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جوقة القطان
فتيات غزة يعبرن عن ذاتهن بالغناء

غزة ـ عالء الحلو

على ألحان أغنية »طير يا هوا«، 
ــارا  ــردد الـــفـــتـــاة الــفــلــســطــيــنــيــة يـ ــ ــ

ُ
ت

ُكالب مع صديقتها وفاء عاشور 
راثية، وقد بدا االندماج 

ُ
كلمات األغنية الت

وعلى  الصغيرة،  مالمحهن  على  واضــًحــا 
تناغمة مع اإليقاع.

ُ
حركة أياديهن امل

ــة مــــــــن الــــفــــتــــيــــات  ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ وتـــــــتـــــــجـــــــاور مـ
الفلسطينيات إلى جانب بعضهن البعض 
الثقافي  القطان  مركز  مسرح  خشبة  على 
ــزة، ضــمــن فـــريـــق »جـــوقـــة الــقــطــان«،  ــ فـــي غـ
لــتــأديــة األغــانــي الوطنية والــتــراثــيــة، وقد 
ــــدن فـــي أنــفــســهــن الـــقـــدرة عــلــى الــغــنــاء  وجـ

الجماعي بانسجام وتكامل.
القطان، من 28 فتاة، فيما  وتتكون جوقة 
أداء  عبر  وجماليًا،  تعبيريًا  فــضــاًء  تتيح 
عربية  ألغنيات  واملنفرد  الجماعي  الغناء 
وفلسطينية وطنية وأغنيات تراثية، وقد 
العروض  من  العديد  في  الفتيات  شاركت 
القطان،  مركز  نظمها  التي  واالحتفاليات 
إلــــى جـــانـــب األنــشــطــة الـــتـــي تـــم تنظيمها 

بالتعاون مع مؤسسات شريكة.
وتـــبـــدأ رحـــلـــة الــفــتــيــات مـــع الـــفـــريـــق الـــذي 
شاركات فيه بني 8 حتى 15 

ُ
تتراوح أعمار امل

لم تمنع جائحة كورونا الفتيات عن إنتاج المواد المرئية عن بُعد )عبد الحكيم أبو رياش(

عاًما، بالتحاق الفتيات صاحبات الصوت 
الكورال، وتدريبهن برفقة  الجميل بفريق 
تناغمة مع 

ُ
امل أداء الحركات  بعضهن على 

األغـــانـــي الــتــراثــيــة والــوطــنــيــة، وذلــــك بعد 
الصوت  وطبقات  املقامات  على  تدريبهن 
ــقـــاطـــع، ولــحــظــات  ــنــاســبــة لــأغــانــي واملـ

ُ
امل

البدء بالغناء والتوقف.
عــاًمــا،   14 ُكـــالب  يـــارا  الفلسطينية  وتـــرى 
للتعبير  لها  مساحة  القطان«  »جوقة  في 
ِحب، عبر 

ُ
ت التي  عن ذاتها، وعن هوايتها 

األغاني الوطنية والتراثية، وقد ساعدها 
االشـــتـــراك مـــع الــفــريــق، فـــي صــقــل موهبة 
إلى  الجميل  بصوتها  واالنــتــقــال  الــغــنــاء، 

مختلف الطبقات الصوتية.
وتـــقـــول ُكــــالب لــــ »الــعــربــي الــجــديــد« إنــهــا 
العام،  قبل عام ونصف  بالفريق  التحقت 
وبدأت بتلقي التدريبات مع مدرب الفريق 
الــذي ساعدها على تطويع  النجار،  أنس 
والنغمة،  والعبارة  للجملة  ا 

ً
وفق صوتها 

كذلك التنقل بني طبقات الصوت بسالسة. 
باالنضمام  سعادتها  عــن  الــفــتــاة  وتعبر 
ــاحـــب األحـــــــالم الـــكـــبـــيـــرة فــي  لـــلـــفـــريـــق، صـ
وتقول  الفنية،  األعمال  من  العديد  تقديم 
، وكــنــت 

ً
ــــا جـــمـــيـــال

ً
»يــمــتــلــك والـــــــدي صــــوت

أرغــــب بــتــطــويــر مــوهــبــتــي ألصــبــح مــثــلــه، 

ويـــســـاعـــدنـــي انـــضـــمـــامـــي لـــلـــجـــوقـــة عــلــى 
ذلــك«. وأنتج فريق الــكــورال، فيديو كليب 
ألغنية »طير يا هــوا«، التي تم تسجيلها 
وتــصــويــرهــا فـــي مــســاحــة خـــضـــراء، فيما 
ِتح أزمة كورونا تصوير أغنية »أهو 

ُ
لم ت

دة اللي صار«، بعد تسجيلها، ما اضطر 
الــفــريــق إلــــى تــصــويــر األغــنــيــة مـــن داخـــل 
الــبــيــوت، ومــونــتــاجــهــا، لــتــصــبــح اإلنــتــاج 

االحترافي الثاني للفريق. 
بااللتحاق  الــبــربــري  مــلــك  الطفلة  وقــامــت 
ــة خـــالـــتـــهـــا،  ــنــ ــقــــطــــان بـــرفـــقـــة ابــ ــة الــ ــوقـ ــجـ بـ
ــول إنـــهـــا حــصــلــت عـــلـــى الـــتـــدريـــبـــات  ــقــ وتــ
األغــانــي، ومنها أغنية  الخاصة بعدد من 
ــاركــــن فــــي إنـــتـــاج  »يـــــا قــــصــــص«، فــيــمــا شــ
الفيديوهات املرئية، بعد إتمام التدريبات 
والحركات  الصوتية،  بالطبقات  الخاصة 

ناِسبة لألحان.
ُ
امل

أمــا الفتاة وفــاء عاشور 11 عــاًمــا، فترافق 
شقيقتها تولني خالل التدريبات الخاصة 
املاضي،  الــعــام  بــه  التحقت  الــذي  بالفريق 
وذكرت في حديث مع »العربي الجديد« أن 
الفريق »مريحة وجميلة«،  داخــل  األجــواء 
فيما تتمنى صناعة أغان جديدة، تتضمن 
مزج األغاني العربية، باألغاني األجنبية. 
أعــوام،  وتــرى شقيقتها تولني عاشور 10 

أن الــفــريــق َمــّكــنــهــا مــن ضــبــط الــصــوت مع 
ــقــــاع، واالنــــدمــــاج مـــع فــتــيــات الــفــريــق،  اإليــ
لـــأغـــانـــي  ــاعـــي  ــمـ الـــجـ »األداء  وتــــضــــيــــف: 
يشعرنا بسعادة، إلى جانب أنه يساعدنا 
الفريق،  ساعد  فيما  طاقاتنا«.  تفريغ  في 
الــطــفــلــة ريـــهـــام أبـــو غــالــي 13 عـــاًمـــا، الــتــي 
التحقت بالفريق منذ عامني، على التعرف 
ــدد، واالنــــدمــــاج معهن،  عــلــى صــديــقــات جــ

وتصف تجربتها بأنها »ممتعة«.
العامة  العالقات  منسقة  توضح  بدورها؛ 
في مركز القطان الثقافي في غزة النا مطر، 
أن الجوقة تتبع قسم الفنون األدائــيــة في 
الفتيات  املركز، وتتكون من 28 طفلة، من 
الـــهـــواة فـــي الــغــنــاء الــجــمــاعــي »الــــكــــورال«، 
وقــد حصلن على تــدريــبــات على األغــانــي 
بإحياء  فيما يشاركن  والتراثية،  الوطنية 
املهرجانات داخــل املركز، أو بالشراكة مع 

مؤسسات ومعاهد موسيقية. 
فتيات  تضمُّ  التي  القطان،  وتهدف جوقة 
ــاون، إلـــى  ــــعـــ ــتـ ـــ  ُحــــــب الــــغــــنــــاء وال

ّ
جـــمـــعـــهـــن

إيجاد فضاء مفتوح للفتيات، كي يعّبرن 
وفق  أنفسهن،  عن  وحناجرهن  بصوتهن 
ــربـــي الــــجــــديــــد«، إلـــى  ــعـ ـــ »الـ تــعــبــيــر مـــطـــر لــ
ــانـــي الــوطــنــيــة حــاضــرة  جــانــب إبـــقـــاء األغـ
التي تحمل  في أذهانهن، خاصة األغاني 

معاني األمل والحياة واملستقبل.
ــا الــفــتــيــات عن  ولـــم تــمــنــع جــائــحــة كـــورونـ
إنتاج املواد املرئية عن ُبعد، وتقول منسقة 
الــعــالقــات الــعــامــة، إن الــفــريــق الـــذي يضم 
ُيـــحـــاول التعبير  حــنــاجــر أنــثــويــة نــاعــمــة 
ويفتح  بامتياز،  فلسطيني  كــل شــيء  عــن 
ــام أي طـــفـــلـــة تــمــتــلــك الـــصـــوت  ــ ــ املــــجــــال أمـ
ــغـــــف الــــغــــنــــاء لـــالنـــضـــمـــام  ــ ــيــــل، وشـ ــمــ الــــجــ

للجوقة، والتعبير عن ذاتها.

تبدأ رحلة الفتيات مع 
الفريق الذي تتراوح 

شاركات فيه 
ُ
أعمار امل

بني 8 حتى 15 عامًا، 
بالتحاق الفتيات 

صاحبات الصوت 
الجميل بفريق الكورال

■ ■ ■
أنتج فريق الكورال، 
فيديو كليب ألغنية 
»طير يا هوا«، التي 

ُسجلت وُصورت في 
مساحة خضراء

■ ■ ■
تهدف جوقة القطان، 

التي تضم فتيات 
جمعهن ُحب الغناء 
والتعاون، إلى إيجاد 

فضاء مفتوح للفتيات، 
كي يعبرن بصوتهن 

وحناجرهن

باختصار

الغناء الجماعي والمنفرد ألغنيات عربية وفلسطينية وتراثيّة، وقد  بأداء  تتكون جوقة القطان من 28 فتاة. وتهتّم الفرقة 
شاركت في العديد من العروض واالحتفاليات

هوامش

خطيب بدلة

تـــعـــّرفـــُت فـــي مــديــنــة إملـــســـهـــورن األملـــانـــيـــة، إلــــى شــاب 
ســــوري اســمــه مصطفى ســمــعــان. مــســيــحــي، كانت 
إْن جاءها ولد  ــذرت، 

َ
فت عشر بنات، ون

ّ
والدته قد خل

األســـف،  )مـــع  أخــيــرًا،  جـــاء  وقـــد  ُه مصطفى، 
َّ
لتسمين

 جدًا، 
ٌ

كما قال(، وأمه وفت بنذرها.. مصطفى ظريف
أو  منها جملتني  يحكي  إن  ومــا  بــروايــة سالفة،  يبدأ 
ثالثًا حتى ينفلت بالضحك، علمًا أن هذه املنطقة من 
األحــداث،  تستبق  مخيلته  ولكن  ضحك، 

ُ
ت ال  الحديث 

حــتــى تــصــل إلـــى الــقــفــلــة، فيضحك، ثــم يــفــرمــل بفمه 
ــِكــْك، ويــتــابــع ســرد الــســالــفــة.. ولتأكيد  : إخ إخ ِك

ً
قــائــال

صحة كالمه يحلف بالطالق، بالثالثة، مع أن الطالق 
نــادر، وصعب، وحتى ولو كان وارد  عند املسيحيني 
ق َمن؟ ويستخدم 

ّ
الحدوث، مصطفى عازب، يعني يطل

مصطفى في حديثه محطات كالم، مثل: فهمت علّي 
يــا أبــو الــشــبــاب؟ و: يخلي لــي قلبك.. ويحلف بـــ الــذي 
جمعنا من غير ميعاد، مع أنه ال يوجد أحد هنا في 

أملانيا يستقبل أحدًا من دون ميعاد. 
عــلــّي الــطــالق بــالــتــالتــة، قـــال مصطفى، ملــا يــجــي يــوم 

السبت، موعد زيارة الجارين األملانيني، راينر والورا، 
أتعوذ بالله من الشيطان. تصّور، يا عمي أبو مرداس، 
مـــع أنــــي حــاصــل عــلــى شـــهـــادة تــعــلــم الــلــغــة املــتــقــدمــة 
)C1(، وأغّرد باألملانية مثل البالبل، أذوق األمّرين في 
إيصال أفكاري لهما. املشكلة، لو أردت أنا أن أستمع 
امللل، ألن  إلى مشاكلهما، لنمت في مكاني من شــّدة 
املــواطــن األملــانــي، بشكل عــام، مــا عنده مشاكل، وإن 
وجدت ال تعدو نزول املطر في أثناء مرافقته كلَبه في 

النزهة الصباحية. 
فـــي أحـــد مـــســـاءات الــســبــت، روى مــصــطــفــى لــجــاريــه 
ملخُصها  السورية،  بلدته  في  األملانيني حادثة جرت 
ــاق الــبــعــثــيــني كــتــب تــقــريــرًا بــحــق رجـــل،  ــرفـ أن أحـــد الـ
فُسجن ثالثة أشهر ونصف الشهر في فرع فلسطني. 
استوقفته الورا مندهشة، وأعلمته )من دون أن تحلف 
الحادثة   ،

ً
فــــأوال تفهم شيئًا؛  لــم  أنــهــا  بــالــطــالق طبعًا( 

جــرت فــي ســوريــة، فما عــالقــة فلسطني بــاملــوضــوع؟ 
أن أي مــبــادرة يقوم بها املوظف،  وثــانــيــًا؛ هــي تعرف 
بـ  رفق 

ُ
ت أن  العمل، يجب  تطوير  إلــى  تهدف  كانت  إذا 

ــل بــاالقــتــراحــات الــالزمــة، وفي  »تــقــريــر« مــفــّصــل، يــذيَّ
يا  أنــت،  بينما  مكافأة،  على  املــوظــف  يحصل  النهاية 

سيد مصطفى، تقول إنه كتب تقريرًا فدخل السجن.. 
ملــــاذا؟ هــل كــانــت مقترحاته خــاطــئــة وســّبــبــت ضــررًا 
ى رؤساؤه 

ّ
، فعوقب بالسجن؟ وكيف يتبن

ً
للعمل، مثال

مقترحات خاطئة؟ ألم ينتبهوا لها؟
أوضح مصطفى للسيدة الورا أن الذي كتب التقرير 
لم يدخل السجن، بل الرجل املكتوب بحقه، وضحك.. 
كـــان عــلــى وشـــك أن يحلف لــهــا بــالــطــالق عــلــى أنـــه ال 
يستطيع أن ُيدخل معنى عبارة )يكتب تقريرًا بحقه( 
ــان مــفــهــوم مختلف..  األملــ فــي دمــاغــهــا، فللحق عــنــد 

وألجل الخروج من املــأزق، قال لها إن التقرير عندنا 
علق  وهنا  »أمــنــي«.  تقرير  فهو  بالعمل،  لــه  ال عالقة 
في براثن راينر الذي اندفع يتحّدث عن شيء اسمه 
وتعليمات،  قواعد  الصناعي«، وهو مجموعة  »األمــن 
 واآلالت 

َ
الــعــمــال ــجــنــب 

ُ
ــبــقــت بــشــكــل صــحــيــح ت

ُ
إذا ط

األضراَر املحتملة. 
كاد مصطفى، وهو يحكي لي ما جرى، أن يقع على 
األرض من شدة الضحك. قال لي: بتعرف، أي سيدي 
الله،  ــهــا وتــوكــلــت على 

ُ
َجــَدْبــت أيــش عملت؟  أنـــت،  منال 

وشرحت لهم أن التقرير األمني اختراٌع بعثي، كاتُبه ال 
يذهب إلى السجن، بل من يذهب هو »املكتوب بحقه«، 
وإذا كان الكاتب كاذبًا أو مفتريًا، تبقى املسألة »مثل 
ــه ويــنــام، ويــشــخــر، بينما يوضع   رأسـ

ّ
ــه«، يــحــط ـ

ُ
ــل ِرْجـ

وُيضرب  الـــدوالب،  في  التقرير  بحقه  املكتوب  الرجل 
إنكم  قلَت  هــل  قــف مصطفى.  قالت الورا:  كــالــدواب.. 
تضربون الــدواب؟ غضب مصطفى، هذه املــّرة، وقال 
لها: أقول لك يضربون اآلدمــي.. وليك، يا عزيزتي، أنا 
عــنــدي ســـؤال لــجــنــابــك. هــل تــصــّدقــني إذا قــلــت لــك إن 
صديقي الذي كتب بحقه التقرير مسيحي، والتقرير 

يتهمه بأنه من جماعة اإلخوان املسلمني؟

مفارقات في بالد األلمان

وأخيرًا

هل تصّدقين أن صديقي 
الذي كتب بحقه التقرير 

مسيحي، والتقرير يتهمه بأنه 
من اإلخوان المسلمين؟
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