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صدر حديثا

فضاءات ثقافية
"سامية جمال الفراشة"

�صدر حديث ًا عن دار م�رص العربية للن�رش والتوزيع كتاب «�سامية جمال الفرا�شة»
للكاتبة ناهد �صالح ،يحتوى الكتاب على ع�رشة ف�صول ،بالإ�ضافة �إىل ف�صل
خا�ص بال�صور ،ويت�ضمن قائمة باملراجع اخلا�صة بعلم النف�س ،التاريخ ،الكتب
اخلا�صة بالرق�ص ال�رشقى ،وكل هذا عن طريق اتخاذ منهج احلكى عن الفنانة من
الزاوية الإن�سانية والفنية .وذكرت امل�ؤلفة �أنها وجدت فى ق�صة �سامية جمال ثراء
على امل�ستوى الدرامى ومادة للكتابة ،وقالت �إنها �أيقونة ن�سائية مبهجة وخمتلفة،
منوذج املر�أة التى ت�ستدعى الفرح �شك ًال وم�ضمون ًا .كما حتدثت «ناهد» عن معاناة
الفنانة من الوحدة فى الفرتة الأخرية من حياتها ،وكيف عادت بعد االعتزال �إىل
الفن فى الثمانينات ،وكانت بلغت ال�ستني من عمرها ،ب�سبب احتياجها للمال.
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كامل

الفرق

الشناوى يكتب:
كلمات مبعثرة

"�أنا ابن هذه الدنيا التي خلقها اهلل ،ومل �أغم�ض عنها عينى لأنى �أدركت
عظمة هذا العمل الفنى الإلهي ..ف�إذا اختارنى لآخرته ف�س�أكون جديرا بهذه
الآخرة ،بعدما دخلت جتربة الدنيا ..ويا لها من جتربة� ".أحب �أن يقر�أ اجلميع
كتابا �ألفته ..فما بالك بهذا الكتاب ال�ضخم الفخم الذي �ألفه اهلل و�سماه
الدنيا ..هل ي�رس اهلل �أال يقر�أه �أحد بحجة �أنه نا�سك �أو زاهد �أو راهب� ..أن من
يظنون ذلك يعانون �أمية يف الإميان .التجارب علمتنى �أن املر�ض مثل العمر
�رس غام�ض ،وقد عرفت �أنا�سا كانوا ي�أكلون بنهم ومل مير�ضوا ،و�أنا�سا كانوا
ي�أكلون بحذر وظلوا طوال حياتهم مر�ضى ،و�أنا ال �أخ�شى املوت فقد واجهت
ماهو �أ�صعب منه ..احلياة نف�سها.

النساء

بين المتعلم والمثقف
يكتب املفكر "ه�شام �رشابي"  :للثقافة واملثقفني مكانة خا�صة يف املجتمعات
الفقرية النامية ،واجلهل ير�سم �صورة م�ضخمة للعلم واملتعلمني ،ويعطي املثقف
مركزا متميزا ويتوقع منه امل�ستحيل .ويف ت�صور هذه املجتمعات يختلط املثقف
باملتعلم ،وي�صبح كل من ح�صل على ق�سط من العلم ،يف نظرها ،مثقفا .الواقع
ان املثقف لي�س من �أح�سن القراءة والكتابة� ،أو من ح�صل على �شهادة علمية بل
�إن ما مييز املثقف يف �أي جمتمع �صفتان �أ�سا�سيتان :الوعي االجتماعي والدور
االجتماعي  ,وعليه فمجرد العلم حتى لو كان جامعيا ال ي�ضفي على الفرد �صفة
املثقف ب�صورة �آلية ،فالعلم ما هو �إال اكت�ساب مو�ضوعي وال ي�شكل ثقافة يف حد
ذاته� ،إنه ي�صبح ثقافة باملعنى ال�شامل �إذا توفر لدى املتعلم الوعي االجتماعي.

يقرأن أكثر ،لماذا؟
خا�ص ًا لدى �أغلب
يثري �س�ؤال من يقر�أ �أكرث ،الرجال �أم الن�ساء؟ اهتمام ًا
ّ
املن�شغلني بق�ضايا القراءة .وكتب تاريخ الأدب ون�شوء الرواية ال تكف
عن تناول هذه الق�ضية� ،سواء يف تو�سع �أو يف اخت�صار .فكتاب "ن�شوء
الرواية" ملارت روب�ير ،ي�ؤكد يف الف�صل اخلا�ص بقارئ الرواية ب�أن
الن�ساء �شكّلن منذ قرون بعيدة فئة القُراء الأب��رز والأك�ثر م�ساهمة يف
اقتناء الروايات وقراءتها ،يف وقت كان يق�ضي فيه الرجال �سحابة
نهارهم يف املعامل وامل��زارع ،وجزءاً من �سويعات ليلهم يف احلانات
والأندية .القرتاح جمموعة من الأجوبة واحللول للرجال الذين يقر�ؤون
�أقل من الن�ساء� ،أو الرجال الذين ال يقر�ؤون �إطالقاً،

بعد انقطاع طويل ..

اقتباس

احلب ال يعطي �إال ذاته ،وال ي�أخذ �إال من ذاته ،وهو ال
مَي ِلك وال يمُ ًلك ،فح�سبه �أنّه احلب.
جربان خليل جربان
قراءة في كتاب
حتايل ف�شري يف روايته اجلديدة "كل هذا
الهراء" ،على كثري من الألفاظ بعبارة "الفعل
الذي يحب�س الق�ضاة من يذكر ا�سمه"� ،أو
"الع�ضو الذي يحب�س الق�ضاة من يذكر ا�سمه"،
لذلك كتب ف�شري يف روايته" :نداء لأ�صحاب
القلوب ال�ضعيفة والأحا�سي�س اخللقية
والدينية والوطنية املرهفة �أال يقر�ؤوا هذه
الرواية" ،م�ؤكداً �أن "قراءة هذه الرواية لي�ست
ال �إجبارياً ،بل اختيار من القارئ ومن ثم،
عم ً
يتحمل القارئ م�س�ؤولية �أي خدو�ش �أو �أ�رضار
قد ت�صيبه".
�أمل التي ولدت يف �شربا ثم انتقلت العائلة
للعي�ش يف �أمريكا حني كانت يف �سن ال�ساد�سة
بعد تقاعد والدها الذي كان �ضابط ًا باجلي�ش
 ..يف �أمريكا �أن�ش�أ الأب �رشكة للتجارة يف
املواد الع�سكرية� .أمل ال�شابة الأمريكية التي
ال تتحدث العربية كانت ي�شعرها املحيط
ب�أنها لي�ست مواطنة �أمريكية خال�صة ،ال
�سيما بعد �أحداث � 11سبتمرب ،ما فر�ض عليها
�س�ؤال الهوية ،و�أ�صابها بحالة من التوهان،
لكنها التحقت بالعمل مبنظمة غري حكومية
تعمل يف جمال التنمية لتبد�أ �سفرها �إىل بالد
�إفريقية و�آ�سيوية ،مبا تخلله من امل�شاركة يف
ع�رشات امل�شاريع التي تغري حياة الكثريين.
لكن مو�ضوع الهوية مل يفارقها ،و�أخذ يزداد
بداخلها �إىل �أن و�صلت �إىل م�رص يف �أحداث
ثورة  2010لت�شارك يف امليدان جنب ًا �إىل
جنب مع ال�شباب املتظاهرين �إال �أنها اعتقلت
واتهمت بامل�شاركة يف امل�ؤامرة الدولية
لتق�سيم م�رص و�إ�سقاط الدولة� .أما عمر الذي
ولد يف باري�س وماتت والدته ف�أخذه �أبوه
لريافقه ،ولكون الأب مطلوب ًا للأمن يف
فر �إىل ال�سودان ،بادعاء عثوره على
م�رصّ ،
وظيفة هناك ،ليت�ضح �أن هذه الوظيفة كانت
يف �رشكة ا�ستثمارية تابعة لتنظيم القاعدة،
قبل �أن ينتقل �إىل �أفغان�ستان مع املقاتلني،
ال يرتبى يف ال�سودان مع بقية
تارك ًا ابنه طف ً
�أطفال اجلماعة .وبالعودة لأمل (  29عاماً)
وعمر (  22عاماً) ،وحكايتهما مع ًا ليوم،
قبل موعد �سفر الأوىل بناء على االتفاق مع
الأمن امل�رصي ،فقد قرر االثنان البقاء مع ًا
و�رسد حكايات عن امليدان والثورة وم�رص
وت�سجيلها ،وهذه لعبة من كاتب الرواية عز
الدين �شكري ف�شري لتظهر الرواية وك�أنها
جمموعة ق�ص�صية مت�صلة ومنف�صلة يف نف�س
الوقت ،كلها ملتقطة من امليدان ،ومن خاللها
ير�صد الكاتب الثورة امل�رصية والفرتة
الزمنية املمتدة من "يناير  "2011حتى
يومنا هذا.

ً
إيناس طالب  :لم أغب عن الساحة لكنني انتظر عمال يصنع بصمة في الذاكرة العراقية
حوار ــ هيفاء القره غولي

فنانة جميلة وم�ؤثرة جدا يف قلوب العراقيني
قدمت اعمال عظيمة التزال يف الذاكرة ،امر�أة
قوية وذات طلة مميزة علي ال�شا�شة العراقية
وا�صبحت يف وقت الت�سعينات ايقونة للجمال
والرقي والزالت حتافظ على هذا ال�شيء ،ادوارها
القت قبول وتعلق من اجلمهور العراقي ،يف
ال�سنوات االخرية غابت قليال عن ال�ساحة الفنية
ب�سبب ان�شغالها بالإمومة لكنها الآن على امت
اال�ستعداد للعودة اىل الدراما وب�أنتظار العمل
الذي يعيد عجلة الفن العراقي احلقيقي ..
انها الفنانة اينا�س طالب التي خ�صت �صحيفة
ووكالة اجلورنال بهذا احلوار الذي يعد االول
بعد عودتها
جميلة �شا�شة الت�سعينات ..اين هي االن ؟انا ل�ست بجميلة لكني م�ؤثرة وقريبة جدا من
العائلة العراقية  ،انا موجودة لكن مبتعدة قليال.
ملاذا غائبة عن ال�ساحة الفنية والدراما ؟ل�ست بغائبة لكن مرتيثة وبانتظار العمل اجليد
الذي ي�صنع ب�صمة يف ذاكرة املتلقي العراقي
وهذا االهم.
بر�أيك اىل ماذا يحتاج الفن العراقي اليومليعود كال�سابق او ليناف�س االعمال العربية؟
الفن العراقي لال�سف يعاين من ازمات كبرية
فنية منها واقت�صادية وكذلك افراد ومناذج
حقيقية تكون على ال�ساحة لرتتقي وتنه�ض
مب�سرية العمل الفني الدرامي كما تعلمون
ونعلم الفن يعد الواجهة احلقيقية للبالد ن ُبث
احلياة من خالل الدراما نوالدراما هي مبثابة
ر�سالة الطم�أنينة اىل النا�س وال�شارع العراقي
بالتايل املتلقي عندما ُيحب ممث ًال ما اذن هو
يثق ويقتدي ويت�أثر بهذا الفنان لذا نحن امام
م�س�ؤولية كبرية جتاه البلد واملجتمع.
وبالتايل يحتاج الفن اىل الدعم واالهتمام
واالرتكاز والثبات يف امل�ضي قدما نحو افاق
وجوانب جمتمعية ا�سا�سية للفرد العراقي.
ماذا كنت تعتمدين يف اختياراتك الفنية ؟؟اعتمد يف اختيار ادواري على الن�ص اوال
وال�شخ�صية وم�ساحة الدور وكم هي م�ؤثرة
وماذا ت�ضيف اىل اينا�س وماهو اجلديد
بال�شخ�صية وكذلك املخرج وطاقم العمل
ومقومات العمل ككل بحيث ا�ستقرء جناح العمل
وتاثريه من خالل م�ؤ�رشات ا�سا�سية وهذه تتعزز
من خالل التجربة.
ماهي �رشوط اينا�س للعودة اىل ال�ساحةالفنية؟
�رشوطي بب�ساطة هي العمل اجلميل والقيمة

الفنية كذلك امل�ساحة االنتاجية املهيئة للعمل
تليها امور اخرى.
حدثينا عن جتربتك يف برنامج امل�ساعداتاالن�سانية الذي قدمتيه يف رم�ضان ؟؟
جتربتي بالعمل االن�ساين من خالل برنامج
فريق االمل حقيقة يعد مك�سب كبري وا�ضافة
لر�صيدي ومكانتي بني النا�س النه كان
االختيار دقيق جدا كنماذج او رموز العراق
وتوظيفهم يف هكذا برنامج ان�ساين مهم وم�ؤثر
وق�ضيته هي ق�ضية اجلميع وبف�ضل اهلل كان
الربنامج االول يف العراق.

هل االرتباط واالمومة ت�ؤثر على حياةالفنانة؟
االمومة ت�أخذ الكثري الكثري وانا منحتهم الوقت
واحلمد اهلل االن تاج وجودي �٥سنوات وحان
الوقت ال�ستعادة مكانتي الطبيعية النه حقيقة
نحن بحاجة لعودتنا لكي تدور عجلة الفن
والعمل من خالل النماذج الر�صينة املنتمية.
اينا�س طالب كيف حتافظ على جمالهاو�شبابها الدائم فالكثري من الفتيات وال�سيدات
تعتربك ايقونة جمال طبيعية حدثيني عن
ذلك؟؟

مدينة الشعراء الموتى

مأزق أن تنتهي من رواية رائعة
بغداد_ متابعة

يف التا�سع من نوفمرب يف عام  ،2015قامت
ال�صحيفة (�سادي) بن�رش مقالة يف �صحيفة باري�سية،
تتحدث فيها عن م�أزق االنتهاء من رواية عظيمة،
نرتجمها لكم ب�شكل ح�رصي .تقول يف مقالتها:
�أنا بني الكتب مر ًة �أخرى .وياله من مكان غري ُمريح
بالكامل ،فبعد االنتهاء من كتاب جيد ومثري للتفكري،
ما �سيحدث هو �أنك ال تريد �أن تذهب �رسيع ًا عنه� ،أو
حتى تبتعد ،لتتناول كتاب �آخر وتبدء فيه .يحدث
�أنك ُتريد �أن جتل�س بجانب النهاية ،وتهد�أ قلي ُال و�أنت
تندب خ�سارة ولهفة ما فقدته من راحة ذلك الكتاب.
�سَ تفتقد حتم ًا لأجواء ال�شخ�صيات� ،ست�شعر بالتنافر،
والبعد ،والتخلي عنهم ملجرد كونك ُتفكر يف فتح
رواية جديدة والبدء فيها
"رواية غري م�ضمونة و�سَ ت�ستهلك مجُ دداً ذهنك
وروحك بالكامل"
من ناحية �أخرى ،وبعد وقت كايف من اخليبة ،يمُ كنك
�أن ُت�صاب باال�ضطراب ،وتبدء فيك الرغبة يف الفرار،
والتنازل .فالقدرة على ال�صمود والتحف ّز للقراءة ،ال
ي�ساعدك عليها �سوى كتاب ُملهم.
عما �إذا كان ب�إمكانك �أن ت�شعر
لتبد�أ عندها بالت�سا�ؤل؛ ّ
مرةٍ �أخرى؛ مبتع ودوافع ما انتهيت من قراءته من
�أيام فقط؟
�ستكون هناك ر ّدات فعل نف�سية ،وبطبيعة احلال،
ب�سبب اكت�شافك الكتب ال�سخيفة والتي ت�أخذ الكثري
من الوقت ،وتعطيك �أقل ر�ؤية و�إح�سا�س� .ستكون
هناك بدايات خاطئة ،وتلك هي الأ�سو�أ .وهناك �أي�ض ًا
حماوالتك املُ�ستمرة ،ب�أمل تكرار متعة والهام جتربة
القراءة ال�سابقة.

ويف اجلزء الأهم من امل�شكلة �سيكون هناك ال�ضغوط،
�ضغوط القراءة ،وذلك ال�صوت املُلح لإنهاء الأولويات؛
من كتب كال�سيكية يجب عليك قراءتها� ،إىل كتب
الأ�صدقاء املُهداة� ،إىل الكتب املو�صى بها لك ،تلك
الكتب التي بانتظار فتحها �إىل الآن ،ولكن ماذا �إذا مل
ُتعجبك؟ وطاملا �أنك مل حتاول حتى� ،أو مل تف�شل فيها
بعد .ذلك �أنه يف حالة كل كتاب غري مقروء حولك،
هناك احتمال وقدر من النقاء املُلقى حولها وغري
املح�سوب �أي�ضاً .وميكن له �أن يغري حياتك.
و�أخرياً ،هناك ذلك النوع من ال�شلل والعجز ،والذي
يمُ كن �أن ُيحدد باخلربة ،وتلك �أخطر اللحظات ،هل

مررت بها؟ هل �شعرت بها و�أنت تت�سكع هائم ًا يف
املكتبات ،باحث ًا عن كتب مثالية ُت�شبه جتربتك
ال�سابقة؟ تلك اللحظات و�أنت تتلم�س عمود الكتب هذا،
وتتابع بعينيِك العناوين الأخرى هناك .متفح�ص ًا
بحذر ،ت�أخذ الكتاب بيديِك برتدد ،لترُ جعه مكانه ،قبل
�أن تت�رسع وتقتنيه.
"حافظ على ذلك املعنى اخلطر"
انه من املُطمئن لك �أن تكون خائفاً! وال تزال بعد كل
ذلك الوقت ،وحتى بعد عدد الكتب التي قر�أتها ،لن
يغري �شيء من ذلك ال�شعور ،ذلك املعنى اجلازم من
اخلوف املُبدع و الذي يبقى حولك ،وبني الكتب دائماً.

باخت�صار �شديد النقاء يف الداخل ومت�صاحلة
مع نف�سي وال ا�سعى ان اكون االجمل لكني ا�سعى
ان كون االنقى واالرقى على الدوام ،البع�ض
يراين ب�شكل او ال�ستايل القدمي وال�سبب هو اين
مل اجري اي عملية جتميل وال تاتو وال وال وال
لذلك �شكلي كما هو اي�ضا من الالمعقول ا�شوه
�شكلي الر�ضاء االذواق �شكلي كما هو ووجهي
ومكياجي واينا�س كما هي التتغري.
ماهو اكرث عمل درامي لك حتبينه ؟ملاذا ؟اقرب عمل لقلبي هو مناوي با�شا ...برج
العقرب...فاتنة بغداد واعمال كثرية حقيقة احب

جميع اعمايل وقريبة اىل نف�سي
من هي قدوتك يف الفن من الفناناتالعراقيات ؟؟
ممثالتنا العراقيات كبريات مبدعات رائعات و
كلهم خري مثال
كلمة اخرية ملحبيك ومتابعيك ؟كل احلب واالحرتام ل�صحيفتكم االنيقة امل�رشفة
ا�شكر اهتمامكم ومتابعتكم ...ولك احلب
واالحرتام ايتها الرقيقة
دمتم بخري والعراق واهله بخري وطم�أنينة
وحمبة و�سالم.

وبدون �أي ق�صد،

العظام تطقطق

�أكرث و�ضوحا،

فقط من عا�شوا ي�ستحقون

يف الأ�شجار املجلفن.

احمو العينني

املوت،

خارج النوافذ املهجورة منذ

الر�ؤية �ست�شحذ

الذين دفنت �أ�سما�ؤهم

زمن،

الزجاج طوال الطريق،

منذ زمن طويل

الأ�رشاك تقرع

باخلطوط الناعمة

حتت ال�صمت،

ح�رشجة املوت،

انحت طريا،

و ّقعوا على ال�صمت،

كل كلمة

كذلك الذي ته�شم

هذه املدينة

حموتها يف حياتك،

و�أنت ت�شاهد،

دلقتها بيدك،

تعود ملحوك،

حتطم و ُنبذ

�شارع مهجور

حمو بال كلل،

يتظاهر �أنه

حمو �رشه،

م�سودة تتعفن
على ّ

يف الزاوية ،موتك النهائي

موكب جنائزي،
و�ضوء قمر �صلب

العامل يمُ حى،
الوجه املوجود

على دراية وثيقة بحجرة
قدمية ،حيث تنتظر بقايا

كاحلديد،

�ضمن العينات �أقرب،

املوت �أن تتم �إزالتها.

يانق ليان

