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ميسون: اهال وسهال فيكن بالندوة التاسعة من سلسلة ندوات جمعات راديكالية، اللي هي حول التربية الراديكالية بفلسطين،     

ات الراديكالية هي تقام من قبل الملتقى التربوي العربي ومؤسسة الدراسات الفلسطينية متل ما بتعرفوا الَجمعات او الُجمع

بالتعاون مع روزا لوكسمبورج. بما انه هيدي الجلسة تقام على هامش مهرجان حكاييا الرابع عشر، فرح ننقلكن اليوم على  

 افتتاح المهرجان بالساحة الهاشمية قبل ان نبدا جمعتنا. 

 

 مهرجان حكايا/ الساحة الهاشمية( )بث مباشر من 

 

ميسون: نحن بس عنا حكواتي كمان بالجلسة، فما كتير رح نزعل. خليكن معنا وعنا حكواتي ومسرح وغنا ورقص بجلستنا     

اليوم، اليوم نحن كتير مبسوطين انه الجلسة رح تكون عن هي الجمعة االخيرة وهي عن الفن االدائي. جمعة ختامية اللي  

تأمالت في التربية الراديكالية في فلسطين. بشاركنا االجمل انه نستضيف متحدثون ومتحدثات يشاركون ويشاركن   حتكون متل

 بانواع مختلفة من الفنون االدائية، رقص، مسرح، موسيقى والحكي. 

طين، وتعبر عن  معنا اربعة من الرياديين الفلسطينيين في هذا المجال يمثلون مسارات فنية متنوعة من كافة انحاء فلس   

تعريف اوسع واكثر ديموقراطية لالبداع وقدرة الفن على التدخل في التغيير االجتماعي والسياسي باالضافة لمشروع التحرر  

قط فنانين وفنانات ادائيين وادائيات، ولكن لديهم/ن مشاريع تربوية من  1الوطني الفلسطيني، ضيوفنا وضيفاتنا ليسوا ولسن ف

في قلب التعليم راديكيالي ان كان من خالل خلق هوية جماعية ومخيلة راديكالية داخل المدرسة  خالل الفن، مشاريع 

وخارجها. يفعلون ويفعلن ضذلك من خالل تخيل راديكالي الشكال فنون ادائية تقليدية. الجلسة ستبدأ بعرض من ضيوفنا 

لجمهور الكريم. يرجى ترك االسئلة على التشات،  الكرام عن اعمالهم، تاليها مناقشة، ومن ثم نفتح المجال السئلة من ا

سنجمعها ونحاول طرحها في نهاية اللقاء. نحن رح نبلش مع حمزة بعدين مع والء، بعدين ربى وعامر، او ازا بدكن انتوا 

تعرفوهن تبلشوا بالطريقة اللي بدكن اياها. اهال وسهال فيكن. ما رح نعرف، النه مع حفظ االلقاب النه عرفنا اكيد كلكن ب

 اشهر من نار على علم. شكرا. 

 

والء: ابلش انا معناته. طيب اول اشي مسا الخير للجميع، شرف كبير الي اكون هون بيناتكو، بالزات انه كمان احنا افتتاح     

  مهرجان حكايا، النه انا يعني وحدة من اهم محطاتي كانت هي مهرجان حكايا، انا افتتحت مهرجان حكايا بعرض خاص الي 

ازا مش غلطان وكانت مرحلة مفصلية بالنسبة اللي من ناحية موسيقى وعمل تربوي وفني،   2013يا  2012كحكواتي بال 

فبشكر الجميع على هاي الفرصة الحلوة وهاي اللمة الجميلة وانشاهلل تكون مفيدة للجميع. بعرفش كيف ابلش بالزبط وشو  

سبيت، انا ابن مدينة حيفا مولود وربيان بحيفا، انا اصلي ابن عائلة مهجرة   عالقتي بالموضوع، ليش انا هون، لكن االسم والء

 من قرية اقرس الحدودية مع حدود لبنان، تلى راس الناقورة.



يعني مسيرتي منذ الطفولة ببيت بدعم الفن، فيو فنانين مع رغم اللجوء ورغم حياة الفقر اللي عاشوها جدودنا واهالينا    

ي الحقا اسرائيل، فنحن الجئين من الداخل، هجرنا داخل االراضي المحتلة مش هجرونا عباقي  كالجئين داخل ما سم

المخيمات بسوريا ولبنان واالردن وغيره، فاحنا ربينا من حظي انا كنت بقول دايما انه انا ربيت ببيت اللي راعى الفن وفيو 

عر المهجرين وشاعر اقرس، زجال شعبي، ابو النبيل فنانين، فيو حداي شعبية ابن عم جدي حياة الشاعر عوني سبيت، شا 

خالي كان مغني اعراس جدا مشهور في الجليل يعني ربينا في بيئة اللي دعمت واهتمت فالشق الفني فكنت محظوظ اقول اني  

هاد  انا ميزت منذ الطفولة اني انا طفل بحب الرقص بحب الفنون بحب الرسم. فمن حظي انه كان عندي عائلة اللي دعمت 

المكان. اليوم انا مع مرور السنين والتجارب فنية مختلفة مرقت كمان دراسة في امريكا حصلت على منحة اللي درست فيها 

ببوسطن درست علم اجتماع، درست فنون المسرح، درست دراسة في علم النزاعات وثقافة السالم، وكمان انكشفت نوعا ما  

ذات لدى الشعوب المضطهدة مثل االفارقة االمريكيين مثل الالتينيين في امريكا، على قيمة الفنون الشعبية في امريكا وبال

فانكشفنا كمان عمفهوم الفن الشعبي والفن كممتلك عام لدى ثقافات اخرى، ورجعت عالبالد ورجعت اسست مشاريع موسيقية 

مشروع اللي هو بدمج ما بين  " soul 47" 47كوزارة الدبكة، ومن بعدها اسست كمان مع اخوتي وشركائي من فرقة ال

التراث وما بين الحداثة وبين الكلمة الناقدة او الكلم الواعي، فخلقنا نوع موسيقى جديد اللي اسمه ؟؟ وكمان واصلت كمان  

حياتي انا سافرت رجعت بلندن وكمان واصلت دراستي دراسة الماسترز في العمل التربوي واالجتماعي والجماهيري من  

و االصح القول الدراما في السياق التربوي والعمل االجتماعي والجماهيري، حصوال على منحة القطان  خالل الدراما ا

سنين مادة الدراما والمسرح في حيفا وفي ضواحي حيفا، فاشتغلت مع   6-5للمدرس الفلسطيني بما اني كنت ادرس لمدى 

نت هيك بحاول انه الخص مسيرتي او ليش عالقتي  وما فوق، اجيال كمان بالغين باختصار ك 12اطفال من الحضانات لصف 

دقيقية،   15مع وجودي هون بهاد المؤتمر باسرع ما يكون لكن بعرفش ميسون، هل بتحبي اني اواصل او احنا عم نحكي عن 

 اواصل احكي صح؟ 

 ميسون: ازا بتحب نعرض شي من االشيا اللي بتعملها كمان فينا   

دبكة  soul 47ي ازا في اشي مثال حدا من طاقم العمل بحب يحضرنا اشي من والء: محضرتش انا صراحة بس يعن   

 سيستيم مثال، واللي كمان بحب عنها يمكن منها بقدر اتطرق اكتر لعالقة الفن والتربية والعالقة المتجاذبة بيناتهن. 

 دبكة سيستيم.  soul 47ميسون: ريف، يامن،    

 "عرض الغنية دبكة سيستيم"   

  47كرا على المشاركة، العمل اللي حضرناه حاليا هو اسمه دبكة سيستيم او جهاز الدبكة تعا نقول، هو عمل لفرقة والء: ش    

soul  احنا فرقة اللي بتعكس الشتات الفلسطيني في منا مولود باالردن الفرعي حمزة االرناؤط ، طارق ابو كويك، ولدوا

رمزي سليمان الوالد من البيرة ووالدته من امريكا من واشنطن وانا والء  بعمان لكن اصلن من القدس ومن جنين واللد وغزة، 

كمان مهجر فاحنا التمينا مع بعض حتى نخلق هاد المنتوج اللي هو بعكس بتخيل انه بعكس كافة   48سبيت ابن الداخل ابن ال

هاد الشيء النه بلم فرق دبكة من   االطياف الفلسطينية من الداخل الى الشتات، وهاد العمل بالزات هو كمان بعكس نوعا ما

مختلف انحاء فلسطين يعني، عنا فرقة سلمى من حيفا عنا من القدس فرقة جو، عنا سفراء فلسطين، عنا فرقة بلدي من بيت  

 لحم، فمن كافة انحاء فلسطين مشاركين معنا راقصين وراقصات محترفين في الدبكة.  

الدائم الموجود بيناتنا رغم عن الحدود، فيمكن اكتر الزم شوي اقلص الحكي  فدايما المحاولة هي لعكس العالقة والجسر   

تاعي واخش اكتر عصلب الموضوع عالقة التربية بس بظن انه هاي يمكن اول عالقة بالتربية، يعني لما انت طفل وبتشوف  

ن بعض بوقفوا كتف عكتف وبقوموا  بتكون بتشارك بالعرس الفلسطيني التقليدي انت بتشوف اهل البلد كيف بلتموا بمسكوا ايدي

في الرقصة الشعبية اللي هي ما بدا انك تروح على معهد عشان تتعلمها وال بدك تروح على مؤسسة عشان تتعلم تكون دبيك،  

انما انت كطفل بتمسك وبعيدين عن السامعين ذيل الجحش هو اللي باخر صف الدبكة، فبتشوف دايما االطفال بكونوا باخر  

وهاي هي اول عملية تربوية اللي بتدخل الطفل الفلسطيني على الفن، فاحنا بنحكي عن اول شيء مش فن اللي  صف الدبكة 

بدرس بمعاهد وال فن بدرس باكاديميات، كبداية انما هو موروث شعبي هو ممارسة طفولة، ومن هون انا برايي انه النقطة 

احنا الفن والمسرح احيانا منفكر انهن هني بعاد عن مجتمعنا او ما   المفصلية في العمل التربوي يمكن كيف نربط بالتربية انه

في كفاية تقدير الهن،ه يمكن النه احنا زاوية رؤيتنا المجتمعية بتنظر للفن كشيء شعبي، منو شيء اللي انت بتقدر تتكل عليه  

ر او تبني مستقبل معيشي، لقمة  كشيء اللي انت بتقدر منه تعمل مستقبل او اساس مادي اللي انت فيو تتطور وتبني كاري



عيش. وبس انه بحب اقول انه مع الزمن عم تتغير الرؤية النه احنا اجيال عم تتجدد وفي اجيال جديدة مختلفة عم تتطور وعم  

 تعرف كيف تستغل الموسيقى والفنون حتى تحولها للقمة عيش. 

ن، هل تدريسنا للفن هو جاي من رغبتنا حتى نخلق  السؤال هون اللي انا بطرحه كمان يمكن بطرحه كمان على المشاركي  

مجتمع متذوق اكتر للفن؟ اللي بقدر الفنانين بمختلف انواع فنونهن ام هو فقط وسيلة للتربية وخلق طريقة مختلفة وبديلة للتفكير  

اشخاص بالغين كيف الطفالنا وطبعا بنحكي احنا اطفالنا لما نحكي عن تربية احنا بنشوف وبنتخيل كيف بدنا اياهن يكون ك

 هني بكونوا جزء بناء بالمجتمع هاد هو هدف التربية. 

فاللي بدي احكيه كمان هون بخصوص موضوع التربوي انه احنا عادة _طبعا للي دارسين موضوع التربية_ وطبعا بتخيل    

كله هون مطلع عموضوع تقنيات التربوية والمناهج التربوية المختلفة ما بين التقليدي والقديم، احنا بنحكي دايما عن يعني  

ربوي دايما في عنا شخص وطبعا للناس اكتر اللي بالمسرح شخصين بصفوا شخصين  الناس اللي بتيجي من العالم البديل الت

مهمين او مدرستين او علمين مهمين في هذا المجال، بنحكي احنا عن المدرس البرازيلي باولو فريري، وطبعا بعد باولو 

ه هني بتخيل اساس كتير  فريري بنحكي عن اغوستو غوال بعالم المسرح، بالمختصر نحكي بس عن هدول الشخصيتين الن

كبير في العالم اللي احنا بنسويه كتربية بمجال الفني، او االستخدام الفن الجل التربية االفضل وتنمية مجتمعات متقدمة اكتر  

وافضل، فباولو فريري هو باختصار هو الشخص اللي نقد طريقة تربيتنا كيف احنا بنربي اطفالنا انه احنا منلقن اطفالنا تلقين  

؟،  yيعني  yو xيعني  xمعلومة، ما بنخليهن يفكروا او يحللوا، ليش؟ ولماذا يعني ما بنخليهن يالقوا التفسير المنطقي ليش ال

فاحنا بنربي اوالدنا على االستقبال، وليس المشاركة مش انه في حوار بين المدرس والطالب، وهذا بحد ذاته بعكس نوعا ما  

ل او مع المؤسسة او مع القامع كان، فبصفي انه احنا حتى اذا متعودين احنا نسكت ونوكل عالقتنا القمعية بس نكبر مع المحت

قتلة كاطفال فمعناته احنا كمان حنتعود ككبار نسكت ونوكل قتلة. فمن هاي المبدأ البسيط انك كيف تقدر تكسر هاي  

كسرها لتحويلها للعالقة المتوازي، انه المعلم هو الديناميكية، هاي العالقة بين المونولوج فقط المعلم بحكي والطالب مستقبل ل

شريك في التحفيز، خيال الطفل او الطالب هو جزء من تقوية شخصيته وتقوية الفكر النقدي والتحليلي للطفل، حتى يكون فرد  

 رحية اللي عنا،. في المجتمع فرد بالغ لما يوصل البلوغ يكون اله مؤثرية وتاثير وعطاء اللي هو ناجع فبننتقل للمزاول المس 

طبعا اغوستو غوال اللي هو كمان برازيلي واللي اسس مسرح المضطهدين في احياء ساوباولو وريودي جانيرو الفقيرة،    

في الفافيالز في االحياء المقموعة في البرازيل، وين الفقر والعنف بعبوا كل زاوية فهو اخد المسرح اخد تعاليم باولو فريري  

من زاوية مسرحية، اخد التمارين المسرحية والثقافة المسرحية وحطها من سياق باولو فريري فاكتشف  وتعامل مع المسرح 

انه المسرح كمان هو كسر لهاي الديناميكية، كيف المسرح بقدر يكون شعبي، كيف المسرح بقدر يكون قريب للناس ومش فقط  

يقدم. فرجع لنفس الفكرة، كيف الجمهور هو شريك مع الجمهور بستمع وبزقف باخر كل مقطع او بكل اغنية، او كل مشهد 

الممثل، والشخص اللي بوقف عالمسرح، كيف الجمهور هو البطل الحدث الفني والمسرحي، وليس العكس، مش فقط البطل  

  هو الشخص اللي بادي الدور او اللي بغني او اللي بعرض انما هو عمل مشترك البطولة مشتركة، فمن هاد المبدا االساسي

احنا بنطلع او بالنسبة اللي اللي بحاول انا اسويه في اعمالي او في اي طريقة او فاي ورشة عمل بسويها مع شبيبة او مع 

اطفال، او لما بكون واقف على المسرح وعم بادي اغنيتي، او بكتب اغنيتي وبحضرها حتى انا اشاركها مع جمهور عدد  

دني في العمل اللي عم بسويه هو هدولي المبداين االساسيين، هو تحويل العالقة من  الناس، دايما البوصلة اللي بحاول كانه ترش 

المستقبل الجمهور المستقبل والمرسل الفنان المرسل، الى حوار اللي فيو االبطال بكتروا، في شراكة بالبطولة وبتخيل لما احنا  

كة هي اللي بتعلمك كيف انك تركز مع االخرين، كيف  بنرجع دايما بنروح للمرجع الفني الشعبي البطولة جماعية، يعني الدب 

تنصت كيف تحس باالخرين، كيف تنضبط مع االخرين وكمان تعطي حس البطولة لالفراد بنفس الوقت، وهاد هو بحد ذاته  

ممكن نسميه تمكين اجتماعي، تقوية كيف بقولوا تالحم للهوية مقوى اكثر، فبعرفش قديش معاي وقت بس انا هيك عشان  

 رف ممكن اشت وعم بحاول اكون مختصر وعم بشت. مش سامعك ميسون.   بع

 ميسون: اوك، والء معك فيك تحكي دقيقتين بس ازا بكون عن تجربتك الشخصية بهيدا االطار، شكرا.    

ا  والء: تجربتي الشخصة، تجربتي الشخصية هي عمليا بحاول اكون مختصر انه انا بالنسبة الي بشوفها قدامي بشوف لم   

يعني بعطي مثال من يمكن من تجربتي كمدرس بالمسرح ويمكن بعطي كمان تجربتي من انسان واقف عالمسرح وبأدي،  

فالتجربة كلها اليوم انا اليوم بعد سنين من العمل التربوي في المدارس في حيفا، انا اليوم بشوف الطالب اللي تعلموا عندي  

احولها اول اشي بدون عالقة از هني راحوا التجاه فني او راحوا التجاهات  مسرح، يعني انا بشوف ايش االتجاهات اللي ر 



بشتى االعمال المختلفة من دكترة لمحاماة لباحثين الطباء، فاليوم بشوف انا كم من الطالب اللي متوجه في المجال الفني النه  

نه احنا نكتشف شيء مختلف من ناحية  بعرف شخصيا بيجي بقولولي شكرا استاز والء النك انت اعطيتنا وفتحتلنا مجال ا

كارير او من ناحية اختيار مستقبل من ناحية نوع من العمل ويعني بقدرش اعطي كتير امثال هسا النه مختصر، فصرت بدي  

افتح قصة هون فمش حقدر كتير افوت بقصة، واليوم كمان بشوفها من خالل عملي، يعني اليوم لما بتشوف اطفال بسمعوا 

، الفرقة اللي انا تابعلها وبتشوف فيديوهات لناس من كافة 47او فرقة ال soul 47وبرقصوا على اغاني  soul 47اغاني 

 70االجيال يعني يمكن النجاح المشروع انا دايما بحكيها، شغلتين انه لما يرضى عنك االطفال ويرضى عنك اللي عمرهن 

ل انت خلص نجحت، او اخدت التاشيرة زي ما بقولوا، لكن طبعا  سنة فساعة ما اخدت الموافقة من هاد الجيل وهاد الجي 80و

العمل الفني والتربوي هني مرتبطين ببعض واصال انت ازا كفنان بتكون عالمسرح انت عم بتشارك بعمل تربوي النك انت 

لي كنت  عم بتدرب الناس على صوت جديد على رقصة جديدة على حركة جديدة على تعامل مجتمعي جديد، وبس هاد هو ال

 بحب اضيفه يعني.

ميسون: شكرا كتير والء، تعرفنا على جانب تاني من شخصيتك اللي رح نستكشفه اكتر بالمناقشة بعد ما نخلص العرض،     

متحدثين ومتحدثات قادمون، معنا ازا نورا بتبلش، انه بلشنا بالدبكة بنخلص بنورا، بننتقل لنورا اللي هي كمان بفرقة الفنون، 

 انا سميتها ربى، بس انا بسمي العالم عزوقي، علقت براسي ربى، نورا!   نورا اللي

نورا: يعني ازا بتساليني عن ذاكرتي بالكالم، ذاكرتي في الحركة افضل كتير، فيعني انتي مسامحة كثير سميني اللي بدك ااه،  

صعب احيانا الواحد لما بفتش بالذات   اول شي مسا الخير للجميع وكمان بدي اشكركم على هاي الفرصة اللي انا بالنسبة الي

لما بنحكي عن الرقص الشعبي ما في مرجعيات، يعني كل شي شفوي او بنشوفه حاليا موجود بالسوشال ميديا بس طول  

عمرنا بنرجع ككتب كمعلومات، في صعوبة يعني في كتاب كتبته زميلتنا وعضو بالفرقة، سيرين حليلة، في معاني الرقص ،  

تجربة الفنون بس ما في كتير كمان امثلة زي هيك، فهادي تجربة عنجد يعني جيدة ومنيحة انه الواحد يرجع  وبوثق في محل 

 يحكي عن التجارب اللي موجودة عشان تتوثق كمان وتتجمع في مكان للناس تكون كمرجعية.  

  18استمريت لليوم. بلشت لما من طفولتي، وبلشت كدبيكة، كراقصة، و 87انا اسمي نورا، انا عضو بفرقة الفنون من ال  

سنة انا كطفلة حبيت فكرة الدبكة، مكان مريح حلو، بوقتها كان االنتفاضة االولى، في اشي بشكل طبيعي جذبني للمكان، من  

المدربين اللي دربوني باالول هم موجودين لحد اليوم، واحد منهم استاز خالد قطامش، واالستاز ابو عطا محمد خطاب، لسا  

نده فرقة، في يعني امثلة سيرين حليلة غيرهم وغيراتهم، هاد االشي الجميل انه انا عاشرت الفرقة من طفولتي  موجود وع

  18سنة، فبلشت بطفولتي، كبرت، فتت عال 42لليوم بنحكي عن  79وكبرت مع الكل، وهاي التجربة فرقة الفنون من ال

ح اكتر من حدا من المصممين اولهم انا بلشت اول تجربة  حابة انا انتج، بلشت اصمم، طبعا يعني اشتغلت كنت تحت جنا

وبعدين كملت بعدها انه فعال كنت  2000تصميم فعال كمساعدة مصمم مع خالد قطامش، وبعدين في حيفا بيروت في ال

بعد  بدرس بجامعة بيرزيت بس ما كنت بدرس االش اللي انا بحبه، فمن هناك انفتحت مداركي بس تحت مدارك االمور انه ما 

البكالوريوس شو بدي اعمل، وين بدي اروح؟ وهون صار السؤال وصرت اكتر باتجاه بشكل طبيعي بدون ما احاول يعني  

 كل مرة بحاول ابعد عن الرقص او الدبكة او الفنون ارجع االقي حالي موجودة لحد االن.  

ة الفنون، هال النه الوقت شوي ضيق ما بحب احكي يعني عشان احنا بنحكي من تجارب بدي احكي تجربتي من خالل فرق   

رح اتطرق لكتير اشياء البني ادم كبني ادم ايش بعمل وبساوي النه تجربة هي تجربة بني ادم، خلق االفراد في داخل جماعة،  

ة  سنة هي مستمرة تحمل معاها اجيال، وبتناقل جيل لجيل، هاي الفرقة اللي بتستخدم الماد 42يعني لما بنحكي فرقة عمرها 

الفلكلورية كاداة للتغيير، هي في هدف واضح، الدبكة والرقص والفلكلور اللي يستوحى العماالها الفنية واالبداعية بتستخدمهم  

كاداة لتغيير المجتمع وكمان بتفصلش حالها او ما بنفصل حالنا انه نكون جزء من العملية التحررية وبنقول العمل التطوعي 

 يال وهو اللي ممكن نبني عليه المستقبل. والجماعي هو اللي بنتج االج

اشياء كيف بنقدر ضرورة الرجوع للماضي عشان نبني الحاضر ونتصور المستقبل، وهادا اللي الية   3فبدي احكي ب   

التعليم التشاركية اللي االجيال اللي عم تطلع بتقدر تشوف شيء مختلف عن االنماط اللي هم فيها واحنا كمان كنا فيها ودرسنا  

شخص، بنبلش ببراعم الفنون اللي هم االطفال   200اشخاص ل 5فيها. فتجربة الفنون ربت بشكل طبيعي ونمت، فصار من 

ومن هدول االطفال بكبروا وبصيروا بفرقة الفنون، في طبعا اشخاص بنصموا، شو بصير في اهم اشيء، راقصين صبايا 

م والمدينة، من فقير لغني، في يعني هادا وعي في داخل الفرقة  وشباب، بيجوا من خلفيات مختلفة بنحكي عن القرية المخي



وبيجي بشكل طبيعي وبجهد كمان، في تدريب في االماكن والشخص انا عضو بهاي الفرقة، عندي مسؤولية، مسؤولية 

نطرحها  شخصية وفردية، في الفرقة بتتفق من صغيرها لكبيرها على اخالقيات، على قوانين، وبنعيد كل اكم سنة بنرجع ب

عالطاولة بنعدلها، اللي هون اي حدا بيجي عالفرقة بيجي النه هو حابب يكون مقتنع بهاي الرسالة، من هاي النقطة بصفي  

التملك للشيء تملك جماعي، وعشان هيك الرقص الشعبي بالنسبة الي مش لما انا بصمم رقصة هي مش لنورا، هي للكل،  

الحلو بالفن واالبداع، يعني في اشي داخل الشخص بده يطلع، هال الحلو انه ما في   باللحظة اللي بتطلع بتطلع، بتروح، وهاد

مصمم واحد وال في مدربة وحدة في اكثر من حدا، فهاد الحوار بضل مستمر، بس بدي احكي شوي بفكرة التناقل من جيل  

 يعنيننقل هاي التجربة من جيل لجيل لكمان جيل. 

قصة دبكة اسمه حيفا عروس االبطال، في الثمانينات انعملت من مدربين وكانوا طاقم  يعني في اشي ممكن نشوفه هال ر     

بتخيل، انعملت كمان مرة لبراعم فرقة الفنون، فازا بنشوفها بنقدر نطلع  2018مختلف، وانعملت بعد سنوات عديدة في ال

ن التوزيع الموسيقي تغير  عليه نشوف كيف الموسيقى الرقص كل شي اختلف، بس هي نفس االغنية، يعني بس ممك

والحركات طبعا، التصميم، فازا بنحب نشوفها هال ممكن؟ مييسون! المفروض عندهم الشباب اللينك. هي حيفا عروس  

االبطال. فيعني هاي وحدة من التجارب، في كتير كمان احنا عشان بنحكي انه بنستلهم من التراث ففي كتير اعادة انتاج  

قة االعضاء اللي بالفرقة انكتبت تلحنت، اعادت تلحينها، بس كله مستلهم من الفلكلور لما بنحكي عنها  الغاني ان كان احنا الفر 

 هيك. ما بعرف بدنا نروح للفيديو وال اكمل؟  

 "2018_1986"عرض مقاطع من حيفا عروس االبطال ما بين_   

سنة واالنتاجات المختلفة،   42بس الفكرة انه عبر ال نورا: فهادا واحد من االمثلة اللي بنحكي عنها، طبعا في كتير امثلة،   

في كمان حفظ لهادا التراث، بشكله الجديد دائما، اللي بكون جذاب، ففي مادة كاملة اللي ضرورتها ان كان بالحركة او  

نوثقها وبطريقة ما بالموسيقى هي يعني استعادة هاي الهوية الجمعية الثقافية للفلسطيني، اللي متشتتة يعني، فكيف بنقدر نرجع 

كمان تكون جذابة للجيل القادم وللناس، الزم نطلع على النقطة االساسية على الفلكلور كشء حي بتنفس بتغير بتاثر وباثر 

علينا. فاحنا لما بدنا نيجي نصمم او نشتغل بشكل جماعي الزم نطلع عليه بهاد الشكل عشان نقدر نقول شو بدنا نحكي فيه،  

انا بدي اخدمثل بسيط، لما بنكون في هاي قاعة التدريب وفي حركة بدنا ناخد اول اشي بنجيبه مثال اللي هو   هادي العملية لما

اللي بنحكيلها احنا الدلعونا بس هي اسمها السامر او الشمالية يعني في تسميات عديدة للدبكة، بدي انا اعطي للي جنبي هاي  

بتعلم من هاد الشخص، في محل ما انا بصير اقود في الحركة فبصير يتعلموا  الحركة او بدي انقلها بطلع عليها وبتبع، فانا

مني، هاي عملية طبيعية احنا يعني بنحكي فيها هال الواحد ومرات بكتب عنها، بس هي بطبيعتها بتعلم البني ادم انه من خالل  

ياة بنستخدمها في داخل هادا التدريب، فنقل  اني اشوف اقدر انقل التجربة انقدها احكي اسال احاور اناقش، في مهارات من الح

 الحركة من شخص لشخص هي وحدة او اكثر من حركة، كيف بنطلع عليها.

واالشي المهم كمان في هاي الحركة في الدبكة الشعبية انها هي اللي بنحكي فيه بالرقص التكنيك، هون في اشي طبيعي،      

ل، باخدجخا كيف انا بدي اخدها، كيف جسمي بعدها بتلقاه، مختلف من شخص  انا بنقل الحركة باخدها بس ما باخدها بالتفصي

لشخص، هاد االشي الجميل، انه كيف بالقي نفسي بداخل المجموعة كمان، هاي العملية كثير مهمة لبالذات الجيل االصغر لما  

دربوا مع بعض، هاد جانب. ازا  بنبلش معهم، كيف مش بس هم واقفين وباخدوا حركات، هم في محل كلياتهم بدربوا كمان، ب

بدي ارجع للشمالية او السامر في اللويح، الدور االساسي للشخص اللي بعطي هاي االعزات والحركات واهم اشي فيها جانب  

االرتجالي، اللي هو انتاج الحركة، تغييرها، فهي عشان هيك لما بنطلع عالدبكة بشمال فلسطين وبنروح لرام هللا يعني حدا  

بسميها الوحدة ونص وحدا بسميها االنزل، ففي تسميات مختلفة، بصيروا يضيفوا حركات من هون لهون يعني  بعملها 

بتغيروا، فكل سهرة فيها حركات جديدة، النه الفلكلور حي ونفس الشي المنظور لما بده يروح للمسرح، هو حي، بننتج بنصمم 

كار انه في بني ادمين مش بالضرورة متوافقين مع بعض باراءهم بندرب، في عملية تشاركية ما بين الجميع واهم شيء االف

كيف بشوفوا الشيء، ولكن بتفقوا عالشيء العام االكبر، االخالقيات، المفاهيم، انه انا حتى لو جاي من بيئة مختلفة او من مكان  

كان كل المفاهيم والقضايا مختلف او تجربة مختلفة، انا باستطاعتي كمان اتحاور مع هاد الشخص واكون معاه بند، ان 

المجتمعية من مثال المراة، كلها بتدخل وبتتداخل في العملية االنتاجية واالبداعية، يعني بصير هاي المجموعة بتتخيل شو بده  

 يصير، كيف بدها تكون للمستقبل.



فمثال كنت بحوار امبارح مع شب بالفرقة هو دبيك ولويح وهو مبفوتش وال سهرة، وعنا يعني المعظم بس تحكيلهم عرس     

الكل بروح عشان يرقص، النه هاي المساحة العامة اللي مسموح يعني كمان ما فيها كتير قوانين اللي عالمسرح، انه يعني  

و لما بلش بالقرية عنده بدبك، يعني بلش شوي يرتجل شوي شوي، مع الفنون  بدك تمشي بعمل فني، فهو كان بحكيلي قديش ه

لما دخل عالبراعم وصار يتدريب وصار يلوح صار ينزل عالساحة ويبلش هو يشبح، فصار من عرس لعرس الناس تنتبهلوا 

بفرق، صاروا هم كمان  وتستنى فيه، بععدين صار ينتبه انه في كمان فرق تانية بكونوا موجودين شباب بدبكوا باعراس، 

يتنافسوا معاه ويكونوا موجودين بهاي الساحة، ومنهم باخدوا من حركته وهو كمان بعطي وباخد وبرجع عالفنون، ففي هاي 

المساحة الدائرة اللي من ايش بصير في الشارع او في االعراس وفي المكان العام للقاعة للناس كيف بتتناقل، هادي هي 

واحد، اسلوبي   40ان تعليمية كيف كمان تقدر تحاور الناس، تحكي معاهم، لما بدي اجي مثال احكي مع العملية انا برايي كم

كيف بدي احكي معاهم، احيانا يعني الزم انتبه على حالي في ايش بحكي، يعني كل هاي التفاصيل اللي بنحكي فيها بكيف 

كمان االخرين، فلما انا بعطي حركة انا بساءلوني فيها، انا لما  نصنع نفسنا كيف ننقد نفسنا كمان كيف نتعلم من خالل انه نعلم 

بعطي فكرة في حوار انا والراقصين، فبصير في تساؤالت وهم بتعلموا وانا بتعلم، وبتنتج عنها كل هاي االمور الجمالية 

 واالبداعية. 

اعيين لفكرة نكون في تواصل ما بينا وبين  فهاي النقطة كتير مهمة كمان بالنسبة الي انه كيف ممكن بشكل طبيعي نضلنا و    

سنة تنجح في هدا الموضوع، فكيف احنا كمان بنقدر نضلنا في كل الفنون في كل    42المجتمع، الفنون قادرة بقدر احكي بعد 

وجودنا يضل هادا العنصر موجود بينا وبين الشعب، النه مدام في هادا التواصل في استمرارية وفي يعني هدف ليش  

ين، يعني هادا بشكل ايش بسموه، ملخص بس. كنت حابة كمان ادخل عكمان فيديو، معاي وقت؟ في تجربة جديدة في  موجود

العشرين واحد وعشرين، انتاج عمل اسمه اشيرة اللي سمعتوا موسيقته في البداية، هادا كمان يعني لما بنحكي عالعمل  

رة ما بين الموسيقي والسينوغرافيا والراقص، وفيها قناعة تامة الجماعي بنحكي عن تجربة جماعية اللي فيها حوارات مستم

رقصات، االولى ترويدة لطفلة اسمها اشيرة، التانية من الفنون مستلهمة   3بين المجموعة بنوصل اللها، فكنت حابة افرجي 

والتالتة هي لوحة عن الدمار  من الفلكلور اللحن، ومبنية لهادا العمل بس بنحكي عنها اكتر بس نشوفها، اسمها شجرة الرمان، 

عن في شوية مقاومة كمان فيها موسيقى مع رقص، فبحب نشوفها بعدين احكي عنها شوي اكتر النه انا بفضضل احكي عن  

 اشي بنشوفه في الواقع قدامنا. 

 "عرض فيديو لفرقة الفنون الشعبية "   

لترويدة، اللي تصممت هاي الرقصة ليلى بخاري، هي  نورا: طبعا هدول مقتطفات من العرض، اللوحة االولى اللي هي ا    

عملتها هال عفكرة هي عملتها وواعية انه هي بدها ترود للبيبي بالنسبة اللها شباب برودوا مع صبايا، باالول كان شوي اجى  

يفرغ كل هاي  طبيعي الكل كان يحاول ويجرب النه احنا بنحكي عن مساحة الفنون هي المساحة االمنة اللي الكل بقدر فعال 

الطاقة اللي عنده، فهي بلشت بالحركة وبالتصميم انه هاي الحركة حركة بسيطة ترويدة الطفل، فكانوا الشباب والصبايا مع 

بعض، فالدور الجندري هون انكسر، يعني فيها رسالة مبطنة لما احنا بنشوف قديش قوة الصورة للبني ادم للمتلقي كمان،  

كمان فيها شيء اذا هو ما الجمهور بشكل طبيعي اتقبل الفكرة، الراقصين اوال كانوا متقبلين النه  يعني لما ييجي ناس يشوفوا 

ازا ما بلشت من داخل الفكرة هاي القناعة ما بقنع حدا خارج، وازا الفرقة نفسها بعيدة عن كل الواقع كمان هاي ما رح يكون  

العمل، هاد الجزء اللي بنحكي فيه االلية انه الشب نفسه اللي   مقنع باي شي بنعمله ولكن في هون مسالة انطرحت ضمن سياق

اوالد مثال ممكن يقول اه صح، يعيد لحاله هاي الفكرة، المراة اللي عندها بيبيز تقول   3بالفرقة اللي عمره ما حمل بيبي وعنده 

 ال، بردو الرجل وين دوره بهاي المساحة. 

كمان في نظرة بدي احكي معاصرة او يعني متجددة بكيف بنطلع على الدبكة الشيء التاني اللي هي يا شجرة الرمان،     

يعني، بطلعوا على اللبس هو مش الفلكلور الفلسطيني لكن هو موجود للمسرح ولفكرة العرض بلون الرمان بس، الفكرة الزم  

كمان بنقدر نشوف هادا االمتداد   يبين الجسد الزم نبين الجماليات، موجود تشكيالت الدائرة الصف اللويح الثنائيات، فهون

الموجود بالفلكلور، مش الفلكلور بمعنى الشعبي هون التقليدي، كل شي موازن عالمسرح، بعدين في كسر اللها في التالتة اللي  

كة  هي الدمار، اللي بنستخدم االالت الشعبية وموسيقى نفخية فيها الكتريك جيتار كمان، فيها الوحدة ونص وفيها الفالحة كحر 

موجودة، بس هي مش موجودة يعني الكسر فيها بطرحها بوين هي موجودة بالجانب اللي في اله عالقة بالمقاومة، في الها  

بالصمود المجموعة، عالقة بكيف التركيبة ممكن تروح من طرف لطرف للمسرح، والمصمم اللي صممها يعني كان اللي هو 



كان مخلص هاي التصميم وهو كان مشرف عالتصميم اجماال، بس هو   عطا خطاب زميلي اللي هو هال بالسجن ويعني هو

بلش الحركة اوال قبل الموسيقى، بعدين موسيقيين كانوا ييجوا مع الحوار والنقاش مع الراقصين مع االفكار، طلعت هاي  

 الرقصة، وطلعت الموسيقى.

دايما، بخحط الفكرة وعنده   5-4خالد بشتغل مع ففي يعني مثال يا شجرة الرمان اللي قبلها اللي صممها خالد قطامش،    

طريقة يركب فيها الحركات اللي الكل يكون جزء منها ففي اساليب مختلفة ولكن في اللغة مشتركة هادي اللي بتنبنى فقط لما 

لغة وال  في عملية تشاركية بين المجموعة يعني، وفي روح، النه انا برجع بحكي الدبكة هي روح من غيرها ما بكون في ال 

اشي، ما بنشعر، ازا احنا ما بنشعر فيها ان كان في ساحة السهرات وال في االرعراس وال عالمسرح، ما بنقدر هيك بنتحاور 

فيها بجسدنا يعني، حبيت اشارككم فيها، ما بدي احكي كتير اكتر ممكن نترك المجال شوي للنقاش، اه اخر بس شغلة تزكرت،  

ا النظريات وعنا االفكاربنشتغل فيها، ولكن انا من الناس اللي بنبع بامن من مدرسة الفنون  بس بدي احكي انا انه صحيح عن

اللي بنشتغل من تجربتنا على ارض الواقع. وعم بنتبه قدديش ضرورة كمان تحليلها ونقدها ورفضها وربطها بكمان تجارب  

تجارب مختلفة لما بنحكي عن االطهاد، لما بنحكي عن  خارجية، مثال عم نشتغل مع ناس بايرالندا وقديش بننفتح على العالم ب

لغة جديدة مرتبطة في الجذور البني ادم وثقافته، فهادا بالنسبة الي كتير مهم، انه قديش التطبيق ضروري يكون موجود،  

 وشكرا. 

ي مع الجسد واالداء،  ميسون: شكرا كتير رانيا. في كتير اشيا يعني لنحكي فيها كمان، هال بننتقل لعمرو حليحل، النه بنكف

 اسمه عامر صح؟ سوري. عامر خليل، سوري.ليكفي يحكيلنا عن المسرح والتربية الراديكالية، شكرا. 

عامر: مسا الخير، يعطيكم العافية وشكرا على هذي الدعوة، اللقاء جميل، في وجوه بنعرفها، ووجوه ما بنعرفها. انا رح     

د يبدا يحكي بدون ما يمرق عن بداية المسرح حقيقة بفلسطين، ومدى تاثيره على  نقاط، بس يعني صعبة الواح 3احكي هيك ب

 المجتمع الفلسطيني، وبعدين على التربية وبعدين على كيف دخل على التربية وصارت التربية االهلية.  

ات والعشرينات وكذا،  بدناش ننسى انه المسرح بفلسطين على االقل المسرح الحديث بفلسطين طبعا بديش احكي من التالتين   

وبعد، المسرح الحديث بفلسطين بدا هو مسرح مقاومة، مسرح السياسة، مسرح من اجل تحرير فلسطين،   67بحكي انا من ال

  69لل 67وامتدت من ال 67مسرح اللي نابع من مدرسين نقابيين طالب جامعات عمال اللي عملوا حركة مسرحية بعد ال

بتزكرها وبعرفها، باللين وصندوق العجب، وبعدين اجت الحكواتي، فعمليا المسرح بفلسطين وبدايات اللي في جزء منا  70لل

حقيقة يعني ازا بدي احكي بس على منطقة الضفة الغربية والقدس، بدا مسرح سياسي، يعني كان بعد العرض المسرحي تطلع 

 العرض المسرحي. مظاهرة، في السبعينات انا كنت صغير وحضرت مسرحية وكان يطلع مظاهرة بعد 

شوي شوي بوجود شخصيات اللي درست مسرح تعلمت مسرح كانت تعرف شوي من المسرح، تحول المسرح من مسرح     

هواة ومسرح سياسي محض، طبعا كل شي سياسي بفلسطين، يعني ال يعني انه المسرح اليوم غير سياسي، لكن هداك كان  

س تطلع مظاهرات، وتحول هاد المسرح شوي شوي لمسرح تعبيري  سياسي، كنت تشوف الشهيد عالمسرح، رشاشات، النا

اكثر، دخلت اكتر اساليب مسرحية، اتطور المسرح، صار في اشكال مسرحية متعددة، صار في نصوص، صار في ممثلين،  

ي  صار في فرق، من هناك تاسست فرقة الحكواتي، بما انه انا من فرقة الحكواتي، احنا هون موجودين في مسرح الوطن

وهي كانت وحدة من هدولي الفرق اللي كانوا فعال الفرق اللي اسست   77الفلسطيني الحكواتي، فرقة الحكواتي تاسست في ال

 83وبال 77لمسرح محترف، بمعنى انه كان اول طاقم مسرحي محترف متفرغ للعمل المسرحي، مع فرقة الحكواتي، بدا بال

للي بعرفوا التاريخ   84لقدس، وهو اقدم سينما او اول سينما بمدينة القدس. وفي الاخدنا مبنى السنما النزهة الموجود بمدينة ا

شوي تبع المسرح، كان تاسس اول مسرح في فلسطين، لما بنقول فلسطين يعني فلسطين الضفة والقدس، وكان هو مسرح  

للحركة المسرحية والثقافية، يعني اللي الحكواتي، انطالقة او بناء او تاسيس مسرح الحكواتي كانت بداية انطالقة جديدة كمان 

اتشكلت فرق مسرحية جديدة، فرق دبكة، فرق موسيقى، صار عنا مسرح، صار عنا   84بعرف المسرح والقدس بعرف انه ال

 شخص وقاعة صغيرة بتنفع للعروض|. 300اول مسرح بفلسطين منصة بتوسع 

ين وبداية التمانينات، المسرح الفلسطيني بالزات فرقة الحكواتي كان  باالضافة االشي المهم اللي بحب احكيه انه فترة السبع    

مسرح متجول، ما كان عنا قاعات، كان مسرح متجول، وصل ودخل كل قرية فلسطينية عاالغلب دخلنا كل قرية، انا  

بذكر انه احنا   سنة، وضليت مع الفرقة لليوم انا موجود في المسرح،  18-سنة 17، كان عمري 81انضميت للفرقة في العام 

 يعني فش قرية بفلسطين، الداخل وفلسطين وفي المخيمات مدخلنهاش باعمالنا المسرحية، الحركة المسرحية الفلسطينية غنية.



يعني انا لما بتطلع اليوم على تجربة المسرح الفلسطيني بشكل عام، العدد الفرق الموجودة، عدد االعمال المسرحية، عدد     

لليوم، بتحكي عن سنين اللي صار في انتاجات كم من االنتاجات   67ت، بهادا الزمن القصير يعني من الالعروض اللي انعمل

المسرحية المهنية المحترفة، صار كم في من العروض المسرحية، اللي فعال صار مسرح اداة تاثير وتغيير، هادا يعني شيء  

فلسطيني، فش قرية مصارش فيها عرض، فش قرية مكنش فيها  اكيد انه المسرح كان اداة من ادوات التغيير في المجتمع ال

فرقة، فش قرية مكنش فيها يصير مهرجانات، انا عارض في قرى في مخيمات، يعني وعروض، لما بدنا نحكي هيك لما 

بنتحسر شوي مرات على الوضع القائم اليوم، بنقول ايام زمان كان في جمهور اكتر، ايام زمان كان في جمهور للمسرح  

اكتر، ايام زمان كان ناس تقدر المسرح اكتر، مكنش في كم كبير لكن كنا لما كل شهرين تالتة نكون في محل، جمهور عظيم،  

مسرحيات يعني مسرحيات الحكواتي وغير الحكواتي، مسرحيات جميلة علي، محجوب محجوب، الف ليلة وليلة، اعمال  

ل، المسرح بفلسطين فعال كان اداة من ادوات التغيير في المجتمع.  مسرحية التفت من ترشيحة لرفح وخان يونس، في كل مح

واالحتالل رغم كل القيود االجتماعية كان في ممثالت، كان في ممثالت   67في الوقت اللي كنا احنا في بداية بعد حرب ال

عنجد بقول في حركة مسرحية  فلسطينيات ويطلعوا ويكونا معانا في جوالت ونسافر، انا اليوم لما بتطلع عالحركة المسرحية، 

تضاهي ححركات مسرحية عالمية، خالل فترة زمنية صغيرة، هاد الجزء اللي صعب انا احكي عالمسرح بدون ما اتطرقله  

 واوضحه.

الجزء التاني اللي بدي احكي عنه، هو موضوع المسرح والتربية، المسرح والتعليم، اللي هو بالنسبة الي انا كعامر كان     

بديت مع الحكواتي وعملنا اعمال مسرحية، وال بد كمان نزكر االعمال هاي   18-17نية، المرحلة االولى كنت مرحلة تا

  79المسرحية لفت كمان كل العالم، في اوروبا وامريكا، من طوكيو الالسكا في كل هاي االعمال مع الحكواتي من ال

بتزكر رحت اول مرة عوزارة   94، بال94لتانية بدت بالاحنا ما زلنا بنعمل جوالت، هادي المرحلة. المرحلة ا 2017لل

التربية والتعليم على البوابة اللي واقف باب وزارة التربية والتعليم، قلتله انا اسمي عامر خليل، انا ممثل مسرحي بدي اشوف  

لى حكي  مسؤول النشاطات عشان بدنا نعمل عرض مسرحية، طبعا مسؤول النشاطات رفض يستقبلني، قله بلى مسرح ب

 اول ما بديت السلطة.   94فاضي. انا بحكي بالزبط بالزبط بال

رجعت المشوار التاني كان معي كتاب، قدمتله الكتاب، طلعله الكتاب، فالزلمة شاف انه انا مصر اني اشوفه، وهاد عنجد انا     

لسطيني من اجل انا ندخل مسرح  بحكي عن تجربة صارت معاي انا شخصيا، اول مرة تواصلت مع جهاز التربية والتعليم الف

عالمدارس، بدون زكر اسماء كان في شخص مسؤول عالنشاطات، دخلت عنده، مكنش مستوعب عنجد يعني ما استوعب  

عنجد عنجد شو عم بعمل، هال انه انا عندي مسرحية وحابب اعرضها ونلف عالمدارس وكزا، بنشوف بنشوف بنشوف  

جربة صارت معي. بعدين كنت اشتغل ايامها او بلشت كنت في برنامج اسمه مع ايام  بنشوف، وراحت الشغلة، وهاد فعال من ت 

المسرح، اللي احنا كانت الفكرة انه يكون في يوم مسرحي في المدرسة، احنا كان اسمه يوم المسرح، نحاول انه نعمل يوم  

مسرحية االذاعة طبعا غسان  مسرحي في المدرسة خالل السنة، بعد مفاوضات كنت عامل مسرحية اسمها جسر االبد، 

 كنفاني، فسمحولنا ندخل عالمدرسة، وكانت اول مرة عمل مسرحي بدخل على المدرسة باطار المدرسة يعني بوقت تعليم.  

بديش اطول طبعا انا جربت وغيري جرب بس انا بحكي عن هاي التجربة النه فعال كانت وحدة من اول التجارب اللي     

ن وزارة التربية والتعليم، وانا بسميه اقتحام النه بعدين اتحول فعال في مرحلة لمعركة، انه احنا ندخل  حاولنا ندخل نقتحم جدرا

 المسرح على المدرسة. 

اتصل فيي شخص زميل قلي في مجموعة شباب في الخليل بجننوا، مثلوا معانا  96-97بدي انط هيك شوي صغيرة،    

سنة بجننوا، حملت حالي ورحت بهالسيارات عالخليل عنادي   17-16كومبارس بفيلم بس شباب ممكن يكونوا ممثلين، 

وكزا قالوا اه، بلشنا احنا نتدرب مسرح  في النادي االهلي في   قاعدين. بتحبوا تمثلوا 4-3الموظفين في الخليل لقيت هالشباب 

الخليل اعطونا القاعة اللي عالسطوح، فوق فوق وسكروا علينا الباب النه اصال بدهمش حدا يعرف انه احنا عم نعمل مسرح،  

انا اروح كل مرة   تدريبات على اول مسرحية بلدريخت، كان اسمها كم سعر هذا، ومن هناك بلشت هيك 97-96وبلشنا بال

باالسبوع مرتين باالسبوع تالت مرات باالسبوع اتطورت الفكرة كبرت الفكرة صارت مجموعة، صرنا نقول طب هال بدنا 

نعمل عروض، ندخل عالمدارس، بلشنا ندخل عالمدارس اروح عالتربية والتعليم معارك طبعا، جيب كتاب وودي كتاب ودخل  

مكنش سهل، يوم من االيام توقف عرض، كنت بعرض انا مسرحية كان اسمها عيد قنديل،   كتاب وموافقة اهالي الطالب ووو،

وقفولنا العرض، وانه هذا عرض مسرحي وهذا عرض خارج عن الدين وهذا عرض خارج عن النطاق االدبي وهذا عرض  



جماعة الخير اوك كنا  بعلموا الناس الصياعة، حملت حالي ورحت عالتربية والتعليم، دخلنا هيك شوي مفاوصات طب يا

بنعمل مسرحية، باالخر اكتشفت انه اللي بحرض الوالد هم المدرسين، انه تروحوش عالمسرح، المسرح حرام، وانه ايش بدي  

اعمل، ايش بدنا نعمل علقنا، مدير المدرسة بتروحي عند مدير المدرسة ترتبي معه بوافق، بيجي الطالب بس الطالب ييجوا  

حدا بالصف اللي عم بعبي براسهم انه المسرح حرام، ولحد ما هيك استنتجت انه انا من شان اقدر اوصل   هم مترددين النه في 

 فعال للي بدي اياه الزم اقتحم مكاتب التربية والتعليم. 

دراء  اقتحمت مكاتب التربية والتعليم بديت في رام هللا، وبعدين بلشت اتحرك لمناطق تانية، دعينا لورشة، عزمنا عليها م   

المدارس، ومعلمين المدارس، عرض مسرحي، حضروا مسرحية، بعد المسرحية قلنالهم لو سمحتوا تفضلوا عالمسرح، كان  

معاهم حدا من الوزارة من السجن بيك، واطلع معهم عالمسرح، تفضلوا اشلحوا كنادركم، شلحوا كنادرهم، موجودين الطالب،  

اللي شارك فيها ناس من المكاتب التربية والتعليم في رام هللا شارك فيها مدرسين   وهال بدنا نعمل تحماية، وبلشنا عملنا ورشة

من المدارس مدراء مدارس، طالب، كان الجو كتير متوتر لكن في محل الجماعة فهموا انه احنا اللي بنعمله مش خطير زي  

 ما هم بفكروا.

عرض صار اسهل شوي، صرت انا لما بعمل مسرحية  راحت هاي التجربة، صرنا لما نروح عالمدارس نطلب انه نعمل     

اقول للطالب كل طالب الزم ييجي مع اهله، يعني يا بتيجي مع امك يا مع ابوك بصيرش تيجي لحالك، فصرنا شوي شوي 

نشرك االهل، يعني ممنوع الطالب ييجوا لحالهم الزم ييجي معهم مدرس، يعني صرت انا احط قوانين سفسطائية مرات  

ل اكسر هادي الفجوة اللي ما بين الطالب وما بين المسرح وما بين الهيئة التدريسية والمدراء واللي قاعدين  عشان احاو

بصنعوا القرار بقلك ممنوع نشاطات ال منهجية مسموح نشاطات منهجية بس ازا كانت رسم ممنوع المسرح مختلط الزم  

خططة كيف يكسرها، يف يوصلها، شوي شوي النت  تسووا عرض يعني، كل هادي الممنوعات صار الواحد بدو يبني 

االمور، توسعنا، طلعنا من محافظة الخليل رحنا عالمحافظات اللي جنبها، لحد ما صرنا نقدر انه فعال نقدم كتاب وييجي  

 موافقة عالكتاب ونجيب الطالب ويحضروا، وصلنا مرحلة جدا جدا مهمة.

لما انا تركت الخليل، كان في   12سنة في السنة ال 12، 2008لل 96سنة، بالزبط من ال 12هادا الموضوع استمر     

مدراء مدارس كانوا اصال طالب لما عرضنا في السنوات االولى واليوم صاروا طالب مدارس صاروا هم يتصلوا على  

خالل  المسرح، يقولوا ايمتى في عروض، نفس الشي مدرسين، يتصلوا ايمتى في عرض جديد، ايمتى في مسرحية جديدة، 

سنة قدرنا في بلد زي الخليل وطبعا عملنا نفس التجربة في غزة، في غزة كانت اصعب، في غزة مكنش في مشكلة   12فترة 

مع المدارس، مع المدراء مع التربيسة والتعليم، كان في مشكلة مع الطالب، كنتي تروحي على مدرسة تالقي الطالب  

دادي تاني اعدادي مسلحين. كنتي من شان انتي تطلعي الولد يعني يمثل او  مسلحين، انا داخل على مدرسة في طالب تالت اع

يشارك في ورشة دراما، كان فيها مرات اشياء بتخوف، وانا فخور انه اهم االعمال المسرحية اللي انعملت في غزة في هادي  

لدروج انتقلوا للصف االول، وعملنا المدارس ومع هدول الطالب، هدول الطالب انتقلووا من الصف االخير اللي قاعدين فيه با

دراسة في مرحلة قديش كان مدى تاثير مع صديق النا من بولندا عملنا دراسة قديش كان مدى تاثير فعال المسرح والدراما  

على تطور هدول الطالب مش بس بحياتهم الشخصية، بل بحياتهم االكاديمية، عالماتهم تحسنت، التزامهم في المدرسة تحسن،  

 هم في زمالءهم في المدرسة في الهيئة االدارية تحسن. عالقت

هدول تجربتين اللي هي الخليل وغزة بالنسبة الي كانوا اهم تجربتين في حياتي اللي بتاكد انه الفن والمسرح بضيف جمالية      

الدراما قدرت تعمل هاد  للحياة خاصة في فلسطين، رغم كل االشياء القبيحة اللي  بنشوفها من االحتالل من الظلم، المسرح و

التغيير عند اجيال، يعني انا فعال في طالب اجوني اخر سنوات في الخليل هم مدراء كانوا بصف سابع وثامن حضرونا 

 حضروا مسرحيات هم اللي كانوا الساتذة يقولولهم تروحوش تحضروا مسرح. 

تركت الخيل، واليوم في عنا مسرح في   2009لما انا تركت  2008لل 96احنا اليوم اشتغلنا على جيل كامل من ال    

اليوم في عنا مسرح وبفكر من   96اللي انا بديت معهم في ال 4الخليل للي بعرف في مسرح نعم، هدول هم الشباب الطالب ال

اهم المسارح اللي بشتغل مسرح للطالب وللمدارس هو مسرح نعم في الخليل وفي عنا ايام المسرح في غزة تجربتنا في  

كانت دائما صعبة النه وصول الى الطالب في القدس صعب، التنسيق مع التربية والتعليم الفلسطينية في القدس صعب   القدس

 النه ممنوع.



فعال المسرح كان اله تاثير على   94لل 67لكن بدي اجمل هيك باالخر يعني، تجربة الحكواتي بفلسطين من بعد ال    

من لما كان وزير التربية او الشخص المسؤول   94سرح في المدرسة اللي بدا من الالمجتمع بشكل عام، وتجربتي انا في الم 

بالتربية والتعليم مش مستعد اصال كان يقابلني اليوم في عنا دورات مع التربية والتعليم اليوم في عنا عروض بتنعمل،  

ونان وعايطاليا واخدنا جوائز اولى،  اخرجت مسرحيتين لمداس مدرسة من الخليل ومدرسة من رام هللا ورحنا فيهم على الي

المسرح مهم جدا في التربية والتعليم الفلسطينيين، مش كيف الزم، يعني وين احنا هال مش كيف الزم يكون بفكر بنقدر نكون  

 احسن. 

شات العمل  اشتغلت انا في مرحلة على كتابة منهاج اللي ممكن يدخل على التعليم اللي يساعد المدرسين، عملنا كتير من ور    

للمدرسين كيف يستخدموا المسرح بالتدريس من ناحية القصص، السرد القصصي، اشتغلت كتير على السرد القصصي، انا  

بقول فلسطين هي نموذج ناجح وجيد جدا بتاثير المسرح والفنون طبعا زمالءنا بالفنون فرقة صابرين وغيرهم من الفنون  

دا بتاثير الفنون االدائية والفن والمسرح على الطالب، على التربية، على المسار  الشعبية، بفكر بفلسطين هي نموذج ناجح ج

التربية والتعليم، في فلسطين والمدارس، يعني هذا باالساس زي ما حكيت انا كان في عندي ورقة اللي كنت دايما احب  

ما انت بتبدا بالثقافة ال بد انه يكون عندك مجتمع اشاركها دايما مع الناس بقول انه الثقافة هي صانعة انسانية البشر، بالنهاية ل

صحي، مجتمع واعي، مجتمع متفتح، كمان تجربة اللي انا عملتها وكمان بحس انه هي كانت تجربة مهمة، لما بلش االخ والء  

 يحكي بالبداي كنت متزكر اشياء الها عالقة باالجيال، احنا بفلسطين في عنا فجوة بين االجيال. 

امج مرة اسمه مسرح الجيب، انه تروح انت على منطقة معينة وتحاول تعمل نشاطات ثقافية جماعية للعائلة كلها،  عملت برن   

للطفل، للكبير، للختيار، للصغير، وكل العيلة او كل الحي هادا او كل المنطقة او كل الشارع او كل مخيم او اللي هو، يشاهد  

سمعوا الجد على المسرح بحكي قصة، والجد يشوف والد بنته بنات بنته نفس النشاط مع بعض ويصير نقاش، واالطفال ي

عالممسرح عم بمثلوا، يصير في حوار، يصير في حوار انه عم بحضروا اشياء فنية اللي للكبار مش مقبولة، مش مسموحة،  

ذكره، بالخليل كنت انا  عيب وحرام، نحاول نكسر هاي الفجوة اللي بين االجيال وهادا اللي عملته على فكرة يمكن نسيت ا

اعمل مسرحيات يعني بعد ورش الدراما عن التعبي الحر، يختاروا الطلب يحكوا عن امهم وابوهم ومشاكل بالعيلة ومشاكل  

بالمدرسة ويكونوا االهل موجودين، وبعد العرض جزء من العرض يكون في ورشة وتطلع االم عالمسرح وقبالها بنتها، 

كية عن اشياء اللي هي بتحكي فيها عن حياتها في البيت، في مواجهات صارت عالمسرح بين استاذ  ويحكوا انه البنت تكون حا

 وطالب بكيف بتعامل معه. 

هذا هيك بشكل عام يعني تجربتي في مرحلتين، وهال في المسرح الوطني عم بنحاول نمشي المسرح بكل صعوبات الحياة    

 نا ان شاء هللا قوة وطاقة وقدرة نكمل ونستمر.  في القدس ومع االحتالل بس تمام، وما زال ع

ميسون: شكرا عمرو خليل على التفكير العملي وكمان في تجربة عملية وفي كمان تفكير تحليلي بكيف بكون المسرح جزء     

ما عندي   من التربية الراديكالية، انا يمكن هال اليوم بجسد شو بتاثر المدارس على االشخاص النه حاسة حالي متل الزومبي

وقت اعمل شي حتى فكر، فبدكن تعزروني اني عم خبص باالسماء، ويمكن الزم اجي اعمل مسرح معكن. هال في عنا اخر  

متحدث اخيرا هو حمزة العقرباوي، هو حكواتي واليوم يمكن حيحكيلنا حكاية ويخبرنا عن الحكي بالتعليم الراديكالي بفلسطين.  

 تفضل.

جميعا. الصوت مسموع؟ قلنا وقلكم منا ومنكم من واحد والواحد هللا قولوا ال اله اال هللا. والمسلم   حمزة: اوال مساء الخير لكم

يصلي على طه نبيه والمسيحي يمجد عيسى سيده، وكل من على دينه هللا يعينه، يا سادة يا مادة، ياللي تسمعوا الحكاية  

دة، يا سادة يسعد مساكم جميعا بزيادة. تحياتي الكوا وشكرا  نوصيكم، القهوة تنشرب سادة، والشاي ما ينشرب اال سكر زيا

للملتقى التربوي العربي وللشركاء شكرا دكتورة ميسون وشكر لزمالئي والء ونورا وعامر والحمد هلل شكرا الدكتورة 

 مخربشتش اسمي يعني، لطيف.

في دورته الرابعة عشر، نروي الحكايات حتى  طيب، يعني بنحكي عن الحكاية والتعليم الراديكالي، شعار مهرجان حكايا     

نرى الشمس دون القضبان، فهذا واحد من تجليات دور الحكاية في التعليم الراديكالي، انا كحكواتي يعني انا فالح ولدت في  

  قرية الحكايات والموروث الشعبي هو سلع الناس اليومية، هو مش شيء يعني الناس بتتعلموا او بتروح تدرسوا او حدا

بوصيهم فيه، االمثال والحكايات بتجري في القرى بين الناس، كما يجري الدم بالجسم، يعني انت ال تسال رجل كبير عن  

مسالة او ما بيجي بنصحك نصيحة او بقدملك نقد او بوجهك بشكل مباشر، دائما بستحضر حكاية او قصة، وبستحضرني هون  



سطيني الراحال خليل السكاكيني الجديد في اللغة العربية كان في للمراحل  كمان اشارة انه المنهاج التربوي للتربوي الفل

االساسية مبني على شكل قصص، حكايات موجهة لالطفال ومنها يخلص الكاتب لما يريد من قواعد لغوية وهوية. فالحكاية 

 دايما حاضرة. 

؟ يعني كحدا مهتم بالتراث جمعا وتوثيقا وسردا  السؤال هل الحكايات والموروث ال تزال تلعب دورها في التعليم التحرري    

واداءا، يعني من خالل تجربتي باالحتكاك مع الناس دائما الموروث حاضر، اذا بنحكي عن الحكايات والقصص ويعني 

بنكتشف قديش الحكاية كانت لطالما حاضرة في التعليم والتوجيه، على الصعيد الوطني على صعيد بناء الهوية، على صعيد  

نضال، كيف القصص والحكايات البطولية، الخرافية والنضالية الحقيقية اللي بتم سردها عن البطوالت عن االبطال لطالما  ال

لعبت دور في بناء شخصية الفلسطيني، اللي السير والمالحم الشعبية للحكواتي بسردها لجمهوره هي مالحم ذات بعد رسالي  

لحكايات اللي الجدات بروينها في هذا البعد، اللي التراث وبوظفه ليادي دور تعليمي وظيفي، بصنع الهوية النضالية للمجتمع، ا

وتربوي في الحكايات والقصص هناك مستويات متعددة في السرد، وحدة منها بكون اله بعد تربوي تعليمي، في رساله، في  

، السارد للحكايات، في شيء بده يوصله، في  هدف بدها توصله الجدة الراوية او االم الحكاءة، او الجد الراوي او الحكواتي

رسالة في قيمة مجتمعية، في سلوك بده يحافظ على استمرار اداؤه في المجتمع، فالحكاية ال يمكن سلخها عن دورها الوظيفي 

 التربوي. 

سطينيين على الصعيد النضالي لطالما كانت الحكايات والقصص، او لطالما كان الفن واحد من االدوات اللي الفل     

وهي وحدة من االحداث المفصليية في ذاكرتنا النضالية، شفنا دور الفن، يعني في االغاني لما بدهم   36بستخدموها، في ثورة 

ينبهوا مطارد بضرورة اخالء مكانه بستخدموا مثال كلمة السفرجل، فاللي بستمع لالغنية بفكرهم بحكوا عن فاكهة السفرجل،  

لسفر جل، انه ان االوان لتنتقل تغادر مكانك، الفالحين اللي كانوا يعتقلوهم االنجليز كدروع بشرية على  بينما المجتمع بفهم انه ا

طريق نابلس القدس، ويحطوهم في مقدمة الرتل العسكري، يغنوا على دلعونا وعلى دلعونا واحنا االوالى وال تضربونا،  

ف، فيعتقد انه الجماعة طربانين، بينما تصل الرسالة للثوار الكامنين  فالجندي العسكري االنجليزي يعتقد انه اه العرب بحب الكي

على جانب الطريق، انه احنا الدروع البشرية معتقلين في مقدمة الرتل العسكري، واذا كانوا في المؤخرة غنوا، على دلعونا  

في السياق الفلسطيني عشرات   وعلى دلعونا واحنا التيالى وال تضربونا. هادي وحدة من تجليات حضور الفن ودوره يعني

 القصص والحكايات واالغاني اللي دائما كانت حاضرة وبتشكل هويتنا النضالية. 

الحكايات بدورها الوظيفي وبعدها التربوي هو من االشياء اللي شكلت هويتنا النضالية، احنا كفلسطينيين وحدة من االشياء       

ل هويتنا، وانا الني جاي من خلفية حدا بحب التجول، وانا جزء من فريق اسمه  اللي دايما بنفاخر فيها وانه هي جزء من تشك

تجوال سفر، فبنمشي في البالد وبنسمع حكايا االماكن، هذا الموقع هذه المغارة هذا الجبل، هذا الحجر، شو اسمه؟ ليش اسمه  

ا بشكل عالقة بينا وبين المكان، عالقة بتحمينا،  هيك؟ شو الحكاية الخرافية او االسطورية اللي خلقوها اجدادنا عن المكان؟ فهذ

بتحمينا وبتخلي عالقتنا مع الوطن هي مش عالقة عابرة، تماما كعالقة المحتل المستعمر اللي جاي بقوة السالح، لما بنزور  

القصة الشعبية  مثال عين الفوار، وبنصل البركة اللي بتفيض بعد نص ساعة بتمتلئ ثم بختفي ماءها حتى القعر بذوب، فبنسمع 

اللي بتقول: بداخل االرض تحت هاي البركة في جنين بتصارعن، جن صالح وجن طالح، فبتباطحوا وبتصارعوا، لما بغلب  

 الصالح بفتحلنا المي مشان نشري، وبستمر المصارعة لما بغلب هذا الجني السيء بسكر الماء.  

ء مش مفهوم للمجتمع، لكن عشرات القصص والحكايات هذي من القصص البسيطة اللي ظاهرها بفسر اسطورة او شي   

اللي فيها بعد بحاول يقدملنا البعد التربوي البعد النضالي البعد االنساني االخالقي في حكايات الشاطر حسن ومغامراته، في  

ه، اللي هن  حكايات الشاطر حسن والثالث رمانات، الشاطر حسن اللي بأبى الوزاج من كل النساء اللي بتنصحوا فيهن ام

خياطة، طباخة، سيدات المجتمع اللي هن بنعرفهن، فبلحق قصة اسطورية بتقول انه في جزيرة فيها شجرة رمان بتقدم في كل  

رمانة عروس، فلما بصل بفتح اول وحدة بتطلع ملكة جمال، فلما بسالها شو بتشتغلي فبتقوله خياطة، الثانية بتقوله طباخة، 

ها توصل انه يعني هذا الحلم الواسع تاعك فبدها توصله رسالة لع من طين بالدك حط على خدادك،  فهي الفكرة من الحكاية بد

ففي مستويات عدة في الحكايات والها بعد تربوي، حكاية االخوات الخياطات اللي السلطان بزورهن وبحكينله حكاية الثالث  

ن، فهادي حكاية لما بنسردها لالطفال في المدارس او  قروش، قرش بنوره في البير وقرش بنعطيه قرض وقرش بنسده في الدي

المخيمات الصيفية بتصلهم الفكرة االساسية انه في قرش بنوره في البير هذا قرش التدبير، خبي قرشك االبيض ليومك االسود،  



ر وداروا بالهم علينا،  اما القرش اللي بنسد فيه الدين فهو القرش اللي بنصرفه على امنا وابونا اللي صرفوا علينا واحنا صغا

 والقرش اللي بنعطيه قرض هو اللي بنصرفه اليوم على ابناءنا عشان بس يكبروا يردولنا هادا الدين. 

فالحكايات ببعدها التربوي حاضرة، ودايما متشكلة، كثير يعني كثير من الحكايات او من الفن عموما بنلقاله حاضر،      

النضالي االجتماعي، االمثال الشعبية ودورها، هناك مستويات، هناك تنوع كبير، قد يكون االمثال، النكت ذات البعد االنساني 

يعني دورنا كفنانين وكمؤدين وكباحثين وكمهتمين بالتعليم الراديكالي نبحث عن المفيد والنافع في هذا الفن، في هذا الموروث  

والمسرح من خالل االداء من خالل الدبكة من خالل منصة  ونعيد تقديمه ليبقى التراث والموروث الشعبي قادر من خالل الفن

من خالل الحكايا من خالل الفنون المختلفة المعاصرة من خالل السوشال ميديا ليكون قادر على تقديم تعليم تحرري تعليم قادر  

 يصنع انسان حر، انسان النبل والقيم االنسانية العليا هي ما يحركه ويوجهه.

كون من اغنى الشعوب في تراثها وموروثها، بحكم التنوع الحضاري واالنساني التتابع الحضاري الوفود احنا يعني قد ن    

العرقي والعربي التنوع من ناحية السكان في فلسطين عربا وغيرهم، فهذا التنوع والخليط اللي بنشوفه في ممارستنا في  

مل ما فيه كفنانين ومؤدين ونقدمه ليضل التراث والموروث قادر على  معتقداتنا في اكالتنا في لهجاتنا في لكناتنا، مهم ننتقي اج

اداء رسالته التعلمية التحررية اللي هي جزء من رسالتنا. طبعا اذا بنحكي عن دور الفن في باحثين كثر ومؤرخين فلسطينيين  

البرغوثي واستاذنا شريف كناعنة  اهتموا بهذا التوثيق للموروث بدءا من الدكتور توفيق كنعان مرورا بالمرحوم عبد اللطيف

وكثر اهتموا بالبحث عن الموروث الغنائي والقصصي والحكايات الشعبية والقصص واالمثال وقاموا بجمعها وتوظيفها، وال 

نزال بنشتغل اليوم مع عشرات المؤسسات الفلسطينية اللي بتهتم بجمع الحكايات والموروث والممارسات من مصادرها  

رواد من كبار السن، بنجمع وفي ناس جمعوا، هذا الجمع مهم يتحول شو حكت صديقتي نورا انه الفلكلور االساسية من ال

ينبغي ان يكون حي، مهم الناس اللي جمعت واللي بتجمع واللي وثقوا ما نحتفظش بهذا الموروث بالمتاحف ونطويه داخل  

سالته ودوره مشان يأدي دوره في التعليم التحرري  بطون الكت، مهم ان يكون حي، وبأدي دوره، الموروث مشان يأدي ر 

مشان يأدي دوره في صناعة االنسان بعيش بمجتمه الطبيعي اللي هو مجتمع التداول والسرد، فاذا بدنا التراث والموروث  

هاد الموروث  والحكايات تواصل تادية دورها في التعليم وصناعة انسان نبيل انسان حر انسان قيم االنسانية اللي بتوجهه مهم 

 والحكايات يتواصل سردها وتناقلها بين االجيال. 

وما مهرجان حكايا في نسخته الرابعة عشر اال وحدة من االدوات الحية اللي الناس المؤمنين باهمية الحكايا وبنادوا     

روث والحكايات وبتواصل  بضرورة استعادة دورها بالفن والتعلم والحياة، اال هذا وعي سابق الوانه واداة حية بتقدم المو

سردها، حكايا والملتقى التربوي العربي خالل تجربته في السنوات الماضية حاول يقدم الحكايات الخرافية واالسطورية  

وحاول يقدم حكايات من التراث بطابع معاصر، واشتغلنا بحث واشتغلوا عشرات الحكواتيين على قصص باعادة انتاجها  

قيم معاصرة لتادي رسالتها، تماما زي ما بتشتغل فرقة الفنون على مواصلة الدبكة بضخ نفس  بصيغة معاصرة لتحمل قيم و

ودم في حركاتها واداءها لتضل حية، لمتموتش ومتتجمدش كمان السرد والحكايات مهم للمؤدين والحكواتيين انه الروح 

 التجددية والعطاء الدائم في الحكايات والتجديد. 

وشكر موصول لشبكة حكايا والفريق الرائع اللي دائما بكون حاضر بتوجيهاته وتنصحه وبالضغط كمان اشتغلنا يعني     

باتجاه بعمل اشياء معاصرة للمسرح من خالل الحكي والسرد، على قصص الالجئين مثال الذين اقتلعوا من ديارهم، يعني احنا  

نا وريحة بالدنا وطبيعتنا وعالقتنا بارضنا ووطنا،  الفلسطينيين قد يكون للحكاية خصوصية النه هي بتحمل نكهتنا وريحت

فوحدة من االشياء اللي بنفتخر انه انجزت للحكايات اللي قدمت على المسرح واللي حملت حكايات الالجئين اللي اقتلعوا في  

كاية تاعتنا  من بالدهم وهجروا فتحولت لعمل فني مغنى شارك فيه ناس بغنوا وناس بعزفوا على الناي فقدم الح 48العام 

بصيغة معاصرة لتواصل السرد وتخاطب الجماهير المعاصر باللغة وباالسلوب الفني اللي بليق بذوقه المعاصر، فالحكاية  

كانت وال تزال وينبغي ان تواصل دورها التعليمي النه اذا بنحكي عن دور الفن في التعليم المعاصر فالزم يكون في هذا  

جميعها ونحرص انه يكون في تكاملية بين كل اقطاب الفن وادواته لنضل قادرين، ووحدة من   التوازن الزم نحمل ادوات الفن

الشعارات المهمة اللي دايما بنرددها كحكواتيين وكحكايا انه احنا بنحكي منشان نعيش، بنحكي ليعيش تراثنا ونعيش بكرامة  

يم التحرري ودورها في صناعة انسان اللي يعني  ونعيش ببلد حر، فهذا باختصار يعني عن دور الحكي والحكايات والتعل

 واعي ونبيل تحركه القيم االنسانية العليا.



ميسون: شكرا حمزة، وشكرا عاللطشة. هال قبل ما نبلش نوخد اسئلة من الحضور الكريم، بنحب نزكر العم يحضروا معنا     

بسؤال، هو انه الموسيقى المسرح الدبكة الغنا الحكي، هن  انه يتركوا اسئلة عالتشات، ونحنا بننقلها للبانيليست، انا بحب بلش 

اشكال من فنون هن فنون ادائية من الموروث الشعبي الفلسطيني، بس متل ما شفنا، من كل التجارب اللي انعرضت معنا اليوم 

 في شغل كتير على ادخال تكنيكس او اشكال جديدة على هيدا الموروث. 

والء  soul 47او حدا منكن بحب يخبرنا انه كيف هيدا ادخال هيدي االشكال ان كان متل الهال انا بدي اسال ازا كلكن     

بيعمل يعني في موسيقى وفي كمان باالنجليزي وفي كمان نورا، نورا في الجيتار وفي كمان كانه الدبكة صارت مسرح، فازا  

فن لحتى يصير فعال بالتربية الراديكالية، انا عم  هيدي كيف فينا نستخدم هيدي االشكال هيدا الفيوجين لحتى نعمل تطوير لل

بسال هيدا السؤال النه هال في باالكاديميا كمان كل المحالت في حركة كتير قوية انه بدنا نعمل نزع االستعمار من المدارس  

ون متل ما كانوا والجامعات، ونزع االستعمار هو اكتره هوياتي يعني انه بدنا نرجع نعيد شو عملوا اجدادنا بدنا نرجع نك

ويمكن قبل كمان، انتوا عم تعطونا تجارب حية انه كيف فينا نشتغل على تربية راديكالية اللي هي كمان   48بفلسطين قبل ال

 نزع استعمار هو جزء منا، بس من دون ما نخاف انه نطور باالشيا اللي عم نعملها، اللي بحب يشاركنا يبلش. ما حدا بده؟

حكي. احنا بنرجع بنحكي عن التراث او الفلكلور الحي. يعني كيف بده يعيش، يعني از تخيلنا البني ادم زي  نورا: ممكن انا ا   

الشجرة، في اله جذور، يعني ازا بدون هاي الجذور كيف بده يتغذى، فاذا بناخد انه الفلكلور هو الجذور اللي النا، او بنرجع  

بداية هاد اللي بنتجذر فيه من الماضي، وبنتطلع للشجرة لالعلى كيف بتكبر  للحكواتية للحكايات لكل هاد، هاد اصلنا هاي ال

فصول بتتجدد هاد هو الفنان او البني ادم، وين الخوف؟ الخوف اذا بنبعد وبننسى وبننسلخ عن   4بتتحرك بتمر في خالل ال

نا بالنسبة الي كتير ضروري للبني ادم  واقعنا وعن اصلنا، فببطل في هاي االرتباط مع ماضينا وايش بنقدر نقدم، فهادا جزء ا

 والي اشي بنقدر نطلع عليه بكيف بنقدر نطور اي شيء.  

الزم نبلش من وين بنفكر كمان االصل، يعني حتى لما بنطلع عالدبكة يعني احنا بنقول في الشمالية بس حد فينا هال بقدر     

بتحكي عالدبكة، وروايات من وين بلشت من طقس   يرجع بالزبط كيف كانت او بلشت، مهي بلشت كطقس، في قصص عديدة

للخبط عاالرض عشان الهة بعل يطلع ينزل يغضب وينزل المياه، يعني في ناس بحكوا كانوا يخبطوا عالطين ويشبكوا ايديهم  

بكتاف بعض عشان يطلعوا هاي الصوت فطلعت الدبكة، فما في الها مرجعية بمعنى من وين نقطة الصفر، عشان هيك الزم  

 نضل نطلع عليها للمستقبل وما نخاف وما نهاب كيف بتقدر تتطور ما دام الها الجذور اللي بنحكي عنها، انه االرتباط. 

 ميسون: والء بتحب تقول شي النه انت كتير اشتغلت على هيدا الموضوع؟    

نائلة لبس اللي هي باحثة   والء: بحب اضيف مثال، عادة بحب اشاركه النه هو من محاضرة انا مرة سمعتها لالستاذة   

للتراث، باحثة من الناصرة، باحثة في التراث وحافظة للتراث وكاتبة كتب بمواضيع االهازيج وتوثيقها، فبتحكي باحدى 

محاضراتها انه التراث هو زي القطار، القطار بضله ماشي بطلع عليه ركاب بخلوا اشياء وبنزلوا، يعني حدا بخليله علبة  

 و كيس شيبس وبنزل، حدا بخليلو بنسى جيتارة، ابصر شو بنسى. كوال، حدا بخليل

بس عمليا الفكرة هي انه هي بتشبه االشي من تطور التراث نفسه يعني في البدايات كانوا يغنوا عدلها يابوها على المهرة،      

وها على الباص، بعدين  بعدين بعد عشرين تالتين سنة صارت، عدلها يابوها على التكسي. بس بعدين اجت صار عدلها ياب

عدلها يابوها على الليموزين، يعني التراث والكلمة مواكبة للحداثة، مواكبة للشيء االني اللي عم بتطور، بضل ثابت متل  

الشجرة اللي حكت عنها نورا وجذورها، لكن بتضلها متاقلمة مع اللي جاي، وهادا يمكن قوة الزم دايما بذكرنا بقوة موروثنا، 

نا ثابت فهو يتاقلم لكن ال يتغير يعني انه بضل المرجع االساسي تاعه، الروح النفس تاعته، تسير عبر االف  النه موروث

 السنين، وهي هيك باالخر، فهي التربية اللي مارقة من خالل الحفاظ الموروثي هادا، بتضال مستمرة حتى مع كل التغييرات.  

وبدي احكي شغلة كمان يمكن شوي يمكن مفاجئة بعرفش ازا هي مفاجئة او ال لكن احنا دايما عنا نظرة انا اسا مش عم     

ببيسض صورة االستعمار، لكن االستعمار عادة بحاول يعمل يفرض لغة عالمية على كل الشعوب اللي بستغلها او بستعمرها،  

موسيقية يمكن، بوحد نوع من طريقة تفكير او اشياء او تكنلوجيا اللي   فامرات بصفي بسيطر بعمل بوحد نوع من اللغة

موجودة عند ابن افريقيا في موزمبيق وعند ابن المخيم ببالطة، فالسؤال احنا كمستعمرين ازا بدنا نحكي على الديكواليزيشن  

اقول نزع االستعمار، بدي اقول استعمار  او شو بالعربي بقولوله "نزع االستعمار/االستعمار المعاكس" تعا نقول، انا ال بديش 

معاكس النه هون اللعبة انا بالنسبة الي، واللي هي انه احنا نعولم محنا عمليا دربنا واتدربنا عند كتير شعوب مقاومة حول  

يرلنديين تعلموا العالم، يعني تعلمنا من البالك بانترز وعلمنا البالك بانترز، الفهود السود بامريكا، وكنا مع االيرلنديين واال



عنا، لكن اليوم احنا عنا قوة انا نعولم الهوية الفلسطينية، انه اليوم الحقيقة تقال هي هوية الفلسطيني مش فقط للفلسطيني، هي 

 هوية عالمية، فهويتنا موروثنا تراثنا كيف تراثنا بحاكي تراثات االخرين، من الشعوب، وبنستخدم هاي االلة. 

يمكن يعني احنا بنقول انا اسف يمكن عم بطول شوي، بس اليوم احنا بنعمل موسيقتنا التراثين من الة الكييبورد الياباني،     

يعني انا عم بستخدم الة يابانية لصناعة المجوز والتراث، فهادا احدى اثباتات على انه الياباني اضطر يخلق كيبور خصوصي  

ا هو هون بزنس الموضوع، انه بده يوصل للسوق العربي والشرقي، لكن انا موسيقتي اليوم  لالنسان المشرقي والعربي، طبع

عالمية لدرجة انه انا عندي ناس بتصمم اجهزة موسيقية اللي بتحاكي الصوتيات التراثية والمشرقية والمدرسة المشرقية من  

نربي شعوب الكوكب شو يعني الفلسطيني غير عن االلم    الموسيقى، فهادا انا بالنسبة الي هون كتير مهم انه احنا عم نعلم وعم

 والوجع ونضال. احنا بنعلم، ليس فقط نتعلم.

 ميسون: شكرا كتير والء، حمزة رافع ايدك؟    

حمزة: تمام، اللي بدي اقوله انه احنا االشكال الفنية اللي بنقدمها بصيغة حداثية او بصيغة معاصصرة بنقولش انها هي    

ث، ثنين، لما بنرجع للقصص او الحكايات او االغاني التراثية وبنقوم بفكفكتها بنكتشف انه هي حملت نكهة كل  تراث او مورو

سنة، في الصيغة اللي متداولة   3000عصر او زمن او مرحلة مرت فيها، وحدة من الحكايات الخرافية اللي يقدر عمرها ب

سنة فكيف دخلت على   200ا جبتيي بنت علقي ؟ البارودة ما عمرهاش عنا االم بتقول لبنتها ازا جبتي ولد علقي بارودة واز 

سنة، وحدة من الحكايات الحجة القصيرة اللي بتكنس بتلقى بشلق، والبشلق عملة عثمانية في اغنية )يا   3000حكاية عمرها 

نين وجزء اخر هو ولد في  نجمة الصبح فوق الشام عليتي( جزء من المقطع هو تراثي قديم، ويكاد يكون قديم عمره مئات الس 

 احداث النكبة له عالقة بحدث حصل. 

فهي لم تكن في يوم من االيام لم يكن تراثنا بيوم من االيام جامد وبتم تناوله كقطعة جامدة، هو تراث حي كل حدا بنقله    

للي بتعبر عن مجتمعي  بترك بصمته وعلى صيغة الحكايات مثال ذات الحكاية ممكن انا اسردها بلهجتي ولغتي وبالكلمات ا

وصديقي الحكواتي او الحكواتية من بلد اخرى بسردها بصيغته لهيك مهم نتقدم بال خوف، احنا بنحترم التراث وما عنا مشكلة  

مع اللي بهتموا فيه وبحافظووا عليه، واللي بنقدمه ما بنقول انه هاد اهو التراث البديل عن تراثنا القديم، احنا بنحمل التراث  

شبة المسرح ومجرد ما طلع على خشبة المسرح هو عمل فني قابل للنقد وقابل للقبول والرفض، فليكن انه بيوم من على خ 

االيام لم يكن تراثنا جامد ومتحجر، وهاي التجربة للجمهور، وحكت نورا بموضوع الدبكة او والء حكى انه الجماهير بتتلقفها  

كن جزء من تراثهم، ازا ما حبوه فكل ممارسة او فعل تراثي اله عمر، كله  وبتعجبها، ازا هو عجبهم ومارسوه وعجبوه فلي

بعيش طالما انه تخلينا عنه، من حق االجيال انها تقبل اي عمل وتتداوله وتتبناه وتتناقله، وانا مرة سمعت من صديقي ؟ ؟ عن  

تخدمها كل فرق الدبكة على انها فلكلور، ما  بعض الحركات اللي استحدثتها فرقة الفنون في الدبكة، في احد الدبكات اليوم بتس 

حدا سال منين اجت وكيف اجت صارت كل الفرق تستخدمها ويستحيل الناس انه هاي الحركة مش فلكلورية النه هي صارت  

سنة بمارسوها، وكل الفرق بتدرب عليها فلنكن مع التجربة للمجتمع وللناس ان يقبلوها او يمارسوها او يتركوها   20الها 

 وت وتنتهي. تم

ميسون: شكرا. في يمكن الرقص الدبكة المسرح كله فيه تعلم وتفاعل من خالل الجسد، في كتير شغل عالجسد وفي تربية     

جسدية او من خالل الجسد، ففي سؤال للي بحب يجاوب هو لنورا، بس كمان فيهن يشاركوا فيه، انه في فرق بين المدارس  

 ، ازا ممكن نحكي كيف تعلم الجسد بختلف عن تركيز بس بالمدرسة على العقل، تبلشي نورا؟ اللي كله تنمية القدرات العقلية

 نورا: اوك، عم بفكر فيها كمان.    

 ميسون: مين بحب يبلش؟    

نورا: احنا النه بنستخدم الجسد، يعني كمان في مكان اللي مجتمعيا الجسد هو بالذات للمراة، يعني مغلق، الزم حرام، فهاي     

د ذاتها لما الصبية انا بدي اخد هيك مثل، لما بتصمم للصبايا يحركوا كتافهم، اوك، ويهزوا، لما نشتغل في هاد الجسد  بح

عالمسرح شوي شوي احنا بقدر احكي عن دربت سنين طويلة مع الفنون ومع مركز الفن وفي اماكن مختلفة، بالذات النساء  

لداخل بصير ياثر على تصرفاتهم وكيف بواجهوا االمور، احنا دايما بنحكي  بنشوف تغير على جسمهم اللي من الخارج ومن ا

بالمسرح بالرقص بالفنون االدائية هي البني ادم بصير عنده امكانية في حل المشكالت، الصعوبات يتخطاها، يتعامل مع 

ون، بصير عندها صدر بتصير االمور بشكل مختلف، فوحدة من االمور انه الجسم الصبية لما بتصير تبلغ من البراعم للفن

تحدب، وهادا بنتبه عليه من معظم الصبايا، شوي شوي بنرجع بنجلس الكتاف، لحالها بصير من التمارين تمارين المسرح  



تمارين الرقص فكرة انك انت في مساحة عم تتحركي عم تستخدمي هادا الجسد عشان يتحرر دغري اللي فوق هون بصير  

 ن مباشرة في كيف ممكن. يتحرر لحاله ففي عالقة هو

وعنا يعني انا بحكي عن حالي كنت عمري كنت صغيرة في التمانينات في االنتفاضة كانوا اهلي خايفين انه نورا ال عم      

تحكي مع حدا ودايما خايفة وكنت يعني االعتقاالت والطخ وكزا. الفنون لما حطوني بالفرقة هم حطوني براعم الفنون عشان  

خجولة، فبجوز ما تصدقوا بس لما كنت انه كتير منطوية، فهادا جزء من االشي اللي بساعدني يعني انا  شوي اصير ابطل 

لليوم بتغلب شوي انه احكي، بس بكسر الفن بطري الرقص بالذات بسهل عملية التواصل؛ النه الواحد بتصالح مع نفسه ببدى 

 يواجه نفسه.

بحكي من المسرح والرقص والغنا وكله، استخدام مختلف الدوات تعليمية  فبعرفش ازا عم بجاوب كاملة اكيد في الكل     

للبني ادم يتعلم عن نفسه ويتحرر من هاي القيود اللي لما احنا في مكان تقليدي في المدرسة قاعدين وجالسين عكرسي فش  

ر اضلني مركزة، فالطفل مثال اشي بتحرك، هاد كيف بده يتحرك لحاله، انا كان عندي مشكلة مثال بالمدرسة تركيزي ما بقد

لما بيجي عنا شب او صبية في المدرسة وال حبة مسكين، مش مركز، بس مش انه هو اهبل الكل بقوله انت اهبل، مش قادر  

تفهم شو مش عم بتزبط، بيجي عالفنون بشوف صحابه وصديقاته هيك كلهم بدرسوا وبشتغلوا وبساعدوا بعض في ناس  

ة، في مساحات، بيجوا االهل بحكولنا كيف هادا صار مهتم بالمدرسة، بتنشط البني ادم، هادا  بدرسوا بعض في داخل الفرق

كتير ضروري يا ريت في المنهاج اللي بصير نوعاله شوي، بصير مختلف كيف بنتعامل مع المعلومات من الرياضيات 

 س. للعلوم لكل هاي االمور بتدخل من خالل الرقص والمسرح، وفي نظريات في تجارب ب 

؟ soul 47ميسون: حدا بحب يزيد على نورا؟ اوك. في سؤال لوالء اللي هو انه شو التفكير وراء الكلمات وااللحان لل    

النه فيها تغيير راديكالي عن االغاني التراثية لكنها تستخدم مكان االغاني التراثية في االعراس والحفالت. من خبرتك شو  

 تاثيرها عاالطفال والشباب؟

بالمجال هي كمان مش يعني هي مش اختبار هلقد مختلف عن ما سبقها،  soul 47ء: شكرا عالسؤال. يعني بخبرة وال   

يمكن النه االفراد اللي اجوا يشكلوها عندن خبرات مختلفة. يعني احنا الفرقة زي ما حكيت قبل، احنا اول اشي عشان احكي  

ادا السؤال، انه احنا اربعتنا لما اجينا اسسنا الفرقة او اجتنا الفكرة اعطي شوي يمكن بساعد وبساهم شوي لفهم او كجواب له

حتى ناسس هاي الفرقة كل حدا جاي من تعا نقول بديش اسميها موسيقى بديلة او من الموسيقى المغايرة، يعني النه الموسيقى 

ا كانت متاثرة من الريجي اللي هي موسيقة  البديلة بتجيش تبدل بتيجي تبدل شيء قائم، احنا مش جايين نبدل، لكن احنا اساليبن

جزء الكاريبي، الجزر الكاريبية لالفارقة اللي استعبدوا في جاميكا اشي مننا استخدم اسلوب الراب اللي هو اسلوب بروكلين  

ن،  ونيويورك في الشعر الشارع، او طريقة للكالم نوعا ما ناقد، فن الراب، اشي مننا جاي من مدرسة السول ميوزيك كما

موسيقى كمان من صنعت من السود في امريكا االفارقة في امريكا، فاحنا جينا من مدارس شوي مختلفة نوعا ما او طريقة  

 القاء الكلمة بطريقة حديثة، استخدام الكلمة الواعي لكن القاءها في طريقة حديثة. 

بعض من خالل االنترنت، واتفقنا انه نلتقي سوا وبعد صيرورة لكل فرد مننا صيرورة حياة مختلفة، اكتشفنا بعض اكتشفنا     

في عمان، ونحاول ناسس موسيقى جديدة اللي هي مرجعها االول تراثي، يعني كصوت فيا تراثية، على مقام البيات، مستوحاة  

ناعة  من التراث من الدبكة لكن عمالنها في صوتيات او اليات حديثة، يعني السينتيسايزر. فاستخدمنا اليات حديثة في ص

الصوتيات القديمة وادخلنا كمان كالم حديث في قالب غنائي حديث تعا نقول، فهي منها تعا نقول اختراع للعجل، انما هي  

دحرجة العجل في طريقة جديدة، يعني هيك انا بعتبره، النه باالغنية التراثية دائما كان في الكلمة الناقدة ودايما كان في تمرير  

 48عبي اغاني الحداية في االعراس والمحاورة بين شاعرين شعبيين زجالين، دايما كانت فترة مثال بالرسالة ودايما الحدا الش 

داخل الخط االخضر لما كانت الناس تحت حكم عسكري كان المنصة السياسية الوحيدة اللي كان ممكن الناس تحكي وتعبر  

هو  47السياسية الكلمة السياسية معبر عنها. فباختصار ال ضد االحتالل كانت هي لما يلتقوا الزجالين في االعراس كان يكون

 تجربة حديثة للتراث، بطريقة او باخرى لكن بنفس الشارع النفس الشبابي الحالي لالقطار العربية ولفلسطين حاليا.  

 ميسون: شكرا كتير والء. في عنا دكتور نهاد الشيخ خليل من غزة بحب يعمل مداخلة، نهاد انت معنا؟    

نهاد: ايوا انا معكم، اهلين، كيف حالكم ان شاهلل بخيرجميعا يعني، مبسوط انه يعني هذا اللقاء بحكي عن التراث والموروث     

يعني الثقافي واالجتماعي والفلسطيني مهم جدا النه هو احنا كشعب يعني فلسطيني اهم يعني الجانب المهم في التراث انه هو  



لدنيا كلها نبرز الهوية المناقضة لالحتالل االسرائيلي، فهاد اشي كثير كويس انه نهتم بالتراث  بجاوب بساعدنا النا ولالجيال ا

 ونحكي عن التراث. 

لكن الحديث عن التراث يعني انا من وجهة نظري انه التراث هو االشكال القديمة اللي كانت موجودة هاد اشي كويس،     

ية من وجهة نظري انه المنهج، منهج اهلنا اللي كانوا زمان بقولوا القصة، تطويرها كمان اشي كويس، لكن االشي االكثر اهم

وبيعملوا الرقصة، وبقولوا القصيدة والنشيدة وبصنعوا الفخارة، وكل يعني والتوب وبخزنوا الطعام، كل هادي منهجيتهم في  

قدها، وبنستسهل انا نتعامل مع الوافد مع كل التعامل مع البيئة ومع المحيط ومع التحديات اللي موجودة، حقيقة احنا اليوم بنفت 

اشي وافد، يعني سواء في يعني االدوات اللي بنستخدمها طبعا احنا ال نستطيع ان نتفادى التعامل مع الوافد، لكن ما هو المنهج 

ال زي ما بنحيي  وما هي الروح التي نتعامل فيها مع هدا يعني الوافد؟ بتهيالي انا كثير مهم في موضوع التراث يعني لو مث

الدبكة وهاد اشي كثير كويس والقصة والحكايات كل االشكال اللي موجودة والتطريز وما الى ذلك، لكن كيف انه اهلنا كيف 

كانوا بفكروا؟ منهجهم في التعامل مع البيئة واالستفادة منها وتدوير وتكرار استخدام االشياء بشكل مفيد ومنتج وموفر، يعني  

ان تصمد وان تبقى وان تستمر، يمكن هذا كمان لو يؤخذ بعين االعتبار في موضوع التراث بكون كتير   يساعد الناس على

 كويس.

في نقطة صغيرة االستاذ عامر خليل لما كان بحكي حكى عن غزة انه راح مدرسة اعدادية وشاف فيها سالح، انا حقيقة      

بة الي النه فعال المدارس في غزة يعني منتظمة والطالب يعني مستغرب يعني اذا هو شاف فانا ال اشكك، هذا غريب بالنس 

بالتزامهم وبمشاغباتهم يشبهوا كل طالب الدنيا، اما سالح، يعني وال في اي مرحلة حتى في االنتفاضة االولى اللي يعني جيش  

سالح مع الطالب في المدارس   االحتالل فقد سيطرته على كتير من نواحي الحياة عندنا، حتى في االنتفاضة االولى ما كان في

وانا يعني عايشت كل هادي المراحل الموجودة، بشكركم على هذي الندوة وايضا على اتاحة الفرصة لي ان اتحدث هذه المدة 

 القصيرة، شكرا. 

 ميسون: شكرا نهاد. عامر بتحب توضح او تحكي او ترد؟    

لمدارس في غزة فيها سالح، لكن انا بحكي عن حادثة حقيقية صارت  عامر: ال ال اكيد انا مش عم بعمم، انا مش بقول انه ا   

طبعا انا بقدرش اذكر هال اسم مدرسة ومين ومزا، انا بس بحكي عن حالة حقيقية حصلت في مجموعة طالب في مدرسة في  

هاد الشخص   منطقة كان المدير ميقدرش يسيطر على الطالب وكان في واحد من الطالب دائما الخوف الرعب منه كان انه

معه سالح، كان في مراحل، فانا بحكي مش عم بقول مدارس غزة وال عم بقول انه، ال انا بحكي عن حادثة وبعرف هاد  

الشب مين وبعرف شو صار وبعرف انه بعد ما دخل بورشات المسرح وبالمسرحيات والتمثيل، اليوم هو شب من نوع تاني،  

 نه في سالح بالمدارس. ال انا بحكي عن حادثة طبعا مش عم بقول ا

ميسون: اه بس اصال يمكن المدارس هي مش معزولة عن المحيط اللي حواليها وفي حالة استعمار وفي سالح وين ما كان،     

عن اللي عم بصير، انا بعرف بلبنان كان   svhoolingفيمكن يعني فينا ناخدها كمان بطريقة انه ما فينا نعزل المدارس وال 

لحاالت يعني مش هي شغلة بس بغزة او نحنا يمكن دكتور نهاد ازا اخدتا على غزة بس انا بعرف انه  دايما يصير هيدي ا

ببيروت كان في كتير حاالت انه طالب من شو ما بدن كانوا يجيبوا حدا مسلح او يجيبوا سالح ويهددوا المدير، بس هيدا  

لعملية التربوية بالمدارس، وبين الطالب اللي هني يمكن  كمان بدلنا انه في فجوة بين كيف بفكروا هول اللي عم بقوموا با

 موجودين محل تاني، فهيي كمان ما فيها تتاخد انه شكل سلبي، يعني باالخر هني فدائيين وجزء من المجتمع. 

ة، والنتيجة عامر: وانا ما بحكيها وال اذكر انه انا بعيد هاي القصة وبحكي فيها دائما، لكن انا بزكرها النه كانت جدا قاسي   

 تبعتها كانت جميلة.

نهاد: بس هو انا لو سمحتوا، انا ما اخدتها من ناحية حساسة، بس هي كوقائع، انا بعطي ندوات بالمدارس عن التراث وعن     

تاريخ فلسطين، يعني هادا مش موجود، لو موجود لقلتلكم، بس هي مش موجود، عنا مشاغبات زي ما بصير بكل الدنيا، بس  

موضوع ال، عارفين بيش؟ من ايام االحتالل من البداية، االحتالل كان قاسي جدا بتعامله مع غزة، فكتير من االماكن  هادا ال

كانوا الناس بتلقائية بالفطرة بالحس الطبيعي والتلقائي كانوا بيحدوها علشان تضلها موجودة وتضلها قادرة انها تستمر وتضلها 

 اللي بتاديها.قادرة انها تادي الخدمات االساسية 

 ميسون: شكرا نهاد. نورا بدك تحكي رافعة ايدك؟    



نورا: شي بسيط بس كنت بدي اضيف انه الحفاظ عالتراث في شيء، وفي االستلهام، االستلهام انه هو ملهم اللنا لنقدر     

ما في جيل كامل اللي بده يتاثر،  نخلق شي، احنا في مسؤولية كمان عنا كفنانين بشو بنقدم، وايش بنقدم، ووين الرسائل بالذات ل

 فبس هاي نحطها كمالحظة يعني. 

 ميسون: شكرا كتير. معنا خالد قطامش من فرقة الفنون، هو انزكر كمان من نورا، حابب يعمل مداخلة، خالد اتفضل.    

زبوط، واضافة نوعية خالد: مساء الخير، انا بدي احكي عن نقطتين المزبوط، طبعا مداخالت رائعة من كل المشاركين الم   

انا بالنسبة لي الجزاء معرفية ما كنت كثير مطلع عليها يمكن هلقيت يشجعوني اعمل شوية بحث هون وهون واطور ادواتي  

 وافهم اكثر ببعض االشياء. 

نجرب بالحقل   اللي بدي احكيه انه االشي المهم اللي بشتغل بحق الثقافة او بالفنون االدائية بشكل عام الزما نضل عنا جراة   

النه بدون تجريب مش رح نقدر نطلع منتج جديد لربما يصير هو جزء من التراث مستقبال، يعني كمان التراث مش اجى  

سنة اللي عاشوهم باكمتداد للكنعانيين اكيد  5000سنة اللي الفلسطينيين او ال 3000بضربة سحرية انا متاكد تماما خالل ال

حتى يمكن الكل بعتبر الشمالية هي اهم دبكة فلكلورية فلسطينية وان تغيرت اسماء  بلشت من شيء ووصلت لشيء يعني  

الحركات فيها بكل فلسطين، بس انا متاكد هاي ما كانت هيك من يوم ما بدات، فقصدي الزم يكون عنا جراة نجرب وانا زي  

سنة ورايح   42عن تجربة الفنون  ما حكى زميلنا والء الناس هي بتقرر مين بضل تراث ومين هللا يساهل عليه وبحكي

شهور، كثير من اعمالنا ولوحاتنا شيء عاش وضل لليوم في ناس لليوم لسا بكتبوا اشيياء الها عالقة بوادي  3بعد  43عال

وانتست، بس دائما بعرفش من الزمالء حكى احنا عم نبني   2015وفي اشياء تسوت بال 84-83التفاح يعني بحكي عن 

من فلكلور احنا ما بنقدم فلكلور النه ما بصير ادعي انه هاد فلكلور الفلكلور خلي الناس تقرر شو المدارة  اعمال فنية مبنية 

 اللي بدها تكون فلكلور.

النقطة الثانية دائما في سياقنا الفلسطيني ليش في اهتمام كثير بالجانب الفلكلوري تقديري النه احنا صار يعني تهجير      

واحالل لناس اخرين مكان الوضع الطبيعي النا، عشان هيك في اهتمام اكثر من اي شعوب اخرى بالمفهوم الدبكة وال القصة 

ا نرجع للسياق التاريخي اللي خال الناس يصير في اهتمام اكثر وفي محالت معينة النها الشعبية وال الزجل الخ. اديما الزم

انتزعت من منطقتها الطبيعية يعني تالقي اكثر الناس الفرق الموجودة موجودة في المدن، اللي عايش بالقرية وجزء من حياته 

تغلوا بلبسوه، فقصدي احيانا كمان ما بنقدر نفصل بين الطبيعية الثوب ما بعلق الثوب عالحيط عنده مهو يوميا بلبسه وهم بش 

واقعنا السياسي اللي يعني االستعماري االحاللي لناس جايين من كل انحاء العالم لشعب كان موجود هون من االف السنين تم  

ا نخاف النه كمان  تشتيته، فازا نظرنا للموضوع بالسياق هادا بصير في مشروعية النا حتى للفنانين انه عنجد نجرب بدون م

يعني في محاولة عالتراث وفي اشياء الزم تكون في المتاحف زي ما هي لكن اعمالنا الفنية الزما تنتبنى على شيء عنجد  

مع كل السوشال ميديا المجنونة والتكنلوجيا يسمع مثال سحجة تاعت البيرة   21يحكي العصر، انا مش رح يقعد شب بال

ساعة عالمسرح، فش واقعية ما بصير هيك. كيف انا ممكن يعني اطور االدوات هاي بحيث   المنطقة اللي بعيش فيها لمدة

تصير اكثر تحاكي الناس والناس المتخصصين او المختصين هم اللي بروحوا عالمساحات اللي اكثر تخصصية، بس دايما  

والفن والثقافة هي ادوات حية،   الزما نحكي مع الناس ونكون جزء من حركة الشارع زي ما حكت زميلتي نورا الفلكلور 

 بتنمو وبتتطور وخلي الناس تقرر شو اللي بده يضل وشو اللي هللا يسهل عليه، شكرا الكم. 

ميسون: شكرا خالد، هو اصال يعني كلمة التراث اجت بس النه من وقتا ما كانت الموديرنيتي ما كان في شي قبل يسموه     

هو، النه صار في االستعمار والنه صار في شي اسمه شي مدني وشي تراث  التراث وخلص هيدا محطوط بعلبة وهيدا 

وموديرنيتي، ما بعرف شو بقولوال، فهي كونستركت صار الموديرنيتي حطيتوا علينا، الحداثة عفوا، الحداثة خلقت التراث ما  

رحلة كان في شي تراث محطوط  كان موجود بالطريقة اللي نحنا بنفكر فيها هال وصرنا قاعدين عم نفكر انه كان في شي م

ومقطش وهو ما كان ابدا في مرحلة انه ايمتا بدنا نحدد وين خلق التراث وايا هو التراث، مهو كان دايما متل ما قال والء  

ومتل ما قالت نورا انه كان في دايما زيادة وتطور ما كانوا خايفين بس نحنا من الخوف وهال بدنا نتخطاه الخوف، شكرا  

سؤال لعامر ازا هو موجود معنا، عفوا عامر هو سؤال عن الجمهور مسرح الحكواتي ومسرح الفلسطيني كان  خالد، في 

مساحة ومكان ليش فقط لعروض مسرحية بل لحياة ثقافية وفنية يشارك بها الصغار والكبار بكل مكان، يمكن كمان فينا نسال  

ي دور للمؤسسات في تفكير في المساحات اللي فيها بصير الفن  عن االقتصاد السياسي للتربية الفنية الراديكالية النه ف

 الراديكالي في تكلفة وفي رعاية وفي جمهور، فازا بتحب تبلش وازا حدا بحب يعطي مداخلة؟ شكرا. 



عامر: يعني اه، المسرح الوطني بحكم وجوده في القدس بفكر شي عنده رسالة كبيرة يعني، هو باالساس سياسية وجوده في     

ينة القدس من اجل كمان الحفاظ على الهوية الفلسطينية والثقافة الفلسطينية، الظروف اللي بشتغل فيها المسرح الوطني في  مد

القدس هي ظروف صعبة جدا، لكن المسرح بحاول انه يخلق مساحة دائما للتغيير، بحاول دايما يدور على االشياء اللي  

بشكل عام مع المدارس، يعني عالقتنا جدا قوية مع المدارس اللي في منطقة  بتضيف اشي جديد، وهادا االشي احنا بنعمله

 القدس، وكمان يعني القدس مفهوم الكبير.  

في عنا خطط، في عنا منهاج، في عنا برامج اللي هي بتتخصص للعمل وفتح المجال لطالب المدارس وللشباب، بنشتغل كتير  

حاول فعال انه نوسع هاذي الخبرة وهاذي الدائرة باالستعانة مع مدربين اللي  مع المؤسسات المجتمعية في مدينة القدس. وبن

احنا بنحبهم، يعني المسرح وانا برايي انه في شغل خاص للعمل مع التربية، او في الدراما، الزم بفكر في تخصص، بنحاول  

مل مع الشباب مع فئات الشباب يكون من  انه كمان الممثلين يكون عندهم القدرة انهم يكتسبوا هاي المهارات النه جميل الع

خالل خوض تجارب؛ يعملوا تجارب فنية المشاركين الطالب يحسوا النتائج مباشرة فيها، يعني بعرفش انا عم بحاول اجمل ما  

 بين عملنا كفنانين وكمدربين دراما. انه اه بنحاول كتير انه نعطي اهتمام ونخلق منصة لهذا التغيير.  

كتير. يمكن متل ما حكينا كيف المدارس بتركز على العقل وفي هون تركيز عالجسد، في كمان فرق  ميسون: شكرا    

بالجمهور، فكرة الجمهور بكل التجارب اللي انعرضت معنا ليوم، انه بالمدرسة متل ما قال والء في حدن بلقن في حدن بتلقن، 

وهن عم بشوفوا بعض، وكمان عامر حكى عن كيف االهل  متل كمان نورا طرحتا بشكل انه الوالد بعلموا لبعض وبتعلموا 

 بصيروا جزء من العملية التعلمية وما في فصل بين االجيال. 

سؤال عام للي بحب يجاوب، شو دور الجمهور او كيف بنتخيل الجمهور بعمل فني راديكالي، وشو هي المساحة المتوفرة  

كيف بتعرفوا انه صار في تاثير تحولي؟ النه هو التربية لمشاركة الجمهور، وكيف بنعرف او اهم شي من تجاربكن، 

الراديكالية جزء منا انه يصير في تحول بكيف بنفكر وكيف هيك عند الجمهور ازا عندكن قصص تخبرونا اياها، شكرا. ازا  

 بتحب عامر تبلش! 

هي قصة وهاي مسرحية ، اللي woman assemblyعامر: يعني احنا حاليا عم نشتغل عمسرحية الرسطوفان، اسمها     

جريئة، مسرحية جريئة بمفهوم انه رح يكون في زي ما تقولي مواجهة حقيقية مع الجمهور بكيف احنا عم نطرح شخصيات  

هاي المسرحية. وطبعا من تجارب سابقة اللي احنا كان عنا اعمال اللي من خاللها في مسرحية بعرفش مين معانا بزكرها،  

سمها ابو اوبو في سوق اللحامين، مسرحية اللي فيها يعني ما بدي احكي عن التحدي للجمهور، بس  عملها فرانسوا ابو سالم، ا

بدي احكي قديش ممكن يكون الجمهور صدره واسع، تفكيره واسع، انه يقدر يشوف مشاهد غير نمطية على المسرح  

يقدر يستوعب كل شيء ممكن يحصل عالمسرح،  الفلسطيني بجميع المفاهيم، والمفاهيم مفتوحة يعني انه انسان قابل انه يكون 

من عنف، من حب. يعني هادي اه في النا تجارب احنا وانا بفكر فش اشي صعب للجمهور، الجمهور بده يتعود، الجمهور كان  

ب مع  اطفال او كبار، احنا بنقدر كمان انه نعود الجمهور، احنا اللي بنقدر نحط الحدود وبفكر في الفن وفي الثقافة حلو اللع

الحدود، انه يضلش الواحد باالشياء اللي بس مقبولة للجمهور، بده مرات يكون في شوية مغامرات وتحدي ولعب مع الحدود؛  

عشان غير هيك مش رح ننتقل وال لمحل، رح نضل بس نعمل اشياء _انا بحكي عالمرئي والتفكير_ لكن بالمفاهيم كمان، انه 

 بقدر يلعب فيه بالحدود اللي ياخد الناس لمحالت تانية، غير التفكير النمطي.  الواحد بده الفن هو محل اللي الواحد

 ميسون: شكرا عامر. خالد! 

خالد: المزبوط انا اذا بدي احكي عن تجربة الفنون، هي تجربة الفنون دائما في حوار وصراع مع الجمهور، من التاسيس     

ية السبعينات بداية التمانينات، مفهوم انه البنات عم بشاركوا بالدبكة  لحد االن. يعني احنا لما نحكي عن تجربة الفرقة بنها

والدبكة باالساس بالفلكلور للذكور هي بحد ذاتها هون دخلنا بصراع وتحدي مع الجمهور، اللي يمكن هلقيت انتوا بتشوفوا 

فنون لعبت دور بشكل او باخر بتغيير  مئات يمكن عشرات او مئات الفرق المختلطة. هادا الحكي ما كان موجود بالثمانينات، ال

جزء من منهجية وعقلية الجمهور بشكل عام بدون ما تدخل بصراع يعني دامي معها، بقدر ما انه واقع مشاركة المراة بالعمل  

الفني، وباالساس انا بحكي عن الرقص اللي هو اكتر حساسية من اي شيء اخر كونه جسد المراة كله محرم، في محل معين  

 شوف لكل متفرجين عليه، وبتحرك في كل جزء من اجزاء جسمه.  هو مك

فمن هون تقديري كان دايما في هادا الصراع باالضافة لموضوع مش بس هيك، كمان احيانا كتير من فرق الدبكة لحد االن  

ان تظهر انثويتها، المراة ال زالت تلعب دور النمطي المطلوب منها، تمشي بجرة بتهادي، بتحمل طبق القش بالمفهوم يعني عش 



الفنون كسرت كل هاي المفاهيم من الثمانينات والتسعينات لحد االن. المراة والرجل باالداء الراقص هم متساويين، ما في هاي 

الحركة صعبة فالزم نعملها للمراة، اذا في فكرة انه المراة تلعب الدور هادا او الرجل فليكن، بس انه بشكل عام ال، هم  

باالنتاج الفني والتصميم. ما عمره حدا بحكي هاي الحركة للبنات وهاي للشباب، اال اذا ف فكرة ورا   متساويين حتى

الموضوع، ما تبقى هم متساويين باالنتاج الحركي، زائد الفرقة في مساحة معينة كمان دخلت بنقاش وصراع مع الفلكلوريين  

المسرح اكثر، كان المحل معين الفلكلوريين بدهم الثوب يضل التقليديين لما اخضعنا الثوب لعمل مسرحي، او كيف بناسب 

زي ما هو، بثقله بتطريزه كله، والزما المراة تضل البسته نفسه، ويمكن زميلتنا سيرين بكتاب في ما معنى الرقص؛ حكت  

في ثورة بتصير  عن موضوع لما الفنون قررت تشتغل الثوب، يعني تربطه بالحزام وتصير اجرين البنات مبينين، وقتها كان

عالفنون، انه الفنون بتكسر الفلكلور وبتخرب الدنيا كلها، بتقديري رغم انه هاد الصراع الدائم لليوم حتى لحديت عملنا االخير  

، بس في محل معين الفنون واعية ايش عم بتسوي، عشان هيك دائما لما  10و 9عروض افتتاحية بشهر  5اشيرا؛ اللي عملنا 

رؤا للي بتسويه ما بتخاف، وخاصة لما تخضعه لشيء جمالي وابداعي وفي نوع من الخلق الجديد.  يكون في وعي وفي  

بتقديري الواحد ما يخاف من التجديد ازا كان في نوع من بديش اسميها عملية متكاملة، بس الزم يكون في رؤيا ليش عم  

حيانا الجمهور ممكن يخسر الفرق او  بسوي هيك، اما بدي اسوي هيك عشان بدي اسوي هيك، بتقديري هون بصير ا

المؤسسات تخسر. رغم الفنون اكتر فرقة بتتجرأ عاشياء كثيرة لكن الفنون لحد االن هي االكثر جماهيرية، فما يدل انه  

 الجمهور بتقبل الشيء الجديد اذا كان في محل، في رؤيا وفي ابداع في االنتاج. شكرا. 

 حمزة؟   ميسون: شكرا. والء بتحب تزيد شي او   

، مع التجربة تاعتنا بهذا الموضوع، هي 47soulاو  47والء: بس كنت بقول انه من باخدها شوي من الزاوية تاعت ال   

انه اكيد انا اسا لما بزكر اشياء اكيد دايما في مفش اشي اسمه خبرة حديثة مكانتش قبل، يعني انت بس النك بتيجي بعصر  

نوعية بشيء بحركة او برؤيا فنية او بخطوة بتخطوها، يعني انا بحكيها ليش؟ النه  معين وبتوقيت معين فانت بتعمل نقلة

الرقص والدبكة هي الحيز االمن اللي الكل بقدر يشارك فيه وهو كمان الحيز اللي فيو كمان المراة الفلسطينية بتقدر تتحرك  

يتطلع حتى للذكر،انه اسهل لمجتمعاتنا انه ينظروا  النه بضله باالطار الفلكلوري فهو مش خارج عن يعني انه اسهل انه الواحد

 للذكر برقص بقالب الدبكة من ما انه يشوفوه برقص باليه او فالمنكو او اي نوع رقص تاني.  

فهو هاد االطار صحيح هو االطار االمن واحنا الزم نعرف كيف نستغله حتى نامن بعد اكثر امان لشبابنا وصبايانا، بس كنت  

هو انه بعد ما احنا اصدرنا اول اعمال اللنا، صرنا ننتبه انه في كتير فرق تبنوا فكرة الفالش موب،   47ه مع اللي بدي اربط

او انه ينزلوا فجأة من وال محل، فجأة تالقي موسيقى بلشت مثال على المينا بحيفا او بنص الشارع بيافا، او باالماكن اللي هي  

، فاللي شفناه بأكم عمل صاروا بببعض السنين االخيرة هو انه صرنا نشوف اكتر  حيز عام وغير تقليدية لممارسة الفن فيها

فرق دبكة تسمح لحالها تيجي تنزل عالشارع تدبك بشكل مفاجئ، وتفاجئ الناس اللي بالشارع )المارة(، وهادا برأيي كمان  

لحيز العام كحيز عام، يعني ما النا  محرومين من ا 48مهم ليش كمان بعد بالداخل، النه احنا كفلسطينيين في الداخل بال

اماكننا، في تضييق من الوزارات على المسارح حتى في تسكير مسارح النا، مسرح الميدان تسكر بأمر وزاري من وزارة 

التربية االسرائيلية. فاحنا كل الوقت في حرب على موضوع الحيز والمكان ووين اماكننا ووين المكان اللي بننتميله، فهي 

هو خبرة لحصيلة خبرة زمنية، وحقبة زمنية أوسع   47طوة نوعا ما بتشابك يعني احنا جزء من حقبة زمنية، يعني الكمان خ

اللي عم تتطور واللي عم بتخلق نوع كمان من هوية شبابية مشتركة، واللي هي مربوطة بنفس الوقت بايش الفنون بساووا،  

ى، وليش والد القدس بعملوا هاي الحركة ومش هاي الحركة، وشو تاثير  والفنون ايش بساووا مربوط بليش احنا بنعمل موسيق

الجالية االفريقية بالقدس على كمان هاي الحركة، كله موضوع متشابك؛ اللي هو رغبتنا في خلق الهوية المشتركة وتملك  

 المشتركة يعني باالخر.  اعادة حقنا في الحيز العام، وبس هي نتاج طبيعي وتمحور يعني تحور طبيعي الرادتنا ولهويتنا

ميسون: شكرا والء. رح ننهي هون، شكرا لعامر خليل، نورا بكر، والء سبيت، حمزة العقرباوي، وشكرا كمان للي فاتوا     

بمداخالت، نهاد الشيخ خليل، ولخالد قطامش على جلسة مميزة متل ما بعتتلنا دكتورة روزماري الصايغ، شكرا روزماري  

، فلتسقط كل الحدود االفتراضية من   border controlاللي هي  soul 47رح ننهيها نحنا بغنية للدايما بتحضرنا. بس 

 هوا الحقيقية، وشكرا حتى العودة.

 


