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ثقافة وناس

في «بستان»
شكسبير
بيار أبي صعب

معتادين هذا النوع من األمسيات.
لم نعد ُ
املسارح تغلق في بيروت ،والرواد يتوارون
شيئًا فشيئًا ،بعدما استسلموا للتعب واملرض
ّ
واليأس والالجدوى .إنه فشل مشروع الحداثة
ّ
اللبنانية التي ابتلعها «الكاباريه» .كل ما
أسسوه وبنوه من الستينيات ،لنصل إلى هذا
ّ
املسرحية لم تعد ّ كما
الخواء؟ تقاليد الفرجة
كانت في بيروت العصر الذهبي ،وال حتى
ّ
األهلية وخالل السنوات
في بيروت الحرب
ّ
التي أعقبت نهايتها الرسمية .لقد حدث كل
شيء بسرعة .لم ننتبه إلى املدينة إال وقد
ّ
اإلبداعية
ضاق أفقها ،وانحسرت حياتها
ّ
والثقافية ،ليبقى التلفزيون األبله فيستعمر
العقول واملخيالت واألذواق .وما زلنا نعيش
لحظة اتساع الصحراء .دور نشر أقفلت أو
ستقفل .صحف عريقة مهددة باالنسحاب
من األكشاك .ماذا سيبقى من املدينة غدًا،
غير ناطحات السحاب الخالية ،وسيارات الدفع
الزحام ،ومواخير االقتصاد
الرباعي العالقة في ّ
الطفيلي ،والشوارع املعقمة ،واألحياء البال روح،
ّ
ّ
باإلنكليزية
البشرية التي ترطن
والروبوتات
كالمًا غبيًا ّ
منمطًا.
مساء االثنني في بيت مري ،على كتف
بيروت ،وضمن املهرجان الكالسيكي العريق،
كنا في «البستان» على موعد مع لحظات
من املسرح الصرف« .سهرة مع شكسبير»،
ّ
ّ
وعامية رشيقة،
بالعربية ،بني فصحى
األوبرالية واملوسيقيةّ
ّ
في زحمة األمسيات
ّ
ّ
العاملية التي يحفل بها البرنامج .إنها فكرة
ميرنا البستاني التي نحزر ملساتها .لقد
جمعت ثالثة من أبرز وجوه املسرح اللبناني:
ميراي معلوف التي امتدت مسيرتها جسرًا
بني منير أبو دبس وبيتر بروك ،ورفعت
طربيه املمثل الفريد رفيق ريمون جبارة
وتلميذه وصاحب الحضور ّ
املميز .جالل
خوري املخرج النادر الذي حمل البريختية
الى الشرق ،ولم يفقد رغم تدهور األزمنة ّ
حدة
ّ
ّ
بصيرته ،وقراءته الجدلية النقدية للتاريخً .
كانت ليلة نادرة ،والجمهور سيتذكرها طويال.
الجمهور السعيد الحظ الذين ْ
ملحنا في صفوفه
َ
بعض أهل األدب واملسرح والفكر واإلعالم
ّ
ّ
والفن… من صناع العصر الذهبي لبيروت.
البرنامج قام على مجموعة مونولوغات
وحوارات من شعر وليام شكسبير ّ
(عراب
«مهرجان البستان» هذا املوسم) ومسرحياته.
نقطة ّ
القوة إضافة إلى الفكرة نفسها ،كان
اختيار النصوص ،وإعادة تعربيها وأدائها.
ّ
اللبنانية .شكسبير
شكسبير الى الخشبة
لنتذكر ما هو املسرح .أما الرابط بني املشاهد،
ّ
شخصيًا :أداه جالل
فكان املؤلف اإلنكليزي
ّ
«التغريبية» .شكسبير
خوري على طريقته
يخاطبنا اآلن وهنا ،عن الفنت املذهبية في
إنكلترا القرن السادس عشر« ،ما بعرف
ويضع
إذا عندكم إنتو هيك شي اليوم…».
ّ
إطارها النقدي التاريخي بخفة
النصوص في ّ
ظل… ويلعب حتى دور الحائط املثقوب في
«حلم ليلة صيف».
لحظات نادرة من املسرحة واالنفعال .ميراي
معلوف تستحضر كوابيس «ليدي ماكبث»:
«إلى السرير .الباب يقرع .البس ثياب النوم ،ما
مضى قد انقضى» .رفعت في دور «ريتشارد
الثالث» ،وفي مونولوغ هاملت الشهير «أكون أو
ال أكون» .العاشقان األبديان روميو وجولييت.
كوميديا األغالط .كانت ميراي كالكاهنة في
قدرتها على حمل الكلمات وإحيائها .ورفعت
يخلق من حوله األبراج ،واملعاني واملواقف.
وجالل بقامته الفارعة تفوح منه عطور تلك
السنوات السعيدة .فقط ،ليت الثالثي ّ
تمرن أكثر
على النصوص ،وزاد من اللعب الداخلي على
حساب املهارة التقنية .ليت شكسبير لم يرفع
الكلفة معنا ،ولم يحمل أوراقه بيده ،بل خاطبنا
من دائرة ضوء ّ
ضيقة ،ومن أماكن مختلفة من
الصالة .من علياء التاريخ .فالتغريب حاصل ال
ّ
إضافية…
محالة ،وال داعي ملؤثرات
لكن ما ّ
هم .لقد عشنا أول من أمس ليلة من
العمر في «البستان» .شكرًا مليرنا البستاني
وللعمالقة الثالثة .ليت هذه املبادرات تتكرر
ّ
الثقافية.
في صحرائنا

وعرض الفنون» أمس تجربة فريدة من نوعها بعنوان
فنون معاصرة أطلقت «الجمعية اللبنانية لتطوير
ّ
الشمالية ،فيكتشفونها
«اإلقامة الفنية في بلدة رأس مسقا» .على مدى شهر كامل ،سيقيم ستة فنانين شباب في البلدة
ّ
ويتفاعلون مع محيطها ،وبيئتها الثقافية واألكاديمية ،وبالتالي سيعبرون عن الواقع المعيش ،كل بأسلوبه وضمن
ّ
وتخصصه
سياق عمله

ّ
متحف  APEALيمر في رأس مسقا
نادين كنعان

أطلقت «الجمعية اللبنانية لتطوير
وع ـ ــرض ال ـف ـن ــون» ( )APEALأمــس
«اإلقامة الفنية في بلدة رأس مسقا»
( )RMARخ ـ ــال م ــؤت ـم ــر صـحــافــي
عـقــدتــه فــي أح ــد املـطــاعــم فــي منطقة
مونو (األشرفية ـ بيروت) .املشروع
الـ ـ ـ ــذي سـ ـيـ ـب ــدأ بـ ـع ــد غ ـ ـ ـ ٍـد ال ـج ـم ـع ــة،
بــرعــايــة وزارة الـثـقــافــة ،ي ـجــري عبر
ب ــرن ــام ــج «م ـت ـحــف ق ـيــد ال ـتــأس ـيــس»
ال ـ ــذي سـتـفـتـتـحــه  APEALف ــي عــام
 ،2020بالتعاون مع جمعية «منصة
فنية مــؤقـتــة» ( ،)T.A.P.وبــالـشــراكــة
مـ ـ ــع ب ـ ـلـ ــديـ ــة رأس مـ ـسـ ـق ــا (ق ـ ـضـ ــاء
ال ـ ـكـ ــورة ـ ـ ـ شـ ـم ــال لـ ـبـ ـن ــان) و«م ـع ـهــد
ال ـف ـن ــون ال ـج ـم ـي ـلــة» (ف ـ ــرع ال ـش ـم ــال)
فــي «الجامعة اللبنانية» و«جامعة
الـ ـ ـق ـ ــدي ـ ــس يـ ـ ــوسـ ـ ــف» و«ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــة
اللبنانية الدولية».
اخ ـت ــارت لـجـنــة تـحـكـيــم متخصصة
ّ
ســتــة فنانني لـخــوض هــذه التجربة
ال ـفــريــدة الـتــي سـبــق لــ«مـنـصــة فنية
مــؤقـتــة» تطبيقها فــي بـلــدة مــزيــارة
الـ ـشـ ـم ــالـ ـي ــة ف ـ ــي ع ـ ــام  ،2014ب ــدع ــم
مــن الـبـلــديــة .الـفـنــانــون الـسـتــة آتــون
م ـ ــن خـ ـلـ ـفـ ـي ــات وم ـ ـ ـ ـ ــدارس م ـت ـن ـ ّـوع ــة
بـ ـ ــن الـ ـ ـف ـ ــن الـ ـ ـبـ ـ ـص ـ ــري ،وال ـ ـك ـ ـتـ ــابـ ــة،
واإلخ ـ ــراج ،واملــوسـيـقــى ،والتصوير
ال ـفــوتــوغــرافــي ،وه ــم :عـلــي ال ــدراس ــه
( ،)1983ي ـم ـن ــى ج ـ ـيـ ــداي (،)1989
ريـ ـ ـ ـم ـ ـ ــون جـ ـ ـم ـ ـ ّـي ـ ــل ( ،)1986إيـ ـف ــا
ســودارغــايــت ( ،)1988بـتــرا ســرحــال
( )1983وميريام بولس (.)1992
ّ
لـ ـك ــل مـ ــن هـ ـ ــؤالء خ ـص ــوص ـي ــة ف ـنـ ّـيــة
ورؤيــة مختلفة .يعمل علي الدراسه
بــن بــرلــن وتــورون ـتــو ومــونـتــريــال،
فـ ــي م ـ ـجـ ــاالت ال ـف ـي ــدي ــو وال ـت ـج ـه ـيــز
ً
واألداء والطباعة ،متناوال مواضيع
ال ـهــويــة وم ـفــاه ـيــم ال ـ ــذات وال ـتــاريــخ
الشخصي وغـيــرهــا .فــي ع ــام ،2014
ق ـ ّـررت يمنى ج ـيــداي االس ـت ـقــرار في
لفهم بلدها بطريقة أفضل ،وال
لبنان ّ
ّ
سيما أنها مولودة في كندا .تحمل
الفنانة الشابة شهادة املاجستير في
التصوير الفوتوغرافي من «املدرسة
الــوطـنـيــة للتصوير الـفــوتــوغــرافــي»
في مدينة آرل الفرنسية ،ويتمحور
ع ـم ـل ـهــا حـ ــول ف ـه ــم الـ ـص ــراع ــات بــن
الحضارتني الشرقية والغربية عن
طريق التشكيك في تعريف ومصادر
ّ
ص ــور ك ــل مـنـهــا ،فيما تشتغل على
التجهيز والـتـصــويــر الـفــوتــوغــرافــي
والفيديو والوثائقيات.
ريـ ـ ـم ـ ــون جـ ـم ـ ّـي ــل ال ـ ـ ـ ــذي ت ـ ـخـ ــرج فــي
«كـ ـلـ ـي ــة غ ـ ـل ـ ـي ـ ـنـ ــدون» فـ ـ ــي «ج ــامـ ـع ــة
يـ ــورك» (تــورن ـتــو) ع ــام  ،2009سبق
أن شـ ـ ـ ــارك ف ـ ــي «أش ـ ـ ـغـ ـ ــال داخـ ـلـ ـي ــة»
(لــ«أشـكــال أل ــوان») بــن عــامــي 2013
و .2015لــم تــدرس إيفا سودارغايت
التصوير الفوتوغرافي ،بل تعلمته
بـ ـنـ ـفـ ـسـ ـه ــا ،ف ـ ـهـ ــي تـ ـح ـ ـمـ ــل ش ـ ـهـ ــادة
بكالوريوس في الهندسة املعمارية
من «الجامعة اللبنانية األميركية».
وال ــدا ســودارغــايــت أحدهما لبناني
والـثــانــي مــن لـيـتــوانـيــا ،وتنقلت في
ط ـف ــول ـت ـه ــا بـ ــن لـ ـبـ ـن ــان ول ـي ـت ــوان ـي ــا
واإلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ،قـ ـب ــل أن ت ـس ـت ـق ــر فــي
ّ
التنوع طـ ّـور اهتمامها
بـيــروت .هــذا
بسيميائية البيئة املبنية ومسألة
«األرض» .تعتبر مقاربة إيفا الفنية
مـفــاهـيـمـيــة غــال ـبــا ،وم ـس ـتــوحــاة من
م ـم ــارس ـت ـه ــا املـ ـعـ ـم ــاري ــة .أم ـ ــا بـيـتــرا
س ـ ـ ــرح ـ ـ ــال ،ف ـ ـهـ ــي كـ ــات ـ ـبـ ــة وم ـن ـت ـج ــة
وم ـم ـث ـلــة وف ـن ــان ــة أدائ ـ ـيـ ــة ،ت ـخـ ّـرجــت
مــن قـســم امل ـســرح فــي «كـلـيــة الـفـنــون
الجميلة» في «الجامعة اللبنانية»،
قبل أن تـنــال شـهــادة املاجستير من
Trinity Laban Conservatoire of

 Music and Danceفي بريطانيا .هي
حاصلة أيضًا على جائزة عن دورها
ف ــي مـسـلـســل ال ــوي ــب «ف ـس ــات ــن» في
«مهرجان مرسيليا للويب» (.)2013
آخـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـف ـ ـ ـنـ ـ ــانـ ـ ــات عـ ـ ـل ـ ــى الـ ــائ ـ ـحـ ــة
هـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـيـ ـ ــريـ ـ ــام ب ـ ـ ــول ـ ـ ــس الـ ـ ـح ـ ــائ ـ ــزة
ش ـ ـهـ ــادة مــاج ـس ـت ـيــر فـ ــي ال ـت ـصــويــر
ال ـ ـفـ ــوتـ ــوغـ ــرافـ ــي م ـ ــن «األكـ ــادي ـ ـم ـ ـيـ ــة
اللبنانية للفنون الجميلة» (.)ALBA
ّ
خ ــال فـتــرة ال ــدراس ــة ،رك ــزت ميريام
ع ـل ــى حـ ـي ــاة ال ـل ـي ــل ف ــي بـ ـي ــروت إل ــى
جانب املجتمعات الصغيرة املؤلفة

م ــع ال ـس ـك ــان وث ـقــاف ـت ـهــم وع ــادات ـه ــم
وتـ ـق ــالـ ـي ــده ــم وحـ ـي ــاتـ ـه ــم ال ـي ــوم ـي ــة
وطبيعة املنطقة وتاريخها.
ب ــاخـ ـتـ ـص ــار ،يـ ـه ــدف املـ ـ ـش ـ ــروع إل ــى
خ ـلــق ت ــواص ــل ب ــن أش ـك ــال الـتـعـلـيــم
الرسمي للممارسة الفنية والبحث
مـ ــن جـ ـه ــة ،وال ـ ـبـ ــرامـ ــج األك ــاديـ ـمـ ـ ّي ــة
للجامعات من جهة أخرى .ويتوخى
بحسب املنظمني «فسح املجال أمام
طـ ــاب ال ـج ــام ـع ــات ف ــي رأس مـسـقــا
ل ـل ـت ـف ــاع ــل مـ ــع ن ــاشـ ـط ــن أس ــاس ـي ــن
فــي الـحـقـلــن الـفـنــي وال ـث ـقــافــي ،عبر

تتخلل البرنامج عروض سينمائية ومسرحية أبرزها «مشرح وطني» لفرقة «زقاق»

برنامج «متحف
ُ
قيد التأسيس» سيفتتح
عام  2020في
منطقة المتحف
م ــن الـ ـع ــام ــات والـ ـع ـ ّـم ــال األج ــان ــب.
تمزج بولس في أعمالها بني التقرير
ـت
وال ـب ـح ــث ال ـش ـخ ـص ــي ،وف ـ ــي ال ــوق ـ ً
نفسه تكتشف وطنها لبنان ،ساعية
إل ــى اكـتـشــاف طــريـقــة انـتـمــائـهــا إلــى
مدينتها بيروت.
ع ـل ــى م ـ ــدى ش ـه ــر كـ ــامـ ــل ،سـيـتـمـكــن
هــؤالء من اكتشاف بلدة رأس مسقا
ال ـق ــدي ـم ــة ،وال ـت ـف ــاع ــل م ــع مـحـيـطـهــا،
وب ـي ـئ ـت ـهــا ال ـث ـق ــاف ـي ــة واألك ــاديـ ـمـ ـي ــة،
وبـ ــال ـ ـتـ ــالـ ــي الـ ـتـ ـعـ ـبـ ـي ــر عـ ـ ــن ال ـ ــواق ـ ــع
ّ
املعيش ،كل بأسلوبه وضمن سياق
ّ
عمله وتـخـ ّـصـصــه .سـيــركــز املـشــروع
ع ـلــى نـقـطــة أســاس ـيــة ه ــي «الـتــربـيــة
الثقافية» ،على أن يستلهم الفنانون
مـ ــن رأس م ـس ـق ــا إلن ـ ـجـ ــاز أع ـمــال ـهــم
اإلب ــداعـ ـي ــة ،ع ـبــر االح ـت ـك ــاك املـبــاشــر

ح ـل ـقــات ن ـق ــاش وحـ ـ ــوار ط ـ ــوال فـتــرة
اإلقــامــة» .كما سيسهم البرنامج في
«تخطي الحواجز الثقافية والدينية،
والتفاعل انطالقًا من قدرة الفن على
إرس ــاء مفاهيم الــوحــدة والتعايش
والكرامة اإلنسانية.»...
ّ
والقيمة
مديرة «منصة فنية مؤقتة»
على «اإلقــامــة الفنية فــي بـلــدة رأس
مسقا» ،أمــانــدا أبــي خليل ،أوضحت
ّ
أن اختيار رأس مسقا تحديدًا جاء
على خلفية «رمزيتها كبلدة لبنانية
نموذجية تقع في منطقة مثالية ،وال
تــزال تحافظ على هويتها الريفية،
رغ ـ ــم ق ــرب ـه ــا ال ـش ــدي ــد م ــن طــراب ـلــس
ً
وم ـ ـجـ ــاورت ـ ـهـ ــا لـ ـلـ ـبـ ـح ــر ،ف ـ ـضـ ــا عــن
ّ
تنوعها الطائفي» .تشدد أبي خليل
الرسمي»
على أهمية الجانب «غير
ً
ل ـل ـم ـشــروع ف ــي إن ـج ــاح ــه ،آمـ ـل ــة نقل
التجربة إلــى مناطق لبنانية أخرى
بـعـيــدة عــن الـعــاصـمــة« :لـكــن املسألة
بحاجة إلى دعم».
م ــن ج ـه ـت ـهــا ،ت ــؤك ــد مـمـثـلــة APEAL
ّ
نــدى الـخــوري أن «اإلقــامــة الفنية في
رأس مسقا» تأتي في سياق برنامج
«متحف قيد التأسيس» الذي سيبصر
النور في عام  2020في منطقة املتحف
ّ
فــي ب ـيــروت ،وسـيـشــكــل مــرك ـزًا ثقافيًا
ّ
ج ـ ــديـ ـ ـدًا يـ ـس ــل ــط الـ ـ ـض ـ ــوء عـ ـل ــى ال ـف ــن
الحديث واملعاصر في لبنان واملنطقة.

هكذا ،ينطلق مشروع «اإلقامة الفنية»
من هــدف املتحف ورؤيـتــه لنشر الفن
ّ
في كل املناطق اللبنانية ،وخصوصًا
ّ
ّ
«يطور الناس .فكيف إذا كانت
أن الفن
ال ـظــروف مشابهة ملــا نـمـ ّـر بــه الـيــوم»،
وف ــق مــا ت ـقــول ا ّل ـخ ــوري ل ــ«األخ ـب ــار».
وتـ ـش ـ ّـدد ع ـلــى أن ـ ــه ال ي ـم ـكــن م ـقــاومــة
ّ
ّ
ك ــل الـ ـش ــواذ «إال ع ـبــر ال ـف ـن ــان .ول ـعــل
م ـع ــان ــاة ط ــراب ـل ــس وال ـش ـم ــال عـمــومــا
ً
خالل السنوات املاضية تعتبر عامال
أســاس ـيــا الن ـط ــاق ه ــذه الـتـجــربــة من
هناك».
وس ــط زحـمــة ال ـنــاس والـصـحــافـيــن،
ن ـ ـ ـسـ ـ ــرق ب ـ ـعـ ــض ال ـ ـ ــوق ـ ـ ــت ل ـل ـح ــدي ــث
م ــع ع ـ ّـي ـن ــة م ــن ال ـف ـن ــان ــن امل ـش ــارك ــن
فـ ــي ه ـ ــذا امل ـ ـش ـ ــروع .يـ ـش ّــرح ري ـم ــون
ج ـم ـ ّـي ــل لـ ـ ــ«األخـ ـ ـب ـ ــار» أن ـ ـ ــه أراد مــن
وراء االنـ ـضـ ـم ــام إلـ ــى ف ــري ــق الـعـمــل
«خــوض تجربة جــديــدة على تماس
ـاس وع ـلــى األرض» ،مضيفًا
مــع ال ـنـ ّ
«أع ـت ـقــد أنـ ــه يمكنني املـســاهـمــة في
مـســاعــدة ال ـنــاس هـنــاك فــي التعبير
ّ
جميل
ع ــن أنـفـسـهــم ف ـن ـيــا» .ال يـنـكــر
وج ــود إشكاليات ع ـ ّـدة ،منها ســؤال
حــول مــدى جــدوى الفنون املعاصرة
«في هذا اإلطار وبلوغ هدفها هناك
(رأس مسقا)».
هي ليست املـ ّـرة األولــى التي تشارك
فيها بيترا ســرحــال بمشروع إقامة
ّ
ف ــنـ ـي ــة ،إذ خ ــاض ــت هـ ـ ــذه ال ـت ـج ــرب ــة
ً
فــي ال ــوالي ــات املـتـحــدة م ـثــا .وإقــامــة
ّ
مشروع مماثل في لبنان شكل عامل
تلفت فــي حديثها
ج ــذب كبير لـهــا.
ّ
ّ
متحمسة
إل ــى «األخـ ـب ــار» إل ــى أن ـهــا
لـ«اكتشاف املنطقة واختبار فرصة
ال ـع ـمــل امل ـبــاشــر م ــع الـ ـن ــاس .عـنــد ّهــا
ســأعــرف كيف يمكنهم اإلف ــادة مني
والعكس صحيح».
ّ
على صعيد برنامج اإلقــامــة ،حضر
املـ ـن ـ ّـس ــق ال ـف ـن ــي ل ـل ـم ـش ــروع الــزم ـيــل
روي ديب أنشطة كثيرة ،مشيرًا إلى
«حرصنا على تلبيته أهداف اإلقامة
الفنية ،وتطلعات الفنانني املشاركني
ّ
ف ـي ــه ،وط ـم ــوح ــات املـجـتـمــع امل ـحــلــي،
وف ــق رؤي ــة فـنـيــة مجتمعية تالمس
الواقع وتحاكيه» .يتضمن البرنامج
محاضرات وندوات حوارية مجانية
ّ
مفتوحة كــل يــوم ثــاثــاء فــي «معهد
الـ ـفـ ـن ــون ال ـج ـم ـي ـل ــة» ف ــي «ال ـج ــام ـع ــة
الـلـبـنــانـيــة» (ف ــرع ال ـش ـمــال) .الـبــدايــة
م ــع «س ـي ــاس ــات امل ــؤس ـس ــات الـفـنـيــة
ّ
متنوع»
والثقافية ملخاطبة جمهور
( 22آذار) ال ـتــي س ـت ـت ـحـ ّـدث خــالـهــا
أمــانــدا أبــي خليل ،ومــديــرة «متحف
سـ ــرسـ ــق» زيـ ـن ــة ع ــريـ ـض ــة ،وم ــدي ــرة
«سينما ميتروبوليس» هانية ّ
مروة،
ّ
واملهندسة اللبنانية منى حــاق .ثم
يأتي دور املخرج والفنان اللبناني
أك ـ ـ ــرم زع ـ ـتـ ــري ( 29آذار) ،وأخـ ـيـ ـرًا
م ــؤس ــس ومـ ــديـ ــر غ ــالـ ـي ــري «أجـ ـي ــال
للفنون التشكيلية» صالح بركات (5
نيسان /أبريل).
وس ـي ـت ـخ ـلــل الـ ـب ــرام ــج أيـ ـض ــا ع ــرض
أفـ ــام وثــائ ـق ـيــة مل ـخــرجــن لـبـنــانـيــن
ّأي ــام اآلح ــاد مـثــل «ال ـن ــادي اللبناني
لـلـصــواريــخ» (إخ ــراج جــوانــا حاجي
ت ــوم ــا وخـ ـلـ ـي ــل ج ــري ــج ـ ـ ـ  20آذار)،
و«خ ـ ـ ــارج ال ـح ـي ــاة» (إخ ـ ـ ــراج مـ ــارون
ـال بال نوم»
بغدادي ـ  27آذار) ،و«لـيـ ٍ
(إخ ــراج إلـيــان الــراهــب ـ ـ  30نيسان)،
و«يامو» (إخراج رامي نيحاوي ـ 10
ً
ن ـي ـســان /أب ــري ــل) ،ف ـضــا ع ــن عــرض
م ـســرحــي تـفــاعـلــي ب ـع ـنــوان «م ـشــرح
وطني» لفرقة «زقاق» ( 12نيسان).
أم ــام هــذه املــروحــة املـنـ ّـوعــة والغنية
م ــن األن ـش ـطــة ،يـتـمـنــى روي دي ــب أن
يـتـمـكــن الـجـمـيــع وخ ـصــوصــا طــاب
ال ـجــام ـعــات ف ــي ال ـش ـمــال م ــن اإلفـ ــادة
منها إلى أقصى الحدود.

