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تمثال زنوبيا و ُن�صب ال�شهيد خالد الأ�سعد يرتفعان في �ساحة الأمويين

يازجي :هذه الفعالية تثبت � ّأن الحرب ال توقف عجلة الحياة في �سورية
انطلقت مساء أول من أمس ،فعاليات الملتقى
الخامس للفن واإلبداع «من تدمر إلى دمشق»،
في «فندق داما روز» في دمشق ،والذي يستمر
حتى اليوم األربعاء.
تض ّمنت فعاليات اليوم األول وصول تمثال
زنوبيا والنصب التذكاري للشهيد خالد األسعد
إلى ساحة األمويين في دمشق ،وفقرات فنية
قدّمها الطفل ري��ان شامية وف��رق��ة «أدون��ي��ا»
الموسيقية ،وم��ع��رض�ا ً للتصوير الضوئي،
وع��رض فيلم وثائقي يوضح تاريخ الثقافة
والحضارة في سورية ،واستهدافهما الممنهج
من قبل التنظيمات اإلرهابية المسلّحة.
وفي كلمة خالل االفتتاح ،أشار وزير السياحة
السوري المهندس بشر يازجي إلى أن الملتقى
المن ّوع بفعالياته يقدّم تكثيفا ً لحالة شريحة
سورية ما زالت تبدع وتنتج انطالقا ً من انتمائها
االستثنائي ،وقدرتها الفريدة على ربط واقعها
بحضارتها وتاريخها .معتبرا ً أنّ رمز مدينة
تدمر اليوم هو رمز قدرة السوري على الصمود
وعلى احتضان دمشق التفاصيل السورية ،كما
تحتضن الحضارة اإلنسانية جمعاء.
وأش��ار يازجي إل��ى أن بين دمشق وتدمر
رواب���ط أب��دي��ة عبر ال��ت��اري��خ ،وط��ري��ق�ا ً عبّده
السوريون بدمائهم وعرقهم وإبداعهم .مؤكدا ً أن
هذه الفعالية المبنيّة على الفنّ واإلبداع ،تحمل
الكثير من الدالالت الرمزية ،وتفاصيلها الغنية
ورسالة أمل بالغد ومحاولة لفضح اإلره��اب
ومم ّوليه بالصورة والكلمة.
وأك��د يازجي أنّ الفعالية بما تض ّمنته من
خطوات لحماية اآلثار ،أثبتت أن الحرب ال توقف
عجلة الحياة في سورية ،إنما تزيدها عزيمة
وإص��راراً .مشدّدا ً على أن وضع تمثال زنوبيا
في ساحة األمويين ،يعني أن دمشق ستبقى
تحتضن كل الحضارات والثقافات على رغم ما
تع ّرضت له خالل األزمة الراهنة.
وقال مدير الملتقى تاج الدين المحمد :جئنا
بهذا الملتقى إلى دمشق عاصمة الياسمين،
برفقة الملكة زنوبيا لنؤكد للعالم أن سورية
مهد الحضارات ،وال ق ّوة في العالم تستطيع أن
تلغي تلك الحضارات وصانعيها السوريين.
وأشار حسين األحمد في كلمة داعمي الملتقى

الفيلم الإيراني «محمد ر�سول اهلل»...
وثيقة فنية عالمية بين القبول والرف�ض

رضا زيدان

إلى األي��ادي اآلثمة ومعاول الحقد وج ّرافات
المخربين من التنظيمات اإلرهابية التي تعيث
في األوابد األثرية والحضارة السورية تخريبا ً
ودم���اراً ،وتهدم بكل حقد وهمجية الكنائس
والمساجد وت��س��رق اآلث���ار الفريدة والكنوز
الثمينة تحت شعار الدين وتعاليم اإلس�لام،
والدين اإلسالمي منهم ومن أعمالهم براء .وقال:
افتخارنا ليس بالثروة المادية وال بالحجارة،
إن��م��ا ب��اإلن��س��ان ال���ذي صنع وأب���دع م��ن هذه
الحجارة أروع الحضارات وأجملها.
وأوضح الفنان ياسين رستم مص ّمم التمثال،
أن هذا العمل رسالة للعالم تقول :لن تستطيعوا
أن تقضوا على أحالمنا وتاريخنا .الفتا ً إلى أن

العمل في تمثال زنوبيا استغرق نحو شهر،
واحتاج إنجاز تمثال الشهيد خالد األسعد ثالثة
أيام .مؤكدا ً العزم على إعادة ترميم جميع ما
خ ّربته التنظيمات اإلرهابية في مدينة تدمر
األثرية.
وتقام باقي فعاليات الملتقى في خان أسعد
باشا ف��ي دم��ش��ق ،وتتضمن افتتاح معرض
المنحوتات ،وفقرات فنية تراثية وعرض أزياء،
وأفالما ً وثائقية وندوات حوارية.
ت��ج��در اإلش����ارة إل��ى أنّ تنظيم «داع���ش»
اإلرهابي يرتكب جرائم واعتداءات متواصلة
منذ نحو ثالثة أشهر بحق أهالي مدينة تدمر
وآثارها ومواقعها التراثية ودور العبادة فيها.

كان آخرها تدمير المدافن التدمرية البرجية
وتسويتها ب��األرض باستخدام كميات كبيرة
من المتفجرات ،إلى جانب تدمير أجزاء كبيرة
من معبد «ب��ل» األث��ري في  31آب الماضي،
وذلك بعد أقل من أيام على تدميرهم معبد «بعل
شمين» داخل المدينة األثرية.
كما أقدم تنظيم «داعش» اإلرهابي على إعدام
عالم اآلثار خالد األسعد بقطع رأسه في ساحة
المتحف الوطني في تدمر في  18آب الماضي،
وهو من مواليد مدينة تدمر عام  ،1934وحاصل
على ج��ازة في التاريخ ودب��ل��وم التربية من
جامعة دمشق ،وعمل ألربعين سنة مديرا ً آلثار
تدمر ،وأمينا ً لمتحفها الوطني.

�إيالن ...مالك في ال�سماء لوحاته حا�ضرة على الأر�ض

أنتجت الشركات السينمائية عددا ً من األفالم عن حياة
نبي اإلسالم محمد ،منها ما كان في المستوى المطلوب ف ّنيا ً
ّ
النبي،
إنما أساء من حيث يدري أو ال يدري إلى شخصية
ّ
ال بل إلى اإلسالم بح ّد ذاته .ففيلم «الرسالة» مقبول من
الناحية الفنية ،لكنه أساء ،حيث أظهر «اإلسالم الداعشي»
الذي انتشر بق ّوة السيف.
«محمد رس��ول الله» ،فيلم للمخرج اإليراني المبدع
قصة طفولة النبي محمد قبل
مجيد مجيدي .وي��روي ّ
الرسالة منذ والدته حتى عمر  13سنة ،من خالل رؤية
إنسانية لشخصية ال��رس��ول ،والبيئة التي نشأ فيها،
وعالقته بأقرانه وبمن حوله ،وسلوك الرحمة والرأفة
والتسامح ال��ذي تميّز به .وكيف كان يتعامل مع أبناء
جيله صغارا ً وكباراً ،مع عدم اإلشارة إلى أن هذا الصبي
القرشي المختلف ،سيصبح نبياً ،يغ ّير وجه الدنيا ،وهي
فترة ،على رغم أهميتها ،غير معروفة لدى معظم العرب
والمسلمين.
اعتمد الفيلم على مراجع أهل الس ّنة في توثيقه وأبرزهم
ُست في الحديث
الطبري ،لذلك نسخ ك ّل اإلشاعات التي د ّ
النبوي «ال��راه��ب بحيرة» ،كما يفضح الفيلم الثقافة
العربية في الجزيرة قبل النبي محمد ،ومشاهد مؤثرة في
ثقافة وأد البنات وغيرها من الثقافات التقليدية المتوحشة
التي كانت سائدة آنذاك.
النبي ،واكتفى بظ ّل جسمه
الفيلم لم يُظهر مالمح
ّ
وظهره .كما أن وجه الرسول لم يظهر ،فضالً عن أن صوته
الذي لم يُسمع إطالقاً ،إذ كان هناك من يتحدث نيابة عنه.
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بمعنى أن المخرج اإليراني طبّق مبدأ المخرج السوري
الراحل مصطفى العقاد في فيلم «الرسالة» .لكن بعض
المؤسسات الدينية نظرت إلى الفيلم من زاوية سياسية
وحكمت عليه ألن مخرجه ...إيراني.
مفتي المملكة العربية الوهابية السعودية عبد العزيز
آل الشيخ هاجم فيلم «محمد رس��ول الله» ال��ذي عُ رض
في إي��ران وفي مهرجان مونتريال السينمائي األسبوع
الماضي ،قائالً إنه «تشويه لإلسالم» .وأضاف أ ّنه «فيلم
مجوسي وعمل عد ّو لإلسالم ،وأن عرضه ال يجوز شرعاً».
ّ
ومن ناحيتها ،انتقدت رابطة العالم اإلسالمي الفيلم،
«حرمة تجسيد النبي محمد في األعمال الفنية تحت
مؤكدة ُ
أيّ ذريعة كانت ،وتجسيده في األف�لام والمسلسالت».
وطالب أمينها العام عبد الله التركي ـ في بيان أصدره ـ
المسؤولين اإليرانيين بإيقاف عرض الفيلم ومنعه «ألنه
انتهاك ما أوجبه الله علينا من توقير للنبي محمد»!.
الفيلم صريح جدا ً في تصحيح التاريخ ،كما ورد في
الطبري والمصادر المتفق عليها من قبل جميع المسلمين.
وك � ّل ه��ذه األص��وات الشاجبة والمستنكرة للفيلم من
قبل الوهابية والسلفية و«الداعشية» ،مفهومة دوافعها
تعصب مقيت يبيّن أن ك ّل ما
وواضحة ،وال تستند إال على
ّ
يأتي من إيران ،مسي ٌء لإلسالم .لذلك كانت الفتوى« :ال
تجوز مشاهدته شرعاً» .واألكيد أن فيلم «محمد رسول
الله» ،قدَّم اإلسالم على نحو عجز عنه الوَعظة والخطباء
وك ّل كتب التاريخ ،لكن المؤسسات اإلسالمية لم تدرك
ولن تدرك بعد أهمية تأثير الدراما في الدفاع عن صورة
اإلسالم.

لمي�س الخوري ...موهبة فنية عمادها
الوطني
التراث ال�سوري وهدفها الغناء
ّ
محمد الخضر

لمى ن ّوام
إي�لان ،ح��ذاؤه الصغير ال��ذي ك��ان يسعفه في الركض أمام
القذائف والنار في الب ّر ،خذله البحر.
«رمل الوجع خجالن
وبحر اللي كبر ه ّمو
وطفل البحر غرقان
وما في حدا يض ّمو»،
«األسماك تبكيك ال البشر» ،كلّها عبارات ُكتبت على الجدران ،إذ
تداعى فنانون تشكيليون وشعراء ومص ّورون من «ملتقى ألوان
فني عفويّ  ،ورسموا لوحات على جدران منتشرة
الفني» بتح ّرك ّ
على أوتوستراد السيد ه��ادي نصر الله ،تحي ًة منهم للطفل
السوري إيالن الكردي ،الذي غرق على شواطئ تركيا ،وأثارت
صوَره تفاعالً كبير في كل بلدان العالم.
مدير الملتقى الشاعر محمد علوش أ ّك��د لـ«البناء» أنّ هذا
النشاط جاء كر ّد فعل عفويّ من الفنانين ،للتعبير عن موقفهم

إزاء ما حدث ،وإزاء هذا المشهد اإلنساني المؤثر .مشيرا ً إلى وفاة
الضمير اإلنساني وخذالن بعض الدول بعدم استقبال الالجئين
الهاربين من جحيم النار والموت.
شارك في النشاط الفنانون :أحمد عبد الله ،عبير عربيد،
رب��اب أمين ،زينب عياش ،زه��راء المقلي ،ليندا أي��وب ش ّري،
روزان��ا الخطيب ،باسكال مسعود ،زينة غصوب ،روال شقير،
والمسؤولة اإلعالمية في الملتقى آالء كركي .كما شارك الطفالن
النا وعلي ش� ّري برسم لوحة كتبا عليها« :إي�لان ...األسماك
تبكيك ال البشر»!
الفنانة باسكال مسعود قالت في تصريح لـ«البناء» إن الفنان
هو محور اإلحساس واإلنسانية .ولذلك ،جئنا كي نرسم هذه
نوجه رسالة قوية كي
الحادثة التي
تمس ك ّل البشر ،وباأللوان ّ
ّ
يُعا َلج وجع المهاجرين.
من ناحيتها ،قالت الفنانة روزان��ا الخطيب :أشعر ببرد هذا
الطفل وبغربته ووجعه ،لذلك جئت كي أعبّر عن حزني وألمي
بريشتي.

الفنان أحمد عبد الله رس��م إي�لان وإل��ى جانبه ك��رة مل ّونة
محا ِوال ً التشبث بها حتى اللحظات األخيرة .ويقول عبد الله:
الفكرة جاءت عفوية ،ومن الضروري كفنانين أن نبادر ونعبّر
عن موقفنا .ومن هنا ،من الضاحية التي لطالما كانت السبّاقة
في احتضان الفنانين للتعبير ،نقول للعالم إننا مع ك ّل القضايا
اإلنسانية ومع ك ّل من يتعرض لويالت اإلرهاب.
الفنانة رباب أمين رسمت ثالث لوحات .اثنتان فيهما تعبير
طفولي ،وأخرى عبارة عن طابع وفي أعالم الدول
عفويّ ورسم
ّ
العربية ،وداخله وجه الطفولة الحزين .وذلك للداللة على أنّ
األطفال في بالدنا يرسمون الفرح ،بينما الدول تترك الحزن على
وجوه أطفالنا.
الفنانتان زينب عياش وزهراء المقلي رسمتا لوحة مشتركة
عن وجه يصرخ من الوجع ،وإل��ى جانبه وردة ،في دالل��ة إلى
وجود األمل.
أ ّم��ا الفنانة زينة غصوب ،فرسمت الطفل إي�لان ومن حوله
األسماك والدالفين وحتى الحيتان ...تبكي!

ع�شرات النا�شرين الرو�س ي�ؤ ّكدون الم�شاركة في معر�ض ال�شارقة الدولي للكتاب ـ 2016
نجحت «هيئة الشارقة للكتاب»،
في الحصول على تأكيد بمشاركة
 230ناشرا ً من جمهورية روسيا
االت��ح��ادي��ة ،ف��ي ال���دورة الخامسة
وال��ث�لاث��ي��ن م��ن م��ع��رض ال��ش��ارق��ة
ال��دول��ي للكتاب ،التي ستقام في
تشرين الثاني  ،2016وذل��ك في
خ��ت��ام م��ش��ارك��ت��ه��ا ال��ن��اج��ح��ة في
فعاليات ال����دورة الـ 28لمعرض
موسكو الدولي للكتاب ،الذي ّ
نظمته
المديرية العامة لمعارض الكتاب
ال��دول��ي��ة ف��ي روس��ي��ا ،ف��ي الفترة
الممتدة من الثاني وحتى السادس
م��ن أي��ل��ول ال��ج��اري ف��ي العاصمة
الروسية موسكو.
وي��ع � ّد م��ع��رض موسكو ال��دول��ي
للكتاب من أهم معارض الكتب في
ش��م��ال آس��ي��ا ووس��ط��ه��ا وف��ي شرق
أوروب���ا ،ويشكل بوابة عبور نحو
الناشرين المقيمين في هذه المنطقة
الجغرافية الواسعة ،والتي تعتبر
ف��ي ال��وق��ت نفسه صاحبة تاريخ
عريق وطويل من االهتمام بالكتاب
والعناية بنشره ،وتملك الكثير من
خطوط التواصل مع العالم العربي
على مدى عقود طويلة من عالقات
الصداقة والتعاون.
وش��ه��د ج��ن��اح «ه��ي��ئ��ة ال��ش��ارق��ة
للكتاب» في معرض موسكو ،زيارة
اسماعيل ال��زع��اب��ي ،القنصل في
سفارة الدولة في موسكو ،الذي أعرب
عن فخره واعتزازه بهذه المشاركة،
وتسلّم من أحمد بن ركاض العامري،
رئيس «هيئة الشارقة للكتاب»،
النسخة العربية من كتاب «حديث

العامري خالل اجتماعه مع مدير معرض موسكو للكتاب سيرغي كايكن
ال��ذاك��رة» لمؤ ّلفه ح��اك��م الشارقة
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد
القاسمي .كما شهد الجناح زيارات
أخ�����رى ل���ع���دد م���ن ال��ش��خ��ص��ي��ات
الرفيعة ف��ي روس��ي��ا ،وم��ن بينهم:
آلبير أسكن (الملحق الثقافي التركي
في موسكو) ،وسيرغي ميدفيدكي
(مدير الوكالة االتحادية للصحافة)،
وديمتري إيتزكوفيتش (نائب رئيس
الوكالة).
وقال العامري :جاءت مشاركتنا
في معرض موسكو الدولي للكتاب،
من منطلق إيماننا الثابت بضرورة

تعزيز الحوار بين الثقافات ،وزيادة
ال��ت��واص��ل بين مختلف المهتمين
بصناعة ال��ك��ت��اب ،ف��ي إط���ار رؤي��ة
ح��اك��م إم���ارة ال��ش��ارق��ة ،ال���ذي أراد
للشارقة أن تكون محطة إشعاع
حضاري وتواصل فكري بين مختلف
الشعوب.
وأش���ار ال��ع��ام��ري إل��ى أن��ه ،وفي
إطار سعي «هيئة الشارقة للكتاب»
إل��ى ال��ت��ع��ري��ف ب��ال��م��ب��ادرات التي
أطل َقت بهدف إثراء الحوار المعرفي
بين الحضارات ،فقد ُسلّط الضوء،
وم��ن خ�لال اللقاءات واالجتماعات

ال��ت��ي أج��ري��ت ف��ي ال��م��ع��رض ،على
منحة الترجمة التي يقدّمها معرض
الشارقة الدولي للكتاب ،والتي تبلغ
قيمتها اإلجمالية  300أل��ف دوالر
أميركي ،إلى جانب برنامج «مواعيد
المخصص للناشرين
المتخصصين»
ّ
ّ
ومسؤولي وك��االت الترجمة الذين
يرغبون في بيع حقوق نشر الكتب
الصادرة بمختلف اللغات أو شرائها،
وال���ذي يعتبر ج���زءا ً م��ن البرامج
السنوية التي ّ
ينظمها مركز حقوق
الترجمة في معرض الشارقة الدولي
للكتاب.

وأك���د ال��ع��ام��ري أنّ المشاركة
ف��ي ف��ع��ال��ي��ات ه���ذا ال��م��ع��رض ،قد
م ّكنتهم من االلتقاء بعدد كبير من
دور النشر ،التي تعمل في روسيا
والدول المجاورة لها ،وأجريت معهم
ح��وارات مثمرة حول قضايا النشر
وضرورة تبادل اإلنتاجات المعرفية.
واع��ت��ب��ر أن ح��رص إدارة معرض
موسكو الدولي للكتاب على ضرورة
مشاركة الهيئة في فعالياته ،يؤكد
على الشهرة الواسعة التي يحظى
بها معرض الشارقة الدولي للكتاب
في مختلف قارات العالم.
وك�����ان ل���ق���اء ج��م��ع ال��ع��ام��ري
وس��ي��رغ��ي ك��اي��ك��ن (م��دي��ر معرض
موسكو للكتاب) ،تناوال فيه سبل
تطوير العالقات والتبادل الثقافي
م��ا بين «هيئة ال��ش��ارق��ة للكتاب»
والمديرية العامة لمعارض الكتاب
الدولية في روس��ي��ا .وسبل تعزيز
أواص���ر ال��ت��ع��اون بينهما مستقبالً
في ما يخص قضايا النشر .وث ّمن
كايكن دور معرض الشارقة الدولي
للكتاب في نشر الوعي والمعرفة،
وتعزيز ثقافة الحوار بين مختلف
شعوب العالم ،وتقدم بالشكر إلى
هيئة الشارقة للكتاب لمشاركتها
في فعاليات المعرض ،التي تدل
وأ ّكد أنّ مشاركة دور النشر الروسية
في ال��دورة الـ 34لمعرض الشارقة
الدولية التي ستنطلق في تشرين
الثاني المقبل ،لن تق ّل بأي حا ٍل من
األحوال عن مشاركة السنة الماضية،
كما أن الدورة الـ 35ستشهد مشاركة
 230دار نشر روسية.

لم يأت إطالق لقبَي «أميرة الطرب
الشرقي» و«أ ّم كلثوم سورية» على
الفنانة لميس ال��خ��وري م��ن ف��راغ.
ألن هذه المطربة التي ترعرعت في
مدينة حلب أ ّم القدود والموشحات،
امتلكت موهبة فنية أصيلة ،ما جعلها
تتمسك باألغنية التراثية والكلمات
واأللفاظ ذات الوقع األصيل ،إضافة
إل���ى ت��ق��دي��م��ه��ا األغ��ن��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة
بأسس معبّرة عن حضارة سورية
وصمودها.
ت��ق��ول ال���خ���وري :أن��ج��ز ح��ال��ي�ا ً
أغنيتين وطنيتين جديدتين تعكسان
إحساس السوريين وآالمهم وآمالهم
ض��م��ن االل���ت���زام باللحن الشرقي
والكلمة المعبّرة .ألن األغنية الوطنية
يجب أن تنطلق من حضارتنا العريقة
بكل أبعادها .إذ ال يجوز أن نقدّم أغنية
ركيكة وضعيفة الكلمات وهزيلة
األل��ح��ان لتم ّثل الشعب ال��س��وري
وقيمه .وتعتبر أن الهدف األسمى
ّ
حض
من األغاني الوطنية ،يكمن في
الجماهير وإذكاء حماستهم.
إح��دى هاتين األغنيتين حملت
ع��ن��وان «زه���ور ال��وط��ن» ،وه��ي من
كلمات أحمد فداوي ،واأللحان للفنانة
الخوري .وتقول كلماتها:
رعيت األمة سنين وعهود
يا منبر العرب
يا مهد الجدود
يا شام األمل
يا شامة الخدود
حبّك فاق الحدود.
أم���ا األغ��ن��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة فحملت
ع��ن��وان «ال��غ��ري��ب» ،كتب كلماتها
المغترب ال��س��وري إي���اد فحوش،
ولحنها المغترب ميشال شلهوب.
وه��ي بحسب الخوري تحمل وجع
السوريين ،ال سيما الذين تغ ّربوا عن
الوطن فكان ألمهم مضاعفاً .إال أن
األغنية ال تخلو من التحدّي واألمل.
ومن كلماتها:
و ّقفني الغريب
الجايي من الضباب
سألني عا بيوت
وعن ناس وحباب
ما بتعرف يا غريب
هودي كلّن راحوا
تيردّوا السالم ألرضك يا شام
من بحر الغياب.
وع��ن التزامها األغنية الوطنية
تقول ال��خ��وري :التزمت ه��ذا النوع
الغنائي نتيجة اإلح��س��اس ال��ذي
أعيشه ،وال��ذي يجب أن يمتلكه كل
فنان .وأن ينعكس بشكل طبيعي
حب الوطن على أغانيه من دون أن
يقصد .ألن الوطنية ليست صنعة،
إنما هي انتماء وعواطف وإحساس.
وتعتبر أن توجهها العفوي نحو
الغناء للوطن تع ّمق نتيجة تدريسها
مادة الموسيقى في وزارة التربية.

إذ د ّربت عددا ً من فِرق الكورال على
األغنية الوطنية .األمر الذي ضاعف
احتكاكها اليومي مع ه��ذه األغنية
حتى تجذرت داخلها.
وعلى ال��ت��وازي من نشاطها في
الغناء الوطني ،تستع ّد الخوري
إلنجاز أغنيتها العاطفية الجديدة
بعنوان «خدني حبيبي» ،الكلمات
ألح��م��د ف����داوي واألل���ح���ان لمهدي
العربي ،وتعبّر عن حالة عاطفية
صادقة ونقيّة.
وتؤكد ابنة مدينة حلب أنه ليس
بوسعها تقديم أغنية ال تتالءم مع
ال��ط��رب األص��ي��ل ال��ذي ت��ر ّب��ت عليه
وع��اش��ت أج����واءه .وع��ل��ى رغ��م ما
يتع ّرض له هذا النوع الغنائي من
محاوالت اإللغاء والتهميش ،ستبقى
متمسكة ب��األص��ال��ة م��ه��م��ا كانت
النتائج.
وفي السياق ذات��ه ،ترى الفنانة
الخوري أن األغنية العربية اليوم
ليست بخير ،ألن الوسائل اإلعالمية
راح��ت تبحث عن األرب���اح المادية
قبل القيمة الفنية .ما أ ّثر سلبا ً على
ال��ف��نّ  ،ال سيما بعد المؤامرة التي
جاء بها ما يس ّمى «الربيع العربي».
إذ ان��ت��ش��رت م��ع��ه ه��رط��ق��ات فنية
كثيرة ،وتمادت أصوات ال عالقة لها
بالفنّ  ،وتراجعت المحاوالت الفنية
األصيلة.
وتشير إلى أنه نتيجة للمؤامرة
التي تعصف بالمنطقة ،اضطرت
المنابر اإلعالمية العربية ،ال سيما
في سورية وال��ع��راق ،والتي كانت
تعنى بالفن األصيل ،إل��ى تكريس
م���واده���ا وب��رام��ج��ه��ا ل��ل��دف��اع عن
أوطانها .ما أفسح المجال لإلعالم
النفطي كي ّ
يبث ف ّنه الرديء.
وعن األغنية الوطنية التي تحاول
أن تفرض وج��وده��ا على الساحة
ال��ف��ن��ي��ة ت��ق��ول ال���خ���وري :ليست
بمستوى ال��ط��م��وح وال بمستوى
تطلعات ال��س��وري��ي��ن .ألن��ه��ا تفتقد
إل��ى الكلمات واألل��ف��اظ واألل��ح��ان

التي تعكس حجم الوجع السوري.
فثمة أغانٍ كثيرة جاءت بال وزن وال
تتعدّى رص��ف الكالم ال��ع��اديّ  .أما
األغنية األصيلة فتحتاج إلى دعم
�ي ،وإل��ى منحها ح� ّ
�ق إثبات
إع�لام� ّ
وجودها على الساحة الفنية.
وعن نشاط دار األوبرا في دمشق
خالل سنوات األزمة تقول الخوري:
استطاعت دار األوبرا السورية ،على
رغم األزمة ،أن تصمد وتقدّم حفالت
كثيرة بشكل حضاريّ  ،قدّمت خاللها
طربا ً أصيالً عبّر عن التراث السوري.
لكن يجب عدم االقتصار على دمشق،
ونقل التجربة إلى ك ّل المحافظات.
ودع����ت ال���خ���وري إل���ى حماية
الحقوق الفكرية ألصحاب األغاني
السورية المنتجة ،وضبط ظاهرة
سرقتها وبيعها قبل نشرها .معتبرة
أن ه��ذه الظاهرة ت��ؤ ّث��ر سلبا ً على
األغنية األصيلة ،وتتطلب مواجهتها
إحداث شركة إنتاج شبيهة باإلنتاج
الدرامي والسينمائي.
أم���ا إع����ادة األل����ق إل���ى األغ��ن��ي��ة
غنائي تعمل
السورية ،فهذا مشروع
ّ
عليه الخوري وتعتبره مهماً .ألن
الغناء السوري كان دائما ً ملتصقا ً
باألرض ،ومعبّرا ً عن روح الشعب،
وكان دائما ً متن ّوعا ً وغنياً ،وظهرت
فيه أن��واع غنائية عدّة يجب علينا
الحفاظ عليها من االن��دث��ار ونقلها
لألجيال المقبلة.
يذكر أن الفنانة لميس الخوري
ش��ارك��ت ف��ي ع���د ٍد م��ن الفعاليات
والمهرجانات السورية مثل «حلب
ع��اص��م��ة ال��ث��ق��اف��ة اإلس�ل�ام���ي���ة»،
ومهرجانات «األغنية السورية في
حلب» ،و«الكفرون» ،و«السنابل»
ف��ي ب��ع��م��رة ،و«م � ّن��ا إل��ى س��وري��ة»
في حمص وط��رط��وس والسويداء
وح��م��اة ،و«م��ه��رج��ان الموسيقى
العربية» في دار األوب��را .فضالً عن
مهرجانات عربية مثل «المدينة» في
تونس ،و«األندلسيات» في المغرب،
و«المألوف» في الجزائر.

