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ميديا

ّ
ّ
رمزي النجار« ...مؤنسن» الدعاية السياسية

شهادات
كيف أبكي شقيقي
مروان نجار *
كيف أبكي شقيقي رمزي
وهو َ
اآلن ُي َ
ضـاحك السماء؟
يرأفون بي فيقولون ّ
معزينُ :
«نفسه في السماء»
وال ّ
كريمة
بنفس
شك عندي في رحابة السماء وترحابها
ٍ
ٍ
كنفس أخي رمزي.
ْ ِ
َ
نفسه بيننا على األرض!
ولكن ...كم ال نزال في حاجة إلى كر ِم ِ
ّ
ّ
حتميات القدر.
األخوة من
صحيح ّأن
ّ
لكن رمزي لو لم يكن أخي لكان صديقي ،وكنت صديقه.
ّ
األخوة بيننا.
هكذا قامت نزهة
ً
ًّ
ّ
زو َدتني بحكمة أخي األصغر سنا واألكثر قدرة على جمع
التناقضات وضبط أسباب الغضب.
َ
رمزي الذي إن اختلف مع منافسيه بلسمت لغة الخالف
ُ
نوادره.
ُ
َّ
َ
رمزي الذي متى أنب خصومه أطربهم جمال التأنيب.
رمزي الذي ال تنطفئ وال تخبو في قلبه شعلة الوفاء لصداقة،
ّ
لرفقة أو لواجب.
ألخوة ،لحلم،
ٍ
ولئن علقت في األذهان عناوين كتبه الطموحة التي أصدرها
ّ
حديثًا في زمن النضج ،يطيب لي أن أتذكر من أرشيف بداياته،
تلك األطروحة التي ّ
أعدها في زمن الدراسة ّثم ّ
أتمها على شكل
ّ
التسعينيات بعنوان «كي يعود الله إلى لبنان».
كتاب في
ّ
ّ
ّ
ّ
أطروحة تربوية ذكية ونبيلة تحل التنشئة اإليمانية محل
ّ
ّ
الطائفية.
املذهبية أو
التعبئة
ّ
لكن رمزي يضحك ...ويريدنا أن نضحك.
ّ
التربوي وحضرت
لذلك ،حني أقام حفل توقيع لكتابه
ّ
ّ
شخصيات من كل الجهات إلى ذلك الحفل ،سمعنا وزير الدولة
ّ
للشؤون املالية فؤاد السنيورة يسأل رمزي:
 هل نفهم من عنوان كتابك يا رمزي ّأن الله قد هاجر منلبنان؟
فأجابه رمزي على الفور:
ّ
 تخلصًا من القيمة املضافة ،معاليك.ّ
رمزي يضحك .يريدنا أن نضحك .ولعله اآلن يضاحك
السماء.
ّ
لن يعتب علي وإن غلبني البكاء فقد تعاودني اللحظات...
ّ
ّ
وأتذكر أن شقيقي الوسيم الكريم قد يرحل نعم ،لكنه ...ال
يغيب.

ليا القزي
ُ
«ف ٌ
كر على ورق» ،كان آخر كتب رمزي
ِ
ّ
الـ ـن ــج ــار .أراده «عـ ـ ــودة إلـ ــى الـ ـ ــذات»،
وتـ ـع ــزيـ ـزًا ل ــ«ال ـت ـف ــاع ــل ال ـت ــواص ـل ــي».
ّ
الـكـتــاب صــدر فــي عــام  2018ويتألف
ُ ّ ّ
ً
من  100كلمة ،تشكل كل منها فصال،
ٌ
والكلمة التي ينتهي بها فصل تكون
ّ
عـنــوان الفصل الـتــالــيّ .
النجار
تعمد
ّ
تــرك صفحة فــارغــة قبالة كــل صفحة
ّ
َ
كتب عليها أفكاره ،حتى تكون حافزًا
لـ ـلـ ـق ـ ّـراء ف ـ ُـيـ ـش ــارك ــون أفـ ـك ــاره ــم ح ــول
القهوة ،السفر ،الشوكوال ،الخطيئة،
ال ـحـ ّ ّـب« ...وه ــل مــن َنقمةٍ أو مــن نعمةٍ
يتمتع ،بقدر ما َيهلك ،بهما اإلنسان
أكثر من قدرته على توليد األفكار؟»،
سـ ـ ــأل فـ ــي كـ ـت ــاب ــه ،هـ ــو «املـ ـهـ ـج ــوس»
بــالـحــوار وال ـتــواصــل وتحفيز ال ــروح
اإلبداعية لدى األجيال.
بعض األشخاص يفرضون هوياتهم
ُ
ُ
ّ
ع ـل ــى ِم ـ ـ َـه ـ ـ ٍـن ،ف ــت ـص ـب ــح ال ت ـ ـعـ ـ َـرف إل
ّ
بـهــم .اخ ـتــزل الـنــجــار عــالــم اإلعــانــات
واإلع ـ ــام ل ـس ـن ــوات ط ــوي ـل ــة ،فــأصـبــح
واحدًا من مرجعياته القليلة ُفي العالم
العربي« ...وكــان الله ُي ّ
حب املعلنني»،
ّ
كما تقول املخطوطة التي علقها في
مكتبه الـعــابــق بــاأللــوان والـلــوحــات...
ومجموعة السيارات (خاصة باللون
األح ـم ــر) الـصـغـيــرة ال ـتــي ك ــان يـهــوى
ـوق ــع
ج ـم ـع ـه ــا« ،والـ ـ ـل ـ ــه يـ ـع ـ ًـن» مـ ــن ي ـ ِ
واحـ ـ ــدة م ـن ـهــا .إض ــاف ــة إل ـي ـه ــا ،يملك
ال ـن ـ ّـج ــار وا ُح ـ ــدة م ــن أه ــم مـجـمــوعــات
القصص امل ـصــورة ،الـتــي كــان يختار
ً
ُجـ ـم ــا وصـ ـ ــورًا م ـن ـهــا لـيـصـنــع منها
لوحة« ،تاريخية هيدي» ،يقول.
الرجل الفارع الطولَ ،
بجسده الضخم
كان يرتدي
وصوته ّالرخيم ،نادرًا ما ّ
غـيــر ال ـبــزة ال ـس ــوداء ،ويـلـتــذ بتدخني
الكوبي ،قبل أن ُيجبره قبل
السيجار ّ
سـنـتـ َـن «ن ـ ــق» َول ـ َـدي ــه مـ ــازن وغـ ّـســان
ّ
ّ
صحته ،على التخلي
الخائفني على
ع ـنــه .فــي الـشـكــل ،عـكــس ص ــورة رجــل
ُاإلعالنات التقليدي ،صاحب العالقات
امل ّ
تشعبة« ّ .لم يمر وقت طويل ،قبل أن
أكتشف أنه خلف تلك الصورة ،توجد
أخالقيات كانت في حينه عملة نادرة
ُ
في ســوق الدعاية» ،تخبر هند خالد
ّ
التي ّ
تعمدت العمل في شركة النجار،
ّ
ّ
«ألن ـن ــي كـنــت أس ــأل م ــن أه ــم شخص
فــي مـجــال اإلع ــان الـسـيــاســي ،ليأتي
الجواب دائمًا رمزي ّ
النجار .كان ّ
أهم
َ
من أنسن مفهوم الدعاية السياسية».
ّ
ُي ـض ـي ــف اإل ّعـ ــامـ ــي جـ ـ ــورج غ ــان ــم أن
ّ
النجار ُ
«يمثل حقيقة النهضة الثانية
لإلعالم واإلعالن في التسعينيات».
ابن بشمزين  -قضاء الكورة (،)1952
ت ـحـ ّـول إل ــى الــرجــل ال ـق ــادر عـلــى «بيع
الثلج ملن يعيش في القطب الشمالي».
ُ
ت ـس ـت ـخ ــدم هـ ــذه الـ ـعـ ـب ــارة ف ــي وص ــف
ّ
النجار ،للتدليل على «شطارته» في
اإلق ـ ـنـ ــاع .مــوه ـب ـتــه ال ـف ـطــريــة ل ــم تبق
ّ
ُمـشــتـتــة ،فأثقلها بــدراس ـتــه ،وحصل
على شهادة املاجستير في «االتصال
الـ ـجـ ـم ــا ُهـ ـي ــري» وب ـ ـكـ ــالـ ــوريـ ــوس فــي
«األدب املقارن والتعليم» من الجامعة
األميركية في بيروت.
ّ
بتوصي شــي؟» ،يسأل
«أنــا ُبالكورة،
ّ
ُ
«شلح
أحد املتصلني النجار ،ليجيبِ :
زيتون» .ومن أرض الزيتون« ،اكتسب
جـ ــوعـ ــه الـ ـكـ ـبـ ـي ــر لـ ـلـ ـمـ ـع ــرف ــة» ،ي ـق ــول
رئـيــس مجلس إدارة شــركــة «كــوانـتــم
كــومــونـيـكـيـشـنــز» ،إي ـلــي خـ ــوري .كــان
رم ــزي «م ــوس ــوع ــة ،وخ ــاص ــة بــالـلـغــة،
قادرًا في عشر دقائق على كتابة عشر
ّ
ص ـف ـحــات» ،ف ـكــان طـبـيـعـيــا أن يــؤلــف
ثــاثــة ك ـتــب .غــزيــر اإلن ـت ــاج «وســريــع
البديهة» .في إحدى ّ
املرات« ،اخترعنا
الـ ـشـ ـع ــار ألح ـ ــد ال ــزب ــائ ــن ونـ ـح ــن فــي
ّ
نتجه ملقابلته» .رمزي ّ
النجار
املصعد
يثق بنفسه إلــى درجــة «ال يضطر أن
َ
ُيعيد قــراءة ما كتب» .وأهميته تكمن
في قدرته على «إنـجــاز إعــان صغير
ً
ملــاركــة علكة مـثــا ،وفــي الــوقــت نفسه

إنجازه مشروعًا ألهم مؤسسة عاملية.
ُ
األرض م ـ ـ ــاذا تـ ـ ـح ـ ـ ّـب ،وم ـ ــاذا
يـ ـع ــرف ُّ
ّ
ُيعجب النخبة»ُ .يضيف خــوري بأن
رم ــزي كــان يكتب اإلعــانــات «باللغة
ال ـع ــرب ـي ــة وأنـ ـ ــا ب ــال ـل ـغ ــة اإلن ـك ـل ـي ــزي ــة.
هـ ــو ي ـس ـت ــرس ــل ،وأن ـ ـ ــا أخـ ـتـ ـص ــر .هــو
بــالــه قـصـيــر ُ
وي ــري ــد إن ـج ــاز امل ـشــروع
بـســرعــة ،وأن ــا على العكس مـنــه .بعد
ّ
فـ ـت ــرة ت ـع ــل ـم ـن ــا «إدارة» االخـ ـت ــاف
ّ
ح ــول ُوج ـه ــة ن ـظــر ،أن ــا أهـ ــز بــرأســي،
وهــو ُيــديــر ظـهــره»ُ .يظهر ذلــك جانبًا
م ــن ش ـخ ـص ـيــة الـ ـن ـ ّـج ــار ،ف ـم ـه ـمــا بـلــغ
يقطع
الخالف واالختالف مع أحد ،ال ّ
العالقة أب ـدًا .إنـســان حـ ّـســاس ،يتوقع
أن ُيـبــادلــه مــن يهتم ّ ألمــرهــم مستوى
العاطفة نفسه .ولكنه كان في الوقت
ذات ــه «صـعـبــا» ،عـنـيـدًا .مــن «سيئات»
الراحل ،ما ُيذكر عن «تعبيره عن رأيه
الجانب السلطوي من
بفجاجة ،وهذا ّ
شخصيته قد ُينفر البعض».
ّ
شكل رمزي ّ
النجار وإيلي خوري سنة
ّ
 1989شراكة إعالنية ،كانت األهــم في
ل ـب ـنــان ،ف ــ«أك ـلــت الـ ـس ــوق» .ول ـكــن َ قبل
توقيع هذه الشراكة ،كان رمزي قد شرع
فــي ب ـنــاء مملكته مـنــذ السبعينيات،
وإنـ ـج ــاز اإلعـ ــانـ ــات ...كـ ـ ـ ــ« ،Yesتــاتــة
ب ــواح ــد» ،أح ــد أشـهــر اإلع ــان ــات التي
علقت في أذهان املستهلكني في لبنان
لسنواتّ .
ثم دخل إلى عالم التلفزيون،
واخ ـ ـتـ ــار اإلع ــا ُمـ ـي ــة ج ـي ــزي ــل خـ ــوري
ُلت ّ
قدم برنامج «املميزون» على شاشة
«ال ب ــي س ــي» ف ــي أواخ ـ ــر ع ــام .1987
ّ
تقول خوري لـ«األخبار» إن الجمهور
ّ
«تعرف ّ
إلي بفضل رمزي .كان شخصًا
ّ
أساسيًا بكل مفصل من حياتي ،ال أعلم
كـيــف س ــأع ــود إل ــى ب ـي ــروت ُوه ــو غير
م ــوج ــود» .صـنــع ال ـنـ ّـجــار «امل ـم ـيــزون»
الفكرة إلى اختيار
بكل تفاصيله :من
ّ
الفقرات والضيوف« ،كنا أول من قمنا
ب ــال ـح ـس ــاب ال ـ ـفـ ــوري ،وس ـ ــوق ع ـك ــاظ،
ّ
ّ
عممنا املــادة الثقافية لدى كل الفئات
ُ ّ
الـشـعـبـيــة» .تـضـحــك خـ ــوري ،مـتــذكــرة
ـري ن ـج ـيــب
ح ـ ــن ف ـ ـ ــاز األديـ ـ ـ ـ ــب املـ ـ ـص ـ ـ ّ
بجائزة نوبل« ،ظــنــوا ألنني
محفوظ
ك ـنــت م ـقــدمــة ُاملـ ـمـ ـي ــزون ،ل ـ ـ ّ
ـدي اط ــاع
شامل في اآلداب ،فاختاروني مع وليد،
شقيق رمزي لتقديم الجائزةّ .
تعرفت
إل ــى نـجـيــب مـحـفــوظ بـفـضــل رمـ ــزي».
ّ
وفي كل املحطات املستقبلية ،وخالل
عمله على «الــرؤيــة السياسية» لعدد
م ــن ال ـب ـل ــدان« ،ك ــان يـخـتــارنــي إلج ــراء
امل ـقــابــات .ك ــان ُيـســاعــد وي ـعــرف كيف
ُي ـحــافــظ عـلــى ال ــراب ــط م ــع األش ـخــاص
الذين يهتم ألمرهم».
ُيلملم ُمدير اإلبداع في شركة ّ
النجار،
وشـ ـقـ ـي ــق زوج ـ ـ ـتـ ـ ــه ،ري ـ ـم ـ ــون م ــرع ــب
ُح ــزن ــه ودمـ ـع ــات ــهُ ،مـ ـت ــذكـ ـرًا س ـن ــوات
الـثـمــانـيـنـيــات« .ب ــدأن ــا ال ـع ـمــل ســويــا
في شركة  Leadلجاك الـصـ ّـراف ،قبل
أن ُيـصـبــح رم ــزي ،مــا بــن ع ــام 1984
وعــام  ،1989شريكًا فــي شركة Trust

ّ
االستشارات السياسية،
على
ز
رك
ّ
القتناعه بأن مهنة اإلعالنات انتهت
ّ
مـ ــع أالن ب ــريـ ـن ــاس ونـ ــزيـ ــه م ـس ــل ــم».
فــي ع ــام َ ،1989عــرضــت شــركــة «انـتــر
ماركتس» على ّ
النجار وإيلي خوري
َ
دم ــج شركتيهما واالن ـض ـمــام إليها.
بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى خ ـ ـ ــوري« ،وج ــدن ــاه ــا
الـفــرصــة املـثــالـيــة ،وال سـيـمــا بـعــد أن
انــدلـعــت حــرب الـتـحــريــر» .فــي كانون
الثاني  ،1992أطلقا شركة «ساتشي
انــد ســاتـشــي ،وول ـعــت .مــا بقي زبــون
م ــا أخـ ــدنـ ــاه .رمـ ـ ــزي كـ ــان ب ـي ـلــدوزيــر
ف ــي ال ـع ـم ــل» .م ــن زب ــائ ــن ذل ــك الــزمــن،
مــؤسـســة كـهــربــاء لـبـنــان أي ــام الــوزيــر
ال ـ ــراح ـ ــل إيـ ـل ــي ح ـب ـي ـق ــة« ،ف ـصـ ّـم ـم ـنــا
ل ـهــا ش ـعــار  ،LebanON/Offق ـبــل أن
ّ
الحر» .شركة
يأخذه التيار الوطني
ّ
«سوليدير» كانت من زبائن النجار،

ميديا
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كائن من حوار
«وكان الله يحب المعلنين»...
حديث غير مسند

قال رمزي إنه اخترع هذا القول تعبيرًا
عن ذروة املحاولة عند من يريد إقناع أيّ
أحد بضرورة اإلعالن .وهي الفكرة التي
استحوذت على عقله لعقود ّ
عدة .كان
رمزي ينظر إلى لبنان على صورة البلد
الذي كان قائمًا قبل الحرب األهلية .لديه
أفكاره الخاصة حيال التغيير الضروري
ّ
للنظام العام ،وحتى للذوق العام .لكنه
ظل أمينًا ووفيًا لفكرة االقتصاد ّ
الحر
والليبرالية الغربية ،وكان يرى في اإلعالم
املفتوح واإلعالن شرطًا لحماية هذه
الصورة غير ّ
املقيدة...
ّ
التجربة علمت رمزي أشياء كثيرة،
ّ
من بينها أن لكل عمل أسسه وقواعده،
وأن املغامرة توجب معرفة هذه القواعد
واألسس واحترامها .وهو ما جعله
يصطدم مع ناقصي الذكاء وصانعي
التفاهة الذين سيطروا على املشهد
اإلعالمي واإلعالني في العقدين األخيرين.
لم يكن خروج رمزي من حقل اإلعالن
ّ
التقليدي تعبيرًا عن فشل مهني كما يروج
ُ َّ
له خصوم تف ٌه ،بل كان خليطًا بني ضيقه

كثيرون لم يرتاحوا إلى قدرة
رمزي على خلق انطباع
إيجابي عند جميع الالعبين
لم يكن
يومًا أعمى
سياسيًا
أو يوافق
على حمالت
خالية من
الفكر

ول ـه ــا ص ـ ّـمــم «بـ ـي ــروت مــدي ـنــة عــريـقــة
للمستقبل» .مــن هــذا الـبــابّ ،
تطورت
عالقته برئيس الحكومة الراحل رفيق
ّ
فتحول إلى صديق العائلة،
الحريري،
ال ـحــارس أيـضــا ألســرارهــا البسيطة،
والـ ـح ــاض ــر ف ــي م ـنــاس ـبــات ـهــا ،وب ـقــي
ح ـت ــى األشـ ـه ــر األخ ـ ـيـ ــرة «م ـس ـت ـُشــارًا
ّ
ّ
رسمي» لرئيس الحكومة املكلف
غير
سعد الحريري.
س ـنــة ّ ،2000أسـ ــس ال ـن ـ ّـج ــار وخ ــوري
مجموعة «كــوان ـتــوم» ،واشتغال على
الحملة االنتخابية لرفيق الحريري
بوجه الرئيس إميل لحود ،فكان شعار
«قولنا والـعـمــل» مــع العلم اللبناني.
«فكان
حصل هجوم  11أيلول ُ ،2001
أهم إنجازات رمزي الشعار الذي نشر
في وسائل اإلعالم األميركيةWe the :
كمية رسائل
 - peopleنحن الـشـعــبّ .
الشكر األميركية التي تلقاها مكتب
رفيق الـحــريــري كانت مــرعـبــة» ،يقول
ُ
خـ ــوري .لــم تـعـ ّـمــر شــراكــة «كــوان ـتـ ّـوم»
ُ
ّ
ألسباب ربما يفضل
أكثر من سنتني،
ُ
ٍ ّ
رم ــزي أن ت ـط ــوى م ـعــه .ي ــؤك ــد خ ــوري
عدد
«بقاءنا صديقني،
في ٍ
وتعاوننا ّ
ّ ُ
من املشاريع ،آخرها ما كنا نحضر له
قبل أسبوعني من دخوله املستشفى».

ّ
ُيـخـبــر ريـمــون مــرعــب أن الـنـ ّـجــار أراد
االب ـت ـع ــاد ع ــن اإلع ــان ــات «وال ـتــرك ـيــز
على االستشارات السياسيةّ ،
فأسس
ّ
ّ
 .»S2Cملـ ـ ـ ــاذا؟ ُي ـج ـي ــب ب ـ ـ ــأن ال ـن ــج ــار
ّ
ك ــان ُ
«مـقـتـنـعــا بـ ــأن مـهـنــة اإلع ــان ــات
َ
ان ـ ـت ـ ـهـ ــت» .ح ـ ـصـ ــر أع ـ ـمـ ــالـ ــه ب ـت ـن ـف ـيــذ
«الرؤية السياسية» لحكومات عربية
ومـ ــؤس ـ ـسـ ــات وسـ ـي ــاسـ ـي ــن ،ف ـك ــان ــت
أبــرزهــا مـشــاريـعــه فــي األردن ُ
وعـمــان
وق ـطــر وال ـس ـعــوديــة .ل ــم يـكــن ُمـحـ ّـر ّكــه
«ماديًا» ،وأدخــل مفهومًا جديدًا بأنه
ُ
«ي ـقـ ّـدم نصيحة» وال ّ«يبيع إعــانــا».
َ
من ع ِمل معه ،يؤكد أنــه لم يكن يومًا
«أعمى سياسيًا أو يوافق على حمالت
خالية من الفكر ،ومن دون أخذ الرأي
اآلخر في االعتبار».
شـ ـ ـ ـ ــارك ق ـ ـبـ ــل سـ ـنـ ـت ــن فـ ـ ــي ت ــأس ـي ــس
ّ
إرادة» ،م ـتــول ـيــا
م ـج ـم ــوع ــة «ك ــلـ ـن ــا ّ
االس ـت ـش ــارات ف ــي ال ـشــقــن الـسـيــاســي
واإلع ــام ــي ،ولـكــن لــم يلبث أن ابتعد
عن املجموعةُ ،م ّ
عبرًا في أكثر من لقاء
ّ
عن انحرافها عن الدور الذي تأسست
م ــن أجـ ـل ــه .أمـ ــا ف ــي ال ـس ـن ــة األخـ ـي ــرة،
فــان ـغ ـمــس ال ـن ـ ّـج ــار ف ــي امل ـش ــارك ــة في
التحضير ملــركــز دراسـ ــات ،وتأسيس
جامعة البلمند  -فــرع بـيــروت ،وكــان

ُيفترض أن يكون عميد كلية اإلعــام
فيها .أمــا في شركة « ،»S2Cفاالتكال
ع ـلــى «ال ـج ـيــل ال ـج ــدي ــد» ف ـي ـه ــا ...يثق
بــال ـش ـبــاب وب ـقــدرت ـهــم ع ـلــى االب ـت ـكــار
ُ
ويـشـجـعـهــم عـلــى ط ــرح األفـ ـك ــار ،ولــو
كــانــوا مــن «أص ـغ ــر» املــوظ ـفــن .هــؤالء
ً
أصـ ــا ك ــان ــوا «ش ــرك ــاء» ف ــي ال ـشــركــة،
يملكون حصصًا فيها.
ّ
سـنــة  2020حــلــت صـعـبــة عـلــى رمــزي
ّ
النجار .في أكثر من مـ ّـرة ،شكا غياب
اإللـ ـه ــام وع ـ ــدم إيـ ـج ــاد ف ـك ــرة لـكـتــابــه
الـجــديــد« .رم ــزي إيـ ّجــابــي ،بـ ّـس يمكن
كــان الوضع أكبر منو .صــار متقاعدًا
نفسيًا ،معتبر ما بقا في شي محرز»،
انتشار
يــذكــر إيـلــي خ ــوري .خــاف مــن
ّ
ُ«كــورونــا» ،فاتخذ احتياطاته ،ولكنه
أصيب به .أول من أمس ،أتت نتيجته
ّ
سلبية بـ«كورونا» ،إال أن جسمه كان
ق ــد ض ـعــف ،فـلــم ي ـقــدر عـلــى امل ـقــاومــة.
ُ
ُ ّ
«يــركــب نكتة
تــوفــي رم ــزي ،الــذي كــان
ّ
ّ
ُ
ّ
من كل جملة» ،ويحب الحياة بكل ما
فيها من مأكل وموسيقى جاز وبلوز
وأغــانــي الرحابنة ومسرحيات زيــاد
ّ
الرحباني ،وكــان ُي ّ
عول دائمًا على أن
«كيس اللبنة يبدأ من فنجان صغير
فيه روبة».

من هؤالء الذين ال يريدون بذل أي جهد
لخلق فكرة جيدة ،وبني استعجال أصحاب
رؤوس األموال إلى ما ُيظهرهم بصورة
مغايرة تمامًا أمام الجمهور .ومشكلته،
هنا ،لم تكن مع القابض على املال فقط ،بل
ّ
التحوالت
مع الكادر اللبناني الذي لم يقرأ
من غيره ،ولم ينتبه إلى أن العالم القريب
والبعيد صار ّ
متقدمًا كثيرًا عليه ،وأن عليه
بذل الجهد الكبير للمحافظة على عناصر
تمايزه املرتبطة باملعرفة وبالقدرة على
اإلبداع.
لم نكن على وفاق سياسي أو ثقافي.
ّ
لكن رمزي ،عندما اتصل بي بعد انطالقة
«األخبار» بسنوات قليلة ،كان  -كما رفيقه
إيلي خوري  -ممن يحسدون «جماعة
املقاومة» على إنتاج لم يقدر عليه ّ
مدعو
ّ
«حب الحياة» .كانت لرمزي كمية هائلة
من املالحظات في جوهر السياسة العامة
لـ«األخبار» ،في مقاربتها للملفات السياسية
واالقتصادية وحتى اإلعالمية والثقافية.
ّ
لكنه كان يوافق تمامًا على فكرة جوزيف
سماحة :أنتم تقدمون الخطاب الذي يصفه
خصومكم باللغة الخشبية ،لكنكم تفعلون
ذلك بعصرية تجعله رائجًا .وقدرتكم على
احترام املسافة املهنية مع خصومكم،

تمنحكم خطوات ّ
متقدمة على غيركم.
رمزي النجار ّ
جير ،لسنوات ،عالقات كثيرة
لديه ملصلحة بناء تواصل مهني وتجاري
مع «األخبار» .لم يستفد الرجل يومًا بقرش
من كل هذه املشاريع .ولم يكن ليطلب من
«األخبار» شيئًا على اإلطالق :ال خبرًا وال
مساحة إعالنية وال مديحًا أو اهتمامًا
بصديق .كان على الدوام ،يتصرف على
أساس أن نجاح التجربة هو نجاح ألصل
فكرته ،بأن لبنان يحتمل املحافظة على
دوره اإلعالمي واإلعالني ،ولو من موقع
سياسي مختلف .وهو أساس في نظرته
النقدية إلى سلوك اإلعالم اللبناني عمومًا،
واإلعالم املرئي على وجه الخصوص.
كان رمزي يخوض معركة مفتوحة ضد
ُ
«الرايتينغ» .كان يسميه املرض املعدي
واملنتشر بقوة وكثرة .وهو املرض الذي
جعل الحوار السياسي مجرد صراخ في
الهواءّ ،
وحول برامج الترفيه إلى أدوات تتفي ٍه
للحياة العامة .ووسط كل ذلك ،كان يفتقر
إلى خفة الروح في مقاربة الخدمة اإلعالنية،
وكان كثير القلق من عدم قدرة الجيل
الجديد على استخدام األدوات العصرية
في تطوير مفهوم اإلعالن باعتباره خبرًا
أصليًا وليس مجرد إخبار عن ُمنتج ما.
كثيرون لم يرتاحوا إلى قدرة رمزي على
خلق انطباع إيجابي عند جميع الالعبني.
كان أحدهم يقول لي :كيف لهذا الرجل أن
يحظى باحترامك وهو مرغوب عند أعتى
خصومك السياسيني واملهنيني.
ّ
لقد كان صعبًا على كثيرين فهم خاصية
رمزي ،الذي لم يكن محايدًا على اإلطالق.
وكانت له شطحاته أيضًا .لكنه كان يعرف
جيدًا ،أن علم التواصل الذي احترفه أخيرًا،
يقوم على فكرة ّ
مد الجسور ،وعلى فكرة
ّ
الحوار الدائم وتبادل األفكار .لكنه كان
صعب املراس أمام تزوير الحقائق .ولطاملا
كان هو الكاشف عن أكاذيب مؤسسات
أو أفراد امتهنوا تزوير الحقائق لغايات
تجارية ،وحجته :ملاذا يفعلون ذلك،
السوق كبيرة وتتسع للجميع ،فلماذا هذه
األالعيب؟
مشكلتي معه كانت في قدرته على الدفاع
عن منتجه ،سواء كان فكرة أو صورة أو
ُ
حتى شعارًا ،بينما هو يعرف أن املنتج
املروج له يجب إطاحته من أساساتهّ .
ّ
لكن
رمزي ،املغامر في أشياء كثيرة ،لم يكن
مغامرًا انتحاريًا ،وكانت لديه القدرة على
ّ
تحمل الكثير من سخافة القوم وثقل دمهم
ّ
وتطلبهم غير ّ
املبرر ،فقط ألنه كان شديد
الواقعية إزاء هذا البلد الفاقد لقوة اإلنتاج
التي تجعله ّيدعي االستقالل الكامل.
ّ
مستمرة
رمزي نجار كان مفاجأة إيجابية
لي ،وكان دائم املبادرة إلى التواصل،
وأستاذًا في احترام األصول!
رمزي ...وداعًا!

