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  وفعال جعل من الكتابة موقفا قصٌر سمٌر .ثالثة كتب تتناول بٌروت ولبنان وسورٌة

  بٌسان طً

 
 
 لكن.الٌومٌة 'النهار 'وبما ٌقدم لهم فً صحٌفة  سنوات عن ساحة الكتب، فبدا لقرائه مكتفٌا بدوره كصحافً قصٌر سمٌر غاب
 أرخ.كما كتبه باللغة الفرنسٌة 'تارٌخ بٌروت 'التعبٌر،  ، إذا جاز'كتاب العمر 'عاد قبل شهور مصدرا  المإرخ قصٌر سمٌر
سٌاسً واجتماعً وثقافً، مجارٌا مدرسة :الجوانب  للمدٌنة التً ٌحب بؤسلوب روائً سردي وعرض لتارٌخ متعدد قصٌر

 . ال تلتزم قصرا بالكتابة السٌاسٌة فً معناها الضٌق'تاحٌات االفت'جدٌدة فً كتابة  جدٌدة فً التؤرٌخ، مثلما ٌجاري مدرسة
 
اكتشاف أو اعادة  تارٌخ العاصمة اللبنانٌة من التداول الضٌق معتمدا فً شكل رئٌس على ما تقدمه اعادة قصٌر سمٌر أخرج

 .قراءة التارٌخ المتعدد لهذه المدٌنة 
 

المرحلة التً ٌعٌشها لبنان وسورٌة، فؤصدر أخٌرا كتابٌن  ل موقفا فً هذهوكؤنه لم ٌكتف بالتؤرٌخ، إنما أراد أن ٌسج قصٌر بدا
 .النهار  وصدرا عن دار'دٌموقراطٌة سورٌة واستقالل لبنان '، والثانً 'عسكر ع مٌن ':بعنوان  ٌجمعان بعض مقاالته، األول

 
تارٌخ 'المستوى نفسه مع  عان مقاالته فًالى انه ال ٌضع الكتابٌن اللذٌن ٌجم قصٌر لماذا هذه الغزارة فً االنتاج؟ ٌشٌر

واستغرقت كتابته ثالث سنوات، واستمر البحث والتفكٌر فٌه  ، وتم التعامل معه على هذا النحو،'عمل حٌاة 'فهو .'بٌروت 
 الهدف لٌس':نسبٌا، فٌإكد الكاتب  أما لماذا هذه الكتب الثالثة فً زمن ضئٌل. سمٌر ٌقول' كل حٌاتً فٌه'عشر سنوات، 

لكننً أردتها شهادة فً هذه المرحلة بالذات، انها كتب تشهد أن ثمة من  اضافة عناوٌن جدٌدة الى البٌبلٌوغرافٌا الخاصة بً،
الحدٌث عن  المرحلة إذا هً مرحلة.'ولٌت آخرٌن، من سٌاسٌٌن وكتاب، ٌظهرون عنادا من هذا النوع  ٌكتب فً لبنان

 ان قصٌر وٌتذكر.التنفٌذٌة والنٌابٌة التً تحكم لبنان  إمٌل لحود، وربما تمدٌد للسٌاسات االنتخابات الرئاسٌة أو التمدٌد للرئٌس
عنوانا لكتابه تحدٌا لها بل للتذكٌر بؤن  عنوان مقال سبب له مشاكل مع أجهزة أمنٌة لبنانٌة، لكنه لم ٌختره'عسكر ع مٌن '

 . بعد هذه المشكلة بالذات'تارٌخ بٌروت 'مل على كتاب نفسه أنه عاد للع وٌستدرك إذ ٌتذكر هو.المرء ٌستطٌع الصمود 
 

األول ٌتعلق بعددها، إذ سٌفوق عدد صفحات الكتاب :فً كتاب واحد لسببٌن  اعادة نشرها لم تجمع قصٌر المقاالت التً اختار
إطارها األوسع،  فًٌهدف الى تسلٌط الضوء على مشكلة اللبنانٌٌن الداخلٌة 'عسكر ع مٌن 'صفحة، و  044ال فً هذه الحالة

 . أي إطار المعركة من أجل الدٌموقراطٌة فً المشرق العربً
 
بعد سقوط صدام، وٌضٌف ان 'وٌلونها بطعم االستبداد 'المنظومة العربٌة  فً'استثنائً 'ان الوضع السوري  قصٌر ٌإكد

كتبه سورٌون فً  وعربً، بدلٌل ماأمام منعطف، وعلٌنا أن نقول ان مطلب اإلصالح لٌس أمٌركٌا بل سوري  سورٌة الٌوم'
 .'الصحافة اللبنانٌة أو اللبنانٌة المنشؤ 

 
التهم الزائفة التً تساوي آراءه بآراء المعارضة  ٌنفً عنه بعض'دٌموقراطٌة سورٌة واستقالل لبنان 'ان كتاب  قصٌر وٌرى

لسورٌة، وهو ٌقول فً  سمٌر ت تإكد حبثمة كلمات فً المقدمة وفً المقاال.السورٌٌن  المسٌحٌة أو بالموقف العنصري من
 ال تمٌٌز بٌن لبنان وسورٌة تارٌخٌا أو':المرء أنه قرٌب منها كمصر مثال، وٌضٌف  هذا السٌاق ان ثمة دوال عربٌة ٌشعر

ات لبنان، وألنه من الحرام أن تبدد طاق ألنه مهٌمن على -ال مع سورٌة  -مشكلتً مع النظام السوري ...انسانٌا أو ثقافٌا 
فإذا 'سٌاسٌا،  أن تغٌٌب لبنان من خطاب المعارضة السورٌة مسًء قصٌر وٌرى.'سورٌة بهذا الجمود السٌاسً والثقافً 

 .'الداخل السوري  انتهت الهٌمنة السورٌة على لبنان ستإدي الى تغٌٌر حتمً للهٌمنة فً
 

 فً ذلك تؤرٌخا'بؤن  قصٌر لبنان وسورٌة؟ ٌجٌبمن حٌاة  ألٌس فً استعادة المقاالت فً مجموعتٌن محاولة لتؤرٌخ مرحلة
 ،قصٌر وتتغٌر نبرة صوت.'الكالم  للحدث من خالل قراءة كاتب، وتؤرٌخا ألمر أهم هو استعادة الصحافة فً بٌروت لحرٌة

تاب وأن ك انطباع بؤن تجربة جمع المقاالت فً كتب لم تجذب القراء من كل األجٌال أو فً أي وقت، عندما ٌرد محتجا على
اختٌار المقاالت لهذا الكتاب، انه ال ٌزال ٌقرأ  ٌقول، وهو الذي أشرف على.الصحافً الراحل مٌشال أبو جودة هو خٌر مثل 

ثم ٌنتقل الى الحدٌث .تلك التً كتبها أبو جودة عن سورٌة أو عن البعث ومٌشال عفلق  مقاالت أبو جودة حتى الٌوم، بخاصة



تزال قابلة للقراءة الٌوم وال تحتاج الى   أدعً أنهما سٌبقٌان دائما، ولكن ثمة مقاالت كثٌرة الال':كتابٌه الجدٌدٌن، قائال  عن
 .'شرح 

 
المعلقٌن الذٌن ال ٌقصرون مقاالتهم على األمور  هذان، لفتا أٌضا الى أسلوبه، هو المنتمً الى جٌل جدٌد من قصٌر كتابا

قائما  وهو ٌقول ان الصحافة العالمٌة شهدت تحوال كبٌرا، لم ٌعد التعلٌق.ٌخً ثقافً وتار: السٌاسٌة بل ٌسمون كتاباتهم ببعدٌن
 .األحداث، بل على مقاربة الحدث السٌاسً 'قشرة 'على 

 
 .التربٌة الماركسٌة تلعب دورا أساسٌا فً قراءة الحدث كمرآة لشًء آخر  وٌشٌر الى أن

 
من غٌره بثقافة اإلعالنات وثقافة  عاما، فٌقول انه تؤثر أكثر 21فٌها  تؤثٌر الصحافٌة الفرنسٌة، وهو متابع لها، وعمل أما عن

 .السٌنما البصرٌة 
 

والى بٌروت، هذا الكتاب الذي ال ٌشبه ما حفظناه ' حٌاته'ٌؤخذ وجهات متعددة وال بد من العودة الى كتاب  قصٌر الحدٌث مع
وٌتذكر المناهج األوروبٌة التً ' بالطبع إنه ال ٌشبهها': قصٌر ٌقول.مناهجنا التربوٌة  من كتب التارٌخ التً كانت مدرجة فً

بٌروت ':ثم ٌدخل فً تحلٌل علمً قائال .االجتماعٌة واالقتصادٌة والثقافٌة  استوعبت التؤرٌخ الحدٌث الذي ٌتضمن الجوانب
بٌروت التً نعرفها .اوٌة عائلٌة ز التارٌخ اللبنانً والعربً، لم ٌإرخ لها إال من خالل الحرب اللبنانٌة أو بعدها ومن خارج

ابعادها عن  أمر قصٌر وٌرجع.'أخٌرا العائالت الصغٌرة وحطمت الجدار  والتً تستحق التؤرٌخ هً تلك المدٌنة التً تخطت
تؤرٌخ فً االعتبار تطور الكٌان اللبنانً، فال ٌستطٌع ال لكننا إذا أخدنا'التؤرٌخ اللبنانً كون هذا التؤرٌخ بنً حول جبل لبنان، 

اللبنانٌة، منذ  لعبت دورا مساوٌا للجبل وتخطته أحٌانا، تؤثرت به وأثرت فٌه وفً بقٌة المناطق أن ٌكتفً بالجبل، فبٌروت
الستبعاد بٌروت من الكتابة التارٌخٌة هو أن هذه المدٌنة لم  والسبب الثانً.الثالثٌنات من القرن الماضً بدأت لبننة بٌروت 

لنفسها موقعا  لكن بٌروت الحدٌثة عرفت كٌف تحفر.'حلة العربٌة وفً مختلف الحقبات اإلسالمٌة المر تكن ذات أهمٌة فً
الرواٌة، لذا ٌجٌب ردا على سإال عن األسلوب الروائً فً الكتاب، أنه قدم  هً بطلة قصٌر فً كتاب.وتلعب دورا مهما 

دون تسلٌم برواٌات أسطورٌة  منطق تطور المدٌنة منتارٌخٌا فٌه أقل قدر من األساطٌر أو هو بعبارة أدق، ٌستخرج  سردا
ٌشدد على أن  قصٌر لكن(.العثمانٌة والعروبٌة والكوزموبولٌتٌة )الثقافٌة  قصٌر ٌنبع من خٌارات'التلوٌن 'فً الكتاب نوع من .
 .'عملٌة الغرف من الذاكرة كنقطة انطالق للبحث  ال ذاتٌة فً الكتاب إال من خالل'

 
السردٌة الجدٌدة أٌضا وفً أسلوبه الجدٌد  ال ٌقتصر على اخراجه بٌروت من حٌز ضٌق بل فً لغته قصٌر الجدٌد فً كتاب

وفً هذا .المإرخ اللبنانً كمال الصلٌبً، خصوصا فً إصداراته األخٌرة  فً قراءة األحداث، وهو ٌذكر نوعا ما بمنهج
وٌرى ان .'بٌت بمنازل كثٌرة 'الصلٌبً ابتداء من كتابه  كتبان بعض التشابه قد ٌكون قائما بٌن كتابه و قصٌر السٌاق ٌقول

للتارٌخ  من النقد الذي وضعه الصلٌبً ومن اعادة اكتشافه فً الثمانٌنات من القرن الماضً المإرخٌن اللبنانٌٌن ٌستفٌدون
 .العثمانً 

 
نمط الحٌاة فً  تمثل فً التطورات فًاألول ٌ:؟ ٌتوقف المإلف عند أمرٌن قصٌر فً نظر'تارٌخ بٌروت 'ما الجدٌد فً كتاب 

فالمدٌنة كانت تعٌش الحداثة الٌومٌة .عشر والعشرٌن  بٌروت، كٌف تؤقلمت هذه المدٌنة مع نمط جدٌد للحٌاة فً القرنٌن التاسع
وقد  فساكنة بٌروت كانت أكثر تحررا من البٌروتٌة كمواطنة لبنانٌة،.تحدٌدا وضع المرأة  وعلى مختلف المستوٌات، ومنها

أما األهمٌة .اللبنانٌة، كالعالقة الجدٌدة بالجسد  أحرزت تقدما فً الخمسٌنات والستٌنات من القرن الماضً لم تكرسه القوانٌن
فً  وٌضٌف من جهة أخرى مثال أن المطبخ اللبنانً أثر.بالقطاع السٌاسً البٌروتً المنشؤ  الثانٌة للكتاب فتكمن فً االهتمام

وكانت بٌروت أول مدٌنة عربٌة فٌها . اإلعالم اللبنانً كذلك، لكن هذا القطاع بدأ ٌخسر من موقعهالمجتمعات العربٌة، و
 (.ٌوسف  جامعة القدٌس)األمٌركٌة والٌسوعٌة :جامعتان 

 
 ٌمثل بٌروت أقل بكثٌر من جورجٌنا رزق التً وقفت على(الشخصٌة البٌروتٌة الشهٌرة )' أبو العبد'حدٌثه بؤن  قصٌر وٌختتم

القلٌل من هذا التراث البٌروتً سنتمكن  إذا استعدنا':وٌإكد .'عالم السٌاسة والعواطف 'و 'عالم الجمال والسطحٌة 'اس بٌن تم
تشاإمً العمٌق بإمكان ذلك، إال أن كتابً اللذٌن ٌتضمنان مجموعتٌن من  وعلى رغم.من مواجهة التطبع بطبائع االستبداد 

 .'تارٌخ بٌروت محاولة إلكمال كتابة  مقاالتً هما
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