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مقابلة

أمل حجازي اكتشفت النضال القومي!
ردود فعل ّكثيرة رافقت
املغنية اللبنانية إلى
عودة ّ
الساحة .اتهمها بعضهم
بتقليد شذى حسون ،ووصف
آخرون غالف ّألبومها
باملخيف .لكن صاحبة «دق
ّ
امليّ» تدافع عن خياراتها،
وتؤكد أنها باقية
مع «روتانا»
هناء جالد
ب�ع��د غ�ي��اب دام أك�ث��ر م��ن س�ن�ت�ين ،تعود
الفنية بأغنية،
أمل حجازي إلى الساحة ّ
و«ل��وك» مثيرين للجدل .إذ إن اللوحات
الترويجية أللبومها الجديد «ويلك من
ال�ل��ه» أث��ار ردود فعل مختلفة ،فظهرت
املغنية اللبنانية على نحو مختلف ،أو
«م�خ�ي��ف» كما وص�ف��ه ك�ث�ي��رون« .ل��م أرد
أن أظهر بصورة املرأة الجميلة العادية،
ّ
مثيرة
ب��ل ت�ع��م��دت ال�ظ�ه��ور ف��ي ص ��ورة ّ
للجدل حتى لو قال عنها بعضهم إنها
م �ق ��رف ��ة» .وت �ض � ُي��ف ح� �ج ��ازي إن قسمًا
م��ن ج�م�ه��وره��ا أع �ج��ب ب��ال �ص��ورة «وقد
اع�ت�ب��رت�ه��ا أن ��ا وامل� �ص � ّ�ور الفوتوغرافي
داف �ي��د ع�ب��د ال�ل��ه جميلة .وب�م�ج��رد أنها
أثارت زوبعة ،فهذا يعني أنها نجحت».
وتعود صاحبة «زمان» إلى يوم أطلقت
�ف ال�ق�م��ر» فتقول
أل�ب��وم�ه��ا ال�س��اب��ق «ك�ي� ّ
«ل ��م ي�ك�ل�م�ن��ي أح ��د ل�ي�ع��ل��ق ع �ل��ى صورة
األل� �ب ��وم ،ف�ي�م��ا ت��ردن��ي ال �ي��وم تعليقات
اآلخر
كثيرة ،بعضها إيجابي وبعضها
ّ
سلبي .حتى إن بعضهم قال لي إنه ظن
أن ال� �ص ��ورة ه ��ي ح�م�ل��ة إع�ل�ان �ي��ة لدعم
مرضى السرطان».
ل �ك��ن ال� �ص ��ورة ال �ت��روي �ج �ي��ة ل�ل�أل �ب��وم لم
تكن وحدها الحدث .بل إن فيديو كليب
أغنية «ويلك من الله» (كلمات مارسيل
م � ��دور وأل � �ح ��ان أوم� �ي ��ت س ��اي ��ان) طرح
أي �ض��ًا ع�ل�ام��ات اس �ت �ف �ه��ام ح ��ول فكرته.
ّ
املصور دور
تؤدي حجازي في الشريط
عشيقة تكتشف أن حبيبها ه��و عميل
لالحتالل اإلسرائيلي «كان من الصعب
التوجه بعبارة «ويلك من الله» للحبيب
الذي يخون حبيبته ،وهي القصة التي
ب��ات��ت م �ك��ررة .ل ��ذا ،وج��دن��ا أن��ا واملخرج
فادي حداد ،ضرورة طرح قضية العمالة
وخيانة الوطن» تقول حجازي .وتتابع
«ت ��رك� �ن ��ا م �س��أل��ة اإلش� � � ��ارة إل � ��ى الدولة
األج �ن �ب �ي��ة ال �ت��ي ج �ن��دت ب �ط��ل الفيديو

ُ
َكليب إل��ى خيال امل�ش��اه��د ،لكن ف��ي أحد
املشاهد ،هناك داللة واضحة على العدو
اإلس��رائ �ي �ل��ي م��ن خ�ل�ال ع ��رض لخريطة
لبنان» .لكن طبعًا ،لم تسلم الفكرة من
ال�ن�ق��د ،إذ اعتبر العمل شبيهًا بفيديو
ك �ل �ي��ب ش� ��ذى ح �س ��ون «وع � ��د عرقوب».
وذه� ��ب ب�ع�ض�ه��م أب �ع��د م��ن ذل� ��ك ،مؤكدًا
أن ش��ري��ط األغ �ن �ي��ة م�ق�ت�ب��س م��ن الفيلم
املصري «والد العم» الذي قام ببطولته
ك��ل م��ن م�ن��ى زك ��ي ،وك��ري��م ع�ب��د العزيز،
وشريف منير .وت��روي أح��داث الشريط
ق�ص��ة زوج ��ة تكتشف أن�ه��ا انتقلت إلى
إس��رائ�ي��ل بعدما اختطفها زوج�ه��ا هي
وأوالده� ��ا إل��ى األراض ��ي امل�ح�ت�ل��ة ...وعن
ه ��ذا امل ��وض ��وع ،ت �ق��ول ح� �ج ��ازي «فكرة
ال�ك�ل�ي��ب م�خ�ت�ل�ف��ة ت�م��ام��ًا ع��ن ال�ف�ي�ل��م ،إذ
ي �ع��رض ال�ك�ل�ي��ب اس �ت �غ�لال الجاسوس
لحبيبته ال�ت��ي تكتشف عمالته وتدفع
ب��ه إل��ى مصير محتوم لكل خ��ائ��ن وهو
امل� � ��وت ...ك�م��ا أن «والد ال �ع��م» ل��ن يكون
الفيلم األول واألخير الذي يطرح قضية
خيانة الوطن».

أم� ��ا ع ��ن األل � �ب� ��وم ،ف �ت �ق��ول ح� �ج ��ازي إنه
ّ
منوع و«يضم أغنيات باللهجة املصرية
واللبنانية واللهجة ال�ب�ي�ض��اء ،إضافة
إلى تعدد األلوان املوسيقية من اإليقاعي
�ى األغ �ن �ي��ة ال��روم �ن �س �ي��ة ...باختصار
إل � ّ
أصنف هذا األلبوم باملميز وأنتظر حكم
الجمهور».

لو أرادت «روتانا» فضح
شهروا
الفنانين الذين ّ
بها النكشفت أمور
كثيرة (أ .ح).

ت�ع��اون��ت املغنية اللبنانية على إنجاز
األل� � �ب � ��وم م� ��ع م �ج �م ��وع ��ة م� ��ن الشعراء
وامللحنني ،منهم الشاعر كريم العراقي،
وامللحنان سمير صفير ،ومحمد رحيم.
لكنها ت��رى أن أغنية «بيعاملني» التي
كتبها ّ
ولحنها سليم عساف األقرب إلى
قلبها.
ول�ك��ن مل��اذا اخ �ت��ارت ح�ج��ازي ال�ب�ق��اء مع
«روتانا» رغم األزمة املالية التي تعاني
منها الشركة؟ «روتانا» لم تخطئ بحقي.
وبعدما غادرها بعض الفنانني واتخذ
قرار بإنهاء عقود اآلخرين ،أصبح عدد
امل�غ�ن�ين ف��ي ال�ش��رك��ة ث�لاث�ين .وأع�ت�ق��د أن
«روتانا» باتت أكثر تركيزًا وحرفية .أما
ّ
بالنسبة إل��ى الفنانني الذين يتحدثون
عن تقصير الشركة السعودية بحقهم،
فأسألهم :أي��ن ش��رك��ات اإلن�ت��اج األخرى
التي تقدم كل ما قدمته لنا «روتانا» من
دعم كامل لناحية اإلنتاج والتسويق؟».
وتستطرد أمل «لو أرادت «روتانا» فضح
ّ
الفنانني ال��ذي��ن ت�ح��دث��وا عنها بالسوء،
النكشف الكثير من األمور .وهنا أريد أن

أك��ون منطقية ال أن أق��وم ب��دور محامي
الدفاع عن الشركة».
ّ
وب� �ع� �ي� �دًا ع ��ن «وي� �ل ��ك م ��ن ال � �ل� ��ه» ،تؤكد
ح�ج��ازي أن�ه��ا ات�خ��ذت ق ��رار ال�غ�ي��اب عن
ال �س��اح��ة ال�ف�ن�ي��ة ب �ع��د أل �ب��وم �ه��ا األخير
«ك�ي��ف ال�ق�م��ر» ألن�ه��ا ك��ان��ت ت�ح�ت��اج إلى
وقت إلع��داد ألبومها الجديد ،وخسارة
ال � � � ��وزن ال � � ��ذي ّ اك �ت �س �ب �ت� ّ�ه ب� �ع ��د الحمل
والوالدة .كما أنها تقول إن فترة غيابها
ليست ط��وي�ل��ة «وخ�ص��وص��ًا أن��ي قدمت
كليبات عدة في تلك املرحلة ،من بينها
«أحلى ما في األيام» ،و«دق املي» و«قلبي
ناداك».
رأيها بالساحة الفنية حاليًا ،ترى
وعن
ّ
حجازي أن «األغاني الجيدة باتت نادرة،
إذ تطغى ال�ك�ل�م��ة ال�ه��اب�ط��ة واملوسيقى
النمطية .والتقليد األع�م��ى دف��ع معظم
امل �غ �ن�ي�ن ال� ��ى ت �ق��دي��م ال��دب �ك ��ة واألغنية
الشعبية .ويؤسفني أن اإلذاعات املحلية
ال تبث أغاني السيدة فيروز كفاية ،فهل
ّ
ينتظرون منها أن تقدم لهم دعمًا ماديًا
لتعرض أغانيها ...هذا معيب».

ّأم كريم
تستعيد أم��ل حجازي نشاطها
الفني بعد الزواج .وتقول« :لم أكن
يومًا من الفنانات اللواتي يمضني
وقتهن على مشاغل سخيفة .لذا،
ّ
أظن أنني قادرة على تنظيم وقتي
وااللتزام بكل واجباتي العائلية
والفنية والظهور في الحفالت
العامة واملناسبات .وستكون
عودتي األول��ى من خالل الوقوف
على امل��س��رح ف��ي مناسبة عيد
رأس السنة املقبل ،لكن لم أحدد
حتى اليوم امل��ك��ان» .من جهة
أخرى ،تختلف نبرة صوت حجازي
حني تأتي على ذكر ابنها كريم،
فتعلن« :كريم أجمل ما في الدنيا،
وهو يعرفني حني يراني في صورة
ما أو يمر كليب لي على شاشة
التلفزيون».

في كليب
«ويلك من الله»

ريموت كونترول

ّ
سجل ...أنا عربي

«الجزيرة»

< 21:05

ف��ي حلقة ال�ل�ي�ل��ة م��ن ب��رن��ام��ج «حوار
مفتوح» ،يفتح غسان بن ج��دو ملف
يهودية إسرائيل.
ويستقبل ش�ه��ادات م��ن فلسطينيني
في الواليات املتحدة ،ومن فلسطينيي
ال ��داخ ��ل ،ل �ي �ت �ح� ّ�دث��وا ع ��ن ممارسات
االح�ت�لال اإلسرائيلي لطمس الهوية
العربية.

يا ثوار األرز (واألرنبيط) نسيتم الزراعة

«أخبار املستقبل»

< 22:00

آث � ��ار ال �ت �غ� ّ�ي��ر امل �ن��اخ��ي ب � ��دأت تظهر
ف��ي ل �ب �ن��ان ،وه ��و م��ا ي �ه� ّ�دد املزارعني
ومحاصيلهم .ف��ي حلقة ه��ذا األحد
م��ن «ك�لام ب��األرق��ام» ،تناقش سابني
ع ��وي ��س ه � ��ذا امل� ��وض� ��وع م ��ع ك ��ل من
رئ �ي��س «ج�م�ع�ي��ة امل ��زارع�ي�ن» أنطوان
الحويك وامل��دي��ر ال�ع��ام ل��وزارة الزراعة
سمير الشامي.

داروين في ضيافة عيساوي

«الحرة»

< 20:10

ال�ل�ي�ل��ة ،يستقبل ج��وزي��ف عيساوي
في «قريب جدًا» الباحث الجيولوجي
علي حيدر وأنطوان قربان ،وحسني
محمد داوود ...ملناقشة نظرية النشوء
وال�ت�ط� ّ�ور ال�ت��ي ت�ح� ّ�دث عنها تشارلز
داروي � � ��ن ق �ب��ل  150س �ن��ة .وتضيء
الحلقة على موقف العلم واألديان من
هذه النظرية.

ّ
كارثة إضافية على العراق

«السومرية»

< 20:00

انتشار تعاطي املخدرات بني الشباب
ف��ي ال�ع��راق ه��و م��وض��وع حلقة األحد
من «البيوت أسرار» .وتعرض الحلقة
قصة أح��د ال�ش�ب��اب ال��ذي ب��دأ تعاطي
امل� �خ ��درات ث � ّ�م ت��وف��ي ب �ج��رع��ة زائدة.
وس �ن �ش��اه��د ه ��ذه ال �ق �ص��ة م��ن خالل
مشهد تمثيلي تقوم به مجموعة من
املمثلني العراقيني.

طبيبك على الشاشة

lbc

< 22:00

ت� �ب ��دأ ش ��اش ��ة «امل ��ؤس� �س ��ة اللبنانية
لإلرسال» هذا األحد عرض البرنامج
َ
الطبيبني
ال�ج��دي��د «الزم ت �ع��رف» ،م��ع
ل�ب�ي��ب غ�ل�م� ّ�ي��ة وس��ان��دري��ن ع �ط��ا الله.
ّ
صحية
وي �ق � ّ�دم ال �ب��رن��ام��ج إرش� � ��ادات
ون�ص��ائ��ح للحياة ال��زوج� ّ�ي��ة ،ويضيء
ّ
مرضية ،كما يجيب عن
على ح��االت
أسئلة املشاهدين.

بالد الرقابة أوطاني

«أبو ظبي األولى»

< 19:00

ت�ن��اق��ش فضيلة ال�س��وي�س��ي ف��ي حلقة
«م �ث �ي��ر ل �ل �ج��دل» ه� ��ذا األح � ��د موضوع
الرقابة .وتسأل عن جدوى أجهزة الرقابة
بعدما تجاوزتها ال�ف�ض��اءات املفتوحة
وب ��ات ��ت وس �ي �ل��ة ت�س�ت�خ��دم�ه��ا األنظمة
لتقييد الحرية وال�ح��د م��ن اإلب ��داع .كما
تضيء على الوسائل التي تستخدمها
أجهزة األمن العربية ملمارسة الرقابة.

