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  الى إدفٌج بوٌٌه...'بٌروت 'كتاب  -شهٌدا ... قصٌر سمٌر

  محمد علً فرحات

 
 
 
 

عن بٌروت، حملتها الكتاب قبل أن تستقل الطائرة فً  بالفرنسٌة قصٌر سمٌر كتاب لم أجد ثمٌنا أقدمه الى أدفٌج بوٌٌه غٌر
فرنسٌة  كنت أعول على الكتاب لٌساعدنً فً تقدٌم صورة لبنان الحقٌقٌة الى فتاة.ردام أمست صحبة ابنً سلٌم عائدٌن الى

لتصٌر أدفٌج لبنانٌة لٌس فقط ألنها ارتبطت  ارتبط بها ابنً، صورة قد تساعد فً دفع عالقة الحب الى شًء من انتماء، أي
 باعتباره وطن االتصال المبدع والخطر والجنونً فً آن، ٌستحق االنتماء الٌه 'بٌروت ' بشاب لبنانً بل ألن لبنان، عبر كتاب

 .واحد بٌن عرب المشرق وأوروبا، أم الغرب 
 

فً كتاباته وشخصه، منطلقا  قصٌر سمٌر ٌزال ٌتجلى فً إبداعات وطرق عٌش عبر عنها وطن االتصال الخطر هذا كان وال
 حرٌة فً العٌش تتجلى فً سلوكٌات الصداقة األولىموجزة ومباشرة وجارحة بالضرورة، ومن  دائما من حرٌة فً الكتابة

كثٌرة عنه من ابنة أخً التً  وفً هذا المجال سمعت طرفا.مع زمالئه وحتى مع طالبه وطالباته فً جامعة القدٌس ٌوسف 
 . استمعت الى محاضراته هناك، فً العالقات الدولٌة

 
معه ومع أقرانه مرآة  نسبه الى سورٌة وفلسطٌن، فٌبدو لبناناللبنانً، مثل كثٌرٌن من مواطنٌه، ٌتصل ببعض  قصٌر سمٌرو

 . الشرق ومختصره وصوت حقٌقته أمام األقربٌن واألبعدٌن
 

االهتمامات الثالثة ٌعالج الحدث فً تعلٌقاته السٌاسٌة  مؤرخ، باحث فً الفكر السٌاسً، مقارب دائم لآلداب والفنون، ومن هذه
لكن خصاله . هذه الصفات جعلته قرٌبا من معارضً رأٌه ومن مؤٌدٌه معا، ال فرق.للحرٌة للحٌاة و مملوءا باألمل والحماسة

نقول . Z عنها كما نسمع عن مسرحٌة أو عن فٌلم مثل هذه جعلته هدفا ألالعٌب بعض القٌادات األمنٌة، أالعٌب للتروٌع سمعنا
 . وال نتهم أحدا'أالعٌب '

 
قالت جٌزٌل انه وعد .منً سٌجارة  لى طاولة مع زوجته جٌزٌل خوري، طلبآخر ما رأٌته فً مطعم وسط بٌروت، كان ا

ربما ٌكون جندي واحد قد بقً لٌبرر له :انسحبوا فلماذا ٌدخن؟ قال  بترك التدخٌن عند انسحاب الجٌش السوري، وها هم
 .وأشعلتها  علبة الغولواز الحمراء السٌجارة الوحٌدة التً بقٌت فً سمٌرقدمت ل.التدخٌن  االستمرار فً

 
، قالت انها قرأته وأحبت المدٌنة التً ولد فٌها سلٌم وكما 'تارٌخ بٌروت 'كتاب  سألتها عن.وآخر ما تكلمت عنه مع ادفٌج 

 .أدفٌج  أسفت.أبلغت ادفٌج بوٌٌه بأن مؤلف الكتاب اغتٌل فً سٌارته .لبنان موطنه وموطن أهله  أحبت
 

 . حت األثر االٌجابً للكتابال أعرف ما إذا كانت جرٌمة االغتٌال م

  عام:الموضوع 

  الحٌاة:المصدر 
  

 
 


