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األصدقاء والصديقات،
يرنــا يف مــرح عشــتار أن نطلعــم عــى أخبارنــا يف النصــف األول مــن هــذا العــام، ومــا مت حتقيقــه مــن فعاليــات 

فنّيــة ومرحّيــة عــى الــرمغ مــن اســمرار تفــي وبــاء كورونــا عامليــا وحمليــا.

أواًل: برنامج التدريب

مدرسة املسرح وإنتاج مسرحية »مؤمتر غاسلي األدمغة«
أشــرف املــدرب خليــل البطــران خــال العــام الدراســي 2020- 2021 
ــا، عددهــم  ــب الدرام ــن ضمــن برنامــج تدري ــب مجموعت ــى تدري عل
20 طالبــاً وطالبــة، تتــراوح أعمارهــم مــا بــن 12-26 عامــاً، ومّت 
إنتــاج مســرحية »مؤمتــر غاســلي األدمغــة« يف ختــام برنامــج الدرامــا، 
ــي ملســرح الشــباب بنســخته  ــي افتتحــت مهرجــان عشــتار الدول والت
اخلامســة يف األول مــن متــوز بدعــم مــن املجلــس الثقــايف البريطانــي 
ــذي كان فاحتــة  ــة.  هــذا املهرجــان ال - منحــة الشــراكة االفتراضي
للمهرجانــات التــي حتتضنهــا مدينــة رام اهلل هــذا العــام بعــد تفشــي 

جائحــة كورونــا منــذ شــهر آذار مــن العــام املاضــي. 

تتناول املســرحية قضية الفســاد السياســي، وتغّول رأس املال، والهيمنة االقتصادية على الشــعب، مـــن خـــال قصـــة دولة يعمل 
رئيســها علــى اســتغال اجلهــاز اإلعامــي إلقنــاع شــعبه باختفــاء محصــول القطــن.

املســرحية مــن إخــراج خليــل البطــران، تأليــف الكاتــب املســرحي األملانــي برتولــت بريشــت، إعــداد إميــان عــون وخليــل البطــران، 
ومتثيــل طلبــة الســنة الثانيــة والثالثــة.

ثانيا: برنامج املسرح احملترف
ضمــن برنامــج فعاليــات مؤسســة عبــد احملســن القطــان عبــر صفحــة الفيســبوك اخلاصــة باملؤسســة، مت عــرض مســرحيتان 

ملســرح عشــتار همــا: 

مسرحية »حجارة وبرتقال« - من إخراج موجيسوال أديبايو، متثيل: إميان عون، إدوار معلّم، وموسيقى رامي وشحة.
تعــود بنــا املســرحية إلــى زمــن الهجــرات اليهوديــة األولــى إلــى فلســطن، مــن خــال قصــة ســيدة فلســطينية تعيــش يف منزلهــا 
بســام أبــان احلــرب العامليــة األولــى يف فلســطن، حتــى يصــل إليهــا أحــد املهاجريــن مــن أوروبــا متعبــا ال ميلــك إال حقيبــة ســفر، 

يحــل عليهــا ضيفــا، ثــم ينشــب صــراع بينهمــا، ويســتولي علــى بيتهــا وأرضهــا.

مســرحية »حــب ع الــرف« - مــن إخــراج إميــل ســابا، متثيــل: بيــان شــبيب، محمــد عيــد، إدوارد معلـّـم، إميــان عــون؛ وســينوغرافيا 
ماشــا كابوستينا. 

يف قالــب مــن الكوميديــا الســوداء، تعيــش شــخصيات العمــل املســرحي يف ســعيها للتحــرر مــن قيودهــا يف عالــم غرائبــي متســارع، 
يفقــد البشــر فيــه إحساســهم باحلميميــة، واخلصوصيــة واحلــب.. يتداخــل فيــه اخلــاص بالعــاّم، وتســود فيــه الوحــدة، واخلــوف 

مــن املجهــول.
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ثالثًا: الفيلم الوثائقي »مونولوجات غزة؛ عشرة أعوام وللحلم بقية..«
بدعــم مــن مؤسســة التعــاون، مّت إنتــاج فيلــم وثائقــي قصيــر بعنــوان »مونولوجات 
العاملــي  للمشــروع  اســتذكار  وهــو  بقّيــة..«  وللحلــم  أعــوام  عشــرة  غــزة؛ 

»مونولوجــات غــزة« وذكــرى مــرور عشــرة أعــوام علــى انطاقــه.  
يتتّبــع الفيلــم حيــاة بعــض كّتــاب املونولوجــات بعــد عشــرة أعــوام مــن انطــاق 
بهــم يف ظــل اســتمرار احلصــار، ومواصلــة هجمــات  مــاذا حــّل  املشــروع، 
االحتــال العدائيــة علــى القطــاع. أنتــج الفيلــم بإشــراف فنــي ورؤيــة إخراجيــة 

مــن قبــل إميــان عــون، ونفــذ اإلخــراج يف غــزة: يوســف نتيــل 

رابعًا: تنظيم احتفالية »يوم املسرح العاملي« 

يصــادف 27 ّآذار مــن كل عــام اليــوم العاملــي للمســرح، وبهــذا املناســبة نّظــم مســرح عشــتار احتفاليــة افتراضيــة عبــر الــزووم، 
تخللهــا العديــد مــن الفعاليــات، أبرزهــا كان افتتــاح الفيلــم الوثائقــي »مونولوجــات غــزة؛ عشــرة أعــوام وللحلــم بقيــة..«، وكلمــة 
للمديــر العــام ملؤسســة التعــاون يــارا ســالم، وقــراءة الرســالة العامليــة للمســرح التــي ألقتهــا الفنانــة بيــان شــبيب، وعــرض 
ــل بعــرض  ــم احلف ــرة، واختت ــه قصــة قصي ــن طرابي ــة حن ــان عمــر اجلــاد، وروت احلكواتي ــات موســيقية مــن أداء الفن معزوف

غنائــي خلليــل البطــران مــن تلحــن يوســف العارضــة.

”ARTIVISM“ خامسًا: مهرجان عشتار الدولي ملسرح الشباب بنسخته اخلامسة

ــة رام اهلل مــرة كل عامــن مهرجــان  ينّظــم مســرح عشــتار بالشــراكة مــع بلدي
املهرجــان  ينّظــم  أن  املفتــرض  مــن  وكان  الّشــباب،  الدولــي ملســرح  عشــتار 
يف العــام 2020، لكــن بســبب جائحــة كورونــا مّت تأجيلــه لشــهر متــوز مــن 
العــام اجلــاري، حتــت شــعار »فــن للتغييــر« بالشــراكة مــع »مســرح مانــداال« 
البريطانــي، وبدعــم رئيســي مــن املجلــس الثقــايف البريطانــي - منحــة الشــراكة 
االفتراضيــة؛ وبدعــم مــن مؤسســة عبــد احملســن القطــان، واملركــز الثقــايف 
الفرنســي يف القــدس، والقنصليــة اإلســبانية يف القــدس، واملمثليــة اإليرلنديــة 

يف فلســطن.

افتتــح املهرجــان يف األول مــن متــوز واســتمّر ملــدة أســبوع، وضــّم ثمانيــة عروض 
فلســطينية قّدمــت وجاهيــاً أمــام اجلمهــور علــى خشــبة املســرح البلــدي يف 
مدينــة رام اهلل باســتثناء فرقــة مايــك الســيلكي مــن قطــاع غــزة. وهــده الفــرق 
هــي: مدرســة ســيرك فلســطن )بيرزيــت(، وفرقــة رســائل للفــن املســرحي 
ــت  ــاد )بي ــة والســيرك، ومســرح عن ــون األدائي ــس للفن ــس(، ومدرســة نابل )نابل
جــاال(، ومســرح احلريــة )مخيــم جنــن(، وفرقــة املينــاء )رام اهلل(، إضافــة إلــى 
العــرض االفتتاحــي لطلبــة مســرح عشــتار بعنــوان »مؤمتــر غاســلي األدمغــة«.

أمــا العــروض الدوليــة، وعددهــا ســتة، فقــد قّدمــت عروضهــا املســجلة عبــر  
الشاشــة الكبيــرة وعلــى املنصــة اإللكترونيــة اخلاصــة باملهرجــان، وعلــى كافــة 
ــة املشــاركة  مواقــع التواصــل االجتماعــي للفــرق املشــاركة. أمــا الفــرق الدولي
فهــي: فرقــة العمــل لألمــل )لبنــان(، ومســرح املنصــات )ســريانكا وروانــدا(، 
وفرقــة اجليــل األول )أميــركا(، وفرقــة البيــت املعــوج )إيرلنــدا(، ومســرح مدنــي 
)فرنســا(، ومدرســة مســرح ماتــارو )إســبانيا(، وعــرض اخلتــام »بتــرول الــدم« 
للشــريك البريطانــي يف املهرجــان مســرح مانــداال - مــن أوكســفورد املدينــة 

التــوأم مــع مدينــة رام اهلل.
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العــروض املســرحية، مت تنظيــم تدريبــات مكّثفــة علــى مــدار  إلــى جانــب 
الكتابــة  التاليــة:  املواضيــع  تناولــت  متخصصــة،  عمــل  وورش  األســبوع، 
اإلبداعيــة، تقّمــص األدوار احلّيــة، الصــوت، احلركــة، مســرح املضطهديــن، 
وتقنيــات إعــداد املمثــل، بإشــراف خبــراء ومتخصصــن يف هــذه املجــاالت.

ــدول املشــاركة،  ــة ال ــن الشــباب مــن كاف ــان، ب كمــا وعقــد مؤمتــران افتراضي
علــى مــدار يومــن لطــرح أوراق عمــل تناقــش شــعار املهرجــان »فــن للتغييــر- 

الشــباب حــول  الفنيــة والفنانــن  Artivism«  وعاقتــه بالقضايــا احلياتيــة املختلفــة، وســماع رؤى وجتــارب املؤسســات 
ــم. ــه بفنه ــوم وعاقت اســتخدام هــذا املفه

سادسًا: إنتاج فيلم مصّور يتناول بعض مشاكل قطاع الصحة 

بإجــراء  لوكســمبورغ،  روزا  مؤسســة  مــع  بالشــراكة  عشــتار  مســرح  قــام 
دراســة بحثيــة تتطــّرق إلــى املشــاكل الرئيســية التــي تواجــه القطــاع الصحــي 
الفلســطيني، ســواء مشــاكل تواجه العاملن يف القطاع، أو األفراد املســتفيدين 
منــه. وبنــاًء علــى هــذه الدراســة مّت إنتــاج فيلــم مصــّور مــن إخــراج ســليم أبــو 
جبــل، ومتثيــل مجموعــة كبيــرة مــن املمثلــن الفلســطينين والهــواة. ســيعرض 
الفيلــم أمــام طلبــة اجلامعــات واجلمهــور العــام، وســيتم فتــح نقــاش معهــم 
للحديــث عــن بعــض املشــاكل التــي يعانــي منهــا القطــاع الصحــي يف فلســطن، 
كمــا وســيتم عقــد مؤمتــر مــع اجلهــات املعنيــة احلكوميــة واخلاصــة لتتبــع 

ــول.  ــات احلل ــى إمكاني املشــكات والوقــوف عل

مشاركات دولية واستضافات فنية
-  اســتضاف مســرح عشــتار مســرح عنــاد خــال شــهر نيســان لتقــدمي عــرض    

»مونودرامــا جبــرا« مــن متثيــل خالــد املصــو وإخــراج إميــل ســابا.

- حتــت عنــوان »املســرح يوحــد العالــم«، نّظــم برنامــج جائــزة جيلــدر/ كينيــي الدوليــة للمســرح احتفــاالً ملــدة أســبوع بـــ 27 امــرأة 
مســرحية دوليــة اســتثنائية مــن 18 دولــة يف طليعــة التميــز الفنــي والتغييــر االجتماعــي، وكانــت إحــدى الفائــزات يف البرنامــج، 
املديــرة الفنيــة ملســرح عشــتار الفنانــة إميــان عــون، وبهــذه املناســبة مت عــرض مســرحية »حجــارة وبرتقــال«، وأقيــم حــوار مفتــوح 

معهــا حــول عملهــا املســرحي يف فلســطن.

- بتنظيــم مــن املعهــد الثقــايف الفرنســي يف القــدس ومركــز خليــل الســكاكيني شــاركت الفنانــة إميــان عــون مبشــروع »الوصلــة 
غيــر املرئيــة« االفتراضــي، ومتــت مناقشــة تأثيــر جائحــة كوفيــد 19 علــى الصناعــات الثقافيــة واإلبداعيــة يف فرنســا وفلســطن، 

وركــزت عــون يف حديثهــا عــن جتربــة مســرح عشــتار يف التدريــب عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي.

- كمــا شــاركت يف مشــروع »نســاء يف املســرح«، وهــو عبــارة عــن حلقــات نقــاش مفتوحــة مــع مجموعــة مــن صانعــات املســرح يف 
العالــم العربــي، تســتهدف الكاتبــات والعامــات يف املســرح مــن أجــل  تشــجيعهن بشــكل خــاص علــى شــغل مســاحة يف املشــهد 

املســرحي احمللــي والعاملــي.
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ملعلومات إضافية عن مسرح عشتار 
واملهرجان الدولي ملسرح الشباب

http://www.ashtar-theatre.org/
http://www.ashtar-youth-festival.com/


