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عاصي الحالني: الكل يقلد أغنياتي الفلكلورية
أكد لجومانا بوعيد أن اقتناء الخيل ال يحتاج إلى ثراء

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
انتقد الفنان اللبناني عاصي احلالني الفنانني 
الذين ليس لهم مواقف وطنية، مؤكدا ان الفنان 
ال ميكن أن يك����ون حياديا في مثل هذا الظرف 
الذي يعيشه العالم العربي من حوله خاصة ما 
يحدث في غزة أو في لبنان، وأكد احلالني أنه 
على الفنان أن يترجم وجع الناس ويحكي عن 
الوطن وإذا لم يكن يريد احلديث في السياسة 
مباشرة ومن ال موقف له ويعبر عنه فهو جبان، 
معتبرا أن االختالف السياسي في لبنان دليل 
حضارة وتنوع وغير صحيح أن لدينا مذهبية في 
لبنان ونحن نعيش في وطن معجون ومجبول 

بتداخله.
احلالني الذي كان صّور حلقة مع اإلعالمية 
جومانا بوعيد هي سبيس����يال به من مزرعته 
في احلالنية � البقاع قال: أنا أحب بيروت ولكن 
احلالنية أحبها أكثر ألن هوايتي ركوب اخليل 
وهنا نشأتي وهذا بيت أهلي وكلما ضاقت بي 
املدينة هربت إل����ى هنا حيث أجد الكالم انتهى 
ألبدأ في التفكير والتأمل والبحث عن مواضيع 
جديدة. واحلالني ال يعتبر حياته الفنية مغايرة 
أو مناقضة حلياته االنسانية، فإجنازاته في الفن 

ال تقل عن إجنازاته في االنسانية.
وحول ما إذا كانت قريته احلالنية تعبر عن 
عز وجاه ووجاهة ال يعبر عن تواضع الضيعة 
أجاب احلالني: هذا املكان مفتوح للجميع وهذا 
امل����كان طبيعي 100% وهذا املكان لم يولد فجأة 
بل أنا من قام بتنميته على مدى 20 سنة. فكل 
تفصيل في ه����ذه املزرعة بنيته بهدوء. فأنا ما 
زلت ابن الضيع����ة واحمل حقيقتي إلى املدينة 

عندما أكون فيها. 
وأضاف: عندما أسس����ت ه����ذه املزرعة كان 
معظمه����ا للخيل أما أنا والعائلة فكنا نش����غل 
مكانا ضيقا واخليل ترفس على أبوابنا وتقلق 
نومنا، أنا مول����ع بتربية اخليل، وأحبها كثيرا 
فسرج اخليل وركوبه كفيال بأن ينسيني الصعاب 

واملش����اكل، فأنا لدي اكثر م����ن 10 أحصنة في 
املزرع����ة هناك 3 منها هدية من األمير خالد بن 
سلطان ولدي أحصنة قادمة أيضا من سورية 

ومصر والسعودية. 
وعندما سئل ملاذا ال يشارك في سباق اخليل 
فوضح بان اجلوك����ي أو راكب اخليل احملترف 
يجب أن يكون وزن����ه 50 كلغ وهو وزنه أكثر 

من ذلك بكثير. 
وأشار عاصي إلى أن الرسول ژ قد أوصى 
بتربيته����ا، ومن هنا هو حريص على أن يكون 
ابنه الوليد متعلقا باخليل ليس كهواية فقط بل 
كحب وتقدير وفروسية أيضا، ويعتبر احلالني 
أن اقتناء اخليل ال يحتاج ثراء فأي إنسان بإمكانه 

أن يفعل ذلك لو أحب. 
وتستطرد جومانا نحو الورود الذابلة لتقول 
له متى تذبل ورودك في الفن؟ فيقول لها: املهم 
االستمرارية وليس حضور أغنية تكسر األرض 
حسب التعبير الشائع واالستمرارية ال تأتي إال 
باألداء اجليد والكلم����ة واللحن الطيب ولو لم 
أتقن ذلك ما كنت ألصبح فنانا وجنما وأستمر 

حتى اآلن.
وعن األغنية الفلكلورية التي باتت اليوم مالذا 
ل����كل الفنانني يقول: هذه األغنية ملعبي والكل 
قلدني حتى بات احلص����ان جنما في كليباتهم 
بعد ان أدخلت أن����ا اخليل في الكليب، فأنا من 
أعاد هذه األغنية الى بريقها. وعندما استفزته 
جومانا بأنه غادر األغنية البلدية نحو لون آخر 
قال لها: في كل عمل لي هناك أغنية فلكلورية، 
أنا لم ابتعد كثيرا عنها ولكن عندما أغني ألوانا 
أخرى فهذا ض����روري حتى أتنوع وأتطور وال 

أسجن في قالب واحد.
وحول السبب الذي مت فيه تكرمي وديع الصافي 
في جبيل بصوتي وائل وجنوى وسبب غيابه قال: 
هو أيضا موجود أو أنه ال يقبل الثنائية مع أحد؟ 
فرد: نحن كرمناه في بعلبك قبل ذلك، وجوده 

معنا في املسرحية كان تكرميا لنا أوال.

مفرح الشمري
عبّرت الفنانة القديرة ليلى السلمان عن سعادتها باملشاركة 
في املسرحية النسائية »هالة وهاللة« التي قدمتها في عيد الفطر 
ضمن احتفاالت أمانة منطقة الرياض، خاصة أن املسرحية تناقش 
قضية مهمة وهي املساهمات العقارية والتجارية املشبوهة التي 
يتورط فيها بعض النس���اء في سعيهن للربح املادي السريع 
دون التأكد من جدية مثل هذه املس���اهمات ومصداقية القائمني 

عليها.
وقالت السلمان في تصريح ل� »األنباء«: أحداث املسرحية تقدم 

في قالب كوميدي اجتماعي من خالل قصة شقيقتني »هالة 
وهاللة« حيث أجسد شخصية »هالة« بينما شخصية »هاللة« 
جتسدها الفنانة سارة اجلابري، حيث نقوم بالنصب واالحتيال 

على النساء للحصول على أموالهن في مساهمات وهمية 
وذلك بأسلوب كوميدي هادف بعيد عن اإلسفاف قبل 
أن تطولنا اجله���ات األمنية، حيث يتم القبض علينا 

بتهمة النصب واالحتيال.
وأضافت الس���لم���ان ان احلضور النسائي للمسرحية 

أدهشها وأس���عدها في الوقت نفس���ه، مشيرة الى انه 
م���ن الضروري ان تقدم أعم���ال خاصة باملرأة حتى 
تتعرف على حقوقها كاملة ومع من تتعامل للحفاظ 

عليها.
يذكر ان الفنانة القدي�����رة ليلى السلمان قدم����ت 

ع���ددا من األعم����ال الدرامية في ش���هر رمضان 
املاض��������ي منها مسلس��������ل »ليلة عيد« مع 
الفهد واملسلس���ل  القديرة حياة  الفنان������ة 
اإلمارات���ي »الغافة« بطولة س���يف الغامن 
وحس���ني العامري ومن إخ����راج شعالن 
الدباس وتصدى لكتابة أش���عاره محمد 

سعيد الضخاني.

سعيدة بتجربتها في »هالة وهاللة«

ليلى السلمان تحّذر النساء 
من النصب واالحتيال

إشاعات نفاد بطاقات حفلي فيروز 
تسبق عشاقها إلى مراكز البيع

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
فتح مرك���ز البي���ال ومراك���ز »الفيرجني 
ميغاستور« ش���بابيك التذاكر لبيع البطاقات 
اخلاصة باحلفلني املوسيقيني اللذين ستحييهما 
الس���يدة فيروز في بيروت في مجمع البيال، 
واعتبارا من صباح السبت املاضي بدأ عشاق 
الفنانة الكبيرة بالتوافد لشراء البطاقات على 
وقع كم من االش���اعات التي أكدت نفادها منذ 
الس���اعات االولى لطرحها، خاصة وقد عرض 
تقرير على نش���رة »آخر أخب���ار روتانا« كما 
أكدت الصفحة الرسمية اخلاصة بفيروز والتي 
تديرها ابنتها رميا وحتمل عنوان »رح نبقى 
سوا«، حيث قيل ان البطاقات نفدت من السوق، 
وهو ما نفته رميا عبر املوقع مؤكدة انها التزال 

متوافرة.
حش���ود من محبي الس���يدة فيروز وقفوا 
أمام مراكز البي���ال والفيرجني حيث ألصقت 
صورة كبيرة للفنانة، وقفوا لساعات طويلة 

غير آبهني بالتعب فقط من أجل احلصول على 
تذاكر للحفلني اللذين س���يقامان بتاريخ 7 و8 

اكتوبر املقبل.
احلفالن ميثالن حدثا ضخما، لعشاق السيدة 
الذين يتوقون لس���ماعها، فكان املش���هد امام 
مراكز بيع البطاقات أش���به باملظاهرة لشراء 
البطاقات، وكان رجال االمن يقفون لتفتيش 
حقائب الداخلني الى مراكز البيع، لكن ذلك لم 
يزعج عش���اق فيروز الذي كان همهم الوحيد 
احلصول على التذاكر قبل نفادها. هذا وأكدت 
الصفحة اخلاصة للس���يدة فيروز على موقع 
»الفي���س بوك« أنه ال صحة لالخبار املتداولة 
عن حفل ثالث.  وجتدر االشارة الى أن وقوف 
فيروز للغناء في البيال يؤكد أن ال وجود ألي 
قرار ملنعها من الغناء في بيروت من قبل ورثة 
منصور الرحباني حيث ينحصر اخلالف بني 
الطرفني فقط على عرض االعمال املس���رحية 

ليلى السلمان في مسلسل »الغافة«لالخوين رحباني.

اإلعالمية جومانا بوعيدعاصي احلالني

دارين: ال أحب الثرثرة .. والتمثيل يحتاج إلى تفرغ
ترى أن الفن والزواج ال يتفقان

دارين حدشيتي

بيروت ـ بولين فاضل
من���ذ البداية ب���دا ان الفنانة دارين 
حدشيتي ال تطمح الى الشهرة السريعة 
لقناعته���ا بأنها ال تدوم طويال، من هذا 
املنطلق أتت خطواتها متمهلة لكن دقيقة 
وثابتة ولعل هذا ما يفسر عدم ندمها على 
أي عمل قدمته بل رضاها عن اختياراتها 
لألغنيات والكليبات. دارين التي لم تشبع 
بع���د من الفن خصوص���ا انها لم تبرز 
بعد كل طاقاتها تنأى بنفسها عن احلب 
والزواج وهي القائلة ان الفن والزواج 

ال يتفقان.
»األنب���اء« حاورت الفنان���ة دارين 

حدشيتي فإلى التفاصيل:
بعد 3 ألبومات غنائية، هل أنت راضية 

عن مسيرتك الفنية؟
بالتأكي���د راضية واأللب���وم الرابع 
صار جاهزا تقريبا وتبقى أغنيتان قيد 

التحضير.

قدام الكل

تركزي��ن ف��ي أعمال��ك عل��ى اللهجة 
اللبناني��ة، فهل ميك��ن الق��ول ان اللون 

اللبناني هو سكتك؟
من����ذ بدايتي وحتدي����دا منذ ألبوم 
»ق����دام الكل« كان مش����روعي ان أقدم 
األغني����ة اللبنانية لكوني في النهاية 
فنانة لبنانية، لكن في مرحلة الحقة لم 
أجد ما مينع تقدميي أغنيات باللهجتني 
املصرية واخلليجي����ة على ان تكون 
احلصة األكب����ر في كل ألبوم لألغنية 

اللبنانية.
م��اذا تقول��ن عن تعاونك م��ع امللحن 

طارق أبوجودة في أغنية »مشتاقة«؟
طارق من امللحنني الشاطرين الذين 
يصنع���ون أغني���ات جميل���ة وأغنية 
»مش���تاقة« في حوزتي منذ أكثر من 4 
سنوات لكني انتظرت الوقت املناسب 
لطرحها، فقد كان في ودي ان أصورها 
في استراليا والسفر الى استراليا ليس 
باألمر الس���هل وهو يحت���اج الى وقت 
وحتضير، لذا أخذنا وقتنا في حتضير 
الفكرة وتصوي���ر الكليب واحلمد هلل 
الناس أحبوا األغنية والكليب على حد 

سواء.

فنانات عالميات

قد يس��أل البعض ملاذا التصوير دوما 
في استراليا وليس لبنان؟

أصور في استراليا ألن التقنيات هناك 
مهمة جدا والعمل يتم مع فريق كبير لديه 
خبرة واسعة ويضع كليبات لفنانات 

عامليات امثال كيلي مينوغ وغيرها.
في بداياتك ثمة من ق��ارن بينك وبن 

فنانة أخرى.
ه���ذه املقارن���ة طبيعية ف���ي بداية 

مسيرة كل فنان اذا لم انزعج ابدا، على 
العكس حتمست اكثر الثبات وجودي 
الناس بهويتي  الساحة وتعريف  على 
الغنائية واعتقد ان الناس باتوا يعرفون 
ماذا اغني وكيف هو صوتي وستايلي 

في الغناء.
كيف تختارين عادة اغنياتك؟

احساسي يعطيني عادة القدرة على 
اختيار ما يالئمني واحلمد هلل اختياراتي 

لالغنيات والكليبات موفقة.

خطوات دقيقة

اما من اعمال تندمن عليها؟
ال ألوم نفس���ي على اي عمل اقدمت 
عليه رمبا الن خطوات���ي دقيقة وغير 
متسرعة، عموما انا شخص يفكر كثيرا 

قبل اي خطوة.
ك��م قدمت حت��ى اليوم م��ن مواهبك 

وقدراتك؟
طاقات كثيرة املكها لم ابرزها بعد 
حتى الطاقات املوجودة في صوتي لم 
تبرز كلها باالضاف���ة الى موهبتي في 

التمثيل.
وملاذا ال متثلن؟

اشعر ان الوقت لم يحن بعد للتمثيل 
علما بأني تلقيت عدة عروض في مصر 
والتمثي���ل يحت���اج الى وق���ت وتفرغ 

وتركيزي اليوم على الغناء اكثر.
اي افالم تفضلن؟

افضل االفالم الرومانسية الن طبعي 
رومانسي وحالم.

هل مازلت تتعرضن للمحاربة؟
نعم امور كثيرة حتصل معي لكني 

ال احب اخلوض في تفاصيلها.
ملاذا ال تدخلن في التفاصيل؟

الني فنانة بعيدة عن الثرثرة والقيل 
والقال، واذا كنت ال أرد على من يتعرض 
لي باالذية فألني احترم فني والن تربيتي 
واخالقي ال يس���محان لي بالنزول الى 

مستوى بعض االشخاص.

وقت جميل

أين أنت من احلب والزواج؟
احلب مؤجل وكل ش���يء في وقته 

جميل. 
هل ترين ان الفن والزواج يتفقان؟

اما الفن واما الزواج ولهذا الس���بب 
ثمة فنانات تطلقن لعدم اس���تقرارهن 

بعد الزواج.
كأن��ك تقول��ن ان الزواج غي��ر وارد 

عندك؟
اوال لم يأت الشريك الذي يناسبني، 
وثانيا حني اش���بع من الفن اقدم على 
الزواج، في الوقت احلاضر انا حريصة 
على البقاء قوية على الساحة وال اريد 

ان يوقف شيء مسيرتي.


