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In 2016, part of “The Freedom Bus"

Six of us, with local and International people travelled together through area C, Refugee

camps, military practice areas and villages that sit side by side with a settlement.

Some of them traveled to witness the Daily life of Indigenous people and the owners of the

land 

to witness the reality and the truth they'd seen on social media.

Some to tell their story, their daily life experiences and the story of others.

Body, emotions, mind, action and reaction;

These were the only weapons at that time. 
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4 weeks of training learning new techniques of Playback theatre 

12 days to collect Stories for our main show , 

 build the show as we go on. 

At 8 am in Jenin Refugee Camp getting ready to go to start our tour 

from the bus window 

Red, white, yellow and orange flowers dressing a very proud lofty Mountains.

A cup of coffee, Fayrouz singing 

we will return with the wind.

Ladies and gentlemen,

In 5 mins we will be arriving at our Destination…



A very hot day, people welcoming us with love and strength 

that circle room, the same one that I saw in jackie house, 

Women were cooking 

the children started painting on the walls of the circle room, with their hands stamped on

the wall in Red. 

Bloody life, that's how I call it. 

Out on the same walls, an Indian artist drew and wrote.

"Water for Justice"  

Resist
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Inside the room, 6 of us and our show director and school manager plus her 6 month old

new baby . 

Working on our show at its second location, growing it up as hope grows in us. 

Return To Palestine - a Palestinian / American Guy decides to go to his family homeland, 

Our Journey starts from America. To Tel Aviv then to Jenin where he meets Mahmood the

person that will help him to find his sister’s childhood friend Rima . Then they go to Jericho

, Fasayil , Ramallah, Bethlehem, Hebron,he will end up making friends ..stories. 

I remember the best words from that time - that theatre is the space and the way to say
what you are not personally able to say in public and to the public especially so leave it to
the character to bear the consequences of the understanding and the knowing on your
behalf. 



At night, We would do a Playback show 
To collect more stories. 

At one of the nights in Fasayil an old man I called Abu Ali came up to tell us about his
son's wedding 

He said

 
 . قال

  رحنا نجيب الذهبات والكسوة للعرس ، اال هوب طاخ
 حاجز

 . يقولنا ارجع عىل بيتك
رجعنا قلنا بنروح من طريق ثانية ، والنا نفس القصة جاحز ، وقف

 ارجع 
 

 . رجعنا انا مضل براسي عقل قلت قوم يا ولد يا مرا . يال بننزل عىل بيت لحم
 . طلعنا بالسيارة

 ..… اال هم بوجهنا وقف
 . وقفنا

 لوين رايح ؟
 ع الجنة

 اذا لف وارجع
 مش راجع

 . قلي بطخ المرا وال ارجع معو ما ضل خيار غير اني ارجع
 

 وكل القصة انو عشان مين احنا فلسطينية
ورافضين ترك لهم بالدنا زي هيك

 في النهاية إذا قتلوا والدنا بنجيب غيرهم
 وإذا هدموا بيوتنا ببنبني غيرها

 وإذا
. ما قدرنا نعمل العرس بصالة كبيرة و الخراريف بنعملها هونو بفصايل
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"We went to get the Gold, dresses and stuff for the wedding. 
But we were stopped at 3 checkpoints and sent back to Fasayil,
Because of who we are - Palestinians.
Because we are refusing to leave our land for them like that.
In the end, 
If they killed our children we will make new children 
If they destroyed our homes we will new home
And 
 if we can't get the stuff for the wedding to make it in a big wedding hall, 
We will make it here, 
In Fasayil. 
"

As part of performing a story in Playback theatre you would ask the storyteller to
choose one of the performers to play his character. I was the chosen one for that
Mission. 
I felt so great to see him asking me to do it
Because he was so funny telling the story 
How much strength is in him to say it as it is, totally OK in relation to what happened
to him. 
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The old man's picture is from the Freedom bus tour / Fasayil,2016. 
 



So since then, I traveled with Abu Ali and one of his stories for years in Palestine and
the Middle East and the world. 
Along With my story too, Abu Ali's character never left me, he has always been that
person who waits on a crossroad for the lost souls, the exiled ones. 

When I went to Jackie's place for dinner,
 They took me to see pieces of Fasayil made out of clay, I saw the pieces of a Puzzle. 

Since then I have been waiting to see the completed Puzzle. 

On 27th of October 2021 as a group of artists we went together to witness the
unended fight, the biggest crime and prison on earth.
To witness the witnessing of Jackie's time in Fasayil , at The Dock, in Carrick on
Shannon.
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Finally, I can see the Puzzle of Fasayil completed at The Dock, waiting for the judge
to finish the case of and the case Palestine 
To find a solution to it, a Solution that doesn't want the be founded 
Jackie Brought Fasayil an example of many villages in Palestine. 

In that moment 
Fast Flashbacks of memories revolve around me, painful ones and happy ones. 
in that moment I heard Abu Ali's voice in my head saying;

Do you get it now?
Think about what art you want to do, 
What do you want to stand for ? 
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الذاكرة العاطفية 

الطريق من جنين إىل غور األردن . 

 
 

في سنة ٢٠١٦ كجزء من باص الحرية ، ستة طالب مع 

ً اىل المناطق المعروفة بمناطق C  ، مخيمات الالجئين ،  أشخاص دوليين ومحليين ، سافروا معنا
مناطق عسكرية مغلقة ، قرى التي التبعد أي البعد عن مستوطنة إسرائيلية . 

 
البعض كان جزء من باص الحرية لكي يشهدوا عىل الحياة اليومية للسكان االصلين في تلك المناطق

، وحقيقة ما يشاهدوه عىل منصات التواصل االجتماعية واالخبارية . 
 

والبعض اآلخر كان جزء لمشاركة قصصهم 

تجارب حياتهم اليومية ، وقصص اآلخرين . 

 
الجسد ، العقل ، العاطفة 

فعل وردة فعل … 

كانوا السالح الوحيد في ذاك الوقت . 
 

أربعة اسابيع لتعلم تقنيات جديدة لمسرح االعادة 

إثنى عشر يوماً لنقوم بجمع  قصص للعرض الرئيسي 

وبهذا نقوم بناء العرض في الوقت الذي نملكه 

 
 

 الساعة الثامنة صباحاً في مخيم جنين نبداء بالتحضيرات لالنطالق اىل جولتنا
 

 . احمر  ، ابيض ، اصفر ، برتقالي زهور تغطي جبال فخورة شامخة  
 .. فنجان من القهوة ، صوت فيروز بتقول

 . راجعين يا هوا راجعين
 

 .سيداتي وسادتي ، بعد خمسة دقائق سوف نقف في محطتنا
 

ً  ، يوم حار جدا
 . واشخاص يستقبلوننا ، بحب وقوة

 
 . في غرفة دائرية ، كتلك الغرفة التي رأيتها في بيت الفنانة جاكي هنا في ايرلندا ولكن بحجم اصغر

 
 نساء تقوم بتجهيز  الطعام

 . اطفال يرسموا  عىل جدران الغرفة الدائرية باالحمر ، حياة دموية كما اسميها
 
 

WWW.THEDOCK.IE



 عىل نفس الجدران الغرفة فنان من الهند برسم وكتابة
 ماء من أجل العدالة 

 قاوم
 

داخل الغرفة نحن الستة ، مخرجة العرض ومديرة مدرسة المسرح البرتغالية مع طفلتها الستة شهور

 داخل الغرفة  نعمل عىل العرض في محطته الثانية
 نربيه كما تربى فينا االمل

 مروح ع فلسطين ، شاب فلسطيني / أمريكي قرر  ان يذهب اىل وطنه، وطن أهله
 

تبداء رحتنا  امريكا اىل تل ابيب واىل جنين ليلتقي محمود الشخص الذي سول  يرافقه في البحث

 عن ريما صديقة اخته امل ومن هنا يذهب إىل اريحا،  فصايل ،  رام هللا ، بيت لحم ، الخليل
  . ومن هناك يجد ان اصبح لديه اصدقاء وقصص 

 
من أكثر الكلمات التي تأثرت بها في ذاك  الوقت ، أن المسرح هو المكان والطريق الذي يسمح لنا

بالتكلم والتعبير عن االشيء الغير  مسموح لنا بالتكلم عنه بشكل عام ومع العامة باالخص ، عشان

 . هيك اتركها عىل الشخصية بتتحمل عواقب الفهم والمعرفة عنك

  . في المساء كنا نقوم بعروض مسرح االعادة لتجميع عدد  اكبر من القصص
 

في احدى العروض في فصايل ، جاء رجل عجوز ليحكي لنا عما حصل عندما ذهبوا للتجهيز من اجل

. زفاف ابنه
 

 . قال
  رحنا نجيب الذهبات والكسوة للعرس ، اال هوب طاخ

 حاجز
 . يقولنا ارجع عىل بيتك

رجعنا قلنا  بنروح من طريق ثانية ، والنا نفس القصة جاحز ، وقف

 ارجع 
 
 

 . رجعنا انا مضل براسي عقل قلت قوم يا ولد يا مرا . يال بننزل عىل بيت لحم
 . طلعنا بالسيارة

 ..… اال هم بوجهنا وقف
 . وقفنا

 لوين رايح ؟
 ع الجنة

 اذا لف وارجع
 مش راجع

 . قلي بطخ المرا واللد ارجع معو ما ضل خيار غير اني ارجع
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 وكل القصة انو عشان مين احنا فلسطينية
ورافضين ترك لهم بالدنا زي هيك

 في النهاية إذا قتلوا والدنا بنجيب غيرهم
 وإذا هدموا بيوتنا ببنبني غيرها

 وإذا
ما قدرنا نعمل العرس بصالة كبيرة و الخراريف بنعملها هون بفصايل

 
كجزء من أداء قصة في مسرح اإلعادة ، بتتطلب عىل  الراوي باالختيار  واحد من المؤدين بأن يلعب

 .  دوره خالل العرض المباشر للقصة
 

انا كنت الشخص الذي قام االختيار عليه لمهمة كهذه . شعرت بالفخر  عندما طلب مني ان اللعب
 دوره

 كان شخص مضحك جداً عندما كان يقص علينا  قصة زفاف ولده ،
 كم كانت بحاجة اىل  قوة ليقولها كما هي يعني 

 " شر البلية ما يضحك "
 

 وال فارق معو شو صار عىل الحواجز 
 . في اشياء اكبر من هيك

 
ومنذ ذاك الوقت سافرت مع قصة من قصص ابو علي لعدة سنوات في فلسطين والوطن العربي

 ، والعالم
 . وفي الوقت ذاته قصتي

ً   شخصية ابو علي لم تفارقني ابدا
 . ابو عىل بالنسبة لي هو ذاك الشخص الذي ينتظر عىل مفترق الطريق االرواح الضائعة والمنفية 

 
 . عندما قمت بزيارة الفنانة جاكي في بيتها عىل عشاء

 . ذهبنا لرؤية واحد من اعمالها  عن قرية من قرى  فلسطين ، قرية فصايل
  قطع مصنعة من الطين ، مفرقة كلغز

 . منذ ذاك الوقت وانا بانتظار اكتمال اللغز
 

في السابع والعشرون من شهر أكتوبر ٢٠٢١ كمجموعة فنانين قررنا الذهاب معنا لنشهد عىل الحرب

 . الالمتناهية ، اكبر جريمة وسجن عىل األرض
لنشهد عىل ما شهدته جاكي من الوقت التي قضوه في فصايل والذي تم عرض في قفص االتهام  /

كروكون شانون
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واخيراً حلت لي الفرصة ان أرى لغز فصايل مكتمل في قفص االتهام ، ينتظر ان يتم الحكم عليه

 !! وعىل قضية فلسطين من اجل ايجاد حل ال يريد ان يتم ايجاده
 .قامت الفنانة جاكي من خالل المعرض بعرض فصايل كمثال من عدة أمثلة من قرى الفلسطينية

 
ذكريات، ومشاهد سريعة من الماضي تذور حولي االن ، منها المؤلمة والسعيدة ، في الوقت ذاته

 . صوت ابو علي في رأسي يقول
 

 هل فهمتها االن ؟
 فكر بنوعية الفن الذي سوف تقدمه

 ما الذي سوف تقف ألجله

WWW.THEDOCK.IE



WWW.THEDOCK.IE

Amir Abualrob is a Palestinian performer and theatre-maker. In 2013 joined The
Freedom Theatre (TFT), Jenin refugee camp, Palestine, and completed 4 years of
study in Theatre and Cultural Resistance.

After they completed their studies, they worked with TFT school as a facilitator. They
have been a part of the LGBT movement in Palestine.

In July 2019 they took a course in Character & Scene Study at The Lir, Dublin. They
performed in and co-devised The Bed at Cairde Sligo Arts Festival 2020.
In Oct 2020 they were the recipient of the AIC bursary award for Collaborative Arts
and Cultural Diversity and they were a One-week residency recipient of the Time At
The Well with the Hawk’s Well Theatre Sligo & Cairde Sligo Arts Festival.

Amir has been commissioned by The Dock to make a work in response to the Jackie
McKenna installation.
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