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نهاية عمل جميل»ساهر الليل«.. 
المحرر الفني

البداية، رومانس����ية  كما 
ورقيقة ومتماس����كة جاءت 

نهاية »ساهر الليل«..
الفن����ي اجلميل  العم����ل   
قصة وتنفيذا، حافظ مع آخر 
مش����اهده في احللقة 31 على 
رونقه اخل����اص رغم بعض 
الثغ����رات، وبلغت مجموعة 
التجارب التي طرحها وعاجلها 

نهايات منطقية.
تنافس النجوم

في احللقة األخيرة كان أهم 
عناصر تنافس جنوم املسلسل 
كبارا وصغارا في واقعية األداء 
وتلقائيته بعيدا عن االنفعاالت 
املفرطة واملواقف املبالغ فيها 
ال����ى جانب تراب����ط االحداث 

وتوازن االدوار.
الطبقية والزواج

لم يصدر املسلسل حكما 
الطبقي  العائق  نهائيا حيال 
بوج����ه احلب ب����ل أبقى على 
االمل ف����ي صراعه مع الواقع 
االجتماعي املتشدد، فبعدما 
انهزم����ت جترب����ة ناص����ر � 
لولوة )عبداهلل بوش����هري � 
الزواج  أمام  هيا عبدالسالم( 
العائلي اتخذت التجربة املقابلة 

نواف � دالل )محمود بوشهري 
� صمود( مسارا آخر وانتهت 
سعيدة، حيث ساهمت عصامية 
نواف وجديته ومثابرته في 
القوة النتزاع موافقة  منحه 
عبداحملسن )حسني املنصور( 
على الزواج م����ن ابنته رغم 
معارضة امها عواطف )باسمة 
حم����ادة( واصرارها على ان 

نواف »مو من مواخيذنا«.
الحب بعد الزواج

لك����ن مقاب����ل حساس����ية 
املوضوع، اظهر لنا زواج فهد 
)فؤاد علي( بابنة خاله لولوة 
ان احلب السابق للزواج ليس 
شرطا الزاميا في جناحه وان 
الزوجني احلقيقية  س����عادة 
يصنعانه����ا معا عندما ينظر 
احدهما الى مزايا اآلخر دون 
احكام مسبقة، مع أهمية األخذ 
برأي األه����ل وحرصهم على 
أبنائه����م ونظرتهم  مصلحة 
التي تتجاوز اإلطار العاطفي 
الواقع  ق����راءة  الى  للتجربة 

وحتديد مصلحة األبناء.
مبوازاة اخلطني الرئيسيني 
للعمل واصل النجم عبداهلل 
التركماني حتى النهاية تألقه 
في تقمص دور )وليد( الشاب 
ذي االحتياج����ات اخلاص����ة 

بإنسانية وتلقائية عاليتني 
وخاض جتربة زواج ناجح، 
وحّول ناصر فشله عاطفيا الى 
إبداع أدبي وساعدته الكتابة 

على قهر اليأس واإلحباط.
النبهان  وتنافس جاس����م 
وحسني املنصور في جتسيد 
دور األب الكويتي احملافظ ليس 
الليل«  على مستوى »ساهر 
فحسب بل على مستوى كل 
األعمال الرمضانية هذا العام، 
وكان االثنان تلقائيني الى ابعد 
حدود، وقدمت باسمة حمادة 

دور األم بشكل منوذجي.
عناصر جمالية

ساهمت الريشة )لولوة( 
والع���ود )فه���د( والرواية 
)ناص���ر( وأغاني العندليب 
األس���مر في بي���ت )نواف 
وناصر( وصور عبداحلليم 
ومارلني مونرو )على جدران 
غرف العش���اق( في إضفاء 
التي كان  اجلمالية اخلاصة 
العم���ل يتطلبه���ا لدغدغة 
مش���اعر املش���اهد.. فكلها 
تنتمي الى عالم »ساهر الليل« 
الرومانسي الرقيق واحلالم، 
ونسجل للعمل الدقة املتناهية 
في االهتمام بالتفاصيل التي 
تغن���ي الص���ورة وجتعلها 

أوضح وأصدق.
مشهدان غير ضروريين

رصانة العمل واجواؤه كانت 
برأينا تقتضي تفادي أمرين في 
احللقة النهائية، مشهد حادث 
السير املس���تهلك الذي واجه 
فهد واستخدم كمبرر اليقاظ 
عاطفة )عواطف( جتاه ابنتها 
دالل عب���ر ابنها ال���ذي واجه 
خطر امل���وت املفاجئ فبرأينا 
ان مب���ادرة األم ل���و حصلت 
تلقائيا لم تكن لتشكل حدثا 
شاذا عن واقعية القصة، ولم 
يحقق املشهد املذكور إضافة 

على السيناريو.
وكانت املقابلة التلفزيونية 
مع املؤلف )ناصر( أجمل وانسب 
واكثر رومانسية للختام برأينا 
من مشهد مسرح األطفال الذي 
شهد املواجهة بني )لولوة األم( 
و)ناصر األب( فمشهد املسرح 

كان مفرطا في رمزيته.
العمل األفضل

»س����اهر الليل« أفضل ما 
تابعن����ا من أعم����ال درامية 
رمضاني����ة ف����ي كثي����ر من 
اجلوان����ب ب����دءا بالقص����ة 
واالختيار املوفق للممثلني 

وانتهاء باإلخراج.

فضل شاكر: »بنسى العالم« على الـ »فيس بوك«
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

فوج���ئ جمهور الفنان فضل 
ش���اكر بطرحه ألغنية سينغل 
وعلى صفحته الرسمية اخلاصة 
على موقع ال� »فيس بوك« وذلك 
في عيد الفطر السعيد، وحتمل 
عنوان »بنسى العالم« وهي كلمات 
هاني عبدالك���رمي، وأحلان وليد 
سعد وتوزيع توما، وهي باللهجة 

املصرية.
وجاءت املفاجأة في الوقت الذي 
كان جمهور فضل يتوقعون أن 
يطرح ألبوم���ه اجلديد في عيد 
الفط���ر خاصة أنه أجنز أغانيه، 
وبع���د أن تصال���ح مع ش���ركة 
»روتانا« إث���ر اخلالف الذي قام 

الطرفني لتقدمي فضل حفال  بني 
غنائيا في »األوسكار« لصاحبه 
عادل معتوق )زوج الفنانة سوزان 
متيم وال���ذي تقوم دعاوى بينه 
وبني »روتانا« على خلفيات أعمال 
متعلقة بني الش���ركة واملغدورة 

متيم(.
 يذكر أن حفل فضل ش���اكر 
في دبي الذي كان سيجمعه مع 
إليسا مت الغاؤه بعد أن تعذر على 
متعهد احلفل عبدالرزاق العبداهلل 
احلصول على تأشيرات دخول في 
الوقت املناسب لعدد من أعضاء 
الفرق املوس���يقية، كما مت أيضا 
الغاء حف���ل كل من رويدا عطية 

ومنى امرشا.

نادية الجندي ترفض الرد على انتقادات وفاء عامر 
القاهرة ـ سعيد محمود

رفضت الفنانة نادية اجلندي ال����رد على التصريحات التي أدلت 
بها الفنانة وفاء عامر إلحدى الصحف اليومية، ووجهت فيها بش����كل 
غير مباشر انتقادات حادة ألداء نادية اجلندي لشخصية امللكة نازلي 
خالل مسلس����ل »ملكة في املنفى«، والتي سبق لوفاء عامر جتسيدها 

ضمن أحداث مسلسل »امللك فاروق« لتيم احلسن.
وأك����دت اجلندي أنها لم تعتد الرد عل����ى أي كالم يقال عنها ليس 
من اليوم فحس����ب بل منذ ربع قرن من الزمان فهي دائما، كما قالت ال 
حتب الرد على املهاترات مادامت واثقة من نفسها وأدائها ألي شخصية 
تقوم بأدائها وفى الوقت ذاته واثقة من حب اجلمهور لها. وقالت نادية 
اجلندي ان اكبر رد على جناح مسلس����لها حصوله على املركز الثاني 
من حيث نسبة املش����اهدة في االستفتاء الذي نشرته جريدة األهرام 
املصرية بنسبة 94% بفارق 2% عن املسلسل الذي تصدر االستفتاء.

يذكر أن بعض معدي ومخرجي البرامج التليفزيونية أجروا اتصاالت 
بنادية اجلندي في محاولة منهم إلقناعها بالظهور والتحدث عما قالته 

نادية اجلنديوفاء عامر إال أنها أصرت � كما علمنا من مصادرنا � على الرفض.

وليد »عبداهلل التركماني« ومشهد القلق عشية الزواج من أن ينجب أطفاال غير أصحاء كونه من ذوي االحتياجات اخلاصة
في واحد من أغنى وأكثر مشاهد املسلسل إنسانية

اجتماع األسرة واألحفاد بعد مرور سنواتوليد وزوجته جميلةدالل )صمود( تبلغ والدها بأنها لن تتراجع عن الزواج بسبب تهديد أمها بالتبرؤ منها

عواطف )باسمة حمادة( تؤكد لزوجها أنها ترفض أن تزوج ابنتها لشاب دون مستواها االجتماعي

 عبداحملسن )حسني املنصور( املعجب بجدية نواف )محمود بوشهري( وحس املسؤولية لديه يتجاوز العائق العائلي الطبقي ويوافق على تزويجه ابنته )دالل(

 املشهد األخير.. املواجهة العابرة بني حبيبي األمس ناصر ولولوة

لولوة )هيا عبدالسالم( وفهد )فؤاد علي(.. منوذج للحب الذي يكبر بعد الزواج ..وتعبر عن غضبها ألخيها عيسى )جاسم النبهان( الذي يبدي تفهما لكنه يؤكد لها أن زوجها لن يتراجع

دالل تتلقى تهنئة 
والدة زوجها

 )فاطمة الحوسني(


