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عمان 

ـية الـفنون تخرجت في مـعهـد الفـنون اجلمـيلـة سنة   1964 ثم كانت أول مـتخرجـة في أكاد
اجـستيـر  . لها  59 عمال مسـرحياً  سرح عـلى ا اجلميـلة  ثم أول من يـحصل من نسـاء ا
سـيــدة تـمـلـك طـيــفـاً هـائـالً من أعـمــال مـســجـلـة ـســرح ثم درسـتـه خـارج بالدهــا   درست ا
ثلة بالصوت والصورة و فوق اخلـشبة . ضيفتهـا جامعة الكوفة .. أسـتاذة .. وخبيرة ..  و

وهي تعتقد بان الكوفة ضمت فضلى جامعات الدنيا .

كثيرة لالخر .
{ اين تعيش هناك ? 
- انا في سنتر لندن 

 { عـنـدمـا تفـتـحـ الـشـبـاك تـشـاهدين
(بيغ بن ) ?

- ال بــعــيـدة جــداً عــني ( بــيغ بن )
لـكــني قـريـبـة عـلى الـسـنـتـر قـريـبـة
على ( اوكسفورد ستريت ) وقريبة
أيــضـــا عــلى شــارع (اجــول  رود )
الذي يـكثـر فيه الـعرب والعـراقيون
واخلليجيون وكل البالد العربية 
{ نـــــحن  االن فـي عـــــمـــــان .. هل أنت

اكثر اشتياقا الى لندن ام لبغداد ? 
- انـا قادمـة من بـغداد اشـتقت الى
بغداد وبقيت بها نحو شهرين ولم
اشـبع مــنــهــا هي الــضـمــيــر الـذي

نعيش فيه 
{ مشتاقة الى لندن ? 

- اكيـد انا مشـتاقة الى لـندن ولكن
ليس بقدر اشتياقي الى بغداد .
 ? { الى أي مكان في لندن تشتاق

- والــــله انــــا افــــكــــر ان ارجع الى
الـعـراق واســتـقــر النه ال جتـد مـثل
الــعــراقــيـ ومــثل اإلشــعــاع الـذي
يظهر منـهم النه ال تشعر بكرم مثل
كـرم الــعـراقــيـ ال كــرم الـيـد .. وال
كــرم االخالق .. وال كـــرم الــتــعــامل
) حـاله مــتـفـردة ..(تــرة الـعــراقـيــ

ونادرة بالعالم جميعه .
{ تكلمنا عن ( هاء ) هاملت من عائلتك

التي تشكل  امبراطورية ( هاء ) ?
- هـاملت عـائش في ( فـريزر الـكرة
األرضية ) في ( اوتاوا ) في كندا 
{ إذا مـن الـــذي يــعـــيـش في مـــنـــطـــقــة

دافئة?
ــانــيـا وهي - هــمــام يـحــيــيـا في ا
بـاردة اجلـو ولــكن لـيــست بـبـرودة
هديل تعـيش بالعراق بعد ما كندا 

كانت في بيروت 
وهـند تـعـيش مع االسـتاذ ( فـيصل
الـــيـــاســــري ) مـــا بــــ ( عـــمـــان )

و(فينا) .كل واحد حتت جنمة ..
{ فـي هـــذه  احلــــالـــة حتــــتــــاجـــ الى
مـصـاريف طـائرات طـائـله لـكي تـلـتـقـيهم

أجمع ?!
-كـلهم أوالدي البـد ان اعـدل بيـنهم
في الــزيــارة  ولــكن لــنـدن فـي قـلب
اوربا وبـإمكـانك ان تصل الى فـينا
ـانـيـا خالل خالل سـاعـتـ والـى ا
ســـاعــــة والـى كـــنــــدا فـي ثـــمــــاني

ساعات.
ـفــروض  ان يـجــيـئـون  { الـيـس من  ا
هـم الـــيك لن جتـــتـــمـــعـــوا اال بـــصـــورة

فوتوشوب ?
 ضحكت للعبارة كثيرا 

{ .. الست االم ?
- نعم  ولكن هـمام يصـلني  وهند
جتـيـئني  بـاسـتمـرار  بس  هـاملت
الـله يـسـاعـده أنا  اروح  الـيه الني
متفرغةاكثر واشتاق  اليهم  وح
 ازورهم يـقـيمـون احـتفـاالت عـندي
أحـــفــاد لـــطــاف  ومـــتــقـــدمــون في

دراستهم .
{ طـيب اختاري واحدا من ( الهاءات )

من الذي يشغل بالك حالياً 
- كـلهم يـشـغلـون بالي ولـكن واحد
من الهاءات ( هامـلت ) يشغل بالي

السباب عديدة 
{ هل هو أعزب ?

- ال هـو مـتـزوج وعـنـده اوالد كـبار
(ســــيـف ) و ( طـــيـف ) من احــــسن

الشباب 
{ هل  لك دخل بتسميتهم ?

- ال ابداً 
{ و من  سمى ( ديار ) ابن هند ?

- ديــار هم من اطـلــقــوا عـلــيه هـذا
االسم ولــكن اني أسـمـيـته ( فـواز )

الن يحمل اسمي 
{ هل  تـعــرفـ إن  فــيـصل الــيـاسـري

كان ينوي ان يسميه ( ورد ) ?
- أي والـله وهـو ورد حـقـا ( ديار )
ـا وديــار اقـرب األحـفـاد إلي الن ( ا
تـشـوفه الـعـ تـنـسـاه الـكـلـوب ) (
سـافـات الـبعـيـدة ال جتـعـلك على ا
تـواصل مع اقرب الـنـاس )   وديار
يــعــيش  في لــنــدن ودائــمــاً يـجيء

لـــيــاكل عــنـــدي ومن ثم  يــرتــاح...
وديـار هو الـزاد الـذي اعيش عـليه

.
ـــســتـــحــيل أن { جـــمـــيل ولــكـن من  ا

تلتقوا جميعكم في لقطة واحدة ?
ــكن اال ان يــتم االمـان -  نــعم ال 

في العراق العظيم 
ـاذا تشـعرين وانت  سـيدة وحـيدة  }

?
-انا لست وحيـدة أنا لدي  العديد
من الناس الذين الـتقي بهم يومياً
فـي جتــــمع ثــــقــــافي او مــــعــــرض
تــشــكــيــلـي وغــيــرهــا من احملــافل
.احلـياة قائـمة ومـستـمرة وانا في
اغـــلب األحـــيـــان ال اســـتـــطـــيع ان
احـضر الـكـثـيـر من هـذه الـلـقاءات

لضيق الوقت 
{ إذن ال فراغ للفراغ ?

- نـعم . اني اذا ابـحث عن الـفـراغ
اكــيــد ســـوف تــعــتــريــني الــكــآبــة
وأمــوت في احلـــيــاة بــيـــنــمــا انــا
أتـــفـــاعـل مع الـــنـــاس واخــرج و (

اتونس ) 
{ مـصــادفـة تــذكــرت أنـا بــيــتـا لــنـازك

الئكة : ا
أغضب أحبك غاضباً متمردا
في ثورة مشبوبةٍ وتمزقِ

..............................................
 على الفور بادرت هي التمامه :
أبغضت نوم النار فيك فكن لظى
كن عرق شوقٍ صارخٍ متحرقِ

أغضب تكاد تموت روحك ال تكن
صمتاً  اضيعُ عندهُ إعصاري

حـــســـبـي رمـــاد الـــنــــاس كن انت
اللظى

كن حرقة اإلبداع في أشعاري
أغــضب كـفـاك وداعـة انـا ال احب

الوادع
النار شرعي ال اجلمود وال مهادنة

السن
اني ضــجــرت من الــوقـار ووجــهه

اجلهم الرص
وصـــرخت ال كــان الـــرمــاد وعــاش

عاش لظى احلن
ه اغضب على الصمت ا

انا ال احب الساكن
العبقرية يا فتاي كئيبةُ

والضاحكون رواسب وزوائدُ 
{ انـت  مع الـــــتـــــراجــــــيـــــديـــــا  ام مع

الكوميديا? 
- انا مع كل األشياء .. 

{ هل مثلت الكوميديا? 
- نــعم مـــثــلـت ( اخلــطـــوبــة)  ثم(
الـدب) مع االسـتــاذ بـدري حـسـون
فـريد كـان يعـدها لـلتـلفـزيون كانت
ـي يـة تـعد لـكـتاب عـا اعمـاال عـا
لـلـتـفـلـزيـون الـعـراقي وهـذه كـانت

بادرة ثقافية رائعة .
{ باألرقام .. كم مسرحية مثلت  ? 
- والـله مـثلـنـا الكـثـير من االعـمال

ي   ولكتاب عا
{ قـولي لي جملـة من مسرحـية تريـنها

منهاج حياة? 
- عـنـدمـا يـحبـط ( انـطونـيـو ) من
حب ( كـليـوبـاترا ) في مـسرحـية (

احمد شوقي )  يردد:
رومــا حــنـانك واغــفــري لـفــتـاك ...

أواه منك! وآه ما اقساك! 
{ األمـهـات قـلـوبـهن رقـيـقـة ... مـا بـال

قلبك لم يلن لفتاك? 
- فيخـاطب روما الوطن واألم مثل
مــا يــخـاطـب الـعــراقـيــون وطــنـهم

ونخاطب
 بغداد

مُـدّي بسـاطيَ واملئي أكوابي  
وانسي العِتابَ فقد نسَـيتُ عتابي
 عيناكِ يا بغداد منـذُ طفولَتي
شَـمسانِ نائمَـتانِ في أهـدابي
ال تُنكري وجـهي فأنتَ حَبيبَتي
وورودُ مائدَتي وكـأسُ شـرابي
بغداد.. جئتُـكِ كالسّـفينةِ مُتعَـباً
أخـفي جِراحاتي  وراءَ ثيـابي

{ هل في الــنــفس  عـتـب? تـعــاتــبـ به
احدا حالياً ?

- والـله ال أعـاتب احـدا واذا لـقيت
األذى مـن احـــد أحـــاول نــســـيـــانه
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يـدخل بـهـا الـطـلـبـة ويـدفـعـون عن
ستـة أسابـيع ويتعـلمون  فـيها فن
ـسرح واخلط الرسم والـتمـثيل وا
ــيــة وانـــا ادرس في هــذه األكـــاد
وطــلــبــتـي اكــثــر عــدداً من طــلــبــة
ـــــســــرح الــــفـــــروع األخــــرى الن ا

يستهويهم .
ادرس صـــــوتـــــا وإلـــــقــــاء وادرس
التمثيل وادرس ايضاً ( الديالرتا)
فن االرجتـال والـتـمــثـيل الـصـامت
ونعـطيهم ايـضاً شيـئا عن الدراما
.. كـــيف نــشـــأت الـــدرامــا هـــنــالك
يـــومــــان في األســـبــــوع وكل يـــوم
نـدرس فــيه ســاعـتــ ومن  الالزم
في هاتـ  الساعـت ان  نعـطيهم

من كل ( بيدر ) حبة .
{ إذاً دعـــــيــــنـــــا في هـــــذه  احلـــــبــــة 
شـكـســبـيـر انـگــلـيـزي ;شيءاكــيـد انـهم

فخورون به ?
- جداً ومعروف لدى عامة الناس 
{ مـــــا هـــــو أجــــمـل عـــــمل اجنـــــزتـــــيه

لشكسبير    ?
- انـا  عـمـلـته ;من اخـراج ( تـاجـر
الـبنـدقـيـة ) وأخـذت دور الـبـطـولة
وأخــرجه األســـتـــاذ  ســامي عـــبــد
احلـمــيـد في  الـسـتــيـنـات وعـمـلت
(هـــامــلت ) مـع األســتـــاذ ( جــاسم
الـعبـودي ) وأخذت دور ( اوفـيلـيا

) كنت شابة صغيرة 
{ طـيب ( هـاملت ابـنك ) مـتى جاء الى

الدنيا ?
- انــاكـنت امــثل دور ( اوفــيــديـا )
وكــنت حـامال بــ ( هــامـلت ) ثالثـة
أشــهــر وكـان عــنــدي إحــسـاس ان
يـجـيئـني  ولـد وحـ جـاء لـلـدنـيا

أسميته ( هاملت ) 
{ (مـو خطيه) هـو عنـد شكسـبير  به (

سوداوية ) وكآبة ?
ــعـكـوسـة ـكن هــذ الـصـورة ا   -
عنه  لـكن هاملت من أبـنائي الذين
يـعمـلون وال يـتكلـمون كـثيـراً يقدم
لـك خـــدمـــات من كـل ( قـــلـــبه ) وال
- ال يــتــكــلم  ال يــتـكــلم مـع شـبح 
حتـبـه وحتـتــرمه يــدعي األشــيــاء 
والــشيء الـعــجـيـب لـديه اصــدقـاء
كــثــيـــرين وجــمــيـــعــهم يـــحــبــونه

ويحبهم . 
{ طـيب مــا هـو  سـر شــيـوع األشـبـاح

في مسرح شكسبير ?
 شكسبيـر استخدمهم على أساس
الضمير الذي يتخيله ( هاملت ) 
{ االنكليز: هل  يعتقدون  باألشباح ?
- نعم .. عندما يجلس اجلميع في
كـــنــــيــــســــة او في أي مــــكـــان .. (
كـاتــريــنـا) صــديــقــتي يـســألن هل
جتيدين  قراءة الفـنجان باعتبارك
 من الـشـرق ومن الـعـراق ? عـنـدما
اقــول ( نــعـم ) يــجــتــمـع اجلــمــيع
حـــولـي حـــتى يـــســـتـــمـــعـــون الى
حديثي وهي تترجم ما اقوله وهم
مـــؤمــنـــو ن ايــضـــاً ( بــاخلـــرافــة)
ويذهبون الى خـارج لندن هنالك (
ــــة جــــداً أطالل ) لــــبــــيــــوت قــــد
فـيـذهــبـون الـنــاس رغم الـبـرد الى
هــذه األطالل ويــنــتــظــرون ظــهـور
األشــبـاح من الــشــبـابــيك و حـدوة

احلصان يضعونها في بيوتهم .
 - نعم  

والــبـــيـــوت االنــكـــلـــيــزيـــة زاخــرة
ـتـعـلـقـة بـالـتـحـفـيـات واألشـيـاء  ا

بالغيبيات  
{ بيتك يحتوي على هذه التحفيات? 
- نــعم انـــا ايــضــاً تـــأثــرت بــهــذه

الثقافة 
{ هل االنكليز باردون حقاً ? 

- ال والله 
لـــــطـــــيـــــفـــــون جـــــداً .... جتـــــدهم
مـبتـسـمـ دائمـا  ... يـسـتعـمـلون
كـــلــمـــات لــطـــيــفــة  ( شـــكــراً ..هل
حتــتـاج  الى مــســاعــدة ?... يـومك
جـميل ) سـوا ء اكـنت  تعـرفهم  ام
لم تــعـرفـهم  وهــذه عـادات يــنـفـرد
قـيـم بهـا االنـكلـيـز  دون بقـيـة ا
;الن هـنالك ( 170) جـنـسـيـة  لـكن
اجلـمـيع مـتـخـلق بـاخالق راقـية و
سـمحـة; انهم يـقدمـون  مسـاعدات
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{ لــنــقل  شــيــئــا بــحق  (بــيغ بن) ام
سـاعة  القـشلة  ? يـقولون انهـا نسخه

من بيغ بن ?  
-نـــعم .. لـــكن بـــيـغ بن مـــحـــاطــة
بــالـبــنـاء الــرصـ واجلــمـيل و (
ـزركـش ) وفـيـهــا عـنــايـة وهـذه ا
ية )  األشياء تعطيها ( صفة عا
{ حــسب تـــوقــيت غــريـــنــتش في أي

ساعة  تستيقظ صباحا  ? 
- أســتـــيـــقظ  عـــنـــد اخلـــامـــســة
صـــبـــاحـــاً ألنـه تـــكـــفـــيـــني ثالث
ســـــاعـــــات نــــــوم في ( لـــــنـــــدن )
واســــتــــيــــقظ نــــشــــطــــة واعــــمل
(نسـكـافـيه ) واحـتسـيـهـا ثم ابدأ

يومي اجلديد .
{ ثالث سـاعات نـوم .. إذاً اماذا عن

الساعات األخرى  ?
- هـنـاك الـوقت قــصـيـر يـبـدو لي
ـا بسـبب البـرد .. وقت قصـير ر
ما ان تـبدأ في الـساعة اخلـامسة
صـباحاً لـترى نـفسك في الـساعة
الــســادسـة . لــذلك اخــرج لــشـراء
بـعض احلاجـيـات وبعـدها ارجع
الى الـــبـــيت وانـــا مـــطـــلـــوب من
عــنـدي يــومـيــاً نـصف ســاعـة من
شي ذهـاباً ونصف سـاعة ايابًا ا
فــهــذه صـحــيــاً تــفــيــد عـظــامي 
بـعدها أتـخابـر مع صديـقاتي أما
ـطـعم او نـتـنـاول لـلـخـروج الى ا
الـطعام في بـيتي وهـنالك الـعديد
مـن األمور الن لـنـدن غـالـبـاً تـكون
طرة وانا أحب هذه األجواء .
فـعـندمـا أتـيت الى بغـداد تـكونت
عـــنــــدي الـــعــــديـــد مـن األشـــيـــاء
ـــــأســـــاة واألفـــــراح وبــــالــ ( بــــا
الفـكـاهـة ) و ( ألـضـحـكـة )  وشر
الـبــلـيــة مـا يـضــحك فـجــمـيــعـهـا
تـكـونت عـندي وانـا عـنـدما ارجع
الى لــنــدن ســوف اكــتــبــهــا عــلى
شــكل مــسـلــسل اعـتــقـد ســيـكـون

لطيفا جداً .
{ عرفيني بأصدقائك في لندن ? 

- أصدقائي نحو (  200) إنسان
و إنسانة كلهم مثقفون .

{ عراقيون ? 
- نــعم عـــراقــيــون وقــسـم مــنــهم

انگليز 
 { عـــرفــــيـــنـي  من هـــؤالء الـــ 200
شخص بثالث سيدات وثالثة رجال 
- الـسيـدة األولى الـتي اعـتز بـها
والـتي جتـمع الـعـراقـيـ امـا في

بـيـتـهـا او في مـطعـم او في حوار
إنـسـاني او في مـحـفل ثـقافي هي
الـســيـدة ( ثــنـاء اآللــوسي ) الـتي
أطـلــقــنـا عــلــيـهــا اسم  ( خــاتـون
لنـدن) .ومن صـديـقـاتي الـفـنـانات
الــعـراقــيـات صــديـقــتي الــرسـامـة
(بــتــول الــفــكــيــكي ) والــدكــتــورة
(انتـصار الـشاوي ) طبـيبـة عيون
كــانت قـد درست طب الــعـيـون في
(فيـنا ) وهي منـذ فترة طـويلة في
لــنـدن وتــتـمــتع بــطـيــبــة وثـقــافـة
جمـيـلـة جـداً .ومن الـرجـال عـندي

الفنان ( نامق أديب ) 
{ هـذا مـلــحن ( تـايـبـ ) ! ( مـاالـذي

دفعه للذهاب الى  هناك ) ? 
ـلـحن الـقـدير نـامق اديب - نـعم ا
الـــذي يـــحــضـــر اجـــتـــمــاعـــاتـــنــا
باستمرار هو حقا رجل مهذب . 

{ يغني لكم  ( تايب ) ?
- نــعم مـــهــذب ودافئ صــوته و (
يشنف آذاننا ) بـاغان جميلة جداً

{ يـقال بـان صـوتك جمـيل . غني  لي
( تايب ) ?

- انا ال  أحفظ أغنية تايب ولكن
ســـــوف اغــــني لـك ( ســــويــــعــــات

األصيل) 
كم تــذكــرتُ ســويــعـات األصــيل ..
وصدى الهمساتِ ما ب النخيل

انت فـي حـبـك .. وانـا فـي حـبي ..
وارى الذكرى دواء للعليل

فـــاتقِ الــلـه .. فــاتقِ الـــله .. فــاتقِ
الله في حبي يا حبيب

انـا الـقـاك صــبـاحـا ومـسـاء .. في
خيالي انت يا احلى رجاء

انت لـي حـلم .. ونــور .. وهـنـاء ..
فمتى يقضي بلقياك القضاء

لـست ادري .. لـست ادري .. لست
ادري بحبي يا حبيب

{ بقي اثنان من الرجال من هما ? 
- الـدكـتـور ( مـحـمـد الـشـيـخـلي )
ـــدنـــيــة دكـــتـــوراه في األحـــوال ا
وإخــواه ( د . حتـــســ ) و  ( د .
وســام) هــؤالء مـن الــنــاس الــذين

كثيراً ما يحضرون  .
{ ( فيصل لعيبي ) هناك ?

- األسـتاذ فـيـصل لعـيـبي لم التق
بـه كــثــيــراً ... الـــتــقي بـــ ( بــاسم
الــــدلـــيــــمي ) والــــذي حتــــسب له
ـــيـــة الــفـــنــون تـــأســـيس ( أكــاد
ية والتراث العربي ) وهذه أكاد

ليس هـنالك وقت لتـعاتب به احدا.
{ ( ولك لو تسوه العتب جا عاتبيتك )
- نـــعم انـــا احـب صـــوت الـــفـــنــان
ـتلـك مسـاحات يـاس خضـر  النه 
صـــوتــــيــــة جتــــمع كـل الــــرثـــاءات
ـآسي العراقـية وكـذلك يعـجبني وا

صوت كر منصور 
{ بس تعالوا ?

- بـس تعـالـوا هذه األغـنـية غـنـاها
لي في بــرنــامج كــان هــو ويـوسف

الصائغ وطلبتها منه شخصياً .
{ لكن إسماعيل فاضل غنى لك ?

- اســمــاعـيل فــاضل اســمــيه انـا (
الــــصــــوت الــــرجــــولـي الــــعــــراقي
الـواضح ) هـذا الرجـل الذي يـجـيد
قام العراقي عـلى اصوله .حقيقة ا
انـا سافـرت الى اسـترالـيا واقـيمت
لي حــفـلــة من قـبل عــائـلـة عــراقـيـة
وكــانت مــعـي ( ســهـام الــســبــتي )
وغـنى لي اغـنـية خـاصـة   والـلحن
كان معروفا ولكن هو رتب االسماء
وكــانت لــطــيـفــة جــداً .هــذا الـرجل
غـنى اغـاني جـمـيـلـة جـداً وبـعـدهـا
ــيـــكــروفـــون وغــنى حــجـب عــنـه ا
بصـوته العـادي والله غطى الـقاعة

يكروفون  وكان أفضل من ا
{ انت  تقرئ  القرآن ?

-اكيد 
{ وجتودينه ?

- كنت اجيد التجويد وأقلد طريقة
عبد البـاسط ولكن القرآن الكر ال
استغـني عنه بـاستمرار واذا اردت
ان تـكون مـحـاميـاً جيـداً او قاضـياً
ــثال جــيــداً او تــاجــراً جــيــداً او 
اجـود عـلـيك بـقراءة الـقـرآن الـكر
ــلـكـة حـتى تــمـتـلـك هـذه الـثــقـة وا
عـندمـا تؤكـد حواراتك الن اإلعـجاز
ـوجــودة في اآليـات ـوســيـقـى ا وا
الــقــرآنــيــة هي الــتي تــصــنع مــنك
أنسـانا ذا تأثـير في اجملـتمع حتى

وان كنت أنسانا عادياً .
{ نـرجع لـلـعـائـلـة..هـمـام : مـا ظـهـر من

السنام  وما ذاب من الثلج ?
- هـذا تفـسـير جـديـد ولم اسمع به
سـابقـاً ولـكن هـمـام كـمـا اعـرفه هو
الـرجل الـشـجـاع ولـكن اذا وضـعـنا
(فتحه) على ( هًمام ) أصبح ( كلبا

نباحا )
{ بـادرت انـا بـالـقـول : روي عـنه (ص)

انه قال :
ـوْا بـــأسَـــمـــاءِ األنـــبــيـــاء  وأحَبُّ  تَـــسَـــمـَّ
األســـمـــاءِ إلـى الـــله: عَـــبـــدُ الـــله وعـــبـــدُ
ام  الـرحــمن  وأصـدَقُــهـا: حــارِث وهَـمـَّ

وأقْبَحُها: حَرْب ومُرَّة ) .
- إذا حـتى الـنـبي  ( ص ) ال يـحب
ــآسي األســـمــاء الــتي تـــدل عــلى ا

واحلروب وهذه كلها مرفوضة  
ـاذا أوالدك جــمـيـعـهـم ( بـالـهـاء ) ..  }

وأنت أستاذة بالصوت واإللقاء 
- الـهــاء تـخــرج من ( الـلــهـاة ) من
ـمثل خـلف تـفـاحة آدم يـسـتنـشق ا
في اإللـقـاء نـفــسـا طـويال .. يـعـجـز
احلـــجـــاب احلـــاجـــز عـن رفـــعـــهـــا
مثل ان يتمرن بسهولة لذلك على ا
تـــمــــارين عـــديــــدة جـــداً اذا كـــانت
اجلـمــلــة فـيــهــا ( هـاءات كــثــيـرة )

اذا سميتهم بـــ ( الهاء )  و
ليت هنداً أجنزتنا ما تَعدْ

ا تَجِدْ وشَفَتْ أنفسنا 
كُلَّما قُلتُ مَتى ميعادُنا

ضَحِكَت هِند وَقالَت بَعدَ غَد
فهذه هند 

وعــنــدمــا جــاء هــمــام الى الــدنــيــا
اسـمـينـاه هـمام حـتى يـكنـون ألبيه
به ( ابــو هــمـام ) وهــنــد تـعــتـرض
وتـقـول انا اول واحـدة في الـعائـلة
ومـا اســمح ألحــد ان يـنــاديك (ابـو

همام )
{ دعـينا في اال صوات ( انت  قواعدية
) كـم حــلــقــة مـــثــلت  من مـــســلــسل أين

مكاني من االعراب ?
- مــثــلت  ( 90) حــلــقــة وهــو اول
مـــســلــسل عــراقي طـــويل يــبث في
الـوطن الـعـربي وفي حـيـنـهـا كانت
الدورات (13) حـلـقـة الي مـسـلـسل
كان ولكن العراق قدم  ( 90) حلقة

شـاهـدين اسـتـمـتع بـهـا عـمـوم ا
لـلــتـلـفـزيـون الــعـربي في وقـتـهـا
ـوضوعيـة الدسمة ادة ا وثمن ا
الـتـي كـان يــحـمــلــهـا الــبــرنـامج
والــفــضل كــان يـعــود الى ثـالثـة

اشخاص في حينها 
األول ( شـــريف الـــراس ) االديب
الـــســـوري واخملـــرج الــعـــراقي (
عــلي االنـــصـــاري ) رحــمـــة الــله
ـؤسـسة الـعامـة لالذاعة عـليه وا
والـتــلـفـزيـون الــتي انـتـجت هـذا
الــعـمل بــشـكـل ( بـاذخ ) ويــبـقى
ــهــمــان في هــذا الــشــخــصـــان ا
الــعـمـل هـمــا االســتــاذ ( جــعــفـر
السعدي ) وانـا ( فوزية الشندي

 (
{ حــــرامـــات : لم يـــبـق من الـــعـــمـــر

شيء!
- على العكس هذا  هو هذا عمر
ستقبل نحن التألق والتفكـير با
ـاضي ـآسـي ا ال نــعـيـش عـلـى ا

ستقبل  واحلاضر بل نفكر با
{ كأنك  شابه بنت الثالث 
-بل  اني بنت العشرين !!

{ اجـــمـل عـــمل مـــثـــلـــتـــيه وانت  في
العشرين?

- اجمل عـمل هو ( آنا كـارنينا )
لـــ ( تـولـسـتـوي ) هـذا عـمـل كان
في االذاعــــــــة جــــــــمـــــــيـل جـــــــداً
ومـخرجـونـا اإلذاعيـون مبـدعون
جـداً واذكـر منـهم ( عـزيـز كر )
ــثل جــيـد ومــخـرج اذاعي هـو 
جـيـد .. كان دائـمـاً يـضع صوتي
قـدمة في بـداية مـسلسالته في ا
وهـو مـثل مـعي في (بالبل ) دور
( خالي ) واي جمـلة كان يـقولها
تــردد في الـــشــارع مـــثل (قـــلــبي
نارك ) وغيـرها من الكـلمات هذه
اجملمـوعـة كنـا مـحبـ لـبعـضـنا

وطيب . 
كن الي شخص أن  يفرق { كـيف 
بــــ صـــوتك وصـــوت هــــنـــد وهـــديل

بالتليفون ? 
- انـي مـن حــــــ وقع احلــــــادث
ـــــروري  االلــــيـم   الــــذي أودى ا
بـســيـارتي وجنــونـا مــنه فـوزيـة
حـسن وأنــا  كـنت امــثل روايـة (
األرض الـــطــــيـــبـــة) لـــلـــكـــاتـــبـــة
االمريكيـة بيرل باك  وتتألف من
  ( 160) حلقـة أنا  عملت  (30)
حـلــقـة وحـصل حــادث الـسـيـارة
وجـــــاءوا بــ(هــــــنـــــد) أكــــــمـــــلت
ـســلـسل ولم يــكن هـنــالك فـرق ا

ب صوتي وصوت ( هند ) .
{ انت  غـنيـت  في ( الدمـعة الـباردة

) على السطح ?
- نـعم غـنـيت عـلى الـسطح وهي
كــــانت مـن تــــألـــيـف االســــتـــاذ (
يوسف الـعاني ) وهـو مثل فـيها
رحلة االولى من ايضاً و مثلت ا
ــــرحـــلـــة حــــيـــاتي ( هــــديل ) وا
رحلـة الثالثة الثانيـة ( هند ) وا
أنـا  وكـان الـبـطل هـو ( مـحـمـود

ابو العباس ) 
{ أي اغنية غنيتي ?

- هي كـانت حتـبه ويـحـبـها  ( ال
حتـاول يـا حـبيـبي لـلـرجوع ×××
اني ما اقبل بعد منك خضوع ) 
والى نهاية األغنيـة التي كتبتها

وحلنتها 
الئــكــة { هل تــعــرفـــ  ان  نــازك ا

كانت تعزف على العود ?
- ال والله ال اعرف 

{ الـسـيـدة فـوزيـة الـشـنـدي ام هـمام
وهـامـلت وهـند وهـديل احلـوار انـتهى

.. كيف رأيت  الدنيا 
- مشـيـنـاها خـطى كـتـبت علـيـنا

ومن كتبت عليه خطى مشاها 
 صـــبـــرت عـــلـى صـــبـــر أمـــرّ من
الــصـــبــر... وصـــبــرت حـــتى ملّ
الصبر من صبري وانا  ال  احب
انـــهي لـــقـــائي اجلـــمـــيـل وإيــاك
بـشيء مأسـاوي او كئـيب خلـينا
نبتسم ونـتأمل االلوان  األخضر
واألصـــــفـــــر و الـــــوردي  فـي كل

احلياة .....

سـرح الكويـتي بـجائزة أفـضل عرض مـتكـامل في مـهرجان فاز عـرض (الرحـمة) لـفرقـة ا
سرحي الثامن عشر الذي أسدل الستار عليه مساء اجلمعة. الكويت ا

ثل) كـما حصـد العرض جـوائز (أفضل ديـكور) وحصل عـليهـا فيصل الـعبيـد و(أفضل 
ثل واعد) وحصل عليها مهدي القصاب. وحصل عليها علي احلسيني و(أفضل 

ـهرجان وتـوزيع اجلوائـز على مسـرح الدسـمة بحـضور األمـ العام وأقـيم حفل خـتام ا
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 رسالة الكويت

هرجان للمـجلس الوطني للـثقافة والفـنون واآلداب علي اليوحـة ومدير ا
سرحـي العرب.وذهبت جائزة أفضل مخرج في أحمد التتان وعدد من ا
ـهرجـان إلى عـبد الـله الـعابـر عن مـسرحـيـة (غفـار الـزلة) لـفـرقة مـسرح ا
ثلة إلى سماح عن دورها في اخلليج العربي فيما ذهـبت جائزة أفضل 
مسـرحية (صـاحلة) لفرقـة مسرح الشـباب.وفازت الـكاتبة فـطامي العطـار بجائزة
ـهـنـدس لإلنـتاج أفـضل مـؤلف عن نص مـسـرحيـة (لـيـلـة ربيع وقـمـراء) لـشـركة ا
ـثـلـة واعدة إلـى دانـة حسـ عن دورهـا في الـفـني فـيـمـا ذهـبت جـائـزة أفـضل 

ـسرح الـشعبي.وحـصدت مـسرحـية (غفـار الزلـة) جوائز7 مسرحـية (مـوعد مع ..) لـفرقة ا
ـهـرجان أفـضل إضـاءة وأفضل أزيـاء وأفـضل مـؤثـرات صوتـيـة.تـشكـلت جلـنـة حتكـيم ا
مثل الكويتي جاسم النبهان وعضوية الناقدة الكويتية سكينة مراد ومصممة برئاسة ا
صري جمال ياقوت والكاتب سرحي ا السينوغرافيا الـلبنانية شادية زيتون واخملـرج ا
هرجان كرم في دورته الثـامنة عشرة مجموعة من الفنان اإلماراتي جمال سالم.وكان ا
الكـويـتيـ هم علي جـمعـة وصالـح احلمـر وسالم إسـماعـيل وفـيصل الـعمـيري وفـيصل

. فيدي إضافة للفنان البحريني محمد ياس بوغازي وخالد أم وحس ا

الفنانة فوزية الشندي مع (الزمان)


