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في مهارات وتقنيات مسرح الدمى والعرائس
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املوؤ�س�سة العربية مل�رسح الدمى والعرائ�س انطلقت كمبادرة من قبل حممود 

احلوراين ومت تاأ�سي�سها عام 2008 بغية ت�سجيع ودعم خمتلف ممار�سات 

م�رسح الدمى والعرائ�س يف البالد العربية وتطوير مفهوم هذا الفن. 

فقد تواجد هذا الفن القدمي يف كل احل�سارات بدون ا�ستثناء كما انه من 

اآوائل الفنون اال�ستعرا�سيه التي عرفها الب�رس. ان للفنانني العرب الف�سل 

الكبري، قدميا وحديثا، يف تطوير هذا الفن واإغنائه، حتديدًا يف جمال م�رسح 

دمى الظل واخليال. ان املوؤ�س�سة العربية مل�رسح الدمى والعرائ�س، تعمل 

من اأجل خلق مظلة عربية تتوفر من خاللها فر�س ازدهار هذا الفن وتاألقه، 

وت�سعر يف عملها بالتحدي الكبري يف اإجناز ذلك. 

ولتحقيق ذلك، تعمل املوؤ�س�سة على ت�سجيع وتدريب اجليل ال�ساب والعاملني 

اجلدد يف هذا املجال. فتقدم لهم اخلربات اجلديدة، وت�سهل تبادل اخلربات 

بني الفنانني من امل�رسحني العربي والعاملي: �رسكات م�رسح الدمى؛ االأفراد؛ 

املوؤ�س�سات التعليميه؛ معاهد الفنون. كما تعمل على خلق ج�سور بني م�رسح 

الدمى وقطاع التعليم والعمل االجتماعي.

عمل  ور���س  وعقد  ج��وال��ة  م�ساريع  على  بالعمل  العربية  املوؤ�س�سة  تقوم 

متخ�س�سة ومهرجانات م�رسحية واإقامات فنية حملية ودولية. كما تقدم 

عرو�س م�رسح دمى من اإنتاج املوؤ�س�سة. واىل جانب العمل مع الرتبويني 

الدمى  م�رسح  عن  م��واد  بن�رس  املوؤ�س�سة  تقوم  بالدنا،  يف  التعليم  وقطاع 

والعرائ�س.

امل�ؤ�س�سة العربية مل�رسح الدمى والعرائ�س

Arab Puppet Theatre Foundation (APTF) was founded 
in 2008 by Mahmoud Al Hourani, currently its Artistic 
Director, with the mission to encourage puppetry  
practices in the Arab World and widen their scope.  

APTF is a platform to revive, continually challenge 
and rethink puppetry as an art form in the Arab World. 
APTF assists the professional development of artists 
associated with puppetry. It embraces new methods 
and provides skills and specialized programs in the 
field to experienced and novice puppeteers, puppet-

makers, educators and social workers. It also  
collaborates with a range of diverse artists and  
professionals from a variety of complementary fields 
and disciplines to explore new possibilities in the art 
and craft of puppetry.

APTF designs specialized workshops, provides  
training, organizes festivals and art residencies,  
produces and performs plays, assists the educational 
sector and produces publications and material on 
the subject of puppetry in the Arab World.

Arab Puppet Theatre Foundation

arabpuppettheatre.org
info@arabpuppettheatre.org
t: (+961) 1 349 234

Mahmoud Al-Hourani / Director
mahmoud@arabpuppettheatre.org
t: (+961) 70 160 819

Nadine Bekdache / Project Manager
nadineb@arabpuppettheatre.org
t: (+961) 70 793 2905

معلومات لإلتصال باملؤسسة
Contact details
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تاأتي مبادرة الإقامة الفنية يف مهارات وفنون م�سرح الدمى والعرائ�س 

يف الوقت الذي مير به امل�رسح - ب�سكل عام- يف منطقتنا العربية باأوقات 

واأو�سحها  التحديات  هذه  معامل  اأب��رز  ومن  وحرجة.  �سعبة  وحتديات 

الت�سجيع و�سعف املبادرات.  تراجع االحرتافية، وغياب الدعم وانعدام 

هذا  والعرائ�س.  الدمى  الواقع هو م�رسح  هذا  االأكرب من  ولعل اخلا�رس 

الفن الذي يعود بجذوره اإىل اأزمان �ساربة يف القدم، والذي ميثل النواة 

التي اأ�ّس�ست ملختلف اأنواع امل�رسح العربي والعاملي.

بني  الفنّية  العالقة  تعميق  يف  الرغبة  من  انطالقًا  امل��ب��ادرة  فكرة  ج��اءت 

حمرتيف وهواة هذا النوع، وذلك من خالل اإقامة �سنوّية جتوب العوا�سم 

العربية وحتّط يف واحدة منها. 

بداأ امل�رسوع بو�سع منهاج تعليمي �سامل يتناول املهارات واالأ�ساليب املمّيزة 

اأعلن عن  لفنون م�رسح الدمى الكال�سيكي القدمي منه واملعا�رس. فيما بعد 

امل�ساركة يف االإقامة الفنية بكافة الو�سائل املتاحة، حتى طال االإعالن معظم 

اجلديد  العربي  اجليل  من  ومفاجًئا  كبرًيا  االهتمام  وك��ان  العربية،  البالد 

عدد  و�سل  حتى  وخميمات،  وق��رى  م��دن  من  و�سابات  �سباًبا  بامل�ساركة، 

اأن ن�سف عدد  للنظر  امللفت  250 متقدماً، ومن  اإىل ما يزيد عن  املتقدمني 

املتقدمني للم�ساركة كان من م�رس وحدها، واالأرجح اأن ال�سبب يف ذلك يعود اإىل 

اأن م�رس تختزن عراقة وتقاليد را�سخة يف ميدان م�رسح الدمى والعرائ�س.   

يف ال�سابع من حزيران 2010 و�سل اإىل بريوت عدد من الفنانني اجلدد وهم 

من وقع عليهم االختيار، من بلدان عربية خمتلفة، وثقافات متنوعة، حيث كان 

يف انتظارهم يف بريوت فريق من املدربني املحرتفني املحليني والعامليني.وقد 

ات�سمت اأجواء االإقامة بحما�س الفت، وكانت فر�سة وّفرت تبادل اخلربات 

والتعرف اإىل كل هذه الطاقات واملهارات ال�سابة اجلديدة. وهنا ن�سري اإىل اأن 

هدفنا االأ�سا�س من جممل امل�رسوع هو التاأ�سي�س جليل جديد يتوىل متابعة 

وجتديد االإرث الفني املرتاكم، لكي ينطلق هذا الفن من جديد بثقة اأكرب مما 

هي عليه االآن. وهو اأي�ًسا املتابعة التي ال ميكن اأن تنجح اإال من خالل نظرة 

مغايرة ال تكرر ق�س�س »�سندريلال« و»م�سباح عالء الدين« فقط، بل تتيح 

لالأجيال ال�ساعدة فتياناً وفتيات فر�سة االبتكار واالبداع باجتاه مقاربة اأكرث 

حداثة. فاإن قدرة م�رسح الدمى يف م�ساعدة واإلهام املجتمع ال ي�ستهان بها. 

من خالل بحثنا  وجدنا اأن ما يفتقر له م�رسحنا الدمى العربي هو مبادرات 

وعرائ�س  دمى  م�رسح  �رسكات  والعرائ�س؛  الدمى  مب�رسح  مهتمة  فردية 

�سغرية كانت اأم كبرية تعمل ب�سكل م�ستمر ومتوا�سل؛ انخراطه مبجاالت 

اأخرى مثل التعليم املدر�سي/العمل االجتماعي الرتبوي/ال�سينما وامل�رسح 

الكال�سيكي / املو�سيقى / االإعالنات التوعوية والتجارية. 

ت�سمى  القيام بور�سة عمل كبرية  انطلقت فكرة  املذكورة  النقاط  من هذه 

اإقامة فنية تلم �سمل حمبي وممار�سي م�رسح الدمى والعرائ�س حتت �سقف 

واحد، تتعمق وحترتف م�رسح الدمى والعرائ�س وجتعل اال�ستفادة اأو�سع 

واأن�سج حيث تتكاثف اخلربات واملهارات والروؤى.

الإقامة القادمة 2011 

ت�سعى املوؤ�س�سة العربية مل�رسح الدمى والعرائ�س اىل جعل االإقامة الفنية 

اأمام طالب جدد  اأبوابها  تفتح  �سنوية  اأكادميّية  كلّية  اإىل  تكون  ما  اأقرب 

من ال�سباب وال�سابات العرب املتحم�سني مل�رسح الدمى والعرائ�س وتقوم 

بتدري�س هذا النوع وفق اأحدث املناهج العلمية واأكفاأها.

خ�سو�سية م�سرح الدمى 

قدمياً كان م�رسح الدمى والعرائ�س من الفنون التي تتهافت عليها النا�س فكان 

لهم مبثابة ال�سينما والق�سة واملو�سيقى وال�سعر معاً جمتمعة يف فن واحد.

اإنه  وجتديده.  تقدميه  يف  وابدعوا  العرب  عرفها  التي  الفنون  احد  وهو 

اأو  النا�س  لقاء  الكبار وال�سغار معًا، له �سحره اخلا�س جدًا عند  م�رسح 

عند االت�سال بهم. وهو يعد من اأكرث الفنون امل�رسحية جمازية، وانه لفن 

م�رسحي ثاقب حيث ي�سيب القلوب، ويهز امل�ساعر بدون ادعاء درامي.

كل قطعة فن موؤثرة وقوية تكون م�سبعة بال�سعر وكاأنها �سهب طائر  يحملنا 

والعرائ�س،  الدمى  م�رسح  اأن  جند  ذلك  على  اتفقنا  اإذا  اخليال.  عامل  اإىل 

هو من اأكرث الفنون املغم�سة وامل�سبعة باخليال والوهم وال�سعر. الأنه يف 

وهم:  اأ�سا�سه  �سيء  كل  اخليال حيث  وايحاءات  الوهم  ن�سج  من  االأ�سل 

احل�سان امل�سنوع من اخل�سب؛ العا�سق ال�ساب القطني الراأ�س؛ الدمى، 

حجمها وحركتها. وهنا يكمن �رس م�رسح الدمى والعرائ�س.    

ملاذا املبادرة؟

حمم�د احل�راين

The Art Residency: Expertise and Techniques in Puppet Theater 
initiative was held at a time when theatre in general 
is confronted with difficult and challenging circum-
stances in the Arab region. The Arab theatre scene 
suffers from insufficient support and encouragement 
on the one hand, and limited professionalism and 
initiatives on the other. Pupp    et theatre, an ancient art 
and the source for several theater strands around the 
world, is subject to these same conditions.

The puppet art residency seeks to bring together 
professionals and amateurs in the field of puppetry 
through organizing an annual residency held each 
year in a different Arab capital.

The project started by establishing a comprehensive 
educational curriculum based on the unique skills 
and methods of classical and modern puppetry. 
Then, a call for applications to the art residency was 
announced and reached most Arab countries. The re-
sponse from the Arab youth was significant, exceed-
ing 250 applications, and included applicants from 
Arab cities, towns and refugee camps. It is worth 
mentioning that around half of the applicants were 
from Egypt-an indicator of the deep roots that puppet 
theatre has in Egyptian culture.

On June 7, 2010, the selected group of young artists 
from various Arab countries arrived in Beirut where 
a team of professional local and international train-

ers prepared to receive them. The residency provided 
these young and energetic artists with a rare oppor-
tunity to exchange expertise. The primary objective 
of the project however was to lay the foundations for 
a new generation of artists that would develop and 
renew the accumulated artistic inheritance of pup-
petry with confidence. This also entails a process 
that allows future generations to revisit tales such as 
“Cinderella” and “Aladdin’s Lamp” and to add their 
innovative approach towards a more modern reading.

Through sharing our experiences, we found that Arab 
puppetry lacks the following: 1) individual initiatives, 
2) puppet theater companies, and 3) the cross-fer-
tilization of puppet theatre with other fields such as 
education, social work, cinema, classical theater and 
music. These are gaps that this and future art resi-
dencies hope to remedy.

Next, Residency 2011

APTF strives to establish the Art Residency as an 
annual art academy in Arab countries based on 
contextual studies in puppetry. Its main objective 
is to engage students with contemporary practices 
in puppetry and provide them with the skills and 
methods for how to develop as practitioners.

Why the Initiative?
Mahmoud Al Hourani
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االإقامة الفنية عبارة عن تدريب مكّثف للمهتمني يف م�رسح الدمى باعتباره 

جتربة ابداعية مت�سلة مبهارات التعليم، والعمل اجتماعي.

يقوم برنامج االإقامة على التعمق يف فنون م�رسح الدمى والعرائ�س نظريًا 

وعملياً. وعرب حما�رسات ق�سرية، ور�سات تدريب ومتارين من قبل فنانني 

وتقنيني مدعويني، يتم الرتكيز على جذور وحا�رس م�رسح الدمى، انواعه، 

والتمثيل،  االخ��راج  وال�سوت،  االإ�ساءة  التحريك،  طرق  الدمى،  �سناعة 

احلكواتي، تطوير ال�سيناريو، وكيفية املبادرة يف اإن�ساء �رسكات م�رسح دمى 

وعرائ�س حملّية.

ب��ريوت -  مدينة  2010 يف  ا�سابيع يف حزيران  ثالثة  ملدة  االقامة  امتدت 

لبنان. عمل خاللها 12 م�سارك، ترتاوح اأعمارهم بني 19 و36، من 10 

والعرائ�س  الدمى  م�رسح  جم��ال  يف  ومتمر�سني  فنانني  مع  عربية  بلدان 

حمليني وعامليني. ُجّهز مكان االإقامة ملبيت ال�سباب والعمل فيه طوال فرتة 

االإقامة، بطريقة تعطي امل�ساحة املنا�سبة والتقنيات الكافية لكل م�سرتك على 

حدة للتدريب وت�سنيع دمى، وغريها...  

�سملت االإقامة، عرو�ساً مفتوحة للجمهور تت�سمنت اأفالماً لها عالقة مب�رسح 

الدمى والعرائ�س، عرو�سًا ق�سرية للم�ساركني عن اأعمال يف طور التطوير، 

كذلك عرو�ساً للفنانني/املدربني. 

كما عمل امل�ساركون، ابتداءًا من االأ�سبوع الثاين لالإقامة، على تطوير عر�س 

دمى م�رسحي،  ُعر�س يف نهايتها يف »م�رسح بريوت«. وجهت دعوات عامة 

للجمهور.

قامت املوؤ�س�سة العربية مل�رسح الدمى والعرائ�س والفريق الفني واالدراي 

اخلا�س بها، برعاية وزارة الثقافة اللبنانية، وبال�رساكة مع ن�سيج: مبادرة 

التنمية ال�سبابية املجتمعية، باإدارة، تنظيم وتنفيذ م�رسوع االإقامة الفنية.

كافة تكاليف امل�ساركني، من �سفر واإقامة ُغطت من قبل  املنظمني.  

الإقامة الفنية: 

يف مهارات وتقنيات م�رسح الدمى والعرائ�س

The art residency is an intensive training in puppet 
theatre as a creative expression, educational tool, 
and social practice. 

The art of puppet theatre is tackled both theoretically 
and practically during lecture and workshop sessions. 
All aspects of puppet theatre are covered: history, 
form, puppet-making, manipulation techniques, 
lighting and sound effects, acting, script writing,  
and forming puppet theatre companies. 

In June 2010 and over a period of 3 weeks, 12  
participants, between the ages of 19 and 36, from 
10 Arab countries shared a well equipped communal 
studio/house in Beirut, and trained with local and  
international professional puppeteers. 

Public events took place all along the residency.  
The Puppet Theatre Evening Club presented film-screenings, 
sketch performances by participants, and performances 
by the trainer/artist. A final public performance based 
on the techniques and expertise acquired from the 
residency sessions was presented on the last day, 27th 
of July, at Théâtre de Beyrouth.

APTF, under the patronage of the Lebanese Ministry of 
Culture, and in partnership with Naseej, managed and 
organized the Art Residency project.

The travel and accommodation costs of all selected 
participants were covered by the organizers. 

Art Residency:
Expertise and Techniques in Puppet Theatre

ملصق
اعالن عن اإلقامة ودعوة للمشاركة

آخر يوم الستالم طلب املشاركة 31 آذار 2010 

Poster
Call for application to the Art Residency
Deadline for submission: 31 March, 2010

مقاالت عن اإلقامة الفنية
Articles on the Art Residency

حكواتيون عال صوتهم فوق ضجيج املوسيقى
البناء، 24 حزيران 2010 / ص.6

الدمى تخاطب الناس يف »مرسح بريوت«
األخبار، 26 حزيران 2010 / ص.16

إنشاء رشكات ملرسح الدمى والعرائس
السفري، 26 حزيران 2010 / ص.17

مظلة لفن عريق له تاريخه العميق يف بالدنا
الدليل - ملحق النهار، 2 متوز 2010 / ص.10

مشاركة مينية يف برنامج الدمى والعرائس بلبنان
أخبار السعيدة، 15 حزيران 2010 / صفحة الكرتونية

Arab Puppet Theatre
TimeOut Beirut; June 2010 / p.135
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عمار حمم�د مر�سد

اليمن

I am 21 years old. I have been 
working in the field of development 
for 6 years and I am active with 
youth on the regional level. I work on 
a contract basis with international 
organizations and local institutions. 
I am one of the founders of «Holool 
Foundation» which  seeks to fight 
poverty and unemployment, as I am 
its programs and activities manager. 
I am also member of the Yemen 
Youth Parliament. I am a Youth 
Leadership trainer; I train with Naseej 
Program which works on youth social 
development and its concepts.  
I have received an advanced diploma 
from Equitas - International Center 
for Human Rights Education and a 
TOT diploma. My wish is to become a 
theater and cinema artist. I love acting.

This workshop introduced me to 
the world of theater and puppets 
animation, and taught me the exciting 
secrets of theater. The Residency 
Program gave me very valuable 
information. I was able during my 
participation in the program to learn 
exciting new skills. I also learnt a very 

interesting thing which could help me 
in my field of work (Shadow Theater). 
As a Human Rights trainer and as 
a programs and projects director at 
«Holool Foundation», I am capable of 
starting a puppet theater company so 
that I can raise awareness through 
puppets and shadow theater.

Honestly, until now, I cannot believe 
that I actually stood on the stage 
of the historical Theater of Beirut  
(...on which many Arab writers and 
artists stood before me). It was an 
opportunity for me to demonstrate my 
talent, prove that I joined the program 
to learn, use what I learnt on stage in 
front of hundreds of Arab spectators 
and proudly represent Yemen in the 
closing show.

A couple of days after I came back 
from Beirut, an association in 
Yemen organized a workshop about 
puppet making and manipulation. 
After a meeting with its president 
and members, where I presented 
my ideas, I was asked to organize a 
second, more advanced workshop. 
Hopefully, if I succeed, I will organize 
a regional workshop and invite young 
people from Arab countries.

عمري 21 �سن���ة. اعمل يف جمال التنمية 

منذ 6 �سنوات؛ نا�س���ط �سبابي اإقليمي, 

متعاقد مع منظم���ات دولية وموؤ�س�سات 

حملي���ة؛ م���ن موؤ�س�س���ي موؤ�س�س���ة حلول 

الهادف���ة اإىل مكافح���ة البطال���ة والفقر 

وات���وىل فيها ادارة الربام���ج والأن�سطة؛ 

موؤ�س����س ومن�سق مب���ادرة العني الثالثة 

اللجن���ة  ع�س���و  اليم���ن؛  يف  الإقليمي���ة 

ال�ست�ساري���ة ال�سبابي���ة؛ ع�س���و جمل�س 

�س���ورى ال�سب���اب اليمني؛ ع�س���و �سبكة 

اأن�س���ار؛ مدرب حق���وق اإ ن�سان وقيادات 

�ساب���ة؛ اأدرب م���ع برنام���ج ن�سي���ج حول 

التنمية ال�سبابية املجتمعية ومفاهيمها.

 حا�س���ل على �سه���ادة تدريب مدربني 

متقدم���ة من املرك���ز العامل���ي حلقوق 

الإن�س���ان - اكويتا����س وحا�س���ل عل���ى 

 .TOT سهادة�

�سينمائي���اً  اأن ا�سب���ح فنان���اً  هوايت���ي 

وم�رسحياً. احب امل�رسح والتمثيل .

عرفتني الإقامة اىل م�سرح الدمى 

وقدمت يل ا�سراره املثرية والثمينة. 

فاكت�شبت من خالل م�شاركتي مهارات 

جديدة يف امل�شرح وحتريك الدمى 

وتعلمت امرًا مثريًا لالهتمام بالن�شبة 

يل قد ي�شاعدين يف جمال عملي 

كمدرب حقوق اإن�شان، وكمدير للربامج 

وامل�شاريع يف موؤ�ش�شة حلول ملكافحة 

البطالة والفقر اأال وهو م�شرح خيال 

الظل. وا�شتطيع بناًء على ما تعلمته 

تكوين �شركة خا�شة مب�شرح الدمى 

والعرائ�س الأقوم بالتوعية من خالل 

الدمى وخيال الظل. فيعترب امل�شرح 

و�شيلة من و�شائل التوعية واالت�شال 

بني املجتمعات. 

ب�سراحة »ل ذحلني« اأنا غري قادر على 

ت�سديق اأين فعاًل وقفت فوق خ�سبة 

م�سرح بريوت التاريخي.. واأنا اعترب 

ذلك امرًا عظيمًا بالن�شبة يل )انني 

اأقف على خ�شبة م�شرح وقف عليه من 

قبلي ع�شرات الفنانني واالأدباء العرب( 

و�شكلت فر�شة الثبت موهبتي واثبت 

انني اأتيت اىل االإقامة للتعلم ولي�س الأجل 

الرتفيه والأطبق ما تعلمته يف االإقامة 

على امل�شرح اأمام مئات من اجلمهور 

العربي وامثل اليمن بفخر يف العر�س 

االأخري. 

بعد ما رجعت من بريوت ويف خالل 

يومني، اأقامت جمعية يف اليمن ور�شة 

عمل حول �شناعة الدمى وحتريكها. 

بعد التن�شيق مع رئي�س اجلمعية، زرت 

اأع�شائها وقدمت لهم املعلومات املفيدة 

لهم وطلبوا مني اإقامة ور�شة عمل 

ثانية اكرث تقدمًا. ونحن االآن ب�شدد 

اإقامة ور�شة عمل متقدمة يف حتريك 

الدمى باالإ�شافة الـى م�شرح خيال 

الظل. وان �شاء الله لو وفقت �شاأعد 

ور�شة اإقليمية اأدعو فيها ال�شباب من 

الدول العربية.
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I am 25 years old. I graduated in 
2007 with a bachelor’s degree in 
Science- Astronomy major from 
the University of Cairo; I work as a 
training director at the Studies and 
Consultancies Space Science Center 
at the University of Cairo. I am also 
the general coordinator of the projects 
of the Nama’ Association for the 
Development of Human Skills which is 
an internationally accredited center 
specialized in providing all kinds of 
consultancy services in addition to 
social development projects… I love 
singing and I perform with a band 
called “Ana Masri” (I am Egyptian).

I learned many things about Puppet 
Theater as well as Shadow Theater 
during the Artistic Residency 
Program… There are several 
new and diverse techniques of 
making puppets out of simple 
materials and of animating them 
appropriately so that they seem 
livelier, in addition to innovative 
yet simple techniques to add 
more amazement to the Shadow 
Theater and benefit from different 

backgrounds to create an inclusive 
group work. 

The experience of presenting a 
show at the Theater of Beirut was 
more than amazing; it relied on 
the skills we acquired during the 
program which we combined with 
our own ideas and vision of the 
city of Beirut and with our diverse 
cultural backgrounds… I learned 
many things from the show through 
team work, improvisation and the 
use of simple and limited materials 
to achieve the best of results.

I intend now to use all that I learned 
as an exciting presentation tool for 
an educational project which explains 
the simplified rules of science as 
a first step. I also hope to have the 
means to organize a common Arab 
project with my colleagues at the 
Residency Program…Which is what 
we are discussing currently.

ms.marwahassan@gmail.com
(+2) 012 309 3512

Marwa Hassan
Egypt

اأبلغ م���ن العمر 25 �سن���ة, حا�سلة على 

بكالوريو�س العلوم – تخ�س�س فلك من 

جامع���ة القاه���رة 2007, اأعمل كمديرة 

تدري���ب مبرك���ز درا�س���ات وا�ست�سارات 

عل���وم الف�ساء بجامعة القاهرة, ومن�سقة 

عام���ة مل�رسوع���ات جمعية النم���اء لتنمية 

امله���ارات الب�رسي���ة وه���و مرك���ز معتمد 

دولي���ا متخ�س�س يف تق���دمي كافة اأنواع 

ال�ست�سارات بالإ�سافة مل�رسوعات التنمية 

املجتمعية.. اأهوى الغن���اء واأمار�س ذلك 

عن طريق فرقة »اأنا م�رسي« الغنائية.

تعلمت الكثري عن م�شرح الدمى 

والعرائ�س وخيال الظل من خالل 

االإقامة الفنية.. فهناك تقنيات 

جديدة ومتنوعة ل�سناعة الدمى 

من اخلامات الب�سيطة وكيفية 

حتريكها بطريقة �سحيحة ت�سفي 

عليها احليوية، وتقنيات مبتكرة 

وب�شيطة الإ�شفاء االإبهار على م�شرح 

خيال الظل، واالإ�شتفادة من اخللفيات 

املتعددة خللق عمل جماعي متكامل 

اجلوانب.

كانت جتربة العر�ض يف م�سرح 

بريوت اأكرث من رائعة، اعتمدت على 

مهاراتنا املكت�سبة من خالل الإقامة 

ودجمها بافكارنا وروؤيتنا اخلا�سة 

ملدينة بريوت وخلفياتنا الثقافية 

املتعددة.. تعلمت منها الكثري من خالل 

العمل اجلماعي واالرجتال وا�شتخدام 

اأب�شط املوارد املحدودة لتحقيق اف�شل 

النتائج.

اأنوي حاليا ا�شتخدام كل ما تعلمته 

كاأداة عر�س �شيقة لعمل م�شروع 

تعليمي ي�شرح القواعد املب�شطة للعلوم 

كخطوة اوىل، كما امتنى ان ت�شعفني 

االإمكانيات املتاحة الإقامة م�شروع 

عربي م�شرتك مع زمالء االإقامة 

الفنية.. وهذا ما نقوم مبناق�شته حاليًا.

مروة ح�سن حممد

م�رس
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I was born in Doha, Qatar in 1989. 
Academic studies: Faculty of Nursing - 
specialized in Emergency Nursing.
Working with: The Sudanese Red 
Crescent and a number of national 
associations.
Hobbies: singing, poetry writing, 
acting, using puppets as well as 
classic theater.

The workshop provided me with 
several skills. First of all, it added 
to my puppet animation skills and 
introduced me to Shadow Theater 
which I did not know about, in 
addition to many other benefits that 
cannot be summarized in a few lines.

As to the experience I had during the 
presentation of the joint Arab Puppet 
Theater Show at the center of cultures 
and civilizations, Beirut, it was proven 
to me, in my opinion, that social 
development joined all the participants 
in one group. I benefited from the 
intellectual exchange with the 
different nationalities I met which 
gave me more self-confidence and 
allowed me to develop my skills 

and abilities.

During my participation in the 
workshop I worked on producing joint 
puppet shows and I developed the 
concept and the method of combining 
other fields with the theater. This 
later motivated me to contribute 
to the social development of my 
country in a new setting which helps 
the development of a new society 
understood by spectators of all ages 
of the Puppet Theater using ideas 
encompassing all the concepts of 
the Arab world and helps in solving 
problems in a simple way.

مواليد الدوحة قطر. 

تاريخ امليالد 1989. 

الدرا�سة: كلية التمري�س؛ 

التخ�س�س طوارئ.

العمل: جمعية اله���الل الحمر ال�سوداين 

وعدد من اجلمعيات الوطنية.

الهوايات: الغناء, كتابة ال�سعر, التمثيل 

عن طريق الدمى وامل�رسح الكال�سيكى.

 قدمت يل الور�شة الكثري من املهارات، 

فهي ا�شافت اىل املهارات التى امتلكها 

يف حتريك الدمى كما ا�شافت اأمرًا 

مل اكن اعرف عنه �شيئًا وهو م�شرح 

خيال الظل، والكثري من الفوائد 

االأخرى التي ال ا�شتطيع ح�شرها يف 

�شطور قليلة.

اما على �شعيد التجربة التى خ�شتها فى 

عر�س م�شرح الدمى العربي امل�شرتك 

فى معقل الثقافات واحل�شارات بريوت 

فلقد اثبت يل براأيي ان تنمية املجتمع 

جعلت امل�شاركني فى هذا العمل كيان 

واحد وا�شتفدت من التماذج الفكري 

ملختلف اجلن�شيات التى قابلتها فاأمدتني 

بالثقه فى نف�شي وطورت مهاراتي 

وقدراتي.

 بعد  م�شاركتي  يف الور�شة التى 

عملت فيها على انتاج اعمال دمى 

م�شرتكه والتي طورت فيها مفهوم 

وكيفية دمج جماالت اخرى اىل 

جانب امل�شرح و�شكلت حافذًا كبريًا 

مل�شاهمتى فى دفع عجلة التنمية 

املجتمعية ببلدي فى اطار جديد 

ب�شورة ت�شاهم فى تطور بناء كيان 

جمتمع جديد يتفهمه كل من ي�شاهد 

م�شرح الدمى من جميع االعمار 

وبافكار ت�شمل جميع مفاهيم العامل 

العربى وت�شاعد فى حل ق�شاياها 

ب�شورة مب�شطة.

 

ابراهيم علي ن�رين* 

ال�س�دان

Ibrahim Nourain
Sudan

hema552010@hotmail .com
(+24) 992 630 2494
(+24) 912 257 7433

وهنا بعض من سطورها: * قّدم يف العرض النهايئ أغنية من كلامته والحانه؛ 

ان كان مرصي...
وان كان بريطاين...
وان كان امرييك...
وان كان اسباين...

ليه الناس دامياً متجاهلة
ودامياً األسمر هّو الجاين

بس اللون ما هو املقياس
زول مسكني مهضومة حقوقه

كلو عشان فرق األلوان...
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I am 30 years old and I was born 
in the region of Tawnat in the rural 
Moroccan mountains. I studied 
journalism and worked as a reporter for 
a while. Later I dedicated all my time 
to theater work. I consider myself a 
self-made actor, working first hand in 
theaters and training workshops with 
professors from Morocco and abroad 
(e.g. Nayla Al Atrash (Syria), Fadel Al 
Jaibi (Tunisia), Nivine Alouba (Egypt)). 
Now I present theatrical shows with 
a professional group, called “The New 
Face of Theatrical Art”. I am currently its 
president. My last show was performed 
at Darat al Funun- Khaled Shoman 
Foundation in Amman, Jordan. I used 
during this show the alternative showing 
locations and employed original 
visual models such as the folkloric 
Moroccan theater and the Hakawati 
(Storyteller). My engagement in other 
artistic activities include writing articles 
about culture, photography, reading, 
and craftmanship. 

The workshop encouraged me to 
consider Shadow Theater in my 
work, especially Shadow Theater in 

color. I keenly enjoyed all of the 
creation phases of the puppet 
character starting with its making 
and ending with the conception of 
its distinguishing movement. The 
Residency period was an opportunity 
to exchange expertise and knowledge 
with the participants, to meet 
possible partners for future projects, 
to perfrom in new cultural spaces 
in Lebanon such as Zico House, Ta-
Marbouta and Sanayeh House, and 
to meet directors and actors namely 
Issam Abou Khaled and Fadia Tannir.

The experience of the show at the 
Theater of Beirut was a rich and 
unforgettable experience especially 
that it was at an emblematic theater 
where many famous and important 
artists stood namely Roger Assaf 
and Nidal Al Ashkar. We worked 
on this stage with professionalism 
and presented a show to the 
distinguished theatre audience.

Certainly, we will work with and through 
APTF to present puppet shows to educational 
institutions in remote regions and to provide 
specialized trainers for workshops in 
Morocco. We also strive to organize through 
APTF a puppet festival in Tawnat, which 
would be the first of its kind in Morocco.

Siraj Mohamed
Morocco

�رساج حممد  

املغرب

sekuta_2006@yahoo.fr
www.holool.org
(+21) 253 568 8304
(+21) 267 203 6585

 30 �سنة من مواليد اقليم تاونات بجبال 

الريف املغربية. تابعت درا�ستي مبعهد 

خا�س متخ�س�س  يف ال�سحافة واخلدمات 

العالمي���ة, وعمل���ت كمرا�س���ل �سحف���ي 

لف���رة وتفرغت للعم���ل امل�رسحي.اعترب 

نف�سي ممثالً ع�سامي���اً طور ادوات عمله 

وم���ازال يقوم بالعمل املي���داين املبا�رس 

داخ���ل امل����رسح والور�س���ات التدريبي���ة 

م���ع جمموعة م���ن ال�ساتذة م���ن املغرب 

وخارجه, امثال نائلة الطر�س  من �سوريا, 

فا�سل اجلعيبي من تون�س, نيفني علوبة 

من م�رس واآخرين. قّدمت عرو�ساً م�رسحية 

مع فرق هاوي���ة بداية,ً ثم فرق احرافية 

اآخره���ا فرق���ة »الوج���ه اجلدي���د للف���ن 

امل�رسحي« التي ا�سغل دور الرئي�س فيها 

حالياً. اخرت العمل على امل�رسح املكثف 

املون���ودرام كاأ�سل���وب تطوي���ع اجل�سد 

والتعمق اك���ر يف اآلية العم���ل امل�رسحي 

ن�ساً ومتثيالً واخراجاً. اآخراعمايل, عر�س 

البهلوانية«,   ادائ���ي بعن���وان »امقام���ة 

مت تقدميه بدارة الفن���ون خالد �سومان  

بعمان, الردن. اعتمدت من خالله العمل 

باأماكن عر�س بديلة, وتوظيف موتيفات 

فرجوية اأ�سيلة, كم�رسح احللقة املغربي 

واحلكواتي العربي. 

م���ن الن�ساط���ات الفي���ة اجلانبي���ة كتابة 

املقالت الثقافية  والت�سوير ال�سوئي  

واملطالعة وال�سغال اليدوية.

فتحت الور�شة �شهيتي على  خيال 

الظل وما يحمل من امكانيات ميكن 

ا�شتثمارها م�شرحيًا، خ�شو�شًا خيال 

الظل بااللوان. وقد ا�ستمتعت ب�سغف 

مبجموع مراحل خلق  �سخ�سية 

الدمى، من الت�سنيع اىل ابتكار احلركة 

النهائية املميزة ل�سخ�سية الدمية. 

و�شكلت مدة االقامة فر�شة لتبادل 

اخلربات مع امل�شاركني كل ح�شب 

اخت�شا�شه والتعرف على �شركاء 

حمتملني للقيام باأعمال م�شتقبلية وتقدمي 

عرو�س بف�شاءات ثقافية بلبنان كـ 

»زيكو هاو�س«، ») ة ( مربوطة«، و »بيت 

ال�شنائع«، وللقاء مع خمرجني وممثلني، 

امثال ع�شام ابو خالد وفاديا تنري.

جتربة العر�ض مب�سرح بريوت جتربة 

غني���ة  لن متحى من الذاكرة خ�شو�شا 

وانهـــا ترتبط مب�شـــرح عريق وقف على 

خ�شبتـــه  فنانـــون كبـــار امثـــال روجيـــه 

ع�شـــاف ون�شـــال اال�شقـــر. ا�شتغلنا فيه 

باحـــرتاف وقدمنا عر�شـــًا امام جمهور 

ذواق مل�شرح العرائ�س وخيال الظل.

ال �شـــك اننـــا �شنعمـــل مـــع ومـــن خـــالل 

املوؤ�ش�شـــة العربيـــة علـــى تنظيـــم عرو�س 

دمى لفائدة املوؤ�ش�شات التعليمية مبناطق 

ي�شعـــب الو�شول اليها، والتن�شيق معها 

لتوفري مدربني خمت�شني للقيام بور�شات 

يف املغـــرب. كمـــا نطمح من خـــالل مظلة 

املوؤ�ش�شـــة اىل تنظيم مهرجـــان بتاونات،  

خا�س مب�شـــرح الدمى والعرائ�س يكون 

االول من نوعه يف املغرب.                             
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I am a singer from Jordan and I 
have issued albums entitled “Kan 
Ya Ma Kan”, “Khilkhal” and “Jowa Al 
Ahlam” which is an album dedicated 
to children. I am 33 years old and 
I studied music at the National 
Conservatory in Beirut. My hobbies 
are: Reading, camping, swimming and 
horseback riding.

The workshop taught me a lot of 
information about making puppets 
of all kinds and showed me how 
to animate them. I was also 
introduced to the Shadow Theater 
in a direct and precise manner. 
I will use Shadow Theater while 
presenting a musical singing 
show I have been working on 
lately… The techniques of puppet 
animation would be used in the 
project.
I am currently working on producing 
a play dedicated to children based 
on my last album (Jowa Al Ahlam). It 
targets children in particular and all 
the family in general. We would be 
making puppets using the techniques 
and ways I learned at the workshop.

The last show “Beirut Qomash 
wa Nour” represented the effort 
of a group of participants and the 
outcome of 20 days of preparation 
and practice… It included Shadow 
Theater – Glove Puppets – Singing 
– Acting. Everybody worked hard 
to make this show a success.

In my city and region, I worked on 
workshops for children, but after 
the workshop and as a result of 
being introduced to Puppet Theater, 
more intensive workshops would be 
organized for children and adults 
interested in this field. I will be now 
also concentrating on using puppets 
within the foundation I established 
when working with less fortunate 
children and children from poorer 
areas so it would represent a method 
of communication with them and 
a way of sharing the worries and 
problems they are confronted with 
in society. Moreover, I will certainly 
cooperate with the other participants 
in the workshop to create a network 
of relations through organizing 
several activities in their countries 
and societies.

مغنية من الأردن لدي اإ�سدارات غنائية 

بعنوان )كان ياما كان( )خلخال( و)جوا 

الأحالم( وهي اإ�سطوانة لالأطفال.

 العمر 33 �سنة

در�ست املو�سيق���ى يف املعهد الوطني 

للمو�سيقى \بريوت.

هواياتي: القراءة - التخييم - ال�سباحة 

- ركوب اخليل 

قدمت يل الور�شة الكثري من املعلومات 

حول �شناعة الدمى باإنواعها املختلفة 

و طرق حتريك كل منها كما وتعرفت 

ب�سكل مبا�سر ودقيق اىل م�سرح خيال 

الظل والذي �ساأقوم باإ�ستخدامه لإقامة 

عر�ض غنائي مو�سيقي اأعمل عليه 

منذ فرتة... و�سيتم اإ�ستخدام تقنيات 

حتريك الدمى يف هذا امل�سروع.

كما واأنني اأعمل حاليا على اإنتاج 

م�شرحية لالأطفال من اإ�شطوانتي 

الغنائية االأخرية بعناون )جوا االأحالم( 

و التي �شتكون موجهة لالأطفال ب�شكل 

خا�س و العائلة ب�شكل عام. و�شنقوم 

ب�شناعة الدمى بالطرق والتقنيات التي 

تعلمتها خالل الور�شة.

العر�ض الأخري »بريوت قما�ض ونور« 

كان عبارة عن جمهود جمموعة 

امل�شاركني وح�شيلة 20 يوم من 

التح�شري والتمرين عليه.. وقد 

اإحتوى على خيال ظل - دمى الكف - 

غناء - ومتثيل وقد اأعطى كل م�سارك 

ما يف روحه لإجناح العر�ض.

من خالل مدينتي ومنطقتي كنت 

اأعمل على ور�شات عمل لالأطفال 

- بعد الور�شة بعد تعريف ب�شكل 

اأكرب على م�شرح الدمى والعرائ�س 

�شتقام ور�شات عمل مكثفة لالأطفال 

والكبار املهتمني يف هذا املجال. كما 

�شاأقوم بالرتكيز على مو�شوع الدمى 

والعرائ�س يف املوؤ�ش�شة التي اأ�ش�شتها 

حاليًا يف العمل مع االأطفال االأقل حظًا 

واالأطفال يف املناطق الفقرية لي�شكل 

و�شيلة لالإت�شال بهم وم�شاركتهم 

بهمومهم وق�شاياهم يف املجتمع الذي 

يعي�شون فيه. وطبعًا �شاأتعاون مع 

امل�شاركني يف الور�شة يف بناء ج�شور 

معهم عرب اإقامة عدة ن�شاطات معهم يف 

بالدهم وجمتمعاتهم.

Makadi Nahhas
Jordan

مكادي نّحا�س

الأردن

macadinahhas@gmail.com
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Profession: Acting Student
Insitute: Teatro
Gender: Male
Birth date: 10 / 4 / 1987
I organized a number of plays in Syria, 
in Damascus, and Latakia with Syrian 
directors namely Ali Ismail and Amal 
Omran. I also participated in a number 
of workshops in Syria and abroad.

I participated in the workshop in 
Beirut organized by the Arab Puppet 
Theater Foundation which I would 
describe as the most beautiful 
workshop since the information 
it contains is rich, dense and 
sufficient to start working in this 
field from scratch!! It started by 
describing how to establish a 
theater company and ended by 
demonstrating how to present 
shows in a professional fashion 
through that company… In my 
opinion, this is what any young 
man wanting to work in this field is 
looking for.

At this workshop I was introduced 
to the stage of the Theater of Beirut 

along with people from different 
Arab nationalities (more than 11 
nationalities). We participated in 
one show with Arab and foreign 
trainers and artists and that is 
what I call culture in its simplest 
expression. As we say in colloquial 
Arabic: “They gave me a treasure 
by laughing and playing” 
Let alone standing before an 
audience in Beirut…

I came out of the workshop a warrior 
as well as a messenger!! The least 
a messenger could do is to pass on 
the message, since I was the only 
Syrian in the Residency Program. 
Furthermore, I am a warrior carrying 
many powerful weapons, and I 
cannot wait to try them on the 
audience of Damascus…

Lojain Ismail
Syria

جلني ا�سماعيل

�س�رية

املهنة : طالب متثيل

املعهد : تياترو

اجلن�س : ذكر

تاريخ امليالد : 10 / 4 / 1987

اقمت ع���دداً من امل�رسحي���ات يف �سوريا, 

يف دم�س���ق ويف الالذقي���ة م���ع خمرج���ني 

�سوري���ني مث���ل: عل���ي ا�سماعي���ل واأمل 

عم���ران. و�سارك���ت بع���دد م���ن ور�سات 

العمل داخل وخارج �سوريا.

�شاركت يف ور�شة بريوت التي 

اأقامتها املوؤ�ش�شة العربية مل�شرح الدمى 

والعرائ�س، والتي كانت من اأجمل 

واأغنى الور�شات التي قمت بها وذلك 

لغناها وكثافتها باملعلومات والتي 

كانت كافية متامًا للبدء يف هذا املجال 

من ال�شفر!! بداأت هذه الور�سة من 

كيفية تكوين �سركة م�سرح وانتهت 

بكيفية تقدمي العرو�ض ب�سكل 

احرتايف من خالل هذه ال�سركة.. 

وبراأيي هذا ما يبحث عنه اأي �ساب 

يريد اخلو�ض يف هذا املجال.

وقد قمت من خالل هذه الور�شة 

بالتعرف اىل خ�شبة م�شرح بريوت 

الرائعة مع اأ�شخا�س من جن�شيات 

عربية خمتلفة )اأكرث من 11 جن�شية(، 

ومع مدربني و فنانني عرب واأجانب، 

�ساركنا يف عر�ض واحد وهذا ما 

اأ�سميه الثقافة باأب�سط طريقة �  ومتل 

ما نقول بالعامية: »عطوين كنز هنن 

عم ي�سحكوا ويلعبوا«

وكل هذا غري الوقفة اأمام جمهور 

بريوت ..

اأنا طلعت من الور�شة ر�شواًل وحماربًا!! 

واأقل ما ميكن على الر�شول فعله هو 

اأن يو�شل ر�شالته، حيث اأنني كنت 

ال�شوري الوحيد يف االإقامة، باالإ�شافة 

اإىل اأنني االآن حمارب مدجج باأ�شلحة 

قوية، تواق لتجريب هذه االأ�شلحة على 

جمهور ال�شام..

lojain_guily@hotmail.com
(+963) 932 241554
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I was born in Al Salt in Jordan on 
the 25th of May 1980. I studied 
Applied Chemistry in the University 
of Damascus and I graduated as a B 
student. I worked for two years at the 
Jordan Petroleum Refinery then taught 
forvarious periods of time at public 
and UNRWA schools. I am a “theatre 
creature” and the founder of Dafa 
Puppet Theater in Al Baqaa Camp.

The workshop presented to me 
a knowledge in the field of the 
Puppet Theater that includes:
Professionalism: the companies;
Movement techniques: the soul of 
the puppet;
Shadow Theater: painting with 
light and expressing using images;
Artistic methods: improving the 
presentation techniques;
Practical methods: owning the 
artistic tools and cooperating with 
Arab artists.

The Residency Program constituted 
a true opportunity of interaction 
with artists of different backgrounds 
and experiences which created 

an appropriate educational 
atmosphere allowing cooperation 
and exchange of expertise 
culminating to he production of 
collaborative projects.

I suggested the organization of a 
Puppet Theater festival held by the 
“Free Theater” Group in association 
with Dafa Puppet Theater and the 
Arab Puppet Theater Foundation in 
which shows from Arab countries 
would be hosted.

Houssam Abed
Al-Baqaa Camp (Jr)

ح�سام عابد

خميم البقعة - الأردن

يف  الأردن   – ال�سل���ط  موالي���د  م���ن 

اخلام����س والع�رسي���ن م���ن اأيار م���ن عام 

1980. در�س���ت الكيمي���اء التطبيقية 
يف جامعة دم�س���ق وتخرجت بدرجة جيد. 

عمل���ت ملدة �سنتني مب�سف���اة البرول 

الأردنية ولف���رات متقطعة بالتدري�س 

يف املدار����س احلكومية ومدار�س وكالة 

كائ���ن   .UNRWA الدولي���ة  الغ���وث 

�س م�رسح دف���ا للدمى يف  م�رسح���ي, موؤ�سِّ

خميم البقعة. 

قدمت يل الور�سة من معرفة على 

�سعيد اخت�سا�ض م�سرح الدمى 

والعرائ�ض:

-  الحرتاف: ال�سركات 

-  تقنيات التحريك: روح الدمية 

-  خيال الظل: الر�سم بال�سوء 

والتعبري بال�سورة 

-  فنيًا: الرتقاء باأ�سلوب الطرح

-  عمليًا: امتالك اأدوات فنية 

والتعاون مع فنانني عرب.

ت�شكل االإقامة فر�شة حقيقية لالحتكاك 

بفنانني ذوي خلفيات وخربات خمتلفة، 

مما يخلق جوًا تعلميًا �سحيًا يتيح 

املجال للتعاون وتبادل اخلربات 

و�سوًل لإنتاج م�ساريع م�سرتكة. 

قدمت مقرتحًا الإقامة مهرجان مل�شرح 

الدمى والعرائ�س تقيمه فرقة امل�شرح 

احلر مب�شاركة م�شرح دفا للدمى 

واملوؤ�ش�شة العربية مل�شرح الدمى 

 والعرائ�س؛ با�شت�شافة عرو�س 

 من دول عربية.

 dafa_theatre@yahoo.com 
(+962) 788 812 378 
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Fidaa Ataya 
Palestine

I am 23 years old, I studied education 
and psychology. I work as a storyteller 
and moderator for children at the library 
of “Tamer Institute for Community 
Education” and I am the program 
coordinator at the Palestinian Child’s 
Club… My hobbies are acting:  
I performed in a children’s educational 
theatre and in a Palestinian comedy 
series; and storytelling: I participated 
twice in the storytelling week in Amman 
in 2009 and 2010 with Tamer Institute 
and the Hakaya (Stories) Forum…  
I work with children on craft making, 
drama and theater (I supervised the 
training and production of children 
street theater). I also work on producing 
educational games, and presenting 
popular stories…

The workshop provided me with the 
skills, methods, and will to create 
my own path later in my social 
work… Since I am a storyteller, 
this workshop introduced me 
to methods and perspectives 
of combining storytelling and 
puppets… It also gave me the idea 
of starting the “My Puppet’s Story” 

Theater, which would deal with social 
and political topics (Street Theater), 
and would organize workshops for 
puppet making for people with special 
needs, as well as for social workers, 
teachers, and those interested among 
mothers and artists…

Presenting a show at the Theater 
of Beirut was a unique and special 
experience during which I learned 
several skills related to the making of 
an artistic theatrical production… It 
boosted my confidence in my ability 
to produce similar art productions 
in my country and abroad. The 
importance of the experience stems 
from the experience itself: diversity 
and richness when it comes to 
the accent, specialization and 
uniqueness of each participants. We 
performed in a place in which we truly 
felt love, democracy and peace and this 
made the experience a success. I am 
very proud to be part of this experience 
and I hope it would be repeated.

Actually, I consider myself affiliated 
to APTF which is responsible for me 
since it offered me complete training 
in Puppet Theater, that is why, it goes 
without saying that I would participate 
in the national Arab networking. 

f_ataya@yahoo.com 
(+972) 598 247 332

فداء عطايا * 

فل�سطني

اأبلغ من العمر 23 �سنة ودر�ست الربية 

وعلم النف�س يف كلي���ة العلوم الربوية, 

واأعمل حكواتية ومن�سطة اطفال يف مكتبة 

»موؤ�س�س���ة تام���ر« للتعلي���م املجتمعي, 

ومن�سقة برامج الطفال يف نادي الطفل 

الفل�سطين���ي.. هواياتي التمثيل: مثلت 

يف �سكت�س���ات م�رسحية هادف���ة لالطفال 

وم�سل�س���ل كومي���دي فل�سطيني؛ وحكي 

احلكاي���ات: �سارك���ت مرت���ني با�سب���وع 

احلكاي���ا يف عم���ان 2009 و2010 مع 

موؤ�س�س���ة تام���ر وملتق���ى حكاي���ا.. اعمل 

م���ع الطف���ال عل���ى ال�سغ���ال اليدوي���ة 

والدراما وامل����رسح )ا�رسفت على تدريب 

وانتاج م����رسح �سارع مع الطفال يف نادي 

الطفل/كفرنعمة خا�س مبو�سوع املياه؛ 

ومب�ساعدة م�رسح ع�ستار(, وت�سنيع العاب 

 تربوي���ة, وتقدمي احلكاي���ات ال�سعبية... 

قدمت يل الور�شة املهارات واالآليات 

واجلو من اجل تكوين طريقي اخلا�س 

يف العمل االجتماعي فيما بعد.. كوين 

احكي حكايات فتحت يل هذه الور�سة 

اآفاقاً واأ�ساليب جلمع احلكي مع الدمى 

يف اآن واحد اأو يف نف�ض العر�ض.. 

وجعلتني اأفكر بتكوين م�سرح 

»حكايتي بدميتي«، تكون عرو�شه 

ذات موا�شيع اجتماعية و�شيا�شية 

)م�شرح �شارع(، ويقوم بور�شات 

خا�شة لت�شنيع الدمى لنقل الفكرة 

لذوي االحتياجات اخلا�شة، كما 

للمن�شطني يف املوؤ�ش�شات والنوادي 

واملدر�شني باملدار�س واملهتمني من 

امهات وفنانني..

كانت جتربة العر�س على م�شرح 

بريوت فريدة ومميزة اك�شبتني 

مهارات عديدة يف كيفية ابتكار 

وت�شل�شل و�شناعة  وانتاج عمل فني 

م�شرحي.. وعّززت الثقة يف قدراتي 

على انتاج اعمال فنية مماثلة يف بلدي 

وبالد اخرى. نبعت اهمية التجربة 

يف التجربة نف�سها من حيث تنوع 

امل�ساركني واختالفهم من حيث اللهجة 

والتخ�س�ض واخل�سو�سية وعر�س 

ذلك يف مكان حقا �شعرنا باحلب 

والدميقراطية وال�شالم فيه وهذا 

اعطى التجربة جناحًا .. ومبا اين 

كنت من التجربة فانا فخورة جدا بها 

 وامتنى ان تكرر.

يف احلقيقة انا اعترب نف�شي تابعة 

للموؤ�ش�شة العربية مل�شرح الدمى 

والعرائ�س وهي امل�شوؤولة عني كونها 

قدمت يل التدريب ال�شامل يف م�شرح 

الدمى. لذلك، ومن �شمن عملي، 

�شاأ�شارك يف تطوير �شبكات العمل 

يف م�شرح الدمى علي �شعيد الوطن 

العربي. �شاأكون �شعيدة جدا بذلك.

من هون لبريوت...* كتبت مقال عن تجربتها يف اإلقامة الفنية: 
فلسطني الشباب، عدد 45، أيلول 2010

http://www.filistinashabab.com/article
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I was born in 1982 and I am of 
Tunisian nationality. I am an actor 
mainly but I also carry out several 
professions...The academic level I 
reached is Third Year Audiovisual Art 
student and I was trained to work in 
several fields such as play writing at 
the Royal Court Theater in London and 
the art of lighting as well as acting.
I worked in 10 professional theatrical 
pieces with a number of directors, 
namely, Noureddine Al Iyari, Alaeddine 
Al Chouweiref, Salah Mosadak, Monsef 
Al Souisi, Hamadi Al Mazzi and Yahya 
Al Himlaji…
I acted in two films, one short and one 
long… I also directed a short film 
entitled “Hathayan” (Hallucinations). 
Moreover, I participated in three 
television works… I speak French, 
a little bit of English and Arabic of 
course.

During the Residency Program I 
learned a lot of things, like creating 
a show in a short time and how to 
confront the audience, in addition to 
the methods of making different 
kinds of puppets, such as glove 

puppets, giant puppets and 
cardboard puppets. I also learned 
to skillfully use the Shadow 
Theater techniques.

Before joining the Residency 
Program, my goal was to use a 
certain kind of puppets in the 
documentary film I am preparing, but 
when I participated in intensive 
workshops, I was introduced 
to different patterns of Puppet 
Theater, which provided me with 
new ideas and techniques which 
are rarely used in the Tunisian 
cinema or theater. In fact that is 
what I am focusing on now while 
rewriting the scenario of the film.

In 2008, I presented an Arab play 
at the British Council in Egypt, but it 
was a show of theatrical readings. 
It was a new experience which I 
enjoyed very much… Being at the 
Theater of Beirut in 2010 was my 
first experience with puppets and I 
discovered how to present a show 
out of nothing and how to work in 
harmony with another person despite 
the different accents.

Elyes Labidi
Tunisia

fou_artist@yahoo.fr
(+216) 2084 5714 

تون�س���ي  1982؛  �سن���ة  موالي���د   م���ن 

اجلن�سي���ة؛ اأمته���ن التمثي���ل ولكنني يف 

حقيقة الأمر اأمار�س العديد من الأعمال.

تلميذ �سنة ثالثة �سمعي ب�رسي.

املج���الت  م���ن  العدي���د  يف  تكون���ت 

كالكتابة امل�رسحي���ة م���ع م����رسح ال�ساحة 

امللكية بلندن, وفن الإ�ساءة والتمثيل.

يف ر�سي���دي 10 اأعمال م�رسحية حمرفة 

م���ع ع���دة خمرج���ني اأمث���ال: نورالدي���ن 

العي���اري, عالء الدي���ن ال�سويرف, �سالح 

ال�سوي�س���ي, حمادي  م�س���دق, من�س���ف 

املزي ويحيى الهمالجي...

مثلت يف فيلمني اأولهما ق�سري والثاين 

فيلم طوي���ل... كما قمت باإخ���راج فيلم 

ق�سري اإ�سمه »هذيان« .

اأما بالن�سبة لالأعم���ال التليفزيونية فقد 

�ساركت يف ثالثة اأعمال...

م���ن  الفرن�سية والقلي���ل  اللغ���ة  اأجي���د 

الإجنليزية واللغة العربية طبعاً. 

تعلمت يف الإقامة اأمورًا عدة منها 

خلق عر�س يف وقت وجيز وكيفية 

جمابهة اجلمهور. باالإ�شافة اإىلطرق 

�سنع اأنواع خمتلفة من الدمى. 

كدمى الكف والدمى العمالقة ودمى 

الكرتون واإتقان ا�ستعمال تقنيات 

م�سرح خيال الظل.

قبل قدومي اإىل االإقامة كان هديف 

توظيف نوع معني من العرائ�س يف 

ال�شريط الوثائقي الذي اأقوم باعداده 

حاليًا، ولكن بعد م�ساركتي يف 

ور�سات العمل املكثفة تعرفت اىل 

اأمناط خمتلفة يف م�سرح الدمى 

ما زودين باأفكار جديدة وتقنية ل 

ت�ستعمل كثريًا يف ال�سينما التون�سية 

وكذلك يف امل�سرح التون�سي. وهذا 

ما اعمل عليه الآن  يف اإعادة كتابة 

�سيناريو الفيلم. 

قدمت �شنة 2008 عر�شًا م�شرحيًا 

عربيًا يف املجل�س الثقايف الربيطاين 

يف م�شر ولكنه كان عر�شًا لقراءات 

م�شرحية. كانت جتربة جديدة 

وا�شتمتعت بها كثريا.. ويف م�شرح 

بريوت 2010 ويف جتربة اأوىل يل مع 

العرائ�س اكت�شفت كيفية تقدمي عر�س 

من ال�شيء... وكيف اأن�شجم مع 

�شخ�س اآخر رغم اختالف اللهجات.

حممد اإليا�س العبيدي

ت�ن�س
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اأبل���غ م���ن العم���ر 19 �سن���ة. اأدر����س يف  

اجلامعة الي�سوعية, �سنة ثانية, كمعاجلة 

للنطق واأعمل حالًيا كمتطّوعة يف قريتي 

�سم���ن جمعي���ة ت�س���ّم مكتب���ة ومرك���ز 

تنظيم ن�ساط���ات لالأطفال )م�رسح, تالوة 

الق�س�س واحلكايا...(. ترّكز اهتماماتي 

الفني���ة  اجلوان���ب  ح���ول  ع���ام  ب�س���كٍل 

للعمل الجتماع���ي: املو�سيقى وامل�رسح 

وال�سينما...

�شّكلت ور�شة العمل هذه جتربتي 

االأوىل يف م�شرح الدمى. وقد اأعطتني 

الفر�شة لتعّلم كيفية �شنع وحتريك 

الدمى. فاأعتقد اأنني اأ�شبحت االآن 

قادرة على العمل يف جمال م�شرح 

الدمى وعلى اإقامة ور�شات عمل 

�شغرية عن م�شرح الدمى لالأطفال. 

اأما اجلانب املهم الآخر لور�سة العمل 

هذه فكان اأنها مّكنتني من اإدراك 

الرابط بني ما تعلمته يف اجلامعة 

يف جمال معاجلة النطق وبني م�سرح 

الدمى.

وقد �شّكل العر�ض الذي قّدمناه 

فر�شًة مهمًة يل اأن اأقف على اأحد اأكرث 

امل�شارح �شهرًة يف بريوت. اإ�شافة اإىل 

اأنه فتح اأمامي فر�سة جتربة كيفية 

ابتكار عر�ض من الق�س�ض احلقيقية 

اليومية.

 عّرفتني االإقامة باأ�شخا�س يعملون 

يف جمال م�شرح الدمى وب�شكٍل 

خا�س يف العامل العربي وهي التجربة 

التي كان بوّدي خو�شها. واأ�شعى 

اإىل توطيد العالقة بيني وبني كل 

امل�شاركني لنتمكن من دعم بع�شنا 

البع�س عند حاجة اأيٍّ منا اإىل امل�شاعدة 

يف اأن�شطة حملية يف بلداننا. وقد 

�شبق واأ�شبحت على توا�شل مع عّدة 

م�شاركني لهذه الغاية. وطبًعا اأمتنى اأن 

اأمتّكن من دعوتكم جميًعا اإىل قريتي 

الهرمل فهي باأم�س احلاجة اإىل كل 

اأنواع االأن�شطة اخلا�شة بال�شباب.

Julia-shahin@hotmail.com
(+961) 3 023 706

ج�ليا �ساهني

لبنان

Julia Chahine
Lebanon

I’m 19 years old. I am studying at 
Saint Joseph University - second year - 
as a speech therapist.  
Currently I volunteer in my village for 
an association that includes a library 
and a centre designing activities for 
children (theatre, storytelling…).  
My interests include social work; 
mainly the artistic areas: music, 
theatre, cinema…

This workshop was my first about 
Puppet Theater. It gave me the 
chance to learn about making and 
manipulating puppets. Now, I believe 
I can do puppet theatre and small 
puppet workshops with children. 
The other important aspect of the 
workshop is that it enabled me to 
see the link between what I learned 
at university in terms of speech 
therapy and the puppet theatre.

The show that we developed gave 
me a great chance to stand in one 
of the famous stages in Beirut. In 
addition, it gave me the chance to 
experience how to make a show 
with everyday real stories.

The residency introduced me 
to people in the theatre domain 
especially in the Arab world, which 
is the exact experience I was looking 
forward to. I look to strengthening the 
ties with all the participants so that 
we can support each other whenever 
a local event is needed in each of the 
participant countries. I’m already in 
contact with several participants for 
that purpose.

Of course I would like to have the 
chance to invite you all to my country 
and in particular to my village 
“Hermel” which desperately needs 
all types of animation for the young.
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I was born on October 14, 1975 in 
Nouakchott. I am a graduate of the 
University of Nouakchott and holder of 
a degree in Law.
I currently work as the head principle 
of Al Naim Schools of Dar Al Naim. 
I am a member of the Executive 
Committee of the Union of 
Mauritanian Theater Artists;
president of coordination of Youth 
Associations in the Dar Al Naim;
Secretary General of the Solidarity 
between Youth Organization;
member of the Higher Council of the 
Youth National Network in Mauritania.

I benefited a lot from the 
Residency Program, especially 
from the workshops held and the 
expert presentations by namely 
Steve Tiplady, Sally Brown and Issam 
Abou Khaled… I was particularly 
interested in shadow theater and 
glove puppets.

As to my experience and 
participation in the final show at 
the Theater of Beirut, it was an 
unforgettable experience. I would 

like to thank you for giving me the 
chance to participate in this unique 
opportunity.

I am also seeking to send you official 
invitations to be present at the 
events held in Nouakchott for us to 
meet again, since Nouakchott is the 
capital of Islamic culture.

brahimsemir@maktoob.com
(+22) 2 655 8615

يف   1975 اكتوب���ر   14 يف  ول���دت 

نواك�سوط. تخرجت من جامعة نواك�سوط 

باجازة يف القانون.

اأعم���ل حالي���ا كمدي���ر مدار����س النعي���م 

اخلا�سة بدار النعيم.

ع�سو املكتب التنفذي لحتاد امل�رسحيني 

املوريتانيني. 

رئي�س من�سقية اجلمعي���ات ال�سبابية يف 

مقاطعة دار النعيم.

الم���ني الع���ام ملنظمة الت�سام���ن بيننا 

احلقوقية. 

ع�سو املجل�س العلى لل�سبكات ال�سبابية 

الوطنية مبوريتانيا.

لقد ا�ستفدت كثريا من القامة 

الفنية وب�سكل خا�ض من الور�سات 

واخلربات التي مت ا�ست�سافتها 

ك�شتيف تيبالدي و�شايل براون 

وع�شام ابو خالد... واأكرث ما �شدين 

هو م�شرح خيال الظل ودمـى القفاز.

اأما جتربتي وم�ساركتي يف العر�ض 

الأخري يف م�سرح بريوت فهي جتربة 

لتن�سى مدى احلياة. اأ�شكركم الأنكم 

احتتم يل امل�شاركة يف هذه الفر�شة 

الفريدة.

اما عن لقائنا فاإنني ا�شعى جاهدًا 

الأن تقدم لكم دعوة ر�شمية حل�شور 

فعالية نواك�شوط وهي عا�شمة الثقافة 

االإ�شالمية.
Brahim Samire
Mauritania

ابراهيم ولد �سمري

م�ريتانيا
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Issa.omar92@gmail.com
(+961) 70 694 543

I am 25 years old. I work in the field 
of Clown Theater and Psycho-Social 
activities. I am responsible for 
activities at the Al Jalil Children 
Center such as inventing stories. I am 
the assistant director of “Circana” 
organization. My hobbies are listening 
to live music, collecting music from all 
over the world and writing short and 
popular stories and events.

The workshop helped me by 
widening my scope in creating 
new puppet theatre work; in 
the sense of developing visual 
representations to written 
thoughts and structuring stories 
via puppets. I can now invent live 
stories through puppet making. These 
are all creative and innovative ideas 
which would enrich my work with 
children, since it is now possible to 
go into schools and work closely with 
the students in a more clear and 
innovative way.

I regard the shadow theater as the 
most important creative activity of 
the program since you cannot see 

the audience yet you want to see its 
reaction.

I can contribute on the regional level 
using all the experience I acquired 
during the Residency Program and I 
am ready to work upon request. 
                         

                                        

Omar Issa *
Al-Jalil camp (Leb)

العمر 25 �سنة. اأعمل يف امل�رسح التهريجي 

ويف التن�سي���ط النف�س���ي اجتماع���ي؛ واأنا 

م�س���وؤول الن�ساط���ات يف مرك���ز اطف���ال 

اجلليل, ومنها تاأليف الق�س�س. 

نائب املدير يف جمعية »�سريكنا«. 

م���ن هواياتي ال�ستم���اع اىل املو�سيقى 

احلّية, وجمع املو�سيقى من انحاء العامل, 

وكتابة ق�س�س ق�سرية واحداث �سعبية.

�ساعدتني الور�سة على التعرف اىل 

اأنواع عمل جديدة من خالل الدمى.

فيمكنني الآن اإعطاء �سور لالأفكار 

املكتوبة واأن اأوؤلف ق�س�ض حية من 

خالل العمل على �سناعة الدمى. كل 

هذه االفكار خالقة هي اأفكار خالقة 

ومبدعة فهي تغني م�شوار عملي مع 

االأطفال. فقد �شار من املمكن الدخول 

اىل املدار�س والعمل مع االأطفال 

ب�شكل او�شح ومبدع اكرث.

يعترب م�شرح خيال الظل من ابداعات 

امل�شاركة مبا انه ال ميكنك م�شاهدة 

اجلمهور وتريد روؤية ردة فعله.

ميكنني ان ا�شاهم على �شعيد املنطقة 

بكل ما املك من خربة اإكت�شبتها يف 

االقامة الفنية واأنا على ا�شتعداد كامل 

للقيام بكل ما هو مطلوب.

عمر عي�سى *

خميم اجلليل - لبنان

 From the work-team responsible for managing *شؤون اإلقامة الفنية اليومية.  * من فريق العمل الذي عمل عىل ادارة وتنظيم 
and organizing the daily activities of the art 
residency.



33

حممد احلوراين

املوؤ�س�سة العربية مل�رسح الدمى والعرائ�س

عمل يف حقل التعليم وتقدمي م�رسح الدمى يف بريطانيا. 

عدة  بانتاج  ق��ام  اجتماعي،  وعامل  م�رسحي  م��درب 

من  العربي  ال�سباب  مع  وعرائ�س  دم��ى  م�رسحيات 

خالل ور�س عمل. 

روايته  ف��ازت  وعرائ�س.  دم��ى  عرو�س  لعدة  خم��رج 

عام  الفل�سطيننني«  »الكتاب  بجائزة  االأوىل  املن�سورة 

.2005

�ساكر �سعيد عطيه

 اخليال ال�سعبي

ع�سو يف فرقة »اخليال ال�سعبي«، التي تنتج عرو�س 

القرى واملناطق املحرومة. قدمت  �سارع وتقدمها يف 

تقدم  ك��م��ا  م��ك��ان.  �سبعني  م��ن  اأك����رث  يف  ع��رو���س��ه��م 

املجموعة تدريب مع ال�سباب عن م�رسح الدمى.

م�رسح  وم��درب  ب�رسي  م�رسح  م��درب  �سعيد  �ساكر 

ع��رائ�����س. ك��م��ا ان���ه مم��ث��ل وخم���رج ل��ع��رو���س م�رسح 

لالطفال ولل�سباب. 

فادية تنري، متارا كلداين وتاتيانا بو�ساروفا 

اأ�سدقاء الدمى

ت�ستند  متنقلة  م�رسحية  فرقة  هي  الدمى«  »اأ�سدقاء 

الفرقة م�رسحيات  قدمت  اأعمالها.  يف  على احلكواتي 

حتاكي االإن�سان والبيئة وعر�ست م�رسحياتها يف لبنان 

والبلدان العربية. كما �ساركت مبهرجانات يف النم�سا 

ويف اأملانيا. هدف الفرقة التثقيف من خالل الت�سلية .

�ستة  الفرقة  اأنتجت  املا�سية  االأع���وام  ال�ستة  خ��الل 

م�رسحيات نقلت عربها الفائدة اإىل اأكرث من 80000 

م�ساهد يف لبنان.

حمرتفة. ممثلة  دم��ى  وحمركة  ممثلة  التنري  فاديه 

اللبنانية. باجلامعة  اجلميلة  الفنون  معهد  خريجة 

من  بالعديد  �ساركت  املا�سية  ال�سنة  الع�رسين  خالل 

فوالدكار  اأ�سد  اإخ��راج  من  وفيلم  للكبار  امل�رسحيات 

»ملا حكيت مرمي« وعدد من م�رسحيات االأطفال دمى 

وغريها. تعّلم امل�رسح. تخرج م�رسحّيات الفرقة.

تاتيانا بو�ساروفا تابعت درا�ستها يف درا�سة الفنون 

لل�سغار والنا�سئة يف رو�سيا. و�سعت ر�سومات لعدة 

كتب. م�سممة دمى وديكور للفرقة.

العام  يف  الدمى  اأ�سدقاء  فرقة  اأ�س�ست  كلداين  متارا 

الت�سويق  جمال  يف  �سنوات  ع�رس  ملدة  عملت   .1984
ال�سياحي يف برلني وباري�س قبل عودتها اإىل لبنان واىل 

�سغفها للدمى. م�سوؤولة عن العالقات االإدارية واملالية 

من  تطور  التي  امل�رسحيات  ن�سو�س  تكتب  للفرقة. 

خالل العمل اجلماعي و حترك الدمى.

�ستيف تيبالدي و�سايل براون

اإنديفينت اأرتيكلز

م�رسوًعا   1995 �سنة  منذ  اأرتيكلز  اإنديفينت  يعترب 

العادية  االأ�سياء واملواد  فيه  م�رسحًيا مفتوًحا حتّول 

اإىل عرو�س مبتكرة لالأطفال والكبار.

�سايل براون اأحد موؤ�س�سي هذا امل�رسح. نحاتة وفنانة 

ت�سكيلية. وت�سنع اأ�سياء وت�سمم ت�سكيالت فنية وقد 

عملت موؤخًرا يف فيلم. �سممت �سايل براون العديد من 

عرو�س الدمى. وهي قائدة متمّر�سة لور�س العمل وقد 

تعاونت مع معلمني ومربني لدعم وتطوير االإمكانات 

االإبداعية لالأطفال.

امل�رسح.  ه��ذا  موؤ�س�سي  اأح��د  وه��و  تيبالدي  �ستيف 

�سنة  منذ  عمله  يف  الدمى  تيبالدي  �ستيف  ي�ستخدم 

اإينجل«  »ليتل  مل�رسح  فني  كمدير  عمل  وقد   .1989
)Little Angel( ل�سنتي 2004 و2005. وعمل اأي�ًسا 
كمخرج للدمى يف عّدة عرو�س معروفة وعلى خ�سبة 

يف  خبري  تيبالدي  �ستيف  ل��ن��دن.  يف  خمتلفة  م�سارح 

االإبداع  فريق  يف  ع�سٌو  اأن��ه  كما  الظل  خيال  م�رسح 

 Improbable( ثياتر«  »اإميربوبابل  مب�رسح  اخلا�س 

مهرجان  يف  اأداء  اأف�سل  بجائزة  الفائز   )Theater
القاهرة الدويل للم�رسح التجريبي.

Mahmoud Al-Hourani
APTF

Founder of Arab Puppet Theatre Foundation.
He has acquired his experience in both the 
formal and informal education sectors in 
London and other parts of the UK. He is 
an experienced youth worker and a puppet 
theatre teacher. He has produced several 
puppet performances through workshops 
with the youth. 

He has directed several puppet plays.  
A published writer whose first novel won the 
prestigious Palestinian Writers Award in 2005.

Shaker Said
popular imagination

Member of popular imagination collective  
that develops street performances for 
disadvantaged children in general and street 
children in particular. Their plays have toured 
more than 70 locations across Egypt. The 
collective also conducts theatre and puppet 
theatre training activities with the youth.

He is an expert in puppet theatre, an actor, 
director and a theatre workshop leader.  
He has also produced and presented a 
television series for children.

Fadia Tannir, Tamara Keldany, 
and Tatiana Bocharova
Les Amis des Marionettes

Friends of Marionettes is a mobile theatre, that 
has taken the ancient tradition of Hakawati. 
It has produced various interactive  
performances, while motivating the  
participation and active involvement of  
the audience, that reflect on the condition  
of Man and his environment. It tackles  
challenging social topics through puppet 
theatre. Its members have performed in 
Lebanon and in other Arab Countries.  
In Lebanon, 80,000 people have watched 
their work in the last six years. 

Fadia Tannir is a professional actress and 
a drama teacher. She has acted in classical 
theatre, films, and in puppet theatre.  
She directs the performances of the group.

Tatiana Bocharova is a design artist and 
a book illustrator. She crafts the puppets of 
the group, designs the sets and illustrates 
the documents.

Tamara Keldany is a concept writer and a 
puppeteer. In1984, she founded Les Amis des 
Marionettes group. She designs the performances 
of the group and manipulates the puppets. 

Steve Tiplady and Sally Brown
Indefinite Articles

Indefinite Articles (since 1995), is an open 
theatre project that transforms ordinary 
objects and materials into innovative shows 
for both children and adults.

Sally Brown is co-founder. She is a sculptor 
and a visual artist. She makes objects and 
installations and her recent work has also 
involved film. She designed several puppet 
performances. She is an experienced work-
shop leader, collaborating with educators to 
support and develop children’s creativity.

Steve Tiplday is co-founder. He Has been 
using puppetry in his work since 1989.  
He was artistic Director of The Little Angle 
Theatre 2004/5. He was puppet director on 
several renown performances, and in various 
theatres in London. He is also an expert in 
shadow theatre. He is part of the creative 
team of Improbable Theatre that won Best 
Performance at the Cairo International Theatre 
for Experimental Theatre.

Trainersاملدرب�ن يف الإقامة
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Trainers

Rima Mroue
Association of Ibrik el Zeit 
atelier

The atelier works on enhancing children’s 
creative and artistic development.  
Bridging between education and art, and 
with a focus on drawing and puppet making, 
the atelier has created various projects with 
school teachers and social workers through-
out Lebanon.

Rima Mroue is a member of the atelier.  
She graduated from Tashkent University in 
Puppet theatre, and has been working in 
this field since 1991. She participated in 
many puppet workshops for kids and  
adults, in Lebanon and abroad.  
She designed and made puppets for a 
number of children plays, as well as for a 
number of TV programs (Future TV - New TV - 
Abu Dhabi TV ..).

Invited Trainers:

Issam Bou Khaled
Actor and theatre director. He studied theatre 
in the Lebanese University. Co-founder of 
Shams Foundation. Founder of Decibel group, 
for the hearing impaired. His work include: 
Archabil, Maaarch, World without Sound, page 7, 
Purple.

He recently reopened Théâtre de Beyrouth,  
and is a member of the management.

Nadine Bekdache
APTF

Co-founder of Arab Puppet Theatre  
Foundation. Studied, practiced and 
taught graphic design. Holder of MA in 
urban studies from Kings College London. 
Participated with APTF in giving various 
workshops on the visual represenation in 
shadow theatre.

Maryam Balhas
She works actively in the field of social 
development of local communities. She 
has planned and executed programs for 
the interests and priorities of the youth for 
nearly 10 years. She currently works with 
ASSABIL organization as a responsible for the 
Mobile Library project aiming at encouraging 

people to read by using different methods 
and means such as theater, painting, and 
cultural events and activities. She also does 
theater work and storytelling.

Farah Wardani
Farah was born in 1988; she graduated in 
2009 with a higher studies diploma from the 
Institute of Fine Arts at the Lebanese University.

She has worked since 2008 with the  
Lebanese Puppet Theater group, making and 
manipulating puppets as well as acting in 
plays. Farah had many experiences on stage 
such as: Mental Disorders in the Sky directed 
by Mohamad Bani Hani and Still Rolling by 
Rowaida Al Ghali, in addition to working 
with several children’s theater projects.

She taught theater in several schools in 
Lebanon and worked on awareness and 
reactivation campaigns using theater and 
its different techniques.

رميا مروة

 حمرتف اإبريق الزيت

عن  التعبري  على  االأط��ف��ال  لت�سجيع  امل��ح��رتف  يعمل 

الفنون.  اليهم؛ عن طريق  االأقرب  بالطريقة  اأنف�سهم 

مع  وال��ف��ن،  التعليم  ب��ني  م��ا  ج�سورًا  امل��ح��رتف  خلق 

الرتكيز على فن الر�سم والدمى. فقد �سممم م�ساريع 

يف  االجتماعيني  والعاملني  املدار�س  اأ�ساتذة  مع  عدة 

مناطق خمتلفة يف لبنان.

جامعة  من  تخرجت  املحرتف.  يف  ع�سو  مروة  رميا 

منذ  املجال  هذا  يف  وعملت  الدمى،  م�رسح  يف  ط�سقند 

العمل  ال��ور���س  من  العديد  يف  �ساركت   .1991 �سنة 

والكبار  لل�سغار  والعرائ�س  الدمى  يف  املتخ�س�سة 

لعدة  ال��دم��ى  و�سنعت  �سممت  وخ��ارج��ه.  لبنان  يف 

تلفزيونية  ب��رام��ج  ول��ع��دة  ل��الأط��ف��ال،  م�����رسح��ي��ات 

)تلفزيون امل�ستقبل؛ اجلديد؛ اأبو ظبي...(

مدرب�ن مدع�ون:

ع�سام بو خالد

اجلامعة  يف  امل�رسح  در���س  م�رسحي.  وخم��رج  ممثل 

موؤ�س�س  »�سم�س«.  جلمعية  موؤ�س�س  ع�سو  اللبنانية. 

اأعماله  من  ال�سم(.  من  )ممثليها  »دي�سيبل«  لفرقة 

عامل  7؛  �سفحة  م���ااار����س؛  اأرخ��ب��ي��ل؛  امل�����رسح��ي��ة: 

»م�رسح  اف��ت��ت��اح  اأع���اد  ح��ال��ي��ًا  بنف�سج؛.  ب��ال���س��وت؛ 

بريوت« وهو من اأحد اأع�ساء االدارة.

نادين بكدا�س

املوؤ�س�سة العربية مل�رسح الدمى والعرائ�س

ع�سو يف املوؤ�س�سة. در�ست، عملت، وعلمت الت�سميم 

الدرا�سات  يف  ماجي�ستري  على  حا�سلة  التخطيطي. 

بتقدمي   �ساركت  لندن.  »كينغز«  جامعة  من  املدينية 

العربية مل�رسح  املوؤ�س�سة  العمل مع  العديد من ور�س 

الظل  م�رسح  يف  الب�رسي  ح��ول  والعرائ�س  ال��دم��ى 

واخليال. 

مرمي بلح�س

جمال  يف  االإجتماعي  ال�ساأن  يف  نا�سطة  بلح�س  مرمي 

تنمية املجتمعات املحلية. عملت مع ال�سباب كمخططة 

ومنفذة لربامج تعنى بهم ومن اإهتماماتهم واأولوياتهم 

اأكرث من ع�رسة �سنوات. تعمل حاليا مع  منذ حوايل 

جمعية ال�سبيل كم�سوؤولة  عن م�رسوع املكتبة املتنقلة 

والتي تهتم بالت�سجيع على املطالعة من خالل و�سائل 

متعددة م�رسح، ر�سم، اأن�سطة ثقافية. متار�س العمل 

امل�رسحي واحلكواتي. 

فرح ورداين

1988، حا�سلة على  العام  فرح ورداين: من مواليد 

�سهادة دبلوم درا�سات عليا من معهد الفنون اجلميلة 

يف اجلامعة اللبنانية يف العام 2009.

الدمى  »م�����رسح  فرقة  م��ع   2008 ال��ع��ام  منذ  عملت 

اللبناين« يف �سناعة الدمى، ويف حتريكها والتمثيل يف 

امل�رسحيات.

لها عدة جتارب يف امل�رسح منها: »يف ال�سماء ا�سطرابات 

عقلية، للمخرج حممد بني هاين« و« �ستيل روللينغ، 

التجارب يف م�رسح  العديد من  كما  و  الغايل«  لرويدا 

االأطفال.

دّر���س��ت امل�����رسح يف ع��دة م��دار���س يف ل��ب��ن��ان، وعملت 

امل�رسح  خ���الل  م��ن  والتن�سيط  ال��ت��وع��ي��ة  ح��م��الت  يف 

وو�سائله.
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من
متارين اإلحامء 

من
متارين ألصابع اليد 

From
Warm-up exercises

From
Hand and finger exercises
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ميني
ورش عمل صناعة دمى الكف 

والعمالقة مع شاكر سعيد 

يسار
 ورشة عمل صناعة دمى الكف 

من القامش مع رميا مروة 

Right
Worshops with Shaker Said on the 
making of glove and giant puppets

Left
Worshop with Rima Mroue on the 
making of glove puppets from cloth
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ميني ويسار
ورشة عمل عن مرسح خيال الظل
مع ستيڤ تيبالدي وساري براون 

Right and left
Workshop with Steve Tiplady and 
Sally Brown on shadow theatre
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ميني ويسار
مشاهد من العرض النهايئ 

Right and left
Scenes from the final perfromance
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ميني ويسار
مشاهد من العرض النهايئ 

Right and left
Scenes from the final perfromance



47

ملصق العرض النهايئ يف شوراع بريوتمن عرض الشارع؛ حديقة الصنائع  From street performance; Sanayeh GardenPoster of the final performance in the streets of Beirut
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الثنني: 7 حزيران 

M كوكتيل وترحيب 

عمل �سركات م�سرح الدمى
 
AF

يقدمها حممود احلوراين

الثالثاء: 8 حزيران

M  املا�سي واحلا�سر من فن العرائ�س
يقدمها حممود احلوراين

دمى القفاز: التالعب ومتارين التنف�س
  

AF
يقدمهما حممود احلوراين و�ساكر �سعيد

الأربعاء 9 حزيران

M  عر�س ونقا�س

تقنيات م�سرح دمى من »الكرتون«
 
AF

يقدمهما اأ�سدقاء الدمى

 »مدينة ال�سم�س املفقودة«

م�رسحية دمى لأ�سدقاء الدمى

اخلمي�س 10 حزيران

M  الدمى العمالقة )الكرنفالية(
يقدمها حممود احلوراين و�ساكر عطية

AF 1: اإعداد عر�س �سارع 
يقدمها �ساكر �سعيد

 »اأوبريت الليلة الكبرية«

عر�س فيلم

اجلمعة 11 حزيران

M 2: �سناعة الدمى: اإعادة تدوير املواد

AF 3: اإعداد عر�س ال�سارع
يقدمهما �ساكر �سعيد

 »جتارب 1«

عرو�س دمى ق�سرية للم�ساركني و�ساكر �سعيد

ال�سبت 12 حزيران 

M  �سناعة دمى القفازات: احلرف واملواد
تقدمها رميا مروة

برنامج الإقامة

الأ�سبوع الأول: 7-13 

M

M

AFE

Monday, 7 June
M  Cocktail and Welcome Note

AF
 
Operation of Puppet Theatre Companies

by Mahmoud Al-Hourani

Tuesday, 8 June
M  Past and Present of Puppet Theatre

by Mahmoud Al-Hourani

 Glove Puppets: Manipulation and 
Breathing Exercises
by Mahmoud Al-Hourani and Shaker Said

Wednesday, 9 June
M  Presentation and Discussion

 Cardboard Puppet Theatre  
Design and Techniques
by “Les Amis des Marionnettes”

  The Lost Sun
a play by “Les Amis des Marionnettes”

First week (7-13)

Thursday, 10 June
M  Giant puppets

by Mahmoud Al-Hourani and Shaker Attieh

 1 Producing a Street Performance
by Shaker Said

  «Operetta Big Night”
a marionette egyptian musical film

Friday, 11 June
M  2 Puppet Making: recycling material

 3 Producing a street performance
by Shaker Said

  Experiment 1
short puppet performances for participants 
and Shaker Said

Saturday, 12 June
M  Making of Glove Puppets:  

crafts and material
by Rima Mroue

نادي م�سرح الدمى امل�سائي: )8:00(حلقة بعد الظهر: )5:00 - 2:00(احللقة ال�سباحية: )1:00 - 10:00(

عر�س للفنان / عر�س فيلم /  م�سهد م�رسحي يوؤديه 

امل�ساركون ناجت عن العمل اجلماعي  - مفتوح للجمهور

Residency
Program

حلقة حما�سرة: تت�سمن حما�رسة-عر�سًا حول املفاهيم املتعلقة بامل�رسح وم�رسح الدمى.

حلقة عمل: يتم فيها  تطبيق التدريبات املتعلقة باملفاهيم التي عر�ست خالل املحا�رسة التعليمية. تبداأ احللقة بتمارين االإحماء.

Morning session: (10:00-1:00) Afternoon Session: (2:00-5:00) Puppet Theatre Evening Club: (8:00)
performances by the artists / film screenings / 
sketch performances by participants - open to the public

Lecture session is a lecture/presentation on concepts related to theatre and puppet theatre
Workshop session is applied training related to the concepts introduced during the lecture session. 
Working sessions start with warm-up exercises.
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Arab Puppet Theatre Foundation
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38

40
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9
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11
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AL SANAYEH

Sanayeh
garden

Ministry 
of the Interior

Haigazian
University

Future
T.V.

Ministry 
of TourismLiberty

Tower

Concorde
Square

Cavalier
Hotel

Hamra Street Banque du Liban Street

Ahmed Mokh
tar Khaled Stree

t

Michel Street

Emile Edde Street Emile Edde Street

Alameddine Street

Sanayeh House
Residency space

Zico House
Residency space

70 160 819

عن  مكثفة  عمل  ور���س  بتقدمي  اي��ام  خم�سة  مل��دة  وقمت  كمدرب،  �ساركت 

مهارات م�رسح الدمى والعرائ�س. تركز عملي مع امل�ساركني على تقنيات 

�سناعة الدمى بكل تفا�سيلها وانواعها املختلفة، منها القفاز دمية الكف/

الدمى العمالقة )دمى الكرنفال( ت�سنيع وحتريك/كيفيه اخراج الق�سة/

تطوير احلوار امل�رسحي/اقرتاح ا�سوات ولهجات للدمى.

على ال�سعيد ال�سخ�سي كانت هذه اول مرة اقوم بها بزيارة بلد عربي، 

وكانت فر�سة ممتعة للتعرف اىل فنانني جدد من اجليل ال�ساب من الدول 

لبنان،  من  الفريق  يف  معي  االآخ��ري��ن  املدربني  وعلى  امل��ج��اورة،  العربية 

مع  القادمة  الدمى  وترى  املختلفة  اللهجات  ت�سمع  واأجنلرتا،  فل�سطني 

كل م�سارك او مدرب من بلد خمتلف يف الور�سة واملعمل نف�سه، فقد كان 

االختالف والتنوع مثريًا ومفيدًا اىل ابعد احلدود ..

الدمي  مب�رسح  تخت�س  حمرتفة،  فنية  ور�س  اقامة  ان  �سخ�سيًا  واعتقد 

 والعرائ�س، وت�سمل جميع الدول العربية ت�سكل فكرة جيدة و�رسورية على 

ال�سعيد الفني واالجتماعي اي�سا. وذلك الأن االهتمام مب�رسح الدمى والعرائ�س 

يف معظم الدول العربية فقري جدًا، ويكاد يكون معدومًا يف وقتنا احلا�رس. 

مع العلم ان هذا النوع )املجال( من الفن امل�رسحي، عريق و�ساعري وموؤثر 

وجذاب. يعترب م�رسح الدمى من اكرث فنون امل�رسح قدرة على التفاعل مع 

اجلمهور وعلى التوا�سل معه ب�سكل حي ومبا�رس مع ال�سغري فيه والكبري.

كانت االقامة الفنية التي نظمتها املوؤ�س�سة العربية مل�رسح الدمى والعرائ�س 

كلية  او  والعرائ�س  الدمى  م�رسح  يف  خمت�سه،  مدر�سة  مبثابة  بريوت  يف 

تعليمية  م��واد  بدقة،  مدرو�س  منهاج  �سكل  على  فيها  ق��دم  حيث  فنون، 

وحرفية غنية، كلها يف عمق م�رسح الدمى والعرائ�س.    

جتربة مثرية

�ساكر �سعيد »فرقة اخليال ال�سعبي«

من عرض الشارع:
مسرية دمى كرنفالية يف مخيم شاتيال

ملصق
نادي مرسح العرائس املسايئ

األسبوع األول من 9 اىل 13 حزيران 

من ورشة:
»الدمى العمالقة )الكرنفالية( وعروض الشارع«

من عرض الشارع:
 مسرية دمى كرنفالية يف حديقة الصنائع

I participated in the Residency Program as a trainer, 
and I gave intensive workshops for five days about 
puppet theater skills. My work with the participants  
focused on different kinds of puppet making techniques. 
For instance, the making and animation of glove  
puppets / giant puppets (carnival puppets)/ how to 
direct a story / developing theater dialogue /  
suggestion of voices and accents for the puppets.
On the personal level, it was the first time I visit an Arab 
country, so it was an exciting opportunity to meet the 
new generation of young Arab artists, as well as other 
trainers on the team from Lebanon, Palestine and  
England. In the same workshop, one can listen to different 
accents and watch the puppets brought from different 
countries. It should be said that the diversity and  
differences were useful and exciting to a very large extend. 

In my opinion, the idea of organizing professional 
artistic workshops specialized in puppet theater that 
encompass all Arab countries is certainly an excellent 
and crucial matter on the artistic and social level, 
especially that minimal interest is available for puppet 
theater in most Arab countries nowadays. 
It should be kept in mind that puppet theatre is a great 
poetic, touching and fascinating form of theatrical art. 
It is also considered an art capable of interacting and 
communicating directly with the audience, whether 
children or adults.
The residency program organized by APTF in Beirut can 
be thought of as a specialized school in puppet theater or 
as a faculty of arts, where trainees are presented with rich 
subjects related to the arts and crafts of puppet theatre in 
the shape of a carefully designed curriculum.

A Thrilling Experience / Shaker Said Popular Khayal Group

From street performance:
Giant puppets in Chatila Palestinian Refugee Camp 

From street performance:
Giant puppets in Sanayeh Garden 

From workshop:
‘Giant Puppets and Street Performance’ 

Poster
Puppet Theatre Evening Club
First week, from 9 to 13 June
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الثنني: 14 حزيران 

M احلركة يف م�سرح الدمى
يقدمها حممود احلوراين 

عر�س �سارع 1
 
AF

عر�س امل�ساركني يف حديقة ال�سنائع

الثالثاء: 15 حزيران

M  مقدمة يف م�سرح الظل واخليال

العر�س النهائي: الإمكانيات واملقيدات
  

AF
يقدمهما حممود احلوراين

 »جتارب 2«

عرو�س م�رسح خيال وظل ق�سرية للم�ساركني

الأربعاء 16 حزيران

M  جتربة من امل�سرح اللبناين: 
من ق�سة اإىل اإخراج م�سرحي

يقدمها ع�سام بو خالد

عر�س �سارع 2
 
AF

عر�س امل�ساركني يف خميم �ساتيال

 »دكتور �سلطة«

عر�س مهرج لفرقة �سريكنا )عمر واأحمد عي�سى(

اخلمي�س 17 حزيران

M  م�سرح الظل: متارين يف التعبري الب�سري 
يقدمها نادين بكدا�س

AF متارين لعر�س احلكواتي

 »جتارب 3«

 عر�س حكواتي للم�ساركني 

بال�سراك مع مرمي بلح�س

اجلمعة 18 حزيران

M الإ�ساءة امل�سرحية
يقدمها حممود احلوراين

AF  زيارة ف�ساء امل�سرح 

ال�سبت 19 حزيران 

M  تعمق يف م�سرح خيال الظل
يقدمها �ستيف تباليدي

الأ�سبوع الثاين: 14-20 

M

M

AFE

Monday, 14 June
M  Movement in Puppet Theatre

by Mahmoud Al-Hourani

AF
 
Street Performance 1

by participants in Sanayeh garden

Tuesday, 15 June
M  Possibilities in Sahdow Theatre

 Final Performance:  
Possibilities and Limitations
by Mahmoud Al-Hourani

  Experiment 2
short shadow theatre perfromances  
presented by participants

Wednesday, 16 June
M  Experience From the Lebanese Theatre:

The Director and the Story
by Issam Abou Khaled

 Street Performance 2
by participants in Chatila Refugee Camp

  Dr. Salad
a clown performance by “Circuna” 

Second week (14-20)

Thursday, 17 June
M  Shadow Theatre: Exercises in  

Visual Expression
by Nadine Bekdache

 Storytelling Performance Exercises

  Experiment 3
storyteling performances presented by 
particiapnts with Mariam Balhas

Friday, 18 June
M  Lighting for Theatre

by Mahmoud Al-Hourani

 Visit to the Theatre Space

Saturday, 19 June
M  Shadow Theatre in Depth

by Steve Tiplady

نادي م�سرح الدمى امل�سائي: )8:00(حلقة بعد الظهر: )5:00 - 2:00(احللقة ال�سباحية: )1:00 - 10:00(

عر�س للفنان / عر�س فيلم /  م�سهد م�رسحي يوؤديه 

امل�ساركون ناجت عن العمل اجلماعي  - مفتوح للجمهور

حلقة حما�سرة: تت�سمن حما�رسة-عر�سًا حول املفاهيم املتعلقة بامل�رسح وم�رسح الدمى.

حلقة عمل: يتم فيها  تطبيق التدريبات املتعلقة باملفاهيم التي عر�ست خالل املحا�رسة التعليمية. تبداأ احللقة بتمارين االإحماء.

Morning session: (10:00-1:00) Afternoon Session: (2:00-5:00) Puppet Theatre Evening Club: (8:00)
performances by the artists / film screenings / 
sketch performances by participants - open to the public

Lecture session is a lecture/presentation on concepts related to theatre and puppet theatre
Workshop session is applied training related to the concepts introduced during the lecture session. 
Working sessions start with warm-up exercises.



Residency Programبرنامج الإقامة

55

Arab Puppet Theatre Foundation

Art Residency: Expertise and Techniques in Puppet Theatre

BeirutJune

1

25

2

40

7-28

15

16

17

 . .  7:30

AL SANAYEH

Sanayeh
garden

Ministry 
of the Interior

Haigazian
University

Future
T.V.

Ministry 
of TourismLiberty

Tower

Concorde
Square

Cavalier
Hotel

Hamra Street Banque du Liban Street

Ahmed Mokh
tar Khaled Stree

t

Michel Street

Emile Edde Street Emile Edde Street

Alameddine Street

Sanayeh House
Residency space

Zico House
Residency space

70 160 819

ملصق
نادي مرسح العرائس املسايئ

األسبوع الثاين من 14 اىل 20 حزيران 

تعترب االإقامة الفنية التي اأقامتها املوؤ�س�سة العربية مل�رسح الدمى وخيال الظل جتربة رائدة يف عاملنا العربي من 

حيث ال�سكل وامل�سمون حيث اأنها جمعت �سبابًا من خمتلف الدول العربية ومن اجتاهات خمتلفة فنية، تربوية، 

اجتماعية،... ف�سكلوا بعد العمل معًا جمموعة متجان�سة ومن�سجمة.

اأحد  وقدمنا  امل�ساركني  لل�سباب  عمل  بور�سة  �ساركنا  حيث  الدمى  اأ�سدقاء  كفرقة  بتجربتنا  يتعلق  فيما  اأم��ا 

امل�ساركني  من  مل�سنا  فقد  االإقامة  �سمن  نظمت  التي  امل�سائي«  الدمى  م�رسح  »ن��ادي  �سهرات  خالل  عرو�سنا 

احلما�سة واالإندفاع وحب التعلم واالإ�ستك�ساف ونرى كفرقة متخ�س�سة يف جمال م�رسح الدمى اإن اإقامة مثل 

هذه املبادرات يرثي ويغني ن�ساط م�رسح الدمى وخيال الظل يف خمتلف الدول العربية. �سكلت هذه االإقامة خطوة 

نحو تطوير وتبادل القدرات واملعرفة واالأفكار والتقنيات يف جمال م�رسح الدمى وخيال الظل.

معرفة، اأفكار وتقنيات

 »اأ�سدقاء الدمى«

The Artistic Residency organized by APTF, is considered a pioneering experience in 
the Arab world regarding its content and form since it gathered young people from 
different Arab countries and various artistic, educational and social backgrounds… 
These young people became a homogenous and harmonious group after working 
together.
As for our experience as the “Friends of Puppets” group, we participated in a  
workshop with the young participants and presented one of our shows as part of  
the Puppet Theatre Evening Club events organized during the Residency Program. 
We felt the enthusiasm of the participants, their excitement and their love to learn 
and discover new things. We, as a group specialized in puppet theater, consider that 
organizing such initiatives enriches the puppet and shadow theater activity in the 
different Arab countries. The Residency Program constituted a step towards developing 
and exchanging skills, knowledge, ideas and techniques in the field of Puppet and 
Shadow Theater. 

Knowledge, Ideas and Techniques / Les Amis des Marionettes

From workshop:
‘Cardboard and Puppet Theatre Design and Techniques’ 

من ورشة:
»تقنيات مرسح الدمى من الكرتون«

Poster
Puppet Theatre Evening Club
Second week, from 14 to 20 June
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الثنني: 21 حزيران 

M  م�سرح خيال الظل: خدع وامكانيات 

م�سرح خيال الظل: تقنيات الإ�ساءة
  

AF
يقدمها �ستيف تيبالدي و�سايل براون

الثالثاء: 22 حزيران

M  احلبكة يف بناء الق�سة يف م�سرح اخليال
يقدمها �ستيف تيبالدي و�سايل براون

متارين يف حتويل ق�سة اىل عر�س
  

AF

الأربعاء 23 حزيران

 حلقة عمل على العر�س النهائي
 
AF  M

اخلمي�س 24 حزيران

 حلقة عمل على العر�س النهائي
 
AF  M

اجلمعة 25 حزيران

 بروڤات يف امل�سرح حت�سريًا لعر�س 
 
AF  M

الأداء النهائي

ال�سبت 26 حزيران 

 بروڤات يف امل�سرح حت�سريًا لعر�س 
 
AF  M

الأداء النهائي

الأحد 27 حزيران 

العر�س اخلتامي للجمهور يف م�سرح بريوت

الأ�سبوع الثالث: 21-27 

M

M

AF

Monday, 21 June
M  Shadow Theatre: Tricks  

and Possibilities

AF
 
Shadow Theatre: Lighting Techniques

by Steve Tiplady and Sally Brown

Tuesday, 22 June
M  The Plot in Story Building  

in Shadow Theatre 
by Steve Tiplady and Sally Brown

 Exercises in Transforming a Story 
into a Shadow Performance

Wednesday, 23 June
M   Group Work on the  

Final Performance

Thursday, 24 June
M   Group Work on the  

Final Performance

Third week (21-27)

Friday, 25 June
M   Rehearsals in the Theatre in 

Preparation for the Final Performance

Saturday, 26 June
M   Rehearsals in the Theatre in 

Preparation for the Final Performance

Sunday, 27 June
The Final Public Performance in  
“Théâtre De Beyrouth”

حلقة بعد الظهر: )5:00 - 2:00(احللقة ال�سباحية: )1:00 - 10:00(

حلقة حما�سرة: تت�سمن حما�رسة-عر�سًا حول املفاهيم املتعلقة بامل�رسح وم�رسح الدمى.

حلقة عمل: يتم فيها  تطبيق التدريبات املتعلقة باملفاهيم التي عر�ست خالل املحا�رسة التعليمية. تبداأ احللقة بتمارين االإحماء.

Morning session: (10:00-1:00) Afternoon Session: (2:00-5:00)
Lecture session is a lecture/presentation on concepts related to theatre and puppet theatre
Workshop session is applied training related to the concepts introduced during the lecture session. 
Working sessions start with warm-up exercises.
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Arab Puppet Theatre Foundation

10 12
puppet theatre performance for 12 artists from 10 Arab countries

Théâtre de Beyrouth

JuneSunday 27 7:30pm

Art Residency: Expertise and Techniques in Puppet Theatre

BeirutJune 7-27 / 2010

ملصق
العرض النهايئ »بريوت قامش ونور«
نهاية األسبوع الثالث يف 27 حزيران 

�سّكلت هذه االإقامة الفريدة فر�سة غري عادية لتبادل اخلربات واملمار�سات امل�رسحية مع جمموعة متنوعة ومثرية 

لالهتمام ت�سّم طالًبا من ثقافات ومهن خمتلفة وقد جلب كٌل منهم معه اإىل ور�سة العمل خربته الغنية اخلا�سة. 

املجموعة  ب�سلة حقيقية مع  �سعرنا  اللغة،  الرغم من اختالف  فعلى  ا�ستثنائية  ا�ستقبلنا اجلميع بحفاوٍة  ولقد 

الظل م�ستخدمني  تقنيات وتاأثريات  بها على خمزوننا اخلا�س من  التي قمنا  العمل  باأ�رسها. ركّزنا يف ور�سة 

اأ�سواء واأ�سياء ومواد متعددة. وقد �رسع امل�ساركون باهتمام كبري على ا�ستك�ساف هذه التقنيات والتاأثريات 

عنا�رس جناح  من  مهًما  عن�رًسا  طالب  لكل  الكامل  االلتزام  �سّكل  ومعّقدة.  مفاجئة  بنتائج  اأنهم خرجوا  حيث 

ور�سة العمل عرب خلق جتربة تعاونية فعلية. وجتدر االإ�سارة اإىل اأن م�ستوى احلما�س التي حوته ور�سة العمل 

تخطى ب�سكٍل كبري احلما�س التي حوته معظم التجارب املماثلة املقامة يف اململكة املتحدة، ما جعلنا نفّكر اأنه لو 

توفر املزيد من الوقت ال�ستطعنا التوغل اأكرث يف جتربة لغة اخلياالت الب�رسية.  

من لندن اإىل بريوت

�ستيف تيبالدي و�سايل بروان

This unique residency was an extraordinary opportunity to share our theatre practice 
with a fascinating and diverse group of students from varied cultures and professions, 
each with their own rich experience that they brought to the workshop.
We were greeted with exceptional warmth and enthusiasm by everyone and, despite 
the language difference, felt a true sense of connection with all of the group.
Our workshop focussed on our own particular repertoire of shadow effects and  
techniques; involving lights, objects and materials. These were eagerly explored by 
the participants who, in turn, responded with surprising and complex results.  
The total commitment of every student was a large part of the workshop’s success, 
creating a truly collaborative experience. The excitement generated within the 
workshop surpassed most equivalent experiences in the UK, and left us reflecting 
that, with more time, we could have further developed  this exploration of the visual 
language of shadows.

From London to Beirut / Steve Tiplady and Sally Brown

Poster
Final performance entitled Beirut Fabric and Light
End of third week; June 27

Final Performance:
Introduction 

العرض األخري:
تقدميه

Final Performance:
The end... Appearance of the cast

Final Ceremony:
Handing certificates

العرض األخري:
النهاية... ظهور املشاركني

الحفل النهايئ:

استالم الشهادات
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This project was funded by Naseej Community Youth Development Initiative  
under the patronage of the Lebanese Ministy of Culture

The residency space was located in Sanayeh House and Zico House

The final performance was presented in Théâtre de Beyrouth.
Many thanks to the management and to director Issam Bou Khaled in particular.

Special thanks to Hania Aswad, Aya Maraqa, Suha Najjar, Samer Masri,  
Bilal El-Amine, Maha Issa, Dana Abou Rahme, Christian Bitsch, Mansur Aziz, 
Moustafa Yamout, Rola Kobeisi, Ghassan Maasri, Yasser Mroue, Lina Abdel Hadi, 
Jumana Abdel Aziz, Wissam Abou Sleiman, Hassan Salame, Salah Hamzeh, 
Rami Ruha yem, Rasha Salah, Yasmine and Omar Salah, Ahmad Issa, Ismael 
Chahine, Nizar Mourtada, Abir Saksouk, Muzna Al-Masri, Maher Abi Samra, 
Fadi Abi Samra, Taghrid Bekdache, Najib Nasrallah, Edward Abou Jawde, and 
the city of Beirut. 

The Publication
Concept and design Nadine Bekdache
Final performance photography Dima Al-Hourani and Dalia Khamisi
Translation Ziad Farran
Editing Rana Aleywan and Bilal El-Amine

Copyright © 2010 Arab Puppet Theatre Foundation

منذ 5 اأعوام انطلقت م�سرية ن�سيج )مبادرة التنمية ال�سبابية املجتمعية( 

يف نهاية العام 2005 من خالل اإن�ساء مكتبها االإقليمي يف عمان- االأردن 

كمبادرة اإقليمية  بداأت نتيجة �رساكة بني موؤ�س�سة اإنقاذ الطفل وموؤ�س�سة 

فورد يرتكز عملها يف فروعها اخلم�س) االأردن و فل�سطني و م�رس و لبنان 

و اليمن( مبنحة تقدر ب�10 ماليني دوالر اأمريكي، بينما متتد الن�ساطات 

وتون�س،  واملغرب،  لت�سمل اجلزائر،  عربية  دولة   11 اإىل  لت�سل  االأخرى 

وال�سعودية،  والبحرين،  والعراق،  و�سوريا،  وال�سودان،  وموريتانيا، 

واالإمارات، والكويت.

 

و يعترب الهدف اال�سرتاتيجي الرئي�سي ملوؤ�س�سة ن�سيج هو تزويد ال�سباب 

تنمية  يف  فعال  دور  للعب  الكامل  وال��دع��م  واخل��دم��ات  بالفر�س  العربي 

ال�سباب الأنف�سهم والأقرانهم و جمتمعاتهم باال�سرتاك مع جميع اأ�سحاب 

امل�سالح املنا�سبة. 

نتائج ملمو�سة  املوؤ�س�سة حقق برنامج ن�سيج  4 �سنوات من عمر  وخالل 

وُمنحت  امل��دين،  املجتمع  قطاع  �سمن  املختلفة  االأ�سعدة  على  وناجحة 

حكومية  الغري  املنظمات  مثل  الكيانات،  من  ل�100  منحة   130 ح��وايل 

ال���خ، وذل���ك مع  ال�����س��ب��اب��ي��ة..  امل��ه��ن��ي وامل��ج��م��وع��ات  ال��ث��ان��وي  والتعليم 

املناطق  من  ع��دد  �سمن  وال��دع��م  والفر�س  اخل��دم��ات  بتزويد  اإمكانيتهم 

التنموية و القطاعات املختلفة يف اأكرث من 190 منظمة حملية عرب البلدان 

االإقامة  م�رسوع  �سمنها  وم��ن  وغريها  امل�ستهدفة  اخلم�سة  الرئي�سية 

لل�سباب  فر�س  توفري  اإىل  ه��دف  ال��ذي  ال��دم��ى  مل�رسح  االإقليمية  الفنية 

والرتبوية  الفنية  واإ�ستخداماتها  ال��دم��ى  مو�سوع  يف  املهتم  العربي 

وجمتمعاتهم. اأنف�سهم  تنمية  يف  ال�سباب  ق��درة  يف  يعزز  ما   والتنموية، 

وقد  اإقليمية.  عربية  موؤ�س�سة  اىل  برنامج  من  ن�سيج  �سيتحول   2011 يف 

للموؤ�س�سات  البلجيكية  القوانني  ح�سب  بلجيكا  يف  موؤخرًا  ن�سيج  �ُسجلت 

ليعمل  االأردن(  يف  االأغلب  )على  باملنطقة  فرع  ت�سجيل  و�سيتم  الدولية، 

كمكتب رئي�سي للموؤ�س�سة.

ن�سيج

Naseej - CYDI a partnership between Ford Foundation (FF) 
and Save the Children (SC) in 2005 was launched in late 
2005 through its regional office in Amman, Jordan, as a 
five-year, 10-million-dollar regional initiative focusing its work 
through its sub-grants component in five countries: Jordan, 
Palestine, Egypt, Lebanon and Yemen, and extended its  
outreach through all other components to 11 more Arab 
Countries including: Algeria, Morocco, Tunisia, Mauritania, 
Sudan, Syria, Iraq, Bahrain, Saudi Arabia, UAE and Kuwait.  

Naseej strategic goal is to provide Arab Youth with opportunities, 
services and support to take an active role in the development 
of themselves, their peers and their communities in partnership 
with all relevant stakeholders.

Through at least 4 years of its life, the Naseej Program has show-
cased successful and tangible results at many levels within the 
civil society sector. Around 130 grants were provided to 100  
entities (NGOs, SBOs, Youth Groups, etc.) enabling them to pro-
vide services, opportunities and support within a number of  
development areas and sectors in more than 190 localities across 
the five main targeted countries, one of which is the puppet theatre 
pilot residency that was held on the regional level providing Arab 
youth with the opportunity to further develop their skills and interest 
in using puppets as an educational, artistic and developmental goals.  

By January 2011 Naseej Program will transform into a Regional 
Arab Foundation. The Naseej Foundation is currently being 
registered in Belgium under the Belgium laws for International 
Foundations. A branch office will be registered in the region  
(most likely in Jordan) to function as the Foundation’s main office.  

Naseej تم متويل املرشوع من قبل نسيج مبادرة التنمية الشبابية املجتمعية 
برعاية وزارة الثقافة اللبنانية

مكان اإلقامة الفنية عقد يف بيت الصنائع و زيكو هاوس 

العرض النهايئ قّدم يف مرسح بريوت.
 جزيل الشكر لإلدارة وتحديداً للمخرج عصام بو خالد.

 شكر خاص لـ هانيا عسود، آيا مرقة، سها نجار، سامر مرصي، بالل األمني، مها عيىس، 
 دانا أبو رحمة، كريستيان بيتش، منصور عزيز، مصطفى ميوت، روال قبييس، 

غسان معارصي، يارس مروة، لينا عبد الهادي، جامنة عبد العزيز، ويسام أبو سليامن، 
حسن سالمة، صالح حمزة، رامي رحيم، رشا صالح، ياسمني وعمر صالح، أحمد عيىس، 

 اسامعيل شاهني، نزار مرتىض، عبري سقسوق، مزنة املرصي، ماهر أيب سمرا، 
فادي أيب سمرا، تغريد بكداش، نجيب نرصالله، ادوارد أبو جودة ومدينة بريوت.

الكتاب
فكرة وتصميم نادين بكداش

تصوير العرض النهايئ دميا الحوراين وداليا خمييس
ترجمة زياد فّران

تدقيق رنا عليوان وبالل األمني




