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محمد القفاص:
سعاد عبداهلل عّلمتني ما لم أتعلمه من إخراج في مسلسالتي السابقة

سجلنا 20 هدفاً 
وأخذنا كأس 
النهائي في مباراة 
زوارة خميس

بشار جاسم
املخرج محمد القفاص من أهم مخرجي الدراما اخلليجية، وتصدى للعديد من األعمال الناجحة منها »قصة هوانا«، »قلوب لإليجار«، »امرأة وأخرى«، »عيون من زجاج« »عذاري«، »هدوء وعواصف«، »مالمح بشر«، »جنون 

الليل«، وآخر إبداعاته اإلخراجية مسلسل »زوارة خميس« مع القديرة سعاد عبداهلل. »األنباء« التقت القفاص في حوار صريح عن مسلسل »زوارة خميس« وبشكل تفصيلي وإليكم تفاصيل احلوار:

انها تتمت����ع بثقاف����ة عالية 
كونها كاتب����ة درامية ونحن 
بحاجة الى كاتبات مثل هبة 
حمادة ألننا نعاني باجلودة 
بأعمالن����ا فكل الش����كر لهبة 
حمادة على مجهودها في زوارة 

اخلميس.

مفاجأة رمضان 

شنو جديدك بالدراما؟
مسلسل جديد سأصوره 
بع����د أس����بوعني وهو اجلزء 
الثان����ي من مسلس����ل قصة 
هوانا وسيتم التصور ما بني 
البحرين وسوريا والكويت 
وه����و تأليف مش����ترك بيني 
وبني أحمد الف���ردان وبطولة 
مجموعة من النجوم الشباب، 
كذلك ل����دي مفاجأة لرمضان 
القادم م����ع فنانة كبيرة بس 
ماراح أصرح عن اس����مها ألن 

للحني ما اتفقنا
كلمة أخيرة؟

أش����كر »األنباء« من قلبي 
عل����ى كل كلم����ة كتبت بحق 
املسلسل س����واء مدح أو نقد 
وكل الشكر ألم طالل الغالية 
الذهبية  الفرص����ة  على هذه 
الكويت  الكويت وفناني  ألن 
هم املصدر األساس����ي للفن 
وكل فناني اخلليج يعرفون 

هالشي.

امنا احضرها باملشهد علشان 
جذيه انا أتعبت املمثلني وأهما 
أتعبوني وبالنهاية املش����اهد 

طلعت حلوة.
حتك��م  ق��درت  وش��لون 
»زوارة  مثل  كبير  ل��وكيش�ن 
مم��ثلني  م���ن  خ�مي����س« 

وفنيني؟
س���ؤال جمي����ل.. لك����ن 
أن��ا مخرج مس����رحي قب��ل أن 
أكون مخ���رج����ا تلفزيونيا، 
فتعلمت من املس�رح اني أسيطر 
عل���ى مجاميع م���ن الفنانني 
واملس���اعدين ال يق���ل عددهم 
عن 40 ش���خصا، فكان زوارة 
خميس بروڤة م���ن بروڤات 
احدى املسرحيات وبكل صراحة 
اللوكيش���ن كان وايد جميل 
بحضور الكل وعلى رأس���هم 

القديرة سعاد عبداهلل.

مباراة 

من��و املمث��ل الل��ي أبهرك 
أداؤه؟

واهلل كانوا كلهم مبهرين 
وكأنهم في مباراة يعني حلقة 
يبهرك املهدي وحلقة خالد أمني 

وحلقة ملياء.. الخ.
وش��تقول ع��ن تعاونك مع 

الكاتبة هبة حمادة؟
الكاتبة هبة مشاري حمادة 
من الكاتبات النادرات، حيث 

البالم وتبيه جالس ومتوتر 
وأنا ممكن أخرج املشهد واطلع 
انه جال���س ومو  م�ش���اري 
شرط متوتر ويبني عليه ألن 
املخرج له رأي باملش�هد واهو 
احلك���م بالن���هاية وأنا واي�د 
الفنانة سعاد  كنت أست�شير 
عبداهلل وهالشي ما سويته بكل 
مسلسالتي ألن سعاد عبداهلل 
مدرس���ة وتاريخ وسابقتني 
باملجال الفن���ي بأكثر من 30 
سنة وأنا أقولها وبكل فخر ان 
»س����عاد عبداهلل علمتني في 
زوارة خميس ما لم أتعلمه في 

كل مسلسالتي السابقة«.
يعني تعلمت اإلخراج من أم 

طالل؟
شوف.. اإلخراج رؤية جديدة 
ل�كل مخرج وأنا تعلمت من أم 
طالل رؤية جديدة ومن��ظورا 
آخر لإلخراج وس��اعات ملا آخذ 
لقطة كلوز على ممثل تقول 
س����عاد اخذها أوس����ع شوي 
ويكون معاها حق وبالنهاية 

يطلع املشهد أحلى.

المشاهد حلوة

على صعوبة  تغلبت  شلون 
إخراج أكثر املشاهد اللي يكون 

فيها 15 شخصا تقريبا؟
أن����ا م����ن الن����اس اللي ما 
احضر مش����اهدي بالبيت.. 

البداي��ة  ف��ي  ل��ك  نب��ارك 
على جن��اح مسلس��ل »زوارة 

خميس«.
اهلل يبارك فيك واحلمدهلل 

على كل حال.
شلون مت التعاون بينك وبني 

أم طالل بالعمل؟
كل واحد باخلليج يتمنى 
انه بس يس���لم عليها سواء 
من اجلمهور أو من الوس���ط 
الفني وأنا كان من املفروض ان 
أتعاون معها من مسلسل الرحى 
وبعده مسلسل فضة قلبها 
البنات وأنا  أبيض وأم 
بلغتها رس���ميا اني ما 
راح اشتغل في رمضان 
إال معاها س���واء أخرجت 

الزوارة أو ال.
يعني أم طالل اللي رشحتك 

للعمل؟
إي نعم ألن أم طالل فنانة 
متابع���ة ألغلب األعمال الدرامية 
الكت���اب واملخرجني  وتعرف 

واملمثلني وأنا وايد أشكرها.

كأس زوارة خميس

وشرايك في »زوارة خميس« 
بعد عرضه سواء انتقد أو جنح 

في الوقت نفسه؟
شوف.. احنا من البداية سواء 
الكاتبة أو املخرج أو املنتجة أو 
املمثلون كنا نقول لبعض ان 
احنا في هالعمل راح نشارك في 
مباراة نهائية  وحتى لو ما فزنا 
أو ما أخذنا الكاس راح نكون 
باملركز الثاني واحنا لعبنا في 
»زوارة خميس« وأخدنا الكاس 

وسجلنا 20 هدفا.
هبة  الكاتبة  لتصريح  نرجع 
حمادة اللي نش��ر في »األنباء« 
وقالت انها متبرية من مشهدي 
األسانسير وغرفة النوم كونها 
ل��م تكتبهما مثلم��ا أخرجتهما 

أنت.
هبة ممكن تكتب مشهدا لكن 
املخرج له رؤي���ة وأنا عموما 
أختلف معها في مشهد األسانسير 
وأتفق معها في مشهد غرفة النوم 
ألني زودت اجلرعة في مشهد 
غرفة النوم وقللت اجلرعة في 
مشهد األسانسير وهالكالم أول 
مرة أقوله س���واء بالصحف أو 

املقابالت التلفزيونية.
يعن��ي ما في خ��الف بينك 

وبني هبة؟
ف���ي خالف معه���ا وما في 

خالف.
شلون يعني؟

يعني خالفنا في وجهات 
النظر بالعمل نفسه.

سعاد علمتني

هم شلون؟
أعطيك مثاال.. يعني هبة 
حمادة ملا تكتب مشهدا ملشاري 

أعترف بأنني 
زودت الجرعة في 
مشهد غرفة  النوم 
ولكني قلّلتها في 
»األسانسير«

أم طالل والقفاص وأحلى معدس كويتي

القفاص يحضر أحد املشاهد أبطال مسلسل زوارة خميس

املؤلفة هبة مشاري حمادة

نحن بحاجة  
إلى كاتبة 
تتمتع بثقافة 
عالية مثل هبة 
حمادة


