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ويك أند

وجهًا لوجه

سالفة معمار

معدنها «دهب»

ما من شيء قادر على إدهاش الممثلة السورية
ببالدها .قبلت
في ظل كل الخراب المحيط ّ
مسلسل «بنت الشهبندر» ألنها قصة حب
ببطولة ً
ال تجد مثيال لها في الواقع .في حوارها مع
«األخبار» ،تحكي الحسناء بصراحتها وعفويتها
رافضة أن تكون آراؤها الفنية
المعهودتينً ،
ّ
ّ
دبلوماسية ،كاشفة للمرة األولى عن مواقفها
السياسية ،ومتطرقة إلى عالقتها بابنتها

وسام كنعان
■ لـنـبــدأ بــالـحــديــث عــن مسلسلك الجديد
«ب ـنــت ال ـش ـه ـب ـنــدر» (تــأل ـيــف ه ـ ــوزان عـكــو،
وإخــراج سيف الدين السبيعي) .ليس من
عادتك أن تبدي حماسًا لألعمال الشامية
واملـشــاركــة فيها ،فما ال ــذي دفـعــك للقبول
بهذا الدور؟
بصراحة جذبتني القصة .كان ضمن
خياراتي سابقًا تقديم أعمال ّ
منوعة
لـجـهــة ال ـط ــرح ول ـيــس ب ــال ـض ــرروة أن
تحمل قصة تقليدية ببداية ونهاية،
وهــو مــا دفعني لـلــذهــاب نحو خيار
جديد وجــدتــه فــي «بنت الشهبندر».
الـقـصــة م ـشـ ّـوقــة وق ــد مـضــى وق ــت لم
ً
أقـ ـ ـ ّـدم ع ـم ــا ي ـح ـمــل ح ـكــايــة واض ـحــة
ّ
املعالم رغم أن «ناريمان» التي ألعب
دوره ـ ــا ف ــي ه ــذا املـسـلـســل شخصية
بسيطة تحمل أحاسيس راقية.
■ هل لك أن تحدثينا باستفاضة أكثر عن
ّ«ناريمان»؟
إنها فتاة تعيش قصة حب مستحيلة.
ورغم مكابرتها ألقصى الحدود تدفع
ثمنًا ليس بقليل .لكن مع ذلــك ،تبقى
مـتـمـسـكــة ب ـه ــذا ال ـح ــب وتـ ـص ـ ّـر عـلــى
تبنيه والدفاع عنه.
■ م ـ ــع تـ ـ ـ ـ ــداول ب ـ ــروم ـ ــو املـ ـسـ ـلـ ـس ــل ع ـلــى
الـســوشــال مـيــديــا ،همس لنا أحــد املمثلني
السوريني بإحساسه بسرقة تراث دمشق
ّ
وتقديمه بعمل نصفه لبناني ،علمًا أنــه ال

وجود الفنان السوري في لبنان أسهم
في انتشار الدراما اللبنانية واتساع
شهرة ممثليها
ليس هناك أي شيء حتمي في ّ
الحب
وقد أجده يومًا ما
يـتـضــح م ــن صـ ــورة املـسـلـســل ّأن ال ـحــدث
يجري في بيروت؟
(تحتد) من يريد أن ينتقد فلينتظر
حتى عــرض املسلسل .هــذه بديهيات
ال ـن ـقــد( .نـقــاطـعـهــا ل ـن ـصـ ّـوب ب ــأن هــذا
م ـج ــرد إحـ ـس ــاس م ـب ــدئ ــي ُب ـن ــي عـلــى
مشاهدة البرومو) ،فترد بحسم :ليس
هناك إحساس مبدئي نحن هنا أمام
محاكمة تجربة وال يجوز بناء الرأي
ب ـش ـكــل ع ـش ــوائ ــي وال ض ـم ــن تـخـبــط
املشاعر الــذي يسيطر على غالبيتنا
ً
ف ــي زم ـ ــن ال ـ ـحـ ــربّ .أوال إذا تــابـعـتــم
ّ
الـ ـب ــروم ــو س ـت ـك ـت ـش ـفــون أن ال ـب ـيــوت
ليست مبنية على ال ـطــراز الدمشقي
الشهير ،فالعمل يحاول مقاربة شكل
امل ـن ــازل ف ــي ب ـي ــروت ف ــي ت ـلــك الحقبة
ّ
( 1895و .)1897علمًا بأن آثــارًا كثيرة
ّ
دمــرتـهــا ال ـح ــروب .نـحــن نـطــرح قصة
ف ــي مــرح ـلــة تــاري ـخ ـيــة مــوث ـقــة ضمن
محاكاة بيئية وزمنية منسجمة مع
الحدث الدرامي الذي ّ
نقدمه.
ّ
■ ه ـن ــاك عـ ــدد ك ـب ـيــر م ــن ص ــن ــاع ال ــدرام ــا
الـســوريــة الــذيــن تـشـ ّـبـثــوا ب ـقــرار الـبـقــاء في
ً
دمشق ،وما زالوا يصنعون أعماال تالمس
هموم املواطن .هناك من يقول ّإن من بقي
في الشام يمتلك شجاعة أكثر ممن غادرها
ثــم ذه ــب نـحــو خ ـي ــارات بـعـيــدة عــن الــواقــع
الحالي ،مارأيك؟
هذا الكالم غير صحيح .األمور ال ُت ّ
قيم
بهذا املنطق القائم على االتهامات .ما

يحصل هــو ش ــروط إنـتــاجـيــة ترتبط
ـات ل ـه ــذه امل ــرح ـل ــة .هو
ب ــرؤي ــة امل ـح ـطـ ّ
ل ـيــس ه ــروب ــا ،إن ـم ــا ص ـنــاعــة تــرتـبــط
بشرط التسويق .املنتج له الحق في
ً
أن يفكر ّأوال فــي الـبـيــع .هـنــاك أعمال
ســوريــة تحاكي األزم ــة داخ ــل سوريا
وخارجها ومن وجهات نظر مختلفة.
ّ
ّ
أظ ــن أن ه ــذه املـحــاكـمــة سطحية ألن

هـنــاك صناعة متكاملة ونـحــن لسنا
أصحاب قرار فيها.
ـدرجــت سالفة معمار ّ
■ تـ ّ
وتمرست على
األدوار التلفزيونية املهمة عبر مجموعة
أدوار في «االنتظار» و«زمن العار» و«تخت
املوضة
شرقي» وأخيرًا «قلم حمرة» ،لكن
ّ
الـ ـي ــوم أص ـب ـح ــت ف ــي مـ ـك ــان آخ ـ ــر يـتـعــلــق

ب ـق ـص ــص الـ ـح ــب واملـ ـسـ ـلـ ـس ــات ال ـطــوي ـلــة
الساذجة .هل تعتقدين ّأن شخصية «ورد»
ّ
(ق ـلــم ح ـم ــرة) ه ــي آخ ــر شـخـصـيــة مــركـبــة
تلعبينها في التلفزيون ،ال ّ
سيما ّأن هناك
من يستشرف ّأن الدراما ذاهبة نحو أعمال
تجارية بحتة؟
هذا أمر واقع .كل ما يعرض ّ
علي اليوم
ه ــو م ــن امل ـس ـتــوى الـ ــذي تـحـكــي عـنــه،

وغــال ـب ـيــة ال ـش ـخ ـص ـيــات ال ـت ــي ُيـطـلــب
م ـنــي تــأدي ـت ـهــا بـسـيـطــة تـعـتـمــد على
تيمات مـ ّعــروفــة .هــذا ليس عيبًا لكن
ُيفترض أنــه شكل ضمن حالة ّ
تنوع.
ّ
ّ
يتسيد نوع
املشكلة أنه دائمًا يجب أن
واحــد ويــزيــح بقية األن ــواع ،ويصبح
مــوضــة مـطـلــوبــة ل ــدى الـجـمـيــع .ومــن
الخطأ اختصار حالة درامـيــة عربية

