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«�إنانا ال�سورية للم�سرح الراق�ص» تفتتح �أكاديميتها الخا�صة في دبي
تعتبر ف��رق��ة «إن��ان��ا ال��س��وري��ة للمسرح
الراقص» ،من أشهر الفرق العربية التي ش ّقت
مؤخرا ً
ّ
طريقها نحو العالمية ،وق��د افتتحت
أكاديمية الباليه الخاصة بها في مدينة دبي،
في اإلمارات العربية المتحدة.
اس��م «إن��ان��ا» مرتبط بإلهة ال��ح��ب والفن
والخصب «عشتار» ،وذلك عند شعوب الهالل
ال��س��وري الخصيب ،وه��و االس���م ذات���ه ال��ذي
مؤسسو هذه الفرقة المسرحية الراقصة
اختاره ّ
عند بداية تأسيسها عام  ،1999لتحمل معها
الحب السورية وتقدّمها على خشبات
رسالة
ّ
المسرحين العربي والعالمي.
�ؤس��س الفرقة وأح��د أهم
جهاد المفلح ،م� ّ
األسماء السورية في مجال المسرح الراقص،
قال في لقاء أجرته معه «قناة  »RTفي دبي،
إن فرقة «إنانا» ،التي أصبح عمرها اليوم 17
سنةُ ،تعتبر من كبريات فرق الرقص في العالم
العربي ،إذ تض ّم أكثر من  100فنان وفنانة.
وتف ّرع عن الفرقة عدة شركات ،منها «إنانا
باليه أكاديمي» في ال��دوح��ة ،واآلن افتتحت
فرعا ً جديدا ً في مدينة اإلعالم في دبي ،إذ بدأت
تستقطب فئة واسعة من األطفال واألهالي من
جميع الجنسيات.
وأضاف المفلح أن «إنانا أكاديمي» ،تعتبَر
أكبر تجمع ألطفال باليه في العالم العربي سواء
على الصعيد الحكومي أو الخاص .مشيرا ً إلى
أن سبب نجاح هذه التجربة يكمن في التعاون
الوثيق مع أكاديمية موسكو للباليه ،التي قدّمت
مد ّرسين وخ��ب��راء ،وتكامل عملهم مع فريق
«إنانا» األساسي وفق برامج تعليمية تتوافق
مع طبيعة الثقافة العربية.
وقال المفلح إن الرسالة اليوم ،التي توجهها
فرقة «إنانا» للعالم العربي ،تتم ّثل في عدم تأطير
األجيال الصاعدة وتركهم لينشأوا مع ثقافة
العنف ،ويتجلّى ذلك من خالل وضع األطفال منذ
نعومة أظافرهم في مكانهم الصحيح والمدروس.
إذ يمكنهم ّ
االط�لاع على الثقافة والفنون بكافة
أشكالها ومشاربها من دون االلتزام بنوع معيّن
ّ
فاالطالع والتع ّرف يكفيان لتوسيع
من الفنون.
آفاقهم وانفتاحهم على اآلخر.
م��ن جهتها ،ق��ال��ت آلبينا بيلوفا م��دي��رة

«أكاديمية إنانا للباليه» ،إن الفرقة أساسا ً قدّمت
عروضا ً كبيرة داخل سورية وخارجها ،ووقفت
على خشبات مسارح عالمية في مختلف دول
العالم .إذ يمكن اعتبار «إنانا» فرق ًة للمسرح
الشامل ،تشمل كافة أن��واع الفنون من تمثيل
وسينما وديكور وأزياء .وافتتاح فروع لها في
كل من ال��دوح��ة ودب��ي يعتبر استكماال ً لهذه
المسيرة الطويلة ،وذل��ك م��ن خ�لال تدريس
األطفال اعتبارا ً من عمر ثالث سنوات وما فوق،
وذلك بالتعاون مع مد ّرسين وخبراء من روسيا
وفرنسا وألمانيا.
أما عن فكرة االفتتاح في دبي فتقول بيلوفا
إن ال��ف��ك��رة فرضتها دب��ي ب��ح� ّد ذات��ه��ا ،وهي

المدينة التي تتميّز بتن ّوع جالياتها من كافة
الجنسيات والثقافات ،خصوصا ً من الجنسية
ال��روس��ي��ة ،وال��ت��ي يهتم األه��ال��ي فيها بفنون
الباليه والمسرح االستعراضي .وهذا ما دفع
«فرقة إنانا» إلى هذه الخطوة ،إذ شهدت تجربة
ناجحة في العاصمة القطرية الدوحة ،وأصبح
لدى األكاديمية هناك أكبر تج ّمع لطالب الباليه
في منطقة الشرق األوسط ،إذ بلغ عددهم أكثر
من  600طالب وطالبة في كافة الفروع من باليه
ورقص وتمثيل وموسيقى.
وأضافت بيلوفا أن األطفال قدّموا أعمالهم
الخاصة ،إذ وصلوا إلى مرحلة العرض وإلى
مستوى تدريب عالٍ ،وذلك وفق المنهج الروسي

ألكاديمية موسكو مع تعديالت تتوافق مع
طبيعة المنطقة العربية.
ّ
بخطها الفني الخاص،
وتتميّز فرقة «إنانا»
م��ن خ�لال تطوير الفولكلور ف��ي ب�لاد الشام
استنادا ً إلى فنون الباليه الروسي العريق ،إذ
قدّمت أعماال ً مسرحية ناجحة على خشبات
المسرحين العربي والعالمي ،ومنها« :صالح
الدين» ،و«صقر قريش» ،و«هواجس الشام»،
و«أج�����راس ال��ق��دس ال��دم��ش��ق��ي��ة» ،و«ج��ول��ي��ا
دومنا» ،و«عاشقات المجد» ،و«أبناء الشمس»،
وغيرها من األعمال واالستعراضات األخرى،
التي جعلت منها واحدة من أشهر ِف َرق المسرح
الراقص في المنطقة العربية.

الندوة حول «ر�سائل الكرز» ل�سالف فواخرجي في مهرجان اال�سكندرية
تتح ّول �إلى �أم�سية ت�ضامنية مع �سورية في مواجهتها الإرهاب
تح ّولت ال��ن��دوة التي أعقبت ع��رض الفيلم
السوري «رسائل الكرز» الذي أخرجته المبدعة
س�لاف ف��واخ��رج��ي ،وعُ ��� ِرض للم ّرة األول���ى في
مهرجان االسكندرية السينمائي الـ ،31إلى
أمسية سورية بامتياز .إذ عبّر الصحافيون
الحاضرون عن تضامنهم مع سورية في تصدّيها
للتنظيمات اإلرهابية المتط ّرفة التي تعيث في
سورية قتالً ودماراً.
ووص��ف الصحافيون المصريون والن ّقاد
المشاركون في الندوة الرئيس بشار األسد بأنه
«قائد العالم العربي» والمدافع األول عن كرامة
شعوبه.
ونجحت الفنانة فواخرجي في الفيلم الذي
يتماهى مع حقيقة ما يحدث في الجوالن السوري
المحتل ،وم��ا ي���دور على أرض س��وري��ة التي
تتصدّى للمؤامرة الصهيو ـ أميركية على مدار
أكثر من أربع سنوات ونصف السنة ،في جذب
أنظار جماهير المهرجان من مخرجين وفنانين
ونقاد .إذ تدور أحداث الفيلم في الجوالن المحتل
بعد استقالل سورية م���رورا ً بنكسة حزيران
 1967وح��رب  1973وتحرير القنيطرة عام

حب بين شاب وفتاة
 .1974عبر تناوله ّ
قصة ّ
على خلفية تاريخية وطنية.
ون��� ّوه المخرجون بفيلم «رس��ائ��ل ال��ك��رز»
جسدتها الفنانة
وبرسالته التي قدّمها ،والتي ّ
فواخرجي.
ولفت الدكتور ري��اض سنيح القائم بأعمال
البعثة القنصلية السورية في القاهرة إلى أنّ الفنّ
السوري فرض نفسه بجدارة وسط ك ّم األعمال
الفنية المشاركة .وعبّر بصدق عن واقع األمة
والصمود السوري األسطوري ،ودفاع سورية عن
شرف العالم العربي وكرامته .مشيرا ً إلى أن فيلم
«رسائل الكرز» رسالة فنية سورية إلى الجميع،
تؤ ّكد التماسك السوري ،واإلص��رار على هزيمة
اإلرهاب واالحتالل.
وقال إن سورية تقاوم في جميع مناحي الحياة
اليومية .فعلى جبهة القتال يتصدّى بواسل
الجيش السوري لمرتزقة اإلرهاب .بينما يناضل
نجوم الفنّ من خالل رسالتهم السامية التي تقف
جنبا ً إلى جنب مع جميع أفراد الشعب السوري
البطل المقاوم .مؤكدا ً أنّ ك ّل أبناء سورية الشرفاء
شركاء في االنتصارات التي تتح ّقق على األرض.

الملتقى الوطني الخام�س للفن والإبداع يوا�صل فعاليته في «خان �أ�سعد با�شا»

تاريخ النه�ضة المو�سيقية ال�سورية
في لوحة «مريمين»

لورا محمود
أص��درت سورية في اآلون��ة األخيرة ،عملتها الورقية
ال��ج��دي��دة م��ن ف��ئ��ة  500ل��ي��رة ،م��أخ��وذة ع��ن اللوحة
الفسيفسائية «مريمين» ،التي ُتع ّد من أجمل لوحات
العالم ،وهي تمثل مشهدا ً موسيقيا ً لعازفات سوريات،
تعكس فترة مهمة من تاريخ سورية برزت فيها النهضة
الموسيقية .إذ اعتبرت باحثة اآلثار الدكتورة البلجيكية
دوشيسن جيلمان أن لوحة «مريمين» ذات أهمية كبيرة،
وز ّودت العلماء والباحثين بوثيقة فنية عن كيفية العزف
على األرغن في تلك األيام.
ما قصة هذه اللوحة؟ وإلى أيّ حقبة يعود تاريخ قرية
مريمين التي س ّميت عاصمة الموسيقى في سورية.
تقع قرية «مريمين» إلى الغرب من حمص ،وكانت تتبع
لمحافظة حماة .لكنها أصبحت في منتصف عام 2008
ضمن الحدود اإلدراية لمحافظة حمص.
تعتبر «مريمين» من أق��دم المدن السورية التي لم
ُت َ
كشف أسرارها بعد ،إن لم تكن أقدمها على اإلطالق .وقد
ورد ذكرها في التاريخ القديم كثيراً .وقدّر األثري رينيه
دوسو أن عهد بناءها يعود إلى َ
ألفي سنة قبل الميالد .فيما
نستدل من آثارها الحجرية إلى أن عهد بنائها يرجع إلى
أواسط األلف السابع قبل الميالد.
ورد ذك��ر «مريمين» ف��ي ال��وث��ائ��ق المصرية ِباسم
الرب أم��ون» .و«مريامون»
«مريامون» وتعني «حبيبة
ّ
من ألقاب رعمسيس أيضاً .وورد اسم «مريمين» في اللغة
الحثية «مي أمانا» ،وفي اآلرامية «مريمين» نفسه ال يتغير،
ومعناه المرتفعات.
عُ ثر في «مريمين» على بقايا كنائس وعلى ع��د ٍد من
األعمدة التي تض ّم كتابات يونانية .وعلى عدد آخر من
اللِّقى األثرية ،لعل أبرزها على اإلطالق لوحة الفسيفساء
التي تم ّثل نساء يعزفن على آالت موسيقية.
في العهد السلوقيُ ،ذكرت «مريمين» ِباسم «مريامي»
كمستعمَرة في منطقة الحدود الجنوبية لالمبراطورية
السلوقية .وكان يمر فيها طريق يبدأ من ميناء «ماراثوس»
(عمريت) في الساحل ،الذي يتجه شرقا ً ليالمس وادي
النضارة وجبل الحلو من الجنوب ،ثم يتجه شماال ً عبر
«مريامي» (مريمين) إلى «آفاميا» وأنطاكية.
وفي العهد الروماني ،أصبحت «مريمين» مدينة مزدهرة
وفني رفيع.
ثقافي
وتتمتع برخاء اقتصادي ومستوى
ّ
ّ
وأُنشِ أت شبكة كثيفة من الطرق فيها ،وك ّل الطرق كانت
مرصوفة بالحجارة .وك��ان يمر في «مريمين» الطريق
الروماني الدولي الشهير الذي يصل حمص وما بعدها
بـ«أفاميا» وأنطاكية ،وبقي ظاهرا ً في عدة نقاط حتى
منتصف القرن العشرين.
ت� ّ
�دل اآلث��ار الفنية المكتشفة في «مريمين» على أن
هذه المدينة اجتازت شوطا ً متقدّما ً في عالم الموسيقى
والعزف .وكانت تقام فيها حفالت موسيقية راقية ج ّدا ً
يحضرها جمهور ذ ّواق .واس ُتخدمت في هذه الحفالت آالت
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موسيقية متط ّورة من سائر أنحاء العالم القديم ،بما فيها
اآلالت اليونانية والهندية .وهذا ّ
يدل على أنها كانت تش ّكل
ق ّمة االرتقاء للنهضة الموسيقية في سورية .ما يدعو إلى
االعتقاد بأنّ «مريمين» كانت عاصمة سورية للموسيقى
خالل العهد الروماني .فهي تعبّر عن بداية مرحلة جديدة
واالنقطاع النهائي لمرحلة التقليد واإلرث الكالسيكي
الطويل .وتعتبر اللوحة من النماذج الفسيفسائية ذات
الجودة الفائقة التي تعبّر عن أصالتها وأصالة المفهوم
والمعنى ،من خالل إتقان ف ّنان «مريمين» وبراعته في تنفيذ
كعوبها الحجرية الصغيرة ،وبهاء األلوان وانسجامها،
وتوازن التركيب ،فضالً عن الحياة والحركة اللتين تشعان
من أركانها.
إبداع هذا الفنان يتجلّى في التعبير عن مشاهد الصيد
في إطار اللوحة ،عبر رصد حركات الحيوانات الخائفة،
ومالمح الرعب والهلع المرتسمة على وجوه بعض اآللهة
الماثلين فيها.
كما تظهر حالة الترف والرفاهية والذوق الرفيع التي
وصلت إليها مدينة «مريمين» من خ�لال المنسوجات
الفاخرة التي ترتديها عازفات «مريمين».
لوحة «مريمين» م��وج��ودة اليوم في متحف مدينة
حماة الوطني ،وهي ّ
تدل على أهمية اآلثار ال ُمكتشفة في
«مريمين» ،وعلى أن المدينة كانت مزدهرة وتتمتع برخاء
اقتصادي ومستوى ثقافي وفني رفيع.
و ُتعتبَر لوحة العازفات المكتشفة في ستينات القرن
ص ّنفت بأنها من أجمل
الماضي من اللوحات النادرة التي ُ
لوحات الفسيفساء في العالم ،وهي تم ّثل مشهدا ً موسيقيا ً
لستّ نساء يعزفن على آالت موسيقية مختلفة ،يرافقهن
مالكان مج ّنحان .السيدة األولى تتمايل بصنجين تحملهما
في راحتيها ،ث ّم نرى فتاة القيثارة ،فتلك التي تقف وراء
المنضدة تحمل ثماني آنيات معدنية متماثلة الشكل
ومختلفة في منسوب المياه داخلها ،فتقوم السيدة بنقرها
بوساطة قضيبين تحملهما لتصدر أص��وات�ا ً موسيقية
مختلفة ،وتتموضع فتاة الناي في وسط الرسم ،تليها فتاة
تعزف على لوحة المفاتيح الخاصة باألرغن المؤ ّلف من
أنابيب ذهبية بثالثة أحجام مختلفة .والمالكان المج ّنحان
يضغطان بأقدامهما الصغيرة على قِربتين جلديتين ،كي
تصدح أنغام األنابيب .أما السيدة التي تظهر في الصورة
ُرجح أنها «المايسترو» ،وناظمة تلك الفرقة
على اليسار ،في ّ
الموسيقية.
الجدير ذكره أنّ مجلة «تايم» األمريكية نشرت تقريرا ً
عن عشر دول وضعت صوَر نسائها على عُ مالتها الورقية،
ومن بينها :إنكلترا ،والسويد ،واألرجنتين ،وطبعا ً سورية
التي خلّدت ذكرى ملكة تدمر «زنوبيا» برسمها على العملة
الورقية من فئة  500ليرة سابقاً .وتعتبر سورية الدولة
الوحيدة الموجودة في القائمة ،وأيضا ً الدولة العربية
الوحيدة التي ُتد ِرج على عملتها صوَرا ً لنساء سوريات
خلّدهن التاريخ.

ّ
والتخطي
الأمل
في ديوان «يظ ّنون» لروزيت عدوان
نصار
ليندا ّ

إيناس سفان
يواصل الملتقى الوطني الخامس للفنّ واإلب��داع «من تدمر
إلى دمشق» ،الذي تقيمه وزارة السياحة السورية ،فعالياته في
«خان أسعد باشا» ،عبر أنشطة ثقافية متن ّوعة تض ّمنت معارض
فنية وفيلما ً وثائقيا ً وفقرات تراثية.
وتضمن اليوم الثاني من الملتقى معرضين ،األول لمنحوتات
من الحجر والخشب قدّمها الفنانان ياسين رستم وفادي خوري،
إضافة إل��ى معرض ص��ور ضوئية توثيقية لعدد من األماكن
األثرية في سورية ،قدّمها الفنان غدير العبد الله .كما عُ رض
الفيلم الوثائقي «زنوبيا من تدمر إلى دمشق حلم يتحقق»،
وفقرات تراثية قدّمتها فرقة «أودينا».
وقال مدير الملتقى تاج الدين محمد إن هذا الملتقى ُولد من
تدمر حيث أقيمت فعالياته األولى عام  .2008واليوم في الدورة
نوجه رسالة للعالم أنّ الفنان السوري المبدع مستمر
الخامسةّ ،
في العطاء مهما فعل اإلره��اب من جرائم .مضيفا ً أنّ للحضارة
السورية جذورا ً تاريخية عريقة ،وتدمر لؤلؤة الصحراء ستبقى
مهما فعل اإلرهاب التكفيري من جرائم فيها ،وستبقى عاصمة الفنّ
والحضارة وستكون محطة العودة كما كانت محطة االنطالق لهذا
الملتقى.
وجسد الفنان ف��ادي ال��خ��وري من خ�لال منحوتاته الـ11
ّ
الخشبية موضوعات تعبيرية حملت رموزا ً إنسانية ،خصوصا ً
في منحوتة «شجرة الحياة» ،إذ م ّثل فيها حياة اإلنسان على
األرض وتشعّ باتها.
من جانبها أوضحت المخرجة هيام ابراهيم أنها قدّمت للملتقى
ثالثة أفالم هي« :زنوبيا من تدمر إلى دمشق حلم يتح ّقق» ،الذي
جسد حلم زنوبيا الذي لم يتح ّقق في حياتها ،والمتم ّثل في زيارة
ّ

دمشق .وتحقق حلمها في الملتقى الخامس عندما وصل تمثالها
إلى دمشق خالل افتتاح الملتقى .أما الفيلم الثاني فهو «سورية
أرض الشمس» ،بيّنت فيه أن سورية هي الحضارة وستبقى كذلك
مهما حاول اإلرهاب وفعل من جرائم ،وأ ّنها أرض اإلبداع.
أما فيلمها األخير ،فجاء بعنوان «حضارة اإلره��اب» ،سلطت
فيه ابراهيم الضوء على جرائم اإلرهاب في األماكن السياحية
واألثرية السورية من خالل صوَر وثائقية ،بيّنت أعمال التنظيمات
ّ
بحق اإلنسانية والتراث.
اإلرهابية المسلّحة وجرائمها البشعة
وأشارت ابراهيم إلى أن هذه األعمال الوثائقية تعكس حقيقة
ما يجري في سورية ،وقيمة الحضارة واإلنسان السوريّ المبدع
منذ آالف السنين .الفت ًة إلى أنّ هذه األفالم ستترجَ م إلى عدّة لغات
وس ُتع َرض على القنوات الفضائية السورية.
بدورها ،أشارت مديرة سياحة دمشق المهندسة مي الصلح
إلى أن الملتقى يحمل رسالة إلى العالم أجمع أن سورية مهد
الحضارات ستبقى مهما فعل اإلرهاب التكفيريّ  .وسنحافظ على
اإلرث الحضاري التاريخي الذي تركه األج��داد .وستبقى تدمر
وآثارها خالدة في قلوبنا وشامخة كشموخ جبل قاسيون.
وأشار عبد الرزاق الحمصي ـ دليل سياحي ـ إلى أن فعاليات
الملتقى جاءت لتؤ ّكد أن سورية باقية وستنتصر .مشيرا ً إلى
أن الصور الضوئية التي قدّمت في المعرض أعادت إلى الذاكرة
مدينة تدمر والنشاط السياحي الذي كانت تشهده قبل الحرب
اإلرهابية على سورية.
وأضاف الحمصي أنه مهما فعل اإلرهاب من جرائم ،سيبقى
األمل موجودا ً بعودة الحياة الطبيعية إلى كل االراضي السورية
بجهود أبطال الجيش السوري وأبنائها الشرفاء.
يذكر أن الملتقى الوطني الخامس للفن واالبداع افتتح منذ أيام،
وتستمر فعالياته حتى اليوم.

ف��ي «ي��ظ � ّن��ون» للمؤ ّلفة روزي��ت
ع���دوان ،سفر ف��ي صمت المفردات
المعبّرة في عالم سا ٍم ،بحيث تفتتح
دي��وان��ه��ا ب��ع��ب��ارة ّ
تلخص نظرتها
فتقول:
«ان��ت��ظ��رت صمتك ح � ّت��ى أفهمك
فكالمك حيّرني.»...
يأخذنا الديوان في مراحل انتقالية
متتالية :من الحيرة إل��ى االنتظار
ّ
التخطي
ف��ال��ذك��رى واألم����ل ،ن��ح��و
والعبور ،لتحقيق االبتسامة والفرح.
س �لِ��س��ة وم��ع��انٍ
ك��� ّل ذل���ك بكلمات َ
مختلفة.
في لمحة على عناوين الديوان،
نالحظ رحلة الكاتبة واالنطالقة من
النهاية إلى البداية ب��دءا ً من «حان
القطاف» ،فالثمر اختمر وصار نبيذا ً
ف��ي قصيدة «نبيذ ال��ع��م��ر» .وبعد
ال��ح��ص��اد «ص��ب��ح ج��دي��د» وكلمات
جديدة يبعث بها الليل إلينا فتقول:
حان القطاف
يا له من قطاف
يا لها من عيون
حائرة تخاف
تلمح في البعيد
في األفق الجديد
عربون امتنان
يسطح في المغيب...
اختمر نبيذ العمر
وج ّفت حبّات العنب
واللون األسود أبيض
وراقت لي سنون التعب...
ها إنّ السفينة تمضي
واللحن ينسكب
والريح تجري بمحاذاتها...
في قلبي ألحان
أسمعها أردّدها
ال أستطيع أن أحدّدها
تحملني إلى المدى

إلى صبح جديد...
وف��ي حركة استرجاعية ،تعود
الشاعرة أدراجها بصورة اإلنسان
الفطريّ الذي يعنيه المكان ويشعره
باالنتماء ،فيصبح جزءا ً من هويّته،
وتصف حديقتها وأسرارها ووعودها
:
في حديقتي زرعت المودّة
من حديقتي
قطفت االحترام
ّ
تنشقت السعادة
ومن غيومها
أمطارا ً استقيت...
عندك س ّر دفين
لم تع ّره السنين
س ّرك هو اليقين
ماذا تخفي
في ذا القلب...
لتنتقل بنا إلى لقاءات ولقاءات،
وت��ح �دّث��ن��ا ع���ن ت��ج��رب��ة االن��ت��ظ��ار
فتخاطب الـ«أنت» الذي تهرب منه
فيجذبها بنسيانه لها أحياناً ،لتصل
معه إلى حالة من اللوم والتساؤل:
في الماضي انتظرتك
لم تأتِ

لمحتك صدفة
أخذتني روحي إليك
لم تشعر بوجودي
أو بيدي تلمس يديك
حتى اسمي
ضاع من بين شفتيك
نسيتني أو تناسيت...
وس��ط ه��ذه ال��ن��زاع��ات وال��ح��االت
المتأرجحة بين اليأس واألمل ،تعود
الكاتبة بومضات األم��ل :أمل الوقت
والذكريات الطفولية الجميلة .و ُتنهي
الكاتبة كلماتها بقصيدة «ابتسم».
ففعل األمر هنا تجسيد لديكتاتورية
إيجابية تنتقل إلينا:
وانس الهموم
ابتسم
َ
وارتفع ح ّد الغيوم
وامأل القلب سالما
فيشعّ كالنجوم
بدّد الحزن فعمرك
بالفرح سوف يدوم...
روزي��ت ع��دوان التي كتبت ع��ددا ً
كبيرا ً من قصص األطفال ،نقلت إلينا
تجربة بوح وأمل ،وحملت اآلخر في
ّ
ولتبث
حروفها لتعبّرعن مشاعره،
في نفسه إيجاب ّي ًة وتفاؤالً.

