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...… وصارْت كتاًبا

.هي قّصٌة من فئِة الجميل وفيضه... قّصتي مع الجميل، صارت كتاًبا

قّصة اسٍم ال أعرفه، حتى سطعُت في سمائه بفعٍل صديق قادني إليه،

!ولكن أيًضا وخصوًصا، إنسانّية... فكانت مسيرٌة، أدبّية بامتياز

.وألّننا أديبان، تبادلنا األدب، وتعاوّنا في كّل نشاٍط أدبّي تّم في كلينا

،"سبحاَن الكلمة. "التقينا على حفظ كتاباتنا، وكتابات واحدنا في اآلخر

تمخُر ُعباَب الُبعاد، وتستقّر في املهاجر كما في األوطان، هي هي، حيُث

!جميٌل يجمُع وُيحيي

نصوٌص طلبها مشاركًة في أعماله، وأخرى قراءاْت في كتبه وبعض

وال. ناهيَك عن استقباله في أمسيٍة خاّصة بزيارته إلى لبنان. قصائد له

أنسvى نقطة االنطالق، تكريمي بجائزته في احتفاٍل أقيم في سيدني،

ا في لبنان، وكانت كلمتي األولى إليه، ترّدُدها أصدائي في كّل استلمُتها فعليًّ

".وصلت مواصيلنا ع أستراليا: "محفٍل وحديث

جميل الدويهي، رأيَت بفيِض حّبٍ هو ذاُتَك في ملئها، أّن املاّدة التي . د
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فأردَتها كتاًبا، وكالنا مؤّسٌس، فكان. تطالَك في أدبي، تكبُر، وهي تكبُر بَك

.بيننا" لقاء أفكار"

ملاذا؟ أّواًل، ألجل أّنَك أنَت أردَته،. سيكون للكتاِب في مؤّلفاتي منزلُة امللك

".أفكار إغترابّية"و" لقاء"ثانًيا، ألّنه وليُد مشروَعينا األدبّيين، . وولدَته

وثالًثا، ألّنه يعزف على أوتار األدب املهجرّي الذي ال يستمّر معك

وحسب، بل يأتي نهضًة أدبّية تحيي آمااًل بارقة، أّن الضاَد لغٌة عابرٌة ما

وراء البحار، إلى زرقِة املدى، ال تتأّثر بُمْحدثين في املجاالت العلمّية

!ينكرون فضَلها منذ الوطن األّم، قابعين في محاجرهم على غير انتماء

، بيني وبينك، مسافُة الكلمة ليس إاّل، من"لقاء أفكار"أخي الجميل، من 

!وطنَك ههنا إلى مغتَربي في الُهناك، رسالٌة واحدة، دعوُة إنسان

2٠21 شباط 2٥                                                                                       في 
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كلمة شكر من األديب د. جميل الدويهي

هي عندي شراكة العمر، مكتوبٌة بحبر الصبر واملواعيد، بين "لقاء"
و"أفكار"، وجسر تفاعل حضارّي بين املقيم واملغترب. بل هي عهد

الوفاء، لقامة أدبّية وفكرّية مديدة، أكبرُتها من سنين، وترافْقنا على
دروب الخير والجمال… أعني األديب د. عماد يونس فغالي، صاحب هذا

الكتاب الجميل، واملضvيء، املنسوج بذهب الرؤيا… ولي منه نصيب
املحّبة، وهي األعّز عندي من كّل القَيم.

وقفاٌت من ناقد يعرف أسرار الحرف، ويفّكك الرموز السحرّية في
النصوص… ويا لها من إضافة إلى مكتبتنا املهجرّية، وحديقة "أفكار

اغترابّية"، مشروعي الذي أقمته كحلم - وكمملكة شاهقة! وكم يغبطني
أن يكون لي في "لقاء" موقع دائم، ولدى رئيسه العماد كثير من التقدير،

كما له في قلبي! وكلمة شكر مّني هي القليل الذي ال يكفي وال يروي
الغليل. أّما الوفاء الخالد فهو الرباط األوثق، وقصيدة من النار ال

تطفئها األّيام.
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!اإلنسان األدب

الدكتور جميل الدويهي، كتبوا عنَك أديًبا، قرأوَك شاعًرا، أحّبوَك
ًسا ملشروٍع أدبّي وفي كّل هذا أبدعوا، وهم يدركون أّنهم يزرعون في. مؤّسِ

أّما أنا، فدعني أدّون اإلنساَن فيك، أعترف بَك إنساًنا،. أرٍض طّيبة
.وحسبي

وكنُت ثمرَة ثقتِك هذه! عرفُتَك تؤمن باآلخر قبل تعّرفي بشخصَك، وتثق
وكيف تكبُر اإلنسانّية... وملّا تعّرفُت بَك، تبّينُت كم أنَت اإلنسان. مكّرًما

أنَت األكاديمّي املثّقف، األستاذ الجامعّي، تقف مع القاماِت من بمَثلَك…
هذا... لكّنَك ُتحاذي البسطاء على محّبتهم، وتفرح... فكرَك، هذا طبيعّي

!كبٌر لَعمري
ا معجوًنا بخبرٍة من حياة وخبرُت في. قرأُت في شعرَك جمااًل إنسانيًّ

ا في التعاطيات، قّل انتقاؤه في أهل الكار فالتقت. نشاطَك األدبّي رقيًّ
!الكلمة بتجّسدها، وهذا امتياز

فتتكّرم... ويكون لَك هذا دوًما... في تكريماتَك، أردَت دوًما األحّبَة مكّرمين
أّما الجميُل فتحفظه تكراًرا، في لقاءاتَك وأحاديثك، وأيًضا ... بهم وتفرح
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، قولًة"ما بتكبر عالجميل"ألنَت في هذا ... في مواقفَك فعاًل تصّرًفا
...ضيعوّية من صميم لبنان

ا، تجاهُد في مغتربَك حفاًظا عليه، ترسيَخه أتقنَت األدب، أحببَته عربيًّ
...في جاليِة الوطِن على ُبعادها

، مشروُع تجّلياِت أفكاٍر أدبّية، بلسان الضاد، بروح"أفكار إغترابّية"
وراحْت تجوُب الفكر عبر األرِض... توّقعْت باسمَك... لبنان، بقيِم الشرق

توّسعْت بمحّبتَك، طاولْت كّل ماسٍك... أقطاًرا جمالّيًة من فيض الكلمة
!!معّتٌق فوُحه... قلًما، نضَح مداُده سيَل مداٍم من سكرِة الورق

مددَت يَدَك إلى األقالم الواعدة، دفعَت بها إلى األمام مشّجًعا ومواِكًبا،
.فأثمَرت نتاجاٍت أصدرَتها وأطلقَتها، أًبا وعّراًبا
وجميٌل ما أتيَتنا من. سّيدي الجميل، جميٌل ما تأتي في دنيا األدب

محّبتَك، فننعُم بقامٍة ُتضvيء على امتدادات الناس، عبَر العالم، تشهُد
أّن الكلمة نبٌع، متى خرجت، أسقْت إبداًعا عابًرا كّل حدود، غاذًيا كّل

...فكر
جميٌل يا سّيدي أن نكون من دوحتَك، فنحمَل مًعا، من أقصvى مغتربَك 

إلى موطنَك ههنا، وفي العكس، رايَة األلق األدبّي، وننشَر في ما بيننا
!أدبّياٍت تصنُع إنساًنا

2٠2٠ حزيران 1٩                                                                                   في 
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)عن لقب عميد أدباء املهجر العبقرّي اللبق الذي أطلقتهاللقب 

(2021األديبة كلود ناصيف حرب من "بستان اإلبداع – حزيران 

بستان اإلبداع، مساحٌة ضوئّية، عبر األثير، تنتقي الجماالت اإلبداعّية"
في حقولها، تأتي بها بذوًرا وشتواًل، بل نتاًجا ناضًجا إلى مضجعها املنّمق

!"طوبى ملن نال حظوًة في السياق... بالطهر واأللق
منذ أشهر في سياٍق أوحاه لي عند" بستان اإلبداع"هذا ما وصفُت به 

.تعّرفي والدته وإنجازاته
كلود ناصيف حرب، ابنُة املحراب الدويهّي البكر، ليس قلياًل عليها

بستانها اليتجّلى فيه اإلبداع على راحات أصحابه…
اليوم، من على منبر بستانها اإلبداع، تلتفُت سّيدُة الحنين إلى أميرها
الجميل، الذي رفعها من سّيدٍة في البالط إلى مرتبِة العرش، جليسًة

هي تفعل. تليق بها اإلمارة… تنظُر إليه، ال برّد جميل، وإن مستحّق
ا، بحّقٍ وواجب، الدكتور جميل. بمهنّيٍة واحترافّيٍة الئقتين تعلن رسميًّ

".عميد أدباء املهجر، العبقرّي اللبق"الدويهّي 
كلود الجالسة في حضرة األديب الجميل، على أريكة األدب املهجرّي، 
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ماتعًة باملجد العبقرّي الفائح من نتاٍج يمأل الدنيا ويشغل الناس، وهي
تغرف من معينه فيًضا تطفح به جرارها خمًرا تتلّذُذ أطايبها نشوَة ُسْكٍر

كيف ال تنظُر بألٍق وارٍف إلى عميد كّل هذا، وتعلن جهاًرا ما. مستدام
هوذا األميُر يا ناُس، ناشٌر كّل: يكسو قرطاَس الذهب في عين الشمس

األدب على أثير املغتربات، أنادي به عميَد األدب املهجرّي، هذا العبقرّي
اللبق، صاحب اليراع الُلمعّي، الذي يضّم إلى مجلس مداده أهَل الكلمة

!ويرفعهم باسمه إلى مرتبة الصفّيين
كلود الحبيبة،
ولن أثني على وفائِك وإن. جميل، وإن هو. مستحقٌّ د: لن أقول جواًبا

ظهر فرحي العارم بكما. حّق
ُ
عرف الدكتور جميل أين. في الواقع، أ

ا، وعرفِت أنِت مكامَن كنزِك، فعلَق هناك قلُبِك نتاَج تنبض روحه أدبيًّ
.حنيٍن وفعَل عرفان

نعم، ليس األديَب". عميد األدب املهجرّي"وفي َعوٍد إلى اللقب، قلِت 
لكّنه أكيد، أديٌب من. املهجرّي األّول ورّبما ليس األكثَر إبداًعا أو ألًقا

ا وجودًة، لم يضاِهه فيها أحٌد طراٍز رفيع، كتب في النوع والفكر كمًّ
وبعد، ما قّدمه الدويهّي من فرٍص فريدة ألحّبٍة امتشقوا القلم في. ُيذَكر

املهجر األسترالّي خصوًصا وفي األميركتين وكندا، وغيرها، نادرة ومنقطعة
.ورغم ذلك، حصد إجحاًفا وتطاواًل في حّسٍد وحاقدين. النظير
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ألجل هذا، الجميُل رائٌد في ما قّدم، وعميٌد في ما قاد من حركّيٍة تدّوي
!بناٍس نخبٍة أنِت كلود أميرٌة فيهم، على ما تحلو له مناداتِك

دعيني أقرأ التسمية في سياٍق عزيٍز على". العبقرّي اللبق"وسّميِته أيًضا 
عبقرّية الدويهّي تنطلق من أساساته اإلنسانّية التي. قلبه أيًضا وأيًضا

ا. بنى عليها صروحه الفكرّية كّلها الدويهّي إنساٌن في أدبه، موضوعاتيًّ
ا ا وعالئقيًّ وكم عانى الإنسانّيًة في مسيرته، فتعامل معها بلباقٍة. ودالليًّ

ولن أدخل في نصوصه الفارعة النمطّية األدبّية. أقّل صفاتها أّنها عبقرّيٌة
.حّد اعتبارها مدرسة في ذاتها

.كلود، يا سّيدَة الحنين الغالية، بين الدويهّي وبينِك قّصُة عضوّيٍة الزمة
، ال يكون صاحُبها من دونِك، وأنِت خمرُة الديوان"أفكار إغترابّية"في 

وهو في تسّلقِك. هو مدرٌك وقعِك اللذيذ، ماتًعا بحضورِك اآلسر. الطّيبة
سّلَم البدعة األدبّية، ركٌن أساس، يحملِك فترتفعين، وفي حياِة الكلمة

!وأنِت واثقٌة من فيضه املعطاء، من غير مّنة. ترتعين
، يرسو لقٌب يبعُث على أكثر من "أفكار إغترابّية"و" بستان اإلبداع"بين 

هو دفٌع إلى استزادة ال تنضب، ودعوٌة إلى ارتشاِف كنوٍز ال تني. تكريم
.ُتغني عقواًل قيًما حيُث العالم في جفاف

!حسُبنا نهتدي إلى جماالٍت في منابعها األصيلة

2٠21 حزيران 28                                                                              في 
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(!ة)أمير 

 

يبادُر أحّبته في كّل تخاطب، وهو في تواصالته يتعاطى األدب، بلقب

!للوهلِة تخاله يفّخم أو يغازل، وهو إن فعل، هذا حّقه". أميرة"، و"أمير"
التقى. األديب الدكتور جميل الدويهّي، رجُل كلمة، رسولها املهجرّي

ُيهديهم. وهو في قامته يرفعهم بطبيعّية. حوله املهتّمون لألدب، يرتقون

األميُر في عينيه كريٌم في ما. محّبًة، ينظُر فيهم أعالًما منذ االنطالق

جميٌل في دعوته، يحمُل في خباياه كنوًزا، يحّفزه. يعطي، في ما يصبو إليه

األميرُة سّيدٌة، أدارْت اهتماَمها إلى الداخِل، سارْت إلى. استخراَج عقيقه

أعماقها، التقْت عشَقها الدفين، فغازلها في إنسانها، ارتفع معها إلى

دّرٌة هي من معدِن الكلمة، تترّبع على أريكِة مجٍد في. مرتبِة األديبة وأحّبها
.عامله الفكرّي

ون الدفَع في وفي املقابل، أمراؤه واألميرات، في حضنه يدفأون، يتلقَّ

في املغترب، واسٌع... حسُبهم يقّدرون... مسيرتهم، ويفيدون امتهاًنا ونتاًجا

عن النبع،" حنفّيتَك"إن أزحَت . لكّن املنهَل هو األساس. رحاُب العطاء
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أدرك الدويهّي هذا، فترَك. فال سقَي بعُد ُيجدي. شّح املاُء ونُضَب الضّخ

يبقى له أمراؤه ينعُم بهم أوفياء،. املاتعين يهَوون، وإْن تلّوَث بانهيار
يعرفون حّق منابعهم األصيلة، يستقون ويصّبون في محيطاٍت تتلّون

...وأميراُته تزّين َبالطه بأدٍب قشيِب اإلبداع، وعرفاٍن زكّي األريج. بمذاقهم

الدويهّي، اليوم املهجُر وطٌن كونّي، والكلمة كائٌن فوق الزمن، أدِرْك. د

ا ال محدوًدا من مخزوٍن أميرّي يرفع اسَمَك ويعلي مداَك الرسالّي تهْب كمًّ

...املجَد أدًبا راقًيا

2٠2٠ تشرين األّول 3٠                                                                        في 
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"أفكار إغترابّية"شكًرا 

هو التلّذذ بالقلم، !هذا قَدُر الكلمة..." وصلت مواصيلنا َع أوستراليا"

ي أتمّتع... بالكتابة ّنِ
َ
...!حسبي أ

عندما تلُج... عندما تمسُك بالكلمات، وتروح تمأل األسطر ثّم الصفحات

!ذاتَك وتنقل إلى الورق خَلجاٍت وأحاسيس، أيَّ فوٍق بعُد ال تطال

وعندما يخرج من يراِعَك سيٌل تسّمى األدب، وترضvى عنه قبَل غيرَك،
!وهذا حْسبَك أيًضا... كم يضفي عليَك هذا شعوًرا بالحبور

في خضّم عشقَك للقلم، وأنَت ماخٌر أمواَج الكلمة، نشواَن في إبحارَك

نحو عوالم اإلبداع، ال شاطََئ بعُد تذكُر مغادرته، وال ميناَء بعُد تصبو

...لكأّن الزمن يتوّقف والخارج ُيعدُم الوجود... إلقاء مرساتَك فيه

وحَدَك في رحلٍة ممتعة، تنتقُل في مشاهَد خاّلبٍة تترجمها فسحاٍت أدبّيًة

...على امتداد الخلود

غيُر عابٍَئ رّبما بتقريٍظ. في فضاءاتَك هذه، غافٌل أنَت عّمن يقرأ ويقّدر

تقوم بما تمليه عليَك موهبتَك األدبّية، ودعوُتَك املواهبّية،... أو تجريح
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...يكفيَك من كّل هذا، الجنى الوفير

لكّن كّل عطّيٍة صالحة من فوق، من عند أبي األنوار، ال بّد تنشر

قرأوا، أحّبوا، أثنوا... إضاءاٍت واهجة، شّعْت بعيًدا، من غير إرادٍة

...وتفاعلوا

، التي"أفكار إغترابّية"ومن خلف البحار، من أستراليا، جاءت جائزة 

ا وقيمًة حضارّية جاءت بشخص الدكتور جميل. تحمل إرثًا إبداعيًّ

الدويهي، تسّمينا، نحن األربعة املكّرمين الليلَة، وهذا القلب الكبير الذي

.لم يشأ للجائزة أن تقف عند حصوله عليها، بل أرادنا ننعم بها معه

".كبار من بالدي"تسّمينا 

كبيٌر رأى. وثقَت بمن عّرفَك ِبَنا. جميل الدويهي، كم شكُرنا ال يفي. د

،"أفكار إغترابّية"منحَتنا جائزة . فينا من صفاته العالية بعًضا من تمّيزه
نستحّق بفيض حّبَك وتقدير هذا الحبيب الذي. تقول مستحّقون

األديب املرّبي سليمان يوسف ابراهيم، الذي يحّملني مسؤولّيَة. رّشَحنا

تقديرَك أّيها الحبيب سليمان أمانٌة في عنقي، تدعوني إلى. ما ينظره فّي

.وهذا حاُل زمالئي الثالثة في التكريم. الترّقي الدائم نحو األفضل

محّبتنا، !لُذنخأعِطنا رّب أاّل . في تكريمنا اْلَيْوم، نحمُل صورَة مكّرِمينا

اإلعالمّي بادرو. كّلها تروح إلى كّل من شاركنا اْلَيْوم هذا الحفَل املتواضع
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الحّجة الذي استلم الجائزة في أستراليا وحملها إلينا بحّبٍ وأمانة، إلى

الفّنان سركيس رّفول الذي أحيا حفلنا بجمالّيته الفنّية، وإلى اإلعالمّية

.غريس بعقليني التي ارتقت ِبَنا في الكلمة والجهوزّية

إلى كّل واحٍد منكم، أهلنا، وأخّص منهم أبوّي، وأخوّي وعائلتيهما،

أنتم هنا ألجلنا، ألجل. وأصدقاءنا. زوجتي وولدّي: وعائلتي الصغيرة

...لكّنكم قادرو الكلمة، وكم فيكم من أهلها. محّبتكم لنا

وهذا الصرح املُقام على ذراَعي أّمٍ من عُل، من حضرة هللا، سّيدٍة

كم يحضننا بشفاعتها وبركة رئيسه الغالي األب جان بول. للمعونات

...الحاج وجمهوره

ونحن في ما... إلى هذه األقاصvي البعيدة... وصلت مواصيلنا َع أستراليا

نهتف اْلَيْوم لتكريمكم... لكن وصلنا قلوبكم. كتبنا، ما تخّطينا إاّل ذواتنا

:لنا

!والسالم... ال لنا يا أحّبُة، ال لنا، لكن ملقام الكلمة ُنعلي تكريَمنا

2٠18 كانون األّول 1٥                                                                                 في 
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!شهيُّ املنال

ا دفعه قسًرا إلى هجٍر. لم يأِت املغتَرَب صديُقنا مخّيًرا عانى في الوطِن ُمرًّ
 !وانسالخ

لكّن ثمًنا دفعه، كم باهًظا، من يدري؟. تأقلم، هكذا نراه اليوم
طبًعا، يتحّلى بمؤّهالٍت علمّية ومواهَب فكرّية سّهلت انخراَطه في مجتمٍع

...ولكْن تمّكن بقدراته وفطرته على الخلق أن يتجّلى مبدًعا... جاءه غريًبا
فأضاَء سماَء مهجره أفكاًرا إغترابّية ألدٍب راٍق، قّدَم للمكتبِة العربّيِة

 ...منجَم دّرٍ مهجرّي الصفة، لبنانّي التراث، أدبّي اإلبداع
لعمٍل دؤوٍب واكَب نتاجاته الوافرة،. كّل هذا لجهٍد صّبه زمًنا غيَر قليل

ا في سماءاٍت خرقت حتى سطَع اسُمه، وحّلق إبداُعه قوَس قزٍح ضوئيًّ
 .اآلفاق

طاَل الوهُج مهتّمين التحقوا بالرْكب، دخلوا املواكَب املستنيرة،
فئٌة تلّقفِت: وهؤالء نوعان... ملوهبٍة فيهم، ولدعٍم حيُث عثروا... فشّعوا

وبعد، عرفت موطَن الدعم فبقيت. املوهبة وصقلت حيُث ضعف
والفئُة األخرى، متى شعرْت بارتواء، حسبْت هذا. تستقي بعرفاٍن يدفق

ا، فانتفخْت، وراحت تعدو وحيدًة، في نكراٍن جاحد ملنهِلها، اكتفاًء ذاتيًّ
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فغدت متخّبطًة بما آلت إليه، ال تعرف كيف تحافظ على مكتسٍب
!تناله، وال تهتدي بضرباٍت تكيُلها خبَط عشواء

من يعرف املنابع التي غذْته، يُعْد. في رأيي، النوع األّول انتماٌء إلى الكَبر
...ومن لم يمتلئ لثقٍب في وعائه، بقَي في احتواءاته يفرُغ. إليها فال يعطش

ولن... وشّتان يا سّيُد بين االنتفاِخ واالمتالء. هذا هو النوُع اآلخر
 !أفيَض

جميل الدويهي، يحضرني في هذه الُعجالة، مَثُل العهد الجديد حول. د
من ُيِضْع... السّيد الذي أراد السفر، وأعطى عبيَده كالًّ وفَق طاقته

 ...وجهَة استثماِر فّضته، تُرْح عبًثا مطالبُته بالجنى، فال مرتجى فيه
وإضاعُة االهتمام وقًتا وقدرات في. أنا أدرُك كم يؤملَُك إجحاٌف في حّقَك

لكّني أعرف أّنهم لم يصلوا إلى أعتابَك، رغم كّل دفعهم. خدمِة الناكرين
لم ينظروا أبوابَك ليروها مشّرعة، انقادوا صوَب عماهم،. باّتجاهك

.أراهم سراًبا واهًما من فراغ ذواتهم النتنة، فخانوا موّدتَك وسقطوا
 !دعهم حيُث هم، إن بانْت رؤوُسهم، تأّكْد أّنَك التفتَت إلى تحت

يعتقدون أّنهم في . هم لم يعرفوا قط رفعتَك فاعذرهم سّيدي
.إبَق حيُث أنت. أنَت من طينٍة ال تشبههم. خسئوا... انحدارتهم، يطالونَك

وأنت، تابع حيُث تثمُر العطايا... هم في عاملَك لم يولدوا. إنَسهم أرجوك
!وافرة وتفيُض في القادرين

2٠2٠ تشرين الثاني 1٩                                                                          في 
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في رحاِبنا

في مسيرتنا التعّلمّية، وبعدذاك في تخّصصنا األدبّي، أخذ األدُب املهجرّي

ا من الدراسة والبحث في رأيي، ال للنمط العاطفّي والحنينّي. حّيًزا مهمًّ

ي تجاه الوطن األّم واألحّبة فيه، لكن ّvالذي يهيمن على املضمون النص

للقيمة األدبّية التي ترقى بالنّص إلى املستوى اللغوّي واإلبداعّي الذي ال

يساوم األديب أو الشاعر في االغتراب، على احترافّيٍة فيه، قيمَة وطنه

ا بأرضه القيم، ومحافًظا العربّي الذي يأخذه معه في حقيبة قلبه، معتزًّ

...على أدبّيته في مراقيها

هذه املشهدّية، وإْن صّحْت في األدب املهجرّي منذ نهايات القرن التاسع

عشر، إاّل أّنها تترّسُخ قناعًة تتجّلى في امتدادات هذا األدب على الزمن،

أفكار"وصواًل إلى يومنا هذا، بل هذا اْلَيْوم الذي نحن فيه، حيُث 

".لقاء"إغترابّية في رحاب 

وفخٌر أن يكوَن تالٍق بين . جميٌل يا أحّبُة أن يحّل االغتراُب في الوطن أدًبا

ا، ويتفاعل ...أدب املهجر واألدب املقيم حيًّ
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جميٌل أن نكون ههنا مًعا، في تجّلياٍت متباَدلة، ننعُم بإبداعاٍت يحّركها

وما أدراكم ما يلُد... من داخل، ما دعوني أّدعي تسميته أدب األشواق

...تهذا األدب من جماليا

ما أحيالكم تؤّمون الوطَن األّم ال سائحين فقط، بل رّواَد كلمة، تزرعونها

جميل الدويهّي. على امتداد بالد األرز، حجَّ فكٍر بذاُره أراَدها راعيكم د

...ثماًرا تكريمّية، لكّل ممتشٍق يراًعا، يخّط براعَم خلوٍد واعدة

جميل وصحَبكم. ، أردناها إطاللًة ملحّبتكم د"لقاء"هي أمسيٌة الليلَة من 

...!الجليل، واحَة فرٍح بكم واعتزاز بحضوركم بيننا

وفي تطّلعاتنا أّيها الحبيب، هي تأسيٌس لشراكة املحّبة األدبّية التي نطمُح

...!أن تطاَل دوحَتنا بأكملها، جماعاٍت ووحدانا

!حسُبنا نبلُغ كلَّ منى

2٠1٩ آب 1٩                                                                                        في 
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!مسيرٌة تفيض

 
أرسلُت إليكم في: اّتصل بي الدكتور جميل الدويهّي منذ شهرين يقول

شركِة شحٍن إلى لبنان، الكتَب التي شاركتم بقراءاٍت فيها، وبعًضا من

وفي هذه األّيام األخيرة، وصلِت"... مشروع أفكار إغترابّية"مؤّلفات 

،"الحكي مش متل الشوفة" فأحسسُت بالقولِة اللبنانّية . الشحنُة إلّي

!تنتابني في الصميم

لكّن الخبرَة. في مقابالتَك اآلخرين، ال غرابة في أن يرّحبوا بملقاك علًنا

مع الدكتور الدويهّي، اإلمُر... العميقة تحّدثَك عن ظاهر حفاوٍة ال تدوم

يقُرُن نبَض قلبه بفعِل. هو رجٌل ُجبَل من محّبٍة وصدق! ال ينطبق البّتة

.يده

امتشَق اليراَع. اعتنَق األدَب مسيرَة حياة، فلبَس ألجله ثوَب الحّب

يسكُب املداَد ُكَميَت أحمٍر، صبغَة التزاٍم بمعتقداٍت إنسانّية من رتبِة

ا. لم يقتلْع نفَسه أدًبا من جذوره. العلوّيين .راح إلى مغتربه األسترالّي لبنانيًّ

هناَك في األقاصvي، انفلَش. وفي مجّمعه أقام لبناَن وطًنا ال بديَل عنه
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األدُب منذ شخصه امتداًدا على أصحاب القلم، بوتقًة عربّيًة لغًة،

!ومشرقّيًة تراًثا وتقاليد، ولبنانّيًة انتماًء ووطنّيًة

مع األرض. أرسvى بكّل ما أوتَي، روابَط من ذهب مع وطنه األّم! ولم يكتِف

جاء إلى لبنان بوفٍد اغترابّي، في زيارٍة تاريخّية،. األنبتْت فيه ما صار إليه

ا في امتياز ا وإبداعيًّ تعّرف باألدباء، التّف... تجّسدْت مهرجاًنا أدبيًّ

فتكامَل أدُبه. حولهم والًدا منهم جماعًة امتدادّية ملشروعه االغترابّي

وّثقها، طبعها،. الراقي تعاوًنا عبر املسافات، أثمَر إبداعاٍت أدبّية مثمرة

!وّزعها، وأرسلها إلى لبناَن، كفعِل امتنان ال يني يتفاعل

أحسْسُتني أضخُّ دَمه املهجريَّ. أّما أنا، فكانت لي حّصُة القلِب عنده

ورأيُتني أسري في عروِق أوراقه الحاكية الجماَل كما. األدب في محيطي

!األلم

في أّيام أمس، عندما وصلتني الشحنُة الفكرّية، والكم امللحوظ باسمي

قد أعَتَبر! فيها، أدركُت أّني عماُد حركته التواصلّية عبر اإلنسان والكلمة

قرأ، مباِلًغا ومتعالًيا
ُ
في الواقع أنا مفاِخٌر، عاِلٌم بأوجه الشبه بيننا،. وأنا أ

لكْن إلجِل. ال تصغيًرا ألحّبٍة حوله، حاشا. الواضعتني حيُث أنا عنده

!ارتباطاتنا الدائمة والفاعلة، تثمُر وُتطعم

ال يغفلني االنتباه في طبيعة الحال، إلى توّسٍع أدبّي من شخصينا، إلى 
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، الجماعتين اللتين خرجتا من معاقلنا األدبّية"أفكار إغترابّية"و" لقاء"

وهذا سيكون لنا! التواصلّية والتفاعلّية، ما توأَم بينهما الفكَر والحصاد

!إليه َعوٌد في حينه

جميل، أّيها الحبيب، قد أضيع إن كنَت في دوحتي أو. سّيدي الجميل، د

وكّل ما. كالهما دوحٌة واحدة، في اعتبارات كلينا. كنُت في دوحتَك

هذه مسّلمة. يحصُل في ما بيننا، من عاٍل وحلو، ثابٌت دواَمنا ومستدام

مشيناها يا جميُل مسيرًة، كتبناها! ال مساومة فيها، نحن إّياها مدركان

!بمداِد القلِب نبًضا، ففاضْت في املحيطاِت بيننا كّل ألٍق ورقّي

2٠21 نيسان 2٥في                                                                                      
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مهرجاُنكم مساُرنا الواحد 

(2021)عن مهرجان أفكار اغترابّية لألدب الراقي الخامس في سيدني 

 

.في بدايات عهدي بالكتابة، التقيُت محامًيا مولًعا بالكلمة، يحّبني

هكذا ومن دون مواربة، التقت". يا صبي، أصابْتَك لوثُة األدب: "فبادرني

.الكلمُة العشَق فملكْته، هذا حالي اليوم

في مسيرتي األدبّية، دخلُت، رّبما من دون قصٍد مّني، دوحَتها املجتمعّية،

ألتشّكَل متلّقًيا دائًما ودؤوًبا للعطاءات الفكرّية والجمالّية على امتداد

والوباء في! الوسط األدبّي موبوء. تقّدٌم عاثر. وكان اصطدام. الكلمة

الثوابُت. الرباُط العالئقّي رابٌض في االنحالل! النّص منه براء. النفوس

وعلى مستوى املاسكين... األخالقّية مهّددة، مرهونٌة باالعتبارات الدونّية

!الزمام

اسٌم أردُته يسطُع حسَب ". لقاء"ووباُء الوسط، كان " لوثة األدب"وبين 

قناعاتي، في منظومٍة أدبّية قيمّية لم أساوم على رفعِتها، ما كّلَفني أثماًنا 

!باهظة، أدفعها وأرتقي
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من حيُث كلٌّ في. هنا، كان في ما وراء البحاِر توأٌم، عابٌر عبَر األدب الراقي

في ضبابّية اللوثِة الوبائّية،. صومعته، اجتمع أثيرانا في مساٍر واحد

!انقشعْت رؤانا، وتبادلنا راًحا واحدة، ال تني ُتْسِكرنا فنتمّتع

جميل الدويهّي ومشروع أفكار إغترابّية بالجائزة. نحتفُل معكم اليوم، د

تجديَد حصولنا عليها... األدبّية لهذه السنة، ونشترُك بأحّبٍة ينالونها

والحفاِظ على جودتها، عهًدا مستداًما بيننا، يبدأ بامِلداد وال ينتهي

!باإلنسان الجامعنا ما داَم يراٌع ينبض

2٠21 أّيار 3                                                                                       في 
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!ارتقاُء الكلمة... نشوُتنا

آمنَت بي، سّيدي الدكتور جميل، ألجِل طرح اسمي من قبِل صديٍق،

آمنَت بي ألجل سيرٍة أدبّية تلّمسُتها برفٍق،. تمّيز به الصدُق عنواًنا ومثااًل

!وتقّدمُت في مسيرتها خطواٍت بطيئة لكن ثابتة

كان األديِب الحبيب، سليمان يوسف ابراهيم، أّوُل حاصٍل على

جائزتكم الغالية في أرض لبنان، يهتّم ألناَلها مثَله، في اعتباره إّياي

ها، وال يجوز أن تكون له من دوني هذا فعُل محّبته، وال آتي!! مستحقَّ

!جديًدا في إقراري بهذا

يوَم أبلغني قبولَك ترشيحه اسمي لنيل الجائزة، أحسسُت أّن ما أقبلُت

وصبغتي األدبّية. عليه من سبر غور األدب، ليس مجّرد أصابتي بلوثته

إّن سعيي الدؤوب ألكوَن أديًبا، ال يخّصني. التي طبعتني ليست ملكي أنا

.وحدي، بدا لي

يقولون ... في مكاٍن ما من كّل هذا، تجّليُت محتالًّ مكاًنا في تقدير عارفين

إّني أقّدم حّصًة في اإلرث األدبّي، وأهدي إلى املكتبة العربّية نتاًجا، توّقع 
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!!اسمي، يستحّق أن ُيعطى مساحَة اهتمام

16في " أفكار إغترابّية"في الواقع، أقّر بما أعلنُته يوم استلمُت جائزة 

عندما أجلُس إلى قلمي، يخّط نّيراِت فكري مداًدا. 2٠18كانون األّول 

قرأ
ُ
وإن نشرُت، أقصvى مناي قارٌٌئ. تسّمى األدب، ال يكون في واردي أ

م، فهذا فيٌض علّي... يتصّفحني كرَّ
ُ
.أّما أن أ

جائزة الدكتور جميل الدويهّي لألدب املهجرّي، مشروع أفكار إغترابّية،

شهادُة تمّيز، أحمُلها في مسيرتي األدبّية وساًما من رتبة أديب، كم أسعى

هي شهادٌة تدّل بالبنان، من رائٍد في مجال... ألكون على ملء قامتها

األدب، كتابًة ونشًرا وتعليًما، ولكن أيًضا صاحب مشروٍع أدبّي، تجّلى

منبًرا يطّل منه أصحاُب قلم، يحملون الكلمة في مواهبّيٍة يعطيها حّق
!الظهور

...شهادٌة قلُت تدّل بالبنان على قيمِة حاصلها أن مستحّق

تعاوننا عنواُن. جميل الدويهي، تعاهدنا خالل لقاءاتنا أن نتعاون. د

تالٍق عبر األثير، تجّسُده فكٌر وكلمة، ألجل انتشار ما يجمعنا على العالم

يا سّيدي، أما نشوتنا امتشاُق اليراِع ارتباَط ذاواتنا عشَق... مّد األفق

...األدب

"أفكار إغترابّية"وهل تبقى مسافاٌت بين أستراليا ولبنان، وبلدان انتشار 
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!!عبر األرض، تبعد بين أدباء وشعراء، وارتقاءاُت الكلمة تشّد الوثاق؟

حسُب مشروع أفكار إغترابّية يبقى جسًرا لعبور الكلمة في لغة الضاد

بين رّواد األدب، في أقطار العالم، تنقُل الفكَر في أثواٍب قشيبة األملعّية

...!تذّكر دوًما بحالواٍت انطلقت من شطآن ههنا

2٠1٩ تشرين األّول 24في                                                                        
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!هذه القامة مكّرًما

في دوحة األدب والفكر، ال يستغربّن امرٌؤ تكريًما يطاول الدكتور جوزف

اآلتي على صهوِة القلم، فارًسا ُيهدي اليراَع" القامة"هذا . ياغي الجمّيل

ماذا. ظالًّ ماسvيَّ املداد، يرقى باسمه القرطاُس إلى املساحات العلوّية

!أقوُل بأهل الفكِر يمّر بنتاجهم على أديم التبر الالمع

يدرُك". أفكار إغترابّية لألدب الراقي"السنَة، يقوم تكريًما له مشروع 

وكم قلُبه الكبير يزرُع. املشروع كم املكانُة التي احتّلها الجمّيل في قلبه

يدرُك صاحُب املشروع، الدكتور جميل. للمجِد أساساٍت، تبني صروًحا

الدويهّي، ُكنه الفعل الجمّيلّي في األدب املهجرّي الذي يجعل لواءه

...امتداد الضاد في األقاصvي

لؤلؤٌة عربّيُة الكلمة، جبيلّيُة االنتماء، لبنانّيُة األصالِة والهوى، تكتُب
جوزف. العلَو لألدب اسًما، يحلو به الوطن ويرسخ في املغارب واملشارق

ياغي الجمّيل، نبٌض في قلب الحّب الدويهّي الباني على اإلنسان ورقّي

أدبه، يتزّيا صدُره الخافق جمااًل بالجميل، جائزًة تضّن بحامليها، إدراًكا
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تترّصع الجائزُة هذه بكتاب، يحمل الجميلين إلى! لسمّواٍت تصفها

!محراِب هيكلهما املشترك، تالواِت عبادٍة قدسّية من فئِة اإللهّيين

حْسُب اسمي يرتُع في واحتكما ماتًعا باستفادٍة مستدامة، يحدو غالًيا

!على ناِر طهٍو يفوُح رائحَة الِكبر وينعم متذّوًقا

الحبيبان، قربي إليكما، أًخا دبيًبا يحملني ساعًيا محّبًبا يلتقُط فتاَت

ألٍق عن مائدتكما العامرة، أجهُر معلًنا حّبي القائم على فضٍل منكما

!يفيُض، فأستقي

2٠21 أّيار 2                                                                                           في 
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!طائُر الهدى، نبيٌّ

وإن اقتلعَت ذاتَك إلى الهجرة. عرفُتَك يا سّيُد تحصد ما ُزرعَت فيه
البعيدة، إاّل أّنَك غائٌص دائم ومتمّكن في الجذور التي أنبتْتك، رغم

!األشواك التي تغمر الطرقات
، تلَك روايٌة من قلِب مجروٍح بالحرب، بحربِة اإلنسان"طائُر الهامة"

وهم البطولِة الكاذبة، ووهم الكرامة املفقودة على: املوبوء بالوهم
ا أو أمًنا أو فوهات الحقد والشّر، منقاًدا إلى تّرهاٍت ُدعيْت حقًّ

!انتماءات
طائُر الهامة، الذي هام على السياق، سّرع تدّفَق األحداث في يراِع

!الراوي، حسُبه يفرُغ من سرٍد يقلُب نفَسه تقّيَؤ مرارات
عالجها الكّتاب والروائّيون،. مشهدّيٌة قد تبدو للوهلِة األولى تقليدّية

خصوًصا في لبنان فترَة ما بعد الحرب املشؤومة، تسليَط الضوء على
جميل. لكن أن يعالجها د. تداعيات املرحلة ومسلكّياتها الشائنة

الدويهّي، الذي يهيُم في القيم ويسلُك في اإلنسانّية، فتأخذ صورَة 
...الدعوة النبوّية
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مرَسلٌة تعلو إلى قامة اإلنسان في قيمته، بل في حّقه الحياُة الحّرة من
هاَك صراٌع ناشٌب استدامَة التباين بين األجيال،! بائد املوروثات

اختالف املنطق السائد حول املسألة الواحدة، وجهَة نظٍر تأخذ منحى
!كم تؤتي مساوٌئ... املعتقد

ا، تغليُب الحّب على املشهدّية القاتمة الصورُة األجمل في الروايِة طرًّ
عموًما، كأّنما يوٌم مغّلٌف بالغيم بالضباب، تخرقُه شمٌس ساطعة،

!تخرُق إلى مساحاٍت وُتفعُم األمَل كّل انشراح
هذا الحّب في السياق بين البطلين، الطبيُب في عمقه اإلنسانّي قبل

مهنته، والفتاة التي رافقها طبيًبا في العالج، والقّوة التي دفعْت به إلى
ا والعيش رغم كّل املخنقات هذا الحبُّ الذي أخذ أرَضه. االنبثاق قيصريًّ

العطشvى من أطر الرواية كّلها، التقليدّية منها والخاّصة أحداًثا
وتفاصيل، هو نفُسه الذي دفع باملؤّلف إلى وضع روايته في الشكل

.واملضمون اللذين قّدمها من خاللهما
جميل الدويهي، الذي عاش وطائُر الهامة ُينبئه بالشؤم دوًما، عرف. د

كيف يشّق أكواًرا يخزن فيها أنواًرا تدفق دوًما في نفسه وتعكُس على
بل هو يبّث قبًسا من حّبه وفرح داخله على. ولم يكتِف. وجهه كلَّ جمال

وفي قراءتي هذه داللُة... كّل معارفه وقاصديه، من دوّن مّنٍة أو عتب
واألدُب ال ُيكتُب. الرواية البعيدة، أراها رسالًة أدبّية في قّمة إبداعها
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فقط باليراع، لكن بالدم أحياًنا كثيرة على قرطاس األخالق منظومًة
...قيمّية تقّض مضاجع الفكر الرخيص، وتؤتي وهَج اإلشراقات العلوّية

روايٌة صديقي الجميل، قالدٌة في صندوق الجواهر الذي" طائُر الهامة"
تهديه إلى قّراء الضاد، ال ليتمّتعوا وحسب، بل ليكتنزوا من جَلِد مهجرَك

شذراِت حلٍي تستمطرها لكّل واحٍد، عّله يتحّقُق لَك في أّي مكان، ما
ا لبني جنسَك !صبوَت إليه حبًّ

، إن اّتخذت الروايُة اسَمه، حّولَته من نذيِر شؤٍم إلى"طائُر الهامة"
 فيها

ً
داعيِة حّبٍ يرسو على شواطَئ بشرّية تستقيه الهثًة لتروي ظمأ

...مزمًنا
في مكاٍن ما عبر الحبكة النصّية، تبّيَن أّن كّل شخصّيٍة راحْت إلى املصيِر

ولكّن. وهذا فيُض واقعّية الرواية. الكتبْته مسيرُتها وأرساه مسلُكها
املعاناة عند الشخصّيات تباينْت في خواتيمها، فانتهت إلى طبيعّيٍة

!مرجّوة، ما خال بضَع بذور خيبٍة في بعضها القليل
ا، لتؤّكَد لي مّرًة جديدة، هذه املّرة مزدوجة، أّنَك. د جميل، قرأُتَك روائيًّ

ه بامتياز اًل شامُل األدب، وثانًيا، نبيُّ خضَت أنواَع الكتابة بإبداعّية،! أوًّ
.وفي كّلها أعلنَت الكلمة في أبعادها اإلنسانّية املثلى. وهذا نادٌر يمّيزَك

سّيدي شكًرا ألّنَك طائُر الهدى، في يراِعَك غصُن سالْم، يشّق البحار
!حسُبنا نعتبر... يحمُل الخير، وَينشُد املراقي

2٠21 كانون الثاني 22                                                                      في 
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!اإلنساُن في ملئه... في معبد الروح

 

دخلُت معبَدَك يا روُح وفي محرابَك وقفت...

!فيا كاهَن اإلنسان إرفْع لنا ما جئناَك به من ضعٍف وصَغر

، أّني داخٌل هيكاًل"في معبد الروح"ال، لم يأِت في بالي عندما ولجُت كتاَب 

!أصّلي، ال عبادَة إله، لكن رفعَة إنساٍن في رتبِة الروح

خادٌم اإلنساَن في مسيرته عبر. وكاهن املعبد خادٌم، ال صالًة أو طقس

هو ال يكهُن إاّل خبرًة طوى فيها! التعّرجات والعثرات، إلى ملء إنسانّيته

تأّمله في اإلنسانّية، فيعطي من فيضها لكّل قاصٍد إّياه، زاًدا يقيته في

!ارتحاله، ومقّوًيا يعينه في الطريق، ودواًء يشفي عّلَة نفسه

.وهو كذلك في مضمونه. ، صّنفه مؤّلفه الدويهّي فكًرا"في معبد الروح"

لكّن النمَط األدبّي، وإن كان في األساِس إيعاًزا، واإليعاُز في سياق العبادِة

!وُدورها مالئٌم، إاّل أّن السرَد هائٌم وَذوَقه جاذٌب وفريد

مرتسٍم على مذبح اإلنسان في ملء رتبته" كاهٍن"قّصُة " في معبد الروح"

ا،. هو ال يكهن بشعائر تقدمة أو صالة. املقّدسة هو يقّدم للناِس حبًّ
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.وهي قّصُة ناٍس ضّلوا في معارَج، تفاصيَل مساراِتهم! هدايَة طريٍق وحياة

وضعوا. لكّنهم شعروا بضيق، فجاءوا إلى املعبِد، يلجأون إلى كاهنه بثقة

وهم انقادوا إليه فعاًل،. عنده مصاَبهم، فأرشَدهم سواَء السبيل

!فاصطلحوا

األنا شخصّيُتها املؤّلف،. قّصُة املعبد، بطُلها ضميُر املتكّلم، سرًدا وإيعاًزا

هو الكاهُن في شهادة حياته، كأْن سيرٌة ذاتّية. من داخل النّص طبًعا

يقّدم في خاللها جردَة حساب بيدره، متجلبًبا قناعاٍت أرسvى وفقها

!خدمته الناس

صاحَب النّص املؤّلف، الدكتور جميل الدويهي، أخاُلَك رجَل الفكر

ا بامتياز، صببَت جاَم فكرَك املجبول بالعلوم اإلنسانّية بحًثا علميًّ

ا من جهة، ومن أخرى خبرَة حياة كشفَت النفَس البشرّيَة في! وأكاديميًّ

وسرَت معها في احتكاكها بالجسِد واملاّدة،. مواطِن تفاعالتها جميًعا

قّدمَت لها الحلوَل! ارتفاًعا نحو أبهى تجّلياتها، بلوَغ تسامي اإللهّيات

حيُث املشاكل، وأرشدَتها إلى الخير حيُث تخّبٌط بالشّر ، وسموَت بها في

!الروح إلى التحّرر املطلق

، رحلٌة وافية إلى معالم الفضائل اإلنسانّية والقيم"في معبد الروح"

هي ُعصارُة تجربٍة شخصّية... األخالقّية، عبَر قضايا الحياة وعناصرها
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تجُربٌة مجبولة باأللم، عرفْت! مطّعمة بالثقافِة الوافرة في شّتى امليادين

!طوبى ملن ينعم... بواكيَر السعادة فنمت، وأطعمْت صاحَبها وصحَبه

"مجّسم"حتى ... الفٌت في القّصِة املكان والزمان، مفتوحان على املطلق

والزمان مرتبٌط بحياِة! املعبد غيُر مؤّطر باملاّدة، ال حدوَد قياسّية تقّيده

!الناس، شخصّيات السياق، وقته املدى، الحرّية، السالم

هذا... جميل الدويهي، عرفَت تربُط واقَع اإلنسان املادّي بعمل الروح. د

تباُن فيه، الحّق يقال، رّباًنا. نتاُج الفكر متى أمسَك دّفَة القيادة

متمّرًسا، قضيَت خبرَتَك القيادّية في أمواج العواصف العالئقّية

العاتية، كما خالَل األّيام الساطعة الشمِس االجتماعّية والنفسّية

.التواصلّية
ًسا، في ما فوق كتاُبَك سّيدي هذا، مرجٌع، أكاُد أصّنفه لو أجرؤ، مقدَّ

!حسُبه يعتبر... الديانات، ارتباَط اإلنسان بملئه

2٠21 كانون الثاني 1٠                                                                      في 
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الصدى الصاير  حدا

جميل الدويهي:
َدى هّوي َحدا؟ "يا هاملْغاَره، اللي أنا ما ْلقيْت فيكي ناس، قوِلك هالصَّ

َدىااّل و   إنساْن كاْن... وصار  عا غْفِله َصَدى؟"الصَّ

في أقاصvي الخلّو تبحث عن إنساٍن، ال. مسكوٌن أنَت باإلنسان يا دويهّي

...واملغارُة حسبَتها عاقاًل، كّلمَتها! لم تقبْل أْن في القفِر ال ناس. تخيب

الصدى صوٌت، رجُع صوٍت، صوِتَك ملّا سألَت... سألَتها عن الصدى

، يرّدد قوالٍت يحييها؟ واكتفى... املغارة
ً
يا هذه، هل كان الصدى امرأ

!بالترداِد فصار في غفلٍة صدى؟ يا صورًة من حذٍق داٍه، فلسفٍة ِقّمة

تفّكٌر يقوُد إلى خلِق بذوِر حياٍة، ال لعناصِر طبيعٍة، لكن. صورٌة دهشٌة

!ملساحات التواجد البشرّي في كّل فضاء

كأّني بَك تروح في افتراٍض أّن املغارَة إن تكّونْت، لم تكن بسبب العوامل

هي إبعاُد! الطبيعّية، لكن ألجل لجوء اإلنسان إليها متى حاجُته دعْت

...وحشٍة في نفوٍس أوْت
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وجدَته ساكًنا املغارَة. رحَت تبحُث عن وجوٍد إنسانّي، وجدَته في الصدى

!مضياًفا، يهتف للوافد ترحاًبا، كم دافٌئ ملقاه

جميل الدويهّي، وصل أدبَك في الرقّي، إلى راقي الجمال في بديع الصور. د
!الشعرّية، ال يأتيها إاّل املبدعون

2٠21 شباط 1٩                                                                                  في 

38



!نبضَك الوطُن

بْركي الهوا بيرّدنيعن قصيدة الدويهي: 

يا طير حّد البيت َصّليلي

بْركي الَهوا بيرّدني َلبعيد

...َمْطرح ما كان اللوز والقرميد

راح مّني الِعيد... مرمر زماني
.يوما عاد عم تْطلع مواويل

وين السهل والقمح واألحباب؟

وين القصايد يا زمان الغاب؟

...ِصْرنا ورق بالريح هْربانين

يا طير بين الورد والنسرين

...غّنيلي... مع كّل دمعة َعين
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وق خدني، َطّول املشوار ...عالسُّ

...عا ْجبال خْضرا، عا قَمر نّوار

...عالتين، عالزيتون، عالشومار

روحي اللي كانت كّلها أسرار

من وقت ما سافر خيالي وطار

...بْشكي لها وبتضّل تشكيلي

...وسطوح عم بتضّل توميلي

...وما في حدا ْيوّصل مراسيلي

ومن وقت ما تركت األهل والبيت

...تحت الشتي وحدي أنا صّفيت

...والليل عم يطفي قناديلي

...يا طير كمشة ُنور وّديلي

 زغارينَتموجويا بحر أزرق 

 لحّد باب الدارملونيْحيتا 

...لهوصّفي عاب الدار ترتي

.من بعد ما بكِيْت مناديلي
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حكايُة ألم، يحكيها مغترٌب أفُق أرضه األّمِ ضباٌب، ال يحجُب الرؤيَة

لعودٍة وحْسب، تراه يؤّجُج الحنين إلى عيشاٍت اندثرْت ليبقى ذكُرها

!حارًقا

ه،... جميل الدويهّي، األديب املهجري، لم يترْك وطَنه إاّل جسًدا
ْ
إن تقرأ

تتيّقْن كم لبنان في كيانه عروق، وكم قَيمه الدُم الذي يجري فيها حتى

!انقطاع النَفس

، يلجأ الشاعر إلى الطير مخاِطًبا، بل"بْركي الهوا بيرّدني"في القصيدِة 

يكّلمه متصّوًرا. تراه ضعيًفا أمام هذا املخلوق العابر املسافات. متوّساًل

إّياه في اختفائه وراَء األفق، يطّل على وطنه التريك، يحّمله كما نوح،

...غصَن زيتوٍن، أخضِر مشاعره الحّرى لفراقه

صّب الشاعُر في حديثه إلى الطير كّل أشواقه، إلى أصغِر الزخارف

لم تبّدْل مدنّيُة. الحياتّية التي صنعْت شخَصه في تكّوناته، األولى واليفاع

...الغربة لهجَته الضيعوّية وتسميات أشيائها

يبان الشاعر اللبنانّي كأّنما لم يأخْذ بروابط مهجره العالئقّية، تراه غريًبا
:في مهجره من غير أن يقول

..."تحت الشتي وحدي أنا صّفيت"

وحَده، منسلٌخ عن نفسه العالقة في تقاليد وطنه، نشأ عليها فصارت 
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، معّرٌض ألهواَء ال يفهمها، ال يعرف"تحت الشتي"وحده ! شخَصه

يشعُر ببرٍد، بشذراِت مطٍر غريب تلفحه،! التعاطي معها، ال تعلُق عليه

...تؤذيه

وهو في عجٍز عن. قد يمّر في بالَك أّنه يواجه ناًسا ال يقبلونه..! يتذّمر

!فأحّس بالنزِف الدامي فكًرا وانتماًء. تخّلياٍت تعّريه من هوّيته ليتأقلم

.الطبيعة كأْن مكتفًيا" شخصّيات"ذكَر في تسلسله النصvّي 

...ْجبال خْضرا، عا قَمر نّوار"

..."عالتين، عالزيتون، عالشومار

راح أيًضا إلى معالَم بشرّية ومجتمعّية
وين السهل والقمح واألحباب؟"

"وين القصايد يا زمان الغاب؟

قد ُيقرأ حنيًنا، ليكْن، لكّني في... تخاله يرفُض انعتاًقا إلى ما ال يربطه

غوٍر أنظره متصالًحا مع ذاته الوطن، متأمّلًا لخفِض مناعته في سبيِل

:يقول. التقاِط غربِة داخله، وال تصير

.."والليل عم يطفي قناديلي"

يخّيم على القصيدة لون الظالم، انعكاَس نفس الشاعِر البعيدة عن

فال ترى إاّل انطفاَء كّل... انسجاماتها التّواقة إلى جماالٍت تفتقدها
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.األضواء في قناديَل افُترَض أّنها تنيُر عتماٍت جاء غربَته هرًبا منها

فأعوُد على غير. عّله يفعل، ليته يستجيب"... بركي الهوا بيرّدني لبعيد"

تصميم إلى حّبي الوحيد، مراتع كّل جميٍل فّي، فيبرُد حنيني، تنطفَئ

أنا اآلتي املهجَر. أشواقي، وأعوُد أعيش ذاتي في ما نشأت عليه وتفرح به

!، فيروُق لي انصياٌع"هوا من إيدك ورّدني"بدافٍع من عقلي، هاِت يا 

...القصيدُة هذه هي أنَت يا شاعُر، تتقّلُب بين أبياتها، تنطقها حالَك

شخصّيتَك التي لم تساوْم يوًما على مبادٌَئ ارتبطْت باألرِض بالتراث،

!تعاني تجّرحات انصهاٍر مرغم في ما ليس أنت

!رائحُتَك الوطن، مهما اغتسلَت بعطٍر غريب، لن تفوَح إاّل أنَت
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ثروة حّب : 

"الحياة أبيعها من أجل عينيِك"عن قصيدة 

لجميل الدويهي 

 

...كم لي َعذاًبا فيك يا َخلخاُل

...ذَهٌب، ونحُن رداُؤنا األْسماُل

 كعزف ربابٍةتْمشvيًة جذالن

وبنظرٍة من عينها تغتاُل؟

أنا بنُت األميِر، فأنَت َمن؟: قالت

...متّشّرد، رّحاُل: فأجبُتها

عندي من األحزاِن َموٌج هادٌر،
وينوُء تحت مصائبي العّتاُلُ

منُذ الوالدة ِ ما لدّي ُهوّيٌة،

فأنا مصيٌر غاِمٌض، وسؤاُل

لكّنني في الُحّب عندي ثروٌة،
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...ولدّي من ِشْعر الهوى أْحماُل

،ًةأعِطيِك في قلبي الصغيِر مدين

...ولِك امَلدى، وَكواكٌب، وجباُل

؟ أحبُّ أن تتدّللي، ماذا أحبُّ

...ويشاغَب الخْصُر الذي يْختاُل

... أن تَتمّرداِنوأحبُّ في الشفتي

...إّن التمّرَد في الشفاه َجماُل

وُتقّبلي... وأريُد أن تتنازلي

حّتى َيصيَر بأْضُلعي زلزاُل

ضحكي
َ
أن تْشربي كأسًا معي،... أن تـ

...فالوقُت يسِبُقنا، ونحُن ظالُل

 النجوُم تساقطْتا هّمني لوالم

حّطمْت أغالُل
َ
...من ُبرِجها، وتـ

من أجل عينيِك الحياة أبيُعها،

...، وَزواُلٌةفأنا بدوِنك ُصدف

في دفتر امَلجهوِل أكتب قّصتي،

... كما التمثاُلُبنيرتضوالريُح 
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طيئٌة،: قالوا عن الحّب الجميِل
َ
خـ

...فحياُة كّلِ العاشقيَن َضالُل

ر أّن قلبي آلٌة أنا ال أفّكِ

...مكسورٌة، ومشاِعري أطالُل

فإذا رحلِت أعيُش بين َهزائمي،

...فعلى َجبيِني طعنٌة، وِرماُل

وإذا يغيُب الحبُّ يومًا واحدًا،

.تبكي السماُء، وَيعُرُج املَّواُل

، قصيدُة غزٍل أم قّصٌة في واقعّية"من أجل عينيِك الحياُة أبيُعها"

جميل الدويهّي رفعَت الحبيب إلى مرتبة. الحّب، وقوعه ووقعه؟ د

...امللهمين، ودعوَت حبيبه إلى االرتقاء في سّلم اإلنسانّية، بلوَغ الحّب

، ينظر بمادّبٍة إلى فتاته، تماهت"رداؤنا األسماُل"بدأَت القصيدَة حبيًبا 

..."كم لي عذاٌب منَك يا خلخاُل، ذهٌب: "مع ما يعّذبه

متشّرٌد: فأجبُتها... أنا بنُت األمير... "لكّنَك تخّطيَت الواقَع وتحّديت

"...أعطيِك في قلبي الصغير مدينٌة.. في الشعر عندي ثروٌة"لترقى "... رّحاُل

..ما أحياله ارتفاٌع بل سموٌّ من ثروٍة تفنى نتركها إلى دّرٍ خالص ذكُره مؤّبُد
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ا بالوعد الذي أطلقَته تبني لها... وكأّني بَك ُتكمل بناَء مدينَة حّبَك َبرًّ

املدينَة شعًرا مجبواًل بصدق حالَك يعلو بال حساب، غير حاسٍب

...سقطت في السياق اعتباراُتها" طبقّية"فروقاٍت 

تحّرر النّص من الحوار إلى مونولوٍج غزلّي يرسُم لوحَة عاشٍق يلتقي

حبيبته في سمر ليٍل تنيُره النجوم، يستقي لها الكلمات املشاغبة من

.قمٍر يفضح نوُره اللطيف حضوَر القلب ُهياًما مطَلًقا

، كأن في صحوٍة من سكرته، يعي مكانَتها فال ُتحرُجه،"وأريُد أن تتنازلي"

:فيهديها إليه، يعرض لها قائمَة العشق في أفعاٍل تصف جلستهما

حقٌل معجمّي... كؤوٌس تتساقط... أن تشربي... أن تضحكي... تغازلي

".فالوقُت يسبقنا ونحن ظالُل"لسهرة الحّب وبعد، إّياِك بها اإلخالُل 

ُينهي الشاعُر قصيدَته بحكمٍة في الحّب، كأّنه يلقي على حبيبته درًسا

ممنَهًجا، يعوُد بنا إلى شخصه املعّلمّي، لكّن املاّدَة هنا تالمُس الُعلى،

تطاُل اإلنساَن في ملئه، أيقونَة هللا في ملء ذاته الحبيب، هللا املحّبة،

:تجّسدها البيُت األخير

وإذا يغيُب الحّب يوًما واحًدا"

".تبكي السماُء ويعُرُج املّواُل

قصيدٌة عمودّية اعتمدت البحَر الكامل، كأّني بشاعرها قصده ليكمَل 
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من خالله عبوَره بحَر عمره من عذاِب الفقر الواقع فيه إلى شاطَئ واقِع

الحّب حيُث ميناؤه األمين، الذي فيه يودُع كنزه، انتشله من بحر

مغامرته مع الحبيبة، كاشًفا غناه آسًرا إّياها في أحالم قصره الذي ال

....يفّرط بلؤلؤة من ثروته فيها

من البيت األّول حيُث الحبيبُة عصّية، لم يَرها إاّل ثروًة مادّية، توّجه إلى

من أجل عينيِك الحياَة"الخلخال دون البسته، إلى انتصاره حبيًبا 

جميل لهذه اللوحة األدبّية الصاعدة في املراقي، حيُث. ، شكًرا د"أبيعها

!اإلنساُن حبٌّ وسَع الحياة
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ماذا تفعل ذّرة محّبة؟"عن أقصوصة "

لجميل الدويهي

" الحافلة والولد ممكن"من مجموعة 

- األقصوصة: 1

عندي مشكلة مع زوجتي، فهي تعيش في التمّنيات، وأنا أعاني من

.انفصام في شخصّيتي، لكثرة ما القيُت من االضطهاد

هربُت مّرة إلى الغابات، ومكثُت هناك زمنًا طوياًل، فخافت زوجتي على

مصيري، واستنجدْت بأهلها وأقربائها ليعيدوني إلى الحضارة، فحملوا

الفوانيس وطاردوني بين األشجار فوجودوني شبه عاٍر، أشعث الشعر،

.وأتكّلم من غير وعي... في ثيابي عشب األرض

.يبدو أّنه نسvي اللغة لكثرة ما عاش مع الوحوش البّرية: قال أحدهم

.دفعوني بأيديهم امللّوثة إلى املدينة

إلى مصّحة عقلية، إلى جزيرة ليس فيها. خذوني إلى أّي مكان: صرخُت بهم

لكن ال تأخذوني إلى تلك املدينة التي . بشر، إلى مكان تحت األرض
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هناك أناس يكرهونني حّتى املوت، يقطعون الطريق على . تبغضني

.أفكاري، يريدون قتلي بأّي ثمن

لكّن أهل زوجتي وأقرباءها لم يسمعوا ُصراخي، ووجدُت نفسvي بعد
ساعات في مستشفى، ومن حولي أطّباء يقلبون شفاههم، وال يعرفون

.ماذا يفعلون

سمعت منهم أّنني مصاب بعّدة أمراض، لكّنها قابلة للشفاء، ما عدا

.مرًضا واحدًا ال يمكن الشفاء منه، هو االنفصام

سنعطيك دواء ينفعك لبعض. ال رجاء منك في هذه الحالة: قال أحدهم

.ثم تعود إلى ضياعك املعتاد... الوقت

ملاذا تحزنون؟ إّن هللا خّصني بنعمة...يا أطّباء بال حدود: خاطبُتهم قائاًل

فأفضل لي ألف مّرة أن أكون ضائعًا مع نفسvي، .االنفصام لحكمة منه

.وال أجد طريقي بين الضائعين

***

.عدُت إلى بيتي، إلى زوجتي التي تعيش مع التمّنيات
سئمُت! ليته يكون لنا. أنظر إلى هذا القصر الذي على التّلة: كانت تقول

.العيش في األكواخ

كيف أشتري لك بيًتا كهذا، واألشرار يطاردونني : فأقول من غير أن افّكر
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ويمنعون عّني الهواء والشمس؟ ّكلما مشيت خطوة تعّثرُت ووقعُت

أنظري إلى صورتي كيف عّلقوها... عيوُنهم ثقبْت حياتي. عشرات املّرات

إّنهم يكمنون لي في الطرقات،"... مطلوب: "على الجدران، ومكتوب عليها

وتحت الجسور، وفي األزّقة، ويترّبصون بي على أبواب الحانات، وكلما

لوال عناية... أردت أن أتكّلم وضعوا أيديهم على فمي ليمنعوني من الكالم

.هللا لرأيِتني معّلقًا على خشبة، وإكليل من الشوك على هامتي

على الرغم من كّل تلك املعاناة، كان هناك أناس يحّبونني، ولكْن ماذا

تفعل ذّرة من املحّبة أمام قناطير مقْنطرة من الضغائن؟

والذين يحّبونني هم الذين أخذوا بيدي في مجاهل الحياة، فما

!أعظمهم، وما أكبرهم

من أجِلهم لم أتوّقف عن الكتابة، فعندي شغف كبير بالفكر

.والفلسفة والشعر والرواية والحكمة

وكنت بعَد أن أبتلع الدواء، أشعر براحة نفسّية عميقة، وتأتيني أفكار

غريبة، فأسارع إلى التقاطها قبل أن ينتهي مفعول الدواء، فتتشّتت

.أفكاري، وأتبعثر على الطاولة

. أفقُت من قيلولتي في ظهيرة أحد األّيام، على ُصداح موسيقى أمام بيتي
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موسيقى شرقّية من طبل وزمر، فأسرعُت إلى الباب ألعرف ماذا يجري،

لقد أفرحَتنا. أهاًل بك بيننا: وعندما رآني املطّبلون واملزّمرون قالوا

نحن نحّب املبدعين ونقّدرهم، ونصْبنا للموسيقّيين... وأسعدَتنا

لقد وصلْت إلينا أعمالك، وقرأنا... والحكماء والعظماء تماثيل من رخام

من كتبك، فأعِجبنا بك إعجابًا كبيرًا، وكم نحن فخورون بأّنك حللَت

.بيننا

ال أصّدق ما تقولون، فإّن بينكم رجاًل: قلت لهم وأنا عابس ومضطرب

قصير القامة يضمر لي ُكرهًا أين منه كراهية عبس لذبيان؟ وهناك آخر

يتبختر كالطاووس، ويعتبر أّن الناس أدنى منه مقامًا، وكم يغيظه أّنني

وهناك املرأة الجاحدة،! برهنت للمٕال ضآلة شأنه، وضعف أفكاره

وجوههم مثل بوابير... والحّمال، واألجير في الديوان، والساحر والبهلوان

يريدون أن يجعلوا الشمس في مقام الفحمة املنطفئة، والوردة في. الكاز

مستوى العشبة اليابسة، ويدوسون تحت أقدامهم الكلمة التي تنقل

.الجبال، ويزغردون لنقيق الضفادع

:تعّجب الناس من جرأتي، ونظروا بعضهم إلى بعض، وقال كبيرهم

لقد جئنا إلى هنا لكي نكّرمك وأنت تهيننا، ... نحن ال نصّدق ما نسمع

.وهذا ال يليق
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لم أكن ألخاطبكم كما أفعل اآلن لوال أّنكم لم تخطئوا في: قلت لهم

فلقد عّلقت لكم كواكب في ظالم أّيامكم فحّطتموها انتقامًا مّني،. حّقي

وتجاهلتم ما أفعله... وفّضلتم أن تعيشوا في ظالم لكي ال تعترفوا بفضلي

في سبيل الخير واإلنسانّية، وجادلتموني في كَرمي وعطائي وكأّنني أعطي

إّن الكاذب ال يصّدق أّن هناك أناسًا صادقين، والبخيل... من جيوبكم

.ال يستطيع أن يرى إنسانًا كريمًا يغدق من محّبة هللا وعطائه
عودوا إلى: التفَت الرجل الكبير إلى صحِبه وهو حانٌق، وأمَرهم بالقول

.بيوتكم، فهذا الرجل قد كَفر بنعمتنا، وعلينا أن نتجاهَله بعد اليوم

وفي تلك اللحظة، عادت زوجتي من السوق، فرأْت الحشد أمام املنزل،

وكان املطّبلون ال يطّبلون والزّمارون ال يزّمرون، والناس غير راضين
وملّا سألْت امرأتي عّما. عّني، وأنا واقف كالصنم أواجههم بتعّنت ونفور

نعتذر أّيتها السيدة، لقد جئنا بالطبول: حدَث، خاطبها الرجل، فقال

والزُمور والراقصين إلى هذا املنزل، لكي ُنظهر تقديرنا واحترامنا إلنسان

فقد أهاننا بكالم قاٍس، وأسمعنا من. ال يليق به التقدير واالحترام

.الهجاء املقذع ما ال ُيقال في الُعتاة واملجرمين

أجهشْت زوجتي بالبكاء في اللحظة، وقالت للجمع والدموع تفيض من 

زوجي يعاني من انفصام في ... سامحونا... رجاًء: عينيها الكبيرتين
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لقد نام إلى الظهيرة ولم يأخذ الدواء، ولعّله نسvَي أّننا انتقلنا... شخصّيته

.منذ ُمّدة إلى مدينة جديدة

بقلم د. عماد يونس فغالي! ومحّبة...  ذّرة فكر- 2

 

قصة: "جميل الدويهي، أن أخرَج عن سياٍق عّرفَتنيه. اسمْح لي سّيدي د

أخرُج ألنظَر إليه من". ذاتية تحكي عن معاناة الفهيم في مجتمع ال يقّدره

بعيٍد، حيث وضعَته، وأنا في مكاٍن أراه بعينين كاللتين لَك، كالنا اعتمد

.الفكَر نبراًسا ُينيره، لُيتعَب نفَسه واآلخرين

ونلوذ باليراِع يقطر مداًدا، كم. كالنا، كما األتراُب من دوحتنا، نعاني

ا، ال يدرَك آَهه إاّلنا ا، يخّط أملًا رؤيويًّ .تلّوَن قرمزيًّ

اعتمدَته مصطَلًحا، تشيُر فيه إلى". الفهيم"عفًوا صديقي، تقوُل 

في كّل األحوال،! أو أّنَك تمحو عن بني قوٍم صفَة الفهم؟. العبقرّي رّبما

يعاني الفهيم مجتمًعا ال يقّدره، ال يفهمه، أو فلنُقْل كما أعاله، يتعب

.من متابعة فكره وتوّصالته

وأقلُّ هم . في ناحيٍة أخرى، ينتمي الفهيم إلى طبقة قليٌل عديُدها

هي في املفهوم العاّم غيُر منتجة، وغالًبا غير . الساعون إلى اعتناقها
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!فما هّم الناس بها إًذا؟. قيادّية

ضميُر املتكّلم. ، لفتتني هي األخرى بتمّيٍز فيها"القّصة الذاتّية"في ولوٍج إلى 

أّواًل، هي ذاتّية ألّن الراوي هو ضمير املتكّلم، بديهّي... في القّصة هو كّلها

.هو كّل العقدة، فهذا تمّيُز الكاتب الرؤيوّي" أنا"لكْن أن يكون . األمر

طرَح صاحُب القّصة مرَسلَته من فم بطِل السياق، بداللّيٍة ساخرة غير

سمعُت منهم أّنني مصاب بعّدة أمراض، لكّنها قابلة للشفاء، ما. "مدّونة

لكّن الجواَب". عدا مرًضا واحدًا ال يمكن الشفاء منه، هو االنفصام

فأفضُل لي ألف مّرة: "جاَء في جدّيٍة أكثر من صائبة، على شكل جارحة

".أن أكون ضائعًا مع نفسvي، وال أجد طريقي بين الضائعين

الفهيُم ُيدرك مشكلَته، يعرُض لها، يحكم على نفِسه خارًجا عن

هكذا يراني من. هاها. أنا املريُض في أعُين الناس، فّي انفصام. األصّحاء

أعيش في. وأحّب هذا كثيًرا. غريٌب أنا في عالمي، عن عالمي. ليَس ُيشبنهي

يعترفون لي بعالمي الخاّص، لكّنهم ال. ضوئّيتي، فيراني الناُس منغلًقا

.يقربونه حتى َقبواًل

عالم الفهيم الخاّص، وعامله. يتكّلم النّص على عاملَين متناقَضين

في العالم األّول هو مرفوض ومريض، مطلوٌب من عدالة. املجتمعّي

والعالم املجتمعّي الذي". الفاهمة"الناس التي ال تعترف بكينونته 
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تتقّدمه زوجته، يريد أن يعيَده إلى صوابه الذي يّدعي أّنه يبلغه عندما

لتبقى مجموعة تباُن دخيلًة يقول فيها الكاتب. يتناول دواءه في انتظام

والذين يحّبونني هم الذين... كان هناك أناس يحّبونني: "على لسان بطله

من أجِلهم لم! أخذوا بيدي في مجاهل الحياة، فما أعظمهم، وما أكبرهم

..."أتوّقف عن الكتابة

ورّبما إليهم وّجه. من أجلهم رّبما، كتب نّصه في الصيغة التي اعتمد

"ماذا تفعل ذّرة محّبة؟: "السؤال، عنواَن النّص

يحترمون أصحاَب. في مجتمعاتنا معجبون كثر بالكلمة واألدب واإلبداع

 األدبّية والفكرّية، مستمعينسلباملجابل يلتحقون . القلم، يقّدرونهم

بجرعٍة من انتقاٍد" الشافين"لكّنهم يعودون إلى قافلة . ومستفيدين

أناس"هم أنفسهم في مكان، ... بسيط يشاركون فيه أم يلحقهم

يكرهونني حّتى املوت، يقطعون الطريق على أفكاري، يريدون قتلي بأّي

".ثمن

جميل الدويهّي، دخلَت بنّصَك نورانّيَة رجِل الفكر من وجهِة نظره. د

ماذا. قلَت القيَم التي يحياها وينشدها في تواجدها وافتقادها. املعاِكسة

!تفعُل ذّرُة محّبة في حقٍل ال تنبُت فيه ذّرُة فكر؟

التي تقول األشياء هكذا كما " الفهيم"أضأَت في السياق على شفافّية 
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هي، من دون مواربة أو مساومة، ولو على حساب نفِسه وإفادته

وهذا ما يجعله مدعاَة كراهيِة اآلخرين وابتعادهم عنه،. الخاّصة

.خصوًصا املقّربين منهم واملحّبين

ال أصّدق ما تقولون، فإّن بينكم رجاًل قصير القامة يضمر لي ُكرًها أين"

منه كراهية عبس لذبيان؟ وهناك آخر يتبختر كالطاووس، ويعتبر أّن

الناس أدنى منه مقاًما، وكم يغيظه أّنني برهنت للمٕال ضآلة شأنه،

...وهناك املرأة الجاحدة! وضعف أفكاره

:وقال كبيرهم

لقد جئنا إلى هنا لكي نكّرمك وأنت تهيننا،... نحن ال نصّدق ما نسمع

.وهذا ال يليق

لم أكن ألخاطبكم كما أفعل اآلن لوال أّنكم لم تخطئوا في: قلت لهم

فلقد عّلقت لكم كواكب في ظالم أّيامكم فحّطمتموها انتقاًما. حّقي

..."مّني، وفّضلتم أن تعيشوا في ظالم لكي ال تعترفوا بفضلي

نعم، نصبَت الفهيَم سراًجا موقًدا، وضعَته على منارة، يكشف كّل
يفّضل املجتمع أن تبقى أعماله في الخفاء،. فال ُيعجُب أحًدا... مستور

ُيزعج، ملَا ُيطالب" املنير"هذا . فُتضَمُر النّيات الحقيقّية وال من يقرأها

لَم ال. غيرّيُته تؤذي أناهم. بعالٍم من فضائَل ال تتالءم ومصالح الناس
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يكون مثَلهم؟ لَم ال يكتفي بانتفاعاته الخاّصة؟ فيكون واحًدا في

الجماعة منصهًرا فيها؟ لكّنَك تدرُك سّيدي كم يموُت حينئٍذ قبَل املوت،

...فال اسَم له وال فرادة لشخصه أو فكره أو إنجازه

قّصٌة ذاتّية حكْت حالَة املبدع سابًحا في غيومه، تهطُل خيَر أمطارها

في رأيي البسيط، سُتقرأ القّصة، ويقبلها كّل. دونما تمييز أرٍض ترويها

.طبًعا ال يهّم، فأنَت كتبَت وللناس قراءُتهم... قارٌٍئ من زاويٍة يقبع فيها

حسبي قرأُت من زاويتَك، قدَر ما نتشارك الحالة الفكرّية، موهبًة

عطيناها من عُل
ُ
...أ

2٠2٠ آب 21                                                                              في 
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عندما أحببَت هللا"عن نّص "

بالد القصَرين"  "من الكتاب الفكرّي الرابع

- النّص:1

وفهمُت من. لم أكن أعرفك من قبل. التقيُت بك في ساحة املهرجان

لهجتك أّنك إنسان غريب…

هل تريد مساعدة؟: سألُتك

.نعم… لقد تعبُت من السفر، وأطلب مكانًا لٕالقامة: قلَت

لم يكن في الفندق غرفة شاغرة، ففي أّيام األعياد هذه، تغّص املدينة

.بالزائرين، ويصبح العثور على غرفة من ضروب املستحيل

وقّدمْت إليك امرأتي الطعام. أخذُتك إلى منزلي، وعّرفتك بزوجتي وأبنائي

.وأقمَت عندنا ثالثة أّيام، قبل أن توّدَعنا وتعود إلى ديارك. واملاء
وبينما كّنا نترافق إلى املدينة، حيث محّطة القطار، كان العّمال ُيكّنسون

الشوارع، ويزيلون أشرطة الزينة عن األشجار، فقد انتهى العيد… ولم

يبَق منه إاّل صدى موسيقى، وآثار أقدام املحتفلين، وبعض أطفال 
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.يلعبون في الشمس

جميٌل أّنكم تنعمون بالسالم في هذه الناحية…: قلَت لي

نعم… نحن ننعم بالسالم… وإّن الذين يتحاربون هم مهّرجون،: أجبُتك

فقتُل الجسد هو انكساٌر... ديانتي تحّرم القتل... وسَحرة، وعبيد صغار

.للروح فينا

ليست عند قومي ديانة، لكّننا: فرحَت بما نطقُت به أمامك، وقلَت لي

.ولست أختلف عنك... نحّب هللا

ال تنَس يا زارا، أّنك أخي قبل: قلت لك، وأنت تبتعد لكي تستقّل القطار

أن يكون لك دين، وعندما أحببَت هللا أصبحت جزءًا مّني… أستودعك

.هللا

بقلم د. عماد يونس فغالي! سياٌق في قامة هللا- 2

جميل، بإطاٍر أعادني إلى اللوحِة اإلنجيلّية للميالد. بدأَت قّصتَك د
راح يوسف ومريم يطلبان مكاًنا لٕالقامة في بيت لحم،. ونحن على أبوابه

أو لنقْل)لكّنَك كنَت .  املدينة بالوافدين لالكتتابتظاظكاوال يجدان في 
من أناشُد بني اإليمان بكونه، هذا الذي يستقبل( بطُل القّصة

 ".الغريب"
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أجل، استقبلَته ضيًفا نزل عندَك مّدَة إقامته، ينعم بمعيوش البيت
وأوصلَته إلى محّطة القطار، وأنَت على قاِب أّياٍم قليلة من. كواحٍد منه

 !هل يحلُم بأفضل؟ لَعمري، هذا لم يتوّقْع توّفَره له. معرفته
 ".ليست عند قومي ديانة: وقلَت لي: "ما جعَله يبوُح لَك بحقيقة قومه

، من نقٍص إنسانّي وأخالقّي؟ نعَم"ال ديانَة له"في الواقع، ماذا في 
ا، الئًقا وشاكًرا صحيح، لم تذكْر هذا في السياق، لكّن. بضيافتك، ممتنًّ

وجدَت فيه الواحَة القيمّية متوافرًة. مجرى األحداث يودي بامتياز
 .وخصبة

يحضرني هنا. ، لكّن هللا موجوٌد في اعتبارهم"ليست عند قومي ديانة"
، مضمونه تبرئُته من"تبرئُة هللا: "كتاٌب لألب يوسف قّزي عنوانه

 !الديانات
، كأْن يؤّكد لَك وجوَد هللا"لكّننا نحّب هللا: "قاَل ضيفَك: وفي تعّمٍق أكبر

!هللا محّبة، ونحن نحّبه: في ماهّيته الحقيقّية، ومعرفتهم الصحيحة له
الديانُة... هذا قّمٌة في الديانات، خلوٌّ من قوانين وأنظمة ومسلكّيات

 .الِقّمة
وعندما أحببَت هللا أصبحت جزًءا: "قلَت له. وتنتهي القّصُة بجماٍل بعد

نحن جزءان. هياكُل نحُن لهذا الحّب املطلق. يسكننا هللا، وأكثر". مّني
، هو هللا الذي صارنا، سكن فينا ِإْن. "هذا ما يهّم هللا... صرنا من كّلٍ

َحٌد
َ
ِني أ َحبَّ

َ
ِتي، َوِعْنَدُه َنْصَنُع َمْنِزاًل... أ

ْ
ِبي، َوِإَلْيِه َنأ

َ
ُه أ  ".يِحبُّ
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كأْن ال نحتاُج لديانٍة حتى نجَد هللا أو. أراَك سّيدي تقصد ما ال تقوله
وفي. في تعبيٍر آخر، تبعد عّنا الديانُة اكتشاَف هللا على طبيعته. نحّبه

:العالقاِت قوُل الشاعِر واٍف
ما دمَت محتِرًما حّقي فأنَت أخي

 .آمنَت باهلل أو آمنَت بالحجِر
لكّن الوقوَف على االحترام واملحّبة، هو من صلب اإليمان باهلل، وبلوغ

 .غايته من وجودنا
وفي َعوٍد إلى اإلطار امليالدّي، رْبٌط داللّي رائع بين قّصتَك هذه وُمرسَلة

في اللوحة امليالدّية، البشارُة راحْت في أوجٍه مختلفة إلى فئات. امليالد
البعيدين في اإليمان، املجوس نموذًجا، والبعيدين إلى: الناس قاطبًة

أّما رجال... معيشتهم، مثالهم الرعاة، وأهل البيت، املالئكة ُينشدون
!السلطة والدين، فهاَك هيرودُس يرفض وُيجرم

وإّن الذين يتحاربون هم مهّرجون، وسَحرة، وعبيد "في النّص ههنا، 
...فقتُل الجسد هو انكساٌر للروح فينا... ديانتي تحّرم القتل... صغار

 ".لكّننا نحّب هللا
من أين عرف صديقنا وجماعته هللا؟ ألسنا نعرفه نحن: قد يبقى سؤال

 من اّتباعنا ديانًة معّينة؟
الدين: أَما قيل. لكّننا نجد هللا في املعاملة اإلنسانّية والقيم. بلى، صحيح

معاملة؟ وبعُد أكثر وخصوًصا، إذا عدنا إلى اإلنجيل، أين نجد هللا؟ بمن
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كّل ما فعلتموه مع أخوتي هؤالء الصغار، فمعي"صّور نفَسه؟ 
حيث نعاين فعَل املحّبة والتصّرف اإلنسانّي تجاه اآلخر،". فعلتموه

 .استضافُة بطل القّصة للغريب نموذًجا. هناَك يتجّلى أمامنا هللا
سّيدي الكاتب، قد تكون مرَسلتَك األولى واألساس في رأيي، كّل الديانات

:متى خرجنا عن هذه املنظومة، صّح فينا القول. محّبة هللا: هي واحدة
 "...ليس عند قومي ديانة"

قّصٌة متكاملة العناصر السردّية، أوردَتها أعاله، التشويُق فيها متماسٌك
بصدمٍة"على امتداد السياق، يؤتي قفلًة تفلُت إلى دهشٍة أملعّية، ُتشعر 

ا يدوم، " إنسانّية وعندما أحببَت هللا"ترّسخ في النفِس انشراًحا انطباعيًّ
"أصبحت جزًءا مّني…

قد نجُد خروًجا عن الواقعّية إذا أردنا غوًصا، لكّنه يخدم الداللة إلى 
 .حّدٍ ال نتخّيل بدياًل، وهذا إعجاٌز من دون تكّلف

ا متجّذًرا، روح في قراءٍة اجتماعّية سريعة أيًضا، أدخلَت زخرًفا مشرقيًّ
فاملضيُف. الضيافة الغارقة في عمق األصالة الشخصّية والتكونّية

ا يعيدنا إلى زمٍن أرجو أاّل يصير من وعائلته قاموا باألمر واجًبا مستحبًّ
خصوًصا وأّن قارًئا متابًعا قد يقف عند هذا التفصيل بعيٍن!! املاضvي

 !سلبّية، مع األسف
الفٌت هذا التفصيل، خلُته دخياًل، في وقٍت". وأقمَت عندنا ثالثة أّيام"

أنَت استعرَت اإلطاَر امليالدّي للسياق، في. يخدم مؤّشر الزمان في السرد
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كان العّمال ُيكّنسون"جديٌر إضافة . العناصر التي شّكلَت فيها نّصك
"الشوارع، ويزيلون أشرطة الزينة عن األشجار، فقد انتهى العيد…

وبعد ثالثِة أّيام، كان حواٌر كشف لكما". ثالثة أّيام"لكّنَك لم تغفل عن 
استعادُة حدث. كأن انكشف لكما فعرفُتماه. كم هللا حاضٌر يرافقكما

غريٌب كم يروق. القيامة في حّد ذاته من جهة، وظهوره لتلميَذي عّماوس
 !لي هذا النّص على ضوئّيِة الكتاب

هل نقلَت الكلمة اإللهّية إلى تجّسٍد في الحالة االجتماعّية املشرقّية
 !ااألصيلة؟ والغايُة إنساٌن في ملء؟ حّبذ

. جميل الدويهي، أعرفَك إنساًنا رقيًقا ذا دعوٍة رؤيوّية في عالم األدب. د
لكّني التقيُتَك في هذا النّص رسوَل كلمة وقيم، إلهّية في الناس، ال ترضvى

!ولن أضيف... دون الكمال لهم تصنيًفا
2٠2٠ كانون األّول 3                                                                       في 
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مٔومن وكافر"عن نّص "

من كتاب "هكذا حّدثتني الروح" 

 لجميل الدويهي

- النّص:1

لقد أتينا يا أخي إلى هذا: قال راهب متنّسك لراهب آخر أكبر منه سّنًا

ففي هذه الغابات البعيدة... القفر، لننجو بأنفسنا من الخطيئة والشّر

لكّنني ما... التي ال يوجد فيها بشر، ننأى بأجسادنا وأرواحنا عن التجربة

زلت أشعر بأّن الخطيئة تالحقني، وأعتقد أّن هذه الشجرة العاتية التي
تشمخ على كتف الوادي أكثر براءة وطهارة مّني، فهي لم تقع في تجربة،

.ولم يقرب منها الشّرير

وعندما رأى الكاهنين خّف. وفجأة مّر في املكان تاجر من بلد بعيد

.إليهما، وسألهما عن هللا

:قال التاجر أحّقًا أنت لم تهتِد إلى هللا، ولم تعرفه؟: قال الكاهن األصغر
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فقد ولدُت في قبيلة يعبد أبناؤها القمر، ويسجدون... حّقًا يا أخي

وإّنني سمعت في بعض املدن أّن هللا موجود، ولذلك أسألكم... للنجوم

ألم تصل إليكم الكتب فتقرأوها وتؤمنوا؟: قال الكاهن األكبر .عنه

ال يا أبِت الجليل، وإّن الناس في قبيلتي ال يعرفون القراءة: أجاب التاجر

قال الكاهن األصغر، وهو يرسم ابتسامة صفراء على .وال الكتابة

إّنني أشفق على قوِمك أّيها الرجل الغريب، وأحزن ألّنهم: شفتيه

ذهب التاجر .كافرون، ولم يصلوا إلى الحقيقة التي وصلنا نحن إليها

وعندئٍذ قال الكاهن األكبر .حزيًنا، واختفى بين األشجار الكثيفة

اآلن فقط عرفت كيف أّن هذه الشجرة التي ترتفع فوق الوادي: لرفيقه

.هي أكثر براءة وطهارة منك

بقلم د. عماد يونس فغاليقفٌر  في اإليمان - 2

الراهُب رجُل اإليمان، ترك الدنيا، مباهَج وملّذات، ألجل تكّرِس هلل،

وأن ينسك الراهُب، يتخّلى عن الحياة. ثمرَة إيمان، وهَب ذات

الجماعّية، في أنظمتها ودالالتها، ألجِل تعّبٍد أكثر وأعمق وهذا قّمٌة في

...سّلم اإليمان، عيِشه وااللتزام به دون الٍه عن الحبيب
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وفي منظومِة اإليمان، كّلما اقترب املؤمن من هللا، كّلما كان عرضًة 

لكّن ... طبًعا ال... في املعتقد الشعبّي، هللا يجّرب محّبينه... للتجربة

...االبتعاد عن الخطيئة، يقّوي التجربة، تقوى الشهوُة حين ُتفتقد

الراهبان في نّص الدكتور الدويهّي تنّسكا، لجآ إلى القفر، في مفهوم

.األمُر جلل، في طبيعِة الحال. األصغر بينهما لينجَوا من الخطيئة والشّر

.لكْن في نظٍر مختلف، أقّله بالنسبة للراهب الصغير، راحا في فكٍر سلبّي

ألجل هذا كان مقياُسه نجاًة!  يفوُز إن فعلمالينجو، ولكن لم يفّكر ب

هي. وقاَس وضعه بحالِة شجرٍة في قفره، قارَنها به. من خطيئٍة فقط

أطهُر منه، ألّن الخطيئَة ال تالحقها، وهو في تنّسكه، وفي تعّبده أيًضا، ال

هو في مساٍر سلبّي، معاكس لوجهِة النسك... يزاُل يتعّرض للتجربة

كأّني به يوّجه إيمانه سالًحا في وجه التجربة والخطيئة، وال. الطبيعّية

...يعتمده طريًقا إلى املعبود ومسلًكا في نهج الفضيلة

رجٌل يمّر بالراهبين يلوذ. ويدخُل السياَق عنصٌر مفاجئ، باَن كاشًفا
أنتما أبوّي، تعرفان هللا،: لرؤيتهما ناسكين، ارتمى بضاّلته أمامهما. بهما

ماذا لقي؟. كشَف عرَيه اإليمانّي لهما، ناشًدا إرشاًدا... اهدياني إليه

كيف ال تعرف هللا؟ كيف لم. تلّقفه الراهب األصغر في صغره هذه املّرة

تهتِد إليه؟ في الواقع سمع الرجُل عن هللا، تاق إلى إيجاده، إلى تلّمسه،
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:حصَد حكًما مبرًما جهالًة. جاء إلى من اعتقدهما مصدَر هدٍي إليه

وفي ...أُيعقُل أّنَك وقومَك كافرون، من عالٍم دون؟ أشفق عليكم أنا

النّص، ال ذكَر ملبادرٍة تجاه التاجر تقوده إلى هللا، وال خطوة تقوُده نحو

لم !إبَق في كفرَك، أشفْق عليك. أنَت كافٌر قال له... من ضالله" نجاٍة"

نعم من أين... ولكّنَك أثرَت شفقتي أنا... ُتعِطه أبِت حتى جواًبا عن مراده

تأتيه بسبيٍل إلى هللا، وأنَت الٍه عنه بتخّبٍط في التجربة، ال تني منها

!تتذّمر

هو ال. وغفلت عنَك بصيرٌة ُتريَك كفَر التاجِر ازعاجه، يريُد منه تخّلًصا

يتململ من حالته، بل يبحُث عن خالص، اعتقَد أّنه يجده عند أهل

اإليمان، َمن قّربوا ذواتهم هلل من أجل تعّلقهم به، تخّلوا عن كّل ما ليس

ألجل إيمانهم الذي مأل حياتهم فبذلوها في سبيِل ملء... له من أجله

هل ...عيشه، فأعدَته يا ناسُك فارغ القلب، مفتقًدا نعمًة ليست عندَك

ا أبِت؟ أجابَك رفيقَك بوحٍي اآلن فقط عرفت كيف أّن: "أنَت مؤمٌن حقًّ

قاٍس ".هذه الشجرة التي ترتفع فوق الوادي هي أكثر براءة وطهارة منك

أّي أيماٍن تّدعيه! ما قّدم تعليًقا على موقفَك من الرجل، لكّنه الحقَّ قال

ال ينعكُس قواًل وموقًفا أمام الناس؟ أّي إيماٍن هذا ال يتجّلى فيه من

تؤمن به؟ وبعُد أكثر، من قال إّن عدَم معرفة الرجل هللَا كفٌر؟ إن
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عرف هللا موجوًدا، راح يبحُث عن تعّرٍف. ظلمُته قلُت هو مؤمٌن بالقّوة

يقول الرسول! وقبيلُته، هل جهُلها وجوَد هللا كفٌر؟ حاشا القول! به

وكيف يسمعون إن لم ُيبّشروا،. كيف يؤمنون إن لم يسمعوا: "بولس

!وكيف يبّشرون إن لم ُيرسل إليهم؟

يا أبِت، الجليل كما دعاَك، جاءَك الرجل ليسمع، فلم تبّشره، كيف

يؤمن؟
لكّنني. لن أغوَص في دالالٍت نصّية تسير بي إلى عمٍق، قد يفضَح املستور

لم يهتِد ناسُكنا األصغر إلى هللا في قفره، كما: أعود إلى بدٍء ألقول

فلم. تلّهى بمحاربته التجربة والخطيئة، وحده، من دون هللا. مفترٌض

ينتصْر في حربه من جهة، ولم يجْد سالًما عاينه في الشجرة العاتية من
لكْن بعُد أكثر، وأكثر، لم يستطع أن يقّدم للتاجر ما أراده... جهٍة أخرى

.األخير، ألّنه هو ال يملكه، ولم يستطْع الحصول عليه قّط

2٠2٠ أّيار 11في                                                                                        
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يوم جادلُت املتنّبي" عن نّص "

من كتاب "بالد القصَرين" لجميل الدويهي

- النّص:1

وانطلقت بها،... ركبُت في آلة الزمان التي اخترعتها بعد جهد جهيد

يا لخيبتك يا: والناس يلّوحون بأيديهم، والحزن على وجوههم، قائلين

وقد ال تعود إلينا... هربَت منا، لكي تفتش عن عالم ال يشبهنا! جميل

...أبدًا

ه،: قلت لهم
َ
أنا ذاهب في رحلة، ألّن عندي كالمًا مع املتنبّي، ونقاشًا بدأ

...وسأعود إليكم قريبًا... ولم يكن لي رأي فيه

سألُت عن املتنبي في بغداد، فقيل لي إّنه في حلب عند سيف الدولة،

فقصدته إلى هناك، ووجدته قاعدًا في خيمة مع بضعة رجال، كانوا

فدخلت وسلمت، فسألني. يقولون وال يقول. يتحّدثون وال يتحدث

الحاضرون عن اسمي ومدينتي، وتعّجبوا من هندامي، فلباسvي يختلف

عن لباسهم، وقيافتي ليس فيها شvيء من قيافة ذلك العصر واألوان،
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 مننيّنأوبعد أن شرحت لهم ...  تزكم األنوفّيورائحة عطري الفرنس
زمان آخر، طلبت الكالم، فصمتوا جميعًا، وكان عندهم فضول

: قائاًلّبي بالحديث إلى املتنهتّجفتو. ليكتشفوا منطقي

:ألسَت يا شاعر العرب األكبر َمن قال

ذو العقل يشقى في النعيم بعقله          وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم؟

.قلتها. نعم: أجاب

آه كم أشفق عليكم يا شعراء الحكمة، وأتعّجب من ِحكم: قلت له

ّل تصلح لكهاّنأوأقوال تنطقون بها من غير تفكير عميق، وتعتقدون 

 فيمونّلاملعلقد درسنا في الكتب عنكم، وجاهد !... األّيام واألماكن

. إقناعنا بأّن الحكمة كنوز ثمينة، وال يحلو الشعر بدونها

غضب ابن الحسين من كالمي، وتقلقل سيفه تحت يده، فتذّكرت قوله

لست: لكّنني قلت له. عن الخيل والليل والبيداء، وعن السيف والرمح

وإّن حكمتك ال... خائفًا منك، ألّنني ال أخاف من أحد تحت الشمس

 صاحب العقل يشقى، وصاحب الجهل ينعم؟ الّنفَمن قال لك إ! تصّح
إّن الجاهل هو أكثر الناس شقاء، وغيظًا، وحقدًا... يا شاعري العبقرّي

على كّل شمس طالعة، ويتمّنى لو يهّشم الخير بأظافره، وهو ال ينام

وإّني ما رأيت. الليالي لشّدة غضبه مّمن هم أعلى منه معرفة وأكثر ذكاء
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، وما رأيت سليط لسان إاّلًاجاهاًل إاّل وتمّنى أن يقتل الفالسفة جميع

واشتهى أن يخنق البالبل املغّردة، ويجعل لنقيق الضفادع تماثيل

وما رأيت قليل العقل إاّل واشتهى أن يكون حاكمًا على. وأبراجًا مشّيدة

أصحاب العقول، وعلى األمم أيضًا…

وأنا ال أقصدهم: أجبته أنا ما قصدت الناس جميعًا…: قال املتنّبي

فإّن هناك فرقًا بين إنسان لم تسمح له املقادير بأن يصير... جميعًا

عاملًا، ويعترف بذلك لنقاء قلبه، وتواضع روحه، ومحّبة هللا التي

انسكبت فيه، وبين جاهل متغطرس يّدعي أّنه أفهم الناس، كما تزعم

فهذا يا سّيدي أكثر الناس... الشياطين وعفاريت الليالي أّنها مالئكة

وقد يبكي عندما يشاهد أعمال العظماء. خيبة وشعورًا باأللم واملرارة

وقد يعمد إلى تهديم الحضارة انتقامًا لعجزه... وهو غير قادر على بلوغها

أّما العالم والفيلسوف وصاحب األفكار النّيرة،... وقصور يده وفكره

فهو الذي يفرح ألّنه يعطي الخير للعالم، ولوال يداه لتحّطمت أسوار

أما رأيت كيف... املدنّية، وانتهت الشعوب في مجاهل الظالم والترّدي
يطاردونك أنت في املجالس، وأنت الشاعر الشاعر، ويريدون

االقتصاص منك ألّنك أكثر إبداعًا منهم، حتى وصل األمر بشاعر وضيع

هو ابن لكنك، أن يقول عنك كالمًا هو من الرداءة واالنحطاط بمكان؟
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:قام املتنّبي من مكانه، وبشائر القنوط بادية عليه، فهمس لغالمه قائاًل
ما جادلت أحدًا إاّل وغلبته، ما عدا هذا الرجل اآلتي إلينا من عصور

فإّني وهللا ال أطيق طعم... فهّيا بنا يا غالمي لنرحل من هنا. تختلف عنا

.االنكسار

خرج املتنّبي وغالمه على عجل من الخيمة التي كّنا فيها، ومضvى ليلقي

قصيدة على مسامع سيف الدولة، وكانت املوسيقى تصدح في القصر

ورأيت عربات مطّهمة تتوّجه إلى... املنيف الذي يترّبع على قّنة عالية

القصر، عليها أمراء وأميرات حسان، فيفتح لها حّراس بني حمدان

قال لي أحد الحاضرين وقد أعجب من جرأتي وصواب... الرتاج الضخم

ملاذا ال تمكث عندنا وقتًا، فنعّرفك بسيف الدولة، وقد يجزيك: رؤيتي

إّن عندي إمارة أوّد الرجوع إليها،: فضحكت، وقلت له... باملال واإلمارة؟

.وهي عندي أغلى من أوطان الناس جميعًا

ركبت في عربتي، ورجعُت إلى قومي الذين كانوا يعتقدون أّنني لن أعود

إليهم البّتة، ولعّلهم ظنوا أّنني انكسرت وُهزمُت في أّيامهم، فغادرت إلى

وملّا رأوني عائدًا تهّللوا،. جزيرة بعيدة خوفًا من كالم الجاهلين املتكابرين

فَمن يكسر قامة جبل من الجبال! يا لك من مشاكٍس عنيد: وقالوا

تأبى الرضوخ والخذالن؟... الُعتاة
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بقلم د. عماد يونس فغالي! ويبقى هللا ملهَمه- 2

أدخلَت نّصَك جدلّية الزمن، وهي لعبٌة فلسفّية علمّية من فئِة

.، وهي ال تفيFictiveاالفتراضّية، حتى ال نقول خرافّية بمعنى 

على سفرَك الذي تّدعيه" املعترضة"تركَت خاّصَتَك . سردّيٌة عبر الزمن

رحَت. لفترٍة زمنّية، تخرُج خاللها من زمنَك العادّي، في رجٍع سنواٍت ألف
ا مِلا تمّلَك في الذهن األدبّي تحت في حّلتَك العصرّية، تحمُل فكًرا اعتراضيًّ

.عنواٍن حكمة

هكذا وّقيَت نفسَك ما يمكن أن. اعتمدَت وسيلَة نقٍل قلَت من صنعَك

وأعطيَت اسًما يتخّطى مفهوَم". السفر"يؤخَذ عليَك من قدرٍة على هذا 

..."آلَة الزمان التي اخترعُتها... "العاّمة، فتختلط عليهم معتقدين فهموا
ذهبَت إلى بغداد، عاصمة الشعر واألسواق. ثّم تابعَت بسرٍد طبيعّي

في فكرَك، املتنّبي الذي" املّتهم"الشعرّية ومرتع الشعراء، تفّتُش عن 
ا من هذا الرأي. أجرَم في طروحاته، ولم يلَق بعُد رأيَك وهو يعتقُد خلوًّ

هنا دعني ألفُت إلى دخولَك سياَق الشاعر أّنه مصّنٌف معّلًما ومثااًل…
العّباسvّي في خصوصّيته، ما يجعُل السرَد مشّوًقا ومحّبًبا من العارفين في

رجُلَك في حلب، في َبالط سيف الدولة يمدحه،. إلى حلب وّجهوك. قّرائَك
وصفَته. هناَك حظيَت به، أبي الطّيب. نعم... يفخر بنفسه ويهجو
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، ال يصرف كالًما في"املتكّبر"هذا . قاعًدا في مجلٍس ساكًتا وغيره يتكّلُم
،"الغريب"لكّنَك أقلقَت موقَفه السلوكّي هذا، ال بدخولَك . غير إفادٍة

ألسَت يا شاعر العرب األكبر َمن: "سألَته .لكن بتوّجهاتَك املباَشرة إليه
وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم؟           ذو العقل يشقى في النعيم بعقله :قال

 منتظًراَلَعفال كهو، املتنّبي، شاعر العرب األكبر، بل أخاُله . وأجاب
ا تأتي من زمٍن تخّطاه بألف عام ولكن بزهّو، لخلوِد. اّتهاًما، مِلا رأَك مهتمًّ

قولته راسخة في املعتقدات الفكرّية، وإن على غير اقتناع في أماكن
.نعم قلُتها: ببساطة .ومفّكرين

ه، ولم يكن لي رأي فيه"وانهلَت عليه بجاِم 
َ
بدأَت حاكًما على ..."نقاٍش بدأ

أو ال، أشفق عليَك ألّنَك. صفته الحكمّية، كأْن تقول له منتحُلها أنت
ورحَت تعرض للبيت الشعرّي في". اًلوما نطقَت محا"اعُتبرَت حكيًما 

لَعمري كم مقنٌع سّيدي. مخالفٍة لفكر الشاعر من عندّياتَك اإلنسانّية
.في مقاربتَك

:وفي الحوار، بان شاعُرنا العّباسvي مغلوًبا، أتبعَته برّدة فعٍل منكسرة
بعد أن عّبر..." خرج املتنّبي وغالمه على عجل من الخيمة التي كّنا فيها"

هل فعاًل ما: ليبقى سؤاٌل قد يطرحه بعٌض .عن انهزامه أمام طروحاتَك
 فادح وانحياز إلى سيطرة الجاهل؟

ٌ
قّربه الشاعر في البيِت أعاله، خطأ

أم هو تشّكٍ فاضح من هذا الواقع، الذي رّبما عايشه في عصره وحياته؟
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أم هو طرٌح منطقّي ينسحُب على حالٍة خاّصة، رأيَت أّن حالًة مختلفة ال
ينطبق عليها؟

ال شّك سّيدي الكاتب، أّنَك بين السطور، آخٌذ شخصّيَة مخاَطبَك
لكّنَك. االفتراضvّي وفق حقيقتها التاريخّية، العارف ال يمكنه إاّل االنحناء

هنا، اسمْح لي أن أعتقد كم شخصّية املتنّبي جعلَتها نموذًجا ملثيالٍت عبر
التاريخ، وفي يومنا، كأن في رحلتَك على الزمن، ُتحيُطها بمرَسلتَك راعًيا

.ومصلًحا
". انتصارَك"في مجلس املتنّبي، كم جّليَت بإظهارَك تفاعَل الحاضرين مع 

رفضَت،. رْح يا سّيُد إلى محضر سيف الدولِة، سيجزيَك باملال واإلمارة
ال ألجل السبب الذي أعلنَته، لكن ألّنَك صاحُب قضّية، رسوُل قناعة 

.ليس إاّل، وقضيَتها
هذا، وأنَت ابن زمانَك، فيه اكتسبَت املعرفة، ومنه استقيَت القناعة

بمعتقداتَك، وبثقافته املجتمعّية والعالئقّية، تبّنيَت املواقف، التي
!تنسحُب على الزمن إلى الوراء، لكن أيًضا وأيًضا إلى األمام

استقبلوَك بنشوٍة. في نهايِة النّص، كأْن سبقَك خبر غلبتَك إلى قومَك
تأبى... فَمن يكسر قامة جبل من الجبال الُعتاة: "مهّللة شمخَت لها

هل من وسائل اّتصال أّواًل بين الزمنين؟ أم إّنها آلُة "الرضوخ والخذالن؟
ا مثاًل؟ يبقى التساؤُل معّلًقا !وال مشكلة. الزمان، مركبَتَك، مجّهزة إذاعيًّ

، تكتفي بجداٍل، وإن"يوم جادلُت املتنبي"أّما أن تكون في نّصَك أعاله 
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وصلَت في نهايته إلى الفوز باإلشكالّية، فليَس هذا غرَضَك يا معّلُم أنا
يوم كان لَك القصُد بالَعود إلى املتنّبي، ليست الرحلُة إلى زمانه تفي .أكيد

كيف. كّل القصِد نقاٌش فكرّي في مسألة إنسانّية بامتياز. هي األخرى
يغّلب الشاعر العّباسvّي الشقّي الجاهل على ذي العقِل؟ ومآتي األّول

الغيظ والحقد: بصفاِت الشّر كّلها، وهي تناقُض التنّعم" تمّتعه"تفرض 
ا وحسب، إّنما. واألرق أّما مآثر ذي العقِل فإّنها ال تؤّثر عليه شخصيًّ

...تطاُل الفئات من الناس ويظّللها بالخير العاّم، وهذا مدعاُة فرحه
فهّيا بنا يا: "انتصاُرَك هذا الشكلّي على أبي الطّيب ورّدة فعله القائلة

، ما هي إاّل"فإّني وهللا ال أطيق طعم االنكسار... غالمي لنرحل من هنا
االنتصاُر للخير،. داللّية، تنسحُب على كّل العصور، طاملا إنساٌن موجود

جميل التي تطلقها في نتاجاتَك األدبّية كّلها،. مرسلُتَك د. ألهله وأدواته
ورسالتَك اإلنسانّية التي يتجّسدها شخُصَك األديب واملعّلم ومؤّسس

...املشروع الراقي
، لم تنتصْر عليه، ولكن إليمانَك باإلنسان في ملئه،"يوم جادلُت املتنّبي"

!لصورته بدعِة الخالق، ولدعوته في الحياة
هنا في النّص اعتمدَت النمَط السردّي، في عناصره ومؤّشراته، ُيقبُل

عليه العاّمُة في القّراء، فيتمّتعون من حّسَك التشويقّي، وفعل الغلبة
ولكّن القارٌَئ بين. الذي أحرزَته، كما في كّل نهاية سعيدة ألّيِة حكاية

السطور، سيغوُص في دالالٍت تتغلغُل خلف األحداث املتتابعة، فال
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، حسبه ال يتقّدم إاّل بطيًئا، مرتشًفا مرسالتَك النمطّية بتذّوٍق متأّنٍ
تبقى فئٌة، أعتقدني أنتمي إليها، هي التي تقف في. يفوُته تفصيل

هذه الفئة،. مصافَك، تنضّم إليك، في امليول اإلنسانّية الخالصة
كما للغنى األدبّي. ، وللمعانيات املشّفرةّييصّفُق قلُبها للمضمون النّص

ا ا كما زمنيًّ .التاريخّي املدمج فكريًّ
ويبقى هللا... ذو العقِل يبقى هو هو، أمس واليوم وإلى األبد: وتبقى الِعبرُة

!ترنيًما ملهَمه، وأنبياؤه يدّونون
2٠21 شباط 4                                                                                  في 
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فنجان قهوتي"عن نّص "

أمينة سّر "أفكار اغترابّية"الدويهي  - رعيدي مريم ل 

 

- النّص:1

في فنجان قهوتي

طّيارة ورق

تطير إلى قرية بعيدة

تركتها منذ صغري…

إلى تّفاح الجبال

وعناقيد فوق املنزل القديم…

أراجيح أطفال
ومرآة من بّلور

وعندليب على شّباك

يعزف سيمفونّية ملوزارت

لكّنه لم يتعّلم املوسيقى…
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فنجان قهوتي بلون العتمة

 فيه قمرًا ونجومًارىأو

ورغيف خبز

تدخل رائحة الصعتر إلى ذاكرتي

وعبق ياسمينة…

وأخاف من هدير السفينة…

أمحوها

سفينة من الحديد والصدإ

تمخر في البحر الكبير

لكّنني أخفيها في غمضة عين…

يعود البحر إلى هدوئه…

يعود الزمان إلى الوراء…

في القهوة فقط

يمكنني أن أغّير العالم…

أن أبتسم وألعب كطفلة

تحت سنديانة عالية…

أحّب هذه الصور…
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أحفظها…

أضعها في إطار

لكي ال تهرب مّني

ّيامألاكما هربت مّني 

على حصان بلون القهوة

بلون الحبر الذي يبكي…

.وبلون التراب

بقلم د. عماد يونس فغالي! ال لم تهاجْر- 2

 

، عنواٌن أم داللة؟ هو حقٌل داللّي، متى لفظَته، رحَت إلى"فنجان قهوتي"

".لبنانّية"حالٍة إنسانّية لتقليٍد عريق، اسُمه 

فنجاُن القهوِة مصطلٌح إلى أين ال يأخُذ كّل لبنانّي يعيُش أصالته

.فيستعيُد هوّيًة تجّذرْت في نفِسه، في انتمائه وتاريخه

في فنجان قهوتي: "قالت مريم رعيدي الدويهّي

هي سّيدٌة. أو هو فنجان قهوتها نفسه طّيارُة الورق". طّيارة ورق

...الحنين:  حالتها يعكسها فنجان قهوتهاجرهاهماغترابّية، تدّون في 
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تستعيُد في ارتشافاتها زخارَف لوحٍة نشأْت على تذّوقاِت خيوطها واحًدا

واحًدا في حنايا مكاناتها عبر الوطن، الضيعِة، البيت، ومروراِت أويقاتها

اللذيذة في الصباحات املتكّررة، كّرسْت حالواٍت حفرْت كينونًة ال تقربها

!غربٌة وال تغرُب في امتدادات الزمن

:تقول مريم مطلَع نّصها

في فنجان قهوتي"

طّيارة ورق

تطير إلى قرية بعيدة

"تركتها منذ صغري…

إلى قريتها في لبنان البعيد مكاًنا، وزماًنا يوم يتماهى فنجان القهوِة مع

صباِح أبويها الباكر سالَف األّيام الخوالي، يرتشفانها نهوَض يومهما

...الواعد بغالل الحياة وثمارها

"...حّولي نشرب فنجان قهوة"إلى كّل لقاٍء لها بأحّبٍة يجمعهم بها 

طّيارُة ورٍق، تحمُل الذكرياِت اشتياَق ربوع الجمال الراسخ في البال،

.صوًرا ال ُتمحى، لوحاٍت قيمُتها في النفس تفوق الآللئ

تّفاح الجبال"

وعناقيد فوق املنزل القديم…

82



أراجيح أطفال
ومرآة من بّلور

"...وعندليب على شّباك
أخذْتها في. ، في الجسد، ولم تترْكها بالفعل"تركُتها منذ صغري: "تقوُل

فتحتها على القصيدة ههنا، فإذا هي في أبهى ألوانها. حقيبتها، كما هي

"أخفيها في غمضة عين…"الحّية، 

"...أبتسم وألعب"... "أغّير العالم"... "في القهوة فقط"

يقوُدها الفنجان إلى. بين الكاتبة وفنجان قهوتها اصطداٌم تخشاه

:جماالٍت تحياها في ال وعيها تمّتًعا ممّيًزا، تخاف عليه من ارتطام الواقع

من هدير السفينة…"

أمحوها

"...سفينة من الحديد والصدإ

الواقع الباعد بين ارتشافاٍت ودالالتها، تحفظها، تلك الصور التي تحّب،

في إطار"

لكي ال تهرب مّني

"...كما هربت مّني اإلّيام

هي نفُس الكاتبة، وديعُة الصبا، تخشvى عليها من غفوٍة تمحو ذكرياٍت 
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...تحييها ههنا وتحياها

حملت القصيدُة في متنها معجًما تمايَل بين الشوق املتأّجج في حنايا

...الغربِة وزخارف املعيوش الوطنّي الراسخ في الكيان

.هنا تهتدي مريُم إلى مخابَئ ذاكرتها، كأْن مستغيثًة هوّيَة فتاٍة ال تكبُر

رغم عامل السنين املحّول املنزل إلى صفِة القديم، يبقى العبُق اللبنانّي
...نضًرا، حاالًّ في األثيِر على فتّوته

، منظومٌة نفسّيٌة داللّية تفوق املصطلح نحو انتماء"فنجان قهوتي"

على حصان بلون"الكاتبة الداخلّي، إلى روحها املقيمة، اللم تهاجْر قط 

القهوة

بلون الحبر الذي يبكي…

"...وبلون التراب

2٠21 حزيران 17                                                                                      في 
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:عماد يونس فغالي. جميل الدويهي إلى د. دمن 

والشمس مشرقة...  املبدعون وضعوا أيديهم على الحقيقةادّقالن

عماد يونس فغالي، الناقد واألديب الرفيع، إلى أّيام خلت،. أعادني د
 إصدار لي منلّوأوكان . 2٠14 في سيدني عام ة"ّياغترابوبدايات "أفكار 

وهذا الكتاب أعتبره". في معبد الروح" لّواأل ّياملشروع كتابي الفكر
، فقد جاءةّياألدب من مراحل حياتي ةّممهوبداية مرحلة ... أيقونة أعمالي

التي طبعُتها في لبنان، وحملُتها إلى" طائر الهامة"الكتاب بعد رواية 
سيدني، وجّسد حالة خاّصة بعيدًا عن الرواية، أي في مجال الفكر

. واملسامحةةّبواملح تقوم على الخير ةّيإنسانوبناء مدينة 
 في األوساطةّجض أحدث هّنولك ضخمًا، دًاّلمجاملعبد ليس - الكتاب 

 عدواه انتقلت إلى وراء البحار وكتبّن في العموم، لكةّياملهجر ةّياألدب
عماد فغالي،.  من دةّيالهدوقد جاءتني باألمس الكلمة . عنه كثيرون

فهو اعتبَره معبدًا للصالة، ال عبادة فيه،. لتضيف وتضفي نورًا على نور
وشكل اإلنسان في ملئه، من خالل. ولكن رفعة اإلنسان في رتبة الروح

... في عيشها وتعاطيهاةّيالبشر تالمس ةّيحياتعظات متتالية في مواضيع 
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فقد جاء الناس إلى املعبد يبحثون عن أجوبة فأرشدهم الكاهن إلى
.فغالي.  تعبير دّدعلى ح- السبيل 

ويعتبر دكتورنا الغالي أّن صاحب املعبد رجل فكر بامتياز، ارتفع
"رجل فكر"وهذه التسمية .  املطلقرّرالتح في الروح إلى ةّيباالنسان

 البعض يجهد في نفي هذهّنتغبطني، وتعني لي الكثير، خصوصًا أ
 برهنت في املعبد،نيّنولك، وتقزيمي في دائرة الشعر، يّنعالصفة 

 الروح، وقريبًاثتنيّدح، ورجل يرتدي عشب األرض، وهكذا التّموالتأ
ّب أفعل التصغير الفاشلة ذهبت في مهصيغّل ك ّنأ"... ينَرالقصبالد "

 وأساتذة مبدعين، يضعونادّقنالريح، وبقي أصحاب الضمائر من 
 السماء صافية، والشمس مشرقة،ّنأيديهم على الحقيقة، ويعلنون أ

هو قّمة من قمم أعمالي، فلو لم" معبد الروح" ّنوالرؤية واضحة، وأ
 النثر،ّل عن كّل شvيء، وأبطلت كّل الشعر وكيتّللتخيكن موجودًا 

.واعترفت بهزيمتي أمام الزمان
 في سيدنياتّياألكاديم داتّيالسيقالت إحدى .  الفغالي املبدعهاّيأبلى 

هو إنجيل آخر في علم االجتماع وتنظيم الحياة، وها" في معبد الروح" ّنإ
 منّلوهو على األق. ، لو تجرؤ ، مقّدسًافهّنتص كّنإأنت تقول 

. ترفعني من التراب إلى معارج الروحهاّنأ التي أفتخر بها، وأرى ساتيّدمق
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عماد يونس فغالي. جميل الدويهي إلى د. رسالة من د

،"شهّي املنال"، بعنوان "أفكار اغترابّية"رّدًا على مقالتك عّني وعن 

اسمح لي صديقي الكبير، أن أعّبر لك عن عميق شكري وامتناني،

وكلمة شكر ال. ، واهتمامك بإنجازاته"أفكار اغترابّية"ملواكبتك مشروع 

تفيك حّقًا، فمعك واملخلصين تجاهلت التجاهل، وتجاوزت عصر

وألّنكم معي، ثّلة من النّقاد والعباقرة واملبدعين، تكون في يدي. الالمباالة

.الكواكب أغدق منها على الوجود

ومنجزاته، فبارك لي" أفكار اغترابّية"باألمس نشرت جردة عن مشروع 

وهذا ما يشّد. العشرات من اإلعالمّيين واملثّقفين في أستراليا وخارجها

وعندي إيمان عميق بأّن. من عزيمتي، ويجّدد إصراري على املتابعة

.التاريخ يدخل إليه املختارون فقط

نطقَت بالصواب أّيها الدكتور الغالي، في جميع مقالتك، فقد جئُت إلى

هنا مرغمًا، وأعيش مرغمًا، وأنتّفس بضيق، ألّنني غريب عن وطني وفي

وانسالخي عن بالدي جعلني أدفع ثمنًا باهظًا مّرتين، وأسأل وفي . وطني
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ملاذا املبدعون يعانون؟: فمي ماء كثير

يطلب مّني" شاعر"وصلتني باألمس رسالة، أكشف عنها ألّول مرة، من 

-أّما الصادق ... فيها أن أتوّقف عن إصدار الكُتب، العتبارات سطحّية

أضاَء سماَء مهجره أفكاًرا إغترابّية ألدٍب راٍق، قّدَم: "فيقول عّني- أنت 

...للمكتبِة العربّيِة منجَم دّرٍ مهجرّي الصفة، لبنانّي التراث، أدبّي اإلبداع

لعمٍل دؤوٍب واكَب نتاجاته الوافرة،. كّل هذا لجهٍد صّبه زمًنا غيَر قليل

ا في سماءاٍت خرقت حتى سطَع اسُمه، وحّلق إبداُعه قوَس قزٍح ضوئيًّ

.وال بأس من املقارنة بين رسالته ورسالتك أّيها الخّير والنبيل". اآلفاق

إّنني أشعر بالخيبة ألّنني أصرف هذا الجهد، وأضّحي بأّيامي ومالي،

وهناك من... وأسهر الليالي الطوال، فتخرج نهضة اغترابّية من بين يدّي

.ال ُيضّحون، وال يريدونها

خرقت اآلفاق إلى عندكم صديقي الكبير، أّما اآلفاق هنا فملّبدة... نعم

.والعشرات يسيرون في مواكب الشتاء. بغيوم كثيفة تحجب النظر

وأنا ال أستغرب هذا،. وتتحّدث أيضًا عّمن التحقوا بالركب وانتفخوا

فقد تعّلمت في سّتين سنة من عمري، أّن املصلحة التي تحّدد

تبّددها في النهاية، فبعض الناس إذا تخّلفت عن خدمتهم،... العالقات

ولي. غضبوا منك، وتنّكروا لك، وعاملوك بنكاية فظيعة ال تحتمل
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الفخر أّنني أطلقت الكثيرين، واكتشفت مواهب، ورعيت حركة أدبّية

غير مسبوقة، وال أندم على لحظة في حياتي، ألّنني من نوع شجر متمّرد،

كّل" أفكار اغترابّية"وأتمّنى لجميع من عبروا في ... يعلو قامة في كّل يوم

وللبيان أوضح أّن أفكار اغترابّية هو للخلود، ولو. وال ألوم أحدًا... الخير

.بقي وحيدًا، ألّن السّر الذي يقف وراء نجاحه هو سّر مقّدس
وإضاعُة االهتمام وقًتا. أنا أدرُك كم يؤملَُك إجحاٌف في حّقَك: "وتقول

ليس عندي ألم واحد، بل آالم: وأقول"... وقدرات في خدمِة الناكرين

كثيرة، بيد أّن األلم ال يحبطني، وأنتصر عليه باإلرادة والعزم، وأنا

إفرحوا ألّن هللا أوجدكم، وألّنكم تحّبون وتعشقون وتغّنون: "القائل

".للحكمة، وألّنكم تتمّتعون بالربيع والصيف وتباركون الشتاء والرعود

، كّل محّبة وتقدير لقامتك"أفكار اغترابّية"وختامًا، لك مّني، ومن 

...الرفيعة، وفخر لي أن تكون شراكتي معكم دائمة، طاملا في القلب نبض

.وفي الحياة حياة
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ميثاق الشراكة للخلود

بين منتدى "لقاء"عماد يونس فغالي يثّبت ميثاق الشراكة . د

 في لبنان ومشروع "أفكار اغترابّية" في أستراليا

والدويهي يثني ويوّقع عهدًا بحبر الضوء 

شراكة للخلود: جميل الدويهي. د

، وهو َمن هو ، في ألقه وإبداعاته،"لقاء"بدأت الشراكة بين منتدى 

لألدب" أفكار اغترابّية"، بداية الزيارة التاريخّية لوفد 2٠1٩صيف 

الراقي إلى لبنان، بوجوهه االغترابّية واللبنانّية أيضًا، فنحن لنا سفراء في

.كّل األصقاع، يحملون معنا عبء الرسالة، ووعورة الطريق

، وما أجملها"لقاء"كان املوعد في املكتبة الوطنّية في بيروت، بدعوة من 

صدحت فيه حناجر أدباء مغتربين! من دعوة، وما أطيبه من لقاء

ومقيمين، في عرس هو واحد من أجمل األعراس األدبّية، عدنا فيه إلى

جذورنا، ومتى كانت غائبة عّنا، ونحن فيها نعيش وتنبض قلوبنا بها؟

منذ ذلك الحين، نشأت صداقة بيننا، أناس ما زالوا معنا، وآخرون
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وكما حّملُتك مسؤولّية. وال يصّح إاّل الصحيح... افترقوا، وهللا معهم

 منذ تلك اللحظة التي وقفت،أديبنا الكبير، كذلك حملُت مسؤولّية أكبر

وتصّورت نفسvي طفاًل كان ضائعًا في البراري، وراء... فيها على منبركم

البحار، يعود إلى بيت أهله، وكان صعبًا أن أعود وليس معي شvيء من

ويوم رجعت إلى أستراليا، شعرت بأّن... اإلبداع أعلنه في محراب الكلمة

املهّمة تصعب وتصعب، في ظّل إهمال إعالمّي كبير، وتجاهل من نّقاد،

لكّن وجود الكبار... ومحاوالت متواصلة لوضع العربة قبل الحصان

معي، أعطاني القّوة، فتابعت مسيرتي، ال ألتفت إلى وراء وال إلى تحت،

.عزيمةوني كثيًرا من الوَهب ،ألتفت فقط إلى أقوياء

نعم دكتور عماد الغالي، التقينا من أجل اإلنسان، ولو كان أدبي شعرًا

فقط ملا أردته، لكّن الشّق األكبر النثرّي، جعلته لٕالنسانّية، وآمنت كما

تؤمن أنت سّيدي، بأّن الكلمة التي ال تغّير في العالم ال جدوى منها، ولو

،"مدينة للخلود"قرأ الناس ما كتبته في أعمالي النثرّية، وما بنيته من 

.لفهموا بصدق ما أعنيه

وأستغرب كيف. الفكر أعّول عليه في كسر الجمود النقدّي- هذا األدب 

أّن هناك َمن يكتبون ويكتبون عن أسماء شبعت نحتًا، واجتهادًا،

وقراءة، ويترّددون في مواكبة ثورة أدبّية انطلقت من هنا، حيث ال تصل
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حّتى صرت أتخّيل أّن هناك جدارًا أعلى من سور الصين يفصل... عين

ولوال أنتم، نخبة من...  األخرى، وعن إزميل النقداتّرالقاقاّرتنا عن 

.النّقاد الكبار، لكنت اآلن يائسًا ويابسًا على مقعد الخيبة
الناُس لهم موارباُتهم للوصول حيُث األلقاب. ستبقى تعاني: "تقول

دعني أقول. واملراكز والصيُت، وأنَت تبقى أنَت، تسلُك إنسانَك للوصول

أنَت تقصُد وصوالٍت بعد، وتعتبُر نفسَك في. إّنَك واصٌل وهم يَرون

وهم، في. الطريق دائًما، ألّنَك تدرُك كم املعرفة تطاُل الالمحدود

وألجله، يعتمدون االنحدارات، ألّن الِقمم. محدودّيتهم، يكتفون بالقليل

وقد أحببت كالمك، معّزيًا، ومخّففًا من فداحة"... ليست في مرآهم

، ألّنه يدّل على انحطاط،)...(املعاناة، وأخجل أن أروي لك ما يحدث 

وفي وسط املتاهة أعّلي القباب، ومعي مخلصون،... ويندى له الجبين

، وعنونوا كتبهم"نكران"أوفياء، كبار، حذفوا من قواميسهم كلمة 

أّما الزبد فيذهب... وأفرح بالشراكة معهم ومعكم... بالجميل الذي يبقى

.جفاء

إّن الناقد : "عندي قول أحّب أن أرّدده في مجال النقد واألدب، وهو

الذي ُينصف أديًبا كبيًرا يكبر معه، أّما الناقد الذي ينهض بأديب صغير

وحّظي أّنني وقعت في أيدي مجموعة من الدارسين طوال". فيصغر معه
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القامة، رفيعي الهمم، ومعهم يكون السفر في املحيطات سهاًل للوصول

وعلى سفينتي أعالم الحرّية واإلبداع والصبر... إلى الكنوز املرصودة

الجميل، وعماد اللقاء ينتظر على شاطَئ جبيل، حيث ولد الحرف وإليها

.يعود

2٠21نيسان  24                                                                              في 
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" من نبض حياة... على منبر"عن كتاب جميل الدويهي 

عماد يونس فغالي. لألديب د

"أفكار اغترابّية"وينشر الكتاب على موقع  

عماد يونس فغالي، إلى. كم أفرحني وصول هدّية من األديب الطليعّي، د

، فأبرزته"أفكار اغترابّية"مجموعة الكتب الراقية املنشورة على موقعي 

.في الصدارة إلى جانب كتبي، وأعمال ألدباء مرموقين

، ما إن استلمته حّتى عادت بي"من نبض حياة... على منبر"كتاب 

في املكتبة( 2٠1٩صيف )الذاكرة إلى أّول فعالّية ثقافّية للوفد االغترابّي 

عماد يونس. ومؤّسسه د" لقاء"بيروت، بدعوة من منتدى - الوطنّية 

.وقد رأيته وسمعته ألّول مّرة على منبر، وكالمه من نبض حياة... فغالي

والدكتور فغالي شاهد عليها، كما أدباء. تلك الزيارة أفرحت قلوًبا

.وإعالمّيون قدوة، في ربوع لبنان املقيم ولبنان املغترب

ال ينقطع، والشراكة أعمق " ةّياغترابأفكار "و" لقاء"خيط اللقاء بين 

وخبطة القدم ترّج في . مّما بين العطر والزهرة، وبين البحر وجبروته
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.التاريخ، أقوى من الصمت الذي له محّل على هامش األّيام

لو كان الفغالي كاهًنا، وهو كاهن للحّق واإلنسانّية، لكان يذيب نفسه

وهو اآلن يذيب أصابعه وروحه في الحبر، ليخلق. من أجل هللا والبشرّية

.شمسًا وكواكب

هو ابن فغال الجميلة، الرابضة على جبل شاهق، التي يصفها بزهر

اللوز األبيض، واألخضر الثمرة، وحبوب الزيتون، وخمرة من كروم

فغال تشبهك أّيها الصديق الكبير في عّزها، وأجمل كرومها الخّيرة. ذهبّية

.هو أنت

 في معبدينَنكاه اللغة نفسها، مّلنتك الفغالي الغالي، نحن هاّيأنعم 

نتجاوز األدب املبتذل والرخيص إلى النبل. الكلمة والخير والصدق

وكأّنك في قلبي عندما... ونسلك مًعا في طريق جديد. والخبز الحقيقّي

فاسمعني. تكتب عن التمّهل في اإلعالن عن شاعر جديد أو أديب جديد

(:2٠17-12-7)أقول 

 بن برد،اًراّشوب امّمت وأبا يّبواملتنما من مّرة جالست فيها امرأ القيس "

 فيها إلى جبران خليل جبران وأمين الريحاني وغوته وطاغور، أوثتّدوتح

اّل، وبودلير، وتريستان تزارا، إبسنإوتجادلت فيها مع إدغار ألن بو، 

 واجتاحتني رغبة في البكاء، لكثرة ما،أصابتني رعدة شديدة في جسدي
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وها إني أحّث الخطى إليهم، ضارًعا إلى هللا. بيني وبين هؤالء من مسافة

.أن أصل إلى مسافة قريبة منهم

 وجبروتها؟تهاّوق ّز أثينا في عىّدتحماذا أنا من سقراط الشجاع الذي 

ماذا أنا من سرفانتس الذي جاء بأعظم قّصة كالسيكّية في تاريخ

األدب؟ ومن أنا من الفتى العبقري فيكتور هيجو وروائعه الخالدة؟ ومن

 املكّررة وأعلنةّيالكالسيكأنا من بيار كورناي الذي أطلق رصاصة على 

 هي قيمة األدب؟ ومن أنا من دوستويفسكي،ةّرّيالحأّن " لو سيد"في 

وتولستوي، وبوشكين، وكافكا، وموليير، وشكسبير، وباليك وغوته؟ وكم

بلغُت في الفكر ألجاري هؤالء في جنون إبداعهم؟

." يا أنا، فما زلت طفاًل يحبو على أدراج األدبلّهتم

هكذا أفّكر، وأقف برهبة في محراب الكلمة، بينما الكثيرون يهرعون إلى

التحليق عالًيا بعد أّول كتاب يصدرونه، ويتزّعمون حركات أدبّية، وهم

وأشكر هللا على أّن قالئل من النّقاد ال يبصمون على كّل. في عمر الورود

هل هذا شاعر من لبنان وسعيد عقل شاعر من: "وها أنت تسأل... شvيء

:هل البحتري الذي قال عن بركة املتوّكل: كما أسـأل نفسvي" لبنان؟

هو" إذا النجوم تراءت في جوانبها لياًل ، حسبَت سماء ُرّكبت فيها؟"

وَمن يكتب كيفما اّتفق شاعر؟... شاعر
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:وهل بّشار بن برد الذي قال المرأة

هو" لو كنت أعرف أّن الحّب يقتلني أعددُت لي قبل أن ألقاِك أكفانا"

!شاعر وجارنا برتلماوس شاعر؟

واملضحك املبكي أخي األديب أّن املتهّتك والخليع والرخيص في كالمه،

وَمن لم يحفظ له أحد بيتًا من الشعر، وَمن شعره يقوم على الشتائم

يعرضها أمام الناس ويتباهى بنطقها، أصبح رائدًا من رّواد الفضاء

.اإلبداعّي

!إرحموا الشعر، وارحموا املتذّوق أيها املرّوجون لهؤالء: نعم أقول معك

.وَمن هم املروجون؟ أصدقاء في رابطة تجمعهم، يتصّدون لكّل جميل

.ونّقاد تنكروا للضمير فرفعوا كّل ناطق بالضاد إلى مرتبة شاعر

:تكتب عن مبدعي حقيقّيين... ومن منطلق فهمك لألدب وطبيعته ودوره

وهؤالء... كنبيل خوري، وأديب صعيبي، سليمان يوسف ابراهيم

.يستحّقون فعاًل أن نكتب عنهم

وفي اإلطار الدينّي، توّجه رسائل إلى مطارنة ورجال دين، تتلّمس فيهم

تلك الروح النبيلة، والرسالة اإلنسانّية التي يحملونها، ومنهم صديق

الطفولة املطران يوسف سويف، والبابا القديس يوحنا بولس الثاني

وَمن لنا... الذي رفعته الكنيسة إلى مصاف القداسة في زمن قياسvّي
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كما تذكر! قدوة وأسوة أعظم من هؤالء املبّشرين بالخير والفضيلة

شهداء على مذبح الوطن، كالشهيد جبران تويني الذي تقول عنه إّنه لم

إّنه حقًا ال. يمت، ألّنه من صانعي السالم ومن املطالبين باالستقالل

يموت، بل هو صوت ينبض في ضمائر األحرار، وقامة ال تنحني أمام

.الزوال

وكم تطّل من كوكب إبداعك على أصدقاء في الحياة، تجمعك بهم

وشائج متينة، وِصالت من العطاء الثقافي، وترثي من رحلوا منهم بدموع

!املآقي وحنين القلب

.وليس غريبًا أيضًا أن تجمعنا بك نظرتك إلى املرأة ودورها في الحياة

تأّمالت من"وكنُت قبل أيام قد نشرت على صفحتي مقاطع من كتابي 

 أّن اإلنسان رجل،أّكدت فيها، كما تؤّكد أخي املبدع الكبير" صفاء الروح

.وامرأة، واملرأة تساوي الرجل اإلنسانّية

ولفتتني في كتابك مواقف مسيحّية، هي التزام منك باإلنجيل وقَيم

أين املحّبة؟ أين نحن من يسوع؟: املحّبة والسالم، وتسأل

وتخلص في عملك ورسالتك، .  املعّلم في عصرنانتأويسوع هو املعّلم، 

.ويشهد لك القاصvي والداني أّنك خير األساتذة امللهمين

من ... على منبر"عماد يونس فغالي، أن يكون كتابك . صديقي الكبير د
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...هو غنى، ومصدر فخار" أفكار اغترابّية"في صدارة موقعي " نبض حياة

ولو كّنا نواجه... ونحن ال نقبل بغير األدب الرفيع الذي ينير العالم

.الرياح العاتية، ونعلن ما نؤمن به صدقًا، مهما كانت الظروف واألقدار

وإلى اللقاء مع كتب أخرى من كرمك الفغالي، هي أوسمة من ذهب

.خالص في خزانة اإلبداع
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جميل الدويهي يكتب عن نّصين للدكتور عماد يونس فغالي. د

!تنّفٌس آمٌن: 1النّص 

تأتين... يا روًحا أنبُض حّبها يقذفني الُبعاد تحرق ثنايا قلبي أشواُق إليِك

تحّلين مليكًة على عمري،! ليلي بأضواَء تنير درًبا يعصvى على الظالم
أما حّق لعاشٍق... ُينشد فرًحا أضاعته النوائُب، من واقٍع باألرق مجبول

تنّفٌس آمٍن في تعبيراِت الهيام؟

!كتبَتني: 2النّص 

هو قلمي،... شكًرا ألّنِك أحببِت. عّبرُت عّما أنِت فّي. نعم... كتبَتني قلِت

ِإْن كنِت سّيدَة... يخّط تعبيراتي، يحّدث عّني، ويفلُت مّني خوالَج صادقة

فإّنِك تتشّكلين... كتاباتي، سكنِتها، تملكين مَلَكتي األدبّية مضموًنا محّبًبا

...يا سّيدًة في قامِة امرأٍة أحّب أنوثَتها، ال تعجبي إن كتبُتِك! ملهمتي

!أعجُب أن تكوني، وال يعبُر مدادي نحوِك جماالت
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:في النّصينجميل الدويهي . رؤية األديب د

في لبنان" لقاء"، كان لقاؤنا األّول مع منتدى 2٠1٩في صيف عام 

وعرفنا قامة فكرّية وأدبّية عالية، وهّمة. عماد يونس فغالي. ومؤّسسه د

هوكان التكريم الذي أقام. ال نعرف السكون في عالم الكلمة املضيئة

للوفد االغترابّي عالمة فارقة، ومناسبة متمّيزة تحّولت إلى" لقاء"منتدى 

"لقاء"، ومنتدى "أفكار اغترابّية"شراكة بين مشروِعي لألدب الراقي 

فنحن نفتخر... ستستمّر طاملا في الحياة حياة، وفي العروق نبض

بالشراكة مع مؤّسسات تعمل وتضّحي وتعطي، كما نضّحي ونعطي

...نحن

فغالي أيضًا شخصّية أديب مرموق، صاحب طريقة في. وعرفت في د

الرقّي في أدبه يعني لي الكثير، وقد اتخذت الرقّي. الكتابة وخّط متفّرد

وال يزعجني شvيء في األدب أكثر. شعارًا ملسيرتي ومشروعي على حّد سواء

ولألسف... من الكالم الجارح، واأللفاظ السوقّية، واإلهانة في اللغة

أصبح لألدب الهابط أنصار يطّبلون له، أّما نحن، معشر األدب

الصحيح، فال نغرق في شبر ماء، وال تسحرنا أو تسكرنا إاّل الخمرة

وكم نخجل وتحمّر وجوهنا عندما نسمع ما. األصيلة والقَيم النبيلة

يندى له الجبين، ونأسف أن يكون هناك من يرفعون بأصحاب هذا 
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!األدب، وينعتونهم بما يليق بامرٌئ القيس واملتنّبي

وأقّر. عماد من رعيل األدباء السامقين، والرفعة عنده وسيلة وهدف. د

فقد أغبطني بكتاب واحد. بأّنني لم أقرأ له الكثير من كالم الحّب للمرأة

أّما ما قرأته. نشرته على موقعي، ولم يكن فيه الكثير من الغزل والحّب

حيث أّن الحّب تنّفس آمن،... مؤّخرًا، فنّصان قصيران، لكّن فيهما غنى

في زمن بات فيه التنّفس خطرًا، وتنّشق الهواء ينذر بعاقبة، وقد يعّرض

.ّياملرء ملضاعفات توصله إلى آلة التنّفس االصطناع

الشاعر منعزل عن الدنيا،- فكأّني باألديب ... جميلة هذه املقاربة

لضرورة أمنّية أو صّحّية، وتعود إليه الذكرى مع الحبيبة، فتتحّرك فيه

وفي ظلمة الليل، تأتي الحبيبة حلمًا رقيقًا،. األشواق ويغالبه الحنين

إّنها. يضvيء العتمة، ويعيد األمل للحبيب الذي يتقّلب على جمار انتظار

ملكة على العمر، وكم من امللكات عبرَن في عالم األدب والفكر والشعر

جورج صاند حبيبة ألفرد دوموسيه، جولي حبيبة المرتين،: واألسطورة

وامرأة... مرغريت غريتشن حبيبة غوته، ماري هاسكل حبيبة جبران

وهل شvيء في الدنيا أغلى من. مجهولة ال نعرف اسمها هي حبيبة عماد

سّيدة رائعة تتسّلل إلى أحالم الشاعر لياًل، وتضvيء مصباحًا ألحالمه

على - عفوًا ابتسامتها - وسعادته كطفل قرير العين، يغفو وابتسامته 
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!شفتيه
نعم، إّنها املخّلصة التي تدلف إلى بيته، وهو بعيد عن كّل الناس، فتكون

هي الفرح، والخالص من واقع مرير تعيشه اإلنسانّية، والشاعر األديب

.جزء منه، ومن أمله، وأحاسيسه املخيفة

أنت ال تكتب بحبر أسود، بل بحبر الضوء،! أّيها العماد الجميل

ألّنها املوضوع والحياة، ولوال هي، ملا كان هناك فرح وال سطر" تكتُبها"و

فعندما تكتب لها إّنما! وكم فريد هذا التداخل بينكما. يتنّزُل على ورقة

 الساكن في حرارة الكلمة ودفءهاّيأأنت تكتب عنها وهي تسكن فيك، 

.العاطفة

:املرأة سّيدة القلب، وسّيدة القلم، وسّيدة العالم، وأن تقول لحبيبها

فهذا يعني أّنها تفهم باإلشارة، وتعرف أّن ما يكتبه إنما هو"... نيَتكتب"

فكأّنها عبلة أو ليلى أو... جزء منها، بل هي نفسها وحضورها في النّص

هند أو رقّية في شعر العباقرة السابقين، حيث ال تخلو قصيدة من

ذكرهّن، ورائحة املسك من أثوابهّن تفيض من الدواوين األنيقة العابرة

.للزمان

هي محتّل يفرض . ملهمة هي املرأة وعاتية في جبروتها وإن تكن رقيقة

ويعلن أّن األدب مستعمرة نسائّية، ... سطوته وهيمنته على القرار
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والرجال فيها أتباع جمال، والرجال يا سّيدي، خطرون في مملكة العطر

.والسحر والعيون السود

سِلم قلمك أّيها األديب الفغالّي املترّفع في حّبه، العذرّي في بوحه،

 في معبد املرأة، وسلمَت وأنت ترتقي إلى محراب التعبير األنيقمندهشال

.عن الفكرة، وتنزلها جمرًا في كتاب، وشمسًا بين كّل سطر وسطر
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فهرس

4… وصارت كتابًا… 
6كلمة شكر من األديب د. جميل الدويهي 

7اإلنسان األدب! 
٩اللقب 

12أمير )ة(! 
14شكرًا "أفكار اغترابّية" 

17شهّي املنال! 
1٩في رحابنا 

21مسيرة تفيض 
24مهرجانكم مسارنا الواحد  

26نشوتنا… ارتقاء الكلمة! 
2٩هذه القامة مكّرمًا! 

31طائر الهدى، نبّي 
34في معبد الروح… اإلنسان في ملئه! 
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37الصدى الصاير حدا 
3٩نبضك الوطن! 

44ثروة حّب 
4٩عن أقصوصة "ماذا تفعل ذّرة محّبة؟" 

٥٩عن نّص "عندما أحببَت هللا" 
6٥عن نّص "مؤمن وكافر" 

7٠عن نّص "يوم جادلت املتنّبي" 
7٩عن نّص "فنجان قهوتي" ملريم رعيدي الدويهي 
8٥من د. جميل الدويهي إلى د. عماد يونس فغالي 

87رسالة من د. جميل الدويهي إلى د. عماد يونس فغالي 
٩٠ميثاق الشراكة للخلود 

٩4جميل الدويهي عن كتاب "على منبر… من نبض حياة" 
1٠٠ عن نّصين للدكتور عماد يونس فغالي بجميل الدويهي يكت
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