التقــــرير الفنــــي
٢٠٢٠

التقــرير الفنــــي
للعـــــام ٢٠٢٠
يســرنا يف مســرح عشــتار أن نطلعكــم علــى أخبارنــا الفنيــة للعــام  ٢٠٢٠مــن خــال هــذا التقريــر الفنــي ،ومــا اســتطاع
املســرح مــن حتقيقــه ،رغــم صعوبــة الوضــع الصحــي العــام.

ً
أوال :برنامج التدريب

• مدرسة املسرح

قــام املدربــان بيــان شــبيب و إميــل ســابا خــال العــام الدراســي
 ٢٠٢٠ - ٢٠١٩بتدريــب ثالثــن طالبــا تتــراوح أعمارهــم بــن ١٢
و  ٢٢عــام .ورغــم الوضــع الصحــي الــذي ســاد البــاد منــذ بدايــة
العــام ،إ ّال أن البرنامــج اســتمر مــن خــال التواصــل مــع الطلبــة
عــن بُعــد وإعطــاء الطلبــة بعــض املهــام تتر ّكــز حــول القــراءة وتدويــن
يومياتهــم باحلجــر.
مــع بدايــة شــهر آب عدنــا للتدريبــات و ّ
مت تصويــر فيلــم «كنعــان
يعــود» ،ويف ظــ ّل الوضــع الصحــي الراهــن الــذي يســود البــاد ّ
مت
اســتبدال العــرض أمــام اجلمهــور بتصويــره يف حديقــة بلديــة رام
اهلل اجلديــدة وعــرض الفيلــم علــى منصــات التواصــل االجتماعــي.
ويرتكــز العمــل علــى الثقافــة الكنعانيــة وأهميتهــا يف حياتنا املعاصرة
واثرهــا علينــا كفلســطينيني ،فهــو مقتبــس مــن امللحمــة الكنعانيــة
«اســطورة بعــل» .وهــو نتــاج تدريــب علــى تقنيــات مســرح الشــارع،
وبنــاء الدمــى التــي تصــور الرمــوز الكنعانيــة ومفاهيــم الوجــود،
وصــراع اخليــر والشــر ،والبعــث املتجــدد ،وقيمــة احليــاة ،وإرادة
البقــاء مقابــل املــوت ،والكــوارث الطبيعيــة ،واحلــروب.
هــذا البرنامــج بدعــم مــن ســيدا ومؤسســة  ،OSFضمــن برنامــج
شــبكة الفنــون األدائيــة الفلســطينية ،ومؤسســة فلســطني التنميــة.
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ومــع بدايــة شــهر أيلــول ،اســتكمل مســرح عشــتار برنامــج الدرامــا
للعــام الدراســي اجلديــد  ،٢٠٢١ - ٢٠٢٠مبشــاركة طلبــة جــدد
وطلبــة الســنوات الســابقة ،بإشــراف املــد ّرب مرتضــى ه ّمــوز ،وهــو
متخصــص يف مجــال املســرح احلركــي.

ً
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• مدرسة املسرح
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مت تصويــر فيلــم «كنعــان
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اســتبدال العــرض أمــام اجلمهــور بتصويــره يف حديقــة بلديــة رام
اهلل اجلديــدة وعــرض الفيلــم علــى منصــات التواصــل االجتماعــي.
ويرتكــز العمــل علــى الثقافــة الكنعانيــة وأهميتهــا يف حياتنا املعاصرة
واثرهــا علينــا كفلســطينيني ،فهــو مقتبــس مــن امللحمــة الكنعانيــة
«اســطورة بعــل» .وهــو نتــاج تدريــب علــى تقنيــات مســرح الشــارع،
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ومــع بدايــة شــهر أيلــول ،اســتكمل مســرح عشــتار برنامــج الدرامــا
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• تدريب الدراما يف القدس
عملــت إميــان عــون علــى تدريــب مجموعــة طــاب يف مدرســة
تراســنطا بالقــدس وعددهــم  ،١٢وعلــى إخــراج عمــل مســرحي
معهــم بعنــوان «القديــس فرنســيس والســلطان الكامــل» حــول التآخــي
أن
اإلســامي املســيحي ،كان من املقرر عرضه يف شــهر نيســانّ ،إل ّ
إغــاق املــدارس ،أدى إلــى تأجيلــه.

املضخم
• ورشة األقنعة والتمثيل
ّ

قــاد التدريــب الفنانــن إميــل ســابا ومرتضــى ه ّمــوز ،وشــارك يف
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بدعــم مــن املمثليــة األملانيــة يف األراضــي الفلســطينيةّ ،
نظــم مســرح
عشــتار ورشــة عمــل متخصصــة يف التمثيــل املضخــم وصناعــة
األقنعــة علــى مــدار أســبوعني مــن شــهر تشــرين الثانــي.

الورشــة أربعــة متد ّربــن مــن طلبــة عشــتار ،وممثــان محترفــان،
صنعــوا خاللهــا مجموعــة مــن األقنعــة التــي اســتخدمت أثنــاء
غســان ن ـ ّداف ،والتــي مت
متثيــل مجموعــة مــن املشــاهد مــن تأليــف ّ
تصويرهــا وعرضهــا عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي.

• تدريب طلبة اجلامعات

بدعــم مــن مؤسســة روزا لوكســمبورغ ،وضمــن برنامــج «التعليــم
التحــرري» ،باشــر مســرح عشــتار مــع بدايــة العــام بتنفيــذ برنامــج
تدريبــي حــول اســتخدام مســرح املضطهديــن كأداة للتوعيــة والتغييــر
يف عــدد مــن اجلامعــات الفلســطينية .قــاد التدريــب مــع جامعــة
غــزة املــد ّرب علــي أبــو ياســن ،ومســاعدته هبــة داؤود.
ويف رام ،اهلل قــادت املدربــة بيــان شــبيب التدريــب مــع طالبــات كليــة
مجتمــع املــرأة التابعــة لوكالــة الغــوث .وبســبب جائحــة كورونــا حتـ ّول
التدريــب عبــر تقنيــات األون اليــن.
وأنتــج املســرح ضمــن هــذا البرنامــج أربــع أفــام قصيــرة متّصلــة،
بعنــوان "مدرســة الروائــع" ،تتنــاول بعــض جوانــب النظــام التعليمــي
واملشــاكل التــي يعانــي منهــا الطلبــة واملعلمــن يف املــدارس ،وتدعــو
اجلمهــور للحــوار والبحــث عــن حلــول عمليــة .احللقــات مــن تأليــف
بيــان شــبيب ،وإخــراج إميــل ســابا .ومتثيــل نخبــة مــن الفنانــن
الفلســطينيني هــم :وليــد عبــد الســام ،إدوار معلــم ،منيــرة زريقــي،
ياســمني شــالدة ،رزق إبراهيــم ،مرتضــى همــوز ،إضافــة الــى طلبــة
مســرح عشــتار .وقــد بــث هــذا العمــل علــى صفحــات الفيســبوك
واليوتيــوب .وخــال شــهر كانــون أول نظــم املســرح خمســة لقــاءات
عبــر تقنيــة زوم مــع اجلامعــات الفلســطينية يف الضفــة وغــزة ،حيــث
مت عرضــت األفــام األربعــة متصلــة ،وتبعهــا حــوارا مــع الطلبــة
ومعلميهــم .قــادت احلــوار التفاعلــي الفنانــة إميــان عــون.

ثانيا :برنامج املسرح احملترف
بســبب اجلائحــة ،وقــع األثــر األكبــر علــى برنامــج العروض املســرحية
املباشــرة .وعليــه قــرر املســرح انتهــاج خطــة بديلــة للحفــاظ علــى
تواصلــه مــع جمهــوره .إذ وضــع برنامــج عــروض ثابــت علــى صفحتــه
علــى الفيســبوك كل ثالثــاء وجمعــة خــال شــهري نيســان وأيــار،
عــرض خاللهــا  11عمــا مســرحياً مــن أعمــال املســرح التــي انتجــت
يف الســنوات الســابقة.

وبســبب اجلائحــة ،ألغيــت جولــة عــروض مســرحية "حــب ع الــرف"
احملليــة .وعرضــت املســرحية عبــر اإلنترنــت ضمــن مهرجــان "أيــام
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مــن جهــة أخــرى مت تأجيــل ســتة عــروض ملســرحية "إنهيدوانــا" كانــت
مقــررة يف عــدة مــدن فلســطينية خــال الربــع األول مــن العــام،
وجولــة عــروض يف كنــدا.

فلســطني الثقافيــة" يف دورتهــا الثالثــة يف املســرح الوطنــي اللبنانــي
يف مدينــة صــور بتنســيق مــن املســرح الوطنــي ،وجمعيــة تيــرو ،وذلــك
بتاريــخ.2020/10/30
والغيــت أيضــا عــروض مســرحية "حجــارة وبرتقــال" يف فلســطني
وكنــدا ،والواليــات املتحــدة ،وصربيــا ،ف ُعرضــت فقــط عبــر اإلنترنــت
ضمــن فعاليــات برنامــج املســرح السياســي الــذي نظمتــه شــبكة
 GLODالبريطانية/الرومانيــة .وتبــع العــرض حــواراً سياســيا
بعنــوان «املســرح السياســي كحــق مدنــي» مــع طاقــم العمــل :املمثلــن إدوار
معلــم وإميــان عــون واملخرجــة موجيســوال أدبايــو ،الــى جانــب املراســل املختــص
مبتابعــة قضايــا حقــوق اإلنســان يف األمم املتحــدة الصحفــي ريتشــارد فولــك.

ثالث ًا :عشر سنوات على انطالق مشروع مونولوجات غزة
صــادف يف  ١٧تشــرين األول  ،٢٠٢٠ذكــرى مــرور عشــرة أعــوام علــى انطــاق
املشــروع العاملــي "مونولوجــات غــزة" ،وبهــذه املناســبة اســتضافت مؤسســة
التعــاون  -الداعــم الرئيســي للمشــروع  -ممثلــة مبديرهــا العــام الســيدة
يــارا ســالم ،املديــرة الفنيــة وفريــق مســرح عشــتار يف غــزة ،يف حــوار عبــر
النــت ،للحديــث عــن آفــاق املشــروع يف عامــه العاشــر ،حضــره مجموعــة مــن
أعضــاء مجلــس أمنــاء مؤسســة التعــاون .متخــض عــن هــذا اللقــاء حصــول
املســرح علــى منحــة إلنتــاج فيلــم وثائقــي جديــد يتتبــع تط ـ ّور مســيرة ك ّتــاب
املونولوجــات ،وســيعرض الفيلــم مــع بدايــة العــام .٢٠٢١
كمــا ّ
نظــم املســرح بالشــراكة مــع مؤسســة التعــاون فعاليــة لالحتفــال بهــذه
الذكــرى يف  29تشــرين الثانــي ،بحضــور وزيــر الثقافــة د .عاطــف أبــو ســيف،
ووكيــل الــوزارة ،ورئيــس مجلــس إدارة عشــتار ،وباملشــاركة عبــر النــت للســيدة
يــارا ســالم مديــر عــام التعــاون ،واملخــرج علــي أبــو ياســن مــن غــزة.
خــال احلفــل قــ ّدم مجموعــة مــن الفنانــن بعــض املونولوجــات مبرافقــة
املوســيقي رامــي وشــحة .و ُعــرض الفيلــم الوثائقــي "مونولوجــات غــزة" الــذي

أنتــج يف نيويــورك لتوثيــق العــرض يف مقــر األمم املتحــدة يف ،2010-11-29
مبشــاركة  22شــاباً وشــابة مــن حــول العالــم .كمــا ُعــرض فيلمــا قصيــرا بعنــوان
"رســائل اإلغــاق" ،وهــي رســائل مصـ ّورة مــن بعــض املشــاركني يف التجربــة مــن دول
مختلفــة.

رابع ًا :إصدارات جديدة
أصــدر مســرح عشــتار خــال العــام احلالــي كتابــن مــن إعــداد الفنــان ادوار معلــم ،األول بعنــوان «مســرحيات احلكواتــي
األولــى» يشــمل أربعــة نصــوص مســرحية لفرقــة احلكواتــي أُنتجــت بــن األعــوام  .١٩٨٥-١٩٧٨ويعتبــر هــذا الكتــاب
املرجــع األول والوحيــد لنصــوص مســرحيات الفرقــة التــي أُنتجــت يف تلــك الفتــرة.
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والكتــاب الثانــي «نصــوص مســرحية منبريــة» ملســرح عشــتار يحتــوي علــى  ٢٣نصــاً مســرحياً بأســلوب مســرح
املضطهديــن ملســرحيات منبريــة تفاعليــة .

ّ
مت اختيــار هــذه النصــوص مــن بــن أكثــر مــن  70عمــل مســرحي منبــري أنتجــه مســرح عشــتار بــن األعــوام -1997
 ،2019يف الــدول التاليــة :فلســطني ،األردن ،العــراق ،اليمــن ،مصــر ،تونــس ،أملانيــا ،النّرويــج ،والواليــات املتحــدة
األمريكيــة.
وجــاء إصــدار هــذا الكتــاب مــن أجــل احلفــاظ علــى إرث مســرح عشــتار ،ولتوثيــق التجربــة املســرحية الفلســطينية
املعاصــرة ،خاصــة يف ظ ـ ّل وجــود صعوبــة لــدى الباحثــن يف إيجــاد مراجــع مســرحية عــن تاريــخ احلركــة املســرحية
الفلســطينية املعاصــرة ،ولكــون معظمهــا غيــر موثــق ،وهــذا مــا يــؤدي إلــى ضياعهــا.
مت إصــدار هــذا الكتــاب بدعــم مــن مؤسســة روزا لوكســمبرغ املكتــب اإلقليمــي يف فلســطني واألردن ،وبتمويــل مقــدم مــن
الــوزارة الفِ دراليــة األملانيــة للتّعــاون االقتصــادي والتّنمية.

خامس ًا :مشاركات ومهرجانات دولية
• لقاء املخرجني مع مسرح "ال ماما"
أشــرفت املخرجــة إميــان عــون علــى تدريــب مجموعــة مــن املخرجيــن مــن أمريــكا ،املكســيك ،ســنغافورة ،وأثيوبيــا
وعددهــم  22مخــرج/ة ،علــى تقنيــات مســرح املضطهديــن عبــر االنترنــت ،مــن خــال برنامــج مســرح "ال مامــا" يف
نيويــورك .وكان مــن املقــرر أن يتــم هــذا البرنامــج يف مدينــة أومبريــا اإليطاليــة يف شــهر متــوز .2020

• مهرجان خلف القناع
ضمــن فعاليــات مهرجــان املســرح االفتراضــي لالحتفــال بفنانــن مــن الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا ،الــذي نظمــه
مركــز الغوارديــا للفنــون األدائيــة يف مدينــة نيويــورك ،قــدم ممثلــون شــباب عــرض لـــ "مونولوجــات غــزة" ،تبعــه حــوار مــع
املديــرة الفنيــة ملســرح عشــتار حــول معنــى اإلبــداع وأزمــة الهويــة والعوملــة يف ظــل جائحــة كورونــا.

• أكادميية املهرجانات
شــارك مســرح عشــتار افتراضيــا «أكادمييــة املهرجانــات» يف دورتهــا الرابعــة ،مــن خــال مديرتــه الفنيــة يف مداخلــة
حــول املهرجانــات املســرحية التــي نظمهــا مســرح عشــتار ،ودورهــا يف املشــاركة املجتمعيــة.

• مهرجان الفن وحقوق اإلنسان
شــارك مســرح عشــتار يف ورقــة عمــل حــول قضايــا املســرح وحقــوق اإلنســان يف فلســطني ،ضمــن مهرجــان «الفــن
وحقــوق اإلنســان» الــذي نظمــه مســرح  DAHمــن بلغــراد.

• آرت الب – يونسكو
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دعــت منظمــة اليونســكو مســرح عشــتار يف شــهر شــباط ،للمشــاركة يف لقــاء يف جنيــف حــول حقــوق اإلنســان واحلــوار
الفنــي ،حضــره الفنــان إدوار معلــم ،ثــم اســتكملت إميــان عــون العمــل يف الورشــة املنبثقــة عــن هــذا اللقــاء عبــر االنترنــت
مــع مجموعــة مــن الفنانــن والباحثــن الدوليــن ،علــى مــدار ثمانيــة أشــهر .انتهــت اللقــاءات مبؤمتــر أقيــم يف اليــوم
العاملــي حلقــوق اإلنســان عبــر األنترنــت .وقــد متحــور العمــل حــول آليــات احلفــاظ علــى أخالقيــات العمــل اإلنســاني مــع
املجتمعــات املتضــررة مــن احلــروب ،واالنتصــار لصــوت املضطهديــن وقصصهــم الذاتيــة .وقدمــت عــون منوذجــان عــن
عمــل مســرح عشــتار يف املؤمتــر مــن خــال برنامــج "مونولوجــات غــزة" و "املونولوجــات الســورية"  -التــي نفذهــا املســرح
مــع مؤسســة كيــر يف األردن يف العــام .٢٠١٥

سادس ًا :استضافات فنية
• اســتضاف الفنــان خالــد املصــو ،وطلبتــه يف كليــة دار الكلمــة اجلامعيــة للفنــون والثقافــة املخرجــة إميــان عــون التــي
قدمــت شــرحاً عــن مســرح املضطهديــن وأهميــة هــذا النــوع مــن الفنــون يف التنميــة والتغييــر.
• كمــا اســتضافتها كليــة الهندســة يف جامعــة بيــر زيــت ،حيــث قدمــت عــون شــرحا للطلبــة عــن أهميــة املســرح كفضــاء
اجتماعــي ،ومســاحة عمرانيــة حضاريــة.
• أمــا جامعــة نيويــورك  -مركــز ســيجال ،فقــد اســتضاف عــون للحديــث عــن أثــر جائحــة كورونــا علــى املســرح يف
فلســطني.

• كمــا اســتضافتها شــبكة املســارح ّ
الشــبابية يف بريطانيــا ،وحاورتهــا حــول مشــروع "مونولوجــات غــزة" بعــد عشــرة
أعــوام ،وعــن أســاليب وإمكانيــات التّدريــب عــن بُعــد يف املســرح.

• وأخيــرا ،اســتضاف مســرح عشــتار الفيلــم املتحـ ّرك "البــرج" للمخــرج ماتــس غــرورد ،ومتــت اســتضافة مخــرج الفيلــم
عبــر االنترنــت حملــاورة اجلمهــور.

سابع ًا :الداعمون
• سـ ــيدا  -السويد ،ضمن برنامج شبكة الفنون االدائية الفلسطينية
•  - Open Society Foundationsاملكتب اإلقليمي العربي
ضمن برنامج شبكة الفنون األدائية الفلسطينية
• مؤسسة روزا لوكسمبورغ
• وزارة الثقافة الفلسطينية
• مؤسسة التعاون
• املمثلية األملانية  -رام اهلل
• فلسطني التنمية
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ثامن ًا :الطاقم الفني واإلداري للعام ٢٠٢٠
-

إميان عون
إدوار معلم
علي أبو ياسني
إميل سابا
بيان شبيب
محمد قنداح
نائل بشارية
لينا غامن
دينا بخاري

تاسع ًا :أعضاء مجلس اإلدارة
-

د .سمير حليلة /رئيس مجلس اإلدارة
ميار رنتيسي /نائب رئيس مجلس اإلدارة
سيما اجلالد  /أمينة السر
هبة أبو لبدة  /أمينة الصندوق
نواف حامد  /عضو
زهدي اجلعبة  /عضو
خالد شتية  /عضو
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عشتار إلنتاج وتدريب املسرح
شارع اإلرسال ،عمارة صن رايز -رام اهلل
صندوق بريد ،١٧١٧٠ :القدس ٩١١٧١
هاتف ٠٢-٢٩٨٠٠٣٧ :فاكس٠٢-٢٩٦٤٣٤٨ :
بريد الكترونيinfo@ashtar-theatre.org :
www.ashtar-theatre.org

