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معلومات لإلتصال باملؤسسة

Contact details

امل�ؤ�س�سة العربية مل�رسح الدمى والعرائ�س
تعمل املؤسسة عىل تشجيع وتدريب الجيل الشاب والعاملني الجدد يف
 وتسهل تبادل الخربات بني، فتقدم لهم الخربات الجديدة.هذا املجال
 رشكات مرسح الدمى؛ األفراد؛:الفنانني من املرسحني العريب والعاملي
 كام تعمل عىل خلق جسور بني.املؤسسات التعليميه؛ معاهد الفنون
.مرسح الدمى وقطاع التعليم والعمل االجتامعي
تقوم املؤسسة العربية بالعمل عىل مشاريع جوالة وعقد ورش عمل
 كام.متخصصة ومهرجانات مرسحية وإقامات فنية محلية ودولية
 واىل جانب العمل مع.تقدم عروض مرسح دمى من إنتاج املؤسسة
 تقوم املؤسسة بنرش مواد عن مرسح،الرتبويني وقطاع التعليم يف بالدنا
.الدمى والعرائس
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املؤسسة العربية ملرسح الدمى والعرائس انطلقت كمبادرة من قبل
 بغية تشجيع ودعم مختلف2008 محمود الحوراين وتم تأسيسها عام
مامرسات مرسح الدمى والعرائس يف البالد العربية وتطوير مفهوم
.هذا الفن
فقد تواجد هذا الفن القديم يف كل الحضارات بدون استثناء كام انه
 ان للفنانني العرب.من آوائل الفنون االستعراضيه التي عرفها البرش
ً تحديدا، يف تطوير هذا الفن وإغنائه، قدميا وحديثا،الفضل الكبري
 تعمل املؤسسة العربية ملرسح.يف مجال مرسح دمى الظل والخيال
الدمى والعرائس من أجل خلق مظلة عربية تتوفر من خاللها فرص
.ازدهار هذا الفن ودفعه اىل مراحل جديدة

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

Mahmoud Al-Hourani / Director
mahmoud@arabpuppettheatre.org
t: (+961) 70 160 819
t: (+962) 7 7966 9181

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

Arab Puppet Theatre Foundation

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 the art-form of puppetry in the Arab
World. APTF assists the professional development
of artists associated with puppetry. It embraces new
methods in the field, and provides skills and specialized
programs to experienced and novice puppeteers,

puppet-makers, educators and social workers.
It also collaborates with 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,
creates performances, assists the educational
sector and produces publications and material
on the subject of puppetry in the Arab World.

 انجزت املؤسس��ة العربية ملرسح الدم��ى والعرائس االقامة2010 يف عام
 وكان املش��اركني فيها من ع�شرة بلدان عربية.الفني��ة االوىل يف ب�يروت
 وكان معظم املش��اركني من املبتدئني حيث تعلموا وتدربوا ملدة،مختلفة
.ثالثة اسابيع متواصلة الكثري عن مرسح الدمى والعرائس
لقد تكللت هذه االقامة بنجاح كبري حيث أسست يف ما بعد وعرب تدريب
االفراد املتحمس�ين ملس��ارح صغرية ومبادرات مرسحية شبابية يف بلدان
.عربية مختلفة نفتخر بها اليوم
 وخلقت ايضا فرص تشابك بني،من املهم جدا انها خلقت جسور جديدة
.متمرسني ومحرتفني يف مرسح الدمى من البلدان العربية املختلفة
 الثانية هذه تح��ت عنوان «مخيامت اللجوء2011 ج��اءت االقامة الفنية
الفلس��طينية يف اقام��ة فنية» رغبة من املؤسس��ة يف تفعي��ل هذا الفن
 الذي،العريق يف املجتمع الفلس��طيني وبالخصوص مجتم��ع املخيامت
 والذي ميكنه ان يلع��ب دور قوي يف ابداعات،لطامل��ا كان عىل الهامش
.فنية وثقافية من ش��أنها ان تساهم يف اظهار االمكانيات الواردة للتغيري
كام ان جمع فلس��طينيني ارب��ع تجمعات لجوء ومن ارب��ع دول عريبة
 من االردن وس��ورية ولبنان وفلس��طني،حي��ث تتواجد مخيامت اللجوء
،املحتلة هدفه خلق ش��بكات عمل فنية واجتامعية تنش��ط يف التواصل
 ونذكر هنا ان.ويف دفع مرسح الدمى نحو مراحل جديدة يس��تفاد منها
 تم اختيارهم من فلس��طني مل ُيس��مح لهم بعبور8  اش��خاص من اصل3
.الحدود واملشاركة يف اإلقامة
نعمل ليك تكون هذة االقامة كلية فنون س��نوية تتكرر وتستمر وتخ ّرج
متمرسني قادرين عىل الخوض يف خفايا ومميزات الدمى وعىل التأثري من
.خالله يف محيطهم
اخرياً فأن هذا الكتاب الذي بني ايديكم هو عبارة عن شاهد عىل التجربة
 ونرجوا لها ان تكون بداية تأس��يس «كلية فلسطني ملرسح،التي قمنا بها
»الدمى والعرائس
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كلية فل�سطني مل�رسح الدمى والعرائ�س
حممود احلوراين

The Palestinian School for
Puppet Theatre - Mahmoud Al Hourani

Nablus, and Nazareth, the Palestinian puppet theatre excelled, and this
was the case all over the Arab World.
In 2010 the Arab Puppet Theatre Foundation had accomplished completing
its first Art Residency in Beirut. The participants were from ten different
countries. Most of the participants were beginners where they learnt and
practiced a lot about puppet theatre in an intensive course of three weeks.

 ولكن هذا جاء معاكس.لطاملا كانت حياة الالجئ يجب أن تكون مؤقته
مع واقع الالجئني الفلسطينني الذين ارغموا عىل مدار اكرث من ستني
 يعيشون يف مخيامت مرتامية كبرية وصغرية،عام أن يبقوا يف حالة لجوء
 يعيشون يف األرض املحتلة،مييزها االكتظاظ وردائة الحياة وطول االنتظار
 اصبح اهل، ومع طول اللجوء وطول االنتظار. ويف دول الشتات،نفسها
 تفتح املدارس،املخيامت يعيشون املخيم بحياة تبدو اقرب اىل الطبيعية
 ويعرض بائع الخرضوات بضاعته امام،ابوابها لالطفال الصغار كل صباح
 او رمبا. وكأنهم ارغموا من جديد عىل ان ميارسوا حياة غري مؤقتة،املارة
 عام هو،لطول االنتظار الذي سئموه دفعهم للبحث عام هو شبه طبيعي
يشبه اىل حد ما الحياة الطبيعية مل تنطبق عليه معايري اللجوء ورموزه
، املساعدات الدولية، الطوابري بانتظار يشء ما، اعاشات االنروا،(املخيم
الصحفيني الفضوليني؛ أو طلبة الجامعات الذين يجرون ابحاثهم امليدانية
 الخ من،يف املخيم كنامذج للعلوم السياسية او االجتامع واالنثوربولوجيا
.)الحقول التي تسرتعي البحث داخل املخيم

A refugee’s life is to be temporary. However, this contradicts with the reality
of the Palestinian refugees, who have been forced for more than sixty years
to stay in a state of refuge. They have been living in scattered, crowded
refugee camps, small and big, characterized by the very poor quality of life.

مع هذا االنتظار الطويل يف وقت ما وبشكل طبيعي احيانا تفاعل املخيم
مع محيطه فاس��تقبل أفراد ومؤسس��ات وارسل ناس��ه مع مواهبهم اىل
 فقد خرج من املخيامت االطباء واالدباء والش��عراء واملهندس�ين.الع��امل
 ولطاملا كان للفنون.والفنان�ين وفرق الغناء وامل�سرح والكثري من ذل��ك
 وابداعات ادبية وش��عرية،بكاف��ة حقوله دوراً مس��تقطباً الب��ن املخيم
 رمبا هذا من.ورس��ومات دخل��ت االالف من بيوت االرض غ��رب ورشق
 ومن.دافع حاجته��م النابضه دامئا فيهم للتعبري عن واقعهم الغري عادي
 حيث،ه��ذه الفنون نتذكر املرسح ومرسح الدم��ى والعرائس بالتحديد
 مرسح دمى الظل.كانت من الفنون املشهورة جدا يف زمن ما قبل النكبة
 ويف مدن مثل يافا،والخي��ال يف الق��دس قدميا يقدم للكبار كام للصغ��ار
ونابلس والنارصة كان مرسح الدمى والعرائس الفلسطيني متألق؛ وهكذا
.كان الحال يف الوطن العريب بشكل اوسع

Somehow, while waiting for this very long time and in a natural way,
camps have started to interact with their surroundings; they welcomed
individuals and organizations and sent their own people along with their
talents to the outer world. The camps have their doctors, writers, poets,
engineers, artists, and music and theatre bands and much more. For the
longest time, performing arts in all of its forms have always been welcomed by the refugees. The literature and poetry have entered thousands
of houses all the way from the east to the west. Maybe this comes from
their continuous need to express their unusual reality.

The aim was to gather participants from different refugee camps from
Jordan, Syria, Lebanon, and the occupied Palestine, to vitalize community networks for collaboration in cultural initiatives and for pushing the
boundaries and realm of puppetry. Not to forget, three out of the eight
participants from Occupied Palestine were not granted the permission to
cross the borders and participate.

Theatre and puppet theatre in particular was one of the most famous
and practiced arts before the occupation. The shadow puppet theatre in
Jerusalem presented shows to the adults and children. In cities like Jafa,

Finally, this book between your hands is a witness to the experience we
had, which we, the Arab Puppet Theatre Foundation, hope will be the first
step towards the foundation of “The Palestinian School for Puppet Theatre”.

Though waiting for a very long time, both refugees within the occupied
territories itself- displaced persons- or who took refuge to the neighboring
countries, started to live a quasi-normal life; schools open its doors to the
kids every morning, greengrocers display their products to the pedestrians,
as if the refugees were forced once again to live a non-temporary life; or
maybe the improbable, long waiting, pushed them to look, to some extent,
for the normal life that surpasses the criteria of being a refugee along with
it’s symbols: the camps, the UNRWA food supplies, the cue, the international aids, and the curious journalists; or even fieldwork by students that
requires the research inside the camps.

This residency succeeded largely and it supported, through training, many
enthusiastic individuals to form their own theatre initiatives in different
Arab countries, which the foundation is very proud of today. It is also very
important that this work created new bridges and networking opportunities
between experts and beginners in puppetry who are from different Arab
countries and around the world.
The second art residency came in 2011 under the title, Palestinian Refugee Camps in Art Residency. This Initiative aimed to help the Palestinian
society especially in the camps to get caught up with this type of art which
have been disregarded for a long time and which can play a big role in
engaging with the prospects for change.

We are working towards making this residency an annual art college that
graduates experts who are capable of using the puppet theatre techniques
and skills to make change in their surroundings.

:املخيمات الفل�سطينية يف �إقامة الفنية
مهارات وتقنيات م�رسح الدمى والعرائ�س

اإلقامة الفنية هي تدريب مكثف حافل بورش العمل النظرية والعملية نظمت اإلقامة الفنية وأدارتها املؤسسة العربية ملرسح الدمى والعرائس
 وبالرشاكة مع مؤسسة التعاون وغريها، مبا يخص مرسح العرائس والدمى برعاية وزارة الثقافة اللبنانية،التي قدمها مدربو فنون ومحرتفون
.عرب مظاهره وتجلياته املختلفة
.من املؤسسات
ثالثة عرش فناناً ومرشداً اجتامعياً ومعل ًام من مخيامت الالجئني ومتت تغطية تكاليف السفر واإلقامة لجميع املشاركني املختارين من
. شارك يف اإلقامة قبل ا ُملن َِّظمني،) سوريا واألردن، لبنان،الفلسطينيني يف (فلسطني
10  واحتضنتها مدينة بريوت خالل الفرتة،التي امتدت لثالثة أسابيع
.2011  متوز31 –متوز
اكتسب املشاركون مهارات يف صناعة الدمى والعرائس والفن عىل حد
 وتعرفوا عىل، وتعلموا تقنيات مختلفة وأشكاالً لتصنيع الدمى.سواء
 وقدم املشاركون من أفكارهم،اإلمكانيات الكامنة يف هذا النوع الفني
 وذلك عىل «مرسح،»وإنتاجهم عرضاً بعنوان «مخيالت اللجوء
. يف اليوم األخري من اإلقامة،املدينة» يف بريوت
 والقدرة عىل التعامل مع،متيز هذا اإلنتاج الفلسطيني باألداء الفريد
قصص الحياة اليومية الفلسطينية التي تصور حاالت القيود املفروضة
 وال، وسوء اإلدارة الصحية، والسيطرة عىل وسائل اإلعالم،عىل الحركة
 وروح، من خالل سامت رمزية قوية،معقولية السلطة ومواجهتها
.الدعابة التي تتميز بها العرائس
 قدّم نادي:كانت الفعاليات العامة حارض ًة عىل مدار مدة اإلقامة
 ممن شارك يف اإلقامة مع، الفنان/ اإلقامة املسايئ أدا ًء إلرشاك املدرب
. ومع الجمهور املحيل،أشكال مختلفة من منتجات العرائس
تؤمن املؤسسة العربية ملرسح الدمى والعرائس بأن اإلقامة خطوة
لدعم إنشاء شبكات اجتامعية نشطة من خالل التعاون الثقايف عرب
.املخيامت الفلسطينية يف املنطقة
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Palestinian Refugee Camps in Art Residency:
Expertise and Techniques in Puppet Theatre
The art residency is an intensive training
comprised of theoretical and practical workshops, presented by artists and practitioners,
on puppetry and its various manifestations.
13 artists, social workers, and educators from
Palestinian refugee camps in the region (Palestine, Lebanon, Syria and Jordan) particpated
in the 3-week long residency that took place in
Beirut from July 10 until July 31, 2011.
Participants gained skills in both the craft and art
of puppetry. From learning various techniques
and forms of puppet making, to recognizing possibilities intrinsic in this art-form, participants
gave account to their talent in a puppet theatre
production ‘Refugees imaginary’ that was
performed in Al-Madina theatre on the last
day of the residency.
A Palestinian production par excellence, the
performance dealt with everyday Palestinian
stories depicting situations of mobility
restrictions, Media domination, health
administration, absurdity and authority defiance,
through the powerfully symbolic and humourous
attributes of puppetry.

Public events took place along the residency.
The Residency Evening Club presented performances
by the trainer/artist engaging the participants
with different forms of puppetry productions,
and with the local audience.
The residency is considered a step by APTF to
support the establishing of active social networks
through cultural collaborations across Palestinian
camps in the region.
APTF, under the patronage of the Lebanese Ministry
of Culture, and in partnership with Welfare Association, conceptualized, organized, and managed
the Art Residency project.
The travel and accommodation costs of all
selected participants were covered by the
organizers.

MohanadKaraja
Ramallah
Born in 1986, I am a lawyer and an
actor. I started my life with art when I
participated in a play in school. I later
joined the university theatre program
with the Ashtar Institute at the Arab
American University. After the program
was over, I trained students at the
university theatre.
After graduation, I just could not let
go of the theatre, it became part of
me even after becoming a lawyer, so
I joined the Union of Palestinian
Artists and participated in a number
of workshops on how to move and
make puppets. I later worked with the
Tamer Foundation, Hanzala Center,
and Khuta Foundation teaching drama
and theatre including puppets, and
founding the first street theatre
troupe in Palestine. I have acted in
many Palestinian series and movies.
The dream I achieved through the
workshops and training gave me
the opportunity to acquire many
skills I wanted to master before
joining the residency, such as making
and moving puppets, how to act
with them, and the establishment
of theatre companies, in addition
to being trained by highly skilled
and experienced people. I can now
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give workshops on puppet making
and manipulation. I was also
introduced to new fields of theatre I
never expected to learn like shadow
theatre; and I excelled in it. I now
have the confidence to establish
my own theatre company.
My work with foundations in the
camp as a theatre trainer for children
and youth requires me to always
seek new realms in puppetry in order
to train a new generation of actors
capable of conveying the message of
this art. Participating in the workshop
was very beneficial.
My next objective in the field of
puppet theatre is to organize a group
of relevant workshops leading to a
Palestinian puppet series about
a neighborhood in the camp in
which all its characters would be
conveyed through puppets.
I would be lying if I do not say that
it was the most beautiful day of
my life when we put on the final
show. After twenty days of hard
but wonderful work I learned many
things about the puppet theatre and
met new friends/artists with whom I
exchanged expertise and knowledge
and got to know about each other’s
theatre companies. I think I became
one with the theatre company and we
all presented a wonderful show.

.رشكة املرسح الخاصة يب
إن عميل يف مؤسسات املخيم كمدرب
،للمرسح مع فئة األطفال والشباب
يستوجب مني البحث عن آفاق جديدة
ودورات وورشات من أجل االستمرار
 وذلك لخلق جيل من املمثلني،والتوسع
يكون قادرا ً عىل نقل الرسالة التي من
.الواجب نقلها من خالل هذا الفن
لذلك فإن مشاركتي يف الورشة ساعدتني
ألن أعود إىل تلك الفئات بفن جديد
 إن.وقريب إىل قلوب األطفال بخاصة
الخطة القادمة يل يف مجال مرسح الدمى
والعرائس هي عمل مجموعة من الورشات
املتخصصة يف تحريك وتصنيع الدمى
تنتهي مبسلسل دمى فلسطيني عن حارة
.يف املخيم تكون كل شخصياتها من الدمى
أكذب إن مل أقل كان أجمل يوم يف حيايت
يوم وقفت عىل املرسح ألقدم ذلك
،ً وذلك بعد عرشين يوما ً شاقا،العرض
ولكن يف غاية الروعة تعرفت فيها عىل
 بدءا ً بالدمى إىل التعرف عىل:أمور كثرية
أصدقاء وفنانني جدد اكتسبنا منهم ومن
 وتعرفنا فيها عىل،خربات بعضنا البعض
 فكان ذلك اليوم هو.رشكاتنا املرسحية
 وأنا.نتاج كل األيام الرائعة والجميلة
بنظري اندمجت مع رشكة املرسح وقدمنا
جميعا ً عرضا ً رائعا ً يليق بأن يقدم عىل
 وإن أفضل الدقائق.خشبة مرسح بريوت
كانت يف العرض هي تلك الدقائق التي
كنت أسمع فيها ضحكات أبناء املخيم
.املحرومني من أبسط معاين الحياة
ويف النهاية إىل األمام فطريق النجاح
.أقرب لكم ولنا وشكرا ً عىل كل يشء
.وسالم فلسطيني عريب لكم

مهند كراجة
رام اهلل

. أعمل كمحام وممثل،1986 من مواليد
بدأت حيايت الفنية منذ أن كنت يف املدرسة
 ومن ثم.عندما شاركت يف أول عمل مرسحي
انتقلت ألشرتك يف برنامج املرسح الجامعي
مع مؤسسة عشتار يف الجامعة العربية
 ومن ثم وبعد نهاية املرشوع،األمريكية
.قمت بتدريب الطالب يف مرسح الجامعة

بعد التخرج وبعد أن أصبحت محاميا ً مل
أملك القدرة عىل أن أترك املرسح ألنه
 فانضممت إىل عضوية،أصبح يف دمي
 واشرتكت،اتحاد الفنانني الفلسطينني
يف مجموعة من الورشات كانت تختص
.بصناعة الدمى والعرائس وتحريكها
بعدها عملت مع مؤسسة تامر ومركز
 ومؤسسة خطى عىل تعليم الدراما،حنظلة
،واملرسح مبا فيها مرسح الدمى والعرائس
باإلضافة إىل تأسيس أول فرقة مرسح
 كام مثلت يف العديد.شارع يف فلسطني
.من املسلسالت واألفالم الفلسطينية
إن الحلم الذي قمت بتحقيقه من خالل
املشاركة يف الورشة والتدريب أضاف
يل أمورا ً كثرية كنت أمتنى تحقيقها قبل
املشاركة؛ سواء صناعة الدمى والعرائس أو
 باإلضافة،تحريكها أو أسلوب التمثيل فيها
 والتدرب عىل،إىل تأسيس رشكات املرسح
 فأصبح بأمكاين إعطاء.أيدي ذوي الخربة
دورات تدريبية يف مجال صناعة وتحريك
 كام أنني تعلمت مجاالت مل أكن.الدمى
 حتى إنني أصبحت عىل،أتوقع تعلمها
طريق اإلبداع فيها وأعني هنا مرسح الظل
 بل وأصبحت أملك جرأة تأسيس.والخيال

Karajah1984@yahoo.com

HeyamAl-Talbishi
Hebron
Born in 1975; I work as a drama trainer.
I graduated from Al-Hara Theatre as a
drama trainer. I participated in several
drama and theatre workshops in
Palestine and abroad. I am currently a
student at the summer school (Drama
in Education) which is held in Jarash
in cooperation with the Al Qattan
Foundation. I currently train a group of
children in the old city of Hebron which
concludes with a short play.
My experience at the Art Residency
was the first in the field of puppetry.
I had never worked or handled
puppets. It is a new experience from
which I learned about the history
of puppetry and the way we make
and use them as means to convey
message while entertaining.
Abdul Salam Abdo, one of the
residency trainers, obliged us to
live a full day with puppets, he
even made us share our lunch food
with them. It was really hard to hold
the puppet for long periods of time
without rest. We later understood
that to become a good puppeteer
the puppet has to become part of
your body sharing everything with it.
I shall not forget how good it was to
work with the puppets made from
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newspapers. Trainers Steve and Sally
showed us how we could create
something from virtually nothing.
Puppetry can do a lot. I believe a
puppet is the strongest tool to
be used in the community, for the
puppet can do what humans can not.
In Hebron City, the use of puppet
theatre is still very limited. We
will most likely invite trainers
from outside the city if we need to
organize workshops. We need this
kind of art in Hebron City as well
as in villages and camps of the
district. Training children on drama
would be much more beneficial if I
were to add puppets. I strive to be
a pioneer in this field. I want to
include puppetry in my training
workshops. I will first focus on
shadow puppetry because it’s a
complete, creative, and innovative
form of art. I hope to find more
opportunities to learn this kind of art
in order to teach it to others.
I think the last day of the Residency
was an incredibly wonderful
experience, as I participated in a
play in front of a diverse audience
from Beirut with a rich group of
performers coming from Palestine
and abroad. The most important part
was my performance with newspaper
puppets in the show; it was simply
an unforgettable experience!

أقوى أداة ميكن استعالها يف املجتمع
فالدمية تستطيع فعل ما ال نستطيع
.فعله نحن البرش
يف مدينة الخليل ما زال مرسح الدمى
قليل االستخدام لناحية املدربني
 ويف األغلب عند الحاجة إىل.والعروض
إقامة ورشة لتعليم الدمى أو لعرض
 فإننا نقوم بدعوة،مرسحي من الدمى
.أحد املدربني من خارج مدينة الخليل
نحن بحاجة إىل هذا الفن هناك يف
.مدينة الخليل ويف قراها ومخيامتها
عميل مع مجموعات األطفال يف تدريب
الدراما سيصبح أقوى إذا أضفت إليه
 واليوم أطمح بأن أكون.تصنيع الدمى
 وأرغب يف،من األوائل يف هذه املجال
إضافة الدمى إىل أي مرشوع سأقوم
بتدريبه وسأحرص أن يتضمن التدريب
 وخلق القصة ومن ثم،ألعاب الدراما
الدخول إىل تصنيع الدمى لتمثيل القصة
 وسأقوم.عن طريق الدمى بكل أنواعها
بالرتكيز يف البداية عىل الخيال والظل ألنه
. فن خالق وإبداعي،فن كامل
أمتنى أن يكون هناك املزيد من الفرص
التي تتيح لنا تعلم مثل هذا الفن حتى
 رمبا كان.نستطيع إيصاله إىل اآلخرين
 وهو،هذا هو اليوم األخري يل يف اإلقامة
 مشاركتي يف...كام يقولون ختامها مسك
عرض مرسحي أمام جمهور من جميع
الفئات و الطبقات يف مدينة بريوت مع
مجموعة متنوعة من جميع بقاع فلسطني
 بل واألهم ظهوري،يف الداخل والخارج
 إنها بكل...مع دمى الجرائد يف العرض
.رصاحة تجربة لن تنىس

هيام التلبي�شي
اخلليل

 عميل هو مدربة.1975 من مواليد عام
 تخرجت من مرسح الحارة كمدربة.دراما
 شاركت يف العديد من ورشات الدراما.دراما
ً وحاليا،واملرسح يف فلسطني وخارجها
أنا طالبة يف املدرسة الصيفية (الدراما
يف التعليم) التي تقام يف جرش بالتعاون
 قمت بالعديد من.مع مؤسسة القطان
ورشات العمل مع األطفال والشباب من
 وحالياً أدرب،معلمني ومعلامت ومنشطني
مجموعة من األطفال يف البلدة القدمية يف
مدينة الخليل وسينتهي التدريب بعرض
.مرسحي قصري

هذا عني أما فيام يخص تجربتي باإلقامة
الفنية فهي األوىل يف مجال الدمى؛ فلم
يسبق يل التعامل مع الدمى أو العمل
 فهي تجربة جديدة لناحية.بالدمى
معرفة تاريخ الدمى وطريقة تصنيعها
واستعاملها كوسيلة إليصال رسالة أو
.ًللرتفيه أو االثنني معا
عبد السالم عبدو أحد مدريب اإلقامة
 بل،جعلنا نعيش مع الدمى ليوم كامل
.وجعلها تشاركنا تناول وجبة الغذاء
كم كان ذلك قاسياً يف البداية! وبخاصة
االستمرار بحمل الدمية لفرتات طويلة
 ولكن بعد أن فهمنا أنه حتى،بدون راحة
تكون الدمية جزءاً منك عليك أن ترشكها
 و ال.معك حتى عىل مائدة الطعام
:أنىس عالقتي الحميمة مع دمى الجرائد
 أدركت أنه فع ًال بإمكاننا.ستيف وسايل
 ورمبا تستطيع...فعل أي يشء من ال يشء
 وأعتقد أن الدمية.الدمى فعل الكثري

heyam_75@yahoo.com

Iyad Hoorani
Ramallah
Born in 1988. I studied acting and
theatre for three years at the Arab
American University in cooperation with
the Freedom Theatre in Jenin. I work as
an actor in several theatres in Palestine
and I have had several experiences
in classical theatre. I studied general
puppet art at the acting academy.
After joining the Art Residency and
acquiring skills in puppetry, I can
now go through all phases of
puppet making from puppet stage
design, shadow puppetry and light
effects, making characters whether
from foam, paper, or cloth, story
building, to using light and music
so we put on a successful puppet
theatre show.
I live in the West Bank, an area which
lacks this type of theatre. Through
my participation in the residency I
was able acquire the necessary
skills to establish a puppet theatre
company as well as a clear mission
for the theatre whether it be for
entertainment or raising public
awareness. All communities need
this type of theatre because it is as
important as other forms of art.
I now work with youth organizations,
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cultural centers, and theatres on
launching workshops, teaching
people how to make and act with
puppets in addition to story boarding.
The final show in Beirut at Madina
Theatre was a new experience for
me. It was the first time I presented
a puppet show on stage in front of
such a large audience. It influenced
my character and my future work
in the arts. Also collaborating with
people from different places like
Lebanon, Syria, Jordan, and Palestine
was a great experience and I got to
know the culture and personalities
of other Palestinian communities
and refugee camps.

من هذه الورشات بعروض مرسح دمى
.وعرائس
أما العرض األخري يف بريوت يف مرسح
املدينة فكان له شعور مختلف متاماً؛
 أن أقدم عرض دمى عىل خشبة:ًأوال
املرسح للجمهور ألول مرة يف حيايت فهذا
له تأثري خاص عىل شخصيتي ونوع الفن
.الجديد الذي أستخدمه
 مشاركتي مع أشخاص من مناطق:ًثانيا
مختلفة كلبنان وسوريا واألردن وفلسطني
فهي كذلك تجربة جديدة أكسبتني
وعرفتني عىل ثقافة هذه املجتمعات
.واملخيامت الفلسطينية يف اللجوء

�إياد حوراين
رام اهلل

 درست فنون التمثيل.1988 من مواليد
واملرسح يف الجامعة العربية األمريكية
بالتعاون مع مرسح الحرية يف جنني يف
 وأعمل ممث ًال يف.برنامج ملدة ثالث سنوات
 لدي تجارب كثرية.عدة مسارح يف فلسطني
.متنوعة ومتعددة يف املرسح الكالسييك
درست يف أكادميية التمثيل فنون الدمى
.ولكن يف مسار عام

بعد االنتهاء من هذه اإلقامة واكتساب
 أستطيع،مهارات فنون مرسح الدمى
اآلن أن أقوم بجميع مراحل تصنيع مرسح
الدمى من الديكور إىل الدمى فاستخدام
 وتصنيع،خيال الظل واملؤثرات الضوئية
الشخصيات سواء أكانت باإلسفنج أم
 كام أستطيع بناء.الورق أم األقمشة
القصة واستخدام اإلضاءة واملوسيقى
.ليصبح لدينا عرض مرسح دمى متكامل
أعيش يف منطقة الضفة الغربية التي
تفتقر إىل هذا النوع من املسارح؛ أعني
 ومن خالل.مرسح الدمى والعرائس
مشاركتي يف هذه اإلقامة متكنت من
اكتساب مهارات كيفية بناء رشكة مرسح
دمى وعرائس يكون لها اسم وفعاليات
 كام لها رسالة،وممثلون يعملون فيها
.واضحة املعامل هي الرتفيه أو التوعية
إن كل مجتمع يحتاج إىل هذا النوع من
املرسح ألنه ال تقل قيمته عن الفنون
 أعمل اآلن مع مؤسسات شبابية.األخرى
ومراكز ثقافية ومسارح عىل البدء
بورشات عمل تصنيع وتعليم فنون
تحريك الدمى وبناء قصص للخروج

eyadhurani@hotmail.com

جيهان بدوي

العروب  -ال�ضفة
خميم ّ
عمري  27سنة .أعمل منشطة يف مركز
األمري الصغري للتنشيط واللعب يف مخيم
العروب .حاصلة عىل درجة البكالوريوس
يف الرتبية من جامعة الخليل ،مدربة ألعاب
تفكري علمي ومنطق .أعمل مع األطفال
يف املركز يف املرسح والدمى وبشكل خاص
دمى الكرتون .ويف الوقت الحايل نعمل مع
دمى القامش؛ حيث قمنا بصناعة الدمى
وتنفيذ خمسة أفالم من خاللها ،كل منها
جسد فكرة مختلفة عن األخرى والقى
نجاحاً كبرياً.

علمتني اإلقامة الفنية يف بريوت أشياء
جديدة ومثينة ،وجعلتني أخطو نحو
األمام وأفكر فيام سأنجزه عندما أعود إىل
فلسطني بخربايت التي اكتسبتها من جميع
املدربني هناك .حيث تدربنا عىل كيفية
صناعة الدمى الكبرية والتي تعلمتها ألول
مرة .وكذلك تدربنا عىل استخدام الطني
يف نسج قصص لألطفال وهذه كذلك
خربة جديدة بالنسبة إ ّيل .أما خيال الظل
فكم هو ممتع وجميل وملفت لالنتباه.
ناهيك بدمى الجرائد التي سحرت جميع
املدعوين يف العرض النهايئ للدمى.
وهنالك دمى املاريونيت التي ترتاقص مع
حركة األنامل عرب تلك الخيطان الجميلة،
ودمى العيص أيضاً التي تعلمنا كيفية
إمساكها وتحريكها واللعب بها وتجسيد
أي شخصية من خاللها.

ja_4444_aj@yahoo.com

بعد مشاركتي يف هذه الورشة سأعمل
عىل إنتاج وابتكار أعامل دمى قيمة
وجميلة يف بلدي وعىل تأسيس رشكة

دمى وعرائس ألساهم يف التوعية ،والتي
ستساهم حت ًام يف بناء جيل جديد
قادر عىل صناعة دمى بكافة أنواعها
واستخدامها يف املؤسسات واملدارس
والروضات وغريها من الجهات املعنية
باألطفال .ألنني أؤمن بأن هذا الفن
سيكون له القدرة عىل دمج مجاالت
أخرى إىل جانب املرسح ،ودفع عجلة
الفن املرسحي بشكل عام إىل األمام.
أما عن مشاركتي يف العرض األخري،
فكانت سعاديت ال توصف وأنا أسمع
تصفيق الجميع من صغار يف العرض
األول ،وكبار يف العرض الثاين ،وإعجابهم
مبا قدمنا ،عندها زال الخوف والرهبة
والتعب التي شعرنا بها عىل ذاك املرسح
العظيم الذي طاملا وقف عىل خشبته
كبار األدباء والشعراء واملرسحيني .كم كان
هذا فخرا ً عظي ً
ام يل أن أعرض موهبتي
عىل خشبته وأمثل بلدي فلسطني عىل
مرسح املدينة يف بريوت .وأنا شاكرة
لهذه الفرصة الذهبية والتي أمتنى أن
نكررها يف كل البلدان العربية ،جامعني
بذلك شباب وشابات فلسطني من داخل
فلسطني ومن الشتات لنبني للعامل أننا
نستطيع أن نفعل أي يشء رغم أي حصار
أو قيود.
إليك تحية فخر يا بريوت!

to raise awareness and help a new
generation to use all of puppets in
schools and nurseries. I believe that
this art form is capable of merging
with other fields of theatre to move
the industry forward.
I cannot describe how happy I was
during the final show. I could hear
applause and happiness of children
as well as the appreciation and
admiration of the adult audience
members. I feel honored to be
able to display my talent and work
on such a stage where great poets,
writers and actors stood, especially
representing Palestine in Lebanon.
I am thankful for this opportunity
and I hope many more people across
the region can benefit from such an
opportunity provided by the Arab
Puppet Theatre. We can gather
together young men and women from
Palestine and the Diaspora to show
the world we were capable of doing
anything despite the challenges we
face.

Jihan Badawi
Arroub - W.B.
I am 27 years of age and I work as an
animator at the Little Prince Center for
animation and fun in Al Ouroub Camp.
I hold a bachelor degree in education
from Hebron University. I do puppetry
with cardboard puppets and I am
currently working with cloth puppets.
We have made five films with puppets
each conveying a different idea and
which were very successful.
During the Art Residency I learnt a
number of new and valuable skills
which made me think about what
I should do next. The residency
was my first experience with large
puppets and we were taught how to
make them and use them to create
children’s stories. We also learned
how to handle, move, and conduct a
play with marionettes.
I think shadow theatre is a
beautiful, fun and interesting
art form. The the audience was
fascinated by the puppets made
from newspapers during the final
show.
After participating in the workshop,
I will develop puppet theatre
work in my country and
establish a puppetry company
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RasmiAbualeinein
Rafah - Gaza
Born in 1972. I am a political and
social activist and work in the refugee
popular committee in Rafah. I have
been engaged in theatre work since
1992 and have participated in five
plays and a number of sketches.
Before attending the residency
workshop in Beirut, I had never had
the opportunity to participate in such
an activity. I live in a city where it
is hard to do anything like theatre
work due to the social and political
situation. I think there is a real
opportunity to use what I learned
at the workshop to help children
in Gaza. There is no one currently
working in this artistic field in Rafah.
I hope to be the first to introduce
this kind of art in my region and I
am now trying to present my first
puppet show for children in my
neighborhood. There is still a lot to
do but I hope to form a permanent
group so we can have regular shows.
Being on the big stage in Beirut
was a huge leap forward for me.
It was like floating in a new space
realizing my dreams and confronting
challenges. Working with a group
of fellow Palestinians was a
17

great experience. Meeting fellow
Palestinians from different camps
was like having an international
conference for refugees! As
Palestinian refugees, we face many
challenges but the workshop was one
step towards achieving our dreams
of returning.
I salute all my fellow refugees for
their efforts for Palestine and the
organizers of the residency for all
their hard work.

 بل تحد لالجئ،مؤمتر وطني لالجئني
الفلسطيني لينجح يف ما يقدمه لآلخرين
.ويؤكد حلمه بالنرص والعودة
فتحية لزماليئ الالجئني الذين أرصوا
عىل تقديم جل جهدهم من أجل
 وتحية احرتام وعز للقامئني عىل.وطنهم
.العمل واإلقامة

ر�سمي �أبو العينني

 قطاع غزة- خميم رفح
؛ اعمل كناشط سيايس1972 مواليد
 أنا عضو يف اللجنة الشعبية.واجتامعي
 أمارس العمل املرسحي منذ.لالجئني برفح
 حيث شاركت يف أكرث من خمس1992 العام
مرسحيات ومجموعة من االسكتشات
.بشكلٍ طوعي وكها ٍو

مل يسبق يل املشاركة قبل اإلقامة يف أية
دورة أو عمل حقيقي يف مرسح الدمى
 برغم شغفي بهذا النوع-والعرائس
 فأنا أحيا يف مدينة يصعب-من املرسح
علينا فيها اليوم تقديم األعامل املرسحية
ّ  لكنني.ألسباب عديدة
بت عىل يقني بأنه
ميكننا تقديم أفكارنا عرب مرسح الدمى
 وميكننا مخاطبة أطفالنا عرب،والعرائس
هذه الوسيلة التي حت ًام ستالقي القبول
 وحيث نفتقر إىل من يعمل يف.والنجاح
 أمتنى أن،هذا املجال ويقدم هذا الفن
أكون أول من يقدم هذا النوع من الفنون
 وأسعى اآلن إىل تقديم،يف منطقتي
عرض أول عرب الدمى ألطفال الحي يف
 والزال الرتتيب لذلك الحدث.أيام العيد
مستمراً وأمتنى أن أوفق يف تشكيل
. مجموعة عمل مستمرة
إن الوقوف عىل خشبة املرسح يف بريوت
كان عبارة عن االنطالق إىل ألمام مسافة
 والتحليق يف فضاء جديد يشكل،طويلة
الحلم والتحدي والعمل يف جو جامعي
يسعى إىل تقديم فكرة مرسحية وطنية
كانت وسام رشف ُزينت به جباهنا
 أما لقاؤنا بإخواننا من.عىل املرسح
املخيامت الخارجية واملتنوعة فهو مبثابة

r_oushq@hotmail.com

LamaAl-Khamis
Ein el Helwe - Saida
I’m 34 years old. I work in the Ajial
Social Communication Center as the
education coordinator of programs
and activities for children who are
between 10 and 18 years old. I also
work as an educator of theater and
drama. Before joining the workshop, I
trained children in drama and taught
them how to organize theatre work.
After joining the workshop, I had no
doubt that it would be very beneficial
for my work and would enable me
to develop new art forms through
puppetry, which I believe is one
of the most influential kinds of
theatre.
During the workshop, I learned how
to make puppets from different
materials (sponges, newspapers
etc). I also learned how to move
them as well as how to perform
shadow theater techniques. I shall
never forget the days we spent
preparing for the final show, for
it played an important role in
making us grasp all what we had
learnt exceptionally well, and
audience of all ages were able to
enjoy what we learned.
I will work on conveying all the
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techniques and skills I learned in
the workshop to the troupe I work
with. We will then prepare our next
theater performance and interested
people can train and work with us.
Last but not least, I would like to
thank all those who contributed to
the success of this workshop.

وأخريا جزيل الشكر لكل من ساهم يف
.إنجاح هذه الورشة

ملى اخلمي�س

 �صيدا- خميم عني احللوة
 أنا أعمل يف مركز التواصل. سنة34 عمري
االجتامعي كمنسقة تربوية للربامج
واألنشطة مع أطفال من عمر العارشة إىل
 هذا باإلضافة إىل عميل.الثامنة عرشة سنة
 قبل التحاقي.كمربية للمرسح والدراما
بالورشة كنت أقوم بإخراج وتدريب
األطفال عىل الدراما وتنظيم أعامل
.مرسحية

وبعد استالمي دعوة اإللتحاق بالورشة
كنت واثقة كل الثقة أن هذه الورشة
 وستمكنني،ستضيف إىل عميل الكثري
من القيام بأعامل فنية بشكل جديد عرب
مرسح الدمى الذي أؤمن أنه من أهم
أنواع املرسح ملا له من تأثري كبري عىل
 وكانت الورشة التي تعرفت من.املتلقي
خاللها ليس فقط عىل تصنيع الدمى
 الجرائد-بأنواعها املختلفة (اإلسفنج
 باإلضافة،وغريها) بل عىل تحريكها كذلك
.إىل التعمق بتقنيات مرسح خيال الظل
وال أنىس أيام التحضري للعرض النهايئ
حيث كان له أثر كبري يف ترسيخ كل ما
تعلمناه بشكل مميز وملس أصدائه عىل
.ًاملتلقني صغارا ً وكبارا
أما بالنسبة إىل ما بعد فإنني سوف أعمل
عىل نقل كل تفاصيل الورشات إىل فريق
 لنتمكن،املرسح والدراما الذي أعمل معه
بعد ذلك من تحضري العمل املرسحي
 وليكون هذا طريقاً إىل فتح آفاق،القادم
للتدريب والعمل عىل مرسح الدمى مع
.املهتمني به
lama-drama@hotmail.com

Rasha Khalil
Burj Al-Barajneh - Bey

and increase my experience in this
field through my work by using
simple yet focused ideas.

Born in 1983. I’m an activities
coordinator at Beit Atfal Al Soumoud
Foundation in Bourj Al Barajneh. I
have worked as a children’s educator
for five years. I do theatre work for
children using ready-made puppets in
simple and common ways. Two years
ago, I started presenting a play to
nursery schools in the camp. I relied on
cardboard, paper, and wooden puppets,
and drawing for stage scenes. I have
also participated in several plays and
shows for adults. I used to write the
scenario and act in different roles
because I love the theatre. My dream is
to become a professional stage actor.

Puppet theatre is virtually absent
inside the camps because there are no
professionals in the filed. Now it is time
to change this. Theater is the easiest
and clearest way to interact with
children, especially puppetry, because
they are able to interact with it on so
many levels. Puppets satisfy their need
for fun, of which they are so deprived
in the dark alleys of the camp. Through
interactive theatre I can reach their
hearts and minds. I am now planning
to train and establish a troupe from
the camp. We will form a troupe inside
the camp and launch a mobile theatre
in all Palestinian refugee camps in
Lebanon presenting different theatre
techniques, methods and topics.
This will help us to start a new and
mature way of working with children.

After participating in the Residency,
all my plans and ideas changed.
The residency workshop
exceeded all my expectations
and aspirations since I acquired
new and important techniques. I
made ten different types of puppets
using simple methods. It was so
wonderful to watch these puppets
creating different topics on stage,
and captivating the audience with
their movement. I am now capable
of training other people in my camp
using the fantastic techniques
learned during the workshop. I now
know how to improve my skills
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Working collectively was the best part
of the theatre workshop. It was the first
time I had this kind of experience and it
will not be the last! I cannot forget the
feeling I had on stage with 12 brothers
and sisters presenting the reality of the
Palestinian youth. All of them in the
same country of the Diaspora, handin-hand in thought, revolution, and
reality through which I felt the warmth
of our homeland and the strength of
our belonging to our land.

.بكل ما هو جديد ومفيد ومتقن
مرسح الدمى بشكل خاص شبه ُمعدم
 طبعاً لالفتقار للمختصني،داخل املخيامت
 وهذه نقطة سوداء آن اآلوان.يف مجاله
 أؤمن أن املرسح هو الطريقة.أن متحى
،األوضح واألسهل لتحايك بها األطفال
خاصة الدمى؛ حيث يتفاعل األطفال
معها بكافة أشكالها ألنها تر ّوي لهم
عطشهم من لعبهم يف أزقة املخيم
 وحرمانهم،والتعتيم املفروض عليهم
 لذا فاملرسح هو.من أبسط حقوقهم
الوسيلة التي أستطيع من خاللها مخاطبة
 لذلك فأنا اليوم.عقولهم وأحاسيسهم
أخطط لتدريب وتأسيس فرقة من
املخيم أفيدها بكل التقنيات واألساليب
 لنك ّون فرقة،التي اكتسبتها من اإلقامة
 ولننطلق سو ّياً إىل،مرسح داخل املخيم
تأسيس مرسح ج ّوال داخل كل املخيامت
 تقوم بعروض،الفلسطينية يف لبنان
مرسحية مختلفة األساليب والتقنيات
.واملواضيع لننهض بفكر جديد ناضج
لقد كان العمل املرسحي الجامعي من
.أحب األعامل التي قدمتها يف حيايت
وكرشكة مرسح كانت التجربة األوىل
 فقد كانت قامئة،لنا ولن تكون األخرية
عىل التفاهم والقوة املعنوية والسالسة
 شعور العرض.والتنظيم وكانت ناجحة
األخري لن أنساه مطلقاً ألين وقفت فيه إىل
 أخاً وأختاً نحيك الواقع الشبايب12 جانب
 من بالد،الفلسطيني تحت سقف واحد
 فكراً وثور ًة،الشتات والتهجري وقفنا يداً بيد
 التمست هناك دفء الوطن وعزة.ًوواقعا
 عىل خشبة واحدة،األرض وانتامء املكان
تنبض مشاركني وجمهوراً يف مرسح اكتظ
.فيه صوت الحياة مغرداً نحو األرض

ر�شى خليل

 بريوت- خميم برج الرباجنة
 أعمل منسقة أنشطة يف.1983 مواليد
مؤسسة بيت أطفال الصمود يف مخيم
 لقد عملت كمربية أطفال.برج الرباجنة
 وكنت أقوم بالعمل،ملدة خمس سنوات
املرسحي لألطفال باتباع منط الدمى الجاهزة
 ومنذ سنتني أخذت عىل.البسيطة والشائعة
عاتقي تقديم مرسحية كل عام يف جميع
 وكنت أعتمد عىل،رياض األطفال يف املخيم
 وعىل رسم،دمى الكرتون والورق والخشب
 كام كانت يل.الديكور واستخدام املوسيقى
مشاركات مرسحية عديدة وعروضات موجهة
 وأقوم، كنت أكتب السيناريو بنفيس.للكبار
 وذلك ألين،بتمثيل أدوار مختلفة يف املرسحية
.أحب التمثيل وبخاصة املرسح فهو حلمي

بعد مشاركتي يف اإلقامة تبدلت كل
 وجدت ما توقعته من.أفكاري ومخططايت
هذه اإلقامة وكانت ُمستجيبة لتطلعايت
بشأن مرسح الدمى؛ إذ اكتسبت تقنيات
جديدة ومهمة جداً من حيث تصنيع
الدمى بأنواع وألهداف مختلفة؛ فهناك
تقريباً صنعت عرشة أنواع مختلفة من
 واألروع كان رؤية.الدمى وبطرق بسيطة
،هذه الدمى تخلق املواضيع عىل املرسح
 من.تخاطب وتأرس وتجذب بحركاتها
خالل هذه التقنيات املبهرة والرائعة التي
 أصبحت قادرة عىل أن،تعلمتها يف اإلقامة
أدرب بنفيس عىل تصنيع وتحريك الدمى
ألشخاص داخل مخيمي بتقنيات ومهارات
 لقد تطورت أفكاري.ًمل يعهدوها سابقا
بخصوص الدمى وصارت تعتمد عىل
 لتزيد من خربايت،البساطة والرتكيز يف آن
وإتقاين يف هذا املجال ألننهض بعميل

tya554@hotmail.com

عبد الرحمن �شتيوي

خميم نهر البارد  -طرابل�س
مواليد  .1993أعمل لحام وتفصيل
أنابيب .عن تجربتي السابقة يف املرسح
ومرسح الدمى ميكنني القول إنني من
عشاق العمل املرسحي .حيث تربيت يف
أرسة تشجع هذا العمل؛ وبشكلٍ خاص
والدي الذي كان من املبدعني يف العمل
املرسحي امللتزم ،ومرسح األطفال ،والروايئ
الجوال .كنت دامئاً أتعلم منه من خالل
مرافقتي له يف الكثري من األنشطة املرسحية،
حتى وصلت إىل مرحلة مقبولة تخولني
املشاركة يف العمل املرسحي ،فشاركت
معه يف العديد من األعامل املرسحية ،كام
تطوعت يف منظمة الشبيبة الفلسطينية
وكان يل الكثري من املشاركات الفنية:
فأنا عضو يف فرقة األغاين الوطنية ،وقد
قدمت عروض تهريج لألطفال باإلضافة إىل
مشاركتي يف أعامل مرسحية قصرية.

sm.sm.lovee@hotmail.com

أما بخصوص مشاركتي يف الورشة
التدريبية ،فقد كانت مبثابة محطة مهمة
وقيمة يف حيايت ،تعلمت الكثري منها
واكتسبت مهارات جديدة وفريدة من
نوعها يف مجال مرسح الدمى والعرائس،
وأصبحت قادرا ً عىل تنفيذ أعامل فنية
حول مرسح الدمى باستعداد أكرب .كام
أصبحت لدي خلفية وإملام بتنفيذ هذه
األعامل بطريقة منظمة مبنية عىل قواعد
ومعايري منهجية اكتسبتها خالل مشاركتي
يف الورشة التدريبية ملرسح الدمى
والعرائس .لقد جعلتني مشاركتي أرسخ
إمياناً بفكرة مرسح الدمى والعرائس،
وأتاحت يل هذه الورشة فرصة لتحسني
نوعية العمل املرسحي الذي أؤديه مع

األطفال؛ وذلك من خالل املشاركة يف
أنشطة املؤسسات املعنية املتخصصة يف
هذا املجال.
واليوم بعد انتهاء الورشة وعوديت إىل
مخيم نهر البارد ،بعد تلك املشاركة
النموذجية معكم ،بدأت أفكر بكيفية
ترجمة ما تعلمته يف الورشة لخدمة
أبناء شعبي ،وذلك من خالل تطوعي يف
العمل مع األطفال .أنا مؤمن مبدى أهمية
هذا العمل عىل واقع األطفال ،خصوصاً
يف مجتمع يفتقر إىل كل االحتياجات
الرضورية ،واألدوات الالزمة لتنفيذ أنشطة
فنية تحقق أهدافاً تربوية وتعلمية.
ّ
ولعل مشاركتي يف العرض األخري يف
بريوت كانت من أجمل اللحظات يف
حيايت ،وأعتربها تجربة قيمة يحتذى بها.
كنت ألول مرة أقف فيها عىل مرسح كبري
يف عاصمة كبرية كبريوت ،شعرت حينها
كم كان عملنا مه ً
ام ورائداً .نعم ،نستحق
هذا النجاح بعد مشاركة دامت واحداً
وعرشين يوماً؛ فرتة من الزمن اجتمعنا
خاللها ،وتعرفنا عىل بعضنا البعض،
وكنا كأرسة واحدة ،تعلمنا خاللها الكثري
واكتشفنا الكثري من املعرفة ،والخربات،
واملهارات.
يف الحقيقة ورشة الدمى والعرائس محطة
يف حيايت لن أنساها.

After returning to Naher Al Bared
camp, I began thinking about how
to implement what I had learned in
order to help the people of the camp
especially children. I am convinced
that such puppetry work have a
very positive effect on children,
especially in a milieu facing
difficult social circumstances,
where activities with an
educational value are scarce.
Taking part in the final show of
the residency was one of the most
beautiful moments of my life and
which I shall remember for a long
time. It was the first time I had
presented my work on such a grand
stage and to such a large audience.
I believe that our show was a
pioneering step and after 21 days
of hard work I made a lot of close
friends. Everyone gained valuable
knowledge, experience, and skills
which we can use for future projects.

Abed-R.Eshtewi
Nahr el Bared - Tripoli
I’m born in 1993. I work as a welder.
I am very passionate about theatre
work. This comes from growing up
in a family which encouraged the
theatrical arts especially by my father.
He was a exceptional in engaged
theatre and specialized in children’s
theatre and ‘mobile storytelling’. I
learned a lot from accompanying
him on his theatre work. Once I had
gained a decent level of knowledge
and competence I began to participate
in a number of plays with him. I have
also volunteered in the Palestinian
Youth Organization and participated in
several artistic events. I am member
of the national songs troupe and have
presented a number of clown shows
for children.
Participating in the residency was an
important and valuable experience.
I gained a lot of new knowledge
about the theatre process and
puppetry skills. I am now capable
of setting-up and presenting solid
puppetry theatre work. I am also
more aware of the methods and
standards required to structure
and execute the work. Above all the
residency gave me the opportunity
to greatly improve the quality of
my theatre work with children.
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MohamadKhalili
Yarmouk - Damas
I ws born in 1988. I graduated from
the Higher Institute of Dramatic Arts in
2011 in Stage Design major (set
design, lighting, costumes). I work in
the field of theatre and television, in
addition to publicity design. Before
coming to the residency, I participated
in several theatre plays, for renown
directors as a stage and costume
designer. I also designed puppets for a
play which combined both reality and
puppet theatre styles.
I was taught a great deal about
puppet and shadow theatre during
my participation in the Art Residency
by a group of experienced Arab and
Western trainers. There are numerous
new techniques used to make
puppets out of simple materials and
move them correctly so that they
would seem full of life compared
to the ones I was taught during
my academic years at the Higher
Institute. The most important thing
I learned was how to move puppets
and breathe life into them in order
to develop several characters.
At the end of the residency I had
learned to make a huge number of
puppets (marionettes, glove puppets,
newspaper puppets, wrist puppets,
foam puppets, and many others).
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Puppet theatre is unique. You are
able to draw the attention and focus
of the audience more than traditional
theatre. Through it, one can introduce
ideas that real characters cannot,
since puppets give the actor a great
deal of self-confidence, which breaks
all barriers considering that it is the
puppet speaking and not the actor.As
to the camp in which I live, there was
a lack of puppet and shadow theatre
shows in the last few years. Younger
generations are not well-exposed. The
moment my journey ended with the
Art Residency, I started preparing
my own puppet theatre project
exclusively for adults, based on
international texts presented in a
different and uncommon way.
The residency was the first time I
met with my Palestinian compatriots
who work with puppets. We can
attempt to form a Palestinian
theatre troupe from different parts
of the Arab nation to convey our
thoughts, concerns, and problems
to the rest of the world so that our
cause is always present.
I shall never forget the joy of
children from Hermel when we
worked with them on making
newspaper puppets. I wish I could
put a smile on the faces all the
children of Palestine and the refugee
camps using such simple puppets.

 خارج عن،فهو بالنسبة لهم يش غريب
املألوف وهذا يساعد عىل شد انتباههم
 بعكس املرسح الواقعي- وتركيزهم
 حيث ميكننا من خالل الدمى-التقليدي
طرح األفكار التي ال ميكن طرحها أو
التي ال تجرؤ الشخصيات الحقيقية
 ألن الدمية تسمح بتخطي.عىل قولها
الخطوط الحمراء باعتبار أن الدمية هي
 أما بالنسبة.التي تتكلم وليس املمثل
 فقد شهد يف،للمخيم الدي أسكن فيه
السنوات األخرية فقراً يف عروض الدمى
وخيال الظل التي كانت تقدم يف املدارس
والصاالت مام أدى إىل تراجع تأثري مرسح
الدمى عموماً وذلك لقلة احتكاك األجيال
.الجديدة به بالنسبة ملن سبقوهم
وبالنسبة يل فمنذ اللحظة األوىل التي
أنهيت فيها رحلتي الفنية ضمن اإلقامة
وأنا أعمل عىل التحضري ملرشوعي الخاص
،ًيف مرسح الدمى املوجه للكبار حرصا
استناداً إىل بعض النصوص املرسحية
العاملية التي ميكن تنفيذها بشكل
.مختلف وخارج عن املألوف
كانت هذه اإلقامة هي أول تجربة
جمعتني وللمرة األوىل مع أبناء وطني
يف الشتات حول موضوع مرسح الدمى
والعرائس لنقوم بالتدريب ومحاولة
تشكيل مجموعة مرسحية فلسطينية
من مختلف أنحاء الوطن العريب لنوصل
أفكارنا وهمومنا ومشاكلنا إىل كل أنحاء
.العامل لنبقي قضيتنا حارضة
لن أنىس أبدا ً فرحة أطفال الهرمل عندما
 وأمتنى.شاركناهم يف صناعة دمى الجرائد
لو أستطيع أن أوصل هذه االبتسامة إىل
جميع أطفال فلسطني وأطفال املخيامت
.باسخدام هذه الدمى البسيطة

حممد خليلي

 دم�شق- خميم الريموك
 خريج املعهد العايل.1988 مواليد عام
 قسم2011 / 2010 للفنون املرسحية سنة
– السينوغرافيا (تصميم ديكور– إضاءة
 أعمل يف مجال املرسح والتلفزيون.)أزياء
 باإلضافة إىل،ضمن نطاق اختصايص
 قبل إقامتي شاركت يف.التصميم اإلعالين
 ملخرجني،العديد من العروض املرسحية
، كمهندس ديكور ومصمم مالبس،كبار
وقمت بتصميم الدمى للعرض املرسحي
(كالكيت) الذي اعتمد أسلوب الدمج ما بني
.املرسح الواقعي التقليدي ومرسح الدمى

تعلمت الكثري عن مرسح الدمى والعرائس
.وخيال الظل من خالل اإلقامة الفنية
هناك تقنيات جديدة ومتنوعة لصناعة
 وكيفية،الدمى من الخامات البسيطة
تحريكها بطريقة صحيحة تضفي عليها
الروح والحيوية مقارنة بتقنيات التصنيع
التي عرفتها خالل دراستي ملرسح الدمى
 ومن أكرث األمور.يف املعهد املرسحي
أهمية بالنسبة يل هو أنني تعملت كيفية
،بعث الروح يف الدمى من خالل تحريكها
 وانتهت.لتجسد العديد من الشخصيات
رحلتي يف اإلقامة بتعلم تصنيع كم كبري
– من أنواع الدمى (الخيطان – الكف
– الجرائد – املعصم – الدمى اإلسفنجية
 وبالتأكيد كل ذلك تم استناداً إىل.)وغريها
خربة مجموعة كبرية من املدربني والخرباء
.العرب واألجانب
وإذا سألتني عن الدور الذي أرى أن
 فسأقول إن مرسح،مرسح الدمى يلعبه
،الدمى سواء كان لألطفال أم للكبار

redkiss45@hotmail.com

مرفت �أبو حمظية

عمان
خميم الوحدات ّ -
مواليد  .1976أعمل معلمة يف مخيم
الوحدات .مل يكن لدي تجربة كبرية يف
مجال املرسح ،لكنني كنت أقوم بتصنيع
بعض الدمى للطالبات ،وأستخدمها كوسيلة
فعالة يف رشح الدروس؛ فأنا معلمة لغة
عربية .وكانت الدمى وسيلة رائعة ذات
جدوى كبرية وسهولة يف توصيل املعلومة
للطالبات .صحيح كانت يل تجارب مرسحية
من أروع ما يقدم يف احتفاالت املدرسة،
وكنت أمتلك مرسحاً صغرياً من دمى
بسيطة أشرتيها من السوق ،وأستخدمها
كوسيلة إرشاد يف املدرسة؛ ولكن املشكلة
لدي كانت يف كيفية تصنيع الدمى وكيفية
تحريكها فلم يكن عندي الخربة أو الدراية
الكافية يف هذا املجال ،حتى وصلت إىل
املؤسسة العربية للدمى والعرائس.

أما مشاركتي يف هذه الورشة فكانت من
أروع التجارب يف حيايت فقد أتحفتني
مبهارات متعددة أهمها :كيفية تصنيع
الدمى بأنواعها املختلفة مثل دمى
الكف ودمى الخيطان والدمى الناطقة؛
مهارة تحريك الدمى؛ اإلحامء بألعاب
وكيفية جديدة ومفيدة للجسم والعقل
بخاصة ملحرييك الدمى.
تتلمذنا عىل أيدي مدربني ذوي مهارة
عالية وكفاءة وخربة طويلتني .وكان مهم
بالنسبة يل تجميع فريق عمل فلسطيني
من مخيامت يف أقطارعربية مختلفة،
ومتكينه من التعاون فيام بينهم بعد
الدورة.
mirvat.farouq@yahoo.com

ويف ضوء ما سبق ،أنوي تأسيس مرسح
للدمى والعرائس مبشاركة ابنتي سارة
التي كانت إحدى أعضاء فريق العمل
هنا ،وسأعمل عىل ذلك انطالقاً من
مدرستي حيث سأقوم بتشكيل فرقة
مرسح من الطالبات ومن ثم سننطلق
إىل بقية املخيامت واملدارس وسأعقد
ورشاً تدريبية للمهتمني من املجتمع
املحيل ،ملعالجة بعض القضايا املتعلقة
باملجتمع باستخدام املرسح كوسيلة
مؤثرة وفعالة يف الحصة الدراسية
وكوسيلة إرشاد وتوجيه للطالبات.
للمرسح أهمية كبرية يف املجتمعات
ويف مجتمعنا ملعالجة القضايا السياسية
واالجتامعية وغريها ،فالجمهور املتلقي
يستقبل األفكار ويحللها ،ويستفيد منها ومع
ذلك يستمتع مبشاهدتها .واملرسح الناجح
يرسخها بصورة أكرب من غريه .فتتوطن
القضايا املتعلقة بالوطن فلسطني يف عقل
وقلب األجيال ،وتقارب القضايا املختلفة
بصورة ساخرة قريبة من النفس.
أما عن شعوري عند تقديم العمل
املرسحي فكان شعورا ً ال يوصف ،يتخلله
الفرح والسعادة من جهة ،والخوف
والرهبة من جهة أخرى .أما بالنسبة
للفرح فسببه وقويف أنا وفريق عمل
من أبناء وطني شتتتهم السياسة يف
كافة أقطار العامل وجمعتهم خشبة
املرسح لعرض قضيتهم أمام كل
الناس وإسامع من أىب أن يسمع .أما
الخوف والرهبة فبسبب لقايئ األول
بالجمهور ،والوقوف عىل خشبة املرسح.
وقد ال ينال العرض كل الرضا من
الجمهور ،ولكن كانت سعاديت ال توصف
وأنا أسمع تصفيق الجمهور وتشجيعه.

of the residency. I will do this in
the school where I teach and then
extend it to other camps and schools,
organizing workshops for people
in the local community. I will also
use the theatre techniques and
skills I learned at the residency as
an efficient method of guiding and
instructing students.
Theatre is a crucial element in
all societies and is considered an
effective medium for addressing
political and social issues. The
audience can become part of the
show, giving ideas and thoughts
whilst at the same time being
entertained. We can use puppet
theatre to highlight issues related to
Palestine and keep it in the hearts
and minds of new generations,
touching on complicated issues with
humor and sarcasm.
I cannot describe what I felt
while presenting the final show.
I was very happy and joyful and at
the same time afraid. I was happy
because I was on stage with a
working group of my compatriots
dispersed all around the world due to
politics. It was my first experience of
this kind in front of a big audience.
However, I was so happy when I
heard the audience applauding and
encouraging us.

MervetAbumantieh
Wehdat - Amman
Borin in 1976. I did not have a lot of
theatre experience before attending
the residency workshop, but I used to
make puppets in order to use them
as a way of teaching and explaining
things to my students. It is a very
useful method to convey information
to students. I did not, however, have
enough knowledge or experience to
move and make puppets. However, this
was no longer a problem after I joined
the Arab Puppet Theater Foundation
workshop.
Participating in the workshop has
been one of the most wonderful
experiences of my life. I learned
how to make different types of
puppets such as glove puppets and
marionettes, the skill of moving
puppets, and perform warm up
exercises for puppeteers that benefit
;the body and mind from with
We were taught by a highly
experienced group of puppetries.
Working with a group of
Palestinians from refugee
camps of the region made our
collaboration an attainable
possibility. I intend to establish a
puppet theatre with my daughter
Sara as she was also member
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Amer Ata
Amman
I am 24 years old. I am a drawing,
handicrafts, and finger puppet trainer.
I work for a non-profit foundation
which produces audio stories and
organizes drama and puppetry
teaching workshops. I had learnt
prior to joining the residency how to
make glove, paper, foam, finger, and
felt puppets but I have never had
any experience in the field of puppet
theatre production before.
During the Art Residency in Beirut
I was able to learn how to make
different kinds of puppets, such as
glove, stick, newspaper, foam, and
wrist puppets. I also learned the
basics of moving these puppets
and handling them on stage. Now
I can organize my own workshop
on how to make and move puppets
and how to produce a theater play.
I believe that theatre is capable of
conveying meaningful and enjoyable
messages that can help change any
community. Puppet theatre can help
children realize they have a role in
changing their own reality.
Puppets attract children and grab
their attention enabling them to
interact with the show without getting
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bored. It can also convey values,
principles and positive attitude to
children; relay information to children
and develop their imagination;
develop their innovative capacities
and talents; helps them acquire
communication, conversation, and
listening skills; develop and expand
vocabulary of children;
The information I acquired about
puppets in this residency will allow
me to develop and become more
innovative in puppet theatre design
and production.
We participated in the whole
experience, and it is the best way
to learn. The residency ended
with intensive training for the
final show which acted as a sort
of exam. This was a wonderful
show with all the participants in
the residency. We were like a new
theatre company able to innovate.
The show was not limited to puppets;
everyone participated by acting and
performing. We had two shows at
Madina Theater where the audience
consisted of local school children,
artists, and actors.

األطفال؛ وينمي القدرات اإلبداعية
 يساعد املرسح.واملواهب لدى األطفال
أيضاً عىل اكتساب مهارات التواصل
 تنمية،والحديث واإلنصات لآلخرين
 وإشباع،الرثوة اللغوية عند األطفال
. حاجة األطفال إىل املغامرة
ومام اكتسبته من معلومات عن الدمى
يف هذه اإلقامة الفنية يتيح يل املجال
 نعلم.يف البدء وميكنني من التطوير
جميعاً أن أفضل طريقة للتعلم هي أن
 انتهت فعاليات.تخوض التجربة كاملة
اإلقامة الفنية بتدريب مكثف للعرض
األخري الذي يكون مبثابة امتحان لكل
املوجودين ولكل املهارات التي تلخصت
عىل شكل عرض جميل جداً من جميع
املشاركني يف اإلقامة الفنية من خارج
 وانتهى بنا األمر كفرقة،لبنان وداخله
مرسحية مبتدئة قادرة عىل اإلبداع
 ومل يقترص العرض عىل،والتجديد
الدمى فقط بل شارك الجميع بالتمثيل
 وإقامة عرضني عىل مرسح،والتقديم
املدينة بحضور مدارس وأطفال يف العرض
 وشخصيات فنية ومرسحية يف،األول
العرض الثاين وبهذا اختتمنا آخر فعاليات
.اإلقامة الفنية

عامر عطا
ع ّمان

 أنا مدرب رسم وأعامل. سنة24 عمري
 أعمل يف مؤسسة غري.يدوية ودمى األصابع
ربحية تقوم بإنتاج قصص مسموعة وتقوم
بورشات تعليم درامى وتعليم صناعة دمى
 تعلمت قبل مجيئي إىل اإلقامة.األصابع
 األصابع، الفوم، الورق،صناعة دمى الكف
 ولكن مل أدخل أي تجربة يف مجال،واللباد
.مرسح الدمى من قبل

خالل اإلقامة الفنية يف بريوت تعلمت
،صناعة مجموعة من الدمى (الخيطان
 الدمى، الجرائد، العيص،الكف
 كام تعلمت.) دمى املعصم،اإلسفنجية
أسس تحريك هذه الدمى والتعامل معها
 مام ميكنني اآلن من إعطاء،عىل املرسح
ورش لتدريب صناعة الدمى وتحريكها
 ألنني عىل إميان.وإنتاج عرض مرسحي
مطلق أن الفن املرسحي بتنوعاته قادر
عىل إيصال رسائل هادفة وممتعة قادرة
 ومرسح،عىل التغيري يف أي مجتمع
 ومبا أن مجال عميل مع.العرائس بخاصة
األطفال يف ورشات العمل فإنني أنظر إىل
مرسح العرائس عىل أنه يساعد األطفال
.عىل إدراك أن لهم دورا ً ىف تغيري واقعهم
،الدمى جذابة لألطفال وتثري انتباههم
وتجعلهم يتواصلون مع العرض من دون
 كام يساعد املرسح عىل توصيل.ملل
القيم واملبادئ السلوكية اإليجابية
 وتقديم الرسائل لتغيري،لألطفال
.السلوكيات السلبية بطريقة غري مبارشة
كذلك يساعد عىل تثبيت املعلومات
عند األطفال؛ يساعد عىل تنمية خيال

sambooka100@hotmail.com

Yazan Shahrure
Zarqa - Zarqa
Born in 1990. I have worked with
children in Zarqa Refugee Camp
for more than seven years. I have
previous experience in acting and
directing small puppet shows.
After participating in the workshop,
I have learned how to make and
move puppets and have a greater
knowledge of different kinds and
genres of puppet theatre, such as
shadow puppets. I learned many
skills and gained a lot of experience.
I am now convinced that puppet
theater is the best method of
communicating with the local
community in terms of simplicity
and generating interaction with
the audience.
I would like to use this kind of
theatre in my camp to organize
small plays for children as well as
for all the people of the camp. In
my shows I will tackle the problems
and concerns of old and young alike.
I will work on forming a puppet
theatre troupe in the camp and
will train many young people and
children.
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The residency was a very creative
and collective experience in which
everyone worked together to
develop ideas for the final show of
the residency. It was exciting to
present a show produced from the
combined ideas of the participants
to both a young and adult
audience in Beirut.

 وكان من الجميل واملثري.العرض النهايئ
إقامة العرض وتقدميه للكبار والصغار
يف بريوت من خالل املزيج املتكون من
.أعضاء املجموعة

يزن �شحروري

 الزرقاء- خميم الزرقاء
 أعمل مع الشباب واألطفال.1990 مواليد
يف مخيم الزرقاء للاّ جئني الفلسطينيني منذ
 كانت يل تجارب.أكرث من سبع سنوات
،سابقة يف املرسح من متثيل وإخراج
وعروض بسيطة وشخصية صغرية يف مرسح
.الدمى

بعد االنتهاء من املشاركة يف الورشة
والتدريب الذي حصلت عليه أصبح لدي
الكثري من الخربة يف مجال مرسح الدمى
 سوا ًء لناحية تصنيع الدمى،والعرائس
أو تحريكها ورصت أعرف أكرثعن أنواع
الدمى ومرسح الدمى ومرسح خيال
الظل؛ حيث تعلمت الكثري من املهارات
 واليوم لدي قناعة بأن مرسح،والخربات
الدمى هو أفضل وسيلة للمجتمع من
حيث طرح القضايا وطريقة التقديم
.والتفاعل مع الجمهور واملجتمع
ويف مخيمي سيكون من الجميل استخدام
هذا املرسح من خالل عروض بسيطة
 حيث،لألطفال ولكل سكان املخيم
سأتناول مشاكل املخيم وهموم الكبار
،والصغار وأطرحها يف العروض للجميع
وسأعمل عىل إنشاء فرقة ملرسح الدمى
كمثيالتها يف املخيم من املجموعات
 وسأقوم بتدريب عدد كبري من،املرسحية
 وحثهم عىل االنضامم،الشباب واألطفال
.إىل املجموعة
أما من ناحية املشاركة فكانت جميلة
 من خالل وضع،ومفيدة وممتعة وخالقة
 ومتثيل،األفكار من املشاركني يف اإلقامة

yazanshahrory@yahoo.com

برنامج الإقامة
اال�سبوع الأول
اإلثنني 11

محمود الحوراين

مقدمة | متارين احماء
الثالثاء  | 12األربعاء 13

أصدقاء الدمى

التوعية االجتماعية يف الدمى
دمى اخليطان :تركيب ،تكوين �شخ�صية،
تو�صيل ،حتريك ،وارجتال.
عر�ض دمى «خلف املياه»
يليه نقا�ش مع الفرقة

املنظمة الفلسطينية لحقوق االنسان

مقدمة للمطالبة بحقوق االن�سان
الخميس  | 14الجمعة  | 15السبت 16

عبد السالم عبدو

م�سرح الدمى يف فل�سطني:
ن�ش�أته وتطوره
دمى اليد الكبرية :ت�صنيع ،تلبي�س ،حتريك،
بناء عالقة ،بناء م�رسح ،بناء م�شاهد م�رسحية

كريم دكروب  /فرقة خيال  -املرسح اللبناين للدمى

اال�سبوع الثاين
اإلثنني  | 18الثالثاء 19
األربعاء  | 20الخميس 21

ستيف تيبالدي وسايل تود

اال�سبوع الثالث
اإلثنني  | 24الثالثاء 25

محمود الحوراين

العر�ض الأخري :احماء ،العمل اجلماعي،
التمثيل مع الدمية ،اخراج عرو�ض دمى،
وبناء احلبكة.

دمية الورق :احماء ،تركيز ،تنف�س،
حتريك وتقنيات.
م�سرح الأ�شياء :اال�شياء املوجودة،
األربعاء  | 26الخميس  | 27الجمعة 28
ال�شخ�صنة ،التحريك ،وبناء �رسد.
محمود الحوراين
م�سرح الدمى يف انكلرتا:
پروفات العر�ض الأخري يف م�سرح املدينة
ارتيكلز»
ا�سلوب عمل «انديفينيت
الق�ص�ص املبنية على احلياة اليومية للالجئني
الفل�سطينني يف عر�ض م�رسحي والتي انبثقت
م�سرحالظل واخليال:تقنيات ،حركة ،ق�ص�ص.
عن تدريبات الإقامة على �شكل ا�سكت�شات،
دمى بالطني :ق�ص�ص
م�ستخدمني الدمى التي �صنعت مع املدربني.
عر�ض دمى «وقت الطني»
السبت 29

عايدة صربا

تقنيات الإمياء
الجمعة 22

فادي ايب سمرا

تقنيات ممثل

محمود الحوراين

مراجعة :نحو العر�ض الأخري

تاريخ م�سرح الدمى:
لبنان واملنطقة
رميا مروة
عر�ض دمى «الف وردة ووردة»
دمى الكف� :صناعة من اخلياطة
يليه نقا�ش مع الفرقة  -مرسح دوار الشمس
السبت 23

حسام عابد

عر�ض دمى «وملا نامت ع ال�شجرة»
مقهى الرو�ضة

فرح ورداين

�إحماء خا�ص ملحرك الدمى وحت�ضري
امل�شاركني ملقابلة اجلمهور

 Right | Posterميني | ملصق
 Call for applications to the Art Residencyاعالن عن اإلقامة ودعوة للمشاركة

 Deadline for submission: 16 June, 2011آخر يوم الستالم طلب املشاركة  16حزيران 2011

 Below | APTF website pageيف األسفل | صفحة املؤسسة االلكرتونية
 Announcement of selected participantsاعالن أسامء املشاركني

أول عرض عام :املشاركون يقابلون الجمهور

«خميالت اللجوء»
عر�ض يف م�سرح املدينة
جلمهور �شاب من املخيم ال�صيفي مل�رشوع
احتاد �شباب لبنان

األحد 30

العرض الختامي العام للمشاركني

«خميالت اللجوء»
عر�ض يف م�سرح املدينة
توزيع ال�شهادات � -ضيف ال�رشف� :أحمد قعبور
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« �إن التوعية والإر�شاد والتوجيه عن طريق الفنون وحتديد ًا بوا�سطة م�رسح الدمى يف كل املجتمعات وخا�صة
الفقرية منها ،طريقة �أثبتت جناحها لأنها �أقرب �إىل الأفراد من املحا�رضات والن�رشات؛ فالدمى تنتقي مو�ضوعها من
املعا�ش يف حياتهم اليومية ،تطرح امل�شكلة وجتد احلل عن طريق الت�سلية التي تدغدغ امل�شاعر والعواطف فترت�سخ
املعلومات لدى امل�شاهدين وت�أخذ طرقيها من العاطفة �إىل العقل ب�سال�سة .وبهذا ت�صبح تلك املعلومات واملواقف
ثابتة وال جمال لن�سيانها لإنها ارتبطت ب�إح�سا�س �أح�س�سناه وب�شخ�صية �أحببناها؛ �ضحكنا معها خفنا عليها
�ساعدناها حلل م�شكلتها التي هي بدورها م�شكلتنا .وبهذا ندرك �أن الفرد منا ب�إمكانه �أن ي�صنع الفرق وال ينتظر
احللول اجلاهزة من عند الأخرين .وهذا ما نعي�شه من خالل عملنا يف فرقة �أ�صدقاء الدمى «م�رسح الأمل»».
�أ�صدقاء الدمى

“Raising awareness through art and specifically puppetry in
all communities, especially the deprived, has proven to be
more successful than academic lectures and publications.
Puppets choose what to say from everyday happenings
and practices. They engage the audience through fun, who
comes to empathise with the puppets and their feelings
and is implicated in seeking answers for the puppet, and
consequently for themsleves. We, then, realize that one
person is able to make a difference. This is what we experi“ ence while working as a troupe in “The Theatre of Hope”.
Les Amis des Marionettes
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“Based on my experience, puppet theatre is extremely important for underpriviledged communities. Having members
of these communities working in the field of puppet theatre
would help spreading this artisitic and cultural form. It is important for them to be aware of the conditions and obstacles
with which these communities are confronted.
Based on my experience and work with marginalized communities, puppet theatre transforms the society and enriches its
culture. Puppet theatre nourishes hope in these children who
live in harsh conditions. It is also a means of communicating
with the rest of the world with a language that can convey
”everyday practices.
Abdel Salam Abdo

«هذا النوع من امل�رسح مهم جدا يف املجتمعات الأكرث حرمان ًا
حيث ال ت�ستطيع هذه الفئة املجتمعية من الو�صول �إىل امل�سارح
وح�ضور العرو�ض ووجود �أفراد من داخل هذه املجتمعات
يعملون يف م�رسح الدمى والعرائ�س �سي�ساعد على ن�رش هذه
النوع من الفنون داخلها .من املهم ان يكون ه�ؤالء الأ�شخا�ص
على اطالع وعلم ودراية مب�شاكل هذه الفئة املحرومة وذلك
النه يعي�ش بداخلها ويعرف ظروفها واملعوقات التي تواجها .
وح�سب جتربتي وعملي يف الأماكن املحرومة واملهم�شة ف�أن
م�رسح الدمى يغري يف املجتمع و ي�ؤثر فيه ب�شكل ايجابي
وينع�ش ثقافته .كما انه من الناحية النف�سية و الرتفيهية فان
م�رسح الدمى هو عبارة عن ف�سحة �أمل له�ؤالء الأطفال الذين
ق�ست عليهم احلياة كما انه من املمكن للدمى ان تعرب عن حياة
وم�أ�ساة هذه الفئة وان حتمل ر�سالة للعامل الآخر ليعرف عنهم
وعن �أ�سلوب حياتهم».
عبد ال�سالم عبدو
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“Art can be a powerful means for expression, giving voice
to individuals who may not in their everyday life feel able to
share their experiences, their concerns and ideas. The use
of drama and puppetry in particular to raise awareness of
peoples’ lives through the telling of visual stories, can be an
act of empowerment, communicating in a very direct sense
(and with simple props and materials) the unmediated truth
about their world, and their dreams for a better future”
Indefinite Articles

 ومنح ال�صوت للأفراد الذين قد ال،«ميكن للفن �أن يكون و�سيلة قوية للتعبري
ي�شعرون يف حياتهم اليومية �أنهم قادرون على م�شاركة جتاربهم واحلديث عن
 ا�ستخدام الدراما والعرائ�س على وجه اخل�صو�ص لتدارك حياة.همومهم و�أفكارهم
 ميكنه خلق حالة من التمكني والتوا�صل،الب�رش من خالل �رسد الق�ص�ص املرئية
باملعنى املبا�رش (من خالل دعائم ومواد ب�سيطة) و�إي�صال احلقيقة حول عاملهم من دون
». والتعبري عن �أحالمهم يف م�ستقبل �أف�ضل،و�ساطة
انديفينيت �أرتيكلز
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 ميني ويسارRight and left
 مشاهد من العرض النهايئScenes from the final perfromance

رحلة وور�شة عمل | الهرمل

 | األحدSun 24

Trip and Workshop | Hermel
قدم مجموعة من املش��اركني يف اإلقامة الفنية ورش��ة عم��ل ألوالد من أهل الهرمل
 الورش��ة قدمت ضمن فعاليات مهرجان الهرمل الثقايف الذي ينظمه.والقاع والجوار
اتح��اد بلديات الهرم��ل وضمن إطار مرشوع الحوار الثق��ايف الذي تنظمة مجموعة
س��وا للس�لام بالتعاون مع وزارة الثقافة اللبنانية وجامعة البلمند وجمعية كوبياك
.وبيت الكتاب
A group from the Art Residency participants gave a puppetry workshop
to children in Hermel. The workshop was presented as part of Hermel
Cultural Festival organized by the Federation of Hermel Municipalities within the Intercultural Dialogue project organized by Sawa
for Peace in cooperation with the Lebanese Ministry of Culture,
Balamand University, Cobiac, and House of the Book.

« �إن مل�رسح الدمى �أهمية كربى يف تنمية ال�سلوك الإبداعي عند
،الأطفال وتطوير �سلوكهم وتثبيت املعارف واحلقائق لديهم
 �أمتنى خلريجي.مبا يوجهه من قيم ومتعة �إىل وجدانهم ال�صغري
الإقامة الفنية النجاح يف ا�ستخدام ما تعلموه يف هذه الإقامة يف
».جتاربهم القادمة مع الأطفال كل يف جمال عمله

رميا مروة

“Puppet theatre is of great importance in developing children’s creativity, behavior and establishing their facts and
knowledge. It plays an important role in infusing values
and joy into the hearts and minds of children. I wish the
graduates of the Art Residency success in using what they
learned during the Residency in their future experiences
in their work with children.
Rima Mroueh
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عرض عام  -افتتاح اإلقامة
النادي املسايئ يف اإلقامة الفنية
األسبوع األول

Public show - Residency opening
Residency Evening Club
First week

عرض عام تشاريك
النادي املسايئ يف اإلقامة الفنية
األسبوع الثاين

Participatory public show
Residency Evening Club
Second week
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جتربة م�شارك يف الإقامة ال�سابقة
ح�سام عابد

 جعلتني أف ّكر مبرسح الدمى بشكلٍ احرتايف2010 اإلقامة الفنية التي ش��اركت فيها عام
ُ
ش��اركت مبدرسة املرسح الصيفية التي أقامتها أكادميية الفنون األدائية يف
وعاملي؛ فقد
ّ
 يف شهر حزيران هذا العام وبدعم من مؤسسة قطان ألكون العريبDAMU مدينة براغ
.الوحيد املشارك ضمن مثاين جنسيات أخرى
ّ
ترشفت بتمثيل املؤسس��ة العربية ملرسح الدم��ى والعرائس يف املخيم الصيفي بالهرمل
الذي أقامته جمعية بيت الكتاب يف آب العام الفائت من خالل تسيري ورشات تدريبية
 وقمت بالتعاون مع املؤسس��ة أيض��اً بتقديم جولة عروض،يف صناع��ة الدمى لألطفال
.خيال ظل يف مخيامت األردن
 يساعدهم يف التعبري عن أنفسهم،إن إمرار هذه األداة الفنية للجيل الشاب الفلسطيني
وميد من جسور التواصل ويعزّز تفاعلهم وانتامءهم وميلهم لخدمة مجتمعاتهم املحلية
 وأرى أن اإلقامة الفنية تقدِّم فرصة.و ُيس��هم إس��هاماً كبرياً يف رفع الذائقة الفنية لديهم
 والتعرف عىل،حقيقي��ة للجيل الش��اب لاللتقاء بخربات فني��ة غنية من الوطن الع��ريب
. والعيش مع مجتمع من فناين الدمى،تقنيات مختلفة ملرسح الدمى والعرائس
 وأيضاً غنية عىل الصعيد اإلنساين حيث،فاإلقامة ملهمة ومفيدة عىل الصعيد الفني
ٍَّإن فكرة التقاء والتحام الالجئني الفلسطينيني من داخل الوطن والشتات يف مكان
 فكرة تخلق نوعاً من الوحدة و ُتس ِهم يف التشبيك وتعزّز،واحد لفرتة ثالثة أسابيع
 وأود اإلشادة بحامس،أوارص املحبة واأللفة باتجاه مشاريع فنية وتعاونات مستقبلية
 عىل الرغم عن اهتامماتهم،املجموعة ورغبتهم العالية لتعلم هذا النوع من الفنون
.وخلفياتهم املتباينة

«قمت بتقدمي عر�ض خيال ظل غنائي للأطفال (و ّملا نامت ع ال�شجرة) م�ستوحى
 فاطمة:من �ألبوم الأطفال(جوز وتني وتوت �أحمر) بح�ضور كاتبة كلمات الأغاين
 وقد غمرتني الفرحة حني ا�ستقبلنا. يف مقهى الرو�ضة ببريوت،�رشف الدين
 وكان لدي ال�شغف.وفرح بالغني
ٍ جمهور بريوت وجمموعة امل�شاركني بحفاو ٍة
واحلما�س ال�شديدان ب�أن يكون العر�ض ُملهِم ًا للم�شاركني و ُي�سهِم يف فتح �شهيتهم
 وي�ستثري خميلتهم ويفتح املجال لهم للتفكري به،للغو�ص عميق ًا مع خيال الظل
» .ك�أداة تعبري قادرة على تقدمي اقرتاحات عديدة

ح�سام عابد
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“I presented a musical shadow theatre show for kids inspired from a music
album for children . The songwriter, Fatima Sharafeddine, was attending the
show held at Rawda Café in Beirut. I was overwhelmed with the warmth and
joy with which the audience in Beirut received me. I was excited and hoping
that the show would inspire the participants, spark their interest to delve
deep into the world of shadow theatre and stimulate their imagination to the
possibilities of expression.”
Houssam Abed

An Experience From the Previous Residency
Houssam Abed
My participation in the 2010 Art Residency made see puppet theatre from
a professional and international perspective. I have participated in theatre
summer schools organized by the Academy of Performing Arts (DAMU) in
Prague in June of this year with the support of A.M. Qattan Foundation. I
was the only Arab among eight other nationalities.
I was honored to represent the Arab Puppet Theatre Foundation at the
summer camp held in Hermel and organized by “Bait Al Kitab” Association in August of last year. I also cooperated with the Foundation with the
support making a tour of shadow theatre shows in the refugee camps of
Jordan.
Passing on this artistic tool to the young Palestinian generation helps them to express themselves, build bridges
of communication, and strengthen their interaction, sense
of belonging, and ability to serve their local communities. It plays a major role in vitalizing their artistic skills. I
think the Art Residency provides a real opportunity for the
younger generation to interact with rich artistic experiences of the Arab world, learn several puppet theatre
techniques and live among a group of puppeteers.
The Residency is inspiring and beneficial on the artistic
level, but also rich on the human level since the idea of
gathering Palestinian refugees from the homeland and the
Diaspora in one place for three weeks creates a sense of
unity and contributes in strengthening the ties and bonds
of affection and ease leading to future art projects and
cooperations. I would like to applaud the enthusiasm of
the group and their strong desire to learn this kind of art
despite their different interests and backgrounds.
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Residency Program
Week 1
Week 2
Mon 11
Mahmoud Al-Hourani
Introduction|Warm-up exercises

Tue 12 | Wed 13
Les Amis des Marionettes
Awareness making and puppetry
Marionettes: assembling, personifying,
Stringing, manipulating, and improvising.
Puppet performance Chasing After Water
(followed by discussion)

PHRO
Intro to human rights demands

Thurs 14 | Fri 15 | Sat 16
Abdel Salam Abdo
Puppet theatre in Palestine:
History and Present
Muppets: making, clothing, manipulating,
handling, building stage and building scenes.
Rod puppet: manipulating, handling.

Karim Dakroub|Khayal group (LPT)
Puppet theatre History:
Lebanon and the region
Puppet performance at Dowar el Shams
Theatre
A Thousand Rose and a Rose
(followed by discussion)

Mon 18 | Tue 19
Wed 20 | Thurs 21
Steve Tiplady and Sally Todd
Paper Puppet: warm-up, focus, breath,
manipulation and techniques.
Object Theatre: found objects personification,
manipulation and narrative building.
Puppet Theatre in England:
Indefinite Articles work process
Shadow Theatre: Techniques, movement,
and stories.
Puppetry with Clay: Stories
Puppet performance Claytime

Aida Sabra
Mime Techniques

Fri 22
Fadi Abi Samra
Acting Techniques

Week 3
Mon 24 | Tue 25
Mahmoud Al-HouraniFinal Performance: warm-up, team-work,
acting with puppets, directing puppet
performance, and constructing the plot.

Wed 26 | Thurs 27 | Fri 28
Mahmoud Al-Hourani
Final Performance Rehearsals
Al-Madina Theatre:
using puppets produced during workshops
and building on stories from the everyday of
Palestinian refugees that were created in sketch
format with various trainers.

Sat 29
Farah Wardani
Special warm-up for puppeteers and
preparation for meeting the audience

Participants’ 1st Public Performance

RECAP: Final Performance preparations

Refugees Imaginary
Presented at Al-Madina Theatre:
to a youth audience from summer camps
with Unite Lebanon Youth Project

Sat 23

Sun 30

Mahmoud Al-Hourani

Rima Mroue
Hand Puppet: sewing making technique

Houssam Abed
Puppet Performance at Rawda Café
And When She Slept Over the Tree

 ملصق العرض األخري عىل جدران املدينةFinal Performance Poster in the city

 منشور وُزع عىل جمهور العرضFlyer distributed to the audience

Closing Performance
Refugees Imaginary
Presented at Al-Madina Theatre:
Open to the public
Distribution of certificates
honorary guest: Ahmad Qaabour
 شهادة املشاركةCertificate of participation
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املدربون

Trainers
their take on the residency
and on puppetry
Raising Awareness Through Puppetry
Les Amis des Marionettes
Les Amis des Marionettes is a Lebanese mobile puppet theatre troupe.
It promotes the stories of the traditional storyteller (Al-Hakawati) using
puppets performed both in Arabic and French. The troupe has presented
its plays in Lebanon and in other Arab countries in addition to participating
in several festivals in Austria and Germany.
The troupe tackles issues related to the environment and sustainable
development in its plays. Through fun and entertainment it aims to raise
awareness among children about civil society encouraging them to be good
responsible citizens.
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وجهة نظرهم يف الإقامة
ويف الدمى
The selection process for the puppet art residency proved
to be a very thorough one. After getting to know the participants, we discovered that they possessed an experience,
though in some cases basic, with using puppets whilst
working within their local communities. The residency gave
them the opportunity to gain further knowledge about how
to convey ideas and information through puppets in addition to learning how to make various kinds of puppets.
Given that the world of puppets is closely linked to popular tales, we
can use this art form to tackle problems of our daily lives and find
solutions with the help of audiences of all ages. Puppets are able to
say things the human stage actor cannot say or do and it is therefore
easier for the audience to convey certain messages.

التوعية من خالل الدمى

 فبعد التعرف،نود التنويه بحسن اختيار الشباب والشابات املشاركني يف اإلقامة الفن ّية
 يف استعامل الدمى يف عالقتهم- وإن بسيطة-إليهم تبني لنا أن لهم بعض التجارب
�أ�صدقاء الدمى
 وهذه اإلقامة أتاحت لهم التع ّرف والتع ّمق أكرث بكيف ّية.باملحيط الذي يعيشون فيه
وأهم ّية إيصال األفكار واملعلومات بواسطة الدمى بطريقة سهلة وبسيطة (ميكننا أن
ّ أصدق��اء الدمى هي فرق��ة لبنان ّية متن ّقلة
 إضافة إىل التعرف عىل أنواع عديدة من،تجس��د فيها الدمى الحكاي��ات التي يرويها ندعوها السهل املمتنع) من دون تعقيدات
والدول
لبن��ان
يف
مرسحياتها
الفرق��ة
قدمت
.الحك��وايت باللغت�ين العربية والفرنس��ية
.الدمى وطريقة تصنيعها
 تتناول الفرقة التنمية املستدامة؛.العربية كام ش��اركت يف مهرجانات يف النمسا وأملانيا
 فيمكننا استخدام هذا الفن لطرح، وهدف الفرقة التوعية والتثقيف من خالل التسلية وحيث إن عامل الدمى أقرب إىل القصص الشعبية.فمرسحياتها تحايك اإلنسان والبيئة
.للتشجيع عىل التم ّرس باملسؤولية املدنية واملواطنية
 وذلك مبساعدة الجمهور من كل،املشاكل املعاشة وإيجاد الحلول لها ال فرضها
 ألن الدمى تستطيع أن تقول ما ال يستطيع قوله أو فعله املمثل ويسهل،األعامر
.للمشاهد التامهي مع الشخص ّيات يف مرسح الدمى

التعبري وم�رسح الدمى
عبد ال�سالم عبدو

وج��د مرسح الدمى يف فلس��طني منذ قدي��م الزمان حيث كان خيال الظل من أش��هر
هذه الفنون ويقال إنه أس��اس املرسح العريب .ومن أش��هر شخصياته كراكوز وعواظ؛
حي��ث كان املخايل (محرك الدمى) يعرض ه��ذا النوع من الفنون يف املقاهي للكبار يف
س��اعات اللي��ل ،ويف النهار يجوب الحك��وايت القرى حام ًال صن��دوق العجب عىل ظهره
ليح�كي القصص من خالله لألطف��ال .ومل يكن مرسح الدمى يف فلس��طني موجوداً عدا
مرسح خيال الظل ،ولكن بعد انفتاح الفرق املرسحية عىل العامل انترشت صناعة الدمى
يف فلسطني بشكل جميل وبأشكالها املختلفة .وهنا بدأت تجربتي الشخصية يف التعامل
م��ع هذا النوع م��ن الفنون حيث كنت جزءاً م��ن مهرجان الدمى ال��دويل املنعقد يف
امل�سرح الوطني الفلس��طيني منذ عرشين عاماً .اختالطي بالف��رق القادمة من أوروبا
والعامل وحضوري لجميع الورشات التي كانت تنعقد يف هذا املرجان ساهمت باكتسايب
الخربة بش��كل رسيع يف هذا النوع من الدمى ،وأدى هذا التطور إىل انتش��ار هذا النوع
بش��كل جميل .مشاركتي يف مهرجانات عدة يف العامل زادت من معرفتي وخربيت يف هذا
املجال مام س��اهم يف االنعكاس اإليجايب عىل مرسح الدمى يف فلس��طني .يعترب مرسح
الدمى يف فلس��طني اليوم من مس��ارح الصف األول يف العامل العريب عىل الصعيد الفني
والتقني.

عواطف

إن مرسح الدمى والعرائس من أهم األمور التي يجب إن يتعلمها الفرد املهتم
بهذا النوع من الفنون؛ حيث يؤثر ذلك بشكل إيجايب يف حياة هذا الفرد يف املجتمع
املتواجد فيه ،وأخص بالذكر املخيامت الفلسطينية ،حيث يوجد يف هذه املخيامت
الكثري من األطفال الذين هم بحاجة لهذا النوع من املرسح كمتنفس وحيد لهم.
وهذا النوع من الفنون يستهدف هذه الرشيحة حيث توجد مراكز شبابية ومراكز
خاصة باألطفال يف جميع املخيامت الفلسطينية تسهل عملية التواصل مع هذه
الفئات .وميكن من خالل هذا النوع من الفنون تطوير العالقة بشكل جيد بني
الشباب واملجتمع يف املخيامت ،ومترير املعلومات من خالل الدمى؛ ألن الدمى لها
تأثري سحري عىل األطفال وميكن لهذا النوع من الفنون أن يكون مصدر رزق عدد من
الشباب وتوفري لقمة العيش الكريم.
أما تجربتي يف اإلقامة الفنية فقد كانت فريدة من نوعها بالنسبة يل شخصياً وهي
التجربة األوىل يل يف العامل العريب حيث كانت مميزة ،جميلة ،ورائعة ومبهرة وجامعة
للعديد من األمور يف كل ما تحمله هذه الكلامت من معنى .فقد كانت يل تجارب
عديدة يف العامل الغريب من هذا النوع من الورشات الفنية ولكن هذا التجربة جعلتني
أفكر يف كيفية انتشار هذا النوع من الفنون من خالل املؤسسة العربية للدمى
والعرائس حيث أعطتني الفرصة الجميلة يف نرش ثقافة الدمى والعرائس يف املخيامت
الفلسطينية بشكل خاص والعامل العريب بشكل عام.
األيام التي شاركت فيها يف الورشة مرت برسعة الربق .تعرفت خاللها عىل أشخاص تركوا
يف نفيس أثراً كبرياً؛ علمتهم وعلموين ،مننا سوياً ،فرحنا ولعبنا ،وتشاركنا األحاسيس...ثم
افرتقنا ليكون ما يجمعنا هو مرسح الدمى والعرائس .متنيت أن أكون يف هذه الورشة
حتى النهاية ولكن ظرويف مل تسمح بذلك.

Palestinian refugee camps are the perfect example of communities
that can benefit from puppet theatre. Many Palestinian children
already use this art form as a way of expressing themselves. Puppet
theatre works with children through youth centers located in all
refugee camps. Through this art, the ties between young people and
their communities can be developed and strengthened. A substantial
amount of information and learning can be created via the magical
effect of puppets on children’s imaginations.
The Art Residency was personally a very unique experience. It was my first time that I had participated in such
a workshop in the Arab world which was impressive in
more ways than one. The experience in Lebanon made
me think about how this kind of art can be diffused
through the APTF and we can develop the culture of
puppetry in Palestinian refugee camps. The workshop
went very quickly as it was so enjoyable and I was able
to meet people who made a long lasting and positive
impression on me. We learnt from each other, sharing
feelings and experiences.

Puppet theatre has existed in Palestine since ancient times, shadow theatre being one of the most popular. It is said to be the base of Arab theatre
with the most famous characters being Karakoz and Awwadh. Shadow
theatre actors (puppeteers) used to present their shows in cafés and the
storytellers would travel from village to village carrying the box of wonders
on their backs.
My personal experience with puppetry began twenty years ago when I
participated in the International Puppet Festival held at the National Palestinian Theatre. Interacting with troupes from Europe and all over the world
I was able to rapidly acquire experience in shadow puppetry. I participated
in festivals all around the world, gaining further knowledge and experience.
I have been able to use these skills to develop the capabilities of puppet
theatre on both technical and artistic levels.

Emotions
Rima Mroueh

رميا مروة

أنا مصممة ومصنعة دمى ،خريجة جامعة طشكنت للفنون ،شاركت يف أعامل مرسحية تجربة اإلقامة الفنية تجربة غنية ومميزة جداً تنافست فيها عقول وعواطف وأذهان
وتلفزيونية عديدة منذ العام  ،١٩٩١باإلضافة إىل مش��اركتي يف أكرث من ثالثني ورش��ة هؤالء الشباب ،وقد أبدعوا يف خلق دمى مختلفة خالل ثالثة أسابيع ،كام أبدعوا يف
عمل يف مجال تصنيع الدمى والرتبية الفنية يف لبنان والعامل العريب.
تحويل هذه التجربة إىل عمل مرسحي رائع استطاع أن يعكس معاناتهم.

Expression and Puppetry
Abdel Salam Abdo

The Art Residency is a rich and exceptional experience.
Minds and emotions of these young men and women
demonstrated a high level of creativity in developing various puppets. They also succeeded in developing this experience into a wonderful theatre production that reflects
their everyday concerns.

I am a designer and creator of puppets. I graduated from Tashkent University for Arts. I have participated in several theatre and television projects
since 1991. I have also participated in more than 30 workshops in the field
of puppet making and art education in Lebanon and the Arab world
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Empowerement and the Acts of Transformation
Steve Tiplday and Sally Todd
Indefinite Articles Theatre Company has, since 1995, been developing work from everyday things, and their transformation through live
performance. Our ethos has been to use commonly found objects and
materials, and to share our practice of making theatre. The work is open
and develops with the audience, offering space and provocation for the
imagination. This way of working is informed by the arte povera movement
where ‘poor’ materials, (rather than precious traditional art media such as
marble or bronze) were taken up by artists in the 1960’s to create an art
without restraints, and with a complete openness to both the material and
the process.

Invited Trainers

We hope that by engaging people to look at their familiar and everyday surroundings and see the possibilities for transformation, from
the mundane into the sublime, that this will provide a metaphor for
the possibilities for change, both personally and politically, in their
own lives.
In the residency we shared simple yet powerful means
of expression for individuals; working with newspaper to
create puppets, found objects to tell stories and light and
shadows to dramatise themes of participants’ own and
shared experiences. At the root of our work lies an act of
empowerment; we want to leave our audience, through
the materials and skills we have shared with them, feeling
that they have the confidence and ability to do the same.
We cannot pretend to understand the lives of people in the
refugee camps, all we can do is offer our experiences of
these acts of transformation, that they achieve a universality
that becomes an expression of hope.

التمكني و�أفعال التحول

 وإظهار إمكانيات،نأمل أنه من خالل دعوة الناس للنظر يف محيطهم املألوف واليومي
، توفري كناية عن احتامالت التغيري،التحول من العادي املعروف إىل السامي العظيم
. يف حياتهم الخاصة،شخصياً وسياسياً عىل حد سواء

�ستيف تيبالدي و�سايل تود

َ
 والعمل مع ورق الصحف لصنع،العمل باستخدام يف اإلقامة تبادلنا وسائل بسيطة لكنها قوية يف الداللة
، Indefinite Articles Theatre Company  ط ّورت،1995 منذ العام
 وضوء وظالل لتهويل موضوعات مستقاة من، كائنات نعرث عليها ترسد القصص، وقد سعينا الستخدام األغراض واملواد التي الدمى. وتحويرها عرب األداء الحي،األغراض اليومية
. العمل مفتوح ويتفاعل تجارب املشاركني الفردية واملشرتكة. ومشاركة طريقة مامرستنا يف صنع املرسح،يُعرث عليها عادة
 وهذه الطريقة يف العمل. ويرتك مساحة تح ِّرك الخيال واستفزازه،ويتطور مع الجمهور
 من خالل املواد واملهارات، نريد أن نرتك جمهورنا،وجدَت من قبل حركة «املرسح الفقري» التي تعتمد عىل املواد «الفقرية» (عوضاً عن يف جذر عملنا يكمن فعل التمكني
ِ ُأ
. ونحن نشعر بأن لديهم الثقة والقدرة عىل فعل اليشء نفسه، وقاد هذه التي تقاسمناها معهم،)املواد الثمينة املعروفة يف التقنيات الفنية التقليدية مثل الرخام أو الربونز
 مع االنفتاح الكامل عىل، فنانون لتقديم الفن من دون قيود1960 الحركة يف العام
ّ  لكن،ال ميكننا االدعاء أننا نفهم حياة الناس يف مخيامت الالجئني
كل ما ميكننا فعله هو
. عىل حد سواء،املواد وطرق املعالجة
. وتحقيق عامليتها لتكون قادرة عىل التعبري عن األمل،تقديم خرباتنا ألفعال التحول تلك

مدربون مدعوون

فرح ورداين

Farah Wardani
She graduated in with a higher studies diploma from the Institute of Fine
Arts at the Lebanese University. She has worked with making and manipulating puppets as well as acting in plays. She taught theater in several
schools in Lebanon and worked on awareness and reactivation campaigns
using theater and its different techniques.

حاصلة عىل شهادة دبلوم دراسات عليا من معهد الفنون الجميلة يف الجامعة اللبنانية
 د ّرست املرسح يف عدة. ويف تحريكها والتمثيل يف املرسحيات,عملت يف صناعة الدمى
. وعملت يف حمالت التوعية والتنشيط من خالل املرسح ووسائله,مدارس يف لبنان

كرمي دكروب

عايدة �صربا

فادي ابي �سمرا

روال بدران

 رئيس جمعية خيال واملركز اللبناين للجمعية.متخصص دمى حيث درسها يف روسيا
. كام انه مخرج مرسح دمى.العاملية ملرسح األطفال والشباب

. لها ورش عمل يف حركة الجسد واالرتجال.ممثلة وفنانة إمياء

.ممثل سيناميئ ومخرج مرسحي

.مديرة الربامج يف املؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان

Karim Dakorub

Aida Sabra

Fadi Abi Samra

Rola Badran

A puppeteer specialist who graduated from Russia. He is the President of
KHAYAL and the Lebanese center of the ASSITEJ (Association Internationale du Théâtre pour Enfants et Jeunesse), and a puppets theatre director.

Actress and mime artists. She presents workshops in body movement and
improvisation.

Cinema actor and theatre director.

Programs Director, Palestinian Human Rights Organization (PHRO).
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الإعالم

The Media

Lebanese newspapers and websites

�صحف لبنانية ومواقع على الإنرتنت

مرسح الدمى يجمع شتات فلسطني يف «إقامة فنية»

جريدة السفري ،الثالثاء  26متوز 2011

عرائس جمعت شتات فلسطني

جريدة األخبار ،الجمعة  22متوز  / 2011الصفحة األخرية
?A Middle East puppet renaissance
The Daily Star - Saturday July 30, 2011 / p.16

دمى تروي اللجوء الفلسطيني و«مخ ّيالته»

جريدة األخبار ،اإلثنني  1آب  / 2011ص15.

فنانون من مخيامت الوطن والشتات يقدمون
عرض مرسحي ببريوت
األحد  31متوز 2011

Kolonagaza7.blogspot.com
alwatanvoice.com
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50km North ًﺷامﻻ

Map of Palestinian Refugee Camps

ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻣﺨﻴامت اﻟﻠﺠﻮء اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ

Gaza Strip | ﻗﻄﺎع ﻏﺰة
Jabalia 1 ﺟﺒﺎﻟﻴﺎ
Shat’i 2 اﻟﺸﺎﻃﺊ
Nuseirat 3 ﻧﺼريات
Bureij 4 ﺑﺮﻳﺞ
Deir El Balah 5 دﻳﺮ اﻟﺒﻠﺢ
Maghazi 6 اﳌﻐﺎزي
Khan Younis 7 ﺧﺎن ﻳﻮﻧﺲ
Rafah 8 رﻓﺢ

3

اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ
Mediterranean Sea
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Jordan | اﻷردن
Irbid 1 إرﺑﺪ
Husn 2 اﻟﺤﺼﻦ
Souf 3 ﺳﻮف
Jerash 4 ﺟﺮش
Baqa’a 5 اﻟﺒﻘﻌﺔ
Zarqa 6 اﻟﺰرﻗﺎء
Marka 7 ﺣﻄني
El-Hussein 8 اﻟﺤﺴني
Amman New Camp 9 اﻟﻮﺣﺪات
Talbieh 10 اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﺔ

8
9
10

7

6

اﻷردن

Jordan

18
19

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

Saudi Arabia
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ﻣﴫ

Egypt

Syria | ﺳﻮرﻳﺔ
Neirab 1 ﻧريب
Hama 2 ﺣامة
Homs 3 ﺣﻤﺺ
Yarmouk 4 اﻟريﻣﻮك
Jaramana 5 ﺟﺮﻣﺎﻧﺎ
Sbeineh 6 ﺳﺒﻴﻨﺔ
Qabr Essit 7 ﻗﱪ اﻟﺴﺖ
Khan Eshieh 8 ﺧﺎن اﻟﺸﻴﺢ
Khan Danoun 9 ﺧﺎن دﻧﻮن
Dera’a Emergency 10 درﻋﺎ ﻃﻮارئ
Dera’a 11 درﻋﺎ

camp represented in the residency
through a participant

ﻣﺨﻴﻢ ﺗﻢ متﺜﻴﻠﻪ ﰲ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ
(ﻋﱪ ﻣﺸﺎرك )ة

Out of 58 camps -  ﻣﺨﻴﻢ58 ﻣﻦ أﺻﻞ

West Bank | اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
Jenin 1 ﺟﻨني
Tulkarm 2 ﻃﻮﻟﻜﺮم
Nur Shams 3 ﻧﻮر ﺷﻤﺲ
Fara’a 4 اﻟﻔﺎرﻋﺔ
Camp No. 1 5 1 ﻣﺨﻴﻢ رﻗﻢ
Askar 6 ﻋﺴﻜﺮ
Balata 7 ﺑﻼﻃﺔ
Deir Ammar 8 دﻳﺮ ﻋامر
Jalazoun 9 ﺟﻠﺰون
Am’ari 10 أﻣﻌﺮي
Kalandia 11 ﻗﻠﻨﺪﻳﺎ
Ein el-Sultan 12 ﻋني اﻟﺴﻠﻄﺎن
Aqabat Jaber 13 ﻋﻘﺒﺔ ﺟﱪ
Shu’fat 14 ﺷﻌﻔﺎط
Aida 15 ﻋﺎﻳﺪة
Beit Jibrin 16 ﺑﻴﺖ ﺟﱪﻳﻦ
Dheisheh 17 دﻫﻴﺸﺔ
Arroub 18 ﻋ ّﺮوب
Fawwar 19 ﻓ ّﻮار
Lebanon | ﻟﺒﻨﺎن
Nahr-el Bared 1 ﻧﻬﺮ اﻟﺒﺎرد
Badwai 2 ﺑﺪاوي
Al-Jalil 3 اﻟﺠﻠﻴﻞ
Dbayeh 4 ﺿﺒﻴﺔ
Mar el-Lias 5 ﻣﺎر اﻟﻴﺎس
Chatila 6 ﺷﺎﺗﻴﻼ
Burj al-Barajneh 7 ﺑﺮج اﻟﱪاﺟﻨﺔ
Mie Mie 8 اﳌﻴﺔ ﻣﻴﺔ
Ein el Helwe 9 ﻋني اﻟﺤﻠﻮة
Burj al-Shamali 10 ﺑﺮج اﻟﺸامﱄ
Bass 11 اﻟﺒﺺ
Al-Rashidieh 12 اﻟﺮﺷﻴﺪﻳﺔ
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»«مخيالت اللجوء

 بريوت- عرض الدمى املرسحي النهايئ قدّم يف مرسح املدينة
:تم تصنيع الدمى والعرائس من قبل املشاركنيخالل ورش عمل مع املدربني التاليني

 ستيف، عبد السالم عبدو،) سهى نادر، متارا كلداين،أصدقاء الدمى (فاديا تنري
. ورميا مروة،تبالدي وسايل تود
تصميم إضاءة حسن سالمة

:فريق اإلقامة الفنية

، طيب اكرميو، نادين بكداش وجوليا شاهني، محمد عوجي،محمود الحوراين
.وفهد د ّلول

مشاركة خاصة يف اإلقامة لـ
أمية البكر

 ويسام أبو، مصطفى ميوت، منصور عزيز، بالل األمني،شكر خاص لـ محمد حوراين
، اسامعيل شاهني، نادين قزان، خالد ف ّراج، أسامة شمس الدين، حسن سالمة،سليامن
. هدى القاعود وإدارة مرسح املدينة، هيا صالح، لؤي طنوس،عبري سقسوق

الكتاب
تصميم نادين بكداش
تصوير العرض النهايئ ساري رشيتح وليال كريدية
 ماركو بيناريليل46 تصوير الغالف وصفحة
ترجمة زياد ف ّران
تدقيق وداد طه وبالل األمني
طباعة ميدو
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“Refugees Imaginary”
Final Performance presented at Madina Theatre
The puppets were made by the participants during workshops with the
following trainers:
Les Amis des Marionettes (Fadia Tannir, Tamara Keldani,
Suha Nader), Abdel Salam Abdo, Steve Tiplady, Sally
Todd, and Rima Mroue.
Light design Hassan Salame

Art residency team
Mahmoud Al-Hourani, Mohamad Awgi, Nadine Bekdache،
Julia Chahine، Tayyeb Akrimu, and Fahed Dalloul.
Special Participant in the Residency
Oumaya El Bikr

Special thanks to Mhamad Hourani, Bilal El-Amine, Mansur Aziz, Moustafa
Yamout, Wissam Abou Sleiman, Hassan Salame, Osama Shamseddine, Khaled
Farraj, Nadine Kazan, Ismael Chahine, Abir Saksouk, Louai Tannous, Haya
Saleh, Huda Kaoud, and the management of Madina Theatre

The Publication
Design Nadine Bekdache
Photography Sari Chreiteh and Layal Kreidieh
Photography back cover and p.46 Marco Pinarelli
Translation Ziad Farran
Editing Wedad Taha and Bilal El-Amine
Printing Mido Printing
Copyright © 2011 Arab Puppet Theatre Foundation

Partnership and Support
Palestinian Refugee Camps in Art Residency

م�ؤ�س�سة التعاون
تسعى مؤسسة التعاون أن تكون املؤسسة الفلسطينية األهلية التنموية
الرائدة التي تساهم بتميز يف تطوير قدرات اإلنسان الفلسطيني والحفاظ
 وذلك من،عىل تراثه وهويته ودعم ثقافته الحية ويف بناء املجتمع املدين
خالل التحديد املنهجي الحتياجات الشعب الفلسطيني وأولوياته والعمل
.عىل إيجاد اآلليات السليمة لالستفادة القصوى من مصادر التمويل املتاحة

�رشاكة ودعم

خميمات اللجوء الفل�سطينية يف �إقامة فنية
Welfare Association
As a leading Palestinian non-governmental development organization, the Welfare Association is dedicated to making
a distinguished contribution toward furthering the progress
of the Palestinians, preserving their heritage and identity,
supporting their living culture and building civil society. It
aims to achieve these goals by methodically identifying
Palestinian needs and priorities and establishing sound
mechanisms to maximize benefits from the available funding resources. Welfare Association is a private, non-profit
foundation established in Geneva in 1983 to support Palestinian society in sustainable development. It has become
better known in Palestine and the Arab region by its Arabic
name, Ta’awoun, meaning “cooperation”.
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