
أعطتني الموسيقى مساحة للتعبير: أبو رضوان 
س فرقة  ان الفلسطيني رمزي أبو رضوان» الكمنجاتي«مؤس� أعطتني الموسيقى مساحة للتعبير وفرصة للبداع ولصنع حياة أفضل: الفن�

 
 

ان موسيقي من فلسطين عاش طفولته في مخي�م   لل�جئين في رام ا في الضفة الغربية، كانت هوايته، وهو) المعري(رمزي أبو رضوان فن�
ر الطفل رمزي أن أزق�ة المخي�م سوف. طفل صغير، رمي الحجارة على جنود الحتلل السرائيلي إب�ان النتفاضة الولى والثانية  لم يكن يتصو�

ته طويلة ومريرة. تنقله الى فرنسا لدراسة الموسيقى، ومنها لينطلق بسرعة البرق نحو العالمية كواحد من أفضل العازفين على الكمان  قص�
 :يقول الفن�ان. ومن ثم يعمل على تأسيس مشروع موسيقي مهم للشعب الفلسطيني من خلل فرقة الكمنجاتي. ومليئة بقصص الفرح والعذاب

 دخلت عالم الموسيقى وأنا في السابعة عشرة من العمر، عندما أقام الموسيقي الفلسطيني محمد فضل، وهو أيضاA لجئ، ورشاA موسيقية لطفال
بني بشكل مكث�ف  بعدها شاركت في أحد المهرجانات في الوليات المتحدة، حيث بهرتني اللت. المخي�م، وسمح لي بالمشاركة فيها حيث در�

 .والوركسترا وكنت في بداية خطواتي نحو الموسيقى، ما جعلني أزداد تعل�قاA بها وإصراراA على تعل�م العزف أكثر
 

ـ لندن» المشاهد السياسي«
 

ثنا عن تجربتك الشخصية على درب الموسيقى انطلقاA من مخي�م المعري >  متى بدأت الرحلة؟ من هو معل�مك الول، وكيف تعل�قت... بداية حد�
بالموسيقى والعزف؟

م المعري، وبعد خوضي تجربة النتفاضة الولى ككثيرين من أبناء جيلي، شاء القدر في 1979كطفل من مواليد أواخر السبعينيات  <  ومن مخي�
مها مركز الفن الشعبي 1996العام  فت الى.. وفي سن� السابعة عشرة من عمري، أن أدعى الى المشاركة في ورشة موسيقية ينظ�  وهناك تعر�

في بالموسيقى أوجد لي مساحة للتعبير وكان ملذي من الواقع القاسي الذي. الموسيقى على يد الموسيقي الفلسطيني محمد فضل  ويبدو أن تعر�
 عايشناه في تلك الفترة، خصوصاA مع تراكم اللم والغضب من كل ما كان يدور حولي كطفل، ل سيما مع مروري بتجربة خسارة أعز� أصدقائي

 من هناك بدأت رحلتي في. كانت الموسيقى في البداية ملجئي وسلواي ومن ثم شغفي. أمام عيني� في عمر مبكر حيث لم أتجاوز الثامنة عندها
 مجال الموسيقى، وأول أستاذ لي على آلة الفيول هو الموسيقي الميركي بيتر سولسكي، ومن ثم حصلت على منحة من القنصلية الفرنسية

 وعليه أعطتني الموسيقى مساحة للتعبير وفرصة. بالتعاون مع المعهد الوطني للموسيقى لكمال دراستي الجامعية في مدينة أونجيه الفرنسية
 كان ذلك ما وف�رته الموسيقى لي وما أردت أن أساهم في توفيره لكل طفل فلسطيني، فهي وسيلة تعبير قادرة على. للبداع ولصنع حياة أفضل

ف الى ة طاقة سلبية إلى إيجابية تنعكس على العازف والمتلق�ي، عدا عن دورها في بناء الشخصية وتوسيع المعرفة والدراك والتعر�  تحويل أي�
عة ومختلفة .ثقافات متنو�

 هل لكم أن تشرحوا لنا ذلك، وهل يعني هذا أن ل ثوابت.. هذا شعار من شعاراتكم... ل ثابت إل المتغي�ر >
أبداA في الفن؟

 والفن كان دوماA موجود كوسيلة تعبير. فالزمن كمفهوم موجود إل أنه متغي�ر. هي ببساطة حقيقة من الحياة <
عه واختلفه  طبيعي هناك بعض. إنسانية، إل أن الحراك والتطوير والتراكم يساهم في حيوي�ته وتنو�

 عنصر اللون في الفنون: فعلى سبيل المثال. العناصر، أو الدوات، أو اللت الثابتة، حسب نوع الفن
 التشكيلية، السل�م الموسيقي في اللغة الموسيقية، إل أن العدد اللنهائي لطريقة استخدام اللون، أو كتابة النوتة
ر في جميع مدارس الفن المختلفة وأنواعه، ويغني ويضيف إلى الثقافة  الموسيقية هو ما يخلق الجديد والمتغي�

عة من زمن إلى آخر؛ ومع مرور الزمن حتى مفهوم. النسانية  لهذا نشهد مدارس فن�ي�ة مختلفة ومتنو�
 إضافة إلى. الجماليات في الفن يتغي�ر مما يخلق جدلA في الغالب فيما بين المعني�ين من نق�اد وفن�انين وغيرهم

 لهذا نعمل على. نتطل�ع دوماA إلى المستقبل، والمتغي�ر من البديهي أنه مرافق له» الكمنجاتي«ذلك، نحن في 
انين وموسيقي�ين من الخارج، وبالعكس، دعم مشاركات طل�بنا وفرقنا  خلق فسحة للحراك والتبادل الموسيقي والثقافي من خلل دعوة فن�
ة والعالمية، لننا نؤمن، وإن بدا الواقع ثابتاA، بأننا قادرون  الموسيقية في الخارج من خلل الفعاليات، والمهرجانات والورش الموسيقية المحل�ي�
.على تغييره إن عملنا وآمن�ا

 
لغة تواصل
 

ما هو الفن بالنسبة إليك، وأين تقع الموسيقى من جوهر الفن وأشكاله المختلفة؟ >
> A  يختلف.. كما هو متعارف عليه، الفن لغة إنسانية فيها التواصل والحوار والتبادل فيما بين الفن�ان والمتلق�ي، سواء كان مرئي�اA، مسموعاA أو مكتوبا

 وكما في الفنون الخرى، في الموسيقى تستخدم اللت أو الجسام غالباA لصنع. بأنواعه وأساليبه وأدواته للتعبير عن إحساس أو فكرة أو رسالة
 إل أنني أعتبر اليقاع هو الساس، وهو.. طبعاA هناك العازف أو المغن�ي أو الثنان معاA، فهو من الفنون الدائي�ة. الصوت واليقاع وإنتاج النغمات

ا منذ لحظة الولدة وعبر حياتنا اA ومرافق لكل من� ، فهو قريب جد�  وعليه،. بالفطرة جزء من التكوين النساني في نبض قلب كل كائن حي�
ل الل�حن المسموع، ووصولها والحساس بها فطري بالدرجة الولى  بمعنى. فالموسيقى ما هي إل مجموعة من اليقاعات تصنع النغمات لتشك�

اA، والعكس صحيح للتفاعل مع الموسيقى الغربية بأنواعها ليس  آخر، كي تتفاعل مع الموسيقى العربية الشرقية ليس بالضرورة أن تكون عربي�
Aا ز طاقة سلبي�ة لدى الجميع على. بالضرورة أن تكون غربي�  أخيراA فالموسيقى كوسيلة تعبير كغيرها من أنواع الفنون، في ظل� ظروف قاسية تعز�

ة إلى إيجابية سواء للعازف أو المتلق�ي، وهذا ما نعمل عليه مع أطفالنا وشبابنا وأهاليهم والمجتمع  الغلب، وتساهم في تحويل تلك الطاقة السلبي�
.الفلسطيني بعام�ة

 
الموسيقى للجميع
 

موا إسهامات بارزة للثقافة الموسيقية لشعبهم... تعتبرون الموسيقى احتفاء بالوجود >  من هم الموسيقي�ون الفلسطينيون في فلسطين والعالم الذين قد�
الفلسطيني؟



 .من بعض الرموز الموسيقية الفلسطينية التاريخية خلل القرن الماضي سلفادور عرنيطة، يوسف بتروني، أوجستين لما، واصف جوهري�ة <
A لهم الدكتور الراحل إدوارد سعيد، والذي ساهم في دعم الثقافة والتربية الموسيقية الفلسطينية عالميا  وفي الزمن الحديث، كان من هؤلء وأو�
Aومحل�ي�ا.

سو المعهد الوطني للموسيقى   سلوى تابري، ريما ترزي، أمين ناصر، ناديا عب�وشي، سهيل خوري، والذي: وهناك أيضاA الخوة والخوات مؤس�
سات أخرى أمثال. ساهم منذ التسعينيات في تعزيز الثقافة الموسيقية وخلق جيل جديد من الموسيقيين المحترفين سة(سعيد مراد : ومن مؤس�  مؤس�

 ، جامعة النجاح، مركز الفن الشعبي، والتي كان وراءها أفراد، موسيقي�ين وغير موسيقي�ين، أضافوا إلى الحراك)كل�ي�ة بيرزيت(، )صابرين
.الموسيقي الفلسطيني
 وخلل العوام العشرة الماضية جاءت جمعية الكمنجاتي، والتي قمت بتأسيسها بمبادرتي الشخصية وأرأسها حالياA، والتي عملت على خلق نقلة
 نوعية في المشهد الثقافي الموسيقي، بإتاحة التربية الموسيقية للف الفلسطينيين من شرائح المجتمع كافة، مما يساهم في تطوير الحراك الثقافي

.وعلى الصعيد العالمي حصلت الجمعية على مكانة مرموقة في المشهد الموسيقي العالمي. الموسيقي في فلسطين وبين الفلسطينيين أينما وجدوا
ين الفلسطينيين، أو من أصول فلسطينية في أنحاء العالم، والذين لهم ثقل فن�ي وقدرة على التأثير  أخيراA، هناك عدد ل بأس به من الموسيقي�
 والمساهمة، ومنهم من حق�ق إنجازات كبيرة على صعيد الطموح الشخصي والفردي الموسيقي، وإن شاؤوا أو اختاروا هناك إمكانية تحقيق
Aالجانبين الفردي والعام معا.
 
ضد التطبيع
 

 أين تقف الحدود بين التطبيع وبين: هناك من يعتبر التواصل بين العرب واليهود عن طريق الفن عملA من أعمال التطبيع مع إسرائيل >
التواصل النساني؟ ومتى يكون التواصل تطبيعاA ومتى يكون نضالA إنسانياA؟

 نحن ضد التطبيع، ومن البديهي أن نعتبر التواصل بين العرب واليهود تطبيعاA في ظل� خلل المعادلة بين الشعب الفلسطيني والمحتل <
 .التواصل النساني ل يمكن أن يكون مفروضاA وفيه تبادل بين طرفين يتقب�ل ويعترف بوجود كل منهما الخر، وهو دائماA مفروض. السرائيلي

Uومحتل Vث هنا عن محتل  .والفن كما سبق وذكرنا لغة إنسانية، فكيف يمكن أن أتواصل إنسانياA مع محتل�ي. هذا عموماA، وفي حالتنا الخاصة نتحد�
تها قوانين  التواصل فيما بين البشر، وخصوصاA بهدف التعبير عن حالة إنسانية أو إيصال رسالة إنسانية أو قضية أو حقوق نص عليها وأقر�
.المم المتحدة، سواء كان ذلك تعبيراA عن الذات أو الغالبية، هو نضال إنساني بالنسبة لي

عة >  ...بين موسيقى الجاز والموسيقى الكلسيكية، والهيب هوب، والموسيقى الشرقية والفلسطينية التراثية، وهي أشكال وتجارب موسيقية متنو�
أين برع الفلسطينيون أكثر؟

اش، سيمون شاهين، سامي خشيبون، بشارة الخل، خالد <  من الطبيعي أن يبرع الفلسطينيون في الموسيقى الشرقية والتراثية أمثال روحي الخم�
ا، ريم تلحمي، أمل مرقص، كاميليا جبران، وغيرهم كثيرون ل يسعني حصرهم  جبران، الخوة جبران، خالد صدوق، عودة ترجمان، ريم البن�

.إل أن ذلك يعود إلى توافر أو عدم توافر المكاني�ات والدوات الخاصة بأنواع الموسيقى الخرى. هنا
وما هو برنامجها للسنوات الخمس المقبلة؟... ما الذي تتطل�عون الى تحقيقه في المستقبل من خلل جمعي�تكم الموسيقية >

ة، وفي التجم�عات الفلسطينية، خصوصاA في المواقع التي <  الهدف العام للجمعية كان وما زال نشر الثقافة الموسيقية في المجتمع الفلسطيني بعام�
دة، منها تأسيس مراكز ومدارس تعليم التربية الموسيقية،. نادراA ما يتوافر فيها هذا المجال  والذي نعمل على تحقيقه من خلل آلي�ات تنفيذ محد�

مين لكمال دراستهم الجامعية في  تنظيم مهرجانات وفعالي�ات موسيقية دورية، تأسيس الفرق والوركسترات الفن�ي�ة، وتشجيع طلبنا المتقد�
صات الموسيقية المختلفة ودعمهم .التخص�
 فعلى سبيل المثال، بعد سنوات من عملنا في مخي�ماتنا الفلسطينية في الضف�ة الغربية من خلل ورشات متنق�لة، نعمل الن من خلل مراكز

نة، سواء في قلنديا أو الجلزون أو المعري  كذلك يتم العمل على تسجيل الجمعية رسمياA في لبنان، حيث عملنا طويلA في السابق على ذلك،. معي�
نا. 2008عبر فرعنا في برج البراجنة وشاتيل منذ العام  ط له فتح ورشة تصنيع وصيانة اللت الموسيقية في مقر�  إضافة إلى ذلك، من المخط�

ج أحد طل�بنا السابقين بعد إتمام دراسته الكاديمية في هذا المجال في جامعة نيوورك في بريطانيا، ودراسة  في رام ا، خصوصاA مع قرب تخر�
Aبدأنا منذ العام الماضي. كما نعمل على تطوير كادرنا البشري وتوسيعه، سواء الداري أم الكاديمي. طلب آخرين لدينا لهذا التخص�ص أيضا 

 على تأسيس أرشيف للموسيقي العالمية والموسيقى العربية خاص بالجمعية، ليكون مرجعاA لساتذتنا وطل�بنا والمعنيين في المجال الموسيقي
.ونتطل�ع إلى تطويره وتحديثه في السنوات المقبلة

ما الذي تتطل�عون إليه من خلل هذا المهرجان السنوي الذي تقيمونه للموسيقى في فلسطين؟ >
ة في المجتمع الفلسطيني، والذي عملنا على أن يصبح تقليداA من تقاليد <  نتطل�ع من خلل المهرجان إلى المساهمة في نشر الثقافة الموسيقية بعام�

ز عليه من خلل بنية المهرجان وبرنامجه هو إيصال الموسيقى إلى الجميع، حيث تتمركز غالبية العروض  جمعية الكمنجاتي، والذي نرك�
سات المجتمعية، كدور لليتام، والمدارس، ومراكز كبار السن وغيرها، إضافة إلى العروض الخاصة في الفضاءات  وتتنقل فيما بين المؤس�

 نرى أن الموسيقى ليست حكراA على أحد، وليست بالضرورة مقي�دة في قاعات عرض. العامة، كحدائق ومراكز المدن والشوارع العامة وغيرها
أ من ثقافتنا العامة،. ومسارح، والمهرجان وعروضه مجانية ومفتوحة أمام الجميع  لهذا نتطل�ع الى أن تكون الثقافة الموسيقية جزءاA ل يتجز�

اA في مجتمعنا الفلسطيني نعب�ر به عن أنفسنا، ونحتفي من خلله بحياتنا ووجودنا  كذلك نعمل بشكل متواصل على تنظيم المهرجانات. وتقليداA عام�
 والفعاليات الموسيقية، بهدف إعادة إحياء ثقافة العروض الموسيقية وعادة الستماع إلى الموسيقى، والتي تأث�رت منذ أيام النكبة ومرور شعبنا
>بأكثر من ستين عاماA من احتلل أرضه وثقافته 
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