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  تألیف إبراهیم الجنیبي
  تجاوبًا مع "الزئیر الباهت" للفنان  مایكل راكوفیتز  (2005)

  أداء: كلیب لیستر (بیانو)، لیلیا أوستابتشوك (كمان 1)، أندریه كومیاكیفیتش (كمان 2)، سورین هانسن (تشیلو).
 

 كلمة المؤلف: " استكشفت العمل الفني، وراقتني فكرة التاریخ. یركز لحني على العالقة الدوریة بین الماضي والمستقبل. وهو یعكس
  المشاعر التي أتخیل أنها كامنة في عمل "الزئیر الباهت" لمایكل راكویتز".

 
  إبراهیم الجنیبي، مؤلف (أبوظبي)

 إبراهیم هو مؤلف إماراتي ابتدأ شغفه بالموسیقى منذ أن تعرف على مفاتیح البیانو في سن الثامنة. وعلى الرغم من عدم تشجیع العائلة
 إلبراهیم على تحقیق حلمه، ألنها اعتبرته غیر مالئم ثقافًیا، إال أنه استمر في االستماع إلى الموسیقى والبحث فیها من أجل فهم المعنى

 الكامن وراء النغمات. ولم یمض وقت طویل حتى كان إبراهیم یعزف الموسیقى سماعیًا على البیانو. والیوم، صارت عائلته وبالده
 فخورة بالموسیقار اإلماراتي الكبیر.

 جمع إبراهیم بین تألیف المقطوعات الموسیقیة والعزف على آلة البیانو في كثیر من العروض والفعالیات الموسیقیة والفنیة داخل
 اإلمارات وخارجها، مقدمًا مزیجًا استثنائیًا من المعزوفات الشرقیة والغربیة، أكدت حضوره الفني ونجاحه في اتباع ثقافة الرقي

  والتسامح من خالل الموسیقى باعتبارها لغة الشعوب.
  وبعیدًا عن البیانو، یعمل إبراهیم بوظیفة مسؤول عالقات عامة في شركة نفط في أبو ظبي.

 
  لیلیا أوستابتشوك، على الكمان 1 (أبوظبي)

 لیلیا عازفة كمان تتمتع بخبرة أوركسترالیة ، في أوبرا لفیف الوطنیة واألوركسترا الفیلهارمونیة الوطنیة. تخرجت من كونسرفتوار
 لفیف عام (1992) ومعهد لفیف للتعلیم العالي عام  (2009)، في أوكرانیا. انتقلت لیلیا إلى اإلمارات للعمل في مجال  التدریس

.Trinity/ABRSM وإعداد الطالب للمشاركة في الحفالت الموسیقیة و خوض اختبارات 
 

  أندریه كومیاكیفیتش، على الكمان 2 (دبي)
 تخرج أندریه من أكادیمیة لیسینكا للموسیقى في لفیف. وأثناء دراسته وبعدها، عمل أندریه كمدیر موسیقي لقسم موسیقى الحجرة في
 أكادیمیة الموسیقى، أوركسترا الحجرة الوطنیة للفیلهرمونیك، لفیف فیرتوسوْس، لفیف فیلهارمونیك، واألوركسترا السیمفونیة الدولیة

 الجدیدة.
   یعیش أندریه ویعمل في اإلمارات منذ عام 2010.

 
  سورین لینغ هانسن، على التشیلو (دبي)

 سورین عازف تشیلو دنماركي بارع اضافة لكونه عازف جیتار وعازف بیانو مخضرم. درس ُسورین في معهد فونین للموسیقى
 (الدنمارك) وفي الكلیة الملكیة للموسیقى (إنجلترا)، كما تعلم بشكل خاص من كل من جاكلین دو بري بارنبویم ومستیسالف

 روستروبوفیتش. عاش ُسورین وعمل موسیقًیا ومدرًسا في كل من الدنمارك وفرنسا والیونان واإلمارات. وكان عازف تشیلو منفرد في
 األوركسترا السیمفونیة بشمال الیونان، ثم كأول عازف تشیلو منفرد في أوركسترا جنوب الیونان السیمفونیة، وعضو متفرغ في

 أوركسترا هیراكلیون. ومنذ عام 2015، یعمل سورین في دبي عازف تشیلو وعازف دوبل باس.
 

  كلیب لیستر، على البیانو (دبي)
 كلیب طالب إنجلیزي/أمریكي في الصف الثاني عشر بالمدرسة األمریكیة في دبي. وهو عازف بیانو ومؤلف ومغني طموح، بدأ

 العزف عندما كان في التاسعة من عمره، ووضع ألحان لفرقة مدرسته ولألوركسترا وهو في الثانیة عشرة. شارك في مهرجانات دولیة
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 في آسیا وأوروبا والشرق األوسط، وعمل فنانًا متدربًا لتعلیم الجوقة والتألیف الموسیقي لطالب المرحلة االبتدائیة. ومن هوایاته خارج
  عالم الموسیقى البیسبول والتنس وركوب الدراجات في الطرق الترابیة وغیر المعبدة، والكارتینج.
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  تألیف: مي طحنون
  تجاوبًا مع " لرجل األبیض ال یحلم " للفنان  مایكل راكویتز  (2008)

  "صبي تحت لیل مرصع بالنجوم" تؤدیها على (البیانو) ُغولمیرا عبد الَخالقوفا
 

 كلمة المؤلفة:
  َیْحكي لحن (صبي تحت لیل مرصع بالنجوم) قصة صبي یجلس تحت سماء ملیئة بالنجوم، فیتخیل نفسه وهو یطیر ویسبح في الفضاء

 لتحقیق أحالمه. ویواجه المتاعب والمصاعب خالل َتحلیقه في السماء للوصول إلى حیث یرید.
 وحتى بعد أن ینتبه إلى كونه مجرد صبي عادي تحت سماء لیل جمیلة، إال إنه ال یتوقف أبًدا عن الجریان وراء أحالمه. و یجسد

 الصبي محنة شخصین یكافحان في قارتین منفصلتین؛ االول هو  فالدیمیر تاتلین، وهو رسام ومهندس روسي/أوكراني في االتحاد
 السوفیاتي السابق، والثاني صبي من السكان األصلیین في أسترالیا. ونتیجة للسیاسات التي تتبعها حكوَمتیهما ، فقد بات من الصعب

 علْیهما تحقیق أحالَمهما ورؤاُهما. ومع ذلك ، فإنهما لم یتخلیان أبًدا عن مطاردة أحالمهما طوال حیاتهما. فاللحن أقرب في طبیعته إلى
  الموسیقى الیابانیة الحدیثة ویعزف البیانو هذا اللحن  للوصول إلى صوت رقیق یستنهض الروح .

 
  مي طحنون، مؤلفة (أم القیوین)

 
 مي عازفة بیانو إماراتیة یابانیة ، بدأت رحلتها مع الموسیقى وهي في سن الخامسة بتشجیع من والدتها التي تعزف على البیانو أیضًا.

  مي طالبة في قسم العمارة في جامعة اإلمارات وتطمح ألن تكون معماریة یشار لها بالبنان.
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  تألیف: كلیب لیستر
  تجاوبًا مع "متروبولیس"  لبنى شودري  (1991 – 2018)

  عزف: لیلى لوباتش (فیبرافون) وكلیب لیستر (بیانو)
 

  كلمة المؤلف:
 

 عند كتابتي هذه القطعة الموسیقیة ، كنت أرغب في التقاط إحساسي باإلبداع وفي محاكاة تلك الكیفیة التي توافقت بها التماثیل الطینیة
 الملونة مًعا. ونظًرا ألن جمیع المجّسمات مصنوعة من نفس المادة الخام، فقد قررت استخدام آلة واحدة باألساس، وهي الفیبرافون،
 والتي شعرت أنها تتمتع بصوت نابض بالحیاة ومشرق اللتقاط األجواء الحیویة للمدینة الصاخبة. وأثناء كتابتي اللحن، تخیلت نفسي

  وأنا أتجول في المدینة ذات یوم مشمس، مستوعبًا المشاهد واألصوات بكل ذهول .
 

 یتكون اللحن من 12 جزء فیبرافون، وآلة إیقاع إضافیة وبیانو. ویبدأ ببساطة، بأوتار متكررة، ولكن مع ظهور أجزاء مختلفة تزداد
C# ومن ثم تنتقل في منتصفها إلى ،E Major القطعة الموسیقیة تعقیًدا، مع تنوع العدید من األنماط النغمیة. وتبدأ القطعة في 

 minor قبل أن تعود إلى E Major في النهایة. وینضم البیانو إلى الفیبرافون وآلة اإلیقاع، لیصنع طبقة باس أخیرة یستكمل بها
  الحزمة السمعیة . وتتصاعد أصوات األجزاء حتى ینتهي اللحن مع الوتر المنتصر األخیر الذي یجمع كل اآلالت.

 
  كلیب لیستر، مؤلف وعازف بیانو (دبي)

  كلیب طالب إنجلیزي/أمریكي في الصف الثاني عشر بالمدرسة األمریكیة في دبي. وهو عازف بیانو ومؤلف ومغني طموح، بدأ
 العزف عندما كان في التاسعة من عمره، ووضع ألحان لفرقة مدرسته ولألوركسترا وهو في الثانیة عشرة. شارك في مهرجانات دولیة
 في آسیا وأوروبا والشرق األوسط، وعمل فنانًا متدربًا لتعلیم الجوقة والتألیف الموسیقي لطالب المرحلة االبتدائیة. ومن هوایاته خارج

  عالم الموسیقى البیسبول والتنس وركوب الدراجات في الطرق الترابیة وغیر المعبدة والكارتینغ.
 

  لیلى لوباش، عازفة فیبرافون (دبي)
 لیلى طالبة جامعیة تخصصت في علم النفس بجامعة رایس في هیوستن، تكساس. وبرغم أنها أمریكیة لبنانیة، إال أنها ولدت ونشأت في

 اإلمارات. وتخرجت لیلى من المدرسة األمریكیة في دبي عام 2018، وهي عائدة حالًیا إلى دبي إلكمال عامها الدراسي عن ُبعد.
 بدأت لیلى العزف على البیانو منذ خمسة عشر عاًما ، واإلیقاع منذ عشرة أعوام، وهي دائًما ما تشارك في الفرق الموسیقیة المجتمعیة

  والمدرسیة. وتهوى لیلى الرقص أیضًا.
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  تألیف مشترك:
 سارة الحجالي، تسنیم ولید َكعكه، بیان شاكر عبید، ماجد الصباغ، وزید سمیر .

 
  تجاوبًا مع " إلى أخي " للفنان  تیسیر البطنیجي  (2012)

 
 عزف: سارة الحجالي (غناء، بیانو، دربكة)، تسنیم ولید َكعكه (عود 1)، یاسمین ولید َكعكه (عود 2)، بیان شاكر عبید (بیانو 2)،

  مجد الصباغ (عود 3)، زید سمیر (كمان)
 

  كلمة المؤلفة:
 

 یجمع هذا اللحن بین ثقافات وتقالید مختلفة، ویمزج بین اآلالت العربیة التقلیدیة (العود والطبلة) مع اآلالت الغربیة الكالسیكیة (البیانو
 والكمان)، لنصنع منها مقطوعة تجسد مشاعر االحتفال والحزن على الحیاة في آن واحد.

 
  عرٌس فلسطیني تردد فیه األغاني المفرحة واألهازیج الجمیلة والدبكات الشعبیة.

 وفي هذه األثناء یدخل أحد عناصر الجیش ویقوم بتبلیغ العریس بضرورة االلتحاق الفوري بالجیش لصد هجوم العدو، فتتحول األغاني
 إلى أغاني وطنیة وقومیة.

 ومن ثم یلتحق العریس بالجیش مباشرة وبعد االنتهاء من مراسم الزفاف. وبعدها بیومین، یأتي خبر استشهاد العریس. فیدخل أحد
 الشباب لیخبر زوجة الشهید التي لم تفرح بعریسها أبدًا، ویخبرها بصوت خافت ورأسه نحو األرض بأن زوجها استشهد ِمْن اجل

 الوطن.

 وعندئذ تصرخ وتقول له: "لیش عم تقولها بصوت واطي یا (نایف)، ارفع راسك وعلي صوتك وخلي كل الدنیا تسمع". (تقولها وهي
 حزینة وتبكي)، وتنطلق الزغارید.

 وعندها یدخل بعض الشباب وهم یحملون الشهید على أكتافهم، فتبدأ األغاني والموسیقى الحزینة.

  ولكن محال أن ینتهي اللیمون كما قال الشاعر السوري نزار قباني في قصیدة

 " ترصیع بالذهب على سیف دمشقي " :

 نحُن عكـا ونحُن كرمـل حیفـا .... وجبال الجلیـــــــــــل واللطــــــــروُن
 كـل لیمونــة ستنجـب طفــــًال .... ومحـــــاٌل أن ینتهــــي اللیمـــــــوُن

 
  سارة الحجالي، مؤلفة مشاركة، غناء، بیانو 1 (العین)

 
 سارة من سوریا، ولكنها ولدت في العین عام 2012. تغني سارة باللغتین العربیة واإلنجلیزیة، وهي في السابعة من عمرها، وتعزف

 على البیانو منذ أن كانت في الثالثة من عمرها، وتمارس التألیف الموسیقي. وفي عام 2019، انضمت سارة إلى برنامج موهبتي التابع
 لدائرة التعلیم والمعرفة بأبوظبي والذي یرعى الطالب الموهوبین في الفنون، وحصلت على جوائز مثل الجائزة الثالثة في مسابقة

 الفجیرة الدولیة للبیانو والجائزة الثانیة من أكادیمیات الدار في مسابقة "الموسیقیین الشباب في أبو ظبي" المفتوحة لجمیع العازفین. وفي
 العام 2020، نجحت سارة في اجتیاز امتحان البیانو للصف الثالث ABRSM وتستعد حالًیا المتحان الصف الخامس. كما تهوى سارة

  الدراما والبالیه ولعب كرة القدم.
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  تسنیم ولید َكعكه، مؤلفة مشاركة، بیانو 2 (العین)

 
 ولدت تسنیم في مدینة العین، وتبلغ من العمر خمسة عشر عاًما. هي فخورة للغایة بتراثها السوري. وبدأت في تعلم العزف على البیانو

 منذ عامین فقط. ألهمها شغفها الموسیقي لتعلم آالت أخرى، بما في ذلك التشیلو والقیثارة والجیتار والعود باإلضافة إلى التألیف
 الموسیقي.

 وفي عام 2019، تم قبولها في برنامج موهبتي التابع لدائرة التعلیم والمعرفة بأبوظبي والذي یرعى الطالب الموهوبین في الفنون.
 وإلى جانب الموسیقى، تهوى تسنیم الریاضیات وكرة السلة والسباحة والرسم والكتابة وتعلم لغات جدیدة. أصدرت مع شقیقاتها كتابین

  باللغة العربیة.
 

  بیان شاكر عبید، مؤلفة مشاركة (العین)
 

 بیان موسیقیة سوریة ولدت ونشأت في مدینة العین. بدأت في تعلم العزف على البیانو عبر اإلنترنت في الثانیة عشرة من عمرها، ومنذ
 ذلك الحین شاركت في العدید من الحفالت المدرسیة. وكانت سعیدة للغایة عندما تم قبولها في برنامج موهبتي التابع لدائرة التعلیم

  والمعرفة بأبوظبي والذي یرعى الطالب الموهوبین في الفنون وهي في السادسة عشرة.
 بیان طالبة في جامعة خلیفة وتوازن بین شغفها بالموسیقى وممارستها مع دراستها المتخصصة في الكیمیاء.

 
  مجد الصباغ، مؤلفة مشاركة، بیانو 3

 مجد فنانة سوریة في الصف الحادي عشر. ولدت لعائلة تعشق الموسیقى، وتعلمتها بنفسها حتى تم قبولها في برنامج موهبتي التابع
  لدائرة التعلیم والمعرفة بأبوظبي والذي یرعى الطالب الموهوبین في الفنون. والیوم تعزف مجد على البیانو وتكتب األلحان.

 
  زید سمیر، مؤلف مشارك (العین)

 ولد زید (16 عامًا) في األردن ویقیم في العین. تعّرف على آلة الكمان بتشجیع من مدرس الموسیقى وهو في الثانیة عشرة. ومع
 مدرس الموسیقى والفرقة المدرسیة، نمت موهبة زید الموسیقیة. وفي عام 2019، فاز زید بالمركز األول في مسابقة الموسیقى

 المدرسیة، كما تم قبوله في برنامج موهبتي التابع لدائرة التعلیم والمعرفة بأبوظبي والذي یرعى الطالب الموهوبین في الفنون، حیث
  یبدي تفوقًا ملحوظًا في العزف والتألیف.

 
  یاسمین ولید َكعكه، عود (العین)

 
 ولدت یاسمین البالغة من العمر ثالثة عشر عاًما في سوریا، وتعیش مع أسرتها في العین. وقبل عامین، بدأت في تعلم العزف على

 العود، ثم تعلمت التشیلو والقیثارة. وتبعت خطى أختها الكبرى تسنیم في تعلم العزف على البیانو. وحالًیا، تعزف على العود والتشیلو
  والقیثارة والجیتار والبیانو. وتهوى یاسمین الرسم وكرة السلة. أصدرت كتابین باللغة العربیة مع شقیقاتها.

 
  جلنار أبو الخیر (رسومات)

 ولدت جلنار عام 1992 في سوریا، وتخرجت بدرجة البكالوریوس في كلیة الفنون الجمیلة بجامعة دمشق عام 2014. وفي عام
 2016، افتتحت َمرسمها، أتیلیه، لتدریس وممارسة الرسم والنحت والطباعة. عملت رسامة آثار مع البعثة األثریة الوطنیة السوریة،

 وتطوعت مع جمعیة أطفال الغد لعالج األطفال بالفن. تدرس جلنار الفنون الجمیلة في جامعة دمشق. وعرضت أعمالها في دمشق
  والسویداء (سوریا).
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  تم تألیف العمل ِمْن شیخ محمد، كمال بیالي، دیفید دیكوف
  تجاوبًا مع "التكوین الثالث: ضوء أرقط للشمس" للفنان  كونراد شوكروس  (2015)

  أداء: فالح شیخ (غناء)، كمال بیالي (غیتار)، لیلى لوباتش (بیانو)
 

 كلمة المؤلف:  في "شكریة"، تم تفسیراألیام المشمسة على أنها تحٍد للجائحة. ویمثل المشكال العاملین في الخطوط األمامیة الذین یقاتلون
فیروس كوفید19 بینما تمثل الظالل التعافي وتمني العافیة للمجتمع. وأود من خالل هذه القطعة الموسیقیة أن أعبر عن امتناني ألبطالنا في

  الخطوط األمامیة الذین یعملون بكل تضحیة وإیثار لحمایتنا.
 

  فالح شیخ محمد، مؤلف مشارك، غناء (عجمان)
 ولد فالح الذي ینتمي لعائلة هندیة في دولة اإلمارات ونشأ فیها. وهو یدرس حالًیا لنیل درجة الماجستیر في اإلدارة الهندسیة من جامعة
 اإلمارات. ویستمتع فالح بالغناء والعزف على الكمان وهو عضو في أوركسترا الجامعة. وباإلضافة إلى الموسیقى، یهوى فالح ألعاب
 القوى وهو عضو في أربع فرق ریاضیة بالجامعة. یتحدث خمس لغات. ویتدرب فالح حالًیا على العمل في أحد متاجر هایبر ماركت

  المرموقة في اإلمارات.
 

  كمال بیالي، مؤلف مشارك، على الجیتار (العین)
یعزف كمال على عدد من اآلالت وأبرزها الجیتار، ویرتجل األلحان. ومنذ أواخر التسعینیات، شارك كمال بنشاط في فرق موسیقیة مختل

 وفرق موسیقى الروك. وهو مدرس موسیقى. من خالل التدریس، اكتشف كمال غایة حیاته. وبعد انتقاله إلى اإلمارات في عام 2007،
س نفسه لتدریس الموسیقى في مدینة العین.   كرَّ

 
  دیفید دیكوف، مؤلف مشارك (أبوظبي)

دیفید بلغاري الجنسیة ویعیش في اإلمارات منذ ثماني سنوات. وبدأ دیفید العزف على البیانو في سن الثامنة. واكتسب خبرات قیمة من خال
 خوضه امتحانات ABRSM العملیة للبیانو، حیث حصل مؤخًرا على مرتبة الشرف في الصف الثامن، وشارك في مسابقة اإلمارات

  لموسیقى السالم.
 وفي اآلونة األخیرة، اهتم دیفید بتألیف الموسیقى. وقام مؤخًرا بتألیف أول حركة لسوناتا تشیللو وبیانو. والیوم، دیفید في عامه الجامعي

  األول في المملكة المتحدة.
 

  لیلى إیلین لوباتش، بیانو (دبي)
 لیلى طالبة جامعیة تخصصت في علم النفس بجامعة رایس في هیوستن، تكساس. وبرغم أنها أمریكیة لبنانیة، إال أنها ولدت ونشأت في

اإلمارات. وتخرجت لیلى من المدرسة األمریكیة في دبي عام 2018، وهي عائدة حالًیا إلى دبي إلكمال عامها الدراسي عن ُبعد. وكانت
تعزف على البیانو منذ خمسة عشر عاًما واإلیقاع منذ عشرة أعوام، وهي دائًما ما تشارك في فرق موسیقیة مجتمعیة ومدرسیة. وتهوى لی

  الرقص اإلیقاعي أیضًا.
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