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اجلمعة 2013/2/8

اإلعداد واإلخراج :الفنان محمد الشنطي

فرقة الفنون الشعبية
سيمفونية الفلكلور في الشكل واالداء
فنون ( الجزء الثاني )

		
خالد الغول عضو مجلس أمناء فرقة الفنون لـ

:

 الفرقة ال تتعامل مع الفن كنسق مغلق وال كوحدة متقوقعة منعزلة عن التاريخ االجتماعي نسعى لتعزيز رسالة واضحة تهدف الى تجذير العمق السياسي الوطني للشعب الفلسطيني والهوية الفلسطينية ترتبط رؤية وأهداف فرقة الفنون في البعد التنموي المجتمعي من خالل لعب دور رئيسي في تجسيد حركة ثقافية فنية فاعلة > >رام اهلل  -تقرير وحوار حممد ال�شنطي  -يف اطار النظرة االعالمية املو�ضوعية التي ت�سلط ال�ضوء على مكامن الفن واالبداع
يف خلجات امل�شهد الثقايف الفل�سطيني ،ارت����أت حمطات فنية يف كل ن�شرة اىل اح��داث ن��وع من ال��ت��وازن النوعي يف اعطاء الفر�صة
احلقيقية لعنا�صر العملية الفنية ���س��واء ك��ان ذل��ك على م�ستوى الفنانني او امل��راك��ز وامل�ؤ�س�سات او حتى االجت���اه الر�سمي املتمثل
وبعد لقاء مدير �أعمال
ب��وزارة الثقافة الفل�سطينية التي ت�سعى م��رارا الحياء الن�شاط الثقايف يف رب��وع املدينة املقد�سة ،
الفرقة خالد قطام�ش يف اجل��زء االول التقت يف اجل��زء الثاين من تقرير فرقة الفنون ال�شعبية مع خالد الغول ع�ضو جمل�س �أمناء الفرقة
و�ضابط االيقاع منذ العام  ،١٩٨٢ال��ذي ب��دوره �شرح لنا وجهة نظره اخلا�صة باحلركة الثقافية واجن���ازات الفرقة على م��دار تاريخها .

حيث قال  :نحن في فرقة الفنون ال نتعامل مع
الفن كنسق مغلق وال ننظر إليه كوحدة متقوقعة
منعزلة عن التاريخ االجتماعي وتعقيدات البنية
االجتماعية بتغيراتها وجتددها املستمر .وال نرى
للفن تاريخا ذاتيا خالصا ،بل نرى للمجتمع
تاريخه وتفاعالته الداخلية املفضية إلى عالقات
وأمناط من التغيرات البنيوية فيه ،ومن ضمنها
ال�ف��ن  .ون�ح��ن ال ن�ض��ع ال�ف��ن ف��ي م�س��اح��ة من
التجريد والرمزية بشكل مسبق ،بقدر ما نتعامل
معه بواقعية منفتحة تلتفت إلى سياق املجتمع
وتبحر في ثناياه مبنأى عن واقعية احملاكاة التي
جتمد الواقع وتأسره برؤيتها االستبدادية ،لذا
نبدو دائما في عالقة إبداع وتلق ،ونقد وحوار مع
اجلمهور وبشكل ديناميكي ومتفاعل ،يستبعد كل
منا ضمن هذه العالقة صفة املعلم أو الواعظ أو
املؤثر من طرف واحد .إننا ال نستطيع التعامل
مع صيغة (الفن للفن) ألنها في كل األحوال
ليست واقعية ،وألننا ما زلنا قادرين على اختراق
الواقع فنيا وفكريا ومعرفيا ،والتفاعل معه وفق
عالقة البناء والهدم ،وبالتالي فان أسلوبنا املبني
على أساس (األصيل معاصرا ،واملعاصر أصيال)
ما زال هو هادينا في جتربتنا املمتدة.

رؤية واهداف الفرقة :
وترتبط رؤية وأهداف فرقة الفنون ارتباطا عميقا
في البعد التنموي املجتمعي من خالل لعب دور
رئيسي في جتسيد حركة ثقافية فنية فاعلة ذات
رسالة واضحة تسعى الى جتذير العمق السياسي
الوطنيللشعبالفلسطينيوالهويةالفلسطينية.
وانطالقا من هذه الرؤية واألهداف التي وجهت
مسيرة الفرقة ليس فنيا فحسب ،بل مجتمعيا
وثقافيا كانت الفنون وال تزال من أهم املؤسسات
التي عملت على تعميق العالقة بني املجتمع
والفلكلور كأحد أه��م عناصر الهوية الثقافية

ال� �ف� �ل� �س� �ط� �ي� �ن� �ي ��ة
وأ ك� �ث ��ر ه ��ا عرضة
ألخ�ط��ر محاوالت
السرقة والتحايل
وال� �ت� �ه ��وي ��د .فقد
ع � � �م � � �ل� � ��ت م � �ن� ��ذ
ان �ط�لاق �ت �ه��ا على
م� �ح ��اك ��اة ال� �ت ��راث
الفلسطيني ليس
ف��ق��ط م� ��ن خ�ل�ال
ن � �ش� ��ر أع� �م ��ال� �ه ��ا
الفنية ع�ل��ى أكبر
مشاركات عاملية لفرقة الفنون الشعبية
ن �ط��اق فلسطيني
ف �ح �س��ب ،ب ��ل من
خالل العمل على
تدريب فرق شبابية
ناشئة ف��ي مواقع
مختلفة خاصة في
الريف الفلسطيني
مما نتج عنه إنشاء
ع� � � ��دد م� � ��ن ف� ��رق
الرقص الشعبي في
عدة مناطق تعمل
جميعا على خطى
الفنون فتستلهم
م � � ��ن رق� �ص���ات� �ه���ا
الفرقة في مهرجان ليالي بير زيت
وز ي� � �ه � ��ا ومنطها
مم ��ا أن��ش��أ هناك
التفافا جماهيريا
قوة الرسالة املوجهة للمجتمع من خالل الرقص
مم �ي��زا ح ��ول هذه
الفرق التي تضفي بعدا جماليا على الرقص الشعبي جعلت التحدي مضاعفا :اجتماعيا
الفلسطيني ،وبعدا وطنيا واضحا يعمل على إلختراق أمناط مجتمعية تقيد حرية التعبير
نشر ج��زء مهم الثقافة الفلسطينية وترسيخ واحلركة للفتيات وحتديا سياسيا مهما للحفاظ
الهوية الثقافية الفلسطينية .ولعل من املفارقة على الهوية الثقافية ونشر جماليتها وعناصرها
ان بعض الفرق التي مت إنشاؤها في الريف تتكون ضد محاوالت الطمس والتشويه .وبهذا رسخت
الفرقة اتساع مفهوم الرقص في فلسطني
الفتيات ،إال أن
م�� � � � � � � ��ن
وشموليته وأهمية الرسائل التي ميكن أن
يوجها ضمن الواقع الفلسطيني املعاش.

المستوى الفني للفرق الفنية :

حضور رسمي وتفاعل شعبي في مهرجان ليالي بير زيت وتشجيع كبير لفرقة الفنون
إلقتراحاتكم وإستفساراتكم بإمكانكم مشاهدة

على mahtatfanya :

www.alquds.com

دليلك
الثقافي

وسألنا «الغول» عن تقييمه للمستوى الفني
الفلسطيني للفرق الشعبية وموقعها من
دائرة الثقافة في العالم العربي والغربي ،
فاجاب» :ان ما يجري على ساحة الفنون
األدائ�ي��ة في فلسطني ،س��واء على مستوى
ال��رق��ص ،أو امل��وس�ي�ق��ى ،يعتبر مهما جدا
وميكن أن يتفوق في مستواه على ما يحصل
في العديد من الدول احمليطة .وعلى الرغم
م��ن امل�ص��اع��ب وال�ت�ح��دي��ات اليومية التي
نواجهها على مختلف االص�ع��دة ،اال اننا

بدأنا نشهد مؤخرا ومع بدايات القرن
احلالي بروز عدد كبير من فرق الفن
الشعبي التي تسعى الى احلفاظ على
التراث الفلسطيني املوسيقي والغنائي
وال��راق��ص ،كجزء م��ن احل�ف��اظ على
ا ل�ه��و ي��ة الثقافية الفلسطينية ،إال

الشعبي الفلسطينية مسؤولية ذاتية اوال يجب
ان يتصدى لها م��دراء ومؤسسو واعضاء هذه
الفرق ،وذلك من خالل اكتساب املهارات الفنية
واالدارية والتفاعل املباشر مع التجارب العربية
والعاملية املتميزة في هذا املجال ،ووضع اجلهات
الرسمية ام��ام مسوؤلياتها من اج��ل دعم هذه
الفرق وحتفيزها من خالل
املسابقات  ،وتوفير الفرص
واملساحات للتدريب والتطوير،
إض��اف��ة ال ��ى ال �ت��دق �ي��ق أكثر
مب�ع��اي�ي��ر امل �ش��ارك��ات الفنية
اخلارجية بحيث يتم دراسة
كل دعوة للمشاركة ولتمثيل
ف �ل �س �ط�ين خ ��ارج� �ي ��ا بحيث
نضمن ان تترك ه��ذه الفرق
بصمات فلسطينية متميزة
عربيا وعامليا.

أمسيات مهرجان فلسطني الدولي في رام الله

تفضيل الفرقة في
المشاركات العالمية :

وطلبنا من « الغول» تفسيرا
السباب تفضيل مشاركة فرقة
ال�ف�ن��ون ف��ي امل�ه��رج��ان��ات عن
باقي الفرق االخرى فقال:
ل� �ق ��د خ� �ل ��ق ع� �م ��ل الفنون
واجتهادها والتزامها الفني
والوطني حالة ثقة وتواصل
مع مؤسسات املجتمع احمللي
بتنوعاتها ،حتى باتت تشكل
بالنسبة لهم عنوانا ناجحا
ي� �ط ��رق ب ��اب ��ه ع� �ن ��د تنظيم
ا مل��ه��ر ج��ا ن��ات او الفعاليات
ضمن مهرجان ليالي الربيع في البحرين
الثقافية .ولقد زاد هذا االمر
م��ن أع�ب��اء الفنون ك��ي تعمل
بجد واجتهاد أكثر للمحافظة
على الثقة التي منحهم إياها املجتمع فتحرص
أنه ولألسف ،تفتقر معظم هذه الفرق للرؤية على تطوير ذاتها بدأب ،وتسعى دوما الى إنتاج
الفنية املتعمقة ألهمية دوره��ا في ظل الوضع ما هو أفضل وأكثر إب��داع��ا وجت��دي��دا ،وجتتهد
الفلسطيني اخل ��اص ،وض� ��رورة إغ �ن��اء عملها باستمرار للمحافظة على انتاج ما هو مميز شكال
بالبعد الفني اجلمالي ،بحيث تقدم للجمهور ومضمونا .كما أن ما مييز الفرقة ويجعلها محط
نوعية وجودة جمالية في أدائها الفني ،وفي ذات اعجاب وتوجه لها ال��دع��وات العربية والعاملية
الوقت تتمكن أيضا من التخاطب مع احملافل للمشاركة خارج الوطن هو محاوالتها املستمرة
الفنية والثقافية في العالم العربي والغربي .وفي لالرتقاء الى مستوى اإلحتراف ليس من ناحية
ظل غياب هذه الرؤية الفنية ،ونظرا خلصوصية الرقص فقط ،وامنا من ناحية الصياغة املنهجية
ال��وض��ع الفلسطيني ،ف��إن ال�ع��دي��د م��ن الفرق مل�س��ارات العمل الفني وام�ت�لاك ناصية العمل
والتي تتاح لها الفرصة أحيانا لتمثيل فلسطني االداري الديناميكي وامل��رن ،اضافة الى التطور
خارجيا ،ال تترك إسمها أو تسجل بصمة هامة املتواتر في الرؤية االخراجية والتقنية من أجل
ف��ي دائ ��رة ال�ث�ق��اف��ة ال�ع��رب�ي��ة وال�ع��امل�ي��ة ،وتبقى اب��داع مشهد فني ابداعي مبتكر يضع الفرقة
النظرة لهذه الفرق من اخلارج «تضامنية» كونها في واجهة املشهد االبداعي العربي على مستوى
فرقة فلسطينية صامدة حتافظ على التراث الرقص املستلهم للتراث والناهل من منابعه
الفلسطيني من الضياع أو التشويه .في هذا الفياضة .كما يحق لنا القول ب��ان فرقتنا قد
السياق ،يجب ان نخلق حالة من النقد للمنتج استطاعت ان تضع الرقص الشعبي الفلسطيني
الفني الفلسطيني بكافة مكوناته س��واء في في املشهد التراثي العاملي من خالل ما تنتجه
التصميم أو األداء أو الرؤية او الرسالة ،وذلك من من اعمال فنية منثل بها فلسطني خير متثيل،
اجل العمل على تطوير هذه الفرق التي أخذت س��واء ك��ان ف��ي امل�ه��رج��ان��ات العاملية ال�ت��ي تقام
بالزيادة الكمية على حساب اجل��ودة والنوعية ،بشكل دوري في عواصم عاملية متنوعة ،أو في
ان تطوير العمل الفني االداري ل�ف��رق الفن االحتفاليات الفلسطينية التي تدخل في اطار

ان تعلن لكافة المؤسسات والمراكز الفنية والثقافية في سائر انحاء الوطن انه إعتبارا من هذا العام سوف يتم
يسر
نشر صفحة خاصة تشمل مختلف الفعاليات والنشاطات التي تنظمها تلك المركز والمؤسسات الثقافية والفنية بهدف االطالع
في الفيـــــس
على صفحة
على مجمل الحراك الثقافي بحيثياته المختلفة  ،لذا نناشد الجميع التواصل مع
بعنـــــــوان  mahtatfanya :وعلى العنوان البريدي التالي mahtatfanya@yahoo.com :
بـــــــوك

ماهية
الهوية

االسابيع الثقافية التي تنظم
من قبل السفارات واجلاليات
العربية والفلسطينية في
م � �خ � �ت � �ل� ��ف
أرج��اء العالم.
ام� � � � � � ��ا ع � �ل� ��ى
املستوى احمللي  ،فمن
خ�ل�ال مالمستها
مليول واهتمامات
وأذواق اجلمهور
احمل � � �ل� � ��ي جن� �ح��ت
ال�ف��رق��ة ف��ي اختراق
م��دن ك��ان من الصعب
ج� ��دا ال� �ت ��واص ��ل معها
فنيا مثل اخلليل وطولكرم
وقلقيلية و غ�ي��ر ه��ا ،وتبذل
الفرقة كل ما لديها من جهد
لتلبية اكبر عدد ممكن من
الدعوات محليا ،رغم ان
عضوية الفنون مبنية
على التطوع ونحاول
ان نرتب برنامجنا
ال � � �س � � �ن� � ��وي مبا
يتناسب وقدرتنا
ف � � ��ي ال � � �ع� � ��روض
بحيث ال يتعارض
ذلك مع برامج
اجل��ام �ع��ات أو
العمل ،حيث
أ ن معظم
أع� � � � �ض�� � � ��اء
ال � � �ف� � ��رق� � ��ة
م � ��ن طلبة
اجلامعات أو
اخل ��ري� �ج�ي�ن
اجل��دد الذين
ب��دأوا يشقون
ط���ري� �ق� �ه���م في
س���وق ال �ع �م��ل ،كونهم
متطوعني في الفرقة.
:
ه��ذا وتستمر
ف ��ي
ن �ش��ر م ��ا تبقى
من معلومات ولقاءات
خاصة بفرقة الفنون
ال�ش�ع�ب�ي��ة ف��ي اجلزء
ال �ث��ال��ث واالخ� �ي ��ر ،
ف��إل��ى م��زي��د من
ال� �ت� �ش ��وي ��ق في
معرفة حقائق
وماهية املشهد
ال� � �ث� � �ق � ��اف � ��ي
الفلسطيني.

الى خلق جو ثقافي مناسب تلتقي من خالله رموز االبداع
تعمد سياسة
الفني االدائي والمرئي  ،بحيث ال ينحصر ذلك فقط على الشارع المحلي بل تعزيز
فكرة تشييد الجسور االنسانية مع الثقافات االخرى مع االحتفاظ بالموروث العربي
ا لفلسطيني حتى يظل ا لمشهد ا لتراثي ا لعا م تر فرف رايا ته في اال فق ا لعا لمي.

