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راقصات الدراما يفتحن المالهي رغم أنف اإلخوان
القاهرة ــ أحمد جمال الدين
الليلية بقوة في الدراما
تحضر املالهي
ُ
ال��رم�ض��ان�ي��ة ب�ع��دم��ا أغ �ل��ق معظمها مع
وص ��ول اإلخ � ��وان امل�س�ل�م�ين إل ��ى الحكم
ف��ي م �ص��ر .ال� ّ�راق �ص��ات ال �ل��وات��ي يعتبر
ّ
ّ
اإلسالميون أنه «يجب أن يعلن توبتهن
ويرتدين ال� ّ
�زي اإلس�لام��ي» سيكتسحن
ال�ش��اش��ة ف��ي ت �م��وز (ي��ول �ي��و) امل�ق�ب��ل من
خ �ل��ال م �س �ل �س�ل�ات ي� �ج ��ري ت �ص��وي��ره��ا
حاليًا .في أولى تجاربها على الشاشة
ّ
تجسد
الفضية والرمضانية ت�ح��دي�دًا،
النجمة اللبنانية هيفا وهبي ()1976
ش�خ�ص�ي��ة ف �ت��اة ت�ج�ب��ره��ا زوج� ��ة أب�ي�ه��ا
على العمل كراقصة في املوالد الشعبية
م� ��ن أج� � ��ل ج� �ن ��ي امل � � � ��ال .وت � � � ��ؤدي ب�ط�ل��ة
فيلم «دك��ان شحاتة» ( )2009ع��ددًا من
ال��رق �ص��ات خ�ل�ال ال �ح �ل �ق��ات األول � ��ى من
املسلسل الذي تشاركها بطولته الفنانة
املصرية فيفي عبده ،وتخرجه شيرين
عادل.
منى زكي ( )1976التي تعود إلى الدراما
ب �ع��د ط ��ول غ �ي��اب ،ت�ج�س��د ه��ي األخ ��رى
ش�خ�ص�ي��ة راق �ص��ة ف��ي ج ��زء م��ن أح ��داث
«دن � �ي ��ا آس � �ي ��ا» مل �ح �م��د ب �ك �ي��ر .ف ��ي ه��ذا
امل�س�ل�س��ل ال� ��ذي ي�ن�ت�ج��ه زوج �ه��ا امل�م�ث��ل
املصري أحمد حلمي (من خالل شركته
«ش � � � � � ��ادوز») ،ت� �ج � ّ�س ��د زك � ��ي دور ف �ت��اة
تتعرض لحادث يفقدها ذاكرتها ،قبل
أن تتجه إلى العمل في املالهي الليلية.
ّ
لكن زك��ي اعتبرت أن ظهورها كراقصة
ال ي �س �ت �ل��زم ب� ��ال � �ض� ��رورة ارت � � � ��داء ب��دل��ة
ّرقص ،فهي «تخجل من ارتدائها »،كما
أن�ه��ا ت��راع��ي م��وع��د ع��رض املسلسل في
شهر الصوم على حد تعبيرها .وحول
اإلخوان املسلمني في
مراعاتها لوجود ّ
الحكم ،أكدت زكي أنه أمر ال تضعه في
ّ
حسبانها ألن «اإلب ��داع ال يعترف بأي
قيود».

هيفا ومحمد الصاوي في مشهد من «مولد وصاحبه غايب»
أم��ا التونسية ّ
درة فستطل ف��ي أح��داث
مسلسل «م ��زاج ال�خ�ي��ر» (ت��أل�ي��ف أحمد
عبد الفتاح ،وإخ��راج مجدي ال�ه��واري)
ال� ��ذي ت �ش ��ارك ف ��ي ب �ط��ول �ت��ه إل ��ى ج��ان��ب
ّ ً
مجسدة دور راقصة
مصطفى شعبان،
تعمل ف��ي ملهى ليلي ت��دع��ى «رم��ان��ة».
وتنشأ بني املرأة ،التي دفعتها الظروف
ال� �ص� �ع� �ب ��ة ن � �ح� ��و ه� � � ��ذه امل � �ه � �ن � ��ة ،وب �ي�ن
«خ�م�ي��س» ،ال��ذي ي��ؤدي دوره مصطفى
ش �ع �ب��ان ( ،)1975ق �ص��ة ح ��ب م �ش� ّ�وق��ة.

تؤدي دينا دور ملهمة
الشاعر المصري بيرم
التونسي في «أهل الهوى»

ّ
وعلى الرغم من أن درة ( )1980ال ّترى
ح��رج��ًا ف��ي تقديم دور ال��راق�ص��ة ،لكنها
ّ
تقر في الوقت نفسه بترددها بداية إزاء
ق�ب��ول ال��دور خ��وف��ًا م��ن االن�ت�ق��ادات .لكن
حرص بطلة مسلسل «الزوجة الرابعة»
( )2012على تقديم أدوار متنوعة كان
ال �س �ب��ب األس� ��اس وراء م��واف�ق�ت�ه��ا على
ّ
ال �ع �م��ل .وأك� ��دت أن س�ي�ن��اري��و املسلسل
ال��ذي كتبه أحمد عبد الفتاح أسهم في
ّ
تحمسها للدور ،وخصوصًا أن مالبس

ال � ��رق � ��ص ال � �ت� ��ي س� �ت ��رت ��دي� �ه ��ا س �ت �ك��ون
الرمضاني» .ولفتت
«مناسبة للعرض
ّ
ّ
إل� ��ى أن ال ��رق ��ص ال ي �م��ث��ل س� ��وى ج��زء
خ�ص�ي�ت�ه��ا ف ��ي ال �ع �م��ل امل��رت �ق��ب،
م ��ن ش�
ً ّ
موضحة أن هناك العديد من األح��داث
امل �ه� ّ�م��ة ال �ت��ي ت�ع�ي�ش�ه��ا «رم ��ان ��ة» ،س��واء
ً
قبل عملها كراقصة أو بعده ،فضال عن
الصعوبات التي تواجه قصة حبها مع
«خميس» لجهة طبيعة عملها ونظرة
املجتمع إليها.
ووس��ط التحضير للسباق الرمضاني
ّ
املقبل ،يبدو أن دينا ( )1965لن تبتعد
ع��ن مهنتها األول� ��ى .ب�ع��د ظ�ه��وره��ا في
ال��دور نفسه في مسلسل «ب��اب الخلق»
ال�ع��ام امل��اض��ي م��ع محمود عبد العزيز
( ،)1946تطل مجددًا بدور راقصة ،لكن
م��ع ف��ارق بسيط .أح��داث «أه��ل ال�ه��وى»
(إخراج عمر عبد العزيز) ستدور خالل
ال �ح��رب ال�ع��امل�ي��ة األول � ��ى ،ح�ي��ث تجسد
دور ال��راق�ص��ة «جليلة» ملهمة الشاعر
امل� � �ص � ��ري امل � � �ع� � ��روف ب � �ي� ��رم ّال �ت ��ون �س ��ي
( .)1893دي �ن��ا ال �ت��ي ت ��ردد أن �ه��ا ارت ��دت
بدالت رقص مثيرة خالل املسلسل ،نفت
ً ّ
األم ��ر ل� �ـ«األخ� �ب ��ار» ،م ��ؤك ��دة أن م�لاب��س
ال��راق �ص��ات خ�ل�ال ت�ل��ك ال�ح�ق�ب��ة ل��م تكن
ّتشبه ما يرتدينه اليوم .وأضافت دينا
إنه يجب التعامل مع شخصية الراقصة
ك��أي شخصية أخ ��رى ،م��ن دون كيدية،
ّ
الفتة إل��ى أن اختيارها م��رات ع��دة لهذا
ً
ال��دور جاء بناء على ترشيح املخرجني
لها ،وهو ما ّ
ترحب به «ما دامت القصة
مختلفة» .أمام «احتشام» الراقصات في
رمضان املقبل ،يبقى السؤال مطروحًا:
ّ
ه��ل س�ي�ش��ك��ل دور ال��راق �ص��ة املحتشمة
الذي قدمته سلوى خطاب في مسلسل
«ف�ي��رت�ج�ي��و» ع��ام  2012ال�ن�م��وذج ال��ذي
ستسير عليه املسلسالت ال�ت��ي تحوي
ش �خ �ص �ي��ة ال ��راق� �ص ��ة ف ��ي رم� �ض ��ان ه��ذا
العام؟

