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أدبي الذي �أ�صاب لغتنا بالجماد
ترى جبران نه�ضو ّي ًا رائداً ك�سر التحنيط ال ّ

7

�أم�سية مو�سيقية لجوقة ناريكات�سي
روال ماجد لـ«البناء»� :أح ّر�ض المر�أة على الثورة وعلى تمزيق كفنها ب�إرادتها و�أورك�سترا دم�شق تحية �إلى �شهداء �سورية

حاورها :علي بدر الدين
روال ماجد ،زهرة ب ّرية تم ّردت على ربيع عمرها ،وتفتحت في
زمن ال تنتمي إليه .هجرت لونه الحاجب مسا َر عينيها ،وتق ّمصت
روح فراشة طفلة لبست أجنحتها ،وتراقصت ألما ً مع حلمها
الغافي في يباس الحقول .حلّقت في فنائها األحمر ،دارت حول
نفسها ،رسمت ذاتها فنفذ الضوء إلى روحها وأعلن انتسابها إلى
منظومة الشمس.
تلثم حبرها من رحيق أزاهير عصيّة على الموت ،تنثره غضبا ً
َ
أزرق على امتداد صفحات األلم ،فنقرأه ونتذوقه مفردات م ّرة في
ِ
شعر يعبق بعطر التراب.
كيف تترجم غضبها وما س ّر ق ّوتها؟ سؤال حملناه مع أسئلة
أخرى ،وقصدنا فراشة الشعر ل ُنجري معها هذا الحوار.
{ الغضب ،التم ّرد ،القوة ،قاعدة ثالثية األبعاد تنطلقين منها في
ِ
شعرك ،تش ّفرين رسائلك وتد ّونين غضبك بفراغات اآلفاق البعيدة،
وتنثريه شعرا ً نازفا ً فوق بحور تبتلع دم��ه ،وأن��ت ترين وتص ّرين
وت��ؤك��دي��ن أن��ك قوية ومنتصرة .م��ا ه��و س�� ّرك وأي��ن تكمن عناصر
ق ّوتك؟
ـ ما أنا بس ّر ألبوح بذاتي .أنا العلن الناطق ِباسم المرأة التي
خنقوا صوتها .أنا كذاك القلم الذي يدور حول نزفه ويزفر من
رئتيه طلقات بنادق ،وكتلك الكلمة التي تحدّرت من ساللة نطق
غاندي وهزمت الغزاة .أنتمي إلى مفردة مس ّننة أطاحت بعروش
طغاة ،فالق ّوة ليست مسألة عضالت.
{ ال ش ّك في أنك ما زلت في بداية مسيرتك األدبية والشعرية
لمن ال يعرفك .حدّثينا عن بداياتك ،عن طفولتك وكيف بدأت عالقتك
بالشعر؟
ـ منذ طفولتي ،كان يالزمني إحساس غريب يفصلني عن
محيطي ،يُشعرني بأنني مختلفة بالرؤى والتفكير عن صديقاتي
الطوعي وأسأل
وبنات جيلي ،فأميل إلى االنفراد لدرجة االنعزال
ّ
الفراغ أسئلة كبيرة وال أنتظر أجوبة .فتقتحم مخيّلتي أفكار
س��وداء وبيضاء يعجز عقلي الصغير عن التكيّف معها ،وفي
داخلي شيء ما يلتصق بروحي ويزفر كلمات مبحوحة الصوت
تطرب أذني ،فأتفاعل ح ّبا ً مع ذاك السجين الذي ال يغادر س ّري،
واكتشفت الحقا ً أن هذا المقيم البشير هو الشعر .ومع األيام،
بدأ ينفذ من مسامات جلدي إلى النور .وحينذاك بدأت عالقتي
العلنية مع الشعر ،وكانت خربشاتي األول��ى .أذكر أنها كانت
ناطقة بأحاسيس طفلة تبحث بين المفردات المل ّونة عن فرحها
الحزين .والحقا ً ن ّميت موهبتي وصقلتها .أما الكتاب األ ّول الذي
قرأته ،فكان «النبي» لجبران.
{ ه��ل ت��أث��رتِ ب��ه أم بغيره م��ن ال��ش��ع��راء ...خ��ص��وص��ا ً شعراء
الحداثة؟
ـ واه ٌم من يعتقد أنه لم يتأ ّثر بجبران إراديا ً والإرادياً ،وتحديدا ً
شعراء الحداثة أو شعراء النثر .فهذا النهضويّ الرائد كسر
األدبي الذي أصاب لغتنا بالجماد ،وهو جدّد روحها ال
التحنيط
ّ
بل أحياها وجعلها تنتمي إلى العصر .أما تأثري به إلى ح ّد ما
فهذا تحصيل حاصل ال نقاش فيه .أما بغيره ،خصوصا ً شعراء
الحداثة فطبعا ً ال ،فلي لغتي ولي هويتي ولي أسلوبي الذي صار
لوني وعُ رفت به .رغم أنني أقرأ بشغف ألنسي الحاج ،وأطرب
لنزار قباني ،ومن الملتزمين بمحمود دروي��ش ومظفر النواب
وموسى شعيب وغيرهم.
{ لماذا اخترتِ الحداثة؟
ـ الحداثة هي الح ّرية المطلقة في اإلب��داع والتعبير بكافة
الحسية
معايير الشعر ،سواء في الكلمة الصادقة أم في الصورة
ّ
التي تحتاج إلى الوضوح وال تحجبها زخرفة بالية تفقدها
جمالها .أما الشعر العمودي ،فباعتقادي هو قيد وسلسلة تقيّد
الخيال وتحاصره ب ُنظم معقدة ،فيضطر الشاعر ألن يكون مزوِّرا ً
وكاذبا ً أحيانا ً في بعض انفعاالته وأحاسيسه ،ألنه محكوم
بنظام الوزن والقافية وهذا واقع.
{ هل أنتِ مقتنعة بهذا اللون من الشعر ومقيمة فيه ،أم سترتقين
يوما ً من النثر إلى الشعر؟
ـ ال أوافقك في صيغة هذا السؤال .هناك جدل لم يزل قائما ً حول
راق من أشكال
إشكالية النثر والشعر .فالشعر الحديث هو شكل ٍ
الشعر .هو الفتى الذي أطاح بالكهل .طبعا ً بالمفهوم اإليجابي.

فالتقليدي لغة مترهّ لة وعجوز تحاول أن تعيد إنتاج نفسها
حي وميت .وفي المحصلة،
وتحيي زمنها ،وثمة صراع قائم بين ّ
الكتابة هي محض إحساس واإلحساس هو الشعر .ألم تالحظ
اليوم أن الحداثة هي من تحيي الشعر ال العكس؟!
{ هل تنتمين إلى األدب الملتزم؟
ـ ليس بالمطلق .مع أنني أتط ّرق إلى قضايانا العربية في
بعض قصائدي وتحديدا ً قضية فلسطين والمقاومة اللبنانية.
ولك ّنني ألتزم قضية المرأة ،خصوصا ً تلك التي لم تزل مقيّدة
بسالسل الجهل وقيود التوارث القبلي خانق إرادتها وأنفاسها.
فتح ّررها مهمة ملقاة على عاتقنا .وهذا واجب ك ّل من موقعه.
والشعر شكل فاعل من أشكال المواجهة مع التسلّط الذكوري
األعمى ومن معه من ظالميين ال يرغبون التقدم باتجاه النور.
فنحن نح ّرض المرأة على الثورة وعلى تمزيق كفنها بإرادتها،
وهي قادرة وستنتصر .وفي معظم قصائدي المرأة ترفع إشارة
النصر.
{ م ّمن تستوحين طقوسك؟ وهل من مح ّفز ما يؤ ّثر عليك سلبا ً
أم إيجاباً؟
ّ
ـ هي عوامل مجتمعة .وأكثر ما يستفزني ذاك القمع الذي
يما َرس ض ّد اإلنسان ،والجهل القابع في أوساطنا المتوا َرث جيالً
بعد جيل وال يغادر .ننتمي إلى ثقافته بالتواتر .وث ّمة من يتشبث
به ويفرضه بمب ّررات المنطقية وغير مقنعة .وأحيانا ً تتس ّتر
بالدين .وهذا المستفز يلزمني أن أترجم استيائي ميدانيا ً أيضا ً

طوف
تتر ّنح يمينا ً ويسارا ً كس ّكير
تتقاذف طابات عمرها كمه ّرج
تخفيها بقبّعة حمراء
تحدّق في فراغها ...وتبتسم!
ما من صدى لضحكات أطفال
صمت يع ّم المكان
تضحك باكية حتى العياء
جمهورها شتول سوداء
ته ّرج ببكاء حتى الجنون
وتنحني على امتداد دمعها!
هي بطلة «سيرك» من دون بشر
ث ّمة حجر
متف ّرج أبكم يعلم
أنها تلفظ هذيانها األخير!
ضريح زفافها
قاب وردتين أو أدنى
من عرس الفراشات!
تتقدّم حافية القدمين
تنحني لعداء ظلّها
وتج ّرد فرحتها من زيف القناع
تقف مذهلة
وقد أغشى المشهد بصيرتها
واستحال دمعها ممحاة
مسحت ذاكرتها
وأردتها بطلقة ثأر!
وتطوف
وتطوف حول بقاياها
المس!
كمن أصابه
ّ
فيا أيها الشاهد على جنونها
كن عادال ً
أطل ِْق يديها
فهي في الق ّمة األعلى من الوعي
دعها تمارس طقوسها وتبكي
دعها تتلو شعائرها وتضحك
دعها تسلخ من حدائق أحالمها
أزاهير ميالد وموت!

من خالل موقعي كناشطة.
أما من أين أستوحي طقوسي في الكتابة ،فطقسي هو ذاك األلم
الصارخ الموسوم بالفرح الحزين ،هو يالزمني منذ طفولتي،
وغالبا ما أكتب وأنا في حالة وجدانية قلقة .هو مزيج أو خليط
من ألم وغضب أخرج منهما بالكتابة والشعر.
{ ث�� ّم��ة إش�����ارات وص���� َور ش�� ّف��اف��ة ف��ي ش���ع���ركِ  ،ه��ل تعتمدينها
استسهاالً للقارئ أم أنها قاعدة؟
الحس والصورة الشعرية
ـ القاعدة لديّ هي الوضوح ،يليها
ّ
برمزية سلسة .فأنا ال أكتب لمجرد الكتابة .وبعض ما أكتبه
يكون نتاج تجربة .وأنا أؤمن بعفوية القصيدة ألنها ُتصاغ من
الحس والنبض .هي صادقة ،والجملة الواضحة في القصيدة
ّ
ُتقرأ من دون تململ .ال أميل إلى الرمز المع ّقد .فالشعر ليس
ح�� ّزورة أو كلمات متقاطعة أو عملية رياضية ،القارئ اليوم
يبتعد عن الرمز المبالغ فيه هو ال يريد أن ّ
يفك ألغازاً .علينا أن
نح ّفزه ليقرأ وإال سيبتعد وهذه هي المعادلة.
{ ه��ل أن���تِ راض��ي��ة ع��ن كتاباتك وأي���ن موقعك اآلن ف��ي الحقل
األدبي؟
ّ
ـ بصراحة ،أق ّر وأعترف بأنني مصابة بما يس ّمى التردّد العاقل
الناجم عن انفعاالت بيضاء إيجابية .عصبية الكتابة أحياناً،
أكتب باهتزازات انفعالية وهذا ظاهر في بعض نتاجي ،وإذا قرأته
ّ
بالشق
ستشير لي على انفعال هنا أو هناك .أما في ما يتعلق
الثاني من السؤال ،فأنا لست بهاوية تتب ّوأ مواقع أو مناصب .فما
زلت في بداية مسيرتي .وال أعتمدها كقاعدة ،فأنا أتردّد وأتمهل
وأبطئ الخطى ،فأحيانا ً أستعيد ما كتبت في بداياتي ،وأقول هنا
أخطأت وهنا أصبت ،وهنا كان يجب أن أضيف أو أعدّل أو أحذف
أو أظهر بوضوح أكثر أو أو أو ...وهكذا ،عندما أنشر قصيدة
عصيّة ،أنشرها ألتح ّرر من طوقها وحصارها لمخيّلتي ،فأضط ّر
وأحس بأنها تصفعني على
ألن أسقطها عن كاهلي ألنها تتعبني
ّ
وجهي بعد النشر .أنا أعاني من االقتناع الكامل بالقصيدة ،وثمة
قصائد في ديواني «عاقر تلد» لست راضية عنها ،فهي كانت
بداياتي واليوم أنظر إليها بمنظار مختلف بعدما ن ّميت ثقافتي
وصقلت موهبتي .وإضافتها إلى ديواني شكل من أشكال الوفاء
لذاكرتي وطفولتي.
أي مدى لم تزل الضرورات االجتماعية أو السياسية تلعب
{ إلى ّ
دورا ً فاعالً في صوغ الشعر؟
ـ طبعا ً هذه المح ّفزات هي من ض��رورات الشعر ،خصوصا ً
الملتزم الذي يطرح نفسه كحامل راية .وكما تعلم ،الشعر العربي
كان متخما ً بهذا النموذج من األدب في الك ّم والنوع ،خصوصا ً في
الخمسينات والستينات من القرن الماضي ،بحسب ما قرأت،
وال��ذي ت�لا َزم وتزامن مع النكبة وبعدها الهزيمة ،والتي عبّر
عنها الشعر بأشكال وأنواع مختلفة ،وكان بمعظمه ناقدا ً مستا ًء
وفي بعض منه كان ن ّواحا ً ب ّكاءً ،وما بينهما كان من الضرورة
والحاجة أن تقرأ لواقعيين موضوعيين يكتبون الحقيقة
شعرا ً ونثراً .هذا الطوفان الشعري همد اآلن ،ال بل استنفذت
مشروعيته التاريخية ،وبات إلى ح ّد ما يشبه قضايانا .وعلى
صعيد المستجدّات وأعني الثورات العربية أو ما يس ّمى «الربيع
العربي» ،فمن الطبيعي أال نجد في جغرافيته السوداء حقوال ً
خصبة للشعر ،بل حقول ألغام.
{ حبذا لو توضحين لنا ما تعنيه!
ـ ال أميل كثيرا ً إلى السياسة أو الشعر السياسي ،إنما أطل
عليه ببعض قصائدي وتحديدا ً في ما يتعلق بمعاناة الشعب
الفلسطيني ـ كما أسلفت ـ وهذا واجب .أما اإلجابة على السؤال
ضبابي
فهو المشهد بر ّمته بعُ َقده ون��اره ودخانه .هو مشهد
ّ
حاجب للرؤى ،وال يمكن أن تكتب بمخيّلة غبارية وقلم أعمى.
المرحلة ظالمية ال مكان وال موقع فيها للشعر.
{ حدّثينا عن منشوراتك ونشاطاتك.
ـ صدر لي ديوان بعنوان «عاقر تلد» ،والثاني سيصدر قريباً،
إضافة إلى عد ٍد من القصائد المنشورة في الصحف المحلية
والعربية اإللكترونية .وك��ان لي ش��رف إحياء أمسيات في
منتديات ثقافية وأدبية على امتداد الوطن ،وعدد من المقابالت
اإلذاعية والتلفزيونية ،وآخرها هذا الحوار القيّم مع جريدتكم
الغ ّراء.

«جيران القمر» ...ثالثون حلقة من الكوميديا ال�سوداء
شارفت أعمال تصوير المسلسل
الدرامي الجديد «جيران القمر» على
االنتهاء ،وهو عمل من ثالثين حلقة،
يحمل طابعا ً اجتماعياً ،ويعتمد
على الكوميديا السوداء وكوميديا
ص ّورت مشاهده في موقع
الموقفُ ،
ع��رب��ي كبير في
واح���د ضمن بيت
ّ
مدينة دمشق.
م��خ��رج ال��ع��م��ل م��ح��م��ود خزعل
��ي أن
أوض���ح ف��ي ت��ص��ري��ح ص��ح��اف ّ
مسلسل «جيران القمر» يحمل دعوة
نحب بعضنا ،وإل��ى االبتسام
ألن
ّ
في وج��وه بعضنا .معربا ً عن أمله
في أن ي��زرع ه��ذا العمل الكوميديّ
البسمة على وج��وه أطفال سورية
وك ّل الشعب السوري .مشيرا ً إلى أن
العمل سيُعرض في رمضان المقبل
وبانتظار المنافسة مع باقي األعمال
خالل هذا الموسم الدرامي الحافل.
كاتب العمل محمود سعد الدين
ق��ال إنّ الحدث ال��درام��ي للمسلسل
يظهر بقالب كوميديّ ضمن إسقاط
اجتماعي يحاكي الظروف الراهنة،
ّ
بعيدا ً عن المباشرة في طرح الفكرة.
إذ يسلّط العمل الضوء على الهموم

الحياتية لشخوص المسلسل من
خالل عرض قصص سكان بيت «أبو
خصص سطح بيته
سعدو» ال��ذي
ّ
لإليجار ،وبيته مك ّون من ثالث غرف
م��ع فسحة سماوية يقطنها طالب
جامعات م��ن محافظات مختلفة،
المهجرين من مناطق عدّة،
وعدد من
ّ

ويحاول ك ّل منهم الهروب من ظروفه
السيئة وح��� ّل مشاكله ،فيصطدم
غالبا ً بطريق مسدود .ومع حضور
ال��ض��ي��وف المستمر ،ت����زداد ح��دّة
المشاكل والنزاعات في ما بينهم.
وحول دورها في المسلسل ،ذكرت
الفنانة ت��والي ه���ارون أنها ت��ؤدّي

شخصية «رج���اء» التي تهجر من
بيتها بسبب الظروف ،لتتز ّوج «أيهم»
الذي يعمل في تربية الحمام ولكنه
طيّب ج��داً .بينما تتعامل هي معه
بق ّوة وعنف يصل إلى الضرب رغم
أنها تتصف بالطيبة .موضح ًة أنه
ّ
الخط الدرامي للعمل ،تنشأ
مع تط ّور

عالقة مودّة بين «رجاء» وسكان بيت
«أبو سعدو» .ورغم الخالفات معهم
بسبب غيرتها على زوجها ،إال أنها
تحزن على فراقهم عندما يعود ك ّل
منهم إلى مكانه.
وأش��ارت هارون إلى أن العمل لم
يحمل كوميديا جامدة ،بل كان هناك
الكثير من االجتهادات من الممثلين،
م��ن دون أيّ تكلّف بالتعاون مع
المخرج الذي صنع كيمياء مميزة بين
فريق العمل .وه��ذا االنسجام خلف
الكواليس س��وف يظهر ف��ي ص��ورة
العمل التي ستصل إلى المشاهد.
يشار إلى أن «جيران القمر» فكرة
قصي زهر الدين ،وسيناريو وحوار
الكاتب محمود سعد ال��دي��ن ،ومن
إخراج محمود خزعل ،وإنتاج شركة
«ف��راس اسماعيل لإلنتاج الفني»،
ضمن أ ّول أعمالها ال��درام��ي��ة .وهو
من بطولة كل من الفنانين :زهير
رم��ض��ان ،ج��رج��س ج��ب��ارة ،مظهر
الحكيم ،نزار أبو حجر ،فاتن شاهين،
توالي هارون ،إيفلين حسن ،ومروان
أبو شاهين ،ومجموعة من الفنانين
والفنانات الشباب.

من حلب الشهباء أت��ت ،لتقدم مع أوركسترا دمشق
أمسية موسيقية على مسرح دار األسد للثقافة والفنون،
ولتثبت مجدّدا ً إرادة السوريين في الحياة والمتعالية على
كل الجراح.
إنها جوقة ناريكاتسي ،إذ تفاعل أم��س على مسرح
األوبرا السورية ،مغ ّنو الجوقة الحلبية بقيادة األب إلياس
جانجي ،مع عازفي األورك��س��ت��را الدمشقية ،بإشراف
الموسيقي محمد زغلول في الحفل الموسيقي الكالسيكي
الذي حمل عنوان «صوت من أجل السالم» المهدى لشهداء
سورية ،بمرافقه ك ّل من المغنين األوبراليين غادة حرب
وسناء بركات ومنار نوير وناجي حمود.
وقبيل بدء الحفل ،ألقى األب جانجي كلمة قال فيها إن
الترحم على أرواح شهدائنا الذين ارتقوا
الهدف من الحفل
ّ
وهم مؤمنون بقضية سورية الشامخة .مؤكدا ً أن المغنين
في جوقة ناريكاتسي رغ��م كل الظروف الصعبة التي
تشهدها حلب ،ورغم قذائف اإلرهاب التي طاولت أحياء
المدينة ،مستمرون في اإلبداع ألجل أن تبقى راية الثقافة
والفن خفاقة فوق رايات الموت والقتل.
بدأ الحفل بمقطوعة موسيقية من تأليف األب جانجي
بعنوان «ال��روح» ،اعتمدت على اآلالت الوترية كعنصر
وحيد ،إذ تبدأ المقطوعة بمتتاليات من لحن واحد هادئ
ورصين وكأنها تحاول أن تحاكي حياة األمان والسالم
التي كانت تحياها سورية قبل األزمة ،لترتفع الموسيقى
على شكل لحن متألم وصارخ في تصوير للدمار الذي ع ّم
البالد من ج ّراء الحرب الظالمة عليها ،ثم تعود الموسيقى
إلى الهدوء لتحاكي في حزن ش ّفاف ألم الموت ،في تمازج
بين آالت الكمان والفيلو والتشيلو والكونترباص ،ثم
يتح ّول اللحن ويكسر رتابته في تصاعد يشير إلى قيامة
سورية وعودتها إلى الحياة ،مستعيدا ً النغمة األساسية

التي بدأها بوضوح وتح ّد أكبر.
وتضمن القسم الثاني م��ن األمسية تقديم القداس
الجنائزي «ريكويم» للموسيقي النمسوي فولفغانغ
أم��ادي��وس م����وزارت ،وال��ت��ي استطاعت فيها الجوقة
واألوركسترا الموسيقية بقيادة األب جانجي مقاربة هذا
العمل الذي وضعه عبقري الموسيقى وهو على فراش
الموت.
وإلى جانب األداء العالي لمغ ّني األوبرا السوريين خالل
تقديم «ريكويم» ،كان أداء المر ّتلين في جوقة ناريكاتسي
متف ّرداً ،وب��دؤوا كأنهم يحفظون عن ظهر قلب األناشيد
الحزينة والغاضبة التي تض ّمنها ،والتي تعكس من ناحية
أخرى حالة م��وزارت وهو مؤ ّلف هذا العمل الذي لطالما
وصفه بأنه قدّاس جنازته.
حضر األمسية وزير السياحة المهندس بشر يازجي،
والسفير الباباوي في دمشق المطران ماريو زيناري،
وحشد من المهتمين ومحبّي الموسيقى الكالسيكية.
أسسها المايسترو
يشار إل��ى أن جوقة ناريكاتسي ّ
ال��راح��ل ب��وغ��وص عباجيان ع��ام  1983بهدف إحياء
الموسيقى الكالسيكية ،وتابع من بعد وفاته قيادة نشاطها
األب جانجي منذ عام .2010
أما األب إلياس جانجي ،فهو من مواليد حلب ،ودرس
متخصصا ً
في معهد صباح فخري لمدة ست سنوات
ّ
في العزف على الكمان ،كما درس العلوم الموسيقية في
متخصصا ً
جامعة الكسليك في لبنان لمدة حمس سنوات
ّ
في علم الهارموني وتأليف األصوات الموسيقية .ثم درس
متخصصا ً
في معهد الموسيقى المقدّسة التابع للفاتيكان
ّ
في علم قيادة الفرق الموسيقية ،وتابع دورات تدريبية
لقيادة األوركسترا في كندا وأرمينيا ،وقاد حفالت موسيقية
عدّة داخل سورية وخارجها.

غناء للوطن والإن�سان
�إينا�س لطوف تت�أ ّلق ً
على كورني�ش بانيا�س
طحان
محمد سمير ّ
شعبي واسع ،أحيت
وسط حضور
ّ
المغنية إيناس لطوف حفلة غنائية
على الكورنيش البحري في مدينة
بانياس ،بمرافقة فرقة موسيقية
قادها الفنان وسام الشاعر.
و ُن ّ
��ظ��م��ت ه��ذه الحفلة كجزء من
فعاليات مهرجان «طريق النصر»
الذي ّ
تنظمه وزارة الثقافة السورية
ف��ي أك��ث��ر م��ن محافظة وبالتزامن
م���ع م��ه��رج��ان «ال����وف����اء ل��ش��ه��داء
الجيش العربي السوري وجرحاه»
ال��ذي تقيمه فرقة «ط��ائ��ر الفينيق
المسرحية» برعاية وزارة الثقافة
ومحافظة طرطوس.
وفي مشهد جميل للمسرح المقام
على الكورنيش البحري ،ومع تأللؤ
األض��واء على أمواج البحر الهادئة،
قدّمت الفنانة لطوف بصوتها أغنية
لكل السوريين في الخارج هي «اشتقنا
كتير يا حبايب» للراحل الكبير زكي
ووجهت رسالة تح ّد لك ّل
ناصيف،
ّ
عد ّو شارك في الحرب اإلرهابية على
سورية عبر أغنية «يا سيف عل األعدا
ووجهت تحية إلى السوريين
طايل»ّ ،
ال��ذي��ن ظ��لّ��وا صامدين ف��ي سنوات
الحرب على وطنهم من خالل أغنية
«إنتو األمل والمستقبل الجاي» ،كما
قدّمت أغنيتها الخاصة التي حملت
رسالة اإلصرار واألمل بعنوان «سوا
بدنا نع ّمرها» والتي تقول كلماتها:
سوا يا ابن بالدي
سوا مع جيش بالدي
سوا ترجع بالدي
أحلى ما كانت سورية.
كما ق�� ّدم��ت لطوف مجموعة من
األغاني الوجدانية والتراثية المن ّوعة
منها «بيقولوا زغيّر بلدي»« ،عزني»،
«أم��ا ب���راوة»« ،الم��ون��ي اللي غ��اروا
م�� ّن��ي»« ،نتالي»« ،بكتب اسمك يا
بالدي»« ،راياتك بالعالي» ،ووصلة
طرب قدّمت فيها أغاني «على الله
تعود»« ،أوعدك» ،و«مستنياك».
وع��ن أهمية الحفل والمهرجان

ق��ال��ت الفنانة ل��ط��وف ف��ي تصريح
صحافي :إن للمهرجان أهمية معنوية
ّ
وهدفا ً كبيرا ً لنشر الفرح والمحبة
والموسيقى بين الناسّ ،
وبث رسالة
واض��ح��ة عبر رس��م ط��ري��ق يك ّرس
األمل بالنصر في كل المحافظات من
خالل الموسيقى .فكل فرقة موسيقية
ستقدّم حفالً في ربوع البالد.
وأض���اف���ت ل��ط��وف :ه���ذا الحفل
فرصة أللتقي الجمهور السوري في
محافظة طرطوس التي أنتمي إليها،
بعد عدّة حفالت ناجحة أقمتها في
دمشق .وكنت متش ّوقة لتقديم حفل
بالمستوى الفني التنظيمي نفسه هنا
في محافظتي .معبّر ًة عن سعادتها
ب��ال��ت��ف��اع��ل ال���ذي لمسته م��ن قبل
الجمهور ،وأجواء الفرح التي غمرت
المكان الساحر ببحره وناسه.
ورأت لطوف أن اجتماع مهرجا َنين
ثقافيين في الوقت ذات��ه في مدينة
ب��ان��ي��اس ي��ؤ ّك��د على سعي وزارة

الثقافة إلى إحياء الموسيقى والفن
وال��ف��رح ونشرها بين ال��ن��اس رغم
ك ّل الظروف الصعبة التي نعيشها.
مشيرة إلى أن هذين المهرجانين هما
تحية ع ّز وفخار لتضحيات شهداء
الجيش العربي السوري وجرحاه،
وتعبير ع��ن األم���ل بالنصر األكيد
اآلتي.
والفنانة إي��ن��اس لطوف مغنية
سورية معروفة في الساحة الفنية
العربية وهي خ ّريجة المعهد العالي
للموسيقى اختصاص غناء شرقي،
وغ�� ّن��ت م��ع أه���م ال��فِ��رق ال��س��وري��ة
والعربية ،وأقامت عددا ً من الحفالت
داخل سورية وخارجها ،منها في دار
األوبرا السورية ،وفي روسيا ،فرنسا،
المغرب ،تونس ،ولبنان .وعملت في
مجال التقديم التلفزيوني من خالل
البرنامج الشبابي «أغلى شباب»
على القناة الفضائية السورية بين
عامَي  2007و.2010

