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  كوردستان نصتكوردستان نصت ...  ... :: عةرةبةكان عةرةبةكانةةهونةر سةليم دةردي داوةتة شؤظصنيستهونةر سةليم دةردي داوةتة شؤظصنيست

  
تاقانة فيلمي أؤذهةآليت ناوةأاست بوو كة " زيرؤ كيلؤمةتر"فيلمي 

ئةم فيلمة . لة فةرةنسا بةشداري كرد" كان"ئةمسالَ لة فيستيظالَي 
، ة-كة لة دةرهصناين هونةرمةندي لصهاتووي ئاكرةيي هونةر سةليم

كةضي دةزطاكاين أاطةياندين عصراقي ، لةسةدا سةد كورديةفيلمصكي 
و عةرةيب كةوتنة بآلوكردنةوةي ثروثاطةندةي ذةهراوي لة جؤري 

  . عةرةيب و عصراقيةئةوةي كة طواية ئةو فيلمة 
بةآلم دةرهصنةر هونةر سةليم خؤي لةبةردةم ئةم شاآلوة ناأةواية 

. صست ثارصزطاري لة ثرةنسيث و بةهاكاين خؤي كردأاطرت و وةكو هونةرمةندصكي كوردي خاوةن هةلَو
ةماوة طةلةكةي بة جيهان بناسصنص و نايةوصت ئةم ئةو دةتوانص لة أصي سينكة  دةزانص  سةليمئاخر هونةر

  . سةركةوتنة مةزنة لة خؤي و لة طةلةكةي بدزرص
   

" تعريب" و فيلمةكةي  كة نةيانتواين هونةر سةليمشبة ناو أؤشنبريان و أةخنةطراين سينةماي عةرةبي
ئةوان هونةر سةليم بة . كةوتنة هصرش و نوسيين أةخنةي بص بايةخ و دوور لة زانسيت سينةما، بكةن

دةمارطريي نةتةوةيي و بة اليةنطريي كوصرانة لة نةتةوةكةي تاوانبار دةكةن و ثصيان واية كة دةرهصنةر لة 
 ئةجنامدراو دذ بة طةيل كورد دةخاتة ئةستؤي دا بةشصك لة لصثرسراوصيت تاوانةكاين"زيرؤ كيلؤمةتر"

  . عةرةيب عصراق
  سةليمبؤ ئةوةي ضةند بابةتصكي بصتامي نوسةران و أةخنةطراين عةرةب دةربارةي فيلمةكةي هونةر

 و دا بطةأص) متر صفرالكيلو ( و لةوص بةدوايبكة   com.google.www   ين مالَثةأياسةرد، ةوةيتخبوصن
  . ئصمة لصرةدا منونةيةك لةو نوسينانة بآلو دةكةينةوة.  ضي دةبيينةبزان

بة : ئصمة وةكو كوردستان نصت ثريؤزبايي خؤمان ثصشكةش بة هونةر سةليم دةكةين و ثصي دةلَصني
وةرطرتين ضاوةأصي بةرهةمي تر و سةركةوتين تر و . هةلَوصستة جوانةكانت سةري طةلةكةت بةرز كردووة

  . خةآليت ترت لص دةكةين
  

 
  هـ1426الثاني   ربيع05م، 2005 مايو 13الجمعة 

 يعترب عرب العراق مسئولني عن مأساة األكراد وليس النظام السابق
  الرمسية" كان"ميثل العراق ألول مرة يف مسابقة " متعصب"فيلم كردي 

نت. العربية-دبي  
للمخرج العراقي الكردي هينر سليم " الكيلومتر صفر"جان آان السينمائي الدولي على الفيلم وقع اختيار اللجنة المنظمة لمهر

.ليشارك في المسابقة الرسمية، لتكون بذلك المرة األولى في تاریخ العراق التي یشارك فيها في المسابقة الرسمية للمهرجان  
 من لحظات إبداع إال أنه انزلق نحو التعصب القومي، وانجرف اللندنية الفيلم بأنه رغم ما فيه" الشرق األوسط"ووصفت صحيفة 

.في لحظات عدیدة إلى تصویر ان ما تعرض له الشعب الكردي، لم یكن من النظام العراقي السابق، بل هو من عرب العراق أنفسهم  
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لحظتين، االولى اعالن الرئيس وحسب الصحيفة فإن أحداث الفيلم تجري، بين فرنسا وآردستان، حيث البدایة والخاتمة تشير الى 
االميرآي جورج بوش بدایة حرب تحریر العراق من نظام صدام حسين، والخاتمة، یوم سقوط النظام، الذي یصفه هينر سليم بانه 

. »اجمل ایام حياته«  
ردي، الذي یفكر في آل وبين هذه اللحظة وتلك، تعود بنا الذاآرة الفيلمية، الى آردستان العراق، حيث حكایة ـ آآو ـ الزوج الك

لحظة بالهروب من العراق، نتيجة الممارسات القمعية ضد االآراد، وایضا ممارسات العرب ضد االآراد، ویتغافل الفيلم، بشكل او 
بآخر عن ان تلك الممارسات القمعية اصابت آافة الطوائف واالجناس واالعراق، وآأن الفيلم یرى في سلطة صدام القمعية، سلطة 

.  موجهة ضد االآرادعربية  
. لكن ما یعيق آآو من الهجرة، زوجته وطفله، وایضا والد زوجته الشيخ المعاق  

وتمضي الرحلة، بمنهجية هينر سليم، التي یمزج بها السخریة بالمأساویة وهو امر بات یشكل المنهج لجل اعماله، آما هو شأنه في 
. »فودآا ليمون«  

ج مناصا من الرضوخ، یضطر لالنخراط في الجندیة والمشارآة في حرب ليس له بها ناقة او جمل، وهي وحينما ال یجد الزو
. الحرب العراقية ـ االیرانية  

وتسوقه االقدار، من اقصى الشمال، الى الجنوب حيث البصرة والمواجهات القتالية، وفي آل معرآة، یقوم ـ آآو ـ بتعریض نفسه 
ولكن االمور تسير دائما عكس ما یشتهي، حتى یكلف بعد احدى المعارك بأن یرافق . ه من الخدمةلالصابة، ليصار الى تسریح

. جثمان احد القتلى، في رحلة مع سائق عراقي عربي من البصرة الى الشمال مجددا  
ا الى العنف  فإنه بدال من ان تكون تلك الرحلة، دعوة لحوار تسامحي، نظرا لتعرض آل منهم-حسبما تقول الصحيفة–ولكن 

والقمع، یندفع هينر سليم في حوارات ومواجهات بين العرب واالآراد حتى ان هذا الحوار یتحول في احيان آثيرة الى عراك 
جسدي، یبتعد فيه المخرج عن نهجه الساخر الجميل في التعامل مع االحداث، اعتبارا من السخریة على الشعارات والبيانات 

ناها في افالم عن الحكم النازي، وایضا تلك التماثيل والمجسمات لرئيس النظام السابق في العراق، التي والخطب، التي لطالما شاهد
. »االبدیة اليوم«آنا نشاهدنا في آل لحظة، وتذآرنا بذلك المشهد الرائع في تحفة اليوناني ثيو انجلوبولس في فيلمه   

. الذي یسخر من النظام الكوبي» غوانتاناميرا«وآخرها الفيلم الكوبي اما حكایة مرافقة التابوت، آنا قد شاهدناها مرات عدة   
الشقة تزداد اتساعا، بين الكردي والعربي حتى یترك آالهما اآلخر، بل انهما یترآان جثمان القتيل في الصحراء، ليعود آآو الكردي 

 االنفال التي تعرض لها االآراد في شمال لمواصلة دربه والتخطيط للهروب مع زوجته وابنه، بعد قتل والدة زوجته في حرب
. العراق على ید جنود النظام العراقي السابق  

قائال إنه یمتلك فكرة جميلة، " الكيلومتر صفر"عبد الستار ناجي على فيلم " الشرق األوسط"ویعلق آاتب المقال في صحيفة 
كل ساخر تارة، ومأساوي تارة اخرى، لقدم صورة حقيقية ومعطيات لو تم استثمارها، وبالذات منهجية التعاطي مع المشهدیات بش

. عن مأساة الشعب الكردي  
 جعل الفيلم یعيش حالة من عدم التوازن والتكرار، وتصویر ان ما -حسب رأي الكاتب–اال ان االنزالق نحو التعصب القومي 

هذا شيء مخالف للحقيقة، فالعرب تعرضوا تعرض له الشعب الكردي، لم یكن من النظام العراقي السابق، بل هو من العرب، و
.للقمع نفسه  

، وحين بلغ السابعة عشرة من عمره، هاجر الى ایطاليا، عن طریق 1964ویذآر أن هينر سليم من مواليد آردستان العراق عام 
  .سوریة، هربا من ممارسات النظام العراقي السابق، ليستقر منذ قرابة العشرة اعوام في العاصمة الفرنسية

بدأ ممارسة السينما دون دراسة، اال عبر مجموعة من التجارب العملية والمشاهدات التي عمرت ذاآرته بالصور الخصبة، التي 
الذي فاز » فودآا ليمون«ـ او اعماله السابقة، ولعل ابرزها فيلم » الكيلومتر صفر«اقتبس عددا منها، سواء في فيلمه االخير ـ 

ينمائي الدولي، وعرض ایضا في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، وحصد آتابات نقدیة ایجابية، بجائزة مهرجان فينيسيا الس
رسخت حضوره، ومهدت له الطریق في الحصول على دعم ایجابي، مادي ومعنوي، من قبل قطاعات انتاجية فرنسية واوروبية، 

. باالضافة الى مساهمات قطاعات آردیة في آردستان العراق  
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