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علي الحسيني :عرض مسلسل «ماذا لو؟»
على «نتفليكس» ...إنجاز فني رفيع

• خمرج وجنوم م�سل�سل «ماذا لو؟»

كتبت �سو�سن �أ�سعد:
عرب الفنان علي احل�سيني عن �سعادته
الغامرة باختيار عمله الدرامي اجلديد
«ماذا لو؟» للعر�ض على «نتفليك�س» التي
تعترب اكرب م��زود للعرو�ض الفنية يف
العامل .م�شريا �إلى ان م�سل�سل «ماذا لو؟»
�سيعر�ض ح�رصيا على قناة «ابو ظبي».
ويف ت�رصيح خا�ص قال النجم ال�شاب
علي احل�سيني :اج�سد يف م�سل�سل «ماذا
لو؟» �شخ�صية «في�صل» وهو �شخ�صية
مه�ضوم حقها يف جمتمعها يعاين من
كم من امل�شاكل االجتماعية .وهذه
امل�شاكلتنعك�س�سلباعلىاختياراته
وحياته وم�سريته .وخا�صة حياته

• �أ�سيل
عمران

و�أ�سيل عمران وروان املهدي وابراهيم
احل�ساوي و�شايع ال�شايع وعبدالله
عبدالر�ضا وعلي �ش�شرتي وكم �آخر من
النجوم الذين يغطون �شخو�ص واحداث
هذا العمل املرتقب.
وعن اختيار امل�سل�سل للعر�ض على �شبكة
«نتفليك�س»يقولالفنانعلياحل�سيني:اوال
اعرب عن �سعادتي الغامرة الختيار م�سل�سل
«ماذا لو؟» للعر�ض على «نتفليك�س» وهو
ما ي�شكل �إجناز ًا �إ�ضافي ًا لر�صيد العمل
واي�ضا الدراما التلفزيونية يف الكويت
واخلليج .وقد مت اختيار العمل بناء على
جلنة م�شاهدة متخ�ص�صة وجدت يف العمل
امل�ضامني الإن�سانية العاملية .واي�ضا
احللول الإخراجية والأداء الفني العايل

العاطفية .يواجه �صعوبات جمة يف
تكوين ذاته ...و�ضمن العنوان املحوري
«ماذا لو؟» هل �ستكون االختيارات ل�صاحله
�أم �ضده وهذا ما �سن�شاهده �ضمن �سياق هذا
العمل الدرامي التلفزيوين اجلديد.
وي�ستطرد الفنان علي احل�سيني :م�سل�سل
«ماذا لو؟» من ت�أليف الكاتب ال�شاب في�صل
البلو�شي و�إخ��راج الفنان ح�سني د�شتي
الذي يقدم جتربه �إ�ضافية بكل ما تعني
هذه املفردة �إلى ر�صيد الدراما الكويتية
واخلليجية ب�شكل ع��ام .حيث احللول
الب�رصية العالية اجل��ودة التي تعتمد
على التحليل النف�سي والفكري لالحداث
وال�شخ�صيات .ويف العمل عدد بارز من
النجوم ومنهم خالد امني ومنذر رياحنة

عقيل الرئيسي بمسرحية «اليوتيوبر»
في عيد الفطر

• عقيل الرئي�سي

�أعلن الفنان عقيل الرئي�سي عرب ح�سابه
ال�شخ�صي على موقع «ان�ستغرام»،
ع��ن م����سرح��ي��ت��ه اجل���دي���دة بعنوان
«اليوتيوبر» ،حيث من املقرر عر�ضها
يف عيد الفطر املقبل.
ون�رش «الرئي�سي» بو�سرت امل�رسحية
وعلق عليه قائال« :جاااااهزين؟؟ �أخريا
نقدر نقولكم عندنا م�رسحية يف العيد
وبن�شوفكم».
م�رسحية «اليوتيوبر» م�ستوحاة من
ق�ص�ص حقيقية ،وه��ي م��ن بطولة:
عقيل الرئي�سي ،فرح الهادي ،يعقوب
ع��ب��دال��ل��ه ،ع��ل��ي احل�سيني ،ح�سن

العطار ،ميثم احل�سيني ،هاين الهزاع،
حممد الأن�صاري ،دايلر ،وعبد الرحمن
اليحيوع.
يذكر �أن م�سل�سل «كالم �أ�صفر» �آخر عمل
درام��ي �شارك فيه الثنائي عقيل
الرئي�سي وفرح الهادي ،وهو
من بطولة :هيا عبد ال�سالم،
ابراهيم احلربي ،ف�ؤاد علي،
عبري �أحمد ،هيا ال�شعيبي،
فهد با�سم� ،صمود الكندري،
ولولوة امل�لا ،و�آخرين،
ت�أليف مرمي ن�صري� ،إخراج
هيا عبد ال�سالم.

امل�ستوى لنجوم العمل بالإ�ضافة �إلى
تنوع الق�ضايا وال�شخ�صيات وامل�ضامني.
وهذا االختيار هو بال �أدنى �شك �إجناز فني
رفيع امل�ستوى ير�سخ العمل وخمرجه
املبدع وفريقه الذي يعي�ش حالة من الأداء
العايل واملتجدد.
ويف ختام ت�رصيحه قال الفنان علي
احل�سيني :ا�ستطيع القول وحتى قبل
انطالق عرو�ض م�سل�سل «م��اذا لو؟»
خالل الدورة الرم�ضانية املقبلة ،ان
امل�سل�سل ميثل بالن�سبة يل جتربة
�إ�ضافية وميالد ًا متجدد ًا اتطلع الى
ان يقود جتربتي وم�سريتي �إلى �آفاق
ابعد و�أرحب .بالإ�ضافة �إلى جتربتي
امل�رسحية املعروفة.

مجرد رأي
استعجال الشهرة
م�شعل ال�سعيد
كل فنان ي�سعى �إلى ال�شهرة ويتمناها ويحر�ص على �أن يكون
م�شهورا ويعرفه النا�س وي�شريوا اليه اذا ر�أوه �إال ان ال�شهرة
لها معايريها و�ضوابطها وميزانها ،ومن �أهم هذه الأمور عدم
ا�ستعجالها فمتى ما ا�ستعجل الفنان ال�شهرة فقدها حتى و�إن
حظي بها ،من يرد �أن يكون فنانا م�شهورا فعليه ان يعلم
انه البد له �أن ميتلك املوهبة وان يثقف نف�سه ويطورها و�أن
يكون ملتزما يف مواعيد عمله ،ومن الأمور املهمة �أي�ضا �أن
ين�أي بنف�سه عن املهاترات والقيل والقال ،وقدميا قالوا «يف
الت�أين ال�سالمة ويف العجلة الندامة» ،قد يبلغ املت�أين بع�ض
حاجته  -وقد يكون مع امل�ستعجل الزلل.
وعلى الفنان الطامح �إلى ال�شهرة �أن يت�أنى ويرتوى ،ويعلم �أن
الفن ر�سالة �سامية ،و�أن طريق ال�شهرة لي�س بالطريق ال�سهل
املعبد ،حتى و�إن ت�أخرت �شهرته فعليه �أن ي�صرب ،العجلة �أم
الندامة ،عبداحل�سني عبدالر�ضا مل يقفز �إلى ال�شهرة قفزا ومل
ت�أته �إال بعد �صرب وجد واجتهاد ،فكثري من الأعمال القدمية
مل يكن بطال فيها ،ومع ال�صرب جاءته ال�شهرة وتربع على قمة
الفن �سنني طويلة ،ويجب ان يعرف هذا اجليل من الفنانني
ال�شباب ان املحافظة على ال�شهرة واملكان املرموق �أ�صعب
بكثري من الو�صول اليها� ،أذكر �أنني �س�ألت الفنان الراحل
حممود عبدالعزيز بعد ان ملع جنمه عن ال�شهرة ،فقال يل:
الو�صول �إلى ال�شهرة �أ�سهل بكثري من املحافظة عليها ،وان
من يرد �أن يكون فنانا م�شهورا فعليه ان يتعلم من �أخطاء
غريه ،وهذا هو ال�صحيح.
ما نالحظه �أن بع�ض الفنانني ال�شباب ي�ستعجلون ال�شهرة
دون ان يدركوا ان ال�شهرة اذا �أتت ب�رسعة تذهب ب�رسعة� ،أما
اذا جاءت بجد واجتهاد و�صرب ا�ستمرت ،فعليكم �أيها الفنانون
ال�شباب �أال ت�ستعجلوا ال�شهرة ،و�أن تعلموا انها �سلم عليكم ان
ترتقوه درجة درجة اذا �أردمت �أن ت�صلوا �إلى مبتغاكم ،انظروا
كيف تدرج النجم امل�رصي الكبري عادل امام يف عمله لتعرفوا
ان النجاح وال�شهرة ال ي�أتيان من فراغ ،لقد ظل يعمل ادوارا
ثانوية منذ منت�صف ال�ستينات وحتى �أواخر ال�سبعينات وهو
مع ذلك م�رص على الو�صول �إلى القمة ومع اال�رصار واملثابرة
كان له ما �أراد ،فال ت�ستعجلوا ال�شهرة يا �أبناء هذا اجليل
و�ضعوا ثقتكم ب�أنف�سكم ن�صب �أعينكم واعلموا ان ال�شهرة ال
ت�أتي من فراغ وان لها تكاليفها والله املوفق.

بطاقة فنية

محمد البكري يفجع
بوفاة والده
ت��ويف وال��د الفنان حممد
البكري يوم ام�س وتقدم
ال��ك��ث�ير م���ن الفنانني
بالتعازي له عرب و�سائل
ال��ت��وا���ص��ل االجتماعي
وال�صفحة الفنية تتقدم
بخال�ص العزاء �إلى
الفنان الرائع حممد
البكري.
• حممد البكري

�إل���ى ال��ف��ن��ان خ��ال��د العجريب
الذي �أ�صبح اليوم من �أهم جنوم
الكوميديا على م�ستوى املنطقة
وبات يحظى بجماهريية كبرية
م��ع ح�����س��ن اخل��ل��ق واالل���ت���زام
واحلر�ص على رفعة الفن ونتمنى
ان نرى لك عمال تتقا�سم بطولته
مع زميل درب��ك �أحمد العونان
وال�شك ان ه��ذا العمل �سيحظى
بالنجاح خا�صة انكما مكمالن
لبع�ضكما البع�ض مع متنيات
ال�صفحة الفنية لك مبزيد من
النجاح والت�ألق فانت ت�ستحق
املكانة التي و�صلت اليها.

• خالد العجريب

إطاللة رمضانية مميزة لـ«هيا الشعيبي»
ك�شفت الفنانة هيا ال�شعيبي عرب ح�سابها الر�سمي على موقع
تبادل ال�صور والفيديو «ان�ستغرام» عن �أح��دث اطالالتها
الرم�ضانية ،والتي نالت اعجاب البع�ض من جمهورها� ،أما
البع�ض الآخر فانتقدها.
وظهرت «هيا» وهي ترتدي عباءة بيج اللون كاجوال بتطريز
على ال�صدر ب�سيط وك�شك�ش برتقايل من على �أحد اجلوانب.
وعلقت هيا ال�شعيبي علي االطاللة قائلة« :طلة رم�ضانية مميزة
وناعمة من كولك�شن ب��ن-ان  ..2019م�شكوورين بدعتوا»،
وال��ذي جعل البع�ض ينتقدها وعلق �ساخر ًا« :دعاية مظالت
�سيارات واال �شنو».
وتخو�ض هيا ال�شعيبي املو�سم الرم�ضاين املقبل مب�سل�سل «وما
�أدراك ما �أمي» ،من ت�أليف على دوحان ،و�إخراج ح�سني احلليبي،
مع الفنانني :الهام الف�ضالة ،ح�سني املهدي ،فاطمة ال�صفي،
هنادي الكندري ،حممد احلداد ،وفهد با�سم ،وتدور الأحداث
يف اطار اجتماعي درامي حول �شخ�صية «غنيمة» التي تعاين من
ظروف �صحية مركبة ،تتطلب معاملتها بطريقة خا�صة.
و�أعلنت الفنانة هيا ال�شعيبي حديثا عن �أح��دث �أعمالها
امل�رسحية التي تخو�ض بها مو�سم عيد الفطر املبارك
مب�رسحية «ع���ودة ري��ا و�سكينة» م��ع الفنانة الهام
الف�ضالة.

• هيا ال�شعيبي

الجمهور يسأل وليلى عبداهلل ترد بصراحة:
اعتذرت عن «إفراج مشروط» ...وهذه الصفة أكرهها في ذاتي
• ليلى عبدالله

ردت الفنانة ليلى عبدالله على ت�سا�ؤالت
جمهورها ومتابعيها ،وذلك عرب خا�صية
« »storyعلى موقع «ان�ستغرام».
وك�شفت ليلى عن �أكرث �صفة تكرهها يف
�شخ�صيتها وهي الع�صبية الزائدة
واملفرطة ،و�أك��دت �أنها اعتذرت
عن م�سل�سل «اف���راج م�رشوط»،
و�أنه مل يكن من ن�صيبها ،متمنية
التوفيق والنجاح لفريق العمل.
وحول عالقتها مع النجمات �شجون
الهاجري وفاطمة ال�صفي وفرح
ال�رصاف ،قالت ليلى�« :أحبهم كلهم
اينون «بيجننوا» وحلوين و�أحب ال�شغل
معاهم والأهم قلبهم �أبي�ض ونظيف».

و�أع��رب��ت ليلى عبدالله عن �سعادتها
مب�شاركتها يف م�سل�سل «�أجندة» الذي
�ستخو�ض ب��ه امل��اراث��ون الرم�ضاين
املقبل ،كا�شفة عن ر�أيها مبخرجة العمل
الفنانة هيا عبدال�سالم ،وقالت« :كتجربة
ا�ستمتعت واي���د وه��ي��ا خم��رج��ة قوية
وت�شتغل على االح�سا�س بتفا�صيله».
وك�شفت عن �أكرث �أعمالها ال�سينمائية
القريبة �إلى قلبها ،قائلة« :كل �أفالمي
احبها وقريبة على قلبي ب�س «بيبي»
لأن من زمان كان بخاطري ي�صري فيلم
و�صار».
و�أج��اب��ت ليلى عن �س�ؤال حم��رج وهو:
«مل���اذا ك��ل فناين ال��ع��امل عندهم فكر

�سيا�سي ووع��ي وثقافة وكل �شيء ب�س
ان��ت��م فنانينا ح���دود تفكريكم لب�س
وماركة ومكياج» ،لرتد عليه بالقول:
«بالعك�س فنانونا مثقفون جدا وعندهم
وعي ثقايف و�سيا�سي �أي�ضا لكن اخلو�ض
يف هالنقا�شات احيانا ي�سبب م�شاكل
وتو�صل مو ب�س انه يعار�ضونك لكن
ي�سبونك ويفهمون ر�أيك بالغلط للحني
نواجه �صعوبة يف تقبل ال��ر�أي الآخر
فتلقني دامي��ا ن�سلك الأ�سهل واللي ما
ي��زع��ج اح��د وم��ا يدخلنا يف نزاعات
وخالفات مالها داعي عندج مثال كثري
من امل�شاهري ملن تكلموا عن �آرائهم ما
�سلموا من �أحد».

