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  حممد علي طه

  جنين يف أحالم شقيّة:
  نشاط سينمائي ومسرحي

  48متميز لدى عرب 

خميم جنين ينزف دماً ووجعاً عندما تســـــــــــلل الفنان حممد بكري عبر الطرق  كان
الوعرية، بمســـاعدة شـــبان من قرية ســـامل (منطقة أم الفحم)، خمترقاً احلصـــار العســـكري 

  االحتاليل ملدينة جنين وخميمها.
الســــــــــفر إىل هناك كان مغامرة خطرة جداً، فجيش االحتالل كان جريحاً وعصــــــــــبياً 

قتيالً من خيرة جنوده وضـــــــــــباطه. كما أن  23الباســـــــــــلة التي كبدته  بســـــــــــبب املقاومة
املؤســــــســــــة العســــــكرية فرضــــــت آنئذ تعتيماً كامالً على ما جرى ويجري يف خميم جنين 

  لتغطي اجملزرة وتخفيها عن عيون العامل.
وصل حممد بكري إىل اخمليم والتقى طاقم التصوير (الذي استشهد رئيسه بعد أيام 

حيــاء املــدينــة). وأمضـــــــــــوا أيــامــاً مع أهــل اخمليم، من مــدنيين ومقــاتلين قليلــة يف أحــد أ
ورجـــال ونســـــــــــــاء وأطفـــال، يكتبون لنـــا بـــالكـــاميرا ملحمـــة الصـــــــــــمود والبطولـــة، وروايـــة 

  املعاناة الفلسطينية يف شهادات عن اجلريمة، ويف انطالق قوي لصوت الضحايا.
ين حملمــد بكري بعــد فيلمــه دقيقــة) هو الفيلم الوثــائقي الثــا 53( "جنين جنين" فيلم

يف الذكرى الســـــنوية اخلمســـــين للنكبة، والذي مل  1998الذي أنتجه وأخرجه ســـــنة  "48"
. وكـــان فيلم  احملـــاولـــة األوىل لـــه يف جمـــال اإلخراج واإلنتـــاج بعـــد  "48"يحقق جنـــاحـــاً

  جتربة غنية وطويلة يف التمثيل املسرحي والسينمائي.
، حــاز اجلــائزة األوىل للفيلم الوثــائقي الطويـل فيلم وثــائقي راق فنيــاً "جنين جنين"

يف مهرجان قرطاج الدويل. وقد أثار عاصـــــــفة ســـــــياســـــــية قوية يف إســـــــرائيل، ووصـــــــفته 
أوســــــــــــاط يمينية بالالســــــــــــامية، وبأنه معاد لدولة إســـــــــــرائيل ويصــــــــــــب يف رافد الدعاية 

مينه، ي. وجتندت قوى ســــــياســــــية من الليكود، والقوى التي على "اإلرهابية"الفلســــــطينية 

                                                            
)(   إسرائيل.قاص وكاتب مسرحي، رئيس احتاد األدباء العرب يف 
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ملنع عرض الفيلم يف إســـــــــــرائيل، وقامت بتجنيد أمهات جنود قتلى للتحريض الدموي 
على الفيلم. ومل تتردد أم جندي قتيل يف وصـــــــــــف بكري بأنه الســــــــــــامي. كما أن رئيس 

يف القدس الغربية وتل  "سينماتك"دولة إسرائيل، موشيه كتساف، طلب من دور العرض 
  للدولة.أبيب عدم عرض الفيلم ألنه معاد 

وقــد أســـــــــــفرت احلملــة املعــاديــة للفيلم عن صــــــــــــدور قرار عن وزارة العلوم والثقــافــة 
يقدم عرضــــــــــاً مزيفاً "والرياضــــــــــة اإلســــــــــرائيلية بمنع عرضــــــــــه. وجاء يف القرار أن الفيلم 

لألحداث مع مغالطات وحتريف للحقائق، وأنه دعاية تصـــــــــــور يف شـــــــــــكل آحادي البعد 
رب مســــــتمرة مع دولة إســــــرائيل، وأنه يحدث جرحاً الطرف اآلخر الذي يوجد يف حالة ح

عميقاً يف مشاعر الشارع اإلسرائيلي حلمله على االقتناع بأن جيش الدفاع اإلسرائيلي 
ووصـــــــــــف بكري قرار املنع بأنه جمحف،  "ينفذ جرائم حرب يف شـــــــــــكل مبرمج وموجه.

 لكن قبل ".خرقاً ســــــــــــافراً حلرية التعبير جتاه شـــــــــــعب يعاين أفظع االنتهاكات"واعتبره 
صـــدور القرار كان تم عرض الفيلم يف كل من الناصـــرة وخميم جنين ورام الله والقدس 
الغربية وتل أبيب، والقت العروض إقباالً واســــــــــعاً وأصــــــــــداء إيجابية. وقال يل ناقد فني 

 حملة فاشــــــــية "جنين جنين"إســــــــرائيلي من تل أبيب، إن احلملة ضــــــــد حممد بكري وفيلم 
يقة. إنهم يريدون ممارســــــة القتل ومنع ذكر عملية القتل، بل عدم تعكس اخلوف من احلق

هناك حماولة لفرض رقابة فاشــية على احلياة الثقافية. "نشــر صــورة القتيل. وأضــاف: 
  "واليمين يبدو واثقاً بالنفس، وخصوصاً إزاء خيانة حزب العمل.

 ينجن"أن فيلم  "معاريف"وكتب الصــــــــحايف املعروف مئيرشــــــــنيتســــــــر يف صــــــــحيفة 
. وأضـــــــــــــاف:  "جنين ال يوجــد عــاشـــــــــــق "فيلم ممتــاز، ذو حبكــة عــاليــة، لكنــه ليس وثــائقيــاً

حقيقي للسينما يسمح لنفسه بإضاعة فرصة مشاهدة هذا الفيلم. فمنذ أعوام مل نشاهد 
 ويتابع يف "فيلماً حملياً ذا تمثيل ومواد وتصـــــــــــوير فني عال وراق كما يف هذا الفيلم.

  مقالته مبدياً إعجابه، وخصوصاً باحلوار والتمثيل، نافياً صفة الوثائقية عن الفيلم.
لقــد قلــت يف قرطــاج إن "أمــّاحممــد بكري فردّ على حملــة التحريض الــدمويــة قــائالً: 

شــــــــارون لن ينتصــــــــر على الطفل الذي ما زال يعيش يف داخلي، وإن حماولة منع عرض 
يرافقها لن يثنياين عن املضـــــــي قدماً ألين أؤمن بالرســـــــالة التي الفيلم والتحريض الذي 

أحملها. وأقول للمواطن اإلسرائيلي إن يف اجلانب اآلخر شعباً يريد احلياة، وإن الطفولة 
ليســــــت حكراً على شــــــعب دون آخر، وأطلب من اإلســــــرائيليين أن يفتحوا قلوبهم وعقولهم 

ئقياً إنســــــــــــانياً يكشـــــــــــف هول الدمار والقتل، لتفهم اآلخر وقبوله. لقد أنتجت فيلماً وثا
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ويطرح وجهة نظر أهل خميم جنين، فيلماً يكشــــــف مدى وحشــــــية احلرب ومدى وحشــــــية 
القتــل والتجويع واإلهــانــة والتــدمير. وهــذه احلملــة التحريضـــــــــــيــة تكشـــــــــــف الإنســـــــــــــانيــة 

  "املشوهين احلاقدين.
عـــاليـــة، يروي  نلتقي شــــــــــــــابـــاً مقـــاتالً يتمتع بروح معنويـــة "جنين جنين"يف فيلم 

بأســـــلوب ســـــاخر حاد كالســـــكين أحداث اجملزرة، كما نلتقي شـــــيخاً عجوزاً جريحاً يروي 
مــــا حــــدث من خالل دموعــــه وآهــــاتــــه، ونلتقي طفلــــة معجزة كالمهــــا وآراؤهــــا أكبر من 
.. ونلتقي ونلتقي، لكن األهم هو ذلـــك الشــــــــــــــاب اآلخر الـــذي اختـــاره بكري  عمرهـــا كثيراً

  اجملزرة. ليروي ملحمة اخمليم وقصة
، "فاتيحم"أمّاالفيلم الثاين الذي تم إنتاجه وإخراجه يف فلســـــــطين احملتلة فهو فيلم 

من إنتاج وإخراج الفنان سـليم ضـو. وسـليم ضـو ممثل سـينمائي ومسـرحي معروف مثل 
ئقي فيلم وثا "مفاتيح"زميله حممد بكري، وكالهما من مواليد قرية البعنة يف اجلليل. و

حكاية الناس الذين ما زالوا يحملون مفاتيح بيوتهم التي هُجّروا طويل أيضــــــــــــاً، يروي 
؛ فقد جتول ســــليم ضــــو يف مدن اجلليل وقراه باحثاً عن هؤالء الناس، 1948منها ســــنة 

ونقــل لنــا عبر الكــاميرا بفنيــة رائعــة وإنســـــــــــــانيــة ال غبــار عليهــا أحزان النــاس وآمــالهم 
  وأحالمهم بالعودة إىل قراهم وبيوتهم.

ينقل إىل املشــــــــــــاهد معاناة الغربة واللجوء، كما يحمل حلم العودة  "فاتيحم" فيلم
والشــوق إىل البيت ومالعب الطفولة. وهو رواية، بل روايات ملفاتيح بيوت من صــفورية 
وحطين وســحماتا وترشــيحا واجمليدل ومعلول وإقرث وكفر برعم وشــعب... بيوت وقرى 

نزرات واجلرافات اإلســــــرائيلية. وقد هدمتها ومســــــحتها عن وجه األرض الدبابات واجمل
اختار ســــــــليم ضــــــــو أن يكون العرض االحتفايل لفيلمه يف قاعة جمعية اجلليل يف شــــــــفا 
عمرو برعـــايـــة جلنـــة املهجرين، وهي جلنـــة عربيـــة فلســـــــــــطينيـــة وطنيـــة تـــدافع عن حق 

نســـــــــــمة) يف العودة إىل قراهم التي  250,000املهجرين داخل إســـــــــــرائيل (عددهم نحو 
قرية. وقد أثار  350، ويبلغ عددها أكثر من 1948القوات اإلسرائيلية يف حرب هدمتها 

ســـــــــــيطروا على عقول  "أبطـــالـــه"الفيلم بمســـــــــــتواه الفني إعجـــاب املشــــــــــــــاهـــدين، كمـــا أن 
  املشاهدين وقلوبهم، واستدرّوا دموع أكثر الناس جدّية.

نتاج وائي من إ، وهو فيلم ر"يف الشهر التاسع"الفيلم السينمائي الثالث هو بعنوان 
وإخراج علي نصــــار. وقد عرفنا علي نصــــار يف فيلمين روائيين هما  "ســــنابل"مؤســــســــة 

. "يافا مدينة على الشاطئ"، كما عرفناه يف فيلم وثائقي هو "املرضعة"و "درب التبانة"
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ويشــارك يف هذا الفيلم جمموعة كبيرة من املمثلين هم: نســرين فاعور، وأشــرف برهوم، 
ي، وعدنان طرابشــــــــــــة، وبســــــــــــام زعمط، ورائدة أدون، وســـــــــــلوى نقارة، وحممود أبو جاز

وجوليانو خميس، وحممود عوض، وأحمد أبو ســـــــــــلعوم. والفيلم ال يبعد يف موضـــــــــــوعه 
. فهو يروي قصـــــــة الجئ فلســـــــطيني يعيش يف أحد "مفاتيح"و "جنين جنين"وفكرته عن 

 اجلليــل، وال يعلم خميمــات الالجئين يف لبنــان، يعود متســـــــــــلالً لزيــارة أهلــه وقريتــه يف
بعودته ســـــــــــوى أخيه وزوجته، ويضـــــــــــطر الالجئ العائد إىل أن يعيش خمتفياً يف كهف 
قرب القرية خوفاً من قوات األمن. وكان أخوه يزوره يف الليل. وهنا يربط علي نصـــــــــــار 
بين حيــاة األخوين وبين أســـــــــــطورة فلســـــــــــطينيــة قرويــة حتكي عن حيوان وحش يحمــل 

  ويختطف األطفال ويفترسهم. مؤخرته يف سلّ من القصب
لقد بذل علي نصـــــار جهداً كبيراً يف فيلمه اجلديد. وتم العرض األول واالحتفايل له 
يف مهرجـــــان القـــــدس، ومن املتوقع أن يحقق الفيلم جنـــــاحـــــاً وينـــــال رضــــــــــــــــا النقـــــاد 

تعاين عدة مشـــــكالت أهمها  48واملشـــــاهدين. ال شـــــك يف أن صـــــناعة الســـــينما عند عرب 
  التمويل، األمر الذي يؤدي إىل جلوء البعض إىل األفالم الوثائقية القصيرة.

شــــحيحة إىل حد ما، واقتصــــرت  2002وإذا كانت الغلة الســــنوية الســــينمائية لســــنة 
. فقد قدم مســــــرح  و ، وه"امليدان"على ثالثة أفالم، فإن الغلة املســــــرحية كانت أوفر حظاً

بي الفلسطيني الرئيسي يف البلد، أربع مسرحيات. ونشطت مسارح صغيرة املسرح العر
أُخرى يف تقديم مســرحية واحدة على األقل خالل هذه الســنة. والالفت للنظر هو االجتاه 
إىل تقديم املونودراما، أي مســـرحية املمثل الواحد. ويعود هذا إىل ســـببين: أولهما مايل، 

يلة، وثانيهما توفر إمكان عرض املسرحية يف املدن إذ تكلفة مسرحية املمثل الواحد قل
والقرى العربية كافة. فاملونودراما يمكن عرضـــــها يف ســـــاحة مدرســـــة، أو يف أي قاعة. 
وقد برهنت التجربة على جناح مثل هذه املســـــــــــرحيات، وعلى شـــــــــــعبيتها. فمســـــــــــرحية 

، املــأخوذة عن روايــة املرحوم إميــل حبيبي، والتي يمثلهــا حممــد بكري، ال "املتشــــــــــــائــل"
، التي كتبها "إضـــــــــراب مفتوح"عاماً حتى اليوم. كما أن مســـــــــرحية  15تزال تعرض منذ 

أعوام،  5حممد علي طه، وأخرجها مكرم خوري، ومثلها ســـليم ضـــو، ال تزال تعرض منذ 
  ئة عرض.وقد حققت نسبة عالية من العروض زادت على امل

يف مهرجان املســــــــرحيل (املســــــــرحية ذات املمثل الواحد)، الذي جرى يف ربيع هذه 
 اعترافات"الســـــــنة يف مدينة عكا، فازت باملرتبة األوىل مســـــــرحية عربية هي مســـــــرحية 

، التي كتب نصــها ومثلها عفيف شــليوط من شــفا عمرو. واملســرحية تنفذ "عاهر ســياســي
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ســــــياســــــية، وتعتمد على املبالغة الكاريكاتيرية يف بأســــــلوب ســــــاخر ظواهر يف حياتنا ال
  طرح هذه الظواهر.
 - أيام عيد املظلة -  ، الذي يقام ســــنوياً يف اخلريف"املســــرح اآلخر"ويف مهرجان 

يف مدينة عكا وتشـــــارك فيه فرق مســـــرحية عبرية وعربية كثيرة، فازت باملرتبة األوىل 
ج من كفر ياسيف، وأنتجها مسرح الالز التي كتبها الشاب إياد احلا "ِشنْتيان"مسرحية 

من قريــة الرامــة، وأخرجهــا مــازن غطــاس، ومثلتهــا أخــت الكــاتــب خولــة احلــاج. وتروي 
. وكان مســـرح الالز 1936املســـرحية قصـــة إنســـانية حدثت يف كفر ياســـيف خالل ثورة 

 التي كتبها حممد "فســــاتين"شــــارك يف الســــنة املاضــــية يف املهرجان نفســــه بمســــرحية 
، وأخرجهــا مــازن غطــاس، ومثلتهــا رائــدة أدون، وحتكي قصـــــــــــــة فتــاة من عكــا علي طــه

تركــت أهلهــا ومــدينتهــا يف الســـــــــــبعينــات، والتحقــت بــإحــدى املنظمــات الفلســـــــــــطينيــة يف 
لبنان، ثم شـــــــاركت مع جمموعة من املقاومة يف خطف طائرة من أوروبا إىل مطار اللد 

ها واعتقالها وســـــــجنها. وبعد حيث قامت فرقة عســـــــكرية إســـــــرائيلية بقتل زميلها وجرح
أعوام تخرج من السجن وتعود إىل عكا تبحث عن فستان الزفاف الذي خاطته لها أمها، 
فتجد فســتاناً المرأة من الشــجرة ثم فســتاناً المرأة من ترشــيحا ثم فســتاناً لزوجة بحار 

  من عكا.. إلخ.
  !!؟"شنتيان"و"فساتين"والسؤال هو: إىل أين يذهب مسرح الالز بعد 

رقصـتي "وكانت املسـرحية األوىل التي قدمها هذه السـنة مسـرح امليدان مونودراما
، التي أخرجها منير بكري، ومثلتها ســلمى خشــيبون مطر، وترجمها إىل العربية "مع أبي

فاينغرتن.  احملكية أســـــــــامة مصـــــــــري عن النص املســـــــــرحي العبري الذي كتبه إيتســـــــــيك
قتها بأبيها الفنان الذي رباها باهتمام وتتناول املســـــــــــرحية حياة فتاة معاقة وعال

كبير ورعاية فائقة حتى مماته املفاجئ، من دون أن يســـــــــــتطيع إتمام الرقصــــــــــــة التي 
تدرب عليها فترة من الزمن. وبعد وفاة الوالد تدخل الفتاة مؤســـســـة مغلقة، لكن حياتها 

ضعها و تتغير عندما تتمكن من التغلب على عجزها وترقص على أنغام املوسيقى التي
  وألّفها أبوها من أجلها.

دوري يف هذه املســـرحية صـــعب جداً إذ إنني يجب أن أجد "وتقول ســـلمى خشـــيبون: 
القوة من خالل الضـــــــــــعف، والغضـــــــــــــب من خالل الهــدوء، فــأنــا أقوم بتمثيــل فتــاة ثقيلــة 
احلركة واإلرادة، عندها نقص جســــدي وعقلي طفيفان لكنها حمبة وطيبة وســــاذجة إىل 

. لقد قمت مع اخملرج منير بكري بزيارة مؤسسات مغلقة لكي نتعرف عن أقصى احلدود
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  "قرب وأشاهد حاالت شبيهة باحلالة التي أتعامل معها.
وقد القت املســـــــــــرحية جناحاً كبيراً، وأطرتها الصـــــــــــحافة بعدة مقاالت. وســـــــــــلمى 
خشــيبون ممثلة ومغنية وراقصــة تقدم رقصــات تعبيرية بصــورة رائعة. وبرزت قدرتها، 

التي كتبها حممد  "حوض النعنع"ثيالً ورقصـــــاً وغناء، يف املســـــرحية االســـــتعراضـــــية تم
علي طه، وأخرجها فكتور قمر، وأثارت أصــداء واســعة يف البلد واخلارج بعد عرضــها يف 

  مهرجان جرش.
للكاتب األميركي آرثر  "مشهد من اجلسر"أمّا املسرحية الثانية ملسرح امليدان فهي 

وأعــدهــا وأخرجهــا حممــد بكري. وقــد قــام بكري بــإضـــــــــــفــاء أجواء  ميلر، والتي ترجمهــا
جديدة على املســـــــــرحية كي تالئم واقعنا. واملســـــــــرحية تلخص جتربة رب عائلة بســـــــــيط 
يحاول أن يمنع ابنة أخت زوجته من الزواج بقريب لها يأتي يف زيارة عمل وترغب يف 

تدهور الوضـــــــــــع، وتنتهي الزواج به. وتتأزم األمور يف العائلة، وال يســـــــــــتطيع أحد منع 
  األمور بكارثة.

جنح بكري يف تعريب املســـــرحية، وجعلها تروي قصـــــة عاملين عربيين يأتيان من 
األردن للعمل يف إســـــــــــرائيل، ويقيمان ببيت قريبة لهما اســـــــــــمها ســـــــــــعاد متزوجة برجل 
حمافظ اســمه خالد. وســعاد وخالد يربيان فتاة صــبية يتيمة اســمها ســميرة. يشــعر خالد 

يرة مُلكه، فيتدخل يف لباسها ومظهرها ويحاول منعها من العمل خارج البيت، بأن سم
ويظهر قلقه عليها من الناس، يف حين يخفي يف داخله حباً لها، وخصــوصــاً أن عالقته 

  بزوجته متوترة.
ويتفجر شــــعور خالد عندما يتيقن أن ســــميرة حتب هشــــام، الشــــاب الذي جاء للعمل 

ذه العالقة فيطرد األخوين زياد وهشـــــــــــام من بيته. ثم يف إســـــــــــرائيل، ويحاول تخريب ه
تتغلب مشــــــاعر احلقد واألنانية، فيشــــــكو العاملين اللذين يحمالن اجلنســــــية األردنية إىل 
الشـــــــرطة، التي ال تلبث أن تأتي العتقالهما. وهنا يتشـــــــاجر زياد الشـــــــاب اجلدي والقوي 

   يده.البنية مع خالد، فيسقط خالد على نصل سكين كان يحملها يف
شــــــــــارك يف التمثيل حممد قدح، وفاتن خوري، وهند أيوب، وطارق قبطي، وحممود 

  أبو جازي، وهشام سليمان، وبيان عنتير، وعلي سليمان.
وإذا كانت املســـــرحية األوىل مأخوذة عن نص عبري، واملســـــرحية الثانية عن نص 

، مــأخوذة عن نص أملــاين. "بؤس ورعــب الرايخ الثــالــث"إنكليزي، فــاملســـــــــــرحيــة الثــالثــة، 
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فهي للكاتب املســـــــــــرحي األملاين برتولتبرخت، وترجمها وأخرجها رياض مصــــــــــــاروة. 
وهي تنتمي إىل األدب امللحمي. وقد القت املســـــــــــرحية جناحاً واســـــــــــعاً؛ وهذا يعود إىل 
التمثيل اجليد الذي أداه كل من حممد قدح، وأشـــــــــــرف برهوم، وإيهاب ســـــــــــالمة، وآمال 

، ونســـــــــــرين فاعور، وإىل اإلخراج الناجح لرياض مصــــــــــــاروة، وإىل فيس، وفاتن خوري
جدارة مصــمم الديكور موشــيه يوســيبوف، وإىل موســيقى بشــارة اخلل. ومن اجلدير ذكره 
أن اجلمهور وجد يف املســـرحية شـــيئاً مما يجري يف أيامنا. وقد أشـــارت إحدى الصـــحف 

رغم من أن كتابته كانت يف عهد إىل أن التوقيت ملثل هذا العمل جاء مناسباً جداً على ال
هتلر. فالهامشــــــــية الســــــــياســــــــية التي نحياها يف هذه األيام، والتي أثرت يف االقتصــــــــاد 
واإلعالم واحليـــاة االجتمـــاعيـــة، ال تختلف كثيراً عن وضـــــــــــع املواطن األملـــاين يف تلـــك 

 ةة تقاطعات مع احلالالفترة. وأشارت صحيفة أُخرى إىل أن املُشاهد سيجد يف املسرحي
الفلســـطينية باألجواء اإلرهابية، واغتيال املناضـــلين، والشـــرطة الســـرية،  -  اإلســـرائيلية

وأعداد املعتقلين الهائلة بتهمة املقاومة، وظاهرة العمالء واخليانة، وكأنها مأخوذة 
  من حالة أيامنا.

إن مســـرح امليدان يوطد مكانته مســـرحاً حمترماً رائداً ومعلماً "وكتب ســـامل جبران: 
ماً من معامل بناء الهوية الثقافية والفنية لشــــعبنا. إن تقديم هذه املســــرحية الصــــعبة ها

والقوية واجلادة هو وســـام شـــرف للمســـرح الذي ال يريد طبعاً أن يكون مســـرحاً للتســـلية 
بل مســـــــــــرحاً لتحرير اإلنســـــــــــان وإعطاء أجنحة للمشـــــــــــاهد للتحليق أبعد من الراهن اآلين 

  "العام. والتفكير باملصير اإلنساين
أحالم "أمّا املســـــــرحية الرابعة التي باشـــــــر مســـــــرح امليدان إنتاجها، فهي مســـــــرحية 

. 1994للكاتب العربي الســـوري الكبير الراحل ســـعد الله ونوس، التي كتبها ســـنة  "شـــقيّة
وهي تعالج موضـــوعاً اجتماعياً أثّر ويؤثر يف حياتنا، وهو اضـــطهاد املرأة العربية. يف 

ي ســــعد الله ونوس اجملتمع العربي. وقد عبّر إميل حبيبي قبل أعوام هذه املســــرحية يعرّ
يف مســـــــــرحية (أحالم شـــــــــقية) وجدنا أصـــــــــدق شـــــــــجاعة يف تعرية "عن ذلك عندما كتب: 

اضـــــــــــطهاد املرأة العربية، األم والزوجة  -  مصـــــــــــيبة املصـــــــــــائب يف جمتمعاتنا العربية
ترك يف املســــرحية ســــليمان يشــــ "واألخت واالبنة، فحتى احللم باملســــاواة حمظور عليها.

  وحممد عودة الله، وحممد قدح، وسلمى خشيبون، ويخرجها منير بكري.
الحظنا أن مســــــــــرح امليدان أنتج أربع مســــــــــرحيات ملؤلفين غير فلســــــــــطينيين، وهذا 
يشـــــير إىل النقص الكبير يف كتابة نصـــــوص مســـــرحية حملية تعالج قضـــــايانا، وتعكس 
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هما يكن فإن النشـــاط الســـينمائي واملســـرحي لدى صـــورتنا، وتعبّر عن همنا وحلمنا. وم
ــــــــــــــــــــــ "مفتـــاحـــاً"يبقى  "جنين""رعـــب"على الرغم من  48عرب  ة" لـ مـــا زلنـــا  "أحالم شـــــــــــقيـــّ

 نحياها.
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