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  مترجال الفارس القتٌل -مثقفون ٌشهدون من بارٌس ...شهٌدا ... قصٌر سمٌر

  بٌار أبً صعب

 
 
 
 

بٌروت، لم ٌكن ٌعرف أنه، مثل أبطال المآسً  من هجرته البارٌسٌة، مطلع التسعٌنات، لٌستقر فً قصٌر سمٌر حٌن عاد
 إنه أولٌس العائد إلى اٌثاكا بحثا عن زمنه:واحدة، وٌقترب من نهاٌته التراجٌدٌة  ٌاته بضربةاإلغرٌقٌة، ٌلعب مصٌره وح

 .الضائع 
 

منهكة حطمت  ؟ هل تستطٌع أن تعٌش فً بٌروت الضٌقة، الخارجة من حربسمٌر كٌف ٌترك مثقف مثلك معقله البارٌسً ٌا
هناك دور ٌرٌد أن ٌلعبه، :ٌبتسم كالعارف  نازالتهم؟ كانبناها، وشوشت ذاكرتها، وحاصرت نخبها فً دوائر أوهامهم وت

لقد عاد لٌحارب مثل .أكثر من أي فرد آخر فً جٌله العالق بٌن زمنٌن  ومكانة ٌطمح إلى احتاللها، واعتراف ٌستحقه
فً فخها الحقا  وقع الهواء، أي البنى السٌاسٌة البالٌة المرتهنة لشتى أنواع الوصاٌة، تلك البنى التً دونكٌشوت، طواحٌن

 لقد جاء.على طرٌقته الخاصة، طرٌقة الساموراي  الموت فً بٌروت، مثل مارون بغدادي ورالف رزق هللا وآخرٌن، ولكن.
ومدهشة، وجاء لٌموت،  بٌروت شاهرا ٌراعته، ومشرعا أوهامه وطموحاته، جاء لٌناضل، لٌعٌش قصة حب غرٌبة إلى سمٌر

ووالدة أخرى فً زمن األوبئة واالنهٌارات، لكن بٌروت  س مان، جاء ٌشهد انتهاء مرحلةمثل البروفسور أٌشنباخ، بطل توما
وحدها الطوائف . لن ٌؤتً، أو على األقل لن تراه، ولن نراه فً أٌامنا...البندقٌة، والزمن الجدٌد  الجمهورٌة الثانٌة لٌست

وحدهم المقاولون، وتجار الحرب والسالم، ...الدولة  محوالعشائر والمناطق والدكاكٌن، ستتقاسم المشهد السٌاسً، وتحدد مال
أوهامه، حٌن أراد أن  إنك المثقف الذي احترق بنار ،سمٌر من دونك، من دوننا ٌا وسائر المرتزقة سٌصنعون المستقبل،

 . ٌخوض فً السٌاسة، بطوباوٌة ورادٌكالٌة ال ٌتسع لهما الواقع
 

ودون تارٌخها، نموذج المثقف العربً، الملتزم،  ، والمإرخ الذي عانق بٌروت'ربً الشقاء الع'إن الكاتب الشاب المتؤمل فً 
 والقومً، أصر حتى الرمق األخٌر على الدفاع عن قٌمه، بحدة وبسالة، هو اآلتً إلى صاحب المشروع النهضوي والوطنً

نهضوي عربً، عٌنه على  وفئوي ضٌق، بل من موقع صاحب مشروع'عصبً '، ال من منطلق 'وصاٌة األشقاء 'مقارعة 
فً اختٌار معسكره وحلفائه، لكن أحدا ال 'تهوره 'أحٌانا  أعاب علٌه بعض رفاقه.فلسطٌن، وٌده بٌد رفاقه وأنداده فً دمشق 

 . عن الحرٌة والدٌموقراطٌة...الدفاع عن استقالل المإسسات وسٌادة دولة القانون  ٌسعه أن ٌنكر استبساله فً
 
متؤلقة، نزقة،  مسٌرة متمٌزة، فرٌدة،.من حٌاة فً سنوات قلٌلة، حاسمة من تارٌخ لبنان الحدٌث أكثر  قصٌر سمٌر عاش

والمعارك، باألحالم السٌاسٌة والطموحات الذاتٌة، إنها  صاخبة سٌاسٌا ومهنٌا، وخصبة فكرٌا وابداعٌا، حافلة بالمواجهات
وبدأ مهتما ...بٌروت  فً اللٌسٌه الفرنسً فً'لوثة الٌسار 'لذي التقط نهاٌة المثقف ا...النهاٌة المفجعة  مسٌرة استثنائٌة توجتها

الجدٌدة فً فرنسا، ما الذي أخذك من غودار وبرٌخت  بالمسرح البرٌختً وأفالم الواقعٌة الجدٌدة فً اٌطالٌا والموجة
 فً دورٌات عربٌة وفرنسٌة من، عاد المثقف والصحافً الذي برز كاتبا ومحلال 'الطائف ' بعد...وروسٌلٌنً إلى السٌاسة؟ 
أورٌانت إكسبرس 'الصحافة اللبنانٌة، إنها  ، وٌإسس مجلة شهرٌة طلٌعٌة فرٌدة فً تارٌخ(النهار )بارٌس، لٌدٌر دارا للنشر 

 وفتحتها على العصر، قدم برنامجا سٌاسٌا على التلفزٌون اللبنانً لم ٌلبث أن أوقف ووسعت آفاقها'عربت الفرنكوفونٌة 'التً '
، وكتب 'مسرح بٌروت 'إلى ( بعضهم عرب)، خاض معركة دعوة مثقفٌن ٌهود، معادٌن للصهٌونٌة ('من دون تحفظ ')لجرأته 

البٌروتٌة، اكتشف ابن االشرفٌة 'النهار 'للسلطة القائمة، فً جرٌدة  وعندما صعد نقده.'هواة الوشاٌة القومجٌة 'حٌنذاك معرٌا 
 .حبت السلطات جواز سفره، وطارده رجال المخابرات بل فلسطٌنً، وس أنه لٌس لبنانٌا،

 
 -فً ما اعتبره  ، وتلذذ'الربٌع العربً 'عاش نشوة حقٌقٌة خالل ما أعتبره  قصٌر سمٌر األخٌرة، ال شك فً أن فً األشهر

أن لبنان  والمثالً، فجاجة الواقع؟ هل أنت مقتنع هل أغفل المثقف الحالم.انتصار قضٌته  -متسرعا بعض الشًء لألسف 
ذلك .ومن حوله المتاجرون بدمه ...ٌترجل  ؟ ها هو الفارس القتٌل'احتالل 'أو من دون 'احتالل 'ب  ،سمٌر ٌمكن أن ٌتغٌر ٌا

إنه العربً التائه الذي عاش ومات فً األشرفٌة  -ال ٌنتمً إلى فئة، أو طائفة سٌاسٌة، أو عصبٌة، أو منطقة قصٌر سمٌر أن
 !'الجبل الصغٌر 'شهٌرة،  خوري فً قصةأو كما طوبه إلٌاس ...
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