
الثقافة و بنك فل�صطني الراعي احل�صري للمهرجان و 

املوؤ�ص�صات الداعمة. وافتتحت جامعة فولكواجن الأملانية 

“اأيام املنارة” بعر�ص م�صرحي اإميائي راق�ص  عرو�ص 

يحمل عنوان “ناروا” ا�صتمر ل80 دقيقة. وتروي الق�صة 

الذي  امللكي”  البالط  “مهرج  �صخ�صية  عن  املقتب�صة 

ال�صخ�صيات  بع�ص  وجالفة  غرابة  باحلماقة،  يت�صف 

امل�صهورة يف عامل ال�صريك، وذلك يف قالب من الرق�ص 

و املو�صيقى والإمياءات. وتعترب جامعة فولكواجن الأملانية 

للمو�صيقى، امل�صرح والرق�ص، �صريك م�صرح و�صينماتك 

اأكادميية للدراما يف فل�صطني.  اأول  الق�صبة يف تاأ�صي�ص 

تنتج  تقدمها،  التي  التدريبية  الربامج  اإىل  واإ�صافة 

ي�صارك فيها ممثلون  اجلامعة �صنويًا عرو�صًا م�صرحية 

يف  متقدمة  ملراحل  و�صلوا  الذين  اجلامعة  طالب  من 

“اأيام  ل  الق�صبة  تنظيم  وياأتي  التعليمية.  امل�صرية 

امل�صرح  احتفالية  �صمن  الدويل”  امل�صرحية  املنارة 

لعام  العربية  للثقافة  عا�صمة  القد�ص  باختيار  اخلا�صة 

2009 و برعاية ح�صرية من بنك فل�صطني وبدعم من 

الربيطاين  الثقايف  واملجل�ص  الفل�صطينية  الثقافة  وزارة 

عبد  وموؤ�ص�صة  ال�صباين  والتعاون  الدمنركية  واملمثلية 

املح�صن القطان واملوؤ�ص�صة الدمنركية للثقافة والتطوير.

رام اهلل-عماد فريج: انطلقت يف مدينة رام اهلل فعاليات 

م�صرح  من  بتنظيم  الدويل«  امل�صرحية  املنارة  »اأيام 

م�صرحية  فرقة   13 ومب�صاركة  الق�صبة،  و�صينماتك 

تقدم عرو�صها يف مدن رام اهلل وبيت حلم والقد�ص.و 

اجلاري.  ني�صان/ابريل   14 حتى  العرو�ص  تتوا�صل 

بهلوانية  األعاب  بفقرة  الفتتاح  حفل  فعاليات  وبداأت 

اجلمهور  اأمتعت  الفل�صطيني  ال�صريك  مدر�صة  قدمتها 

الربنامج  وتوا�صل  العر�ص.  قاعة  اإىل  الدخول  قبل 

نخبة  بخور« مب�صاركة  »عتبة  اأوبريت  بعر�ص  الفتتاحي 

تقدمهم  عري�ص  جمهور  الفتتاح  وح�صر  الفنانني.  من 

وزيرة الثقافة تهاين اأبو دقة وحمافظ رام اهلل والبرية 

د.�صعيد اأبو علي و رئي�صة البلدية جانيت ميخائيل وعدد 

من النواب يف املجل�ص الت�صريعي و رئي�ص جمل�ص اإدارة و 

مدير بنك فل�صطني ها�صم ال�صوا و رئي�ص جمل�ص اإدارة 

الق�صبة مهدي امل�صري واأع�صاء جمل�ص الإدارة وطاقم 

املوظفني وممثلي املوؤ�ص�صات الداعمة. ويف كلمة امل�صرح، 

اأوبريت  اأن  الق�صبة  �صينماتك  و  قال مدير عام م�صرح 

قدمناها  وتقدير  ووفاء  حب  »ر�صالة  هي  بخور«  »عتبة 

اإىل هوؤلء الذين �صكلوا لنا املنارة التي اأ�صاءت الطريق، 

فكر  من  الفل�صطينية  الثقافة  �صانعي  اإىل  قدمناها 

بالقد�ص  اليوم  حتتفل  وفل�صطني  لهم  نقول  وفن،  واأدب 

عا�صمة الثقافة العربية 2009، �صكرًا لكم لأنكم جعلتم 

واأ�صتذكر  جمتمعنا.«  يف  اأ�صا�صية  قيمة  والفنون  للثقافة 

اإبراهيم يف بداية كلمته زميلة و �صديقة امل�صرح  جورج 

عن  رحلت  التي  ال�صابق  الق�صبة  اإدارة  جمل�ص  ع�صو  و 

الدنيا موؤخرًا فادية دعيب�ص. من جهة ثانية، قال جورج 

اإبراهيم:«نلتقي اليوم و�صعبنا الفل�صطيني ما زال يعي�ص 

الداخلي،  النق�صام  امل  ويعاين  خانق،  ح�صار  حالة 

بحاجة  نحن  رحلوا،  من  و�صية  تن�صوا  ل  لنقول  نلتقي 

والعمل  ال�صيا�صي،  امل�صتوى  على  الوطنية  الوحدة  اإىل 

فال�صراع  والجتماعي،  الثقايف  امل�صتوى  على  امل�صرتك 

الثانية  الدورة  اأن  اإبراهيم  جورج  واأكد  �صيحطمنا.« 

ل�صل�صلة  باكورة  هي  الدويل،  امل�صرحية  املنارة  لأيام 

أيام المنارة
بدعم من وزارة الثقافة ورعاية ح�سرية لبنك فل�سطني:

افتتاح حافــل لـ “اأيام املنارة امل�سرحية الدويل” يف رام اهلل
حتية..فاعتذار

اأيامنا  اإىل  الفرق  و�صول  ي�صعدنا  ما  بقدر 

ذلك  ويرت�صم  ولهم  لنا  ناأ�صى  ما  بقدر 

فرحة  بني  وجوهنا  على  الغريب  ال�صعور 

اأعزاء علينا وعلى جمهورنا  حلولهم �صيوف 

ت�صاحب  التي  العتذار  يف  الرغبة  وبني 

الرتحيب بهم. ذلك العتذار عن كوننا حتت 

الحتالل.

الكبري  فل�صطني  �صيف  ا�صتقبلنا  قليل  قبل 

الفنان عبد احلق الزروايل يف الفندق وفلنا 

كوننا  عن  ونعتذر  فل�صطني  يف  بكم  اأهال  له 

ليمر  الكالم  هذا  كان  وهل  الحتالل  حتت 

كونه  املغربية  الثقافة  رموز  من  واحد  على 

اأول  واإن�صان  ومغني  و�صاعر  و�صحفي  ممثل 

واأخرا دون تعليق؟!

العام  يف  لفل�صطني  الأوىل  زيارتي  يف  فقال: 

1998 متنيت اأن ل تكون هذه زيارتي الأخرية 

وطيلة 11 �صنة كنت اأخ�صى اأن تكون الأخرية 

و�صل  فقد  وللمفارقة  ثانية.  اأعود  وهئنذا 

جهود  موؤخرا  تنجح  اأن  قبل  فل�صطني  �صيف 

الإخوة يف الهيئة الفل�صطينية لل�صوؤون املدنية 

يف  الفل�صطينية  وال�صفارة  الرئي�ص  ومكتب 

عمان. ي�صل اإىل عمان قبل اأن نبلغه ب�صدور 

اجل�صر  اإىل  الدخول  ينوي  وكان  الت�صريح 

القدوم  يف  حقه(  وميار�ص   ( ت�صريح  بدون 

ولكنه  اأحب  ومتى  �صاء  متى  فل�صطني  اإىل 

جميلة  هي  ما  بقدر  اخلطوة  هذه  اأن  يعرف 

بقدر  بها  نفخر  معاين  من  ما حتمله  وبقدر 

ما هي غري واقعية ولكن مل ت�صاأ الظروف اأن 

يخترب هذا العنيد اأو املجنون كما تطلق عليه 

زوجته الرقيقة ورفيقة م�صريته الطويلة.

اإىل  بو�صولك  �صعدنا  الزروايل  احلق  عبد 

كوننا حتت  اأخرى عن  ونعتذر مرة  فل�صطني 

الحتالل. 

العام  امتداد  على  الق�صبة  تنظمها  الفعاليات  من 

الثقافة  عا�صمة  القد�ص  احتفالية  من  جزءًا  احلايل 

الثقافة  وزيرة  حتدثت  بدورها،    .2009 للعام  العربية 

م�صرية  عن  كلمتها  يف  دقة  اأبو  تهاين  الفل�صطينية 

على  موؤكدة  التاريخ،  عرب  وعراقته  الفل�صطيني  امل�صرح 

عنهم.  التعبري  و  النا�ص  عك�ص هموم  امل�صرح يف  اأهمية 

و�صددت الوزيرة اأبو دقة على اأهمية تنظيم املهرجانات 

ثقافات  على  التعرف  اأمام  املجال  تتيح  لأنها  امل�صرحية 

موجهة  منها،  تعاين  التي  وامل�صاكل  الأخرى  الدول 

التي  اجلهود  على  الق�صبة  و�صينماتك  مل�صرح  �صكرها 

يبذلها يف ميدان تفعيل احلياة امل�صرحية. وكّرمت »اأيام 

املنارة امل�صرحية الدويل« الفنانني: نادرة عمران، اأحمد 

اأبو �صلعوم، ادوارد معلم و�صامية قزموز بكري لعطائهم 

الفنانة  وعربت  وامل�صرح.  الفن  جمال  يف  م�صاهمتهم  و 

نادرة عمران عن �صعادتها بامل�صاركة ك�صيفة �صرف يف 

»اأيام املنارة امل�صرحية الدويل« و منحها درعًا تكرمييًا، 

م�صرية اإىل اأن م�صاركتها يف الأوبريت كان اأمر رائع لأنها 

الإبداعية  للرموز  الفنانني  لتقدير  ب�صيط  جزء  تعترب 

من  بالرغم  جميل  كبلد  فل�صطني  خدمت  التي  الكبرية 

وزارة  بتكرمي  امل�صرح  وقام  اأنه يرزح حتت الحتالل.   

ن�صرة ت�صدر عن اأيام املنارة امل�صرحية الدويل - م�صرح و�صينماتك الق�صبة - رام اهلل العدد الثاني

افتتاحية العدد 

1-14 ني�صان 2009

اجلمهور اأنظار  تلفت  بخور”...  “عتبة 
بخور”  “عتبة  اأوبريت  نالت  املنارة:  اأيام 

املنارة  “اأيام  افتتاح  حفل  يف  عر�صت  التي 

اجلمهور  اإعجاب  الدويل”  امل�صرحية 

الفنانني  اأمام  الفر�صة  ت�صنح  ومل  احلا�صر. 

امل�صاركني للتدرب مطوًل    على الأوبريت، اإل 

اأن العر�ص خرج ب�صورة رائعة عك�صت اإ�صرار 

للفنانني  تكرميية  لفتة  تقدمي  على  امل�صاركني 

و امل�صرحيني و الأدباء وال�صعراء الذين رحلوا 

عن الدنيا. و�صارك يف اأوبريت “عتبة بخور” 

ال�صايح،  جميل  وهم:  الفنانني  من  نخبة 

حممد  اأداء  ومن  الراعي،  منذر  بكري،  يافا 

�صلوى  نوي�صر،  لطف  عمران،  نادرة  بكري، 

حنان  حليحل،  عامر  عبا�ص،  غ�صان  نقارة، 

وقام  �صلمان.  فرج  و  �صلعوم  اأبو  واأحمد  حلو 

بو�صع الأغاين اإبراهيم املزين وحلنها ووزعها 

اجلعبة  معاذ  الإ�صاءة  وتوىل  �صحادة  حبيب 

فمن  العمل  اأما  الأفغاين،  جمال  والفيديو 

الأوبريت  وت�صمنت  اإبراهيم.  جورج  اإخراج 

مقطوعات �صعرية ونرثية مغناة لأبرز الفنانني 

الفل�صطينيني  وال�صعراء  والأدباء  وامل�صرحيني 

عر�صت  فيديو  مقاطع  اإىل  اإ�صافة  الراحلني، 

على اخللفية ل�صورهم. وتعليقًا على الأوبريت 

يقول مدير عام الق�صبة و خمرج العمل جورج 

اأرواح  على  حدادًا  نقف  ل  اإبراهيم:”نحن 

اقتداء  و  تكرميًا  بل  رحلوا  الذين  مبدعينا 

الطريق.”  لنا  ينريون  زالوا  ما  فهم  بهم، 

يعمل  �صخم  لعمل  مقدمة  واأ�صاف:”العر�ص 

القادمة  الأ�صهر  خالل  اجنازه  على  الق�صبة 

و م�صاركة يف احتفالت  لكل مبدعينا  تكرميًا 

القد�ص عا�صمة الثقافة العربية 2009.”

»عتبة بخور«... ر�صالة تقدير ووفاء



فتاة  يدفع  الذي  »ما  املنارة:  اهلل-اأيام  رام 

اأمريكية على القدوم اإىل غزة لتجعل ج�صدها 

حاجزًا بني جرافات الحتالل و بيوت ال�صكان 

هذا  واجلرف؟!«  بالهدم  املهددة  واأرا�صيهم 

»ا�صمي  البلجيكية  امل�صرحية  الت�صاوؤل طرحته 

خ�صبة  على  عر�صت  التي  و  كوري«  را�صيل 

�صمن  اهلل  برام  الق�صبة  �صينماتك  و  م�صرح 

الدويل«.  امل�صرحية  املنارة  »اأيام  فعاليات 

وتوؤدي امل�صرحية املمثلة »�صي�صيلي فاركينكني« 

الأمريكية  املت�صامنة  حياة  ق�صة  تروي  التي 

را�صيل كوري البالغة من العمر 23 عاما والتي 

ده�صتها جرافة اإ�صرائيلية يف 16 اآذار /مار�ص 

2009 بينما كانت تت�صدى ملمار�صات الحتالل 

الإ�صرائيلي، حماولة منع هدم منزل فل�صطيني.

كتبتها  التي  املذكرات  اإىل  امل�صرحية  وت�صتند 

را�صيل كوري يف )اأوملبيا-وا�صنطن( قبل ت�صل 

لتن�صم  �صباط/فرباير2003   15 اإىل غزة يف 

الذي  الأجانب  املت�صامنني  من  جمموعة  اإىل 

جاوؤوا ليقدموا امل�صاعدة لل�صعب الفل�صطيني. 

وفور و�صولها تبداأ بتقدمي امل�صاعدة لالأطفال 

والأمهات وتعاي�ص الأمل واملعاناة اليومية على 

ال�صواريخ  واأ�صوات  الر�صا�ص  زخات  وقع 

ق�صية  اإىل  امل�صرحية  واملدفعية.وتتطرق 

املخيمات  يف  الفل�صطينيني  الالجئني  معاناة 

حتاول  كما  يعي�صوها.  التي  ال�صعبة  واحلياة 

حتت  الفل�صطيني  ال�صعب  معاناة  بني  الربط 

الحتالل الإ�صرائيلي ومعاناة ال�صعب العراقي 

اأن  ذكره  واجلدير  الأمريكي.  الحتالل  حتت 

من  و  دويب  يا�صمينة  اإخراج  من  امل�صرحية 

اإنتاج م�صرح دي بو�ص البلجيكي.  

أيام المنارة العدد الثاني

اجلـمهــور فاكهـــة العــرو�ض...

توا�ســــل فعاليــــات »اأيام املنارة امل�ســـرحية الـــدويل« برام اهلل
رام اهلل-اأيام املنارة: توا�صلت على خ�صبة م�صرح 

اليوم  م�صاء  اهلل  رام  يف  الق�صبة  و�صينماتك 

الدويل” بعر�ص  امل�صرحية  املنارة  “اأيام  فعاليات 

امليدان  مل�صرح  جدًا”  حمرتمة  “�صيدة  م�صرحية 

من حيفا املاأخوذة عن م�صرحيتي “موم�ص موقرة” 

كتابًا” لفتحي  توؤلف  “موم�ص  و  �صارتر  بول  جلان 

ر�صوان. ويوؤدي الأدوار يف امل�صرحية غ�صان عبا�ص، 

علي �صليمان، حنان حلو، ح�صن طه واإخراج منري 

خدمة  يف  تعمل  “موم�ص،  ق�صة  وتروي  بكري. 

�صادة املجتمع، جتد نف�صها �صحية ملوؤامرة يحيكها 

بريئة.  اأخرى  �صحية  �صد  لتجنيدها  الأ�صياد، 

ورغبة يف النتقام من هذا املجتمع الفا�صد، تطلق 

القوة،  معركة  لتخو�ص  لنف�صها،  العنان  املوم�ص 

ل  حيث  من  �صحاياها  لتح�صد  واجلن�ص،  املال 

نتوقع.”من جهة ثانية، ا�صت�صافت “اأيام املنارة” 

م�صرح الرواة من القد�ص يف م�صرحية “�صارع ف�صاد 

الدين”. وتقّدم امل�صرحية دراما احلياة يف مدينة 

القد�ص املحتلة يف ماأ�صاتها وملهاتها الدامية، ويف 

حلظة ي�صهد اأهلها �صرقة الأر�ص من حتت اأقدامهم 

امل�صرحية  وتتميز  ذاكرتهم.  من  التاريخ  و�صرقة 

عفوية  تقابلها  والإخراج  الن�ص  يف  الطرح  بجراأة 

القد�ص  يف  حياتهم  يقّدمون  الذين  املمثلني  اأداء 

املحتلة عند حلظة تاريخية حا�صمة قبل اأن ينجح 

القد�ص”.  “اأور�صليم  لـ  حتويلها  يف  الحتالل 

ويوؤدي اأدوار امل�صرحية كل من: ر�صا جه�صان، عماد 

ح�صام  نا�صر،  عطا  غربيه،  اأبو  عالء  اجلاعوين، 

غو�صة، اإ�صماعيل الدباغ، و من تاأليف و�صينوغرافيا 

»ا�سمي را�سيل كوري«:

م�سرحية بلجيكية عن مت�سامنة اأمريكية قتلتها جرافة اإ�سرائيلية!!

مو�صيقى  اختيار  و  الدباغ  اإ�صماعيل  واإخراج: 

دباغ  اإ�صماعيل  الفنان  وقال  مراد.  �صعيد  للفنان 

الذاتية  الإمكانات  على  يعتمد  الرواة  “م�صرح  اأن 

اأي جهة،  اأو متويل من  اأي دعم  للفنانني ومل يتلق 

لإميانه باأن امل�صرح فعل تغيري واأن الثقافة والإبداع 

�صاكرًا  ا�صتقالليتهما”،  على  حتافظا  اأن  ينبغي 

ال�صت�صافة.  على  الق�صبة  و�صينماتك  م�صرح 

واجل�صد«  »احلركة  بعنوان  عمل  ور�صتني  عقد 

»اأيام  هام�ص  على  املنارة:عقد  اأيام  و«ال�صوت« 

للممثلني  عمل  ور�صتي  الدويل««  امل�صرحية  املنارة 

اجل�صد«  و  »احلركة  بعنوان  الدراما  طالب  و 

م�صرح  يف  اجلالريي  قاعة  يف  ذلك  و  و«ال�صوت«، 

بالتعاون  الور�صتني  ونظمت  الق�صبة.  �صينماتك  و 

مع جامعة فولكواجن الأملانية للمو�صيقى وامل�صرح و 

»اأيام املنارة امل�صرحية  الرق�ص. انطالق فعاليات 

الدويل« يف بيت حلم ويف مدينة بيت حلم، انطلقت 

فعاليات »اأيام املنارة امل�صرحية الدويل« على خ�صبة 

م�صرح دار الندوة بعر�ص مل�صرحية »ا�صمي را�صيل 

كوري« مل�صرح دي بو�ص البلجيكي. وتوؤدي امل�صرحية 

املمثلة »�صي�صيلي فاركينكني« التي تروي ق�صة حياة 

من  البالغة  كوري  را�صيل  الأمريكية  املت�صامنة 

اإ�صرائيلية  جرافة  ده�صتها  والتي  عاما   23 العمر 

تت�صدى  كانت  بينما   2009 /مار�ص  اآذار   16 يف 

ملمار�صات الحتالل الإ�صرائيلي، حماولة منع هدم 

منزل فل�صطيني. واجلدير ذكره اأن العرو�ص ت�صهد 

بداأ  الذي  الفل�صطيني  اجلمهور  من  جيدًا  اإقبال 

يويل اهتمامًا للم�صرح و ال�صينما.
جانب من ور�صات العمل

م�صهد من �صيدة حمرتمة جداً



أيام المنارة العدد الثاني

الفنانة نادرة عمران:اختيــار القد�ض عا�سمة الثقافــة فر�ســة 

للتاأكيد على عروبة القد�ض من منظور عاملي

الفنان عامر حليحل: »اأيام املنارة« ي�سهد قفزة نوعية على 

�سعيد العرو�ض وتنوعها وعامليتها

اأنها  عمران  نادرة  الفنانة  قالت  املنارة:  اأيام 

�صعيدة جدًا بدعوتها ك�صيفة �صرف يف »اأيام املنارة 

»عتبة  اأوبريت  يف  وم�صاركتها  الدويل«  امل�صرحية 

بخور« اإىل جانب زمالئها الفنانني. واأكدت عمران 

اأن الأوبريت يحمل جزء ب�صيط من تقديرنا للرموز 

الكثري  لفل�صطني  قدمت  التي  الكبرية  الإبداعية 

واأظهرت جمالية هذا البلد من جهة ومعاناته حتت 

الحتالل من جهة ثانية. واأ�صارت عمران اإىل اأنها 

جورج  الق�صبة  عام  مدير  دعوة  قبول  يف  ترتد  مل 

امل�صرحية  التظاهرة  هذه  يف  للم�صاركة  اإبراهيم 

والأوبريت، وا�صفة تكرميها يف الفتتاح ب«املفاجاأة 

للثقافة  كعا�صمة  القد�ص  احتفالية  وحول  ال�صارة«. 

اأن  اأتوقع  عمران:«كنت  قالت   ،2009 عام  العربية 

توؤخذ جانب كبري من الإعداد وبالتايل تكون النتائج 

كبرية ومبهرة ومتتد يف كل مكان لأن القد�ص لي�صت 

اجلانب  لمتالكها  الإطالق  على  عادية  مدينة 

واأ�صافت:«هذه  واجلمايل.«  والتاريخي  الديني 

القد�ص  عروبة  على  للتاأكيد  فر�صة  فيها  املنا�صبة 

من منظور عاملي و باأ�صكال اإبداعية خمتلفة و لكن 

الكفاية.. فيه  وا�صحة مبا  الآن غري  لغاية  النتيجة 

لرتتقي  اأف�صل  ب�صكل  ال�صورة  تت�صح  اأن  نتمنى 

الفنانة  وك�صفت  رغباتنا.«  م�صتوى  اإىل  الحتفالية 

مل�صرحية  بالإعداد  حاليًا  تقوم  اأنها  عمران  نادرة 

ا�صمها »الكرا�صي« للكاتب »يوفني يون�صكو«، م�صرية 

اإىل اأنها اعتذرت عن عدد من العرو�ص التلفزيونية 

للتفرغ للم�صرحية، ومتمنية اأن تعر�ص امل�صرحية على 

خ�صبة م�صرح و �صينماتك الق�صبة يف امل�صتقبل.

امل�صرحي عامر  الفنان  املنارة: و�صف  اأيام 

بخور” باخلطوة  “عتبة  اأوبريت   حليحل  

الفل�صطينيني  املبدعني  لتكرمي  املهمة 

يف  حليحل  وقال  احلياة.  عن  رحلوا  الذين 

تنظر  املنارة”:”النا�ص  “اأيام  مع  لقاء 

حا�صر  املوت  كاأن  و  برومان�صية  للمو�صوع 

كيف  املهم  براأيي  لكن  و  الظروف  هذه  يف 

هوؤلء  لأن  رحلوا  الذين  ق�صية  تطرح 

حا�صرين”.  زالوا  ما  و  الطريق  اأناروا 

تكرمي  اأي  يلقوا  مل  منهم  واأ�صاف:”كثريًا 

وهم على قيد احلياة...و هذه فر�صة لنقول 

لهم �صكرًا على عطائكم وابداعتكم...وهي 

الفنانني  بتكرمي  نقوم  لأن  اأي�صًا  فر�صة 

ويقدمون  يبدعون  بيننا  زالوا  ما  الذين 

القد�ص  احتفالية  وحول  الكثري.”  للم�صرح 

اأ�صار   ،2009 العربية  الثقافة  عا�صمة 

لأن  مفقود  �صيء  “هناك  اأن  اإىل  حليحل 

اأمر  خمتلفة  مناطق  يف  الفعاليات  تنظيم 

الفعاليات يف مدينة  جيد ولكن غياب هذه 

على  حليحل  و�صدد  موؤمل.”  اأمر  القد�ص 

اأ�صا�صيات  من  الكثري  ينق�صها  القد�ص  اأن 

احلياة وحتميلها حلدث كبري من هذا النوع 

يجعلنا  فيها  كبرية  فعاليات  تنظيم  وعدم 

نطرح �صوؤال ونقول:ملاذا؟؟! من جهة ثانية، 

اأكد حليحل على اأن “اأيام املنارة امل�صرحية 

�صعيد  على  نوعية  قفزة  ي�صهد  الدويل” 

مع  مقارنة  وعامليتها  وتنوعها  العرو�ص 

الدورة الأوىل. وعلق قائاًل:”هذا يليق با�صم 

مهرجان دويل للم�صرح و هذه خطوة ت�صرفنا 

و ل يجب اأن نتنازل عنها.” وك�صف حليحل 

كوميدي  م�صرحي  عر�ص  يف  م�صاركته  عن 

يف  امليدان  م�صرح  اإنتاج  من  و�صاخر  ناقد 

حيفا. وح�صب قوله، يحاول العر�ص تك�صري 

الفل�صطيني  موجودة يف جمتمعنا  تابوهات 

وبالأخ�ص الفل�صطينيني يف املناطق املحتلة 

عام 1948، حيث يناق�ص ق�صايا مثل اجلن�ص 

متنى  اللقاء  ختام  ويف  وال�صيا�صة.  والدين 

حليحل اأن يكون اإقبال اجلمهور على امل�صرح 

فقط  املهرجانات  يف  ولي�ص  دائمة  ب�صورة 

اجلمهور،  يحاكي  �صيء  امل�صرح  يقدم  واأن 

موؤكدًا اأن م�صتوى الفن الفل�صطيني ي�صاهي 

اأي فن موجود يف العامل. الفنان عامر حليحل )ميني( يوؤدي دوره يف اأوبريت عتبة بخور
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