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ثقافة وفنون

بيروت تتذ ّكر يا�سين رفاعية

بدعوة من «دار الندوة» و«النادي الثقافي
ال��ع��رب��ي» و«ات��ح��اد ال��ك � ّت��اب اللبنانيين»
و«الحركة الثقافية ـ أنطلياس» و«دار نلسن
للنشر» ،وف��ي قاعة «دار ال��ن��دوة» ،تذ ّكرت
القاص الراحل ياسين رفاعية
الروائي
بيروت
ّ
ّ
وأحيت ذكراه ،وسط حضور كثيف من األدباء
والمفكرين وأهل القلم واإلعالم.
رح��ب سليمان بختي بالحضور
ب��داي� ًةّ ،
وق��ال :لو ق �دّر لي أن أختصر حياة ياسين
الحب ،الحزن،
رفاعية بأربع كلمات لقلت:
ّ
الصبر ،الكتابة في كل وق��ت ،في كل حين
حتى تحتمل الحياة .حياة ياسين رفاعية
كانت ثمنا ً فادحا ً لكل ذلك .كتب الكثافة والقيم
والجديد المختلف .كتب شهادته على الحياة
والمكان .كتب ليؤجل الموت .رأى تلك الزهرة
الفريدة في نهاية الرحلة .وما بين األلم واألمل
وجد أن ال مكان سوى للكلمة فكتبها ثم غاب.
ثم كانت كلمة «دار الندوة» ألقاها النائب
السابق بهاء الدين عيتاني وقال فيها :أعجب
ياسين رفاعية بمنطقة رأس بيروت ،ببيئتها

ميادة الحناوي تت�أ ّلق
في مهرجان حمامات الدولي

وثقافتها وتن ّوعها وجمالها .وانسجم بج ّوها
الثقافي المميّز ،واختارها مق ّرا ً إلقامته ألكثر
من  50سنة .وحكى بأعماله الكثير عن الحرب
والحب والهجرة والمرأة والحنان
اللبنانية
ّ
واألمل.
ثم تحدّث الروائي واألديب والدبلوماسي
العراقي عبد الرحمن مجيد الربيعي في كلمته
عن عمر من الصداقة مع ياسين رفاعية ،منذ
مجلة «المعرفة» السورية ومجلة «األقالم»
العراقية ،مرورا ً ببيروت ولندن .ولم تنقطع
الصداقة وال المراسالت حتى وفاته .وأضاف:
كان ياسين إنسانا ً ش ّفافا ً وف ّنانا ً لم يعرف غير
الصحافة مهنة ووسيلة عيش .وهو كاتب
قصة وصاحب منجز مميّز فيها .كتابه األجمل
ّ
«العصافير» ،وال أزال أذكر الشاعر الكبير نزار
قباني كم احتفى بصدور كتاب رفاعية «أنت
الحبيبة وأنا العاشق» .وإلى جانب مناجياته
النثرية كانت هناك رواياته السيرية ورواياته
القصيرة مثل «المم ّر» و«م��ص��رع الماس»
وغيرها .وتابع بتأ ّثر :فاجأني نبأ رحيله

عندما طلب صديق أن أكتب عنه كلمة في
إح��دى الصحف ف��ي ل��ن��دن .برحيله فقدت
إلي ،وحزني
صديقا ً قريبا ً أطمئنّ إليه ويطمئنّ ّ
ً
عليه كبير وسيظ ّل .لقد األدب العربي ركنا من
أركانه البارزين.
وألقت كلمة «الحركة الثقافية ـ أنطلياس»
إقبال الشايب غانم وقالت فيها :أهدى ياسين
رفاعية كتابه «العصافير» إلى روح معلّمي
الكبير ف��ؤاد الشايب ،وال��دي ،ال��ذي غدر به
الموت وهو في ق ّمة العطاء .وشاء القدر أن
أتكلم في غيابهما معاً .كنت أغبط ياسين ألنّ
يشجعه وينشر له.
والدي
ّ
واعتبرت غانم أنّ قصص ياسين رفاعية
الغصة والمرارة والمآسي
قاسمها المشترك
ّ
العائلية .كانت الكلمة غايته وسبب بقائه.
وختمت :استطاع ياسين رفاعية أن يصنع
من شجونه أغنيات كثيرة.
كلمة «اتحاد الك ّتاب اللبنانيين» ألقاها
الدكتور وجيه فانوس وكانت بعنوان «بيروت
عبر ياسين رفاعية وبه» وقال فيها :لم تكن

الكتابة عنده وسيلة أو مسرحا ً أو هواية ،بل
العيش بذاته ،وخارجها ليس سوى الموت.
واقعي الرواية الم ّتسق بيانه
ياسين رفاعية
ّ
مع فاعلية السرد .جذبته بيروت وش ّكلت
ص���دى لنفسه ف��ي ح��ي��وي��ة ح�� ّري��ة الفعل
والتفاعل واالنفعال مع اآلخر .ترى ،هل بدأنا
نقول ونحن نودّعه وداعا ً يا بيروتنا الجميلة
المعطاء ال��ق��ادرة على االستقطاب والبذل
واالعتراف باآلخر المختلف.
وختم :تحية الى ياسين رفاعية وتحية
إلى بيروت ياسين رفاعية.
وتحدّث الدكتور ميشال جحا عن حضور
أمل جراح في أعمال ياسين رفاعية ومن خالل
رواياته «رأس بيروت»« ،وميض البرق»،
و«الحياة عندما تصبح وه��م�اً» .قالئل هم
الك ّتاب الذين يستوحون زوجاتهم .وصورة
أم��ل ج���راح ف��ي أدب رفاعية ص���ورة ام��رأة
شاعرة جميلة حنون حيّة في وجدان زوجها.
واس��ت��ط��اع رفاعية تصوير حضورها في
والحب وفي
الذاكرة والغياب وفي المعاناة
ّ

األمل والمثال .ارت��اح ياسين رفاعية بعدما
جمعه اللحد بزوجته .وهو بفضل ما ترك من
نتاج أدبي ،على رغم غيابه ،يظ ّل حاضراً.
وختاماً ،كانت رسالة من الناقد العراقي
ماجد السامرائي قرأها بختي وكانت بعنوان
«ياسين رفاعية ذل��ك الصديق م��ن الزمن
الجميل» ،وتذ ّكر فيها السامرائي الرسائل
المتبادلة بينهما منذ زمن مجلة «المعرفة»
السورية وفي الستينات من القرن الماضي
وحتى األمس القريب .ورأى أن الكتابة كانت
َقدَر رفاعية ،والمحبة حالة متأصلة فيه .كان
ياسين رفاعية ذلك الشخص الهادئ بفعل ما
يمتلئ به من كبرياء .هذا الهدوء تح ّول إلى
صبر على ما هو أم ّر من الصبر .سالم عليك
أيها الصديق – المبدع الذي تجلّى بكتابات
ستظ ّل ح��اض��ر ًة ف��ي واق��ع اإلب���داع العربي
المعاصر ،وسالم على السنوات التي عشتَ
فيها وكافحتَ لتكون وكنت .سالم على ذكراك
الطيّبة الباقية في أعماقنا وضمائرنا بعضا ً
من الوفاء.

«ر�ؤى الروح» ...معر� ًضا ت�شكيلي ًا ل�سخاء جنود في ال�سويداء

أش��������ادت وس����ائ����ل اإلع��ل��ام
التونسية بالحفل ال��ذي أحيته
الفنانة السورية الكبيرة ميادة
الحناوي ضمن فعاليات ال��دورة
الثانية والخمسين من مهرجان
ح��م��ام��ات ال��دول��ي م��س��اء السبت
الماضي.
وكتبت صحيفة «حقائق أون
الين» التونسية في عددها الصادر
أمس :سهرة السبت في مهرجان
حمامات ال��دول��ي ف��ي دورت���ه 52
ستبقى سهرة خالدة في تاريخ
المهرجان وتاريخ الفنانة ميادة
الحناوي .سهرة أق� ّل ما يمكن أن
يقال عنها إنها رائعة.
وتفاعل الجمهور الغفير بإعجاب
وان��ب��ه��ار م��ع ضيفة تونس التي
أبدت سعادتها بالعودة إلى الغناء
فيها ،حيث غ ّنت الفنانة الحناوي
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خ�ل�ال ال��ح��ف��ل ب��م��راف��ق��ة ال��ف��رق��ة
الوطنية التونسية للموسيقى
بقيادة المايسترو محمد األسود،
مجموعة من أشهر أغنياتها مثل
«ك��ان يا ما ك��ان»« ،أن��ا بعشقك»،
«حبينا وتحبينا» ،وغيرها من
األغ��ان��ي ال��ت��ي طلبها الجمهور
منها ،ملبّية طلبهم ب��ك� ّل محبة
وتفاعل وحِ رفية في الوقوف على
المسرح.
يشار إلى أن مهرجان حمامات
الدولي يُع ّد تظاهرة ثقافية وف ّنية
تقام سنويا ً في المركز الثقافي
ال���دول���ي ف���ي م��دي��ن��ة ح��م��ام��ات
التونسية ،خ�لال ش��ه � َري تموز
وآب من ك ّل سنة ،وانطلقت دورته
األول��ى عام  ،1966ويعتبر ثاني
أه� ّم مهرجان ثقافي تونسي بعد
مهرجان قرطاج الدولي.

المر�صد
الحرب م�ستعرة
بين نادين و�سيرين!
} هنادي عيسى
ض� ّم المعرض الف ّني ال��ذي اف ُتتح مؤخرا ً في صالة
المعارض في المركز الثقافي العربي ـ السويداء للفنانة
التشكيلية سخاء جنود ،نحو  38عمالً فنيا ً من التصوير
الزيتي.

وأوضحت جنود في تصريح صحافي أن المعرض هو
الفردي األ ّول بالنسبة إليها وحاولت من خالله االنطالق
من المدرسة الفنية الكالسيكية والواقعية على رغم تأ ّثرها
بالمدارس السريالية والتعبيرية واالنطباعية .مبيّن ًة أنها

ركزت في الموضوعات التي تناولتها على تصوير الحاالت
اإلنسانية المختلفة المعاصرة لألزمة التي تعيشها سورية
من معاناة وألم وخوف.
ولفتت جنود إلى أن موضوع المرأة كان له حيّز في

معرضها ،عبر التط ّرق إليها من خالل رموز متعدّدة تعبر
عن اإلرادة والعطاء والتفاني ،وذلك نظرا ً إلى ما تش ّكله
المرأة في المجتمع ،وإلى دورها المه ّم في مواجهة تداعيات
األزمة الحالية.

ماني �سالم الجابري ...ظالل البنية الحكائية ال�شهرزادية
«باربي ال�سوداء» لل ُع ّ
يوسف حطيني



سأعترف ،أنا العاشق المتيّم بالسرد ،أنني لم اقرأ منذ زمن طويل رواية تشبه
«باربي السوداء» للكاتب العُ ماني سالم الجابري .فهي رواية مثيرة ،تصدمك
بإيهام البنية كلّما تقدّمت في قراءة صفحاتها :تغويك الصفحات األولى برواية
حديثةُ ،تسلمك إلى حكايات شهرزادية متداخلة ،لتنتهي بك إلى حكاية واحدة
تتناسخ فيها الشخصيات ،وتنصهر الحكايات ،عبر االستعانة بالزمن الغرائبي
في إغالق دوائر الحدث.
إنّ حكاية الرواية األساسية هي حكاية «باربي السوداء» مع «ساعد»« ،باربي
السوداء» التي تعشق نقيضها األبيض ،ألنّ جيناتها تتوق إلى أضدادها ،وتظنّ
أنها تميل إلى «ساعد» الذي التقته في اليوم األول من عملها في الفندق ،ولك ّنه
يحكي لها حكايته مع «جواهر» ،قبل أن ينتقال إلى الماضي في رحلة غرائبية،
تنتهي بـ«ساعد» (نسيخ حنظلة) إلى عشق «زم ّردة» (نسيخة جواهر) ،وبها
إلى عشق «أبي داود الكحلي» الذي يعشق «تارا» (في زمن السرد الماضي)،
لتنتهي حكايتها بعشق جديد.
أما «ساعد» الذي يعمل في الفندق ،فيحكي لـ«باربي» حكايته مع «جواهر»
التي جاءت إلى المشفى الذي كان يعمل به ،وقد أصيبت رجلها على إثر وقوعها
عن الدراجة النارية ،وترجوه ،لسبب ال يعلمه أن يقول إنها زوجته ،فيفعل
ذلك ،ولكنّ قلبها سرعان ما يتوقف ،فيستلم جثتها ،وفي البيت تعطس عطسة
الحياة ،وتقوم بينهما عالقة حميمة ،تنتهي باختفائها .وحين تسأله «باربي»
عن الخزانة الموجودة حيث يعمالن يلفت نظرها سوا ٌر تتخذه وسيلة للسفر
نحو الزمن الماضي.
إلى هنا يبدو ك ّل شيء طبيع ّياً ،باستثناء توجيه خطاب «باربي» إلى
كائناتها الصغيرة التي ترافقها في ك ّل مكان .غير أنّ األمر ال يستم ّر على هذا
النحو؛ إذ تدخلنا الرواية في حكايات ذات بنية شهرزادية ،غير أنّ هذا اإليهام
بالخروج عن الحكاية األساسية يزيد السرد فتنة حين تدخل «باربي السوداء»
(ذات النظريات الغريبة في البنى الوراثية والكيماوية ،وفي تش ّكل األجسام
واتحادها وتناسخها) السرد الشهرزادي من أوسع أبوابه ،ال لتكون شاهدة
عليه ،بل طرفا ً مشاركا ً فيه ،عبر االستعانة بزمن السرد الماضي ،فتصبح
جزءا ً من شخصياته وبيئته ،وتعيد صوغ بعض المقاطع السردية في ذلك
الزمن ،بأحداث توازيه من زمننا الحاضر ،وتكشف منذ بداية دخولها ذلك
الزمن عن «ساعد» (حنظلة) الذي يحتفظ ِباسمه الحديث في السرد الماضي،
حتى ال يكشف شخصيته (الحقيقية) التي يبحث عنها الوالي ،حيث يصادف
الفتاة (زم ّردة) وهي تبكي على قبر والدها ،ويتعلّق بها ،فتغار منه «باربي»
غيرة عمياء؛ ألنها تطمح إلى حبّه ،فهو في نظرها (وهي القادمة من زمن آخر)
«ساعد» موظف الفندق في السرد الحاضر .وتبقى على غيرتها ،حتى يم ّر بهم
«أبو داود الكحلي» و«عامر» ،وهما في طريقهما من أجل الحصول على اللؤلؤة
(التي تصبح آللئ :فكل واحد يريد لؤلؤة لحبيبته) ،ومن أجل القبض على
«حنظلة» المتخ ّفي بشخصية «ساعد».
وهكذا تقع «زم ّردة» وتنكسر ساقها ،فتتهمها «باربي» بتمثيل األلم ،نتيجة
غيرتها (فهي إذا ً ستغار من نسيختها «ج��واه��ر» التي حكى لها «ساعد»

تحب «أبا داود الكحلي» الذي
حكايتها) ،وال تتفهم وجعها الحقيقي إال حين
ّ
يحصل على لؤلؤتين :يحتفظ باألولى من أجل حبيبته «تارا» ،ويعطي الثانية
لـ«حنظلة»« /ساعد» الذي يعطيها لـ«زم ّردة» ،فتطلب منه أن يجعلها سوارا ً
بثالث فيروزات ،تدفن معها حين تموت.
ثم يستسلم «حنظلة» ورجاله (بضع عشر رجالً) لـ«أبي داود الكحلي»،
ويسيرون نحو قصر الحاكم الذي يفرح بصيده الثمين ،قبل أن تفصح جموع
الناس عن (حصان طروادة جديد)؛ إذ ينشق الميدان ،بجماهيره الكثيرة عن
ّ
لتفك أسره ،وتحاصر الحاكم،
(خاليا نائمة) لـ«حنظلة» ،تستيقظ حينذاك
وتعيد الحق إلى نصابه.
وإذ ذاك ي ّودع «أبو داود» «باربي» سائرا ً نحو محبوبته «تارا» ،وحين تسأله
أال يتركها تحبّه ،يخبرها أنّ «سعيد» الذي كلّفه «حنظلة» بإعادة دفن سوار
«زم ّردة» قرب قبرها ،هو من أشجع رجاله وأذكاهم ،وهو جدير بها.
وتنفتح رواية «باربي السوداء» على سرد مؤ ّنث ،بصيغة المفرد المتكلم
يوجه حديثه إلى الجمع المخاطب« :أهالً ...أهالً ...حللتم أهالً ووطئتم
الذي ّ

سهالً ...على رغم أنني مشغولة بالتزيّن أم��ام المرآة إال أنّ الحديث إليكم
يسعدني ويبهجني».
الروائي سالم
ويح ّقق هذا السرد إثارته من وجهتين ،تتمثل األولى في كون
ّ
الجابري رجالً سيتحدّث بلسان المرأة ،بما ينطوي عليه ذلك من فتنة ،والثانية
في كون استخدام صيغة الخطاب في السرد ،على قلة ذلك ،تتيح اقترابا ً من
نوع ما مع المتلقي الذي يع ّد نفسه ،كما تعدّه اللغة ،جزءا ً من الفئة المستهدفة
مباشرة بذلك السرد.
إنّ هذه الكائنات الصغيرة المخصوصة بالخطاب ترافق «باربي» في ك ّل
مكان ،تستريح على كتفيها ،أو في حقيبتها ،أو فوق كتاب من كتبها ،أو في
الخزانة ،وال تبتعد عنها إال حين تريد تغيير مالبسها ،ألن «باربي» خجولة
(إال حين ينتصر الخوف على الخجل) ،وهي تجد في تلك الكائنات متلقيا ً
حياديا ً ال يربك السرد بتدخالته ،فتحكي لهم عن نفسها ،وقناعاتها ،ورؤاها،
بسرد ال يخلو من التشويق« :أنا أختكم باربي السوداء ،هكذا أخاطب نفسي
خصوصا ً عندما أتزيّن .لون بشرتي أسمر ،ليس بالضبط أسمر ،بل أسود
كالمسك ،أو كالقهوة التركية السادة» .وهي تنطلق من لونها لتؤ ّكد على
السعي إلى كمالها من خالل نقيضها األبيض ،وتعتذر لجميع ذوي البشرة
«أحب شرب
السوداء الذين تقدّرهم ،ألنها ترغب في الزواج من رجل أبيض:
ّ
القهوة بالحليب».
وهي جديرة بأن تكون شهرزاد الحكاية؛ إذ تسرد لهم عددا ً من الحكايات
التي تنثرها ،لتعيد تجميعها الحقا ً في حكاية واحدة ،فتسرد لهم /لنا من الزمن
الماضي حكاية «عامر» مع أمه ،وحكاية «أبي داود» مع «تارا» ،وحكايتهما مع
قارع الطبل .كما تسرد لهم حكاية «حنظلة» مع عمه ،ومن الزمن الحاضر تسرد
حكاية «طارق» الذي حَ مَل (بحسب تشخيص الطبيب) قبل الزواج ،فتز ّوج من
«غدير» سترا ً للفضيحة ،وحين يختفي انتفاخ بطنه تفاجئه زوجته بأن حمله
قد تدحرج إليها ،وأن عمر الجنين ثالثة أشهر ،على رغم أنّ زواجهما حدث
قبل شهر ونصف الشهر ،وإذ تنجب غالما ً أسمر ت ّتهم زوجها (صاحب الجنين
األصلي) بأنه كان قد حمل من «كونوا» اإلثيوبية!
ثم تسرد «باربي» لنا ،بوصفها ساردة مشاركة ،كيفية دخولها عبر ذ ّرات
السوار الذي تجده في خزانة الفندق ،وحكايتها مع فرسان ذلك الزمن التي
أشرنا إليها ،لتنتهي الرواية من دون أن تتيح للسارد الذكر فرصة مشابهة في
السرد .فعلى رغم أنّ
الروائي رجل ،فإنه لم يسمح لذكورته أن تمارس سطوتها
ّ
النصي من
على السرد ،مكتفيا ً بإعطاء «ساعد» مهمة سرد أق ّل من ثلث الفضاء
ّ
وجهة نظر ذكورية ،متيحا ً له سرد حكايته مع «جواهر» لـ«باربي» التي يشدّها
االستماع إلى الحكاية ،ولكنها سرعان ما تملك زمام السرد من جديد.
النص ،هي
وهكذا ،فإنّ الدوامة الحكائية التي يعيشها القارئ أثناء قراءته
ّ
من النوع الذي يح ّفز الخيال الذي ينتقل من سوق «مطرح» وقهوة الحطب ،إلى
أجواء ألف ليلة وليلة .وكم يحتاج المبدع العربي إلى هذا النوع من التجريب
المستمر؛ لينتج روايات غير تقليدية ،ترسم وجها ً جديدا ً للرواية العربية .وبقي
أن نقول في النهاية :ثمة في الرواية أخطاء لغوية ،لم يخ ُل منها حتى الغالف،
وهي أخطاء ال تليق بسحر السرد وفتنته.
 كاتب فلسطيني

أ ّك ��دت م�ص��ادر م�ق� ّرب��ة م��ن الممثلة سيرين عبد ال �ن��ور ،أن
زميلتها ن��ادي��ن نسيب نجيم غاضبة منها ألنها قامت بعمل
«ريتويت» لتغريدة ،اعتبر فيها أح��د الصحافيين أنّ أح��دا ً لم
يمأل مكان سيرين الغائبة عن الشاشة في الموسم الرمضاني
األخير .وقالت المصادر إنّ نادين اعتبرت أن سيرين تقلّل من
قيمتها من خالل اإليحاء أن الشاشة من دونها فارغة ،وهو ما
ردّت عليه الثانية باستغراب قائل ًة إنّ الصحافي ذكر أنّ أحدا ً لن
يمأل مكان سيرين ،وتساءلت :هل أنتم على الشاشة كي تمألوا
المكان الذي تركته ،أم لتصنعوا مكانا ً ألنفسكم؟
يذكر أن نجيم تخوض حربا ً على أكثر من صعيد مع مغ ّردين
تؤكد أنهم «مرسلون» من قبل عبد النور التي تشعر بالغيرة،
أي عمل هذا الموسم.
ألنها لم تقدّم ّ
وه��ذه ال�ح��رب الفنية الشرسة كانت ت��دور ف��ي الخفاء بين
الزميلتين ،لكنها ظ�ه��رت إل��ى العلن عندما ردّت نجيم على
وهمي يعود إلى إحدى «فانزات»
تغريدة وصلتها من حساب
ّ
سيرين عبد النور ،جعلتها تفقد صبرها وتنفجر غضباً ،وذلك
بعد سلسلة من التغريدات القاسية ،بعضها ينال من نجاحها
وموهبتها وأدائها التمثيلي ،وبعضها اآلخ��ر يهاجم مسلسل
«ن��ص ي��وم» ويعتبره عمالً ف��اش�لاً وم�م�لاً .فما ك��ان منها إلى
أن ردّت عليها بتغريدة كتبت فيها« :فيكن ت��روح��وا تنضبّوا
عند معلمتكن ،ق ّرفتونا كل السهرة نكش د ّبان وبرغش كفانا
زب��ال��ة»! في إش��ارة إل��ى أنّ سيرين عبد النور هي «المعلّمة»،
ولكن من دون أن تس ّميها.
ال �ح��رب ب�ي��ن ن��ادي��ن وس�ي��ري��ن ب ��دأت ع�ن��دم��ا ن �ش��رت نادين
«أف�ي��ش» مسلسل «ن��ص ي��وم» ال��ذي يجمعها بتيم حسن ،فما
ك��ان من «فانز» سيرين إال أن قاموا باستبدال ص��ورة نادين
بصورة سيرين ،ونشر الصورة المر ّكبة عبر مواقع التواصل
االجتماعي ،وكانت المفاجأة عندما وضعت سيرين «اليك»
على الصورة ،تعبيرا ً عن رضاها وإعجابها بها.
سيرين عبد ال�ن��ور ال�ت��ي ق� � ّررت منذ السنة المنصرمة أن
تغيب عن الماراثون الدرامي هذه السنة ،كانت حاضرة على
مواقع التواصل االجتماعي من خالل تغريدات أعرب كتّابها
عن اشتياقهم إلى «النجمة التي لم يمأل مكانها أح��د» .إال أنها
كانت ح��اض��رة أي�ض�ا ً م��ن خ�لال ت�غ��ري��دات تهاجمها وتتّهمها
بتحريض جمهورها ض ّد منافساتها بسبب غيابها عن السباق
الرمضاني .وبدا جليا ً أن هذه المشكلة تتفاقم ،خصوصا ً أن
المنتج صادق صبّاح في األيام األخيرة من شهر رمضان ،أقام
سحورا ً على شرف نجاح أعماله في موسم رمضان ،ومنها
«نص يوم» ،وكان الفتا ً دعوة سيرين عبد النور إلى السحور،
إذ حضرت مع زوجها فريد رحمة وأجرت لقاءات تلفزيونية
ع � �دّة ،وع �ن��دم��ا س�ئ�ل��ت م��ن ق�ب��ل أح ��د ال ��زم�ل�اء :ه��ل تعترفين
بتف ّوق نادين نجيم وماغي بو غصن عليك هذه السنة ،ثارت
ثائرتها ،وتركت الميكرفون ،لكن عادت وقالت إنها حضرت
ألي أح��د آخر.
إل��ى السحور لتبارك للمنتج ص��ادق صباح ال ّ
وبالفعل ،لم تقترب عبد النور من نجيم لتلقي السالم عليها،
ما أث��ار حفيظة األخ�ي��رة التي كانت تلتقط الصور مع غالبية
الحضور الذين أثنوا على نجاحها في «نص يوم».

