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العمل الفني ” ،طلت” ...
توجت برامع الفنون معلها الفين طلتت ...ذت ا الت تا
مبجموعه من ال روض يف ال ديد من املدن و الترتر
يف فلسطني ،فاكنت البداية يف شهر نيسان يف بتيتت
حلم مضن ختا املهرجان ادلويل مرس ح التطتفت و
الش باب ” يال يال ” و اذلي ينظمه مرس ح احلتاة،،
وقد شاذد الت ترض رثك تن متن  099مشتاذتد عت
خش بة قرص املؤمترات ،وتبع ذكل عرض رثكخر يف متتو
مضن ف اليات همرجان البري ،اخلامت ضوتوة 0099
مشاذد يف اس تاد البري ،ادلويل ،وب د ذكل يف جتنتني
مضن ف اليات همرجان فلسطني ادلويل الستابتع عت
ضووة رثك ن من  0999مشاذد يف ستاةتة متدةستة
ذكوة جنني الثانوية ،وقد اختمتت ال روض يف رثكوهجتا
مضن همرجان حنظةل احلادي ع ضووة رثك ن متن
 0999مشاذد يف قرية صفا ،ام شتاةكتت يف تتو يتع
جائز ،ايرس عرفات لالجنا له ا ال ا  ،وحف تتو يتع
متتنتتط التتطتتلتبتتة والتتل تتترتتدهمتتا تتوعتتة ا ت تتا ت
الفلسطينية ،يف قرص ةا هللا الثرايف.

طلت في عمان ..
” مثل صهيل ال يعرف التعب ،ومثل نهر يعرف
شعب ”
طريقه رغم وعورة ال ُ
وقد اس تمك مع طلت ...تأرثلره من خالل عرض فين يف ا رثلةدن
يف ال امصة عامن ،ابل ا ة مع مج يه وعد الش بابية ،ضووة رثك تن
من  009مشاذد من التجم ات الفلسطينية يف عامن ( الطالبيتة،
النتتترص ،الزةقتتتا ،،جتتتر  ،اةبتتتد ،احلتتتسني ،اب تتتافة ا
الفلسطينني من ساكن عامن ) حيث مت دعو ،مجهتوة متن مواقتع
مت تتدد ،ت ي ت لتتت االمي ت ا جثعتت ،و الثرتتايف ،تتد
ت ريوهم سلوب الفرقة يف الت ام متع الترقا التش ل التاكرس
للمنط الترليدي ،وقد ىق ال رض ةاةل من الت اطف و التفاعت
و ا نف تتال متتن النتتا  ،وقتتد مت يتترا موست ير ،ال مت الفنتتان
طاةق النارص ،اب افة ل يك الفنون وعه رثكيبتك ،وقتد قتد
التمعامع س ت تون دقيرتتة رثكعتتادت للجمهتتوة بريتتا ا رثلم ت واحليتتا ،و
الغوب يف كن واةد ،وقد اعتمعت الفنون رثكن ذت  ،اوتوةل وب تد
غيتاب عتا لمت عتتن ا رثلةدن ،و ابلت وة ،س تؤست وت تتين
مجهتتوة الفنتتون يف ا رثلةدن ،وقتتد تفتتتط متتداةي و تتا ت جديتتد،
للفرقة يف املس ترب الرريب ،علامً رثكن ذ ا ال رض بدمع من ا لتاد
ا رثلوةويب مضن م وع ” الفنون للجميع ”.

جولة الواليات املتحدة
don't understand the language but that day I fall in
love with the music the dance. .. And my Palestinian
date... 11/16/2016 Chicago unforgettable

وب د غياب ع س نوات من اووةل ا رثلخري ،الل قامت ا فرقة الفنتون ابلتو ايت
املتحد ،عا  ،0992عادت الفنون لتس ت يد رثكلرها وبريرها بني فئة من امجلهوة التشاب
اذلي مل ير الفنون مطلر ًا يف الو ايت املتحد ،،ا رثلمر اذلي رثك ا قمية رثكع للحتاةل
الش وةية ،وصبغ اووةل بطاقة عالية من ا بداع  ،فرد جالت الفنتون رثكةب ته و ايت
وو نيوجريس ،واش نطن ،شت ياكغو ،ستان فرايسيسيوتت منطلرتة بتتاةا التاستع
حىت الواةد و ال ين من شهر ت ين الثاين ،مندف ه بطاقة ذتاةلةل عتاد ،يويتن
ةتتاةل وطنيتتة واس ت ه يف اواليتتة الفل تسطينية ذنتتاي ،س ت ت اد ،ادلوة ا مت تت ،و
الس يايس و الثرايف ،حيث شتتت عتروض الفرقتة دافتع لل ديتد متن ا رثلفتراد تو
اس ت اد ،ادلوة ا مت  ،وبنا ،املؤسسات الوطنية الفلسطينية يف اخلاةج.
ام رثك افت ذ  ،اووةل مس تو جديتد متن ال مت داخت الفنتون ،حيتث قدمتت
الفرقة عرو ها عت ختش بات رثك تن املتساةح رثكيفيتة يف التو ايت املتحتد ،،مبجمت
حووة وص ا رثك تن متن  0099متشاذد ،تام رثكستست موعته متن الت الت
اودية مع مؤسسات فلسطينية و عربية يف الو ايت املتحتد ،،التل مل ترتترص عت
ال روض فرط ،ب يف جوانب فنية وثرافية رثكخر .

وقد رثك افت الفنون ب د ًا رثكخر خالل جتواتلتا ،وذتو تترتدا
احملارضات رثكو وةشات ادلبية،
فرد قد لك من التزمتيت د داة يتد و التزمتيتةل ة
مغوةي ،وةشة ب نوان :املراومة الثرافية يف جام ه ش ياكغو،
ضووة رثك ن من  09طالب وطالبة من اوام ته ،تام شتاةي
رثكعوا ،الفنون جتاة م الفنية وا جتثعتيتة متع احلوتوة ،ومت
اس ت راض اتةا الفنون و ال م فهيا.
ام قد الزمال ،عطا خطاب ورسي احلسيين وةشة لتفترقتة
ادلبية الفلسطينية يف سان فرايسيسيتو ،و التل رثكستستت
مل وع تدةيب ادلبية للفرق و ا تمتوعتات التفتلتستطتيتنتيتة
املتواجد ،يف الو ايت املتحد ،،خالل ال تا الترتاد  ،تد
تردا خمع ،الفنون يف التدةيب و التتت تمتل وا نتتتاج التفتين
ومشاة لا من منطلا مترير امل رفة ،و اذلي تت تتتمعل التفتنتون
جوذر ال م امجلاع ،و املشاة ة.

ادليك – رثكدنمعل
اندفع ال رض الفين ادليك ذ ا ال ا و من ة التنتجتومتيتة ،حتيتث
اس تمك امل وع الفين " ادليك " واذلي لن قد بد رثك من  0رثكعتوا
ابل ا ة مع مرسح نواة الشم ومج ية مرحبتني يف لبنان ،ا رثكنته
و رثلس باب اداةية مل يمتين الفريا اللبناين متن املشتاة تة يف اوتوةل،
ومت اس توافة الراق نني سامر كراجة وختادل ال تابتر ،متن التفتنتون
للمشاة ة يف ال م ا جانب الراق ني املشاة ني يف امل وع متنت
البداية ومه دي كراكر ،وعطا خطاب ومحمد خوير.،
وقد قد ةاقيص الفنون امخلسة ،س ب ه عروض فنية رثكذذلت امجلهتوة
يف رثك مع همرجاانت ال امل واذلي مش ع رثك الت تروض التفتنتيتة،
مضن مساةة  Dance Baseوقد اندف ت ال حف ومرا ت النرتد
ابليتابة عن ال م  ،ام وح ع ترل ا رثلةب ة جنو مضن ال تروض
املشاة ة ،ا رثكن التفوق لن من خالل الرتحش لتثتالج جتوائتز و
ا رثلمه ع مس تو املهرجان.

وقد شلك " ادليك " نرهل وجتربة نوعيته يف
الفرقة ،افة مفتهتو لتغتة ادلبتيتة مضتن
مفردات الفرقة من جانب ،ودخول التفترقتة
مساةات املهرجاانت ادلولية ب تفتة اوتود،
الفنية وليست املشاة ة فترتط متن جتانتب
كخر ،ابس تخدا لغة فلسطينتيتة التتتيتويتن
وعاملية الفهم ،حيث مل ترد ادلبية ب تفتلتا
الترليدية ،ب بس ياقها النردي رثكيوت ًا ،مضتن
متتتتتتتفتتتتتتتهتتتتتتتو الستتتتتتتلتتتتتتتطتتتتتتتة.
وقد قد لك من متؤستستة عتبتد احملستن
الرطان و ا ل الثرايف التمعيتطتاين دمعتهتام
له ل اووةل.

عيد الفرقة ال
احتفلت الفنون ذ ا ال ا ب كر التأرثسي الساب ه و الثالثني يف
ةةةل ميش و بتري قوا ،بيت حلم يف نيسان ،والل لنت فرصة
لتلتر ،رثكجيال الفرقة سو ًاي مر ،رثكخر  ،وقد بد رثكت الفرقة من
عيدذا التاسع وال ين ةةةل امليش يف ذكر التأرثسي  ،وذكل
د ت زيز ال القة بني ا رثلةض ومع الفرقة و الل و ت بري
جاميل للك ما ترو به الفنون .ام عردت امجل ية ال مومية
اجثعها الس نوي ومت نرا واقراة التررير املايل والاداةي ل ا
 0900واملوافرة ع خطة مع وموا نة ال ا  ،0902ود ة
التدقيا.
ومن اودير ذكرل ،رثكن اجثع امجل ية ال مومتيتة لتلتفترقتة ،شتلك
فرصة لنرا مع الفنون وطرح الرؤية ال امة للتنترتا بست تيتاق
رثكةداج وتطوةات ا متع ،وذكل ضووة موظف ،الفرقة وذو ا رثلمر
الغري م تاد يف س ياق ال م املؤسسايت ،ا رثكن الفرقة ترصت داات ًا
ع س ياسة الشفافية يف معلها وبشلك متواص .

همرجان الرتاج السابع
رثكش لت الفنون مر ،رثكخر انةذا الاكمةل ،متن ختالل
تردا عر ني مضن ف اليات همرجان الرتاج السابع يف
ت ين ا رثلول و اذلي ينظمة متر تز التفتن الشت تل،
ضووة رثك ن من  0099مشاذد ع مد كرثمس يتني،
وقد شاةي عاملرة الفنون برامعهتا وشت تبتا تا الت ترض
الفين ،وتودلت ةاةل من التفاع بني رثكجيال الفرقة.
حيث تؤمن الفنون ب وة ،ابرا ،نبض الفترقتة متز ت ًا
بني ا رثلصاةل و امل ارص ،،صان ة من ختلتيتط ا رثلجتيتال
ذ ا ،ذوية الفرقة املتطوة ،،لي بط ما تردمه التفترقتة
ا رثلن ذو انبع من راهثا ب د لك ذ ل الس نوات.

أهم الورشات
شاةي رثكعوا ،الفنون ذ ا ال ا  ،ابل ديد متن التوةشتات التفتنتيتة و ا داةيتة يف
فلسطني و ال امل.
 حيث شاةي الزمي د داة يد يف جلسات مؤمتر ا تمتتع ادلويل لتلتفتنتون
الاداةلية ،عن دوة الفنون ا رثلداةلية يف التغري وال م ا مت ت ،ضوتوة رثك تن متن
 009مشاةي يف مدينة نيويوةي ،وقد عرض منتفترد ( رثككتون ) يف همترجتان
بريوت للرقا امل ارص ،وشاةي فرقة (اليساة) السو رسية يف عرو ها مبهرجتان
الرقا امل ارص يف بريوت وعامن وةا هللا.
 ام اس تمك الزمي عطا ختطتاب معتهل يف م توع One Spaceو اذلي
س تويف وعه خمتاة ،من الفنانني من جنس يات خمتلفة للمشاة تة يف جتتاةب
اجثعية وايسانية وفيرية د اخلروج بأرثفاكة نتتاجتات فتنتيتة ،وقتد لنتت
اووةل ا رثلو يف المعتغال مث ا جنوب رثكفريريا.
 وقدمت الزميةل نوةا بير ،ال رض الفين ” س ينسوةت ” وذكل مضتن همترجتان
 Point PREFيف سو رسا.
 وقد الزمي خادل قطام وةقة معت بت تنتوان ” التفتن لتت ا حتتتالل“
املس ترى من جتربة الفرقة ،مضن ف اليات منتد املراومة الثرافية و اذلي نتظتمتة
مرسح احلرية يف خمل جنني.

 ام شاةي الزمال ،خادل قطام ونوةا بير يف لرا ،جتمع متايس ا قتلتميت ،يف د
الش يخ ،اب افة ا البحر امليت.
 وشاةي الزميالن محمد خوير ،ومحمد ال فدي يف مرسحية ” وة ” مضن همترجتان
الرقا امل ارص يف ةا هللا ،وافتتاح مبىن املتحف الفلسطيين.
 واس تمكلت الفنون معلها ومشاة لا يف بنا ،وتت تزيتز شت تبتيتة التفتنتون ا رثلداةلتيتة
الفلسطينية ا جانب اةد ع مؤسسة فنية ،و التل تتوجتت ذت ا الت تا
مكؤسسة مس ترةل.

 ام وقد الزمي محمد ال فدي وةشة موعه من الش باب الفلسطينيني الوافتديتن
من اخلاةج مضن برانمج اعر راثك ،و اذلي يداة س نو ًاي ابلتنس يا مع مجت تيته
ا رثلةايض املسيونية يف بيت حلم.
 وشاةي رثكعوا ،الفنون يف رثكيشطة و ف اليات الوةشة ال يفتيتة ،والتل مت نترتا
ال ديد من الروااي الل ختا ةؤية ومع التفترقتة ،اب تافتة ا الت تديتد متن
اووانب ا جثعية.
 وقا مدةبوا فرقة الفنون ،بتردا وعه من الوةشات و التتتدةيتبتات يف متواقتع
خمتلفة ،اب افة ملتاب ه تدةيب جز ،من الفرق الل رثكسس لا الفنون مس بر ًا.

 وشاةي الزميالن ااي جمع و رثكي رثكبوعون يف وةشة اداة ،ا نتتاج التفتين واذلي
قامت بتنظميها رسيتة ةا هللا ا رثلو ابل تا تة املرستح التوطتين لتلترقتا يف
رثكسيتلندا.

انتاجات الفرقة
رثكشري—،ال م الفين اوديد
اس مترت الفنون يف بنا ،وتطوير النسخة ا رثلو من ال م الفين اوديتد
رثكشري ،،واذلي مت اس ت راض جز ،منه يف بداية ال ا  0902موعه من
رثكعوا ،امجل يه ال امة ،و رثكصدقا ،الفرقة ،ا رثلمر اذلي و ع بت تض قوتااي
ال م للنرا واودل ،وقد مت امليض قدم ًا يف معلية ا نتاج ،ومت بتنتا،
الطامق الفين لل م  ،ومن املتوقع رثكن يمت افتتاح ال م يف ال ا .0900
اسطوانة فلتوةية جديد،
انطلرت الفنون ومع بداية ال ا  ،0902ابل م ع انتتتاج استطتوانتة
فلتوةية جديد ،لتنوم ا ابقة التفتنتون ( يتاةيتد ،ةيتف ،فتة،
اج ُ ،حزةية )  ،وذكل ب د ا تفاق مع املؤلف واملتو ع املتوست تيترت،
السوةي س د احلسيتين ،و اذلي اتةا طتويت يف الت تمت متع
املوس يرى الرتاثية ،وقد مت مجع ال ديد من املرطوعات الرتاثية ا رثلصتلتيتة
وذكل من رثكةش يف فرقة الفنون و من رثكةش يف املوس يرتى التتترتلتيتديتة
التابع ملر ز الفن الش ل.

شركاء الفنون
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