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البداية

The Beginning
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املقدمة

Introduction
You are holding in your hands a copy of the first book to
document the emerging larp scene in Palestine and Lebanon:
Birth of larp in the Arab world. This book is a collection of
experiences of those people who influenced or have been
influenced by larp in the Arab world, and a testament to the
achievements of the diverse community that has been built
here. The final product has come to life through a participatory approach where we wanted people to express their
personal experiences with larp, with as little demands and
boundaries as possible. The result is a collection of texts that
represent a very broad range of backgrounds and experience,
both in larp and life.
This book came to life with the contributions of individuals
who organized and participated in larps, festivals, workshops
and international cooperations. Through this book, we want
to inspire people to continue doing amazing projects, extend
larp into other places and communities, and also give credit
to everyone who made the larp experience in the Arab world
a successful one. The book is written in English and Arabic as
to reach as much audience as possible, in the Arab world, the
Scandinavian countries, or even beyond.
Our journey with this book started by forming the core group
who would make this idea a reality. The group consisted of
Palestinians, Norwegians and Palestinian Refugees in Lebanon. The process started with an open call to all larpers who
felt they either participated in or organized a larp project
connected to the Arab larp scene, to provide us with their
input, texts or photos. We gave complete freedom of choice as
to what contributions would look like, as we wanted participation to happen in the ways every potential contributor would
be most comfortable with. Articles, poems, trains of thoughts,
photos, drawings or essays, we were open to all of it. Some of
the texts were written individually, some were written in cooperation with the editorial team, and some were a product of
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a writing workshop for young people in Al Rashidieh refugee
camp in Lebanon.
The collected texts either in Arabic or English were reviewed
and translated. Because we believe that pictures sometimes
speak louder than words, the book is also full of photos documenting larp activities and projects that the contributors have
written about. The immense work of translating the entire
book and to layout texts in languages that are not read in the
same direction should not be underestimated, and we would
not have been able to do it alone. We were lucky to have a
dedicated team of contributors, translators, photographers,
and a talented designer who put together all the materials in
the beautiful layout you are holding in your hands.
This journey of making this book has not been without challenges and obstacles. Communication overseas between the
three countries, language barriers, writing the book in both
Arabic and English, in addition to not being able to bring
the whole team to Lebanon for a writing workshop due to
visa procedures made the process challenging at times. But
despite of these challenges, we were able to pull through and
create the result we were aiming for.

 وألننا.النصوص التي حصلنا عليها إما باللغة العربية أو باالنجليزية متت مراجعتها وترجمتها
 تم ملء الكتاب بالعديد من الصور،نعتقد بأن الصور يف بعض األحيان تتكلم أفضل من الكلامت
 إن العمل الهائل الذي اشتمل.التي تربز أنشطة الالرب املختلفة التي تم الحديث عنها يف الكتاب
 باإلضافة إىل التصميم الداخيل مع مراعاة وجود لغتني مختلفتني هي،عىل ترجة الكتاب بأكمله
 لقد كنا محظوظني بوجود فريق عمل متكامل ومثابر من.انجازات ال ميكن االستخفاف بها
 باإلضافة ملصممة موهوبة استطاعت أن تضع كل املواد التي،الكاتبني واملرتجمني واملصورين
.حصلنا عليها بطريقة جميلة ومتناسقة يف هذا املنتج النهايئ املوجود بني يدينا

هذا الكتاب هو األول من نوعه لتوثيق مراحل ظهور “الالرب” أو ما نطلق عليه  ألعاب تقمص
 الكتاب هو عبارة عن.” “والدة الالرب يف العامل العريب:األدوار االرتجالية يف فلسطني ولبنان
مجموعة من تجارب أناس أثروا أو تأثروا بتجارب الالرب يف العامل العريب وهو تأريخ النجازات
  الشكل النهايئ لهذا الكتاب هو.حققها مجتمع الرب متنوع ومختلف تم تكوينه يف املنطقة
نتيجة لعمل مشرتك قام فيه كل شخص بالتعبري عن تجربته الخاصة يف عامل الالرب بقليل من
 النتيجة النهائية كانت نصوص تعرب عن خلفيات وتجارب كثرية ومتنوعة يف.القيود واملتطلبات
  .مجال الالرب أو حتى يف الحياة

، التواصل عن بعد بني ثالث دول.انجاز هذا العمل كان رحلة مل تخلو من املصاعب والعقبات
 باإلضافة إىل عدم، ترجمة الكتاب للعربية واالنجليزية،تعدد اللغات بني العاملني عىل الكتاب
القدرة عىل السفر للبنان بالنسبة للفلسطينيني للمشاركة كام هو مخطط بورشة عمل مشرتكة مع
 استطعنا يف النهاية تحقيق، وعىل الرغم من العديد من املشاكل والصعوبات، ولكن.باقي الفريق
.ما نسعى من أجله

  هذا العمل شاهد النور بفضل مساهامت ألفراد إما نظموا أو شاركوا يف ألعاب الرب أو مهرجانات
 من خالل “والدة الالرب يف العامل العريب” نريد أن نلهم الناس لالستمرار بالعمل.وورشات عمل
.الرائع الذي يقومون به  كام ونريد أن نتوسع يف الالرب لنصل إىل مناطق ومجتامت جديدة
باإلضافة لذلك فنحن نسعى من خالل هذا العمل إىل تقدير وشكر كل من ساهم يف جعل
 تم العمل عىل انتاج هذا الكتاب ليكون باللغتني العربية.الالرب يف العامل العريب تجربة ناجحة
 أو يف الدول االسكندنافية أو، إما يف العامل العريب،واالنجليزية وذلك ليصل ألكرث عدد من الناس
  .حتى أبعد من ذلك

 وأن يتم استخدامه، نتمنى أن يتمكن هذا الكتاب من تقوية املجتمعات التي يتضمنها،يف النهاية
 نحن نسعي أن نحمل ما تم اكتسابه.لريى العامل ما يتم انجازه يف العامل العريب يف مجال الالرب
، ونتمنى أن ننشئ رشاكات جديدة يف األردن،من معرفة حول الالرب إىل باقي العامل العريب
 نحلم أن نتمكن بيوم من األيام من عمل مهرجان لالرب العريب لتكون. مرص واملغرب،تونس
.نقطة البداية لتبادل األفكار واملشاريع عىل صعيد الوطن العريب بأكمله
،مع تحياتنا
   رهام ومحمد، هيلدا،آن

 الجئيني فلسطينيني،رحتلنا مع هذا الكتاب بدأت بتشكيل املجموعة الرئيسية املكونة من فلسطينيني
 هذه العملية بدأت بفتح املجال.يف لبنان ونرويجيني واللذين سيجعلون من هذه الفكرة حقيقة
لجميع من نظموا أو شاركوا يف أنشطة الالرب يف العامل العريب لريسلوا مساهامتهم وصورهم بحرية
 فلقد، خواطر أو صور، شعر، هذا املساهامت قد تكون عىل شكل مقال.مطلقة دون أي قيود مسبقة
 أو، بعض النصوص املوجودة إما متت كتابتها بشكل منفرد.كنا نرحب بجميع ما ذكر من مساهامت
  .كانت نتاج لورش عمل تم عقدها للشباب املقيمني يف مخيم الراشدية يف لبنان

We hope that this book will strengthen the communities
it depicts, and that it can be used as a tool for showing the
rest of the world how we use larp in the Arab world. We are
keen to carry the knowledge acquired about larp to other
Arab countries, hoping to start new cooperations and enable
people to build new communities in Jordan, Tunisia, Egypt
and Morocco. We dream that one day we will have an annual
Arab larp festival as a space to discuss and share great larp
projects on the regional level.
Yours,
Ane, Hilda, Riham and Mohamad
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ما هو الالرب؟

What is larp?

فامطة عبد الكرمي

Fatima Abdul Karim

A larp is a live action role-playing game, a form of role playing
game where the participants physically act out their characters’ actions. The players pursue goals within a fictional
setting represented by the real world, while interacting with
each other as different characters. Larp has no public audience or written manuscript that one has to act upon, but aims
to create a common experience through improvisation within
the fictional setting and the characters present. In larp, any
normal person can participate without the need for previous
experience in role playing, the player is free in deciding on
what is appropriate to his character.
Larp can be used for different purposes and aims: everything
from pure recreational play, to educational play, to exploring
for example a political topic. Using the interaction between
the players, the participants can learn from each other, have
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new experiences, or just enjoy the collective creative experience of storytelling. A story can be written in each character,
and when the participants play and improvise it, the others
will experience and learn. Larp is also a good tool for self-development and empowerment; you can learn new skills and
competences while you are pretending to be someone else. It
can be easier to dance, to hold a speech to negotiate and even
to fight when you are playing a character that is not yourself.
It is also a great tool for inclusion learning; everybody participating in a larp is participating equally, there is no hero or
superstar and nobody is blocking the others from playing, it is
based on respect and interaction with everybody.
In this book, larp is used in many different ways, and exemplifies the diversity of how larp can be used for different
purposes.

 حيث بإمكان أي شخص عادي املشاركة دون الحاجة لوجود.يجب أن تترصف عليه الشخصية
. وترتك الحرية لالعب يف اتخاذ القرارات التي يراها مناسبة لشخصيته،خربات سابقة بالتمثيل
  .يف هذا الكتاب سيتم توضيح كيف ميكن استخدام الالرب بعدة طرق وألسباب مختلفة

 آن ماري انديرسون:صورة من الرب األطفال يف مخيم الرشيدية | صورة
Larp for children in Rashidieh | Photo: Ane Marie Anderson

 توماس بويكونني:الرب حول االحتالل االرسائييل لفلسطني يف فنلندا | صورة
Larp about the occupation of Palestine in Finland
Photo: Tuomas Puikkonen

 حيث يقوم املشاركني, هو نوع من ألعاب تقمص الشخصيات:ألعاب تقمص األدوار االرتجايل
 ويسعى الالعبني لتحقيق.بأداء أدوار شخصيات اللعبة محاولني الخروج عن شخصياتهم الحقيقية
.غايات يف عالم افرتايض بينام يقومون بالتفاعل مع بعضهم البعض أثناء تقمص هذه الشخصيات
 حيث باستطاعة الالعبني أن يتعلموا من،و هذا النوع من األلعاب له عدة استخدامات وأهداف
 فكل شخصية متثل قصة منفصلة.بعضهم البعض من خالل التفاعل  بني شخصياتهم يف اللعبة
 الالرب. وعندما يلعبها املشاركون ويرتجلون فيها فإن اآلخرين سيتعلمون منهم،داخل اللعبة
 فبإمكانك أن تتعلم مهارات أو كفاءات جديدة بينام تقوم،هو وسيلة جيدة أيضا لتطوير الذات
 فمن السهل عليك أن ترقص أو أن تلقي خطابا أو تفاوض أو تقاتل عندما،بتقمص شخصية أخرى
 ال يوجد بطل، باإلضافة إىل ذلك فإن الالرب هو وسيلة جيدة للشمولية.تلعب دور شخص آخر
.خارق يف اللعبة فالكل متساوي ويتم التعامل بني الجميع عىل مبدأ االحرتام والتفاعل مع الجميع
قد يستخدم كنوع من أنواع التعليم غري النمطي أو كنشاط اجتامعي أو كنوع من أنواع الرتفيه
 كام ميكن استخدامه كطريقة يف العالج أو بناء،عن النفس والخروج من منط الحياة اليومية
 ويختلف هذا النوع عن التمثيل املرسحي يف عدم وجود جمهور وال نص مكتوب مبا.املجموعات
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Peace & Freedom Youth Forum
The Peace & Freedom Youth Forum (pff) is an independent
youth initiative aiming at activating the Palestinian youth, giving them their legitimate role as an important segment of the
Palestinian society, strengthening their ties with their society
and identity, promoting (in practice not theory) the concepts
of a democratic, secular, nonviolent and diverse Palestinian
society, and finally work with youth on regaining their control
over the future of their society.
Pff is totally dependent on volunteer work, since volunteer
works and volunteerism are key factors in pff’s discourse and
approach. Pff’s projects fall under three main categories:
1. International Level: Marketing Palestine and the Palestinian cause to the average world citizen. Under this category,
pff and its volunteers design projects that aim at promoting the issue of Palestine to the world citizens that are
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not interested in politics, and who are totally ignorant in
international affairs. pff does this out of their belief that
reaching out to this segment (which is the vast majority of
the international public), is a key aspect in mobilizing the
international public to support the Palestinian cause.
2. Local Level: locally, pff mainly aims at creating this grassroots network of youth activists and volunteers who are
willing to work for their own personal development along
with contributing to the development.
3. Live Action Role Playing (larp): In 2011 pff started a
cooperation project with Fantasiforbundet organization
from Norway, to introduce the Palestinian society and
youth to this tool. The project started with workshop in
Ramallah in July, 2011. Pff aims to build and capacitate a
Palestinian larp community, support creating Palestinian
larp production and spread it in the Palestinian society
and the Arab world.

منتدى السالم واحلرية الشبايب
 يهدف املنتدى أساساً إىل خلق شبكة مجتمعية من الناشطني الشباب، :علئ املستوى املحيل2 .2
واملتطوعني الذين هم عىل استعداد للعمل من أجل تنميتهم الشخصية جنبا إىل جنب مع
.املساهمة يف التنمية املجتمعية
 بدأ املنتدى مبرشوع بالتعاون مع2011  يف عام: )larp( آلعاب تقمص اآلدوار االرتجالية3 .3
 من الرنويج  لتعريف املجتمع الفلسطيني والشباب مبفهومFantasiforbundet منظمة
 يهدف املنتدى يف.2011  بدأ املرشوع  بورشة عمل نظمت يف رام الله يف شهر يوليو.الالرب
 باإلضافة لدعم إنتاج ألعاب الرب فلسطينية،هذا االطار لبناء مجتمع الرب فلسطيتي مؤهل
  .واملساهمة يف نرش الالرب يف فلسطني واملجتمع العريب
 يوناس أرونسون:أطفال يلعبون الالرب يف فلسطني | صورة
From the larp Superheroes world
Photo: Natasha Smolnikova

 هو مبادرة شبابية مستقلة تهدف إىل تفعيل الشباب الفلسطينيpff منتدى السالم والحرية الشبايب
 وتعزيز عالقتهم مع،ومنحهم دورهم الرشعي باعتبارهم رشيحة مهمة من املجتمع الفلسطيني
 متنوع وخال، علامين، وتشجيع (عمليا ال نظريا) مفاهيم مجتمع فلسطيني دميقراطي،املجتمع وهويته
.  وأخريا العمل مع الشباب عىل استعادة سيطرتهم عىل مستقبل مجتمعهم.من العنف
 حيث أن أعامل املتطوعني هي عوامل، يعتمد كلياً وبشكل أسايس عىل العمل التطوعيpff
: تحت ثالث فئات رئيسيةpff   تندرج مشاريع.أساسية يف خطاب ونهج املنتدى
 تسويق ونرش فلسطني والقضية الفلسطينية للمواطنني العاديني حول:عىل املستوى الدويل1 .1
 يعمل املنتدى ومتطوعيه عىل تصميم املشاريع التي تهدف إىل، تحت هذه الفئة.العامل
ايصال ونرش قضية فلسطني إىل مواطني العامل الغري مهتمني بقضايا السياسة والذين يجهلون
 املنتدى يعتقد أن الوصول إىل هذه الرشيحة (والتي.متاما القضايا املتعلقة بالشؤون الدولية
تشكل الغالبية العظمى من الرأي العام الدويل) هو جانب أسايس يف تعبئة الرأي العام
.الدويل لدعم القضية الفلسطينية

 توماس بويكونني:الرب حول االحتالل االرسائييل لفلسطني يف فنلندا | صورة
Children larping in Palestine | Photo: Jonas Aronsson
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مجعية اجلليل التمنوية

Al Jalil Organization For Development
Al Jalil Organization For Development is an initiative started
by a group of Palestinian and Lebanese youth together with
Norwegians based on volunteer work. It aims to develop
children and youth, and promotes the capabilities of their role
in the private and public life.
Through campaign donations in Norway, it was possible to
build a youth center in the northern side of the camp, a marginalized region of Rashidieh where there are not any other
organizations.
Al Jalil has fixed activities for children and young people:
sports, art, community awareness and human rights.
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1. The organizations work is based on voluntary work in
all its aspects. Volunteer work gives experience to young
people and helps them to find good jobs, fills their leisure
time, exercises useful help in psychosocial support, makes
them feel happy and develops them to accept others. It
encourages democracy and advocates for issues, demands,
and to work for positive change in society.
2. We have succeeded to build confidence in the local
community. This was clear through the establishment of a
variety of sports teams for girls and where Al Jalil played
a leading role in convincing parents of the importance of
sport for girls, just like boys. This is how we were able to
use the larp methodology with kids in partnership with
Fantasiforbundet.

 بدا ذلك واضحا من خالل تأسيس فرق،نجحت الجمعية بزرع الثقة يف املجتمع املحيل2 .2
رياضية متنوعة للبنات وكان دورها رائدا ً بإقناع األهل بأهمية الرياضة للفتيات أسوة
 استطاعت الجمعية استخدام منهجية الالرب مع االطفال بالرشاكة مع جمعية.بالفتيان
  . فانتيس فور بندت الرنويجية

 آن ماري أنديرسون:أطفال جمعية الجليل يرتدون األزياء | صورة
Al Jalil children in pirate costumes
Photo: Ane Marie Anderson

 آن ماري أنديرسون:أطفال خارج جمعية الجليل التنموية | صورة

هي مبادرة انطلقت من مجموعة من الشباب الفلسطيني واللبناين والرنويجي ومبنية بشكل
 تسعى الجمعية إىل تنمية قدرات األطفال والشباب وتعزيز دورهم.أسايس عىل العمل التطوعي
 كام أنها قامت بحملة تربعات يف الرنويج مكنتها من بناء مركز لها يف الجهه الشاملية. يف الحياة
. وهي منطقة مهمشة يف املخيم وال يوجد فيها أي مؤسسة أخرى.ملخيم الرشيدية
، الوعي املجتمعي، الفن،جمعية الجليل لديها أنشطة ثابتة لألطفال والشباب مثل الرياضة
.وحقوق االنسان
 باإلضافة إىل أنها، األعامل التطوعية تعطي الخربة للشباب وتساعدهم عىل إيجاد فرص عمل1 .1
 إن العمل.متأل أوقات فراغهم وتساعدهم يف الدعم النفيس االجتامعي وشعورهم بالسعادة
التطوعي ين ّمي عند األفراد الشعور بتقبل اآلخرين ويشجع مبادئ الدميقراطية والعمل عىل
.التغري االيجايب يف املجتمع

Children outside Al Jalil center
Photo: Ane Marie Anderson
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فانتايس فوربندنت

Fantasiforbundet
Fantasiforbundet is a small, Norwegian cultural organization
that was established in 2009. Our goal is to create a more fun
and fantastic society by making it easier for young people to
create and run their own volunteer projects. Our main focus
is on creativity, cultural expressions and imagination, with the
dominating activity being larp.
Almost all of the activities in Fantasiforbundet are run by
volunteer project groups. One of Fantasiforbundets main
philosophies is that the people who create activities also own
those activities, which gives the volunteers full creative ownership over their projects. That includes this book, and some
of the projects you will read about in it.
Fantasiforbundet is Oslo-based, but more and more of
our projects have over the years reached out to cooperate
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with partner organizations outside of Norway. In 2011 the
international work had become such a prominent part of our
projects that Fantasiforbundet added a new statement to it’s
mission paragraph: we would work to create a more fun and
fantastic world, with emphasis on possibility for all people to
use their imagination and creativity. This gave even more alibi
to find new ways of working with larp internationally, and
today we are working with partners in many corners of the
world, including Palestine and Lebanon.
In this, we have found larp as a tool to strengthen civil society,
especially when it comes to organizing skills and the right to
express yourself. We want everyone to have the freedom and
possibility to use their imagination and creativity. We want
to make the world a more fantastic place, and together with
amazing partners we are able to do so.

 وخصوصا عندما،وجدنا أيضا الرغبة يف استخدام مشاريعنا كآداة من أجل تقوية املجتمع املدين
 ونريد أن، نحن نريد الحرية للجميع.يتعلق األمر بتنظيم املهارات والحق يف التعبري عن النفس
 و مع رشكائنا، نريد أن نجعل من العامل مكانا أكرث روعة.يتمكنوا من استخدام الخيال واإلبداع
  .املذهلني نستطيع القيام بذلك

 آن ماري/ غري معروف:مرشع فانتايس فوربندت مع املدرسة | صورة
أنديرسون
Fantasiforbundet’s project school
Photos: Unknown/Ane Marie Anderson

 سفني ايجيل جورجينسن:مهرجان يف أوسلو | صورة

 هدفنا هو خلق املزيد من املتعة.2009 هي منظمة ثقافية نرويجية صغرية تأسست يف عام
ومجتمع رائع عن طريق إعطاء الفرص للشباب ليستطيعوا املبادرة وتشغيل مشاريع تطوعية
 من أهم آنشطتنا آلعاب تقمص، هدفنا الرئييس هو الرتكيز عىل اإلبداع والخيال.خاصة بهم
.الالرب-األدوار االرتجالية
 فانتايس.معظم األنشطة واملشاريع التي تقوم بها املؤسسة تكون عرب األعامل التطوعية
 وهذا يعطي،فوربندت قامئة عىل فلسفة أن من يخلق األنشطة هم من ميلكون هذه االنشطة
 وهذا يشمل هذا الكتاب وبعض املشاريع األخرى.للمتطوعني  الحرية واالبداع يف مشاريعهم
.التي ستقرأ عنها فيه
 غري أنها نجحت عرب السنني يف خلق،عىل الرغم أن املؤسسة موجودة يف مدينة أوسلو بالرنويج
 أصبحت املشاريع الدولية جزءا أسياسيا يف2011  يف عام.العديد من األنشطة مع رشكاء حول العامل
سوف نعمل عىل خلق عامل رائع:املؤسسة مام استدعى إضافة جملة عىل النظام األسايس للمؤسسة
وهذا خلق رشاكات.وممتع مع الرتكيز عىل اتاحة الفرصة لجميع الناس الستخدام خيالهم وإبداعهم
. جمهورية التشيك وليتوانيا، السويد، الدمنارك، لبنان، فلسطني، روسيا البيضاء:جديدة يف دول مثل

Festival in Oslo | Photo: Svein-Egil Jørgensen
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2
حتى يفرقنا املوت

Till Death Do Us Part

 شن يل:صورة
17

Photo: Xin Li
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INTRODUCTION

The marriage of Harald and Kholoud
Mohamad Rabah & Ane Marie Anderson

The first cooperation between Fantasiforbundet in Norway
an pff in Palestine was an international larp project that
told the story about Kholoud, a Palestinian girl , who met
Harald, a Norwegian boy, while studying abroad. They had
fallen in love, and in the larp Till Death Do Us Part 40 Nordic
and Palestinian players created their spectacular 2-day long
traditional Palestinian wedding. What better way to initiate a
partnership, than by writing and playing a larp about a marriage between cultures?
The story about Harald and Kholoud was an emotional,
intercultural experience for the families and friends of the
couple, beautifully portrayed by the group of players who
also had their own cultural heritage to bring into the game.
Big themes in the larp were love, friendship, and growing up.
Even though it was difficult for the families to understand
and respect each other, they finally united in the support of
Harald and Kholoud’s choice to be married.

The ever-present politics

As organizers we made a conscious choice to not make a
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project about the Israeli occupation of Palestine, but we
also knew that inevitably the politics of the area would be
lurking in the background. Even though our vision was clear,
it became obvious the moment we announced our plans for
a Palestinian-Nordic larp that a lot of the defining power of
what the project would be was turned over to our surroundings. Till Death Do Us Part was a larp about the meeting of
cultures, but it was still treated very much as a political statement, especially in the Nordic larp community. In an area
of the world infamous for an ever present conflict, you will
inevitably be dragged in. Still, it is important to remember:
Palestine is more than an occupied area.

 بالرغم من متحور لعبة «حتى.الوضع السيايس يف املنطقة سيتواجد بشكل تلقايئ يف خلفية اللعبة
 كان واضحا أن املجتمع.يفرقنا املوت» حول التقاء الثقافات ولكن تم التعامل معها كموقف سيايس
لعب دور قوي يف تحديد ماهية املرشوع عىل أنه موقف سيايس عندما تم اإلعالن عن وجود
 يف منطقة.مخطط لتنظيم الرب فلسطيني –اسكندنايف بالرغم من وضوح رؤيتنا كمنظيمن للعبة
 ستكون مضطرا للحديث، يف العامل ال تشتهر بأكرث من كونها تشهد الرصاع األكرب يف وقتنا الحارض
. فلسطني ليست فقط مساحة محتلة: ولكن من املهم دامئا أن نتذكر،عن الوضع السيايس

زواج هارالد وخلود
دمحم رباح وآن ماريا أندرسون

زواج دامئ
الالرب هو نشاط يحمل القدرة الكامنة لجلب الناس معا وإنشاء روابط مقربة يف وقت قصري
 الرب «حتى يفرقنا املوت» شكل رشاكة دامئة بني العبني الالرب يف كل من فلسطني والدول.جدا
 وبنظرة. رشاكة أمثر عنها تنفيذ أنشطة جديدة قد يكون من الصعب جدا احصائها،االسكندنافية
  . كان الزواج هو البداية املثالية لهذه الرشاكة،للاميض

A lasting marriage

Larp is an activity with an inherent ability to bring people
together and tie close bonds in a short amount of time. Till
Death Do Us Part formed a lasting partnership between
larpers in Palestine and the Nordic countries, a partnership
that has since resulted in so many new activities that they are
almost too many to count. Looking back, a wedding could
not have been a more perfect beginning.

مقدمة

أول رشاكة بني مؤسسة فانتايس فوربندت الرنويجية ومنتدى السالم والحرية الشبايب كانت من
 «حتى يفرقنا املوت» كان عبارة عن قصة غرام بني فتاة فلسطينية اسمها خلود التقت.خالل لعبة
 العب اسكندنايف وفلسطيني يف الرب40 شارك.الفتى الرنويجي هارالد أثناء دراستها يف الرنويج
 كيف ميكن انشاء رشاكة.«حتى يفرقنا املوت» وخلقوا عرسا تقليديا فلسطينيا يف يومني مذهلني
بشكل أفضل من كتابة ولعب الرب حول قصة زواج شخصني من ثقافتني مختلفتني؟
 والتي جسدها،شكلت قصة خلود وهارالد حالة عاطفية وتجربة ثقافية للعائالت وأصدقاء الزوجني
 احتوى.بشكل جميل مجموعة من الالعبني الذين يحملون إرثا ثقافيا جلبوه معهم إىل اللعبة
 وبالرغم من صعوبة إيجاد. والتقدم يف العمر، الصداقة،الالرب عىل موضوعات أساسية مثل الحب
.تفاهم واحرتام بني العائالت إال أنهم اتحدوا جميعا يف النهاية لدعم قرار خلود وهارالد بالزواج

 يل شن:لعبة حتى يفرقنا املوت احتفاالت العرس | صورة

السياسة احلارضة دامئا

In-game photo from Till Death Do Us Part | Photo: Li Xin

 ولكن عرفنا أن،اتخذنا كمنظمني لالرب قرارا بأن ال تكون اللعبة عن االحتالل اإلرسائييل لفلسطني
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انطباعات من املنمظني

My first night in Oslo was awkward, having dinner with people I had never met before and getting ready for a completely
new experience for the next three days. Starting Friday, I
would be Dr. Raya, 26 years old, coming from refugee camps
in Lebanon to attend a secret meeting with the Norwegian
communist party in 1975.

 هاي خشصييت،مش أنا

جنان عدوي

During the weekend of Red October, I had a hard time disconnecting totally from my real self, I didn’t feel free to talk and
move like Raya, and I was limited by the fear of being judged
if I looked, talked or behaved in a different way than my own
way, Janan’s way.

 الطريق لزواج خلود من هارالد كان شبه،«حتى يفرقنا املوت» كان أول الرب يف فلسطني
 قصتنا مع الالرب بدأت يف زيارة.مستحيل من غري دعم ومساعدة أصدقائنا الرنويجيني
 وهي لعبة تدور أحداثها،» زيارتنا شملت املشاركة يف الرب «أكتوبر األحمر،استكشافيه ألوسلو
 وكنت أعمل، كان اسمي يف الالرب راية.١٩٧٥ حول لقاء رسي للحزب الشيوعي الرنويجي يف سنة
 حيث تم دعويت للمشاركة يف اللقاء من قبل،كطبيبة يف مخيامت الالجئني الفلسطينيني يف لبنان
.الحزب الشيوعي الرنويجي

However, during my stay in Oslo I attended Grenselandet
2011, which offered larps to my taste. Short larps were way
easier to digest. Relatively, I was more active during the
games this time.

 كنت،»كنت أبحث عن عمل يف الفرتة التي دعيت فيها للمشاركة يف الرب «أكتوبر األحمر
، ولكنها كانت تجربه فريدة،»أعتقد أنها ستكون فرته عابرة من حيايت حتى أجد «عمال حقيقيا
عىل الرغم من عدم استطاعتي التواصل بشكل تام مع شخصيتي يف اللعبة ولكن وذهلت فعال
 فأنا أشعر، مل أشعر براحه تامه يف الترصف أو التحدث بطريقة راية.مام كان يجري حويل هناك
بعد ذلك شاركت أيضاً يف. عندما أترصف بطريقتي،باألمان فقط عندما أكون عىل طبيعتي
 وهو مهرجان يتم فيه تنظيم ألعاب الرب قصرية من حول،2011 مهرجان الالرب غريندسلينيت
 عىل الرغم من خاصية «أكتوبر األحمر» كالرب تقليدي لكن هذا املهرجان سهل عيل.العامل
.التواصل مع الالعبني واملشاركة بشكل فعال أكرث

The week in Oslo was a very unique experience to me, the combination of Red October and Grenselandet was perfect, a little of
everything, which made me leave Oslo with a taste of more.

Organizing Till Death Do Us Part

REFLECTIONS FROM THE ORGANIZERS

It’s not me, it’s
my character
Janan Adawi

Till Death Do Us Part was the first big larp in Palestine. But
the road to organizing the wedding between Harald and
Kholoud was long, and it began with three inexperienced
Palestinians traveling to Oslo to experience larp first hand. We
were going to play a larp called Red October a game about a
meeting in the Norwegian communist party in 1975. We were
playing Palestinian characters, invited by the Norwegian Palestine Committee.
When I was asked to join Red October, which was the very
first larp in my life, I was between jobs and I thought “let’s try
to do this until I find something real to do.”
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Till Death Do Us Part was the first Palestinian-Norwegian
larp. It was held during August 2012 in Birzeit. Organizing
a big larp was a big challenge for me. Our Norwegian partners helped a lot with writing the characters’ description,
the relations and the plots, but the biggest challenge was
bringing people in, to make people participate and commit
to this whole new idea. By organizing a few short larps before the summer, we built a small Palestinian larp community. Till Death Do Us Part was a great success, and definitely
expanded our larp community. That was only the beginning,
after the great success ofTill Death Do Us Part, we decided
to organize a big fantasy larp, we took people back in the
history to Jericho the most ancient city the world, to play
The Tribes larp. Today, many of the players turned out to be
experienced larpers who play, write and organize many larps
around the year.
After all, this between jobs-thing turned to be an important part
of my life. In addition to being an educational entertainment
tool, larp to me is a skill. We larp every day and everywhere, we
have a different character for different places, times, situations
and occasions. By switching between our different characters
we adapt ourselves to the different circumstances depending on
our interests. By larping, I am developing and improving this
very essential skill in order to achieve more in real life.

تنظمي حىت يفرقنا املوت
 من هناك بدأنا التخطيط والعمل عىل أول الرب،هذه الزيارة ألوسلو كانت تجربه مميزة
 وكان التحدي األكرب يكمن يف جذب،٢٠١٢  والذي أقيم يف بريزيت يف آب،نرويجي-فلسطيني
. وترك رغبة لدى الالعبني الجدد بتكرار هذه التجربة،اآلخرين للمشاركة من أجل إنجاح الالرب
.لذلك قمنا بتنظيم ألعاب قصرية قبل قدوم الصيف لتجهيز املشاركني وتأسيس مجموعة
 وعىل أثر نجاحه قمنا بتنظيم أول الرب فلسطيني،«حتى يفرقنا املوت» حقق نجاحا باهرا
 حيث عدنا إىل عصور ما قبل الجاهلية إىل أول وأقدم مدينه يف العامل.»بالكامل «رصاع القبائل
 يكتبون، والعديد من املشاركني أصبحوا محرتفني، مجموعه العبي الالرب كربت وتنوعت.أريحا
.وينظمون ألعاب يف أرجاء فلسطني وحول العامل

 يل شن:لعبة «حتى يفرقنا املوت» | صورة
In-game photo from Till Death Do Us Part
Photo: Li Xin

. وجعلني أنظر لألمور بطريقة مختلفة،ما ظننته عابرا قد أصبح جزءا كبريا ومهام من حيايت
 لكل منا أدواره املختلفة التي نالمئها،باعتقادي نحن نلعب أدوارا مختلفة بحسب الزمان واملكان
 الالرب هو مهارة،لظروف مختلفة ليك نستطيع التأقلم مع التغريات ليك نحصل عىل ما نريد
 من خالل مشاركتنا يف هذه األلعاب نحن نعمل عىل تحسينها ومترينها ليك نحقق،نتمتع بها
  .املزيد يف حياتنا الشخصيه واملهنية

 ماريان جندرسون:من لعبة «أكتوبر األحمر» | صورة
In-game photo from Red October
Photo: Marianne Gunderson
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WORDS FROM PARTICIPANTS

My first larp
experience
Riad Mustafa

My first role playing experience in Palestine was for 3 days. It
was a distinctive experience, and what I remember the most
of playing the role of groom’s father for 3 days, is that we even
slept and woke up impersonated. On the second day I woke
up in my room with my son, and when I opened my eyes the
first thing he said was: Dad, don’t forget to get all things done
for the wedding!
The funny thing is that my son in the larp was played by my
friend Rabah Khalil. He told me after the game: Riad, you’ re
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unreal even when you’re waking up from sleep you still play
the role excellently, I really felt you were my dad and that you
wanted me to make the arrangements for the wedding.
The other thing I remember is that my actual real wife kept
trying to call me more than once during the game, but I was
so into it that I answered late at night. She would ask “What’s
keeping you from answering my phone calls, it could’ve been
something important!” And when I tried to explain what I
was doing, her reaction was “Are you playing houses, Beit
Byout?” That’s how the next year’s Palestinian role playing
festival name came up; “playing houses” seemed like the best
way to describe larp to someone who doesn’t know anything
about it.
I have to say that I have been a winter and summer Olympics
fan since 1980, and I always make sure I’m free at that time.
But once time came for the Palestinian wedding game and
it coincided with the finale of the summer Olympic Games
in London, I was torn between participating in the games or
follow the Olympics. In the end I preferred role playing.

 ايام! كم كانت تجربة مميزة3 أول تجربة يل يف ألعاب تقمص األدوار االرتجالية يف فلسطني ملدة
 كنا ننام بشخصياتنا ونستيقظ بشخصياتنا التي، أيام3 حيث كنت أتقمص دور أب العروس ملدة
 بابا: يف اليوم الثاين استيقظت يف غرفتي أنا وابني وعندما فتحت عيني أول ما قلته.نلعب بها
!حبيبي ما تنىس كامن شوي تروح تحرض كل األمور املتعلقة بالعرس
: وقد قال يل بعد اللعبة،اليشء املضحك أن ابني يف لعب االدوار وهو نفسه صديقي رباح خليل
رياض مش معقول حتى وأنت فايق من النوم متقمص دورك بشكل ممتاز حتى إين شعرت
!بالفعل إنك ابوي وبدك مني ترتيب األمور للعرس
اليشء اآلخر الذي تذكرته من هذه اللعبة أن زوجتي كانت تحاول أن تتصل يب أكرث من مرة أثناء
 إيش: وأنا كنت مندمج جدا وعندما كنت أستطيع أن أرد يف آخر الليل كانت تقول يل،اللعبة
هذا إيل مخليك ما ترد عىل تلفونايت! كان ممكن يكون يشء مهم! وعندما حاولت أن أفرس لها
 شو قاعدين ابتلعبوا بيت بيوت؟ ومن هنا جاء بعدها اسم مهرجان: كانت رده فعلها،ماذا أفعل
الالرب الفلسطيني يف العام التايل بنفس االسم! ألنه أنسب طريقة ميكن أن تصفها لشخص ال
!يعرف عن املوضوع يشء
 وأحرص عىل تفريغ1980 بقي أن اقول أنني أتابع األلعاب األوملبية الصيفية والشتوية منذ العام
نفيس لهذه املناسبة ولكن الذي حصل معي أن لعبة العرس الفلسطيني تزامنت مع نهايات
األلعاب األوملبية الصيفية يف لندن وكنت محتارا بني املشاركة  يف اللعبة أم متابعة االلعاب
  !االوملبية! وهذا ما حصل نعم فضلت لعب األدوار

لكامت من املشاركني

جتربيت األوىل يف
ألعاب تقمص األدوار
االرجتالية

رياض مصطىف

 يل شن:لعبة «حتى يفرقنا املوت» | صورة
In-game photo from Till Death Do Us Part
Photo: Li Xin
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WORDS FROM PARTICIPANTS

Relations
Tamara Nassar

As a beginner in larping with only two years of experience I
haven’t played in many larps, but from those I participated in,
I think Till Death Do Us Part is the one that stuck most in my
mind. This larp was actually only my second time larping, and
it was very realistic to me, because it was part of our Palestinian traditions. The whole wedding, the festivities and troubles
that come with it, is something we live with on regular basis,
with family, relatives and friends.
Till Death Do Us Part was a great experience for me. Getting
to know the characters and the people behind those char-
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acters was great, especially knowing my own character and
getting to shape it up.
My character was an ex-relative that was still a friend of the
family. She was a lawyer and she had a very strong personality which I liked playing very much. Living the struggles, the
fights, the traditions and the happiness as if it was truly one of
my relatives’ wedding was amazing.
The story of two families from different backgrounds and
cultures uniting in love and marriage might be old and a bit
overused, but in this particular scenario I felt it was original.
Maybe it was because I wasn’t reading it or watching it on TV
but actually living it, or maybe it was because it gave me the
chance to be someone else, someone stronger than my true
self. Either way it left a big impact on me and I would redo it
in a heartbeat.

 ولكن من األلعاب. مل ألعب عدد كبري من األلعاب، مع خربة سنتان فقط،كمبتدئة يف الالرب
 كانت. وكانت هذه اللعبة هي ثاين تجربة يل بالالرب،التي شاركت بها يوجد واحدة مل تغادر بايل
 تجهيز العرس واالحتفاالت،تجربة واقعية جدا ألنها شملت جزء من حضارتنا وعاداتنا وتقاليدنا
وكل املشاكل العائلية وغريها التي تأيت معه هو يشء مررنا جميعا به سواء كانت تجربتنا
 لعبة حتى يفرقنا املوت كانت تجربة ممتازة بالنسبة.الشخصية أو عرس أحد أقربائنا وأصدقائنا
، فقد كان التعرف عىل الشخصيات املختلفة يف اللعبة والتعرف عىل الالعبني أنفسهم يشء رائع،يل
 حيث كنت ألعب دور طليقة.وخاصة التعرف عىل الشخصية التي لعبتها وصقلتها ليك تالمئني
 لقد. وهي محامية ذو شخصية قوية،خال العروس التي بقيت بعالقة صداقة قوية مع العروس
 قد.استمتعت بلعبها جدا ً فقد عشنا لحظات السعادة والحزن والتوتر كأنه حقا عرس أقربائنا
تكون قصة عائلتني مختلفتني ومن حضارات مختلفة يجتمعان ويرتبطان بوثاق الزوج والحب
 رمبا ألنني مل أكن،قصة مستهلكة نوعا ما ولكن يف هذه الحالة بالذات شعرت أنها تجربة جديدة
 أو من.أقراء قصة أو أشاهد فيلام أو مسلسال عىل التلفاز بل كنت اعيش اللحظات لحظة بلحظة
 بأي حال فقد، شخص أقوى مني،املمكن أن يكون السبب كوين مل أكن نفيس بل كنت شخص آخر
تركت هذه اللعبة انطباعا قويا عيل وأنا شخصيا مستعدة لخوض هذه التجربة مرة آخرى ويف أي
           . فقد خرجت من هذه اللعبة بصداقات مع عدد كبري من األشخاص الرائعني واملبدعني،وقت

لكامت من املشاركني

عالقات
متارا نصار

 يل شن:لعبة «حتى يفرقنا املوت» | صورة
In-game photo from Till Death Do Us Part
Photo: Li Xin

This experience has given me friendship with a lot of amazing people from both the Palestinian players and the Nordic
players, which I will eternally be grateful for.
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منظور أاكدميي

I found that even though political subjects weren’t the main
focus of the larp, the larp still handled them. The characters
were written around individual plots tackling for example
corruption, homosexuality, migration and unemployment.
One could also argue that any international project in Palestine is political in itself; by spending time in the West Bank,
the Scandinavian participants increased their knowledge of
the Palestinian culture and situation, and made friends there.
That has in turn created emotional understanding and commitment to the Palestinian cause.

AN ACADEMIC PERSPECTIVE

Larp as a tool to
strengthen civil
society
Hilda Levin

During the summer of 2012, the larp Till Death Do Us Part
was played in Palestine. Having just learned about how larp
was being used as a means to strengthen civil society and
democratic values, I wanted to find out how the participants
had experienced this particular larp, and how it had affected them afterwards. I was especially interested to see if the
participants had found the larp in itself to be a democratic
experience, and if it had been political to them in any way.
Therefore I set my mind to write my bachelor thesis about it.
During the autumn of 2012, I interviewed participants and
organizers from the larp, trying to grasp their experience and
put it into words.

الالرب كوسيلة لتعزيز
املجمتع املدين
هيلدا ليفني

 رغبت يف معرفة تجربة. تم تنظيم الرب “حتى يفرقنا املوت” يف فلسطني،2012 خالل صيف
وذلك بسبب ما تعلمته عن إمكانية،املشاركني يف هذا الالرب بالتحديد وكيف أثر فيهم بعد ذلك
 كنت مهتمة بشكل خاص.استخدام الالرب كوسيلة لتعزيز املجتمع املدين ومباديء الدميوقراطية
مبعرفة ما إذا  شكل هذا الالرب تجربة دميوقراطية للمشاركني وإذا اعتربوه سياسياً بشكل من
 خالل خريف. لهذه األسباب قررت أن أكتب أطروحتي لدرجة الباكالوريس عن هذا الالرب.األشكال
. محاولة لجمع تجاربهم وتحويلها لكلامت، قمت مبقابلة مشاركني ومنظمني لهذا الالرب،2012 عام

“It doesn’t really matter what kind of project you do to build civil society, as long as you do something, because organizations
are important in general. But larp specifically has the ability to
make people connect”, the organizers claim when asked about
the value of larp in civil society. They mean that regardless of
project, there are democratic values in organizational work in
itself, since it teaches organizational skills, initiative, and builds
social networks. Following the interviews, the larp Till Death
Do Us Part’s foremost political effect seems to be the community and friendship that has been built over borders.

 اال أن اللعبة احتوت عىل العديد،عىل الرغم من أن املواضيع السياسية مل تكن أساسية يف الالرب
، املثلية الجنسية، مثل الفساد،من املحوار السياسية من خالل تركيبة الشخصيات املشاركة
 إقامة مرشوع ثقايف يف فلسطني بحد. والعديد من املواضيع االجتامعية األخرى، البطالة،الهجرة
 حيث أن تواجد بعض املشاركني من الدول.ذاته يشكل تطرقاً لجوانب سياسية بطريقة أو أخرى
االسكندنافية يف فلسطني وإقامة بعض الصداقات مع الفلسطنيني أدى بطريقة أو بأخرى إىل
  املشاركني الفلسطينني أيضا تحدثوا.زيادة معرفتهم عن القضية الفلسطينية وثقافة الفلسطينيني
عن تطوير معايري وأراء جديدة من خالل االحتكاك مع ثقافات أخرى والنظر إىل طريقة معيشتهم
 إال انهم، وعىل الرغم من أن معظم املشاركني قد أتوا من مناطق وثقافات مختلفة.عن قرب
. وتولد لديهم شعور بالتقارب واالندماج،أكدوا أنهم توصلوا إىل نقاط تفاهم بني بعضهم البعض

The amount of cultural recreational activities in Palestine
are very limited, but through larp projects, the Palestinians
have gained a new way to create a space to have fun, express
themselves, and do something out of the everyday routine.
Furthermore, I was amazed that they already at this early
stage had started to use larp as a tool to discuss issues that are
considered taboo in their society, as the activity helps them to
create a forum for constructive discussion and exploration of
complex themes.
Following the interviews, the larp Till Death Do Us Part was
an experience of democratic value, where the participants
gained insights and cultural knowledge, built friendships and
networks over borders, and experienced personal development and empowerment. The Palestinian participants in
addition gained a new cultural activity for recreational as
well as for political purposes. To sum up, Till Death Do Us
Part seems to be a golden example of how larp can be used to
strengthen civil society.
Based on the bachelor thesis “Democratic effects of
role-playing in participatory art - Participant reflections
from the larp Till Death Do Us Part, Ramallah 2012” (2013)

“ال يهم إطالقا ماهية املرشوع الذي تود أن تنجزه لبناء مجتمع مدين طاملا أنك تقوم بعمل
 لكن الالرب تحديدا ً لديه القدرة عىل جعل الناس. ألن املؤسسات رضورية بشكل عام،يشء ما
 إال أن العمل التنظيمي هو عبارة، بغض النظر عن املشاريع الثقافية.)متصلني” (منظم نرويجي
 باإلضافة إىل بناء، املبادرة، ألنه يعلم مهارات العمل التنظيمي،عن معيار دميقراطي بحد ذاته
 يبدو أن الرب “حتى يفرقنا املوت”  كان له تأثري سيايس قبل.العالقات والشبكات االجتامعية
كل يشء حيث تم بناء العالقات الشخصية والتي تجلت بعالقات الصداقة عىل الرغم من وجود
. ونتيجة املقابالت تبني أن الالرب هو أداة ناجعة ومهمة لبناء العالقات الدامئة.الحدود
-من أطروحتها لدرجة البكالوريس “ التأثريات الدميوقراطية لتقمص االدوار يف الفن التشاريك
)2013( ”2012 رام الله،انعكاسات تجارب املشاركني يف الرب حتى يفرقنا املوت

 يل شن:لعبة «حتى يفرقنا املوت» | صورة
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 يل شن:لعبة حتى يفرقنا املوت ذكر يف حفل الحناء الخاص بالنساء | صورة
In-game photo from Till Death Do Us Part: male guest
crashing bridal shower | Photo: Li Xin
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، لكن مع وجود مشاريع الالرب,ً مساحة األنشطة الرتفيهية الثتقيفية يف فلسطني محدودة جدا
 حيث متكنوا من التعبري عن،متكن املشاركون فيها من خلق مساحتهم الشخصية للرتفيه والتسلية
 كام متكنوا أيضا ومن خالل استخدام الالرب التحدث. والخروج من الروتني اليومي القاتل،أنفسهم
 كام قالوا أن الالرب أصبح مبثابة،بحرية أكرث عن مواضيع كانت تعد محرمة يف مجتمعاتهم
“ .منتدى يستطيعون من خالله مناقشة مواضيع متنوعة ومعقدة
 من املمكن القول بأن الرب “حتى يفرقنا املوت” كان تجربة ملباديء،بعد إجراء هذه املقابالت
 وبنوا صداقات وشبكات عابرة، بحيث حصل املشاركني عىل رؤية ومعرف ثقافية،الدميقراطية
 كام حصل املشاركون الفلسطينيون عىل نشاط. باإلضافة للتجربة تطوير الذات ومتكينها،للحدود
 من، لتلخيص ما سبق.ثقايف جديد للرتفيه والذي من املمكن استخدامه ألهداف سياسية أيضا
املمكن اعتبار الرب “ حتى يفرقنا املوت” مثاال ذهبيا عن كيفية استخدام الالرب يف تعزيز
  .املجتمع املدين
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3
قبائل أريحا

The Jericho Tribes

 رياض مصطفى:صورة
Photo: Riad Mustafa
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مقدمة

تنظمي ولعب الالرب
جمد محوري

كانت لعبة القبائل من أكرب األحداث التي ساعدت يف بناء مجتمع الالرب يف فلسطني ،كان عدد
املشاركني يف هذه اللعبة ما يقارب  36العبا ،وهذا يعترب عدد غري هني ملجتمع الرب جديد،
مقارنة مبحدودية الفعاليات التي جمعت الالعبني يف السابق.
لعبة القبائل كانت عمالً ضخامً ,حيث شارك يف كتابتها خمس منظمني فلسطينيني ،وقد أخذت
كتابة هذه اللعبة مدة خمسة أشهر يك تكون جاهزة للعب والتنفيذ ،مدة اللعبة يومني ،نصف
يوم لورشات العمل ويوم ونصف لالرب.
كان الرب القبائل من نسج الخيال وأيضاً ذو طابع تاريخي ،حيث عدنا يف الزمن إىل ثالثة آالف
سنة ما قبل امليالد رجوعاً إىل تاريخ القبائل الفلسطينية ،وقد نفذ هذا الالرب يف أريحا علامً أن
أريحا تعد من أقدم الحضارات عىل وجه األرض ،وأثناء تواجدنا هناك قمنا أيضاً بإعداد الخيم
وتحضري األزياء يك تتناسب مع ذلك الوقت.
تنظمي الالرب
كان عدد املنظمني الذين ساعدوا عىل كتابة اللعبة وتنفيذها ستة ،كانت التجربة التي خضتها مع
هذا الفريق رائعة  ،كان كل منا عىل معرفة تامة بأدق التفاصيل التي تتمحور حول الرب القبائل
وبنفس الوقت كل منا كان له مهامه الخاصة ،ومن أهم العوامل التي ساعدتنا عىل النجاح كفريق
كانت املسؤولية واإللتزام ،وكان حس اإلنتامء اتجاه هذا الالرب عامل مشرتك بيننا كمنظمني.
عند تنفيذ الالرب كان لدينا الكثري من التوقعات عن مجريات اللعبة ولكن بعض منها مل يحصل
كام أردنا ،حيث كان لدينا نقص يف بعض تفاصيل لشخصيات معينة يف اللعبة ،أحد العوامل التي
أثرت يف الالرب أيضاً كانت تكمن يف أن هذه اللعبة كانت مبثابة أول مشاركة ملعظم االعبني ومل
يكن عندهم الخربة الكافية يف الالرب.
رغامً عن األخطاء التي حصلت فنحن كفريق كنا عىل رىض من أنفسنا وعن حجم العمل الذي قمنا
به وهذا اليشء فتح لنا املجال لتقبل األخطاء التقنية كدروس مستقبلية لتنظيم أي لعبة الرب.
لعب الالرب مكنظم
كنت العبة يف هذا الالرب يف نفس الوقت الذي كنت منظمة فيه ,كان دوري إبنة مدللة وأبوها
يعد أحد الرجال الرشفاء يف القبيلة ،كانت شخصيتي يف هذه اللعبة حنونه ،وكان عندي نقص يف
إحرتامي لذايت ،وكنت أحب إبن قائد القبيلة ،وكان حبه يل حب أعمي.
كان لدي رصاع ذايت ،فمن جهة كنت أرفض العادات والتقاليد املفروضة عيل يف هذه القبيلة
والتي تسمح لعشيقي مبامرسة الحب مع الجواري  ،ومن جهة أخرى كان عيل أن أختار ما بني
عائلتي أم عشيقي ،حيث كانت تربط عائلتي وعشيقي عالقة كراهية.

من لعبة «قبائل أريحا» | صورة :رياض مصطفى
In-game photo from The Jericho Tribes
Photo: Riad Mustafa

من لعبة «قبائل أريحا»  -املعركة النهائية | صورة :محمد رباح
The final battle from The Jericho Tribes
Photo: Mohamad Rabah
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لقد إستمتعت كثريا ً يف هذا الالرب حتى أين تجاوزت الصعوبات التي واجهتني يف بدايته  ،وأحدها
هي محاولة فصل شخصيتي يف العامل الحقيقي عن شخصيتي يف الالرب وأيضاً فصل نفيس ككاتبة
ومنظمة لهذا الالرب.
أنا أحب الالرب ألنه يعطيني املساحة الكافية ليك أتقمص أي شخصية أريدها والفرصة التي
تسنح يل كشخصية بأن اتنقل من تواريخ وعوامل متغرية وواسعة األفق.
عىل سبيل املثال لعبة القبائل أخذتني إىل عرص كنت دامئاً معجبة به ،ولكن خالل تجربتي يف هذا
الالرب تبني يل أن حياة القبائل مل تكن سهلة ومليئة بالغرام والرمانسية كام ظننت ،بل كانت مثل
عاملنا الحايل مليئة بالنزاعات بني كل األطياف  .

values that brought the organizers together, and the feeling of the
ownership of this larp was so present for each one of us.
This larp didn’t work as we wanted it to work since we had
shortages in some details of certain characters, and we had
many first-time players. However, the sense of satisfaction
from the huge work we had done to make this experience the
best, made us receive those technical mistakes as lessons to
be learnt for future larps.

Playing as an organizer

I was a player in this larp as well; I played the character of a
spoiled daughter of one of the honored men in the tribe. I
had to be this sweet-hearted young woman, who suffered
from low self-esteem. She used to love the tribe master’s son,
whom had to love her back blindly.
On one hand, she wanted to fight the traditions of the tribe
that allowed her lover to have relationships with slaves. On
the other hand, she had to choose between her family and
him, since their families did not like each other. I personally
enjoyed playing that larp so much, even if it was so difficult
to disconnect my role as a character from the reality of being
one of the writers and organizers of the whole thing.
I love larp because it allows me to be wherever I want to be, it
allows me to travel with time. The Tribes’ larp took me to an era
that I was always fascinated about, but while playing it, I discovered that tribal life was not an easy exotic time full of romance. It
was alike our world, full of conflicts between everything.

INTRODUCTION

& Playing
organizing
Majd Hamouri

The Tribes larp was one of the biggest larp events that helped
building the larp community in Palestine. The number of
people who came was 36, a lot for a newborn community
with limited past larp events. It was the first long written
Palestinian larp that took almost 5 months to be ready and
to be run. The duration of the larp was 2 days, half a day for
workshop and one day and a half for the larp.
This larp was a fictional historical larp that took us 3 thousands years back to the tribal history in Palestine. We ran the
larp in Jericho, which is the oldest city in the world, we slept
in tents and we dressed as the ancients used to dress.

Organizing the larp

We were 6 organizers who worked on writing and running the
larp. I never had such a great team-work experience as the one
I had in The Tribes’ larp. Each one of us were informed with
every single detail, but at the same time each one had their own
responsibilities. Commitment and responsibility were the main
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انطباعات من املنمظني

ضائع يف أرحيا
رسي عبده

بداية ،أود أن أشكر من لوالهم ملا شهد هذا املرشوع النور ،وهم فريق الالعبني/ات املكون من
ستة وثالثون العب/ة فلسطيني/ة متميزون بالحامس وااللتزام ،الذين استثمروا وقتهم وطاقتهم
لجعل هذا املرشوع تجربة الرب فلسطيني ال ينىس.
جاءت فكرة لعب الرب مكتوب فلسطينياً بعد أن قامت مجموعة من العبي الرب فلسطينيني
واسكندنافيني بلعب لعبة اسمهت «حتى يفرقنا املوت» يف فلسطني .جلبت هذه اللعبة العديد
من الفلسطينيني ليامرسوا ال الرب كتجربة أوىل ،مام أنشأ قاعدة فعلية للالعبني .وانطالقا من
ذلك ،اجتمع فريق مهتم يف كتابة وتنظيم العاب الرب معا للتخطيط ألول لعبة الرب  فلسطينية
عىل االطالق.
 LARPحول قبيلتني
جاءت فكرة تصميم الرب حول قبيلتني من التجربة الفلسطينية الفعلية حول النزاع عىل السلطة
القائم بني حركتي فتح وحامس .رغم ان القصة تبدو عىل الورق مثرية لالهتامم ،مل يكن الي أحد
منا الستة املنظمني ادين فكرة حول ما نحن مقبلون عليه .وليك نكون منصفني ،حاول منظمو
الرب «حتى يفرقنا املوت» محمد رباح وزمالئنا االسكندنافيني تحذيرنا من حجم املرشوع ،ولكن
كل ما فكرنا به هو ذلك الوقت قبل  3000عام! وهكذا بدأت الحكاية.
ترتيبات لوجستية مهنكة
بعد بضعة أشهر ،بدأت وتريةالعمل بالتصاعد .كلام اقرتبنا من موعد اللعبة ،كان يتعني القيام
باالمور بشكل أرسع .وقبل أسبوع من موعد اللعبة بدأت األمور تسري برسعة كبرية جدا وبالكاد
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REFLECTIONS FROM THE ORGANIZERS

Lost in Jericho

آثار قدمية يف أريحا | صورة :يل شن
Ancient ruins in Jericho | Photo: Li Xin

Sari Abdo

تداركناها .وهنا أود اإلشارة اىل أن االرشاف عىل اطعام  36شخص ثالث مرات يف اليوم ملدة يومني
(أي  216وجبة طعام) ليست باليشءاملمتع ،بل كان ذلك التحدي الرئييس .كانت املشكلة تكمن يف
رشاء هذه الكمية من الطعام الذي بدا لنا أن تكلفته ستغطى من رسوم االشرتاك املحسوبة بدقة
(والتي تبني الحقا أنها ليست كذلك) .يف اثناء هذه العملية ،ذهبت انا وزمليتي الطاهية مجد،
يف رحلة إىل أماكن مل يسبق لنا أن زرناها يف رام الله .قمنا بالتوجه إىل السوق الشعبي (ما يسمى
بالحسبة) من اجل رشاء الخرضاوت والفواكه .ولتقديم ملحة عن تجربتنا الفريدة هناك ،فإن البائعني
ظنوا أنني أجنبي .كام أن مجد بدت وكأن ليس لديها أدىن فكرة عن االسعار ،مام جعل منا هدف
سهل لالستغالل يف ذلك املكان .يف نهاية املطاف ،قمنا برشاء كل ما نحتاجه ومتكنا من إدخار القليل.
كانت املهمة التالية الحصول عىل  8خيام و 36كيس نوم مجانا .توجهنا إىل املكان املثايل لذلك
وهي جمعية الهالل األحمر الفلسطيني .ولحسن الحظ ،وبعد الحاح محمد رباح املستمر
ومكاملاته الهاتفية تم االستجابة لطلبنا .وكان الجزء السلبي يف املوضوع أن الخيام كانت واسعة
جدا ،اذ تستعمل هذه الخيام يف عمليات اإلغاثة .بلغ ارتفاع الخيمةالواحدة ثالثة أمتار ،ووصلت
قدرتها االستيعابية إىل  15شخص ،وبلغ وزنها حويل  100كيلوغرام .السؤال الذي طرح نفسه حينها
هو كيف لنا أن ننقل  8خيام من هذا النوع باإلضافة اىل  36كيس نوم إىل أريحا؟ عندها ادركنا
أننا بحاجة إىل حافلة كبرية من أجل نقل الخيام أوال ومن ثم الالعبني!
عىل أية حال ،بعد ما بدا لنا وكأنه الف ساعة من االجتامعات والتحضريات ،كانت جميع
الشخصيات ال  36مكتوبة ،واملكان محجوز ،واملوعد محدد ،والالعبني عىل اهب استعداد،
والخيام عىل منت الحافلة .بقي فقط ان نلعب.

and our fellow Scandinavian larp organizers from Till Death
Do Us Part tried whenever possible to warn us of the size
of the venture, but all we could think about at the time was
living 3000 years ago! And so it began.

Painful larp logistics

A few months after the idea was formed, the pace of work
started to pick up. The closer to the game date we got, the
quicker things had to be done. And a week before the game
date things were moving too quickly, we were barely keeping
up with them. Here I would like to say one thing: feeding 36
people three times a day for two days (that is 216 meals) is
not that fun, but that was not the main problem. The problem
was buying that amount of food on what seemed to be an
accurately calculated participation fee (which turned out not
to be), that took me and my fellow cook Majd on a journey
to places I have never seen before in Ramallah: We went to
the fruits and vegetables public market. To give you a hint of
our experience there, well, they thought I was a foreigner and
that Majd looked like someone who did not know the price

I would like to start by thanking those whom without this
project would not have seen the light of day, our dedicated
players; thirty six enthusiastic Palestinian players who invested their time and energy to make this project an unforgettable Palestinian larp.
The idea to play an authentic Palestinian written larp came
a short while after a group of Palestinian and Scandinavian
larpers played Till Death Do Us Part in Palestine. That game
introduced many first-time Palestinians to larp, which in turn
created an actual players base. From that, a group interested
in writing and organizing larps came together to plan the first
ever Palestinian written and organized game.

A larp about two tribes

The idea to make a larp about two tribes originating from one,
fighting on power, came from what Palestinian experience
now between Fatah and Hamas. On paper that sounded extremely exciting, but none of us six organizers had any idea of
what we were getting ourselves into. To be fair, Mohammad
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االستعداد للعب
الوقت .2013/03/01:املكان :حديقة مهجورة عىل مشارف أريحا .الهدف :عيش تجربة الحياة
قبل  3000سنة.
بعد أن وصلنا إىل املوقع ،تم تقديم وجبة اإلفطار ومن ثم بدأنا بورش العمل التحضريية .كانت
مهمة جنان ومجد ومحمد تقديم اللعبة للالعبني وتحضريهم لالرب سيستمر ملدة يومني .وحيث
أن غالبيةالالعبني مل يسبق ان لعبوا الرب لفرتة طويلة ،كان ال بد لورشة العمل أن تكون عىل اكرب
قدر من الفاعلية .لن أستطيع كتابة املزيد عن ورش العمل حيث أنني كنت مشغوال بإعداد طعام
الغداء يف املطبخ منذ صباح ذلك اليوم.
يف منتصف النهار ،اصدرت تعليامت للالعبني بتغيري مالبسهم من أجل لعب مشاهد من املايض.
فوجئنا بالوقت والتفكري الذي وضعه الالعبني يف تصور ازيائهم وتجميعها ،وادركنا وقتها مثرة
مجهودنا .بعد بضع ساعات ،انطلق الالعبون لنصب الخيام التي  اعتربت موطنهم لليومني
القادمني .تضمن سيناريو اللعبة أن تبعد خيام القبيلني عن بعضها مسافة  50مرت تقريبا .وبدأت
اللعبة!
قصة القبائل
تعترب تل السلطان الواقعة يف أريحا من اوىل املستوطنات البرشية يف العامل .وتقع يف السهل
السفيل من وادي األردن ،عىل بعد حواىل عرشة كيلومرتات شامل البحر امليت .عىل عمق  250مرت
تحت مستوى سطح البحر وبتاريخ يعود إىل  4600سنة قبل امليالد ،تكونت أدىن وأقدم مدينة
عىل وجه األرض .كانت بلدة أريحا مجرد مجموعة صغرية من السكان الذين يعيشون يف خيام
ويستفيدون من إمدادات املياه الوافرة يف تلك املنطقة.
اخذت القبيلة تنمو من حيث العدد بعد استقرار السكان االصليني .أصبح لديها اآلن أكرث من
 30عضوا من النساء والرجال واألطفال .ينحدر زعيم القبيلة من أقدم ساللة من السكان االصليني
والتي تحمل يف عروقها الدم الكنعاين النقي .كانت القبيلة تحت حكم عائلته منذ ان انشأت ،اذ
حكم والده من قبله وجده من قبل ذلك ،وبالتايل كان االبن البكر من املفرتض ان يحكم الحقا
حسب التقليد يف هذه القبيلة.
من لعبة «قبائل أريحا» | صورة :رياض مصطفى
From The Jericho Tribes | Photo: Riad Mustafa

املعركة النهائية -لعبة «قبائل أريحا» | صورة :رياض مصطفى
The final battle from The Jericho Tribes
Photo: Riad Mustafa

ال تشمل أيام هذه القبيلة العديد من األنشطة .كان يقيض حكامء القبيلة يومهم يف الخيام
ومناقشة القضايا الراهنة .أمىض الشبان معظم وقتهم يف صيد الحيوانات التي ميكن العثور عليها.
بسبب محدودية املوارد ،كانت تحمل فصل الشتاء مرهون مبا يتم صيده .كانت نساء القبيلة
العمود الفقري لهذا املجتمع الصغري ،اذ وقع عىل كاهلهن كل يشء تقريبا كإعداد الطعام ثالث
مرات يف اليوم ،واخاطة املالبس والقيام بأعامل الصيانة ،وإطعام املاشية ،وحصاد املحصول،
ورعاية األطفال وكبار السن والحفاظ عىل نظافتهم .ويف األوقات الصعبة ،وقف الرجال والنساء
سويا للدفاع عن القبيلة واملحاربة حتى املوت.
مشلكة يف اجلنة
كانت تعيش القبيلة يف وئام خالل السنوات املاضية ،داخليا وخارجيا .مل تكن هناك مشاكل كبرية
تستحق املناقشة .اصيب زعيم القبيلة بتوعك ،وبانت عليه عالمات املرض .مل يتحدث اهل القبيلة
يف االمر كثريا ،وغيمت عليهم سحابة من الحزن رغم علمهم انه يف حال موت الزعيم ،كان ابنه
البكر سيتويل القيادة من بعده ،االمر الذي هون هول املصية عليهم.
يف يوم من أيام الشتاء بعد ان ذهبت القبيلة إىل النوم بساعات قليلة ،استيقظت عىل صوت رصاخ
زوجة الزعيم ،حيث غادر زوجها هذه األرض .قدمت القبيلة احرتامها لزعيمها ،وتم دفنه كام
يستحق امللوك .وبعد بضعة أيام ،حان الوقت لتتويج الزعيم الجديد ،االبن البكر للزعيم السابق.
واستدعيت عائلة الزعيم السابق لالجتامع مع الزعيم الروحي ،األم ،السيدة الحكيمة والسيد
الحكيم للقبيلة .وتم ابالغ االبن البكر يف ذلك االجتامع من رغبة والده أن يستلم الحكم شقيقه
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skirts of Jericho. The objective: experience life as it was 3000
years ago.
As we arrived to the location, breakfast was served and quickly after that we started with the workshops. Janan, Majd and
Mohamad had a schedule prepared to introduce the players
to the game and get them ready for a two-day larp. And as
many of the players had never played a long larp before, it
was critical that the workshop was as effective as possible.
Unfortunately I cannot say more about the workshops because I was preparing lunch in the kitchen all morning.
At around mid day the players were instructed to change
into their costumes so scenes from the past could be played.
Seeing the time players had put into making their costumes
made it all worthwhile. A few hours later, players went on to
erect the tents which would be their home for the coming
two days. The game scenario would have the two tribes’ tents
away from each other by almost 50m. Then the game started.

The Tribes back story

Tell ES- Sultan, located in Jericho, represented the earliest
human settlement in the world. The site of Tell ES- Sultan
is located in the lower plain of the Jordan valley, about ten
kilometers north of the Dead Sea. At a depth of 250 m below

of things, so here you had it: the easiest targets in the whole
place. Anyhow, eventually we bought everything we needed
and somehow we managed to save quite a bit as well.
The next task was getting the tents and sleeping bags. We
needed 8 tents and 36 sleeping bags and we needed them
for free. The perfect place was the Palestinian Red Crescent
society, and luckily, after Mohamad’s constant requests
and phone calls they agreed. The unlucky part was that the
tents which were used for refugees and relief operations are
not small, in fact they are the opposite of small. Each tent
can accommodate up to 15 people and is three meters long,
probably weighs 100 kilos when unassembled, and we had 8
of them. This begged the obvious question, how would we
transport them along with 36 sleeping bags to Jericho? That’s
when when knew we needed a big bus, and a big bus we got
for the tents of course, and then for the players.
Anyhow, after what seemed like 1000 hours of meetings
and preparations, all 36 characters where written, the venue
booked, the date set, the players ready, and the tents onboard
the bus. The only thing left now was to play.

Getting ready to play

The time: 1/3/2013. The place: an abandoned park on the out-
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the sea level, and a history dating back to 4600 years bc, it is
the lowest and oldest town on earth. The town of Jericho was
merely a small group of residents living in tents and benefiting from the vast water supplies in that area.
The tribe had been growing in numbers since the originals
arrived; it now had over 30 members of women, men and
children. The tribe leader was the oldest living descendant of
the originals and one of the last members of pure Canaanite
blood. The tribe had been under his family rule since the
beginning, his father ruled before him and his grandfather
before that and his eldest son would do so long after he was
gone. This was the tradition in this tribe.
The days for this tribe didn’t include many activities. The Elders of the tribe spent most of their day in the tents, discussing current affairs. The young men spent most of their day
hunting whatever animals they could find, as resources were
limited, the more they hunted the better the winter would be.
The women of the tribe were the backbone of this small society. On their shoulders lied almost everything, it was their
responsibility to prepare food, three times a day, make clothes,
do maintenance work, feed the cattle, harvest the crop, clean,
look after the children, and the elderly for that matter. However, in difficult times the men and women of this tribe stood
to defend, fight, and die to protect the tribe.

Trouble in paradise

During the past years the tribe had been living in harmony,
internally and externally. There had been no major problems
worth discussing. However, recently the tribe leader had been
infected with a disease, and had been showing increasing signs
of illness. The tribe did not talk about it much, but it had been
casting a dark cloud over the entire tribe. Although the leader
might die, his eldest son was to assume leadership after him,
therefore the tribe was somewhat relieved from that side.
In a winter day a few hours after the tribe went to sleep, they
woke on a screaming sound of the wife’s leader. The leader had
departed this earth. The tribe paid its respect to its leader and
gave him a burial worthy of a king. A few days later it was time
to crown the new leader, the eldest son of the previous leader.

The family of the previous leader was summoned to meet
with the spiritual leader, the mother, the wise lady and the
wise master of the tribe. The eldest son was informed in
that meeting that it was his father’s wish that the leadership
should go to his younger brother, as he did not qualify to lead
according to his father. In that meeting the son realized that
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there had been a plot against him to remove him from power.
That same night the eldest son decided to break off his father’s
tribe, and called on his friends, cousins, and members he can
count on to leave the tribe with him for good. He managed
to convince half the warriors and hunters of the tribe to join
him and force few women to do so too. They left that same
night intending to never come back.
Twenty years later our larp began.

Return of the scolded son

They are back! They are building a camp site a few hundred
meters away from the original tribe. They have been traveling for months now; they are back for one reason; to claim
their right to rule, even by force. They have been gaining new
members and losing some too. They are running low on food
and supplies but have one goal in mind, destroy those who
made them lose everything.
The game infused magic, love, betrayal, war, leadership,
wisdom, religion, strength and weakness, kidnap, hatred, fear
and triumph. And to make the experience as authentic the
players had to speak the formal Arabic dialogue, dress accordingly, and have no outside items with them during the game
time.
After 24 hours of larping the game ended. Players were summoned to the de-briefing circle. The positive feedback was
overwhelming, and right there a player asked “when is the
re-run?” I was exhausted and looked at him and thought “that
was the last larp I will ever organize so no re-run for me!!”

Words of wisdom from a larp organizer

During my organizing experience I learned few things that I
would like to share with you:
1. You don’t get to play.
2. People are always hungry.
3. The further the venue is from civilization the harder it is
to organize.
4. You become a slave for the duration of the larp.
5. When it’s all over and you’re at the after larp party, people
come to you and thank you and tell you what a great job
you did. Right there is when you start to take in the fact
you just did all that.
6. A very happy moment for you would be to see those characters that you wrote become a walking talking human
that is doing what you wrote!!

 محمد رباح:من لعبة  «قبائل أريحا» | صورة
From The Jericho Tribes | Photo: Mohamad Rabah

 كانت ردود. تم استدعاء الالعبني من اجل تبادل اآلراء حول التجربة. ساعة24 انتهت اللعبة بعد
 حتى ان احد الالعبني سأل «متى سيتم إعادة التجربة؟» كنت منهك،الفعل اإليجابية ساحقة
 وال فرصة ألي إعادة،ونظرت إليه وفكرت يف نفيس «هذا اخر الرب سأقوم بتنظيمه يف حيايت
»!بالنسبة يل
لكامت حكمية من منظم ألعاب الرب
:خالل تجربتي يف التنظيم تعلمت بعض األشياء التي أود أن أطلعكم عليها
. املنظم ال يتاح له اللعب.1
. الالعبون دامئا جائعون.2
. كلام كان املكان بعيدا عن الحضارة (الحياة اليومية) كلام كان تنظيم اللعبة اصعب.3
.يصبح الشخص عبدا للمدة الزمنية لل لالرب.4
 وحينها تدرك حجم ومثرة. يأيت الناس اليك ويشكروك عىل ما قمت به، عندما انتهى كل يشء.5
.ما قمت أنت بتمظيمه
 من اللحظات السعيدة جدا بالنسبة لك أن ترى تلك الشخصيات التي قمت بكتابتها متمثلة.6
  !بأشخاص حقيقيني ميشون ويتحدثون

. االبن االكرب مل يكن مؤهال كفاية من اجل للقيادة، وفقا ملا رآه الزعيم السابق.األصغر بدال منه
، ويف الليلة ذاتها قرر مقاطعة قبيلة والده،أدرك االبن األكرب أن هناك مؤامرة إلقصائه عن السلطة
 ومتكن من إقناع نصف.فدعى أصدقاءه وأبناء عمومته اىل مغادرة القبيلة معه من أجل الخري
 تركت املجموعة.املحاربني والصيادين لالنضامم إليه وأجرب بعض النساء عىل االمتثال ألوامره
.القبيلة يف تلك الليلة عازمني أال يعودوا إليها أبدا
.بدأت لعبتنا بعد عرشين عاما
عودة االبن املفقود
 البد.لقد عادوا مرة أخرى! يقومون ببناء املخيم عىل بعد بضع مئات من االمتار من القبيلة االم
، وهو املطالبة بحقهم يف الحكم، لقد عادوا لسبب واحد.انهم سافروا لشهور ليصلوا اىل املوقع
 اال ان لديهم، رغم ان مؤنهم الغذائية قليلة. اكتسبوا أعضاء جدد وأيضا فقدوا البعض.ولو بالقوة
. تدمري أولئك الذين جعلوهم يفقدون كل يشء:هدف واحد
 والقوة، والدين، والحكمة، والقيادة، والحرب، والخيانة، والحب،أدخلت إىل اللعبة عنارص السحر
 توجب، ومن أجل جعل هذه التجربة أصيلة. واالنتصار، والخوف، والكراهية، والخطف،والضعف
 مل. باالضافة إىل ارتداء مالبس تتوافق مع ذلك،عىل الالعبني التحدث باللغة بالعربية الفصحى
.يكن هناك تواصل مع العامل الخارجي خالل وقت اللعبة
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WORDS FROM PARTICIPANTS

The end makes
all the difference
Tamara Nassar

The Tribes was the first experience for a group of young Palestinians to create and run an original larp. Palestine is new
to the whole larping-scene, but in the short amount of time
in which we have been doing it I think we have learned very
much. Palestinians are writing original larps and teaching
others about larping, and we have grown as a community.
The Tribes was a historical fantasy themed larp with a story of
brotherly rivalry and jealousy, and divisions between a family
which ended in war. The Tribes was and interesting larp to
play, I would say that success was due to good management
by the organizers, a great setting and great costumes and accessories. My character in this game might have been minor
during the game, but she had a major role in ending the game.
It ended when my character committed suicide in the middle
of the battle field to stop the bloodshed between the brothers
she raised and loved, which I think was awesome.
I would definitely play The Tribes again. Given the chance, I
also think having Nordic Larpers next time will spice up the
whole experience.
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قد تكون فلسطني جديدة يف ساحة الالرب ولكن يف الفرتة القصرية التي عملنا بها يف الالرب
 كام كرب مجتمع الالرب، وأصبحنا نكتب ألعاب الرب ونعلمها لغرينا،تطورنا وتعلمنا الكثري
.الفلسطيني وازدادت معرفته
ويف أول تجربة ملجموعة من الشباب الفلسطينيني بكتابة الالرب كانت النتيجة الرب القبائل
 لعبة تاريخية خيالية تحيك قصة رصاع بني األخوة عىل الحكم واألرض والغرية،)Tribes(
 كانت لعبة القبائل تجربة فريدة من نوعها ويعود. والتي كان ناتجها الحرب،واالنقسام يف العائلة
 كام أن املوقع واألزياء،الفضل بذلك اىل اإلدارة واالرشاف الناجح من قبل املسؤولني عن اللعبة
 شخصيتي يف هذه اللعبة كانت ثانوية بشكل.والجو العام للعبة كان له دور كبري يف هذا النجاح
 حيث أن نهاية، وهو إنهاء اللعبة،مجمل ولكن بالنهاية كان يل دور أسايس وقد استمتعت به
اللعبة تتم عندما تقوم شخصيتي بقتل نفسها لتوقف القتال بني األخوين اللذان ربيتهم وأحببتهم
.منذ طفولتهام
إذا تم تخريي فأنا بشكل مؤكد سوف ألعب هذه اللعبة مرة أخرى ولكن هذه املرة أظن أن
.إدخال بعض األجانب سيعطي بعدا بعدا ً جديدا ً للتجربة

لكامت من املشاركني

الهناية تصنع الفارق

متارا نصار

 رياض مصطفى:الجواري يف لعبة «قبائل أريحا» | صورة
The female slaves in The Jericho Tribes
Photo: Riad Mustafa

 رياض مصطفى:املشهد األخري من لعبة «قبائل أريحا» | صورة
Final scene in The Jericho Tribes
Photo: Riad Mustafa
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4
نافذة للعامل

A window to the world

 مارتن انديرسون: | صورة٢٠١٢ مشاركني يف املخيم الصيفي لكتابة الالرب
The Larpwriter Summer School 2012
Photo: Martin Andresen
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INTRODUCTION

Educating larp designers
Mohamad Rabah & Ane Marie Anderson

After the initial projects, a new phase of larp in Palestine
began. Where to proceed from here? There was a need for
spaces to educate people in larp design. In Norway, the larp
community was trying to figure out how it could empower
more young Norwegians to write games themselves. In Palestine, the community wanted further education on how to use
larp. The result was a natural symbiosis between the Palestinian community’s request for more knowledge and an emerging interest for larp education projects in Norway, as well as a
wish from both organizations to continue cooperating.

New international cooperations emerging

In the short span of only a couple of years, many partnerships
emerged not only between pff and Fantasiforbundet, but
also with other organizations around the world. For example,
the annual The Larpwriter Summer School, a cooperation between Fantasiforbundet and the Belarusian organization post,
has hosted Palestinian participants every year since 2012.

In early 2013, a week long larp workshop called The Larp
Exchange Academy was organized in Oslo. It involved larp
organizations from several other countries in addition to
Norway and Palestine, and resulted in the production of 7
larps written by groups of participants with different nationalities. Later the same year, pff also produced the larp Halat
Hisar in Finland in cooperation with the Finnish organization
Society for Nordic Role-Playing.
2013 was also the year larpers from Palestine and Norway
traveled to the Palestinian refugee camp Rashidieh in Leba-
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non to start up a childrens larp project together with the local
organization Al Jalil. The cooperation resulted in the summer
camp Play For Life in Bergen in 2014, where participants
from Denmark and Lebanon as well as Palestine and Norway
created larps for children together. After the summer camp,
pff initiated a long-term cooperation with the Danish larp
organization Bifrost, a cooperation further aiming to develop
the Palestinian larp community.

مقدمة

 الحارث أبو مفرح:من «اللعب من أجل الحياة» | صورة
Larping at Play For Life | Photo: Alhareth Abu Mufereh

An important part of allowing people to participate in international events, is that new acquaintances turn into lasting
friendships, which in turn lead to a stronger bond between
our communities in the future. In a world where our differences seem as dividing as ever, partnerships across borders
is an important way of building down misconceptions and
creating understanding. Larp will not change the world
tomorrow, but the spaces we create to meet, play and explore
are bringing people together. That gives those spaces value in
themselves, even if we are only playing.

دمحم رباح وآن ماريا أندرسون

 مارتن انديرسون: | صورة٢٠١٤ مشاركني يف املخيم الصيفي لكتابة الالرب
Participants from The Larpwriter Summer School 2014
Photo: Martin Andresen

The value of playing all around the world

The possibility to travel is not a given all over the world. Travel restrictions are a big part of life in Palestine, both inside
the country and across international borders. International
cooperations is a way to be allowed to travel, something
which might explain the amount of contributions to this book
describing peoples different experiences when participating
in these international projects.

تعلمي تصممي الالرب

،2014  نتج عن هذا التعاون تنفيذ مخيم صيفي « اللعب من أجل الحياة» يف بريغني عام.الجليل
 وقد قاموا بتصميم ألعاب الرب،مبشاركة مشاركني من الدينامرك ولبنان وفلسطني والرنويج
 بدات الرشاكة بني منتدى السالم والحرية الشبايب مع2014  عام.لألطفال معاً خالل فرتة املخيم
.مؤسسة يب فروست الدينامركية وأطلقت املؤسستني مرشوعا مشرتكا
قمية اللعب حول العامل
 حيث أن القيود عىل السفر يشكل حيزا كبريا من.إمكانية السفر ليست متوفرة للجميع يف العامل
 التعاون. سواءا للتنقل داخل األرايض الفلسطينية أو السفر عرب الحدود الدولية،الحياة يف فلسطني
 وهذا يفرس كمية املساهامت يف هذا الكتاب ألشخاص يصفون تجاربهم،الدويل هو وسيلة للسفر
.عند املشاركة يف مشاريع دولية
 والتي،مشاركة الناس يف فعاليات دولية مهمة أيضا إلنشاء معارف جديدة و صداقات دامئة
 فإن، يف عامل يبدو فيه أن االختالفات تقسمنا.تتحول إىل روابط قوية بني املجتمعات يف املستقبل
ً  الالرب لن يغري العامل غدا.الرشاكات عرب الحدود مهمة لهدم املفاهيم الخاطئة وخلق التفاهم
 وهذا يعطي هذه،ولكن املساحة التي نخلقها لنجتمع ونلعب تقرب الناس من بعضهم البعض
  .املساحات قيمة حتى لو كانت فقط للعب

 فالتعاون والتفاهم وحتى، طبيعة املشاريع التي تقوم بها قد تكون غري مهمة،« يف بعض األحيان
» فاألهم هو أن تفعل شيئا بدال من ال يشء.الدميقراطية ميكن تعلمها من خالل أنشطة صغرية
 من أين. بدأت مرحلة جديدة من من الالرب يف فلسطني،بعد املرحلة األوىل من املشاريع
.سنكمل الطريق بعد ذلك؟ كان هناك حاجة ملساحة لتعليم الناس عن تصميم ألعاب الالرب
 هنالك محاوالت دامئة إليجاد طرق لتمكني الشباب الرنويجي ليكتبوا ألعاب الالرب،يف الرنويج
 تلبية لطلب مجتمع الالرب، فكانت النتيجة الطبيعية هي االستمرار يف التعاون.بأنفسهم
.الفلسطيني بالحصول عىل معرفة أكرب بتعلم الالرب باإلضافة لرغبة املنظمتني بذلك
نشوء رشااكت دولية جديدة
 ليس فقط بني فانتايس فور،  نشأت رشاكات جديدة،يف فرتة زمنية قصرية مدتها بضع سنوات
، فعىل سبيل املثال. ولكن مع مؤسسات أخرى يف العامل،بندت ومنتدى السالم والحرية الشبايب
املدرسة الصيفية لتعلم كتابة الالرب والقامئة عىل تعاون بني فنتايس فور بندت ومؤسسة من
.2012  قامت باحتضان مشاركني من فلسطني بشكل سنوي منذ عام،بيالروسيا اسمها بوست
، » تم تنظيم ورشة عمل ملدة أسبوع يف أوسلو سميت « أكادميية تبادل الالرب،2013 يف عام
 ألعاب7  ونتج عنها،والتي اشتملت عىل مؤسسات من دول عدة باإلضافة للرنويج وفلسطني
 قام منتدى السالم2013  يف عام.الرب كتبت بواسطة مجموعات من املشاركني من دول مختلفة
« والحرية الشبايب أيضا بإنتاج الرب» حالة حصار» يف فنلندا بالتعاون مع املؤسسة الفنلندية
.»مؤسسة ألعاب تقمص األدوار االسكندنافية
 قام العبوا الرب من فلسطني و الرنويج بالسفر إىل مخيم الالجئني الفلسطيني، أيضا2013 يف عام
 وإطالق مرشوع أللعاب الالرب لألطفال بالتعاون مع مؤسسة،«الراشدية» املوجود يف لبنان
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WORDS FROM PARTICIPANTS

The Larp Exchange Academy

 آن ماري أنديرسون:جلسة «الجام» | صورة
The jam session of larp | Photo: Ane Marie Anderson

Majd Hamouri

أاكدميية تبادل الالرب
جمد محوري

 آن ماري أنديرسون:ورشة خالل أكادميية الالرب | صورة
The Larp Exchange Academy (lea) was my first experience
learning about larp. It was a good window towards knowing
how to write a larp and implement it. I could feel the warmth
and innovation in the lea environment, a chance for me to
learn and meet people.
Throughout the week in the academy I was working with one
team trying to write a larp, and we had to run it afterwards.
One of the exercises that I learnt in the process of writing a
larp, was the jam - a brainstorming activity in smaller groups.
This activity in particular allowed me to observe how much
ideas come to an individual’s mind in a limited time of 2
minutes and how tremendously those ideas differ from one
person to another. The larp idea and script, which I wrote
with my group, was an outcome of this unique activity. I
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learnt through this exercise how to give up on some of my
ideas and defend others for the good of the process.
Additionally, lea provided me with a chance to master my
skills in facilitating and running larps for internationals who
had been larping for years, for the first time in my life. I was
so nervous, but things went smoothly and I think this is a
cause of a relaxed and positive vibe that we had during the
academy time.
For me, I have good memories of my stay in Oslo and in
attending this larp academy, it was an event where I could
get tangible outcomes for the growth of my knowledge in
this field.

Seminar during The Larp Exchange Academy
Photo: Ane Marie Anderson

 آن ماري أنديرسون:مالعصف الذهني يف  أكادميية الالرب | صورة
Brainstorming at The Larp Exchange Academy
Photo: Ane Marie Anderson

 شكلت هذه التجربة نقطة،أكادميية تبادل الالرب كانت أول تجربة تعليمية يل تتعلق بالالرب
خالل تواجدي هناك كان يغمرين شعور بالدىفء.إنطالقي نحو تعلم كيفية كتابة الالرب وتطبيقه
 وكانت فرصة جيدة ألقابل أناس جدد وأن،واإلبتكار وشاركني يف هذا الشعور جميع املشاركني
.أتعلم يف نفس الوقت

ولكن األمور سارت بشكل سلس وأعتقد أن ذلك كان بسبب األجواء اإليجابية واملريحة التي
. حظينا بها أثناء اإلكادميية

 وكان علينا تنظيم،خالل هذا األسبوع يف األكادميية كنت أعمل ضمن فريق من أجل كتابة الرب
»أحد التامرين التي تعلمتها خالل ورشات عمل الكتابة كانت جلسة «الجام.هذا الالرب فيام بعد
 هذا النشاط بالتحديد جعلني أراقب. وهي عبارة عن نشاط عصف ذهني مبجموعات صغرية،
وأنتبه إىل الكم الهائل من األفكار التي تصدر من كل فرد خالل مدة محدودة من الزمن أال وهي
 فكرة الالرب والنص الذي خرجنا. مع إختالف األفكار من شخص إىل أخر بطريقة قطعية،دقيقتان
 إحدى األمور التي تعلمتها.) به كمجموعة وكتبناه كان ناتج عن هذا النشاط الفريد ( الجام
خالل هذا النشاط هو القدرة عىل التخيل عن بعض األفكار والدفاع عن أفكار أخرى من أجل
.مصلحة عملية الكتابة واإلبداع

ً ومشاركتي يف أكادميية تبادل الالرب كان حدثا،لدي ذكريات جيدة عن إقامتي يف أوسلو
  .استطعت فيه الحصول عىل نتائج ملموسة لنمو املعرفة لدي يف هذا املجال

باإلضافة إىل ذلك فإن أكادميية تبادل الالرب زودتني بالفرصة ألول مرة يف حيايت ألمارس مهارايت
كنت متوترة.يف التسيري وتنظيم ألعاب الالرب لجمهور دويل لديه خربة سنوات يف ألعاب الالرب
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Creating Octopus
Amer Kurdi

One of the great experiences that one could encounter is the
ability to develop and travel out of the comfort zone, and to
work through all insecurities that one could have. The three
days in lea had a massive impact on me personally on three
levels. The first one was due to different cultures, meaning different languages and backgrounds. I had to work really hard
to overcome this challenge and to open my mind to different
ideas. The second one was larping, whether it was in the
woods or inside the tram. I learned to let go of my real personality and allow the character that I was pursuing to grow
into me slowly, starting from the bottom of my body, going
up through my soul and heart, reaching to my mind and face
(the way I smile, look and gaze). Third, one of the important
things I took with me from this experience is to have empathy,
because without it you as person will not feel how the character feels and behaves and the way their emotions are driven.
My trip to Oslo was one of the more remarkable experiences
I’ve been through. People were very warm and nice and there
was a lot of fresh and beautiful minds and characters around
the place. During my time in The Larp Exchange Academy, I
had to work with a team of five people from Norway, Sweden,
Palestine, Belarus and the Czech Republic for three days at
the Academy in Oslo, April 2013. We wrote a game that was
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called Octopus. This game was a dramatic and intense game
about a group of people, preferably eight, who are sent down
into the ocean in a submarine for a two week long expedition.
The reason for the expedition is to collect a cure for a world
wide spread disease. The United Nations randomly selected
this group of people, who voluntarily signed up to participate
in the mission. If they did not manage to collect this cure for
humanity, these people would be able to build a new community. There is as small risk with the expedition as always when
you go down the ocean. Octopus is a contemporary larp about
people who are willing to sacrifice themselves or others for
their families and for humanity. The game is about four hours
long, including the preand after game exercises.
It was a hard long journey to create this game, especially
when there are five game-designers from different countries
working to create one game. In such case, you have to defend
all what you are doing and have to kill more of your darlings (thoughts and ideas) than you would normally do. The
process was crazy, funny and stupid. Would I do it again? Of
course, so much inspiration, experience, and lovely game-designers, I would really recommend this experience to anyone
who is looking forward to develop themselves as a person and
encounter new experiences in life.

 غري معروف:القتال بالرقص يف لعبة «األبطال الخارقون» | صورة
Dance-fighting from Superheroes World
Photo: Unknown

 جوهانس آكسنري:خالل اختبار لعبة «األخطبوط» | صورة

لكامت من املشاركني

تصممي لعبة األخطبوط

عامر كردي

Playtesting Octopus | Photo: Johannes Axner

 خالل الثالثة أيام يف األكادميية يف أوسلو قمنا بكتابة الرب.وروسيا البيضاء وجمهورية التشيك
يسمى «األخطبوط» كانة لعبة مثرية ومكثفة حول مجموعة من الناس اللذين أرسلو إىل أسفل
املحيط يف غواصة ملدة أسبوعني يف بعثة طويلة للبحث عن شفاء ملرض انترش يف جميع أنحاء
 األمم املتحدة قامت باختيار مجموعة عشوائيا من الناس الذين اختاروا طوعا املشاركة.العامل
 كان هناك خطر كبري عىل هذه البعثة عندما،يف هذه البعثة إلنقاذ البرشية وبناء مجتمع جديد
 «األخطبوط» هو الرب معارص يتمحور حول الناس الذين هم عىل.ذهبوا إىل قعر املحيط
.استعداد للتضحية بأنفسهم أو غريهم لألرسة واإلنسانية
كانت تجربة كتابة، مدة اللعبة حوايل أربع ساعات مبا يف ذلك التحضري لها والتفريغ بعد اللعبة
  حيث،هذه اللعبة  طويلة  بسبب وجود خمس مصممني من مختلف البلدان لكتابة الرب واحد
كان يتوجب عيل الدفاع عن كل ما خرجت به من أفكار يف بعض االحيان وأن أتخىل عنها يف
 كانت تجربة مليئة. كانت عملية مجنونة ومضحكة وغبية.أحيان اخرى من أجل مصلحة الفريق
 أود أن أفعلها مرة أخرى. و تعرفت عىل مجموعة رائعة من مصممني الالرب، والخربة،باإللهام
  .وأويص الجميع بها

واحدة من أفضل التجارب التي قد يخوضها أي شخص هي املقدرة عىل تطوير نفسه والحفاظ
والعمل عىل تحدي جميع املخاوف التي ميكن للمرء أن مير، عليها خارج منطقة الراحة الشخصية
 مشاركتي ملدة ثالثة أيام يف أكادميية تبادل الالرب أثرت عيل بشكل كبريعىل الصعيد الشخيص.بها
 املرحلة األوىل كانت اختالف الثقافات وتعدد اللغات والخلفيات وتقبل األفكار.عىل مرحلتني
 املرحلة الثانية كانت لعب الالرب يف أماكن مختلفة كليا  مثل لعب الرب يف محطة، املختلفة
 لقد علمتني هذه التجربة االبتعاد عن شخصيتي الحقيقية،... بني اآلشجار الخ، يف مطعم،القطار
 والشعور بنمو الشخصية ببطء من أسفل جسدك مرورا،والسامح يل بالسعي لتقمص الشخصية
 ميزة أخرى.)...الخ، تنظر، تحزن،بروحك وقلبك وصوال لعقلك و تفاصيل وجهك (كيف تبتسم
 ألنه من دون تعزيز هذه السمة سيكون من،أخذتها معي من هذه التجربة هي التعاطف
.الصعب الترصف والشعور كام تشعر الشخصية التي تسعى اليها
شعرت بالدفء حيث كان جميع الناس، كانت رحلتي اىل أوسلو من أعظم التجارب التي خضتها
 خالل فرتة وجودي يف أكادميية، وكان هناك الكثري من العقول املنتعشة والجميلة،مرحبني ودافئني
تبادل الالرب  كان عيل العمل مع فريق من خمسة أشخاص من الرنويج والسويد وفلسطني
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Some words about The
Larpwriter Summer School
Bilal Farraj

 مارتن أنديرسون: | صورة٢٠١٤ مشاركني يف املدرسة الصيفية لكتابة الالرب
Participants of The Larpwriter Summer School 2014
Photo: Martin Andresen

 مارتن أنديرسون: | صورة٢٠١٤ تحضريات املدرسة الصيفية لكتابة الالرب

املدرسة الصيفية
لكتابة الالرب

بالل فراج

Preparing for a larp at The Larpwriter Summer School 2014
Photo: Martin Andresen

Let me tell you about myself and how I dug into larp.
In July 2014, I participated in The Larpwriter Summer School.
It took place deep in the woods at an old Soviet camp called
Ruta with a lovely lake, in the country side of Moletai, Lithuania.
Participating made me realize more about the larp community by meeting up with dozens of larp experts and participants from all over the world. The summer school lasted for
one week that was tied together day by day with a program
full of larp activities.
With that said the summer school was an intense and well-or-
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chestrated larp training that has completed the puzzle of larp
for me, with all its aspects (I think). It made me know where I
fit most in larp.
After the school, I grasped that it took me less than a year to
shape the thoughts of my larp contribution in general and
specifically in Palestine. The school made me also develop an
interest in theater as well, specifically in black box design.
Another thing worth to mention about the school, is its
Alumni group which allow us to exchange thoughts and chat
with participants from previous years. Excellent group for
lifelong connection with the school network.

 مارتن أنديرسون: | صورة٢٠١٢ ورشة عمل خالل املدرسة الصيفية لكتابة الالرب
Workshop at The Larpwriter Summer School 2012
Photo: Martin Andresen

 أدركت أنه استغرقني أقل من سنة ألشكل أفكاري عن مساهمتي يف الالرب بشكل،بعد املدرسة
. كام أن املدرسة زادت اهتاممي باملرسح ويف تصميم الصندوق األسود.عام وخاصة يف فلسطني
يشء آخر أود ذكره هو وجود رابطة لخريجي املدرسة لتبادل األفكار والحديث بني املشاركني من
  . مجموعة رائعة من األشخاص الذين سأبقى عىل تواصل معهم مدى الحياة،سنوات مختلفة

دعوين أخربكم عن نفيس وقصتي مع الالرب
 والتي تم إقامتها يف مخيم، شاركت يف يف املدرسة الصيفية لكتابة الالرب،2014 يف يوليو من عام
 يف ريف،سابق لالتحاد السوفييتي محاط بغابة من األشجار وبحرية جميلة يف منطقة اسمها روتا
.بلدة مولتاي يف ليتوانيا
املشاركة يف املدرسة جعتلني أعرف أكرث عن مجتمع الالرب من خالل لقاء الكثري من الخرباء يف
 استمرت املدرسة ملدة أسبوع كان مليئا بربنامج يومي من.الالرب ومشاركني من كل دول العامل
.أنشطة الالرب
،أستطيع القول أن املدرسة الصيفية كانت مكثفة ومنظمة بشكل جيد كتدريب عن الالرب
 حيث جعلتني،وساعدت عىل إكامل حل أحجية الالرب بالنسبة يل بجميع جوانبها عىل ما أعتقد
.أعرف ما يناسبني كمهتم يف الالرب
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Letting down my guard
Maria Kolseth Jensen

 سرتاين دتش:تصميم ألعاب الرب لألطقال | صورة
Designing children’s larps at Play For Life | Photo: Stine Dutch

التخلص من خماويف
ماريا كولسيث جنسن

 مارتن أنديرسون: | صورة٢٠١٤ مشاركني يف املدرسة الصيفية لكتابة الالرب
The summer of 2013, I was encouraged by some very dear
friends of mine to apply for The Larpwriter Summer School in
Vilnius. After some persuasion, I sent my application and was
accepted as a participant. The summer school was a wonderful place for me - I got to learn so much about larp, my
very favourite activity! But in the end, during my days there, I
experienced something I’ve come to appreciate even more. In
the school, there was room for me to unfold, there was room
for me to try out my ideas and thoughts, and there was room
for me to be myself, without having to fear someone might
judge me or think poorly of me. Here, I could let down my
guard, and focus on living in the moment.
One of the qualities I see in almost every larper, is the ability
to be openhearted to new people, and I love it so much!
When I got home and the bubble burst, I couldn’t stop crying
for a whole day. I missed everyone so much, and during those
few days in Vilnius, I knew I had grown as a human being.
Some time later, I was invited to be one of the Norwegian coordinators of the Play For Life project, a cooperation between
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larpers in Bergen, Palestine, the refugee camp Rashidieh in
Lebanon and Denmark to create larps for children. I liked
the idea very much, as I had heard of the previous Lebanon
projects and what the participants had accomplished through
them. I´m one of those people who believe larp can change
the world, and what better way to do so than through this?
Friday 8. august 2014, I came to Bergen for a weekend of
cultural exchange, larp and lots of fun! There I encountered some known, and many new faces from both Norway,
Denmark, Lebanon and Palestine. The participants were all
working in mixed groups to make new children´s larps, and
it was a pleasure to help them along the way. Again I saw how
people can overcome cultural differences and work together
towards a common goal, if only the will to do so is there. I returned home Sunday evening, knowing a few more wonderful
people and more about their home countries, with a feeling
of gratefulness. I know I most definitely will do more projects
in the future!

Participants of The Larpwriter Summer School 2014
Photo: Martin Andresen

 مارتن أنديرسون: | صورة٢٠١٢ ورشة عمل خالل املدرسة الصيفية لكتابة الالرب
Workshop at The Larpwriter Summer School 2012
Photo: Martin Andresen

 وصلت إىل بريغن من أجل قضاء،2014 يف يوم الجمعة املوافق للثامن من شهر أغسطس من عام
نهاية أسبوع مليئة بالتبادل الثقايف والالرب والكثري من املتعة! حيث وجدت بعض األشخاص
 كان.الذين أعرفهم مسبقا باإلضافة لوجوه جديدة من الرنويج والدمنارك ولبنان وفلسطني
،املشاركني يعملون ضمن مجموعات مختلطة من أجل تصميم ألعاب الرب جديدة لألطفال
 شاهدت مجددا كيف ميكن للناس التغلب عىل.وكان من دواعي رسوري مساعدتهم عىل ذلك
.االختالفات الثقافية والعمل سويا من أجل تحقيق هدف مشرتك إذا كان لديهم الرغبة يف تحقيقه
 بعد التعرف عىل أناس رائعني جدد،رجعت إىل بيتي يف مساء يوم األحد مع شعور باالمتنان
  . بكل تأكيد سأقوم بعمل املزيد من املشاريع يف املستقبل.ومزيد من املعلومات عن بلدانهم

 شجعني أحد أعز أصدقايئ بالتسجيل للمدرسة الصيفية يف كتابة الالرب يف,2013 يف صيف
 كانت املدرسة. بعد محاوالت االقناع بعثت بطلبي وقبلت للمشاركة يف املدرسة.فيلينيوس
 تعلمت كثريا حول الالرب والذي أصبح من أكرث النشاطات،الصيفية مكاننا رائعا بالنسبة يل
 يف املدرسة،املفضلة يل! لكن يف النهاية خالل وجودي هناك تعلمت شيئا ذا قيمة كبرية بالنسبة يل
كان هناك مكان للتفريغ والستخراج افكاري وأرايئ وكان هناك مكان ألكون أنا من دون الخوف
 هنا متكنت من التخلص من مخاويف.من وجود شخص يحكم عيل أو يفكر يب بطريقة سيئة
.والرتكيز عىل أن اعيش اللحظة
 و,واحدة من املميزات التي امتاز بها جميع املشاركني أنهم كانوا منفتحني لكل شخص جديد
هو ما أحببته كثريا! عندما عدت اىل املنزل وانفجرت الفقاعة التي كنت بها مرضت واستغرقت
 علمت أين، اشتقت لكل شخص هناك ولأليام القليلة التي قضيتها يف فيلينيوس.يوما كامال بالبكاء
.نضجت كإنسان أكرث
،» تم دعويت ألكون أحد املنسقني الرنويجيني ملرشوع « اللعب من أجل الحياة،يف وقت الحق
»بالتعاون مع العبي الرب من بريغني وفلسطني ومخيم الالجئني الفلسطيني يف لبنان «الرشيدية
 أعجبت بالفكرة بناءا عىل ما سمعته عن ورشة. من أجل تصميم ألعاب الرب لألطفال،والدمنارك
 أنا أحد الناس الذين يؤمنون أن الالرب.العمل التي تم إقامتها يف لبنان وما حققه املشاركني فيها
 وهل من طريقة أفضل من الالرب لفعل ذلك؟،يستطيع أن يغري العامل

50

WORDS FROM PARTICIPANTS

A dream of a larp community
Lina Hijazi

Participating in the Play For Life larp project in Norway was
a very enlightening experience for myself. It was the very first
time that I was introduced to larp and its community in the
Nordic countries. Throughout the process of learning about
it, I realized that I actually had some idea of what larp was before attending the training, where it came to me that as kids
we used to carry out larps, and even as we grew older it was
played out in our every-day lives. I realized that as human
beings we tend to improvise and do live action role-playing as
a way of releasing stress and enjoying our time in this unfair
and unjust world.

Friendship and larp design

Throughout the larp training program, which took place in
the countryside of Norway in an old Viking farm outside the
city of Bergen, I met wonderful people from Norway, Denmark, Sweden, Germany, Palestine and Lebanon. Together we
built a strong bond between each other through writing, designing and playing larp games. Other than that, I surprisingly
discovered some of my hidden theatrical talents that I never
knew I had! I felt a great energy and passion as to when I was
acting and playing out different roles in various games.
I’d have to say I thought it was very hard at the beginning and
even throughout the course to feel the character and take on
the character’s emotions, thoughts and actions. It was even
more of a challenge to build character chemistry and relationships with other characters in the different scenes carried out
in the games.

53

Being able to separate my own self from the character that I
was going to play was definitely a great challenge and indeed
was an empowerment for my soul and self.

Taking Palestinian children’s minds elsewhere
After completing the training, creating larp games and having
the chance to play some of these games with the wonderful
Norwegian children we met, I became more passionate about
feeling the need to apply larp in Palestine and make it more
active. I believe that it is highly needed in such marginalized
communities as in Palestine. Children in Palestine experience
harsh daily traumatic experiences by the Israeli Occupation
and hence, they need innovative ways as treatment to the
psychological problems they develop such as Post Traumatic Stress Disorder and others. That’s why I believe that larp
could be used as a great technique to tackle these emotions.
Not so much on a deep level, but I still believe that it would
serve them good and take their minds off the cruelty of the
Israeli Occupation and to be able to live and enjoy lives as
children, playing fun interesting games.
In conclusion, my experience with larp after all was such an
intriguing one and a motivation for myself to engage children
and adults in Palestine and the rest of the Arab World with
larp games, hopefully in the near future!

لكامت من املشاركني

س.  تيدس رايسري آ:األطفال متحمسون  لالرب يف «اللعب من أجل الحياة» | صورة
Children eager to larp at Play For Life
Photo: Tidsreiser AS

س.  تيدس رايسري آ:النار يف املخيم خالل «اللعب من أجل الحياة» | صورة
Campfire at Play For Life | Photo: Tidsreiser AS

أخذ األطفال الفلسطينيني إىل ماكن آخر
 باإلضافة  لفرصة اللعب مع أطفال,بعد االنتهاء من التدريب وكتابة ألعاب الرب جديدة
 أصبحت أكرث إرصارا ً حول الحاجة لتطبيق ألعاب الالرب يف فلسطني,نرويجيني كنا قد التقينا فيهم
 باعتقادي فإن هناك حاجة ماسة ملثل هذه التجارب يف املجتمعات املهمشة.وجعلها أكرث فعالية
 األطفال الفلسطينيون يعيشون تجارب مؤملة يومية جراء االحتالل.كام هو الحال يف فلسطني
 فإننا بحاجة إىل طرق مبتكرة ومختلفة للتخفيف أو محاولة عالج،  وبالتايل.االرسائييل لفلسطني
 لهذا السبب أعتقد أنه ميكن استخدام الالرب يف محاولة للتصدي لهذه.هذه املشاكل النفسية
 ولكن عىل األقل ميكن أن، رمبا هذه التقنية لن تحل املشكلة بشكل كامل.املشاكل والتغلب عليها
تساهم يف ملء أفكارهم بأمور أخرى بعيدة عن همجية وقسوة االحتالل ليتمتعوا بحياتهم من
   .خالل لعب هذه األلعاب املثرية واملختلفة
كانت تجربتي مع الالرب تجربة مميزة ومحفزة بالنسبة يل إلرشاك األطفال والكبار يف فلسطني
  . وا ّمل أن يكون ذلك يف املستقبل القريب,وحتى يف العامل العريب بألعاب الالرب

احلمل مبجمتع لالرب
لينا جحازي

.مشاركتي يف مرشوع «اللعب من أجل الحياة» يف الرنويج كانت تجربة مفيدة جدا بالنسبة يل
كانت هذه هي املرة األوىل التي تعرفت فيها عىل مفهوم الالرب وهذا املجتمع يف دول شامل
 خالل مراحل تعلمي عن الالرب كنت قد أدركت أنه كان لدي.أوروبا أو الدول اإلسكندنافية
 كنا منارس الالرب، عندما كنت طفلة.يف الواقع فكرة عن ما هو الالرب قبل حضور التدريب
  أدركت عندها. فتقمص األدوار هو جزء من حياتنا اليومية، حتى بعد ما كربت،باستمرار
أننا كبرش منيل إىل االرتجال وتقمص األدوار كوسيلة للتعبري عن الذات والتخفيف من التوتر
.واالستمتاع بوقتنا يف ظل هذا العامل الغري عادل
الصداقة وتصممي الالرب
يف أثناء الربنامج التدريبي والذي تم عقده يف مزرعة فايكنغ قدمية يف ريف الرنويج خارج مدينة
 من خالل. التقيت بأشخاص رائعني من الرنويج والدمنارك والسويد وفلسطني ولبنان وأملانيا،بريغن
 عدا ذلك تفاجأت. لعب وكتابة نصوص أللعاب الالرب استطعنا أن نبني روابط قوية فيام بيننا
 شعرت بطاقة كبرية وبشغف.عندما اكتشفت أن لدي مواهب مرسحية مل أعلم بوجودها من قبل
.خالل تقميص لألدوار يف األلعاب املختلفة التي شاركت بها
اعتقدت أنه من الصعب جدا ً يف البداية وحتى يف أثناء اللعب أن أشعر بالشخصية وأن أتقمص
  كان التحدي هو بناء التناغم واالندماج يف العالقات بني.مشاعرها وأفكارها وحتى ترصفاتها
 كان أكرب تحدي أن أكون قادرة, بالنسبة يل.الشخصيات األخرى خالل املشاهد املختلفة يف اللعبة
 وهذا  بالفعل ساهم يف متكني نفيس،عىل فصل شخصيتي الحقيقية عن الشخصية التي أتقمصها
.وروحي نحو األفضل
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Play For Life

 راسموس تايل مان:ورشة عمل لبناء الشخصيات خالل «اللعب من أجل الحياة» | صورة
Character workshop at Play For Life | Photo: Rasmus Teilman

Leaf Thorseth

اللعب من أجل احلياة
ليف ثورسيث

 راسموس تايل مان:التحضري لالرب األطفال أثناء «اللعب من أجل الحياة» | صورة
This summer I attended an international camp called Play For
Life, with participants from Norway, Denmark, Palestine and
Lebanon. During this camp we went through several different
exercises, one of which was to create a larp for children and some
adults. We did this in groups of camp participants of different
ages, and from different cultural and ethnical backgrounds.
I worked in a group with only Scandinavians, but it was still
very interesting to see how other people, from completely
different backgrounds reacted to and played the larp we made.
It was also very interesting to observe how different the
groups were, and thus how different their process, and end
results were.
Working, living and playing with people from different cultures really created a unique bonding experience. I find that
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in a context of play, and collaborative, creative design, one
forms friendships in ways I did not think was possible. Even
across cultural and linguistic barriers. Perhaps this is why
young children tend to get along with their playmates without
needing much in the way of introductions or hours of small
talk. Playing, and larping in particular, has a wonderful way
of removing the social rules, restrictions and prejudices we
normally walk around with.
At the camp, I got to experience new cultures in a completely
unique way, as well as celebrating my own and one of my
favorite pastimes. I recommend everyone to try this, regardless of age, gender or nationality. From personal experience I
guarantee that you will have experiences and friendships you
will never forget.

Preparation for a children’s larp at Play For Life
Photo: Rasmus Teilman

س.  تيدس رايسري آ:آطفال أثناء «اللعب من أجل الحياة» | صورة
Children at Play For Life | Photo: Tidsreiser AS

يف هذا الصيف حرضت املعسكر الدويل الذي كان اسمه «اللعب من أجل الحياة» مع مشاركني
 أحدها،خالل هذا املعسكر مررنا بعدة متارين مختلفة.من الرنويج والدمنارك وفلسطني ولبنان
 وقد قمنا بذلك ضمن مجموعات من املشاركني يف،كان لتصميم الرب لألطفال وبعضها للكبار
.املخيم ومن أعامر وخلفيات ثقافية وعرقية مختلفة
 وكان مثري جدا ً لإلهتامم،كنت أعمل ضمن مجموعة تضم مشاركني من الدول اإلسكندنافية فقط
 وكانت فرصة رائعة لرؤية جميع املشاركني،رؤية ناس من خلفيات مختلفة متاماً يعملون معا
 وكان ملفتا لالنتباه مدى إختالف تلك، متفاعلني مع بعضهم البعض عند لعب الالرب الذي كتبناه
.املجموعات وإختالف طريقة تطبيقهم للالرب وعليه إختالف النتائج النهائية

 فقد،ًوجودي يف املخيم سمح يل ان أعيش وأجرب ثقافات جديدة بطريقة فريدة من نوعها متاما
. كانت من أفضل التجارب لدي
 أنصــح الجميــع مبحاولة خوض هذه التجربة بغض النظر عن العمر أوالجنس،يف النهايــة
  ومن تجربتي الشــخصية أنا أضمن لكم أنه ســيكون لديكم الخربات والصداقات التي.أوالجنســية
  .لن تنسوها أبدا

 حيث أعتقد أنه،العمل واللعب مع أشخاص من مناطق مختلفة خلق تجربة فريدة من نوعها
من خالل خلق سياق لعبة الرب تعاونية وتصميمها بطريقة إبداعية قد ينشأ عن ذلك عالقات
 ولعل هذا هو السبب يف أن، تتخطى جميع الحواجز الثقافية واللغوية، بطريقة ال ميكن تصورها
األطفال الصغار مييلون إىل إنشاء عالقاتهم مع أطفال آخرين دون إضطرارهم إىل كل املقدمات
إن لعب الالرب عىل وجه الخصوص له طريقة. وجلسات التعارف التي قد تطول إىل ساعات
.رائعة إلزالة القيود والقواعد اإلجتامعية واألحكام املسبقة التي دوماً تكون برفقتنا
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رسالة من الرنوجي
لعبة الرب لألطفال عن الفايكنج
أثناء «اللعب من أجل الحياة»  
صورة :راسموس تايل مان

أنــا اســمي جوليــا وعمــري  15عامــا ،أنــا مــن مدينــة بريغــن الرنويجيــة .شــاركت يف مــروع
نرويجــي فلســطيني يف صيــف  2014ألننــي كنــت أود تعلــم املزيــد عــن الــارب.
كنــت أعتقــد أن الــارب هــو فقــط للتســلية ،ولكــن هــذه الفكــرة تغــرت برسعــة .ال أعتقــد أننــي
تعلمــت مســبقا كــا تعلمــت يف  11يومــا قضيتهــا يف املــروع .قــد يكــون الــارب مــن أجــل
التســلية ولكنــه يعلمــك الكثــر عــن نفســك أو التاريــخ أو كيفيــة التفاعــل مــع اآلخريــن يف نفــس
الوقــت .ال تتعلــم يف الــارب مثلــا تتعلــم يف املدرســة أوعندمــا  تقــرأ الكتــب ،ألنــك يف الــارب
تعيــش األحــداث الحقيقيــة ،وتشــعر أنهــا تحــدث معــك وليــس مــع شــخص آخــر تقــرأ عنــه.
يتطــور لديــك نــوع مــن التعاطــف ال تجــده يف أي مــكان آخــر ،ألنــك قــد تكــون اختــرت شــيئا
مشــابها يف أحــد ألعــاب الــارب .وقــد تجــد جوانــب جديــدة يف شــخصيتك مل تعــرف مســبقا أنهــا
موجــودة ،وأعتقــد أن هــذا يســاعدنا لنصبــح أفضــل وأقــوى وأكــر مســاعدة لآلخريــن.
أمتنى أن تقضوا أوقاتا عظيمة يف الالرب.
أمنيايت السعيدة
جوليا دوكروك  

A LETTER FROM NORWAY
A children’s larp about
Vikings at Play For Life
Photo: Rasmus Teilman

My name is Julia, I’m 15 years old and I come from Bergen. I
participated in the Norwegian-Palestinian project in the summer of 2014, because I wanted to learn more about larp.
I remember thinking that larp was made just to have fun, but
that idea changed quite fast. I don’t think I’ve ever learned as
much in eleven days as I did back then. Larp is made to have
fun, but it can also teach you a lot about yourself, history, and
how to interact with other people. It’s not like learning things
in school or reading books, because you are in the actual setting. It feels like it’s happening to you, not to somebody else
you have read about. You develop a sort of sympathy that you
can’t find anywhere else, because you might have experienced
something similar in a larp. You find new sides of yourself that
you didn’t know you had, and I think that can help us to become better, stronger and more helpful to others.
!Hope you have a great time larping
Best wishes,
Julia
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رسالة من فلسطني
رسومات عىل جدار الفصل
العنرصي يف فلسطني
صورة :جوهانس آكسنري

مرحبا
أنا سعيد جدا ً بأنك تقرأ ما أكتب أينام كنت ويف أي مكان أنت من هذا العامل..
هنــاك أمــور بداخلنــا نســتطيع إظهارهــا والحديــث عنهــا يف بعــض األحيــان ويف نفس الوقــت هناك
أمــور أخــرى ال نســتطيع الحديــث عنهــا أو إظهارهــا بالطــرق املعتــادة .هــذه األمــور واألحاســيس
تبقــى يف داخلنــا طــوال الوقــت ونتجاهــل بأنهــا مــن املمكــن أن تؤثــر علينــا بطريقــة مــا.
إنــه ملــن الرائــع والجميــل أن تجــد ســبيال ومكانـاً نســتطيع فيــه عمــل مــا نحــب ونريــد بحريــة
وباســتخدام مخيلتنــا وقدراتنــا الكامنــة بداخلنــا ،وهــذا يســاعدنا عــى اخ ـراج مــا بداخلنــا مــن
طاقــة ِ
وحمــل زائــد ،كــا ويســاعدنا عــى الخــروج مــن روتــن حياتنــا اليومــي املمــل نوع ـاً مــا
إىل مــكانٍ نســتطيع فيــه خلــق عاملنــا ومــكان نشــعر فيــه بالســعادة والحريــة ونشــارك اآلخريــن
اهتامماتهــم أفكارهــم .
ببساطة ميكنك أن تشعر بالحرية.
لقــد وجــدت هــذا كلــه يف لعبــة تقمــص األدوار االرتجاليــة «الــارب» بحيــث اتخــذت عــى 
عاتقــي بعــد تجربتــي األوىل يف الرنويــج أن أعمــل عــى نــره يف وطنــي فلســطني ويف أي مــكان
آخــر ،ليتمكــن أي شــخص مــن اســتخدام قدراتــه وخيالــه ليشــعر بالســعادة والحريــة.
تحيايت،
الحارث  

A LETTER FROM PALESTINE
Graffiti on the Wall
Photo: Johannes Axner

Hello,
I am pleased that you are reading what I am writing wherever
and whoever you are.
There is something inside us that we can sometimes talk about,
and at the same time we can not say or do anything about it. We
get these things inside us and we ignore that they affects us anyway.
It is wonderful that we can find a way or a place that we can do
whatever we want using our imagination and abilities.
This enables us to unload what we get inside us . Also this helps
us to be free from our daily routine.
We can create our own world, so we can feel happy and exchange
with the others their interests. Simply you can feel you are free.
I found all these benefits in live action role playing games, larp.
Therefore I take the responsibility to help that larp will be
spread so that people can release their imagination to feel free
and happy. Besides that they can communicate and share their
own feelings, interests, ideas and imaginations.
Best,
Alhareth
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Make Larp Not War

لكامت من املشاركني

لنصنع ألعابا ال حروبا

Clara Biermann & Kristina Leipoldt

كالرا بيريمان و كريستينا ليبولدت

Participating in international larp conventions like
Knutepunkt allows the Palestinian larpers to be part of the
international larp community. Kristina Leipoldt met the
Palestinians in KP 2013 in Oslo. Later she moved to Turkey to
work with Syrian refugees with the German Cooperation for
Development. Kristina was very interested in doing some larp
activities for the Syrian organization, and to use larp as a tool
for development in conflict areas. She decided to contact the
Palestinian larpers to ask them to submit a training proposal.
In September 2014 three Palestinian trainers (Mohamad, Riad and Urieb) traveled to Turkey and did two days of
workshop about larp for the Syrian organization. The aim of
the workshop was to introduce larp for them as a tool, which
they can use with their beneficiaries.
Initially peaceful protests that erupted in Syria in March 2011
against the Government of Bashar al-Assad have turned into
an internal armed conflict. The humanitarian situation and its
continuous deterioration have not improved since the onset
of the protests and the subsequent eruption of violence. The
Syrian Interim Government is extremely limited in its capacity to provide basic civic services to the population. More than
2.5 million Syrians already flew the country.
Why should one even think about introducing something like
larp under such circumstances? It does not protect you physically; it does not fill your empty stomach nor does it stop you
from bleeding.
The answer is however pretty simple: the peaceful protests
which started more than three and a half years ago stimulated
a lot of young, creative activists who make use of the social
media, explore new networks with minds alike around the
globe, forming ngos in the neighboring countries and trying
to initiate positive change through educational and psychosocial services to refugee communities and cross-border into
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Syria. Training these activists in larp and empowering them
to use it as a tool, means nurturing creative ideas to imagine
solutions outside “Geneva- or Security Council boxes”, fostering community activities for unarmed children and youth.
For the Danish Ministry of Foreign Affairs, giz is implementing a “Peace Building Fund” to support small projects
focusing on the mitigation of conflict effects, supporting
social cohesion and providing opportunities for participation
in the communal decision-making process. In this frame, a
first “get to know larp”-workshop was organized for 20 Syrian activists to explore areas how to use larp in these contexts.
The Syrian actors developed own ideas how to use larp in
their activities, and some of the participants already tried to
use larp in their program activities, e.g. in education projects
with children. A larp about strengthening the relation and
cooperation between the Local Council, civil organizations,
activists and the local community was already conducted after the first training. The approach of larp was very positively
taken up, however, all workshop participants requested more
in depth practice and knowledge on how to design and run
larps, which resulted in implementing a second workshop
from the 12th to the 17th of January 2015. The participants
managed to design and test run 4 larps; one about an airplane crash in a forest full of cannibals, the second one was
about a road trip for a group of people from the city of dark
to the city of light , the third one was about a spaceship going
back to earth with problems in the oxygen amount available,
and finally a larp about peace building negotiation between
two Syrian villages; one is supporting the Al Asad system
and one against it.

 إن تدريب هؤالء النشطاء عىل الرب.ملجتمعات الالجئني ونقلها عرب الحدود إىل الداخل السوري
 يعني تبني األفكار اإلبداعية ورعايتها من أجل وضع تصور،الرب ومتكينهم من استخدامها كأداة
 فضال عن تعزيز أنشطة املجتمع،»للحلول مبعزل عن «مؤمترات جنيف واجتامعات مجلس األمن
.املتعلقة باألطفال والشباب الع ّزل املساملني

املشاركة يف ملتقيات دولية لالرب مثل كنوتبونت سمح للفلسطينيني بأن يكونوا جزءا من
 بعد، يف أوسلو2013  تم اللقاء مع كريستينا ليبولدت يف كنوتبونت عام.املجتمع الدويل لالرب
 كريستينا.GIZ ذلك انتقلت إىل تركيا للعمل مع الالجئني السوريني مع التعاون اإلمنايئ األملاين
أبدت اهتامما بتنظيم فعاليات الرب للمنظات السورية يك يتمكنوا من استخدامه كأداة للتنمية
 لهذا قامت بالتواصل مع الفلسطينيني لبحث إمكانية  تقديم مقرتح لهذا.يف مناطق الرصاع
.التدريب

 اآلن مرشوع «صندوق بناء السالم” لوزارة الخارجية الدامنركية لدعم املشاريع الصغريةGIZ تنفّذ
 وتوفري فرص املشاركة يف،التي تركز عىل التخفيف من آثار النزاع ودعم التامسك االجتامعي
حيث تم ضمن هذا اإلطار تنظيم أول ورشة عمل بعنوان.عملية اتخاذ القرارات الجامعية
«الحصول عىل املعرفة حول الالرب» والتي شارك فيها عرشون ناشطا سوريا  يك يستكشفوا
 متكن املشاركون السوريون من تطوير، وهكذا.جوانب كيفية استخدام الرب يف هذه السياقات
 وقد حاول بالفعل بعض املشاركني، يف أنشطتهمLARP أفكارهم الخاصة حول كيفية استخدام
 كام تم تطبيق ال الرب بعد.استخدام الرب يف أنشطة برامجهم مثل مشاريع تعليم األطفال
 والنشطاء،التدريب األول كمحاولة لتعزيز العالقة والتعاون بني املجلس املحيل واملنظامت املدنية
 طالب جميع املشاركني يف ورشة. وقد لقيت مبادرة الرب  كل الرتحيب واملؤازرة.واملجتمع املحيل
العمل بعد ذلك تزويدهم مبزيد من التدريب واملعرفة املتعمقتني عن كيفية تصميم وتنظيم
  2015، يناير17-12 فقد تم تنظيم دورة تدريبية ثانية يف الفرتة من،وتحقيقا لهذا األمر. األلعاب
 ألعاب من قبل املشاركني حول4  وقد نتج عن هذا التدريب تصميم،حول تصميم ألعاب الالرب
 ولعبة أخرى عن رحلة،سقوط طائرة يف غابة تحتوي عىل أكلة لحوم برش: مواضيع مختلفة مثل
 ولعبة عن مكوك فضايئ يحمل مجموعة،مجموعة من الناس من مدينة الظلامت إىل مدينة النور
أما اللعبة األخريةف قد كانت عن،من املسافرين القادمني من املريخ يف طريق عودتهم لألرض
.السالم املدين املأمول بني قريتني احداهام مؤيدة لنظام األسد واألخرى ضده

ملَ ينبغِ التفكري يف تقديم يشء كالالرب يف مثل هذه الظروف؟ إنها ال تحمي جسدك من األذى؛ وال
. وال تح ّد من نزفك املستمر،متأل معدتك الفارغة

،بعد هذا التدريب بدا واضحا فهم الالعبني السوريني فوائد الالرب ومدى قدرتهم عىل استخدامه
ولكنهم بحاجة للشعور بالتواصل مع مجتمع الالرب العاملي من أجل تبادل الخربات وبناء
  .املعرفة

 لقد حفّزت االحتجاجات السلمية التي بدأت منذ أكرث من ثالث سنوات:ً إن الجواب بسيط جدا
، الذين يستخدمون وسائل التواصل االجتامعية،ونصف الكثري من الناشطني الشباب املبدعني
أن يتتبعوا شبكات إجتامعية جديدة يف جميع أنحاء العامل تقف وراءها عقول تحمل أفكارا
 وأن يحاولوا،) يف البلدان املجاورةNGOs(  وينشؤوا املنظامت غري الحكومية،شبيهة ألفكارهم
الرشوع  يف مامرسة التغيري اإليجايب من خالل تقدميهم الخدمات الرتبوية والنفسية واالجتامعية

 قام ثالثة مدربني فلسطينيني ( محمد رباح ورياض مصطفى وعريب عبد2014 يف سبتمرب
 هدفت.الصمد) بالسفر إىل تركيا لتنظيم ورشة عمل ملدة يومني  عن الالرب ملؤسسات سورية
  ورشة العمل لتقديم الالرب لهم كأداة ميكنهم استخدامها مع املستفيدين من خدمات
.مؤسساتهم
 وتحويل النزاعات إىل وفاق،تُع ّد ألعاب تقمص األدوار االرتجالية «الالرب» أداة لبناء السالم
 تح ّولت االحتجاجات السلمية التي اندلعت يف البداية يف سوريا يف. وتطوير التعليم املدين،وسالم
 كام مل يحدث هناك أي تحسن،  ضد حكومة بشار األسد إىل نزاع داخيل مسلح٢٠١١ مارس/آذار
 تدهورت عىل نحو مستمر منذ بداية االحتجاجات واندالع، بل عىل العكس،يف الحالة اإلنسانية
 إن قدرات الحكومة السورية املؤقتة محدودة للغاية بحيث تعجز عن.أعامل العنف الالحقة
. مليون سوري2.5  لقد غادر سوريا حتى اآلن أكرث من.توفري الخدمات املدنية األساسية للسكان

After these training it was clear that the Syrian participants
absorbed the larp concept and now they are ready to use
it, but they need to feel supported and connected to the
international larp community for exchange of experience and
building their knowledge.
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5
صنع يف فلسطني
Made in Palestine

 هيلدا ليفن:صورة
Photo: Hilda Levin
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مقدمة

INTRODUCTION

بناء مساحة لإلهلام

Building a space
for inspiration

آن ماريا أندرسون ودمحم رباح

Ane Marie Anderson & Mohamad Rabah
املهرجان الفلسطيين األول أللعاب الالرب

The first Palestinian larp festival

An important step towards building a larp community
was to organize the Beit Byout larp festival, where larpers,
new-comers, game writers and organizers could have a
space to dedicate 3 days only for larp. In October 2013, the
first Beit Byout was organized by a team of Palestinians and
Norwegians. It attracted around 30 Palestinian and 13 Nordic
participants.

 قامت مجموعة من العبي الالرب يف فلسطني وبالتعاون مع مؤسسة فنتيس فور2013 يف أكتوبر
 العب30 العب اسكندنايف و13 بندت الرنويجية بتنظيم مهرجان الالرب «بيت بيوت» مبشاركة
، مهرجان «بيت بيوت» كان خطوة من أجل بناء مجتمع أللعاب الالرب يف فلسطني.فلسطيني
حيث يلتقي العبني الالرب بالقادمني الجدد وكاتبني ومنظمني أللعاب الالرب سوية يف مساحة هذا
 تنظيم مهرجانات أللعاب الالرب يعزز بناء مجتمع.املهرجان ملدة ثالثة أيام أللعاب الالرب فقط
أللعاب الالرب ويحفز الناس عىل كتابة األلعاب والحصول عىل الخربة العملية يف تنظيم هذه
.األلعاب للجمهور
التحدي الفلسطيين لكتابة الالرب

Organizing a festival in Palestine enhances our larp community by motivating people to write games and gaining the
practical experience in running them for an audience. Every
community needs spaces to come together to meet new
friends, get inspired and challenge each other. Beit Byout was
meant to fill that role for the Palestinian larpers.

كجزء من املهرجان كان هناك « التحدي الفلسطيني لكتابة الالرب» وهو منافسة عىل تصميم
ألعاب الالرب من أجل تحفيز وإلهام الشباب الفلسطيني عىل كتابة ألعاب صغرية حول املواضيع
 التحدي الفلسطيني لكتابة الالرب كان فرصة الختبار ما إذا كان املجتمع.التي يودون استكشافها
 إذا تم إنجاز ألعاب من خالل هذا.الفلسطيني قادرا عىل تصميم ألعاب الالرب بشكل مستقل
.التحدي فهذا يعني أن الجهد الذي تم استثامره عىل تعليمهم عىل تصميم األلعاب كان يف محله

Palestinian larpwriter challenge

 لعبة « الناقل» التي تم كتابتها: تم لعب مساهمتني فلسطينيتني يف املهرجان،كناتج عن التحدي
 ولعبة «القتل عىل خلفية الرشف» التي تم كتابتها بواسطة،بواسطة باسل إرشيد ورسي عبده
 اللعبتان مختلفتان كلياً بشكل ميثل االحتامالت.رهام خروب وبيسان ساممرة وعريب عبد الصمد
 سواءا احتجنا اسرتاحة من روتني االحتالل أو إن أردنا الرتكيز عىل:العديدة التي يعطيها الالرب
.قضايا معقدة يف املجتمع فإن الالرب يحمل املفتاح لذي يجعلنا نعرب عن أنفسنا

As a part of the festival, there was a Palestinian Larpwriter
Challenge - a competition designed to inspire and motivate
young Palestinians to write short games about topics that
they wanted to explore. The Palestinian Larpwriter Challenge
was in many ways a test to see if the Palestinian community was harbouring game designers that could create games
independently of larger, facilitated processes. If games were
submitted, it would show that the hard work invested in educating designers had payed off.

 آن ماري أنديرسون:ورشة عمل للتحضري ملهرجان بيت بيوت لالرب | صورة
Idea workshop for games before Beit Byout Photo:
Ane Marie Anderson

 غري معروف:بعض املشاركني يف مهرجان «بيت بيوت» لالرب | صورة
Participants from Beit Byout larp festival Photo:
Unknown

Two Palestinian contributions were played at the festival: the
game Transporter by Basel Irshaid and Sari Abdo, and the
game Killed in the Name of Honor by Riham Kharroub, Bisan
Samamra, and Urieb Samad. The two games are very different,
and exemplify in a great way the possibilities that lie in larp:
Whether we want a break from the boredom of occupation,
or want to focus on complex issues in society, larp holds the
key to express ourselves.

يف املستقبل نأمل أن يكون مهرجان «بيت بيوت» مكانا دامئا الجتامع العبي الالرب الفلسطينيني
  .الذين يرغبون بعرض أعاملهم ولعب األلعاب وتعلم املزيد

 غري معروف:من لعبة «أتظن أنك تستطيع الرقص؟» يف مهرجان بيت بيوت | صورة
From So, You Think You Can Dance? game in Beit Byout festival
Photo: Unknown

 غري معروف:من لعبة «األبطال الخارقني» أثناء مهرجان بيت بيوت | صورة
In-game photo from Superheroes World at Beit Byout
Photo: Unknown

In the future, Beit Byout will hopefully be a permanent meeting place for Palestinian larpers who want to showcase their
work, play games and learn more.
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The beauty of spontaneity
Majd Hamouri
لكامت من املنمظني

I can still remember how the idea of Beit Byout came
out. Some of the Beit Byout organizers were attending
Knutepunkt, a larp gathering in Scandinavia, and in a very
random moment one of our community members announced
that there will be a festival in Palestine in the autumn of 2013.
At that moment, it was decided.
This sudden announcement and the implementation of the
festival in the same year allowed me to explore how every big
event starts with a very modest, tiny, and maybe spontaneous idea. I took part in the planning phase of the festival and
limited part in the implementation time. I was responsible for
recruiting international larpers and helping in their logistics.

For me I consider this experience a baby step for organizing
future international larp activities in Palestine annually. I
felt through this experience the sense of a real Palestinian
community where people were willing to help in any way to
make good work. I learnt while working with Palestinian and
Norwegians that timeline is very important and that making
a decision is not as easy as people think, especially when it
should include everyone. I believe that organizing a larp festival across borders, or just having a live roleplaying activity in
an event, allows you to test your organizing skills. Generally
speaking this is what I love about larp, it adds to my professional experience and entertains me as well.

 غر معروف:ورشة عمل قبل لعبة «عامل األبطال الخارقني» | صورة
Workshop before playing Superheroes World
Photo: Unknown

جمد محوري

 غري معروف: أتظن أنك تستطيع الرقص؟» | صورة،بعد لعبة «إذن
Debriefing So, You Think You Can Dance?
Photo: Unknown

 أتظن أنك تستطيع الرقص؟» يف مهرجان بيت بيوت،خالل لعبة «إذن
 غري معروف:صورة
In-game photo from So, You Think You Can Dance?
at Beit Byout | Photo: Unknown

 أعتقد أن تنظيم مهرجان دويل لالرب أو حتى تنظيم فعالية الرب يسمح لك.أن تشمل الجميع
 فهو يضيف الكثري لخربيت املهنية،  بشكل عام هذا ما أحبه يف الالرب.باختبار مهاراتك التنظيمية
  .باإلضافة لتسليتي يف نفس الوقت
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مجال العفوية

 بعض املنظمني للمهرجان كانوا،ما زلت أتذكر كيف بدأت فكرة مهرجان «بيت بيوت» ألول مرة
 أحد أعضاء، ويف لحظة عادية،2013 مشاركني يف مهرجان كنوتبنت لالرب االسكندنايف يف الرنويج
الفريق املشارك الفلسطيني أعلن أنه سوف يتم تنظيم مهرجان الرب فلسطيني يف خريف عام
. يف تلك اللحظة تقرر املهرجان،2013
هذا اإلعالن املفاجيء والعمل عىل تنفيذ املهرجان يف نفس السنة سمح يل باكتشاف أن تنظيم
.فعاليات كبرية قد يبدأ من فكرة متواضعة وصغرية ورمبا عفوية
أعترب هذه التجربة كإنطالقة من أجل تنظيم فعاليات الرب دولية يف فلسطني يف املستقبل
 حيث يريد، شعرت خالل هذه التجربة مبعنى وجود مجتمع فلسطيني لالرب.بشكل سنوي
 تعلمت من خالل العمل مع الفلسطينيني والرنويجيني.الجميع املساعدة من أجل إنجاح العمل
 خصوصا عندما تريد،أهمية وجود جدول زمني وأن اتخاذ القرارت ليس سهال كام يعتقد الناس
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لكامت من املشاركني

 بعد سنة- بيت بيوت

أدرون ميجسي

يا له من انطباع بقي يف نفيس بعد زيارة مؤثرة لفلسطني؟
 حيث كان جنود االحتالل اإلرسائييل ينصبون الحواجز يف كل،أتذكر اليوم األول يل يف القدس
 حيث تعيش العائالت، أتذكر البيوت يف الخليل.زاوية من األحياء املسلمة يف البلدة القدمية
 أفكر. ولكن سطوح البيوت تم تحويلها ملناطق عسكرية لالحتالل،الفلسطينية يف الطابق األول
 ما مينع دخول املاء،كم من املستحيل عىل عائلة أن تعيش وضعا ال ميكنها فيه إصالح سطح بيتها
 أحد الصور العالقة يف ذهني كانت لجنود االحتالل الذين يلبسون اللون االخرض ويدخلون.للبيت
.املسجد اإلبراهيمي بأحذيتهم
أتذكر بشــكل واضح وجودي عىل حاجز عســكري إرسائييل يف أحد الليايل عند الســاعة الثالثة
 بوجود طابور من العامل الفلســطنيني املســطفني والجاهزين لساعات من االنتظار،صباحا
 أتذكر عندما متشــيت يف مخيم الالجئني.عىل أمل أن يســمح لهم بالعبور للعمل يف القدس
 متر يف ذاكريت.الفلســطينيني يف شــوارع ضيقة للغاية من املمكن أن تنترش فيها النريان يف ثانية
 مع بقاء شــجرة واحدة تلقي الظل الوحيد يف،األجزاء املتبقية من قرية تم تدمريها يف املنطقة ج
 تاركة، فهمت خالل زياريت الدمار الذي خلفته معاهدة أوســلو بســبب توقف العملية.املنطقة
. ج) والتي ال ميكن أن تشــكل دولة مرتابطة, ب,مناطق مبعرثة (أ
WORDS FROM PARTICIPANTS

Beit Byout – a year after
Odrun Misje

What impressions are left, a year after an impulsive visit to
Palestine?
I remember the first Friday in Jerusalem. The military had set
up checkpoints on every corner in the Muslim part of Old
town. I remember the houses in Hebron, where families lived
on first floor, but the roofs were designated “military zone”. I
think of the impossible situation for a family that could not repair their own roof, and thus prevent water from entering the
house. I am left with a memory from the Abraham mosque,
when arms dressed in green marched in with boots on.
I can vividly remember being at a checkpoint one night at
three a.m., and the queue of workers lined up, ready for hours
of waiting, hoping to make it to work in Jerusalem. I remember walking in the refugee camp with streets so narrow that a
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fire would spread in a second. I recall the broken remains of
a village in area C, with a single tree to cast the only shadow.
And I understood how much the Oslo treaty had ruined, because the process stopped with the scattered A, B and C areas
that could not constitute a coherent state.
I could experience how the conflict is dividing the Palestinian
population, through larp. I could live the life of one that believed in peace, the peace process and the Oslo treaty in 1993
- but then lost faith. And I could experience life in captivity,
how it hurts to be blindfolded and handcuffed.
During a week I was given some small insights into how
dreadful it must be when treated as second-class citizen in
one’s homeland. That, and much more could I learn from a
week in Palestine. I hope it will make a difference.

عشت تجربة عن كيفية أن يقسم الرصاع السكان الفلسطنيني من خالل لعبة تقمص أدوار
 لعبت دور شخصية فلسطينية تؤمن بالسالم وبعملية السالم وباتفاقية أوسلو يف عام،ارتجالية
 وكم هي، كام عشت تجربة الحياة يف األرس. ولكن بعد ذلك فقدت اإلميان بكل ما سبق،1993
.مؤذية تجربة أن تكون مغمض العينني ومربط اليدين
خالل أسبوع تعرفت عىل بعض األفكار الصغرية عن كم هو من املروع أن يتم معاملتك كمواطن درجة
  . تلعمت هذا وغريه الكثري خالل أسبوع يف فلسطني عىل أمل أن يشكل هذا فارقا.ثانية يف وطنك

 يل شن:عامل فلسطينيني ينتظرون عىل حاجز ارسائييل | صورة
Palestinian workers waiting at an Israeli checkpoint
Photo: Li Xin

 هيلدا ليفني:شارع مغلق يف الخليل | صورة
A closed down shopping street in Hebron
Photo: Hilda Levin
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Killed in the Name of Honor
Riham Kharroub

Killed in the Name of Honor is a game that was written for
Beit Byout larp festival in Palestine by myself and two other
friends; Bisan and Ureib. The idea came to our minds after
some crimes that happened against female Palestinians who
were brutally murdered in the name of “family honor”. In
simple words, honor killing means that a female is murdered
for her actions that have been considered as shameful to the
family honor by her murderer (usually a father or brother).
Although honor killing is not very common in the Palestinian
society, it still happens. Through this game, our aim was first
to be able to openly express our anger towards such crimes,
and second to provoke the thoughts of young Palestinians
on issues that are related to family honor and how it used
to justify crimes against Palestinian girls and women in a
patriarchal society. The most exciting part of the game was
switching our delusional society to be a matriarchal one;
where women dominate and the family honor is connected to
males. Also, it is important to point out that the term “honor”
has no specific definition, and hence, in such scenarios, any
action would be considered as a dispute to the family honor
as long as it justifies killing.
Within the Palestinian context, the game has been played in
the Beit Byout larp festival, and for a group of Palestinian/Syrian refugees in Turkey. Players who have tried the game have
come from different social backgrounds. Some of them were
aware of the concept “honor killing” and refuse to be bound
with tribal law, whereas others hadn’t really thought about it
because they were raised to connect the honor of the family
with females, and therefore, would justify any actions taken to
defend it. After the game was played, it was inspiring to hear
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that in one way or another this game has positively influenced
those who played it, especially the males. Many of the male
players have expressed that it was difficult and unusual for
them to be dominated and oppressed, and for once they got
the chance to understand how it feels to be a vulnerable man
in a society that is ruled by women.
The game was again played in Grenselandet 2014 in Oslo.
Playing the game with non-Palestinian/Nordic participants
was a totally distinctive experience. For me as a game organizer it was very interesting to see how two different groups
perceive such a crucial social topic. The game was played
differently among Palestinians and Nordics in terms of family
and social relations, reaction to the act of killing, gender
relations and the perception of honor killing. Nevertheless,
despite those variances, we all agreed that violence against
women does exist in all societies equally; the difference is that
some societies gave it a special name (honor killing) so as
to fit with its particular social settings. Additionally, playing
this game in Oslo made me realize that one has to be careful
in presenting such a topic in a different society than the one
originally targeted. Taking into consideration the notion of
islamophobia in the Western countries, and the stereotypes
that already exist about Arabs, we can possibly be perpetuating those negative images with this game if we were not clear
and careful.
In conclusion, this game has encouraged me to use larp in
the future as an easy and interesting tool to create a platform
for discussion and dialogue and help to raise awareness on
fundamental social, cultural and political topics.

 مارتن نيلسون:مقابلة تلفزيونية مع عريب حول لعبة «القتل عىل خلفية الرشف» | صورة
TV-channel interviewing Urieb about Killed in the Name of Honor
Photo: Martin Nielsen

لكامت من املنمظني

القتل عىل خلفية الرشف

رهام خروب

 آن ماري أنديرسون:خالل ورشة عمل لكتابة ألعاب الالرب | صورة
Writers working at a game creation workshop
Photo: Ane Marie Anderson

. يف مدينة أوسلوGrenselandet 2014 مرة أخرى تم لعب «القتل عىل خلفية الرشف» يف
 بالنسبة.ً  اسكندنافيني يف هذه اللعبة كانت تجربة مميزة جدا/مشاركة العبني غري فلسطينيني
يل كمنظمة للعبة كان مثريا جدا ً رؤية كيف تنظر مجموعتني مختلفتني ملثل هذا املوضوع
 فقد لعب الفلسطينيني بشكل مختلف جدا ً عن، عند مقارنة املجموعتني.االجتامعي الحساس
، ردود الفعل عىل موضوع القتل،االسكندنافيني من حيث عالقات األرسة والعالقات االجتامعية
 اال أننا، مع ذلك وعىل الرغم من تلك الفروق.العالقات بني الجنسني وكيفية فهم جرائم الرشف
اتفقنا جميعا عىل أن العنف ضد املرأة موجود يف كل املجتمعات عىل حد سواء؛ ولكن الفرق هو
أن بعض املجتمعات قررت أن تعطيه اسام خاصا (جرائم الرشف) وذلك ليتناسب مع خصوصيات
 تجربتي مع اللعبة يف أوسلو جعلني أدرك أنه عىل الشخص أن، باإلضافة إىل ذلك.هذا املجتمع
يكون حذرا يف طرح مثل هذه املواضيع الحساسة عىل مجتمع مختلف عن املجتمع املستهدف
 مع انتشار فكرة الخوف من االسالم أو ما يسمى «االسالموفوبيا» يف الدول.أصال من اللعبة
 فرمبا هذه األلعاب التي، باإلضافة للصور النمطية املوجودة عند هذه الدول عن العرب،الغربية
تطرح مثل هذه املوضع قد تساهم يف تعزيز هذه الصور السلبية والخاطئة عن العرب إذا مل نكن
.واضحيني وحريصني يف طرحها
 لقد شجعتني هذه اللعبة عىل استخدام الالرب يف املستقبل كأداة سهلة ومثرية،يف الختام
لالهتامم لخلق منرب للنقاش والحوار باإلضافة لنرش الوعي حول بعض املواضيع االجتامعية
  .والثقافية والسياسية املهمة

«القتل عىل خلفية الرشف» هي لعبة قمت بكتابتها مع صديقايت بيسان وعريب ملهرجان بيت
 جاءت فكرة اللعبة نتيجة لبعض جرائم قتل ضد نساء فلسطينيات.بيوت لالرب يف فلسطني
 جرائم الرشف تعني قتل األنثى، بكلامت بسيطة.»قتلن بوحشية من أجل حامية «رشف العائلة
 عىل الرغم من أن جرائم.نتيجة لترصفاتها التي تم اعتبارها مخجلة لرشف عائلتها من قبل قاتلها
 من خالل هذه اللعبة. ولكنها ال تزال تحدث،الرشف ليست شائعة جدا ً يف املجتمع الفلسطيني
 وثانيا إلثارة وتحفيز فكر الشباب،كان هدفنا األول هو التعبري عن غضبنا علناً تجاه هذه الجرائم
الفلسطيني حول القضايا التي تتعلق برشف العائلة  وكيف يتم استخدامه لتربير جرائم ضد
 الجزء األكرث إثارة يف مجتمعنا.الفتيات و النساء الفلسطينيات يف ظل هذا املجتمع الذكوري
الوهمي هو تبديل األدوار بحيث يصبح مجتمع  أنثوي تسيطر فيه النساء عيل الرجال ويرتبط
، من املهم أن نشري إىل أن مصطلح « الرشف» ليس لديه تعريف محدد.فيه رشف العائلة بالذكر
.وبالتايل فإن أي فعل ميكن اعتباره مساساً برشف العائلة طاملا يربر القتل
  ، لعبت «القتل عىل خلفية الرشف» يف مهرجان بيت بيوت يف رام الله،يف السياق الفلسطيني
 كان املشاركون يف هذه اللعبة من خلفيات اجتامعية.السوريني يف تركيا/ولالجئني الفلسطينيني
 حيث أن بعضهم كانوا عىل يقني مبفهوم «جرائم الرشف» ويرفضون ربطه مع القانون،متنوعة
 يف حني أن البعض اآلخر مل يفكروا حقاً فيه ولكن متت تربيتهم عىل ربط رشف األرسة مع،القبيل
 بعد نهاية اللعبة كان من امللهم. وبالتايل ميكن تربير أي فعل من أجل الدفاع عنه،ًاإلناث دامئا
 لقد أعرب العديد. خصوصاً الذكور منهم،معرفة أن هذه اللعبة كان لها تأثري ايجايب عىل الالعبني
من املشاركني من الذكور أنه كان من الصعب وغري االعتيادي بالنسبة لهم أن يكونوا مضطهدين
 وأن هذه كانت أول فرصة لهم لتجربة شعور أن يكون رجالً ضعيفاً يف ظل مجتمع،ومظلومني
.تحكمه النساء
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Switching the gender roles

لكامت من املشاركني

تبديل األدوار بني اجلنسني
لؤي مصلح

Loai Musleh

Killed in the Name of Honor was a tough game since the role
of the man and woman was switched: The females were
dominating while the males were oppressed.
Being a man living in a community ruled by women was a
weird, different and great experience at the same time. In the
game, the honour of the family was connected with males,
and because one man committed “a crime against the family
honor” and got engaged in a relationship with a woman from
the same tribe, he was sentenced to death and executed by his
sister. In my opinion, the woman who committed the crime
should also be killed.
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During this experience, I needed some time to be able to cope
with this sudden change on the roles of men and women. My
role in this game was a male prostitute. It wasn’t that easy to
play this role because of my real nature as a man, and the fact
that women were taking personal advantages of my situation
as a prostitute. I was feeling oppressed and excluded by the
community and especially by women.
At the end, it was a new interesting experience for me which I
like to play again if I had the chance.

، لعبة «القتل عىل خلفية الرشف» كانت لعبة صعبة حيث أن األدوار فيها معكوسة,بالنسبة يل
.املرأة هي املسيطرة والرجل هو الضعيف بالنسبة للمجتمع
 بعد أن دخل بعالقة،متحورت أحداث اللعبة حول شاب قامت أخته بقتله للحفاظ عىل رشف العائلة
. فإنه كان يجب أن تقتل األخت القاتلة أيضاً لفعلتها، باعتقادي.حب مع فتاة من نفس القبيلة

 آن ماري أنديرسون:جدار الفصل العنرصي | صورة
Graffiti on the Wall | Photo: Ane Marie Anderson

 مل يكن من السهل بالنسبة يل تقمص،)كانت شخصيتي يف اللعبة شاب ليل (الجنس مقابل املال
 ولكن يف اللعبة كانت النساء تقوم باستغاليل ملصلحتهم،هذا الدور بسبب طبيعة حيايت كرجل
.  املجتمع يف اللعبة استثنى دوري كرجل وقامت النساء بقمعي.الشخصية

 يوهانس أكسنري:خالل لعبة «القتل عىل خلفية الرشف» | صورة

 كان من الصعب بالنسبة يل تقمص الشخصية بشكل.كانت تجربة غريبة وجميلة بنفس الوقت
.كامل لصعوبة تقبل فكرة حكم النساء للمجتمع وإمكانية العيش فيه

Running Killed in the Name of Honor
Photo: Johannes Axner

  .كانت فكرة اللعبة جديدة ومميزة وأحب أن ألعبها مرة أخرى
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Welcome to Israel
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لكامت من املشاركني

أهال بك يف إرسائيل

Ole Peder Giæver

أوليه بيدر جييفر

«What is the purpose of your visit?»
«Where are you going?»
«Ramallah? Why?»
«Roleplaying? What is roleplaying?»
«So it’s like theatre?»
«What is your father’s name?»
«What is your grandfather’s name?»
«You have to wait over there.»
«Ramallah? Why not Tel Aviv? Why not Jerusalem?»
«Roleplaying? What is roleplaying?»
«Who are you with? Write down their names and telephone numbers.»
«These are only four names. You said you were twenty.»
«What is your religion?»
«Agnostic? What is agnostic? You are not a Christian? Muslim?»
«Playing games about love? In Ramallah? But they are muslim. They will kill you.»
«Let me see your itinerary.»
«You have lied to me. You are lying.»
«You are stressed.»
«It’s up to me whether you get to enter Israel.»
«Go wait outside. If there’s anything you haven’t told me, my door is open.»
«What is the purpose of your visit?»
«Roleplaying? What is roleplaying?»
«What is your father’s name?»
«What is your grandfather’s name?»
«You are talking to me now. My colleagues aren’t here.»
«What are you reading?»
«Your books do not interest me.»
«Ramallah? But it is dangerous. They are terrorists.»
«Who are you meeting in Ramallah?»
«What is his telephone number?»
«How much money do you have?»
«What is your profession?»
«You have cut your hair. You had a beard in this picture.»
«Is there anything you haven’t told that you shouldn’t tell me?»
«You are a big problem for us.»
«We brought you food, yes?»
«Go sit and wait.»

»« ما هو الغرض من زيارتك؟
»«إىل أين أنت ذاهب؟
»« رام الله؟ ملاذا؟
»« لعب األدوار؟ ما هو لعب األدوار؟
»« أه هو إذن يشبه املرسح؟
»« ما اسم والدك؟
»« ما اسم جدك؟
»« عليك االنتظار هناك
»« رام الله؟ ملاذا ال تذهب إىل تل أبيب؟ ملاذا ال تذهب إىل القدس؟
»« لعب األدوار؟ ما هو لعب األدوار؟
»« مع من أنت هنا؟ أكتب أسامئهم وأرقام هواتفهم؟
» شخصا20  أنت قلت بأنكم،« هذه فقط أربع أسامء
»« ما هي ديانتك؟
»« ال أدري؟ ما هي هذه الديانة ؟ ألست مسيحيا؟ مسلام؟
» سوف يقتلونك،« لعب ألعاب عن الحب؟ يف رام الله؟ ولكنهم مسلمون
»« دعني أرى تذكرة سفرك؟
» أنت كذاب،« لقد كذبت عيل
»« أنت متوتر
»« أنا صاحب القرار يف دخولك إىل إرسائيل
» إذا كنت تود إخباري بأي يشء مل تقله بعد فبايب مفتوح،« إذهب وانتظر يف الخارج
»« لعب األدوار؟ ما هو لعب األدوار؟
»« ما اسم والدك؟
»« ما اسم جدك؟
» زماليئ ليسوا هنا،« أنت تتكلم معي اآلن
»« ماذا تقرأ؟
»« كتبك ال تهمني
» إنهم إرهابيني،« رام الله؟ ولكنها خطرية
»« من ستقابل يف رام الله؟
»« ما هو رقم هاتفه؟
»« كم تحمل من املال؟
»« ما هي مهنتك؟
» كان لديك لحية يف هذه الصورة؟،« لقد قمت بقص شعرك
»« هل يوجد يشء مل تقله يل بعد ويجب أن تقوله؟
»« أنت مشكلة كبرية لنا
» صحيح؟،« لقد أحرضنا لك الطعام
»«إجلس وانتظر
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AN ACADEMIC PERSPECTIVE

Larp in a context of conflict
Tindra Englund

With the support from the Swedish aid agency sida I traveled
down to Ramallah in February to April 2014. During my time
in Ramallah I performed ten semi-structured interviews with
Palestinian larpers and also got the chance to get to know
some people within the community.
In Palestine I found a growing number of Israeli settlements
on Palestinian land as well as a growing frustration in the
minds of the Palestinians. Most of my interviewees described
a feeling of being trapped, and they claimed that living in
Ramallah was just like living in a bubble.
Your life is in 5km square where you go, eat, meet your
family, work, go for holidays... in this, a small jail [...] It’s
a lie, it’s a big lie, you feel like you live in a country that is
called Palestine, but no, in reality, no... We live in a small
compound, in a bubble (Waseen, Ramallah 2014).
The participants also told me about the strong cultural norms
and values in Palestine and about how difficult it is to find
space for personal development, or to dare to think differently
and question these values and norms.
I found that none of the Palestinian larpers that I talked to
viewed larp as simply entertainment. Instead they all pointed
out different areas of use. They told me how they believed
that larps could be used for educational purposes and de-
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mocracy promotion as well as advocacy work. But also, for
something as crucial as personal development. Several of my
interviewees described how they saw larp as tool for escaping
reality and “staying sane.”
My first experience with larp cleared up my mind a lot. I
felt more at peace; it took me out from routine. Even in
your life if you break your routine, it is kind of still routine.
Because you break the routine, but here is the larp that
command you to break your routine so, that’s a good
point of larps (Joseph, Ramallah 2014).
In conclusion, life during occupation and conflict is limited
and often frustrating. Many feel that they need to experience
something that breaks their daily routine and makes them
forget about their life situation and the occupation. For the
Palestinian larpers, larp seem to have become a tool for this.
The strong cultural norms and values are another limitation
experienced by many Palestinians. The larpers see larp as
space for personal development and a tool for challenging
their own norms. Because, within the liminal space of the
larp, almost anything is possible.
Based on the master thesis “Live action roleplay (larp) in
the context of conflict: An ethnographic study of larp in
Ramallah” (2014).

 تيندرا انجلوند:رسومات يف فلسطني | صورة
Graffiti in Palestine | Photo: Tindra Englund

منظور أاكدميي

الالرب يف سياق الرصاع

 غري معروف:دخول الحاجز االرسائييل يف فلسطني | صورة
Walking through an Israeli checkpoint | Photo: Unknown

 بل،ال يوجد أي العب الرب فلسطيني من من قمت بلقائهم يرى أن الالرب وسيلة للتسلية فقط
 جميعهم أكدوا أن الالرب هو وسيلة للرتفيه والتسلية.أشار كل منهم اىل قضايا مختلفة ومتعددة
، حيث تحدث كل منهم عىل أن الالرب ميكن أن يكون آداة للتعليم والتعلم.كام أنه آداة للتغيري
 كام أنه آداة للخروج من، آداة لتطوير الشخصية، آداة للمنارصة والتأيد،آداة لنرش الدميقراطية
.»الواقع «العيش بعقالنية
 أخرجتني من، شعرت بالسالم الداخيل،«تجربتي األوىل يف الالرب هذبت عقيل بطريقة ما
 لكن الالرب هو أسلوب. يف بعض األحيان كرس الروتني يبقيك داخل الروتني نفسه.الروتني
»)2014  (جوزيف رام الله.ممتاز لكرس الروتني
 الكثريون يشعرون بالحاجة. الحياة يف وجود االحتالل والرصاع محدودة ومحبطة،يف امللخص
 بالنسبة لالعبي.لتجربة يش يكرس الروتني اليومي ويجعلهم ينسون همومهم اليومية واالحتالل
 القيم واملعايري الثقافية القوية تعترب. يبدو أن الالرب هو وسلية لتحقيق ذلك،الالرب الفلسطينيني
 العبو الالرب يرون يف الالرب مساحة لتطوير الذات وآداة.حاجزا آخر للكثري من الفلسطينيني
  . ففي حيز لعبة الالرب كل يشء جائز،لتحدي معايريهم الشخصية
 من أطروحتها لدرجة املاجستري عن ألعاب تقمص االدوار االرتحالية (الرب) يف،تيندرا انجلند
)2014(  دراسة انسانية عن الالرب يف رام الله:سياق الرصاع

 سافرت إىل رام الله يف الفرتة من فرباير إىل أبريل من عام،بدعم من وكالة الغوث السويدية سيدا
 خالل فرتة إقامتي يف رام الله قمت بعمل عرشة مقابالت شبه منظمة مع العبني الرب.2014
. كام سنحت يل الفرصة ملعرفة أناس آخرين من املجتمع الفلسطيني،فلسطينيني
يف فلسطني وجدت أعدادا متزايدة من املستوطنات اإلرسائيلية املقامة عىل أرايض فلسطينية
 معظم األشخاص الذين قابلتهم وصفوا.والتي تسبب تزايدا يف حالة اإلحباط لدى الفلسطينيني
. وقالوا بأن الحياة يف رام الله تشبه الحياة يف فقاعة،شعورا باألرس
 حيث تستطيع الخروج لالستمتاع،« حياتك يف مكان ال يتعدى خمسة كيلومرتات مربعة
 ولكن املكان عبارة، االستمتاع بالعطل،الخ... والعمل،باألكل والرشب ولقاء األصدقاء والعائلة
) إنها....( لنقل من رام الله اىل أريحا، بإمكانك الخروج من سجن إىل آخر.عن سجن صغري
 لكن الحقيقة عكس، إنها كذبة كبرية أن تعتقد بأنك تعيش يف دولة تسمى فلسطني،كذبة
.» يف فقاعة ال أكرث، نحن نعيش يف منطقة صغرية جدا...هذا متاما
 وكم هو من،كام أخربين املشاركني يف الدراسة عن املعايري والقيم الثقافية القوية يف فلسطني
الصعب إيجاد مساحة لتطوير الذات أو الجرأة عىل التفكري بشكل مختلف أو التساؤل عن هذه
.القيم واملعايري
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القفز إىل السياسة

Leaping into politics

 توماس بويكونني:صورة
Photo: Tuomas Puikkonen
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مقدمة

INTRODUCTION

القفز إىل السياسة

Leaping into politics

دمحم رباح

بعد تنظيم الرب «حتى يفرقنا املوت» قام الفلســطينيون بتصميم بعض األلعاب السياســية
والتي متحورت حول تجســيد الحياة تحت االحتالل مثل لعبة « حالة حصار» و» هل تعتقد أن
بإمكانك الرقص» .يف هذا الجزء من الكتاب ســوف تقرأ عن لعبة حالة حصار ،وهو الرب ســيايس
عــن عــامل افرتايض تكون فيــه فنلندا واقعة تحت االحتالل .الرب حالة حصار تم تنظيمه من قبل
فريق فلســطيني-فنلندي يف نوفمرب من عام  ،2013مبشــاركة  70شــخص ما بني العبني ومساعدين
لعب ومنظمني.
ملاذا بدأ الفلسطينيون بتنظمي ألعاب الرب سياسية؟
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Mohamad Rabah

املجتمع والبحث عن حلول .قد يود الناس الخروج من واقعهم من خالل لعبة الرب تدوم
لساعات ،ولكنهم سيفضلون دامئا أن يصلحوا عاملهم الحقيقي من خالل حوار افرتايض.
احلاجة لتصممي ألعاب الرب سياسية
عندما قمنا بتصميم أول الرب « حتى يفرقنا املوت» كنا واضحني بأننا ال نريد هذا الالرب أن
يكون متمحورا حول االحتالل اإلرسائييل أو الحياة تحت االحتالل .ولكن كان هنالك دامئا طلب
من العبي الالرب الفلسطينيني بأن يتم استخدام الالرب الستهداف مواضيع متعلقة بالوضع
السيايس أو قضايا اجتامعية ،االستجابة لهذا الطلب كانت رضورية من أجل اقناع مؤسسات
املجتمع املدين والقادمني الجدد بسحر التنوع الذي يقدمه الالرب .شكلت هذه الطلبات نقطة
تحول يف كيفية استخدامنا للمعرفة التي اكتسبناها عن تصميم ألعاب الالرب يف تصميم ألعاب
تلبي هذه االحتياجات.

أكتب هذا النص بينام أتواجد يف تركيا لتنظيم تدريب ملنظامت سورية عن تصميم ألعاب الالرب.
تدريب ستكون مدته سبعة أيام ،سيقوم املشاركون بنهايته بتصميم وتنظيم ألعابهم ألول مرة.
ولكن ،ملاذا تحتاج هذه املنظامت السورية الالرب بينام ماليني السوريني يعانون من الوضع
السيايس الكاريث هناك؟ ملاذا يحتاج الفلسطينيون الالرب بينام ما زالوا  يقبعون تحت االحتالل
اإلرسائييل ولديهم آالف األولويات األكرث أهمية يف حياتهم؟

رأي منمظة الرب

بالرغم من كل هذه الظروف القاسية يف حياتهم فإن الناس بشكل عام يطمحون للحصول عىل
الحرية ،ونقاش املشاكل التي يعاين منها النظام السيايس الذي يعيشون فيه ،وانتقاده ،واستكشاف

فاطمة عبد الكريم عربت عن هذا بعد تصميم لعبة حالة حصار ،اللعبة التي شكلت عاملا افرتاضيا
تكون فيه فنلندا تحت احتالل ميثل االحتالل االرسائييل الراهن لفلسطني:

situation there? Why do Palestinian people need larp, while
they are still under Israeli occupation with thousands of other
?priorities more important for their life
Despite of all these rough circumstances, people really want
to achieve freedom, to discuss the problems within the political systems, to criticize, to explore their own society and to
look for solutions. Maybe people need a space to leave their
reality during some hours of larps, a space to fix their real
world by building a fictional dialogue.

A request for political games

When we designed our first larp Till Death Do Us Part we
were clear that we didn’t want this larp to be about the
Israeli occupation or life under occupation. However, there
was always a request coming from the Palestinian larpers to

After Till Death Do Us Part, the Palestinians have designed
some political larps focusing on living under occupation like
Halat Hisar, So, You Think You Can Dance? and Chaos Situation. In this chapter you will read about the game Halat Hisar,
which was a political larp about a fictional reality where
Finland is occupied. Halat Hisar was organized by a Palestinian-Finnish team in November 2013 with participation of
around 70 players, npcs and organizers.

?Why did Palestinians start to design political larps
While writing this text, I am doing a training for Syrian
organizations about larp design. A training that will last for 7
days, where the participants will design their first larps. We
ask ourselves a lot of questions when working with larp with
these people: Why do Syrian organizations need larp, while
millions of Syrian people are suffering from the political
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 توماس بويكونني:مظاهرة سلمية ضد االحتالل األورايل يف لعبة حالة حصار | صورة
Peaceful demonstration against the occupation from Halat
Hisar | Photo: Tuomas Puikkonen

 توماس بويكونني:مواجهات بني الطالب وقوات االحتالل يف لعبة حالة حصار | صورة
Confrontations between students and occupation forces
in Halat Hisar | Photo: Tuomas Puikkonen

 توماس بويكونني:تفتيش هويات الطالب الفنلنديني يف لعبة حالة حصار | صورة
Occupation forces checking Finnish students IDs
in Halat Hisar | Photo: Tuomas Puikkonen

use larp to address topics related to the political situation
or social issues. We needed these kinds of larps to convince
civil society organizations and newcomers in Palestine
about the magic of diversity that larp can provide. These
requests were the turning point on how we started to use
the knowledge we have about larp design to produce larps
that meet these demands.

In the words of an organizer

Fatima Abdul Karim expressed this in the following way
when we designed the larp Halat Hisar, a game set in a fictional Finland resembling the current situation in the Israeli
occupied Palestine:
“(We made Halat Hisar) because I burst out laughing, as
the first reaction, when I started reading the first few
lines of an announcement from a political party which
included their political declaration. This party declaration
was really an art project by an artist and a philosophy
professor, both Palestinians, which reversed the political
declaration of the Kadima political party of what is now
Israel, by using the word Palestine instead of Israel and
vice versa, Refugees instead of Settlers, and Refugee Camps
instead of Settlements.
The effect of the wording made it sound extremely sarcastic at first sight, so I burst out with laughter. A few lines
down, I was sighing, I felt disgusted. The wording effect
was so fascist and I could not take it.
That was one brilliant way that showed me how to really
see things and rethink all of what is in my mindset. That’s
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exactly what we are doing with Halat Hisar, we are recreating my world for your eyes.”

Building solidarity

Yes, we care about building solidarity with our cause, we
want people from all over the world to come to Palestine and
to witness the unjust situation we are living under with the
Israeli occupation. We don’t only want the solidarity of politicians, we are greedy and thirsty for freedom, and we want
the solidarity of everyone, even a small girl playing Lord of the
Rings-larp in a forest in Denmark.
Solidarity should work in both ways, as we ask people to
stand for our causes, we have also to stand for theirs. I believe
that you and me are the ones who matter, not only politicians.
We are the ones who can make a difference in this world to
achieve justice, and it is a duty for us toward humanity to
build solidarity together. In this chapter you will explore how
larp can provide the setting for understanding solidarity.

Why political larps?

During Halat Hisar, I wrote to myself: “As a Palestinian I never saw anything that reflects the life under occupation as this
larp did. You can watch a documentary, you can feel solidarity
with the people, but it is a different feeling when your country
is occupied.”
Political larps can be attractive for some people and can help
in promoting larp in places where people live under abnormal
threats. These people need to feel the added value of larp
games in building awareness, enhancing dialogue, self-challenging and create positive change.

نشعر بالطمع والعطش للحرية ولذلك نريد تضامن الجميع معنا حتى لو كانت فتاة صغرية
 فكام أطلب منك،التضامن يجب أن يكون متبادال.تلعب لعبة ملك الخواتم يف غابة يف الدمنارك
 وليس، أنا وأنت من يصنع الفارق.أن تقف مع قضاياي فأنا أيضا مطالب بأن أقف مع قضاياك
 فواجب علينا من أجل إنسانيتنا أن نتضامن مع بعضنا البعض من أجل تحقيق.السياسيني
 خالل هذا الجزء من الكتاب ستكتشف كيف ميكن أن توفر ألعاب الالرب البيئة املناسبة.العدالة
.لفهم التضامن
كتبت هذا النص بعد تنظمي لعبة حالة حصار
 تستطيع.« كفلسطيني مل أرى من قبل شيئا يعكس الحياة تحت االحتالل كام فعل هذا الالرب
أن تشاهد فيلام وثائقيا أو تشعر بالتضامن مع الناس ولكنه شعور مختلف كليا عندما تصبح
»دولتك محتلة
ملاذا ألعاب الرب سياسية؟
 وقد تساعد عىل ترويج فكرة الالرب يف،ألعاب الالرب السياسية قد تكون جذابة لبعض الناس
 فهم بحاجة ألن يروا القيمة املضافة من،أماكن يعيش فيها الناس تحت ظروف تهدد حياتهم
  .هذه األلعاب يف بناء الوعي وتعزيز الحوار وتحدي الذات وخلق التغيري اإليجايب

«قمنا بعمل الرب حالة حصار ألنني انفجرت من الضحك كردة فعل أوىل عىل قراءة السطور
 كان هذا اإلعالن عبارة.األوىل من إعالن ساخر لحزب سيايس يحتوي عىل املبادئ السياسية للحزب
 حيث قاموا بعكس املبادئ السياسية.عن مرشوع فني ألحد الفنانني وأستاذ فلسفة فلسطينيني
 كلمة الجئيني،لحزب كادميا اإلرسائييل من خالل استبدال كلمة فلسطني بدال من إرسائيل والعكس
. ومخيامت الالجئني بدال من املستوطنات،بدال من مستوطنيني
 بدأت أضحك عند قرائة أول،تأثري عملية عكس هذه الكلامت جعل النص يبدوا ساخرا يف البداية
 ومل أستطع، ولكن كلام أكملت يف القراءة  شعرت بالقرف من مدلول الكلامت الفايش،السطور
.إكامل القراءة
 وأن أعيد التفكري يف كثري من األفكار،هذا العمل كان عبقريا وجعلني أنظر لألمور بطريقة مختلفة
» نحن نعيد خلق عاملي من أجلك: وهذا ما نفعله بالضبط يف لعبة حالة حصار.التي أحملها
بناء التضامن
 نحن نريد من كل شعوب العامل أن تأيت إىل فلسطني، نحن نهتم ببناء تضامن مع قضايانا،نعم
 نحن، نحن ال نريد فقط تضامن السياسيني.وأن يشهدوا عىل الظلم الذي  نعانيه بسبب االحتالل

82

لكامت من املنمظني

قومية املظلومني
كيسا كنجاس

تفتيش الهويات يف لعبة حالة حصار | صورة :توماس بويكونني
The occupation forces checking IDs in Halat Hisar
Photo: Tuomas Puikkonen

REFLECTIONS FROM THE ORGANIZERS

Nationalism of the oppressed
Kaisa Kangas

مقاومة سلمية يف لعبة حالة حصار | صورة :توماس بويكونني
Peaceful resistance in Halat Hisar | Photo: Tuomas Puikkonen

حالة حصار هو الرب تم تنظيمه يف نوفمرب عام  2013يف فنلندا من قبل فريق فلسطيني فنلندا
(من بينهم أنا) .تم بناء القصة يف عامل بديل حيث الواقع السيايس يف فنلندا مشابه للواقع الحايل
يف فلسطني .وبشكل محدد كانت فنلندا تحت احتالل عسكري من قبل األوراليني يف فنلندا.
كمنظمني للعبة كان لدينا هدف سيايس هو رفع الوعي عن القضية الفلسطينية يف فنلندا لدى
كل من الالعبني املشاركني وبشكل غري مبارش لدى املجتمع من خالل استخدام وسائل اإلعالم
والرتويج للعبة .الالعبني املشاركني قدموا من فنلندا وفلسطني والسويد والدينامرك والرنويج
وبريطانيا وأملانيا.
التعامل مع السياسة احلقيقية يف الالرب
يوجد توجه حايل يف ألعاب الالرب االسكندنافية لوجود مواد قليلة ترشح خلفية اللعبة .ولكن
عندما تتعامل مع واقع سيايس حقيقي هناك خطر بأن يتم ترك خلفية اللعبة الرتجال الالعبني.
حيث رغبنا بجعل اللعبة حول القضية الفلسطينية وليس الصور النمطية لالعبني االسكندنافيني
عن االحتالل .ولهذا السبب قمنا بخلق واقع بديل مفصل وتاريخي للعبة .يف عامل اللعبة ميثل
الواقع السيايس والتاريخي لفنلندا املحتلة الواقع الحقيقي يف فلسطني.
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عندما قمنا بتصميم عامل اللعبة لزم األمر تحليل السياق الفلسطيني والفنلندي إليجاد نقاط
التشابه واالختالف واحتامالت إلنشاء صالت بينهام .فعىل سبيل املثال ،فلسطني التاريخية:
املساحة الجغرافية التي تشكل حاليا ارسائيل واألرايض الفلسطينية املحتلة كانت تقبع تحت
االنتداب الربيطاين حتى عام  1948عندما تم تشكيل دولة إرسائيل .وبشكل مشابه فإن فنلندا
كانت جزءا من اإلمرباطورية الروسية حتى عام  1917حني حصلت عىل استقاللها .يف التاريخ
البديل للعبة ،لعب الروس درو االنتداب الربيطاين ،وبدال من وحصول فنلندا عىل االستقالل تم
اخرتاع دولة افرتاضية اسمها أوراليا ،تم تأسيسها عىل تراب فنلندا لتلعب دور أرسائيل يف اللعبة.
تصوير القومية
التحليالت ألوجه التشابه واالختالف كان رضوريا بالتحديد ملوضوع القومية .حيث تلعب القومية
دورا مهام للشعوب التي تقبع تحت االحتالل ،كام هو الحال لدى الفلسطنيني .ولكن القومية يف
فنلندا يف وقتنا الحايل مختلفة كليا عنها يف فلسطني .حيث تفخر فنلندا بكونها دولة غنية من دول
العامل األول وغالبا ترتبط القومية فيها بكره األجانب .ولتجنب سوء الفهم قمنا بالتعامل بشكل
حذر مع القومية يف اللعبة.

situation, there is the danger of straying far from the actual situation if the background is left largely to player improvisation.
We wanted the game to be about Palestine, not about the Nordic players’ stereotypes about an occupation. Thus, a detailed
alternate history was created. In the game world, the political
and historical situation of an occupied Finland resembled that
of real-world Palestine.
When creating the game world, we had to analyze both the Palestinian and the Finnish context to find similarities, differences
– and suitable connections. For instance, historical Palestine
the area that now consists of Israel and the Occupied Palestinian Territories – was under British Mandate until 1948, when
Israel was founded. Similarly, Finland was part of the Russian

Halat Hisar (State of Siege) was a larp organized in November
2013 in Finland by a team of Palestinians and Finns (including
myself ). It was set in an alternate reality where the political
situation in Finland was similar to real-world Palestine. In
particular Finland was under military occupation by an Uralian
state in Finland. Our political aim was to raise awareness
about Palestine in Finland, both among the players as well as
the wider public. To reach a wider audience, we engaged the
media, and got good publicity. The players came from Finland,
Palestine, Sweden, Denmark, Norway, UK, and Germany.

Dealing with real politcs in a larp

The current trend in Nordic Larp seems to be towards less
background material. Yet, when dealing with a real political
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 توماس:الطالب ينتظرون عىل حاجز االحتالل أمام الجامعة يف لعبة حالة حصار | صورة
بويكونني
Students waiting at the checkpoint to enter the university in
Halat Hisar | Photo: Tuomas Puikkonen

Empire until 1917, when it gained independence. In our
alternate history the Russians played the role of the British, and
instead of an independent Finland, a fictional state called Uralia
was established on Finnish soil, playing the role of Israel.

Portraying nationalism

This analysis of similarities and differences was particularly
important in the case of nationalism. Nationalism plays an important role for people under occupation, and the Palestinians
are no exception. Present-day Finnish nationalism, however,
is different from Palestinian nationalism. It is pride over a rich
first-world country, often connected to xenophobia. To avoid
wrong associations, we considered carefully how to treat nationalism in the game.

Acknowledging reality

The discourse on nationalism also reminded us Finns of the
fact that we have not always been as privileged as we are now.
For many players, nationalism became one of the most important themes of the game. It also affected us organizers. On the
Finnish Independence Day, a couple of weeks after the game,
many of us felt more festive than on any previous year.

Palestinian nationalism has self-determination as its goal. This
is similar to early Finnish nationalism of not so long ago, which
was born under Russian rule as part of a struggle for independence. In this sense, Finnish nationalism differs from, say, its
Swedish counterpart. Swedish nationalism was based on being
a great power, whereas Finnish nationalism was based on a desire to be free from oppression. This shows in traditional Finnish nationalist songs, which are heavy on the idea of loving our
land, though it is poor and barren, and not leaving even when
the situation is miserable. To quote one particular chorus: “Let
it be only cowards who go overseas”.

The Palestinian players, on the other hand, could examine
the occupation from an outside perspective as foreign journalists and activists. For some, it included painful flashbacks.
But many also described the new viewpoint as revealing and
empowering.

These sentiments fit the game world well and helped to create
the necessary distance from contemporary nationalist discourse.
We sang Finnish nationalist songs in the pre-game workshop to
create the right atmosphere. During the game, players started
spontaneously singing these songs as a form of protest when
soldiers came to take Finns away for interrogations.

The article is based on a talk by the author at Nordic Larp
Talks 2014
http://nordiclarptalks.org/post/87479411938/halat-hisarstate-of-siege-kaisa-kangas

We also emphasized folk heritage such as dance and crafts.
To people under occupation such symbols of national identity
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have heightened importance, as their identity is seen to be
under constant threat. In Palestine, the Israelis have appropriated much of the traditional culture. For instance, they present
hummus and falafel as Israeli foods. Based on what our players
said and wrote after the game, I think it helped many of them
understand this identity theft on an emotional level.

Last summer, during the Israeli attack on Gaza, I realized how
well we succeeded in our goal of raising awareness on Palestine. I was happy to see several of our players at the anti-war
demonstrations, and standing up for Palestinian rights in
heated online discussions.

الالعبــون وكتبــوه بعد اللعبة أعتقد أن اللعبة ســاعدت الكثــر منهم عىل فهم رسقة هذه الهوية
.عىل املستوى العاطفي
االعرتاف بالواقع
 العديد.خطاب القومية ذكرنا كفنلنديني بحقيقة أننا مل نكن دامئا نتمتع باالمتيازات التي نحظى بها اليوم
 بعد عدة. كام انها أثرت علينا أيضا كمنظمني،من الالعبني اعتربوا القومية أحد أهم املواضيع يف اللعبة
. يف يوم االستقالل الفنلدين الكثري منا احتفل به كام مل يفعل من قبل يف سنوات فائتة،أسابيع
يف املقابل فإن الالعبني الفلسطينيني قاموا بتجربة االحتالل من وجهة نظر خارجية كصحايف أو
 جلبت هذه التجربة ذكريات أليمة لبعضهم ولكن الكثري منهم وصف وجهة النظر.ناشط أجنبي
.الجديدة عىل أنها مكنتهم وساعدتهم عىل االكتشاف
خالل الهجوم اإلرسائييل األخري عىل غزة يف الصيف املايض أدركت كم نجحنا يف تحقيق هدفنا
 كنت سعيدة برؤية الكثري من الالعبني يف مظاهرات ضد.برفع الوعي عن القضية الفلسطينية
  .الحرب االرسائلية عىل غزة ومتضامنيني مع الفلسطينيني يف نقاشات ساخنة عىل اإلنرتنت
»2014 هذه املقالة ماخوذة من خطاب الكاتبة يف « حديث الالرب االسكندنايف

http://nordiclarptalks.org/post/87479411938/halat-hisarstate-of-siege-kaisa-kangas

 وهذا مشابه للقومية يف فنلندا يف بداياتها والتي،القومية الفلسطينية تهدف إىل تقرير املصري
 والتي بدأت تتشكل كجزء من الرصاع من أجل االستقالل عندما كانت فنلندا،ً ليست ببعيدة جدا
 حيث، وبهذا السياق تختلف القومية الفنلندية عن القومية السويدية.تحت سيطرة روسيا
متأسست القومية السويدية عىل كون السويد قوة عظمى بينام متأسست القومية الفنلندية عىل
 وهذا ميكن مالحظته يف األغاين التقليدية القومية الفنلندية والتي تحمل.رغبة بالتحرر من الظلم
. وعدم الرغبة برتكها يف أحلك الظروف،أفكارا غنية بحب األرض عىل الرغم من أنها فقرية وكاحلة
» « لنجعل فقط الجبناء يرحلون:وكاقتباس ألحد هذه املقاطع الغنائية
هذه املشاعر تالمئت متاما مع عامل اللعبة وساعدت عىل خلق املسافة الرضورية عن الخطاب
 قمنا بغناء األغاين القومية الفنلندية يف الورشة التحضريية للعبة لخلق األجواء.القومي املعارص
 وخالل اللعبة قام الالعبون بشكل تلقايئ بغناء هذه األغاين كشكل من أشكال العصيان.الصحيحة
.للجنود الذين كانوا يحاولون اعتقال الفنلنديني للتحقيق
 حيث تعد هذه الرموز.كام تم الرتكيز أيضا عىل الرتاث الشعبي مثل الرقص والحرف اليدوية
 التي،مهمــة جــدا للشــعوب التي تقبع تحت االحتالل من أجل املحافظة عــى هويتهم القومية
 فعىل، قام اإلرسائليون بأخذ الكثري من الثقافة التقليدية، يف فلســطني.تقع تحت تهديد مســتمر
 ولكن بناءا عىل ما قاله. يقومــون بتقديم الحمص والفالفل عىل أنه طعــام إرسائييل:ســبيل املثــال
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Experiencing life from a new angle
Majd Hamouri

In Halat Hisar, I was playing a role of an international academic and literature writer coming from the advanced and
developed Arab world, Dr. Dana Rahal. I was seen in the larp
as financial resource by Finnish students.
Dr. Rahal was a representation of the duality of international
individuals who either had their own political agenda concerning the Finnish-Uralian conflict, or had only heard from
the international media about Occupied Finland. My character had to act based on different and sometimes contradictory
characteristics, such as superiority, naivety, solidarity, and
lack of sensitivity, while communicating with Finnish students
and professors.
As a Palestinian in my real life, I thought that I knew
everything about life under occupation. I thought that I
would not have to improvise while role-playing during the
larp, because all of what I was acting was based on my past
real personal experiences. However, Halat Hisar allowed me
to see my daily life from a new angle, where I had never gone
in my real life. For example before this larp, I would have
not cut any conversation or expressed any anger in my real
life while discussing the Palestinian-Israeli conflict with a
foreigner, even if I felt insulted. In the larp I was playing a role
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of foreigner and by default I was insulting a Finnish student
by trying to “own” her suffering when discussing the Finnish–Uralian conflict. The character I was talking to in that
moment screamed at me and cut the conversation. In reflecting on this incident in my real life, I always have a choice to
continue speaking with some annoying foreigner, but I have
never chosen not to speak with them. This incident made me
re-think about a space of choice in deciding with whom to
discuss this Palestinian–Israeli conflict with from the people I
meet in my life.
Halat Hisar was not a fun larp like I usually would like to join.
On the contrary it was a mirror of my daily life as Palestinian.
I have to say that Halat Hisar has a very special place in my
heart, for me it was brilliant idea of narrating the Palestinian-Israeli conflict.
I also felt connected to this larp because it allowed my imagination to dream about an advanced Arabic world where
everyone lives peacefully and respected. Halat Hisar was
a combination of different ingredients: freedom, dreams,
oppression, occupation, love, and resistance. It was once in a
lifetime personal larp I will always remember.

لكامت من املشاركني

 توماس بويكونني:الناشطون الدوليني يف لعبة حالة حصار | صورة
International activists in Halat Hisar
Photo: Tuomas Puikkonen

جتربة احلياة من
زاوية جديدة
جمد امحلوري

 وبأنني أعرف ما يكفي،األورال-طالبة من خالل امتالك معاناتها عند مناقشة الرصاع الفنلندي
 ويف هذه األثناء قامت الطالبة الفنلدنية التي كنت أناقشها.عن طبيعة الحياة تحت االحتالل
 كان، وعندما قمت بعكس هذا الحادث عىل حيايت كفلسطينية.مبقاطعتي والرصاخ يف وجهي
 ولكن مل أخرت أبدا أن أتوقف عن،لدي دامئا الخيار ملواصلة الحديث مع بعض األجانب املزعجني
 هذا الحادث جعلني أعيد التفكري عن مساحة الخيارات املتاحة يل ألقرر مع من.الحديث معهم
.اإلرسائييل-من الناس الذين أقابلهم أستطيع أن أناقش الرصاع الفلسطيني
 ولكن عىل العكس،حالة حصار مل يكن الرب مسيل مثل بقية األلعاب التي اعتدت أن أشارك فيها
 أستطيع القول أن حالة حصار حازت عىل مكانة خاصة يف.كانت مرآة لحيايت اليومية كفلسطينية
.اإلرسائييل- وأعتربها فكرة عبقرية لرواية الرصاع الفلسطيني،قلبي
شعرت بالتواصل مع هذا الالرب ألنه سمح ملخيلتي ألحلم بوجود عامل عريب متقدم يعيش فيه
 الحرية والحلم والظلم:  الرب حالة حصار كان مزيجا من املكونات املختلفة.الجميع باحرتام وسالم
  . الرب حالة حصار  سأذكره دامئا كتجربة الرب شخصية فريدة،واالحتالل والحب واملقاومة

يف «حالة حصار» كنت ألعب دور الدكتورة دانا الرحال وهي أكادميية دولية وكاتبة أدبية قادمة
. كان الطالب الفنلنديني يتطلعون يل يف اللعبة كمصدر للتمويل.من العامل العريب املتقدم واملتطور
رحال كانت تجسيد لالزدواجية لدى األفراد من املجتمع الدويل والذين يحملون.شخصية د
األورايل أو قد سمعوا عن فنلندا-أجندتهم السياسية الخاصة بهم مبا يخص الرصاع الفنلندي
 شخصيتي كانت تترصف مع الطالب واألساتذة الفنلنديني بناءا عىل.املحتلة من اإلعالم العاملي
. وقلة الحساسية، والتضامن، والسذاجة، الفوقية:صفات مختلفة ومتناقضة مثل
 كنت أعتقد أنني لست،كفلسطينية كنت أعتقد أنني أعرف كل يشء عن الحياة تحت االحتالل
 ألن كل ما كنت أمثله يقوم عىل تجربتي،بحاجة لالرتجال أثناء تأدية دوري يف هذا الالرب
، ولكن الرب حالة حصار سمح يل برؤية حيايت اليومية من زاوية جديدة.الشخصية الواقعية
 مل أفكر مسبقا مبقاطعة أي محادثة، فعىل سبيل املثال.مل أتطرق لها مسبقا يف حيايت الواقعية
أوالتعبري عن غضبي عند مناقشة الرصاع الفلسطيني –اإلرسائييل مع أجانب قبل هذا الالرب حتى
 يف هذا الالرب كنت ألعب دور شخصية أجنبية وبشكل عفوي قمت بإهانة.ولو شعرت باإلهانة
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Occupation forces in Halat Hisar
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When I was a soldier
Loai Musleh

Halat Hisar was a complicated subject for me for a number
of reasons. My role in this game was simply an occupation
soldier who had to fight, suppress and defend a regime that
he personally didn’t believe in. At the same time, as a Palestinian, I come from a place where people suffer so much from
injustice and suppression; therefore, I don’t want any person
in this world to go through this same thing.
However, after I put on the military suit and held my weapon
while listening to the words of my commander telling us that
these people constitute a threat to us and on the establishment of our state, I started to feel and think otherwise and
was dragged with the idea that I have to defend my country
this way. The first thing we did was storming up a protest and
started beating and detaining the protesters. Also we were
given names of wanted people and started to hold our weapon in their faces. During all of this, I felt like I took off my
humanity the moment I decided to change my civil clothes. I
remember this very emotional moment when the occupation
force had to storm up another university protest. I looked
at the protesters who were all standing together singing the
national anthem. At that moment, something moved inside
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of me and suddenly I felt the tears dropping off my face. I felt
so weak, but I had to continue to show the aggression and
strength of the occupation soldier.
During the game, while the protests were ongoing, I saw a
friend of mine (in real life) getting beaten up and harassed
by the other soldiers. My real self tried to help her in all the
means possible without dissolving my character as a soldier
in the game. I was tired and devastated and felt really weak
at the end, but finally managed to help her. Unfortunately, an
officer with a higher ranking noticed what I was doing and
started to shout at me with shame for what I have done.
But through all of this, I never forgot my humanity. During
one of the peaceful and unarmed protests, I felt the energy of
the protesters pouring with unity and love to their country. I
felt like I really want to throw my gun and fight this injustice
with them because I truly understand their feelings, which
are similar to my feelings as an oppressed Palestinian. I
wanted to be part of one nation that shares love for one flag
and one land.

لكامت من املشاركني

عندما كنت جنديًا

لؤي مصلح

،اعتدى عليها بقية الجنود بالرضب، كان لدي صديقة فنلدنية من املعتصمني،يف إحدى املشاهد
،آملني هذا املشهد كثريا وكدت ان انهار حاولت أن أساعدها بشتى الطرق ولكني مل أستطع
.لكن هاذا مل ينسيني إنسانيتي،وتعرضت للتأنيب من الضابط األعىل مني رتبة
 كانوا كلهم يرفعون علام واحدا مرددين،مرة أخرى خرجنا لقمع مسرية كبرية نظمها الطالب
. يبنام نحن املحتلني كان لدينا السالح والهروات، كانو جميعهم عزل بدون سالح،النشيد الوطني
يف تلك اللحظة طلب مني استعامل املسدس ولكني رفضت  بسبب وجود أصدقاء يل بني جموع
 ولكن مل يكن،   شعرت بقوتهم النابعة من وحدتهم وتكاتفهم مع بعضهم وحبهم لبلدهم.الطلبة
 يف تلك اللحظة شعرت برغبة جامحة برمي سالحي وأن أقاوم.لدي خيار سوى قمعهم ورضبهم
 كنت أمتنى. أحسست بصدقهم وإميانهم بقضيتهم.الظلم واملحتل جنبا إىل جنب مع املتظاهرين
كلؤي أن نكون أيضا كفلسطينيني متحدين ويجمعنا علم واحد ونشيد طني واحد وهدف واحد
  .يتمثل بالحرية بدون بدائل أو تنازالت وخيانات

 كان دوري عبارة عن جندي احتالل,حالة حصار كانت معقدة بالنسبة يل من عدة من نواحي
 جئت من بيئة وخلفية تعاين، ولكنني كفلسطيني.يقمع ويحارب ويدافع عن نظام ال يؤمن فيه
 ولكن. وال أرىض أن يتعرض لهذا الظلم أي أحد عىل هذه الكرة األرضية،من هذا القمع والظلم
 باإلضافة الستامعي لكالم الضابط وهو يخربنا كيف،بعدما لبست الزي العسكري وحملت سالحي
أن الفنلنديني يشكلون خطرا علينا وعىل إقامة دولتنا اختلف الشعور بداخيل وزاد إرصاري بأنه
.من الواجب أن أدافع عن دولتي وأحميها
يف أول مرة قمنا باقتحام الجامعة رضبت وسحبت املطلوبني ورفعت سالحي بوجه العديد من
  ويف كل مرة كنا، فجأة شعرت بأنني قد خلعت إنسانيتي مع زي املدين،الصحفيني والطالب
نقتحم موقع الطالب املعتصمني يف الجامعة وكانو يغنون نشيدهم الوطني متامسكني مع بعضهم
. وأحسست بأين ضعيف، وفجأة شعرت بدموعي تنهمر من عيني. تحرك يشء يف داخيل،البعض
.ولكن كان البد ان أبقى مستمرا بصورة عنف وجربوت الجندي املحتل
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Solidarity with the Finns
Basel Irshaid

I’m from Palestine. In Halat Hisar, I played the role of Max
Rihani, a college student from Jordan who has moved to study
in Finland and to experience the occupation there.
Playing this role has formed an experience that examined my
capacities. It was enriching and eye opening for me as a young
Palestinian living in a conflict zone and having lived almost
all my life under the continuous practices of occupation in in
all its forms; incursions, bombings, siege and checkpoints. It
was very special for me to live in that very similar situation in
appearance, but within a different context, culture and values.
I figured out that despite your cultural norm, religion, beliefs
or society, the genuine value of seeking freedom and human
rights remains the same. In addition to this aspect, this role
has made me feel the pain and desperation a human being
faces under occupation. It was not easy for me to accept that
life with occupation would be routine in my life forever, but
the game also woke a feeling of optimism and hope. Perhaps
nothing is forever after all.
Playing the character felt like an out of body experience. This
role has given me the opportunity to explore my real feelings
towards the occupation with its various faces: the unjust
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rules, the oppressing system, the siege and the soldiers. This is
something that not many young men and women in my country would experience. I wish that more people could get to
confront their own anger and frustrations and break their own
shackles to free the inner self to get to what they want to be.
I thought it would be easy for me to play the role and be just
myself under a different name. But, it went beyond my expectations, I almost saw my life happening in front of my eyes
as if I was actually looking at myself or even watching myself
performing in a movie. It was a pretty spectacular and touching moment in my larp experience. This role was definitely
different in a way that has taught me how people can sacrifice
their lives, their jobs and everything for what they believe in
and to defend their homeland. It was amazing how I reacted
to the soldiers and how I expressed this inner feeling as if I
was really defending my fellow Finnish friends who suffered
from the occupation in Finland.
It is amazing how this world can be really small sometimes
when all differences fall away and you see how similar we all
are! I am absolutely privileged to have had the opportunity
to be a part of this great work and I am so looking forward to
more challenging, self-awakening experiences with larp.

التضامن مع الفنلنديني

باسل إرشيد

 فقد أعطاين هذا الدور فرصة.من خالل هذه اللعبة اختربت تجربة خارج جسدي الحقيقي
 القوانني الغري عادلة ونظام:الستكشاف مشاعري الحقيقية تجاه االحتالل بوجوهه املتعددة
 أعتقد أن هنالك الكثري من الشبان والشابات.االضطهاد والعنرصية و الجنود والحصار
 وأمتنى أن يستطيع املزيد منهم،الفلسطينيني الذين مل تسنح لهم الفرصة الختبار هذه الشعور
  مواجهة خوفهم ومشاعرهم من االحتالل بهذه الطريقة وكرس القيود بداخلهم لتحرير أنفسهم
.والوصول إىل ما يريدون
اعتقدت أنه سيكون من السهل بالنسبة يل أن ألعب الدور ذاته تحت االحتالل ولكن بإسم
 من خالل هذا الدور كنت وكأنني. ولكن ما حدث قد تجاوز كل توقعايت،وشخصية مختلفة
 هذا. لقد كانت لحظة مؤثرة  يف تجربتي مع الالرب. كأنني أشاهد فيلام،أراقب حيايت أمام عيني
الدور املختلف بالنسبة يل علمني كيف ميكن للشخص التضحية بحياته وعمله من أجل ما يؤمن
.به ومن أجل الدفاع عن موطنه
 وعىل الرغم من التنوع املوجود فيه فإنه يحتوي عىل لحظات،من الجميل أن نفكر أن العامل حقاً صغري
 أنا سعيد جدا ً بحصويل عىل هذه الفرصة ألكون.تختفي فيها هذه االختالفات ونصبح عندها كلنا متشابهني
   .جزءا ً من هذا العمل الرائع وأتطلع ملزيد من التجارب املحفزة واملشابهة من خالل الالرب

 لعبت دور ماكس الريحاين  وهو طالب من األردن انتقل، يف لعبة حالة حصار.أنا فلسطيني
.للدراسة يف فنلندا التي تعاين من االحتالل
 كأي شاب فلسطيني كنت قد عشت.لعب هذا الدور كان بالنسبة يل هو تجربة الكتشاف قدرايت
. قصف وحواجز, منع للتجول,حيايت بأكملها تحت احتالل إرسائييل مبا يشمله من من حصار
  ما كان مييز هذه التجربة بالنسبة يل هي أن أعيش هذه األجواء املشابهة كلها ولكن يف سياق
.مختلف مع اختالف يف الثقافة والقيم املحيطة
 توصلت إىل نتيجــة أنه عىل الرغم من االختــاف يف التقاليد,مــن خــال هــذه التجربة
 فإن الســعي نحو الحرية وحقوق االنســان هو مشــرك ومتشــابه,االجتامعية والدين واألفكار
.يف كل مكان
 فإن دوري يف هذه اللعبة جعلني أشعر باألمل الشديد واليأس الذي،باإلضافة إىل هذا الجانب
 مل يكن سهال بالنسبة يل أن أتقبل فكرة أن االحتالل أصبح.يشعره كل إنسان يعيش تحت احتالل
 لذلك فإن اللعبة خلقت بداخيل شعورا بالتفاؤل واألمل بأن ال ىشء،روتني يف حياة كل فلسطيني
.ًيدوم إىل األبد وبأن االحتالل ال بد أن ينتهي يوما
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Reflections on Halat Hisar

لكامت من املشاركني

تأمالت حول عن حالة حصار

بيسان مسامرة

Bisan Samamra

Prior to participating in the game Halat Hisar, I was skeptical
and thought that the playing of the Finnish and international
participants would not reflect what actually happens under an
occupation. I was also worried about having to play a game
with larpers who have been doing it for years. And I have to
admit that the idea of playing for two days and staying in one
remote place freaked me out, especially as a budding larper.
I was impressed by the opening scene of the protest and how
the players got into their characters so deeply and immediately. It did look like a real protest and I felt excited to go on with
the game. When I looked at the pictures after the game, I was
surprised at how genuine the scene appeared.
For me as someone with minor involvement in larping, the
experience of Halat Hisar was challenging and definitely
interesting. My character was an international journalist who

95

decided to devote her career to help the Finnish people and
raise international awareness of their cause. Being this journalist, at times I felt helpless and experienced a bit of rejection
by the Finnish students. Those emotions were only heightened by all the impressions my real self would feel towards
my character. I felt I was prejudiced against myself.
This contradiction of feelings and the conflicted projections
that kept coming as the game unfolded made me open my
eyes and look at the game more broadly, and also try to look
at my situation as a Palestinian living under the occupation
in a different, absurd sense rather than as a reality. I was
captivated by the excellent ways the players represented their
characters, as they were people I could relate to in my daily
life. It made me realize that as humans and no matter how
different we are, if we are put in similar situations one’s self
could easily be echoed in the other.

.انتابتني مشاعر وتوقعات متناقضة أثناء اللعبة مام جعلتني انظر اىل اللعبة من نطاق أوسع
 هذه اللعبة جعلتني ادرك آن واقع حياتنا اليومية،كفلسطينية تعيش تحت االحتالل بشكل يومي
.هو يف الحقيقة مناف للعقل

 كان عندي شك بأن اللعب مع الفنلنديني والالعبني من الدول،قبل مشاركتي بلعبة حالة حصار
 راودين القلق حول املشاركة يف لعبة ستستغرق.اآلخرى لن يعكس ما يحصل فعالً تحت االحتالل
.يوميني يف مكان واحد مع العبني لديهم خربة طويلة يف مجال الالرب  مقارنة بتجربتي املتواضعة

 وكأنهم أناس موجودين،أذهلت كثريا ً بالطريقة التي قام فيها الالعبون اآلخرين بأداء أدوارهم
 وأدركت من خالل  هذه التجربة  أنه عىل الرغم من االختالفات املتعددة بني.يف حيايت العادية
   . فنحن متشابهون إذا وضعنا يف ظروف مشابهة،الناس

لقد تفاجأت باملشهد اآلول من اللعبة وهو املظاهرة ضد االحتالل وأذهلتي الرسعة التي استطاع فيها
 بدت املظاهرة وكآنها حقيقية مام آشعرين بحامس.الالعبون تقمص شخصياتهم بشكل وكأنه واقعي
. عندما نظرت للصور التي تم التقاتها أثناء اللعبة فوجئت مبدى واقعيتها.للميض قدماً باللعبة
 لعبة حالة حصار كانت تحدي وتجربة،بالنسبة لشخص مثيل لديه مشاركة محدودة بالالرب
 كانت شخصيتي يف اللعبة صحفية آجنبية قررت آن تكرس مهنتها من.مشوقة يف نفس الوقت
.آجل الفنلنديني ونرش الوعي بقضيتهم

 توماس بويكونني:مواجهات سلمية مبارشة مع االحتالل | صورة
Peaceful confrontation with the occupation
Photo: Tuomas Puikkonen
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 توماس بويكونني:مواجهات سلمية مبارشة مع االحتالل | صورة
Peaceful confrontation with the occupation
Photo: Tuomas Puikkonen

 توماس بويكونني:آوروبتي فو يف لعبة حالة حصار | صورة
Oropti Vuo in Halat Hisar
Photo: Tuomas Puikkonen
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Priviledge of safety
Trine Lise Lindahl
In Halat Hisar, I got the chance to play Oropti Vuo, a Uralian
character. This gave me a chance to see the international
activists from an outside perspective, and to explore some of
the thoughts and feelings that have developed in me during
our cooperation with the larpers in Palestine.
Oropti was Uralian, but she was working for the Finnish
cause. She had refused to serve in the military and served in
prison for that. Since her release, she had been working as an
activist in the Occupied Finnish territories.
Playing Oropti, I confronted many of my own feelings of guilt
for not doing more. Travelling to other parts of the world,
meeting people who live under conditions much harsher than
my own, I feel enormous gratitude of knowing that I can go
home and live a safe life.
Particularly I am happy to live in a society where I have a high
degree of personal safety. Oropti didn’t have that. Being Uralian she could have chosen not to engage in the Finnish cause.
She could have lived a semi-normal life in Turku, travelling
abroad when she felt like it, with a quite high level of prosperity and social security. However, she could also remember
what it was like to take the bus to school during the second
Kapina (the fictional Intifada, editor.), not knowing if this bus
would be the next to be blown up. She also knew that if there
came a new Kapina, supported by a Pan-Nordic front and if
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this war actually broke down the Uralian state, there wouldn’t
really be anywhere for her to go.
Because of this I never felt safe during Halat Hisar. I got a
feeling of what it can feel like to be seen as a traitor amongst
your own people. The occupying Uralian soldiers tried to
intimidate me and told me I was a shame for my country. I
knew that in theory Oropti, as a Uralian Ugric citizen, was
the person that was most safe from the soldiers’ violence.
Nevertheless, in practice I had a feeling that if one of the soldiers had done something to me, the others would probably
have covered it up. In addition the Finns expressed increasingly violent thoughts on how to end the conflict. I was afraid
they would make Oropti the scapegoat. I was very happy I
had the International activists around me.
At the same time I felt some mild bitterness towards the
other activists. I knew they would go home, and I knew that
with time they might stop being active in the Finnish cause.
They had chosen to get involved, and I was grateful for that,
but I knew that they could just as easily choose to not keep
involved. They could leave, while the Finns were left under
equally bad circumstances.
I guess part of this grudge comes from my own guilty feelings
of doing just that.

لكامت من املشاركني

االمتياز باألمان

ترينا لزي ليندهل

، كانت تدرك دامئا املخاوف من حصول كابينا جديدة مدعومة من الجبهة االسكندنافية.الباص
. فأنه ليس لديها أي مكان آخر تذهب إليه،وإنه يف حال أسقطت هذه الحرب الدولة األورالية
 كيف سأشعر إذا نظر إيل: تولد تساؤل لدي.لهذه األسباب مل أشعر أبدا باألمان خالل حالة حصار
 كنت أعرف.شعبي كخائنة؟ جنود االحتالل األورايل حاولوا تهديدي ووصفوين بالعار عىل دولتي
أن أوربتي كانت تحظى بحامية عالية من عنف الجنود كونها مواطنة أورالية وتدين بالديانة
 ولكن يف الواقع شعرت بأنه إذا حاول أحد الجنود إيذايئ فإن الجنود اآلخرين،األوجريكية
 باإلضافة لذلك فقد قام الفنلديني بالتعبيري يل عن أفكار عنيفة إلنهاء.سيقومون بإخفاء ما حدث
. كنت سعيدة لوجود النشطاء الدوليني حويل، كنت أخىش بأن يجعلوا أوربتي كبش الفداء.الرصاع
 كنت أعرف أنه.ولكن يف نفس الوقت شعرت بضغينة خفيفة تجاه النشطاء اآلخرين
 وأنه مع الوقت قد يتوقفون عن دعم القضية الفنلدية بشكل،باستطاعتهم العودة لديارهم
 ولكن كنت أعرف أن، وقد كنت شاكرة جدا لذلك، لقد اختاروا أن ينخرطوا يف القضية.فعال
  بإمكانهم الرحيل بينام يبقى الفنلنديون،بإمكانهم بسهولة أن يختاروا التوقف عن االنخراط فيها
.وحيدين تحت ظروف سيئة
  .أعتقد أن جزءا من هذا الحسد يأيت من شعوري الشخيص بالذنب ألنني قمت بعمل ذلك من قبل

 وهذا سمح يل. شخصية أورالية، حظيت بفرصة أن ألعب دور أوربتي فيو،يف لعبة حالة حصار
 واستكشاف بعض األفكار واملشاعر التي،بأن أشاهد النشطاء الدوليني من وجهة نظر خارجية
.نشأت لدي خالل التعاون مع العبي الالرب يف فلسطني
 فقد رفضت أن تخدم يف. ولكنها كانت تعمل لصالح القضية الفلندية،أوربتي كانت أورالية
 وهي تعمل كناشطة يف األرايض الفلندية املحتلة منذ أن تم.الجيش ولذلك تم زجها بالسجن
.إطالق رساحها
 واجهت الكثري من مشاعري باالحساس بالذنب لعدم فعل الكثري عند،عندما لعبت دور أوربتي
. ولقاء أناس يعيشون تحت ظروف أصعب بكثري من التي أعيش فيها،السفر لجزء آخر من العامل
.شعرت بامتنان هائل ملعرفتي بأنني أستطيع العودة إىل منزيل ألعيش حياة آمنة
 أوربتي مل يكن لديها. أنا سعيدة بوجودي يف مجتمع فيه درجة عالية من األمان الشخيص،تحديدا
  كان بإمكانها أن. كونها أورالية فقد كان بإمكانها أن ال تزج بنفسها يف القضية الفنلندية،ذلك
 وأن تحصل عىل مستوى، وتسافر للخارج عند رغبتها بذلك،تعيش حياة بسيطة وعادية يف توركو
 ولكنها تستطيع أن تتذكر جيدا كيف كان ركوب باص.عال من الرفاهية واألمان االجتامعي
 واملخاوف التي صاحبتها من احتاملية تفجري،)املدرسة خالل الكابينا الثانية ( االنتفاضة االفرتاضية
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The two faces of international activism
By Riham Kharroub
 توماس بويكونني:ناشطة دولية يف مواجهة جندي االحتالل | صورة
My role in Halat Hisar was an international activist (Amira
Issa) from Iraq, which was considered to be a powerful and
developed country in the game. Together with the other international activists, Amira had sympathy with the Finns and
was always present to defend their rights against the occupation on every incident or occasion.
During the game, the group of international activists used
to meet on regular basis or when necessary to discuss the
political events and updates and how to react to them. This
would include organizing a demonstration or an event, write
a political statement and participate with the events organized by the local people.
Playing this character has triggered many of the thoughts
I originally had about international activists in Palestine.
Of course it is important first to point out that the work of
international activists in Palestine is highly appreciated by the
Palestinians and the proof is that our homes are always open
for them. But each coin has two faces. Internationals come to
Palestine, live with us and get into the simplest details of our
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lives, sometimes shape the form of resistance against Israelis
the way they see it on our behalf. From time to time they
provoke Palestinians and join them into direct interaction
with the Israeli forces, but then we all know they are always
protected, because they are not Palestinians and all they have
to do is show their passport. And in most cases when the
situation on the ground escalates and starts to threaten the
lives of human beings, they always have the chance to leave
the country, again because simply they are not Palestinians.
Halat Hisar, and being in the position of an international
activist for once helped me better understand those dynamics. It made me rethink how the international activists often
react in a certain way or take actions spontaneously out of
good intentions to help the oppressed without looking at the
broader picture and consequences, especially in emergencies
when immediate actions are required. This game made me
think about the injustice and inequality which we as humans
have created against each others based on the county we live
in and the travel document we carry.

An international activist against an Uralian soldier
Photo: Tuomas Puikkonen

لكامت من املشاركني

وجهني للنشطاء األجانب

رهام خروب

 توماس بويكونني:الناشطون الدوليني يوثقون مامرسات االحتالل | صورة
International activists documenting the violations of
the occupation | Photo: Tuomas Puikkonen

 من وقت آلخر يحفز.أساليب النضال الفلسطيني ضد االحتالل بالشكل الذي يرونه مناسبا لهم
،الناشطون األجانب الفلسطينيني للمشاركة معهم يف مواجهات مبارشة مع االحتالل اإلرسائييل
 أما،ولكن لألسف فإن الفلسطيني يف هذه الحالة هو من يقع يف الخطر كونه فلسطيني الجنسية
  .األجانب فهم محميني لكونهم حاملني لجواز سفر أجنبي ما عليهم إال إظهاره لجنود االحتالل
يف محظم األحيان عند تفاقم الوضع السيايس عىل األرض ويصبح هنالك تهديد لحياة البرش فإن
. بالنهاية هم ليسو فلسطينيني،النشطاء األجانب لهم دامئا الخيار بالرحيل وحامية أنفسهم
لعبة حالة حصار ولعبي لشخصية ناشطة أجنبية يف اللعبة جعلتني أفهم بشكل أفضل ما يحدث
  جعلتني اللعبة أفكر ملرة أخرى بأن الناشطيني األجانب.مع الناشطني األجانب يف أوضاع مامثلة
 خصوصا يف حاالت،يترصفون  بشكل عفوي من أجل حامية املظلومني بدون التفكري بالعواقب
  جعلتني أيضا اللعبة أفكر بانعدام العدالة اإلنسانية.الطوارئ عندما يتطلب األمر تدخال رسيعا
  .والتمييز الذي أوجده البرش بني بعضهم البعض  بناءا عىل مكان عيشهم ووثيقة سفرهم

 والتي كانت تعترب،كان دوري يف حالة حصار الناشطة السياسية األجنبية أمرية عيىس من العراق
 أمرية كانت متعاطفة، جنباً إىل جنب مع الناشطني اآلخرين.من الدول القوية واملتقدمة يف اللعبة
.مع الشعب الفنلندي وتعمل باستمرار من أجل الدفاع عن حقوقهم ضد االحتالل
 كان الناشطون األجانب يجتمعون باستمرار وبشكل دوري ملناقشة األحداث الجارية،خالل اللعبة
  هذه الردود قد تكون من خالل إما.والتطورات السياسية وكيفية التعامل معها والرد عليها
.تنظيم مظاهرة أو كتابة موقف سيايس أو املشاركة يف األنشطة التي ينظمها الفنلنديني
مشاركتي يف لعبة حالة حصار جعلتني أسرتجع بعض األفكار املتعلقة بالناشطني األجانب يف
 طبعاً من املهم اإلشارة إىل الدور املهم الذي يلعبه.فلسطني والتي كانت موجودة لدي سابقا
 والدليل أن بيوت الفلسطيننني دامئا مفتوحة،األجانب يف فلسطني ويف دعم القضية الفلسطينية
 فالناشطون األجانب يأتون إىل فلسطني، ولكن كام يقول املثل فإن لكل عملة وجهيني.لهم
 ويف بعض األحيان يؤثرون عىل،ليعيشوا بيننا ويدخلون حتى يف التفاصيل البسيطة يف حياتنا
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الالرب يف مخيامت الالجئني
Larping in a refugee camp

 أنيتا مري أندرسون:صورة
Photo: Anita Myhre Andersen
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داخل مخيم الرشيدية | صورة :سيجرد الينا هاوج
Inside Rashidieh camp
Photo: Sigrid Elena Hauge

شاطئ مخيم الرشيدية | صورة :آن ماري انديرسون
The beach of Rashidieh camp
Photo: Ane Marie Anderson

مقدمة

معلومات عن خممي الرشيدية
جناة السيد

Larping in Al Rashidieh refugee camp
Najat Alsayed

our main goals: create a fun space for the youth to live the
peace within themselves in the Rashidieh community.

يف عام  1963قامت األونروا ببناء مخيم يف لبنان ويقع عىل بعد  5كلم  جنوب  مدينة صور
الجنوبية بالقرب من مخيم كانت الحكومة الفرنسية قد بنته لالجئني األرمن سنة . 1936معاً
(املخيم الجديد واملخيم القديم ) شكلوا ما يعرف حاليا مبخيم الرشيدية لالجئني الفلسطينيني.

ليشــاركوا معنا تجربتهم يف لعب االدوار  ،لتســتخدم كمنهج تعليم  وانعكاس لترصفات الشــخص
وليخترب كل انســان نفســه من خالل لعب أدوار متعددة .ويف نفس الوقت تســتخدم كوســيلة
تسلية لألطفال .

عام  2003بينت اإلحصاءات  ان الكثافة السكانية يف املخيم كانت  25580فلسطيني مسجل لدى
وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني  يف مساحة   2كلم مربع  .مع بدء األزمة السورية
عام  2011ارتفعت الكثافة السكانية داخل املخيم اىل حوايل  40الف نتيجة لجوء الفلسطينيني
السوريني  والسورين من سوريا اىل املخيم .

أول ورشة عمل حول الالرب كانت يف آيار  2013يف مخيم الرشيدية  .بالبداية كان كان صعبا
عىل املشاركني بسبب عدم معرفتهم ما يعني الرب ،لكن بعد عدة أيام من التعلم ولعب لعبة
الرب مصممة من قبل املجموعة الرنويجية والتي لعبت مع اطفال من املخيم كانت األمور رائعة
.كانوا فعال متشوقني ومستمتعني .خالل األيام األخرية من ورشة العمل الشباب بدأوا بالتخطيط
والتجهيز أللعاب خاصة فيهم ليلعبوها يف آخر يوم مع األطفال  .كانت لحظة رائعة بالنسبة يل
ومدهشة وانا اقف من بعيد اشاهد الشباب يف مجموعات يجهزون للعبة الرب لألطفال.

Larp is the name of a worldwide activity called live action
role playing. A group of youth will come around to share the
role playing experiment. They can use it as an educational
method and a reflection of a person’s own actions toward
the others through placing themselves in other people’s
shoes, or they can use it as a way of having fun and entertaining the children.

اول لعبة الرب كتبها الشباب كانت (الذئب) عند شاطيء املخيم ،عندما مشينا من املركز كان
معنا طفل واحد فقط عىل طريقنا للبحر كانو األطفال عم يطلعوا من زواريب املخيم وميشو
معنا  .ملا وصلنا عىل الشط كان تحدي كبري للشباب انو يبلشوا اللعبة بالوقت ايل يف كتري ناس
واقفني عم يتفرجوا ،ملا بلشت اللعبة طلع الخوف من جوات الشباب ونسيوا كل يش برا وبلشوا
يستمتعوا ويعيشوا األدوار ،حتى مع تغيري بعض األحداث باللعبة خصويص الذئب ايل عمل يش

We held our first larp workshop in Rashidieh in May of 2013.
At the beginning it was difficult for the youth to understand
because they didn’t really know what larp meant. But after
the first few days of learning, and playing a larp the Norwegians made called The Trash Monster with kids from the

جمعية الجليل بدأت عملها يف شباط  2011ببناء مركز لعدة برامج مع الشباب تحت سن ال 25
سنة واللذين يشكلون نسبة  %50من سكان املخيم .ويف عام  2013بادرت الجمعية الرنويجية
(فانتزي فوربندت) مبرشوع  جديد يسمى الالرب بالرشاكة مع جمعية الجليل التنموية الذي
يحقق واحد من أهم أهدافنا الرئيسية (خلق مساحة تسلية ولعب لألطفال والشباب  يف مخيم
الرشيدية  ليعيشوا السالم الداخيل).
جتربة أول الرب يف خممي الرشيدية
الالرب اســم لعبة عاملية تخترص لعب األدوار وتقمص الشــخصيات ،مجموعة شــباب اتوا
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INTRODUCTION

أول لعبة الرب يف خممي الرشيدية

Al Rashidieh’s first experience with larp

Al Rashidieh refugee camp

In 1963 UNRWA built a refugee camp 5 km to the south of
the city Tyr in Lebanon, next to a camp the French government had already built for Armenian refugees in 1936.
Together, the two parts would form the new and the old part
of what is now known as Al Rashidieh camp for Palestinian
refugees. In 2003, statistics showed that the population in the
camp was 25’580 registered Palestinians in the 2 km2 area.
But after the Syrian crisis in 2011, the population increased to
around 40’000 due to the all the Palestinian new comers from
Syria.

Al Jalil organization first started its work in February 2011
with the idea to build a multidisciplinary community center
for the youth under the age of 25, who count for 50% of Al
Rashidiehs population. In 2013, Fantasiforbundet initiated a
new larp project in cooperation with Al Jalil to serve one of
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camp, everything went great. They were really excited and
interested, and during the last days of the workshop the
youth started to plan for their own larp to run it the last day.
It was really something amazing for me to just see the youth
working in groups, discussing among themselves and making
a larp for the children in the camp.

The first Rashidieh-made childrens larp

The first larp they made was The Wolf, which took place on
the beach in Rashidieh camp. When we left the Al Jalil center,
we started with only one child going to the beach to play.
But on our way to the beach, we just found a lot of children
joining us from the camp zawareb (Arabic word meaning the
narrow streets in the camp).
When we arrived at the beach, it was a big challenge for the
youth to play while many people were standing watching
us, but after they started the game, they forgot everything
around and just lived the roles. Even when there were spontaneous changes to the story they had made, for example
when the wolf character changed his path and what he was
supposed to do, they continued as if nothing happened. It
was a fun larp, nice and great, at the end the children were
very happy and the youth felt proud because they had run
their very own larp.

A gateway to a larger cooperation

In May 2014, Fantasiforbundet invited the coordinators from
Al Jalil for an international meeting held in Bergen, Norway,
to work on a summer camp held in August 2014. The camp
was called Play For Life, and would gather 6 chosen people
from each of the following countries: Palestine, Lebanon,
Denmark and Norway. This cross-cultural platform enabled
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the participants to share personal experiences from the different backgrounds alongside the difficulties that each culture
faces when it comes to the youth.
As Palestinian we feel that the Norwegians are close people to
us, they are friendly, warm and welcoming, with nice smiles
and humanity. That make us like to work and make these
co-operations with them.

Moving on from here

Now we have established our cooperation between the Palestinian/Lebanese Al Jalil and the Norwegian Fantasiforbundet
and larp as an activity in Al Rashidieh. The trained volunteers who attended the summer camp started applying the
larp methodology inside the camp, and we now larp ourselves
in all its different steps: giving a one hour workshop to the
participants to explain the game, its rules and establishing
the role-play characters, then followed by the larp itself, and
finally establish a discussion session with the participants to
discuss their feedback.

After the first trial of this project, the participants displayed a
positive reaction to larp, and it was decided to carry on with
the project and replicating it in the coming future. We hope on
developing it and expanding it to the Lebanese society to try to
create an intimate spirit among the Lebanese and Palestinian
youth. We believe that larp breaks the borders between the
youth in the camp, lets them be more friendly, overcome their
problems and go out from it a little bit different. One of the
youths from the camp, a graphic design student, even decided
to make his senior project in the university about larp. All of
this gives us motivation to continue the larp project, and we
hope that our co-operations will continue into the future.

 آن ماري أنديرسون:تحضريات لعبة «وحش القاممة» | صورة
Preparations and in-game photos from The
Trash Monster | Photos: Ane Marie Anderson

اخلطوة القادمة
هال اسسنا الرشاكة بني جمعية الجليل وجمعية فانتزي فوربنتد وصارت لعبة االرب من
الشباب املتدربني عىل االرب بلشوا يطبقوها كمنهجية متبعة. النشاطات املهمة يف املخيم للشباب
 ساعة ورشة بيرشحوا فيها الشباب عن اللعبة:  واالن االرب تطبق  عىل الشكل التايل، يف املخيم
 ببلشوا اللعبة وبالنهاية بكن يف جلسة صغرية،  الوقت واملكان واللوازم، ويختاروا الشخصيات،
.لتقييم اللعبة
 الشباب ردة فعلهم كتري ايجابية وقرروا ان يكملو باملرشوع ويتطوروا.بعد اول جزء من املرشوع
 بتمنى ان يصري يف الرب مشرتكة بني الشباب الفلسطيني،باملستقبل ليصري باملجتمع اللبناين كامن
النوا الالرب سبق وكرست الجليد بني الشباب داخل املخيم، واللبناين لنكرس كل الحواجز بينهم
اليشء.  الالرب سمحتلهم يتخطوا ظروفهم ومشاكلهم ولو بجزء بسيط، وقربتهم من بعض اكرت
 كل.املدهش والجميل واحد من الشباب املتطوعني اختار موضوع التخرج بالجامعة عن الالرب
  .هاملؤرشات عم تعطينا الحامس لنكمل وبتمنى انو رشاكتنا تكمل للمستقبل

 آن ماري أنديرسون:تحضريات للعبة «الذئاب» | صورة
Preparations and in-game photos from The Wolf
Photos: Ane Marie Anderson

 ملا.  قدروا بطريقة حلوة وذكية يتامشوا مع التغريات، كملو وما كأنوا يش صار،غري املخطط إله
انتهى الالرب االطفال كانوا كتري مبسوطني والشباب وكانوا حاسيني بفخر النهم نجحوا باول الرب
بوابة لرشاكة ربكا
 فانتزي فورنبنتيد دعت منسقني جمعية الجليل اىل اجتامع يضم ايضا جمعيات من2014 يف آيار
 الدمنرك والرنوج اللذي اقيم يف الرنوج يف مدينة بريغن  للتحضري ملخيم صيفي سيقام، فلسطني
 مشرتكني من االربع جمعيات الرشيكة كان عنوان املخيم ( الرب6  يف الرنوج يضم2014 يف اب
للحياة )هالتجربة كانت رائعة واعطت الشباب فرصة لتبادل الثقافات ويتعرفوا عىل بعض وعىل
.خلفيات وعادات وتقاليد مختلفة وكانوا عم يناقشوا الصعوبات ايل بتواجه الشباب بكل بلد
مرحب،  محب،  دافئ،شعب صديق، كفلسطينيني منحس انو الشعب الرنويجي اقرب شعب النا
. مبتسم دامئا وانساين هاليش شجعنا لنشتغل وطور الرشاكة معهم،
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WORDS FROM PARTICIPANTS

الالرب هو احلياة

Larp is life

معر السيد

Omar Al Sayed

My name is Omar Al Sayed, and I am 23 years old. I am a
Palestinian refugee living in Lebanon in a camp called Al
Rashidieh. I have been living there since I was born.
In 2013, a Norwegian group from Fantasiforbundet came to
Al Rashidieh camp to do a workshop about larp. I didn’t know
what larp was at the time. I knew that it was live action role
play, but what did the words mean? It didn’t make any sense
to me at the beginning. When I started to participate more
in the workshop and know more about the larp in different
countries, I started to like this thing called larp. I linked it to
a game called Beit Byout, which is really the same as larping.
This is a game we used to play when we were kids.
In the workshop we did the first larp with the children. I
saw how cool it was, how the children liked it, and how they
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were so happy while playing. It was my personal aim to see
the smile on their faces, and for me, this was the main point.
When we did the second larp for the children, I realized I
was beginning to know and feel more about larp. I also felt
happy, not only the children. I also realized that it can be
good to be another person, just to evaluate your personality.
Sometimes you really need to go far away from your self to
do that.
In 2014 I got the chance to go out of Lebanon to Norway to
experience more larp. I learned more and more about larp,
I played a lot of scripted larps that I really liked, and it made
me better than what I was before. I want larp to spread all
over the Middle East. People here really need to be larpers,
and they have the potential to be. After all of this, I strongly
feel that larp is life.

 آن ماري أندرسون:عمر خالل لعبة «القراصنة» | صورة
Omar facilitates the larp Pirates! | Photo: Ane Marie Anderson

 آن ماري أندرسون:بعد لعبة «الذئاب» | صورة
After playing The Wolf | Photo: Ane Marie Anderson

،  حصلت عىل فرصة الســفر إىل الرنويج للمشــاركة يف مخيم صيفي عن الالرب2014 بعام
بالرنويج تعلمت كتري وكســبت خربة أكرت خصويص إنو كان يف مشــركني من كتري دول وعندهن
هون الناس كتري.  أنا بحلم إنو الالرب ينترش بالرشق األوســط.خربة عالية بالالرب ولعبو كتري قبل
باآلخر أنا هال بآمن وبقوة إنو. بحاجــة إنهــم يصريوا العبــن الرب وعندهم القدرة إنهم يلعبوا
  .الالرب هو الحياة

   فلسطيني مقيم يف مخيم لالجئني الفلسطينيني يف جنوب، سنة23  عمري،اسمي عمر السيد
. عايش هناك من ملا خلقت، بريوت اسمو الراشدية
،  نظموا ورشة عمل تدريبية عن الالرب،  زار مخيم الراشدية مجموعة  نرويجية،2013 يف عام
 كنت بعرف إنو الرب اختصار ل( لعب األدوار وتقمص، بوقتها ما قدرت أعرف شو يعني الرب
الشخصيات ) بس شو يعني ؟! ما بعرف! بس بالبداية هالكلامت ما كانت عم ترتك أثر عندي
تعرفت عىل الالرب من خالل، ملا بلشنا رصت أدخل شوي شوي باللعبة وأفهمها. ألنو مش فاهمها
(  الالرب رجعني للطفولة وذكرتني بلعبة البيت بيوت.عدة ألعاب وشخصيات من دول مختلفة
.لعبة كنا نلعبها ونحنا صغار) النها كتري شبيه إلها
 وكانو مبسوطني وهني عم، كتري كانت حلوة، األطفال كتري حبوها، أول الرب كان مع األطفال
 وأحس إنها مهمة كتري إلنا وعرفت أهمية إنو نكون عم، هون بلشت أحب الالرب أكرت، يلعبوا
 أوقات كترية نحنا، هاليش بيعطيك فرصة لتقييم ذاتك، نلعب أدوار لشخصيات مختلفة عنا
.بحاجة لنبعد عن أنفسنا حتى نقدر نفهمها
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democracy, and we wanted to explore how larp could be used
to engage children in play in other parts of the world, for
example in countries affected by war. We wanted to use it to
create spaces to play, to be children.

من بريغن إىل لبنان
هيغا ماري ليسامو ستوفرجن

Traveling to Rashidieh

To do that, we needed to educate ourselves, and we wanted to
bring other people along with us. We applied for some funds,
and we were able to start up a project to educate youth to
create larp for children in conflict areas - more specifically in
Palestinian refugee camps in Lebanon. So we went on a study
trip to Rashidieh refugee camp to meet with our potential
partner, the youth development organization Al Jalil.

 حيث،لقد قمنا بإنشاء العديد من ألعاب الرب األطفال يف بريغن يف العرش سنوات الفائتة
 األطفال بطبيعتهم لديهم مقدرة عالية عىل لعب.انترشت الالرب يف عدة بلدان أوروبية أخرى
. حيث يلعب الجميع بتناغم، إلنهم يحبون الدخول لعامل الخيال،الالرب
 قامت مجموعة من العبي الالرب يف بريغن بإقامة ورشة عمل تهدف إىل2013 يف خريف عام
.خلق مساحة لتثقيف املزيد من الشباب عىل كيفية إنشاء ألعاب لألطفال

Rashidieh is a camp whose inhabitants have been refugees for
three generations, and they still stand without civil rights in
Lebanon. They have the right to get an education, but their
future prospects are gloomy, as the Lebanese law makes it difficult for them to get jobs or own land outside of the camps.
For the children, there are few after school activities available.
Al Jalil is an organization that organize activities for youth
and children, such as basketball, dance and art. They seemed
like a good partner when we wanted to start up a project to
educate youth to create, and lead, larp activities for the children in the camp.

REFLECTIONS FROM THE ORGANIZERS

From Bergen
to Lebanon
Hege Mari Lassemo Støfring

In Bergen, we have created larps for children for almost a
decade, and the phenomenon exists in several other European
countries. Children are natural larpers - they love to enter a
fantasy world where everyone is playing along, even adults.
And in the fall of 2013, a group of larpers in Bergen were
working on how to create a space to educate more young
people on how to make games for children.
Suddenly we began thinking - this could and should be used
other places as well! During the last couple of years, larp
for adults has spread as a tool internationally for building

109

 أنه يجب إستخدام مثل هذه األلعاب يف أماكن،خالل تواجدنا يف تلك الورشة بدأنا بالتفكري
 ففي العامني املاضيني إنترش الالرب للبالغني بطريقة ملحوظة كأداة دولية لبناء،ًأخرى أيضا
 وعىل ذلك أردنا أن نكتشف إن كان بإمكاننا استخدام الالرب إلرشاك األطفال يف،الدميقراطية
. لخلق مساحات للعب األطفال، وخاصة يف البلدان املترضرة من الحرب،أجزاء عدة من هذا العامل
السفر إىل خممي الرشيدية
 وقمنا بتقديم طلب، وأردنا جلب أشخاص آخرين معنا،للقيام بذلك كنا بحاجة إىل تثقيف أنفسنا
 وبناءا ً عىل هذا أصبحنا قادرين عىل إنشاء مرشوع لتثقيف الشباب،للحصول عىل بعض األموال
عىل خلق الرب لألطفال يف مناطق النزاع وبشكل أكرث تحديدا ً يف مخيامت الالجئني الفلسطينيني
 ولذلك ذهبنا يف رحلة دراسية إىل مخيم الراشيدية لالجئني من أجل لقاء رشيكنا املحتمل،يف لبنان
.« «مؤسسة التنمية الشبابية الجليل

The first childrens’ larps in Lebanon

During our trip, we worked closely with Al Jalil on organizing
a course in larp design for children. The result of the process
was a series of firsts - we introduced larp to a bunch of young
people who had never played before. Together with them, we
organized the first childrens’ larp ever (to our knowledge) in
Lebanon, a great treasure hunt which ended in the defeat of
a scary trash monster. This adventure was closely followed
by a second game - this one organized by the youth from the
camp themselves. In that game, the children played villagers
and farm animals who were threatened by a wolf living in the
mountains near by.
But the firsts aren’t really what’s important. The important
part, is the engagement that was awoken. Enthusiasm for the
concept of larp, surprise at our ability to create, and the belief
that this was something worthwhile that we could continue
into the future - both among the Palestinian and the Norwegian youth.
We applied for funds to educate young leaders for childrens’
larps in Norway, but we ended up with something much
greater and more important.

 ما زالوا يعيشون يف املخيم دون أي حقوق مدنية،الراشيدية هو مخيم لالجئني عمره ثالثة أجيال
 كام أن، ولكن آفاق التعليم املستقبلية لهم مظلمة، لديهم الحق يف الحصول عىل التعليم،يف لبنان
القانون اللبناين يصعب عليهم الحصول عىل وظائف ومينعهم من الحق يف متلك األرايض الخاصة
 فمؤسسة الجليل، هناك عدد قليل من النشاطات املتوفرة ما بعد املدرسة لألطفال.خارج املخيامت
ً ويبدو أنهم ميثلون رشيكا،تقوم بتنظيم األنشطة للشباب واألطفال مثل كرة السلة والرقص والفن
.جيدا ً عندما رغبنا بإنشاء مرشوع لتثقيف الشباب لخلق وإدارة أنشطة الالرب لألطفال يف املخيم
أول الرب لألطفال يف لبنان
 آن ماري أندرسون:بعد لعبة «وحش القاممة» | صورة
After the game The Trash Monster
Photo: Ane Marie Anderson

 مارتن نيلسون:خالل لعبة «وحش القاممة» | صورة
In game photo from The Trash Monster
Photo: Martin Nielsen

 عملنا بشكل وثيق مع مؤسسة الجليل عىل تنظيم دورة يف تصميم ألعاب الالرب،خالل رحلتنا
 لقد قمنا بتعريف ما هو الالرب-: وكانت نتيجة هذه العملية سلسلة من الخطوات،لألطفال
 ومعهم نظمنا أول الرب عىل اإلطالق،ملجموعة من الشباب الذين مل يلعبوا الالرب من قبل
 وكانت اللعبة هي البحث عن الكنز العظيم الذي انتهى.)لألطفال يف لبنان (حسب علمنا
 وهذا الالرب كان منظم من، وتال هذه الفعالية لعبة الرب ثانية.بهزمية وحش القاممة املخيف
 ويف هذه اللعبة لعب األطفال لعبة القرويني وحيوانات املزرعة وكانوا،قبل شباب املخيم فقط
.معرضني للتهديد من قبل ذئب يختبيء يف الجبال املجاورة للقرية
 الجزء املهم هو التفاعل الذي جرى والحامس ملفهموم،إن هذه الورشات مل تكن حقاً ما هو مهم
ًوأن هذا الشيئ قد فاجئ قدرتنا عىل إنشاء الالرب واإلعتقاد بأن هذا كان شيئاً مجديا. الالرب
.وقادر عىل اإلستمرار يف املستقبل بني كل من الشباب الفلسطيني والرنويجي
 لكننا،تقدمنا بطلب للحصول عىل أموال لتعليم القيادات الشابة عىل الرب األطفال يف الرنويج
  .انتهى بنا املطاف مع يشء أكرب بكثري وأكرث أهمية
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My first larp
experience
Ahmad Qadoura

The first time I played a larp, I didn’t know what it was. Now,
after I was introduced to larp, I recognize that I played it at
school for a whole day! On that day, we decided among us
that one student would be the school principal and the others would be teachers, and on the next day we played these
roles with the other students. The real staff of the school
had no authority at that day, the school principal was “just”
a student. I played a teacher who was concerned a lot about
hygiene of the school, I for example asked the students to
clean the playground. On the next day I was a student again,
but I will always remember that day and what I learned
from it.

لكامت من املشاركني

After I was introduced to larp, I recognized the game I played,
and I know now that larp is a form of performance art. Then
I participated in a larp organized by Fantasiforbundet. It was
a different experience that included rules and methods, it was
well organized and easier to play.
When I talk about larp at the Al Rashidieh refugee camp, I
start with reminding peopleabout the game Beit Byout. This
is a game for kids, playing characters like father, mother, kids,
and neighbors.

 آن ماري أندرسون:صورة ملجموعة القراصنة | صورة
Group photo for Pirates! players
Photo: Ane Marie Anderson

 آن ماري أندرسون:ورشة عمل الشخصيات للقراصنة | صورة
Character workshop for Pirates!
Photo: Ane Marie Anderson
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In general larps are games with basic rules, concepts, methods and mechanisms that can be used for entertainment.
While playing we can empty negative energy, live other
experiences, learn new skills, learn about other cultures, gain
self-confidence and communicate with others in a transparent way. Besides, it is entertaining and exciting and I advise
everyone to try it if they have the chance with their friends,
colleagues at work or family members.

جتربيت األوىل يف الالرب
أمحد قدورة

.كانت أسهل ومنظمة أكرث، وأساليبها الصحيحة
وهي عبارة عن، سأبدأ بتذكريهم بلعبة بيت بيوت،اذا أردت أن أخرب الناس باملخيم عن الالرب
.لعبة يشرتك فيها األطفال ويحدد كل منهم دوره بني األب واألم واألطفال والجريان
   نستطيع،بشكل عام الالرب هو لعبة لها قواعد وأسس ومفاهيم وطرق وآليات ترفه عن النفس
 باإلضافة إىل أنها لعبة،من خاللها أثناء اللعب أن نفرغ الطاقة السلبية ونعيش تجربة اآلخر
 أنصح الجميع بالتعرف عليها وإن سنحت لهم الفرصة لعبها مع أصدقائهم.ممتعة ومسلية
  . جميل هذا الشعور ورائع هذا الربنامج،وزمالئهم يف العمل وأهلهم

 وبعدما تعرفت عىل،يف البداية أود ان أشري بأنني قد لعبت الرب دون أن أعرف اسم اللعبة
 حددنا فيه شخصيات ملدير املدرسة، فقد لعبنا يف املدرسة يوما كامل.الالرب أدركت ذلك
الهيئة اإلدارية. ويف اليوم التاين قام الطالب بلعب دور األساتذة،واألساتذة والناظر ليلعبها الطالب
 جربت دور أستاذ، املدير هو أحد الطالب،والطاقم التعليمي مل يكن له سلطة فعلية يف املدرسة
انتهى النهار ويف اليوم التايل عدت، يهتم كثريا ً يف نظافة امللعب وأجربت الطالب عىل تنظيفه
. أحببت ذلك النهار ومازال يف ذاكريت،طالبا
 تعرفت عليها كنوع من الفنون التمثيلية لكن أثناء التجربة تغري،بعدما تعرفت عىل لعبة الالرب
 شاركت يف لعب الرب مع الفنتزي فور باندت وكانت تجربة فعلية ضمن قواعد للعبة.ذلك
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Playing has no
age limit
Hanaa Qasim

 آن ماري أندرسون:من داخل مخيم الرشيدية | صورة
Graffiti from Rashidieh camp
Photo: Ane Marie Anderson

 آن ماري  أندرسون:خالل لعبة «وحش القاممة» | صورة
In-game photo from The Trash Monster
Photo: Ane Marie Anderson

When I was a child I used to spend my time playing with my
friends this game called Beit Byout. I’m sure everyone played
this game, and if they didn’t, I am not sure they lived their
childhood.
We used to gather at a wide space with a big tree at the
refugee camp. We had to think about what to play, but our
favorite game was to divide ourselves in two groups; one
playing the role of Palestinians and the other plays the role
of Israelis. The Palestinian group was spending their time
planning, dividing the group into families, making clothes
and head covers. At the same time the Israeli group would be
making clothes, steal hats and weapons from wood.
Every time, the game begins with the Palestinian group dancing, singing, working and living in peace. Suddenly the Israeli
group enters the scene to kill the Palestinian group and take
their land. Every time we play the same story, which is the
same happened to our families in Al Nakba in 1948. That’s
how we spent our childhood playing, and all our games were
like this. We didn’t have any other choice for other games, we
were born in war, and we were born refugees. All the stories
that we heard from our grandmothers were about the sad
memories.
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When I became 12 years old, my family prevented me from
playing because I was grown up and it was not accepted
anymore to play near the tree with the boys. But every time I
pass by there, I stop to watch the boys, wishing to be a small
child girl to play again. I hate our traditions which would
prevent a 12 years old girl from playing, under the name of
traditions and customs.
I’m now a volunteer at Al Jalil Organization, where I play
basketball with the girls’ team. In 2013 a group from Norway
visited our organization to teach us about something called
“larp”. On the first day when I went there to participate in this
“larp”, I understood nothing at the beginning, and I thought it
was about acting. But then we started a game where a monster enters a village, and the citizens of the village defeated
that monster. I started to remember the Beit Byout games. I
felt it was so close to it, I loved it, and I interacted with the
larp. It gave me the chance to play again as a grown up girl, to
express what is inside me and to run and interact with people
older and younger than me.
It was an amazing experience which I wanted to write about to
advise others to learn about it and try it, I will never miss any opportunity to play larps. I hope everyone can be able to participate
in larps, and that it becomes popular in the refugee camp.

لكامت من املشاركني

اللعب ليس له معر حمدد
هناء قامس

 أهيل منعوين من اللعب ألنو رصت صبية وعيب أروح لعند الشجرة، سنة12 ملا صار عمري
 بس أنا كل ما مر من هناك بوقف اطلع عىل الوالد وبتمنى لو أرجع بنت صغرية،وألعب مع الوالد
.  سنة ممنوعة من اللعب باسم العادات والتقاليد12  بكره عاداتنا إيل بتخيل بنت عمرها.ألعب
 زارت جمعية الجليل2013  ب،أنا متطوعة بجمعية الجليل وبلعب كرة سلة بفريق البنات
 أول نهار رحت شارك باللعبة ما كنت فاهمي.مجموعة من الرنيوج لتعلمنا عىل يش اسمو الرب
 وكيف أهل، وكنت مفكري إنها متثيل بس ملا بلشنا كانت لعبة الوحش إيل دخل عىل القرية،يش
 وحسيت إنها كتري قريبة منها حبيتها وتفاعلت فيها، أنا بلشت أتذكر بيت بيوت،القرية اتحدو
 وعرب عن إيل جوايت وأركض وأتفعال مع شباب أكرب،ألنو لعبة الالرب خلتني ألعب حتى وأنا صبية
.مني وأطفال أصغر مني
كانت تجربة كتري حلوة وأنا هاملرة حبيت أكتب عن تجربتي وأنصح كل حدا يتعلم قوانني لعبة
 بتمنى الكل يصري. وأنا ما راح روح وال فرصة إنو كون فيها عم بلعب الرب،الالرب ويشارك فيها
  . يشارك بالالرب ويلعب وتصري لعبة معروفة باملخيم

 أكيد الكل لعبها وهو،أنا وصغرية كنت أقيض وقتي كلو باللعب مع رفقايت  لعبة البيت بيوت
.صغري وإيل ما لعبها بكون ما عاش الطفولة
 كنا نفكر شو بدنا نلعب وكانت. كنا نتجمع مبكان واسع مبكان فيو شجرة كبرية عنا باملخيم
لعبتنا املفضلة إنو نقسم حالنا مجموعتني مجموعة تلعب دور الفلسطينية واملجموعة التانية
 ونقسم حالنا، املجموعة الفلسطينية كانت تقيض وقت عم تخطط، يلعبوا دور اإلرسائيلية
 واملجموعة اإلرسائيلية كامن تخيط تياب وطواقي من، عائالت ونخيط تياب وحطات وعقال
. حديد وأسلحة من خشب
وبكل مرة كنا نبلش اللعبة بإنو املجموعة الفلسطينية تكون عم تغني وترقص وتشتغل وعايشة
 كنا كل مرة نلعب نعيش القصة،بسالم وفجأة تدخل املجموعة اإلرسائييل تقتلنا وتاخد أرضنا
 وهيك قضينا طفولتنا باللعب وكانت كل ألعابنا هيك ما عنا خيارات.وإيل صاربأهلنا يوم النكبة
 خلقنا بحرب وخلقنا الجئني وكل القصص إيل سمعناها من جداتنا هي عن،تانية أللعاب تانية
.الذكريات الحزينة
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إن األطفــال يف مخيــم الرشــيدية هــم أطفــال غــر عدائيــن ،وأكــر دليــل عــى ذلــك ألعابهــم,
فهــم يلعبــون ألعاب ـاً للتســلية ولتفريــغ طاقاتهــم  .كــون مخيــم الرشــيدية واقــع عــى شــاطئ
البحــر فــإن أغلــب ألعابهــم تكــون هنــاك مثــل الكــرة واأللعــاب الشــاطئية .أعتقــد أن ألعابهــم
تحتــاج إىل تنظيــم أكــر مــن أجــل اســتغالل الطاقــات املوجــودة لديهــم لتكــون مفيــدة لهــم
وملجتمعهــم ،فهــم أطفــال متــأ ال ـراءة وجوههــم ,هاربــن مــن الواقــع املــؤمل الــذي يعيشــون
فيــه مــن خــال اللعــب
أنــا مــن خــال مشــاركتي بأنشــطة مــع الجمعيــات وتنظيــم مجموعــات ألعــاب  لألطفــال مثــل
ألعــاب الــارب أســاهم يف نــر البســمة والتســلية عــى وجوههــم
اياد صنديد
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The children at Al Rashidieh refugee camp are not aggressive,
and the biggest evidence for that is that they play. Children
there play for fun, play to release their stress. The fact that Al
Rashidieh refugee camp is located on the beach allow the children there to play beach games, especially with the ball games.
I think that the games they play need to be more organized and
that we need to use the capacities they have to serve them and
they community as a whole. Those children are full of innocence, they play to escape their cruel reality.
I know that through my participation in organizing larp games
for those children I contribute to put a smile on their faces.

Iyad Sandid

أطفال سعيدين بعد لعبة «الذئاب» | صورة :آن ماري أندرسون
Happy players after The Wolf
Photo: Ane Marie Anderson

من لعبة  «وحش القاممة» | صورة :مارتن نيلسون
In game photo from The Trash Monster
Photo: Martin Nielsen
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 فابتسامتهم متتزج بالدمع،أطفال املخيم لهم معناتهم الخاصة يف ظروف اللجوء املؤملة
.وضحكاتهم تحمل يف صداها رصاخ أمل متكرر،ًأحيانا
ال يوجد باملخيم مالعب عامة وساحات تؤمن،فهم ال يعيشون طفولتهم مثل باقي األطفال
 ومنهم من يختار العمل مع. فيختارون الشوارع مالعبا لهم،لألطفال الحامية واللعب والتسلية
 فتقتل يف نفوسهم حب، واملعرفة املبكرة تقتل الطفولة،أهله ويبدأ حياة الكبار باملعرفة املبكرة
.اللعب واالهتامم بهذا املجال
 فيلعبون باملناسبات،كثري من األطفال يف  املخيم محرومني من حقهم باللعب بشكل منتظم
 يفرحون ويزرعون فرحة اللعب بذاكرتهم وينبشوها كل حني ليبحثوا عن السعادة،والنشاطات
.يف نفوسهم
أمحد قدورة

WORDS FROM PARTICIPANTS
Kids in Al Rashidieh refugee camp have their own suffering,
in their painful reality of being exiled. Their smiles are mixed
with tears sometimes, and their laughs carry a painful crying
in its frequent echo.
They don’t live their childhood as other kids. There are no
public playgrounds in the refugee camps, and no spaces that
can completely ensure security and protection during playing
and entertainment time. So, the children define the streets as
their playgrounds. Some of them even choose to work with
their families and to start the adult’s life very early, which kills
their childhood and kills the interest to play.
Many kids at the refugee camp are deprived from their right
to play in a regular basis; they play only in activities and
occasions, which help them to create happy memories that
they can use from time to time to bring back happiness to
their life.

Ahmad Qadoura

 آن ماري أندرسون:خالل لعبة «القراصنة» | صورة
In-game photos from the larp Pirates!
Photo: Ane Marie Anderson
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REFLECTIONS FROM THE ORGANIZERS

والدة الالرب يف داخيل

Birth of larp within myself

جناة السيد

Najat Alsayed

After 2 years of experience in larp, I noticed that larp allowed
me to explore the other side of my personality and allowed
the old child inside me to go back to life. Today I have more
trust in life and I believe that life is a big theater where every
one of us play his role without planning it, while larp let us
play the role with all our feelings.
As a larper I get the chance to play and have fun and live
many roles through different larps. Larp is an abbreviation for
Live Action Role Playing, imagine these 4 word and live the
thing you do. It will be more than enough to play and enjoy
the larp (life).
My experience in larp projects has been duplicated. For me it
was a really a big challenge to be a larper and in the same time

coordinator for a new idea, to be there with the youth to facilitate, help them, encourage them and in the same time play
larp. Because it’s not easy in the camp for the youth to play,
especially for the girls, so my feelings were mixed between
motivation and worry from this idea. How would the parents
and the youth relate to this new idea of playing? But I think
that now after they tried it and played larp for many times,
now they believe as me that one of their rights is to have fun
and enjoy life through play, to overcome all the obstacles that
we have as refugees.
Finally I would like to say that I am proud of what we have
done until now and I hope that we will continue to use larp as
one of the education methods in the camp.

 آن ماري أندرسون:من لعبة «القراصنة» | صورة
In-game photo from the larp Pirates!
Photo: Ane Marie Anderson

 آن ماري أندرسون:التحضريات للعبة «الذئاب» | صورة
Preparation for the larp The Wolf
Photo: Ane Marie Anderson

 آن ماري أندرسون:نجاة السيد | صورة
Portrait of Najat
Photo: Ane Marie Anderson

 الحظت أن هذه اللعبة جعلتني اكتشف الجزء اآلخر من، بعد سنتني من الخربة يف لعبة الالرب
 اليوم أنا أكرث ثقة بالحياة وأؤمن.شخصيتي وسمحت للطفل الصغري يف داخيل بالرجوع للحياة
 بينام الالرب، أنها مرسح كبري يستطيع أي أحد منا أن يلعب دوره بدون تخطيط لهذا الدور
. يسمح لنا أن نلعب الدور بتخطيط وبكل مشاعرنا
 كلمة الرب.كالعبة الرب أتيحت يل الفرصة للعب والحصول عىل عدة أدوار من خالل عدة ألعاب
.  تخيل هذه الكلامت وعيش اليشء الذي تفعله. هي اختصار للعب األدوار وتقمص الشخصيات
.) وتستمع يف لعبة الالرب(الحياة،  مترح،هذا سيكون أكرث من كايف لتلعب
 بالنسبة يل كان هناك تحدي كبري ألصبح العبة الرب: تجربتي يف مرشوع الالرب كانت مزدوجة
، أن أكون مع الشباب لتسهيل األمور لهم،  ويف نفس الوقت منسقة ملرشوع فيه فكرة جديدة،
ألنه ليس من السهل للشباب أن، مساعدتهم وتشجيعهم وبنفس الوقت مشاركتهم يف اللعبة
 فمشاعري اختلطت بني التحديات والقلق من هذه، يلعبوا داخل املخيم خاصة الفتيات منهم
 كيف من املمكن لألهل والشباب أن يتعاملوا مع هذه الفكرة الجديدة  (لعب الالرب)!؟.الفكرة
ولكن أعتقد أنهم اآلن وبعد أن جربوا لعبة الالرب لعدة مرات أصبحوا مؤمنني بأن أحد حقوقهم
.  ليتخطوا العقبات التي تواجهنا كالجئني،هو اللعب واالستمتاع بالحياة
يف النهاية أود أن أقول بأين فخورة مبا فعلناه وأمتنى أن نكمل لعب الالرب وأن يصبح أحد وسائل
  .التعليم يف املخيم
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Projects mentioned in this book:
Grenselandet (2010-)

Beit Byout (2013)

The Larpwriter Summer School (2012-)

Larps From The Factory book project (2013)

Norway
Ane Marie Anderson, Martin Andresen, Nora Berg-Eriksen,
Tommy Finsen, Magnar Grønvik Muller, Frida Sofie Jansen,
Håken Lid, Martin Nielsen

Norway/Belarus
Nadia Aliokhina, Martin Andresen, Erlend Sand Bruer, Aleksandra Franskevich, Alexander Karalevich, Martin Nielsen,
Tatiana Smoliak, Åslaug Ullerud, Aliona Velichko

The Larp Exchange Academy (2013)

Norway/Palestine/Denmark/Czech Republic/Sweden/Belarus
Ane Marie Anderson, Erik Glesne, Lars Nerback, Charles Bo
Nielsen, Martin Nielsen, Helene Willer Pirronen, Mohamad
Rabah, Jana Pouchla, Zbynek Killien Stajer

Horizon South (2013)

Lebanon/Norway
Anita Myhre Andersen, Najat Alsayed, Ane Marie Anderson, Hussein Charay, Fatima Abdul Karim, Johannes Menzel
Knudsen, Harald Misje, Riad Mustafa, Martin Nielsen, Hege
Marie Støfring, Snorre Skeidsvoll
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Palestine/Norway
Ane Marie Anderson, Majd Hamouri, Vilde Herning, Zeid
Khalil, Riham Kharroub, Trine Lise Lindahl, Martin Nielsen,
Mohamad Rabah

Norway/Denmark/USA
Editors: Trine Lise Lindahl, Elin Nilsen, Lizzie Stark

Play For Life (2014)

Norway/Palestine/Denmark/Lebanon
Najat Alsayed, Anita Myhre Andersen, Hussein Charary,
Majd Hamouri, Maria Kolseth Jensen, Mohamad Rabah,
Rasmus Skeil Teilman.

Make Larp Not War (2014 & 2015)

Syria/Palestine/Germany
Organizers: German Cooperation for Development in Turkey
Trainers: Riad Mustafa, Mohamad Rabah and Urieb Samad

املشاريع املذكورة يف هذا الكتاب
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. رهام خروب،محمد رباح

)2010-( جرينسالنا
ويجAالرن
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. مارتن نيلسن، هاكن ليد،فريدا صويف جانسن

)2013( مرشوع كتاب الالرب من املصنع
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. ترينه ليس ليندال، ليزي ستارك،ايلن نيلسن

)2012-( املدرسة الصيفية لكتابة الالرب
 روسيا البيضاء/الرنويج
 اليكساندر، اليكساندرا فرانسكفتش، ايرلند ساند بروير، مارتن اندريسون،ناديا اليوخينا
. اليونا فيليكو، اسلوج اولريود، تتيانا سمولياك، مارتن نيلسن،كراليفتش

)2014( اللعب من أجل احلياة
 لبنان/ الدمنارك/ فلسطني/الرنويج
، محمد رباح، ماريا كولسث جنسن، مجد حموري، حسني رشاي، انيتا مري انديرسون،نجاة السيد
.راسموس سكيل تيلامن
)2015 & 2014 ( لنصنع ألعابا بدال من احلرب
 أملانيا/فلسطني/سوريا
 التعاون اإلمنايئ األملاين يف تركيا:تنظيم
 محمد رباح وعريب عبد الصمد و رياض مصطفى:املدربني

)2013( أاكدميية تبادل الالرب
 روسيا البيضاء، السويد،جمهورية التشيك/الدمنارك/فلسطني/الرنويج
 هيلينا ويلر، مارتن نيلسن، تشارلز بو نيلسن، الرس نريبك، ايريك جليسني،ان ماري اندرسون
. جانا بوشال، محمد رباح،بريونني
)2013( األفق اجلنوبية
 الرنويج/لبنان
 هارلد، فاطمة عبد الكريم، حسني رشاي، ان ماري انديرسون، نجاة السيد،انيتا مري انديرسون
. رياض مصطفى، سنوري سكيدسفول، هيجه ماري ستوفرنج، مارتن نيلسن،ميسجه
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األلعاب املذكورة يف الكتاب

Ludography
Red October (2011)

Norway
Erlend Eidsem Hansen, Martin Knutsen, Solveig Rydland,
Even Tømte

Till Death Do Us Part (2012)

Palestine/Norway
Janan Adawi, Ane Marie Anderson, Faris Arouri, Vilde Herning, Fatima Abdul Karim, Trine Lise Lindahl, Victoria Lofstad,
Martin Nielsen, Mohamad Rabah, Shadi Sader, Shadi Zatara

The Tribes (2013)

Palestine
Janan Adawi, Sari Abdo, Majd Hamouri, Mohamad Rabah,
Shadi Sader, Shadi Zatara

So, You Think You Can Dance (2013)
Palestine
Riad Mustafa, Mohamad Rabah and Urieb Samad

Killed in the Name of Honor (2013)
Palestine
Riham Kharroub, Urieb Samad, Bisan Samareh

Transporter (2013)
Palestine
Sari Abdo, Basel Irshaid

Octopus (2013)

Superheroes World (2013)

Norway/Palestine/Czech Republic/Sweden/Belarus/Denmark
Emma Edlund, Aleksandra Franskevich, Emma Greve, Maria
Kolseth Jensen, Mohamad Rabah, Anastasia Sinitsyna

Halat Hisar (2013)

Palestine/Finland
Faris Arouri, Kaisa Kangas, Fatima Abdul Karim, Riad Mustafa, Juhana Pettersson, Maria Pettersson, Mohamad Rabah

The Wolf (2013)
Lebanon
The youth of Al Jalil

The Trash Monster (2013)

Lebanon
Ane Marie Anderson, Anita Myhre Andersen, Johannes
Mentzel Knudsen, Snorre Skeidsvoll

Chaos Situation (2014)
Palestine
Mohamad Rabah

Pirates! (2014)

Lebanon
Omar Al Sayed and the youth from Al Jalil

)2013( عامل األبطال اخلارقني
 الدمنارك/ روسيا البيضاد/ السويد/ جمهورية التشيك/ فلسطني/الرنويج
 اناستاسيا/ محمد رباح/ ماريا كولسث جنسن/ اميا جريف/ اليكساندا فرانكفتش/اميا ادلند
سينتسنا
)2013( حالة حصار
 فنلندا/فلسطني
  ، محمد رباح، ماريا بيتريسون، يوهانا بيرتسون، فاطمة عبد الكريم، كايسا كانجاس،فارس عاروري
.رياض مصطفى
)2013( الذائب
لبنان
شباب جمعية الجليل
)2013( وحش القاممة
لبنان
. سنوري سكيدفول، جوهانيس منتسل كنودسن، انيتا مري اندرسون،آن ماري أندرسون
)2014( حالة فوىض
فلسطني
محمد رباح
)2014( القراصنة
لبنان
نجاة السيد وشباب جمعية الجليل

)2011( أوكتوبر األمحر
الرنويج
 ايفن تومتي، سولفج ردالند، مارتن نوتسن،ايرلند ايدسم هانسن
)2012( حىت يفرقنا املوت
 الرنويج/فلسطني
 ترين ليس، فاطمة عبد الكريم، فيلدا هريننج، فارس عاروري، ان ماري اندرسون،جنان عدوي
 شادي زعرتة، شادي صادر، محمد رباح، مارتن نيلسن، فيكتوريا لوفستاد،ليندال
)2013( القبائل
فلسطني
 شادي صادر، شادي زعرتة، جنان عدوي، محمد رباح، مجد حموري،رسي عبده
)2013( هل تعتقد أن بإماكنك الرقص
فلسطني
 رياض مصطفى وعريب عبد الصمد،محمد رباح
)2013( القتل عىل خلفية الرشف
فلسطني
 عريب عبد الصمد، بيسان ساممرة،رهام خروب
)2013( املتنقل
فلسطني
 رسي عبدو،باسل ارشيد
)2013( األخطبوط
 روسيا البيضاء/ السويد/ جمهورية التشيك/ فلسطني/الرنويج
 زبينك كيليان ستاجر، تاتيانا سمولياك، عامر كردي، ماجنار جرونفك مولر،شارلوت ادلوند

Norway/Palestine/Czech Republic/Sweden/Belarus
Charlotte Brolin, Magnar Grønvik Müller, Amer Kurdi, Tatiana Smoliak, Zbynek Killien Stajer
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منسقي املرشوع
 هيلدا، حسني رشاري، آن ماري أندرسون،نجاة السيد
 محمد رباح، عامر كردي، رهام خروب،ليفن
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LNU, Studieforbundet Kultur og Tradisjon
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الرتجمة الرئيسية
 محمد رباح،رهام خروب
مساعدة يف الرتجمة
 عامر، بيسان ساممرة، الحارث أبو مفرح،شادي صادر
، عمر السيد،  ميس شطارة، لينا حجازي،كردي
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