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ثقافة وفنون

ذات �إبداعية واحدة
«عبلة وعنتر» ...ال�شعر والمو�سيقى ال�سيمفونية في ٍ
أطلقت شركة «أوبرا لبنان» ،العرضين األ ّو َلين ألوبرا «عنتر وعبلة» ليل َتي
الجمعة والسبت الماضيتين ،على خشبة مسرح كازينو لبنان ،وسط تفاعل
الجمهور الحاضر الذي أبدى إعجابا ً وتفاعالً الف َتين مع هذا الفنّ الجديد من
نوعه في لبنان.
وقاطع الجمهور مرارا ً العرضين بالتصفيق والثناء .وتأ ّلق أبطال األوبرا
والراقصون والعازفون البالغ عددهم أكثر من  130شخصاً ،في تقديم األوبرا،
أكاديمي معترف به
موسيقي
وهي األولى المغ ّناة باللغة العربية ،وفق منهاج
ّ
ّ
في الكونسرفتوار الوطني.
مؤسس برنامج إنتاج األوبرا في المعهد
وتميّز المايسترو مارون الراعي،
ّ
الوطني العالي للموسيقى ،في قيادة األوركسترا بمشاركة أكثر من أربعين
عازفاً ،مقدّمين دمجا ً إبداعيا ً الفتا ً بين الموسيقى السيمفونية وجمالية الشعر
باللغة العربية.
نصها األدي��ب والكاتب المسرحي الدكتور
واستعادت األوب��را التي كتب ّ
قصة عنتر وعبلة من التاريخ العربي ،وقدّمتها بحلّة متميزة
أنطوان معلوفّ ،
امتزج فيها الشعر الفصيح مع التأليف األوركسترالي وتقنيات األداء األوبرالي.
ولعب الفنان اللبناني القدير غسان صليبا ،أحد أبرز وجوه المسرح الغنائي
في لبنان والعالم العربي ،دور البطولة «عنتر» ،وإلى جانبه السوبرانو الرا
جوخدار بدور «عبلة» ،الحبيبان اللذان يعيشان حبهما في خض ّم الصراعات
القبلية بين قبيل َتي «عبس» و«طي» .وتميّز إلى جانبهما عدد من مغ ّني األوبرا،
أبرزهم بيار سميا ومكسيم شامي وكونسويل الحاج وشربل عقيقي وابراهيم
ابراهيم.
وشارك إلى جانب أبطال األوبرا ،أكثر من ثمانين ممثالً وراقصا ً لفتوا األنظار
بأدائهم وأزيائهم المتقنة ،عدا عن اإلض��اءة والسينوغرافيا المميزة ،وأبدع
المخرجان ميرانا النعيمي وجوزف ساسين في نقل الجمهور إلى أجواء األوبرا
الحب العربية الرائعة بعيدا ً عن
العربية بطريقة جديدة ،فاستطاعا عكس قصة
ّ
األفكار الرومنسية العادية التقليدية.
وش ّكل العرضان مقدّمة النطالق عروض األوبرا التي من المق ّرر أن تجول في
دول عربية عدّة في األشهر المقبلة ،لتحمل ف ّنا ً جديدا ً من نوعه من بيروت إلى
ّ
المتعطشة إلى إنتاج مماثل.
الخارج ،ال سيما إلى دور األوبرا في العالم العربي
وغصت قاعة مسرح كازينو لبنان خالل العرضين بالجمهور من محبّي األوبرا
ّ
والراغبين باكتشافها ،إضافة إلى حشد من اإلعالميين والفنانين والممثلين.

ال�شعر ي�ؤ ّلف تذكارات جديدة للحرب لي�شي ب�أن «الحياة هادئة في الفيترين»!
النمسا ـ طالل مرتضى
أس الحكاية يوسف...
ّ
أس الحكاية،
حين ا ّتحد عليه األخ��وة بقي وح��ي��داًّ ،
أس
كسر قلم الرصاص المنفرد ألنه صار خارج الحزمةّ ،
الحكاية .ذاك الوطن الذي فرش روحه للعابرين .وعندما
أس
استفاق من حلمه وج��د ظهره مكشوفا ً للطعناتّ .
الحكاية يوسف الذي لم يستسلم لوحدته ،وقلم الرصاص
الحي ،قادرة
المنفرد تذكر أن ثمة ممحاة عالقة في نصفه
ّ
على مسح الجرح .لكن الوطن الذي استفاق لت ّوه على ظلم
أخوة يوسف ،صار رماداً...
يوسف وحده القابض على الوجع .كتب بنصف قلم
رصاص:
حين تغدو هذ ِه البال ُد رمادا ً
َ
سنعبّئُ هذا الرما َد في زجاجاتٍ
ِ
الكتف ونغاد ُر
حقائب
نح ِملُها معَنا في
ِ
هنادي زرقة ،في منجزها الجديد «الحياة هادئة في
الفيترين» الصادر عن «دار النهضة العربية للطباعة
والنشر والتوزيع» بيروت  ،2016لم يكن لديها وقت
للمواربة أو ال��م��واراة ،بل دخلت من مدهال وجعها/
وجعنا ،لتشي لي /لكم بأصالة الحبر الذي عبّرت من
خالله جراحها /جراحنا.
هي تعلم أن أق��رب نقطة للوصول إلى عمق أروحنا،
الدخول عبر بوابة الوطن المذبوح ال��ذي لم يزل يكابر
وهو يم ّد ذراعيه الحتضان من ضلّوا صوابهم ،والمحملين
بأحالم العاشقين:
حي َن ننجو َ
الحرب
من
ِ
وهذا أم ٌر ال أت َو َّقعُ ه
سأست ِر ُّد ديُوني كلَّها م ْن َك
المؤجلة
ال ُقب َل
َّ
والمواعي َد في المقاهي القديم ِة
سأست ِر ُّد طِ ْفالً
أنْ
أنج َب ُه م ْنك
ُني
ما ز ْلتَ تعِ د
ِ
ُّ
كل هذا
فقط لو تنتهي الح ْرب!

خصوصية مشروعة

يتل ّمس قارئ هنادي زرقة منذ الوهلة األولى للقراءة،
نصها على ال���ورق ،بأنها
وم��ن خ�لال تناولها تشريع ّ
حاولت التغريد خارج السرب ،ال ألجل خلق فوضى ما ،بل
خطا ً
لتترك ّ
يخصها هي وحدها ،أو على األقل لتنجو بأقل
ّ
الخسائر السائدة مما هو مكرور أو ممنتج ،وهنا أفضي إلى
أنها ولو لمج ّرد الفكرة ،بأن هذه المحاولة عبور إلى غير
جنس إبداعي ،وأقصد هنا أن ما ن ّوهت إليه ينثال تحت
دينامية اإلبداع وجدل خصوصيته.
بدءا ً من معمار النصوص ـ المشهد البانورامي ـ الذي
تو ّكأ منذ لبنته األولى على حالة الوعي ـ تيقظ الفكرة ـ
المتجلية ـ ظهور الصورة ـ بفاعلية تعبيرية خاصة ،مجازا ً
تماهي الواقع مع الخيال ،توظيفا ً لتشكيل صورة القول
البعيدة ،وهي فيما نطلق عليه تعريفا ً ما يس ّمى «الحضور
الذهني» أي لحظة الوعي في القصيدة المبنية على مزج
الفكرة بالشعر:

«بعت ّلك �سالمي»...
�أغنية جديدة لإينا�س ّ
لطوف

ضيّق ٌة أنتِ يا سورية
ضيّق ٌة
ح ّتى إ ّنني أرتط ُم بن ْفسي مراتٍ
كثير ًة في النها ِر الواح ِد
وال أج ُد مكانا ً أركنُ فيه ظلّي.
وهنا أشي افتعاال ً بأن ما تركته هنادي من ومضات
تقارب «ق ق ج» القصة القصيرة جداً ،لكن تناولها لألفكار
أتى مغايرا ً لحالة السائد عبر إغفالها مضمر النصوص
لتترك للقارئ المشاركة في تبيان الدالالت.

ألحان تأليفية مهموسة

تحسس النصوص بعناية عارف،
عباس بيضون:
ّ
وهو أول من أطلق عليها الحكم ،الذي أفضى بالقول :إذ
مهموس ،فبعض
ٍ
نشعر بأن المقطوعات نوتات في لحنٍ
مقطوعات المجموعة ُتسقط علينا الذكرياتِ كمفاجآتٍ
تحدث في لحظتها ،كأ ّنما الحياة يعاد تأليفها من الرثاء،
أو كأ ّنما الحرب تحصل في الزمن.

وهنا أضيف أن ما أنتجته الشاعرة ،حداثات تراكمية،
سجلت فيها انفجارات المعنى واحتدام الحدث الشعري،
ّ
بمعنى ،شعرية التدفقات الرومنسية والعاطفية والفكرية
وانفتاحها على أزمنة أخ��رى عبر االنطالق من اللحظة
الجمالية ،والتي تقوم
على مفارقة اللحظة واالنطالق إلى مديات جمالية عابرة
للجنس االبداعي:
أنحا ُز لِل َم ْوتى
ال ينافسو َنني على شي ٍء
َ
يمضون
إلى قبو ِره ْم
من َ
دون جلبة
طي َ
ّبون
يختص َ
ِ
مون على وطنٍ .
ال
وفي موضع األسئلة المباحة ،تحتفي ببعض التذكارات
العابرة للحلم:
هل انتهتِ الح ْر ُب؟
الطفل ُة ذاتُ الي ِد الم ْبتور ِة
سأ َلتْ جن ِد ّيا ً ب َقد ٍم م ْبتور ٍة أ ْيضا ً
َ
هل يمِك ُنني أنْ
أبحث عن يَدي؟
هذا ما قا َل ْته للِجنديِّ
وهي ُتساع ِد ُه في ال ُّنهوض.
َ
«الحياة هادئة في الفيترين» ،مشهدية مختزلة لحياة
كاملة بكل لواعجها ،رسمت الحرب بسلطة الشعر العظيم
كشاعرة ،على رغم أنّ :
الشعرا ُء جبناء
َ
يكتبون عن األل ِم
الشعرا ُء
والهج ِر والف ْقدانِ
ْ
َ
يبكون
وال
ّ
الشعرا ُء ا ْنتها ِزيّون
يمكنُ له ْم أنْ يح ّولوا البا ِزال َء إلى
قصيد ٍة
ُّ
الشعرا ُء م ْرضى
وف ْوق ِي ّون
َ
وفوق هذا كلِّ ِه
ّ
الشعرا ُء َكئيبون
تغا ُر منه ْم اآل ِلهَة!

«ترجمان للإنتاج الفني» ّ
تنظم دورة تمثيل �سينمائي
بم�شاركة نخبة من الممثلين العرب

طحان
محمد سمير ّ
تح ّقق المغنية إيناس ّ
لطوف حضورا ً جيدا ً على الساحة الغنائية
محليا ً وفي الخارج .وبعد عد ٍد من الحفالت المحلية ،شاركت مؤخرا ً
ّ
تحضر حاليا ً إلطالق
في حفل للجالية العربية في ساحل العاج ،وهي
أغنيتها الجديدة «بعتلّك سالمي» ،من كلمات سامر نصور وتلحين
حسن حسن وتوزيع ه��ادي كريم ،والتي ستترافق مع فيديو كليب
تصوير وإخراج شادي التغلبي.
وعن الصعوبات التي تعترض مشوارها الف ّني تقول المغنية ّ
لطوف:
هي الصعوبات ذاتها التي يواجهها أيّ مغنّ سوريّ يعمل بشكل فرديّ ،
وينتج ضمن إمكانياته ،أعماله الغنائية من دون رعاية ودعم من أيّ
شركة إنتاج فنية .مؤكدة أن ما يه ّمها في أيّ عمل تقدّمه للجمهور أن
يكون بالمستوى الف ّني الالئق ليكون مشوارها الف ّني متصاعدا ً نحو
األفضل دائماً.
وتتابع ّ
لطوف :لفتتني في أغنية «بعتلّك سالمي» كلماتها ،كما أنّ
لحنها البسيط والعميق في الوقت ذاته ،يحمل إحساسا ً عالياً ،وأضافت
لمسات المو ّزع الموسيقي كريم عليها الكثير من الخصوصية ،ما
جعلني أختارها لتكون خطوتي الجديدة في مشواري الغنائي ،على أمل
أن يحبّها الناس وتصلهم بالشكل المناسب.
وتم ّنت ّ
لطوف أن تكون أغنيتها الجديدة فرصة حقيقية لتقديم
والملحن حسن ،إذ تعتبر هذه
نصور
موهبتي كل من الشابين الكاتب ّ
ّ
األغنية عملهما الغنائي األول ،إضافة إلى المخرج الشاب التغلبي الذي
كان مص ّرا ً على تقديم عمل جيد على رغم بساطة المعدّات والتقنيات
التي بين يديه .الفتة إلى أن هناك مواهب سورية فنية شابة ومميزة
كثيرة ،تستحق أن تصل إلى الناس.
وترى ّ
لطوف أن الظروف الصعبة التي تعيشها سورية أ ّثرت على
كل مناحي الحياة ومنها الساحة الفنية .ما أنتج محدودية اإلصدارات
الغنائية وتباعدها عن بعضها زمنياً .مشيرة إلى ضرورة السعي الدائم
إلى تقديم الجديد من قبل الفنان ،واإليمان بأهمية ما يقوم به واالهتمام
ّ
بأدق التفاصيل ضمن اإلمكانيات المتاحة.
وتعتبر متخ ّرجة المعهد العالي للموسيقى أن عملها مع فريق عمل
ف ّني مميّز يحمل اله ّم ذاته لتقديم األفضل دائما ً إلى الناس ،بعيدا ً عن
مفهوم الفنّ التجاري ،هو ما يجعل من أيّ عمل تقدّمه مشغوال ً بكثير من
المحبة والشغف ليكون ناجحا ً ويالقي استحسان الجمهور.
ّ
لطوف التي وعدت بإصدار أغنية ثانية في عيد األضحى ،أشارت إلى
إيقاعي مختلف عن النمط المعتاد الذي
بقالب
ستكون
األغنية
هذه
أن
ّ
تقدّمه عادة ،كما أن لديها حفالت عدّة داخل سورية وخارجها خالل
الشهرين المقبلين.
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جهاد �سقالوي ّ
يوقع «حكاية �شعب»

رعى رئيس مجلس النواب نبيه ب ّري مم ّثالً بالنائب علي ب ّزي ،حفل توقيع
كتاب «حكاية شعب» للزميل اإلعالمي جهاد سقالوي ،وذلك في مركز باسل
األسد الثقافي في صور ،بحضور النائب علي خريس ،رئيس مجلس إدارة حصر
التيغ والتنباك اللبنانية المهندس ناصيف سقالوي ،رئيس اتحاد بلديات قضاء
صور عبد المحسن الحسيني ،رئيس بلدية صور المهندس حسن دبوق ،منفذ
عام منفذية صور في الحزب السوري القومي االجتماعي الدكتور محمود أبو
خليل ،ناموس منفذية صور عباس فاخوري ،ناظر اإلذاعة واإلعالم في المنفذية
صفي الدين ،المسؤول التنظيمي في حركة أمل ـ إقليم جبل عامل المهندس
محمد
ّ
علي اسماعيل ،رئيس المنطقة التربوية في الجنوب الشاعر باسم عباس ،الشيخ
ربيع قبيسي ممثالً المفتي عبد الله ،األب وليام نخلة مم ّثالً المطران أبرص،
رئيس تج ّمع علماء صور الشيخ علي ياسين ،الشيخ عصام كساب مم ّثالً المفتي
حبال ،إضاف ًة إلى رؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات وإعالميين ومهتمين.
قدّم لالحتفال الزميل محمد درويش ،ث ّم ألقى رئيس لجنة محافظة الجنوب
في الحركة الثقافية في لبنان بسام بزون كلمة أثنى فيها على الجهد والتوثيق
الصحيح لحقبة تاريخية عن المقاومة ،ألن جهاد سقالوي مثال اإلعالمي المبدع
والح ّر.
وقال :إن الحركة الثقافية لن تدخر جهدا ً في الوقوف إلى جانب الشعراء
واألدباء واإلعالميين.
ثم ألقى النائب علي ب ّزي كلمة الرئيس نبيه ب ّري ،مشيرا ً إلى أهمية أن يضيف
جهاد سقالوي إلى مخزون أدب المقاومة وإلى تاريخ المقاومة «حكاية شعب»
ورواية شعب .ومن خالل تجربته اإلعالمية الرائدة في الجنوب ،هذه التجربة
التي يجب أن تع ّمم على الشعوب كافة في كيفية تضافر ك ّل الجهود والطاقات
في إطار المقاومة ،ويكون االنتصار على االحتالل ،وتقديم أعلى نماذج اإليثار
والعطاء واإلنسانية في سبيل ح ّرية الوطن وكرامته وسيادته.
وأضاف ب ّزي أن جهاد سقالوي أراد أن يكتب حقيقة ناصعة كي ال تضيع
ويضيع معها عطاء مقاومين وش��ه��داء وعرقهم ودم��ه��م ،كما ح��اول بعض
المؤ ّرخين في الماضي تزوير المصطلحات وتشويهها في مقاربتهم للمقاومين
بوصفهم رجال عصابات.
وختم ب ّزي مه ّنئا ً الزميل جهاد سقالوي على أيقونته التاريخية التي تحكي
قصة شعب مقاوم.
ثم ألقى سقالوي كلمة تقدّم فيها بالشكر للحضور ،وتحدّث عن تجربته
اإلعالمية ،خصوصا ً مع الشهيد محمد سعد وإخوانه .ثم و ّقع كتابه للحضور.

م�سرح ا�سطنبولي �ضمن المخ ّيم
الثقافي ال�صيفي في جورجيا
يشارك طالب من مسرح اسطنبولي اللبناني في المخيم الصيفي الثقافي
في مدينة برجومي الجورجية ،الذي ّ
تنظمه «مؤسسة الحوار الثقافي» في
جورجيا ،بمشاركة :روسيا ،أوكرانيا ،أذربدجان ،أرمينيا ،رومانيا ،الشيشان،
إيطاليا ،األرجنتين ،هولندا ،فلسطين ،تركيا ،ولبنان.
وتتوزع الورشات التكوينية بين المسرح والسينما والرسم الكاريكاتيري،
ويقيم التدريبات المخرج المسرحي اإليطالي هوريسو سيزرتك والمخرج
السينمائي آرمين سركسيان من أرمينيا ،والرسام آلِكسي أوروش من روسيا.
ويهدف المشروع إلى تعزيز التبادل والتواصل الثقافيين ،وتقديم عروض
فنية وثقافية مشتركة بين الشباب من مختلف ال��دول ،خصوصا ً تلك التي
تعاني من حروب ونزاعات.
«مؤسسة الحوار الثقافي» في جورجيا أن مشاركة طالب
هذا واعتبرت إدارة
ّ
من مسرح اسطنبولي تساهم في تعزيز دور المخيّم الصيفي في االندماج
الثقافي بين الدول ،خصوصا ً أنها الم ّرة األولى التي تشارك فيها دولة عربية في
المخيم الذي سيختتم فعالياته في  17تموز الجاري ،بتقديم األعمال المسرحية
والسينمائية والرسومات من نتاج الورشات.

المر�صد
م�صالحة «المِ لح َمين»
} هنادي عيسى

المخرج سيف الشيخ نجيب

عمايري والمشاركون

أعلنت شركة «ترجمان لإلنتاج الفني» في العاصمة األردنية ع ّمان ،أ ّنها
ستعمل على تنظيم دورة تمثيل سينمائي ،وإعداد ممثل ،سيُشارك فيها الفنان
السوري عبد المنعم عمايري .وتبدأ الورشة في  23ت ّموز  2016وتستم ّر إلى 31
منه ،تحت إشراف وإدارة خبيرة تجارب األداء انتصار عيسى.
وأعرب رجل االعمال اإلماراتي ورئيس مجلس إدارة شركة «ترجمان لإلنتاج
الفني» عبد العزيز السبهان عن امتنانه لمشاركة ف ّناني العرب في برنامج
ال��دورة وقيامهم بتقديم تجاربهم وخبراتهم ونصائحهم عن تجارب األداء
للمشاركين في ورشة العمل .فيما سيقدّم عمايري للمشاركين في الدورة دروسا ً
نظرية وتطبيقات عملية على فنون األداء التمثيلي ،جمعت خالصة تجربته في
مجال األعمال الدرامية ،والتي تجاوزت عشرين مسلسالً تلفزيونياً ،ومثلها من
األفالم السينمائية والبرامج التي أهّ لته للفوز بأكثر من عشرين جائزة عربية
وعالمية.
وستتضمن قائمة المد ّربين في تنفيذ برنامج الدورة خبراء الفنانين العرب
ومتب ّني هذا المشروع منذ انطالقه وبداياته ،ومنهم المخرج السوري سيف
الشيخ نجيب الذي تميز بمنح فرص للمواهب الشابة ألدوار رئيسية ،إضافة

إلى الكاتب رافي وهبي ،إلى جانب خبيرة تجارب أداء التمثيل انتصار عيسى،
وجميعهم سيقدّمون للمشاركين في هذه الدورة خبراتهم العملية على امتداد
مسيراتهم الفنية في استعراض شامل لمحطات النجاح والعناصر المؤهلة
له ،وما واجهوه من تحدّيات ومعوقات قبل أن يملكوا عوامل القوة في األداء من
خالل التدريب على تقنيات تجارب األداء التمثيلية وإعداد الممثل.
وأوضحت مقدّمة البرامج والمشاركة في ورشة عمل «تقنيات تجارب األداء
التمثيلي وإع��داد الممثل» ،الفلسطينية منال صالح أن الشعب الفلسطيني
يعشق الفن ويسعى دائما ً إلى التقدم نحو العالمية .موضحة أن الفلسطينيين
يواجهون بعض الصعوبات السياسية التي أثرت على االنتاج الفني وعلى
األشخاص ذاتهم .وأضافت أن الفلسطينيين يحلمون بالتقدّم والنجاح .مبيّن ًة
أن طموحهم أكبر من هذه الحواجز.
وكشفت أن سبب مشاركتها في الدورة سيكون نقطة انطالق لها من تعلّم
االداء التمثيلي مع أكبر الفنانين في العالم العربي ،ونقل التجربة إلى فلسطين
ؤسس لدراما
في محاولة إلى صقل المواهب وترسيخ األسس والقواعد التي ُت ّ
فلسطينية مستقبالً.

استم ّر خ�لاف الموسيقار ملحم ب��رك��ات وال�م�ط��رب ملحم زين
أي أسباب معروفة .والبداية كانت منذ سبع سنوات
سنوات من دون ّ
في مهرجان ال��دوح��ة الغنائي ،ومنذ ذل��ك الحين التصريحات بين
الطرفين ن��اري��ة ،وآخ��ره��ا ك��ان اع�ت��راض الموسيقار على غناء زين
أغنية «على بابي واقف قمرين» في الرحلة البحرية التي ُعرضت على
شاشة « »mbcقبل رمضان.
وبعد اح�ت��دام الموقف ،ح��اول كثيرون لملمة الموضوع وجمع
الطرفين بهدف تقريب وجهات النظر .وبالفعل ،تمت هذه المصالحة
في استديو جو باروجيان.
ولالطالع على تفاصيل ما جرى ،اتصلنا بملحم زين الذي قال:
الحكاية بدأت عندما استمعت في استديو باروجيان إلى أعمال غنائية
مسجلة بصوت أبي مجد من ألحانه ،فأعجبتني ،وأبديت لباروجيان
ّ
أمنيتي في أن أستطيع الحصول على تنازل من الموسيقار عن هذه
ألسجلها بصوتي .وبالفعل ،ا ّتصل سابا ببركات ،وأخبره
األعمال،
ّ
عن رغبتي ،وأن شركة «بالتينوم ريكوردز» مستعدّة ألن تدفع كلفة
رحب بالفكرة،
اإلنتاج .وهنا اتصل صاحب االستديو ببركات الذي ّ
وحضر إلى االستديو وجلسنا نحو ثالث ساعات ،وتعاتبنا بشكل
لطيف ،وقلت ل��ه إنني ال أستطيع ،كلّما أ ّدي��ت أغنية على المسرح
سواء له أو لوديع الصافي أو أ ّم كلثوم وك ّل العمالقة ،أن أذكر أسماء
الملحنين وال�ش�ع��راء على خشبة المسرح ،وطبعا ً تف ّهم أب��و مجد
ّ
موقفي ،وقال لي إ ّنني أستطيع غناء ألحانه كلّها ،وأثنى على صوتي
سجلت أغنية «قلبي
ووصفه بـ«القدير» .وبعد تلك الجلسة الودّيةّ ،
الجهالن» من كلمات عادل رفول ،وت ّم تغيير أمور معيّنة في التوزيع
أسجل أغنية ثانية من ألحان بركات
المرجح أن
الموسيقي ،كما من
ّ
ّ
ألض ّمها إلى ألبومي المقبل المزمع طرحه قريباً ،وأتعاون فيه مع
الملحنين كاظم الساهر ووس��ام األمير وبالل الزين ،وسيكون من
ّ
إنتاج «بالتينوم ريكوردز» ،وك ّل االغنيات باللهجة اللبنانية ما عدا
أغنية الساهر فهي قصيدة باللغة العربية الفصحى.

