
1 األسبوع   

المفتوح وكل  عدت أخیراً! بعد لیل طویل من السفر عدت إلى غزة. كان جمیالً أن ألتقي بإدارة وفریق األوستودیو
األشخاص الرائعین الذین التقیت بھم في زیارتي السابقة. بسبب المخیمات الصیفیة ھناك مجموعة جدیدة من األطفال، 

 ً  .ولكن الطاقة والحماس لاللتحاق باألنشطة كان كبیراً جداً كما ھو المعھود دائما

لة الماضیة وأنا منبھرة. أعمل باختصار في كل نشاط. خالل األشھر القلی  یعرض الفریق لي ماذا قاموا بفعلھ مع األطفال
 .والبدء في التحضیر للفیلم الجدید لمشروع الصنع والمشاركة Pop-Up أعلم األطفال عمل بطاقات

الصیفیة  سعیدة جداً بعودتي وسأبقى حتى الثاني من أغسطس، لكي أعمل وأشارك في أنشطة المخیمات . 
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الحیاة والعمل ھنا تمر بشكل مكثف. المخیمات مرة أخرى، 

الصیفیة تدعو للتفاؤل. قام الفریق بعمل خطط وأفكار كثیرة 
والفنان الجدید لألستودیو المفتوح محمود الحاج قام بتصمیم 

 .نشرة إعالنیة جمیلة

ھذا األسبوع قمنا أیضاً بتنظیم ورشة عمل حول رقص 
تم إعطاء  .البریك قام بھا  مدربین من فریق موز جب

األطفال الحریة الستغالل طاقتھم الحیویة تحت إشراف 
مدربي رقص البریك. أعتقد أن الحركات الجدیدة التي 

تعلموھا ستظل تشاھد في المبنى بعض الوقت. كان وكأنھ 
 .حفل مشاھدة حماسھم واستمتاعھم

ا یرام ولكن الحیاة خارج نطاق العمل العمل یسیر على م
صعبة. لم یمضي على زیارتي لغزة سوى شھرین ونصف 

ولكني مصدومة من الفرق. جزء كبیر من الموظفین تم 
. باإلضافة إلى ذلك %70تقلیص الرواتب إلى حد أقصى 
 4أو  2ساعات یومیاً إلى  8كمیة الكھرباء تم تقلیصھا من 
لرطوبة عالیة. الناس متعبون، ساعات فقط. الجو حار جداً وا

متعبون جداً. الثالجات ال تعمل لذلك یتم رمي الطعام أو أكلھ 
متعفناً مع العلم أن شحیح أصالً. في الكثیر من البیوت ھناك 



بشكل جزئي أو بشكل كلي   نقص في میاه الشرب. تشغیل المكیف والغسالة أصبح في األحالم. المستشفیات مغلقة إما
ي معطل بشكل جزئي. انتشار األوبئة بات على مرمى البصر. الكل یعیش خائفاً من حرب قادمة. ھذا والصرف الصح

 ً  .الحصار الجماعي سیئ جداً. ھناك حد لما یمكن أن یتحملھ الناس وخطر ثورتھم بات قریبا

 في األوستودیو المفتوح نرقص، نغني ، نلعب، نعمل ونغني. نحن نخلق حلم سعید فوق نار بركان

 

 



 

 
All loaders plugged in, waiting for the electricity to come to charge everything. 
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المفتوح. ھناك  بدأت المخیمات الصیفیة. النشرة اإلعالنیة قامت بمھمتھا فكل یوم یزداد عدد األطفال في األوستودیو
أنشطة في الصباح وبعد الظھر. أشیاء كثیرة تحدث: فنون وأشغال یدویة، ریاضة وألعاب، دورات في الحاسوب، قصص 

تكتب، كتب تصنع، ھناك الغناء والرقص. أنا شخصیاً بدأت بتصویر الفیلم الجدید. لقد قمنا بكتابة قصة خیالیة فلسطینیة 
ل تقنیات مسرحیة مختلفة. كي یتم البدء في المشروع قمت باستدعاء فرقة مسرحیة وسیقوم األطفال بروایتھا من خال

بمدینة غزة  وعلى الفور فرحوا بالمشروع وقاموا بعقد ورشة عمل رائعة في  Sirb Centerلشباب موھوبین من 
ستودیو المفتوح. في البدایة كان األطفال یشعرون باالستحیاء ولكن شباب سرب أخرجوھم من قواقعھم. باستخدام األو

الوجوه المصنوعة من قبل األطفال، تم إبداع تحفةة مسرحیة جمیلة. باقي األسبوع قمنا بعمل عرائس لمسرح الدمى كما 
ات الصغیرات أثبتن موھبتھن في التطریز، الخیاطة والكروشیھ قمنا بعمل تمارین بالبنتومایم. ھناك مجموعة من الفتی

(حرف تقلیدیةتمارس بشكل دائم في فلسطین). فیما بین الحصص قمت بتعلیمھم كیفیة عمل كروشیھ باستخدام حبل 
ر وأصابعھم فقط. تمت مشاركة اللعبة مع الفتیات األخریات وقامت المعلمة بتنفیذ نشاطحول ذلك. فجأة أخذت األساو

یملؤه المرح في بعض األحیان یمكن أن یتم ببساطة  والعقود المصنوعة من الكروشیھ تظھر في كل مكان. جعل العالم . 
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فصول من الفیلم الجدید لمشروع الصنع والمشاركة تم تصویرھا. بعد البدایة الجیدة للتحضیرات في  5أصل  من 4م 
فصول أخرىھذا األسبوع. الوقت یجري! في األسبوع القادم لدي یومین عمل فقط  3إنھاء  4األسبوع الماضي، استطعنا

 في  ، وبسبب العمل الشاق تمت مكافأتنا بقضاء یوم جمیلقبل رحیلي وفصل للتصویر. الوقت ضیق. في نھایة األسبوع
 .المالھي

 !أنجزنا كثیراً، وأبدعنا كثیراً والنتیجة... الكثیر من الصور

 

 .مسرح البانتومایم



 
 .مسرح العرائس المخیف

 
 .مسرح الظل



 

ضھا البعض، غذاء جمیل والسعادة الرقص في األوتوبیس، لعبة دوران، لعبة الدوالب الدوار، السیارات التي تتخبط في بع
 .والوجوه المبتسمة في كل مكان

 

درجة مما یعني أن ھناك شمس تكفي لشحن  37خان یونس بكھرباء وخان یونس بدون كھرباء على األقل الحرارة 
 .الكشافات والشواحن
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وقام الفنانان مؤمن ومحمودتم تكریس الیومان االخیران في االستودیو المفتوح بشكل كامل للموسیقى   
بتحویل نص القصة الى اغنیة حیث امضى االطفال ایاما في التدریب. بعد التمرین على بعض االصوات والوجوه بدأ 

دقائق من المجھود الممتع. لقد كان الجدول الزمني ضیق. في الیوم  5التسجیل، وبنجاح تمكنا من تسجیل الفیلم بعد مرور 
اع سریعة مع الفریق وكان من الممتع العمل معھم مرة اخرى. صدقا سوف افتقدھمالتالي قضیت لحظة ود . 

 من  قمت بقضاء بضعة ایام في رام هللا قبل العودة الى المنزل حیث قدمت مشروعنا الى الممثل الھولندي وللعدید
االشخاص في مقر الھالل االحمر وقمنا ایضا بالتخطیط للقیام ببعض التسجیالت، وعرض احد المعلمین في قسم التأھیل 

برام هللا ان یكون مترجم لغة اشارة للفیلمین اللذان تم اعدادھما. وقمت بتسجیل طفلین منسجمین اثناء قیامھم بأصوات 
 .الفیلم الجدید

دبكة (مزیج من الرقص الفلسطیني التقلیدي  -، قررت المشاركة في ورشة عمل افرووخالل یومي االخیر في رام هللا
والرقص االفریقي التقلیدي). وكان ھذا عبارة عن نشاط ترحیبي بعد شھر حافل من العمل الجاد والحریة المحدودة 

التام حول جمیع جوانب ھذه  اخر طاقتي بالرقص استقلیت الطائرة، متعبة ولكن اشعر بالرضى للحركة. بعد ان اخرجت 
 .الرحلة

 

 

 

 

 

 



 كثیر من الحب من غزة واراكم قریبا فى المدونة القادمة
 

 

 

Project Making & Sharing 

 فكرة

Hope-Foundation 

 تنفیذ

Suzanne Groothuis 

لكي نتمكن من ضمان استمراریة االستدیو المفتوح ولتطویر المشروع بصورة أكبر، نحن 
مساعداتكمبحاجة الى   

 لمزید من المعلومات برجاء زیارة موقعنا اإللكتروني او اتصل بنا

www.hope-foundation.nl 

info@hope-foundation.nl 

www.suzannegroothuis.com groothuis.s@gmail.com 


