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لوعة عمر أمٌراالي فً جنازة سمٌر قصٌر
بٌار أبً صعب

كانت الكامٌرات تبحث عن وجه جٌزٌل خوري ،األرملة المفجوعة ،والزمٌلة القرٌبة من الجمٌع .الجمهور ٌحب رؤٌة
المشاهٌر فً لحظة اللوعة .لكن االعالمٌة المعروفة التً كانت متماسكة تارة ،وغائبة طورا ،كأنها لم تفهم بعد ما حدث ،وال
ترٌد أن تصدق ...بدت أمس فً جنازة رفٌق دربها الصحافً المغدور به سمٌر قصٌر ،مجرد امرأة ثكلى خلف نظارتٌن
سوداوٌن ،محاطة باألهل والمثقفٌن وأهل االعالم ،بالزمالء واألصدقاء والرفاق .كانت تتقبل التعازي أمام باب كنٌسة مار
جاورجٌوس فً قلب بٌروت ،إلى ٌسارها ابنتا سمٌر ،وإلى ٌمٌنها الكاتب إلٌاس خوري .تحلم ربما أن تستفٌق من ذلك
الكابوس ،وهً تراقب سبحة طوٌلة من السٌاسٌٌن واالعالمٌٌن والشخصٌات تعبر من أمامها .
فً الباحة أكثرٌة طاغٌة من الشباب والشابات الذٌن صار لهم رمزهم وشهٌدهم .سمٌر قصٌر عنوان جٌل آخر ،أقحم عنوة فً
عالم السٌاسة ،دخلها من بابها الدٌموقراطً والوطنً والمطلبً ،أي من خارج الفئات المتناحرة ،والحسابات السٌاسٌة الضٌقة
.جاء هؤالء الحالمون بزمن عربً آخر ٌقولون غضبهم ،وٌودعون قتٌلهم ،قتٌل األمل ،وشهٌد الحرٌة .تعرفهم من لباسهم
العصري ،من طرٌقة وقوفهم أو جلوسهم أو تعاطٌهم مع المشهد العام ،تعرفهم من المباالتهم وتأففهم حٌن تكون الكلمة لتجار
السٌاسة ،وحفاري القبور .بعد قلٌل سٌرقصون بالنعش الملفوف بالعلم ،وهو ٌتجه إلى المثوى األخٌر .فٌما أحد رفاق سمٌر
...
لٌعزٌه
صدٌق لٌطمئنه،
قصٌر ٌدق برف ق على النعش كمن ٌربت على كتف
بٌن الحشود برز وجه ألٌف ،هو السٌنمائً السوري عمر أمٌراالي ،وراءه زمٌله ومواطنه أسامة محمد .عمر أمٌراالي أشرك
الراحل مع رفٌقٌه إلٌاس خوري وفواز طرابلسً فً فٌلمه الشهٌر عن رفٌق الحرٌري .وقبل أشهر شاركا معا فً ندوة عن
جان لوك غودار ضمن 'أٌام بٌروت السٌنمائٌة '.وكان قصٌر أول المبادرٌن إلى اطالق عرٌضة تضامن مع أمٌراالي ،عشٌة
انعقاد 'أٌام قرطاج السٌنمائٌة 'فً تونس ،الخرٌف الماضً ،حٌن قامت أقالم مرتزقة بالتعرض لفٌلمه' الطوفان ' ،رامٌة
الوطنٌة.
ومواقفه
سمعته
من
تنال
باطلة،
باتهامات
السوري
السٌنمائً
أخذ أمٌراالي مكانه فً طابور المعزٌن الطوٌل والبطًء .الوجوه مذهولة ،واألعٌن مغرورقة بدموع الحسرة والغضب .كان
طلب الى المعزٌن تفادي المصافحة بالٌد وتجنب التقبٌل ،كسبا للوقت ربما ،أو رأفة بأعصاب أهل الشهٌد ...لكن الزمن توقف
.
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عمر
وصل
عندما
برهة،
بصمت .بلوعة .تشنج الوجهان ،عجزا عن قول الكلمات الحقٌقٌة المكبوتة فً القلب .وجمد طابور المعزٌن ثوانً طوٌلة ،فً
مكانه .ثم التفت أمٌراالي خلفه ،لٌلتقً وجها آخر عزٌزا ،هو الكاتب والمثقف السوري فاروق مردم بك ،أقرب أقرباء سمٌر ،
وأكثر المفجوعٌن برحٌله العنٌف .الوجه المضًء للثقافة السورٌة ،كان فً ساحة النجمة ٌوم أمس ،لوداع سمٌر قصٌر .وتلك
هً الصورة القوٌة التً عدت بها من جنازتك ،متوجها إلى مكاتب 'الحٌاة '.بٌنما سار المشٌعون ،خلف الموكب الجنائزي ،إلى
مقبرة مار متر ...فً األشرفٌة .وداعا سمٌر!

الموضوع :عام
المصدر :الحٌاة

