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شاشة

ميشال ّإده الخسارة

فاطمة عبدالله

ك� � ّ
�أن ال �ع��ال��م م �س��اح �ت��ان م ��ن ت �ن��اق��ض:
ب �ع �ض��ه ب ��رك ��ان وب �ع �ض��ه ف �س �ح��ة .ك��ان
ّ
م �ي �ش��ال إده ف��ي ذل ��ك ال �م �س��اء ،زن�ب�ق��ة
حيزهاّ .
تفترش ّ
يعد جورج غانم ،بأناقة
ال�ك�ل�م��ات ،وثائقيًا يحاكي س�ي��رة رجل
يسكنه لبنان القديم برموزه وثقافته.
تبدل قناعاتها وإن ّ
تغيب قامة لم ّ
تبدل
ّ
ال��زم��ن ،ف �ظ��ل اإلي �م��ان ب��ال��وط��ن فضيلة
النبالء أمثاله.
غ�ن� ّ�ي��ة وث��ائ�ق�ي��ات غ��ان��م (إخ ��راج رودي
حشاش" ،أم تي في") ،سرديته نغمات.
ك� ّ�ن��ا أم ��ام س�ي��رة رج��ل ُول ��د ليصل ونشأ
ُلينجزّ .
يتحدث رئيس الجامعة اليسوعية
األب سليم دك ��اش ع��ن ان�ف�ت��اح ال��راح��ل
وإي �م��ان��ه ب��ال �ق��ان��ون .وه ��و ب �ك�ل�ام م ��روان
حماده "رمزية وح��دة الدولة اللبنانية".
ُ
فكان
أمضى العمر في ت��رك البصماتّ ُ ،
وسلم
ص��ورة م��ن ض��وء ع��ن جيل وحقبة
قيم .ي�ع� ّ�دد غانم المزايا م��ن ال��والدة في
شباط  1928إلى مواجهة المرض ورفض
ال�ه��زي�م��ة أم ��ام خ�ي�ب��ة .راودت � ��ه ف �ك��رة أن
يصبح راه�ب��ًا يسوعيًا بعد ان �ج��ذاب إلى
اإلنجيل واختبار اإليمان العميق .تراجع.
حملته ال�ح�ي��اة إل��ى س�ك��ك أخ ��رى ،تحت
عباءة أب لم ُيفرط في ال��دالل ،بل َّ
شد
وضبط َّ
وقدم دروسًا في الصبر واالعتماد

سمع من األب أنه قال
على النفس .كما ّ
ل�ل�أوالد" :ال تنسوا أن�ك��م م��وارن��ة" .ذلك
ّ
ل �ي��س م ��ن ب �ش��ا ّع��ات ال �ت �ع��ص��ب ،ب ��ل من
ج�م��ال�ي��ات ال�ت�ج��ذر" .م�ت�ك��ام��ل ب��أب�ع��اده"،
ب�ش�ه��ادة ال�ب�ط��ري��رك ب �ش��ارة ال ��راع ��ي ،هو
ّ
واللبناني
"ال�م��ارون� ّ�ي المؤمن بمارونيته
ال� �م ��ؤم ��ن ب �ل �ب �ن��ان �ي �ت��ه" .أت � �ق ��ن ت�ل�م�ي��ذ
ال�ي�س��وع�ي�ي��ن ال�ف��رن�ك��وف��ون�ي�ي��ن ال�ع��رب�ي��ة
متأخرًاّ ،
لكنه أص� ّ�ر على أبنائه اتقانها،
تأكيدًا على انتماء وهوية .خمسة أبناء
منحهم الدفء على رغم انشغاالت العمل
والسفر.
حمل في الضمير التعريف بدور لبنان،
وم��ن أج�ل��ه ك��ان��تً "ال�م��ؤس�س� ّ�ة المارونية
ل�لان�ت�ش��ار" ،ف�ك��رة تتيح ت�ج��ذر ال�م��وارن��ة
ّ
متطرفًا في مسيحيته
في األرض .بقي
المشرقية ،حاول المقاربة بين المسيحية
والماركسية عند نقطة التقاء واح��دة،
هي الفقراء .أعطى بال تمييز وساعد بال
شرطّ ،
فجسد قيم يسوع .إنسان صالة.
ّ
ال�م��رش��ح ال��دائ��م لرئاسة الجمهورية،
ّ
تمسك بمبدأ ّأن أحدًا ال يمكنه احتكار
ال �ح �ق �ي �ق ��ة .ج ��ام ��ع ال� �ن� �ق ��ود وال� �س� �ج ��اد
وزجاجات النبيذ ،القارئ النهم وظريف
الجلسات .خسارة كبيرة.
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