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الحركة الثقافية في لبنان ّ
تنظم م�ؤتمرها العام ال�ساد�س في الم�صيلح

7

�س�ؤال حام�ض بطعم حنظلة
} د .عادل سماره

السيد حسين وناصر يتسلّمان الدرعين التقديريتين من شرارة وآل ناصر الدين والصايغ

مقدّم الحضور

لمى ن ّوام
�وح��دة وم��وحِّ ��دة للوطن
تحت ع��ن��وان «نحو ثقافة م� َّ
َ
والمواطنة والعاصمة والحدود»ّ ،
نظمت الحركة
والمواطن
الثقافية في لبنان مؤتمرها السادس ،مؤتمر الشاعر الراحل
ج��وزف ح��رب ،في مج ّمع نبيه ب� ّري الثقافي في ال��رادار ـ
المصيلح ،بحضور النائب ميشال موسى مم ّثالً رئيس
مجلس النواب نبيه ب � ّري ،وال��ن��واب :أي��وب حميّد ،قاسم
هاشم ،وعلي عسيران .المحامي جهاد جابر مم ّثالً النائب
ياسين جابر ،عضو هيئة الرئاسة في حركة أمل قبالن
قبالن ،قنصل مصر في لبنان شكر بحراوي ،ومحمد حسن
أجاويد مم ّثالً سفارة الجمهورية اإلسالمية في إيران ،أمين
عام اتحاد الك ّتاب اللبنانيين وجيه فانوس ،رئيس الجامعة
اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين ،رئيس الجامعة
اللبنانية الثقافية في العالم أحمد ناصر ،كما حضر مم ّثلون
ع��ن األح���زاب وال��ق��وى الوطنية واإلس�لام��ي��ة ،وحشد من
الفاعليات الثقافية والنقابات الفنية.
وألقى مستشار الحركة الثقافية في لبنان الشاعر المير
طارق ناصر الدين كلمة اعتبر فيها أنّ المؤتمر يش ّكل انطالقة
لبناء ثقافة وطنية جامعة على مستوى ك ّل لبنان .مشدّدا ً

على أهمية عدم الوقوع في ّ
فخ المصطلحات التي ُتبعد
اللبنانيين عن ثقافة االعتدال واالنفتاح والحوار ،وعن ثقافة
القبول باآلخر.
ث ّم ألقى الشاعر غسان مطر كلمة ملتقى الهيئات الثقافية
يوحد
في لبنان ،تاله السيد حسين الذي دعا إلى العِلم الذي ّ
اللبنانيين تحت راية ثقافية جامعة ،يكون عنوانها نهضة
على مستوى لبنان تحمل في طيّاتها الكرامة الوطنية.
معتبرا ً أنّ مَن أشعل الحرائق في العالم العربي ستحرقه
نيرانها ألن زمن الطائفية والمناطقية انتهى.
ثم ألقى ناصر كلمة شدّد فيها على أهمية بناء جسور
التواصل بين لبنان المقيم ولبنان المغترب ،كما دعا إلى
ضرورة تب ّني الطاقات الثقافية في بالد االغتراب .مشدّدا ً
على ضرورة صوغ برتوكول تعاون مع الجامعة اللبنانية.
وألقى النائب السابق حسين يتيم كلمة اعتبر فيها أنّ
الحركة الثقافية في لبنان ظاهرة رسالية واعدة في الزمن
الرديء .واخ ُتتم المؤتمر بكلمة لرئيس الحركة الثقافية في
لبنان الشاعر بالل شرارة ،شرح فيها العنوان الذي حمله
موجها ً التحيّة للشعراء األحياء والراحلين.
المؤتمرّ ،
وتلى أمين سر الحركة الثقافية في لبنان حافظ صايغ
التقرير اإلداري ،وأمين صندوقها عفيف ش��رارة التقرير

المالي .كما تخلل المؤتمر تقديم درعين تقديريتين للسيد
حسين وناصر.
«البناء» التقت رئيس الحركة الثقافية الشاعر بالل
شرارة ،وأدلى بتصريح جاء فيه« :أشرت في كلمتي ،إلى
تكريس المير ط��ارق آل ناصر الدين مستشارا ً للحركة
الثقافية ،ونائبه للشؤون التنفيذية نعمة بدوي ،وكذلك
تشكيل إطار ِباسم حقوق يعمل لبناء رأي عام مساعد إلقرار
الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان في لبنان ،والشرعة العربية
لحقوق اإلنسان ،وك ّل ما يدعم الدراسات الموضوعة في
إطار الجامعة العربية لترسيخ العمل العربي المشترك في
إطار السوق العربية المشتركة ،ومشكلة البطالة والغذاء
والماء».
أما الشاعرة الشابة رشا م ّكي فقالت لـ«البناء»« :المؤتمر
السادس للحركة الثقافية في لبنان هو تأكيد على استمرارية
الحركة ودوره��ا في إقامة النشاطات وتكريم المبدعين
والسعي إلى تأهيل جيل يؤمن بضرورة تنمية الفكر كأساس
للنجاح في الحياة.
هذا المؤتمر ـ عدا عن كونه مناسبة الختيار أعضاء
جدد لرئاسة الحركة وإدارتها وتنسيق مهاما ـ هو مناسبة
اجتماعية يلتقي فيها أه��ل الشعر والفنّ والثقافة من

َ
والمواطنة
مختلف المناطق تحت شعار الوطن والمواطن
والعاصمة وال��ح��دود ،سعيا ً إل��ى تكوين ثقافة وطنية
تؤسس لمشاركة إيجابية وفاعلة من قبل أهل الثقافة.
ّ
ومن أبرز المواضيع التي تسعى الحركة للعمل في إطارها:
تكريم المبدعين ،ال سيما شاعر لبنان الكبير جوزف حرب،
الذي أعطي المؤتمر فخر حمل اسمه ،والشاعر عبد الرحمن
اﻷب��ن��ودي ،وغيرهما من الشعراء الكبار ،تنمية الوعي
حس المشاركة ،التنمية الفكرية والثقافية،
الوطني ،تنمية ّ
دعم الجامعات والمدارس والمنتديات ،وإقامة المعارض
واألم��س��ي��ات ،ومساعدة أصحاب الكفاءات واحتضان
المواهب».
وقالت مكي« :برأيي ،إن وجود مراكز للحركة الثقافية
في كافة مناطق لبنان كفيل بتفعيل األجواء اﻷدبية والفنية
وخلق عالقات سامية بين مثقفي الوطن ،كما وإلغاء الحدود
مع مثقفي الخارج عن طريق استقبال فنانين وشعراء غير
لبنانيين وإرسال بعثات ثقافية لبنانية إلى باقي الدول.
ولكن الحركة الثقافية تحتاج إلى مزيد من الدعم من أجل
التوسع والقدرة على االهتمام بكافة المبدعين وإطالق
ّ
العنان لإلبداع كي يستلم دفة الوطن ويبحر في فضاءات
أسمى».

«ذاكرة القر�صان» ...وفل�سفة الق�صيدة
نصار
ليندا ّ

قر�أنا لكم
ً
َ
جميال
أهواك
�
نور الهدى قاسم
أهواك جميالً
تستبيح مح ّرمات قلبي
الصمت
تجتاح شغفي بلهف ّ
تضج ب� َك أب��واب��ي ِبالتقاء عيونٍ
ّ
مفاجئ
شحيح للوقت
بك ِّل ثرا ٍء
ٍ
بك ّل أشواق المرافئ

أهواك جميالً
ناكثا ً عهود االنكسار
واطئا ً بزهر خطاك...
ك ّل ما سكنني من دمار
مبشرا ً
لكأ ّن َك يسوعي ّ
خشوعي ...وتوبتي
وصبر العمر أتى الثمار

أهواك
بلونٍ لم يرسم حياتي بعد
َ
أهواك بعط ٍر لم تحمله األزهار
أهواك بذاكرة عم ٍر مش ّردة
عند أعتاب َك وجد َْت القرار
أهواك ...قبل َك ما كانت أفئدة
غيثُ غيمي إ ّياك يختار
رهينة صمتك
رهينة حرفك
أسيرة هذا الوقار

قلب مدّخرة
أهواك ...بأفراح ٍ
وبسمات ثغر
َ
أهواك يقينا ً من سيف مقلتي َك
أبصرت الفجر
ُ
ببحرها وب �م � ّده��ا ...وبلحظات
والجزْر
بعدك َ
َ
أهواك
جميالً
وديعا ً
عذبا ً
السحر
عميق
ّ
عظيما ً
حكيما ً
ودودا ً
بديع الفكر

لحضورك
لحلمك
لرسمك
لألمان ال َعطِر
بك ّل إيحاءات القوافي
بك ّل حروف النّثر

أهواك..
بك ّل أشكال الجمال ..جميالً
أهواك
رمقا ً أمسى للفلك بديالً
فتن ًة ُتالمس أنغام حبري
توقظ حرفا ً بهواك قتيالً
س ّرا ً ُيد َّخر بين أهدابي
يسكنني طيفاً ...شقيّاً ...خجوالً
قي ...لهذي المعاني
لهذا ال ُّر ّ
لبسني ذهوالً
لتلك البسمةَ ...ت ُ
لكوكب ...لو ير ّد سالمي
ٍ
ُتعيدني الفردوس ح ّواء أولى
إلشراق ٍة تتوه فيها األسامي
لجفنٍ يعانق ال ّرمش الكحيال
لرجول ٍة اختص َر ْت الكون رجالً
فكان المق ّر ...وع ّز سبيال
لوطنٍ يبعدني مسافة دهشة
أمتطي إليه الوله صهيالً

أهواك جميالً
َ
ُتراني أُع َذ ُر أو أُالم
قلب
سكر ُة ٍ
كم يحلو في عينيك المدام
كن غدي
لتزهر بك صحرائي
الساكن
ونبضي ّ
الذي يحت ّل أرجائي
كن لهذا القلب أمانا ً وسالما ً

أهواك جميالً
َ
ربيعا ً ُيزهر فوق أشواك الحياة
أهواك لسح ٍر
أيقظ القلب من سبات
عدت طفل ًة أُنثى
أضي ُء شموع عيدي
و ِباسمك أز ّين األمنيات!

«ذاكرة القرصان» ،ديوان جديد للدكتور الشاعر محمد ناصر الدين،
وقد صدر عن دار النهضة العربية ـ بيروت هذه السنة .في نصوصه
يدعو ناصر الدين عبر ثورة مخبّأة ،إلى الحياة بطريقة حديثة .ومَن يقرأ
نصوصه يجد نفسه شاخصا ً أمام نقطة االنطالقة التي ستحدث تغييرا ً
يوما ً ما.
لم تخ ُل قصائد ناصر الدين من المعاني التضمينية .فمفرداته تحملك
إلى معانٍ بعيدة عميقة وفلسفية ،إذ ّ
يبث دراسته الفلسفية وثقافته التي
ال ح ّد لها في معظم قصائده.
في قصيدته «الشهيد» ،يضع الشاعر شهيده وشهيد ك ّل وطن بين
الحياة والموت .إنه ذلك القائم من بين األموات ،وقيامته من وحي الحياة
وخيانة األوط��ان .شهيده انتقل حامالً دما ً وعَ رقا ً ونبي َذ التضحية .قام
ليُكافأ في الحياة الثانية:
الشهيد لم يمت
لم ير ِم نفسه
تحت القطار السريع
لم يمت خلف األسالك
ّ
يتبخر من المدخنة
لم
لقد قام
ح ّقا ً قام
من الوحل...
الشهيد لم يمت
الشهيد في الحياة الجديدة
من «الشهيد» ،إل��ى «ل��وح��ات المساء» ،حيث يفتح الشاعر ب ّوابة
القصيدة ويضمن للكلمات عدّة معان ،مهدي اإلنسان طفل ورجل ،ومهدي
الحياة بدايتها «المهد» ،إ ّنه ذاك اإلنسان الذي يغلبه الحزن كما يظهر في
القصيدة:
بعيدة
تلك السماء
ومهدي بعيد
الوقت يقضم القمر
المؤجلة
يبعثر األعياد
ّ
في وداع الغجرية
ّ
يغطي المواساة في عيون الخاسرين
ينس ناصر الدين دور الشاعر في تحريك الحياة .ففي قصيدته
لم
َ
«الشاعر» ،يلفت النظر إل��ى الشاعر ال��ذي ي��درك األم��ور على طريقته،
ويسمع أصواتا ً ال يسمعها غيره ،فيستطيع بإحساسه المرهف أن يدير
حركة الكون .بالشعر يح ّرك الشاعر الجمود .وقصيدته كرنفال احتفال
بالحياة:
الريح عاجزة عن تحريك الوتر
واأليدي الناعمة مرمر جامد
وحدك أيّها الشاعر
تسمع أصواتا ً
اقترب خطوتين
ْ
وانفخ على التمثال
ليبدأ الكرنفال
وم��ن «الشاعر» إل��ى القصيدة «صفحة  ،»35إذ يطرحها بمفهومه
الفلسفي أنها فسحة بياض الحزن وهي بياض الحياة:
ّ
يبيض من الحزن
القصيدة خيط
في عين اإلبرة
ليبحث عن ز ّر
في الصحراء

الشك واليقين ،يطرح تساؤال ً
ّ
ويتساءل الشاعر حول حقيقة الله .وبين
وجود ّيا ً يربطه بالقصيدة التي يُساء فهمها كما يساء فهم الله .وذلك
بسبب طريقة إيصال حقيقته التي تترجم بأفعال البشر:
لع ّل الله شعر جميل
ولكن حتما ً سيئ الترجمة
في قصيدته «ذاكرة القرصان» ،التي اختارها الشاعر عنوانا ً لديوانه،
يبدو أ ّنه القرصان الوحيد الذي يسكنه حسن الظنّ  .فالعشيقة نهبت
أشياء منه من دون أن يدري .ويصف قرصانه بذاك الذي تسكنه شهوة
المرأة:
التي ستطبع قبلة على الخ ّد
هي نفسها
التي تسرق ريشة
من قبّعة القرصان
والقرصان يظنّ األغصان
أيادي عشيقاته الغريقات
المبتعدة كالسفن الهاربة
على عين الماء الحلوة البعيدة
يشتهي راقصة
تذوب في عريها...
إنه ذلك الذي على رغم جبروته وشخصيته القيادية ،يهت ّز قلبه عند
زوال األقنعة :الذي يرتجف قليالً
ليس الزجاج عند القذيفة
وال الس ّكين فوق نحر األنبياء
هو القلب فقط
إذا تم ّزقت األقنعة.
وتظهر ثقافة الشاعر ّ
واطالعه على كتابات األنبياء في قصيدته «أحوال
النبي» ،إذ ترد أسماء :المسيح وبوذا واألناجيل والنبي يوسف وابراهيم
واألولياء .يمزج الشاعر بين قضايا الوطن التي يحملها وشعره ،فتأتي
بعض قصائده وطنية المضمون بشكل غير مباشر.
لقد ض ّمن الشاعر نهايات ديوانه نصوصا ً نثرية تحمل وجها ً دينياً .إذ
أدرج «العشاء األخير» ،فبدت صورة العشاء الس ّري والرسول بطرس...
نص سيارات مهدي ،وينظر حكمة األطفال ونظرتهم
ونجده
يتوجه في ّ
ّ
الثاقبة إلى الكون .وينتقل الشاعر إلى نص «تلفاز جدّتي» ،وفيه تعبير
عن المرحلة االنتقالية من الطفولة إلى سنّ الشباب .فالجدّة مثال الحنان
ودليل على أننا ما زلنا صغاراً ،وعندما ترحل ُنفاجأ ،وكأننا عبرنا من
مرحلة إلى أخ��رى .يسير هنا التلفاز متوزايا ً مع الجدّة :فمن األبيض
واألسود عمر الطفولة في القديم في حياة الجدّة ،إلى التطور واأللوان بعد
النص أبعاد نفسيّة أيضاً ،تتجلّى في رفض اإلنسان الحاالت
موتها .وفي
ّ
االنتقاليّة والتغيير ،خصوصا ً في العبور من مرحلة عمرية إلى أخرى.
لنصوص محمد ناصر الدين عمق وفلسفة تنقلنا من عالم الكلمة
المحسوس إلى عالم آخر .ففي مفرداته أبعاد على رغم عدم اهتمامه
باإليقاع ،إال أنّ هذا الزخم من الصور الشعرية ،جعل من الديوان لوحة
حياة يح ّركها الشاعر ،يرى الناس واألشياء واأللوان واألشكال ،وكل ما
فيها من كائنات وغير كائنات على طريقته الخاصة ،وانطالقا ً من رؤياه
الخاصة .لقد استطاع محمد ناصر الدين أن يصنع ديوانا ً جبله بالعمق
الفلسفي بلغة راقية وسهلة ،وقد دعا المتل ّقي إلى مراجعة حساباته في
ّ
نواح من حياته.
عدّة
ٍ

الحي والقدّيس والمث ّقف المشتبك حتى الشهادة .كيف ال؟
أيها
ّ
ألست أنت الذي كتب عن حنظلة« :هذا المخلوق الذي ابتدعته لن
ينتهي من بعدي بالتأكيد ،وربما ال أبالغ إذا قلت إنني قد أستم ّر
به بعد موتي».
يا للهول ،ما أ َم ّر الذكرى وما أش ّد ما تستدعيه من وجع! عبارتك
ه��ذه ُكتبت ُ
وطبع البوستر في الكويت .يا لَهف فلسطين عليك؟
الكويت التي ق ّررت طردك كي ُتقتل في لندن ،كما لو ُكنت ُتسيَّر
بالـ«ريموت كونترول» إل��ى حيث تلقى ما لقيت .والكويت التي
سال من رحمها آالف اإلرهابيين الذين أُعيد تصنيعهم في أميركا
ليذبحوا سورية ،أحدهم يتفاخر بأنه جنّد ألفين كدفعة أولى من
 12ألف إرهابي ،وحاكم الكويت بعد حديثه بأيام ،يصلّي في
السعودي عشرات األبرياء .لم
المسجد ال��ذي َقتل فيه اإلرهابي
ّ
أتوقع أن أكتب في الذكرى الثامنة والعشرين الغتيالك يا ناجي
ال�ع�ل��ي ،اغ�ت�ي��ال��ك ب��رص��اص التطبيع وم ��ال ال�ن�ف��ط وإيديولوجيا
فأي تعاون
الصهيونية والقطرية ودويلة معلّقة في هواء فاسدّ ،
هو األخطر؟ انتظرت يوم األربعاء  22تموز 2015حتى الخامسة
عصرا ً كي يتطابق الوقت واللحظة مع اللحظة نفسها يوم األربعاء
 22تموز  ،1987حين اتصلت بي ليال ابنة ناجي العلي الكبرى
وقالت« :ع ّمو ،قتلوا أبي» .وحصل ما كنت أتوقعه ،ال بل ما كان هو
أكيدا ً منه .كان حديثنا األخير يوم االثنين  20تموز  ،1987حيث
ذهبت إل��ى منزل األس��رة في ضاحية ويمبلدون من لندن ،ألخذ
ابني يزن إلى المدرسة .الجميع نيام سوى ناجي ،أخذني بهدوء
إلى المطبخ وصنع قهوة ُم ّرة ،وخالل احتساء القهوة قال« :عادل،
هذه الم َّرة سيقتلونني .اتصل بي فالن ،وقال لي إما أن تمدح أو
ستُقتل» .وفعالً ُقتل ناجي العلي...
وكما علمت ،فإنّ القاتل المباشر ال يزال حياً .كيف ال وهو ليس
سوى أداة لفريق من األنظمة والقيادات المخططة والمستفيدة بما
فيها الكيان الصهيوني .ربما يسمعني اآلن ناجي العلي ،فيبتسم
ويقول« :يا راجل أسمعك صدقني» .لست محظوظا ً بأنك ال تزال
حيا ً أو شبه ح��ي ،وق��د ص��ار ال مكان لنا ف��ي أرض�ن��ا .ه��و يعرف
إذن أنّ المذبحة قائمة على بوابات بطول العالم العربي وعرضه.
الوطن بأسره قيد االغتيال كما أنت .لماذا فتحت الباب إذن؟ ألم
يكن في وسعك صدّهم؟ بل لم يكن في وسعنا صدّهم حينها .ما
أكثر قاتليك! بل إنّ أكثرهم «ب��راءة – ح َّد البهيمية» هو من أطلق
الرصاصة عليك .هم شعراء ومثقفون وساسة ورأسماليون...
هل تعلم كيف مات أحدهم؟ بحسب تشخيص أطباء غربيين بأنه
مات لكثرة ما في تجاويف قلبه من شظايا زجاجات الويسكي،
التي كان لث َمنها أن يعيد بناء مخيم نهر البارد الذي ذبحه إرهابيّو
«فتح اإلس�ل�ام» ،أو مخيم ال�ي��رم��وك ال��ذي يذبحه «داع ��ش» ومنه
فلسطينيون ،أو قرى سريانية وأيزيدية عدة في سورية والعراق،
فما بالك بصنعاء وع��دن؟ وبعضهم قتله ش��رك��اؤه كما المافيا.
وه�ك��ذا ...ما إن تمكنوا منك حتى صار الوطن بأسره مكثَّفا ً في
تجربتك ،من حيث االغتيال البشري واغتيال اللغة .لك أن تعرف أنّ
اللغة مستباحة كما الشهداء .كيف ال؟! وقد صار الوصف الطيب
لباسا ً أو كفنا ً للعمالء .المطبّعون شهداء ،وأعضاء «الكنيست»
م��ن الفلسطينيين ُيرفعون ب��دل ال �خ��ازوق ليُزعم أنهم مشاريع
للبغي حين ال يخجل! لو كان لي أن أرفض حروف
«شهادة» ،يا
ِّ
العربية وأن��ا أكتب عن ناجي لفعلت .ه��ذه اللغة عشيقتي األولى
واألخيرة ،لكنها على جمالها ،وربما بسبب جمالها هي ...خائنة.
هي خائنة ألنّ حروفها تمارس الخيانة ،فبِها ُتكتب أسطر ال إحصاء
لعديدها مدحا ً للتطبيع ،وتفخيما ً ألنظمة في أفضل حاالتها خائنة،
ولمثقفين ي��ر ّوج��ون لـ«عظمة» الكيان الصهيوني األشكنازي.
المغتصبة هذه تح ّولت إلى حروف بال معنى وبال محمول.
اللغة
َ
ً
ولكن ،ال ب َّد من تحرير اللغة تماما كما هو تحرير الوطن ،بل كما
هو تحرير الطبقات الشعبية العربية من وباء التطبيع والطائفية
والقطرية والمذهبية .لست م ّمن ينسبون لناجي العلي نب ّوة ما،
ولكن من ينظر إلى أعماله يجد ك ّل هذا .مساء الخير ناجي ،ربما
لم أخبرك أنّ استخبارات العدو البريطاني التي شاركت في دفن
اغتيالك كتبت إل��ى أ ّم خالد (وداد ن�ص��ر)« :استعرضنا  40ألف
لوحة ...لم نجد ما يب ّرر االغتيال» ،هذا ما كتبته شرطة دولة لم
يم ّر مثيالً لها في ذبح التاريخ سوى رضيعتها الواليات المتحدة.
ولما ق ّررتا أخذ غفوة عن األمم جندتا أنظمة وقوى الدين السياسي
لتقتل حتى ُتقتل .إنّ بريطانيا نفسها التي استقبلت وشاركت في
تغطية اغتيالك هي التي تحوي الكثير من أوغاد المرحلة ،صحفا ً
وصحافيين ،ومثقفين إلخ ...وهي نفسها التي َر َعت وال تزال من
اغتالوا في العالم العربي كلاّ ً من الوعي والبشر والحجر ،واقتربوا
من اغتيال التاريخ.
في بريطانيا ،كانت وال تزال حضانة الطابور السادس الثقافي
الذي م ّهد لقتلك وامتدح قاتليك وقبض منهم .لقد كان ريع النفط
القطري والسعودي والكويتي في ال��ذراع التي اغتالتك .وها هي
اليوم تغتال سورية .قد يكون هذا الكالم قصيداً ،لكنه أعمق ،وقد
أعددت أنا القهوة اآلنُ ،م ّرة
يكون بيراع لكنه يح ُّز ح َّز السيف .لقد
ُ
كما سقيتني ،لكنني أحتسيها وحدي .مع ك ّل التحية إلى أم خالد
وخالد وليال وجودي وأسامة ،فهم وطنك الصغير.

المر�صد
زيارة نجوى كرم للم�س ّنين
في المغرب ...ما هدفها؟
} هنادي عيسى
شاركت قبل يومين ،المطربة نجوى كرم في مهرجان «أصوات
نسائية» الذي يقام في مدينة تطوان المغربية ،وريعه يعود لدعم
النساء في المغرب .وق� ّدم��ت ك��رم حفالً ناجحا ً بكل المقاييس،
حضره آالف من محبّيها ،وأدّت للم ّرة األولى على خشبة المسرح
أغنية خاصة للمغرب عنوانها «ما بستغرب» ،من كلماتها وألحان
وسام األمير .وقد استقبل الجمهور هذه األغنية باللهجة اللبنانية
بترحاب كبير .وكانت شمس الغنية قد وصلت إل��ى تطوان قبل
يومين من حفلها ،وكان في استقبالها عدد كبير من محبّيها الذين
وحملت على
ز ّفوها على الطريقة التقليدية .إذ جلست في الهودجُ ،
األكتاف وسط الزغاريد .كما قدّمت لها رئيسة المهرجان درعا ً
تكريمية تقديرا ً لمشاركتها.
أما الالفت في تلك الرحلة ،فكانت الزيارة اإلنسانية التي قامت
كرم بها إلى دار المسنّين في تطوان .إذ استقبلها المسوؤلون عن
الدار بمحبّة إلى جانب كبيرات الس ّن اللواتي فرحن بزيارة نجمة
عربية له ّن في مكان ربما ه ّن بحاجة فيه إلى عطف األهل واألوالد.
المؤسسةُ .يع َرف عن
وتمنّت كرم أن يكون لها دور فاعل في هذه
ّ
كرم عطاءاتها اإلنسانية في هذا المجال .إذ ساهمت منذ سنوات
بمشروع الطبابة الدائمة إلح��دى دور العجائز ف��ي لبنان ،عبر
بطاقات تأمين .وعلى الصعيد الشخصي ،أعلم أنّ مسألة تخلّي
األوالد عن أهلهم كبار السنّ ،تؤثر بنجوى ح ّد البكاء.
وعلى صعيد آخر ،أصدرت نجوى كرم أغنية جديدة قبل أيام
من حلول عيد الفطر ،عنوانها «بوسة قبل ال�ن��وم» ،وه��ي كلمات
ف��ادي مرحان وألخان علي حسون ،وص ّورتها في كرواتيا مع
المخرج فادي حدّاد.

