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أشياء صغيرة صنعت حياة البطل الشهيد

سمير القنطار «سالم على من صبر»

زينب حاوي
ل ـ ــم تـ ـش ــأ اإلعـ ــام ـ ـيـ ــة زي ـ ـنـ ــب بـ ــرجـ ــاوي
أن ت ـح ـيــي م ـ ــرور عـ ــام ع ـلــى اسـتـشـهــاد
زوجها املناضل سمير القنطار (1962
ـ ـ ـ  )2015بــن ج ــدران أرب ـعــة ،أو تكتفي
فقط باحتفال تأبيني لعميد الـشـهــداء.
أرادت تحويل هــذه الــذكــرى إلــى مناسبة
لتخليد مسيرته الجهادية املقاومة منذ
أن كان شابًا يافعًا ،تسلل إلى األراضي
الفلسطينية املـحـتـلــة ،مـ ــرورًا بمسيرته
النضالية فــي االعـتـقــال الصهيوني ملدة
ً
 30عــامــا ،وصـ ــوال إل ــى اسـتـشـهــاده في
مدينة جرمانا السورية قبيل عام.
في معرض «سالم على من صبر» الذي
ّ
ويستمر حتى الخميس في
يدشن اليوم
«ق ـصــر األون ـي ـس ـك ــو» ،سـتـعــرض للمرة
األول ـ ــى م ـق ـت ـن ـيــات ،وأغـ ـ ــراض شخصية
لعميد األسرى املحررين .دأبت برجاوي
عـلــى جـمــع ه ــذه األغ ـ ــراض ال ـتــي تتقفى
أثــر الشهيد ومسيرته كي يتاح للجميع
مشاهدتها .أرشيف لطاملا كــان فضول
االطالع عليه يراود كثيرين ،وها هو اليوم

)مروان طحطح(

يصبح أم ــام م ــرأى زوار «األونـيـسـكــو»:
م ـق ـت ـن ـي ــات ش ـق ـت ــه فـ ــي ج ــرم ــان ــا ،ب ـ ّـزت ــه
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ،سـ ــاعـ ــة يـ ـ ـ ــده ،الـ ـ ـ ـ «آي ـ ـبـ ــاد»
الخاص به .كما سيعرض جــوازا السفر
الـفـلـسـطـيـنــي وال ـل ـب ـنــانــي ال ـخ ــاص ــان بــه،
وستفرد مساحة لرسائل كــان القنطار

يبعثها من معتقله في فلسطني املحتلة
إلـ ــى ش ـخ ـص ـيــات س ـيــاس ـيــة وإع ــام ـي ــة،
أغلبها يقع في خانة الوقفات التضامنية
مـعـهــم .وال ــى جــانـبـهــا ،سـتـعــرض أيـضــا
رس ــائ ــل سـمـيــر إل ــى األس ـ ــرى الـكــوبـيــن
الخمسة ،مذيلة بترجمة عربية ألن لغتها
األصلية مكتوبة باللغة اإلسبانية.
بني هذه املقتنيات الشخصية ،ستتخلل
امل ـ ـعـ ــرض وقـ ـفـ ـت ــان بـ ـص ــريـ ـت ــان :األول ـ ــى
عــرض مقتطف ( 4دقــائــق) مــن وثائقي
«القنطار» (رؤية وإعداد زينب برجاوي)،
ال ــذي سيعرض على شــاشــة «املـيــاديــن»
بــأجــزائــه الـثــاثــة بـعــد عـيــد رأس الـسـنــة.
يلخص الشريط مسيرة وسيرة الشهيد
س ـم ـيــر الـ ـقـ ـنـ ـط ــار ،وم ـخ ـت ـل ــف مـحـطــاتــه
السياسية والعسكرية ،وشبكة عالقاته
التي تناصر حــركــات التحرر واملقاومة
ّ
وتمتد من لبنان فسوريا إلى إيران وباقي
دول ال ـعــالــم .أم ــا املـحـطــة الـثــانـيــة ،فتقام
ف ــي نـهــايــة امل ـع ــرض م ــع شــريــط مـصـ ّـور
أدتـ ــه زوجـ ــة ال ـق ـن ـطــار ب ـصــوت ـهــا ،وكـتـبــه
اإلع ــام ــي ســامــي كـلـيــب لــولــديـهـمــا علي
ّ
بعد استشهاد القنطار .إنه مقطع يناجي
فيه كليب الطفل علي ويتحدث فيه عن
ّ
ويعرج على صعوبة
القنطار وبطوالته،
شعور فقدان االبن لوالده ،وغياب لحظات
يومية حميمة كادت تحدث لو كان سمير
حيًا.
«سـ ـمـ ـي ــر ال ـش ـخ ـص ـي ــة الـ ـج ــامـ ـع ــة» كـمــا
تصفه زوجته لنا ،يتخطى بشخصيته
ومسيرته كل تطييف مذهبي أو سياسي
ض ـي ــق .سـيـتـجـ ّـســد ف ــي ه ــذا امل ـع ــرض لـ
«تعميم رمزيته» ،ويكون مساحة متاحة
للجميع على اختالف انتماءاتهم.
* م ـع ــرض «سـ ــام ع ـلــى م ــن صـبــر»
ال ـيــوم وغـ ـدًا ـ ـ بــن الـســاعــة الــرابـعــة
والسابعة مساء -قصر «األونيسكو»
(بيروت)  -لالستعالم.71/349204 :

“ﺑﺪي إﻛﺒﺮ وﺻﻴﺮ ﻃﻴّﺎر “...
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ّ
(تحرك
أعلنت جمعية «ألف»
من أجل حقوق اإلنسان) عن
تأسيس «جائزة غازي عاد
السنوية» ،تكريمًا للمسيرة
النضالية الطويلة لهذا الناشط
اللبناني (الصورة) الذي توفي
أخيرًا .من شأن الجائزة املساهمة
في «الحفاظ على زخم قضية
ُ
املخفيني قسرًا» .هكذا ،ستكافأ
سنويًا أعمال ألفراد أو منظمات
(إنتاج إعالمي ،بحث أكاديمي،
نشاط عام ،مبادرة تحفيزية)...
حول مسألة اإلخفاء القسري
واالنتهاكات املرتبطة بها في
لبنان ،على أن ُيعلن عن تفاصيل
إضافية الحقًا .ستتولى جمعية
«ألف» مهمات أمانة الجائزة ،قبل
أن تقوم لجنة تحكيم ،مؤلفة من
أقرباء عاد وشخصيات تميزت
بدفاعها عن قضية املخفيني،
بمراجعة طلبات الترشيح
واتخاذ القرار بشأن الفائزين.

ﻳﻤﻜﻨﻚ اﻟﺘﺒﺮع ﺗﻠﻘﺎﺋﻴـــ ًﺎ :

ﺣﻤﺪ ٤ ،ﺳﻨﻮات،
ﺣﻠﻤﻪ أن ﻳﺼﺒﺢ ﻃ ّﻴﺎراً.

نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة
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