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دليلك 
الثقافي

إلقتراحاتكم وإستفساراتكم بإمكانكم مشاهدة

 mahtatfanya : على  

 اإلعداد واإلخراج: الفنان محمد الشنطي

خالله  من  تلتقي  مناسب  في  ثقا جو  خلق  لى  ا سة   سيا ز تعمد  مو ر

بل  المحلي  الشارع  على  فقط  ذلك  ينحصر  ال  بحيث   ، والمرئي  االدائي  الفني  االبداع 

بالموروث  االحتفاظ  مع  االخرى  الثقافات  مع  االنسانية  الجسور   تشييد  فكرة  تعزيز 

العالمي.    االفق  في  راياته  ترفرف  العام  التراثي  المشهد  يظل  حتى  الفلسطيني  العربي 

ماهية 
الهوية 

فنون ) الجزء االول ( 

القدس : 2013/2/2 الساعة السادسة مساء االحتفاء بإطالق كتاب »انعدام الحرية في فلسطين « في المقهى الثقافي المقدسي    . 

القدس : 2013/2/2 الساعة العاشرة صباحا جولة ثقافية للمتحف الفلسطيني بتنظيم من مركز دراسات القدس   . 

القدس : 2013/2/9 الساعة العاشرة صباحا جولة ثقافية بديلة للبلدة القديمة  بتنظيم من مركز دراسات القدس   . 

  . الجعبة  نظمي  للدكتور  وآثار«  »مواقع  وفلسطين  المقدسة  المدينة  عن  تاريخي  كتاب  اطالق  حفل  عن  قريبا  االعالن 

 فإننا نرى بأن 
ه�������ذه ال����ف����رق 
متثلت بنموذج 
الفنون  ف��رق��ة 
التي  الشعبية 
نفسها  ثبتت  أ
التاريخ  ع��ب��ر 
عملت  وال���ت���ي 
االصالة  ع��ل��ى 
ال������ت������راث������ي������ة 
ب��������ال��������واق��������ع 
ال�������ع�������ص�������ري 
امل��������ت��������ج��������دد 
العاملية  واللغة 

املشتركة بني الثقافات واحلضارات االنسانية 
في مختلف أنحاء املعمورة. وبروح من العطاء 
امل��ت��واص��ل ض��م��ن م��ع��اي��ي��ر ال��ت��م��ي��ز واالب����داع 
" عمدت  واالن��ف��راد االدائ��ي الشعبي "
من خالل نشراتها االسبوعية الى القاء الضوء 
على مختلف االحداث الثقافية والفرق الفنية 
واملؤسسات واملراكز احلاضنة للفنون االدائية 
واملرئية، حيث اخترنا في هذه النشرة جولة 
الفنون  ف��رق��ة  ع��ن  مستفيضة  معلوماتية 
الشعبية، فقد التقينا بكل من خالد قطامش 
وخالد  الفرقة،  في  الرقص  ومصمم  م��درب 
االيقاع  وضابط  العامة  الهيئة  عضو  الغول 
منذ العام 1٩٨2، اللذان بدورهما اطلعانا على 
ومسيرتها  وتطلعاتها  ورؤيتها  الفرقة  ماهية 
واستهلينا  الفنية  ومسيرتها  اجنازاتها  واهم 

اللقاء بخالد قطامش ثم خالد الغول.

الفرقة منذ التأسيس :

م��ن��ذ  أك��ث��ر م��ن 33 ع��ام��ا ال��ت��أم��ت هواجس 
الله  رام  في  والشابات  الشبان  من  مجموعة 
والبيرة تتلمس طريقها من أجل انشاء فرقة 
هذا  حتقيق  م��ش��وار  وب��دأ  الشعبية،  للدبكة 
ال  الذين  املجموعة  اف��راد  كان  عندما  احللم 
يتعدون عدد أصابع اليدين يلتقون في بيت 
جدة احدهم، يوم أن كانت رؤوس الدبيكة أعلى 
من سقف البيت.  فانطلقت الفرقة في التاسع 
الفولكلور  حماية  بهدف   1٩7٩ ع��ام  آذار  من 
والعمل  واالن��دث��ار،  الضياع  من  الفلسطيني 
ع��ل��ى ت��رس��ي��خ ال��ع��الق��ة ب��ني ال��ت��راث الشعبي 
واجلمهور الفلسطيني في مواقعه املختلفة، 
الفلسطيني  ال��ع��ال��م مب��دى جت��ذر  وت��ع��ري��ف 
احلياة  عناصر  وتوافر  وتاريخه  حضارته  في 
واالستمرارية لديه من خالل فنونه وابداعاته 

املتنوعة.  الى ان أصبحت الفرقة تعرف نفسها 
كفرقة فنية غنائية راقصة تستلهم التراث الفني 
اإلنساني عمومًا والتراث الشعبي الفلسطيني 
خصوصًا في بناء أعمال فنية معاصرة تعبر 
عن مشاعر وأحاسيس مبدعيها وتساهم في 
من  واملجتمع  اإلن��س��ان  ف��ي  التغيير  إح���داث 
خالل ممارسة فنية جمالية. وبفعل التجربة 
املتراكمة التي بذلت فيها الفرقة جهودا غير 
الفنون  ت��وج��ت  عملها،  م��ج��ال  ف��ي  مسبوقة 
كرائدة للرقص الشعبي الفلسطيني، حاصدة 
األولى  اجل��وائ��ز  م��ن  ال��ع��دي��د  مسيرتها  ف��ي 
مهرجانات  م��ن  امل��م��ي��زة  التقدير  وش��ه��ادات 
محلية ودولية. واخذ عدد اعضاء الفرقة في 
االزدياد ليمر على الفرقة مئات األعضاء في 
العدد احلالي  التخصصات حتى وصل  كافة 
لألعضاء الى اكثر من   120 عضوا موزعني 
ب��ني راق��ص��ني وب��راع��م وإداري����ني وموسيقيني 
ومغنني. ولضمان بقاء الروح واستمرار املسيرة، 
ولرفد الفرقة األم براقصني متميزين، شكلنا 
 1٨  -  10 بني  أعمارهم  تتراوح  للبراعم  فرقة 

حتظى  ع���ام���ا، 
بحضور واهتمام جماهيري كبيرين وتشارك 
وعربية  محلية  وم��ه��رج��ان��ات  ف��ع��ال��ي��ات  ف��ي 

وعاملية بتميز. 

االهداف العامة :

في  املساهمة  ه��و  للفرقة  ال��ع��ام  ال��ه��دف  ان 
تطوير الفنون األدائية في فلسطني من خالل 
االهتمام باملوروث املوسيقي واحلركي والتي من 
خاللها يتم التعبير عن النفس وتخلق حالة 
من التواصل بني أجزاء الوطن واملواطن من 
العروض والتدريبات والتي   ، خالل اجلوالت 
في  أكثر  ثقة  الشباب  وتعطي  االنتماء  تعزز 

موروثهم وثقافتهم.

االهداف الخاصة :

التراث  استلهام  فهي  اخلاصة  األه��داف  ام��ا 
احملافظة  أج���ل  م��ن  الفلسطيني  ال��ش��ع��ب��ي 
محاوالت  مواجهة  في  وأصالته  هويته  على 

الطمس والتذويب 
واالقتالع ومن أجل 
العالقة  ت��ع��م��ي��ق 
ب�������ني األص������ال������ة 
وامل��������ع��������اص��������رة. 
في  واإلس��������ه��������ام 
الهوية  ن���ة  ص���ي���ا
وفي  الفلس����������������طينية  الوطنية 
التغيير االجتماعي  دفع عملية 
فنية  أع������م������ال  خ�������الل  وم�������ن 
للجيل  مساحة  وتوفير  هادفة.  
للتعبير  ف��ع  ل��ي��ا ا الفلسطيني 
ع��ن ال����ذات، وخ��ل��ق من���وذج فني 
طموحاتهم  يعكس  به  يحتذى 
وإبداعاتهم ومحاولة إعادة حالة 
التواصل والتكامل مع الفنانني 
العزلة  ج���دار  لتحطيم  ال��ع��رب 

بيننا وبينهم.

االنجازات والنشاطات :

عن االجنازات والنشاطات اخلاصة بالفرقة قال 
مدير اعمال الفرقة »قطامش« 

ل���ق���د ح��ق��ق��ت ال���ف���ن���ون بني 
لوطن  ا ف���ي  لفلسطينيني  ا
لم  ال��ش��ت��ات شعبية  ف��ي  ك��م��ا 

وأب����رز يسبق لها مثيل، 
داللة على ذلك 
حت�����ول أغ���ان���ي 

الفرقة  ورقصات 
ألن�����غ�����ام ي���ش���دوه���ا 

أو  ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ون 
ي��رق��ص��ون��ه��ا ف���ي دوره����م 

ومدارسهم وأماكن عملهم.  
ومنذ والدتها، حرصت الفنون 

على التعبير عن روح التراث الفلسطيني 
خالل  من  احل��اض��رة،  املعاصرة  ثقافته  وع��ن 
واملستحدث  الفلكلوري  ال��رق��ص  م��ن  م��زي��ج 
يحوي  الفرقة  فسجّل  بالفرقة.   واخل���اص 

أمناط الرقص التراثي )الدبكة( باإلضافة إلى 
أشكال أكثر تعقيدا، تعكس في تصميمها رؤية 
الفرقة اخلاصة للرقص. وطوال هذه التجربة 
املؤسسات  ب��ني  األب����رز  ال����دور  ال��ف��ن��ون  لعبت 
الثقافية في إحياء املوسيقى والرقص التراثي 
الفلسطيني. وكان هذا اإلجناز وال يزال مصدر 
الدور  ه��ذا  خ��الل  م��ن  أن��ه��ا  إذ  للفرقة  فخر 
شاركت في التصدي للمحاوالت املنهجية من 
الشخصية  لقمع  اإلسرائيلي  االحتالل  قبل 
التراث  رموز  وملصادرة  الفلسطينية  الثقافية 
من  الكثير  الفرقة  وحققت  الفلسطيني.  
االجنازات في مسيرتها سواء بعدد االنتاجات 
الفنية او العروض او بعدد املواقع التي دربت 
فيها واهم هذه احملطات إنتاج  12 عمال فنيا 
طافت بها فلسطني مبدنها وقراها ومخيماتها 
واجلوالن احملتل بأكثر من ألف عرض )لوحات 
فلكلورية ٨2، وادي التفاح ٨4، مشعل ٨6، أفراح 
فلسطينية ٨7، مرج بن عامر٨٩، طلة ورا طلة 
٩4، زغاريد ٩7، مشهد فلكلوري 2002، حيفا 
رسالة   ،2006 شمس  رق��ص��ة   ،  2003 ب��ي��روت 
إلى... 2007، صور وذاكرة 200٩ ( وإصدار ثالث 
اسطوانات مدمجة ) زغاريد ٩7، زريف 2006 
مسابقات  في  اجلوائز  وعشرات   )2010 وزف��ة 
خمس  لتأسيس  باإلضافة  الشعبية   الدبكة 
فرق في ريف رام الله  في قرى صفا وبيت رميا 

وبيتللو  وفرقتني في بلعني..

جوائز تقديرية :

عرفات  ي��اس��ر  ج��ائ��زة  على  الفنون  وحصلت 
لالجناز للعام  2011، وجائزة فلسطني الدولية 
وجائزة  و2010،   200٩ للعام  واإلب��داع  للتميز 
فلسطني للتراث الشعبي للعام ٩7 عن عملنا 
الثقافة  وزارة  من  املقدمة  زغ��اري��د«   « الفني 

الفلسطينية وجائزة الشهيد نوح إبراهيم 
م���������ن امل���ق���دم���ة 

ال�����ل�����ج�����ن�����ة 
لفلسطينية  ا ن����ي����ة  د األر

الفلسطيني عام ٨٩.  الشعبي  التراث  لرعاية 

وح���از 
ف���ي���ل���م »إن�����ق�����اذ 

املخرجة  م��ع  للفنون  ع��اط��ف��ي« 
ذهبية  جائزة  على  ول��دم��ان  هيلينا  األملانية 
خاصة من مهرجان اجلزيرة الدولي لإلنتاج 
»لتفرده   2006 قطر  في  الثاني  التلفزيوني 
بالشكل الفني املتميز في تعبيره عن معاناة 

الشعب الفلسطيني«. 

آخر مشاركة عالمية :

وحول آخر مشاركة عاملية للفرقة ذكر »قطامش« 
ان آخر مشاركتني للفرقة هما مشاركة »براعم 
مميز  بعرض  الفلسطينية«  الشعبية  الفنون 
الكبير  امل��س��رح  ف��ي  االس��ك��ن��دي��ة  مكتبة  ف��ي 
اخللفي  ال��ش��وارع  م��ه��رج��ان  فعاليات  ضمن 
الفنون  املكتبة سنويا. وشاركت  الذي تنظمه 
وفلورانسا(  )م��ي��الن��و  إيطاليا  ف��ي  بعرضني 
الذي  فلسطينيات  مهرجان  فعاليات  ضمن 
وزارة  م��ع  بالتنسيق  ميالنو  بلدية  نظمته 
الثقافية الفلسطينية والسفارة الفلسطينية 
« اجلزء  في إيطاليا.  هذا وسوف تنشر »
الثاني من تقرير الفنون في االسبوع القادم ، في 
لقاء خاص مع خالد الغول عضو الهيئة العامة 

للفرقة وضابط اإليقاع.

فرقة الفنون الشعبية
نموذج فني لروح االصالة وواقع المعاصرة

- خالد قطامش مدرب ومصمم الرقص لـ                 : 
- هناك تناغم واضح بين االداء الشعبي التراثي والزي الفلكلوري المعد بأحدث التصميمات العصرية 

- تهدف الفرقة الى المساهمة في تطوير الفنون األدائية في فلسطين عبر االهتمام بالموروث الموسيقي والحركي

تعتبر االكثر مشاركة في المهرجانات المحلية  والعالمية وحصدت على العديد من الجوائز واالوسمة

 < <    رام اهلل   -  تقرير وحوار حممد ال�سنطي  -  يت�سم امل�سهد الفني الفل�سطيني بجملة من االبداعات املرئية واالدائية التي بات احلديث عنها 

امر يف غاية االهمية فالواقع الفني اأ�سبه ب�سلة من الورود كل له رائحة خا�سة به ومذاق خمتلف، اال ان �سمة التفاوت االدائي هي املحور 

املف�سلي الذي مييز امل�ستوى الفني الذي اآلت اليه الفرق الفنية، فهناك فرق قد فاقت كل التوقعات وفرق اآخرى، ب�سدد التميز واالنطالق،  

وفرق ال تزال ترتبع على عر�ش النجومية والتميز والعاملية والتي كان لها باع طويل يف جت�سيد الفن ال�سعبي احلركي باأبهى �سوره ،

لقطة جماعية قدمية للفرقة عرض فلكلوري للفرقة في قصر الثقافة في رام الله 

صورة توثيقية لتاريخ الفرقة ونشاطاتهاأثناء زيارة الفرقة للعاصمة الروسية موسكو 

حلظة ادائية مؤثرة العضاء الفرقة اثناء مهرجان فلسطني الدولي الصيفي 


