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تحت الضوء

االنتخابية
اإلعالم النسوي يدخل المعركة
ّ
حملة إعالنية انطلقت
أخيرًا على الشاشات اللبنانية
تدعو املرأة إلى خوض
االنتخابات البرملانية
املقبلة .مع ذلك ،فاإلعالم
الذي يعنى بحقوق النساء
ينقسم إلى نوعني :تجاري
ّ
نظرة تسطيحية حول
م
يقد
ّ
قضاياهن ،وآخر ّ يخرج من
صلب معاناتهن
زينب حاوي
ب �م �ش �ه��دي��ة أق � � ��رب إل� � ��ى ال� �س ��ري ��ال� �ي ��ة،
ت � �ت � �ع� ��اق� ��ب ع � �ل� ��ى ب � �ع� ��ض ال � �ش� ��اش� ��ات
ّ
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة م �ن��ذ ف� �ت ��رة س ��ت ��ة أش��رط��ة
ت ��روي� �ج� �ي ��ة ت �ب �ث �ه��ا ج �م �ع �ي��ة «ن� �س ��اء
رائ ��دات» ( )women in frontبالشراكة
م ��ع وزارة اإلع� �ل ��ام وم �ن �ظ �م��ة Smart
ّ
 .Centerامل � �ق� ��اط� ��ع امل � � �ص� � � ّ�ورة ت �ح��ث
امل ��رأة اللبنانية ع�ل��ى خ��وض املعترك
ال �س �ي��اس��ي .وج � ��وه ن �س��ائ �ي��ة م ��ن أه��ل
ال �ف��ن ،وامل�ج�ت�م��ع امل��دن��ي (ل �ي �ن��دا م�ط��ر،
ن��دى ب��و ف��رح��ات )...يخترقها املغامر
ال �ل �ب �ن��ان��ي م �ك �س �ي��م ش �ع �ي��ا ،ت � ّ
�وح ��دوا
ح��ول ش�ع��ار« :م�ين م� ِ�ع��ك؟ كلنا م� ِ�ع��ك».
سريالية التمثيل َوم�ح��اوالت اإلقناع
م�ق��ارن��ة ب��ال��واق��ع امل� ِ�ع �ي��ش ،ت �ب��دو كمن
ّ
يتحدث من خ��ارج ال�ح��دود اللبنانية.
ّ
وم ��ا ي��زي��د ال �ط�ين ب��ل��ة ه��و ذاك ال��دع��م
امل� ّ�ادي املهول واملعلن للمشروع الذي
توفره السفارة األميركية في بيروت،
وال��ذي يصل إلى آالف ال��دوالرات .دعم
ي��رس��م ع�لام��ات اس�ت�ف�ه��ام ك�ب��رى ح��ول
ه� ��ذه ال �ج �م �ع �ي��ات ال �ت��ي ت �ع� ّ�د ب��امل �ئ��ات
ّ
وتفرخ سنويًا بالعشرات ،والصراعات
الناشئة في ما بينها ،وخصوصًا في
اح �ت �ك��ار ب�ع�ض�ه��ا ل�ل�ق�ض��اي��ا ال�ن�س��وي��ة
وتقاسمها كـ«أسهم تجارية».
الصحافية روي ��دة م ��روة خ�ب��رت عمل
امل �ج �ت �م��ع امل ��دن ��ي وخ �ب��اي��اه ع ��ن ك�ث��ب.
ف��ي حديثها إل��ى «األخ� �ب ��ار» ،ال تضع
ال� �ش ��اب ��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ك� ��ل ال �ج �م �ع �ي��ات
ال� �ن� �س ��وي ��ة (امل � �م� ��ول� ��ة م � ��ن ال � �س � �ف ��ارات
األجنبية واالت�ح��اد األوروب��ي وبعض
الصناديق العربية) ف��ي الكفة عينها
م ��ن ح �ي��ث ال �ج ��دي ��ة وال �ش �ف��اف �ي ��ة .ه��ي
ت �م� ّ�ي��ز ب�ي�ن ن ��وع�ي�ن :ت �ل��ك ال� �ت ��ي ت�ع�م��ل
على إرس��اء التنمية ّوتقديم املساندة
النفسية للنساء املعنفات ،وتلك التي
ّ
ت ��رك ��ز ع �ل��ى ق �ض��اي��ا ح �ق ��وق اإلن �س ��ان
ون � �ش� ��ر ال� ��دي � �م� ��وق� ��راط � �ي� ��ة وت �ش �ج �ي��ع
الشباب على خ��وض االنتخابات .في
ال�ن��وع ّ
األول ،يكون طبيعيًا أن تدخل

بوليغان ــــ املكسيك
ق�ض��اي��ا االن �ت �خ��اب��ات وم �ش��ارك��ة امل ��رأة
في صلب سياستها املعتمدة .أما في
ال �ث��ان��ي ،ف�ت�خ�ص��ص م �ي��زان �ي��ات ت�ف��وق
امل �ط �ل��وب وت ��رس ��م ع�ل�ام ��ات اس�ت�ف�ه��ام
ع �ل��ى ه ��ذه ال �ب��رام��ج ،وخ �ص��وص��ًا تلك
ال �ت��ي ال ت �ك��ون ذات ن �ت��ائ��ج م�ل�م��وس��ة.
ع��دا ذل ��ك ،يتنقل ال�ن��اش�ط��ون (ال�ق�لائ��ل
في لبنان) من دورة تدريب إلى أخرى،
م��ن دون إف �س��اح امل �ج��ال أم ��ام آخ��ري��ن،
ك �م��ا ت �ش��رح ص��اح �ب��ة «امل ��رك ��ز ال��دول��ي
ّ
للتنمية وال �ت��دري��ب وح ��ل ال �ن��زاع��ات».
م��ع ذل ��ك ،ورغ ��م ك�ث��اف��ة ه ��ذه ال � ��دورات،
ّ
إال أن ذل ��ك «ل ��م ي�خ�ل��ق ط�ب�ق��ة شبابية
ت �ن��اض��ل ف ��ي امل � �ي� ��دان ألج� ��ل امل �ف��اه �ي��م
ال �ت��ي اك�ت�س�ب��وه��ا» ب�ح�س��ب م� ��روة ،مع
تسجيل الفت لاللتباس الذي يحصل
حول عدم التفريق بني الناشط املدني
وال �س �ي��اس��ي .وت� �ع ��زو م � � ّ
�روة ص�ع��وب��ة
الفصل بينهما ،وخصوصًا في مجال
ح�ق��وق امل ��رأة ،إل��ى ع��دم توجيه اصبع
امل� �س ��ؤول� �ي ��ة إل � ��ى ال � �ق� ��وى ال �س �ي��اس �ي��ة
امل �ع��رق �ل��ة ل �ل �ق��وان�ين امل�ت�ع�ل�ق��ة ب�ح�ق��وق
ّ
التوجه
املرأة .لكن ذلك ُيكسر فقط عبر
ّ
إلى نساء األحزاب السياسية ودفعهن
ّ
ق ��دم ��ًا إلق� � ��رار ه� ��ذه ال� �ق ��وان�ي�ن ،ب �م��ا أن
ّ
مخدر وغير
املجتمع اللبناني بأسره
مهتم سوى باألمن واالقتصاد.

ّ
ي�ش��ك��ل ال�ث�ق��ل ال �ت��روي �ج��ي ف��ي وس��ائ��ل
اإلعالم واإلعالن دفعًا أساسيًا لبعض
هذه الجمعيات ،لكن األمر ال ينسحب
على عملها امليداني بالصورة عينها
ّ
التي ي� ّ
�روج لها .ال شك في أن العملية
اإلع�لان �ي��ة ت�س�ه��م ف��ي رف ��ع ال��وع��ي في
ص � �ف� ��وف امل � � � ��ارة وامل � �ش� ��اه� ��دي� ��ن .ل �ك��ن
هناك جمعيات أخ��رى تعمل في الظل
ب�س�ب��ب ن ��درة م ��وارده ��ا امل ��ادي ��ة ،وه��ي
م ��وج ��ودة م �ن��ذ س� �ن ��وات ط��وي �ل��ة على
األرض ،ويلحقها ظلم واض��ح مقارنة
ب �م �ث �ي�ل�ات �ه��ا .إل � ��ى ج ��ان ��ب ذل� � ��ك ،دخ��ل
العالم االف�ت��راض��ي ب�ق� ّ�وة إل��ى ساحات
ه ��ذه ال�ج�م�ع�ي��ات وب� ��ات ي�ش�ك��ل م�ن�ب�رًا

استطاعت حياة مرشاد
حجز مكانة ببرنامجها
«شريكة ولكن» عبر
«صوت الشعب»

واض � �ح� ��ًا ل �ت �ح��رك��ات �ه��ا ،م� ��ع م�لاح �ظ��ة
التفاوت الكبير بني املؤيدين واملغالني
االف � � �ت� � ��راض � � �ي� �ي��ن وب � �ي� ��ن م � � ��ا ت� �ش� �ه ��ده
التظاهرات على األرض من هزالة في
الحضور والتأييد .اإلعالم االفتراضي
ب� ��ات ي �س �ت �خ��دم ك� � ��أداة ل �ل �ض �غ��ط ع�ل��ى
امل � �م� ��ول �ي�ن ع� �ب ��ر ال� �ت ��رك� �ي ��ز ع� �ل ��ى ع ��دد
املؤيدين االفتراضيني الضخم للقول
ّ
إن لدينا جمهورًا واسعًا يدعمنا بغية
تحصيل املزيد من األموال.
اس �ت �ط��اع��ت ال �ن��اش �ط��ة ح �ي ��اة م��رش��اد
حجز مكانة لها ف��ي اإلع�ل�ام النسوي
الغائب كليًا عن الشاشات واإلذاع��ات
ع� �ب ��ر ب ��رن ��ام� �ج� �ه ��ا «ش� ��ري � �ك� ��ة ول� �ك ��ن»
(«ص � ��وت ال �ش �ع��ب» ـ �ـ ال �ث�ل�اث��اء )12:30
ب � �ش � �ك ��ل م � �ج� ��ان� ��ي وف � � � ��ي غ� � �ي � ��اب ت� ��ام
لإلعالنات .استطاعت موجات اإلذاعة
أن ت�ص��ل إل��ى ش��رائ��ح ع ��دة ،وع ��زز من
ذل��ك اإلع�ل�ام االف �ت��راض��ي ال ��ذي أوص��ل
ال �ص��وت وال �ص��دى ف��ي م�ق��ارب��ة حقوق
ّ
ّ
ال�ن�س��اء وق �ض��اي��اه��ن .ت��رى م��رش��اد أن
ال �ع �ق �ل �ي��ة ال ��ذك ��وري ��ة ال ت �ق �ت �ص��ر ع�ل��ى
ال��رج��ال ،ب��ل تشمل ال�ن�س��اء ،م��ع رفض
ك �ث �ي ��رات ت ��رش ��ح امل � � ��رأة ل�لان �ت �خ��اب��ات
ال �ب��رمل��ان �ي��ة خ ��وف ��ًا م ��ن أن ُ
«ي �ح �ك �م��ن»
الجنس الناعم! في موازة ذلك ،تستعد
مرشاد إلنشاء جمعية  Fe-maleالتي
ستدعم الكثير من املبادرات الشبابية
للذكور واإلناث على حد سواء ،إيمانًا
منها باملساواة بني الجنسني.
ف� ��ي ال� �ح ��دي ��ث ع� ��ن اإلع� �ل ��ام ال �ن �س��ائ��ي
أو ال �ن �س��وي ،م��ع أه�م�ي��ة ال�ت�ف��ري��ق فيه
ب�ين م��ا ه��و ت�ج��اري ت��روي�ج��ي وم��ا هو
حقوقي توعوي ،يطل الجنس الخشن.
ع �ل ��ى س �ب �ي��ل امل � �ث � ��ال ،ف �م ��وق ��ع «رب �ي ��ع
امل � ��رأة» (األخ� �ب ��ار  )2012/6/12ال��ذي
أسسه ط��ارق أب��و زينب ،ي� ّ
�روج لثقافة
ُ
تسطيحية استغاللية تختصر بنشر
ص ��ور ال �ل� �ق ��اءات وال � �ن� ��دوات وال �ت �ق��اط
ال �ص��ور م��ع ال �ح �س �ن��اوات ال �ح��اض��رات
لنيل لقب «ناشطة» في حال أردن ذلك!
وآخ��ر البدع هو الترويج لشخصيات
ن �س��ائ �ي��ة ال ت �م��ت إل� ��ى واق � ��ع ال �ن �ض��ال
ّ
ال �ن �س��وي ب�ص�ل��ة وت �ك��ري �م �ه��ن .ن�م��وذج
معاكس يمثله الصحافي علي عطوي
ص��اح��ب م��وق��ع «ن �س��وة ك��اف �ي��ه» ال��ذي
ّ
«ان�ت�ف��ض ع�ل��ى واق ��ع امل ��رأة امل�س��ل��ع في
اإلع�ل�ام ليرسم لها إط ��ارًا يليق بها»،
وفق ما يقول لـ«األخبار» .موقع عطوي
ي�ع��ان��ي ج �م��ودًا ف��ي امل� ��واد وال�ت�ح��دي��ث
بسبب الشح املالي الذي يعانيه مقابل
«رفضه الكثير من املغريات» ،أبرزها
«دخ��ول بعض الجنسيات الخليجية
ع � �ل� ��ى ه � � ��ذا ال � �خ � ��ط ط� �ل� �ب ��ًا ل� �ل� �ت� �ع ��ارف
ول� �ل� �ج� �ن ��س ،وط� �ل ��ب ب� �ع ��ض األح � � ��زاب
ت�ل�م�ي��ع ص��ورت �ه��ا ال��داع �م��ة ل �ل �م��رأة ،أو
تقديم برامج تلفزيونية على شاشات
محلية وع��رب�ي��ة ترتكز على الترويج
ل�ل�م��رأة السلعة م��ع اغ�ف��ال�ه��ا كإنسانة
تناضل لنيل حقوقها».

◄ ن �ف��ى م� �ص ��در م � �س ��ؤول ف ��ي ال �ش��رك��ة
املصرية لألقمار الصناعية «نايل سات»
ب��ث قناة دينية تسمى «ص��وت العطرة»
ع �ل��ى أق� �م ��اره ��ا .وأك � ��د امل� �ص ��در ف ��ى ب �ي��ان
ص�ح��اف��ي أن «ن��اي��ل س ��ات» غ�ي��ر متعاقدة
م��ع تلك القناة ،كما أن��ه ال يتم ب� ّ�ث ّأي قناة
فضائية ال تلتزم باملبادئ األساسية التي
تعمل في إطارها الشركة منذ نشأتها.
◄ ت�ب��دأ غ �دًا ق�ن��اة «ال�ج��دي��د» (األح ��د بعد
نشرة األخبار املسائية) بعرض البرنامج
ال�ت��رف�ي�ه��ي  ،Top Tenوه ��و أش �ب��ه بجولة
ح ��ول ب�ع��ض األح � ��داث امل �ه �م��ة .ف��ي الحلقة
األولى ،يتوقف البرنامج عند أبرز اللحظات
التلفزيونية اللبنانية منذ ع��ام  2005إلى
ال �ي��وم .وي �ت �س��اءل ،م��ا ال ��ذي يجعل اللحظة
ال �ت �ل �ف��زي��ون �ي��ة ل�ح�ظ��ة ال ت �ن �س��ى؟ ي��ذك��ر أن
البرنامج ال ّ
تقدمه ّأي إعالمية أو إعالمي
بل هو عبارة عن صور وتعليقات فحسب.
◄ ت�س�ت�ض�ي��ف ال �ل �ي �ل��ة م ��اي ��ا دي � ��اب ف��ي
ب��رن��ام �ج �ه��ا «ه �ي��ك م �ن �غ �ن��ي» (ب �ع��د ن�ش��رة
األخ�ب��ار املسائية على قناة  )mtvاملغنني:
فادي أندراوس ،رواد رعد ،إنزو وسليست.
ّ
وتتنوع األغنيات بني الغربية والشرقية في
إطار مليء بالحيوية.
◄ قالت الراقصة املصرية دينا إن شائعة
اع�ت��زال�ه��ا ال��رق��ص نشرتها ج��ري��دة «ع�ين»،
التي طلبت من الفنانة نشر الخبر باعتباره
كذبة نيسان (أبريل) ،لكنها رفضت .ورغم
ذل� ��ك ،ع �م��دت ال�ص�ح�ي�ف��ة ال ��ى ن �ش��ر ال�خ�ب��ر
الكاذب.
◄ ع��ادت املغنية املصرية سما املصري
ل� �ت� �ص � ّ�وب س �ه ��ام �ه ��ا ع� �ل ��ى اإلخ� � � � ��وان ف��ي
أغنياتها على يوتيوب .هذه امل��رة ،اختارت
الرئيس محمد مرسي موضوعًا ألغنيتها
ال�ج��دي��دة «األص��اب��ع وال� �ص ��اروخ» .وتعتبر
األخ �ي��رة بمثابة اس�ت�ه��زاء م��ن تصريحات
م��رس��ي السابقة ع��ن األص��اب��ع ال�ت��ي تعبث
بمصر.
◄ يبدأ املمثل الكوميدي املصري محمد
هنيدي قريبًا تصوير ف��وازي��ر رمضان
التي تعود إلى الشاشة الصغيرة بعد غياب
طويل بتوقيع املخرج أحمد املهدي.
◄ لفتت نجوى كرم (الصورة) في إحدى
مقابالتها االعالمية إلى أنها ّ
ترددت كثيرًا
ق�ب��ل امل �ش��ارك��ة ف��ي ل�ج�ن��ة ت�ح�ك�ي��م ب��رن��ام��ج
 Arabs Got Talentف��ي موسمه الثالث.
وأوضحت املغنية أنها تراجعت عن موقفها

قيد التصوير

الدراما التونسية تدخل المحظور
تونس ــ نور الدين بالطيب
ف��ي  25آذار (م� � ��ارس) امل ��اض ��ي ،ب��دأت
«مؤسسة التلفزة التونسية» بتصوير
م�س�ل�س��ل رم �ض��ان��ي اج �ت �م��اع��ي ج��دي��د
بعنوان «الزوجة الخامسة» من تأليف
جمال الدين خليف ،وإخ��راج الحبيب
ّ
املسلماني .يتألف العمل من  15حلقة
ت� ��دور أح ��داث ��ه ق �ب��ل «ث � ��ورة ال �ك��رام��ة»،
فيرصد مجموعة م��ن امل��واض�ي��ع التي
ك ��ان م�م�ن��وع��ة إع�لام �ي��ًا ودرام �ي ��ًا م�ث��ل:
ال� � � ��زواج ال� �ع ��رف ��ي ،زواج ال� �ق ��اص ��رات،
ال�ت�ح��رش الجنسي وال�ع�ن��ف األس ��ري،
إض��اف��ة إل ��ى ق�ض��اي��ا ال �ف �س��اد وت �ج��ارة
املمنوعات التي اشتهرت بها العائالت
ّ
املقربة من النظام السابق ،وخصوصًا
أصهرة الرئيس السابق زين العابدين
بن علي.

ت � �ش� ��ارك ف� ��ي ال �ع �م ��ل ن �خ �ب��ة م� ��ن أب� ��رز
املمثلني التونسيني من نجوم الشاشة
ال �ص �غ �ي��رة ،م �ث��ل :ع �ل��ي ب� �ن ��ور ،فتحي
ال� �ه ��داوي ،درص� ��اف م�م�ل��وك ،زك �ي��ة بن
ع � �ي� ��اد ،ف �ت �ح��ي امل �س �ل �م ��ان ��ي وح� �س ��ام
ً
ال �س��اح �ل��ي ،ف� �ض�ل�ا ع ��ن إك � � ��رام ع� ��زوز،
وروضة املنصوري ،وسفيان الداهش
وغيرهم.
ومل� � ��ن ال ي � �ع� ��رف ص ��ان� �ع ��ي «ال � ��زوج � ��ة
ال �خ��ام �س��ة» ،ف�ق��د س�ب��ق ل�ج�م��ال ال��دي��ن
خ �ل �ي��ف ك �ت ��اب ��ة م �ج �م��وع��ة م� ��ن أش �ه��ر
مسلسالت «القناة األولى التونسية»،
أب��رزه��ا «املتحدي» ( ،)1997و«غالية»
( ،)1999و«حياة وأماني» ( ،)2005أما
ال�ح�ب�ي��ب امل�س�ل�م��ان��ي ،ف �ع� ّ�د م��ن الجيل
امل��ؤس��س للتلفزيون ال�ت��ون�س��ي ،وم��ن
أهم أعماله «الليالي البيض» (،)2007
و«ح� � �س � ��اب � ��ات وع� � �ق � ��اب � ��ات» (.)2004

وي� � �ن � ��درج ه � ��ذا ال� �ع� �م ��ل ض� �م ��ن أرب� �ع ��ة
مسلسالت أخ��رى ستعرض ف��ي شهر
الصوم تنتجها الفضائيات التونسية
ك� �ـ«ن � �س� �م ��ة» ،و«ح� �ن� �ب� �ع ��ل» و«ال� �ق� �ن ��اة
الثانية للتلفزة الوطنية».
وفيما يعاني املمثلون التونسيون من
ركود اإلنتاج التلفزيوني خارج شهر
رمضان ،الذي يمثل الفرصة الوحيدة
لهم للعمل ،تتحمل التلفزة الرسمية
ال � �ع� ��بء األك � �ب� ��ر م� ��ن اإلن � �ت� ��اج امل��رت �ف��ع
ال �ك �ل �ف��ة .وق� ��د ت �ص��ل ق �ي �م��ة م �ص��اري��ف
إنتاج  ١٥حلقة إلى أكثر من  650ألف
دوالر أميركي.
وإذا استثنينا القنوات املذكورة آنفًا،
ّ
ف��إن باقي القنوات التونسية الناشئة
عاجزة عن إنتاج أعمال تلفزيونية ،ال
ضمن السباق الرمضاني وال خارجه،
ّ
ع �ل �م��ًا ب � � ��أن ش� ��اش� ��ات م� �ث ��ل «ن �س �م��ة»

و«ال�ت��ون�س�ي��ة» تحقق ف��ي ه��ذه الفترة
م� ��ن ال� �س� �ن ��ة أع � �ل� ��ى ن �س �ب��ة م� �ش ��اه ��دة،
وتتنافس على املرتبة األول��ى .اليوم،
ت� �ح ��اول «ال �ق �ن ��اة األول� � ��ى ال �ت��ون �س �ي��ة»
اس � �ت � �ع� ��ادة امل � � �ب� � ��ادرة ع� �ب ��ر «ال � ��زوج � ��ة
ال�خ��ام�س��ة» ال ��ذي يعتبر ت �ج��اوزًا لكل
ال�خ�ط��وط الحمر م��ن حيث املضمون،
وهو مسار ّ
ميز فقط القنوات الخاصة.
وم��ن املتوقع أن يثير موضوع العمل
الجدل في الشارع التونسي ،على غرار
مسلسل «مكتوب» الذي أنتجته شركة
«كاكتوس» لحساب القناة األولى قبل
الثورة.
شركة أودت بمدير قناة «التونسية»
س��ام��ي ال �ف �ه��ري ( )1971إل ��ى ال�س�ج��ن
ب�ت�ه�م��ة «اس �ت �غ�ل�ال امل ��رف ��ق ال�ع�م��وم��ي
واإلث � � � � ��راء غ� �ي ��ر امل � � �ش � ��روع» (األخ � �ب� ��ار
.)2013/4/8

الحقًا ،ألنها اعتبرت أن املواهب الشابة في
حاجة ّ
ماسة إلى من يدعمها .وكانت املغنية
قد شاركت في لجنة تحكيم البرنامج في
املوسمني األولني.
◄ ب �ع��د ح ��وال ��ى  15ح �ل �ق��ة أوض � ��ح ف�ي�ه��ا
ال � �ش ��اع ��ر امل � �ص � ��ري أح � �م� ��د ف� � � ��ؤاد ن �ج��م
ظ� ��روف والدة ال �ع��دي��د م��ن األغ �ن �ي��ات ال�ت��ي
ن �ظ �م �ه��ا ول� ّ�ح �ن �ه��ا وغ� �ن ��اه ��ا ال �ش �ي��خ إم� ��ام
عيسى ،تطرقت ريميال نعمة ف��ي الحلقة
األخ �ي��رة م��ن ب��رن��ام�ج�ه��ا «ع ��م ن �ج��م» أم��س
إلى موضوع غياب األغنية السياسية عن
مواكبة ال �ث��وراث العربية .وت�س��اءل��ت نعمة:
ّ
هل ولى زمن األغنية السياسية؟ وتوقفت
اإلعالمية اللبنانية عند شهادات وآراء باقة
م��ن ال�ص�ح��اف�ي�ين وال �ف �ن��ان�ين ،م�ن�ه��م :ط�لال
سلمان ،أميمة الخليل وأسامة الرحباني...
واستضافت الكاتب املسرحي عبيدو باشا
والناقدة املوسيقية هالة نهرا ،مع مداخلة
هاتفية ألحمد فؤاد نجم .تعاد الحلقة غدًا
(األح��د) عند الرابعة والنصف بعد الظهر
عبر إذاعة صوت «الشعب».

