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وديع الصافي: »يا بنتي قلبي عليك«
 بيروت – ندي مفرج سعيد

الـصــافي مــن  الفنان وديـــع  انتــهى 
تسجــيل أغــنية جــديــدة بعـــنوان »يا 
بنتـــي قلبي عليك« من كلمات الشـــاعرة 
السعودية سارة الهاجري وأحلان الفنان 
وديع الصافي نفســـه، وتطـــرح االغنية 
موضوعا اجتماعيا عميقا، يعكس عالقة 
االب بابنته، ويوصل رســـالة في غـــاية 
االهمية الى كل أم، وهي أن تبعد مشاكلهـــا 
مع زوجـــها عن االوالد، وأال تدع اوالدها 
يـــرون تـــلك املشاكل أو يشعروا بها واالهم 
أال جتعلهـــم يتعاطفـــون معها ضد االب، 
الن ذلك يسبب شرخا عاطفيا بني االوالد 
ووالدهم مع الوقت يجعلهم يندمون عليه 
الحقا عندما يكبرون.  فاألم عاطفية وتظهر 
املشــــــاكل بينما االب قاس أكثر، والرجل 
بطبيعته ال يعبر مثل املرأة، وأهمية هذه 
االغنية هو أن الشاعرة السعودية سارة 
الهاجري تدعو املرأة واالم حتديدا لتدرك 
مدى أهمية دورها في بناء شخصية أوالدها 
الذين ميثلون املستقبل، فيجب أن تتم تربية 
االوالد في بيئة سليمة عقالنية بعيدا عن 

العواطف البحتة. 
االغنية كتبتها سارة الهاجري من واقع 
اجتماعي موجود فـــي مجتمعنا العربي، 

بالتعاون مع الشاعر طوني أبي كرم وذلك 
جلعل االغنيـــة باللهجـــة اللبنانية، كي 
تتناسب مع الفنان الكبير وديع الصافي، 
الذي قام بتلحينها وتسجيلها في استديو 

ابنه جورج الصافي في بيروت.
وكثيرون ينتظرون سماع صوت عمالق 
الفن العربي وديع الصافي، صاحب التاريخ 

الفني املشرف للبنان.
ومت تصويـــر الڤيديـــو كليب اخلاص 
باالغنــــيـــة مع املخــــــرج والفنان جاد 
شويري، والكليب يتماشـــى مع االغنية 
اليصال الفكرة والرسالة من وراء هذا العمل. 
واملالحظ أن آخـــر مجموعة من الكليبات 
التي صورها جاد تؤكد ما قاله في برنامج 
»بلســـان معارضيك« مع االعالمي طوني 
خليفة، بأنه أحدث تغييرا في مســـيرته 
الفنية، فقد بدأت قنوات امليلودي بعرض 
ڤيديو كليب للفنانة فلة بعنوان »أرجوك 
ابعد« من اخراج جاد، وقريبا سيتم عرض 
القديرة ميشـــلني خليفة  كليب للمطربة 
بعنوان »ياما بكيـــت«، وهي جميعها من 
كلمات الشاعرة سارة الهاجري التي تعمل 
على طرح قضايـــا اجتماعية تعني املرأة 
واملجتمع من خالل أهم االصوات الغنائية 

الطربية العربية.

هيفاء وهبي

سعد الصغير

وصفت أغلب برامج رمضان الحوارية بأنها كانت سخيفة

هيفاء وهبي: تأكدت اليوم أني ملكة 
وكثيرون يحاولون االستفادة من شهرتي

أكد أنه يغني ويرقص من الخارج وقلبه يرفض مايفعله

سعد الصغير: يارب توب عليَّ

القاهرة ـ سعيد محمود
قالت املطربة اللبنانية هيفاء وهبي ان أغلب البرامج احلوارية في رمضان 
2010م كانت سخيفة ولم تكن حتترم قدسية الشهر الكرمي، ألنها كانت قائمة 
على النميمة، وقالت: أنا أطللت في 3 برامج ولم آت على ذكر ســـيرة أحد، 
بينما برامج كثيرة كانت إعالناتها قائمـــة علي، وبالفعل تأكدت اليوم أني 

ملكة، وكثيرون يحاولون االستفادة من شهرتي.
وأوضحت أنها أعجبت مبسلسل »عايزة اجتوز«، الذي عرض خالل شهر 
رمضان املاضي، مشيرة إلى أن أداء بطلة العمل التونسية هند صبري جذبها 

ملتابعته منذ احللقات األولى.
وأضافت: قبل سفري إلى أميركا بدأت مبتابعة احللقات األولى من مسلسل 
»عايزة اجتوز«، وقد أحببت املمثلني املشاركني فيه وأداء هند صبري، إضافة 
إلى مسلســـل »الكبير أوي« ألحمد مكي، لكني لم أكملهما لألســـف الشديد، 
كاشفة عن نيتها تقدمي مفاجأة من العيار الثقيل ستكون عبارة عن مسلسل 
تلفزيوني يعرض في شهر رمضان 2011، وفضلت أن تتكتم عن تفاصيله حتى 
يتم االتفاق عليه مع اجلهة اإلنتاجية. وأكدت هيفاء أنها اســـتمتعت للغاية 
بقضاء عيد الفطر املبارك مع زوجهـــا أحمد وعائلته، وقالت: أحب اجتماع 
العائلة في األعياد، فهذا يوّلد الفرح لدي، واحرص على هذا املوضوع دائما. 

لكن األمر يختلف مع الوقت بسبب االنشغال اليومي.

القاهرة ـ سعيد محمود
بعد ان متاثل املطرب الشــــعبي سعد 
الصغير للشفاء من الوعكة الصحية االخيرة 
التي مر بها، صرح بان الغناء الذي يقدمه 
»حرام«، وانه يتمنى من اهلل ان يتوب عليه 
من عمله كمطــــرب، وان يجد مهنة اخرى 

يعمل بها بعيدة عن الشبهات.
واضاف في حواره مع االعالمي تامر أمني 
في برنامج »مصر النهاردة« ان من اقنعه 
بذلك احد اصدقائه من الشيوخ، وقال ان 
من يعتقد ان الفن حالل من الفنانني، رمبا 
يرجع ذلك الى الشيوخ الذين يسألونهم، 
مما جعل تامر أمني يعلق على كالمه مازحا: 

»كل واحد وشيخه«.
الغريب انه بعد تلك التصريحات قام 
بالغنــــاء والرقص في اســــتديو البرنامج 
بصحبة فرقته، مما جعل تامر أمني يتعجب 
من تصريحه ويقــــول له: »كيف تقول ان 
الغناء حرام، بينما تقف وتغني مثل الكرة 
الشراب؟!«، فرد عليه سعد بانه من اخلارج 
يغني ويرقص، ولكن من اعماق قلبه يرفض 
ما يفعلــــه. واضاف أنه بعد ان رأى املوت 
بعينيه ملدة 70 يوما، وسمع من االطباء أنه 
لن يعيش للصباح، متنى ان يغفر اهلل له 
كل سيئاته وذنوبه، مضيفا أنه سيعتزل 
الغناء وهو في عامه الـ 45 وصرح بأنه اآلن 
37 عاما، وأشار الى ان د.أشرف زكي نقيب 
الفنانني في مصر، هو الذي وقف بجواره 

في محنته املرضيــــة، ومتنى من اهلل أن 
يتوب عليه مؤكدا انه في كثير من االحيان 
يخاف من ان تكون شهرته وجنوميته، هي 
ابتالء من اهلل ليختبر اميانه، مضيفا ان اهلل 
سبحانه وتعالى كثيرا ما يعطي امواال للناس 
بهدف اختبارهم ورؤية مدى قوة اميانهم، 
وانه يخشى على نفسه من عدم النجاح في 
هذا االختبار. وأشار سعد الى ان رقصته 
الشهيرة امام الراقصة دينا في فيلم »عليا 
الطرب بالتالتة«، كانت على سبيل املزاح 
اثناء البروڤات، اال انه فوجئ بها معروضة 
من ضمن مشاهد االغنية اخلاصة بدعاية 
الفيلم، ونفى في الوقت ذاته ان يكون فيلمه 
اجلديد »والد البلد« يحتوي على مشاهد 
رقص جتمعه بدينا مرة اخرى، ونفى ايضا 

ما اشيع عن زواجه منها.
اجلدير بالذكر ان ســــعد الصغير اشار 
في حوار ســــابق لبرنامج »حوار صريح 
جــــدا« مع االعالمية منى احلســــيني، الى 
أنه بعد ان اشــــتهر ابتعــــد عنه اصدقاؤه 
القدامى، وحقدوا عليــــه، وانهم لو كانوا 
بجواره لكانوا نصحوه بعدم الرقص بتلك 
الطريقة املخزية، مضيفا انه عانى كثيرا في 
حياته من شدة الفقر، مستشهدا على ذلك 
بأنــــه عندما كان يريد ان يأكل حلوى كان 
يقوم بعمل »ساندوتش سكر«، وعندما كان 
يشتري ساندوتش كفتة، كان يقول جيرانه 

»ان ام سعد قبضت جمعية«.

أكدت أنها ليست محاربة وترفض االحتكار

داليدا: شركات اإلنتاج قضت
على نجومية كثير من المطربين الموهوبين

عبدالحميد الخطيب
عبرت املطربة اللبنانية داليدا عن سعادتها باملشاركة 
في إحياء احدى ليالي مهرجان »الشوف« في بيروت 
18 اجلاري مبشــــاركة الفنان ريان مشيرة الى انها 
ســــتغني خالل احلفل مجموعة من أغنياتها التي 
يحبها اجلمهور باالضافة الى اغنية مفاجأة من 
ألبومها اجلديد، كما سيتم خالل احلفل تكرمي 

املذيعة اللبنانية رميا جنيم.
واضافت في تصريح لـ »األنباء«: انها 
مازالت تباشر التجهيز أللبومها اجلديد 
الذي سيرى النور قريبا حيث انتهت من 
تسجيل 4 أغان وتقع حاليا على اختيار 
عدد من األغنيات لضمها لأللبوم الذي 
أكدت انه سيكون منوعا ويختلف عن 

أعمالها السابقة.

مخاطر

وعن سبب عدم طرحها أغنية 
ســــينغل في ظل اخلســــائر التي 
يتعرض لها األلبوم الكامل قالت: 
أعلم ان طرح ألبوم كامل في هذا 
الوقت بات أمرا محفوفا باملخاطر 
في ظــــل القرصنة املوجودة 
على االنترنت والتي أدت الى 
انحســــار شركات االنتاج ما 
أصاب الساحة الغنائية بالوهن 
الفترة األخيرة، ملمحة  خالل 
الى انها ال حتــــب العجلة في 
عملها لذلك ستعمد الى طرح 
أغنية سينغل في البداية ومن 
ثم تطرح ألبوما كامال لترضي 
جمهورها الذي يطالبها دائما 

باجلديد.
واســــتطردت: األغنية الســــينغل هي »يا مغرورين« من 
كلمات هانــــي الصغير وأحلان د.يعقــــوب اخلبيزي والتي 
ســــأصورها على طريقة الڤيديو كليب وسيتم عرضها على 

عدد من احملطات الفضائية خالل الفترة املقبلة. 

محاباة

وحول سبب إنتاجها األلبوم على حسابها اخلاص أشارت 
الى انها ترفض االحتكار وتخشى من محاباة شركات االنتاج 
التي قضت علي جنومية كثير من املطربني املوهوبني نتيجة 
تفضيلها فنانا على آخــــر وقالت: أنا أحب احلرية في عملي 
واعتقــــد انني أفهم طبيعة جمهــــوري لذلك خضت املغامرة 
معتمدة على التدقيق في اختياراتي وكذلك على كلمات وأحلان 
نخبة من أملع الشــــعراء وامللحنني. وحول حقيقة ما يقال ان 
ســــبب غيابها عن الســــاحة الغنائية في الفترة املاضية هو 
انها محاربة ردت: بالعكــــس، عالقتي جيدة بكل زمالئي في 
الوسط الفني وال اعتقد انني محاربة على اإلطالق والسبب 
الذي دفعني لالبتعاد قليال عن جمهوري هو احلمل والوالدة، 
مشيرة الى ان ابتعاد الفنان أحيانا يكون لظروف قهرية في 

حياته اخلاصة أو انه ليس لديه جديد يتحدث عنه.

سامحتك

من جانب آخر حلت داليدا ضيفه على البرنامج اللبناني 
املنوع »في عيون بيروت« الذي يعرض على محطة األوربت 
مع الفنان نادر االتات وامللحن ميشيل بولس وهو من تقدمي 
ريتا حرب وراغدة شلهوب، وحتدثت داليدا عن أهم احملطات 
الفنية فــــي حياتها وغنت خالل احللقة أغنية »ســــامحتك« 
واغنية وطنية قدمتها هدية لبيروت. كما حلت ضيفة على 
اذاعة »روتانا دلتا« على الهواء مباشــــرة من مقهى »روتانا 
كافيه« بيروت مع املذيع عماد الهواري، هذا وستجري خالل 
وجوده في بيروت إلحياء حفل مهرجان »الشــــوف« لقاء في 

محطة اجلرس مع املقدم جو معلوف.

داليدا تتوسط فريق برنامج »في عيون بيروت« ومعها الفنان نادر االتات وامللحن ميشيل بولس المطربة داليدا


