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مقّدمة بقلم مريم رعيدي الدويهي

قد تكون هذه املّرة األولى التي يقوم فيها دارس لألدب، في أستراليا، بوضع
األعمال األدبّية في ميزان املقارنة، اعتمادًا على النماذج املتنّوعة، ألديب
غير عادّي، تخّطى الشعر والنثر إلى عالم الفكر اإلنسانّي املضkيء، ونقل

األدب املهجرّي في أستراليا، من حالة إلى حاالت جديدة، وذلك بفضل
سهره، وتعبه، وتضحياته املريرة من أجل رسالة أعطيت له، وأراد أن

ينشرها باسم العطاء والخير والسالم… هو جميل الدويهي، األستاذ
األكاديمّي، والناقد العلمّي، واألديب، واملفّكر، واملؤّرخ، واإلعالمّي... ال

يستقّر على نوع، ففي كّل يوم ينشر جديدًا، ويبّشر بجديد، وكأّن
مشروعه "أفكار اغترابّية" مطبعة ال تتوّقف عن الحركة والدوران،

ولست أدري هل جميل الدويهي، في حيوّيته وسهره، مرآة ألفكاره
االغترابّية التي مألت الدنيا، أم إّن األفكار هي مرآته؟

الحقيقة أّنهما يتكامالن ويتحاوران. فالدويهي هو األصل، واألفكار جزء
من ريادته األدبّية، التي ال يشّق لها غبار، وال تخضع ألّي نوع من الشّك
أو املساءلة. ولقبه عميد أدب املهاجر )أطلقْته عليه الصديقة األديبة

كلود ناصيف حرب( لم يأت من فراغ، ولم ُيطلق عشواء، كما ُتطلق
األلقاب عادة من غير تدقيق، وال مقارنة. بل أرفقت األديبة حرب اللقب
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مع عبارة "مقارنة"، وهي "التابو" الذي نادرًا ما يعّول عليه في الدراسة
والتقييم. أّما كتابي "جميل الدويهي كوكب اإلبداع ورائد تعّدد األنواع في

أستراليا"، فهو البرهان القاطع، بل األدّلة الدامغة على تفّرد الدويهي،
وتحليقه عاليًا، وتمّيزه الذي يعكس شخصّيته املتمّردة على التعب

40واليأس. وسأعتمد على كتب األديب الدويهي املتنّوعة، وهي أكثر من 
كتابًا، وعلى رحلته مع القلم، قبل أن تحّط به الرحال في سيدني عام

، حّتى اليوم.  وسأعّرج على دوره الثقافّي، وأعرض نماذج من1988
مقاالته االجتماعّية والسياسّية أيضا.  وبكلمة أخرى، سأدخل إلى حقله

املليء باألشجار، كّل شجرة ذات نوع وثمر، فال تشبه الواحدة األخرى.
وسأثبت في محكمة العدل خصوصّية الدويهي، واستحقاقه لكّل

األلقاب التي أعطيت له، ولكّل الكتب التي ُكتبت في أدبه حّتى اآلن، وهي
ثالثة كتب وضعتها بنفسkي: "قالئد من فكر جميل الدويهي"، "إضاءات

على فكر جميل الدويهي"، و"فكر جميل الدويهي ومدينة القيم
الخالدة"، وكتابان لألديبة كلود ناصيف حرب: “جميل الدويهي العبقرّي
اللبق - عميد األدب الراقي"، و"هذا األديب من بالدي - كتبُت عن جميل

الدويهي"، وكتابان للناقد سليمان يوسف ابراهيم: “من سليمان يوسف
ابراهيم إلى جميل الدويهي وأفكاره االغترابّية… وتقصر املسافة"،

و"سراج العشايا - قراءات في قصص قصيرة لجميل الدويهي"، وكتاب
لألديب د. عماد يونس فغالي "لقاء أفكار بين د. عماد يونس فغالي ود.

جميل الدويهي"، وكتابان لألديب د. جوزيف ياغي الجمّيل: "من الجمّيل
إلى جميل -  معبد الروح األيقونة املقّدسة"، و"البشارة الدويهّية"، كما
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كتاب "سألُته فباح بأسرار األعماق - مقابلة مطّولة أجرتها اإلعالمية
ندى فريد مع جميل الدويهي"، باإلضافة إلى كتب مرجعّية عن أعمال

الدويهي، مثل “كتبوا في طائر الهامة”، "كتبوا في معبد الروح”،"كتبوا في
هكذا حّدثتني الروح"، و"كتبوا في بالد القصرين"، و"آراء في أقاصيص

لجميل الدويهي"… وهذه الكتب ستكون ُحججًا ثاقبة، تحت قوس
الحكمة والرصانة في تحليلي لنصوص الدويهي، وهو يعرض أعماله

للمإل، ويستطيع أّي دارس أن يراها ويقرأها على موقعه "أفكار اغترابّية”
  لكي يكون سهاًل على الباحثPDF لألدب الراقي. وقد أثبتها بنسخة

الخوض فيها، واستخدامها بدياًل عن الكتاب الورقّي.
وفي رأيي املتواضع، ال يستطيع أحد من الناس أن يعتبر هذه الكتب غير

موجودة، وأن يهملها من الحسابات النقدّية، أو أن يقفز فوقها  تحت
أّي ذريعة أو اعتبار، فهي خزنة أدبّية وفكرّية خرجت من الشرق البعيد،

من آخر أصقاع املعمورة، لتبّشر بنهضة اغترابّية ثانية، وبثورة على
القوالب، والنمطّية، ومحدودّية األشكال… كما أّن هذا الغنى، يدعو

جميع املهتّمين، وبصوت صارخ، إلى أن يلتفتوا إلى أدب مهجرّي قائم على
أعمدة كثيرة... فالسائر في رواق "أفكار اغترابّية"، يمكنه أن يتمّتع بكّل

وردة ولون، وال يضجر من املكوث في مكان واحد وزمان واحد. وفي
الوقت ذاته، ال بّد من دعوة النّقاد إلى التمّهل والترّيث والتفكير، قبل

إطالق األحكام. فالنقد هو أيضًا يجب أن ينتقل إلى حالة جديدة
وثورّية، من أجل الحقيقة، وال شkيء غير الحقيقة.  وهي وحدها ما يطمح

إليه هذا الكتاب املتواضع ويسعى إليه.
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توطئة: رحلة الدويهي مع القلم

عرفت جميل الدويهي منذ طفولته، وكان منزال أهلي وأهله متجاورين.
ولعبنا معًا في حقل برتقال، وتعّلمنا في مدرسة واحدة. وكان هو ممّيزًا

منذ الطفولة في ذكائه، وسرعة نباهته. وكان ذا صوت جميل في القراءة،
لذلك كان يختاره املعّلمون إللقاء الُخطب في املناسبات. وأتذّكر أّنه في

التاسعة أو العاشرة من عمره كان يقف على املسرح، ويلقي كلمات كتَب
أغلبها بنفسه.

وبينما كانت األحياء تستفيق على صوت فيروز، وتسهر على برامج الزجل
في التلفاز األسود واألبيض، كان جميل يمأل نفسه بتلك األجواء البريئة،

ويشحن فكره بالنغم الفيروزّي، ويعجب ببديهة الزّجالين، ويحاول
تقليدهم. وأعتقد أّن أّول كتاب شعر قرأه جميل كان ديوان "آخر

الليل" ملحمود درويش. وقد احتفظ به، وقرأه عّدة مّرات، كما كان نهمًا
على قراءة الكتب من مكتبة املدرسة. والغريب أّن الجميل كان يعرف

كثيرًا من القواعد قبل أن يتعّلمها في الصفوف العليا والجامعة، من غير
أن يفهم ملاذا؟ ورّبما يعود هذا إلى كثرة القراءة واالستماع,

وحاول الدويهي الصغير أن يقّلد الزّجالين، فكان يالحظ أّن للشعر 
أوزانًا مختلفة، لذلك ُيغّنى بطرق. وكان يحشر أّي كالم في البيت، ليتأّكد
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من أّن الوزن صحيح. كما كتب أّول قصيدة على بحر الكامل بعد أن
تعّلم العروض في الصفوف املتوّسطة، ال يذكر منها إاّل أّنها كانت ذات

روّي )حاء مكسورة(، وآخر كلمة فيها " وارتاحي". وال يزال أديبنا يحتفظ
بدفتر صغير كان يدّون فيه بعض الخربشات الطفولّية. 

وفي املرحلة الثانوّية، ترافقُت والجميل في صّف واحد، وكان متمّيزًا في
ماّدة األدب، واألّول دائمًا في األدب والتاريخ، لكّنه كان يكره املواّد

العلمّية، وخصوصًا الرياضّيات. وكانت تلك سنوات الحرب في لبنان،
والفوضkى تعّم املدارس، واألحزاب تتنافس فيما بينها على اجتذاب

التالميذ إلى صفوفها. وأذكر أّن جميل وقف على املسرح في الثانوّية،
وقّدم مهرجانًا كبيرًا، وهو في السابعة عشرة من عمره، فحاز على

إعجاب الحاضرين واملعّلمين. وكانت مواّد التقديم من كتابته الخاّصة.
كما كتب في إحدى الجرائد التي كانت تصدر في لبنان، ووّقع مقاالته

باسم مستعار. وكّل تلك الكتابات ذهبت أدراج الرياح، ولم يحتفظ بها.
وترافقنا إلى الجامعة في طرابلس أيضًا، وكان جميل من الطاّلب

البارزين، وعالماته األعلى دائمًا. وكان صديقًا لألساتذة الكبار، يزورهم
ويزورونه، بعضهم رحلوا عن هذه األرض، وبعضهم ما زالوا أحياء،

يتذّكرون الجميل في آرائه، ونقاشه، وتفّوقه. 
، حصل أديبنا على شهادة الليسانس، وتزّوجنا بعد ذلك 1983وفي عام 

بقليل، وبدأ هو رحلته مع التعليم في مدرسة السان تيريز - أميون، ثّم في
،  حيث1988معهد مار يوسف لآلباء الكّبوشيين في البترون، حّتى عام 

هاجرنا مع طفلتنا ربى إلى أستراليا. وفي تلك الفترة، كان جميل يشارك في
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أمسيات شعرّية في أميون والبترون، وإهدن مسقط رأسه. وكم هو
مؤسف أن تضيع تلك القصائد، وال يبقى منها شkيء! وهذا "التضييع"

سمة الفتة في مسيرة الدويهي، فكثيرًا ما يذّكره أناس بقصائد كتبها، وهي
ليست في حوزته.

 مفترقًا مهّمًا في حياة الدويهي الشاعر،فقّلما كتب1988ويشّكل عام 
. العتقاده أّن الشعر وحده يكفي لتأسيس1990 و1983نثرًا بين عامي 

شخصّية أدبّية. وعلى طائرة "لوفتهانزا" التي أقلتنا من مطار بيروت إلى
مطار سيدني، بدا الجميل بكتابة أّول قصيدة بين السماء واألرض،

بعنوان "عودة الطائر" األزرق:
“… ومّر الطائر األزرق
على البحر الذي يمتّد

بين الجرِح والجرِح
وكّحل ريشه املوجوع بامللِح…

توارى ثّم صّلى
ثّم صّلى

وانحنى ميتًا على بّوابة القمح…
^ ^ ^                                                                                             

وفي يوم بنيساِن
مشkى األطفال آالفًا إلى البحر

وطّياراتهم ورٌق بألواِن
وكان الطائر األزرق
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يغّني في املدى األغبْر
وصارت أعين األطفال تدعوه

لكي يرجْع
فلم يسمْع...

وزّيح في عروق الغيم
خّطًا متعبًا أحمْر

ومنذ الغيم لم يظهْر.

اخترت فقط مقطعين من القصيدة املوجعة، التي يبدو فيها جلّيًا ألم
الشاعر، النتقاله من وطن الطفولة والشباب إلى وطن جديد ال يعرف
عنه شيئًا. ولم يكن يدرك أّن اآلمال التي عقدها على هجرته، ستتحّول
إلى عذاب ومعاناة. وكأّنه كان يتوّقع ماذا سيحدث في املستقل، فعجن

قصيدته، بماء امللح، والجرح، واملوت، واملدى األغبر، وبخّط متعب
أحمر…

هذه أّول قصيدة كتبها الدويهي في أستراليا، وأصبحت عنوانًا ألّول ديوان
 “عودة الطائر األزرق"، والعودة إلى وطن األرز لم تتّم1990نشره عام 

… تجربنان انتهتا أيضًا بخيبة،2004، وعام 1997سوى مّرتين، عام 
فقد فشل الوطن األصيل في الحلول مكان الوطن البديل. ورغم إصرار

الدويهي في املّرتين على البقاء في لبنان حّتى آخر رمق، فإّن املقادير
والظروف السياسّية، دفعت به مّرة أخرى إلى الفضاء األزرق ليحّلق

بجناحيه إلى الفضاء البعيد، ويذرف دمعة على طفولته وأحالمه وبيته، 
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ومنذ الغيم لم يظهر.
غير أّن هذا الجرح العميق في روح الشاعر، دفع به إلى التمّرد على

الواقع، وتحطيم الظالم الذي يحيط به، فمضkى إلى اإلبداع، عّله يكون
الطبيب الذي ينّجيه ويحميه، وتوالت إصداراته، عامًا بعد عام، فكان

ينشر كّل سنة أو سنتين كتابًا واحدًا، وظّل على تلك الحال حّتى عام
، عام العودة الثانية إلى لبنان.2004

ويمكن تقسيم املراحل الزمنّية التي نشر فيها الدويهي أعماله إلى ثالث
مراحل:

، نشر فيها:2004 و 1990- بين عامي 1
عودة الطائر األزرق )شعر(

وجهان ملدينة واحدة )شعر(
تقاسيم شرقّية لرقصة الفجر )شعر(

من أجل الوردة )قصص قصيرة(
أهل الظالم )قصص قصيرة(

وقلت: "أحّبِك" )شعر(
الذئب والبحيرة )قّصة(

محّمد الشرفي ومسرحه االجتماعّي والسياسkّي )أطروحة دكتوراه - 
دراسة نقدّية(

، هي مرحلة التعليم الجامعّي في لبنان، وكتب2013 و 2004- بين 2
فيها: 

طائر الهامة )قّصة حملها معه من لبنان مطبوعة إلى أستراليا(
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من أجل الوردة )طبعة ثانية صدرت عن دار أبعاد الجديد - بيروت(
أهل الظالم )طبعة ثانية صدرت عن دار أبعاد الجديد - بيروت(

قصائد من عصور الحّب )مجموعة نشرت في كتّيب صغير(
 بيتًا نشرت في كتّيب74إلى الشاعر سعيد عقل في مئوّيته )قصيدة من 

صغير(
البطريرك إسطفان الدويهي من قمم إهدن إلى قمم القداسة

)باالنكليزّية مع ربى الدويهي( 
مجموعة قصص لألطفال صدرت عن دار أبعاد - بيروت، وهي:

                   األحالم الغالية
                   العازفة شهرذاد

                   زهرة املمالك
                   بديع الزمان وطائر الصخور العالية

                   صندوق الذهب
                  العجوز والفتى ابراهيم

ثمن الوفاء - العودة إلى الجذور )نشرتا في كتاب واحد(.
الفكر اإلنسانّي واألدب )كتاب تدريس جامعّي - إعداد(

التذّوق األدبّي )كتاب تدريس جامعّي - أعداد مع د. منصور عيد(
وتتمّيز هذه الفترة بمجموعة من الدراسات واألوراق الجامعّية، نشرت

في العديد من املجاّلت والكتب املتخّصصة.
 -…..2014- بين 3

تتمّيز هذه املرحلة بالفيض األدبّي، وبالتحّول نحو الفكر، كتكملة 
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للمحور النثرّي، ونشر في هذه املرحلة:
في معبد الروح )فكر - الطبعات األولى والثانية والثالثة(

في معبد الروح )باالنكليزّية(
تأّمالت من صفاء الروح )فكر(

تأّمالت من صفاء الروح )باالنكليزّية(
هكذا حّدثتني الروح )فكر(

رجل يرتدي عشب األرض )فكر(
بالد القصرين )فكر(

ال تفّكري صار الهوى ذكرى )شعر لبنانّي(
من قلب جرحي بقول حّبيِتك )شعر لبنانّي(

هيك القمر غّنى لعيونك )شعر لبنانّي(
عندي حنين البحر للشّط البعيد )أّول مجموعة شعر مدّور عاّمي في

أستراليا(
كلمات لعينيك الهاربتين )شعر أو نثر(

حاولت أن أتبع النهر… النهر ال يذهب إلى مكان )شعر أو نثر(
عا مراية الحبر إنتي القصيده والورده الوحيده )النّص العاّمي الشعرّي(

اإلبحار إلى حاّفة الزمن )قّصة(
Philosophical Passages

أشهر املعارك اإلهدنّية في التاريخ )باالنكليزّية(
الحافلة والولد ممكن )قصص قصيرة(

 أنواع 7أعمدة الشعر السبعة )أّول ديوان شعر عربّي يحتوي على 
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شعر(
 كتابًا حّتى اآلن، واستوحى شعراء17وصدر عن أعمال الدويهي وكتاباته 

من قصائده، وكتب عنه قصائد شعراء كبار، منهم محمد الشرفي -
اليمن، الشاعر الراحل  د. ميشال سليمان - لبنان… كما كتبت عن أدبه

العشرات من املقاالت في أستراليا والعالم.
 ويقّدم األديب الدويهي كتبه مّجانًا في مهرجانات حاشدة، في سيدني
وملبورن. وهذه املهرجانات تّوجت بزيارة تاريخّية إلى لبنان، وهي أّول

زيارة لوفد ثقافي اغترابّي من أستراليا، وكندا، وأميركا، تحت مظّلة
التوأمة مع نادي الشرق لحوار الحضارات في لبنان، وجرت للوفد

حفالت تكريم وأمسيات أدبّية في مختلف املناطق اللبنانّية. وفي عهد
"أفكار اغترابّية"، تحّولت سيدني إلى عاصمة للثقافة العربّية، والنشر

والطباعة، في حركة ال تتوّقف وال تهدأ… 
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الدويهي رائد تعّدد األنواع في الشعر

النوع األّول: الشعر العمودّي

ضّمن الشاعر الدويهي العديد من كتبه قصائد من هذا النوع، وهو أّول
شعر عرفه العرب، قبل أن يكتشفوا شعر التفعيلة، والشعر املدّور وما

يسّمونه الشعر الحّر.
ويعتبر الشعر العمودّي بداية اإلبداع الدويهي في الشعر، في لبنان، بين

، وخالل تلك الفترة، شارك في أمسيات، وألقى1988- 1983عامي 
قصائد في الزجل والوطنّيات، ضاعت كّلها، وقد تكون محفوظة في

فيديوهات أو تسجيالت صوتّية. وأذكر من تلك القصائد واحدة، رّبما
تعّبر عن مرحلة مبكرة من رحلة الشاعر، وكانت األكثر شعبّية عند

العنصر النسائّي، على ما أذكر، وهي الوحيدة التي بقيت في الذاكرة.
تقول:

"أمس التقينا وحدنا
وأخذَت مّني قبلتين

وهمسَت لي: ال تفزعي
ليست ترانا أّي عين…
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وهربُت… خلُت لقاءنا 
مثل التقاء السارقين

وأمام باب البيت
راح أبي يسائل: كنِت أين؟

فكذبت، قلت بأّنني
ذاكرت عند صديقتين…

ودخلت وحدي غرفتي
أبكي، وأذرف دمعتين...

يا ليت كان لقاؤنا
قد طال بعُد دقيقتين
يا ليتنا في ذلك اليوم

احترقنا شمعتين…
ما كان شkيء ضّرنا

إّنا خلقنا خاطئين”.
القصيدة من شعر الحّب املراهق، وفيها تناقض بين حالتين: حالة فرار
من الحّب الجريء، وندم في الوقت ذاته على تضييع فرصة اللقاء. وهذا

التناقض هو ترجمة لحالة األنثى العربّية املتشّظية بين العشق
والخطيئة. فكيف إذا كانت فتاة مراهقة في سّن الدراسة، وتخطو

خطواتها األولى في عالم، يعتبر املجتمع أّن الدخول إليه نوع من
املحّرمات؟

على أّن شعر الغزل والحّب كثير في مجموعات الدويهي، الذي بقي مثابرًا
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على الشعر العمودّي، مع تنويع قليل جّدًا من شعر التفعيلة. وفي
أستراليا، نشر النوعين معًا في ديوانه األّول "عودة الطائر األزرق". 

والالفت أّن شعر التفعيلة غلب على هذا الديوان، ما يؤّكد حقيقة أّن
 كان مّيااًل إلى شعر التفعيلة1990، و1988الدويهي في الفترة بين عامي 

أكثر من ميله إلى الشعر العمودّي. 
أّما املواضيع التي رّكز عليها في شعره، فهي الحّب والغزل، والشعر

السياسkّي، وقّلما كتب في غير ذلك.
- شعر الحّب والغزل : من أجل عينيك الحياة أبيعها نموذجًا

ي، مناقشة جميع قصائد ّkال أستطيع مهما أوتيت من قدرة على التقص
الغزل والحّب الدويهّية، وما يجمع تلك القصائد هو الرقّي في التعبير،

فليس من لفظة واحدة جارحة، أو عبارة تخدش الحياء في كّل ما كتبه…
وبينما يبالغ كثير من الشعراء في وصف العالقات، وتداول ألفاظ

سوقّية تختّص بالجسد، ويروون مغامراتهم الخيالّية، لكي يعّوضوا عن
نقص في التجربة، وقّلة اهتمام النساء بهم، فإّن الدويهي يحترم املرأة

ويجّلها، وإذا حدث أن مّرت كلمة في شعره تدّل على الجسد، فإّنها تأتي
في سياق ال يعيب، ويحرص على تغطيتها بأسلوب رصين. وهذا يدّل على

شخصّيته املترّفعة، وقدرته على الصياغة الشعرّية بأسلوب رفيع وأنيق.
فاسمعه يقول المرأة ذات خلخال:

... يا َخلخاُلَك"كم لي َعذابًا في
ذهٌب، ونحن رداؤنا األسماُل

 كعزف ربابٍة،جذالنًة تْمشkي
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وبنظرٍة من عينها تغتاُل؟
أنا بنُت األميِر، فأنَت َمن؟: قالت

...متّشّرد، رّحاُل: فأجبُتها
عندي من األحزاِن َموٌج هادٌر،
من أجل(.  2017))الدويهي، جميــــــل. وينوُء تحت مصائبي العّتاُل"…

موقع فرح نيوز(عينيك الحياة أبيعها، 
يالحظ أّن الدخول إلى القصيدة كان من باب التعارض بين غنى املرأة

الجميلة، وفقر الشاعر. فهي تحمل الذهب وهو يرتدي األسمال، وهو
املتشّرد الذي لديه من املصائب ما ينوء تحته العّتال.

ويظهر التعارض في حوار بينه وبين املرأة،  ويا له من حوار مدهش!  و يا
له من تشبيه أن تمشkي املرأة كعزف ربابة، وبنظرة من عينها تغتال! هي

بنت األمير وهو ابن التشّرد والقهر على شواطئ الغربة.
ويمضkي الشاعر طالبًا من املرأة أن تشاغب بخصرها، وتتمّرد بشفتيها،

ألّن "التمّرد في الشفاه جمال”.  وصواًل إلى حـــــــالة فلسفّية وجــــودّية يسأل
 فيها عن معنى الحياة من غير حّب: 

طيئٌة،: قالوا عن الحّب الجميِل"
َ
خـ
...فحياُة كّلِ العاشقيَن َضالُل

ر أّن قلبي آلٌة أنا ال أفّكِ
مكسورة،  ومشاعري أطالُل

 أعيُش بين َهزائمي،،فإذا رحلِت
...فعلى َجبيِني طعنٌة، وِرماُل
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وإذا يغيُب الحبُّ يومًا واحدًا،
 ُل”.تبكي السماُء، وَيعُرُج املَّوا

إّنه يختلف في تفكيره عّمن يعتبرون الحّب شيئًا محّرمًا، فكيف يحيا هو
وقلبه آلة مكسورة؟ وكيف يتحّمل فراق الحبيبة الذي يحّوله إلى

الهزيمة؟… إّن الحّب هو الحضور الدائم في حياته، وهو الفرح الذي ال
يريد أن ينتهي.

يقول الناقد الفلسطينّي نبيل عودة عن هذه القصيدة: "الصور
الشعرّية بهذه القصيدة من الكثافة والرّقة وجمال الصياغة ما يجعلها

هّم أمر سحرني هو البساطة في التعبير،.. أأقرب إلى لوحة بريشة رّسام.
نـــرة تحمل مــــإبداعّية، وذاكة لكّنها بساطة تحتاج إلى قلم مجّرِب، وتجرب

د. جميل(.  2018)عـــــودة، نــــبــــيــــــل. ) ”رة…ــــــاطـــــا تعجز عنه قــــــورد مــــال
الدويهي في رائعته "من أجل عينيك الحياة أبيعها"، موقع فرح

نيوز(.
قصيدٌة عمودّية اعتمدت البحَرويقول الدكتور عماد يونس فغالي: “

الكامل، كأّني بشاعرها قصده ليكمَل من خالله عبوَره بحَر عمره من
عذاِب الفقر الواقع فيه إلى شاطئ واقِع الحّب حيُث ميناؤه األمين،
الذي فيه يودُع كنزه، انتشله من بحر مغامرته مع الحبيبة، كاشًفا

..” آسًرا إّياها في أحالم قصره الذي ال يفّرط بلؤلؤة من ثروته فيها،غناه
لقاء أفكار بين د. عماد يونس فغالي(. 2021)فغالي، عماد يونس. )

، سيدني: مشروع أفكار اغترابّية لألدب الراقي، صود. جميل الدويهي
47-48.)
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كتب الدويهي العديد من القصائد السياسّية،- الشعر السياسhّي:  
وخصوصًا ما يّتصل باألوضاع في بلده املعّذب، ومنها: "الشهيد وامللك"، 

شعب عليه ُتمّثل األدوار"… ودائمًا يمزج الدويهي بين"العدل"، "
 فتلحظ في بداية القصيدة مواقفه السياسّية، والغربة والحنين.

دالالت  على الغربة، كما في قصيدة "شعب عليه تمّثل األدوار":
"في غربتي تتقّطع األوتــــــاُر

وعلى لساني تذبل األشعاُر
واألرض حولي ال تدوُر كأّنها

ومات العطر واألشجار... يبسْت
ال تسألوني عن مكان عبادتي

إّن املعابد كّلها أحجاُر
والناُس آالٌت تدوُر هنيهة

وهنيهًة تأتي عليها الناُر
ٌم قلبي زجاٌج في الطريق محطَّ

وإلى ضميري يدخُل املسماُر
تلك الجبال الخضر كيف تركُتها؟

وتركت كّل حقيقتي تنهاُر؟
...وهجرُت بيتي، فالسؤال يلّفه

...وعلى املوائد عتمٌة وغباُر
تْمضkي الحياُة، ونحُن في سفٍر، فكم

 شعب (.2021، جميــــــل. ))الدويهي! وكم تتواصُل األسفاُر”! نشقى
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ل األدوار، . موقع أفكار اغترابّية(عليه تمثَّ
على الرغم من أّن القصيدة سياسّية، وتختصر الواقع في لبنا، وكيف 

أّن السياسّيين يظلمون الشعب ويذيقونه املّر ألوانًا، فإّن في بدايتها بّحة
الجريح، التائه على الشطآن وفي املطارات. كيف ال، وهم الذين سلخوه

من وطنه، وألقوا به في بحر الظلمات، لعّله يصبح من األموات،
فيحتفلون؟ إّن الحقل املعجمّي: تتقّطع - تذبل- مات - النار- املسمار -

تنهار- عتمة وغبار… يؤّكد على السوداوّية التي تحيط بالشاعر في
مغتربه، قبل أن يصّب جام غضبه على حفنة من األشرار أوصلوا بالده

إلى االنهيار. فيقول عنهم:
هم جعلوا البالد حرائقًا، فأكفُّ

اُر مخضوبٌة، وشعوُرهم َفخَّ
نهبوا الحقول بقمحها وشعيرها

فحصادهم من زرعنا أغماُر
وتجاذبوا الكرسkّي، ما انتظروا إلى

أن ينتهي من صنعه النّجاُر...
يتحاربوَن، وال أريد حراَبهم

ويثرثروَن، وما أنا ثرثاُر
فلكّلِ شعٍب دولٌة في دولتي

...نحُن جميُعنا أحراُر: ونقول
أنظْر إليهم رافعين فؤوَسهم

فوق الدماِر دماُر: وشعاُرهم
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والشعُب يبحث عن رغيف يابٍس
والكهرباء من الشموِع تغاُر

واملاء محظوٌر علينا شْرُبه
ُل األمطاُر؟ وإلى البحار ُتحوَّ

أين الدواُء مَلن يموُت، وقبل أن
يعطى له يتدخل السمسار؟

فجيوبنا مثقوبة، وشفاهنا
...مقطوبة، ووجوهنا إعصار
نا كلُّ الشعوِب كريمٌة، لكنَّ

ُل األدواُر شعٌب عليِه ُتمثَّ
فالجائعون يطّلقون نساءهم...

 .وعلى املوائد يرقُص التّجاُر
في زمن صعب، يعاني فيه اللبنانّيون جميعًاذه القصيدة كتبها الدويهي ه

من الفقر والحاجة. وهي تصّور بلغة حّية وصادقة، وحّس إنسانّي
عميق، مأساة وطن على يد جاّلديه، فليس من حاجة إلى أن نحّلل

األبيات، لنفهم  املعاني. فكما يقول الجاحظ، "املعاني مطروحة على
الطريق"… ولكّنها من باب السهل املمتنع... ومن نوع الشعر الدويهّي

املصّفى، عالي الرتبة، الضارب في عنان اإلبداع… تقرأه فتطرب، وإذا
تقّلده ال تحظى بمثله، وال يكون لك طريق إليه.
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لنوع الثاني: شعر التفعيلةا

يعتبر شعر التفعيلة نوعًا مطّورًا من الشعر العمودّي. وشروطه أقّل
صعوبة من سابقه، ألّنه يترك للشاعر مزيدًا من الحّرّية في الخروج على

البحر الشعرّي، وااللتزام بالتفعيلة التي تجري من غير ضوابط، مع
االحتفاظ بالقافية، وإن تغّيرت في بعض املقاطع.

ولجأ الدويهي إلى هذا النوع في ديوانه األّول "عودة الطائر األزرق"، بل
طغى شعر التفعيلة على الديوان، وهذا أمر يفاجئ ألّن الدويهي، قبل

، كان يلقي من الشعر العمودّي فقط خالل أمسياته في1988عام 
لبنان. وهو كان معجبًا بشعر التفعيلة منذ قراءته لديوان "آخر الليل"

ملحمود درويش، وإعجابه به. وهو نفسه ال يعرف ملاذا لم يكتب شعر
التفعيلة قبل قصيدته األولى التي بدأ بكتابتها خالل رحلة الهجرة األولى

من بيروت إلى سيدني، "عودة الطائر األزرق”.
وتعّبر القصيدة عن  واحدة من أصعب املراحل التي مّر بها الدويهي في

حياته القلقة واملضطربة إلى حّد ال ُيطاق. فالطائر األزرق رمز للمهاجر،
 والعودة هي الحلم الذي راوده دائمًا، ولم يتحّقق كما اشتهى،أي هو

 في الصحافة، وال يجد سبياًل للعملشتغلوتمّنى. وها هو في أبعد قاّرة ي
، وكأّن القدر أعّد له1998ني في عام دبشهادة نالها من جامعة سي
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لكي تبقى على مائدته.. ليس هذابكّل مرارتها وأذاها،وليمة الخيبة، 
القصيدة نفسها مليئة بعنصر النبوءة، وقراءةّن أعتقد أإّنني فقط، بل 

عد. وكان جميل -َبعد الَباملستقبل، بحّس الشاعر الدقيق، ورؤيته ملا 
كما أذكر -  يتطّلع إلى حياة جديدة في أستراليا، بعدما تعب من التوّترات

واالضطرابات السياسّية في بلده. وكان يتأّمل بالخير، وهو ينقل أسرته
الصغيرة من جّو ملّبد بالغيوم، يفتقر إلى مناخ الحّرّية والكرامة

الشخصّية، إلى بيئة جديدة، سمع عنها الكثير، وخصوصًا أّنها ملجأ
للمضطهدين... ومربط الفرس مهّجر يطلب االطمئنان والقَيم التي
فقدها في بالده. فلماذا إذن هو متشائم إلى هذا الحّد في القصيدة

نفسها؟ وملاذا الطائر األزرق يقطع املسافة بين الجرح والجرح؟ وملاذا
يكّحل ريشه املوجوع بامللح؟ وملاذا مات على بّوابة القمح؟ 

وكأّن الدويهي كان يعرف أّنه يسافر من جرح في وطنه إلى جرح في وطن
آخر، كما كان يتوّقع أن يطمح وال يجد فضاء لطموحه. وأكبر مرارة في

حياة الجميل، كما أعرف، هي أّنه كيف تخّرج من الجامعة في أستراليا،
ولم تتح له فرصة العمل ساعة واحدة بشهادته، أسوة باآلخرين الذين

تخّرجوا مثله. وهو يتمّنى كّل يوم أن يعود إلى الجامعة، أّي جامعة في
العالم، ليمارس حّقه، كأستاذ أكاديمّي، من مستوى رفيع.

إّنه فعاًل يقف أمام مرآة أحالمه، فيجدها محّطمة ومندثرة، وصورته
فيها مشّوهة. هو طائر مكسور الجناحين، مقهور،  ويرقص من معاناته:

"بماء الرمل
غّط جناحه املكسور من دهِر
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وقاس مسافة البلداِن
أميااًل من القهر…

.…
ومّد صليب عينيه إلى أعلى

فأجمل ما تؤّديه الطيور الزرق
عودة الطائر(. 1990، جميــــــل. ))الدويهيأن تغفو على الظهر”. 

(100 سيدني:  ص األزرق،
وقد يتخّيل املتلّقي أّن جميل يائس، ومستسلم للقدر. ورّبما في تلك

الفترة التي كّنا فيها الجئين، كان لديه بعض الشعور بالسأم. بيد أّن هذا
النوع من الرجال ال يلقي السالح، ويصّر على أن يظّل واقفًا  وإن كان
جريحًا. وأثبتت السنوات التي أمضاها بين أستراليا والواليات املتحدة
لفترة قصيرة، ولبنان… أّنه مؤمن باهلل، وبإرادته… ومن املستحيل أن

يكون ضعيفًا ومسلوب اإلرادة، مهما كانت الظروف. كما أّن ِشعره ليس
مقصورًا على هذا النوع من الشكوى، فقد أحّب الناس، وعاش معهم،

وشاركهم... سواء في عمله اإلعالمّي، أو في نشاطه االجتماعّي املعروف، أو
في إبداعه الالمحدود… وبطرافته املعهودة، وخّفة دمه أحّب املرأة وكتب
عنها الكثير. ووصف موعدًا معها بطريقة جميلة ومبتكرة… فقد انتظرها
مّدة، وتأّخرت. وتراءى له أّنها تكذب عليه، وتزّور إفادة من الطبيب بأّنها

مريضة… لكّنها جاءت إلى املوعد، واعتذرت عن الـتأخير، فعادت املياه
إلى مجاريها…  وفي ثنايا القصيدة وصف،  وحوار ذاتّي، ومواقف تالمس

الكوميديا، من باب السهل املمتنع:
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"قد ال تكون مريضًة،
ها مرضت ألذرف دمعتيْن... لكنَّ

ووقفُت في نصف الطريِق،
فقلُت: إنَّ الشمس ضائعٌة،

وليس على الطريق سواي تحَت الناِر،
واإلعصاِر...

ي، ها أخذت قطار الخوف مّنِ قلُت: لعلَّ
، بعدما اختبرْت يديَّ

وكيف أرفعها
على جمر اليديْن...
ي ها غضبت ألّنِ أو إنَّ

كنت أمحوها، وأكتبها
بحبِر القبلتين...

ما رضخت لوالدها أو ربَّ
، الذي يخشkى عليها أن تحبَّ

، وصار مجنونًا ه يومًا أحبَّ فإنَّ
وأطلق في الوجود رصاصتين...

ي، ها مّنِ رْتها أمُّ أو حذَّ
ئها، ا نخّبِ فقد قرأت رسائلنا التي كنَّ

وقالت: يا ابنتي،
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اِك أن تصغي إلى رجٍل، إيَّ
تيْن"… (.2016، جميــــــل. ))الدويهيفإنَّ أباِك يكذب في الدقيقة مرَّ

(35مشروع أفكار اغترابّية، ص أعمدة الشعر السبعة، سيدني:
طريقة سهلة وواضحة في الوصف واالستطراد من حالة إلى حالة. ومن

خالل املوقف الذاتي والخاّص بْعبر الدويهي إلى حالتي األب واألّم، فاألّول
غاضب ألّنه أحّب  وصار مجنونًا، فأطلق الرصاص على الوجود انتقامًا

لذاته. واألّم تنصح ابنتها بأن ال تثق بالرجال، ألّن زوجها يكذب في
الدقيقة مّرتين.

هل كان لزّج الشاعر هاتين الحالتين معًا، تداعيات على القصيدة؟ 
نعم إّنه االنتقال من فكرة إلى فكرة الذي ال يسkيء وال يشّوه، بل يشحن

القصيدة بطاقة إيجابّية، ويضفي على الشعر مسحة خفيفة من
الطرافة التي يعتبرها جميل من عناصر األدب... سواء في الشعر أو في

النثر… وتنتهي القصيدة بطريقة إيجابّية، وبرضkى الطرفين:   
ها اعتذرت عن التأخيِر، "لكنَّ

واحتالْت عليَّ بُجملتيْن
فحملُتها، وقتلُتها...

وتركت في أرض الجريمِة زهرتيْن”.
إن القتل بهذه الطريقة، هو أجمل القتل. يحملها، ويقَبلها، ويدّللها… 

فتنقطع أنفاسها وأنفاسه معًا... ومن الحّب ما قتل - كما يقول
األصمعي.
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ويتناول الدويهي في شعره التفعيلي قضايا وطنّية أيضًا، وهو كثير 
االنفعال تجاه آالم الناس، وهموم الشعوب. فيوم أحرق مجرمون

الطفل علي سعد الدوابشة في فلسطين املحتّلة، كتب قصيدة مؤملة
بعنوان "قلوبنا حطب”، أنشرها كاملة لجمالها وأهّمّيتها:

صارت ضمائُرنا خَشْب"
ُمتنا جميعًا وانتهى وقُت الُخَطْب

ال عبَس ال ذبياَن فيها فارٌس
ال خيَل في اليرموِك تنفُث باللَهْب

يا سعُد إّن بكاَءنا كِذٌب
وإّن قلوَبنا َحطٌب َحطْب

تركوَك وحَدك في الدخاِن
فَمن يقاتُل عنَك؟

واألسياُف جّمدها التَعْب؟
َمن يطفئ النار التي أكلْت أراجيح الطفوَلِة

َعْب؟ واألسّرَة واللُّ
يا عاَرنا... يا عارنا... يا عارنا

طفٌل يموُت وال ُيحّرُِكنا غضب
طفٌل على فمه الحليُب

يصيُح... لكْن َمن ُيجيُب
ونحُن تكسُرنا الرياُح كما القصْب

والُقدُس تسأُل: أين نحُن؟
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ونحُن في صنعاَء نسُقُط بالرصاِص
وفي َحلْب

فعظاُم قتالنا تعالت مثلما تعلو الِقبْب
والحاكموَن على الكراسkي خالدوَن

وفي خزائنهم ذَهب...
ما أعلنوا حربًا

سوى حرب التباكي والعَتب
فكأّن ال حوَل وال

وعقولنا صارت قديدًا في ُعَلب
لم يبَق مّنا غيُر قبٍر صارٍخ:

أين العرْب؟
،أعمدة الشعر السبعة(. 2021، جميــــــل. ))الدويهيأين العرْب؟"

(29سيدني: مشروع  أفكار اغترابّية، ص 
هذه القصيدة داللة مهّمة على تأّثر الشاعر بقضايا الوطن عاّمة،
واإلنسانّية خصوصًا، فكيف إذا كان األمر يتعّلق بوطنه الصغير 

والجريح لبنان؟ 
كتب الدويهي العديد من قصائد التفعيلة الوطنّية، وقد اخترت 

نموذجًا، قصيدة "من هو املقتول؟" التي يسخر فيها من السياسّيين في
بالده، الذين اعتادوا على تضييع الحقيقة، وطمس الجرائم املتتالية:

"يريدني املحّقق العدلّي
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أن أكّذَب الشهوَد كّلهم
فليس من رصاصٍة 

في جّثة القتيْل…
ورّبما يكوُن قد قضkى

بذبحٍة قلبّيٍة
أو رّبما الطاعوُن 

ِحيل… قد أصاب جسَمه النَّ
وكّل َمن تعّرضوا للقتِل 

في تاريِخنا الطويْل
قد أطلقوا الناَر على صدورهم

وليس في إضبارِة التحقيِق 
...أّي تهمٍة

وليس من دليْل…
وإّن َمن يبكي على ضحّيٍة

 موقع أفكار من هو املقتول؟،(.2021، جميــــــل. ))الدويهي. َعِميل”
(.اغترابّية

هل يمكن ألحد نكرن هذه الحالة الواقعّية التي تنقلها ريشة املبدع 
الرّسام؟  لوحة مليئة بالتفاصيل. حّتى يصل إلى مأساة بيروت في الرابع

من آب:
"تهّدمت بيروُت في دقيقٍة

وطارت البيوُت في الهواْء…
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وأصبحت سماؤنا 
ال تشبه السماْء

وطافت األنهار من بكائنا…
وال تمّر لحظٌة 

إاّل وفي عيوِننا بكاْء…
ويرفُض املحّققوَن أن يحّققوا

ألّن كّل مجرٍم وراءه قبيلٌة…
وكّل سارٍق 

.”  تزغرُد النساْء..له
مهّمتهإّن الشاعر هو لسان قومه، في العرف التقليدّي لوصف 

 والدويهي يتحّدث نيابة عن الناس، وعن تفكيرهم. وهم،األساسّية
يعرفون أّن املجرم لن ُيحاكم ألّن وراء املجرمين قبائل تطّبل لهم، ووراء

النواجز واألضراس، ويموتون من أجلدافعون عنه بي َنكّل سارق م
سالمته.
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لنوع الثالث: الشعر املدّورا

، أّول مجموعة من نوع الشعر2002أصدر جميل الدويهي في عام 
املدّور في أستراليا بعنوان " وقلت أحّبك"... وفي مقّدمة الديوان يقول

الشاعر: “قد نشرت أّول قصيدة من هذا النوع في جريدة "صوت
، وكانت بعنوان "الصلب ملهاتي ومأساتي" وأترك1990املغترب" عام 

للنّقاد )ذات يوم أيضًا( تحديد ما إذا كانت هذه القصائد "حديثة" أم
(5سيدني، ص  وقلت: أحّبِك، (.2002، جميــــــل. ))الدويهيال.” 

في كالم الدويهي داللتان مهّمتان: األولى أّنه رائد الشعر املدّور في
أستراليا. فلم يسبق أن كتب أحد هذا النوع، كما لم يكتبه أحد من
بعده، رّبما لصعوبته، أو ألّنه غير جدير باالهتمام، في مجتمع أدبّي

يهيمن عليه شعر الزجل، وقصيدة النثر... في الغالب.
،2002والداللة الثانية هي أّن ريادة الدويهي لهذا النوع لم تكن في عام 

عند إصدار الديوان. فقد نشر قصيدة في جريدة "صوت املغترب" عام
،ولم ينشرها في الديوان نفسه. وفي هذا األمر غرابة، فأين هي تلك1990

القصيدة؟ وكيف اختفت بسحر ساحر؟
ولكي ال يقال إّن الدويهي يبالغ في الكالم، فقد عرفُت بنفسkي عن 

تلك القصيدة املبكرة "الصلب ملهاتي ومأساتي"، وقرأها جميل أمامي، 
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كما يقرأ لي دائمًا. ويبدو أّنها ضاعت كما أضاع الكثير بسبب إهمال على
األرجح، أو بسبب التنّقل الدائم، حيث أّن األشياء الغالية كثيرًا ما
تضيع... وأرجو أن يعثر عليها ذات يوم في أرشيف ضخم يحتفظ به

ورقّيًا، منذ عهد كان فيه التخزين الرقمّي نادرًا جّدًا. 
هناك قصائد ال أنشرها، وأخرى: "يقول الدويهي عن فقدان قصائده: 

، ندى)فريد. تضيع مّني إلهمال، أو لـــــعـــــدم استقراري في مكـــــــان واحـــــد”
 سألته فباح بأسرار األعماق -  مقابلة مطّولة أجرتها(.2021)

سيدني: مشروعاإلعالمّية ندى فريد مع األديب د. جميل الدويهي، 
(.80أفكار اغترابّية، ص 

ويعتبر الدويهي أّن الشعراء لم يكتبوا كثيرًا من الشعر املدّور، فقد نشأ
هذا النوع كرديف لشعر التفعيلة في األربعينات والخمسينات من القرن

وخليل الخوري صاحب ،حسب الشيخ جعفراملاضkي، وأبرز شعرائه 
يوسف الخال في قصيدتين:و، (1955)“الشمس والنمل” قصيدة 

 وكانت قصيدةأواسط الخمسينات أيضًا.” و”الجذور” في ّيلّواألالحوار "
” املكتوبةّي“الطائر الخشب الشيخ جعفر  سابعة” في ديوان حسبةّرقا“

،1971 الثالثة عام ةّيالرباع ّيًا،  ثّم كتب جعفرجزئ رةّومد 1969عام 
نشر فيه بعض القصائدي ذال” ةرّيالسوم دةّيالس ديوانه “زيارة وبعدها

ذات السمة التدويرّية.
الشعر املدّور، يجري على تفعيلة واحدة، في العموم، وُيكتب علىو

السطر، كما القّصة أو املقالة، أّما استخدام القوافي أو عدمه فيعود
إلى الشاعر. وفي أواخر القرن العشرين وبدايات القرن الحادي
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 الدويهي في أستراليا، ونمر سعدي في فلسطين،جميلوالعشرين، نجد 
ومن النادر أن نقع على قصيدة مدّورة عند شاعر آخر.

وبينما يكثر الشعراء من استخدام الرموز األسطورّية والتاريخّية في 
 من دون،ّن الدويهي يترك القصيدة لتجري كيفما اّتفقإقصائدهم، ف

ّن نزار قّباني واألخوين رحباني، لم يحتاجواأ رىقوالب يقّررها سابقًا. وي
إلى تلك التضمينات املعّقدة إلغناء قصائدهم، فقد أغنتها البراءة

والبساطة قبل كّل شkيء. وكما أّن للقصيدة املليئة باألبعاد من يحّبونها
ومن يكتبون عنها، فالقصيدة البيضاء لها أيضًا من يحّبها ويكتب عنها.

وفي مقابلة مع اإلعالمّية ندى فريد، يختار الدويهي ما يرى أّنها أجمل
قصائده على اإلطالق، "وقلت: أحّبِك"، وهي من نوع املدّور، ويقول عن

كان تجارب ال بأس بها، ولم أحّدد 2000إّن ما نشرته قبل عام : “ذلك
،  وهي املجموعة األولى لشاعر في"أحّبك: وقلت"هوّيتي إاّل في مجموعة 

وسأختار قصيدة من هذا النوع، مزجته مع. أستراليا من الشعر املدّور
ولو كتبت هذه القصيدة فقط في. شعر التفعيلة والشعر العمودّي

، نـــــدى)فـــريــــده” ــــّبـــر أّنني حّققت شيئًا أحـــبــت تكفيني ألعتـــاتي، لكانـــيـــح
 سألته فباح بأسرار األعماق -  مقابلة مطّولة أجرتها( . 2021)

سيدني: مشروعاإلعالمّية ندى فريد مع األديب د. جميل الدويهي، 
(.81أفكار اغترابّية، ص 

يّتضح من كالمه أّن ديوان "وقلت: أحّبِك"، وهو ديوان صغير ال يتعّدى
 صفحة من القطع الوسط، هو عالمة فارقة بين ما قبله وما بعده...70

كما يّتضح أّنه يعتبر قصيدته "وقلت:ففيه تحّددت هوّيته، وريادته. 
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أحّبِك" أهّم قصائده. 
،الديوانلم يكتب إاّل قصيدة مدّورة  واحدة خارج الالفت أّن الدويهي و

أعمدة الشعر (.2016الدويهي، جميل. ))عنوانها "يرّن الهاتف الليلّي" 
ثانية، وقصيدة (46، سيدني، مشروع أفكار اغترابّية، ص السبعة

بعنوان "الناس ال يتذّكرون" من ديوان "نقوش على خريف الغربة"
 أّن مجموعة "وقلت: أحّبِك" ال تضّم قصائد خاّصةكمااملعّد للطبع. 
تختصر عالقةالقصيرة نسبّيًا  "يرّن الهاتف الليلّي" قصيدةباملرأة، بينما 

: يحّبهامتوّترة بينه وبين امرأة 
ُب االشياَء من كحٍل، وأقالٍم، وعطٍر ، وْهي ترّتِ بين "يرنُّ الهاتُف الليليُّ

 ثرثاريِن... كيف تجيب حين توّزِع األلواَن بين املاِء واألضواِء؟ينعصفور
مها، فال يبقى على فمها سوى جمٍر، سوى كيف ُتجيُب إنسانًا يحّطِ

يه الذي يمشkي حرفين، أو ال شkيء غير الصمِت؟ إنَّ الصمَت أحلى ما يغّنِ
على الناِر؟ ولو تصغي إلى املرآِة، كانت أبصرت جسدي الذي يغلي،

وكانت شاهدتني راكضًا في الريح ال ألوي على أحٍد. وأسألها: ملاذا أقفلت
اكها كاملوِت؟ كيف رِضيُت أالَّ ُتفَتح األبواُب فـي وجهي؟ وكم أصبحُت شبَّ

ها تشتاُق في أُت من روعي، وقلُت: "لعلَّ ي فجأًة هدَّ مسكينًا على يدها! ألّنِ
يوميِن!" لكنَّ الزماَن يمرُّ واألحزاُن واقفٌة... وِمن حولي أعاصيٌر، وأمكنٌة:
ني امرأٌة تحاصرني هنا أحببُتها، وهنا تبعُت األرض وْهي تدوُر... كيف تحبُّ

رُت عن ذاتي؟! رُت، أو عبَّ بمأساتي؟! وتقتلني إذا فكَّ
ي علبَة األلوان، تتركني بال ، لكْن ليس من أحٍد... ُتغّطِ يرنُّ الهاتُف الليليُّ

روٍح وال جَسٍد، فإنَّ الحبَّ أن يبقى الغياب معي، وأن تبقى معاناتي”. 

35



نعود إلى قصيدة الدويهي املفّضلة عنده، "وقلت: أحّبِك"، وهي قصيدة
.كثرةمزعجة إذا توالت ب )فعلن( رّنة الخَببطويلة على تفعيلة الخبب. و

جميلة كاألعمدة، وسلسة، فهي  ال يشعر بامللل قصيدةاللكنَّ من يقرأ 
موضوعها الوطن وليسوكماء الينبوع، تتأرجح بين الرمزّية والواقعّية، 

:الحبيبة كما يتراءى
"املنفى تحت الشمس، وأنت ظّل في شمس املنفى، يا شجر الوّزال ويا

وردًا في أعراس القلب. أقول: أحّبِك، لم يحدث أّن صار الحّب طقوسًا
(.2002، جميل  ))الدويهيأدخلها تحت املطر املتساقط من عيني".

 (.54سيدني، ص وقلت: أحّبِك، 
وليس في القصيدة أّي داللة على وجود الوطن فيها، لكن من خالل

السياق نكتشف أّنها تعّبر عن الحّب لألرض، ونداء من شاطئ املنفى،
يدمي الفؤاد. 

بالبناء على نظام الشعر املدّور، في القصيدة نفسها وال يكتفي الشاعر
بل هو يخرج عن اإليقاع السائد، إلى شعر التفعيلة، فكأنه عازف ماهر

.ينّوع في النوتات، من دون أن يشعر املتلقي بأي خلل في املوسيقى
: ويربط الشاعر برشاقة بين املدور والتفعيلة، مثل

ـُع منـِك سوى" ـام إليِك، وال أتـوقَّ زن األيَّ
ُ
ي مشغـوٌل في ركـضkي مــن حـ فإّنِ
ه صوتي،. ترتيبي كي أصبـَح إنسانًا مألـوفًا كادت عاصفُة الرمِل تشّوِ

أصـبحُت الحـطَب الخائَف من توقيع الناِر                              
                           ومن عزِف األمطاِر،                  

   وأصبحُت الوجَه القبليَّ من اإلعصاِر                                 
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غضبُت                                                             
                         تعبُت                                      
يُت على جسدي املنهاِر             …                          وصلَّ

ِك: وقلُت   ".أحبُّ
 يجري علىرّواملد والتفعيلة، ما عدا أّن رّواملدوفي نظري أن ال فرق بين 

السطر وال يستخدم القوافي بالضرورة، بينما يتقّطع شعر التفعيلة
ولذلك يستخدمهما... وتلزمه القوافي، فالتفعيله توأم للشعر املدّور

 بها كما يشاء. وقد قرأنا لهمّكيتحالشاعر معًا، وهو الضليع باألوزان، 
، يمزج فيها أيضًا بين" القديميّدج"قصيدة في الديوان نفسه بعنوان 

. تجري على وزن الكاملامليجناّن أوامليجنا، باعتبار " متفاعلن"تفعيلة 
 (.38سيدني، ص  وقلت: أحّبِك، (.2002، جميل  ))الدويهي

، هو أّن الشاعر الدويهي"أحّبِك: وقلت"وما يدهش أكثر في قصيدة 
:، في املقطعّييمزج نوعًا ثالثًا من الشعر، هو الشعر العمود

ى املوِت أقاتُل من أجِل ُترابي، املجبوِل بصوت الفالَّحـيَن، املزروِع" حتَّ
طيوبًا، وِضياْء                                                        

ت أزمنٌة مــــن  وأسيُر بشعبي نحو الفجِر، فقد طالت أظـفــار الليِل، ومـــرَّ
دون َهــــواْء                                                   

، وتمألُه رقصًا ّيِ ى فيه عَصافير الشجــِر البّرِ وسأبني بُحـطــــامــــــي وطنًا تـتغنَّ
وِغناء                                                           

ي بالصوت العالي ْم فـوق: سأغنَّ شعبي اإلنساُن، فإْن ضــــاع اإلنساُن ُيخّيِ
األرِض بكــاْء                                                         

37



ِك، لو قالـــــــــــــوا ـاٌر، عقلي مـــن َرمـــٍل،: سأظلُّ أحبُّ وجهي غلٌط، شكلي فخَّ
                                                         وهباْء…

لو صار دمي نهرًا، فقتالي عرٌس وسقوطي مجٌد يرفعني مثَل املارِد في 
".َصـّفِ الشَهـداْء

ولم يترك الدويهي في هذا املقطع العمودّي فسحة بين الصدر والعجز،
إصرارًا منه، كما يبدو، على مبدأ التدوير، أي التواصل بين التفعيالت،

...ضياء، هواء، بكاء:  حافظ في الوقت نفسه على انتظام القوافيهّنلك
 على طول باع الشاعر في التحّكمّلوهذا املزج غريب وفريد، ويد. إلخ

 تبقى فياّنهلك، ماتلنغا فيها دّدتتع، ةّيسيمفون ُيسمعنا هّنفكأبالنغم، 
، يخالف األصول،ّي العمودّيوالدويهي في املقطع الشعر. سياق واحد

فال يعتمد على ثماني تفعيالت، أربع في الصدر وأربع في العجز، كما هو
معروف في الخبب، بل يطّور بجرأته املعروفة، واقتحامه عالم التجديد

تفعيلة ونصف التفعيلة، والتفعيلة 13 بيت ّلوالتغيير، ليستخدم في ك
 البيتلّوأالناقصة في آخر البيت يعيد ربطها بالتفعيلة التي تأتي في 

...التالي، فال يتوَقف اإليقاع
...جّدًاوإّنه الدويهي الذي يحّلق بعيدًا، وبعيدًا  إّنها صياغة فريدة…

 في أستراليا، ويسبقالعربّيةويضفي هالة من نور وشعور على القصيدة 
 الشكلّنوإذا كنُت أرّكز على شكل القصيدة، فهذا ال يعني أ... في أفكاره

 من املضمون، لكن ألّن البناء متمّيز، ولم يلفت إليه أحد من قبل،ّمأه
 النقد مقّصر عن مواكبة ّن، حيث أ(وقد ال يلفت إليه أحد في أستراليا)

.أعمال الدويهي، التي يجمعها عنوان واحد ومؤّكد، هو التجاوز
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وقد فّند األستاذ علي أبو سالم محاور القصيدة وجمالّياتها الباهرة،
فقال إّنها تتمحور على الذات، والعالم املوضوعّي… و"نستشّف كيف

اّتحدت الذات بنفسها، وانسجمت مع كونها، تاركة للمأخوذ املسحور
دهشة التكوين التي دارت حول نفسها لتتشّظى إلى محورين: الدم/

الوطن. وهذا ما أوحى به الشاعر كحالة استدرجت حضرتها إلى حلم
اشتبكت فيه مدلوالت الشجر /املطر، لتنعكس بين واقَعين: الحلم -

)أبو سالم، علي فياملنفى واإلبداع، ولترتفع إلى فضاء الدم والوطن”.
 (.71 - 70سيدني، ص  وقلت: أحّبِك، (.2002، جميل  )الدويهي
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النوع الرابع: نثر أو شعر
 

يه النثرّسمينثور، وميل إلى الشعر املي ال ّن الدويهييعتقد الكثيرون أ
 النثر أفضلّنأده  ففي اعتقا،يه "نثر أو شعر"يسّمّ الجديد، كما ّنّيالف

 نوع منّية ال يمكن ألّية وفكرّي مضامين إنسانألّنه يحملمن الشعر، 
املختلفةشعر الواع واحد من أنالشعر أن يحملها. والشعر املنثور هو 

ة الطويلة، ونشرها فيّي الشعرهخالل تجربتشاعرنا املتفّرد كتبتها التي 
ين: “حاولت أن أتبع النهر… النهر ال يذهب إلى مكان"، و"كلماتديوان

لعينيك الهاربتين". األّول يحمل مضامين مختلفة، وينّوع في طرق
التعبير... والثاني يقتصر على املرأة والحّب.

 هود، )نثر أو شعر(،الجديّنّي  النثر الفّنأالدويهي في الديوانين ثبت ي و
ويدأب على نشر مقاطع من "حاولتة". ّي "أفكار اغترابهجزء من مشروع

على صفحته على فايسبوك، أن أتبع النهر… النهر ال يذهب إلى مكان"، 
ليذّكر من يكتبون هذا النوع، ويتباهون به، بين الفينة واألخرى،

ويعتقدون أّنه األرفع واألعلى مقامًا، بأّن له موقعًا فيه، أسوة بغيره من
األنواع، فهو ليس متخّصصًا بنهج شعرّي واحد، بل يطّور نفسه دائمًا،

وينتّقل كطائر في فضاء بعيد، جناحاه املوهبة والحّرّية، وحدوده هي
الالحدود، فال يقع الطائر من عُل إاّل إذا انكسر أحد جناحيه.
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ال بطريقة النثر، ولوه في الديواننصوصويالحظ أّن الجميل من كتب 
اعتمد طريقة أخرى للكتابة الشعرّية، لكان كتاب "النهر" صدر في ثالثة

وهذه الطريقة في الكتابة النثرّية تعود إلىكتب، وليس في كتاب واحد. 
اعتقاده بأّن النثر هو نصف األدب، وله قيمته الرفيعة، فماذا يضير لو

أّن جميع شعراء القصيدة النثرّية، كتبوا نصوصهم بطريقة النثر، ولم
ينشغلوا في تسمية أنفسهم شعراء؟

وسأّتخذ ديوان "حاولت أن أتبع النهر… النهر ال يذهب إلى مكان"
موضوعًا لقراءتي، باعتبار أّنه يضّم الكثير من املحاور التي تستحّق

هللا والوجود، الرؤى الفلسفّية، املرأة، القَيم اإلنسانّية...اإلضاءة عليها: 
، والسخريةوالسوريالّيةكما أّن لغة الديوان تتراوح بين الواقع والرمز 

الدادائّية.
هّقلم يأخذ كتاب "حاولت أن أتبع النهر... النهر ال يذهب إلى مكان" حو

،2016في النقد، فلم يكتب عنه سوى اثنين فقط، منذ صدوره عام 
التي تعتبر أّن حروف هذا الديوان طائرةهما األديبة كلود ناصيف حرب 

في أفق الفضاء، وهي تطير معها وتفّتش عن كوكب للهروب من مآتم
 جميل الدويهي عبقرّي لبق(.2019، كلود ناصيف  ))حرباألرض. 

سيدني: مشروع أفكار اغترابّية، صمن بالدي عميد األدب املهجرّي، 
وأنت تتبع نهرك فيالذي يقول: "، والشاعر أحمد وهبي في بيروت  (63

الحياة، تتابع تدّفق روحك إلى ما  وراء األكوان، وال تنتحل غير إنسان
خلق في أحسن تقويم، وأشعار هللا كتب مقّدسة تفوح بوردة العشق،

والخيال كما لو عازف وحيد في الوجود، وأنت وحدك اآلخر الساحر

41



يرّتب أجزاء املاء والجمرات والكواكب، بأسلوب املجّرات التي تشابه
الوردة الدهان، وإنسانك كلمات مضاءة كالحسام؛ كي تنتصر على
اإلنتظار، كي…  وترفع الرغبة بالغناء، والغربة بالذكريات، والتذكر

أهزوجة تعبق بالغضب واألصدقاء، بما يلج سّم الخّياط، وتلك البروق
أجنحة الصفحات؛ تتماّلها شغفك وأفكار الغابات، تتناثرها والشعر
صفحات مائك من أعلى دمعة رقرقراقة... حتى تبوح هلل وحدانّيته، كي

تعود إلى مالعبك األولى، إلى زرع املطر؛ فكّنا أنا وأنت الروح والحياة.”
 أحمد وهبي - بيروت يكتب عن جميل(.2018، أحمد  ))وهبي

موقع أفكار اغترابّية(الدويهي، 
ما عاناه هذا الكتاب األنيقّي لع على حركة األدب املهجرّطويستغرب امل
.من تجاهل وتجهيلاملنزوي في مكتبة الدويهي... كماء النهر، 

- هللا والوجود:

الَيَخال". َيَخ بكلمة "ّيزة املتمه املجموعةيمكنني أن أختصر هذ
 باعث النهضةّق. وهو بحبتكار عن الحركة واالّفالدويهي الذي ال يك

ة،ّي جذبتني في الكتاب األفكار الوجوددة الثانية في املهاجر. وقّياالغتراب
ه شاعر، ويقول: هللا هوّنل قطعة من الكتاب ينكر أّوفالدويهي في أ

ه ليسّنر دائمًا أّر الدويهي يكّننا يعرف أّلالشاعر وأنا منتحل صفة. وك
ىّلالشاعر، وال يعطي الناس من فضله بل من فضل هللا عليه، وكم تتج

 فهو الساحر )من السحر اإلبداع( الذي، صورة هللا في بداية الكتاب
شجار من صورة الجدار، ورّتب الكواكب على صفحة املاء.ألأطلع ا
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، جميل. )الدويهيد ـــحتفاظ بإلهه، ولن يعطيه ألحالد اـــــــريـــــــــوالدويهي ي
سيدني: حاولت أن أتبع النهر… النهر ال يذهب إلى مكان، (.2016)

.(6مشروع أفكار اغترابّية، ص 
إّنه اإلله املنتظر في روحانّية الدويهي، وبعيدًا عن ضجيج القبور... هللا

. ولكّن األنا واألنت في(8ص املصدر  نفسه، )وحده الزمان واملكان 
اعتقاد الدويهي هي أنت في النهاية، فاملخلوق ال قدرة له على اختزال
الخالق، بينما الخالق له قدرة على اختزال املخلوق: أنا الروح وأنت

الحياة، أنا الغناء وأنت معزوفة األفق. اختصرني في كلمة صغيرة، لكّنها
. (9ص املصدر نفسه، )كلمة أكبر من الشمس، هي أنت 

الدويهي ال يقول: اختصرني في كلمة هي أنا، وال يقول أيضًا: اختصرني في
كلمتين، أنت وأنا. فهو  ال يؤمن بالوحدانّية بين هللا واإلنسان. ففي
كتاب "في معبد الروح" يقول:  "أنا أدرك أنَّ اإلنسان ليس إلهًا  ولن

 في(.2015، جميل. ))الدويهييكون، ولكنَّ فيه قطرة من عبير اإلله". 
(43سيدني: مشروع أفكار اغترابّية، ص  معبد الروح ، 

وال يؤمن الدويهي سوى بإله واحد، فعندما يأتي إليه إله آخر ويأمره بأن
يلثم كّفيه ويسجد للشمس والقمر، يخاف منه، ولكّنه يرفض أن يقّبل

، جميل )الدويهيأحدًا ال يحّبه. ويرفض أن يعبد إلهًا ليس في قلبه. 
سيدني: حاولت أن أتبع النهر… النهر ال يذهب إلى مكان، (.2016)

(14 مشروع أفكار اغترابّية، ص
ه، ال يحّب أن يفقده: “إذا تخّليت عّنيصديق لكاإلله ينظر شاعرنا إلى و

أقع في هاوية روحي. أصبح فراغًا بين الكلمات… ال تفارقني ألّن خطيئتي
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، جميل. )الدويهيكبيرة. خطيئتي والبكاء ولدا معًا  ويموتان معًا.” 
سيدني: حاولت أن أتبع النهر… النهر ال يذهب إلى مكان، (.2016)

(78ص مشروع أفكار اغترابّية، 
نضحكوويإلى نفسه، يتشاجر معه رجال الدويهي ث ّدعندما يتحو 

ه صغير أمام الخالق: "صوته أقوىّنأألحدهم منه.  وأثناء الجدال يؤكد 
من العاصفة، لديه الكواكب، وأنت لديك رغيف وقبعة... هو النور

الذي ال تراه، والصوت الذي ال تسمعه، ولن يكون في قلبك ما حييت".
 حاولت أن أتبع النهر… النهر ال يذهب إلى(.2016، جميل. ))الدويهي

(41سيدني: مشروع أفكار اغترابّية، ص مكان، 
هذا هو إيمان الدويهي الذي يحّب هللا، ويرفض االنزياح إلى طائفة

امللحدين: "لقد تاه بعض الفالسفة الذين اختصروا الطريق، وأرادوا أن
يكون هللا محوًا وزوااًل، فما أزالوه من الضمائر والقلوب، وال محوه من

(. لكّنه يعّول على الغفران، كما عّول7الكتب.”.)في معبد الروح، ص 
عليه في كتابه "في معبد الروح"، حيث يقول إّن عقاب الخطيئة ال ينبغي

أن يكون موتًا أبدّيًا، بل مسامحة وشفقة على الروح التي غفت ولم تنتبه
ة.   في(.2015، جميل. ))الدويهيإلى أنَّ الظالم قد أتى على حين غرَّ

(36صسيدني: مشروع أفكار اغترابّية،معبد الروح، 
وفي "حاولت أن أتبع النهر... النهر يذهب إلى مكان" نّص بعنوان

"خطيئة"، يتجادل فيه مع الكاهن ألّن صورة امرأة أجمل من صورة
 حاولت أن أتبع النهر… النهر  ال(.2016، جميل. ))الدويهيالعتمة 

(85 سيدني: مشروع أفكار اغترابّية، صيذهب إلى مكان، 
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يريد الدويهي أن يبرز فكرتين أساسّيتين هما: إن اإلنسان ضعيف في يد
القدر وال يستطيع الهرب من الخطيئة التي تقول الديانات إّنها ولدت
معه، أو ورثها من آدم وحّواء...  والفكرة الثانية هي أّن الحياة يجب أن
تستمّر، فال ينبغي أن تكون الخطيئة موتًا أبدّيًا، بل هي شkيء يعترض

املرء في الطريق فيدوس عليه ليتخلص من الذّل املفروض بقوانين
ُوضعت سلفًا، لتنظيم املجتمع، وأصبحت قيودًا تكّبل البشر في حّلهم

وترحالهم.
-املرأة:

يعطي صاحب "النهر" املرأة حّيزًا كبيرًا من النصوص. والالفت أّنه يدخل
املوسيقى في نصوصه، وخصوصًا آلة التشيلو. وقد أخبرني أّن عنوان
الكتاب كان "نصوص على عزف التشيّلو"، ثّم غّيره بعد فترة، ليصبح

العنوان أكثر إيحاءًا فلسفّيًا. فاسمعه يقول المرأة:
"صورُتِك على أصابعي، زورق يبحر في الحبر. 

يسكُن في دفتري كملك الزمان. وكلُّ حرٍف تقولينه
رائحتِك في البيت والعاصفة، وفي العالم.

ني ذاهٌب إليِك،  والناس يعرفون من خطواتي أنَّ
مَت العزَف على التشيلو؟  ويسألونني: متى تعلَّ

فَت هذه األغنية؟ ومِلن؟ ومتى ألَّ
م املوسيقى. هو غناٌء ال يصل إلى سكون”. هم يجهلوَن أنَّ الحبَّ يعّلِ لعلَّ

 حاولت أن أتبع النهر… النهر ال يذهب إلى(.2016، جميل. ))الدويهي
(12-11سيدني: مشروع أفكار اغترابّية، ص مكان، 
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املرأة هنا هي أصل الكتابة، ولوال صورتها على أصابعه ملا كانت السطور. 
ولها يعزف، وهو في الحقيقة أبعد الناس عن العزف، لكّن الحّب معّلم

للموسيقى، ولغناء ال ينتهي.
"ال يمكنوهذا الالانتهاء، يترّدد في نّص بعنوان "حقيقة"، حيث يكتب: 

أن أعثر على دواء ينقذني منِك، وال أعرف حقيقة فيها إاّل أنا وأنِت.
ادين والبحر... كالليِل  نتداخل كشجرة في عاصفة. كأشرعة الصيَّ

ِك بادئًا... بادئًا... بادئًا”.  ، جميل.)الدويهيوالقمر. فاتركيني كما أنا: أحبُّ
سيدني: حاولت أن أتبع النهر… النهر ال يذهب إلى مكان، (.2016)

(12مشروع أفكار اغترابّية، ص
الحّب إذن، كما يريده الدويهي بداية ال انتهاء لها. والتداخل بين الرجل

واملرأة هو تداخل أبدّي.
ويالحظ في الكتاب أّن هناك العشرات من النصوص القصيرة، بعضها

ال يزيد عن جملة واحدة، لكّنها عميقة، وتدفع املتلّقي إلى التخّيل
أضعت كتابي، ولم يكنواكتشاف األبعاد بنفسه.  كما في النّص التالي:  "

عند امليناء سوى امرأة واحدة. أعرف أنَّ تلك املرأة أخذت كتابي، وفرَّت
، جمــيـــل.)الدويهي”. ورتهاـــــــص شkيء سوى هـــــيـــــف ليس ابيــــــتـــــك املكان. نـــــم
سيدني: حاولت أن أتبع النهر… النهر ال يذهب إلى مكان، (.2016)

( 15مشروع أفكار اغترابّية، ص 
جمالّية مدهشة، في ثوب شعرّي، بل في سياق قصصkّي، يبدأ وينتهي

بلمح البصر، ويبقى صداه في نفوس القارئين.
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- املضمون الفلسفّي:
ال يؤّسس ديوان "حاولت أن أتبع النهر… النهر ال يذهب إلى مكان" 

ملشروع فلسّفي، أو فكرّي، كما في كتب الدويهي الفكرّية. لكّنه يلتفت إلى
مواضيع الحّرّية، والعدالة، واإليمان،  واالضطهاد، والزمان، والفقر

والغنى… ويفلسف العناصر، فالبحر في نظره قطرة ماء كبيرة، والجسد
والرصيف واحد،.والريح أنثى عجوز رفض الخريف أن يتزّوجها، واألرض

مستطيلة، لكّن هللا بارع في تدوير الزوايا، والزمن ساحر يكذب على
العيون. والحقيقة هي كذب ُيصّدق… انتحال ذكّي… والكتابة ابنة

العدم، والغيمة البيضاء ريشة وقعت من يد شاعر عندما كان على
كوكب… وَمن يدخل إلى نصوص الدويهي يجده يفلسف األشياء

بأسلوب عميق، وساخر، لكّنه مفهوم، فهذا النمط من الكتابة ال
يحتاج إلى لغة مقّعرة، لكن لغة غريبة وغير مألوفة تصدم املتلّقي. ومن

لعلَّ الذي يقول عنه: "خالل ما يكتبه يناقش الفالسفة، كديكارت مثاًل
ني ر، إذن أنا موجود. فإنَّ ديكارت لم يكن يقصدني عندما قال: أنا أفّكِ

ر ال ينــح كّلِ شkيء، ثلــم ، جـــميـــل.)الدويهيأكــون موجـــودًا أيضًا”. ،أفّكِ
سيدني:  حاولت أن أتبع النهر… النهر ال يذهب إلى مكان، (.2016)

(40مشروع أفكار اغترابّية، ص 
يبدو أّن سقراط هو معّلم الدويهي األقدم، يجلس معه، ويصغي إليه،و

مني أن أعيش في خطر. وال أخاف. ويستمع إلى تعاليمه:  "سقراط يعّلِ
ك تعرفني”. ُعيقول لي:  ،)الدويهيد إلى ذاتك، إلى األصل، وال تقل ألحد إنَّ
 حاولت أن أتبع النهر… النهر ال يذهب إلى مكان، (.2016جميل. )
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(54سيدني: مشروع أفكار اغترابّية، ص
ويحتاج ديوان "حاولت أن أتبع النهر… النهر ال يذهب إلى مكان" إلى

إضافةدراسة منفصلة، ملا فيه من عمق ومعان بعيدة، وقضايا مهّمة، 
. وهذا الديوان يختلف عن توأمه "كلمات لعينيكإلى الفرادة في التعبير

الهاربتين"، ألّنه متنّوع في مواضيعه، وال يقتصر على املرأة فقط، بل
يتناول طائفة كبيرة من العناوين، بذاتّية مفرطة  تهيمن على السياق.
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النوع الخامس: الشعر اللبنانّي املوزون

كتب الشاعر جميل الدويهي على أربعة أوزان من الشعر اللبنانّي
كما له قصائد غنائّيةاملوزون، هي القصيد، املعّنى، القّرادي، والشروقي. 

نشر قصائده باملحكّية اللبنانّية في أربعقد وذات أوزان أقصر. 
مجموعات:  “ال تفّكري صار الهوى ذكرى"، "من قلب جرحي بقول

حّبيِتك"، "هيك القمر غّنى لعيوِنك"، و"أعمدة الشعر السبعة”.
والدويهي من أهّم شعراء هذا النوع في أستراليا، على الرغم من أّنه ينفي
عن نفسه صفة شاعر زجلّي، لكي ال يحصره النّقاد في هذا اإلطار فقط.

 مقالة على فايسبوك بعنوان "الزجل ليس كّل2020ونشر في أّيار 
ة روافد، ونحنّدالزجل هو رافد واحد من عاألدب"، يقول فيها: “ 

نحترمه ونثني على من يبدعون فيه، بل نطرب له ونكتبه، لكن من
الظلم أن يصعد بعض شعراء الزجل إلى املسارح ويبدؤوا بنقد األدب

ّنانطالقًا من شعر الزجل، محاولين إثارة املشاعر، لعلمهم املسبق أ
ّنوهكذا يبدو أ. ّيقون بالشعر الزجلّلالناس، وخصوصًا املهاجرين، يتع

موا فيَكاملبدعين في غير الزجل يجب أن يذهبوا إلى النار، أو أن يحا
محاكم النازّية”…

هو هنا يصّور حالة قائمة، فالزجل يطغى على األدب في أستراليا، 
وبعض أصحابه يحاولون تحييد األنظار عن اإلبداعات األخرى، 

49



ويريدون من الجماهير أن تسّلط األضواء عليهم، ومنعهم من اإلعجاب
بأنماط "دخيلة" أو غريبة عن الواقع الثقافّي. 

وتختلف لغة الزجل عند الدويهي عن لغاته في محاور شعرّية مختلفة،
 توظيف وزن واحد، وكذلك تراكمكالشعر املدّور الذي يقوم على

فالزجل سهل وبسيط، يفهمه الناس… وقدالصور والرموز العميقة… 
اخترت أربع قصائد من الشعر اللبنانّي املوزون من دواوين الدويهي

ألضkيء عليها:
- وزن القصيد - بنت الخضرجي:

، وهي كناية عنّيذه القصيدة هي من األجمل في شعر الدويهي الزجله
حوار مع ابنة بائع الخضار، حيث يسألها عن الكرز، والعنب واللوز… في

تورية جميلة:
"قتّلها: هيدا كرز لقلوق 

حّيهْبمحّوش من الوديان ص
س محروقشموهيدا العنب تحت ال
غّنت إلو فيروز غّنّيه

واللوز قلبو مفّقع ومشقوق
والعصر هّوي عصر حّرّيه"...

لكّن الفتاة تضحك منه، وتمنعه، فيجذبها ويقّبلها. وصارت كّلما رأته في
السوق تدعوه إلى دّكانها:

تا ورا الصندوقْ"شّديتها وبس
تا األرض برمت من َحوالّيي
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وهّلق عا هاك السوق ملّا ْبُسوق
، فاضيه الدّكانْلبتقول: َحّو

 من قلب(.2017، جميل  ))الدويهي وآخد إجازه من الشغل بّيي". 
 (64سيدني: مشروع أفكار اغترابّية، ص  جرحي بقول: حّبيِتك، 

 فيها حوار، وحبكة وخاتمةوسردّيه…قصيدة طريفة، بسيطة، متقنة، 
حة. وهذه الطرافة من سمات شعر الدويهي في الزجل، فله عّدةِرف

التي يروي فيها ، و"حّبيْت"قصائد على هذا املنوال، مثل "هربان منها"
مفاجأةكانت ه ليزورها في بيتها، وعندما ذهب إليها، دعتعن امرأة 

كوميدّية من العيار الثقيل:
اّتفِقْت معي تـــــا زوْرهـــــــا بالبيت“

قطْفْت الورد، وْنزْلت عــــــا َحّيا...          
ـهــــا ودّقيت

ْ
وملّا ْوصلْت عــــــا بابــ

مــــــا ِشْفت إاّل جـِْفت ُبـــوُزو ْكبير
ـــر َبّيا”. 

ْ
ـــف َشعـ  (15املصدر نفسه، ص )وَخلــف الِجْفت واقــِ

وفي املقابل، للدويهي قصائد يخّيم عليها الحزن والخيبة،  مثل: “جرح
الهوى"، ”غير الشتي ما لقيْت بعيوني )مرهم نعس("، "صورة ضبابه"،

و"طفل زغير"… وهذه األخيرة صورة عن طفولته وأحالمه الصغيرة،
وحنينه للعودة إلى املاضkي.

ولو أحصينا قصائد الدويهي الزجلّية، لوجدنا أّن غالبّيتها هي من شعر
، واملواضيع األخرى ذاتّية، وجدانّية، أو شعرّب والغزل والعتابُحال

مناسبات.
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األساميّنى - َع-وزن امل
واحدة من أجمل القصائد الدويهّية املحكّية، وفيها يخاطب "األسامي”:

"معقول إنتو بِتْشَبهونا عن حقيق؟
معقول نحنا منْتعب، وما بتْتعبو؟ا...

كلما ْعشيقه ْتروح تا ْتالقي عشيق
بْتراْقُبو اللي َصـــــــار، وبتْتَعّجبو...

وبْتراْفقو البّحار بالبْحـــــــر الَغميق  
وما بتْفزعو ال ْيِضيع ُهّوي، وَمْركَبو؟

وق الَعتيق ِشْفنا أسامي ْعتاق بالسُّ
ـــــــم ِيْتقّطبو…”

َ
 (57)املصدر نفسه، ص عا َدين ِخّياطين عـ

هذه األسئلة تتضّمن أسرارًا بعيدة، فهل األسماء تشبه أصحابها؟ وهل
األسماء هي عناصر جامدة، أم تراقب الناس وترافقهم في حّلهم

وترحالهم، وتكون معهم في فرحهم وحزنهم؟ وهل يمكن أن يطرح البشر
أسماء أهلهم وأجدادهم، وال يستخدموها؟

وفي النهاية، يصل الشاعر إلى الفكرة األساسّية التي يريد أن يثبتها، وهي
أّن األسماء تمّيز أصحابها، وانتماءاتهم، وقد تكون مشكلة دائمة لهم،

بينما الطيور أكثر فرحًا وسعادة ألّنها تخّلت عن أسمائها، ومّزقت
جوزات الرحيل:

قيق  "في ناس َحّبو ياخدو اإلسم الرَّ
وفي ناس تا ْيالقو أسامي، ْتعّذبو  

وَهودي الطيور الَفوق بالَجّو الطليق
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مـــــْحيو األسامي، وَخّزقو وراق الَسَفر
مـــــن َهيك بيَغّنو ِشْعر، وْبيْلَعبو”. 

يا ريت باقي ْشَويوزن الشروقي - -
رافد مهّم من روافد الشعر املحكّي اللبنانّي املوزون، قصائد الشروقي 

وللدويهي عدة قصائد من هذا النوع، مثل: “إنتي اميره بقصر"، "َمّني
فقير"، "معقول تنسkى؟"، "الحقيقه عطش"، "كلما افترقنا"… وقد

اخترت نموذجًا قصيدة "يا ريت باقي شوّي"، وهي على وزن الشروقي
املقطوع، أي إّن الشاعر حذف حرفًا واحدًا من القافية، فجاء البيت

أقصر من الشروقي املعتاد:
"لعندي ما عادت تجي وال تلفنْت مّره

وتركت بعمري الحزين سنين مصفّره”.
وأصل وزن الشروقي: لعندي ما عادت تِجي وال تلفنْت مّرات…

ّي جميل: ّkوالقصيدة هي عتاب المرأة أهملت الشاعر، وفيها وصف حس
"وْشفافها اللي كنْت إْدعــي لُهن بالـــــَحــّي
ه انطبعو عـــــا تّمي تـــا صـــار حقول مْزهرَّ

وِسلسال فّضه عــــــــا صدرا قال كلمة خـّي
ـــــــدي لوال َبّرا انشلح ْبيْطلع عــــا بالــو الّصِ

ْعــــر كلــمـــا انفلش بيرّد َمّيت َحــــّي والشَّ
ى عــا إيـــــدي وعـــا إيدي كان يْتدّرى ْتربَّ

وخْصر اللي بين البشر مــــــا بيلتقالو َخــّي
ـوبـــو بنظرة َعـــــــيــن محمّره

َ
ْتطّلعْت صـــ
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وشّديت َحــولو تــا قالت مـــن وجعها: أْي
ه"  ال(.2015، جميل.  ))الدويهي. توّقى يــــا عاشق صـــــبي، ال تكسر الجـرَّ

 (5، سيدني: مشروع أفكار اغترابّية، ص تفّكري صار الهوى ذكرى
وبعد أن يستعرض الشاعر ما كان بينه وبين محبوبته، ينهي القصيدة

بجّو من الحزن، ألّنها تركته وأصبحت بخيلة، وال يستطيع أن يراها، ولو
من بعيد: 

ي: ْخَطْي "لكْن َوحـــيــــد، وبيقولو الناس عّنِ
متل الحديـــــد العتيق الـــمــا إلـــو َشّرا...

ّي
َ
صـْحني بــ

َ
ت عا جــرحي، وال نـ ال إّم حّنِ

كلما التقيت بحياتــي، بشوْفــهــا ُمـــّره...
ــّي

َ
ي كريــِمـــه متل حـاتــم طــ الكانت علّيِ

ي شوفها من بعيد صـارت بخيِله، ومـــــا فّيِ
وعـا نهار وّجا الحلو مـــــا عــــدْت إْتمرَّى”.

إّن شعر الشروقي، هو جزء من مسيرة الدويهي الشعرّية، املليئة
باألطايب والفاكهة، كأّن املتلّقي يمّر في سوق، فيشتهي، ويذوق ما يحّبه،

من كّل جنس ولون. 
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النوع السادس: التفعيلة العاّمّية

التفعيلة العاّمّية هي نفسها قصيدة التفعيلة التي ُتكتب بالفصحى، بْيد
أّنها باللهجة املحكّية اللبنانّية، وتلتزم مثلها  التفعيلة التي تجري من غير

ضوابط، مع االحتفاظ بالقافية التي تتغّير عادة من مقطع آلخر.
وقد كتب الدويهي عشرات القصائد من هذا النوع، لعّل أشهرها

قصيدة "من الليل فيكي تطلعي" التي أهداها إلى بيروت، بعد انفجار
يا طير، وقصيدة "بْحلم ببالدي تتغّير"، و"2020 آب 4املرفإ املشؤوم في 

حّد البيت صّليلي"، ومن الغزل والحّب "هيك القمر غّنى"، "ليش
العتب"، و"مراية حبيبي"، و"تموت عا دّيي"…  وإلى الشعراء أهدى

قصيدة "لو ما اخترعتو النهر"، ومن الذاتّيات "سرق مّني الحكي - ملّا
كنت زغير". وقد اخترت نموذجين من هذا الشعر: “بحلم ببالدي تتغّير"،

و"تموت عا دّيي".
بْحلم )بْحلم ببالدي تتغّير(:- 

 عندما كان أستاذًا في جامعة سّيدة،لم"ْ"بحقصيدة كتب الدويهي 
ونشرها في ديوانه "ال تفّكري صار الهوى ذكرى"، وهي قصيدةاللويزة.  

سياسّية - اجتماعّية - وصفّية -انتقادّية الذعة، تتناول األوضاع في 
لبنان من جميع جوانبها.  وفي الوقت ذاته، هي حلم الشاعر بأن يعود 
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الوطن إلى سابق عهده من االزدهار، ويعود هو من غربته. وفيها ينادي
بالثورة على الواقع. وعلى الرغم من أّن القصيدة كتبت في حدود عام

، فكأّنها كتبت اآلن، ملا فيها من تصوير مطابق للواقع، فال شkيء2011
تغّير، إاّل الحلم الذي يكّرر نفسه، فكأّنه أحالمنا جميعًا ، وتمّنياتنا…
َعصَرها الشاعر في قصيدته، فجاءت ُمّرة، حاّدة، قوّية الوقع، لكّنها

حلوة املذاق بصياغتها وفّنها األدبّي الفريد.
وال يترك الدويهي ناحية إاّل ويتناولها، فالقصيدة معَرض للصور املحزنة

عن أحوال لبنان الجريح:
"بحلم ببالدي تتغّيْر…
هفْفبْحلم شوف البحر مه

ال ْكياس وال ْقزاز مشّعر…
بحلم إّني شوف التاكسkي

عم يوَقف عالضّو األحمر...
وعم إحلم إّنو أحالمي
و شkي مّره تتفّسْر…"  (120، ص )املصدر نفسهَلنُّ
 مّرة في القصيدة، كإشارة ال تقبل الشّك على22وتتكّرر لفظة "إْحلم" 

عمق الحلم، وإصرار الشاعر عليه، بل إلحاح ذلك الحلم على الشاعر.
فكأّن القصيدة مجموعة من الشروط التي يطرحها الشاعر الحالم من

أجل إنقاذ وطن من أحواله املتعّثرة، ويشير إلى مجموعة من العناصر
الضرورّية من أجل االنتصار على الزمان البشع: العدالة، إنصاف
الفقراء، توفير الكهرباء، الحّرّية،  نظافة الشوارع، املحافظة على 
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االخضرار، تأمين املياه، وجود حكومة خادمة للشعب: 
"عم بحلم الْحكومه تكون

ي أكتر ملصلحتي، وما بّدِ
والساِسه يكونو ِخّدامي

ْر.” وما ْيجيبولي ضغط، وسكَّ
ويواصل الدويهي طرح شروطه اإلنقاذّية، لتكون خارطة طريق لإلصالح.

وبطريقته الكوميدّية املعروفة، يرسم صور الشارع الذي تغمره املياه:
"ِبْحَلم إّنو ملّا ْتشّتي

رق بالشارع ِسّتي
ْ
ما ِتغـ

وما نعرف وينا، ونتحّزْر...
والسّياره البدها دفِشه

ما يبلْعها النهر األصفْر".
هذا توصيف لحالة، ينتقل منها إلى موضوع سياسkّي، حيث يطالب

النواب بأن يمّثلوا الشعب فعاًل، وأن يسود عدل املحاكم، ليصل إلى
إعالن الثورة:

ي سيف، وال َخنَجر... "ما بّدِ
بّدي ْرجال يكونو رجال

وبّدي األجيال العم تسَهْر...
ي الحاِضر يمحي املاضkي بّدِ

ر ويَخّزِق تاريخ مزوَّ
بّدي إْطلع فوق جبالي...
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ر شمس، وإتصّور تا َصّوِ
وبّدي إْشَلْح طقم البالي
عن حالي، تا ِيْفضkى بالي

ْر”. وشوف بالدي عم تتحرَّ
هي دعوة من قلب صادق، محّب للوطن، ووفّي ألهله، يرفعها ضّد من

يتحّكمون برقاب الناس، منذ أعوام طويلة، فال يشيخون وال ينزلون عن
كراسّيهم.  وعندما يرحل هؤالء، يتحّرر الوطن من الظلم واالستبداد.
جميل الشاعر، يلغي خطوط الغربة، ويقف مع شعبه املسكين. ومتى

كان الشاعر الحّي يسكت عن ضيم، أو يجانب الحقيقة؟
- تموت عا دّيي:2

. غنائّية رقيقه، لغتها بسيطة ممتنعة، المن أجمل القصائد القصيرة
يكتبها إاّل شاعر شاعر. تقول:

"يللي أنا حّبيتها...
صْرلي شهر... 

شهَرين ما حاكيتها
وكلما قلت: 

طالع عا بالي زورها
ما ْبعود القي بيْتها...
ويا ريت ما حّبيتها…

^ ^ ^

طالع عا بالي نام
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تا يمرقو اإلّيام
بركي شجر أخضر...

بركي القمر بجنينتي بيسهر...
وشkي إسكب القهوه

تقعد معي ْشوّيه
ونحكي أنا وهّيي...

وتموت عا دّيي
هيك القمر غّنى(. 2019، جميل.  ))الدويهي  باألحالم...”ولو كان
 (91، سيدني: مشروع أفكار اغترابّية، ص لعيوِنك

مقطعان فقط من شعر مشغول بحرير اإلبداع.  وماذا يقول فيها، سوى
"كمشة عتاب"؟… وكثير من شعره تعبير عن الخيبة مع املرأة التي ضاع

بيتها من عينيه ومن طريقه. فيلجأ إلى األحالم، "بركي شجر أخضر"…
و"بركي" يسكب القهوه، وتكون هي معه… يتحّدثان، وتموت على يديه… 
املوت يحدث مّرة أخرى، فقد رأيناه في قصيدة سابقة، عندما "احتالت

،)الدويهيعليه بجملتين، فحملها وقتلها وترك في أرض الجريمة زهرتين"
، سيدني: مشروع أفكار أعمدة الشعر السبعة(.2016جميل. )

، وفي رائعته "وقلت: أحّبِك"، حيث "الحّب هــــــــو (26اغترابّية، ص 
، جميل)الدويهيالــــفــــصــــل األحــــلى مـــــــن مذبحة ال ينجو منها أحـــد" 

.إّنه موٌت جميل، وما أكره املوت عند (56، ص   وقلت: أحّبِك(.2002
البشر! لكّنه في الحّب طقس إبداعّي، أو هكذا يتصّوره شاعرنا، ويحيا 

فيه بأّي نوع يكتبه.
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النوع السابع: الشعر املدّور العاّمّي

 
عندما نشر الشاعر جميل الدويهي القصيدة املدّورة العاّمّية األولى في

، كتب أّنه رائد هذا النوع من الشعر،2015أستراليا "بيتك حلو" عام 
لكّنه ترك الباب مفتوحًا أمام أّي احتمال آخر يْثبت بالبرهان. وملّا علم
أّن الشاعر جوزيف حرب قد نشر قبله قصيدة من هذا النوع، أصدر

بيانًا تراجع فيه عن الريادة، كما وعد في بيان سابق. كما أتلف طبعة
( ألّنه ذكر2017كاملة من ديوان "عندي حنين البحر للشّط البعيد" )

في مقّدمته أّنه رائد هذا النوع، وأعاد الطباعة مّرة أخرى، وهذا يدّل على
تواضع الدويهي، واعترافه بالحّجة والبرهان. لكن تبقى ريادته قائمة على

 أسس:3
- هو أّول شاعر في أستراليا كتب هذا النوع.1
- لم يكتب بعد الدويهي أحد هذا النوع في أستراليا.2
- إذا كان الشاعر الراحل جوزيف حرب قد كتب قصيدة أو بضع3

قصائد من هذا النوع، فإّن ما كتبه الدويهي يفوق بكثير، وقد أصدر
 عّدة قصائد مننهيضّملديوانه "عندي حنين البحر للشّط البعيد"، 

. وبلغ مجموع قصائد املدّور العاّمّي التي نشرها الدويهيّر العاّميّاملدو
 قصيدة، وهو رقم لم يبلغه أّي شاعر من 30حتى اآلن أكثر من 
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 في هذا النوع.،قبل
( أّول قصيدة من1990كما كانت قصيدة "الصلب ملهاتي ومأساتي" )

(2015الشعر املدّور الفصيح في أستراليا، كانت قصيدة "بيِتك حلو" )
أّول قصيدة من الشعر املدّور العاّمّي في القاّرة البعيدة، حيث كان

الشعر العاّمّي من قبل، يقوم على الزجل والتفعيلة العاّمّية. وإضافة
املدّور هي إغناء للحركة األدبّية في أستراليا أّواًل، وعالمة فارقة من

عالمات التمّيز الدويهي، وحرصه على التنّوع غير املسبوق في  األدب
العربّي قاطبة. وهذا األمر يعرفه الجميع، ويتأّكدون منه كّل يوم، من

خالل ما ينشره أديبنا القدير، ففي كّل يوم نبتة جديدة، وحصاد،
وبيادر. ومن الظلم أن يغّض النقد عن هذه التجّليات، وكأّنها غير

موجودة.
والالفت أّن جميع قصائد املدّور العاّمّي التي كتبها الدويهي طويلة

نسبّيًا، إذا ما قيست بقصائده الزجلّية التي يمّيزها االختصار ، وكأّني به
ال يرتوي في هذا النوع، بل يذهب فيه بعيدًا، على صهوة فرس ال تتوّقف

عن الجري، أو ال يتوّقف صاحبها عن معاندة الريح، ومغالبة املسافة.
ولنا في باكورته "بيِتك حلو" واحد من النماذج الحّية لهذا النوع:

"نحنا قبل ما نخلق خلقنا سوا، ولوال ما نحنا نكون ما َهّب الهوى. يا
ْزَغّيره، والكعب عالي متل ُبرج املا اْنحنى. قّديش عم غّني لكي بيوت

العتابا وميَجنا:
 يا ريْت ِفّيي عرفْت مّره شو بكي؟ 

مرو، وشو ِبكي! 
ُ
قلبي َعذابو طال عـ
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تْلِجك غمرني، وكنت حابب َشْوِبكي 
(.2017، جميل.  ))الدويهيوفصل الخريف احتّل شمس قلوبنا”.

، سيدني: مشروع أفكار اغترابّية،عندي حنين البحر  للشّط البعيد
 (8ص 

هذا املقطع الذي جاء في بداية القصيدة، يقسم إلى قسمين: األّول مدّور
عاّمي، يجري على سطر واحد، على تفعيلة "مستفعلن"، بينما الثاني هو

من شعر امليَجنا، ووزنه ال يختلف. وليست هذه املّرة األولى التي يخلط
فيها شاعرنا بين األنماط، كأّنه كيميائّي بارع، يعمل على ماّدة سحرّية،
فيخرجها رشيقة من بين يديه. ففي قصيدة "وقلت: أحّبِك" من املدّور
الفصيح استخدم التدوير، والعمودّي والتفعيلة، وفي قصيدة "جّدي

القديم" من مجموعة "وقلت: أحّبِك" استخدم التدوير وامليجنا، وهناك
عّدة قصائد عمد فيها إلى هذا التفاعل واملزج.

وتتمّيز قصيدة "بيِتك حلو" بسالسة وعذوبة في صياغة املعاني. وفي
الشكل ال تحيد عن وزنها، مع استخدام القافية في أواخر املقاطع:

بتحّملو، استعَملو، إقبلو، يزعلو… كصدى لكلمتي املفتاح "بيِتك حلو".
وهذه التقنّية، استخدام القوافي، ليست مطلوبة في هذا الشعر، ولكّن

الدويهي ال يجد حرجًا في اللجوء إليها، باعتبار أّن القافية تضيف رّنة
موسيقّية على النّص الشعرّي. وهذا ليس بغريب عنه، وهو الذي التزم

في أغلب أعماله باألسس التقليدّية للشعر، ويسّمي األعمال التي ال
تستند على تلك األسس بـ"النثر الفّنّي الجديد"، و "نثر أو شعر"، بينما

يسارع اآلالف مّمن يخالفون الوزن والقافية إلى تسمية أنفسهم 

62



 شعراء.
وتظهر األصالة الدويهّية واملذاق الخاّص، في قصيدة بعنوان "صوره 

بورق"، فيها العتاب والحسرة على حّب ضاع وانتهى، وبقيت منه "صوره
بورق". يقول في القصيده: “يا هاملغارة اللي أنا ما بشوف فيكي ناس،
قوِلك هالصدى هّوي حدا؟ وااّل الصدى إنسان كان، وصار عا غفله

، هيك القمر غّنى لعيوِنك(.2019، جميل.  ))الدويهيصدى؟"…
 (86سيدني: مشروع أفكار اغترابّية، ص 

يعتبر  د. عماد فغالي أّن صورة املغارة والصدى والَحدا، هي صورة من
 لقاء أفكار بين(.2021، عماد يونس.  ))فغاليحذق داٍه، وفلسفة قّمة.

،سيدني: مشروع أفكارد. عماد يونس فغالي ود. جميل الدويهي
 (37اغترابّية،  ص 

وال يتوّقف شعر الدويهي، في املدّور العاّمّي، عند شعر الحّب، فله قليل
من القصائد في مواضيع أخرى، فقد كتب عن بيروت، املدينة التي أحّبها

حّتى العشق قصيدة "يا هون يا هونيك"… وعن إهدن، مسقط رأسه
التي يفتخر بتاريخها وأهلها قصيدة "اللي املجد ماشkي خلفها".

ولم يعش الدويهي ال في بيروت، وال في إهدن، بل تهّجرت أسرته إلى شّكا،
في منطقة البترون، في أوائل الستينات من القرن املاضkي، بيد أّنه يصّور

هغربته عن بيروت، بأّنها القلق والحزن والدموع : " ولقيت حالي بعد مّدِ
...ومن وقتها ببكي عا حالي... بأرض ما فيها شجْر عرقان من قْطر النَدى

، سيدني: أعمدة الشعر السبعة(.2016، جميل.  ))الدويهي. عالَهدا”
 (105مشروع أفكار اغترابّية، ص 
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مين التَركني هون عا ْشطوط الَعذاب؟ ويسأل الدويهي في أنين الرحيل: "
.الضباب، تا يلْبسو اللي عمرهن متلي حزين تياب شفت القَدر عم يدُرز

ومرايتي هربْت ألّني. َمرقْت سنه وبعدا سنه، تاري حياتي سنديانه يابسه
ما... صرت غيري ناس، ما في ُروح عندي، متل ناي تكّسر بقلب املساِفه

.بقي ال َصوت عندي ْوال َصدى”
هو العذاب والتمّزق بين األمس واليوم، بين الطفولة والعمر الذي عبر

في غمضة عين، وكانت النهاية الصعبة على شاطئ بعيد، في علبة مقفلة،
والعتمة تحيط به من الجهات األربع... ويظّن القارئ للقصيدة أّن

....وبْنت األنا حّبيتها ما قدرت إبعتال خبرالشاعر يخاطب امرأة يحّبها: "
جّربت وّدي مع... من بعد ما ْجناح السنونو ْتخّزق وما عاد ناوي عالسَفر

ره ما في أَمل ُتوَصل ِلها"… . نسيم القنَطره معقول كلمه زغيَّ
وليس من شkيء في القصيدة يوحي بأّن املوضوع هو الحنين إلى بيروت،

ة الصبح األناحّتى نصل إلى املقطع األخير، حيث يقول:  "بيروت يا غنّيِ
يا حلم َعّني بعيد، يا وعد اللي صرلو. َضّلي الِبسkي تياب الورد... غّنيتها

يا عشتروت املن وقت ما شفتها حّبيتها،  ْسنين عم يسَبْق وعد…
.تا إعشق َحدا”وما ضّل عندي قلب ... وملّا افترقنا صرت ضاِيع بالِودا

وبالطريقة نفسها، يخاطب امرأة أحّبها منذ الطفولة، وأخذها العمر
منه. لكن في قصيدة إهدن "اللي املجد ماشkي خلفها" مالمح تدّل على
مدينة، وفوقها قمر مثل خاتم عتيق، ورعيان الجبال،  وصغار كانوا

يلعبون على الثلج، وناس مضوا وأفقلوا أبواب الزمان، وخيل كانت
 من قلب جرحي بقول: (.2017، جميل.  ))الدويهيتجري في الريح…
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 (42، سيدني: مشروع أفكار اغترابّية، ص حّبيِتك
كّل هذه املالمح تدّل على أّن املقصود ليس امرأة من لحم ودم، فَمن 

هي؟ وما هي؟… وفي النهاية تنكشف الصورة الحقيقّية التي يريد الدويهي
انكسرت...الكان زهر املرَيمي يسرق عْطر من شاْلهارسمها:  هي الصبّية "

بيطاْلها”…... ما في رمْح لو كان بيطال السما... ْرماح الفاتحيْن
نعم، هي إهدنه، حبيبته، أشواقه، قهره الذي يالحقه ويعيش في لحظات

سفره النائي. جرحه في غيابها أكبر من بحر، وياسمينة الباب يابسة في 
غيابها، ومحبرته باردة، وهو دائر مشّرد في غابة، وعاجز عن الغناء:

ما فيها ... يا نسِمه، خّبريها كيف وْحدي صرْت ببالد العا شّط بعيد"
ما. وحْفيان، صْرلي سنين عم إلبْس َقميص العتم... السفيِنه ْتِرّدني

اللي املجد... عادت معي الكانت َحرير الشمس عم تْغزل إلي ْبمغزالها
فها

ْ
بطَرك بإيدو ْسراج فوق ْتالْلها،: وْتنين حْرسو أرضها... ماشkي خلـ

 نهاية رائعة، يصّور فيها اثنين من عظماء إهدن،ويوسف كَرم ِخّيالها”…
البطريرك املكّرم إسطفان الدويهي، والبطل يوسف كرم… وكالهما

يعيش في قلب الشاعر ووجدانه، مهما بعدت املسافات، وطال الزمان.
وقد اعتمد شاعرنا في هذه القصيدة، كما في قصيدة "يا هون يا

هونيك"، على تقنّية معّينة، تقوم على استدراج املتلّقي، خطوة بعد
خطوة، إلى النهاية التصريحّية. كّل ذلك في جّو من التصوير الفوتوغرافّي

للمشاهد، واملواضيع، واألماكن، فيتكامل الشكل املدّور، مع املوضوع
ّي، واملشاعر العميقة، فتصبح القصيدة كيانًا من اإلبداع،  ّkالحس

ومزيجًا من الجماالت التي تتراكم في إطار سحرّي مدهش.
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النوع الثامن: النّص العاّمّي الشعرّي

هو نوع من النثر الشعرّي، الذي يمكن  اعتباره نّصًا إبداعّيًا باللغة
، ونشر2017املحكّية اللبنانّية، بدأ الدويهي في كتابته أواسط عام 

مجموعة واحدة منه بعنوان "عا مراية الحبر إنتي القصيده والورده
اللغة هي: الوحيده". ويقول عن هذا النوع إّنه يقوم على ثالثة أسس، "

 قدرّل، استخدام أقّي نثرّص املتراكمة في نةّيالشعر، الصور ةّياملحك
عا مراية(.  "2018))أبو شقرا، كلود. .” ممكن من القوافي في النثر

الحبر إنتي القصيده والورده الوحيده" لألديب جميل الدويهي…
“موقع ثقافّيات(قريبًا من مشروع أفكار اغترابّية،

وإذا ألقينا نظرة في كتاب الدويهي "عا مراية الحبر إنتي القصيده والورده
الوحيده"، نجده مجموعة من رسائل الحّب، والشوق، والعتاب،

واألسkى. وكّلها تصّب في محور واحد، هو املرأة، ما عدا نّصًا أو نّصين
يختلفان. ولكي يقّرب الدويهي نصوصه إلى الشعرّية، يكثر من الصور

املتالحقة، فكأّن املتلّقي في معرض للرسوم، ال يكاد يزيح نظره عن
واحد، حّتى يفاجئه الرسم اآلخر، فيأخذه، ويدهشه. ولكن من غير 

استخدام للقوافي، إاّل ملامًا... فلماذا إذن يسّميه بالشعرّي؟
هذه الطريقة في الكتابة هي نثر عاّمّي، لكّنه ليس نثرًا عادّيًا، بل هو صور

وخلجات شعورّية متتالية ال تنقطع. وإذا كان أصحاب "النثر الفّنّي
الجديد" يسّمون نثرهم شعرًا، ويعتقدون أّنهم وصلوا به إلى النجوم،
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وأصبحوا هم شعراء نجومًا أيضًا، فلماذا ال يكون هذا النوع نّصًا
شعرّيًا؟ علمًا أّن شاعرنا لم يسّم هذا النوع شعرًا، بل أسماه نّصًا

شعرّيًا، أي استخدم الصفة الشعرّية بداًل من الهوّية املحّددة "شعر"
باالسم، ولم يكتب سوى مجموعة واحدة منه، ثّم توّقف عن كتابته،

وكأّنه يريد أن يثبت من خالله فرادته في التنويع، وريادته في الطريق
األدبّية والفّنّية املختلفة.

: بّياع الحروف1- نموذج 
واحد من أجمل النصوص وأكثرها عمقًا في املجموعة. والعنوان يناقض

الحقيقة املعروفة لدى الجميع عن الدويهي الذي يقّدم كتبه مّجانًا إلى
الجمهور، في ظاهرة فريدة، تضاف إلى مجموعة الظواهر التي يمّثلها.

بْيد أّن بّياع الحروف يريد أن يبيع أربعة حروف هي حروف اسمه، لكي
يشتري بثمنها قندياًل يضkيء. فهل النور أغلى من االسم الجميل؟ نعم،

رّبما يكون أغلى في رؤية الشاعر إذا كانت نتيجة البيع والشراء نورًا
للعالم، وخلودًا لسطور الكتابة.

هذه هي البداية، تعبير عن رغبة في البقاء، وهو ينتقل منها إلى موضوع
مين بياخد الوجوه الليآخر، ومن غير مساحة فاصلة، هو السؤال: “

تغّيرو من الزمان، ويشلحهن بالنسيان؟ وجوه ما عادو يعرفوني. لبسو
العتم والريح، ولّبسوني تياب ما بتلبق علّيي، من هيك خّزقْت الصَور،

الدويهي،)وما بقي عاألرض إاّل الضجر... وقزاز عمري اللي انكسر"
،عا مراية الحبر إنتي القصيده والورده الوحيده (. 2019). جميــــــل

(38سيدني: مشروع أفكار اغترابّية، ص 
الشاعر يختصر حالة نفسّية، وكآبته جّراء تنّكر الناس له، وصواًل إلى
غضبه، وإقدامه على تمزيق الصور - املاضkي، وتحطيم عمره القديم.
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كيف بيقدرويبدو أّن هذا التمزيق والتحطيم، رّدة فعل على خيانة: "
حدا يخون؟ كيف الشوك بيعربش عالوقت؟ وكيف الكلمه بتمحي

نجمه؟"
والسؤال يجّر السؤال: َمن هو الذي يخون؟

ال نعرف، إاّل عندما تبدأ املخاطبة المرأة: تأّخرتي- تطّلعت بعيوِنك- ما
لقيِتك- كرهت جنوِنك بّس حّبيِتك… إلخ. 

ونكتشف أّن الخيانة ليست أمرًا خطيرًا، بل هي أّن املرأة لم تعد تحّبه
أكثر. هذه هي املخالفة التي تقلق الشاعر، وهو يحرص على اهتمام املرأة
به، والعناية بأفكاره الطفولّية، وهواجسه، وذاتّيته الغارقة في التناقض

واألزمات… والدويهي من أكثر الشعراء مزجًا لذاته في املواضيع، فقّلما
نعثر على نّص له خاٍل من األنا، فكأّني به يرى العالم في صورته، ويرى

صورته في العالم. وعلى الرغم من عذابه بسبب الخيانة، فإّنه يبقى
العاشق الذي يحّن إلى حبيبته، ويرفض التخّلي عنها، في إصرار عجيب
على إبقاء الحّب متوّهجًا، ونابضًا بالحياة، فلواله ماذا يكون الشاعر؟

إّن الشعر هو الحّب، وموضوع الحّب يهيمن على كتابات الدويهي،
خصوصًا الشعرّية، والوفاء له تأكيد على أّن الروح ما زالت تعيش

وإنتي كمان تغّيرتي، وكنتي تحّبيني أكتر، وكنتي كّل يوم توّديليوتبدع:  "
طير زغير تا يشلح خيط من بلوزتك عالياسمينه. وهّلق صرتي تجرحيني،
ومن أفكارك تمحيني... ورح ضّل عا هاك املفرق، ناطرك والسنين تعرق...

ما بحّب شوِفك غير إنتي... ما بحّب إسمع إاّل صوِتك عم يندهني من
إسمك عا مطلع القصيده، تافوق، من جبل عالي. ورح ضّل إكتب 

يخلصو الليالي”.
هكذا يواجه الشاعر الجميل "خيانة" املرأة، وال يقابلها بخيانته، بل 
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سيظّل يراها كما كانت في سابق الزمان، كتلة من املشاعر والذكريات
والجماالت، إلى نهاية األّيام.

: غالي عا قلبي هالفستان2- نموذج 
قصيدة ثانية من املجموعة، ال تقّل شعرّية عن سابقتها. غير أّنها أكثر

طرافة، وتتناول موضوعًا ماّدّيًا، هو الفستا،. لكن مع رؤية وجودّية:
هالعراوي اللي متل الورد يتفّتحو عا بالد حلوه. قّديش صعبه يكون"

الحّب سكوت وإنتظار ما إلو نهايه؟ وهّيي بتقول: اإلّيام جايي، يمكن ما
ص املصدر نفسه،)عم تعرف إّنو نحنا عم نكبر، والعمر عم يْزغر”. 

91)
البالد الحلوة هي بالد الجسد والروح معًا. وإذا لم تتفّتح "العراوي"، فإّن 
كيان الشاعر يتعّذب ويصبر على أحّر من الجمر. ويطول االنتظار بينما 

العاشقان يكبران واألّيام تصغر، في داللة مباشرة على تضاؤل العمر 
كّلما خطا اإلنسان خطوة إلى األمام.

وتتركم في النّص ألفاظ ماّدّية: الزنود العرقانين- الَقّبه - زّر أحمر-
املرايه- الحرير- العطر…  هي إشارات على شغف الدويهي بفستان املرأة،

ودالالت على املنحى الوصفّي للنّص، من دون إغفال الحركة السردّية،
حيث أّن الشاعر يغار من الخّياطين الذين يلمسونها، ويسمع رجاًل آخر

يتغّزل بالفستان، وهو ال يعرف أّن املرأة ذاهبة إلى الدويهي دون غيره.
 هذا التناسق بين الوصف والسرد، هو من خصائص النصوص

الدويهّية، وهو القّصاص املاهر الذي طرق أبواب الرواية والقّصة
القصيرة. وال يخلو شعره من جاذبّية الرواية. فلنسمعه يقول:  

"أوقات بتُكون إّمك معك، وبتسألك: مين هالشّب؟ وليش عم بيلّطش
علّيي؟"… طرافة حلوة أن تظّن األّم أّن الشاعر يلّطش عليها، بينما هو

69



يتغّزل بابنتها، وصواًل إلى قّمة الوصف الطريف: "هالفستان حلو كتير،
بس زرارو عا طول مقّفلين. والسّحاب متل سجن روميه... وهّلق صيف

والحراره أربعين...  وإنتي يا بخيله، ما بتقولي: حرام هالناس
شومعّذبين!”…                                                    

إّنه يشّبه السّحاب بسجن روميه، وهو سجن في لبنان مشهور بالقسوة
واالزدحام، والحرارة أربعون درجة… وكأّنه يطلب منها، بإباحّية لطيفة، 

أن تستغني عن القشور، وتلجأ إلى حبيبها، لتكتمل عناصر الحّب جسدًا
وروحًا.

البحر: 3-نموذج 
يمكنني، بكل ثقة، أن أصّنف هذا النّص، كأعمق نصوص املجموعة،

وفيه وجع الدويهي من البحر، فهو البّحار الذي يذهب إلى جزر بعيده،
وأماكن مجهولة،  ويترك أوالده ليكبروا على أدراج الطفولة... وهنا
يتداخل اآلخر باألنا، فالبحر لعبة خطيرة، جميعناـ ضحاياها،ـ وقد

تغّطينا بامللح من زمان، وصارت أجسادنا مثل الرمل - كما يقول. ولو
عدنا إلى العلم لوجدنا أّننا ولدنا من البحر، وأرواحنا عواصف ال تهدأ،

مثل عواصفه. ورغم أّن هذه العواصف متناقضة، فتارة غاضبة،
وتارة أخرى هادئة، فنحن نسير على املوج وال نخاف، كما سار املسيح

من قبلنا، فجميعنا نصنع العجائب عندما ننتقل من مكان إلى مكان.
ويتساءل الدويهيفاالنتقال رهبة األعجوبة، وستذكره الكتب حتمًا. 

 "كيف نحنا منمشkي عاملوج وما منخاف؟ ولوين رايحين؟"املسافر: 
، فالناسـ جميعًا يذهبون إلى األمام،(69-68ص  املصدر نفسه،)

واألمام غامض، فكيف إذا كان وراء البحر، وخلف األعجوبة؟… إّنه
َقلق الدويهي املتمادي، الخائف من صداقة البحر: “ قّلي البحر مّره:
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ُكون صديقي. فزعت"… وملاذا الخوف أّيها الشاعر امللهم، وأنت تعرف
البحر وهو يعرفك؟ أيكون الحذر من أن تغرق فيه، أو تتشّرد في مدن

الحديد والغبار؟ بينما وطنك الجميل يرفض أن يعود إليك؟…
وسيبقى الوطن الصغير حلمًا يدغدغ طفولتك، والبحر الكبير جّدًا لن

يبتلع أشواق العودة إلى ذلك الحّي الذي ولدت فيه وكبرت… وكم هو
مؤلم قولك: "ال يا بحر أنا تعبت من السفر، وضجرت من الضجر"،

فَمن ينطق بهذا الكالم إاّل الذي تعّرت روحه، وغّطى صدأ املسافة
جسده، وسافر… وسافر، حّتى صار السفر هوّية له؟ 

ويختم الشاعر كالمه، فيقول للبحر: "خّلي بيناتنا مسافه...ـ وهْيك ال
أنا بْغرق فيك... وال إنْت فّيي بتْغرق”… لقد أعلن الطالق مع املحيط،

وقّرر أن ينفصل عنه، كأّن عداوة نشأت بينهما، بعد طول رفقة…
فالبحر هو مسؤول عن شروده وعتمة املوانئ القاسية... نعم هو
مرتعب من البحر، ويخشkى أن يغرق فيه، ويخشkى أيضًا أن يغرق

البحر في بحره، وما هو بحر الشاعر، سوى الروح واملوهبة والفكر
األبعد من األبعاد، وأعمق من األعماق؟! 

وفي املحّصلة، يريد الشاعر أن يتخّلى عن البحر، ولو ملّرة واحدة، لكي
يعيش مطمئّنًا، في خيمة على الشاطئ، ليس فيها خطر، وال قلق على

املستقبل.
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دويهي رائد تعّدد األنواع في النثرال

Novellaقّصة : التاسعنوع الال

- الذئب والبحيرة:1نموذج 
،1996هي باكورة أعمال الدويهي القصصّية، كتبها في بوسطن عام 

، أي قبل عام واحد من صدور2001وأصدرها في سيدني أوائل عام 
مجموعته الشعرّية "وقلت: أحّبِك". و"الذئب والبحيرة" صدرت عن

"منشورات جميل الدويهي"، وليس هناك دار نشر في سيدني مسّجلة
بهذا االسم، ولم يكن مشروع "أفكار اغترابّية" قد رأى النور، وهو

.2014املشروع املهيمن على إصدارات الدويهي منذ عام 
الذئب والبحيرة هي "حّبة البركة" في أعمال الدويهي الروائّية، وثبت فيها

تمّكنه من فّن القّصة، ففيها سيناريوهات متالزمة، تسير في خّط واحد،
وصواًل إلى النهاية الصادمة، حيث يتحّول اإلنسان في املجتمع العربّي،

إلى ذئب تائه في غابة. ذئب حقيقّي فيزيائّي، وليس من عالم الخيال. 
وتشّكل "الذئب والبحيرة" أّولى عالمات الدعوة إلى السالم، التي أصبحت

فيما بعد، من أهّم أسس األدب الدويهي على اإلطالق، فالقّصة تصّور
معاناة البطل منيف، مع املؤّسسة العسكرّية التي تطمح إلى إنتاج سالح

كيميائّي، ويكون البطل ضحّية انفجار يقع في منشأة اإلنتاج، فيتشّوه 
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وجهه، ويتخّفى عن األنظار، ويشهد من بعيد  تخّلي زوجته عنه لصالح 
رجل آخر... لقد أصبح منيف ذئبًا يرفض أن يكشف عن وجهه البشع، 

الذي هو وجه السلطة. 
وتصّور القّصة واقعًا مأساوّيًا فعاًل، يدفع إلى البكاء، لكّنها بين الحين
واآلخر، تبّث أفكار الدويهي الفتّية آنذاك عن السالم، وهذا طبيعّي...

فقد شهد  بنفسه الويالت في وطنه الصغير، وفي بالده العربّية، والعالم
أجمع، واشتاقت نفسه إلى الهدوء والطمأنينة، فاسمعه يقول على

لسان العقيد صبحي: “ كرهت لغة الحرب والسالح، وأسعى للحصول
على لغة أخرى ال تحتوي على هاتين الكلمتين... إنَّ حريق املشروع أحرق

ى أن أخلع ثـيـابـي، وأصير عـامـاًل بسيطـًا مـبـادئ وشعارات هـزيلة، وكم أتمنَّ
 الذئب(.2001)الدويهي، جميل. ) يـزرع األرض ويـدعـو للخير والسالم".

(111-110 سيدني، ص والبحيرة،
إّن العقيد صبحي هو خير ممّثل للسلطة الغاشمة، وعلى الرغم من

ذلك، فهو يتحّدث عن السالم. وفي مكان آخر يقول منيف - الضحّية:
“إنَّ العالم ال يحتاج إلى مبادئ... بل يحتاج إلى براءة الحّبِ والسالم...
ة لهم وال هم من وطن واحد... ال هويَّ يحتاج أن يعيش الناس فيه، وكأنَّ

لون وال أحزاب... يجب أن يعود البشر إلى طبيعتهم األولى، فال يكون
عندهم تمييز بين قريب وبعيد... يجب أن ُتلغى الحدود وتزول الدول،

ويتعانق األبيض واألسود، وتختفي صور املوت والدم عن صفحات
م املدافع، ويقفل ص إلى هذه األرض، فيحّطِ الكتب... يجب أن يـأتـي مخّلِ

ل آالت الحديد إلى معاول يشقُّ بها الفالَّحون  مصانع األسلحة، ويحّوِ
…  إّن منيف يتحّدث بلسان (101)املصدر نفسه، ص تـراب حقولهم”. 
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الدويهي نفسه. ليس هذا فحسب، فالضحّية تمّثلنا جميعًا، وهي رمز 
عّنا، وعن همومنا وتعبنا وخيبة أملنا من الحروب التي جّرت علينا 

الويالت. ويراودني سؤال هنا: هل "الذئب والبحيرة" هي قّصة سياسّية؟
… نعم هي سياسّية، إاّل أّن الدويهي نجح في تضمينها مواضيع

اجتماعّية، كعالقة منيف املحّرمة "تابو" مع أحالم، وكانت ثمرتها ولدًا
معّوقًا، على الرغم من أّن أحالم كانت متزّوجة. كما عالقةسميرة،  زوجة

منيف، برجل آخر.
قّصة رائعة، تصلح أن تكون فيلمًا سينمائّيًا، ملا فيها من عمق الحبكة،

والصياغة الفّنّية،  وتعّدد املواضيع التي تلتقي أخيرًا في جدول واحد،
وتنتهي بصرخة اإلنسان ضّد الغابة التي يعيش فيها.

- طائر الهامة2- نموذج 
، هي2012هذه القّصة التي صدرت عن دار أبعاد الجديد - بيروت، عام 

أكثر إلحاحًا وتركيزًا على السالم من سابقتها، فبينما طغى على قّصة
"الذئب والبحيرة" عنصر السرد، فإّن "طائر الهامة" رّكزت على

"الدعوة" إلى املصالحة ونسيان األحقاد، وتضّمنت قَيمًا فكرّية، تختّص
بالعدل، واملحّبة، والتالقي.  

يقول د. منصور عيد: “ما يثير االنتباه تلك الثورة التي يطلقها جميل
الدويهي على التقاليد، وعلى الجفاف الفكرّي والروحّي واالجتماعّي،

)عـيــد، مـــنـــصــــور . واضــــعـــــــًا الحّب في املـــــرتــــــبـــــة األولى كخشبة الــخــالص". 
(7 سيدني: مشروع أفكار اغترابّية، ص كتبوا في معبد الروح، في(. 2015)

وبهذا املعنى، فإّن الحّب اإلنسانّي في القّصة هو الذي انتصر في النهاية، 
وباءت سلوى التي تجّسد طائر الهامة - طائر الثأر، بالهزيمة. ومن 
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الواضح أّن الهدف الذي كان يسعى إليه أديبنا هو ذلك االنتصار املجيد
للمحّبة والسالم، على الرغم من العذاب واملعاناة لدى أكثر

الشخصّيات في القّصة. فصليب األلم يوصل إلى النهاية السعيدة. 
إّنها قّصة واقعّية في األساس، انطلقت من تجربة الحرب اللبنانّية

املريرة، أو أّي حرب أخرى تشبهها، وكان الثأر هو املحور املفصلّي الذي
بنيت عليه القّصة، لكّن ما يدهش حّقًا هو املنحى الرمزّي الذي امتزج

بالواقعّية، فطائر الهامة هو رمز يغّطي بجناحيه القّصه، ويفرض عليها
جلبابًا من السواد. وهذا ليس بغريب على الدويهي الذي يصفه الدكتور

عيد بأنه شاعر "في األصل يأتي إلى الحدث الروائي مرتديًا ثوب املنحى
األدبّي الصرف، حيث الصور تتراكم في كّم واسع، متغّلبة على السرد

(7ص )املصدر نفسه، القصصkّي". 
ويدخل الدويهي في القّصة مقاطع رمزّية خالصة، يكتبها أحد

الشخصّيات، فؤاد السرنوك، كمقّدمات ملحاور القّصة، مثل:
“تدهشني الكتابة ألن لها صوتًا كنحيب األشجار، بيد أّنني ال أتقنها،

الدويهي،)أصنعها كـمــا يصنعون رغـــيــفــًا من الجوع إلى الرغيف”. 
(  3 بيروت: دار أبعاد الجديد، ص طائر الهامة،.  (2012جميل. )

وعن هذا يقول د. عصام الحوراني إّن الدويهي "يستعين بمجازات لّينة
(.2015)الحوراني، عصام. )طّيعة فيها جرس الشاعرّية الرقيقة"… 

( 17، سيدني: مشروع أفكار اغترابّية، ص كتبوا في طائر الهامة
ويعتبر الحوراني أّن القّصة مشروع عمل مسرحّي درامّي، فهي تحكي 

 )املصدر نفسه،اإلنسان في كّل زمان وفي أّي مكان، وبخاّصة في عصرنا"
. وأثني بدوري على كالم الدكتور الحوراني، فالقّصة تستحّق أن(17ص 
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تكون عماًل مسرحّيًا، أو فيلمًا سينمائّيًا، ملا فيها من أحداث مدهشة،
ومفاجآت صارخة، وصدق في الطرح والرؤية... واألهّم مجموعة القَيم

النبيلة التي تدعو إليها. ولكن ما يمنع من أن تأخذ "طائر الهاّمة" ما
تستحّقه من االهتمام، هو البعد الجغرافّي، فقد طبعتها "دار أبعاد

، وحملها الدويهي معه إلى أستراليا في تّموز2012الجديد" في لبنان عام 
، ولم تسمح تلك الفترة القصيرة بأن تنال القّصة شهرة في2013عام 

الوسط األدبّي اللبنانّي، ما عدا كونها موضوعًا دراسّيًا في عدد قليل من
الجامعات واملدارس. أّما في أستراليا، فحّدث وال حرج!

: اإلبحار إلى حاّفة الزمن3- نموذج 
كتب األديب جميل الدويهي قّصة اإلبحار إلى حاّفة الزمن، في فترات
متباعدة... فقد بدأ بصياغتها في لبنان، عندما كان أستاذًا في جامعة
سّيدة اللويزة، وأنجز آنذاك نصفها تقريبًا. وبعد عوته إلى أستراليا،

كتب نصفها األخير. وأصدرها من مشروعه "أفكار اغترابّية" لألدب الراقي
(. وهي تختلف عن القّصتين السابقتين اللتين تناوالن مواضيع2018)

خاّصة بالبيئة املشرقّية واللبنانّية. فأحداث "اإلبحار إلى حاّفة الزمن"
تجري كّلها في أستراليا، بين سيدني وجزيرة تسمانيا، وهي والية أسترالّية
تقع بين البّر األسترالّي ونيوزيالندا. وليس في القّصة ما يشير إلى لبنان، ما

عدا إشارة واحدة إلى أّن البطل، ريتشارد فنسنت، من أصل لبنانّي.
وهذا البطل متشّرد، قليل اإليمان باملعنى التقليدّي لكلمة "إيمان"،

بوهيمّي، فوضوّي، يقع في حبائل صاحبة خّمارة تدعى سامنتا، لكّنه
يتخّلى عنها بعد إدانتها بقتل رجل. وتبّين أّن سامنتا ارتكبت جريمتها

دفاعًا عن النفس. لكّن ريتشارد يتمّسك بموقفه من املرأة، باعتبارها
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قاتلة، ولو بّرأتها املحكمة. ويغادر ريتشارد سيدني إلى هوبارت، مع
صديق أميركّي مغامر، ومتشّرد آخر هو ستيف. وتقود املركب من

هوبارت عاصمة تسمانيا إلى الجنوب املوحش امرأة اسمها ماريان.
وخالل الرحلة تقع حوادث مثيرة، منها أّن ستيف يقتل األميركّي طمعًا

باملال، وينقّض على ماريان الغتصابها، فيطعنه ريتشارد، ويقتله. ويعود
ريتشارد وماريان من الغابة، ومعهما صَور عن النمر التاسمانّي، وهو

حيوان منقرض منذ الثالثينات من القرن املاضkي. فقد شاهداه في
اإلبحار(. 2018)الدويهي، جميل. )الغابة، وهو ال يزال يعيش هناك. 

، سيدني: مشروع أفكار اغترابّية(إلى حاّفة الزمن
القّصة ذات اّتجاهات متعّددة، كما تقول كلود ناصيف حرب:  “األّول

اتجاه مكانّي )من سيدني إلى هوبارت عاصمة تسمانيا(، والثاني إنسانّي،
والثالث وصفّي، والرابع تأريخّي، والخامس وليس األخير قصصkّي جاذب

هذا األديب من(. 2020حرب، كلود ناصيف. ) )يحبس األنفاس"
،  سيدني: مشروع أفكار اغترابّية،كتبُت عن جميل الدويهيبالدي - 

 وما تسوقه حرب صحيح، فالقّصة تسير في محاور متالزمة،(. 23ص 
إذ نجد فيها الوصف للطبيعة األسترالّية، وكثيرًا من املعلومات عن تاريخ

أستراليا، وقصصها القديمة، وأساطيرها، ومروّياتها، بأسلوب رشيق
وسهل، تلقي عليه الجمالّية األدبّية وشاحًا رقيقًا وجاذبًا، إضافة إلى

مجموعة كبيرة أفكار الدويهي  وقَيمه الهادفة التي يبثها في أكثر من
مكان.
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النوع العاشر: القّصة القصيرة

نشر جميل الدويهي مجموعة من القصص القصيرة في الصحف
بدءًا من أواخر الثمانينات من القرناملهجرّية الصادرة في سيدني 

، أذكر منها "دوالب لطفل صغير" التي ضاعت، كما ضاعت عّدةاملاضkي
قصص قصيرة من تجارب البدايات... ومن تلك الفترة، جمع الدويهي
مجموعته األولى في كتاب بعنوان "أهل الكهف"، ثّم أصدر "من أجل

 دار أبعاد الكتابين في بيروتْت بعام واحد. وعندما نشراالوردة" بعده
،، غّير الدويهي عنوان الكتاب األّول، فأصبح "أهل الظالم"2006عام 

،باعتبار أّن توفيق الحكيم له مسرحّية منشورة بعنوان "أهل الكهف"
 مجموعة ثالثة بعنوان "الحافلة والولد2017عام الدويهي ثّم أصدر 

ممكن". واملالحظ أّن "أهل الظالم" واقعّية صارخة، وتفتقر إلى املنحى
 أكثر مياًل إلى الرمزّية،السردالرمزّي، أّما في "من أجل الوردة"، فكان 

، خصوصًا في "ورقة رابحة"ة الكاتبوالبوهيمّية التي فرضتها ظروف حيا
و"الهارب"، وهما من أجمل قصصه. وفي "الحافلة والولد ممكن" لجأ

أيضًا إلى مزج الواقع بالرمز مّرة أخرى. وقد كتب قّصة "الحافلة والولد
، بينما كان يستقّل2004ممكن" التي جعلها عنوانًا للكتاب، في عام 

الحافلة من جبيل إلى بيروت، فاستوحى من حركة السير، واملطر في
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 حدثًا درامّيًا يرتقي إلى السوريالّية وعدمالرّكابفوضkى الخارج، و
التصديق، لكّنه يصّب في إطار واقعّي وانتقادّي لألوضاع السائدة في

الوطن آنذاك... 
من املفيد التوضيح أّن "أهل الظالم" و"من أجل الوردة، قد نشرتا فيو

لبنان، مع تعديالت مهّمة، شملت حذف بعض القصص، واستبدالها
بأخرى. فنسخة لبنان من "أهل الظالم" خلت من قّصتين هما: "صندوق

الفرجة" التي تتحّدث عن شاّب يحمل على ظهره صندوق الفرجة
ويتنّقل بين القرى واملدن، حّتى تراءى له الشيطان، وعرض عليه أن
يصير غنّيًا إذا تبعه، فرفض، وفّضل البقاء على فقره ومهنة أبيه...
و"بائع البّطيخ" التي تسرد قّصة بائع جشع ال ضمير له وال وجدان.

وال يعني ذكر الكتب الثالثة أّن الدويهي لم يكتب القّصة القصيرة في
أمكنة أخرى، فكتبه الفكرّية "في معبد الروح"، "تأّمالت من صفاء

الروح"، "رجل يرتدي عشب األرض"، "هكذا حّدثتني الروح"، و"بالد
القصرين" تحتوي على قصص قصيرة وّظفها األديب الظاهرة، لنشر

أفكاره ومفاهيمه اإلنسانّية، وأُسس مدينته الخالدة.
وسأعرض من الكتب القصصّية "أهل الظالم"، "من أجل الوردة"

و"الحافلة والولد ممكن" ثالثة نماذج للتحليل واملقارنة.
- نبيل الساعاتي - من مجموعة "أهل الظالم"1- نموذج 

واحدة من أجمل القصص الواقعّية التي كتبها الدويهي، وتمّثل مرحلة
البداية، وتحكي عن أسرة لبنانّية تعّرضت للموت والتشّرد أثناء الحرب،
وكانت رّبة األسرة سناء، تحّب نبيل الساعاتي حّبًا صامتًا، وافترقا. وبعد
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مّدة طويلة دخلت ابنة سناء إلى حانوت الساعاتي إلصالح ساعتها، فعلم
منها أّن والدتها ما تزال حّية، فأهداها ساعة نادرة كان يريد أن يهديها

ألّمها قبل أن تفّرقهما الحرب. وملّا علمت سناء بأّن الساعاتي ما زال حّيًا
توّجهت إلى الحانوت، لتجده مقفاًل بداعي السفر. 

تنطبق هذه القّصة في مجرياتها على الواقع األليم الذي عايشه
اللبنانّيون في فترة الحرب، ففيها كثير من العناصر املحّلّية، واملروّيات

املعروفة... لكّن حبكتها ذكّية، جاذبة، تحّرض املتلّقي الذي يجلس على
حاّفة املقعد، ليعرف كيف ستكون النهاية. وقد جعلها األديب صادمة

وغير متوّقعة، فاملألوف أن يلتقي العاشقان بعد املرارة، لكّن الساعاتي
يفّضل السفر على أن ينكأ جرحًا قديمًا يحّز في نفسه. كما يقّدم الكاتب

رؤيته للزمن من خالل الساعات، وهنا رمزّية جميلة، تكسر الجمود
الواقعّي: “ال يجد من يسمعه إاّل عقارب الساعات التي تحيط به من كّل

حدب وصوب، بعضها يجري أكثر مّما يجب، وبعضها يتعّثر من تعب،
أهل(. 2006)الدويهي، جميل. )وبعضها اآلخر يقف على حاّفة املوت" 

... فالساعات تختصر هيئة القدر(12ص ، بيروت: دار أبعاد، الظالم
تارة، واإلنسان تارة ثانية، في استعجاله وبطئه واقترابه من املوت. 

كما يبّث الكاتب أفكاره املناهضة للحروب في بعض مفاصل القّص: “إّن
البشرّية في حاجة إلى الوطاويط كما هي في حاجة إلى طيور الحقل.

وتحتاج إلى الظالم مثلما تحتاج إلى النور. والذين يقتلون إخوتهم في
اإلنسانّية إّنما يعّبرون عن موت أرواحهم، وعن مأساة الوجود التي ال

. وهذا التوازن بين الشّر والخير(17  ص )املصدر نفسه،نهاية لها" 
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والحاجة إليهما سيكونان أساس املذهب الفكرّي الذي سيتبّناه الدويهي
في كتبه الفكرّية فيما بعد.  وسنلمس يومًا بعد يوم أّن البشر عندما

يقتلون بشرًا آخرين، إّنما يقتلون أرواحهم في الوقت نفسه، وقتل الروح
هو أفظع أنواع الثأر من القاتل.

- الهارب - من مجوعة "من أجل الوردة"2-نموذج 
في مجموعة "من أجل الوردة" يتحّول األديب الدويهي من الواقعّية إلى ما

يسّميه الرمزّية - الواقعّية، أي طريقة تعتمد املسار الواقعّي، مع رموز
وأبعاد يمكن تناولها من غير جهد كبير، وذلك للمحافظة على التعايش

بين العمل األدبّي واملتلّقي، فالرمزّية املبهمة تبعد الناس عن النّص،
وتؤّدي إلى طالق بينهما. وقّصة "الهارب "واحدة من القصص التي تجّسم

هذا االّتجاه... وهي تحكي عن رجل مشاغب، متمّرد على الطبيعة،
ومتشّرد خائف من كّل شkيء. وقد تراءى له أّن بشرًا يالحقونه ومعهم

بنادق للقضاء عليه، فيفّر منهم في كّل اّتجاه، حّتى تصدمه سّيارة،
فيسقط أرضًا، ويتبّين أّنه "مقطوع من شجرة"، فال أهل له وال معارف.

ويعلم أخيرًا أّن الذين يطاردونه ال يحملون بنادق، بل معهم مظاّلت
)الدويهي،تقيهم من املطر… وعند ذلك، يرتاح قلبه، ويهرول إلى جنونه. 

(73، بيروت: دار أبعاد، ص من أجل الوردة(. 2006جميل. )
مّرة أخرى، يظهر أّن هاجس الدويهي هو الحرب، فكأّنه هو الهارب من

وطنه، واملتشّرد في أصقاع الدنيا، يدفع ثمنًا باهظًا لحروب أرادها 
اآلخرون، وفرضوها عليه، فتغّير زمانه ومكانه، وتعّثرت حياته، ووجد

نفسه مرمّيًا على األرض، والجروح تسيل من جسده. 
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الدويهي الهارب مصاب بالفوبيا والخوف من الحروب، والعالم كّله 
اليوم في حروب عقيمة، ال نتيجة لها سوى موت األمم والحضارات.

وهذا هو األمر الذي يقّض مضجعه، فيظّن أّن األشرار وراءه ويريدون
قتله... لكن ال. ليسوا كّلهم أشرارًا أّيها األديب املضطرب. فهناك َمن
يحملون مظاّلت، ال بنادق… وال يريدون بك سوءًا، فليطمئّن قلبك

ولتعد إلى جنونك وتمّردك على املألوف.
"الهارب" ليست مأساة فردّية فقط، بل هي مأساة جماعّية، حيث أّن

الرمز يجمع في ظّله جميع املتوّترين، املرهقين من املعارك الدامية
والشرور الفظيعة.

- الحافلة والولد ممكن -  من مجموعة تحمل العنوان3-نموذج 
نفسه

تضّم مجموعة "الحافلة والولد ممكن" قصصًا واقعّية، مثل "صورة
لقدماء العائلة"، وأخرى رمزّية، مثل "حمار املدينة"، "حياتي مع

الساحر"، و"قطار ال يتوّقف"، كما قصصًا تالمس السوريالّية، مثل
"رجل في صندوق"، و"وراء الباب املوصد". ويمكن اعتبار "الحافلة

والولد ممكن" مزيجًا من الواقعّية والرمزّية والسوريالّية… وفحواها أّن
زوجين كانا متوّجهين إلى بيروت على متن حافلة بطيئة، تتعّرض للتأخير

املتواصل. وكانت الزوجة على وشك الوالدة، فتلد في الحافلة طفاًل،
ويسمّيه والداه "ممكن"، ويكبر ممكن في الحافلة التي ال تتحّرك إلى
األمام إاّل لتعود إلى الوراء. ثّم يعّمده كاهن كان في الحافلة. وبعد أن

يصير ممكن شاّبًا يزّوجه الكاهن نفسه من فتاة كانت هي أيضًا تريد
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ج هذا السيناريو، املليء باملفارقات املدهشة الوصول إلى بيروت. ويتوَّ
بانفجار إطار املركبة... وعلى الرغم من كّل ذلك، يبقى األمل في الوصول

، سيدني:الحافلة والولد ممكن(. 2017)الدويهي، جميل. ) إلى بيروت.
(46مشروع أفكار اغترابّية، ص 

القّصة واقعّية ألّنها تشير إلى الواقع اللبنانّي املترّدي يومًا بعد آخر،
ورمزّية ألّن الحافلة رمز ملسيرة طويلة من الصبر والعذاب واملعاناة،

وسائق الحافلة هو القائد الفاشل الذي يعجز عن الوصول، والرّكاب
رمز لشعب ذاق األمّرين، وما يزال مصّرًا على الحياة والرجاء. وممكن

نفسه رمز ملساحة تقع بين اليأس والفرح. إّنه "ابن الحكاية" -كما
يقولون - الذي هّيأ له القدر أن يولد ويكبر على متن حافلة حدباء

عاجزة عن التقّدم... أّما السوريالّية فتكمن في األحداث املتالحقة التي ال
يمكن أن تكون حقيقة. فكيف يولد إنسان ويعيش ويكبر في حافلة،

حّتى يصير في سّن الزواج، فيتزّوج على متنها أيضًا؟!
وراء هذا الخليط السحرّي من املدارس الثالث، ريشة أديب مبدع في فّن

القّصة. وعلى الرغم من ضآلة األعمال النقدّية التي تناولت أدب
الدويهي، القصصkّي بشكل خاّص،  بصدق وشفافّية، فإّنه يبقى رائدًا

من رّواد األدب املشّع، الهادف، وسّباقًا إلى التحليق عاليًا جّدًا في
معرفته وفهمه، وتطبيقه للثقافة األدبّية التي يملكها، على نصوصه

املختلفة.
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النوع الحادي عشر: الفكر

بدأت تجربة الدويهي مع النّص الفكرّي، عندما شرع في كتابة قّصته
"طائر الهامة" في لبنان. وقد جاءه أحد طاّلبه في الجامعة، وقال له:

“قرأت قّصتك، وجمعت منها طائفة من األفكار املهّمة، وخّزنتها في
هاتفي". وفتح الطالب هاتفه لكي يكشف عن تلك األفكار، ولم يكن

الدويهي قد انتبه إلى أّنها تشّكل حالة مستقّلة، فخطر في باله أن يكتب
مجموعة تحتوي على أفكاره اإلنسانّية التي يؤمن بها، ويسعى إلى

تطبيقها، فولدت فكرة "في معبد الروح" الذي بدأ بكتابته في جامعة
 عن مشروع2015، ونشره في سيدني عام 2012سّيدة اللويزة عام 

"أفكار اغترابّية". وكان هذا الكتاب املختلف واملتمّيز، انعطافة أساسّية
في حياة الدويهي األدبّية، وأّول كتاب على اإلطالق يصدر من مشروعه

املضkيء. وتبعه "تأّمالت من صفاء الروح" الذي يشبه سابقه في األسلوب
والطرح والرؤى، بل هو توأمه املكّمل. وقد أعجب الناس، في أستراليا

وخارجها، بمجموعة "في معبد الروح"، وأخذت حّيزًا كبيرًا من االهتمام،
 بعنوان "كتبوا في معبد الروح" من مشروع2016وصدر كتاب في عام 

أفكار اغترابّية، حمل في صفحاته مجموع ما كتبه عدد من األدباء
تسليط الضوء على "في و. ن عن الكتاب..والشعراء والنّقاد واملهتّمي

 "تأّمالت من صفاء الروح" كثيرًا من الوهج الذي حرممعبد الروح"
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في إحدى يقول الدويهي: “أهّمّية هذين الكتابينتستحّقه. وعن 
الروح" سمعت َمن يقول إّنالجلسات الحوارّية حول كتاب "في معبد 

هذا الكتاب هو بمثابة إنجيل. وكلمة "إنجيل" هنا ليست دينّية، إّنما
تتضّمن معنى إنسانّيًا، فكما أّن الكتب الدينّية جاءت إلصالح الناس،

وبناء مجتمعات ذات ضوابط وقَيم، فإّن كتاب "في معبد الروح" يسعى
إلى هذا اإلصالح من وجهة مدنّية، وقد جاء "تأّمالت من صفاء الروح"

بعده مباشرة ليكمل املهّمة، فكتاب"التأّمالت" هو ابن "املعبد"،
ومتّممه، وناقل الرسالة ذاتها بمعانيها املثلى، وأبعادها الفكرّية العميقة.
تناول كتابا "في معبد الروح"، و"تأّمالت من صفاء الروح" قضايا الدين،

والعدل، والتسامح، واملحّبة، واألسرة، والوطن، والعنف، والحرب،
والسالم، والحكمة، والنظرة إلى هللا وإلى اآلخر، واملال، والهجرة… وغيرها

من العناوين التي عالجُتها بنظرة متأّنّية ورصانة في التفكير. غير أّن
القّصة القصيرة ظّلت تشّدني إليها، ولذلك ترين في الكتابين قصصًا

عميقة ترمز إلى الواقع والحياة. وفي "رجل يرتدي عشب األرض" و"هكذا
حّدثتني الروح" تعود القّصة القصيرة، لتعّبر عن نفسها من جديد،

)فريد،وبشكل أكثر صراحة، لتقّدم العَبر والدروس التي أسعى إليها". 
سألته فباح بأسرار األعماق- مقابلة مطّولة أجرتها(. 2021ندى. )

 سيدني: مشروعاإلعالمّية ندى فريد مع األديب د. جميل الدويهي،
(    20أفكار اغترابّية، ص 

يبدو من كالم الدويهي أّن الكتابين متكامالن، من حيث املواضيع التي 
يعالجانها، الفتًا إلى أهّمّية القّصة القصيرة التي استخدمها على نطاق 
واسع لتحميل آرائه ومواقفه ودعواته، مثل قّصة "ساكن الغابة" التي 
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يتحاور فيها مع رجل هارب من املدنّية، ويثبت له أّن العيش في البراري ال
يفيد اإلنسانّية، بل العلم والنور الذي وضعه هللا في العقل البشرّي هما

السبيل إلى التطّور: “إذهب معي إلى املدينة لترى النّجارين والحّدادين
والخّبازين والتّجار وهم يعملون ويسّبحون هللا بأصوات املالئكة. هؤالء

يا أخي هم املؤمنون الحقيقّيون الذين ال يمّثلون وال يكذبون، بينما
)الدويهي، جميل.كثيرون يتحّدثون عن النهار وقلوبهم فيها ليل حالك”. 

(82ص ، سيدني: مشروع أفكار اغترابّية، في معبد الروح(.  2014)
إّن فلسفة الدويهي في كتبه الفكرّية تقوم على توازن الدين والعلم،
النور والظالم، املاّدة والروح، وهو يرفض التطّرف والعنف والقتل

والضغينة، ويدعو إلى الحّق، ويعتبر أّن كّل إنسان يؤمن باهلل، وبأّي
طريقة يختارها، هو مؤمن. وفي نّص :”القاتلون بالسيف" يتصّدى

لقومه الذين أرادوا أن يقتلوا رجاًل اعتبروه كافرًا ألّنه ال يؤمن بدينهم.
، لذلك يفتح الدويهي معبده لجميع الشعوب،(84ص املصدر نفسه، )

فقد ولد الناس على دين محّدد، ليس ألّنهم اختاروا ذلك الدين، بل ألّن
، وفي(91)املصدر نفسه، صآباءهم وأجدادهم كانوا على ذلك الدين. 

أّول نّص من كتاب "تأّمالت من صفاء الروح" يعتبر أّن اإلنسانّية أسبُق
من الدين، ويقول: “إذا كنُت في صحراء، وأشكو من الجوع والعطش،

وكنَت أنت في خيمة ورأيتني منطرحًا على الرمال الحارقة، أفال تخرج من
خيمتك على عجل لكي تنقذني من املوت؟ وهل كنت تسألني: َمن أهلي

(.2016 )الدويهي، جميل. )وعشيرتي؟ وإذا كنت أعبد هللا أو الحجر؟
.(6، سيدني: مشروع أفكار اغترابّية، ص تأّمالت من صفاء الروح

وبهذا املقطع الفلسفّي يؤّكد أّن اإلنسانّية كانت قبل الدين، وهي في
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املحّل األّول. وليس غريبًا على صاحب هذا الفكر املثالّي أن يكون السالم
عنوانه األساس، وقد ختم الكتابين،"في معبد الروح" و"تأّمالت من

صفاء الروح" بالدعوة إلى السالم.
… وكّرت سبحة األعمال الدويهّية الفكرّية، فكان ثالثها "رجل يرتدي

عشب األرض"، وبعده "هكذا حّدثتني الروح"، ثّم "بالد القصرين". ونشر
In theأديبنا الرائد ثالثة كتب فكرّية باالنكليزّية، هي "في معبد الروح" 

Temple of Soul "تأّمالت من صفاء الروح" ،Contemplations of the
Pure Soul "و"نصوص فلسفّية ،Philosophical Passages. 

وتختلف الكتب الفكرّية الثالثة األخيرة عن سابْقيها، بأّنها تخّلت عن
الوعظ، والنمط اإليعازّي، لصالح العرض والقصص الهادفة. ومن تلك

القصص أختار "الفالسفة الثالثة" التي أراد أن يثبت فيها توازن الروح
والجسد، وهو التوازن الدقيق الذي يحرص عليه في كّل نصوصه.
فالفيلسوف األّول يؤمن باملاّدة، والفيلسوف الثاني يؤمن بالروح،

والثالث يعتقد بهما معًا، تتعانقان تارة وتختلفان تارة أخرى.  وعندما
شاهد الفالسفة الثالثة امرأة جميلة، تبعها األّول ألّنه يبغي جسدها

فقط، وتبعها الثاني ألّنه يريد أن تكون له بروحها، أّما الثالث، فقد تبعها
أّما أنا، فسأطلب روحها لكي أعشقها،  ليحصل على جسدها وروحها: “

(.2018)الدويهي، جميل. )وأكتُب على جسدها ما تكتبه الروح وتشتهيه".
(56، سيدني: مشروع أفكار اغترابّية، ص رجل يرتدي عشب األرض

، وبهذا األسلوب القصصkّي يتابع الدويهي في كتابه "هكذا حّدثتني الروح"
ومن أهّم نصوصه "البحث عن باراباس" ، حيث يكون الدويهي نفسه 

قاضيًا متقاعدًا، يبحث عن باراباس إلعادة محاكمته. وباراباس 
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شخصّية تاريخّية شهيرة، عاش في زمن املسيح، وقد طالب الشعب
بإطالق سراحه من السجن، لكي يحاكموا املسيح ويصلبوه. ويريد

الدويهي أن تستقيم العدالة، ويعود باراباس إلى املحكمة ليعاقب على ما
اقترفت يداه من الجرائم واآلثام، فينجو املسيح من الصلب. 

وفي املعبد، يسمع الدويهي الكاهن وهو يقول إّن باراباس جاء إلتمام
رسالة، وليس له يد في إطالق سراحه… من أجل محاكمة املصلوب،

فيغضب الدويهي ويعترض… لكّن اعتراضه يذهب أدراج الرياح، ويعلم
بعد ذلك أّن جميع املؤمنين في املعبد يحملون اسمًا واحدًا فقط، هو
اسم "باراباس"... ففهم أّن هناك مؤامرة إلخفاء باراباس عن مواجهة

،هكذا حّدثتني الروح(. 2019)الدويهي، جميل. )الحكم العادل...  
(41سيدني: مشروع أفكار اغترابّية، ص 

تحتمل هذه الواقعة تأويالت مختلفة، وتشرح كلود ناصيف حرب ملاذا
يحمل جميع الناس اسم باراباس، فتقول: “هذا هو قلب النّص والعقدة

والرمز… حيث أّنه في اللحظة التي أطلق فيها سراح باراباس، تحّررت
اإلنسانّية كّلها، وصار الناس يحملون اسمه ألّنهم حصلوا على العفو

 نحمل،املّجانّي… والدويهي نفسه ال يحمل هذا االسم، لكّنه ونحن معه أيضًا
سمات باراباس: املدانون، واملربوطون بالجنازير، واملثقلون بالقيود… خرجنا

من الغياهب، وحّطمنا حديد السجن، لننطلق إلى الحّرّية مع الذي حّررنا:
(.45صاملصدر نفسه، )املصلوب عّنا ومن أجلنا” 

شارات على مناقضة العلماءإوما يدهش في كتب الدويهي الفكرّية، 
،والفالسفة واملفّكرين، كجبران خليل جبران في رؤيته للخير والشّر

وغوته في اعتقاده أّن هللا تآمر مع الشيطان لإليقاع باإلنسان، وجان
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ثيرًا منكو في ميله إلى حياة الغابة البدائّية… كما يعارض ّسجاك رو
ة، واالعتبارات االجتماعّية املألوفة، كاملساواةّياملفاهيم الدينّية السطح

في اإلبداع والعطاء. وها هو في "بالد القصرين" يعارض املتنّبي ألّنه قال
 صاحب العقل يشقى في النعيم بعقله، والجاهل في الشقاوة ينعم.ّنإ

أشقى عندما يثبت له أّن الجاهل هو ،وينجح الدويهي في إفحام املتنّبي
غيظًا وحسدًا، "أّما العالم والفيلسوف وصاحب األفكاروأكثرهم الناس 

 فهم الذين يفرحون ألّنهم يعطون الخير للعالم، ولوال عقولهم،النّيرة
وأيديهم لتحّطمت أسوار املدنّية، وانتهت الشعوب في مجاهل الظالم

، سيدني: مشروعبالد القصرين(. 2021)الدويهي، جميل. )والترّدي". 
(42 ص أفكار اغترابّية،
يجادل أديبنا املفّكرأفالطون في بالد القصرين"، وفي نّص آخر، "

أفالطون، في العديد من أفكاره، ومنها املحاكاة في الفّن، ونظرّية الكهف،
)املصدروموقفه من الشعراء. واملدينة الفاضلة الخالية من الشرور، 

.67نفسه، ص 
هكذا نرى أّن كتب الدويهي الفكرّية متشّعبة املواضيع، غنّية، مفعمة و

بالقضايا اإلنسانّية والفلسفّية والحضارّية. وهو يّتخذها منّصة لطرح 
 بنفسkي كتابًا بعنوان "فكرُتمفاهيمه السامية... وقد سبق أن وضع

الدويهي ومدينة القَيم الخالدة"، جمعت فيه تلك املفاهيم، التيجميل 
ني العالم، ويمأله خيرًا وجمااًل.ْغتصلح أن تكون منهجًا ي
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النوع الثاني عشر: أدب األطفال

 قصص7 أعمال لألديب الدويهي، منها 10نشرْت دار أبعاد في بيروت 
لألطفال. فقد طلبت الدار منه أن يكتب تلك القصص تباعًا، بين عامي

، لنشرها من ضمن سلسلة "إقرأ بفرح" املدرسّية، وتلك2011- 2007
القصص هي: "العازفة شهرزاد"، "صندوق الذهب"، "بديع الزمان

وطائر الصخور العالية"، "زهرة املمالك"، “األحالم الغالية”، "العجوز
والفتى ابراهيم"، وقّصتان ضّمهما كتاب واحد مخّصص للصفوف

التكميلّية والثانوّية، هما "العودة إلى الجذور" و"ثمن الوفاء"…
وليس جديدًا القول إّن قصص األطفال تختلف عن القصص القصيرة

التي ُتكتب للكبار، فلها لغتها الخاّصة التي تنتقي الكلمات السهلة،
والتراكيب البسيطة، لكن بأسلوب سلس يشّد على القراءة، أّما

مضامينها فمحّببة، ترّكز على الوفاء، والحّب، والتضحية، والطموح،
واألمل، وعمل الخير، واحترام اإلنسان… وهي املواضيع التقليدّية التي
يسعى األدب املدرسkّي إلى تعميمها في أوساط التالمذة والطاّلب، لنشر

القَيم واملبادئ الجميلة بينهم.
وليس غريبًا على أديب مقتدر طرق باب الرواية، والقّصة القصيرة، أن

الرواية املبّسطة والهادفة، وأن يبّث فيها روح الحياة والرجاء، يطرق باب
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غذاء لألجيال الجديدة، في وطن يحتاج إلى أن يضkيء كّل مّنا شمعة في
ظالمه، فكيف إذا كان الحبر هو مصدر النور، والقلم هو املنارة التي

تهدي وتدّل على الطريق؟
لألسف، ال يملك الدويهي من نصوص تلك القصص سوى نّصين

فقط، هما "األحالم الغالية"، و"العجوز والفتى ابراهيم"… فقد حمل
، من جملة الكتب التي حملها. 2013الكتابين من لبنان في عام 

- األحالم الغالية :
فيه أحالم، ويدور في املدن والقرى،هي قّصة بائع يحمل على ظهره كيسًا 

لكي يبيع األحالم للناس. ويلتقي البائع بشاّبين هما وائل وسعيد،
فيعطفان عليه، ويشتري منه وائل حلمًا، هو الرغبة في الزواج من فتاة

رائعة الجمال. ويشتري سعيد، وهو طبيب مشهور، حلمًا في أن يكتشف
أدوية ألمراض خطيرة.

ويأمر حاكم املدينة بسجن بائع األحالم، بتهمة أّنه يحتال على الناس،
ليستولي على أموالهم مقابل أحالم ال تتحّقق. ويتدّخل سعيد لدى

الحاكم إلطالق سراحه. وفي اليوم التالي، طلب وائل من البائع أن يسمح
له بمرافقته إلى بالده التي تقع وراء الجبال الباردة، وبينما هما في الطريق
لجآ إلى مغارة ليرتاحا، فالحظ وائل وجود زهرة قرب مدخل املغارة، ذات

سمها زهرة الرياح، مثلها من قبل. وعلم من البائع أّن اَرلون أصفر لم ي
وما إن وصل، ويداوون بها الجروح.  ها اليابسةلسّكان يطحنون أوراقوا

البائع ووائل إلى القرية، حّتى علما بأّن ابنة البائع، صباح، مريضة جّدًا،
وتعاني من حّمى خطيرة ليس لها دواء. وقد ال تعيش أكثر من ثالثة أّيام.
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ويعود وائل بسرعة إلى صديقه الطبيب سعيد، ويرجوه بإلحاح أن يفعل
شيئًا إلنقاذ الفتاة، لكّن الطبيب الشاّب يحتاج إلى ماّدة واحدة لصنع

الدواء، وهي زهرة نادرة جّدًا اسمها زهرة الرياح. فيهرع وائل إلى جبال
الثلج مّرة أخرى متحّديًا الليل والثلوج، ويصل إلى املغارة، لكّنه ال يعثر

على الزهرة، إذ أّن بعض القروّيين قد قطفها. وبحث وائل عن ضاّلته في
أمكنة أخرى حّتى وجدها، وعاد بها إلى مختبر سعيد.. نجت الفتاة،

وتحّقق حلم وائل في الزواج من فتاة رائعة، كما تحّقق حلم سعيد في
 )الدويهي، جميل.)ال تاريخ(.اكتشاف دواء ملعالجة الحّمى القاتلة.

، بيروت: دار أبعاد الجديد(األحالم الغالية
قّصة طفولّية ممتعة، وفيها من روح الدويهي املقاتلة، فقّلما نجده خارج

الشخصّيات. هو يرتديها وترتديه. فكّل َمن يمّثل القيم والشجاعة
واإلصرار والتحّدي، هو الدويهي نفسه الذي عركته الحياة وعركها،

وصارعته وصارعها، وال يزال عنده الحلم - البقاء، واالنتصار على املوت
تبره ضربًا من املستحيل. وبهذه الروحّية يسعى أديبنا املبدع إلىعالذي ي

تعليم األجيال، وتنويرهم، وتسليحهم بفكر مضkيء، وإرادة ال تقهر.
-العجوز والفتى إبراهيم:

عندما صدرت هذه القّصة، كانت من أكثر كتب األطفال مبيعًا في
لبنان، ألهّمّيتها األخالقّية والتعليمّية. تحكي عن فتى يدعى ابراهيم، كان

يساعد أهله في الحقل، ويفّكر في طريقة إلراحة والده من العناء
املتواصل.  وكان ابراهيم يطمح ألن يكون مهندسًا مشهورًا. وذات مّرة

طلب أبو ابراهيم من ابنه أن يمأل الجّرة من الساقية القريبة، فوجد 
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هناك رجاًل عجوزًا يئّن، وقد سقط وأصيب بجروح، فساعده وضّمد 
جراحه، وعلم منه أّنه وحيد، فقد سافر أبناؤه.

رافق ابراهيم الرجل العجوز إلى كوخه القريب، ثّم أحضر له طبيبًا لكي
يعالجه. وباع ابراهيم خاتم الذهب الذي أهداه إليه خاله في عيد

ميالده، لكي يدفع أجرة الطبيب، ألّن حياة إنسان هي أغلى بكثير من
الذهب والفّضة والهدايا.  وبعدما شفي الرجل العجوز، أصبح صديقًا

إلبراهيم، ودأب الفتى على زيارته حاماًل إليه بعض الطعام والشراب.
وأخبر العجوز املسكين زائره أّن زوجة أخيه امرأة شّريرة، وأرادت أن
تطرده من الكوخ، فاستنجد بأوالده الذين أرسلوا إلى املرأة مبلغًا من

املال، وطلبوا منها أن تترك والدهم وشأنه.
وبينما كانت أّم ابراهيم في السوق، أخبرها التاجر الذي اشترى الخاتم

بما فعله ولدها.  وأعاد إليها الخاتم، وتبّرع بثمنه لعمل الخير.
وفي اليوم التالي، ذهب ابراهيم إلى كوخ العجوز، فوجده مضطربًا، وقد

وصلته سالة من أبنائه، يعلمونه فيها بأّنهم سيزورونه في لبنان،
وسيأخذونه بعد ذلك إلى كندا، ليعيش معهم هناك.  ولكي يرّد الرجل

العجوز فضل ابراهيم عليه، أعطاه قطعة أرض كبيرة في الجبل. وقال
له: أنت تريد أن تكون مهندسًا في املستقبل، فإذا احتجت إلى املال لكي

تحّقق أمنيتك، يمكنك أن تبيع األرض. 
إنتهت القّصة، بسفر العجوز إلى كندا مع أبنائه، وظّل ابراهيم يكتب له

ويطمئّن على حاله، وحّول والد ابراهيم األرض إلى مشروع زراعّي،
)الدويهي، جميل.)ال فعاشت األسرة في بحبوحة بعد طول شقاء. 
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، بيروت: دار أبعاد الجديد(العجوز والفتى إبراهيمتاريخ(. 
ويمكن القول من دون ترّدد إّن ابراهيم هو صورة الدويهي نفسه، الذي

يحّب الخير والعطاء، وقد صرف سنوات عمره الجميلة في التضحية
والنضال.. وهو الذي يؤمن بأهّمّية الحياة وجمالها وقيمتها، ويقول إّن
حياة إنسان هي أثمن من كنوز األرض، ويستنكر الحروب والقتال بين
الشعوب من أجل املاّدة، واملاّدة وحدها منفصلة عن الروح التي تحّب

وتسامح وتبدع، هي ال شkيء.
وجميع قصص األطفال عند الدويهي تأخذ هذا املنحى اإلنسانّي الرفيع،

الذي يعكس شخصّيته املتواضعة واملحّبة. وعلى الرغم من أّن هذه
القصص لم تنل ما تستحّقه من التقدير، وخصوصًا في أوساط النقد،

فإّن العبقرّية الدويهّية، ذات الوجوه املتعّددة، ال تغّير هوّيتها بحسب
الظروف، بل تظّل تحافظ على مسارها اإلبداعّي، فالفّن أهّم من
الشكلّيات، وقيمة العمل في جوهره، وليست في قشوره التي تبهر

األبصار، وهي ضئيلة القيمة. وحّتى في أدب األطفال، يظهر التمّيز
الدويهي، والعالقة بين النّص واإلنسانّية املعّذبة، وتحفيز األجيال

الطالعة على عمل الخير، ومحّبة اآلخر، والوفاء لألرض، واالنتماء إلى
بشرّية واحدة، وطنها العالم كّله.
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النوع الثالث عشر: التأريخ

يعتبر األديب جميل الدويهي أّن التأريخ هو نوع من الكتابة النقلّية، وال
عالقة له بالفّن عمومًا، وباألدب خصوصًا، فكاتب التاريخ مثل

الصحفّي، الذي له وظيفة محّددة وهي تقديم املعلومة بأمانة، ومن دون
كذب، أّما األدب فمعيار جماله الكذب الفّنّي الذي يرقى بالكالم من

التعبير املباشر إلى الصورة غير املباشرة، والتخييل.
- البطريرك إسطفان الدويهي:

ولم يكن الدويهي يريد يومًا أن يكون مؤّرخًا، فلديه من األدب ما يكفيه،
غير أّن الصدفة لعبت دورها، فأضافت إلى  رصيده الكتابّي زخمًا علمّيًا.

، أي في بداية مرحلة التعليم الجامعّي، اتصل به2007ففي عام 
صديقه الكبير األستاذ أنطوان حربّية من ملبورن، وسأله إذا كان

ممكنًا إعداد كتاب باالنكليزّية عن البطريرك اسطفان الدويهي، الذي
يعتّز جميل بأّنه يتحّدر من عائلته  الكبيرة. 

وألّن البطريرك عزيز على قلب الدويهي، وألّن حربية صديق جميل الذي
غمره بكل الفضل واملحّبة لسنوات، أبدى جميلنا استعدادًا لوضع

الكتاب. وطلب من كريمته ربى، التي كانت تتابع دراستها في جامعة سيدة
اللويزة، أن تساعده في التقميش ومراجعة الفصول. ولم تمض أشهر 
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قليلة، حّتى كان الكتاب جاهزًا للطباعة. وهو بعنوان: 
“Patriarch Estephanos Douaihy - from the Heights of Ehden to 
the Heights of Sanctity”

جمعّيةأّن  الكتاب إلى أستراليا، حيث نّصان جميل وربى ّيوأرسل الدويه
هيفي كّل من سيدني وملبورن ان يوسف بك كرم الزغرتاوية نبطل لب

ته.  وأقامت الجمعّية حفلين للكتاب في سيدنينشرطبعته والتي 
وملبورن. وسافر األستاذ أنطوان حربية إلى لبنان، للمشاركة شخصّيًا

في إطالق الكتاب في حفل رفيع أقامته جامعة سيدة اللويزة.
مة بقلم سيادة املطران عاد أبيّدويتضّمن كتاب البطريرك الدويهي مق

ة في أستراليا سابقًا، ونبذة عن تاريخ العائلةّية املارونّيكرم، راعي األبرش
الدويهّية املشهود لها بالقداسة والقلم والفكر والبطولة، وحياة

ة التيّييس، ومرحلة دراسته في روما، واملناصب الروحّدالبطريرك الق
ج بها ليصبح بطريركًا للموارنة في زمن صعب، تعّرضت فيه الطائفةّرتد

ة مرات...ّدض هو للمالحقة والتهديد والنفي عّرلالضطهاد، كما تع
 التاريخّية. ملصادروصواًل إلى مآثره وعجائب نسبت له، وذكرتها ا

وتضّمن الكتاب أيضًا ثالثة ملحقات عن  قضّية تطويب الدويهي،
وشهادات عنه، ومخطوطات من رسائله.

على نشر الكتاب، حّتى أعلنت الكنيسةأشهر ولم تمض بضعة 
. 2018ك اسطفان الدويهي مكّرمًا في تموز رة البطريّيالكاثوليك

ُيذكر أّن هذا العمل التأريخّي هو أّول كتاب من نوعه، وبهذا املستوى 
، يصدر باللغة االنكليزّية عن البطريرك الدويهي.يقّيالتوث
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-أشهر املعارك اإلهدنّية:
الكثير عن األهادنة، وتاريخهم الطويل فياملؤّرخون والدارسون كتب 

 وعن أبطالهم وشخصّياتهم،مة والثبات في األرضوالنضال واملقا
العظيمة… لكّن جميل الدويهي أراد أن يدخل إلى التاريخ من باب

مختلف، ومقاربة جديدة، هي اإلضاءة على املعارك اإلهدنّية، التي
خاضها الشعب الزغرتاوّي، عندما كان يعيش في الجبال الباردة، من

)تأّسست مدينة زغرتاقديم العصور، حّتى ما بعد تأسيس مدينة زغرتا. 
، بداية العهد العثمانّي(. 1517عام 

كتابه:ومن خالل 
 “A Glimpse into the History of Ehden - The most Legendary 
Ehdenian Battles” 
أوضح الدويهي حقائق تاريخّية مهّمة عن أوضاع اإلهدنّيين، واملوارنة في

الجبل اللبنانّي، وعالقاتهم مع جيرانهم والشعوب املختلفة. وارتأى أن
يكون الكتاب باللغة اإلنكليزّية أيضًا، لكي يسمح لألجيال الجديدة،

مَ وحضارتهم، وقي،وخصوصًا املولودين خارج لبنان، أن يعرفوا تاريخهم
أجدادهم، وصبرهم املرير في ظروف قاسية فرضتها عليهم طبيعة

األرض، والسياسة، واالحتالالت. 
بدأ الدويهي بتحضير الكتاب أثناء عمله في جامعة سّيدة اللويزة،

… وبعد الكتابين عن البطريرك إسطفان2015وطبعه في سيدني عام 
الدويهي، وأشهر املعارك اإلهدنّية في التاريخ، توّقف أديبنا عن الكتابة

التاريخّية، وانصرف إلى األنواع األخرى األكثر إبداعًا وفّنًا.
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النوع الرابع عشر: الدراسة األكاديمّية

، تخّرج جميل الدويهي من الجامعة اللبنانّية بشهادة1983في عام 
اإلجازة التعليمّية في اللغة العربّية وآدابها، وتابع دراسته لنيل شهادة
دبلوم الدراسات العليا. وكان موضوع رسالته "األسطورة النثرّية عند

صالح لبكي وميشال سليمان"، بإشراف الدكتور خليل مرقص الدويهي.
وتناول جميل الدويهي في دراسته األكاديمّية األولى نماذج أسطورّية من

كتاب صالح لبكي "من أعماق الجبل"، وكتاب ميشال سليمان "أحالم في
النهار". ونال درجة جّيد جّدًا من قبل لجنة املناقشة: الدكتور خليل

الدويهي، الدكتور الراحل عبد الحميد جيده، والدكتور ياسين األّيوبي.
وأشاد األساتذة املناقشون باملنهجّية العلمّية التي اعتمدها الباحث،
والتحليل األكاديمّي الرصين، واملواضيع التي كشف عنها في الدراسة،
وأهّمها أّن قّصة "طليق وسجين" التي كتبها صالح لبكي في كتابه "من

أعماق الجبل"، هي ترجمة شبه حرفّية لنّص مماثل لطاغور. ولم يذكر
لبكي أّنه أخذ النّص عن األديب الهندّي.

وبعد يومين من املناقشة، طار الدويهي وأسرته إلى أستراليا، وأرسلت
الجامعة شهادة دبلوم الدراسات العليا إليه عن طريق أهله في لبنان.

وفور وصوله إلى أستراليا، تابع الدويهي دراسته العليا في جامعة سيدني،
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للحصول على شهادة الدكتوراه، وكان مزمعًا في البداية على دراسة
األسطورة في شعر السّياب، وقد جمع بعض املواّد املتعّلقة بهذا

املوضوع، ووجد أّن املصادر واملراجع املوجودة في أستراليا ال تكفي
لغرض الدراسة. وفي الفترة نفسها تعّرف الدويهي بالشاعر اليمنّي محّمد

الشرفي الذي كان يقوم بزيارة إلى أستراليا، وتوّطدت العالقة بينهما،
وأبلغ الدويهي صديقه الشاعر اليمنّي برغبته في كتابة دكتوراه عن

مسرح الشرفي، فوعد األخير بتأمين املصادر واملراجع من اليمن عن
طريق الحقيبة الدبلوماسّية، وبواسطة األستاذ عبدالرحمن ثابت.

وتدّفقت الكتب من اليمن، فوجد الدويهي في مسرح محّمد الشرفي ماّدة
مهّمة للدراسة، فسّجل موضوعه لدراسة الدكتوراه "محّمد الشرفي

ومسرحه االجتماعّي والسياسkّي"، وكانت األطروحة املهّمة  التي أشرف
عليها البروفسور رفعت عبيد، دراسة مقارنة بين أدب الشرفي املسرحّي

واألوضاع االجتماعّية والسياسّية السائدة في اليمن، خالل عصر
 قّدم الدويهي أطروحته إلى الجامعة، وكان قد1995الشاعر.  وفي عام 

حصل على تصريح بكتابتها باللغة العربّية من إدارة الجامعة، وحاز على
، وقّدم ثالثة أساتذة كبار،1998درجة الدكتوراه في الفلسفة عام 

اثنان منهم في بريطانيا، تقارير مشّرفة عن األطروحة. وقامت مؤّسسة
.2002العفيف الثقافّية في صنعاء بطباعة البحث في كتاب صدر عام 

ةّدع(، كتب الدويهي 2013-2006وأثناء تدريسه في الجامعة في لبنان )
بحوث جامعّية، بعضها محّكمة، ونشرت في كبريات املجاّلت والكتب

العلمّية، منها: 
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دور الحكومة واملدارس اللبنانّية املارونّية في تدريس اللغة العربّية في- “
.2011أستراليا"، مجّلة باملا، 

-“Women’s Issues in Ameen Rihani’s Literature” )Presented to 
“Ameen Rihani’s Arab American Legacy: From Romanticism to 
Postmodernism” )in English(, )Conference-NDU, 2011(

البطريرك مار نصرهللا بطرس صفير في زياراته الخارجّية"، نشرت في- “
البطريرك مار نصر هللا صفير أضواء منهكتاب أكاديمّي، بعنوان " 

2012، وعليه"
-“Infiltration of English into Arabic in Lebanon- necessity and
Conflict” )in English(, )International Journal of Arts and Com-

merce, 2011(
: نشرت في كتاب أكاديمي بعنوان: "األسطورة في أدب سعيد عقل”-

.2012ر"، منشورات جامعة سّيدة اللويزة، "سعيد عقل-اإلرث واملبتك
- "فكرة الشيطان عند غوته وأمين الريحاني”، نشرت في كتاب "منارات

.2016ثقافّية"- طرابلس لبنان، 
ذا باإلضافة إلى العشرات من املقاالت واآلراء األدبّية، سواء في كتب أوه

في األدب والثقافة بشكل عام، نشرت في الصحف واملجاّلت واملواقع.
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النوع الخامس عشر: املقالة االجتماعّية والسياسّية

من الطبيعي أن يطرق األديب الدويهي ميدان املقالة السياسّية
واالجتماعّية، بحكم مهنته اإلعالمّية، الرديفة ملوقعه األكاديمّي كأستاذ

جامعّي وباحث علمّي مقتدر. فمنذ أوائل التسعينات، اشتغل أديبنا
رئيسًا لتحرير جريدة "صوت املغترب"، وكان يكتب في كّل عدد افتتاحّية
سياسّية، باإلضافة إلى مقاالت في األدب والنقد، ونصوصًا تناول أحوال

املجتمع والعادات والتقاليد، فينتقد ويشير إلى الضرر الناتج عن
تصّرفات اجتماعّية محّددة. كما اشتغل الدويهي في اإلذاعة العربّية

 إف إم التي أّسسها الراحل نبيل طّنوس، وكانت حّتى أواسط2000
التسعينات اإلذاعة األولى واألكثر شعبّية في سيدني، وتسّلم الدويهي في

تلك اإلذاعة منصب مدير البرامج، واملسؤول على األخبار والبرامج
السياسّية، فكان ُيعّد نشرات األخبار ويترجم املواّد األسترالّية، ويكتب

مقاالت سياسّية ويذيعها على الهواء، باإلضافة إلى برامج مهّمة، مثل:
"امللّف االقتصادّي"، "بساط الريح"، "مع الكوميديا العربّية"، "دنيا

العلوم"، "حول العالم"، و"هذه أستراليا"… 
، عمل الدويهي في جريدة "الديار" اللبنانّية املعروفة،98-1997وفي عام 

وكان محّررًا للشؤون االقتصادية، فكتب العديد من التقارير املهّمة عن
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، انضّم1998الواقع االقتصادّي في لبنان. وبعد عودته إلى أستراليا عام 
 الذي أّسسه الزميل31إلى تلفزيون املؤّسسة العربّية لإلرسال -  القنال 

إدمون طوق، وكان مديرًا للبرامج السياسّية وقسم األخبار، حّتى عام
، عندما قّرر العودة مّرة أخرى إلى لبنان، ليعمل أستاذًا في جامعة2004

سّيدة اللويزة، فانقطع عن اإلعالم، ما عدا بعض املقاالت األدبّية التي
، عاد الدويهي إلى أستراليا،2013كان يرسلها إلى جريدة األنوار. وفي عام 

لينضّم إلى مجّلة "النجوم" الفّنّية رئيسًا للتحرير ولفترة قصيرة جّدًا،
فكتب فيها عّدة مقاالت وافتتاحّيات، قبل أن ينضّم إلى جريدة

"املستقبل" األسترالّية، التي أّسسها الزميل جوزيف خوري،  مديرًا
للتحرير. ومن الواضح أّن ما كتبه الدويهي في جريدة "املستقبل" وحدها

 افتتاحّية سياسّية حّتى اآلن، عدا عن الترجمات واملقاالت700يناهز 
واملقابالت. 

باختصار، يمكن القول إّن جميل الدويبهي، هو رجل اإلعالم أيضًا،
ومن حّقه صفة إعالمّي، فهو متعّدد الوجوه، ومن القالئل  في أستراليا

الذين عملوا في اإلعالم املسموع املرئّي واملكتوب… وخالل كّل ذلك،
حمل قضايا الوطن في قلبه وضميره، وعّبر عّما يؤمن به من قيم الحّرّية

والعدل واملساوة والحّق…  وتعّرض لصعوبات في عمله ومضايقات
وصلت إلى حّد التهديد بالقتل، فصمت عن كّل ذلك، وتابع مسيرته، فلم
يغّير في نهجه ومعتقده، والجميع في أستراليا يشهدون على طول باعه في

حقل اإلعالم، وتشّبثه بمبادئه مهما كانت التبعات واملسؤوليات.
واّتسمت رحلته مع اإلعالم بالتضحية والسهر واملوقف الصادق.
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وعندما لم تكن وسائل االتصال متوافرة، كان يستيقظ في منتصف
الليل، ليتابع نشرات األخبار على املوجة القصيرة، ويلتقط اإلشارات

الضعيفة من وراء البحار لكي يسّطر خبرًا، أو يعّلق على حالة، أو يكتب
مقالة، ثّم يتوّجه إلى اإلذاعة أو الجريدة في الصباح، فيعمل حّتى

املساء، وال ينام إاّل ساعات قليلة.
والالفت  أّن الدويهي ال يحتفظ إاّل بالقليل من  االفتتاحّيات واملقاالت

ّنها نوع من الكتابة، وليست أدبًا
ّ
التي كتبها في سنوات طويلة، معتبرًا أ

يستحّق النشر في كتب. ولو جمعنا ما أنتجه الدويهي في حقل اإلعالم،
ألمكننا أن ننشره في مجّلدات ضخمة. وبينما يقوم العديد من الكّتاب
بنشر مقاالتهم السياسّية في كتب، يرفض هو أن يفعل ذلك، باعتبار

أّن ما كتبه من األدب يكفيه فخرًا، وما اإلعالم إاّل وسيلة لكسب
العيش، ُفرضت عليه فرضًا عندما ُسّدت األبواب في وجهه، وهو يقول

دائمًا إّن اآلالف من السطور التي كتبها في مهنته اإلعالمّية ال تستحّق أن
يكون لها مكان في كتاب.
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خاتمة

هكذا يبدو، وبالبرهان القاطع الذي ال يحتمل أّي شّك، أّن الدويهي
الجميل هو كوكب اإلبداع، ورائد تعّدد األنواع في أستراليا. 

وقد حاولُت في هذه الدراسة أن أضع  النقاط على الحروف، وبرهنت
وألّول مّرة على األرجح، نخبة األنواع األدبّية والكتابّية التي طرقها أديبنا،

باالعتماد على املقارنة وحدها كمعيار وحيد للنبوغ األدبّي، بعيدًا عن
التصنيفات االرتجالّية والنقد الذي يقوم على الصداقات واملصالح، أو
تسجيل املواقف الشخصّية.  فمهما يكن من أمر، يجب إعطاء كّل ذي

حّق حّقه، في ميزان الذهب، ألّن النقد هو في األساس ماّدة علمّية، ال
تحتمل غير الصدق، وال مكان فيها للتسويف والتالعب باألرقام

واملنجزات… وكم أرجو أن تكون هذه املحاولة، بارقة أمل، وفاتحة
لدراسات أخرى، ينصّب فيها االهتمام على املقاييس العلمّية في مقاربة

الواقع األدبّي. فاإلبداع ليس ميدانًا للمزايدات وحمالت التأييد
السياسّية، بغّض النظر عن املنجز الحضارّي الذي يقّدمه الفرد إلغناء

الحياة والتراث اإلنسانّي، وهذا املنجز كشف عنه الدويهي، في عين
الشمس، ليراه القاصkي والداني، والحكم في النهاية هو للضمير الحّي،

والتفكير الصحيح، واملقارنة التي ال تخطئ... وال تعبث باملفاهيم.
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