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 'نرٌد وطنا ال مقبرة ':معنا  قصٌر سمٌر

  ٌمنى العٌد

 
 
 
 

 تسرب الى الضفة األخرى من... مجرد خبر .قصٌر سمٌر حٌاة الصحافً الشاب لم أسمع صوت االنفجار الذي استهدف >
 .المدٌنة
 

 .'انفجار فً األشرفٌة '
 

التفجٌر،  كان، شؤن الرسالة التً تضمنها...بالهدوء، وٌشٌر الى ما ال ٌثٌر ذعر الجماعة  تسربلكان الخبر فً بداٌة ذٌوعه ٌ
 .الهدف  محددا بمكان، بمساحة صغٌرة من مكان، بسٌارة، بهدف، بشخص كان قلمه هو هذا

 
 .شً بالحٌاة ٌ داخل السٌارة، رأٌت دما وحطاما وأشالء، ووجها كان ما زال قصٌر سمٌر على شاشة التلفاز رأٌت

 
ٌقف فً ساعات الصباح األولى فً نهار ...المدٌنة، من هذا الوطن  هكذا اذا، وبكل هذه البساطة، ٌقف القاتل فً مكان من هذه

المرآة،  رجال ٌستٌقظ من نومه، ٌحتسً قهوته، ٌتهٌؤ للخروج، ٌلقً نظرة أخٌرة على وجهه فً ٌنتظر...مشرق بالشمس 
 .ثمة قاتل كان ٌنتظر .ٌخرج وال ٌعود ... بجاكته على كتفه، ٌغلق باب بٌته على وعد بلقاء ٌتناول حقٌبة عمله، ٌلقً

 
 وكان.األخٌرة من حٌاة تحول صاحبها، هكذا ببساطة، وفً أقل من ثانٌة، الى جسد هامد  كنت أمام الشاشة أتصور اللحظات

  لماذا؟:الجسد أمام ناظري ٌضج بالسإال 
 

أصحاب  زمالء من...اللواتً شهدنا اغتٌال زمالء مفكرٌن وكتاب /ذاكرتنا الحٌة، نحن الذٌن ' رة فًهذه ال لماذا كانت مستق
 ... وكانت تضج بلوعة الفقدان...هذه ال لماذا كانت تتوقد بالمشهد الشبٌه ...القلم 

 
  ً فً القول والتعبٌر؟فٌها، حقهم الطبٌع لماذا؟ والى متى ٌبقى بإمكان أعداء الحرٌة أن ٌغتالوا من ٌمارسون حقهم

 
ٌعد، فً الشارع، فوق الرصٌف الذي كان ٌسٌر علٌه، فً الساعات األولى من نهار  خرج مهدي عامل ذات ٌوم من بٌته ولم

ودخل القتلة خلفه ...على سرٌره  ودخل حسٌن مروة بعد ظهٌرة ٌوم شبٌه الى غرفة نومه، استلقى للقٌلولة.أردوه قتٌال  شبٌه،
 .حدا لقلمه  وضعوا حدا لحٌاته لٌضعوا...ساطة، بهدوء قتلوه، بب...

 
  لماذا؟. تعرفون حكاٌة قتلهم الشبٌه...ثمة آخرون من أصحاب القلم قتلوا 

 
ٌقف فً وضح النهار، فً مكان ما من هذا الوطن، ٌنتظر  لماذا ما زال القاتل طلٌقا ٌنعم بالحٌاة؟ لماذا ما زال بإمكانه أن

 . وأفكر!وببساطة وكؤنه ٌضغط على زر لٌطفئ لمبة فً سقف منزل؟ كؤنه فً صحراء  ، هكذاالضحٌة لٌغتال حرٌتها
 

 ! ما هذا الوطن الذي علٌنا أن نحتاط فٌه من القاتل بدل أن نلقً القبض علٌه
 

فكرٌه وكتابه ما هذا الوطن الذي ٌحمل م!القاتل  ما هذا الوطن الذي علٌنا كً تكون لنا الحٌاة أن نردع حرٌتنا بدل أن نردع
 !بٌن الهجرة والموت  الحرٌصٌن على حرٌتهم على االختٌار

 
كؤن ...موقفه، رأٌه :بصراحة ما ٌفكر به  أن ٌتخلى عن حرٌته، أن ال ٌعبر عن رأٌه، أن ال ٌقول قصٌر سمٌر كؤنه كان على

 .ملوا حرٌتهم وٌغادروا على الكتاب والمفكرٌن أن ٌح...تغادر  على الحرٌة أن.كً ال ٌقتل ...علٌه أن ٌغادر 



 
 ...أوطانا بال حرٌة  ٌرٌدون لنا

 
 ...وقتل، هجرة واغتٌال  نفً:ٌرٌدون لنا أوطانا نعانً فٌها الحرمان والفقدان 

 
 ...بالذاكرة، بالخٌال المرٌر، بالمجاز الذي ال ٌشفً غلٌال  حتى صرنا نعٌش مع الصور، ونستعٌن باالستعارة،

 
 .هاجروا ...ألحٌاء  صور داخل بٌوتنا

 
وذاكرة ...صور ودموع وشموع ...لمهاجرٌن، لسجناء، لضحاٌا  صور لمنفٌٌن،.قتلوا ...وصور تغطً جدران المدٌنة لشهداء 

 الٌه ظهورنا وقد تقوست بصوت المتفجرات، تقوست بعد حرب لم تترك سوى الخراب داخل هً الجدار األخٌر الذي نسند
جٌزال خوري :المشهد األخٌر، الساخن  فً.نطوقها بذراعٌن تهمسان بالشوق والحنٌن ...ذاكرة هً المتكؤ والعزاء .الروح 

 ...وتبكً : قصٌر سمٌر تطوق نعش
 

اذ ال .وطن ٌفتقد معناه ...ونعود لنعٌش فً وطن لٌس بوطن ...حجر كً نرمٌها  لٌست قلوبنا من.بكى كثٌرون ...وبكٌت 
وحقهم فً حرٌة التعبٌر  متع مفكروه وكتابه بحصانة تحفظ لهم حقهم فً الحٌاة،ال معنى لوطن ال ٌت.ال حرٌة فٌه  معنى لوطن

. 
 

 ...المسكوت عنه  القاتل التارٌخً، المقنع، أو.نرٌد أن نعرف القاتل 
 

 ...األبرٌاء  نرٌد ان نعرف هذا القاتل الذي ٌستبٌح بكل الوسائل دماء
 

نرٌد وطنا عاصمته بجدران بٌضاء كتلك .ال مقبرة  نرٌد وطنا.ح نرٌد أن نعرف، كً ٌكون لنا وطن نضًء فٌه شموع الفر
 .'الوجوه البٌضاء ' التً راح ٌطرشها خلٌل أحمد جابر، بطل

 
نرٌد بطوالت فً .حقنا الطبٌعً فً حرٌة العٌش والقول، بطولة  نرٌد وطنا بال بالغة تحول مآسٌنا الى أهازٌج، وتجعل من

 .م النهوض والتقد الخلق واالبداع، فً
 

 .والحرٌة من طبٌعتها .نرٌد الحٌاة 
 

 .والحٌاة قرٌنتها . نرٌد الحرٌة
 

 .'لم ٌعد سبٌل العرب الوحٌد  تعلن بٌروت أن حب الموت...':أقول ما أقول، فهو الذي قال  قصٌر سمٌر من وحً
 

اللواتً /نحن الذٌن ...مسإولٌتنا وهذه .نعم انه حب الحٌاة الحرة .الحرة  وهو الذي ربط بٌن حب الحٌاة والوصول الى الحٌاة
فً ...عمالء القمع واالستبداد  ونتذكر كل المفكرٌن والكتاب، زمالءه الذٌن اغتالهم القتلة، أعداء الحرٌة والفكر، نحًٌ ذكراه

 . أكثر من مكان من هذا الوطن العربً الكبٌر
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