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{ بيروت – اسماعيل فقيه

< ليس الرقص مجرد جسد يؤدي حركات 
تعبيرية، إنه أبعـــد من ذلك، هو لغة متكاملة 

يتولى الجسد النطق بها.
الرقص وفق الراقصة أماني لغة الجسد، 
والراقصة حين ترقص، تســـعى الى ترجمة 
مشاعر دفينة فتبدو مثل غيمة يتغير شكلها 

في كل لحظة.
الرقص من أرقى الفنـــون وأصعبها، وال 
يمكـــن كل امرأة امتهان هـــذا الفن إن لم تكن 
موهوبـــة وتتمتع بقـــدرات ابداعية. ال تعتبر 
أمانـــي الرقص مختلفًا عـــن الفنون األخرى، 
فالراقصة فنانة تمامًا كما هو فنان من يعّبر 

بالرسم أو الصوت أو بالقلم.
في هـــذا الحوار تلقي أماني الضوء على 
بعض نواحي شخصيتها وما يعني الرقص 

بالنسبة اليها.
> ماذا يعني لِك الرقص؟

- الرقـــص بالنســـبة الـــّي فعـــل حيـــاة 
وطاقة ابداعيـــة تخّولني الدخول الى العمق 
االنســـاني، حيث أرى وأتحســـس كل ما هو 
غائـــب وغائم وعاصف وهـــادئ. الرقص لغة 
شاسعة يتولى الجسد النطق بها ونقلها الى 
اآلخـــر، وكلما كانت هذه اللغة فاعلة، معبرة، 
تزيد الثقة بالنفـــس، أي الراقصة، وتجعلها 
أقـــدر على امتالك اللحظة – التي تبدو عابرة 

– عند اآلخرين.
ما أحاول قوله بالرقص ال يمكن ترجمته 
بالـــكالم العابـــر. يمكننا القول إننـــي ادّون، 
بالحركـــة، تفاصيل االفـــكار، لتبقى على قيد 

الحركة فتبقى نابضة في مساحة الزمن.
> بماذا تشعرين حين تتحركين على المسرح، 

على ايقاعات صاخبة أو هادئة؟
- من الصعب تفســـير هذا الشـــعور وال 
يمكن احتـــواؤه نهائيًا، فهو متغيـــر دائمًا، 
مثل االنتشـــاء الذي ال يمكن التحكم به، فهو 
الذي يتحكـــم بصاحبه ويجعلـــه يخرج الى 

البعيد أو يغوص في الداخل أو يســـافر في 
كل االتجاهات في لحظة واحدة.

فـــي لحظـــة الرقـــص يحضر كل شـــيء 
ويغيب كل شـــيء، تصبح اللحظة مثل كيان 
مفاجئ، كيان يحتوي قوة الحياة وعذوبتها 
وفي الوقت نفسه يجعلك ترى ذاتك في مرآة 
صافية تعكـــس حاالت كثيرة ال يمكن رؤيتها 

بالعين المجردة.
> هل يتفـــّوق الرقص على ســـائر الفنون من 

حيث القدرة على التعبير وإرضاء الذات؟

- ال أعـــرف اذا كان يتفـــوق أم ال، فأنا لم 
أجرب الفنون األخرى كي اكتشـــف ما تكتنفه 
من لذة، لكن الرقص نشاط مختلف، ال يمتلكه 
أي انســـان، انه فعل وفاعـــل، يعطي ويأخذ، 

يمتلك كل اسباب السعادة.
> أال يعّبر الرقص عن الحزن؟

- الرقـــص هـــو المعّبر األكبـــر عن كل ما 
يجيش فـــي الذات االنســـانية، عـــن االفراح 
واالتراح. إنه مثل الفنون كلها في وســـعه أن 

يعكس جوهر االنسان وظاهره.

> هـــل تختلف حركات الرقص الشـــرقي في 
الحزن والفرح؟

- الحـــركات كثيـــرة، وال يمكـــن حصـــر 
الحالـــة بحركـــة معينة. قد نحصـــر التعبير 
ضمن حركات مدروســـة، أو العكس أي تكون 
الحـــركات مفتوحة على مداهـــا، وهنا تكمن 
أهميـــة الحالـــة االبداعيـــة التي يجســـدها 
الراقـــص. ثـــم إن الحالـــة هي التـــي تفرض 
الحركـــة أو الشـــكل، وبقدر ما يكـــون تأثير 
الحالـــة بقدر ما تتوالد الحركات واالفكار في 

لحظات التعبير.
> متى تجدين نفســـِك أكثر قدرة على التعبير: 

في حاالت الفرح أم الحزن؟
- الرقص أداة تعبير، ليس مهمًا أن يكون 
الموضوع هو الغالب أو الفاعل، التعبير هو 
األساس وهو الفعل، الرقص ال يفضل الفرح 
على الحزن أو العكس، الرقص هو فعل ابداع 
خالـــص، مهمته تقـــوم على تنفيـــذ المعنى 
وصوغه بلغة جسدية قادرة على اقناع اآلخر 
بأهميـــة هذا التعبيـــر، وحين ينجـــز العمل 
علـــى اكمل وجه، فهذا يعنـــي أن الراقص أو 
الراقصة، في لحظـــات التعبير، حقق الهدف 

األهم للعمل.
> متى ترقص أماني؟

- حين أشعر بأنني في حاجة الى الرقص 
أي حيـــن تقفـــل أو تفتح أبـــواب الحياة في 
وجهي، وفي الحالتين اشـــتاق الى الحركة، 

فأستل نفسي وأبدأ بالرقص.
> هل يعوض الرقص ما تخسره النفس؟

- الرقص بالنســـبة الّي هو تعويض عن 
كل شيء، انه ميزان حياتي وحاميها.

> كيف يحميها؟
- يحميها من الترهل، من القلق والتعب. 

الرقص فعل يؤثر على حياتي ايجابًا.
> هل تستطيعين العيش من دون رقص؟

- حياتـــي مـــن دون رقص هزيلـــة وغير 
مستقرة. لوال الرقص لكانت حياتي في مكان 

آخر، ربما في متاهة.

اًال فّن يضاهي الفنون األخرى 

أماني: عندما أرقص أرى نفسي  مرآة صافية

< أشـــبيلية - د ب أ - أعلـــن 
للســـينما  اشـــبيلية  مهرجـــان 
فعالياته  اختتـــم  الذي  االوروبيـــة 
أول من أمس فوز الفيلم البريطاني 
الذهبيـــة  بالجائـــزة  «فينـــوس» 

وقيمتها ٦٠ ألف يورو.
التحكيم  لجنـــة  قـــرار  وأثنـــى 
برئاســـة االلمانيـــة مارغاريتا فون 
تروتـــه على دفاع الفيلـــم عن قيمة 
الحياة والحب. والفيلم من إخراج 
البريطاني روجر ميتشـــل المتحّدر 

من أصوٍل جنوب إفريقية.
أما جائزة الجمهور التي تصل 
قيمتهـــا إلى ٦٠ ألف يـــورو كذلك، 

ففاز بها الفيلم االلماني «حظ إيما» 
من إخراج ســـفين تاديكن. وُعرض 
الفيلم في قســـم «أوروبـــا أوروبا» 

الذي تنافس فيه ٣٦ فيلمًا.
وكانت الســـينما االلمانية أكبر 
الفائزين حيث حصدت ثالث جوائز 
قيمتها ٢٤٠ ألف يورو من إجمالي 

جوائز المهرجان السّت.
وحصـــد فيلم «حيـــاة اآلخرين» 
لأللماني فلوريـــان هينكل الجائزة 
الفضيـــة، وقيمتهـــا ٣٠ ألف يورو. 
التحكيم  لجنـــة  جائـــزة  وتقاســـم 
الخاصة الفيلم الفرنســـي «نشـــوة 
السلطة» لكلود شابرول و «حدائق 

الخريف» الوتار لوسلياني.
وحصل فيلم «اسمك جوستين» 
للفنزويلي المقيم في برلين فرانكو 
ديبينيا على جائزة قسم «يوريماج»، 
التي يقّدمها طلبة جامعة اشبيلية.
االفـــالم  قســـم  جائـــزة  أمـــا 
التسجيلية، التي تصل قيمتها إلى 
٣٠ ألـــف يورو، فكانـــت من نصيب 
«أحـــالم تفصيـــل» لأللماني ماركو 

فيلمس.
وحضـــر المهرجـــان ٨٠ ألـــف 
مشاهد وشـــارك فيه أكثر من ١٦٠ 
فيلمًا عرضت منذ الثالث من تشرين 

الثاني (نوفمبر) الجاري.

«فينوس» يفوز باجلائزة الذهبية
 مهرجان إشبيلية السينمائي

مشهد من فيلم «فينوس«

< رام الله – أ ف ب - افتتح مساء امس في الضفة 
الغربية «مهرجان من رام الله الى العالم بدون حواجز»، 
وهو أول مهرجان ســـينمائي دولي تشـــهده األراضي 
الفلسطينية ويعرض خالل أيامه أكثر من مئة فيلم من 

مختلف أنحاء العالم. 
وأوضـــح خالد عليان، مديـــر المهرجان «ان الهدف 
مـــن المهرجان هو التأكيد على تمّســـكنا بالحياة على 

رغم ما نعانيه هنا في األراضي الفلسطينية».
وحول ما اذا كان من المناسب إقامة المهرجان مع 
ما تشهده األراضي الفلسطينية من احداث عنف يومية 
قال عليان: «يعيش الشـــعب الفلسطيني هذه االوضاع 
المأســـوية منذ العام ١٩٦٧. والقضية الفلسطينية ما 
زالت قائمة، ولكن علينا أن نستمر في حياتنا الثقافية 

على رغم االحتالل والحصار والحواجز».
وكان من المفتـــرض أن ُيفتتح المهرجان الخميس 
الماضـــي، لكنه أرجئ بســـبب األحـــداث األليمة التي 
شـــهدها قطاع غزة وأســـفرت عن مقتل ٢٠ فلسطينيًا 

بقذائف اسرائيلية. 
وتعّذر على اللبنانية جوســـلين صعـــب مخرجـــة 
فيلـــم «دنيا» حضور عرض فيلمها فـــي حفلة االفتتاح 
على مســـرح القصبـــة واكتفت بتوجيـــه كلمة مصورة 

للجمهـــور عرضـــت فـــي بدايـــة المهرجـــان، وصفت 
فيهـــا الجدار الفاصل الذي اقامته اســـرائيل بـ «جدار 

العيب».
ويعـــرض المهرجـــان حوالـــى ١٢٠ فيلمـــًا عربيًا 
واجنبيـــًا وفلســـطينيًا، منهـــا ٢٥ فيلمـــًا فـــى محور 
«بانورامـــا» الرئيـــس، تمثـــل بلدانـــًا مختلفـــة عربية 

وأوروبية وأميركية التينية.
وتعرض خـــالل المهرجـــان أفالم رّشـــحت أخيرًا 
لجائزة األوسكار، من بينها الفيلم الفلسطيني «الجنة 

اآلن» للمخرج هاني أبو أسعد.
وأوضح عليان «ســـنعّرف جمهـــور المهرجان على 
األفـــالم الفلســـطينية التـــي لم يتمكـــن مخرجوها من 

عرضها.»
واختـــارت إدارة المهرجان فيلـــم «أحالم وأهداف» 
للمخرجة الفلســـطينية مايا ناصـــر لعرضه في حفلة 
اختتام المهرجان في ٢٢ الشـــهر الجاري، وهو يصّور 
معاناة منتخب كرة القدم الفلسطيني عند مشاركته في 

أي بطولة خارج األراضي الفلسطينية.
وُتعرض أفـــالم المهرجـــان في مراكـــز ثقافية في 
الضفـــة الغربيـــة، كذلـــك تعقد نـــدوات ولقـــاءات بين 

مخرجين عرب وأجانب.

أّول مهرجان سينمائي دو  األراضي الفلسطينية

«من رام اهللا ا العا بدون حواجز»

{ القاهرة - محمد الشرقاوي

< لـــم يتوّقف الجـــدل الذي اندلع في األســـابيع األخيرة 
حول شـــخصية مندور أبو الذهب التـــي قدمها الفنان جمال 
سليمان في مسلسل حدائق الشيطان الذي ُعرض في رمضان 
الماضـــي عند حدود الســـاحة الفنية في مصـــر بل امتد إلى 
محالت المالبس في القاهرة بعدما أقدمت هذه المحالت على 
طـــرح صرعات جديدة بعضها مرتبط بشـــخصية أبو الذهب 

التي تتصّدر الواجهات عباءة رجالية باسمه.
وتتمّيز العباءة بشـــكلها الفضفـــاض وثمة إقبال منقطع 
النظيـــر عليهـــا من  الرجـــال الذيـــن تتـــراوح أعمارهم بين 
٣٥ إلـــى ٥٠. وال تكّلـــف العبـــاءة الكثير وتختلف اســـعارها 
باختالف المكان، ففي األحياء الراقية، كمدينة نصر والزمالك 
والمهندســـين، يتـــراوح ســـعرها بيـــن ٥٠٠ و٧٠٠ جنيه أي 

حوالى  ١٤٠ دوالرًا اميركيًا. 
وأوضح عدد من الذين اشتروا العباءة أنهم حرصوا على 
شـــرائها بناًء على نصيحة زوجاتهن، بعدما أبدين إعجابهن 
بالعباءة في مسلسل «حدائق الشيطان» وأوضح البعض منهم 
أن ارتداءه للعباءة يقتصر على فترة تواجده في المنزل، فيما 
قال البعض اآلخر انه يرتديها في زياراته الى مســـقط رأسه 

في القرية ألنها تشعره بالراحة الجسدية والنفسية.  
وامتدت حمى العباءة إلى االحياء الشعبية حيث تتراوح 
أســـعارها بين ١٥٠ و٢٠٠ جنيه ويقبل على ارتدائها كثيرون 
خصوصًا أنها تتماشـــى مع المالبس السائدة في ريف مصر 
وقرى الصعيد. ويقول هشام عبد الله من  قرية كفر أيوب في 
محافظة الشرقية (٦٠ كيلومترًا شمال شرقي القاهرة): «أفضل 
ارتداء العباءة في الشـــتاء خصوصًا ألنها تقيني البرد. كذلك 
ال أجد مانعًا في مســـايرتي الموضة ألنني تابعت المسلسل 
وأعجبت بدور جمال ســـليمان، ألنـــه كان رجًال حريصًا على 
هيبته ووقاره ويخشـــاه الجميع وتلك صفاٌت نطمح جميعنا 

الى التمّتع بها».   
وظهرت في األســـواق «ماســـكات» مختلفة للـ«غولة» التي 
كان أبو الذهب يعتبرها من مصادر قوته إلرهاب أهل القرية. 
يقول البائع حســـين توفيق إنه يبيع ٢٠ إلى ٢٥ ماســـكًا في 

اليوم، وينتظر أن تزداد المبيعات خالل أعياد رأس السنة. 
وال تقتصر عدوى «حدائق الشـــيطان» على األمور المادية 
فحسب، فقد انتشرت بين طالب المدارس، السيما االبتدائية 
منهـــا، عبارات رّددها أبو الذهب في المسلســـل مثل «يا زفت 
انت»، و»انا عاوز كده يبقى كده» و»الولد المحروق ده»، علمًا 

أن الطـــالب يحرصون على نطقهـــا باللهجة الصعيدية كنوع 
من الدعابة. 

وللفنانة ســـمية الخشـــاب (قمر هنداوي في المسلســـل) 
حّصتها من الموضة، فالسوق المصرية تعّج بعباءات شبيهة 
بتلـــك التي ارتدتها في المسلســـل، فضًال عن وصفاٍت إلطالة 
الشـــعر واالعتناء بجماله أطلق عليها تســـمية  «وصفة شعر 

سمية الخشاب».
ويرفـــض بعض المصريين تقليـــد الفنانين. ويقول وائل 
جودة (٢٣ ســـنة) معلقًا علـــى الموضوع: «أرفـــض االنبهار 
والتقليـــد األعمى. إعجابي بالممثل ال يجب أن يحدو بي الى 
تقليده في تصّرفاته كافة أو في مالبســـه فقد ال تناســـب هذه 

المالبس شخصيتي فأتحّول مهزلة تثير ضحك الناس». 
ال تشاطر حنان عبد القادر (٣٠ سنة، مدّرسة في االبتدائي) 

رأي جـــودة وتســـتنكر:  «ما المانع في أن أرتـــدي أو يرتدي 
زوجي أو شـــقيقي مالبس مشـــابهة لما ارتداه فنان أو فنانة 

نحبها، عندما تكون األذواق متشابهة؟»
ومهما كانت درجة التأييـــد أو المعارضة إال ان ثمة أمرًا 
مؤكـــدًا وهو أّن الفنـــان الناجح يتحّول مـــادة قابلة للتقليد، 
ويكفـــي ما حصل مع «لوك» روبي ونانســـي عجـــرم وهيفاء 
وهبي، و «تي شـــيرتات» كاظم الساهر وعمرو دياب   وبذالت 

اإلعالمي اللبناني جورج قرداحي.  
وليســـت حمى التقليد هـــذه جديدة ففـــي الماضي كانت 
النساء يتهافتن على منديل أم كلثوم وقبعة شكوكو لألطفال، 
وقصات شـــعر شـــادية، وفســـاتين ســـعاد حســـني وبذالت 
العندليب عبد الحليم ورشـــدي أباظة الـــذي ما زال كثير من 

المصريين يقصون شاربيهم مثله!

مالبس مندور أبو الذهب تتصّدر واجهات احملالت  القاهرة 

ال سليمان مصّمم أزياء من حيث ال يدري! 

ية اخلشاب  «حدائق الشيطان» ال سليمان و

إرادة الحياة أقوى من الموت. أراد بعض اللبنانيين التعبير عن ذلك بطريقة مبتكرة 
«ستيبس  شركة  رعته  الذي   «٢٠٠٦ الفينيق  «طيران  لحدث  المديرج  جسر  فاختار 
للحرب،  اللبنانيين  تحدي  عن  التعبير  هو  المنظمين  وفق  الحدث،  هدف  بروداكشن». 
والهزيمة، والدمار والقمع. وجسر المديرج في البقاع هو أعلى جسر معّلق في الشرق 
تموز  في  لبنان  على  االسرائيلي  العدوان  خالل  مكثفة  لغارات  تعّرض  وكان  االوسط 

(يوليو) الماضي. (إ ب أ)
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