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كليبات

ّ
جوزف عطية مغروم «ومكتر»

هناء جالد
األغنية العاطفية مع
يتالقى طابع ّ
مشهد البداية ،إنها لحظة مراجعة
النفس فــي قــرار حتمي تــم اتـخــاذه.
هـ ـ ـك ـ ــذا ،ي ـ ـعـ ــود جـ ـ ـ ــوزف ع ـط ـي ــة فــي
ّ
«حب ومكتر» ببدلة العريس ،ومع
املخرج وليد ناصيف ،لتقديم اللون
الرومانسي الذي يليق به وبصوته
ضمن قالب غير كالسيكي.
سرعان ما تعود الكاميرا إلى وجه
ّ
جــوزف .ومــع نغمات «حــب ومكتر»
(ح ــام ـل ــة عـ ـن ــوان أل ـب ــوم ــه ال ـغ ـنــائــي
الـ ـج ــدي ــد) ،ت ـن ـت ـقــل الـ ـع ــدس ــة ضـمــن
ت ـق ـط ـيــع م ـن ـط ـقــي لـ ـس ــرد ّ «سـ ـت ــوري
ب ــورد» لـيــس جــدي ـدًا ،لـكــنــه ض ــرورة
ّ
ال مهرب منها ،بما أن قصة الحب
تطغى على موضوع األغنية.
ن ــرى جـ ــوزف ومـحـبــوبـتــه يـنـتـقــان
بني مواقع التصوير؛ ّ
األول استديو
داخلي مثالي للقطات الليبسينغ،
وآخ ـ ـ ـ ــر خ ـ ــارج ـ ــي أس ـ ـهـ ــم ف ـ ــي ك ـســر
نمطية الصورة ،إذ يخرج الحبيبان
مرات ّ
إلى الطبيعة ّ
عدة ،ليلعبا بني
األشجار في الغابة أو على الثلج.
ارت ـ ـ ـكـ ـ ــز نـ ــاص ـ ـيـ ــف إلـ ـ ـ ــى اسـ ـتـ ـغ ــال
األك ـس ـس ــوارات املـسـتـخــدمــة لكشف
اك ـت ـمــال فــرحــة الـحـبـيـبــن ب ــال ــزواج،
وف ـ ـ ــي إشـ ـ ـ ـ ـ ــارات م ـن ـط ـق ـي ــة قـ ـب ــل أن

«مراية»
إليسا

نراهما في الفراش سويًا.
عـ ـ ـمـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة املـ ـ ـ ــون ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــاج الـ ـ ـس ـ ــريـ ـ ـع ـ ــة
ت ـق ـط ــف بـ ـع ــض املـ ـش ــاه ــد امل ـط ـع ـمــة
ّ
ب ــال ـغ ــراف ـي ـك ــس ،م ـم ــا م ــك ــن امل ـخ ــرج
مــن الـهــروب مــن ســوداويــة املشاهد
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة الـ ـت ــي ت ـع ـ ّـب ــر عـ ــن خ ــوف
الـعــاشــق مــن ف ـقــدان مـحـبــوبـتــه إلــى
م ـش ـه ــدي ــة أخ ـ ـ ــرى م ـ ــوازي ـ ــة تـكـشــف
ل ـ ـح ـ ـظـ ــات ال ـ ـ ـفـ ـ ــرح الـ ـ ـت ـ ــي ي ـع ـي ـش ـهــا
الثنائي.
كثيرة هي األفكار املرسومة ضمن
س ـتــوري ب ــورد» الـشــريــط املـصـ ّـور،
« ّ
لكنها على تداخلها ،خدمت األغنية
وصاحبها الذي ظهر بلوكات ّ
عدة،
ل ـي ـق ـطــف اهـ ـتـ ـم ــام املـ ـش ــاه ــد بـشـكــل
كامل بــالـصــورة واألغـنـيــة على حد
سواء.
ّ
ومكت ِّر» (كلمات وألحان رامي
«حب
ُ
شلهوب) نفذ ضمن ميزانية إنتاج
م ـتــوس ـطــة ،ل ــم ي ـسـ َـع صــاح ـبــاه إلــى
اإلبـ ـه ــار ب ـق ــدر م ــا أرادا اسـتـقـطــاب
جيل اليوم نحو األغنية العاطفية
الكالسيكية.
ّ
وال ـص ـح ـي ــح أن ال ـك ـل ـيــب ل ــم يـحـمــل
ج ــديـ ـدًا م ــن ح ـي ــث الـ ـ ـص ـ ــورة ،لـكـنــه
جــاء مناسبًا لطبيعة األغـنـيــة كما
شخصية جوزف عطية الذي يميل
إلــى تقديم الرومانسية لكن بــروح
شبابية تشبهه.

مرة جديدة ،اختارت إليسا المخرجة
آنجي ّ
جمال لتصوير أغنيتها العاطفية
«يا مرايتي» (كلمات أحمد ماضي
وألحان زياد برجي) من ألبومها األخير
جمال قد ّ
«حالة حب» .وكانت ّ
غردت
عبر تويتر تستعجل إليسا للحضور إلى
بلغراد للمباشرة في تسجيل عملهما
الثاني من األلبوم نفسه .تجدر اإلشارة
ّ
إلى أن إليسا في صدد االستعداد
لحلقات البث المباشر مع بدء مرحلة
التصفيات في برنامج البحث عن
المواهب «إكس فاكتور» (4 mbc
و« mbcمصر»).

سابين :أعطني حريتي ...أطلق يديّ
مــن ألبومها األخـيــر  ،stopاخـتــارت
املـغـنـيــة الـلـبـنــانـيــة ال ـشــابــة ســابــن
ّ
(الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــورة) أغ ـن ـي ـت ـه ــا «ط ــلـ ـقـ ـن ــي»
(كـ ـلـ ـم ــات وألـ ـ ـح ـ ــان س ـل ـي ــم ع ـس ــاف،
وتوزيع داني الحلو)ّ ،
لتقدمها على
طــريـقــة الـفـيــديــو كـلـيــب تـحــت إدارة

املخرج سعيد املاروق.
جـ ــاء ف ـح ــوى األغ ـن ـي ــة مـخـتـلـفــا عــن
أي ت ـ ـصـ ـ ّـور مـ ـسـ ـب ــق .ظـ ـه ــر ال ـع ـمــل
بصيغة األغنية العاطفية الهادئة،
عـلــى غ ــرار الـكـلـيــب ال ــذي اخ ـت ــار له
امل ــاروق مــوقـعــا م ـ ّ
ـوح ـدًا ،هــو عـبــارة

ع ــن اس ـت ــدي ــو داخـ ـل ــي ت ــم تـجـهـيــزه
باألكسسوارات الالزمة على شاكلة
مـ ـطـ ـع ــم فـ ــاخـ ــر ُمـ ـ ـض ـ ــاء ب ــال ـش ـم ــوع
إلضفاء األجواء الرومانسية.
كما تم توزيع الكومبارس الصامت
كخلفية مناسبة للصورة الـتــي لم

ت ـغــادرهــا بـطـلــة الـعـمــل م ــن املـشـهــد
ّ
األول إلى األخير.
عـ ـل ــى ط ــريـ ـق ــة ش ـب ـي ـه ــة ب ــالـ ـع ــرض
امل ـســرحــي ل ـكــن ملـشـهــد واحـ ــد فـقــط،
ّ
ت ـم ــك ــن امل ـ ـ ــاروق م ــن ت ـم ــري ــر رس ــال ــة
ُ
ّ
مفادها أن البساطة أحيانًا تغني
عن ضجيج الـصــورة إلبــاغ رسالة
األغ ـ ـن ـ ـيـ ــة .عـ ـل ــى ه ـ ـ ــذا املـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوال ،تــم
ّ
االع ـت ـمــاد بـشـكــل كــلــي عـلــى لقطات
ال ـل ـي ـب ـس ـي ـن ــغ م ــدم ــوج ــة ب ـم ـشــاهــد
ت ـم ـث ـيــل ت ـع ـب ـيــريــة ق ـ ّـدم ـت ـه ــا ســابــن
بــوج ـه ـهــا وب ـع ــض ال ـح ــرك ــات الـتــي
ناسبت كــام األغـنـيــة .حــركــات مثل
خلع الشعر املستعار والقفازات.
بلوك واحــد «كالسيكي» ومحتشم
مـنــاســب لتلبية الــدعــوة إلــى عشاء
عـ ـل ــى أضـ ـ ـ ـ ــواء الـ ـ ـشـ ـ ـم ـ ــوع ،ت ـم ـك ـنــت
صاحبة أغنية «بعتلي إيميل» من
كسب املـشــاهــد ألط ــول فـتــرة ممكنة
مل ـت ــاب ـع ــة أغ ـن ـي ـت ـه ــا ب ـي ـن ـم ــا اع ـت ـمــد
املـ ـ ـ ــاروق ع ـل ــى ل ـع ـبــة إض ـ ـ ــاء ة ذك ـيــة
أخــرجــت ال ـص ــورة مــن مـلــل اإلي ـقــاع
الواحد.
«طلقني» كليب جديد من نوعه في
مـجــال تـصــويــر األغـنـيــات الـعــربـيــة،
وهو مقتبس عن أفكار تم تنفيذها
بــأســالـيــب أك ـثــر جــاذب ـيــة وقـ ـ ّـوة في
ّ
ال ـغ ــرب .ل ـكــن الـنـتـيـجــة ف ــي الـنـهــايــة
ج ــاء ت نظيفة مــع عـمــل تــم تنفيذه
بتقنيات جـ ّـيــدة خــال يــوم تصوير
واحـ ـ ـ ـ ـ ــد ،ض ـ ـمـ ــن م ـ ـيـ ــزان ـ ـيـ ــة إن ـ ـتـ ــاج
متوسطة.
هناء...

ميريام تحبّ
«الشببلكي»
استعادت المغنية السورية ميريام
عطالله (الصورة) نشاطها الفني،
ّ
وقدمت أخيرًا تحت إدارة المخرجة
رندلى قديح كليب أغنية «شب
الشببلكي» (كلمات حسين إسماعيل،
ّ
ألحان وسام األمير) .عمل يبدو أن
خريجة «ستار أكاديمي »1أرادته ملفتًا
ومثيرًا ،من خالل شعرها األحمر والـ
«وورد دروب» كما الـ «ستوري بورد»
واختيار مواقع التصوير .لكن النتيجة
ما هي إال كليب ركيك من الناحيتين
الفنية والتقنية ،وخروج نجمته بلوك
بعيد عن األناقة.

