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الفنانة القديرة سعاد عبداهلل مع النجم محمد املنصور في »زوارة اخلميس« مشهد من مسلسل »ساهر الليل«

محمد دحام: الجمهور استعجل في إصدار األحكام ضد »أنين« و»ساهر الليل«.. 
وتوقعت نجاح »زوارة الخميس« من اسمه

اننا نعرض ومعنا في نفس الوقت الفنانة القديرة س����عاد عبداهلل التي 
حققت النجاح منذ احللقة االولى ملسلسل »زوارة اخلميس« وللعلم لقد 
توقع����ت جناح هذا العمل من اس����مه وقد قرأت ملخصا له قبل البدء في 

تصويره ووجدته جذابا جدا.

بر األمان

وبسؤاله، هل س����تختلف رؤيته لو اخرج »زوارة اخلميس«؟ اجاب: 
مع احترامي للجميع اعتقد ان اخي وصديقي املخرج محمد القفاص ادى 
ما عليه وخرج باملسلس����ل الى بر االمان وارى انه تعايش مع كل كبيرة 
وصغيرة فيه، فالعمل ليس سهال سواء من ناحية كم النجوم املشاركني 

فيه والسيطرة عليهم او قصته املتشعبة القضايا. 
وأضاف: لقد عملت مع الفنانة القديرة سعاد عبداهلل مسلسلني واعرف 
حرصها على عملها وشغفها بان يكون كل شيء في طريقه الصحيح فهي 
فنانة تعطي كل مجهودها في عملها. وال نغفل عمل الفنانة القديرة حياة 

الفهد »ليلة عيد« والذي نال حظه من النجاح في رمضان. 
وع����ن الوجوه اجلديدة قال: انا اكثر مخرج اختار وجوها جديدة في 
اعمالي، قد تكون هذه موهبة وضعها اهلل في من خالل النظرة للمالمح 
والتركيبة التي حتتاجها الش����خصيات، مشيرا الى انه يتعمد ان تكون 
هذه الوجوه دارس����ة للفن ولديها ش����يء من اخلبرة حتى تكون نسبة 

االخطاء في ادائها قليلة. 
وحول تقبله للنقد قال: لي ثالث س����نوات وانا اواجه النقد وال انكر 
انني استفدت منه في تعديل بعض اعمالي وامتنى ان اقدم كل ما يسعد 

جمهوري وان يكون النقد دائما موضوعيا.

القنوات االجنبية فسنجد ان بها اربعة او خمسة اعمال تعرض متتالية 
وجميعها تختلف في الرؤى وهذا سر متيزها. 

وزاد: لألسف نحن نعتمد في اعمالنا على الشكل التقليدي والذي يعتمد 
على نص مكتوب بشكل متواز ويعرض الربع عائالت لكل منها مشاكلها 
والكاميرا تصور عادي وال تدخل في االحاسيس، اعتقد انني في »أنني« 
كنت مختلفا قليال خاصة انه يشابه اعمال االكشن االميركية، فمن خالله 
احببت الدخول في احلالة السائدة بالعمل وربطتها بالشكل السينمائي 
وظهر هذا للمش����اهدين في احاسيس املمثلني وروح الكاميرا. وتابع: اما 
بالنس����بة ل� »ساهر الليل« فقد اخذ مكانه في احللقة العاشرة وال تنس 

عبدالحميد الخطيب
رغم ان عالقة اجلمهور باالعمال الدرامية يشوبها في بعض االحيان 
الكثير من اللغط بسبب الفهم اخلاطئ للرؤية االخراجية او ملسار النص 
الدرامي اال ان املخرج محمد دحام الشمري استطاع في مسلسلي »ساهر 
الليل« و»أنني« اللذين عرضا في شهر رمضان املاضي على شاشة تلفزيون 
»الوطن« ان يثبت ان االستثناء احيانا هو اساس االبداع، فقدم لنا وجبة 
درامية اقتنع بها اجلمهور بعد اجلدل الكبير الذي عاشه حتديدا »ساهر 
الليل« فخرج املسلسل عن املألوف ونال اعلى نسب املشاهدة في الشهر 

.»mbc1« الفضيل واآلن يعاد على
وقد عبر املخرج املميز محمد دحام ل� »األنباء« عن سعادته بهذا االجناز 
مستغربا من بعض الناس الذين أصدروا احكاما جزافية في بداية عرض 

»ساهر الليل« ولم ينتظروا نهايته ليكون احلكم عادال.

أحكام مبهمة

واضاف قائال: كثير من االعمال الرمضانية هذا العام ظلمت بس����بب 
االس����تعجال في اصدار احكام مبهمة من الناس في الشارع، ولالسف ان 
صفحات بعض اجلرائد فتحت لهم، واعتقد ان االولى بتوجيه اي مالحظات 

هم النقاد الذين نستشف منهم النصيحة ونصحح اخطاءنا.
واس����تطرد: البد من مشاهدة اي عمل درامي حتى نهايته لكي نصدر 
االحكام وال نتكلم باملطلق حتى ال نحبط عزمية اآلخرين، مشيرا الى أنه 

كثيرا ما ينتقد بدون موضوعية ما يسبب له األزعاج. 
وتابع: املشكلة ان الناس قد تعودت على »فورمة« معينة في املسلسالت 
الدرامية لذلك اؤمن بأنه البد من التغيير ووجود شكل جديد، ولو شاهدنا 

مسلسل »أنني«

المخرج
محمد دحام الشمري


