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ثقافة وفنون

«الجمعية ال�سورية للتنمية االجتماعية» ...جهود لإ�سعاد ّ
كل مه ّم�ش

المقدم ّ
ّ
يقدم كتابه ل�سالم

7

زار الصحافي والكاتب نبيل المقدّم ،رئيس الحكومة تمام سالم في منزله في
المصيطبة ،وقدّم له نسخة من كتابه الصادر حديثا ً «وجوه وأسرار من الحرب
اللبنانية» .وقد أثنى سالم على الكتاب ،وعلى الجهد الذي بذله المؤلف في
سبيل إصداره.

رانيا مش ّوح
الجميلة دوم��ا ً والمبدعة أب���داً ،عاصمة التاريخ ،أ ّم
الحضارات ،عاشقة الفنّ  ،صاحبة اإلحساس الشغوف،
دمشق المدينة المبدعة ،التي يحتفي بها أبناؤها في ك ّل
شبر من الوطن ال��س��وري ،احتفت بهم وك�� ّرم��ت أبناءها
العاملين على راحتها وبقائها.
ضمن فعاليات ترشيح دمشق كمدينة مبدعة ،أقامت
مؤخراً ،حفالً تكريميا ً
الجمعية السورية للتنمية االجتماعية ّ
بالتعاون مع وزارة الشؤون االجتماعية ،بحضور وزيرة
الشؤون االجتماعية ريما قادري ،وذلك في دار األسد للثقافة
والعلوم على خشبة مسرح الدراما .وتض ّمن الحفل تكريما ً
لمتط ّوعي الجمعية ،وعروضا ً موسيقية وغنائية ولوحات
راقصة .
وأكدت وزيرة الشؤون االجتماعية ريما قادري في كلمتها
على ال��دور الفاعل للجمعيات األهلية في تنمية الطاقات
والمساهمة في تعزيز قوة الوطن بما يجعل الجهود رديفا ً
لتضحيات الجيش العربي السوري على األرض .مشدّد ًة
على تجاوز سورية آثار الحرب بصمود أبنائها واتحادهم
وحكمة قائدها.
وأشارت قادري إلى أن خدمة المجتمع وتطويره وتنميته

هدف مشترك بين الجمعية السورية للتنمية االجتماعية
والوزارة بما يساهم في ردم الفجوات والتخلص من اآلثار
التي افرزتها ظروف الحرب كما في معهد إصالح األحداث
بأسلوب علمي ينعكس بالخير على بناء الحدث ومتابعته
الحياة بطريقة أكثر انسجاماً.
عن أعمال الجمعية ،ص ّرح روي موصللي المدير التنفيذي
للجمعية السورية للتنمية االجتماعية خالل الحفل وقال:
نحن نعت ّز بحضور الوزيرة قادري وبحضور الجميع ،ألنهم
شركاء وأصدقاء .والشكر األكبر ألعضاء الجمعية الذين
يقدّمون عمالً دؤوبا ً في المحافظات السورية كافة .وأضاف:
على الهامش وفي الصميم ،هذا شعار جمعيتنا .فنحن
بحاجة ألن نكون مع األشخاص المه ّمشين .وكجمعية،
نحن منذ أكثر من سنة اختبرنا إحساس أن نكون على
الهامش ،و ُوضعنا في مكان ليس موضعنا ،ولكننا لم نفقد
وحب العمل والعطاء واالندفاع في عملنا ولم ُتح ّد
الشغف
ّ
عزيمتنا بل زدنا عزيمة .ونشكر الوزيرة وطاقم الوزارة على
وقفتهم معنا حتى استطعنا سويا ً أن نخدم األشخاص في
المجتمع المحلي .لدينا فعاليات كبيرة (فعالية عيد األ ّم
في بانياس وفي معهد خالد ابن الوليد لألحداث ،ماراتون
الرياضة للمحبة وال��س�لام في مصياف ،مسير السالم
للدراجات في حمص) .وفي السنتين الماضيتين ،عملنا في

تسع محافظات ،وعدد المستفيدين كان  270ألف مستفيد،
وكل مستفيد يحصل على أكثر من خدمة على رغم الضائقة
التي م ّرت بها الجمعية.
كما تحدّثت ريتا زابيطة نائب المدير التنفيذي في
الجمعية السورية للتنمية االجتماعية لـ«البناء» عن
الفعالية قائلة :شعارنا ورسالتنا «على الهامش وفي
نتوجه إلى ذوي االحتياجات اإلضافية
الصميم» ،ونحن
ّ
واألشخاص المه ّمشين من الناحية التعليمية والمتس ّربين،
وإلى األحداث والمنفصلين عن ذويهم بفعل الحرب ،وإلى
العائالت المتف ّرقة والنساء .تسلّط الفعالية الضوء على
نشاطات الجمعية وهي تكريم في الوقت ذاته للمتط ّوعين
في الجمعية الذين نراهم على العمود الفقري ،إذ لوالهم لم
يكن شيء ليكتمل ،أو لبناء أن يُع َّمر .هم الجنود المجهولون
بالنسبة إلينا وحتى لو أنهم وراء الكواليس ،إال أنهم العصب
األساس والشجرة األساس التي تحمل.
وأضافت :دمشق دائما ً مدينة مبدعة من سابق الظروف
واألزمات وليست أزمة جديدة التي تمر علينا في التاريخ.
وفي هذه الحرب حصرا ً نريد إثبات أننا شعب قويّ ومهما
حصل ستبقى دمشق مدينة مبدعة .
بدورها ،قالت ديمة حانون موظفة في الجمعية السورية
للتنمية االجتماعية وإحدى ّ
منظمات الفعالية :اخترنا أن

تكون الفعالية ضمن فعاليات دمشق مدينة مبدعة ألننا
مؤمنين وواثقين أنّ دمشق مدينة مبدعة .ونحن لدينا إيمان
بدمشق وما أنتجته وما سيخرج منها الحقا ً وهي أ ّم الثقافة.
ّ
نظمنا هذه الفعالية تحت اسم «مشوار تمكين» لنتمكن من
إيصال هدف ما وتمكين كل شخص .والفعالية تتحدّث عن
دورنا كجمعية ،وسيتم التعريف عن الجمعية من حيث
الدور والخدمات والخبرات والبرامج التي تن ّفذها .وأحببنا
أن نوصل صوتنا إلى كل مكان .
فيما تحدّث لـ«البناء» عن دور المتط ّوعين في الجمعية
آراس خلف ،طالب هندسة مدنية سنة خامسة ،وأحد
المتط ّوعين في الجمعية وق��ال :نحن نحاول أن نسلّط
الضوء على المتط ّوعين والخبرات التي نمثل فيها الجمعية.
كما أننا نحاول تقديم المساعدة بأيّ شكل من األشكال ،وال
يشترط في التط ّوع أن تكون لديك خبرة معينة بشيء،
إنما أيّ مساعدة تستطيع تقديمها فهي تم ّكنك من االنضمام
إلى فريق التط ّوع في الجمعية .وكلّنا نحاول نشر الخير
قدر استطاعتنا وأكثر .تأتي اليوم هذه الفعالية إلخراج
ولنوجه
المواهب الموجودة بين المتط ّوعين والموظفين
ّ
رسالة أننا موجودون ونساعد ،وليرى الشباب اآلخرون
أيضا ً أنه بإمكانهم أن ينض ّموا إلينا ليساعدوا معنا يدا ً
بيدٍ.

ت�شكيلي
ع�شرون ف ّنان ًا �سوري ًا وفل�سطيني ًا ينت�صرون للقد�س في معر�ض
ّ

«على طريق القدس» ،عنوان المعرض الف ّني ال��ذي أقامه االتحاد العام
للفنانين التشكيليين الفلسطينيين ـ فرع سورية ظهر أمس ،بمشاركة عشرين
فنانا ً من فلسطين وسورية ،وذلك في «صالة الوهيب» ،في المركز التربوي
للفنون التشكيلية ـ دمشق.
يض ّم المعرض الذي ي َّ
ُنظم بالتعاون مع «مركز رواسي فلسطين للثقافة
والفنون» و«الحملة الدولية للعودة إلى فلسطين» ،نحو ستين عمالً فنيا ً
بمقاييس مختلفة ومدراس فنية متن ّوعة ،كالواقعي والتجريدي واالنطباعي،
جسد من خاللها الفنانون بريشاتهم وألوانهم جمال الطبيعة الفلسطينية،
ّ
التمسك بالهوية والتراث ،وآمالهم في العودة إلى أرضهم مهما
مؤكدين على
ّ
طال الزمن.
كما ض ّم المعرض لوحة جدارية كبيرة حملت عنوانه «على طريق القدس»،
جسد من خاللها الفنانون المشاركون قبّة الصخرة ومدينة القدس المحتلة،
ّ
وأطفال الحجارة والمرأة الفلسطينية وتضحياتها بأغلى ما تملك من أجل
وطنها وقضيتها ،إضافة إلى شجرة البرتقال التي تش ّكل مك ّونا ً مه ّما ً في الذاكرة
الفلسطينية.

وقال رئيس اتحاد الفنانين التشكيليين الفلسطينيين الفنان عبد المعطي أبو
زيد في تصريح صحافي :يأتي هذا المعرض ضمن فعالية دولية تحمل عنوان
«مهرجان فلسطين الدولي الثاني للفنّ المعاصر» ،تقام في عدد من الدول عبر
إقامة معارض فنية متماثلة في التوقيت نفسه ،نصرة للقدس وإليصال رسالة
إلى العالم أجمع أن هناك حملة عالمية للعودة إلى فلسطين مهما طال الزمن،
ولتحرير فلسطين من رجس االحتالل الصهيوني.
وأضاف أبو زيد :إن هذه المشاركة بين الفنانين الفلسطينيين والسوريين
في هذا المعرض بهدف التأكيد على أن سورية رغم أحزانها وآالمها ،لم تنس
فلسطين يوماً ،وأنها ستبقى بوصلتها ،وأن الشعبين السوري والفلسطيني
عد ّوهما واح��د .معبّرا ً عن إعجابه بلوحات المعرض التي جاءت بأساليب
مختلفة ومدارس متن ّوعة ،إذ دافع وعبّر ك ّل فنان عن محبته لفلسطين وسورية
بأسلوبه الخاص.
وعبّر ك ّل فنان عن حبّه لبلده بأسلوبه الخاص ،إذ جاءت مشاركة الفنان
جسد من خاللها قبّة
معت ّز العمري من خالل أربع لوحات بتقنية «الغرافيك»ّ ،
وتمسكنا بها ،وشجرة الزيتون التي
الصخرة التي تؤكد على الهوية الفلسطينية
ّ

ر�سومه تعك�س الواقع فل�سطيني ًا وعربي ًا ...وتحاكي الق�ضية البو�صلة

تعتبر من المحاصيل الرئيسة في فلسطين ،والتي يحاول االحتالل الصهيوني
تجسدان معاناة الشعب السوري من ج ّراء الحرب
اقتالعها ،إضافة إلى لوحتين
ّ
الكونية التي يتع ّرض لها ،مستخدما ً أسلوب التجريد وألوان اإلكريليك.
أما الفنان أسامة دياب ،فجاءت مشاركته من خالل ثالث لوحات عبّر من
خاللها عن معاناة الشعب السوري من ج ّراء الحرب التي يتع ّرض لها ،واآلثار
السلبية والنفسية التي خلّفتها ،إضافة إلى الحصار االقتصادي .مستخدما ً
الزيتي والرمادي واألسود واألحمر.
وجسد الفنان أحمد الخطيب من خالل لوحتين حالة اجتماعية إنسانية
ّ
تع ّرض لها الشعب السوري خالل األزمة ،وهي حالة التهجير من المناطق التي
تتع ّرض إلرهاب التنظيمات المسلّحة.
يشار إلى أ ّنه يشارك في مهرجان فلسطين الدولي الثاني للفنّ المعاصر أكثر
من  300فنان من فلسطين ومصر ولبنان وسورية واألردن والعراق وتونس
والجزائر والمغرب والهند والنرويج .ويهدف المهرجان إلى إب��راز الهوية
الثقافية للشعب الفلسطيني ،وإلى مشاركة ف ّناني العرب والعالم دعم قضية
فلسطين من خالل إبداعاتهم وإحياء ذكرى النكبة.

�سامي الديك يُبدع في ّ
فن «الغرافيتي» تزامن ًا مع الذكرى الـ 68للنكبة

الناصرة ـ منال صالح
عكست رسومات الفنان الفلسطيني المبدع سامي الديك في النحت
على الجدران الواقع فلسطينيا ً وعربياً .وتض ّمنت ص��ورا ً للرئيس
الفلسطيني الراحل ياسر عرفات والمناضل الراحل الليبي عمر المختار.
إضافة إلى تصويره الواقع الفلسطيني وما يم ّر به من انتفاضة
التعسفية ض ّد المواطنين الفلسطينيين،
األقصى ،وممارسات االحتالل
ّ
من قتل وتشريد وإعدامات ميدانية بدم بارد.
وج��اءت رسومات الفنان الديك تزامنا ً مع الذكرى الـ 68للنكبة
الفلسطينية التي عمد فيها االحتالل إل��ى تشريد مئات اآلالف من
الفلسطينيين إل��ى قطاع غ��زة والبلدان المجاورة لبنان وسورية
واألردن .كما أظهر في رسوماته الوضع السوري الصعب وما تتع ّرض
له سورية من عدوان ممنهج من خالل الجماعات المتط ّرفة.
وحملت لوحات الفنان سامي الديك إلى جانب الوضع السياسي،
جوانب أخرى مثل األوضاع االقتصادية واالجتماعية والثقافية والفنية
المتردّية في األراضي الفلسطينية.
يتحدّر الفنان الفلسطيني سامي الديك ( 26سنة) من قرية كفر
الديك المحتلة ،التي تقع شمال الضفة الغربية .وانطلق في الرسم
والنحت على الجدران من أجل إيصال رسالته السامية إلى أذهان
الناس وعقولهم ،مباشرة ،من خالل استخدامه «صوت الجدران» ،عبر

فنّ «الغرافيتي» ،ليعكس الوضع العام في األراضي الفلسطينية ،وما
يتع ّرض له الفلسطينيون يوميا ً من ظلم واضطهاد من قبل االحتالل
الصهيوني.
وع��رض الفنان سامي الديك السنة الماضية  16لوحة تحاكي
القضية ،ومعاناة ال��م��رأة الفلسطينية ،في أح��د معارض باريس
الشهيرة .وقام برسم لوحة جدارية ضخمة على أحد جدران مدرسة
فرنسية في باريس ،حملت عنوان «جدارية السالم» ،أمالً في أن يع ّم
السالم األراضي الفلسطينية.
وعلى رغم الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها الفنان
الشاب ،إلاّ أ ّنه استطاع أن يوصل رسالته ،وأن يضع بصمتة في دول
عدّة حول العالم ،واتخذ من جدران شوارع فلسطين وسيلة للتعبير
عن الكبت الذي تعاني منه مجتمعاتنا.
ويعتبر سامي الديك الرسم على الجدران مج ّرد وسيلة للتعبير عن
الفنّ من أجل الفنّ  ،وهي صرخة تعبّر عن الشخصية الفردية في عالم
غير شخصي.
يُذكر أنّ الفنانين في األراضي الفلسطينية يعانون من عدم االهتمام
بهم ،ومن عدم دعم مواهبهم ،إضافة إلى مالحقتهم من قبل االحتالل
بسبب رسوماتهم التي ُتسلّط األضواء على همجيته وعدوانه البربريّ
يومياً.

«افترا�ضي ًا»...
الرغبة في المرويّات �أكثر �أمان ًا!
النمسا ـ طالل مرتضى
علّمني الماغوط أن «أخ��ون وطني» ب��إرادت��ي ،فمنذ اآلن لن أسكت ،هو من
ح ّرضني على لملمة األفكار الهاربة من سجون الشعراء الخاملين ،الذين تاهوا
ّ
وهُ م في بحثٍ عن المعنى .قال في مقتضب الكالم« :كما
يحق للشعراء كسر أيّ
بيتٍ من بيوت الشعر للضرورة خالفا ً لسواهم ،سأكسر القاعدة والقواعد التي أريد
لضرورة النثر».
على «كيبورد» الكالم ،تستحيل األصابع سيّالة تنقل لواعج الروح ودوا ّلها.
كنت أراقب عن كثب كيف تسيل حروفي من دون سلطة حب ٍر عبر سلك البرق.
لبره ٍة ،كانت سبابتي ت ّتجه نحو زر «ديليت» ـ المحو ،بعدما تبادر إلى ذهني
أنّ الكالم الذي نرسله عبر الشابكة يم ّر سريعا ً من دون حواجز .ما الذي دهاني
نوحد لهاث
وأنا أتماهى مع حبيبتي البعيدة؟ نحاول جاهدين ملء الحروف أن ّ
رغباتنا ،أسمعه ،تسمعه ،إلى أن يعلو صهيل اآله ...لتلحق بها آه أخرى وأخرى.
الحب عبر الشابكة ليس حراماً» .في مرويّة «مقصلة الحالم» كنت
«مطارحة
ّ
أتساءل ماذا لو التقى «خالد» و«سعاد» وجها ً لوجه في غرفة ما؟ هل ستكون هناك
عالقة لم نألفها أكثر حميمية من تلك العالقة التي كانا يمارسانها عبر الشابكة؟
يا الله ما أجمل أن يعيش المرء إنسانيته من دون قيود ،بالطبع خرجت من بين
شفاهي ابتسامة استهجان مدغمة بسؤال مقيت :لعلك تو ّد حشر أنفك حتى خارج
الرواية في ما يدور بين «سعاد» و«خالد»؟
طردت الفكرة قبل أن أزفر الجملة األخيرة وأنا أل ّقمها فم الشابكة الذي ال يشبع،
ماذا دهاك أيها المعتوه؟ الكلمات التي ترسلها تنام في سلك البرق مثل سرب حمام
أعياه المسير ،وقد تقع في شباك قرصان متم ّرس يح ّولها إلى فضيحة ،انتبه...
أليس لقرصان الحكي إنسانية يعيشها؟ ضغطت «إنتر» من دون تفكير ،الكالم
المرسل يصير ما ًء أصفر الرغبة ،في الجهة المقابلة ،تناهى إلى مسمعي عبر آلة
السمع نهنهات حبيبتي ،انبجس الكالم في رأسي الفائر إلى صو ٍر حالمة ،كانت
متوجس!
إصبع من حريق تطفئ بركان حلمة انتصبت كغزال
ّ
اآلن أيقنت لماذا أراد الماغوط كسر القاعدة والقواعد لضرورات النثر ،هو النثر
ال يستقيم إال بكسره .فالحبكة المنتقاة تجيز للسارد الوقوع في شبهة المعنى
ودوا ّله ،وتلك دعوة لنعيد األشياء إلى نواصيها .ماذا لو تركنا الحلم الورديّ من
دون إضافة تاء مربوطة في آخره؟ لربما نجد أننا فقدنا ج ّل تفاصيله .ال إلثبات
واقعة ،بل هي لحظة عابرة ،فليتل ّمظ ك ٌل منكم بطرف لسانه مذاق الحليب ،أصل
الحكاية تلك التاء المربوطة العالقة في نهاية كلمة «حلم»!
تحسست بخبث
أمس ،وأنا أعبر الوقت من دون مباالة ،انتابني حدس لئيم.
ّ
كلص نبيل من فجوة ُفتحت بعناية
«كايبل إنترت» عابرا ً قرب زيح شرفتي ،يدلف ّ
َ
ُ
الصقتْ شحمتها
في جدار غرفة جارتي .وعن غير نيّة والله أعلم ،ملت بأذني حتى َ
«الكايبل» .حينئذٍ ،استسلمت عيناي إلغماضة ارتجالية ،ال ألن الشمس كانت
تلطم وجهي ،لربما هذه اإلغماضة تعبير عن حالة صمت الستشفاف الكلمات التي
تحب وسماعها .النفس أ ّمارة بالسوء ،ال أدري من
كانت ترسلها الجارة إلى من
ّ
تلصصي على ما تكتبه الجارة العاشقة .لم أتلمس الكلمات ،ولكنني
أين أتت فكرة ّ
يضج بلهاثها .ليتني أقبض على تأ ّوهات حبيبها
متأكد أن هذا «الكايبل» اللعين
ّ
المعتوه .يا إلهي ،ماذا لو قطعت «الكايبل» اآلن؟ أعتقد أنه سيموت خنقا ً قبل أن
يصل إلى ذروة انفعاله!
قطع منبّه الرسائل فكرتي .فتحت الرسالة لينساب منها هدل فيروزي الفوح:
«تعا وال تجي ...وكذوب عليّي ...وعدني إ ّنك رح تجي ...تعا وال تجي» .ثم نقاط
عدّة على هامش الشاشة الصغيرة ،تنتهي ببعض الكلمات المختصرة« :حبيبي...
في األمس نسيت شفاهك فوق رموشي ،هال فتحت حاسبك ألرسلها لك؟».
ـ ها ...ماذا لو قطع أحدهم «كايبل اإلنترت» وأنتِ ترسلينها؟
معقول؟ هل يفعلها أحد؟ كيف أمشي في الطريق من دون شفاه؟ بصراحة،
أعتقد أنّ العالقة في المرويات أجمل وأل ّذ ألف م ّرة« .وحيد الطويلة» في «باب
الليل» روايته األخيرة أسرني في المنزل ليوم كامل بسبب اإلث��ارة .لن أغفر له
فعلته ،فقد كان السبب أن يكسر مثل الماغوط يوم صيامي ،حين غفوت لبرهة
وقت الظهيرة ،وقد أرسل عن قصد بطلة مرويّته «المعلمة الشبقة» ،تنكزني بغنج
عيني على ثديين رخاميين كافرين ،هامس ًة في أذني« :قم لنفتعل معركة
كي أفتح
ّ
شهية اآلن ،هيا أنهض فأنا ال أهاب مدافعك الصدئة»!
لعلّه الشيطان استوطن مفاصل الحكاية التي استهوتني كثيرا ً في تفاصيلها.
نظرت إلى بهو الشارع من مكاني عبر الشرفة ،كان حبيب جارتي م��ا ّرا ً كعابر
سبيل ،تمتمت :لعنك الله أيها الشيطان ،كنت سأخنق الرجل ظلما ً وبهتاناً ،وأنت
كذلك أيها الشيطان األكبر ـ «وحيد الطويلة» ـ فحين وقعت الواقعة ،ظهر أمامي
مبتسماً ،قال« :ال عليك ...فقد فعلها بي قبالً»!
«أبو شندي» بطل مرويّته
ّ

المر�صد
متى تنتقل دارين �شاهين
�إلى «»mtv؟
} هنادي عيسى
بعد انتقال رون��ا الحلبي من «الجديد» لتصبح مذيع ًة ومراسلة
أخبار في محطة « »mtvقبل أشهر ،واإلعالمية غادة عيد التي أحدث
انتقالها من «الجديد» إلى «قناة المر» ضجيجا ً كبيراً ،ها هي دارين
شاهين تتل ّقى عرضا ً للم ّرة الثانية لالنضمام إلى فريق عمل «،»mtv
وعلمنا م��ن مصدر م��وث��وق أنّ شاهين تل ّقت ع��رض�ا ً مغريا ً يتمثّل
بتقديم برنامجين ،األ ّول عبارة عن نشرة فنية ،والثاني برنامج فنّي
من خالل « »formatأجنبية سيتم تعريبها.
كما أ ّكد المصدر أنّ إدارة «الجديد» علمت بعرض « »mtvالمقدّم
لشاهين ،فبادرت هي األخرى بتقديم عقد عمل جديد يتض ّمن إنتاج
برنامج فنّي في الفترة المقبلة ،فضالً عن تحسين الشروط .إال أنّ
شاهين يبدو أنها لم تحسم أمرها حتى اآلن ،في انتظار المفاضلة
المهني ،وحتماً،
بين العرضين .وستختار األفضل لها ولمستقبلها
ّ
ستحمل األسابيع المقبلة الجواب الشافي.
وتواصل اإلعالمية اللبنانية دارين شاهين تقديم برنامج «خدني
بحل َمك» على شاشة «الجديد» ،وتعرب عن سعادتها باألصداء التي
تلمسها من تفاعل الناس معها في الشارع وعبر مواقع التواصل
االجتماعي .وتقول إنّ البرنامج ناجح بشهادة الناس« ،ولو لم يكن
كذلك لما كانت إحدى المحطات تستع ّد حاليا ً لتقديم نسخة عنه».
ول��دى سؤالها كيف اكتشفت الموضوع قبل أن يبصر البرنامج
الجديد النور على الهواء تجيب« :األم��ر بسيط ،في مجال اإلعالم
ال يخفى ش��يء .الكل يتحدّثون عن األخ�ب��ار ويتناقلونها ،وتكون
علمت أنهم
لنا صداقات مع مخرجين ومص ّورين ومعدّين ،وهكذا
ُ
سيقدّمون برنامجا ً يشبه خدني بحلمك إلى ح ّد كبير».

