
الهمّ  حجم  ويُهوّنون  والوتر..  الوتر  بين  الجرحَ  يتقاذفون 
بين أضلعهم الصغيرة بين كّل ضربة إيقاٍع وضغطة مفتاح 
موسيقي.. وتنقلهم االهتزازاتُ الصوتيُة بين عوالم شتّى؛ 
فهم  بنفسجيتها..  وفي  حبّها  في  -بانسياٍب-  ينسابون 
آالتٍ  بالنفخ في  بالتتابع  الهمّ  ينفُثون  يحبّونها وتحبّهم.. 
صنعوها بإمكانياتٍ بسيطةٍ تُصدرُ أحلى األلحان وأشدّها 

مرارة..!
هم أطفاٌل فلسطينيون يعيشون في قطاع غزة.. تلك البقعة 
المحاصرة والمتوتّرة دومًا.. حيث يحاولون أن يصنعوا السالم 

الداخليّ؛ رغم كّل ذاك الوجع واأللم الخارجيّ.       

سمر الدريملي
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في  األخيرة  العشر  السنوات  في  تزداد  بدأت  ثقافيٌة  ظاهرةٌ 
قطاع غزة؛ حيث اإلقبال الكبير من صغار السّن -خاصًة اإلناث- 
الفقر  رغم  اخملتلفة،  وأشكالها  بأنواعها  املوسيقى  لتعّلم 
والوضع االقتصادّي املتردّي، ورغم احلصار املشّدد على القطاع 

منذ أكثر من 11 عاماً.
 )4( يزداد اإلقبال رغم أنه ال يوجد في قطاع غزة سوى حوالي 
املوسيقى  لتعليم  فقط  واحٍد  ومعهٍد  متواضعٍة  مؤسساٍت 
والغناء؛ إلى جانب تنمية املوهبة عند بعض األطفال؛ على يد 
غزة  في  املوجودين  القالئل  الغزّيني  والفنانات  الفنانني  بعض 
عن  ناهيك  والعائلة،  الصداقة  عالقات  عبر  مجانيٍّ  بشكٍل 
توّجه بعض األطفال -مبساعدة عوائلهم- لتعّلمها “أون الين” 

من خالل دروس الشرح اخملتلفة على موقع اليوتيوب.
الموسيقى محاصرة..!

للموسيقى  سعيد  إدوارد  معهد  فرع  مدير  داوود  إسماعيل 
في غزة قال: “اآللة املوسيقية محاصرةٌ؛ بسبب إغالق املعابر، 
في  عددها  قّل  حيث  اآلالت؛  بعض  استيراد  نستطيع  وبالكاد 
ذكوراً  األطفال  نستقبل  الزلنا  ذلك-  -وبرغم  أنه  إال  املعهد، 

وإناثاً”.
وصّل  حيث  عاماً   )7-16( األطفال من عمر  املعهد  ويستقبل   
عدد الطالب في العام )2017( إلى حوالّي )200( طالبة وطالب.

الطالبة روان د. )اسٌم مستعار(، 11 عاماً، تتلّقى التدريب على 
“على  قالت:  املعهد؛  في  سنوات   4 منذ  مختلفٍة  آالٍت  عزف 

من  عانت مؤخراً  األسرة  أّن  إال  اجليد؛  املادّي  الرغم من وضعنا 
ضغٍط ماديٍّ بسبب األوضاع الصعبة التي يُعاني منها القطاع 
التسهيل  نظام  هو  لالستمرار؛  دفعني  ما  لكّن  عاٍم،  بشكٍل 
موضحًة  دُفعات”  على  الرسوم  وتقسيط  املعهد،  في  املُتّبع 
طاقتي  لتفريغ  أساسيٌّ  شيٌء  لي  بالنسبة  “املوسيقى  أّن 
عدم  ظّل  وفي  طويلة،  مدرسيٍّ  دواٍم  ساعات  بعد  السلبّية؛ 

وجود أفٍق أليّة انفراجٍة قريبٍة لقطاع غزة”.
وأضافت: “أحب املوسيقى العربية األصيلة، وأحاول -من خالل 
عزفي- العودة إلى أصول الفّن العربي األصيل؛ بعيداً عن هذا 

الصخب املنبعث من الكثير من األغنيات واألحلان اجلديدة”.
أما نورا ق. )اسٌم مستعار(، 11 عاماً، فتتعلم العزف على آلة 
املوسيقى  “حبُّ  فقالت:  “املعهد”  في  عامني  منذ  )التشيلو( 
الرسوم  على  لإلخوة  تخفيٍض  وجود  مع  لي؛  األهل  وتشجيع 
في املعهد؛ ساعدني على االستمرار بالتعّلم؛ ألصل لتحقيق 
دوراً  للموسيقى  “كان   أنه  إلى  منوهًة  االحتراف”  في  ُحلمي 

إيجابياً في زيادة حتصيلي الدراسّي”.
إلى  وصلوا  قد  سعيد”  إدوارد  “معهد  تالميذ  بعض  أّن  يُذكرُ 
آخرها  كان  والعربية  احمللية  املسابقات  بعض  في  النهائيات 
مشاركة الطفل محمود كحيل 17 عاماً مع ثالثة من زمالئه 

في برنامج )Arab Got Talent( وحصل على “الباز الذهبي”.
التوافق  في حكومة  الثقافة  وزارة  ووكيل  التشكيلي،  الفنان 
الوطني، فايز السرساوي، أكد أن اإلقبال على تعلم املوسيقى 
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يأخذ منحى أكثر جدية  بدأ  والكبار  في غزة من قبل الصغار 
ووضوح خاصًة منذ تأسيس معهد إدوارد سعيد منذ أكثر من 
15 عاماً، مشيراً إلى أن إقبال األطفال من كال اجلنسني مؤخراً 
بات ملحوظاً في ظل الظروف اخلانقة التي يعيشها قطاع غزة، 
وهو ما يجب أن يدفع أولياء األمور واملدارس بأن يهيئوا األجواء 
وأن  الثقافية،  الفنون  ومختلف  املوسيقى  لتعلم  ألطفالهم 
في  الالمنهجي  النشاط  من  أساسي  جزء  املوسيقى  تكون 
املدارس فهي من تعلهمهم احترام الوقت والتفكير اإلبداعي 

وإيجاد حلول غير تقليدية لهمهم املتواصل.
حياٌة ملّونٌة.. باإليقاع.. !

إحدى  هي  ربيعاً  اخلمسة عشر  ابنة  )اسٌم مستعار(  مرمي ط. 
الفتيات اللواتي يتعّلمن عزف اجليتار على أيدي الفنان “الدرميلي” 
التي  “األلوفيرا”  نبتة  بجانب  اجليتار  تعزف  أن  تُفضل  ما  غالباً 
زرعتها داخل إصيٍص صغيٍر في شرفة البيت فترويها بالعزف 

واملاء بانتظام.
وتضيف بعيون دامعة: “ال أخشى صوت الصاروخ بقدر خشيتي 
والفقر  احلصار  بسبب  بغزة  املوسيقى  صوت  يسكن  أن  من 

والتهديد الدائم بالعدوانات”.
اإلحلاح  من  متّل  وال  تكّل  ال  كانت  ابنتها  أن  أكدت  مرمي  والدة 
على  العزف  الفنّان  خاُلها  يعّلمها  أن  طلبها  على  واإلصرار 
على  يؤثّر  أن  خشية  متشجعٍة؛  غير  هي  كانت  فيما  اجليتار، 
ما  لكّن  املتفّوقات،  من  أنها  خاصًة  الدراسّي؛  حتصيلها 
اكتشفته هو أّن حتصيلها العلمّي لم يتأثّر؛ بل زاد من سرعة 

فهمها وصبرها على بعض املسائل احلسابية املعّقدة”.
نتعلم “أون الين”

عاماً  عشر  األحد  يتجاوز  لم  الذي  مستعار(  )اسٌم  علي  أما 
بداياته  ويقطن في مخّيم الشاطئ غرب مدينة غزة؛ فيسرد 
مع املوسيقى، وكأننا نستمع لنصٍّ إيقاعٍي مفرٍح ومبٍك في آٍن 
واحد؛ إذ يقول: “كان أبي يشّجع أمي على االستماع للموسيقى 
الكالسيكية من ملا كنت جنني في بطنها.. كان يقول لها: هأل 

متل ما بتسمعي هو بسمع.. وميكن بيرقص كمان”.
حيث  البيت؛  داخل  املوسيقى  أتعّلم  “بدأُت  متابعاً:  ويبتسم 
ببعض  وبدأت  ميتلكه،  قدمٍي  عودٍ  على  العزف  أبي  يعّلمني  بدأ 
املقطوعات البسيطة ودندنة بعض األغنيات الطربّية القدمية 
ألم كلثوم ولعبد احلليم حافظ، ومحمد عبد الوهاب، ومن ثّم؛ 
أبهرت جميع من  بي  أعزف مقطوعاٍت خاصًة  أن  أحاول  بدأُت 

كان يسمعها ممن لديهم آذاٌن موسيقية”.
يُكمُل بشيء من احلزن: “أبي يدرك جيداً أن موهبتي ومهاراتي 
مدرسٍة  في  املتواصل  للتدريب  حتتاج  العود  على  العزف  في 
متخّصصة؛ لكّن الوضع املادّي الصعب مينع أن تكون موهبتي 
املوسيقية هي األولوية في حياتنا كأسرٍة محتاجة، ورغم ذلك؛ 
فالعود ال يفارقني، وأملي بأنني سأحّقق حلمي بأن أكون من 

أشهر عازفي العود في العالم العربّي؛ حتماً سيتحقق”.
أما هدى وتوأُمها حسن )اسماء مستعارة(، فيكَّمالن بعضهما 
“األورج”  يعزف  وهو  تغنّي  فهي  الفنّية؛  املوهبة  في  البعض 
ويستمتعان بإحداث “الَضجيج اجلميل في البيت” - على حّد 

تعبيرهم-.
التدريب واملواصالت من خالل  وقد وّفرا على والدهما تكاليف 
والنوتات  اإليقاعي  املقطوعة  وزن  وفهم  الين”؛  “أون  التعّلم 

واملقامات املوسيقية املستخدمة في األغنية.
أزمات  من  القطاع  في  يعيشون  فلسطيني  مليون   2 ويعاني 
اقتصادية ونفسية وإنسانية خانقة، ويشكل األطفال منهم 
نفسية  أمراضاً  يعانون  نصفهم  من  أكثر   ،60% نسبته  ما 
وأعراض  واإلحباط،  واالكتئاب،  الشديد،  اخلوف  مثل  متعددة 
اإلسرائيلي  االحتالل  والعصبية جراء شن  النفسية  الصدمة 

عدواناً بني احلني واآلخر على القطاع.

مركز  في  اإلعالم  برنامج  كمنسقة  تعمل  بفلسطين،  غزة  مدينة  من  نسوية  وناشطة  حرة  صحافية  الدريملي  سمر 
شؤون المرأة، وسكرتيرة تحرير مجلة الغيداء النسوية التي تصدر عن المركز، حاصلة على بكالوريوس صحافة وإعالم، 
وماجستير دراسات شرق أوسط، ومنحة “قيادات من أجل الديمقراطية”، من جامعة سيركيوز بالواليات المتحدة األمريكية.
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