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    فرقة عبور تشتغل في  إطار جمعية ثقافية تنشط
  في مجال اإلبداع و الفكر و البحث و تهدف باألساس
في عملها  على تشجيع و دعم اإلبداع المسرحي
و األنشطة المرتبطة بفنون الخشبة. و قد ساهمت الجمعية
 منذ تأسيسها في إنجاز مجموعة من التظاهرات و األنشطة
 الفنية و الفكرية داخل المغرب و خارجه. من بين هذه
اإلسهامات نذكر «سفر األوديسا » ، ندوات المعهد الدولي
للمسرح المتوسطي ،  مسرحية «الطابعان» من إخراج عبد
العاطي المباركي ، مسرحية «أخد الكلمة» إخراج محمود
الشاهدي ، مهرجان فنون الفرجة بتازة.  «عبور» مشروع
مجتمعي فني يحمل رؤية فكرية مواطنة يهدف توسيع دائرة
 الوعي بالقيم الجمالية و اإلنسانية داخل المجتمع المغربي...

Institut International du Théâtre Méditerranéen
المعهد الدولي للمسرح المتوسطي

المركز  المغربي
Centre Marocain 

 فرقة عبور

 فرقة عبور



عصام  اليوسفي

النص

مسرحية  « توقيع » هي قصة تحكي مسار خمس شخصيات لها روابط عائلية و مهنية
متشابكة يجمعها حدث اعتقال حمزة رجل األعمال و السياسي البارز بسبب اتهامه في قضية
انهيار عمارة و أيضاً - و بشكل غير معلن -  بسبب تصريح قام به حول قضية فساد... من
خالل هذا الحدث الطارىء ، نكتشف مسار مجموعة من الشخصيات : سكينة زوجة حمزة
المحامية لها ابن معاق و تعيش أزمة داخل البيت و مع المجتمع... كنزة ابنة عم سكينة و
عشيقة حمزة و مديرة شركة إنتاج فني لها طموحات بال حدود و شبكة عالقات ... طارق ابن
عم سكينة و اخ كنزة و وزير- من حزب حمزة - يسعى لتحقيق الذات و لتسلق المراتب... و
 اخيرا الحسين حارس السجن رجل متدين و له زوجتان و يرغب أن يصبح واعظا و إماما.

لإلفراج عن السجين من المعتقل البد من تقديم اعتذار عن التصريح و توقيعه ، هذا الظرف
المشروط  بعالقات متعددة هو الذي سيخلق مجموعة من المواقف المتوترة تكشف عوالم الشخصيات و
رغباتها المختفية و الظاهرة... الحكاية تحمل حكايات متعددة و متفردة و تستعرض
أبعاد نفسية اجتماعية تتأرجح بين البحث عن الحب و األمان من جانب و النجاح و الشهرة من
جانب آخر ، كما تحمل الحكاية أيضاً  أبعاد فكرية سياسية تساءل مفهوم السلطة و الحرية. مسرحية
 «توقيع » تتكلم عن واقع عام و سلوكات خاصة بنظرة إنسانية تتجرد من األحكام المطلقة و
 الخطاب الجاهز ، كل مشهد هو محاولة إلضاءة و ربط ما نعيشه و ما نرغب أن نعيشه هنا اآلن.



الرؤية   اإلخراجية

 محمود الشاهدي 

 مسرحية «توقيع»  للكاتب عصام اليوسفي نص تعكس مشاهده مجموعة من العالقات
اإلنسانية في سياق اجتماعي معاصر. إن الحاالت النفسية المتعددة لجل الشخصيات
 تسمح للمتلقي بتجاوز الحكم المسبق بحثا عن عمق الرغبات. هذا االختيار تمهد
له المونولوجات ببعدها اإلنساني، مبررة تحول وتأقلم الشخصيات في عالقتها
باآلخر. هكذا تكشف «توقيع»  عن مجتمع تطغى عليه أقنعة اجتماعية تحمي
 الشخصيات من قساوة الموقف، بدءا من األسرة كمنظومة مصغرة لهذه العالقات.
السلطة والحب تيمتان تنضافان للنص لتتفرع عنهما عالقات معقدة
جاعلة من منظومة كل مفهوم مادة درامية تغني الفعل المسرحي.
التصور الركحي لنص من طبيعة  «توقيع» يفرض انسجاما تاما مع رؤية الكاتب
للمجتمع من الجانب االديولوجي، ومع بنيته كنص درامي. االختيارات الفنية التي تبناها
فريق عبور انطالقا من التصور اإلخراجي  والسينوغرافي تأتي لتركز على الجانب
الواقعي للنص بحثا عن صدى موازي في المجتمع المغربي، هذا التوجه ال يتعارض
مع بناء جمالي  يركز على ذمج الصورة بتقنيات المابنغ فديو والصوت بتلحين و بث
قطع موسيقية مباشرة على الخشبة. تقنيات الخشبة حاضرة بدورها في قالب ديناميكي
 يسمح بتغيير الفضاءات ويجعل االنارة المسرحية فاعال دراميا في أحذات العرض. 
كل هذه العناصر تتوحد في النهاية لتقترح عرضا يحاكي فرجة شمولية، تمتزج
فيها قصة محبكة التركيب بعوالم فنية أساسها الممثل كمركز للفعل المسرحي.  



التصور     السينوغرافي

الرؤية السينوغرافية المقترحة في
     هذا العمل اإلبداعي تعتمد باألساس
على اإلختيارات الواقعية الحاضرة
في نص «توقيع» للكاتب عصام
اليوسفي و التي تم تحديدها في
 فضائين يستقبالن مواقف و شخصيات
المسرحية بشكل متداخل و ممسرح.
في هذه الرؤية تم اإلشتغال على فكرة
تضاد األلوان - أزرق / أحمر - لخلق
جذلية و إيقاع خاص ، كما تم تمثل
الديكور في بعده المرئي القريب من
التقنية السينمائية تماشيا مع تصور
ورؤية مخرج العرض محمود الشاهدي.

                                                                                                     حمزة مهادي



 
التصور السينوغرافي محمود الشاهدي

مالبس أمال بنعياد
إنجاز المالبس فاطمة حموشة

فكرة أصلية  زكريا لحلو
إنجاز السينوغرافيا  حمزة مهادي، محمد بلعسري، عامر المرنيسي

فريق العمل

  زكريا لحلو، وسيلة صابحي، أمين ناسور، هاجر الشركي، محسن مالزي
تشخيص

                        إخراج  محمود الشاهدينص عصام اليوسفي     

 محافظة عامة عامر المرنيسي، حسن بيي
تواصل ياسين الريخ 

صوت سناء الزعيم، إلهام الوليدي

إنارة ياسين الحور
فيديو مابنغ  محمود الشاهدي

موسيقى مهدي بوبكا



عصام اليوسفي

حاصل  على دكتوراه في الدراسات  المسرحية  من جامعة  باريس.  يدرس حاليا  بالمعهد
 العالي للفن المسرحي بالرباط مادتي الكتابة المسرحية و الدراماتورجيا ، كما أشرف أيضاً
 على ادارة هذه المؤسسة. ألف مجموعة من النصوص المسرحية من بينها « سفر » ،
 « العساس » (2009) و « دموع  بالكحول » (2012)  الحائزة على أحسن نص مسرحي
 لموسم 2013 ، ألف أيضا نص « Prise de parole »  بالفرنسية (2014) 
 و « صليحة » (2015)  و « توقيع » (2016) . كما شارك كدراماتورج في عدة أعمال من بينها
 : «ميزان الما» (2014) و « بال سمية » (2016) و « القسمة » (2017).  مترجم و مقتبس لعدة
كتاب مسرحيين من بينهم كولتس و شديد و شزكال. كما اصدر كتاب حول

« المسرح و السينما » (2011).

كاتب مسرحي ،  دراماتورج ، مترجم و أستاذ باحث في أشكال الفرجة الحية



 خريج المعهد العالي للفن المسرحي و التنشيط الثقافي، شعبة التشخيص، تخصص إخراج.
حاصل على ماجستير من جامعة ستراسبورغ في تسيير المشاريع الثقافية و دكتراه
في فنون العرض من نفس الجامعة.                             
مساره    كمخرج   تميز بتبني   أسلوب  يحاكي التعدد الفني، إيمانا بشمولية الفرجة  المسرحية.
  من بين عروضه  التي سلكت هذا التوجه، مسرحية تمارين في التسامح لعبد اللطيف       
 اللعبي، مسرحية بين بين، مسرحية أخد الكلمة لعصام اليوسفي،

ثم مسرحية الشارع، حنا.
 حصد مجموعة من الجوائز ألحسن عمل مسرحي، و أحسن إخراج في إطار
 المهرجان الوطني للمسرح اإلحترافي، و مهرجانات أخرى. كما عرضت  أعماله دوليا 
 في عدة مناسبات.                                  

 محمود  الشاهدي 

مخرج مسرحي ، باحث



لزكريا لحلو ث م  وسيلة صابحيم

ممثل ومخرج ومؤلف مغربي، كتب
 وأخرج ومثل في أعمال مسرحية،
تلفزيونية وسنيمائية.              
صدرت له مجموعة مسرحيات
  قصيرة تحت عنوان  « ضد المقرر»،
 كما ترجم واقتبس للدارجة
المغربية مجموعة من المسرحيات
العالمية لمؤلفين كبار، اشتغل كأستاذ
ورئيس شعبة التشخيص بالمعهد العالي 
للفن المسرحي والتنشيط  الثقافي بالرباط. 
 أدار وأطر مجموعة من المشاريع
 الفنية في المغرب وبدول أخرى....
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ة وسيلة صابحي ل ث م م

خريجة المعهد العالي للفن المسرحي
 والتنشيط الثقافي، و حاصلة على ماستر في
 التعليم الفني والتربية الجمالية. تجربتها
 المهنية في الميدان الفني والثقافي تمتد الزيد من
16 سنة؛ كممثلة، منشطة إعالمية  ومؤطرة
 ورشات  مسرحية. حاصلة على العديد من
 من الجوائزوالترشيحات، من بينها جائزة  أحسن
ممثلة بالمهرجان الوطني للمسرح بتطوان

سنة 2015 بمسرحية « نايضة ».



أمين ناسور هاجر الشركي

أستاذ بالمعهد العالي للفن
المسرحي و التنشيط الثقافي.
بداياته كانت مع فرقة الناس مع
الطيب الصديقي بعد ذلك التحق
 بالمعهد العالي للفن المسرحي و

                        التنشيط الثقافي. 
أطر العديد من الورشات بالمغرب أو

خارج المغرب.
 حاز على عدة جوائز مع فرقته
و بصفة شخصية ايضا آخرها
 جائزة البحث المسرحي التطبيقي
 بالمهرجان العربي للمسرح.

ل ث م م
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 هاجر الشركي
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ة ل ث م أمين ناسورم

   خريجة المعهد العالي للفن المسرحي و
التنشيط الثقافي شاركت في عدة أعمال
مع فرق مغربية وأجنبية.
تهتم بالعمل المسرحي الغنائي،
و تشتغل على هذا النوع من الفن مع 
مخرجها محمود الشاهدي في  مجموعة 
         من أعماله، كتمارين في التسامح،
بين بين،  حنة و المدينة القديمة...                       
حازت على جائزة أحسن ممثلة في
المهرجان الوطني االحترافي بتطوان
لسنة  2015 بمسرحية « نايضة ».



محسن مالزي

درس  بالمعهد العالي للفن المسرحي
والتنشيط الثقافي حيث تلقى تكوينا
متنوعا في أنماط مختلفة

  من األداء. 
 واحد من المؤسسين لفرقة داها
واسا للمسرح حيث قام بأداء أدوار
  مختلفة في مجموعة من المسرحيات 

  ورفقة  فرق  أخرى .
شارك في عدة أعمال  تلفزيونية
وسنيمائية متميزة وطنيا ودوليا.

ل ث م م



عامر المرنيسي

م ا ع ظ  ف ا ح م

ياسين  الحور 

ة   ء ا ض ا ي  ن ق ءت

تقني متخصص في اإلضاءة
والصوت لألعمال المسرحية والفنية
حيث طور خبرة في اإلدارة
التقنية والدرامية على مدى العشر
سنوات الماضية كمبدع للضوء في
عدة مسرحيات منها «بروفا»
 «زنقة شكسبير»، « باب
 الوزير» و  « لوبانا » ...

حائز على دبلوم تقني في إنجاز
المالبس وقد اشتغل كمحافظ
عام  مع عدة فرق مسرحية محترفة
منها فرقة فضاء اللواء لإلبداع،
فرقة زنقة أرت، فرقة نحن نلعب

 للفنون وفرقة عبور. 



      
كانت بداياته األولى بالمعهد
  الموسيقي بفرنسا، لدراسة الموسيقى
 الكالسيكية ثم آلة البيانو وبعدها
              القيثارة. أنشأ مجموعات لموسيقى

الروك،   ثم  سكا.  
 ستفتح له أبواب العروض الموسيقية
في القاعات و المهرجانات عبر
أنحاء أوروبا ( ألبوم من توقيع بياس
 وتوزيع فناك وفرجين و مهرجانات
 أوركوين رفقة مارس و أطاك ...)

مهدي       بوبيكا 
ي ق ي س و سم ب ال م

امال بنعياد

تلقت تكوينا في الفنون التشكيلية
وبعدها درست السينوغرافيا  لتصل
إلى التخصص في المالبس
و عناق االثواب و األنسجة،
والرقص بتصاميمها على
 إيقاع  النصوص المسرحية والسنيمائية.
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حمزة  مهادي

سينوغراف خريج المعهد العالي للفن
المسرحي بالرباط. إشتغل في بحث
التخرج على « سينوغرافيا المعرض
نموذج شكسبير». كما شارك في
مجموعة من األعمال المسرحية األخرى
مثل « عرس الدم » ، « نظيرة
إلمرأة » ، « الكمان » « تارتوف
». حاليا يتابع دراسته العليا بفرنسا.

ف ا ر غ و ن ي س



+212661 493549
elyousfi63@yahoo.fr

تواصل
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