
رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

العدد )4262( السنة السادسة عشرة - 
الخميس )30( آب 2018

هج
تو

ن ال
زم

ن 
م

5-4

WWW. almadasupplements.com

آزادوهي صاموئيل: أنا 
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العشق يكاد يدّمرني
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وافق اإخوتها الثالثة فورًا، بكون اأن العمل يف هذه 
الفرق���ة �ش���رف، فاأفراد عائلته���ا مل يكون���وا بعيدين 
ع���ن ال�شارع امل�شّي����س، وكان اإخوتها من امل�شاهمني 
الت���ي  واالعت�شام���ات  التظاه���رات  يف  الن�شيط���ني 
مل تك���ن تنقط���ع يف الف���رة ماب���ني )1956-1954( 
وتعر�س منهم لالعتقال اأك���ر من مرة، وافقوا على 
عمله���ا بالفرقة �شرط اأن يرافقه���ا اأحدهم عند ذهابها 
للتماري���ن وعودتها منه���ا، و�شجعوها عل���ى اأ�شا�س 
هوي���ة الفرق���ة ال�شيا�شي���ة الت���ي ين�شجم���ون معه���ا 
ومعرفته���م اجليدة امل�شبقة بالفنانني الذين يعملون 
فيها، وكانوا يحرمون الفرقة ويعتربون ن�شاطاتها 
حمركًا مل ينقطع الإثارة ال�شخط على االإنكليز وعلى 

االأحالف والعمالء.
وكان يراف���ق اآزادوه���ي يف التمارين اأح���د اإخوتها، 
عادًة اأخيها )هاي���ك �شاموئيل(، وكانت يف بداياتها 
تتحدث بلغة عربية غ���ر �شليمة، تغلب على لهجتها 
اللكن���ة االأرمني���ة، كان���ت طفل���ة مبعن���ى الكلمة )12 
�شن���ة( األب�شوها مالب�س االأم وو�شع���وا على راأ�شها 
عب���اءة وحملت بني يديها دمي���ة ملفوفة، واأ�شبحت 
اأّم���ًا على امل�شرح، هذا م���ا كانوا يحتاجونه منها. اأن 

تكون اأّمًا ولي�س طفلة.
مّثل���ت يف الف���رة ماب���ني 1954 - 1958 م�شرحي���ة 
)اإي���راد وم�ش���رف( عل���ى قاع���ة الكلي���ة الطبية ويف 
اأخ���رى و)حرم���ل وحب���ة �ش���ودة( و)�ش���ت  اأماك���ن 
دراه���م( لنف����س املوؤل���ف يو�ش���ف الع���اين، ولنف����س 
املخرج اإبراهي���م جالل، وكانت حتمل ا�شمًا فنيًا يف 
االإعالن���ات )زاهدة �شامي( ا�شتم���ر معها اىل ما بعد 
مت���وز 1958، حيث مّثلت حتت هذا اال�شم اأي�شًا يف 

م�شرحيتي )اآين اأمك يا�شاكر( و )اهال باحلياة(. 
بعد اأن اأنهت الدرا�شة املتو�شطة عام 1958، وهي ما 
تزال تعمل يف فرقة امل�شرح احلديث، كانت مواهبها 
الفنية وثقافته���ا امل�شرحية قد تبلورت اىل حد كبر 
بالتماري���ن واملرا�س على يد اإبراهيم جالل، ورعاية 
باق���ي اأع�ش���اء الفرق���ة له���ا، فدخل���ت معه���د الفنون 
اجلميل���ة - ق�شم امل�شرح - وال���ذي كان منذ تاأ�شي�شه 
يف ع���ام 1945، ولغاية ذل���ك التاريخ 1959، معهدًا 
يدر�س فيه الذكور فقط، ومل جتروؤ اأو حتى تفكر اأي 

فتاة االإقدام على الدرا�شة فيه قبل اآزادوهي.

 ازادوه���ي �شاموئي���ل فنان���ة كبرة 
كانت اأول فتاة تدخ���ل معهد الفنون 
م���ن  اخلم�شيني���ات،  يف  اجلميل���ة 
اأ�شهر اأعماله���ا امل�شرحية التي بقيت 
يف"النخل���ة  دوره���ا  الذاك���رة  يف 
واجل���ران"يف دور )متا�ش���ر( وال 
ين�شى جمهور امل�شرح دورها املتميز 
م�شرحية"املومياء"واأعم���ال  يف 
م�شرحية كثرة �شّكلت ذاكرة امل�شرح 
العراق���ي، اإ�شاف���ة اىل ع�ش���رات من 

االأعمال التلفزيونية.
»اأخ���رة املدى"�شاألته���ا اإثن���ي ع�شر 

�شوؤااًل مفادها:
* من انِت يف جملة ق�شرة؟ 

اأن���ا فنان���ة امل�ش���رح الت���ي ال جتد يف 
احلياة غر خ�شبة م�شرح بغداد 

* هل لديِك موهبة مل تكت�شف؟
يف عم���ري االآن �شع���ب احلديث عن 
املواه���ب، ولك���ن كن���ت اأح���ب كتابة 

الق�شة وال�شعر وهي هواية فقط.
* نقاط القوة وال�شعف لديِك؟

نق���اط القوة ح���ني اأق���دم عم���اًل فنيًا 
يف���رح امل�شاه���د، وال�شع���ف ح���ني ال 

ا�شتطيع النهو�س من الفرا�س.
* ما هو ال�شيء الذي تتفائلني به؟

روؤي���ة  ب���ه  اتف���اءل  ال���ذي  ال�ش���يء 
ابت�شام���ة طفل فه���ي ت�شعدين اليوم 

كله. 
* ت�شرف يزعجِك؟

االإن�شان الذي يعبث مبمتلكات بلده 

ال  طري���ف  اأو  حم���رج  *موق���ف 
تن�شينه؟ 

عل���ى  وخ�شو�ش���ًا  كث���رة  مواق���ف 
خ�شب���ة امل�ش���رح، واع���ذروا الذاكرة 

التي تاهت منها اأ�شياء كثرة. 
* متى تعتذرين؟

اعت���ذر نيابة ع���ن اأي اإن�شان يخطئ 
ب���دون ق�ش���د، االعتذار ثقاف���ة مهمة 

علينا اأن نتعلمها كل يوم. 
* اغنيتِك املف�شلة؟

كل اغني���ات ف���روز ومعه���ا اغني���ة 
مائدة نزهت �شدفة ياهوانا 

* اأمنية مل حتققيها؟
كثرة ال ا�شتطيع عّدها 

* اآخر كتاب قراأتِه؟
امل�شرحي���ات  بع����س  ق���راءة  اأعي���د 

وخ�شو�شًا اأعمال ت�شيخوف 
* اف�شل اخراع بالن�شبة لِك؟

ه���ذا اجله���از ال�شغ���ر وت�ش���ر اىل 
املوباي���ل ال���ذي ق���رب امل�شافات بني 
اجلميع.. لكني اعترب امل�شرح اأف�شل 

اخراع ب�شري 
* تاريخ ال ميكنِك ن�شيانه؟ 

دخويل معهد الفنون اجلميلة 
* نف�ش���ك الداخلي���ة ت�شب���ه م���اذا من 

الطبيعة؟ 
ت�شبه ن�شمات الهواء اخلفيفة.

هذا احلوار �شبق ان ن�شر
 يف اأخرية املدى

ل�������ط�������ي�������ف ح����س����ن

آزادوهي صاموئيل رائدة المسرح 
العراقي

فتح���ت اآزادوه���ي لالأخري���ات -بدخوله���ا ال�شج���اع 
كاأّول فت���اة اىل معه���د الفنون اجلميل���ة ق�شم الفنون 
انخ���رط  م���ن  اأم���ام  الوا�شع���ة  االآف���اق  امل�شرحي���ة- 
بعده���ا الحق���ًا لدرا�ش���ة ه���ذا الف���ن، فتدفق���ن بب���طء 
عل���ى املعه���د يف ال�شن���ة الثانية م���ن درا�شتها، كانت 
هناء عب���د القادر، ثم جاءت من بعده���ا �شمية داود، 
وبع���د �شنتني كان من طالب املعه���د فوزية ال�شندي، 
روؤي���ا روؤوف، �شاه���رة اأحمد، �شوب���و حممد، منرة 
عبا����س، وبلقي�س الكرخي، وهكذا تقدمن اىل املعهد 
يف ال�شن���ني التالي���ة وب���دون ح���رج، �شيم���اء، غزوة 
اخلالدي، �شعاد عبدالل���ه، اأحالم عرب، ون�شال عبد 

الكرمي.. اإلخ.
م���ن  االأ�شم���اء كث���رة االآن يف الو�ش���ط امل�شرح���ي 
الفنان���ات خريجات املعه���د اأو االكادميي���ة ميار�شن 
الن�ش���اط امل�شرحي يف خمتلف املجاالت، ق�شم منهن 
يحملن الدكتوراه يف تخ�ش�شات م�شرحية خمتلفة، 

ومّدر�شات يف املعهد وكلية الفنون.
وق�ش���م كبر اآخر منه���ن اأي�شًا، �شع���ن واختفني يف 
املحافظ���ات، ا�شتغل���ن كمعلم���ات بعيدًا ع���ن امل�شرح 

ون�شاطاته، اأو تركن الفن امل�شرحي بعد الزواج.
تعلمت اآزادوهي الكثر يف املعهد، مبا ي�شاعدها يف 
اأن تتخل�س من اخلجل والتوج�س ومتتلك �شخ�شية 
متحدي���ة، وج���راأة اجتماعي���ة، م���ن ه���ذه التماري���ن 
الطريف���ة وغر املاألوفة يف العادات العراقية اآنذاك، 
والتي كان يطلبها منها اأ�شتاذها بهنام ميخائيل، اأن 
تتوق���ف مثاًل عند ما�شح اأحذي���ة يف ال�شارع وتطلب 

منه اأن مي�شح لها الغبار عن حذائها الذي حتتذيه. 
بع���د اأن تخرجت من املعهد عام 1962، عّينت معلمة 
يف بغداد، ثم �شرعان ما اعتقلت وطردت من التعليم 
بع���د انق���الب 1963، وا�شط���رت خ���الل الف���رة من 
1963 وحت���ى 1965 للعم���ل كحالق���ة يف �شال���ون 

ن�شائي ل�شد الرمق.
بعد اأن اأعيدت لفرقة امل�شرح الفني احلديث اأجازتها 
يف ع���ام 1965، وج���رى مّل �شمل االأع�ش���اء القدامى 
اإليه���ا ا�شرك���ت بن�ش���اط يف كل االأعم���ال امل�شرحية 
الت���ي قدمته���ا يف تلك الف���رة )فواني����س(، )�شورة 
)النخل���ة  )املفت���اح(،  �ش���رف(،  )م�شاأل���ة  جدي���دة(، 

واجلران(، و)اخلرابة(.
كان���ت تعم���ل يف �شال���ون احلالقة ب�ش���كل متوا�شل 
م���ن ال�شاعة التا�شع���ة �شباحًا اىل ال�شاع���ة ال�شابعة 
م�شاًء، ثم تتمرن من ال�شاعة ال�شابعة وحتى ال�شاعة 
العا�ش���رة يف مقر الفرق���ة، دون اأن تاأخذ اأجورًا على 
عمله���ا امل�شرح���ي، كباق���ي اأع�ش���اء الفرق���ة يف ذل���ك 

الزمان.
اأعي���دت اىل اخلدم���ة يف ع���ام 1968 عندم���ا �شملها 
ق���رار باإع���ادة جمي���ع املف�شولني الأ�شب���اب �شيا�شية، 
اىل وظائفه���م، وعّين���ت معلمة، ولك���ن هذه املرة يف 
مدين���ة بعيدة هي الرمادي، مرك���ز حمافظة االأنبار، 
والرم���ادي تبعد عن بغ���داد غربًا ب���� 200 كيلومر، 
فت�شط���ر اأن ت�شتيقظ يف وق���ت مبكر وتذهب لتقطع 

يومي���ًا م�شاف���ة �شاعت���ني يف البا�س ذهاب���ًا لتلتحق 
بعمله���ا يف الوقت املنا�شب، ثم تقط���ع نف�س امل�شافة 
بع���د انتهاء ال���دوام الر�شمي يف طري���ق العودة اىل 
بغداد، لتذهب بعدها م�شرعة اىل مقر امل�شرح الفني 
احلدي���ث لتتدرب على م�شرحيات تع���د للعر�س.  ثم 
ت�ش���ل يف نهاي���ة مطافه���ا اليوم���ي اىل البي���ت وهي 

منهكة يف ما يقارب منت�شف الليل.
بقيت على هذا احلال اكر من ثالث �شنوات، اتعبها 
التنق���ل اليوم���ي ب���ني مدينت���ني، فا�شط���رت لل�شكن 
واال�شتقرار يف الرمادي والتف���رغ لعملها الوظيفي 

فقط، ياأ�شًا من اأي حل قريب مل�شكلتها. 
لكنه���ا مل تق���ف �شاكن���ة يف انقطاعه���ا ع���ن العا�شمة 
واأجوائه���ا امل�شرحي���ة، �شّكل���ت هن���اك للتنفي�س عن 
طاقاته���ا الفني���ة فرقة م�شرحية حملي���ة من خريجي 
معه���د الفن���ون اجلميل���ة م���ن اأبن���اء املدين���ة، وبعد 
ع�ش���ر �شن���وات م���ن ال�شق���اء يف الرم���ادي واالإبعاد 
املتعم���د عن بغداد واالنقطاع ع���ن م�شارحها، انتهت 
عذاباته���ا يف ع���ام 1977 بنقل خدماته���ا اىل الفرقة 
القومي���ة احلكومية، وع���ادت اىل الن�شاط امل�شرحي 
يف اأعم���ال مهمة للفرقة القومي���ة، ووا�شلت اإبداعها 

دون انقطاع.
م���ن اأه���م االأعم���ال الت���ي اأدته���ا اآزادوه���ي يف معهد 
الفن���ون اجلميل���ة، )امل���ري النبيل( ملول���ر اخراج 
جعف���ر عل���ي، و)عطي���ل( ل�شك�شبر، اإخ���راج جا�شم 
العب���ودي و)اأودي���ب مل���كًا( ل�شوفوكلي����س، اإخراج 
جعفر ال�شعدي. و)فيما وراء االأفق( الونيل، اإخراج 

بهنام ميخائيل.
ويف فرق���ة امل�ش���رح احلديث من ع���ام 1954 وحتى 
متوز 1968 مثلت تقريبًا يف كل م�شرحيات العاين، 
االأوىل ذات الف�ش���ل الواح���د، وبعده���ا وا�شلت يف 
الفرق���ة و�شارك���ت يف )اآين اأم���ك يا�شاك���ر( و)اأه���اًل 
باحلي���اة( و)فواني�س( و)م�شاألة �ش���رف( و)�شورة 
الناقو����س(  يق���رع  و)مت���وز  و)املفت���اح(  جدي���دة( 

و)النخلة واجلران(.
ويف الفرق���ة القومي���ة )جزي���رة اإفرودي���ت( و)اب���ن 
ماجد( و)لغ���ة االأمهات( و)ال���روح الطيبة( و)ثورة 
)املزيف���ون(  و  ال�شن���ني(  و)حمط���ات  املوت���ى( 

و)العا�شفة(... وغرها.
عمل���ت من���ذ اأن اعتل���ت خ�شب���ة امل�ش���رح م���ع اأب���رز 
املخرجني يف العراق بدءًا باإبراهيم جالل ثم �شامي 
عب���د احلمي���د وعب���د الواحد ط���ه وبهن���ام ميخائيل 
وجعفر ال�شعدي وجعف���ر علي وبدري ح�شون فريد 
و�شعدون العبيدي وحم�شن العزاوي وقا�شم حممد 

واآخرين.
تعترب اآزادوهي من اأكر املمثالت العراقيات ن�شاطًا 
وغ���زارة وم�شارك���ة مب�شرحي���ات مهم���ة يف تاري���خ 
امل�ش���رح العراقي، وقد ح�شلت خ���الل عمرها الفني 
يف امل�ش���رح الذي قارب اخلم�شني عامًا، على جوائز 
فني���ة وتكرميية وتقديرية عدي���دة، يف العراق ومن 

مهرجانات م�شرحية عربية عديدة �شاركت فيها.

فوتحت آزادوهي صاموئيل 

لالنتامء لفرقة املرسح الحديث 

من قبل أخت سامي عبد الحميد، 

وهي طالبة قد أكملت توًا 

املرحلة االبتدائية، وانتقلت 

اىل الدراسة املتوسطة، أخربت 

عائلتها باملوضوع، مل يبد األب 

رأيًا وأحال املوافقة اىل إخوتها 

الثالثة بحجة أنه أّمي واليفهم يف 

هذه األمور وال يريد أن يتحمل 

ماسيجري لها الحقًا يف سلوكها 

هذا الدرب الذي كان يدرك أنه 

صعب وغري مأمون عىل طفلة 

بسّنها، ويخىش من أنه قد يظلمها 

يف حالتي املوافقة أو الرفض.

آزادوهي صاموئيل: لن 
أنسى تأريخ وقوفي على 

المسرح ألول مّرة
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حاورها / عالء الماجد

ع��������دن��������ان ي����وس����ف 

* كيف تعم���ل الفنانة اآزادوه���ي �شاموئيل على 
ل العمل؟ الدور الذي توؤديه، ومع من تف�شّ

- اأعم���ل على ال���دور اأو ال�شخ�شية الت���ي اأوؤديها 
عل���ى ثالثة حم���اور، املح���ور االأول ه���و ما�شي 
ال�شخ�شي���ة الت���ي اأ�شتقيها م���ن الن�س، واملحور 
الثاين ه���و حا�شر ال�شخ�شية الت���ي �شاأج�ّشدها 
اإليه���ا م���ن جتربت���ي وقراءات���ي  اأن���ا واأ�شي���ف 
ورغبت���ي يف تق���دمي ال�شخ�شية كم���ا اأت�شورها 
اأنا، اأما املحور الثالث، فهو م�شتقبل ال�شخ�شية، 
وهذا ما اأركز عليه كثرًا، واأعني كيف �شاأودعها 
اأذه���ان النا����س لتعي����س يف ذاكرته���م بع���د  يف 
اأن ت�ش���دل ال�شت���ارة، اإن ه���ذا االأم���ر يقلقني منذ 
بداي���ة التمارين، وهنا يج���ب اأن اأعمل يف دائرة 

االإبه���ار والتوه���ج الدائم خ���الل العر�س، يقول 
اأ�شت���اذي الراح���ل اإبراهي���م جالل"املمث���ل كلم���ا 
تغرب عن نف�شه كلما اقرب من ال�شخ�شية التي 
ميثلها"وتطبيق هذه املقولة لي�س �شهاًل، خا�شة 
ملمثل���ة مثل���ي اأح���اول اأن اأقدم �شخ�شي���ة جديدة 
واأ�شلوبًا جديدًا يف كل عمل م�شرحي اأ�شارك فيه، 
ل العمل، فاأنا عملت مع اجلميع،  اأم���ا مع من اأف�شّ
ل اأن يكون العمل مهمًا، مثاًل ماقدمه  لكنن���ي اأف�شّ
يل االأ�شت���اذ قا�ش���م حمم���د، اأو ال�شي���دة عواطف 
نعي���م، اأو املوؤل���ف عادل كاظ���م، واأحيان���ًا اأ�شعر 
بحاجة ما�شة للعمل مع الدكتور �شالح الق�شب، 
واإذا به يق���دم يل م�شرحية"العا�شفة"ل�شك�شبر 
اأو"حفل���ة املا�س"�شم���ن منهج م�ش���رح ال�شورة 

)هل اأ�شتطيع اأن اأرف�س(.
*بداي���ة الفنان���ة اآزادوه���ي كانت �شعب���ة وفيها 
�شيء من املعان���اة، هل تخربينا عن هذه البداية 

ولو ب�شيء من االإيجاز؟             
  - اأنا ن�ش���اأت يف بيت ب�شيط وكبر، كنا منلكه، 
لكنن���ا مل نكن منلك ال���زاد الذي يكفينا، وكان زاد 
البي���ت االأهم هو احلدي���ث يف ال�شيا�شة وهموم 
النا�س، حيث كانوا اإخوتي ينقلون م�شاهداتهم 
وم�شاركاتهم يف التظاه���رات واالنتفا�شات اىل 
البي���ت، واأن���ا يف مرحل���ة الدرا�ش���ة االبتدائي���ة، 
فعرف���ت الكثر من الظل���م والواق���ع املرير الذي 
كان يعي�ش���ه ال�شع���ب العراق���ي، الفق���ر واملر�س 

يف  اال�شتعم���ار،  ذل���ك  كل  وراء  كان  واجله���ل، 
العه���د امللك���ي، كان اأخي يوّزع املن�ش���ورات لياًل 
عل���ى دراجت���ه، ويكتب عل���ى اجل���دران )ي�شقط 
اال�شتعم���ار(، واإبان العدوان الثالثي على م�شر 
ع���ام 1956 وج���دت نف�شي بني النا����س واأنا يف 
القناب���ل  اتلق���ى  املتو�شط���ة،  الدرا�ش���ة  مرحل���ة 
امل�شّيلة للدموع، ومن حينها كرب الوعي الوطني 
بداخلي، وربط���ت م�شري مب�شر هذا ال�شعب 
يف توقه للحرية والتغير، لذلك ا�شتجبت لرغبة 
�شقيق���ة الفن���ان �شامي عب���د احلمي���د، لالن�شمام 
اىل فرق���ة امل�شرح احلديث، وكان���ت هذه الفرقة 
تق���دم اأعم���ااًل م�شرحي���ة �شعبي���ة تنتق���د النظ���ام 
اآن���ذاك، وتنّبه النا�س اىل عمق واأ�شباب امل�شاكل 
االجتماعي���ة واالقت�شادية، ومّثلت يف م�شرحية 
)�ش���ت دراه���م( تاأليف يو�شف الع���اين، واإخراج 
اإبراهيم ج���الل، م�شكت دمية ملفوف���ة باالأقم�شة 
واأرتدي���ت عب���اءة واأ�شبح���ت اأّم���ًا، واأن���ا مل اأزل 
�شبي���ة، به���ذا ال���دور الب�شي���ط دخل���ت اىل عامل 

م�شحور ا�شمه امل�شرح.

*بدايت���ك م���ع فرق���ة امل�ش���رح احلدي���ث ه���ل ُتعد 
العامل املهم يف انطالقتٍك؟

- لق���د كن���ت حمظوظ���ة الأن بدايت���ي كان���ت م���ع 
جمموع���ة من فناين ومثقفي الع���راق، عاملوين 
ب���كل اح���رام كاإن�شانة، رغم اأنه���م مل يجدوا يّف 
املمثل���ة التي ين�شدونها، الأن لغتي مل تكن �شليمة 
وقتذاك وكذلك نطقي، ولكن بحبهم وت�شجيعهم، 
�شاع���دوين عل���ى اجتياز هذه املحن���ة، لقد كانوا 
بح���ق اأ�شاتذتي قب���ل دخويل اإىل معه���د الفنون 

اجلميلة.

*هل كانت االأعراف والتقاليد االجتماعية تعيق 
عمل امل���راأة ب�شكل ع���ام، وعمله���ا يف جمال الفن 

ب�شكل خا�س؟
- كان وق���وف امل���راأة عل���ى خ�شب���ة امل�ش���رح يف 
ظ���ل االأع���راف والتقالي���د االجتماعي���ة ال�شائدة، 
ينط���وي عل���ى كث���ر م���ن الت�شحي���ة، بخا�ش���ة 
الفنان���ات اللواتي �شبقنن���ا يف العمل امل�شرحي، 
فكن يركن العمل بعد جتربة اأو جتربتني، خوفًا 
من املجتم���ع الذي كان ي�شاوي ب���ني عمل املمثلة 
والت���ي تعمل يف االأندية الليلية، وبناًء على هذه 
النظ���رة كان يقع على عات���ق املمثلة حماربة هذه 
النظرة، من خ���الل تقدمي �شورة املمثلة الواعية 
املدرك���ة مل�شوؤولياته���ا جت���اه وطنه���ا، وتاأ�شي�س 
تقالي���د فني���ة راقي���ة لبن���اء عالق���ة حمرم���ة بني 
جمهور امل�شرح والفن���ان، ومن خالل ذلك اأنتمت 
اىل فرقة امل�ش���رح الفني احلديث جمموعة طيبة 
م���ن الفنان���ات الرائ���دات، كذل���ك �شاهم���ت ثورة 
14 متوز يف فت���ح اآفاق وا�شع���ة اأمام اجلماهر 
ولت�ش���ع امل���راأة اأمام مه���ام جدي���دة يف اأن حتتل 
مكانته���ا، وبالتايل تغير نظ���رة املجتمع للمراأة 
املمثل���ة، قدمن���ا يف تلك الف���رة م�شرحيات )اآين 
اأم���ك يا �شاكر( و)اأهاًل باحلي���اة( و)حرمل وحبة 

�شودة(.
�شه���دت   ،1965 الع���ام  اأعقب���ت  الت���ي  *الف���رة 
نهو�شًا م�شرحيًا وا�شع���ًا وظهور اأ�شماء ن�شوية 
تاألقت يف الكثر من االأعمال امل�شرحية، ما الذي 

حتتفظ  به ذاكرتِك عن هذه الفرة؟
- يف ع���ام 1965 اجيزت فرق���ة امل�شرح احلديث 
با�ش���م فرق���ة امل�ش���رح الفن���ي احلدي���ث، فعمل���ت 
و)م�شاأل���ة  )الفواني����س(  م�شرحي���ات  معه���م 
و)املفت���اح(، ويف  �ش���رف( و)�ش���ورة جدي���دة( 
ع���ام 1968، كن���ا نتمرن عل���ى م�شرحي���ة )متوز 
يق���رع االأجرا����س(، ويف نف����س الوق���ت، �ش���در 
اأمر بع���ودة املف�شولني اىل وظائفه���م، فالتحقت 
بوظيفت���ي كم�شرفة للن�ش���اط املدر�شي يف مدينة 
الرم���ادي، وهنا بداأت معاناتي، حيث كنت اقطع 
م�شافة 400 كم ب���ني وظيفتي وبني توا�شلي مع 
التمارين يف بغ���داد، وعادت معاناتي جمددًا مع 
م�شرحية )النخلة واجلران( بعد اأن طلبت مني 
اإدارة الفرق���ة االلتح���اق بالعم���ل كبديل���ة للفنانة 
اأن���وار عب���د الوه���اب، و�شجلت ه���ذه امل�شرحية 
باأدائي، فكانت بحق جتربة كبرة يل وللم�شرح 
العراقي، وكانت من اإعداد واإخراج قا�شم حممد، 
ع���ن رواية بنف����س اال�ش���م للكاتب الكب���ر غائب 
طعم���ة فرمان، ويف عام 1970 قدمت  )اخلرابة( 
كبديل���ة ع���ن الفنان���ة الراحل���ة زين���ب، وهي من 
تاألي���ف يو�ش���ف الع���اين، واإخ���راج �شام���ي عبد 
احلميد، بع���د ذلك تعبت من ه���ذه )الهرولة( بني 

بغ���داد والرم���ادي، فاآثرت اأن اأبق���ى هناك، ولكن 
كيف يل اأن اأجل�س خاملة بعيدة عن امل�شرح، لذلك 
�شكلنا فرقة م�شرحية من املعلمني املتخرجني من 
معهد الفنون اجلميلة، وعملنا باإمكانات ب�شيطة 
لكنه���ا كبرة. ومن االأعمال التي قدمناها يف تلك 
الف���رة )اأ�شج���ار الطاع���ون( لنور الدي���ن فار�س 
و)ح���ني ا�شقطن���ا طائ���ر الوه���م( لقا�ش���م حممد، 
و)م�ش���اء التاأم���ل( و)حماكم���ة الرج���ل ال���ذي مل 
يح���ارب( و)اآداب���ا( و)ع�شاق اخلي���ال( وغرها، 
لقد قدمنا كل هذه االأعمال يف مدينة مل ت�شهد اأي 

عر�س م�شرحي �شابقًا.
* انتقلِت للعم���ل يف الفرقة القومية للتمثيل بعد 

تاأ�شي�شها، كيف كانت هذه التجربة؟
- ع���ام 1977 قدم���ت طلب���ًا لالنتم���اء اىل الفرقة 
القومي���ة بعد اأن �شاقت ب���ي ال�شبل للرجوع اىل 
اأهل���ي ومدينتي، مت قبول طلبي ونقلت خدماتي 
م���ن وزارة الربي���ة اىل وزارة االإع���الم، وبه���ذا 
انته���ت ع�شر �شنوات من ال�شق���اء والعناء الأعود 
اىل اح�شان مدينتي بغ���داد وم�شارحها، وبداأت 
رحل���ة جديدة مع الفرقة القومية، حيث ا�شركت 
اأذك���ر منه���ا  بح���وايل ثالث���ني عم���اًل م�شرحي���ًا، 
)املزيف���ون( و)كان يام���ا كان( و)ح���رم �شاح���ب 

املعايل(.
*ماذا عن املهرجانات التي ا�شركت بها؟

- يف اأول مهرجان للم�شرح العربي يف بغداد بعد 
الق�ش���ف االأمركي، ا�شركت بث���الث م�شرحيات 
خمتلف���ة املناه���ج وال���روؤى، االأوىل م���ن منه���ج 
م�ش���رح ال�ش���ورة، والثاني���ة م���ن االأدب العاملي، 
والثالث���ة م�شرحية �شعبية عراقي���ة، وفيها اأغني 
واأرق����س حافية القدمني، التمري���ن كان م�شنيًا، 
من التا�شعة �شباح���ًا اىل التا�شعة م�شاًء، متنقلة 
ب���ني قاع���ات التماري���ن، كنت يف عمل���ي يف هذه 
امل�شرحي���ات احت���دى احل�شار واحت���دى نف�شي 
مفج���رة كل االإمكان���ات يف داخلي ك���ي اأ�شخرها 
واأ�شعه���ا يف حم���ك املوا�شل���ة للر�شال���ة الفني���ة 
ك���ي توؤدي دوره���ا بفعالية معرّبة ع���ن هّمنا وما 
اأ�شابن���ا من ج���رم. ح�شلت على جائ���زة االإبداع 
الك���ربى ع���ام 1995 ع���ن دور االأم يف م�شرحية 
)املومي���اء(، ح�شلن���ا على جائ���زة مهرجان برا 

امل�شرحي التكرميية يف االأردن.
* ه���ل من كلمة اأخرة نخت���م بها هذا احلوار مع 

قدي�شة امل�شرح العراقي؟
- اأق���ول لق���د عملن���ا بجهادي���ة عالية وكن���ا قدوة 
ل���كل املمثالت اللواتي اأت���ني بعدنا، فكانت �شهر 
اأياد و�شذى �ش���امل وليلى حممد اللواتي ح�شدن 
جوائ���ز مهم���ة يف املهرجان���ات يف زم���ن �شعب، 
على االأجي���ال الالحقة اأن تعي اأهمية امل�شرح يف 

التوعية والتنوير.

آزادوه��ي صاموئيل 
في حضرة الشعر

آزادوهي صاموئيل: أنا عاشقٌة للمسرح 
وهذا العشق يكاد يدّمرني

وقوف المرأة 
على خشبة 

المسرح في ظل 
األعراف والتقاليد 

االجتماعية 
السائدة آنذاك 

ينطوي على كثير 
من التضحية

 يس��ّمونها راهب��ة املرسح أو القديس��ة أو العاش��قة، وممن 

أطلقوا عليها هذا اللقب الفنان الكبري يوسف العاين والدكتور 

ص��الح القص��ب والدكتور فاض��ل خليل، ذل��ك ألنها تعترب 

املرسح مكانًا مقدس��اً نشأ يف املعابد والكنائس ويف الكثري 

من الطقوس الدينية األخرى، شغفت باملرسح منذ أكرث من 

خمس��ة وأربعني عامًا، ومازال هذا الح��ب عامرًا يف قلبها، 

ذل��ك القلب النابض بح��ب العراق. لق��د واجهت صعوبات 

كثرية ومريرة يف زمن صعب، لكنها تجاوزتها بإرصار وعناد 

وجهادي��ة، لتقول كلمتها أن��ا خلقت للمرسح، ه��ذه الفنانة 

الكبرية ماهي إاّل آزادوهي صاموئيل راهبة املرسح العراقي 

بحق :

كاأنني اأرى خال عوف 
)ال�صادح الغرد(
وهو ابن �صبعني 

ين�صد لفراتيه اأعذب حلن
فاأرى البدر ليلة متامه
اأرى"النخلة واجلريان«

وزهرة ال�صم�س
تن�صر يف احلقل الدافئ

عطراً
ترق�س طربًا

حتمل من�صورات تدعو للحب
تدخل بيت ال�صعب

تزيل غبار الزمن املعتل 
عن الإكليل

تتعمد يف حمراب ال�صعر
مع"اأ�صعد اإن�صان يف العامل«

جنمة مو�صمنا املا�صي
جنمة مو�صمنا الآتي

اأحيت يف القلب 
الع�صق ال�صري 

امل�صهد
بني كوؤو�س ال�صرب

بني قوارير الع�صل املر
واأ�صرار الكتب املمنوعة

اأي دموع للفرح الغامر 
ت�صكب هذي ال�صاعة 

يف �صالة
يقراأ فيها ال�صعر 

ويبتهج امل�صرح 
بامراأة

�صهدت ليل الع�صف
وليل الوهم

وظالم"العراب"املت�صلل من
بئر اجلهل اىل"بيت املال«

وما اأدركها الياأ�س 
ظل احللم لذيذاً
ينّبئ بغٍد اأجمل

ب�صماء ت�صحك
يتو�صطها قمران 

ينريان الدرب اأمام ق�صيتها 
الكربى...
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ع���ب���د ال����ج����ب����ار خ��ل��ف

حني �شاأل���ت الفنانة القديرة، �شاحبة لقب )راهبة 
امل�ش���رح( اآزادوه���ي �شاموئي���ل، ع���ن ي���وم م���ن 
اأي���ام عمرها ال ميك���ن اأن تن�شاه اأب���دًا؟ �شرعان ما 
اأغم�ش���ت عينيه���ا، وبع���د حلظ���ات راح���ت تتاأمل 
االأف���ق البعي���د، ثم غط���ت وجهه���ا �شحاب���ة داكنة 
اأح�ّشت اأنها ملّبدة بحزن �شيمطر بعد قليل، لكنها 
قال���ت: �شاأحك���ي لك تفا�شيل موق���ف جرى يل يف 

يوم لن اأن�شاه ما حييت.
وب���داأت حتك���ي يل: ه���و ي���وم �شتائ���ي م���ن اأي���ام 
�شه���ر كانون الثاين ع���ام 1989، لقد كنت يف تلك 
االأي���ام م�شغولة ج���دًا، كن���ت اأدّر����س يف ال�شباح 
در����س الثقافة االأجنبية ومن ث���م اأذهب الأمثل يف 
م�شرحي���ة لالأطف���ال عنوانها )مملك���ة النحل( يف 
م�شرح الر�شيد يف ال�شاعة العا�شرة وع�شر دقائق 
�شباحًا، وتنته���ي امل�شرحية يف ال�شاعة الواحدة 
ظه���رًا، فاأذهب الأمترن مع املخ���رج الكبر الراحل 
قا�ش���م حممد"رحم���ه الل���ه"يف عم���ل ملنا�شبة عيد 
الف���ن يف امل�ش���رح الوطني، ث���م الأع���ود ثانية اإىل 
م�شرح الر�شيد الأمترن على م�شرحية )ج�شر اأرتا( 
اإخراج بدري ح�شون فريد، ومتثيل ابت�شام فريد 

و�شامي عبد احلميد.
ت�شيف الفنانة الكب���رة: يف ذلك اليوم الكانوين 
الب���ارد، خرج���ت م���ن م�ش���رح الر�شي���د يف حدود 
ال�شاعة الثامن���ة م�شاء، كان الظالم دام�شًا واملطر 
�شدي���دًا، واأنا خارج بناية امل�ش���رح؛ كنت ال اأدري 
كي���ف �شاأ�شل اإىل البي���ت، مل يكن يف املكان �شوى 
اأ�شم���ع نباحه���ا قريب���ًا، يف تل���ك االأج���واء  كالب 
اخل���وف،  م���ن  اأرجت���ف  واأن���ا  نظ���رت  ال�شيئ���ة، 
وت�شاءل���ت م���ع نف�ش���ي: م���اذا �شاأفع���ل؟ مل تك���ن 
هن���اك �شيارة نقل، وحتى اإن طلب���ت اأن يو�شلني 
اأح���د، فعل���ّي اأن اأنتظر اأحد ال�ش���واق العاملني يف 
الدائ���رة، ث���م الب���ّد اأواًل اأن ير�ش���ى اأن يو�شلني، 
وال ب���ّد للمدير اأن يوقع عل���ى ورقة اخلروج، وقد 
وج���دت اأن كرامت���ي ال ت�شم���ح يل اأن اأتو�ش���ل من 

اأجل �شيارة.
وتابع���ت: كان الب���ّد اأن اأ�شتاأج���ر )تاك�شي( ولكن 
اأي���ن ه���ي ال�شيارة يف ه���ذا اجلو املمط���ر والربد 
القار����س، انتظرت اأن متر �شيارة، ولكنها مل متّر، 
تقدمت خطوات، �شمعت نباح كالب وكاأنها تقرب 
مني، توقفت واأنا اأرتع���د خوفًا، تاأملُت كثرًا على 
م���ا اأنا فيه من و�شع، قلُت يف نف�شي: هل اأ�شتحق 
كّل ه���ذا االأذى؟ بع���د كل ه���ذا اجله���د ال���ذي اأبذله 
ط���وال اليوم تكون نهايته هك���ذا؟ هل اأ�شتحق اأن 

اأتعذب كّل هذا العذاب؟
ع���دت اأدراجي اإىل اخلل���ف واأنا اأق���ول: من يفكر 
ال�شاع���ة  جت���اوزت  وق���د  البي���ت  اإىل  باإي�ش���ايل 
التا�شعة م�شاًء يف هذا اجلو ال�شتائي؟ عدُت واأنا 
اأبك���ي ب�شم���ت، وبامل�شادف���ة خرج اأح���د املمثلني 
و�شع���ر ب���ي اأبك���ي فذه���ب واأخ���رب الفن���ان قا�شم 
امل���الك الذي جاءين و�شاألني: ما بِك؟ فقلُت: تاأملُت 
على ح���ايل، فاأخ���ذين اىل مكان ال�ش���ّواق وهناك 
انتظرت �شاع���ة اإىل اأن جاءت ال�شي���ارة ونقلتني 

اإىل البيت.
واأغم�ش���ْت الكب���رة اآزادوه���ي عينيه���ا للحظات 
كاأنه���ا متنع قط���رات الدم���ع اأن تت�ش���رب خارجًا، 

لكنها قالت: ذلك اليوم لن اأن�شاه ما حييت!

إب���راه���ي���م وداد 

�ش���ارت يف طريق الفن برحل���ة ت�شل اىل 52 عامًا، 
فكان���ت رائدة مبدعة عا�شق���ة راهبة متفانية خاّلقة 
موؤث���رة وفاعلة ومتوا�شلة، �شّميت قدي�شة امل�شرح 
بعد اأن ح�شدت جوائز و�شهادات واأ�شماًء واألقابًا، 
ُتعد من الرعي���ل امل�شرحي االأول وهي االأكر ثراًء 
واالأخط���ر اأ�شلوبًا واأكر امل�شرحيني �شهرة، تكتنز 

ثقافة م�شرحية وتاأريخية وا�شعة وواعية.
وم���ن ج���راء ذلك كث���رًا ما قام���ت بت�شمي���م مظهر 
ال�شخ�شي���ة الت���ي متّثله���ا وهي تختلف ع���ن اأبناء 
جيله���ا الفنان���ات، باأنه���ا متمكن���ة ب�ش���ورة دقيق���ة 
م���ن ال���دور، وه���ذه املي���زة ال تكت�ش���ب اإال بالثقافة 
االأدوار  ب���ني  واملجاه���دة  واملقارن���ة  امل�شرحي���ة 
والن�شو�س التي تقراأه���ا، ومع هذا كله، يجب اأن 
نعده���ا من اجليل امل�شرحي االأول يف العراق جيل 
اخلم�شينيات الذي اتخ���ذ �شفاته من �شفات النهر 
العميق، ومثلما نذك���ر يف امل�شرح يو�شف العاين، 
فاإن ازادوهي ابنة امل�شرح العراقي ومل تغادر ومل 
تهاج���ر، بل بقي���ت مع اخل�شبة خمل�ش���ة لها وللفن 

العراقي.

يف  القري���ة  راأ����س  منطق���ة  يف  ازادوه���ي  ول���دت 
�شارع الر�شيد ع���ام 1941 من عائلة اأرمنية جاءت 
مهاج���رة م���ن تركي���ا يف الع�شريني���ات م���ن القرن 
املا�ش���ي، عا�ش���ت يف عائلة فق���رة، حر�س والدها 
عل���ى تعلي���م اأبنائ���ه، فاأدخلهم مدار����س منوذجية، 

فدر�شت االبتدائية يف مدر�شة االأرمن الغربية. 
اىل  عائلته���ا  انتقل���ت  املتو�شط���ة  املرحل���ة  ويف 
يف  درا�شته���ا  فاأكمل���ت  خات���ون،  راغب���ة  منطق���ة 
يف  اجته���ادًا  االك���ر  كان���ت  االعظمي���ة،  مدر�ش���ة 
احلف���ظ م���ا �شاعده���ا يف جت�شي���د م�شرحية"تاجر 
البندقية"وباللغة االنكليزية على م�شرح املدر�شة، 
فاأث���ارت اعج���اب كل م���ن تاب���ع امل�ش���رح مب���ا فيهم 
عب���د احلمي���د  �شام���ي  الفن���ان  �شقيق���ة  �شديقته���ا 

فعر�شت عليها العمل يف امل�شرح.
مل تك���ن ماقالته �شديقتها جمرد اق���راح، بل �شار 
حقيق���ة لتذه���ب ازادوه���ي للتع���رف عل���ى يو�شف 
الع���اين لتمّث���ل مع���ه م�شرحي���ة )6 دراه���م( �شمن 
فرق���ة امل�شرح الفني احلديث ع���ام 1956، �شاركها 
التمثي���ل عبد الرحمن بهجت، لتعر�س على م�شرح 

املل���ك في�ش���ل )م�ش���رح ال�شع���ب( حالي���ًا. �شهد هذا 
العام وهذا امل�شرح والدة اأول ممثلة عراقية وكان 
العمل الذي كتب���ه يو�شف العاين من االأعمال التي 

كانت اللبنة االأوىل مل�شرح عراقي جاد.
بع���د هذا العم���ل �شارك���ت ازادوه���ي يف م�شرحية 
)حرم���ل وحبة �شودة( مع ليلى عثمان عام 1959، 
وه���ي يف ال�شف الثال���ث املتو�ش���ط، وقدمت هذه 
امل�شرحي���ة على م�ش���رح الكلية الطبي���ة امللكية، يف 
ه���ذا الوق���ت كان الف���ن ال�شينمائي يزخ���ر بوجوه 
جدي���دة، اإال اأن هذه الوج���وه ان�شغلت عن امل�شرح 

ماجعل ازادوهي تنفرد يف الفن امل�شرحي.
خ���الل ثالث �شنوات من ع���ام 1956-1959 بقيت 
فنانتن���ا الوحي���دة التي تقدم اأعم���ااًل على امل�شرح، 
حت���ى ج���اءت للم�ش���رح الفنان���ة زين���ب لت�شاركه���ا 

اأعمالها امل�شرحية.
تخرج���ت ازادوه���ي م���ن معه���د الفن���ون اجلميل���ة 
اإال   ،1963 ع���ام  املدر�ش���ي  الن�ش���اط  يف  لتعم���ل 
اأنه���ا ُف�شلت م���ن العم���ل الأ�شباب �شيا�شي���ة لتنتقل 
بق���ي  امل�ش���رح  لك���ن  احلالق���ة،  مهن���ة  يف  للعم���ل 

اأ�شا�ش���ًا  امل�شرح���ي  العم���ل  وع���ّدت  له���ا  مالزم���ًا 
حلياتها، فقدم���ت م�شرحية"فواني�س"عام 1964، 
وم�شرحي���ات   ،1965 وم�شرحية"ن�شيمة"ع���ام 

اأخرى.
اأعي���دت للعمل يف الن�ش���اط املدر�شي ع���ام 1968، 
لتب���داأ رحلته���ا م���ع امل�ش���رح املدر�ش���ي ويف م���دن 
وم�شارح املحافظات، ومن خالل الن�شاط املدر�شي، 
فعملت يف مدينة الرمادي، ووقفت على امل�شرح يف 
ما يقارب خم�شة اأعمال حني كان الن�شاط املدر�شي 
يحت�ش���ن اأعمااًل م�شرحية خلريج���ي معهد الفنون 

اجلميلة يف الرمادي.
عادت اىل بغداد حني كانت الفرقة القومية للتمثيل 
يف بداية تكوينها، فانتقلت اإليها كممثلة م�شرحية 
ع���ام 1977، وقدم���ت اأعم���ااًل مع كب���ار امل�شرحيني 
م���ن خمرجني وممثل���ني و�شّناع امل�ش���رح العراقي 
وكّتاب���ه، مث���ل حميي الدي���ن زنكنة وع���ادل كاظم، 
فوقف���ت يف مايق���ارب اأكر من 50 عم���اًل م�شرحيًا 
م���ع كبار املخرج���ني مثل جا�شم العب���ودي وجعفر 

ال�شعدي و�شامي عبد احلميد و�شالح الق�شب.
يف الت�شعينيات قدمت اأعمااًل مع م�شرحيني �شباب 
مث���ل كاظ���م الن�ش���ار وغامن حمي���د واأحم���د ح�شن 

مو�شى واآخرين.
ح�شل���ت الفنانة عل���ى اكرب ال�شه���ادات يف امل�شرح 
العراقي من خ���الل املهرجانات يف الدول العربية، 
اآخ���ر اأعماله���ا م�شرحي���ة )ن�ش���اء يف احل���رب( مع 
املخ���رج كاظ���م ن�ش���ار، و�شارك���ت ه���ذه امل�شرحية 
يف اأ�شب���وع امل���دى الثق���ايف ع���ام 2006، واآخ���ر 
عمل تلفزيوين لها م�شل�ش���ل )اآوالد احلاج( تاأليف 
قحطان زغ���ر، اإخراج جمال عب���د جا�شم، قّدم من 
الف�شائي���ات العراقي���ة ع���ام 2005، يف عام 2008 
قدمت م�شه���د احتفاء بالفنان يو�ش���ف العاين على 

خ�شبة امل�شرح الوطني.
ه���ذه املبدع���ة تعر�ش���ت لوعك���ة �شح���ة ف�شغل���ت 
االأو�ش���اط الفني���ة، ندعو له���ا بال�شح���ة والعافية، 
وعل���ى املوؤ�ش�ش���ات الفني���ة والثقافي���ة والن�شوي���ة 
اأن ترع���ى ه���ذه الفنان���ة كونه���ا رافدًا فني���ًا عظيمًا 
�شنعت �شخ�شي���ات واأ�ّش�شت مل�شرح املراأة وعملت 
بجهد واجتهاد وتفاٍن كبر للم�شرح العراقي لتكن 
اإح���دى رم���وز امل�ش���رح العراق���ي الكب���ر، فعملت 
كامراأة واإن�شانة ومثقفة لت�شع لها ب�شمة مهمة يف 
تاريخ و�شفر امل�شرح العراقي. حتية حب واعتزاز 

واإكبار لك ازادوهي راهبة امل�شرح العراقي.

آزادوه��ي صاموئيل أول إمرأة درس��ت 
واعتلت المسرح العراقي

ال يخل��و امل��رسح العراق��ي م��ن املمثل��ني 

العامليني، وال اقصد أنه استقطب ممثلني من 

املرسح العاملي، وإمنا صنع ممثلني عامليني 

بأعامل عاملية وعراقية، وآزادوهي صاموئيل 

واحدة من املمث��الت العامليات يف املرسح 

العراق��ي، ألنها أول ام��رأة عراقية تقف عىل 

امل��رسح العراقي وه��ي مازال��ت طالبة يف 

املدرس��ة، وأول طالبة يف قسم املرسح يف 

معهد الفنون الجميلة.

ليل��ة  صاموئي��ل:  آزادوه��ي 
حاصرتني الكالب تحت المطر



آزادوهي.. أوووف شوكت راح نرتاح؟
ع��������ل��������ي ح����س����ي����ن

مل تك���ن الفتاة اجلميلة حتلم اأنه���ا �شتجل�س مع 
اإبراهي���م جالل ومتث���ل على خ�شب���ة واحدة مع 
يو�ش���ف العاين، وتتح���دث مع زين���ب، وت�شمع 
حكاي���ات "اخلال"خلي���ل �شوق���ي كان���ت اآنذاك، 
متل���ك حلمًا كبرًا ل�شياغ���ة �شورة لعراق جديد 
�شع���اره امل�شتقبل وغايت���ه اإ�شع���اد النا�س وبث 
الف���رح يف نفو�شهم، ج���اءت اآزادوهي من عائلة 
م�شيحي���ة فق���رة، نقل���ت فق���ر حاله���ا ووعيه���ا 
ووطني���ة عائلتها وعذابات امل���راأة العراقية اإىل 
كل اأعماله���ا الفنية،  فهي م���ن جيل ماأخوذ بحب 
املعرف���ة، وباالإ�ش���رار عل���ى اأن ين�شغلوا بهموم 

النا�س الب�شطاء.
املمث���الث  م���ن  طائف���ة  اإىل  اآزادوه���ي  تنتم���ي 
االأث���رات عل���ى قل���ب امل�شاه���د.. ممثل���ة تتمتع 
بعفوية لها طع���م خا�س يرك اأثرًا يف النف�س.. 
ح���ني ت�شاهده���ا ت�شع���ر وكاأنك التقي���ت باإن�شان 
قريب اإلي���ك تعرفه منذ زمن طوي���ل.. فعند هذه 
الفنانة قدرة عجيبة على ت�شرب احلياة اليومية 

وحي���اة ال�شخ�شي���ة التي 
متثله���ا واحلي���اة الكامنة 

خلف ه���ذه الثقافة، وعندما  
تق���ف  عل���ى خ�شبة امل�ش���رح  اأو 

خل���ف الكام���را، يكون عقله���ا وقلبها 
واأع�شابه���ا ج���زءًا م���ن االأداء، فتعط���ي كل م���ا 
عندها وعندما تبدع  يف اأداء ال�شخ�شية مل تكن 

تتوارى خلفها واإمنا تقف بالند منها.. 
كت���ب �شتان�شالف�شكي مرة :"اإن عل���ى املمثل اأن 
يكون خمرجًا ل���دوره وهو مل يق�شد بالطبع اأن 
ي�ش���ع املمثل مكان املخرج، بل اأراد التحدث عن 
اأهمية املبادرة عند املمثل وعن روؤيته الوا�شعة 
اآزادوه���ي  �شع���ت  وهك���ذا  مهارت���ه«،  ودرج���ة 
�شاموئي���ل ابن���ة مدر�ش���ة فرق���ة الف���ن احلديث  
يف معظ���م اأدوارها، ذكية  تع���رف ما تفعل. اإنها 
ال ت���وؤدي ال���دور فح�ش���ب، ب���ل تق���وم بتف�شره 
والتعب���ر ع���ن وجه���ة نظره���ا جت���اه االأ�شي���اء 
وال�شخ�شي���ة الت���ي توؤديها وميكن���ك م�شاهدتها 

ت�شاه���د  وكاأن���ك  فت�شتمت���ع  وحده���ا،  منف���ردًا 
م�شرحي���ة بطلته���ا ممثلة واح���دة، ولكن بنف�س 
الوق���ت، تراه���ا تخ�ش���ع بحكمة وه���دوء للعمل 
والتلفزي���ون  امل�ش���رح  يف  الكّل���ي..  امل�شرح���ي 
تت�ش���رف مع خلي���ل �شوقي كاأنه���ا �شخ�شية من 

�شخ�شيات  احلياة اليومي���ة التي ن�شاهدها يف 
االأ�شواق اأو نلتقي بها يف البا�س، وبابت�شامتها  
املحّبب���ة اإىل النف����س تخط���ف  قل���وب واأب�ش���ار 
املتفرج���ني. وقد اعتقدت اآزادوه���ي �شاموئيل، 
اأن املمث���ل يج���ب اأن تتاح له ط���رق اخلروج من 
القوال���ب التمثيلي���ة اجلاه���زة وه���و ي���درك اأن 
املمثل:"يجب اأن ينظر اإىل احلقيقة يف ال�شلوك 
الواقعي"ووفق���ًا لتعالي���م �شتان�شالف�شكي التي 
در�شته���ا اآزادوهي �شاموئيل، �ش���واء يف معهد 
الفن���ون اجلميلة اأو من قب���ل اأ�شاتذتها يف فرقة 
امل�شرح الفني احلديث، اإبراهيم جالل ويو�شف 
الع���اين وقا�شم حممد و�شامي عبد احلميد، فاإن 
العنا�ش���ر ال�شحرية للتمثيل يجب اأن جتمع بني 

موهبة املمثل وقدرته على التخيل. 
لعلنا نت�شاءل، اأين يكم���ن �شر و�شحر اآزادوهي 
�شاموئي���ل املمثلة، اإن كل ملحة م���ن اإبداعها من 
املمك���ن اأن تقّدم لن���ا مفتاحًا وتك�شف لن���ا لغزًا، 
فه���ي بح�شاب ال�شن���ني واالأعمال الت���ي قدمتها، 
كانت �شاهد اإثبات على البداية احلقيقية لتاريخ 
فن امل�شرح يف العراق، وهو يف ح�شاب االأرقام  
الفنية، �شاحبة ر�شي���د من االأعمال ال�شينمائية 
والتلفزيوني���ة وامل�شرحي���ة. ولك���ن من ق���ال اإن 
الفن باحل�شاب والعدد فقط.. اإن هذا ميثل بعدًا 
واح���دًا لل�شورة ويبقى االأه���م واالأقوى تاأثرًا 
من احلج���م اإنه العم���ق.. يبقى التن���وع.. يبقى 
التاأثر.. يبقى.. يبقى.. يبقى.. اأ�شياء عديدة ال 

ت�شتطيع �شطور قليلة كهذه اأن مت�شك بها.
ولك���ن هل كان���ت اآزادوهي تعتقد يوم���ًا اأن الفن 
مل يع���د طريقًا اإىل عقول النا�س وقلوبهم، واإننا 
حتولنا اىل ب���الد ت�شعى لتدري����س فوائد زواج 
واإغ���الق  االبتدائي���ة،  املناه���ج  القا�ش���رات يف 
معاهد الفنون، وا�شتبدال حتايا العلم باأهازيج 
طائفية، واإن النا�س �شتن�شغل بحكايات الطائفة، 
وحت���رمي م�شافح���ة امل�شيحي، بينم���ا تن�شحب 
الثقاف���ة والف���ن والعل���وم اىل ال���وراء، مطاردة 
بتهمة اخلروج على االأعراف والتقاليد.. اليوم 
اآزادوه���ي طريح���ة الفرا����س م���ن دون اأن تنتبه 
جه���ة ر�شمية ملعان���اة فنانة فتحت اأب���واب الفن 

اأمام املراأة العراقية..
اقول  اأن  اآزادوهي - كما تتمنى �شاحكة  "عمة 
له���ا - واأنت ت�شارع���ني املر�س وحي���دة ال اأملك 

اإاّل اأن اأقول لك: اأووف �شوكت راح نرتاح."

يف الوقت الذي سمعت بخرب مرض الفنانة الكبرية آزادوهي صاموئيل، 

طافت بذاك��ريت صورتها وهي تقف عىل خش��بة م��رسح قاعة املرسح 

القوم��ي يف كرادة مريم عام 1969 لتقول لفاضل خليل:"حس��ني.. أوف 

اش��وكت راح نرت��اح، ونعيش بي��ت نظيف كله ض��وة وعصافري«، حياة 

هانئ��ة كانت تتمناها )متارض( بطلة"النخل��ة والجريان"وهي نفس الحياة 

الت��ي متنتها الفتاة املس��يحية التي اقتحمت معهد الفن��ون الجميلة يف 

الخمسينيات لتسّجل نفسها أول طالبة تدرس فن التمثيل يف العراق.


