
عقل العويط

لماذا جبران خليل جبران؟ 
ين يضّمان أعمال 

َ
َدين أنيق

ّ
أصدرت "دار نوفل" مجل

جبران الكاملة، وق��د رأي��ُت في ه��ذه ال��ب��ادرة شيئًا 
أنيقًا، وال  ك��ان  اإلص���دار  للغاية. ليس ألن  حسنًا 
شغفًا باأليقنة واألسطرة اللتين تلقيان بظاللهما 
ع��ل��ى ص���ورة ج��ب��ران وأدب�����ه، ب��ل "ل��غ��اي��ة ف��ي نفس 
ي��ع��ق��وب". إذ يعنيني، ح��ص��رًا، على ه��ام��ش هذه 
المناسبة، بل منذ ليلة القبض على لبنان )تيمنًا 
اللبنانيون،  يقرأ  أن  لفاتن حمامة(،  فيلم  بعنوان 
قادتهم السياسيون، زعماؤهم الدينيون، وحّراس 
المجتمع وال��ث��ق��اف��ة وال��ت��رب��ي��ة ف��ي��ه��م، م��ض��م��ون ما 
والحرية،   ،

ّ
ال��ح��ق ف��ي  ج��ب��ران،  عليه كتب  تنطوي 

والقوانين، والقيم، والمعايير، والعدالة، واألنسنة، 
واألخالق، واالنتهاز، والسياسة، والمجتمع، وأيضًا 

في الدين.
أط��ل��ب م���ن ه����ؤالء أن ي��ت��ص��ف��ح��وا ه����ذه ال��ك��ت��ب 
ق��ِس��م ب��أن��ه��م ل��ن ي��ج��دوا 

ُ
تصفحًا أف��ق��ي��ًا ف��ح��س��ب. أ

صعوبة كبيرة في فهم معانيها واستجالء دالالتها 
 كهذه، ففي إمكانهم 

ً
ومراميها. وإذا وجدوا صعوبة

��ر 
ُ
أن ي��ط��ل��ب��وا م���ن م��س��ت��ش��اري��ه��م ال��ث��ق��اف��ي��ي��ن ال��ُك��ث

تلخيص هذه المعاني في صفحة واحدة، ال أكثر 
. ففي صفحة واحدة، يستطيعون تظهير 

ّ
وال أقل

ل���ّب "أج��ن��ح��ت��ه"، "أرواح������ه"، "ع��واص��ف��ه"، "دمعته 
واب��ت��س��ام��ت��ه"، "ب��دائ��ع��ه وط���رائ���ف���ه"، "ع��رائ��س��ه"، 
"م��واك��ب��ه"، "مجنونه"، "ي��س��وع��ه"، "رم��ل��ه وزب���ده"، 
و"ن��ب��ّي��ه". ف��ي صفحة واح���دة، يمكنهم استنباط 
م��ع��اي��ي��ره ف���ي ت���دّب���ر ش����ؤون ال��س��ي��اس��ة والمجتمع 
والدين، وفي إصالح هذه الشؤون. أما إذا استنكف 
ٍة في نفس 

ّ
وا عن التلخيص، لعل

ّ
المستشارون، وعف

يعقوب، ففي إمكاننا أن نوقف ليوٍم واحٍد فقط، 
أع��م��ال ال��ق��ادة وال��زع��م��اء م��ن أه���ل ال��دي��ن وال��دن��ي��ا، 
والموظفون  واإلداري�����ون  وال�����وزراء  ال��ن��واب  ومعهم 

والثقافية  الوطنية  والتربويون، ونسأل شاشاتنا 
جدًا، أن تخصص نهارها وليلها، 24 ساعة فقط، 

لشرح آراء جبران وأفكاره.
المهنية  بصدقّيتي  أج����ازف  أك���ون  ال  أن  أرج���و 
واألدب���ي���ة وال��ن��ق��دي��ة، إذا ق��ل��ُت ب��ن��وٍع م��ن اليقين 
المتواضع والمتهّيب، إن كثيرين من اللبنانيين، 
والدينيين  السياسيين  المعنيين،  ه���ؤالء  وم���ن 
مغاليًا،  كنُت  وإذا  ج��ب��ران.  ي��ق��رأوا  لم  والتربويين، 
فلربما قرأوه، ولم يفهموه. وإذا كنُت قد أصابني 
 م���ا ف���ي االس��ت��ن��ت��اج، ف��ل��رب��م��ا ق�����رأوه ف��ع��اًل، 

ٌ
ش��ط��ط

وفهموه فعاًل، وأحّبوه فعاًل. فإذا كانوا قد تداركوا 
ه "عن جّد"، فليعملوا، والحال هذه، بأقواله. 

ّ
هذا كل

وا عن امتداحه، وامتداح العبقرية 
ّ
أما إذا ال، فليكف

اللبنانية التي أنجبت األساطير.
في يقيني، أن حال لبنان لم تتغّير جوهريًا عما 
ك��ان��ت عليه عندما أع��ل��ن ج��ب��ران ث��ورت��ه على أهل 
السياسة والمجتمع والدين. بل ربما تغّيرت أقنعة 
ه����ؤالء ش��ك��اًل، ل��ك��ن وج��وه��ه��م وق��ل��وب��ه��م ازدادت 

 واسودادًا.
ً
وقاحة

منذ ليلة القبض على لبنان، كان ال بّد من وضع 
معايير جبران موضع التنفيذ. لهذا السبب بالذات، 
لشيٌء حسٌن للغاية أن تصدر "دار نوفل" مجموعة 

ين.
َ
َدين أنيق

َّ
جبران الكاملة في مجل

"مين بيعرف؟! بلكي حدا بيصير يقرا، وبيحّس
ع دّمو"! 

بل ربما يهّب َمن يهّب، ليصرخ مع الصارخين 
! في البّرية، ومع فاتن حمامة تحديدًا: أريد حاّلً

¶¶¶

لسنين عديدة
بمرور  السنة  ه��ذه  اليسوعية  الجامعة  تحتفل 
مئة وأربعين عامًا على تأسيسها. ليس كثيرًا أن 
تبلغ الجامعة هذا العمر. شأن الجامعات أن تعيش 
أعمارًا متواصلة، من خالل قدرتها على استكشاف 

ً
 تلو سنة، ومرحلة

ً
عناصر والدتها الجديدة، سنة

تلو مرحلة، وامتحانًا تلو امتحان. شأنها أيضًا أن 
تمتلك الروح والفلسفة واألدوات التي تمّكنها من 
مخض هذه العناصر، وبلورتها، لتصير هي حقيقة 

المجتمع ومستقبله ومراياه النبيلة. 
أش��ع��ر ب��ن��وٍع م��ن ال��ح��ّب "ال��ع��ائ��ل��ي" ح��ي��ال ه��ذه 
ال��م��ؤس��س��ة. ش��ق��ي��ق ج�����ّدي درس ال���ط���ّب ف��ي��ه��ا. 
ت��خ��ّرج��وا  ع���ّم���ي، أش��ق��ائ��ي وش��ق��ي��ق��ات��ي جميعهم 
أس��ت��اذًا،  ث��ّم  رافقها طالبًا،  األك��ب��ر  فيها. شقيقي 
وال ي��زال، وهو عايش مسيرة إدارتها نحوًا من ربع 
قرن. أنا الذي درسُت في الجامعة اللبنانية، عدُت

فتتلمذُت في الماجستير والدكتوراه على كاهَنين 
تمألني  ال  فكيف  ين. 

َ
وجليل عالَمين  يسوعيين، 

مشاعر "عائلية" كلما جئُت على ذكرها!
أغ��ت��ن��م ه����ذه ال��م��ن��اس��ب��ة ال��م��ه��ي��ب��ة وال��س��ع��ي��دة، 
 جامعة، 

ّ
ال��س��ؤال ح��ول معنى الجامعة، ك��ل إلث���ارة 

ب��ل في  األج��ي��ال،  ف��ي تخريج  ومسؤوليتها، ليس 
نقدها لذاتها، وفي تجديد االمتحان الجوهري الذي 
المركزي في خلق األف��ك��ار، وإب��داع  ق بدورها 

ّ
يتعل

في  والمساهمة  العقل،  آف��اق  واستشراف  القيم، 
صناعة الثقافة اإلنسانوية، وتفعيل خصوصيتها 

باعتبارها المكان - المختبر. 

ليس لهذه االلتفاتة العابرة أن تزعم القدرة على 
الجامعة في معناها ودوره��ا ومسؤوليتها.  محاورة 
ر 

ّ
زًا إضافيًا، يذك

ّ
إلى أن تكون محف لكنها تطمح 

التاريخية  واجباتها  بأن من   جامعة، 
ّ

الجامعة، كل
 ال��ذي 

َ
 ي���وم، اآلن خ��ص��وص��ًا، ال��ع��ق��ل

ّ
أن ت��ك��ون ك��ل

 غدًا.
ُ
ستكون عليه الحياة

أق����ول ال��ع��ق��ل، م��وم��ئ��ًا إل���ى م��س��ؤول��ي��ات��ه ال��ت��ي ال 
العلوم واآلداب والفنون  إنتاج  حصى، ليس في 

ُ
ت

ب��ل ف��ي اس��ت��ش��راف المضمر منها،  أن��واع��ه��ا،  على 
إليه.  والمغناطيس  الكهرباء  وإي��ص��ال  وتحفيزه، 
ق إاّل برؤًى وعقوٍل وأدواٍت

ّ
هذا ال يمكن أن يتحق

خاّلقة، يجب أن تخترعها الجامعة "بالقوة"، إن لم 
تكن متوافرة فيها "بالفعل".

للمهندس،  ل��ل��ط��ب��ي��ب،  ل��ل��ع��اِل��م،  ل��ل��ف��ي��ل��س��وف، 
لألستاذ،  للمختِرع،  للمختِبر،  للباحث،  ًللمفّكر، 
 في ميدانه، عباقرة

ٌّ
للغوّي، للشاعر، أن يكونوا، كل

 .
ّ

وخاّلقين. ليس مسموحًا للجامعة بأن تكون أقل
ب��ال��ذات. وإاّل االم��ت��ح��ان  الجامعة، ه��و ه��ذا  امتحان 
فلتبحث األجيال، بل األوطان، عن حصون ومالجئ 

روحية وعقلية أخرى.
يمتحنوا  أن  ل��ه��ؤالء  ه���ؤالء.  ت���ؤوي  أن  للجامعة 
الجامعة. وللجامعة أن تستثيرهم، وأن تجادلهم. 

بل أن تتخطاهم، لتكون مستقبلهم، ال ماضيهم 
فحسب.

للجامعة  المئة  األربعين بعد  العيد  في مناسبة 
اليسوعية، هل يكون الواحد منا يطلب الكثير من 
 جامعة، أن تكون ما يجب أن تكون، 

ّ
الجامعة، كل

في عّز الحاجة )المفتقَدة!( إليها، وخصوصًا عندما 
واح��دًا تلو  العقلية،  الحصون والمالجئ  تتساقط 
متَحن اآلن، كما العالم 

ُ
اآلخر، في بالدنا؛ هذه التي ت

العربي، ليس في ثقافتها فحسب، بل خصوصًا 
في كينونتها ومصائرها؟!

¶¶¶

ليلة القبض على الجامعات
كنُت في أّول العمر، عندما كانت ثالث جامعات 
األميركية  والجامعتان  اللبنانية  الجامعة  ك��ب��رى، 
وال��ي��س��وع��ي��ة )رب���م���ا غ��ي��ره��ا أي���ض���ًا، م���ن م��ث��ل كلية 
بيروت الجامعية للبنات آن��ذاك، الجامعة اللبنانية 
األميركية حاليًا(، تؤدي دورها الخاّلق المفترض، 
ة 

ّ
الفذ نخبته  )والعربي(  اللبناني  للمجتمع  وتنتج 

في الفكر والعقل والثقافة واألدب والفن والعلوم 
والسياسة والزعامة. 

كانت هذه الجامعات، هي التي تقود المجتمع، 
ب��ج��م��اع��ات��ه، بزعمائه،  ب��أح��زاب��ه،  ب��إي��دي��ول��وج��ي��ات��ه، 
ب��أف��ك��اره، وب��م��واه��ب��ه. وه���ي ال��ت��ي ك��ان��ت تفتح له 

الطريق. 
التي تقود هذا  الجامعات هي  ال��ي��وم، فهل  أم��ا 
ب��ّد أن أرّدد على المأل ما تقوله، في  المجتمع؟ ال 
سّرها، البقية الباقية من النخب اللبنانية، في أن 

قاد اليوم، ال العكس. 
ُ
الجامعات – وال تعميم - ت

تقول البقية الباقية من النخب اللبنانية: كان 
ث��م��ة ف��الس��ف��ة وع��ل��م��اء وخ���ب���راء وع��ب��اق��رة ي��ق��ودون 
ال��ج��ام��ع��ات وي��ل��ه��م��ون ال��م��ع��ن��ي��ي��ن واألج����ي����ال على 
ال���س���واء، أم���ا ال��ي��وم  فثمة – وال��ل��ه أع��ل��م - ح���ّراٌس
إداري����ون وحملة وظ��ائ��ف وش��ه��ادات ومتنطحون 

أموال  وغاسلو  وتّجار  متواضعة  مواهب  وأصحاب 
ومحاسيب وأه��ل طوائف وغرائز وأه��واء ومصالح 
الذين  ه��م  وميليشيات،  وزع��م��اء  وإي��دي��ول��وج��ي��ات 
ال��ع��ام��ة فحسب،  وال���ش���ؤون  السياسة  ي��ق��ودون ال 
لبنان،  ُيحفظ  فكيف  أيضًا.  الجامعات  بعض  بل 

وُيدارى، وُيدرأ؟!
ال��ب��اق��ي��ة من  البقية  أن��ق��ل فحسب ص��رخ��ة  إن��م��ا 
المجتمع،  ح��ي��اة  خصوصًا  أت��أم��ل  ومعها،  النخب. 
ووق��ائ��ع��ه، وأدوات�����ه، ف��ي تدبير ش���ؤون السياسة 
وال��ث��ق��اف��ة  وال��ت��ف��ّك��ر  وال��ع��ق��ل  وال��وظ��ي��ف��ة  واإلدارة 
م��ا ال  ال��ن��اس، فأستنتج  وال��ع��ل��وم واآلداب وح��ي��اة 
أريد أن أصّدقه، أن ليس ثمة شيء جليل يفسح 
 إل��ي��ه رأَس����ه ف��ي ه��ذه 

ُ
م��ًا يسند األم����ل م��وض��ع��ًا م��ك��رَّ

البالد. 
الجامعة )والمدرسة( في لبنان، ليست على ما 
ي��رام. ربما ألجل هذا السبب بالذات، لبنان نفسه 

ليس على ما يرام.
أي��ت��ه��ا ال��ج��ام��ع��ة، ك��ون��ي م��ا ُي��ف��ت��َرض بالجامعة 
أن ت����ك����ون، ف����ي ب����ي����روت ال��ث��ق��اف��ي��ة وال��ط��ل��ي��ع��ي��ة 
)ال��م��ف��ت��ق��َدة!(. ه���ذا ه��و ام��ت��ح��ان��ِك ال��ره��ي��ب، أيتها 

الجامعة! 
¶¶¶

فاتن
ْبلُتها، كرسيُّ اعتراف؛ فاتن حمامة.

ُ
ق

أكثيٌر، والحال هذه، أن نحيا بالسّم الذي على 
شفَتي الحبر، وبرصاصٍة في القلب؟! 

أعاله،  المذكور  العنوان  المقال،  لهذا  أستعير 
وه��و لفيلٍم م��ن أف���الم ف��ات��ن، ألخ��اط��ب اللبنانيين 
ب��اآلت��ي، ل��ك��ْن ج��ه��ارًا علنًا: إن��م��ا لبنان ي��ؤخ��ذ أخ��ذًا 
رضّيًا، ككرسّي اعتراف، وكما ينبغي أن يؤخذ حبٌر

بقبلة! 

akl.awit@annahar.com.lb

ُقْبلُتها، كرسيُّ اعتراف؛ فاتن حمامة. أكثيٌر، والحال هذه، أن نحيا بالسّم 
الذي على شفَتي الحبر، وبرصاصٍة في القلب؟!  أستعير لهذا المقال، 

العنوان المذكور أعاله، وهو لفيلٍم من أفالم فاتن، ألخاطب اللبنانيين 
باآلتي، لكْن جهارًا علنًا: إنما لبنان يؤخذ أخذًا رضّيًا، ككرسّي اعتراف، وكما 

ينبغي أن يؤخذ حبٌر بقبلة! 

لوحة لصليبا الدويهي.

ثالث مناسبات مهمة، ُتملي عليَّ كتابة هذا لبنان كرسّيًا لالعتراف
المقال، طالبًا اعتباره بمثابة كرسّي لالعتراف، 
بهدف المساهمة في إخراج حياتنا وبالدنا من 

ليل القبض الطويل عليهما. 
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