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  له أعظم الفضل -شهٌدا ... قصٌر سمٌر

  أحمد بٌضون

 
 
 
 

الالئذون بالصمت لسنوات .األشهر األخٌرة  أعظم الفضل على كل لبنانً استرد حق التصرف بلسانه فً هذه قصٌر سمٌرل
وهم كثرتنا الكاثرة -هؤالء ...كالما معارا ٌعلمون بطالنه والالئكون لسنوات  والالغطون لسنوات بكالم ٌطمس ما فً السرائر

هو ... كان هو الناطق بسرائرهم.وإنما بقً هو الناطق بألسنتهم الى أن طاب لها طعم الحرٌة . لسانه قصٌر سمٌر ٌعرهم لم -
 . المحٌل أخالطها المضطربة الى كالم له نضارة وجهه وشدة البأس التً لعقله

 
ما بقٌت لهم  -عن بعض، جدٌر بهم أن ٌذكروا  ٌن كتبوا، الذٌن وجدوا، بعد القطٌعة، كالما ٌفهمه بعضهمالذٌن هتفوا والذ

غادرت ...ٌعلموا ان نسمات حٌاته كلها سكنت الٌوم فً حرٌتهم المستعادة  جدٌر بهم أن.علٌهم  قصٌر سمٌرفضال ل -ذاكرة 
فلتكن تلك .غٌر مختارة  غادرت هذا كله...لمدٌنة ومحطات األسفار حلقة األحبة وشبكة األصدقاء ودورة حٌاة ا هذه النسمات

الذٌن كانوا ٌنتظرون ...قراءتها  والذٌن فاتتهم قصٌر سمٌر الذٌن قرأوا كتب.لتكن مسكنها األخٌر .الحرٌة ملعبها الودود 
كان ...وال شاهدوا طلعته على شاشة  والذٌن لم ٌسمعوا باسمه قبل الٌوم... مقالته فً الجرٌدة كل أسبوع وقد ال ٌقرأون سواها

كان لسانهم جمٌعا .والكذب  الصادق حٌن ألزموا باتخاذ الكذب سنة لهم أو لزموا صمتا ضاربا فً ما وراء الصدق هو لسانهم
تسلك مسلك الوباء فال ٌدري المصاب بها من أٌن وصلت الٌه وال  جمٌعا وفردا فردا ألن مثل كالمه إنما هو الصحة عٌنها،

 .ٌف ك
 
على  كالما ٌبقى'كالم جرائد 'الٌه القلم لٌجعل من هذا الصنف من الكالم الزائل الذي ٌسمى  كل ما ٌحتاج قصٌر سمٌرل كان

الراحل فً لحظة الى اقصى مربع من البدٌهة  كانت عزٌمته عزٌمة.مر أجٌال، ممدا كل جٌل ٌأتً بشًء مما ٌستقٌم به شبابه 
وإنما هً بوارق تتراءى خلف طبقات من الركام ٌعز .ما هً بالمتناول  ان على أن البدٌهةالبره قصٌر سمٌر كان.العامة 

تجتازه العٌن الى  ولكنه كان العالم أٌضا ان ما.غٌر األبطال وتكثر بٌنها أحابٌل الظلمة وأشراك السراب  النفاذ منها على
 .البدٌهة لٌس إال ركام أوهام 

 
ال  رق ان تستوي نسٌج حجاج عقلً منفعل باإلرادة، ال ٌفرط بالهوى ولكن ال ٌنقاد له،البوا كان ٌعلم، فوق هذا، ان على

موهبته، جاعال الكلمة  بهذا ٌرسم دائرة قصٌر سمٌر وكان علم.ٌستغنً عن بسط المراجع وتفصٌل الوقائع ولكن ٌلهمه الحدس 
 .طوع قلمه (والباقٌة حٌث تنفذ )النافذة 

 
 ٌفتقده تالمذته وهم حفنة من صف، ثم ٌفتقدونه وهم ٌتكاثرون تكاثرا عجبا فً.الكثرات  فتقدهتفتقده القالت وت قصٌر سمٌر

ٌفتقده كل متحدث فً .هذا التارٌخ  ٌفتقد مشورته كل مؤلف فً حرب لبنان ولكن لٌقع منه على أوثق كتاب حظً به.الساحات 
مع فاروق )ٌفتقده تارٌخ المسألة الفلسطٌنٌة سالكا .اصمة تارٌخ هذه الع ماضً بٌروت ولكن لٌأنس الى التحفة التً جال فٌها

من :لمٌلها الى الكلمة العابرة  وتفتقده مجلة الدراسات الفلسطٌنٌة وتفتقده صحف أبى أن ٌخلٌها.'بارٌس الى القدس  من'(مردم 
ن اللبنانٌٌن وحقائق كالمهم، وصنع التً أتقن فٌها ضرب المواعٌد بٌ'النهار ' الى'األورٌان لو جور 'الى 'لوموند دٌبلوماتٌك '

المدارات وفً  ٌحولون بٌنه وبٌن أن ٌقول المزٌد مما قال فً هذه قصٌر سمٌر وحٌن ٌقصف القتلة شباب.الغاٌة لغتها  لهذه
وها .منه وفً كل عبارة  ماثلة كلها فً كل صفحة قصٌر سمٌرولكن القوة التً كانت ل.سواها، على هذه المنابر وعلى غٌرها 

لٌلبث وجهه الجمٌل ملء القلوب التً أحبته ولٌبقى حبره ملء  ولسوف ٌتدبر هذا الساحر أمره.ً قد ازدادت بقتله مثوال ه
ٌتملى من  صوتا لشباب لبنان كلما أحب هذا الشباب أن -غٌر معار  -وسٌبقى صوته .ومن تالمذته  أقالم المعجبٌن من أقرانه

 .حقائق بالده 
 

وهو .وأقول إننا لمٌتون، ولكن أعلم أن لبعض المٌتٌن طول البقاء . عن عوض فً شًء وال فً أحد هذا فقٌدي ال أبحث له
  عزاء ولكن أجد فٌه ثأرا ٌشبه القدر بقاء ال أجد فٌه
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