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تحسين يقين*

صـــورة نـغـــم
مش���هد األطفال الذاهبين لتعلم الموسيقى يذكرني به، حين كان طفاًل هنا 
قبل عقدين، في االنتفاضة الفلس���طينية األولى، كان يعزف موسيقى من نوع 
آخ���ر، فقد كان ابن مخيم األمع���ري جار المدينتين التوأمي���ن البيرة ورام الله، 
هنا يمارس عزفه، ابن ال�8 س���نوات أو 9 يحمل آلت���ه، بيده رافعها إلى األعلى، 
متجهًا بسحنته البريئة الغاضبة نحو العالم، جمهور الصور القادمة من مناطق 

االحتالل والنزاعات..
 - رمزي أيها الطفل الصغير ما الذي يفعله حجر!

- ما الذي يفعله حجرك في الجنود المدججين بالسالح والحديد؟ عد يا طفلي 
الصغير إلى البيت!

- سأكمل العزف يا جدي!
ويواصل الطفل عزفه، فتنتش���ر صورته الفوتوغرافية انتش���ارًا كبيرًا، طفل 

يواجه جيبًا عسكريًا في أزقة المخيم!
يواص���ل رمزي أبو رض���وان عزف الحج���ارة، الحجر كفعل مقاوم وإنس���اني ال 
يتناقض مع الفعل الجمالي. كيف كانت بداية الطفل الالجئ مع الموس���يقى؟ 
وكيف انطلقت ش���هرته كموس���يقي محترف؟ وكيف تذكر أطفال فلس���طين 

فأخذهم معه نحو الجمال؟
لقد كان القدر واإلرادة معه ومع أطفال فلسطين المحرومين على موعد، فكان 
أن دخلت على الصورة صورته وهو يعزف على آلة الكمان. عمق الكمان ينش���د 

عمقًا إنسانيًا، ويكتمل البدر-اللوحة-اللحن!
أتاحت "الكمنجاتي" الفرصة ألطفال فلس���طين م���ن الالجئين والقرويين 
وأبناء الطبقة المتوسطة، لتعلم الموسيقى، والتي هي مقتصرة في العادة 
على أطفال الطبقات الغنية، ألسباب تاريخية، ولم يكن يشفع للفقراء وعامة 
الش���عب بدخول هذا المج���ال، رغم أنهم وعواطفهم مواضيع الموس���يقى 
والغناء..وحت���ى نتعرف على "الكمنجاتي" كمؤسس���ة رائدة في فلس���طين 
والعال���م أجمع، ال بد من نب���دأ بطرف اللحن، برمزي أبو رض���وان، الذي ما زال 
يعيش بين الناس، منفعاًل بهمومهم، منتميًا لهم، ببس���اطة إنسان وعمق 

فنان ملتزم.
 من القول 

ّ
الفنان رمزي أبو رضوان مؤس���س جمعية الكمنجاتي ل���م ولن يمل

دوما "الموس���يقى هي تعبيرنا ضد االحتالل". متذكرًا حجارته وهو طفل، وآالته 
الموسيقية وهو فتى وشاب يدخل الثالثين من العمر..

هو عازف فيوال فلسطيني، يدير أكبر مؤسسة موسيقية تعنى بتعليم الفن، 
حائز على الميدالية الذهبية من معهد الموس���يقى في اونجيه، سيرته سيرة 

أي طفل وشاب فلسطيني اجتهد وكّد وعانى..
ولد رمزي سنة 1979 في مدينة السالم بيت لحم. أمضى فترة طفولته وشبابه 
في مخيم األمعري لالجئين في رام الله مع جده، بعد أن هّجرت أسرته من قرية 

"نعاني" قرب مدينة الرملة سنة 1948. 
في س���نة 1987 حين كان رمزي في س���ن الثامنة، استش���هد احد أصدقائه 
المفضلين خالل عملية عسكرية إسرائيلية. فشارك رمزي في االنتفاضة األولى 

التي سميت بانتفاضة الحجارة، التي وقعت ما بين 1987 و1992.
وفقًا للتجربة التي عاش���ها رمزي كمقاتل ش���وارع، كان من الممكن أن يكون 

مصيره كمصير آالف الفلسطينيين الشهداء واألسرى دفاعًا عن الوطن.

حب من أول لمسة
لألذن أن تعشق.. ففي سن الس���ابعة عشرة من عمره، تمت دعوته بالصدفة 
لورش���ة عمل موسيقية في مركز الفن الش���عبي في البيرة أشرف عليها محمد 
فضل، وهو فنان فلس���طيني كان يقيم في األردن. عندها وقع رمزي الفتى في 

حب الموسيقى، وبدأ بالتعليم على آلة الفيوال.

بعد الدراس���ة لمدة س���نه في المعهد الوطني للموس���يقى  )معهد ادوارد 
سعيد( وبعد حضور ورش���ة عمل صيفية في الواليات المتحدة األميركية- في 
مركز ابل هيل لموس���يقى الصالة في نيو هامبش���ر – دخ���ل المعهد الوطني 
للموسيقى لمدينة اونجيه س���نة 1998 بمنحة مقدمة من الحكومة الفرنسية. 
وفي س���نة 2005 حاز على DEM الميدالية الذهبية للفيوال وموسيقى الصالة 
والموس���يقى النظرية. ثم تعلم العزف على البيانو كما ش���ارك في العزف في 

عدة اوركسترات.

نواة للموسيقى
وع���ى رمزي مبكرًا على أهمية إيجاد مؤسس���ات للموس���يقى، فأس���س فرقة 

"دلعونا" سنة 2000.
 وكان الطم���وح هو تقريب العالقة بين الش���رق والغرب، من خالل ذوبان عبق 
الموسيقى الشرقية مع مقطوعات الجاز، والعزف على اآلالت الموسيقية الغربية 
)فيوال، كمان، كالرينيت، فلوت، جيتار، بيانو( والذي من خالله راح يعانق العزف 

على اآلالت التقليدية الشرقية )البزق، العود، الطبلة، والبنادير، الخ..(. 
وفي فرنس���ا تم تشكيل "الكمنجاتي" في عام 2002 من قبل مجموعة صغيرة 
من النش���طاء في مدينة اونجيه، وأعضاء في المؤسسة الفلسطينية-الفرنسية 
للتضامن مع الش���عب الفلس���طيني AFPS، بمبادرة من رمزي الذي ترشح كأول 

رئيس للجمعية.
ومن فرنس���ا إلى إيطاليا، حيث وضع كل من نيكول بيروجيني وماركو دينوي 
ش���بكة كاملة من الدعم العملي لجمعي���ة "الكمنجاتي" في كل مكان، باإلضافة 
الى أعضاء من فرقة اوركس���ترا موزارت، بإدارة كالوديو ابادو، وبلدية س���يينا، 
حد هؤالء الش���ركاء االيطاليون لجمع آالت 

ّ
ومنطق���ة بوليا ومدينة باري، حيث ات

الموس���يقية للكمنجاتي، وإرسال أساتذة موس���يقى وصانعي آالت وترية الى 
فلسطين، وإرسال مصنعين فلسطينيين الى ايطاليا بهدف التعاون.

 وقد شاركوا في أوبرا اس���مها )عرض الكمنجاتي( في روما، من إخراج جويدو 
بارباري واوس���كار بيتزو، حيث أنتجت بمساهمة من المؤسسة الموسيقية من 

أجل روما في ايطاليا ومهرجان أولتيما بأوسلو في النرويج.

إلى فلسطين وفيها
في أيلول 2004 تم تأس���يس مؤسس���ة أخرى في فلس���طين باالسم نفسه: 
م الجمعية 

ّ
جمعي���ة "الكمنجاتي" الخيرية برئاس���ة الفنان رمزي، حي���ث تعل

حاليا نحو 500 طالب وطالبة س���نويًا في عدة أماك���ن منها: مخيمات األمعري، 
والجلزون، وقلنديا، وطولكرم، وقدورة. وفي قرية ديرغسانة والبلدات القديمة 
في رام الله وجنين. ومنذ ثالث سنوات تقوم "الكمنجاتي" بتعليم الموسيقى 
لس���تين طالبًا وطالبة في اثنين م���ن مخيمات الالجئين الفلس���طينيين: برج 

البراجنة وشاتيال.
جعل الموسيقى في متناول أطفال فلسطين في الداخل والخارج )مخيمات 
لبن���ان(، هدف س���ام للكمنجات���ي، التي م���ن خاللها اس���تطاعت جلب دعم 
الفناني���ن لتعليم األطف���ال، تحت االحتالل وفي أماك���ن اللجوء. وليس فقط 

الطحين والزيت.
اله���دف إذن هو دعم تعليم وتثقيف أطفال فلس���طين، من خالل تس���هيل 
وصول الموس���يقى إليهم، خاصة أولئك الذين يعيشون في المخيمات والقرى 
الفلسطينية ومخيمات الشتات خصوصًا في لبنان. انطالقًا من اإليمان بأن هذا 
المش���روع يحفزهم على الصمود والمواجهة والتحدي اليومي من خالل العزف 
على اآلالت الموس���يقية، حيث يشكل الفن أسلوبًا يساعدهم على الصمود في 
مواجه���ة االحتالل اإلس���رائيلي الذي يحاول أن يحرمه���م طفولتهم .. علمًا أن 

تكاليف الدراسة رمزية جدًا باإلضافه الى وجود منح دراسية لجميع الطلبة..
فوفقًا للفنان أبو رضوان، ال يقتصر دور االحتالل على العنف الذي يمارس���ه، 
بل يتج���اوز ذلك إلى هدم الثقافة والفن؛ فعندم���ا يرغب المحتل في إضعاف 
شعب، فإنه يلجأ إلى اإلضعاف النفسي والثقافي والجسدي. لذلك فإن االحتالل 
اإلس���رائيلي يس���عى لمحو الدليل الحي والملموس للتراث الثقافي 
الخاص بهذا الش���عب. من هنا يجب أال نغفل الجانب الثقافي والفني 
في مقاومة االحتالل. كما يجب أال ننسى الهدف الرئيسي للكمنجاتي، 

وهو تعليم األطفال الذين عانوا من ظلم االحتالل والحصار...
وكأن لسان حاله وضميره يقول: يجب أال تضيع الفرصة التي أعطيت 

له!
وأن���ه كما يتابع: "يجب أن نعطي أوالدن���ا الفرصة للتفكير الى ما هو 
أبعد من الجنود والدبابات... عليهم أن يفكروا بش���كل خالق إلعادة بناء 
أنفس���هم ومجتمعهم، فهناك ما يستحق أن ينشغل به األطفال، وهم 

ماضون نحو االستقالل والتحرر".

لغة عالمية للتواصل مع الشعب الفلسطيني 
باعتبار أن الموس���يقى هي لغة عالمية، تش���جع "الكمنجاتي" الشعب 
الفلس���طيني في اس���تخدام هذه األداة الفنية إلثراء حياتهم الثقافية، 
وبالتال���ي تعزي���ز تواصل الش���عب الفلس���طيني مع العال���م؛ فمن خالل 
الموس���يقى، تركز فكرة "الكمنجاتي" على أنه بالتعليم والثقافة يمكننا 
التغلب على مقاومة العزلة؛ فتعليم الموس���يقى لألطفال يوفر ش���كاًل من 
���اءة لديهم؛ "نحن نعلمهم على 

ّ
أش���كال التعبير ويوفر طاقه إيجابية وبن

اإليقاعات، وفي الوقت نفس���ه نمكنهم من التعرف على إنجازات الحضارة 
المتجانس���ة إنسانيًا وفنيًا، فالوعي الناجم عن هكذا تعلم حيوي يمنحهم 

القوة والوعي وهم يبنون أنفسهم وبالدهم".

زوروا فلسطين
ب���دأت جمعية الكمنجاتي أنش���طتها للع���ام الجديد تحت ش���عار "زوروا 
فلس���طين". فم���ن خالل هذا الش���عار ق���ررت الجمعية تس���ليط الضوء على 
فلس���طين، وإظهار الجوان���ب الجميلة لبلدنا، والتي نم���ر عليها دون االنتباه 
الكافي لها مثل المناظر الطبيعية، والحضارة، بما فيها من التراث المعماري، 

والثقافة، والتاريخ، وقدسية مكانتها بين الشعوب.

تعليم الموسيقى في "الكمنجاتي": منهج تعليم وتذوق
يدخل أطفال رام الله إلى المس���توى األول، تتولى مادلين ونيقوال وجيس���ون 
تعليم اإليقاع والغن���اء من خالل اللعب، كتمهيد إلدخال األطفال في جو تعلم 

الموسيقى .. ترتسم على وجوه األطفال االبتسامة..
ث���م قادني صوت الطفل���ة ميس الزين وموس���يقى بيان���و االنجليزية جوليا 
كاترين���ا إلى غرفة الغناء، حيث يجتمع الطلب���ة والمعلمون في بيت قديم ذي 
معمار محلي من أوائل القرن العش���رين تم ترميمه، حيث تعانق الموس���يقى 
هذا الطراز المعماري القديم، ببابه العصري، وواجهته التي تنزع نحو الحداثة..

يقودني سيد درويش: "الحلوة دي قامت تعجن في الفجرية".
ولحن مجهول مؤلفه: "آه يا زين العابدين

يا ورد مفتح بين البساتين"..
ولحن آخر..

"ع الروزانا ع الروزانا كل الهنا فيها 
شو عملت الروزانا الله يجازيها"..

فأجد نفس���ي غير قادر على مقاومة اإلغ���راء، أدخل فتأذن لي جوليا بعيونها 
وهي تعزف، أجلس وأراقب وأتعلم، ثم أراني أش���ارك بالغناء بعد أن سبقتني 
لذلك الشاعرة كوثر الزين أم الطفلة ميس، تونسية األصل تقيم في رام الله..

كم هي العالقة حميمية بين جوليا وميس!
"الكمنجات���ي" ت���رى أن النجاح في تعليم الموس���يقى ينبع م���ن كون تذوق 

الموسيقى هو رغبة الطفل الفطرية في تعلم الموسيقى التي يحبها.
يتم تعليم األطفال العزف على آالت مختلفة منها الكمان والفيوال والتشيللو 
والبيان���و والجيتار وااليقاع الش���رقي والع���ود والبزق والترومب���ون والترمبيت 
واالوكورديون والكالرينت و الفلوت واالوبو ..الخ . كما يتعلمون الغناء باإلضافة 
الى دروس الموس���يقى النظرية واالوركسترا والغناء في الجوقة وفرقة التخت 
الشرقي، ومن خالل هذه الدروس الموس���يقية فإن األطفال والفتيان والشباب 

يكتشفون التنوع في الموسيقى العالمية.
ولصقل األطفال تنظم "الكمنجاتي" عروضًا موسيقية، تتميز بأنها دورية.

أوركسترات وفرق
بعد خمس س���نوات من الجهد المتواصل لرفع مس���توى الطالب وتحس���ين 
مهاراتهم وقدراتهم الموس���يقية، بدأت جمعية الكمنجاتي التفكير في بناء 
وتطوير أوركس���ترا محلية لتكون فضاء موس���يقيًا لتطبي���ق كل ما تعلموه عن 
طريق الممارس���ة منذ بداية تعلمهم للموس���يقى، وذل���ك بمرافقة المعلمين 
والموس���يقيين المحترفين، علمًا أن  االوركس���ترا هي واحدة من أفضل السبل 

إلقامة حوار موسيقي بين الموسيقيين أنفسهم.
إن أح���د األس���باب لوجود هذه االوركس���ترا ه���و خلق مش���هد ثقافي جديد 
بوجوه محلية دائمة، وإعطاء الطالب المتقدمين تجربة وخبرة  في االوركس���ترا 
السيمفونية، وفرصة للعمل معًا على بعض المراجع األكثر تحديًا،  حيث سيتم 
تنفيذ تسع سيمفونيات لبيتهوفن على مدى 5 سنوات، )سيمفونيتان سنويا، 
وتنتهي مع الس���يمفونية التاس���عة في عام 2015(. وقدمت اوركسترا رام الله 

عرضين في هذا الشتاء.
وألن جزءًا من هوي���ة "الكمنجاتي" هي تلبية حاج���ة األطفال الالجئين، فقد 
أنش���ئت "اوركس���ترا المخيم���ات" بمبادرة من مدرس���ي جمعي���ة الكمنجاتي، 
حيث يجتم���ع جميع الطالب من المخيمات )األمع���ري، قلنديا، الجلزون( وقرية 
دير غس���انة، ليتدربوا بش���كل دوري من اج���ل تقديم عرضين س���نويًا. وتعد 
هذه االوركس���ترا تجربة ممتعة للطالب للعزف مع���ًا وتقديم عرض ممتع أمام 

الجمهور.
من جهة أخرى نجحت "الكمنجاتي" في تأس���يس الفرقة الوطنية للموسيقى 
الش���رقية، التي الق���ت ترحيبًا كبي���رًا حينما أحيت مؤخرًا أمس���ية، تم تقديم 

القدود الحلبية فيها، في مستوى ينافس فرقًا عربية أخرى، سبقتها.
ويأتي تأسيس الفرقة الوطنية اليوم امتدادًا للفرقة األولى األم التي تأسست 

عام 1936 لتكون فرقة إذاعة هنا القدس، وبهذا فإن الفرقة هي إحياء لها.

من رام الله إلى غزة
تب���ذل جمعية الكمنجات���ي قصارى جهدها من أجل المس���اهمة في تطوير 
الموسيقى في غزة. فأطفال غزة وفتياتها أيضا يحتاجون الموسيقى.. في هذا 
الس���ياق دعت الجمعية األستاذ وعازف الغيتار السابق في جمعية الكمنجاتي 

السيد ماثيو رود لفلسطين في الصيف الماضي، من أجل العمل مع 
"الكمنجاتي" ومدرس���ة الموسيقى في غزة التي يديرها مركز القطان للطفل، 
حيث نظمت عدة لقاءات عبر الفيديو كونفرنس خالل 3 أيام مع مدرس���ة غزة، 
حتى يتواصل مع الطالب ويتفاعل معهم ويوجههم، وقد قام بالتواصل أيضًا 

مع معلمي الغيتار هناك.
ثم أرس���لت "الكمنجاتي" أس���تاذي البيان���و والعود والكم���ان بنجامين باين 
وديمتري مكليز إلى غزة للتدريس هناك، حيث يذهبون إلى غزة بشكل مستمر، 

إضافة لتقديم عروض موسيقية بالتعاون مع المركز الثقافي الفرنسي.

في لبنان
أما في لبنان كما أسلفنا فيتم التعليم في مخيمين لالجئين هما برج البراجنة 
وش���اتيال في بيروت. هناك 60 طالبًا. فمنذ خمس سنوات و"الكمنجاتي" تنظم 
في بعض مخيمات الالجئين هناك ورش���ات اكتشاف وعروض موسيقية. وقد 
تمت زي���ارة عدة مخيمات مثل: مخيم نهر البارد وه���و مخيم يقع على بعد 16 
كم من طرابلس بالقرب من الس���احل، والذي أنشئ بواسطة الصليب األحمر عام 
1949 من اجل إيجاد مأوى للفلسطينيين الذين هّجروا من منطقة بحيرة الحولة 

في فلسطين.
 يعي���ش حوالي 31000 ش���خص في هذا المخيم، أكثر م���ن نصفهم لجأ الى 

المخيم المجاور وهو مخيم البداوي. "في أسبوع واحد زرنا تقريبًا جميع المراكز 
والم���دارس في هذه المخيمات، وقمنا بعمل العديد من ورش العمل والعروض 
الموس���يقية. حيث ت���م تنظيم ع���روض وورش���ات موس���يقية. ومنها مخيم 
الرش���يدية، الذي يقع في جنوب لبنان مطاًل على شمال الوطن السليب.. إضافة 

إلى مخيمات عين الحلوة والمية ومية والرشيدية وبرج الشمالي والبص"..
التق���ى فنانو الكمنجاتي حوالي 1500 طفل وطفلة من مخيمات لبنان، "طورنا 
معه���م عالقة خاصة من خ���الل ورش العمل والعروض الموس���يقية". تبعناها 
بتقديم مجموعة واس���عة من اآلالت الموس���يقية: مثل الساكس���يفون والبوق 

الفرنسي، والكالرينيت، والفلوت، والتشيللو، والكمان.. 
خ���الل ذلك تم تنظيم ورش موس���يقية ف���ي حضانات األطف���ال والمدارس 
األساس���ية والمراك���ز الثقافي���ة ومخيمات الكش���افة، ومنظم���ات المرأة وفي 

الساحات. وخالل الورش أتيح لألطفال تجربة العزف على اآلالت.
ع���ن هذه اللقاءات يقول رمزي أو رضوان: "كان���ت لحظات جميلة عندما قابلنا 
الناس باالبتسامة وشاركوا في العروض عن طريق الوقوف والتصفيق والغناء... 
. كانوا مندهشين وفرحين لس���ماع أغان يألفونها وأغان مبهجة محملة باألمل 

والحب" .

تبادل ثقافي              
إلنسانية التجربة، استطاع أبو رضوان التأثير على أصدقائه وزمالئه الفنانين 
للق���دوم إلى فلس���طين المحتلة، فقد وف���د إلى فلس���طين آالف الفنانين منذ 

تأسيس الجمعية.
فقد قامت "الكمنجاتي" مع المؤسسة االيطالية بريما ماتيريا بتنظيم تبادل 
موس���يقي بين طلبة موسيقيين وبين موسيقيين ش���بان من ايطاليا وفرنسا. 
فمش���روع )ياّل موسيقى(، مش���روع يهدف إلى تس���هيل االكتشاف المتبادل 
بين الثقافات المختلفة، من خالل النش���اط الموس���يقي الذي تم خالل الفترة 

القصيرة والمكثفة التي عاشوها معا.
وقد تولد عن ذلك اوركس���ترا س���يمفونية مؤلفة من 60 طالبًا من جنين ورام 

الله وفلورنس وأونجيه.
كم���ا نظم المعهد تباداًل فنيًا مع مدرس���ة بريما ماتيريا الموس���يقية في 

ايطاليا .
لم يكد يش���تد ع���ود "الكمنجاتي" حتى بدأت بمن���ح الفنانين فرصة العزف 
والغناء والمش���اركة الثقافية خارج الوطن، وهي تجارب تكسبهم خبرات فنية 
وإنسانية، كونهم يعيشون في حالة حصار تم منح بعض الطالب هذه الفرصة 
للمش���اركة في ورش عمل موس���يقية ف���ي الخارج من اجل تطوي���ر مهاراتهم 

الفنية.
وكان���ت الخطوة األول���ى عندما حضر معلمون من مدرس���ة الموس���يقى في 
إيطاليا الى فلس���طين للقاء الطالب، وعمل ورش عمل لتعليم الموس���يقى. ثم 
كانت الخطوة الثانية حين ذه���ب 15 طالبًا من جمعية الكمنجاتي الى ايطاليا 

للمشاركة في ورشة عمل موسيقية مع أصدقائهم االيطاليين. 
وقد بعثت "الكمنجاتي" بعض الطالب الى نيو هامبشر في الواليات المتحدة، 
والى س���الزبورغ في اس���تراليا، من اجل المش���اركة في ورش عمل موس���يقية، 

وإلثبات قدراتهم الفنية وتعلم عزف موسيقى الصالة.
كما تمت دع���وة اثنين من طالب الكمان، من قبل مركز ابل هيل لموس���يقى 

الصالة للمشاركة ولمدة شهر في المهرجان الذي تنظمه سنويًا.
وتعد مشاركات الفنانين الفلسطينيين وطالب الموسيقى نقلة نوعية، حيث 
ال يتمكن هؤالء من الس���فر ألس���باب اقتصادية، ألنهم أصاًل غير قادرين على 

تأمين نفقات السفر.

صنع آالت موسيقية وصيانتها!
"الكمنجاتي ال تعلم األطفال الفلس���طينيين كيفية عزف الموس���يقى فقط، 
ولكنها تعلم أيضًا كيفية إصالح وصيانة اآلالت الموس���يقية ودوزانها ايضًا" 
هك���ذا يخبرنا الفنان أبو رضوان والذي يتابع: والواقع أن هذا النوع من الخبرات 
ما زال نادرًا في فلس���طين، فإن كل الموس���يقيين بحاجة إليه. وهذا هو السبب 

الذي دفع "الكمنجاتي" للتركيز عليه في هذه المرحلة.
أمضى شحادة شاللدة، وهو الش���اب الذي شارك في ورشة عمل تطوير صنع 
اع اآلل���ة الوترية الذين عملوا 

ّ
الكمان، ثالثة أش���هر في إيطاليا للتعلم من صن

ورش���ات عمل بإصالح وصناعة اآلالت الوترية، اكتس���ب خالله���ا معرفة كافية 
لصناعة أول كمانين له. وللس���نة الثانية على التوالي، قدمت مؤسسة ميوزك 
فند، وهي منظمة تهدف إلى تزويد الموسيقيين الشباب ومدارس الموسيقى 
التي تقع ف���ي مناطق الصراعات بآالت موس���يقية. ثم نظمت ورش���ة لصيانة 
البيانو، حضرها بعض الطالب والمعلمين. كما اس���تضافت "الكمنجاتي" خبيرة 
موسيقية لمدة ثالثة أشهر لتعليم كيفية تصليح ودوزان آلة البيانو، وتعتبر 
هذه النش���اطات من وجهة نظر الفنان رمزي أبو رضوان خطوة تمهيدية، تالها 

إرسال بعض الطالب الفلسطينيين الشباب للخارج لتعلم صنع اآلالت. 

مهرجانات
كل س���نة تنظم "الكمنجاتي" مهرجان عيد الموس���يقى في حزيران منذ عام 
2006 بالش���راكة مع ش���بكة المراكز الثقافية الفرنس���ية في فلسطين، يدوم 

المهرجان 12 يومًا وتتم فعالياته في أكثر من 10 مدن فلسطينية.
كم���ا ينظم مهرج���ان الباروك في كان���ون األول منذ ع���ام 2005. حيث تنظم 
جمعية "الكمنجاتي" للس���نة السادسة على التوالي مهرجان موسيقى الباروك 
ف���ي الفترة ما بين 12-22 كانون أول من كل عام، و ذلك بمبادرة من الفنان رمزي 
أبو رضوان، وإدارة فنية الفنان األميركي بيتر سلوس���كي. حيث يجتمع العديد 
من الموسيقيين من فلس���طين والخارج، محترفين وطالبًا، لتقديم أكثر من 20 
عرضًا في عدة مناطق مختلفة من فلس���طين، ولم تقتصر العروض على القدس 
والم���دن األخرى، ك���رام الله، وبيت لح���م، وجنين، ونابلس، وأريح���ا، بل وصلت 
البل���دات والقرى والمخيمات، وفاء م���ن "الكمنجاتي" بالوصول إلى أكبر قدر من 

األطفال والشباب واألهالي بشكل عام.

عـن مـوسـيـقـى الـفـقـراء والـمـضـطـهـديـن فـي فـلـسـطـيـن ولـبـنـان

الكمنجاتي في عيد الموسيقى: حين أحضر رمزي أبو رضوان الموسيقى والفرح

فرقة الموسيقى الوطنية.                         الالجئون االطفال يستمتعون بالموسيقى.


