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نصوص

بين أورخان وأورهان باموق
علي بدر *

كــان إع ــان مـحــاضــرة أوره ــان باموق
الـفـخــم مـ ّ
ـزي ـنــا ب ـص ــورة كـبـيــرة ملونة
لــه ،موضوعة فــي إطــار معدني باهر.
الصورة معروفة تقريبًا ،إنها تلك التي
تظهره بنظارته ذات اإلط ــار املعدني
الـكـبـيــر وجــاكـيـتـتــه ال ـس ــوداء مــن دون
ك ــراف ــات ،التقطها لــه امل ـصــور التركي
امل ـش ـه ــور م ـ ــراد ت ــورمـ ـي ــج ،ون ـشــرت ـهــا
بعض الصحف الفرنسية الكبيرة مثل
اللوموند والليبراسيون والفيغارو،
وغـ ـي ــره ــا .ك ـ ــان ه ـ ــذا اإلعـ ـ ـ ــان بـلـغـتــه
املـعـبــرة ،وأسـلــوب تقديمه فــي حقيقة
األمر مغريًا وجذابًا ،بالنسبة لي على
األق ـ ــل ،أن ــا الـ ــذي الـتـقـيــت ب ــه أول مــرة
فــي عــام  2005فــي اسـطـنـبــول ،قبل أن
ُ
تطبق شهرته اآلفاق ،وتصبح أعماله
الروائية ذائعة الصيت .كما أني قرأت
جميع رواياته تقريبًا ،خالل السنوات
املاضية ،حتى قبل ترجمتها للعربية
في أحيان كثيرة ،وربطتني بالصدفة
ببعض مترجميه إلى اللغات األجنبية
صداقة حية .كان لقائي الثاني حدثًا
آخ ــر .ج ــاء فــي ي ــوم ربـيـعــي جميل في
مدينة ليون الفرنسية ،التي تقع إلى
ال ـج ـنــوب م ــن ب ــاري ــس ،وإلـ ــى الـشـمــال
مــن مارسيليا عاصمة املـتــوســط .في
مهرجان «األسيز دو رمون» ،واحد من
أكـبــر مهرجانات الــروايــة العاملية في
أوروب ــا ،بــل هــو أكبرها على اإلطــاق.
وكنت مدعوًا ذلك اليوم ،لقراءة مقاطع
من روايتي «بابا سارتر» التي كانت
ترجمتها قــد صــدرت تـوًا عــن دار «لو
سوي» الفرنسية .كان إعالن محاضرة
باموق هو أول إعالن أراه من برنامج
امل ـه ــرج ــان ،ويـحـمــل م ــارك ــة مـهـمــة في
الثقافة املعاصرة :حــوار حول الهوية
األوروبـ ـ ـي ـ ــة وال ـه ــوي ــة اإلس ــام ـي ــة فــي
تــركـيــا ،الـحــداثــة واالل ـت ــزام بالتقاليد،
اإلس ـ ـ ـ ـ ــام وامل ـ ـ ـعـ ـ ــاصـ ـ ــرة .إن ـ ـهـ ــا ب ـحــق
عـ ـن ــاوي ــن لـ ـج ــدل م ـح ـت ــدم فـ ــي ع ـمــوم
العالم ومن قبل نخب مثقفة متعددة،
ومختلفة األهـ ــواء .وك ــان بــامــوق ذلــك
الـ ـع ــام ن ـج ــم ه ـ ــذا املـ ـه ــرج ــان ال ـعــاملــي
بــا م ـن ــازع ،ذل ــك أن التقليد السنوي
للمهرجان يقتضي أن يقوم مهرجان
الرواية العاملية باستضافة شخصية
روائية من العالم ،بعيدًا عن جنسه أو
ثقافته أو لغته ،يطلق عليه لقب «نجم
املـهــرجــان» .فـمــرة مــن الـصــن ،وأخــرى
من السنغال ،ومــرة من اليابان .وهذا
ال ـع ــام ك ــان ب ــام ــوق ه ــو ال ـن ـجــم ،ال ــذي
استأثر بالدعاية كلها على ما يبدو،
وصادف في الوقت ذاته صدور روايته
«جــودت بك وأوالده» بالفرنسية ،عن
«دار غاليمار» ،وهي أول رواية كتبها
باموق.

مدينة البرجوازية الفرنسية
وصـ ـ ـل ـ ــت مـ ــدي ـ ـنـ ــة لـ ـ ـي ـ ــون ال ـف ــرن ـس ـي ــة
صباحًا ،قادمًا من معرض الكتاب في
جنيف .محطة القطار كانت مزدحمة.
م ـطــر ال ـص ـيــف غ ـســل األرصـ ـف ــة فهبت
نسائم منعشة .املــديـنــة الجميلة هي
عــاصـمــة مـقــاطـعــة ال ــرون أل ــب ،جنوب
ش ـ ــرق ف ــرنـ ـس ــا ،حـ ـي ــث ي ـل ـت ـق ــي ف ـيـهــا
نهرا الــرون والـســون .كما أنها مدينة
الـبــرجــوازيــة الليونية الـتــي اشتهرت
ب ـم ـعــامــل ن ـس ـيــج ال ـح ــري ــر والـ ــرايـ ــون.
لــم تـكــن مـحــدثـتــي بـعـيــدة عــن الــواقــع،
كانت سيدة في منتصف العمر تمسك
بـيــدهــا دف ـت ـرًا ص ـغ ـي ـرًا ،ح ــن قــالــت إن
أه ـم ـي ــة لـ ـي ــون ت ـك ـم ــن فـ ــي ت ــاري ـخ ـه ــا!
ك ــان ــت عــاص ـمــة ب ــاد ال ـغ ــال الـقــديـمــة!
ل ــم أس ـت ـغــرب ،فــالـفــرنـسـيــون مــولـعــون
بــالـتــاريــخ ال ـقــديــم .ش ـهــرة املــدي ـنــة في
اخـتــراع طريقة الـجــاكــار فــي النسيج،
ج ـع ـل ـهــا م ــدي ـن ــة امل ــوض ــة ف ــي مــابــس
ال ـن ـس ــاء .ون ـح ــن ن ـمــر ب ــال ـس ـي ــارة كنا
نشاهد على عجل مبنى أوبــرا ليون.
مـعـهــد ال ـض ــوء .مـتـحــف ال ـب ــوزار الــذي
يـحـتــل دي ــر الـبـنــدنـكــت ال ـق ــدي ــم .قصر
س ــان ب ـي ـيــر ،امل ـت ـحــف امل ـص ـغــر ملتحف
الـلــوفــر .وهنالك فــي الــوقــت ذات ــه أكثر
من ثالثني متحفًا منتشرًا في املدينة.

محاضرة باموق
ق ــاع ــة ال ـســوبــزي ـس ـتــانــس م ـط ـلــة عـلــى
نهر الـســون .أمــا املدينة القديمة فهي
ع ـل ــى ن ـه ــر آخ ـ ــر :ن ـه ــر الـ ـ ـ ــرون .ال ـقــاعــة
الرئيسية كــانــت قــد ام ـتــأت قـبــل بــدء
الـ ـح ــوار ب ـســاع ـتــن .ال ـب ـطــاقــات نـفــدت
ق ـبــل أش ـه ــر ،وه ـنــالــك ج ـم ـهــور أوس ــع
يراقب املحاضرة على شاشات كبيرة
فــي الـبــاحــة الـخــارجـيــة وه ــم يشربون
ال ـن ـب ـيــذ .ه ــذا امل ـه ــرج ــان ي ـق ــدم ص ــورة
ب ـ ــاه ـ ــرة ع ـ ــن ت ـ ـطـ ــور فـ ـص ــل الـ ـشـ ـه ــرة،
وفصل النجومية التي لحقت باألدب،
بالرواية على نحو خاص ،وإن متأخرة
ب ـعــض الـ ـش ــيء ع ــن ال ـف ـن ــون األخ ـ ــرى،
كــاملــوس ـي ـقــى وال ـس ـي ـن ـمــا وال ــري ــاض ــة،
فــأورهــان بــامــوق كــان نجمًا حقيقيًا،
ول ـكــل مــا للنجم مــن سـيـطــرة ون ـفــوذ،
ً
ف ـضــا عــن أن صـنــاعــة ال ـن ـجــوم مهنة
فرنسية بــامـتـيــاز ،وهــي حــرفــة متقنة
ولـهــا تــاريــخ بـعـيــد .ل ــذا ك ــان كــل شــيء
فــي غــايــة الـتــرتـيــب واالحـ ـت ــراف .دخــل
بــامــوق القاعة مــع سيدتني شهيرتني
فــي فــن ال ـحــوار فــي فــرنـســا ،عـلــى وقــع
ت ـص ـف ـي ــق لـ ــم ي ـن ـق ـط ــع مـ ــن ال ـج ـم ـه ــور
حـتــى بـعــد جـلــوســه! مــع ص ــور كبيرة
له ولكتبه ّ
تزين الخلفية ،وإعــان عن
فـيـلــم عـنــه بـعــد امل ـحــاضــرة ،والـسـمــاح
للمصورين بالتقاط الـصــور لــه وهو
جالس .بعد دقائق من الصمت ،تولت
السيدة األولــى تقديمه إلى الجمهور،
وه ـ ــو أم ـ ــر ت ـق ـل ـيــدي ف ــي امل ـح ــاض ــرات
الـثـقــافـيــة .أم ــا الـثــانـيــة فــأخــذت مهمة
طــرح األسئلة على املحاضر ،ومــع أن
األسئلة التي طرحتها كانت من النوع
الـ ـج ــاد ولـ ــم ت ـكــن م ــن ت ـلــك الـتـقـلـيــديــة
أب ـدًا ،إال أن املفاجأة هي أن باموق لم
يلتفت لها وال ألسئلتها ،فقد انشغل
بتلفونه الجوال! وواصل الضغط على
أرقــامــه ،وأخ ــذ يكتب بـعــض الــرســائــل
النصية ويبعثها .لقد بهتت السيدة
م ـصــدومــة ل ـت ـصــرفــه ،لـكـنـهــا ضحكت

مداراة إلحراجها .كان يطلب منها كل
مرة إعــادة السؤال ،وقد كرر ذلك أكثر
من مرة .مع ذلك كانت إجاباته بعض
األحيان بعيدة عن األسئلة املطروحة
بمسافات شاسعة ،وفي أحيان كثيرة
يـسـهــب فــي ش ــرح تـفــاصـيــل مـمـلــة عن
حياته الـخــاصــة ،ولـكــي يكمل املشهد
أخـ ـ ــرج ك ــام ـي ــرا دي ـج ـي ـت ــال م ــن جـيـبــه
وأخ ــذ يلتقط الـصــور للجمهور الــذي
كان يلتقط الصور له!
من ال يعرف باموق سيستغرب ذلك،
ولـكــن الــذيــن يـعــرفــونــه يـعـتـبــرون هــذا
األم ــر ج ــزءًا مــن شخصيته .شخصية
مـ ـحـ ـي ــرة ف ـ ــي أشـ ـ ـي ـ ــاء ك ـ ـث ـ ـيـ ــرة ،م ـن ـهــا
ال ـف ــارق ال ـف ــادح ب ــن رص ــان ــة رواي ــات ــه
وموضوعاتها والعبث الطفولي الذي
نـ ــراه أم ــام ـن ــا .أم ــا ال ــوع ــد الـ ــذي قــدمــه
اإلع ـ ــان ع ــن م ـحــاضــرتــه ف ـفــي ال ــواقــع
لــم نــر مـنــه أي ش ــيء .فـكــانــت إجــابــات
ب ــام ــوق ت ـن ـصــب ع ـل ــى حـ ـي ــاة عــائـلـتــه
التركية بني زمنني زمن الحداثة وزمن
التقليد ،إذ يستعيد من ذاكرته بعض
ما ذكره في كتابه إسطنبول ،وبعض
ما كتبه في مقالته الشهيرة «حقيبة
والـ ـ ـ ــدي» ،وهـ ــو ال ـخ ـط ــاب ال ـ ــذي أل ـقــاه
فــي ستوكهولم عشية تسلمه جائزة
نوبل ،في عام .2006

أورخان الذي عرفته
تعرفت على باموق في عام  2005في
اسطنبول ،قبل حصوله على جائزة
نــوبــل ،ال ـجــائــزة ال ـتــي جعلته م ـقــروءًا
ب ــ 44لغة في العالم .وكان اسمه األول
يـ ــرن ف ــي ذاك ــرت ــي ع ـلــى أنـ ــه أورخـ ـ ــان،
االسم التركي التقليدي والذي خزنته
ذاك ــرتـ ـن ــا مـ ــن ال ـ ـتـ ــاريـ ــخ ،مـ ــن ال ـت ـح ــام
اللغتني العربية والـتــركـيــة ،قبل زمن
األتاتوركية الــذي ذهب باللفظ بعيدًا
عن اآلثار العربية اإلسالمية .جمعتني
بــه صـحــافـيــة أمـيــركـيــة فــي مـنــزلــه في
اسـطـنـبــول .حينها ك ــان بــامــوق نجم

ال ـص ـحــافــة ول ـي ــس األدب .ف ـقــد صــرح
فــي الـعــام ذات ــه ملجلة ســويـســريــة ،هي
نــويــا تسايتش زويـ ــرخ« :ب ــأن مليون
أرمني وثالثني ألف كــردي قتلوا على
هــذه األرض لكن ال أحــد ســواي يجرؤ
عـلــى ق ــول ذل ــك» .عـلــى أث ــر ه ــذا الـكــام
تمت مالحقته قضائيًا من قبل بعض
ال ـق ــوم ـي ــن ،وت ـ ــم ت ـه ــدي ــده بــأســال ـيــب
م ـت ـعــددة بـمــا فـيـهــا الـتـهــديــد بــاملــوت.
وكنت رأيـتــه فــي تلك األي ــام العصيبة
التي أنتجت له حالتني متناقضتني:
اهتمامًا كبيرًا في الصحافة الغربية
ون ـك ــران ــا ب ــال ــدرج ــة ذات ـه ــا م ــن بعض
مواطنيه .والحق أقول إنه لم يترك لدي
انطباعًا مختلفًا ،حتى في اللقاء األول،
بالرغم من بساطته ولطفه كإنسان إال
أن هــذا الكاتب :طويل القامة ،بــدا لي
ومنذ اللقاء األول متلعثمًا في الكالم،
ومرتبكًا على الدوام .كان يتكلم اللغة
اإلن ـك ـل ـيــزيــة بـلـكـنــة أم ـيــرك ـيــة متكلفة!
صــوتــه ك ــان عــالـيــا .يـتـحــرك كـثـيـرًا وال
يـ ـك ــاد ي ـس ـت ـقــر ف ــي مـ ـك ــان .أص ــدق ــاؤه
معظمهم مــن األميركيني ومــن النادر
أن تـجــد تــركـيــا بينهم ،ذل ــك أن ــه عــاش
سنوات عــدة في أميركا حينما كانت
زوج ـت ــه األولـ ـ ــى أل ــن ت ــرخ ــون ت ــدرس
ت ــاري ــخ ال ـف ــن الـتـشـكـيـلــي ف ــي جــامـعــة
كــولــومـبـيــا ،وم ــن أبـحــاثـهــا كـمــا صــرح
م ـ ــرة اهـ ـت ــدى إل ـ ــى رواي ـ ـتـ ــه ال ـش ـه ـيــرة
«اسمي أحمر» .ولم أكن قرأتها وقتها،
ول ـك ـنــي ق ـبــل ي ــوم ــن م ــن ل ـقــائــه ق ــرأت
رواية «ثلج» وقد صدرت حديثًا باللغة
اإلنـكـلـيــزيــة بـتــرجـمــة م ــوري ــن فــريـلــي،
وكنت اشتريتها من مكتبة من شارع
االستقالل ،وهــي الــروايــة التي تبحث
ف ــي م ــوض ــوع ب ــام ــوق األثـ ـي ــر :ال ـعــالــم
اإلسالمي بني التقليد والحداثة ،ومع
أن روايــة «اسمي أحمر» التي تتحدث
عـ ــن امل ــواجـ ـه ــة بـ ــن ال ـ ـشـ ــرق والـ ـغ ــرب
فــي ظــل اإلمـبــراطــوريــة العثمانية في
نهاية القرن السادس عشر ،هي التي
أط ـل ـق ـت ــه غ ــربـ ـي ــا ،وال س ـي ـمــا ب ـع ــد أن

كـتــب عـنـهــا ال ـنــاقــد املــارك ـســي الكبير
فــردريــك جيمسون ،إال أنــي لم أحبها،
ب ــل وج ــدت ـه ــا ك ـمــا ل ــو ك ــان ــت الـتـقـلـيــد
اإلس ـ ــام ـ ــي ل ـ ــرواي ـ ــة «اسـ ـ ـ ــم الـ ـ ـ ـ ــوردة»
ألمبرتو إيكو ،فيها الكثير من تقليد
الـصـنـعــة لـلــروائــي اإلي ـطــالــي ،وتقليد
عـ ــواملـ ــه ،وال ي ـخ ـفــي ب ــام ــوق إع ـجــابــه
بإيكو ،وإعجابه بهذه الرواية ُبالذات.
ومن املؤسف أن روايته «ثلج» أهملت،
وهي األهم من بني رواياته ،ملا لها من
ق ــدرة عـلــى تحليل مــوضــوعــات مهمة
وحالية في الشرق األوســط ،ورسمها
لعالم مدينة قارص في املثلث الذهبي:
اإلرهاب ،التعصب ،والفقر.

باموق المثقف باموق الملتزم
ك ــان بــامــوق مــا قـبــل «نــوبــل» مختلفًاـ
أع ـ ـمـ ــالـ ــه ال ـ ــروائ ـ ـي ـ ــة أخ ـ ـ ـ ــذت ب ــري ـق ـه ــا
م ـ ــن م ـ ــواقـ ـ ـف ـ ــه اإلن ـ ـس ـ ــان ـ ـي ـ ــة .ت ـط ــرق ــه
لـ ـلـ ـم ــوض ــوع ــات الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ب ـي ـس ــر،
وبفجاجة أحيانًا ،يذكر بالدور الذي
على املثقف أن يضطلع به في العصر
ال ـحــديــث .إن ــه دور أســاســي دون شك
فـ ــي ص ـي ــاغ ــة الـ ـع ــال ــم الـ ـح ــدي ــث ،فـقــد
انتهى دور املثقفني كحراس للثقافات
الكهنوتية وابتدأ دور املثقف النقدي
مع الفكر الغربي الحديث ،فمهما كانت
االجـ ـتـ ـه ــادات س ـ ــواء أك ــان ــت أخــاق ـيــة
أم إيــديــولــوجـيــة فـهــي قــائـمــة مــن أجــل
تحطيم الثقافات السائدة واملوروثة،
إنـ ـه ــا ت ـط ـي ــح بــال ـس ـل ـطــة ال ـخ ــارج ـي ــة،
مـهـمــا كــانــت ه ــذه الـسـلـطــة ،وتــؤســس
ألرواح حــرة وعـقــول مغامرة .مــن هنا
كــان اهتمامي بباموق ،أورخــان الذي
عرفته ،وال ــذي انضم بقوة إلــى عصر
الـتـســاؤل فــي الـعــالــم اإلســامــي ،الــذي
دشنه محفوظ من دون شك ،وقد رسم
بصورة رائعة دور املثقف املتنور في
محاربة سلطة اإلكليروس على خلفية
درامية .إال أن باموق بعد نوبل ذهب
إلــى ميدان آخــر ،كــان الغرب يريده له،
أص ـب ــح م ـت ـصــدرًا م ـج ــات الـفـضــائــح،
في البداية بسبب عالقته مع الفنانة
األرم ـ ـن ـ ـيـ ــة الـ ـت ــركـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـص ـغ ــره
بـثــاثــن عــامــا ،وبـعــدهــا بـعــاقـتــه مع
الـكــاتـبــة الـهـنــديــة كــاريــن ديـســاي ابنة
الـكــاتـبــة أنـيـتــا دي ـســاي ،الـتــي حصلت
ع ـلــى ج ــائ ــزة ال ـب ــوك ــر ف ــي عـ ــام ،2009
وق ــد الـتـقــط لـهــم صـحــافـيــو الفضائح
البرابازي الصور على البالج ،فكتبت
ال ـص ـح ــف ال ـفــرن ـس ـيــة ف ــي عـنــاوي ـنـهــا
س ــاخ ــرة« :ال ـعــاقــة ب ــن املـسـيــو نــوبــل
ومدام بوكر».
املعتقد السائد أن املثقفني ليسوا أكثر
حـكـمــة وال أكـثــر قـيـمــة  -كمصلحني -
مــن السحرة أو رجــال الــديــن القدامى،
وعـلــى معرفتي العميقة ،أن املثقفني
مثل غيرهم فــردانـيــون وانشقاقيون،
ولكنهم كمجموعة قــادرون على خلق
م ـنــاخ ع ــام ســائــد م ــن اآلراء واألف ـك ــار
التي تؤدي الى مسارات غير منطقية
وم ــدم ــرة .وك ــم صــدمـنــي ب ــول جونس
ً
حني كتب عن ماركس مثال في كتابه
«كــذبــة املثقفني» ،فقد بــن أن ماركس
لــم يكن مهتمًا بالبحث عــن الحقيقة،
وانـ ـم ــا ب ــاملـ ـن ــاداة ب ـه ــا ،ب ــل أن كـتــابــه
الــرئ ـي ـســي «رأس املـ ـ ــال» والـ ـ ــذي غـ ّـيــر
كتاب آخــر ،كان
البشرية أكثر مــن أي
ُ
عبارة عن سلسلة مقاالت أدمجت في
بعضها دون بنية حقيقية .مــاركــس
ً
ال ــذي طـبــع عـصـرًا كــامــا بشخصيته
وبـكـتـبــه ،ك ــان يـعـيــش م ــن أج ــل نفسه
ال مــن أجــل عـصــره ،مــاركــس الــذي كان
قــائــد الـعـمــال لــم تـطــأ أق ــدام ــه مصنعًا
أو مـنـجـمــا أو م ـكــانــا ف ـيــه عـ ـم ــال ،بل
ك ــان ي ــرى الـعـمــال علفًا ملــدافــع الـثــورة
وال أكثر .ماركس الــذي لم يؤمن بإله،
كان مؤمنًا بنفسه ،ماركس الحب كان
قلبه ممتلئًا مـ ــرارة ،مــاركــس العطف
كانت تقتله الـغـيــرة .أنــا مــن جهتي ال
أظن األمر ينطبق على أورخان ،ولكن
ربما ينطبق على أورهان الذي أفقدته
نوبل براءته.
* روائي عراقي

