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أشخاص

خالد صاغية

ّ
كرنفال التسول

فريدة علي
سيدة المقام العراقي تواسي نفسها بالغناء
ّ
دينا حشمت
تستقبلني في بيتها الصغير بالقرب
من أوتريخت في جنوب أمستردام.
ّ
نتفرج على تسجيل حفلتها األخيرة
ُ
في البحرين ،وس��رع��ان ما ينسيني
َ
ال �ش��اي وال �ـ«ك �ل �ي �ج��ة» امل �ط� َ�ر والبرد
في الخارج .تعيش فريدة أحد األسابيع الرتيبة،
م��ن دون م �ه��رج��ان��ات وال بروفات،
أس��اب �ي��ع ت�م�ت��د ب�ط�ي�ئ��ة ف ��ي ب �ل��دة ال
أن�ش�ط��ة ثقافية ع��رب�ي��ة مهمة فيها.
تجلس على كنبة الصالون الداكن،
م �ش �ت��اق��ة إل ��ى ل �ح �ظ��ة ت��أل��ق جديدة
ت� �ت � ّ
�ذوق ف�ي�ه��ا «ال �ح �ي��اة بكاملها»،
م�س�ت��أن�س��ة ب�ن�غ�م��ات آل ��ة «الجوزة»
العراقية التراثية التي يعزف عليها
«أب��و ث��ري��ا» ،زوج�ه��ا ورف�ي��ق دربها،
م��دي��ر «ف��رق��ة امل �ق��ام ال �ع��راق��ي» .وهو
الذي ّ
يلحن لها أحيانًا ويقف معها
على املسرح دائمًا.
ّ
ت �ت �ح��دث «س� �ي ��دة امل� �ق ��ام العراقي»
بسرعة وبكثير م��ن التفاصيل عن
م�ح�ط��ات ح �ي��اة ح��اف �ل��ة ،ع��ن لقائها
ب �م �ن �ي��ر ب �ش �ي ��ر وع� �م� �ل� �ه ��ا أستاذة
ف ��ي م �ع �ه��د ال � ��دراس � ��ات املوسيقية
ف��ي ب �غ ��داد ّ .ال ت�س�ت�س�ل��م للذكريات
األليمة .تتذكر بصورة عابرة قسوة
ق��رار املنفى في عام  1996والشهور
الثمانية عشر التالية التي قضتها
ب � �ع � �ي � �دًا ع � ��ن اب � �ن � �ه ��ا واب � �ن � �ت � �ه� ��ا .لم
تستسلم ،ف�ق��د ك��ان��ت واث �ق��ة م��ن أنه
قرار ال مفر منه .سمح لها بأن ّ
تطور
فنها وتسهم في الحفاظ على املقام
ال�ع��راق��ي وان�ت�ش��اره ،حسبما تقول.
وح��ال �ي��ًا ،ت�ع�ك��ف م��ع زوج �ه��ا محمد
كمر على تسجيل عدد من املقامات:
«ن �ح��ن ف��ي أوج ع �ط��ائ �ن��ا» ت �ق��ول .ال
تعرف بعد من أي��ن تأتي بالتمويل
ل�ح�ج��ز االس �ت��ودي��و ال�ص�غ�ي��ر الذي
س� ّ�ج �ل��ت ف �ي��ه م�ع�ظ��م أسطواناتها،
ول��دف��ع أج ��ور ال �ع��ازف�ين .أم��ا أجرها
ه� � ��ي ،ف�ل��ا ي � �ه� � ّ�م« :امل� � �ق � ��ام معركتي
ال� �خ ��اص ��ة ل �ل �ح �ف��اظ ع� �ل ��ى الذاكرة
العراقية».
ص �غ �ي��رة ،ك��ان��ت ف ��ري ��دة ت��ذه��ب ب�ص�ح�ب��ة والدها
املترجم إلى استوديوهات اإلذاعة والتلفزيون في
ب �غ��داد .تحفظ األغ��ان��ي ال�ف��ارس�ي��ة ف��ي «البرنامج
ّ
ّ
ال�ف��ارس��ي» ال��ذي ك��ان ي �ع��ده .ت�ت�ع� ّ�رف متلهفة إلى
ّ
امل�ش��اه�ي��ر .ك �ب��رت وس��ط س��ت أخ ��وات وأخ واحد،
ّ
ووالدين مولعني بالفن واملوسيقى .كانت تتحدث
ال�ف��ارس�ي��ة م��ع أم�ه��ا األذرب�ي�ج��ان�ي��ة ،وال�ع��رب�ي��ة مع
أبيها .ل��م تكن تبلغ إال أرب�ع��ة عشر ع��ام��ًا ،عندما
وق �ف��ت أم � ��ام م �ن �ي��ر ب �ش �ي��ر .اس �ت �م��ع ع � ��ازف العود
الشهير إل��ى صوتها ال�ق��وي وق � ّ�رر على ال�ف��ور أن
«ه��ذا ال�ص��وت النسائي ال ب��د أن ي�ك� ّ�رس للمقام».
وت�ض�ي��ف ف��ري��دة ب��اس�م��ة «م ��ا ك�ن��ت أع ��رف شلون
اتعلم مقام».
س � ّن��وات التعليم األول ��ى ت�ح�ت��اج إل��ى ال�ت�ب� ّ�ح��ر في
�ى ال�ع�ل��وم ،م��ن إت �ق��ان ق ��راءة ال�ش�ع��ر إل��ى تعلم
ش� ُ�ت� ْ
«األوك �ت��اف� َ�ات» ،م��رورًا بحفظ ع��دد ال ب��أس ب��ه من
َ
َ
امل�ق��ام��ات ،ن��ه� َ�ون��دِ ،دش��تَ ،م�ح��ال��ف ،ع�ج��م« .والدي
ك��ان يجلب ل��ي م�ق��ام��ات ن��اظ��م ال �غ��زال��ي ،ويوسف
ع �م��ر ،وم �ح�م��د ال �ق �ب��ان �ج��ي» .س��ان��ده��ا وح ��اك لها
«خطة خاصة» حتى تدخل «هذا املجال»ّ .
شجعها
ح �ض��وره ،فوقفت على امل�س��رح ألول م��رة ف��ي عام

 1985ضمن «مهرجان يوم الفن» في بغداد« :كنت
خائفة ج�دًا .هل يقتنع الجمهور العراقي بامرأة
�ؤدي امل �ق��ام؟ ال�ح�م��د ل �ل��ه ،ن�ج�ح��ت ف��ي االختبار
ت� ّ
وص � ��ف � ��ق ل � ��ي ال� �ج� �م� �ه ��ور .وص � � ��ار ع � �ن� ��دي عالقة
بالجمهور ،واآلن لي أداء خاص بي».
ب �ع��ده��ا ،أن �ه��ت دراس �ت �ه ��ا وأ ّص �ب �ح��ت أول امرأة
ت� ّ
�درس امل�ق��ام ف��ي ال �ع��راق .ت�ت��ذك��ر امل�ع�ه��د ،صفوف
ع��ازف��ي ال�ع��ود وال �ج��وزة ال��ذي��ن ك��ان��وا يقفون على
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تواريخ
1963
الوالدة في كربالء
1990
أول امرأة ّ
تدرس املقام في معهد الدراسات
املوسيقية في بغداد
1996
ّ
واستقرت في هولندا
آثرت املنفى،
2007
ميدالية «الجزائر عاصمة الثقافة العربية»
2010
ّ
تستعد لسلسلة حفالت في البحرين وقطر
وبريطانيا

ّ
امل �س��رح أي� ��ام ا ًل �ت �خ� ّ�رج ً .ت �ت��ذك��ر أي� ��ام ش�ب��اب�ه��ا في
ب�غ��داد ص��اخ�ب��ة ح�ي��وي��ة .حتى أث�ن��اء ال�ح��رب على
ج�ه��ا األول« :كانت
إي��ران ،التي استشهد فيها زو ّ
الحياة ع��ادي��ة ف��ي امل��دي�ن��ة» .تتذكر س�ه��رات كانوا
يعودون بعدها إل��ى املنزل في الثانية أو الثالثة
فجرًا .كلها أم��ور لم تعد ممكنة اليوم .قبل بداية
ح��رب الخليج بسنتنيّ ،
أس��س محمد كمر «فرقة
املقام العراقي» .كان يحيي حفلة في اله��اي سنة
 1996عندما ق��ررا ع��دم ال�ع��ودة إلى
ّ
ال� � �ب �ل��اد .ت � �ت � �ح ��دث ب ��اق� �ت� �ض ��اب عن
تهديدات من دوائ��ر أمنية .حصلت
على اللجوء السياسي ف��ي هولندا
ول � ��م ت �ع��د إل � ��ى ب �ل��ده��ا إال ف ��ي عام
 .2005أق��ام��ت حفلة ف��ي الكردستان
ال �ع��راق��ي ول ��م ت�ب��ق إال خ�م�س��ة أيام.
«لم أجد العراق الذي كنت أعرفه .ما
ه��ذه ب�غ��داد التي أع��رف�ه��ا ،م��ا هؤالء
هم العراقيون الذين أعرفهم»ّ .
تكرر:
«بلدنا انظلم».
غ �ن ��ت مل �ح �م ��ود دروي � � ��ش «ل � ��ي قمر
ف��ي ال��رص��اف��ة .ل��ي س�م��ك ف��ي الفرات
ودج� �ل ��ة /ول ��ي ق� ��ارئ ف��ي الجنوب.
ول��ي ح�ج��ر ال�ش�م��س ف��ي نينوى،»...
خ �ل��ال ح �ف �ل��ة ف� ��ي ب ��رل�ي�ن حضرها
الشاعر الراحل .وكان بني الحضور
أيضًا أدونيس الذي غنت له قصيدة
«م ��ن أوراق خ ��ول ��ة» .ه �ك��ذا تواسي
ن �ف �س �ه��ا ،ب��ال �غ �ن��اء ل� �ل� �ع ��راق ،بأداء
«مقامات وأغاني الحنني» .حفالتها
في اله��اي يحضرها ع��دد كبير من
أب�ن��اء الجالية العراقية ليستمعوا
إلى صوتها القوي الشجي في «أي
ش� ��يء ف ��ي ال �ع �ي��د» أو ف ��ي األغاني
الكردية التي أصبحت تجيدها بعد
احتكاكها بعائلة زوجها.
ال �غ �ن��اء ل��دي �ه��ا ل �ي��س «ط ��رب ��ًا» فقط.
إن��ه مهمة ح�ي��اة ،ليس فقط حفاظًا
ع�ل��ى ال�ش�ك��ل ال�ك�لاس�ي�ك��ي ،ب��ل أيضًا
لدفع املقام إلى التجاوب مع تيارات
م ��وس �ي �ق �ي ��ة أخ� � � � ��رى .ه � �ك� ��ذا أحيت
ف� ��ي إس� �ب ��ان� �ي ��ا «م � �ق� ��ام فالمنكو»:
ً
أداء ارت� �ج ��ال� �ي ��ًا .الفالمنكو
«ك � ��ان
ق��ري��ب م ��ن اإلي� �ق ��اع ال �ع ��رب ��ي» .وفي
هولندا ،دخلت في تجربة مع فرقة
«ميتروبول» .لكن كان الكالم واللحن هولنديني.
«قد
تجربتها مع «الجمهور األوروب��ي» إيجابيةّ :
يستمتعون» .تتذكر
ال يفهمون الكلمات ،لكنهم
ّ
حفلة في البرتغال في عام  2005غنت خاللها أمام
ّ
ّ
متفرج ،ظلوا يرددون معها «جميلة»
عشرة آالف
حني غنت «الليلة حلوة يا جميلة».
«مل � � ��اذا ي �ه �ت��م األج� ��ان� ��ب ب� �ت ��راث� � ّن ��ا ،ب � ّي �ن �م��ا الدول
العربية ال تهتم؟» تتساءل ،متذكرة أنها حضرت
حفلة إلح�ي��اء ذك��رى منير بشير ف��ي ميتشيغان،
«ف�ي�م��ا م��ن امل �ف��روض أن ي�ق��ام ل�ه��ذا ال��رج��ل تمثال
ف��ي ب �غ��داد» .ث��م ت�ش�ك��و م��ن ال�ف�ض��ائ�ي��ات« :نعاني
منها ونصارع معها» .لهذا السبب «نخاف على
مستقبل امل�ق��ام ال�ع��راق��ي» .لكنها الح�ظ��ت «بعض
االهتمام به في دول الخليج» .فريدة علي عادت
أخيرًا من «مهرجان ربيع الثقافة» في البحرين،
وتستعد لحفلة ج��دي��دة ف��ي الشهر
املقبل في قطر ،قبل أن تقوم بجولة
ف��ي بريطانيا ،خ�لال تموز (يوليو)
املقبل ،وتعود بعد ذاك إلحياء حفلة
في األردن .تضحك« :نحب الجمهور
العربي إحنا».

ّ
َ
�ان ُ
رأس دولة
ك ��ل� �م ��ا زار ل� �ب� �ن �
ّ
خليجية ،ال يسع املواطن الصادق
إال الشعور بالخجل .فاملسؤولون
ع �ن��دن��ا ي �ت ��داف �ع ��ون الستقباله،
وال� �ل� �ع ��اب ي �س �ي��ل م ��ن أفواههم.
ف�ه��م ال ي��رون ف��ي ال�ض�ي��ف اآلتي
إال كيسًا كبيرًا م��ن امل��ال ّ
يقدمه
ك�م�س��اع��دات للشقيق الصغير،
أو ي�ض�ع��ه ودي �ع ��ة ف ��ي املصرف
امل��رك��زي ،أو ينفقه ف��ي األسواق
ال �ل �ب �ن��ان� ّ�ي��ة ف ��ي ف ً�ص��ل الصيف.
ي �ل �ب �س��ون ف � �ج� ��أة ث� �ي ��اب العيد،
وي�ت��داف�ع��ون ل�ل��وص��ول إل��ى أرض
ّ
امل �ط��ار ،وي ��وزع ��ون ابتساماتهم
ي �م �ن��ة وي � �س� ��رة ،ول� �س ��ان حالهم
يقول« :إجت ًالرزقة».
والضيف ع��ادة يعرف تمامًا ّما
يجول في خاطر اللبنانيني .لكنه
ي��دخ��ل ال�ل�ع�ب��ة م�ع�ه��م .ف�ه��و ّ
يحب
الوجاهة واالحتفاء به وبأمواله.
ّ
يكن ّ
محبة خالصة للبلد الذي
وقد
ً
املضيافني،
�ه
�
ل
�
ه
وأل
�لا
ي
�
م
�
ج
�راه
ي�
ً
وقد يكون هذا الشعور متبادال.
إال ّأن ّثمة إحساسًا ّ
عامًا يقنعك
ّ
بأن هذه املشاعر ّ
الجياشة
دائمًا
ليست هي مصدر الحفاوة.
ّ
وال ��واق ��ع أن ال �ع�ل�اق��ات اللبنانية
ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة امل � �م � � ّت� ��ازة ،ل� ��م تكن
تستدعي دائمًا كل هذا االبتذال.
ّ
ل� �ك ��ن م ��ا ج � ��رى ع �ل��ى املستوى
االق �ت �ص��ادي م�ن��ذ ن�ه��اي��ة الحرب
ّ
األهلية إلى اليومّ ،
حول البالد إلى
ك��رن�ف��ال ت �س� ّ�ول دائ ��م .ف�ه��ا نحن
ّ
ّ
نمد أيدينا ّ
ونمد
لنعمر مدرسة.
ّ
أيدينا ّ
ونمد أيدينا
لنعمر قرية.
ّ
ألن �ن��ا أن�ف�ق�ن��ا م��ن دون حساب،
ّ
ونمد
وأس��رف �ن��ا ف��ي االس �ت��دان��ة.
ّ
أيدينا ّ
ونمد أيدينا
لنرمم قصرًا.
انتخابية .ونمدّ
ّ
لنخوض معركة
أيدينا الستضافة مؤتمر .ونمدّ
أيدينا لنقبل بمصالحة بعضنا
بعضًا...
ّ
ّ
وال ن�ك��ف خ�لال حفلة ال ��ذل هذه
فنحن البالد
ع��ن اب �ت��زاز ال�ع��ال��مّ .
التي ينبغي إنقاذها ألنها رسالة
ال �ت �ع��اي��ش ب�ي�ن األدي � � � ��ان .ونحن
ع� �ن ��وان االع � �ت � ��دال ف ��ي املنطقة.
ونحن الرئة الحديثة التي يصدر
عنها شعاع التنوير .ونحن صلة
ال �ع��رب ب��ال�غ��رب .ون�ح��ن الفرفور
ال��ذي ذن�ب��ه م�غ�ف��ور ،ف��أن�ق��ذون��ا يا
عرب.
ل �ق��د أع� �ي ��دت ه �ي �ك �ل��ة االقتصاد
�ي ل� �ي� �ص� �ب ��ح اقتصاد
ال� �ل� �ب ّ� �ن ��ان � ّ
ّ
ت �س��ول .لكنه ت�س��ول م�ت�لازم مع
ال�ن�ه��ب .ف��ال�ح�ي�ت��ان ت �ط� ّ�وع الدورة
االق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة ل � �ت � �ص � ّ�ب أموال
الخزينة في جيوبهاّ ،ثم تمارس
ّ
التسول لرمي الفتات للمواطنني.
وامل � ��واط � ��ن ال � ��ذي ي ��أك ��ل الفتات،
ّ
ليتسول على أبواب
يعود ،بدورهّ ،
امل �س ��ؤول�ي�ن .ال �ك ��ل ي �ب��دو سعيدًا
على التلفزيون ،في املطار وأمام
ّ
صناديق االقتراع .غير أن رائحة
املهانة تمأل املكان.

