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«الندم» ...معادلة النجاح بح�سابات جديدة

�شر»
�سوزان نجم الدين :الممثلون ال�شباب « ِب ٌ
ويجب االهتمام بهم

دمشق ـ آمنة ملحم
ربما ألن الماضي فقط يستحق األل��وان ،بل
ربما ألن الحاضر صار أسود ال مف ّر من عتمته
وظالمه الحالك ،وربما ألن حياتنا «كانت» في
الماضي أما اليوم فهي مج ّرد أيام تمضي من
دون نبض .ربما بنا ًء على هذه العبارات ،ل ّون
حجو صورة الماضي ونزع عنها
المخرج الليث ّ
األلوان في الزمن الحاضر ،فحظيت تلك الصورة
ّ
تخطيا باقي األعمال الدرامية
بإقبال ومتابعة
المشغولة لهذا الموسم ،مع مسلسل «الندم»
نصه المبدع السيناريست حسن
ال��ذي حاك ّ
سامي يوسف بخيوط ُنسجت دفء الماضي،
عبر شخوص ع��اش��وا ال��ث��راء م��ن دون تكلّف
أو بهرجة س��واء على صعيد اللباس أو حتى
الحوار .فلطالما ذ ّكر «أبو عبدو الغول» أبناءه
بالفقر الذي عاشه في الصغر ،وبأنه لم يخلق
وفي فمه ملعقة من ذهب .وكذلك عاشوا الحب
من دون نفاق ،والصدق تجلّى بتصرفاتهم،
والتمسك باألخالق انعكس في ردود فعلهم .فلم
يتخ ّل «سهيل» ـ على رغم شعوره الدائم بظلم
مشاعر األب ّوة تجاهه ـ عن فضيلة ما تربى عليه
على يد ذلك األب وتلك األم التي حاولت التمسك
بابنها ح ّتى اللحظة األخيرة ،على رغم أنها لم
تفلح في إعادته إلى حضنها .إال أن نبل أمومتها
لم يجعل منه سارقا ً لمئات أو حتى عشرات
الماليين من جيوب أبيه على رغم إدراك��ه أن
حقه يساوي ذلك وأكثر.
تبدأ رحلة النجاح التي كلّلت المسلسل منذ
النص الذي يش ّد ال ُمشاهد
حلقاته األول��ى مع
ّ
ف��ي ك � ّل لحظة م��ن لحظات العمل .ف�لا يمكن
الحب ل��دى «هناء»
ص��رف النظر عن جنون
ّ
(دانة مارديني) ،وأناقة «عروة» ،والتزامه مع
«هشام» و«ندى» الفتاة الواقعية .كما ال يمكن
ّ
تخطي ردود فعل «أبي عبدو الغول» وتسلّطه
كأصحاب رؤوس المال ت��ارة ،وإنسانيته في
التعامل مع زواج ابنته وم��ع جيران حارته
الشعبية التي يواظب على تف ّقدها بين الفينة
واألخرى تارة أخرى .وأمومة سمر سامي التي
تنطق بها عيناها وتلفظها شفتاها مقرونة

باحترام ج ّو األس��رة وحميميته الذي افتقدته
الدراما في اآلون��ة األخيرة ،حتى يكاد ينعدم
في غالبية األعمال التي نرى فيها أبطاالً ،غالبا ً
ما يُصرف النظر عن تواجدهم ضمن أسرة ،أو
حتى أدنى مستوى لج ّو العائلة.
ولكن العمل لم يحمل سمة المدينة الفاضلة،
بل حمل الكثير من الواقعية في «حدّوتة» عبر
حكاية سهيل االبن الذي ض ّل طريقه عن أسرته
هربا ً من قسوة األب والغيرة من األخ األصغر.
ومع «عبدو» الذي بدأت مالمح جشعه وتعلقه
بالمال تظهر مع شيخوخة والده.
وتكمل رحلة «الندم» مسيرتها مع عدسة
مخرج مدروسة التنقالت الحركية والزمنية
حاملة التشويق لكل لقطة من لقطاتها ،فما إن
ماض ،يجد المشاهد
ينتقل الزمن من حاضر إلى ٍ
نفسه منش ّدا ً إلى الحاضر الذي اقتطعته لقطة
الزمن اآلخر والعكس بالعكس .كما أن كاميرا
حجو لم تفلت لحظة واحدة من مخالب ذكائها
ّ
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بالتقاط ك ّل ما يخدم العمل من لقطات للشام
بطقوسها بنهارها وليلها ،ومخلّفات الحرب
ّ
سخرت التفاصيل
عليها .فكانت كاميرا ذكية
لخدمة مقولتها بكل ما استطاع المخرج إليه
سبيالً.
وعلى رغم أن غالبية المخرجين باتوا مكبّلين
بالشللية التي تتجلّى بأعمالهم واختيار أبطالها
سنة تلو أخرى ،نرى حجو ماضيا ً في ك ّل موسم
ّ
تخطي هذه الحالة .فال يخلو عمل جديد
على
له من أبطال جدد على الساحة الدرامية ،إثباتا ً
لنظريته وإيمانه بمتخ ّرجي المعهد العالي
للفنون المسرحية ،وما يحملونه من ثقافة ب ّثت
في روحهم من روح المعهد وأساتذته الذي يثق
حجو على الدوام بثمرات تخ ّرجت على أيديهم.
فيدفع بهم إلى الواجهة من دون ت��ردّد ،الغيا ً
بذلك أسطورة النجم الذي ال غنى عنه ،ومؤ ّكدا ً أن
الموهبة ال تقف عند شخص دون آخر ،وأن غياب
البعض عن ساحة الدراما السورية لن يُنقص

النص المبدع
من ثراء كوادرها وتألقها بوجود
ّ
وعدسة مخرج ي��درك متى يقول «ك��ش ملك»
ويستبدله بملك آخر .وكان هذه السنة الفنان
حجو.
محمود نصر ملكا ً دراميا ً حقا ً أمام كاميرا ّ
والحب
«ع���روة» ،ش ّكل كتلة من المشاعر
ّ
واإلنسانية التي لم تغيّبها عن قلبه عبثية
الحرب وسوداويتها .بل أثبت تم ّكنه منها في
الماضي واستمراريتها معه في الحاضر ،ليؤكد
مقولته «ه��ذه ال��ح��رب اختبار إلنسانيتنا»،
ولتكون شخصيته رمزا ً وقدوة ربما لكثر سلبتهم
الحرب حتى أدنى ح ّد من اإلنسانية.
ما زالت الحكاية مستم ّرة ،وما زال النجاح
حليفها ،مع توقعات ألح��داث أكثر تشويقاً.
فمن بدأ بهذا الرتم لن يحيد عنه ،ولن يكون
صعبا ً بمكان التنبؤ بنهايات ذكية قد تعيد إلى
الدراما السورية االجتماعية ألقها ليكون العمل
وأسلوبه وحواراته درسا ً جديدا ً لص ّناع الدراما
بضرورة عودة الزمن الجميل إلى ربوعها.

بقدر ما يهم النوعية التي وحدها تؤثر سلبا ً أو إيجابا ً على
استمرار النجومية.
وأع��رب��ت صاحبة شخصية «لبيبة» ف��ي «نهاية
رجل شجاع» عن إعجابها بما يقدّمه الممثلون الشباب
الصاعدون .معتبرة أنهم « ِبش ٌر» بمستقبل لجيل واعد.
مبدية في الوقت ذاته خشيتها عليهم من الوقوع بالغرور،
وأال تتهيأ لهم األرض��ي��ة الصلبة التي تساعدهم في
االستمرار.
وطالبت الفنانة نجم الدين بوضع حلول من شأنها
تذليل العقبات والصعوبات التي تواجه الدراما السورية
في القطاعين العام والخاص وقالت :يجب أن ُتجت َرح
لمهنة الدراما قوانين ّ
تنظمها وتش ّذبها كي ال يتطفل أي
مدّع أو أي حامل لحقيبة نقود للدخول فيها بهدف تكريس
أهمية هذه المهنة ،باعتبارها تحمل رسالة الوطن إلى كل
العالم ،مع تأهيل األجيال القادمة تقنيا ً وفنيا ً بما يحاكي
صناعة فنية حقيقية.
أما عن المسلسالت العربية المشتركة التي تستحوذ
على حصة واسعة من السوق فال تعتبرها نجم الدين
ناجحة بالمجمل وت��ق��ول :ه��ي ن��وع م��ن أن���واع ال��درام��ا
المسلية لتمضية وقت المشاهد فقط ،إال قلة قليلة من
األعمال المشتركة الهادفة وهي تؤثر سلبا ً على درامانا إذ
حلت مكانها في البيع والتسويق.

اختارت الفنانة النجمة س��وزان نجم الدين االكتفاء
بمسلسل واح��د خ�لال الموسم الرمضاني الحالي عبر
مسلسل «أي��ام ال تنسى» حيث ت��ؤدّي شخصية ام��رأة
متجبّرة وقاسية أمام قيادة الفنان أيمن زيدان الذي أخرج
العمل.
وعن طبيعة دورها في «أيام ال تنسى» المختلف عن
أدواره��ا السابقة ،قالت الفنانة نجم الدين :هي المرة
األولى في حياتي التي وافقت فيها على عمل قبل أن أقرأه
يخص شريك الدرب أيمن زيدان .فهو لن
ألن هذا المشروع
ّ
يختار لي ما ال يليق بي ،وأحببت بدوري أن أكون جزءا ً من
مشروعه.
وأشارت نجم الدين إلى ثقتها الكبيرة بالجهات المنتجة
لـ«أيام ال تنسى» التي تحرص على تقديم األفضل .إضافة
إل��ى دور مخرج المسلسل ال��ذي ساعدها في توضيح
الحاالت اإلنسانية التي لم تكن مكتوبة في الشخصية
كي نب ّرر لها تص ّرفاتها ،وال تبقى أحادية الجانب .كما فعل
األمر ذاته ك ّل شخصيات المسلسل.
وعما إذا كانت ترى جرأة في اكتفاء النجم بتقديم عمل
واحد طوال الموسم قالت نجمة «امرأة من رماد» :كان قرارا ً
جريئا ً االكتفاء بمسلسل واحد .لكنني لم أندم على اعتذاري
عن عدة مسلسالت .ألن إحساسي كان في محله نتيجة ما
أتابعه على الشاشة .إذ ال يهم عدد المشاركات في األعمال

التجريد المنظّ م �شكلي ًا

�سعيد الحناوي :الدراما العربية تعلّمت من ال�سوريّة
يص ّور المخرج إياد النحاس حاليا ً مشاهد مسلسل «الرابوص»
من تأليف وسيناريو وحوار سعيد الحناوي ،ومن إنتاج شرك َتي
«النحاس» و«زوى» ،ليكون من ضمن قائمة أعمال الموسم
الدرامي في السنة المقبلة.
وي��ق�دّم المسلسل ضمن قالب جديد على صعيد الصورة
والموضوع يمكن إدراجه ضمن خانة أعمال الرعب الدرامية ،إذ
يض ّم على قائمة ممثليه مجموعة من نجوم الدراما السورية منهم
بسام كوسا ومحمد حداقي وعبد المنعم عمايري وأمل عرفة ورنا
شميس وضحى الدبس ونظلي الرواس وغيرهم.
الكاتب الحناوي ال��ذي ينتظر بفارغ الصبر إنهاء تصوير
«ال��راب��وص» ليخرج إل��ى الجمهور ،يقول :ه��ذا العمل هو أهم
مغامرة كتابية لي وأعتبره مشروع عمري بما يحمله من جديد
النص والصورة ،ويطرح عدة قضايا اجتماعية من
على صعيد
ّ
الواقع المعاش بقالب مش ّوق ،ويسلّط الضوء على تش ّوهات
إنسانية كثيرة موجودة في الحياة بش ّقيها الجسدي والنفسي.
ويرى الحناوي أن لك ّل إنسان «راب��وص» يالحقه في حياته
لتغدو العالقة بينهما أشبه بمعركة تنتهي في النهاية لمصلحة
النص اعتمد على
أحدهما ،على حساب تدمير اآلخر .مبيّنا ً أن
ّ
الدخول إلى العوالم الداخلية لشخصيات العمل والغوص في
بواطنها ،لكشف خفايا النفس البشرية وما تملكه من شرور ،بنمط
يقترب من دراما الرعب التي لم يعتد عليها الجمهور العربي.
وي��ش��ي��ر ال��ح��ن��اوي إل���ى أن ق��ص��ص األع��م��ال ال��ت��ي يكتبها
وشخصياتها وأحداثها مأخوذة من نبض الشارع ومن الناس،
ويدعمها بحبكات درامية من خياله ،ما يجعل هذه القصص برأيه
مش ّوقة تناسب المشاهدة التلفزيونية .موضحا ً أنه استفاد كثيرا ً
من بداياته كممثل ومخرج مسرحي وعمله لسنوات في المسرح،
ليمسك بمفاتيح الكتابة الدرامية وتقديم نصوص متوازنة
بمشاهد مضبوطة اإليقاع.

السيناريست الذي شارك في كتابة الجزء الثاني من مسلسل
«دنيا» يعبّر عن تفضيله كتابة الكوميديا ،خصوصا ً الكوميديا
السوداء ذات البعد اإلنساني وقدرتها على مخاطبة العقل مباشرة.
الفتا ً إلى أن كتابة الكوميديا ال تخلو من المخاطرة ألن النتيجة
النص ،بل فيها يتدخل الممثل
النهائية فيها ال تعتمد فقط على
ّ
والمخرج ما قد يتسبّب بفقدان ضابط الشخصية وانزياحها نحو
التهريج واالبتذال بذريعة تقديم منطوق الشخصية «الكاركتر».

ويقول الحناوي :أح��اول أن أق �دّم ما هو قريب من الناس
بمختلف مستوياتهم من دون تفضيل شريحة على أخ��رى،
وما يه ّمني هو الشارع بك ّل أطيافه .مبيّنا ً أن طموحه في عالم
الكتابة للدراما يتركز على تقديم رسالة تحدث تغييرا ً نحو
األفضل لتكون أعماله صوت الناس في كل مناحي الحياة.
ويرى الحناوي أن استمرار الدراما السورية بإنتاج األعمال
ك ّل سنة على رغم كل الصعوبات والحرب الظالمة على بلدنا،
تعبير عن وجودنا كسوريين وعن إرادة الحياة لدينا.
ويجد الحناوي أن مهنة الكتابة الدرامية أصبحت مستباحة
من قبل الدخالء ما أوقع عليها الكثير من الظلم ،خصوصا ً في
الجانب المادي الذي ال يتناسب مع جهد الكاتب إطالقاً ،إلى
النص
جانب االعتقاد ب��أن مهمة الكاتب تنتهي مع تسليمه
ّ
للمخرج ،وهذا منطق خاطئ ال يوجد إال في الدراما العربية على
ح ّد تعبيره.
وي��ق��ول السيناريست المشارك ف��ي كتابة مسلسل «بث
تجريبي» :أكبر المشاكل التي تعاني منها الدراما السورية
وجود منتجين من خارج المجال الف ّني.
ويتابع الحناوي :لست ضد إعطاء الفرص للمواهب الجديدة
التي تجتهد وتسعى إلى إثبات وجودها وقدراتها.
ويجد الحناوي أن األعمال المشتركة التي تنتج في الخارج
في غالبيتها ذات مستوى ف ّني عال وجيدة ،وتحمل البصمة
السورية بوضوح .مؤكدا ً أن الدراما العربية استفادت وتعلّمت
من مثيلتها السورية ،إضافة إل��ى العاملين فيها من ك ّتاب
وممثلين ومخرجين ،وهذا ما لمسه بنفسه عندما عمل في إحدى
هذه الدرامات العربية.
ويعبّر الحناوي عن تفاؤله الكبير بمستقبل الدراما السورية
التي ستعود إلى بريقها وألقها مؤكدا ً أن الفنّ واإلبداع السوريين
باقيان إلى األبد.

ندين زهر الدين *
انتشر ال��ف��نّ الالشكلي وكثرت
أش��ك��ال��ه ،ف��ب��دأت ردود الفعل ض ّد
ه��ذه األش��ك��ال م��ن ال��ف��نّ الالشكلي
بالظهور ،وق��د أدّى ذل��ك إل��ى ظهور
فنّ يتح ّول من غياب الشكل في الفنّ
الالشكلي ،إلى فنّ ّ
منظم شكلياً ،وذلك
باعتماد المراقبة الواعية في تحقيق
المساحة المص ّورة واستبعاد عامل
الصدفة والبراعات الفنية والحركية،
وتج ّنب مهارة اليد .هذا التح ّول الذي
شهدته فترة الستينات من القرن
الماضي ،يشبه الفترة التي ظهر
فيها الف ّنان التكعيبي والتجريدي مع
موندريان  Mondrianومالفيتش
 Malevitchحيث أع���ادت هذه
التيارات الفنية بناء اللوحة بحسب
هندسي للمساحة المص ّورة.
ترتيب
ّ
ذل���ك ي��ع��ن��ي أن ف���نّ ال��ع��ش��ري��ن��ات
سيصبح م ّرة أخرى منطلقا ً لتيارات
فنية جديدة معاصرة.

ولقد عبّر عن هذا التوجه الجديد
التجريدي ،فنانون أميركيون أمثال
كيلي  ،E.Kellyنوالند Noland
وس��ت��ي�لا  ،Stellaال��ذي��ن اهتموا
بمسائل اللون وساهموا مساهمة
كبرى في تط ّور الفنّ التجريدي في
أميركا.
ك��ان كيلي  ،E.Kellyقد اختار،
بتأثير تعبيري تجريدي ،لوحات
ذات مقاييس ك��ب��ي��رة لكنه ح � ّول
لوحاته إلى مساحات لونية صافية
يتوصل من خاللها
واضحة الحدود،
ّ
إل��ى تصحيحات بصرية م��ن دون
اللجوء إلى المظاهر اإليهامية القريبة
من الفن البصري.
أم��ا ن��والن��د  Nolandفقد ح� ّول
اللوحة إل��ى م��ج� ّرد خطوط لونية
دائرية تخضع لتناظر دقيق ،لكنه
ان��ت��ق��ل ب��ع��د ع���ام  1962م��ن ه��ذه
الخطوط الدائرية إلى األشكال التي
تتمثل بشكل « ،»Vكما استخدم
لوحات لها شكل العين.

أما لوحات ستيال  ،Stellaفكانت
أكثر ق��س��وة ،خصوصا ً ف��ي أعماله
األولى حيث عبّر عن نمط جديد قريب
من الفنّ البصري .فقد اشتهر ستيال
بفضل مجموعة أع��م��ال مبنية من
ّ
المسطحة التي
الخطوط واألشرطة
ّ
تغطي مساحة اللوحة كلها وتأخذ
شكالً معيناً .ففي عدد من هذه األعمال
يأخذ شكل اللوحة أهمية كبيرة،
وبذلك يقترب ستيال في تفكيره من
جماعة النحت .ثم انتقل ستيال بعد
ذلك إلى اللون.
مع ذل��ك ،سيبقى ستيال ،بفضل
أع��م��ال��ه األول�����ى م��ث��ل «واره�����ول
 »Warholص��ورة ه��ام��ة ،ال ألنه
بإمكاننا التأكيد عن وعي ،بأن عمله
التصويري جيد ،بل ألن األزمة التي
ستح ّل بالحداثة مع مرور الستينات،
أزمة ستبقى قائمة ،بشكل أكثر حدة
مع مرور الوقت.

* فنانة تشكيلية

«تدمر بوابة ال�شم�س» ...النحت يبدع في خ�شب طرطو�س
انطلقت مساء أمس في بلدة نقيب ـ ريف طرطوس ،فعاليات
ملتقى «تدمر بوابة الشمس» للنحت على الخشب ،والذي
تقيمه بلدية نقيب بالتعاون مع اتحاد الفنانين التشكيليين في
طرطوس استكماال ً لملتقى النحت الدائم في البلدة.
ويشارك في الملتقى  25نحاتا ً ونحاتة من طرطوس ودمشق
ودي��رال��زور والالذقية وحمص والسويداء ،وثمانية فنانين

تشكيليين من طرطوس وحمص والسويداء.
وقال مدير المهرجان رئيس مجلس المحافظة المهندس
ياسر ديب في كلمة االفتتاح إنّ الملتقى مستمر في توجيه
رسالة السوريين الذين يحاربون اإلره��اب بيد ويرسمون
ويكتبون وينحتون ويع ّمرون بيد ،لتبقى أعمالهم شاهدة على
ما يجري في بلدهم ،وليحكوا لألجيال القادمة قصص بطوالت

جنودنا البواسل .مشيرا ً إلى أن عنونة الملتقى ِباسم «تدمر»
يجسد الفنّ
يعود إلى رمزيتها األثرية التاريخية وضرورة أن
ّ
انتصار الجيش العربي السوري فيها وتضحيات أهلها ،ال سيما
عالم اآلثار الشهيد خالد األسعد.
ولفت رئيس بلدية نقيب المهندس ظهير سرور إلى أن الملتقى
يأتي في إطار ملتقى النحت الدائم الذي أقيم في ساحة الملتقى
ذاتها في أيلول الماضي ،وحمل عنوان «طرطوس أ ّم الشهداء»،
حيث يواصل الفنانون المشاركون تأكيد أن الريشة واألزميل
أداتان لمواجهة اإلرهاب كالسالح ،وأن سورية الحضارة لن
تموت وستنتصر وتدحر اإلرهاب كما انتصرت تدمر التي كانت
طوال تاريخها حربة في وجه الغزاة والطامعين بها.
وعن دور الفنّ في خدمة قضايا المجتمع ،أكد رئيس اتحاد
الفنانين التشكيليين في طرطوس سليمان أحمد أن الملتقى
يمثل ر ّدا ً بليغا ً من ف ّناني سورية على ك ّل من يحاول قتل الثقافة
في هذا البلد العريق ،ألنّ دور الفنان الوطني يتماهى مع دور
الجيش في حماية األرض واإلنسان ،كما يهدف إلى توثيق
المرحلة وصوال ً إلى رسم لوحة االنتصار الكامل.
وأعرب الفنانون المشاركون في تصريحات صحافية عن
سعادتهم بدخول ساحة بلدة نقيب مجدّدا ً والتي ما زالت
تحتضن منحوتات المشاركين في ملتقى السنة الماضية.
مشيرين إلى األفكار التي ينوون تجسيدها على أخشاب الكينا
في هذا الملتقى.
النحات زهير خليفة من الالذقية قال إن ما جرى في تدمر على
نحتي يجسد
يد اإلرهابيين آلمه بشكل ح ّدا ً به إلى التفكير بعمل
ّ
آثار تدمر ومالمحها بطريقة فنية وكيف أصابها اإلرهابيون
بطعنة تثبت أنهم ال يقيمون وزنا ً للحضارة والرقي التاريخي.
موضحا ً أن في سورية قامات فنية عظيمة لها بصمات وتقنيات

كفيلة باالرتقاء بالملتقى إلى مستوى المهرجانات العالمية.
سيجسد زنوبيا
وأوضح النحات علي بهاء معال أن عمله
ّ
ملكة تدمر متح ّررة من األصفاد على عكس منحوتة األميركية
هاريت همسر العائدة إلى القرن التاسع عشر ،والتي ص ّورتها
في قيودها أثناء أسرها من قبل الرومان .في حين لفت النحات
حسن سليمان من الالذقية إل��ى أنها مشاركته األول��ى في
طرطوس حيث ينوي تجسيد عالم اآلثار الشهيد خالد األسعد،
الذي ظ ّل أحد أبرز المدافعين عن آثار مدينة تدمر خالل األزمة
الراهنة في سورية حتى اللحظة األخيرة في حياته والقطرة
األخيرة من دمه المسفوك على يد اإلرهاب.
وقال النحات عيسى سالمة من طرطوس إنّ مشاركته الثانية
في ملتقى نقيب ستر ّكز على تصوير االنتصار كفكرة تتح ّول ك ّل
يوم إلى واقع على أيدي بواسل الجيش العربي السوري ،وهو
ما تبيّن جليا ً ساطعا ً في تدمر .بينما أ ّكد النحات حسن محمد
من طرطوس أن الملتقى فرصة جديدة لتأكيد دور النحت في
حفظ حضارات الشعوب وتوثيقها مقابل سعي اإلرهاب إلى
تدمير هذه الحضارات.
وأشارت النحاتة عال هالل من طرطوس إلى أن الملتقى يتيح
للنحات الشاب خصوصا ً المزيد من تبادل الخبرات والمعرفة
واآلراء في األعمال المشاركة ما يعني صقالً للتجارب فضالً عن
أنه منبر يوصل الفنان من خالله صوته إلى العالم.
حضر االفتتاح أمين شعبة المدينة الثانية لفرع حزب البعث
العربي االشتراكي سمير خضر ومدير الثقافة كمال بدران
وفاعليات رسمية وحزبية وأهلية.
وتستمر فعاليات الملتقى عشرين يوما ً ينجز الفنانون
خاللها أعمالهم بمصاحبة عدد من النشاطات الفنية الغنائية
والموسيقية.

وكانت اللجنة المشرفة على الملتقى األول في أيلول الماضي
قد اختارت إلقامته موقعا ً مشرفا ً على بلدة نقيب ذات الطبيعة
الحراجية واإلطاللة البحرية والتي تبعد عن مدينة طرطوس
 12كيلومتراً .علما ً أن الموقع عبارة عن ملعب بمساحة خمسة
دونمات.

