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تخو�ض تجربتها الم�سرحية الأولى «تفل قهوة» بعد ثالثة �أفالم ق�صيرة

ّ
بد �أن ّ
مروة قرعوني :ث ّمة تابوات و�أعراف ومفاهيم ال ّ
وتتحطم
تتهدم
طي
حاورها :أحمد ّ

من عبق الجنوب المقاوِمّ ،
تنشقت الثورة مساراً ،وتج ّرعت اإلرادة زاداً ،وتشبّعت
ً
ً
بجرعات زائد ٍة من الح ّرية التي جعلت منها امرأة مقاوِمة ،ال ض ّد االحتالل فحسب،
إ ّنما في وجه ك ّل تخلّف ومثالب وتقاليد رجعية بالية ،وفي مواجهة ك ّل ظالمية تعيدنا
إلى العصر الجاهلي ،ال بل الحجري.
إلاّ أنّ للحرية لديها معنى مغايرا ً تماما ً للتفلّت واالنحالل األخالقي .إذ إ ّنها مؤمنة أنّ
الح ّرية إن لم تؤ ِّد إلى التقدّم والتط ّور ،تصبح بدورها وباالً على المجتمع.
السينمائي
اختارت الف ّن طريقا ً لها مذ أنهت دراستها الثانوية ،لتدرس اإلخ��راج
ّ
والتلفزيوني في الجامعة اللبنانية ،وتتخ ّرج في هذا االختصاص عام  .2012لك ّن
ّ
األحب إلى قلبها ،المسرح ،الذي ظلّت شعلة
السينما والتلفزيون لم يبعداها عن المنبر
ّ
الشغف به متّقد ًة في جوانيتها.
ش��اب�� ٌة جمعت ف��ي شخصيتها ال��ج��رأة وال��ش��ج��اع��ة ،لتأتي موهبتها المصقولة
بالدراسة ،وتضع اللمسات األخيرة على شخصيتها التي تفرض حضورها فنّيا ً
واجتماعيا ً أيضاً.
ّ
شاب ٌة تختمر في حضورها كل المواصفات التي جعلت منها اليوم بذرة أصيلة تنبت
أرض خصبة ،لتغدو في اآلتيات من السنين ،اسما ً له حضوره ووزنه وفعاليته
في ٍ
وتأثيره في الساحتين السينمائية والمسرحية ،محلياً ،عربيا ً وعالمياً.
منبر «البناء» يستقبل اليوم المخرجة والفنانة الشابة مروة قرعوني ،التي تعرض
باكورة أعمالها المسرحية «تفل قهوة» قريباً ،وكان معها هذا اللقاء الشيّق.

في جعبتها مذ تخ ّرجت ،ثالثة أفالم قصيرة« :ذات»« ،نور من الشرق»،
و«مش مه ّم» .إلاّ أنّ مروة قرعوني كانت دائما ً ت ّواق ًة إلى خشبة المسرح،
فتقول :برأيي ،ث ّمة عالقة خفيّة بين السينما والمسرح ال يدركها إلاّ عاشقهما.
وإذا كانت السينما ف ّنا ً تسجيليا ً يتفاعل مع الناس عبر الشاشة وعبر ذاكرتهم
في ما بعد ،فإن المسرح فنٌّ يتفاعل الجمهور عبره مع الممثل مباشرة .فيرى
هذا األخير ردود فعل المشاهدين في عيونهم ،في ضحكاتهم ،في تأثرهم ،في
غضبهم ،وربما في المباالتهم ...إلخ .على خشبة المسرح ،يكون الممثل على
تماس مباشر مع ال ُمشاهد ...وهنا التحدّي.
ّ
مروة قرعوني التي شاركت بأفالمها في مهرجانات محلية وعالمية،
شغوفة بالتحدّي .ال ُتساوم ،ال تهادن ،وال تقبل أنصاف الحلول .وعن
التحدّي تقول :عندما ف ّكرت في تقديم فيلم التخ ّرج ،تو ّلدت لدّي فكرة قد
يحسبها البعض جنونية .ف ّكرت في دمج السينما والمسرح معا ً في عم ٍل
باق
واحدٍ .لكن هذا الهدف لم يخرج من رحم الفكرة التي لم تنضج .إلاّ أ ّنه ٍ
في رأسي وسأح ّققه يوما ً ما .أ ّما الفيلم الذي قدّمته حينذاك ،فكان عبارة عن
 ،One shotأي لقطة واحدة متواصلة من دون تقطيع وتوصيل ،وامت ّد
لربع ساعة.
أوس��ع الفكرة ،لك ّنني
وخ�لال السنوات األرب��ع الماضية ،خطر لي أن ّ
اصطدمت مجدّدا ً بعوائق عدّة .ذلك كلّه ،ح ّرك الجمر تحت رماد الرغبة لديّ ،
وسألت نفسي لماذا ال أخوض تجربة المسرح مباشرة؟ فتو ّلد لديّ التحدّي
من جديد ،وكانت مسرحيتي األولى «تفل قهوة».
«التفل» ،هو ما يتب ّقى في قعر فنجان القهوة بعد احتسائه .ون��ادرا ً ما
عشاق المشروب األوسع انتشارا ً
نجد من يحبّه .إذ إنّ الغالبية العظمى من ّ
في العالم ـ القهوة ـ ينعتون «التفل» بصفات سيئة ،ال بل يعمد الناس في

يومياتهم ،إلى نعت بعضهم أو أمور ما بـ«التفل» ،أي ما ال يُستفاد منه .أما
لماذا اختارت مروة قرعوني «تفل قهوة» عنوانا ً لمسرحيتها فتقول« :تفل
قهوة» ،عبارة عن صرخة من «مريم» ـ الشخصية الوحيدة في المسرحية ـ
صرخة في وجه ك ّل كذب وك ّل أعراف اجتماعية بالية رافقت تربيتنا .صرخة
في وجه المستنقع اآلخذ في التع ّفن .هي صرخة في وجه ك ّل إنسان ّ
يفضل
الحب ،والسياسة على الوطن.
الدين على الله ،والزواج على
ّ
المسرحية المونودراما فكرة مروة قرعوني ومن إنتاجها الخاص .أ ّما كاتب
القصة فهو الروائي هيثم الطفيلي ،فيما أبدع التوليفة المسرحية الدكتور
رجعي ،لك ّل ما
هشام زين الدين .وعنها تقول مروة أيضاً :هي نقد لك ّل ما هو
ّ
يعيدنا إلى العصور الظالمية .هي نق ٌد للذكورية ،وللمرأة التي ال تدافع عن
نفسها وال تطالب بحقوقها .سيشاهد الجمهور في المسرحية تابوات تتهدّم
ّ
وتتحطم ،وال أدري إلى أيّ مدى سيتق ّبل ذلك .هذا ما سألمسه في العرض
ّ
األول .أسمح لنفسي أن أقول إنني أسلط األضواء في المسرحية على أمور
يعجز آخرون أو يخافون من التط ّرق إليها.
وتضيف :ثمة أعراف وعادات وتقاليد ُربّينا عليها ،بعضها يحمل قيم الحق
والخير والجمال ،بينما يختزن السواد األعظم منها على مثالب ال بل لوثات
تقيّد البشر وتح ّد من تقدّمهم وتطوير حياتهم .وقد تكون هذه المقابلة مساح ًة
ضيّق ًة لذكر هذه المثالب ،فأتركها للجمهور حين يشاهد المسرحية .ما أفعله،
أ ّنني أفتح ك ّوة في جدار ،ال بل أفتح الستارة ألع ّري هذه التابوات.
موعد العرض األ ّول في  25أيار على خشبة «تياترو ف��ردان» في سنتر
« »Dunesالساعة التاسعة والنصف مساءً .وعن هذا الموعد المميّز الذي
يصادف عيد المقاومة والتحرير ،عيد تحرير جنوب لبنان من االحتالل
الصهيوني ،تقول المخرجة الشابة التي تبلغ في حزيران المقبل الـ 25ربيعا ً

«الأبواب المفتوحة» ...تظاهرة تحيي
يوم الرق�ص في المعهد العالي للفنون الم�سرحية
اختار القائمون على احتفالية يوم
الرقص العالمي لهذه السنة ،صالة
تدريبات قسم الرقص في المعهد
العالي للفنون المسرحية ،إلقامة
تظاهرة «األبواب المفتوحة» ،ذاهبين
نحو خيار استوحى من الكلمة التي
كتبها رئيس مجلس الرقص العالمي
آلِكس رافتيس من ّوها ً بأهمية مدارس
الرقص ومعاهده حول العالم.
تض ّمنت االحتفالية الدمشقية بيوم
الرقص العالمي عرضا ً كرنفاليا ً شمل
فقرة بعنوان «مونوتون» من إشراف
الفنانة حور ملص وأداء ك ّل من أجيال
ال��دب��س وأس��ام��ة هنيدي ومعتصم
الجرماني ،ل��ي��ؤدّي بعدئ ٍذ ك��ل من
معروف دي��وان��ة ورن��د شهدا لوحة
رقص «سامبا» ،تلتها فقرة بعنوان
«دواء» قدّمها باقتدار جسديّ الفت
كل من آنجيال الدبس وأسامة هنيدي
بإشراف الفنان نورس عثمان الذي
ذهب نحو تعبيرية صادمة لعناقات
وفراقات متواترة بين رجل وامرأة.
ب��ع��د ذل����ك ،ك��ان��ت ف��ق��رات ع��دّة
ل��ت��دري��س ال��رق��ص للجمهور ال��ذي
تفاعل مع إيعازات كل من نغم معال
وحور ملص ومحمد شباط ومعروف
ديوانة ،وذلك بعدما طلب الفنان معتز
مالطيه لي من الجمهور االنضمام إلى
دروس الرقص في يومه حيث رحب
ع��دد م��ن الحاضرين ب��ه��ذه الفكرة
ل��ي��ؤدّوا تمارين م��ن رق��ص الباليه
والرقص المعاصر ورقص الـ«هيب
هوب» والصالونات «سالسا» وسط
مناخ عال من التأثير والمرح والرغبة
في تعلّم أبجديات الرقص وفنونه.
وقال الدكتور تامر العربيد عميد
المعهد العالي للفنون المسرحية:
إليماننا ب��أن المسرح ف��نّ
حميمي
ّ
وخ��اص ،والرقص هو جزء من هذه
الخصوصية والحميمية ،تم اختيار
ق��اع��ة ت��دري��ب��ات قسم ال��رق��ص في
المعهد ب��دال ً من مسرحَ ي سعد الله
ونوس وف��واز الساجر كي يكون كل
المتفرجين في لحظة ما مشاركين في
احتفالية يوم الرقص العالمي.
وأضاف العربيد :تحمل التظاهرة
عنوان «األب��واب المفتوحة» وتقام
في قاعة مليئة بالمرايا كونها المكان
الذي يعمل فيه متد ّربونا وراقصونا
ل��ف��ت��رات ط��وي��ل��ة ،حيث نعمل بين
ج��دران هذه القاعة مع طالبنا على
إبداع عروض وإنجاز تمارين ودروس
ف��ي س��ن��وات دراس��ت��ه��م .ول��ه��ذا جاء
اختيار هذا المكان كي تكون الصالة
والخشبة كلاّ ً متكامالً ،ولنعيش حالة
من الرقص مع بعضنا.
ب����دوره ،ق���ال معتز م�لاط��ي��ه لي
رئ��ي��س ق��س��م ال��رق��ص ف��ي المعهد

من العمر إنّ هذا الموعد محض صدفة .وفي هذه المناسبة تدعونا ألن نتح ّرر
من الكره ،من الكذب ،من أنفسنا ،ومن ك ّل تابو سيّئ يق ّزم حياتنا ويح ّد من
ح ّريتنا ويعيق تقدّمنا.
مروة التي ت ّتخذ من كبار المسرح في لبنان والعالم العربي قدو ًة لها ،ودّت
توجه إليهم تحيّة قلبية ،وأن تقول
عبر «البناء» في ختام هذه المقابلة ،أن ّ
شكرا ً لد ّرة المسرح القديرة نضال األشقر التي تنهل مروة دائما ً من مَعين
والمسرحي الفذ ،والدعامة
النقي
لحام ،اإلنسان
خبرتها .وشكرا ً للعمالق دريد ّ
ّ
ّ
القوية للمسرح .وشكرا ً لزياد الرحباني األسطورة التي لن تتك ّرر .وشكرا ً
خطا ً
لجورج خبّاز أحد ص ّناع المسرح المه ّمين في لبنان ،والذي رسم لنفسه ّ
ونجح ح ّد التميّز فيه ،إذ إ ّنه يقدّم المسرح الهادف الجميل .وتقول مروة شكرا ً
العصامي الذي ّ
شق
للمسرحي الشاب المليء بالشغف قاسم اسطنبولي،
ّ
ّ
طريقه بنفسه ،وخطا خطوة جريئة في أن يعيد الحياة الفنية الراقية إلى
الجنوب عموماً ،وإلى صور خصوصاً .صور التي أحيا فيها السينما والمسرح،
وبدأ يد ّرب الشباب والشابات على هذا الفنّ الذي تضرب جذوره في التاريخ.
اللبناني نهض ًة الفت ًة ،من خالل أعما ٍل تلقى
في زم � ٍن يشهد المسرح
ّ
النجاحات تلو النجاحات و ُتقدَّم في مسارح عدّة في العاصمة بيروت وغيرها
من المدن .في خض ّم هذه النهضة ،تبرز الشابة الشغوفة بالفنّ مروة قرعوني،
لتساهم عبر مسرحيتها األولى ،إلى جانب الكبار والمخضرمين في إعادة
الثقافي الف ّني للبنان .لبنان ،الذي يحتاج اليوم قبل الغد ألمثال مروة
الرونق
ّ
قرعوني ،كي ي َ
ُنتشل من ك ّل هذا «التفل» الغارق فيه.
«تفل قهوة» لمروة قرعونيُ ،تعرض مساء ك ّل أربعاء وأح��د الساعة
التاسعة والنصف على خشبة «تياترو فردان» في سنتر « »Dunesابتدا ًء
من  25أيار.

معر�ض الربيع الثاني في الالذقية� ...شبابٌ يُبدعون نحت ًا وت�شكي ًال

ياسمين ك ّروم

العالي للفنون المسرحية إن يوم
الرقص العالمي تم االحتفال به للمرة
األول��ى عالميا ً عام  1983في اليوم
نفسه لتشكيل المجلس العالمي
األعلى للرقص .واحتفل بهذا اليوم
للمرة األولى في سورية عام 1994
ليتأسس بعدها قسم ال��رق��ص في
المعهد العالي للفنون المسرحية عام
 ،1997وليصير االحتفال بهذا اليوم
تقليدا ً لدينا ،ال سيما في قسم الرقص.
مبيّنا ً أن كلمة يوم الرقص هذه السنة
لم تعط أليّ مص ّمم رقص في العالم
ليقولها ،بل ق � ّرر المجلس العالمي
كتابتها بنفسه ليعطي أهمية لمناهج
ال��ت��دري��س ال��خ��اص��ة ب��ال��رق��ص ال
العروض الراقصة.
وأوض��ح مالطيه لي أن��ه من هنا
ج���اءت ف��ك��رة إق��ام��ة ال��ت��ظ��اه��رة في
قاعة التدريبات في معهد الفنون
المسرحية تحت ع��ن��وان «األب���واب
المفتوحة» ،وأيضا ً كي نح ّقق حلم
عدد من الشباب والشابات الحضور.
بعدئذ ،قرأ مالطيه لي كلمة يوم
الرقص العالمي لهذه السنة قال فيها:
ير ّكز اإلع�لام على ع��روض الرقص
لك ّنه ن��ادرا ً ما يهتم بظروف تعليم
الرقص .ومن جهة ثانية يع ّد تعليم
الرقص أكثر انتشارا ً من العروض.
فنسبة الطالب الذين يتد ّربون في
مدارس الرقص أكثر بعشر م ّرات من
الذين يرقصون على خشبة المسرح.

وت���اب���ع :ت���ح���اول م��ن��ظ��م��ات في
بعض ال��ب��ل��دان التقليل م��ن أع��داد
م��د ّرب��ي ال��رق��ص م��ن خ�لال الضغط
على حكوماتها لتوظيف المد ّربين
الحاصلين على ال��ش��ه��ادات فقط.
لكننا نعتقد أن تدريب الرقص يجب
أن يكون ح ّرا ً من دون أيّ تقييد ويجب
أال ّ
يعطل أيّ شيء أو أيّ شخص الفرد
حقه في تدريب أو تعلم أو تأدية أيّ
نلح على أال
نوع من أنواع الفنّ  ،كما ّ
ُتقيّد الكفاءات عبر منعها من التدريس
في دورات خاصة.
وأنهى رافتيس رسالته في يوم
ال��رق��ص العالمي ب��ال��ق��ول :الفنان
المحترف يكون سعيدا ً باالعتماد على
موهبته ومعرفته وسمعته ،ال على
امتيازات تمنح له إلبعاد اآلخرين
ع��ن منافسته وم��ض��اه��ات��ه .فالفنّ
معروف بأنه شامل وغير محصور
خصصنا
على شخص بذاته ،ولهذا ّ
يوم الرقص العالمي لحلقة األبواب
المفتوحة أمام تعليم الرقص.
ي��ذك��ر أن اح��ت��ف��ال��ي��ة «األب����واب
المفتوحة» من إنتاج وزارة الثقافة
بالتعاون مع المعهد العالي للفنون
المسرحية ب��إش��راف الفنان معتز
مالطيه ل��ي ،وس��اه��م فيها ك��ل من
الفنانين األساتذة في المعهد تامر
العربيد وع��م��ار الحامض وميرال
ديرأليكيان وطالل زند الحديد.

عشرات اللوحات والمنحوتات الفنية تو ّزعت في أنحاء مقهى «آبي رود» في مدينة الالذقية ،ضمن معرض الربيع
الثاني الذي تميّز هذه السنة بمشاركة شبابية واسعة من قبل طلبة كلّية الفنون الجميلة ،الذين قدّموا أعمالهم جنبا ً
الشبابي المتميز ،حيث تن ّوعت المواضيع
يسجلوا حضورهم في هذا الحدث
إلى جنب فنانين محترفين اعتادوا أن
ّ
ّ
يوسع من هامش المشاركة والتعبير ع ّما يجول في فكرهم ووجدانهم.
والتقنيات المطروحة بما ّ
منسق المعرض إلى أن سويّة األعمال الفنية العالية كانت طاغية في هذه النسخة من
وأشار سالم سلمان ّ
تحسن مستوى أعمالهم عن معارض سابقة ،ما يؤكد أن
معرض الربيع .الفتا ً إلى أن عددا ً من الفنانين الشباب قد
ّ
الحدث هو فرصة لتبادل الخبرات وخلق ج ّو ف ّني يح ّفز الفنانين لتقديم أفضل ما لديهم سن ًة بعد أخرى.
وأضاف سلمان :ر ّكزنا هذه السنة على نوعية األعمال المقدّمة من الطالب والخ ّريجين والفنانين المحترفين
المتخصصين ،وأتحنا المجال لكل مشارك بتقديم أربعة أعمال فنية نقوم بتقييمها إن كانت صالحة
والهواة غير
ّ
للعرض .معتبرا ً أنّ ض َّم المعرض هذه السنة أعماال ً نحتية ،أعطاه قيمة فنية أعلى .طامحا ً أن تكون المعارض
تخصصاً ،بما يساهم في تنشيط الحركة الفنية التشكيلية في الالذقية ،ودفع الشباب إلى المزيد من
المقبلة أكثر
ّ
العمل الف ّني.
أعمال الفنانات مريم حكيم ونبال الصفدي وشمس درويش اللواتي ن ّفذن خطوات متقدمة في مسيرتهن الفنية،
نالت الكثير من استحسان الجمهور نظرا ً إلى عمق الطرح الفني واإلنساني الذي قدّمته ك ّل منهن .كما استطاعت
ندى إبراهيم التي اعتادت تسجيل حضورها في جميع معارض «آبي رود» أن تتميّز بعمل ف ّني وحيد لم يبتعد
كثيرا ً عن ّ
خطها المعتاد في التركيز على المرأة وقضاياها ومشاكلها المجتمعية .ليطغى اللونان األبيض واألسود
على العمل .وأكدت ندى أنه يمثل انكسارات الفتاة والتحدّيات التي تواجهها في مجتمعنا .مبيّن ًة أن حالتها النفسية
تنعكس بالضرورة على اللوحة التي تنفذها وتحمل جزءا ً من روحها.
الشابة سارة علي الطالبة في كلية الفنون الجميلة حملت لوحاتها لمسات تعبيرية معاصرة أبرزت فيها
ضربات السكين ،واعتمدت في خلفيتها على الريشة إلظهار اإلحساس المطلوب .موضحة أن السماكات المختلفة
في لوحاتها األربع تعطي ق ّوة لألعمال التي اعتمدت فيها ألوانا ً داكنة للتعبير عن تص ّوراتها الفنية الجديدة والتي
تبتعد فيها بحسب قولها عن النمط الواقعي.
أما غريتا سعيد التي تشارك للم ّرة الثانية في معارض «آبي رود» ،فقد أشارت إلى أهمية تواجد طالب الفنون
الجميلة في هذه المعارض الفنية ليقدّموا ما لديهم من مهارات وعلوم أكاديمية بطريقة فنية راقية .من ّوهة بأنها
تركز على البورتريه في لوحتيها اللتين ظهرت فيهما تقنية كالسيكية تعمل على تطويرها في مراحل الحقة لصقل
موهبتها.
كذلك برزت اللمسة األكاديمية للشاب علي معمار من خالل اعتماده نِسبا ً معينة في الرسم الواقعي وتوزيع
الظ ّل والنور في بورتريه ،الذي أراد من خالله إظهار تط ّور تجربته الفنية ال سيما في اإلضاءة التي أضافت إلى
العمل جاذبية وقوة الفتة.
األعمال النحتية أيضا ً القت استحسان رواد المعرض ،ال سيما أنها تحمل أسماء فنانين شباب لهم تجربتهم
جسد فيه معاناة األنثى في الوقت
في هذا المجال .فالشاب صفوان الشيخ قدّم عمالً وحيدا ً من خشب الزيتون ّ
الحاضر.
بدوره ،أشار النحات محمد معال إلى أن مشاركته في هذا المعرض إلى جانب مجموعة من الشباب تأتي في إطار
التع ّرف إلى أكبر عدد ممكن من التجارب الفنية.
وقدّم معال ثالثة أعمال فنية من الخشب تحمل لمسات واقعية وتجريدية تعبيرية مع عمل فيه الكثير من
السريالية .الفتا ً إلى أن تجربته الطويلة في التعامل مع الخشب ساعدته في التأقلم مع روح المادة إلبراز أفضل ما
فيها من الناحيتين الجمالية والتقنية.
يذكر أن معرض الربيع الثاني يستم ّر حتى منتصف أيار الجاري بمشاركة  15فنانا ً وفنانة.
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