أيام المنارة
العدد الثالث

ن�شرة ت�صدر عن �أيام املنارة امل�سرحية الدويل  -م�سرح و�سينماتك الق�صبة  -رام اهلل

قطار «�أيام املنارة امل�سرحية الدويل» ي�صل �إىل حمطته الأخرية
�أيام املنارة:و�صل قطار «�أيام املنارة امل�سرحية
الدويل» ملحطته الأخرية التي ي�ستمتع فيها
اجلمهور بعر�ض عربي من تون�س اخل�ضراء
يتمثل مب�سرحية «املجنون» مل�سرح التياترو
واملقتب�سة من ن�صو�ص الكاتب العاملي جربان
خليل جربان.
وي�ؤدي �أدوار امل�سرحية كل من املمثلني :نوفل
العزارة� ،شاكرة الرماح� ،ضحى ال�شاو�ش ،عبري
بوعديلة ،ويخرجها توفيق اجلبايل .و�أ�س�س
اجلبايل ف�ضاء الفن و االبتكار «التياترو» ،ومت
افتتاحه يف � 5أكتوبر  1987بعر�ض «مذكرات
دينا�صور» عن ن�ص بريخت «حديث املنفى».
ومن ذلك الوقت �أخرج توفيق اجلبايل ما ال يقل
عن  25م�سرحية م�ستدعي ًا فناين م�سرح ح�سب
احتياجات العر�ض امل�سرحي.
و�شهد «�أيام املنارة امل�سرحية الدويل» الذي
انطلقت فعالياته يف الأول من �شهر ابريل/ني�سان
اجلاري م�شاركة 12ع�شر فرقة م�سرحية من �أملانيا،
فرن�سا ،بريطانيا ،بلجيكا ،الدمنارك ،املغرب
وتون�س ،بالإ�ضافة �إىل فل�سطني قدمت عرو�ضها يف
بيت حلم والقد�س �إ�ضافة �إىل رام اهلل.

الفنان توفيق العايب من تون�س� ...ضيف ايام املنارة

وح�ضر اللقاء مدير عام الق�صبة جورج �إبراهيم
وعدد من امل�سرحيني الفل�سطينيني.
ويف بداية اللقاء رحب جورج �إبراهيم بال�ضيف،
متمني ًا �أن يخرج اللقاء بنتائج مثمرة ترثي
احلياة امل�سرحية يف فل�سطني .وا�ستمع ال�ضيف
ل�شرح مف�صل عن ال�سري الذاتية والأعمال التي
يقوم بها امل�سرحيني الفل�سطينيني.
وتناول اللقاء �أفكار ًا وتباد ًال للخربات بني
امل�سرحيني الفل�سطينيني ومدير مهرجان
ايفينيو الذي يعترب من �أهم و�أ�ضخم مهرجانات
فرن�سا للم�سرح.

الأفتتاحية
البداية من النهاية!!

اهال بالتوان�سة ...

وواجهت الفرق العربية �صعوبات بالغة يف
الو�صول �إىل الأرا�ضي الفل�سطينية للم�شاركة،
وذلك ب�سبب مماطلة �سلطات االحتالل يف
منحهم ت�صاريح للدخول.ومل تتمكن فرقة
«النور�س» املغربية من احل�صول على الت�صاريح
الأمر الذي حال دون م�شاركتها ،يف حني بقيت
م�شاركة م�سرح التياترو التون�سي و �سيتي
للم�سرح املنفرد من املغرب مع ّلقة حتى �آخر
اللحظات قبل �أن تنجح اجلهود يف ا�صدار
الت�صاريح الالزمة لهم.
من جهة ثانية� ،أجمع جمهور املثقفني واملتابعني
لفعاليات «�أيام املنارة امل�سرحية الدويل» يف
دورته الثانية �أنه �شهد نقلة نوعية على م�ستوى
التنظيم والفرق امل�شاركة وتنوع العرو�ض
باملقارنة مع الدورة الأوىل.ومن املالحظ �أن
القاعدة اجلماهريية للعرو�ض امل�سرحية بد�أت
تت�سع وتزداد ،الأمر الذي �أ�ضفى نكهة خا�صة
على العرو�ض املقدمة على خ�شبة امل�سرح.

وي�أتي تنظيم الق�صبة ل «�أيام املنارة امل�سرحية
الدويل» �ضمن احتفالية امل�سرح اخلا�صة
باختيار القد�س عا�صمة للثقافة العربية لعام
 2009وبرعاية ح�صرية لبنك فل�سطني وبدعم
من وزارة الثقافة الفل�سطينية واملجل�س الثقايف
الربيطاين واملمثلية الدمنركية والتعاون
اال�سباين وم�ؤ�س�سة عبد املح�سن القطان
وامل�ؤ�س�سة الدمنركية للثقافة والتطوير.

جورج ابراهيم واملخرج التون�سي توفيق اجلبايل ...
�صورة للذكرة

«�أيام املنارة» ت�ست�ضيف مدير �أ�ضخم مهرجان للم�سرح يف فرن�سا
�أيام املنارة :ا�ستقبل «�أيام املنارة امل�سرحية
الدويل» مدير �أ�ضخم مهرجان للم�سرح يف
فرن�سا ال�سيد ايفنيو الفرن�سي «Vincent
»Baudriller
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لكل بداية نهاية...ولكننا يف م�سرح
و�سينماتك الق�صبة يكون لنا يف كل
نهاية بداية جديدة.فها نحن نودع
«�أيام املنارة» بعد �أ�سبوعني متوا�صلني
من العرو�ض امل�سرحية املتنوعة والتي
عك�ست ثقافات بلدان خمتلفة ،ونبد�أ
ا�ستعداداتنا لال�ستحقاقات املقبلة من
م�شاركات م�سرحية خارجية و�أ�سابيع
�سينمائية وعرو�ض م�سرحية للأطفال
والكبار ومهرجان �سينما دويل وغريها
من الأن�شطة التي �أعتدنا على تنظيمها
و�أعتاد جمهورنا على متابعتها.
ومرة �أخرى ،يحمل حراكنا الثقايف
وتتويج القد�س عا�صمة للثقافة العربية يف
العام احلايل ر�سالة لكل العامل مفادها
�أننا �شعب يحب احلياة رغم عي�شه حتت
االحتالل ،ويختلق ف�سحة الأمل من رحم
القهر واملعاناة.
ويف اخلتام ،ال ي�سعنا �إال �أن نقول كلمة
«�شكر ًا» لكل من �ساهم يف تنظيم و�إجناح
فعاليات املنارة امل�سرحية الدويل ،بدء ًا
بطاقم املوظفني يف الق�صبة الذين و�صلوا
الليل بالنهار ليخرج املهرجان ب�أبهى
�صورة ،مرور ًا بامل�ؤ�س�سات واجلهات
التي قدمت دعمها املعنوي واملادي لرتى
«�أيامنا» النور ،و�أخري ًا جمهورنا العزيز
الذي تابع العرو�ض.
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«�أنا القد�س» ...ازدواجية روح املدينة بج�سد امر�أة
�أيام املنارة-ناتايل ق�شوع :االزدواجية املقد�سة
من اجل�سد والروح ،اجل�سد الدنيوي ،و الروح
اخلالدة ،ج�سد املر�أة املتقلب و املتغري ،وروح
املدينة الأزلية املعذبة ،دجمت مع ًا لبناء «�أنا
القد�س» ،عر�ض م�سرحي قدمه م�سرح ع�شتار،
�ضمن فعاليات «�أيام املنارة امل�سرحية الدويل» يف
م�سرح و �سينماتك الق�صبة .ويروي ق�ضية املر�أة
القد�س امل�شتهاة واملحتلة مرور ًا بتفا�صيل حياتها
و�صوال �إىل مرحلة االحتالل الإ�سرائيلي.
«�أنا القد�س» اعرتاف امر�أة جمروحة يف �صميم
قلبها ،من الغدر ،و القمع ،و اخليانة ،والظلم
الذي تعر�ضت له بحياتها ،انها تت�أمل ،و تعاتب
جارحيها على خ�شبة امل�سرح ،لعلها ت�صل
حلقيقة هذه املعاملة القا�سية التي عا�شتها .انها
مزيج فكري �سجني ال�سيا�سات و العقول الظاملة،
و ملكة على عر�ش اجلنون املكت�سب من احلياة
القا�سية واملظلمة.
وي�ؤكد خمرج و م�ؤلف امل�سرحية نا�صر عمر ،على
�أهمية امل�سرحية كونها عبارة عن �صراع وت�صادم
بني روايتني متناق�ضتني (الرواية الفل�سطينية،
والرواية ال�صهيونية) ملحاولة الو�صول �إىل حقيقة،
بعيد ًا عن الأوهام والأ�ساطري والأكاذيب .ويرى
عمر �أن التفكري العلمي امل�ستقل واحلفريات التي
ماتزال قائمة يف مدينة القد�س �ساعد على فهم
اخلديعة التي انطلت على اجلميع ،و�أنها ما اعرت�ض
عليه ال�شعب الفل�سطيني طوال هذا الوقت.

ويعترب هذا العمل امل�سرحي حماولة لإبراز ما
طم�س من تاريخ القد�س ب�شكل متعمد ملا ي�شكل
تاريخها اجلديل من خطر �سيا�سي وفكري ،على
م�شاريع �أ�سياد النفوذ والقرار .وت�أتي امل�سرحية
بعد درا�سات و�أبحاث معمقة ومغايرة الكت�شاف
حقائق قد ت�شكل مفاج�أة ،ي�صعب ت�صديقها.
تقول بطلة امل�سرحية الفنانة �إميان عون�« »:أقوى
و�أ�صلب هي املدينة من املر�أة لأنها ج�سد فيزيقي
واحد حمدود ،لكن املدينة متعددة الأرواح
وعلي �أن �أج�سدها جميعها و اختزلها يف
والوجوهّ ،
كياين الطبيعي عرب ق�ص�ص ،تندرج على حياة
امر�أة واحدة ،متر مبراحل حياتية متعددة».
وت�ؤكد عون ،راوية القد�س عرب طيات ج�سدها
املموج بتاريخ امر�أة�»،صعوبة جت�سيد القد�س
بج�سد امر�أة واحدة ،تعك�س روح اجلميع
بالقد�س ،ومع ذلك ،ال جترد القد�س من �أنوثتها
اجلذابة املقد�سة ،انها الوعاء املثمر ،تلد و تعطي
احلياة ل�شعبها ،ت�سهر على راحتهم و منوهم.
انها ك�أي امر�أة م�شتهاة تتعر�ض للخديعة والغنب
بذات القدر يف عامل ذكوري القرار».
ولكن تكمن قوة املر�أة القد�س بقدرتها على اتخاذ
قرارها بعد الفكر امل�ستقل و التم�سك « يف البقاء
متوحدة مع روح املدينة و �أرواح من �سبقوها من
اجل رف�ض الرحيل والتخلي عن حقها يف احلياة
ب�شروطها هي ،وك�سر طوق �سجنها من دائرة الت�سلط
ال�سيا�سي والقمعي والت�ضليل املفرو�ض عليها».

وقال املمثل حممد عيد «�أن امل�سرحية بوابة لعامل
غام�ض و مظلم» م�ضيف ًا �أنها «ك�شف م�ستور
حلقائق ال يجر�أ املجتمع الفل�سطيني و الدويل
احلديث عنها �أو جمرد ذكرها» .بينما �أ�شارت
املمثلة والراق�صة ر�شا جه�شان �أن امل�سرحية
مكونة من معلومات تاريخية عن مدينة القد�س
وما تتعر�ض له من تهويد و تزييف ،وما يتعر�ض
له �شعبها من تهجري وقمع.
و ي�شكل القالب التقني و الفني لهذا العمل كل
من امل�ؤلف املو�سيقي و�سام قطاونة ،وم�صممة

الرق�ص راندي عابدين ،و ت�صميم الديكور و
اللوحات الت�شكيلية الفنان �سالم كنعان ،وي�صمم
الإ�ضاءة اخلبري الفرن�سي فيليب اندريو ،و يدير
العر�ض تقنية عطا اهلل ترزي ،وي�ساعد يف
الإخراج رائد العي�سة .وجتولت امل�سرحية �ضمن
فعاليات «�أيام املنارة» على عدد من مدن ال�ضفة
الغربية ،منها حفل افتتاح امل�سرحية على خ�شبة
م�سرح الق�صبة وعر�ضني �آخرين على خ�شبة
م�سرح احلكواتي يف القد�س وعلى خ�شبة م�سرح
دار الندوة يف بيت حلم.

الزروايل:امل�سرح احلقيقي الذي يخلق ال�شيء من ال �شيء
جمهور «�أيام املنارة» ي�صفق بحرارة ل «وا�ش فهمتي» املغربية

�أيام املنارة-عماد فريج :طغى ت�صفيق حار من اجلمهور احلا�ضر يف قاعة �أبو الطيب يف م�سرح و�سينماتك الق�صبة بعد انتهاء
العر�ض امل�سرحي املغربي «وا�ش فهمتي» القادم من املغرب للم�شاركة �ضمن «�أيام املنارة امل�سرحية الدويل».
وحتكي امل�سرحية عن مرحلة ا�ستثنائية من تاريخ الب�شرية تتجلى يف القرن الع�شرين بكل ما يحمل من غمو�ض وعمق وحروب
و�سط االنتماءات القارية واالثنية واحلزبية والدينية .ويتعر�ض لل�صراع الأزيل بني اخلري وال�شر وعجز الب�شرية من �إيجاد حلول
للتطاحنات بني الإن�سان و�أخيه الإن�سان .وقدم العر�ض منفرد ًا املخرج واملمثل املغربي الكبري عبد احلق الزروايل جم�سد ًا كل
هذه ال�صراعات من خالل �شخ�صية ال�شاعر الت�شيلي «نريودا».وامل�سرحية من �إنتاج �شركة �سيتي للم�سرح الفردي يف مدينة �سايل
باملغرب.
ويف ختام العر�ض ،قال الزروايل للجمهور احلا�ضر »:كدت �أفقد الأمل �أن وزوجتي باحل�ضور �إىل فل�سطني ورغم ذلك �سافرت �إىل
الأردن وكم كانت �سعادتي غامرة عندما �أبلغتني ال�سفارة الفل�سطينية يف عمان عن �صدور الت�صاريح الالزمة».
وكانت ال�سلطات الإ�سرائيلية ماطلت يف �إ�صدار الت�صاريح الالزمة للفرق العربية للدخول �إىل الأرا�ضي الفل�سطينية وامل�شاركة
يف «�أيام املنارة امل�سرحية الدويل».وجنحت اجلهود املبذولة من م�سرح و�سينماتك الق�صبة واجلهات الر�سمية الفل�سطينية يف
احل�صول على الت�صاريح اخلا�صة بالفنان املغربي عبد احلق الزروايل وم�سرح «التياترو» من تون�س.يف حني ،مل تفلح اجلهود يف
�إ�صدار ت�صاريح خا�صة بفرقة النور�س املغربية التي لن تتمكن من امل�شاركة .و�أ�شار الفنان عبد احلق الزروايل �أنه ح�ضر دون
الطاقم الفني لهذا العمل امل�سرحي بدون ديكور �أو اك�س�سورات ،م�ؤكد ًا �أن «امل�سرح احلقيقي الذي يخلق ال�شيء من ال �شيء».
وقدم الزروايل عر�ضه ب�أدوات ب�سيطة ا�شتملت على جمموعة من الكتب منثورة على خ�شبة امل�سرح و�سرير خ�شبي مغبرّ ودرج و�سلم
حديدي وطاولة عليها م�صباح و كر�سي خ�شبي ودمية على �شكل �سيدة .وقال الزروايل «ا�ستطعنا من خالل هذا التحدي اخلروج يف هذا العمل واعترب �أن هذا العر�ض �أح�سن ما قدمته لهذه امل�سرحية والذي كان كما
تفعل النحلة ت�أخذ من كل �شيء لت�ضع بعد ذلك الع�سل ».واجلدير ذكره �أنها املرة الثانية التي يقدم الزروايل فيها عر�ض ًا م�سرحي ًا يف الأرا�ضي الفل�سطينية ،بعد عر�ضه امل�سرحي الأول قبل  11عاما يف م�سرحية (عتق
الروح) التي قدمت على خ�شبة امل�سرح الوطني الفل�سطيني يف القد�س .ويف ال�سياق ذاته ،زار الفنان عبد احلق الزروايل �صباح اليوم برفقة وفد من الق�صبة �ضريح الرئي�س يا�سر عرفات و�ضريح ال�شاعر حممود
دروي�ش وو�ضع على كل �ضريح �إكليال من الزهور.
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امل�شاركة الأوروبية يف «�أيام املنارة»:
عر�ض م�سرحيات من بريطانيا والدمنارك وفرن�سا و�أملانيا

�أيام املنارة :ا�ست�ضاف «�أيام املنارة امل�سرحية
الدويل» فرقة كونتاكت من الدمنارك بعر�ضها
 .TASKFORCEو ي�ؤدي العر�ض جمموعة من
ال�شباب الدمنركي من خلفيات متنوعة تقدم
عرو�ض و تدعو اجلمهور لفتح باب النقا�ش و
تبادل الآراء بعد ذلك .وتقدم الفرقة التابعة
مل�ؤ�س�سة كونتاكت عرو�ض م�سرحية و نقا�شات
مع اجلمهور حول الأحالم ال�شخ�صية ،الأفكار،
التحديات و املع�ضالت التي تواجه البلد .و
يعد العر�ض م�ساهمة جديدة و غري تقليدية يف
النقا�ش الدائر حول دمج الأقليات ،يف قالب من
الفكاهة ،الت�أمل و اجلدية مع تركيز على التكامل

و التنوع و الق�ضايا الثقافية.
ومن بريطانيا ،عر�ضت م�سرحية «دم�شق»،
لكاتبها ديفيد كريج (.)David Greigوتعترب
امل�سرحية الأوىل من اململكة املتحدة ،التي تطوف
ال�شرق الأدنى و�شمال �إفريقيا ،تطبيق ًا للفكرة
التي طرحها املجل�س الثقايف الربيطاين ،الهادفة
�إىل عر�ض م�سرحيات من اململكة املتحدة ت�أثرت
بالثقافة العربية.
و تدور �أحداث م�سرحية (دم�شق) �ضمن ردهة
فندق �صغري ،و تتناول �أثر الدور الذي تلعبه
ال�صور النمطية يف حتديد مالمح تعامل و فهم
الأ�شخا�ص لبع�ضهم البع�ض ،من خالل عر�ض
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رحلة بول ،م�ؤلف الكتب التعليمية الربيطاين ،يف مدينة دم�شق مبا حملته من حوارات يومية مع
بع�ض �أبنائها ،و نقا�شات حمتدمة ،و �سري على الأقدام يف �أزقة مدينتها القدمية ال�ساحرة.
ومن فرن�سا ،قدمت فرقة Donauعر�ض م�سرحي راق�ص يحمل عنوانLa reine s’ennuie :
( امللكة �أ�صابها ال�ضجر) .و ي�ؤدي الدور الرئي�سي يف العر�ض �أندريا �سيرت وهي راق�صة باليه �أملانية
تعك�س بحركاتها رومان�سية و جنون العامل امل�شوب ب�س�ؤال عن الأنوثة ،اجلدية ،ال�صبيانية و ال�سخرية.
والعر�ض هو �سل�سلة من امل�شاهد عن ال�ضجر و كيف ميكن �أن ي�ساعد اخليال و الإبداع يف التخل�ص
من هذه احلالة.
وكان العر�ض االفتتاحي ل»�أيام املنارة امل�سرحية الدويل» ا�ست�ضاف فرقة جامعة فولكواجن الأملانية
بعر�ض م�سرحي راق�ص حمل ا�سم «ناروا».

م�سرحية دم�شق  -بريطانيا

الفنان علي علي �أدى دوره رغم تلقيه نب�أ وفاة �أحد �أقربائه
النا�صرة وعكا ت�شاركان ب «مرة �أخرى ق�صة حب» و «املغرتبان»
�أيام املنارة�:شارك م�سرح «ان�سمبل فرينج» من
النا�صرة مب�سرحية «مرة �أخرى ق�صة حب» من
متثيل ربيع خوري ،رحيق حاج يحيى� -سليمان،
علي علي� ،شادن �أبو الع�سل ،ح�سن طه ،حممد
دبدوب ودريد لداوي ومن ت�أليف و�إخراج:
فالدمري جرانوف .ويدور حمور امل�سرحية على
مدار  75دقيقة ،حول رجل وامر�أة يجمع بينهما
القدر ،الأول فنان ت�شكيلي ،والثانية ر�سامة،
يعي�شان يف نف�س البناية ،ولكن مداخل البنايات

خمتلفة ،ت�شكو املر�أة من �ضجيج املطرقة ،و
ي�شكو الرجل من �أ�صوات املو�سيقى ال�صاخبة.
ويلتقيا مر ًة عن طريق ال�صدفة خارج البناية،
ويعجبا ببع�ضهما دون �أن يعرفا ب�أنهم جريان.
ويف موقف م�ؤثر للغاية ،تلقى الفنان علي علي
خرب وفاة �أحد �أقربائه يف ايطاليا جراء الزلزال
املد ّمر قبل بدء عر�ض امل�سرحية .ويف البداية
رف�ض علي �أن ي�ؤدي دوره ،ولكن حماوالت مدير
عام الق�صبة جورج �إبراهيم معه تكللت بالنجاح

مرة اخرى ق�صة حب  -النا�صرة

املغرتبان  -عكا

وقام ب�أداء دوره على �أكمل وجه .ويف لقاء مع «�أيام املنارة» �أهدى علي العر�ض لروح قريبه م�ؤكد ًا �أن
احلياة يجب �أن ت�ستمر بالرغم من كل ما يعرت�ضنا من �أمل .وحول العر�ض امل�سرحي ،قال علي �أنه
«توا�صل حياة وتبادل للروح» م�شري ًا �إىل �أن دور ال�صدفة يف حياة الإن�سان ويف تقرير ن�صيبه.و�أو�ضح
�أن العر�ض يفتح املجال �أمام اجلمهور للتفكري ولقراءة الأحداث .و�أ�شار علي �أن التدريب على العر�ض
ا�ستمر لأكرث من �شهر وب�صورة يومية ،و�أن العديد من املمثلني تعر�ضوا للإ�صابة ومنهم من مل ي�ستطع
اال�ستمرار .وت�ضمن العر�ض الذي جاء �صامت ًا ،رق�صات تعبريية و حركات �أكروباتية رائعة نالت
�إعجاب اجلمهور احلا�ضر.
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