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أحمد جوهر مع محمد املنصور في مسلسل »الهوب«

.. في مسلسل »األخطبوط« مع علي السبع وعباس مراد

سامر املصري ووعد وكارول في احللقة

.. ومع الفنانة القديرة مرمي الصالح وعبدالرحمن العقل في »جني وعطبة«

أحمد جوهر: معظم أعمالنا الدرامية حالياً »مبيوقة«

سامر المصري وكارول سماحة في »ليالي السمر«

المنتجون الدخالء أعمالهم ُتعرض دون رقابة »وال بطيخ« لهذه األس�باب!
مس�توى الدراما الكويتية والخليجي�ة هبط مقارنة بالمصرية والس�ورية

أكد أن المسلسالت التراثية و»األكشن« يحبها الناس أكثر من االجتماعية

الحلقة تبث غدًا عبر شاشة أبوظبي

عبدالحميد الخطيب
رغم ان اعمال النج����م احمد جوهر 
تناقش قضايا اجتماعية اال انه يفضل 
االشتراك في مسلسالت تراثية واكشن 
النه يرى انها حتظى بنسبة مشاهدة عالية 
ويحبها اجلمهور لذلك سنشاهده هذا العام 
في »الظل االبيض« وهو عمل اجتماعي 

بوليسي يناقش قضايا مهمة.
جوهر ش����ن هجوم����ا صريحا على 
املنتج����ن الدخالء على الوس����ط الفني 
وارجع هبوط مستوى الدراما الكويتية 
الفترة  ف����ي  ال����ى كثرتهم  واخلليجية 

االخيرة.
»األنباء« التقت جوهر لتعرف منه 
تفاصيل عمله اجلديد وسبب اشتراكه 
في عمل واحد في السنة ونظرته للجرأة 
املستخدمة في االعمال الدرامية والعديد 
م����ن األمور املهمة التي ج����اءت في هذا 

احلوار، فإلى التفاصيل:
حدثنا عن »الظل االبيض«.

العمل سيعرض على شاشة تلفزيون 
الكوي����ت وهو من تأليفي ويش����اركني 
بطولته نخبة م����ن املع النجوم ومنهم 
الس����لمان،  عبداالمام عب����داهلل، احمد 
جمال الردهان، وجاسم النبهان، سلمى 
سالم وغيرهم من النجوم، ومن مصر 
خليل مرسي ولطفي لبيب ومن سورية 
روعة ياسن ومن اخراج شيرويت عادل 
ويناقش العمل قضاي����ا اجتماعية في 
اطار من االكش����ن واالثارة التي يحبها 

املشاهدون.
ملاذا عمل واحد فقط؟

انا من النوع الذي يحب الشغل في 
مسلسل واحد فقط في السنة خصوصا ان 
جتهيزه وتصويره يأخذ مني مدة تتجاوز 

السبعة شهور وهو وقت طويل ال يتيح 
لي االشتراك في عمل آخر، كما انني 

افضل التركيز في مسلسل واحد 
حتى اؤدي دوري كما يجب واوصل 

رسالتي بطريقة صحيحة.
نالح��ظ ميلك لالش��تراك في 

االعمال التراثية واالكشن ملاذا؟
ال خالف على ان االعمال 

محبوبة  التراثي����ة 
مهما  ومشاهدة 

ق����دم منه����ا 
وهذا االمر 

ينطبق 
على 

املسلسالت االكشن واالثارة والغامضة 
في احداثها بعكس االعمال االجتماعية 
التي باتت في الفترة االخيرة متشابهة 
وال تقدم جدي����دا، فأصبحت كلها فقط 
زواجا وطالقا ومخ����درات وغيرها وما 
يزيد الطينة بلة ان االس����ماء املشاركة 
في هذه االعمال ليست رنانة واجلمهور 

ال يحفظها.
واين مكمن االختالف عندك؟

لو نظرت الى جميع اعمالي فستجد 
اناق����ش فيها  انن����ي 

موضوع��������ات 

مختلفة عما يوجد في الس����احة الفنية 
وكذلك قصصها ليست تقليدا الحد وامنا 

جديدة.
ماذا تقصد بتقليد؟

)مقاطعة( االعم����ال الدرامية حاليا 
قصصها ال تش����د أحدا واملش����اهد ذكي 
ويعرف نهاية القصة من أول حلقة في 
املسلسل ولألسف الذي ال يعلمه اجلمهور 
ونعلمه نحن املمثلن في الوسط الفني 
ان معظم القصص التي يقدمها املنتجون 
الدخالء على الفن هي قصص »مبيوقة« 

من اعمال درامية وسينمائية قدمية.
ما الذي ترمي إليه؟

أقصد أن املنتجن الذين كثروا 
حالي����ا يذهب����ون ال����ى مصر 
ويش����اهدون  وسورية 
مسلس����الت وافالم����ا 
عربي����ة وأجنبي����ة 
ويأخذون  قدمي����ة 
وينقلونها  قصتها 

الينا ويقدمونها على قنوات يتفاهمون 
معها من دون رقابة و»ال بطيخ« وهؤالء 
املنتجون معروفون دون ذكر اسماء وال 
أقصد هنا كل األعمال ولكن نسبة %30 

هي اجليدة وال� 70% مستنسخة.
وم��ا تأثير ه��ذا التقليد عل��ى الدراما 

الكويتية؟
تأثيره ليس على الدراما في الديرة 
فقط وامنا في اخلليج كله ولألسف العطب 
عندنا من الداخل مما جعل مستوى اعمالنا 
في الفترة االخيرة يتراجع مقارنة بالدراما 
املصرية والسورية فال نعلم هل التراجع 
بسبب املخرجن أم املمثلن أم الكّتاب.

وه��ل هب��وط املس��توى ينطبق على 
أعمال الرواد؟

الفنانون الكبار ال يختارون قصصا 
سيئة بل يدققون في كل كبيرة وصغيرة 
في العمل حتى املمثلن املشاركن معهم 
وف����ي النهاية احلكم للجمهور هو الذي 

يقول هل هذا العمل جيد أم ال.
وأين احلل من وجهة نظرك؟

ان يوجد كّت����اب جدد يحملون راية 
العمل احلقيقي ويقدمون قصصا جيدة 
ومختلفة عن اآلخرين واحلمد هلل لدينا 
حاليا طاقات ش����ابة مبشرة مبستقبل 
درامي افضل كما ان احلل يكمن في وجود 
رقابة على الدخالء الذين اضعفوا الساحة 
الفني����ة وان يكون هناك نقاش وتقييم 
للقصص التي يقدمها حتى نتالفى هذا 

التقليد األعمى.
وم��ا رأيك في اجلرأة املس��تخدمة في 

األعمال الفنية حاليا؟
هذه وقاحة وتخضع للمنطق التجاري 
وهي مرتبطة بقضية التقليد والدخالء 
على الف����ن فمعايير املش����اهدة وجذب 
اجلمهور حاليا اصبح����ت تعتمد على 
الش����كل وليس القصة بعكس املاضي 
الذي كانت القصة فيه هي االهم وال انكر 
ان في السابق كان يتم استخدام اجلرأة 
في االعمال الفنية لكن بطريقة نظيفة 
ومن دون اسفاف وتكون مرسومة بحيث 

ال تخدش احلياء العام.
تهتم برأي اجلمهور؟

طبعا فهم الترمومتر واملقياس 
احلقيقي ألي جناح ومن خاللهم 
اعلم هل أوصلت رسالة اليهم، 
أم انني اخفقت وللعلم نقد 
اجلماهير بناء ألنه نابع 
القلب من دون  من 

أي رياء.

النجم أحمد جوهر

بيروت � ندى مفرج سعيد
»ليلة شامية« في برنامج »ليالي السمر« الذي يذاع على 
قناة ابوظبي االولى وتقدمه الفنانة السعودية وعد، جتمع 
النجم الس���وري س���امر املصري واملطربة اللبنانية كارول 
سماحة، تعرض احللقة غدا، بن الغناء واحلوار املمتع تسير 
فقرات احللقة التي يتحدث خاللها النجم سامر املصري عن 
عشقه حلي احلسن بالقاهرة، والذي يشبه احلارة التي ولد 
فيها مبدينة دمشق، حيث قال املصري ان السبب الرئيسي 
في جناح مسلس���ل »باب احلارة« هو رغبة املشاهد العربي 
في ان يرى الرجولة متجس���دة على الشاشة، مؤكدا ان دور 
ابو شهاب الذي قدمه في »باب احلارة« قريب من شخصيته 

احلقيقية.
ويتحدث عن سر ابتعاده عن االخراج املسرحي رغم عشقه 
له وكيف ان التلفزيون سرقه من الوقوف على خشبة املسرح، 
لكنه يؤكد استعداده لتقدمي عرض مسرحي استعراضي عن 

صالح الدين االيوبي خالل الفترة املقبلة.
يتناول سامر املصري اسباب اعتذاره عن عدم اداء شخصية 
الرئيس جمال عبدالناصر العام املاضي والس���بب في عدم 
مش���اركته في مسلس���الت مصرية حتى اآلن، كما يتحدث 
عن مسلس���ل خالد ب���ن الوليد الذي لم يص���ل الى النجاح 

املطلوب.
خالل احللقة يؤدي الفنان سامر املصري اغنية املطربة 
وردة »يا عيون عطشانة« وتشاركه فيها املطربة وعد بينما 
الفنانة كارول سماحة تتحدث عن عشقها للسفر والرحالت 
وزيارتها ملعظم عواصم الدول مشيرة الى عشقها ملدينة روما 

االيطالية حيث تشعر فيها بعظمة التاريخ.


