عشتار إلنتاج وتدريب املسرح
.1991  مؤسسة مسرحية غير ربحية تأسست في القدس في العام،عشتار
 والى جعل املسرح أداة،تهدف عشتار إلى خلق حيوية مسرحية فاعلة في فلسطني
 عبر نشر اإلبداع املسرحي وتعميقه، من أجل التنمية الثقافية واالجتماعية،للتغيير
.بني الفئات الشابة

ASHTAR for Theatre Productions and Training
ASHTAR Theatre is a Palestinian NGO, established in Jerusalem
in 1991. ASHTAR aims for theatre to be a tool for change to serve
cultural and social development, and to promote and deepen
the creativity of Palestinian youth.

"كل هاوية إلها قاع ،وغزة ما إلها قاع ".أحمد ّ
الرزي
ألننا نرفض أن نكون مجرد رقم على صفحات اجلرائد أو ضحايا يُعلن عنها
في محطات األخبار ،وألننا نحب احلياة ما استطعنا إليها سبيال ،ومبا أننا
محكومون باألمل كما قال محمود درويش  ،فإننا نحيا املسرح.
"أنا عمري ما راح أنسا اخويا ".أشرف السوسي

املسرح إرادة تتحول إلى فعل ينتصر للحياة ،يجعلنا ننهض من ركام الدمار
واملوت احلسي والنفسي الذي فرض علينا من قبل االحتالل اإلسرائيلي.

“مونولوجات غزة” صرخة مدوية في أرجاء املعمورة ،تعلن عن
نفسها بصيغة فنية ..أردتها على لسان الشباب ..فشباب اليوم هم قادة
املستقبل ..أو جيوشه ،فأي مستقبل نريد؟
وما سنستشرف من مستقبلنا إن لم منتلك حاضرنا ونؤثر به؟

املسرح فكر يتحول إلى فعل والفعل يخلق السحر واملعجزات...
عندما خاطبت زميلي علي أبو ياسني مدرب عشتار في غزة ،حول فكرة
املونولوجات آمن بها وبدأت الفكرة تنمو كالكرة الثلجية إلى أن عمت
الكرة األرضية .هذا هو السحر ،سحر املسرح ،سحر اإلرادة وسحر
الفعل.

“I’ll never forget my brother.” Ashraf A Sossi

ثالثة وثالثون شاب ًا وشابة من غزة آمنوا بأن لهم صوت غير صوت الصراخ
أو اخلوف وأنني اإلحباط .صوت بإمكانه أن يعلو على صوت طنني

“Every pit has a bottom, except Gaza.” Ahmad El Ruzzi

الطائرات احلربية التي قصفتهم ليل نهار ،ليقول كفى!!! نحن نستحق عامل ًا
أفضل من هذا ،عامل ًا دون حروب أو حصار ،وبالتأكيد دون احتالل.

عملنا على تغيير السيناريو ،تبديل األحداث حتويل التراجيدية امللحمية إلى
مسرح فعل ،مسرح منبر مبني على التفاعل من أجل التغيير ،انطالقا من
إمياننا بأن حترير األوطان يبدأ بتحرير اإلنسان ،هذا هو شعارنا في مسرح
عشتار ،وهذا ما نعمل ألجله.

وألننا لم نرد أن نتحدث ألنفسنا حتدثنا إلى العالم .ثالثون دولة حول
العالم آمنت بهذا الصوت وعملت معنا من أجل نشره بني صفوف شبابها
وجمهورها .أردناها صرخة موحدة مدوية في أرجاء املعمورة فأتى يوم
 2010/10/17يوم “مونولوجات غزة” حول العالم.
لم تقف إرادتنا عند هذا احلد ،بل تخطتها إلى نقل هذا الصوت اجلماعي
إلى آذان صانعي القرار .ففي  2010/11/29اليوم املخصص للتضامن
مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة سيرفع أطفال العالم صوتهم املوحد
أمام ممثليهم في األمم املتحدة ليقولوا مع ًا كفى ..كفى حروب ًا ..كفى
احتالال ..كفى هتك ًا للحق الكوني األول في كافة الشرائع واملواثيق
الدولية؛ “احلق في احلياة”.
إميان عون
املديرة الفنية  -مسرح عشتار

‘All speeches in the world don’t warm up a cold person or someone sleeping in a tent after the war.” Amjad Abu Yasin

“كل اخلطب اللي في الدنيا بتدفيش واحد بردان أو واحد نامي في خيمة بعد احلرب ".أمجد أبو ياسني

As we refuse to be just a number on the pages of newspapers
or victims announced on news channels… As, in the words
of Darwich, we love life when we have a means to it and are
governed by hope, we live theatre.
Theatre is a will that becomes an action, claiming victory for life,
raising us from the ruins of destruction and of the death that is
imposed on us by the Israeli occupation.
“The Gaza Mono-Logues” are a loud artistic cry to the world. I
wanted it from the youth… The youth of today are the leaders
of tomorrow, or they are its armies, so which of these futures do
we want?
What future do we aspire to if we do not own our present and
affect it?
Theatre is thoughts that translate into action, and action creates
magic and miracles. When I spoke to my colleague Ali Abu
Yaseen, Ashtar’s trainer in Gaza, about the idea of The Gaza MonoLogues, he believed in it and it started to snowball till it covered
the globe. This is magic, the magic of theatre, the magic of will
and the magic of action.
Thirty-three young men and women from Gaza believed that
they have a voice other than the screams of fear and the moans
of frustration. A voice that can rise higher than the drone of war

 وبحب، وبحب اللعب،"أنا بحب احلياة
 وبتمنى أكون رئيسة فلسطني ليوم..الناس
".. ألعزز احلب والسالم بني الناس،واحد
فاطمة أبو هاشم

‘Gaza is a plane carrying people and traveling towards

planes that bombarded them day and night, a voice that says:
“Enough!!! We deserve a world better than this, a world without
wars, siege or occupation.”
We changed the script, replaced the events, converted the
epic tragedy to a theatre of action, a Forum Theatre built on
interaction for the sake of change, arising from our belief that
freeing homelands begins by freeing individuals. This is our
motto in Ashtar Theatre, and it is what we work for.
Because we did not want to speak to ourselves, we spoke to the
world.Thirty countries around the world believed in this voice and
worked with us to spread it among their youth and audiences.
We wanted it to be a unified, reverberating cry around the world,
so the 17th October 2010 would become the global day of “The
Gaza Mono-Logues”.
Our will did not stop here but it surpassed this to convey this
collective voice to the ears of decision makers. On the 29th
November 2010, the International Day of Solidarity with the
Palestinian People, the youth of the world will raise their unified
voice to their representatives in the United Nations to say, together:
“Enough… Enough wars… Enough occupation… Enough abuse
of the universal right in all international conventions and treaties:
the right to life.”

the unknown; landing neither in heaven nor in hell…” Amanee A Shorafa

" أماني الشرفا. ال هي حاطه باجلنة وال حاطه بالنار،"غزة طيارة حاملة الناس ومسافرة ع املجهول

Iman Aoun
Artistic Director - ASHTAR Theatre

“I love life, love to play, and
love people… I wish I could be
the President of Palestine for
one day, so I can enrich love
and peace between people…”
Fateema Abu Hashem
“You’re going to call me
crazy, nuts, cuckoo, go
ahead… I don’t care, it
doesn’t matter to me
anymore…” Mahmud
Abu Shaa’ban

،"بدكم تقولوا عني مجنون
 مش.. قولوا، مخرفن،مهستر
 من..مهم ما عادت تفرق معي
 كل شيء أنضرب في،اآلخر
".احلرب بخاف اقرب عليه لليوم
محمود أبو شعبان

“I used to spend the whole day sitting on a chair watching people running away from their houses towards the borders,” Muhammad El Omrani

" محمد العمراني.."كنت أقضي النهار كله قاعد ع الكرسي أتفرج على الشاردين من دورهم على احلدود حاملني أغراضهم وأوالدهم وبناتهم ومغربني

football player… today there are a million obstacles in my path.” Anas Abu Eitah

" آالء حجاج. وأجري في الشوارع حلد ما يطير منديلي في السماء وأطير وراه، وأجري،"نفسي أفضل أجري

“I’ve dreamt of being a famous

 " أنس أبو عيطة. بس اليوم مليون عقبة بتوقف بطريقي...“من وأنا طفل صغير بحلم أكون العب كورة مشهور

“I feel like running, running, running in the streets till my headscarf flies in the sky and I fly after it… “ Alaa Hajjaj

، وابتعدت األحالم عن دائرة التحقق،كلما تعقدت األمور في الواقع
 كلما انفتحت صفحات الذاكرة على البريء،وشعر الفنان باالغتراب
.والناصع من أيامنا التي مضت
لم يكن حال آباؤنا وأجدادنا قبل عشرات قليلة من السنني موحشا كما هو
.حالنا اليوم

 وكانت املشاعر أكثر براءة واألرواح،كانت الصورة أكثر بهاء وأكثر نضرة
 وكنا قبل وقت نحمل أحالمنا. واملواقف كانت أكثر وضوحا.أشد طهرا
.واثقني من الغد األفضل

 لكننا ندرك، وأشد قلقا،نحن اليوم رمبا نكون أقل ثقة مما كنا علية باألمس
 وعلى خيط،من أعماقنا بأن ال مالذ لنا سوى أن نُبقي على ذاكرتنا خصبة
،األمل بأن يحيا أبناؤنا حياة أفضل في وطنهم الذي لن يصغر بأي شكل
 ما دامت،أو يبعد عن حدوده الطبيعية املمتدة في ذاكرة لن تخبو ولن تغفو
.هذه الذاكرة مادة للفن وحكاية على خشبة املسرح

As reality gets more complicated, dreams get further from being
realized and the artist feels alienated, the pages of memory
open up to the pure and bright of our past.
The situation of our fathers and grandfathers was not, just a few
decades ago, as harsh as ours is today.
The picture was prettier and brighter, feelings were more
innocent and souls were purer…
Positions were clearer. A while ago we carried our dreams,
confident of a better tomorrow.
Today we may be less confident and more worried than we
were yesterday , but we know in our depths that we have no
haven other than keeping our memory rich; keeping the thread
of hope that our children will live a better life in their homeland
that will not shrink or move away from its natural boundaries
that exist in a memory. A memory which will not wane or fade as
long as it is material for art and a story on the theatre stage.

علي أبو ياسني
 غزة-  مسرح عشتار- مخرج ومدرب

Ali Abu Yassin
Trainer & Director - ASHTAR Theatre-Gaza

“Iman Aoun’s initiative and driving force for The
Gaza Mono-Logues is just one example of her
making things happen!
The Gaza Mono-Logues project is a theatrical
event of crucial importance, tapping and guiding
the creativity of young Gazans and promoting
openness towards the world and connections
between artists and the public.”

إن مبادرة إميان عون وقوتها الدافعة نحو مونولوجات غزة
.مجرد مثال على قدرتها على جعل األمور حتدث
ّ
،مشروع مونولوجات غ ّزة حدث مسرحي شديد األهمية
 ويعزز، ويرشدهم،يطرق أبواب اإلبداع لدى الشباب الغ ّزي
. والتواصل بني الفنانني واجلمهور،االنفتاح جتاه العالم
نعومي واالس ـ كاتبة مسرحية أمريكية

Naomi Wallace – American Playwright

" إيهاب عل ّيان:. هيني ما شاء الله عني في البلد بتنفس هواها وبغني وبرقص وببكي معاها، بس بعد احلرب،“اكتشفت إني قبل احلرب ما كنت موجود
“I discovered that I didn’t exist before the war, but after the war, here I am – God protect me!” Ehab Elayan
“Our dream has become to die a good death, not live a good life!” Yasmeen Abu Amer

 مش نعيش عيشة حلوة!" ياسمني أبو عمرو، صار حلمنا منوت موته حلوة،"يا سالم على غزة وأحالم غزة

“Mum always talked to me about Gaza when we were in the Emirates. I liked it before I saw it but once I lived in it I liked it more.” Reema El Sadi

"االحتالل كان شان علينا احلرب أرض وسماء ،وإحنا معلنني حرب شعواء على األكل "..تيماء عكاشة

“The occupation was leading a war on us on earth and sky, and we had declared a vicious war on food…” Taima’a Okasha

جاء مشروع مونولوجات غزة للتخفيف من أثار الصدمات النفسية التي تعرض لها األطفال أثناء احلرب على غزة من خالل
الفعاليات التي شملها البرنامج والتي أعطت الفرصة الكاملة لألطفال للحديث عن خبراتهم املؤملة والتعبير عن مشاعرهم،
مخاوفهم ،طموحاتهم وأفكارهم ،ومشاركة هذه األفكار واملشاعر مع اآلخرين؛ وتقدمي الدعم النفسي لهم سواء بصورة
فردية أو بشكل جماعي ،األمر الذي ساهم وساعد األطفال على إعادة توازنهم النفسي الذي فقدوه خالل احلرب وبعدها.

بعد أكثر من سبعة شهور من العمل مع األطفال مت مالحظة تطور وحتسن نفسي كبير لديهم ،متثل في شعورهم بأنهم ليسوا
وحدهم من تعرضوا ملثل هذه اخلبرات .فقد أتيحت لهم الفرصة في مشاركة مشاعرهم وتبادلها مع اآلخرين واإلحساس
بالتعاطف املتبادل ،وترميم عالقاتهم االجتماعية وبناء عالقات صداقة جديدة ذات معني .كما أصبح األطفال قادرين على
اكتشاف ذاتهم والتعرف عليها بشكل أعمق من خالل التعرف على ميولهم ورغباتهم وأفكارهم وطموحاتهم املستقبلية،
ومراكز القوة والضعف في شخصياتهم مما ساهم في تطور مفهوم تقدير الذات لديهم بشكل ايجابي .وانعكس على مستوى
التحصيل الدراسي لدى غالبيتهم ،وانتظام ساعات النوم لديهم كمؤشر على استقرارهم .وقد مت قياس هذا التحسن من
خالل مقياس نفسي ُصمم لهذا الغرض.
ناضل شعث
أخصائي نفسي -مونولوجات غزة  -غزة

“A brilliant initiative, about the inhumanity
of man to man as witnessed and lived in
Palestine/Israel taking the world as the stage
and youngsters from different continents,
cultures and civilizations as the players in
our shrinking planetary village where the
perpetuation of oppression and the pursuit
of justice is not a local phenomenon but a
”global concern.

Afif Safieh - Former Palestinian Ambassador in
London, Washington and Moscow

مبادرة المعة ،عن ال إنسانية اإلنسان جتاه اإلنسان ،كما
شوهدت ومتت معايشتها في فلسطني/إسرائيل ،متخذة
من املسرح عامل ًا لها ،ومن الشباب في الدول والثقافات
واحلضارات املختلفة الالعبني في قريتنا الكونية
الصغيرة؛ حيث أصبح تكريس االضطهاد ومطاردة
هم ًا كونيا.
العدل ال يشكالن ظاهرة محلية ،بل ّ
ّ
الفلسطيني السابق في لندن
عفيف صافية ـ السفير
وواشنطن وموسكو

“Gaza is full of love.” Reem Afana

"أكثر شيء بزعلني وببكيني دموع األطفال ،أطفال كل العالم بغض النظر عن جنسياتهم ودياناتهم وألوانهم "..رمي عفانة

“The children of Palestine are born as old people…” Yasmeen Katbeh

يعتبر اجلانب النفسي العالجي لألطفال من أهم األهداف التي سعى إلى حتقيقها مشروع مونولوجات غزة؛ حيث أعطى
البرنامج الفرصة الكاملة لألطفال للحديث عن جتاربهم الصادمة واملؤملة والتي تراوحت بني فقدان أقارب أو أصدقاء أعزاء ،أو
اإلصابة املباشرة أو التعرض للقصف بالصواريخ من الطائرات والدبابات وتهديد احلياة الشخصية أو التعرض لقصف مناطق
التكيف مع
سكناهم من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلية الخ ...هذه اخلبرات دون شك فاقت القدرة الطبيعية لألطفال على
ّ
هذه الظروف غير الطبيعية ،األمر الذي ساهم في تطور ردود فعل لهذه اخلبرات الصادمة.

"أطفال فلسطني من حد ما يولدوا وهم ختيارية "..ياسمني كاتبة

"كانت ماما دائما حتكي لي عن غزة وإحنا باإلمارات .حبيتها قبل ما أشوفها بس ملا عشت فيها حبيتها أكثر "..رميا الصادي

“Sometimes, I find no-one to gossip about so I gossip about myself…” Wi’am El Dieri

" تامر جنم. وإحنا العيدان اللي جواها.."غزة علبة كبريت

" وئام الديري..."ساعات ما بالقي حد أحكي عليه بحكي ع حالي
“Gaza is a matchbox… and we’re the matches inside it.” Tamer Najem

" ياسمني جعرور.. أما أطفال غزة منسيني وطالعني برا الصورة.. والطفل عايش حياته بدون مشاكل وخوف،"بسمع إنه في البالد الثانية الطفولة مقدسة
“Gaza’s children are forgotten and outside the picture…” Yasmeen Ja’rour

The psychological therapeutic aspect for the children is one of the most important objectives that The Gaza Mono-Logues
project sought to fulfil, for the program gave the youth the complete opportunity to talk about their shocking and painful
experiences that ranged from the loss of relatives or dear friends to being hit or targeted by missiles from planes and tanks,
to the threat on their life or their homes being exposed to bombing by the Israeli occupation, etc… These experiences were
doubtlessly surpassing the ability of children to adapt to these abnormal circumstances, bringing out reactions of shock.
The Gaza Mono-Logues project came to lessen the effects of the psychological shocks experienced by the children during
the war on Gaza, through the activities contained in the program which gave the children the complete opportunity
to speak about these painful experiences and express their feelings, fears, ambitions and ideas, sharing these ideas and
feelings with others and giving them psychological support either individually or in a group, which helped the children to
regain their psychological balance that they lost during and after the war.
After more than seven months of work with the youth, a significant psychological development and improvement was
noticed in them, which was reflected in their feeling that they are not alone in having undergone these experiences…
They got the chance to share their feelings with others and feel a reciprocal empathy, mend their social relationships and
build new, meaningful friendships. The children were also able to discover themselves in a deeper way through discovering
their likes, desires, ideas and future ambitions, as well as the strengths and weaknesses in their characters which helped to
positively develop the concept of self-appreciation among them. This reflected on the academic performance of most of
them and the regulation of their hours of sleep as an indicator of their stability. This improvement was measured through
a special psychological tool developed for this purpose.
Nadel Sha’ath
Psychologist - The Gaza Mono-Logues - Gaza
“Sleep became a monster hiding behind my eyelids…” Rawand Ja’rour

" روند جعرور.."صار النوم بالنسبة إلي وحش مخبأ وراء عيوني

IN THE ARAB WORLD
Oyoon Theatre – Majdal Shams – The Occupied Golan
Heights
Ministry of Culture & Rana Barakat – Damascus – Syria Al
Shams Theatre – Beirut – Lebanon
The National Performing Arts Centre – Amman - Jordan
Al Bayyara – Abu Dhabi – The Emirates
Canaan Organization & ASHTAR Group – Sana’a & Hodeidah
– Yemen
Al Hal Theatre & Al Warsha – Cairo – Egypt
El Teatro –Tunis – Tunisia
AFAK – Boumerdes – Algeria
La Maison des Cinéastes – Nouakchott – Mauritania

IN AMERICA
New York Theatre Workshop – New York City, NY – USA
Nabil Ghashem – Santa Cruz, CA – USA
Golden Thread – San Francisco, CA – USA
The United World College of the American West –
Montezuma, NM – USA
University of the West Indies – Arts-in-Action’s – St
Augustine – Trinidad
Headlines Theatre – Vancouver – Canada
IN AFRICA
Zambuko Izibuko – Harare – Zimbabwe
Children for Children Organisation – Banjul – The Gambia

IN ASIA
Al Hakem Mas’oud – Beijing – China
Floating Space – Colombo – Sri Lanka

IN OCEANIA
IN EUROPE
The East Gippsland Institute of TAFE – Sydney – Australia
Pegasus Theatre – Oxford – UK
Hellenic Theatre/Drama & Education Network –7cities – Greece
Théâtre Gérard Philipe – St. Denis & Cie Etincelles –
Aubervilliers – France
Ringve School – Trondheim – Norway
 ورايحة على املستقبل،"أنا بعد احلرب أقوى
Caos Museum – Terni – Italy
Francia Nyelvu, Diákszinjátszásért Alapítvány – Pecs – Hungary
" هبة داود...بخطوات ثابتة أكثر
Riksteatern – Malmo, Stockholm, Umea, Gothenburg – Sweden
Les Ballets C de la B – Ghent – Belgium
Sara ter Beeke & Hanneke von Grootveld – Amsterdam – The “After the war, I’m stronger and going to
Netherlands
the future with more confident steps…”
The Drama Studio Helen O’ Grady – Nicosia – Cyprus
Heba Daoud
Rote Fabrik & Tahani Salim – Zurich – Switzerland
Mostar Youth Theatre – Mostar, Sarajevo, Srebrenica – Bosnia &
Herzegovina
AMISNUh Theatre Studio – Vienna – Austria
Schaubühne & suite42 – Berlin – Germany

“The house was full of smoke but my father lit a cigarette and smoked… as if we needed more smoke!” Muhammad Qasem

" محمد قاسم."الدار كلها دخان وأبوي ولع سيجارة ودخن قال يعني ناقصنا دخان

" محمود الترك. بس بعد احلرب اكتشفت إني بطلت طفل وإنه غزة غير عن كل بالد العالم فش فيها أطفال.."قبل احلرب كنت طفل

IN PALESTINE
ASHTAR Theatre – Gaza & Ramallah
Yes Theatre – Hebron
Al Harah Theatre & Al Finiq Centre – Dheisheh Refugee Camp
Al Rowwad Theatre – Aida Refugee Camp
The Freedom Theatre – Jenin
Al Hanin Theatre – Nazareth

“Before the war I was a child… But after the war I discovered I’m not a child any more…” Mahmud El Turk

Our Partners around the world

مسرح عشتار – غزة ورام الله  /مسرح نعم – اخلليل
مسرح احلارة ومسرح الفينيق – مخيم الدهيشة  /مسرح الرواد – مخيم عايدة
مسرح احلرية – جنني  /مسرح احلنني  -الناصرة

اجلامعة العاملية األمريكية املتحدة – مونت زوما  -نيو مكسيكو  -الواليات املتحدة
جولدن تريد – سان فرانسيسكو – كاليفورنيا – الواليات املتحدة

في العالم العربي
مسرح عيون  -مجدل شمس  -اجلوالن السوري احملتل /وزارة الثقافة ورنا بركات -
دمشق  -سوريا
املركز الوطني للفنون األدائية  -عمان  -األردن  /مسرح الشمس – بيروت  -لبنان
مؤسسة كنعان وفريق عشتار – صنعاء و احلديدة  -اليمن  /التياترو  -تونس  -تونس
آفاق – بوميردس  -اجلزائر  /مسرح حالة ومسرح الورشة الفنية – القاهرة  -مصر
دار السينمائيون  -نوا قشط  -موريتانيا  /مؤسسة البييارة – أبو ظبي  -اإلمارات

جامعة غرب األنديز – املسرح في الفعل – سانت أوغستني – الترينداد
مسرح هيد الينز  -فانكوفر  -كندا

في أفريقيا
زامبوكو إزيبوكو  -هراري  -زميبابوي
مؤسسة أطفال من أجل األطفال  -بنجول  -غامبيا

في آسيا
في أوروبا
مسرح بيجاسوس  -أكسفورد  -بريطانيا  /شبكة املسرح والتعليم  -اليونان (في سبعة
مدن يونانية)
مدرسة رينجفه للدراما  -تروندهامي  -النرويج  /لو باليه سي دو ال بي  -بلجيكا
ريكس تياتيرن  -ماملو  ،ستوكهولم واوميو  -السويد

احلاكم مسعود  -بكني  -الصني
روهينا بريري ،املكان العائم  -كولومبو  -سريالنكا

في أوقيانيا
مؤسسة شرق جيبسالند في تاف -سدني  -أسترالياz

متحف الفوضى  -ترني  -ايطاليا  /سارا تربك وحنا ك فون جروتفلد  -أمستردام -
هولندا
مسرح شباب موستار – موستار ،سارايفو ،وسربرنيكا  -البوسنا والهرسك
ستوديو هيلني أوغرادي للدراما  -نيقوسيا  -قبرص  /فرنسيا نيلفو – بكس – هنغاريا
مسرح الشاوبون وستوديو  – 42برلني  -أملانيا  /مسرح روت فابريك وتهاني سليم –
زيوريخ – سويسرا
مسرح جيرارد فيليب وجمعية إتنسيل – سان دونيس – فرنسا  /ستوديو اميسنو  -فينا
 -النمسا

"في عيني احلرب خلصت على األرض بس
بعدها موجودة في راسي "..محمود عفانة
‘The war ended on the ground but it’s still
there in my head…” Mahmud Afana

"ملا بوقف ع الشط بقدر أتخيل قبرص وأسافر على باريس ،وأطير على روما ،وأنا محلي ".محمود البلعاوي
“When I stand on the shore I can imagine Cyprus, travel to Paris, fly to Rome, all while standing in my place.” Mahmud Bala’wi

"ألول مرة شوارع غزة نظيفة ،ال ورقة وال كرتونة ،ألنه كل الناس كانوا يلملوا الورق من الشوارع عشان يخبزوا عليه بدل الكهرباء املقطوعة ».محمود جنم

في فلسطني

في أمريكا
مسرح الورشة  -نيويورك -الواليات املتحدة  /نبيل غاشم  -سانتا كروز  -الواليات
املتحدة

“For the first time the streets of Gaza were clean, there wasn›t a paper or a cardboard, because people were collecting the paper from the streets to use it for baking…” Mahmud Najem

شركاؤنا حول العالم

“People say the sea of Gaza washes all pains but my pain is bigger than the sea.” Sami El Jerjawi

نحن نحيا في عالم من الصور ..شاهدنا صوراً من حرب غزة على جميع شاشات التلفزيون ،مشاهد
مروعة حثت الناس على النزول إلى الشوارع ،مما أنتج صوراً جديدة.
ّ
لكن ما الذي حدث بعد ذلك؟

رأى الناس من كل أنحاء العالم ما هو غير محتمل.

“There’s no water… no electricity… no phones… no petrol … What are we to the world, aren’t we human?” Sujoud Abu Hussein

"مي ما فيش ..كهربا ما فيش ..تليفونات ما فيش ..بترول ما فيش ..طيب شو إحنا بالنسبة للعالم ،مش بشر؟" سجود أبو حسنني
ّ

"الناس بقولوا بحر غزة بغسل كل الهموم بس أنا همي أكبر من البحر "..سامي اجلرجاوي

لكن من سمع؟ من فهم؟ ومن احتمل تظاهر اجلميع في الشوارع وبرغم ذلك استمر الظلم؟

هناك جانب من هذه احلرب قد حدث لنا جميع ًا ،وقد ملس غياب األمل الفاجع الذي دخلت إليه األلفية
اجلديدة.

خ َلق مشروع مونولوجات غزة شبكة عاملية من الشباب ،تضامنوا جميعا في مبادرة عاملية مشتركة حلمل
أصوات مجموعة من غزة ،مجموعة من األفراد الذين ائتمنونا على جتاربهم الشخصية الفريدة.

فوصل مجموعتنا بالعالم يعني أننا قد قدمنا
يكمن جمال هذا املشروع في طياته املختلفة من األفعالْ :
للعالم اخلصوصية ،واإلنسانية واإلبداع عن غزة ،مع إمكانية التعبير عما يشعره الفرد جتاه هذه األصوات
وصل العالم مبجموعتنا أعطاهم رؤية أكبر للكوكب الذين يعيشوا على سطحه ،حيث
وجتاه ما رآه؛ كما أن ْ
التقوا بشباب من دول وخلفيات متنوعة مثل سريالنكا ،زمبابوي ،السويد ،اجلزائر أو كندا...

هذه املبادرة هي من أجل غزة وتصل أبعد من ذلك؛ تصل إلى كونية احلرب ،موضوع حقوق األطفال
العاملي ،وإلى الطرق اجلديدة املطلوبة لنشاط املجتمعات املدنية وللتشبيك ،لكنها أيض ًا تقوم مبخاطبة
زعماء العالم بشكل مباشر في قاعة مؤمتراتهم في األمم املتحدة ،بجميع لغاتهم.
فلتخلق هذه املبادرة أفراداً أحراراً ومتواصلني أكثر ،واعني لتنوعهم ،حلقوقهم املشتركة ولقدرتهم املتوفرة
للدفاع عنها.

أوليفيا مانيون دي بورنييه  -املنسق العام
مونولوجات غزة  -رام الله
“ASHTAR Theatre’s The Gaza Monologues
allow us to hear the stories of the children
who survived the 23 day war on Gaza between
December 2008 and January 2009,the invasion
of their cities, the bombings of their schools,
homes, and hospitals, and the use of white
phosphorus. These stories implore us to listen
to the sound of life under the destruction.
They implore us to consider ways to prevent
such a massacre from ever happening again
and to break the continuing siege. The sounds
of these voices also memorialise the 431
”children whose lives were silenced.
Lisa Schlesinger – American Playwright

مونولوجات غزة ملسرح عشتار تسمح لنا بأن نسمع
حكايات األطفال الذين جنوا من  23يوما من احلرب
على غزة بني ديسمبر  2008و يناير  ،2009وجنوا من
غزو مدنهم ،وقصف املدارس والبيوت واملستشفيات،
واالستخدام غير املشروع للفسفور األبيض .وهذه
القصص تناشدنا أن نستمع إلى صوت احلياة حتت التدمير.
وهي تناشدنا أن نعتمد سب ً
ال ملنع مثل هذه املجزرة من أن
مرة أخرى ،ولكسر احلصار املتواصل على غزة.
حتدث ّ
إن تر ّدد هذه األصوات يذكرنا أيضا باألطفال األربعمائة
وواحد وثالثني ،الذين أسكتت حياتهم.
ليزا شليسنغر ـ كاتبة مسرحية أمريكية

"قبل احلرب ما كنت أفهم بالسياسة أبداً ..بس اليوم صرت محلل سياسي ".علي احلسني

" سها اململوك.. هذا مش عادي:"وقتها بس أمي قالت

“Only then my mother said: ‹This is not normal.” Suha Al Mamlouk

“Gaza’s fish ran away… but people were not able to.” Fateema Atallah

" فاطمة عطاالله.. بس الناس مش عارفة تشرد.."سمك غزة شرد

We live in a world of images. The war on Gaza came to the whole world›s TV sets. At the
sight of these unbearable images, the world went down to the streets. That brought more
images.
And then what?
People from all over the world saw the unbearable.
But who can bear that everyone could be marching the streets and yet the injustice
prevails?
There is an aspect of this war that happened to all of us. It touched the unreasonable
hopelessness that this new millennium has jumped into.
The Gaza Mono-Logues created a global network of youth, all engaged in a common artistic
initiative, to carry the voices of a group of Gazans, a group of individuals who trusted us
with their singular personal experiences.
The beauty of this project lies in its different layers of action; Connecting our group to the
world means we offered the world sensible individuality, humanity, creativity about Gaza,
and the possibility to express what one feels about those voices and about what one has
seen; Connecting the world to our group offered them a wider perspective of the planet
they evolve on, meeting young people from countries and contexts as diverse as Sri Lanka,
Zimbabwe, Sweden, Algeria or Canada...
This initiative is for Gaza and reaches beyond; it reaches the universality of war, the global
issue of Children›s Rights, the issue of the necessary new forms of action from civil societies
and of networking, but it also directly addresses the leaders of the world in their conference
hall in the UN, in all their languages.
May this initiative create more free and connected individuals, aware of their diversity, their
common rights and their available capacity to defend them.
Olivia Magnan de Bornier - General coordinator
The Gaza Mono-Logues - Ramallah

تكمن أهمية مونولوجات غزة في تعزيز حرية التعبير
 وفي تدويل شهاداتهم العميقة،بالنسبة لشباب غزة
بتضمينها الدفاع عن حرية التعبير بالنسبة للشباب في
التصور
 إن. وخصوصا في مناطق الصراع،العالم
ّ
، صوتا محليا33  انطالقا من،الشامل للمشروع
 وعن العدالة، بحثا عن الشفاء،حتى جعله كونيا
 هو مثال، دولة33  من خالل عرضه في،االجتماعية
 والنشاط، والتواصل الثقافي،على الرؤية اخلالقة
.املتبادل
 رئيس الهيئة الدولية للمسرح والتعليم- دان بارون
IDEA 2004-2010

“In addition to its importance in promoting
freedom of expression for young people
of Gaza, the internationalization of their
profound testimonies by implication
advocates freedom of expression for young
people throughout the world, particularly in
places of conflict. The entire conception of
the project, from the particularity of its 33
local voices to its globalization of healing and
call for social justice through performances
in 33 countries, is an example of creative
vision, intercultural mediation and reflexive
activism. “

Dan Baron - President of IDEA 2004-2010

“Before the war I didn’t understand anything about politics... but today I became a political analyst.” Ali Al Hassany

The Gaza Mono-Logues Team:
Iman Aoun – Artistic director
Ali Abu Yassin – Trainer & Director Gaza
Olivia Magnan de Bornier– General Coordinator
Wael Afaneh – Coordinator Gaza
Najwa Mubarki – Media Coordinator
Nadel Shaa’th – Psychologist Gaza
Rabie Abu Dayyeh – Project Assistant

إدارة مسرح عشتار

 املدير العام- ادوار معلم
 املديرة التنفيذية- فدى جريس
 احملاسب- نائل بشارية
 مدقق حسابات- نصار يقني
Hafez Omar- Logo & web designer
Dirar Abu Kteish/Zan Studio- Web developer
Al Nasher Advertising and PR- Brochure design and printing
Emerezian Printing Press- Printing of flyers and invitations
Marianne Weiss- French Translation
Fida Jiryis- English Translation
Ibrahim Marazka- German Translation

»طاقم مشروع «مونولوجات غزة

 املديرة الفنية- إميان عون
 غزة-  مخرج ومدرب الفريق- علي أبو ياسني
 املنسق العام للمشروع- أوليفيا مانيون دو بورنيه
 غزة-  منسق املشروع- وائل عفانة
 املنسق اإلعالمي للمشروع- جنو ى مباركي
 غزة-  املرشد النفسي- ناضل شعث
 مساعد إداري للمشروع- ربيع أبو دية

ASHTAR Theatre Administration:
Edwar Mua’llem – General Director
Fida Jiryis – Executive Director
Nael Besharieh– Accountant
Nassar Yaqin – Senior accountant

 مصمم الشعار والصفحة االلكترونية- حافظ عمر
 منفذ الصفحة االلكترونية-  زان ستوديو/درار أبو قطيش
 تصميم وطباعة الكتيب- مؤسسة الناشر
 طباعة الدعوات واملنشورات- مطبعة أمرزيان
 ترجمة املونولوجات إلى الفرنسية- مريان فايس
 ترجمة املونولوجات إلى اإلجنليزية- فدى جريس
 ترجمة املونولوجات إلى األملانية- إبراهيم مرازكة

في ذكرى املرحوم عبد الله مصلح محاسب مسرح عشتار
In memory of the late ASHTAR accountant Abdallah Musleh
اللجنة االستشارية

 الواليات املتحدة-  كاتبة مسرحية- ناعومي والس
قبرص/ فلسطني-  دار نشر الرمال-نورا الشوا
عفيف صافية – سفير فلسطيني– فلسطني
 فلسطني- ليلى شهيد – سفيرة فلسطينية
 البرازيل-  كاتب ومنظر مسرحي-دان بارون
 فلسطني- أحمد داري – موسيقي ومنان تشكيلي
 بريطانيا-  مدير فني-عباس نوختشي
 بريطانيا-  مخرجة مسرحية- موجيسوال أدبايو
 فرنسا-  ممثل اليونسكو للسالم-تيتوان المازو
 الواليات املتحدة-  مخرجة مسرحية- ليندا تشامبن
 الواليات املتحدة-  كاتبة مسرحية-ليسا سلسنجر
ديفيد غوثارد – مخرج مسرحي – بريطانيا
 دراجون كليدج – بروفسور مسرحي – هولندا.د

THE ADVISORY COMMITTEE
Naomi Wallace, Playwright (USA)
Nora Al Shawwa, Publisher (Palestine/Cyprus)
Afif Safieh, Ambassador (Palestine)
Leila Chahid, Ambassador (Palestine)
Dan Baron, Playwright, director, educator (Brazil)
Ahmad Dari, Musician and calligrapher (Palestine)
Abbas Nokhasteh , Curator (UK)
Mojesola Adebayo, Director (UK)
Titouan Lamazou, UNESCO Artist for Peace (France)
Linda Chapman, Artistic Director (USA)
Lisa Schlesinger, Playwright (USA)
David Gothard, Director (UK)
Prof. Dragan Klaic (The Netherlands)

ASHTAR Theatre would like to thank specially
Dr. Salam Fayyad Prime Minister of the PNA
Mr. Jamal Zakout Prime Minister Advisor
Mr. Ibrahim Khriesheh, Ambassador,
Permanent Observer of Palestine to the UN in Geneva
Mr.Yasser Abd Rabbo- Chairman of PBC
Mr. Ahmad Dari, Director of the Cultural Liaison
at the Ministry of Foreign Affairs of the PNA
Dr. Riyad Mansour, Ambassador,
Permanent Observer of Palestine to the UN
Ms. Somaia Bargouthi, Ambassador, Senior Adviser at
the Permanent Observer Mission of Palestine to the UN
Mr. Wolfgang Grieger, Senior Political Affairs Officer UN
Mr. Brian Drolet – Deep Dish TV
Mr. Fritz Froelich, UNRWA
Mr. Nasser Qudweh, Yasser Arafat Foundation
The Palestinian Ambassadors in the partnering countries
Ms. Naomi Wallace
Ms. Carla Wallace
Ms. Mai Masri
Ms. Manal Abu Awwad
Ms. Reem Abu Jaber
Ms. Hiam El Hayyek
Mr. Ghassan Abu Labade
Mr. Imad Nasrallah
Mr. Jonas Geith
Mr. Jesco Weickert
Ms. Hanan Abu Hussein
Mr. Usama Emerezian
Mr. Saad Abdel Hadi
A.M. Qattan Foundation-Ramallah
Mr. Alexander Stillmark, CIDC
Board of Directors of PADR
Board of Directors of ASHTAR Theatre
Mr. Emil Ashrawi, Chairman of the board of ASHTAR Theatre

يود مسرح عشتار أن يتقدم بالشكر اجلزيل لكل من
الدكتور سالم فياض رئيس الوزراء الفلسطيني
السيد جمال زقوت مستشار رئيس الوزراء
السفير السيد إبراهيم خريشة
املراقب الدائم لدى األمم املتحدة في جنيف
السيد ياسر عبد ربه
رئيس مجلس الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون
السيد أحمد داري
مدير دائرة التعاون الثقافي في وزارة اخلارجية الفلسطينية
السفير الدكتور رياض منصور
مراقب فلسطني الدائم لدى األمم املتحدة
السفيرة سمية البرغوثي
السيد ولفغانغ جريجر ممثل الشؤون السياسية في األمم املتحدة
السيد براين دروليت تلفزيون ديب ديش الواليات املتحدة
السيد فريتس فروهليخ وكالة الغوث الدولية
السيد ناصر القدوة مؤسسة ياسر عرفات
سفراء فلسطني في الدول الشريكة
السيدة نعومي واالس
السيدة كارال واالس
السيدة مي املصري
السيدة منال أبو عواد
السيدة رمي أبو جابر
السيدة هيام احلايك
السيد غسان أبو لبدة
السيد عماد نصر الله
السيد يوناس جيث
السيد جسكو فيكرت
اآلنسة حنان أبو حسني
السيد أسامة أمرزيان
السيد سعد عبد الهادي
مؤسسة القطان رام الله
 أملانيا- السيد الكساندر ستيلمارك ممثل مؤسسة املسرح العاملي
مجلس إدارة اجلمعية الفلسطينية للتنمية واإلعمار
أعضاء مجلس إدارة مسرح عشتار
السيد إميل عشراوي رئيس مجلس إدارة مسرح عشتار

Other activities:
A Performance by 30 international youth in different languages
will be staged et the United Nations Headquarters, New York for
the UN International Day of Solidarity with the Palestinian PeopleNovember 29th 2010
12.30 at the Conference Hall
6:00 pm in the Public Lobby with the UNRWA exhibition

Al Rimal Publishing House is publishing the monologues in paper
back version in 4 languages: Arabic, English, French and Greek.
ASHTAR Theatre will publish a hard-cover coloured book retracing
the global journey of The Gaza Mono-Logues.
Two documentary films are in progress, one on the young authors
of The Gaza Mono-Logues by Khalil Muzaien and the other on the
global production, by Deep Dish TV - USA.

:"استمرارية "مونولوجات غزة
 عرض،29/11/2010 في يوم التضامن العاملي مع الشعب الفلسطيني في
ة من/ شاب30 “مونولوجات غزة” في مقر األمم املتحدة في نيويورك مع
.الدول الشريكة وباللغات املختلفة
. ظهراً في قاعة املؤمترات ملمثلي الدول12:30 الساعة
 مسا ًء في بهو األمم املتحدة وبالتناغم مع معرض وكالة6:00 الساعة
.الغوث الدولية للجمهور العام
، فرنسية ويونانية، إجنليزية، عربية:نشر “مونولوجات غزة” بأربعة لغات
.على شكل كتاب جيب؛ وبالتعاون مع دار رمال في قبرص
.وملون يوثق مشروع مونولوجات غزة العاملي بالكامل
ّ كتاب مصور
فيلم وثائقي حول جتربة الشباب والشابات ُك ّتاب املونولوجات في غزة؛ من
 فيلم يوثق التجربة العاملية ملونولوجات غزة؛ بالتعاون.إخراج خليل املزين
.مع تلفزيون ديب ديش األمريكي

الداعمون الرئيسيون:
With the generous support of:

السلطة الوطنية الفلسطينية
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