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عرضض بورريس شاررماتز.. صورر متحركة بال أأحاسيیس

ااررووىى عيیتاني

. بورريس كرمّم منضمن منتدىى أأشغالل «أأشكالل أألواانن» شاهھھھدنا االعرضض االرااقص «فليیب بوكك» للكورريغراافف بورريس شاررماتز
 فنّ االرقص. بورريس نفسهخاللل عرضه٬، مع تحيیّة للكورريغراافف ااألميیركي االراائد ميیرسس كاننغهھھامم االذيي ااعتبر سباقا وورراائداا في

نغهھھامم نصفأأسس خبرته في فرقة ميیرسس. االعرضض مستوحى من كتابب جسدتت فيیه مسيیرةة كاننغهھھامم بعنواانن «ميیرسس كان
ن كل عرووضض ميیرسسقرنن من االرقص». فبورريس ررأأىى أأنن االصورر عباررةة عن كورريغراافيیا قائمة بحد ذذااتهھھا. هھھھي صورر أأخذتت م
 االرقص االحديث.االمؤمن بأننّ االرقص يقع بيین ووضعيیتيین ووبيین حركتيین٬، فهھھو كانن من أأقوىى االكورريغراافف للذين ططبعواا

ميیرسسعرضض «فليیب بوكك» لم يحمل أأيي جديد. بورريس شاررماتز ااستوحى فكرته من ووضعيیاتت ررااقصة لصورر عرووضض 
صورر جميیلة٬، حركاتتكاننغهھھامم٬، فرأأينا صورراا متحركة. كانن االجو أأشبه بشخصيیاتت تحتفل بمناسباتت حميیمة فيیما بيینهھھا ب

شاعر٬، فهھھو تكريمنظيیفة٬، متناسقة٬، أأجسادد مطوااعة٬، ال أأكثر. عرضض لم يقم ااصال على ااحاسيیس االرااقص٬، وولم يدغدغغ االم
شعبيیة٬، تجمّع عندهھھھالكتابب مسيیرةة٬، كأنّنا اامامم كتابب حكاياتت فتح لتقفز خاررجه االشخصيیاتت٬، كلٌّ في لونن أأشبه بساحة 
ث حمل كل مشهھھدشبّانن يحبونن االرقص. فلم نملك االوقت للتفاعل االكامل معهھھم٬، لسرعة ااالنتقالل من صوررةة ألخرىى٬، حيی

ة ووإإيحاء بأنن كلفترةة ووعصر ووجو ررااقص مختلف٬، من دديسكو للكالسيیك شكل عصريي٬، مع بعض االلحظاتت االتمثيیليیة ااإليمائيی
هھھھيیة٬، لكن «لحدّررااقص يرتجل في ما يقومم به. نفحة منعشة متوااضعة أأحسسناهھھھا في االبدء من خفة االرااقصيین االمتنا

بيیعي٬، فيهھھھنا» ووتوقف االعرضض عن اانتاجج ووفبركة االمتعة. من صفحة ألخرىى ووحركة ووأأخرىى دداارر كل شيء في فلك طط
نن ووااإلناررةة االقوية. ضجر منتركيیب االحركة ااألصليیة للكتابب بنظامم خاللٍ من ااإلثاررةة. تسلل إإليینا بعض االضجر بالرغم من ااأللواا

ونن بكل االموااصفاتتحركاتت لم ترغمنا بقوتهھھا على ااالنجذاابب لهھھا. فهھھي هھھھاددئة جداا٬، نقيیة٬، سلسة تنم عن ررااقصيین يتمتع
ا على نقل كل االصورراالجسدية٬، لكن هھھھذاا ووحدهه لم يكن كافيیاً لرفع االعرضض االى مستوىى االرقص االجميیل. بورريس كانن حريص
أخذنا إإلى عالم مدهھھھش.من عرووضض ميیرسس٬، ووررأأينا لعبة اااليقاعاتت االدقيیقة وواالتوااززناتت في االحركة٬، لكن االمدررووسس هھھھذاا لم ي

ددوونهھھا.فليیب بوكك بقي عرضا بعيیداا عن اامتالكك االرووحح ووخطفهھھا٬، وواالمتعة لم توددعنا على االبابب فخرجنا من 
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