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�سمير يزبك �إلى مثواه الأخير في رمحاال ...الطم�أنينة ّ
ت�سكن �آالم الموجوع!

ودّع��ت بلدة رمحاال والجبل ولبنان الفنان
وشعبي
رسمي وف ّني
سمير يزبك ،بحضور
ّ
ّ
حاشد ،حيث رفعت الالفتات في مناطق عاليه
كافة .و ُن ّظم للجثمان استقبال من قبل أهالي
منطقة غرب عاليه عند د ّوار قبرشمون.
وأقيم قدّاس وج ّناز لراحة نفس الفنان يزبك
في قاعة كنيسة مار ميخائيل رمحاال ترأسه
راعي أبرشية بيروت المارونية المطران بولس
مطر ممثالً الكاردينال بشارة بطرس الراعي،
بحضور محافظ جبل لبنان المهندس فؤاد
فليفل ممثالً رئيس مجلس النواب نبيه ب ّري
ورئيس مجلس الوزراء تمام سالم ،وزير التربية
والتعليم العالي الياس بو صعب ،النائب فادي
الهبر ،المهندس سيزار أبي خليل ممثالً العماد
ميشال عون ،ميشال معيكي ممثالً وزير الثقافة
روني عريجي ،خالد سعود على رأس وفد من
الحزب الديمقراطي اللبناني ممثالً النائب طالل
أرسالن ،العميد آلبير حبار مم ّثالً قائد الجيش
العماد جان قهوجي ،العقيد حنا اللحام مم ّثالً
مدير عام قوى األم��ن الداخلي اللواء ابراهيم
بصبوص ،زهير تمراز مم ّثالً مدير عام الدفاع
المدني ،رئيس اتحاد بلديات الغرب األعلى
والشحار رئيس بلدية رمحاال المحامي ميشال
سعد ،رؤساء بلديات ومخاتير المنطقة وعدد
كبير من الفنانين والمطربين الذين أدّى بعضهم
أغاني الراحل سمير يزبك ،إضافة إلى عائلة
الفقيد ومشايخ من المنطقة وحشد من األهالي
والمواطنين من مختلف المناطق اللبنانية.
بعد تقبّل عائلة الفقيد العزاء في صالون
الكنيسة ،أقيمت مراسم الج ّناز والدفن حيث
تليت البركة الرسولية .وج��اء فيها :تلقينا،
ونحن في زيارة كنسية لمدينة روما ،نبأ انتقال
فقيدكم الغالي ،الفنان الكبير سمير يزبك ،عن
سبع وسبعين سنة زخ��رت باإليمان العميق
ّ
فشق علينا
والعطاء في حقل الفنّ الرفيع،
الخبر ،ونحن نشاطركم األس��ى على فقده،
والصالة لراحة نفسه ،سائلين الله أن يسكب
على قلوبكم تعزياته األبوية.
كان للمرحومة والدته ذات الصوت الرخيم،

الفضل في اكتشاف صوته الجميل وتشجيعه
على تنمية موهبته الموسيقية .فدخل المعهد
الوطني للموسيقى الكونسرفتوار ،حيث تعلّم
العزف على آلة العود ،وصقل الصوت وأصول
التلحين والتأليف الموسيقي .وفي الوقت ذاته
ك��ان يعمل في أح��د صالونات التزيين حيث
أتت يوما ً السيدة فيروز ،وبينما كان يس ّرح
شعرها قال لها أو ّد أن أسمعك صوتا ً جميالً،
وأسمعها صوته فأعجبت به جدا ً وقدّمته إلى
الرحابنة الذين ض ّموه إلى الكورال الذي كان
يرافق السيدة فيروز ،ثم ما لبث أن أعطي أدوارا ً
في بعض مسرحيات الرحابنة ،فبدأ مسيرته
الفنية وهو في السادسة عشرة من عمره .وكان
في ما بعد يفتخر بهذه المرحلة ،ويقول عنها قد
أفادتني جدا ً وأثقلتني صوتا ً وموسيقى.
وبعد مدة تع ّرف إلى الملحن روميو لحود
وت��ع��اون معه لسنوات ع���دّة ،وأص��ب��ح بطل
مسرحياته في مهرجانات بعلبك ،واألرز ،وبيت
الدين ،وإه��دن ،وبيروت وغيرها .وتعامل مع
كبار الفنانين من أمثال السيدة فيروز وصباح،
وغنى مع الفنان الكبير ودي��ع الصافي ،ومع
نصري شمس الدين ،وج��وزف ع��ازار وعصام
رجي وغيرهم ،وص��اغ لنفسه درب �ا ً موسيقيا ً
خاصا ً حيث اشتهر بالمواويل وأب��و الزلف،
والعتابا ،واألغنيات الوطنية ،ومنها «يا مص ّور
ص ّور لبنان» ،وتجمع لديه حوالى ستين أغنية
مشهورة وأكثر من مئة موال ،وفي طليعتها ذاك
الموال الذي كتبه له الوزير جوزف الهاشم عندما
ابتدأ يالزمه األلم ،وهو بعنوان «موجوع» ،الذي
ما زال يحت ّل المراكز األول��ى في ك ّل اإلذاع��ات،
وتقديرا ً لموهبته وعطاءاته الفنية ،قد تم تكريمه
في لبنان عدّة مرات ،ونال عددا ً من األوسمة من
وزار َتي الثقافة والتربية الوطنية .كما أقيمت له
احتفاالت تكريم في سورية واألردن والعراق
واإلمارات العربية المتحدة وإيران.
اقترن في س ّر الزواج بشريكة حياته الفاضلة
السيدة حنان نصار ،وعاشا معا ً حياة زوجية
رضية ،وتعاونا على تربية ابنهما وابنتهما
تربية وطنية صالحة ،وو ّفرا لهما ثقافة عالية

فتحت أمامهما أب��واب النجاح في المجتمع.
وأحب ضيعته ومسرح طفولته رمحاال ،وغ ّنى
ّ
لها وتغ ّنى بها ،وكان نجم مهرجاناتها ،ومن
أح��ب بلدة
مؤسسي ناديها ال��م��ع��روف .كما
ّ
ّ
الناعمة التي له فيها أقارب وذكريات.
وكان المرحوم سمير يتمتع بثقافة موسيقية
واس��ع��ة ،فكان ع��ازف ع��ود م��اه��راً ،وملحناً،
ومؤ ّلفا ً موسيقياً ،ومد ّرباً ،وأستاذا ً تتلمذ على
يده عدد من الفنانين المعروفين .وقد تميّز في
الوسط الفني بأخالقه العالية ومحبّته للجميع،
وتعاليه عن الصغائر ،وتقبّله النقد واإلساءات
بكبر نفس ومسامحة.
إلى ذلك ،فقد تألم كثيرا ً في حياته ،إذ الزمته
األم��راض واألوج��اع منذ أكثر من ثالثين سنة،
فألفها وأصبحت جزءا ً من حياته ،وامتنع عن
السفر وعن إقامة الحفالت أثناء الحرب وبعدها،
وبقي مالزما ً بيته ،متق ّبالً تلك األوجاع بإيمان
وصبر جميل ،وكان مواله الشهير «موجوع»
أصدق تعبير ع ّما كان يعانيه.
وف��ي سنواته األرب���ع األخ��ي��رة اش��ت� ّد عليه
المرض وأصابه في أع ّز وأثمن ما لديه ...أوتاره
الصوتية ،التي اضطر األطباء إلى استئصالها
بعملية جراحية فأخذ يصارع المرض بعزيمة ال
تلين ،وبإيمان ال يفتر ،والبسمة ال تفارق ثغره.
بعد القدّاس والج ّناز ،ألقى رئيس البلدية
ميشال سعد كلمة البلدة فقال :رمحاال في حداد،
على صنوبرها األخضر بشارات س��وداء وفي
ينابيعها والعيون دموع وحنين .وفي جنائنها
الغ ّناء غناء حزين وأنين لياليها المالح ،فقدت
وغص النغم
الربابة وصاحبها فصمت الوتر
ّ
وانكفأ الزمن الجميل.
وأضاف سعد :سمير يزبك خسرته رمحاال
شب في ربوعها وعرف دروبها
أوالً ،وهو من ّ
وأحب ناسها وأحيا حفالتها .وهي
وألف بيوتها
ّ
من كانت له األم الملهمة تحنّ كما سمعته ينادي
«ح ّني ح ّني يا حنونة» ،وق��د صنعت بعض
هويته وتباهت بما بلغه قامة فنية شامخة
وصوتا ً ذهبيا ً شجيا ً يخرج من جورة الذهب
هذه ،ويحتل فضاء النجومية األرحب.

وتابع :رمحاال في ح��داد ألنها أ ّم الصبي،
أوجعها غيابه وهو الموجوع والعاشق والتائق
إلى تراب أمه .وها هو يعود إليها خيّاال ً ينزل
عن صهوة حصانه بعدما جال في ميادين الفنّ
وصال ،وقد غ ّنى وأغنى واستغنى عن مقابل أو
مردود أو التفاتة ،وأن رمزية في الوطن الذي
�ب ،إن��ه ق��در أه��ل الفنّ واإلب���داع في ب�لادي.
أح� ّ
يعطون وال ينتظرون وهمهّم وه ّمنا أن يعود إلى
لبنان مهرجانه الحقيقي وفرحه والسالم الذي
أنشده سمير ورفاقه وننشده كلّنا.
وختم سعد :نشكر ك ّل من شارك رمحاال ألمها،
وكلّنا نعيش ألم الغياب وأمل رؤية وطن سمير
يعود من جديد ،متم ّنين أن يجود الزمان بمثل
هؤالء الكبار.
وألقى المحامي ميشال أبي عبد الله كلمة
العائلة فقال :نودّعك اليوم مع ك ّل المحبّين
عائدا ً كبيرا ً إلى نعيم ربك إنسانا ً حانيا ً تقبّلت
الوجع وعشت معه كنعمة ال كنقمة ،أدميت
الوجع وأدم���اك ،فضحت المرض وتحدّيته،
عشت وغ ّنيت وأطربت وأنت تسكن على صفاف
الجراح .لم تكن يوما ً شريطا ً
مسجالً بل مجموعة
ّ
من األصوات المتداخلة في انخفاضها وارتفاعها
في حزنها وكآبتها ،في حضارتها وعفويتها ،في
عافيتها ومرضها حتى سبقك صوتك منذ أربع
سنوات إلى فراديس السماء.
وختم أبي عبد الله بشكر الحضور والقوى
األمنية وبلدية بسوس وأه��ال��ي قبرشمون
والجوار.
ث� ّم تل ّقت العائلة التعازي ،ووري جثمان
الراحل الكبير في مدافن العائلة.
وك��ان��ت بلدة قبرشمون ق��د ودّع���ت الفنان
الكبير واستقبلت جثمانه بأجواء من الحزن
واألسى ،وسط حشود من أبناء منطقة الغرب
والشحار .وبعد استقبال النعش ال��ذي ُحمل
على األكتاف ،والكلمات المعبّرة التي تحدّثت
عن مزايا الراحل ونجاحاته التي يعت ّز بها ك ّل
توجهت الحشود في مسيرة كبيرة نحو
لبنانّ ،
بلدة رمحاال للمشاركة في مراسم الدفن في
كنيسة مار مخايل.
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ّ
التحديات التي يواجهها
الأحمد:
الم�شهد الثقافي عظيمة ّ
لكن �إرادتنا �أعظم

ميس العاني
ر ّكز االجتماع الذي عقده وزير الثقافة السوري محمد
األحمد مع مديري الثقافة في المحافظات ،وذلك في مق ّر
الوزارة أمس ،على واقع المراكز الثقافية وسبل النهوض
بواقعها ونشاطها عبر ّ
خطة تتض ّمن التنسيق بين الوزارة
والهيئات المعنية بالشأن الثقافي في المحافظات كلّها.
وأك��د األحمد وج��ود تحدّيات كبيرة تحيط بالواقع
الثقافي ،مشيرا ً إلى نيّة ال��وزارة العمل الحثيث لتطوير
العمل ضمن المراكز الثقافية باالعتماد على مبدأ الفريق
الواحد لتذليل الصعوبات ،مشيرا ً إلى أن الوزارة مستمرة
في إكمال البرامج والخطط السابقة التي كانت تعمل
عليها بأسلوب مختلف وآلية تعتمد على طرق متعدّدة في
التحفيز.
ونبّه األحمد إل��ى ض��رورة وض��ع ورق��ة عمل تتض ّمن
مقترحات تطوير ال��واق��ع الثقافي ف��ي ك�� ّل محافظة،
والصعوبات التي يعاني منها ليتم متابعتها وإيجاد
حلول لها .مشيرا ً إلى صعوبة العمل الثقافي خالل هذه
الظروف ،ال سيما في المحافظات التي عانت من األعمال
اإلرهابية.
وأوض��ح األحمد أن ال��وزارة ستعمل بك ّل ما لديها من
إمكانيات للخروج من هذا الواقع الصعب ألنّ إرادتنا أعظم

من التحدّيات ،مؤ ّكدا ً في الوقت نفسه أنه ال يمكن االنتظار
حتى نهاية األزمة للنهوض بالوضع الثقافي ،وضرورة أن
يكون مديرو الثقافة فاعلين ومؤثرين لمواكبة التط ّورات
اليومية مع أهمية االهتمام بالثقافة البصرية ،سواء كانت
مسرحا ً أو سينما ،ألنها عنصر جذب ال يمكن إهماله.
وتض ّمنت مداخالت مديري الثقافة في المحافظات
أساسي بنقص
مجموعة من المشكالت التي تتعلّق بشكل
ّ
المخصصة
التمويل ،خصوصا ً للتعويضات المالية
ّ
للمحاضرين ومد ّرسي معاهد الثقافة الشعبية ،إضافة
إل��ى نقص ال��ك��وادر في مراكز كثيرة ،ال سيما الفنيين
والمهندسين.
كما تحدّث المدراء عن ضرورة تأمين ح ّراس للمراكز
�وس��ع ف��ي إقامة
الثقافية ف��ي المناطق الساخنة وال��ت� ّ
المهرجانات والملتقيات األدبية تحت إش��راف مباشر
من وزارة الثقافة ،وتفعيل التواصل مع الفئة األه ّم في
المجتمع ،وه��ي فئة الشباب ،من خ�لال التنسيق مع
الجامعات وتزويد المراكز بالمزيد من كتب األطفال.
كما طالبوا بدعم مسارح المراكز وجعلها منبرا ً النطالق
المواهب الشابة عن طريق تفعيل المهرجانات المسرحية،
وجعلها دور ّي��ة ،إضافة إلى دعم المركز الموجودة في
األري���اف وااله��ت��م��ام ببرامجها وأنشطتها ،خصوصا ً
الموجهة إلى األطفال.
ّ

ا�سطنبولي يفتتح مهرجان الم�سرح في �صور

ر�ضا يغني ل�سورية «يا دار الوفا» على خ�شبة �أوبرا دم�شق
دمشق ـ آمنة ملحم
ليست مصادف ًة أن يقف الفنان
اللبناني رضا على مسرح دار األوبرا
في دمشق مطربا ً الجمهور بباقة من
أجمل أغانيه الرومنسية والوطنية،
مسترجعا ً صدى ذكريات «في يوم
موجها
وليلة» ل��وردة الجزائرية،
ّ
للشعب السوري «رسال ًة من تحت
ال��م��اء» ،م��ؤ ّك��دا ً أنّ س��وري��ة لطالما
غمرته بلطفها ،وم��ن بعدها «أروح
لمين» .فحفلته جاءت استكماال ً لرحلة
َكسر الحصار الثقافي المفروض على
س��وري��ة منذ األي���ام األول���ى للحرب
الشعواء التي أل ّمت بحضن الوطن،
الحصار الذي تعمل إدارة دار األسد
للثقافة والفنون بمساندة وزارة
الثقافة ،على تجاوز تداعياته بش ّتى
اإلمكانيات المتاحة.
بداية الحفل ال��ذي أحياه الفنان
رض���ا ف��ي دار األوب�����را ف��ي دمشق
بمصاحبة «ف��رق��ة نظير م���واس»،
كانت عزفا ً مع الفرقة الموسيقية
ألغنية «كامل األوص��اف» للعندليب
األسمر ،حيث برع م ّواس فيها بكمانه
الذي نطق لحنا ً من دون حاجة إلى
صوت يرافقه ،فحصد تصفيقا ً عاليا ً
من الحضور.
ث��م اعتلى ال��ف��ن��ان رض��ا خشبة
ال��م��س��رح ،م��س��ت��ه�ّل�اّ ً حفله بتحية
إل��ى سورية شعبا ً وق��ائ��دا ً وجيشا ً
صامدا ً مغواراً ،مؤ ّكدا ً أنّ سورية بلد

الحضارة والفنّ والثقافة ،وفيها ملوك
موجها ً كلمات أغانيه
الدراما والفنونّ .
حتى الرومنسية منها إلى سورية،
وخصها بأغنية «غمرتيني بلطفك»،
ّ
داعيا ً عبرها لسورية برفقة الجمهور،
«وبتفرج ق��ول ان شالله» ،من ّوها ً
بأن هذه األغنية انطلقت من سورية
ونجحت في س��وري��ة ،وأنّ سورية
ستبقى بلد العراقة والنجاحات على
الدوام.
وحصد الفنان رضا تفاعالً واضحا ً

من الجمهور بدندنته أغاني «علّم
ول��دك»« ،نسيت النوم»« ،أنا بتعلّم
م ّنك»« ،ع ّزتني الدنيا» ،خاتما ً الحفل
الذي استمر لساعة ونصف الساعة
ت��ق��ري��ب�ا ً بأغنيته «ال��ل��ه يحميكي
سورية»:
الله يحميكي الله
يا سورية
ترابك غالي عَ قلبي
يا سورية
يا دار يا دار الوفا

ع ّز وهنا يا دار
وتض ّل أيامك صفا
ويبقى األمل بشار.
الفنان رضا ولد في مدينة عاليه،
وانتقل للعيش في سورية حيث درس
الموسيقى في دمشق ،والعزف على
آلة العود على يد األساتذة ميشال
عوض ،حسان تناري وعلي رضوان.
تأ ّثر بالموسيقى والغناء منذ صغره،
وبدأ باالحتراف عام .2000
ق���دّم أك��ث��ر م��ن ع��ش��رة أل��ب��وم��ات

غنائية ،م��ت��م� ّي��زا ً ب��ال��ل��ون الطربي
الشعبي ،وص ّور مع أهم المخرجين
العرب ،كما قدّم شارات لمسلسالت
منها «رجال الحسم» للمخرج نجدت
أنزور ،و«خواتم» لناجي طعمة .
قدّم رضا عددا ً من األغاني الوطنية
منها« :الله يحميكي يا سورية»،
و«ش��ع��ب��ك ص��ام��د» ،وأخ���ي���را ً «أن��ا
العربي» ،وله باقة جميلة من األغاني
التي تحت ّل المراتب األولى في العالم
العربي.

�شاعرة الغيوم  ...غيداء �أبو �صالح
عبد الرحمن الخليفة
أدركتُ وأنا أحاول الكتابة عن الشاعرة السودانية غيداء أبو
صالح ،معنى السياحة في تجريد مطلق للكلمات من االلتباسات
في تعريف الشعر ،وكيف أنه يط ّل نقيا ً معبّرا ً عن عالم قائم
بذاته ،وأنه يصلح ليكون مدخالً للوجود اإلنساني إلى محاولة
إدراك عالقته بالمطلق في حدود كيانه الفاني باحتوائه على ذلك
الوجدان المتصالح مع الوجود وعالقاته الكونية الالمتناهية .
ه��ذه التجربة الفريدة التي وقفتُ أمامها مبهوراً ،متعلّما ً
ومحاوال ً التع ّمق في سبر غورها الذي أشكلت عليه قلّة المتوافر
عنها من خلفيات قد تتكشف بجهد أكبر ،وهو مسعى سيظ ّل
قائماً ،أو دراسات رغم أنها تعتبر من تجارب األجيال المعاصرة
حتى بعد رحيلها إلى عالم الخلود وهي في مرحلة الشباب
التمسك ببعض حلم في
وروحه المتطلّعة التي دفعت بها إلى
ّ
الطب ،بعدما درست اإلعالم في أعرق جامعات السودان،
دراسة
ّ
فاضط ّرت لمغادرة البالد م ّتجهة إلى روسيا إلدراك رغبتها التي
يبدو أ ّنها واجهت صعوبات قد تكون متمثلة في القلق المبدع
الذي نتج عن وصولها إلى أعلى سقوف التمازج مع معطيات ما
وراء الوعي بحقيقة اإلنسانية وما يحيط بها من عالقات تربطها
بفضاء الكون الممتد.
غ��ادرت غيداء أب��و صالح روسيا إل��ى هولندا ،حيث التقت
الشاعر الدكتور معز عمر ،وناقشته في أمر طباعة ديوانها الوحيد

«الطوفان اآلخر» ،وقد وجدت عنده رؤية هي التي أسفرت عن نشر
هذا الديوان ،وهو أمر يُشكر عليه ج ّداً ،ث ّم ودّعها م ّتجهة إلى لندن
في موعد مع قدر لطالما حاولت التعبير عنه في قصائد ديوانها
الذي أعتبره مدرسة شعرية متكاملة تنتظر قراءتها من ك ّل الزوايا
التي تعبّر عنها وهي جديرة بذلك.
في لندن ،تأكد لها أنّ أيامها باتت معدودة على إثر مرض
أصابها ،لم أعرف تفاصيله أو مس ّماه وقد أو ّفق يوماً .واضطرت
للعودة إلى الوطن لتحلّق روحها في فضائه وتتخلّل بك ّل كيانها
ك ّل ما كان ملهما ً ومكو ّنا ً في تجربتها الغنية بالمعاني والصدق
واألصالة .
من قصيدة «شموع لقداس س ّري»:
كان البدء
انصهار القرب
وشجرة
وما فوق هواء ...ما تحت هواء
نور يراوده النور
نداء
أتعبتني هذه الرؤيا فألقيت يدي فتعلّقت ّ
بكف الريح
وترنيمة ناي حزين
قلتُ يا ع ّرافة
جئتكِ
قالت :

هل أعياك موتك؟
قلتُ  :ال
في هذا المدى حفيف رفع مئزرة الريح
وعلّق في رأسه ظهر الطريق.
كنتُ وحدي أغزل دمعا ً يل ّذ الدم
في شرايين أشجار!

افتتح مسرح اسطنبولي فعاليات «مهرجان لبنان
المسرحي ال��دول��ي» ف��ي مدينة ص��ور ،بمشاركة ِف��رق
مسرحية من العراق وليبيا والجزائر وتونس واألرجنتين
وسلوفينيا وإسبانيا وهولندا وفلسطين وسورية ولبنان.
وقد انطلق المهرجان بكرنفال شارع من أمام «سينما
الحمرا» المقفلة ،وج��ال بالفِرق الموسيقية والكشفية
شوارع المدينة والحارة القديمة وصوال ً إلى بيت المدينة
في اآلثارات الرومانية ،حيث اف ُتتحت العروض بحضور
وفدين من بلدي َتي صور والنبطية ،وإدارة حصر التبغ
والتنباك ،ووزارتي الثقافة والسياحة ،وحشد من األهالي
والطالب.
وقدّمت فرقة «وصل» ،وهي مجموعة شباب من لبنان
وسورية وفلسطين عرضا ً مسرحيا ً بعنوان «قصصكم
على المسرح» ،وهو عرض قائم على االرتجال ومشاركة
الجمهور مشاعره وانفعاالته وتجاربه الحياتية.
هذا ،و ُتعرض خالل أيام المهرجان في ك ّل من النبطية

وص��ور وبيروت مسرحية «حصان الخشب» للمخرج
اإليراني أبو الفضل طبسي ،وتدور أحداثها حول احتفال
الحصاد ومراسم حفل الزفاف ،و«سوناتا الرصاص»
للمخرج العراقي حسين جوير ،وت��دور قصتها حول
عالم المتاهة في زمن الحرب ولغة الرصاص .إضاف ًة
إل��ى مسرحية «بكاء الموناليزا» للمخرج ش��رح البال
عبد الهادي ،و«مش راكبة» للمخرج اللبناني زين الدين
السباعي ،وتعالج الواقع اللبناني واالنتخابات في لبنان
في ظ ّل الظروف الراهنة ،وأيضا ً مسرحية «محمود» من
سلوفينيا للمخرج بيتر سربسك ،وت��دور أحداثها حول
قصة مغامرة الطيران من دون حرب .و«جريمة في مزرعة
الماعز» لطالب الجامعة األنطونية المخرج اللبناني
ميشال حوراني ،و«فهرنهايت» للمخرج األرجنتيني دييغو
قصة مقتبسة من نص «فهرنهايت ،»451
بينكاتو ،وهي ّ
و«من الغروب حتى الفجر» لمجموعة فرقة «تكوين» من
لبنان.

�أحمد زين الدين ...الدر�س الأخير
} أمين حمادة
ال تمنعك جدران الموت يا «معلّمي» من أن تقدّم
ال���درس األخ��ي��ر ،مبتسماً ،ك��ع��ادت��ك .م��ا زل��ت كلّما
َخ��ط��ط��ت ح��رف��ا ً ف��ي ال��ص��ح��اف��ة ،ف��ي ال��ج��ري��دة ،في
المجلة ،وع��ل��ى ال��م��وق��ع اإلل��ك��ت��رون��ي ،أف��ت��رض أنه
جامعي يم ّر بين يديك «األمينتين» اللتين
واج��ب
ّ
أتمنّى تقبيلهما والسجود عليهما ،ألتجنّب الخطأ
أكثر ،وأح��ت��رم المهنة أكثر .كأني لم أت��خ�� ّرج يوما ً
في ص ّفك .حتى هذه السطور ،موقن أنك ستقرأها،
وأ ّني سأسمع مالحظاتك ...مثل ك ّل تالميذك.
أعرف أ ّني وزمالء كثر م ّمن حصدوا ربيع «مهنة
المتاعب» من لوحك األخضر ،لجأنا إلى األمل فيك،
إل��ى حضن ال��ص��واب ،إل��ى النموذج ال��ح��قّ والدافع
األق����وى ،كلّما شعرنا بالوحشة وس��ط صفحات
تلعب بـ«المعايير» ،وتهزأ بـ«العناصر» ،وال تميّز بين
المقال والمقالة ،فنشد أزرنا بك لـ«الصدقية» ،على
رغم انتقالنا من مقاعد الدراسة إلى معترك العمل،
حيث ك ّرمتنا حبّا ً وك��رام�� ًة وت��ن��ازالً بلقب «زميل»،
وأنت «معلّمنا».
يخبرنا األساتذة أنهم يل ّقننونا الصواب قبل أن
رب
تحرفنا عنه الحياة العملية والوسائل اإلعالمية ّ
العمل ،إلاّ ك راهنتنا ألجلنا على عكس ذلك ،طمأنتنا
أنك ستكون معنا «المد ّقق» األول واألخير ،ونحن
لك من المصدّقين .فعلنا كما علّمتنا ،بحثنا عن أكثر
من تقاطع من مصدر موثوق ،الدكتور راغب جابر
والزميل مجد القلعاني والزميلة س��ارة صالحة،
أكدّوا أ ّنك هنا لم تغب.

يكشف رحيلُك بقا َءك ،كما يكتشف الطالب المميّز
لديك ،والشاكر نِع َمك ،أن ك ّل طالبك مميّزون عندك،
مفعمون بمبادلة ح��بّ��ك ال���ذي ك��ان ع��ام��ا ً ال حظو ًة
خاصة ،لم تسمح لهم إلاّ بذلك ،فكانوا حقا ً أخوة
لهادي وميال وديما ونينا .وأن صدرك الذي لم يضق
ب��ال��م��رض ،ا ّت��س��ع للجميع ،حتى خبث «السرطان
األسود» ضممته ،ولعلّك قدّمت له كفنا ً ورقة بيضاء
لتعلّمه جيدا ً الكتابة ،فاختار أفجع العناوين« ،أ ّول ما
ُيقرأ» .كان درسك اليوم يا دكتور أحمد قاسيا ً جداً،
علّمتنا أنّ الدموع يمكنها أن تكتب أيضاً ،حروفا ً ال
يطويها عدد الغد ،وال يمسحها ٌ
ألف بعده.

