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  قتل المثقفٌن مرتٌن ، بالسالح وباللغة الخشبٌة

  كمال دٌب

 
 

فً الشرق، وال أعلم إذا كان القتل أقدم من مهنة الدعارة، وقٌل أن  أقصد أن قتل المتنور، نفسا وجسدا، هً مهنة قدٌمة
فتراث .قاٌٌن ألخٌه هابٌل  من العهد القدٌم أن أول جرٌمة كانت اغتٌالولكن األكٌد فً سفر التكوٌن .األقدم  الجاسوسٌة هً

واالله التوراتً لم ٌقبل هدٌة قاٌٌن من الخضار والحبوب، فقدم  الشرق القدٌم ٌتطلب األضاحً وكبش الفداء بٌن فٌنة وأخرى،
 .قربانا  هذا األخٌر أخاه

 
ولعلً .الفرعونٌة، أن ٌكون هذا الكبش من أصحاب العقول  كنعانٌة أووال بأس فً زمننا هذا، حسب األسطورة التوراتٌة أو ال

فً مناجاة وجدانٌة حول وفاة المثقفٌن جوزف سماحة ومً غصوب بعدما قرأت أو مررت  أقصد أٌضا أننً أرفض أن أدخل
 .االنترنت ما جاوز المائتً مرثاة وتأبٌن  على

 
 سألة اراها أساسٌة هً كٌفٌة تعاطً البالد العربٌة، وأعنً لبنان أوال، معالنظر إلى م خالصة كالمً هنا أننً أرٌد أن ألفت

، 'روبوتٌك 'دفق من النادبٌن بسلوك  مضمون فكر الراحلٌن من المثقفٌن تعاطٌا سطحٌا ٌكاد ٌصل إلى التجاهل الكامل، ٌقابله
كما هً متداولة فً صحف 'م خشبً كال'وأنا ال أستعمل عبارة . حٌث ٌقفون بصفوف رتٌبة ٌعزون وٌحكون كالما خشبٌا

ٌجٌده من  بما تقصده من طرٌقة كالم ٌفٌض، ولكنه غٌر مفهوم، langue de bois بمعناها األصلً بٌروت منذ سنوات، بل
 (.ونقصد كل الطبقة السٌاسٌة )ٌعمل بالسٌاسة 

 
لغة 'األٌام عبارة  واستعمل فً تلك)ع عشر فً روسٌا للتدلٌل على فساد القٌصر وحاشٌته فً القرن التاس واللغة الخشبٌة بدأت

وعباراته الثورٌة الفارغة التً ال  9191استلم الحكم عام  ولكن ما أن انكشف زٌف النظام البلشفً الشٌوعً الذي(.'السندٌان 
 جب أنأما فً لبنان، فٌ.'اللغة الخشبٌة ':جدٌد بٌن الناس لوصف وعود النظام الشٌوعً  تعنً شٌئا، حتى انطلق مصطلح

فهذا الزعٌم .الزعٌم، ألي فئة انتمى  لوصف خطاب أي زعٌم سٌاسً أو أي حوار تلفزٌونً مع'اللغة الخشبٌة 'نستعمل عبارة 
حتى بات بامكان المواطن أن .مفٌدة و ال ٌقدم معلومة أو وضوح حول اي مسألة  ٌقول الكثٌر الكثٌر ولكنه ال ٌخرج بعبارات

 .تفاصٌل مسٌرة األحداث  ٌغٌب عن متابعة التصرٌحات أسابٌعا دون أن ٌكون قد فقد شٌئا منو time out الراحة ٌمنح نفسه
 

أو جوزف سماحة أو مً غصوب مثنى  قصٌر سمٌر التعازي، وكأنهم ٌقتلون هذا ما أحسست به وأنا أقرأ الكثٌر من مقاالت
أو تلك  ا ٌبروزن حزنهم على موت هذا الرجل،االغتٌال أو بالسكتة القلبٌة، ومرات بالكذب عندم مرة بمسدسات:ورباعا 

ومً غصوب أن تتدفق علٌهما عبارات  فماذا ٌنفع جوزف سماحة.المرأة، الذي أمضى زهرة شبابه فً محاربتهم وانتقادهم 
أن ٌأتً  للنظر فً آرائهما كمثقفٌن لبنانٌٌن ٌتألمان لمصاب لبنان وٌتمنٌان التقدٌر من القاصً والدانً، فً حٌن غابت النواٌا

  أصحاب الضمائر المٌتة؟ الذي ٌصبح فٌه البلد دولة حقٌقٌة ولٌست مزرعة؟ وكم من الذٌن قدموا العزاء كانوا من الٌوم
 

وخلٌل حاوي الذي انتحر ولم ٌرد العٌش بعدما دخلت دبابات ...الخمسٌن  منذ أٌام جبران خلٌل جبران الذي توفً ولم ٌبلغ
 وجبران توٌنً، وهما قتلتهما متفجرات وهما شابان ٌرتفعان قصٌر سمٌر ، وصوال إلى:918الثقافة عام  اسرائٌل عاصمة

 .الموسوعً  ومً غصوب فراشة وسٌدة، ٌحار الناس كٌف ٌباشرون سٌرة انتاجها.بالحق والدٌموقراطٌة 
 

ا وحرقة على مصاب المتاعب، ولكنه كان ٌنزف دم وجوزف سماحة، المحلل الصحافً الذي ظنه البعض أنه ناشط فً مهنة
 .الذي كتبه إال أحد تجلٌات حالته النفسٌة من بؤس الحٌاة وانهٌار القٌم  لبنان وفلسطٌن والعراق، وما كان المقال

 
أمام مبنى  عدا كالما عابرا قصٌر سمٌر وال أعرف.'النهار 'ال أعرف جبران توٌنً، عدا تحٌة عابرة ألقٌتها علٌه فً مبنى  أنا
عبر استاذة برٌطانٌة فً جامعة أوكسفورد  ومعلومة وصلتنً)وال أعرف مً غصوب سوى من كتاباتها .مرا فً الح'النهار '

وال أعرف جوزف سماحة وإن التقٌت به فً (.إلى االنكلٌزٌة 'الشرق  على بوابة'أن مً غصوب نصحتها بترجمة كتابً 
 .الصدٌق عبده وازن  بٌروت وأنا بصحبة

 



ولكنً .هذا الكم من التأثر فً نفوس اصحاب األمر فً البالد  زف ومً عن الساحة قد أثار فعالأحب أن أقتنع بأن غٌاب جو
الذٌن رحلوا  فهؤالء.الظاهر هو احتفالٌة من احتفالٌات الشرق بالموتى على صورة القرابٌن الوثنٌة ' التأثر'استدرك أن هذا 

 .البشع  االستغالل كانوا قد أقلقوا الطبقات الفاسدة وسالطٌن التخلف واكلٌروس
 

بأنهم كافرون ومنشقون وعمالء لالمبرٌالٌة أو ألمٌركا أو  وكانت كتاباتهم قد أزعجت الكثٌرٌن فنعتهم أمراء الحرب وزبانٌتهم
 .إلخ .. السرائٌل، ٌخربون العقول

 
ان خلٌل جبران بعد هذا ما جرى لجبر.فعال  لم أصدق ٌوما أن معظم ما ٌتدفق من مشاعر تجاه رحٌل المثقفٌن هو صادق

ولكن كل .نبٌا وعبقرٌا وفٌلسوفا وتصدر رسومه وصورته على الطوابع البرٌدٌة  نقرأ من صفاته أنه كان.عاما  88موته قبل 
واالستفادة من مضمون كتاباته  ٌعن شٌئا ألن المقصود كان االستفادة من شهرة جبران المحلٌة والعالمٌة ولٌس االهتمام هذا لم

ومن ثم، .بل كان ال بد للتدلٌل والتشدٌد على أنه مارونً .الرجعٌة فً لبنان  م ٌكن كافٌا أنه كان لبنانٌا فحسب للبٌئةفل.وأفكاره 
 .الطائفة والضٌعة  فهو مارونً ومن بشري أٌضا، فً عودة سافرة إلى حظٌرة:الضروري أن تستفٌد بلدته  كان من

 
الطائفً إلى التقوقع المناطقً كان لبنان ٌتعامل مع جبران خلٌل جبران  لتقوقعمن الفكر االنسانً العالمً إلى ا...هكذا إذن 

فً المجتمع، فلم  المفكر إلى محاربة الطائفٌة واالصالح وإلى وضع حد لممارسات الفاسدٌن من رجال الدٌن أما دعوات هذا.
فً لبنان ومحاربته من قبل رجال الدٌن  لكتب جبران إذ اثناء حٌاته كان ثمة حرق.تخترق هذه الدعوات العقول فً لبنان 
 ثم هل فعال.، أفضل كتاب صغٌر أنتجته القرٌحة اللبنانٌة بنظر األمٌركٌٌن 'النبً ' وسعً اللقاء الحرم الكنسً على مؤلف

ون ملٌ' أن تكون قطٌع مسلمٌن سنة ودروز وموارنة تجاه قطٌع شٌعة وموارنة؟ أو'االستقالل  انتفاضة'من  قصٌر سمٌر أراد
عاما من نتاجه الفكري وصراعه  2:خالل  سمٌر ؟ وهل هذا فعال ما اجتهد علٌه'شارع مقابل شارع 'و 'مقابل ملٌون 

ما من شًء ٌجمعه مع أمراء الحرب  ٌبصر فٌما ٌٌصر النائم بأن سمٌر وبٌروت؟ حتى ٌخٌل لً أن الوجدانً فً بارٌس
 .وزعماء الطوائف 

 
 د سعٌد مثال رمزا فلسطٌنٌا وهو صاحب فلسفة انسانٌة وبعد كونً وحس مرهف أدبًإدوار وكٌف ٌا ترى ٌكون المفكر

  وتخلفا فً أزقة بٌروت؟ وثقافً؟ وهو كان سٌرفض تقاتل القبائل فً شوارع غزة وعنفا متصاعدا فً العراق وتعصبا
 

ٌما فً قصر الٌونسكو وأن ٌمنح وسام ٌنصبوا له تمثاال وٌعقدوا له تكر أن ٌتحول المثقف بعد وفاته إلى سلعة للمتاجرة وأن
المثقف وكٌف ٌمكن فعال أن  ماذا ٌا ترى قال هذا:فهذا المثقف أراد أن ٌتوقف البلد لحظة للتساؤل .مدعاة للمهزلة  الدولة فهو

ٌق ما المفكر الفرنسً بول رٌكور وضعتها دولة فرنسا موضع التطب نستفٌد من أفكاره؟ وعلى سبٌل المثال، العدٌد من أفكار
 .الفرنسً  طور فً المجتمع

 
الناس ترٌدنا نحن، وال ترٌدكم .انتقدوا كما أردتم .شئتم  اكتبوا ما:مشهد وداع المثقف بعد موته ٌختتمه أمراء الحرب بالقول 

 .انتم 
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