�صر اي 
عم���ل له، وظل حت بلوغ���ه �صن الثالثني 

ياأخذ م�صروف جيبه من والده. 
غ���ر ان مهارته يف م�صم���ار الفنون 
كان له���ا اث���ر كب���ر عل���ى روايات���ه 
والثاقب���ة  الرتكي���ب  املعق���دة 
لالأنظ���ار، وه���و يع���د برو�ص���ت 
م�ص���ادر  ب���ني  وتول�صت���وي 
اإلهام���ه، ويق���ول ان���ه يح���ب 
ذات  الأدبي���ة  الأعم���ال 
العاطفي���ة  الطبق���ات 
 The( مث���ل  املتع���ددة 
"واآنا   )Possessed

كارينينا". 
اأما ق�ص�صه ال�صاعرية 
بالأحالم،  ال�صبيه���ة 
وه���ي غالب���ا مفعمة 
ت�صع���ى   - بالكاآب���ة 

ر  للعث���و
ان�صج���ام  يف عل���ى 

الفو�صى، ولكنها ل تنجح يف ذلك". 
يف روايت���ه snow )ثل���ج( وه���ي اأك���رث روايات���ه مي���ال 
اىل الطاب���ع ال�صيا�ص���ي، يكت���ب بام���وق عن حمن���ة فتيات 
م�صلم���ات يافعات يرغنب يف ارت���داء احلجاب يف املدر�صة 
ولك���ن ي�صطدمن بقبعات يف تركيا العلمانية، ويف الكتاب 
تب���دو اآراء كل ال�صخ�صي���ات ب���اأن له���ا ا�صتحقاقه���ا، وفي���ه 
يج���د العلماني���ون وال�صالميون على ال�ص���واء الكثر مما 
يحبون���ه ومما يكرهونه، وقد كان ه���ذا املو�صوع ح�صا�صا 
ج���دا يف املرحلة التي كان يجري ج���دال م�صتمر يف تركيا 
ح���ول م�صاع���ي الن�صم���ام اىل الحت���اد الوروب���ي، وهو 

يوؤيد تلك امل�صاعي علنا". 
املنازعات يف تركيا، البلد ذي القناعات الدينية والعلمانية 
جانب���ا اىل جن���ب تع�ص����س يف اأعم���اق بام���وق، وا�صاف���ة 
اىل snow ت�ص���م اعمال���ه امل�صه���ورة "الكت���اب الأ�صود" 
و"ا�صم���ي اأحمر" ول���ه اي�صا موؤلف اآخ���ر با�صم ا�صتامبول 
ن�صف���ه مذك���رات ون�صفه تاري���خ املدينة الت���ي اأب�صر فيها 

النور. 
مي�ص���ي باموق �صن���وات عدي���دة يف اج���راء اأبحاث حول 
موا�صيع���ه قبل اأن يح���ول فكرة ما اىل كت���اب، انه يخطط 
وي�صم���م خمط���ط كل ج���زء م���ن الرواي���ة، وه���و ل ي���زال 
ي�صتعمل قلم احل�. ويقول باموق: "احد اأروع متع كتابة 
الروايات لي�س الكتابة بح���د ذاتها بل التخيل عن روايات 
اأخ���رى �صتكتبه���ا ذات ي���وم، ل���دى مفك���رات ومالحظات، 
والكث���ر من املواد للروايات الت���ي �صاأكتبها يوما "ما. ثم، 
واقعي���ا "طبع���ا" ت���درك ان���ك ل ت�صتطيع ان تكت���ب كل تلك 
الرواي���ات، ولكن الأم���ر ا�صبه بتخيل حي���اة اأخرى، ا�صبه 
بعمل ذلك". ول يعتقد باموق ان اف�صل احلالة قد ا�صبحت 
وراءه، ولكنه ي�صتبعد ان يتكئ على جائزة نوبل، ويقول: 
كتبت �صفحة  �صاأنزعج كثرا" اذا  انني  يقني  "انني على 
بع���د �صهري���ن ومل اك���ن را�صيا ع���ن النوعي���ة. و�صيعذبني 

جمددا اعتقادي ان الفكرة التي اكتبها لي�صت جيدة. 
انك لوحدك هناك ولن تفي���د جائزة نوبل". وياأمل باموق 
ان يك���ون حل�صول���ه عل���ى اجلائ���زة اث���ره اليجاب���ي على 
املوؤلف���ني الأت���راك الآخري���ن، ال ان���ه غر مقتنع ب���ان ذلك 
�صيحميه م���ن ال�صطهاد ال�صيا�ص���ي يف امل�صتقبل، وي�صر 

كان  اأنه  اىل 
ا  ر م�صه���و
ا�ص���ال عندما 
يف  حوك���م 

ل�صن���ة  املا�صية. ا
وق���د وجه���ت التهام���ات اىل بام���وق بعد ان ق���ال لحدى 
املطبوع���ات ال�صوي�صرية ان تركيا ل ترغب يف التعامل مع 
الف�صول املوؤملة من تاريخها املتعلقة باملذابح التي ارتكبت 
�ص���د الأرمن خالل احل���رب العاملي���ة الأوىل والتي ترف�س 
تركي���ا العرتاف بانها كانت ت�صكل اب���ادة عن�صرية، وقتل 
العديد م���ن الأكراد، وقد ا�صقطت التهام���ات املوجهة اليه 

لدواعي تقنية يف �صهر كانون الثاين املا�صي. 
وي�ص���ر بام���وق اأنه جم���رد روائ���ي يكتب عم���ا يعرفه وما 
يلف���ت اهتمامه. ولك���ن الآخرين يعت����ون كتاباته مبثابة 
تعلي���ق �صيا�ص���ي يف مرحل���ة التوت���ر ب���ني الغ���رب العاملي 

وال�صالمي. 
ومع ذلك، ل يحتاج باموق اىل الكثر ليقول �صيئا ذا طابع 
�صيا�ص���ي، وكاأن���ه ل يطي���ق ان ل يكون نزيه���ا يف مواقفه. 
وتقول مورين فريل، التي تعرف باموق منذ �صنوات وقد 
عملت مرتجمة ل���ه: "انها م�صاألة �صمر اذا كان الأمر مهما 
"فانه �صيقول �صيئا" واذا كان �صيئا يعت�ه واجبا، عليه، 

فانه لن يتهرب". 
عندم���ا ف���از بام���وق بجائزة نوب���ل عره بع����س مواطنيه 
قائلني انه اختر للجائزة لي�س ملوؤلفاته بل ل�صيا�صته، وقد 
كتم���ت والدته �صعادتها بفوزه خ�صية من كيفية رد التراك 

اليمينيني. 
ويق���ول بام���وق ع���ن منتقدي���ه: "انن���ي اأعانقهم ه���ذا يوم 

احتفال بي ولرتكيا ولن ارد عليهم". 
منذ اربع �صنوات يعكف بامو على تاأليف رواية يقول انها 
لي�ص���ت �صيا�ص���ة ول تاريخي���ة: انها ق�صة ع���ن هو�س رجل 
غن���ي يف ا�صتامب���ول وانبه���اره بقريبت���ه الفق���رة، وا�صم 

الرواية "متحف ال�اءة". 
ال ان م���ا ي�صغ���ل باموق يف الوقت احلا�ص���ر هو الهتمام 
غ���ر املرغوب مب���ا يعكف عل���ى كتابته حالي���ا "اي خطاب 

قبول جائزة نوبل انه ل يزال يفكر مبا �صيقوله. 
رمب���ا، عندما يتم تكرميه باجلائزة ر�صميا يف ا�صتوكهومل 
يف العا�صر من كانون الول �صيتمني لو كان يف مكان اآخر 

ورجال اآخر".

ه���ل ميك���ن اأن تف�ص���د مكان���ة الكات���ب الأدبية 
بالف���وز بجائ���زة نوب���ل؟ ح���ني ف���از اأوره���ان 
باموق بجائزة نوبل لالأدب عام 2006 اعتقد 
على نطاق وا�صع اأن الأكادميية ال�صويدية قد 
اعرتف���ت مبكانت���ه كناطق عن حري���ة الكاتب. 
وبره���ن هذا على اأن���ه �صخ�س جي���د اأكرث من 
كونه كاتبًا جيدًا.لقد اتهم باموق وهو الكاتب 
الأف�ص���ل مبيعًا يف بل���ده، " بالت�صويه العلني 
للهوية الرتكي���ة" وطلب املدعي العام باحلكم 
علي���ه بال�صجن مل���دة ثالثة اأع���وام. وجرميته 
املفرت�ص���ة ج���اءت يف مقابلة له م���ع �صحيفة 
�صوي�صرية اإذ قال اأن مليون اأرمني و 30000 
الف كردي ق���د مت قتلهم يف تركيا بعد احلرب 
العاملي���ة الأوىل. كان ه���ذا ال���كالم للجمه���ور 
الأورب���ي عما يعد مو�صوع���ًا حمرمًا بالن�صبة 

لالأتراك قد زاد من حدة الغ�صب عليه.

يف قطع���ة من ال���كالم الرقيق املمي���ز يف هذه 
املجموع���ة اجلديدة " األ���وان اأخرى- مقالت 
وق�ص���ة " يق���ول بام���وق اأنه يعي����س يف بلد " 
يق���ّدر با�صوات���ه وقدي�صي���ه و�صرطت���ه يف كل 
فر�ص���ة، لكن���ه يرف����س اأن يق���ّدر كت�ّاب���ه حتى 
يق�صوا �صنوات يف املحاكم وال�صجون". وما 
اأن قدم للمحاكمة حتى هناأه اأ�صدقاوؤه الأدباء 
لأن���ه اأ�صب���ح اأخرًا " كاتب���ا تركي���ًا حقيقيًا". 
فروايت���اه  �صيا�صي���ة.  روايات���ه  اأن  بالتاأكي���د 
الأخرت���ان " ا�صمي اأحمر" و " ثلج" تتاأمالن 
تباع���ًا يف التناق�ص���ات ب���ني الأف���كار الغربية 
والإ�صالمية حول م�صوؤوليات الفنان وافتتان 
ال�صب���اب الرتك���ي بالأ�صولية. وم���ع ذلك فهما 
عم���الن يلعب���ان على ال�ص���كل اأي�ص���ًا، ومثلهما 
مث���ل العدي���د من رواي���ات بام���وق، حتتويان 
على ق�ص�س خادعة يف الكت�صاف. وله مكانة 
اأق���ل مما ي�صتحق كونه كاتبًا لروايات حمنكة 

تفر�س نف�صها بقوة.
اإن الرواي���ة كجن����س اأدب���ي ه���ي الت���ي قدمت 
لبام���وق دائم���ًا الإمكاني���ات املتاح���ة للتمرد. 
يعل���ن عثم���ان راوي روايته " حي���اة جديدة" 
وه���و ل يدرك ما ن���وع الق�صة الت���ي يرويها. 
الرواية  امل�صماة  الع�صري���ة  اللعبة  ه���ذه  "اإن 
الت���ي ه���ي الكت�ص���اف الأعظ���م يف احل�صارة 
الغربي���ة، لي����س لها عالق���ة مب�صاأل���ة ثقافتنا" 
ويعلن بام���وق ب�صوته يف واحدة من العديد 
م���ن املق���الت ع���ن دو�صتويف�صك���ي يف ه���ذه 
املجموعة:" م���ع املو�صيق���ى الأورك�صرتالية، 
تع���د الرواية الفن الأعظم للمدنية الأوربية". 
اإن الرواي���ات العظيم���ة حت���رر قراءه���ا م���ن 
بانتباهه���م  ومت�ص���ك  امل�صرتك���ة  التزاماته���م 
الأ�صا����س. وهو يتذكر ق���راءة رواية �صتندال 
" �صومعة بارما" وكيف " بدا يل وكاأنه كان 
يهم����س يل كل حكمت���ه يف اأذين، فق���ط يل". 
وه���و يبته���ج بالرتجمة الرتكي���ة لواحدة من 
اأغ���رب الرواي���ات " تر�صرتام �صان���دي" التي 
�صرب���ك نرثه���ا امللت���وي املب���اح " املحافظني 
الديني���ني واأ�صحاب التقليد والقوميني الذين 
ل ي�صتطيع���ون اأن يتقبل���وا نكت���ة، واليعاقبة 

الكئيبني".
وح���ني كان �صاب���ًا فاإن ه���ذا املوؤل���ف املتغربن 
امل�صه���ور مل يرح���ل يف الواق���ع، ب���ل رحل من 
خالل الأدب." يف تلك الأيام اعتقدت اأن الفرد 
قد ي�صتطيع فهم اأوربا ب�صورة اأف�صل بالتاأمل 
يف كتبه���ا العظيمة". لكن ه���ذه الكتب لي�صت 
بال�ص���رورة مهرب���ًا خال�صًا م���ن التناق�س. اإن 
الحتف���ال املتحم�س لبام���وق بكتابات اآندريه 
جي���د يعزى اإىل عرقية املوؤل���ف الذي يحبه. " 
اأ�صتطيع فقط اأن اأع� عما تعني اأوربا يل اإذا 
ما مزجت الحتقار بالإعجاب، والكره باحلب، 
وال�صمئ���زاز بالجن���ذاب". اإن ح�س الوجود 

بني ح�صارتني كان را�صخًا منذ الطفولة. ويف 
اإحدى ال�ص���ور القلمية احليوية الكئيبة التي 
ي�صتذكره���ا ه���و التحاقه بوالدي���ه يف جنيف 
ودخول���ه مدر�ص���ة حملي���ة. ولكون���ه ل يعرف 
الفرن�صية، على الرغم من اأن اأمه مواظبة على 
تعليم���ه، فاإنه واأخ���اه " �صيتجولن بني زحام 
الأطف���ال وه���م يلعب���ون حتى وجدن���ا كل منا 
الآخ���ر واأم�صكنا بالأي���دي". و�صوف يتعرف 
الق���راء م���ن اأح���دث كت���اب ل���ه " اأ�صطنب���ول: 
الذك���رى واملدينة" ب�صحره بحالة العي�س بني 
قارتني ح�صاريتني. وهناك تلميحات اإ�صافية 
اأخ���رى لأ�صطنبول يف ه���ذه املجموعة، وهي 
كم���ا يف تلك املذكرات عبارة ع���ن ا�صتذكارات 

فاجعة لأماكن اختفت ونا�س راحلني.
ال�صخ�صي���ات  ج���دًا.  بعي���د  اأحيان���ًا  ال�ص���رق 
اأحم���ر" ه���م  " ا�صم���ي  الرئي�ص���ة يف رواي���ة 
الر�صام���ون ويف قطع���ة ع���ن تكوي���ن الرواية 

يو�ص���ح بام���وق كي���ف كان علي���ه مب�صاع���دة 
الو�صي على " ق�صر توبكابي" اأن يعلم نف�صه 
كي���ف يعج���ب باملنمنم���ات الإ�صالمي���ة املتقنة 
الت���ي اأ�صجرت���ه يف ال�صاب���ق. وه���و �صري���ح 
عل���ى نحو فات���ن ب�ص���اأن اخللفي���ة ال�صخ�صية 
لروايات���ه. وهو يع���رتف يف مقالة " مالحظة 
ع���ن العدالة ال�صعرية" " باأن رواياته حتتوي 
عل���ى النتقام���ات ملا عان���اه يف �صغره. �صبي 
ف���اإن كل  له���ذا  يدع���ى ح�ص���ن �صرب���ه واآذاه. 
الذي���ن ي�صم���ون "ح�صن" ه���م اأ�ص���رار. وكان 
يك���ره الذهاب اإىل احلالق. لهذا فاإن احلالقني 
�صيئ���ون جدًا. وق���د اأدرج كل ال�صخ�صيات من 
عائلت���ه الذي���ن وج���دوا طريقه���م اإىل رواية " 
ا�صم���ي اأحم���ر"، وي�صيف، كاإج���راء جيد غر 
حذر، " اأردت اأن تكون كال�صيكية؛ اأردت البلد 

كله اأن يقراأها ويجد نف�صه منعك�صًا فيها". 
كل �ص���يء هن���ا ج���اء ب�صيغ���ة الأن���ا. والق�صة 

الق�ص���رة املن�ص���ورة حديث���ًا يف املجموعة " 
اإطالل���ة من ناف���ذة" ت�صج���ل ع� عين���ي طفل 
رحل���ة اأبي���ه الغام�ص���ة اإىل باري����س م���ن بيته 
يف اأ�صطنبول. وه���ي ت�صف على نحو جميل 
الإدراك اجلزئ���ي لطفل لال�صط���راب ال�صامت 
اإنه���ا  املراهق���ة.  اإح�صا�ص���ات  نتيج���ة  حول���ه 
خيالية �صكليًا: ل يوجد كاتب يوميات مراهق 
ا�صتط���اع اأن يتذك���ر كل تفا�صيله���ا امل�صبوطة 
وظروفه���ا وحوارها الو�صف���ي الكامل. ومع 
ذلك ف���اإن اخلط���وط العام���ة للم�صه���د تتناظر 
متام���ًا مع حقائ���ق احلياة اخلا�ص���ة لباموق. 
)اكت�صفن���ا �صابق���ًا يف قطع���ة مبك���رة ب���اأن اأبا 
ق���ام بال�صب���ط بتل���ك الرحل���ة ح���ني  بام���وق 
كان املوؤل���ف يف ال�صابع���ة(. ل توج���د فج���وة 
ممك���ن تخيلها بني املوؤل���ف وال�صارد. فاحلياة 
بالن�صب���ة لبام���وق ت�صبح ذات معن���ى )مهمة( 

حني جتد لها منوذجًا يف الق�ص�س. 

)ألوان أخرى(.. مقاالت وقصة ألورهان باموق

راجعها: جون موالن 
ترجمة: جناح اجلبيلي

عن الغارديان

لــغــة  40 اإىل  ـــت  ـــم ـــرج ت ــــه  ــــال ــــم اأع

أورهان باموق الروائي الذي يتمنى لو كان ساحرًا!

هل يتمنى اورهان باموق لو كان 
رجال آخر في مكان آخر
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ه���ذا الأم���ر مل يجعل���ه مري�ص���ًا بانف�ص���ام ال�صخ�صية، 
حلظ���ة  اأي���ة  يف  واقع���ه  اإىل  الع���ودة  مبق���دوره  لأن 
يري���د ه���و.. كما ل���و اأن اأحده���م ُيطف���ئ امل�صباح وهو 
خارج م���ن الغرفة، فالف���رق كبر بني رج���ل يعتقد اأنه 
من التفكر دائم���ًا باأنه نابليون.  نابلي���ون ورجل ُي�صرُّ
وكان يح���ب اأن ي���رى كل الأ�صي���اء من حول���ه بالأ�صود 
والأبي����س وي�صتهويه الثلج كث���رًا، فا�صطنبول تبدو 
اأجم���ل حتت الثل���ج، اإذ يغط���ي طني املدين���ة وقذارتها 
وت�صدعاتها واأمكنته���ا املهملة. و�َصَكَل الب�صفور اأي�صًا 
���ا ميثله  اإح���دى اأه���م املت���ع احلقيقية الت���ي �صعر بها ملمِ
من اأث���ٍر لع�صٍر غنٍي يف مرحلة دخل���ت فيها احل�صارة 
العثماني���ة وثقافتها حتت التاأث���ر الغربي من دون اأن 
تفقد خ�صو�صيتها وقوته���ا. ح�صارة الب�صفور منحته 

زهوًا كونه امتدادُا حل�صارٍة عظيمة.
البي���ت )بن���اء بام���وق( اأول ح�صن " هل ه���ذا ارتباط 
ببي���ت؟ ممكن. لأنني م���ا زلت اأعي����س يف البناء نف�صه 
بعد خم�ص���ني �صنة. البيت مهم بالن�صب���ة يل لأنه مركز 
العامل يف راأ�صي اأكرث من كونه جمال غرف واأغرا�س. 
ولكن خل���ف ذلك احلزن هناك اإح�صا�س طفويل ومعقد 
ب�صج���ارات الأم والأب، وفق���ر ق���ادم با�صتمرار نتيجة 
اإفال�ص���ات اأبي وعم���ي، و�صراعات امل���ال واملُلك داخل 
العائلة."�س )90-91(. ويتطرق اإىل عالقته بوالديه 
الغائب���ني دائم���ًا حل���د ال�صي���اع.. و�َصكن���ه لف���رتة يف 
بي���ت خالته يف )جيه���ان غر( وتعامله���ا اللطيف معه 
هي وزوجه���ا ال�صحف���ي وال�صاعر والنا�ص���ر )�صوكت 

را�صو(.
وكل ه���ذا وّل���د يف داخل���ه �صع���ورًا باحل���زن وخل���ق 
�صوداوي���ة مرت�صخة يف قلبه بتباٍه.. انه حزن جماعي 
موح���د وفريد ب���ني الذين يعي�ص���ون يف املدين���ة.. اأي 
ا�صطنب���ول.. ه���ذا ما �صع���ر به )بودل���ر( عندما زارها 
وبعده���ا �صديق���ه الكات���ب والناق���د )تيوفي���ل غوتيه( 
الذي وجد بع�س مناظ���ر املدينة �صوداوية جدًا، فاألَف 
كتابًا عن ذلك.. وتاأثر به الكّتاب ال�صطنبوليون اأمثال 
)يحي���ى كمال و اأحم���د حمدي طنبن���ار( وغرهما من 
ال�صعراء.. ال���كل ي�صاركون املدين���ة حزنها و�صعورها 
باخلراب والفق���دان.. ويبدو اأن �صر ا�صطنبول هو اأن 

تعي�س الفقر اإىل جانب التاريخ العظيم.
ومن اللواتي اأثرن فيه وخا�صة بطفولته جدته لأبيه.. 
خريج���ة معهد املعلمات، در�ص���ت التاريخ والتي كانت 
موؤمنة بحملة التغريب الأتاتوركية، لكن دون اأن تهتم 
بال�ص���رق اأو الغرب.. ام���راأة طويل���ة ونحيلة وجميلة 
ارتبط���ت بج���ده بعد اأن خرج���ت معه قب���ل اأن تخطب 
اإلي���ه وه���ذا بحد ذاته ج���راأة كب���رة يف ا�صطنبول يف 
ذلك الوق���ت.. ومات اجلد بعد اأن جم���ع ثروة جيدة.. 
واأ�صبحت الأرملة ربة اأ�صرة كبرة.. �صطوتها �صارية 
املفع���ول داخل البي���ت اإىل اأن اأ�صاع وال���ده وعمه من 
ايديهما امل�صنع الذي خلف���ه اجلد يف باكورة عمرهما 
وتتال���ت الفال�ص���ات وبي���ع اأمهم���ا الأم���الك والأبني���ة 
واح���دًا بعد الآخر.. عا�صت حي���اة مرفهة لديها احل�صم 
واخلدم تاأم���ر وتنهي وتدخن وتلعب ب���اأوراق اللعب 
وم�صتواه���ا.  بعمره���ا  واأغلبه���ن  �صديقاته���ا..  م���ع 
ودرا�صتها للتاريخ جعلها ت�صمي كل حفيد من اأحفادها 
با�ص���م اأحد �صالط���ني الدول���ة العثماني���ة املظفرين يف 
�صن���وات تاأ�صي�صها. ك� الطفل ودخ���ل املدر�صة.. اأراد 
من���ذ البداية اأن ُيفهم ال�صف واملعلم���ة باأنه تلميذ جيد 
وذكي.. يرفع ا�صبع���ه لكل �صوؤال يعرفه اأو ل يعرفه.. 
كانت رغبة لإظهار نف�صه للمعلمة باأنه ذكي و�صاطر مثل 
الغني الذي ي�صع قطعة زينة اأو ربطة عنق غالية لُيبني 
للنا�س ثراه. والأمر الآخ���ر الذي تعلمه يف املدر�صة.. 
يحب روؤيته للمعلمة بو�صفها "�صلطة" يجب اأن تطاع 
ولب���د للح�ص���ول عل���ى مباركتها، باجن���ازه الفرو�س 
املدر�صي���ة و�صم���اع ن�صائحه���ا وحل م�صائ���ل احل�صاب 
قب���ل اجلميع واحل�صول على اأعلى درجة ليكون بنظر 

املعلمة اأذكى تلميذ يف ال�صف.
وعلى م���دى خم�صة واأربعني عامًا بع���د تعلمه القراءة 
والكتاب���ة يتذك���ر مكتوبجي���ة املدين���ة ب���دًء م���ن اأحمد 
را�ص���م ويحيى كمال وعبد احلق �صنا�صي ونامق كمال 
وعل���ي اأفندي الب�صري واأحمد ه�صام.. وو�صوًل اإىل 
بره���ان فل���ك.. اهتم���وا بكتاب���ة املقالت الت���ي تتناول 
املدينة واأهلها.. هدفه���ا تقدمي اآداب العي�س والدخول 
يف تفا�صي���ل حي���اة ال�صطنبوليني مقدم���ني الن�صائح 
والنتقادات.. وهذه ن�صيحة كاتب زاوية ا�صطنبويل 
)اأحمد را�ص���م( عمرها مائة وثالثون عام���ًا: "اإذا كنتم 
ل جتدون مو�صوع���ًا ب�صبب املحظ���ورات ال�صيا�صية، 
و�صي���ق الهام����س، تناولوا مو�صوع م�ص���اكل البلدية، 
وحي���اة املدين���ة، لأنه���ا مق���روءة يف كل وق���ت!" ����س 
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بعد دخوله املدر�صة اكت�صف اأهله وَمن حوله باأنه ميتلك 
موهب���ة الر�صم.. و�صجعه والده -خا�صًة- فا�صرتى له 

الأوراق والألوان والأقالم لر�صم، واأبدى اعجابه بكل 
لوح���ة ير�صمها.. وا�صتجاب للمديح وحتولت املوهبة 
اىل مهارة حقيقي���ة تدريجيًا.. و�صعر ب���اأن الر�صم هو 
امت���الك عامل ث���اٍن ل ي�صعر بالذنب م���ن وجوده.. عامل 
يخل�صه من م�صايق���ات احلا�صر اإىل واقعية عامل اآخر 
مم���ا جعله يوؤمن باأنه �صخ����س خا�س وخمتلف. ومن 
اخلام�ص���ة ع�صرة ب���داأ بر�صم مناظ���ر ا�صطنبول ب�صكل 
مهوو����س وخا�ص���ًة مناظ���ر الب�صفور. مل يك���ن الر�صم 
وحده ي�صكل اهتمامه الوحيد، بل القراءة اي�صًا، ففي 
�صال���ون جدته لأبيه، يف املكتب���ة ذات الزجاج اجلرار 
الت���ي قلي���ال ما ُتفت���ح توج���د مو�صوعة احلي���اة وكتب 
�صخمة كث���رة.. اأخذت قدماه مت�صي���ان اليها.. قراأها 
بنه���م وح���ب.. ومن اأك���رث الكت���ب التي نال���ت اعجابه 
)مو�صوعة ر�صاد اأكرم قوت�صو( التي يفخر بها قوت�صو 
باأنه���ا اأول مو�صوع���ة يف العامل ح���ول مدينة. ويعت� 
اإح���دى ال�صخ�صيات الت���ي اأبدعت �ص���ورة ا�صطنبول 

احلزينة كحزن حياته.
عائلته ابتعدت عن الدين متامًا، فلم ير اأحدًا من عائلته 
يف بن���اء باموق ي�صلي اأو ي�صوم اأو يتمتم بدعاء.. ما 
ع���دا اخلدم.. ل���ذا ارتبط بذهن���ه الطفويل ب���اأن الله ل 

يهتم باأمثاله، بل بالفقراء فقط وباأن الدين عائد لهم.
در����س املرحل���ة الثانوي���ة يف )روبرت كولي���ج( اأربعة 
اأع���وام مب���ا فيه���ا ال�صن���ة التح�صري���ة لدرا�ص���ة اللغة 
الإنكليزية.. هن���ا اأدرك اأن طفولت���ه انتهت واأن العامل 
اأك���رث تعقيدًا مم���ا كان يت�ص���ور.. وطاملا لدي���ه امليول 
للر�ص���م فدرا�ص���ة العم���ارة تنا�صب���ه متام���ًا.. ودر����س 
بعده���ا الهند�ص���ة املعماري���ة يف اجلامع���ة التقنية يف 

ا�صطنبول.
ك���� ال�صاب الذي يف داخله وبداأ القلب يدق.. واأعطى 
لأول ع�ص���ق دخل حياته ا�صمًا مظل���اًل.. ا�صمها فار�صي 
املدر�ص���ة  يف  تدر����س  ال�ص���وداء.  ال���وردة  ويعن���ي: 
الفرن�صي���ة، م���ن عائل���ة غني���ة، ويف اأح���د الأ�صي���اف 
ج���ذب اهتمامه���ا.. واأُعجب���ت به وترددت عل���ى البيت 
ال���ذي اأتخذه مر�صم���ًا.. كان���ا يلتقيان هن���اك لر�صمها 
واأ�صبح���ت منوذجه.. وتوالت اللق���اءات.. خرجا اإىل 
ا�صطنب���ول لإخف���اء ع�صقهم���ا ل لإعالن���ه.. كانا مي�صيا 
ك�صائح���ني. واعت���ادت بعده���ا اأقدامهم���ا اإىل متح���ف 
الر�صم والنحت. وانته���ى غرامه الأول ب�صفر احلبيبة 
اإىل �صوي�ص���را للدرا�صة يف اإح���دى مدار�صها الفخمة.. 

كتَب لها ر�صائل كثرة، ومل يتلَق اجلواب!
روؤي���ة الكت���اب الأت���راك – وخا�ص���ًة الكات���ب اأورهان 
بام���وق- ع���ن ا�صطنب���ول تختل���ط دائم���ًا بذكرياتهم، 
وحبه���م ال�صدي���د ملدينتهم الت���ي ترعرعوا فيه���ا.. انها 

�صبيهة بالولء. وهي روؤية تختلف عن روؤية الغريب لها 
الذي جاءها ك�صائحًا وعيناُ اأخرى، فقد �صجل الأجانب 
كيف بدت املدينة بحيادية.. عاداتها وتقاليدها وتكايا 
الدراوي����س، واحلدائ���ق، وجم���ال املقاب���ر، والق�صر، 
وال�صلط���ان، واحلرم، واملت�صولون، وكالب ال�صوارع، 
وخطر اخلم���ر، واختب���اء الن�ص���اء، واأ�ص���رار املدينة، 
والرحل���ة اإىل الب�صف���ور، وجم���ال املناظ���ر واخلي���ال. 
وكان���ت ا�صطنبول –على م���ر التاريخ- مثار ف�صول.. 
لذا زارها كتاب كثرون و�صجلوا مالحظاتهم وكتبوا 
عنها ور�صموها اأمث���ال: )الر�صام ملينغ، ودي كامب.. 
والّكتاب: جرار دي نرفال، تيوفيل غوتييه، اإدموند 
دي اأميكي����س، فلوب���ر، لمارتني، اندري���ه جيد، بير 
لوتي، كنوت هام�ص���ون، هان�س كري�صتيان اأندر�صن(. 
الآخرين  ال�صماع من  اإىل هذا احل���د  "مل���اذا ي�صعدين 
ب���اأن ا�صطنب���ول مدين���ة حزين���ة؟ مل���اذا اأب���ذل كل ه���ذا 
اجله���د لأ�صرح للق���ارئ جيدًا باأن احل���زن هو ال�صعور 
ال���ذي منحتني اإي���اه املدينة التي ق�صي���ت حياتي كلها 

فيها؟"�س251.

كليزار اأنور

الربتقايل امل�شجر
ل ينك����ر بام����وق ان الكاتب ي�صع����ى يف بنائه 
للمتحف للقاء الكثر من املالمح والنفعالت 
النف�صية على بطله، لي�س الكاتب وحده ولكن 
مالم����ح عائلته وحّيه وابنائه، ويظهر باموق 
ان الكات����ب يخطط للعمل الروائ����ي بالقراءة 
او جمع املواد التي ت�صاعد يف اعادة اخرتاع 
العامل كما كان يف زمن الرواية. يقول باموق 
انه يف اثناء جتميعه مواد من اجل بناء عامل 
كم����ال وفو�صون م����ر يف دكان لبي����ع املالب�س 
القدمية برتق����ايل باأزه����ار واوراق م�صجرة، 
فوجده منا�صبًا ك����ي تلب�صه يف م�صهد قيادتها 
ال�صي����ارة، مما ي�صي ان الكات����ب كان حري�صا 
عل����ى اعط����اء مالم����ح لالبط����ال والتخطي����ط 
للعم����ل الروائي. لك����ن الكاتب هنا يف اختيار 
امل����واد يخت����ار تل����ك الت����ي تعك�����س اهتمام����ه 
والت����ي األهمت����ه. كل ه����ذه ال�صي����اء واجلهود 
الت����ي يبذله����ا الكاتب كافي����ة لن تخل����ق جّوًا 
وتر�صي القارئ وت�صاعده على الو�صول اىل 
املرك����ز � احلبكة يف الرواي����ة، لن القارئ من 
دون معرف����ة �صر العمل فان����ه ي�صعر بحالة من 
عدم الر�ص����ى. وي�صور بام����وق حالة البحث 
عن مرك����ز الرواية او �صره����ا بزيارة املتحف 
حيث يق����وم الزائر حال بالذه����اب اىل املكان 
ال����ذي يلهم����ه او يبح����ث ع����ن م����كان ال�صورة 
الت����ي يري����د التمتع به����ا خالقا به����ذا حالة من 
اخل�صو�صية. فكلما كرثت التفا�صيل، و�صل 
الق����ارئ ملرك����ز الرواي����ة، وعلى العم����وم فان 
الكت����اب يختلف����ون يف طريقة الكتاب����ة، منهم 
م����ن يف�صح يف البداية ع����ن �صرها ومنهم من 
يب����داأ الكتابة وي����رتك نف�صه ت�ص����كل الحداث 
وتخلقه����ا وتتكون مثل اجلن����ني، حتى ت�صل 

اىل مركزها بطريقة �صهلة. 

غرور القراءة
ويعتق����د هنا ان اهم ما تقدم����ه قراءة الرواية 
انه����ا تعطي متيزا للق����ارئ. فنحن امام غرور 
للق����ارئ ال����ذي يري����د ان يق����ول للنا�����س ان����ه 
خمتل����ف عنهم �صواء من خالل عنوان الكتاب 
او مكان الق����راءة. وي�صرب مث����ال عن فتاتني 
يف مرك����ز القب����ول والت�صجي����ل يف اجلامعة، 
واح����دة تخ����رج كتابه����ا � البح����ث ع����ن الزمن 
ال�صائ����ع - م����ن اج����ل مت�صي����ة الوق����ت وهي 
يف الطاب����ور وعينه����ا يف الوق����ت نف�صه على 
زميل����ة تري����د ان ت�صاطرها احلي����اة اجلامعية 
خالل �صنوات اجلامعة. ومثلما تقراأ الطالبة 
اجلديدة روايتها، فان الطالبة الخرى تقوم 
بنف�����س الفع����ل � ق����راءة الكتاب نف�ص����ه. يقول 
باموق ان الفت����اة الوىل تفقد الهتمام بهذه 
لنهما م�صرتكتان يف الهتمام ولن الخرة 
نزع����ت عنها فك����رة التمي����ز وغ����رور القراءة، 
فالقارئ يح�س بانه مالك للرواية التي يعتقد 
انه����ا تع� عن����ه، وعندما نكت�ص����ف احدا اخر 
ي�صاركن����ا يف امللكي����ة عندها نفق����د الهتمام، 
ا�صاف����ة لبع����د اآخر يف ه����ذا ال�صع����ور بامللكية 
وهو ما يع� عن نية القارئ. كل هذا مرتبط 
بكون الرواية متث����ل ار�صيفا للحياة، وقوتها 
ناجمة عن عك�صها حلالتنا النف�صية وعاداتنا 

و�صورتنا وتقلباتنا يف احلياة.

�شوت النا�ض
وم����ا هو اأه����م م����ن ذل����ك اأن الرواي����ة متنحنا 
�صوت����ا، وهو هنا يحيلنا على مقال ملارغريت 
الرواي����ة  واللغ����ة يف  »ال�ص����وت  يوري�صن����ار 
التاريخي����ة« الذي تقول فيه انه حتى اخرتاع 
احلاك����ي ف����ان ا�ص����وات النا�����س يف الق����رون 
املا�صية حمي����ت لنه مل توجد اآل����ة لت�صجلها. 
وبالقيا�����س فان����ه حتى الق����رن التا�ص����ع ع�صر 

كان الروائي����ون وكتاب امل�صرح هم من قاموا 
بنقل نب�س احلياة اليومية وحوارات النا�س 
العادي����ة، اي انه����م اعط����وا للنا�����س �صورتهم 
وا�صواته����م. وعلي����ه فان العالم����ة الهامة يف 
الرواي����ة هي قدرته����ا على الم�ص����اك باحلياة 
اليومية ثم نقلها اىل املجال التخيلي من اجل 
الك�صف ع����ن املعاين العميق����ة للحياة. وعليه 
فانه من غ����ر املعقول تخي����ل رواية ل متتلك 
ق����وة اقناعية للحياة اليومي����ة. وهنا املقاربة 
تظهر ب����ني املتحف الذي حتفظ في����ه ال�صياء 
القدمي����ة وت����راث الن�ص����ان، فالرواية حتفظ 
ا�ص����وات النا�����س ون�����ات وتنوع����ات اللغة 

والوانها. 

فن الع�شر
ل بد من ال�صارة هنا اإىل ان باموق يركز يف 
حتليل����ه لق�ص����ة الرواية، مع ان����ه يدعي انه ل 
يقدم تاريخ����ا او نظرية يتعام����ل مع الرواية 
البداعي����ة الت����ي ل يزي����د عمره����ا ع����ن ق����رن 
ون�صف القرن، ولن����ه يلقي حما�صراته امام 
م�صتم����ع غربي- امريكي فه����و يركز اهتمامه 
هن����ا عل����ى الرواي����ة الوروبي����ة م����ع ا�صارات 
قليلة للرواي����ة الرتكية. وي�صر اكرث من مرة 
اىل ان الرواية يف العامل النامي يف بدايتها، 
ولي�س لديها الق����ارئ الكايف. ا�صافة اىل هذا 
فهو يتعامل م����ع الرواية البداعية – الدبية 
وي����رى ان انواعا اخرى من الكتابة الروائية 
لها حمدداتها من ناحية فهم النا�س املختلفني 
عن����ا كم����ا يف الرواي����ة ال�صيا�صي����ة. كم����ا ان 
الرواي����ة التاريخية تعاين م����ن ا�صكالية عدم 
ق����درة الكاتب على ت�صم����ني �صوت النا�س يف 
الرواي����ة لن����ه ي�صتند عل����ى تاري����خ ل �صوت 
له وعلي����ه يجد الروائي املعا�ص����ر نف�صه امام 
ا�صكالي����ة املبالغة يف خلق �صخ�صياته. ول بد 

م����ن مالحظ����ة ان باموق يوؤكد فك����رة ما يقوم 
الكاتب يف العامل الثالث بتمثيله يف رواياته 
مقارنة مع الروائي الغربي الذي ي�صتند على 
ت����راث ادبي من الرواي����ة والقراءة. وهو هنا 
يق����ول ان معظم الروائي����ني يف العامل الثالث 
ج����اوؤوا من طبق����ات اجتماعي����ة رفيعة وعليه 
اهتموا بت�صوير طبقته����م. وهم هنا يجدون 
انف�صه����م ام����ام م�صكل����ة تلق����ي من الق����ارئ او 
املجتم����ع املثق����ف، وعلي����ه فبع�صه����م يتم�صك 
بفك����رة احلداث����ة الت����ي ول����دت منه����ا الرواية 
ويوا�ص����ل جناح����ه لن����ه مل ي�ص����ور ال عامله. 
وهن����ا ن����وع م����ن الروائي����ني مم����ن يحاولون 
التعرف على جمتمعاته����م وان يكونوا جزءا 
م����ن النا�����س. وه����و ينق����ل الين����ا جتربته يف 
كتاب����ة روايت����ه »ثل����ج« حيث زار بل����دة كار�س 
يف �صم����ال �ص����رق تركي����ا من اج����ل التح�صر 
لعمل����ه ه����ذا ال����ذي يرى ان����ه من اك����رث اعماله 
الت����ي حتمل ن�����ة �صيا�صية. ويق����ول انه يف 
احاديث����ه م����ع النا�س ع����ن الف�ص����اد والفقر يف 
بلدتهم و�صكاواهم من امل�صوؤولني وجدوا ان 
فك����رة ت�صمينها يف الرواي����ة امرا ي�صيء اىل 
�صمعتهم وعندما ودع����وه اىل احلافلة طلبوا 
من����ه ان ل يكت����ب �صيئا غ����ر جمي����ل عنهم او 
ع����ن بلدتهم. ومن خالل ه����ذه الق�صة يحدثنا 
الكات����ب عن مع�صل����ة الروائي ال����ذي يريد ان 
يكون جزءا من النا�����س، هوؤلء النا�س الذين 
يتعاملون مع واقعهم كجزء من هويتهم. يف 
حينه����ا فك����ر باموق ان����ه لن يكتب ع����ن البلدة 
فق����ط من اج����ل ار�صاء نف�ص����ه، ولكنه يعرتف 
الن ان الكات����ب مل يعد الرواية ل�صعاد نف�صه 
ب����ل لبناء متحف عن جمتمعه وحالته وبهذه 
الطريقة يتو�صل لل�صعادة. متثل حما�صرات 
بام����وق يف اهتماماته����ا يف جم����ال الق����راءة 
وت�صكي����ل ال�صخ�صيات وفك����رة املركز او �صر 
الرواي����ة التي يت�صارك فيه القارئ مع الكاتب 
يف البح����ث عن مركزها، فالكاتب احيانا يجد 
�صعوب����ة يف حتدي����د مركز او ه����دف الرواية 
متام����ا مثلما يجد الق����ارئ نف�صه يف رحلة من 
اج����ل حتديد وتخي����ل مركز الرواي����ة، وعليه 
فكما يجد الروائي نف�صه امام مراكز تولد يف 
بداية الفع����ل البداعي وتتغر كما ح�صل مع 
دو�صتويف�صكي وهو يكتب »ال�صرار« فالقارئ 
يتخي����ل �صر الرواية ومركزها بالطريقة التي 
يوده����ا. والتو�صل اىل املركز مع�صلة يجدها 
الكات����ب فم����ن دون مرك����ز يجد الكات����ب نف�صه 
يغو�����س يف الرم����ال .ولي�س غريب����ا ان ينتبه 
تول�صت����وي له����ذه املع�صلة عندم����ا و�صع »اآنا 
كارنين����ا« يف قط����ار �صان����ت بطر�صب����رغ يف 
يده����ا رواية ، وناف����ذة يف مق�ص����ورة القطار 
تفتح على ف�صاء يعك�����س مزاجها، فمن خالل 
نظ����رة اآن����ا اىل الف�ص����اء ال����ذي حوله����ا فانن����ا 

ننفتح معها على ف�صاء الرواية.
وعلين����ا ان ن�صك����ر اآن����ا انن����ا ندخ����ل الرواي����ة 
الت����ي حتمله����ا م����ن خالله����ا نظ����رة حتدق يف 
البعي����د، وم����ع نظراته����ا ندخ����ل ع����امل رو�صيا 
يف �صبعيني����ات الق����رن التا�ص����ع ع�ص����ر. ولأن 
اآن����ا كارنين����ا مل تق����راأ الرواية الت����ي يف يدها 
فاننا نق����راأ روايته����ا � ق�صتها ه����ي. من خالل 
هذه الرمزي����ة � التحديق - التخيل � والف�صاء 
والكلم����ة ت�صن����ع الرواي����ة التي ي����رى باموق 
انه����ا ف����ن الع�صر احلايل والت����ي انت�صرت يف 
كل املجتمع����ات، ف����اأي كات����ب يري����د التعب����ر 
الي����وم يلج����اأ لهذا الفن الروائ����ي. وقد حتدث 
اليه نا�صر يف �صنغهاي ان داره تتلقى �صنويا 
اآلف الن�صو�����س م����ن كت����اب طاحم����ني ولكن 
لي�����س لدي����ه الفريق والقدرة عل����ى قراءة هذه 

الن�صو�س او تقييمه.

جملة نزوى كانون الثاين 2007

أورهان باموق.. بين اسطنبول وذكريات الطفولة

ارتباط االإن�شان القوي مبدينته يبلور �شخ�شيته االأدبية.. هذا ما ح�شل مع باموق حني تنف�ض الأول مرة هواء ا�شطنبول وعا�ض فيها واأ�شبحت هي قدرُه الذي 
ال ُيناق�ض. ولد يف 7/ حزيران/ 1952 لعائلة مي�شورة احلال ذات جذور عثمانية.. وعا�ض مع والدته واأخيه االأكرب وجدته واأعمامه وزوجاتهم يف بناء موؤلف 
من خم�شة طوابق مكتوب على بابِه بتباٍه "بناء باموق". وعائلته �شكنت الطابق الرابع. وكما اأن انهيار الدولة العثمانية ال�شطنبول منحهم احلزن وال�شياع.. 
والعام �شمل اخلا�ض.. تفتتت العائلة الكبرية وعائلتهم ال�شغرية عرب امل�شاحنات الكثرية بني اأُمه واأبيه، وبني اأبيه واأعمامه وعماته لكرثة اخل�شارات التي 

اأملت بهم. كان التخيل اإحدى الغرائب اخلا�شة به يف طفولته.. و�شعوره باأن هناك �شخ�شُا اآخر مثيله وكاأنه تواأمه ي�شبهه يف كل �شيء.. 

الرتكي  الكاتب  واملدينة" مذكرات  الذكريات  "ا�شطنبول 
اأورهان باموق/ �شادرة عن دار املدى/ 2007/ 

ــن ــي ــي ــروائ ــحــف ال ــت ـــامـــوق وم ــــــان ب اوره
قراءة اي رواية جتعل القارئ يحلم 
بزيارة االماكن التي �شورها الكاتب، 
هذا ي�شدق على عامل ديكنز الفيكتوري 
وعامل احلي الالتيني الذي ورد يف 
روايات �شرق - غرب او زيارة هايد 
بارك الذي تعرف فيه م�شطفى �شعيد 
بطل الطيب �شالح على واحدة من 
ن�شائه، بل هذا ي�شلح على روايات 
جنيب حمفوظ عن القاهرة. ويف املئوية 
االوىل لرواية »عولي�ض« نظم القائمون 
على احياء املئوية رحالت اىل عامل 
الرواية. واليوم فان الكثري من ال�شياح 
يف ا�شبانيا يحملون معهم ادلة يحاولون 
فيها تتبع خطى دون كيخوت، مما 
ي�شري اىل ان القارئ يتعامل مع عامل 
الرواية كحقيقة ومن هنا نفهم حماولة 
ناباكوف و�شع �شرح لرواية تول�شتوي 
»انا كارنينا«، وهو عمل مل يتمه ولكنه 
ي�شري اىل هذا الواقع متاما كما يحاول 
القراء البحث يف املواقع القدمية او التي 
و�شفها الكاتب على انها واقع ولكنه 
ـ القارئ ـ �شرعان ما يده�ض بعادية 
االماكن. هي اماكن وكما نعرف فان 
مكان الطفولة الذي تغادره لي�ض هو 
نف�ض املكان الذي تعود اإليه، فان مل 
يتغري معماره تتغري الوجوه واحلاالت، 
وما يهم يف جتربة الزيارة انها نوع 
من حتقيق الر�شى النف�شي. وي�شري 
الكاتب هنا اىل حالة من احل�شد تعرتي 
الروائيني الذين يحاولون نقل الواقع 
كما ينقله الر�شام وما يكمل العملية 
الروائية هو وجود قارئ م�شتعد لقراءة 
الرواية وفهمها، وهذا القارئ يدور يف 
عامل الرواية مثل زائر املتحف.
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غفور �شالح عبداهلل

�صاحب احدى الروائ���ع العاملية مثل )البحث 
ع���ام  رح���ل  وال���ذي  ال�صائ���ع(،  الزم���ن  ع���ن 
1922. بع���د ع���ام م���ن ح�ص���ول مواطنه على 
هذه اجلائ���زة عام 1921 )انات���ول فران�س(. 
كذل���ك مل متن���ح اجلائ���زة ل�صاح���ب الرواي���ة 
الرائع���ة مثل  )ال�صاعة اخلام�صة والع�صرون( 
كون�صتانتان جورجيو، والذي يدين  بقوة يف 
ه���ذه الرائعة للمع�صكري���ن الغربي وال�صرقي 
اثن���اء احلرب الكونية الثاني���ة. او مبدع مثل 
)نيكو����س كازانتزاكي( وال���ذي وافاته املنية 
عام 1957، مبدع روائع مثل: زوربا، الخوة 
العداء، امل�صيح ي�صلب من جديد، الو�صو�صة 
الخ���رة للم�صي���ح، كاب���ن ميخائي���ل، ر�صالة 
اىل غريكو..ليتكرم���ون عليه بهذه اجلائزة! 
لكن مينح ل�)بوري�س با�صرتناك( على روايته 
)الدكت���ور زيفاكو(، وال���ذي يعت�ها ال�صاعر 
رواي���ة  حمزات���وف(  )ر�ص���ول  الداغ�صت���اين 
فا�صل���ة يف عم���وم الدب الرو�صي.ومنحت له 
هذه اجلائ���زة لنها تنتقد النظ���ام ال�صوفيتي 
انذاك.وقبل م���وت )كازانتزاكي( منحت هذه 
اجلائ���زة اىل روائ���ي ا�صب���اين ه���و )خ���وان 
رام���ون خميني���ز(. كذال���ك مل يح�ص���ل كات���ب 
قرغيزي مبدع مث���ل )جنكيز ايتماتوف( على 
ه���ذه اجلائزة. �صاح���ب رواي���ات مهمة مثل: 
املعل���م الول، اجلميل���ة، الغراني���ق املبك���رة، 
ال�صفين���ة البي�ص���اء، الكل���ب البل���ق الراك�س 
علي حاف���ة البحر، يوم اطول م���ن قرن. قليل 
من كتاب الي�ص���ار ح�صلوا على هذه اجلائزة، 
بل الكرثية احلائزي���ن كانوا من دون انتماء 
�صيا�ص���ي، او كان���وا مييني���ني وعملوا خلدمة 
الغرب.وال ملاذا مل يح�صل )مك�صيم غوركي( 
�صاح���ب رائع���ة )الم( والت���ي ترجم���ت اىل 
جمي���ع لغات العامل ف�صال عن اعماله الخرى، 

على هذه اجلائزة!؟.
 لك���ن اجلائزة مثال  متن���ح اىل )�صوجلن�صن( 

تنتق���د  لنه���ا  )ارخبي���الت(  رواي���ة  �صاح���ب 
النظ���ام ال�صوفيت���ي، ومل���اذا مل حت�صل مبدعة 
مث���ل )ايزابي���ل الين���دي( عليه���ا، وه���ي م���ن 
رواد مدر�ص���ة الواقعي���ة ال�صحرية يف امريكا 
الالتيني���ة، ويف م�ص���اف )ماركي���ز(، ولنه���ا 
ال�صيل���ي  الزعي���م  وقريب���ة  ي�صاري���ة  ام���راأة 
الي�صاري ال�صهيد)�صلف���ادور اليندي(، والذي 
اغتيل اثر النق���الب الع�صكري املدبر من قبل 
املخاب���رات املركزية المريكية. وهي �صاحبة 
اجم���ل رواي���ات امري���كا الالتينية.ومل���اذا مل 
متن���ح اىل مبدع���ني ع���رب مث���ل عبدالرحم���ن 
مني���ف او ادوني����س، لك���ن متن���ح لكاتب مثل 
جني���ب حمف���وظ لن���ه زار ا�صرائي���ل؟!. ومن 
املعل���وم باأن اكرثي���ة اع�صاء هيئ���ة منح هذه 
اجلائ���زة من اللوبي اليهودي، ومن يعمل يف 
�صال���ح ا�صرائي���ل او املعادي للفك���ر الي�صاري 
مينح له هذه اجلائ���زة، او ملاذا ل مينح ملبدع 
برازيل���ي مثل)باول���و كويل���و( وال���ذي بي���ع 
)75( ملي���ون ن�صخ���ة من روايات���ه حلد الن، 
وترجم���ت جميعها اىل اكرثي���ة لغات العامل؟. 
ل���ذا ان ه���ذه اجلائ���زة �صيا�صي���ة اك���رث ماهي 
ابداعي���ة، وخا�صة يف الدب.يب���دو باأن منح 
ه���ذه اجلائزة اىل اورهان بام���وق له ا�صبابه 
اخلا�صة، وبالخ�س انتقاده لالبادة اجلماعية 
لالرمن يف عام 1915 من قبل التراك. وبعد 
غربنة الدولة الرتكية وربطها بحلف ال�صمال 
الكب���ر  دوره  ع���ن  ف�ص���ال  الطل�صي)نات���و(، 
بتعريف الرتاث والدب الرتكيني لالوربيني.
وهذا كان �صببا لالنفتاح يف وجه الغرب. بعد 
ذل���ك ترجم معظ���م الدب الرتك���ي اىل اللغات 
الوروبي���ة، واإل مل يك���ن هن���اك �صب���ب اخ���ر 
لذلك، مثل قوة الدب الرتك���ي!. كذلك الي�صار 
الوروبي يف املع�صكر ال�صرتاكي كان له دور 
موؤثر لرتجمة وتعريف نتاجات الدب الرتكي 
لدباء و�صع���راء الي�صاريني التراك باأوروبا، 

مثل ناظم حكم���ت وي�صار كمال و عزيز ن�صني 
وغرهم.وهذا كان ال�صبب الرئي�صي لتعريف 
العرب���ي  الدب���ني  م���ن  اك���رث  الرتك���ي  الدب 
والفار�ص���ي باأوروب���ا. ان بام���وق يف جمي���ع 
روايات���ه يتح���دث ع���ن حم���اولت التقرب من 
اوروبا، او بالح���رى اقرتاب تركيا  ال�صرقي 
م���ن اوروب���ا.يف روايت���ه )القلع���ة البي�صاء( 
و)ا�صم���ي احم���ر(،او يتح���دث بال�صل���ب ع���ن 
تل���ك اجلماعات يف تركيا الت���ي تعادي الغرب 
ال�صالمي���ة  اجلماع���ات  مث���ل  الغربن���ة،  او 
ال�صولية،والي�صاري���ني، والكمالي���ني وقتل���ة 
الرمن. وهذا �صبب رئي�صي لكي تروج بع�س 
الو�ص���اط هناك لكاتب مثل بام���وق  ليح�صل 
ل���دى  بو����س  ج���ورج  اجلائ���زة.  ه���ذه  عل���ى 
ح�صوره يف موؤمتر الدول ال�صناعية  املنعقد 
يف تركيا، حتدث ع���ن باموق، ككاتب يحاول 
التقري���ب بني الغرب و ال�صرق، وهذا يعني ما 
يعن���ي، واإل  فان نتاجات���ه لت�صل اىل ن�صف 
هام���ة نتاج���ات مبدع مث���ل ي�صار كم���ال الذي 
يكتب باللغة الرتكية، ولنه من ا�صول كردية 
وذو توج���ه ي�صاري لمتنح ل���ه هذه اجلائزة، 
علم���ا انه مر�ص���ح لهذه اجلائزة من���ذ اكرث من 
رب���ع ق���رن. كث���ر م���ن النق���اد يطلق���ون عليه 
لقب)ا�صطورة �صعوب تركيا(، ان عزيز ن�صني 
ترجم جميع ق�ص�ص���ه ورواياته وم�صرحياته 
اىل جمي���ع لغات العامل، بحي���ث مل ي�صبقه اي 
كات���ب عاملي اخر، مع هذا مل يح�صل على هذه 
اجلائ���زة. وان قليل من القراء كانوا يعرفون 
باموق قبل ح�صول���ه على هذه اجلائزة، وانا 
متاأك���د باأن هن���اك ع�ص���رات الرواي���ات املهمة 
ت���رتك لدي���ك تاأثر م���ا، ولتن�صاه���ا ب�صهولة، 
لك���ن روايات بام���وق ل���ول الدعاي���ة الغربية 
والعربي���ة اىل حدم���ا، مل ت�صتط���ع ان حتق���ق 
م���ا حققته م���ن انت�ص���ار، ماع���دا انه���ا تتناول 
بع����س امل�صائ���ل النية اخلا�ص���ة برتكيا، مثل 

من���و ال�صولي���ة ال�صالمي���ة و�صراعه���ا م���ع 
العلماني���ة الرتكي���ة، والتي ا�صتط���اع باموق 
ان يتعام���ل معها بذكاء.وكذل���ك م�صاألة ارتداء 
احلجاب، وظاهرة انتحار الفتيات والن�صاء، 
املجتمع���ات  يف  منت�ص���رة  الظاه���رة  وه���ذه 
ال�صالمي���ة املتخلف���ة، وال�صرقي���ة اي�صا. فقد 
تطرق���ت الكاتبة البنغالي���ة )ت�صليمة ن�صرين( 
�صابقا اىل ه���ذه الظاهرة يف روايتها)العار(، 
وكذلك ال�صراع بني التاتوركيني و القوميني 
الُكرد، وموؤيدي احلزب العمال الكرد�صتاين. 
لك���ن مْن من���ا ليجد نف�ص���ه يف ابط���ال رواية 
)بي���ت الرواح( ليزابي���ل اليندي و رواياتها 
الخ���رى؟. واأي ف���رد �ص���رق متو�صطي ليجد 

نف�صه يف اعمال ي�صار كمال و عزيز ن�صني؟.
 رغ���م اأن بام���وق ي�ص���ر اىل عملي���ة الب���ادة 
اجلماعي���ة لالرم���ن ب�ص���ورة خجولة يف هذه 
الرواي���ة، مث���ل ا�صارت���ه اىل اط���الل بناي���ات 
ارمني���ة يف البلدة و عم���ارات قدمية وخربة، 
او ع���داء الكماليني جتاه مقاتلي حزب العمال 
الكرد�صت���اين. لكن هناك كثر م���ن ال�صارات 
ال�صلبي���ة و النعوتات ال�صيئ���ة اىل الُكرد، يف 
م���كان ما من الرواية يتحدث)�صردار بك(  عن 
خمت���ار بك ال���ذي ه���و �صخ�س ك���ردي ومنتم 
اىل ح���زب الرف���اه ال�صالم���ي، َويقول:)قليل 
العق���ل نوع���ا م���ا، لكن���ه ك���ردي، وان الُك���رد 
ي�صكل���ون اربع���ني باملائ���ة من �ص���كان املدينة، 
ل���ذا يف���وز ح���زب الل���ه يف النتخاب���ات(.او 
�صخ�صي���ة )ازرق( �صخ����س ك���ردي وا�صالمي 
مت�صدد  عل���ى �صاكلة ابو م�صع���ب الزرقاوي، 
وح�صب الكات���ب باأن )ازرق( كردي من اأهايل 
دياربكر،ومدين���ة دياربك���ر مدينة كرد�صتانية 
�صرف���ة، واكرثيته���ا موؤي���دة للح���زب العم���ال 
الكرد�صتاين، اأو للحزب املجتمع الدميقراطي 
الك���ردي. ولي�س من املعق���ول اأن يظهر بينهم 
هكذا �صخ�س ا�صالمي مت�صدد، والذي ي�صرف 

عل���ى جمي���ع العمليات الرهابي���ة يف تركيا!.
اأو �صخ�صي���ة �صلبية مثل ال�صي���خ �صعادالدين 
افندي،ان���ه رجل كردي جبلي، و له يف مدينة 
القار�س تكية لت�صليل النا�س، ويبدو باأنه من 
عم���الء املخابرات الرتكية)مي���ت(، ويزرعون 
يف ديوانيته الالقط���ات لك�صف اعداء الدولة. 
كذلك تعريف ثوار �صمال كرد�صتان باأرهابيني، 
اأو تعريف منا�صليني الُكرد كجبناء وغوغاء. 
اأو اآفة انتح���ار الفتيات و الن�صاء على ا�صا�س 
انه���ا انتقل���ت من مدين���ة )باطم���ان( الكردية. 
رغ���م انه ي�ص���ر يف بع�س املواق���ع اىل)حزب 
العم���ال الكرد�صت���اين( ب�ص���ورة خجولة، كما 
يق���ول املثل)ق���ول ح���ق ي���راد ب���ه باط���ل(. اأو 
بام���وق يقول على ل�صان )�ص���ردار بك(:)نحن 
نعت���� الُك���رد قبيلة وع�ص���رة، يف املا�صي مل 
يكون���وا ي�صع���رون بكرديتهم(. وه���ذا افرتاء 
�صاف���ر وبعيد ع���ن احلقيقة، الي�ص���ت ع�صرات  
الث���ورات الكردي���ة يف تركي���ا والت���ي حدثت 
�صد الدولة العثمانية ويف العهد اجلمهوري، 
اأمل تك���ن تعب���را �صادق���ا عن ال���روح الكردية 
وحت���دي �ص���ارخ حل�ص���ول الك���رد يف �صمال 
كرد�صتان عل���ى حقوقه القومي���ة امل�صروعة؟.
اويتح���دث ع���ن �ص���اب ك���ردي ب�ص���ورة غ���ر 
مبا�ص���رة باأن���ه ارهابي:)فرهاد ال���ذي كان من 
ا�صع���د املنفيني ال�صيا�صي���ني يف املانيا،والذي 
التحق ب�صفوف احلزب العمال الكرد�صتاين، 
وكان يق���وم مبهاجم���ة القن�صلي���ات و مكاتب 
املاني���ا  يف  الرتكي���ة  اجلوي���ة  اخلط���وط 
باملتفج���رات وقناب���ل مولوت���وف(.  يقال باأن 
بام���وق بعدم���ا ح�ص���ل عل���ى ه���ذه اجلائ���زة 
حم���ل دولراته وه���رب اىل اوروبا خوفا من 
اغتياله من ل���دن اجلماعات ال�صالمية ولي�س 
املالح���ظ  التاتوركجيني!.وم���ن  م���ن  خوف���ا 
ب���اأن رواي���ات بام���وق تاأخذ جانب���ا �صيقا من 
احلي���اة يف تركيا، مث���ل رواية)ا�صمي احمر( 

والتي هي رواية تاأريخية وتهتم بالنقو�س و 
الر�صوم العثمانية، واأن جلوء باموق يف هذه 
الرواية اىل الف���ن الت�صكيلي يريد انقاذ نف�صه 
م���ن تناول ال�صراع���ات ال�صعب���ة و املعا�صرة 
ل�صع���وب تركي���ا، لذا اختار حي���زا �صغرا من 
تركي���ا مثل ا�صطنب���ول والقار����س، لكن اهمل 
م�صاح���ات �صا�صع���ة م���ن تركيا الفق���رة، مثل 
مناط���ق انا�ص���ول وجنوب �ص���رق تركي���ا، اإذ 
تن�ص���اأ يف مث���ل ه���ذه املناط���ق ال�صاط���ر و 
املالح���م او ن�ص���اأت. ويتن���اول �صريح���ة عل���ى 
غ���ر  انه���ا  علم���ا  ح�صاري���ة،  انه���ا  ا�صا����س 
ح�صاري���ة، مثل الكمالي���ني وال�صالميني، لكن 
)ي�ص���ار كمال( الذي مل مينحوه هذه اجلائزة، 
رغ���م تر�صحه له���ا لكرث من ربع ق���رن، ينتزع  
احلي���اة من اعماق جوك���وراوا، ويتحدث عن 
ماآ�ص���ي الفالحني من الت���راك و الُكرد، وكيف 
يئنون حت���ت عباأ احلياة القا�صية. على �صبيل 
املث���ال يف ق�صته )القي���ظ ال�صفر( و )ال�صماء 
م���ن النحا�س والر�س م���ن احلديد(، اأو كيف 
يتحدث ع���ن �ص���راع الفالح���ني يف انا�صول، 
يف ملحمت���ه الرائع���ة )حمم���د الناحل(.وعن 
احلي���اة ال�صطورية ل�صكان جب���ال اغري داغ 
يف رائعتي���ه )ا�صطورة اغ���ري داغ( و )كوير 
اوغلو(. ويتناول )عزيز ن�صني( زيف احلياة 
يف املجتم���ع ال�ج���وازي القطاع���ي الرتكي 
يف العه���د اجلمه���وري، وال�صطه���اد الطبقي 
يف ق�ص�ص���ه وروايات���ه و م�صرحيات���ه ب�صكل 
فكاه���ي وكوميدي،وذل���ك يف امل���دن الرتكي���ة 
مث���ل ا�صطنبول و انقرة، من خ���الل نتاجاته، 
وق�ص�ص���ه  زب���وك(  )ابراهي���م  و  )البل���ه( 
م�صرحياته)وح����س  م���ن  و  )ال�صم���اد(  مث���ل 
طورو�س(. املالحظ انه لي�س هناك يف رواية 
الثلج اي بطل دراماتيكي او ق�صة دراماتيكية 
جتلب النتب���اه ل ميكن ن�صيانها ب�صهولة. ان 
�صخ�صي���ات الرواية هي �صخ�صيات عادية يف 
املجتمع الرتكي، مث���ل البكوات الذين هم من 
بقاي���ا العثماني���ني، و�صخ�صي���ة )كا( �صخ�س 
�صحف���ي و�صاع���ر، وهو م���ن عائل���ة ثرية من 
ك���رد ال�صالمي���ني و �صي���وخ  او  ا�صطنب���ول، 
ا�صح���اب التكاي���ة وم�صعوذي���ن، او مقاتل���ي 
ح���زب العم���ال الكرد�صت���اين. مل ي�صتخدم يف 
ه���ذه الرواي���ة �صراع���ا يف �صكل فن���ي، اأو مل 
يعر����س بع�س �صخ�صيات رمزية. لي�س هناك 
بط���ل خا����س يف ه���ذه الرواي���ة، لك���ي يكون 
ممث���ل حقيقي جلماعة او �صريحة معينة،)كا( 
ه���و �صحف���ي يف احلقيق���ة، ق���دم اىل مدين���ة 
القار����س وي�صتعر����س الح���داث كريبورتاج 
�صحف���ي، ولي�س كفن���ان او كروائ���ي. باموق 
مل يخل���ق �صخ�صية مثل )البله( لعزيز ن�صني، 
او مث���ل )حمم���د الناح���ل( لي�ص���ار كم���ال، كي 
تك���ون ممثال لطبق���ات و�صرائ���ح معروفة يف 
املجتم���ع الرتكي، �صوى هن���اك ا�صخا�س غر 
موؤثري���ن ممثل���ني للعلماني���ني و ال�صالميني، 
مثل �صردار بك وتورغوت بك و خمتار بك يف 
حزب الرفاه و �صخ�صية )ازرق(.كلمة)كا( هو 
حرفني الول���ني ل�صم ك���رمي القو�س(. هناك 
كثر من الروايات بعناوين الثلج، مثل رواية 
)ماك�صين�س فرمني( الفرن�صي باأ�صم )الثلج(، 
لرن�ص���ت  كليماجن���ارو(  رواية)ثل���وج  او 
همنغواي، كذلك اكرثي���ة ق�ص�س )جيخوف(  
وج���اك لن���دن، يحت���ل الثل���ج حيزا كب���را من 
اعماله���م، اذ مناخ موطنهم هك���ذا، والثلج يف 
رواي���ة باموق هذه، هو ذل���ك الثلج الذي يهب 
م���ن �صي�ي���ا و، يغط���ي املناط���ق الثلجية من 
تركي���ا، والت���ي تعت���� القار����س  عمقها، رمبا 
اراد بام���وق مثل)فرم���ني( اأن يق���وم بجول���ة 
داخ���ل اللون البي����س، ويف ت�ص���وري لي�س 

هناك اية دللة للثلح يف هذه الرواية!. 
وه���ذه الرواية مق�صم���ة اىل )44( ف�صل وكل 
ف�صل له عن���وان م�صتقل، ويع� عن م�صمون 
الف�ص���ل. وه���ذه العناوي���ن يف الغل���ب ه���ي 
العناوي���ن  ه���ذه  ول���ول  �صحفي���ة،  عناوي���ن 
الفرعي���ة لكان���ت الرواية اك���رث وداعة!.كرمي 
القو����س )كا( ه���ارب من املالحق���ة ال�صيا�صية 
يف بل���ده تركيا، كان رج���ال �صيوعيا و�صاعرا، 
وجل���اأ اىل املاني���ا وهن���اك مار�س ع���دة اعمال 

لك�ص���ب قوته اليومي، ويع���ود اىل ا�صطنبول 
بع���د غي���اب اثني ع�ص���ر عاما، وتق���وم جريدة 
)جمهوري���ت( الرتكية هن���اك بتكليفه لتغطية 
القار����س  مدين���ة  يف  البلدي���ة  النتخاب���ات 
احلدودي���ة، والكتاب���ة ع���ن ظاه���رة انتح���ار 
الفتي���ات والن�صوة هناك.ويق���ول لنا الراوي 
اأو الروائي:)ل اري���د ان اخدعكم، انا �صديق 
ه���ذه  ب�ص���رد  اأب���داأ  اأن  قب���ل  ل����)كا(، و  ق���دمي 
ال�صرة، اأعرف م���اذا �صيح�صل يف القار�س(.  
يبدو ب���اأن باموق قد حدد من���ذ البداية مقدمة 
ونهاي���ة احداث روايت���ه!. ولي�س مثل اكرثية 
الروائي���ني ليعرف���ون كي���ف تنته���ي ق�ص�س 

رواياتهم. 
 ويتجه بهدف الكتابة عن النتخابات البلدية 
اىل القار����س وعن ظاه���رة انتح���ار الفتيات. 
وتب���داأ رحلته من ا�صطنب���ول ثم ار�صروم من 
هن���اك اىل مدينة القار�س.وق���د غطى اطراف 
مرتامية من املناطق التي مير بها.  كذلك ل�)حنا 
مينا( رواية بعنوان )الثلج ياأتي من النافذة( 
وتت�صابه م���ع رواية باموق م���ن ناحية اإثارة 
الح���داث، مثل اله���روب من مواجه���ة العمل 
ال�صيا�صي واللجوء اىل املنايف، والن�صال يف 
املنف���ى والبعد ع���ن الوط���ن، والغربة وعالقة 
ال�صخ����س املثق���ف بالف���رد الع���ادي والعامل، 
جتاهه���ا،  املراأةواملوق���ف  مو�صوع���ة  كذل���ك 
كذل���ك ال�صراع الطبقي.  ورواي���ة )حنا مينا( 
اي�صا مليئة بالحداث وتغني للذين يقطعون 
الط���رق الطويل���ة.  وبطل���ه اي�ص���ا يف غرفت���ه 
حماط بالثلج وال�ودة، وهو بدوره عاد من 
املنفى بع���د �صنوات اىل دم�صق.)كا( ينزل يف 
فندق)الثل���ج بال�س(، ويتغ���ر م�صهد املدينة 
م���ن البيا����س اىل الوح���ال والتل���وث، وفقد 
الثل���ج ن�صاعته، ويرى املقاه���ي املليئة بعمال 
الُكرد العاطلني عن العمل.وينظر النا�س اليه 
بع���ني �صحفي م���ن ا�صطنبول، وهن���اك يقوم 

�ص���ردار بك  ممث���ل التاتوركجي���ني و�صاحب 
�صحيفة)مدين���ة �صرح���د( والت���ي تب���اع منها 
فقط مائ���ة وع�صرين ن�صخة بتق���دمي )كا( اىل 
القار�صي���ني.  وهن���اك يع���رف نف�ص���ه بدائ���رة 
ال�صرط���ة وح�صب تقالي���د الدول���ة ال�صمولية.  
وقبل ان ي�ص���ل اىل املدينة ُيقتل رئي�س بلدية 
قت���ل  باأن���ه  )ازرق(  كالم  القار����س، وح�ص���ب 
عل���ى ايد اح���د ا�صح���اب العربات م���ن الكرد. 
لن رئي����س البلدية من���ع ا�صتخ���دام العربات 
يف املدين���ة، ويفهم���ه قا�ص���م ب���ك ب���اأن املدينة 
يف منطق���ة اآمن���ة و ق���ام بط���رد الرهابي���ني 
النف�صالي���ني من املدينة، بالطب���ع هنا يق�صد 
ح���زب العمال الكرد�صت���اين. لكن غر مطمئن 
م���اذا �صيح���دث او ما ليح���دث، وي�صردون له 

هناك عدة ح���وادث انتحار الن�صاء والفتيات، 
ويعتقدون ب���اأن هذه الفة انتقل���ت من مدينة 
كردي���ة مث���ل )باطم���ان( اىل هن���اك.  وجدي���ر 
بال�ص���ارة باأن بام���وق مثل )ع���الء ا�صواين( 
�صاحب رواية )عمارة يعقوبيان(، يجعل من 
عم���ارة قدمية مكان���ا جلميع اح���داث الرواية 
وابط���ال، والذي هو فن���دق )الثل���ج بال�س(، 
اإبنتيه)ايب���ك  و  ب���ك  تورغ���وت  و�صاحب���ه 
وقديف���ة(.  ويعود عمر تل���ك العمارة اىل مئة 
وع�ص���رة عاما، اي ربط ب���ني تاأريخني القدمي 
واحلدي���ث، العثم���اين او اجلمهوري، والذي 
كان م���كان ال�صرتاح���ة ل�وفي�ص���ور رو�صي 
وعا�صق للغربنة، كذلك لتاجر موا�صي ارمني، 
او ملج���اأ روم���ي لاليت���ام.  كان���ت )ايبك( يف 
ال�صاب���ق يف ا�صطنب���ول يف اجلامعة مع )كا( 

ويتعرف���ان على بع�صهم���ا البع�س ويرتبطان 
بعالق���ة احل���ب، لك���ن يبدو بع���د ه���روب)كا( 
اىل اوروبا ب�صبب املالحق���ة ال�صيا�صية تلغى 
ه���ذه العالقة. ثم تت���زوج )ايبك( برجل كردي 
�صيوعي، ثم ي�صبح ا�صالميا، الذي هو)خمتار 
ب���ك(.و يطلب من )ايبك( ان ترتدي احلجاب، 
الطل���ب، مم���ا  ه���ذا  وه���ي بدوره���ا ترف����س 
ي���وؤدي اىل انف�صالهم���ا.  وهنا يب���ني ال�صراع 
ب���ني العلماني���ة وال�صلفية ال�صالمي���ة، اللذين 

ليتنازل احدهما لالخر.
ب����ك  �ص����ردار  ل�ص����ان  عل����ى  بام����وق  ويق����ول 
مايلي:)نح����ن نعت� الُك����رد ع�صرة او قبيلة، 
هويته����م  عل����ى  ال�صاب����ق  يف  يتعرف����وا  ومل 
القومي����ة(. ه����ذا بح����د ذات����ه حم�����س افرتاء، 

�ص����د  الث����ورات  ع�ص����رات  قام����ت  كي����ف  اذن 
التراك من قبل الٌكرد، يف العهدين العثماين 
واجلمهوري، اذا مل يعرفوا هويتهم القومية 
وقاوم����وا يف �صبيل احل�ص����ول على احلقوق 
القومي����ة لهم؟.وكذلك يعت� بام����وق تركمان 
يف تركيا قومية خا�صة بحد ذاتها، ول تنتمي 
اىل الت����راك كم����ا يدعي بع�����س الرتكمان.او 
يتح����دث عن الح����زاب ال�صالمي����ة كالحزاب 
ال�صالمية عندنا يذهب����ون اىل حيث الحياء 
الفق����رة ويقومون بتوزي����ع امل�صاعدات على 
الفق����راء لك�صبه����م ولك����ي مينح����وا ا�صواتهم 
حلزب الله.او يتجهون نحو ال�صباب العاطل 
عن العمل والفقراء لك�صب ودهم وجرهم اىل 
احزابهم.  تتح����ول الرواية يف اكرث الفقرات 
اىل خط����اب �صيا�ص����ي ويتح����دث ع����ن ن�ص����وء 

ال�ص����الم ال�صيا�ص����ي. كذلك  ي�ص����ر باإ�صارات 
خجولة اىل ماأ�صاة الرمن على ايدي التراك 
يف ع����ام 1915، وذلك ع����ن طريق ذكر متحف 
بالب����ادة  املدين����ة ويقول:)الق�ص����م اخلا�����س 
بع�����س  املتح����ف-  يف  لالرم����ن  اجلماعي����ة 
الزائرين كانوا يت�ص����ورون يف البداية، باأن 
ه����ذا امل����كان هو امل����كان ال����ذي نفذت في����ه تلك 
املذبحة بح����ق الرمن من قب����ل التراك- لكن 
بعد ذلك فهم����وا عك�س ذلك(. يف هذه الرواية 
يق����وم باموق بعر�س �صرته الذاتية ب�صورة 
م�صهب����ة نوعا م����ا يف املاني����ا، واالت����ي ت�صمل 
ع�صرات ال�صفحات من الرواية، حني يتحدث 
عن ال�صعر و�صاعريته هو.  ويف راأي ان هذه 
ال�صفحات وجودها كعدمها. رغم ان احلديث 

ع����ن ال�صعرو�صاعريت����ه احت����ل م�صاحة كثرة 
م����ن الرواي����ة، كثر م����ن �صخ�صي����ات الرواية 
اىل  ي�ص����ل  احل����ال  حت����ى  ال�صع����ر،  يكتب����ون 
�صخ�س ارهاب����ي مث����ل)ازرق(، وانا يف هذه 
الرواية عرفت ب����اأن كمال اتاتورك كان يكتب 
�صعرا. او يف الف�ص����ل اخلام�س، هناك حوار 
ب����ني �صخ�����س مدر�����س علم����اين مث����ل )نوري 
يلم����از( مدي����ر معه����د الرتبي����ة، ال����ذي مين����ع 
الفتي����ات من الدخول اىل املعهد وهن يرتدين 
احلجاب، وبني �صاب ا�صالمي مت�صدد )واحد 
�صويزم����ه( يف حم����ل للحلوي����ات ث����م يقتل����ه. 
بال�ص����ك ه����ذه ال�صج����الت حت����دث يومي����ا يف 
الع����امل ال�صالم����ي ب����ني ال�صب����ان ال�صالميني 
املت�صددي����ن و العلماني����ني، ل�ص����ك �صج����الت 
لميل����كان  اجلانب����ني  كال  ب����اأن  �صمجة.علم����ا 
املنطق القوي ل�صم املوا�صيع املختلف عليها.
ال�صب����ان ال�صالمي����ني مقتنع����ون ول يوؤمنون 
بذل����ك املنطق الذي يقول)الدي����ن لله والوطن 
للجميع(،لكنه����م يريدون ح�ص����ب منطقهم ان 
يكون الدين للجميع والوطن لله!. وهذا غر 
مقب����ول ابدا حتى يف بلدانهم ال�صالمية،رغم 
ان اجلماع����ات ال�صالمي����ة اينم����ا كان����وا هذا 
ه����و منطقه����م، حت����ى عندن����ا اي�ص����ا.  باموق 
يري����د هنا ان يقول ب����اأن الدول����ة الرتكية هي 
ب����ك  �ص����ردار  ميثله����ا  توتاليتاري����ة،و  دول����ة 
وز.دمرك����ول و �صون����اي زامي ال����ذي ارت����د 
عل����ى الفك����ر املارك�ص����ي وا�صب����ح اتاتوركيا، 
وممثله����م  ارهابي����ون،  ه����م  وال�صالمي����ون 
)ازرق( ال����ذي ذه����ب اىل البو�صنة وغروزين 
وال�صي�ص����ان وا�صي����ب هناك بج����روح.  كانوا 
يقول����ون ان����ه ج����اء اىل القار�����س يف �صبي����ل 
املحافظ����ة عل����ى جمه����ور و ا�صرارا�صخا�����س 
تابع����ني جلماعة ا�صالمية كردية مت�صددة.  او 
واح����د �صويزمه وجني����ب و الدكت����ور فا�صل 
و الك����راد ام����ا قبلي����ون او ا�صالميني وحتى 
احل����زب العمال الكرد�صتاين كلهم ارهابيون.
ه����و  الرواي����ة  ه����ذه  اخ����رى يف  و�صخ�صي����ة 
)خمت����ار بك( وه����و كردي كان م����ع )كا( طالبا 
اىل  ينتمي����ان  ا�صطنبول،وكان����ا  جامع����ة  يف 
احلزب ال�صيوعي، وكان خمتار �صاعرا فا�صال 
وزوج )ايب����ك(، ولنه����ا مل ترت����دي اجلح����اب 
انف�صلت ع����ن زوجها،لن خمت����ار حتول اىل 
�صخ�����س ا�صالم����ي، اأو عندما يك����ون مع )كا( 
ا�صدقائهم����ا، ومنه����م  م����ن  بع�����س  يتذك����ران 
)فره����اد( ذل����ك ال�صاب الذي يعي�����س يف املانيا 
كالج����ئ �صيا�صي ويقوم ب�ص����رب القن�صليات  
ومكاتب اخلط����وط اجلوية الرتكي����ة بقنابل 
مولوت����وف، اأو ا�صدقائه����م الذي����ن التحق����وا 
او  الع�صاب����ات،  م����ن  �صغ����رة  مبجموع����ات 
الذين ا�صبحوا عمالء لال�صتخبارات الرتكية 
)مي����ت(، او بع�����س منه����م كان����وا ي�صتغل����ون 
يف اعم����ال �ص����وداء، او الذين فق����دوا وقتلوا 
ورميت جثثه����م يف املجاري. عندما ياأخذون 
)كا( اىلال�صج����ن لكي يتعرف على قاتل مدير 
معه����د الرتبية، عن طريق �ص����ور لال�صخا�س 
الذين اعتقلتهم ال�صتخبارات الرتكية، ويجد 
هنال ب����اأن اكرث املعتقلني هم م����ن ال�صباب او 

كانوا ُكردَا.
وح�ص����ب الروائي ب����اأن )ازرق( ه����و �صخ�س 
كردي من مدينة دياربكر، وح�صب  ال�صحافة 
ملتح����ي  �صخ�����س  )ازرق(  ب����اأن  العلماني����ة 
وق����روي و�صريعت����ي و عدائ����ي، يحمل يف يد 
م�صبح����ة يف اخ����رى بندقية، وه����ذا الو�صف  
ينطب����ق عل����ى )ا�صام����ة ب����ن لدن(، نراه����ا يف 
ال�ص����ور، او اللق����اء ال�صحف����ي ل����ه م����ع )كا(، 
ي�صب����ه اللق����اء ال�صحفي مع ب����ن لدن من قبل 
)عبدالب����اري عطوان( يف كه����وف تورا بورا 

يف افغان�صتان. 
ويف ه����ذا الق����اء ي����روي الكات����ب ال�صط����ورة 
الفار�صي����ة )ر�صت����م و �صه����راب(  عل����ى ل�ص����ان 
)ازرق( ل�����)كا(، يب����دو ب����اأن الكات����ب يري����د ان 
للجماع����ات  ا�صط����ورة  اىل  )ازرق(  يح����ول 
ال�صالمي����ة يف تركي����ا. رغ����م ان����ه هن����اك ني����ة 
مبيتة يف نف�����س )ازرق( لقتل الب، كما يع� 
عنه ه����و، ويقول:)اح�صن طريق����ة لقتل الب 

قبل ان تتعرف عليه ان تقتله(.

تأمـــالت فــي ادب 
أورهـــان باموق

 حــاز اورهان باموق على جائــزة نوبل لعــام 2006 يف وقت وظروف غري 
منتظــرة، رغــم ان )ادوني�ــض( ورمبــا اخريــن قالئــل غــريه قــد هياأوا 
انف�شهــم لهذه اجلائــزة، لكن االكادمييــة ال�شويدية منحتهــا اىل الكاتب 
الرتكي اورهان باموق  من دون اية مقدمات. ومنحت نوبل اجلائزة الول 
مرة عــام 1901 اىل كاتب فرن�شــي غري معروف)رينيه �شــويل برودوم(، 

لكنها مل متنح اىل روائي فرن�شي مهم مثل )مار�شيل برو�شت(.



العدد )2318(ال�شنة التا�شعة - االربعاء )30( ت�شرين الثاين  142011

http://www.almadapaper.com - E-mail: almada@almadapaper.com

15 العدد )2318(ال�شنة التا�شعة - االربعاء )30( ت�شرين الثاين  2011

http://www.almadapaper.com - E-mail: almada@almadapaper.com

طبعت  مبطابع موؤ�ش�شة املدى 

لالعالم والثقافة والفنون

manarat
رئي�ض جمل�ض االإدارة

رئي�ض التحرير 

�ص����وؤال:  علي����ه  األ����ح  ح����ني  اأن����ه  اإىل  خل�ص����ت 
ما�ص����اأين؟، توجه اإىل الكتابة. اأو حني تفاقمت 
عق����دة اإ�ص����الح ما ه����و حوله وال����ذي رمبا كان 
عك�س مايحب، جل����اأ اإىل الكتابة. توقعت هذا، 
واأكمل����ت ق�ص����ة حياته يف خيايل م����ع حكاياته 

التي رواها يل ع� كتبه. 
ولأين بفع����ل الق����راءة اأمار�����س فع����ل الكتاب����ة، 
اأتخل�س من واقع �صيق وم�صجر، قليل احللم، 
قلي����ل احلب، اأو لأنن����ي عط�صة لق�ص����ة �صاطعة 
و�صادقة، غر مري�ص����ة ولمبالغة، ولمدعية، 
تناف�����س ق�ص�س احلب الرا�صخ����ة يف الذاكرة، 
والت����ي حتول����ت بالن�صب����ة يل اإىل ترموم����رت 
اأقي�����س به، من دون اأن اأعي ذلك، ق�ص�س احلب 
التي اأقراأ اأو اأ�صه����د، اأمتنى اأن تكون العالقات 
خال����دة م����ن دون اأن تكون م�صخ����ًا مكررًا حلب 
عن����رتة اأو قي�س اأو روميو مثاًل. اأقول من اأجل 
كل ه����ذا، ان�صرف����ت اإىل الكت����ب، ورحت اأفت�س 
يف جتارب الروائي����ني وال�صعراء، م�صيت اإىل 
تلك املنطقة الغام�صة، التي يتحرر الفنان فيها 
م����ن خجل����ه ويعرتف بحب����ه وخيبات����ه وفرحه 
اأم����ام قارئ����ه، واإن مل يفع����ل �صراح����ة، فالقارئ 

املاكر ي�صتقرئ اعرتاف كاتبه. 
كن����ت اأجد نف�صي حني اأم�ص����ك رواية خ�صو�صًا 
لكات����ب رجل، اأنوي التفتي�����س يف ال�صرد وبني 
ال�صطور ع����ن احلبيبة الت����ي خ�ص�صت لها تلك 
الرواي����ة. وع����ادة يك����ون اهتمام����ي اأك� حني 
تك����ون ثقاف����ة الكات����ب مث����ل ثقافتن����ا، اأو تربى 
تربي����ة بالدن����ا. اأبح����ث ع����ن حبيبة البط����ل اأو 
حبيبة الروائ����ي نف�صه، ا�صمها، بيته����ا، اأهلها، 
حارته����ا وذوقه����ا، �صكله����ا.. لك����ن مل يح����دث، 
م����ن خالل جتربت����ي، اأن ع�ص����ت اأثن����اء القراءة 
ق�ص����ة حب تغني فقر احلي����اة. مل اأكن اأرى تلك 
احلبيب����ة، ولاأ�صدق ق�صة احلب املروية، لكاأن 
احلبيب����ات ه����ن امل����راأة، كاأنها كالم جم����رد، اأو 
معنى متع����ارف عليه وموحد ومتوافر بكرثة، 
واأخل�����س اأحيان����ًا اإىل اأن احلبيب����ة رمز متكرر 
عند الكاتب الرجل، ميكن اأن تكونه كل امراأة. 
اأغلق الرواية وليعلق يف راأ�صي اإل كالم احلب 
اجلميل. واأبقى اأنا القارئة، اأحلم بعمل روائي 
في����ه رجل يحب حبيبت����ه، وليحب كل الن�صاء، 
�ص����رت اأرف�����س كالم ال�صع����راء ح����ني يذكرون 
كلم����ة، امل����راأة، كاأنها مو�ص����وع اأو اأ�صطورة اأو 

اآلهة ولي�صت اإن�صانًا اأو ذاتًا تتنوع.
اأم����ا يف كتاب����ات بع�����س الن�ص����اء، اأي�ص����ًا ومن 
خ����الل جتربتي، كنت اأ�صع����ر اأن الأمر يختلف، 
لهفة الكاتبة اإىل حبيبها، تت�صح من ال�صفحات 
الأوىل، وميك����ن طبعًا اأن تك����ون ق�صة الكاتبة 
ال�صخ�صي����ة والذاتية، لي�س هذا هو املهم، املهم 
اأين ا�صتطع����ت اأن اأع����رف حكاي����ة ه����ذا الرجل 
وه����ذه الفت����اة ال����ذي اأحبته، رج����ل ا�صمه فالن 
يف�ص����ل م����ن الطعام ك����ذا، وم����ن اللبا�����س كذا، 
عادات����ه كذا وك����ذا.. كن����ت اأح�س، اأن����ه حبيبها 
اخلا�����س به����ا، فار�صه����ا، رجل وا�ص����ح املعامل، 
اأو �صعل����وك خ����ادم يف ب����الط. اأتعاط����ف معها 
واأعي�����س ق�صته����ا واأفه����م لهفتها، كاأنه����ا رفيقة 
املدر�ص����ة الت����ي حتكي ع����ن حبها لل�ص����اب الذي 

نراه يقف عند الزاوية ينتظر بقلب يخفق. 
اأم����ا الكتاب الرجال، فح����ني اأ�صمعهم يتحدثون 
ع����ن قد�صي����ة امل����راأة وجماله����ا، ع����ن احرتامهم 
ل�صخ�صه����ا، ع����ن حبهم له����ا. كنت اأنف����ر من هذا 
التعميم، من هي هذه املراأة؟ مل اأكن اأ�صتطيع اأن 

اأتخيله����ا، اأو اأراها. فهم ي�صفون املراأة بالعام، 
ولي�صفون احلبيبة. واأ�صتنتج متعجلة: رمبا 
حني يكتب����ون ويتخيل����ون، ي�صته����ون تقا�صيم 
ج�ص����د، ولي�س طبيعة اإن�صاني����ة للحبيبة، رمبا 
امل����راأة،  يحب����ون  ليخلق����ون.  لك����ن  ي�صته����ون 

لغتهم.
وخل�ص����ت اإىل اأن املراأة حتب حبيبها، والرجل 
يحب امل����راأة. ولب�صتني ه����ذه الفكرة و�صارت 
كروؤية م�صبقة اأدخل بها كل عمل اأدبي، اأحل�س 

�صبابتي واإبهامي واأفت�س عما يثبت الفكرة.
بام����وق  اأوره����ان  بط����ل  ح����ب  ق����راأت  اأن  اإىل 
للحبيبة. وجدت اأنني من����ذ ال�صفحات الأوىل 
للرواي����ة اأن�ص����ى جن�����س الكات����ب واأن�ص����ى لوؤم 

الفكرة واأنغم�س مع احلكاية. 
يف الكت����اب الأ�صود، وحتت عنوان "تفا�صيل" 
ياأت����ي اإح�صا�����س غال����ب بالفق����د هائ����اًل، جارحًا 
مع����ه  ت�صتن�ص����ق  ت����كاد  ولقارئه/�صاه����ده،  ل����ه 
رائح����ة مبي����د ال�صرا�ص����ر ال����ذي ر�صت����ه روؤيا 
قبل خروجه����ا، اجلريدة جمعلك����ة، وقد فكرت 

حتله����ا،  اأن  وحاول����ت  املتقاطع����ة  بالكلم����ات 
دخن����ت �صيجارت���ني يف غرف���ة الن���وم واأرب���ع 
يف ال�صال���ون. وفر�ص���اة ال�صع���ر ذات امل���راآة 
بل���ون  ال���ذي  معطفه���ا  ارت���دت  و�صح���اط.. 
رف�ص���ت  ورمب���ا  الأدراج،  اأغلق���ت  �صعره���ا، 
اأبواب اخلزائن، بحث يف الزبالة اإن كانت قد 
كتبت م�صودة لر�صالته���ا ام اأنها اعتمدتها فور 

كتابتها، 19 كلمة. 
"كانت ذقن روؤيا مدفونة يف خمدة من ري�س 

الطر"
"اخل���وف م���ن الأ�صياء الرائع���ة التي جتري 

يف راأ�صها" 
به".. وتفكر  روؤيا  تلب�صه  ما  "هذا 

ارت���دت روؤي���ا معطف���ا وخرج���ا مع���ا، وقطع���ا 
ال�ص���ارع... وي�ص���ف كي���ف و�ص���ع ذراع���ه يف 

ذراعها كالقروي. 
يتذكر بح�صرة كما تفعل الن�صاء، حبيبته دائمًا 
بعي���دة اأو مع غره، وهو يح���اول ا�صتعادتها 
�صاب���رًا، كاأن الأم���ر م���ن حقه���ا. لهفت���ه اإليه���ا 

لت�صبه �صهوة الذكور، فجة ورعناء. 
ق�صة احل���ب عادية، مل يحّملها عبء حرب بني 
طبق���ات اجتماعية، فحبيبت���ه لي�صت من طبقة 
اأعل���ى اأو اأدن���ى، لي�ص���ت قدي�ص���ة ولعاه���رة، 
لي�صت �صحفية ممتازة ول كاتبة ذكية، لي�صت 
اأمرة ولخادمة مقهورة. احلبيبة هي حبيبة 
البطل وكفى، واحلكاية حكايته ولي�صت فكرة 
اأو ق�صية حتمل اأ�صلحة وتنوي قتال الدين اأو 

الأعراف اأوال�صيا�صة. 
�صرت يف كل قراءة اأعرف املراأة اأكرث، �صكورة 
وجانان وروؤيا.. امراأة حا�صرة بقوة. ا�صمها 
فالنة ابنة فالنة وخالتها فالنة. اأغلق الكتاب، 
ولاأن�صى ق�صة احل���ب �صديدة ال�صدق �صديدة 

الب�صاطة.
رمب���ا لأن بطل���ه يع�ص���ق كم���ا تع�ص���ق الن�صاء، 

يرجو، ويحلم كثرًا. ويبتهل! 
حب اأكابري، على حد قول اأمي. اأو لأن الكاتب 
جن���ح يف خلق حياة اأخرى، كما ي�صعى دائمًا، 
واق���ع اآخر يجع���ل حتى القارئ قلي���ل ال�اءة 
يتح���ول اإىل طفل���ة ت�صدق احلكاي���ة، وتنتظر 
قب���ل الن���وم اجلنية الت���ي �صتزينه���ا وتاأخذها 

حلفل الأمر.
جعلني هذا الكاتب اأهرع اإىل مواقع النرتنيت 
ك���ي اأبحث ع���ن �صورت���ه واأ�صاأل ع���ن اأخباره 
ال�صخ�صي���ة، واأ�صتف�صر مثل معجبة بنجم، اإن 
كانت حبيبته املفرت�صة تعي�س معه كل الوقت 
وتنع���م بهذا احلب، تذكرت اأخت���ى التي كانت 
معجبة بفرانك���و كا�صباري، وتخجل يف هذا، 
فكان���ت تخفي جملة "املوعد" بني طيات جملة 
"العربي" عن عيني اأبيها الذي كان، يجلب لنا 
كتب���ًا جادة ج���دًا على اأعمارن���ا يف ذلك احلني. 

كانت تفعل هذا وتذوب..
ورمب���ا ي�صل اهتمام���ك اأنت القارئ���ة امل�صتلبة 
باإرادت���ك، النهم���ة حلكاية احل���ب، اأن ت�صدقي 
بالق���راءة  اندماج���ك  اأثن���اء  الكات���ب  خي���ال 
ذل���ك  ب�صرق���ة  والرغب���ة  بالغ���رة  وحت�ص���ني 
احلبيب ال���ذي يتباهى بحبيبته لأنها حبيبته، 
تبحث���ني ع���ن مي���زات ه���ذه احلبيب���ة، اللعنة، 
م���اذا به���ا روؤي���ا حت���ى يحبه���ا غال���ب كل ه���ذا 
احلب؟ يجيب���ك الكاتب: "روؤي���ا حتب العلكة، 
والروايات البولي�صي���ة، وتهز قدمها بع�صبية 

حني ترف�س اأمرًا ما.." 
مب يتباهى اإذن؟ يتباهى باأنه يحب. 

ويتباه���ى باأنه ي�صع معطفه���ا عليها ومي�صكها 
م���ن يده���ا كي يقطع���ان ال�ص���ارع ذاهب���ني اإىل 

ال�صينما. 
رمبا لأن اأوره���ان باموق، يتحدث عن احلب، 
كما تفعل امل���راأة، اأو كما حتلم وتاأمل، يخ�نا 
خ�يات �صغ���رة، اأق���رب اإىل النميمة، حلوة 
وم�صلي���ة، كاأن جارت���ي املقرب���ة، قرع���ت ب���اب 
اأ�صتقبله���ا  قه���وة،  لت�ص���رب  ودخل���ت  بيت���ي 
بث���وب البي���ت، وب���ال ت�صريح���ة. هك���ذا قراأت 
كات���ب "احلياة اجلدي���دة". و"ا�صم���ي اأحمر" 
و"الكتاب الأ�صود". قراأته بال تهيئة ول تركيز 
ولتقطي���ب، ول وجع جبني. يف البداية قلت، 
رمب���ا �صب���ب اإح�صا�ص���ي بقربه، ه���و اأن بيتهم 
ي�صب���ه بيتن���ا، اأو اأن دينه م���ن ديننا، لكن حني 
نال نوب���ل، عرفت اأنه كان قريب���ًا من اجلميع، 
واأن مدينته كانت ت�صبه كل املدن. وحياته مثل 
حياة كل من قراأه: انك�صارات واأحالم، اأحزان 

واأفراح، وجدان اإن�صاين حقيقي.
حب بطل���ه ع�ص���ق، ا�صت�صالم حلال���ة الت�صاوؤل 
وال���رتدد، كاأنه يح�صن الإ�صغ���اء لقارئه، رمبا 

اإ�صغاوؤه هذا ماجعله يفوز بقلب قارئه. 
اأو اأن اأورهان باموق جنح يف خلق حالة حب 

حقيقية، قناعته اأن الع�صق:
"تقا�ص���م علك���ة، والع�صق ا�صت�ص���الم، الع�صق 
نظ���ر روح حمطم���ة يف امل���راآة، الع�ص���ق ه���و 
القل���ب النبي���ل، الع�صق ع���دم معرف���ة، الع�صق 
مو�ص���وع يف الأغاين، الع�صق ناف���ع للب�صرة. 

الع�صق هو عدم قول: اأنا نادم يف اأي زمن" 

كان يج���ب اأن نلتق���ي اأوًل قب���ل 3 �صنوات، عل���ى هام�س �صدور الرتجم���ة الأملانية 
لروايت���ه "ثل���ج" يف قراءة م�صرتكة نظمته���ا "احلدادة القدمي���ة"، موؤ�ص�صة ثقافية 
عريق���ة يف فيينا، لك���ن اللقاء ف�صل، ب�صبب تهديدات بالقت���ل تلقاها اأورهان باموق 
اآن���ذاك، كان عل���ّي اأن اأنتظر حتى خريف العام الثاين، لكي نتعرف على بع�صنا يف 
حفل ع�صاء نظمته "هانزير" دار ن�صرنا امل�صرتكة على هام�س ح�صوله على جائزة 
ال�صالم التي مينحها معر�س فرانكفورت للكتاب �صنويًا. اأتذكر، اأنني قلت له، "ها 
اأن���ت �صبقت بلدك تركيا بالدخول لالإحتاد الأوروبي"، فاأجابني �صاحكًا، "كالعادة 

الأدب ي�صبق احلياة".
يف ذل���ك الوق���ت، ح�صر باموق وح�صر معه حر�س �صخ�صي �ص���ّد باب ال�صالة، كان 
علي���ه التعود عل���ى امل�صهدا، هو الذي عرف التنقل اليوم���ي يف �صوارع اأ�صطنبول، 
يقطع يوميًا طريقه من البيت حتى ور�صة عمله التي تطل على م�صيق البو�صفور، 

التعود على ذلك، قال يف حينه، 
ل ي���دري يف احلقيقة كيف �صيق�صي اأيامه اجلديدة، خ�صو�صًا اأن حمكمة اإنتظرته 
عن���د عودت���ه لإ�صطنب���ول، التهمة "اإهان���ة القومية الرتكي���ة"، حديثه ب���دا مقت�صبًا 
يف تل���ك الأي���ام، لي����س لأن���ه كان يعاين ال�صاع���ة من حني لآخ���ر، لأن رج���ال الأمن 
و�صع���وا ل���ه اخلطة الت���ي عليه ال�صر عليها، ب���ل لأن عليه ح�ص���اب كل كلمة ت�صدر 
من���ه ك���ي ل ُت�صتخدم �صده يف املحكم���ة، �صوره الالحقة وهو يخ���رج من املحكمة 
ورم���ي �صباب قوميني له بالبي����س والطماطم راآها امل�صاه���دون يف خمتلف العامل 
عل���ى �صا�صات التلفزيون، وم���ن كان يعتقد باأن التحري����س بالقتل �صده �صينتهي: 
اأوًل بع���د ت�ئ���ة املحكم���ة له، وثانيًا بع���د نيله جائ���زة النوبل ل���الآداب عام 2007 
�صيخي���ب ظن���ه، على العك�س، فم���ا بدا اأمرًا ميكن اأن يجد حل���ه يف يوم، حتول اإىل 
تهدي���د اأبدي، طاملا اأن اأي���دي اأن�صار اأتاتورك املتع�صبني ما تزال ت�صرف على خلط 
الأوراق يف تركي���ا، وطامل���ا اأن الأي���دي "ال�ص���ود" هذه ما ت���زال ت�صيطر على جهاز 
ال�صرط���ة واجلي�س والأمن هن���اك. حادثة اإغتيال ال�صحف���ي الأرمني هرانت دينك 
اأرتن���ا اإىل اأي م���دى يذه���ب القومي���ون يف وح�صيته���م، واأن كلم���ات التهديد التي 
يطلقونها، لي�صت خراطي�س فارغة، واأن �صهرة ما لن تنقذ الهدف الذي ي�صعون اإىل 
ت�صفيته. الر�صالة و�صلت اإىل باموق، وقبل اأن يت�صلم جائزة النوبل من يدي امللك 
ال�صوي���دي غو�صتاف، قرر البقاء يف منفاه الإختياري "نيويورك" لبع�س الوقت. 
ومن يعرف باموق، يدرك اأنه �صمكة ل ت�صتطيع العي�س خارج مياه اأ�صطنبول، ذلك 
ما جعله يعود من اأ�صتوكهومل مبا�صرة اإىل ا�صطنبول، لكن دون قرع طبول وحفل 
اإ�صتقب���ال، رئي�صا الدول���ة الرتكية واحلكومة وقف���ا موقف املتفرج اآن���ذاك، كاأنهما 

اأرادا امل�صاركة يف حفلة تنكر البالد لإبنها.
لك���ن منح الأكادميي���ة ال�صويدية جائزة نوبل لأورهان بام���وق اأعاد النكهة الطيبة 
والأ�صيل���ة جلائزة نوبل، وجعل اأطرافًا عدي���دة من حمبّي الأدب يرفعون قبعاتهم 
اأنحن���اًءً ل�صيوخ الأكادميية ال�صويدية. لقد اأخ���ذوا اأدب باموق ب�صكل جدي، مثلما 

اأخذوا مواقف���ه ال�صيا�صية وت�صريحاته بالدفاع ع���ن احلرية، حرية القول، وك�صر 
املح���رم، بنف�س امل�صت���وى من اجلدية. اأغلبي���ة اأولئك الذين ف���ازوا بجائزة نوبل، 
وبام���وق هو الرق���م 99، كانت له���م معاركهم احلياتي���ة من اأجل احلري���ة، احلرية 
مبعناها الوجودي العام، دون الدخول يف تعاريف �صهلة، مثل ي�صار وميني، �صيخ 
الرواي���ة فوكرن، ق���اد معركة حترير العبي���د يف جنوب اأم���ركا، الأمريكي اأرن�صت 
همنغ���واي كافح بال كلل خالل احلرب الأهلي���ة الأ�صبانية اإىل جانب اجلهموريني، 
الغواتيم���ايل الهندي الأحمر الأ�ص���ل، اأ�صتوريا�س كان يعي�س يف املنفى، الياباين 
كينزاب���وورو اأوي كان اأك���رث نقاد اليابان املحافظة، اأُتهم م���راًر بتلطيخه "العلم"، 
الروائيون الأوروبيون لهم معاركهم ي�صًا، اما روائيو اأوروبا ال�صرقية فقد قادوا 
معرك���ة �صر�صة �صد ديكتاتوريات �صيوعية ل ترح���م، �صوجلن�صتني ف�صح الإرهاب 
ال�صيوع���ي "الغولج"، اأما �صيخ الرواية العربية جنيب حمفوظ فقد خرق حمرمًا 

عربيًا كبرًا، عندما دعم معاهدة كامب ديفيد لل�صالم.
اأوره���ان بام���وق يعرف ثمن ال�صهرة، ولو ُخر بني ال�صه���رة والتحرك بحرية ع� 
�ص���وارع واأزق���ة واأ�صواق اأ�صطنب���ول، لكان اأخت���ار الأمر الثاين. لك���ن متى اإختار 
اأ�صح���اب امل�صاريع الروائية الكبرة قدره���م، ويف حالة باموق، كلما مّد راأ�صه من 
نافذة م�صغله، حتى اإلتمع الب�صفور اأمامه، اأنه لي�س م�صيقًا مائيًا، يقول باموق، اأنه 
ذاكرة املدينة، اأن���ه خال�صة اأ�صطنبول، بتاريخها وحا�صرها، بطبقاتها وطوائفها، 
ب�صعوده���ا واأفولها، من امل�صتحيل بالن�صبة اإليه اأن ير�صم املدينة بلون واحد، كما 
يريد لها املتع�صبون، كال، اأ�صطنبول ل ميكن اإل اأن تاأتي كما هي، كوزموبوليتية، 

حا�صنة لكل الطوائف التي عا�صت فيها حتى اليوم ب�صالم.
يف حف���ل الع�صاء الأخر الذي جمعنا يف معر����س فرانكفورت الدويل للكتاب، بدا 
بام���وق اأكرث اإنطالق���ًا يف حديثه من لقائنا قبل عام���ني. كان ي�صحك ويعلق بوجه 
ب�صو����س، ب���ل كان اأك���رث �صراحة  يف الت�صريح���ات التي يطلقها، اأك���رث اإجهارًا يف 
�صكواه من الت�صييق على حرية الراأي يف تركيا، بل حتى يف �صكواه من عن�صرية 
النا�صري���ن التراك، قال يل، وهو يقلب كتابي املرتجم "�صورة يو�صف" بني يديه، 
"يجب اأن ترتجم كتبك اإىل اللغة الرتكية"، لكنه وقبل اأن ي�صمع اإجابة مني، علق: 
" اأع���رف اأن���ه اأم���ر �صعب، النا�صرون الأتراك يعتقدون ب���اأن لي�س هناك اأدبًا يف 
البل���دان العربية اأو يف الهند اأو يف باك�صتان، وامل�صح���ك اأنهم ي�صكون، اأن الغرب 
ل يعرتف بالكت���ب التي ين�صرونها ملوؤلفني اأتراك، اأغبياء!"، يعلق وي�صحك، برغم 
اأن احلر����س ال�صخ�ص���ي ال���ذي �صّد الب���اب زاد عددهم عما قبل، وفق���ط عندما راأيت 
الكات���ب الإيطايل روبرتو �صافيانو، زميلن���ا يف دار الن�صر نف�صها يقرتب وين�صم 
اإىل جل�صتن���ا، عرفت �صب���ب �صحك باموق هذه املرة، كان ع���دد احلر�س ال�صخ�صي 
لالإيط���ايل املطارد من املافيا يف���وق حرا�صه بالعدد. "يف العام القادم"، قال يل، من 
ي���دري، "رمبا �صتكون اأنت على الدور"! اللقاء مع اأورهان باموق ممتع، والع�صاء 

معه، يظل طعمه على الل�صان، ل ُين�صى! 
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مل يكن ا�صم الروائي الرتكي اورهان باموق غائبا عن التوقعات املتداولة 
يف الأو�ص���اط الأكادميية، والثقافية التي تنتقي الأ�صماء املتوقعة للفوز 
بجائ���زة نوبل الآداب، بل كان مر�صحا قويا برغم �صغر �صنه )54 عاما(، 
قيا�ص���ا اإىل اأعم���ار الفائزين باجلائزة يف ال�صن���وات املا�صية، وقد قطف 
جائ���زة ال�صن���ة املا�صي���ة فعلي���ا، ليكون الرتك���ي الأول الذي يف���وز بهذه 
اجلائ���زة القّيمة الت���ي متنحها الأكادميية ال�صويدية من���ذ اأكرث من قرن، 
والت���ي قال���ت يف حيثيات منحه���ا اجلائزة ان "اأوره���ان باموق اكت�صف 
رم���وزًا روحية جدي���دة لل�صراع والت�صاب���ك بني الثقاف���ات، يف معر�س 

بحثه عن الروح احلزينة ملدينة ا�صطنبول التي هي م�صقط راأ�صه".
اوره���ان باموق كات���ب معروف للقارئ العربي، ذل���ك اأن غالبية رواياته 
ق���د ترجمت اإىل العربي���ة، وهذه نقطة ت�صجل ل�صال���ح النا�صرين العرب 
الذي���ن رفدوا املكتبة العربية باأعمال كات���ب قبل فوزه بنوبل، ولبد هنا 
م���ن التنوي���ه بالدور املهم الذي قام���ت به دار املدى يف ه���ذا املجال، فقد 
ترجم���ت ون�ص���رت معظم روايات ه���ذا الكاتب مثل: "الكت���اب الأ�صود"، 
اأحمر"، و"البيت ال�صامت"الت���ي كانت معدة للطبع قبل فوز  "ا�صم���ي 
بام���وق باجلائ���زة، وحني فاز مت تغي���ر الغالف لت�ص���در الرواية �صمن 
�صل�صلة "مكتبة نوبل"التي واظبت الدار على اإ�صدارها، ورفدت املكتبة 
العربي���ة بعناوي���ن مهمة خمت���ارة م���ن اأعم���ال الفائزين به���ذه اجلائزة 

الرفيعة.
مدين���ة ا�صطنب���ول ه���ي م�صق���ط راأ�س بام���وق الت���ي مل يغادره���ا �صوى 
ث���الث �صن���وات عندما ذه���ب اإىل الولي���ات املتحدة الأمريكي���ة منت�صف 
الثمانيني���ات، وق���د نهل���ت اأعمال���ه من ه���ذه املدين���ة امللون���ة والوا�صعة 
احلا�ص���رة دائم���ا يف روايات���ه، ومثلما اأن ه���ذه املدينة تتمي���ز بطابعها 
املعماري اجلميل، وبت�صابك الثقاف���ات، وبتداخل احل�صارات والأزمنة 
والوجوه والرموز يف اأزقتها و�صوارعها ومبانيها، فان اأدب باموق يعد 
انعكا�ص���ا �صادقا لتحولت هذه املدينة الجتماعية وال�صيا�صية، ولإرثها 
الثقايف املتنوع الذي ي�صعى باموق للدفاع عنه معرتفا بالتنوع العرقي 
والثني والطائفي يف بالده، وكا�صفا عن وقائع واأحداث تنكرها ال�صلطة 
الر�صمي���ة يف تركي���ا، فق���د �صرح بام���وق، يف ال�صنة املا�صي���ة، ل�صحيفة 
�صوي�صري���ة "اإن مليون ارمني و30 األف كردي قتلوا يف بالدي ول اأحد 
يتجا�صر على العرتاف بذلك"، وهو الت�صريح ال�صهر الذي اأثار � اآنذاك 
� حفيظة الدولة الرتكية التي �صعت اإىل حماكمة الكاتب بتهمة "الإ�صاءة 

اإىل �صمعة تركيا، والفرتاء على العرق والتاريخ الرتكيني". 
يعد بام���وق واحدا من اأهم الروائيني املعا�صري���ن على م�صتوى العامل، 
وق���د ترجم���ت روايات���ه اإىل اأك���رث من ثالث���ني لغ���ة، وهو الأك���رث مبيعا 
والأغ���زر اإنتاج���ا يف ال�صنوات اخلم����س ع�صرة الأخ���رة، وا�صتطاع اأن 
يع���رث للرواي���ة الرتكية عل���ى مكانة عاملي���ة ناقال ع�ه���ا الثقافة الرتكية 
و�ص���ورة تركيا احلديث���ة اإىل القراء يف خمتلف اأ�صق���اع العامل، فرتكيا 
املمزق���ة جغرافيا ب���ني اآ�صيا واأوروب���ا، والتي تعي����س ازدواجية الدولة 
العلمانية � الإ�صالمية، وجدت �صورتها امللتب�صة هذه على �صفحات رواية 
بام���وق، املولود يف حي )طا�س ني�ص���ان( يف ا�صطنبول لعائلة متيل اإىل 
الثقاف���ة الفرن�صية. بداأ حياته ر�صام���ا، وكان يقول باأنه �صيتفرغ للر�صم، 
وانت�ص���ب اإىل جامعة ا�صطنب���ول التقنية لدرا�ص���ة الهند�صة املعمارية ثم 

حت���ول اإىل ال�صحافة حيث تخ���رج من املعهد الع���ايل لل�صحافة دون اأن 
ميار�س ه���ذه املهنة اأبدا. يف الرابعة والع�صرين من عمره قرر اأن يكون 
روائي���ا ول �ص���يء اآخر، بعدما اقتنع بان "الكتاب���ة تعطي معنى للحياة، 

لأنها احلياة".
به���ذا الق���رار حت���ول بام���وق اإىل ا�صهر روائ���ي يف العامل ع���� اأ�صلوبه 
الر�صي���ق ال�صه���ل، ولغت���ه ال�صل�صة...فف���ي الع���ام 1979 كت���ب روايت���ه 
"العتمة والنور"، ونال عليها جائزة �صحيفة "ميللييت" للرواية، ويف 
الع���ام 1982 كتب روايته ال�صهرة "جودت بك واأبناوؤه"التي نال عليها 
جائ���زة "اورهان كمال للرواي���ة". يف العام 1983 كت���ب رواية "البيت 
ال�صامت")التي نحن ب�صددها(، ونال عليها بعد ترجمتها اإىل الفرن�صية 
جائ���زة "الكت�ص���اف الأوروبي"الفرن�صي���ة، ويف الع���ام 1985 م جاءت 
روايت���ه "القلع���ة البي�صاء"الت���ي حققت له �صه���رة عاملية بع���د ترجمتها 
اإىل لغ���ات عدة. وخ���الل وجود باموق يف الولي���ات املتحدة حيث عمل 
كباح���ث زائر يف جامعة كولومبيا، كتب روايت���ه "الكتاب الأ�صود"التي 
تغو����س يف �صوارع ا�صطنبول واأزقتها وحاراتها من خالل عيون حمام 
باح���ث ع���ن زوجته ال�صائعة، ونال���ت هذه الرواية، بدوره���ا العديد من 

اجلوائ���ز. يف منت�صف الت�صعينيات ن�صر باموق واحدا من اكرث 
الكت���ب ق���راءة يف الأدب الرتك���ي احلدي���ث، وهي 

رواية "احلياة اجلديدة" التي تتحدث عن 
حياة �صب���ان جامعيني. ويف العام 1998 

ن�صر رواي���ة "ا�صم���ي اأحمر"ونال عليها 
جائزة )اف�صل كتاب اأجنبي( الفرن�صية 
وجوائ���ز اأخ���رى، ويف الع���ام 2002 
اأ�ص���در روايت���ه ال�صيا�صي���ة الوحيدة 

"ثلج"التي تتناول النزاعات والعنف 
والتوت���رات يف مدين���ة قار����س يف 

�صرق���ي الأنا�صول بني الإ�صالميني 
واجلي�س والعلماني���ني والأكراد 

ع���ام  ن�ص���ر  وكان  والقومي���ني. 
"الأل���وان  كت���اب   1999

الأخرى"وه���و مزي���ج م���ن 
املن�ص���ورة  املق���الت 
م���ن  والن�صو����س 

ال�صخ�صي���ة،  دفات���ره 
بام���وق  كت���اب  وج���اء 
�ص���در  ال���ذي  الأخ���ر 
بعن���وان  عام���ني  قب���ل 
ه���و  و " ل �صطنبو ا "
ع���ن يومي���ات  عب���ارة 
م���رة  فيه���ا،  ير�ص���د 

اأخ���رى، مالم���ح مدينة 
ا�صتنب���ول يف م���ا ي�صب���ه 

املرفقة  ال�صخ�صية  املذكرات 
ب�ص���ور م���ن طفول���ة و�صب���ا الكاتب 

العا�صق له���ذه املدينة وال���ذي يعي�س فيها 
يف املنزل نف�صه الذي ولد فيه.

ابراهيم حاج عبدي

اأ�شهمت دار )         ( يف التعريف بكتاباته قبل فوزه بنوبل

أورهان باموق حين يصبح المشهداني لون  رواية! 


