
9293
عدد 61 - تشرين األول 2018عدد 61 - تشرين األول 2018

عشقت سمرية بارودي التمثيل منذ الصغر، فاعتربته بعد تجربة طويلة عشقها االول 
اللبنانية ونجومها، اىل  واالخري. يف السابعة من عمرها وقفت امام عاملقة االذاعة 
ان اصبحت حاجة ملحة يف كل عمل فني يحتاج اىل طفلة. رافقت جيال من الفنانني 
امللتزمني عملهم تعلمت منهم، واستفادت من خرباتهم حتى رسقها التلفزيون من 

االذاعة واملرسح

سميرة بارودي: سرقني التلفزيون 
من املسرح واإلذاعة

تلفزيون

العمل  يف  بارودي  سمرية  املمثلة  تدرجت 
مع الفنانني الكبار. من ظروف قاسية مهنيا 
وصلت  واالنتاجي،  التقني  الصعيدين  عىل 
التقنيات واملخرجني  العمل مع احدث  اىل 
تعرتف  والظروف.  النصوص  وافضل  الكبار 
مسألة  يف  الجيدين  املخرجني  بقدرات 
مساعدة املمثلني عىل انتزاع ما يف داخلهم 
بانفسهم. هي  احاسيس مل يكتشفوها  من 
ما  تطوري،  الفني  العمل  بأن  املؤمنني  من 
وعدم  نفسه  تطوير  املمثل  من  يتطلب 

الوقوف عند حدود ما يعرفه.
فني  عمل  تقديم  بارودي  سمرية  حلم 
يتحدث عن جرح الناس، ويقول شيئا لهم 

بعد سنوات من الحروب العبثية.
املمثلة  تروي  العام"  "االمن  مع  حوار  يف 
البدايات  منذ  الفن  مع  حكايتها  اللبنانية 

حتى حلمها االخري.

■ بدأت التمثيل يف سن مبكرة. كيف ومع 
من كانت تلك االطاللة؟

□ كنت يف السابعة من عمري حني قدمت 
نشاط  اول عمل متثييل يف حيايت من خالل 
الشامل  يف  املمثلني  نقابة  به  قامت  فني 
برئاسة النقيب محمد ميقايت، شقيق املخرج 
االذاعة  يف  حينها   قدم  ميقايت،  نزار  الكبري 
قبل  ما  االمهات.  عيد  مناسبة  يف  اللبنانية 
تلك املناسبة بدأ النقيب ميقايت البحث عن 
لبطولة  الفصحى  اللغة  تتقن  صغرية  فتاة 

ثالثية اذاعية باسم "زهرة بل زهرتني".

■ كيف تم اختيارك لهذا العمل؟

دنيز مشنتف
denise.mechantaf@gmail.com

صديقا  ميقايت  محمد  النقيب  كان   □
كان  معه  التجربة  قبل خويض  ما  لوالدي. 
قد بدأ التحضري لهذه الثالثية االذاعية مع 
ابنته وشقيقتي، ورمبا مع فتيات اخريات. 
عن  والدي  اخربه  تلك  االعداد  مرحلة  يف 
املرسح  وعن  السينام،  ممثالت  تقليدي 
الذي اعددته عىل سطح البيت للتمثيل مع 
اوالد الحي اعتقادا مني انه مرسح. يف فرتة 
شقيقتي  بتدريب  ميقايت  النقيب  انشغال 
من  السمع  اسرتق  كنت  بيتنا  يف  وابنته 
ان  اىل  كله،  الحوار  فحفظت  الباب  وراء 
دعاين يوما اىل القيام بتجربة امامه، فعلم 
الدور  اديت  بكامله.  النص  اتقاين  مني 
والدي  وابلغ  قدمته،  مبا  فاعجب  امامه 
االذاعية  التمثيلية  للمشاركة يف  اختياره يل 
تلك. هكذا كانت البداية التي وقفت فيها 
امام عاملقني يف العمل االذاعي محمد نور 
الدين ونارديدا مارديني التي كانت نجمة 
اذاعية. اىل ان اصبحت حاجة ملحة يف كل 

عمل فني يحتاج اىل طفلة.

محطة  لك  كانت  املحطة  تلك  بعد   ■
املمثل صالح  مع  لبنان  تلفزيون  يف  اخرى 
التجربة  هذه  عن  حدثتنا  هال  تيزاين. 

وكيف بدأت؟
عام  اي  االذاعي،  عميل  من  سنة  بعد   □
االوىل،  التلفزيونية  تجربتي  1964، خضت 
يف  حينذاك  تيزاين  صالح  املمثل  وكان 
برنامج  يف  ابنته  لدور  فاختارين  البدايات، 
نفسه  الدور  وشاركته  عدت  "ابوسليم". 
املدينة".  يف  "ابوسليم  السيناميئ  الفيلم  يف 

هذه االعامل فتحت يل طريق التمثيل عىل 
خشبة مرسح الفرير يف طرابلس، فقدمت 
اعامال مرسحية عدة يف التاسعة من عمري.

التجربة  هذه  اياها  حَملتك  اعباء  اي   ■
املبكرة؟

□ حملتني املسؤولية منذ الطفولة. الجيل 
مواعيده  ملتزما  جيال  كان  رافقته  الذي 
تأسيسية  كانت  تلك  املرحلة  الن  وعمله، 
افتقارنا  بسبب  التعب  من  الكثري  فيها 
الغنية،  واالنتاجات  املتطورة  التقنيات  اىل 
عىل  جدا.  قاسية  عملنا   ظروف  جعل  ما 
سبيل املثال، كان التمثيل يف تلفزيون لبنان 
عىل  يؤدي  كمن  فكنا  الهواء،  عىل  مبارشة 
مرسح ال يف تلفزيون. هذه املعاناة اكسبتنا 
الصالبة ال الدلع. فانا ال اعترب نفيس دلوعة 
التأسيس  اىل  ذلك  مرد  الفني.  العمل  يف 
اوسع  كبار  فنانني  مع  والتدرج  الصحيح 
منهم  استفدت  خربة.  واكرث  مني  معرفة 
وصلت  ان  اىل  ومواهبهم  خرباتهم  ومن 
كبار  ومع  التقنيات  احدث  مع  العمل  اىل 

املخرجني وافضل النصوص والظروف.

يف  تجربتك  اىل  اليوم،  تنظرين،  كيف   ■
لبنان؟ تلفزيون 

التلفزيون  رسقني  فقد  شك  دون  من   □
كان  العرص  ذاك  واالذاعة.  املرسح  من 
اىل  به  شغوفة  والناس  التلفزيون  عرص 
الجهاز،  هذا  اجل رشاء  من  االستدانة  حد 
كل  ونال  املشاهدة  نسبة  فازدادت 
تكن  ومل  النجاح  يف  حقه  تلفزيوين  عمل 
لبنان.  يف  عممت  قد  حينها،  الفضائيات، 
قناة  لبنان  تلفزيون  لدى  البدايات كان  يف 
واحدة هي القناة 7، لكن مع انشاء القناة 
الفنانني،  بني  االيجابية  املنافسة  بدأت   11
مبعنى التنافس من اجل االفضل، فانعكس 
االمر ايجابا عىل مشاهدي التلفزيون. علام 

ان تقييم العمل يف تلك املرحلة مل يكن من 
الناحية الفنية، بل من الناحية الجامهريية، 
اي الوقوف عند عدد االعالنات. مثال، كان 
مسلسل  ينافس  الناجح  املحيل  املسلسل 
جلب  يف  اخرى  اجنبية  وبرامج  "بونانزا" 

اعالنات اكرث.

■ هل تعتربين املرحلة االهم يف مشوارك 
التلفزيوين هي يف الثنايئ الفني مع زوجك 

الفنان احسان صادق؟
□ طبعا نجحنا معا ومع غرينا من املمثلني، 
علينا،  تنطبق  ال  الفني  الثنايئ  كلمة  لكن 
الن ما قدمته من اعامل مع احسان صادق 
كانت  ذلك  رغم  اليد.  اصابع  يتجاوز  ال 
بارزة  لبنان  تلفزيون  شاشة  عىل  اعاملنا 
بني  فارس  كـ"  جيدة  اعامال  كانت  النها 
الحائر" و"ظالل  عياد" و"املنتقم" و"النغم 
الشاويش".  وبنت  الحرامي  و"ابن  الحب" 
مل  احسان  زوجي  نجاح  او  نجاحي  لكن 

يكن مقترصا عىل هذه الثنائية.

■ كانت لك محطة مهمة عىل الخشبة مع 
يف  عساف  روجيه  واملخرج  شوشو  الفنان 
مرسحية  "آخ يا بلدنا". حدثينا عن اهمية 

هذه املحطة يف مشوارك الفني؟
يل  مهمة  فرصة  كانت  املرسحية  هذه   □
عساف  روجيه  املخرج  ادارة  تحت  للعمل 
هذا  شوشو،  الكبري  الراحل  مع  وللتمثيل 

الذي مل يتكرر ولن يتكرر. فهو من  املبدع 
كبار املرسحيني الكوميديني يف لبنان. حقق 
فنان  كل  فاصبح حلم  كبريا  نجاحا  مرسحه 

املشاركة يف اعامله.

روجيه  املخرج  مع  العمل  ميزة  ما   ■
عساف وماذا اضاف اليك؟

□ كل مخرج قادر عىل ان يضيف اىل املمثل 
وان ينتزع من داخله احاسيس مل يكتشفها 
املمثل نفسه، او قدرات تكون، رمبا، غافلة 
املمثل  ميتلكها  التي  االحاسيس  هذه  عنه. 

يف مقدور املخرج اخراجها اىل العلن.

التاريخية  عدة،  شخصيات  جسدت   ■
والكوميدية والبدوية والدراما، يف اي ادوار 

وجدت نفسك؟
وجدت  النص  يف  بل  الدور،  يف  ليس   □
اختيار  عىل  صغري  منذ  اعتدت  نفيس. 
ال  مام  امَثلها،  يك  تعجبني  التي  النصوص 

يعني انني ال اخطىء يف التقدير احيانا. 

املمثلة سمرية 
بارودي.

حقق مسرح شوشو
نجاحا كبيرا فاصبح حلم

كل فنان

كنت حاجة ملحة 
في كل عمل فني يحتاج

الى طفلة
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املمكن  من  معينا  نصا  رفضت  حال  يف 
اقدم   وقت  يف  جامهرييا  نجاحا  يحقق  ان 
نظري،  يف  هو،  اخر  نص   اختيار  عىل  فيه 
فني  كعمل  لكنه  شيئا،  ويقول  جدا  مهم 
خيارايت  اكرثية  ذلك،  مع  النجاح.  يحقق  مل 

كانت صائبة.

كيف  صعبا  متثيليا  دورا  تتلقني  عندما   ■
سهال؟ تجعلينه 

□ انا من املمثلني الذين يعرتفون بقدرات 
مساعدة  مسألة  يف  الجيدين  املخرجني 
عند  الكاتب.  اىل  طبعا،  اضافة،  املمثلني، 
فيه  الشخصية  وجدت  اذا  نصا  تسلمي 
وجهة  اعرف  يك  الكاتب  اقصد  معقدة 
اكتفي  ال  كتبها.  التي  الشخصية  يف  نظره 
بذلك، بل اتوجه اىل مخرج العمل للتحدث 
املوضوع  هذا  يف  املسألة.  هذه  يف  معه 
بالذات مررت يف تجربة من هذا النوع يف 
فيها  كنت  التي  التلفزيونية  االعامل  احد 
املدة  رغم  واحدة.  لحلقة  رشف  ضيفة 
التي  الشخصية  كانت  القصرية  الزمنية 
عيل تقدميها صعبة جدا، فاستعنت مبخرج 
جان  املخرج  هو  العمل  مخرج  غري  آخر 
فياض املتخصص يف امريكا يف ادارة املمثل. 
نظري  وجهة  واخربته  الغاية  لهذه  قصدته 
يف الدور وكيف اراه، فقال يل اريد ان ارى 

والضياع  والهلع  عينيك  يف  كله  الخوف 
والبحث عن ابنك مدة سبع سنوات واالمل 
عىل  العمل  فدام  يوما،  ستجدينه  انك  يف 
اللحظة  اىل  اي  ايام،  ثالثة  الشخصية  هذه 
كان  ما  فياض  جان  املخرج  فيها  رأى  التي 

يأمل فيه.

حاليا يك  لبنان  يف  الفن  يحتاج  ماذا  اىل   ■
ستينات  يف  كان  كام  ذهبيا  عرصا  يكون 

القرن املايض؟
اكرث  حاليا  الفنية  االعامل  بعض  ارى   □
املايض،  القرن  ستينات  يف  قدم  مام  اهمية 
واحدد يف هذا املجال بعض االعامل العربية 

املشرتكة. يف املايض كانت االنتاجات فقرية، 
اما اليوم فقد تطورت االعامل من الناحية 
التمثيل  يف  النظر  وجهات  حتى  التقنية، 
اكرث  فاصبحت  السابق،  عن  اختلفت 
بساطة يف االداء، ال تشنج  فيه وال مبالغة. 
العمل الفني تطوري ما يتطلب من املمثل 
اعادة تأهيل  انا شخصيا مع  تطوير نفسه. 
قدرات املمثل عرب ورش عمل توقظ ما يف 
يفعل  كام  متاما  نامئة،  قدرات  من  داخله 
االطباء. لذا علينا كممثلني ان نكتسب اكرث 

وان ال نقف عند حدود ما نعرفه.

■ اي نص متثييل يستهويك اليوم؟
فكرة  او  مجنون  نص  اليوم  يستهويني   □
جديدة. نحن كفنانني عرب منر منذ سنوات 
وسقوط  عبثية  وحروب  مؤملة  قضايا  يف 
تحاك  التي  املؤامرات  نتيجة  ودول  انظمة 
هو  اين  أسأل  الوضع  هذا  يف  الننا  ضدنا. 
العمل الفني الذي يتحدث عن هذا الواقع 
الناس. هذا هو حلمي.  ليشكل يقظة عند 
لهم  ونقول  الناس  جرح  عن  نتحدث  ان 
الذي  الكاتب  هو  اين  الحل.  ما  او  شيئا 
الحل،  هذا  من  جزءا  عمله  يف  سيطرح 
الذي سيَوقع هذا  الشجاع  اين هو املخرج 
كل  معنا  يحدث  ملاذا  ويقول  ليطل  العمل 

ذلك. انا تواقة اىل هذه الوقفة. 

مع اعادة تأهيل قدرات 
املمثل عبر ورش عمل 

توقظ ما في داخله

بعض االعمال الفنية 
حاليا اكثر اهمية مما قدم 

في الستينات

من مسلسل رجاها.من مسلسل بنت الشهبندر.
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Jdeideh: Main Branch - 01 875444

Hazmieh: City Center - 01 283851

Choueifat: The Spot - 05 815122
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