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سمٌر قصٌر ...شهٌدا  -اغتٌل قبل أن ٌقول كلمته
جورج دورلٌان

كان األجدر بسمٌر قصٌر ،الذي سبق الكثٌر من ابناء جٌله فً تبوء مهنة الكتابة على صفحات كبرى الصحف الفرنسٌة إن لم
تكن أكبرها ،ال Le Mondeالذائعة الصٌت ،أال ٌعود الى لبنان لٌسبق الجمٌع هنا اٌضا الى الشهادة ،وٌموت غدرا فً بلد لم
ٌعد ٌكتفً بأن ٌقول المرء فٌه كلمته وٌمشً .فاالغتٌال ٌنتظره فً آخر الطرٌق قبل ان تلد الكلمة وتفعل فعلها فً الناس .
كان الصراع الذي خاضه سمٌر قصٌر ،منذ ان وطأت قدماه أرض وطن أرخ لٌومٌات حربه فً كتابٌ ،هدف الى تثبٌت حق
الكالم ضد قانون الصمت والكبت ،وتأكٌد الجهر بالحقٌقة فً وجه الغدر الجبان واألصم ،والمطالبة العنٌدة بالتغٌٌر مقابل
االصرار المتعنت بامتٌازات أمن خاص .وفً هذا الصراع ،لم ٌكن سمٌر قصٌر متهورا ،كما اعتقد البعضٌ ،رسل كالمه
ذات الٌمٌن وذات الٌسار من دون حساب ،بل كان جرٌئا حتى الشهادة ،حتى االغتٌال .على كل حال لم ٌكن وضع الحكماء
والعاقلٌن من شعبنا افضل من وضعه ،اذ لم ٌكونوا هؤالء ،الذٌن ٌزٌنون كالمهم ومواقفهم بدقة ،بمنأى عن نهاٌة مماثلة
.
ضحٌتها
راحوا
ولكن أسوأ ما فً اغتٌال سمٌر قصٌر انه ٌطول الفئة المثقفة من الشعب ،فئة الذٌن ٌكدحون بأعصابهم وشراٌٌنهم الستخراج
الفكرة وتجسٌدها فً شكل كلمة ٌ.ذكرنا هذا االغتٌال باغتٌاالت اخرى راح ضحٌتها مثقفون احرار امثال مهدي عامل وحسٌن
مروة ،وصحافٌون كبار امثال سلٌم اللوزي ورٌاض طه وغٌرهما .وال غرابة فً ان ٌلتحم فً سمٌر قصٌر نموذجان من
.
والصحافٌون
:المثقفون
األحرار
صباح ٌوم الخمٌس استفاق سمٌر قصٌر وكله حٌوٌة وانفعال لكتابة مقالته االسبوعٌة .كان بالتأكٌد ٌجوجل االفكار والمفردات
لكً تأتً المقالة صائبة مثل كل مرة ،مثل كل ٌوم جمعة .اال ان العبوة سبقت هذه المرة القلم  -او الحاسوب ?فتطاٌرت
الكلمات ذات الٌمٌن وذات الٌسار فً أزقة بٌروت وحٌطان أبنٌتها .أما نحن ،فسنبقى دائما فً انتظار ما كان سٌقوله سمٌر
قصٌر ٌوم الجمعة فً  3حزٌران (ٌونٌو )! 5002
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