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ويك أند

وجهًا لوجه

كارول الحاج:

ليس بالجمال وحده...
ّ
كما على الشاشة ،ال تعرف الممثلة اللبنانية التصنع في الواقع .هي متصالحة
مع نفسهاّ ،
وتغرد خارج سرب المشاهير تزامنًا مع عرض مسلسل «ياسمينة» (تأليف
مروان العبد ،وإخراج وإنتاج إيلي معلوف) الذي تؤدي بطولته ،خصتنا بهذا الحوار
الذي ّ
تحدثت فيه عن أمور كثيرةّ ،
أهمها المهنة والحياة الشخصية.

ندى مفرج سعيد
■ م ــا رد ف ـعــل أص ــدق ــائ ــك ع ـلــى الـحـلـقــات
األولى من مسلسل «ياسمينة» (من اإلثنني
إلى الخميس ـ  20:40على )lbci؟
انـ ـه ــال ــت عـ ـل ـ ّـي االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت ،وراح
األصدقاء يسألونني ّ
عما ستحمله
ال ـح ـل ـقــات ال ـج ــدي ــدة م ــن م ـفــاجــآت.
ش ـخ ـص ـيـّـا ،ال أحـ ــب أن أح ـك ــم عـلــى
ً
نفسي ألنني إجماال ال أحب نفسي
في التمثيل.
■ هل من إنسان ال يحب نفسه؟
أنـ ــا أن ـت ـقــد ن ـف ـســي ب ـق ـســوة ك ـب ـيــرة.
أنتظر رد فعل الجمهور ،ويهمني
َ
أن ت ـ ـصـ ــل ال ـش ـخ ـص ـي ــة إل ـ ـيـ ــه وأن
ّ
يحبها ،وأن أؤدي دوري بشفافية
ـدة أقـ ـس ــى
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ّ
مـ ــن غ ـ ـيـ ــري ،وخـ ـص ــوص ــا أنـ ـنـ ــي لــم
أشاهد املسلسل بعد انتهاء عملية
املونتاج.
■ هل تشعرين بخوف من عودتك إلى
الدراما بعد غياب وسلسلة من األعمال
اللبنانية الناجحة؟
أتمنى أن يكون العمل ناجحًا ،وأن
يحبني الناس في هذا الدور.
■ ح ـق ـقــت الـشـخـصـيــة ال ـت ــي جـ ّـســدتـهــا
في مسلسلَ «مريانة» ( )2008نجاحًا
بــاهـرًا حتى لـ ِـبـ َـســك االس ــم .هــل تتوقعني
أن تحقق شخصية «ياسمينة» النجاح
عينه؟
ال أعـ ـ ـ ـ ــرف.ال ي ـم ـك ـن ـن ــا الـ ـحـ ـك ــم قـبــل
انتهاء املسلسل.
ّ
■ «ياسمينة» مسلسل تــاريـخــي ،لكنه
يـحـكــي قـصــة ح ــب رومــان ـس ـيــة جمعتك
ل ـبــاســم م ـغ ـن ـيــة .م ــا الـ ــذي دف ـع ــك لـقـبــول
الدور؟
أح ـب ـب ــت ال ـش ّـخ ـص ـي ــة ،ك ـم ــا ال ـنــص
اب .أنــا أحــب كتابات
محبوك وج ــذ ّ
مـ ــروان الـعـبــد ألن ـه ــا تــدخــل الـقـلــب.
ل ــذل ــك ،وافـ ـق ــت ع ـل ــى الـ ـ ــدور بـعــدمــا
عــرضــه عـلـ ّـي امل ـخــرج واملـنـتــج إيلي
معلوف.
ّ
■ ما سبب قلة أعمالك التلفزيونية؟
ُ
بـ ـك ــل صـ ـ ــراحـ ـ ــة ،ل ـ ــم ت ـ ـ ـعـ ـ ـ َـرض ع ـل ـ ّـي
األدوار التي أراها مناسبة لي.
■ ل ـكــن ع ــرض عـلـيــك دور «أم ـ ــل» ال ــذي
ّ
جسدته أخـيـرًا نــاديــن نسيب نجيم في
«عشق النساء»؟
صـحـيــح .وع ـنــدمــا تـغـ ّـيــر املـنـتــج لم
َ
ي ـخــتــرنــي( .كـ ــان ي ــوس ــف ال ـخ ــوري،
وصار زياد شويري).
ّ
■ أال تـعـتـقــديــن أنـ ــك أي ـض ــا ب ـع ـيــدة عن
ال ــوس ــط؟ وع ـ ــدم م ـس ــاي ــرت ــك لـلـمـنـتـجــن
أب ـع ــدت ع ـنــك ال ـك ـث ـيــر م ــن األدوار؟ ومــا
سبب بروز أسماء جديدة بنظرك؟
ال أريد أن أحلل كثيرًا سبب غيابي،
لكن التركيز اليوم على الجميالت
وملكات الجمال.
■ لكنك جميلة!
لست جميلة بقدر ملكات الجمال.
ّ
أنــا شخص طبيعي جـدًا .أعتقد أن
امل ــوض ــة الـ ـي ــوم ت ـت ـجــه الس ـت ـق ـطــاب
ّ
الـجـمــال امل ــرك ــب .أن ـ ّـا مـمـثـلــة ناعمة
وشكلي مقبول ،لكنني لست ملكة
جمال.
■ هـ ــل ت ـع ـت ـقــديــن ّأن م ـل ـك ــات ال ـج ـم ــال
اآلتـيــات إلــى عالم التمثيل ،أمـثــال نادين
نسيب نـجـيــم ،ونــاديــن ويـلـســون نجيم،
وكــري ـس ـت ـي ـنــا ص ــواي ــا ،وغ ـي ــره ــن أث ـبــن
وجودهن على الساحة؟
بعضهن ّ
جيد.
■ ما رأيك في طريقة أداء نادين نسبيب
نجيم لدور «أمل» في «عشق النساء»؟
ّ
جيدة .وهي األفضل من بني امللكات
اآلتيات إلى عالم التمثيل.
■ هل أنت على استعداد لتغيير شكلك
الخارجي الستقطاب املنتجني؟
لـ ـك ــل إن ـ ـسـ ــان قـ ـن ــاعـ ـت ــه .وق ـن ــاع ـت ــي
تقضي بــأن أحافظ على شكلي مع
إمكانية إجــراء تحسينات بطريقة

ط ـب ـي ـع ـي ــة ال تـ ـغ ـ ّـي ــر فـ ــي م ــام ـح ــي.
م ــن امل ـه ــم أن ي ـح ــاف ــظ امل ـم ـث ــل عـلــى
ّ
ش ـخ ـص ـي ـتــه ،مـ ــع اإلش ـ ـ ـ ــارة إل ـ ــى أن
م ـع ـظــم ال ـن ـس ــاء ال ـل ــوات ــي يخضعن
ل ـع ـم ـل ـيــات ت ـج ـم ـيــل ف ــي ل ـب ـن ــان بــن
م ـت ـشــاب ـهــات ،ل ـكــن ال أعـ ــرف م ــا إذا
ّ
سأغير رأيي الحقًا.
كنت
ّ
■ في تصريح لــه ،قــال باسم مغنية إنك
ّ
إنسانة «ما بتضرب بــوزات» ،وإنك لست
مــن املمثالت اللواتي يعشن «األن ــا» ،فما
تعليقك؟
ب ــاس ــم م ـغ ـن ـيــة م ــن ج ـي ـل ــي ،وب ــدأ ّن ــا
الـعـمــل مـعــا مــع م ــروان نـ ّـجــار ،وكــنــا
ط ــالـ ـب ــي ج ــامـ ـع ــة مـ ـت ــواض ـ َـع ـ ْـن فــي
مسلسل «طــالـبــن ال ـقــرب» تجمعنا
ّ
فتغيرت
ال ــروح نفسها .أمــا ال ـيــوم،
الروح في مجال التمثيل.
■ هل ّ
تغير الشهرة اإلنسان؟
ي ــرتـ ـب ــط األمـ ـ ـ ــر ب ــالـ ـشـ ـخ ــص ن ـف ـســه
وب ـهــدفــه ،وال ـظ ــروف ال ـتــي يـمــر بها
ف ــي ح ـي ــات ــه .ل ـق ــد ق ـ ّـدم ــت م ــع بــاســم
أي ـضــا «رج ــل مــن امل ــاض ــي» ونــرتــاح
ف ــي ال ـع ـمــل م ـع ــا .أم ــا بــالـنـسـبــة إلــى
مـ ّمـثـلــن آخ ــري ــن ،ف ـفــي «يــاسـمـيـنــة»
كنا محظوظني بأسماء كبيرة مثل
ن ـق ــوال دان ـ ـيـ ــال ،وه ـ ّـي ــام أب ــوش ــدي ــد،
ورندا األسمر .وأنا معجبة بهم جدًا.
أج ـ ــواء الـتـمـثـيــل كــانــت رائ ـع ــة ج ـدًا.
الجميع كان يدًا واحدة برغم التعب.
■ كثير من الصحف تعنون هذه الفترة
«كارول الحاج تعيش قصة حب مع باسم
مغنية» .هل ينزعج زوجك من هذا؟
في الحقيقة لست متابعة ّ
جيدة ملا
ُي ـك ـتــب ،وك ــذل ــك زوجـ ــي ّ،لـكــن ال شك
ّ
ّ
أن األمــر سيضحكه ،ألنــه يعرف أن
املسألة ترتبط بالترويج للعمل.
■ هل تتوقعني أن يحملك «ياسمينة» إلى
جائزةّ الـ«موركس دور»؟
ال ،ألنه ليس لدي «واسطة» ،وإيلي
ّمعلوف انسحب مــن الـجــائــزة ،كما
أن ـن ــي ال أدف ــع امل ــال لـلـحـصــول على
الجائزة .ال أرمي إلى الحصول على
التكريم ،بل أحب تقديم أدوار ّ
جيدة،
وأن أحـظــى بــاسـتـحـســان الجمهور
ّ
وحبه.
■ بعد تقديمك «سوبر ستار إكسترا»،
هــل مــن مـشــروع جــديــد فــي هــذا املـجــال؟
ومــا رأيــك فــي تقديم املمثلة ريتا حايك
لـ«يال نرقص»؟
أحببت ريتا .لديها شخصية ّ
قوية،
وثقة بنفسهاُ .عــرضــت ّ
علي أعمال
ّ
عدة بعد «سوبر ستار إكسترا» ،لكن
ّ
كنت قد وضعت طفلي األول يومها.
واليوم ما من مشاريع مشابهة.
ً
■ هل من املمكن أن ينتج لك زوجك أعماال
خاصة؟
هـ ـ ـ ــو ي ـ ـع ـ ـمـ ــل فـ ـ ـ ــي ت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذ إنـ ـ ـت ـ ــاج
اإلعالنات .وبعد دراسة ّ
أعدها ،وجد
ّ
أن اإلنتاج مكلف جدًا للخروج بعمل
ّ
ّ
جيد .فوجد أن هذا النوع من العمل
ال يناسبه.
■ كثير من زمالئك افتتحوا مطاعم أو
ً
أعـمــاال خاصة ،هل ستتجهني إلــى مهنة
موازية؟
ّ
ّ
الجيد ّ أن يفكر املمثل
بالطبع ،مــن
في مهنة أخــرى ،لكنني لم أفكر في
املوضوع بعد.
■ هل تابعت «عشق النساء» (كتابة منى
طايع ،وإخراج فيليب أسمر)؟
تــاب ـعــت ح ـل ـقــاتــه األولـ ـ ــى واألخـ ـي ــرة
ب ـ ـس ـ ـبـ ــب ارتـ ـ ـ ُـب ـ ـ ــاط ـ ـ ــي بـ ـمـ ـس ــرحـ ـي ــة
«مـ ـجـ ــزرة» ،وأع ـج ـب ــت ب ــه .وأجـ ــد أن
امل ـ ـخـ ــرج ف ـي ـل ـي ــب أسـ ـم ــر ي ـع ـم ــل مــن
صميم قلبه .وهو أمر مهم .وأحببت
ورد الخال كثيرًا في دورها ،وكذلك
نـ ـ ـ ــدى ري ـ ـ ـمـ ـ ــي .ولـ ـفـ ـتـ ـتـ ـن ــي امل ـم ـث ـل ــة
األردن ـيــة ميس حـمــدان بالكاريزما
التي تملكها.
ندمت على عدم مشاركتك فيه؟
■ هل
ِ
ال.
■ ه ــل م ــن ص ــداق ــات تــرب ـطــك بممثلني

