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عمله ال�سبور فح�سب.
*..ه����ل ت����رى اأن الكتاب����ة النري����ة اأ�س����بحت اأك����ر ي�س����را و 

طواعية لك مع مرور الوقت؟
اأح�سر  اأن  ينبغ���ي  ب�أنني  اأحي�ن����  اأ�سع���ر  – لالأ�س���ف كال، 
ال�سخ�سي����ت يف موا�س���ع ال اأع���رف كي���ف اأح�سره� فيه�. 
ق���د اأك���ون امتلكت ثق���ة اأعل���ى ب�لنف����س مع الوق���ت و لكن 
ه���ذا ال�سعور قد ي�سيبك بغ�ية اخلذالن اأحي�ن� الأنك عندم� 
تكت���ب مع ثق���ة ج�رفة ب�لنف�س ف�إنك حينه���� ال جترب �سيئ� 
جدي���دا بل تكتب كل م� يرد عل���ى راأ�س قلمك و ح�سب. منذ 
ثالث���ن �سنة و اأن� اأكتب الرواي���ة و اأظن انني قد حت�سنت 
بقدر م� و مع ذلك قد اأنتهي احي�ن� نه�ي�ت مريرة حيث اأعي� 
ع���ن اإيج�د مك�ن من��سب الأ�س���ع �سخ�سي�تي. تذكر اأن هذا 
يح�س���ل بعد ثالثن �سنة من خربة الكت�ب���ة �سبه اليومية.

اإن تق�سي���م الكت����ب اإىل ف�س���ول م�س�أل���ة يف غ�ي���ة االأهمية 
لطريقت���ي يف الكت�بة،عندم� اأ�سرع يف كت�ب���ة رواية و اأن� 
اأع���رف مقدم� الق�س���ة الك�ملة -و يح�سل ه���ذا االأمر غ�لب� 
اأن  فيم� ع�سى  اأفكر  و  الكت�ب اىل ف�سول  اأق�سم  – ف�إنني 
يح�سل من تف��سيل يف كل ف�سل و لي�س من ال�سروري اأن 
اأب���داأ بكت�بة الف�سل االأول ثم تليه الف�سول االأخرى ح�سب 
الرتتي���ب و اإذا م� ح���دث و تعرثت يف اأح���د الف�سول – و 
هو لي�س ب�الأمر املحزن يل اأبدا – ف�إنني اأب��سر العمل بكل 
م���� يبدد حريت���ي. يح�سل اأحي�ن� ان اأب���داأ بكت�بة الف�سول 
اخلم�س���ة االأوىل م���ن كت����ب م���� و اإذا وج���دت نف�سي غري 
م�ستمت���ع اإىل حد ك�ٍف فقد اأقفز اإىل الف�سل اخل�م�س ع�سر 

و اأبداأ الكت�بة من هن�ك.
*ه����ل تعني اأنك تقوم مب�س����ح �سامل لت�ساري�س كتابك كامال 

منذ البداية؟
– نعم. خذ مث�ال روايتي )ا�سمي اأحمر( التي ت�سم عددا 
م���ن ال�سخ�سي����ت و ق���د اأف���ردت ل���كل �سخ�سي���ة ع���ددا من 
الف�س���ول. عندم� كنت اأكتب الرواي���ة اأردت التم�هي معه� 
بك���وين واح���دا م���ن ال�سخ�سي�ت فيه����، لذا عندم���� اأنهيت 
كت�ب���ة الف�س���ول اخل��س���ة ب� )�سيك���وري( و اأظن���ه الف�سل 
ال�س�ب���ع انتقل���ت اإىل الف�س���ل احل����دي ع�س���ر و ه���و ف�سل 
يعود لل�سخ�سية ذاته� اأي�س�.اأحببت اأن اأكون )�سيكوري( 
يف الرواي���ة. اإن االنتق�ل من ال�سخ�سي�ت الروائية اىل م� 
اأن���ت علي���ه يف حقيقتك، قد يك���ون جتربة ق��سي���ة و ب�عثة 
عل���ى االكتئ�ب املرير، لكن ثمة ا�ستثن�ء واحد يف كل كت�ب 
اأكتب���ه : اخل�متة، و الت���ي اأكتبه� دوم���� يف نه�ية العمل و 

ذاك اأمر حم�سوم مت�م� 
* هل هناك من تقراأ عليه ما تكتب ب�سكل دائم؟

اأكون  اأعم�يل دائم� ملن يت�س����رك العي�س معي و  – اأق���راأ 
ممتن���� ل���و ق����ل يل : اق���راأ يل املزي���د او اقراأ يل م���� كتبت 
الي���وم، فه���ذا مينحن���ي �سحن���ة ودفع���ة اإ�س�في���ة للعم���ل، 

يح�س���ل اأحي�ن� ان يقول يل م���ن اأقراأ له : اآ�سف لن اأ�سرتي 
كت�ب� من ه���ذا النوع، و هو اأمر اأراه حممودا اي�س�. اأحب 
دائم� ذكر الك�ت���ب )توم��س م�ن( ك�تبي االأثري الذي اعت�د 
جمع اأفراد ع�ئلته كلهم و قراءة العمل ك�مال لهم. اأحب هذا 

التقليد يف القراءة.
* عندم����ا كنت �سابا اأردت ان تكون ر�ساما. متى ف�سح حبك 

للر�سم الطريق اأمام حبك للكتابة؟
و  الث�ني���ة  يف  كن���ت  عندم����  التح���ول  ه���ذا  ح�س���ل   –
الع�سري���ن. عندم� كن���ت طفال يف ال�س�بع���ة اردت ان اأكون 
ر�س�م���� ووافق���ت ع�ئلتي عل���ى فكرتي هذه وظنن���ت اأنني 
�س�أك���ون ر�س�م� ع�ملي� ثم اأدركت ان ثمة خط�أ م� يف امل�س�ألة 
برمته���� فتوقفت عن الر�سم و �سرعت فورا بكت�بة روايتي 

االوىل.
* هال اأ�سهبت قليال يف بيان �سبب التحول هذا؟

اأ�سب�ب حم���ددة وراء  اأي���ة  ع���ن  اأ�ستطي���ع احلدي���ث  – ال 
حت���ويل م���ن الر�س���م اىل الكت�بة،ن�سرت حديث���� كت�ب� عن 
ا�سطنب���ول ن�سفه هو �سريت���ي الذاتية حتى حلظة حتويل 
اىل ع����مل الكت�بة و ن�سف���ه االآخر مق�لة ع���ن ا�سطنبول اأو 
ب�س���كل اأدق روؤيت���ي ال�سطنب���ول و هي خليط م���ن التفكري 
حول ال�سور و ت�س�ري�س املك�ن و الكيمي�ء االإ�سطنبولية، 
تق���ول العب����رة اخلت�مي���ة يف الكت����ب"ال اأري���د اأن اأك���ون 
فن�ن�،قلت لنف�سي، �س�أكون ك�تب�"و لكن مل اأفهم يوم� �سبب 
حت���ويل اأبدا فرمب� ق���راءة الكت�ب ك�م���ال تو�سح �سيئ� من 

االأ�سب�ب. 
* ه����ل كان����ت عائلت����ك فرح����ة به����ذه االنتقال����ة من الر�س����م اإىل 

الكتابة؟
– ك�نت والدتي منزعجة جدا،اأم� والدي فقد ك�ن متفهم� 
مت�م���� رمب���� الأن���ه اأراد يف �سب�ب���ه اأن يك���ون �س�ع���را و قد 
ترجم فع���ال ال�س�عر الفرن�سي )ف�ل���ريي( اىل الرتكية لكنه 
توق���ف عن اإبداء تفهمه بعدم� �سخ���رت منه حلق�ت الطبقة 

العلي� التي ينتمي اليه�. 
* كي����ف ميك����ن قبول فكرة اأن عائلت����ك ارت�ست بك ر�ساما ال 

روائيا؟
– الأنه���م مل يظن���وا اأنن���ي �س�أكون ر�س�م� ط���وال الزمن، 
ك�ن���ت مهنة الهند�سة املدنية هي االجت�ه املهني ال�س�ئد يف 
ع�ئلتن�، فقد ك�ن ج���دي مهند�س� مدني� �سنع ثروات كبرية 
من بن�ء ال�سكك احلديدية لكن اأبي و اأعم�مي اأ�س�عوا تلك 
ال���رثوة رغم انه���م تخرجوا م���ن املدر�س���ة الهند�سية ذاته� 
الت���ي تخرج منه� ج���دي : ج�معة ا�سطنب���ول التقنية، ك�ن 
مق���درا يل ان األتح���ق بنف����س اجل�مع���ة و ب�لنظ���ر ملي���ويل 
الفني���ة الب�رزة فقد التحقت بق�س���م العم�رة يف اجل�معة و 
ك�ن ه���ذا حاًل ير�سي جميع االأطراف يف ع�ئلتي ثم ح�سل 
يف منت�س���ف برن�جم���ي الدرا�س���ي للهند�س���ة املعم�رية ان 

اأهملت الر�سم و بداأت بكت�بة الرواية.
* ه����ل كن����ت حتتفظ بفك����رة روايت����ك االوىل يف ذهنك عندما 

هجرت الر�سم اىل الكتابة؟
ان اكون روائي� حتى قبل  اأردت  ف�نني  اأتذكر  م�  – بقدر 
ان اأع���رف مت�م���� م���� الذي عل���ي ان اكت���ب. ك�ن لدي ثالث 
حم�والت ف��سل���ة للكت�بة يف بداي���ة حم�والتي الكت�بية و 
م� زلت احتفظ بدف�ت���ر مالحظ�ت تخ�سه� و لكن بعد �ستة 
ا�سهر تقريب� بداأُت م�سروع� كبريا جت�سد يف خ�متته بن�سر 
روايتي )ج���ودت بك و اأبن�وؤه( والتي ه���ي ملحمة ع�ئلية 
مث���ل العمل امللحم���ي )ع�ئلة بودنربوك( ل���� )توم��س م�ن( 
عندم� ن�سرت روايتي كن���ت يف حوايل الثالثن من العمر 
و ك�ن���ت كت�بتي ق���د ا�سبحت اكرث مي���ال اىل التجريبية و 

االأمن�ط الكت�بية احلديثة.
* عندم����ا تق����ول ان����ك اأردت ان تك����ون اك����ر حداث����ة و مي����ال 
للتجري����ب يف االمن����اط الكتابي����ة املعا�س����رة ه����ل كان����ت هناك 

اأ�سماء حمددة اأمامك؟
لدي هي  العظ�م  الكت�ب  اأ�سم�ء  تعد  الوقت مل  ذلك  – يف 
تول�ست���وي و دو�ستويف�سك���ي و �ست�ن���دال وتوم��س م�ن 
ب���ل �س�ر ابط����يل فريجيني� وول���ف و ولي���م فولكرن و قد 

اأ�سفت لهم� الحق� برو�ست و ن�بوكوف.
* نق����راأ يف العبارة االفتتاحية من روايتك )احلياة اجلديدة( 
:"ق����راأت كتاب����ا يوم����ا ما و بعده����ا تغريت حيات����ي كلها". هل 

كان لكتاب ما هذا التاثري الطاغي عليك؟
– )ال�سخ���ب و العن���ف( لفوك���رن ك�ن له���� ت�أث���ري ح��سم 
للغ�ية علّي عندم� كن���ت يف احل�دية والع�سرين او الث�نية 
و الع�سري���ن م���ن العمر،ابتعت ن�سخة م���ن طبعة بنجوين 
للرواي���ة التي ك�ن���ت �سعبة الق���راءة يل و بخ��سة مع فقر 
لغت���ي االإنكليزية، لكن ك�ن ثمة ترجم���ة رائعة للرواية من 
االإنكليزي���ة اىل الرتكي���ة فك�ن علي ان ا�س���ع الكت�بن على 
الط�ول���ة و اأق���راأ مقطع���� من كت����ب وترجمته م���ن الكت�ب 
املق�ب���ل، و ق���د ترك الكت�ب عالمة مهم���ة يف نف�سي و بداأت 
بعده اأكتب ب�سيغة الفع���ل امل�س�رع الب�سيط، اأ�سعر معظم 
االأحي�ن �سعورا رائع� عندم� اأ�سخ�س احلدث بنف�سي بدل 

احلديث عنه ب�سيغة ال�سخ�س الغ�ئب.
* قل����ت يف �سي����اق حديثن����ا ان روايت����ك االأوىل ا�ستغرق����ت 

�سنوات قبل اأن تن�سر؟
– يف ع�سرين����ت عم���ري مل تكن لدي اأية �سداق�ت اأدبية 

و مل اأك���ن اأنتم���ي الأي���ة جمموع���ة اأدبي���ة يف ا�سطنبول لذا 
ك�ن ال�سبي���ل االأوح���د لطب���ع روايت���ي ه���و تقدميه���� اإىل 
م�س�بق���ة اأدبي���ة للن�سو�س غري املن�س���ورة يف تركي�. و قد 
فعل���ت و نلت اجل�ئزة فع���ال و ن�سرت روايتي عن دار ن�سر 

كربى مرموقة. 
* كي����ف تبداأ مبالعبة االأفكار و اختي����ار �سكل رواياتك؟ هل 

تبداأ ب�سورة ما؟ بجملة افتتاحية ما؟
– لي����س م���ن �سيغ���ة ث�بت���ة و قد قررت من���ذ البدء اأن ال 
كل  اأغ���ري  اأن  ال�سي�ق،اح����ول  ذات  يف  روايت���ن  اأكت���ب 
ب���ذات  متع���ة و حت���ٍد  اكتبه�،انه����  كل رواي���ة  �س���يء يف 
و  اللغ���ة  و  واالأ�سل���وب  ال�س���كل  تتالع���ب يف  ان  الوق���ت 
اأمزج���ة ال�سخ�سي�ت و اأن تفك���ر يف كل كت�ب تكتبه ب�سكل 
خمتل���ف عم���� �سبق.ق���د ت���راودين مو�سوع���ة الكت����ب من 
م�س����در خمتلف���ة فمث���ال يف روايتي"ا�سمي اأحم���ر"اأردت 
الكت�ب���ة ع���ن طموح���ي يف اأن اك���ون ر�س�م� فب���داأت بداية 
بر�س�م اوحد ثم اأبدلت املو�سوع ليكون جمموعة ر�س�من 
يعمل���ون يف )اتيليه( : هن���� تغريت وجه���ة النظر االولية 
الن لدي���ك جمموع���ة ر�س�م���ن يتحدث���ون يف م���� بينه���م. 
بع����س املو�سوع�ت هي م���ن تفر�س على الك�ت���ب اختي�ر 
�سرتاتيجي����ت اأو اكت�س�ف����ت �سكلي���ة يف اأ�س�لي���ب ال�سرد 
الروائي،ت���رى مثال �سيئ� حمددا او تق���راأ �سيئ� م� او ترى 
فيلم���� اأو تقراأ مق�لة �سحفية ث���م تذهب للتفكري فيم� فعلت 
و تق���ول : ح�سن� �س�أبداأ من ه���ذه النقطة ثم تبداأ يف هيكلة 
الرواية و تعمل على اإدامة تدفقه�، تكتب و تخ�طب نف�سك 
: رائ���ع،مل يفع���ل اأحد هذا من قبل وهن����ك مالحظة اأخرية 
: اأفك���ر مبو�سوع�ت حمددة ل�سنوات و ل���دي اأفك�ر كثرية 
اأخربته� الأ�سدق�ئي املقربن و اأحتفظ على الدوام ب�أكوام 
م���ن دف�ت���ر مالحظ�ت ت�سل���ح للكثري م���ن الرواي����ت التي 

ميكن ان اأكتبه� يف ال�سنوات الق�دمة.
)مابع����د حداثي����ة  بانه����ا  غالب����ا  النق����اد روايات����ك  ي�سن����ف   *
اأالعيبك  اأنك ت�ستمد الكثري من  Postmodern( مع 
ال�سردي����ة م����ن م�س����ادر تقليدي����ة فاأنت ل����ك اقتبا�س����ات كثرية 
ع����ن )األ����ف ليلة و ليل����ة( وكال�سيكيات اأخرى م����ن الن�سو�س 

ال�سرقية. كيف تعلق على هذه امل�ساألة؟
– ب���داأت احلك�ية مع روايتي )الكت�ب االأ�سود( رغم اين 
ق���راأت بورخ����س و ك�لفين���و يف وق���ت اأبك���ر م���ن كت�بت���ي 
اأن���� و زوجت���ي ع����م 1985 اىل  له���ذه الرواي���ة. ذهب���ت 
الوالي����ت املتحدة وهن����ك ع�ينت عن قرب ال���رثاء الف�ئق 
للثق�ف���ة االمريكي���ة و قد �سعرت ب�لرهب���ة و ان� تركي ق�دم 
م���ن ال�سرق االو�سط و اأبغي اأن اثبت �سخ�سيتي كروائي، 
ل���ذا تراجعت و ق���ررت ان اأعيد اكت�س�ف جذوري و اأدركت 
اأن���ه ينبغي جليلن���� ان ي�سع���ى خللق اأدب وطن���ي حديث، 
بورخ�س و ك�لفينو هم���� من حرراين، اأجد مفهوم الثق�فة 
االإ�سالمي���ة التقليدي���ة رجعي���� مت�م���� و م�سّي�س���� بطريق���ة 
وا�سح���ة و ي�ستخدم���ه املح�فظون بطريق���ة عتيقة و غبية 
ح���ّد اإدراك���ي منذ البدء اأن���ه لن يكون بو�سع���ي ا�ستخدامه 
يف عمل���ي الروائي، لكن جتربت���ي االمريكية جعلت االمر 
وا�سح���� يل ب�أنني اأ�ستطيع العودة اإىل ذلك الرتاث و لكن 
يف اإط�ر عقلي يحتكم اىل روؤية ك�لفينووية او بورخ�سية 
و هن���� بداأت بعمل متييزات �س�رمة بن املفهومن الديني 
و االأدب���ي ع���ن الثق�ف���ة اال�سالمية، لدى تركي���� تراث ه�ئل 
م���ن االأدب املعق���د الرتكي���ب واملق���رتن ب����الأدب الزخ���ريف 
لك���ّن  و   )Ornamental Literature(التزيين���ي
كت�بن���� املح�فظن اجتم�عي� اأفرغوا قيم���ة هذا الرتاث من 
حمت���واه اال�ستك�س�يف،هن����ك الكث���ري م���ن الرمزي�ت التي 
تعي���د نف�سه� يف التق�لي���د احلك�ئية ال�سف�هي���ة ال�سينية و 
الهندي���ة والف�ر�سية و قد ق���ررت ا�ستخدامه� يف عملي عن 
ا�سطنبول املع��سرة. انه� جتربة ممتعة اأن ن�سع كل �سيء 
مع���� مثل لوحة ك���والج دادائية لكن يبق���ى الت�أثري الط�غي 
للثق�ف���ة االمريكية مع رغبتي يف اأن اك���ون ك�تب� جتريبي� 

هو امل�سدر امللهم الأعم�يل.
* ه����ل تعتقد ان املواجهة امل�ستمرة بني الدواف����ع ال�س������رقي����ة 

والغربية يف تركيا �سيتم ت�سويتها يوما ما؟ 
– اأن� متف�ئل و اأرى اأنه ينبغي لرتكي� اأن ال تقلق المتالكه� 
خمتلفتن،ال�سيزوفريني����  لثق�فت���ن  تع���ودان  روح���ن 
الثق�في���ة ه���ذه مفي���دة و تدفع���ك لتك���ون اأك���رث ذك�ء، فق���د 
يح�س���ل اأن تفقد �سلتك ب�لواقع – و هذا لي�س �سيئ� مت�م� 
ف�أن� ك�تب رواية يف النه�ية – و لكن ال ينبغي لك اأن تقلق 
اأب���دا ب�س�أن ه���ذه ال�سيزوفريني� الثق�فية الأن���ك اإذا م� قلقت 
كث���ريا خم�ف���ة اأن تنجح احدى الثق�فت���ن يف قتل االأخرى 
ف�ستنتهي بثق�فة اأح�دية ك�سيحة واأرى هذا اأ�سواأ م� ميكن 
ان يحدث.هذه هي نظريتي التي اأ�سعى دوم� للتب�سري به� 
يف اأو�س����ط ال�سي��س���ة الرتكي���ة و ال�س��سة االأت���راك الذين 
يريدون لرتكي� ان تنق�د بروح واحدة �س�رمة و اأن� اأجنح 

دوم� لنقد هذه النظرة االح�دية.

ترجمة: لطفية الدليمي

يعي����س  ب�م���وق(  )اأوره����ن  ي���زال  ال 
يف مدين���ة اإ�سطنب���ول الت���ي ول���د فيه���� 
ع����م 1952 الأ�س���رة جن���ت ث���روة م���ن 
حقب���ة  يف  احلديدي���ة  ال�س���كك  بن����ء 
ان�س���م  االأت�توركي���ة.  اجلمهوري���ة 
ب�م���وك اإىل كلية روب���رت العريقة 
االأقلي���ة  اأطف����ل  اعت����د  حي���ث 
االإ�سطنبولي���ة الرثي���ة عل���ى تلقي 
تعليم علم�ين على النمط الغربي 
املعه���ود واأظهر من���ذ �سب�ه �سغف� 
ب�لفن���ون اجلميلة،لكن  ملحوظ���� 
بع���د اأن التح���ق ب�لكلي���ة لدرا�سة 
العم����رة قرر الكت�بة، ويعد اليوم 
الك�ت���ب الرتك���ي االأك���رث مقروئية 
يف تركي����. ن�س���رت روايته االأوىل 
)جودت بك و اأبن�وؤه( ع�م 1982 ثم 
اأعقبه���� )املنزل ال�س�مت( ع�م 1983 
و )القلع���ة البي�س����ء( ع����م 1985 ث���م 
)الكت�ب االأ�سود( ع�م 1990 و )احلي�ة 
اجلدي���دة( ع�م 1994. ح�سل ب�موق على 
ج�ئزة IMPAC االأدبية الدبلنية – املرموقة 
ع����م 2003 عن روايت���ه )ا�سمي اأحم���ر( املن�سورة 
ع����م 1998 الت���ي حتك���ي ع���ن ق�سة غمو����س يلف 
جرمي���ة قتل تروى ب�سخ�سي����ت متعددة و ح�سلت 
وق�ئعه���� يف اإ�سطنب���ول الق���رن ال�س�د����س ع�س���ر، و 
ت�ستك�سف الرواية الثيمة االأثرية بن ثيم�ت ب�موك 
املنث���ورة يف كتب���ه : التعقي���دات امل�س�حب���ة للهوية 
يف بل���د ينتمي اإىل ال�سرق والغ���رب يف ذات الوقت 
والتن�ف����س ب���ن االأق�رب و قيمة اجلم����ل و االأ�س�لة 
و القل���ق امل�س�ح���ب للموؤث���رات الثق�في���ة، ثم ج�ءت 
رواية )ثلج( املن�سورة ع�م 2002 لتع�لج مو�سوعة 
الراديك�لي���ة ال�سي��سي���ة والديني���ة لتك���ون الرواي���ة 
االأوىل ل�)ب�م���وك( يف مواجه���ة التط���رف يف تركي� 
املع��س���رة. يحكي كت����ب )اإ�سطنب���ول : املذكرات و 
 Istanbul :The Memories and املدينة
the City( املن�سور ع�م 2003 عن �سورة ثن�ئية 
ل�سخ�سي���ة يف طوري الطفولة و ال�سب�ب جنب� اإىل 
جنب م���ع اخللفية االإ�سطنبولي���ة التي ع��ست هذه 

ال�سخ�سية و�سطه�. 

اأج���ري ه���ذا احل���وار م���ع ب�م���وق عل���ى جل�ست���ن 
مت�سلتن يف لندن وتوا�سل الحق� عرب املرا�سالت. 
مت احل���وار االأول يف ال�سه���ر اخل�م����س م���ن 2004 
ب�لتزام���ن م���ع ن�س���ر الرتجم���ة االإنكليزي���ة لرواي���ة 
�س���رداب  يف  خ��س���ة  غرف���ة  ُهي�َئ���ت  فق���د  )ثل���ج(. 
فن���دق لندين م�س����ءة ب�أن�بي���ب الفلور�سن���ت و تعج 
ب�ل�سو�س����ء ال�س����درة عن اأجه���زة التكييف اخل��سة 
ب�لفن���دق. ح�سر ب�موق اللق�ء مرتدي� ج�كيتة ق�سرية 
�سيق���ة من املخمل امل�سلع �س���وداء اللون فوق قمي�س 
خفيف الزرقة مع بنطلون ف�سف��س داكن اللون،وك�ن 
تعليق���ه االأول على املك�ن"ميكن جدا اأن منوت ب�سمت 
هن���� و لن يك���ون مبقدور اأح���د اأن يجدن����". انزوين� 
يف رك���ن ه�دئ عل���ى درج���ة معقولة م���ن االأن�قة يف 
ذل���ك املك�ن و حت�ورن���� لثالث �س�ع����ت متوا�سلة مل 

نتوق���ف خالله� اإال لتن�ول القهوة مع �سندويت�س�ت دج�ج.
ع�د ب�م���وق اإىل لندن ع�م 2005 لن�سر كت�به )اإ�سطنبول : 
املذك���رات واملدينة( و ا�ستطعن� االلتق�ء يف ذات املك�ن من 

الفندق ث�نية و حتدثن� ل�س�عتن ك�ملتن.

احلــوار
* كيف ترى م�ساألة اإجراء حوارات معك؟

-: اأ�سع���ر اأحي�ن���� بتوت���ر الأنن���ي اأجيب اإج�ب����ت غبية عن 
اأ�سئل���ة غ���ري ذات ه���دف حمدد،ح���دث هذا �س���واء حتدثت 
الرتكي���ة اأو االنكليزي���ة. اأتكل���م يف الع����دة برتكي���ة �سيئة 
الرتكيب و بجمل ركيكة لذا �سرت هدف� للهجوم يف تركي� 
ب�سب���ب حواراتي اأك���رث بكثري مم� اأتعر����س له من هجوم 
ب�سبب كتبي. املتحذلق���ون ال�سي��سيون املحبون للجدل و 

كّت�ب االأعمدة هن�ك ال يقروؤون الرواي�ت.
* لقي����ت كتبك ا�ستجابة طيبة يف اأوروبا و الواليات املتحدة. 

كيف ت�سف قبولك يف تركيا؟
– انتهت ال�سنوات االوىل الطيبة االآن. عندم� كنت اأن�سر 
كتب���ي االأوىل ك�ن اجلي���ل ال�س�ب���ق من الكت����ب يتال�سى و 

يبهت،لذا مت االحتف�ء بي كثريا كك�تب �س�ب واعد. 
* عندم����ا تقول"اجليل ال�سابق م����ن الكتاب"، من تق�سد من 

هوؤالء؟
الذي���ن يعون م�سوؤوليته���م االجتم�عية  الكت�ب  – اأعن���ي 
الذي���ن يدرك���ون اأن االأدب يعل���ي من �س�ن املث���ل االخالقية 
ك�ن���وا واقعي���ن  الكت����ب  ان معظ���م  اأرى  ال�سي��سي���ة.  و 
م�سطح���ن و مل يكون���وا جتريبي���ن ح�له���م يف ه���ذا ح�ل 
الكث���ري من الكت����ب يف البل���دان الفقرية الذي���ن يبعرثون 
مواهبه���م الثمين���ة يف الكت�ب���ة عم� يت�س���ورون اأنه يخدم 
اأوط�نه���م فلم اأ�س�أ اأن اأكون مثله���م الأنني منذ �سب�ي املبكر 
اأعجب���ت بفوك���رن وفريجيني� وولف و برو�س���ت و مل يلق 
النم���وذج الواقع���ي – االجتم�عي الذي مثل���ه �ست�ينبك و 
غورك���ي اأي ه���وى يف نف�س���ي. بعد منت�س���ف الت�سعين�ت 
عندم���� ب���داأت مبيع�ت كتب���ي تتج�وز م� حلم ب���ه اأي ك�تب 
ترك���ي قبلي انفرط عقد �سهر الع�سل بيني و بن ال�سح�فة 
الرتكي���ة و الطبقة الثق�فية الرتكية اأي�س�.ومنذ ذلك احلن 
ك�ن �سيل النقد اجل�رف هو رد الفعل املتوقع على �سهرتي 
و مبيع����ت كتبي املت�س�عدة حت���ى قبل االطالع على ق�ئمة 
املحتوي�ت التي ت�سمه� تلك الكتب. اأن� االآن ك�تب معروف 
عل���ى نط�ق وا�سع ب�سبب تعليق�ت���ي ال�سي��سية امل�ستلة من 
حوارات���ي الع�ملية بعد ان جت���ري عليه� ال�سحف الوطنية 
الرتكي���ة تعديالت حمددة و بال خجل يذكر بق�سد اأن اأبدو 

�سخ�سية اأكرث تطرف� و حمق� �سي��سي� من حقيقتي.
* اإذًا يوجد رد فعل عدائي على �سعبيتك؟

– قن�عت���ي احل��سم���ة ان ه���ذا الفعل العدائ���ي هو عق�ب 
الأرق����م مبيع�ت���ي الكب���رية و اآرائ���ي ال�سي��سي���ة املعروفة 
لكنن���ي ال اأرغ���ب يف ترديد ه���ذا القول دوم� حت���ى ال اأبدو 
يف موق���ف املتحف���ز للدف�ع عن نف�سه و رمب���� اأ�س�أت قراءة 

امل�سهد ك�مال.
* اأين تكتب؟

– لط�مل���� ك�ن���ت لدي قن�عة را�سخ���ة اأن املك�ن الذي تن�م 
في���ه اأو ال���ذي تت�س����رك فيه م���ع رفي���ق حي�ت���ك ينبغي اأن 
يك���ون مع���زوال ع���ن املك�ن ال���ذي اعت���دت الكت�ب���ة فيه الأن 
االن�سغ����الت و التف��سي���ل املنزلي���ة غ�لب���� م� تك���ون ق�تلة 
للخي����ل : اإنه���� تقتل ال�سيط����ن املبدع الك�م���ن يف داخلك. 
االن�سغ����الت املنزلي���ة تدج���ن الك�ت���ب و جتع���ل م���ن ع�مل 

اآخ���ر يبتدع���ه اخلي�ل م�س�أل���ة تخفت حتى ت���ذوي منطفئة 
بع���د حن، ل���ذا ك�ن لدي دوم���� مك�ن للكت�بة خ����رج املنزل 
ال���ذي اأقيم في���ه يف الع�دة، دعني اأروي ل���ك هذه احلك�ية: 
ح�سل م���رة اأنني كن���ت اأق�سي ف�سال درا�سي���� مع زوجتي 
ال�س�بق���ة يف الوالي����ت املتح���دة التي ك�ن���ت حت�سر لنيل 
�سه�دة الدكت���وراه PH.D يف ج�معة كولومبي� العريقة 
و كن���� نعي�س مع� يف واحدة من ال�سقق املخ�س�سة للطلبة 
املتزوج���ن و مل يكن مت�ح� يل مك�ن منف�سل للكت�بة فك�ن 
عل���ي اأن اأن�م و اآكل و اأكت���ب يف ذات املك�ن. ك�ن كل �سيء 
يذكرين ب�لتف��سيل املنزلية اىل حد اأقلقني و اأف�سد مزاجي 
الكت�بي،ل���ذا ابتكرت حيلة �سغرية : كنت كل �سب�ح اأغ�در 
ال�سق���ة و اأودع زوجت���ي كمن يذهب اىل العمل ثم بعد عدة 
ج���والت م�سي� على االأقدام اأع���ود اىل ال�سقة و ك�أين اأدخل 
مكتب���ي املع���د للكت�بة. عرثت قبل ع�سر �سن���وات على �سقة 
جميل���ة تط���ل على البو�سف���ور و متنح امل���رء اإطاللة رائعة 
على مدينة ا�سطنبول القدمية ورمب� ك�ن له� اأف�سل اإطاللة 
عل���ى ا�سطنبول ب�أكمله� و هي تبعد نحو خم�س و ع�سرين 
دقيق���ة م�سي� على االق���دام عن منزيل حي���ث اأقيم و متتلئ 
ب�لكتب و تطل من�سدتي الكت�بية فيه� على اأفق ا�سطنبول 
ال�س�حر. اأم�سي يف املعدل ع�سر �س�ع�ت يومي� يف الكت�بة 

يف هذه ال�سقة.
*ع�سر �ساعات يف اليوم؟!!!

– نع���م، ف�أن���� مث�ب���ر للغ�ي���ة و اأح���ب عملي ج���دا. يقول 
الن�����س عني ب����أين ج�مح الطم���وح و رمب���� ك�ن �سيء من 
احلقيق���ة يف ه���ذا القول،لكنن���ي اأع�س���ق م���� اأفعل،اأبته���ج 
كث���ريا ب�جللو����س اإىل من�سدت���ي و ال�س���روع يف الكت�ب���ة 
مثلم� يبتهج طفل بلعبته اإنه عمل ج�د ب�الأ�س��س لكنه متعة 

واألع�ب م�سلية اأي�س�.
*ي�س����ف ال�س����ارد يف روايت����ك )ثلج( نف�س����ه كموظف يبتدئ 
عمل����ه يف ذات ال�ساع����ة كل يوم. هل متل����ك ذات االن�سباط و 

ال�سرامة يف الكتابة؟
الطبيعة  اإىل  التي ذكرته�  النقطة  اأ�سري يف هذه  – كن���ت 
ال�س�رم���ة واملن�سبط���ة الت���ي ميلكه� الروائ���ي التي ت�سبه 
طبيع���ة املوظفن امل�سلكين �سدي���دي االن�سب�ط يف مق�بل 
الطبيع���ة الرخ���وة ل���دى ال�س�عرالت���ي له���� تق�لي���د تبجيل 
وا�سع���ة يف تركي����، اأن ت�سبح �س�ع���را يف تركي� يعني انك 
�ست�سبح �سخ�س���� معروف� و حمرتم� الأن معظم ال�سالطن 
العثم�ني���ن و رج����الت الدولة معهم ك�ن���وا �سعراء و لكن 
لي����س ب�لطريق���ة الت���ي ن���رى عليه� ال�سع���راء الي���وم. ظل 
ال�سع���ي الأن تكون �س�عرا يف تركي���� و ملئ�ت من ال�سنوات 
و�سيلة الإثب�ت كونك مثقف� و ك�ن هوؤالء ال�سعراء يجمعون 
�سعره���م يف خمطوط�ته���م تدع���ى )دواوين(،وق���د اأنت���ج 
قرابة ن�سف رج�الت االمرباطوري���ة العثم�نية دواوينهم 
اخل��س���ة بهم. ك�نت تلك طريق���ة غ�ية يف التعقيد و مهذبة 
يف الكت�ب���ة عن االأ�سي����ء بكثري من القواع���د و ال�سع�ئر و 
تع���ج ب�لتقليدي���ة و التك���رار لك���ن احل�ل���ة تغ���ريت بعد اأن 
تغلغلت القي���م الغربية يف املجتمع الرتكي حيث مت�زجت 
ه���ذه الرتكة مع الفكرة احلديث���ة و الروم�ن�سية التي ترى 
يف ال�س�ع���ر �سخ�س���� يح���رتق يف طلب احلقيق���ة و هو م� 
جل���ب وزن� اإ�س�في���� اإىل )بري�ستي���ج( ال�س�عر.على نقي�س 
هذه ال�سورة عن ال�س�عر ف�إن الروائي هو اأ�سال و بطريقة 
اأ�س��سي���ة ج���دا �سخ�س يقط���ع امل�س�ف����ت ال�س��سعة ب�سرب 
وت����أنٍ  مثل منلة تدب دبيب� على االر�س،لذا فهو يعرب عن�ّ� 
لي�س عرب روؤيته الروم�نتيكية و �سيط�نه ال�سعري بل عرب 

أورهان باموق: أبطالي هم 
فيرجينيا وولف ووليم فولكنر 

وبروست ونابوكوف
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ك�ن لق�ئ���ي الث����ين حدث���ً� اآخر. ج����ء يف يوم 
ربيع���ي جمي���ل يف مدين���ة لي���ون الفرن�سي���ة، 
الت���ي تق���ع اإىل اجلن���وب م���ن ب�ري����س، واإىل 
ال�سم����ل من م�ر�سيلي���� ع��سمة املتو�سط. يف 
مهرج����ن »االأ�سيز دو رم���ون«، واحد من اأكرب 
اأوروب����،  يف  الع�ملي���ة  الرواي���ة  مهرج�ن����ت 
ب���ل هو اأكربه� عل���ى االإطالق. وكن���ت مدعوًا 
ذل���ك اليوم، لق���راءة مق�طع م���ن روايتي »ب�ب� 
�س�رتر"الت���ي ك�نت ترجمته� ق���د �سدرت توًا 

عن دار »لو �سوي"الفرن�سية.
ك�ن اإع���الن حم��س���رة ب�موق ه���و اأول اإعالن 
اأراه م���ن برن�م���ج املهرج����ن، ويحم���ل م�ركة 
مهم���ة يف الثق�ف���ة املع��س���رة: ح���وار ح���ول 
الهوي���ة االأوروبي���ة والهوي���ة االإ�سالمي���ة يف 
تركي�، احلداثة وااللت���زام ب�لتق�ليد، االإ�سالم 
واملع��س���رة. اإنه� بحق عن�وين جلدل حمتدم 
يف عم���وم الع����مل وم���ن قب���ل نخ���ب مثقف���ة 
متعددة، وخمتلفة االأهواء. وك�ن ب�موق ذلك 
الع�م جن���م هذا املهرج�ن الع�مل���ي بال من�زع، 
ذل���ك اأن التقلي���د ال�سنوي للمهرج����ن يقت�سي 
اأن يقوم مهرج�ن الرواية الع�ملية ب��ست�س�فة 
�سخ�سية روائية من الع�مل، بعيدًا عن جن�سه 
اأو ثق�فت���ه اأو لغت���ه، يطل���ق علي���ه لق���ب »جنم 
املهرج����ن«. فم���رة م���ن ال�سن، واأخ���رى من 
ال�سنغ�ل، ومرة م���ن الي�ب�ن. وهذا الع�م ك�ن 
ب�موق هو النجم، الذي ا�ست�أثر ب�لدع�ية كله� 
على م� يبدو، و�س�دف يف الوقت ذاته �سدور 
روايت���ه »ج���ودت ب���ك واأوالده« ب�لفرن�سي���ة، 
ع���ن »دار غ�ليم����ر«، وه���ي اأول رواي���ة كتبه� 

ب�موق.

مدينة الربجوازية الفرن�شية
و�سل����ت مدين����ة لي����ون الفرن�سي����ة �سب�ح����ً�، 
ق�دمً� من معر�س الكت�ب يف جنيف. حمطة 
القط�����ر ك�نت مزدحمة. مط����ر ال�سيف غ�سل 
االأر�سف����ة فهب����ت ن�س�ئ����م منع�س����ة. املدين����ة 
اجلميلة ه����ي ع��سمة مق�طعة ال����رون األب، 
جن����وب �س����رق فرن�س�����، حي����ث يلتق����ي فيه����� 
نه����را ال����رون وال�س����ون. كم����� اأنه����� مدين����ة 
الربجوازية الليونية التي ا�ستهرت مبع�مل 
ن�سيج احلرير والراي����ون. مل تكن حمدثتي 
بعي����دة عن الواقع، ك�نت �سيدة يف منت�سف 
العم����ر مت�س����ك بيده� دف����رتًا �سغ����ريًا، حن 
ق�ل����ت اإن اأهمي����ة لي����ون تكم����ن يف ت�ريخه�! 
مل  القدمي����ة!  الغ�����ل  ب����الد  ع��سم����ة  ك�ن����ت 
اأ�ستغ����رب، ف�لفرن�سيون مولع����ون ب�لت�ريخ 
الق����دمي. �سه����رة املدينة يف اخ����رتاع طريقة 
اجل�ك�ر يف الن�سي����ج، جعله� مدينة املو�سة 
يف مالب�����س الن�س�����ء. ونحن من����ر ب�ل�سي�رة 
كن����� ن�س�هد على عج����ل مبنى اأوب����را ليون. 
معه����د ال�سوء. متحف الب����وزار الذي يحتل 
دي����ر البندنك����ت الق����دمي. ق�س����ر �س�����ن بيري، 
املتحف امل�سغ����ر ملتحف اللوفر. وهن�لك يف 
الوقت ذاته اأك����رث من ثالثن متحفً� منت�سرًا 

يف املدينة.

حما�شرة باموق
نه����ر  عل����ى  مطل����ة  ال�سوبزي�ست�ن�����س  ق�ع����ة 
ال�س����ون. اأم����� املدينة القدمية فه����ي على نهر 
اآخر: نه����ر ال����رون. الق�ع����ة الرئي�سية ك�نت 
ق����د امت����الأت قب����ل ب����دء احل����وار ب�س�عت����ن. 

البط�ق�����ت نفدت قبل اأ�سهر، وهن�لك جمهور 
اأو�سع يراقب املح��سرة على �س��س�ت كبرية 
يف الب�حة اخل�رجية وهم ي�سربون النبيذ. 
هذا املهرج�ن يقدم �سورة ب�هرة عن تطور 
ف�سل ال�سهرة، وف�سل النجومية التي حلقت 
ب�����الأدب، ب�لرواي����ة عل����ى نحو خ������س، واإن 
مت�أخ����رة بع�س ال�سيء عن الفنون االأخرى، 
ك�ملو�سيقى وال�سينم� والري��سة، ف�أوره�ن 
ب�م����وق ك�ن جنم����ً� حقيقيً�، ول����كل م� للنجم 
م����ن �سيطرة ونف����وذ، ف�ساًل ع����ن اأن �سن�عة 
النجوم مهن����ة فرن�سية ب�متي�ز، وهي حرفة 
متقن����ة وله����� ت�ريخ بعيد. ل����ذا ك�ن كل �سيء 
يف غ�ية الرتتيب واالحرتاف. دخل ب�موق 

الق�عة مع �سيدتن �سهريتن يف فن احلوار 
يف فرن�س�، عل����ى وقع ت�سفيق مل ينقطع من 
اجلمهور حتى بعد جلو�سه! مع �سور كبرية 
ل����ه ولكتبه تزّين اخللفي����ة، واإعالن عن فيلم 
عن����ه بعد املح��سرة، وال�سم�����ح للم�سورين 
ب�لتق�����ط ال�س����ور ل����ه وه����و ج�ل�����س. بع����د 
دق�ئ����ق من ال�سم����ت، تولت ال�سي����دة االأوىل 
تقدمي����ه اإىل اجلمهور، وهو اأمر تقليدي يف 
املح��س����رات الثق�في����ة. اأم� الث�ني����ة ف�أخذت 
مهم����ة ط����رح االأ�سئلة عل����ى املح��س����ر، ومع 
اأن االأ�سئل����ة الت����ي طرحته� ك�ن����ت من النوع 
اجل�����د ومل تكن م����ن تلك التقليدي����ة اأبدًا، اإال 

اأن املف�ج�����أة ه����ي اأن ب�م����وق مل يلتف����ت له����� 
وال الأ�سئلته�����، فقد ان�سغل بتلفونه اجلوال! 
ووا�س����ل ال�سغ����ط على اأرق�م����ه، واأخذ يكتب 
بع�����س الر�س�ئل الن�سي����ة ويبعثه�. لقد بهتت 
ال�سي����دة م�سدوم����ة لت�سرفه، لكنه����� �سحكت 
م����داراة الإحراجه�����. ك�ن يطل����ب منه� كل مرة 
اإع�دة ال�س����وؤال، وقد كرر ذل����ك اأكرث من مرة. 
م����ع ذلك ك�نت اإج�ب�ته بع�����س االأحي�ن بعيدة 
ع����ن االأ�سئلة املطروح����ة مب�س�ف�����ت �س��سعة، 
ويف اأحي�ن كث����رية ي�سهب يف �سرح تف��سيل 
مملة عن حي�ته اخل��سة، ولكي يكمل امل�سهد 
اأخرج ك�مريا ديجيت�ل من جيبه واأخذ يلتقط 

ال�س����ور للجمه����ور الذي ك�ن يلتق����ط ال�سور 
له!

من ال يع����رف ب�موق �سي�ستغ����رب ذلك، ولكن 
الذي����ن يعرفونه يعت����ربون هذا االأم����ر جزءًا 
م����ن �سخ�سيته. �سخ�سية حم����رية يف اأ�سي�ء 
كث����رية، منه����� الف�����رق الف�����دح ب����ن ر�س�ن����ة 
رواي�ت����ه ومو�سوع�ته����� والعب����ث الطفويل 
ال����ذي ن����راه اأم�من�����. اأم����� الوعد ال����ذي قدمه 
االإع����الن عن حم��سرته ففي الواقع مل نر منه 
اأي �سيء. فك�نت اإج�ب�ت ب�موق تن�سب على 
حي�ة ع�ئلته الرتكية بن زمنن زمن احلداثة 
وزمن التقلي����د، اإذ ي�ستعيد من ذاكرته بع�س 
م� ذكره يف كت�به اإ�سطنبول، وبع�س م� كتبه 
يف مق�لت����ه ال�سه����رية »حقيبة وال����دي«، وهو 
اخلط�����ب الذي األق�����ه يف �ستوكه����ومل ع�سية 

ت�سلمه ج�ئزة نوبل، يف ع�م 2006.

اأورخان الذي عرفته
يف   2005 ع�����م  يف  ب�م����وق  عل����ى  تعرف����ت 
ا�سطنب����ول، قبل ح�سوله عل����ى ج�ئزة نوبل، 
اجل�ئزة الت����ي جعلته مق����روءًا ب���44 لغة يف 
الع�����مل. وك�ن ا�سم����ه االأول ي����رن يف ذاكرتي 
عل����ى اأنه اأورخ�����ن، اال�سم الرتك����ي التقليدي 
وال����ذي خزنت����ه ذاكرتن����� م����ن الت�ري����خ، م����ن 
قب����ل  العربي����ة والرتكي����ة،  اللغت����ن  التح�����م 
زم����ن االأت�توركي����ة الذي ذهب ب�للف����ظ بعيدًا 
ع����ن االآث�����ر العربية االإ�سالمي����ة. جمعتني به 
�سح�في����ة اأمريكية يف منزل����ه يف ا�سطنبول. 
حينه����� ك�ن ب�م����وق جن����م ال�سح�ف����ة ولي�س 
ملجل����ة  ذات����ه  الع�����م  يف  �س����رح  فق����د  االأدب. 
�سوي�سرية، هي نوي� ت�س�يت�س زويرخ: »ب�أن 
مليون اأرمني وثالثن األف كردي قتلوا على 
ه����ذه االأر�����س لكن ال اأحد �س����واي يجروؤ على 
قول ذلك«. على اأثر هذا الكالم متت مالحقته 
ومت  القومي����ن،  بع�����س  قب����ل  م����ن  ق�س�ئي����ً� 
تهدي����ده ب�أ�س�لي����ب متعددة مب� فيه����� التهديد 
ب�ملوت. وكنت راأيته يف تلك االأي�م الع�سيبة 
التي اأنتجت له ح�لتن متن�ق�ستن: اهتم�مً� 
كبريًا يف ال�سح�فة الغربية ونكرانً� ب�لدرجة 
ذاته����� من بع�س مواطني����ه. واحلق اأقول اإنه 
مل يرتك لدي انطب�عً� خمتلفً�، حتى يف اللق�ء 
االأول، ب�لرغم من ب�س�طته ولطفه ك�إن�س�ن اإال 
اأن ه����ذا الك�تب: طويل الق�م����ة، بدا يل ومنذ 
اللق�����ء االأول متلعثم����ً� يف ال����كالم، ومرتب����كً� 
على الدوام. ك�ن يتكلم اللغة االإنكليزية بلكنة 
اأمريكي����ة متكلفة! �سوت����ه ك�ن ع�ليً�. يتحرك 
كثريًا وال ي����ك�د ي�ستقر يف م����ك�ن. اأ�سدق�وؤه 
معظمهم م����ن االأمريكين ومن الن�در اأن جتد 
تركي����ً� بينهم، ذلك اأن����ه ع��س �سنوات عدة يف 
اأم����ريك� حينم����� ك�ن����ت زوجت����ه االأوىل األ����ن 
ترخ����ون تدر�����س ت�ري����خ الف����ن الت�سكيلي يف 
ج�مع����ة كولومبي�����، ومن اأبح�ثه����� كم� �سرح 
م����رة اهت����دى اإىل روايت����ه ال�سه����رية »ا�سمي 
اأحم����ر«. ومل اأك����ن قراأته� وقته�����، ولكني قبل 
يوم����ن م����ن لق�ئه ق����راأت رواي����ة »ثل����ج« وقد 
�س����درت حديث����ً� ب�للغ����ة االإنكليزي����ة برتجمة 
مورين فريلي، وكنت ا�سرتيته� من مكتبة من 
�س�����رع اال�ستقالل، وهي الرواية التي تبحث 
يف مو�سوع ب�موق االأثري: الع�مل االإ�سالمي 

بن التقليد واحلداثة، ومع اأن رواية »ا�سمي 
اأحمر"التي تتحدث عن املواجهة بن ال�سرق 
والغرب يف ظل االإمرباطورية العثم�نية يف 
نه�ية القرن ال�س�د�س ع�سر، هي التي اأطلقته 
غربي����ً�، وال �سيم����� بع����د اأن كتب عنه����� الن�قد 
امل�رك�سي الكب����ري فردريك جيم�سون، اإال اأين 
مل اأحبه�����، بل وجدته����� كم� لو ك�ن����ت التقليد 
االإ�سالم����ي لرواي����ة »ا�س����م الوردة"الأمربت����و 
اإيكو، فيه� الكثري من تقليد ال�سنعة للروائي 
االإيط�يل، وتقليد عوامل����ه، وال يخفي ب�موق 
الرواي����ة  به����ذه  ب�إيك����و، واإعج�ب����ه  اإعج�ب����ه 
ب�ل����ذات. وم����ن املوؤ�س����ف اأن روايت����ه »ثل����ج« 
اأُهمل����ت، وه����ي االأه����م من ب����ن رواي�ت����ه، مل� 
له����� من ق����درة على حتلي����ل مو�سوع�ت مهمة 
وح�لية يف ال�س����رق االأو�سط، ور�سمه� لع�مل 
مدين����ة ق�ر�����س يف املثل���ث الذهب���ي: االإرهاب، 

التع�سب، والفقر.

باموق املثقف باموق امللتزم
ك�ن ب�م����وق م����� قب����ل »نوبل"خمتلف����ً�� اأعم�له 
الروائية اأخذت بريقه� من مواقفه االإن�س�نية. 
بي�س����ر،  ال�سي��سي����ة  للمو�سوع�����ت  تطرق����ه 
وبفج�ج����ة اأحي�ن����ً�، يذكر ب�ل����دور الذي على 
املثق����ف اأن ي�سطلع ب����ه يف الع�سر احلديث. 
اإنه دور اأ�س��س����ي دون �سك يف �سي�غة الع�مل 
احلدي����ث، فق����د انتهى دور املثقف����ن كحرا�س 
املثق����ف  دور  وابت����داأ  الكهنوتي����ة  للثق�ف�����ت 
النق����دي م����ع الفك����ر الغربي احلدي����ث، فمهم� 
ك�نت االجته�����دات �سواء اأك�ن����ت اأخالقية اأم 
اإيديولوجي����ة فه����ي ق�ئم����ة من اأج����ل حتطيم 
الثق�ف�����ت ال�س�ئ����دة واملوروث����ة، اإنه����� تطيح 
ب�ل�سلطة اخل�رجية، مهم� ك�نت هذه ال�سلطة، 
وتوؤ�س�����س الأرواح ح����رة وعق����ول مغ�م����رة. 
م����ن هن����� ك�ن اهتم�م����ي بب�م����وق، اأورخ�����ن 
الذي عرفت����ه، والذي ان�سم بق����وة اإىل ع�سر 
الت�س�����وؤل يف الع�����مل االإ�سالم����ي، الذي د�سنه 
حمف����وظ م����ن دون �س����ك، وقد ر�س����م ب�سورة 
رائع����ة دور املثقف املتنور يف حم�ربة �سلطة 
االإكلريو�س على خلفية درامية. اإال اأن ب�موق 
بع����د نوبل ذهب اإىل مي����دان اآخر، ك�ن الغرب 
يريده له، اأ�سبح مت�سدرًا جمالت الف�س�ئح، 
يف البداية ب�سبب عالقته مع الفن�نة االأرمنية 
الرتكي����ة التي ت�سغره بثالثن ع�م�، وبعده� 
بعالقت����ه مع الك�تب����ة الهندية ك�ري����ن دي�س�ي 
ابنة الك�تبة اأنيت� دي�س�ي، التي ح�سلت على 
ج�ئ����زة البوك����ر يف ع�����م 2009، وق����د التقط 
له����م �سح�في����و الف�س�ئح الرباب�����زي ال�سور 
على الب����الج، فكتبت ال�سح����ف الفرن�سية يف 
عن�وينه� �س�خرة: »العالقة بن امل�سيو نوبل 

ومدام بوكر«.
اأك����رث  لي�س����وا  املثقف����ن  اأن  ال�س�ئ����د  املعتق����د 
حكم����ة وال اأك����رث قيم����ة - كم�سلح����ن - م����ن 
ال�سح����رة اأو رج�����ل الدي����ن القدام����ى، وعلى 
معرفت����ي العميق����ة، اأن املثقف����ن مث����ل غريهم 
فردانيون وان�سق�قي����ون، ولكنهم كمجموعة 
ق�درون عل����ى خلق من�خ ع�م �س�ئد من االآراء 
ت����وؤدي اىل م�س�����رات غ����ري  الت����ي  واالأف����ك�ر 
منطقية ومدمرة. وكم �سدمني بول جون�س 
حن كت����ب عن م�رك�س مث����اًل يف كت�به »كذبة 
املثقف����ن«، فقد بن اأن م�رك�����س مل يكن مهتمً� 
ب�لبح����ث عن احلقيق����ة، وامن� ب�ملن�����داة به�، 
ب����ل اأن كت�ب����ه الرئي�سي "راأ�����س امل�ل"والذي 
غ����رّي الب�سري����ة اأكرث م����ن اأي كت�����ب اآخر، ك�ن 
عب�رة عن �سل�سلة مق�الت اأُدجمت يف بع�سه� 
دون بنية حقيقية. م�رك�س الذي طبع ع�سرًا 
ك�م����اًل ب�سخ�سيت����ه وبكتب����ه، ك�ن يعي�س من 
اأج����ل نف�س����ه ال م����ن اأج����ل ع�س����ره، م�رك�����س 
الذي ك�ن ق�ئد العم�����ل مل تط�أ اأقدامه م�سنعً� 
اأو منجم����ً� اأو مك�ن����ً� فيه عم�����ل، بل ك�ن يرى 
العم�����ل علفً� ملدافع الثورة وال اأكرث. م�رك�س 
ال����ذي مل يوؤم����ن ب�إل����ه، ك�ن موؤمن����ً� بنف�س����ه، 
م����رارة،  قلب����ه ممتلئ����ً�  م�رك�����س احل����ب ك�ن 
م�رك�����س العطف ك�نت تقتله الغ����رية. اأن� من 
جهت����ي ال اأظن االأم����ر ينطبق عل����ى اأورخ�ن، 
ولكن رمب� ينطبق على اأوره�ن الذي اأفقدته 

نوبل براءته.

بي��ن أورخ��ان وأوره��ان بام��وق

كان إعالن محارضة أورهان باموق 

الفخم مزّينًا بصورة كبرية ملونة 

له، موضوعة يف إطار معدين باهر. 

الصورة معروفة تقريبًا، إنها تلك التي 

تظهره بنظارته ذات اإلطار املعدين 

الكبري وجاكيتته السوداء من دون 

كرافات، التقطها له املصور الرتيك 

املشهور مراد تورميج، ونرشتها بعض 

الصحف الفرنسية الكبرية مثل اللوموند 

والليرباسيون والفيغارو، وغريها. كان 

هذا اإلعالن بلغته املعربة، وأسلوب 

تقدميه يف حقيقة األمر مغريًا وجذابًا، 

بالنسبة يل عىل األقل، أنا الذي التقيت 

به أول مرة يف عام 2005 يف اسطنبول، 

قبل أن ُتطبق شهرته اآلفاق، وتصبح 

أعامله الروائية ذائعة الصيت.

كام أين قرأت جميع رواياته تقريبًا، 

خالل السنوات املاضية، حتى قبل 

ترجمتها للعربية يف أحيان كثرية، 

وربطتني بالصدفة ببعض مرتجميه إىل 

اللغات األجنبية صداقة حية.

علي بدر

ظ���ل اأوره����ن ب�موق عل���ى م���دى العقود 
الرتك���ي  االأدب  وج���ه  امل��سي���ة  الثالث���ة 
احلدي���ث يف الداخ���ل و اخل����رج. و ق���د 
جلبت ل���ه رواي�ته، املرتجم���ة اإىل العديد 
من اللغ����ت االأجنبية، ج�ئزة نوبل لالأدب 
ع�م 2006، لكنه� جلبت عليه اأي�سً� و�سعً� 
ب ب���ه اأحي�نً� ك�س���وت اأخالقي  غ���ري مرحَّ
الأم���ٍة �سريع���ة التغرّي. �س�سو ق���د اأو�سح 
الت���ي  ب�م���وق لوك�ل���ة فران����س بري����س، 
اأج���رت مق�بلة مع���ه يف بيت���ه ب�إ�ستنبول، 
اأن���ه ك�ن ي���ود ل���و ُينظ���ر اإلي���ه كروائي و 
لي����س كخ�س���م علم����ين للرئي����س رج���ب 
اأردوغ�ن."ف�أن���� ال يتوج���ب عل���ّي  طي���ب 
فق���ط املن����ورة للتق�ت���ل م���ع احلكومة بل 
وعلّي كذل���ك اال�ستم�ع لطلب����ت الن��س"، 
كم� ق����ل."و كل َم���ن له م�سكل���ة اأو ي�سعر 
ب�أن احلكومة ال تقوم بعمل جيد لهم يريد 
من���ي اأن اأعرّب بحق ع���ن م�س�كله. فج�ئزة 
نوب���ل مل جتع���ل حي�ت���ي �سهل���ة لكنن���ي 
بطبيع���ة احل�ل �سعي���د للتع�مل مع جميع 

هذه امل�س�كل".
و مق�رن���ًة مع"اأجي����ل الكّت����ب"يف تركي� 
الذي���ن �ُسجن���وا، اأو تعر�س���وا للنفي، اأو 
حت���ى ُقتل���وا، فه���و ي�سعر ب�أن���ه حمظوظ 
ج���دًا. واأعرب ع���ن ا�ستي�ئه م���ن مق�بالت 
و�س�ئ���ل االإعالم، ق�ئ���اًل اإنه و بعد من�ق�سة 
االأدب �س�عًة و ن�سف و ال�سي��سة ع�سرين 
دقيقة، ف����إن م� ُيذاع يف اآخ���ر االأمر دقيقة 
م���ن  دقيق���ة   20 و  االأدب  م���ن  واح���دة 

ال�سي��سة.
ك�ن يق���ول هذا وهو يجل����س وراء مكتب 
علي���ه اأكدا�س من الكت���ب، و حتيط روؤيته 
ب�ألفي �سن���ة تقريبً� من الت�ريخ البيزنطي 
و العثم�ين يف اإ�ستنبول �� القرن الذهبي، 

و اآي� �سوفي�، و اجل�مع االأزرق. 

االأخ���رية  املن�س���ورة  روايت���ه  اإن  ق����ل  و 
 A Strangeness غراب���ة يف عقل���ي(
حم�ول���ة  ك�ن���ت   )in My Mind
الإظه�ر اإ�ستنبول املتغرية من خالل عيَني 
�سخ�سي���ة الرواية. و ت���دور الق�سة حول 
اأح���د ب�عة ال�سوارع ال���ذي يبع مواد منه� 
البو�س���ة boza، و ه���و �س���راب تقليدي 
معم���ول م���ن القم���ح املخمر،"ي�ستمتع به 
الن��س لياًل و يرتبط بع�مل العثم�نين، و 
الو�سط الرتكي، و االأح���الم الروم�ن�سية 
ن�حي���ة  م���ن  و  العثم�ني���ة..  احلي����ة  يف 
اأخ���رى، تب���ّن �سخ�سيت���ي هن���� للق����رئ 
كي���ف تتغري هذه املدين���ة �س�رعً� ف�س�رعً�، 
و دك�ن���ً� فدك�ن���ً�، و ن�ف���ذًة فن�ف���ذة". ففي 
بداي���ة الرواية يف ال�سبعين����ت، ك�ن عدد 
�س���ك�ن اإ�ستنب���ول مليون���ن فق���ط، لكن���ه 
االأن ي�س���ل اإىل 16 مليون���ً�، كم���� ق����ل. و 
�سواء ك�ن ب�م���وق يكتب عن تركي� القرن 
الع�سري���ن )كم� يف"متح���ف الرباءة"( اأو 
زم���ن الق���رون الو�سطى )كم���� يف"ا�سمي 
اأحمر"(، ف�إن مدينة اإ�ستنبول قد اأ�سبحت 

تقريبً� ال�سخ�سية الرئي�سة يف اأعم�له.
اإ�ستنب���ول،  و ه���و يق���ول ع���ن ذل���ك،"اإن 
ل���وح  ت�ري���خ،  بو�سف���ور،  يل،  ب�لن�سب���ة 
اإن�س����ٍء  و  تذك�ري���ة،  مبب����ٍن  ح�س����رة، 
يبن���ون و  الن�����س  متوا�س���ل حي���ث ك�ن 
يتذم���رون و يتذمرون لكنه���م يتمتعون.. 
كل���ه  ذل���ك  ميّث���ل  و  احلديث���ة.  بحي�ته���م 
التن�ق�س����ت الت���ي حت���دد اإ�ستنب���ول". و 
ميك���ن اأن يكون ب�م���وق مع�ر�س���ً� للنظر 
اإليه ك�سخ�سية �سي��سية، لكنه يبقى ن�قدًا 
ب�س���كل �سري���ح الأردوغ����ن ال���ذي تب�هى 
بتحويل���ه البل���د اإىل"تركي���� جديدة"ذات 
م�س�ري���ع بن�ء طموح���ة. فح���زب العدالة 
و التنمي���ة احل�كم"يدمر ت���وازن القوى، 
ال���ذي ه���و يف الواق���ع املفت����ح اإىل اأي���ة 
دميوقراطي���ة"، كم� ق����ل ب�موق."و بذلك 
املعنى، لي�ست تركي���� �سوى دميوقراطية 
انتخ�بية، لكنه� الدميقراطية التي ُينتهك 
فيه���� احرتام حق���وق االإن�س����ن، و الكالم 

احلر يف كل يوم". 
و ب�م���وق يغ����در تركي� كل ع����م لتدري�س 

بج�مع���ة  نيوي���ورك  يف  درا�س���ي  ف�س���ل 
كولومبي����، و ميكن���ه اأن يح����س ب�لتغيري 
احل��سل هن� حن يع���ود اأخريًا."فعندم� 
كنت اأرجع، كنت اأ�سعر بجٍو من اخلوف، 
ف�لن��س يته�م�س���ون"، كم� ق�ل. و اأ�س�ف 
معلق���ً� عل���ى ت�ري���خ تركي���� احل����يل، من 
اجلرناالت االنقالبين اإىل اأردوغ�ن،"لقد 
اأُبع���د الع�سكر ال�سموليون عن ال�سلطة، و 

حلت حملهم حكومة اإ�سالمية �سمولية".
و ق���د هيم���ن اأردوغ�ن و ح���زب العدالة و 
التنمي���ة عل���ى املجتم���ع ال�سدي���د التن���وع 
يف تركي���� الأكرث من عق���د من الزمن لكنهم 
يواجهون حتدي�ت مل ي�سبق له� مثيل بعد 
احتج�ج�ت ع�م 2013 اجلم�هريية التي 
اأعقبته���� اته�م����ت بف�س����د مذه���ل للنخبة 
احل�كمة."مبعن���ى اأن غمو����س االإ�س���الم 
الق���وة  ب�سب���ب  تال�س���ى  ق���د  ال�سي��س���ي 
املقنع���ة للمزاع���م املتعلقة ب�لف�س����د"، كم� 
ق�ل ب�م���وق. و ك�ن اأكرث تكتمً� حن ُطلب 
منه التعلي���ق على اأحداث القتل اجلم�عي 
لالأرمن التي ارتكبته���� القوات العثم�نية 
ه���ي  االأوىل، و  الع�ملي���ة  خ���الل احل���رب 
امل�أ�س����ة الت���ي ك�ن ب�موق ق���د �سّنفه� ع�م 
2005 ب�"االإب����دة اجلم�عية". فقد جلبت 
علي���ه تل���ك التعليق����ت تهدي���دات ب�مل���وت 
اإ�س�ف���ة الإج���راءات ق�نوني���ة مت التخل���ي 
عنه���� يف نه�ي���ة االأمر."و قد ع�س���ت قدرًا 
كب���ريًا من امل�س����كل مدة ثم����ين اإىل ع�سر 
�سنوات م�ست الأين حتدثُت بحرية حول 

املو�سوع".
اأم���� االآن، ف����إن ب�م���وق يرّكز عل���ى و�سع 
اللم�س����ت النه�ئي���ة لرواي���ة جديدة يقول 
اإنه���� �ستك���ون مف�ج����أة لبع�س الق���راء. و 
هي ت���روي، ب�أ�سل���وب ب�م���وق املعروف، 
ق�س���ة حّف�ر اآب����ر يف اإ�ستنب���ول و غالمه 
املتمّرن لديه، و هي"جم�زية". لكن هن�ك 
فرقً� ه���ذه املرة."ف�مل�سكلة هن���� اأيّن اأريد 
هذه املرة اأن اأكتب رواية ق�سرية و اأك�سر 
بخ�طر قرائي التقليدي���ن الذين يقولون 

يل على الدوام اأن اأكتب رواية طويلة"!

Hurriyet Daily News / عن

الك��ات��ب والمدين��ة.. إسطنبول.. 
لدى التركي أورهان باموق

ترجمة/ عادل العامل 
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 سعد محمد رحيم

ون��سه�����  وت�ريخه�����  بذكري�ته�����  ف�ملدين����ة 
وهند�سته� وجغرافيته� وحزنه� واآم�له� تلقي 
بظالله����� عل����ى كل �سطر من �سط����ور كت�ب�ته. 
فثم����ة مدن ت�ستحوذ على روح وعقل و�سمري 
كّت�����ب بعينهم، ال يق����درون على التحرر منه�، 
اأو التنكر له�، اأو ه����م ال يريدون.. اإن �سطوة 
ا�سطنب����ول عل����ى روؤي����ة ب�م����وق وجت�سيده� 
لع�مل����ه حتيلن����� اإىل م����� ك�ن����ت تعني����ه دبل����ن 
جليم�س جوي�س، والق�هرة لنجيب حمفوظ، 
واالإ�سكندري����ة للوران�س داريل وبغداد لفوؤاد 
التك����ريل، والب�سرة ملحم����د خ�سري، وطنجة 

ملحمد �سكري. 
وا�سطنب����ول يف كت�ب�����ت ب�م����وق ه����ي الع�مل 
كل����ه.. خال�سة الع�����مل، مراآت����ه، نقطة اجلذب 
اخلالقة اإذ ي�أتيه� االآخرون، وال يغ�دره� اأحد. 
ك�أن ال مك�ن اآخر يف الع�مل غري ا�سطنبول، اأو 
ك�أن ال اأهمي����ة الأي مك�ن اآخ����ر عداه�. فهو يف 
الن�در ي�س����ري اإىل االأمكنة االأخ����رى، وال يك�د 
يرافق )�سردي����ً�( اأيً� م����ن �سخ�سي�ت رواي�ته 
اإىل اأمكنة خ�رج ا�سطنبول. وا�سطنبول التي 
خرجت من جلده� بعد هزمية االإمرباطورية 
العثم�نية، ت�ستعري جلد م����ن هزمه� )االآخر/ 
الغ����رب( فتفقد روحه�����، رونقه�����، لتغرق يف 
الفو�س����ى والق����ذارة بح�س����ب روؤي����ة ب�موق. 
هذا هو االنطب�ع الذي يخرج به ق�رئ كت�بيه 
)ا�سطنب����ول( و )الكت�����ب االأ�س����ود(. وحت����ى 
البو�سف����ور ال����ذي ك�ن وم����� ي����زال رئ����ة حي�ة 
الأ�سطنب����ول، وم�سه����د جم�ل �س�ح����ر �سيكون 
�سبب����ً� يف م����وت املدينة، وبروؤي����� قي�مية ترد 
يف مق�لة جالل )�سخ�سية يف رواية؛ الكت�ب 

االأ�سود(.
نتفرج على مي�ه  كّن�  ال�سرف�����ت حيث  "ومن 
البو�سف����ور احلريرية املتالمع����ة حتت �سوء 
الب����در يف زمن م�، �سنتف����رج على �سوء زرقة 
الدخ�ن املنبع����ث من جثث املوت����ى املحروقة 
عل����ى عجل لع����دم التمك����ن من دفنه�����. وحيث 
كن� ن�س����رب )العرق( حول ط�والت على �سفة 
البو�سف����ور م�ستن�سق����ن روائ����ح االأرج����وان 
وزه����ر الع�سل و�سط برودة مدوخة، �سن�سعر 
يف حلوقن����� بطعم تلك الرائح����ة املت�سكلة من 
مزي����ج العفن، وح����رق الكربيت الت����ي تكوي 

اأنوفن�... الخ".
ا�سطنبول ع�����مل حزين.. هذا م����� ي�ستخل�سه 
ب�م����وق ع����ن مدينت����ه. واحلزن ال����ذي يجلله� 
متف����رد وعمي����ق، غ�ئ����ر يف نخ�����ع الت�ري����خ، 
م����ن  ب����دءًا  املَ�س�ه����د  عل����ى  بظله�����  يلق����ي 
البو�سف����ور وحت����ى اأحي�����ء الفق����راء. يطب����ع 
ال�سع����ر واملو�سيق����ى اال�سطنبولي����ن، وينفذ 
اإىل اأعم����ق اأعم�����ق ال����روح.. يق����ول يف كت�ب 
)ا�سطنبول(:"احل����زن يف ا�سطنب����ول �س�ئ����د 
يف املو�سيق����ى املحلي����ة، وكلم����ة اأ�س��سية يف 
ال�سع����ر من جهة، ووجهة نظ����ر للحي�ة، واأمر 
يوم����ئ حل�ل����ة نف�سي����ة، وم�دة جتع����ل املدينة 
مدين����ة م����ن جه����ة اأخ����رى". ف�حل����زن ثق�ف����ة 
للمالي����ن الذي����ن يقطنونه�����، وطبيع����ة ميكن 

الن������س  وج����وه  يف  النظ����ر  م����ن  حت�س�سه����� 
واملحيط ال����ذي يعي�سون في����ه. وهو جت�سيد 
وحت�سيل ح��سل مل��س مت�ألق �س�ع وح��سر 
مو�س����وم ب�لفقر والتيه. ه����ذا م� يح�س به يف 
دخيلته ابن ا�سطنب����ول.. هذا م� يلفت انتب�ه 
االآخ����ر الق�دم من جه����ة الغ����رب. والكالم عن 
ا�سطنبول يف�سي تلق�ئيً� اإىل الكالم عن نظرة 
الرّح�لة وامل�ست�سرقن الغربين اإىل ال�سرق، 
وال�سيم� االأدب�ء منه����م والفن�نون. وقد �س�ر 
جزءًا من اإرث ال�سرق الثق�يف والت�ريخي م� 
ر�سمه اأولئك الغربيون وم� كتبوه �سواء قبل 
ال�سرقي����ون به اأو رف�س����وه. وال �سك اأن جزءًا 
مهمً� من �سورة ال�سرق ُحفظ بف�سل نت�ج�ت 
الرّح�لة اأولئك. فم� يتعلق ب�لطبيعة واملعم�ر 
واالأ�س����واق واالأزي�����ء والع�����دات والتق�لي����د 
وتف��سيل ال�سل����وك اليومي قد ُنقل من خالل 
عي����ون ووجه�ت نظر من ج�����وؤوا، واإن األقوا 
على ذلك كل����ه �سيئً� من �سطح�����ت خميالتهم، 
وت�سوراته����م امل�سبقة، وحتيزاتهم. ف�لغربي 
الب�حث ع����ن الغري����ب واملده�����س وال�سحري 
وغ����ري امل�ألوف )على وفق مع�يريه( وجد يف 
ا�سطنب����ول �س�لت����ه. فقد ك�نت هن�����ك اأ�سواق 
النخ��سة، وتك�ي� الدراوي�س، وجم�ل املق�بر، 
واحلرائ����ق، والق�سر واحل����رم، واملت�سولون 
وكالب ال�سوارع. ولكن اجلمهورية و�سي��سة 
الغربن����ة اأزال����ت ذلك كل����ه.. هذا م����� يعلمن� به 
ب�موق ب�سيء من االأ�س����ى، مع القبول ب�الأمر 

الواقع.
حفظت كت�ب�����ت الرح�لة ور�سوم�تهم �سورة 
ا�سطنبول امل��سية قبل اأن يولد ب�موق بقرن 
واأكرث. ولهذا قراأ م� كتبوه عن املدينة وك�أنه� 
ذكري�ته اخل��سة. وك�ن هذا ي�سبب له بع�س 
اللخبطة وااللتب��س.. ك�ن الرح�لة ُي�سقطون 
خراف�ته����م وتخيالته����م عل����ى واق����ع املدين����ة 
اأي�سً�، اإىل احلد الذي تتجلى فيه� كم� لو اأنه� 
م�سنوع����ة، ال �سلة له� ب��سطنبول احلقيقية. 
يل  ب�موق:"يب����دو  يق����ول  وك�أ�سطنب����ويل، 
اأحي�ن����ً� تل����ك االأو�س�����ف الواقعي����ة للحرم اأو 
لالأزي�ء، والتق�ليد امل�سورة بعيدة عن حي�تي 
اإىل ح����د يب����دو مدين����ة �سخ�����س اآخ����ر ولي�س 
مدينت����ي. منحني التغري����ب، كم� منح مالين 
اال�سطنبولين، متعة اإيج�د م��سين� اخل��س 
ك�أنه م�سهد غرائبي". ولقد مت�هى ب�موق مع 
اأوتريللو وهو ير�سم من�ظر ا�سطنبول، ومع 
نريف�ل وفلوب����ري واأميك�س. وك�ن����ت كت�ب�ت 
االأخريي����ن مهم����ة ج����دًا ل����ه.. ك�ن بح�جة اإىل 
ن�س جدي����د، غري تل����ك الن�سو�����س التقليدية 
املوروث����ة. وهن� ك�ن يقراأ وينظر بعقل وعن 
ن�قدي����ن.. يقول:"عندم� اأ�سعر بق�سور نظرة 

الغربي يل، اأغدو غربي نف�سي".
يتم�هى ب�موق مع الرّح�ل����ة حينً� لينظر اإىل 
ا�سطنبوله فري�سمه� من خالل اأعينهم، ويجد 
حينً� اآخر موقع نف�سه فيه� كم� �سوروه� )يف 
الر�سم والكت�بة(. ثم يعود لرياه� بعينيه قبل 
اأن ي�س����رع يف روؤية الرّح�ل����ة، وهم يجوبون 

املدين����ة بعينيه كذلك، يف و�س����ع مرّكب اأ�سبه 
م����� يك����ون بلعب����ة مراي����� متق�بلة داخ����ل ق�عة 
ه�ئل����ة حيث يوجد ه����و والرّح�ل����ة واملدينة، 

يتب�دلون املواقع واالأدوار.
وي�س����ري الك�تب اإىل اأن ا�سطنبول مل تكن قط 
م�ستعمرة غربية، بل ك�ن����ت هي نف�سه�، فيم� 
م�سى ع��سمة مرتوبولي����ة. لذا ف�إنه� مل جتد 
موقع����ً� اأ�س��س����ً� له����� يف كت�����ب اإدوارد �سعيد 
الالم����ع، كم����� ي�سمي����ه، )اال�ست�س����راق(.. هذا 
التب�دل يف مواقع وزواي� النظر ويف اختي�ر 
املنظ����ور املن��س����ب يف كل م����رة، والتم�ه����ي، 
وم����ن ث����م الع����ودة اإىل الذات اخل�ل�س����ة، كله� 
الكت�ب����ة  يف  اأ�سلوب����ه  بع����د،  فيم�����  �ستل����ّون، 
جوه����ر  وحتدي����د  ملو�سوع�ت����ه،  واختي�����ره 
روؤيت����ه بعد اأن يهج����ر الر�سم ويقرر ب�سج�عة 

اأن يكون ك�تبً�.
وتبقى ثيمة كتب ب�موق جم�سدة يف ال�سوؤال 
االإ�سك�يل؛ كيف للم����رء اأن يكون نف�سه؟ كيف 
الأم����ة اأن تكون نف�سه�����؟ ليك�بد كٌل �سد الزيف 
واالفتع�����ل والتزوير. وهكذا ميكنن� اأن نعيد 
�سي�غ����ة االأ�سئلة تلك؛ م� الذي مينع املرء من 
اأن يكون نف�سه؟ اأت����راه يهرب منه� خجاًل، اأو 
الأنه �س�����ق ذرعً� به�؟ اأم الأن����ه ال يك�د يعرفه�، 
اأم يتطل����ع اإىل جت�وزه����� لتطل بق����وة م�س�ألة 
الهوي����ة ال�س�ئكة والقلقة؟. ف�ملرء الذي يخفق 
يف اأن يكون نف�سه �سيفتقر دومً� اإىل الثب�ت.. 

�ستكون االأر�س زلقة اأبدًا حتت قدميه.
نع����رف اأن لي�����س م����ن ال�سهل حتقي����ق الرغبة 
يف اأن يك����ون اأي �سخ�����س نف�س����ه، اإن ك�ن����ت 
تت����واله مث����ل ه����ذه الرغب����ة حق����ً�. واأن يكون 
�سخ�����س م����� نف�سه اأو ال يك����ون.. اأو اأن تكون 
اأم����ة م����� اأو مدينة م� نف�سه����� اأو ال تكون فتلك 
ق�سية ُطرحت فيم����� بعد العهد االإمرباطوري 
الغ�����رب. وتركي����� احلديث����ة تختل����ف، عل����ى 
الرغم من انتم�ئه� طوي����اًل لبلدان ال�سرق عن 
ه� من مرحلة  بقية تلك البل����دان اخل�رجة لتِوّ
اال�ستعم�����ر الكولوني�����يل وخو�سه� للمعركة 
الوطني����ة الع�س����رية م����ن اأج����ل ت�أكي����د الذات 
والبح����ث عن، وابت����ك�ر، هويته����� اخل��سة.. 
فرتكي����� االإمرباطورية ك�نت ه����ي نف�سه� ذات 
جترب����ة ا�ستعم�ري����ة طويل����ة، واأنه����� خرجت 
بعد قرون م����ن ال�سي�دة على بق�ع وا�سعة من 
الع�����مل، مهزومة ع�سكري����ً�، ومنهكة وجوديً�، 
ومقّو�س����ة جغرافيً� لتواجه �س����وؤال الكينونة 
والهوي����ة وامل�ستقبل يف ع�����مل جديد. فو�سع 
تركي����� لي�س هو و�سع الهن����د يف �سبيل املث�ل 
اأو م�س����ر اأو العراق اأو الكونغ����و، اأو اأي بلد 
م����ن بل����دان اأمري����ك� الالتيني����ة، بع����د املرحلة 
الكولوني�لي����ة. وك�ن����ت عل����ى ا�سطنب����ول اأن 
تتحمل العبء النف�س����ي والوجودي ملثل هذا 

االلتب��س وهذه التغريات الدرام�تيكية.
اإن ا�سطنب����ول بتنوعه����� العرق����ي واملذهبي، 
بربيقه� االإمرباطوري الذي خفت، بت�أرجحه� 
ب����ن اإرثه� ال�سرقي الذي م����� يزال يثري خي�ل 
الب�حث����ن الغربين عن ال�سح����ري والعجيب 
تنتم����ي  حي����ث  اأوروب�����  اإىل  تطلعه�����  وب����ن 
جغرافي����ً�.. ا�سطنب����ول ه����ذه متن����ح امل�سه����د 
االأك����رث ثراًء للروائ����ي يف اأن يكتب ويغرتف 
من من�ب����ع ق�س�سه����� الدّف�قة. وه����ي لروائي 
مثل ب�م����وق اإمك�نية �سردي����ة ال تن�سب.. اإنه 
ي�ستطيع اأن يكتب عنه� طوال عمره االإبداعي 
م����ن غري اأن تت�ح له فر�س����ة القول ب�أنه انتهى 

من مو�سوعته.

امل�سادر:
1� )ا�سطنب���ول؛ الذكري���ات واملدين���ة( اأوره���ان 
الل���ي..  عب���د  الق���ادر  عب���د  ترجم���ة؛  بام���وق.. 
����� ط1/  دار امل���دى للثقاف���ة والن�س���ر/ دم�س���ق 
2007. وترجم���ة اأخ���رى للدكت���ورة اأماين توما 
وعبداملق�س���ود عب���د الك���رمي.. اإ�س���دار الهيئ���ة 
وق���د   2007 ط1/  للكت���اب  العام���ة  امل�سري���ة 

ا�ستفدنا واقتب�سنا من الرتجمتني.
2� الكت���اب االأ�س���ود.. رواي���ة اأوره���ان باموق.. 
 � امل���دى  دار  عبدالل���ي..  عبدالق���ادر  ترجم���ة 

دم�سق.. ط3/ 2007.

أحمد الزبيدي 

يف مق�بل���ة له مع وك�ل���ة ال�سح�فة الفرن�سية يذكر الك�تب 
الرتكي اوره�ن ب�موق احل�ئ���ز على ج�ئزة نوبل لالداب 
يف الع�م 2006انه يعكف منذ بداية هذا الع�م على و�سع 
رواي���ة جديدة عن مدين���ة ا�سطنبول بعد �س���دور روايته 
االخرية )�سيء غريب يف راأ�سي( يف ك�نون االول 2014 
و�سدرت موؤخ���را ترجمته���� اىل االنكليزية،ويقول )لكن 
هذه امل���رة �س�كتب رواي���ة ق�سرية..�س�ك�سر قلوب قرائي 

املخل�سن، ولرن م�ذا �سيحدث(.
ك�نت مدينة ا�سطنبول على الدوام واحدة من املو�سوع�ت 
الرئي�سي���ة يف اعم����ل اأوره����ن ب�م���وق. فرواي���ة )ا�سمي 
احم���ر 1998( ك�ن���ت رواي���ة ت�ريخي���ة جت���ري احداثه���� 
العثم�نية.وكت�ب���ه  املدين���ة يف عه���د االمرباطوري���ة  يف 
ا�سطنب���ول: الذكري�ت واملدينة )2005( ي�سرد ب�لتف�سيل 
عالقت���ه مع ام�كنه� والكّت�ب فيه� خ���الل �سني عمره كله�. 
وقب���ل ان يكت���ب كت�به متحف ال���رباءة )2008(، ا�سرتى 
ب�م���وق منزال يف ا�سطنبول يجعل���ه يتمكن من اأن يتخيل 

بطلته، �سيبل، حيًة..
رواي���ة ب�م���وق الت��سع���ة والث�ني���ة له منذ ف���وزه بج�ئزة 
نوب���ل يف ع�م 2006 )�سيء غري���ب يف راأ�سي( هي كت�ب 
�سخم،: مليء ب�لفه�ر�س وقوائم ال�سخ�سي�ت والعب�رات 
املقتب�س���ة. ولكنه كت����ب ممتع يلخ����س تن�ق�س�ت اربعن 
يف  والدميغ���رايف  ال�سي��س���ي  اال�سط���راب  م���ن  ع�م���� 
ا�سطنبول مع التج�رب اليومية الع�دية لبع�س �سك�نه�..

 )�س���يء غريب يف راأ�سي( تروي ق�س���ة مولود ك�رات��س، 
ال���ذي ك�ن ي�سكن قرية فق���رية يف االأن��سول ثم انتقل اىل 
ا�سطنبول مع وال���ده حينم� ك�ن طفال. عند و�سولهم ك�ن 
االثن����ن ال يحمالن �سوى م�سب�ح يدوي مك�سور، وغالية 

وح�سرية من الق�س.
عنوان الرواية م�أخوذ من ق�سيدة ال�س�عر وليم وردزورث 
)املقدم���ة(، و)�سيء غريب يف راأ�س���ي( يركز فيه� ال�س�عر 
على م���� ي�سميه"وم�س�ت من الزمن": تلك اللحظ�ت التي 
نع���ود اليه� خ���الل حي�تن���� والتي"تنع�سن����". والوم�سة 
املركزي���ة يف حي����ة مول���ود هي ح���ن يلتق���ط وم�سة عن 
زوجت���ه امل�ستقبلي���ة يف حف���ل زف����ف. مبه���ورا بعيونه���� 
اجلميل���ة،و مي�سي ث���الث �سنوات يف كت�ب���ة ر�س�ئل حب 
له����. ورغم عدم رده� على ر�س�ئله اإال اأن ابن عمه �سليم�ن 
يقول ملولود اأنه� مهتمة به. عندم� يلتقي�ن يف النه�ية مرة 
اأخ���رى، الجل الهرب اىل ا�سطنبول، ي���درك مولود اأنه قد 
ارتك���ب خط�أ: انه مل يك���ن يكتب للفت����ة اجلميلة �سميحة 
ولك���ن ل�سقيقته� الع�دية اجلم����ل راحية. ولكونه حمرج� 
من االع���رتاف بخطئه - حتى لنف�س���ه – ف�ن مولود يقرر 
ان يتزوجه���� برغ���م ذلك، لكن ه���ذا احلدث ال���ذي نتعرف 
علي���ه يف ال�سفح���ة الت��سعة م���ن الرواية ال يف�س���د علين� 

متعة القراءة. 
وعل���ى الرغم من ه���ذه البداية غري املتوقع���ة، ف�ن مولود 
يف  وي�سكن����ن  �سع����دة،  يف  �سوي���ة  يعي�س����ن  وراحي���ة 
�س�حي���ة فقرية يف املدينة. بعد ف�سله يف املدر�سة، ي�سبح 
مول���ود ب�ئع���� متجوال، مي�س���ي يف �س���وارع املدينة يبيع 
البوظة،وهذا ال�س���راب التقليدي الذي يحتوي على قليل 
م���ن الكحول.والذي ي�سربه الن��س لتجنب قيود ال�سريعة 
اال�سالمية يعترب اي�س� رم���زا للتق�ليد العثم�نية التي عف� 

عليه� الزمن.
ك�ن عمل مول���ود يتقدم: في�سرتي عربة طع�م ويبداأ ببيع 
الدج����ج واالأرز قب���ل اأن ي�سبح ق����رئ مق�يي�س يف �سركة 
الكهرب�ء املخ�سخ�سة حديث����. ولكن يف النه�ية وب�سبب 
ان���ه �سخ�س قنوع، وعلى الرغم من تراجع �سعبيته�، ف�ن 
مولود يوا�سل بيع البوظة. والتي ك�نت ب�لن�سبة له اأكرث 

من وظيفة، فقد ك�نت العمل الذي احبه.
 )�س���يء غريب يف را�سي( هي اي�س� درا�سة عن التحديث 
احل�س���ري ملدين���ة ا�سطنب���ول، ورث����ء لتل���ك االي����م التي 
�سبق���ت عملي����ت حتديث املدين���ة والتي �س���رع به� عدن�ن 

مندري����س رئي����س وزراء تركي���� 1950-1960،حن ك�ن 
يتج���ول يف �سي�رت���ه الك�دي���الك"وك�ن كلم� مي���ر عرب اأي 
م���ن املن�زل والق�س���ور الت�ريخية املتبقي���ة، يطلب هدمه� 
الف�س����ح الطريق الن�س�ء طرق حديث���ة وا�سعة". ف�ختفت 

مع�مل املدينة القدمية وحلت حمله� ن�طح�ت ال�سح�ب.
ك�ن ب�م���وق يف الرابع���ة واخلم�س���ن فق���ط م���ن عم���ره 
عندم�،ا�سب���ح يف ع����م 2006، اول ك�ت���ب ترك���ي ين����ل 
ج�ئ���زة نوبل.وق���د كت���ب ع���دة رواي����ت بع���د نيل���ه تل���ك 
اجل�ئزة،عل���ى عك����س الكثريي���ن ممن ن�ل���وا اجل�ئزة يف 
اواخ���ر عمره���م،ومل يكتبوا �سيئ���� بع���د ذلك.وكم� يقول 

حمرر �سحيفة االندبندنت :
)مك�ف����أة الك�ت���ب لي�ست ب�ل�سرورة ان حت���ب عمله فورا. 
عندم���� علم���ت منذ ث���الث �سن���وات اأن ب�م���وق ك�ن يكتب 
رواي���ة طويلة متتد احداثه� لنح���و 40 �سنة من الت�ريخ، 
م���ن خالل عيون اأحد الب�عة املتجولن يف ا�سطنبول، بدا 
االم���ر لذيذا مث���ل احت�س�ء كوب من ال�س����ي الرتكي. االآن 
ي�س���رين اأن اأعل���ن اأن النت�ئج ك�نت رائع���ة. اإذا مل تكن قد 
متتعت بكتب ب�م���وق يف امل��سي ف�ن رواية �سيء غريب 

يف راأ�سي �ستجعلك تقراأه.(
احداث الرواية تدور بن ع�مي 1969 و 2012، وت�سف 
روايته اجلديدة التغ���ريات الدميوغرافية عندم� زاد عدد 
ال�س���ك�ن يف ا�سطنبول م���ن ثالثة اإىل 13 ملي���ون ن�سمة. 
ين�س���ج ب�م���وق طريق���ه م���ن خالل ه���ذا امل�سه���د املتحول، 
حي���ث يلتقي القدمي ب�جلديد وال�سرق ب�لغرب،.ويف هذه 
الرواي���ة تقني�ت متعددة يف ال�سرد،حيث تروى االحداث 
م���رة بل�س�ن الراوي،ومرات ي���روي اال�سخ��س ق�س�سهم 
ب�نف�سهم ويعلق���ون عليه� مم� يعط���ي الرواية دين�ميكية 

معينة.
رواية )�سيء غريب يف راأ�سي(مثل رواية اوره�ن ب�موق 
االوىل)جودت بي���ك وابن�وؤه( ال�س�درة ع�م 1982تروي 
ق�س���ة ع�ئلة على م���دى اربعن ع�م�،وه���ي ملحمة ع�ئلية 

ب�كرث من 500�سفحة.

رواية أورهان باموق األخيرة 
)ثمة غرابة في عقلي(

أورهان باموق

ترجمة: عبد القادر عبد اللي
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أورهان باموق، كاتب وروائي تركي فاز بجائزة نوبل لألداب، سنة 
2006 ولد في إسطنبول في 7 يونيو سنة 1952 وهو ينتمي ألسرة 
األدب  إلى  يتجه  أن  قبل  والصحافة  العمارة  درس  مثقفة.  تركية 
والكتابة كما يعد أحد أهم الكتاب المعاصرين في تركيا وترجمت 
 100 من  أكثر  في  الناس  ويقرأه  اآلن،  حتى  لغة   34 إلى  أعماله 
دولة. في فبراير 2003 صرح باموق لمجلة سويسرية بأن "مليون 
أرمني و30 ألف كردي قتلوا على هذه األرض، لكن ال أحد غيري 

يجرؤ على قول ذلك".

قرة  »مولود  الزبادي  ولبن  البوظة  شراب  بائع  حياة  قصة  هذه 
قرى  من  فقيرة  قرية  في   1957 عام  مولود  ولد  وأحالمه.  طاش« 
أقصى  من  مكان  في  ضبابية  بحيرة  على  تطل  األناضول،  وسط 
يعيش  وبقي  الثانية عشرة من عمره،  في  إسطنبول  إلى  آسيا. جاء 
الخامسة  في  وهو  قريته  من  فتاة  َخَطف  العالم.  في عاصمة  هناك 
والعشرين من عمره، وكان هذا أمرًا غريبًا حدد مسار حياته كلها. 
عاد إلى إسطنبول، وتزوجها، ورزق بابنتين. عمل دون انقطاع في 
أعمال مختلفة مثل بيع لبن الزبادي والمثلجات واألرز المطبوخ، 
البوظة في  الغريبة وبيع  يترك أي وقت األحالم  ونادالً. ولكنه لم 

أزقة إسطنبول مساء.

قراءة في تجربة أورهان باموق

يف معظ��م أعامل ال��روايئ الرتيك أورهان باموق )الحائ��ز عىل جائزة نوبل 
لآلداب 2006( تغدو اس��طنبول/ املدينة هي البؤرة/ املركز التي تش��ع منها، 
وتنج��ذب إليها العنارص التي منها ُتنس��ج م��ادة الرسد. وقارئ 
بام��وق رسعان ما يكتش��ف قوة الصلة ومداه��ا بني الكاتب 
الروايئ واملكان.. امل��كان من حيث هو تاريخ وآثار ومعامل 
وص��ور وطبيع��ة وفض��اء مأهول 

بالبرش واألشياء.
خرب باموق، مثل أبن��اء جيله، هذا 
التمزق، وذلك الرصاع بني الحنني 
إىل م��اٍض قومي عتيد ضائع، وبني 
الن��زوع نح��و األورب��ة والتغريب 
والتخل��ص من اإلرث اإلمرباطوري الثقيل. ووالدته وحياته يف اس��طنبول تحديدًا، مبا تعرّب 
عن��ه املدينة من وجود رم��زي ومعنوي، وموقعه��ا يف خارصيت كل من ال��رشق والغرب، 
وكونها البوابة إىل كليهام، وموضع إش��كال حضاري وتاريخي بينهام جعلت من باموق عاجزًا 

عن مغادرة اسطنبوله يف أي عمل يكتبه.
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ترجمة/ المدى 

والك�ت���ب اوره�ن ب�م���وق هو اأي�س���ً� موؤلف 
للعدي���د م���ن الكتب واملق�الت غ���ري الروائية، 
عن بل���ده تركي����. ومت انتق�د ب�م���وق وحتى 
حم�كمته م���ن قبل احلكوم���ة الرتكية لدف�عه 
ع���ن حرية التعبري ولفته االنتب�ه اإىل االإب�دة 
اجلم�عية الت���ي تعر�س له� االأرمن واملع�ملة 
الت���ي يتلق�ه� املواطن���ون االأك���راد. يف هذه 
املق�بل���ة ين�ق����س الك�ت���ب، حم���الت التطهري 
ال�سي��س���ي الت���ي جت���ري ح�لي���� يف ب���الده، 
وكي���ف تغ���ري اأ�سلوب���ه يف الكت�ب���ة عل���ى مر 

ال�سنن، وعن عمله الروتيني يف الكت�بة.

* ق����راأت مقابلة معك،  قل����ت فيها اأنك تعمل نحو 
10 �ساعات يف اليوم. هل هذا �سحيح؟

- طبع� اأكي���د. اأن� �سعيد ب�لعم���ل.يف الكت�بة  
وال اعت���رب  كت�بة الرواية عم���اًل الأنني اأ�سعر 

ب�أنني �سبي يلعب مع األع�به طوال الوقت.
* اإذًا ه����ل تعت����ر كتاب����ة االأعم����ال غ����ري الروائية 

عماًل؟
- كال اأن���� ح�ليً�  اكتب رواية وعقلي م�سغول 
معظ���م الوق���ت يف  اخ���رتاع االأ�سي����ء ب���داًل 

م���ن االن�سغ����ل ب�لواق���ع وت�ألي���ف كت���ب غري 
روائية.

* ه����ذا �سحي����ح، ولكن عندما توؤل����ف كتابًا غري 
روائي، هل ت�سعر اأن ذلك عماًل  واجبًا؟

- اإن���ه ي�سع���رين بقرب���ي كث���ريًا م���ن  العم���ل  
احل��س���ر،  الوق���ت  يف  ولكن���ي  ال�سحف���ي. 
ال اأكت���ب �س���وى ع���ن  االأ�سي����ء الت���ي اأرغ���ب  
يف الكت�ب���ة  عنه����، وجتعلن���ي  ا�سع���ر دائمً� 
مث���ل �سب���ي يلعب بلعب���ة، اخرتع �س���يء م�، 
وجتعلن���ي ا�سعر ب�ملتعة. اأن���� ب�لت�أكيد ك�تب  

�سعيد.
* كي����ف تختل����ف عملية كتابة روايت����ك العا�سرة 

عن بداياتك يف الكتابة؟
 40 م���ن  يق���رب  م����  قب���ل  بداي�ت���ي،  يف   -
ع�م���ً�، ك�نت كت�ب�ت���ي اأكرث ملحمي���ة، واأكرث 
مو�سوعي���ة، ورمب���� اأك���رث جتريبي���ة اأي�سً�. 
ولكن هذه املرة، اأردت اأن اأكتب رواية ق�سرية 
تت�سم���ن �سيئ���ً� م���ن امليت�فيزيق���� والفل�سفة، 
اأردت تقريبً� اأن اأروي ق�سة واقعية عن رجل 
م�هر يف حف���ر االآب�ر وم�س�ع���ده. ك�ن هذان  
ال�سخ�س����ن يعي�س����ن يف االأر����س املج�ورة 

للم���ك�ن ال���ذي ع�س���ت في���ه يف �سي���ف ع����م 
1988. ك�ن  ذل���ك يف اح���دى اجل���زر، وكنت 
اأكت���ب اح���دى  رواي�ت���ي. ه���ذان ال�سخ�س�ن 
هم� اآخر احلف�ري���ن الذين يعملون ب�أ�س�ليب 
قدمي���ة، وك�نوا حينه� ال يزال���ون مي�ر�سون 
عمله���م  يف حمي���ط ا�سطنبول. الأن���ه مل يكن 
يوجد م� يكفي م���ن مي�ه االإ�س�لة احلكومية، 
وبخ��س���ة يف ال�سبعيني����ت والثم�نيني����ت، 
فق���د حفر اجلميع اآب����رًا للح�سول على املي�ه  
يف حدائقهم اخل��س���ة. الحظت اأن عالقتهم�  
ا�سبح���ت مب���رور الزمن  مثل عالق���ة اأب مع 
ابن���ه ولي�س ب���ن اأ�سطة حف����ر و�سبيه الذي 
ك�ن يف �س���ن املراهقة. ك�ن ذلك االأ�سطة  يعّلم 
ال�سب���ي واحي�نً� ي�سيح يف وجهه، لكنه ك�ن 
يغم���ره ب�حلن����ن واحلم�ي���ة والرع�ية، كنت 
االح���ظ ذلك يف  كل مرة، كن���ت اأنزل فيه� يف 
الليل اىل و�سط املدينة. عالقتهم� تلك حّركت 
م�س�ع���ري، رمب���� الأنني تربيت عل���ى يد والد 
مل يك���ن متواج���دًا مع���ي كث���ريًا، ومل يح�ول  
ال�سيط���رة عل���ّي. ويف الواق���ع، ك�ن هذا هو 

ح�ل والدي- ك�ن ال يعرف الكثري عني.

* هل ما زال والدك حيًا؟ اأم اأنه قد رحل؟
- ال، لقد  تويف.

* متى تويف؟
- قبل اثني ع�سر ع�مً�.

* هل �سبق له واأن  قراأ اأيًا من رواياتك؟
- نع���م، لق���د دعمني كث���ريًا. لق���د كتبت ن�س 
خط�ب قبول ج�ئزة نوبل عن حقيبة والدي. 
لق���د اأراد اأن يكون �س�ع���رًا. وقد كتب ال�سعر. 
مل يك���ن ن�جح���ً�، لكن���ه مل يعمل م���ن اأجل اأن 
ينجح. لذلك، اعط����ين  قبل وف�ته، جمموعة 
م���ن كت�ب�ت���ه، وكتبت مق����اًل عن ذل���ك. وك�ن 

مق�اًل �سعريً� اأي�سً�.
* ه����ل تتذك����ر �سع����ورك عندم����ا ق����راأ اأّول �سيء 

كتبته؟
- ك�ن لطيف� جدًا، وحمرتمً� جدًا. لقد ت�أثرت 
بحقيق���ة اأنه مل ينتق���دين. لق���د ك�ن يع�ملني 
ان����، واإخ���واين اأي�س���ً�، كم� لو كن���� عب�قرة، 
وعالقت���ي م���ع وال���دي ت�س���كل جوه���ر ه���ذا 
الكت�ب. وب�الإ�س�ف���ة اإىل كونه�  رواية، وان� 
اق�سد رواية  املراأة ذات ال�سعر االأحمر، ذات 
جذورع�طفي���ة �سخ�سية، فه���ي اأي�سً� مق�ربة 

خي�لية مل�سرحي���ة �سوفوكلي�س 'اأوديب ملك�، 
وهي ع���ن قت���ل االأب من قبل االب���ن، وميكن 
مق�رنته���� ب�حلك�ي���ة الكال�سيكي���ة �س�هن�م���ه 
الت���ي كتبه�  ال�س�ع���ر الف�ر�س���ي الفردو�سي، 
اأو ملحم���ة امللوك، وهي حتك���ي ق�سة ر�ستم 
و�سه���راب، ال���ذي هو اأي�س���ً� نظ���ري الأوديب 
ولك���ن يف ه���ذه امل���رة، ف����إن  االأب ه���و م���ن 
يقوم بقت���ل االبن. ومتثل ه�ت����ن امللحمت�ن 
الن�سو����س االأ�س��سي���ة للح�س����رات الغربية 

واالإ�سالمية.
تعلم���ون انني يف كل ع����م، اأقوم  ب�لتدري�س 
الوالي����ت  يف  كولومبي����  ج�مع���ة  يف 
املتح���دة، وق���د نق�س���ت يف اأعل���ى مكتبة بتلر 
وبح���روف  كولومبي����،  جل�مع���ة  الت�بع���ة 
واأر�سط���و،  �سوفوكلي����س،  اأ�سم����ء  كب���رية، 
واأفالط���ون، و�سك�سب���ري. ومن املع���روف اأن 
ج�مع���ة كولومبي� تتمي���ز بتدري�سه� االأعم�ل 
الكال�سيكي���ة. وكن���ت اأ�س����أل نف�سي،"وم����ذا 
عن االأعم�ل الكال�سيكية ال�سرقية؟ هل يوجد 

�سيء ميكن مق�رنته مع  اأوديب ملك�؟".
نح����ن مني����ل اإىل رب����ط اأودي����ب م����ع النزع����ة  

الفردي����ة الأنه ال يزال يحظ����ى ب�الحرتام رغم 
ان����ه  قت����ل وال����ده،. ومني����ل اإىل رب����ط ر�ستم، 
االأب ال����ذي يقتل ابنه، مع النزعة ال�سلطوية. 
مل�ذا؟ الأن ن�س  ملحمة ال�س�هن�مه للفردو�سي 
ي����دور ب�أكمل����ه ع����ن ر�ست����م و�سه����راب وع����ن 
�سرعي����ة قت����ل االأب البن����ه. اأعتق����د، انن����� قمن� 
بتحديث، الطريقة التي نقراأه� به�، م�سرحية 
�سوفوكلي�����س 'اأوديب ملك� ه����ي ت�سفي اأي�سً� 
نوعً� من ال�سرعية على قتل االبن الأبيه. نحن 
نح����رتم اأودي����ب، ونتفهم مع�ن�ت����ه ونتع�طف 
اأي�س����ً�  نح����رتم  نتفهم����ه،  وعندم�����  معه����� 
جت�وزات����ه. لذل����ك، اأردت اأن اأكت����ب ع����ن هذه 
االأ�سي�����ء االآب�ء واالآبن�ء. ع����دم وجود االآب�ء، 

الت�سرف�ت الفردية التي يقوم به� االبن.
* هل ت�سعر بنف�س ال�سعور االآن بعد مرور عام 

على االنقالب؟
اأن�����  اأ�سع����ر بنف�����س ال�سع����ور االآن.  - كال، ال 
احلكوم����ة  ولك����ن  الن������س،  له����وؤالء  مم����ن 
ا�ستخدم����ت االنق����الب الع�سك����ري للتخل�����س 
م����ن  معظ����م الليربالي����ن. يت����م ف�س����ل معظم 
الن������س الذين انتق����دوا احلكومة م����ن عملهم 
يف احلكوم����ة. وهن�����ك االآن  40 الف �سخ�س 
يف ال�سج����ن ومت اعتق�ل  140 �سح�فيً� كت�بة 
الرواي�����ت لي�س����ت م�سكل����ة يف تركي�����، ولكن 
اإذا غ�م����رت يف احلدي����ث  يف ال�سي��سة مثلم� 
يفعل  ال�سح�في����ون واملعلقون ال�سي��سيون، 

ف�ستوقع نف�سك يف ورطة.
* وبهذه الطريقة اأوقعت نف�سك يف ورطة كذلك، 

عندما حتدثت يف ال�سيا�سة والتاريخ.
- نعم فعاًل. حدثت يل العديد من امل�س�كل مع 
احلكومة، لي�س ب�سبب رواي�تي، ولكن ب�سبب 
املق�بالت واالأ�سي�ء الت����ي قلته�، وكنت اأ�س�أل 
دائمً� عن ارائي ال�سي��سية. كم� تعلمون، ف�إن 
القوالب النمطية القدمية واملف�هيم اجل�مدة 
ح����ول قمع  الكت�ب ك�ن����ت ترتكز  يف معظمه� 
على من�ذج من االحت�د ال�سوفييتي اأو اأمل�ني� 
يف الثالثيني�ت، حيث مل يتمكن البع�س حتى 
م����ن الكت�ب����ة، مثل م� حدث م����ع ك�فك�. ميكنك 
كت�ب����ة رواية مثل رواية ك�ف����ك�، ولن يزعجك  
اأح����د، ط�مل� اأنك ال تنتق����د احلكومة. ولكن اإذا 
انتق����دت احلكومة �ستعر�����س نف�سك للم�س�كل 
- ل����دي اأ�سدق�ء يف ال�سجن ملجرد انهم ق�موا 
ب�نتق�����د احلكوم����ة. هن�ك العديد م����ن الن��س 
ال�سجع�����ن هن� يف تركي�����.. تركي� لي�ست فقط 
احل����زب احل�كم اأو اأردوغ�ن اأو حزب العدالة 
والتنمي����ة اأي�س����ً�. هن�����ك اأي�س����ً� الليرباليون 
ال�سجع�ن، واالأ�سخ������س الذين يدافعون عن 
انف�سه����م وقيمه����م. ويف االنتخ�ب�ت االخرية 
ح�س����ل مع�سك����ر احلكوم����ة عل����ى 51 يف املئة 
وح�سلت املع�ر�سة على 49 يف املئة. اأنه اأمر 
مه����م ومثري. هذا ه����و ال�سب����ب يف اأنني هن�، 

وبطبيعة احل�ل، انه� بلدي.
م���ن  كن���وع  اهتمام���ك  اأردوغ���ان  يث���ري  ه���ل   *

�سخ�سية روائية؟
- ال ال ال. ال اأري����د اأن اأذه����ب اإىل هذا االجت�ه. 

نعم، دعن� نتحدث عن الرواية 
* ح�سن���ا، ه���ل ميكنن���ي اأن اأ�ساأل���ك ع���ن رواي���ة 

قدمية؟
- نعم، لك م� تريد. 

* �ساق���راأ  لك ما تقوله اإح���دى ال�سخ�سيات يف 
روايت���ك. ثل���ج:"ال ميك���ن الأّي �سخ����س حتى لو 
كان غرب���ي اله���وى  قلي���اًل اأن يتنف�س بحرية يف 
ه���ذا البلد م���ا مل يكن لديه جي�س م���ن العلمانيني 
يحمي���ه، وال اأحد يحتاج اإىل ه���ذه احلماية اأكث�ر 
م���ن املثقف���ني الذي���ن يعتق���دون اأنه���م اأف�سل من 
اأي �سخ����س اآخ���ر، وينظ���رون با�ست�سغ���ار اىل  

االآخرين".
- ]�سحك[ نعم.

*"اإذا مل يك���ن لديه���م جي����س، ف���اإن املتع�سب���ني 
�سوف ي�سع���ون ال�سكاكني ال�سدئ���ة على رقاب 
الكثري منهم  ويقطعونهم اإىل قطع �سغرية". ما 

راأيك عندما ت�سمع ذلك االآن؟
- ح�سن����ً�، اأواًل وقب����ل كل �سيء، م����ن ق�ل ذلك  
يف الرواي����ة  ك�ن حمققً� وه����و ي�سبه �سخ�سً� 

يعمل يف  مكتب التحقيق�ت الفيدرايل.

* نعم، كان احدى �سخ�سيات الرواية.
لل�سب�����ب  يق����ول  ال�سخ�����س   ه����ذا   ك�ن   -
الي�س�رين "ال تنتقدوا احلكومة الأنه� تع�مل 
االإ�سالمين ال�سي��سين ب�سكل �سيئ  للغ�ية". 
ك�ن����وا يفعلون ذلك حتى ال ت�سبح  تركي� مثل 
اإي����ران، كم� ك�ن يقول الرجل. ولكن ال تن�سى 
اأن ه����ذا الرجل هو �سخ�س مييني مثل رج�ل 
مكت����ب التحقيق�ت الفيدرايل الذين يالحقون 
رج�����ل املع�ر�سة ويحذرونهم م����ن  مع�ر�سة 

احلكومة.
ج����دًا ولي�س����ت  ف�الأم����ور معق����دة  ت����رى،  وك� 
�سهل����ة. لي�س من ال�سهل معرفة م� هو اجل�نب 
ال�سحيح. ب�لن�سبة يل، ف�����إن غريزتي تقول: 
"اكتب رواي�تك وافكر به�  واحر�س على اأن 
تك����ون م�سغواًل به� وال تتوقف عن الدف�ع عن 
حريت����ك يف التعب����ري وحري����ة اأ�سدق�ئك واأي 
�سخ�����س ح����ر". هذا ه����و منط حي�ت����ي. اأن� ال 
اأطل����ب اأكرث من هذا.  و ال تطل����ب مني القي�م 
بتحلي����ل �سي��س����ي. اهتم�م����ي ين�س����ب    على 
موا�سل����ة كت�بة رواي�تي والدف�����ع عن حرية 
التعب����ري والدف�����ع ع����ن حري����ة اأ�سدق�ئي يف 
التعبري، وبطبيعة احل�ل، حرية االآخرين يف 

التعبري عن ارائهم.
* قراأت مقابلة قدمية معك تقول اإن العلمانيني ال 
يزال���ون ميثلون الثقاف���ة يف تركيا هل تغري هذا 

االأمر؟
يف  اأت�ت����ورك  كم�����ل  م�س����روع  الأن  نع����م،   -
العلم�ني����ة، والتحدي����ث ت����رك لن����� مث����ل ه����ذا 
الرتاث الكبري والغني واملعقد من ال�سح�فة، 
واالإعالن�����ت، واالت�س�����الت احلديث����ة، وق����د 

�سيط����ر عليه  العلم�نيون الغربيون يف تركي� 
وق�م����وا ب�إدارت����ه. يف الواق����ع، حتى احلزب 
احل�ك����م يحت�����ج اإىل م�س�عدته����م. وه����ذا م����� 

ق�سدته بذلك.
اأو  * ه���ل تغ���ري م�سروع���ك، ككات���ب، بطريق���ة 

باأخرى مع تغري اأحوال البلد؟
- �سوؤال جيد!

* اوه �سكرًا لك. اأخريًا.
- ك����وين ك�تب�����، ف�أن����� ب�لت�أكيد اتغ����ري، ولكن 
اأ�سراري عل����ى الكت�بة اأو حب����ي  للكت�بة، اأو 
�سغف����ي بكل م� يتعلق بف����ن الرواية - ال يزال 
م�ستم����رًا. يف ال�سن����وات االأوىل، كن����ت اأكتب 
الرواي����ة ب�أ�سلوب اأ�سبه ب�ل�سع����ر، معتقدًا  اأن 
كل �سط����ر، وكل كلم����ة، وكل جمل����ة �ستك����ون 
اجلمل����ة االأخرية. كنت اأح�ول اأي�سً� اأن اكتب 
ب�أ�سل����وب  جتريب����ي للغ�ية، ب�أ�سل����وب م� بعد 
احلداث����ة، وب�أ�سل����وب حداث����وي، اأي�س����ً�، يف 
رواي�تي االأوىل كنت اأكتب اأكرث عن ثق�فتي، 
و�سعب����ي، ع����ن الطبقة الو�سطى، ع����ن الفئ�ت 
العلي� م����ن  الطبقة الو�سطى، ع����ن العلم�نية، 
واالجت�ه نحو جعل تركي�  غربية، واأوروبية، 
ع����ن اأت����راك  ا�سطنبول. هذا ه����و املك�ن الذي 
ن�س�أت  فيه، وه����و هو الذي  كتبت عنه. حتى 
هذه  الرواية، املراأة ذات ال�سعر االأحمر، هي 
جزئيً� عنهم، وجزئيً� لي�س عنهم – عن دائرة 
اأكرب، ت�سم تركي�. ب�أكمله�  بداأت الكت�بة اأكرث 
واأكرث عن تلك الدائرة الث�نية. لي�س فقط  عن 
ا�سطنب����ول  العلم�ني����ة والربجوازي����ة، ولكن 
عن  ا�سطنب����ول االأكرب املكتظة ب�ل�سك�ن التي 
كتب����ت عنه����� روايتي غراب����ة يف ذهني، وهي 
ملحمة ع����ن حوايل 40 ع�مً� م����ن التطور يف 
ا�سطنب����ول. ام� ه����ذه الرواية  اجلديدة، فهي  
رواي����ة ق�سرية، ولكنه����� اي�سً� ع����ن التغيري، 
ع����ن التغي����ري ال�سع����ري واأي�سً� ع����ن االأجي�ل 
م����ن االآب�ء واالأبن�ء. يف الواقع، هذه الرواية 
التي تت�ألف م����ن 200 �سفحة، تتن�ول حك�ية 

ثالثة اأجي�ل.

ل�سال���ح  احلقائ���ق  لتق�س���ي  مبهم���ة  قم���ت   *
موؤ�س�سة )PEN( عندما زار كل من الكاتبني 
االمريكيني"اآرثر ميلر"و"هارولد بينرت"مدينة 
ا�سطنب���ول لك���ي يعاين���ا احل���دود املهول���ة الت���ي 
و�سع���ت عل���ى حرية التعب���ري يف ذلك الوقت يف 
تركي���ا العلماني���ة ورافقتهما. هل ه���ذا �سحيح؟ 

يف 'عقد الثمانينات؟
- نع����م فع����اًل. يف ع�����م 1985، ك�ن هن�����ك يف 
تلك املرة انقالب ع�سكري ن�جح، ومت اعتق�ل 
الكثري من الكت�����ب، ون�سط�ء حقوق االإن�س�ن  
 )PEN( والي�س�ري����ن. وار�سل����ت  موؤ�س�سة
م����ن  وع����دد  هل�سنك����ي  ومنظم����ة  الدولي����ة، 
املنظم�����ت الدولي����ة املهتم����ة مبراقب����ة حري����ة 
وه�رول����د  ميل����ر  اآرث����ر  الك�تب����ن   التعب����ري، 
بع�����س  احت����دث  كن����ت  تركي�����.  اإىل  بين����رت 
االإنكليزية بطالقة، وكنت ك�تبً� �س�بً� وواعدًا، 
فجعل����وين  دلياًل لهم. ك�ن منتهى ال�سع�دة اأن 
اأرافقه����م  مل����دة اأربعة اأي�م. اأتذك����ر تلك االأي�م، 
ك�نت �سع�دتي كبرية  يف حن ك�ن الكثري من 

الن��س يودعون مرة اأخرى، يف ال�سجن.
* وهل ت�سعر االآن بنف�س ال�سعور؟

- نف�����س ال�س����يء، ولكن حتى اأ�س����واأ من ذلك. 
مل�����ذا؟ الأن����ه يف ذلك الوق����ت ك�ن هن�����ك �سوء 
االنقالب�����ت  لق����د جربن�����  النف����ق.  نه�ي����ة  يف 
الع�سكري����ة، ولكن يف ه����ذه املرة لدين� الكثري 
م����ن احلري�����ت، ولكنن� نرتاج����ع اىل الوراء. 
مثل هذا مل يحدث ابدًا يف حي�تي. قبل خم�س 
�سن����وات، وقبل ثم�ين �سن����وات، ك�نت تركي� 
تتمت����ع ب�أف�سل حري����ة للتعب����ري يف ت�أريخه�، 
وكن����ت �سعيداأً بهذا االمر. وعلى الرغم من اأن 
م�س�كل ك�نت يل مع احلكومة، فلم اكن اهتم. 
كنت متف�ئ����اًل الأنني كنت انظر اإىل امل�ستقبل، 
ولكنن����ي م� زلت ال اأ�ستطيع اأن اأرى امل�ستقبل 
االآن، وهذا م� يحزنني. ولكن ال تقلق ب�س�أين  

كثريًا؛ اأن� اأكتب رواي�تي. ال تقلق علي.
* �سدقني، اأنا ل�ست قلقًا عليك. عندما تاأتي اإىل 
الواليات املتحدة اأو اأوروبا لتقوم بالتدري�س اأو 

لتفعل كل ما تفعله، هل ت�سعر باأن الطريقة التي 
ينظ���ر اإليها الغرب اىل تركيا قد تغريت  بطريقة 
اأو باأخ���رى؟ ه���ل ي�ستجي���ب النا����س ل���ك ب�س���كل 
خمتل���ف اأو يتحدث���ون ل���ك ع���ن تركي���ا بطريق���ة 

خمتلفة؟ 
- ح�سن����ً�، اأنه اأمر معقد جدًا. عندم� جئت اإىل 
الوالي�����ت املتحدة يف ع�����م 1985 الأول مرة، 
عندم� ك�نت زوجتي ال�س�بقة تقوم بتح�سري 
ر�س�لة الدكتوراه، كن����� يف نيويورك يف ع�م 
1985، وقراأن�����  بع�����س االأخب�����ر، على �سبيل 
املث�����ل، يف �سحيف����ة نيوي����ورك ت�ميز، حول 
ح����دوث  زلزال يف تركي�، ك�ن����ت هن�ك بع�س 
االأخب�����ر ال�سغرية نوعً� م�  يف ال�سفحة 12، 
وك�ن  االأت����راك الذي����ن يعي�س����ون  بنيويورك 
يحدث بع�سه����م البع�س،"ه����ل راأيت االأخب�ر 
املن�س����ورة ع����ن تركي� يف �سحيف����ة نيويورك 
ت�ميز؟"وك�ن����وا فخوري����ن ج����دًا. الي����وم، اأو 
يف ال�سن����وات الث����الث امل��سي����ة، يف  كل يوم 
انخف�س����ت  اأواًل،  تركي�����.  ع����ن  �س����يء  هن�����ك 
مك�ن����ة تركي�، ولك����ن هذا ك�ن اأي�س����ً� تغيريًا. 
كاًل  اأن  لالهتم�����م  مث����ريًا  ك�ن  البداي����ة،  يف 
م����ن االإ�س����الم والدميقراطي����ة واحلداثة ك�ن 
يب����دو اأنه����� تتجه نح����و اأوروب�، الت����ي ك�نت 
لطيفة. ولكن يف ال�سن����وات الثالث امل��سية، 
ك�ن يب����دو انه�  ت�سري يف االجت�����ه املع�ك�س، 
تتجه  نحو ال�سمولية. يتم و�سع ال�سح�فين 
والكّت�ب يف ال�سج����ن، والدميقراطية ت�سبح 
�سيق����ة  وحمدودة اكرث ف�أكرث. والليرباليون 
املتعلم����ون، وذوو االجت�����ه الغرب����ي  - غ����ري 
را�سن حقً�، ونحن نفكر،"م�ذا �سيحدث بعد 
ذلك؟"ه����ذا هو امل����زاج. يف الواق����ع، وب�سبب 
كل ذل����ك، اأن� اأعمل واكت����ب  اأكرث من اأي وقت 
م�سى الأنه �ست�سع����ر  ب�الكتئ�ب حقً� لو بقيت 

ت�ستمع اىل االأخب�ر.
* لذل���ك، فق���ط لننته���ي من حي���ث بداأن���ا، عندما 
تعم���ل االآن يف مكتب���ك، اأو اأينم���ا كان يف ه���ذا 
البي���ت املطّل على ال�ساطئ ال���ذي تعي�س فيه، اأال 
تق���وم بت�سفح االإنرتنت؟ هل يف بالك رواية ما؟ 

ما الذي تقوم به؟
- اأن����� يف بيتي ال�سيفي، حيث يوجد ب�لطبع 
االإنرتن����ت، وه����و اأم����ر ممت����ع. جلب����ت مع����ي 
الكثري من اأقرا�س الفيدي����و الرقمية والكتب 
الت����ي اأري����د اأن اأقراأه�����. لذلك، اأن� حق����ً� �سعيد 
ج����دًا مع ه����ذه الكت����ب واالأف����الم، وان����� اعمل 
ط����وال الوقت، وب�لطبع اأن����� اأفعل هذا يف كل 
وق����ت. وكم����� اأخ����ربت �سديقت����ي، ذات مرة، 
ف�����إن امل����رء  ي�سع����ر ب�لذنب عندم� يج����د نف�سه 
�سعيدًا و�س����ط  الكتب واالأفالم فيم� يدور من 
حول����ه  الكثري من الرعب   يف بلده. كثري من 
الن��س املذنب����ن و�سعوا يف ال�سجن بطريقة 
ال�سع����ور  ع����دم  امل�ستحي����ل  فم����ن  تع�سفي����ة. 
ب�لذنب، واحلل ب�لن�سبة يل هو العمل طوال 
الوقت وحم�ول����ة م�س�ع����دة االآخرين. لي�ست 

هن�ك طريقة اخرى.
* ه���ل ميكنك اأن تخر النا�س ما هي تلك الكتب 
واأقرا����س الفيدي���و الرقمية. اأنا متاأك���د من اأنهم 

�سيكونون مهتمني بذلك.
- ]ي�سح����ك[. ي�����. كم����� تعلم����ون، هن�����ك فيلم 
تعري����ة للمخ����رج  م�ي����ك يل، اأن����� مل اأ�س�ه����ده 
من����ذ �سن����وات عدي����دة. ويوج����د اأي�س����ً� فيل����م 
اآل غ�توب�����ردو  للمخ����رج االإيط�����يل العظي����م 

لو�سينو في�سكونتي، 
* للكاتب المبيدوزا، األي�س كذلك؟

�س����وف  ل����ه،  رواي����ة  اإىل   ي�ستن����د  الفيل����م   -
مينحونن����ي ج�ئ����زة المبي����دوزا يف �سقلية، 
و�سوف اذهب اإىل ب�لريمو قريبً�، لذلك �سوف 
ا�س�ه����د الفيل����م م����رة اأخ����رى. اإنه فيل����م رائع 
ي�ستن����د اإىل رواي����ة عظيمة. ميث����ل فيه بريت 
النك�سرت، وكلودي����� ك�ردين�يل، واأالن ديلون 
اأي�سً�، ولكن ال تن�سى اأن الرواي�ت هي اأف�سل 

من االأفالم. فقط ال جتعلني خمطئً�. 
* األي����س هن���اك مث���ااًل م�س���ادًا؟ اأال يوج���د فيل���م 

اأف�سل من الرواية التي ا�ستند اإليها؟
- ]ي�سحك.[ هن�ك البع�س.

فيلم العراب.

اورهان باموق في حوار عن األدِب والسياسة:

- الحكومة استخدمت االنقالب 
العسكري للتخلص من معظم 
الليبراليين.. ومع هذا كتابة الروايات 
ليست مشكلة في تركيا

ص��درت مؤخ��رًا رواي��ة جديدة للكات��ب الرتيك اوره��ان باموق، 
ال��ذي يبلغ من العمر اآلن 65  عامًا، وهذه هي روايته العارشة، عنوان 

الرواية"امل��رأة ذات الش��عر األحمر". وتدور أح��داث  الرواية  عن رجل 
يعمل يف حفر اآلبار ومس��اعده الش��اب يعيش��ان يف بلدة تركية تقع خارج 

اس��طنبول، وكيف تتحطم العالقة الوثيق��ة التي كانت تجمعهام والرواية  تبنّي 
انشغال الكاتب و اهتاممه الدائم بالعديد من املواضيع التي تشكل محور أعامله 

السابقة، مبا يف ذلك تاريخ تركيا املحفوف باملخاطر واملشاكل، واالنقسامات بني 
الريف واملدينة داخل املجتمع الرتيك والعالقات بني الجنسني.

أكتب عن أش��خاص أعرفه��م، مثل جميع 
المؤلفي��ن، ولكني أكتب عن اإلنس��انية 

من خالل مدينتي اسطنبول

- أنا سعيد 
بالعمل في 
الكتابة  وال اعتبر  
كتابة الرواية 
عماًل ألنني أشعر 
بأنني صبٌي يلعب 
مع ألعابِه طوال 
الوقت
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ابراهيم حاج عبدي
ترجمة/ المدى

مل يكن ا�سم الروائي الرتكي اوره�ن ب�موق 
غ�ئب� عن التوقع�ت املتداولة يف  االأو�س�ط 
االأك�دميي���ة، والثق�فية التي تنتقي االأ�سم�ء 
املتوقعة للف���وز بج�ئزة  نوب���ل االآداب، بل 
ك�ن مر�سح���� قوي���� برغ���م �سغ���ر �سنه )54 
ع�م�(، قي��س� اإىل اأعم�ر  الف�ئزين ب�جل�ئزة 

يف ال�سنوات امل��سية.
وق���د قطف ج�ئ���زة ال�سن���ة امل��سي���ة فعلي�، 
ليك���ون الرتك���ي االأول ال���ذي يف���وز به���ذه 

اجل�ئ���زة القّيمة الت���ي متنحه���� االأك�دميية 
ال�سويدي���ة منذ اأكرث من ق���رن، والتي ق�لت 
يف حيثي����ت منحه���� اجل�ئ���زة ان"اأوره�ن 
ب�م���وق اكت�س���ف رم���وزًا روحي���ة جدي���دة 
يف  الثق�ف����ت،  ب���ن  والت�س�ب���ك  لل�س���راع 
معر����س بحثه ع���ن الروح احلزين���ة ملدينة 

ا�سطنبول التي هي م�سقط راأ�سه".
اوره����ن ب�م���وق ك�ت���ب مع���روف للق����رئ 
العرب���ي، ذلك اأن غ�لبية رواي�ته قد ترجمت 

اإىل العربي���ة، وه���ذه نقطة ت�سج���ل ل�س�لح 
الن��سري���ن الع���رب الذي���ن رف���دوا املكتب���ة 
العربي���ة ب�أعم����ل ك�تب قبل ف���وزه بنوبل، 
والب���د هن� م���ن التنويه ب�ل���دور املهم الذي 
ق�م���ت ب���ه دار امل���دى يف ه���ذا املج����ل، فقد 
ترجمت ون�سرت معظم رواي�ت هذا الك�تب 
اأحم���ر"،  االأ�سود"،"ا�سم���ي  مثل:"الكت����ب 
و"البي���ت ال�س�مت"التي ك�نت معدة للطبع 
قب���ل ف���وز ب�م���وق ب�جل�ئ���زة، وح���ن ف����ز 

مت تغي���ري الغ���الف لت�س���در الرواي���ة �سمن 
�سل�سلة"مكتب���ة نوبل"الت���ي واظب���ت الدار 
عل���ى اإ�سداره����، ورف���دت املكتب���ة العربية 
بعن�وي���ن مهمة خمت�رة من اأعم�ل الف�ئزين 

بهذه اجل�ئزة الرفيعة.
مدين���ة ا�سطنبول هي م�سق���ط راأ�س ب�موق 
التي مل يغ�دره� �سوى ثالث �سنوات عندم� 
االأمريكي���ة  املتح���دة  الوالي����ت  اإىل  ذه���ب 
منت�س���ف الثم�نين�ت، وقد نهلت اأعم�له من 
ه���ذه املدين���ة امللونة والوا�سع���ة احل��سرة 
دائم���� يف رواي�ته، ومثلم���� اأن هذه املدينة 
تتميز بط�بعه� املعم�ري اجلميل، وبت�س�بك 
الثق�ف����ت، وبتداخل احل�س����رات واالأزمنة 
والوج���وه والرم���وز يف اأزقته� و�سوارعه� 
ومب�نيه����، ف����ن اأدب ب�م���وق يع���د انعك��س� 
�س�دق� لتح���والت هذه املدين���ة االجتم�عية 
وال�سي��سية، والإرثه� الثق�يف املتنوع الذي 
ي�سعى ب�موق للدف�ع عن���ه معرتف� ب�لتنوع 
ب���الده،  يف  والط�ئف���ي  واالثن���ي  العرق���ي 
وك��سف� عن وق�ئع واأحداث تنكره� ال�سلطة 
الر�سمية يف تركي�، فق���د �سرح ب�موق، يف 
ال�سن���ة امل��سي���ة، ل�سحيف���ة �سوي�سرية"اإن 
ملي���ون ارمن���ي و30 األف ك���ردي قتلوا يف 
ب���الدي وال اأح���د يتج��س���ر عل���ى االعرتاف 
ال���ذي  ال�سه���ري  الت�سري���ح  وه���و  بذل���ك"، 
اأث����ر � اآن���ذاك � حفيظة الدول���ة الرتكية التي 
�سعت اإىل حم�كمة الك�ت���ب بتهمة"االإ�س�ءة 
اإىل �سمع���ة تركي����، واالف���رتاء عل���ى العرق 

والت�ريخ الرتكين". 
يع���د ب�م���وق واح���دا م���ن اأه���م الروائي���ن 
الع����مل، وق���د  عل���ى م�ست���وى  املع��سري���ن 
م���ن ثالث���ن  اأك���رث  اإىل  ترجم���ت رواي�ت���ه 
لغ���ة، وهو االأك���رث مبيع���� واالأغ���زر اإنت�ج� 
يف ال�سن���وات اخلم����س ع�س���رة االأخ���رية، 
وا�ستط����ع اأن يع���رث للرواي���ة الرتكية على 
مك�ن���ة ع�ملي���ة ن�قال عربه� الثق�ف���ة الرتكية 
و�س���ورة تركي���� احلديث���ة اإىل الق���راء يف 
خمتل���ف اأ�سق����ع الع����مل، فرتكي���� املمزق���ة 
جغرافي���� بن اآ�سي� واأوروب�، والتي تعي�س 
ازدواجي���ة الدول���ة العلم�ني���ة � االإ�سالمية، 
عل���ى  ه���ذه  امللتب�س���ة  �سورته����  وج���دت 
�سفح����ت رواية ب�م���وق، املول���ود يف حي 
)ط��س ني�س����ن( يف ا�سطنبول لع�ئلة متيل 
اإىل الثق�ف���ة الفرن�سية. ب���داأ حي�ته ر�س�م�، 
وك�ن يق���ول ب�أنه �سيتفرغ للر�سم، وانت�سب 
لدرا�س���ة  التقني���ة  ا�سطنب���ول  ج�مع���ة  اإىل 
الهند�س���ة املعم�رية ثم حتول اإىل ال�سح�فة 
حي���ث تخ���رج من املعه���د الع����يل لل�سح�فة 
دون اأن مي�ر�س هذه املهنة اأبدا. يف الرابعة 
والع�سرين من عمره ق���رر اأن يكون روائي� 
وال �س���يء اآخ���ر، بعدم� اقتن���ع ب�ن"الكت�بة 

تعطي معنى للحي�ة، الأنه� احلي�ة".
بهذا القرار حتول ب�موق اإىل ا�سهر روائي 
يف الع����مل ع���رب اأ�سلوب���ه الر�سي���ق ال�سهل، 
ولغت���ه ال�سل�سة...فف���ي الع����م 1979 كتب 
عليه����  ون����ل  والن���ور"،  روايته"العتم���ة 
ميللييت"للرواي���ة،  �سحيف���ة"  ج�ئ���زة 

روايت���ه  كت���ب   1982 الع����م  ويف 
ال�سهرية"ج���ودت ب���ك واأبن�وؤه"الت���ي ن����ل 
للرواي���ة".  كم����ل  ج�ئزة"اوره����ن  عليه���� 
رواية"البي���ت  كت���ب   1983 الع����م  يف 
ون����ل  ب�سدده����(،  نح���ن  ال�س�مت")الت���ي 
الفرن�سي���ة  اإىل  ترجمته����  بع���د  عليه���� 
االأوروبي"الفرن�سي���ة،  ج�ئزة"االكت�س����ف 
ويف الع����م 1985 م ج����ءت روايته"القلعة 
البي�س�ء"الت���ي حققت له �سه���رة ع�ملية بعد 
ترجمته���� اإىل لغ����ت ع���دة. وخ���الل وجود 
ب�م���وق يف الوالي����ت املتح���دة حي���ث عمل 
كب�ح���ث زائر يف ج�مع���ة كولومبي����، كتب 
تغو����س  االأ�سود"الت���ي  روايته"الكت����ب 
يف �س���وارع ا�سطنبول واأزقته���� وح�راته� 
من خ���الل عيون حم����م ب�حث ع���ن زوجته 
ال�س�ئع���ة، ون�ل���ت ه���ذه الرواي���ة، بدوره� 
منت�س���ف  يف  اجلوائ���ز.  م���ن  العدي���د 
الت�سعين����ت ن�س���ر ب�موق واح���دا من اكرث 
الكت���ب ق���راءة يف االأدب الرتك���ي احلديث، 
وهي رواية"احلي�ة اجلديدة"التي تتحدث 
عن حي�ة �سب�ن ج�معين. ويف الع�م 1998 
عليه����  اأحمر"ون����ل  رواية"ا�سم���ي  ن�س���ر 
ج�ئ���زة )اف�س���ل كت����ب اأجنب���ي( الفرن�سية 
وجوائ���ز اأخرى، ويف الع����م 2002 اأ�سدر 
الوحيدة"ثلج"الت���ي  ال�سي��سي���ة  روايت���ه 
والتوت���رات  والعن���ف  النزاع����ت  تتن����ول 
يف مدين���ة ق�ر����س يف �سرق���ي االأن��س���ول 
ب���ن االإ�سالمي���ن واجلي����س والعلم�ني���ن 
واالأكراد والقومين. وك�ن ن�سر ع�م 1999 
كت�ب"االأل���وان االأخرى"وه���و مزي���ج م���ن 
املق�الت املن�س���ورة والن�سو�س من دف�تره 
ال�سخ�سية، وج�ء كت�ب ب�موق االأخري الذي 
�سدر قبل ع�م���ن بعنوان"ا�سطنبول"وهو 
م���رة  عب����رة ع���ن يومي����ت ير�س���د فيه����، 
اأخرى، مالمح مدينة ا�ستنبول يف م� ي�سبه 
املذك���رات ال�سخ�سي���ة املرفق���ة ب�س���ور من 
طفولة و�سب� الك�ت���ب الع��سق لهذه املدينة 
وال���ذي يعي����س فيه� يف املن���زل نف�سه الذي 

ولد فيه.
عن احلياة اللندنية

 �سدرت موؤخرًا  اأحدث رواية للك�تب الرتكي 
اأوره�ن ب�موق حتم���ل عنوان"ال�سيدة ذات 
ال�سع���ر  االحم���ر"، وه���ي الرواي���ة الع��سرة 

للروائي  الف�ئز بج�ئزة نوبل لالأدب.
ب�للغ���ة  فق���ط  ح�لي���ً�  الرواي���ة  تتوف���ر  "و  
االنكليزي���ة   اىل  ترجمته����  لك���ن  الرتكي���ة، 
املقب���ل، واحداثه����  اآب  �ست�س���در منت�س���ف 
يف  الثم�نين����ت  منت�س���ف  يف  ت���دور 
االأث���رية اىل  املوؤل���ف  ا�سطنب���ول،  مدين���ة  

قلبه.
وبطله�  حف�ر اآب�ر يدعى حممود وم�س�عده، 
وهم���� يبحث�ن عن امل�ء يف  االأر�س الق�حلة، 
وذل���ك ب��ستخ���دام ط���رق قدمي���ة حلف���ر اآب�ر 

جديدة.
والرواي���ة كم���� يق���ول املوؤلف"ه���ي حك�ي���ة 
كف�حهم� ال�س�ق، ولكنه� اأي�سً� ا�ستك�س�ف... 
لالأف���ك�ر ح���ول االآب����ء واالأبن����ء، اال�ستبداد 
والق���راءة  واحلري���ة  والدول���ة  والفردي���ة 
ن����س  الوق���ت،  ذات  وه���ي"يف  والروؤي���ة، 
واقعي يحقق يف جرمية قتل وقعت قبل 30 
ع�مً� ب�لقرب من ا�سطنبول، وحتقيقً� خي�ليً� 

يف االأ�س�س االأدبية للح�س�رات".
ع���دد �سفح�ت الرواي���ة 204 �سفحة،"وتعد 
م���ن ب���ن اأق�س���ر رواي����ت ب�م���وق وت�ري���خ 
اإ�س���دار الرتجمة االإنكليزي���ة للكت�ب. حتدد 
يف منت�سف ال�سه���ر املقبل ورواي�ت ب�موق 
ه���ي واحدة من الكتب الرتكية  االأكرث مبيعً� 
يف الع����مل، وترجمت رواي�ت���ه اإىل اأكرث من 

60 لغة يف جميع اأنح�ء الع�مل.
وق���د اأطلق الك�ت���ب اوره�ن ب�م���وق روايته 
بلغ���ت 14  ف���رتة ق�س���رية  اجلديدة"خ���الل 
�سه���رًا. ويق���ول انه ي�سعر ب�لقل���ق من �سيق 
الوق���ت. )ال تن�سوا اأن رواي�تي مر عليه� 40 
ع�مً� واأ�سبح���ت ملتزمً� بكت�بة 200 �سفحة 

�سنوي���ً�. و ال ت���زال ل���دّي خطة كت�ب���ة ع�سر 
رواي�ت(.

وعند حديثه عن الرواية ق�ل اوره�ن ب�موق 
)"ال�سي���دة ذات ال�سع���ر االأحمر"تقول للولد 
جيم:"اذه���ب وابحث عن اأب اآخر لك. ف�لبلد 
هذا في���ه اآب�ء كث���ريون؛ فهن�ك مث���اًل الدولة 
الت���ي تلقب ب�الأب وهن�ك م���ن ي�سفون اإلههم 
ب�الأب وهن�ك الب��س� االأب وهن�ك امل�في� االأب 
وغريهم م���ن االآب�ء، فال اأح���د ميكنه العي�س 
م���ن دون اأب. ف����الأب ميتل���ك ال�سلطة ونحن 

نريد التخل�س منه فلم�ذا ن�سعر بح�جة اإليه 
يف الوقت نف�سه؟

نح���ن ن�سعر بح�ج���ة اإىل االأب وكذلك نتمرد 
علي���ه. نرغ���ب يف قتل���ه وبع���د قتل���ه ن���درك 
اجلرمية الكربى. ف�الأب يخرب ابنه اأنه يحبه 
كث���ريًا ويقطع راأ�س���ه ويبكي علي���ه بحرقة. 
فهذه م�س�عر موجودة رغ���م تن�ق�سه�. نحن 
نهت���م ب�الأب الأن���ه هن�ك ح�ج���ة اإىل االأب يف 
املجتمع�ت التقليدية التي ت�سعر بح�جة اإىل 
اال�ستبداد وال تتمت���ع بحري�ت كثرية وُتنفّذ 

فيه� االأعم�ل ب�خل�سوع واالنحن�ء.
ف�حل�ج���ة اإىل اال�ستب���داد وفو�س���ى الي�أ����س 
تنبع من اخلوف من الفو�سى. مل اأكتب هذا 
الكت�ب كرد فعل على االأحداث االأخرية، لكن 
لالأ�س���ف رد فع���ل جمتمعن���� يف االنتخ�ب����ت 
االأوىل والث�ني���ة التي ُاجريت موؤخرًا، اأظهر 
اإىل  ي�سع���ر بح�ج���ة  ي���زال  ال  اأن جمتمعن���� 

اال�ستبداد.
نحن نعي�س يف جمتمع ظ���ل ل�سنوات يدعو 
رئي����س اجلمهورية االأ�سبق الراحل �سليم�ن 

دميرييل ب�الأب. ف�أت�تورك اأب ودميرييل اأب 
واجلميع اآب�ء، نحن جميع� نتمنى اأن نوؤمن 
مبنق���ذ. فنح���ن نخ�س���ى الفو�س���ى وننتخب 

االأب حتى ولو ك�ن �سيئً�.
و�ست�س���در الرتجم���ة االنكليزي���ة ع���ن  دار 
بينغوين التي ن�سرت تعريفً� ب�لرواية التي 
تب���داأ احداثه� يف  �سواح���ي بلدة تبعد نحو 
خم�س���ن كيلو م���رتا ع���ن ا�سطنب���ول، ويتم 
ا�ستئج����ر حف����ر اآب����ر  وم�س�ع���ده  ال�س����ب 
للعث���ور على املي�ه يف اأر����س جرداء ق�حلة. 

و�س���ط  ال�س����ق  عملهم����  الرواي���ة  وت�س���ف 
ح���رارة ال�سي���ف، وتنقيبهم����  دون ج���دوى  
م���رتًا بع���د اآخ���ر، وتتط���ور العالق���ة بينهم� 
لت�سب���ه عالق���ة اأب مع ابنه  ب���ن رجل اعزب 
فق���ري  يف منت�س���ف العم���ر البك�لوريو�س و 
�سب���ي من الطبق���ة املتو�سط���ة اختفى والده 
بعد اعتق�له بتهمة القي����م ب�أن�سطة �سي��سية 
تخريبية. ويتب����دل االثن����ن الق�س�س التي 
تعك����س وجه����ت نظ���ر متب�ينة م���ن الع�مل. 
ولك���ن يف البلدة املج����ورة، حيث ي�سرتي�ن 
م� يحت�ج�نه من غذاء وم�ستلزم�ت حي�تهم� 
وي�أخ���ذان ق�سط���ً� م���ن الراح���ة يف امل�س����ء، 
يتعر�س  ال�سبي حل�دث يجعل حي�ته تتغري 
كلي���ً�. ي�س�هد �سيدة ف�تن���ة ذات �سعر  اأحمر، 
تعمل يف احدى الف���رق امل�سرحية اجلوالة، 
ويبدو انه� فتنت به كم� فن به�. و�سيتحقق 
اأكرب حلم لذلك ال�س�ب، ولكن ي�سيب احلف�ر  
ح����دث م���روع  فيه���رب ال�سب���ي ويعود اىل 
ا�سطنب���ول، ولك���ن بعد م�سي ع���ّدة �سنوات  
يكت�س���ف ان���ه مل يك���ن م�سوؤواًل ع���ن احل�دث 
الذي اأ�س����ب احلف�ر ومن ه���ي ال�سيدة ذات 

ال�سعر االأحمر.

عن موقع دار بينغوين
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 أوره��ان بام��وق.. حين تصبح 
)اسطنبول( لون رواية!

"السيدة ذات الشعر األحمر"
أحدث رواية للكاتب التركي اورهان باموق
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داليا عاصم

ترجمة: سليمان توفيقجيداء نورتش

»م���ن اأراد روؤي���ة املتحف فلي�سطحب مع���ه الرواية«، هكذا 
خل����س اأوره�ن ب�م���وق غر�سه من كت�ب���ة رائعته »متحف 
ال���رباءة« الت���ي تعك����س لن� روعة ف���ن ال�س���رد الروائي يف 
حتتف���ي  »جتريدي���ة«  رواي���ة  وه���ي  وجنون���ه،  جموح���ه 
ب�الأ�سي�ء والتف��سيل ال�سغرية التي تكمن وراء العالق�ت 
الب�سري���ة وال �سيم� الع�طفية. وقد �سدرت اأخريًا الرتجمة 
العربي���ة لهذه الرواية ع���ن دار املدى، وهي اآخر م� ترجمه 
الراحل عب���د الق�در عبد اللي الذي اأخذ قراء العربية لع�مل 
ب�موق الرثي، مبه����رة جتعلن� نن�سى اأنه� كتبت بلغة غري 

العربية.
حتكي الرواي���ة ال�سخمة الواقع���ة يف 611 �سفحة، ق�سة 
ح���ب كال�سيكية على غرار اأف���الم »االأبي�س واالأ�سود«، بن 
كم����ل املنتمي الأ�س���رة اأر�ستقراطية وف�س���ون قريبته التي 

تنتمي للفرع الفقري من الع�ئلة الكبرية.
والرواي���ة يف احلقيق���ة ال ت���دور ع���ن متحف، ب���ل هي عن 
»ح�ل���ة م���ن الع�س���ق«؛ ع�س���ق املحبوب���ة، وع�س���ق املدينة، 
وع�س���ق االأ�سي����ء الت���ي تربطن���� ب�للحظ����ت اجلميل���ة يف 
حي�تن����. من���ذ ال�سفح���ة االأوىل ي�أ�س���رك ب�م���وق ب�أ�سلوبه 
ال�سه���ل املمتن���ع ب��ستخدام���ه تقني���ة البط���ل ال���راوي، بل 
ويح���ول نف�سه واح���ًدا من اأبط�ل الرواي���ة. ويف كثري من 
االأحي����ن ت���رى اأن ب�موق ه���و البطل ع��س���ق ف�سون، ويف 
اأحي�ن اأخرى ت�سعر ب�أنه الراوي: »وهكذا ات�سلت ب�ل�سيد 
اأوره�ن ب�موق لريوي عن ل�س�ين ومبوافقتي... فكرت به 
الأنه م���ن اإحدى ع�ئالت ني�س�ن ط��س الت���ي فقدت ثروته�، 
وميكن���ه اأن يدرك خلفية ق�ستي ب�س���كل جيد. و�سمعت اأنه 

يح���ب رواية الق�س����س ب�سكل ج�د و�سغ���وف بعمله«، �س 
580. ويتح���دث ب�م���وق نف�سه عن روايت���ه داخل الرواية 
حت���ت عنوان »ح���ول الع�س���ق واملتحف«: »فك���رت برواية 
متحف الرباءة اعتب�رًا م���ن اأوا�سط الت�سعين�ت، اأي اأنني 
خطط���ت لكت�ب���ة رواي���ة ح���ب، وفت���ح متحف اأعر����س فيه 
االأ�سي����ء التي تذكر يف الرواية؛ )ق���رط اأذن( ف�سون الذي 
اأ�س�عت���ه يف الف�س���ل االأول م���ن الكت�ب، ومالق���ط �سعره� 
واأثوابه� مب� فيه� ف�ست�نه� الربيعي، وحذاءه� االأ�سفر، اأو 
م�سطرة خ�سبية حملية ال�سنع ح�فته� رقيقة اأهديته� اإي�ه� 
يف لق�ئن� ال�س�بع... وه���ي اأوىل قطع متحفن�، وجمموعة 
مملح����ت ع�ئلة ك�سك���ن، واالأفالم الت���ي �س�هدن�ه� �سيف 
ع����م 1976... وانته����ء بغرف���ة الن���وم حي���ث روى البطل 

ق�سته على الروائي«.
وب�لفع���ل افتتح ب�موق متحف ال���رباءة ع�م 2012 ليكون 
م���زارًا ل�سخ�سي�ت روايت���ه الوهمية. ويق���ع املتحف على 
ال�سفة االأوروبية للبو�سف���ور وي�سم 83 واجهة »ف�ترينة 
عر�س زج�جية«، جت�سد كل منه� ف�ساًل من ف�سول روايته 
� داخل  »متحف ال���رباءة«. ويروي ب�موق عن نف�س���ه اأي�سً
الرواي���ة: »�س���وق االأدوات امل�ستعمل���ة يف اأزق���ة ت�سوقور 
جمع���ة تطورت كث���ريًا اأثن�ء كت�ب���ة الرواي���ة... ك�ن هن�ك 
كثري من االأ�سي�ء بدءًا من الط�والت القدمية اإىل منف�س�ت 
ال�سج�ئ���ر، وم���ن ال�س���وك�ت وال�سك�ك���ن... املحالت التي 
تبي���ع املج���الت والكت���ب واخلرائ���ط وال�س���ور القدمي���ة 
اأججت رغبتي يف و�سع م���� اأراه �سمن اإط�ر، واالحتف�ظ 

به اإىل م�ال نه�ي���ة...«، وب�لفعل ا�سرتى ب�موق بيتً� ميكن 
اأن يتحول ملتحف. يقول: »الع�مل يعج ب�الأ�سي�ء التي ميكن 

اأن تو�سع يف روايتي ومتحفي«.
يف الف�س���ل الث�م���ن »اأول مي����ه غ�زي���ة ب�لفواك���ه تركية«، 
ارتفع ب�موق، كم� اأرى، ب�»اأ�سي�ء"الرواية ليخلق له� كي�نً� 
متك�م���اًل، مذك���ًرا اإي�ن� مبفه���وم »الت�سيوؤ"كم���� �س�غه ع�مل 
لوك�����س )1885 - 1971(،  املج���ري ج���ورج  االجتم����ع 
ح���ول اأن�سن���ة االأ�سي����ء. وك�ن لوك�ت����س يوؤمن ب����أن الفكر 
املظ�ه���ر  ه���ذه  عل���ى  ب�ل�س���رورة  مقت�س���ر  الربج���وازي 
املت�سيئ���ة، كم���� يت�سح يف الفك���ر االقت�س����دي الكال�سيكي 

للربجوازية، وهو م� تدور حوله الرواية.
»ك�ن���ت بب�يل كلم�ت ف�سون قبل ي���وم، واأغرا�س طفولته�، 

وقطع والدتي االأثرية، وال�س�ع�ت القدمية، والدراجة ذات 
العج���الت الثالث، وال�س���وء اخل�فت الغري���ب يف ال�سقة، 

ورائحة الغب�ر والقدم، والبق�ء على انفراد«، �س 40.
ينه���ي ب�موق روايت���ه نه�ية م�أ�س�وية، حي���ث تنتهي ق�سة 
احلب مب���وت البطلة اإثر ح����دث �سي�رة، فق���د ك�نت »تقود 
ال�سي����رة ب�سرعة م�ئ���ة وخم�سة كيلوم���رتات يف ال�س�عة، 
وت�سلم نف�سه� اإىل �سجرة الدلب التي عمره� م�ئة وخم�سة 
اأع���وام ك�أنه���� تعي م���� تفعله جي���دًا. فهمت اأن ه���ذه نه�ية 
حي�تن�. �سدمت �سي�رة والدي ال�سيفروليه 56 التي بقيت 
عن���ده ربع قرن ب�أق�سى �سرعته� ب�سج���رة الدلب التي على 

ي�س�ر الطريق«، �س 554 و555.
يف اجل���زء االأخ���ري م���ن الرواي���ة، ي�ستكم���ل البط���ل �سرد 
ق�ست���ه بعد احل�دث ال���ذي اأودى بحبيبت���ه ومع�ن�ته التي 
ا�ستم���رت 20 ع�م���ً�، وحم�ولته احلف�ظ عل���ى ذكراه� وكل 
م� يذكره به�، ومن هن� ج�ءت له فكرة املتحف الذي يجمع 
كل الهداي���� التي اأهداه� لف�سون ور�س�ئ���ل الغرام. وك�نت 
زي�رت���ه ملت�ح���ف فرن�س���� ق���د اأجج���ت رغبت���ه يف اأن يكون 
متح���ف ال���رباءة متحف���ً� يخلد ق�ست���ه وق�سة ف�س���ون واأن 
تكون در�سً� للجميع على غرار متحف اإديث بي�ف ومتحف 
ج�كوم�رت اأندريه: »اأحلم ب�أنني اأ�ستطيع اأن اأق�س ق�ستي 

بوا�سطة االأ�سي�ء«، �س 563.
ويك�سف ب�موق يف نه�ية الرواية عن ق�سة املتحف وكيف 
ول���دت بعدم���� روى ل���ه البط���ل ق�س���ة حب���ه يف 3 �س�ع�ت، 
ليق���ول له ب�م���وق: »اأن� اأع���رف ف�س���ون. واأذكره� من حفل 
خطوبتك���م يف الهيلتون. حزنت كثريًا على وف�ته�«. وبعد 
حوار مطول بينه وبن كم�ل، يقول له االأخري: »اأنهوا هذه 
الرواية، ولي�أِت الن��س اإىل متحفي ح�ملن كت�بً� يف اأثن�ء 
جتوالهم على اخلزائن الزج�جية واحدة تلو االأخرى لكي 
ي�سع���روا بع�سقي لف�سون عن ق���رب، واأخرج اأن� من الق�سم 

امللحق ب�ملن�مة واأدخل بينهم"�س 582.
ث���م يتح���دث كم�ل بط���ل الرواي���ة بعد ذل���ك لنف�س���ه منتقدًا 
اأ�سل���وب ب�موق يف كت�ب���ة الرواية ب�سيغ���ة »اأن�« وحتدثه 
بل�س����ن البط���ل: »لكنني اأتوتر م���ن و�سع ال�سي���د اأوره�ن 

نف�سه مك�ين، و�سم�ع �سوته بداًل من �سوتي«.
يوؤخ���ذ عل���ى ب�م���وق االإ�سه����ب يف احلوارات ب���ن البطل 
ونف�سه ت�رة وكت�بته حتى عن كل نظرة وكل لفتة يقوم به� 
اأبط�له وك�أنه ير�سم �سورهم ب�حلركة البطيئة. احلوارات 
� بن كم����ل وف�سون، وق���د اأثرت على  ج����ءت مطول���ة اأي�سً

اإيق�ع الرواية ب�سكل كبري.
يف اخل�مت���ة يو�س���ح ب�م���وق لقرائ���ه وج���ه ال�سب���ه بين���ه 
وب���ن كم�ل بط���ل الرواية حم����واًل االإج�بة ع���ن �سوؤالهم: 
� ق�سي���ت طفولتي  ه���ل اأن���ت كم�ل؟ ق�ئ���اًل: »نع���م اأن���� اأي�سً
يف الف���رتة الت���ي تن�ولته���� الرواي���ة ب���ن 1950 و1990 
و�سط برجوازي���ي ني�س�ن ط��س. ع�ئلة كم����ل واأ�سدق�وؤه 
ي�سبه���ون ع�ئلتي واأ�سدق�ئي، واالأمكن���ة التي يعي�س فيه� 
ويذه���ب اإليه�، هي االأمكنة التي ع�ست فيه�، وذهبت اإليه�. 
وفيم� بعد، كم����ل واأن� نبذن� من طبقتن���� وحميطن�... هو 
ب�سبب ع�سق���ه لف�سون، واأن� ب�سبب حب���ي لالأدب وو�سعي 

ال�سي��سي. وكالن� لي�س ن�دمً�«

عن �سحيفة ال�سرق االو�سط

بي���ك  االأوىل"ج���ودت  روايت���ه  يف  كم���� 
ي���روي   1982 ع����م  واأبن�وؤه"ال�س����درة 
ب�م���وق يف روايت���ه اجلديدة"�س���يء غري���ب 
يف راأ�سي"ق�س���ة ع�ئلة. ال�س���ئ اجلديد فيه�  
اأن اأحداثه���� الت���دور كم���� يف رواية"ب���راءة 
و�س���ط  يف   2008 ع����م  االأ�سي�ء"ال�س����درة 
املجتمع االر�ستقراطي، يف حي ني�س�نت��سي 
يف ا�سطنبول، الذي ينحدر منه ب�موق.  بدال 
من ذلك يهتم هن� ب�لوافدين اجلدد، والعم�ل 
امله�جري���ن من بلدات االأن��س���ول ال�سغرية، 
الب�حث���ن عن مك�ن له���م يف املدينة املليونية 

الكبرية.

رحلة اإىل"الغرابة"
تتن����ول الرواية ف���رتة زمنية م���ن 30 ع�م�، 
وحتكي عن ت�ريخ ع�ئلتي اأكت��س وكرات��س 
اللت���ن ترتبط�ن فيم� بينهم� ب�سلة قرابة عن 
طري���ق االأخوين ح�س���ن وم�سطف���ى، اللذين 
ه�ج���را يف �سبعيني����ت الق���رن امل��س���ي م���ن 
بي�سهري يف و�سط االأن��سول اىل حي دوتبة 

وكلتبة يف ا�سطنبول.
بط���ل الرواية ا�سمه مول���ود، جنل م�سطفى. 
يرتعرع يف كنف والده يف ا�سطنبول، حيث 
يلتح���ق ب�ملدر�سة، ولكنه يرتكه� قبل االأوان، 
ليعم���ل مع والده ومن بع���ُد لوحده بعد وف�ة 

االأب كب�ئع لنب متجول.
رحل���ة يف ال�سن���وات املئ���ة امل��سي���ة: يحكي 
يف  غري���ب  روايته"�س���يء  يف  ب�م���وق 
راأ�سي"ق�سة ع�ئلة على �سكل كوالج، بل�س�ن 
ال���راوي ال���ذي ه���و يف ح���وار م�ستم���ر م���ع 
الق�رئ. ذكري�ت امل��سي وال�سوت الطبيعي 
التي تذكر ب�أ�سلوب الروبرت�ج، حيث يروي 
االأ�سخ�����س ويعلقون على ق�س�سهم، كل هذا 

ي�سفي على الق�سة دين�ميكية معينة.
يف اأحد االأعرا����س لفتت نظر مولود �سميحة 
الفت����ة ذات العيون اجلميلة، التي ك�ن يكتب 
له���� الر�س�ئل ل�سن���وات، اإىل اأن و�سله اأخريا 
اخلرب اأنه� على ا�ستعداد الأن تقيم معه عالقة. 
ولكن ح���دث ارتب�ك حينم� الح���ظ مولود اأن 
الت���ي �سرتافق���ه يف ال�سف���ر اإىل ا�سطنب���ول 
لي�س���ت �سميحة  واإمن���� �سقيقته� راحية التي 

ك�ن���ت ت�ستل���م الر�س�ئل. و�سبب ه���ذا اخلط�أ 
ه���و اب���ن عمه �سليم����ن ال���ذي ك�ن يرغب يف 
�سميحة. ومع اختط����ف راحية كزوجة يبداأ 
مول���ود رحل���ة اإىل"الغرابة"، وه���و ال�سعور 
الذي يب�غته دائم� من جديد والذي ين�سحب 

كموتيف على طول الرواية.
ع�����س مول���ود رغ���م الفقر م���ع راحي���ة حي�ة 
�سعيدة. اأجنب� طفلن.  ثم م�تت راحية بينم� 
ك�نت حت����ول اإجه��س طفله���� الث�لث. وبعد 
�سن���وات يت���زوج مولود �سميح���ة. فيكت�سف 
عني���دة  املتوفي���ة،  �سقيقته����  بعك����س  اأنه���� 
وغ���ري متفهمة. يف اللي����يل اأثن�ء جتوله يف 
ال�س���وارع لبي���ع ب�س�عت���ه، ي���درك ميفلولت 
اأخ���ريا كم هو مرتبط ب�ملدينة، واأنه مل يحب 

اأحدا يف الع�مل كم� اأحب راحية.
يحكي ب�م���وق ق�سة ع�ئلة على �سكل كوالج، 
بل�س�ن الراوي الذي هو يف حوار م�ستمر مع 
الق�رئ. ذكري�ت امل��سي وال�سوت الطبيعي 
التي تذكر ب�أ�سلوب الروبرت�ج، حيث يروي 
االأ�سخ�����س ويعلقون على ق�س�سهم، كل هذا 

ي�سفي على الق�سة دين�ميكية معينة.

ممزق بني القرية واملدينة
ب�م���وق  ي�س���ع  ال�س�بق���ة  رواي�ت���ه  يف 
نف�س  على  �سخ�سي�ته"لربجوازية"مبه����رة 
ال�س�بق���ة  الع��سم���ة  انهي����ر  م���ع  امل�ست���وى 
ا�سطنب���ول،  واأي�س���� مع ال�سع���ور ب�حلزن. 
يف املق�ب���ل تبقى احلي����ة الروحي���ة الأبط�له 
�سطحي���ة اإىل ح���د م���� يف روايت���ه اجلديدة، 
ممزق���ة ب���ن قريته���م واملدين���ة. متك���ث قوة 
ب�م���وق اأي�س���� يف ه���ذه الرواي���ة يف و�سف 
االأح��سي����س ل���دى مول���ود ال���ذي يج���ول يف 
�س���وارع مظلمة: متزقه الداخلي يف االنتم�ء 
اإىل املدين���ة م���ن ن�حية والبح���ث الدائم بن 
الواق���ع )احلي����ة ال�سعي���دة الت���ي ع��سه� مع 
راحي���ة( والت�سور )م� ال���ذي �سيكون لو اأن 
اإىل  امل��س���ي  الزم���ن  الر�س�ئ���ل و�سل���ت يف 

�سميحة وهربت معه( من ن�حية اأخرى.
اأ�س����ر ب�م���وق يف م���ك�ن اآخ���ر اىل ا�ستعم�ل 
تن��س اأ�سلوب���ه يف الكت�بة  م� بعد احلداثة. 
وهن� يج���ب فهم مزاج بط���ل الرواية، غريب 

االأط���وار على اأنه رمب� اإ�س����رة اإىل مو�سوع 
الغري���ب، وه���و نوع م���ن ال�سعر ال���ذي كتبه 
اأوره����ن فيل���ي، اأح���د �سعراء املدين���ة االأكرث 
�سهرة، وال���ذي ركز يف ق�س�ئ���ده مرارا على 
ال�سع���ور ب�الغ���رتاب يف ال�س���وارع، م�س�عر 

متن�ق�سة لل�س�عر جت�ه بيئته املدنية.
يف نف����س الوق���ت تذكرن���� ق�سة ب�م���وق عن 
امله�جر ب�سعر تورغوت اأوي�ر، لكن ب�أ�سلوب 
الن���رث ال�سردي. يتط���رق تورغوت اأوي�ر يف 
ق�س�ئ���ده اإىل مو�س���وع امله�ج���ر ال���ذي كم���� 
مول���ود تبتلع���ه ج���دران املب����ين واللوح�ت 
االإعالنية والغربة، وال�سعور ب�لوحدة الذي 

يرافقه ب��ستمرار.
ُيع���ّد الك�ت���ب اأوره����ن ب�م���وق اأح���د الكتَّ�ب 
االأك���رث �سه���رة يف تركي����، ويف ع����م 2006 
ح�س���ل على ج�ئزة نوبل ل���الآداب وك�ن بذلك 
اجل�ئ���زة.  ه���ذه  عل���ى  يح�س���ل  ترك���ي  اأول 

Foto: AP
ُيع���ّد الك�ت���ب اأوره����ن ب�م���وق اأح���د الكتَّ�ب 
االأك���رث �سه���رة يف تركي����، ويف ع����م 2006 
ح�س���ل على ج�ئزة نوبل ل���الآداب وك�ن بذلك 

اأول تركي يح�سل على هذه اجل�ئزة.
تق���ع اأح���داث الق�س���ة يف ا�سطنب���ول اأثن����ء 
العميق���ة  والتغ���ريات  ال�سري���ع  تطوره���� 
م�ب���ن  الف���رتة  يف  املدين���ة  �سهدته����  الت���ي 
للتط���ورات  ك�ن���ت م�سرح���ً�   .2012-1969
ال�سي��سي���ة وكذلك لال�ستقط�ب بن القومين 
والي�س�ري���ن، موج�ت الهج���رة، وال�سفق�ت 
العق�رية غري الق�نونية اأو اندث�ر العديد من 

املهن القدمية مثل ب�ئع اللنب املتجول.

نقد رواية باموق
ملجلة"كت����ب  االأدب���ي  الن�ق���د  راأي  بح�س���ب 
راديك�ل"جي���م اإر�سيي�س، هن� تكمن قوة هذا 

الكت����ب. وه���ذه الرواي���ة ب�لن�سبة ل���ه عب�رة 
عن ق�س���ة مدينة، اأم� مولود فه���و بطل خ�لد 

ورمزا جلزء من ا�سطنبول املن�سي.
على العك�س تنتقد �سحيفة"طرف"ب�أن الع�مل 
ال���ذي يح�ول ب�موق و�سف���ه يف روايته هو 
ب�لن�سبة  للموؤلف غريب، كم� يقول. ال يعرف 
ب�م���وق حي ترالب��سي، حي الن��س الب�سط�ء 
�س�بق����، واإمن���� يع���رف اأن ي�س���ف كي���ف ك�ن 
بطل الرواية مول���ود ي�ستمني ب��ستمرار يف 

�سب�به.
ال يزال ب�موق ه���و الك�تب الذي يت�سبب يف 
رح ل�سحيفة  اال�ستقط�ب يف بلده، حي���ث �سّ
�سوي�سري���ة ع����م 2006 اأي بعد ع����م  تقريب� 
عل���ى ح�سوله على ج�ئزة نوبل لالآداب، ب�أنه 
مت قتل ثالثن األف كردي ومليون اأرمني على 
االأرا�س���ي الرتكية، ولك���ن ال اأحد يجروؤ على 
قول ذلك. فوجه له املدعي الع�م  تهمة"اإه�نة 
القومية الرتكية"، ومت و�سفه من قبل دوائر 
القوى العلم�نية"ب�خل�ئن"، املتملق للبلدان 
االأجنبي���ة. وال يزال الكث���ريون ينظرون اىل 
ي�س����ر كم����ل املت���ويف موؤخ���را الرج���ل الذي 

ي�ستحق ج�ئزة نوبل.
ي�سك���ي نق�د االأدب يف كث���ري من االأحي�ن ب�أن 
ب�م���وق ي�ستخدم يف روايته اأفك�ر االآخرين. 

اتهمت �سحيفة"حرية"ب�موق ب�ملنتحل.
وم���� روايته"ا�سم���ي اأحمر"، �س���وى  ن�سخة 
م���ن رواية"م�س����ء قدمي"للك�ت���ب االأمريكي 
كت�به"القلع���ة  ويحت���وي  ميل���ر،  نورم����ن 
البي�س�ء"عل���ى مق�طع من اأعم�ل حممد فوؤاد 
كرمي. وحتى االآن بقيت هذه االدع�ءات دون 

عواقب.
يبقى ب�موق خ��س���ة يف تركي� الك�تب املثري 
للج���دل. قوت���ه هي �سغف���ه، يجم���ع مثل ع�مل 
االآث����ر  قطع من احلي�ة اليومي���ة ملدينته، ثم 
ت�سيع ح�ال يف ق�س�سه�. �سخ�سي�ت روايته 
االأخ���رية بال �س���ك اأ�سعف م���ن خلفي�تهم اأي 
املدين���ة. يبع���ث ب�م���وق يف روايت���ه احلي�ة 
يف ا�سطنب���ول امله�جري���ن، االوت�س���رادات، 

ن�طح�ت ال�سح�ب وح�سود الب�سر.

عن موقع القنطرة























         

    




         
       



    
         
           
           
           
         
 



            

 



أورهان باموق

ترجمة: عبد القادر عبد اللي

ثمة غرابة في عقلي
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أورهان باموق، كاتب وروائي تركي فاز بجائزة نوبل لألداب، سنة 
2006 ولد في إسطنبول في 7 يونيو سنة 1952 وهو ينتمي ألسرة 
األدب  إلى  يتجه  أن  قبل  والصحافة  العمارة  درس  مثقفة.  تركية 
والكتابة كما يعد أحد أهم الكتاب المعاصرين في تركيا وترجمت 
 100 من  أكثر  في  الناس  ويقرأه  اآلن،  حتى  لغة   34 إلى  أعماله 
دولة. في فبراير 2003 صرح باموق لمجلة سويسرية بأن "مليون 
أرمني و30 ألف كردي قتلوا على هذه األرض، لكن ال أحد غيري 

يجرؤ على قول ذلك".

قرة  »مولود  الزبادي  ولبن  البوظة  شراب  بائع  حياة  قصة  هذه 
قرى  من  فقيرة  قرية  في   1957 عام  مولود  ولد  وأحالمه.  طاش« 
أقصى  من  مكان  في  ضبابية  بحيرة  على  تطل  األناضول،  وسط 
يعيش  وبقي  الثانية عشرة من عمره،  في  إسطنبول  إلى  آسيا. جاء 
الخامسة  في  وهو  قريته  من  فتاة  َخَطف  العالم.  في عاصمة  هناك 
والعشرين من عمره، وكان هذا أمرًا غريبًا حدد مسار حياته كلها. 
عاد إلى إسطنبول، وتزوجها، ورزق بابنتين. عمل دون انقطاع في 
أعمال مختلفة مثل بيع لبن الزبادي والمثلجات واألرز المطبوخ، 
البوظة في  الغريبة وبيع  يترك أي وقت األحالم  ونادالً. ولكنه لم 

أزقة إسطنبول مساء.

»متحف البراءة«... 
عن البرجوازية والحب وما بينهما

رواية أورهان باموق: ثمة غرابة في عقلي

غراميات بسطاء اسطنبول المهاجرين 
من األناضول

تختلف اآلراء يف تركيا حول أورهان باموق. فهو بالنسبة للبعض الحائز عىل جائزة نوبل لألدب، 

ونجم بني الُكّتاب األتراك. ويرى آخرون أنه املنتحل أو يش��وهون س��معته كخائن لوطنه. أثارت 

روايت��ه الصادرة عام 2014 مرة أخرى مناقش��ات حامية حول املؤلف وأعامل��ه األدبية. الصحفية 

األملانية الرتكية جيداء نورتش تقدم ملوقع قنطرة عرضا لرواية أورهان باموق"يشء غريب يف 

رأيس".

كان عىل املعجبني من قراء أورهان باموق االنتظار ملدة س��ت سنوات، ثم صدرت يف ديسمرب/ 

كانون األول عام 2014 الرواية التي طال انتظارها. ملحمة عائلية ذات أهمية تتألف من 500 صفحة، 

مع ملحق يحتوي عىل شجرة العائلة للشخصيات، إضافة اىل تسلسل زمني لألحداث يشكل عاملا 

كامال. تحيك الرواية عن عامل افرتايض، ولكنه ميكن أن يكون اليوم واقعيا. 

كاتبة م�سرية
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رئي�س جمل�س الإدارة
رئي�س التحرير 

ترجمة: المدى 

تغطت قب�ب اجلوامع الكبرية يف ا�س���طنبول  
ب�لل���ون االأبي�س.والحت امل����آذن املرتفعة يف  
اأف���ق ال�سم�ء، من وراء �سب����ب رم�دي و�سط 
ت�س����قط خفيف للثلج. عرب�ت ال�س����رع  تبيع 
الك�ستن����ء املحم�س���ة، والرتام الق���دمي ي�سق 
طريق���ه بب���طء، وجتمع���ت  قط���ط  ال�س���وارع 
ح���ول املداف���ئ يف املق�ه���ي – كل ذل���ك جع���ل 
املدينة تبدو وك�أنه���� �سورة قدمية  ب�الأبي�س 

واالأ�سود.
�سق���وط الثلج يف ا�سطنب���ول ك�ن على الدوام  
يخلق ج���وا �س�ح���را، يف اال�س�بي���ع االخرية 
هّب���ت عل���ى املدين���ة ع��سفة ثلجي���ة  ا�ستمرت  
لب�سعة اأي�م – ارتفع فيه� م�ستوى الثلج الأكرث 
من قدم واحد وهو اأكربت�س�قط للثلج منذ ع�م 
2009 – وه���ذا ب�ل�سبط م���� ك�نت املدينة يف 
ام�سِّ احل�جة اليه. ف�لثلج ك�ن مبث�بة البل�سم 
ال�س����يف  مل�س�عر اخلوف والقلق املزمن الذي 
ا�ست���وىل على الن�����س   بعد  ت�س�عد الهجم�ت 
االإره�بية يف املدين���ة، وح�لة عدم اال�ستقرار 
ال�سي��س���ي التي ت�سهده����  وعملي�ت التطهري 
املمنهج���ة للمجتم���ع امل���دين الت���ي ب���داأت يف 
اأعق����ب حم�ولة االنق���الب الف��سلة التي جرت 

�سيف الع�م امل��سي.
يقول الك�تب الرتكي  اأوره�ن ب�موق، احل�ئز 
عل���ى ج�ئزة نوبل وموؤل���ف رواية رائعة  ك�ن 
من حم��سن ال�س���دف ان ا�سمه� )ثلج("ان كل 
هذه العوامل  امتزجت لتخلق �سعورا بتعطل 
احلي����ة اليومية الع�دي���ة"، و ب�سبب م�س�ئب 
ال�سي��سة""- فقد مت هذه املرة ف�سل  ع�سرات 
م���ن االأ�س�ت���ذة اجل�معي���ن والن�����س  االآالف 
الع�دي���ن من وظ�ئفه���م، واأودع يف ال�سجون 
ا�سدق����ء يل من  ال�سحفي���ن والكّت�ب – ك�ن 
�سق���وط الثلج حت���ى لب�سع دق�ئ���ق فيه بع�س 

من العزاء
يف رواي�ت���ه العدي���دة، ابتك���ر ال�سي���د ب�موق 
الب�ل���غ م���ن العم���ر، 64 ع�م����، لغ���ة خ��س���ة  
ب��سطنب���ول، بجميع تعقيداته����، واأ�سراره�، 
ومن�ظره���� الطبيعي���ة. وال�ست����ء عن���د ه���ذا 
املقي���م الدائ���م يف ا�سطنب���ول  يرتبط اىل حد 
بعيد  ب�أي�م ال�سب�ب، وعندم� �سقط الثلج على 
ا�سطنبول موؤخرا، خرج اىل ال�س�رع، ليلتقط 
ال�س���ور، وي�ستعيد ذكري����ت طفولته يف هذه 

املدينة الكبرية.
ويتح���دث عن  ذلك وهو ج�ل����س و�سط  �سقته 
يراقب من خالل احدى نوافذه� منظر ت�س�قط  

الثلج عرب م�سيق البو�سفور  ق�ئاّل"رواية ثلج 
ترتبط اىل حد بعيد مع   ذكري�ت الطفولة"، 

يف روايته"ا�سطنب���ول: الذكري�ت واملدينة"، 
يكت���ب ق�ئال:"م���ن امل�ستحي���ل ب�لن�سبة يل اأن 
اأتخيل طفولت���ي دون هذا الغط����ء من الثلج. 
فبينم���� ك�ن بع����س االأطف�ل ينتظ���رون بداية  
عطلة ال�سيف، كنت اأن� انتظر �سقوط الثلج – 
لي����س ب�سبب انني �سوف اخرج للعب ب�لثلج، 
بل الأنه  ك�ن  يجعل املدينة تبدو جديدة، لي�س 

فقط ع���ن طريق اخف�ئ���ه  الوح���ل، والقذارة، 
واخلرائ���ب، واالإهم�ل، ولكنه  ك�ن ُيحِدث يف 
كل �س�رع و منظر �سيئ� من الده�سة، و�سعورا  

لذيذا ب�ن ك�رثة على و�سك احلدوث".
خلق �سقوط الثلج مت�عب متوقعة اإىل املدينة 
ويكت���ب ال�سي���د ب�م���وق يف روايته،"ولك���ن 
ا�سطنب���ول ك�ن���ت دائم���� ت�س���م ان��س���� �سذج� 
يرحبون بت�س�ق���ط الثلج، وك�نه يحدث  الأول 
مرة."فق���د  األغي���ت مئ����ت الرح���الت اجلوية 

وتوقف���ت خدم����ت العب�رات الت���ي تربط بن 
ق�رت���ي اأوروب���� واآ�سي����، ومل تع���د ال�س���وارع 

�س�لكة.
ولك���ن ك�ن هن����ك الكثري  م���ن اال�سي�ء املمتعة 
االخ���رى. �سمت���ت رافع����ت  البن����ء الت���ي ال 
تتوق���ف وتوقف���ت ا�س���وات ال�سي����رات التي 
ت�س���دح على ال���دوام. وب���داأ  رج����ل ال�سرطة 
الذي���ن ع�دة م� يكون���ون ع�ب�سن    ي�س�ركون  
امل����رة  يف مع����رك رمي  ك���رات الثل���ج. وبداأ 

االأطف����ل، اخل�رج���ن  لتوه���م م���ن املدر�س���ة، 
ب�لتزلج يف ال�سوارع ال�سيقة.

كل ه���ذا ك�ن مدع�ة   لل�سعور ب�نقط�ع ال�سبل، 
وتوق���ف حرك���ة الزمن. وهذا ه���و ال�سبب يف 
ال���ذي جعل �س���ك�ن املدينة  ي�سع���رون  مبتعة 
اك���رب، بع���د ان اعت����دوا عل���ى وت���رية انب����ء 
م�سطرب���ة و�سيئة – وق���وع هجم�ت اره�بية  
ازم����ت  وح���دوث  االآخ���رى،  تل���و  الواح���دة 

�سي��سية متت�لية.
ولوهل���ة، ب���دا ان الن��س قد ن�سي���ت  اأن هن�ك 
ق�ت���ال ال يزال طليقً�، حي���ث مل تتمكن ال�سرطة 
الرتكي���ة بعد من الق����ء القب�س  عل���ى امل�سلح 
الذي ق����م  ب�لهجوم على ملهى ليلي فجر اول 
اي����م  الع����م اجلديد وق���د خّلف ذل���ك الهجوم 

ع�سرات القتلى.
تكت���ب ايل���ن �سوكمن وه���ي روائي���ة تركية 
ق�ئلة"بدا �سقوط الثل���ج يف ا�سطنبول وك�أنه 
املنقذ من االأحداث املروع���ة االأخرية"،،."يف 
الوقت احل��سر، ا�سب���ح مراقبة ت�س�قط  كتل 
الثل���ج اخلفيف���ة  يعط���ي �سع���ورا ب�الم�ن من 
االأحداث املثرية للقلق –الأولئك الذين ح�لفهم 
احلظ ليعي�سوا يف منزل دافئ -، فيم� ال يزال 
يعني الن�س�ل من اأجل البق�ء على قيد احلي�ة 
ب�لن�سب���ة للبع����س االآخ���ر. واحل�س���ول عل���ى 
ق�سط من الراحة يف  حي�تن� يثري فين� م�س�عر 
عميقة، متت���د اىل ذكري�ت  امل��سي، والرباءة 
التي كن���� نعي�سه�، وتثري فين� م�س�عر احلنن 

اإىل الطفولة".
وت�سي���ف : على الرغم م���ن"ان ت�س�قط الثلج  
ال ي�ستم���ر وقت���� ك�في����  ل�س���رد كل االح���داث 
امل�سطرب���ة  الت���ي �سهدن�ه���� وع��سته���� معن����  

مدينتن� ا�سطنبول وبالدن� تركي�."
نع���م، حت���ى يف و�س���ط اخل���ري العمي���م الذي 
راف���ق  ت�س�ق���ط الثل���ج، ك�ن���ت هن����ك م�س�كل 
اخ���رى: االنخف��س امل�ستم���ر يف قيمة اللرية 
الرتكية، والنق�����س يف الربمل�ن حول تو�سيع 
�سالحي����ت الرئي����س رج���ب طي���ب اأردوغ�ن، 

الذي يعتربه الكثريون ح�كم� م�ستبدا.

ولكن كل ذلك ال يق�رن  مبتعة  الن��س وفرحهم 
بت�س�قط الثلج.

تق���ول احدى الن�س�ء الرتكي����ت التي تبلغ من 
العم���ر 52 ع�م���� وتدع���ى �س���ويف : ن�أتي اإىل 
هذه احلديقة يف كل ع�م عندم� ي�سقط الثلج، 

ودائم� م� يكون منظرًا  جمياًل  جدًا"، 
وت�سي���ف �س���ويف الت���ي تعمل معلم���ة   وهي  
للت���و  عرفون����   الذي���ن  اأوالده����  م���ع  تلع���ب 
ب��سمه���� االأول فقط، الأن���ه ال ي�سمح له� كونه� 
تعم���ل موظفة حكومية، التح���دث اإىل مرا�سل 
اجنبي"."م���ن االمور التي جتعلن���ي �سعيدة 
ج���دا ه���و اغ���الق املدار����س يف اأي����م ت�س�قط 
الثل���ج، الأن عملن���� �سع���ب ج���دا، خ�سو�س���� 
يف املدار����س احلكومي���ة، كم���� ان  االأطف����ل 

يح�سلون  على ق�سط من  الراحة."
االنق�س�م����ت  تتن�زعه����  مدين���ة  يف 
واال�سطراب����ت، ُيظهر الثلج اجل�نب اللطيف 
منه����، فقد ه���ب امل�سوؤولون ورج����ل االعم�ل  
يف املدين���ة لرع�ي���ة االآالف م���ن كالب وقطط 
ال�س���وارع والت���ي كث���ريا م�  تعد م���ع املق�هي 
وب�ئع���ي التح���ف القدمي���ة ج���زءًا ال يتج���زاأ 
م���ن مظ�ه���ر التمدن فيه����. و تداولت  و�س�ئل 
التوا�س���ل  االجتم�ع���ي ب�س���كل وا�س���ع �سور 
تظه���ر  جمموع���ة م���ن  الكالب  وه���ي تتغطى  

ب�لبط�ني�ت داخل مركز للت�سوق.
ورمب� للم���رة االأوىل يف حي�ته���م، متكن عدد 
من االأطف����ل ال�سورين، م���ن الالجئن الذين 
الف�ري���ن   م���ن  االآالف  عدده���م مبئ����ت  يق���ّدر 
م���ن احل���رب االأهلي���ة و يعي�س���ون ح�لي�   يف 

ا�سطنبول،متكنوا من ان يلعبوا ب�لثلج.
ويق���ول ف����حت دم���ري )32 ع�م����( ال���ذي يعمل 
م�سورا"م���� �س�أتذكره  م���ن ت�س�قط الثلج هذا 
الع����م ه���و منظ���ر االأطف����ل ال�سوري���ن الذي 
راأيت���ه، الذين رمب� ي�س�ه���دون الأول مرة  يف 
حي�ته���م  منظر ت�س�قط الثل���ج وقد ا�ستغرقوا 
يف ال�سح���ك ج���راء املتع���ة واالإث�رة"."رمب���� 
ك�ن���وا حمظوظ���ن مب���� يكف���ي  لي�سكنوا يف 

بيوت مع عوائلهم.

وحت���ى مع م���� منح���ه  الثلج من  ف���رتة راحة 
للن�����س،  ال ي���زال م���ن  الوا�س���ح اىل ح���ٍد م���� 
مق���دار ت�أث���ريه  يف تغي���ري م���زاج املدينة يف 
االآون���ة االأخرية، و يف تواج���د اعداد اقل من 

ال�سي�ح.
الذي ميلك  اأحمد كوك )44 ع�م����(  "ويق���ول 
متج���را لبي���ع االأدوات املنزلية يف جيه�نغري، 
وه���و ح���ي ع�سري حي���ث يعي����س العديد من 
ويف  �س���يء  كل  ينظ���ف  الثل���ج  املغرتب���ن. 
الظ�ه���ر يب���دو  جميال ج���دًا"، ولكن���ي عندم� 

اأنظر اإىل وجوه الن��س، اأرى فيه� احلزن".
وبرغم ان ت�س�قط الثلج اع�ق حي�ة الكثريين 
لكن البع�س ظل مي�ر�س حي�ته الع�دية،يقول 
م���راد ب����ك )35 ع�م�( الذي خ���رج كع�دته  كل 
يوم اثنن  رغ���م ت�س�قط الثل���ج بكث�فة ل�سيد 
ال�سم���ك عن���د ج�س���ر غلط���ة، ال���ذي يربط بن 
اثنن من االق�س����م االوروبية االربع للمدينة 
عرب خليج الق���رن الذهبي.والذي مل يكن معه  

�سوى عدد قليل من ال�سي�دين 
ن�سي���د  عندم����  ب�ل���ربد  ن�سع���ر  ال  "انن���� 
ال�سمك"،."امل���ك�ن ف����رغ الي���وم لي����س ب�سبب 
ت�س�ق���ط الثل���ج ولك���ن ب�سبب خل���و البحر من 
اال�سم����ك من���ذ االأ�سب���وع امل��سي. ال ب���د اأنه� 

ذهبت اإىل مي�ه اأكرث دفئً� واأعمق".
و ب���داأت املدينة تعود اإىل حي�ته� الع�دية بعد 
الع��سف���ة، الت���ي ترك���ت اح�س��س���� ب�لتجديد 
واالنتع�����س يف املدين���ة، عل���ى الرغ���م من ان 
تق�رير االح���وال اجلوية اعلن���ت عن ت�س�قط  

املزيد من الثلج يف االي�م املقبلة.
يق���ول ال�سي���د ب�موق"اعتقد ان ه���ذه العطلة 
ه���ذا  خلق���ت  الت���ي  البي���ت،  يف  واجللو����س 
بع���دم  وال�سع���ور  ب�حلري���ة   االح�س�����س 
ا�سط���رارك للقي�م ب�لتزام�تك اليومية  والتي 
امتزج���ت كله� ب�سكل كب���ري مع جم�ل املدينة ، 
وال�سمت الذي  يغلفه�"،"هذه اال�سي�ء جميع� 

خلقت كل ذلك ال�سحر. 

عن: النيو يورك تاميز
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ع��ن أوره�����ان ب���ام���وق.. وال��ث��ل��ج.. 
واسطنبول



إعداد وترجمة/ ابتسام عبد هللا 

ق�ل اأوره�ن ب�موق يف ام�سية يف بروكلن، انه اراد �سرح وا�ستك�س�ف احلي�ة 
امللحمي���ة وفل�سفته�.يقول اوره�ن ب�موق، ان���ه يعتقد ان"الغرابة"هي واحدة 
م���ن الرواي�ت التي ت�سمح للطبقة الع�ملة ب�لتعبري عن نف�سه�. وبعد ان حتدث 
اح���د طالبه مع���ه بعنف، الن���ه ك�سف له ع���ن نه�ي���ة رواية"ان���� ك�رينين�"اتخذ 
ب�م���وق ق�عدة جدي���دة: ان يقرا خمت�سر الكت����ب يف ويكيبيدي�"قب���ل ان تبداأ 

احللقة الدرا�سية.
لق���د ك�ن هن�ك زم���ن يف ت�ريخ االدب عندم���� ك�نت الق�سة اأهم م���ن التف��سيل، 
والربوف�سور الف�ئز بج�ئزة النوبل، حتدث اىل م�ستمعيه يف مكتبة بروكلن، 
كج���زء م���ن حلقة م�س�رك���ة اال�س�تذة يف التح���دث عن كت�ب وق����ل ب�موق،"يف 
اعم����يل ال ت�أت���ي ال�سخ�سي����ت الأن الق�سة ت�أت���ي اواًل – التف��سي���ل ال�سغرية، 
والروائ���ي يريد الذه����ب اىل اجت�ه م���� ويخلق �سخ�سي����ت ت�سحبك اىل ذلك 

االجت�ه.
وه���ذا االأمر ب�لت�أكيد هو امل�س�ألة يف عمل ب�م���وق يف احدث اعم�له"ثمة غرابة 

يف عقلي".
 ويف الفق���رة االوىل من الرواية، ي�سع خطة ال� 600 �سفحة الق�دمة. وي�سمي 
ب�موق"غرابة"–"انه���� الرواي���ة االنثوي���ة االوىل"وه���ي تت�ب���ع احلي����ة يف 
ا�سطنبول و�س�رع منه� ب�لذات، ي�سّمى"فيفلوت ك�رات�"وذلك يف م�بن 1969 

.2914 –
و�س�رع���ه ذاك غ���ري فع����ل – ويف احلقيق���ة، فه���و يتحدث"ع���ن ال�سي��سة فقط 
وع���ن عالق�ته���� ب�لعمل"و"الميتل���ك افك�رًا قوي���ة". ويقول ب�م���وق، ومع ذلك 
فه���و حي�دي، مم���� ي�سمح ب�لذه����ب اىل اي مك�ن و�سم�ع ا�س���وات الي�س�رين 
واليميني���ون  الي�س�ري���ون  االخ���رى:  اال�س���وات  ك�ف���ة  املتع�سب���ن وي�سم���ع 
واملتطرفون – وهكذا مع االمتداد يكت�سف �سي��سة ا�سطنبول وت�ريخه�، بينم� 

يوؤكد عدم كت�بة رواي�ت تتن�ول ال�سي��سة بقوة. 
ويف احلقيق���ة، ف����ن كت�ب���ه االول"ثلج"طب���ع يف ع����م 2002، وق���د احت���وى 
ا�س�رت���ن اىل ا�س�م���ة بن الدن واىل خطته الغتي�ل �ست���ة عم�ل يف تركي�. ويف 
اعق����ب احداث 11/9، حذف ب�موق تلك اال�س�رات ملنع القراء من التفكري ب�نه 

كتب عن ذلك احلدث، علمً� انه يوؤكد انه ال يكتب رواي�ت تت�سمن اآراء �سي��سية 
ويف احلقيقة، ف�ن كت�به"ثلج"ك�ن يحتوي ا�سال عن تلك االآراء يف ال�سي��سة.

وم���ع ذلك فه���و ال يح�سر احداثً� كب���رية �سي��سية. وميغل���وت، يبيع ا�س�فة اىل 
اليوغ���رت )الل���نب( �سراب���ً� )خمم���رًا( بع�س ال�س���يء، يف زم���ن ك�ن فيه اخلمر 
ممنوع����أً، وك�ن ي�سمى )بوزا( ومنت�س���را يف االمرباطورية العثم�نية و�سم�ل 

افريقي� وال�سرق االو�سط والبلق�ن.
ون�س�أ ب�موق نف�س���ه على �سراء )البوزا( ويقول ان ال�سراب ك�ن كحولي� وغري 
العثم�نيون علموا انه يحتوي الكحول، والبع�س  –كحويل. وحتى احلك�م 

ك�ن يذهب متنكرًا ل�سرائه. 
وي�س���ف ب�م���وق روايت���ه:"ان ال�س���ورة الت���ي �س�ورتن���ي ك�ن ب�سب���ب تق���دم 
التكنولوجي����، وال�سخ����س ال���ذي يبي���ع ب�س�عت���ه يف ال�س�رع يخ�س���ر عمله". 
ويق���ول ب�م���وق، ان يوغ���رت مل يكن معلب���ً� يف قن�ٍن يف تركي�، وب���داأ بيعه يف 
اك���واب ال�سرياميك. ثم يف اقداح، ثم يف �سن�ديق )الك�رد بورت( ثم �سن�ديق 

بال�ستيكية واىل اآخره.
ويق���ول ب�م���وق ان���ه اعتق���د ان"الغراب���ة" ه���ي واحدة م���ن الرواي����ت القليلة 
الت���ي ت�سم���ح للطبق���ة الع�ملة للتحدث ع���ن نف�سه�. وق����ل اي�س���ً� ان الرواي�ت 
الكال�سيكية ت�سمح البط�له� ب�لتحدث عن اأنف�سهم، وتلك الرواي�ت الكال�سيكية 
ام���� انه� تتحدث عن الطبقة الو�سطى والعلي����، او تتن�ول واقع ح�ل الفالحن 
م���ن منظ���ور الطبقة الو�سطى، كم���� يف"اآن���� ك�رينن�"، حيث يعل���م الق�رئ عن 

الفالحن الرو�س عرب جتربة كو�ست�تن عرب جتربته يف الطبقة الو�سطى.
ولذل���ك اخت�ر ب�موق متعمدًا، الطبقة الو�سطى الن فيه� تف��سيل بعمق البح�ر 
عن اال�سلوب واخلي�رات املت�حة وتنوع االلوان وتلك التف��سيل التي تتواىل 

تدريجي�!
ويق���ول ب�موق"ل���و اين ا�ستطع���ت جل���ب الق����رئ اىل الق�ع، للتفك���ري يف تلك 
اال�سئلة عن الطبقة االدنى، ف�نني اجنح يف �سحب الطبقة اىل التفكري، ويعني 

ذلك انني قد جنحت".
عن: الغارديان

أوره��ان بام��وق: رواي��ة جديدة 
"ثمة غرابة في عقلي"

أورهان باموق

ترجمة: عبد القادر عبد اللي

ثمة غرابة في عقلي
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أورهان باموق، كاتب وروائي تركي فاز بجائزة نوبل لألداب، سنة 
2006 ولد في إسطنبول في 7 يونيو سنة 1952 وهو ينتمي ألسرة 
األدب  إلى  يتجه  أن  قبل  والصحافة  العمارة  درس  مثقفة.  تركية 
والكتابة كما يعد أحد أهم الكتاب المعاصرين في تركيا وترجمت 
 100 من  أكثر  في  الناس  ويقرأه  اآلن،  حتى  لغة   34 إلى  أعماله 
دولة. في فبراير 2003 صرح باموق لمجلة سويسرية بأن "مليون 
أرمني و30 ألف كردي قتلوا على هذه األرض، لكن ال أحد غيري 

يجرؤ على قول ذلك".

قرة  »مولود  الزبادي  ولبن  البوظة  شراب  بائع  حياة  قصة  هذه 
قرى  من  فقيرة  قرية  في   1957 عام  مولود  ولد  وأحالمه.  طاش« 
أقصى  من  مكان  في  ضبابية  بحيرة  على  تطل  األناضول،  وسط 
يعيش  وبقي  الثانية عشرة من عمره،  في  إسطنبول  إلى  آسيا. جاء 
الخامسة  في  وهو  قريته  من  فتاة  َخَطف  العالم.  في عاصمة  هناك 
والعشرين من عمره، وكان هذا أمرًا غريبًا حدد مسار حياته كلها. 
عاد إلى إسطنبول، وتزوجها، ورزق بابنتين. عمل دون انقطاع في 
أعمال مختلفة مثل بيع لبن الزبادي والمثلجات واألرز المطبوخ، 
البوظة في  الغريبة وبيع  يترك أي وقت األحالم  ونادالً. ولكنه لم 

أزقة إسطنبول مساء.
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