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رحيل

«يعبي مطرحه»؟
مارون كرم :شاعر الزمن الجميل من ّ
عن  78عامًا ،رحل الشاعر
اللبناني الذي أسهم ّفي
نجاح أسماء فنية عدة
مثل وديع الصافي ،وماجدة
الرومي ،وراغب عالمة ...ابن
ّ
بلدة بحنني الجنوبية تميز
بغزارة إنتاجه ،وكتب لألرض
واإلنسان ولبنان

كان عالمة
فارقة في عالم
األغنية خالل الستينيات
ّ
والسبعينيات

باسم الحكيم
شاعر الحياة واألرض واإلنسان ولبنان،
غ��ادر الحياة مساء الجمعة بعد صراع
ط��وي��ل م ��ع امل� � ��رض .ل ��م ي �ت��وق��ف مارون
ك ��رم (م��وال �ي��د ق��ري��ة ب�ح�ن�ين الجنوبية
 ،)1932ل�ح�ظ��ة ع��ن ال�ك�ت��اب��ة والتأليف،
ولم يقتصر نشاطه على كتابة األغنية
والقصيدة املغناة ،بل عمل على إصدار
دواوي� � ��ن ش �ع��ري��ة ع ��دة ب�ي�ن�ه��ا« :مروان
وس�ل��وى» ،و«ك��روم الجمال» ،و«رسائل
غرام» ،و«رياح الحب» ،و«ورد وشوك»...
وآخ��ره��ا بعنوان «آخ��ر م��را» (ص��در عام
 .)2005إضافة إلى أشعاره التي كتبها
لبرنامجهّ اإلذاع��ي «ش�لال الفرح» الذي
اس�ت�م��ر ب��ث��ه ل�س�ن��وات ع�ب��ر أث�ي��ر اإلذاعة
ال �ل �ب �ن��ان� ّ�ي��ة .وق� ��د اس �ت �ع��ان ف ��ي إعداده

وقتها بديوان يحمل االسم نفسه .عشق
ل�ب�نّ��ان ،وك�ت��ب ل��ه م�ئ��ات ال�ق�ص��ائ��د التي
ت�غ��زل فيها بجمالهّ .
تميز ك��رم بغزارة
إنتاجه الشعري الذي سيبقى في البال،
وخ�ص��وص��ًا تلك القصائد ال�ت��ي غناها
ّ
واستمرت رحلة
الكبير ودي��ع الصافي.
ال �ت �ع ��اون ب�ي�ن ال �ص��اف��ي وك � ��رم سنوات
لنصف قرن تقريبًا .وكان
طويلة امتدت
َ
أول تعاون بني الرجلني في خمسينيات

ّ
ال�ق��رن امل��اض��ي ،فغنى ال�ص��اف��ي خاللها
م��ا ي �ق��ارب  300أغ�ن�ي��ة وق�ص�ي��دة منها:
«م��رس��ال ال �ح��ب» ،و«ب��اع�ت�ل��ك سالمي»،
و«خ �ض��را ي��ا ب�ل�ادي خ �ض��را» ،و«زرعنا
ت�ل�ال ��ك ي ��ا ب� �ل ��ادي» ،و«دق ب� ��اب البيت
عالسكيت» ،و«صرت متلك َب ّي يا بيي».
وي �ق��ول ال �ص��اف��ي إن ك ��رم «ل � � ّ�ون أغاني
االرت �ب��اط ب ��األرض وال�ع��ائ�ل��ة» .ول��م تكن
العالقة بني كرم والصافي مجرد عالقة
ع� �م ��ل ،ف��ال �ص��اف��ي ه ��و إش� �ب�ي�ن ك� ��رم في
ال� ��زواج ،وع� � ّ�راب اب�ن�ت��ه ال�ك�ب�ي��رة سلوى.
من هناّ ،
وجهت أنطوانيت حلو ،زوجة
م � � ��ارون ع �ت��اب��ًا ل ��ودي ��ع ألن � ��ه ل ��م يبادر
ح �ت��ى إل ��ى االت� �ص ��ال ب��ال �ش��اع��ر الراحل
ف��ي آخ��ر ّأي��ام��ه .انتسب ك��رم إل��ى اإلذاعة
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ع � ��ام  ،1956وت � � ��رأس قسم
ال �ب��رام��ج ال�ت�م�ث�ي�ل�ي��ة وامل �ن��وع��ات ،وكان
عضوًا في لجنة اختيار النصوص حتى

األشهر األخيرة من حياته .انتسب إلى
ال �ـ«س��اس �ي��م» ،وص ��ار ع�ض��و ش��رف بعد
خمسني عامًا من انتسابه إليها.
عايش م��ارون كرم الكبار وصنع كبارًا.
ّ
األغنية خالل
وكان عالمة فارقة في عالم
ستينيات القرن املاضي وسبعينياته،
مع بعض زمالئه أمثال :أسعد السبعلي،
وت ��وف � �ي ��ق ب � ��رك � ��ات ،وم � �ي � �ش ��ال طعمة،
وع �ب��د ال�ج�ل�ي��ل وه �ب��ي ،وم �ي �ش��ال طراد
ومصطفى محمود .وقد فتحت شهرته
أبواب التعاون الفني بينه وبني صباح
(«ي � ��ا ح�ب�ي�ب��ي ي ��ا ح �ي��ات��ي» و«ع ��زي ��ز يا
ع��زي��ز» ،)...وداد («أل��ف وردة ووردة»،)...
ملحم بركات («بلغي كل مواعيدي»،)...
راغب عالمة («لو شباكك عشباكي».)...
وت� �ك � ّ�ر س �ب �ح��ة ال �ف �ن��ان�ين ال ��ذي ��ن تعاون
م �ع �ه��م ل�ت�ش�م��ل ن �ص��ري ش �م��س الدين،
ون �ج��اح س�ل�ام ،وس�ع��اد م�ح�م��د ،وفايزة

أحمد ،وسميرة توفيق ،وإيلي شويري،
وج��وزف ع��ازار ،وسمير يزبك ،وعصام
رج ��ي ،وج ��ورج ّ
وس� ��وف ،وط��ون��ي حنا،
وه� �ن ��اء ال �ص ��اف � ّ�ي ،إض ��اف ��ة إل� ��ى ماجدة
ال��روم��ي ال �ت��ي غ��ن��ت ل��ه «م ��ا ح ��دا ّ
بعبي
مطرحك بقلبي» ،و«عم بيسألوني عليك
الناس» ،و«يا نبع املحبة»...
وكان آخر ظهور تلفزيوني لكرم ،بمثابة
تكريم متواضع لرحلته الشعرية الغنية،
ف��ي ب��رن��ام��ج «أل ��و ب �ي��روت» م��ع سينتيا
األ ّس� �م ��ر ع �ل��ى «ال� �ج ��دي ��د» ق �ب��ل عامني،
تسنى له أن يتذكر من خالل هذا اللقاء
مسيرة كاملة من اإلبداع والنجاح .تقام
ال�ص�لاة على راح��ة نفسه عند الحادية
عشرة من قبل ظهر اليوم في كنيسة مار
ّ
(شرقي بيروت) ثم
الياس في أنطلياس
ينقل جثمانه إل��ى مسقط رأس��ه بحنني
حيث ي ��وارى ف��ي م��دف��ن العائلة .وتقبل
ال� �ت� � َع ��ازي ي ��وم ��ي ال� �ث�ل�اث ��اء واألربعاء
امل�ق�ب��ل�ين ف��ي ص��ال��ون دي ��ر امل�خ�ل��ص في
بحنني (ق�ض��اء ج��زي��ن ـــــ ج�ن��وب لبنان)
م ��ن ال �ع��اش��رة ص �ب��اح��ًا ح �ت��ى السابعة
م �س� ً
�اء ،وي� َ
�وم��ي الجمعة وال�س�ب��ت  3و4
أيلول (سبتمبر) في صالون كنيسة مار
الياس ـــــ أنطلياس من العاشرة صباحًا
ً
مساء.
حتى السابعة

ّ
◄ من المتوقع أن يصدر في عيد الفطر
ألبوم راغ��ب عالمة الجديد .األلبوم الذي
لم ُيكشف عن اسمه بعد ،من إنتاج شركة
«باك ستايج بروداكشن».
ّ
◄ نقل ّموقع «ال�عً��رب ال� ًي��وم» أن ميريام
فارس وقعت عقدا جديدا لتقديم «فوازير
ُم �ي��ري��ام» ل�م��وس�م�ي��ن ج��دي��دي��ن ،ع �ل��ى أن
ت�ع��رض ف��ي رم�ض��ان ع��ام  2011و2012
وس �ت �ت �ق ��اض ��ى م� �ل� �ي ��ون دوالر ع� ��ن كل
موسم.
ً ّ
◄ قريبا ،يطل نيشان ديرهاروتيونيان
على شاشة  CNNإلى جانب ليلى عبد
اللطيف التي وقع االختيار عليها لتقديم
سلسلة من التوقعات العربية والعالمية.
ُ
وس��ت �ص� َّ�ور ه ��ذه ال �ح �ل �ق��ات ال �خ��اص��ة في
قبرص.
ً
ّ
◄ وق �ع��ت غ ��ادة ع�ب��د ال� ��رازق ع �ق��دا مع
المنتج هشام شعبان ألداء دور البطولة
ف ��ي م�س�ل�س��ل ج��دي��د ب �ع �ن��وان «سمارة»
سيعرض في رمضان  .2011المسلسل
م ��ن ك �ت��اب��ة م �ص �ط �ف��ى م �ح ��رم ومقتبس
ّ
ع��ن المسلسل اإلذاع��ي الشهير ال��ذي ُبث
ف��ي خمسينيات ال�ق��رن الماضي ويحمل
العنوان نفسه.
◄ ج� ��اء ف ��ي م��وق��ع «ب �ي �ب��ول» األميركي
أن ب ��روك ش�ي�ل��دز «ك �س��رت ي��ده��ا بينما
كانت تتمرن على المسرحية الموسيقية
ّ
المتحدث باسم
«قفزة اإليمان»» .وأوضح
الممثلة األميركية أن يد شيلدز ستتعافى
للمسرحية
قبل تقديم العروض المسبقة
ً
في  11أيلول (سبتمبر) ًالمقبل ،مشيرا
إل��ى أن الكسر ك��ان خفيفا ول��م ي��ؤث��ر في
موعد تقديم المسرحية.
ً
يشار إل��ى أن شيلدز ( 45ع��ام��ا) تشارك
م��ع ال�م�م�ث��ل ال�م�س��رح��ي راوول إسبيرازا
في مسرحية «قفزة اإليمان» التي سيبدأ
عرضها في لوس أنجليس في  3تشرين
األول (أكتوبر) المقبل.

