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ثقافة وفنون

«�أ�صواتنا» ...وللإعاقة هدير ينادي ههنا الإبداع

7

«حوا�س» تزور حمدان :المقاومة ثقافة حياة

دمشق ـ آمنة ملحم
هنا في سورية ،وعلى أرض شام الياسمين،
لم يخلق التط ّوع من رحم األزم��ة ليكون فقط
جسد
مج ّرد شعارات ُترفع في وجه الحرب .إنما ّ
حراكا ً حقيقيا ً هدفه اإلنسانية وشعاره حق
ك ّل سوري في أن يحيا في بالده بأمان .وألن
أصواتهم دائما ً كانت هدّارة ورسالتهم واضحة
بأن ثقافة الحياة هي ثقافة السوريين ،يقدّمون
بها دروسا ً للعالم أجمع ،لم يم ّرر فريق «نسور
سورية التط ّوعي» و«مجموعة أ ّم الشهيد» يوم
المع ّوق العالمي من دون ترك بصمة واضحة
وجليّة .إذ ّ
نظمت الجمعيتان فعالية عنوانها
«أص��وات��ن��ا» ،وذل���ك ف��ي «مكتبة األس���د» في
دمشق ،شارك فيها المخرج السينمائي المهند
وثائقي حمل عنوان الفعالية
كلثوم عبر فيلم
ّ
ذاته «أصواتنا» ،فكان الفيلم من ذوي اإلعاقة
ولهم ،وهو من إنتاج «الهيئة العامة لإلذاعة
والتلفزيون».
الفيلم قدّم سبعة أشخاص من ذوي اإلعاقة،
فكان بمثابة لوحة اختصرت حياتهم .تلك
اللوحة عنوانها األمل مزخرفة بالقوة ومض ّمدة
برعاية األحبة واحتضانهم إب��داع��ات شبان
وأح�لام��ه��م وطموحاتهم ،ل��م ت��زده��م اإلعاقة
إال إرادة وتصميما ً أكبر على تحدّي الظروف
والمعوقات التي قد تقف في طريق نجاحهم .
حضر الفعالية وزير اإلعالم السوري عمران
الزعبي ،ووزي��رة الشؤون االجتماعية والعمل
ريما ال��ق��ادري ،والمدير العام للهيئة العامة
لمدارس أبناء وبنات الشهداء شهيرة فلوح،
ومدير عام الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون
المهندس رامز ترجمان ،والفنان القدير دريد
ل��ح��ام ،وممثلون ع��ن جمعيات ومؤسسات
أهلية.
وع��ن الفعالية لفتت م��دي��ر «م��ؤس��س��ة أ ّم
الشهيد» جانسيت ق��ازان لـ«البناء» إل��ى أن
الفعالية والفيلم طرحا ص��ورة عن اإلنسان
السوري المبدع الذي ال يقف في طريقه مرض
أو إعاقة .إذ يقدّم الفيلم نموذجا ً لكل العالم عن
شباب حملوا إعاقة خلقية أو كانت نتيجة إهمال
األهل أو خطأ طبّي ،لكنهم كانوا وما زالوا أعضاء
فاعلين في المجتمع .لذا ،على الجميع أن يوصل
ويوجه أهاليهم لضرورة
صوتهم إلى المعنيين
ّ
مؤازرتهم بما يسهّل عليهم حياتهم .
وتابعت ق��ازان :كنا نلتقي بهؤالء الشباب
أبطال الفيلم في ال��ب��ازارات التي ك ّنا ّ
ننظمها
ويعود ريعها لعوائل الشهداء .هم قدّموا لعوائل
الشهداء .لذا ،كان علينا أن نقدّمهم إلى العالم.
وعلى المجتمع كلّه أن يدعم هذه الشريحة ،ال
سيما أن الحرب ألحقت األض��رار بكثيرين من
شباب سورية ،فأصبحوا من ذوي االحتياجات
اإلضافية .نحن جميعا ً نقدّر جراحهم ونرفعها
عاليا ً م��ع المجتمع األه��ل��ي والمدني وحماة
الديار.
ب��دوره ،قال رئيس فريق «نسور سورية»
عامر أبو حامد لـ«البناء» إن الفريق قدّم منذ
بداية األحداث فعاليات كثيرة لمختلف شرائح
المجتمع .ل��ذا ،ارتأينا ض��رورة اإلض��اءة على
شريحة ذوي االحتياجات اإلضافية ،ال سيما
مع مرور اليوم العالمي للمع ّوق ،ليرى الجميع

«البناء»

ّ
تخطي إعاقاتهم
كيف استطاع هؤالء الشباب
بإرادتهم ،لذا ال ب ّد من إيصال صوتهم ليكون
قويا ً ومعبّراً.
وأكد أبو حامد :هم ليسوا ذوي احتياجات
خاصة ،إنما خارقة .هم يملكون العقل والقلب،
واإلعاقة ال تكون في الجسد إنما بالفكر .بينما
هم أصحاب فكر خ�ّل�اّ ق ومبدع ،استطاعوا أن
يعبّروا عن أصواتهم وكانت عالية .هم نموذج
لغيرهم ليعبّروا عن كل ما يرديونه.
كما شدّدت وزيرة الشؤون االجتماعية ريما
القادري في حديث إلى «البناء» ،على أن لكل
شخص قدرات وكذلك إعاقة ،وكل ما هو ظاهر ال
يعتبر إعاقة ،إنما يع ّد وضعا ً خاصا ً بحاجة إلى
رعاية خاصة .والفيلم قدّم أشخاصا ً ترجموا
أوضاعهم الخاصة ألمل وتح ّد وقصة نجاح .

وأشارت القادري إلى أن الوزارة تن ّبهت لكون
المشكلة األكبر لدى ذوي االحتياجات اإلضافية،
تكمن في نظرة المجتمع إلى هذه االحتياجات.
لذا ،تر ّكز الوزارة في استراتيجيتها على دعوة
الجميع إلى تفهم تلك االحتياجات ال التعاطف
معها ،وإلى تحفيز طاقاتهم الكامنة وإعطائهم
األمل ليكونوا فعّ الين في المجتمع .
من ناحيته ،أوضح المخرج المهند كلثوم في
تصريح لـ«البناء» ،أنّ هذه المرة ليست الألولى
التي يكون فيها مع ذوي االحتياجات اإلضافية.
ولكنها المرة األولى التي يو ّثق فيها حكايتهم
بعدسة الكاميرا .وقال :أحببت أصواتهم وأردت
أن يسمعها الجميع ليتخذوهم ق��دوة .فهؤالء
الشباب ـ على رغم ظروفهم الصحية وعلى رغم
أنهم األكثر أحقية بالسفر تحت بند العالج ـ لم

يغادروا وطنهم ،وشاهدنا إبداعهم وقدرتهم على
صنع المستقبل .أحترم حبّهم للتعلم وأنحني
أمام بطوالتهم وإرادتهم وحبّهم للحياة. .
وعن دالل��ة البالونات المل ّونة التي رافقت
الفيلم طوال دقائق عرضه الثالثين يقول كلثوم:
البالونات كانت بوحا ً سينمائيا ً وتعبيرا ً عن
الحلم الذي نكسبه والحلم الذي نخسره .إنها
رمز لفسحة األمل وفلسفة سينمائية إذ ال يجوز
في فلسفة السينما أن يكون ك ّل ما يقدّم بشكل
تلفزيوني .ل��ذا ،قدّمنا وثائقيا ً سينمائيا ً كما
الوثائقي.
يُصنع
ّ
أما الفنان القدير دريد لحام ،والذي يحرص
على التواجد في الفعاليات االجتماعية على
الدوام ،فأعرب لـ«البناء» عن اعتزازه بوجوده
في فعاليات التط ّوع ،ال سيما هذه الفعالية التي
ّ
تنظمها «نسور سورية» و«مجموعة أم الشهيد»
صاحبة شعار «دمعة ...صبر ...نصر» .من ّوها
بأن هذا الشعار من أجمل الشعارات ،إذ ال ب ّد
من دمعة بسبب الفراق ،ليأتي الصبر وبعده
النصر .وأكد لحام استعداده الدائم لدعم هذه
الفعاليات ،وتقديم أي شيء مفيد للمجتمع.
وع��ن الفعالية ق��ال لحام :يس ّمونهم ذوي
احتياجات خاصة ،وان��ا كنت أسميهم عندما
كنت أشغل منصب سفير ل��دى «يونيسف»
أطفال التحدّي ،ألنهم يتحدّون اإلعاقة ويح ّققون
النجاح .ال يمكنني أن أقول أب��دا ً إن من يمشي
ويمارس حياة طبيبعية هو شخص كامل ،وطه
حسين هو مع ّوق!
واختتمت الفعالية بتكريم أبطال الفيلم
المضي في بناء مستقبل مشرق،
تحفيزا ً لهم على
ّ
وليبقى صوتهم عاليا ً صدّاحا ً في مواجهة كل ما
يعيق نجاحاتهم وأحالمهم.

يكفي أن نملك المقدرة على التعبير بح ّرية مسؤولة كي
تصبح القراءة واضحة ومبنيّة على أساس متين .وألن
المقاومة ثقافة حياة بما فيها من تفاصيل ،اختارت جمعية
«حواس» الثقافية أن تكون في قلب الوطن بأطيافه كافة،
ليبقى الوطن حيا ً في القصيدة واللون والصورة.
من هنا ،تواصل «حواس» جوالتها على الشخصيات
السياسية والثقافية والحزبية ،إذ إن التالقي والحوار
ملحة لمواجهة تحدّيات الواقع بالوعي.
حاجة ّ
أم��س ،زار وفد من جمعية «ح��واس» برئاسة الفنان
والزميل عبد الحليم حمود ،أمين الهيئة القيادية في حركة
الناصريين المستقلّين ـ «المرابطون» العميد مصطفى
حمدان ،حيث تم استعراض جملة من المواضيع اآلنيّة
المرتبطة بلبنان والمنطقة العربية والعالم .ور ّكز حمدان
على أهمية مواجهة الفتنة المذهبية التي يسعى المستعمر
والمحتل م��ن خاللها إل��ى تدمير البنية االجتماعية
الحضارية في منطقتنا ،وهذه المواجهة تستند إلى الوعي
والتمسك بالمقاومة حتى الطلقة األخيرة .وأثنى
والثقافة
ّ

حمدان على الجهد الذي تبذله «حواس» ،إذ إن نشاطها
يش ّكل عالمة فارقة على الساحة.
من ناحيته ،عرض حمود إلنجازات جمعية «حواس»
وحضورها وقدرتها على تل ّقف الحدث سريعا ً ومواكبته
كما حصل بُعيد التفجير اإلره��اب��ي ال��م��زدوج في برج
حب الضاحية» الذي
البراجنة ،من خالل معرض «على ّ
نظمته بالتعاون مع البلدية المعنية ،والحملة التضامنية
األخيرة مع السيدة فيروز في مواجهة اإلسفاف اإلعالمي
في حقها .وأشار حمود إلى أن جدول نشاطات الجمعية
لعام  2016أضحى مكتمالً ويض ّم محطات ثقافية كثيرة.
وفي نهاية اللقاء ،قدّمت «ح��واس» باقة من منشوراتها
لحمدان ،وه��ي« :ذات مطر» للشاعرة رن��ا حيدر« ،اللؤلؤ
الحب يكفي»
األزلي» للشاعرة والزميلة وفاء بيضون« ،بعض
ّ
وهو الديوان الجديد للشاعرة الزميلة عبير حمدان ،و«إلياذة
ت ّموز» ،قدّمتها له أنديرا سلوم ،وهي ملحمة كتبها  29شاعرا ً
وشاعرة من لبنان وفلسطين وسورية والجزائر ومصر.
واختتم اللقاء بالتقاط مجموعة من الصور التذكارية.
يذكر أن زيارة «حواس» للعميد حمدان هي الثانية ،إذ
إنها كانت قد ألتقته منذ ثمانية أشهر في بداية انطالقتها.

�أحمد حويلي يملأ م�سرح بيار �أبو خاطر
ترانيم وع�شق ًا �صوفي ًا

بالحب ...واهلل ال ّ
يح�ض على القتل
هيلين �سيغارا :لبنان بلد مكافح وناب�ض
ّ
عقدت النجمة الفرنسية العالمية هيلين سيغارا مؤتمرا ً صحافيا ً أم��س الخميس في فندق
«إنتركونتيننتال فينيسيا» ،لمناسبة زيارتها لبنان من أجل إحياء حفل العشاء السنوي الذي ّ
تنظمه
جمعية «.»Neonate Fund
شارك في المؤتمر الصحافي رئيس الكونسرفتوار الوطني الدكتور وليد مسلم ممثالً وزير الثقافة
ريمون عريجي ،إضافة إلى رئيسة الجمعية رادة اللوزي الص ّواف ،ورئيس قسم العناية الفائقة
لحديثي الوالدة في المركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت الدكتور خالد يونس.
وبعدما حيّت الصحافيين بـ«صباح الخير» بالعربية ،قالت سيغارا :عندما اتصلت بي رادة الص ّواف
قبل أشهر طالب ًة م ّني المشاركة في الحفلة ،كان قد تم اختياري للت ّو كي أكون ع ّرابة حقوق الطفل في
«يونيسف» ،وبدت لي المشاركة في عشاء « »Neonate Fundوكأنه استكمال لهذه المهمة العالمية.
فصحيح أن حقوق الطفل مهمة ،ولكن قبل ذلك يجب أن يكون ممكنا ً لألطفال أن يبدأوا حياتهم وهم
بصحة جيدة.
وتابعت :لم أكن ألف ّوت ـ أليّ سبب ـ فرصة الحضور إلى لبنان لدعم هذه القضية ،خصوصا ً أن لبنان
تب ّناني منذ أعوام عدّة .عندما زرت أمس قسم العناية الفائقة لحديثي الوالدة في المركز الطبي في
الجامعة األميركية ،قابلت أشخاصا ً رائعين تأثرت بإنسانيتهم التي أصبحت نادرة جدا ً في أيامنا.
لقد زرت مستشفيات كثيرة لألطفال في حياتي ،ولكنني لم أزر يوما ً قس َم عناية فائقة للمولودين قبل
أوانهم ،وتأثرت خالل زيارتي هذا القسم في المركز الطبي للجامعة األميركية برؤية هؤالء األطفال وهم
حساس ،وتأثرت بالعناية الدقيقة بهؤالء األطفال ،وباألهل الذين يعيشون تجربة صعبة.
في وضع ّ
ودعت سيغارا الجميع إلى زيارة قسم العناية الفائقة بهؤالء األطفال لكي يفهموا سبب وجود هذه
الجمعية التي تسعى إلى إنقاذ هؤالء األطفال .وأضافت :أشكر ربي أن أوالدي بصحة جيدة ،وهذه أجمل
هدية من الحياة .ولو كان الوضع غير ذلك ،لكنت تعايشت مع األمر بشكل صعب جداً.
واعتبرت سيغارا أن الموسيقى تساهم في دعم هذه القضية ،والكفاح من أجل إنقاذ األطفال أهم من
بالحب ،وهذا ما يثير دائما ً إعجابي
إلي بلد مكافح ،نابض
ّ
بريق الحفالت .وأضافت :لبنان بالنسبة ّ
عندما آتي إلى لبنان.
وسئلت سيغارا عن رسالتها في شأن األعمال اإلرهابية التي طاولت فرنسا ولبنان ،فأجابت :البعض
ُ
ّ
يحض البشر على القتل ،ال بل أن اإليمان
ين ّفذون األعمال اإلرهابية ِباسم الدين ،لكنّ الله في الواقع ال
يقسمهم.
يجب أن يق ّرب البشر ال أن ّ
وأضافت :عندما حصلت اعتداءات باريس اإلرهابية ،تأثرت كثيراً ،خصوصا ً أنه كان يفترض أن
أغ ّني خالل حفلة في اليوم التالي .ولكنني فكرت أن هذا االعتداء أمر عابر في فرنسا ،ولكن الناس
يعيشونه باستمرار في أماكن أخرى من العالم ،كما في لبنان وفي أفريقيا حيث حصلت اعتداءات
إرهابية.
ور ّدا ً على سؤال عن كيفية جمعها بين رعايتها أكثر من جمعية ،قالت :لقد كان تركيزي دائما ً وال يزال
على الطفولة ،وأعطي األولوية لكل ما يتعلق بها .وفي الواقع أتلقى طلبات رعاية كثيرة لجمعيات،
لكنني أعتذر عن عدم تلبية عدد كبير منها ،ألنني ال أقبل أن أكون ع ّرابة وهميّة أو افتراضية ،بل أحرص
على أن أكون ع ّرابة فعلية ،وأن أعمل على األرض.
وكان مسلّم قد نقل إلى الحضور تحيات وزير الثقافة روني عريجي ،واصفا ً قضية األطفال مبكري
حساسة تعني ك ّل شخص .وأشاد بعمل « »Neonate Fundواإلنجازات التي
الوالدة قضية إنسانية ّ
ح ّققتها في ثالث سنوات .وأبدى إعجابه بمسيرة سيغارا الفنية وأنشطتها اإلنسانية ،شاكرا ً مجيئها
إلى لبنان لدعم هذه القضية اإلنسانية ،واعتبر أنّ موهبتها وصوتها وجمال روحها وشفافيتها تساهم
في تحقيق األمل والفرح للماليين ،وهي تضع هذه الموهبة في خدمة قضايا إنسانية كقضية األطفال
مبكري الوالدة.
ورحبت الصواف بالنجمة العالمية ،مشيرة إلى أنها على رغم نشاطاتها الكثيرة ،أعطت أولوي ًة
ّ
للمجيء إلى لبنان في هذه الظروف ،للتضامن مع األطفال مبكري الوالدة.
وأشارت إلى أنّ « »Neonate Fundتعتبر أن الفنّ وجه من وجوه األمومة كما الصوت والغناء.
وأضافت أن موهبة سيغارا ستساهم ،من خالل مشاركتها في العشاء السنوي للجمعية ،في إنقاذ عدد
من هؤالء األطفال الذين ينتظرون مَن يعطيهم أوكسيجين الحياة .وشددت على أن الختيار الجمعية
لسيغارا أسبابا ً أبرزها أن هذه الفنانة تم ّردت على المصاعب وكانت مثاال ً للمرأة المؤمنة بالعطاء
والحياة ،وهي تش ّكل نموذجا ً يحتذى به لك ّل من يواجه صعوبة في حياته .والسبب اآلخر أن سيغارا
لم تقع في االبتذال الف ّني وارتقت بصوتها إلى مستوى الرسالة اإلنسانية ،وهذا بالتحديد ما يش ّكل
نقطة التقاء « »Neonate Fundبهذه الفنانة الكبيرة.
ووجهت ندا ًء صادقا ً إلى كل القيمين من أجل تمكين « »Neonate Fundحتى تزيد من أعداد األطفال
ّ
الممكن انقاذهم .وشكرت كل الشركاء .وتمنت أن يساهم صوت هيلين سيغارا برفقة غي مانوكيان
ومارك رعيدي في زيادة الوعي حول قضي ٍة يجب أن يتحرك ك ّل المجتمع ليح ّد من تفاقمها.
وقال يونس إن الجمعية تك ّرس اهتمامها لمساعدة األطفال المبكري الوالدة .وأشار إلى أن عدد
ال��والدات في لبنان قبل األزمة السورية كان ما بين  75و 85ألفا ً سنوياً ،أما اليوم فيبلغ مئة ألف.
وأضاف :من المواليد الـ 75ألفاً ،كان نحو ثمانية آالف يولدون قبل أوانهم سنوياً .وأشار إلى أن قسم
العناية الفائقة لحديثي الوالدة في المركز الطبي للجامعة االميركية في بيروت يعالج سنويا ً نحو 300
من األطفال مبكري المولودين قبل أوانهم ،موضحا ً أن هؤالء يحتاجون إلى عالج دقيق جدا ً وعناية
غالبا ً ما يستمران لمدة طويلة .وأشار إلى أن القسم يعنى أيضا ً بعالج األطفال الذي يعانون تش ّوهات
عند الوالدة.

لمى ن ّوام
في ليل ٍة صوف ّي ٍة بامتياز ،أحيا الفنان أحمد حويلي حفالً
فنيا ً مميزا ً على خشبة مسرح بيار أبي خاطر في الجامعة
اليسوعية في بيروت ،لمدّة ساعة ونصف الساعة ،وأمتع
بصوته وإحساسه الجمهور الحاضر الذي تفاعل معه
بشكل كبير ،خصوصا ً مع «رقصة التنورة» التي قدّمتها
مجموعة من الراقصين ،إذ ق��دّم حويلي بمرافقة قائد
الملحن زياد سحاب ،باقة من ّوعة من
فرقته الموسيقية
ّ
األغنيات الصوفيّة منها« :أب��واب بيتك» (كلمات مهدي
منصور)« ،أال يا أيها الساقي» (كلمات حافظ الشيرازي)،
«رسل البيادر» (كلمات مهدي منصور)« ،حبك مقرون»
(للحالج)« ،موسيقى» (كلمات ج�لال)« ،عرف الهوى»
(لرابعة العدوية)« ،بذور سوسنتي» (كلمات أسمهان آل
ت��راب)« ،العشق»« ،حضورك العظيم» (مخلص أليشع
غالي /منصوف مسيحي)« ،أن��ا دمعة» (للجواهري)،
«الله» (كلمات مهدي منصور) ،رسالة شمس إلى جالل

(لشمس التبريزي).
«البناء» التقت الفنان أحمد حويلي قبل بدء الحفل ،وأدلى
بالتصريح التالي :سأقدّم في الحفل مجموعة مقطوعات
تتعلّق بشعراء صوفيين عاشقين ،من الحالّج ،ابن رابعة،
ابن فارض ،وللشعراء الحديثين مثل الشاعر مهدي منصور.
هي مجموعة تحكي عن العشق اإللهي أو عشق المرأة،
الخاصة بين العاشق ومعشوقه .هي باقة
ومفهوم العالقة
ّ
من الترانيم أو الصلوت الخاصة ،وقليلون من الناس يعرفون
أن الليلة هي ليلة والدة جالل الدين الرومي ،وأحببت أن أحيي
هذه الليلة في حفلي كما يحييها محبوه في مدينة قونيا
مسقط رأس جالل الدين الرومي.
وع��ن ت��ف�� ّرده في الغناء الصوفي ق��ال حويلي :عالم
التص ّوف بعيد عن التقييد الطائفي ،الديني والمذهبي،
واألشكال والطقوس .فهو فنّ متح ّرر بمفهوم كل شيء
ين ُتج عن هذه الروح تجاه سعيها نحو السم ّو الحقيقي
بشكل يختلف عن الحياة التي نعيشها كلها ملموسة
ومحسوسة .خصوصا ً أن خطاب القلب ُفقد عند العشاق.

«ق�صيد» تبدع في دار الأوبرا
وغناء �شرقي ًا
مو�سيقى
ً
أحيت فرقة «قصيد» الموسيقية
بقيادة المايسترو كمال سكيكر مساء
أمس أمسية موسيقية شرقية من ّوعة
على خشبة «دار األوبرا» في دمشق.
وتضمن برنامج الحفل مقطوعات
موسيقية شرقية لمؤلفين سوريين
وعرب منها «سماعي بيات» للمؤلف
السوري حسان سكاف ،و«لونغة»
من تأليف الموسيقار الكبير رياض
السنباطي ،ومقطوعة ف��ي «قالب
التحميل» تأليف سكيكر ،و«على
مقام العجم» ،ومقطوعة موسيقية
للفنان زي���اد ال��رح��ب��ان��ي ،ومقدمة
قصيدة «انتظار» للسنباطي.
وق��دّم��ت المغنية ه��ب��ة فاهمي
ب��ص��وت جميل وإح��س��اس مرهف
أغ��ن��ي��ة «ق���دي���ش ك���ان ف���ي ن���اس»
لألخوين رحباني ،وأغنية «يا بدع
ال���ورد» للموسيقار فريد األط��رش.
وأدّى المغ ّني عبد الملك اسماعيل
ع��ددا ً من مواويل الموسيقار محمد
عبد الوهاب منها موال «أشكي لمين
ال��ه��وى» ،وأغ��ن��ي��ة «خ��اي��ف أق��ول»
بصوت متم ّكن ين ّم ع��ن إمكانيات
عالية.
وع���ن اخ��ت��ي��ار ب��رن��ام��ج الحفل
والتحضير له قال المايسترو سكيكر:
ع��ن��د التحضير أليّ ح��ف��ل ،أخ��ت��ار
تشكيلة العازفين وعددهم ،وعلى

أساس هذه التشكيلة أو ّزع الموسيقى
تماشيا ً مع ع��دد اآلالت الموجودة
ونوعها .وفي هذا الحفل من ناحية
الموسيقى العربية والشرقية ،تم
تصغير الفرقة نوعا ً ما ليكون عدد
العازفين ثمانية بمشاركة مغ ّني
صولو ،بحيث تتناسب مع األعمال
وخصوصيتها الموسيقية.
ت��ج��در اإلش�����ارة إل���ى أن ف��رق��ة
أسست بداية عام 2008
«قصيد» ّ
وتتضمن  40عازفا ً ومغ ّنيا ً يعملون
على أداء مختارات من التراث ،إضافة
إلى األعمال التجريبية واإلبداعية
المحيطة بك ّل قديم وأصيل.

وال��م��وس��ي��ق��ي ك��م��ال سكيكر من
ّ
ص��ف ال��ع��ود ف��ي المعهد
خ�� ّري��ج��ي
العالي للموسيقى عام  ،2004وهو
وملحن موسيقي،
م��ؤ ّل��ف وم���و ّزع
ّ
أ ّلف عددا ً من األعمال الموسيقية في
القوالب العربية المعروفة كالسماعي
واللونغة والتحميل ،وعددا ً من القطع
لحن عددا ً
الموسيقية اإلبداعية ،كما ّ
م��ن قصائد ك��ب��ار ال��ش��ع��راء العرب
أ ّدت��ه��ا الفرقة الوطنية للموسيقى
العربية ،منها قصيدة «المبعدون»
للشاعر العربي الكبير نظمي جمال،
كما و ّزع عددا ً من األعمال الموسيقية
الملحنين العرب.
والغنائية لكبار
ّ

