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في وداع 2012

حفالت رأس السنة «نسخة طبق األصل»

ّ
بيروت في استقبال عام  .2013وبينما أطلت كل نجمة على
احتفاالت بالجملة شهدتها ّ
املسرح بطريقتها الخاصة ،تخللت املناسبة بعض املواقف الالفتة والطريفة التي لم تبق
رواد الفايسبوك صامتني!

ضخامة
«ملوكية»

زكية الديراني
ككل عامّ ،
ودع الفنانون  2012بحفالت في
مختلف أنحاء بيروت .وضع املتعهدون
كل ثقلهم املادي ،خصوصًا في الحمالت
اإلع�ل�ان� �ي ��ة ال� �ت ��ي س �ب �ق��ت ال � �ح� ��دث .ق�ب��ل
ّ
استقبال العام الحالي ،قيل إن الحفالت
ّ
س �ت �ك��ون ض �خ �م��ة ،ل �ك ��ن ال �ح �ق �ي �ق��ة أن �ه��ا

ميريام فارس

�ات .ف�ق��د كانت
ل��م ت�ك��ن ع�ل��ى ق��در ال�ت��وق�ع� ّ
م�ت�ش��اب�ه��ة وي �م �ك��ن ال� �ق ��ول إن� �ه ��ا نسخة
ط�ب��ق األص ��ل بعضها ع��ن ب �ع��ض .وه��ذا
األم� ��ر ي�ن�ط�ب��ق ع �ل��ى ال �ش��اش��ة ال�ص�غ�ي��رة
ّ
باملنجمني في تلك الليلة.
التي أتحفتنا
لم تكن منطقة «بيال» في وسط بيروت
القاسم املشترك الوحيد بني سهرتي مايا
دي��اب وراغ��ب عالمة ف��ي فندق «بافيون

روي � ��ال» م��ن ج �ه��ة ،وح�ف�ل��ة ه�ي�ف��ا وه�ب��ي
ّ
وعاصي الحالني من جهة أخرى .بل إن
عناصر الحدث كانت واح��دة .استقدمت
ك ��ل ن�ج �م��ة ف��رق��ة رق ��ص ع��امل �ي��ة أح��اط ّ��ت
بها على امل �س��رح .أح� ّ�ب��ت م��اي��ا أن تغني
وسط فرقة الرقص التي شاركتها فيديو
ك �ل �ي��ب أغ �ن �ي �ت �ه��ا «ش �ك �ل��ك م ��ا ب �ت �ع��رف».
ّ
من املعلوم أن الفرقة اكتسبت شهرتها
بسبب ثيابها ،فالرجال ينتعلون أحذية
وقمصان سوداء
نسائية ذات كعب عال
ّ
م �م��زق��ة .أم ��ا ه �ي �ف��ا وه� �ب ��ي ،ف �ف��ض �ل��ت أن
ت��ذه��ب إل��ى ب��اري��س ق�ب��ل م��وع��د حفلتها
ب��أي��ام ،وت �ت� ّ
�درب ه�ن��اك إل��ى ج��ان��ب فرقة
رق ��ص ف��رن�س�ي��ة ع �ل��ى ب �ع��ض ال �ح��رك��ات،
ل �ك��ون ال �ع �ن��وان ال �ع��ري��ض لحفلتها هو
ّ
فأحبت
«استعراض» .أما ميريام فارس
أن ت� �ن ��زل ع �ل ��ى م� �س ��رح ح �ف �ل �ت �ه��ا ال �ت��ي
أحيتها في «فندق الحبتور  -سن الفيل»
بواسطة كرسي على شكل عرش ملوكي.
لكن عندما ّ
تقدم إليها الجمهور ،خشيت
ّ
من سقوطها عن الكرسي ،فتمسكت به.
أما شذى حسون ،فقد أحيت حفلتها في
ّ
دبي ،وقد قيل إن شابًا صعد إلى املسرح
ّ
اللتقاط صورة معها ،إﻻ أن األمن املرافق
لها اق�ت��اده إل��ى خ��ارج الصالة ،فتوقفت
ع��ن ال�غ�ن��اء مطالبة ب��إرج��اع ال�ش��اب إلى
ال �س �ه��رة .ب��اخ �ت �ص��ار ت �ل��ك ك��ان��ت أج ��واء
ح �ف�ل�ات ال �ن �ج��وم ف ��ي رأس ال �س �ن��ة .أم��ا
ع��ن األرق � ��ام ،ف�لا أح��د ي �ع��رف بالتحديد
ّ
أي ف� �ن ��ان اس �ت �ق �ط��ب ال� �ع ��دد األك� �ب ��ر م��ن
ّ
الساهرين ،ولو أن الكفة تميل إلى هيفا.

هبطت ميريام
فارس على المسرح
بواسطة كرسي
مايا دياب

شذى حسون

هيفا Show
انتهت سهرة رأس السنة التي أحياها
ع��اص��ي ال �ح�ل�ان��ي وه �ي �ف��ا وه �ب��ي ف��ي
«بيال» في وسط بيروت عند الساعة
ال ��راب� �ع ��ة ف� �ج� �رًا ب �ك��ل ه� � ��دوء م ��ن دون
تسجيل ّ
أي مشاكل ،لكن ل��م تغب عن
ال�ح�ف�ل��ة ب�ع��ض امل ��واق ��ف ال�لاف �ت��ة ال�ت��ي
ينتظرها املشاهد بفارغ الصبر لبدء
تعليقاته الخفيفة.
ت �ع � ّ�رض ��ت ه �ي �ف��ا مل ��وق ��ف ف ��ي ال �س �ه��رة
ال ت�ح�س��د ع �ل �ي��ه .ع �ن��دم��ا رف �ع��ت ف��رق��ة
ال��رق��ص ال�ت��ي شاركتها االس�ت�ع��راض،
ُ
واس ��ت� �ق ��دم ��ت خ �ص �ي �ص��ًا م ��ن ف��رن �س��ا،
الفنانة عاليًا على أكتافها وأنزلتها
على األرض ،سقط ال�ج��زء األع�ل��ى من
فستانها.
ّ
ل �ك��ن ه�ي�ف��ا اس �ت��درك��ت األم� ��ر وق��ام��ت
سريعًا بتغطية نفسها .إال أن كاميرات
ال � �ح � �ض� ��ور ك� ��ان� ��ت ق � ��د س � ��ارع � ��ت إل ��ى
التقاط الصور ونشرها على صفحات
ال �ف��اي �س �ب��وك ،ف� �ب ��دأت اآلراء ال�ه��اب�ط��ة
وال�ت�ع�ل�ي�ق�لات ال �س��اخ��رة م��ع ت��وظ�ي��ف
خبر طالقها من رجل األعمال املصري
أحمد أبو هشيمة.
وقد لفتت صاحبة أغنية «ملكة جمال
ال �ك��ون» األن �ظ��ار ب��ر ّق�ص�ه��ا م��ع ال�ف��رق��ة
على املسرح ،وقد غنت ساعة ونصف
الساعة تقريبًا.
ك��ان��ت ت �ق �ت��رب م��ن ط � ��اوالت امل��دع��وي��ن
وت��رك��ع أم��ام �ه��م ،ت��أخ��ذ ال � ��ورود منهم
ل �ت �ع��ود وت �ن �ث��ره��ا ع �ل��ى ال �ح �ض��ور مع
ابتسامتها املعهودة.

أما بالنسبة الى عاصي الحالني ،فقد
ّ
متخرجي
اعترض البعض على غناء
برنامج  The Voiceموري حاتم ومراد
بوريكي إل��ى جانبه ،وب��دا كأنه ي� ّ
�روج
لهما.
ّ
ي��ذك��ر ه�ن��ا أن ه�ي�ف��ا اس�ت�ق�ب�ل��ت السنة
ال � �ج ��دي ��دة ب �م �ص��ال �ح �ت �ه��ا م� ��ع خ�ب�ي��ر
ال �ت �ج �م �ي��ل ب � �س� ��ام ف � �ت� ��وح ب� �ع ��د ف �ت��رة
انقطاع دامت أكثر من ستة أشهر ولم
تعرف أس�ب��اب ال�خ�لاف لغاية ال�ي��وم...
فهل ّ
تكر سبحة مصالحاتها في العام
الجاري؟

نيكول
«عكس
التيار»
رأى بعضهم أن ال�ح�ف��ل ال ��ذي أحيته
ك� � � ��ارول س �م ��اح ��ة (ال � � �ص� � ��ورة) ف��ي
«كازينو لبنان» ك��ان هادئًا وناجحًا،
ّ
خصوصًا ّأن الفنانة غنت على املسرح
ّ
بكل خفة مع رومنسيتها املعروفة .أما
نيكول سابا فقد استقبلت العام في
مصر ،وق��د أحيت حفلتني غنائيتني،
األول��ى في فندق «كونكورد السالم»،
وع��ادت لتلتقي جمهورها ال��ذي كان
ينتظرها في قاعة «»The Roof Bar
ّ
متحدية بذلك كل
في فندق «كونراد»،
الظروف التي تمر بها «أم الدنيا» .وقد
تعرضت نيكول لجملة من االنتقادات
ال �ت��ي رأت «أن ال ��وض ��ع ف ��ي م �ص��ر ال
يسمح للبعض بالغناء والرقص».

نانسي
صامت
عن الغناء
كان ُيفترض أن ّ
تودع نانسي عجرم
عام  2012وتستقبل سنة جديدة في
حفل تحييه ف��ي ف�ن��دق «غ��ران��د حياة
_ دب � ��ي» ،ل �ك� ّ�ن خ�لاف��ًا ط��ارئ��ًا حصل
ّ
ّ
وأدى إل��ى تعليق السهرة .ي��ؤك��د جي
ج ��ي الم � � ��ارا ،م ��دي ��ر أع� �م ��ال ال �ف �ن��ان��ة،
ل �ـ«األخ �ب ��ار»ّ ،أن ال�ن�ج�م��ة ل��م تنسحب
م��ن الحفلة كما أش�ي��ع ،ب��ل ّإن خالفًا
ّ
متعهدي ال�س�ه��رة وإدارة
حصل ب�ين
الفندق ّأدى إل��ى إلغائها .وع��ن سبب
عدم تعاقد املغنية مع حفل في بيروت
بعد توقف سهرتها ،يلفت المارا إلى
ّ
أن��ه ل��و ق��ام��ت بتلك ال�خ�ط��وة ،فسيقال
إنها تركت سهرة دبي ّ
لتعوض عنها
ب�ح�ف�ل��ة ه �ن��ا ،وب��ال �ت��ال��ي ل��م ي �ك��ن أم��ام
ن��ان �س��ي س� ��وى ق �ض ��اء رأس ال�س�ن��ة
ّ
مع عائلتها .يؤكد الم��ارا أن��ه لم يرفع
ّ
املتعهدين أو الفندق ،بل
دع��وى على
ترك األمر ملكتب محاماة الفنانة.

