el-hak awati احلكواتي

أبو اوبو فــي ســوق اللحــامـــني

abu ubu in the meat market
A free adaptation of Jarry’s classic, led by an
examination of today’s Palestine

مسرحية مستوحاة من أعمال الكاتب الفرنسي
،»ألفريد جاري حول «ظاهرة اوبو

A narration where the conqq
quest of political power is not
the main issue, but more the
conquest of all the mini poweq
ers of social & daily life.
A play about power games in
which, however low one can
be in the pyramid, however
low in front of the enemy
one bows, there is always
a younger or weaker one to
dominate, manipulate, to infq
flict suffering on, to CRUSH…
The action takes place in
Souq el-Lahhameen (the
butchers’ market) in Jerusalq
lem. The Ubu family are tripe
butchers. They sell giblets,
offal, animals’ heads, feet,
organs and tripes. The son
is even more of a lout than
his father. With his father, he
plans taking over the hamoulq
la (extended family) by
assassinating various
relatives and becoming the
master and owner of the
hamoula properties…

فكان النص حياكة خاصة
لرواية تتعدى موضوع
الوصول إلى السلطة
السياسية واإلستحواذ عليها
إلى االستحواذ بالقوة على
.السلطة خاصة

adaptation إعداد

François Abou Salem فرنسوا آبو سالم

directing & design إخراج وتصميم

Paula Fünfeck باوال فونفك
& François Abou Salem فرنسوا آبو سالم

with تمثيل
François Abou Salem فرنسوا ابو سالم
& Adham Nu’man ادهم نعمان
lighting design تصميم اإلضاءة
Philippe Andrieux فيليب اندريو

assistant sets & costumes مساعد ديكور ومالبس
Rami ‘Arda رامي العارضة

technique تكنيك

Zaki Qawasmi زكي قواسمي
Mohannad Halawani مهند حلواني

stage manager إدارة منصة

Ahd-Rawhi Hashimeh عهد روحي حشيمة

production
Amira Dibsy أميرة دبسي

many thanks to الشكر الجزيل ل
Amer Khalil عامر خليل
Ihab Abu Mu’ammar ايهاب ابو معمر
Marie Vayssière ماري فيسيير

ليس من كان على قمة
الهرم هو وحده املهيمن
 فهناك نظام،على اآلخرين
مؤسس على منطق القوة
جنده في أسفل مستويات
 حتى إن كنا.الهرم أيضا
في مستوى نتحطم فيه
،قوانا أمام العدو الكاسر
جند دائما من هو أصغر
منا وأضعف لنسيطر عليه
.ونقهره
تدور أحداث املسرحية في
 أم أوبو و أبو.سوق اللحامني
،أوبو جزاران يبيعان السقط
كبد ومعاليق وأرجل
 يعيشان.ورؤوس احليوانات
مع إبنهما الذي يفوق
 مبا ميلكونه.والده زعرنة
من حلوم وأعضاء مختلفة
حولهم يخططون ويتخيلون
عمليات إغتيال ألبناء
احلمولة ليصبحوا أسيادها
.ويتملكونها

