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تعــد روايــة (ثــأر االفــاعـي) لـلكــاتـب
الت ــركي فـقيــر بــايقــورت واح ــدة من
اهم روايــات الــريـف يف االدب التــركي
احل ــديـث وق ــد حــصلـت عل ــى ج ــائ ــزة
(يونس نادي) للرواية عام 1958.
وبـقدر مـا كان لـهذه الـرواية مـن اثر يف
االدب الروائي احلديـث يف تركيا اضافة
لروايات يشار كمال ،كـانت لها تأثيراتها
الـسيـاسيــة والفنيـة ،فقـد نـوقـشت افكـار
ه ـ ــذه ال ـ ــرواي ـ ــة يف مـجل ـ ـســي ال ـ ـش ـي ـ ــوخ
والنواب عـام  1962الجتراحها "الساكن"
و"اخلـ ــارج" ودخـ ــولهـ ــا اجلـ ــريء يف عـ ــالـم
املسكـوت عنه ،عالم جـرمية السلـطة جتاه
الـفالح ونهـبهــا الــدائـم لعــرقه وتــسلـطهــا
عل ـ ــى شخـ ــوص املـ ــأم ـ ــور والقـ ــائـمــمقـ ــام
واخملتار ورجال الدرك عليه.
طـ ـ ــالــب ح ـي ـنـ ـ ــذاك اعـ ـض ـ ـ ــاء اجمللـ ـ ـســني
الـتشريعيـني مبنعها من واجهـات املكتبات
وع ــدم طــبعه ــا م ــرة اخـ ــرى ،لكــن ذلك لـم
يحــصل ل ــوج ــود ق ــوى اخ ــرى وقفـت ض ــد
هذا االجتـاه القمعي ووجود قـوى فنية يف
تــركـيــا قــامـت بـ(ن ـشــر) الــروايــة ب ــاشكــال
اخ ـ ـ ــرى ع ــن ط ـ ـ ــريـق امل ـ ـ ـس ـ ـ ــرح واالذاع ـ ـ ــة
وال ـش ــريـط ال ـسـيـنـم ــائـي لـت ــؤث ــر يف ه ــذه
املسـارب على النـاس وتستـأثر باهـتمامهم
حيث توالت طبقاتها املتعددة.
ولـد فـقيـر بــايقــورت -كمــا تقــول مقـدمـة
املع ــرب عبــد الق ــادر عبــد الـلي ،يف احــدى
قـرى محــافظـة بـورضـور عـام  1929ودرس
يف معهـد للمعلـمني وعمل خـمس سـنوات
يف ال ــق ـ ـ ــرى ث ــم اكـ ـمـل دراسـ ـتـه يف كـل ــيـ ـ ـ ــة
التـربيـة وانـشغل يف العـمل النقـابـي حيث
اصـبح رئـيـســا لالحتــاد القــومـي لــروابـط
املعـلمني يف تركيـا ليزج به يف الـسجن عام

 1971ويتعـرض الـى محــاكمـات عـسكـريـة
طـويلـة حتـى حـصل علـى البـراءة فهـاجـر
الى املانيا واقام يف مدينة دويسبورغ حتى
وفاته عام 1999.
بـدأ (فـقيـر) شـاعــرا ثم انـتقل الــى كتــابه
القـصـة والـروايـة فـصــدرت له اربع عـشـرة
مـجمــوعــة قـصــصيــة واثـنتــا عـشــرة روايــة
وعدة مجمـوعات قصصيـة لالطفال ،لكن
روايـة (ثـأر االفــاعي) تعــد اهم عـمل لهـذا
الكاتب.
***
ان جـم ـ ــالـي ـ ــات رواي ـ ــة (ث ـ ــأر االف ـ ــاعـي) ال
تقتصـر على تـوظيف االسـطورة اخلـاصة
بثـأر االفعـى ممـن قتل زوجهـا او خــدينهـا
بل يف قـدرة (فقير بايقـورت) على حتريك
الـشخـصيـات ضـمن صـراع درامـي متـصل
ابـط ــاله اســاس ــا العج ــوز اراظجــة وابـنهــا
بيرم وزوجته خدوج وابنهما احمد مقابل
هاجلي وزوجته فـاطمة وشخصـية مختار
قـريـة (قـره طـاش) الـذي ميـثل احلكـومـة
وكـيـ ــانه ــا الـ ــدميق ــراطـي ويق ــول ش ــارح ــا
لالهالي طريقة عمله:
(اخملتـار ينفـذ القـوانني الـتي تعـطيه ايـاه
احلـكـ ــومـ ــة ..اول ام ــس شـ ــرحـت لـكـم مـ ــا
تعنيه الدميقراطية ،الدميقراطية ليست
انفصـاليـة ،الـدميقـراطيـة تعـني ان تكـون
حيث اجلـميع ،االمة تقول بـاجلملة نحن
جـيـ ــدون وه ـ ــذا يعـنـي انـك جـيـ ــد ..كــيف
نكــون دميقــراطـيني اذا لـم نكـن جيــدين؟
ومبـا ان القـائـممقـام يـأتـي حتـى اقـدامنـا
فه ـ ـ ــذه تع ـن ــي دميقـ ـ ــراط ـيـ ـ ــة ،واذا نـ ـ ــادى
الق ــائـمـمق ــام اح ــدكـم وسـ ــأله ف ــاجل ــواب
جيــدون) وهكــذا يفلــسف اخملتـار طـريقـة
احلكـم الـ ــدميق ــراطـي الـتـي تـتـلخــص يف

اط ــاع ــة (أُولـي االم ــر) ابـت ــداء مـنه وع ــدم
التــذمــر من شـيء وتنـفيــذ كل الــواجبــات
الـتـي تف ــرضه ــا ال ــدول ــة ومـنه ــا تـب ــرع ــات
مـ ــواطـنــي القـ ــريـ ــة لعــمل متـثـ ــال خـ ــاص
للدميقراطية.
انهـ ــا فك ــاه ــة م ــرة يـص ــوره ــا (ب ــايق ــورت)
تـت ــداخل فـيه ــا ص ــراع ــات مـتع ــددة داخل
قـريـة قـره طـاش اجلـبليـة الـفقيـرة حـيث
يعـ ـطــي الـفالح هـ ـ ــاجلــي م ـبـلغ ـ ــا ك ـب ـي ـ ــرا
للـمخـتــار كـتـبــرع لـي ـسـمح له بـبـنــاء بـيـت
وسـط القــريــة يف مــواجهــة بيـت اراظجــة،
بيـرم خـدوج ويحفـر هـاجلي االسـاس دون
رضـ ـ ــا اراظجـ ـ ــة (أم ب ـيـ ـ ــرم) ال ـت ــي تهـ ـ ــدده
وتعمل على افسـاد عمله بتكسيـر قرميده
ل ــيال وجـعلـه طح ـي ـن ـ ـ ــا وملء اسـ ـ ــاس ـ ـ ــاته
ب ــالـ ــوسخ الـن ــاجت عـن االمع ــاء الـغلـي ـظ ــة
وتهـديـده املـسـتمـر بل والـعمل علـى اغـواء
زوجـته فــاطـمــة وتـي ـسـيــر ال ـسـبـيل لـبـيــرم
ليقضي معها وقتا طيبا برضاها.
كل ذلك يــدفع هــاجلـي للغـضب الـشـديـد
والهجـوم علـى بـيت اراظجــة اثنــاء غيـابه
وضرب زوجته خـدوج ضربا يـؤدي بها الى
االدمـاء والتهـديـد بـاسقـاط مبكــر جلنني
يف الشهر الثالث.
وتتكـاثف خيوط الروايـة متعددة احلواف
فالقـائممقام قادم للقـرية واخملتار يجمع
االم ــوال ل ـش ــراء خ ــروف وع ــرق وض ــرائـب
الـتـمـثـ ــال وع ـ ــراك الع ـ ــائلـتـني مـ ـسـتـمـ ــر
واخملـتـ ــار مــنحـ ــاز لهـ ــاجلـي الـ ــذي يـ ــدفع
كـثـيـ ــرا ويــنفـ ــذ أوامـ ــره فـيـ ــأمـ ــر زبـ ــانـيــته
بتـقييـد بيـرم وضـربه ضـربـا مبـرحــا ويتم
ذلك فـيـمـ ــا يق ــوم اخملـت ــار خ ـشـي ــة ق ــدوم
ق ــائـمـمق ــام امل ــديـن ــة ب ــارس ــال مـن يــطلـب
ممــرض خــاص هــو شــاكــر افـنــدي ملــداواة

خــدوج املــدمــاة فـيـمــا تـتـم ســرقــة خــروف
بيرم وذبحه استعـدادا لعشاء القـائممقام
املـنـتـظــر ق ــدومه بعــد ان لـم يـتـبــرع احــد
بثمنه.
وت ـتـ ـط ـ ــور االحـ ـ ــداث يف الق ـ ــري ـ ــة ومت ـت ـ ــد
صـراعـات مـواطـنيهـا الـذين انقـسمـوا بني
هـاجلـي وبيـرم فـيمـا يـسـتمـر بحـث احمـد
الــصغـيــر ابـن بـيــرم عـن االفــاعـي وقـتلهــا
وهــو يبـحث عـن زوج االفعــى االولــى الـتي
قتلـها خـشيـة هيـاج كل االفـاعي وحتقيـقا
السـطــورة القـريــة عن (شــاهمــران) ملكـة
االف ــاعـي الـتـي قــتله ــا (ق ــره ش ــالـي) وال ــد
بيـرم قبل سنوات فقررت االفاعي االنتقام
من اهل القـرية الـذين توجـب عليهم قتل
أي افعــى قبـيل انـتقــامهــا خـصــوصــا انهــا
تهجم دفعة واحـدة كل ثالث سنوات لقتل
كل من تصادفه.
من ذرى فـصـول الـروايــة الفـصل املــسمـى
(عرض حال) حيث يقدمه املؤلف كنسيج
م ــون ــودرامـي بــطلــته اراظج ــة الـتــي تقف
خـارج القـريـة منـتظـرة قـدوم القـائـممقـام
لـتــوضـح له معــانــاة اس ــرتهــا مـن اخملـتــار
(حـنـ ــو) الـ ــذي بـ ــاع ارضـ ــا وســط القـ ــريـ ــة
لـبيـرم وتــشكـو سـوء حــال القـريــة واهلهـا
وفساد الذمم وتقول كمثال:
"انه سـ ــر القـ ــريـ ــة ..ثالثـ ــة بـيـ ــوت جـيـ ــدة
مــوجــودة بـني بيــوت قــره طــاش الـثم ــانني
كله ــا واذا ج ــاء الق ــاضـي كل ي ــوم علـيه ــا
ميكنهـا ان تضـيفه ،فيهــا سمنهـا وملحهـا
وحليبهـا وسبعة بيوتهـا نصف على نصف
ويـوجـد خـمســون بيتـا حتت هـذه الـسبعـة
يل ـبـ ــس فــيه ـ ــا احلـ ـ ــذاء اربعـ ـ ــة اشخ ـ ــاص
تـتحـمل حـت ــى ح ــدود امل ــوت وت ــأكل كـي ال
متــوت "وتـسـتمــر يف شــرح تف ــاصيـل حيــاة

القرية وسكانها فتقول:
"كــارث ــة ان تكــون فقـيــرا وعــدوا للـمخـتــار
ونحن يف هذه الكارثة" فقد حفروا اساسا
ام ــام ب ــاب بـيــته ــا وض ــرب ــوا زوج ــة ابــنه ــا
وسرقوا خروفها وهي تطالب باالنصاف.
وحني يصل القائممقـام الى القرية يكون
قــد فهـم حقـيقــة مــا جــرى ،فـال ينــزل يف
ب ـيــت اخمل ـتـ ـ ــار وال ي ـ ـ ــأكل حلــم اخلـ ـ ــروف
املـســروق وال يـشــرب العــرق ويــأم ــر بتــرك
هـاجلي أسـاسات الـبيت الـذي كان مـوضع
الـنــزاع وال ـسـم ــاح له بــالـبـنــاء يف خــرائـب
القــريــة وتعــويــض بي ــرم عن خـســارتـه ثم
يغادر القائممقام القرية.
وتبـدأ فصـول جديـدة واخيـرة من الـرواية
حـيــث يجـ ــابـه القـ ــروي (مـنـجل) اخملـتـ ــار
(حـنو) بـافعـاله ويـستـدعى بـيرم الـى بيت
اخملتـار لـلتفــاهم حــول التعــويض دون ان
يحـصل علــى شيء ســوى مغــادرة هــاجـلي
االرض املـ ــواجه ــة ل ــداره الـ ــى مك ــان آخ ــر
فـيـم ــا يقــدم جنـيـب بك صــاحـب القــريــة
لـيق ــام له احـتفــال كـبـيــر تــرقـص فـيه كل
القريـة عدا بيت بيـرم حيث تقف اراظجة
ببـاب بيتـها مـراقبـة ذلك احلفل الـراقص
ال ــذي نـ ـسـي فــيه الـنـ ــاس االمه ــات حـيـث
تكـون االفـاعي امـامهـا راقصـة غيـر عـابئـة
بــالــذي ح ــدث من س ــوء ومنــذرة بــالـســوء
القادم.
ان (ث ـ ـ ــأر االف ـ ـ ــاعــي) رواي ـ ـ ــة مـ ـ ــشح ـ ـ ــون ـ ـ ــة
بــامل ـشــاهــد وصــراع االرادات وك ــاشفــة عـن
حـرب الفقيـر وسـوء حيـاته وضيـاع الـقيم
وتقــشيــر االهــداف الـنبـيل ــة من بـنيــانهــا
وجعلهــا مـسـتبــاحــة الرادة القــوي مثـلمــا
ت ـسـتـب ــاح ارادة االن ـس ــان احملـتـمــي بفق ــره
وعذاباته كل يوم.

يف مـــعــــــــــــــــــــــــــرضـــه الــــــــــــــــــــشـــخــــــــــــــصــــــــــي الــــــــــثــــــــــــــــــــــــــانــــــــــي:

هــــادي مــــاهــــود يــــزاوج مــــا بـني الــــواقـع واحللـم عـرب ثــامن وثالثـني لــــوحــــة

محمـد درويش علي

(ناحلٌ كالكرة يسري) تولد لدي هذا
االنطباع عن هادي ماهود ،الفنان
التشكيلي وانا أرنو اليه ،وهو يتحدث
عن معرضه الشخصي الثاني ،الذي
هو موضوع كتابتي ،حتدث بطريقة
انفعالية مستترة وكأن لديه كالماً آخر،
اكبر من اللوحات الثماني والثالثني
التي ضمها املعرض ،لم استطع ان
اقف امام هذا اخلراب الذي طال كل
مكان ،حتى كاد يصل الى ارواحنا ،لوال
ذلك النقاء واالصرار اللذان يحركان
سواكننا .أردت ان اقول شيئا ،وكانت
هذه اللوحات".
هذا ما قاله هادي ماهود ،وما يقوله
يف معارضه القادمة اكثر من هذا.

ـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــان
ـ
ـــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــال الــــفـ
ـ
مــــــــــــن اعـ

املـــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــرض
ـ
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــولـــــــــــــــــــــــــــــــــــدر
ـ
ـ

جـســد هــادي مــاهــود يف لــوحــاته ،جــزءا
مهـمــا مـن الـبـيـئــة اجلـنــوبـيــة املـتـمـثلــة
بــااله ــوار ،وطبـيع ــة احليــاة فـيه ــا ،ليـس
بــالطـريقـة الفـوتـوغــرافيــة يف التعـبيـر،
وامنـا مـن خالل ابـراز ،اجلــوانب املـثيـرة
فيهـا ،واعــادة صيــاغتهـا وفق رؤيـة فـنيـة
ومنح اجلـوانب تلـك طاقـة للحلم يـرنو
اليها املتلـقي من خاللها ،وبـرغم وجود
تصــريح مبـاشـر يف بعـض اللـوحـات ،اال
انه جعل املـتلقي يـأخـذ بـأكثـر من خيـار
يف تفـ ـسـيـ ــره لهـ ــا ،وعـمـل وفق ثـنـ ــائـيـ ــة
اخلراب ،اجلمال ،البناء ،الهدم.
حملت اللوحـات ابعادا ودالالت ومنحت
امل ـتـلقــي ف ـ ــسح ـ ــة مــن خ ـي ـ ــال ب ـ ــاجت ـ ــاه
حتـ ــريـك ال ـ ــواقع الـ ــى مـن ــطق ـ ــة االمل،
يـجعـله يـ ــشع ـ ــر بــتف ـ ــاؤله ،وان اخل ـ ــراب
مـصيره الـزوال ،وبديله اجلمـال ،والهدم

ال يبقــى علـى حــاله ،بـل يطــوله الـبنـاء،
وان املـ ــوت بــبع ـ ــده املعـ ــروف هـ ــو حـ ــالـ ــة
طبـيعية ،ولـكن حينمـا يأتـي بفعل فاعل
لتعـطيل حـركــة احليـاة ،فــان ذلك يحل
محله امليالد بكل معانيه وابتهاجاته.
ومثلـما يـحصل تبـاين يف الـواقع ،حصل
الـتـب ــايـن يف الل ــوح ــات وه ــو تـب ــايـن ك ــان
محـسـوبـا ملـصلحـة اللـوحـة او اللـوحـات
التي عكست هذا التباين.
ففي احدى اللـوحات التي اعـدها افضل
ما موجود يف املعرض ،كان السواد يؤطر
كل شـيء ،ويلقـي بحــزنـه وقتــامـته علــى
جو اللوحة ،العام.
اسمـاك ،جــذور ،ممتـدة يف املـاء ،أي مـاء
الهور ،كلهـا كانت تعاني الضياع ،وتبحث
عن االلفة ،وسط ركام اخلراب.
املتـلقي لهـذه اللـوحـة ،او مـا تلقـيته انـا،

هــو اجلــو العــام الــذي يغلـفن ــا ،منــذ مــا
يـقرب االربع سـنوات ،الـسواد يف اللـوحة
كـ ــان اشــبه بـ ــدخـ ــان بـنـ ــايـ ــة محـتـ ــرقـ ــة،
واالس ـم ـ ـ ــاك هــي اجـ ـ ـس ـ ـ ــاد ت ــبحــث عــن
خالصه ــا من املــوت ،واجلــذور ،رمب ــا هي
اخلالص ال ــذي ي ــأتـيـن ــا عـب ــره ــا ،وهـي
متـت ـ ــد ال ـ ــى اعـم ـ ــاق سحــيق ـ ــة لـت ـ ــول ـ ــد
اخلضار.
فــضال عـن الل ــود االس ــود ،ك ــان هـنـ ــالك
اللـون االحمـر الذي أطـر عدداً آخـر من
اللوحات ،وكان طاغيا بشكل واضح.
"هـنـ ــالـك لـ ــوحـ ــات كـتـبــته ـ ــا يف احللـم"
حينـما دققـت يف اللوحـات وجدت لـوحة
فيها رجـال ونساء يـنتظرون يف طـوابير،
تغلفهـم احليـرة ،من يـرنـو الـيهم يـشعـر
بـأنهم بـانتظـار مجهـول معلـوم وكان كل
واح ــد من هــؤالء املـنتـظ ــرين هــو ع ــالم

خ ــاص ،من اخلـيبــة واالنــدث ــار والبـحث
عـ ــن اخلـالص ،او ان كـل واحـ ـ ـ ـ ـ ــد كـ ـ ـ ـ ـ ــان
بانتظار (غودو) عائداً اليه.
جسـد هذا احللم اللـوحة خرابـا وجوديا
عـ ـ ــامـ ـ ــا ،مت ــثل يف حلـ ـظـ ـ ــة ،االن ـتـ ـظـ ـ ــار،
واالنتـظار هنـا يكلف ما تـكلفه احلروب،
كـم ـ ــا يقـ ــول الـ ـشـ ــاعـ ــر عـبـ ــد الـ ــرحـمـن
طهمـازي يف احدى قصـائده ،اذا املنـتظر
مـجه ـ ــول ف ـ ــإن امل ـن ـتـ ـظ ـ ــر ه ـن ـ ــا ،ب ـ ــرغــم
مـعل ـ ــوم ـيــته ،مـجه ـ ــول ه ـ ــو االخـ ـ ــر ،انه
يعـاني محـاطا بـالضبـاب واالحمـر ،رمبا
بـ ــاملـ ــوت ال ـضـمـنـي وهـ ــو يــتقـ ــدم صـ ــوب
مجهوله.
ث ـم ـ ـ ــة ل ـ ـ ــوح ـ ـ ــة اخ ـ ـ ــرى ،ك ـ ـ ــانــت ف ـيـه ـ ـ ــا،
"جــامــوســة" ،بق ــرنني كـبي ــرين مـهيـمنــة
عـليهـا ،وكــانت رمـزا السـتمـراريـة مـا ،يف
البـيئـة الـتي تهـاجــر منهـا ،وتـأتـي اليهـا
طـي ــور ،وت ــسكـنه ــا م ـش ــاحـيف واسـم ــاك
وميـاه ،وطيبـة وغربـة ،ووحشـة وفظـاظة
ان يف اللــوحــة هــذه نــوع ـاً مـن اخمل ــاتلــة
الفنيـة تتمثل يف بسـاطة الطـرح للوهلة
االولــى ،النهــا جتعـل البـيئــة ومــا فـيهــا،
متـنح نفــسهــا لـلمـتلـقي ،ولـكن املــشكلــة
ليست هنا ،بقدر ما هي بعد اللوحة ،أي
ما وراء النص كـما يقول امبـرتو ايكو يف
ق ــراءته ال ـسـيـنـم ــائـيـ ــة أي العالم ــاتـي ــة،
لل ـن ــص االدبــي ،ان م ـ ـ ــا وراء اللـ ـ ــوحـ ـ ــة،
يخـتبـئ الكـثيــر من املـضـامـني ،واالفكـار
التي هي جتسيد للهم ،وجتفيف احلياة
الذي ما زال مستمرا ،برغم التغيير.
فـ ــالل ــوحـ ــة تق ــول ان احلـي ــاة لـي ـسـت يف
الهـور حسب ،وامنـا يف مفاصلنـا الكثيرة
الـتي مــا زالت جـافــة ،جفــاف الهـور ايـام
زمان!

ثالثة كوالجات

ثالث لـوحـات كـوالجيـة ،ضمهـا املعـرض،
لم تخــرج عن االطـار العـام الــذي رسمه
الفـن ــان ه ــادي م ــاهـ ــود ،فك ــان االبـيــض
واالصفـر واالحمر ،وصـور وضعت بطرق
مغـايـرة ،تـروم ايصـال فكـرة التبـاين الـى
املتلقي.
ان هـذه املغـايـرة والـتبـايـن لم يـستـطيعـا
ان يـغي ــرا اجلم ــاليــة الـتي كــانـت علـيهــا
الكــوالجــات ،فــالــوجــوه بــرغـم تقـطعهــا،

وانـدثارهـا حتت الـوان اخرى ،ورمبـا لون
رمــادي فــاحت ،ك ــانت تــومـض بـحي ــاة من
نــوع آخ ــر ،حيــاة مـنكـســرة حتــاول اعــادة
الوجـود اليها .مـثلما فعل هـادي ماهود
مع لــوح ــاته االخــرى ،فـعل مع لــوح ــاته
هــذه (كــوالجــاته) ومـنحه ــا ذلك الـبعــد
الذي كان يدنو ويقترب منا.

مالحظات عامة

لق ــد ك ــانـت املهـيـمـن ــات عل ــى الل ــوح ــات
الـ ـ ـث ـ ــم ـ ـ ـ ـ ـ ــان ـ ــي والـ ـ ـثـالث ـ ــني ه ـ ــي امل ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
واالسـم ــاك،والغ ــراب ــة املـتج ـس ــدة يف كل
شيء منهـا ،غرابـة اللون وغـرابة الـثيمة،
وغــرابــة ال ـشـكل ،وغــرابــة الـتفــاؤل ،ولـم
ت ـ ـس ـتـ ــطع غ ـي ـ ــر ل ـ ــوح ـت ــني او ثالث مــن
اخلالص من هيـمنة االسمـاك التي كان
يجد فـيها الفـنان مـاهود ،بعـدا سومـريا
ومـثـ ــاال حـيـ ــاة لـلحـيـ ــاة عـبـ ــر الع ـصـ ــور،
وكـ ــانـت رسـ ــومـ ــاته هـ ــذه هـي اسـتـ ــدعـ ــاء
ملعــايـشــة كــان يقــوم بهــا ب ــالال شعــور يف
طفـولته ،ومتركـزت لديه ،حـتى طفحت،
وخرجـت الى متلقيه بهـذه الصورة التي
كـ ــان علــيهـ ــا عـبـ ــر معـ ــرضه ال ــشخ ـصـي
الثاني ،الـذي احتضنته قاعة مدارات يف
الوزيرية.

شهادة الفنان هادي ماهود

العـب يف طفـولـة مـرحـة ابـصق الـرتـابـة
والـنـظ ــام ،اتــصعـلك يف ط ــرق ــات الـفك ــر
املعـلقـ ــة علـ ــى بـ ــاب املــنفـ ــى ،ذلـك الـتــيه
االبـدي الذي الزم الكثيرين ،اجمل وجه
امرأة جعلهـا سومـرية ،انحـت فيها االف
املشـاحـيف أصف فيهـا شعـرهـا القـصبي
اللـ ـ ــون ،وب ـ ـ ــرديهـ ـ ــا يف م ـيـ ـ ـس ـ ـ ــانه ثــكال.
استـدارة الـوجه كخبـزة الـسيـاح ،ال أقـول
كالقمر.
رمبـا أداعب قلقي بقرن جـاموس وحشي
او اتـرك ضــالتـي لبقـايـا زواج عـبثـي بني
قـصــة جـنــوبـيــة وبــردي ســومــري هـنــاك
حيـث تلد االسماك تلد الطيور املهاجرة
تــبحـث وتــبحـث عـن وطـن لـلغـ ــربـ ــة عـن
م ـي ـ ــاه ال تـ ـش ـبـهه ـ ــا زرق ـ ــة وال تـ ـش ـبـهه ـ ــا
خضرة.
احلـم بك كل مـس ــاء وكل فجــر ..رائحــة
احلـطـب احملـم ــول عل ــى رؤوس الـن ـس ــوة
صباح مساء.

مـتــــابعــــة مـن ايــطــــالـيــــا

مـهــــــــــرجــــــــــان الــــــــشــــمــــــــس والـقــــمــــــــــر لـألفـالم الــــــــــوثــــــــــائـقــــيــــــــــة
 فــلــــــــــــســـــــــطــــــني تــفــــــــــــــــوز بــجــــــــــــــــائــــــــــــــــزة املــهــــــــــــــــرجــــــــــــــــان الــــكــــــبــــــــــــــــرى -مـحـــمـــــــــد بــكـــــــــري :فـــيـلـــم مـهـــــــــدى إلـــــــــى كـل فـلـــــــســـــطـــني والـعـــــــــراق ولـــبـــنـــــــــان

فــــــراس الــــشــــــاروط
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو

يف مـدينـة بـاليـرمـو اإليطـاليـة وللفتـرة
مـن  26تـ ـشـ ــريـن األول إلـ ــى  1تـ ـشـ ــريـن
الثـاني  ،2006أقـيم مهـرجـان ( الشـمس
والقمـر) للفيلـم الوثـائقـي ،وقد عـقدت
هـذه الـدورة األولـى يف مـدينـة بـاليـرمـو
اجلـن ــوبـي ــة كـ ــونه ــا ت ـشـكل ج ـس ــرا بـني
العـالـم اإلسالمي ومـدن حــوض البحـر
املـت ــوسـط  ،ولـت ــأكـي ــد ض ــرورة الـتـب ــادل
الـثقــايف بـني شع ــوب العــالـم اإلسالمـي
والعالم الغربي.
شـارك يف املهرجان أكثـر من ( )39فيلما
داخل املـ ـس ـ ــابقـ ــة و( )12فــيلـمـ ــا خـ ــارج

املسـابقة وألكثـر من ( )16دولة تـنافست
عل ــى ج ــوائ ــز امله ــرجـ ــان الكـب ــرى ،وق ــد
ت ـ ــوزعــت األفالم امل ـن ـ ــاف ـ ـس ـ ــة بــني أفالم
طويلة وأخـرى قصيرة وحتت ( )3فروع،
األفالم ال ــثقـ ـ ــاف ـي ـ ـ ــة والف ـن ـي ـ ـ ــة ،وأفالم
حـ ـ ـ ــوض الـ ـبـحـ ـ ـ ــر املـ ـتـ ـ ـ ــوسـ ــط  ،وأفـالم
اإلسالم ،ومـن دول ( أمل ــانـي ــا ،الـب ــرازيل،
ايـطــالـيــا ،ايــرلـن ــدا ،فل ـسـطـني ،لـبـنــان،
إيـ ــران ،الـنـمـ ـسـ ــا ،أسـبـ ــانـيـ ــا ،الـنـمـ ـسـ ــا،
هــولـنــدا ،الـيــونــان ،الــواليــات املـتحــدة،
إسرائيل ...... ،وغيرها)
وأقـيـم علــى ضــوء املهــرجــان معــرضــان
للـصــور الفـوتـوغــرافيــة ،األول للـفنـانـة
(آنـ ــا كـ ــورتـ ــون) حتـت عـن ـ ــوان ( أسالم)
والـثــانـي للفـنــان ( سـتـيفــانــو زارديـنـي)
حتت عنوان ( ذاكرة جـذور) ،كما أقيمت
على ضـوء املهرجـان أيضا دورة تـأهيلية
لفنــانني وإعالمـيني عــراقيـني ،من أجل
تـزويـدهم بـاملعلـومـات يف مجـال تطـويـر
وصناعة األفالم الوثائقية.
ك ــانـت احلـلق ــة ال ــدراسـي ــة األول ــى عـن
(تـ ــأريـخ الفــيلـم الـ ــوثـ ــائقــي) لألسـتـ ــاذ
(تومـازو كزيـني) أستـاذ تاريخ الـسينـما،
وكــانت احللقـة الـدراسيـة الثـانيـة عن (

التـوزيع) للصـحفي ( كارلـو فوسـكاني)،
أما احللقة الدراسـية الثالثة فقد كانت
عـن (املـ ــونـت ـ ــاج) لألسـتـ ــاذ ( جـ ــوفـ ــانـي
أوبيـديـزانـو) ،وكــانت احللقـة الـدراسيـة
األخيــرة مع األستـاذ ( روبـينــو روبيـني)
وهـي عن اإلخ ــراج ومنــاقـشــة مــواضـيع
ال ـ ــدورة  ،وق ـ ــد كـ ـ ــان لل ـ ــوفـ ـ ــد الع ـ ــراقــي
امل ـشــارك يف الــدورة الـتــأهـيلـيــة فــرصــة
رائع ــة وجـمـيل ــة لـإلطالع عل ــى املـنج ــز
الـسينـمائـي الوثـائقي العـربي والعـاملي،
ورغـم الكـم اله ــائل مـن األفالم إال إنهــا
ك ــانـت م ـش ــارك ــة حقـيقـي ــة لإلف ــادة مـن
جتـارب الـسيـنمــات املتعـددة سـواء علـى
صعـيـ ــد الـبـن ـ ــاء الفـنـي أو املـ ــونـتـ ــاج أو
اإلخراج.
وق ــد اخـت ــارت جلـن ــة الـتـحكـيـم األفالم
التاليـة للفوز بجـوائز املهرجـان الكبرى
والـتـي وزعه ــا عل ــى الف ــائ ــزيـن ال ـسـي ــد
رئيس إقليم صقلية:
 جـائزة الـتجديـد يف الفيلـم الوثـائقي لفــيلــم ( الفــيلـم املـفقـ ــود) وهـ ــو مـنإنـت ــاج لـبـن ــانـي ف ــرن ـسـي م ـشـت ــرك ومـن
إخـ ــراج :خلـيل ج ــورجـي وج ــوان ــا ح ــاج

توماس.
 جـائــزة الثقـافـات املـشتـركـة لفـيلم (بــدايــة معــرفــة دانـيــال بــرو) مـن إنـتــاج
أملانيا وإخراج :بول سميزني .
 جــائــزة أفـضل مــونتــاج لـفيـلم ( حملــةلـرؤيــة رجل واحـد) مـن إنتــاج البــرازيل
وإخراج :الكس غاباسي .
 -جـ ـ ــائـ ـ ــزة أفـ ــضل تـ ـصـ ـ ــويـ ـ ــر لف ــيلــم (

كــالــشمــس عنــدمــا تغ ــرب) من إخــراج:
جولي موغان .
 ج ــائـ ــزة األفالم اإلسالمـي ــة لفـيلـم (ب ــدال) مـن إنـت ــاج لـبـن ــان ومـن إخ ــراج:
ابتسام مارعيني .
 جـائـزة أفالم حــوض البحــر املتــوسطلفــيلـم (يـ ــومـيـ ــات رجـ ــال علـ ــى حـ ــافـ ــة
صـيادي األسـماك) إنـتاج إسـرائيل ومن

مـــلـ

ـــــــــــصـــ
ق املـــهــــــــــ

ــــــــــــرجـــ
ـــــــــــــــــــان

تـــــــــوزيـع اجلـــــــــوائـــــــــز عـلـــــــــى الـفـــــــــائـــــــــزيـــن

إخـراج :افـرام مــانغــوليــرنت ومـيكـابـيت
ابرامزون
 -جـ ــائـ ــزة األفـالم الفـنـيـ ــة والــثقـ ــافـيـ ــة

لفـيلـم ( م ـس ــاف ــر) انـت ــاج
فـ ـ ــرنـ ـ ـسـ ـ ــا ومــن إخـ ـ ــراج :
سيدرك دوبرية
 ج ــائ ــزة خ ــاصـ ــة لفـيلـم (قــاسمـي) من أخـراج :روبـرت
ميدمي وجيو ماغريني .
 ج ــائ ــزة امله ــرجـ ــان الكـب ــرىللفـيلم الـفلسـطيـني (من يـوم
مـ ـ ــا رحــت) لـلف ـنـ ـ ــان الـك ـب ـيـ ـ ــر
(محمد بكري).
وقـ ــد سعـت مـ ــديـنـ ــة بـ ــالـيـ ــرمـ ــو
واللجـن ــة املـنـظـم ــة للـمه ــرج ــان
بـكل إمـكـ ــانـيـ ــاتهـ ــا إلجنـ ــاح هـ ــذه
التجربة األولى اجلميلة.
يف نهـايـة املهـرجـان حتـدث اخملـرج
الكـبـي ــر محـم ــد بك ــري ق ــائال ((إن
هـذا الفيلـم يتحـدث عن مـا يجـري
اآلن يف فلـسـطـني ،نعـم إنـي أحتــدث
اإلس ــرائـيلـي ــة ،والــشج ــر إس ــرائـيلـي،
والـنــاس حــولـي إســرائـيلـي ــون ،وأكلـي
إســرائيـلي وشــرابي ،ولـكنـي بكـل شيء
فلسـطيني وسـأبقى ،قلـبي فلسـطيني،
وه ــذا الفـيلـم مه ــدى لـكل فل ـسـطـيـنـي
وعراقي ولبناني)).

