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أنطوان رومانوس

"ق�����ف�����وا ن����ب����ِك م�����ن ذك��������رى ح��ب��ي��ٍب
ومنزلٍة...". يطيب لي أن استحضر 
امرأ القيس للتذكير ببيته الشهير 
ه قلياًل

ُ
قته وقد حّورت

ّ
في مطلع معل

بتحويري،  ان��ك��س��ر،  وإن  للمناسبة 
َوزُن البيت. فأنا أيًضا أريد أن أقف 
وأستبكيكم  وأب��ك��ي  واس��ت��وق��ف��ك��م 
ل��ذك��رى غ��ي��اِب ع��ل��ٍم م��ن أع�����الِم ف��رع 
ع��ل��م ال��ن��ف��س ف��ي ج��ام��ع��ة ال��ق��دي��س 
ي���وس���ف، ال ب���ل ع��ل��م م���ن أع����الم علم 
النفس والعالج النفسي وواح��د من 
اقدم ممارسيه في لبنان وحتى في 

الدول العربية قاطبة. 
منير شمعون هو فعاًل من األحباء 
ال��ذي��ن يصعب ف��ق��دان��ه��م ع��ل��ى من 
ع���رف���وه���م. خ��ف��ي��ُض ال����ص����وت على 
 لبق ال بل ساحر لديه 

ٌ
ث ثقة، محدِّ

كاريزما خاصة به. ال يشبه أحًدا غير 
نفسه، يعرف كيف يلتقط جمهوره 
ف���ي���ش���ّده إل����ى درر ت��ن��س��اب م��ل��ّون��ة 
ومتناسقة مرصعة ببعض النهفات 
التي تريح الفكر فيستفيد بصورة 
بالمعنى   

ّ
 فذ

ٌ
وأعمق، مثقف أفضل 

لٌع
ّ
نِهٌم ومط  

ٌ
ق��ارئ للكلمة،  األصيل 

ع���ل���ى أح������دث م����ا ف����ي ع���ل���م ال��ن��ف��س 
 ب��دون كلل 

ٌ
يغذي ب��ه ط��اّلب��ه، ع��ام��ل

والتنظيم  والتأليف  ال��دراس��ة  على 
نحو  وال��ت��ع��ل��ي��م  وال�����ري�����ادة  واإلدارة 
أٌب ال��ي��وم.  ف��ي  ثماني عشرة ساعة 
ا، أخ مقّرب 

ً
حنون، وج��دٌّ أكثر حنان

وص���دي���ق م���ؤت���م���ن، ط���ّي���ب ال��ق��ل��ب، 
دم������ث األخ����������الق، ح���س���ن ال��م��ع��ش��ر، 
يحسن اإلستماع كما يحسن صياغة 
الموقف. غير مؤدلج وغير دوغماتي، 
والعلمية  النقدية  المقاربة  يعتمد 
وأحكامه.  نظرته  في  والموضوعية 
��ا م��ن��ه ف��ي ك��ل واح����د منا 

ً
ت���رك ش��ي��ئ

بدون أن يستطيع أي مّنا أن يجاريه 
يعرف،  ال  ول��م��ن  منزلته.  ي��ق��ارب  أو 
فقد عرضنا عليه م���راًرا وت��ك��راًرا في 
الفرع أن نكرمه ونشكره على عطائه 
بالذات  وللفرع  للمهنة  وتقديماته 
لكنه رفض بإباء يغلفه تواضع رقيق 
معتبًرا ان ما فعله لم يتعدَّ الواجب ال 

بل بقي مقصًرا عنه. 
إل���ى ج��ان��ب م��ن��زل��ت��ه ف���ي ال��ق��ل��وب 
للبروفسور منير  إليه،  في ما ذهبنا 
شمعون "منزلة" أخرى موازية تكمن 
في موقعه السامي بين نظرائه في 
منهم من  الساحقة  والغالبية  لبنان 

ت��الم��ي��ذه ال��ذي��ن ن��ه��ل��وا م��ن ينبوعه 
ال��م��ع��رف��ي ال��غ��زي��ر وأف�����ادوا م��ن سعة 
اط��الع��ه ال��م��وس��وع��ي وف��ك��ره النقي 
النّير الزالل. مع قلة آخرين، يعّدون 
ت��ق��ري��ًب��ا ع��ل��ى أص��اب��ع ال��ي��د ال��واح��دة، 
كان منير شمعون من أوائل الذين 
سلكوا درب التأهل في علم النفس 
والعمل في العالج النفسي عامة في 
ع��ي��ادت��ه ك��م��ا ف���ي ب��ع��ض ال���م���دارس 
التأهيلية  أو  التربوية  والمؤسسات 
أو الدينية وما إليها، قبل أن يستقر 
ال��ع��الج  وف���ي  الجامعية  مهماته  ف��ي 
ال��ت��ح��ل��ي��ل��ي، م��ف��ض��اًل ق��ص��ر ن��ش��اط��ه 

المهني عليهما.  

ب����اش����ر ت��ع��ل��ي��م ال���ف���ل���س���ف���ة وع��ل��م 
ال��ن��ف��س ف��ي ب��داي��ة ال��س��ت��ي��ن��ات في 
م���درس���ة ال��ح��ك��م��ة ل��ك��ن��ه ل���م يستمر 
ف���ي ت��ع��ل��ي��م ال��ص��ف��وف ال��ث��ان��وي��ة إذ 
ن������اداه ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ج��ام��ع��ي ف��ان��ت��ق��ل 
سريًعا إلى معهد اآلداب العليا حيث 
النفس فيه وزّوده  أسس فرع علم 
المدرسين  وأف��ض��ل  البرامج  أفضل 
بالتعاون  األج��ان��ب  كما  اللبنانيين 
الوثيق مع رئيس المعهد وصديقه 
اليسوعي  األب  البروفسور  المقّرب 

سليم عبو، أطال الله عمره. 
ولما قضت الحرب اللبنانية التي 
السبعينات  منتصف  في  استعرت 
عت أوصال 

ّ
من القرن الماضي فقط

الوطن، بأن أجبرت البعثة الثقافية 
مدرسة  عن  التخلي  على  الفرنسية 
ال��ص��دي��ق��ان  ان��ت��ق��ل  ال��ع��ل��ي��ا،  اآلداب 

إياهما إلى جامعة القديس يوسف 
كلية   ،1977 ال���ع���ام  ف���ي  ف��أس��س��ا، 
وم���ن  اإلن���س���ان���ي���ة  وال���ع���ل���وم  اآلداب 
ض��م��ن��ه��ا ف����رع ع��ل��م ال��ن��ف��س ال��ح��ال��ي 
ع��ب��و  األب  ال�����ب�����روف�����س�����ور  ف���ت���س���ل���م 
عمادتها وتسلم البروفسور شمعون 
النفس فيها لنحو  ف��رع علم  رئاسة 
20 س��ن��ة.  م��ع ارت��ق��اء األب عبو إلى 
رئ��اس��ة ال��ج��ام��ع��ة، ع��ّي��ن ال��ب��روف��س��ور 
ش��م��ع��ون واح������دا م���ن ن���واب���ه وأن����اط 
ب���ه م��ه��م��ة إن���ش���اء م��ج��ل��س ال��ب��ح��وث 
وإدارت��ه. كما عهد إليه مهمة إنشاء 
وتنظيمها  ال��م��ف��ت��وح��ة"  "ال��ج��ام��ع��ة 
وإدارت���ه���ا، وه���ي ك��ن��اي��ة ع��ن دروس 
ع��ام��ة م��ت��ن��وع��ة ت��رت��ب��ط ب��ع��دد كبير 
والفنون  واللغات  اآلداب  ف��روع  م��ن 
وال���ف���ل���س���ف���ة وال����ع����ل����وم اإلن���س���ان���ي���ة، 
م����وج����ه����ة ل���غ���ي���ر ال���م���ت���خ���ص���ص���ي���ن، 
يمكنهم  مخضرمون  علماء  يلقيها 
الشديد  المعرفي  مخزونهم  تحويل 
مستوى  م��ع  ليتناسب  ال��ت��خ��ص��ص 

جمهور عريض متعطش للثقافة. 
نجح منير شمعون نجاًحا باهًرا في 
كمعلم  نجح  المهمات.  تلك  جميع 
ب����ش����ه����ادة م����ئ����ات ال����ط����الب ال���ذي���ن 
كباحث  ون��ج��ح  ي���ده،  على  تتلمذوا 
ال���ذي  ال���ف���رع  ف���ي  وإداري  وم��ن��ظ��م 
أداره وال��ذي يحفظ له أسمى آيات 
التي  ال��ف��ري��دة  المكانة  على  الشكر 
إنشاء  في  أيًضا  نجح  إليها.  أوصله 
و"الجامعة  ال��ب��ح��وث  مجلس  وإدارة 
ال���م���ف���ت���وح���ة" وك����اله����م����ا ال ي������زاالن 
شاهدين حّيين على البصمة البهية 

التي تركها في كال الصرحين. 
إل��يَّ أخ��ي��ًرا وليس آخ���ًرا، بالنسبة 

ك����ان م��ن��ي��ر ش��م��ع��ون ال��م��ع��ل��م ال���ذي 
استطاع اإلفادة من معارفه، المربي 
ال���ذي ع��رف كيف يستمع وي��راف��ق، 
المستشار الناصح الذي عرف كيف 
ي��ه��دي أف��ض��ل ال��ت��وص��ي��ات، الزميل 
ال�����ذي ع����رف ك��ي��ف ي��ت��ح��ول فيقبل 
جميع  ب��ّز  ال��ذي  المرجع  المتساوي، 
ال��م��راج��ع األخ�����رى، ال��ص��دي��ق ال��دائ��م 
ال���ح���ض���ور ال������ذي اس���ت���ط���اع خ��ف��ض 
م��ن��س��وب ال��ق��ل��ق وال���ه���م���وم، وإزاح����ة 

الشكوك، وتصحيح المسارات.   
���ا، ال ي��م��وت 

ً
ع���زي���زي م��ن��ي��ر، ص���دق

تركوا  وم��ن  مزاياهم  تلك  من كانت 
ل��ن��ا ب��ص��م��ات م��ح��ف��ورة ال ت��م��ح��ى وال 
تزول. هم أحياء في القلب والتفكير 
مي 

ّ
وال��ذاك��رة. نم قرير العين يا معل

وصديقي، على أمل اللقاء القريب.  

لَك أيها البروفسور منير شمعون يف النفوس والجامعات منازل 

هو من أوائل الذين 
سلكوا درب التأهل في 

علم النفس والعمل في 
العالج النفسي في عيادته 

كما في بعض المدارس 
والمؤسسات، قبل 

أن يستقر في مهماته 
الجامعية وفي العالج 
التحليلي، مفضاًل قصر 
نشاطه المهني عليهما

كتب الباحث البروفسور أنطوان رومانوس، أستاذ علم النفس في 
جامعة القديس يوسف، بيروت، هذه الكلمة المؤثرة في أستاذه 

وصديقه البروفسور الراحل منير شمعون الذي توفى قبل وقت 
قصير، تاركًا وراءه سجاًل طليعيًا حافاًل في األستذة الجامعية وفي 

ميدان علم النفس والعالج النفسي.


