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وردة مع روتانا في حمايٍة مادية ... رأت أن الشركة ينقصها فيروز 
 ومعنوية

 //22/03/09 -     الحياة     عبدالغني طليس

مـبروك لــي    «اختصرت المغنية وردة موقفهــا بــ          
قبل أن يبــارك لهـا حاضـرو        . »االنضمام الى روتانا    

المؤتمر الصحافي من اإلعالميين وبعــض المهتميــن،      
باركت لنفسها، ولم تكن المسألة جملة عـابرة، أو رد               

، وكانت   »روتانا«كانت وردة في حاجة الى       . فعل عفوياً   
في حاجة الى وردة، أي أن المبروك كانــت                » روتانا«

» روتانـا  «مشتركة، فسـالم الهنــدي مـدير شــركة            
» يظهـر  «للصوتيات والمرئيات حاول، بوضــوح، أن           

فرحه بانضمام وردة الى شركته، بل تمادى في إعالن                
الفرح واالبتهــاج مكيــالً عبـارات المــديح للنجمــة             

ولهذا عقد المؤتمر الصحافي     . أخيراً حيث رغبت ورغب الهندي      » استقرت«الجزائرية العربية التي       
 .ُأريد به إصابة عصفورين بحجر» هادف«إلعالن االتفاق، في جو احتفالي 

 ؟»الهدف«لكن ما هو 
توجيه رسالة الى بعض نجوم الغناء المعروفين الذين تتعاون معهم، وتطــل فـي                   » روتانا«أرادت  

اإلعالم من حين الى آخر أخبار عن خالفات بينها وبينهم، إضافة عن بعض النجوم الذين غــادروا                     
ال تكتفي بهم، بـل         -! وهي حريصة عليهم      -سناً وقدراً، وإنها      » الكبار«انها شركة لـ      . الشركة

وهذا حق طبيعي للشركة الوحيدة أو شبه الوحيـدة                 . منهم» أعرق«في اتجاه من هم      » تتجاوزهم«
في العالم العربي في أن تعتمد اسلوباً ال تبدو فيه مرتبكة إذا ما غادرها نجم أو صرح ضدها نجــم                         

عن اقتصار  » روتانا«وأيضاً هناك هدف آخر هو تلبية أفكار نقدية لطالما طرحت اسئلة على                    . آخر
بأنها تريد أن تحجم الجيل الســابق           » المتهم«تعاونها على الشباب دون غيرهم ما جعلها في موقع              

فأتت خطوة االتفاق مع وردة الجزائرية لتسـد               . أو تُنكر عليه وجوده أو فضله أو حضوره الجدي              
 ...هذا النقص ما أمكن

ذو جدوى مادية    » روتانا«عند وردة فهو ببساطة مطلقة انها تأكدت ان االنتماء الى                  » الهدف«أما  
. ومعنوية ال تستطيع الحصول عليها إالّ بها، فمادياً بلغت تكاليف انتاج ألبوم كامل بعدد من األغاني                      

وكليبات لبعض تلك األغاني، حداً لم تعد تحتمله موازنة خاصة لنجم مهما كانت قدراتــه الماديـة،                           
من ذلك، كمـا كــان فــي      » مداخيلها«خصوصاً لشخص مثل وردة التي لم يعد نشاطها الفني، و                

السابق، أي في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، يضاف الى ذلك انها غابت تماماً عن أي                   
االحتمـاء    «لذا، فإن    . نشاط غنائي حقيقي أكثر من خمس سنوات كانت خاللها تعاني مرضاً صعباً                   

يشكل أماناً كبيراً لوردة في هذه المرحلة الغنائية وكذلك فـي هــذه                      » روتانا«بشركة مثل    » المادي
 .المرحلة من العمر أيضاً
المرئية والصوتية وشبكة عالقاتها العربية والعالمية في اإلعالن                 » روتانا«أما معنوياً فإن إمكانات        

والتسويق وتنظيم المهرجانات الكبرى، والمحطات اإلذاعيـة والفضـائية الـتي تـديرها ومنهــا                           
، كل ذلك يجعل وردة في ِحّل من التهافت على أي عرض، او في اتجاه أي                       »طرب«و  » موسيقى«

أحياناً اليها في حال عدم        » تضطر«وسيلة إعالمية أو مهرجان، أو التنازل عن أي قيمة معنوية قد               
 .وجود سند مادي ومعنوي إعالمي مباشر وقوي جداً

ووردة، انه لم يوقَّع على ورق، كما جـرت         » روتانا«غير أن الالفت في موضوع عقد التعاون بين       
العادة، بل عبر تبادل وردتين حمراوين بينها وبين رئيس الشركة سالم الهنـدي أمــام عدســات                          

ووردة الداللــة  » روتانا«المصورين، وهذا في حد ذاته موقف ينم عن اسلوب جديد متميز أرادت                     
 .عليه، في معرض القول إن ما يجمعهما ليس التوقيع بالحبر بل كلمة الشرف المقرونة بوردة

ستقدم فيه وردة   ) الذي سيغطي سنتين من التعاون     (وإذا كان األلبوم األول الذي ينص عليه االتفاق          
أغاني جديدة خاصة بها، فإن األلبوم الثاني سيكون عبارة عن ثنائية غنائية بينهــا وبيـن نجــوم                      

جورج وسوف، حسين الجسمي، كاظم الساهر الذي لفتت الى أن ثنائيتها معه قد تكـون                           : المرحلة
وطنية، أصالة، فضل شاكر وصابر الرباعي، وفي أغان قديمة معروفـة لـوردة يعــاد توزيعهــا                          

 .آماالً» روتانا«في ما قد يشير الى حوار أجيال غنائية تعلق عليه ... وتسجيلها ونشرها
 !بعد، هو فيروز» روتانا«لم تنس القول إن ما ينقص » روتانا«وردة في 
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