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ة         د الحداث ا بع الم م . السيد محمد عيسى يتمتع بروح الدعابة العبثية، وهذه ال ريب خصلة حميدة في ع
ين            ولى منصب االم اني اذ يت ولمن ال يدري، يقف السيد عيسى في اعلى هرم السلك الديبلوماسي اللبن

ع           ا  . العام لوزارة الخارجية، الناشطة جدًا هذه االيام آما يعلم الجمي تقباله      ام د اس د تجّلت بع ه، فق عبثيت
فبدل ان يأخذ   ". في. تي. ام"السفير اليوناني اآلتي لنقل احتجاج االتحاد االوروبي على اقفال تلفزيون           

دما   يون عن ل الديبلوماس ا يفع اًء ، آم صمت حي زم ال ي ويلت اج االوروب د االحتج ل الج ى محم عل
ام ال            رع ام ام التب زًا في             ُيحرجون، آثر السفير االمين الع ًا ممي ستحق مكان ة مسهبة ت صحافيين بمطالع

.معجم اللسان العبثي الجاري اعداده في مطابخ السلطة
رارًا                  اك ق أن هن رى ب دول الكب اع عدد من ال سى شرح السباب اقتن سيد عي  ومما جاء في تصريح ال

 في عدد االمس،      "النهار"وان ذلك يعتبر قمعًا للحريات، على ما ذآرت         " في. تي. ام"حكوميًا باقفال   
ان،           : "اذ قال  ربما يعود السبب الى ان هناك فعليا سوء فهم للفصل الحقيقي والتام بين السلطات في لبن

اه            . وهو غير متوافر لدى تلك الدول      وهذا ما اوضحته للسفير االميرآي فنسنت باتل لدى استدعائي إي
".حول القضية نفسها

ذا               ورغم بيان مقصده، يحمل تصريح السيد عيس        ى شيئًا من االبهام اذ انه ال يوضح بالكامل ما هو ه
شيء  وافر"ال ر المت دى " غي دول"ل ك ال و ". تل سلطات  "أه ين ال ام ب ي والت صل الحقيق ي " (الف ا ف آم
ان؟ ط  !) لبن و فق دها ه ب عن م"ام ان الغائ ًا   " الفه رجح طبع ان؟ المنطق ي ي لبن صل ف ذا الف ود ه لوج

ن  ه ال يمك اني، اال ان ال الث سفير   االحتم صريح ال ة ت سبب اال ان بقي يس ل ال االول، ل تبعاد االحتم  اس
ات "االمين العام لم تخُل من  ى وزن   " العبثي ة، عل ة صنوان   "المماثل ان والحري ة "و" لبن ال  دون الحري

ثمة محطات تلفزيونية اخرى تبث انتقادات ضد الدولة، في شكل          "، فضًال عن شرحه ان      "يعيش لبنان 
ع ال ُيحسد                  ". ولم تقفل . يف. تي.اقسى من ال ام    و في موق ه، فه ستأهل التحامل علي السفير عيسى ال ي

ه،                     ًا ب د ال يكون مقتنع ا ق ة م ول وعقلن ى شرح الالمعق ة ال عليه انسان، اذ يجد نفسه مضطرًا بالوظيف
فكيف ال يتلعثم اللسان وال يرتبك المنطق وال ينتصر العبث؟

باباً   أثير اللغوي          ثم ان السفير االمين العام يملك اس ة، للت م الوظيف ضًا بحك ه يخضع، اي ة، اذ ان  تخفيفي
سياسيين                 ر ال شاريهم غي سياسيون، ناهيك بمست وزراء والمسؤولون ال د  . الذي يمارسه الرؤساء وال وق

ة في                    ستعمل الكلم ة تقضي ان ت ا    صار جليًا ان آل هؤالء ماضون في ثورة لغوية جذري ر معناه .  غي
.فهكذا يستطيع لبنان، في نظرهم ، ان يلحق برآب العصر

رة                           وزه خب الم يتطلب فك رم د ع  والحق ان لبنان، لمرة، لم يكن رائدًا، ولم يستفق اال اخيرا الى فوائ
ة اشتراآية، والخوات            . طويلة في فن التمويه العسكري     ات، والقل عالم تسّمى فيه االقطاعات جمهوري

شرذم وحدة       انفتاحًا،   سرعة،         . والصمت ديموقراطية، والكبت حرية، والت انيين يتعلمون ب ر ان اللبن غي
ولج ادارة شؤون   اقم الم ع الط ا حصل م ة، مثلم ة مكثف دورات تدريبي نهم ل ن يخضع م وخصوصًا م

زمن        د من ال سهم                     . البالد منذ عق م سموا انف دروس الخصوصية انه ذه ال سبوه من ه ا اآت ولعل اول م
اه    . تريدون دولة القانون؟ هاآم بها    . م آّرت السبحة  ث. مسؤولين تقاللية  . مؤسسات؟ اسم جميل، تبنين اس

. حياة سياسية؟ ما اطرب هذه الكلمة، اعطونا منها. القضاء؟ عندنا منها قدر، صّدقونا

  
مفردات العبث



  
  
  
٤/١٠/٢٠٠٢ 

ًا طويالً                 ... اخبار؟ قالت المصادر   ادة وقت ستلزم في الع سياسية، ت ة، بعكس ال ورات اللغوي ن،  . الث ولك
ال            ل ى الكم شرف عل . حسن الحظ، الجهود الدؤوبة للغويين الجدد اعطتها هنا سرعة قياسية، وها هي ت

فمنذ اآلن، صار انتقاد النزعة السلطوية تعديًا على الديموقراطية، على ما شرح وزير الداخلية، وغدًا               
ًا لمج         شعب، حكم م ال د حك ا البائ ة، ومعناه صبح الديموقراطي د ت اه ق ساحر اي سحر ال شعب  ب س ال ل

واطنين،              . المنتخب طبعًا بكل حرية في دائرة واحدة وحيدة        َم ازعاج الم ًا، فل ي تقريب ًا؟ يعن منتخب حق
دة  ة الجدي تعلم اللغ رآهم يتفرغون ل ن االفضل ت ا؟ م وًا الرعاي د ! عف اب الصرف الجدي بة، آت بالمناس

  .نسختكم منذ اآلن، فاحجزوا "بعث اآلمال في آالم العبث: "صار شبه جاهز، والعنوان حاضر
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