
رسائل

إلى المحرر

 بحواسَك من محطة 
ُ

تنتقل وأنت 
التلفاز،  أمــاَم  أخــرى، متسمرًا  إلى 
يـــــداهـــــمـــــَك إحـــــــســـــــاٌس بـــالـــخـــطـــر. 
الــخــطــر مــن أن يــمــّس عــقــلــَك فـــراغ، 
 

ٌ
ــك اإلنـــــســـــانـــــّيـــــة ابــــــتــــــذال ــتــ ــمــ ــيــ وقــ

أنـــتـــقـــي؟  بــــرنــــامــــٍج  أّي  ــــف.  ــــخـ وسـ
برنامٌج  ذلــَك  يائسا.  نفَسَك  تسأل 
يرّوج للجنس والفضائح طامحا 
مشاهدة،  نسبة  أكبر  تحقيق  في 
فــــــي مـــجـــتـــمـــع أكـــــثـــــر مــــــن نـــصـــف 
أبنائه فارغون ومكبوتون... وذاك 
 ،

ّ
برنامج آخر يسيء إلى روح الفن

ــّي بـــعـــيـــدًا، ُمــحــتــفــيــا  ــّرقــ ُمــقــصــيــا الــ
بأجساد شبه عارية، ال بأصوات!

تيأس للحظات، فتحتمي ببرامج 
سياسية. وإذ تجدها هي األخرى 
حـــــــــوار حــقــيــقــي  أي  ــن  ــ مــ ــة  ــ ــاريــ ــ عــ
مــثــمــر... تــجــدهــا مــتــكــّررة، باهتة، 
 عيناَك عن مشاهدتها، 

ّ
ة، تكل

ّ
ممل

زًا، 
ّ
واإلنــصــات إلــى كــالٍم صــار مقز

ب 
ّ
لــفــرط مــا كـــّرر نفسه! وأنـــَت تقل

بصرك من قناة إلى قناة، تشتاق 
والقيم،  الثقافة  إلــى  الــرقــّي...  إلــى 
إلــى ألــســنــة مــصــونــة مــن الــعــيــوب، 
ــــاد 

ّ
ــة الــــض ــغـ ــفــــاه تـــعـــشـــق لـ ــــى شــ إلــ

إلى كالم موزون  أميرة،  وتبرزها 
يزيدَك سمّوًا، يخاطب إنسانّيتك، 

يطّور معرفتك.
وفـــي لــحــظــات الــحــنــن هـــذه، تثُب 
من الذاكرة وجوه إعالمّية رحلت 
ــزان. 

ّ
النضوج واإلت فارتحل معها 

ريـــكـــاردو كـــرم واحــــٌد مــنــهــا. كيف 
كــــان يــجــتــذبــَك بــحــرفــّيــتــه ولــغــتــه 
ــــة شــائــبــة، األنــيــقــة  بــة مــن أّي

ّ
املــشــذ

ــذًا بــيــدَك  كــابــتــســامــتــه الـــنـــدّيـــة، آخــ
مسافرًا بَك إلى ما »وراء الوجوه« 
 مــــن ضـــيـــوفـــه املـــخـــتـــاريـــن 

ً
ــال ــاعــ جــ

بـــعـــنـــايـــة فــــائــــقــــة، مـــــن مـــتـــفـــّوقـــن 
ــاردو  ــكــ  لـــــك! ريــ

ً
ومــــبــــدعــــن، قـــــــدوة

وغيره مّمن رحلوا، تركوا الساحة 
شــاغــرة لــوجــوه جــديــدة، تصطنع 
املهارة اإلعالمّية. تلك الوجوه ما 
اســتــطــاعــت أن تــأســر قــلــبــك، ألنها 
ــفــة 

ّ
ــعــة مــتــكــل

ّ
بــكــل بــســاطــة مــتــصــن

عاجزة عن وهبَك ما يوّسع مدارك 
البرامج التي   هي 

ٌ
فكرك. شحيحة

انــتــظــارهــا. »تحقيق«  تــمــل مــن  ال 
ــي نـــاضـــر هـــنـــدي واحـــد  لــكــلــود أبــ
مــنــهــا. بــرنــامــج يــحــتــرم املــشــاهــد، 
ثقافة  من  كّما  يهبَك  بإتقان،  ُمَعدٌّ 
متنّوعة لم تكن في زادك، ُمقّدمته 
صادق،  وجهها  رصينة،  إعالمّية 
ــا حـــقـــنـــه  ــ ــــدهـ ــنـ ــ ــا عـ ــ ــــسـ ــــاجـ ــيـــــس هـ ــ لـ

بالبوتوكس.
الغني طليس،  ذلــك، عبد  زد على 
بــلــكــنــتــه الــبــعــلــبــكــّيــة الــعــفــوّيــة. كم 
تحترُمه مِلا يحمله فكره من شعر 
مــعــرفــّي. يستضيف  ــراء  ونــقــد وثــ
وجـــوهـــا، وإذ بـــه يــتــحــّول واحــــدًا 
شعرًا،  يسأل  شعرًا،  ينطق  منها، 

س شعرًا.
ّ
يتنف

إلــــى مـــثـــل َهــــــؤالء نـــحـــتـــاج الـــيـــوم، 
ـــداعـــي. 

ّ
ـــبـــا لـــإحـــســـاس بـــالـــت

ّ
تـــجـــن

يكفينا ما على األرض من تداٍع.
أذكـــُر جــّيــدًا وجــه مــّي منسى حن 
ــلـــى شــاشــة  ــنـــذ أشــــهــــر عـ ــــت مـ

ّ
أطــــل

ــــي بـــرنـــامـــج  ــان فــ ــنــ ــبــ ــزيــــون لــ ــفــ ــلــ تــ
حــــــــوارّي. كـــيـــف تـــرجـــمـــت عــشــقــهــا 
غة. 

ّ
لل لـــأدب،  للصحافة،  للوطن، 

وجـــدتـــهـــا تـــنـــزرع فـــي روحـــــي فــي 
عمق أعماقها...

إلــــــــــى مـــــنـــــّســـــى وهــــــــنــــــــري زغــــيــــب 
إستضيفوا  نــحــتــاج!  وأمــثــالــهــمــا 
نـــــمـــــاذج كـــــهـــــذه، فـــبـــهـــا تـــكـــبـــرون 
تــتــحــول شاشاتكم  ونــكــبــر. وبــهــا 
ــداًل مـــن أن  ة، بــ ــــــاء

ّ
إلـــى مـــنـــارة وض

تــكــون أبــواقــا تصيح وتــثــرثــر في 
الفراغ.

دانا تقي جوهر

إلى أسياد اإلعالم 

اللبناني!
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