
ــق األســلــوبــي، 
ّ
إضــافــة إلــى نـــزوع نحو الــتــأن

فــي منطقة تخومية بني  أعــمــالــه  مــا يــضــع 
الكتابة الفكرية واألدبية.

يل ذلك املوقع سريعًا، ربما خدمه افتتان 
َ
ولن

بيروت - وقد كانت عاصمة النشر العربي، 
 »بــضــاعــة فــكــرّيــة« 

ّ
بــا مــنــازع، آنــــذاك - بــكــل

تأتي من املغرب، وكانت الدفعة األولــى من 
أعماله قد صدر معظمها عن »دار العودة«. 
كذلك خدمته، أيضًا، شهرته الفرنسّية التي 
العربّية  املنطقة  إلى  كانت أصداؤها تصل 
إقامته في  رغــم  تقريبًا،  منذ عشر ســنــوات 
املــــغــــرب مـــنـــذ مــنــتــصــف الــســتــيــنــيــات؛ فــقــد 
 فــي كــبــريــات دور 

ً
صـــدرت أعــمــالــه متاحقة

الــنــشــر الــبــاريــســيــة )غـــالـــيـــمـــار، مــاســبــيــرو، 
دونـــويـــل...(، وحـــاور بعض »نــجــوم الفكر« 
راجــت في  بنّدّيٍة وصداقة، وقد  الفرنسّيني 
هـــذا الــســيــاق شـــهـــادات روالن بــــارت وجــاك 

دريدا حول خصوبة أعماله.
قـــد يـــوحـــي هــــذا الـــلـــقـــاء األّول بـــني مـــدّونـــة 
 عــاقــة 

ّ
الــخــطــيــبــي والـــثـــقـــافـــة الــعــربــيــة بـــــأن

ف متغّرب 
ّ
بنى بني مثق

ُ
متينة ومنسابة ست

اللغة على األقــل( وثقافته األم كما لم  )فــي 
يحدث مــع أســمــاء عربية بـــارزة أخــرى منذ 
وسبعينياته،  الــعــشــريــن  الــقــرن  ستينيات 
مثل هشام شرابي وأنور عبد امللك وسمير 
صــفــوان.  ومــصــطــفــى  سعيد  وإدوارد  أمـــني 
ل الفكري لهؤالء في الثقافات 

ّ
فقد حال التوغ

ألطروحاتهم،  سلٍس  وصــول  دون  الغربية 
أمــا املــفــّكــر املــغــربــي، فقد أتــى بخطاب أكثر 
رهـــافـــة، يــقــتــرب مـــن املـــألـــوف والــحــّســي وال 
يفترق عنه إال حينًا لتهيئة القارئ بأدوات 
نظرية ضرورية، ومن ثّم يعود إلى الغوص 

في نسيج العامات امللموسة.
كبيرة،  األّول غير حفلة  اللقاء  هــذا  يكن  لــم 
ــهــا تــعــّبــر عن 

ّ
ــــة مـــتـــأخـــرة. لــعــل

ّ
أقــــرب إلــــى زف

تــكــفــيــر عـــن ذنــــب أكـــثـــر مـــن كــونــهــا احــتــفــاًء 
حقيقيًا. ومن الواضح أن الطاقة االكتشافية 
التي دفعت نحو كتابات الخطيبي سرعان 

 ما 
ُ

بــعــض نــضــبــت. فبعد 1980 سيصل  مــا 
عًا: 

ّ
متقط الفرنسية  فــي  الخطيبي  مــن  بقي 

»املــنــاضــل الــطــبــقــي عــلــى الــطــريــقــة املــاويــة« 
)شــعــر، 1986، ت: كــاظــم جـــهـــاد(، و»صــيــف 
)روايـــــة، 1992، ت: فريد  اســتــوكــهــولــم«  فــي 
ــزاهـــــي(، و»الـــــذاكـــــرة املـــوشـــومـــة« )روايـــــة  الـــ
 
ّ
لكن تخييل ذاتـــي، 1998، ت: وائـــل حـــاق(. 

ــمـــال الــخــطــيــبــي لـــم يــصــل إلــى  ــزءًا مـــن أعـ ــ جـ
أو لم يصدر في كتب  العربي بعُد،  اللسان 
جرى تداولها بشكل موّسع عربيًا، ومن ذلك 
الفرنسية،  الثقافة  في  ربما،  األشهر،  عمله 
»كتاب الــدم« )صــدر أّول مــرة في 1979(، أو 
املغاربية،  الــروايــة  عن  الجامعّية  أطروحته 
وكذلك األمر مع »حّب ثنائي اللغة« )1983(، 
املصدر األكثر كثافة اللتقاط مامح سيرته 

الذاتية.
ــاَب مــجــمــوعــة  ــيــ ولـــنـــا أن نـــضـــيـــف، هـــنـــا، غــ
كـــتـــابـــاتـــه الـــشـــعـــريـــة الـــتـــي ُعــــرفــــت بــعــنــوان 
ل وحدها من الناحية الكّمية 

ّ
« وتمث »تحابٌّ

ربــع مــدّونــة الخطيبي كما يتّجلى ذلــك في 
أعماله الكاملة التي أصدرتها منشورات »ال 
ديفيرانس« عام 2008. ال داعي ألن نذّكر بأن 

شوقي بن حسن

في عام 1980، بدأت نصوص عبد 
الكبير الخطيبي تعود إلى لغتها 
ها 

ّ
لكن بــهــا،  يكتب  لــم  الــتــي  األّم، 

لديه.  وفــكــرّي  نفسّي  هاجس  مثل  حضرت 
في ذلك العام، تاحقت ترجمات أعماله من 
الفرنسية: »االسم العربي الجريح« )ترجمة 
والتجربة«  الكتابة  و»فـــي  بــنــيــس(،  محمد 
بترجمة  )كاهما  العربي«  الخط  و»ديـــوان 
املــــزدوج« )ترجمة  بــــرادة(، و»الــنــقــد  محمد 
جماعية شارك فيها أدونيس وعبد السام 
بن عبد العالي وزبيدة بورحيل وعز الدين 

اإلدريسي(.
ــًا  ــّيـ ــًا أمـــامـ ــذ الـــخـــطـــيـــبـــي بـــســـرعـــة مـــوقـــعـ ــ أخــ
فـــي خــريــطــة الــثــقــافــة الــعــربــيــة، وهــــو الـــذي 
أتـــت مــقــاربــاتــه ضــمــن طــبــقــة صــــوٍت أنــضــَج 
ــفــني 

ّ
ــان مــــتــــداواًل فـــي ســـجـــاالت املــثــق مـــّمـــا كــ

ــرة أوســـع مــن القضايا  الــعــرب، وضــمــن دائــ
 
ُ
واملــــواضــــيــــع واملــــنــــاهــــج. خـــَدمـــتـــه األجــــهــــزة
ــتـــي طــّبــقــهــا عــلــى  املــفــاهــيــمــيــة الـــجـــديـــدة الـ
ــى تـــولـــيـــٍف  ــ ــة، مـــســـتـــنـــدًا إلــ ــيـ ــربـ ــغـ ظــــواهــــر مـ
طريٍف بني علم االجتماع والسيميولوجيا 
والفن،  األدب  ونظريات  واألنثروبولوجيا 

بغداد ـ العربي الجديد

ــاء تــنــقــيــبــه، عـــــام 1849، فــــي قـــصـــر املــلــك  ــنــ أثــ
سنحاريب بمنطقة نينوى، في شمال العراق، 
وســـن هــنــري اليـــارد على أجـــزاء كبيرة 

ٔ
عثر ا

ّســســت فــي القرن 
ُ
)أ مــن مكتبة آشـــور بانيبال 

إلى  ألواُحها  قلت 
ُ
ن التي  املياد(،  السابع قبل 

 تفاصيل 
ُ
عاد من خال قراءتها معرفة

ُ
لندن، لت

ــق بــمــظــاهــر صـــعـــود الـــحـــضـــارة 
ّ
مـــهـــّمـــة تــتــعــل

اآلشورية وازدهارها العلمي واالقتصادي.
 دفع الرّحالة وعالم اآلثار البريطاني 

ٌ
اكتشاف

تــدويــن أســفــاره الطويلة  إلــى   )1894 – 1817(
ــر عــّدة 

ّ
ــران، حــيــث نــش ــ إلـــى بـــاد الــرافــديــن وإيــ

ــفــات، مــنــهــا »املـــغـــامـــرات األولـــــى فــي بــاد 
ّ
مــؤل

والـــــذي   ،)1887( وبــــابــــل«  وســــاســــان  فــــــارس 
ــدرت نــســخــتــه الـــعـــربـــيـــة حـــديـــثـــًا عــــن »دار  ــ صــ
مون« بترجمة محمد حسن عاوي ومنذر 

ٔ
املا

كاظم حسني.
م العربية والفارسية، 

ّ
ف، الذي تعل

ّ
يروي املؤل

فـــصـــول رحـــلـــتـــه الـــتـــي تـــمـــتـــّد ألربــــعــــني عــامــًا 

ــعــــدام  ــراٌت مـــنـــهـــا انــ ــ ــ
َ
ــت ــ ــهــــدت فــ ــلــــٍة شــ فــــي مــــرحــ

االســـتـــقـــرار فـــي الــــعــــراق، الــــذي كــانــت تحكمه 
الــســلــطــنــة الــعــثــمــانــيــة، وكـــذلـــك إيـــــــران، خــال 
ـــف عــنــد 

ّ
ــفــــوي. كـــمـــا يـــتـــوق فـــتـــرة الـــحـــكـــم الــــصــ

تــعــّرفــه عــلــى ســّكــان املــــدن والــقــبــائــل الساكنة 
اتـــه مـــع عــدد  فـــي مــحــيــطــهــا، وتــفــاصــيــل لـــقـــاء
مــن الــــوالة واملـــســـؤولـــني. يــعــكــس الــكــتــاب ذلــك 
التنافس الشديد بني األوروبيني في منتصف 
الهال  آثــار  فــي  للتنقيب  التاسع عشر  الــقــرن 
ــانـــت الـــبـــعـــثـــات الــعــربــيــة  الـــخـــصـــيـــب، حـــيـــث كـ
وكــانــت  مقبلة.  عـــام  ملــائــة   

ً
غــائــبــة والعثمانية 

أوفــــدت اليــــارد سنة  قــد  البريطانية  الــســفــارة 
1845 إلـــى مــوقــع تــل نــمــرود )30 كــلــم جنوب 
املـــوصـــل(، وإلــــى قــلــعــة الــشــرقــاط الــتــي يــعــود 
تأسيسها إلى أكثر من أربعة آالف وخمسمئة 

عام، وإلى تل قوينجق. 
يــتــنــاول صــاحــب كــتــاب »اكــتــشــافــات نــيــنــوى 
 بــني مدن 

ً
ا

ّ
وبــابــل« قــدومــه إلــى املنطقة متنق

يــغــادر  أن  قــبــل  ــة،  وســــوريــ واألردن  فــلــســطــني 
الــتــي سيقيم فيها  بــغــداد  إلــى  حلب متوجهًا 
ــنـــشـــاه وهـــمـــدان  ــم يـــرتـــحـــل إلـــــى كـــارمـ فـــتـــرة ثــ

رسائله التي لم تصل إليـنا

يمثّل كتاب »المغامرات 
االولى في بالد فارس 

وساسان وبابل«، لعالم 
اآلثار البريطاني، وثيقًة 

تاريخية ال تخلو من التحيّز. 
ترجمته باتت متوفرة

تستعيد هذه الزاوية 
شخصية ثقافية بمناسبة 

ذكرى ميالدها، في 
محاولة إلضاءة جوانب 
أخرى من شخصيّتها أو 
من عوالمها اإلبداعية. 

تصادف اليوم ذكرى 
ميالد المفّكرالمغربي 

عبد الكبير الخطيبي 
)1938 - 2009(، ولنا أن 
نتساءل عن مغامرته 

ومكانته اليوم 
في ثقافتنا

أنا الذي أعرف لقمان 
منذ عاد من فرنسا 

إلى لبنان، قبل ثالثين 
عامًا، أعرف أّن تسمية 

»ناشط سياسّي« ال 
تكفيه. كّل ما كان 
يصنعه ويباشره فّن

أوستن هنري اليارد  مدّونًا أربعين عامًا من التنقيب

قبل ثالثين عامًا، نَجَم فجأًة في حياتنا

عبد الكبير الخطيبي  في منتصف الطريق بين الغياب والحضور

كان حريصًا على 
إبقاء المتن العربي محورًا 

النشغاالته

أبدت قبائل عربية 
وفارسية وكردية

شكوكًا تجاه رحلته 
االستكشافية

كان لقمان 
هذه القامة التي 
ال تنحّد بموضوع 

أو مشروع واحد

قد تكون غربته 
اللغوية خيارًا واجه به 

انكساراته النفسية

في تقديم ترجمته لكتاب »االسم العربي 
الفرنسية(،  الطبعة  غالف  )هنا  الجريح« 
يشير محمد بنّيس إلى أّن مواجهة نّص 
تعرفه  لم  »ما  أمــام  تضعنا  الخطيبي 
وتراكيب،  مصطلحات  من  العربية« 
الفرنسية«  تعرفه  لم  »ما  أمام  وأحيانًا 
سببًا  الوضعية  هذه  تكون  وقد  أيضًا. 
للتهيّب لدى من يتطلّعون إلى ترجمة 
نلمس  حين  سيّما  ال  المغربي،  المفّكر 
به  تتميّز  الــذي  الفكري  التناول  رهافة 
كتاباته، وانتقاالته الخاطفة بين المتون 

والعوالم الداللية.

سبٌب آخر للتهيّب

2425
ثقافة

ذكرى ميالد

كتاب

تلويحة

فعاليات

تفّكر في مشروع كهذا،  لم  العربية  الثقافة 
الكاملة  األعــمــال  جمع  فلسفة  تغيب  حيث 
عن مدّونات املفّكرين والباحثني، إال في ما 

ندر.
ـــخـــفـــي بــضــجــيــجــهــا 

ُ
كـــانـــت حــفــلــة الــــــــــ1980 ت

الــكــثــيــر مـــن الــخــطــيــبــي، بــمــا فـــي ذلــــك جـــرٌح 
ه أكــثــر إيــامــًا مــن »ُجـــرح االســــم«. فحني 

ّ
لعل

فـــي الـــغـــرب اإليــــرانــــي، ومــنــهــا إلــــى أصــفــهــان، 
بعد  سيعود  القديمة.  قصورها  بني  متجّواًل 
ذلــــك إلــــى الــــعــــراق، لــتــنــطــلــق عــلــى نــحــو جــــّدّي 
 
ّ
عمليات الحفر والتنقيب. يلفت الناشر إلى أن

اليــارد يسرد ما عايشه من أحــداث »بأسلوب 
تتعلق  دقيقة  بتفاصيل  خصية 

ّ
الش املــذكــرات 

ُيــعــّد من  »ال  ه يضيف: 
ّ
الــرحــات«، ولكن بتلك 

انحياز  يتخلله  إذ  العلمي؛  البحث  أســالــيــب 
لألنا ممتزج بالحقائق تارة وبالتزييف تارة 
أخرى. وعلى الرغم من ذلك، نستطيع القول إن 
هذا الكتاب بمثابة أيقونات أدبية تعطي فكرة 
ل 

ّ
عامة عن تلك الحضارة، وتجعل القارئ يتنق

مع صفحات الكتاب بكل األماكن التي ارتحل 
إليها املؤلف في مغامراته االستكشافية«.

يندرج الكتاب في إطار أدب الرحلة الذي امتزج 
بقدر عاٍل من املعرفة لدى أصحابه، من خال 
تــضــمــيــنــه الـــرســـوم الــتــوضــيــحــيــة والــخــرائــط 
حول األماكن املتوقع وجــود آثــار فيها. وكان 
الــخــرائــط تضّم  أن هــذه  املنطقة  أبــنــاُء  َيعتقد 
كما  داخلها.  املخبأ  الذهب  معلوماٍت إليجاد 
هــؤالء  أنشطة  عــن  العثمانية  الــدولــة  تغافلت 
الرّحالة، باسثتناء بعض مسؤوليها، ومنهم 
ـــف إلــــى أنــه 

ّ
ــــذي يــشــيــر املـــؤل ــــي املـــوصـــل، الـ والـ

مارس ضّده بعض التضييقات، عازيًا أسباب 
ذلـــك إلـــى »رغــبــة الــوالــي فــي االســتــحــواذ على 

اآلثار اآلشورية ووضعها في قصره«.

عــاد الفتى مــن »الــســوربــون« بــدكــتــوراه في 
تــخــّصــص عــلــم اجــتــمــاع األدب إلـــى املــغــرب، 
كــــان يـــأمـــل تـــوطـــني املـــعـــرفـــة الـــتـــي حــّصــلــهــا 
في بــاده. ألّول وهلة، بــدا كل شــيء مائمًا. 
فــقــد وافــقــت عــودتــه إطـــاق مــشــروع »معهد 
االجتماع  عــالــم  بجهود  السوسيولوجيا« 
الــفــرنــســي - املــغــربــي بـــول بــاســكــون )1932 
بــمــجــمــوعــة  نــفــســه  أحــــــاط  الــــــذي   ،)1985  -
الــشــبــاب، ومــنــهــم الخطيبي  الــبــاحــثــني  مـــن 
وآخــــــرون بــتــنــا نــعــرفــهــم الـــيـــوم جـــّيـــدًا، مثل 
عبد الله العروي وعبد الله حمودي وحسن 

رشيق.
ــع لــبــنــة لــتــأســيــس  ــ ــ

ْ
ــــدف املـــعـــهـــد وض ــــان هـ كـ

العلوم  ضمن  العلمي  للبحث  تحتّية  ُبنية 
االجتماعية. أما على املستوى النظري، فقد 
اشتبك الباحثون املغاربة بجرأة مع مشروع 
الــكــولــونــيــالــيــة للعلوم  الــخــلــفــيــات  تـــجـــاوز 
االجــتــمــاعــيــة، وبـــدا أنــهــم يــخــطــون خــطــوات 
حــاســمــة فــي هـــذا املــســار. لــكــن، وفـــي الــوقــت 
الذي كان من املفترض فيه أن يجد مشروع 
كــهــذا دعــمــًا ســيــاســيــًا لــنــجــاحــاتــه املــعــرفــيــة 
وبدايات إشعاعه عامليًا، قّرر الحسن الثاني 

في 1970 إيقاف نشاط املعهد. صادف ذلك 
م الخطيبي إدارتــه، وليس من العسير 

ّ
تسل

أن نــتــخــّيــل مــشــاعــر اإلحـــبـــاط الــتــي غــمــرت 
الباحث الشاب وبقية زمائه.

ــر أن الــســلــطــة شـــعـــرت بــمــّد  ــ ــا فـــي األمـ كـــل مـ
ــاري لــــدى جــمــاعــة الــبــاحــثــني الـــشـــّبـــان،  يـــسـ
فــمــيــوالتــهــم املــاركــســيــة واضـــحـــة، وال تـــزال 
ــايــــو 68 الــفــرنــســيــة  ريـــــــاح ثـــــــورة أيـــــــــار/ مــ
كـــــانـــــوا شــــهــــودًا  بــــأذهــــانــــهــــم، إذ  تـــعـــصـــف 
- فــي جامعات  قــريــب أو بعيد  - مــن  عليها 
سمت به 

ّ
باريس. انطاقًا من التشّدد الذي ات

ل 
ّ
مث وقتها،  املغرب  في  السياسية  السلطة 

بـــالـــذات نــوعــًا مــن اإلزعـــــاج. فقد  الخطيبي 
 - من بني مؤّسسي نقابة التعليم 

ً
كان - مثا

الــعــالــي، وكـــان الــحــديــث عــن تــثــويــر العلوم 
االجــتــمــاعــيــة، وخــصــوصــًا تــقــنــيــات البحث 
امليداني، أمرًا كافيًا إلرعــاب الحرصاء على 

تكريس الوضع السائد.

جاء يكتشف آثار الهالل الخصيب

لقمان سليم... بحثًا عن صديق

على خشبة »مسرح الهوسايير« في القاهرة، ُتعرض عند السادسة والنصف من 
مساء اليوم مسرحية اسمي أوسكار. العمل مقتَبس من رواية »أوسكار والسيدة 
إخراج  من  وهو  )الصورة(،  شميدت  إيمانويل  إريك  البلجيكي  للفرنسي  الوردية« 
أحمد رجائي، وتمثيل مارلين رضا، وداليا مصطفى، وميدو العربي وميرفت 

مروان وآخرين.

أخيرًا  »غيتي«  مؤّسسة  أطلقته  افتراضي  معرض  عنوان  تدمر  إلى  العودة 
أعماًال  المعرض  يُقّدم  المكتوبة،  المواد  جانب  إلى  سنوات.  ثالث  طيلة  ويستمرّ 
التاسع  القرن  إلى  تعود  السورية  المدينة  تاريخ  حول  وتشكيلية   فوتوغرافية 
لويس  المعماري  ومواطنه  فيغنس  لويس  الفرنسي  المصّور  أنجزها  عشر 

فرانسوا كاساس.

ضمن فعاليات »العام الثقافي قطر - أميركا 2021«، يتواصل حتى الثامن والعشرين 
ِمن الشهر الجاري، في »قاعة فن 29« بالدوحة، معرض تشكيلي جماعي بعنوان 
حسن،  علي  منهم  المتّحدة؛  والواليات  قطر  من  فنّانين  بمشاركة  لو؟،  ماذا 
وإيما  النعيمي،  وفاطمة  العطية،  ومريم  الصّفار،  وابتسام  البدر،  ومنى 

الصالح )اللوحة( وإليزابيث الحبسي، وغلوريا غارسيا، وأستريد كينسينجر.

ينّظم »برنامج لحظة إبداع« على منّصة فيسبوك، عند الخامسة من مساء بعد 
غٍد السبت بتوقيت المغرب، حوارًا مع الباحث في الفلسفة المعاصرة، مصطفى 
العارف )الصورة(. يحمل الحوار عنوان الهرمينوطيقا الفلسفية وهرمينوطيقا 
النّص الدينّي: األهداف واإلشكاليّات، ويديره الباحث في السيميائيات مالك عيطة.

عبّاس بيضون

ما أثارني في الشعور الذي أغرقني لدى 
فيه  مــا  هــو  سليم  لقمان  باغتيال  علمي 
مــن جــانــب شــخــصــي. لــم يــقــف إحساسي 
عند ما في األمــر من عموم، كاالحتجاج 
والتنديد. كان فيه ما مّسني في صميمي 
لــــم أكـــن  والح فـــــــورًا كــــخــــســــارة خـــــاّصـــــة. 
أعــرف  وال  بلقمان،  فعاقتي  ذلــك،  أنتظر 
كــيــف أســـّمـــيـــهـــا، لـــم تــكــن فـــي يــــوم تــحــَت 
هذا السؤال. آخر عهدي بلقمان لقاٌء في 
مــقــهــى كــنــت فــيــه مـــع صـــديـــقـــة. انــتــبــهــت، 
ــــف مــع  ــا واقــ ــ ــتــــه وأنــ ــــف مــــع زوجــ حــــني وقـ
صديقتي وأربعتنا نتهّيأ في الوقت ذاته 
ــه كان على الطاولة التي 

ّ
للخروج، إلى أن

تلي. أسعدني هذا اللقاء الذي سرعان ما 
انطوى حني غبنا جميعًا في الليل.

يرجع  كــان  قريبًا.  بلقمان  يكن عهدي  لم 
إلـــى ثــاثــني عــامــًا عــلــى األقــــل، حــني نــَجــَم 
ه عاد من 

ّ
 في حياتنا. عِلمنا أن

ً
لقمان فجأة

فرنسا حيث أمضى وقتًا كانت تفاصيله، 
ه كان 

ّ
 على أن

ّ
التي وصلْت كَسٌر منها، تدل

 مــا اســتــمــر بــه فــي لــبــنــان. 
ّ

هــنــاك يــســتــهــل
، وبالتأكيد لم 

ً
لقد عاد من هناك مكتما

 على 
ّ

يكن ذلك بحكم العادة، فكل شيء دل
أن لــقــمــان لــم يــكــن عــاديــًا فــي يــــوم. كانت 
 أمــر، رؤيته الخاصة وسلوكه 

ّ
لــه، في كــل

كــان يبتكر لنفسه ولــغــيــره في  الــخــاص. 
 شـــيء، ويــجــد اســتــثــنــاًء وخصوصّية 

ّ
كــل

في شتى األمــور. بــدأ هــذا وهــو بعد على 
مقاعد الدرس واستمّر في فرنسا، وحني 
عاد إلى لبنان كانت مغامرته ال تزال في 
وســطــهــا، فــســاقــهــا إلـــى مـــخـــارج ومــنــافــذ 

كانت تتفتح له في كل حني.
ــه العـــبـــًا ال نــســتــطــيــع أن  كــــان مــنــذ عـــودتـ
 كل ما يصنعه ويباشره 

ّ
نلحقه، وبدا أن

 قبل كل شــيء، يصنعه بحذق الفنان 
ٌ
فــن

ولـــعـــبـــه. بــــدا فـــي أّول األمـــــر شــريــكــًا لــنــا، 
اب والشعراء؛ لم نشك في هذه 

ّ
نحن الكت

الشراكة رغم أن لقمان لم يحترف الكتابة 
ولم يعالج الشعر. لم يكن ذلك لينتقص 
ــان هـــنـــاك ســـــؤال عن  مـــن شـــراكـــتـــه، وال كــ
لقمان ال يحتاج  كــان  إذ  الكتابّي،  نتاجه 
لديه  كــان  كاتبًا.  لُيَعّد  نتاجه  مــن  ألمثلٍة 
 مـــا يــنــبــغــي أن يـــكـــون لــــدى الــكــاتــب، 

ّ
كــــل

بــل كــان كاتبًا حــني يــقــرأ وشــريــكــًا فــي ما 
يقرأه من نتاجنا وفــي ما يستوقفه منه 
الكاتب  لــديــه لغة  كــانــت  ويــاحــظــه عليه. 
 ال يــكــتــب. كــان 

َ
 حـــني

ْ
ــا الــكــاتــب وإن ــ ورؤيـ

ــف، بــل هــو حني 
َّ
كاتبًا ال يحتاج إلــى مــؤل

ــهــا من 
َ
ـــه مــا ســَبــق

ّ
ــعــه فــيــهــا. بـــدا وكـــأن

َ
صــن

الفرنسية،  السوريالية  فترته  حتى  قبل، 
يقّدم لها وُيضمرها ويستدخلها. مع ذلك 
ه. لم يتصل فيها 

ّ
كانت السياسة أيضًا فن

بــحــزب أو فــريــق أو مــعــســَكــر. كـــان وحــده 
فــيــهــا، وهــنــا أيــضــًا كــانــت الــخــصــوصــّيــة 
هنا  ه. 

َ
بكلمٍة، وجهت واألصــالــة،  والتفّرد، 

ويبتكر،  مــغــامــرتــه  يستكمل  ــان  كـ أيــضــًا 
 وراء هذه املمارسة كان الكاتَب غير 

ْ
فِمن

املنظور والشاعَر غير املنظور والفصيَح 
ــــؤالء، وأبـــعـــد منهم،  عــلــى الــــــدوام؛ كـــان هـ

ن.
َ
كامنني في ِحراكه الظاهر واملعل

األّول،  تشرين   17 انتفاضة  بــدأت  عندما 
التي  »نــاشــط ســيــاســي«،  راجــــت تسمية 
 مــن قــبــل. كــانــت هــذه 

ٌ
لــم يــكــن لــهــا ســابــقــة

مــن خــارج  إلـــى مناضلني  ــشــيــر 
ُ
ت  

ً
تسمية

طلقت هذه 
ُ
األحزاب والطوائف، وبالطبع أ

التسمية على لقمان وبدا أنها اختصرته. 
وحـــني اغــتــيــل عــــادت الــتــســمــيــة تــحــصــره، 
فـــهـــو كـــــان هـــــذه املـــــــّرة نـــاشـــطـــًا ســيــاســيــًا 
الــذي أعــرف لقمان منذ عاد  أنــا  فحسب. 
ــذه الــتــســمــيــة ال   هــ

ّ
ــــرف أن إلــــى لــبــنــان، أعـ

العائد  الفتى   هــذا 
ّ
أن أتــذّكــر  تكفيه، حــني 

غة من خارج 
ّ
من فرنسا فاَجأنا برؤيٍة لل

ــة ألــزمــتــنــا  ــ ــ ــدال الـــقـــائـــم آنـــــــــذاك، رؤيـ ــ ــجـ ــ الـ
ــــي حـــــني نــســعــى  ــة فـ ــغـ ــلـ بــــالــــعــــودة إلــــــى الـ
ــروج عــلــيــهــا. هـــذه  ــ ــخـ ــ ــى تــقــويــمــهــا والـ ــ إلـ
املصالحة، بل هذا االزدواج أغريا كثيرين 

ا وجذبا كثيرين.
ّ
من

كـــان لــقــمــان يــقــرأنــا بــهــذه الــنــظــرة ويــقــرأ 
ــراءة كــانــت النقد  ــقـ  هـــذه الـ

ّ
غــيــرنــا، ولــعــل

بالدرجة  كــان،  الــذي  للرجل  املنظور  غير 
غير  وأديــبــًا  منظور  غير  مــفــّكــرًا  نفسها، 
ــنــا، فــي اعــتــبــاره 

ّ
 أن

ّ
ــمــض

ُ
مــنــظــور. ومـــن امل

نـــاشـــطـــًا ســيــاســيــًا فـــحـــســـب، قــــد نـــجـــازف 
أيضًا بتحويله إلى سياسي غير منظور.

مــنــذ ثــاثــني ســنــة نــشــر لــي لــقــمــان »خــاء 
 
ّ
 جازمًا أن

ّ
هذا القدح« و»ُحُجرات«. وأظن

ره لهما، بل وقراءته لهما، كانا أثمن 
ْ

نش
نقد تلقياه.

)شاعر وروائي من لبنان(

ــّرر بــســرعــة أن يــؤســس »دار الــجــديــد«،  قــ
ها 

ّ
بدت هذه الدار من حني تأسيسها وكأن

اب، بل بــدت، على هــذا النحو، 
ّ
مصنع كت

 في ما تنشره.
ً
شريكة

 
ً
بدِوها، جائزة أّول  فيها، من  النشر  بدا 

ــول لــقــمــان  ـــا نـــحـــن، مـــن حــ
ّ
واعـــتـــرافـــًا. كـــن

ومــنــه حـــول »دار الـــجـــديـــد«، شـــركـــاء في 
هــذه الــدار، بل نوعًا من تّيار حولها. لم 
يسأل أحــٌد مــاذا يكتب لقمان، أو ملــاذا ال 
يكتبه  الــذي  فالقليل  الكتابة،  في  ُيمعن 
كـــان، مــن دون شـــّك، مــقــبــواًل والئــقــًا. لكن 
 لقمان 

ّ
لم يجادل أحــٌد في هذا األمــر، ألن

بدا لنا منذ تلك الساعة أكثر من كاتب، 
 دار النشر والكتابة نفسها 

ّ
بل بدا وكأن

 
ٌّ

ــل
َ
َمــط فهما  يختصرانه،  وال  يكفيانه  ال 

 فترة عن 
ّ

ف كــل
ّ

على أمــور أخـــرى، تنكش
جــديــد. كـــان لــقــمــان هـــذه الــقــامــة الــتــي ال 
تــنــحــّد بــمــوضــوع وال بــمــشــروع واحــــد. 
وفي حني جعل لقمان من كل صغيرة في 
والطباعة  العناوين  - من  الجديد«  »دار 
، لــم يلبث أن 

ً
والــخــط والــغــاف - قــضــّيــة

ــدار إلــى شقيقته رشــا وانــصــرف  ــم الـ
ّ
ســل

الى التوثيق واألفام.
 
ً
وبـــالـــتـــأكـــيـــد، لـــم تــكــن الــســيــاســة جـــديـــدة
ه ُيِتمُّ شيئًا 

ّ
ها وكأن

َ
عليه، بل بدا حني زاَول
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