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يعود للتمثيل بمسلسل غنائي

فرح

أمير الغناء العربي هاني شاكر:
أخشى الغناء باللهجة الخليجية
القاهرة  -محمد مدحت

وجه رسائل عبر أغنياته إلى حبيبته ،وصلت جميعها
إلى قلبها نظرًا لعذوبة صوته وصدق مشاعره ،فطالب
ح�ب�ي�ب�ت��ه ب��إي �ق��اف ت �ه��دي��ده��ا ف��ي أغ �ن �ي��ة «م��ات �ه��ددي��ش»
وسألها «ليه م��ا نحلمش؟» ،وعاتبها ف��ي «ل��و بتحب»
وشعر بالندم فأطلقها «غلطة» ،وسئم الحديث إليها
ف�ق��ال «ت�ع�ب��ت م��ن ال �ك��ام» ،وت�م�ن��اه��ا فغنى «ي��ا رت�ن��ي»،
وعبر عن هزيمة الحب في «انسحابي» ،وأخ�ي�رًا قالها
لحبيبته «حبيبي حياتي» ،وأهداها «ألبوم صور» إنه
أمير الغناء العربي الفنان «هاني شاكر» ال��ذي التقينا
به ،وكان هذا الحوار:
● م��ا تقييمك ألل�ب��وم��ك األخ�ي��ر «حبيبي ح�ي��ات��ي» ،ومل ��اذا تأخر
صدوره؟
■ أنا راض عن األلبوم وردود فعل الجمهور تجاهه ،فقد
قدمت خاله أفكارًا موسيقية جديدة أغنيها ألول مرة.
وك��ان من املقرر ط��رح ألبوم «حبيبي حياتي» في شهر
نوفمبر املاضي ،ولكن ظروف االعتداء على غزة جعلتنا
نؤجل طرحه الشهر عدة.
● مل ��اذا ت��م اخ�ت�ي��ار أغ�ن�ي�ت��ي «ح�ب�ي�ب��ي ح�ي��ات��ي» و«أل �ب��وم ص��ور»
ليصبحا عنوانًا لأللبوم؟
 تم ط��رح أغنية «أل�ب��وم ص��ور» قبل ط��رح األل�ب��وم بمدةك�ب�ي��رة ل��ذل��ك ت��م وض ��ع اس�م�ه��ا ع�ل��ى األل �ب��وم م��ع أغنية
«حبيبي حياتي» حتى يكون الجمهور على علم بأنها
ضمن أغاني األلبوم.
● ملاذا لجأت في كليباتك األخيرة للتعاون مع مخرجني جدد؟
■ م��ن ال�ج�ي��د أن أت �ع��اون م��ع م�خ��رج��ن ج��دد ل��م أتعامل
معهم م��ن قبل،وقد أعجبني التناول ال��درام��ي ألغنيتي
«البوم صور» و«حبيبي حياتي».

فلسطيني
● هل سيتم تصوير أغنية «فلسطيني»؟
■ تم تصوير األغنية بالفعل في فلسطن أثناء احيائي

اختفى عشاق األغنية الطويلة
صناعة الغناء دخلت مرحلة الخطر
أدعو الفنانني للذهاب إلى فلسطني
الفيديو كليب يمنح البقاء لألغنية

ال�ح�ف��ل ،كما ت�ن��اول التصوير زي��ارت��ي لفلسطن ولقبر
الرئيس الراحل ياسر عرفات ،لذلك لن يتم تصويرها من
جديد على طريقة الفيديو كليب.
● ألم ينتابك شعور بالخوف عند زيارتك فلسطني؟
■ لم أشعر بالخوف عند زيارتي لفلسطن على الرغم
من أن زوجتي نهلة وأبنائي كانوا متخوفن جدًا ،وكنت
أش�ع��ر باطمئنان داخ�ل��ي ت�ج��اه ه��ذه ال��زي��ارة حيث كان
هدفي إسعاد الشعب الفلسطيني الذي يستحق العناء
واملجهود واملجازفة حتى نصل إليه ،ذلك الشعب الذي
ع�ل��ى رغ ��م أن ��ه ي �ب��دو ك��أن��ه ي�ع�ي��ش ف��ي م�ص�ي��دة ل��وج��ود
الحواجز بن أراضيه إلى أن اآلالف من أبنائه حرصوا
على حضور حفلي ,ويكفي أن نسبة اشغاالت الفنادق
ف��ي «أري� �ح ��ا» ب�ل�غ��ت  100ف��ي امل �ئ��ة ب�س�ب��ب اإلق �ب��ال على
الحفل ،إلى جانب اآلالف الذين وقفت الحواجز عائقًا أمام
حضورهم الحفل ،وأحمد الله أنني قدمت للحاضرين
ك��ل األغ��ان��ي ال�ت��ي رغ�ب��وا ف��ي سماعها ،وأتمنى م��ن الله
أن يخفف من معاناتهم ،وأن تقام ال��دول��ة الفلسطينية
التي يحلم بها الفلسطينيون والعرب ،وأدع��و كل فنان
يستطيع الذهاب لفلسطن ملسح دمعة ورسم بسمة على
وجوه الفلسطينين فليفعل ألن جزاءها عند الله كبير.
● هل سيتم تصوير أغان أخرى من األلبوم؟
■ هناك أكثر من أغنية في األلبوم أسعى لتصويرها مثل
أغاني «كل اللي عرفوك» و«معاك» ،و«وأنت معايا».
● إلى أي مدى يسهم الفيديو كليب في نجاح األغنية؟
■ ال�ف�ي��دي��و كليب ب�م�ث��اب��ة ت��أري��خ ل��أغ�ن�ي��ة ،ف�ه��و ع�ب��ارة
عن فيلم سينمائي صغير لأغنية يمنحها البقاء في
وج��دان الجمهور ،ويهم الفنان أن يصور ل��ه أكبر عدد
من األغاني في األلبوم خاصة وهناك اغان كثيرة ظلمت
واغان أخرى بقيت في وجدان الجمهور
لعدم تصويرها
ٍ
بسبب تصويرها على طريقة الفيديو كليب خاصة مع
انتشار القنوات الغنائية.

مرحلة الخطر
● ما تقييمك لصناعة الغناء حاليًا؟
■ صناعة الغناء دخلت مرحلة الخطر ،فاملنتج أصبح
يواجه حاليًا مشاكل في استمرار شركته في الوجود
على الساحة الفنية ،وخاصة أن أغاني األلبوم أصبحت
تسرق على اإلنترنت قبل طرحه باألسواق ،وأصبح من
املؤكد انسحاب املنتج ال��ذي ال يملك قناة فضائية من
الساحة الفنية ،وأصبحنا في حاجة ماسة لدعم سريع
م��ن ال��دول��ة لحماية الحقوق الفكرية لأغنية وصناعة
املوسيقى بصفة عامة.
● ملاذا ال تقدم على الغناء باللهجة الخليجية؟
■ ال أت�ق��ن اللهجة الخليجية بشكل كبير ل��ذل��ك أخشى
الدخول في تجربة قد ال تصل للجمهور بالشكل الذي
أرغب فيه.

● ما حقيقة التعاون بينك وبني تامر حسني؟
■ هناك بالفعل تحضير للتعاون الفني بيننا وخاصة
بعد أن أصبحنا تحت مظلة املنتج محسن جابر.
● وما رأيك في تامر حسني كملحن؟
■ تامر ملحن ومطرب جيد ,وأحب صوته قبل أن ينضم
لشركة عالم الفن ،فهو من األص��وات الشبابية املتميزة
ونجاحه لم يأت من فراغ.
● أين أنت من األغاني الطويلة التي اشتهرت بها؟
■ العصر اختلف ،وأبطال ورواد األغنية الطويلة جزء
منهم رحل عن عاملنا وآخر تخلى عن هذا اللون ،ومحبو
األغنية الطويلة قلوا اآلن وسط الزحام والتغيرات التي
نشهدها ،باإلضافة إلى أن املؤلفن يقدمون على كتابة
األغنية القصيرة .وخاصة أنها أق��ل تكلفة من األغاني
ال�ط��وي�ل��ة ،وب�ص�ف��ة ع��ام��ة ال ت��وج��د مشكلة بالنسبة لي
للعودة ملثل هذا اللون من األغاني ،لكن ال توجد الفكرة
الجيدة.
● هل املنافسة بني املطربني حاليًا تختلف عن املاضي؟
■ املنافسة بن الفنانن حاليًا أصبحت أشرس وأسوأ،
ولم تعد أساليب النجاح فيها تتمتع ببراءة زمان ،فلم
تعد شريفة كما كانت في السابق سواء بن الفنانن أو
شركات اإلنتاج.
● وما تقييمك للقنوات الفضائية الغنائية؟
■ ليس كل ما يعرض على القنوات الفضائية الغنائية
ع�ل��ى م�س�ت��وى امل �ط �ل��وب ،وأص�ب�ح�ن��ا ن�ش��اه��د أش �ي��اء لم
نشهدها من قبل بحجة التغيير والحرية.
ول��أس��ف أن��ه أص�ب��ح ه�ن��اك تركيز على الكلمة الغربية
والتصوير الغريب لأغنية ،وأصبح األطفال يشاهدون
ه ��ذا ال �ف��ن ال �غ��ري��ب دون أي «ف �ل �ت��رة» م�م��ا أف �س��د ال ��ذوق
العام.
● ما تعليقك على االتهام املوجه لإلنتاج الخليجي بأنه اسهم في
ظهور أنصاف املطربات على الساحة الفنية؟
■ بالعكس فأرى أن رأس املال الخليجي كرس إمكانياته
لخدمة الفن الخليجي بشكل كبير ،وأتمنى أن يحدث ذلك
في مصر ،ولكن أنصاف املواهب من املطربات هن الائي
سعن للظهور على القنوات الفضائية ،ولأسف الشديد
أن القنوات الفضائية ال يكون لديها مانع في ذلك.

عودة للتمثيل
● أين أنت من الدويتوهات الغنائية؟
■ ل�ي��س ل��دي م��ان��ع م��ن امل �ش��ارك��ة ف��ي دوي �ت��و ل��و وج��دت
فكرة جيدة.
● ألم يحن الوقت في العودة إلى التمثيل؟
■ أفكر حاليًا وبجدية في العودة إلى التمثيل من خال
مسلسل تلفزيوني غنائي وخاصة أن الجمهور لم يشهد
هذه النوعية من املسلسات منذ فترة ،وأقرأ حاليًا ثاثة
سيناريوهات سأختار من بينها.

العجمي يزور ورشة إعداد املمثل في املسرح الشعبي

الزدجالي يغادر «قبائل الشرق» بعد وفاة والدته
أص�ي��ب ال�ف�ن��ان ال�ع�م��ان��ي اب��راه�ي��م ال��زدج��ال��ي ب�ص��دم��ة ك�ب�ي��رة بسبب وف��اة
وال��دت��ه قبل اي��ام م��ا اض�ط��ره ال��ى االنسحاب م��ن املسلسل ال�ب��دوي «قبائل
الشرق» الذي يجري تصويره في العاصمة االردنية عمان حاليًا تمهيدًا
لعرضه على قناة أبوظبي االولى في شهر رمضان املقبل.
ً
وحل الفنان االردني حسن الشاعر بديا للزدجالي ليلعب دور زيد شيخ
قبيلة الراويع القبيلة التي تعيش صراعًا دائمًا مع قبيلة املواسي وكبيرها
فارع الداوي الذي يلعب دوره الفنان املتألق رشيد عساف.
وت� ��دور أح� ��داث امل�س�ل�س��ل ح ��ول ق�ب��ائ��ل ي �ت �ن��ازع ش�ي��وخ�ه��ا ع�ل��ى ال �ص��دارة
وال�س�ي��ادة املطلقة وح��ول ال�ص��راع ال��ذي ينشأ ب��ن القبائل ف��ي ظ��ل وج��ود

عدو مشترك والسعي ملواجهة هذا العدو من طرف قبيلة الشيخ زيد التي
تحاول جمع القبائل.
ويجسد «قبائل ال�ش��رق» فكرة استخدام العقل كساح ملواجهة االسلحة
م��ن خ��ال الصبر ف��ي ب�ن��اء النفس واث �ب��ات ف�ك��رة ان العقل ل��ه ال �ق��درة على
التخطيط السليم في احلك الظروف.
وي�ل�ع��ب ب�ط��ول��ة املسلسل نخبة م��ن ن�ج��وم ال�ف��ن ال�ع��رب��ي يتقدمهم الفنان
الكبير رشيد عساف واملمثلة القديرة عبير عيسى والفنانة رنا االبيض،
ً
والفنانة جيانة عيد فضا عن الفنان حسن الشاعر ،عن نص كتبه الشاعر
االماراتي رعد الشال ويخرجه االردني فايز دعيبس.

باسكال مشعالني صورت أغنية «بحبك أنا بحبك»
بيروت – «النهار»

زار األ م � ��ن ا ل � �ع ��ام ا مل� �س ��ا ع ��د ل �ل �م �ج �ل��س
الوطني للثقافة والفنون واآلداب عبد
ا ل � �ه� ��ادي ا ل �ع �ج �م��ي م �ق ��ر ف ��ر ق ��ة ا مل �س ��رح
ا ل�ش�ع�ب��ي م��ع ع��دد م��ن ق �ي��ادات ا مل�ج�ل��س

عبدالهادي العجمي

أثناء تصوير األغنية

{

{

كتب شريف صالح

بينهم مدير ادارة املسرح كاملة العياد
ومحمد العسعوسي مدير ادارة االعام
وا مل�خ��رج صالح الحمر وبحضور عدد
م� ��ن ا ل� �ف� �ن ��ا ن ��ن واال ع� ��ا م � �ي� ��ن أ ب� ��رزه� ��م:
ا ب��را ه�ي��م ا ل�ص��ال ،ج��ا س��م ا ل�ن�ب�ه��ان ،أ م��ل
عبدالله ،وجمال الردهان.
وتفقد العجمي خال الزيارة تجديدات
م �ق��ر ا ل �ف��ر ق��ة و م �ن �ه��ا ا ل��د ي��وا ن �ي��ة و ق��ا ع��ة
اال ج� � �ت� � �م � ��ا ع � ��ات وا مل� � � �س � � ��رح ا مل� �خ� �ص ��ص
ل � �ل � �ف� ��ر ق� ��ة .و ب � �ع� ��ده� ��ا ا ل � �ت � �ق� ��ى ا ل �ع �ج �م ��ى
ا ل� �ق ��ا ئ� �م ��ن ع� �ل ��ى ور ش� � ��ة ا ع� � � ��داد ا مل �م �ث��ل
واملنتسبن اليها.
ف� ��ي ا ل � �ب ��دا ي ��ة ت� �ح ��دث أ س � �ت� ��اذ اال خ� � ��راج
ف��ي ا مل �ع �ه��د ا ل �ع��ا ل��ي ل �ل �ف �ن��ون ا مل�س��ر ح�ي��ة
ً
دخ �ي��ل ا ل��د خ �ي��ل ق ��ا ئ ��ا  :أ ت ��و ل ��ى ت��در ي��ب
املنتسبن ل�ل��ور ش��ة على ف��ن اال ل�ق��اء من
خ ��ال ق �ص �ي��دة ل �ل �ش��ا ع��ر ه� ��زاع ا ل �ص��ال
بعنوان «فرسان الكام» ينتقد فيها ما
يحدث في البرملانات العربية من اعاء
الصوت والتذمر.
وأ ش� ��اد ا ل��د خ �ي��ل ب �م �ب��ادرة ا مل �ج �ل��س ف��ي
خ �ل��ق ا ن �ش �ط��ة م �ت �ن��و ع��ة ل �ص �ق��ل م��وا ه��ب
الشباب وكذلك بجهود املسرح الشعبي
منذ الخمسينيات في تشجيع الكوادر
الشابة.
ك �م��ا ت �ح��دث ا ل �ك��ا ت��ب ا مل �س��ر ح��ي ف�ي�ص��ل
العبيد ع��ن دوره ف��ي ا ل��ور ش��ة م��ن خال
اال ش� � ��راف ع �ل��ى ع �م �ل �ي��ة ا ل� �ت ��ذوق ا ل �ف �ن��ي
وأ س � ��س ا ل �ك �ت��ا ب��ة ا مل �س��ر ح �ي��ة و ق � ��ال ا ن��ه

ي� �ه ��دف ا ل � ��ى م� �س ��ا ع ��دة ا مل �ن �ت �س �ب��ن ف��ي
ا ل� �ك� �ت ��ا ب ��ة ب ��ا ن� �ف� �س� �ه ��م ..م ��و ج� �ه ��ًا ا ل �ش �ك��ر
للمجلس وللمسرح الشعبي على تلك
املبادرة.
أ م ��ا ا ل �ف �ن��ان ا ل� �ش ��اب س��ا م��ي ب ��ال ا ل ��ذي
يتولى اال ش��راف على التعبير الحركي
ف ��أو ض ��ح ا ن� ��ه أ ع �ط ��ى ا ل �ش �ب��اب ج��ر ع��ات
بسيطة تناسب ق��درا ت�ه��م خصوصا ان
بعضهم منذ ب��دا ي��ة درا س�ت��ه ف��ي املعهد
أو ليس لديه أية خبرة أساسًا.
ب �ع��د ذ ل ��ك أ ل �ق��ى األ م� ��ن ا ل� �ع ��ام ا مل �س��ا ع��د
ل�ل�م�ج�ل��س ع�ب��د ا ل �ه��ادي ا ل�ع�ج�م��ي كلمة
ش�ك��ر ف�ي�ه��ا ا مل �س��رح ا ل�ش�ع�ب��ي ع�ل��ى ه��ذه
ا مل�ب��ادرة وأ ك��د على سعي املجلس على
دعم املواهب الشابة عبر اقامة الورش
الفنية املختلفة .كما ّ
عبر العجمي عن
س �ع��اد ت��ه ب�ت�ل��ك ا ل �ت �ج��ر ب��ة و ب �م��ا رآه م��ن
جهود الشباب.
و ك � � ��ان ع ��ر ي ��ف ا ل� �ل� �ق ��اء ا ل� �ف� �ن ��ان ا ل �ق ��د ي ��ر
جاسم النبهان أشار الى غياب املشرف
ع �ل��ى االر ت� �ج ��ال ا مل �خ��رج ه��ا ن��ي ا ل�ن�ص��ار
ن�ظ��رًا ل�ع��رض مسرحية ل��ه ف��ي مهرجان
الجامعات في بيروت.
ك� �م ��ا ق � � � ّ�دم ا مل� �ن� �ت� �س� �ب ��ون ل� �ل ��ور ش ��ة أ م� ��ام
ا ل� �ح� �ض ��ور ج � � ��زءًا م� ��ن ع ��ر ض� �ه ��م ا مل� �ق ��رر
تقديمه في الخامس من الشهر املقبل،
وهو عبارة عن رصد ألهم املحطات في
ت��ار ي��خ ا ل�ك��و ي��ت م��ن خ��ال م�ج�م��و ع��ة من
الشخصيات تلتقي في احد املقاهي.

{

صورة تذكارية للمنتسبني مع الفنانني واإلعالميني (تصوير محمد أمن)

انتهت املطربة باسكال مشعاني من تصوير كليب
أغ�ن�ي��ة «ب�ح�ب��ك ان ��ا ب�ح�ب��ك» م��ن ك�ل�م��ات س�م�ي��ر نخلة
أل�ح��ان ملحم أب��و ش��دي��د ت��وزي��ع ج��وزي��ف ك��رم ،وه��ذه
األغنية تحمل عنوان البوم باسكال الجديد لصيف
 2009وللمرة الثانية بعد نجاح كليب «حبيبي غير»
تم التعامل مع املخرجة ليال راجحة.
دام ال�ت�ص��وي��ر م��دة ي��وم��ن متتالين وك ��ان تصويرًا
سينمائيا ف��ي ل�ب�ن��ان وت �ح��دي��دا ف��ي متحف ب�ي��روت،
َ
يصور كليب في
وه��ذه امل��رة األول��ى ال��ذي يسمح ب��ان
امل�ت�ح��ف وع �ل��ى أدراج � ��ه وم ��ن ث��م اس�ت�ك�م��ل ال�ت�ص��وي��ر
في بلدة دي��ر القمر في املركز الثقافي الفرنسي وفي
الساحة العامة وبعض من أحياء دير القمر القديمة.
اما قصة الكليب فتدور حول فتاة يوم زفافها وعند
ان �ت �ظ��ار ع��ري�س�ه��ا وه ��ي م��رت��دي��ة ث ��وب ال ��زف ��اف ي��أت��ي
وع�ن��دم��ا ي��راه��ا يشعر ب��ال�خ��وف م��ن ال� ��زواج وي�ت��ردد
ف��ي اللحظة األخ�ي��رة ،م��ن ث��م ع��اد ليعتذر ويتزوجها
فترفضه وكانت ردة فعلها مفاجئة .باسكال وقعت
ف ��ي ح �ي��رة ب ��ن ال �ح �ب �ي��ب ال � ��ذي خ��ذل �ه��ا ي ��وم ع��رس�ه��ا
والصديق الذي تحول الى حبيب ولن نخبركم بباقي
القصة ليتثنى لكم مشاهدتها وذلك قريبا جدا على
جميع الشاشات.

من الفيديو كليب
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