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انبثق امل�رسح عن جمعية «امليادين م�رسح �أم الفحم البلدي (ج.م)».
�سد ال�رشخ القائم
التي ت�أ�س�ست يف  ، 25-6-2000وتعمل على
ّ
املر واملثري الذي نعي�شه وذلك من
بني احللم الإن�ساين وبني الواقع ّ
وتربوية تُ عنى ب�ش�ؤون
ثقافية
خالل برامج وفعاليات ون�شاطات
ّ
ّ
الفرد واملجتمع بالدرجة الأوىل ،وكذلك الدعوة �إىل نهج �سلوك
التطور
إجتماعية ومالءمتها مع
قومي ،والتم�سك بالقيم واملعايري ال
ّ
ّ
وجعلها منهج حياة بالإ�ضافة �إىل املوروث احل�ضاري والإن�ساين وكل
ذلك مبحاذاة التطور التكنولوجي ،وحماولة التوفيق بينهما ،كي
ال ُي�ستهدف الفرد ُوي�ستهلك وي�صبح رهن التطور لذلك كان ال
بد من وجود امل�رسح.

�إجنــازات :

•ح�صل امل�رسح على جائزة وزارة الثقافة والريا�ضة عن فئة امل�رسح
يف البالد عام (  . )2008يف �أول م�شاركة له يف امل�سابقة.
•�أول م�رسح يف الداخل الفل�سطيني تتم دعوته للم�شاركة يف
مهرجان القاهرة الدويل للم�رسح التجريبي يف دورته الع�رشين لعر�ض
م�رسحية « ظل ال�شم�س » والتي �أدرجت يف املرتبة الثامنة بني 56
م�رسح عاملي من قبل جلنة امل�شاهدة العاملية.
•�أول م�رسح عربي مهني يف منطقة املثلث  ،ينتج م�رسحيات خا�صة
ويقدم اعمال مهنية ذات فكر وم�ضمون و�أداء وعر�ض راق  ،ي�سمو
بامل�شاهد ويرتقي به نحو العال .

www.al-mayadeen.org / almayadeen@gmail .com
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sull racconto

About the novel :

Michael Kolhaas

Michael Kolhaas

 el racconto di Michael Kolhass,
N
Von Kleist, autore del testo originale,
porge la classica domanda di come
un uomo possa vedere rispettati i
propri diritti in un mondo pieno di
ingiustizie.
Michael che è un uomo retto e intransigente chiede giustizia e quando la
sua richiesta viene respinta, decide
di ottenerla ugualmente in altri modi
credendo fortemente di essere dalla
parte della ragione. Malgrado ciò
alla fine dovrà ammettere di aver
sbagliato pagando con la morte il
prezzo dei suoi errori.

 he story of michal kolhass
T
“hanyirsh von Kleist” asks a
typical question about how the
human being could take his
right in the unjust society.
Michael is one of the most egregious and straightforward person , he calls for justice and
while his request gets rejected
he goes to illegal methods which
must result in an injustice and
inhuman situation , but he eventually admits his guilt and atone
for breach of public security in
the face of death voluntarily

: عن الرواية

" "ميكائيل كولها�س

ي��ط��رح ه��اي�نري��خ ف���ون كالي�ست
�س�ؤا ًال منوذجي ًا يف ق�صة «ميكائيل
ك��ول��ه��ا���س» ع��ن كيفية ح�صول
.الإن�سان على حقه يف جمتمع ظامل
 الذي هو «واح��د من- �إن ميكائيل
�أك�ثر النا�س ا�ستقامة وفظاعة يف
، يطالب بتحقيق العدالة-»�آن مع ًا
-وحني يرف�ض املجتمع طلبه يلج�أ
وهو يف حالة من ال�شعور املطلق
 �إىل �أ�ساليب منافية للقانون-باحلق
،ال بد �أن ت�سفر عن ظلم وال �إن�سانية
،لكنه يف نهاية الأمر يعرتف بذنبه
ويكفر ع��ن �إخ�لال��ه ب��الأم��ن العام
.مبواجهة املوت طواعية
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Al-Mayadeen

Um Elfahem Theater

Um-Elfahem theater association which was established at 25/6/2000. The main aims of this association is to bridge between the human dreams of getting their novel goals and embittered reality
that we live everyday. This is done by several educational programs and activities which interest
mainly by the person and the society. It also calls for right ways of behaviors and sticks by the
traditional social values and improve them to fit the technological development. Therefore, there
was certainly need for theater!

Al-Mayadeen

Il teatro di Um-el Fahem
’ associazione teatrale Al-Mayadeeen Um-el fahem è stata istituita il 25/06/2000.
L
Lo scopo dell’associazione è quello di creare un ponte tra il sogno umano di raccontare delle storie e la dura realtà che viviamo tutti i giorni. Realizziamo tutto questo attraverso programmi e attività che interessano principalmente le persone e la nostra società. L’appartenenza
all’associazione richiede un certo tipo di comportamento che ricalca i giusti valori della società
da raggiungere anche attraverso i mezzi delle nuove tecnologie. E certamente per il teatro ce n’è
bisogno.
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" ويف هاي اللحظه ..يف هاي اللحظه بالذات بن كوال�س كان ي�شعر انه حتى املالئكة....هو كان رجل متدين جدا وكان من
امل�ستحيل انه يحكي الي رجل دين عن ال�شيء اللي هو بفكر فيه .كان ي�ؤمن انه حتى املالئكة موجوده هناك بني خيوله ..اكرث
كان ي�ؤمن انه خيوله هي املالئكة.....باالخ�ص اثنني منهم  ...هظالك اجلوز ..كانوا احلى بكثري من كل الباقي ...ا�صايل
 ...عربيني ا�صيلني من عرق ودم �صايف نقي ..من �ساللة م�أ�صلة ..هناك يف هذاك امليدان ...هناك.وال مرة كان عندو
ح�صانني زيهن ..والمرة ..,وال مرة".....
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“ In questo momento… In questo momento Kolhas sentiva perfino gli angeli…
Lui era una uomo religioso e non avrebbe mai detto ad uno sceicco. quello che stava pensando…
Ma lui sentiva che gli angeli erano lì tra i suoi cavalli… di più, lui credeva che gli angeli fossero i
suoi stessi cavalli…
In particolare quei due la in fondo erano più belli di tutti gli altri, due morelli purosangue, in quel
recinto la in fondo… non aveva mai avuto due cavalli così, mai, mai...”
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عن امل�رسحية :

غ�ضب زين الدين بن كوال�س

(معربة)  ،حول مرو�ض خيول عا�ش
تتمحور م�رسحية حكاية زين الدين ابن كوال�س
ّ
يف �أرا�ضي ال�شام �أبان بدايات املنت�صف الثاين للحكم العثماين  ،وقد تعر�ض
لعملية احتيال وابتزاز من �أحد الآغوات يف املنطقة  .ومل ين�صفه �أحد بعد
حماوالت جمة لتحقيق العدالة لكنه مل يح�صل على ذلك  ،فيقرر �أن ي�أخذ
حقه بيده كما يفهم بب�ساطة مل يتوقع �أن تتحول هذه املحاوالت اىل
مترد ومن ثم اىل ثورة ع�شوائية  .لي�صبح الرجل القائد املخ ّل�ص الذي
انتظره ال�شعب املقموع وامل�سحوق  ,وراحت حتكي الن�ساء �أن "هذا
هو البطل الذي حتدثت عنه اال�ساطري القدمية �سي�أتي من العدم
ليخل�ص النا�س من ظلم املت�سلطني  ،ويعيد احلق لأ�صحابه ،
وير�سى العدالة االجتماعية "  ،ولكنه كان يف نظر الباب العايل �أكرث
جمرم ومطارد خطري مطلوب للعدالة يف تلك الفرتة ........
مل يتوقع زين الدين �أن الأمور �ست�صل اىل هذا احلد من الق�ساوة و�سفك الدماء
يتوقف يف نهاية االمر ويعرتف بخطئه ويواجه حكم الإعدام  ..ولكن ال�سلطات مل تعرتف ولو بخط أ�
واحد من �أخطاءها التي ال تعد وال حت�صى ...

عن الكاتب :

هايرنيخ فون كالي�ست Heinrich Von Kleist

م�سـرحي وق�ص�صي وكاتب مقاالت �أملاين ،ولد يف مدينة فرنكفورت ( ، )Frankfurtو ُتويف منتحر ًا بالقرب
من برلني .كان االبن الأكرب ل�ضابط برو�سي ،وطبق ًا لتقاليد العائلة كان عليه �أن يتبع خطا �أبيه ،ويختار
مهنة اخلدمة يف اجلي�ش؛ �إال �أنه ما لبث �أن اعتزلها ،وبد�أ درا�سة الفيزياء والريا�ضيات والفل�سفة
مظهر ًا بذلك مي ً
ال �إىل املذهب العقالين ( )Rationalismوعلوم
وامل��و���س��ي��ق��ى
الطبيعة� .إ�ضافة �إىل ذلك در�س �أعمال الفيل�سوف الفرن�سي جان
جاك رو�سو ،وحتول نهائي ًا عن العلم �إىل الأدب والفل�سفة.
ال ينتمي كالي�ست �إىل ع�رص �أو مذهب �أدبي بعينه ،بل يقف
بني الع�صور ،وير�سم من �شخ�صيات �أعماله �صورة لإن�سان
الع�رص احلديث ،بجميع تناق�ضاته وازدواجيته ،الباحث عن
ج�سد يف
احلقيقة املطلقة وعن مغزى الوجود الإن�ساين .فقد ّ
معظم م�ؤلفاته ب�رش ًا يت�رصفون انطالق ًا من �أعماق عاطفتهم ووجدانهم،
و�صاغ تيقنهم من م�شاعرهم،
ن�صف ،ومل ُيقدر حق قدره �إال بعد موته .ومن باري�س كتب ذات مرة �إىل �أخته �أولريكِ ه  " :مل �أعد
مل ُي َ
�أ�ستطيع اال�ستمرار" .فقد ا�ستمر جتاهلُ قيمته و�أهميته فرتة طويلة �إىل �أن �أعيد اكت�شافه يف عام 1900
واحد ًا من �أبرز الك ّتاب يف الأدب امل�رسحي والق�ص�صي الأملاين.
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عن املمثل :
قرمان قرمان

Actor
Karaman Karaman

خا�ض جتربة التمثيل منذ ال�صغر � .أول ظهور له على خ�شبة امل�رسح
ب�شكل مهني كان يف  1998يف م�رسحية " الهاوية " من انتاج
م�رسح �أم الفحم البلدي  .و�شارك يف م�رسحية " منولوج االر�ض"
عام  . 1999ومت اختياره لتمثيل �شخ�صية �شاب فحماوي يف فيلم
" بطاقة حمراء "  .ومن ثم �شارك يف م�رسحية "جديلة الأر�ض"
�سنة  . 2000عن �أحداث الروحة � .شارك يف فيلم " اثاث قدمي " مع
املخرجة ايري�س روبني ،و�شارك يف " حمطة  " 48وجولة عرو�ض
يف خيام االعت�صام يف البالد واهمها يف الروحة وغريها ..
�سافر اىل ايطاليا لتلقي العلم ( �صيدلة) ترجم جديلة االر�ض لاليطالية ومثلها
مع جمموعة من طالب اجلامعة ق�سم امل�رسح  .و�شاركت يف �سل�سلة عرو�ض يف املدينة
وخارجها  ..وبعد عودته زاول مهنة ال�صيدلة  ،وكان من م�ؤ�س�سي امليادين � .شارك بعدها
يف م�رسحية " العندليب" كمدير انتاج و�ساعد يف االخراج  .و�شارك يف م�رسحية
"فيرتاج" تخليدا لذكرى الروح الطاهرة " عامر �أبو ح�سني " �أبو الطيب "
رحمه الله  ..وعمل يف اجلمعية كم�رشف على امل�شاريع والن�شاطات ..
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عن املخرج :

خالد ال�صالح حماميد :

Director
Khaled Saleh

خمرج وم�ؤلف م�رسحي  ،در�س امل�رسح والدراما الإبداعية  .عمل يف جمال
الدراما الرتبوية يف املدار�س� .شكّل فرقة م�رسحية من املواهب والهواة بني
االعوام  1988-1996وكان �إول م�رسح حملي يف �أم الفحم يقدم �أعماله
للجمهور العام  .انتج خاللها م�رسحية �"- :رصخة جمنون"  60د -.
"ال�ضمري" 95د " - .الكو�شان"  75د" - .على قارعة الطريق "
�شاركت يف م�رسحيد  –2حيفا 1998.مت ت�شكيل طاقم م�رسحي جديدبالتعاون
مع بلدية �أم الفحم حتت �إ�سم  " :م�رسح �أم الفحم البلدي" على �أن يتم تركيز عمل
الفرقة يف مركز العلوم والفنون يف املدينة  .انتج امل�رسح خاللها  :من
ت�أليفه و�إخراجه " الهاوية"  65د  ".جديلة الأر�ض"  85د  ".مونولوج
الأر�ض"  " 55حمطة  75 "48د� " .سيندريال" 55د " .ظل ال�شم�س –
بني الأنا والآخر" 95د .متت دعوة امل�رسحية من قبل " مهرجان القاهرة للم�رسح
التجريبي – الدورة الع�رشين  " . -2008فيرتاج"  65د  " .العندليب"  50د" .ما
بعد الفو�ضى"  75د .ح�صل مع اجلمعية على جائزة وزير الثقافة لالبداع (عن فئة
امل�رسح).عام . 2008
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