


King Lear, one of Shakespeare’s later plays and arguably his 
most searing tragedy, is, because of its bleak psychological 
and physical landscape, its highly inventive language and its 
motif of dissolution, frequently seen as presaging the works 
of Beckett and the post-World War II existentialist dramatists. 
Set in a mythical, pagan Britain, the play, as the title suggests, 
is a dramatic investigation of the disintegration of monarchy 
written in 1605, two years after the passing of Queen Elizabeth, 
who died childless. Lear, which also presages the English 
Civil Wars that broke out several decades after Shakespeare’s 
death, begins with the king’s ill-fated decision to abdicate 
and divide his lands among his daughters. In Lear, as in all of 
Shakespeare’s plays, parallel plots--the relationships among 
Gloucester, his legitimate son, Edgar, and his bastard son, 
Edmund, and the darkly comic relationship between Lear and 
his Fool--quickly become indistinguishable from the fate of 
Lear’s family and that of his former kingdom. The production 
of this version, the first in Lebanese Arabic and created with 
the assistance of undergraduates in a “Workshop in Theater 
Production” course at AUB, marks both the 400th anniversary 
of Shakespeare’s death and the 150th anniversary of the 
founding of AUB.

#AUB150 #LearinLebanon #shakespearelives2016
#الملك_لير

k
in

g
 LEA

R



الملك لير واحدة من مسرحيّات شكسبير المتأخرة ولعلّها أكثر مسرحيّاته 
الكئيب على  مأسويّة بسبب فكرة االنحالل الطاغية فيها وطابع المشهديّة 
يعتبر  لذلك  المبتكرة  لغتها  إلى  باإلضافة  والجسدّي  النفسّي  المستويين 
والمسرحيّين  بيكيت  لمسرحيّات  استباق  هي  لير  الملك  أّن  الكثيرون 
الثانية. تقع أحداثها  العالميّة  الوجوديّين مّمن ظهرت أعمالهم بعد الحرب 
النظام  تفّكك  في  مسرحّي  بحث  وهي  والوثنيّة  األسطوريّة  بريطانيا  في 
الملكة  وفاة  من  عامين  بعد  أي  العام 1605  في  ُكتبت  أنّها  علًما  الملكّي 
األهليّة  الحروب  أيًضا  تستبق  لير  الملك  أطفااًل.  تنجب  لم  التي  إليزابيث 
اإلنكليزيّة التي اندلعت بعد عّدة عقود من وفاة شكسبير. تستهّل المسرحيّة 
بالملك لير وقد أخذ قراًرا مشؤوًما بالتنازل عن عرشه وتقسيم ملكه بين 
لير، كما في جميع مسرحيّات شكسبير، حبكات موازية  الملك  بناته. في 
وغير  إدغار  الشرعّي  وابنيه  غلوستر  بين  العالقات  يخّص  ما  منها 
الشرعّي إدموند، والعالقة الهزليّة السوداء بين لير وبهلوله وهي حبكات 
إنتاج هذه  السابقة.  لير ومملكته  تجلّيات لمصير عائلة  سرعان ما تصبح 
المسرحيّة، وهي األولى من نوعها في اللغة العامية اللبنانيّة، تّم بمساعدة 
طالب منتسبين لصف »ورشة عمل في اإلنتاج المسرحّي« في الجامعة 
لوفاة  الرابعة  المئويّة  الذكرى  إنتاجها  بيروت كما يصادف  األميركيّة في 
شكسبير والذكرى المائة والخمسين لتأسيس الجامعة األميركيّة في بيروت.

#AUB150 #LearinLebanon #shakespearelives2016
#الملك_لير



The Theater Initiative at AUB, founded with the support of 
President Fadlo Khuri and Dean Nadia Cheikh, is devoted to 
incorporating theater into every aspect of the AUB curriculum 
and the cultural life of the community. The Initiative’s directors 
are Robert Myers, the author of over a dozen plays and 
Professor of English, and Sahar Assaf, a director, performer 
and Assistant Professor of Theater. Recent projects include 
The Rape, by Sa’dallah Wannous; Ana Amel/Ana Amela, 
a verbatim promenade about manual laborers at AUB; 
Moonadilat, dramatic reenactments of significant speeches 
by women at AUB; and a reading of After Darwin, all directed 
by Assaf. Myers, who appeared in After Darwin, and organized 
the recent conference “Darwin, AUB and the Arab World,” is 
editing and co-translating Sentence to Hope, an anthology 
of plays by Sa’dallah Wannous for Yale University Press and 
a volume of political plays from the Levant for Brill, both with 
Nada Saab; and On Wannous, based on a conference at AUB 
about the Syrian playwright, with Sonja Mejcher-Atassi for 
Cambridge University Press.  Recent productions of his plays 
include Twilight Country, Pittsburgh Humanities Festival; 
Atwater: Fixin’ to Die, Drag Strip Courage, Forth Worth; and 
Unmanned, Metta Theatre, Santa Fe; and a reading of Acting 
Like Children at the New Group, New York. 
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»مبادرة العمل المسرحّي« في الجامعة األميركية في بيروت التي تأّسست 
بدعم من الرئيس فضلو خوري والعميدة نادية الشيخ تكّرس عملها لدمج 
بيروت  في  األميركيّة  الجامعة  في  كافّة  الدراسيّة  المناهج  في  المسرح 
وهو  مايرز  روبرت  هما  المبادرة  مديرا  الثقافيّة.  المجتمع  حياة  في  كما 
اإلنكليزّي،  لألدب  وأستاذ  مسرحيّة  عشرة  اثنتي  على  يزيد  لما  مؤلّف 
ماّدة  في  مساعدة  وأستاذة  وممثّلة  مسرحيّة  مخرجة  وهي  عّساف  وسحر 
ونّوس،  لسعد هللا  »االغتصاب«  األخيرة  المبادرة  مشاريع  من  المسرح. 
و »أنا عامل / أنا عاملة«  وهي مسرح خاص بالموقع سلط الضوء على 
حياة العمال اليدويّين في الجامعة األميركيّة في بيروت، و »مناضالت« 
في  األميركيّة  الجامعة  في  نساء  ألقتها  هاّمة  لخطب  درامّي  تمثيل  وهي 
بيروت في أوائل القرن الماضي، وقراءة مسرحيّة لـ »ما بعد داروين«. 
أحد  قرأ  مايرز  عّساف.  سحر  أخرجتها  المذكورة  المسرحيّات  جميع 
بعنوان  مؤتمًرا  مؤّخًرا  ونّظم  داروين«  بعد  »ما  في  الرئيسية  األدوار 
»داروين والجامعة األميركيّة في بيروت والعالم العربّي«، وهو مشارك 
في ترجمة مجموعة مسرحيّات ومقاالت لسعد هللا ونّوس إلى اإلنكليزيّة. 
باألمل« وهو  بعنوان »محكومون  المترجمة في كتاب  المجموعة  تصدر 
المسرح  حول  كتاب  تأليف  في  أيًضا  يشارك  يّيل.  جامعة  إصدارات  من 
السياسّي في بالد الشام يصدر عن بريل. كال الكتابين المذكورين مؤلّفان 
بالمشاركة مع ندى صعب. يعمل مايرز أيًضا على كتاب بعنوان »حول 
بيروت  في  األميركيّة  الجامعة  في  أقيم  مؤتمر  على  مبني  وهو  ونّوس« 
مع  بالمشاركة  يؤلّفه  ونّوس،  هللا  سعد  السورّي  المسرحّي  الكاتب  حول 
األخيرة  اإلنتاجات  كامبريدج.  األتاسي ويصدر عن جامعة  ميشير  سونيا 
في  اإلنسانيّة  العلوم  مهرجان  في  الفجر«  »بالد  تشمل  لمسرحيّاته 
بيتسبرغ )وأتواتر: التحّضر للموت( في دراغ ستريب كوراج في فورث 
فيه. وسانتا  تاوس  في  ميتا  مسرح  على  طيّار«  بدون  و»طائرة  وورث 
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The Faction (thefaction.org.uk) is a London-based theater 
company specializing in bare-bones productions of the works 
of Shakespeare. Since its founding in 2008, it has produced 
more than 30 plays, many of them sold-out productions of 
works by Shakespeare. In addition to receiving glowing 
praise from The Independent, The Guardian, The Stage and 
numerous other publications, it is the recipient of the Peter 
Brook Best Ensemble Award, the OffWestend Ensemble 
Award and 17 other awards. The Faction’s artistic directors, 
Rachel Valentine Smith and Mark Leipacher, who were 
brought to Lebanon with the support of the British Council, 
have also directed acclaimed productions of classic texts by 
Schiller, Strindberg, Lorca, Chekhov and others. In January in 
London, The Faction produced Dario Fo and Franca Rame’s 
English premiere An Arab Woman Speaks, which featured 
Sahar Assaf.
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لندن  مركزها  مسرحيّة  فرقة  هي   )thefaction.org.uk( فاكشن  ذا 
متخّصصة في إنتاج أعمال شكسبير. أنتجت منذ تأسيسها في العام 2008 
إقبااًل  إنتاجها  لقي  وقد  أعمال شكسبير  ثالثين مسرحيّة من  يزيد على  ما 
والجارديان  اإلندبندنت  صحيفة  في  باهر  تقدير  على  حصلت  كما  كبيًرا 
على  ذلك حصلت  إلى  باإلضافة  المنشورات.  من  آخر  وعدد  ستايج  وذا 
 Off Westend جائزة بيتر بروك ألفضل فرقة مسرحيّة وجائزة فرقة
وسبع عشرة جائزة أخرى. المديران الفنّيّان في ذا فاكشن رايشيل فالنتاين 
سميث ومارك ليباتشر اللذان حضرا إلى لبنان بدعم من المجلس الثقافي 
الكالسيكيّة  النصوص  من  لعدد  التقدير  عالي  إنتاًجا  انتجا  البريطانّي 
فاكشن   ذا  أنتجت  وغيرهم.  وتشيخوف  ولوركا  وستريندبيرج  لشيلر 
فو  لداريو  تتكلّم  عربية  امرأة  لندن  في  الماضي  يناير  الثاني  كانون  في 
وفرانكا راما باللغة اإلنكليزيّة للمّرة األولى وقد مثّلت فيها سحر عّساف.
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We would like to express our thanks to:

President Fadlo Khuri
Dean of FAS Nadia Cheikh
Jennifer Muller and the 150th Anniversary Planning Committee
Mrs. Nidal Ashkar, Director and Founder of Al Madina Theater
Louai Ramdan
Mohammad Farhat and all Al Madina Theater Staff
Associate Director of Developement Mariam Sabbah 
Professor David Curell
Nada Torbey, LAU
Professor Nada Saab, LAU
Marketing Manager Lara Jalikinan  from SKAAF Group
General Manager Dimitri Khodr from Al Jadeed Television
Ticketing and Direct Marketing Manager Joyce Roux from 
Librarie Antoine
Rita Tarabay from Mommy Made
Myrna Boustani
Simon Kachar 
Madonna Jindy
Rose Kfoury 
Majida Khoury
Hanan Itani
Eva-Maria Ghannam
Carmen Terezian
Yolla Hassan Haidar
Abeer Khoury
Adiba Jebara
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نوّد أن نعبّر عن شكرنا إلى:

الرئيس فضلو خوري
عميدة كلية اآلداب والعلوم نادية الشيخ

جنيفر مولر واللجنة التنظيميّة الحتفاليّة المائة والخمسين للجامعة 
األميركيّة في بيروت

نضال األشقر مديرة و مؤسسة مسرح المدينة
لوأي رمدان

محمد فرحات و كل طقم العمل لمسرح المدينة
معاون مدير التنمية مريم صبّاح

األستاذ ديفيد كاريل
LAU ،ندى طربيه

LAU ،األستاذة ندى صعب
SKAFF Group   مدير التسويق الرا جليكيان من

المدير العام ديمتري خضر من تلفزيون الجديد 
Librairie Antoine مديرة التذاكر والتسويق المباشر جويس رو من 

Mommy Made ريتا طربيه من
ميرنا البستاني
سيمون كشار
مادونا جيندي
روز كفوري
ماجدة خوري
حنان عيتاني

إيفا ماريا غنّام
كارمن تيرزيان

يوال حّسان حيدر
عبير خوري
أديبة جبارة
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LEAR 
Roger Assaf     
GONREIL 
Zeinab Assaf   
REGAN    
Marielise Aad

CORDELIA
Sahar Assaf

ALBANY
Bassel Madi

CORNWALL
Hadi Deaibess

FRANCE
Rami Saidi

BURGUNDY
Abed Wahab Kassir

KENT
Bshara Atallah

GLOUCESTER
Rifaat Tarabey

EDGAR / POOR TOM
Elie Youssef

EDMUND
Fouad Yammine

OSWALD
Rami Saidi

FOOL
Sany Abdul Baki

DOCTOR
Abed Wahab Kassir

KNIGHTS
Safa Abou Diab
Zyad Ceblany
Bilal Heneini
Ali Itani
Samer Kanaan
Caline Zaker
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لير
روجيه عّساف

غونريل
زينب عّساف

ريغان
ماريليز عاد

كورديليا
سحر عّساف

ألباني
باسل ماضي

كورنويل
هادي دعيبس

فرانس
رامي سعيدي

برغندي
عبد الوهاب قصير

كنت
بشارة عطا هللا

غلوستر
رفعت طربيه

أدغار/ توم المسكين
إيلي يوسف

أدموند
فؤاد يّمين

أزوالد
رامي سعيدي

البهلول
سني عبد الباقي

الّطبيب
عبد الوهاب قصير

الحّراس
صفاء أبو ذياب

زياد سبالني
بالل حنيني
علي عيتاني
سامر كنعان
كالين زاخر

ون
مثل

الم



Co-Directors
Sahar Assaf
Rachel Valentine Smith

Movement Director
Mark Leipacher

Producer
Robert Myers

Production Manager
Maria Prince

First Assistant Producer
Rawan Nasser

Co-Dramaturgs
Mark Leipacher
Robert Myers

Translators
Nada Saab
Raffi Feghali
Sahar Assaf

Documentary 
and TVC director
Abdallah Zein el Deen

Technical Director
Mohammad Farhat

Lighting Design
Fuad Halwani

Light Operator
Fatima Al Ahmad

Set Design
Ghida Hashisho

Set Construction
Hassan Hassan
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Costume Design: 
Bashar Assaf

Stylist
Lary Bou Safi

Costume Construction
Ibrahim Moussa

Music conductor: 
Hadi Deaibess

Musicians:
Daniel Balabane    
Percussions and sounds
Nayiry Ghazarian
Cello
Nobuko Miyazaki 
Flute

Makeup Consultant
Maysoun Hilal

Photographer
Alexy Frangieh

Graphic Designer
Rachel Valentine Smith

Assistant Graphic 
Designer
Noha Khalifeh



إخراج
سحر عّساف

رايشيل فالنتاين سميث

تعبير جسماني
مارك ليباكر

إنتاج
روبرت مايرز

مديرة إنتاج
ماريا برينس

مساعد منتج أّول
روان نصر

دراماتورجي
مارك ليباتشر

روبرت مايرز

ترجمة
ندى صعب
رافي فغالي

سحر عّساف

مخرج الفيلم الوثائقي واإلعالن
عبد للّا زين الدين 

 
المدير الفنّي

محمد فرحات

تصميم اإلضاءة 
 فؤاد حلواني

تنفيذ اإلضاءة
فاطمة األحمد

تصميم ديكور المسرح
غيدا حشيشو

تنفيذ ديكور المسرح
حسان حسن

تصميم أزياء
بشار عّساف

ستايليست
الري بو صافي

تنفيذ أزياء
اباهيم موسى

مؤلّف موسيقى
هادي دعيبس

العازفون
دانيال بالبان - إيقاع

ناييري غازاريان - تشللو
نوبوكو مييازاكي - ناي

مستشارة مكياج
ميسون هالل

تصوير
ألكسي فرنجيه

مصّمم غرافيكي
رايشيل فالنتاين سميث

مساعد المصّمم الغرافيكي
نهى خليفة
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Assistant Director
Maya El-Dana
Rami Bou Hassan
Reem Saab
Stage Manager
Jad Batlouni
Ali Makki 
Caline Zakher
Second Assistant Producer
Yara Saba
Assistant Production Manager
Dana Diab
Light Team
Jad Batlouni
Yara Saba
Ali Makki
Costume Team
Reem Saab
Dana Diab
Maeva Al-Achkar
Noura Kalo
Set Team
Rami Bou Hassan 
Jad Batlouni
Props Managers
Maeva Al-Achkar
William Abi Antoun
Sound Team:
Melissa Yacoub
Rehearsal Photographer
Noura Kalo
Maya Dana
Media and Publicity Team:
Dana Diab
Mellissa Yacoub
Yara Saba
Make up Team
Noura Kalo
Maya Dana
Dana Diab
Calline Zakher
Maeva Al-Achkar
Ryan Ghannam

S
t
u
d
en

t
s



مساعد مخرج
مايا الدانا

رامي بو حسن
ريم صعب

مدير المسرح
جاد بتلوني
علي مّكي

كالين زاخر
مساعد منتج ثاني

يارا صابا
مساعد مدير اإلنتاج

دانا دياب
فربق اإلضاءة

جاد بتلوني
يارا صابا
علي مّكي

فريق تصميم األزياء
ريم صعب
دانا دياب

ماييفا األشقر
نورا كالو

فريق تصميم المسرح
رامي بو حسن

جاد بتلوني
اكسيسوار

ماييفا األشقر
ويليام أبي أنطون

فريق الّصوت
ميليّسا يعقوب

فريق التّصوير
نورا كالو 

مايا دانا
فريق اإلعالم

دانا دياب
ميليّسا يعقوب

يارا صابا
فريق المكياج

نورا كالو
مايا دانا

دانا دياب
كالين زاخر

ماييفا األشقر
ريان غانم
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