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فوتحت آزادوهي صاموئيل
لالنتامء لفرقة املرسح الحديث
من قبل أخت سامي عبد الحميد،
وهي طالبة قد أكملت تو ًا
املرحلة االبتدائية ،وانتقلت
اىل الدراسة املتوسطة ،أخربت
عائلتها باملوضوع ،مل يبد األب
رأي ًا وأحال املوافقة اىل إخوتها
الثالثة بحجة أنه ّأمي واليفهم يف
هذه األمور وال يريد أن يتحمل
ماسيجري لها الحق ًا يف سلوكها
هذا الدرب الذي كان يدرك أنه
صعب وغري مأمون عىل طفلة
بس ّنها ،ويخىش من أنه قد يظلمها
يف حالتي املوافقة أو الرفض.

وافق �إخوتها الثالثة فور ًا ،بكون �أن العمل يف هذه
الفرق ��ة �ش ��رف ،ف�أفراد عائلته ��ا مل يكون ��وا بعيدين
ع ��ن ال�شارع امل�س ّي� ��س ،وكان �إخوتها من امل�ساهمني
الن�شيط�ي�ن يف التظاه ��رات واالعت�صام ��ات الت ��ي
مل تك ��ن تنقط ��ع يف الف�ت�رة ماب�ي�ن ()1956-1954
وتعر�ض منهم لالعتقال �أك�ث�ر من مرة ،وافقوا على
عمله ��ا بالفرقة �شرط �أن يرافقه ��ا �أحدهم عند ذهابها
للتماري ��ن وعودتها منه ��ا ،و�شجعوها عل ��ى �أ�سا�س
هوي ��ة الفرق ��ة ال�سيا�سي ��ة الت ��ي ين�سجم ��ون معه ��ا
ومعرفته ��م اجليدة امل�سبقة بالفنانني الذين يعملون
فيها ،وكانوا يحرتمون الفرقة ويعتربون ن�شاطاتها
حمرك ًا مل ينقطع لإثارة ال�سخط على الإنكليز وعلى
الأحالف والعمالء.
وكان يراف ��ق �آزادوه ��ي يف التمارين �أح ��د �إخوتها،
عاد ًة �أخيها (هاي ��ك �صاموئيل) ،وكانت يف بداياتها
تتحدث بلغة عربية غ�ي�ر �سليمة ،تغلب على لهجتها
اللكن ��ة الأرمني ��ة ،كان ��ت طفل ��ة مبعن ��ى الكلمة (12
�سن ��ة) �ألب�سوها مالب�س الأم وو�ضع ��وا على ر�أ�سها
عب ��اءة وحملت بني يديها دمي ��ة ملفوفة ،و�أ�صبحت
�أ ّم� � ًا على امل�سرح ،هذا م ��ا كانوا يحتاجونه منها� .أن
تكون �أ ّم ًا ولي�س طفلة.
م ّثل ��ت يف الف�ت�رة ماب�ي�ن  1958 - 1954م�سرحي ��ة
(�إي ��راد وم�ص ��رف) عل ��ى قاع ��ة الكلي ��ة الطبية ويف
�أماك ��ن �أخ ��رى و(حرم ��ل وحب ��ة �س ��ودة) و(�س ��ت
دراه ��م) لنف� ��س امل�ؤل ��ف يو�س ��ف الع ��اين ،ولنف� ��س
املخرج �إبراهي ��م جالل ،وكانت حتمل ا�سم ًا فني ًا يف
الإعالن ��ات (زاهدة �سامي) ا�ستم ��ر معها اىل ما بعد
مت ��وز  ،1958حيث م ّثلت حتت هذا اال�سم �أي�ض ًا يف
م�سرحيتي (�آين �أمك يا�شاكر) و (اهال باحلياة).
بعد �أن �أنهت الدرا�سة املتو�سطة عام  ،1958وهي ما
تزال تعمل يف فرقة امل�سرح احلديث ،كانت مواهبها
الفنية وثقافته ��ا امل�سرحية قد تبلورت اىل حد كبري
بالتماري ��ن واملرا�س على يد �إبراهيم جالل ،ورعاية
باق ��ي �أع�ض ��اء الفرق ��ة له ��ا ،فدخل ��ت معه ��د الفنون
اجلميل ��ة  -ق�سم امل�سرح  -وال ��ذي كان منذ ت�أ�سي�سه
يف ع ��ام  ،1945ولغاية ذل ��ك التاريخ  ،1959معهد ًا
يدر�س فيه الذكور فقط ،ومل جتر�ؤ �أو حتى تفكر �أي
فتاة الإقدام على الدرا�سة فيه قبل �آزادوهي.
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أنسى تأريخ وقوفي على
مرة
المسرح ألول ّ

ازادوه ��ي �صاموئي ��ل فنان ��ة كبرية
كانت �أول فتاة تدخ ��ل معهد الفنون
اجلميل ��ة يف اخلم�سيني ��ات ،م ��ن
�أ�شهر �أعماله ��ا امل�سرحية التي بقيت
يف الذاك ��رة دوره ��ا يف"النخل ��ة
واجل�ي�ران"يف دور (متا�ض ��ر) وال
ين�سى جمهور امل�سرح دورها املتميز
يف م�سرحية"املومياء"و�أعم ��ال
م�سرحية كثرية �ش ّكلت ذاكرة امل�سرح
العراق ��ي� ،إ�ضاف ��ة اىل ع�ش ��رات من
الأعمال التلفزيونية.
«�أخ�ي�رة املدى"�س�ألته ��ا �إثن ��ي ع�شر
�س�ؤا ًال مفادها:
انت يف جملة ق�صرية؟
* من ِ
�أن ��ا فنان ��ة امل�س ��رح الت ��ي ال جتد يف
احلياة غري خ�شبة م�سرح بغداد
* هل لديكِ موهبة مل تكت�شف؟
يف عم ��ري الآن �صع ��ب احلديث عن
املواه ��ب ،ولك ��ن كن ��ت �أح ��ب كتابة
الق�صة وال�شعر وهي هواية فقط.
* نقاط القوة وال�ضعف لديكِ ؟
نق ��اط القوة ح�ي�ن �أق ��دم عم�ل ً�ا فني ًا
يف ��رح امل�شاه ��د ،وال�ضع ��ف ح�ي�ن ال
ا�ستطيع النهو�ض من الفرا�ش.
* ما هو ال�شيء الذي تتفائلني به؟
ال�ش ��يء ال ��ذي اتف ��اءل ب ��ه ر�ؤي ��ة
ابت�سام ��ة طفل فه ��ي ت�سعدين اليوم
كله.
* ت�صرف يزعجكِ ؟
الإن�سان الذي يعبث مبمتلكات بلده

*موق ��ف حم ��رج �أو طري ��ف ال
تن�سينه؟
مواق ��ف كث�ي�رة وخ�صو�ص� � ًا عل ��ى
خ�شب ��ة امل�س ��رح ،واع ��ذروا الذاكرة
التي تاهت منها �أ�شياء كثرية.
* متى تعتذرين؟
اعت ��ذر نيابة ع ��ن �أي �إن�سان يخطئ
ب ��دون ق�ص ��د ،االعتذار ثقاف ��ة مهمة
علينا �أن نتعلمها كل يوم.
* اغنيتكِ املف�ضلة؟
كل اغني ��ات ف�ي�روز ومعه ��ا اغني ��ة
مائدة نزهت �صدفة ياهوانا
* �أمنية مل حتققيها؟
كثرية ال ا�ستطيع عدّها
* �آخر كتاب قر�أتهِ ؟
�أعي ��د ق ��راءة بع� ��ض امل�سرحي ��ات
وخ�صو�ص ًا �أعمال ت�شيخوف
* اف�ضل اخرتاع بالن�سبة لكِ ؟
ه ��ذا اجله ��از ال�صغ�ي�ر وت�ش�ي�ر اىل
املوباي ��ل ال ��ذي ق ��رب امل�سافات بني
اجلميع ..لكني اعترب امل�سرح �أف�ضل
اخرتاع ب�شري
* تاريخ ال ميكنكِ ن�سيانه؟
دخويل معهد الفنون اجلميلة
* نف�س ��ك الداخلي ��ة ت�شب ��ه م ��اذا من
الطبيعة؟
ت�شبه ن�سمات الهواء اخلفيفة.

هذا احلوار �سبق ان ن�شر
يف �أخرية املدى
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آزادوهي صاموئيل رائدة المسرح
العراقي

فتح ��ت �آزادوه ��ي للأخري ��ات -بدخوله ��ا ال�شج ��اع
ك�أوّ ل فت ��اة اىل معه ��د الفنون اجلميل ��ة ق�سم الفنون
امل�سرحي ��ة -الآف ��اق الوا�سع ��ة �أم ��ام م ��ن انخ ��رط
بعده ��ا الحق� � ًا لدرا�س ��ة ه ��ذا الف ��ن ،فتدفق ��ن بب ��طء
عل ��ى املعه ��د يف ال�سن ��ة الثانية م ��ن درا�ستها ،كانت
هناء عب ��د القادر ،ثم جاءت من بعده ��ا �سمية داود،
وبع ��د �سنتني كان من طالب املعه ��د فوزية ال�شندي،
ر�ؤي ��ا ر�ؤوف� ،ساه ��رة �أحمد� ،شوب ��و حممد ،منرية
عبا� ��س ،وبلقي�س الكرخي ،وهكذا تقدمن اىل املعهد
يف ال�سن�ي�ن التالي ��ة وب ��دون ح ��رج� ،شيم ��اء ،غزوة
اخلالدي� ،سعاد عبدالل ��ه� ،أحالم عرب ،ون�ضال عبد
الكرمي� ..إلخ.
الأ�سم ��اء كث�ي�رة الآن يف الو�س ��ط امل�سرح ��ي م ��ن
الفنان ��ات خريجات املعه ��د �أو االكادميي ��ة ميار�سن
الن�ش ��اط امل�سرحي يف خمتلف املجاالت ،ق�سم منهن
يحملن الدكتوراه يف تخ�ص�صات م�سرحية خمتلفة،
ومدّر�سات يف املعهد وكلية الفنون.
وق�س ��م كبري �آخر منه ��ن �أي�ض ًا� ،ضع ��ن واختفني يف
املحافظ ��ات ،ا�شتغل ��ن كمعلم ��ات بعيد ًا ع ��ن امل�سرح
ون�شاطاته� ،أو تركن الفن امل�سرحي بعد الزواج.
تعلمت �آزادوهي الكثري يف املعهد ،مبا ي�ساعدها يف
�أن تتخل�ص من اخلجل والتوج�س ومتتلك �شخ�صية
متحدي ��ة ،وج ��ر�أة اجتماعي ��ة ،م ��ن ه ��ذه التماري ��ن
الطريف ��ة وغري امل�ألوفة يف العادات العراقية �آنذاك،
والتي كان يطلبها منها �أ�ستاذها بهنام ميخائيل� ،أن
تتوق ��ف مث ًال عند ما�سح �أحذي ��ة يف ال�شارع وتطلب
منه �أن مي�سح لها الغبار عن حذائها الذي حتتذيه.
بع ��د �أن تخرجت من املعهد عام  ،1962عيّنت معلمة
يف بغداد ،ثم �سرعان ما اعتقلت وطردت من التعليم
بع ��د انق�ل�اب  ،1963وا�ضط ��رت خ�ل�ال الف�ت�رة من
 1963وحت ��ى  1965للعم ��ل كحالق ��ة يف �صال ��ون
ن�سائي ل�سد الرمق.
بعد �أن �أعيدت لفرقة امل�سرح الفني احلديث �أجازتها
يف ع ��ام  ،1965وج ��رى ّمل �شمل الأع�ض ��اء القدامى
�إليه ��ا ا�شرتك ��ت بن�ش ��اط يف كل الأعم ��ال امل�سرحية
الت ��ي قدمته ��ا يف تلك الف�ت�رة (فواني� ��س)�( ،صورة
جدي ��دة)( ،م�س�أل ��ة �ش ��رف)( ،املفت ��اح)( ،النخل ��ة
واجلريان) ،و(اخلرابة).
كان ��ت تعم ��ل يف �صال ��ون احلالقة ب�ش ��كل متوا�صل
م ��ن ال�ساعة التا�سع ��ة �صباح ًا اىل ال�ساع ��ة ال�سابعة
م�ساءً ،ثم تتمرن من ال�ساعة ال�سابعة وحتى ال�ساعة
العا�ش ��رة يف مقر الفرق ��ة ،دون �أن ت�أخذ �أجور ًا على
عمله ��ا امل�سرح ��ي ،كباق ��ي �أع�ض ��اء الفرق ��ة يف ذل ��ك
الزمان.
�أعي ��دت اىل اخلدم ��ة يف ع ��ام  1968عندم ��ا �شملها
ق ��رار ب�إع ��ادة جمي ��ع املف�صولني لأ�سب ��اب �سيا�سية،
اىل وظائفه ��م ،وع ّين ��ت معلمة ،ولك ��ن هذه املرة يف
مدين ��ة بعيدة هي الرمادي ،مرك ��ز حمافظة الأنبار،
والرم ��ادي تبعد عن بغ ��داد غرب ًا ب� �ـ  200كيلومرت،
فت�ضط ��ر �أن ت�ستيقظ يف وق ��ت مبكر وتذهب لتقطع

يومي� � ًا م�ساف ��ة �ساعت�ي�ن يف البا�ص ذهاب� � ًا لتلتحق
بعمله ��ا يف الوقت املنا�سب ،ثم تقط ��ع نف�س امل�سافة
بع ��د انتهاء ال ��دوام الر�سمي يف طري ��ق العودة اىل
بغداد ،لتذهب بعدها م�سرعة اىل مقر امل�سرح الفني
احلدي ��ث لتتدرب على م�سرحيات تع ��د للعر�ض .ثم
ت�ص ��ل يف نهاي ��ة مطافه ��ا اليوم ��ي اىل البي ��ت وهي
منهكة يف ما يقارب منت�صف الليل.
بقيت على هذا احلال اكرث من ثالث �سنوات ،اتعبها
التنق ��ل اليوم ��ي ب�ي�ن مدينت�ي�ن ،فا�ضط ��رت لل�سكن
واال�ستقرار يف الرمادي والتف ��رغ لعملها الوظيفي
فقط ،ي�أ�س ًا من �أي حل قريب مل�شكلتها.
لكنه ��ا مل تق ��ف �ساكن ��ة يف انقطاعه ��ا ع ��ن العا�صمة
و�أجوائه ��ا امل�سرحي ��ة� ،ش ّكل ��ت هن ��اك للتنفي�س عن
طاقاته ��ا الفني ��ة فرقة م�سرحية حملي ��ة من خريجي
معه ��د الفن ��ون اجلميل ��ة م ��ن �أبن ��اء املدين ��ة ،وبعد
ع�ش ��ر �سن ��وات م ��ن ال�شق ��اء يف الرم ��ادي والإبعاد
املتعم ��د عن بغداد واالنقطاع ع ��ن م�سارحها ،انتهت
عذاباته ��ا يف ع ��ام  1977بنقل خدماته ��ا اىل الفرقة
القومي ��ة احلكومية ،وع ��ادت اىل الن�شاط امل�سرحي
يف �أعم ��ال مهمة للفرقة القومي ��ة ،ووا�صلت �إبداعها
دون انقطاع.
م ��ن �أه ��م الأعم ��ال الت ��ي �أدته ��ا �آزادوه ��ي يف معهد
الفن ��ون اجلميل ��ة( ،امل�ث�ري النبيل) ملول�ي�ر اخراج
جعف ��ر عل ��ي ،و(عطي ��ل) ل�شك�سبري� ،إخ ��راج جا�سم
العب ��ودي و(�أودي ��ب مل ��ك ًا) ل�سوفوكلي� ��س� ،إخراج
جعفر ال�سعدي .و(فيما وراء الأفق) الونيل� ،إخراج
بهنام ميخائيل.
ويف فرق ��ة امل�س ��رح احلديث من ع ��ام  1954وحتى
متوز  1968مثلت تقريب ًا يف كل م�سرحيات العاين،
الأوىل ذات الف�ص ��ل الواح ��د ،وبعده ��ا وا�صلت يف
الفرق ��ة و�شارك ��ت يف (�آين �أم ��ك يا�شاك ��ر) و(�أه�ل ً�ا
باحلي ��اة) و(فواني�س) و(م�س�ألة �ش ��رف) و(�صورة
جدي ��دة) و(املفت ��اح) و(مت ��وز يق ��رع الناقو� ��س)
و(النخلة واجلريان).
ويف الفرق ��ة القومي ��ة (جزي ��رة �إفرودي ��ت) و(اب ��ن
ماجد) و(لغ ��ة الأمهات) و(ال ��روح الطيبة) و(ثورة
املوت ��ى) و(حمط ��ات ال�سن�ي�ن) و (املزيف ��ون)
و(العا�صفة) ...وغريها.
عمل ��ت من ��ذ �أن اعتل ��ت خ�شب ��ة امل�س ��رح م ��ع �أب ��رز
املخرجني يف العراق بدء ًا ب�إبراهيم جالل ثم �سامي
عب ��د احلمي ��د وعب ��د الواحد ط ��ه وبهن ��ام ميخائيل
وجعفر ال�سعدي وجعف ��ر علي وبدري ح�سون فريد
و�سعدون العبيدي وحم�سن العزاوي وقا�سم حممد
و�آخرين.
تعترب �آزادوهي من �أكرث املمثالت العراقيات ن�شاط ًا
وغ ��زارة وم�شارك ��ة مب�سرحي ��ات مهم ��ة يف تاري ��خ
امل�س ��رح العراقي ،وقد ح�صلت خ�ل�ال عمرها الفني
يف امل�س ��رح الذي قارب اخلم�سني عام ًا ،على جوائز
فني ��ة وتكرميية وتقديرية عدي ��دة ،يف العراق ومن
مهرجانات م�سرحية عربية عديدة �شاركت فيها.
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يس��مونها راهب��ة املرسح أو القديس��ة أو العاش��قة ،وممن
ّ
أطلقوا عليها هذا اللقب الفنان الكبري يوسف العاين والدكتور
ص�لاح القص��ب والدكتور فاض��ل خليل ،ذل��ك ألنها تعترب
ً
مقدس��ا نشأ يف املعابد والكنائس ويف الكثري
املرسح مكان ًا
من الطقوس الدينية األخرى ،شغفت باملرسح منذ أكرث من
خمس��ة وأربعني عام ًا ،ومازال هذا الح��ب عامر ًا 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 إلاّ آزادوهي صاموئيل راهبة املرسح العراقي
بحق :
حاورها  /عالء الماجد
* كيف تعم ��ل الفنانة �آزادوه ��ي �صاموئيل على
الدور الذي ت�ؤديه ،ومع من ّ
تف�ضل العمل؟
 �أعم ��ل على ال ��دور �أو ال�شخ�صية الت ��ي �أ�ؤديهاعل ��ى ثالثة حم ��اور ،املح ��ور الأول ه ��و ما�ضي
ال�شخ�صي ��ة الت ��ي �أ�ستقيها م ��ن الن�ص ،واملحور
أج�سدها
الثاين ه ��و حا�ضر ال�شخ�صية الت ��ي �س� ّ
�أن ��ا و�أ�ضي ��ف �إليه ��ا م ��ن جتربت ��ي وقراءات ��ي
ورغبت ��ي يف تق ��دمي ال�شخ�صية كم ��ا �أت�صورها
�أنا� ،أما املحور الثالث ،فهو م�ستقبل ال�شخ�صية،
وهذا ما �أركز عليه كثري ًا ،و�أعني كيف �س�أودعها
يف �أذه ��ان النا� ��س لتعي� ��ش يف ذاكرته ��م بع ��د
�أن ت�س ��دل ال�ست ��ارة� ،إن ه ��ذا الأم ��ر يقلقني منذ
بداي ��ة التمارين ،وهنا يج ��ب �أن �أعمل يف دائرة
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الإبه ��ار والتوه ��ج الدائم خ�ل�ال العر�ض ،يقول
�أ�ست ��اذي الراح ��ل �إبراهي ��م جالل"املمث ��ل كلم ��ا
تغرب عن نف�سه كلما اقرتب من ال�شخ�صية التي
ميثلها"وتطبيق هذه املقولة لي�س �سه ًال ،خا�صة
ملمثل ��ة مثل ��ي �أح ��اول �أن �أقدم �شخ�صي ��ة جديدة
و�أ�سلوب ًا جديد ًا يف كل عمل م�سرحي �أ�شارك فيه،
�أم ��ا مع من � ّ
أف�ضل العمل ،ف�أنا عملت مع اجلميع،
ً
ً
لكنن ��ي � ّ
أف�ضل �أن يكون العمل مهما ،مثال ماقدمه
يل الأ�ست ��اذ قا�س ��م حمم ��د� ،أو ال�سي ��دة عواطف
نعي ��م� ،أو امل�ؤل ��ف عادل كاظ ��م ،و�أحيان� � ًا �أ�شعر
بحاجة ما�سة للعمل مع الدكتور �صالح الق�صب،
و�إذا به يق ��دم يل م�سرحية"العا�صفة"ل�شك�سبري
�أو"حفل ��ة املا�س"�ضم ��ن منهج م�س ��رح ال�صورة

وقوف المرأة
على خشبة
المسرح في ظل
األعراف والتقاليد
االجتماعية
السائدة آنذاك
ينطوي على كثير
من التضحية
(هل �أ�ستطيع �أن �أرف�ض).
*بداي ��ة الفنان ��ة �آزادوه ��ي كانت �صعب ��ة وفيها
�شيء من املعان ��اة ،هل تخربينا عن هذه البداية
ولو ب�شيء من الإيجاز؟
 �أنا ن�ش� ��أت يف بيت ب�سيط وكبري ،كنا منلكه،لكنن ��ا مل نكن منلك ال ��زاد الذي يكفينا ،وكان زاد
البي ��ت الأهم هو احلدي ��ث يف ال�سيا�سة وهموم
النا�س ،حيث كانوا �إخوتي ينقلون م�شاهداتهم
وم�شاركاتهم يف التظاه ��رات واالنتفا�ضات اىل
البي ��ت ،و�أن ��ا يف مرحل ��ة الدرا�س ��ة االبتدائي ��ة،
فعرف ��ت الكثري من الظل ��م والواق ��ع املرير الذي
كان يعي�ش ��ه ال�شع ��ب العراق ��ي ،الفق ��ر واملر�ض

واجله ��ل ،كان وراء كل ذل ��ك اال�ستعم ��ار ،يف
العه ��د امللك ��ي ،كان �أخي يو ّزع املن�ش ��ورات لي ًال
عل ��ى دراجت ��ه ،ويكتب عل ��ى اجل ��دران (ي�سقط
اال�ستعم ��ار) ،و�إبان العدوان الثالثي على م�صر
ع ��ام  1956وج ��دت نف�سي بني النا� ��س و�أنا يف
مرحل ��ة الدرا�س ��ة املتو�سط ��ة ،اتلق ��ى القناب ��ل
امل�سيّلة للدموع ،ومن حينها كرب الوعي الوطني
بداخلي ،وربط ��ت م�صريي مب�صري هذا ال�شعب
يف توقه للحرية والتغيري ،لذلك ا�ستجبت لرغبة
�شقيق ��ة الفن ��ان �سامي عب ��د احلمي ��د ،لالن�ضمام
اىل فرق ��ة امل�سرح احلديث ،وكان ��ت هذه الفرقة
تق ��دم �أعم ��ا ًال م�سرحي ��ة �شعبي ��ة تنتق ��د النظ ��ام
�آن ��ذاك ،وتنبّه النا�س اىل عمق و�أ�سباب امل�شاكل
االجتماعي ��ة واالقت�صادية ،وم ّثلت يف م�سرحية
(�س ��ت دراه ��م) ت�أليف يو�سف الع ��اين ،و�إخراج
�إبراهيم ج�ل�ال ،م�سكت دمية ملفوف ��ة بالأقم�شة
و�أرتدي ��ت عب ��اءة و�أ�صبح ��ت �أ ّم� � ًا ،و�أن ��ا مل �أزل
�صبي ��ة ،به ��ذا ال ��دور الب�سي ��ط دخل ��ت اىل عامل
م�سحور ا�سمه امل�سرح.
*بدايت ��ك م ��ع فرق ��ة امل�س ��رح احلدي ��ث ه ��ل ُتعد
العامل املهم يف انطالقتكٍ ؟
 لق ��د كن ��ت حمظوظ ��ة لأن بدايت ��ي كان ��ت م ��عجمموع ��ة من فناين ومثقفي الع ��راق ،عاملوين
ب ��كل اح�ت�رام ك�إن�سانة ،رغم �أنه ��م مل يجدوا ّ
يف
املمثل ��ة التي ين�شدونها ،لأن لغتي مل تكن �سليمة
وقتذاك وكذلك نطقي ،ولكن بحبهم وت�شجيعهم،
�ساع ��دوين عل ��ى اجتياز هذه املحن ��ة ،لقد كانوا
بح ��ق �أ�ساتذتي قب ��ل دخويل �إىل معه ��د الفنون
اجلميلة.

آزادوه��ي صاموئيل
في حضرة الشعر
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ٌ
عاشقة للمسرح
آزادوهي صاموئيل :أنا
يدمرني
وهذا العشق يكاد ّ

*هل كانت الأعراف والتقاليد االجتماعية تعيق
عمل امل ��ر�أة ب�شكل ع ��ام ،وعمله ��ا يف جمال الفن
ب�شكل خا�ص؟
 كان وق ��وف امل ��ر�أة عل ��ى خ�شب ��ة امل�س ��رح يفظ ��ل الأع ��راف والتقالي ��د االجتماعي ��ة ال�سائدة،
ينط ��وي عل ��ى كث�ي�ر م ��ن الت�ضحي ��ة ،بخا�ص ��ة
الفنان ��ات اللواتي �سبقنن ��ا يف العمل امل�سرحي،
فكن يرتكن العمل بعد جتربة �أو جتربتني ،خوف ًا
من املجتم ��ع الذي كان ي�ساوي ب�ي�ن عمل املمثلة
والت ��ي تعمل يف الأندية الليلية ،وبنا ًء على هذه
النظ ��رة كان يقع على عات ��ق املمثلة حماربة هذه
النظرة ،من خ�ل�ال تقدمي �صورة املمثلة الواعية
املدرك ��ة مل�س�ؤولياته ��ا جت ��اه وطنه ��ا ،وت�أ�سي�س
تقالي ��د فني ��ة راقي ��ة لبن ��اء عالق ��ة حمرتم ��ة بني
جمهور امل�سرح والفن ��ان ،ومن خالل ذلك �أنتمت
اىل فرقة امل�س ��رح الفني احلديث جمموعة طيبة
م ��ن الفنان ��ات الرائ ��دات ،كذل ��ك �ساهم ��ت ثورة
 14متوز يف فت ��ح �آفاق وا�سع ��ة �أمام اجلماهري
ولت�ض ��ع امل ��ر�أة �أمام مه ��ام جدي ��دة يف �أن حتتل
مكانته ��ا ،وبالتايل تغيري نظ ��رة املجتمع للمر�أة
املمثل ��ة ،قدمن ��ا يف تلك الف�ت�رة م�سرحيات (�آين
�أم ��ك يا �شاكر) و(�أه ًال باحلي ��اة) و(حرمل وحبة
�سودة).
*الف�ت�رة الت ��ي �أعقب ��ت الع ��ام � ،1965شه ��دت
نهو�ض ًا م�سرحي ًا وا�سع� � ًا وظهور �أ�سماء ن�سوية
ت�ألقت يف الكثري من الأعمال امل�سرحية ،ما الذي
حتتفظ به ذاكرتكِ عن هذه الفرتة؟
 يف ع ��ام  1965اجيزت فرق ��ة امل�سرح احلديثبا�س ��م فرق ��ة امل�س ��رح الفن ��ي احلدي ��ث ،فعمل ��ت
معه ��م م�سرحي ��ات (الفواني� ��س) و(م�س�أل ��ة
�ش ��رف) و(�ص ��ورة جدي ��دة) و(املفت ��اح) ،ويف
ع ��ام  ،1968كن ��ا نتمرن عل ��ى م�سرحي ��ة (متوز
يق ��رع الأجرا� ��س) ،ويف نف� ��س الوق ��ت� ،ص ��در
�أمر بع ��ودة املف�صولني اىل وظائفه ��م ،فالتحقت
بوظيفت ��ي كم�شرفة للن�ش ��اط املدر�سي يف مدينة
الرم ��ادي ،وهنا بد�أت معاناتي ،حيث كنت اقطع
م�سافة  400كم ب�ي�ن وظيفتي وبني توا�صلي مع
التمارين يف بغ ��داد ،وعادت معاناتي جمدد ًا مع
م�سرحية (النخلة واجلريان) بعد �أن طلبت مني
�إدارة الفرق ��ة االلتح ��اق بالعم ��ل كبديل ��ة للفنانة
�أن ��وار عب ��د الوه ��اب ،و�سجلت ه ��ذه امل�سرحية
ب�أدائي ،فكانت بحق جتربة كبرية يل وللم�سرح
العراقي ،وكانت من �إعداد و�إخراج قا�سم حممد،
ع ��ن رواية بنف� ��س اال�س ��م للكاتب الكب�ي�ر غائب
طعم ��ة فرمان ،ويف عام  1970قدمت (اخلرابة)
كبديل ��ة ع ��ن الفنان ��ة الراحل ��ة زين ��ب ،وهي من
ت�ألي ��ف يو�س ��ف الع ��اين ،و�إخ ��راج �سام ��ي عبد
احلميد ،بع ��د ذلك تعبت من ه ��ذه (الهرولة) بني

بغ ��داد والرم ��ادي ،ف�آثرت �أن �أبق ��ى هناك ،ولكن
كيف يل �أن �أجل�س خاملة بعيدة عن امل�سرح ،لذلك
�شكلنا فرقة م�سرحية من املعلمني املتخرجني من
معهد الفنون اجلميلة ،وعملنا ب�إمكانات ب�سيطة
لكنه ��ا كبرية .ومن الأعمال التي قدمناها يف تلك
الف�ت�رة (�أ�شج ��ار الطاع ��ون) لنور الدي ��ن فار�س
و(ح�ي�ن ا�سقطن ��ا طائ ��ر الوه ��م) لقا�س ��م حممد،
و(م�س ��اء الت�أم ��ل) و(حماكم ��ة الرج ��ل ال ��ذي مل
يح ��ارب) و(�آداب ��ا) و(ع�شاق اخلي ��ال) وغريها،
لقد قدمنا كل هذه الأعمال يف مدينة مل ت�شهد �أي
عر�ض م�سرحي �سابق ًا.
انتقلت للعم ��ل يف الفرقة القومية للتمثيل بعد
*
ِ
ت�أ�سي�سها ،كيف كانت هذه التجربة؟
 ع ��ام  1977قدم ��ت طلب� � ًا لالنتم ��اء اىل الفرقةالقومي ��ة بعد �أن �ضاقت ب ��ي ال�سبل للرجوع اىل
�أهل ��ي ومدينتي ،مت قبول طلبي ونقلت خدماتي
م ��ن وزارة الرتبي ��ة اىل وزارة الإع�ل�ام ،وبه ��ذا
انته ��ت ع�شر �سنوات من ال�شق ��اء والعناء لأعود
اىل اح�ضان مدينتي بغ ��داد وم�سارحها ،وبد�أت
رحل ��ة جديدة مع الفرقة القومية ،حيث ا�شرتكت
بح ��وايل ثالث�ي�ن عم�ل ً�ا م�سرحي� � ًا� ،أذك ��ر منه ��ا
(املزيف ��ون) و(كان يام ��ا كان) و(ح ��رم �صاح ��ب
املعايل).
*ماذا عن املهرجانات التي ا�شرتكت بها؟
 يف �أول مهرجان للم�سرح العربي يف بغداد بعدالق�ص ��ف الأمريكي ،ا�شرتكت بث�ل�اث م�سرحيات
خمتلف ��ة املناه ��ج وال ��ر�ؤى ،الأوىل م ��ن منه ��ج
م�س ��رح ال�ص ��ورة ،والثاني ��ة م ��ن الأدب العاملي،
والثالث ��ة م�سرحية �شعبية عراقي ��ة ،وفيها �أغني
و�أرق� ��ص حافية القدمني ،التمري ��ن كان م�ضني ًا،
من التا�سعة �صباح� � ًا اىل التا�سعة م�ساءً ،متنقلة
ب�ي�ن قاع ��ات التماري ��ن ،كنت يف عمل ��ي يف هذه
امل�سرحي ��ات احت ��دى احل�صار واحت ��دى نف�سي
مفج ��رة كل الإمكان ��ات يف داخلي ك ��ي �أ�سخرها
و�أ�ضعه ��ا يف حم ��ك املوا�صل ��ة للر�سال ��ة الفني ��ة
ك ��ي ت�ؤدي دوره ��ا بفعالية معبرّ ة ع ��ن همّنا وما
�أ�صابن ��ا من ج ��رم .ح�صلت على جائ ��زة الإبداع
الك�ب�رى ع ��ام  1995ع ��ن دور الأم يف م�سرحية
(املومي ��اء) ،ح�صلن ��ا على جائ ��زة مهرجان برتا
امل�سرحي التكرميية يف الأردن.
* ه ��ل من كلمة �أخرية نخت ��م بها هذا احلوار مع
قدي�سة امل�سرح العراقي؟
 �أق ��ول لق ��د عملن ��ا بجهادي ��ة عالية وكن ��ا قدوةل ��كل املمثالت اللواتي �أت�ي�ن بعدنا ،فكانت �سهري
�أياد و�شذى �س ��امل وليلى حممد اللواتي ح�صدن
جوائ ��ز مهم ��ة يف املهرجان ��ات يف زم ��ن �صعب،
على الأجي ��ال الالحقة �أن تعي �أهمية امل�سرح يف
التوعية والتنوير.

ع��������دن��������ان ي����وس����ف

ك�أنني �أرى خال عوف
(ال�صادح الغرد)
وهو ابن �سبعني
ين�شد لفراتيه �أعذب حلن
ف�أرى البدر ليلة متامه
�أرى"النخلة واجلريان»
وزهرة ال�شم�س
تن�شر يف احلقل الدافئ
عطراً
ترق�ص طرباً
حتمل من�شورات تدعو للحب
تدخل بيت ال�شعب
تزيل غبار الزمن املعتل
عن الإكليل
تتعمد يف حمراب ال�شعر
مع"�أ�سعد �إن�سان يف العامل»
جنمة مو�سمنا املا�ضي
جنمة مو�سمنا الآتي
�أحيت يف القلب
الع�شق ال�سري
امل�سهد
بني ك�ؤو�س ال�صرب
بني قوارير الع�سل املر
و�أ�سرار الكتب املمنوعة
�أي دموع للفرح الغامر
ت�سكب هذي ال�ساعة
يف �صالة
يقر�أ فيها ال�شعر
ويبتهج امل�سرح
بامر�أة
�شهدت ليل الع�سف
وليل الوهم
وظالم"االعراب"املت�سلل من
بئر اجلهل اىل"بيت املال»
وما �أدركها الي�أ�س
ظل احللم لذيذاً
بغد �أجمل
ين ّبئ ٍ
ب�سماء ت�ضحك
يتو�سطها قمران
ينريان الدرب �أمام ق�ضيتها
الكربى...
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ال يخل��و امل�سرح العراق��ي م��ن املمثل�ين
العامليني ،وال اقصد أنه استقطب ممثلني من
املرسح العاملي ،وإمنا صنع ممثلني عامليني
بأعامل عاملية وعراقية ،وآزادوهي صاموئيل
واحدة من املمث�لات العامليات يف املرسح
العراق��ي ،ألنها أول ام��رأة عراقية تقف عىل
امل�سرح العراقي وه��ي مازال��ت طالبة يف
املدرس��ة ،وأول طالبة يف قسم املرسح يف
معهد الفنون الجميلة.
وداد

إب���راه���ي���م

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

�س ��ارت يف طريق الفن برحل ��ة ت�صل اىل  52عام ًا،
فكان ��ت رائدة مبدعة عا�شق ��ة راهبة متفانية خلاّ قة
م�ؤث ��رة وفاعلة ومتوا�صلة� ،سمّيت قدي�سة امل�سرح
بعد �أن ح�صدت جوائز و�شهادات و�أ�سما ًء و�ألقاب ًا،
ُتعد من الرعي ��ل امل�سرحي الأول وهي الأكرث ثرا ًء
والأخط ��ر �أ�سلوب ًا و�أكرث امل�سرحيني �شهرة ،تكتنز
ثقافة م�سرحية وت�أريخية وا�سعة وواعية.
وم ��ن ج ��راء ذلك كث�ي�ر ًا ما قام ��ت بت�صمي ��م مظهر
ال�شخ�صي ��ة الت ��ي مت ّثله ��ا وهي تختلف ع ��ن �أبناء
جيله ��ا الفنان ��ات ،ب�أنه ��ا متمكن ��ة ب�ص ��ورة دقيق ��ة
م ��ن ال ��دور ،وه ��ذه املي ��زة ال تكت�س ��ب �إال بالثقافة
امل�سرحي ��ة واملقارن ��ة واملجاه ��دة ب�ي�ن الأدوار
والن�صو�ص التي تقر�أه ��ا ،ومع هذا كله ،يجب �أن
نعده ��ا من اجليل امل�سرحي الأول يف العراق جيل
اخلم�سينيات الذي اتخ ��ذ �صفاته من �صفات النهر
العميق ،ومثلما نذك ��ر يف امل�سرح يو�سف العاين،
ف�إن ازادوهي ابنة امل�سرح العراقي ومل تغادر ومل
تهاج ��ر ،بل بقي ��ت مع اخل�شبة خمل�ص ��ة لها وللفن
العراقي.
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ول ��دت ازادوه ��ي يف منطق ��ة ر�أ� ��س القري ��ة يف
�شارع الر�شيد ع ��ام  1941من عائلة �أرمنية جاءت
مهاج ��رة م ��ن تركي ��ا يف الع�شريني ��ات م ��ن القرن
املا�ض ��ي ،عا�ش ��ت يف عائلة فق�ي�رة ،حر�ص والدها
عل ��ى تعلي ��م �أبنائ ��ه ،ف�أدخلهم مدار� ��س منوذجية،
فدر�ست االبتدائية يف مدر�سة الأرمن الغربية.
ويف املرحل ��ة املتو�سط ��ة انتقل ��ت عائلته ��ا اىل
منطق ��ة راغب ��ة خات ��ون ،ف�أكمل ��ت درا�سته ��ا يف
مدر�س ��ة االعظمي ��ة ،كان ��ت االك�ث�ر اجته ��اد ًا يف
احلف ��ظ م ��ا �ساعده ��ا يف جت�سي ��د م�سرحية"تاجر
البندقية"وباللغة االنكليزية على م�سرح املدر�سة،
ف�أث ��ارت اعج ��اب كل م ��ن تاب ��ع امل�س ��رح مب ��ا فيهم
�صديقته ��ا �شقيق ��ة الفن ��ان �سام ��ي عب ��د احلمي ��د
فعر�ضت عليها العمل يف امل�سرح.
مل تك ��ن ماقالته �صديقتها جمرد اق�ت�راح ،بل �صار
حقيق ��ة لتذه ��ب ازادوه ��ي للتع ��رف عل ��ى يو�سف
الع ��اين لتم ّث ��ل مع ��ه م�سرحي ��ة ( 6دراه ��م) �ضمن
فرق ��ة امل�سرح الفني احلديث ع ��ام � ،1956شاركها
التمثي ��ل عبد الرحمن بهجت ،لتعر�ض على م�سرح

املل ��ك في�ص ��ل (م�س ��رح ال�شع ��ب) حالي� � ًا� .شهد هذا
العام وهذا امل�سرح والدة �أول ممثلة عراقية وكان
العمل الذي كتب ��ه يو�سف العاين من الأعمال التي
كانت اللبنة الأوىل مل�سرح عراقي جاد.
بع ��د هذا العم ��ل �شارك ��ت ازادوه ��ي يف م�سرحية
(حرم ��ل وحبة �سودة) مع ليلى عثمان عام ،1959
وه ��ي يف ال�صف الثال ��ث املتو�س ��ط ،وقدمت هذه
امل�سرحي ��ة على م�س ��رح الكلية الطبي ��ة امللكية ،يف
ه ��ذا الوق ��ت كان الف ��ن ال�سينمائي يزخ ��ر بوجوه
جدي ��دة� ،إال �أن هذه الوج ��وه ان�شغلت عن امل�سرح
ماجعل ازادوهي تنفرد يف الفن امل�سرحي.
خ�ل�ال ثالث �سنوات من ع ��ام  1959-1956بقيت
فنانتن ��ا الوحي ��دة التي تقدم �أعم ��ا ًال على امل�سرح،
حت ��ى ج ��اءت للم�س ��رح الفنان ��ة زين ��ب لت�شاركه ��ا
�أعمالها امل�سرحية.
تخرج ��ت ازادوه ��ي م ��ن معه ��د الفن ��ون اجلميل ��ة
لتعم ��ل يف الن�ش ��اط املدر�س ��ي ع ��ام � ،1963إال
�أنه ��ا ُف�صلت م ��ن العم ��ل لأ�سباب �سيا�سي ��ة لتنتقل
للعم ��ل يف مهن ��ة احلالق ��ة ،لك ��ن امل�س ��رح بق ��ي

مالزم� � ًا له ��ا وع� �دّت العم ��ل امل�سرح ��ي �أ�سا�س� � ًا
حلياتها ،فقدم ��ت م�سرحية"فواني�س"عام ،1964
وم�سرحية"ن�سيمة"ع ��ام  ،1965وم�سرحي ��ات
�أخرى.
�أعي ��دت للعمل يف الن�ش ��اط املدر�سي ع ��ام ،1968
لتب ��د�أ رحلته ��ا م ��ع امل�س ��رح املدر�س ��ي ويف م ��دن
وم�سارح املحافظات ،ومن خالل الن�شاط املدر�سي،
فعملت يف مدينة الرمادي ،ووقفت على امل�سرح يف
ما يقارب خم�سة �أعمال حني كان الن�شاط املدر�سي
يحت�ض ��ن �أعما ًال م�سرحية خلريج ��ي معهد الفنون
اجلميلة يف الرمادي.
عادت اىل بغداد حني كانت الفرقة القومية للتمثيل
يف بداية تكوينها ،فانتقلت �إليها كممثلة م�سرحية
ع ��ام  ،1977وقدم ��ت �أعم ��ا ًال مع كب ��ار امل�سرحيني
م ��ن خمرجني وممثل�ي�ن و�ص ّناع امل�س ��رح العراقي
وك ّتاب ��ه ،مث ��ل حميي الدي ��ن زنكنة وع ��ادل كاظم،
فوقف ��ت يف مايق ��ارب �أكرث من  50عم�ل ً�ا م�سرحي ًا
م ��ع كبار املخرج�ي�ن مثل جا�سم العب ��ودي وجعفر
ال�سعدي و�سامي عبد احلميد و�صالح الق�صب.
يف الت�سعينيات قدمت �أعما ًال مع م�سرحيني �شباب
مث ��ل كاظ ��م الن�ص ��ار وغامن حمي ��د و�أحم ��د ح�سن
مو�سى و�آخرين.
ح�صل ��ت الفنانة عل ��ى اكرب ال�شه ��ادات يف امل�سرح
العراقي من خ�ل�ال املهرجانات يف الدول العربية،
�آخ ��ر �أعماله ��ا م�سرحي ��ة (ن�س ��اء يف احل ��رب) مع
املخ ��رج كاظ ��م ن�ص ��ار ،و�شارك ��ت ه ��ذه امل�سرحية
يف �أ�سب ��وع امل ��دى الثق ��ايف ع ��ام  ،2006و�آخ ��ر
عمل تلفزيوين لها م�سل�س ��ل (�آوالد احلاج) ت�أليف
قحطان زغ�ي�ر� ،إخراج جمال عب ��د جا�سم ،قدّم من
الف�ضائي ��ات العراقي ��ة ع ��ام  ،2005يف عام 2008
قدمت م�شه ��د احتفاء بالفنان يو�س ��ف العاين على
خ�شبة امل�سرح الوطني.
ه ��ذه املبدع ��ة تعر�ض ��ت لوعك ��ة �صح ��ة ف�شغل ��ت
الأو�س ��اط الفني ��ة ،ندعو له ��ا بال�صح ��ة والعافية،
وعل ��ى امل�ؤ�س�س ��ات الفني ��ة والثقافي ��ة والن�سوي ��ة
�أن ترع ��ى ه ��ذه الفنان ��ة كونه ��ا رافد ًا فني� � ًا عظيم ًا
�صنعت �شخ�صي ��ات و� ّأ�س�ست مل�سرح املر�أة وعملت
وتفان كبري للم�سرح العراقي لتكن
بجهد واجتهاد
ٍ
�إح ��دى رم ��وز امل�س ��رح العراق ��ي الكب�ي�ر ،فعملت
كامر�أة و�إن�سانة ومثقفة لت�ضع لها ب�صمة مهمة يف
تاريخ و�سفر امل�سرح العراقي .حتية حب واعتزاز
و�إكبار لك ازادوهي راهبة امل�سرح العراقي.

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

ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة
المدى لإلعالم والثقافة والفنون

ع���ب���د ال����ج����ب����ار خ��ل��ف

حني �س�أل ��ت الفنانة القديرة� ،صاحبة لقب (راهبة
امل�س ��رح) �آزادوه ��ي �صاموئي ��ل ،ع ��ن ي ��وم م ��ن
�أي ��ام عمرها ال ميك ��ن �أن تن�ساه �أب ��د ًا؟ �سرعان ما
�أغم�ض ��ت عينيه ��ا ،وبع ��د حلظ ��ات راح ��ت تت�أمل
الأف ��ق البعي ��د ،ثم غط ��ت وجهه ��ا �سحاب ��ة داكنة
أح�ست �أنها ملبّدة بحزن �سيمطر بعد قليل ،لكنها
� ّ
قال ��ت� :س�أحك ��ي لك تفا�صيل موق ��ف جرى يل يف
يوم لن �أن�ساه ما حييت.
وب ��د�أت حتك ��ي يل :ه ��و ي ��وم �شتائ ��ي م ��ن �أي ��ام
�شه ��ر كانون الثاين ع ��ام  ،1989لقد كنت يف تلك
الأي ��ام م�شغولة ج ��د ًا ،كن ��ت �أد ّر� ��س يف ال�صباح
در� ��س الثقافة الأجنبية ومن ث ��م �أذهب لأمثل يف
م�سرحي ��ة للأطف ��ال عنوانها (مملك ��ة النحل) يف
م�سرح الر�شيد يف ال�ساعة العا�شرة وع�شر دقائق
�صباح ًا ،وتنته ��ي امل�سرحية يف ال�ساعة الواحدة
ظه ��ر ًا ،ف�أذهب لأمترن مع املخ ��رج الكبري الراحل
قا�س ��م حممد"رحم ��ه الل ��ه"يف عم ��ل ملنا�سبة عيد
الف ��ن يف امل�س ��رح الوطني ،ث ��م لأع ��ود ثانية �إىل
م�سرح الر�شيد لأمترن على م�سرحية (ج�سر �أرتا)
�إخراج بدري ح�سون فريد ،ومتثيل ابت�سام فريد
و�سامي عبد احلميد.
ت�ضيف الفنانة الكب�ي�رة :يف ذلك اليوم الكانوين
الب ��ارد ،خرج ��ت م ��ن م�س ��رح الر�شي ��د يف حدود
ال�ساعة الثامن ��ة م�ساء ،كان الظالم دام�س ًا واملطر
�شدي ��د ًا ،و�أنا خارج بناية امل�س ��رح؛ كنت ال �أدري
كي ��ف �س�أ�صل �إىل البي ��ت ،مل يكن يف املكان �سوى
كالب �أ�سم ��ع نباحه ��ا قريب� � ًا ،يف تل ��ك الأج ��واء
ال�سيئ ��ة ،نظ ��رت و�أن ��ا �أرجت ��ف م ��ن اخل ��وف،
وت�ساءل ��ت م ��ع نف�س ��ي :م ��اذا �س�أفع ��ل؟ مل تك ��ن
هن ��اك �سيارة نقل ،وحتى �إن طلب ��ت �أن يو�صلني
�أح ��د ،فعل � ّ�ي �أن �أنتظر �أحد ال�س ��واق العاملني يف
الدائ ��رة ،ث ��م الب� � ّد �أو ًال �أن ير�ض ��ى �أن يو�صلني،
وال ب� � ّد للمدير �أن يوقع عل ��ى ورقة اخلروج ،وقد
وج ��دت �أن كرامت ��ي ال ت�سم ��ح يل �أن �أتو�س ��ل من

رئيس مجلس اإلدارة رئيس التحرير

رئيس التحرير التنفيذي
علــي حســين

سكرتير التحرير

رفعة عبد الرزاق

�أجل �سيارة.
وتابع ��ت :كان الب� � ّد �أن �أ�ست�أج ��ر (تاك�سي) ولكن
�أي ��ن ه ��ي ال�سيارة يف ه ��ذا اجلو املمط ��ر والربد
القار� ��س ،انتظرت �أن متر �سيارة ،ولكنها مل مت ّر،
تقدمت خطوات� ،سمعت نباح كالب وك�أنها تقرتب
مني ،توقفت و�أنا �أرتع ��د خوف ًا ،ت�أملتُ كثري ًا على
م ��ا �أنا فيه من و�ضع ،قلتُ يف نف�سي :هل �أ�ستحق
ّ
كل ه ��ذا الأذى؟ بع ��د كل ه ��ذا اجله ��د ال ��ذي �أبذله
ط ��وال اليوم تكون نهايته هك ��ذا؟ هل �أ�ستحق �أن
�أتعذب ّ
كل هذا العذاب؟
ع ��دت �أدراجي �إىل اخلل ��ف و�أنا �أق ��ول :من يفكر
ب�إي�ص ��ايل �إىل البي ��ت وق ��د جت ��اوزت ال�ساع ��ة
التا�سعة م�سا ًء يف هذا اجلو ال�شتائي؟ عدتُ و�أنا
�أبك ��ي ب�صم ��ت ،وبامل�صادف ��ة خرج �أح ��د املمثلني
و�شع ��ر ب ��ي �أبك ��ي فذه ��ب و�أخ�ب�ر الفن ��ان قا�سم
امل�ل�اك الذي جاءين و�س�ألني :ما بكِ ؟ فقلتُ  :ت�أملتُ
على ح ��ايل ،ف�أخ ��ذين اىل مكان ال�س ��وّ اق وهناك
انتظرت �ساع ��ة �إىل �أن جاءت ال�سي ��ارة ونقلتني

�إىل البيت.
و�أغم�ض ��تْ الكب�ي�رة �آزادوه ��ي عينيه ��ا للحظات
ك�أنه ��ا متنع قط ��رات الدم ��ع �أن تت�س ��رب خارج ًا،
لكنها قالت :ذلك اليوم لن �أن�ساه ما حييت!

االخراج الفني :خالد خضير

طبعت بمطابع مؤسسة
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آزادوهي ..أوووف شوكت راح نرتاح؟
يف الوقت الذي سمعت بخرب مرض الفنانة الكبرية آزادوهي صاموئيل،
طافت بذاك��ريت صورتها وهي تقف عىل خش��بة م�سرح قاعة املرسح
القوم��ي يف كرادة مريم عام  1969لتقول لفاضل خليل":حس�ين ..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
لتسجل نفسها أول طالبة تدرس فن التمثيل يف العراق.
الخمسينيات
ّ

ع��������ل��������ي ح����س����ي����ن

وحي ��اة ال�شخ�صي ��ة التي
متثله ��ا واحلي ��اة الكامنة
خلف ه ��ذه الثقافة ،وعندما
تق ��ف عل ��ى خ�شبة امل�س ��رح �أو
خل ��ف الكام�ي�را ،يكون عقله ��ا وقلبها
و�أع�صابه ��ا ج ��زء ًا م ��ن الأداء ،فتعط ��ي كل م ��ا
عندها وعندما تبدع يف �أداء ال�شخ�صية مل تكن
تتوارى خلفها و�إمنا تقف بالند منها..
كت ��ب �ستان�سالف�سكي مرة �":إن عل ��ى املمثل �أن
يكون خمرج ًا ل ��دوره وهو مل يق�صد بالطبع �أن
ي�ض ��ع املمثل مكان املخرج ،بل �أراد التحدث عن
�أهمية املبادرة عند املمثل وعن ر�ؤيته الوا�سعة
ودرج ��ة مهارت ��ه» ،وهك ��ذا �سع ��ت �آزادوه ��ي
�صاموئي ��ل ابن ��ة مدر�س ��ة فرق ��ة الف ��ن احلديث
يف معظ ��م �أدوارها ،ذكية تع ��رف ما تفعل� .إنها
ال ت� ��ؤدي ال ��دور فح�س ��ب ،ب ��ل تق ��وم بتف�سريه
والتعب�ي�ر ع ��ن وجه ��ة نظره ��ا جت ��اه الأ�شي ��اء
وال�شخ�صي ��ة الت ��ي ت�ؤديها وميكن ��ك م�شاهدتها

�شخ�صيات احلياة اليومي ��ة التي ن�شاهدها يف
الأ�سواق �أو نلتقي بها يف البا�ص ،وبابت�سامتها
املح ّبب ��ة �إىل النف� ��س تخط ��ف قل ��وب و�أب�ص ��ار
املتفرج�ي�ن .وقد اعتقدت �آزادوه ��ي �صاموئيل،
�أن املمث ��ل يج ��ب �أن تتاح له ط ��رق اخلروج من
القوال ��ب التمثيلي ��ة اجلاه ��زة وه ��و ي ��درك �أن
املمثل":يجب �أن ينظر �إىل احلقيقة يف ال�سلوك
الواقعي"ووفق� � ًا لتعالي ��م �ستان�سالف�سكي التي
در�سته ��ا �آزادوهي �صاموئيل� ،س ��واء يف معهد
الفن ��ون اجلميلة �أو من قب ��ل �أ�ساتذتها يف فرقة
امل�سرح الفني احلديث� ،إبراهيم جالل ويو�سف
الع ��اين وقا�سم حممد و�سامي عبد احلميد ،ف�إن
العنا�ص ��ر ال�سحرية للتمثيل يجب �أن جتمع بني
موهبة املمثل وقدرته على التخيل.
لعلنا نت�ساءل� ،أين يكم ��ن �سر و�سحر �آزادوهي
�صاموئي ��ل املمثلة� ،إن كل ملحة م ��ن �إبداعها من
املمك ��ن �أن تقدّم لن ��ا مفتاح ًا وتك�شف لن ��ا لغز ًا،
فه ��ي بح�ساب ال�سن�ي�ن والأعمال الت ��ي قدمتها،
كانت �شاهد �إثبات على البداية احلقيقية لتاريخ
فن امل�سرح يف العراق ،وهو يف ح�ساب الأرقام
الفنية� ،صاحبة ر�صي ��د من الأعمال ال�سينمائية
والتلفزيوني ��ة وامل�سرحي ��ة .ولك ��ن من ق ��ال �إن
الفن باحل�ساب والعدد فقط� ..إن هذا ميثل بعد ًا
واح ��د ًا لل�صورة ويبقى الأه ��م والأقوى ت�أثري ًا
من احلج ��م �إنه العم ��ق ..يبقى التن ��وع ..يبقى
الت�أثري ..يبقى ..يبقى ..يبقى� ..أ�شياء عديدة ال
ت�ستطيع �سطور قليلة كهذه �أن مت�سك بها.
ولك ��ن هل كان ��ت �آزادوهي تعتقد يوم� � ًا �أن الفن
مل يع ��د طريق ًا �إىل عقول النا�س وقلوبهم ،و�إننا
حتولنا اىل ب�ل�اد ت�سعى لتدري� ��س فوائد زواج
القا�ص ��رات يف املناه ��ج االبتدائي ��ة ،و�إغ�ل�اق
معاهد الفنون ،وا�ستبدال حتايا العلم ب�أهازيج
طائفية ،و�إن النا�س �ستن�شغل بحكايات الطائفة،
وحت ��رمي م�صافح ��ة امل�سيحي ،بينم ��ا تن�سحب
الثقاف ��ة والف ��ن والعل ��وم اىل ال ��وراء ،مطاردة
بتهمة اخلروج على الأعراف والتقاليد ..اليوم
�آزادوه ��ي طريح ��ة الفرا� ��ش م ��ن دون �أن تنتبه
جه ��ة ر�سمية ملعان ��اة فنانة فتحت �أب ��واب الفن
�أمام املر�أة العراقية..
"عمة �آزادوهي  -كما تتمنى �ضاحكة �أن اقول
له ��ا  -و�أنت ت�صارع�ي�ن املر�ض وحي ��دة ال �أملك
�إلاّ �أن �أقول لك� :أووف �شوكت راح نرتاح".

مل تك ��ن الفتاة اجلميلة حتلم �أنه ��ا �ستجل�س مع
�إبراهي ��م جالل ومتث ��ل على خ�شب ��ة واحدة مع
يو�س ��ف العاين ،وتتح ��دث مع زين ��ب ،وت�سمع
حكاي ��ات "اخلال"خلي ��ل �شوق ��ي كان ��ت �آنذاك،
متل ��ك حلم ًا كبري ًا ل�صياغ ��ة �صورة لعراق جديد
�شع ��اره امل�ستقبل وغايت ��ه �إ�سع ��اد النا�س وبث
الف ��رح يف نفو�سهم ،ج ��اءت �آزادوهي من عائلة
م�سيحي ��ة فق�ي�رة ،نقل ��ت فق ��ر حاله ��ا ووعيه ��ا
ووطني ��ة عائلتها وعذابات امل ��ر�أة العراقية �إىل
كل �أعماله ��ا الفنية ،فهي م ��ن جيل م�أخوذ بحب
املعرف ��ة ،وبالإ�ص ��رار عل ��ى �أن ين�شغلوا بهموم
النا�س الب�سطاء.
تنتم ��ي �آزادوه ��ي �إىل طائف ��ة م ��ن املمث�ل�اث
الأث�ي�رات عل ��ى قل ��ب امل�شاه ��د ..ممثل ��ة تتمتع
بعفوية لها طع ��م خا�ص يرتك �أثر ًا يف النف�س..
ح�ي�ن ت�شاهده ��ا ت�شع ��ر وك�أنك التقي ��ت ب�إن�سان
قريب �إلي ��ك تعرفه منذ زمن طوي ��ل ..فعند هذه
الفنانة قدرة عجيبة على ت�شرب احلياة اليومية

منف ��رد ًا وحده ��ا ،فت�ستمت ��ع وك�أن ��ك ت�شاه ��د
م�سرحي ��ة بطلته ��ا ممثلة واح ��دة ،ولكن بنف�س
الوق ��ت ،تراه ��ا تخ�ض ��ع بحكمة وه ��دوء للعمل
امل�سرح ��ي الك ّل ��ي ..يف امل�س ��رح والتلفزي ��ون
تت�ص ��رف مع خلي ��ل �شوقي ك�أنه ��ا �شخ�صية من

