أورهان باموق بورتريه الكاتب
حسني عيد
هذا "بورتريه" للكاتب الرتيك أورهان باموق ،من خالل تناول أبعاد (األرسة) التي عاش يف كنفها
ومدى تأثريها عليه ،كاشفا مالمح (املستقبل) الذي خطط له ،والذي مل يلتزم به وأجرى فيه (تغيريا)
جوهريا يتناسب مع شخصيته واستعداداته ،وكيف أوصله هذا التحول اىل رحلة (ابداعه)؟! ،وما
هي الرواية التي خطت له سبيل النجاح واالستقرار؟!

مالمح أرسة:
ولد أورهان باموق يف إسطنبول يف  7حزيران  /يونيو  ،1952وهو ينتمي ألرسة تركية مثقفة .وقد
تحدث أورهان عن (أرسته) – يف حوار أجراه معه جامل الغيطاين ،نرش يف "أخبار األدب" بتاريخ
 22كانون أول /ديسمرب  – 2002فقال " كان جدي أليب يعيش يف تركيا بالقرب من أزمري ،ثم انتقل
إىل اسطمبول وهناك درس الهندسة املدنية وبدأ العمل بها  .وىف ثالثينات القرن املايض وعند إعالن
الجمهورية الرتكية ،بدأ يعمل يف بناء السكك الحديدية وحقق من ذلك مكاسب كبرية ،لكنه مات
وهو يف سن صغرية  .بعد ذلك درس أيب وعمي الهندسة املدنية يف نفس جامعة إسطنبول ".
ثم تزوج والد أورهان من فتاة تدعى " شكورة " ،كانت أرستها تعمل يف تجارة املنسوجات ،وانجبا
ولدين ":أورهان " ،و"شوكت" .
كام تحد ث أورهان – يف ذات الحوار السابق ذكره – عن (توزّع) والده بني (عمله) ورغبته يف
أن يكون (شاعرا) ،فقال أنه " حاول أن يصبح شاعرا لكنه فشل بسبب اشتغاله بالتجارة ،واكتفى
برتجمة قصائد " بول فالريي" ومقتطفات من األدب الفرنيس .ونتيجة لهوايته هذه تكونت لديه
مكتبة ضخمة تحوي آالف الكتب املهمة " " ،مل يكن بها كتب من أو عن الرتاث اإلسالمي ،ألنه مل
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يكن مهتام سوى بالثقافة الغربية " .أما أهم ذكريا ت أورهان عن تلك الفرتة ،فكانت عن أن األب
" كان دائم الحديث عن اعتزازه مبعرفة كتاب فرنسيني مثل"سارتر" وغريه من الكتاب ،ألن ذلك
كان أهم لديه من معرفة أصحاب املناصب واأللقاب".
لقد تفتحت طفولة أورهان من خالل وسط (أرسي) ثقايف ،حني وجد (مكتبة) زاخرة تحوي آالف
الكتب الغنية يف مختلف مجاالت (الفنون) ،وأبا رغم تخصصه (العلمي) يحلم بأن يكون (شاعرا)،
وهو ما جعله يتشبع بالثقافة (الغربية) ،ويزور (باريس) عدة مرات ،و(يرتجم) بعضا من أشعار
بول فالريي ومقتطفا من األدب الفرنيس ،ويتيه إعجابا بالكتاب الفرنسيني ويضعهم يف أعىل منزلة !
وإذا كان هذا هو (املناخ) الذي نشأ فيه أورهان باموق ،مع هذا (األب) بكل ما ميثله من منوذج
وقدوة ،فلعل ذلك قد ساعد (خياله) عىل أن ينشط منذ يفاعته األوىل ،وهو ينصت إىل (حكايات)
العشاق املوروثة من التاريخ اإلسالمي الرتيك ،مثل حكاية خرسو وشريين ،التي قال عنها – يف حوار
مرتجم منشور يف " بيان الكتب " ص 9من جريد ة " البيان "  26ترشين ثاين  /نوفمرب "-2001
إنها الصورة التي تتلقاها يف طفولتك ،ورمبا ألنه مل يكن يتوفر يف تلك األيام اخرتاعا ت كالصور أو
السينام أو التليفزيون ،فكانوا يختزلون يف أذهانهم الصورة نفسها " ،وألنه كان ميتلك (موهبة) فنية
طبيعية ،كان منطقيا أن تبزغ موهبته يف (الرسم) منذ سن السابعة ،فبدأ يرسم  .وانظر إىل تشجيع
والده ،كام عرب عنه  -يف الحوار املذكور مع جامل الغيطاين – " كان والدي عندما يرى ما أرسمه وأنا
يف السابعة من عمري يصيح  :ياله من ولد عبقري"  .ورمبا من ذلك املنطلق تولدت لديه (قناعة)
بأنه يريد أن يصبح فنانا تشكيليا ،وهو ما عرب عنه – يف مقال له بعنوان " تاريخ خاص " منشور
بجريدة " الجارديان " الربيطانية يف  7كانون أول /ديسمرب ،2002واملنشور ترجمته بجريدة "
عامن" يف  14أيلول /سبتمرب  - 2003بقوله " لقد كنت مشدودا إىل موضوع الفن التشكييل ،ألنني
ما بني سن السابعة والحادية والعرشين،أردت أن أكون فنانا تشكيليا " .وانظر إىل ما ترتب عىل تلك
القناعة وهو يضعها موضع التنفيذ – وذلك حني استطرد يف ذات املقالة السابقة – قائال "وحني كنت
يف الثالثة عرشة أو الرابعة عرشة ،اعتدت أن أعيد نسخ أعامل مصوري اإلمرباطورية العثامنية ".
وبينام كان أورهان ينمو ،كان يكرب معه (حلمه) يف أن يصبح فنانا تشكيليا ،حتى أنه راود باموق
وهو يف السادسة عرشة حلم أن يصري فنانا تشكيليا ،فكان مولعا ببيسارو وأوتريللو ،وهو ما عرب عنه
بقوله "كنت اشتهى عيونهم وريشهم ليك ارسم شوارع اسطمبول وأزقتها " (من مقال " أورهان
باموق  " ..إعداد سلمى قاسم جودة  .جريدة " أخبار األدب " يف  30كانون أول /ديسمرب )2001
ولعل أول صدام للحلم مع الواقع ،حدث عندما كان أورهان يتأهل لدخول الجامعة ،إذ عىل الرغم
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من قناعته وحلمه مل تسمح له أرسته بالتفرغ للفن ،ورمبا حدث عندئذ أول صدع يف عامله ،حني
أجرب عىل دخول كلية الهندسة كتوجه (علمي) للمستقبل أسوة بأبيه وعمه وجده ،وهو ما عرب
عنه  -يف حواره املذكور مع جامل الغيطاين – حني قال " يبدو أن دراسة الهندسة أصبحت تقليدا
يف عائلتي ،ولهذا توجهت إىل دراسة الهندسة بنفس الجامعة "  .ولكن يبدو أن إرصاره قد زحزح
موقف األرسة قليال ،حني نجح يف االبتعاد عن تخصص الهندسة (املدنية ) العائيل " ،ألن ميويل كانت
فنية ،وكنت أريد أن أصبح رساما ،ولهذا اتجهت إىل دراسة العامرة".
لكنه مل يستكمل دراسته يف الهندسة ،بل (توقف) يف منتصف الطريق ،وهو يف الثانية والعرشين من
عمره ،مقررا أن يتفرغ لعامل (الكتابة)  ،وبادئا فعال يف كتابة أوىل رواياته .
مباذا(يتفرس) هذا التحول ؟

تصحيح مسار:
كان التحاق أورهان باموق بالجامعة نقطة تحول (فارقة) يف حياته ،فبينام كان يعيش (حلام) ورديا
محلقا يف آفاق (الخيال) ،بأن يصبح فناناً تشكيلياً ،إذا بالواقع (العميل) يجربه عىل اتخاذ مسار
آخر يتناسب مع مرياث العائلة  .ورمبا حاول جاهدا أن يقف أمام توجه أرسته ،لكن (إرادتهم)
كانت أقوى منه  .ورغم انهم تراجعوا قليال حني تحول التخصص من الهندسة املدنية إىل الهندسة
املعامرية ،كان يف أعامقه يعرف جيدا أنهم انترصوا عليه.
ولعل هاتني السنتني األوىل والثانية من الدراسة الجامعية ،كانت مرحلة ملراجعة (مسار) حياته
منذ طفولته حتى تلك الفرتة  .ولرمبا كان يضع ما يفكر فيه تلقائيا عىل الورق بالكتابة ،حتى بدأت
أبعاد صورة ما يريده تنضج تدريجيا أمامه بكل منمنامتها  .وكان هناك حدث (خارجي) كبري
قد وقع عام ،1923حني أعلن كامل أتاتورك الجمهورية الرتكية ،وهو ما عرب عنه أورهان باموق
– يف مقال سبق ذكره ،بعنوان " تاريخ خاص " – حني قال أنه " بعد استغراب كامل أتاتورك يف
إعادة تشكيل الدولة مدنيا ،انقسمت الثقافة الرتكية إىل قسمني :الثقافة الحديثة املتأثرة بأوروبا
واملوروث اإلسالمي العثامين  .لقد اعتقد مؤسسو الجمهورية الحديثة أن انتقاال رسيعا إىل الحداثة،
مثل أوروبا ،سيمكن من نسيان املايض ،فكبحوا بفجاجة تاريخ الثقافة اإلسالمية العثامنية ،ظانني
أن هذا بذاته ما سيجعل البلد حديثا " .ولعل أورهان كان يرى هذا االنقسام يف كل مكان يذهب
إليه ،حتى يف الجامعة حيث يدرس.
وكان هناك من ناحية أخرى ،مثال آخر (داخيل) ماثل أمام عينيه ،شديد الوطأة ،شديد التأثري ،ممثال
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يف األب (النموذج) والقدوة ،الذي كان موزعا بني عاملني شديدي االختالف :أحدهام (عميل) هو
عامل دراسته وعمله الذي يتعيش ويعول أرسته منه ،واآلخر (خيايل) هو عامل (الشعر) ،الذي فشل يف
أن يحقق ذاته فيه ،وهو يندفع مبهورا إىل الثقافة (األوروبية) ينهل من آدابها ويرتجم بعضا منها.
ومن ناحية ثالثة كان يؤرقه (حلمه) يف أن يكون فنانا تشكيليا ،خاصة بعد أن اكتشف انه يحاول
أن يقرتب من مجتمعه (الرشقي) بأساليب حضارة (غريبة) بعيدة عنه ،بل لعل ذلك  -مع حسه
املرهف – ما جعله يشعر بفاصل كبري يقف حائال بينه وبني (واقع) مجتمعه .
ورمبا فرست له فرتة مراجعة الذات تلك ،أن فشل أبيه قد يرجع أساسا إىل أنه مل يكتشف نبع
موهبته الحق  .وأنه إذا كان قد قبل بحل (توفيقي) يف الدراسة الجامعية من أجل اإلبقاء عىل
(حلم) الفنان التشكييل ،إال أنه مل يجد يف أعامقه نبعا له ،بل لعله أيقن – عندئذ – أنه عرث عىل
ضالته يف ذلك النبع الوليد ،عامل (الكتابة) ،فأقبل عليه مشحونا بقوة (اختياره) ،وبدأ (التفرغ)
للكتابة الروائية ،مقررا أنه لن يقف أي حائل مهام كرب يف طريق رغبته ،واضعا تجربة توزع أبيه
بني عاملني تحت برصه .ومن هنا كان قراره بالتوقف عن استكامل دراسة الهندس ة .
أما أمر التحاقه ،بعد ذلك مبارشة ،مبعهد الصحافة يف نفس الجامعة ،فقد علله – يف ذات حواره
السابق مع جامل الغيطاين – حني أوضح أن ذلك تم فعال "ولكن ليس بغرض دراسة الصحافة ،بل
لتأجيل أدايئ للخدمة العسكرية  .أنهيت دراستي للصحافة ،لكنني مل أعمل قط كصحايف " .

رحلة إبداع :
تحدث أورهان باموق عن بعض تفاصيل إبداع (أوىل) رواياته "جودت بك وأوالده" – يف حواره
مع جامل الغيطاين – فقال أن كتابتها " استغرقت أربع سنوات كاملة من الثانية والعرشين حتى
السادسة والعرشين  .وخالل هذه الفرتة مل أقم بيشء سوى الكتابة  .ولقد أعدت كتابة هذه
الرواية ثالث مرات ،وىف كل مرة تصبح أكرب حجام " .والرواية ملحمة عائلية يدور موضوعها حول
إحدى العائالت البورجوازية يف اسطمبول ،وذلك يف إطار محاولة تعرفه عىل أبعاد (الواقع) الذي
يعيش فيه  .ومل يكن (نرش) الرواية األوىل سهال ،بل واجهته متاعب أوضحها أورهان باموق – يف
ذات الحوار السابق – حني قال " وطوال أربع سنوات استمر فشيل يف العثور عىل نارش  .وعند
بلوغي الثالثني انتابتني حالة من اإلحباط واالكتئاب ،فام كتبته مل ينرش ،وليس يل عمل مستقر
يحقق يل دخال ثابتا " .وكان قد أنجز رواية ثانية ،خالل تلك الفرتة ،هي رواية "البيت الصامت " .
وإذا املتاعب (العائلية) أيضا تتفاقم ،وهو ما تحدث عنه – يف ذات الحوار السابق – قائال أن تلك
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" املرحلة املهمة يف حيايت ،املمتدة من الثانية والعرشين حتى بلوغي الثالثني ،قد شهدت طالق
والدي ،وانتقلت اىل الحياة مع والديت يف منزل متلكه  .وبدأت أشعر بعدم األمان االقتصادي ،ألنه
ّ
مل يكن لنا دخل ثابت "
لكن عام  ،1982الذي بلع فيه الثالثني من عمره ،كان عام سعد بالنسبة إليه ،حني وجد نارشا يف
تركيا لرواية " جودت بك وأوالده " ،ونرشت فعال خالل نفس العام ،كام تزوج من الفتاة التي
أحبها ،وكان ذلك حدثا مهام بالنسبة إليه !
يف عام  ،1983نرش روايته الثانية " البيت الصامت " ،التي قال عنها – يف حواره مع الغيطاين – أنه
استفاد فيها " من قراءة رواية " الصخب والعنف " لفوكرن ،والتي استعرت فيها تقنية األصوات
املتعددة "  .واستطرد قائال يف نفس الحوار ،أنه بعد سنتني ،أي " خالل الفرتة من  1985إىل 1988
صحبت زوجتي إىل الواليات املتحدة األمريكية حيث كانت تدرس يف جامعة كولومبيا للحصول عىل
درجة الدكتوراه  .وكان املرشفون عىل املكتبة كرماء معي ومنحوين حجرة خاصة باملكتبة وكذلك
أوكلوا إيل مهمة تدريس اللغة الرتكية لفصل داريس األدب الرتيك الحديث بالجامعة  .ومل يدر
ذلك ماال وفريا ،ولكنه كان كافيا مع األخذ يف االعتبار غرفة خاصة وحويل أربعة ماليني كتاب من
محتويات املكتبة " ،والتي اعرتف – يف ذات الحوار – بتأثريها عليه ،وذلك حني قال " إنها ملفارقة
أنني مل أبدأ قراءة مرياث الثقافة اإلسالمية إال يف مكتبة جامعة كولومبيا ،والتي كانت تحتوى عىل
عدد كبري من الكتب الرتاثية اإلسالمية مرتجام إىل اللغة الرتكية" .ثم استطرد محاوال (تفسري) ما
حدث  ،قائال " لكن أشعر اآلن بوجود دافع وراء ذلك ،فعندما واجهت املجتمع األمرييك ،تساءلت
 :من أكون ؟ وقررت أن أبحث عن أرض تخصني ،وأعود إىل يشء ما من ترايث أو تقاليدي أشعر
باالنتامء إليه .وهكذا قرأت معظم الرتاث اإلسالمي باللغة الرتكية".
كام أتاح له وجوده يف الواليات املتحدة األمريكية ،أن يلتحق " بحلقة عمل كتاب آيوا ،وحصل منها
عىل مؤهل يف الكتابة اإلبداعية" [ من " حقائق عن أورهان باموق " امللحقة بحوار مرتجم له يف "
بيان الكتب " ص  9بجريدة "البيان" بتاريخ  26ترشين ثاين /نوفمرب ] 2001
أنظر إىل (الفنان) وقد اختار طريق (الرواية) ،وكرس حياته لها،قد تضيق به األمور لفرتة ،قد
متتد إىل سنوات  .لكن يف النهاية يأيت الفرج ،وإذا الظروف (الخارجية) تتفتح أمامه ،لتسمح له
(بتصحيح) مساره ،حني برز أمامه ،بعد أن (اغرتب) بعيدا عن وطنه( ،محفز) قوي يثري تساؤالت
جمة حول (هويته) أمام هذا الواقع الجديد الجارف ،ومل يكن أمامه سوى عامله الفني ،فهو املالذ
وامللجأ ،فوجد أن هناك فجوة يف حياته تتعلق باملايض) ،مايض أمته وتاريخه .ومل يكن التعرف عىل

153

بورتريه :الكاتب الرتيك أورهان باموق!

ذلك املايض أو التاريخ صعبا ،فقد شاءت الظروف أن يكون إىل جواره كم هائل من كتب الرتاث
اإلسالمي باللغة الرتكية ،فأقبل عليه يقرأ بنهم ،يف محاولة لالستيعاب والفهم !
كام أتاح له وجوده يف الواليات املتحدة ،التي تنترش فيها مراكز بحث متخصصة يف الكتابة اإلبداعية،
فرصة كبرية  .وإذا كان قد اعتمد عىل جهوده الخاصة حتى تلك الخطة يف تطوير أدواته ،فلامذا ال
ينتهز الفرصة ويلتحق بواحد من تلك املراكز ،الثراء تجربته بجهود مقننة ؟  .وهو ما قام به فعال،
وظهرت محصلة ذلك يف رواية " القلعة البيضاء " ( ،)1999التي بدا فيها اهتاممه بتاريخ وطنه
مضفرا ومتصارعا مع التاريخ األورويب !

رواية عمر:
خالل كل تلك السنوات املنرصمة ،كان كاهل أورهان باموق ينوء تحت ثقل حلم طفولته وصباه
ومطلع شبابه املوءود ،بأن يكون فنانا تشكيليا  .كانت بقايا الحلم تضنيه ،تطارده ،متسك بخناقه
 .ومل يكن يستطيع فكاكا منها  .صحيح أنه حسم أمره يف الثانية والعرشين من عمره ،حني اختار
الكتابة الروائية مستقبال ،لكن حلم الفنان التشكييل املهدر ظل ينغص عليه صفو حياته!
وإذا كانت روايته األوىل " جودت بك وأوالده " قد قربته من (واقع) الحياة يف اسطمبول  ،وإذا
كان يف روايته الثانية " البيت الصامت " قد اخترب فيها (تقنية) األصوات املتعددة ،فقد انفتح الباب
أمامه يف روايته الثالثة " القلعة البيضاء " ،بعد أن استوعب تراثه اإلسالمي ،يك يعزف باقتدار عىل
تجربة مجتمعه الرئيسية ،وتوزعه بني عاملني  :حداثة أوروبية حارضة وتراث إسالمي قديم!
لكنه ظل أسري تقاليد الكتابة (الغربية) ،وهو ما عرب عنه – يف نفس حواره مع الغيطاين – حني قال
" كنت دائم التطلع إىل الغرب وكتابه ،أرى إنتاجه بعناية وأتأمل ما يكتبونه ،بل أحاول محاكاته "
 .ثم استطرد ضاربا مثاال عمليا " ،وبلغ يب طموحي أثناء كتابة " الكتاب األسود " أن أقارن نفيس
بجيمس جويس كيف قدم دبلن يف أعامله ،وأرى نفيس قادرا عىل تقديم مدينتي اسطمبول مثله،
وسعيت إىل تحقيق ذلك يف رواية "الكتاب األسود" "  ,وهو أسلوب يف العمل أوضحه أورهان
باموق – يف حواره ببيان الكتب  26ترشين ثاين /نوفمرب  – 2001حني قال "أنا أتوق – بال أدىن شعور
بالخجل – إىل رسقة األشكال األدبية األخرى من الغرب ،غري أنني يف الوقت نفسه أضيف شيئا من
املوروث القصيص اإلسالمي والكالسييك إىل ما آخذه من هناك  .ويخيل إيل أن الجمع بني أمرين
مختلفني هو من العنارص التي تشبه إعطاء شحنة من القوة للعمل إذا كنت متتلك املوهبة والطاقة
الالزمة للقيام بهذا  .ومع أنه سيظهر يف البداية وكأنه تقليد ،إال أنه سيتطور ويفرز شيئا جديدا
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مبرور الوقت  .وهذا هو ما أفعله طوال الوقت  .وأي نص يفرزه االلتقاء بني األسلوب التجريبي
الغريب واألسلوب التقليدي اإلسالمي يحمل يف داخله تلك الشحنة الكهربائية التي تكلمت عنها .
أعتقد أن هذا اليشء يخدمني ككاتب ".
وهكذا نرش أورهان باموق رواية " الكتاب األسود " ( ،)1990ثم رواية "الحياة الجديدة " (،)1994
اللتني قال عنهام فردريك جيمسون – من مقال "باموق  ..مناورة يف سياق الرواية الرتكية " املنشور
يف "بيان الكتب " ص  " 8جريدة البيان " 26ترشين ثاين /نوفمرب  – 2001أنهام "األقرب إىل األعامل
الروائية ذات الرموز الوطنية السياسية العتبارات تتعلق مبنظوريهام السيايس والعام ،اللذين يرشح
من خاللهام املؤلف إشكالية الحياة يف املجتمع الرتيك املعارص  .ومع ذلك فان هاتني الروايتني
تنتميان فيام يتعلق بالشكل والتقنية الرسيعة إىل رواية ما بعد الحداثة الغربية املنشأ "
وبعد أن استوعب أورهان باموق خبايا ماضيه ،وأصبح يستند إىل مرتكز صلب من التاريخ
اإلسالمي ،كام بدأ أسلوب استفادته من تقنيات الكتابة الغربية يتطور ويفرز نتاجا مميزا جديدا،
وهو ميتزج مع املوروث اإلسالمي التقليدي  .هنا ،يكون الطريق قد أصبح ممهدا لخوض تجربته
الخاصة ،التي طاردته وأرقته سنوات طويلة ،وهو ما عرب عنه – يف مقال "تاريخ خاص " بجريدة
"الجارديان" -حني قال " لقد كنت مشدودا إىل موضوع الفن التشكييل ،ألنني مابني عمر السابعة
والحادية والعرشين ،أردت أن أكون فنانا تشكيليا .وحني كنت يف الثالثة عرشة أو الرابعة عرشة
اعتدت أن أعيد نسخ مصوري اإلمرباطورية العثامنية اإلسالمية  .وحني أصبحت روائيا ،قلت :
سأكتب ذات يوم ،كتابا عن رسام صور منمنمة إسالمي .وقد تغريت الفكرة وتطورت ،ولكن الحافز
األسايس وراء رواية " اسمي أحمر " كان أن أكتب كتابا عن فنان تشكييل يعيش يف اسطمبول "
 .وألنه كان يعي (صعوبة) املوضوع الذي يتناوله ،فقد استطرد  -يف ذات املقال – قائال " وألن
الفن التشكييل غري موجود تقريبا ،لذلك كان يعترب موضوعا مقيدا جدا " ،لذلك بذل جهدا كبريا يف
اإلعداد والبحث والكتابة ،وهو ما عرب عنه – يف حواره مع الغيطاين – حني قال " استغرقت كتابة
هذه الرواية عرش سنوات كاملة ،بداية من التحضري للمواد التاريخية وحتى االنتهاء من كتابتها،
ففي البداية أمضيت أربع سنوات يف رشاء الكتب ذات الصلة مبوضوع الرواية وقراءتها جيدا ،ثم
تفرغت ست سنوات كاملة للكتابة "
هنا ،كانت املواد الخام للبعد (العام) يف املوضوع (توزع تركيا بني حداثة غربية وموروث إسالمي)،
والبعد الخاص (حلم الفنان تشكييل إسالمي) قد أصبحت متوفرة لتقديم أحداث تاريخية تجرى يف
زمن من املايض البعيد  .كام كانت تقنيات الكتابة ،سواء أكانت حبكة بوليسية استمدها من امربتو
ايكو ،أو تعدد األصوات التي استوحاها من فوكرن ،أو أسلوب القصص الذي تعلمه من كالفينو
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وبورخيس ،وغريها ،قد دانت له وأصبحت ملك ميينه.
ومل يكن كل ذلك كافيا ،حتى يبدع أورهان باموق رواية عمره ،وألنه كان واعيا مبا كان ينقصها،
اعرتف – يف مقال " تاريخ خاص " – بالرس ،حني قال "وضعت يف قلبها قصتي شديدة الخصوصية،
ليس من خالل تفصيل صغري بل من خالل إمياءة كبرية ،وذلك حني كان الجوهر الوجداين للكتاب
شخيص جدا  .وهو ما جعل كتابة الكتاب عملية ممتعة ،ألنني مل أكن أحاور القراء فقط ،بل كنت
أحاور مايض الخاص ،معيدا ابتكار قصتي الخاصة .ورمبا كان مفتاح الحيك أن تتخفى حياتك الخاصة
مبثل ذلك األسلوب ،الذي رغم أنه مازال هناك ،إال أن الكتاب يبدو كام لو كان قد كتب خصيصا
من أجل تلك القصة".

فامذا فعل أورهان باموق ؟
لقد وضع أورهان باموق جزءا من (سرية) أرسته الحقيقي كرافد رئييس يف الرواية ،وهو ما عرب
عنه – يف ذات مقال " تاريخ خاص " – حني قال أن " ما جعل الكتاب أكرث حياة وشخصيا بالنسبة
يل ،هو األرسة  .كانت شكورة وولداها – الشخصيات الرئيسية يف الرواية – سرية ذاتية تامة .
يل ،وكان شوكت هو اسم أخي ،وشكورة هو اسم أمي  .ولزمن ما ،كام هو
كان أورهان مؤسسا ع ّ
موجود يف الكتاب ،كانت عالقات األرسة مؤسسة علينا  :أ ّم تحاول أن توائم نفسها مع أحوالها
املادية الجديدة ،تحاول أن تحمى نفسها وطفليها "
لقد نجح أورهان باموق يف منح رواية " اسمى أحمر" التاريخية ،بعدا (شخصيا) ،حني وضع
جزءا من تاريخ أرسته الحقيقي فيها ،محققا بذلك (حلم) حياته ،بإعادة بعث (الحياة) إىل فنانني
تشكيليني إسالميني من خالل لوحة (تاريخية) كبرية ،بديعة ،زاهية األلوان ،كاشفا السرت – يف ذات
الوقت – عن أن طريق (الخالص) الفردي والعام يكمن يف االستفادة مام يناسبنا من تقنيات
الغرب ،مرتكزين أثناء ذلك إىل تراثنا الخاص!

156

