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بيروت ـ بولين فاضل

بعدمــــا كان الزواج خارج أولوياتهــــا وال تفكر فيه على اإلطالق 
خصوصا ان شغلها الشاغل في اآلونة األخيرة كان املسرح، اذ باملمثلة 
هند باز جتد نفسها فجأة أمام عالقة جدية بدأت بنظرة اإلعجاب األولى 
قبل أن تتطور وتنتهي في غضون بضعة أشــــهر بقرار الزواج، هذه 
اخلطوة التي تقول عنها هند إن اساسها هو احلب والتفاهم تستعد 
لها اليــــوم بكثير من الهدوء والطمأنينــــة بعدما انتابها اخلوف في 
البداية السيما انها مضطرة بحكم إقامة خطيبها في دبي الى العيش 

معه هناك بعيدا عن اهلها وبلدها.
أنت اليوم على أبواب الزواج، كيف أخذت القرار؟ وهل جاءت اخلطوة 

على عجل؟
نعم هي كذلك ألنه الى ان يحني موعد الزواج تكون قد مضت سبعة 
أشهر على معرفتي بخطيبي، لطاملا كنت اسمع البعض يقول ان هناك 
امورا في احلياة مكتوبة او مقدر حصولها بحيث ال يعرف احدنا كيف 
تتم وملاذا نقبل بها، وهذا بالضبط ما حصل معي حيث حدث كل شيء 
بسرعة وما ســــاعد على ذلك هو اني ارحتت اليه واكتشفت انه ابن 

بيت وعقله منفتح وال مشكلة لديه في استمراري بالتمثيل.
يعنيك االستمرار في التمثيل بعد الزواج؟

يصعب علي ان اتوقف عن التمثيل فالتمثيل دراستي وحلمي في 
احلياة ومضى على وجودي في هذا املجال احد عشر عاما وبالتالي 
اعتبر اني بلغت مكانا تصعب معه العودة الى الوراء من هنا اجلميل 
في خطيبي انه متفهم لطبيعة عملي وداعم لي وال يريدني ان اتوقف 

السيما انه شاهدني على املسرح والحظ املوهبة التي امتتع بها.

ــتمرارك في التمثيل هل  ــى احد وكان ممانعا لفكرة اس لو تعرفت ال
كنت انهيت عالقتك به؟

أكيد.
حصل معك ذلك؟

اكثر من مرة وهذا ما جعلني اتأخر حتى اليوم في الزواج.
سبعة أشهر من التعارف هل هي كافية إلقدامك على الزواج؟

عنــــدي قناعتان في هذا املجــــال ال ادري ما اذا كانتا متناقضتني، 
القناعة األولى هي ان الفتاة الذكية يفترض ان تكتشــــف الشخص 
اآلخر بسرعة وحتى في غضون شهر واحد، والقناعة الثانية هي ان 
الواحدة ال ميكن ان تعرف شريكها على حقيقته من دون ان يعيشا 
معا حتت سقف واحد، في جميع االحوال، انا اؤمن بالقدر في كل ما 

يتعلق بالزواج واملوت.
سيكون مقر اقامتك في دبي حيث يعمل خطيبك هذه النقطة ألن تعيق 

استمرارك في التمثيل؟
أنــــا متفقة وإيــــاه على ان آتي إلى لبنان وأقيــــم فيه في كل مرة 
اوافق على مسلسل جميل ميكن ان يضيف الى مسيرتي، ثم إني قلت 
للكتاب الذين عرفوا اني على وشك الزواج اني قادرة على االستمرار 

في التعاون معهم.
أما كنت تفضلني اإلقامة في بلدك؟

األكيــــد اني كنت أفضل اإلقامة في بلدي والبقاء بالقرب من أهلي 
وأصدقائي السيما اني متعلقة جدا بعائلتي، اال اني أؤمن بأن اإلنسان 
ال ميكن ان يحصل على كل شــــيء في الوقت نفســــه وبالتالي هناك 

دائما شيء على حساب شيء آخر.

ــل هل ميكن أن  ــنة من التمثي ــرة س ــا لم حتققيه خالل احدى عش م
حتققيه بعد ان ترتبطي وتصبحي مسؤولة عن زوج وبيت؟

نعــــم، ألن الطموح لن يتوقف عنــــدي اذا تزوجت خصوصا ان 
شريكي متفهم لألمر، املهم ان اظل اعمل على نفسي وثقافتي واضع 

نصب عيني اهدافا معينة.
هل جتدين نفسك في مجال بعيد عن التمثيل؟

نعــــم ولكن ليس في املدى القريــــب، أنا مثال احلم حني أعود الى 
لبنان ان اؤسس عملي اخلاص وشركتي اخلاصة.

يعني تفكرين في العودة يوما الى لبنان؟
بصراحة احب ان ينشأ اوالدي في لبنان.

زواجك هل هو زواج العقل أم القلب؟
هــــو زواج العقل والقلب في آن، في البداية كان هناك اعجاب من 
النظرة األولى وأول ما رأيته وجدته شابا جميال وشعرنا بنوع من 
الكيمياء بيننا، لكن هذا األمر لم يكن كافيا بالنسبة إلي اذ كنت بحاجة 
الى اكتشاف خلفيته وثقافته وكيف يفكر ويتصرف في مرحلة الحقة، 

أتت املوافقة من عقلي بعدما قال قلبي نعم.
هل كنت مستعدة لفكرة الزواج حني حصل التعارف؟

كنت نزعت فكرة الزواج من رأســــي ولم أكن أفكر أبدا باألمر كل 
ما كنت اريده وأهتم به هو عملي.

ملاذا؟
ال أدري لكن الزواج لم يكن ضمن أولوياتي.

هل هذا نتيجة صدمات عاطفية؟
ال، نتيجة اعتباري الفن اولوية في حياتي وخصوصا املســــرح، 

من هنا أرى اني بزواجي اضحي بأمرين املسرح وعائلتي.
متثيلك في املسرح لم يعد واردا بعد الزواج؟

ال، اذ ال ميكن ان ارتبط بعمل مسرحي ملدة سبعة اشهر.
ــتظلني تذكرينه من حني آلخر بأنك ضحيت من اجله باملسرح  هل س

وبعائلتك؟
عندما أتشاجر معه قد افعل ذلك (تضحك).

في املقابل، اي تضحية سيقدمها هو باإلقدام على الزواج؟
تضحيته هي التخلي عن حياة احلرية والعزوبية ومجرد ان يقرر 
الواحد الزواج وتأســــيس عائلة فهذا يعني ان مسؤولياته ستزداد 

وفي ذلك نوع من أنواع التضحية.
كم أنت خائفة من احلياة التي تنتظرك؟

قبــــال كنت خائفــــة أكثــــر اما اليــــوم فبــــدأت اشــــعر بالهدوء 
والطمأنينة.

ما الذي تغير؟
ما تغير هو اني بدأت أفكــــر بعقالنية بحيث صرت مقتنعة بأن 
اإلنســــان في احلياة يجب ان يخوض التجارب اجلديدة ومن بينها 

جتربة الزواج ألن اخلوف والتردد يجعالنه يراوح مكانه.
هل ميكن القول ان اساس زواجك هو احلب؟

بل احلب والتفاهم.
وماذا عن اكثر النقاط املشتركة بينكما؟

كالنا يحب احلياة والعائلة ولديه املبادئ نفسها، واملهم ان كالنا 
صادق، يعني ال احد يخفي شيئا عن اآلخر ومنذ البداية اخبرته عن 

سيئاتي وحسناتي، وهو بدوره فعل ذلك.

ه


