
 االربعاء
  ١٧  نوفمبر ٢٠١٠ 

 14 
 الفنية  الفنية  الفنية  الفنية  الفنية  الفنية  الفنية 

 «الشائعات تالحقني ألني عازبة وما بقى في غيري يتسلوا فيه» بسبب «خابرتها وخابرتني» و«الركن البعيد الهادي»

 إليسا: هل يعقل أن يكون قلبي مات؟ المهندس وأنغام.. توارد لحني أم سرقة أغاني؟ 
  بيروت ـ ندى مفرج سعيد

  طرحت وكالة «أنباء الشعر» 
قضيـــة قدمية جديدة تتعلق 
بالفنـــان ماجد املهندس الذي 
ســـبق أن قدم أغنية بعنوان 
«خابرتهـــا وخابرتني» بعد 
أن أعاد الشاعر عادل محسن 
وبلهجة عراقية ما ســـبق أن 
الفنانـــة املصرية  طرحتـــه 
أنغـــام في بداياتهـــا قبل ٢٠ 
عامـــا في أغنية «فـــي الركن 
الهـــادي» من كلمات  البعيد 
الشـــاعر الغنائـــي املعروف 
صالح فايـــز، وبدورها قامت 
وكالة أنباء الشعر باالتصال 
بالشاعر املصري صالح فايز 
ألخذ رأيه في املوضوع وهل 
أن تشابه الفكرتني في النصني 
السرقة  يندرج ضمن مفهوم 

أم االقتباس.
  وأكد فايز انه لم يســـمع 
أغنية املهندس بسبب متابعته 
الفني حاليا  القليلة للوسط 
إال أنـــه وبعد ســـماع كلمات 
األغنية رد سريعا وقال: هذه 
ســـرقة علنيـــة وحتديدا في 
املقطـــع األخير مـــن قصيدة 
«في الركـــن البعيد الهادي»، 
مشـــددا على انه ال يحب أن 
تصـــل األمور إلـــى القضاء، 
مطالبا الشاعر العراقي عادل 
محسن باالعتذار واالعتراف 
بهذه السرقة، وملمحا الى انه 
سيبحث عن األغنية إذا كانت 
قد صدرت بشكل رسمي وفي 
ألبوم رسمي ليقوم مبطالبة 
الشركة املنتجة للحفاظ على 

حقوقه الفكرية. 

 ممثل شـــاب نفى 
انه راح يشـــارك في 
فيلـــم مصـــري بعد 
نشر اخلبر في خدمة 
البالك بيري.. خير ان 

شاء اهللا!

انها مالك   ممثلة تعتقـــد 
ومعصومة من اخلطأ هاأليام 
متضايقة ألنه قناة فضائية 
كانت تبيها بس طنشـــوها 
بســـّبة مواعيدهـــا اللي مو 

مضبوطة.. خيرها بغيرها! 

 مواعيد خدمة
 ممثلة قاعدة «تتغلى» 
على الصحافة وما تبي 
تســـوي حوارات معاها 
إال بعـــد مـــا تنتهي من 
دراســـتها األكادميية.. 

صچ أي شي! 

 دراسة
 ممثل شـــاب نفى 
انه راح يشـــارك في 
فيلـــم مصـــري بعد فيلـــم مصـــري بعد فيلـــم مصـــري بعد 
نشر اخلبر في خدمة 
البالك بيري.. خير ان 

شاء اهللا!

انها مالك   ممثلة تعتقـــد 
ومعصومة من اخلطأ هاأليام 
متضايقة ألنه قناة فضائية متضايقة ألنه قناة فضائية متضايقة ألنه قناة فضائية 
كانت تبيها بس طنشـــوها 
بســـّبة مواعيدهـــا اللي مو 

مضبوطة.. خيرها بغيرها! 

 مواعيد خدمة
 ممثلة قاعدة «تتغلى» 
على الصحافة وما تبي 
تســـوي حوارات معاها تســـوي حوارات معاها تســـوي حوارات معاها 
إال بعـــد مـــا تنتهي من 
دراســـتها األكادميية.. 

صچ أي شي! 

 دراسة

 مشهد من «منولوجات غزة» مسرحية «٤٨ دقيقة ألجل فلسطني» تهاني سليم في مسرحية «سماء خفيفة»

 أكد أن العروض ميزت دورة مهرجان المسرح األردني الـ ١٧

 حمزة: «٤٨ دقيقة» ناقشت القضية الفلسطينية بشفافية
  مفرح الشمري

  اكد االستاذ املساعد في قسم الفنون املسرحية باجلامعة االردنية 
د.مؤيــــد حمزة ان الدورة الـ ١٧ من مهرجان املســــرح االردني التي 
انتهت انشطتها قبل ايام قد حققت نقلة نوعية بعد ان اطلق عليها 
للمرة االولى وصف «الدولية» حيث شارك فيها ١٨ دولة منها ٧ دول 

أجنبية والباقي عربية.
  واضاف من خالل رؤيته النقدية التي خص بها «األنباء» ان دورة 
املهرجان متيزت بوجود ثالثة عروض مسرحية تناقش موضوعات 
لها عالقة مباشــــرة بالقضية الفلسطينية االمر الذي اشاع جوا من 
االرتياح لدى معظم املتواجدين في املهرجان بل اصبح مصدر فخر 

للمنظمني، حسب قوله.
  واشــــار الى ان ما عكس االجواء التفاؤليــــة بهذه العروض هي 
املتابعــــة الدقيقة والتحليلية التي حولتها الى النقيض، ملمحا الى 
ان هذه االجواء هي التي استدعته لضرورة الكتابة حول طبيعة تلك 
العروض املشاركة واالشارة الى السمة املشتركة بينها لالستفادة من 

هذه التجربة في املرات املقبلة عند تنظيم احتفاليات كهذه.

  بانتوميم

  وفيمــــا يلي بعض ما جاء في الرؤيــــة التحليلية للدكتور مؤيد 
حمزة والتي بدأها مبســــرحية «٤٨ دقيقة من أجل فلســــطني» وهو 
لفرقة عشــــتار من رام اهللا ـ فلســــطني، فكرة واخراج: موجيسوال 
ايبايو، تأليف: ادوارد معلم، رهام اسحق، محمد عيد، رشا جهشان، 
مشيرا إلى أنه لم يكن هناك نص في العرض، بل مجرد فكرة ناقشت 
القضية بشفافية، وقد مت تأديتها بشكل صامت (بانتوميم) من خالل: 

ادوارد يوسف املعلم ورهام اسحق.
  وأوضح أن مخرجة املسرحية تتحدث في الكتيب اخلاص باملهرجان 
حول جتربتها في فلسطني طوال عشر سنوات، وكيف انها فوجئت 

بتعامل الشعب الفلسطيني مع االحتالل.
  متسائال: هل فعال قدم العمل صورة حقيقية ملعنى كلمة احتالل؟ 
فالعرض دار حول فتاة فلسطينية في وسط املسرح، او هكذا يفترض 
ان تكون فمالبسها عصرية بالكامل وال يوجد ما يدل على خصوصية 
معينة، الفتاة تتواجد وسط دائرة مت تشكيلها من احلجارة وحبات 
البرتقال التي تشير الى حيفا وبرتقالها الشهير، على جانب املسرح 

هناك كومة من احلجارة وفي وســــطها زهرة عباد الشمس، وسط 
الدائرة هناك فرشة وكتاب، وطاولة زهر. ويظهر كاركتر رجل يهودي 
من خالل لباســــه املميز الذي ارتبط باملهاجرين اليهود من اوروبا 
في فترة ما بعد احلــــرب العاملية الثانية، يقف امام الباب، فتناوله 
الفتاة شــــربة ماء، يدخل يتفحص املكان، ثم يخرج من جيبه ورقة 

ملفوفة، ويشير الى السماء، عقد إلهي؟
  يحاول هذا الرجل خلق حالة تواصل مع الفتاة اال انها ترفض في 
كل مرة، هي تلعب «الشيش بيش»، والتي تعتمد على احلظ اساسا، 
وهي في نفس الوقت لعبة ذات اصل تركي، اما هو فيحاول ان يلعب 
معها لعبة الشطرجن، التي تعتمد على العقل فترفض هي تكتب بالقلم 
على الدفتر اما هو فيستخدم اآللة الكاتبة التي ترفضها ايضا، وكأن 
اســــرائيل جاءت لتهدينا العلم والتكنولوجيا اال اننا نرفض اال ان 

نتمسك بالغيبيات، كما تشير دالالت العرض ورموزه.
  كما حتدث حمزة عن «منولوجات غزة» وانقتدها بشدة إلغفالها 
نقاط إيجابية وإظهارها جلوانب سلبية في سكان غزة، كذلك تناول 
في حتليله  العرض املســــرحي «سماء خفيفة» الذي قدمته املمثلة 
السويسرية من اصل فلسطيني تهاني سليم، وهو مونودراما واصفا 
اياه باالخطر من حيث الشكل واملضمون، والبراعة الفنية في كتابة 
النص وفي اداء املمثلة التي تبدأ بســــرد قصة فتاة اسمها هند من 
حلظة دخول الدبابات االسرائيلية الى مدينة رام اهللا وحيدة، تقوم 
بســــرد الســــلبيات لدى الناس من كثرة القيل والقال، ووسط هذا 
املشــــهد ينزل جنديا من دبابته عمره بني الثامنة عشرة والتاسعة 
عشرة كما تقول هند ، يفتش في اواني الزهور، يسند بندقيته الى 
احلائط ويدير ظهره ليتبول على الياسمينة، وهنا بالطبع ال ميكن 
حلالة كهذه اال ان جتلب التعاطــــف مع ذلك اجلندي الولد اخلائف 
الذي قلب اواني الزهور خوفا من ان تكون حتتها قنبلة والذي يشعر 
باحلاجــــة للتبول من فرط اخلوف، في مقابل كل الصور الســــلبية 

التي مت سردها.

  ثالث مرات

  وتابع د.حمزة: هذه مجرد بداية فحسب، حيث تواصل هند سرد 
مقتطفــــات من حياتها اليومية الى ان تصل بنا الى قصة مرمي بنت 
العربجي، والتي يدور احلديث عن عالقة بينها وبني الشــــاب سليم 

الذي يأتي على دراجته كل يوم الى جانب بيتها فيطلق 
الزامور ثالث مرات، اشارة الى شخصه ثم ينطلق، ومن 
هذه القصة االيروتيكية الى قصة عمر الذي يقوم بقتل 
اختــــه مرمي بعد ان تكبر االشــــاعة، كان الكل يعرف انه 
سيقتلها، امام اجلامع، وهي نفسها، واجليران،  فعلقت 
هند: قتلتها االشاعة التي صارت حديث النساء وهن ينقنب 

العدس، والرجال في املقهى بني رميات النرد، لطخت شرفه 
وشرف العائلة، شرف املخيم، شرف كل الرجال، وحولته 

الى قاتل بريء، بطل مخيم الكرامة.
  هذا املشهد التراجيدي الذي يصور وحشية 

املجتمع الفلسطيني يستذكر في حلظة 
اجتياح اســــرائيل لرام اهللا واملخيم 
الغربية، ويوضع في  وكل الضفة 
مقابل ذلك اجلندي الولد الذي اقحم 
في حرب قد تودي بحياته، ويشعر 
باخلوف الشديد، حتى انه يتبول 

على الياسمينة.
  واخيرا يقــــول د.مؤيد حمزة: 
«سماء خفيفة» يعتمد على سرد 
صور سلبية من املجتمع الفلسطيني 
لالســــف الشديد ال ميكن الحد ان 
ينكر وجودها، في مقابل اجلندي 
«الولد» اخلائف الذي يقبض على 
بندقيته خوفا من عنصر املفاجأة 
بهذه الطريقة مت تقدمي العرض 
الذي وعدنا بأنه ينصف القضية 
الفلســــطينية ويروج لها في 

الغــــرب، وينتظر القائمون 
عليه ان نشكرهم، فـ «سماء 
خفيفة» اصدر شهادة براءة 
للجندي االسرائيلي الذي 
قتل مئات االطفال بدم 

بارد ودون اي مبرر. 
 د.مؤيد حمزة

 

 ماجد املهندس

 أنغام

 دينا ترقص على الهواء مباشرة!
  القاهرة ـ سعيد محمود

  في خطوة جريئــــة، تعاقدت 
القنوات  الفنانة دينا مع إحــــدى 
الفضائية لتقدمي برنامج لتعليم 
الرقص الشرقي واكتشاف مواهب 
جديدة يتم بثه على الهواء مباشرة.

ومن املتوقع ان يثير البرنامج الذي 
سيحمل اسم «شارع محمد علي» 
جدال وانتقادات كثيرة رغم ان فكرته 
تشبه فكرة برنامج «هزي يا نواعم» 
الذي مت تقدميه من قبل.وتقوم فكرة 
«شارع محمد علي» الذي سيذاع على 
قناة «مــــودرن مصر» على تعليم 

الرقص واكتشاف مواهب الفتيات في الرقص الشرقي من مختلف أنحاء 
الوطن العربي.وسيتضمن البرنامج جلنة حتكيم تضم عددا من الراقصات 
تترأسها دينا التي بالطبع ستشارك في البرنامج ليس فقط كحكم ولكن 

أيضا كراقصة تؤدي عددا من الرقصات على الهواء مباشرة. 

  بيروت ـ ندى مفرج سعيد
  أعربـــت الفنانة إليســـا عن 
انزعاجها من الصحافة التي توصل 
أفكارها وكالمهـــا بطريقة غير 
موضوعية وقالت: ما يضايقني 
من خالل متابعتـــي املقتطفات 
الصحافية التي تردني، أن كثرا 
يكتبون في كثيـــر من األحيان 
أخبارا ال تخصنـــي، ولو بـ ١٪، 

وهذا ما يزعجني.
  وأكدت اليسا في حوار مع مجلة 
«ســـنوب» على العالقة اجليدة 
التي جتمعها مع «روتانا» حيث ال 
تواجه مشاكل معها، وكشفت انها 
بدأت التحضير أللبومها اجلديد، 
ووجدت أول أغنية منه، وهي من 

كلمات سهام الشعشاع.
   وحول ما اذا كانت قد احبت 
نفسها بثوب الزفاف في اغنية «ع 
بالي حبيبي» قالت: كثيرا فعندما 
ارتديت الفستان لم أشعر بشيء، 
لكن حني شاهدت الكليب أحببت 

نفسي جدا.
  وعام ما اذا كان شجعها الكليب 
على أن تتـــزوج من خالل حفل 
زفاف ضخـــم، أم أنها ملت هذه 
األمور قالـــت: ال أعرف إن كنت 
ســـأقيم عرسا كبيرا، علما بأني 
أحب ذلك، فأنا كأي فتاة، حتلم 
بالزفة والفـــرح واالرتباط، ألن 
الفن لم يأخذني من نفسي ومن 
وقتـــي، لكن لم أفكـــر في بقية 

التفاصيل. 
  وبسؤالها عن تاريخ زفافها 
ردت: أمتنى أن يأتي اليوم الذي 
أتزوج فيه، لكن ال ميكن حتديده 
منذ اآلن، فجميع االحتماالت واردة 

في ظل التغيير الكبير الذي طرأ 
على شـــخصيتي بحكـــم العمر 
واخلبرة، وكنت دائما أقول أريد 
عريســـا لبنانيا، وعندما كبرت 
قليـــال وجدت أنـــه ال ضير في 
أن يكون غيـــر لبناني، إذا كان 
مناســـبا وأحبه، خصوصا أني 
بقيت أربع ســـنوات بدون حب، 
فسألت نفسي هل يعقل أن يكون 
قلبي مات؟ لذلك بت مقتنعة بأن 

أي إنسان أحبه، ميكن أن أرتبط 
به، بغض النظر عن جنســـيته 
وهويته. وحول سبب االشاعات 
التي تالحقها قالت: ألني عازبة 
وما بقى في غيري يتسلوا فيه، 
أحيانا تأتي اخلبرية في سياق 
معني حني يشاهدونني مع أحد 
أكثر من مرة، كما حصل مع وائل 
كفوري الذي هـــو صديقي منذ 

ستديو الفن. 

 اليسا

 دينا 

 رئيس بلدية ديربورن يمنح
   عاصي الحالني «مفتاح المدينة» 

  بيروتـ  ندى مفرج سعيد
  استقبل رئيس بلدية ديربورن 
جاك أورايلي الفنان اللبناني عاصي 
احلالني، في مبنى البلدية مساء 
االثنــــني املاضي، وقدم له «مفتاح 
مدينة ديربورن» بحضور قيادات 
وأنشــــطة عربية - أميركية. كما 
قدم له نسخة عن «اخلامت الرسمي 
للمدينة» الــــذي مينح للضيوف 
املميزيــــن، وطالبه بتوصيل تلك 
الهدية إلى ابنه وليد، املولود في 
مدينة ديربورن. كما قام احلالني 
بزيــــارة إلــــى مدرســــة «لــــوري 

املتوســــطة» في شــــرق ديربورن، واحتفلت املدرسة بعيد ميالد النجم 
احملبوب الذي يصادف الـ ٢٨ الشهر اجلاري، وقدمت له باملناسبة هدية 
هي عبارة عن مجسم صغير لفرس ومهر، كون احلالني محبا للخيول 

كما هو معروف. 

 عاصي احلالني 

            «سماء خفيفة» 
أخطر العروض 
شكًال ومضمونًا  
و«منولوجات غزة»
  أغفلت النقاط 
اإليجابية 


