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فريق عمل املسلسل االجتماعي »ليلة عيد«

مطربة شعرت ان شركات 
االنتاج طنشتها وما تسأل 
الغناء  عنها بعدما ترك���ت 
هاأليام تفكر تس���وي غبقة 
علشان تتقرب منهم.. اهلل 

يشفي!

ممثل شايف نفسه انه وصل للعاملية 
طلب من ربعه مح���د يتصل عليه ألنه 
مشغول بقراءة عدد من النصوص الدرامية 
اللي يبي يصورها بعد رمضان واملصيبة 
انه أكثر واحد ينشتم باملسلسالت اللي 

يشارك فيها.. احلمد هلل والشكر!

غبقة مشغول
ممثلة متضايقة حيل 
ألن الصحافة مو قاعدة 
تكت���ب ع���ن دورها في 
مسلسل رمضاني يعرض 
حاليا مع ان دورها عادي 

جدا.. صچ أي شي!

دور

هل نشاهد »ليلة عيد«.. أم نتابع حياة؟

اإلماراتي أحمد اجلسمي في مشهد يجمعه بالفنانة القديرة حياة الفهد وسلمى سالم

الفنانة القديرة حياة الفهد مع شقيقها باملسلسل الفنان القدير غامن الصالح

الفنانة الواعدة فرح مع الفنان القدير منصور املنصور في بدايات املسلسل

القديرة حياة مع سلمى ومرمي حسني في أحد املشاهد املؤثرة

الفنان باسم عبد األمير مع الفنانة جواهر في أحد املشاهد

لقطة من املسلسل 

مفرح الشمري
»هل تتابع مسلس���ل حياة؟«، من األسئلة املألوفة في أوس���اط املهتمني باألعمال الفنية 

واملسلسالت الرمضانية هذا العام.
يختزن الس���ؤال في طياته نقدا عفويا من اجلمهور الذي يترقب س���نويا ظهور س���يدة 

الشاش���ة اخلليجية ويدرج مش���اهدة أعمالها على جدوله اليومي، ويؤكد لنا أن 
مش���اهدة »ليلة عيد« املعروض على 3 من الشاش���ات العربية األساسية: 

»الراي« و»ام.بي.سي« و»قطر« تعود بجزئها األكبر الى تصدي حياة 
لبطولته أكثر منه للقيمة الفنية للعمل.

منذ 2005 قدمت حياة »جبروت امرأة«، »بقايا الليل«، »عندما 
تغني الزه���ور«، »الفرية«، »األخ صاحل���ة«، »عيال الفقر«، 

»اخلراز«، »أبلة نورة«، »الداية«، »دمعة يتيم«، »عمر الشقا«، 
»عواطف«، و»ليلة عيد«، ونسجل ان جناحاتها الكبرى خالل 
هذه الفترة حتققت في مسلس���الت تصدت هي لكتابتها: 
»الفرية« الذي ش���كل عالمة فارقة في مسيرة أم سوزان، 
»اخلراز« و»الداية«، وهي مسلس���الت ستبقى في ذاكرة 

كل من تابعها.
يرتكز نص »ليلة عيد« وهو من تأليف حمد بدر بشكل 

رئيسي على شخصيته احملورية »لولوة« الفتاة التي ضعفت 
ولعب الشيطان بعقلها فتورطت في عالقة غرامية مع شاب 

وحملت منه، ثم أجهضت، ومنعته ظروفه األسرية من الزواج 
به���ا، فتركها مع العار الذي أنزلها أس���ريا من مرتبة األخت الى 

»خادمة« بنظر أشقائها، بل تبدو لنا حتى أدنى من ذلك عندما تبيع 
كليتها من أجل شقيقها!

ينقلنا املسلسل بني املاضي واحلاضر إذ تبدأ أحداثه في عام النكبة التي 
حلت بفلس���طني في محاولة إلعطاء القصة بعدا عربيا والتأكي���د على تفاعل كل مجتمع 
عربي حتى بأبس���ط طبقاته مع ما جرى في فلسطني وعمق انعكاساته على حياة العرب 
جميع���ا وتعاطفهم العميق في تلك الفترة مع القضية الفلس���طينية، ومتتد األحداث الى 

الزمن احلالي.

النص مقبول وأفضل من النصوص الهابطة التي تكتسح الشاشات هذه السنة، 
لكنه باملقاب���ل غارق في النمطية فيما يعاجله من قضايا، ويبقى ان ننتظر لنعرف 

نهاية »لولوة« وما اذا كانت ستحمل مفاجآت.
إخراجيا، يقدم املخرج حسني أبل عمال جيدا ونلمس على مدار احللقات عناية في 
اختيار مواقع التصوير وتنفيذه، ومح���اوالت التنويع في نقل انفعاالت 
الش���خصيات س���واء في املواقف الكوميدية او التراجيدية لكسر 
اجلمود والبطء في األحداث من جهة وربط العديد من األحداث 
ببعضها، من جهة اخرى، السيما ان القصة متتد بني حقبتني 

مختلفتني تفصل بينهما 4 عقود.
متثيليا، تعتبر »لولوة« شخصية سهلة على »أم 
س���وزان« التي تألقت في أدوار صعبة في املاضي 
وهي تؤديها بخبرة كبيرة وإن لم نش���اهد بعد 
هذه السنة املس���توى الذي قدمته في »الفرية« 

و»الداية«.
وبالنسبة لباقي الشخصيات يلعب الفنان 
غامن الصالح دور داود، »شقيق لولوة« وهو 
يؤدي الدور بسهولة معتادة، وبينما ال يخرج 
أداء باقي الفنانني في العمل عن العادي واملقبول، 
نسجل متيزا لكل من النجم الشاب علي كاكولي 
في دور غامن )عش���يق لولوة في صباها( والنجم 

عبداحملس���ن العمر في دور ب���در )ابن غامن الصالح( 
واملمثلة الصاعدة فرح التي جسدت دور لولوة في شبابها 
قبل ان يتحول الدور الى حياة الفهد، ويظهر باسم عبداألمير 
في »كاركتر« كوميدي جديد في دور زوج ابنة شقيق لولوة الذي 

تؤديه الفنانة جواهر.
ويش���ارك في العمل أيضا منصور املنصور في دور األب ببداية املسلسل، واحمد 

اجلسمي وقحطان القحطان ومرمي حسني وعبداإلمام عبداهلل وليلى السلمان وسلمى 
سالم وأمل عبدالكرمي وصفا سلطان وعيسى احلمر. 


