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ويك أند

وجهًا لوجه

ّ
ّ
تحتل مكانة خاصة في الوسط الفني المصري .تنوعت أعمالها بين الكوميديا والسياسة
والرومانسية ،وبين األفالم والمسلسالت .تتحدث بطلة فيلم «السفارة في العمارة» ( 2005ـ إخراج
عمرو ًعرفة) عن مشروعها الدرامي الجديد «يوميات زوجة مفروسة» ،وعن ابنتها «قسمت»،
ِّ
متطرقة إلى رأيها في الحياة والحب وشكل عالقة الرجل بالمرأة

داليا البحيري

أنا زوجة
«مفروسة»

القاهرة ــ عباس محمد
غيابك العام املاضي عن املنافسة
■ بعد
ِ
رت العودة هذا العام من
الرمضانية ،قـ ّـر ِ
خـ ــال امل ـس ـل ـســل ال ـكــوم ـيــدي «يــوم ـيــات
زوجة مفروسة» (تأليف أماني ضرغام،
وإخراج أحمد نور» .ما الفكرة التي يدور
حولها هذا العمل؟
ت ـت ـم ـح ــور فـ ـك ــرة الـ ـعـ ـم ــل الـ ــدرامـ ــي
حـ ـ ـ ـ ــول ع ـ ــاق ـ ــة امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرأة ب ـ ــال ـ ــرج ـ ــل،
وط ـب ـي ـع ــة ح ـي ــات ـه ــا مـ ـع ــه .وال ـع ـمــل
لـ ـ ــه مـ ـ ــن اسـ ـ ـم ـ ــه ن ـ ـص ـ ـيـ ــب .يـ ـغ ــوص
«يـ ــوم ـ ـيـ ــات زوج ـ ـ ــة م ـ ـفـ ــروسـ ــة» فــي
حـ ـي ــاة املـ ـ ـ ــرأة ب ـت ـفــاص ـي ـل ـهــا ،س ــواء
املجتمعية أو اإلنسانية ،إذ يحمل
خـ ـيـ ـط ــا اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا وكـ ــوم ـ ـيـ ــديـ ــا،
ووافـقــت على بطولته بعد قراءتي
ّ
سيناريو األحـ ــداث ،واكـتـشــافــي أن
ّ
الشخصيات مــن لحم ودم ،كما أن
املـسـلـســل يـحـمــل حــالــة خــاصــة من
الكوميديا ،ونحن في حاجة ماسة
ّ
إل ــى الـضـحــك مــن الـقـلــب .أعـتـقــد أن

تنتظر البدء بتصوير
«خيانة عصرية» الذي يتناول
ّ
التطور والتكنولوجيا
مساوئ
امل ــواض ـي ــع االج ـت ـمــاع ـيــة دائـ ـم ــا ما
ت ـج ــد ص ـ ــدى وا ّس ـ ـعـ ــا ع ـن ــد ال ّـن ــاس
بخالف تلك املعقدة ،علمًا بأنه من
بطولة سمير غانم ،وخالد سرحان،
ورجاء الجداوي ،ومروة عبد املنعم،
ومـحـمــد أب ــو داود ،وب ــدري ــة طلبة،
وشريف باهر ،وآخرين.
ّ
تك في املسلسل؟
■ وماذا عن
شخصي ِ
ـال) أنــا الــزوجــة
ـ
ع
ـوت
ـ
ص
ـ
(تضحك ب
ٍ
املفروسة طبعًا .أظهر في شخصية
«إنجي» ،التي تعمل صحافية ،وهي
ّ
متزوجة خالد سرحان ،الذي يعمل
م ـع ـهــا ف ــي الـ ـج ــري ــدة ن ـف ـس ـهــا ،لـكــن
تـنـشــب دومـ ــا م ـشــاك ـســات بينهما.
أفكارهما غالبًا ما تكون متناقضة.
يأتي هذا في أعقاب «ثــورة يناير»،
والـ ـسـ ـن ــوات الـ ـت ــي ت ـل ـي ـهــاُ ،
وي ـظ ـهــر
الـعـمــل الـكـثـيــر مــن امل ـت ـغـ ّـيــرات الـتــي
ط ــرأت خ ــال ه ــذه ال ـف ـتــرة .صــراحــة،
ّ
مـ ــا ج ــذبـ ـن ــي إلـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ــدور أك ـ ـثـ ــر أن
الشخصية تشبهني إلى حد كبير.
■ ما الرسالة التي تسعني إلى إيصالها
عبر «يوميات زوجة مفروسة»؟
ع ـم ــوم ــا ،ي ـس ـلــط امل ـس ـل ـســل ال ـضــوء
ع ـلــى ش ـكــل ال ـع ــاق ــة ال ــزوج ـي ــة بني
الــرجــل وامل ــرأة ،ويكشف الكثير من
سلوكيات املــرأة الشرقية ،وطريقة
ت ـعــام ـل ـهــا ف ــي ح ـيــات ـه ـمــا ال ـخــاصــة
والعملية ،كما ُيبرز دور الرجل في
حياتها .هو ال يقتصر على رسالة
واحدة طبعًا.
ـدت ال ـت ـع ــاون م ــع املـمـثـلــن
■ ك ـيــف وجـ ـ ـ ِ
سمير غانم ورجاء الجداوي؟

