
نناّنة الكود  كك نناّنة السورية  La    الف artista siria Kannana Al-Kud

  موضوع اجتمعي برـ-يحك عن كيف كل شخص برـ-يتفاّعل مع الظروف الل عاّشهاّ: التاكمتا برحياّته، التبراّية…
ند ماّ يوصل لـ اللحظة الل أناّ صورتهاّ. كل الظروف مع برعضهاّ لـ ح

نينة، ممكن تكون داخلية، ممكن تكون خاّرجية. نصفّراّتا لهاّ أسباّب مع نصف ت كل شخص فّريناّ برـ-يت
ننه ماّريونيت من أشخاّص عاّديي، برس هي السباّب أو هيدة الخيوط الل برـ-تشوفّريهاّ هي… مو  موضوع أ

نركهم نم… الدوافّرع والحوافّرظ الل أناّ عم برـ-أعيش من شأنهاّ وبرـ-تح نركاّتا الل هي ع الح

تتمعي   تاج un tema socialكموضوع 
.Marca de presenteبرـ-...              

 Se pronuncia delante del verbo
كعن                 habla sobreيحك 

cómoكيف                           
كشخص              نل  cada personaكك
كمع            كعل  كتفاّ interactúa conي

كظروف الل   las circunstancias queال
las ha vividoعاّشـهاّ (عاّش+هاّ)   

كظروف الل عاّشهاّ ال
las circunstancias que ha vivido

ككمتا                 كتا los agobiosال
enتبرـ = ف                            

كحياّته  كحياّة+ـه)تبرـ +  )  en su vida
كتبراّية                   la educaciónال

كظروف       نل ال todas las circunstanciasكك
كبرعض                         كع  juntos/asكم

كبرعضهاّ                          juntasكمع 
كبرعضهاّ كع  كم كظروف  نل ال كك
todas las circunstancias juntas

ند ماّ               كح hasta un límite queتلـ 
تلـ                           تصل  llega aيو

كلحظة الل              el momento queال
وورتا+هاّ) كص وورتهاّ ( كص

he reflejado, fotografiado
كشخص                   نل  cada personaكك
entre nosotrosفّريناّ (ف+ناّ)               

وكصف                       كت se comportaي
صكصفّراّتا                 comportaminetosكت

صكصفّراّتا كت وكصف  كت tiene comportamientosي

تلـ+هاّ)                  que tienenكلهاّ (
يينة          كع كم causas concretasكأسباّب 

تكن                         es posibleكمم
تكن تكون         es posible que seanكمم

تخلية                         interioresدا
ترجية                        exterioresخاّ

esosهيدا الـ…                         
hilosكخيوط                              

كخيوط الل       esos hilos queكهيدا ال
los vesتشوفّريهاّ (تشوف+هاّ)         

esهي…                                
no ser, estarمو…                        

ننه    نأ  no es el tema que seaمو موضوع 
una marionetaماّريونت                 

كأشخاّص عاّديي تمن 
de personas normales

sino que sonكبرس هي…           
las causasالسباّب                  

oكأو                                  
يركاّتا الل كح كل ا

los motivos, incentivos que
تفّرع         كدوا los estímulos, motivosال

تفّرزِ           كحوا impulsos, estímulosال
نم… كع

indica que la acción se está realizando
نم برـ-أعيش          estoy viviendoكع

كشأن+هاّ)   كشأنهاّ ( por ellos/asتمن 
كهم) يركِّ+ كح كهم (ت يرك كح los muevenت

 

نكبّ ف السنة  نولّ ف الن نناّنة ف ملتقى النحت السوري ال ٢٠٠٥شاّركة ك
Participó Kannana en el primer encuentro de escultores sirios en Almuñecar 
(Granada) en el año 2005

www.arabevivo.com

https://sites.google.com/site/arabevivo/
https://youtu.be/zWSmqrA2qYs

