
 

  

 

  

 
 

 

  
 < ابناء العرب ملتقى < العامة االقسام < حروف االردن منتديات
  ابناء فلسطين ملتقى

تواصل عروضها في الطيبة ، رام اهلل " أنا حرة"مسرحية 
  والناصرة

 

اسم 
 العضو

اسم العضو
 ؟البيانات حفظ 

كلمة 
  المرور

تسجيل الدخول
  

 
 

  البحث اليوم مشاركات التقويم األعضاء قائمة التعليمات التسجيل

 

فلسطين والكلمات  قسم يختص بابناء فلسطين ويتحدث عن اخبارهم اليوميه وعن حضارة ملتقى ابناء فلسطين

 التي قيلت في فلسطين

 

 
 

 

 
  عرض الموضوع انواع  الموضوع أدوات

06-02-2011, 08:46 PM    #1  

غزل
 

 ادارة حروف االردن

 بنت فلســـطين

 
 

 

  اهلل والناصرة تواصل عروضها في الطيبة ، رام" أنا حرة"مسرحية 

 
 
 

 

 

عروضها في الطيبة ،  تواصل" أنا حرة"مسرحية 
 والناصرة رام اهلل
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  [ + ] بيانات اضافيه

  2481 : العضوية رقم 

 Sep  : التسجيل تاريخ 
2010  

  22 : العمر 

 2012-16-12 : زيارة أخر 
(03:36 AM)  

  [ + ] 54,865 : المشاركات 

  358  : التقييم 

  الدولهـ 

 
  ~ الجنس 

 
 MMS ~  

 
 SMS ~  

 
 
 
 

 

 

 

 2/6/2122الخميس 

فالنتينا ا أبو عقصة  تواصل الفنانة الفلسطينية
ومعها الفنان " أنا حرة"بعرض عملها المسرحي 

 . شيتي يقوم بدور المحقق اإلسرائيلي الممثل إياد

 

الد في الب بعد عدد من العروض المميزة والناجحة
والمغرب واألردن تواصل أنا حرة عروضها في 

الجمعة الثالث من حزيران  طيبة المثلث يوم غد

حزيران في رام اهلل والسابع من  22الحالي،و

 . الناصرة تموز في

وال تزال المسرحية تحدث جدال متواصال وعميقا 
،فلسفتها مضامينها قوة نصها  حول مفاهيمها

أنها استحدثت جرأة وشجاعة الطرح وال سيما 
مغايرا في اإلنتاج المسرحي الفلسطيني  أسلوبا

حياة  فاعتمدت أبو عقصة بالمطلق على تفاصيل
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  Darkgoldenrod : لوني المفضل
 

معاشة وأنتجت العمل باستقاللية تامة معتمدة على 
ليشكل هذا العمل نموذجا  مدرسة المسرح الفقير

مسرحيا مميزا سانده عدد كبير من المؤسسات 
ي ، والعالمي كتب رصده اإلعالم الفلسطين واألفراد

والمغرب  عنه نخبة من الصحافيين في فلسطين
واألردن وكان للروائي الكبير إبراهيم نصراهلل 

أحمد قطامش . المناضل د إضافة الفتة ولشهادة

  . عالمة فارقة

مراسلتها  أما فضائية روسيا اليوم وقد حضرت
تماضر ملحم عرض حيفا ، أعدت تقريرا مصورا 

هو الواقع : " فيه  مما جاءبث على فضائيتها و
الذي لم يغب ، لكنهم حاولوا تجاهله أو حتى تغييبه 

وغصة في القلب وأنين إمرأة فلسطينية  ، آالم
فاقدة  تصرخ بين جدران غرفة تحقيق إسرائيلية

كسر كبرياء انوثتها ووطنيتها ، أنا حرة عنوان 
بالتفاصيل واأليقونات سواء  هذه المسرحية المليئة

 اإلخراج أو الديكور أو رمزية نافذة وظفتبطريقة 

كتكملة لمقولة أنا حرة ، أو حتى إباحية األلفاظ ، 
ال غير ، لكنهما كانا  كلها إيقونات مررها ممثالن

كافيين للتعبير عن فشل محاولة صلب القضية 

  . عزيمة وصمود المرأة الفلسطينية في

 فالنتينا استوحت المسرحية بعد بحث دام السنة مع

أسيرات وأسرى فلسطينيين محررين زودوها 
. اإلسرائيلي  بتفاصيل ما مر عليهم مع المحقق

محمد كناعنة أسير سابق من بلدة عرابة الجليلية 
لكن المسرحية أخذته في  كان أحد الحاضرين

 . ذاكرته إلى تفاصيل كان األقرب إليها

استرجعت اللحظات المهمة في " : محمد كناعنة

 صمود المفترض أن يكون لدىالتحقيق وهو ال



الفلسطينيين المعتقلين في السجون وطبعا وحشية 
كبير منها ما  التعذيب في عملية التحقيق جزء

شهدناه في المسرحية ، حتى الشباب يمرون في 
باإلغتصاب وما إلى ذلك ، حتى  عمليات التهديد

  . "المعتقلين الشباب يهددون بمثل هذه األمور

ضت أنا حرة مسرحيتها في عر" وتواصل تماضر 
عواصم عربية  مسرح الميدان بحيفا بعد أن جابت

القت النجاح نظرا للرسائل والمقوالت الكثيرة  –
  العمل الذي يقف عليها

فالنتينا نجحت بعرض دراما مشحونة متوترة لكن 
مقولتها أنا حرة لتصمد  النجاح األكبر يبقى في

  أمام كل أبواب الزنزانات

الفلسطينية المحرك للعمل  القضية لطالما كانت
المسرحي ، أنا حرة عرضت وجها من وجوه 

نجحت في التلويح بقضايا سياسية  القضية لكنها
 واجتماعية كثيرة موجهة للشعب اإلسرائيلي

  .والفلسطيني كذلك

فالنتينا لم تكن عبثية حين اختارت قص حكاية 
فلسطينية في زنزانة إسرائيلية لتنجح في  إمراة

مهمة في  صيل الرسالة وتحويل أنا حرة لمحطةتو

  .عملية الحراك المسرحي
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يا نسمة ... يا نجمة ليلي وسهاادي 
 وفؤادي روحي

وسابقى .. ال استطيع القرب من نجواك
  طريحا لزكراك

 

  محووودي

 
 

  ...فلسطين صبااح الخير ياا •
  ....ااهمس االى قلبي كل يووم •

  ...ااحساان ااساءة تحمل في طيااتهاا •
 

 

 
  يوم 834 : فترة األقامة 

  قلب الحرووف : اإلقامة 

  : معدل التقييم 

 : زيارات الملف الشخصي 
33678  

 « إحصائية مشاركات

غزل
 

  الــــــردود المواضيـع 

[+]  [+]  
 

  يوميا 65.76 : بمـــعــدل 

 غزل

 مشاهدة ملفه الشخصي

 غزل إرسال رسالة خاصة إلى

 غزل البحث عن كل مشاركات

06-02-2011, 09:18 PM    #2  

عمر عناسوة
 

 مدير حروف االردن

 الطموح بداية
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  [ + ] بيانات اضافيه

  2 : العضوية رقم 

  Aug 2009  : التسجيل تاريخ 

  29 : العمر 

 09:11) 2012-17-12 : زيارة أخر 
PM)  

  [ + ] 79,982 : المشاركات 

  12001  : التقييم 

  الدولهـ 

 
  ~ الجنس 

 
 MMS ~  

 

 يسلمو دياتك

 

 تقديري لجهودك الراقية

 

 الود كل
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  Indianred : لوني المفضل
 

   

 
 

 التي حملتك على أجنحة إننا نحترم تلك اللحظة

 لينآم الوفاض لدخول موقعنا وعزاؤنا أنك لن تعود خالي الصدفة

 

ال لكي  أن تنتقل كالنسمة الحبلى بالرذاذ بين أزهار الياسمين
  تقطف منها

من قوارير عطرك فضاءات  ما يروق لك فحسب بل لكي تسكب
 يحلق من األريج

 

جناحا وإن كنت قد بيت النية في الولوج إلى  فيها كل من امتلك
 عمدنا موقعنا فإننا

إلى اختيار صفوة ما يرضيك وإن كانت غايتنا أن ندرك بحر 
 طموحك نهايات

 أننا نسبح في البدايات فساهم معنا في اقتراحاتك فعزاؤنا
 وإبداعاتك

 مقدرة لديك نحترمها أو تحّل بالمزيد من الصبر وحسب أي

 نخطو معًا على الطريق القويم وراقبنا كي
 



 
 

 بها يعل دعوه منك تكسبني حسنه فال تبخل

 
 

  ربك اال تخاف من، مواعظ وعبر •

 

 

 
  يوم 1212 : فترة األقامة 

  قلب الحروف : اإلقامة 

 : معدل التقييم 

 

 : زيارات الملف الشخصي 
22602  

 « إحصائية مشاركات

عمر عناسوة
 

  الــــــردود المواضيـع 

[+]  [+]  
 

  يوميا 65.97 : بمـــعــدل 

 عمر عناسوة

 مشاهدة ملفه الشخصي

 عناسوة إلى عمر إرسال رسالة خاصة

 زيارة موقع عمر عناسوة المفضل

 عناسوة البحث عن كل مشاركات عمر

 

 
  « الموضوع التالي|  الموضوع السابق »

 

  (1والزوار  0األعضاء  ) 1: الذين يشاهدون محتوى الموضوع اآلن 

   

 
 

 أدوات الموضوع

 الموضوع مشاهدة صفحة طباعة

 انواع عرض الموضوع

 العرض العادي
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 إلى العرض المتطور االنتقال

 إلى العرض الشجري االنتقال

  تعليمات المشاركة

 إضافة مواضيع جديدة ال تستطيع

 الرد على المواضيع ال تستطيع
 إرفاق ملفات ال تستطيع

 تعديل مشاركاتك ال تستطيع

 
BB code is متاحة 
 متاحة االبتسامات

 متاحة [IMG] كود

 معطلة HTML كود

 
 قوانين المنتدى

 

 السريع االنتقال

ملتقى ابناء فلسطين

إذهب
 

 
 

 

  المواضيع المتشابهه

 آخر مشاركة مشاركات المنتدى كاتب الموضوع الموضوع

صلى اهلل )عن رسول اهلل  شي كل

من مولدة وحتى وفا ( علية وسلم

 ارجوا التثبيت } ته موسوعة كاملة
.  

 47 الشريفة قسم السيرة النبوية العراقي الراقي
05-29-

2012 

06:49 AM 

 3 االسالمية منتدى الشريعة حاكم الدموع  يظلهم اهلل عةسب
10-05-

2011 

01:35 PM 

صلى اهلل عليه وسلم كأنك  مدمح
 10 االسالمية منتدى الشريعة البحار الغامض  تراه

10-05-

2011 

12:57 PM 

 3 االسالمية منتدى الشريعة غزل  ...لهيب النار....الجنه  ريااح
10-01-

2011 
06:53 PM 

 5 الشريفة قسم السيرة النبوية غزل  اال اهلل محمد رسول اهلل الاهلل
07-10-

2011 

11:25 PM 
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