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كليبات

ّ
أمام المرآة ...إليسا امرأة معنفة
هناء جالد
يأت فيديو كليب أغنية إليسا «يا
لم ِ
مرايتي» من ألبومها األخير «حالة
حــب» مـجـ ّـرد داعــم ترويجي ألغنية
ناجحة .بتوجيه من املخرجة إنجي
جـ ـ ّـمـ ــال ،وإن ـ ـتـ ــاج «روتـ ـ ــانـ ـ ــا» ،حـمــل
س ــان ـي ــة م ـبــاشــرة
ال ـع ـم ــل رس ــال ــة إن ـ ّ
ل ـكــل ال ـن ـس ــاء امل ـع ـن ــف ــات ف ــي ال ـعــالــم
ال ـعــربــي .فــي ب ـل ـغــراد ،ت ــدور كــامـيــرا
ّ
جمال اللتقاط كادر واسع احتضن
ج ـم ــال ـي ــة املـ ــوقـ ــع مـ ــن دون ن ـس ـيــان
تسليط الـضــوء على نجمة العمل،
التي حضرت في مشهد silhouette
م ــع فــرصــة مـثــالـيــة ل ـعــرض الــراعــي
اإلعالني (هاتف ذكي).
ّ
جملة افتتاحية تكشف أن اآلتي من
ال ـشــريــط هــو ف ــاش ب ــاك إل ــى حـيــاة
هذه املرأة الغامضة .تدخل صاحبة
أغ ـن ـيــة «ح ـ ّـب ــك وج ـ ــع» إلـ ــى املــاضــي
تحت إضاء ة مثالية كشفت تفاصيل
أن ــاق ـت ـه ــا فـ ــي م ـح ــل م ـس ـت ـح ـضــرات
التجميل .وبلقطة خاطفة لوجهها،
يـ ـب ــرز م ــاكـ ـي ــاج م ـم ـت ــاز ي ـل ـف ــت إل ــى
كــدمــات فــي وج ـه ـهــا .ســري ـعــا ،تقف
النجمة أمام مرآتها لتخفي الظاهر
من الكدمات ،وتعود ملتابعة يومها
كأم ُت ّ
عد الفطور ألوالدها.
وم ـ ـ ــع دخ ـ ـ ـ ــول ه ـ ـ ــذا الـ ـعـ ـنـ ـص ــر إلـ ــى
ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــورة ،ت ـ ـضـ ــج ال ـ ـح ـ ـيـ ــويـ ــة ف ــي
م ـ ـح ـ ـي ـ ــط امل ـ ـ ـ ــوق ـ ـ ـ ــع (مـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــزل) ب ــن
األك ـس ـســوارات واإلضـ ــاء ة كـمــا لــوك
إليسا ،التي أبــرزت قــدرات تمثيلية
ج ـ ـ ّـي ـ ــدة ،فـ ــي م ـش ـه ــد كـ ـش ــف امل ــزي ــد
م ـ ــن «س ـ ـ ـتـ ـ ــوري بـ ـ ـ ـ ــورد» م ـت ـم ــاس ــك
ال ـت ـقــى بـحــرفـيــة الـتـقـنـيــات الـعــالـيــة
ال ـجــودة املستخدمة فــي التصوير.
وه ــو األم ــر ال ــذي زاد إل ـيــه جمالية
املشهدية السينمائية.
فــي مشهد نـهــاري ـ ـ خــارجــي ،تـقـ ّـدم
امل ـخ ــرج ــة ج ـ ّـم ــال ل ـق ـط ــات «ب ـيــوتــي
ش ـ ـ ــوت» إللـ ـيـ ـس ــا مـ ــع «ل ـي ـب ـس ـي ـنــغ»
ملـطـلــع األغ ـن ـيــة ف ــي تــوقـيــت مـمـتــاز،
وكـ ـ ــادر غ ـن ــي بــال ـت ـفــاص ـيــل .مـشـهــد
مـفـصـلــي ملـصـلـحــة ال ـق ـصــة ،تكشف
غـ ـ ـي ـ ــرة ال ـ ـ ـ ـ ــزوج امل ـ ــرضـ ـ ـي ـ ــة ،وحـ ــالـ ــة
ال ـ ـخـ ــوف الـ ـت ــي ت ـع ــان ـي ـه ــا ال ــزوج ــة

رامي عياش
«يال نرقص»
تحت إدارة المخرج فادي ّ
حداد ،شغل
رامي عياش حرم مطار رفيق الحريري
الدولي في بيروت ،إلى أن انتهى من
تصوير كليب «يال نرقص» من ألحانه
وكلمات سليم عساف .سيتزامن
إطالق الكليب مع ألبومه الجديد.
ّ
تجدر اإلشارة إلى أن رامي سيطل في
الصيف على مسرح «مهرجان جرش
الدولي في األردن» ،كما ستكون له
إطاللة أولى في مجال التمثيل من
خالل فيلم لبناني ـ مصري بعنوان
«صدفة» (كتابة كلوديا مرشليان،
وإخراج باسم كريستو) ومسلسل
تاريخي بعنوان «أمير الليل» (كتابة
منى طايع ،وإخراج فادي ّ
حداد).

ّ
املكبلة بأوالدها .هي مسجونة في
ّ
دوامة أشارت إليها املخرجة بلقطة
الساللم الدائرية.
ب ـع ــده ــا ،تـكـتـمــل ال ـح ـب ـكــة بــاملـشّـهــد
األك ـثــر إث ــارة فــي الـعـمــل كـكــل .إنـهــا
لـحـظــة ت ـع ـ ّـرض ال ــزوج ــة للتعنيف.
هـنــا ،اخ ـتــارت جـ ّـمــال أكـثــر املشاهد
ال ـت ـع ـب ـي ــري ــة ال ـ ـصـ ــادقـ ــة ،إذ ه ــرب ــت
بأسلوب إاسثنائي من التكرار في
تصوير مشهد ّمماثل ،واستعاضت
عنه بمشهد تــوغــل فــي خيال املــرأة
ل ـح ـظ ــة ت ـع ـ ّن ـي ـف ـه ــا ،وفـ ـيـ ـم ــا ي ـخـ ّـيــل
ُ
للمشاهد أنها استسلمت لقدرها،
ت ـق ـل ــب إنـ ـج ــي الـ ـ ـص ـ ــورة فـ ــي لـقـطــة
الجري من غابة البشر املظلمة إلى
نور الحياة ُبعيد تحطم مرآة الشر.
«يا مرايتي» (كلمات أحمد ماضي،
وأل ـحــان زي ــاد بــرجــي) كليب خــارج
دائ ــرة الـنـقــد ،بــرغــم الـخـطــأ الــزمـنــي
ّ
فــي الـطــرح الــذي يمكن تبريره بــأن
ه ــذه الـحـكــايــة تــروي ـهــا ال ـن ـســاء في
كل عصر وأوان ،وبرسالة «إكسري
صمتك »...لوقف التعنيف املستمر
ل ـل ـمــرأة ،بـحـســب كـلـمــات إلـيـســا في
املشهد الختامي.

عودة
وائل
بعد طول انتظار وغياب عن األعمال
ّ
المصورة ،أطلق المغني اللبناني
ّ
وائل كفوري (الصورة) أول من
أمس فيديو كليب أغنيته «الغرام
المستحيل» (كلمات منير بو عساف،
ألحان بالل الزين) ،التي ّ
صورها تحت
ّ
إدارة المخرج حسن غدار.

آمان يا ميريام آمان
تحت إشرافها اإلبداعي وإخراج شيرين جبرايل خوري ،أطلقت ميريام
ّ
املصور الثالث من ألبومها األخير «آمــان» .مع املشاهد
فــارس عملها
ّ
ّ
األولى ،يبدو أن املغنية اللبنانية اختارت خطها الخاص في أعمالها
للمرة الثالثةّ ،
ّ
املصورةّ .
تقدم كليبًا تعمل كاميرته على تسليط الضوء
ّ
ّ
عليها دون سواها ،مع أن الشريط ضــج بأعمال الغرافيكس إلنعاش
الصورة املستوحاة في معظمها من أجواء جناح الحريم أو الجواري
في قصور السلطنة العثمانية.
ً
عملية التقطيع السريع جاء ت أساسية في تجميع العمل ،الذي ُص ّور
في استديو ،لتأتي النتيجة كسلسلة من اللوحات الراقصة مع «بيوتي
شوت» ولقطات الليبسينغّ ،
قدمتها صاحبة أغنية «أنا مش أنانية»،
التي تأرجحت في اللوك بني عصر الجواري والحاضر الذي اقتبست
ع ـنــه م ـش ـهــديــة رق ــص ال ـبــال ـيــه ال ـح ــر ب ــال ـش ــرائ ــط ال ـح ــري ــري ــة وال ــرق ــص
اإللكتروني .زادت عليها الــدرويــش الــذي قـ ّـدم رقصة السما الصوفية
ّ
على أنغام «آمان» ،املوشح األندلسي القديم الذي تولى إعادة توزيعه
موسيقيًا هادي شرارة.
«آم ـ ــان» ،كـلـيــب جــديــد مــن نــوعــه عـلــى الـســاحــة الـع ُــربـيــة ،لـكــن الـســرعــة
في التقطيع كما حركة الضوء الغريبة ،حرمتا املشاهد التدقيق في
ّ
املشوق الوحيد في
تفاصيل األزياء واألكسسوارات ،التي تعد العنصر
العمل.
هناء...

وليد الشامي
حزين
من ألبومه األخير وألحانه ،أطلق
وليد الشامي «مبروك للحزن» (كلمات
محمد عبد الرحمن ،وتوزيع وليد
ّ
المصورة مع
فايد) ،أحدث أغنياته
المخرج ياسر الياسري .هذا األخير اختار
فرقة سمفونية مؤلفة من 50
عازفًا ،وما يزيد على  400كومبارس
للتصوير في إحدى دور األوبرا
األوروبية ،خالل سبعة أيام عمل.

