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ماذا لو؟.. منط درامي مختلف..

- علي احلســيني بدور »فيصل« 
وضع قدمه وبقوة على سلم البطولة 
املطلقة والتي تأخرت عنه كثيرا، وجاء 

اداؤه متناغما.
- أســيل عمران التي عودتنا على 
ادائها »السهل املمتنع«، رفعت سقف 
التحــدي واختارت »عاليــة« لتقدمها 

بتمكن ومشاعر انسانية راقية. 
- روان مهــدي خرجت الى نطاق 
متثيلــي مختلــف فيه جــرأة، وتقدم 
مشــاهدها مبصداقية كبيرة، بصرف 
النظر عن انطباعات املشاهدين وردود 

فعلهم ألدائها اجلريء.
- منذر الرياحنة، ادى رغم االنتقاد 
لــدور »محمــود« بدرجــة عاليــة من 
احلرفيــة، خصوصا جلهــة انفعاالته 

وتقلباته النفسية.
- عبــداهلل عبدالرضــا ومجموعة 
الفنانني املشاركني كل ادى دوره املطلوب 
على افضــل وجه ممكن وكانوا نقاطا 

مضيئة في العمل.
في النهاية ميكن القول ان عناصر 
التأليف واالخراج والتمثيل ســاهمت 
في جعل »ماذا لو؟« عمال متجانســا، 
القى أصداء جيدة، وكان لعرضه على 
»نتفليكس« دور في ايصاله الى اكبر 
شريحة من اجلمهور بجانب قناة »ابو 

ظبي«.

الدراميــة وتوظيف قدراتهــم إلظهار 
االفــكار االساســية للنــص، فجــاءت 

شخصياتهم مقنعة بدرجة كبيرة. 
- خالد امني يظهر بتجسيده لدور 
»الدكتور حسن« بأنه فنان ال تستعصي 
عليه اي شخصية، وجعلنا نندمج منذ 

اللحظة األولى مع ادائه.
- عبداهلل التركماني، يقدم ادواره 
التمثيلية دائما بخبرة السنني الطويلة 
في املجال الفني، حيث جسد »ابو داود« 

بإحساس كبير.

تناســب تقدمي كل خيار في ١5 حلقة، 
مستغال قدرات النجوم املشاركني والذين 
ســاعدوه بخبرتهم فــي اظهار رؤيته 
االخراجية اجلاذبة، ورمبا العيب الذي 
شاب املسلسل هو املشــاهد اجلريئة 
الزائــدة عن احلــد احيانا بــني »هال« 

وزوجها »محمود«.

استغالل احلبكة
أظهر العمل القدرة العالية للممثلني 
املشــاركني فيه في اســتغالل احلبكة 

مع والده بطريقة مختلفة، أو يحتفظ 
باملال لتأسيس حياة جديدة بعيدا عن 

والده العنيف.

جتربة أولى
املسلســل هو التجربة اإلخراجية 
األولى للمخرج حســني دشــتي، وقد 
جنح من خاللها في أن يخلق جوا من 
التشويق، معتمدا على تقدمي القصص 
بشــكل متواٍز ال تداخل فيــه، وابتعد 
عن املط والتطويل بأحداث متسارعة 

آلة »الكالرينت«، ولكنها تقرر ان تتزوج 
من شاب غني بعد أن تقدم خلطبتها، 
في حني نرى في احللقات الـ١5 التالية 
مســارا آخر لألحــداث عندما اختارت 
أن تتــزوج »فيصل« رغم فقره، وهنا 
ال نغفل شــخصية ابو داود )عبداهلل 
التركماني( والتي متثل صوت العقل 

الذي ينصحهما.
وبالتوازي مع القصتني السابقتني 
تكــون هنــاك قصــة محمــود )منذر 
رياحنة( الذي يصارع املوت بســبب 
اصابتــه مبــرض عضال ويقــرر في 
الـــ١5 حلقة االولــى اختيــار التوقف 
عن العالج وتبعــات ذلك على حياته 
وعالقتــه بزوجته هال )روان مهدي(، 
وفي النصف الثاني من املسلسل يأتي 

خياره بتكملة عالجه.
وتدور القصة األخيرة حول حياة 
جراح )عبــداهلل عبدالرضا( الشــاب 
املراهق الذي يعاني من تســلط والده 
جمعان )حسن ابراهيم( والعنف الذي 
ميارســه عليه وعلــى والدته فيهرب 
في أحد األيام من البيت ويجد حقيبة 
مليئــة بالنقــود، فيقع أمــام خيارين 
التعامل  يســلمها للشــرطة ويحاول 

عبداحلميد اخلطيب

يقــدم مسلســل »ماذا لــو؟« منطا 
مختلفا مــن الدراما، ويضم سلســلة 
قصص يتم من خاللها تسليط الضوء 
على فكرة االختيار والقرار بشكل مؤثر، 
ونتيجة تلك القرارات على كل شخصية 

في هذه السلسلة.
 يتميز نــص »ماذا لــو؟« للكاتب 
الشــاب فيصــل البلوشــي بأنه ثري 
باخلطوط الدرامية التي تتقاطع جميعها 
لتشكل حالة فنية مختلفة، متناوال اربع 
قصص رئيسية، يوجد فيها دمج واضح 
بني الدراما والتراجيديا واألكشن، طارحا 
فكرة فلسفية تتمحور حول خيارات 
اإلنسان عندما تضعه احلياة أمام موقف 
ذي اجتاهني يستلزم اختيار أحدهما، 
فيؤثــر االختيار في حياة الشــخص 
ومســتقبله، إلى أن يطرأ ذلك السؤال 
على عقل اإلنســان »مــاذا لو اخترت 
االجتاه الثاني في تلك اللحظة؟«، وهنا 
يختــار كل بطل من ابطــال القصص 
االربعة خيارا ونرى تأثير هذا اخليار 
على حياته ومستقبله خالل الـ١5 حلقة 
األولى، ثم نرجع إلى املوقف ذاته في 
احللقة الـ١6 ليختار اخليار الثاني ونرى 
تأثير اخليار الثاني عليه، لندرك بأنه 
مهمــا كانت اخليارات التــي يختارها 
اإلنسان أثناء حياته فعليه أن يقتنع 
بها ويرضى ويكمل حياته بناء عليها.

خيارات اإلنسان
تبدأ أحداث القصة األولى مع حسن 
)خالد امني( الطبيب اجلراح الذي يرعى 
ابنته املعاقة ويشــهد حادث سير بني 
شاب وعجوز، وفي احللقات الـ١5 األولى 
يختــار الطبيب انقاذ العجوز، أما في 
احللقات الـ١5 الثانية فينقذ الشاب. كما 
يصور املسلسل في حلقاته الـ١5 األولى 
حكاية غالية )اســيل عمــران( الفتاة 
التــي حتب فيصل )علي احلســيني( 
الشاب الفقير الذي يهوى العزف على 
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محمود وزوجته هال فيصل وابو داود وغالية

غاليةد.حسن

ابو داود

جاسم النبهان: »ال موسيقى في األحمدي« عمل رائع

أحمد الفضلي

اعرب الفنان القدير جاسم النبهان 
عن بالغ ارتياحه على ردود االفعال التي 
حققها احدث اعماله الفنية لهذا العام 
مسلسل »ال موســيقى في االحمدي« 
الذي يعرض حاليا عبر عدد من القنوات 
الفضائية احمللية واخلليجية ويشهد 
مشــاركة كم كبير من جنــوم الدراما 

الكويتية واخلليجية.

لــم يقصد به اي اســاءة الخواننا في 
سلطنة عمان الشقيقة ممن نكّن لهم 

كل االحترام والتقدير.
وفيما يتعلــق بعملية التكرار في 
اختيار االدوار والكاتب واملخرج افاد 
النبهان بانه سبق ان عمل مع مخرج 
مسلسل »ال موســيقى في االحمدي« 
محمد دحام وكاتبته منى الشمري من 
خالل مسلسل اخر هو »كحل اسود قلب 
ابيض« واملشاركة معهم في هذا العام ال 

تعد من التكرار، موضحا ان كال العملني 
يحمالن الطابــع التراثي لكن ادواري 
في العملني مختلفة والعمل مع نفس 
الكاتب واملخرج ال يعد من التكرار في 
حال كان الدور مختلفا، وهذا من االمور 
التي نحــرص عليها منذ بداية عملنا 
في الدرامــا، فاملهم عدم تكرار نوعية 
الدور وال يوجد ما مينع بتكرار العمل 
مع نفس املخرج واملؤلف خصوصا اذا 

كان املسلسل ذا قيمة فنية.

..ومع الكاتبة منى الشمري»عضيبان االجودي« جاسم النبهان في مسلسل »ال موسيقى في االحمدي«

ونفــى النبهــان خــالل حديثــه 
لـ»األنباء« ما تردد في مواقع التواصل 
االجتماعي عن اساءة العمل من خالل 
حلقاتــه االولى لالخوة االشــقاء في 
ســلطنة عمــان، مؤكــدا ان الكاتبــة 
ومخرج العمل وكافة الفريق املشارك 
في املسلسل حريصون على اظهار حقبة 
زمنية من تاريخ الكويت وعدم املساس 
بــأي مكّون من مكونات املجتمع، وما 
تطرق له العمل في احللقات املاضية 

بلقيس ترد على نانسي: 
كنت صغيرة

 وقليلة خبرة!
الفنانــة بلقيــس فتحــي علــى  ردت 

تصريحــات الفنانــة نانســي عجــرم 
االخيرة خالل استضافتها في برنامج 

»مجموعة إنسان«، وأوضحت 
مرة أخرى موقفها مما صدر 

منها جتاه االخيرة.
ونشـــــرت بلقيــس 
تغريــــدة عبر حسابها 
اخلــاص على »تويتر« 

وقالــت فيها: »هــذا اللقاء 
تبعي كان قدمي كثير، وكنت صغيرة 

وقليلة خبرة، ولو رجع بي الزمان ما كنت 
أبديت رأيي، وعموما وضحت املوضوع شخصيا 
لنانســي، وهي راقية وجميلــة وفنانة كبيرة 
وتفهمتني«. وتابعت: »اهلل يدمي احملبة واالحترام 
دائما بيني وبينها وتبقى هي جنمة ســاطعة 

في سماء الفن«.
وكانــت عجرم خالل اللقــاء وجهت حتية 
لبلقيس وأعربت عن حبها لها ولفنها، وقالت 
إن بلقيس شرحت موقفها في تغريدة سابقة 
بخصوص ما قالته في حقها، وهو أن التعبير 

خانها وهي لم تقصد ما صدر منها.

هند صبري تنفي خالفها مع درة!

كشفت الفنانة هند صبري عن حقيقة 
وجود خالف بينها وبني الفنانة درة، حيث 
قالت في لقــاء إذاعي معهــا بالقاهرة إن 
األمر ليس صحيحا وأنها ليس لديها أي 
خالف مع أي جنم. وأضافت: »ماعنديش 
خالفات مع حــد، ألن ماعنديش حاجات 
أختلف فيها مــع حد، واخلالفات دي من 
أســاطير الوســط الفني املتداولة كثيرا، 
احنا بنافس بعض كلنا، لكن فيه ما بينا 

حب ومودة متبادلة«.

وكشفت عن خضوعها جللسات نفسية 
بشكل مستمر، حيث قالت: »أنا مؤمنة إن 
فيــه ناس مهمتها تروحي ليهم علشــان 
يساعدوكي في حياتك، مش شايفة فيها 

عيب أن أقول كده«.
وخصت هند صبري الفنانة حنان ترك 
برســالة، قائلة: »وحشتيني كصديقة... 
وبتمنى تكون سعيدة مهما كانت السعادة 
دي إيــه لو هي أســعد وهي مش بتمثل، 

هبقى فرحانة لها أكتر«.

سوزان جنم الدين: 
دوري في »ابن أصول« لم يقلقني

صرحت الفنانة السورية سوزان جنم الدين بأنها دخلت إلى مجال التمثيل مصادفة، مشيرة 
إلــى أنها كانت برفقــة زمالئها الذين قــرروا التوجه الى معهد التمثيل، لكنها لم تســتطع 

التوفيق بني دراسة هندسة العمارة والتمثيل.
وأضافــت، خــالل حلولهــا كضيفة في برنامــج »رأي عام - ســيرة احلبايب«، أنها 
حصلت على املاجســتير في الهندسة وافتتحت مكتبا هندسيا خاصا بها، الفتة إلى 
أنها تعترف بأن املوهبة في الفن هي األهم من الدراســة، خاصة أن املوهبة ميكن 

صقلها بالعمل عليها.
وقالت إنها أتقنت اللهجات املصرية واخلليجية واللبنانية، وحترص على 
تقدمي الدور اجليد بغض النظر عن جنســية العمــل، مؤكدة أنها حتب تقدمي 
األعمال التاريخية إلجادتها احلديث باللغة العربية، ملمحة إلى أنها حتمست 
للمشــاركة في فيلم »قط وفــار« إلعجابها بفريق العمــل بالرغم من انه عمل 
كوميدي يحمل أبعادا سياسية واجتماعية، مشيرة إلى أنها شاركت في الدراما 
الرمضانيــة من خالل مسلســل »ابــن أصول« ألن العمل يتطــرق الى فكرة حب 
التملك املنتشــرة في العالم العربي، وأكدت أنها لم تشــعر بالقلق من تقدمي دور 
والدة حمادة هالل في املسلســل، ألن املعاجلة التــي يتم تقدميها في العمل تناقش 

قضية حب التملك وما ميكن أن تسببه من أضرار.
ولفتت إلى أنها تستطيع تقدمي أدوار مختلفة مبراحل عمرية مختلفة بحسب ما 
يتطلب الدور، موضحة أنها في الوقت احلالي تشارك العمل مع آخرين في شركة 
إعالمية بدولة اإلمارات بعدما فقدت شركة اإلنتاج التي متتلكها في سورية خالل 

فترة احلرب.


