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االربعاء ١٩ يناير ٢٠٢٢ فنـون

األغنيات املصورة .. عصٌر وّلى؟
حتقيق - سماح جمال 

قبل ســنوات معدودة كان تواجد 
األغنيات املصورة أو ما اعتدنا تسميته 
بالڤيديو كليب جزءا ال يتجزأ من صناعة 
األغنية، وقامت عليه احملطات الفضائية 
التي تخصصت في صناعته وتقدميه، 
وكان يعتبر جزءا من صورة وجنومية 
الفنان، فكلما ارتفعت تكلفته وزادت مواقع 
تصويره بني القــارات املختلفة تأكدت 
جنومية الفنان، لكن مع دخولنا عصر 
الوسائط هل مازالت األغنيات املصورة لها 
جدوى مقارنة بتكلفتها املادية، وهل مواكبة 
بعض الفنانني الكبار لظاهرة الكليبات التي 
تعتمد على حتريك الصور فقط مسايرة 
منهم ملستجدات العصر أم انها تعد مبنزلة 
التقليل من مكانتهم الفنية وتاريخهم الذي 
شهد على تصوير أغنيات بآالف الدوالرات 
في حينها. «األنباء» سألت صناع األغنية 
والكليبات عن رؤيتهم لهذه األمر، وفيما 

يلي التفاصيل:
تطور مفترض

املخــرج أحمــد دشــتي قــال: ال 
توجــد نهاية ألي أعمــال فنية، لكن 
يوجد تطور مفترض أن يواكب فكر 
األجيال اجلديدة املتابعة، ســواء من 
خالل الكليبات الغنائية املصورة أو 
غيرها من الفنون. وصناعة الكليبات 
لم متت، لكن كثرتها بالفترة األخيرة 
أجبرت بعــض املخرجني على تقدمي 

رؤية جديدة لألعمال املستقبلية.
وأكمــل قائــال: منذ فترة ليســت 
بالقصيــرة ونحن نالحظ أن األفكار 
تشــابهت بشكل كبير، وهذا ما يؤثر 
على انحســار االهتمــام مبتابعتها. 
لكن باستحداث أفكار جديدة، وغير 
مألوفة، وتطويعها للعرض من خالل 
وسائل التواصل االجتماعي، واستخدام 
التكنولوجيا والغرافيكس مثال ميكن 

أن يؤدي الغرض. 
وعما إذا كانت ميزانيات الكليبات 
التزال تلعب دورا كداللة على مكانة 
الفنان، قال دشتي: هي نسبية وأعتقد 
أن بعضهــا مبالغ فيه بشــكل كبير. 
الفكرة بالنســبة لي هــي التي حتدد 
املبلغ املخصص للكليب وليس اسم 
الفنان. ولهذا فنحن بحاجة ملختصني 
في مختلف املجاالت، لكن لنركز على 
ما ميكن تقدميه بصورة مميزة. فهناك 
كم كبير مــن األعمال الناجحة نفذت 

مبيزانيات بســيطة. وعــن رأيه في 
احلرص املستمر لبعض جنوم الصف 
األول على استمرار تقدمي كليباتهم، 
قال: النجوم الكبار مستمرون في تقدمي 
بعض األغنيات املصورة، وهذا ما يثبت 
أهميتها في االنتشــار، خصوصا مع 
التطور التكنولوجي وظهور وسائل 
العرض املطورة وانتشــارها بشكل 
كبير، إضافة إلى ان املهرجانات املختلفة 
وحاجتها لعرض الفيديوهات املميزة 
يســهمان بالنجاح. لكن يبقى الدور 
على الفنانني اجلدد في حتديد طريقة 
ظهورهم للجمهور وقيادة الفكر اجلديد.

توقفت نوعًا ما

من ناحيته، حتدث املوزع املوسيقي 
ربيع الصيداوي فقال: الكليبات توقفت 
نوعا ما لغياب الرؤية الفنية الواضحة 
لوجودها على املنصات االعتيادية أو 
العاملية، فاليوم ميكن تنفيذها بطريقة 
بســيطة ال حتتــاج أكثر مــن صور 
متحركة متماشية مع أجواء األغنية 
وبتكلفة أقل بكثير من تكلفة الكليبات 
املصورة التقليدية، ألن الهدف اليوم 

من تصوير األغنيات هو تواجدها عبر 
منصات التواصل االجتماعي جلذب 
أكبر شريحة ممكنة لهذه األغنية. وتابع 
الصيداوي: لألسف أغلب ما نراه اليوم 
في األغنيات املصورة هو ٣ راقصني 
يكررون نفس احلركات تقريبا برؤية 
بصرية متشابهة ويعتبرونها كليبا 
مصورا، وخاصة أن العائد املادي من 
وراء عرض الكليبات املصورة اليوم ال 
ميكن مقارنته مع الكليبات التي كانت 
تقدم في املاضــي، وإذا كان لصناعة 
الفيديــو كليبات أمل في االســتمرار 
فيجب أن تكون من خالل رؤية واضحة 
ومواكبــة ملتطلبات العصــر وذائقة 
املتلقي، وتصبح صناعته كجزء من 
مواقع التواصــل االجتماعي وليس 
ملجــرد عرضهــا من خــالل املنصات 

االلكترونية.
تأخذ من جناحها

أما امللحن حمد اخلضر، فقال: وجود 
الڤيديو كليب ضروري لألغنية إذا كان 
بالطريقة الصحيحة وتخدم األغنية، 
ألنه في بعض األحيان هناك أغنيات 

مصورة تســيء لألغنية وتأخذ من 
جناحها إذا كانت طريقة التصوير غير 
مدروسة ومتماشية مع طبيعة األغنية.
ونفــى اخلضر أن تكــون عملية 
تصوير األغنية شــرطا من شــروط 
املطروحة لتعاون مع الفنانني، وقال: 
تكلفة التسجيل اليوم باتت مرتفعة 
وقد تتجاوز التسعة ألف دينار كويتي 
إذا كنا نتحدث عن التســجيل فقط، 
وبالتالي فتكلفة التصوير ســتكون 
مرتفعة، لذا يترك عملية تصويرها إلى 
الفنان وميزانيته اخلاصة أو لشركة 

اإلنتاج التي تتولى أعماله.
وعما إذا كانــت ظاهرة الكليبات 
املعتمــدة علــى الصــور املتحركــة 
تتناســب مع الفنانني الكبار، أم انه 
من األفضل لهم االستمرار في تقدمي 
األغنيــات املصــورة التقليدية، قال: 
أعتقد أن الفنانني الكبار يتناسب معهم 
طريقة الكليبات املصورة والتي اعتاد 
جمهورهم مشاهدتهم فيها، وبالتأكيد 
يجب أن تكون الكليبات التي يقدمونها 
بصورة معاصرة تتناسب مع طبيعة 

العصر وذائقة اجليل اجلديد.
هناك بدائل

أما الفنان مشاري العوضي فقال: لم 
ينته عصر الڤيديو كليب لكن أصبحت 
هناك بدائل في طريقة طرح األغنية 
املصورة عن طريق املزج بني الصور 
وكلمــات األغنية في شــكل متحرك 
وجميل، وبتكلفة أقل بكثير إذا ما قارنها 
بأسعار الكليبات املصورة التقليدية.
وتابــع العوضي قائــال: لكن مع 
ذلك يبقى الڤيديو كليب أكثر انتشارا 
خصوصــا فــي اليوتيــوب ومواقع 
التواصل االجتماعي، وعموما اجلمهور 
تتفاوت ذائقته وتوجهاته سواء كان 
في نوعية األغاني أو الكليبات، ولهذا 
فالتجديد املســتمر في طريقة طرح 
األغاني والكليبــات ضرورة حتى ال 

ميل اجلمهور. 
وإذا كان هناك ارتباط بني جمالية 
الكليب وانتشاره مع تكلفته املادية٬ 
قال: جمالية الڤيديو كليب ال تكمن في 
تكلفته بل بالفكرة وطريقة التصوير 
األغنية نفســها، حتى لو مت تصوير 
الڤيديو كليب عن طريق املوبايل، فإذا 
كانت الفكرة جميلة فسوف يتقبلها 
اجلمهور وميكــن ان تنجح وحتقق 

أرقام مشاهدة عالية.

غياب األعمال الضخمة ومنافسة مواقع التواصل االجتماعي

حمد اخلضر

مشاري العوضيربيع الصيداوي

ُمتـت لـم  الكليبـات  صناعـة  دشـتي:  أحمـد 
ربيع الصيـداوي: الكليبات توقفت لغيـاب الرؤية الفنية 

حمـد اخلضر: هنـاك أغنيات مصورة تسـيء لألغنية 
مشـاري العوضي: لم ينتِه.. ولكن أصبحـت هناك بدائل

عبداهللا الطليحي: «راح أطلع
في أربعة أعمال برمضان هالسنة»

أحمد الفضلي

انتهى الفنان واملذيع عبداهللا الطليحي 
من تصوير أعماله الفنية اخلاصة بشهر 
رمضان املقبل والذي من املنتظر ان يشهد 
حضوره في اربعة أعمال فنية دفعة واحدة 
وهو األمر الذي لم يســبق وأن تكرر في 
مشاركات الطليحي طوال األعمال املاضية، 
حيث يقتصر ظهوره على عمل أو عملني 

في السباق الرمضاني.
ومن جانبه، أعرب الطليحي عن بالغ 
ســعادته باملشــاركة في عدة أعمال فنية 
متنوعة ما بني دراما وكوميديا وتشــهد 
مشــاركة كــم كبير مــن جنــوم الكويت 
واخلليج وأيضا أعمال تشــهد مشــاركة 
جنوم من الوطن العربي األمر الذي يضيف 
ملشواري الفني الكثير، موضحا انه انتهى 
من تصوير مسلسل «عندنا ال ينفع الندم» 
الذي يجمعه باملنتج الفنان د.طارق العلي 
ومجموعة من النجوم، حيث يعد العمل 
أحدث أعمال شركة فروغي اململوكة للفنان 
طارق العلي واملنتج عيسى العلوي، مشيرا 
الــى ان العمل مع بومحمد وفريقه الفني 
جتربة رائعة جدا استمتعت بها على امتداد 

فترة تصوير املسلسل.
وعن بقيــة األعمال ذكر الطليحي من 
خالل حديثه لـ«األنباء» انه سيظهر أيضا 
في ٣ أعمال أخرى منها عمل درامي اجتماعي 
لم يتم االتفاق على اســمه بشــكل نهائي 

ويجمعه للمرة األولى مع شــركة السالم 
لإلنتــاج الفني اململوكــة للفنان واملنتج 
عبدالعزيز املسلم وأجسد من خالل العمل 
دور شاب في متوسط العمر يدعى «حمود» 
وهو شخصية شــاب فقير ينتقم لوالده 
بعد ســرقة أمواله من قبل املقربني منه، 
وكذلك أشارك كضيف شرف بعمل الفنانة 
القديرة سعاد عبداهللا والذي يحمل عنوان 
«جوهرة» وهي جتربة أولى لي مع سندريال 
الشاشة اخلليجية ووجودي في هذا العمل 
شرف لي وألي فنان ملا لهذه الفنانة القديرة 
من مشــوار فني طويل خــالف ان العمل 
من نوعية املسلسالت املتكاملة من نص 
جيد ورؤية إخراجية رائعة وجنوم كبار.
وعــن آخر األعمال أفاد الطليحي بأنه 
انتهــى مــن تصويــر مشــاهده اخلاصة 
مبسلسل «كيد النسا» الذي يشهد مشاركة 
جنــوم كبار من الدراما الكويتية، وكذلك 
يشــارك في العمل النجمتان املصريتان 
روجينــا و بدرية طلبة، مشــيرا إلى ان 
العمل ذو طابع درامي اجتماعي وظهوري 

في العمل كضيف شرف.
وفيمــا يتعلــق بتوقيت عــرض هذه 
األعمال أفــاد الطليحي بأنه على األرجح 
ان تعرض األعمال الـ ٤ في شهر رمضان 
املقبل، حيث كان من املقرر ان يعرض عمالن 
او عمل على أقل تقدير في األيام املاضية 
لكن الظروف لم تســمح وشــاءت األمور 
ان يتم تأجيل األعمال الى رمضان املقبل.

ابنة شقيقة إلهام شاهني ترفض الوساطة

القاهرة - محمد صالح

أكدت الفنانة الشابة إلهام صفي الدين 
أن خالتها الفنانة إلهام شــاهني لم تتدخل 
من قريب أو بعيد لترشحها لدخول مجال 
التمثيل، وأن أسرتها فوجئت بها على شاشة 
التلفزيــون، بل إن خالتها أبدت دهشــتها 
الشديدة من أدائها وجرأتها أمام الكاميرا.

وكانت إلهام قد شاركت مؤخرا في حلقة 
«توت» من مسلســل «خارج الســيطرة» 
الذي عرض عبر املنصات الرقمية، وقدمت 
شخصية «جانا» إحدى ضحايا الكلب «توت» 
ومالكته حنان مطاوع، وتسببت في اكتشاف 
اجلرائم األخرى التي حدثت خالل احللقة، 
كما كانت أول أعمالها الفنية العام املاضي في 
مسلسل «ضد الكسر»، وظهرت في مشاهد 

قليلــة في حكاية «مش هنفرح بيكي» من 
مسلسل «زي القمر» مع جومانا مراد، وهي 
التجربة الثانية لها مع املخرج أحمد خالد. 
وانتهت الفنانة مؤخرا من تصوير دورها 
في مسلسل «ورق توت» مع املخرج حسام 
علي، وأيضا تصور مسلسل «فوق الـ ١٨» 
مع نادين خان، والعمل مكون من ١٥ حلقة، 
وقالت إنها تتمنى أن تكون شهادة ميالدها 

الفني.
وحتلــم الهام بأن ترشــح ألعمال فنية 
جتسد خاللها شــخصيات تعاني مشاكل 
نفسية (سايكو دراما) ألنها مختلفة وصعبة، 
مؤكدة انه ال يشغلها حجم الدور، واعترفت 
بأن طموحها كبير، وستتفرغ للتمثيل عقب 
انتهائها من دراستها (ديجيتال ميديا) في 

جامعة بريطانية بدبي.

إلهام صفي مع خالتها الفنانة إلهام شاهني

جنات: أفكر في التمثيل.. وجورج وسوف كان فتى أحالمي
كشفت املطربة املغربية جنات عن رغبتها في دخول مجال التمثيل، 
وقالت: أفكر في خوض جتربة التمثيل من خالل مسلسل ١٥ حلقة، 
فأنا أشعر بتفاؤل في ٢٠٢٢، بسبب حترري من قيود األطفال الصغار 
الذين أصبحوا في عمر يجعلني أنطلق أكثر في العمل دون قيود.

وردا على ســؤال «هل ميكن أن تلجأ إلى قص شــعرها بالكامل 
مهما حدث؟»، نفت جنات ذلك متاما، مشــيرة أثناء استضافتها في 
برنامج «ســبوت اليت» على قناة «صدى البلــد» املصرية، الى أن 
املرأة تشــعر بالراحة بعدما تقص شــعرها، مضيفة: «لكن بشاور 
عقلي اليومني دول أقص شــعري فوق الكتف شوية، وأنا أكتر حد 

جرب ألوان على شعره».
وتابعت: كنت أمتنى أن أعيش في زمن الفن اجلميل أو ما ُيطلق 
عليه «األبيض واألسود»، فلقد شهد شياكة على كل املستويات في 
التعامل واألناقة، وفي جميع التفاصيل اخلاصة باحلياة، ولو كنت 
أعيــش في فترة الزمن اجلميل لرغبــت في أن أكون صديقة مقربة 

إلى السيدة أم كلثوم والثنائي فاتن حمامة وعمر الشريف.
وعن فتى أحالمها قالــت: متنيت في طفولتي الزواج من الفنان 
جورج وســوف، فقد كان مبنزلة فتــى أحالمي وفي مرحلة عمرية 
أكبــر من الطفولة متنيت الزواج من كاظم الســاهر، الفتة إلى أنها 
تعمل على ثالث أغنيات جديدة من أحلان عمرو الشــاذلي، مردفة: 
«واحشاني نفسي، واألمومة خدتني من الفن وانتظروني في ثالث 

أغنيات قريبا».
وحول أغرب هدية تلقتها من معجب قالت إنها كانت عبارة عن 
«منر» حي، مؤكدة أنها رفضتها ألنها ال تدخل الكالب أو القطط داخل 
منزلها، كونها تخاف منها بشدة، وعادة ما تكون على أعصابها عندما 

تلهو بناتها مع الكالب أو القطط خارج املنزل.

اخلالف يتجدد بني أصالة وأنغام
القاهرة - خلود أبواملجد

بعد فترة طويلة قاربت على العام من الصلح 
بني النجمتني أنغام وأصالة، عادت احلرب من 
جديد لتشــتعل بعدما حذفت أصالة منشــور 
االعتــذار ألنغام الــذي كانت قد نشــرته على 
صفحتها بـ «إنســتغرام»، وكتبت فيه: «بدون 
مقدمات بدي قدم اعتذارا للغالية الصديقة دائما 
أنغام عن ما صدر منــي وأنا أخطأت التقدير، 
وكذلك بعتذر جدا من والدي عمر وعبدالرحمن 
على اللي صار، لو شــو مــا كان رد نغومة أنا 
بقبل وبقدر، وكان املفروض نكون بكل الظروف 
شو ما كانت سند لبعض، (كتير ارحتت جترأت 

وعملت شي بدي أعمله من مدة)».
ووقتهــا أعادت أنغام نشــر اعتــذار أصالة 
على حســابها بـــ «إنســتغرام»، وعلقت عليه 
قائلة: «كلنا بنغلط يا أصالة، ويحسب لك أن 
عندك شجاعة االعتذار، وبرغم كل اللي حصل 
ماقدرش غير إني اقبل اعتذارك، وعفا اهللا عن 
ما ســلف»، لكن حذف أصالة منشور االعتذار 
جعل البعض يؤكد أن اخلالف جتدد مرة أخرى 

بني الفنانتني.

أحمد دشتي


