
تهــدف أيــام تراثيــة إلــى الحفــاظ علــى التــراث فــي مدينــة القــدس وطابعهــا 
الثقافــي، وتعمــل علــى تعزيــز الوجود الفلســطيني وتفعيل دور المؤسســات 
الثقافيــة فــي القــدس، حيــث تشــمل العديــد مــن العــروض الفنيــة، والثقافية، 
والتراثيــة؛ وتســعى إلــى دعــم الفــرق الفنيــة والثقافيــة فــي تقديــم عروضهــا 
المتعلقــة بالتــراث الفلســطيني، مــن أجــل التأكيــد علــى هويــة المدينــة العربية 
والفلســطينية، باإلضافــة إلــى تعزيــز دور الفلســطينيين فــي مدينــة القــدس 

بالحفــاظ علــى أرضهــم. 
أيــام تراثيــة تقــوم بهــا مؤسســة الرؤيــا الفلســطينية ومركــز عوشــاق للفنــون 
الحكواتــي،   – الفلســطيني  الوطنــي  والمســرح  الب  آرت  مــع  بالشــراكة 
ــال الراعــي اإلعالمــي للنشــاط، بدعــم مــن برنامــج  ــة أجي ــى إذاع باإلضافــة إل
األمــم المتحــدة اإلنمائــي - برنامــج مســاعدة الشــعب الفلســطيني والممــول 

ــج. ــات الســويد، والنمســا، والنروي ــل حكوم مــن قب

مجموعة سامر جرادات 

 ٢٠١٤ العــام  فــي  تأسســت  مجموعــة 
تضــم عــددًا مــن الموســيقيين والمغنييــن 
الفلســطينيين. أنتجــت الفرقــة أول أعمالهــا 
بعنــوان "نزلنــا ع الشــوارع"، والــذي ضــّم 
ــورة الفلســطينية،  ــن أغانــي الث مجموعــة م
وفنانيــن  لملحنييــن  أغــاٍن  إلــى  باإلضافــة 
للمــرة  وعــرض  معاصريــن،  فلســطينيين 
األولــى فــي مهرجــان بيرزيــت. وكان العمــل 
ضمــن  للثــورة"  "المجــد  بعنــوان  الثانــي 
ضــّم  والــذي  الدولــي  فلســطين  مهرجــان 
أغانــي الثــورة الفلســطينية فــي المرحلــة 

األولــى.  
تحضــر المجموعــة حاليــا إلنتــاج أغــاٍن جديــدة 
والعربــي  الفلســطيني  الواقــع  تحاكــي 
واالجتماعــي.  السياســي  الجانــب  مــن 
تهــدف المجموعــة مــن خــالل أعمالهــا إلــى 
األغنيــة  تلعبــه  كانــت  الــذي  الــدور  إعــادة 
بعــد  الفلســطينية  الســاحة  فــي  الوطنيــة 
غيــاب طويــل. يقــوم بالتوزيــع الموســيقي 
األســتاذ يعقــوب حمــودة، ويقــود الفرقــة 
الكــورال  ويــدرب  عديلــة،  عمــار  األســتاذ 

عــوض. محمــود  األســتاذ 

27 األحــد

برعاية
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فرقة رواق للدبكة الشعبية

تأسسـت فرقـة رواق للدبكـة الشـعبية مـع بدايـة العـام 
البلـدة  شـباب  جمعيـة  نشـاطات  ضمـن  وذلـك   ٢٠٠7،
القديمـة، بهـدف تنميـة مهـارات الشـباب والحفـاظ علـى 
الثقافة والفلكلور الشـعبي الفلسـطيني وتعزيز الوجود 
الفلسـطيني فـي القدس. تضـم الفرقة ما يقارب ال7٠ 

شـابًا وشـابة.

فرقة القدس للفنون الشعبية الفلسطينية

تأسسـت فرقـة القـدس للفنـون الشـعبية الفلسـطينية 
عـام ٢٠٠٠ علـى يـد مجموعـة مـن الشـباب الفلسـطيني 
فرقـة  وهـي  الشـعبي،  للتـراث  العاشـق  القـدس  فـي 
تراثيـة فنيـة غنائيـة راقصة تسـعى للحفاظ على الفلكلور 
الشـعبي. تقـوم فلسـفة الفرقـة علـى تقديـم الفلكلـور 
وبخطـاب  نمطيـة  غيـر  بصـورة  الفلسـطيني  الشـعبي 
ثقافـي فنـي يتناغـم وتطلعـات الشـباب الفلسـطيني، 
الشـعبي،  التـراث  لـروح  العميـق  بفهمـه  يمتـاز  بقالـب 
تراثيـة  لوحـات  شـكل  علـى  معاصـرة  بصـورة  وتقديمـه 

فنيـة وغنائيـة راقصـة.

فرقة مدرستي فلسطين 

مشـروع  ضمـن  فلسـطين  مدرسـتي  فرقـة  تشـكلت 
مدرسـتي  بيـن  بالشـراكة  وهويـة«  ثقافـة  »الدبكـة 
فلسطين ومركز عوشاق للفنون  عام ٢٠١٤، بهدف نشر 
وتوعيـة الطـالب حـول الروايـة الوطنيـة الفلسـطينية عبـر 
الموسـيقى والتـراث وذلـك مـن خالل تشـكيل فرق دبكة 
مدرسـية التـي كانـت النـواة لتأسـيس فرقـة »مدرسـتي 
انطلقـت الحقـا  والتـي   العـام ٢٠١٥،  فلسـطين« فـي 
بمشـاركة ١٢ طالبـا وطالبـة بعـرض خـاص بعنوان » عرس 
وتـرس« والـذي كان بمثابـة تجربـة فنية أدائيـة دمجت بين 

الدبكـة الشـعبية والدرامـا المسـرحية.

فرقة نادي جبل الزيتون

الدبكـة  بيـن  تمـزج  القـدس،  مـن  فلسـطينية  فرقـة 
الحفـاظ علـى  والفلكلـور والمسـرح. مـن أهـم أهدافهـا 

الفلسـطيني.  وتراثنـا  الوطنـي  اإلرث 
تأسسـت الفرقـة فـي بدايـة الثمانينـات فـي نـادي جبـل 
الزيتون على يد االسـتاذ الراحل إبراهيم أبو جمعة،  وما 
زال عطاؤهـا مسـتمرًا، حيـث ُتخـرج كل عـام فوجـًا جديـدًا 
الفلسـطينية والفلكلـور.  الدبكـة  يجيـد  الـذي  الـكادر  مـن 
شـاركت الفرقـة فـي العديـد مـن الـدورات والمسـابقات 
وحصـدت المراكـز األولـى عـن جـدارة، كمـا مثلـت القدس 

فـي فلسـطين، وفـي الخـارج. 24 الخميس

25 الجمعة

26 السبت

دالل أبو آمنة

تشـتهر  فلسـطينية  فنانـة  آمنـة  أبـو  دالل 
للتـراث  المتقـن  وأدائهـا  الشـجّي  بصوتهـا 
القديـم.  العربـي  والطـرب  الفلسـطيني 
تشـارك دالل فـي مهرجانـات عربيـة وعالميـة 
علـى مـدار العـام وتقدم ألوانـا غنائية متنوعة 
والتـراث  والموشـح  كالمونولـوج  األسـاليب، 
واألغانـي الصوفيـة والموسـيقى العالميـة. 
أصـدرت ألبـوم "عـن بلـدي" والـذي يشـمل 
مـن  اشـتهرت  حديثـة  فلسـطينية  أغـاٍن 
بينهـا أغنيتـا "أنـا قلبـي" و "عيـن العـذراء"،  
والبـوم "يـا سـتي" الـذي قـام بتجديـد أغـاٍن 
مـن التـراث الفلسـطيني والشـامي وقدمها 
وروح  الماضـي  عبـق  بيـن  مـا  يجمـع  بقالـب 
أغـاٍن  يقـدم  والـذي  "نـور"  والبـوم  الحاضـر، 
مـن الشـعر الصوفـي القديـم بالتعـاون مـع 
هـذا  فيالدلفيـا.  فـي  البسـتان  مؤسسـة 
أغـاٍن منفـردة وكليبـات  باإلضافـة إلصدراهـا 
مـن  العديـد  ضمـن  ومشـاركتها  مصـورة، 
والعالميـة.  العربيـة  الغنائيـة  االوبيريتـات 
للحصـول  دالل  تسـتعد  لذلـك،  باإلضافـة 
علـوم  فـي  الدكتـوراة  شـهادة  علـى  قريبـا 
األعصـاب والدمـاغ من كليـة الطب في حيفا، 
وهـي متزوجـة مـن الطبيـب عنـان العباسـي 

وهشـام. لـور  همـا  لطفليـن  وأم 

فرقة الناصرة للفنون الشعبية

فرقـة غنائيـة موسـيقية راقصـة، هدفهـا الحفـاظ علـى الهوية الفلسـطينية وتطويـر وبلورة التراث الشـعبي 
والفلوكلـور الفلسـطيني. تأسسـت عـام ١993 )المجـد سـابقا(، لتكـون بداية مشـروع فنـي اجتماعي. 

»الغريبـة«: قصـة مسـتوحاة مـن أحـداث قـد تكـون واقعيـة وحدثـت بالماضـي، وربمـا هـي مـن بنـات أفـكار 
أحدهـم. تجمـع بيـن عـدد مـن األغانـي التراثيـة الفولكلوريـة وشـخصيات مألوفة وقد نجدهـا ونلتقي بها في 
كل قريـة، فحكايـة »الغريبـة« هـي قصـة جفـرا مـن آل كنعـان، المتّمـردة عـن المجتمـع والقريـة التـي تمنعهـا 
مـن الـزواج مـن حبيبهـا مـروان الجّمـال، وهـو شـاب ثـوري يحمـل همـوم الوطن والنضـال أيضًا. يطلـع الصبح 
علـى القريـة علـى خبـر طـرد مـروان الجّمـال مـن القريـة، ألن حّبـه لجفـرا مـأ الوديـان والجبـال والعربـان. ولـذا 
تعانـي جفـرا مـن هـذا البعـد والجفـاء ومن أفراد أسـرتها لدفعهـا كي تتزوج غيره، فتصبـح الغريبة، لكنها أيضا 
غريبـة فـي قريتهـا. والصديـق الوحيـد الـذي بقـي إلـى جانبهـا هـو زغلـول وهـو أيضـا صديـق مـروان وكاتـم 
أسـراره فهـو يحمـل لهـا الرسـائل. يصـل العمل إلى قمتـه حين يعود مروان من غربته القسـرّية من المنفى 
طالبـا الـزواج منهـا، مـن خـالل قصيـدة واللـه مـا بتجـوز إال فلسـطينية، فـي إشـارة إلـى لـم شـمل الشـعب 

الفلسـطيني علـى أرضـه ووطنه.
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فرقة القدس للفنون الشعبية الفلسطينية

تأسسـت فرقـة القـدس للفنـون الشـعبية الفلسـطينية 
عـام ٢٠٠٠ علـى يـد مجموعـة مـن الشـباب الفلسـطيني 
فرقـة  وهـي  الشـعبي،  للتـراث  العاشـق  القـدس  فـي 
تراثيـة فنيـة غنائيـة راقصة تسـعى للحفاظ على الفلكلور 
الشـعبي. تقـوم فلسـفة الفرقـة علـى تقديـم الفلكلـور 
وبخطـاب  نمطيـة  غيـر  بصـورة  الفلسـطيني  الشـعبي 
ثقافـي فنـي يتناغـم وتطلعـات الشـباب الفلسـطيني، 
الشـعبي،  التـراث  لـروح  العميـق  بفهمـه  يمتـاز  بقالـب 
تراثيـة  لوحـات  شـكل  علـى  معاصـرة  بصـورة  وتقديمـه 

فنيـة وغنائيـة راقصـة.

فرقة مدرستي فلسطين 

مشـروع  ضمـن  فلسـطين  مدرسـتي  فرقـة  تشـكلت 
مدرسـتي  بيـن  بالشـراكة  وهويـة«  ثقافـة  »الدبكـة 
فلسطين ومركز عوشاق للفنون  عام ٢٠١٤، بهدف نشر 
وتوعيـة الطـالب حـول الروايـة الوطنيـة الفلسـطينية عبـر 
الموسـيقى والتـراث وذلـك مـن خالل تشـكيل فرق دبكة 
مدرسـية التـي كانـت النـواة لتأسـيس فرقـة »مدرسـتي 
انطلقـت الحقـا  والتـي   العـام ٢٠١٥،  فلسـطين« فـي 
بمشـاركة ١٢ طالبـا وطالبـة بعـرض خـاص بعنوان » عرس 
وتـرس« والـذي كان بمثابـة تجربـة فنية أدائيـة دمجت بين 

الدبكـة الشـعبية والدرامـا المسـرحية.

فرقة نادي جبل الزيتون

الدبكـة  بيـن  تمـزج  القـدس،  مـن  فلسـطينية  فرقـة 
الحفـاظ علـى  والفلكلـور والمسـرح. مـن أهـم أهدافهـا 

الفلسـطيني.  وتراثنـا  الوطنـي  اإلرث 
تأسسـت الفرقـة فـي بدايـة الثمانينـات فـي نـادي جبـل 
الزيتون على يد االسـتاذ الراحل إبراهيم أبو جمعة،  وما 
زال عطاؤهـا مسـتمرًا، حيـث ُتخـرج كل عـام فوجـًا جديـدًا 
الفلسـطينية والفلكلـور.  الدبكـة  يجيـد  الـذي  الـكادر  مـن 
شـاركت الفرقـة فـي العديـد مـن الـدورات والمسـابقات 
وحصـدت المراكـز األولـى عـن جـدارة، كمـا مثلـت القدس 

فـي فلسـطين، وفـي الخـارج. 24 الخميس

25 الجمعة

26 السبت

دالل أبو آمنة

تشـتهر  فلسـطينية  فنانـة  آمنـة  أبـو  دالل 
للتـراث  المتقـن  وأدائهـا  الشـجّي  بصوتهـا 
القديـم.  العربـي  والطـرب  الفلسـطيني 
تشـارك دالل فـي مهرجانـات عربيـة وعالميـة 
علـى مـدار العـام وتقدم ألوانـا غنائية متنوعة 
والتـراث  والموشـح  كالمونولـوج  األسـاليب، 
واألغانـي الصوفيـة والموسـيقى العالميـة. 
أصـدرت ألبـوم "عـن بلـدي" والـذي يشـمل 
مـن  اشـتهرت  حديثـة  فلسـطينية  أغـاٍن 
بينهـا أغنيتـا "أنـا قلبـي" و "عيـن العـذراء"،  
والبـوم "يـا سـتي" الـذي قـام بتجديـد أغـاٍن 
مـن التـراث الفلسـطيني والشـامي وقدمها 
وروح  الماضـي  عبـق  بيـن  مـا  يجمـع  بقالـب 
أغـاٍن  يقـدم  والـذي  "نـور"  والبـوم  الحاضـر، 
مـن الشـعر الصوفـي القديـم بالتعـاون مـع 
هـذا  فيالدلفيـا.  فـي  البسـتان  مؤسسـة 
أغـاٍن منفـردة وكليبـات  باإلضافـة إلصدراهـا 
مـن  العديـد  ضمـن  ومشـاركتها  مصـورة، 
والعالميـة.  العربيـة  الغنائيـة  االوبيريتـات 
للحصـول  دالل  تسـتعد  لذلـك،  باإلضافـة 
علـوم  فـي  الدكتـوراة  شـهادة  علـى  قريبـا 
األعصـاب والدمـاغ من كليـة الطب في حيفا، 
وهـي متزوجـة مـن الطبيـب عنـان العباسـي 

وهشـام. لـور  همـا  لطفليـن  وأم 

فرقة الناصرة للفنون الشعبية

فرقـة غنائيـة موسـيقية راقصـة، هدفهـا الحفـاظ علـى الهوية الفلسـطينية وتطويـر وبلورة التراث الشـعبي 
والفلوكلـور الفلسـطيني. تأسسـت عـام ١993 )المجـد سـابقا(، لتكـون بداية مشـروع فنـي اجتماعي. 

»الغريبـة«: قصـة مسـتوحاة مـن أحـداث قـد تكـون واقعيـة وحدثـت بالماضـي، وربمـا هـي مـن بنـات أفـكار 
أحدهـم. تجمـع بيـن عـدد مـن األغانـي التراثيـة الفولكلوريـة وشـخصيات مألوفة وقد نجدهـا ونلتقي بها في 
كل قريـة، فحكايـة »الغريبـة« هـي قصـة جفـرا مـن آل كنعـان، المتّمـردة عـن المجتمـع والقريـة التـي تمنعهـا 
مـن الـزواج مـن حبيبهـا مـروان الجّمـال، وهـو شـاب ثـوري يحمـل همـوم الوطن والنضـال أيضًا. يطلـع الصبح 
علـى القريـة علـى خبـر طـرد مـروان الجّمـال مـن القريـة، ألن حّبـه لجفـرا مـأ الوديـان والجبـال والعربـان. ولـذا 
تعانـي جفـرا مـن هـذا البعـد والجفـاء ومن أفراد أسـرتها لدفعهـا كي تتزوج غيره، فتصبـح الغريبة، لكنها أيضا 
غريبـة فـي قريتهـا. والصديـق الوحيـد الـذي بقـي إلـى جانبهـا هـو زغلـول وهـو أيضـا صديـق مـروان وكاتـم 
أسـراره فهـو يحمـل لهـا الرسـائل. يصـل العمل إلى قمتـه حين يعود مروان من غربته القسـرّية من المنفى 
طالبـا الـزواج منهـا، مـن خـالل قصيـدة واللـه مـا بتجـوز إال فلسـطينية، فـي إشـارة إلـى لـم شـمل الشـعب 

الفلسـطيني علـى أرضـه ووطنه.




