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كليبات

ّ
أحالم «ملهوفة» للتميز!

هناء جالد
بـ ـعـ ـيـ ـدًا عـ ـ ــن م ــواجـ ـه ــاتـ ـه ــا ال ـ ـحـ ــادة
ف ــي ال ــوس ــط ال ـف ـن ــي ،أطـ ـل ــت املـغـنـيــة
اإلم ــارات ـي ــة أحـ ــام (الـ ـص ــورة) أخ ـي ـرًا
عـ ـل ــى الـ ـجـ ـمـ ـه ــور ب ــأغ ـن ـي ــة وف ـي ــدي ــو
كليب جديدين بعدما أعلنت شركة
«بــاتـيـنــوم ري ـك ــوردز» مــن مجموعة
 MBCب ـ ــدء ع ـ ــرض ك ـل ـيــب «م ـل ـهــوفــة
ل ـ ـصـ ــوتـ ــك» (ك ـ ـل ـ ـمـ ــات أح ـ ـمـ ــد عـ ـل ــوي،
وألـ ـح ــان ط ـ ــال ،وإش ـ ـ ــراف مــوسـيـقــي
لـ ـ ــزيـ ـ ــاد ج ـ ـيـ ــانـ ــي) الـ ـ ـ ـ ــذي أخ ــرجـ ـت ــه
آنجي جـ ّـمــال .كعادتها ،تكسر ّ
جمال
ك ــل ال ـق ــواع ــد الـنـمـطـيــة امل ـع ـت ـمــدة في
الفيديو كليب العربي ،وهذا ما تبرزه
بوضوح في مشهد االفتتاحية ،حيث
تأخذ املشاهد إلــى محطة القطارات
لكن بــرؤيــة فنية هوليوودية .هناك،
تحضر نجمة الـعـمــل بـلــوك مقتبس
م ــن ال ـخ ـم ـس ـي ـن ـيــات؛ ام ـ ـ ــرأة مـكـتـمـلــة
األنوثة تنتظر مطلع األغنية لتكشف
عن نفسها بصوتها قبل وجهها.
ت ـب ــدأ األغ ـن ـي ــة بـيـنـمــا ت ـتــأنــى جـ ّـمــال
فــي تقديم اللقطات املـقـ ّـربـ ّـة مــن وجه
ص ــاح ـب ــة أغ ـن ـي ــة «قـ ـ ــول ع ــن ــي» ال ــذي
يختبئ تحت ّ
قبعة سوداء تساعد في
وضــع خــط جــديــد ملشهد الليبسينغ
بـ ــ«كـ ـل ــوز» ع ـلــى ف ـم ـهــا امل ــرس ــوم كما
عينيها بدقة بريشة خبير التجميل
أحـ ـم ــد األس ـ ـي ــر.ف ــي م ـح ـطــة ال ـق ـط ــار،
ت ــذه ــب جـ ـ ّـمـ ــال إل ـ ــى م ــوق ــع ت ـصــويــر
جديد ّوتبدأ ّتفاصيل الستوري بورد
بــالـتـكــشــف .إن ـه ــا الـعــاشـقــة املـلـهــوفــة
للقاء حبيبها ال ــذي تــرك لها رسالة
ي ـط ـل ــب م ـن ـه ــا الـ ـحـ ـض ــور وتـ ـ ـ ــرك كــل

راغب
و«مساري»

شيء خلفها .أحالم بلوك جديد أكثر
ت ـحـ ّـررًا ،بشعرها املفلوت وفستانها
امل ـت ـطــايــر ح ــول ـه ــا ،ت ــرك ــب سـ ّـيــارت ـهــا
السبور املكشوفة ،بينما تجول عدسة
الكاميرا بني مشاهد جمالية لباريس
وصاحبة األغنية خالل تقاطع ممتاز
مع لقطات للحبيب املجهول الهوية
وهو في حالة انتظار.
ب ــرش ــاق ــة ق ـي ــاس ـي ــة وضـ ـم ــن إض ـ ــاءة
ن ـه ــاري ــة م ـشــرقــة (م ـش ــاه ــد خــارج ـيــة
ُ
وداخ ـل ـي ــة) ،ت ـس ــرع أحـ ــام إل ــى قصر

ح ـب ـي ـب ـه ــا .ف ـ ــي الـ ـق ــاع ــة ال ــرئ ـي ـس ـي ــة،
ت ـن ـت ـظــرهــا م ـج ـمــوعــة م ــن ال ـف ـســاتــن
الثمينة ،فتختار منها األكثر حيوية
(قفطان مغربي سبور) لتظهر بلوك
أخير ومشهد ختامي (ليلي) في قصر
ُ
فخم .هناك ،تفتح لها أبواب السعادة
ضمن تفاصيل (أكـسـســوارات) غنية
بجمالية الديكور الكالسيكي ،وعبر
ُ
استخدام قطع أثاث أنتيك تماثل روح
الـكـلـيــب .ف ــي م ـنــاجــاة الـحـبـيــب ال ــذي
ُي ـن ـه ــي ال ـك ـل ـيــب بـ ـحـ ـض ــوره ،ت ـغــوص

صاحبة أغنية «وال ـلــه أحـتــاجــك أنــا»
أكثر في رومانسية فرضتها األغنية.
«م ـل ـهــوفــة ل ـص ــوت ــك» ش ــري ــط م ـصـ ّـور
ب ــأس ـل ــوب ج ــدي ــد ،ت ــم ت ـن ـف ـيــذه ضمن
ُ
ميزانية إنتاجية عالية ك ّرست تمامًا
ل ـص ــال ــح اسـ ـتـ ـخ ــدام أفـ ـض ــل وأح ـ ــدث
الـتـقـنـيــات .والـنـتـيـجــة ،فـيــديــو كليب
مـمـتــاز فـنـيــا وتـقـنـيــا .ت ـجــدر اإلش ــارة
إلــى ّأن هــذا العمل مــا هــو إال ّ
مقدمة
إلطــاق ألبوم أحــام الجديد بحسب
ما أعلنت «بالتينوم ريكوردز» أخيرًا.

للمرة األولىّ ،
ّ
قدم الـ«سوبر ستار»
راغب عالمة أغنيته «أنا إسمي حبيبك»
(كلمات هاني عبد الكريم ،وألحان
محمد يحيى) في توزيع جديد
مع المغني الكندي من أصل لبناني
«مساري» ضمن الحلقة األولى من
برنامج «منى والنجوم» الذي ُت ّ
قدمه
اإلعالمية اللبنانية منى أبو حمزة.
ُ
تعرض الحلقة على قناة «االحياة»
المصرية في  28آذار (مارس) الحالي.

عاصي وماريتا وآخرون ضد اإلرهاب
مــن كلمات ن ــزار فرنسيس وألـحــان
ع ــاص ــي الـ ـح ــان ــي ،وق ـ ــع االخ ـت ـي ــار
على املـخــرج عــادل ســرحــان إلخــراج
أوب ـ ــري ـ ــت «ري ـ ـ ـ ــاح ال ـ ـب ـ ـغـ ــض» ،ال ـت ــي
جمعت إلى جانب عاصي في الغناء
ً
ك ـ ــا م ــن اب ـن ـت ــه «م ــاريـ ـت ــا» ون ـج ــوم
ب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج «أح ـ ـ ـلـ ـ ــى صـ ـ ـ ـ ــوت» (The
 )Voiceحامل اللقب مــراد بوريقي،
وهالة القصير ،ومروة ناجي ،ومليا
جمال ،وغازي األمير ،وربيع جابر،
وعدنان بريسم.
ت ـحــت ع ــن كــام ـيــرا عـ ــادل س ــرح ــان،
ُ
ّ
الطيبة.
تشرق الشمس على األرض
ل ـك ــن فـ ــي حـ ــن ي ـن ـع ــم مـ ــن هـ ــم عـلــى
األرض ب ــأم ــان وج ـم ــال طـبـيـعـتـهــا،

تـ ـنـ ـب ــت مـ ـ ــن ت ـ ـحـ ــت الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراب ج ـثــث
عفنة على شكل مــومـيــاء فرعونية
م ـش ـ ّـوه ــة ،ف ــي دالل ـ ــة إلـ ــى ان ـس ـحــاب
اإلرهاب وأشخاصه من كل ما يمت
إل ــى ح ـض ــارة ال ـح ـيــاة واإلن ـســان ـيــة
ّ
يتهجم هــؤالء على األطفال
بصلة.
اآلمـ ـن ــن ف ــي م ــدارسـ ـه ــم ،واألف ـ ـ ــراح

العامرة (مشهد تجهيز العروس)،
وال ـعــام ـلــن ف ــي أش ـغــال ـهــم .ك ــل هــذا
ضمن تقطيع متناغم لصالح عملية
الليبسينغ لكل األصــوات الغنائية
املشاركة في العمل ،بداية بعاصي
ال ـحــانــي ،ثــم هــالــة الـقـصـيــر وم ــراد
بــوري ـقــي .تـتـخـلــل مـشــاهــد تسجيل

األوبــريــت أم ــام املـيـكــروفــون لقطات
ت ــم تـنـفـيــذهــا بـتـقـنـيــة الـغــرافـيـكــس،
ج ــاءت متناغمة بـشـكــل مـمـتــاز مع
كلمات العمل الوطني الــذي يــروي
أوجـ ـ ـ ــاع الـ ــوطـ ــن الـ ـع ــرب ــي بـ ـ ــدءًا مــن
القضية الفلسطينية التي ّ
جسدها
بمزارع هرم يعتمر الكوفية
سرحان
ِ
الفلسطينية.
نـ ـس ــج سـ ــرحـ ــان «سـ ـ ـت ـ ــوري بـ ـ ــورد»
واض ـ ـحـ ــا ل ـه ـم ـج ـيــة اإلرهـ ـ ـ ـ ــاب عـبــر
ب ـ ـسـ ــاطـ ــة امل ـ ـش ـ ـهـ ــديـ ــة ف ـ ـ ــي مـ ــواقـ ــع
الـتـصــويــر الـحـقـيـقـيــة ال ـتــي تـمـ ّـيــزت
ممتازة
ب ــإدارة فنية وأكـسـســوارات
ّ
مـ ــع حـ ـش ــد مـ ــن ال ـ ـكـ ــوم ـ ـبـ ــارس ن ــف ــذ
املـشــاهــد التمثيلية املـتـقـنــة .هـكــذا،
غــابــت ّ األخـطــاء التقنية ،خصوصًا
ّ
أن صناع العمل ابتعدوا عن الرغبة
في اإلبهار املكلف من دون جدوى.
فــي املـقــابــل ،تــم اسـتـخــدام التقنيات
ال ـح ــدي ـث ــة الـ ــازمـ ــة ك ــاف ــة ل ـل ـخــروج
ب ـشــريــط م ـص ـ ّـور نـظـيــف بـمــونـتــاج
منطقي بالتسلسل ،ضم كل نجوم
الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــل ضـ ـ ـم ـ ــن تـ ـ ـق ـ ــدي ـ ــس خ ـ ــاص
بالصورة للقضية املطروحة .تؤدي
ماريتا الحالني الكوبليه الغنائي
الـ ـخ ــاص ب ـه ــا ب ــال ـل ـغ ــة ال ـفــرن ـس ـيــة،
ّ
فيما يتولى ربيع جابر مهمة طرح
الــوجــع الـعــربــي باللغة اإلنكليزية.
ب ــات ـح ــاد ال ـج ـي ــل ال ـع ــرب ــي ال ـجــديــد
ت ـحــت ش ـع ــار ال ـع ــروب ــة وب ــدع ــم من
جمعية «أجيالنا» ،اقـتــرح سرحان
ًّ
فـ ــي خـ ـت ــام الـ ـش ــري ــط حـ ـ ــا إلخ ـم ــاد
بركان اإلرهاب ،وبلفتة سريعة عاد
م ــن خـ ــال فـ ــاش بـ ــاك س ـم ـعــي إلــى
أوبريت «موطني» الشهير (كلمات
إب ــراه ـي ــم ط ــوق ــان ،وألـ ـح ــان محمد
فليفل).
ت ــم ت ـقــديــم «ري ـ ــاح ال ـب ـغ ــض» ضمن
مـيــزانـيــة إن ـتــاج جـ ّـيــدة ،استخدمت
ل ـ ـصـ ــالـ ــح ت ـ ـفـ ــاص ـ ـيـ ــل حـ ــرف ـ ـيـ ــة ف ــي
التنفيذ ،فجاء العمل من الناحيتني
ال ـف ـن ـيــة وال ـت ـق ـن ـيــة مـخـتـلـفــا ع ــن مــا
سبق طرحه في الفئة ذاتها.
هناء...

ََ
«يا بشر»
باشرت المغنية اللبنانية ديانا ّ
حداد
(الصورة) عبر صفحاتها على مواقع
التواصل االجتماعي بنشر صور من
ََ
فيديو كليب أغنية «يا بشر» (عنوان
ألبومها األخير) الذي ّ
صورته منذ فترة
مع المخرج فادي حداد في منطقة
ّ
البقاع اللبنانية .علمًا بأن األغنية من
كلمات وألحان سليم عساف ،فيما لم
ُتعلن ّ
حداد بعد موعد طرح الكليب.

