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كليب

الزوجية و ...العشق الممنوع
الخالفات
ّ

قصابني في «كاسها املكسور»،
فشلت رندلى قديح في توفير  come backقوي لرجاء ّ
فيما اختار املخرج إلياس أبو عطا «لوك» السبعينيات ليدل على املشكلة «املزمنة» التي
يطرحها كليب «عاقل بس مجنون» للشابني األردنيني عبدو القادر ونانسي بيترو

«كاسها»
فاضي

هناء جالد
ّ
أرادت رج���اء قصابني ت��ج��ن��ب تجسيد
ال���زوج���ة ال��خ��ائ��ن��ة ،ف��ح��ص��رت إطاللتها
ف��ي كليب أغنيتها الخليجية «كاسها
امل���ك���س���ور» ب��ل��ق��ط��ات ل��ه��ا ام���ت���زج���ت مع
القصة التي تبدأ ف��ي ص��ال��ون تجميل،
ّ
املصور كأنه مزيج بني
فظهر الشريط
عملني مختلفني ُدمجا معًا .كضيفة لم
ترق حتى الى دور راوي قصة الشريط

ّ
امل����ص ّ����ور ،ت��خ��ل��ت ال��ف��ن��ان��ة امل��غ��رب��ي��ة عن
ب���ط���ول���ة «ك����اس����ه����ا امل�����ك�����س�����ور» ،ب��ي��ن��م��ا
ح��اول��ت كاميرا اللبنانية رن��دل��ى قديح
ج���م���ع امل����ش����اه����د ب����اس����ت����خ����دام ت��ق��ن��ي��ات
ّ
الغرافيكس .إال أن النتيجة ش��ردت عن
الهدف وهو التحضير لـ«كام باك» قوي
للمغنية الغائبة عن ساحة اإلنتاج منذ
انسحابها م��ن «روت��ان��ا» .رغ��م احتفاظ
رندلى بحق اإلطاللة األولى لقصابني،
ح��ي��ث خ ّ��ص��ص��ت ل��ه��ا «ل������وك» ب��ف��س��ت��ان

ّ
أحمر ،إال أنه سرعان ما تذهب الكاميرا
لتلتقط رواية درامية قصيرة من مكان
آخ�����ر وم����وق����ع م���خ���ت���ل���ف .ت������دور ال��ق��ص��ة
ب�ي�ن ش����اب وس���ي���دة م��ت��زوج��ة ف���ي محل
للمجوهرات .اإلضاءة الجيدة وسيطرة
الخلفيات البيضاء على مشاهد الكليب
منحتاه بهجة محببة ف��ي ظ��ل ال��ح��زن
امل��س��ي��ط��ر ع��ل��ى م��وض��وع األغ��ن��ي��ة ،التي
ك��ت��ب ك��ل��م��ات��ه��ا ال��خ��ال��د ول��ح��ن��ه��ا هيثم
ّ
زي�����اد .ل��ك��ن امل���ؤس���ف أن رج�����اء سمحت
منافسة الى ساحتها الخاصة،
بدخول
ِ
ّ
تجسد الزوجة
إذ ب��دت «امل��ودي��ل» التي
الخائنة ،شابة نضرة بمالبس شبابية
أك����ث����ر م����ن رج�������اء ال����ت����ي ظ����ه����رت ب��ث�لاث��ة
ل���وك���ات ،ت��م��ي��زت ف���ي واح����د م��ن��ه��ا ف��ق��ط.
إذ ارت���دت فستانًا قصيرًا م��ن الدانتيل
األب���ي���ض ورف���ع���ت ش��ع��ره��ا (ش��ي��ن��ي��ون).
تنتهي القصة في منزل الحبيب الذي
يرفض مواصلة حبيبته خيانة زوجها،
ف���ت���ع���ود ال�����ى م���ن���زل���ه���ا ،ث����م ت���ت���رك خ��ات��م
زواجها على حافة حوض االستحمام،
االنفصال.
في إشارة الى اتخاذها قرار
ّ
خمسة مواقع خارجية وداخلية تنقلت
فيها كاميرا رندلى في بيروت ،لتلملم
أطراف القصة في وقت غابت فيه رجاء
تمامًا عنها ،لتقبع في عزلة استوديو
مغلق لم يجذب املشاهد حتى بوجود
ال������ورود ال��ح��م��راء امل��ت��ن��اث��رة واإلض�����اءة
ال��ق��وي��ة وال����دخ����ان األب���ي���ض .ل���م تتمكن
رج���اء ح��ت��ى ال��ي��وم م��ن إغ��ن��اء رصيدها
بكليب واحد يقترحها كمغنية شابة.

لم تتمكن الفنانة
المغربية حتى اليوم من
إغناء رصيدها بكليب واحد
يقترحها كمغنية شابة

«عاقل بس» ...موهوب
ّ
���ون» ك��ل��ي��ب ي��ت��س��م
«ع����اق����ل ب����س م���ج���ن ّ
بالبساطة ألغنية ال��ش��اب�ين األردن��ي�ين
ع��ب��دو ال���ق���ادر ون��ان��س��ي ب��ي��ت��رو ،ينقل
ن����واة أف���ك���ار امل���خ���رج امل���وه���وب إل��ي��اس
أب����و ع��ط��ا ال����ذي ي��ح��ت��اج إل����ى م��ي��زان��ي��ة
ّ
تصوراته بطريقة أفضل.
أكبر لتقديم
ّ
ت��دور أح���داث الشريط ال��ذي ص��ور في
عمان على مدى ثالثة أيام ،حول فكرة
االنفصال بني األزواج وآثاره السلبية
على حياتهم .ال يمكن تصنيف العمل
خ�������ارج إط�������ار «اإلن������ت������اج ال���ت���ج���ري���ب���ي»
بسبب اإلمكانات اإلنتاجية البسيطة.
لكن أبو عطا حاول تقديمه بشكل شبه
محترف ،معتمدًا على الروح الشبابية
امل����ت����م����ردة ال����ت����ي ت����ف����وح م�����ن ال���ش���ري���ط
امل��ص ّ��ور وال���ق���درات التمثيلية الجيدة
ل��ل��ب��ط��ل�ين ،وم��ك��ت��ف��ي��ًا ب��م��وق��ع ت��ص��وي��ر
ّ
واح������د ،م���ا م��ك��ن��ه م���ن ن��ق��ل ت���ص ّ���ورات���ه
بسهولة .وارت��ك��زت ال��رؤي��ة اإلخراجية
ع���ل���ى ت��ج��س��ي��د إش���ك���ال���ي���ة اج��ت��م��اع��ي��ة
حقيقية تكشف الخالفات بني زوجني
ش��اب�ين قهرتهما األوض�����اع املعيشية
وال���ظ���روف االج��ت��م��اع��ي��ة وال��ت��ج��اذب��ات
ال��ن��ف��س��ي��ة .ه��ك��ذا ق ّ����دم ال��ج��م��ي��ع ص���ورة
ش���ام���ل���ة ت��س��ل��ط ال����ض����وء ع���ل���ى واح�����دة
من األزم���ات االجتماعية التي تنطبق
على كل املجتمعات العربية .والالفت
ه������و ت����وظ����ي����ف اإلض������������اءة وال����دي����ك����ور
واألك�������س�������س�������وارات واخ�����ت�����ي�����ار «ل�������وك»

السبعينيات ف��ي ت��أري��خ ال��ح��ال��ة غير
املستجدة على املجتمع العربي .تدور
األح����داث ف��ي غ��رف��ة ال��ج��ل��وس واملطبخ
وف����ي ال������رواق ف���ي ق��ال��ب ح�����واري ينقل
للمشاهد إحساسًا باالختناق ،حاول
املخرج الهروب منه بكاميرته إلى قمة
ج��ب��ل ع���ال���ي���ة ،ل��ي��ج��ل��س ال���ب���ط�ل�ان على
حقيبة سفر ويتعاتبان .وعلى مشارف
النهاية ،نرى الزوجني يجلسان بهدوء
أم��ام التلفزيون ويكتمان صرختهما،
ّ
ربما ألن التقاليد االجتماعية حكمت
بأن يبقى الوضع على ما هو عليه.

سابين
«زعالنة»
انتهت س��اب�ين (ال �ص��ورة) أخ�ي�رًا من
تصوير كليب أغنية «ل�ي��ش زع�لان��ة»
(كلمات وألحان ياسر جالل ،وتوزيع
ط ��ون ��ي س ��اب ��ا) م ��ع امل� �خ ��رج ص �ف��وان
ن�ع�م��و .وت ��روي ق�ص��ة ال�ك�ل�ي��ب حكاية
ح�ب�ي�ب�ين ت��رب�ط�ه�م��ا ق�ص��ة ح��ب ت�م��زج
بني الطرافة والتشويق والرومانسية.
وفجأة ،تبدأ الفتاة بمالحظة فتور في
ت�ص� ّ�رف��ات حبيبها ،لتكتشف ف��ي ما
تقربه من ّ
بعد ّ
صبية أخرى .وتتعامل
الفنانة اللبنانية في الكليب مع اللبناني
ن�ي�ك��وال ج �ب��ران ال ��ذي ص� ّ�م��م فستان
الزفاف الذي تظهر به في العمل.

كارمن
على نار
حامية
ب �ع ��دم ��ا س �ط ��ع ن �ج �م �ه��ا ف� ��ي امل ��وس ��م
امل ��اض ��ي م ��ن «أراب آي � � � ��دول» ،ي �ب��دو
أن اس � �ت � �ع ��دادات ك����ارم����ن س��ل��ي��م��ان
إلط�لاق ألبومها األول باتت على نار
حامية .وتستعني في ألبومها الجديد
ب �ف��ري��ق ع �م��ل ض �خ��م ،ي �ض��م ال�ش��اع��ر
ن��ادر عبد ال�ل��ه ،وامللحنني ول�ي��د سعد
ومحمد يحيى ،إض��اف��ة إل��ى امل��وزع�ين
ول�ي��د ش��راق��ي وأس��ام��ة ال�ه�ن��دي ون��ادر
ح �م��دي ،وف ��ق م��ا ذك ��ر م��وق��ع «ع�ي��ون
ّ
ع��ال�ف��ن» .ورغ ��م أن �ه��ا تتمنى االن�ت�ه��اء
من العمل سريعًا ،لم تختر سليمان
االسم النهائي ملولودها األول وموعد
ّ
الصبية املصرية
إطالقه بعد .يذكر أن
ش ��ارك ��ت أخ� �ي� �رًا م ��ع ع� ��دد ك �ب �ي��ر م��ن
النجوم في افتتاح قناة  mbcمصرية،
وقدمت أغنية للعندليب األسمر عبد
الحليم حافظ.

