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ثقافة وفنون

مدر�س اللغة العربية و�ساهمت في تقديمه م�ضحك ًا ومثيراً لل�سخرية
نمطت ّ
انتقد ال�سينما التي ّ

7

الجمعي
المرواتي ع ّمار �أحمد :ال�سرد هو ذاك الوعي
ّ
نصار
حاورته ليندا ّ
تصب ،من شعر ونثر ومرويات
تبقى الحكاية أ ّم الفنون األدبية ،ومنها تنبع الفنون األخرى وفيها
ّ
وما إلى ذلك .وإذ رافقت الحكاية الجماعات البشرية منذ تش ّكلهم في هيئات اجتماعية وم ّتحدات،
فإ ّنها تبقى حاضر ًة على رغم ك ّل التط ّور والتقدّم على المستويين العلمي والتكنولوجي.
«البناء» تحاور اليوم المراوتي العراقي الدكتور ع ّمار أحمد ،وتبحر معه في مديات الحكاية التي
ال تنتهي.
{ َمن هو ع ّمار أحمد؟
جمالي جناحاه
اختصاصي في السرديات ،مستق ّل وموقفي من العالم
وأكاديمي
وموسيقي
أديب
ّ
ّ
ّ
ّ
الكالم واألنغام.
{ ع ّرفنا بالمرواة وكيف انطلقت فكرتها؟
ك ّل األعمال الحكائية (قصة قصيرة ،رواية ،قصة قصيرة ج ّداً ،وحتى المسرحية النثرية) تقوم
على فنّ السرد ،والمرواة تقوم على التسريد ،سيتوضح هذا القصد إذا ّ
وظفنا ثنائية دي سوسير في
اللغة والكالم .أي أنني أرى أن السرد صار بمثابة اللغة ،وما التسريد إال الكالم في السرد .ولكن ،قبل
جلي ،هو اقتران العتبة
الحديث عن تسريد المرواة ،أرى الحديث عن السرد عموما ً ضرورياً؛ والسبب ّ
الجديدة بوصفها موجِّ ها ً قرائيا ً
خاصا ً ومنقطعا ً بمضاف إليه ،فهذا المسند (نحوياً) نكرة تعرف
ّ
نصي أو صورة.
بمضاف إليه ،ال يطابقه في الذاكرة منجز
ّ
أرى السرد منجزا ً لغويا ً ينتظم انتظاما ً تحدّده خصوصية المؤلف بوصفه ذاتا ً مستقلة ت ّتسم
بأسلوب ما ،ثم ما يلبث أن يتب ّناه را ٍو ـ هو ٌ
ذات متش ّكلة من وعي المؤلف الذاتي الخاص ووعي
موضوعي ،هو ذاك الوعي الجمعي ،شكالً ومفاهيم ودالالت؛ ليقدّم به حكاية تتشكل على وفق
سياقات فنية لتتح ّول إلى قصة .وأق��ول قصة؛ ألن هذا المصطلح هو اإلط��ار األشمل لنصوص
وخطابات تتموضع أجناسا ً عدّة هي :المسرحية ،والرواية ،والقصة القصيرة ،والقصة القصيرة
ج ّداً ،وأصلها كلها الحكاية من حيث هي النشاط السردي األول للذاكرة الجمعية.
الثقافي هذا الف ّن الجديد؟ ما هي الصعوبات التي واجهتك؟
أي مدى تقبّل المجتمع
{ إلى ّ
ّ
كان المدى في البدايات (مطلع تسعينات القرن الماضي) ضيّقاً ،وكان الطريق موحشا ً ومس ّورا ً
باألوصاف الشائكة ومزروعا ً باالستهزاءات النابية ،وصل ببعض الرافضين بأن يصفني بالمريض
نفسيا ً الذي يريد أن يع ّوض عقده وفشله بهذا االختالف .بعبارة أخرى ،أن ع ّمار أحمد يعمل على مبدأ
«خالف تعرف» ،وأنه ال يفقه شيئاً ،وأن هذه الخطوة ستموت بأسرع وقت ،ولم تواجهني صعوبة
العصي في العجالت .ولكن كانت عجلة اإلصرار المؤازر بكثرة القراءة والتأمل ودعم
سوى كثرة
ّ
الدراسة األكاديمة أقوى من ك ّل تلك العصي ،ولعل هذا ي ّتضح بانتشار فضائي السردي وقبوله من
النخب ،وعدد من األكاديميين المنفتحين على الحياة المتحركة.
{ كيف استطعت إطالق أفكارك الجديدة خصوصا «المرواة» ،وما كان أثر ترجمة كتبك إلى لغاتٍ عدّة
في البلدان األخرى؟
كثير من االلتماعات (وهي الفضاء السردي الموازري للقصة القصيرة جدا ً ق.ق.ج) ترجمت إلى
لغات عدّة كاإلنكليزية والفرنسية والكردية واإليطالية ،والترجمات نشرتها على متص َّفحي في موقع
التواصل االجتماعي «فايسبوك» .ولكن من حيث طباعة كتاب مترجم مستقل ،فقد ترجم لي في
لندن كتابي «أنا بغيابك ماء يضنيه العطش ...التماعات» .عندي رغبة حقيقية باتساع فضاء تلقي
أدبي أو ف ّني إذا ما غاب التلقي الفاعل قبوال ً أو اختالفاً.
المرواة ،فال قيمة وال اكتمال أليّ منجز
ّ
تلحن الكتابات ،أخبرنا عن التوأمة بين الكلمة واللحن؟
{ بما أ ّنك ّ
لحني قصير ج ّدا ً
شكرا ً لك على هذا السؤال؛ ألنه فرصة طيبة للتعريف بالـ«أُلحونة» .فهي فضاء
ّ
ـ كما واضح من التسمية التي جاءت على وزن أُقصوصة ـ تناولت فيه /بها النصوص النثرية أوال ً
الملحنون عادة ،والغاية األولى
تلك النصوص التي لم تكتب لتغ ّنى ،هي نصوص ال يقترب منها
ّ

توسيع قاعدة تل ّقي مثل هذه النصوص من ناحية ،ونقل آلة العود إلى منطقة الثقافة الخالصة بعيدا ً
عن أجواء الطرب .ليكون األداء إلقاء على نحو خاص .واأللحونة من الناحية الموسيقية الخالصة
النغمي في أقصر زمن ،وعادة ما تكون قفلتها خارج نغمات السلّم
لحن مك ّثف يعتمد على التنويع
ّ
االرتكازي .هي مهمة صعبة ولكنني أحسب أني حققت فيها نجاحا ً بدليل تثمينها من أسماء موسيقية
عراقية وعربية كبيرة ،وقامات أدبية شعرية مثقفة عراقية وعربية أيضاً.
{ بما أنك تد ّرس في الجامعات العراقية .ما وضع الثقافة عموما ً واللغة العربية خصوصا ً في العراق
والدول العربية؟
لألسف ،أقول إن الوضع ال ّ
يبشر بخير ،ثمة تدهور عام ،وال أستغرب من األمر؛ ألن هذا التدهور
مقترن بإحساس المواطن العربي باالنكسار الحضاري .قلت في إحدى التماعاتي« :لغتي وجهي
الصوتي وكتابتي غناء» .فكيف سيكون الحال اليوم ووجهي مكتئب مما يجري في عموم العالم
ّ
العربي ،وكتابتي تتآكل عبر فداحة الخلل الحاصل من ج ّراء هذا االنفتاح الشاسع للمنابر ،إذ صار
ودب يكتب وينتقد ،وهو ال يملك شرطا ً من مئة شرط ألسباب النجاح! أما عن الجامعات
هب ّ
ك ّل من ّ
العراقية (ألنني ال أستطيع الحديث بدقة عن الجامعات العربية) ،فأقول إن هناك حرصا ً كبيرا ً على
اللغة العربية ،ولكن هناك عزوفا ً كبيرا ً عن اللغة العربية من قبل الطلبة على نحو عام ،فضالً عن
السبب الحضاري الذي ذكرت ،فإن السينما العربية ـ عن قصد أو من دونه ـ ساهمت مساهم ًة كبير ًة
في تقديم شخصية مد ّرس اللغة العربية على أ ّنه مضحك ومثير للسخرية ،لقد ن ّمطت السينما
بهذا الفعل شخصية الذي يتحدّث باللغة العربية الفصحى على أنه قادم من الماضي ،فضالً عن
سلوكيات أخرى رافقت هذه الشخصية تثير اشمئزار المشاهد منه كنهمه للطعام مثالً ،وشخصيات
توجه
القضاة أيضاً .وهناك سبب ال يق ّل أهمية ع ّما سبق هو السبب االقتصادي الضاغط ،لذا نرى أن ّ
الطلبة على نحو عام صار كبيرا ً على االختصاصات التي تو ّفر فرص عمل تعود بدخل عالٍ .ولكي
أكون دقيقا ً وصادقاً ،فإن طرائق تدريس اللغة العربية وآدابها قد عفا عليها الزمن .ك ّل اللغات يتقنها
الناس بالممارسة ثو يعود إلى القواعد إذا ما وقع خالف إال نحن ،نعلم القواعد أوالً .وأحسب أن هذا
خلل يجب أن يتداركه ذوو االختصاص بطرائق التدريس ،بحزمة أفكار متجدّدة.
{ مقارنة بالعصور الماضية ،ما الذي اختلف في اإلقبال على الفنون األدبية؟
إذا ما تحدّثنا عن الدول العربية ،فالسبب األول برأيي الوضع الحياتي العام الذي يعيشه
المواطن العربي .فهو وضع قلق ،المستوى المعيشي من أدنى المستويات في العالم ،واألوضاع
الساسية مضطربة ،وهذان عامالن ضاغطان ،ألنهما سيدفعان باإلنسان إلى االهتمام باألهم؛ المأكل
والمشرب والتأمين الصحي .والسبب الثاني عام ،ويتمثل بثورة االتصاالت الكبرى التي لم تشهدها
البشرية من قبل .شبكات التواصل االجتماعي بك ّل أنواعها سحبت المتلقي من منطقة القراءة
الخالصة إلى منطقة المشاهدة والتفاعل الفوري الذي جعل المرسل يشعر بقيمة ما ينشر فوراً.
أتحدث هنا عن األدباء الذين نتفق على جودة كتاباتهم .وجعلت األعمال األدبية الطويلة (الرواية
والمسرحية واألعمال الشعرية المط ّولة) في منطقة الهامش ـ هذا الكالم يثبت صحته االستثناء طبعا ً
ـ وربما أضيف جديدا ً إن قلت إن ثمة فنونا ً صارت تنافس األدب بقوة غير مسبوقة ،وأعنى الرياضات
ـ كرة القدم مثاال ً ـ فكرة القدم عمل سردي بامتياز فيه صراع شخصيات فيه حبكة ،تؤدّي إلى انقالب
في النتائج ،باختصار فيه اإلثارة ومعه من أكثر أشكال األداء جاذبية ،هذا من ناحية .من ناحية
أخرى فإن سهولة ّ
االطالع على األعمال الدرامية والسينمائية قد سحبت متل ّقي المكتوب إلى منطقة
ً
ّ
المعروض .فهو أسهل ،وإكمال االطالع على العمل ال يستغرق وقتا ،ولكي ال أنزه األعمال األدبية عن
الخلل ،فإن الكثير من األعمال السيئة التي أتيح لها أن تكون في األوراق بسبب جهل أصحاب دور
النشر ،أو رغبتهم في الربح ،ساهم بمرور الوقت في عزوف القارئ عن المتابعة .هذا ما يجعلني
أعود تلقائيا ً إلى المرواة ...فإنها الفضاء السرديّ الذي ال يسمح بسحبها خارج القراءة .إنها دفاع عن
المكتوب وهو دفاع عن القراءة بالضرورة.

«بنت الق�سطل» لل�شاعر �سيمون عيلوطي...
�سياقات تروم التجريب
أحمد الشيخاوي

روبين عي�سى :الدراما ال�سورية م�ستم ّرة
بفعل �أُ ُ�س�سها القوية و�شغف العاملين فيها



الستقطاب الذائقة دونما الزيغ عن شعرية التجريب ،لم يكن هنالك ب ّد من
اإلقحام المقصود لمشاهد ذاتية منطلقة من الذاكرة ،تروم إبراز المستويات الرمزية
لجدلية المكان واالحتالل في خض ّم العالق بالحمولة النفسية من روائح طفولية
تدين السجون وتسترجع الزمن الغابر لتنتج ثقافة مواكبة تتش ّرب تقاطعات
األجناس التعبيرية ،مندغمة في بعض اإلطناب بغرض تدوير الخطاب المسؤول
والمنفتح والراقي بشعرية تدويل القضية الفلسطينية ،بالمعنى الحماسي الواعي
ح ّد نسج عوالم تستغرق جوارح التل ّقي بطقوسها الفلكلورية ال ُممسرحة ليكتمل
بذلك ّ
النص باتجاه نهاية تقوم على أنقاض وثيرة ،وتساوق مش ّوق لقران
تفشي
ّ
ف ّني/معرفي يفتح أسئلة وجودية ووطنية ج ّمة.
كذلك الحال عند الشاعر المبتكر سيمون عيلوطي في تعاطيه الطوباوي مع
أح��داث ومواقف عزل العقل البشري أو تسارع المحاوالت ألجل كهذه غايات
ّ
ّ
الحق وتج ّفف البذور األولى لمصل فعّ ال ض ّد جزافية
منحطة تستهدف فلسفة
تعبئة األجيال بكل ما من شأنه إتاحة الشحن اإليجابي ،والحقن الواقية أو الدافعة
للنعرة االستعمارية حين تستحوذ لتنخر الهوية وتغتال األوطان.
المشهد األول:
تفتح الستارة عن مجموعة من أهالي قرية صفورية المهجرة ،مك ّونة من عدد
من عدد من الرجال والنساء .يقفون في موقع يط ّل على أحد المنازل التي ما زالت
قائمة في موقع القرية .نراهم يتهامسون ،تصل إلى أسماعنا بعض عبارات
أحدهم« :مرور  50سنة على النكبة ،بستاهل منا إشيا كثيرة ...فعاليات تكون عّ
ق ّد الحدث».
يقول آخر« :برأيي الشخصي ،أه ّم فعاليّه راح تقوم ،هي فعاليّة مسيرة العودة.
اقتراحي إ ّنا نحييها في  15أيار ،يوم ذكرى ال ّنكبة».
يقول غيره :صفورية في البال ْتظ ّل
أحلى من زهراتِ الف ّل
زيارتها واجب مفروض
يشارك فيها أهل الك ّل».
إحدى الحاضرات« :زيارتها فرض وواجب
على ك ّل الحبايب
مشتاقة ،قلبي دايب
ح ْقل ْتها بالخير ْت ِغ ّل».
ثم يردّد جميع الحضور:
«صفورية بساتين
مفروشِ ة َخضار
نبعات وحساسين
قسطل وأزهار
َحدين
إحنا ْمو ّ
تا نوخذ قرار
عَ ربوعها جايين
كل موسم ونط ّل».
انتقائي واقتطاف خاطف نابض بسحر
عين المعنى ما سنستش ّفه من جر ٍد
ّ
المفردة في اإلحالة على أنوية المعاناة إذ تالمس المحطات المفصلية من تجربة
عاكسة لتعدّد الذات الشاعرة في ارتباطاتها باله ّم الوطني المع ّتق بالحضور
القوي لذاكرة المكان.
«عا دربي مش مستهدي
تزيد األحزان
تروح السنة وتعدّي
تم ّر األزمان
يا قلبي ناطر وعدي
عا جمر النار
حاجي تلوب وتتأ ّلم
يا قلبي كنْ
أصبُر ،دقاتك إرحَ م
تجن
أحسن َم ِ
عايش ك ّنك بجه ّنم
ال حَ ّد يحِ ن
وال قدّامك َب ْرعَ م
ِز ّر األزهار».
إنه صلب ما يطالعنا به أحدث إص��دار رقمي عن منشورات «أل��وان عربية»
من السويد لشاعرنا المتم ّرس ونحن بصدد اقتناص ما استطعنا إليه سبيالً من
مفاهيم ّ
الفلسطيني تجاه النضال المزمن والظاهر ولو بعد حين.
بالحس
مفخخة
ّ
ّ
في حضرة «بنت القسطل» نكتفي باقتباس الشذرات التالية:
«ما نرحل لو شو بيصير
نبقى هون كبير زغير
ما نترك أرض األجداد
لو ز ّتونا بقلب البير
مهما عملوا تهديدات
وقالوا شوفوا غير بلدات
أهاليها تركوا الساحات
خافوا من هول التدمير

في هاللعبة ما منفوت
ما يرهبنا حتى الموت
بالمقالع وال ّنبوت
منقا ِوم لو شو بيصير».
«صفوريّة تظ ّل
على م ّر الليالي
قمرها ي ِه ّل
يضوي العتم اللي قبالي
صفورية تح ّل
لوالدي تظ ّل تاللي
طول األزمان
صفورية ما ننساكي
صورة بالقلب
مطبوعة وعاهواكي
نمشي عَ الدرب
من شوقي قلبي الباكي
بتهب
نارو
ّ
صرنا أنا ويّاكي
رمز األوطان.





بكرامة بدنا نعيش
في بلدنا
ما نرضى حاكِم هيك
يجلدنا
ما ِقدِر ظالم
مهما ملَك ق ّوة
يخلّينا ننسى
بالدنا الحلوة.
ُكرباج حبسو
ما ب ِيرهبنا
ما نسينا بيدرنا
وال الطاحون
معاصر زيتنا
والبيت الحنون
ما نسينا ج ّرتنا».
دي��دن شاعرنا استلهاما ً من مجمل منجزه ،يشاكس الراهن تحت مظالت
إنسانية تساير الطرح اآلنف الفذلكة وإن بنسب متفاوتة ترهن الفعل اإلبداعي
بخشبة عارية تماما ً لشخصنة ما يجود به حقل المزج الداللي ما بين لسان الضا ّد
والدارج ،التزاما ً بكثافة كالمية تتحاشى التكلّف كما اإلسراف في بلورة مشاهد
ثرية ومختزلة في بديهية المعطى المنتصر لإلنسان والقضية أوال ً وأخيراً.
إنها توليفة متناغمة األضداد تحتفي بصفورية كموطن أبديّ للحقيقة وللحياة
بش ّتى معاني تجاربها الموغلة مع جذور تاريخ النكبة في بصيرة دامية ووعي
وعصي على االضمحالل.
إنساني م ّتقد
ّ
ّ
 كاتب مغربي

طحان
محمد سمير ّ
تؤ ّكد الفنانة الشابة روبين عيسى موهبتها من
خالل إطالالتها المتن ّوعة في هذا الموسم الدرامي،
عبر عدّة أعمال شاركت فيها بشخصيات مختلفة
تنتمي إل��ى أعمار ومناخات اجتماعية متعدّدة
وتحمل الغنى في األداء.
عن مشاركاتها هذه السنة ،تقول الفنانة عيسى:
استمتعت بك ّل األدوار التي لعبتها هذه السنة،
ولكل شخصية أدّيتها خصوصيتها وطابعها المميّز
واختالفها عن باقي الشخصيات .ولكن شخصية
«ن��ورا» التي أدّيتها في مسلسل «أي��ام ال تنسى»
من إخراج الفنان أيمن زيدان ،لمستُ فيها صعوبة
إلي.
ومسؤولية ومخاطرة بالنسبة ّ
وتضيف عيسى :تم ّر هذه الشخصية بمرحلة
حياتية صعبة وتعاني أزم��ة نفسية ولديها ر ّد
فعل تجاه المجتمع .وهناك عالقة معقدة بينها
وبين ابنتها ومشاكل مع الرجل الذي أحبّته .كما
أن مرحلتها العمرية أكبر من تجربتي الحياتية ،ما
أعطاني تجربة جديدة استمتعت فيها ،وقدّمت لي
نقلة على صعيد األداء إلى جانب متعة العمل مع
الفنان أيمن زيدان الذي تعاون معي في البروفات
للخروج بهذه الشخصية بالشكل األنسب.
وع��ن المقارنة بين مشاركاتها ف��ي الموسم
الدرامي الحالي والسابق تقول :قدّمت هذه السنة
أدوارا ً متعدّدة ومختلفة .فكان ظهوري أكثر غنى من
مشاركاتي السنة الماضية من حيث التن ّوع .ومن
الطبيعي أن يختلف موسم عن آخر ،لكن ال مقياس
من ناحية تن ّوع االدوار وأهميتها وطرحها ومدى
تأثيرها على مسيرة الفنان بين سنة وأخرى.
وتوضح صاحبة شخصية «دالل» في «باب
الحارة  »8أن هذه تجربتها األول��ى في عمل بيئة
يحب الشخصية
شامية .مبيّنة أن الممثل يجب أن
ّ
التي يؤدّيها ويستمتع في لعبها ويبحث عن تاريخها
وطريقة تفكيرها وخصوصيتها وتفاصيلها وشكلها
الخارجي ،أ ّيا ً كان النمط الدرامي الذي ينتمي إليه
العمل الذي يشارك فيه ،كي تكون النتيجة جيدة
بالنسبة إليه كممثل وللعمل ككل.
وتلفت صاحبة شخصية «ثريا» في مسلسل
«حرائر» إلى أنها تسعى إلى تقديم أدوار جديدة
مطب التكرار ،سواء في
دائما ً من دون الوقوع في
ّ
الدراما أو السينما أو المسرح .معبّر ًة عن طموحها
غير المحدود للعب شخصيات تخرج منها إمكانيات
تمثيلية لم تظهر من قبل ،وأن تبقى المتعة هي
المح ّرك ألدائها أيّ دور تلعبه ألنها الدافع األقوى.
ترى الفنانة عيسى أن زيادة الك ّم في عدد األعمال
لهذه السنة كان واضحا ً مع اختالف في السويّة
الفنية بين الجيد والمميز واألقل جودة .الفتة إلى أن
الظهور الواضح لشريحة الممثلين الشباب سواء
من متخ ّرجي المعهد العالي للفنون المسرحية أو

من غير األكاديميين بسبب غياب عدد من الممثلين،
أتاح للشباب استغنام فرصهم إلثبات إمكانياتهم
إلى جانب عد ٍد من الممثلين الذين كانوا موجودين
سابقا ً ولكنهم لم يأخذوا فرصهم.
وتشير صاحبة شخصية «أن��ط��وان��ي��ت» في
مسلسل «دوم��ي��ن��و» إل��ى أن وس��ائ��ل التواصل
االجتماعي على اإلنترنت أتاحت الفرصة أليّ
شخص في العالم أن يتابع الدراما السورية التي
يحبّها .وه��ذا يؤكد أن صناعة الدراما السورية
مستم ّرة مهما كانت الظروف صعبة من ناحية
تسويق األعمال الدرامية للقنوات العربية.

وتعتبر صاحبة شخصية «جيسيكا» في
مسلسل «ام��رأة من رم��اد» أن مشاركة الممثل في
درام��ي جيد يلعب فيه دورا ً يضيف إليه
أيّ عمل
ّ
كفنان ويغني مسيرته الفنية .مبيّن ًة أنها ال تمانع
المشاركة في أعمال درامية مشتركة أو عربية إذا
أعجبها العمل ككل والشخصية التي ستلعبها ضمن
توجهها الف ّني.
معطيات فنية مهمة تتوافق مع ّ
وكانت الفنانة عيسى قد بدأت مشوارها الفني
بعد تخ ّرجها في معهد الفنون المسرحية عبر
عرض المونودراما «ليلي داخلي» وأعقبه عرض
مماثل بعنوان «ن��دي��م��ة» ،وش��ارك��ت بعدئ ٍذ في
تجارب سينمائية عدّة ،حيث تنتظر حاليا ً عرض
فيلم «األب» مع المخرج باسل الخطيب.
وتؤكد عيسى أنها لن تهجر أبا الفنون لصالح
ال��درام��ا ،ألن المسرح انطالقة مهمة أليّ ممثل
وعملها في الدراما أو السينما لن يكون على حساب
تواجدها على خشبة المسرح ،إنما سيكون هناك
تنسيق للتوازن في عملها بين الفنون الثالثة
علي ويقدّم
وتقول :سأعمل في أيّ عمل يعرض
ّ
تجربة جديدة ويحمل طرحا ً ف ّنيا ً مه ّما ً على صعيد
النص واإلخراج واألداء ،سواء في الدراما أو السينما
ّ
أو المسرح.
وتعتبر الفنانة عيسى أن امتالك سورية عددا ً
كبير من النجوم إلى جانب الك ّتاب والمخرجين
المه ّمين مع فنانين شغوفين بعملهم ،يش ّكل أعمدة
فنية قوية الستمرار الدراما وتط ّورها .وتختم :ال
خوف على مستقبل الدراما السورية ،فالتجربة
أثبتت أن ال شيء قادرا ً على منعنا من تقديم الفنّ .
فكانت هناك تجارب فنية مهمة بسبب األسس
القوية في الدراما والسينما والمسرح ،وطالما بقي
الشغف والرغبة في تقديم الفنّ األفضل ستستمر
الفنون في سورية.

