ﭼـﻮﻧﻪ اﯾـﻦ دﺧﺘـﺮ  ۹ﺳـﺎﻟﻪ ﺳـﻮری دﻧﯿـﺎ را ﺷﻔـﺖ
زده ﮐﺮد
دﯾﺸﺐ ﺗﻮ ﭘﺎرﮐﯿﻨ ﺳﺎﺧﺘﻤﻮن رﻓﺘﻪ ﺑﻮدم و ﭘﺴﺮم رﺳﺎ ﺗﻮ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﭘﺎرﮐﯿﻨ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﻪ ﻣﺎﺷﯿﻨ اﺳﺘﺎرت زد و

ﻫﻤﺰﻣﺎن رﻋﺪ و ﺑﺮﻗ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺻﺪای ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﻠﻨﺪ زد و رﺳﺎ وﺣﺸﺖ زده ﺑﻪ اﻃﺮاﻓﺶ ﻧﺎه ﮐﺮد و و ﻃﻔﻠ ﺑﺪو
ﺑﺪو ﻫﺮاﺳﺎن ﺳﻤﺖ ﻣﻦ آﻣﺪ ؛
وﻗﺘ در آﻏﻮﺷﻢ ﮔﺮﻓﺘﻤﺶ  ،ﻗﻠﺒﻢ ﺗﻨﺪ ﺗﻨﺪ ﻣﯿﺰد و ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺎ ﯾﺎدآوری ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﻮری و ﯾﻤﻨ و رﻧﺠﻬﺎی
ﻧﺎﮔﻔﺘﻨ ﮐﻪ ﭘﺪران و ﻣﺎدران اﯾﻦ اﻃﻔﺎل ﻣﯿﺸﻨﺪ  ،ﻣﻐﻤﻮم ﺷﺪم  ،ﻏﻤ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮان در ﻧﻈﺮ ﻧﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ
ﺗﺮورﯾﺴﺘﻬﺎی ﺗﻔﯿﺮی و دوﻟﺘ ﻋﺼﺒ از ﻣﺮدﻣﺶ  ،ﭼﻪ ﮔﻨﺎﻫ دارﻧﺪ ﻣﺮدم و ﮐﻮدﮐﺎن

آوای دﺧﺘﺮی ﺳﻮری ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﺮزﻣﯿﻨﺶ
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ آوازﺧﻮاﻧ ﮐﻮدﮐﺎن ﻋﺮب اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﺻﺪای دﺧﺘﺮی ﺳﻮری آﻏﺎز ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺻﻠﺢ ﺳﺮزﻣﯿﻨﺶ آواز
ﻣﺧﻮاﻧﺪ» .ﻏﻨﺎ ﺑﻮﺣﻤﺪان« اﻫﻞ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺎم اﻣﯿﺪ و ﺻﻠﺢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ آﻣﺪ و اﺟﺮای ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ و ﻣﺘﺎﺛﺮ
ﮐﻨﻨـﺪهای از آﻫﻨـ» ﮐﻮدﮐﻣـﺎن را ﺑـﻪ ﻣـﺎ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿـﺪ« از »رﻣـ ﺑﻨـﺪاﻟ «را ﺑـﻪ ﻧﻤـﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷـﺖ .آﻫﻨـ

»ﮐﻮدﮐاﻣﺎن را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪ« ﻫﻨﺎم ﺟﻨ داﺧﻠ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۹۷۵ﺗﺎ  ۱۹۹۰اﺟﺮا ﺷﺪ.
ﺟﻨ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۱۲۰ﻫﺰار ﻗﺮﺑﺎﻧ و ﮐﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ.
داوران ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎﻧﺴ اﺟﺮم ﺳﺘﺎره ﻟﺒﻨﺎﻧ و ﻣﺸﻬﻮر ﻣﻮﺳﯿﻘ ﭘﺎپ ﺗﺎ ﺣﺪی ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ آﻏﺎز
ﺑﻪ ﻫﻤﺨﻮاﻧ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻮدک ﺳﻮری ﮐﺮدﻧﺪ .ﻏﻨﺎ در ﻣﯿﺎﻧﻪ آواز ﮐﻨﺘﺮﻟﺶ را از دﺳﺖ داد و ﮔﺮﯾﺴﺖ و ﻧﺎﻧﺴ
اﺟﺮم در اداﻣﻪ ﻫﻤﺮاه او ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺮد.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آوازﺧﻮاﻧ ﮐﻮدﮐﺎن ﻋﺮب در ﺑﯿﺶ از  ۲۷ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﭘﺨﺶ ﻣﺷﻮد و ﺷﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ
آواز و ﭘﯿﺎم ﻏﻨﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﻣﺘﻦ ﺗﺮاﻧﻪ را در اداﻣﻪ ﻣﺧﻮاﻧﯿﺪ .ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﺻﻠﺢ و آراﻣﺶ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﺳﻮرﯾﻪ:

ﻣﺎ آﻣﺪﯾﻢ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺟﺸﻦ ﺑﯿﺮﯾﻢ
اﯾﻦ ﺗﻌﻄﯿﻼت از ﺷﻤﺎ ﻣﭘﺮﺳﯿﻢ
ﭼﺮا ﻫﯿﭻ ﺟﺸﻦ و ﺗﺰﺋﯿﻨﺎﺗ ﻧﺪارﯾﻢ؟

آی ﻣﺮدم ،ﺳﺮزﻣﯿﻨﻢ ﺳﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ
در ﺳﺮزﻣﯿﻨﻢ آزادی رﺑﻮده ﺷﺪه اﺳﺖ
آﺳﻤﺎن ﻣﺎ روﯾﺎ ﻣﺑﯿﻨﯿﺪ
و روزﻫﺎﯾ را ﻣﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ…
آزادی رﺑﻮده ﺷﺪه…
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻦ ﮐﻮﭼ اﺳﺖ
ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﮐﻮﭼ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺻﻠﺢ ﺑﺪﻫﯿﺪ
و ﮐﻮدﮐﻣﺎن را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪ
ﮐﻮدﮐﻣﺎن را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪ
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺻﻠﺢ دﻫﯿﺪ…
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎره اﯾﻦ ﮐﻠﯿﭗ

