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زمن الهروب..
وزمن الرجوع!

على غرار ال�سينما االيرانية التي جل أ�ت �إىل الرموز واال�ساطري والثقافة
ال�شفاهية الفار�سية الغنية ،ينجز املخرج الكردي االيراين جميل رو�ستمي
فيلمه «مرثية الثلج» الذي حظي باالعجاب والتقدير يف خمتلف املهرجانات،
وحاز جوائز كثرية.

مرثية الثلج جلميل رو�ستمي:

ق�����ص��ي��دة ���س��ي��ن��م��ائ��ي��ة عذبة

يف ه��ذا الفيلم ي�سطر رو�ستمي بكامريته الذكية
ق�صيدة �سينمائية عذبة مفعمة باحلزن ،وبرتاجيديا
م ؤ�ملة تخاطب الوجدان وامل�شاعر ،وعرب ايقاع هادئ
و�سل�س يخرتق رو�ستمي عزلة احدى القرى الكردية
على احلدود العراقية االيرانية باحث ًا يف ثناياها
عن ق�سوة الب�شر ،ويخترب ارواحهم البي�ض كبيا�ض
الثلوج التي تكلل قمم اجلبال ال�شاخمة.
و�سط هذه احلياة القا�سية ،التي تطهر النف�س ،ير�صد
املخرج ق�صة حب �شفافة ربطت بني (روزين وجيان)
غري ان ب ؤ��س العا�شق يدفعه لهجر احلبيبة اجلميلة
�إىل �صيديل كي يح�صل على مال قليل ي�ستطيع به
الزواج من حبيبته ،لكن اخلبثاء ي�سعون دائم ًا �إىل
ت�شويه اجلمال ،وهو ما يحدث يف هذا الفيلم الذي
ينتهي ب�شكل م ؤ�مل.
ا�ستطاع رو�ستمي ان ي�ترج��م الكثري م��ن طقو�س،
وتقاليد ،وثقافة تلك املنطقة اجلبلية النائية
املتم�سكة ب أ�عراف وقيم بالية ،كما جنح يف التقاط
�صور غنية بالدالالت لبيئة جمهولة مل�شاهد ت�ساءل
بهم�س :اين يوجد كل هذا أ
المل ،وكل هذا اجلمال؟
و�إذ ي�صعب تقدمي ق���راءة كافية للفيلم يف هذه
العجالة ،ف�إنه ال بد من القول ان هذا الفيلم يب�شر
ب��والدة خمرج جمتهد ،يتعامل مع عد�سته بذكاء،
ويدير املمثلني باقتدار ،وي�ستطيع كذلك ان يقر أ�
امام اب�صارنا حكاية حب غارقة يف عتمة املعتقدات
املتجذرة ،ونقية  -يف آ
الن ذاته  -كنقاء عيون تلك
املمثلة التي أ�دت دور العا�شقة بعفوية أ�يقظت
يف دواخ��ل امل�شاهد الكثري من اجلماليات الغافية
واملن�سية و�سط هيمنة القيم اال�ستهالكية.

مدحت قالدة:
اربيل /ماجد طوفان

جغرافية العنف :التطرف الديني واجلهل

ُيعدُ املجتمع العربي ومبا يتوافر على قوميات واقليات ومذاهب من
املجتمعات التي مل تعرف حرية التــــــــــــــــــــــــــــعبري عن الر أ�ي ومل تتمتع
مبعنى «املواطنة» ،وبقيت هذه امل�صطلحات مكتوبة يف الد�ساتري العربية
فقط ولي�س لها حظ من التطبيق.
من �ضيوف مهرجان (املدى) هذا العام اال�ستاذ «مدحت مالدة» العامل يف
(منظمة الدفاع عن االقليات واملر أ�ة يف ال�شرق االو�سط و�شمال افريقيا)
والتي تعرف اخت�صار ًا بـ (ميموا) وكانت لنا معه هذه الوقفة:
*كيف تقر أ� حرية املواطن العربي ..وحتديد ًا حرية التعبري عن رايه؟
ال ميكن القول ان هناك تعام ًال انــــــــــــــــــــــــــ�ساني ًا من احلكوماتواالنظمة جتاه املواطن العربي ،فحرية الر أ�ي مكفولة للمواطن يف معظم
الد�ساتري العربية ،ولكن هذه الد�ساتري هي عبارة عن ديكورات متظهرية
فقط ،وحق املواطن العربي منها هو كم االف��واه واالعتقال وال�سجون

فقط ،لذا من ال�صعب القول يوجد أ�طر قانونية ميكن ان حتمي املواطن.
*اجلغرافية العربية حافلة باالقليات والديانات املختلفة .لو اردنا ان
�ضوء على هــــــــــــــــــــذه االقليات .كيف هو و�ضعها يف ظل املناخ
ن�سقط
ً
املتوتر يف املنطقة آ
الن؟
االقليات يف العامل العـــــــــــربي مهم�شة وغري معرتف بها ،وال ميكن و�ضعمعيار يف هذا االطار  -وهذه مفارقة  -فاقلية يف احد البلدان العربية
تتحكم يف االكرثية ويف خط معاك�س ت�ضطهد االقليات من قبل االغلبية.
وميكن ان نرجع �سبب هذا اال�ضطهاد والتهمي�ش �إىل عاملني:
االول .منو التطرف الديني والثاين ت�ضخم اجلهل وعدم وجود ثقافة
وا�ضحة حلقوق االن�سان.
*ما م�ستوى تعامل ال�سلطة مع هذه االقليات؟
تتعامل وفق قاعدة (فرق ت�سد) والهدف �سيــــــــــــــا�سي حم�ض الغر�ضمنه ك�سب ال�شارع ال�ســـــــــــــيا�سي .وه�� ؤ�الء حمرومون من حقوقهم

الثقافية والدينية ،وين�سحب هذا احلرمان على تعيــــــــــــــــينهم يف
الوظائف احلكومية اي�ض ًا.
أ
*ب�صفتك تعمل يف منطقة للدفاع عن االقليات واملر�ة (ميموا) .ما الذي
ميكن ان تقدمه هذه املنظمة؟
نحن نتبنى ق�ضايا املر أ�ة واالقليات وحماولة حل هذه امل�شاكل �سلمي ًاوذلك باالت�صال مب ؤ��س�سات حقوق االن�سان واملنــــــــــــــظمات العاملية،
حماولني ان ن�ضغط على احلكــــــــــــــــــومات بهذه الو�سائل بغيـــــــــــــــة
التخفيف عن ا�ضطهاد امل��ر أ�ة وما تتعر�ض له من عنف والو�صول �إىل
منطقة ،ولو و�سطية ،بني احلكومات وهذه املجتمعات.
*يف كلمة اخرية ماذا تود ان تقول؟
ا�شكر اهلل انني عاي�شـــــــــــت التغــــــــــــــــــــــــــيريات يف كرد�ستان العراقوعرفت ما تتميز به هذه التجربة من تـــــــــــــــــــــــــــ�سامح وحب ومودة
�سواء جتاه العراقيني او غريهم.

وحدها الب�صرة تعزف «اخل�شابة»!

يعد فن اخل�شابة من الفنون التي ا�شتهرت
بها حمافظة الب�صرة منذ ال��ق��دم هناك
ف��رق ع��دي��دة أ�دت ه��ذا الفن اجلميل من
خالل جل�سات ال�سمر التي كانت حتييها.
كانت هذه الفرق ت�سمى (�شدة) ،وكما هو
وا�ضح فال�شدة هو ما ي�شد اولئك الفنانني
الذين اخل�صوا لبع�ضهم البع�ض ،واخل�صوا،
قبل كل �شيء� ،إىل فن اخل�شابة� .إذن هناك
�شدات مثل (�شدة اب��و دمل و�شدة ح�سني
بتيور و�شدة مال عدنان و�شدة ابو خمي�س
و�شدة حممد بنور و�شدة رم�ضان ابو را�سني
و�شدة تومان العبد) يف بداية ال�سبعينيات
ظهرت من خالل ال�سهرات الب�صرية التي
قامت بت�سجيل ن�شاطها تلفازي ًا يف تلفزيون

الب�صرة وبغداد مثل فرقة نقابة الفنانني
وف��رق��ة احت���اد ن��ق��اب��ات ال��ع��م��ال وفرقة
تلفزيون الب�صرة.
يف بداية ال�سبعينيات كنت احد املهتمني
ب��ه��ذا امل��ج��ال واج��ري��ت م�سح ًا ���ش��ام� ً
لا يف
مناطق الب�صرة فوجدت أ�ن ا�شهر الفرق
كانت فرقة مله عدنان التي مار�ست هذا
اللون من الفن اال�صيل وفرقة ح�سني بنور
ف�ض ًال عن م�شاهري من غنى املقام الب�صري
او على الطريقة الب�صرية اي مب�صاحبة
االيقاعات وال�صف َكة الب�صرية.
وا���ش��ه��ر امل��ق��ام��ات ال��ت��ي غنيت ه��و مقام
البهرزاي ومقام احلكيمي ومقام املخالف
ومقام ال�شرقي ر�ست.

هناك مطربون اجادوا غناء املقام الب�صري
ب أ�داء يختلف عن الطريقة التي يغنى بها
املقام يف بغداد حيث كان يغنى بدون اي آ�لة
مو�سيقية وترية فقط مب�صاحبة طبول
اخل�شابة.
كانت هناك يف ك��ل �شدة مغني الب�ستة،
ومن ابرز من غنى املقام الب�صري والب�ستة
الب�صرية .الفنان �سليمان ال�سحلي .وعبد
ال���رزاق الطالل وحممد �ضوبان وحم�سن
ال�صانع وحميد يا�سر وحميد جميد وفا�ضل
حجية ور�شاد احمد وحمد النجدي وميثم
احمد و�سالم الب�صري وباقي العبد وابو
قي�س وابو عتيكة وحميد احليدري و�ستار
احلجي وقا�سم املال و�سعيد الفربي.

دعيت �إىل بيت أ�ح��د الر�سامني على غ��داء يف عمان
عام  .1998وجدتني مع خم�سة ر�سامني مت�ضايقني
من حياتهم يف وطنهم .حتدثوا عن الر�سم ،والنقد،
وامل�شاريع الفنية املنفذة وامل ؤ�جلة ،لقد بدا يل أ�ن ذلك
كان توطئة حلديث يتناول ق�ضايا أ�خطر ..وبالفعل،
فما ان انتهوا من م�شاكل االر���ض ،حتى حلقوا فوق
القارات يف فرار ال تخ�شى نتائجه ..فرار مما �سموه
«ال�شرق االو�سط» ،وقبل ذلك ،فرار من الوطن.
كانت لكل واحد منهم خطة ،وما أ�ثارين أ�نا الك�سول،
هو أ�ن جميع اخلطط كانت ت�صف أ�خ��ط��ار ًا مهولة،
م��ن ان��ت��ظ��ارات ،وا�ستخدام ال��ط��ائ��رات ،والقطارات،
والزوارق ،واالنفاق ،والتعامل مع �سلطات حدود قارية
وحملية ومناطقية.
كنت منده�ش ًا من كونهم حتدثوا عن مواقع جغرافية
مل ا�سمع بها طيلة حياتي ،وبدوا ك أ�نهم ي�سريون على
هدي خريطة حفظوها عن ظهر قلب ،مع تو�صيات،
وحتذيرات معقولة ،وا�صدقاء ينتظرونهم بعد عبور
كل الف كيلومرت ،مهيئني لهم م�آوي �ساحرة ووجبات
طعام �ساخنة ،و�سكائر و أ�حاديث وو..
أ�حدهم انتبه �إىل ده�شتي التي راح��ت تتحول �إىل
ب�لادة يائ�سة ،كان على أ�ي��ة حال يبدو يف مظهر من
اكت�شف طريق ًا غري معروف مير عرب املحيطني الهادي
واالطل�سي .فكان يهز ر أ��سه مبت�سم ًا يل ،ك أ�نه يقول :ال
تخف ايها العزيز� ..إمنا هي �شمرة ع�صا!
حني حتدث عن (�شمرة الع�صا) هذه ،تخيلت �سماوات
مرعبة وحاقدة ،وجبا ًال ت�صرع االبطال ،ومهربني
يخرجون مطاويهم ويغيبونها يف بطون �سيئي احلظ
من امثايل.
�شمرة ع�صا! يا للرحمن :تعرب افريقيا من �شرقها حيث
قطعان االبقار �إىل غربها حيث املراكز القدمية لتجارة
الرقيق االبي�ض ،ومن واحد من املوانئ املعروفة هناك،
ترحل بك طائرة مبحركني ،تهبط بك على جزيرة،
قريبة من ميامي؟ أ�كالوبولكو؟ (ن�سيت اال�سم) لكنها
جزيرة حق ًا ،ومن هناك ،رمبا �إىل كوبا ،ومن كوبا �إىل
فلوريدا ،ومن فلوريدا �إىل املك�سيك ،و أ�ر���ض ت�شيلك
و أ�ر�ض حتطك ..يا حبيبي ..يا عيني ..يا تاج را�سي..
يا �صديقي� ..ست�سمع ببغاء جميلة تتحدث بلغة املايا
واالزتيك.
باخت�صار لطف ًا!كنت مت�ضايق ًا وخائف ًا.قال :من هناك ..ت�صل بب�ساطة �إىل ال�سويد!
ما هالني بعد ه��ذه االج��ت��ي��ازات املهولة للقارات ان
اجلماعة امل�ستمعة عدت هذا الطريق تب�سيط ًا �شديد ًا
أ
للمور.
أ
قلت و�ن��ا اجل��م �صرخة :كل ه��ذا التعقيد ت�سمونه
تب�سيط ًا!؟ ماذا حدث يا أ�والد!؟ ما الذي حدث لكم..
ماذا يحدث لنا؟!
ا�ستعدت هذه احلادثة  -التي أ�حلف �إنها حقيقية -
و أ�نا ا�ستمع �إىل ال�صديق امل�سرحي فاروق �صربي الذي
يعي�ش يف نيوزيلندا ،والذي وجهت �إليه الدعوة حل�ضور
ا�سبوع (املدى) اخلام�س يف اربيل.
�صحت ف��ي��ه :جئت م��ن ن��ي��وزل��ن��دا ..يعني م��ن كعب
العامل ..من كعب أ�خيل ..من حتت أ�ر���ض النار ..من
الوزون ..من الثقب أ
ثقب أ
ال�سود ..من..؟
هزّ ر أ��س ًا واقعي ًا هو امل�سرحي االميائي وقال :بالطبع.
 قلت له :أ�رجوك ..ال تقل �إنها �شمرة ع�صا! أ�جاب:ال ..ال ..آ�ه لو تدري كم تعذبت� 24 ..ساعة طريان ،مل
امن ..مل آ�كل ..طريان ..طريان حتى و�صلت أ�ربيل..
ولكن..لو ت أ�خرت �ساعة واحدة لكان علي الو�صول بعد انتهاءأ
ال���س��ب��وع ..لكن احمد اهلل ان امل�صادفة خدمتني.
أ
أ
فجئت قبل بداية ال�سبوع ب�ربعة أ�يام.
ومرة أ�خرى وجدتني أ�نده�ش ،وهذه املرة ،ال من طريق
الهروب ،بل من طريق العودة.
أ
أ
يا للطول ..يا للزمن ..طريان ..طريان ..و�نا �خاف
الطريان ..أ�رتع�ش من لوعة االنف�صال عن أ
الر�ض.
أ�خ�شى من كل لوعة.
ثمة فرق  -بالطبع  -بني زمن الهروب وزمن العودة.
لكن الحظوا كيف ان علينا ان ن أ�تي مبكرين جد ًا (قبل
اربعة أ�يام)� ،إمنا ،يف كل أ
الحوال ،نرجو أ�ن ال تزداد
املدة ونت أ�خر!

لقطات من اال�سبوع

ا�سبوع املدى يعيد ف ؤ�اد �سامل اىل جمهوره

الكتاب ا�ستقطب اهتمام ال�ضيوف

ال�شاعر بي كه �سي ي�صدح ب�صوره ال�شعرية اجلميلة

(�سهيل)...

