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تقي الدين وزكي نا�صيف من ربوع عرزال �سعاده في ال�شوير المو�سيقار محمود عجان...
تحية �إلى �سعيد ّ
ويبقى منارة مو�سيقية ت�ستهدي بها الأجيال
اعتدال صادق شومان

«مؤسسة سعاده الثقافية» في احتفالها الثامن
اختارت
ّ
تقي
هذه السنة ،أن تط ّل بتحية إلى الراحل الكبير األديب سعيد ّ
الدين ،تماما ً في تلك البقعة الدافئة التي وصفها يوما ً صاحب
«حدّثني الكاهن» قائالً« :ونظرت إلى الشمس بدأت تمأل عرزال
سعاده و ضهور الشوير دفئا ً ونوراً ،فأحسست أنّ الصقيع يمأل
قلبي إذ انطفأت فيه شمس من المحبّة .والتفتّ إلى خلفي ،إلى
الغرفة التي امتألت كالماً ،ومنطقاً ،وتفلسفاً ،وانتقاداً ،فإذ هي
فارغة .ما أكبر العمل ،ما أحقر الكالم ،ما أعظم من أن تترجَ م
كلماته إلى أفعال».
«مؤسسة سعاده الثقافية» رفيف
على «ر ّفة جناح» ،أعادت
ّ
تقي الدين من «عاصمة الدنيا» بعقلين ،إلى مرتع
روح سعيد ّ
العرزال تخليداً ،وفاءً ،وتقديراً .في ليلة تناوبت النجوم على
إضاءتها ،ونسائم ت ّموز تموج بأريج العرزال كمن يه ّم بالكالم
ويلوذ بالصمت إجالالً.
المؤسسة في هذه األمسية ،ومن
وألن الذكرى للكبار ،لم يفت
ّ
توجه تحية ثانية إلى الصوت الذي
على «درب العرزال» ،أن
ّ
أنشد «وما نسي العرزال بسماتك» ،و«يا بني أمي» ،و«هاله
التاريخي الفنان
يا هاله» ،شيخ األهزوجة الشعبية بعمقها
ّ
موسيقي أحيته
الكبير زكي ناصيف في ذكرى مئويته ،بحفل
ّ
فرقة «األماكن» بقيادة المايسترو أندريه الحاج ،وغناء الفنانة
الطموحة لورين الحاج.
المايسترو الحاج فاجأ الحفل بتحية موسيقية مهداة إلى
سعيد وزكي ،قبل أن تقدّم الفرقة باقة غنائية من خمائر ألحان
الفنان زكي ناصيف ،تميّزت بمقطوعات موسيقية نادرة ،إضافة
إلى أغانيه التي ردّدها الحضور مع الفرقة .من «طلّوا حبابنا»،
و«أه���واك» ،و«ي��ا عاشقة ال��ورد» ،إلى «يا ب�لادي ما نسينا».
وكان الفتا ً إلحاح الحضور مطالبين بأغنية «ما نسي العرزال
بسماتك» ألكثر من م ّرة .ربما ،ال بل ،يعود ذلك إلى رمزية المكان،
لـ«الساكن في البال» ،وما يمثله في وجدانهم وحنايا قلوبهم.
توافد المدع ّوون إلى الحفل ،فصاروا حضورا ً كثيفاً ،تقدّمهم
رئيس المجلس األعلى في الحزب السوري القومي االجتماعي
محمود عبد الخالق ،وعضو المجلس األعلى األمين نجيب
خنيصر ،والوزير السابق بشارة مرهج وغيرهم.
«مؤسسة سعاده للثقافة» حليم
بداي ًة ،كانت كلمة رئيس
ّ
حسان وقالت :نحن باقون على
فياض ،ألقتها نياب ًة عنه سمر ّ
المبادئ التي دعا إليها سعاده ،وعلى نهضة تع ّم خيرا ً وحقا ً
وجماال ً على األمة.
وذ ّكرت حسان بإنجازات المؤسسة من ندوات ومحاضرات
ون��ش��ر ألع��م��ال س��ع��اده الكاملة ،واس��ت��رداد القطع األث��ري��ة
الفلسطينية ،واستحداث «جائزة أنطون سعاده ألفضل بحث
حول اإلصالح السياسي» ،وسلسلة محاضرات في الموضوع
عينه بالتعاون مع الجامعة األميركية في بيروت.
تقي ال��دي��ن األدي��ب
وختمت :ه��ا نحن ال��ي��وم أم��ام سعيد ّ
مقصرين حيال خ ّفة دمه
النهضويّ الذي مهما قلنا عنه ،نبقى
ّ
وسالسة قلمه وموقفه االلتزامي العميق.
رحب مدير «دار نلسن» الكاتب سليمان بختي بالحضور
ثم ّ
وقال :هذا اللقاء السنوي الثامن مع سعاده ،لم يعد مج ّرد تقليد
سنويّ فحسب ،بل توكيدا ً على التأسيس .واليوم نلتقي لنؤدّي
تقي الدين والتحية المستحقة لزكي
التحية المستحقة لسعيد ّ
ناصيف في مئوية والدته.
والمسرحي والنهضويّ والتنويريّ ،
األديب
تقي الدين
ّ
سعيد ّ

مقدّم الحضور
عاش على هذه األرض  56سنة ،وها نحن بعد  56سنة على
وفاته ،نؤدّي له التحية األمس واليوم وغداً .ولم يزل بيته في
«رأس الضيعة» ،في األدب والسياسة على ما يقول مارون
ع��ب��ود .وس��أل :كيف نقترب منه ،القيمة المضافة ومتن ّوع
الموهبة واإلنتاج األدبي من القصة القصيرة إلى المقالة إلى
الخطاب إلى الرسالة إلى المسرح إلى «ر ّفة جناح» ،وقد بلغت
آثاره  24كتاباً 13 ،أنجزها في حياته ،و 11أصدرها الباحث
جان داي��ه ال��ذي أخبرني أنّ ثمة كتابا ً أخيرا ً سيصدر قريبا ً
تقي الدين .فال غياب
بعنوان «سقط سهواً» .لم يزل ينتج سعيد ّ
وال من يحزنون.
وسأل :كيف ّ
تقي الدين ويصبح في متناول
نفك أسر مسرح ّ
الجميع؟ وختم :نتذكره ليهزم المعاناة ويسخر من هذا العالم،
ويطلق األسهم المضيئة لتبديد الظلمة .نتذكره ونحتاج إليه
ونكتب على ُر ْسله وننسج من عباءته ،ونراه ينهض كالقلعة
تهب في
ويمشي كالجبل ،وينظر كطائر حكيم ،ف��إذا الرياح
ّ
شراعه كأخضر الرجاء ،أمل يحيي األم��ل ،ويد ّلنا إلى رؤية
جديدة وقيم جديدة وإنسان جديد وبالد جديدة.
تقي الدين وأدب النهضتين» ،قال الدكتور
وبعنوان «سعيد ّ
تقي هو ابن البيئتين ،أرياف العلى وضفاف
غالب غانم :سعيد ّ
المغامرة .وابن الرافدين ،رافد الح ّرية وراف��د االلتزام .وابن
النهضتين ،النهضة األدبية والنهضة االجتماعية .وإن الثروة
األدبية ج��اءت من تفاعل العقيدة في النفس حتى غ��دا بعد
انتمائه إلى الحزب السوري القومي االجتماعي قلعة من قالع
النضال ،ومغنى من مغاني الجمال .ابن وطنه وابن أ ّمة.
األدب��اء الواقعيون قد يكونون أق��رب إلى حقيقة المثل من
أقرانهم المثاليين والخياليين .واقعية مغلفة بغالف من
السخرية الذكية التي تقع الموقع الحسن عند القارئ .وواقعيته
تقي
في السياسة تلبس لبوس الغضب .ال مواربة في أدب سعيد ّ
الدين وال رياء وال اختفاء وراء الحدث ،وال تردّد وال استكانة في

دبور وغانم

واقعي وقلم ناريّ وقلم
الغياهب .هذا كاتب ال كالك ّتاب .هذا قلم
ّ
حضاريّ وقلم نهضويّ .
تقي الدين أنحني أمامكِ أيتها األقالم
سعيد
وختم :في يوم
ّ
النهضوية .أعيدينا إلى عهودك وبيادرك وبيارقك والطيب من
منثورك والمنظوم ،والرائي من فكرك والناز عنفوانا ً ومعاندة
تقي الدين،
ومقاومة من حبرك .أعدنا إلى هذا الزمان يا سعيد ّ
أما ترى أنه كاد أن يصرعنا الت ّنين؟
تقي الدين،
سعيد
حول
اللقاء
ثم كانت المداخلة الثانية في
ّ
من الدكتورة إكرام األشقر وكانت بعنوان «مقاربة في أعمال
تقي الدين المسرحية» .وقالت :اقترنت موهبة سعيد
سعيد ّ
تقي
تقي الدين األدب��ي��ة باألصالة اإلنسانية .يتميّز سعيد
ّ
ّ
الدين ب��إدراك عميق لشروط البيئة وذهنية الجمهور .وطرح
في مسرحه الكثير من االشكاليات واألسئلة والقضايا التي
ال نزال نعانيها حتى اليوم .وضع للمسرحية أص��وال ً حديثة
استوحاها من الناس بعاداتهم وتقاليدهم .وعبّرت مسرحياته
عن صراع الخير والش ّر والفضيلة والخطيئة .وبرأي سعيد ،إن
المسرحية ال يحكم عليها إال بعد التمثيل .عالج قضايا الحياة
وقيم الحق والعدالة والفساد واالقطاع والصراعات العائلية
والطائفية ،وانتقد عيوب المجتمع وذهنيته بأسلوبه الساخر.
أما شخصيات مسرحه فتتم ّتع بالواقعية ،وقد جالها وصقلها
تقي الدين مسرحية متميّزة ،وتأتي
وأبدعها .كتب سعيد
ّ
أدبي فصيح في السرد ،وبمستوى موغل في العاميّة
بمستوى
ّ
في الحوار.
تقي الدين منسوجة بأسلوب يحاول
وختمت :إنّ نصوص ّ
تكثيف الواقع ،وبإمكان هذه المسرحيات أن تحقق نجاحا ً مهما ً
إذا ما أتيحت لها بعض اللمسات اإلخراجية الحديثة ،ألن ما كتبه
وأنتجه من مؤلفات مسرحية عزفت من أفكاره المتوهّ جة وقلقه
الدائم في جوهر القضايا ونقده الذهنية اللبنانية وما يحويه
المجتمع من تناقضات وعيوب ال تزال تشغله حتى اليوم.

ال يم ّر الثاني م��ن شهر آب على
أصدقاء الموسيقار السوري الراحل
محمود عجان ومحبّيه ،من دون أن
يعود طيفه إليهم ليستذكروه بق ّوة
في أحاديثهم وكتاباتهم األدبية.
ففي  2آب عام  ،2006رحل عجان
عن عالمنا تاركا ً خلفه إرثا ً موسيقيا ً
كبيرا ً يحمل كثيرا ً من عطاءاته التي
استطاع من خاللها احتالل موقع
مهام في التاريخ الموسيقي السوري
المعاصر.
وي��ع��ت��ب��ر ع��ج��ان ال����ذي ول���د في
ال�لاذق��ي��ة ع���ام  1916م��ن أوائ���ل
المد ّونين والمؤلفين الموسيقيين،
كما يع ّد أول م��د ّرس للموسيقى في
محافظة الالذقية ،واستمر في مجال
التدريس منذ عام  1946حتى عام
وأسس مع لفيف من رفاقه
ّ .2002
«النادي الموسيقي» في الالذقية عام
 1946الذي أرسى دعائم نهضة فنية
كبيرة شملت إلى جانب الموسيقى،
المسرح والتصوير الضوئي والفنون
الشعبية والفنّ التشكيلي وغيرها من
الفنون.
ن��ش��رة «س��ان��ا الثقافية» التقت
الموسيقي زياد عجان شقيق الراحل
محمود ع��ج��ان ،ال��ذي ت��ح �دّث عنه
عائلي
ق��ائ�لاً :نشأ شقيقي في ج � ّو
ّ
موسيقي ،فأحب الموسيقى وزاولها
ّ
كهواية .وك��ان يهوى إل��ى جانبها
الرسم وأب��دع فيه ،وق��ام بتدريسه
إلى جانب الموسيقى .فعشقه للفن
جعله موهوبا ً في عدّة مجاالت برع
فيها كلّها.
وأض��اف :طبع أعمال الموسيقار
محمود أسلوب خ��اص في العزف
وال��ت��أل��ي��ف ،وحملت أع��م��ال��ه سمة
ال��ت��ج��دد واالب��ت��ك��ار وال��م��ت��ان��ة ،كما
تمتاز تقاسيمه االرتجالية بكل جديد
ومبهر .أما مؤلفاته الموسيقية فأكثر
�ص فيها قوالب
من أن تحصى ،خ� ّ
ال��ت��راث من غالبية أعماله ،واهتم
ولحن
باألناشيد الوطنية والقومية
ّ
منها عددا ً وفيراً.
ول��ف��ت إل���ى اه��ت��م��ام الموسيقار
الراحل بإصدار مؤلفات ثقافية لها
صلة بالمجال الموسيقي .فكان كتابه

األول «م��ن تراثنا» ال��ذي ص��در عام
 1990ليضع كتابه الثاني بين أيدي
ق ّرائه عام  ،2001والذي حمل عنوان
«الليل والعين في التراث الشعري
والموسيقي» ،إل��ى ج��ان��ب تأليفه
كتبا ً لم تنشر بعد ،ككتاب «اإليقاع
وف��ل��س��ف��ت��ه» ،وك��ت��اب «الموسيقى
النظرية» ،وكتاب «المقامات».
الصالون الموسيقي يعتبر أيضا ً
واحدا ً من اإلنجازات الالفتة للراحل
عجان الذي كان يستقبل في منزله
ك ّل يوم جمعة مجموعة من األصدقاء
محبين الموسيقى والغناء من مدينة
الالذقية وباقي المحافظات.
ولفت زي��اد إلى أن هذا الصالون
استم ّر لمدة تزيد على نصف قرن،
وكان يزوره في أحيان كثيرة فنانون
كثر من خ��ارج سورية قادمون من
دول عربية وأجنبية مختلفة .فكان
بمثابة واح��ة فنية متن ّوعة تجمع
فيها مختلف المشارب والتجارب
الفنية.
ولم يكن الفنان عجان بعيدا ً عن
جمهوره ،فقدّم خالل مسيرته عددا ً
من المحاضرات والندوات أمامهم.
وساهم في التحكيم الموسيقي في
مهرجانات فنية مهمة ع���دّة ،كما
أط ّل على متابعيه من خالل مقاالته
ال��م��ت��ن� ّوع��ة وم��ق��اب�لات��ه ال��م��ق��روءة

تكريم الفائزين بم�سابقة «كليم النور للإبداع ال�شعري»
استضافت رابطة المحاربين القدماء في دمشق،
حفل توزيع الجوائز على الفائزين بمسابقة «كليم النور
لإلبداع الشعري» ،لقصائد تناولت بطوالت الجيش
ال��س��وري وتضحياته ف��ي سبيل ع�� ّزة س��وري��ة ،وذل��ك
بحضور عدد من الشخصيات األدبية والثقافية.
وق��ال حكيم كليم النور ،المشرف على الجائزة ،في
كلمة ألقاها في المناسبة :كانت تسمية اللغة األولى باأل ّم
لكونها مصدر المعارف األولى ،وأداة االرتباط الجسدي
والروحي والنفسي وجوهر االنتماء .مبيّنا ً أن اإلنسان
عندما يبدع بلغته األ ّم فهو يمتثل إلرث ضارب في تاريخ
بالده ،ويستعيد صوَر إبداعات األجداد.
بينما رأى الدكتور جابر سلمان عضو المكتب التنفيذي
في اتحاد الك ّتاب العرب ،أن ال قيمة للثقافة ما لم تقترن
بفعل يستنهض الهمم ،ويح ّرك الراكد من الموروث بما
ثقافي يستم ّد
يو ّلد انتفاضة ثقافية متجدّدة ،وأن أيّ فعل
ّ
قيمته من مدى تأثيره في الوسط االجتماعي وتحقيق
استجابة من المتل ّقي.
ب��دوره��ا ،اعتبرت الشاعرة عدنة خير بيك أنّ دور
المث ّقف ال يق ّل أبدا ً عن دور العسكريّ والمقاتل والمقا ِوم
في معركتنا المصيرية ض � ّد من يحاولون النيل من
سورية عبر مؤامرة شاركت فيها أميركا وتركيا وكيان

جانب من الحضور

طارق �سكيكرٌ � ...
إبداع على �إبداع
عندما ّ
يف�ضل الإن�سان الموهبة على الدرا�سة الأكاديمية

والمسموعة التي قدّمت معلومات
مهمة للمتل ّقي ال��م��ه��ت� ّم بالمجال
الموسيقي بتفاصيله كلّها.
ُك�� ّرم ال��راح��ل عجان من وزار َت��ي
الثقافة والتربية ونقابة الفنانين ومن
معهد الدراسات الشرقية في موسكو،
أسست وزارة الثقافة
وفي عام ّ 2013
ـ مديرية المعاهد والموسيقى ،معهدا ً
موسيقيا ً في مدينة الالذقية يحمل
اسمه تكريما ً لبصمته الموسيقية في
محافظته التي ولد وتوفي فيها ،حيث
يعتبر صرحا ً أكاديميا ً يد ّرس طالبه
الموهوبين مختلف اآلالت الموسيقية
والغناء وفق أحدث المناهج وأكثرها
تط ّوراً.
أص��دق��اء الموسيقار ال��راح��ل لم
ينسوه أي��ض�ا ً م��ن بديع كلماتهم.
ولع ّل قصيدة صديقه مد ّرس الفنون
التشكيلية رشيد شخيص التي نظمها
في رثائه ع��ام  2013تعتبر األكثر
عمقا ً في وص��ف اشتياق أصدقائه
الفني
ومحبّيه له ،وتعظيمهم إر َثه
ّ
الهام ،وقال في بعض أبياتها:
أغليت ف ّنك ع ّزة وفخارا ً
أطلعت أقمارا ً وصغت نهارا
أبدعت ألحانا ً سما تعبيرها
فشدا الكمان وألهم األوتارا
أمعلّم النشء العزيز فرائدا ً
من ذا يكافئ جوهرا ً ونضارا؟

االحتالل «اإلسرائيلي» وبعض األنظمة العربية .الفت ًة
إلى دور المسابقة المه ّم في تعزيز دور المبدع ،ال سيما
إذا كانت القصائد الفائزة تتحدّث عن بطوالت بواسل
الجيش السوري وتضحياتهم.
من ناحيتها ،أ ّك��دت العقيد هالة بالل رئيسة مكتب
رع��اي��ة ش��ؤون الجرحى والمصابين ف��ي ق��وى األم��ن
الداخلي ،أهمية وقوف المرأة المث ّقفة والواعية إلى جانب
الرجل من أجل دعم نضال الشعب السوري ض ّد اإلرهاب،
لتكوين شخصية ثقافية تلعب دورا ً جوهريا ً في القدرة
على الصمود.
والمسرحي هشام
وفي ختام الحفل ،أعلن الشاعر
ّ
كفارنة أسماء الفائزين بالمسابقة بنا ًء على قرار لجنة
التحكيم فيها ،والفائزون هم الشعراء :رضوان قاسم أ ّوالً،
وغالب جازية ثانياً ،ومحمد نصر الدبيات ثالثاً.
وض ّمت لجنة التحكيم في عضويتها الشعراء :الدكتور
محمد سعيد العتيق ،أدونيس حسن ،حسام المقداد،
هشام كفارنة ،وجمال المصري.
كما قدّم فنانون شباب وأطفال خالل االحتفال ،عددا ً
تمجد انتصارات سورية.
من األغاني الوطنية التي
ّ
وحضر االحتفال وتوزيع الجوائز الدكتور نضال الصالح
رئيس اتحاد الك ّتاب العرب.

طحان
محمد سمير ّ
الموسيقي ال��س��وريّ ط��ارق سكيكر
ك � ّرس
ّ
حياته للموسيقى على رغم عدم دراسته لها
أكاديمياً ،فهو ال��ذي هجر ممارسة الحقوق
التي يحمل إجازة جامعية فيها ،ليكون مؤ ّلفا ً
وم��و ّزع �ا ً موسيقياً ،صاحب تجربة خاصة
أتاحت له موقعا ً مهما ً في عالم الموسيقى
سوريا ً وعربياً.
الموسيقي
وعن عالقته بلغة العالم يقول
ّ
ّ
سخرت
سكيكر :الموسيقى ك ّل حياتي ،ولها
وضحيت باختصاصي األكاديمي في
وقتي
ّ
الحقوق من أجلها ،في سبيل تحقيق طموحي
ب��أن أك���ون موسيقيا ً متميّزا ً وأج���د لنفسي
مكانا ً وسط الموسيقيين والمشاريع واألفكار
واإلب��داع��ات الموسيقية الكثيرة ،وتكون لي
بصمتي الخاصة التي ال تشبه أحداً.
مؤسس فرقة «تريو أوكسجين»:
ويتابع
ّ
أعتبر نفسي على ال��ط��ري��ق الصحيح نحو
موسيقي ألترك
تقديم ما أصبو إليه من تميّز
ّ
إرثا ً موسيقيا ً خاصا ً بي ،سواء في العزف أو
التوزيع أو التأليف الموسيقي.
ويقول سكيكر :توقفت عن العمل في بداية
األزم��ة بسبب ت��ردّي حالتي النفسية وعدم
موسيقي .ولكن
قدرتي على إنجاز أيّ عمل
ّ
طموحي ظ ّل كبيرا ً ولم يتأثر ،فكانت تلك الفترة
فرصة للتدريب واالستماع لمختلف األن��واع
الموسيقية العالمية إلعادة الحسابات ليكون
اإلنجاز في ما بعد أفضل ،وليشكل دافعا ً للعمل
والتأليف من جديد.
ويشير سكيكر إلى أنه ال يمكن الحكم على
مستوى أيّ فنّ من الفنون في فترة األزم��ات،
ألنها تؤثر على مختلف نواحي الحياة .معتبرا ً
أنّ األعمال الغنائية والموسيقية التي ُقدّمت
خالل األزمة وتحاكيها لم ُ
تك في غالبيتها على
مستوى الطموح مع وجود أعمال قليلة تحمل
المستوى الجيد.
ويتابع سكيكر أنه على رغم ذلك ،هو يعتبر
المشاريع الموسيقية التي ظهرت في ظ ّل األزمة
ّ
تستحق التقدير واالحترام ،ألنّ ك ّل عمل ف ّني أو
مجهود يقدّمه الفنانون وسط الظروف الصعبة
التي نعيشها من ج� ّراء الحرب على سورية،
ّ
بغض النظر عن مستواه الف ّني.
إيجابي
فعل
ّ
ويجد سكيكر أن ما ينقص األغنية السورية
الحالية لتصل إلى الجمهور العربي كلّه ،القليل

توقيع كتاب «عين االنت�صار»
دعا رئيس بلدية برج البراجنة عاطف منصور ،إلى حضور حفل توقيع كتاب:
«عين االنتصار ...وقائع وأسرار مجهولة في إدارة الحرب اإلعالمية
خالل عدوان تموز  ...2006المنار نموذجاً»
للزميل عبد الله شمس الدين رئيس التحرير في قناة «الميادين».
الزمان :يوم الثالثاء  9آب  2016الساعة السادسة عصراً.
المكان :المركز الثقافي واالجتماعي لبلدية ب��رج البراجنة ـ ال��روي��س ق��رب ثانوية «حسين علي
ناصر».
(الموقف مؤ ّمن).

من المجهود والخصوصية وعدم تقليد األشكال
الغنائية في المنطقة ،إلى جانب عدم حصرها
ف��ي األغنية الشعبية ذات النمط ال��واح��د،
واالستفادة من التن ّوع في ال��ت��راث الغنائي
السوري لتقديم أعمال غنائية جديدة ذات قيمة
فنية عالية وبخصوصية مميزة.
ويعمل سكيكر حاليا ً على إعادة تشكيل فرقة
«تريو اوكسجين» التي توقفت منذ عام 2013
ستسجل
بسبب األزمة وسفر أعضائها ،حيث
ّ
الفرقة أعماال ً موسيقية خاصة بها من تأليفه
أعدّها خالل فترة تو ّقف الفرقة ،لتكون هذه
العودة انطالقة جديدة نحو المسار األصلي
للفرقة ،م��ع ط��رح ه��ذه األع��م��ال عبر وسائل
التواصل االجتماعي لتصل إلى الناس جميعاً.
ويلفت سكيكر إل��ى أنّ أداء المؤسسات
الثقافية الموسيقية والغنائية كان جيدا ً خالل
ال��س��ن��وات األخ��ي��رة عبر ع��دد م��ن الفعاليات
والنشاطات والحفالت .مبيّنا ً أنه من الضروري
اليوم استمرار الدعم للعمل الموسيقي بش ّقيه
المادي واإلعالمي ،كي يستطيع الموسيقيون
االستمرار في عملهم.
وعن سفر عدد من الموسيقيين إلى خارج

البالد بسبب الحرب على سورية يؤ ّكد سكيكر
أن هذه الهجرة تركت فراغا ً في الوسط الف ّني،
وهي خسارة كبيرة .لك ّنه يرى من جهة أخرى
أن لها إيجابيات ،إذ سيقدّم هؤالء في الخارج
للموسيقي السوريّ المث ّقف
الصورة الحقيقية
ّ
والمجتهد والمنفتح على أن��واع الموسيقى
والثقافة في العالم ،وقدرته على التعامل مع
ك ّل الموسيقيين العالميين.
ّ
الموسيقي
ع
ز
المو
دور
ور ّدا ً على سؤال حول
ّ
في العمل الف ّني حالياً ،يرى سكيكر أن التوزيع
الموسيقي يبرهن على ال��ه��وي��ة الثقافية
ّ
الثقافي
للمو ّزع .مبيّنا ً أنه يعتمد على مخزونه
ّ
الموسيقي في وض��ع التوزيع أليّ أغنية أو
ّ
مقطوعة ،مستفيدا ً م��ن إلمامه بالموسيقى
الشرقية وخبرته الطويلة في العزف مع أه ّم
المطربين العرب واألوركسترات الشرقية ،إلى
جانب ثقافته الموسيقية الغربية والكالسيكية
كونه عازف بيانو ،ما صنع لديه تراكما ً ثقافيا ً
موسيقيا ً من ّوعاً.
ويؤكد سكيكر ض��رورة التفاؤل على رغم
الواقع الصعب ،وأن يستم ّر الموسيقيون في
العمل واالجتهاد والتط ّور.

ويختم سكيكر حديثه بالقول :أح��اول أن
الموسيقي في نشر
أساهم من خ�لال عملي
ّ
الثقافة الموسيقية السورية وتقديم صورة
الموسيقي لدينا ،الذي ال يتوقف
مش ّرفة عن
ّ
عن العمل مهما كانت الصعوبات .فالوطن
يُبنى بشبابه وكوادره الثقافية.
الموسيقي ط��ارق سكيكر من مواليد عام
ّ
 ،1984حائز إج��ازة في الحقوق عام 2009
من جامعة دمشق ،ودرس الموسيقى دراسة
خاصة .مل ّم بأنماط موسيقية متعدّدة منها
ال��ج��از والموسيقى الالتينية والفالمنغو،
وع��زف مع ع�دّة فرق موسيقية شرقية ،منها
«أورك��س��ت��را ط��رب» و«أورك��س��ت��را الموسيقى
العربية» و«فرقة سيد دروي��ش» .وعزف مع
عدد كبير من نجوم الغناء العربي منهم وديع
الصافي ،لطفي بوشناق ،فلّة الجزائرية ،إلهام
المدفعي ،الشاب خالد ،وغادة رجب وغيرهم.
أس���س فرق َتي «تشيلي ب��ان��د» و«ت��ري��و
كما ّ
الموسيقي لعدد
التوزيع
ووضع
أوكسجين»،
ّ
من األلبومات الموسيقية والغنائية .وهو قائد
الفرقة الموسيقية في برنامج «ذا فويس» منذ
عام .2015

