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ألبوم
ٍ

عمرو دياب« ...ما فيش منك» ولكن!
ثالثية الصوت ،واملوسيقى،
و«الستايل» كانت الخلطة
التي جعلت النجم املصري
يصمد في وجه ّ
التحوالت،
ّ
بل ّيحقق نقلة كل فترة.
ألبومه الجديد «الليلة»
لكن
ّ
ً
شكل فشال ذريعًا يعود
في املقام األول إلى «غياب
الكلمات»
القاهرة ــ محمد خير
يحتفظ موقع يوتيوب بتسجيل حفلة
ت �ع��ود إل ��ى ن�ه��اي��ة ال�ث�م��ان�ي�ن�ي��ات ،حيث
يغني ع�م��رو دي��اب أغ�ن�ي��ة ع�ب��د الحليم
حافظ «التوبة» (عبد الرحمن األبنودي
وبليغ حمدي) .ال يكشف التسجيل عن
ان�ف�ع��ال جمهور الحفلة ـــ معظمها من
ال�ف�ن��ان�ين ـ�ـ�ـ ب ��أداء دي ��اب ف�ح�س��ب ،وإن�م��ا
يكشف أيضًا عن عدد مشاهدات يصل
إلى ربع مليون مشاهدة ،ويقل بعشرين
ألف مشاهدة فقط عن األغنية األصلية
لـ«العندليب األسمر».
ال �ث �م��ان �ي �ن �ي��ات ل� ��م ت� �ك ��ن ف� �ق ��ط م��رح �ل��ة
ت �ح� ّ�ول م��ن األل �ح��ان ال�ش��رق�ي��ة ال�ط��وي�ل��ة
إلى التوزيعات الغربية القصيرة التي
عرفت «باألغنية الشبابية» .لكن دياب
أحد أبرز نجوم تلك الحقبة وما بعدها،
كان كذلك حلقة وصل بني أجيال الجمال
األص �ل��ي ل �ل �ص��وت ،ال�ح�ن�ج��رة ال�ط� ّ�ي�ع��ة،
وب�ين ال�ق��درة على التقاط ذوق األجيال
الجديدة ثم توجيهها موسيقيًا في ما
بعد .لقد واظ��ب على ذلك لثالثة عقود،
وهو مدى زمني مدهش قياسًا إلى فن
«شبابي» .تخطى دياب مرحلة الشباب
منذ أم��د ،لكنه ظل يعكسها موسيقيًا،
وإن سقط من حني إلى آخر في كبوات،
كما ج��رى ف��ي ألبومه الجديد «الليلة»
ّ
(روت��ان��ا) .وب��ال�ط�ب��ع ،ف��إن ك�ب��وات دي��اب
ليست كغيره ،فهي ال تعني عادة الفشل
ال� ��ذري� ��ع ،ب ��ل ت �ع �ن��ي أال ي �ك ��ون األل �ب ��وم
الجديد «حدثًا» أو نقلة فنية.
ف��ي منتصف التسعينيات ،ع��اد دي��اب
من كبوة مثيلة ،إذ تفوقت عليه مؤقتًا
ـ�ـ�ـ ن�ج��اح��ًا وت��وزي�ع��ًا ـ�ـ�ـ أص ��وات منافسة؛
أب ��رزه ��ا م�ح�م��د ف � ��ؤاد .ل�ك��ن دي� ��اب ّ
وج��ه
ض��رب �ت��ه ع ��ائ �دًا ب �ق ��وة ،م ��ع ق ��وة ث�لاث�ي��ة
ه��ي ح�م�ي��د ال �ش��اع��ري م��وزع��ًا ،ون��اص��ر
امل � � � � ��زداوي م �ل �ح �ن��ًا ،وط� � � ��ارق ال� �ع ��ري ��ان
م �خ��رج��ًا ل�لأغ �ن �ي��ة وال �ك �ل �ي��ب «ح�ب�ي�ب��ي
ي��ا ن��ور ال �ع�ين» .ق�ف��زت ت�ل��ك األغ�ن�ي��ة من
ّ
ال��ذاك��رة اآلن ألن كليب األل�ب��وم الجديد
ألغ �ن �ي��ة «ال �ل �ي �ل��ة» دف ��ع امل �ش��اه��دي��ن من
لقطاته األول��ى إل��ى ت��ذك��ر الكليب ال��ذي
أخ ��رج ��ه ال� �ع ��ري ��ان ق �ب��ل ع �ش��ري��ن ع��ام��ًا.
ال �ك �ل �ي��ب ال� �ج ��دي ��د (أخ� ��رج� ��ه األم �ي��رك��ي

م��اي�ك��ل ب��رن��ارد) استنسخ روح القديم
ول��و ّ
تغير الشاطئ ،والفتيات بالطبع.
وب�م��ا ّأن��ه ليس ه�ن��اك م��ا ّ
يميز األغنية
ن�ف�س�ه��ا (ك �ل �م��ات ت��ام��ر ح�س�ين وأل �ح��ان
عمرو دي��اب) ،فقد انحصر النقاش في
استعادة املاضي من جهة ،و«الصندل»
الذي انتعله دياب مع البذلة.
ّ
بتميز كلمات
ل��م ُي �ع��رف دي ��اب ع�م��وم��ًا
أغانيه .معظمها متشابه ،وبعضها ال
يمكن حتى تمييزه عن بعضه اآلخر .لم
تكن تلك مشكلة للمطرب ال��ذي اعتمد

كليب «الليلة» دفع
تذكر
المشاهدين إلى ّ
«حبيبي يا نور العين»

ع �ل ��ى ث�ل�اث� �ي ��ة ال� � �ص � ��وت ،وامل ��وس� �ي� �ق ��ى،
و«ال� �س� �ت ��اي ��ل» .ل �ك��ن «غ� �ي ��اب ال �ك �ل �م��ات»
ف ��ي «ال �ل �ي �ل ��ة» ك � ��ان رب� �م ��ا األس� � � ��وأ ،ف��ي
ظ��ل اع �ت �م��اد دي� ��اب ع �ل��ى ال �ش��اع��ر ت��ام��ر
حسني ف��ي كتابة  7م��ن أص��ل  12أغنية
يضمها األل �ب��وم .إض��اف��ة إل��ى «الليلة»،
ك �ت��ب ح �س�ين «ع� �ن ��دي س � � ��ؤال» ،و«أه ��ي
ذك��ري��ات» ،و«حبيب قلبي» و«ف��وق من
اللي انت فيه» ،و«جرالي إيه» ،و«حبيت
يا قلبي».
ي �م �ك��ن م �ق��ارن��ة ال� �ك � ّ�م ال �س��اب��ق ف �ن �ي��ًا أو
جماهيريًا ،بأغنية واحدة استعان فيها
دي ��اب ب��امل�خ�ض��رم ب �ه��اء ال��دي��ن محمد،
وه ��ي «أي � ��وه م ��ا ف �ي��ش م� �ن ��ك» .ت�س��رب��ت
األغ�ن�ي��ة إل��ى الجمهور قبل أش�ه��ر حني
ّأداه � � � � ��ا ع � �م� ��رو ف � ��ي ب� �ع ��ض ال� �ح� �ف�ل�ات،
وح �ق �ق��ت ن �ج��اح��ًا ك��اس �ح��ًا ،س��اه��م فيه
اللحن الذي وضعه عمرو بنفسه .ومرة
أخ ��رى ي�ت�ف��وق ل�ح�ن��ه م��ع ب �ه��اء محمد،
على أربع أغنيات أخرى ّ
لحنها بنفسه
في األلبوم ،ثالثة منها من كلمات تامر
حسني («ع�ن��دي س��ؤال» و«ج��رال��ي إي��ه»
و«أه � ��ي ذك � ��ري � ��ات») .أم� ��ا ال ��راب �ع ��ة فمن
كلمات خالد تاج الدين «لفيتها بالد».
وكان ُيفترض بالنجاح املسبق لـ«أيوه
ما فيش منك» أن يحقق دفعة لأللبوم
ّ
ع�ن��د إص� ��داره .ل�ك��ن ح�ص��ل ال�ع�ك��س ،ألن
ّ
األغ �ن �ي��ة ظ��ل��ت األن �ج��ح ب�ع��د االس�ت�م��اع
ُ
ل�لأغ�ن�ي��ات ال �ـ  11األخ� ��رى ،ول��م تسعف
األلبوم استعانة دياب املحدودة برفاق
قدامى ،كعادل عمر في «يا قلبها» التي
لحنها رفيق نجاح قديم آخر هو خليل
مصطفى ،ال��ذي ّ
لحن أيضًا في األلبوم
«س� �ب ��ت ف � ��راغ ك �ب �ي��ر» و«ع � � ��دت األي � ��ام»
وكل��اه �م��ا م ��ن ك �ل �م��ات رف �ي��ق ث��ال��ث هو
م�ج��دي ال�ن�ج��ار .وي�م�ك��ن مل�ق��ارن��ة ع��اب��رة
مع إسهامات تلك األسماء مع عمرو في
امل��اض��ي أن ت��وض��ح ال �ف��ارق .م��ن كلمات
ع � ��ادل ع �م��ر ع �ل��ى س �ب �ي��ل امل� �ث ��ال ك��ان��ت
أغ�ن�ي��ات مثل «ح��اول��ت» و«ي�ل��وم��ون��ي».
وم��ن أشهر ألحان خليل مصطفى كان
«ش� ّ�وق�ن��ا» .أم��ا مجدي النجار فتعددت
نجاحاته مع دي��اب منذ بداية املشوار،
وم � ��ن أب� ��رزه� ��ا «خ ��ال� �ص�ي�ن و«مل� � ��ا ك ��ان»
و«غيرت خالص عنواني».
ص� ��اح� ��ب امل � � �ش � ��وار ُي � � �ق � ��ارن ب �ن �ف �س��ه ال
بغيره .وهنا يبقى أكثر ما يعيب ألبوم
«الليلة» ،غياب النقلة املوسيقية (رغم
ت ��وزي ��ع أس ��ام ��ة ال� �ه� �ن ��دي) ال �ت ��ي اع �ت��اد
دي � ��اب ص �ن �ع �ه��ا ك ��ل ع� ��دة س � �ن ��وات ،ف��ي
الثمانينيات م��ع «م�ي��ال» أو «شوقنا»،
ف � ��ي ت �س �ع �ي �ن �ي��ات��ه ال ��ذه� �ب� �ي ��ة م � ��ع «م ��ا
ت �خ��اف �ي��ش»و«ن��ور ال� �ع�ي�ن» و«أي ��ام �ن ��ا»
و«ق �م��ري��ن» ،أو ب��داي �ت��ه األل �ف �ي��ة ال�ق��وي��ة
في «تملي معاك» و«أك�ت��ر واح��د» الذي
حققت إحدى أغنياته «حبيبي وال على
ً
باله» (ألحان محمد رحيم) تحوال أعاد
امل��وس �ي �ق��ى ل �س �ن��وات إل� ��ى خ ��ط ش��رق��ي
ً
اف �ت �ق��دت��ه ط� ��وي�ل��ا .ك ��ل ت �ل��ك ال �ع �ن��اوي��ن
ّ
السابقة مجرد أمثلة ،ولسوء الحظ أن
«الليلة» ال يمكن أن يضاف إليها.

رادار

نجوم الغناء ينقلبون على «روتانا»
القاهرة ــ أحمد جمال الدين
م � ��ع االن � �س � �ح � ��اب ال � �ت� ��دري � �ج� ��ي ل �ش��رك��ة
«روت��ان��ا» من س��وق الكاسيت املصرية،
ع��ادت «مزيكا» لتتصدر السوق مجددًا
ب�ع��د م�ع��ان��اة اس�ت�م��رت س �ن��وات .ب�ع��ودة
املغنية التونسية لطيفة إل��ى «مزيكا»
(ي�م�ل�ك�ه��ا امل �ن �ت��ج م �ح �س��ن ج ��اب ��ر) ال�ت��ي
س �ت �ت ��ول ��ى ت� ��وزي� ��ع ال� �ب ��وم� �ه ��ا ال �ج��دي��د
«أحلى حاجة فيا» ،تخطو الشركة نحو
ال �س �ي �ط��رة ع �ل��ى س� ��وق ال �ك��اس �ي��ت ب�ع��د
فترة عانت فيها م��ن احتكار «روت��ان��ا»
للمغنني ال �ع��رب .ك ��ان آخ ��ر ت �ع��اون بني
لطيفة و«مزيكا» قبل عشر سنوات من
خالل ألبوم «ما تروحش بعيد» (.)2003
«مزيكا» التي خطفت لطيفة من «روتانا»
ب �ع��د ال �خ�ل�اف ��ات ال �ت��ي ن �ش��أت ب�ي�ن�ه�م��ا،
ونتج منها عدم تجديد التعاقد ،تحاول

اس�ت�ع��ادة مكانتها باستقبال الفنانني
املنفصلني عن «روتانا» ،بعدما ّ
هددتها
األخ �ي ��رة ق�ب��ل أع� ��وام ب ��اإلغ�ل�اق ،نتيجة
تعاقدها م��ع امل�ط��رب�ين بعقود مرتفعة.
كما حصلت «مزيكا» على توقيع املغني
ت��ام��ر ع ��اش ��ور ال � ��ذي ق� ّ�دم �ت��ه «روت ��ان ��ا»
ك�م�ط��رب ف��ي ع��ام  ،2009ل�ك��ن خالفاتها
معه وتباطؤ الشركة الخليجية في طرح
البومه دفعاه إلى تركها .تطرح «مزيكا»
ألبومًا كل شهرين تقريبًا ،بعدما جمعت
ع ��ددًا م��ن ال�ف�ن��ان�ين امل �ص��ري�ين وال �ع��رب،
م �ن �ه��م :م�ص�ط�ف��ى ق �م��ر ،وخ ��ال ��د س�ل�ي��م،
وام � ��ال م ��اه ��ر ،ول �ي �ل��ى غ� �ف ��ران ،وس��ام��و
زي� ��ن ،ووع� ��د ال �ب �ح��ري ،ورام � ��ي ص �ب��ري،
ول� ��ؤي ،وغ� ��ادة رج� ��ب ..ف�ي�م��ا دخ �ل��ت في
م �ف ّ��اوض��ات ج��دي��ة م��ع م�ط��رب�ين آخ��ري��ن،
لكنها لم تصل إل��ى اتفاق معهم منهم:
تامر حسني الذي قدم مع الشركة ثالثة

البومات من قبل ،وشيرين عبد الوهاب،
وأن �غ��ام رغ��م ال �خ�لاف ال�ق�ض��ائ��ي معها.
ي�ح��اول محسن ج��اب��ر استغالل عالقته
ال �ق��دي �م��ة ب��امل �غ �ن �ي��ة امل �غ��رب �ي��ة س �م �ي��رة
س�ع�ي��د الق�ن��اع�ه��ا ب�ت�ج��دي��د ال�ت�ع��اق��د مع
الشركة ،السيما بعد الحملة الدعائية
الضخمة التي صاحبت البومها األخير
«أي ��ام ح�ي��ات��ي» ( .)2008فيما ل��م تتخذ
سميرة قرارها في انتظار انتهائها من
تسجيل األل �ب��وم .ورغ��م وج��ود شركات
ع � ّ�دة ل�لإن �ت��اج امل��وس�ي�ق��ي ف��ي م �ص��ر ،إال
أن «مزيكا» عادت لتصبح الشركة التي
ت�م�ت�ل��ك ال �ح� ّ�ص��ة األك �ب��ر م��ن امل�غ�ن�ين في
«روتانا» بالفنان عمرو
وقت اكتفت فيه ّ
دياب ،واملغربية جنات ،وانتقلت شيرين
عبد الوهاب من الشركة الخليجية إلى
«ن� �ج ��وم ري � �ك � ��وردز» .رغ ��م إع �ل��ان ج��اب��ر
ّ
املوسيقي ،وإسناد إدارة
إعتزال اإلنتاج

ال �ش��رك��ة مل�ج�م��وع��ة م��ن ال �ش �ب��اب ،إال أن��ه
متواجد في جميع تعاقدات واحتفاالت
ّ
ال �ش��رك��ة .ي��ؤك��د ج��اب��ر أن��ه يكتفي ب��دور
امل� ��راق� ��ب ل �ل �ح �ف��اظ ع �ل��ى ك� �ي ��ان ال �ش��رك��ة
ال�ت��ي تمتلك أك�ب��ر مكتبة موسيقية في
ال �ع��ال��م ال �ع��رب��ي ،وي �ق �ص��د ه �ن��ا ال�ش��رك��ة
األم ل �ـ«م��زي �ك��ا» أي «ع��ال��م ال �ف��ن» .ت��أت��ي
«نجوم ريكوردز» كثالث أكبر الكيانات
املوسيقية (تابعة إلذاعة «نجوم إف إم»)
ّ
وتضم
رغم انطالقها قبل أكثر من عام،
املغنيني محمد حماقي ،وشيرين عبد
الوهاب .ويحاول املنتج نصر محروس
ال �ع ��ودة إل ��ى ال �س��وق م��ن خ�ل�ال ش��رك�ت��ه
«ف� ��ري م� �ي ��وزك» ،إذ ح �ص��ل أخ �ي �رًا على
ّ
ت��وق�ي��ع م�ح�م��د م�ح�ي��ي ل�ي�ت��ول��ى ب��إن�ت��اج
وتوزيع ألبومه الذي سيطرح في نهاية
ال�ع��ام ال�ح��ال��ي فيما حصل على توقيع
تامر حسني إلنتاج البومه املقبل.

◄ أعلنت قناة «العالم» في بيان ّ
وزعته
أن بثها ع��اد كاملعتاد على م��دار «قمر
نايل س��ات» بعد ّ
تعرضه للقطع ألكثر
م��ن شهرين .وأشارت امل�ح�ط��ة إل ��ى أن
«الحجب غير القانوني ّ
لبث «العالم» على
األق �م��ار األوروب �ي��ة وال�ع��رب�ي��ة ت��م بإيعاز
أميركي صهيوني ،بهدف إخماد صوت
امل �ق ��اوم ��ة ،وب �م��ا ي�ك�ش��ف زي ��ف امل��زاع��م
واالدعاءات التي يرفع عقيرتها الغرب».
◄ ّ
تعرض منزل املخرج السوري تامر
إس�ح��اق ألض��رار كبيرة ج��راء سقوط
ّ
يضم منزله في
قذيفة على البناء ال��ذي
ش��ارع بغداد في دمشق ّأول من أمس.
وتزامنت الحادثة مع وج��وده في موقع
تصوير «زن��ود الست  ،»3وف��وج��ئ بما
ح ��دث أث �ن��اء ع��ودت��ه إل ��ى امل� �ن ��زل .وك��ان
إس� �ح ��اق ق ��د ت� �ع ��رض ل��وع �ك��ة ص �ح� ّ�ي��ة
ال �ث�لاث��اء امل��اض��ي ،ن�ق��ل ع�ل��ى أث��ره��ا إل��ى
املستشفى حيث بقي ليوم واحد.
◄ ي �ن �ف �ص��ل دي� �م ��ي م� ��ور وآش� �ت ��ون
كاتشر رسميًا خ�لال األس�ب��وع املقبل،
بعجما انتهت إج ��راءات ال�ط�لاق خاتمة
سلسلة م��ن ال �ن��زاع��ات ال�ق�ض��ائ�ي��ة التي
اس � �ت � �م ��رت أش � �ه � �رًا ع� � � ��دة .وق� � ��د ج ��رت
مفاوضات طويلة بني محاميي الزوجني
للوصول الى اتفاق نهائي في ما يخص
التعويضات املالية.
◄ ان� �ت� �ش ��رت أم � ��س ص � � ��ورة ل�ل�م�م�ث�ل��ة
املصرية حنان الترك (الصورة) وهي
حامل ،وهو الظهور األول لها بعد خبر
ّ
ح�م�ل�ه��ا .وج � ��اءت ت �ل��ك ال� �ص ��ورة ل�ت��ؤك��د

ارتباطها برجل األعمال محمود مالك،
شقيق رج��ل األعمال حسن مالك الذي
ينتمي إلى جماعة «اإلخ��وان املسلمني».
ي��ذك��ر أن ه��ذا ال ��زواج ال��راب��ع ل�ل�ت��رك ،بعد
زواجها األول بخالد خطاب ،ثم زواجها
ب��ال��داع �ي��ة ع �م��رو خ ��ال ��د ،ق �ب��ل أن ت�ع��ود
ّ
وتتزوج محمد يحيى.
◄ ن �ف��ت امل �م �ث �ل��ة ال �س ��وري ��ة ه �ب��ة ن��ور
الشائعة التي ّ
روج��ت أخيرًا حول نيتها
االبتعاد عن الفن بسبب زواجها ،وقالت
ُ
إنها لم تتزوج ،وإذا ّ
تزوجت فلن تخفي
ّ
هذا الخبر .وعلقت على الشائعات التي
ّ
تطالها بالقول «كل فنان يتعرض لذلك،
لكن بالنسبة لي زاد املوضوع عن ّ
حده».
وكانت هبة قد أنهت منذ فترة تصوير
دورها بمسلسل «نساء من هذا الزمان»
ب� � ��إدارة امل �خ��رج أح �م��د إب��راه �ي��م أح �م��د،
وت� ��ؤدي ف�ي��ه ش�خ�ص�ي��ة ل �ي��ال وه ��ي من
الشخصيات األساسية في العمل الذي
يوصف بـ«الجريء جدًا».
ّ
◄ رشح املخرج املصري أحمد صقر
املمثلة دالل عبد العزيز لبطولة مسلسل
«ك �ي��د ال �ح �م ��وات» ال� ��ذي ي �ق��وم ب�ك�ت��اب�ت��ه
السيناريست حسني مصطفى محرم،
على أن تشاركها في بطولته زميلتها
م��اج��دة زك��ي .املسلسل ينتجه ممدوح
ّ
شاهني ومرشح للعرض خالل رمضان
املقبل ،على أن يبدأ تصويره بداية في
شهر كانون الثاني (يناير) بعد اختيار
باقي فريق العمل.
◄ رش�ح��ت امل�خ��رج��ة كاملة أب��و ذك��رى
املمثلة نيللي ك��ري��م لبطولة مسلسل
«س� �ج ��ن ال �ن �س ��ا» ال � ��ذي س �ي �ع��رض ف��ي
رمضان املقبل .ت��دور أح��داث املسلسل
داخل سجن السيدات ،فيما ّ
أجلت نيللي
م��واف�ق�ت�ه��ا ال�ن�ه��ائ�ي��ة ل�ح�ين االن �ت �ه��اء من
تصوير فيلمها الجديد «ي��وم للستات»
مع إلهام شاهني.

