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إيناس طالب : لم أغب عن الساحة لكنني انتظر عمال يصنع بصمة في الذاكرة العراقية 
بعد انقطاع طويل ..

العراقيني  قلوب  يف  جدا  وموؤثرة  جميلة  فنانة 
،امراأة  الذاكرة  يف  التزال  عظيمة  اعمال  قدمت 
العراقية  ال�شا�شة  علي  مميزة  طلة  وذات  قوية 
للجمال  ايقونة  الت�شعينات  وقت  يف  وا�شبحت 
والرقي والزالت حتافظ على هذا ال�شيء ،ادوارها 
،يف  العراقي  اجلمهور  من  وتعلق  قبول  القت 
ال�شنوات االخرية غابت قليال عن ال�شاحة الفنية 
امت  على  االآن  لكنها  باالإمومة  ان�شغالها  ب�شبب 
العمل  وباأنتظار  الدراما  اىل  للعودة  اال�شتعداد 

الذي يعيد عجلة الفن العراقي احلقيقي ..
التي خ�شت �شحيفة  اينا�س طالب  الفنانة  انها 
االول  يعد  الذي  احلوار  بهذا  اجلورنال  ووكالة 

بعد عودتها 
-جميلة �شا�شة الت�شعينات ..اين هي االن ؟  

وقريبة جدا من  موؤثرة  لكني  بجميلة   ل�شت  انا 
العائلة العراقية ، انا موجودة لكن مبتعدة قليال.

-ملاذا غائبة عن  ال�شاحة الفنية والدراما ؟
ل�شت بغائبة لكن مرتيثة وبانتظار العمل اجليد 
العراقي  املتلقي  ذاكرة  يف  ب�شمة  ي�شنع  الذي 

وهذا االهم.
اليوم  العراقي  الفن  يحتاج  ماذا  اىل  -براأيك   
ليعود كال�شابق او ليناف�س االعمال العربية؟                                            
كبرية  ازمات  من  يعاين  لال�شف  العراقي  الفن 
ومناذج  افراد  وكذلك  واقت�شادية  منها  فنية 
وتنه�س  لرتتقي  ال�شاحة   على  تكون  حقيقية 
تعلمون  كما  الدرامي  الفني  العمل  مب�شرية 
نُبث  للبالد  احلقيقية  الواجهة  يعد  الفن  ونعلم 
مبثابة  هي  نوالدراما  الدراما  خالل  من  احلياة 
العراقي  وال�شارع  النا�س  اىل  الطماأنينة  ر�شالة 
بالتايل املتلقي عندما  ُيحب ممثاًل ما اذن هو 
امام  نحن  لذا  الفنان  بهذا  ويتاأثر  ويقتدي  يثق 

م�شوؤولية كبرية جتاه البلد واملجتمع.
واالهتمام  الدعم  اىل  الفن  يحتاج  وبالتايل 
افاق  نحو  قدما  امل�شي  يف  والثبات  واالرتكاز 

وجوانب جمتمعية ا�شا�شية للفرد العراقي. 
-ماذا كنت تعتمدين يف اختياراتك الفنية ؟؟    

اوال  الن�س  على  ادواري  اختيار  يف  اعتمد 
موؤثرة  هي  وكم  الدور  وم�شاحة  وال�شخ�شية 
اجلديد  وماهو  اينا�س  اىل  ت�شيف  وماذا 
العمل  وطاقم  املخرج  وكذلك  بال�شخ�شية 
ومقومات العمل ككل بحيث ا�شتقرء جناح العمل 
وتاثريه من خالل موؤ�رشات ا�شا�شية وهذه تتعزز 

من خالل التجربة.
ال�شاحة  اىل  للعودة  اينا�س  �رشوط  -ماهي 

الفنية؟ 
والقيمة  اجلميل  العمل  هي  بب�شاطة  �رشوطي 

للعمل  املهيئة  االنتاجية  امل�شاحة  كذلك  الفنية 
تليها امور اخرى.

امل�شاعدات  برنامج  يف  جتربتك  عن  -حدثينا 
االن�شانية الذي قدمتيه يف رم�شان ؟؟                                                
برنامج  خالل  من  االن�شاين  بالعمل  جتربتي 
وا�شافة  كبري  مك�شب  يعد  حقيقة  االمل  فريق 
كان  النه  النا�س  بني  ومكانتي  لر�شيدي 
العراق  رموز  او  كنماذج  جدا  دقيق  االختيار 
وتوظيفهم يف هكذا برنامج ان�شاين مهم وموؤثر 
كان  اهلل  وبف�شل  اجلميع  ق�شية  هي  وق�شيته 

الربنامج االول يف العراق.

حياة  على  توؤثر  واالمومة  االرتباط  -هل 
الفنانة؟

االمومة تاأخذ الكثري الكثري وانا منحتهم الوقت 
وحان  ٥�شنوات  وجودي  تاج  االن  اهلل  واحلمد 
الطبيعية النه حقيقة  الوقت ال�شتعادة مكانتي 
الفن  عجلة  تدور  لكي  لعودتنا  بحاجة  نحن 

والعمل من خالل النماذج الر�شينة املنتمية.
جمالها  على  حتافظ  كيف  طالب  -اينا�س 
وال�شيدات  الفتيات  من  فالكثري  الدائم  و�شبابها 
عن  حدثيني  طبيعية  جمال  ايقونة  تعتربك 

ذلك؟؟

ومت�شاحلة  الداخل  يف  النقاء  �شديد  باخت�شار 
مع نف�شي وال ا�شعى ان اكون االجمل لكني ا�شعى 
،البع�س  الدوام  على  واالرقى  االنقى  كون  ان 
اين  هو  وال�شبب  القدمي  ال�شتايل  او  ب�شكل  يراين 
مل اجري اي عملية جتميل وال تاتو وال وال وال 
ا�شوه  الالمعقول  اي�شا من  �شكلي كما هو  لذلك 
ووجهي  هو  كما  �شكلي  االذواق  الر�شاء  �شكلي 

ومكياجي واينا�س كما هي التتغري.
-ماهو اكرث عمل درامي لك حتبينه ؟ملاذا ؟                                                      
...برج  با�شا  مناوي  هو   لقلبي  عمل  اقرب 
العقرب...فاتنة بغداد واعمال كثرية حقيقة احب 

جميع اعمايل وقريبة اىل نف�شي
الفنانات  من  الفن  يف  قدوتك  هي  -من 

العراقيات ؟؟                              
ممثالتنا العراقيات كبريات مبدعات رائعات و 

كلهم خري مثال
-كلمة اخرية ملحبيك ومتابعيك ؟

كل احلب واالحرتام ل�شحيفتكم االنيقة امل�رشفة 
احلب  ...ولك  ومتابعتكم  اهتمامكم  ا�شكر 

واالحرتام ايتها الرقيقة
وطماأنينة  بخري  واهله  والعراق  بخري  دمتم 

وحمبة و�شالم.

حوار ــ هيفاء القره غولي 

الشناوى يكتب: "سامية جمال الفراشة"
يقرأن أكثر، لماذا؟بين المتعلم والمثقفكلمات مبعثرة

�شدر حديثًا عن دار م�رش العربية للن�رش والتوزيع كتاب »�شامية جمال الفرا�شة« 
ف�شل  اإىل  باالإ�شافة  ف�شول،  ع�رشة  على  الكتاب  يحتوى  �شالح،  ناهد  للكاتبة 
الكتب  التاريخ،  النف�س،  خا�س بال�شور، ويت�شمن قائمة باملراجع اخلا�شة بعلم 
اخلا�شة بالرق�س ال�رشقى، وكل هذا عن طريق اتخاذ منهج احلكى عن الفنانة من 
الزاوية االإن�شانية والفنية.  وذكرت املوؤلفة اأنها وجدت فى ق�شة �شامية جمال ثراء 
على امل�شتوى الدرامى ومادة للكتابة، وقالت اإنها اأيقونة ن�شائية مبهجة وخمتلفة، 
منوذج املراأة التى ت�شتدعى الفرح �شكاًل وم�شمونًا. كما حتدثت »ناهد« عن معاناة 
الفنانة من الوحدة فى الفرتة االأخرية من حياتها، وكيف عادت بعد االعتزال اإىل 

الفن فى الثمانينات، وكانت بلغت ال�شتني من عمرها، ب�شبب احتياجها للمال.

اأدركت  الأنى  عينى  عنها  اأغم�س  ومل  اهلل،  خلقها  التي  الدنيا  هذه  ابن  "اأنا 
عظمة هذا العمل الفنى االإلهي.. فاإذا اختارنى الآخرته ف�شاأكون جديرا بهذه 
االآخرة، بعدما دخلت جتربة الدنيا.. ويا لها من جتربة." اأحب اأن يقراأ اجلميع 
و�شماه  اهلل  األفه  الذي  الفخم  ال�شخم  الكتاب  بهذا  بالك  فما  األفته..  كتابا 
الدنيا.. هل ي�رش اهلل اأال يقراأه اأحد بحجة اأنه نا�شك اأو زاهد اأو راهب.. اأن من 
يظنون ذلك يعانون اأمية يف االإميان. التجارب علمتنى اأن املر�س مثل العمر 
�رش غام�س، وقد عرفت اأنا�شا كانوا ياأكلون بنهم ومل مير�شوا، واأنا�شا كانوا 
ياأكلون بحذر وظلوا طوال حياتهم مر�شى، واأنا ال اأخ�شى املوت فقد واجهت 

ماهو اأ�شعب منه.. احلياة نف�شها.

يكتب املفكر "ه�شام �رشابي" : للثقافة واملثقفني مكانة خا�شة يف املجتمعات 
الفقرية النامية، واجلهل ير�شم �شورة م�شخمة للعلم واملتعلمني، ويعطي املثقف 
مركزا متميزا ويتوقع منه امل�شتحيل. ويف ت�شور هذه املجتمعات يختلط املثقف 
الواقع  العلم، يف نظرها، مثقفا.  باملتعلم، وي�شبح كل من ح�شل على ق�شط من 
ان املثقف لي�س من اأح�شن القراءة والكتابة، اأو من ح�شل على �شهادة علمية بل 
اإن ما مييز املثقف يف اأي جمتمع �شفتان اأ�شا�شيتان: الوعي االجتماعي والدور 
االجتماعي ، وعليه فمجرد العلم حتى لو كان جامعيا ال ي�شفي على الفرد �شفة 
املثقف ب�شورة اآلية، فالعلم ما هو اإال اكت�شاب مو�شوعي وال ي�شكل ثقافة يف حد 

ذاته، اإنه ي�شبح ثقافة باملعنى ال�شامل اإذا توفر لدى املتعلم الوعي االجتماعي.

اأغلب  ًا لدى  الن�شاء؟ اهتمامًا خا�شّ اأم  الرجال  اأكرث،  �شوؤال من يقراأ  يثري 
تكف  ال  الرواية  ون�شوء  االأدب  تاريخ  وكتب  القراءة.  بق�شايا  املن�شغلني 
"ن�شوء  اأو يف اخت�شار. فكتاب  �شواء يف تو�شع  الق�شية،  عن تناول هذه 
باأن  الرواية  بقارئ  اخلا�س  الف�شل  يف  يوؤكد  روبييري،  ملارت  الرواية" 
يف  م�شاهمة  واالأكييرث  االأبييرز  الُقراء  فئة  بعيدة  قرون  منذ  �شّكلن  الن�شاء 
�شحابة  الرجال  فيه  يق�شي  كان  وقت  يف  وقراءتها،  الروايات  اقتناء 
احلانات  يف  ليلهم  �شويعات  من  وجزءاً  واملييزارع،  املعامل  يف  نهارهم 
الذين يقروؤون  واالأندية. القرتاح جمموعة من االأجوبة واحللول للرجال 

اأقل من الن�شاء، اأو الرجال الذين ال يقروؤون اإطالقًا، 

الفرقصدر حديثا النساءكامل

قراءة في كتاب

هذا  "كل  اجلديدة  روايته  يف  ف�شري  حتايل 
الهراء"، على كثري من االألفاظ بعبارة "الفعل 
اأو  ا�شمه"،  يذكر  من  الق�شاة  يحب�س  الذي 
"الع�شو الذي يحب�س الق�شاة من يذكر ا�شمه"، 
الأ�شحاب  "نداء  روايته:  يف  ف�شري  كتب  لذلك 
اخللقية  واالأحا�شي�س  ال�شعيفة  القلوب 
هذه  يقروؤوا  اأال  املرهفة  والوطنية  والدينية 
الرواية"، موؤكداً اأن "قراءة هذه الرواية لي�شت 
عماًل اإجباريًا، بل اختيار من القارئ ومن ثم، 
يتحمل القارئ م�شوؤولية اأي خدو�س اأو اأ�رشار 

قد ت�شيبه".
العائلة  انتقلت  ثم  �شربا  يف  ولدت  التي  اأمل 
للعي�س يف اأمريكا حني كانت يف �شن ال�شاد�شة 
بعد تقاعد والدها الذي كان �شابطًا باجلي�س 
يف  للتجارة  �رشكة  االأب  اأن�شاأ  اأمريكا  يف   ..
التي  االأمريكية  ال�شابة  اأمل  الع�شكرية.  املواد 
املحيط  ي�شعرها  كانت  العربية  تتحدث  ال 
ال  خال�شة،  اأمريكية  مواطنة  لي�شت  باأنها 
�شيما بعد اأحداث 11 �شبتمرب، ما فر�س عليها 
التوهان،  من  بحالة  واأ�شابها  الهوية،  �شوؤال 
حكومية  غري  مبنظمة  بالعمل  التحقت  لكنها 
تعمل يف جمال التنمية لتبداأ �شفرها اإىل بالد 
اإفريقية واآ�شيوية، مبا تخلله من امل�شاركة يف 
الكثريين.  تغري حياة  التي  امل�شاريع  ع�رشات 
لكن مو�شوع الهوية مل يفارقها، واأخذ يزداد 
اأحداث  يف  م�رش  اإىل  و�شلت  اأن  اإىل  بداخلها 
اإىل  جنبًا  امليدان  يف  لت�شارك   2010 ثورة 
جنب مع ال�شباب املتظاهرين اإال اأنها اعتقلت 
الدولية  املوؤامرة  يف  بامل�شاركة  واتهمت 
الذي  عمر  اأما  الدولة.  واإ�شقاط  م�رش  لتق�شيم 
اأبوه  فاأخذه  والدته  وماتت  باري�س  يف  ولد 
يف  لالأمن  مطلوبًا  االأب  ولكون  لريافقه، 
على  عثوره  بادعاء  ال�شودان،  اإىل  فّر  م�رش، 
وظيفة هناك، ليت�شح اأن هذه الوظيفة كانت 
القاعدة،  لتنظيم  تابعة  ا�شتثمارية  يف �رشكة 
املقاتلني،  مع  اأفغان�شتان  اإىل  ينتقل  اأن  قبل 
تاركًا ابنه طفاًل يرتبى يف ال�شودان مع بقية 
) 29 عامًا(  اأطفال اجلماعة. وبالعودة الأمل 
ليوم،  معًا  وحكايتهما  عامًا(،   22  ( وعمر 
االتفاق مع  بناء على  االأوىل  �شفر  قبل موعد 
معًا  البقاء  االثنان  قرر  فقد  امل�رشي،  االأمن 
وم�رش  والثورة  امليدان  عن  حكايات  و�رشد 
عز  الرواية  كاتب  من  لعبة  وهذه  وت�شجيلها، 
وكاأنها  الرواية  لتظهر  ف�شري  �شكري  الدين 
جمموعة ق�ش�شية مت�شلة ومنف�شلة يف نف�س 
الوقت، كلها ملتقطة من امليدان، ومن خاللها 
والفرتة  امل�رشية  الثورة  الكاتب  ير�شد 
حتى   "2011 "يناير  من  املمتدة  الزمنية 

يومنا هذا.

اقتباس
 

احلب ال يعطي اإال ذاته، وال ياأخذ اإال من ذاته، وهو ال 
ِلك وال مُيًلك، فح�شبه اأّنه احلب. ميمَ

جربان خليل جربان

 وبدون اأي ق�شد،
فقط من عا�شوا ي�شتحقون 

املوت،
الذين دفنت اأ�شماوؤهم 

منذ زمن طويل
 حتت ال�شمت،

وّقعوا على ال�شمت،
هذه املدينة 
دلقتها بيدك،

�شارع مهجور
 يتظاهر اأنه 

موكب جنائزي،
و�شوء قمر �شلب 

كاحلديد،

العظام تطقطق 
يف االأ�شجار املجلفن.

خارج النوافذ املهجورة منذ 
زمن،

االأ�رشاك تقرع 
ح�رشجة املوت،

كل كلمة 
حموتها يف حياتك،

تعود ملحوك،
حمو بال كلل،

حمو �رشه،
العامل مُيحى،

الوجه املوجود
 �شمن العينات اأقرب، 

اأكرث و�شوحا،
احمو العينني 

الروؤية �شت�شحذ
 الزجاج طوال الطريق،

باخلطوط الناعمة
 انحت طريا،

كذلك الذي ته�شم 
واأنت ت�شاهد،

حتطم وُنبذ 
على م�شّودة تتعفن 

يف الزاوية، موتك النهائي 
على دراية وثيقة بحجرة 
قدمية، حيث تنتظر بقايا

 املوت اأن تتم اإزالتها. 

يانق ليان

ثقافة 

مدينة الشعراء الموتىمأزق أن تنتهي من رواية رائعة
قامت   ،201٥ عام  يف  نوفمرب  من  التا�شع  يف 
ال�شحيفة )�شادي( بن�رش مقالة يف �شحيفة باري�شية، 
عظيمة،  رواية  من  االنتهاء  ماأزق  عن  فيها  تتحدث 

نرتجمها لكم ب�شكل ح�رشي. تقول يف مقالتها:
اأنا بني الكتب مرًة اأخرى. وياله من مكان غري ُمريح 
بالكامل، فبعد االنتهاء من كتاب جيد ومثري للتفكري، 
اأو  اأن تذهب �رشيعًا عنه،  اأنك ال تريد  ما �شيحدث هو 
يحدث  فيه.  وتبدء  اآخر  كتاب  لتتناول  تبتعد،  حتى 
اأنك ُتريد اأن جتل�س بجانب النهاية، وتهداأ قلياُل واأنت 

تندب خ�شارة ولهفة ما فقدته من راحة ذلك الكتاب.
بالتنافر،  �شت�شعر  ال�شخ�شيات،  الأجواء  تفتقد حتمًا  �شمَ
فتح  يف  ُتفكر  كونك  ملجرد  عنهم  والتخلي  والبعد، 

رواية جديدة والبدء فيها
ذهنك  جُمدداً  ت�شتهلك  و�شمَ م�شمونة  غري  "رواية 

وروحك بالكامل"
من ناحية اأخرى، وبعد وقت كايف من اخليبة، مُيكنك 
اأن ُت�شاب باال�شطراب، وتبدء فيك الرغبة يف الفرار، 
ال  للقراءة،  والتحفّز  ال�شمود  على  فالقدرة  والتنازل. 

ي�شاعدك عليها �شوى كتاب ُملهم.
لتبداأ عندها بالت�شاوؤل؛ عّما اإذا كان باإمكانك اأن ت�شعر 
من  قراءته  من  انتهيت  ما  ودوافع  مبتع  اأخرى؛  مرٍة 

اأيام فقط؟
احلال،  وبطبيعة  نف�شية،  فعل  رّدات  هناك  �شتكون 
الكثري  تاأخذ  والتي  ال�شخيفة  الكتب  اكت�شافك  ب�شبب 
�شتكون  واإح�شا�س.  روؤية  اأقل  وتعطيك  الوقت،  من 
هناك بدايات خاطئة، وتلك هي االأ�شواأ. وهناك اأي�شًا 
حماوالتك امُل�شتمرة، باأمل تكرار متعة والهام جتربة 

القراءة ال�شابقة.

ويف اجلزء االأهم من امل�شكلة �شيكون هناك ال�شغوط، 
�شغوط القراءة، وذلك ال�شوت امُللح الإنهاء االأولويات؛ 
كتب  اإىل  قراءتها،  عليك  يجب  كال�شيكية  كتب  من 
تلك  لك،  بها  املو�شى  الكتب  اإىل  امُلهداة،  االأ�شدقاء 
الكتب التي بانتظار فتحها اإىل االآن، ولكن ماذا اإذا مل 
ُتعجبك؟ وطاملا اأنك مل حتاول حتى، اأو مل تف�شل فيها 
حولك،  مقروء  غري  كتاب  كل  حالة  يف  اأنه  ذلك  بعد. 
وغري  حولها  امُللقى  النقاء  من  وقدر  احتمال  هناك 

املح�شوب اأي�شًا. وميكن له اأن يغري حياتك.
والذي  والعجز،  ال�شلل  من  النوع  ذلك  هناك  واأخرياً، 
هل  اللحظات،  اأخطر  وتلك  باخلربة،  ُيحدد  اأن  مُيكن 

يف  هائمًا  تت�شكع  واأنت  بها  �شعرت  هل  بها؟  مررت 
جتربتك  ُت�شبه  مثالية  كتب  عن  باحثًا  املكتبات، 
ال�شابقة؟ تلك اللحظات واأنت تتلم�س عمود الكتب هذا، 
متفح�شًا  هناك.  االأخرى  العناوين  بعينِيك  وتتابع 
بحذر، تاأخذ الكتاب بيدِيك برتدد، لرُتجعه مكانه، قبل 

اأن تت�رشع وتقتنيه.
"حافظ على ذلك املعنى اخلطر"

انه من امُلطمئن لك اأن تكون خائفًا! وال تزال بعد كل 
لن  قراأتها،  التي  الكتب  عدد  بعد  وحتى  الوقت،  ذلك 
من  اجلازم  املعنى  ذلك  ال�شعور،  ذلك  من  �شيء  يغري 
اخلوف امُلبدع و الذي يبقى حولك، وبني الكتب دائمًا.
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