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هند طاهر: نحن أبناء البلد
وعلى املنتج اللبناني تكريم نجوم زمننا

التلفزيون

بجرأة مطلقة قررت هند طاهر يف ستينات القرن املايض ان تكون ممثلة. خيار كلفها تربؤ العائلة منها اىل حد منعها من حمل 
اسمها. حضنت شاشة تلفزيون لبنان بداياتها، فغامرت لتمثل رسا مع املمثل صالح تيزاين. حني اقتنع بها املخرج الياس متى 

كممثلة اسند اليها دورا صامتا

وقوفها  طاهر،  هند  املمثلة  سرية  ميز  ما 
عىل خشبة املرسح للمرة االوىل امام الفنان 
واعتربته  وفاته،  حتى  رافقته  الذي  شوشو 
اهم مدرسة تعلمت منها، وشعرت يف غيابه 
املرصية  السينام  يف  الخشبة.  عىل  بالفراغ 
اهم  مع  كامريا  كحرامية  هوايتها  مارست 

نجوم مرص، وتركت عالمة فارقة. 
مثة  عدة  سنوات  الشاشة  عن  غيابها  حول 
تتنازل،  ال  انها  اسبابه  من  رمبا  كبري،  تساؤل 
خصوصا بعد مطالبتها بالتساوي مع املمثلني 

غري اللبنانيني، عىل االقل يف االجر.
يف حوار مع "االمن العام" تعود هند طاهر 

اىل البدايات.

اىل  البدايات.  كانت  املدريس  املرسح  يف   ■
داخلية  مدرسة  يف  حياتك  اثرت  مدى  اي 
للراهبات عىل خياراتك الشخصية يف ما بعد، 

الفنية؟ خصوصا 
يف  طفولتي  من  املرحلة  هذه  تؤثر  مل   □
عىل  اال  غزير  يف  االقدسني  القلبني  مدرسة 
من  التقرب  هو  حيايت،  من  واحد  جانب 
الدير  رئيسة  من  بتشجيع  املسيحية  الديانة 
انذاك االم ماري ايزابيل غّريب التي ربطتني 
بها عالقة محبة ومودة كبريتني جعلتني الجأ 
لدخول  كحبي  يعنيني،   امر  كل  يف  اليها 
عيل  محرّم  االمر  بان  مني  اعتقادا  الكنيسة 
االنفتاح  اال  منها  اجد  مل  مسلمة.  كوين 
االهتامم  مني  والطلب  هذه  رغبتي  عىل 
الوطيدة  العالقة  هذه  وترتيبها.  بالكنيسة 
خشبة  اعتاليئ  وراء  كانت  الرئيسة  باالم 
املرسح املدريس للمرة االوىل وانا يف التاسعة 
ملصلحتي  الظروف  لعبت  عمري، حيث  من 
التي  التلميذة  تعرض  بعد  االمر  هذا  يف 
كانت ستلعب دور سيدتنا مريم يف مرسحية 

تجهيزات تلفزيون لبنان الداخلية قد انتهت 
بعد، مشينا عىل الرمال يك نصل اىل استديو 
الذي  االمر  بالبالط،  مجهزة  غري  ارضيته 
العامل  مساعدة  اىل  وزمياليت،  انا  دفعنا، 
بهذه  ايضا.  واالستديو  املدخل  تبليط  عىل 
يف  لبنان  تلفزيون  يف  العمل  بدأت  الروحية 
دور صامت، ال اتفوه فيه بأي كلمة، واتحرك 
املمثل  اختاره  وقد  املغناطيس،  بواسطة 
صالح تيزاين يل تداركا لعدم وقوعي يف خطأ 
ما اثناء الحوار مبارشة عىل الهواء، خوفا من 
االرتباك يف اطاللتي االوىل عىل الشاشة. بعد 
املخرج  توجه  املسلسل،  تقديم  من  االنتهاء 
الياس متى الذي كان يتوىل اخراج العمل اىل 
"ال  املرصية:  بلكنته  له  ليقول  تيزاين  صالح 
وجود لهذه الفتاة اال يف مرص، انها ممثلة". 
التي  الكامريا  عىل  هذا  رأيه  يف  متى  اعتمد 
فرآين  التمثيل،  اثناء  يف  لوجهي  التقطها 
امام  جفن  يل  يرف  مل  الحقيقي  كالصنم 

الكامريا، فاقتنع يب كممثلة.

■ بسبب هذه الرغبة تربأت العائلة منك اىل 
حد منعت فيه من حمل اسمها. هال حدثتنا 

عن هذه التفاصيل؟
□ كانت جديت لوالدي من مشاهدي تلفزيون 
لبنان ومن متابعي مسلسل ابوسليم الطبل. 
بالطبع شاهدتني، فغضبت جدا كون عائلة 
البكاوات،  ساللة  من  عائلتنا،  اي  كامل، 
عن  اتراجع  مل  حال  يف  مني  التربؤ  فقررت 
اسم  حمل  من  حرماين  حد  اىل  هذا  قراري 
مع  املشاجرات  من  الرغم  عىل  العائلة. 
املسألة، عادا ووافقا عىل  والدّي حول هذه 
البحث  بدأت  حينها  اتخذته،  الذي  الخيار 
العائلة  تاريخ  اىل  عدت  يل.  فني  اسم  عن 
كامل  بك  طاهر  االجداد  احد  اسم  واخرتت 

املمثلة هند طاهر.

ما  مفاجئة.  صحية  لوعكة  الصليب  درب 
لتأدية  حبي  هو  الحني،  ذلك  يف  ساعدين 
التدريبات  اراقب  كنت  حيث  الدور  هذا 
امللعب  عىل  تطل  نافذة  من  املرسحية  عىل 
حفظت  مرسح.  اىل  بعد  ما  يف  تحول  الذي 
هذه  اداء  كيفية  وعرفت  بحرفيته  النص 
نهاية  حفل  يف  املرسح  اعتليت  الشخصية. 
مريم  سيدتنا  دور  واديت  الدراسية  السنة 
بأن  اقبل  مل  النني  الحضور،  ابكت  برباعة 
بهذا  كبرية.  نجمة  بل  صغرية،  ممثلة  اكون 

االحساس خرجت من هذه املرسحية.

وكيف  التمثيل،  احرتاف  قررت  متى   ■
اتجهت نحو هذا العامل؟

مدرستي  اىل  والديت  زيارات  احدى  يف   □
نفع  ال  بأن  الدير  رئيسة  صارحتها  الداخلية 
اال  نظرها  يف  اكون  لن  النني  معي،  للعلم 
فوجئت  غد.  فبعد  غدا  يكن  مل  ان  ممثلة، 
والديت مبا سمعته، خصوصا بعد تكرار الكالم 
مل  اللحظة  تلك  منذ  مسامعها.  عىل  نفسه 
العجلة  اما  التمثيل.  احرتاف  فكرة  تفارقني 
يف اتخاذي هذا القرار فكان يف وفاة الراهبة 
الصيفية  العطالت  احدى  يف  احببت  التي 
رفضت  حيث  بريوت،  يف  قضيتها  التي 
العودة اىل املكان نفسه بعد وفاتها، وبقيت 
قد  حينها  كنت  دراستي.  اواصل  بريوت  يف 
وفكرة  عمري،  من  عرشة  الثامنة  بلغت 
تراودين  تزال  ال  كانت  ممثلة  اكون  ان 
قررت  الشعور،  هذا  من  بالحاح  باستمرار. 
تربطه  الذي  تيزاين  صالح  باملمثل  االتصال 
يل  يقدم  ان  اجل  من  بوالديت،  قرىب  عالقة 
ولو  لبنان  تلفزيون  يف  معه  التمثيل  فرصة 
اطاللتي  مع  بالفعل.  حصل  ما  وهذا  رسا، 
تكن  مل  الطبل  ابوسليم  مسلسل  يف  االوىل 

دنيز مشنتف
هذا  من  واكرث.  سنة  مئة  قبل  تويف  الذي 

االختيار تكّون اسمي الفني، هند طاهر.

نحو  مضيت  كيف  رسا  التمثيل  بعد  ما   ■
االحرتاف، ومع من بالتحديد؟

□ يف اثناء عميل يف تلفزيون لبنان مع املمثل 
صالح تيزاين توجهت انظار املخرجني نحوي، 
كان  الذي  غارابتيان  غاري  املخرج  تحديدا 
يتوىل يف تلك الفرتة، اخراج مسلسل ابوسليم 

■ اطاللتك املرسحية االوىل كانت مع الفنان 
شوشو. اي عمل قدمك اليه؟

شخصية،  معرفة  شوشو  اعرف  اكن  مل   □
من  ميقايت  نزار  املخرج  اىل  تعرفت  لكنني 
خالل عميل يف االذاعة اللبنانية. كنت يومها 
رضوان،  وجيه  املخرج  مع  عمال  اسجل 
ميقايت،  املخرج  ينادي  صوتا  فسمعت 
بعد  اليه  للتعرف  االستديو  من  خرجت 
يف  "شوشو  مرسحية  حصدتها  التي  الشهرة 
تحت  التمثيل  يف  برغبتي  صارحته  صوفر". 
فورا  ليجيبني  الوطني،  املرسح  يف  ادارته 
هل لديك القدرة عىل الوقوف امام شوشو، 
فكان ردي ملاذا ال تجربني. هنا ابدى اعجابه 
بجرأيت وهو الذي يعلم جيدا اهمية الجرأة 

يف العمل املرسحي.

مع  الفني  مشوارك  بدأت  عمل  اي  يف   ■
شوشو؟

لعبت  التي  الوهم"  "مريض  مرسحية  يف   □
فيها دور الزوجة، كدور اساس. عدت واديت 
الخادمة  دور  لعبت  ثم  ومن  ابنته،  دور 
ايضا بعد مرض املمثلة ناديا حمدي صاحبة 
االوىل  اطاللتي  اهمية  اساسا.  الدور  هذا 
ثالث  تأدية  يف  كانت  شوشو  الفنان  مع 
يتكرر،  ال  شوشو  واحد.  وقت  يف  شخصيات 

انه اكرب مدرسة تعلمت منها.

بشوشو  جمعتك  معينة  حادثة  من  هل   ■
عىل املرسح لها بصمة يف ذاكرتك ال متحى؟

املرسح  كواليس  يف  معه  مرة  تشاجرت   □
كراكوز"  "خيمة  مرسحية  تقديم  اثناء  يف 
قبل  يتملكه  كان  الذي  الخوف  بسبب 
كالما  فاسمعته  املرسح،  خشبة  اعتالئه 
من  اخرجه  ان  هديف  وكان  استفزه  جارحا 
هذا االحساس. من بني جمهور الصالة كان 
كبار فناين مرص، عبد الحليم حافظ ورشدي 
وفريد  حاممة  وفاتن  امام  وعادل  اباظة 
اغتاظ  الكبار.  الفنانني  من  وغريهم  شوقي 
يقف  الجمهور  ادع  مل  اذا  يل  وقال  شوشو 
اكون  لن  الصبعي  تصفيقا  ساعة  ربع  مدة 
ان  اىل  بدأنا عرض املرسحية  اليوم.  بعد  انا 
املشهد  اىل  واملمثل شفيق حسن  انا  وصلنا 

جمهوره،  عىل  شوشو  فيه  سيطل  الذي 

كمخرج،  معه  العمل  من  فرتة  بعد  الطبل. 
مسلسل  يف  شهرزاد  بدور  القيام  عيل  عرض 

يقدم مبارشة عىل شاشة تلفزيون لبنان.

التاريخية  الشخصية  هذه  بتأدية  هل   ■
خطوت نحو االحرتاف؟

قدمت  شهرزاد  يف  نجاحي  بعد  طبعا،   □
يف  غارابتيان،  املخرج  مع  كثرية  اعامال 
السيناميئ  الفيلم  ويف  املحكمة"  "حكمت 
ما عشناه  انىس  السبحة. ال  "غارو"، وكرت 
اثناء تصوير  بارودي يف  انا واملمثلة سمرية 
ماكينات  نحمل  كنا  اذ  "غارو"،  فيلم 
او  كيلو  عليها،  يطلق  كان  وكام  االضاءة، 
امتام  يف  منا  مشاركة  اضاءة،  كيلو  نصف 
عملنا  قدمنا  اننا  علام  وانجاحه  الفيلم 

مجانا لعدم توافر املال الكايف.

حياتي اشبه بالزفت 
واشعر انني ميتة من 

دون فن

شوشو ال يتكرر. انه اكبر 
مدرسة تعلمت منها

البدايات  يف  ساعدك  املخرجني  ِمن  َمن   ■
التمثيلية؟ عىل تكوين شخصيتك 

فقط  مبارش.  بشكل  احد  يساعدين  مل   □
اختاروين للعب ادوار يف اعاملهم. منذ البداية 
النص  قراءة  هي  عميل  يف  طريقة  اعتمدت 
كامال، ال دوري فقط، ملعرفة حول ماذا تدور 
القصة، من هم شخصياتها وما هي ادوارهم، 
القراءة  القصة. من هذه  وما دوري يف هذه 

كنت اكّون شخصيتي يف كل عمل.
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من  الصالة  يف  يعلو  التصفيق  فسمعت 
مل  شوشو  ان  علام  السبب،  اعرف  ان  دون 
من  حينها  علمت  املرسح.  عىل  بعد  يطل 
اصبعه  مد  شوشو  ان  حسن  شفيق  املمثل 
انتظري  يل:  وقال  الستارة  وراء  من  الصغري 
ربع ساعة تصفيق الصبعي الصغري، وهكذا 
عىل  شوشو  اطل  الرتحيب،  هذا  بعد  كان. 
كالعادة  وقبعته  عصاه  ليحرك  املرسح 
فازداد التصفيق اكرث فاكرث، هذا هو شوشو.

■ بعد غياب شوشو ماذا افتقدت كممثلة؟
يف  خسارة  اكرب  انه  شوشو.  افتقدت   □
للمرة االوىل  الخشبة  اعتليت  الحياة. حني 
لكل  بالفراغ. صحيح  احسست  غيابه  بعد 
ممثل روحيته، لكن مع شوشو كنت اشعر 

انسان اكرث من عادي وفوق ما  بانني مع 
يصنع  كان  يشء  ال  من  العقل.  يتصوره 

شيئا.

عدة،  سينامئية  اعامل  يف  شاركت   ■
من  اكتسبته  الذي  ما  ومرصية.  لبنانية 
يف  وخربتهم  املرصيني  املمثلني  مع  العمل 

هذا املجال؟
□ اكتسبت اشياء عدة، هي تقنيات صغرية 
امام  الوقوف  ككيفية  للممثل،  مفيدة  لكنها 
الكامريا، تقطيع النص، كيفية امتالك القدرة 
املرصية  السينام  يف  تجربتي  البكاء.  عىل 
بانني  افادتني كثريا من ناحية ما عرفت به 
"حرامية كامريا"، فامرست هوايتي هذه مع 

نجوم مرص.

اعامال  فقدمت  الفنية  مسريتك  واصلت   ■
املخرج  مع  "اماليا"   كمسلسل  ناجحة، 
الشاشة  عن  غيابك  سبب  ما  حبيش.  سمري 
باستثناء دورك كضيفة  االخرية،  السنوات  يف 

رشف يف مسلسل "ثورة الفالحني"؟
يف  لكرس  سنوات  اربع  قبل  تعرضت   □
التي  الجراحية  العملية  تنجح  مل  رجيل، 
من  فريوس  التقاط  اىل  اضافة  لها،  اجريتها 
فحذرين  العالج،  اثناء  يف  املستشفيات  احد 
اخرى  جراحية  عملية  اجراء  من  االطباء 
عن  اما  رجيل.  يف  الفريوس  تفيش  من  خوفا 
االستثناء الذي حصل معي يف مسلسل "ثورة 
يف  املسؤولني  اىل  يعود  فالفضل  الفالحني"، 
رشكة االنتاج "ايغل فيلمز" الذين ارصوا عىل 
فسهلوا  الناجح،  املسلسل  هذا  يف  مشاركتي 

الداء  التصوير  مكان  اىل  االنتقال  عملية  يل 
دوري الذي ال يتطلب الحركة.

■ هل من اسباب هذا الغياب قولك انك ال 
تتنازلني، عن ماذا تحديدا؟

نظري  وجهة  طرحت  حني  عنيته  ما  كل   □
يفضل  لبنانيني  كممثلني  وضعنا  حول 
من  ممثلني  عليهم  اللبنانيون  املنتجون 
احد.  مع  لدي  مشكلة  ال  ان  علام  الخارج، 
املنتج  فلينصفنا  لكن،  زماليئ.  هؤالء  كل 
لهم  االقامة  تأمني  ينصفهم، من  اللبناين كام 
والطعام واملالبس.  التنقل  يف فندق، وكذلك 
اعامل  مل  مرص  يف  العمل  اىل  ذهبت  عندما 
فلنتساو  البلد،  ابن  النه  املرصي،  كاملمثل 
باالجر.  االقل  عىل  الغرباء،  باملمثلني  اذن 

بان  لبنانية  كممثلة  اقبل  ان  عيل  كيف 
يف  الواحدة  الحلقة  عن  دوالر   300 اتقاىض 
الخارج  من  االيت  املمثل  فيه  يتقاىض  وقت 
ورمبا  نفسها،  الحلقة  عن  دوالر   2000
لنا  يحدد  ملاذا  دوره؟  اكرب من  يكون دوري 
كممثلني لبنانيني مبلغ 2000 دوالر يف مقابل 
20 يوما من التصوير، فيام يتقاىض املمثلون 
 20 مبلغ  نفسه  العمل  عن  اللبنانيني  غري 

الف دوالر؟  

■ بعد هذا الغياب كيف تعيشني الحياة من 
دون فن التمثيل؟

□ حيايت اشبه بالزفت. اشعر انني ميتة من 
دون فن. انا كالسمكة التي اذا خرجت من 

مياه التمثيل متوت.

تبرأت العائلة مني 
التمثيل بعد اختياري 

اطالب بالتساوي مع 
اللبنانيني  املمثلني غير 

على االقل باالجر

الرئيس شارل حلو واملمثلة هند طاهر يف كواليس مرسحية "آخ يا بلدنا".

مع سامي مقصود يف مرسحية "كركول الربج".

مع املمثل ابراهيم مرعشيل يف مرسحية "حامر مرسيدس".

مندوبة سالم يف الحرب توزع الورود عىل عنارص الجيش اللبناين.

من مرسحية "منحوس وعروس".

يف الكواليس تحضريا لدورها يف مرسحية "آخ يا بلدنا".من مرسحية "وراء البارافان".


