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ــتني مــن لقمــان رســالٌة تقــول: "هــل  مســاء يــوم 2 شــباط 2021، وصلَـ

ــة  ــل وضــع اللَّمســات اإلخراجي ــع قب ــى الفظي ــرة عل ــظراٍت أخي ــَك بـنـ ل

ــه لـــمصيره كـــكتاب". "الفظيــع" هــو هــذا الكتــاب الــذي  األخيــرة وتَركِ

بيــن يـَـدِي القــارئ. لقمــان يُضيــف: "فــي الصفحــة 84 مالحظــٌة آَمـــل أال 

تفوتــك". ويَخـــِتم: "علــى أن، ســـــــــــــــالم". 

ــنيُت  ــي، واعتَـ ــوم التال ــع فــي الي ــى الفظي ــرَة عل ــُت النظــراِت األخي ألقي

ــَة  ــن الجمل ا يتضمَّ ــْل ردًّ ــم أرِس ــا ل ــبٍب م ــْن لس ــيَّة، لك ــة الَمعِنـ بالجمل

الســليمة. وفــي اليــوم الــذي بعــده كان لقمــاُن قــد أعــِدَم فــي ســيّارته 

بســتِّ رصاصــات، وهــذا علــى طريــق عودتــه مــن زيــارٍة ألصدقــاء فــي 

ــة.  ــروت الجنوبيّ ــة بي ــي ضاحي ــة ف ــى مســكن العائل ــوب إل الجن

قتـــلُة لقمــان معروفــون إلــى درجــِة أنَّ عائلـــتَه رفضــْت تحقيًقــا تقــوم 

ــًذا. فــي  ــا ناف ــا موقًع ــلُة فيه ــي يشــغُل القتـ ــة الت ــه الســلطاُت اللبنانيّ ب

لبنــان حــزُب اغتـــياٍل معــروف، لــه تاريــٌخ فــي تصفيــة خصومــه، وخصوِم 

الحكــم األســديِّ فــي ســوريا، ولــه تاريــٌخ أحــَدث فــي قتــل الســوريِّين، 

ــة  ــي دول ــا ف ــا. ومثلم ــع نِطاقً ــرًا وأوس ــَق أث ــوَن أعم ــه أن يك ــح ل ـ يُرجَّ

ــاس  ــتُل الن ــار قـ ــا، س ــن تاريخه ــرٍن م ــف ق ــوق نص ــوال ف ــديِّين ط األس
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ــم  ــي "كات ــان. ف ــبَين ال يفترق ــل حبيـ ــن مث ــة متعانَقي ــداُم الحقيق وإع

ــُع  ــقي صن ــم يلتـ ــن العال ــان م ــا رأى لقم ــَر م ــذي كان آخ ــوت" ال الص

ــوت. مصيــره مثــاٌل ناطــٌق علــى ذلــك العنــاق الســاّم. المــوت بقتــِل الصَّ

الفظيــع نمــوذٌج لتحطيــم األجســاد والعمــران البشـــرّي، ولـــتَحطيم 

ديــن. ال توَجــد الحقيقــة  الحقيقــة كـــنتاٍج لُمداولــٍة ُحــرّة بيــن بشـــٍر ُمتعدِّ

خــارَج المداولــة وخــارج التعــّدد، خــارج أجســاٍد تتحــّر ك وتتحــاور 

ــي  ــة" الت ــاك "الحقيق ــال وهن ــاك االغتي ــا، هن ــان. خارجهم ــة وأم بحّري

تقــوم علــى االغتـــيال: افتـــداء حــذاٍء مــا . 

ــذي  ــذا ال ــع ه ــوذِج الفظي ــن نم ــدرج ضم ــلقمان ين ــود لـ ــُل الحق القت

ــاد،  ــَم األجس ــاول تحطي ــم أّول يتن ــَميه، قس ــي قس ــاب ف اه الكت ــقصَّ يتـ

ــم األجســاد.  ــِل تحطي ــي تســميِة وتمثي ــَر ف ــاٍن يحــاول التفكيـ وقســم ث

يبــدو هــذا مبعــَث تشــاؤم، فالفظيــع ال يستســلم للتمثيــل: يُقـــتل 

ــه  ــَة وصف ــبابه، إنَّ محاول ــان ش ــي ريع ــزال ف ــه ال ي ــول إن ــان ليق لقم

ــم،  ــا نعل ــْت. لكنن ــْل يَُم ــن يفع ــا، وإنَّ َم ــابقٌة ألوانه ــيرته س ــَة س وكتاب

ى لـــيستسلم، مثلمــا  وكان لقمــان يعلــم، أّن الفظيــَع ال ينتظــر أن يُســمَّ

نعلــم أن تســميتَنا لــه جــزٌء مــن ِصراعنــا معــه، صــراع كان ُمكـــلًِفا علــى 

ــوت  ــب والقســوة والخســارة، كان الم ــع التعذي ــتباكًا م ــدوام، كان اش ال

ــه.  ــي موت ــه وف ــي حيات ــك ف ــى ذل ــَن عل ــان بره ــه. لقم ــا ل ــا دائًم أفًق

ــواًل  ــي قب ــذا ال يعن ــنَّ ه ــرَوى. لك ــة تُ ــٌص رهيب ــا قص ــروي، لدين ــن نَ نح

بـــتَقسيم عمــٍل يُمليــه الحــذاء الســيد: نحــن نــروي وهــم يقتـــلون. هــم 

ــتل، لكــنَّ  ــتل، وال نَقـ ــي ال نُقـ ــروي ك ــروي، ونحــن ن ــي ال نَ ــلون ك يقتـ

ــم الصــوت آٍت. ــي تُمِســك بكات ــد الت وقــَت ضــرِب اليـ

هــذا الكتــاب كان ُمهــًدى إلــى غائبــة، امرأتــي ســميرة الخليــل، غيَّـــبها 

ــاة  ــدر الحي ــي ه ــه ف ــركاُء ل ــان، وش ــي لبن ــيال ف ــزب االغتـ ــباٌه لح أش
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البشـــريّة علــى مذبــح أساطيـــَر ميـــتة وُمميـــتة. والكتــاب اليــوم ُمهــًدى 

ــم  ــذي ل ــع ال ــار الفظي ــي اختب ــسميرة ف ــريك لـ ــليم، ش ــان س ــى لقم إل

يَنـــُج، ولــن يَنـــجَو، منــه أحــٌد فــي ســوريا ولبنــان إْن هــو نـــجا.     

ياسين
برلين، 16 آذار 2021


