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دليلك 
الثقافي

إلقتراحاتكم وإستفساراتكم بإمكانكم مشاهدة

 mahtatfanya : على  

 اإلعداد واإلخراج: الفنان محمد الشنطي

االبداع  رموز  خالله  من  تلتقي  مناسب  ثقافي  جو  خلق  الى  سياسة   تعمد 

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

العربي  بالموروث  االحتفاظ  مع  االخرى  الثقافات  مع  االنسانية  الجسور   تشييد  فكرة 

لمي.    لعا ا االفق  في  ته  يا ا ر ترفرف  م  لعا ا ثي  لترا ا لمشهد  ا يظل  حتى  لفلسطيني  ا

ماهية 
الهوية 

الفنون ) الجزء الثالث واألخير ( 

القدس :  2013/2/16 الساعة العاشرة صباحا جولة ثقافية في كنيسة القيامة بإرشاد من المؤرخ جورج هنتليان وبتنظيم من مركز دراسات القدس     . 

القدس :  2013/2/16 الساعة السابعة مساء حفل موسيقي محلي عالمي في مسرح كلية هند الحسيني بتنظيم من كلية الموسيقى / جامعة القدس      . 

 . الثقافي    عناتا  مركز  من  بتنظيم  الرفاعي  حوش  في   » المعاصرة  »ازياء  معرض  افتتاح  عصرا  الرابعة  الساعة   2013/2 /16   : عناتا 

:  2013/3/6 الساعة الخامسة عصرا افتتاح معرض المزاد الفني في فندق السان جورج بتنظيم من نادي الفنانين التشكيليين    .  القدس 

الفرق الفنية  الفلكلورية

وزيرة الثقافة سهام البرغوثي تبدي رأيها بالمشهد الفني االدائي  لـ :                     

بعيون الجهات الرسمية وتفاعل الجماهير 

- األشبال الصغار عنوان أصيل رافد لديمومة المسيرة الفنية للفرق الفنية جيال بعد جيل 
- المنافسة الشريفة وااليجابية بين الفرق الشعبية جعلت من النجاح هدفا مباشرا للجميع

- نجحت فرقة الفنون الشعبية الفلسطينية في احداث توازن بين االداء الفلكلوري التعبيري والمعاصرة مع االحتفاظ بروح التراث
- خالد الغول : سنحتفل في التاسع والعاشر من آذار بمرور أربعة وثالثين عاما على ميالد » الفنون « في قصر الثقافة في رام اهلل 

مدار  على  الشعبية  ال��ف��ن��ون  ف��رق��ة  استطاعت 
في  اب��داع��ي��ة  نقلة  حت��دث  ان  الفنية  مسيرتها 
مع  مميز  نسق  في  الفلكلوري  التعبيري  االداء 
ال��رق��ص امل��ع��اص��ر م��ع االح��ت��ف��اظ ب���روح التراث 
وعناصر الهوية الوطنية ، وهذا بدا واضحا من 
خالل اللوحات الفلكلورية الفنية التي شاهدتها 
م���رارا ف��ي االح��ت��ف��االت وامل��ه��رج��ان��ات ، ولذلك 
ال��ف��رق��ة تعتبر  ب��أن ه��ذه  ال��ق��ول  ان��ن��ي استطيع 
الفني  االنتاج  حيث  من  االكفأ  الفرقة  مبثابة 
واالداء الساحر. كما ان هناك العديد من الفرق 
الشعبية الفلسطينية جنحت من خالل تواصلها 
ذو  االدائ��ي  التطوير  اح��داث  الى  واستمراريتها 
اجلودة الفنية العالية ، خاصة وان هناك تدريبات 
مكثفة لالشبال الصغار الذين هم في الواقع رفد 
العضاء الفرق الرئيسية ، وهذا ايضا ما تنتهجه 
سياسة فرقة الفنون الشعبية والفرق الفلسطينية 
االخرى ، ومن اجلميل ان هناك تنافس ايجابي 
شريف بني الفرق الفنية وهذا بالطبع ادى الى 
اجناح وتنوع العمل الفني االنتاجي ، كما حرصت 
مختلف الفرق على تطوير ادائها بإستمرار ملدى 
انفتاحها على اروقة العالم العربي والعالم اجمع 
بحيث اصبحت الفرق الفنية خير سفير وخير 

ممثل حلضارة فلسطني في العالم. 
وبعد ختام لقائنا بوزيرة الثقافة نكمل حديثنا 
مع خالد الغول عضو مجلس امناء فرقة الفنون 
ما  على  ب��دوره  ليطلعنا  الفلسطينية  الشعبية 
بالفرقة  خ��اص��ة  ختامية  معلومات  م��ن  تبقى 
والعقبات  املشاكل  واهم  املستقبلية  ومشاريعها 

واملشهد الفني بشكل عام. 

مشاكل وعقبات :

واكبت  التي  والعقبات  املشاكل  على  وللتعرف 
مسيرة الفرقة وكيف مت تخطيها ، قالت السيدة 
ال��ع��ام 86  الفنون منذ  ف��رق��ة  ع���ودة عضو  ه��دى 

ومستشارة الفرقة:
املجتمع  ف��ي  تشتغل  حيوية  مجموعة  ك��ل  كما 
ب��د م��ن ان تكون هناك ع��وام��ل دف��ع وحتفيز  ال 
اعاقة ومشاكل  وان تكون هناك عوامل  ايجابية 
متشعبة. وال نستطيع ان ننكر حقيقة اساسية 
للفن  املعادية  ب��إج��راءات��ه  االح��ت��الل  ان  م��ؤداه��ا 
واالب�����داع احل���ر  ي��ق��ف ك��م��ع��وق رئ��ي��س ف��ي وجه 
الفلسطينيني بشكل عام واملبدعني منهم بشكل 
خاص.  كما ال نستطيع ان ننكر املعوقات الذاتية 
والتقاليد  بالعادات  املتعلقة  االجتماعية  ومنها 
السائدة في املجتمع، الى جانب الصعوبات املالية 
، اال اننا جنحنا في تخطي البعدين االجتماعي 
واالق��ت��ص��ادي م��ن خ���الل ت��رس��ي��خ االق��ت��ن��اع في 
وطنية  رس��ال��ة  ه��ي  الفرقة  رس��ال��ة  ب��ان  املجتمع 
تساهم في املشروع الوطني ببعده الثقافي، ومن 

بشكل  تخفف  وسائل  اب��ت��داع  خ��الل 
الفرقة  خضوع  احتماالت  من  كبير 
مسيرتها  ت��ع��وق  م��ال��ي��ة  الش���ك���االت 
الفنية واصبحت تعتمد على قدراتها 
بشكل  املبتكرة  وم��ص��ادره��ا  ال��ذات��ي��ة 
خالق وعلى مدى بعيد.  لقد واجهت 
الفرقة بكل جسارة كل رهانات  الكبح 
وسد الطريق ، بل زادت عوامل االعاقة 
إصرارا  واعضاءها  الفرقة  والتقييد 
وث��ب��ات��ا، ول���م ي��زح��زح��ه��ا ذل���ك قيد 
امنلة منذ ما يزيد على 33 عاما من 
مواصلة مسيرة االبداع والتميز، بل  
زادها ذلك حضورا وشعبية وانتشارا 
في كل جتمعات الشعب الفلسطيني 
ف���ي ال���وط���ن وال��ش��ت��ات وس���اه���م في 
البيوت  كل  الفنون  أعمال  اقتحام  

والتجمعات والقلوب. 

معوقات اجتماعية :

ورغم املعوقات االجتماعية التقليدية، 
التجاوب  وعدم  امل��رأة  والتمييز ضد 
االجتماعي  التغيير  مقتضيات  مع 
والثقافي، إال أن هذه الصعوبات لم 
تقف حائاًل أمام تطور وصعود شعبية 
فرقة الفنون. بل وصلت الى العديد 
احملافظة  الفلسطينية  القرى  من 
للرقص  ف��رق  تشكيل  على  وعملت 
التوجهات  ن��ف��س  حت��م��ل  ال��ش��ع��ب��ي 
الفنية الواعية ألهمية الفن كوسيلة 
كافة  عن  رغما  والتصدي  للصمود 
انتجت  كما  التقليدية،  املمارسات 
ال��ع��دي��د م��ن األع��م��ال ال��ت��ي حازت 
على تقدير فلسطيني، عربي وعاملي، 
ومتكنت من احملافظة على أسلوبها 
الفنية  رؤيتها  يعكس  ال��ذي  املميز 

للرقص الفلسطيني. 

االستمرار الفني :

ان استمرار فرقة للرقص الشعبي مبقومات ذاتية 
تطوعية / احترافية بهذا التفرد والرسوخ يؤكد 
على جتربة نعتز بها وجتعلنا ال نلتفت كثيرا الى 
ما يعيق او يكبح بقدر ما نلتفت الى املساحات 
الفارغة التي ما زالت تنادينا كي نشق فيها جتارب 

جديدة من التميز واحلضور املؤثر . 

مرور أربعة وثالثين عامًا على ميالد " الفنون":

ان  نحاول  الطويلة،  الفنية  جتربتنا  وعبر  إننا 

نكون مختلفني عن اجلسم العضوي الذي يخضع 
ملؤثرات الطبيعة، ونسعى قدر االمكان ان نبقى 
في حالة اليفاعة والتدفق والتوهج ما استطعنا 

الى ذلك سبيال.
ولعل من اهم عوامل هذا التجدد اننا نلتفت دائما 
الوقت  ذات  في  نلتفت  كما  األشياء،  ج��ذور  إلى 
استبصارية  ابتكاريه  جتاوزيه  برؤيا  اآلف��اق  إلى 

واستشرافية، ونعطي املجال خلياالتنا
كي حتلق بال قيود أو شروط أو محددات بعيدة عن 
رؤيانا املعرفية والثقافية والفنية، فنحرص على 
والتنوع  واالنفتاح  التناول،  الرؤيا، وعمق  اتساع 

وال��ت��ع��ددي��ة. كما ن��ح��رص دائ��م��ا على 
االدارية  استقالليتنا  على  احملافظة 
واملالية عن اي مؤسسة رسمية او غير 
رسمية.  في غمرة هذا الدأب االبداعي 
التي سنقيمها في  تقترب احتفاليتنا 
التاسع  ف��ي  الثقافي  ال��ل��ه  رام  ق��ص��ر  
والعاشر من آذار  احتفاال مبرور أربعة 

وثالثني عامًا على ميالد " الفنون".

 المشهد  الفني :

الثقافي  للمشهد  الفنون  فرقة  ق��راءة  وملعرفة 
وكيفية   ، واجل��وه��ر  الشكل  حيث  م��ن  املقدسي 
التنسيق مع املؤسسات الفاعلة فيها قالت السيدة 
هدى عودة في ظل احلصار املفروض على مدينة 
القدس، وعزلها عن بعدها وامتدادها اجلغرافي 
واإلجتماعي واالنساني فإن فرقة الفنون كغيرها 
وبكل  ت��زال  وال  حاولت  الوطنية،  املؤسسات  من 
الطرق إختراق هذا احلصار من خالل استمرار 

الوطنية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  امل��ؤس��س��ات  م��ع  ال��ت��واص��ل 
العاملة في املدينة ومن خالل احملاولة باستمرار 
أن  ذل��ك  القدس،  وأهالي  القدس  ال��ى  للوصول 
املعركة  القدس هي  مدينة  في  الثقافية  املعركة 
األهم ، وخصوصا وان املستهدف فيها أساسا هو 
اجليل الناشىء كونه النبتة اليافعة التي يجري 
وتلجأ  وتتهالك   ل��ت��ذوب  وتطويعها  تشويهها 
السهلة  اخل��ي��ارات  ال��ى 
امل��ت��م��ث��ل��ة ب���االن���ط���واء 
الهروب  او  واالن���ع���زال 
لسهولة  ال��ل��ه  رام  ال���ى 
يلزم  ما  على  احلصول 
للعمل  خ����ي����ارات  م����ن 
الثقافية  وامل���م���ارس���ة 
واحلضور  للتلقي  و  ا
للفعاليات واملهرجانات 
والفنية.  ف��ي��ة  ل��ث��ق��ا ا
وادراك��������������ا م�����ن ف���رق���ة 
ال��ف��ن��ون خل��ط��ورة هذا 
الوضع فانها ومن خالل 
التنسيق مع مركز الفن 
الشعبي، ومع مؤسسات 
مقدسية عديدة حتاول 
الوصول  االم��ك��ان  ق��در 
خالل  م��ن  املدينة  ال��ى 
تعميق  ف���ي  امل��س��اه��م��ة 
االه����ت����م����ام ب���ال���ت���راث 
بالرقص  و  ال��ش��ع��ب��ي 
الفلسطيني  وال��غ��ن��اء 
التدريب  خ��الل  وم��ن   ،
وت��وص��ي��ل اإلص������دارات 
)اس���ط���وان���ات وأف�����الم( 
ليتم تسويقها في مدينة 
أن هناك  كما  ال��ق��دس، 
غير  وت��ع��اون��ا  تنسيقا 
مؤسسات  م��ع  منقطع 
مثل  م��ق��دس��ي��ة  ف��ن��ي��ة 
الثقافي  ي��ب��وس  م��رك��ز 
سعيد  ادوارد  ومعهد   ،
للموسيقى  ل���وط���ن���ي  ا
وغ���ي���ره���م���ا م����ن اج���ل 
اعلى  وتنسيق  ت��ف��اع��ل 
نساهم  فاعلية  واك��ث��ر 
في حتجيم  من خالله 
حلالة  ال��س��ل��ب��ي  االث����ر 
تعاني  ال��ت��ي  االن��ق��ط��اع 

منها القدس.

كلمة ختامية :

الثقافية  الصفحة  عبر  اخلتامية  الكلمة  ام��ا   
محطات فنية فكانت ملدير اعمال الفرقة خالد 
الفنون  فرقة  لعبت  لقد  ق��ال:   حيث  قطامش، 
الشعبية، وال تزال تلعب دورا محوريا في حماية 
الهوية الثقافية الفلسطينية عبر مسيرة 33 عاما، 
شاركت  وأعمالها،  وأهدافها  رؤيتها  خالل  فمن 

م������خ������ت������ل������ف 
شرائح ومؤسسات 

األهلي،  املجتمع 
وك�����اف�����ة أب����ن����اء 
ال����������ش����������ع����������ب 
 ، لفلسطيني ا
في غرس األمل 
ف��������ي ن����ف����وس 
عموما  الناس 
واألج���������ي���������ال 
ال������ن������اش������ئ������ة 

خ���ص���وص���ا، 
فتح  وف������ي 
ف������ض������اءات 
رح������������ب������������ة 
م��������ن اج������ل 

التحليق بألق 
وثقة في سماء 

احل��������ري��������ة 
واالب��������داع.. 

ل����ك����ن 
يق  لطر ا

زال  م��������ا 
وال  طويال، 

بد من تكاتف 
من  امل�������زي�������د 

اجلهود الوطنية من اجل 
أشكال  كافة  مواجهة 
والتشرذم  ال��ت��ش��ت��ت 
وال��ت��ش��وي��ه وال��ق��ه��ر . 

ولكي ال تطرد  العملة 
اجليدة  ال��ع��م��ل��ة  ال��ردي��ئ��ة 

فان على  اعالمنا الفلسطيني 
باملشهد  اهتمامه  من  يزيد  ان 

الفني الفلسطيني الراقي الذي 
املهمة  ه����ذه  ف���ي  ي��ش��ارك��ن��ا 

الشاقة، وان يعمل على 
تسليط االضواء 

أكثر على ما 
ه������و رف���ي���ع 

ورصني 

م�����������������������ن 
ت  هما مسا

ثقافية وابداعية  فلسيطنية 
مجاالتها  ف����ي  رائ����ع����ة 

املختلفة. 

اجلماهير املفدسية حتيي الفرقة في مهرجان يبوس الفرقة في العاصمة الفرنسية باريس 

عروض فلكلورية للفرقة في الكويت لقطة ادائية مؤثرة لشبان وشابات الفرقة 

لوحات تعبيرية من االداء النوعي  املشهد التراثي عنوان الفرقة الرئيسي 

 < <    رام اهلل   -  تقرير وحوار حممد ال�شنطي  - تت�شم عنا�شر امل�شهد الثقايف املحلي بحلة من مالمح االبداع والتميز والفرادة ، 

اذ يتخذ مو�شوع االداء الفني االولوية الرئي�شية يف الو�شول اىل اأبهى مراتب االإجناز �شواء كان ذلك يف اطار الفنون االدائية 

او الب�شرية، مما ي�شيف للتاريخ الفل�شطيني اطاللة توثيقية للعمل الفني املتوا�شل والدوؤوب ،    ومن امللفت يف حلبتنا 

الفلكلورية ان اجلميع ي�شري نحو االفق االنتاجي املتميز الذي يجعل من املناف�شة ال�شريفة وااليجابيةال�شبب يف احداث نه�شة 

متكاملة يف ال�شكل واالداء . حمطات فنية ويف اجلزء الثالث واالخري من تقرير فرقة الفنون ال�شعبية التقينا بوزيرة الثقافة 

�شهام الربغوثي للتعرف على راأيها اخلا�ص بالفرقة ال�شعبية الفنية الفل�شطينيةوحتديدا فرقة الفنون ال�شعبية حيث قالت :  


