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سهرات العيد :بأية حال عدت
األغنية تعيد
اكتشاف «السينغل»
والحفالت «الرمزية»
نجوى كرم مع ملحم بركات ،وهيفا وهبي مع فارس كرم،
وبقية الفنانني غابوا عن الساحة بعدما
عبده وحيدًاّ ،
ومحمد ّ
خاف املتعهدون ،وتقشفت شركات اإلنتاج
أمل حجازي خالل تصوير أغنية «ويلك من الله»

ربيع فران
يبدو ّأن موسم عيد األضحى لن ّ
يعوض
منذ
الركود ال��ذي تعيشه الساحة الفنية ُ ّ
األزمة املالية العاملية .حفالت العيد تطل
خجولة مع غياب قسم كبير من الفنانني
عن الساحة ،وإصدار األلبومات ّ
تأجل مرة
جديدة بسبب األزمة التي ّ
تمر بها معظم
شركات اإلنتاج ،وأوالها «روتانا».
قد تكون الحفلة األبرز تلك التي تحييها
ن �ج��وى ك ��رم م��ع م�ل�ح��م ب��رك��ات ف��ي فندق
«ري �ج �ن �س��ي ب � � ��االس» ف� ��ي أدم� � ��ا (شمال
ب� �ي ��روت) غ� �دًا األرب � �ع ��اء .وت �ب��دو «شمس
ّ
ّ
الغنية» كمن قبل التحدي ف��ي ظ��ل تردد
امل �ت �ع �ه��دي��ن ف ��ي ت �ن �ظ �ي��م ال� �ح� �ف�ل�ات ،بعد

أخ � �ب ��ار م �ت �ض��ارب��ة ع ��ن ال� �خ� �س ��ارة التي
ي�ت�ك� ّ�ب��ده��ا ه ��ؤالء ف��ي ال �س �ن��وات األخيرة.
يكون ذل��ك ما دف��ع بعض املتعهدين
وق��د ّ
إل��ى تبني حفلة واح��دة ف��ي ك��ل مناسبة.
بعد حفلتها اللبنانية ،تغادر كرم بيروت
إل��ى م�ص��ر ،لتحيي حفلة ف��ي ث��ال��ث أيام
ال�ع�ي��د ف��ي ش ��رم ال �ش �ي��خ .و ّه ��ذه األمسية
تكتسب أهمية خاصة ،إذ إنها تأتي بعد
م�ش��اك��ل م��ع ال�ص�ح��اف��ة امل�ص��ري��ة وهجوم
ّ
امللحن حلمي بكر على صاحبة «خليني
بالليل».
شوفك
ّ
وال�ل�اف ��ت أن ك ��رم ت �ب��دو أن �ش��ط الفنانني
حاليًا .وقد تابعت أمس اللقطات األخيرة
م ��ن ت �ص��وي��ر ك�ل�ي�ب�ه��ا ال �ج��دي��د «ألشحد
ح �ب��ك» م��ع امل �خ��رج ف� ��ادي ح � ��داد .وطبعًا

تعود أمل
حجازي بلوك
«مخيف» وفيديو
مكرر
كليب ّ

ّ
ت �ق��دم ك��رم ه��ذا ال�ع�م��ل ع�ل��ى نفقتها بعد
فشل امل�ف��اوض��ات بينها وب�ين «روتانا».
ج �ه��ا م ��ن الشركة
م ��ا س �ي ��ؤدي إل ��ى خ��رو ّ
السعودية ،وخصوصًا أن عدد األغنيات
التي سجلتها على نفقتها يفوق م��ا قد
يتضمنه أي ألبوم .وأكدت مصادر ّ
مقربة
من نجوى أنها ستصدر كل ثالثة أشهر
أغ�ن�ي��ة م �ن �ف��ردة وت �ص��وره��ا ع�ل��ى طريقة
ال �ك �ل �ي��ب .وه� ��ذا م��ا ي�ن�ط�ب��ق ع �ل��ى العديد
م��ن الفنانني ال��ذي��ن ل�ج��أوا إل��ى األغنيات
«السينغل» في انتظار إيجاد حل ألزمة
اإلن �ت��اج .إل��ى ج��ان��ب حفلة ك��رم وبركات،
تحيي هيفا وه�ب��ي وف ��ارس ك��رم أمسية
ف��ي ف �ن��دق «م��وف�ن�ب�ي��ك» ف��ي ب �ي��روت غدًا،
قبل أن تغادر وهبي إلى القاهرة للغناء

ّ
ع�ل��ى م�س��رح ف�ن��دق «امل��اس��ة» .وي �ت��ردد أن
الحجوزات لحفلة ّ بيروت ال تزال خفيفة.
م� ��ن ج �ه �ت ��ه ،ي� �ط ��ل ول� �ي ��د ت ��وف �ي ��ق ومعه
ب��اس �م��ة ف ��ي «األط �ل ��ال ب �ل��ازا» ـ�ـ�ـ�ـ�ـ طبرجا
(شمال ب�ي��روت) إلحياء ثالث أي��ام العيد
(الخميس) .ويليه يوم السبت في املكان
نفسه ّ
«ري ��س األغ�ن�ي��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة» ملحم
زين ،الذي يعود إلى جمهوره بعد غياب.
أما في دبي ،فيحيي «فنان العرب» محمد
ع �ب��ده ال �خ �م �ي��س ح�ف�ل��ة ف ��ي ب �ح �ي��رة برج
ّ
خليفة .وق��د ُج��ه��ز امل�س��رح ليتسع ل�ـ 600
مقعد ستباع بطاقاتها بأسعار رمزية.
وم��ن الحفالت إل��ىّ األلبومات ،لم تصدق
األخ �ب��ار ال �ت��ي ت��وق �ع��ت أن ي�ش�ه��د موسم
ال �ع �ي��د ص � ��دور ع� ��دد ّك �ب �ي��ر م ��ن األشرطة
ال �ف �ن �ي��ة .ب ��ل ي� �ب ��دو أن األزم � � ��ة وتأجيل
األلبومات مستمران.
ّ
ه� �ك ��ذا ان �ع �ك �س��ت خ �ط��ة ال �ت �ق��ش��ف داخل
«روت � � ��ان � � ��ا» ع� �ل ��ى أم� � ��ل ح� � �ج � ��ازي .فبعد
ح ��وال ��ى س �ن �ت�ين ع �ل��ى آخ� ��ر أع �م��ال �ه��ا مع
الشركة السعودية ،صدر ألبومها «ويلك
م��ن ال �ل��ه» .م��ع ذل ��ك ُ ،ال ت ��زال ه ��ذه املغنية
ّ
«الهاوية للفن» كما تردد ،بعيدة عن رسم
هوية فنية خاصة بها .كذلك جوبه اللوك
الجديد لصورتها على األلبوم بمعارضة
واس �ت �ه �ج��ان .إذ أط �ل��ت ح� �ج ��ازي بشكل
ُوص��ف بـ«املخيف»ّ .أم��ا كليب «ويلك من
الله» الذي ّ
صورته مع فادي حداد ،فجاءت
ّ
قصته مشابهة لقصص صورتها نانسي
عجرم وش��ذى حسون .ويتناول الشريط
امل �ص � ّ�ور ق�ص��ص ال�خ�ي��ان��ة ال��وط �ن �ي��ة .من
جهة أخرى ،أصدرت «روتانا» أيضًا ألبوم
«روح» للمغربية أسماء املنور الذي جاء
بعد ثالث سنوات من ألبومها األول «من
هنا لبكرا».

