
 القدس عاصمة فلسطين



 7052عرض فني في  501
وصل من خاللها مسرح الحارة إلى 

 مشاهد 700000
 “بالغ 00000طفل و  ”20,000 



 “أحلى صحاب”العرض التفاعلي 
 من إخراج فراس أبو صباح

. سنة، وهو مبني على قصص أطفال قصيرة 57 - 6وتستهدف ألاطفال من عمر  7052أنتج هذا العرض التفاعلي الغنائي في شهر آذار 
، حيث ينطلق ألاصدقاء “بوبس ي”فأر القرية وصديقهم الكلب “ سكر“فأر املدينة و“ فلفل”نتعرف من خالل العرض على ثالثة أصحاب 

 .الثالثة في رحلة مليئة باملغامرات ليتعرفوا على القرية وألاكل وألالعاب التقليدية فيها والتي اندثرت في حياة املدينة



 "مثل ما سقطت الشمس"مسرحية 

 إخراج بشار مرقص
 

أسطورة درامية تم إنتاجها في حزيران 

7052 . 

تحكي ألاسطورة قصة أب ينتظر ابنه الذي 

يعيش ألاب . هرب منذ سنوات ولم يعد

على أمل رجوع ابنه وُيدِخل كل من ابنه 

املعاق وابنة الجيران التي كرست حياتها 

لالعتناء بأخيها ألاعمى واملوعودة بالزواج 

من ابنه الغائب حين عودته في حالة 

 .الانتظار

وفي يوم من ألايام تهب عاصفة قوية على 

 .البلد، يهتاج البحر ويسقط الانتظار

أسطورة درامية أبطالها أشخاص 

عاديون، يقوم من خاللها معتز أبو صالح 

وبشار مرقص وطاقم العمل على تفكيك 

 .فكرة أسطورة إلانتظار



“هيطلية”مسرحية   
 إخراج دانييل أرابسيزكي

 

تستهدف املسرحية ألاطفال الذين تتراوح أعمارهم 

سنوات، وهي مبنية على قصة مأخوذة من  6 - 3بين 

للكاتب التلحمي جبرا إبراهيم “ البئر ألاولى”رواية 

 .7052أنتجت في شهر أيلول . جبرا

تروي قصة يوسف، طفل صغير من “ هيطلية“

ى أكبر أحالمه في طبق كبير من 
ّ
مدينة بيت لحم، تتجل

بالرغم من فقر عائلته وضيق الحال، نراه . الهيطلية

يساعد والديه في تحضير طبٍق كبيٍر وشهٍي من 

لكن لسبب ما تختفي الهيطلية ويقع . الهيطلية

 .الطفل الصغير في ورطة كبيرة

ثالثة ممثلين على الخشبة املسرحية يقومون بخلق 

عالم يوسف باستخدام اللونين ألابيض وألاسود 

باإلضافة إلى املكعبات وألالواح الخشبية والدمى 

 .الصغيرة البسيطة للتنقل من مكان إلى آخر

يسعى هذا العرض إلى التفاعل مع الجمهور من 

ألاطفال الصغار لتعريفهم بعالم املسرح بشكل 

 .مبّسط



“ميرمّية”مسرحية   
 إخراج ميرنا سخلة

 

في شهر تشرين “  ميرمّية” أنتجت مسرحية 

وهييييييي تسيييييي يييييينييييييد إلييييييى سييييييت .  7052ألاول 

“ ذاكيييرة حييييييية” شيييهيييادات واردة فيييي كيييتييياب 

الييييذي قييييامييييت بيييينييييشييييره ميييي سييييسيييية الييييرواة 

للدراسات وألابحاث بالشراكة ميع اليبيييت 

 .الدنماركي

فييبيياسييتييخييدام أسييلييوب مسييرح الشييهييادات 

للمساهمة في إثراء الرواية الفلسطيينييية، 

 منا بأن الفلسطينيين حين ييروون 
ً
وإيمانا

حييكيياييياتييهييم الييفييردييية يسيياهييمييون فييي كييتييابيية 

تيييارييييخيييهيييم، اسيييتيييطييياعيييت ا يييخيييرجييية إعيييداد 

ميييين خييييالل دمييييج هييييذه “  ميييييييييرمييييّييييية” نييييص 

الشهادات لتركز على حقبية ممينييية ميعييينية 

وميييا رافيييقيييهيييا مييين  5401وهيييي نيييكيييبييية عيييام 

تيييجيييارب إ سيييانييييييية قييياسييييييية عييياشيييهيييا هييي  ء 

الالجئين الفلسطينيين، والتي تتقاطع ميع 

تيييجيييارب  جيييئييييييين آخيييريييين فيييي اليييعييياليييم حيييتيييى 

 .يومنا هذا



 “العيد مع فريد”مسرحية 
 إخراج ميرنا سخلة

 

 .7052مسرحية خاصة بعيد امليالد ا جيد تم إنتاجها خالل شهر تشرين الثا ي 
تطرح املسرحية قصة الطفل فريد الذي يعيش مع والدته ووالده ساعي البريد في بلٍد بيعيييٍد 

، حيث يقرر فريد السفر مع والده لتوميع الرسائل واملعايدات الخاصة بالعيد
ً
 .جدا

نتعرف من خالل رحلة فريد وساعي البريد على عادات وتقاليد عدة بلدان وخاصة طيقيوس 
 .  الاحتفال بعيد امليالد ا جيد



 “البير”مسرحية 
 إخراج دمحم عيد

 

يدور العمل حول موضوع هدم آلابار الجوفية التي ُيقدم عليها إلاحتالل إلاسرائيلي في . 7052عمل مسرحي تم إنتاجه في شهر كانون ألاول 
فلسطين، باإلضافة إلى موضوع التضييق على التجمعات السكنية، والتحديات القائمة في املناطق ا حاذية للمستوطنات وما تتطلبه 
من حاجة فعلية للتضامن والتكاتف ملواجهة املمارسات التي يقوم بها إلاحتالل، مع إلقاء الضوء على أهمية دور املرأة في هذا النضال 

 .اليومي



 تدريبات املسرح والدراما
 

وتومعت هذه . لقاًء  جموعات املتدربين الخاصة به، حيث كانت مدة اللقاء الواحد ساعتين 37أنجز مسرح الحارة  7052خالل العام 
  03اللقاءات على ثالثة مجموعات واحدة لألطفال واثنتين للشباب بمجموع 

ً
 .متدربا

 بعنوان 
ً
 فنيا

ً
 تومعوا  على  31، حيث شارك فيه  7052ملدة أسبوعين خالل شهر تموم “ كن مبدع”كما ونظم طاقم املسرح مخيما

ً
طفال

 .ورشات عمل فنية وهي الدبكة واملسرح وإعادة التدوير 3
 في الدراما واملسرح  جموعة من ألاطفال تابعة  مل سسة الرؤية الفلسطينية في القدس، باإلضافة إلى تدريب 

ً
وأنجز طاقم املسرح تدريبا

 .مجموعتي أطفال وشباب تابعة للمركز الفلسطيني لإلرشاد النفس ي



 

" يال يال"نظم مسرح الحارة املهرجان الدولي ملسرح الطفل والشباب 

انطلق املهرجان في ألاول من نيسان واستمر ملدة في بيت لحم، حيث 

عشرة أيام كانت مليئة بالفعاليات الفنية واملسرحية واملفاجآت 

الرائعة التي استهدفت فئة ألاطفال والشباب من كافة ألاعمار 

 . باإلضافة إلى عائالتهم

واستضاف املهرجان هذا العام خمسة فرق مسرحية دولية وأربعة 

بواقع عرض صباحي استهدف طالب فرق محلية قدموا عروضهم 

املدارس الحكومية والخاصة في محافظة بيت لحم وآخر مسائي 

وكان املهرجان هذا العام بدعم من  .استهدف العائالت الفلسطينية

بالشراكة مع "  الفنون للجميع"الاتحاد ألاوروبي ضمن مشروع 

  .جمعية الكمنجاتي وفرقة الفنون الشعبية الفلسطينية

وشارك في دورة املهرجان لهذا العام من بولندا مسرح أندرسون 

ومسرح تطور الظل ومن بيالروسيا مسرح بريست للدمى ومن 

ألارجنتين سيرك ماندراجورا ومن الدنمارك مسرح رابيد آي ومن 

فلسطين مسرح فرينج الناصرة ومسرح السيرة وفريق بيت بيوت 

 . وفرقة جيالن التابعة ملعهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى

واختتم املهرجان باحتفاٍل رسمي حضره شخصيات رسمية وفنية 

وشعبية تم خالله تكريم الفنان نضال الخطيب والسيد رفعت 

قسيس وعائلة الشهيد الطفل عبد الرحمن عبيد هللا والطفل 

  شاهدوا فيديو قصير عن املهرجان  .الضرير املوهوب جريس ثلجية

https://www.youtube.com/watch?v=htcWqNlHtsk&t=27s


شخص جلهم من ألاطفال  570000حضر املهرجان ما يقارب 
 70والشباب باإلضافة إلى عائالتهم، حيث توافدوا بكثافة لحضور 

 .عرض مسرحي وموسيقي وسيرك ودبكة



 انطالق تدريب الفوج الثا ي في مركز الحارة 
 PARCلتدريب الفنون ألادائية 

طياليب  57الجديد باستقبال الفوج الثا ي من اليطيليبية اليبياليغ عيددهيم  PARCانطلق التدريب في مقر مركز الحارة لتدريب الفنون ألادائية 
تصميم وتقنيات الصوت وإلاضاءة وصينياعية ألاميياء وتصيميييم وصينياعية السييينيوغيرافيييا، حيييث :  وطالبة  مومعين على ثالثة تخصصات هي

 7052،  وانيهيوا خيالل اليعيام 7056بدأ الطالب املرحلة ألاولى من التدريب وهي مرحلة التدريب مع مدربين مختصين محليين مع نهاية عيام 
 حيليةاملرحلة الثانية وهي مرحلة التدريب ا حلي في م سسات الفنون ألادائية الفلسطينية ا ختلفة، ثم انتقلوا إلى املرحلة الثالثة وهي مير 

 .متقدمة مع مدربين دوليين مختصين
 على تطوير قدرات الطالب من خالل مالئمة برنامج التدريب واحتياجات الطالب واختالفهم، فقد جرى تعديل بيعيض 

ً
يحرص املركز دائما

 .أجزاء املنهج الذي يعتمده املركز  في التدريب بناًء على احتياجات سوق العمل والخبرة املك سبة من تدريب الفوج ألاول 



ييقييل الييطييالييب ورد 7052خييالل شييهيير تشييرييين الييثييا ييي 
ُ
، اعييت

عدنان الصيفي أحد طالب مركز الحيارة ليتيدرييب اليفينيون 

من قبيل قيوات إلاحيتيالل إلاسيرائيييليي أثينياء  PARCألادائية 

تواجده في منزله في مخيييم اليدهيييشية فيي بيييت ليحيم، حيييث 

 .ُحكم عليه بالسجن ملدة ستة أشهر وكفالة مالية

ويأتي هذا الاعتداء كجزء مين الانيتيهياكيات امليتيواصيلية اليتيي 

يرتكبها إلاحتالل تيجياه أبينياء شيعيبينيا اليفيليسيطييينيي واليتيي   

 .تراعي أبسط الحقوق التي يجب أن يتمتع بها إلا سان

 الحرية لورد ولجميع ألاسرى الفلسطينيين



 7052أهم املشاركات الدولية وا حلية خالل عام 

 ضمن امللتقى الدولي للفنون العربية املعاصرة في مهرجان الفرينج في إدنبرة، اسكتلندا “ اب سامة جيهان”مسرحية 

 في إدنبرة، اسكتلندا“ تنظيم الفعاليات واملهرجانات الدولية”بناء قدرات في 

 م تمر شبكة الفنون ألادائية الفلسطينية ألاول، رام هللا

 ماراثون فلسطين الخامس، بيت لحم

 يوم الثقافة الفلسطيني، بيت لحم 

 مهرجان نوار نيسان، رام هللا

 فعاليات يال عالحديقة، رام هللا

 أسبوع بيرميت للتراث، بير ميت

 7052شركاء الحارة خالل العام 


