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مع سميرة توفيق في احد االعمال

إعداد: دمشق ـ هدى العبود

فنان الشعب، وأبو صياح، ألقاب عرف بها الفنان السوري املعروف 
رفيق سبيعي الذي مازالت أعماله منذ أيام »األبيض واألسود« حاضرة 
في ذاكرة اجلمهور العربي عموما واجلمهوري السوري بشكل خاص. 
»األنباء« التقته وكانت الدردش����ة السريعة حول طقوسه في شهر 

رمضان املبارك:
كيف ميضي الفنان الكبير رفيق سبيعي يومه في رمضان؟

أمضي يومي في التأمل، وال أهتم بالطعام ألنني عندما أكون صائما 
أفكر بشكل أفضل، وأنا شخصيا لست مفرطا في الطعام، وكل ما يهمني 
في رمضان الفولكلور الشعبي من املشروبات اخلفيفة مثل التمر هندي 

والعرق سوس.
ولعل أكثر ما يعجبني في رمضان الس����هر حتى السحور الذي ميدني 

طوال النهار بالطاقة، أما الفطور فال يثير اهتمامي.
وهنا أريد أن أركز على مسألة العبادة ألنني أعتبرها نوعا من التواصل 

مع اخلالق عز وجل وأنا أعيش هذه احلالة في رمضان.
ولعل دمش����ق ترتدي ثوبا جديدا في رمضان قد ال يكون موجودا في 
غيره من األماكن في الش����وارع تتغير واألسواق تتغير، ومن جماليات 
رمضان تلك األذكار التي نس����معها تخرج من املساجد بأصوات جميلة 

مليئة بالروحانية التي تنقل اإلنسان إلى عوالم أخرى.
ما الوجبات التي يفضلها رفيق سبيعي؟

الشوربات والسلطات واألكل الشامية املعروفة )حراق بإصبعو(.
كيف يرى رفيق س��بيعي الفرق بني رمض��ان هذه األيام ورمضان في 

السابق؟
في الس����ابق كان األهل يجتمعون مع بعضهم على مائدة اإلفطار، 
أما اآلن فقدر اإلمكان تس����عى التقاليد الرمضانية الى لم شتات األهل 

واألصدقاء الذين فرقتهم الدنيا.
من يحب رفيق سبيعي أن يكون على مائدته؟

كل قريب أو صديق أبعدته مش����اغل الدنيا عن����ي، أحب أن يكون 
األهل واألصدقاء مجتمعني على مائدة واحدة، ولكن لألسف هذا نادرا 
ما يتحقق بسبب طبيعة احلياة التي فقدت نسيجها االجتماعي وأخذ 
العامل الوجداني يتالشى في زحمة سيطرة احلياة املادية على تفاصيل 

حياتنا.
ما آخر أعمالك؟

شاركت في احلصرم الشامي إخراج سيف سبيعي، وشاركت في عمل 
مع الفنانة سالف فواخرجي هو آخر أيام احلب وقد صورناه في مدينة 

الالذقية وشارك فيه ممثلون مصريون.
وهناك برنامج في اإلذاعة التي أحبها كثيرا هو »حكواتي الفن«.

رفيق سبيعي: عندما أكون 
صائمًا أفكر بشكل أفضل


