قبل البداية..

يا�سر عبد ربه ..وداعا
فاديا جربيل
رئي�سة التحرير

مل يكن يا�سر عبد ربه الإعالمي ال�سوري �إعالمي ًا عادي ًا ،ولعله من القليلني الذين �شكلوا ا�ستثناء يف الإعالم العربي وال�سوري
على ال�سواء� ،إن كان على ال�صعيد املهني �أو على ال�صعيد ال�شخ�صي � ..أكرث من ن�صف قرن ق�ضى الأ�ستاذ يا�سر عبد ربه
يف الإعالم ،بد�أ حياته يف ال�صحافة املحلية �أيام عزّها ،فعا�ش زمن الأ�ساتذة الكبار ،و�شاركهم �أحالمهم و�آمالهم ،وعندما
�شاءت الأق��دار اغرتب مع من اغرتب حام ًال بلده يف روحه ،لي�شارك يف ت�أ�سي�س ال�صحافة يف لبنان وليبيا ويف الكويت،
ثم انتقل �إىل باري�س ،وعا�ش الع�صر الذهبي ملجلة امل�ستقبل مع �صديقه نبيل خوري وكانت مقاالته و�صورته عالمة من
عالمات املجلة حتى �أ�سدل ال�ستار عليها ،فحط رحاله يف جملة الكفاح العربي ،و�أ�سهم �إ�سهام ًا فعا ًال يف �إ�صدار جملتي "فن
" و"�سامر" وفتح الآفاق وا�سعة �أمام فناين �سورية وكتّابها ،ومن تابع املجلتني �آنذاك عرف قيمة ما قدمه يا�سر عبد ربه ..
وعندما تقرر �إنتاج فيلم ناجي العلي كان ليا�سر عبد ربه الر�أي واحلكم ..
وحني �أرهقه ال�سفر ،و�أتعبته الغربة اختار دم�شق لي�ؤ�س�س م�شروعه اخلا�ص الذي �أراد �أن يكون منرب ًا له ولأوالده
املنغم�سني يف الإعالم ،فكانت جملة " ال�شهر " التي بقيت ت�صدر بجهد خا�ص ومميز ل�سنوات طويلة ،و�شاءت هذه
املجلة �أن ترتاح قبل من�شئها ب�شهور قليلة ...
ومتتع الأ�ستاذ يا�سر عبد ربه ب�صفات �شخ�صية نادرة ،فهو من بقية ال�شخ�صيات الودودة التي حتمل احلر�ص على
الآخر ،واخلوف على م�شروعه ،وعندما بد�أت "جهينة " بال�صدور كان الأ�ستاذ يا�سر كرمي ًا يف �إ�سداء الن�صيحة،
ويف بيان الطرق املثلى للإرتقاء باملجلة ،وال ميكن �أن تذهب من اخلاطر ق�سوته يف النقد مع الكادر الفني و كادر
التحرير مع �أنه يحبهم ويكن لهم امل�شاعر الأبوية  ..ومل تكن تلك الق�سوة �إال من باب ال�سعي �إىل الأف�ضل اعتماد ًا
على خربة ن�صف قرن ...
وكذلك ق ّدم الأ�ستاذ يا�سر ال�صفحة الأخرية جلهينة على عددين متتاليني ا�سهام ًا منه يف دعم دورية خا�صة،
وكان لهذا الإ�سهام الأثر الطيب مع انطالقة جهينة ..
رحل يا�سر عبد ربه الإعالمي الكبري ،والأ�ستاذ ،والودود الذي كان يزرع ن�صائحه مع ابت�سامته يف كل مكان
يح ّل فيه ،ومع رحيله نفتقد �أ�ستاذ ًا �إعالمي ًا ،و�صديق ًا حمب ًا وحري�ص ًا طاملا بحثنا عنه يف هذا الزمن
ال�صعب املتنكر لكل القيم .
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