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         بشار جاسم
ب������دأت الكاتب������ة 
هبة مش����اري حمادة 
مس����يرتها بش����كل 
استثنائي من القمة 
ولي����س العك����س 
حيث انها تعاونت 
م����ع القديرت����ن 
ح��ي�����اة الف��ه��د 
وس����عاد عبداهلل 
فقدم����ت »أبل����ة نورة« 
 و»فض����ة قلبها أبيض«

و»أم البنات«، و»أميمة 
في دار األيتام« و»زوارة 

خميس«.
»األنباء« واجه����ت هبة في 
حوار صريح وجريء بعدما قدمت 
لنا خالل شهر رمضان واحدا من 
أكثر املسلسالت شعبية وإثارة 
للجدل »زوارة خميس«، وإليكم 

التفاصيل:
وايد صار نقد ومبالغات على 
مسلس��ل »زوارة خمي��س« رغم 
انه صاحب أعلى نسبة مشاهدة.. 

ليش؟
أنا ما عندي رد مباشر والسؤال 
مشروع وأنا أتقبل النقد إذا كان 
بناء وكان الناقد يتمتع بخلفية 
ثقافية وقدرة على املناظرة ولكن 
إذا كان النقد شخصيا وتخليص 

حسابات فما عندي رد عليه.
اوال العمل فيه 3 نقاط كانت 
مثار جدل وه����ي أدوار الرجال 
والنساء واخليانة، برأيي صعب 
انك تقدم املرأة خائنة، لذلك قدمت 

اخليانة عن طريق الرجل.
ثانيا قدم����ت »نادية« )الهام 
الفضال����ة( بكل عناصر الش����ر 
وناقش����ت أوض����اع مجموعة 
بيوت زوجي����ة بنواح مختلفة، 
الشكاك  الزوج  أو  املهملة  املرأة 

أو العكس.
خمي��س«  »زوارة  يعن��ي 
مجموعة بيوت في بيت واحد؟

بالفعل هو مجموعة بيوت 
لكنني وضعتها في بيت واحد 
من باب إيجاد جغرافية مشتركة 
تسمح لي بحميمية معينة وحوار 
معن ورؤية محددة ملا يرمز اليه 

»زوارة خمي�س« ال يمث�ل الرج�ل الكويت��ي وال الم�رأة الكويتية
راضية عن المسلس�ل 100% مثل رضا األم ع�ن ولدها وفرحتها به

هذا البيت.
وشخوص »زوارة خميس« 
من مخيلت����ي، واجهوا جتارب 
عملت على معاجلتها، مثال في 
احلقيقة ما في مرزوق محدد وال 
ثنيان وال موزة، وال قلت ان فالن 
ميثل الشخص الكويتي وال فالنة 

متثل الشخصية الكويتية.
لكن اللهجة كويتية؟

اللهجة هي وسيلة التواصل 
وعموما هاألحداث موجودة في كل 
املجتمعات وإذا كل مشاهد تخيل 
ان الشخصية الدرامية املوجودة 

باملسلسل تعكس شخصه فنحن 
الى استيراد  مضطرون ككتاب 

شخصيات من املريخ.
القادم  يعني ه��ل مسلس��لچ 

شخصياته من املريخ؟!
)تضحك( إذا مو قادرين نحرك 
الشخصيات بالعمل على راحتنا، 
فسنكون مضطرين للجوء إلى 
املريخ، حتى يتسنى للمشاهد 
ان يتاب����ع من دون م����ا يربط 
الشخصيات مع ناس باملجتمع 
فما يصير اني ما انتقد الرجل وال 
املرأة ويصير العمل عن املدينة 

فرق بن حالة وأخرى.
بس املشاهد شعر باستفزاز له 

في العمل؟
هذا ش����ي حلو ملا تس����تفز 
املشاهد ومعناتها انه تابع العمل 

وتفاعل معاه.
كتابة ش��خصيات  في  تعبتي 

»زوارة خميس«؟
وايد يا بش����ار، فأنا ماني ام 
نصيب وال دالل وال موزة وصعب 
جدا ملا ارصد قاموسهم وشكلهم 

وطريقة كالمهم.
وف��ي ن��اس وايد اس��تفزهم 

الفاضلة.
ب��س لي��ش قدمت��ي 3 أزواج 

يتزوجون ويهّدون حرميهم؟
العمل ناقش����نا فيه مفهوم 
اخليانة بأكثر م����ن وجهة وما 
س����ميناه »خيانات« بل »زوارة 

خميس«.
وش����ملت اخليان����ة حتديدا 
شخصيتن »ثنيان« و»منصور« 
زوج شاهة اما »احمد« فاستأذن 
من زوجته ألن الشرع يحلل له 4 
زوجات وفيصل ناقش موضوع 
ما بعد اخليانة واالخالص، وفيه 

ف��ي  وتس��نيم  احم��د  مش��هد 
نادي��ة وثنيان  الفراش ومش��هد 

باالسانصير.
ان����ا معترضة أساس����ا على 
تصوير هاملش����هدين وام طالل 
تدري فيهم وشنو كان مكتوب 
وهذه رؤي����ة املخرج واهو اللي 

يتحملها.
م��ن  متبري��ة  ان��ت  يعن��ي 

املشهدين؟
اي نعم متبرية منهم كصورة 
ولي����س ككتاب����ة الن انا عندي 
الس����قف االخالقي مهم جدا في 
كل اعمال����ي يعني ما تش����وف 
عندي مشاهد ابتذال مثل االغراء 
والرقص واخلم����ر وغيرها من 

االمور.
وال تنس����ى انك تتعاطى مع 
مجتمع عنده محاذيره اخلاصة 
والثقافة السائدة اليوم هي ثقافة 
ال����� »بي.ب����ي«، وممكن يضخم 

االمور.
تس��ارعت  االخيرة  باحللق��ة 
االحداث وموزة توفيت فجأة، هل 

كان ذلك منطقيا؟
احللق���ة األخي���رة م���ا فيها 
اح���داث والعمل بكبره ما ارتكز 
على احداث وامنا على حوارات 
وهذا اعتراف مني ولغة »زوارة 
خميس« حوارية بحتة ركزت فيها 
على مشاكل وحلول وان احلياة 
ماشية وموتة موزة كان القصد 
منها اظهار صعوبة الرجوع للبيت 
بسبب احلنن لثنيان فكل شيء 

في البيت يذكرها به.
وانت متهمة بكث��رة اللجوء إلى 

الفالش باك )العودة للماضي(؟
شوف انا قصدي بالفالش باك 
هو التحكم بالزمن مبعنى اني ابي 
احس اني قادرة ألعب بالزمن.. رغم 

صعوبة األمر.
»زوارة  ع��ن  راضي��ة  ش��كثر 

خميس«؟
راضية 100% مثل رضا االم عن 

ولدها وفرحتها فيه.
كلمة أخيرة؟

وايد مشكورين على هاحلوار 
واألس����ئلة احللوة ونقدكم البناء 

سواء معنا او ضدنا.

هبة حمادة ل� »األنباء«: 
أنا بريئة من مشهدي األسانصير 

وغرفة النوم ب� »زوارة خميس«
.. ولهذه األسباب سأستورد 

أبطال العمل الجديد من المريخ!

الكاتبة هبة حمادة مع بطلتي مسلسليها القديرتني سعاد عبداهلل )زوراة خميس( وهدى حسني )أميمة( وعدد من جنمات املسلسلني

الكاتبة
 هبة مشاري حمادة


