
»اأيام املنارة امل�سرحية  اأيام املنارة:و�سل قطار 

فيها  ي�ستمتع  التي  الأخرية  ملحطته  الدويل« 

اخل�سراء  تون�س  من  عربي  بعر�س  اجلمهور 

التياترو  مل�سرح  »املجنون«  مب�سرحية  يتمثل 

جربان  العاملي  الكاتب  ن�سو�س  من  واملقتب�سة 

خليل جربان.

نوفل  املمثلني:  من  كل  امل�سرحية  اأدوار  ويوؤدي 

العزارة، �ساكرة الرماح، �سحى ال�ساو�س، عبري 

واأ�س�س  اجلبايل.  توفيق  ويخرجها  بوعديلة، 

»التياترو«، ومت  البتكار  و  الفن  اجلبايل ف�ساء 

»مذكرات  بعر�س   1987 اأكتوبر   5 يف  افتتاحه 

املنفى«.  »حديث  بريخت  ن�س  عن  دينا�سور« 

ومن ذلك الوقت اأخرج توفيق اجلبايل ما ل يقل 

عن 25 م�سرحية م�ستدعيًا فناين م�سرح ح�سب 

احتياجات العر�س امل�سرحي.

الذي  الدويل«  امل�سرحية  املنارة  »اأيام  و�سهد 

انطلقت فعالياته يف الأول من �سهر ابريل/ني�سان 

اجلاري م�ساركة 12ع�سر فرقة م�سرحية من اأملانيا، 

املغرب  الدمنارك،  بلجيكا،  بريطانيا،  فرن�سا، 

وتون�س، بالإ�سافة اإىل فل�سطني قدمت عرو�سها يف 

بيت حلم والقد�س اإ�سافة اإىل رام اهلل.

امل�سرحية  املنارة  »اأيام  ا�ستقبل  املنارة:  اأيام 

يف  للم�سرح  مهرجان  اأ�سخم  مدير  الدويل« 

 Vincent« الفرن�سي  ايفنيو  ال�سيد  فرن�سا 

»Baudriller

وح�سر اللقاء مدير عام الق�سبة جورج اإبراهيم 

وعدد من امل�سرحيني الفل�سطينيني. 

ويف بداية اللقاء رحب جورج اإبراهيم بال�سيف، 

ترثي  مثمرة  بنتائج  اللقاء  يخرج  اأن  متمنيًا 

احلياة امل�سرحية يف فل�سطني. وا�ستمع ال�سيف 

ل�سرح مف�سل عن ال�سري الذاتية والأعمال التي 

يقوم بها امل�سرحيني الفل�سطينيني.

بني  للخربات  وتبادًل  اأفكارًا  اللقاء  وتناول 

مهرجان  ومدير  الفل�سطينيني  امل�سرحيني 

ايفينيو الذي يعترب من اأهم واأ�سخم مهرجانات 

فرن�سا للم�سرح.

أيام المنارة
قطار »اأيام املنارة امل�صرحية الدويل« ي�صل اإىل حمطته الأخرية 

»اأيام املنارة« ت�صت�صيف مدير اأ�صخم مهرجان للم�صرح يف فرن�صا

م�سرح  يف  نهاية...ولكننا  بداية  لكل 

كل  يف  لنا  يكون  الق�سبة  و�سينماتك 

نودع  نحن  جديدة.فها  بداية  نهاية 

متوا�سلني  اأ�سبوعني  بعد  املنارة«  »اأيام 

والتي  املتنوعة  امل�سرحية  العرو�س  من 

ونبداأ  خمتلفة،  بلدان  ثقافات  عك�ست 

من  املقبلة  لال�ستحقاقات  ا�ستعداداتنا 

واأ�سابيع  خارجية  م�سرحية  م�ساركات 

لالأطفال  م�سرحية  وعرو�س  �سينمائية 

وغريها  دويل  �سينما  ومهرجان  والكبار 

تنظيمها  على  اأعتدنا  التي  الأن�سطة  من 

واأعتاد جمهورنا على متابعتها.

الثقايف  حراكنا  يحمل  اأخرى،  ومرة   

وتتويج القد�س عا�سمة للثقافة العربية يف 

مفادها  العامل  لكل  ر�سالة  احلايل  العام 

�سعب يحب احلياة رغم عي�سه حتت  اأننا 

الأمل من رحم  ويختلق ف�سحة  الحتالل، 

القهر واملعاناة.

كلمة  نقول  اأن  اإل  ي�سعنا  ل  اخلتام،  ويف 

»�سكرًا« لكل من �ساهم يف تنظيم واإجناح 

بدءًا  الدويل،  امل�سرحية  املنارة  فعاليات 

بطاقم املوظفني يف الق�سبة الذين و�سلوا 

باأبهى  املهرجان  ليخرج  بالنهار  الليل 

واجلهات  باملوؤ�س�سات  مرورًا  �سورة، 

لرتى  واملادي  املعنوي  دعمها  قدمت  التي 

العزيز  جمهورنا  واأخريًا  النور،  »اأيامنا« 

الذي تابع العرو�س.
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البداية من النهاية!!

الأفتتاحية

يف  بالغة  �سعوبات  العربية  الفرق  وواجهت 

للم�ساركة،  الفل�سطينية  الأرا�سي  اإىل  الو�سول 

يف  الحتالل  �سلطات  مماطلة  ب�سبب  وذلك 

فرقة  تتمكن  للدخول.ومل  ت�ساريح  منحهم 

»النور�س« املغربية من احل�سول على الت�ساريح 

الأمر الذي حال دون م�ساركتها، يف حني بقيت 

�سيتي  و  التون�سي  التياترو  م�سرح  م�ساركة 

اآخر  حتى  معّلقة  املغرب  من  املنفرد  للم�سرح 

ا�سدار  يف  اجلهود  تنجح  اأن  قبل  اللحظات 

الت�ساريح الالزمة لهم.   

من جهة ثانية، اأجمع جمهور املثقفني واملتابعني 

يف  الدويل«  امل�سرحية  املنارة  »اأيام  لفعاليات 

دورته الثانية اأنه �سهد نقلة نوعية على م�ستوى 

العرو�س  وتنوع  امل�ساركة  والفرق  التنظيم 

اأن  املالحظ  الأوىل.ومن  الدورة  مع  باملقارنة 

القاعدة اجلماهريية للعرو�س امل�سرحية بداأت 

خا�سة  نكهة  اأ�سفى  الذي  الأمر  وتزداد،  تت�سع 

على العرو�س املقدمة على خ�سبة امل�سرح.

وياأتي تنظيم الق�سبة ل »اأيام املنارة امل�سرحية 

اخلا�سة  امل�سرح  احتفالية  �سمن  الدويل« 

لعام  العربية  للثقافة  عا�سمة  القد�س  باختيار 

2009 وبرعاية ح�سرية لبنك فل�سطني وبدعم 

من وزارة الثقافة الفل�سطينية واملجل�س الثقايف 

والتعاون  الدمنركية  واملمثلية  الربيطاين 

القطان  املح�سن  عبد  وموؤ�س�سة  ال�سباين 

واملوؤ�س�سة الدمنركية للثقافة والتطوير. 

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

اهال بالتوان�سة ...

جورج ابراهيم واملخرج التون�سي توفيق اجلبايل ... 

�سورة للذكرة



»اأنا القد�س«... ازدواجية روح املدينة بج�صد امراأة

الزروايل:امل�صرح احلقيقي الذي يخلق ال�صيء من ل �صيء 

جمهور »اأيام املنارة« ي�صفق بحرارة ل »وا�س فهمتي« املغربية

املقد�سة  الزدواجية  ق�سوع:  املنارة-ناتايل  اأيام 

الروح  و  الدنيوي،  اجل�سد  والروح،  اجل�سد  من 

وروح  املتغري،  و  املتقلب  املراأة  ج�سد  اخلالدة، 

»اأنا  لبناء  معًا  دجمت  املعذبة،  الأزلية  املدينة 

ع�ستار،  م�سرح  قدمه  م�سرحي  عر�س  القد�س«، 

�سمن فعاليات »اأيام املنارة امل�سرحية الدويل« يف 

م�سرح و �سينماتك الق�سبة. ويروي ق�سية املراأة 

القد�س امل�ستهاة واملحتلة مرورًا بتفا�سيل حياتها 

و�سول اإىل مرحلة الحتالل الإ�سرائيلي.

»اأنا القد�س« اعرتاف امراأة جمروحة يف �سميم 

والظلم  اخليانة،  و  القمع،  و  الغدر،  من  قلبها، 

تعاتب  و  تتاأمل،  انها  بحياتها،  له  تعر�ست  الذي 

ت�سل  لعلها  امل�سرح،  خ�سبة  على  جارحيها 

حلقيقة هذه املعاملة القا�سية التي عا�ستها. انها 

مزيج فكري �سجني ال�سيا�سات و العقول الظاملة، 

املكت�سب من احلياة  ملكة على عر�س اجلنون  و 

القا�سية واملظلمة.

نا�سر عمر، على  امل�سرحية  و موؤلف  ويوؤكد خمرج 

امل�سرحية كونها عبارة عن �سراع وت�سادم  اأهمية 

الفل�سطينية،  )الرواية  متناق�ستني  روايتني  بني 

والرواية ال�سهيونية( ملحاولة الو�سول اإىل حقيقة، 

ويرى  والأكاذيب.  والأ�ساطري  الأوهام  عن  بعيدًا 

التي  واحلفريات  امل�ستقل  العلمي  التفكري  اأن  عمر 

فهم  على  �ساعد  القد�س  مدينة  يف  قائمة  ماتزال 

اخلديعة التي انطلت على اجلميع، واأنها ما اعرت�س 

عليه ال�سعب الفل�سطيني طوال هذا الوقت. 

اأيام املنارة-عماد فريج: طغى ت�سفيق حار من اجلمهور احلا�سر يف قاعة اأبو الطيب يف م�سرح و�سينماتك الق�سبة بعد انتهاء 

العر�س امل�سرحي املغربي »وا�س فهمتي« القادم من املغرب للم�ساركة �سمن »اأيام املنارة امل�سرحية الدويل«.

الع�سرين بكل ما يحمل من غمو�س وعمق وحروب  القرن  الب�سرية تتجلى يف  تاريخ  ا�ستثنائية من  امل�سرحية عن مرحلة  وحتكي 

و�سط النتماءات القارية والثنية واحلزبية والدينية. ويتعر�س لل�سراع الأزيل بني اخلري وال�سر وعجز الب�سرية من اإيجاد حلول 

كل  الزروايل جم�سدًا  الكبري عبد احلق  املغربي  واملمثل  املخرج  منفردًا  العر�س  وقدم  الإن�سان.  واأخيه  الإن�سان  بني  للتطاحنات 

هذه ال�سراعات من خالل �سخ�سية ال�ساعر الت�سيلي »نريودا«.وامل�سرحية من اإنتاج �سركة �سيتي للم�سرح الفردي يف مدينة �سايل 

باملغرب.

ويف ختام العر�س، قال الزروايل للجمهور احلا�سر:« كدت اأفقد الأمل اأن وزوجتي باحل�سور اإىل فل�سطني ورغم ذلك �سافرت اإىل 

الأردن وكم كانت �سعادتي غامرة عندما اأبلغتني ال�سفارة الفل�سطينية يف عمان عن �سدور الت�ساريح الالزمة«.

وامل�ساركة  الفل�سطينية  الأرا�سي  اإىل  للدخول  العربية  للفرق  الالزمة  الت�ساريح  اإ�سدار  الإ�سرائيلية ماطلت يف  ال�سلطات  وكانت 

الفل�سطينية يف  الر�سمية  واجلهات  الق�سبة  و�سينماتك  م�سرح  املبذولة من  الدويل«.وجنحت اجلهود  امل�سرحية  املنارة  »اأيام  يف 

احل�سول على الت�ساريح اخلا�سة بالفنان املغربي عبد احلق الزروايل وم�سرح »التياترو« من تون�س.يف حني، مل تفلح اجلهود يف 

اإ�سدار ت�ساريح خا�سة بفرقة النور�س املغربية التي لن تتمكن من امل�ساركة.  واأ�سار الفنان عبد احلق الزروايل اأنه ح�سر دون 

الطاقم الفني لهذا العمل امل�سرحي بدون ديكور اأو اك�س�سورات، موؤكدًا اأن »امل�سرح احلقيقي الذي يخلق ال�سيء من ل �سيء.«

وقدم الزروايل عر�سه باأدوات ب�سيطة ا�ستملت على جمموعة من الكتب منثورة على خ�سبة امل�سرح و�سرير خ�سبي مغرّب ودرج و�سلم 

حديدي وطاولة عليها م�سباح و كر�سي خ�سبي ودمية على �سكل �سيدة. وقال الزروايل »ا�ستطعنا من خالل هذا التحدي اخلروج يف هذا العمل واعترب اأن هذا العر�س اأح�سن ما قدمته لهذه امل�سرحية والذي كان كما 

تفعل النحلة تاأخذ من كل �سيء لت�سع بعد ذلك الع�سل.« واجلدير ذكره اأنها املرة الثانية التي يقدم الزروايل فيها عر�سًا م�سرحيًا يف الأرا�سي الفل�سطينية، بعد عر�سه امل�سرحي الأول قبل 11 عاما يف م�سرحية )عتق 

الروح( التي قدمت على خ�سبة امل�سرح الوطني الفل�سطيني يف القد�س.  ويف ال�سياق ذاته، زار الفنان عبد احلق الزروايل �سباح اليوم برفقة وفد من الق�سبة �سريح الرئي�س يا�سر عرفات و�سريح ال�ساعر حممود 

دروي�س وو�سع على كل �سريح اإكليال من الزهور. 

أيام المنارة العدد الثالث

ما  لإبراز  حماولة  امل�سرحي  العمل  هذا  ويعترب 

طم�س من تاريخ القد�س ب�سكل متعمد ملا ي�سكل 

تاريخها اجلديل من خطر �سيا�سي وفكري، على 

اأ�سياد النفوذ والقرار. وتاأتي امل�سرحية  م�ساريع 

واأبحاث معمقة ومغايرة لكت�ساف  بعد درا�سات 

حقائق قد ت�سكل مفاجاأة، ي�سعب ت�سديقها.

تقول بطلة امل�سرحية الفنانة اإميان عون:« »اأقوى 

واأ�سلب هي املدينة من املراأة لأنها ج�سد فيزيقي 

الأرواح  متعددة  املدينة  لكن  حمدود،  واحد 

والوجوه، وعلّي اأن اأج�سدها جميعها و اختزلها يف 

تندرج على حياة  الطبيعي عرب ق�س�س،  كياين 

امراأة واحدة، متر مبراحل حياتية متعددة.«

ج�سدها  طيات  عرب  القد�س  راوية  عون،  وتوؤكد 

القد�س  جت�سيد  امراأة،«�سعوبة  بتاريخ  املموج 

اجلميع  روح  تعك�س  واحدة،  امراأة  بج�سد 

بالقد�س، ومع ذلك، ل جترد القد�س من اأنوثتها 

اجلذابة املقد�سة، انها الوعاء املثمر، تلد و تعطي 

منوهم.  و  راحتهم  على  ت�سهر  ل�سعبها،  احلياة 

انها كاأي امراأة م�ستهاة تتعر�س للخديعة والغنب 

بذات القدر يف عامل ذكوري القرار.«

اتخاذ  بقدرتها على  القد�س  املراأة  قوة  تكمن  ولكن 

البقاء  يف   « التم�سك  و  امل�ستقل  الفكر  بعد  قرارها 

من  �سبقوها  من  اأرواح  و  املدينة  روح  مع  متوحدة 

احلياة  يف  حقها  عن  والتخلي  الرحيل  رف�س  اجل 

ب�سروطها هي، وك�سر طوق �سجنها من دائرة الت�سلط 

ال�سيا�سي والقمعي والت�سليل املفرو�س عليها«.

وقال املمثل حممد عيد »اأن امل�سرحية بوابة لعامل 

م�ستور  »ك�سف  اأنها  م�سيفًا  مظلم«  و  غام�س 

الدويل  و  الفل�سطيني  املجتمع  يجراأ  ل  حلقائق 

اأ�سارت  بينما  ذكرها«.  جمرد  اأو  عنها  احلديث 

امل�سرحية  اأن  جه�سان  ر�سا  والراق�سة  املمثلة 

مكونة من معلومات تاريخية عن مدينة القد�س 

وما تتعر�س له من تهويد و تزييف، وما يتعر�س 

له �سعبها من تهجري وقمع.

كل  العمل  لهذا  الفني  و  التقني  القالب  ي�سكل  و 

وم�سممة  قطاونة،  و�سام  املو�سيقي  املوؤلف  من 

و  الديكور  ت�سميم  و  عابدين،  راندي  الرق�س 

اللوحات الت�سكيلية الفنان �سالم كنعان، وي�سمم 

الإ�ساءة اخلبري الفرن�سي فيليب اندريو، و يدير 

يف  وي�ساعد  ترزي،  اهلل  عطا  تقنية  العر�س 

الإخراج رائد العي�سة. وجتولت امل�سرحية �سمن 

فعاليات »اأيام املنارة« على عدد من مدن ال�سفة 

الغربية، منها حفل افتتاح امل�سرحية على خ�سبة 

خ�سبة  على  اآخرين  وعر�سني  الق�سبة  م�سرح 

م�سرح احلكواتي يف القد�س وعلى خ�سبة م�سرح 

دار الندوة يف بيت حلم.



امل�سرحية  املنارة  »اأيام  ا�ست�ساف  املنارة:  اأيام 

الدويل«  فرقة كونتاكت من الدمنارك بعر�سها 

من  جمموعة  العر�س  يوؤدي  و   .TASKFORCE

تقدم  متنوعة  خلفيات  من  الدمنركي  ال�سباب 

و  النقا�س  باب  لفتح  اجلمهور  تدعو  و  عرو�س 

التابعة  الفرقة  وتقدم  ذلك.  بعد  الآراء  تبادل 

نقا�سات  و  م�سرحية  عرو�س  كونتاكت  ملوؤ�س�سة 

مع اجلمهور حول الأحالم ال�سخ�سية، الأفكار، 

و  البلد.  تواجه  التي  املع�سالت  و  التحديات 

تقليدية يف  العر�س م�ساهمة جديدة و غري  يعد 

النقا�س الدائر حول دمج الأقليات، يف قالب من 

الفكاهة، التاأمل و اجلدية مع تركيز على التكامل 

من  فرينج«  »ان�سمبل  م�سرح  املنارة:�سارك  اأيام 

النا�سرة مب�سرحية »مرة اأخرى ق�سة حب« من 

متثيل ربيع خوري، رحيق حاج يحيى- �سليمان، 

الع�سل، ح�سن طه، حممد  اأبو  �سادن  علي،  علي 

واإخراج:   تاأليف  ومن  لداوي  ودريد  دبدوب 

على  امل�سرحية  ويدور حمور  فالدمري جرانوف. 

مدار 75 دقيقة، حول رجل وامراأة يجمع بينهما 

ر�سامة،  والثانية  ت�سكيلي،  فنان  الأول  القدر، 

يعي�سان يف نف�س البناية، ولكن مداخل البنايات 

امل�صاركة الأوروبية يف »اأيام املنارة«:

عر�س م�صرحيات من بريطانيا والدمنارك وفرن�صا واأملانيا

الفنان علي علي اأدى دوره رغم تلقيه نباأ وفاة اأحد اأقربائه

النا�صرة وعكا ت�صاركان ب »مرة اأخرى ق�صة حب« و »املغرتبان« 
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و التنوع و الق�سايا الثقافية.  

»دم�سق«،  م�سرحية  عر�ست  بريطانيا،  ومن 

لكاتبها ديفيد كريج )David Greig(.وتعترب 

امل�سرحية الأوىل من اململكة املتحدة، التي تطوف 

للفكرة  تطبيقًا  اإفريقيا،  و�سمال  الأدنى  ال�سرق 

التي طرحها املجل�س الثقايف الربيطاين، الهادفة 

اإىل عر�س م�سرحيات من اململكة املتحدة تاأثرت 

بالثقافة العربية. 

اأحداث م�سرحية )دم�سق( �سمن ردهة  تدور  و 

تلعبه  الذي  الدور  اأثر  تتناول  و  �سغري،  فندق 

ال�سور النمطية يف حتديد مالمح تعامل و فهم 

عر�س  خالل  من  البع�س،  لبع�سهم  الأ�سخا�س 

يومية مع  الربيطاين، يف مدينة دم�سق مبا حملته من حوارات  التعليمية   الكتب  موؤلف  بول،  رحلة 

بع�س اأبنائها، و نقا�سات حمتدمة، و �سري على الأقدام يف اأزقة مدينتها القدمية ال�ساحرة.  

   La reine s’ennuie :عر�س م�سرحي راق�س يحمل عنوانDonau ومن فرن�سا، قدمت فرقة

) امللكة اأ�سابها ال�سجر(. و يوؤدي الدور الرئي�سي يف العر�س اأندريا �سيرت وهي راق�سة باليه اأملانية 

تعك�س بحركاتها رومان�سية و جنون العامل امل�سوب ب�سوؤال عن الأنوثة، اجلدية، ال�سبيانية و ال�سخرية. 

والعر�س هو �سل�سلة من امل�ساهد عن ال�سجر و كيف ميكن اأن ي�ساعد اخليال و الإبداع يف التخل�س 

من هذه احلالة.

وكان العر�س الفتتاحي ل«اأيام املنارة امل�سرحية الدويل« ا�ست�ساف فرقة جامعة فولكواجن الأملانية 

بعر�س م�سرحي راق�س حمل ا�سم »ناروا«.

و  املطرقة،  �سجيج  من  املراأة  ت�سكو  خمتلفة، 

ال�ساخبة.  املو�سيقى  اأ�سوات  من  الرجل  ي�سكو 

البناية،  خارج  ال�سدفة  طريق  عن  مرًة  ويلتقيا 

جريان.  باأنهم  يعرفا  اأن  دون  ببع�سهما  ويعجبا 

علي  علي  الفنان  تلقى  للغاية،  موؤثر  موقف  ويف 

خرب وفاة اأحد اأقربائه يف ايطاليا جراء الزلزال 

البداية  ويف  امل�سرحية.  عر�س  بدء  قبل  املدّمر 

رف�س علي اأن يوؤدي دوره، ولكن حماولت مدير 

عام الق�سبة جورج اإبراهيم معه تكللت بالنجاح 

وقام باأداء دوره على اأكمل وجه. ويف لقاء مع »اأيام املنارة« اأهدى علي العر�س لروح قريبه موؤكدًا اأن 

احلياة يجب اأن ت�ستمر بالرغم من كل ما يعرت�سنا من اأمل. وحول العر�س امل�سرحي، قال علي اأنه 

»توا�سل حياة وتبادل للروح« م�سريًا اإىل اأن دور ال�سدفة يف حياة الإن�سان ويف تقرير ن�سيبه.واأو�سح 

اأن العر�س يفتح املجال اأمام اجلمهور للتفكري ولقراءة الأحداث. واأ�سار علي اأن التدريب على العر�س 

ا�ستمر لأكرث من �سهر وب�سورة يومية، واأن العديد من املمثلني تعر�سوا لالإ�سابة ومنهم من مل ي�ستطع 

نالت  رائعة  اأكروباتية  حركات  و  تعبريية  رق�سات  �سامتًا،  جاء  الذي  العر�س  وت�سمن  ال�ستمرار. 

اإعجاب اجلمهور احلا�سر. 

TASKFORCE - الدمنارك

م�سرحية دم�سق - بريطانيا 

مرة اخرى ق�سة حب - النا�سرة

املغرتبان - عكا



أيام المنارة العدد الثالث

العامل هو املحبة ... لقطة من م�سرحية مرة اخرى ق�سة حبالفنانة عبري عي�سى وال�سيد يحيى يخلف .. يف ايام املنارة

الفنان املغربي عبد احلق الزروايل ... م�ساركة رائعة

media@alkasaba.org :للم�صــــاركـة بكتــابـاتكـــم واأرائـكــــم يف ن�صـــرة املنـــارة نرجــــو مرا�صلتــــنا على البـريــد اللكتــروين التايل


