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كيف بدأنا؟
أٌاً اىَسشح تذأخ اىؼَو ػيى "اى٘ىذ اىَاشً"فً شٖش دٌسَثش ػاً  .1000ماّد االّرفاػح اىصاٍّح قذ تذأخ ىير٘ .ماّ٘ا األطفاه
ٌقريُ٘ مو ًٌ٘ تٍَْا األطفاه االخشٌِ ٌْظشُٗ تؼجض اىى اىجْاصاخ اىَاسج تاىقشب ٍِ ٍذاسسٌٖ ٗتٍ٘ذٌٖ.ىٌ ّسرطغ ذخٍّو األشش
اىزي خيفرٔ ٕزٓ األدذاز ػيى اىشثاب فً فيسطٍِ .تذأّا تاىرفنٍش ٗ...ػْذٕا قشسّا ػَو ٍسشدٍح ػِ ٗىذ ماُ ٌَشً اىى ٍذسسرٔ
تنو تساطح ٗ شنو ػاديٗ ،ار ٍِ اىؼذً ذطيق ػئٍ طيقح ّاسٌحٗ .ىذ ػادي ٍِ اىخيٍوٗ...ىذ ٍاشً.
قصة المسرحية
"اى٘ىذ اىَاشً" ًٕ ػِ مٍفٍح ػَو اىَخٍيح .قظح ػَش اتِ االشْا ػشش ػاً ذذنى ىنٌ ٗ مأّٖا اذٍح ٍِ أدالٍٔ ٍِ ،رمشٌاذٍِٔ ،
ذخٍالذٔ ٗ ذظ٘ساذٔ .فً تذاٌح اىَسشدٍحٌ ،طيق اىْاس ػيى ػَشٗ .خاله اسذفاع دسجح دشاسذٔ ٗٗق٘ػٔ فً طذٍح ،ذَش أٍأٍ
ذفاطٍو دٍاذٔ .ذسْخ ىْا اىفشطح ىْرؼشف ػئٍ ٗ ػيى ػائيرٔ ٗ ،اىسَاع ألدالٍٔ د٘ه اىَسرقثو .مَا ّرؼشف أٌؼا ػيى أت٘
سيطاُ ،فَِ ٕ٘ ٕزا اىشجو اىزي ٌشذذي ٍؼطفا غشٌثا؟ٗ ٍِ أٌِ ٌأذً ٗ ٍا ٕ٘ دٗسٓ فً دٍاج ػَش؟ ٌظادة ػَش فً سديرٔ
اىى اىَشفى ٗ سديرٔ فً خٍاىٔ ،طذٌقٔ ٍاجذٍ .ؼا ٗ ٍغ أت٘ سيطاٌُ ٌٕ ،ظشخٌُ٘ ،ؼذنٌُ٘ ،رقاذيٌُ٘ ،شمؼٌُ٘ ،رْاقشُ٘،
ٌيؼثُ٘ ٗ ٌطٍشُٗ.
نسخة الخليل و غزة
االسذجاالخ اىرً أدخ اىى اىْض األخٍش ٍِ "اى٘ىذ اىَاشً" ،ذٌ ػَيٖا فً اىخيٍو دٍس ذٌ افرراح اىَسشدٍح .اىفشٌق ماُ ٍنُّ٘
ٍِ أستؼح أشخاصٍ :ذَذ ذٍرً ،سائذ اىشٍ٘خً ،اٌٖاب صإذج ٗ ٍشٗاُ اىرشذ٘سي .تسثة ّجاح اىَسشدٍح فً اىخيٍو ،ذٌ اػادج
ػَيٖا فً غضج ٍغ ٍَصيٍْا ْٕاك .ىٌ ٌسرطغ أي ٍِ اىفشٌقٍِ سؤٌح ػشع اىفشٌق اىصاًّ ٗرىل تسثة اىجُْ٘ اىسٍاسً اىزي ّؼٍشٔ
فً ٕزا اى٘قد .ذٌ ػَو اىَسشدٍح فً غضج ب ٍَ 6صيٍٍِ ،غ أُ مال اىؼشػٍِ ماّ٘ا ٍرَاشيٍِ( .فً اىخيٍو ،أدذ اىََصيٍِ ماُ
ٌيؼة دٗس سائق سٍاسج االسؼاف،اىجذ،صٗجح األب ٗ ،األب .األخثاس ماّد ػيى ششٌط ٍسجو .فً غضجٌ٘ ،جذ ٍزٌغ أخثاس،
سائق سٍاسج االسؼافٍَ ٗ ،صو ٗادذ ٌيؼة أدٗاس أفشاد اىؼائيح اىصالشح.
اخراج :يان ويلمس
تأليف :جاكي لوبيك
ػَش
ٍاجذ
أت٘ سيطاُ
اىجذ
صٗجح األب
األب
سائق سٍاسج االسؼاف
ٍزٌغ األخثاس
ٍساػذ اىَخشض
ذظٌٍَ ٍؼطف ات٘ سيطاُ
اىَسإٗه اىرقًْ
االداسج

الخليل
ٍذَذ اىطٍطً
اٌٖاب صإذج
ٍشٗاُ ذشذ٘سي
سائذ شٍ٘خً
سائذ شٍ٘خً
سائذ شٍ٘خً
سائذ شٍ٘خً
ط٘خ ػاٍش خيٍو
جْاُ شثأّ
سٌٌ ػظف٘س
َٕاً ػَشٗ
سشا دػٍثس

غزة
تٖاء اىٍاصجً
سأفد اىؼاٌذي
ٍذَذ شؼشاػح
ّإغ دّْ٘ح
ّإغ دّْ٘ح
ّإغ دّْ٘ح
ساسٌ شاٍٍح
ٍذَ٘د ػ٘دج
صٌاد ّظشاهلل
ٕثح شي٘ف
اتشإٌٍ اىَساسػً
ٍشفد دافظ

