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أك�����دت أن ال����درام����ا امل���ص���ري���ة س��ب��ب جن��اح��ه��ا وش��ه��رت��ه��ا وأن ال��ب��ط��ول��ة امل��ط��ل��ق��ة م��ص��ط��ل��ح خ�����ارج حساباتها

س� ��وزان جن��م ال��دي��ن :أن ��ا م�ح�ج�ب��ة ب�ق�ل�ب��ي وأرف� ��ض ال �ك��ذب واخليانة
اعرتف ��ت الفنان ��ة ال�سورية �سوزان جنم الدي ��ن �أن الدراما امل�رصية �سبب جناحها و�شهرته ��ا ،وقالت� :إنها ديكتاتورية يف عمله ��ا ،ومع هذا ف�إنها لي�ست �سليطة ال ��ر�أي وتقتنع بالر�أي الآخر �إذا قبل ��ه عقلها وتفكريها» .وعن
البطول ��ة املطلق ��ة ،قالت �إنها م�صطلح «خارج ح�ساباته ��ا» وال ت�سعى �إليها �أبدا ،وعن قائم ��ة املمنوعات الفنية بالن�سبة له ��ا قالت :كل عمل فني يخد�ش احلياء كم ��ا �أنها ترف�ض الأدوار ال�سطحي ��ة وال�سخيفة ،وو�صفت نف�سها
مبحجب ��ة القل ��ب ،وقالت �إنها ترف�ض الكذب والنفاق واخليانة والكره والبغ�ض والنميم ��ة ،و�إن ر�سالتها لكل فنانة خلعت احلجاب من �أجل الفن بعد ارتدائه �أن «ال متاجرة بالدي ��ن ،فالفن ر�سالة» .وعن عالقتها بطليقها ،قالت
تعو�ض .و�أكدت �سوزان انها حتب الأدوار التاريخية ،وقالت �إنها تتمنى �أن جت�سد دور الإمرباطورة جوليا دومنا التي حكمت العامل يف وقت
�س ��وزان� :أحرتم ��ه و�أقدّره برغم االنف�صال ،و�أعلن بكل �رصاحة �أن �أيامي معه لن ّ
من الأوقات ...وغري ذلك من التفا�صيل يف احلوار التايل.

�سوزان جنم الدين

س� � � �م � � �ي� � ��رة س � � �ع � � �ي� � ��د :أع� � � � � ��وّ ض
ج � � � �م� � � �ه � � ��وري ب � � � �ـ «امل� � � �ظ� � � �ل � � ��وم»

�سمرية �سعيد

] ما الذي �أ�ضافه لك العمل يف الدراما امل�رصية؟
ـ الدراما امل�رصية حتت�ض��ن كل الفنانني العرب ،وت�ؤم��ن ب�أن الفن بال
جن�سية وال دين ،و�أ�شكر �ص�� ّناعها على ا�ست�ضافتي والإميان مبوهبتي،
فهم �س��بب جناحي و�ش��هرتي ،والفنان امل�رصي معطاء دائم��ا وكل فرد
يف العمل منحني خربة و�إفادة على امل�س��توى الفني من دون �أن ي�ش��عر،
واحلم��د هلل مل�س��ت ردود فع��ل جميل��ة ح��ول �أدواري و�أدائي م��ن الدول
العربية كافة.
] حدثينا عن جتربتك يف م�سل�سل «ك�ش ملك»؟
ـ مبج��رد قراءتي �س��يناريو امل�ؤلف ر�ض��ا الوكيل ،مل �أت��ردد حلظة يف
قبول��ه ،لأنه يطرح ق�ض��ية �ش��ائكة وهامة ج��دا ،هي ال��صراع الأزيل بني
أج�س��د فيه دور نيهال ال�صاوي التي ت�شكل حمور
ال�س��لطة والإعالميّ � ،
الإعالم ال�ص��ادق والهادف واجلاد ،للك�ش��ف عن احلقيقة املخ ّب�أة
بني رموز ال�س��لطة و�أتباعهم� ...شخ�صية جريئة ال تخ�شى
�أحدا ،ت�س��اند احلق وتتع ّر�ض ب�س��بب �أفكارها لكثري من
ال�ض��غوط والتهدي��دات حلياته��ا الزوجي��ة ،حتارب
الف�س��اد وتالح��ق رم��وزه ،وت�ص��ل به��م �إىل �س��احة
الق�ض��اء ،من خ�لال برناجمها «ملف��ات نيهال» الذي
يتناول بدايات ثورة يناير يف م�رص.
فامل�سل�س��ل ير�ص��د كي��ف كان الإع�لام ال�س��بب
احلقيقي يف �إ�شعال فتيل الثورة� ،أو البطل اخلفي لها
واملحرك لكل الأحداث.
] �أين تكمن �صعوبة هذه ال�شخ�صية الإعالمية؟
ـ �ص��عوبتها تكم��ن يف �أنن��ي �أنف��رد به��ا ،بحي��ث
�أقدمه��ا ب�ص��ورة وتاريخ غ�ير مرتبط�ين بالإعالميات
املوج��ودات على ال�س��احة ،مع كل احرتام��ي وتقديري
لهن� .أردت تقدميه��ا من منظوري اخلا���ص ،املنطلق من
تفا�ص��يلها املكتوب��ة يف ال�س��يناريو ،ومن خم��زوين العام
لدور الإعالميات على ال�شا�ش��ة ،حتى �أ�س��تطيع �أن �أو�صل
الق�ضايا التي يتبناها امل�سل�سل والر�سالة التي ُيعنى بها.
] ه��ل �ست�ش��اركني يف م�سل�س��ل «عالقات خا�ص��ة» مع
املخرجة ر�شا �رشبتجي؟
ـ مل �أح�س��م م�ص�ير م�ش��اركتي يف العمل من عدمه حتى
الآن ،عل��ى الرغ��م م��ن رغبت��ي يف العم��ل م��ع املخرجة
ر�ش��ا �رشبتج��ي ،وحت��ى الآن مل ينت��ه كل م��ن ن��ور
ال�شي�ش��كلي وم�ؤي��د النابل�س��ي من ال�س��يناريو،
و�س���أقرر بع��د قراءت��ي دوري كام�لا ،و�إن
كن��ت عل��ى دراي��ة باملعاجل��ة الرئي�س��ة
الت��ي تتن��اول العالق��ات الزوجية،
و�أكرث من ق�صة بني زوج وزوجة
يعاني��ان الكث�ير م��ن امل�ش��اكل
املختلف��ة يف �إط��ار اجتماع��ي،
مكون من  60حلقة .من املفرت�ض
�أن �أج�س��د دور ام��ر�أة م�رصي��ة،
حمامية و�ص��حافية� ،شخ�ص��ية
�س��لبية ،تثور باالنتقام ،و�أتوقع
�أن يك��ون العمل من �أك�ثر الأعمال
م�ش��اهدة ،لأن��ه يتن��اول ق�ض��ايا
�إن�سانية �شديدة احل�سا�سية.
] ي�تردد �أن��ك دكتات��ورة
وتتدخلني يف كل تفا�صيل �أي عمل،
فما ردك؟
ـ «تبت�س��م» معلومة �صحيحة،
لكن دكتاتوريتي �إيجابية ال ت�أتي
�إال بال�صالح ،ومع هذا ف�أنا ل�ست
ق ّررت املطربة �س��مرية �س��عيد
تعو���ض جمهوره��ا ب�أغني��ة
�أن ّ
«�س��ينجل» جديدة ،بعدما قررت
ت�أجي��ل ط��رح �ألبومه��ا الغنائي،
ب�س��بب ع��دم انتهائها من و�ض��ع
اللم�سات الأخرية عليه.
و�أو�ض��حت �س��مرية« :حت��ى
ال �أبتع��د ع��ن جمه��وري كث�يرا،
و�أطيل فرتة االنتظ��ار� ،أحببت �أن
�أ�شاركهم ب�صوتي ب�أغنية».
و�أ�ض��افت« :الأغني��ة بعن��وان
«املظلوم» ،وه��ي �أغنية خليجية
تقدم ب�إيقاع��ات جديدة وخمتلفة
متاما ع��ن «الريتمات» اخلليجية
املعروف��ة ،كلم��ات ال�ش��اعر
الكويت��ي �أحمد ال�ص��انع و�أحلان
حمد العم��اري وتوزي��ع امل�رصي
حمم��د م�ص��طفى» .وع��ن �ش��كل
�ألبومها اجلديد� ،أ�ش��ارت �صاحبة
«عالب��ال» �إىل �أن الألبوم يت�ض��من
ع��ددا م��ن الأغني��ات امل�رصي��ة
واملغربية ،و�أنها �ستغني باللهجة
اللبناني��ة للم��رة الأوىل �أغنية من
ت�أليف وتلحني كارينا عيد.

�س��ليطة الر�أي و�أقتن��ع بالر�أي الآخ��ر �إذا قبله عقلي وتفك�يري .و�أود �أن
�أو�ضح لك �أنه �إذا كانت يل مالحظات على الدور �أو ال�سيناريو ،تكون قبل
بدء الت�ص��وير حتى ال يحدث اخلالف ،فعندها �أ�صبح «�سوزان» املمثلة
فقط ،التي ال تتدخل يف �أي �ش��يء على الإطالق� ،إال �إذا كان غري منطقي �أو
�سي�ؤثر �سلبا يف نتائج العمل ككل.
] ماذا تعني لك «البطولة املطلقة»؟
ـ ال �ش��يء ،فالبطول��ة احلقيقية تكون يف ت�أثري الدور وفعاليته �ض��من
�أح��داث امل�سل�س��ل ،ولي�س م�س��احته ،و�أحيان��ا �أقبل دورا م��ن � 30أو 40
م�ش��هدا من �أجل م�ش��هد واحد فقط �أعجبني وفيه ر�س��الة وه��دف �أ�ؤمن
و�أقتن��ع بهم��ا .لذا فالبطول��ة املطلقة م�ص��طلح «خارج ح�س��اباتي» وال
�أ�س��عى �إليها �أب��دا ومقتنعة ب���أن التوفيق من عند اهلل فممك��ن �أن ت�أتيني
بطولة عمل وتهبط ب�أ�س��همي ويبتع��د عني اجلمهور ،فلم��اذا الت�رسع؟
لهذا �أحاول �أن تكون خطواتي حم�سوبة ودقيقة جدا.
] يقولون �إن لك �رشوطا للعمل يف ال�سينما ،ما حقيقة ذلك؟
ـ بالفعل يل �رشوط لأنني �أع�شق ال�س��ينما و�أتابعها ،وال ميكن �أن �أقدم
علي �سيناريوات
فيها �أي عمل وال�س�لام كما يقولون .لذا عندما تعر�ض َّ
�س��ينمائية �أ�ش�ترط جودة الن�ص ووج��ود خمرج كبري و�رشك��ة قوية ال
تبحث فقط عن الربح مقدار بحثها عن الفن وعن عمل �سينمائي تتناقله
الأجيال .هذه �رشوطي و�أنا ال �أخفيها.
] ماذا عن امل��سرح يف حياتك؟ وهل تنتظ��رك �أعمال فيه خالل
الفرتة املقبلة؟
ـ حياتي العملية بد�أتها يف امل�رسح وقد در�س��ته فعال ،وهو حلم جميل
�أمتن��ى �أن نعي�ش��ه ونحافظ علي��ه ،لأن التكنولوجيا احلديثة �أ�ض��اعت
امل�رسح .هناك عر�ض م�رسحي خليجي ممي��ز �أمتنى �أن �أكون واحدة من
�أبطاله خالل الفرتة املقبلة.

ب � � � � � � � � ��اس � � � � � � � � �ك � � � � � � � � ��ال
م� � � � �ش� � � � �ع � �ل� ��ان � � � ��ي:
ال �غ �ن ��اء باللهجة
اخل � � � �ل � � � �ي � � � �ج � � � �ي� � � ��ة
ل � � � �ي� � � ��س م� � ��وض� � ��ة

با�سكال م�شعالين

تع��ود النجم��ة اللبناني��ة با�س��كال
م�ش��عالين ب�ألب��وم غنائ��ي باللهج��ة
اخلليجية وكليب «مدقدق» والذي حقق
جناح كبري بعد عر�ضة وعن اجتاه عدد
كب�ير م��ن املطرب�ين �إىل الغن��اء باللهجة
اخلليجي��ة يف الفرتة الأخ�يرة ،قالت هذا
املو�ض��وع لي�س جدي��دا او مو�ض��ة ،لأن
الغن��اء اخلليج��ي موجود منذ �س��نوات
طويل��ة ،جنوم الوط��ن العربي معظمهم
اغن باخلليجي
غنى باخلليجي ،وانا مل ِ
اال لأين وج��دت جمموع��ة م��ن الأغ��اين
جذبتن��ي ولذلك اخ��ذت الق��رار يف تنفيذ
�ألبوم خليجي كامل.

] ما هي «املمنوعات الفنية» بالن�سبة �إليك؟
ـ كل عمل فني يخد�ش احلياء� ،سواء بال�ش��كل �أو بالأداء �أو بالطرح �أو
بامل�ض��مون .كما �أنني �أرف�ض الأدوار ال�س��طحية وال�س��خيفة ،لأن ال قيمة
فكرية لها �أو ثقافية..
] ما الدور الذي تتمنني جت�سيده؟
ـ ه��ي �أدوار كث�يرة ،وعل��ى ال�ص��عيد ال�ش��عبي �أمتنى جت�س��يد �أدوار
�شعبية �صادقة تتناول حياة النا�س وي�شعرون �أنها متثلهم� .أما الأدوار
التاريخية ف�أحب �أن �أج�س��د دور الإمرباط��ورة جوليا دومنا التي حكمت
العامل يف وقت من الأوقات.
] ما هو ن�صيب ال�شائعات يف حياتك؟
ـ كث�يرة جدا وبع�ض��ها �آذاين نف�س��يا مل��دة طويلة .فحياتي اخلا�ص��ة
كانت م�ستقرة جدا ولفرتة طويلة ،ورغم ذلك الحقتني �شائعة االنف�صال
عن زوجي ال�سابق بعد �شهر الع�س��ل ،وهو ما �ضايقني لأننا كنا نعي�ش
حالة من الغرام واحلب الكبري� ،إىل �أن حدث االنف�صال �أخريا ومت بكل ودّ،
لأنه والد �أطفايل الأربعة ،و�أنا �أحرتمه و�أقدّره رغم االنف�صال ،و�أعلن بكل
�رصاحة �أن �أيامي معه لن تع ّو�ض.
] وكيف ت�سري العالقة مع �أبنائك الآن و�أنت بعيدة عنهم؟
ـ �أنا �أحب �أوالدي �إىل درجة غري متخيلة ،فهم �سندي و�سبب ا�ستمراري
يف احلياة ،وعالقتي بهم طيبة جدا ،عالق��ة � ٍّأم ب�أبنائها ،و�أنا فخورة بهم
وب�أخالقهم العالية التي ي�شيد بها اجلميع هناك.
] �أين تعي�شني الآن؟
ـ �أعي���ش يف الطائ��رة ما بني م��صر و�س��ورية ودبي وب�يروت و�أمريكا
وفق متطلبات العمل ،و�إن كان اال�س��تقرار الظاهري بحكم ارتباطاتي يف
القاهرة ودبي.
] ما هو ترتيب �أولوياتك؟
ـ �أوالدي و�أهلي وفني ،وال ميكن �أن �أ�ستغني عن �أي واحد منهم.
] من هو املخرج الذي حتبني العمل معه؟
ـ �أح��ب �أن �أعمل مع كل املخرج�ين املحرتفني وكل النج��وم والفنانني
الذين يحبون �أعمالهم وزمالءهم� .أنا �أع�شق اجلو الأ�رسي� ،سواء يف الفن
�أو يف العالقات الإن�سانية.
] هل هناك عمل تندمني عليه؟
ـ مل �أعتد الندم ،لأنني ال �أُقدم على �أي عمل �إال بعد درا�س��ته جيدا ،رغم
�أنني �أوذيت نف�س��يا من قبل ب�س��بب عم��ل قدمته وال �أح��ب احلديث عنه
حتى ال �أتذكره .لكن مع ذلك ال �أحب �أن �أعي�ش يف التجربة الفا�شلة.
] من ت�سمعني من املطربني واملطربات؟
ـ من القدام��ى� ،أط��رب للعظماء �أمث��ال عبداحللي��م وعبدالوهاب و�أم
كلث��وم و�أحبه��م جدا� .أم��ا م��ن املوجودين حالي��ا ،ف�أحب وائ��ل كفوري
وكاظم ال�ساهر وجورج و�سوف و�ص��باح فخري ،ومن املطربات �أع�شق
�إلي�سا و�شريين وميادة احلناوي.
] ما مدى اهتمامك بالأجر خالل عملك الفني؟
ـ �أجر الفنان مهم جدا ،لكن الأهم منه الدور الذي يقدمه للنا�س ،فال بد
من �أن يكون �صادقا وذا قيمة.
] كلمة لزوجك ال�سابق و�أوالدك يف الغربة؟
ـ لأوالدي�« :أن��ا �أحبك��م ج��دا و�أفتقدك��م بج��واري ،و�أنت��م الأغل��ى يف
حياتي»� .أما زوجي ال�س��ابق ،ف�أنا �أكنُّ له كل احرتام وحمبة ،خ�صو�صا
�أن بيننا �أحلى هدية من اهلل� ،أربعة �أبناء.
] من هو مثلك الأعلى يف احلياة؟
ـ �أبي و�أمي ،فمنهم��ا تعلمت احلب واالحرتام وال��ود و�أنا �أفتخر بهما،
كما تعلمت منهما ال�سيا�سة والثقافة وحب الفن.
] هل كانت بينك وبني ارتداء احلجاب ثوان ب�سيطة؟
ـ احلج��اب حج��اب القل��ب ولي�س غط��اء الر�أ���س فقط .ف�أن��ا حمجبة
بقلبي� ،أرف���ض الكذب والنف��اق واخليان��ة والكره والبغ���ض والنميمة،
ور�س��التي لكل فنانة خلعت احلج��اب من �أجل الفن بع��د ارتدائه �أن «ال
متاجرة بالدين» ،فالفن ر�سالة.

إي �ن��اس ع��ز ال ��دي ��ن ِّ
توقع
ع �ق ��د «زواج ب � ��اإلك � ��راه»
وقعت الفنانة اينا�س عزالدين عقد ان�ضمامها لأ�رسة
م�سل�س��ل «زواج باالك��راه» ،وتعق��د حاليا «ع��ز الدين»
الربوفات النهائية مع املخرجة امي��ان احلداد للوقوف
على اخلطوط العري�ض��ة لل�شخ�ص��ية التي �ستج�سدها
�ضمن احداث امل�سل�سل.
م�سل�س��ل «زواج باالك��راه» بطول��ة:
زينة و�أحمد فهم��ى وعمرو رمزى
و�إينا���س عزالدي��ن وه�ش��ام
ا�سماعيل ،وينتمى لنوعية
ال��ـ  60حلقة ..من ناحية
�أخرى ت�س��تكمل اينا�س
ع��ز الدي��ن ت�ص��وير
اجل��زء الثال��ث م��ن
م�سل�س��ل �سل�س��ال
الدم م��ع املخرج
م�صطفى ال�شال.
�إينا�س عز الدين

