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  البند الثقافً: قصٌر سمٌر

  حازم صاغٌة

 
 
 
 

لكن من غٌر المألوف انخراط هؤالء فً أنشطة .والمثقفٌن والكتاب فً مجتمعاتنا  من المألوف، بالطبع، قتل الصحافٌٌن
 . مدنً، واختٌارهم مداخل هً، فً وقت واحد، قاعدٌة جدا وسٌاسٌة جدا اعتراض

 
والشاعر التشٌكً  المرء هنا إال أن ٌتذكر أسماء تفد من تقالٌد أخرى، فً عداها فاكالف هافل، المسرحً وال ٌسع

الشهٌر لحقوق ' 77مٌثاق '، ثم ساهم فً تأسٌس 'مخربة ' ألن كتاباته 9191الذي صودر جوازه فً (التشٌكوسلوفاكً ٌومها )
 ، الى السجن حٌث قضى أربع سنوات، حتى اذا9171، قبل أن ٌساق، فً 'ر حق المضطهدٌن بغٌ لجنة الدفاع عن'االنسان و 

 .'المنتدى المدنً '، أسس 9191باشر النظام الشٌوعً تصدعه، فً 
 

، وهندس (كور )'عن العمال  لجنة الدفاع'أولهما من أسس .الذاكرة المثقفٌن البولندٌٌن جاسٌك كورون وأدام مٌشنٌك  وتستعٌد
والثانً، نزٌل السجن لسنوات ست، شارك فً .'التضامن 'لحركة  الكنسً قبل ان ٌغدو المستشار الرئٌسً -ً التحالف النقاب

األولى السلطة  بٌنها وبٌن الحكومة، عشٌة تسلم'مفاوضات الطاولة المستدٌرة 'فً 'التضامن 'خبراء  وصار أحد'كور 'تأسٌس 
 .من الثانٌة 

 
األدب األلبانً الذي بنى أول حزب غٌر شٌوعً فً كوسوفو، واستنبط  لكاتب وأستاذٌتذكر المرء اٌضا ابراهٌم روغوفا، ا

 .الشال ٌلف به عنقه ما دام عنق بالده مطوقا بالنٌر الصربً  الفكرة الرمزٌة عن
 

سع بالتبنً الشعبً الوا هؤالء تحولوا، فً بلدانهم وقد تحررت، رؤساء أو قادة أو وزراء أو مثقفٌن ٌحظون بٌد أن معظم
أسوأ حظا من المذكورٌن، بل ألن  اللبنانً، فقضى بالطرٌقة التً قضى فٌها لٌس ألنه ،قصٌر سمٌر أما.ورعاٌة الوطن بأسره 

من تلك التً واجهتهم، وهً، فً الوقت نفسه، أقل ثقة بالنفس (للكلمة  بالمعنى الحرفً)الوحشٌة التً تصدى لها أشد وحشٌة 
ٌفترض انسجاما وتناسقا بٌن أطرافه، بل أقرب الى  أمنٌا، إذ التعبٌر هذا'نظاما 'تب، لٌسوا ٌك سمٌر ما كان فهم، وعلى عكس.

 .فراغها وتعٌش زمنها ٌوما بٌوم كما تستأصل ضحاٌاها بحسابات ٌومٌة  مجموعات متنافرة تافهة، تنمو على
 

على انتفاضة االستقالل  ً أسبغت الخصوصٌةالدور الثقافً فً مواجهة سٌاسات القتل كان أحد العناصر األبرز الت والحال ان
تشبٌه كرهه بعض )وجورجٌا  ورفاقه، ٌمكن البحث عن بعض مصادر التشبٌه بأوكرانٌا سمٌر وهنا، أي فً الدور الذي لعبه.

 (.كٌلومترٌن عن قراهم  األضٌق أفقا ومعرفة ممن ٌصٌبهم بالدوار إسم قرٌة تبعد
 

الذي ٌحول دون الوطنٌة الموروثة، وطنٌة العنفوان والسندٌان،  حضر فٌه الكونً وبالمعنى هذا ٌمكن ان تكتب سٌرة وعً
اال . والسوري، بوصفه المدى الذي ٌحضن الوطنٌة اللبنانٌة حائال دون شوفٌنٌتها أو عنصرٌتها حضور العربً، الفلسطٌنً

وقد ٌقال بحق ان حساسٌة اقلٌمٌة ما .والحدٌثة  ٌةانها سٌرة ال بد ان ٌتوجها استقرار صاحبها عند الوطنٌة اللبنانٌة الدٌموقراط
لكن المؤكد .السورٌة حٌال منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة 'الرعاٌة االقلٌمٌة 'سٌاسات  النفور والقرف من قصٌر سمٌر أسست لدى

فتها موضع التركٌز اللبنانٌة بص العقد ونصف العقد األخٌرٌن سجال انزٌاحا متعاظما لمصلحة التعامل مع المسألة الوطنٌة ان
الوطن، واالستجابة لتحدٌات مجتمع بعٌنه، ٌبلوران وعٌا غٌر الذي ٌنشأ  وما من شك، هنا، فً أن العٌش فً.ومصدر األحكام 

 .الى ما ٌرتكز الٌه أو ٌتجسم فٌه 'العدل 'و 'الحق 'ٌفتقر البحث عن  فً المهاجر حٌث
 

فكرة العلم الذي أراده شاال للمعارضٌن، فضال عن  بكمه ونوعه، والى فً السنوات االخٌرة، سمٌر الى ما كتبه وبالعودة
 .ٌكمن  مقتله، ٌمكن الجزم بأن الموضوع هنا

 
أكثر ما أرغب فٌه هو ان أكون اشتراكٌا ': كتب جاسٌك كورون، الصادر أصال عن وعً ماركسً، ٌقول قصٌر سمٌر وقبل



 .'لً أن أبنً هذا البلد الرأسمالً العادي أوال هذا، ع لكن ألجل.دٌموقراطٌا فً بلد رأسمالً عادي 

  عام:الموضوع 

  الحٌاة:المصدر 
  

 
 


