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هذ ِة مجموعه من ا ألحداث اليومية و اخلواطر اذلهنية اليت رافقتين خالل وجودي يف فرنسا مع املصمم العاملي أأكرم خان.
اليوم الاول :
هذا اليوم ا ألول يل ،يوجد دلي بعض الصدمات مما ر أأيته ،مك املاشاهدات الكثية و العمل ادلوؤو و طامق متخصص و روؤية تعمل
عىل خلط هذه الاجساد املبدعة مع بعضها.
تداول لالدوار باشلك سلس ،فاملصمم الرئييس هو اكرم خان و دليه مساعدين للتصممي يتوالون عىل ترمجة الافاكر اىل مجل حركيةة
من خالل ارجتاالت الراقصني ،و كام للراقصني دور ابرز يف التأأثي عةىل أأجةوا التصةممي ،وا ألمةر يةم جبعةل الراقصةني اكة امةتال
للقطعة الراقصة مما ياشعرمه بتنامغ اجسادمه مع احلركة .
" التصممي هو دميومة ال تنهتيي تتفاعل مع الافاكر الصادرة من حركة اجلسد " كام قالت ادلراماتورج و يه الاشخص اليت تكاشة
للمصمم مساحات جديدة وتطرح أأس ئةل ليك يدرك املصمم ابن افاكره ترتمج ابلاشلك الصحيح و قالت " ان ليس من املهةم دااةا ان
تبد أأ ابلفكرة فقد تكون احلر ت يه مودلة لالفاكر ".
أأما السينوغرافيا فهيي املهمة اليت تاشمل اعداد الاشلك الفزياييئ للوحة الرقص ،حبيث تاشلك املاشهد اذلي يقع يف مصمي الفكرة و هنا
قالت ايضةا ادلرامةاتورج بةأأن مصةمم الازاي هل عالقةة وطيةدة مةع مةة السةينوغرافيا ،ألن الازاي يه مكةون رئةيس مةن املاشةهد
الفزياييئ الاكمل.
هنا يتناقاشون كخلية النحل ،و الراقصني مهنمكني بفرحة ال توص بتأأدية و تطوير امجلل الراقصة ،يراقبون بعضهم من اجل اعطةا

املالحظات و اللك يتقبل النقد  ،لكن املالحظات رمغ عدم معرفيت ادلقيقة هبا ،يه لتطوير املاشهد وليس لتدميه او خلق يش اخر  ،العربة ابنه ال يوجد هناكل مجةل راقصة او ماشهد يس بل هناكل عدم اس تخدام حصةيح لل مةل احلركيةة مةن اجةل
اعطا معىن معرب و مبدع .
املوس يقى ليست صاخبة بعلوها بل هبدوها ،فهيي خلفية للحر ت الراقصة اليت تعترب يه الامه .و هنا اود اىل أأشي أأن يف معل الفنون اجلديد اشية جيب الاهامتم ابلقطع املوس يقية و الايقاعية  ،وهذا اراه م من اجةل تطةوير ديناميكيةة العةر و
امجلل الراقصة و خلق مساحات واسعة للمصمم من اجل ابداعه .
البنية التحتية مة ،فأأان اجلس يف قاعة كبية ذات سق مرتفع يضفي مساحة روحانية للمصمم من اجل التصممي ،كام أأن املاشهد املقابل للقاعة من خالل تساقط الثلوج يضفي رونق ًا خاص ،اهجزة  I Padمة فهم يس تخدموهنا لتصةوير مجلهةم الراقصةة
ومن مث ماشاهدهتا عىل الفور و باشلك مع ي  ،تصوير التصممي مث مراجعته و نقده م لتطوير احلركة .
تفاصيل احلركة مة و لك جز يف اجلسم هو وس يةل ألنتاج معىن ،كام أأن رسعة احلركة وانتقالها من مس توى ألخر و ان نت جلز معني يف اجلسم كام اللعب بتوزيع الادوار عىل املرسح و الوقوف أأي عدم احلركة ينتج معىن يضايه احلركة الرسيعة .
فهم الفكرة و التفكي هبا و اببعادها عىل اجلسد و العقل هو يش م ،وهنا اس تذكرت لوحة الزميل انس ابو عون " الثالاث امحلرا " وخاصة ماشهد الوصية و خلق يل تساوؤالت ما يه الوصية ؟ وكي تكتب ؟ و ما يه الاحاسيس و املاشاعر الةيت
ترافقها و هل من اجوا معينة او طقوس ترافق ذكل ؟ هل اليد اليت تكتب ام العقل ؟ هل يه رجرد ملامت ام احاسيس ؟  ،هنا يقع عىل املصمم و الراقص ان يعمال معا بلك الطاقات املمكنة من اجل الاجابة عن هذه الاس ئةل من خالل اجلسد ،
و ختيلها مباشاهد حية.
امه ما تعلمته حني سأألت من هو املصمم ؟ قالت يل " ان التصممي او  choreographyهو رمس املساحة " أأي م أل الفراغ بأأفاكر متحركة من خالل اجلسد وهنا تقاطعت معها ابن التصممي هو فعال ً بنا املاشةهد و جعة يتحةرك باشةلك دينةامييك
مي أل املساحة و يفرغها و يغنهيا ابلراقصني او يفرغها يضيهئا ام يعمتها فاملصمم هو الرسام اذلي يضع رياش ته عىل اللوحة الفارغة من اجل تصوير ماشهد يح او ابطين .
الت ريب مث الت ريب مث الت ريب  ،ال ميكن الي مصمم معرفة اىل ماذا س تؤول اليه الفكرة بدون الت ريب ،حيث ميكن من خالل الت ربة ان تنحرف البوصةل ليش اخر امه و مبدع باشلك اكرب  ،كام قالت من خالل احلديث ان اكةرم خةان ال ةب
ان يضع نفسه يف طريق معني الن ذكل س مينعه من تذوق او الوصول لطرق اخرى ممكن ان تؤدي اىل ابداع اخر .
الثقة و الاحرتام ،
اللك رتم قدرة اكرم خان عىل خلق املاشهد ،فاللك ينفذ املطلو منه ليس من اب ادليكتاتورية بل من اب الاحرتام و حماوةل مساعدة الراقصني عىل اعطا لك ما ميلكونه للمصمم من اجل مةةا ااثر اهةةامتو هةةو كتابةةة احلةةر ت الراقصةةة و
تنفيذ الفكرة مبهنية و احرتاف عايل ،ل ألس بعض راقيص الفنون يعملون عىل عدم اعطا فة طاقاهتم للمصمم مما يؤدي أأحياان اىل التقليل من جودة العمل الراقص ،حفني يصنع املصمم احلركة ايقاعاهتا من اجل تذكرها عةىل الاغلةب و توزيعهةا
لثو ان مل يكن جسد الراقص هو املقياس فاحلركة سوف تكون غي متناسقة مع اجلسد وابلتايل س تفقد روهحا املطلوبة وس يكون الراقص رجرد منفذ للروؤية  .طبعا هنا ال اتلكم عةن الةرقص عند احلاجة.
الفللكوري باشلك خاص ألين ارى ان هل مفهوم اخر فامي يتعلق ابنتاج املاشهد الراقص طبعا دون سلخه عن ارتباطه حبركة الرقص يف العامل ،فبالهناية الةرقص هةو رقةص اجلسةد و هويةة الةرقص
تتحدد بعوامل كثية مهنا ثقافية وجغرافية ودينية و ايدولوجية .

مةةن وهج ةة نظةةري جيةةب ان تكةةون الفكةةرة ممحةةورة
بعد نقاش بني اكرم و ادلراماتورج و مساعدين املصممني و احدى الراقصات الاساس يات دار نقاش مع الراقصني حول التايل :
حةةول ادلميةةة ،وقةةد تكةةون التضةةحية يه بتحوي ةل
من الواحض ان ادلراماتورج نت تسمع ملا يريده اكرم خان من اللوحة ،وكيفية ربط الفردايت الراقصة بفكرة واحد ،فقامت ادلراماتورج بربط املاشاهد يف عرس تقوم بةه احةدى السة يدات ابالنتقةام
العروس اىل دمية من اجل جلب ا ألمل و قد يكةون
من احد العاشاق ،من خالل حتويل عاش يقته اىل دمية ليتأأمل كام تأأملت من خيانة عاش يقها ،الفكرة للوهةل الاوىل رجردة ،فهيا الكثي ممن معاين الزواج و التضةحية .مت رمس الفكةرة ومةن مث توزعةت
فك اللعنة او السحر مرتبط مبوت الس يدة.
ألفاكر عديدة حمورها دعوة الس يدة للراقصني للعرس ،اكرم قال ابنه يريد سكل هذا الطريق من التفكي ملعرفة اىل ما س يؤديه ،و مه حاليا ال يعرفون كي س ينهتيي املاشهد او كي س يكون مفهةوم
التضحية وملاذا هذين العاشقني ،ملها اس ئةل سيم اجابهتا من خالل الت ريب .
الثقافة الفنية سوا عىل صعيد املوس يقى او الرقص او املرسح ،مة ليك ال تعيد انتاج افاكر و ماشاهد منتجة من قبل ،مث ًال الافاكر اليت فكرت هبةا يف البدايةة عةن القصةة عنةدما انقاشة هتا مةع
التدريب من غي روؤية اجلسد من اجل فهةم احلركةة،
ادلراماتورج تبني أأهنا منتجة من قبل بصورة منطية.
ومةةن مث مةةن اجةةل اتقاهنةةا و تنظيفهةةا يةةم اس ة تخدام
اس تخدام جنس يات خمتلفة م لأكرم خان ،من اجل فهم الرقص ملغة عاملية و يعطي امجلهور و التصممي أأرواح خمتلفةة ،لكنةه صةعب أأيضة ًا يف معليةة الانتةاج بسةاب اخةتالف ثقافةة اجلسةد بةني
املرأة.
الراقصني وهنا يأأيت دور املصمم يف دمج الثقافات يف قالب واحد منوع .
شعور االغرتا شعور يس بعض اليش  ،فاكن ع ي احضار الطعام وحتضيه ،كام أأنين رمغ ا ألجوا احمليطة الرائعه اال أأنين مل أألزتم هبا مجيعها وحافظت عىل بعض الطباع العربية.

اليوم الثاين :
ما ن ميزي هذا الصباح هو حتضيي لوجبات الالك اذلي سةأألهتمه ،وحةاةل مةن الهةدو
اليت أأ ُمر هبا للمرة ا ألوىل ،الان ادركت معىن هذه اللكمة فهيي ال ناشعر هبةا بةبالدان  ،اان
ال اقول ان جضيج البالد غي مجيةل بةل هةو نفونيةة النةبض  ،لكةن هنةا عةامل خمتلة ،
وبد أأت تدرييب مع اجملموعة يف حصة الاحام  ،والالفت هو قدوم الراقصني عةىل الاقةل
قبل موعد التدريب بنصة سةاعة مةن اجةل احةام خةاص مةن اجةل حتضةي اجسةادمه
للحصة .
هنا مفهوم اخر لالحةام  ،لةيس نةوع واحةد مةن احلركةة بةل هنةاكل يوغةا و فنةون قتاليةة
وراقصة ومجل حركية عرب القاعة ،يعيدوهنا مرار ًا بعكس اجلهة من اجل تقوية الوعي مجليع
الاجتاهات و عكسها مما يزيد من قوة التناسق العصيب العض ي .
واثنا الاحةام هنةاكل درج عةىل جانةب القاعةة ،جيلةس لك مةن املصةمم و ادلرامةاتورج
ومصممة الاضا ة و السينوغرافيا جنب اىل جنب من اجل حماوةل فهم ما يرديةه املصةمم
وسامع الافاكر.
من القصص داخل العمل حاكية س يدان ابراهمي وابنه اسامعيل ،عندما ُطلب منةه ذحب (
للتضحية ) ابنه ،ومن مث مقطوعة مللحن سوفييت قصهتا ا ألمل مةن اخليانةة ،وقصةة راهةب
ُيطلب منه التضحية بأأحد املصلني ،وقصة ألمةراة تةدعو النةاس حلفةل زواج ،اذ ًا العمةل
هو مجموعة من الافاكر ،لك مجموعةة مةن الراقصةني تعمةل فةرادى عةىل الارجتةال ،مث يةم
درجهم بأأحد الراقصني العطا املالحظات و من مث تتحول اىل  2راقصني للعمل عىل الفكرة ،مث يف اليوم اذلي يليه تبقى اجملموعات كام يه ،لكن يتغي الافراد من اجل اعطةا مزيةد تعبت جدا و احلق يقال حاولت عدم الاهنيار للحفاظ عىل نعةة
و امس فرقة الفنون.
من املساحة للقطعة الراقصة ،النه رمبا الراقص استنفذ لك طاقاته لل مةل احلركية فتغي الافراد املاشاهدين سيساعد عىل اعطا افاكر اك لل مةل احلركية .
قبل بد الراقصني ابحلركة قام اكرم خان جبمعهم و اعطاهم مهن ية العمل ،و أأوحض انه يريد من لك راقص العمل عىل فكرته باشلك ممهنج ،لكن بطريقة غي ممهنجة ،أأي الهدف هو الوصول اىل الهناية ،لكن عدم سلوك طريق واحد ،وجيب عىل الراقص
عدم التقيد باشعور و حاةل واحدة من اجل عدم حرص الفكرة حباةل معينة  ,وامجليع هنا اول فهم اكرم بطريقة جعيبة ،احرتام كبي لهذا الاشخص و نية عالية يف الاس امتع و التنفيذ .

جدل حقيقي عند الراقصني البراز افضل ما دلهيم ،صدق القول انك اذا اردت ان تكون الافضل عليك ان تعمل مع ا ألفضل  .املصمم اكرم يتنقل بني الراقصني ومساعدي التصممي ،و طامق الانتاج و من فنيني واداريني  ،معلية الانتاج يه معلية متداخةل
شارك هبا امجليع لك يف موقعه ولك يف اختصاصه و الهدف الرئييس اجناح العمل كام ان اكرم خان يعطي الراقصني واجبات مةن اجةل العمةل علهيةا يف اوقةات الفةراغ ملدرسةة و لك
يسجل مالحظاته (غنا ايقاعي مكسور ).
الاحرتاف يه معلية متاكمةل ،الميكن فصةل السةمع عةن التنفيةذ،
سالت مساعد التصممي اندريه بعد لعبه عىل احلبةل ،ملاذا تس تخد ا فقال "من اجل قدرة حتمل و خفة ورسعة حركة الرجلني عند الراقصني واحملافظة عىل حرارة اجلسم للتةدريب" .أأي ممكن ان اكون مس متع رائةع ويف التنفيةذ ال أأبةذل اجلهةد لرتمجةة
ماهو مطلو مةين  ،او عةىل العكةس لسةت مسة متع جيةد لكةن
ايضا الرقص هنا ال ينفصل عن الفنون الادائية فهناكل نصوص حتىك اثنا احلركة وتعابي معينة هدفها ايصال الفكرة باشلك راقص .
ويف حديث مع ادلراماتورج عن احلوار اذلي دار بيهنا وبني اكرم و مصمم الاضا ة و السينوغرافيا قالت ابنه نقاش لفهم افةاكر اكةرم وماشةاهدة الراقصةني النةه بةر أأيي اكةرم ممكةن فكةرة عندما انفذ اكون رائع ،لكةن كية سةتنفذ مةا هةو مطلةو منةك
بدون اس امتع جيد .
الاضا ة تقود لفكرة تصممي او لفكرة داخل العمل وكذكل ينطبق عىل الازاي فاكن نتاج احلوار ماي ي :
العمل يتلكم عن ألهتني يف امليثولوجيا الهندية ،هام كييش و يال ،الاوىل يه الرش و الوقت و النس يان و الاخرى عكسها ،ويف الرجوع اىل القصة هناكل تضحية ذلكل نت الفكرة بوجود اطار يف نص املرسح مكربع ميكن رفعه ليكون سق املذحب للتضةحية او ميكةن قلبةه
ليكون حائط ويس تخدم ليكون يش يف كنيسة ال اذكره ،املهم من القصة السابقة كي ان هذه الفكرة من السينوغرافيا اثرت عىل افاكر التصممي و عىل املاشهد البرصي و وحركة الرقصني عىل املرسح .

ويف حوار أخر عن التخصصات  ،قالت بأأن اكرم يف البداية ن ذكل الاشخص اذلي يريد ان يفعل لك ش ئي بنفسه ،لكن اكتاش ان العمل مع اشخاص ذو معرفة يف رجاالت متخصصة س يؤثر عىل انتاجه وابداعه  ،و قالت أأن العديةد مةن الفنةانيني
اذلين ال يق ِدرون عىل العمل مع املتخصصني ال يرغب ابلعمل معهم ،الن العمل يف فريق هو ارة و حىت لو مجعت التخصصات حتت سق واحد بدون وجود روؤية ماشرتكة وهدف واحد واضعني الغرور خارج القاعة ال ميكن للعمل أأن مييض قدما .
عندما تعمل يف فريق ،جيب ان تؤمن بقدرة امجليع عىل العطا  ،مع توفر رشط اميان اجملموعة ابلفكرة اساس ًا ،أأي انسان يف ادلنيا قادر عىل ان يعطي اذا عرف ما هو ابرع به ،أأي ان االنسةان ال ميكةن ان يكةون ابرعة ًا يف لك يش اال اذا ن مع ةزة او
اس تثنا  ،يف الفريق جيب ان تتنازل عن كرباي الفنان العظمي ،وكن عىل ثقة من نفسك لكن ال تدع الغرور او روؤية امجليع تطغى عليك.

اليوم الثالث :
بد اليوم لعادة بتحضي الفطور و الغذا  ،و مةن مث اذلهةا اىل املرسةح حيةث شةاركت يف امجةل
حصة احام يف حيايت ،حيث تنوع الاسلو بني الاحام التقليةدي واملعةا ،،فيعمتةد املعةا ،عةىل
التفاعل ما بني الاجساد عةن طريةق احلضةن او التةنفس و ةرين الصةوت ،مث الانتقةال اىل حةر ت
تتصاعد وتيهتا لتصل اىل تعمل رقصتني خالل  41دقيقة ،حاولت قدر االماكن اللحاق ابلراقصني لكن
رسعة التعمل و االتقان و الادا عندمه رسيعة ،وهذا طبيعي ابلنس بة حملرتفني امثاهلم ،مث انهتيى االحام
ابلرقص باشلك حر مرور ًا ابلقاعة ،ومن املمزي ايضا كي يتحرك الاحام بةزوااي القاعةة و ايضة ًا حبركةة
اثبتة ممكن ان تصبح حركة متحركة داخل املساحة .
تعرفت عىل مةدير اعةامل اكةرم خةان السة يد فةاروق و مةديرة الانتةاج ،ن حةديث مقتضةب و أأرادوا
خالهل معرفة ما هو مع ي داخل الفنون ،و اثنا حدييث مع فاروق قال :كي حال خادل  ،فأأان اجبةت
انه خبي و يلقي السالم عليك ايض ًا مث قال  :هل س تقميون املهرجان العام ،وهنا ادركت انه يتلكم عةن
خادل عليان و ليس خادل قطامش  ،فأأوحضت هل بأأنين من فرقة الفنون الاشعبية الفلسطينية وليس من
رسية رام هللا الاوىل ،يف احلقيقة ادركت ابن رسية رام هللا دلهيا عالقات قوية مع مصةممني ومنتجةني
الرقص حةول العةامل و هةو الامةر اذلي نفتقةر اليةه يف الفنةون ،و ا ةىن خةالل اقةاميت أأن أأجعةل امس
الفنةةون مأألوفة ًا دلهيةةم سةوا مةن خةةالل املاشةاركة اجليةةدة او مةةن خةةالل احلةوار و الةةعم مةةع خمتلة
املاشاركني يف الانتاج .
ويف حديث اخر مع السينوغرافيا و أأنه مات ،لقد حتاوران حول طبيعة مته وقال يل ان طبيعة مع هو تصممي اطار اللوحة الراقصة و معةل املاشةهد الفةزياييئ  ،وهةو مةن وهجةة نظةره جيةب ان
يكون ذكيا يف اختيار الافضل للفكرة من حيث التنفيذ ،يك تكون معلية من اجل السفر حول العامل دون الانتقاص من تأأثيها عىل جودهتا او معناها ،وقال ابن عالقته مبصةممة الازاي قويةة ملةا هل
تاكمل بيهنام  ،كام قال يل انه هو اذلي يرمس الاشلك لكن تنفيذه هو من فبياان ويه مصممة الاضا ة كام لها خربة يف صنع التصاممي السةينوغرافية ،امةا ابلنسة بة لةالزاي فهةيي مرسةومة عةىل احلةائط
كمنوذج اويل ،ويم صناعة مناذج من اجل جتريهبا من قبل الراقصني بقامش يسهل التعامل معه و تعدي  ،وبعد اعامتد الةزي املطلةو تقةوم املصةممة برشةا القةامش و عرضةها عةىل املصةمم مةن اجةل
اعامتده ،وهنا ترتابط الاضا ة مع الازاي حيث عىل مصمم االضا ة مراعاة ما يه ا أللوان املس تخدمة ل ألزاي لتقرير ما سيم اس تخدامه .

العمل بروح و بسعادة هو من اشد العوامل تةأأثيا
عىل ابداع املصمم او الراقص ،و جيةب ان يكةون
هناكل تفامه وعالقة وطيةدة بةني املاشةاركني ،دون
ذكل التنافس السليب س يقتل ما هو مجيل .

قال يل ان اللون ا ألزرق يدل عىل الهدو  ،لكن ميكن توظي أأي لون ألي فكرة مكثال عىل ذكل ميكن لاس لون ا ألزرق و يكون ادليكور ازرق او الاضا ة زرقا من اجل التأأكيد عىل معىن اللون ،و عندما يظهر اللون يف اماكن اخرى يف العمل فهو
يكون قد اكتسب املعىن يف اللوحات السابقة ،واس تخدام اللون يف املاشهد عىل صعيد الازاي و الاضا ة و ادليكور هو طريقة للتأأكيد عىل املعىن املراد من املاشهد ،وهو يعي رضورة العمل يف فريق حيث املبدع هو من يعمل ،و يثق بقةدرة الخةرين
عىل االعداد ،غي ذكل لن يقدر الفنان لوحده عىل الابداع .
ومن املالحظ ان الراقصني يقومون ابلتصممي ليس عىل املوس يقى ،بل عن طريق احلركة اباليقاع فتأأيت املوس يقى كخلفية ،واملوس يقى اليت يس متعون لها يف القاعة يه موس يقى غريبة النوع ،تضع العقل يف حاةل من التنبه و تاشعره بأأنةه لةيس عةىل الار ،
كام أأن االرجتال من خالل نصوص مكتوبة ووضعها ابلرقص،ابالضافة اىل اصدار الاصوات كنوع من الانبعاث و العالقة ابالر  ،رمبا تكون يه افاكر لعمل اشية.
االنضباط و االلزتام الطوعي ،هو اليش املهم جد ًا هناُ ،
جلس منذ ساعات ماشاهد ًا الراقصني و الراقصات ،ال يرتكون أأي وقت من دون الت ريب و البحث عن أأش يا جديدة.
حيث أأنين أأ ُ
ال الكم يوص مدى سعاديت هنا  ،احول ان اس تعيد يش من ادرايك اذلي سلب مين من قسوة احلياة و تعقيداهتا ومن التناقضات اليت يعياشها الانسان يف فلسطني احلبيبة  ،لك مةا اطلبةه مةن زمةاليئ بفرقةة الفنةون هةو د حقيقةي لةلك العنةا،
املنتجة داخل الفنون من اجل تطوير روؤية الفنون من خالل االنتاج القادم.
اذا الاشعب يوم ًا أأراد احلياة ،فال بد أأن يس تعيد الهِمم  ...القدر حنن نكتب ُه وليس أأحةد أخةر  ،أأشةعر ابلفخةر كةوين أأحةد أأعضةا الفنةون ،و ممة ألن الفنةون
اذا أأردان التغيةةي ،فهةةو ملكنةةا لكةةن يتطلةةب منةةا التضةةحية ابلوقةةت و اعةةادة ترتيةةب
أأرسلتين اىل هذا املاكن امجليل املبدع الرائع .
ا ألولوايت ،و عندما تسةقط ،عليةك ان تلمةمل نفسةك و ان تكةون رهةن الاشةارة وهنةا
أأوجه سؤال ذلايت أأو ًال ولمك اثني ًا ،ملاذا يس تطيع الفنانني حول العامل النجاح بقضيهتم بغض النظر عهنا و حنن ال نس تطيع ان نن ح بأأنى قضية عىل وجه الار ؟؟
أأرى أأنه من الواجب عىل الفنون ايض ًا ،تغيي مفهوم االنتاج أأو تنويعه اذا حص التعبي ،جيب ان تنطلق الطاقات الاشابة اىل ميدان الت ريب مدعومة ،وهنا اشي اىل د اجلاديني فقط ال رجال للمهتاون او املرتدد او املتعايل ،ملنا سواس ية أأمام الفنون ال
ميزيان اال ما نفع لها ،و ما نعطهيا ،ومن يبادر يقود الت ربة اىل أأن يظهر مبادر أخر ليدفع جعةل االنتاج اىل الامام  ،ال ماكن لل ُمنظر ،ال ماكن للقاعد ،ال ماكن للمؤرخ ،ال ماكن للماشاهد هناكل ماكن للماشارك .
اذلي يق امام هذا المك الهائل من التارخي الفين الفلسطيين و العاملي ،امام غسان و انيج و محمود و الكرو و عقل و ابو هداب ،و لك اذلين سامهوا يف بنا املاشهد
احلضاري لفلسطني  ،ال ميكن أأن يكون خليفة هؤال دون تقدمي تضحيىة كتكل اليت بذلوها من خض اجلهد و الانامت للفكرة الام " فلسطني" .

اليوم الرابع :
ُ
شاهدت عر اكرم ليةل أأمس ،لأكون ،حي يف وصفي هل عر مبدع تتداخل التكنولوجيا و االبداعات البرصية لتكون ماشاهد أأقر اىل اخليال ،وقصة مجيةل تروي عالقة أأ بأأبنه  ،لكن الت ريد و الغمو ن هل حضوره القوي ،كام لك الاعةامل
املعا،ة اليت شاهدهتا عىل ا ألقل ،لكن اس تطعت أأن أأرى أأشية معل الفنون داخ  ،وما ميزي ادليكور أأنه بس يط و ليس معقد يفي ابلغر ال ام املعىن املراد ،عنرص املفاجأأة ابلصوت أأجعبين ،أأيض ًا أأسلو رقصه ممزي لكن التكرار س يد املوقة  ،لكةن
ابجململ عر عاملي عىل اعىل طراز .
اليوم بد أأت ابلتدريب حبصة الاحام لعادة ،ممتعة و ممتوجة بدرجة الصعوبة اىل أأن وصةلنا اىل اجلةز ا ألخةي ،وهةو مبةدة نصة سةاعة ُ
حيةث يكةون املةدر جةاهز العطةا التصةةممي هةةو معليةةة حبةةث ال تنهتةةيي اال عةةىل املرسةةح قبةةل الانطةةالق
رقصات جديد لك يوم بأأساليب خمتلفة ،و لعادة الراقصني يبد أأون مراجعة تصامميهم ومساعدين التصممي يعطون املالحظات ويانون علهيا،
لل مهور ،اعطا الاحاكم و الارا املس بقة طريقة غي حكمية لالنتةاج ،
حنةن يف تصةاممينا ال نةةدقق يف تفاصةيل التصةممي ،فةةرتى حةر ت واسةةعة
تعمتد عىل حتريةك الكتةل العضةلية الكبةية و ا ألجةزا باشةلك مةل مةن
اليوم عندما بد أأان اب ألحام  ،أأكتاشفت أأن راقصني الفنون ملياقة و قوة ،مه أأقواي مقارنة مع الراقصني هنا لكن الفةرق هةو الةتحمك يف اجلسةم و العضةالت ،كونةك راقصة ًا جيةب
ً
اجلسم ،اندرا ما حنرك اجزا صغية خمتلفة برسعات واجتاهات متعددة .
عليك أأن ترقص بدون ذكل لو بنيت اجلسم املثايل لن تس تطيع تطوير نفسك يف الرقص ،طبع ًا هذا تساوؤل يل أأيض ًا ملاذا ال اهم بساعة يومية فقط للرقص و االرجتال؟
اكرم خان جسمه ليس ابجلسم اجليد ،لكن اماكنيات الرقص كبية و متنوعة و التفسي الوحيد هو وجوده ابلقاعة ،ليس لامترين الضغط و املعدة ،بل للرقص ،الراقصةني هنةا ميارسةون ةارين القةوة بعةد انهتةاهم مةن الةرقص و لةيس قبةل أأو خةالل ذكل،
و أأجسا م اكتسات قوهتا من الرقص وليس من ارين القوة.
ما زلت حمتار باشأأن أأمر ما ،وهو أأن اكرم خان ال شك ابنه مبدع لكن مساعديه و خاصة خوس يه مبدع أأيضا ماذا لو تبدلت الامور ؟ فيصبح خوس يه هو املصمم ،هل يه فقط قضية من ميكل املال او هل سلطة معينة؟ يف احلقيقة مةا زلةت افكةر ان
اكرم خان لوال الطامق املبدع اذلي معه قد ال يقدر عىل خلق أأي يش دون االنتقاص من دوره ،لكن السينوغرافيا و الاضا ة هام ايضا العاملني احلانني بيجانب الرقص ،اذا االبةداع هةو لفريةق اكةرم فرد جديد لطامق العمل وهو املصور حيث يقةوم
تصم
خان واان دااا من احصا مقوةل " العمل جيب ان يكون هل ا " ليقوده و سم الامور عند ضياعها ،مكثال عىل ذكل اكرم ن يراجع مع بعض الراقصني ميهم ،فأأىت مساعد التصممي الثاين اندريه بأأرشفة الصور من أأجةل الصةحافة أأو مةن أأجةل
و هو من سلوفينيا ملقاطعته ،فقال هل اكرم برصاحة ال اريد ذكل! للحظة ظننهتا وقاحة لكن بعد قليل أأدركت ان اكرم مل يكن يقصد االهانة بقصد اكامل الفكةرة حةىت هنايهتةا ،و الةيت اسةفرت عةن حتةول اس تخدا ا يف أأي رجال اعالو فين.
مبدع يف القطعة الراقصة.

ن اكةرم ينظةر اىل معةل احةد الراقصةني فأأجعبةةه جةدا خصوصةا املوسة يقى ،فقةال جيةب علينةةا
التحدث مع املوس يقي من اجل ابالغه عةن هةذا املاشةهد النةه عةاطفي حباجةة ملوسة يقى شةاهية
للموس يقى اليت اس تعملت مةن قبةل الةراقص .ذلكل نةت يل مراجعةة لليةة معةل الفنةون مةع
املوس يقي ،حيث ال رجال للمصمم لطلب أأجةوا خاصةة ،وخاصةة اننةا مل نبةد أأ ابلتصةممي بةل مت
االتفاق مع املوس يقي من أأجل انتاج املوس يقى قبل اخلو يف معليةة التصةممي و الت ريةب ،و
هنا قد يلقي بظالهل عىل املساحة اليت س تكون معطاة للمصمم مةن اجةل تنفيةذ روؤيتةه  ،فهنةا
الرقص هو حمةور لك يش باشةلك عةام و ابي العنةا ،يه خاضةعة ملةا يةم جتريبةه يف القاعةة
وليس العكس.
فهنا اييت السؤال  :هل حنن حباجة لهذ اللية هل أأسلو الفنون يف الانتاج خمتلة عةن ابي
الفرق؟ لكن كي نفرس جودة الاعامل كعمل اكرم خان؟ هل س نعيد انتاج العجةل ادلائرية؟
بعد معل ملدة ساعتني وهجد كبي ن قرار أأكرم خان أأن مةا ياشةاهده ا ألن ال ياشةلك منطقة ًا هل
!!! أأما حنن اذا معلنا نص ساعة نعتةرب أأن مةا مت انتاجةه هةو يش مقةدس وال ميكةن الةتخ ي
عنه ،وهنةا نقطةة احلسةم ،ان ال خنشة مةن القةا و الةتخلص حةىت لةو معلةت عليةه سةاعات
طويةل ،ليك تبدع عليك ان حتفر اىل معق الفكرة ،وليس البقا فوق قاشورها.
يف نقاش اخر تذكرته ،أأن امليثولوجيةا شة ئي ةم لبنةا السةينوغرافيا و االضةا ة و املوسة يقى و
ا ألزاي ألهنةةا يه امل ُاشةةلك الةةرئيس ملاشةةاهد العمةةل ،ومكصصةةمني علينةةا أأن نةةرى امليثولوجيةةا
الس ة تنباط املاشةةاهد ،لةةيك ال يكةةون هنةةاكل رشخ بةةني املاشةةهد البرصةةي و احلركةةة واملعةةىن
ودالالهتا ،مفثال ماشهد ا ألحفورة هو مثال عىل املاشاهد اليت مت الت ريب علهيا.

عند جناح الفكةر يةم تةدويهنا باشةلك رسيةع ،مةن اجةل
حفظها.

اليوم اخلامس :
ابالمس أأجنزت يش عظمي وهو اين طبخت مقلوبة ،أأكتاشفت ان التبضع مجيل لكن بتأأكيد ليس يف سوبرماركت مثل ( الاش ين و ال برافو ) حني تدخل اىل ( رفور ) تاشعر أأنك يف جنة االس هتالك الر أأساميل ،لكن ل ألس املفاهمي االشرتاكية تضيع
يف بالد اورواب أأو وت من اجلوع !!!!
بد أأت اليوم حبصة مجيةل مع خوس يه وقد نت قوية جد ًا ،وهنا تذكرت التقيمي الس نوي حني عرب الراقصني عن االستيا من االحام  ،و وصفه عىل أأنه انتحار وبعده لن يكون للراقص أأي طاقه للعمل ،ابلتأأكيد أأان أأوؤيد الراقصني ،لكن هنا طابع وعامل أخةر
من اجلد و العمل و الطاقة العالية ،حىت يف مراجعه الرقصات و الروح الكبية.
ن السينوغرايف مات يعمل عىل حتضي صندوق خاش يب مثل اذلي مع الزميل السابق ماهر الاشوامرة يف عر رساةل اىل مةن اجةل توضةيح الافةاكر ،ابلنسة بة اىل مةات هةو ايضةا اسةهل لتخيةل
املاشهد البرصي و رشحه و تغيي الفكر دون الل و اىل تغيي ادليكور الفع ي عىل املرسح مرار و تكرار ،و بنفس القاعة نت كميي مصممة الازاي تعمل عىل حتضيها ،مةن اجةل جتربةة الةامنذج عةىل لقةةةد ذهبةةةت اىل القاعةةةة اجملةةةاورة و يه شةةة به
مرسةةح ايضةةا بةر أأيي يه مةةا حتتاجةه الفنةةون مةةن
الراقصني و ن ومعها العديد من قطع القامش يك تعرضهم عىل اكرم اذلي تناقش معها يف بعض الانواع اليت يريدها و يراها مناس بة.
تطوير الية التدريب و الانتاج.
مما قاهل يل مات انه يعمل عىل ال  video artك ز من مع النه هناكل ارتباط كبي بني ما ياث عىل الاشاشات و بنية املرسح ذلكل هو يفضل الس يطرة عىل هذا اجلز من املاشةهد البرصةي  ،كةام
قال ان الاضا ة مة ابلنس بة ملا ياُث النه قد تعزز الاضا ة الفيديو او تقت .
معلية الانتاج يه معلية غي رجز ة ،و جتزئهتا قد
وعندما عدت اىل قاعة التدريب ن اكرم يتاشاور مع مساعدين التصممي من اجل ترتيب التدريب اليوم ،وبعدها مجع الراقصني من اجل اعال م بأأن اليوم سة يكون يةوم جتربةة الازاي فقةد نأأخةذ مةن يطةةول العمةةل معهةةا و قةةد هتةبط العةزاو و اهلمةةم
وقت لك راقص نص ساعة من اجل جتربة الازاي يف القاعة اجملاورة ،وخالل ذكل عىل امجليع العمل لتذكر و تطوير تصمميه ،النه هو من احصا الفلسةفة الةيت تعمتةد انةه لةيس التصةممي هةو انتةاج بطول فرتهتا.
احلركة وحفظها بل علهيم لك مرة علهيم ان يعيدوا التفكي ابحلركة من اجل الغوص هبا معيقا وتطويرها ،واعادهتا عرشات املرات النه جيب عىل الةراقص امتالكهةا و حفظهةا لةيك عودة اىل التصممي حيث حنن يف الفنون معظمنا ينةتج امجلةةل احلركيةة مث
يقتنع هبا اكرم ،وقال هلم ان هناكل ماشاهد يف العر مة و سامها ،و هنا ن من الواحض ان العمل يه مجموعة ماشاهد يريد اكرم جتس يدها ابلرقص ،لكنةه يسة تعني مبخةرج او يفةةرح لكةةن انتةةاج احلركةةة هةةو املةةرحةل الاوىل مةةن اخللةةق ،عليةةك ان
دراماتورج من اجل ربطها باشلك منطقي و دراو.
تطورها كطفل صغي عند الوالدة ،عليك ان تربيةه اىل ان يصةبح ابلة
تذكرت حوار دار بيين وبني الراقص اينس من املانيا والراقص تيو وهو من ام تونس ية ،عند انهتا العمل وقد نقدا العمل الفين الكرم خان باشلك منطقي ،لكةن مةا هةو ملحةوظ و كذكل امجلةل احلركية جيب ان تكون انجضة .
بأأن امجليع يف القاعة هل روؤية فنية ولك خشص لن يرتدد يف جتربة موقع اكرم خان ،و قد يكون اكرم خان نفسه ليس هو الفنان املثايل بر أأهيم ،لكن احرتامه هةو يش اخةر مليةا ،و
اعطا لك ش ئي دلهيم الكرم و للمرشوع هو امر اخر اما ،علينا ان حنرتم الفنان املبدع حىت لو اختلفنا معه ،من الصعب ان تريض امجليع ،املهم ان تريض نفسك وان تقدم نفسك باشلك أأنت تريده و ليس ما يرغب به الاخرون ،و هذا ما يفع اكرم
خان ،فلسفة خاصة يف الرقص ،حيث يتعامل مع العمق و كام قال تيو اكرم مركزي يف احلركة فهيي تمتحور حول اجلسد وهو يش مجيل لكن المركزية احلركة وانطالقها لل مهور هو امر مجيل ايضا.

اليوم سأألين خوس يه ما يه عامصة فلسطني فأأجبته بدون تردد القدس ،فقال يل أأليسةت عامصةة ارسائيةل؟ قلةت هل بأأهنةا
حمتةل فأأس تغر  ،فقلت هل ال بد من حوار طويل الرشح كل الامر الن ارسائيل يه فلسطني احملتةل ويف حوارات اخرى
مع الراقصني او العاملني يف املرسح ،فلسطني ليست ابالمس املعروف رمغ اهنا البدل احملتةل الوحيدة يف هةذا الةزمن ،و أأحةد
العاملني قال ال بد ان انها تردد يف التلفاز ,قلت هل نعم لكن الاعالم الغريب دااا يعمل عىل هتمةيش أأي شة ئي ال ينةدرج
مضن اجندة الغر .
ذهبت للقاعة اجملاورة من اجةل ماشةاهدة جتريةب الازاي  ،فةاكن لك مةن مصةمم الةرقص اكةرم و مصةممة الازاي كميةي و
مصممة الاضا ة فابياان و مصمم السينوغرافيا مات ،لك هذا الفريق يعمل كوحةدة واحةدة ال ميكةن فصةل عنةا ،الانتةاج
عن بعض ،ألنه يف حال فصلهم س يكون عنرص واحد هو املركزي و احملرك ،واذا مل يكن حظ العنرصة ذكل جيةد سيسة
للك العنا ،الاخرى الهنا س تجرب عىل اتباعةه ،عةىل سةايل املثةال اذا مت اختيةار الازاي دون أأخةذ ر أأي السةينوغرافيا و
الاضا ة س يحدد ذكل من حرية تفكيمه و س يجربمه عىل اختيارات معينة.

اثنا احلوار حول تصممي معني ،قام اكرم خان ابقرتاح يش فقدم خربا الاختصاص ر أأهيم فرخض اكةرم خةان دون أأي تةردد
ملاشورهتم ،بل عىل العكس رحب هبا.
اكرم خان كام قلت هو ال يتابع لك يش  ،حىت ادق التفاصيل و املتابعة ال تعين القرار او فرضه ،بل يه مواكبةة لك شة ئي
داخل العملية الانتاجية وهو اذلي جيمع اخليوط مجيعها من اجل تكوين اللوحة مةل  ،هو املدير الفين للعمل .
اليش اذلي اقرتح ان نبد أأ به هو تكوين خلية العمل ا ألساس ية ،ويه اخملرج مع مسؤول التصممي ومساعديه لوضع روؤية للك ماشهد ومناقاش هتا ومناقاشة مجيع الافاكر ،اعادة التفكي بألية التصممي حيث
بر أأيي التصممي هو من دد هوية املوس يقى و شلكها و ايقاعها و زمخها ،جيب العودة للنص أأيض ًا ،وقرا ة امليثولوجيا اليت ودلت منه من اجل هضمها ومعل حبث مةل عهنةا ،ومةن مث تقسة مي العمةل اىل
لوحات منفصةل ،ولك لوحة لها مضمون وافاكر و يم ختيل املاشهد البرصي لها ،وهذا يقع ابالساس عىل عاتق مسؤول التصممي ابلرشاكة مع مساعديه ومن مث عىل اخملرج ،قبل الل ةو للمختصةني علينةا
هضم النص و معانيه و اشاكهل يك يكون وجودمه اضافة عىل الروؤية ،لكن البينة التحتية و االماكنيات املوجودة قد ال تسمح ،بل جيب علينا خلقها و التفكي حبلول معلية لكن الامر يبد أأ منا ،اخملرج او
املدير الفين للعمل هو من عليه حتديد هوية الافالم اليت تاث وماهيهتا من اجل قدوم اخملتص و نقاشها معه.

عندما تريد النصيحة من احةد عليةك ان تأأخةذها اوال مةن
خمةةتص او خشةةص تثةةق بةةه ،و ال تتحةةدث دون اس ة با
منطقيةةةة انةةةت قةةةادر عةةةىل فهمهةةةا ،ومةةةن مث رشح سةةةاب
رفضك ،لك يش يرتفض او يقبل هل اس بابه اليت تد أأي
من اخليارين ،سوا الس با برصية او لها عالقة ابملعىن .

اليوم السادس :
ملاذ ال يم التطوير عىل ادلبكة وهنا ال اتلكم عن منط الفنون حاليا الننةا
اليوم هو الاخي يف الاس بوع حيث فقرة ملدة اربع ساعات تبدا ابالحام مع املدر اندريه ،ومن مث ابالنتقال اىل حصة الرقص الهندي (كتك) وهو رقةص ايقةاعي يعمتةد عةد ،00
نتفاعل حاليا مع الرقص املعةا ،بةر أأيي و روح ادلبكةة يه مةن بقيةت
تتحرك فيه اليدين مع اجلسم ابختالف الاجتاهات وبرسعات مضاعفة.
لكةن كحةةر ت ادللعةةوان ملةةاذا ال يةم التطةوير عةةىل اايقاعهةةا و اجتاهةةا و
قبل البد حبصة الرقص الهندي قام اكرم جبمع الراقصني و اعطاهم ش به حمارضة ااثر فهيا عدة نقاط مثي لالهامتم :
ادخال حر ت يدين رسيعة مع دوران هذه فكرة جيب جتريهبا و ليس
من السهل العمل هبا .
 الاحام ابلنس بة هل طريقة تقليدية لهتيئة اجلسم وخاصة بوجود ارين معينة قد ال تعزز قدرات الرقص عند الراقصني ،فقد يكون الرقص نفسه هو معليةة الاحةام  ،و انةه
عندما يبد أأ ابلتحمية للرقص الهندي ،ال ميارس ارين اليوغا اليت يعترب نفسه سيئا هبا ،لكن عرب ماشاهدة اليوغا كن من تطوير ألية كنه من اجلاهزية قبل الرقص ،دون املرور ابلامترين التقليدية كامترين الاحةام ابلباليةه وهةو يس الليونةة ذلكل
جيد صعوبة يف ذكل ،هنا راجعت بعض املفاهمي السائدة خبصوص الاحام اليت انقاش ناها موخرا يف الفرقة ،و اان بر أأيي جيب علينا اعادة النظر يف ألية الاحام من اجل تطويره ،ليكون مناس با ألسلو رقصنا ،حنةن ننظةر لةالدا مةن اب عةدد
ارين املعدة او من خالل مالمسة الر أأس لالر لكن تقيمي الادا جيب ان يكون من خالل اجملهود اذلي يبذل من الراقص داخل التدريب و ايضا عىل املرسح هذا هو امليدان التقميي للراقص او املصمم.
 اكد عىل رضورة البقا عىل وعي مل بلك تفاصيل احلر ت ،دون اخراهجا من روهحا او ماكنهتا ونزعها من س ياقها ،ورضورة ادخال الاشخصية لروح احلركة و التدريب علهيا جيد ًا ،لتصبح طقس ميارسه الانسان باشلك طبيعي دون التفكي
به ،وعىل لك راقص اخراج افضل ما عنده ،و ن ذكل س يعمتد عىل خروجه من العمل اذا مل يعطي املطلو منه ،النه عند احلضور اىل املرسح سيم جتريب عدة ماشاهد بعدة اجتاهات ذلكل ال وقةت للمراجعةة او عةدم معرفةة املةادة املطلوبةة
الن ذكل س يحبطه ولن يوص لكفا ة يف الانتاج.
 طلب من الراقصني التعمل مث التعمل ان يكونوا ذكيني ابملاشاهدة و ابس تخراج التفاصيل و العرب ،مثل اينس و جويي وهام راقصني ،ابلنس بة هل هام يس تخدمان ذ هم ايض ًا لتطوير خشصيهتم ،وليس الابقا علهيةا كةام يفعةل الةبعض و أأشةار لةبعض
الراقصني ،ال احد س يصل اىل املعرفة الاكمةل و أأي فنان ياشعر ابنه امتلكها او انه مراتح من وضعه س ميوت فورا ،و س تكون حلظة وفاته كفنان ،جيب علينا ان نبعد منطنا جانبا للبحث عن اش يا اخرى و من مث العةودة اىل الةمنط اخلةاص مةن
اجل اضافته اليه ليكون جتربة جديدة ،و ما الفائدة من جتربة مل تض اليك يش فهيي رجرد مضيعة للوقت.
تلكم عن الرقص املعا ،،وقال أأنه مزجي من الانواع الراقصة ،ولتكون راقص ًا ليس عليك ان تكون راقص بنوع معني ،فهناكل راقصة نت قارعة طبول لكن عندما تتحةرك تاشةعر ابن اذلي ركهةا مصميهةا ،ومةن مث مزجةت ذكل بقةرع الطبةول
فأأضاف ذكل اىل خشصيهتا الاصلية منط جديد ًا اصبح جز ال يت زا منه ،ويف هناية احلديث قال انه يتلكم ليس مكدير فين للعمل بل كفنان فرايه متل الصوا و اخلطا .
ويف حديث أخر قال  :اان لست املصمم ،اان اقر للمدير الفين اذلي يرى العمل مبخيلته باكمل عنا،ه ،ذلكل انتاج احلركة هو جز من العملية ذلكل مصمم الرقص هو منتج احلركة وهذا مفهوم م لنقاشه داخل فرقتنا  ،من هو املصةمم
او مسةةاعد التصةةممي ؟ هةةل هةةو صةةاحب الفكةةرة ام
وليس خالق الفكرة ،فقد عزهل بعمه ليكون املدير الفين او اخملرج الفين للعمل أأي صاحب الروؤية الفنية.
ويف لقطة مة ،قامت مصممة الاضا ة فابياان ابعطا مالحظة ملساعد التصممي خوس يه حول جةز مةن التصةممي فقةام بأأخةذها بعةني الاعتبةار ،ويه مهنمكةة عةىل كتابةة مةا تةراه مةن احلركة ؟
خطوات راقصة من اجل تكوين صورة عن املاشهد اليت تريد تصمميه من خالل الاضا ة .

اليوم السابع :
واان جالس يف الصباح يف انتظار القطار يك اذهب اىل قاعةة التةدريب ،ر أأيةت الةراقص يت يج ،فقمنةا ابحلةديث قلةي ًال حةول
وصول العطةل الاس بوعية من اجل اخذ الراحة النه بد أأ ياشعر ابالم بظهره وابديت هل اجعايب باشخصيته ،حيث ظننته ممثل يف
البداية ،الن دوره يتطلب القا النص وهو يتحرك ابيقاعات خمتلفة وبتعابي متباينه ،لكنه قال يل انه مل يتلقى دروس ثيل بل
يه نت ماشاهدات لورشات عقدت يف لندن هيد ًا للعمل الفين ،اذلي ن فيه جتةار ادا شةارك فهيةا العديةد ،و هنةاكل
جتار ادا خاصة لبعض الراقصني ومن مث انضمت الينا ثرين ويه ممثةل ابالساس و يه كبةية يف العمةر يف العقةد لرابةع مةن
معرها كام اعتقد وعربت عن اجعاهبا بقدرات يت يج المتثيلية.
من هنا انطلقنا حلوار فلسفي ،حيث قال ان دور يت يج كراهب ابلعمل ،جع ياشعر ابخلةوف مةن الرجةوع لدليةن و الغةوص
بتفاصي النه ابتعد عنه من فرتة من الزمن ،ذلكل و التقان ادلور معةل حبةث عةن خشصةية الراهةب داخةل الكنيسةة ،و هةذا
اوص المور اعاد التفكي هبا ،فأأضافت ثرين ان ادلين ينقسم لقسمني ،اجلز الاول هو قوة الراهب داخل الكنيسة و الثاين
يه الروحانيات ،و اذلي قلت بدوري اهنا موجودة داخل الانسةان حةىت لةو ان الاشةخص بةال ديةن فا ألنسةان الاول نةت
تصل روحانياته بعبادة الطبيعة و قد خلقها ذلاته دون الل و اىل دين معني ،كام قال ان اصدقائه عندما يةرون العمةل سةيون
اما انه اصبح متدينا او انه هيني ادلين من خالل ثي لرجل دين رشير ،فردت عليه الزيابيث بأأنه قت ِلها ألحد الاشةخوص عةىل
املرسح او ثيلها ملاشهد اغرايئ ال جيعلها قاتةل او عاهرة يه فقط ممثةل.
الان يم عر القطع املصممة امام مصممة الاضا ة من اجل فهمها للماشاهد اليت يود اكرم جتس يدها عىل املرسةح ،ومصةممة
الازاي ايضا هنا من اجل روؤية بعض قطع الازاي اليت ُجتر ملعرفة اجيابياهتا و سلبياهتا للراقصني  .وتتةدخل احيةاان لتعةديل
يش هنا وهناك.

اليوم الثامن :
ال بد يل الا ان ابد أأ من يوم البارحة ،لقد منت  02ساعة بساب تعيب من ورشة مقت بأأخذها مع املدربني اندريه و خوس يه جملموعة راقصني من جرينوبل تتنوع اساليهبم ،لقد نت ورشة مجيةل تعلمت هبا عةدد مةن ايقاعةات الةراقص الهنةدي و
مجةل حركية معا،ة اجعبتين كثيا ،وبعدها ذهبت اىل البيت وقد غيت مالبيس وذهبت للمول لكن التعب غدرين و ذهبت للنوم برسعة.
يف الصةباح البةاكر قةةررت ان اذهةب اىل اجلبةل املقابةةل هنةاكل تلفريةك يوصةةكل ل ألعةىل ومةن مث قةةررت ان انةزل ميشة اىل
الاسفل عرب طريق ملتوية مثلجةة نةت در الطريةق رائعةة اسة متتعت و أكنةين يف قصةص اخليةال ،اجشةار يكسةوها الةثلج و
درو وعرة و أكهنا رنت لتفرس حياة الارش.
وبعدها ذهبت اىل كنيسة قدمية وهناكل مشمت راحئة البخور فذهبت يب اىل عامل روحاين ،واان ارى الرسةومات عةىل الزجةاج
امللون و أأشعة الاشمس تزين حائط الكنيسة بنورها ،جلست امةام رسةومات مل اعةرف خشوصةها ،وال قصصةهم ،اترخي جامةد
لكن اشعرين برهبة املاكن و الفكرة ،وكنةت قةد اشةرتيت مشعةة لةيك اغرسةها ممتنيةا قبلهةا ان تبقةى عةائليت خبةي و كثةي مةن
الامنيات اليت ا ىن ان تتحقق.
اليوم بداان الاحام مع اندريه ن مجيل ،مث بد أأ اس بوعهم مبراجعات لك ما اخذوه ،طبعا هنةاكل رقصةات الول مةرة اشةاهدها
وكنت قد اجعبت بطريقة حفظهم النه ليس من السهل حفظ رقصات خمتلفة ابيقاعها و اجتاهها و منطها وشعورها هبذه الطريقة
املتقنة ،وبعدها راجعوا رقصة روسة ية عةىل مةا اعتقةد مةن تصةممي اندريةه ،مجةيةل و ايقاعيةة قويةة يف هنايةة احلةر ت سةهةل يف
منتصفها يتنوع هبا الاجتاهات.
واثنا التدريب تدخل اكرم من اجل اتقان احلر ت ،و هذا ن م يل الن مفهومةه يف التةدريب لةيس كةام دلينةا ،هةو يعطةي
التفاصيل وعىل الراقص ان يفكر واشدد عىل هذا املصطلح التفكي هبا و حماوةل تطبيقها دون انتظار املدر ليك يأأيت و يفهمه
اايها ،عليك ان تفهم احلركة بعينك مث حتللها وتاشعر هبا وهذا ما قام هبا اكرم ،ايضا وص شعور احلركة من اجةل تقريهبةا اىل
عقول الراقصني ،وطلب مهنم اعادة التفكي يف تفاصيل التصممي من اجل تطويرها .

اليوم التاسع :
لعادة بد أأان ابالحام مث ُهزمت بفقرة الرقص ،ما يدهاش ين الان هةو دقةة مالحظةة اكةرم خةان رمغ ان
مصممني احلر ت مه الراقصني ومساعدين اكرم ،وقد وجةه مجموعةه مةن ا ألسة ئةل ،و انتبةه اىل تفاصةيل
دقيقة باشلك غي معقول فهو ال يرىض ابلقليل يريد املزيةد ،وعنةدما شةعر ان احلركةة وصةلت ملةرحةل
متقدمة من التفكي اعاد حتريك دوال الابداع اىل الامام ،تفاصيل صغية جدا لكن تغيها أأثةر عةىل
شلك احلركة ،وجعلهتا اك دقة ابلتايل امجل ،يعيد املاشهد تكةرار ًا ومةرار ًا ملعرفةة مةا هةو شةعوره جتةاه
الرقصة.
يف الفنون احيا ًان خياف املصمم من اعادة الرقصة  2مرات خوف ًا من ردة فعةل الراقصةني ،اذلي احيةاان
ال يلقى ادل الاكيف مةن اجةل تطةوير التصةممي او اعةادة الرقصةة مربةوط بضةياع التفاصةيل ،هنةا عةىل
العكس ام ًا فالثبات يف الادا عنرص اسايس للمصصةم لةيك يسة تطيع النظةر بدقةة و حتليةل مةا يةراه
باشلك اثبت و مس متر ،ومن هنا ننطلق اىل احرتافية املؤدين ،ويه جز من العملية.
ولو اختيل ان راقصني الفنون يعملون ا ألن مع أأكرم ،ملا اسة تطاع العمةل لعةدة اسة با مهنةا التةذمر و
امللمةةةل و الطاقةةة املبةةذوةل و الاحةرتام للمصةةمم و التقيةةد حرفيةةا ًابلتعلةةاميت دون الاضةةافة الاشخصةةية،
الرسعة يف الاس تجابة للمالحظات و تطبيقها اثنا الرقص،و اس تعامل الايقاع ةم ومعرفةة املصةمم و
املدر لاليقاع م جدا .
وكام أأرشت يف السابق ،رشح وربط احلركة بأأمور طبيعية واعتيادية ،م لتخيل احلركةة وجتسة يدها،
فأأثنا الاحام قال املدر اندريه ان هنز رجلنا هنا الافعى اجلرس ية اليت تصدر اصوات عند حركة ذيلها ،هذا ساعدين خشصيا بتخيل احلركة و فهمها و ابلتايل اداها.
من املهم أأيضا التأأكيد عىل روؤية املاشاهد للك عنا ،احلركة من اجل خلق الصورة مةل ،فأأي زاوية ال يرى فهيا املاشاهد احلركة جيب اعادة التفكي هبا ،املاشاهد هو الهدف ذلكل جيب
خلق افضل زاوية نظر للحركة.
الراقصة التايوانية دلهيا اسلو رائع يف التعامل مع جسدها ،فهيي تتعامل معه بطريقة الاصغا وليس الاجبةار ،تسة متع هل وتسة متتع معةه تفهةم كية ياشةعر و كية تةرد هل امجليةل ،مةن
الغريب ان ارى خشص عىل معرفة وثيقة جبسده ،ويه للعمل راقصة رائعة بلك ما يف اللكمة من معىن.

املةةدر و املصةةمم و الراقصةةني نظةةام متاكمةةل يعمتةةد
جناح هذا النظام عىل درجة اجلهد املبةذول مةن امجليةع
وال ميكةن لعنرصة ان يقةود الفرقةةة دون الاخةةر لك هل
مسؤولياته و واجباته .

اليوم العارش :
بعد حصة الاحام  ،جتةر أأت عةىل جتربةة الةرقص معهةم يف الرقصةة ا ألخةية ،حمةاوةل ال بةأأس هبةا،
تلقيت مالحظات من الراقصة التايوانية ساعدتين عىل فهم احلركة باشلك ارسع .
بعدها جا اكرم خان ليى ماذا فعل الراقصني يف اليةوم السةابق مةع اندريةه و خوسة يه ،فبةد أأوا
مباشهد العرس ،ماشهد ختتلط به الاشخصيات و امليثولوجيا دون احلاجة اىل س ياق واقعي بل هو
س ياق افرتايض ابداعي يدمج الاشخصيات و مزياهتا مباشهد العرس ،ما فعة اكةرم هةو املاشةاهدة
او ًال و تدوين املالحظات اثني ًا ومن مث اعادة رقص جز جز من اجل اعادة النظر فيه ،واعطا
ايقاع خمتل او اجتاه و تغيي مواقع الاشخصةيات يف املسةاحة ،واحلةق يقةال ان الراقصةني تعبةوا
جدا من التكرار مث التكرار ،كنت انع لهاث صوهتم لكهنم حافظوا عىل نفةس الةروح و الطاقةة
بدون لمل ،لك خشص الا وقد لمل من الاعادة لكن املهنية مطلوبة لالنتةاج ،حيةث هنةاكل
حمكة ال ادري من صاحهبا ،بةأأن الانسةان بطبيعتةه مييةل اىل الكسةل ،واان اتفةق مةع ذكل ملية ًا
لكن عليه عندما يصل لهذه املرحةل التنبه و ا ِدراك ان هذه اللحظة يه اليت جيب العمل هبا.
ن ايض ًا اكرم يعطي املالحظات باشلك فردي لكنه مل يعلق عةىل اتقةان احلةر ت ومةا فهمتةه ان
الايقاع هو الامه اما اسلو تطبيةق احلركةة هةو منةوط ابلاشخصةية ،حيةث وجةود خشصةيات
خمتلفةةة ابلتأأكيةةد يتطلةةب اسةةاليب خمتلفةةة يف التعامةةل مةةع احلركةةة دون الانتقةةاص مةةن تفاصةةيل
التصممي .اكرم ن يلغي او يوافق عىل أأي يش يراه دون الرتدد ،حامس يف قرارته ويعود عهنا يف
حلظات اخرى ان اكتاش ابن القرار ليس الافضل للقطعة الراقصة ،وهذه سامت مة ابملصمم
الرئيس او ا العمل أأن يأأخذ القرار و الامه تصويبه عند اخلطأأ.
الايقاع م وطلب من خوس يه تس ي من اجل املوس يقى عىل ما اعتقد ليك يراعي املوس يقي ايقاع اللوحات ،وحىت يف بعض الاحيان احد الراقصني طلب ان يكةون هنةاكل يش ابملوسة يقى يةذكرمه واكةرم تقبةل الفكةرة .املهةم املاشةهد ولةيس
التكنيك ،أأي ان اكرم ليس مغرم ابلبد ابلرجل الاشامل او الميني فعند طلب منه احدى الراقصني تغيي القدم مل يرتدد الن ذكل مل يؤثر عىل املاشهد البرصي او املعىن املنتج من التغيي ،وهنا عىل املصمم ان يكون قريب مةن الراقصةني و حمةاوةل
تسهيل حياهتم فامي يتعلق برقص التصممي دون تعقيدات ،دون تأأثي ذكل عىل اللوحة او املعىن.

اليوم احلادي عرش :
بعد حصة الاحام اليت تس تحق ان يم تدريهبا ألي راقص يف العامل مع املدر خوس يه ،اذلي مقت ابحلديث معةه
بعد سؤاهل يل عن احلصة ،فأأجبت اهنا رائعة جد ًا ،تعمل عىل حتريك جسد الراقص من خالل مجةل حركيةة تتنةوع
يف الاجتاهات و الايقاعات و املس توايت ،و تزداد صعوبة ايض ًا ،فالمترين هو البقا يف رين واحد ملدة طويةل من
الوقت و هذا يساعد الراقص عىل التفكي باشلك اكرب ابلمترين و ابلعضالت املاشاركة بةه ،ممةا خيلةق وعةي عصةيب
للراقص لتكل العضةالت الةيت ميكةن ان يةتحمك هبةا باشةلك اكةرب ،وهنةا جيةب اذلهةا اىل تعرية الةراقص وهةو
الاشخص اذلي يكون ممتكن من التحمك بعضةالته باشةلك متناسةق مةن اجةل خلةق ماشةهد جةاميل او برصةي مةن
خالل اجلسد لتوليد ماشهد مبىن معني او الظهار اماكنيات اجلسد الارشي وجاملية حركته.
يف وقت اخر من الهنار قدم اكرم خان لعادة من اجل متابعة سي امةور التصةممي ومةن بةني الامةور الةيت نعهتةا
صدفة ،انه يريد قصص اخرى عن التضحية فقال هةل يوجةد ابالسةالم او بةأأي اداين أأخةرى مث اقةرتح اندريةه ان
يقوم ابلبحث يف الانرتنت عن ذكل و قام بذكل ،لكنه مل جيد أأي نصوص ،فبالنس بة هل النصوص يه املهمة ،ألهنا
قد تؤثر باشلك مبارش عىل احلركة اك من القصة نفسها.
هذا يؤكد عىل ان مرحةل البحث لتقوية العمل يه معلية مس مترة ،و ال تق عند مرحةل معينةة واذا تطلةب ا ألمةر
وجود ابحث في ب ان يكون وهذا ما يفع اكرم ُ
حيث ال يغوص بني املاكتب من اجل اجياد مةادة ترشةح كيفيةة
التضحية بل يولك اىل ابحث اختصاصه البحث يف الكتب و املكتبات عةىل أأي يش ممكةن ان يسةاعد يف تقويةة
العمل من الناحية النظرية ،و اليت ابلهناية س ترتمج اىل يش فع ي سوا ابلتصممي او حىت عىل ديكور املرسح.
وهنا قد أأعود اىل نقطة مة ابلنس بة اىل معلنا اجلديد اشية ،جيب علينا حنن املصممني ان نبحث يف امليثولوجيا عىل لك يش قدمي يسامه يف تطوير الافاكر داخل العمل ،عىل سايل املثال اذا نت طقوس الوالدة عند الكنعانيني تمتثل بغسل الطفةل
فةةةةةةةذكل جيةةةةةةةب ان يعكةةةةةةةس سةةةةةةةوا بطريقةةةةةةةة رجةةةةةةةردة او غةةةةةةةي رجةةةةةةةردة عةةةةةةةىل املرسةةةةةةةح او ان تكةةةةةةةون عنةةةةةةةا ،املاشةةةةةةةهد امليثولةةةةةةةويج موجةةةةةةةودة يف احةةةةةةةد عنةةةةةةةا ،املاشةةةةةةةهد (الةةةةةةةرقص  ،الاضةةةةةةةا ة  ،الفيةةةةةةةديو)
او قد يساب فسخ بني امليثولوجيا و املرتمج عىل املرسح ،لكن القصد هنا ليس ثيل املاشهد باشلك حريف لكن اس تنباط عنا،ه الدخالها يف ذهن املصمم ليك تساعده يف ختيل الرقصة او املاشهد.
ويف وقت الحق مقت ابلتحدث مع مصممة االضا ة و املديرة التقنية للعمل ،يف الاايم السابقة كنت قد كونت افاكر مس بقة عهنا لكن اثنا احلديث تغيت نظريت عهنا خصوصا عندما قالت اهنا تد القضية الفلسطينية باشةلك قةوي هنةا فرحةت النةين
صدقا منذ رجييئ اىل هنا ،فلسطني وقضيهتا ليست معروفة دلى الاوروبيني باشلك واحض .وادل فابياان ايض ًا معل عىل انتاج فيمل مع ايرس عرفات فهذا ن هل ا ألثر علهيا ابلتعرف عىل القضية الفلسطينية و تأأييدها.

اما ابلنس بة للجانب التقين فأأن معل فابياان اب ألساس هةو املةديرة التقنيةة ،أأي املسةؤوةل عةن أأي يش
تقين للعمل ،و تقوم بتحضي مناذج صغية عن ادليكور من اجةل جتربهتةا و حةىت الازاي تصةبح امةور
تقنية بر أأهيا عندما تكون جز من تقنية احلركة او املاشهد ،سأألهتا عن عالقهتا بأأكرم خان مكصمم فقالةت
 :قد معلةت لرشةكته منةذ ةاين سة نوات وهةذا بةىن ثقةة بيهنةا وبينةه ،الن بر أأهيةا ان الفنةان حباجةة اىل
اشخاص يطونه يثق هبم وبر أأهيم وان يكونوا  ،ني باشلك يف مع املصةمم بةدون رجةامةل مةن اجةل
حتقيق الافضل للعمل ،ويه من القةل اذلين يطون بأأكرم ألنه دااا مةا يغةي طةامق الانتةاج ك ةز مةن
تدوير املعرفة دليه و ليكتب من لك جتربة جديدة معرفة جديةدة ايضةا ،لكةن بةنفس الوقةت هةو يثةق
ببعض الفنانني فذلكل مه يرافقونه باشلك ش به داو مثل فابياان و روث ادلرامتةورج الةيت حتةدثت عهنةا
يف السابق.
اثنا الكمنا يف اجلانب التقين قالت انه يف بداية املرشوع مت جتريب منوذج صغي عةن ديكةور املرسةح
عىل مرسح صغي يف لندن ملدة اس بوعني من اجل معرفة مدى صالحية ادليكةور ،النةه سة يؤثر عةىل
الرقص و عىل التصممي النه ال ميكن هبذه احلاةل افرتا وجود اليش و البنا عىل الافرتا النه ميكن
عند تطبيقه ان يصبح يش اخر و قد يفاشل ،ويف خصوص الاضا ة ايضا قد جربت ثةالث أألةوان،
الن العمل ن يف البدايةة عبةارة عةن ثةالث ماشةاهد ولةيس كةام هةو الان عبةارة عةن دمةج للةثالث
ماشاهد ،ولك ماشهد ن يك عن يش فةاالول عةن املةوت و الثةاين عةن التضةحية و الثالةث عةن
الناشةةوة ،و لك جةةز هل مؤل ة موس ة يقي خمتل ة ذلكل يه اختةةارت ثةةالث ال ةوان رئيس ة ية ،الاول
الربتقايل الغامق و الاخرض املدموج مع الازرق و الاخي أأبيض باشةلك حةاد مةن اجةل جتةربهتم امةام
اكرم يف لندن ،ومت املوافقة عىل هذه الالوان من قبل اكرم وذكل من خالل عرضها عىل املرسح من خالل صور طبيعية لاللوان .
وعندما سأألهتا عن عالقهتا يف السينوغرافيا و الازاي قالت  :ان العالقة قوية جد ًا لكن السينوغرافيا يكون مهه يف البداية يف ختيل املرسح وما عليه من ادوات ومن مث الادارة التقنية يف التنفيذ ،ويه صةاحبة هةذ ِة املهمةة ،امةا ابلنسة بة لةالزاي فقةد مت
اختيار أألوان الازاي بنا عىل الثالثة أألوان اليت مت اختيارها لتصممي الاضا ة ،وهنا الاضا ة نت املعيار احلامس يف قرار أألوان الازاي  ،ذلكل هنا بد العمل ابالزاي من البداية وليس يف الهنايةة كةام كنةا نعتقةد ،وقةد قالةت ايضةا ان يف عةر الطريةق
العامودي مت اجناز الازاي يف البداية فقد ن لها اثر م عىل احلركة و جز من السينوغرافيا.

ويه ترى ابن معلية الانتاج يه معلية تتداخل و تتاشارك هبا العنا ،باشلك كبي و يم اجلدال فامي بيهنا باشلك متواصل من اجل تكوين فكرة متناسقة عىل ما هو الافضل للعمل  ،فهيي تعرف فرق رقص اخرى تعمل عىل جتهزي لك يش عىل حدى و
هذا عادة ما يفاشل بنظرها او ال يكون يش مبدع و ال بد من ان يش س يؤثر عىل يش عند التقا ها .
علينةةا ان نسة تفيد مةةن جتربةةة مرتامكةةة او عةةىل الاقةةل تسةةليط
قالت ان اسلو الانتاج اذلي وصلوا اليه من خالل رشكة اكرم اىت عن طريق الت ريب ،فبعد لك جتربة يم تقيمي الاخطا و الع ات ،فالاشلك الانتايج املوجود جا بعد تطوير عةىل الضو علهيا باشلك اكرب من غيهةا الهنةا جتربةة انجضةة جةا ت
من امليدان وليست من كتب نظرايت الانتاج الفين.
مر الس نني السابقة ومل يأأيت صدفة.
وليك احاول تلخيص طريقة العمل دلهيم عىل الاقل يف هذا العمل :
الفكرة (هجوزية الروؤية) ،مث جلب السينوغرافيا من اجل ختيل املاشهد عىل املرسح ،وبعدها الاضا ة ملعرفة الالوان املراد اس تخدا ا ،و يم معل منوذج صغي عىل املرسح ،ومن مث الازاي يأأيت دورها لتأأخذ الالةوان مةن الاضةا ة ،و أأيضةا السةينوغرافيا
ليتاكمل املاشهد البرصي ،واثنا هذا مله يم تصممي الرقصات و التفكي يف تربيط العمل باشلك دراو.
وخالل العملية يم جتريب لك هذه العنا ،باشلك متداخل و باشلك متواصل ،ويه ابلنس بة لها ايضا ان معل السينوغرافيا يأأيت يف البداية ،لكن مكصممة اضا ة علهيا دااا التحضي من خالل حضور التدريب و الراقصات من اجل تكوين افاكر حول
شلك التصممي ومعلها الفع ي يأأيت عندما يم التنفيذ عىل املرسح ،حضور التدريبات م من اجل عدم التفاج عند اذلها اىل املرسح و التواصل باشلك داو مع طامق الانتاج م ليك ال تاةين أأي يش عةىل فةراغ فعنةد التطبيةق قةد تتفةاج مبتغةيات
اخرى.
ما اس تنت ته من احلوار معها :






املوهبةةة بةةدون العةةمل يه لسة يارة بةةدون مفتةةاح ةةام بلغةةت املوهبةةة مةةن
ان ال احمك عىل خشص من رجرد املظهر او من خالل ترصف معني ،فهناكل اشخاص قد ال تكون حلظة اللقةا الاوىل مجةيةل لكةن ذكل ال يعكةس املسة تقبل فهةيي قدرات ال ميكن ان تتطور او ان يش لالمام بدون العمل اذلي يفرسة أأي
عىل املناس بة حتب رام هللا وتأأمل يف العيش هناكل ملدة.
يش عىل وحه الار و العالقة بيهنام ال ميكن فصلها  ،وهةذا مةا ينقصةنا
ثقافة اكرم املتعددة خبصوص عنا،الانتاج مة ،ولوالها لفقد جز من الس يطرة عىل الروؤية الفنية ،لكةن أأملامةه بتفاصةيل معةل الطةامق ةم مةن اجةل ضةامن تنفيةذ يف فرقة الفنون العمل حيث يوجد مك هائل من الطاقات الاكمنةة لكةن عةدم
الروؤية.
ادلراية ابالمور العلمية املتعلقة ابلرقص او ابلتقنيات جيعالن معلية التطةور
ل
أ يس
لل
ل
ا سينوغرافيا نظرية و ا تنفيذ عىل املدير التقين اليت يه بدورها زكت معاذ اجلعبة النه برأهيا تطيع تنفيذ تصاممي مصغرة سينوغرافيا وتنفيذ بعض الامور النظريةة صعبة ومعقدة واحياان جتار حمكومة ابلفاشل .
ابالماكنيات املتاحة.
السينوغرافيا و الازاي و الاضا ة وحدة واحدة  ،لك يمكل الاخر.
حتضيها لتصممي الاضا ة يكون من اجل رمس الافاكر حول الرقصات من خالل املاشاهدة احلية هلم يف التدريب وان الاضا ة عامل م يف اظهار الاشاكل عىل املرسح ابلاشلك املطلو و ايضا التأأكيد عىل امور معينة عىل خاش بة املرسح او
اخفاها.

يف هناية اليوم وقد شاهدت عر اخر الكرم خان ،وهو عبارة عن قسمني الاول الرقص التقليةدي
( الكتك ) و الثاين هو الرقص املعا ( ،شلك من العرو ميكن للفنون ان تقدم مث مةن خةالل
اظهار اجلانبني يف الاشخصية سوا التقليديةة او املعةا،ة )  ،اجلةز الاول ن الامجةل ابلنسة بة يل
الن لطاملا كنت من عاشاق الرقص الفللكوري للاشعو  ،فالكتك رقةص ايقةاعي قريةب مةن ادلبكةة
لكن ابيقاعات رسيعة ومعقدة ايضا ،وهناكل ر أأيت منبع ثقافة و روؤيةة اكةرم خةان ،و التةأأثي احلاصةل
عىل روؤيته املعةا،ة و ملسةت كية مت اسة تدعا روح ( الكتةك ) اىل الةرقص املعةا ،مةن خةالل
حر ت حادة و منسابة تنهتيي ابيقاعات حادة عىل الاغلب ،اما اجلةز الثةاين ن عةاداي وهةو عبةارة
عن رقصة مزدوجة الكرم مع راقصة ايابنية  ،هناكل ماشاهداتن جيب ذكرمه :
 .0اخللفيةة للمرسةح يه عبةةارة عةن شةةلك جلبةل او ةرة كبةةية ،و املفةاج ان هةةذه
الكتةل احل رية يه عبارة عن مقاش ملون بطريقة معينة وبزاواي معينة ،عندما توجةه
الاضا ة علهيا يصبح شلكها كصخر حقيقي ،و هنةا الاسةاطة يه مفتةاح الابةداع،
يف الاضا ة ويف اجلز الثاين نت مهبرة وساعدت عىل اعطا صةور مجةيةل حيةث
ن اكرم هيز بطريقة جنونية اس تغربت مةن حةدهتا لكةن بعةد العةر قةال الةراقص
الكوري ( سون هو ) ابن الاضا ة اذلكيةة يه مةن سةاعدت عةىل اعطةا الا ةا
بقوة هز اجلسد.
 .4معظم امجلهور من كبار السن :امجلهور بنس بة تفوق ال % 59هةو مجهةور اكةرب مةن
سن ال ،21وهذا صدمين عىل الرمغ من امتال املدرجات ،هذا يعكس بةأأن الفةن
يف اورواب س يعاين يف الس نوات القادمة من ماشلكة امجلهور ،الن اهامتم الاش با هنا ليس املرسح النه رمبا التكنولوجيا تلعب دور يف التعويض عن املسارح أكداة ملاشاهدة الفن حول العامل.
 .2معظم امجلهور من الطبقة الغنية  :عند خرويج من املرسح وقفت يف حمطة القطار لذلها اىل السكن واذ يب اتفاج بأأن امجليع يق عىل اجلهة املقابةل للمحطة اليت اق اان فهيا ،و اان الوحيد الواق يف الاجتاه املعاكس،سأألت ملةاذ ال
يسكن احد من هؤال يف اجلانب اذلي اان اتواجد به ،لكن رسعان ما تبادر اىل ذهين ابن املنطقة السكنية اليت اسكن هبا يه منطقة فقية واجلهة املقابةل يه وسط املدينة و اذلي يضم اب ألساس الفرنس يني و اب ألغلةب ا ألغنيةا  ،ذلكل
من الواحض ان الفن الاورويب يقترص عىل طبقات اجامتعية معينة ال ميكن ألحصا ادلخول املتدنية وخاصة من غي الفرنس يني التضحية مببل من املال من اجل حضور عرو فنية.
وهذا دليل ابن احلياة الثقافية و الفنية يف اورواب تواجه صعوابت لكن من شلك اخر كام حنن نواهجها يف فلسطني.

اليوم الثايت عرش :
يبد أأ الهنار ابالحام لعادة ومراجعة الرقصات مع توجهيات خمتلفة تتعلق بتنويع الايقاع داخل الرقصة
او داخل احلركة وهذا يلقي جامليةة للحركةة ويعطةي العةني فرصةة للتأأمةل هبةا ،النةه اذا نةت احلركةة
رسيعة دااا فهذا ال يعطي املاشاهد فرصة للتذوق ،اما التنويع فياشعر املاشاهد حبيوية اكةرب و بتناسةق
اكرب ابحلركة و ميكنه من التقاط أأنفاسه وهضم املعىن من احلركة .
بعد الاحام قال يل املدر خوس يه ان ع ي ان امعل عةىل تطةوير ليةاقيت ،النةه ن مةن الةواحض ان
هناكل ارين تكنيك او حىت حر ت اجد هبا صعوبة الهنا حباجة اىل لياقة معينة ليك أأوؤدهيا ابلاشلك
الصحيح ،فقلت هل انه صدقا ممكن ان يكون يل جينات نعين من التقدم فقال يل ذكل ممكن لكن ال
يش يبقى مس تحيال مع المترين وقال يل ان التطور يف امور مثل هذه يتطلب و قتا و صربا و هجةد
كبي لكن ال بد من الوصول اىل الهدف و رض مثاال عىل نفسةه انةه عنةدما بةدا مل يكةن يةمتكن مةن
اجللوس عىل الار ابلاشلك الصحيح اما الان فهو دليه بنية لينة و قوية بفضل المترين املس متر .
اليوم ن هناكل عنرصة جديةد يف طةامق االنتةاج ظننتةه انةه املوسة يقي ألنةه ن يسةجل نقةاط حةول
املوس يقى و الرقصات و النصوص احملكية  ،لكن ن ندس الصوت و وظيفته ان يعمل عىل توازن
املوس يقى داخل العمل فهناكل مقاطع جيب ان يكون هبا صوت النص اقوى ومن مث املوسة يقى تعةود
اما باشلك قوي او كخلفية فهذا من اختصاصه  ،و ايضا ماذا يسمع امجلهور من اصوات ودرجاهتا هو
م الن املوس يقى يش و توزيعها عىل اجلهاز الصويت ومةا يسةمعه املاشةاهد يش اخةر  ،ويف معلنةا
اجلديد اشية اعتقد ان ذكل م جدا النه هناكل نصوص حمكية جيةب ان تكةون واحضةة و تتةداخل
املوس يقى بني الرقص و الفيديو حباجة اىل معل دقيق من اجل جتانس انتقال املوس يقى مةن مسة توى
اىل اخر .
يف جتربة احد الازاي و هو عبارة عن خشص مربوط حببال فاكن الراقص تيو هو من يرتديه قام ابملبالغة ابحلركة و ابلتعبي و ابلصوت فقال هل اكرم ان ليس هناكل داعي للمبالغة فاملاشهد حبد ذاته معرب واي ش ئي اضايف س يكون مبتذل ،أأي ان
املاشهد قد م عنرص واحد وليس حباجة اىل عنا ،اخرى قد تعمل عىل اضعاف املاشهد و جتع مصطنعا .
ويف املاشهد ذاته قام ندس الصوت ابقرتاح فكرة عن ماشهد التضحية فأأجعب اكرم ابلفكرة و مت جتريهبا  ،واملهم هو كي نت ردة فعل اكرم ابلرتحيب ابلفكرة وجتربهتا ورمبا مل يقتنع هبا لكن رجرد جتربهتا قد اضاف يش للماشةهد ونقة اىل مةاكن
اخر .

يف اسرتاحة الغدا ن و أأخيا فرصة للقا الاشخيص مع املصمم اكرم خان او املدير الفين كام قال عن نفسه أأي صاحب الروؤية الفنية للعمل  ،يف البداية ن السؤال هل ما هو اليش اذلي جيب ان يتحىل به الفنان من اجل معلية الانتاج وما
هو دوره بني مجموعة من الفنانني وما نوع العالقة فاكن رده لتايل :
اوال لك يش يتعلق بك كفنان وبروؤيتك الاشخصية وما تريد حتقيقه وليك تكون صاحب روؤية عليك تكويهنا وليس نسخها وهذا ما فعلته كونت روؤييت اخلاصة عن االنتاج و التصممي النه اذا قدلت احد من الفنانني لن يصدقين احد ال يف القاعةة
و ال عىل املرسح  ،فاكن من املهم ان اس تفيد من مجيع جتاريب مع املصممني من اجل تكوين روؤييت الاشخصية  ،اما ابلنس بة لعملية االنتاج فاان اش به ابلقبطان اذلي يقود السفينة و البحر هو عبارة عن الاشخاص اذلين يعملون معةي و بةدوهنم
لن اصل اىل أأي ماكن و هذا البحر قد يكون احياان هاجئ لكن روؤيتك الفنية الواحضة يه اليت تعمل عىل تسي السفينة ابلاشلك املطلو لها.
مث سأألته هل جيب ان تكون منفتح جتاه الاخرين  ،فقال الانفتاح احياان قد يكون اىل فراغ ،فهناكل العديد من الافاكر اليت تطرح واذا اس متر الانفتاح قد يكةون غةي مفيةد ،عليةك ان تكةون مثةل الهةرم يف القاعةدة يوجةد لك الافةاكر الةيت
اسست العمل مث ملام صعدت ابالعىل ،عليك تنقيحها و تصفيهتا ليك تصب يف القمة لكن راس الهرم عبارة عن صوتك كفنان وصوت روؤيتك  ،العمل بفريق م لكن دور الفنان صاحب الروؤية احلسم ليك ال تضيع الامور بني الاشخاص دون
قرار و اللك يعرف ان الامور الهنائية اان اقررها ،اللك يعرف ان الافاكر اليت تطرح يه من اجل املرشوع و رشكة اكرم خان و اللك هل دوره يف هذا العمل واان دوري قيادة هذا العمل مضن روؤييت الاشخصية.
وسأألته عن تغيي الراقصني و الطامق الفين اذلي يعمل معه مع بقا قةل يف لك الاعامل :
التنويع يف طامق الانتاج و الراقصني م الن لك طامق سوف ينقل الت ربة اىل عامل اخر ويضي علهيا يش جديد  ،اان امعةل مةع احصةا الاختصةاص اذلي ارى اهنةم س يضةيفون اىل الروؤيةة الفنيةة  ،و ةم يل ان اثةق بةر أأهيم وخصوصةا بعةض
الاشخاص مثل فابياان فهيي املسؤوةل التقنية ،لقد عانيت من بعض التقنيني الكسولني و الغي حمرتفني لكن فابياان تمتتع حبس نية عايل وهذا ما اريده وقليل ما يوجد مثلها ،واي عنرص ضعي بغض النظر عن قوة ابي العنا ،سةوف يظهةر
ابلهناية و لن تس تطيع العنا ،الاخرى مساعدته النه ضعي ذلكل دااا افضل العمل مع القوي يف رجاهلم ليك اتعمل مهنم ايضا ،ويف مثال رائع يص الاختصاص قال انظر اىل أكس املا  ،انت مكصمم حركة هتم حبركة املياه داخل الكأس لكةن
السينوغرافيا لن هتمه املياه بقدر الاكس ذلكل لك خشص هل اختصاص يف مع وملنا نعمل معا من اجل العمل ،اما تنويع الراقصني هو ألين اوؤمن بأأن الرقص لغة عاملية وتنوع ثقافة الاجساد و احلركة عىل املرسح يش مجيل ويضةفي خصوصةية
لالعامل اليت احاول من خاللها اظهار ما جيمع لك هذه الاجساد و الثقافات اخملتلفة اال وهو احلس الارشي .
وعن ثقافة الرشكة يقول اكرم ان فلسفة الاعامل علهيا ان تنعكس او يه انعاكس حقيقي ملا يؤمن به اكرم وهو الانسانية و الاحرتام املتبادل بني امجليع و التواضع وان لك خشص مرتبط برشكيت عليه ان ميثل هذه القمي.
وحتدثنا ايضا عن فرقة الفنون وعن دوران الفين و كي نس تخدم الفن أكداة للمقاومة الفنية ضد الاحتالل و أكداة لتمنية اجملمتع من طرف اخر و ان الفن ابلنس بة للفلسطينني هو مسأأةل وجود ،فاشعب بال ثقافة وبال موروث حضاري ال ميكن هل
ان يدعي انه صاحب الاحقية التارخيية وحتدثنا ايضا عن ضع الاماكنيات و دورها يف التأأثي عىل معلية الانتاج و سأألين كي المتويل يف فلسطني فقلت هل عن اسلو الفنون يف المتويل اذلايت و اخلةاريج هبةدف تطةوير اعاملهةا و انتاجاهتةا
الفنية.
هذا حديث لطاملا طال يف الفنون ان الاشخص اذلي يةرتبط ابلفنةون عليةه ان
يكون انعاكس لفلسفة وثقافة و احرتام اترخي الفرقة فوجودك يف كيان معني هو
الزتام اخالي كل واي ترصف ابلتايل يعكس صورة املؤسسة داخل اجملمتع .

وقال ايضا ان الفن مرتبط بواقعه اجلغرايف و الس يايس و الاجامتعي وما هذا ما هو عليه خصوصا بعد سؤاهل عن الازاي الاشعبية انه هل مت التطوير علهيا كام احلر ت فقلت ال ،مفن الصةعب تغيةي بعةض الامةور ابلفللكةور و خاصةة اننةا حتةت
الاحتالل فالرتاث و الفللكور مصدر اثبات للوجود ال جيب ان يتغي بنظر البعض ذلكل هناكل دااا حساس ية ابلتعاطي مع الرتاث و الفللكور وحماول عرصنهتام مؤكد ان الاحتالل لو مل يكن موجودا لاكن احلال خمتل مليا ،ذلكل الفن ال ميكن
فص عن احلياة اليت يعياشها الاشعب الفلسطيين حاليا.
و خالل النقاش ذكر امس رسية رام هللا و خادل عليان  ،من الواحض ان عالقات رسية رام هللا من خالل رجان الرقص املعا ،صنعت امس الرسية مكنرب للرقص املعا ،الفلسطيين  ،وكام ذكر معر برغويث وقدمه عىل انه مصمم للةرقص و ن
النقاش يدور حول اعطائه حمارضة عن املقاطعة الفنية و الا دميية للكيان الصهيويين ،لكن قلت هل بأأن االثنني نوا من اعضا فرقة الفنون ،وهنا ن يل حدييث ادلاخ ي عن مدى اعزتازي بفرقة الفنون ألهنا الام اليت انت ت العديد من الفنانني
بغض النظر عن الارا الفنية لكهنا نت السنبةل اليت ملئت الوادي س نابل .
ويف سؤال خشيص ن موهجا يل  :ماذا تريد ان تكون ؟
فأأجبت اريد ان اصبح مصمامً النين مل اصل اىل هذه املرحةل بعد ،اريد ان انتج اعامل وفق روؤييت اان عطا خطا لتكون اعامل مضن اطار فرقة الفنون ،اريد ان اتعمل من التجار الةيت اراهةا هنا ن واقعيا العم لكن اختلطةت املاشةاعر
لتكوين روؤييت و فلسفيت الاشخصية ،فقال يل ليك تتطور عليك ان خترج من فلسطني وهذا اان ما فعلته ،خرجت من بنغالدش اىل مدين ليسرت يف بريطانيا ولو مل افعةل ذكل ملةا اسة تطعت جدا ابن التطور مربوط ابخلروج من الةوطن ،
ان اتطور وهذا ما عليك انت فع  ،عليك ان تذهب اىل اس توديوهات رقص لةيك جتةر ولةيك تتحةرك وتكةون خشصةيتك و مةن مث تعةود ،الن هنةاكل سة ت رد مةن لك الاشةخاص اذليةن لكن هذه قضةية كبةية جيةب ان التفكةي هبةا ال
ادري حاليا ما هو شعوري اجتاه املوضوع ؟
يساعدونك فعليك ان جتد حلوكل الاشخصية بانا نفسك .
وسأألته هل تعترب ابن رقص الكتك هو من صنعك كرم فقال يل ،ابلطبع لوال رقص الكتك ملا كنت اليوم ما اان عليه الان ة الةرقص التقليةدي يف الهنةد هةو مةن سةاعدين عةىل تكةوين بصةمة
خاصة ،وبر أأيي هو ساب جناحه املصممني يف ميدان الرقص املعا ،باشلك عام متاشاهبني باشلك او ابخر الن ثقافة الباليه مثال يه ثقافة اوروبية باشلك عام ويتأأثر هبا الةراقص او املصةمم باشةلك او بةأأخر ابورواب لكةن اكةرم كةراقص كتةك وهةو
رقص ايقاعي وايضا روحاين يف مضامينه قد جعل من الرقص املعا ،شلك وقالبا اخر ساعد اكرم عىل المتزي و الظهور باشلك خمتل ومبدع .
وهذا سؤال يطرح لنا كقنانني عر كي ميكن لنا ان ننطلق من فننا اىل العاملية دون تاشويه او اغرتا ولك ما يتطلبه املوضوع هو الروؤية و الارادة و الت ريب بكيفية تطوير الرقص العريب و الفلسطيين اىل لغة رقةص عامليةة ميكةن يزيهةا مةن خةالل
روهحا وليس من مضوهنا أأي ميكن ان امعل رقص ابليه عن النكبة و ادعي ان هذا رقص فلسطيين طاملا محل املضمون لكن برايي الروح يه من جيب ان تبقى حىت لو تعددت املضامني  ،وهذا ما س يخلق رقص فلسطيين او عريب معا. ،
يف اجململ ن اللقا مجيل ومعيق وقد اس متتعت ابالس امتع ألحد امه املصممني يف العامل يف هذه الاونة .

عطا خطاب.

