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تعد إمرأة نموذجية
يسرا لم ُ
القاهرة ــ محمد عبد الرحمن
عادت يسرا إلى البالتوهات بعد غياب
اس��ت��م ّ��ر س��ن��ت�ين .ق��ب��ل أي����ام م���ن ان��ط�لاق
ال ّ����ش����رارة األول������ى ل����ـ«ث����ورة  25ي��ن��اي��ر»،
وقعت النجمة املصرية على عقد ألداء
دور البطولة في مسلسل «شربات لوز».
لكن ه��ذا العقد بقي ح��ب��رًا على ال���ورق،
ال���ع���ام امل����اض����ي ،ب��س��ب��ب االح��ت��ج��اج��ات
الشعبية واألح���داث السياسية األمنية
ال���ت���ي ت��ل��ت��ه��ا ،إل����ى ج���ان���ب خ����وف ي��س��را
(وم��ع��ه��ا ك��ب��ار ال��ن��ج��وم امل���ص���ري�ي�ن) من
خ������وض ال���ت���ج���رب���ة ال�����درام�����ي�����ة ف�����ي أول
رمضان بعد الثورة.
ل���ك���ن ال����ي����وم ،ت���ب���دو ال����ص����ورة م��خ��ت��ل��ف��ة
ت����م����ام����ًا .ورغ��������م أن ال������ث������ورة ف�����ي م��ص��ر
ال ت������زال م���س���ت���م ّ���رة ،دخ�����ل أب������رز ن��ج��وم
ال�����ش�����اش�����ة االس�����ت�����دي�����وه�����ات ل���ت���ص���وي���ر
أع���م���ال���ه���م امل���ن���ت���ظ���ر ع���رض���ه���ا ف����ي ش��ه��ر
ال��ص��وم امل��ق��ب��ل ،وم���ن ب�ين ه���ؤالء ي��س��را.
وي����واص����ل امل����خ����رج ال��س��ي��ن��م��ائ��ي خ��ال��د
م����رع����ي ت����ص����وي����ر امل����ش����اه����د ال���داخ���ل���ي���ة
لـ «شربات لوز» داخل «استديو مصر».
وهو العمل التلفزيوني األول للمخرج
ال��ذي ق ّ��دم ع��ددًا من األف�لام السينمائية
ال���ن���اج���ح���ة أخ�����ي�����رًا ،م����ن ب���ي���ن���ه���ا «ع���س���ل
أسود»« ،آسف على اإلزعاج» ،و«تيمور
وش��ف��ي��ق��ة» .أم��ا ك��ت��اب��ة ال��س��ي��ن��اري��و فقام
بها تامر حبيب ال��ذي تعاون مع يسرا
ف��ي آخ��ر أعمالها التلفزيونية «خ��اص
ج��دًا» .فيما يشارك في البطولة سمير
غ��ان��م ،وت��ام��ر ه��ج��رس ،وأح��م��د داوود،
وم��ح��م��د س��ل��ام .وح���س���ب امل��ن��ت��ج ط���ارق
الجنايني ،فإن األح��داث تدور في إطار
ك��وم��ي��دي اج��ت��م��اع��ي م��ل��يء باملتغيرات
ال���ت���ي ت��ع��ي��ش��ه��ا ال��ش��خ��ص��ي��ة ال��رئ��ي��س��ي��ة
«شربات» (يسرا) .وتؤدي هذه األخيرة
دور خ ّ���ي���اط���ة ت���ت���ول���ى ت���رب���ي���ة ش��ق��ي��ق��ه��ا

تلعب يسرا في املسلسل دور خياطة
ّ
ً
ال��ت��وأم .إال أن رج���اال ّ ي��دخ��ل��ون حياتها
ع��ل��ى م���راح���ل ،م��ا ي��ؤث��ر ت��أث��ي��رًا م��ب��اش��رًا
ّ
ع���ل���ى ش���خ���ص ّ���ي���ت���ه���ا .وأك���������د امل���ن���ت���ج أن
تأجيل امل��ش��روع ل��ع��ام ك��ام��ل ل��م يتطلب
إج��راء أي تغييرات في السيناريو بما
أن ال���ح���ل���ق���ات م��ك��ت��وب��ة أس����اس����ًا ب��ش��ك��ل
بعيد عن السياسة «كما أن نص تامر
حبيب تمتع باحترافية كبيرة تحول
دون ال��ت��ف��ك��ي��ر ف����ي ت���ع���دي���ل���ه» ك���م���ا ق���ال

تأجل تصوير
ّ
«شربات لوز» سنة كاملة
المصرية
بسبب الثورة
ّ

ّ
الجنايني .وأك���د أن��ه متفائل بتسويق
ّ
املسلسل ،رغ��م أن اإلع�ل�ان ع��ن القنوات
ال���ت���ي اش���ت���رت ح���ق ال���ع���رض س��ي��ت��أج��ل
ل��ف��ت��رة .وأ ّش����ار امل��ن��ت��ج إل���ى أن نجومية
ي��س��را ت��وف��ر ل��ه��ا نسبة م��ش��اه��دة عالية
ف��ي ك��ل ال���دول العربية «ل��ذل��ك ،ال يمكن
ّ
ً
القول مثال إنها تتمتع في دول الخليج
بشعبية أكبر من دول املشرق العربي».
وأش��ار إلى نقطة ستسهم في تسويقه

ّ
ّ
موجه إلى كل شرائح املجتمع
هي ّأنه
بما أنه عمل اجتماعي كوميدي مباشر
ي���م���ك���ن أن ي���ش���اه���ده ال���ج���م���ي���ع .وف��ي��م��ا
ّ
ستصور معظم األحداث داخل القاهرة،
الجنايني إن اإلع�لان عن تفاصيل
ق��ال
ً
ال��ع��م��ل ك��ام��ل��ة س��ي��ك��ون ع��ن��د االح��ت��ف��ال
بالتصوير .وهي املناسبة التي تأجلت
عن موعدها الطبيعي بسبب األح��داث
التي مرت بها مصر.
وك���ان���ت ي��س��را ق���د ح��ص��ل��ت ع��ل��ى إج����ازة
م����ن ال���ت���ص���وي���ر ألي������ام ع�����دة ل��ل��م��ش��ارك��ة
ف���ي ح��ف��ل��ة اف��ت��ت��اح «م��ه��رج��ان السينما
األف���ري���ق���ي���ة األول» ف���ي م��دي��ن��ة األق��ص��ر
ّ
وتعد هذه املناسبة من
(جنوب مصر).
االح���ت���ف���االت ال��ق��ل��ي��ل��ة ال��ت��ي ت��ظ��ه��ر فيها
ال��ن��ج��م��ة ال���ش���ه���ي���رة ت��ج��ن��ب��ًا ل��ت��وري��ط��ه��ا
ف��ي أي تصريحات سياسية .لقد نفت
ص��اح��ب��ة «ق��ض��ي��ة رأي ع���ام» م��ن��ذ ب��داي��ة
ال��ث��ورة م��ا نسب إليها م��ن ه��ج��وم على
م��ي��دان التحرير وال��ث��وار .وإن كانت قد
أع��ل��ن��ت ف���ي ال���وق���ت ن��ف��س��ه ع���دم رض��اه��ا
ع����ن ح���ال���ة ال���ف���وض���ى ال��س��ي��اس��ي��ة ال��ت��ي
ت��ش��ه��ده��ا ال���ب�ل�اد م��ن��ذ س��ق��وط ال��رئ��ي��س
ح��س��ن��ي م���ب���ارك .ب��ي��ن��م��ا رأى ن��اش��ط��ون
أن ت��ص��ري��ح��ات��ه��ا م��رت��ب��ط��ة ب��ص��داق��ات��ه��ا
القوية برجال النظام السابق ،بل بعائلة
الرئيس نفسه ،لهذا لم تنحز بوضوح
ّ
ل��ل��ث��ورة .ل��ك��ن رغ���م ه���ذا ال��غ��ض��ب املبطن
م��ن ي��س��را ،نجحت املمثلة امل��ص��ري��ة في
الهروب من القائمة السوداء.
إذًا ،تعود يسرا مع أب��رز نجوم الدراما
امل����ص����ر ّي����ة إل������ى ال����ش����اش����ة ال���رم���ض���ان���ي���ة
م����ا ي���ب���ش���ر ب���م���وس���م رم���ض���ان���ي ح���اف���ل،
ف���ه���ل ت���ن���ج���ح ه������ذه امل�������رة ف�����ي ال����خ����روج
م���ن ش��خ��ص��ي��ة امل�����رأة امل��ث��ال��ي��ة ك��م��ا وع��د
ّ
ال���ق���ائ���م���ون ع��ل��ى ال���ع���م���ل؟ وه����ل ت��ت��م��ك��ن
م���ن اس���ت���ع���ادة م��ك��ان��ت��ه��ا امل���ع���ت���ادة على
الخريطة الرمضانية؟

