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ويك أند
ب ـن ــوع واح ـ ــد ه ــو ال ـ ــ«سـ ــوب أوب ـ ــرا»،
ّ
رغ ــم أن ال ـغ ــرب ت ـج ــاوزه ن ـحــو صيغ
مختلفة لـلـمـسـلـ ّســات الـتـلـفــزيــونـيــة.
هـ ــذا ال ي ـع ـنــي أنـ ـن ــي ل ــن أج ـ ّـس ــد بعد
اليوم شخصية مركبة ،فحن وصلنا
إل ــى مـكــان يمكن لـنــا أن نجتهد ولــو
ُ
من أجل تجربة واحدة تصنع بقصد
املتعة املهنية والشخصية.
■ ه ــذا م ــا ك ـنــا سـنـصــل إل ـي ــه الح ـق ــا .في
ح ـ ــال اسـ ـتـ ـم ـ ّـرت املـ ــوجـ ــة وه ـ ــذه الـ ـظ ــروف
ً
االسـتـثـنــائـيــة ط ــوي ــا ،مــا هــي املـ ـب ــادرات أو
الخطوات الشخصية التي يمكن أن تقومي
بها للظهور ولو بعمل واحد يليق بطموحك
كممثلة أو للوصول إلى شخصية تعيدين
من خاللها تأهيل أدواتك؟
«قلم حمرة» يندرج ّضمن هذه الخانة.
على العموم طاملا أنني موجودة في
الـتـلـفــزيــون وأس ـ ّـج ــل ح ـض ــورًا دائ ـمــا،
يمكن لــي أن أج ــاري ال ـســوق عـلــى أن
ي ـكــون امل ـســرح هــو ال ـبــديــل ل ـسـ ّـد هــذه
ال ـف ـجــوة وتــرم ـيــم م ــا ي ـجــب تــرمـيـمــه.
عندما تـتـكـ ّـون فـكــرة جـيــدة ومكتملة
لعرض مسرحي سأعود إلى الخشبة
وهذا ما سيتحقق قريبًا.
ّ
ّ
■ كــلـمــا حــلــت ممثلة لبنانية ضيفة على
إحدى املحطات املحليةُ ،يعاد على مسامعها
حديث أجريته مع إحــدى املجالت العربية.
يومها أجريت مقارنة بينك وبني املمثالت
اللبنانيات ،ودفعتك إلى ذكر أسماء محددة،
مــا ّأدى إل ــى ق ـيــام حـمـلــة ضـ ـ ّـدك ،ول ــم تنته
القصة حتى اآلن؟
تكمن املشكلة في شخصنة األشياء،
وهـ ــذا إرث وتـقـلـيــد بــالـنـسـبــة إلـيـنــا.
راحت األمور نحو وضع بهارات على
ح ــدي ـث ــي وت ـق ـي ـي ـمــه ب ـش ـكــل عـنـصــري
ّ
وقطري أحيانًا .املشكلة أن الصحافة
الفنية ّ
تعج بــالــدخــاء ،لــذا لــن أتمكن
م ـ ــن ال ـ ـ ـ ــرد عـ ـل ــى الـ ـجـ ـيـ ـم ــع ،ول ـي ـب ـقــى
املوضوع للتسلية ال أكثر.
ّ
■ ه ـّـل تـعـتـقــديــن أن ــه ك ــان م ــن األجـ ــدى أن
تتحلي بمزيد مــن الدبلوماسية ولــو على
ح ـس ــاب الـ ـص ــراح ــة ل ـت ـج ـنــب م ــا يـحـصــل،
خصوصًا ّأن بالدنا ّ
تمر في ظرف صعب
ول ـي ـســت ه ــذه ال ـف ـتــرة امل ــوات ـي ــة إلث ـ ــارة هــذه
املشاكل؟
إذا كـنــت ع ــاج ــزة ع ــن إبـ ــداء رأي ــي في
امل ـه ـن ــة الـ ـت ــي درسـ ـتـ ـه ــا واح ـتــرف ـت ـهــا
وق ـض ـي ــت  15ع ــام ــا فـ ــي م ــزاول ـت ـه ــا،
فاألجدر بي عدم الظهور عبر اإلعالم
إطالقًا .وليس كل من يبدي رأيه علنًا
ً
ّمؤهال إلعطاء آراء وتقييماتّ .أدعــي
أنـنــي ق ــادرة على إب ــداء آراء فنية ُ في
مـهـنـتــي ول ـيــس بــأش ـخــاص كـمــا فـهــم
املــوضــوع .ومــن ال يستطيع أن يكون
على هــذه السوية مــن الـحــوار ،فليقل
ما يريد ،هذا شأنه! ّ
ثم ّملاذا أحتاج إلى
ّ
الدبلوماسية؟ فقط ألننا نمر بظرف
صعب؟ قمة العيب أن يكون قد تهاوى
مستوى التفكير إلى هذا الدرك .علمًا
ّ
بأننا ّسمعنا ردودًا على شاكلة« :أال
يكفي أنكم تعيشون في بلدنا؟!».
■ كيف ّ
تقيمني حضور الفنان السوري في
لبنان اليوم؟
أعتقد ّأن املنفعة ّ
عمت على الجميع،
والفائدة متبادلة بني جميع األطراف.
ف ـك ـمــا وجـ ــد ال ـف ـن ــان الـ ـس ــوري مـكــانــا
لتجاربه والستمرار حضوره الدرامي
عبر الفضاء العربي ،كذلك ساهم من
خالل تجاربه تلك في انتشار الدراما
ال ـل ـب ـنــان ـيــة واتـ ـس ــاع ش ـه ــرة املـمـثـلــن
اللبنانيني.
■ لــم يـصــدر عــن ســافــة مـعـمــار أي رأي
سياسي ّ
عما يحدث في بــادهــا .من غير
املمكن اليوم فصل أي مواطن سوري عماّ
ّ
يـجــري مــن أح ــداث .كيف تلخصني وجهة
نظرك؟
هناك مختصون في السياسة غرقوا
ف ــي املـسـتـنـقــع الـ ـس ــوري م ــن دون أن
يـسـتـخـلـصــوا جـمـلــة م ـف ـيــدة واح ـ ــدة،
فهل تعتقد أنـنــي ق ــادرة على تكوين
رأي سياسي يستحق أن ُيقرأ؟ الشيء
ّ
الــوحـيــد ال ــذي يـمـكــن قــولــه أن األزم ــة
كبرت ومــا يجري حــرب عاملية ثالثة
تدور رحاها على األراضــي السورية،
وهـ ــي أب ـع ــد أثـ ـ ـرًا وأوسـ ـ ــع ن ـطــاقــا من
سوريا ّ
بحد ذاتها .عمومًا ،للحروب

ّ ّ
هشك بشك

كــوالـيــس وخـفــايــا عصية عـلــى الفهم
والتحليل .السياسية صناعة حتى
في الحروب ونحن ّ
مجرد بيادق .أما
موال
بني
التصنيف
إذا كان املقصود
ٍ
أو معارض ،فمن املعيب أن نقف اآلن
ُ
عند هذا السياق والدماء تغرق الركب.
■ هل تعتقدين ّأن الحب ضــرورة وما زال
ّ
موجودًا ،أم أنه اندثر نتيجة الكم الهائل من
العنف؟
طـبـعــا ال ـح ــب ضـ ـ ــرورة لـلـجـمـيــع رغــم
ّ
أن ه ــذا الـعـنــف يـحـتــاج إل ــى جــرعــات
مـضــاعـفــة م ــن ال ـح ــب ،ال أعـ ــرف كيف
نصل إليه وسط هذا الخراب.
■ ّربما تظلني أمًا عزباء وفقًا لهذه املعطيات
وغياب الحب عن حياتك؟
لـيــس ه ـنــاك أش ـيــاء حتمية ونهائية
وقاطعة في هذا املوضوع .هي تحدث
ّ
وتتفوق
فجأة ومن دون سابق إنــذار
عـلــى أي قـ ــرارات ســابـقــة .قــد أج ــد َمــن
ّ
أحبه وأقرر أن أكمل حياتي معه.
■ ل ـكــن ال ـطــري ـقــة ال ـت ــي تـتـحــدثــن ب ـهــا عن
ُ
املوضوع ال تبشر بالخير على اإلطالق!
صحيح .وما دفعني للقبول بمسلسل
«ب ـن ــت ال ـش ـه ـب ـنــدر» ه ــو ح ــال ــة الـحــب
الجارف الذي تعيشه هذه الشخصية،
وهو ما نفتقده في حياتنا.
■ لديك طفلة جميلة جدًا اسمها «دهــب».
كـيــف تـبـنــن عــاقـتــك مـعـهــا؟ هــل تـجـ ّـربــن
اإلفــادة من معلومات خبراء أم تفعلني ذلك
بشكل ارتجالي؟
للطفل تـصـ ّـرفــات مـفــاجــأة ومــدهـشــة،
حاولت التعاطي معه بشكل
لذا مهما
ّ
مدروس ،ستشذ عن القاعدة .عالقتي
بـ«دهب» عفوية مع هامش بسيط من
التخطيط املسبق .وباملناسبة أحيانًا
هي من تقوم بتربيتي.
ّ
■ م ـ ــن الـ ـ ــواضـ ـ ــح أنـ ـ ـه ـ ــا تـ ـح ــب ال ـك ــام ـي ــرا
والتصوير .هل ستكونني راضية إذا ّقررت
العمل في الفن؟
ّ
ليست لــدي مشكلة ،لكنني سأحاول
إي ـ ـ ـصـ ـ ــال صـ ـ ـ ـ ــورة شـ ــام ـ ـلـ ــة عـ ـ ــن هـ ــذا
املوضوع وصعوبات الفن عمومًا في
الـشــرق األوس ــط ومتعته أيـضــا .وفي
النهاية ،سأكون سعيدة باختيارها
املهنة التي تحب.
■ م ـتــى سـتـجــديــن م ــدي ــرة أع ـم ــال جــديــدة
ّ
تسبب املتاعب للصحافيني وأهــل اإلعــام
كما كانت تفعل مديرة أعمالك السابقة؟
قريبًا جدًا (تضحك)!
■ مــن امل ـف ـتــرض أن ي ـكــون مــديــر األع ـمــال
الوجه السمح للفنان ،لكن ما حصل معك
عـكــس ذل ــك .وم ــا ضـ ــرورة أن ي ـكــون لــديــك
ً
مدير أعمال أصال؟
بالنسبة لــي ،مــديــرة أعـمــالــي أنجزت
ّ
شيئًا جديدًا على صعيد بلد يتعلق
ب ـع ــدم ظ ـه ــور ال ـف ـنــان بـشـكــل مــرتـجــل
وتـ ــول ـ ـيـ ــه املـ ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات م ـ ــع ش ــرك ــات
اإلنـ ـ ـت ـ ــاج وغـ ـي ــر ذل ـ ـ ــك .وهـ ـ ــي ت ـجــربــة
ج ـ ــدي ـ ــدة ،ل ـ ــذا مـ ــن امل ـم ـك ــن أن تـحـمــل
سـلـبـيــات .وقــريـبــا ج ـدًا سـيـكــون لــدي
مدير أعمال رجل هذه املرة.
■ هل تميلني ألن يرتبط اسمك بممثل ّ
معي
على أن تصبحا ثنائيًا فنيًا؟
الـثـنــائـيــات مـهـ ّـمــة وتــرتـبــط بــاألعـمــال
الــرومــانـسـيــة وقـصــص الـحــب وتـتــرك
ص ــدى ج ـي ـدًا ،خ ـصــوصــا ل ــدى اق ـنــاع
الجمهور بهما .أنا عملت مع أكثر من
ممثل وارتحت مع كثيرين مثل عابد
ف ـهــد وق ـص ــي خ ــول ــي وب ــاس ــل خـيــاط
ومكسيم خليل وبسام كوسا ،وحتى
في مصر مع يحيى الفخراني.
■ وأنــت في طريقك إلى حفلة تجمع األهل
واألق ــارب واألصــدقــاء ،صــادفــك طفل يبيع
ال ــورد وأه ــداك أرب ــع وردات وطـلــب مـنــك أن
تـمـنـحـيـهــا إل ــى م ــن ت ـح ـبــن .م ــن سيحظى
بهذه الورود؟
األولــى سأهديها لنيللي كريم كشكر
على جهدها الفني وحضورها املميز
ف ــي ال ـس ـن ـتــن امل ــاض ـي ـت ــن ،وال ـثــان ـيــة
البنتي «ده ــب» ،والثالثة لصديقتي
«زيـنــة» والــرابـعــة للممثلة األميركية
ميريل ستريب.
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ّ
«ست الحبايب» ...أغنية لكل األزمان
زكية الديراني
رغـ ــم م ـضــي أك ـث ــر م ــن س ـتــة وخ ـ ّم ـســن ع ــام ــا ع ـلــى أداء
أغـنـيــة «س ــت الـحـبــايــب» ال ـتــي غــنـتـهــا الـفـنــانــة الــراحـلــة
فايزة أحمد ( 1934ـ  /1983الصورة) في  ،1958ال تزال
الــرقــم واح ــد لغاية الـيــوم ومــن دون منافس مــع حلول
عيد األم .فاألغنية الـتــي كتبها الـشــاعــر حسني السيد
ّ
بجوهرة
ولحنها املوسيقار محمد عبد الوهاب،
أشبه ُ
ّ
ّ
ّ
تلمع كلما مر عليها الوقت ،وتزداد شهرة كلما أعجب
مـسـتـمــع جــديــد ب ـهــا .وم ــن شـ ـ ّـدة إع ـج ــاب عـبــد الــوهــاب
بذلك العمل ،عمد إلى غنائه بصوته أيضًاّ ،
مقدمًا ّإياه
بصورة مختلفة عن تلك التي خرج بها بإحساس فايزة
أحمد.
ُيـحـكــى أن تـلــك األغـنـيــة لــم تستغرق كتابتها أكـثــر من
ّ
خمس دقائق .وفي التفاصيل ،أن حسني السيد كان قد
ذهب لزيارة والدته
فـ ــي ل ـي ـل ــة ع ـي ــد األم
( 21آذار /مـ ــارس)
ف ـ ـ ـ ــي أحـ ـ ـ ـ ـ ــد أح ـ ـ ـيـ ـ ــاء
ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة ،وع ـن ــدم ــا
ّ
ّ
ّص ـعــد ال ـســلــم تــذكــر
أن ــه نـســي أن يجلب
مـ ـ ـع ـ ــه ه ـ ــدي ـ ــة ل ـ ـهـ ــا،
فــأخــرج قلمًا وورقــة
ون ـ ـ ـ ـ ـ ّـس ـ ـ ـ ـ ــق كـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــات
صــادقــة .وفــي اليوم
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــال ـ ـ ــي ،اسـ ـتـ ـم ــع
عـ ـب ــد ال ـ ــوه ـ ــاب إل ــى
القصيدة وعـ ّـبــر عن
إعجابه بها.
ّ
السيد
جمع حسني
ك ــل ال ـج ـم ــل امل ــؤث ــرة
ّ
وخطها في قصيدة
واحــدة طغت عليها
األحاسيس الرقيقة
ُ
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ت ـ ـ ـعـ ـ ـ ّـبـ ـ ــر ع ــن
تـ ـضـ ـحـ ـي ــات كـ ـ ــل أم
فــي سبيل أوالده ــا.
دخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــت «سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـت
الـحـبــايــب» الـتــاريــخ
الـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــي كـ ـ ــأك ـ ـ ـثـ ـ ــر
ّ
األغــانــي تــأديــة ،ألن
غ ــالـ ـبـ ـي ــة ال ـف ـن ــان ــن
ال ـ ـعـ ــرب ع ـ ـ ّـب ـ ــروا عــن
ّ
محبتهم ألمهاتهم
مــن خاللها .ويكفي

أن تـكـتــب اس ــم األغ ـن ـيــة ع ـلــى يــوت ـيــوب لـتـظـهــر أمــامــك
ع ـشــرات الـفـيــديــوات لــأغـنـيــة ب ــأص ــوات مختلفة ،مثل:
املـ ـص ــري ت ــام ــر ح ـس ـنــي ،وال ـتــون ـس ـيــة ال ــراح ـل ــة ذكـ ــرى،
ّ
واملصرية شيرين عبد الوهاب ،وآخرينّ .
«ست
تم أداء
ّ
الحبايب» بطرق عـ ّـدة ،إذ غناها البعض منفردًا ،فيما
ّ
ّ
فضل آخرون أسلوب الدويتو .ولعل الدويتو الذي جمع
املغنية السورية ميادة الحناوي بالعراقي كاظم الساهر
ّ
«العراب»
هو األجمل .الثنائي ّأديا األغنية في برنامج
الذي ُعرض قبل سنوات على قناة ّ ،mbc
وقدمه ُ نيشان.
ّ
ـ«ست الحبايب» التي أخرجت
يومها ،اختتمت الحلقة ب
من إطارها الكالسيكي املعروف .وفي املوسم الفائت من
برنامج «ذا فويس» ( )mbcتأثرت شيرين عبد الوهاب
ّ
«ست الحبايب» عندما ّأدتها املشتركة
وبكت على أنغام
ّ
املصرية «وهم» .حينها ،عبرت صاحبة أغنية «مشاعر»
القلب،
عن عالقتها بوالدتها بطريقة عفوية وقريبة من ّ
بعيدًا عــن التصنع.
ّ
ص ـح ـي ــح أن «س ـ ـ ّـت
ال ـ ـح ـ ـبـ ــايـ ــب» ك ـت ـبــت
بــالـلـهـجــة امل ـصــريــة،
ّ
إال أن كل فنان عربي
ط ـ ّـعـ ـمـ ـه ــا ب ـل ـه ـ ّج ـتــه
ال ـخ ــاص ــة ،وغــنـتـهــا
أسـ ـم ــاء م ــن ال ــذك ــور
ّواإلنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاث .حـ ـت ــى
أن ـ ــه ب ـم ـج ـ ّـرد س ــؤال
أي م ـ ـحـ ــاور ضـيـفــه
الـ ـفـ ـن ــان عـ ــن أغ ـن ـيــة
لـ ـ ـ ـ ــأم ،تـ ـخـ ـط ــر إلـ ــى
ذه ـ ـنـ ــه فـ ـ ـ ــورًا «س ـ ـ ّـت
الحبايب».
ع ـل ــى مـ ــدى األعـ ـ ــوام
الخمسني املــاضـيــة،
ظـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــرت أعـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــال
لـــــ ّ
ـأم ال ت ـ ـ ـعـ ـ ـ ّـد وال
تـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـص ـ ـ ــى ،ول ـ ـك ـ ــن
بقيت كـلـمــات «ســت
ال ـح ـبــايــب» وحــدهــا
الــرقــم واح ــد .يعتبر
ّ
ال ـ ـب ـ ـعـ ــض أن هـ ــذه
األغنية كانت كافية
ووافية للتعبير عن
مشاعر أي ابن تجاه
وال ـ ــدت ـ ــه ،وال يـمـكــن
ّ
ألي تـعــابـيــر أخ ــرى
أن تــوصــل الــرســالــة
بالطريقة نفسها.

Gossip
■ ك ـ ـش ـ ــف امل ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــرج زهـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر ق ـ ـنـ ــوع
ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» بـ ـ ـ ّ
ـأن الـ ـج ــزء الـ ـث ــان ــي مــن
مـسـلـســل «دنـ ـي ــا» س ـي ـكــون «مـهــرجــانــا
للممثلني ال ـســوريــن» ،إذ سـيـشــارك فيه
ً
أكثر مــن  150ممثال إلــى جانب بطلتيه
الرئيسيتني أمل عرفة وشكران مرتجى.
ّ
ويأتي ذلك في ظل تكتم الشركة املنتجة
«غــولــدن الي ــن» على أسـمــاء بــاقــي نجوم
ال ـع ـمــل ،وض ـي ــوف ــه ،إل ــى ح ــن اسـتـكـمــال
توقيع الـعـقــود .ومــن املـتـ ّـوقــع إع ــان ذلك
رسميًا ،تزامنًا مع انطالق التصوير في
غد االثنني.
دمشق بعد ٍ

إل ــى لـبـنــان ف ــي مـنـتـصــف شـهــر نيسان
(أب ـ ـ ــري ـ ـ ــل) املـ ـقـ ـب ــل لـ ـتـ ـص ــوي ــر امل ـش ــاه ــد
الخارجية في مسلسله «ذهاب وعودة»
(تــألـيــف عـصــام يــوســف ،وإخـ ــراج أحمد
ش ـف ـيــق) .وي ـع ـمــل ال ـس ـقــا ج ــاه ـدًا حــالـيــا

■ ت ـقــف املـغـنـيــة الـلـبـنــانـيــة إل ـي ـســا على
مسرح مهرجان «موازين» املغربي في
دورته الـ ،14وتحيي حفلة في الثاني من
حزيران (يونيو) املقبل.
■ ب ــدأت املـمـثـلــة امل ـصــريــة دن ـيــا سمير
غ ــان ــم (ال ـ ـ ـصـ ـ ــورة) ت ـص ــوي ــر مـسـلـســل
الـجــديــد «لـهـفــة» (إخ ــراج معتز الـتــونــي)
ف ــي مــدي ـنــة اإلن ـت ــاج اإلع ــام ــي .وتـجـســد
من خالله شخصية فتاة تحاول جاهدة
دخ ــول مـجــال التمثيل ،معتمدة فــي ذلك
على خالها (سامي مغاوري) الذي يعمل
ريجيسيرًا.
ّ
يتوجه املمثل املصري أحمد السقا
■

ل ــان ـت ـه ــاء م ــن ت ـص ــوي ــر أكـ ـب ــر ق ـ ــدر مــن
املـشــاهــد الــداخـلـيــة .وي ـشــارك فــي بطولة
العمل أيضًا مجدي كامل ،وياسر جالل،
وأح ـم ــد رات ـ ــب ،ول ـق ــاء س ــوي ــدان ،وإنـجــي
ّ
املقدم ،ووليد فواز ،وفريال يوسف.
■ تعكف شركة «مرئيات» على تصوير
برنامج حواري ـ وثائقي يتناول القضايا
الفنية في عالم السينما واملسرح والدراما
الـتـلـفــزيــونـيــة فــي ســوريــا ول ـب ـنــان ،وذلــك

عبر استضافة نخبة كبيرة من الفنانني
ّ
واملـخــرجــن واملنتجني والفنيني وصناع
ال ـق ــرار فــي عــالــم ال ـفــن .ويـلـقــي الـبــرنــامــج
الضوء على الوسط الفني بطريقة جديدة،
ف ـي ـمــا ي ـعــد ال ـق ــائ ـم ــون ع ـل ـيــه بـ ــأن يـكــون
أس ـلــوبــه وطــري ـقــة مـعــالـجـتــه لـلـمــواضـيــع
بمثابة «سابقة» في عالم البرامج الفنية.
البرنامج لم يتخذ اسمًا نهائيًا بعد ،وهو
مــن إع ــداد مـضــر رم ـضــان ،وم ــن إخ ــراج
حسام الرنتيسي ،أما منتجه الفني فهو
عادل أبو زهري .ومن بني املشاهير الذين
اسـتـضــافـهــم املـمـثـلــون غ ـســان مسعود
وأي ـمــن زي ــدان وج ــال ش ـمــوط ،واملـخــرج
باسل الخطيب ،واإلعالمية ديانا جبور.
■ ت ـ ـص ـ ـ ّـور املـ ـمـ ـثـ ـل ــة امل ـ ـصـ ــريـ ــة دالـ ـي ــا
البحيري حاليًا مشاهدها في املسلسل
ال ـك ــوم ـي ــدي ـ ـ ـ االج ـت ـم ــاع ــي «ي ــوم ـي ــات
زوج ــة مـفــروســة أوي» (تــألـيــف أماني
ضرغام ،وإخراج أحمد نور) في استديو
«امل ـغــربــي» مــع املمثلني خــالــد ســرحــان،
ورجـ ـ ــاء ال ـ ـجـ ــداوي ،ومـ ـ ــروة ع ـبــد املـنـعــم،
ومحمد أبو داوود ،وبدرية طلبة ،وشريف
ّ
وتجسد داليا شخصية صحافية
باهر.
تـعـمــل فــي ال ـجــريــدة نفسها مــع زوجـهــا
(خالد ســرحــان) ،وينشأ بينهما صراع
ف ـكــري بـسـبــب امل ــواق ــف الـسـيــاسـيــة بعد
ثورة  25يناير.

