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الفنانة نسمة : الدور الذي طالما حلمت به هو المريضة نفسيًا اوالمجنونة
فنانة كوميدية من طراز خا�ص �ضكلت ح�ضورها الفني وخفة 
دمها وادائها العفوي على �ضا�ضة التلفزيون وخ�ضبة امل�رسح  
بطريقتها املحببة يف الأداء ، بداأت م�ضوارها منذ عام 2007 
العراقي وخا�ضة يف  الفن  وا�ضحة مع جنوم  وتركت ب�ضمة 
الفنانة  خليفة  باأنها  اجلمهور  ولقبها  الكوميديا،  جمال 
املرحومة امل طه اجادت كثريا يف ادوراها وليخلو م�ضل�ضل 
الفكاهة  من  الكثري  ت�ضيف  كونها  وجوها  من  كوميدي 
ن�ضمة  الكوميدية  الفنانة  انها  تقدمها  التي  الفنية  لالعمال 

التي خ�ضت �ضحيفتنا بهذا احلوار املمتع ..
 يف اي عمل فني تعرف اجلمهور على ن�ضمة ؟

هندي  فلم  م�ضل�ضلي  خالل  من  ن�ضمة  على  اجلمهور  تعرف 
..و�ضائق ال�ضتوته

خليفة  ن�ضمة  يعترب  الكوميدي  الفن  م�ضاهدي  -اغلب   
املرحومة امل طه ماراأيك بذلك ؟

الكوميديا  الفنانة ملكة  انا يل كل ال�رسف بان اكمل م�ضرية 
املرحومة امل طه...لكن هناك اختالف يف ال�ضخ�ضيات ويف 

العمل 
الثمانينات  بكوميديا  اليوم  كوميديا  تقارنني  -كيف   

والت�ضعينات ؟
.وانا  القدمية واحلالية  الكوميديا  هناك فرق كبري جداا بني 
و�ضيناريو  ق�ضة  هناك  لن  القدمية  العمال  احب  �ضخ�ضيا 
كوميديا  اعتربها  اليوم  كوميديا  اما  بامل�ضاهد  واح�ضا�ص 
�ضاخر لنها  مبنية على ا�ضا�ص هذا الفنان ق�ضري وذاك طويل 

وهذا نحيف وذاك  بدين مع كل ال�ضف
العمال  قبولها  عند  ب�ضمة  ت�ضعها  التي  املعايري  -ماهي 

الفنية ؟
وامل�ضاركني  ال�ضخ�ضية  وم�ضاحة  الن�ص  قراءة  اول  املعايري 
يف العمل لن العمل يتكامل مع روحية الفنانني وان�ضجامهم 

مع بع�ضهم 
من  ومتنعه  العراقي  املمثل  تواجه  التي  املعوقات  -ماهي 

النطالق للعاملية ؟
العربية  للنجومية  الو�ضول  وعدم  العمل  يف  املعوقات 
ت�ضويق  عدم  يف  تكمن  العراقي  للفنان  بالن�ضبة  والعاملية 
العراقيني  املنتجني  ال�ضف  ومع  �ضحيحة  ب�ضورة  العمال 
فقط  العراق  داخل  باطار  العراقي  الفنان  اللذين و�ضعوا  هم 

اي انهم بعبارة ا�ضح  "ك�رسو جناحاته"
الدخول  ن�ضمة  قررت  كيف  الوراء  اىل  بالذاكرة  عدنا  -لو    

لعامل الفن وكيف ومن اكت�ضفك ؟
دخول ن�ضمة لعامل الفن حدث بال�ضدفة يف ال�ضام عندما كنا 
عامر  الفنان  بي  التقى  عندما  �ضنة2007    هناك  مقيمني 
العمري وعر�ص علي العمل  وعامر العمري هو مكت�ضف ن�ضمه 

لعامل الفن و�ضاحب الف�ضل الكبري علي
اىل  اي�ضالها  ن�ضمة  الفنانة  تريد  التي  الر�ضالة  -ماهي   

اجلمهور ؟
بلدنا  لهم  اقول  العراقيني  لكل  او�ضلها  احب  ايل  الر�ضالة 
لننا  بيننا  يدخل  احدا  تدعوا  ول  نتكاتف  ودعونا  جميل 
بلد م�ضتهدف لن فيه كل العتبات واملقد�ضة واخلريات وبلد 
البرتول ا�ضتيقظو نحن بلد الثقافة والبداع دعونا جنعل من 
العراق ا�ضطورة لكل زمن   -ماهو الدرو الذي تتمنى ن�ضمه ان 

جت�ضده يف عمل بعيد عن الكوميديا ؟
الدور الذي طاملا حلمت به هوجت�ضيد دور �ضخ�ضية املري�ضة 

نف�ضيا واملجنونة
 -مباذا تطالبني الدولة كي تدعم الفنان والفن العراقي ؟

بلده  قبل  من  مغبون  العراقي  الفنان  ال�ضف  �ضديد  مع 
بالفنان  الهتمام  امل�ضوؤولة  اجلهات  من  ونرجو  وحكومته 
العراقي لنه واجهة البلد يف كل مكان املفرو�ص انت�ضالهم 

اهمال  ب�ضبب  منهم  مارحل   ويكفي  املاأ�ضاوي  و�ضعهم  من 
احلكومة لهم

 -ماهي هوايتك ا�ضافة اىل الفن ؟
هواياتي اع�ضق ال�ضفر وال�ضباحة

ماهو تقييمك للحركة الفنية يف العراق اليوم ؟
قمة  يف  ماكان  بعد  م�ضتواه  من  ينزل  بداأ  العراق  يف  الفن 
البداع لكن املرحلة القادمة ان �ضاء اهلل هناك تغري و�ضتعود 

احلركة الفنية النظيفة وال�ضحيحة للم�ضارح وجميع و�ضائل 
العالم -كلمة اخرية جلمهورك وحمبيك ؟

اخريا اقول جلمهوري احلبيب ونحن مقبلني على �ضهر الطاعة 
واخلري  املحبة  ورم�ضان  خري  بالف  وانتم  عام  كل  واخلري 
احزان  نهاية  رم�ضان  هذا  �ضيكون  اهلل  �ضاء  وان  والمان 
7Cواجمل  قناة  وانتظرونا يف رم�ضان على  العراقيني  كل 

العمال البدوية للمخرج املبدع عمران التميمي.

حوار  ــ  هيفاء القره غولي 

 "صانسيت بارك"
أدباء كربالء يفتتح ناديًا 
خاصًا للمسرح

ومصارعة الثيران في معرض 
 "سكون"جديد تستضيفه لندن

يحمل »�ضان�ضت بارك«، وهو حيٌّ حقيقّي يف بروكلني بولية نيويورك الأمريكية، 
اإ�ضارة حمورية اإىل ما يريد بول اأو�ضرت قوله يف هذه الرواية. فهذا احلّي ي�ضّم عامَلَنينْ 
نينْ كل التناق�ص، ظاهريًا على الأقّل، مقربة غرينوود الذي ير�ضمها الكاتب  متناق�ضَ
كمدينة موازية، ت�ضّم عرب م�ضاحات �ضا�ضعة من الأر�ص اآلف الذين عا�ضوا اأو مّروا 
الوقت نف�ضه، ت�ضّم ذلك  يف املدينة، وبع�ضهم جنوم �ضيا�ضة واأدب وعلم وفّن، ويف 
اإليه  اآلت  ملا  معظمه  الراف�ص  ال�ضباب  من  جمموعة  �ضي�ضّم  الذي  املتهالك  البيت 
الأمور يف الوليات املّتحدة الأمريكية، والباحث عن هوّيته الفردية واجلماعية يف 
خ�ضّم الّتحّولت التي ت�ضهدها البالد، ول�ضيما الأزمة القت�ضادية اخلانقة التي األقت 

بظاللها الثقيلة بداية من العام الذي تبداأ به اأحداث الرواية، اأي العام 2008.

افتتح احتاد اأدباء كربالء على قاعته ناديا خا�ضا بامل�رسح ليكون اأحد النوادي التابعة 
له، ويعنى بدعم احلراك امل�رسحي ونقده وال�ضتغال على مد اجل�ضور بني الدباء والفنان 
اأدارها ال�ضاعر ميثم العتابي ت�ضمنت  امل�رسحي يف املدينة والعراق .  الحتفالية التي 
وبحثا  امل�رسح،  يف  املتخ�ض�ضني  من  لعدد  وكلمات  �ضغرية  م�رسحية  م�ضاهد  تقدمي 
التاأ�ضي�ص،" نحن بع�ٌص  بيان  بدايات امل�رسح يف كربالء.  حيث جاء يف  خمت�رسا عن 
من �ضعراء وم�رسحيي كربالء نعلن عن تاأ�ضي�ص) نادي امل�رسح ( ليكون اأحد امللتقيات 
الإدارية على ذلك، حيث  ا�ضتح�ضلنا موافقة هئته  اأن  بعد  اأدباء كربالء  التابعة لحتاد 
�ضن�ضعى من خالله اىل دعم احلراك امل�رسحي كتابًة وفنًا وتوفري فر�ص نقدية ملتابعته 

وال�ضهام بتطويره عرب جمموعة من الحالم التي �ضنحاول حتقيقها".

اُفتتح يف لندن معر�ص لأعمال بيكا�ضو زاخر بالثريان واخليول وم�ضارعي الثريان 
الغريقية.  ان�ضان يف امليثولوجيا  له ن�ضف ثور ون�ضف  الذي  وخملوق املينوتور 
بيكا�ضو  ر�ضمها  لوحة  اول  الثريان وي�ضم  بيكا�ضو مب�ضارعة  ولع  املعر�ص  يقتفي 
وما زالت باقية هي بورتريه مل�ضارع ثريان على �ضهوة ح�ضان ر�ضمها حني كان 
اأُقيم املعر�ص برعاية �ضديق بيكا�ضو وكاتب �ضريته  الفنان يف الثامنة من العمر. 
ال�ضري جون ريت�ضارد�ضون الذي كان يح�رس بانتظام مباريات م�ضارعة الثريان مع 
بيكا�ضو يف جنوب فرن�ضا. فيما ي�ضم املعر�ص الذي ُيقام يف غالريي غوغا�ضيان 
مبنطقة مايفري و�ضط لندن 120 عمال غالبيتها م�ضتعارة من جمموعات خا�ضة ، 

وي�ضتمر من 28 ني�ضان اىل 25 اآب 2017. 

اأ�ضدرت دار �ضما للن�رس والتوزيع رواية "�ضكون" للكاتب ولء كمال، فى عامل اأ�ضطورى 
ن�ضجه الكاتب بالكامل من خياله، حيث ت�ضتعر�ص حياة اأربع �ضخ�ضيات تفقد كل منها 
الرواية  �ضخ�ضيات  به  متر  ما  الرواية  وت�ضتعر�ص  كربى.  حمنة  فى  لديها  عزيزاً  �ضيئًا 
قدمي،  اإ�ضالمى  ع�رس  فى  تعي�ص  �ضخ�ضيات  متامًا:  خمتلفني  ع�رسين  فى  تعي�ص  والتى 
اأو  املعنوى  �ضواء  الفقدان  اآلم  ال�ضخ�ضيات  هذه  جميع  وتواجه  معا�رسة،  و�ضخ�ضيات 
املادى، لتمر برحلة ملحمية مليئة بالتفا�ضيل الإن�ضانية الغنية، كما تدعمها العديد من 
ال�ضخ�ضيات الفرعية التى ت�ضاعد فى اإثراء هذا العامل الفريد.  يتاأرجح اأبطال هذه الرواية 
الزمان وحدود املكان  الرغبة فى احلياة والت�ضبث بها، وتختفى فوا�ضل  ما بني فقدان 
لتتقاطع م�ضائر ال�ضخ�ضيات فى حماولتها لتقبل الفقدان، موا�ضلة احلياة بعد اخل�ضارة.

إصداراتبيكاسواتحادإصدارات

خارج السياق 
بل  الوطن  على  اتعّرف  مل   : �ضام  ال�ضويد_علي 
تعرفت على فكرة خارجية متاما عني وعن اأهلي 

وا�ضدقائي.
العراق كان �ضيئا خارجنا ويدعونا دوما للموت 

من اجله دون ان يكّلمنا ب�ضوت يحبنا.
على  بقدرته  يوميا  يذلنا  قائد  الغالب  يف  كان 

ذلنا ورجل امن يتهمنا باخليانة.
ما هو الوطن؟

ت�ضبح  حتى  نزورها  ل  التي  احلدود  هو  هل 
جبهات قتال؟

الأطفال  تخنق  التي  الرتابية  العوا�ضف  هو  هل 
اأكرث مما يخنق اأهلهم الدخان؟

والأحزاب  احلاكم  واحلزب  القائد  هو  هل 
املعار�ضة؟

فاأنا  هذا  يومي  يف  عني  غريبة  اأ�ضئلة  هذه  كل 
غريبة  اأ�ضياء  اىل  ا�ضتاق  العراق  اىل  ا�ضتاق  حني 
على  احلديدة  النجوم  اىل  اأ�ضتاق  جدا.  و�ضخ�ضية 
حديقتهم  يف  نبق  �ضجرة  واىل  جدي  بيت  بوابة 
خباأت  التي  التهوية  فتحة  اىل  ا�ضتاق  اخللفية. 
فيها �ضور ن�ضاء عاريات وظل �ضجرة يوكالبتو�ص.
البيت حني  املاء املنبعث من جدار  �ضوت بخار 
اخلفا�ص  و�رسب  احلديقة  يف  اجللو�ص  قبل  تر�ضه 

الذي ل يتوقف عن الطريان.
تعد  مل  واأكرثها  غريي  يعرفها  ل  ب�ضيطة  اأ�ضياء 

موجودة.
ملاذا تركت العراق اإذا؟

مل اعد اذكر ال�ضبب احلقيقي لكنني اأتذكر الأ�ضياء 
ال�ضغرية التي ل ا�ضتاق اليها.

ل ا�ضتاق اىل تقّرب اب�ضط النا�ص اىل رب العاملني 
بالتكرب على ا�ضعف الب�رس. ل اريد تلك املذلة التي 
املذلة  الر�ضمية-تلك  املعامالت  اب�ضط  تتو�ضط 
التي ل يكرب موظفو الدولة ال بها-يذلك فيتن�ضي 

كمدمن يتمنى خمدرا ي�رس النا�ص وي�رسه.
ل ا�ضتاق اىل ح�ص الع�ضابة وفكرة اإن من يحمل 

ال�ضالح ي�ضبح الق�ضاء والدولة والقا�ضي.
الذي  والوطن  اليه  ا�ضتاق  الذي  الوطن  هو  هذا 
ان�ضان  كل  ي�ضتطيع  زيارته-تفا�ضيل  اأخاف من 
و�ضاحلا  خريا  مواطنا  لي�ضبح  ُيح�ضنها  ان 
الذي  وال�ضارع  �ضغريا  وطنا  العائلة  وت�ضبح 
يحرّتم  وطن  عن  مراآة  جاره  فيه  اجلار  يحرتم 
ندافع  مل  نحن  واجلاين.  الل�ص  المن  رجل  فيه 
عن الوطن ابدا فطوال حروبنا ندافع عن جبهات 
وعقائد وقادة ومل ندافع ابدا عن جنمة حديدة لن 

ل احد يريدها.

اقتباس 

اأجنحًة للعقل،  “املو�ضيقى تعطي روحًا للكون، 
طريانًا للمخيلة وحياًة لكل �ضيء” 

افالطون

�ضاللت حزن
جتتاح قلبي

تدفعها انهار وجع
وقو�ص اأمل .. يت�ضكل فوق ا�ضلعي

وير�ضم الوان طيفه من جنوين،
كلما مرت الذكريات يف خميلتي 

كالنوار�ص ،
حني حتلق بفو�ضوية لتداعب 

انفا�ص ماء ...
اأهزج كالفاقد عقله ..

حلظة �ضمت من حويل
واأ�ضمت .. وقت اأهازيجهم ..
فاأع�رس امل�ضاء .. لعله يبوح

عندما ي�ضمتون
واأغلق فم النهار بيدي .. لعلهم 

يتكلمون
اأبحث يف �ضمتهم : عن غياب ..

وكلما تكلموا : فت�ضت يف ثنايا 
الكالم عن �ضبب..

فال اأجد الغياب.. ول اأعرف 
ال�ضبب .. !

واأعود اأدراج العذاب

اتذوق مرارة حزين
افت�ص عن نف�ضي

ول اأجد من ياأخذ بيدي .. اإليها
ظللت الطريق ايّل

وا�ضاأل عني
فال الواقف على جنبات ليلي .. 

َدلني
ول .. املارون يف �ضياعي

اآر�ضدوين
وكلما قطفت �ضوءا عابرا

لأكتب من ملحه .. خاطرتي
وار�ضم ق�ضيدتي

يخونني الظالم .. ويكتبني
مم�ضكا

بتالبيب .. جرحي !

 

سالم اليامي

ثقافة 

ظل الريح 

دعوة إلى الغرق والطوفان في آن واحد ..! 
أمسك تالبيب الجرح!

عامل من ال�رسار والغمو�ص والت�ضويق اأحيك على 
ون�ضوة  الحداث  تدفق   ، الرفيع  ال�ضباين  الطراز 
ان  دون  قرائتها  على   تنكفئ  جتعلك  الكلمات 
يتوارد اىل  ذهنك اي فعل حيوي اخر .. لن زافون 
قد اأجاد يف احلبكة و�ضبك الرواية ولن ي�ضمح لك 
بان ترتكها قبل ان تبلغ النهاية كما قال عنها 

وزير اخلارجية الملاين ال�ضبق ..
 وكما وجد دانيال "ظل الريح" يف اأحدى 
انا  وجدت   ، املن�ضية   املقربة  اركان 
�ضالتي لقتنيها وانهمك يف قرائتها ليام 
اتوه يف وجع وما�ضي كل  متوا�ضلة حتى 
يت�ضلل  الريح  ظل  تقرا  وانت   ، فيها  فرد 
الوجع اىل روحك وقلبك وت�ضعر بانك فرد 

من �ضخ�ضيات كارلو�ص .
 ،، حييت  طاملا  ابدا  ان�ضاها  لن  جتربة 
ل  واحدة  حياة  ان  دوما  اردد  التي  فانا 
الكتب،  واكت�ضف  اقرا  ان  اأجل  من  تكفيني 
ظل  بعد.  اكت�ضفها  مل  التي  هي  فالجمل 
الريح �ضتظل خالدة يف طيات عقلي لنها 
ا�رستني بواقعية الحداث وت�ضل�ضلها وربط 
و�ضول  حتى  تدركه  لن  ب�ضكل  الوقائع 
ا�ضتخدم   ..  " منفورت  نوريا   " ف�ضل      
كل  عند  بها  ينتهي  التي  ال�رسبة  الكاتب 
ف�ضل .. لي�ضتت ذهن القارئ ويرتكه يرتنح 
يف كومة من الفكار ولرمبا يعود للف�ضول 
واحد  خيط  را�ص  اىل  ي�ضل  حتى  ال�ضابقة 

على القل !
يف  بر�ضلونة  يف  الرواية  اأحداث  تدور 

الوراق  ابن  بني  الأوىل  العاملية  احلرب  اأعقاب 
بائع الكتب النادرة وامل�ضتعملة دانيال �ضيمبريي 
اإىل  ياأخذه والده ذات يوم  فتى يف مقتبل عمره 
املن�ضية  اأو  القدمية  الكتب  " مقربة  مكتبة تدعى 
" اإذ جتري العادة اأن من يزور هذا املكان لأول 
مرة عليه اأن يختار كتابًا ويعد باملحافظة على 
الكتاب طوال حياته واأن ي�ضمن ا�ضتمرار احلياة 

لذلك الكتاب.

لذا  يتعني على دانيال باإختيار كتاب يحتفظ به 
" ملوؤلفه خوليان  " ظل الريح  واإذ تقع يده على 
قراءته  يف  دانيال  ي�رسع  اأن  ما  كاراك�ص. 
والت�ضاوؤلت  الف�ضول  بعالمات  حاله  ينتهي 
كان  واإن  الكاتب  عن  والده  على  يطرحها  التي 
للكاتب موؤلفات اأخرى. ليكت�ضف من بني اأو�ضاط 
املوؤلف  هذا  روايات  جميع  اختفاء  الوراقني 
يف  النادرة  الكتب  جامعي  حماولت  وف�ضل 
احل�ضول على ن�ضخ باقية لتبداأ يف حياة ال�ضبي 
يعلم  اأن  دون  املوؤلف  حياة  عن  الك�ضف  رحلة 
بحقيقة املخاطر والأ�رسار التي يحاول الك�ضف 

عنها.
العمل  تبخ�ص حق  الرتجمة  اأن  ن�ضمع  ما  كثريا 
الدبي ب�ضكل ل يو�ضف ، وانها حتط من �ضان 
يعرف  ل  العربي  القارئ  لن   ، اأي�ضا  الكاتب 
مبتغى اأو مق�ضد الروائي من الثقافات الخرى 
ال�ضياء  ترجمة  او  التوا�ضل  ي�ضعب  لهذا   ..
كانت  ما  اذا  خ�ضو�ضا  بحت  حرفية  ترجمة 
اقوال ماثورة– حكم – �ضعر .. الخ فلكل ثقافة 

موروثها اخلا�ص  .
بف�ضل  زافون  كارلو�ص  جنح  فقد  هنا  اأما 
 ، املرتجم  جهود  وبف�ضل  املمتازة  الرتجمة 
لن الرتجمة فن قبل ان تكون حتول ن�ضي من 
لغة اىل اخرى ، لذا وجب ان اثني  على جهوده 
لنه جت�ضم عناء الطالع وقراءة اربع ترجمات 
باربع لغات خمتلفة )اليطالية – ال�ضبانيه – 
النكليزية – الفرن�ضية ( حتى يت�ضنى له اأختيار 
الذي  القارئ  لياأ�رسرِ  وابهاها  الرتاكيب  اجمل 
�ضيلوذ اإليه فارٌّ يف كل مرة يريد ان يقراأ كتاٌب 

مرتجم .

قراءة  ــ  نورس كوجر 


