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األستاذ أحمد الحسيني : المطالعة األولى
ّيةمن مجموعة قصص" الحافلة والولد ممكن"يكتب عن قّصة 

 في سيدني2017 تحمل العنوان نفسه، صدرت عام 
(2004كتبت عام )قّصة الحافلة والولد ممكن لجميل الدويهي - 1

د، والحيرة .المسافة من هنا إلى بيروت فيها كثير من الوقوف، والتردُّ
ام األجانب، والحافلة التي تقلَّ أناسًا عاديِّين، من العمَّال، والفقراء، والخدَّ

ال تكاد تعبر الجسر، حتَّى تتوقَّف، ويتمتم سائقها بكلمات مبعثرة هي
.تعبير عن اشمئزازه من كلِّ شيء

وكانت وجوه الناس المعلَّبين في الحافلة مشمئزَّة أيضًا، فليس من شيء
يوحي بالوصول، وال يعيد بعض الثقة إلى النفوس إالَّ مذياع شاحب

الصوت، تتسلَّل منه إلى اآلذان أغنية، فيصيح أحد العجائز، وكأنَّه طالع
أمَّا اآلخرون، فزائغون، يبحثون في" هل حان وقت األخبار؟: "من مقبرة

األبنية عن مسكن ألرواحهم الميتة، وفي األزقَّة عن فضاء ألحالم لم
وتدخل إلى اآلذان أبواق عالية، وإلى األنوف رائحة مازوت،. يروها بعد

...وتشتعل بعض األفواه بسعال
ينهمر المطر غزيرًا على أشجار الطرقات، وتتراءى المحالُّ مضاءة

ويتراكض المارَّة في وجه الريح، خائفين على... بشموع  انتظار وقلق
.وجوههم أن تتعطَّل، وأفكارهم أن تذوب في الماء

وينهال الرعد بعصًا عمياء على المدينة، فينشقُّ ثوبها ويندثر، ثمَّ يتالشى
ة السماء، وتنطفئ وراءه أضواء المصابيح، ويسود ظالم الضوء عن فضَّ

غير أنَّ مصابيح السيَّارات، تشعشع أكثر، فال يظلُّ من... في األفق
وترتفع جلبة في داخل الحافلة،. المشهد إالَّ ظالم بعيد وأنوار قريبة

وعلى الرغم من أنَّها ال تختلف عمَّا سمعه. عندما تبدأ نشرة األخبار
الناس من قبل، فهي تبقى موعدًا مع القدر والحقيقة المرَّة، وتعطي أماًل
في الوقت نفسه بأنَّ الحياة يجب أن تتواصل، وال تتوقَّف عند موت من

.هنا، وصراخ من هناك
أين أصبحنا؟

:وأهمس في أذن زوجتـي. ترتفع حنجرة، فتضيع كلماتها في الزحام
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.قد ال نصل أبدًا إلى بيروت. هال نزال في جوني
وأفهم منها أنَّها خائفة من أن. وتشير زوجتـي إلى بطنها، وهي تبدي قلقًا

.تلد في الحافلة
كنَّا ذاهَبْين فعاًل إلى الطبيب، فزوجتـي حامل في شهرها التاسع، وسيكون

... رهيبًا حّقًا أن تلد هنا
المغص يا حبيبي،: قالت بألم. أشرت عليها بالصبر، لكن بدون طائل

...المغص
... هل اشتدَّ المغص عليِك؟- 

قلُت ذلك، والتفتُّ إلى حيث يجب أن يكون السائق، فصرخت إليه 
ل بربِّكع: بقوَّة ل... جِّ ...عجِّ

تهافتت حولنا نساء، وتراجع الذكور خجاًل، وراحت امرأة عجوز تساعد 
"... ممكن: "زوجتي، حتَّى أنجبت طفاًل أسميناه

فت مالمح  ، فإذا هو بهيُّ الطلعة، كبير"ممكن"وبعد أيَّام قليلة تكشَّ
ين، سريع الحركة كأنَّه سنجاب .العينين، بارز الشفتين والخدَّ

اب شغلهم الشاغل، ولكنَّ شيئًا وحيدًا كان يحزُّ في" ممكن"كان  للركَّ
أنَّه ولد وعاش طفولته في حافلة، ال تكاد تتحرَُّك خطوًة إلى: قلبـي

.األمام، حتَّى تعود خطوتيِن إلى الوراء
، فخفنا أن يموت، لكنَّ الحظَّ فاجأنا بوجود ممرِّضة في"ممكن"مرض 
يبدو أنَّه أصيب بضيق في التنفُّس من جّراء... ال تخافوا: قالت. الحافلة

...ال يجب أن تقلقوا... سأعطيه دواء من حقيبتي... استنشاق الدخان
شفي الولد تمامًا، وعاد إلى القفز من حضن إلى حضن، فوصل إلى

َده: ذراعي كاهن، فقال نحتاج... أنا جاهز ألفعَل ذلك... يجب أن ُنعمِّ
...فقط إلى عرَّابين

...أنا العرَّاب وأمُّه العرَّابة: هتفت بغبطة
أقترح أن يكون سائق الحافلة عرَّابه، والممرِّضة... ال يصحُّ ذلك-

...عرَّابته
، وكنَّا "أيُّوب"أصبح معمودًا، واخترنا له اسم " ممكن"فرْحنا كثيرًا بأنَّ 

اب إلى محلٍّ للحلوى، ونتقبَّل نتمنَّى أن نصل إلى بيروت، فندعو الركَّ
منهم التمنِّيات الطيِّبة كما يليق بصاحب المناسبة، غير أنَّ الحافلة لم

مت أكثر من بضعة أمتار .تكن قد تقدَّ
وأصبح في العشرين ... مرَّت األيَّام، والحافلة في مكانها، فكبر الصبيُّ
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من عمره، فأخذ يتغامز وصبيَّة تجلس على مقربة منه، ففهمنا أنَّه بلغ 
...طور الشباب، وها هو يبحث عن امرأة يحبُّها وتحبُّه

، انتظر حتَّى: فاتَحـنا برغبته في الزواج، فقلنا له بصوت واحد يا بنـيَّ
...نترجَّل من الحافلة

...إمَّا َوهيبة، وإمَّا ال أتزوَّج... لن أنتظر-
نحن ال نعترض على االسم، إنَّما نعترض... وهيبة على الرأس والعين-

...على زواجك اآلن، وفي الظروف التي نحن فيها
...أْخَتِطفها إذن-

رضخنا لألمر الواقع، وطلبنا من الكاهن ذاته، وكان أصبح شيخًا طاعنًا
لكنَّنا بعد برهة،... في السنِّ أن يكلِّلهما، ففعل، وفرح جميع الركَّاب

.سمعنا صوت انفجار قويٍّ
رة ...يبدو أنَّ أحدًا فخَّخ سيَّارة: قال عامل هنديٌّ بلغة عربيَّة مكسَّ

انفجر... ال تخافوا: أطفأ السائق المذياع بعصبيَّة، وقال بصوت أجشَّ
ر قلياًل بعد... إطار الحافلة األيَّام... ال تيأسوا... يجب أن نتأخَّ

.ال بدَّ أن تصلوا ذات إلى بيروت... طويلة
 ،صورة وطن في حافلة: لجميل الدويهي" الحافلة والولد ممكن- "2

سيدني- بقلم األستاذ أحمد الحسيني 
سأحمُل فكري وقلمي وقلبي، ألكتب انطباعاتي تجاه هذه القّصة القصيرة
التي تروي أّتجاه الحافلة ومسيرتها، حيث تشّق الطريق بصعوبة، وتطوي
األرض برّكابها لتوصلهم إلى وجهة الوطِن الذي ينتظروَن مالقاته بفارغ

. الصبِر
 مندّيينولكّن الظروف كانت أقوى من كلِّ شيء، فالحافلة برّكابها العا

العّماِل والفقراِء كانت أشَبه برحلِة الخوِف والموِت الممكن، وكَل فرِد من
هذه الحافلِة كان يحدو به األمُل للوصول إلى بيروت، أي إلى السالم

. واألمن والعيش الرغيد، بعد الحرب والمعاناة
والرّكاُب، ما يوحي باألطمئنان( تصغير وطن)ولم يكن في الحافلة 

ينظرون إلى وجه السائق الشاحِب لونًا، الداعي إلى القلِق والوسواِس،
فكأّنه القدر الذي يسير بهم ويتحّكم بعجالت حياتهم، وفي يديه مصيرهم

والحافلة التي تقّطعت بها الُسبل ال تسيُر إالَّ ببطء، بل تكاد ال. جميعًا
.تتحّرُك من مكاِنها، فقد تأّخرت كثيرًا لمالقاة وطن

والمذياْع البسيٌط ال يكاٌد ُيسمع صوُته، فال أغاني، بل نشرة األخبار التي 
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لعّلهم...  يريدون أن يسمعوا شيئًا عن الوطِنّكابيصاحبها الصراُخ، فالر
.وفي الخارج برٌق ورعٌد وعواصف ومطر ينهمر بغزارة. يطمئّنون

 باألمِل، أو بالوصول إلى دائرِة األماِن التي وعدّشروالطقس ال يب
.ب أنفسهم بمالقاِتهاّكاالر

وصرخاُت الخائفين والمعّذبين تتصاعُد... هناك الرجاء... هناك الدعاء
وفي خضّم هذا الجّو المشحون، يسرد األديب الدكتور جميل. من الحافلة

ووالدته، وحياته داخل الحافلة بكثير من" ممكن"الدويهي، قّصة الولد 
.تفاصيلها

هي قّصة تلك الزوجة التي ترافق زوجها فؤاد، ويأتيها المخاض للوالدة،
لكّن وحمة هللا الواسعة أقوى من كلِّ شيء، فقد. في مكان غير مناسب

تراجع الذكور، وأقبلت النساُء لُيساعدَن المرأة بالقدِر الممكن في والدة
، وهو األمل، ونقيض المستحيل، بل هو رغبة من األديب في"الممكن"

.توجيه طعنة إلى عنق الالممكن
وترّبى في الحافلة البطيئة، رغم قساوة العيِش وخشونِة" ممكن"لقد نشأ 

"أّيوب"الواقع، وتعّمد على يد كاهِن كان في الحافلة، وأعطاه والداه اسَم 
.في المعمودّية

ويقّدم له. ويريُد ممكن أن يدخَل القفَص الذهبَي كأّي فرٍد في المجتمع
والداه النصيحة بأن يؤّجل زواجه إلى حين وصول الحافلة، لكّنه يصر

.، وإّما لن يتزّوج(وهي من رّكاب الحافلة)إّما وهيبة : على رأيه
ويتزّوج ممكن على يد الكاهن نفسه الذي عّمده. ويتمُّ األمُر كما يريد

وهو طفل صغير، في إشارة الفتة من األديب إلى طول المسافة، بل
.طول الزمن الذي استغرقته الحافلة في سيرها

لقد بدأ هذا الفتى اليافع مسيرَة الجهاِد، لعّله يشارك في بناء الوطِن من
جديد، حيُث ال مكان لليأس في عالم اإلرادة الحّرة، وال ملل مع الفكر

فهل ممكن أن ينجح ممكن في ذلك، والوطُن يتهاوى، ويكاد. الخاّلق
بلٌد... ؟ّية والسياسّية والثقافّية والمالّيةيفقد الهوّية على الصعد االجتماع

منهوب على أيدي حّكامه، لصوص الهيكل الذين باعوا ضمائَرهم
إّنهم تّجار... حكموا البالد وأفلسوها وسرقوها. للشيطاِن وزبانّية السلطان

الموِت الذين تركوا أهل لبناَن حائرين ومشّردين ال يلوون على شيء،
.ويطلبون رحمة هللا

لى الوراء في الزمن، لنكتشف ماذا يريد األديب من تسمية إنعود قلياًل 
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، وأّيوب هو نبّي الصبر والتحّمل، وكأّني"أّيوب"الصبّي في العمادة باسم 
بالدويهي ينشئ تالزمًا في المسار بين أّيوب النبّي وأّيوب العصر الجديد
الذي سيسّخر عقله وفكره وقلبه وعزمه لبناء وطن المحّبة، لبنان الطهِر

إّنها صالبة الموقف واإلرادة التي ال تخضع لظالم في... والخيِر
. األرض، ولن نذرَف الدمَع بعد اآلن
لن نكوَن جائعين حيارى، وسوف: الصبّي أيوب يصرخ باسم الجموع

نطّهر األرَض من مدّنسيها، ونعيد روابيها خضراء تتماوج في مهب
الريح، ونقضي على كّل يباس فيها، لتزهو بثوبها األخضر الفضفاض،

.ويد هللِا مع الجماعة ما دام الجماعة مع أنفسهم
وعلى الرغم من أّن إطار الحافلة انفجر في نهاية القّصة، والحافلة لم

القدر يطمئن الرّكاب الهلعين من- تصل بعد إلى بيروت، فإّن السائق 
...انفجر إطار الحافلة... ال تخافوا: "أن تكون قنبلة قد انفجرت، فيقول

ر قلياًل بعد ال بدَّ أن تصلوا... األيَّام طويلة... ال تيأسوا... يجب أن نتأخَّ
ديب،أل الكالم في الخاتمة يدّل على مدى إيمان ااوهذ". ذات إلى بيروت

وإيماننا جميعًا، بأّن الحافلة ال بّد أن تتوّقف أخيرًا في محّطة البرج، حيث
. السالم والطمأنينةر َحَمامتصدح موسيقى الفرح، ويطي
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لبنان- الدكتور أحمد العلمي : المطالعة الثانية
ة بعنوان صّيمن مجموعة قص" الهارب"يكتب عن قّصة 

 2005بيروت - ، صدرت عن دار أبعاد "من أجل الوردة"
لجميل الدويهي " الهارب"قّصة - 1

ث يدخل إلى أنفه الكبير هواء فيه. كان يحمل دمه على كفِّه، وهواء ملوَّ
ويسمع بين الحين واآلخر صوت أنين يخرج من أعماقه،. رائحة كبريت

.كأنَّه صوت عالم يتداعى
إنَّه يشعر بتمزُّق في رئتيه، وهو يعدو إلى مكان ما بين األبنية الداكنة؛
لكنَّه يحبُّ أن يشاغب في الخريف، ويتباهى بأنَّ غيمة سوداء تجمَّعت

في األفق البعيد كثياب امرأة ثكلى، ال تستطيع أن تحدَّ من جموحه، وبأنَّ
.الريح عاجزة عن تحطيم وجهه

وعندما كان رفاقه يلجأون إلى مخابئهم تحت الشرفات والجسور، وفي
عربات القطار الصدئة، هاربين من المطر والهواء، كان هو يتخيَّل أنَّ

الطبيعة عجوز شمطاء، تحاول أن ترعبه، وتقتلع من نفسه شهوته
ي .الدائمة إلى التحدِّ

ومع ذلك كان يخاف من الموت، وال يفهم كيف أنَّ قوَّة ليس لها 
ولعلَّه كان يعتقد أنَّ وجوده في الحياة... جسد قادرة على تهديم جسده

يَّته إلى األبد وكانت تتراءى له في. شيء رائع، فإذا غادرها سيفقد حرِّ
ذلك الحجر: بعض األيَّام ُصور قد ال تخطر على بال غيره من الناس

الظالم الذي يطبق على... الذي يضعونه فوق صدره بعد أن يموت
كيف! كيف سيتنفَّس من خالله؟... التراب الذي يهيلونه عليه... روحه

؟! سيرى نور الشمس؟ كيف! كيف سيخرج إلى العاصفة كطائر جبليٍّ
وكيف سينتفض من تحت األرض ليرقص في! سيعود إلى بهجته؟

!العراء؟
في الضجيج المتمادي ألسئلته تلك، أحسَّ بأنَّ الخطر يْحدق به، وأنَّ
مصيره يتأرجح بين رغبته في الحياة، ورغبة األشرار في قتله والتمثيل

. بحسده الضعيف
ففي مساء رماديٍّ خرجوا إليه، وجوهًا صفراء، وعيونًا كأوكار 
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بة بالَعرق... الوطاويط قاماتهم عالية، وفي أيديهم الهزيلة بنادق مخضَّ
.والدم

رآهم يغادرون موقف الحافالت، ويهرولون في الشارع، ورؤوسهم ال
.تظهر من معاطفهم السوداء

كانوا يحثُّون الخطى تحت سماء مكفهرَّة، توقَّفت للتوِّ عن المطر،
.ويالحقونه إلى كلِّ مكان يتَّجه إليه

توارى عن أنظارهم، وقدماه ال تالمسان األرض، فهم رجال 
كثيرون، وهو رجل واحد، وليس معه شيء ليدافع به عن نفسه غير

.أظافره
ق رائحة مرض ...وصل إلى زقاق ضيِّق، فتنشَّ

. سمع ثرثرتهم وراءه، فأسرع إلى حديقة عارية، وهو ينظر حوله بفزع
ظهروا له بين األشجار، فخفَّ إلى بيت مهجور ليختبئ فيه، غير أنَّهم

...لحقوا به إلى هناك، فطار من نافذة
إلى أين ستحمله رجاله، بعد أن ضيَّقوا عليه الدنيا؟ 

ر أنَّه مالك في قفص ، وأنَّهم شياطين… ومرَّت في خياله مشاهد تصوَّ
مون الرعب التي تحيط بعالمه؛ فهؤالء الرجال ما برحوا منذ عصور يقدِّ

...الذبائح إلله كافر
سمع دقَّات قلبه المتسارعة، وهو يعدو في حفرة ماء، وهم ال يفقدون له

.أثرًا
:صرخ في قرارة نفسه

!يا أبناء األفاعي
:ثمَّ تنفَّس بصعوبة، وأردف

ّيًا !لن تقتلوا حيوانًا برِّ
ظنَّ أنَّه ابتعد كثيرًا، فأخذ بعضًا من الراحة، وهَدأت روحه لحظة، ثمَّ

...تناهى إلى أذنيه صوت، فأطلق ساقيه للريح
كان يسابق اللحظات دون أن يتعب، فوصل إلى طريق مزدحم 

.لم ينتبه إلى شيء، فاصطدم بسيَّارة مسرعة، وتهاوى. بالسيَّارات
:صاح به سائق السيَّارة، وهو يستعجل إليه بقلق

!هل جننت؟
:وقال آخر

!لعلَّه سكران
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:مسح بكفِّه المرتجفة دمًا عن وجهه، وسأل باضطراب
هل أنا بخير؟
:أجابه السائق

...جرح بسيط! تّبًا لك
...رجال يحملون بنادق في هواء الخريف... كانوا يطاردونني- 
ألديك زوجة لنتَّصل بها؟... أنت مخمور يا رجل- 
!أبدًا- 
!صديق؟... أخ... أب- 
هل ذهب الرجال المسلَّحون؟... ُوِلدُت من شجرة... ال أحد- 
!أيُّ رجال؟- 
يريدون أن يضعوا حجرًا فوق صدري… ... هؤالء الرجال هناك- 
... يبدو أنَّهم ذاهبون إلى حفلة، وال يضمرون لك شّرًا- 
والبنادق التي معهم؟- 
وها إنَّ أحدهم... إنَّهم يحملون مظالَّت... ليست معهم بنادق- 

!قادم ليرى ما حدث
نظر بعينين برَّاقتين إلى. عندما سمع ذلك، سرت في شرايينه رعشة أمل

تفرَّس فيه طوياًل،. كان أحدهم يحمل مظلَّة. الناس الذين يحيطون به
.واشتعل فرح غامر في محيَّاه

.جتاحته رغبة في الغناء، ولم يكترث لقطرات الدم المتساقطة من جبينها
.كان الهواء ُيصارع أغصان شجرة باسقة، امتدَّت كشبح في السماء

.دخلت نسمة نقيَّة إلى حياته، فاستقبلها بذراعين مفتوحتين
نهض عن التراب وهرول إلى جنونه، والرجال ينظرون إليه باستغراب،

.وعلى شفاههم أسئلة صعبة
 ، بقلم الدكتور أحمد العلمي"حامل غربة الناس: جميل الدويهي- "2
 المعاصر، المولودّيجميل الدويهي العابر التخوم، األديب المهجر. د

في زغرتا - لبنان، هذا البلد الذي ما فتئ يرسل أغلى ما يملك، أبناءه،
ومنذ أكثر من قرن إلى زوايا العالم األربع، ورّبما كتبت األقدار على

 بكّل المقامات الكبيرة بسبب ظروفهّرعوطن األرز أن يكون المتب
.السياسّية واالقتصادّية عبر التاريخ

 العريض، حيثّييمّثل أديبنا الجميل قيمة مرموقة في المشهد األدب
من أبرز المساهمين في الحركة األدبّية المهجرّية- وما زال- كان
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العاملة، فهو استطاع أن يتجاوز تجربته الذاتّية إلى تقديم تجربة عاّمة
"أفكار اغترابّية "ّييشترك فيها جميع الناس من خالل موقعه اإللكترون

ستراليا ليكون نافذة للتواصل مع األدباء العرب، ناشًراأالذي أنشأه في 
. باللغتين العربّية واالنكليزّيةّي والثقافّي الّشعرّيمن خالله إنتاجه األدب

،"من أجل الوردة"، وهي قّصة قصيرة من مجموعة "الهارب"في روايته 
 وهو من بينّي،يشير الكاتب إلى أّن هذا الهارب يجّسد اإلنسان العرب

األلوف من أقرانه الذين يختارون الهجرة وُيدفعون لذلك دفًعا من قبل
للقهر السياسّي واالجتماعّي والثقافّي،فاديًا أنظمة الهدر في بالدهم، وت

 ما تصطدم أحالمهمًالكن هيهات، فكثير. حاملين معهم الخالص
شّدأبصخرة الواقع األليم، فهجرتهم قد تتحّول إلى منفى آخر رّبما 

مضاضة، حيث المهاجر يبقى غريًبا في المكان الذي يحّل فيه، فالكّل
.هذا القبول المشروط ينفي اإلنسان عن ذاته. يعلم أًن وجوده مشروط

أديبنا في المرارة التي يعانيها اإلنسان في بالد" هارب" لقد عاش
االغتراب حيث تحاول الظروف المحيطة به نشله من واقعه وفكره

ومبادئه وقيمه لترمي به في دوامة بعيدة عن موروثاته الثقافّية
هي لسان حال أديبنا" الهارب"واألخالقّية، وال يخفى علينا أّن شخصّية 

في التعبير عن قلقه ومعاناته وضياعه ( كما ذكر هو نفسه)
.واضطراب الهوّية وغيابه عن االستبصار والواقع

لكن هنا تجدر اإلشارة إلى أّن أديبنا الجميل هو من القّلة القليلة التي
 في العمل واإلنجاز،ّي حيث حّققت االمتالء الكيان،نجحت في الغربة

وكان من القّلة من المبدعين الذين استطاعوا تجاوز مأزق التمّزق
والتناقض الذي يصاحب عادة الغربة، فهو استطاع من خالل االحتماء

 الراقي أن يسهم في بناء ثقافة عربّيةّي واألدبّيباللغة واإلنتاج الفكر
لقد حّول مبدعنا معاناة وإحساس وآالم. عالمّية تتجاوز هذا التناقض

 خصب، وال نغالي إذا قلناّيالغربة وعدم االستقرار إلى شرط إبداع إنسان
تهّيوكّك ومّي والفكرّيالعي على إنتاجه األدبّطّنه استطاع، ومن خالل اإ

.لنشر هذا اإلبداع، إلى فتح اآلفاق الرحبة أمام ثقافة إنسانّية كونّية
.أت بجدارة مكانك بين الكبارّوجميل دويهي، لقد تب. شكًرا د
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ه - لبنانّيض فرنجّولمطالعة الثالثة: األستاذة أمال معا
ة بعنوانّيمن مجموعة قصص" نبيل الساعاتي"تكتب عن قّصة 

 2005بيروت - ، صدرت عن دار أبعاد "أهل الظالم" 
لجميل الدويهي" نبيل الساعاتي"قّصة - 1

كلَّ يوم يراها من! لماذا يمتلكه شعور غريب لحظة مرورها في الشارع؟
داخل حانوته، فيترك الساعات المعطَّلة، ويهرول إلى الباب الزجاجيِّ
الذي يقف بينه وبين الرصيف، ليلقي عليها نظرة مستعجلة، قبل أن

! تغيب في الزحام؟
إنَّ هناك سّرًا مدهشًا وراء جنونه بهذه الفتاة؛ فهو في الخامسة والخمسين
من عمره، وقد ماتت زوجته منذ ثالثين سنة في حادث سيَّارة، وكان لم

. يمِض على زواجهما أكثر من خمسة أشهر، فلم يتزوَّج بعد ذلك
سأعتقد أنَّها مثل... سأنشغل بالساعات المعطَّلة لن أكترث لها غدًا…"

م في جميع الناس اآلخرين، وال شيء فيها يستحقُّ هذا االهتمام المتقدِّ
"...السنِّ

كان يتمنَّى لو أنَّه يستطيع االلتزام بقراراه، فإحساسه بالضعف كلَّما 
:رأى هذه الفتاة يجعله يتساءل

فلماذا أركض إليها بنظراتي الجائعة من وراء! هل أنا انسان مهووس؟
ولماذا أصبح شجرة خريفيَّة ترتعش في مهبِّ الريح، كلَّما! الزجاج؟

! الحت أمامي تفاصيل جسدها الجميل؟
ألم أقل البارحة إنَّني لن... ولكن! كم أشتهي أن أستوقفها وأتحدَّث إليها"

؟ ثمَّ أال يجوز أن تغضب من مضايقتي لها، وترفض أقوم عن الكرسيِّ
!؟"أن تصغي إليَّ

األفكار متناقضة في رأسه، والزجاجة المستديرة حول عينه اليمنى
إنَّه... تتراقص بسرعة، كأنَّها تعبِّر عمَّا في داخله من حيرة وضياع

يتحدَّث إلى نفسه، فال يجد من يسمعه إالَّ عقارب الساعات التي تحيط
به من كلِّ حدب وصوب، بعضها يجري أكثر ممَّا يجب، وبعضها يتعثَّر

إنَّ الساعات ال. من تعب، وبعضها اآلخر يقف على حافَّة الموت
تختلف كثيرًا عن الناس، فهي تركض مثلهم إلى األمام، أو تتراجع إلى 
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. الوراء، أو تسلِّم بالهزيمة، فتفارق الحياة
، وطفق يبحث نهض عن كرسيِّه بسرعة، ووقف وراء الباب الزجاجيِّ

لة... إنَّها هي... "عنها بين الناس لعلَّ... وقفت إزاء الواجهة... معجِّ
..." ساعتها معطَّلة

، فأحدثت بعد برهة، تثاءبت األجراس الصغيرة المعلَّقة فوق باب المحلِّ
: موسيقى خافتة، ما لبثت أن قطعتها نبرات صوتها الطفوليِّ

. صباح الخير يا سيِّدي
هل من خدمة؟ ... هل... صباح الخير- 

: الحظت أنَّه مرتبك، فقالت له بابتسامة لطيفة
لقد تعطَّلت ساعتي، وقيل لي إنَّك ساعاتيٌّ ماهر، فأرجو منك أن

... تصلحها
لي بالجلوس... سأصلحها طبعًا-  . تفضَّ

إنَّها المرَّة األولى التي يراها فيها من مسافة قريبة، ويستطيع أن يكتشف
لقد. عوالم جديدة تطلُّ من عينيها الخضراوين، ومن حرارة صوتها الدافئ

أصبح شاهدًا على جمال الروح الذي ال يمكن رؤيته من وراء األبواب
. المغلقة

بينما كانت تفتح محفظتها الجلديَّة السوداء، لتخرج الساعة منها، كان 
: يقول في سرِّه

ولو أنَّ هذه... مرَّ زمن طويل قبل أن أتحدَّث إلى امرأة بهذا الجمال
الساعات كلَّها كانت متوقِّفة، لكنت اآلن أصغر قلياًل، وكنت دعوتها إلى

! العشاء ذات ليلة، وراقصتها على ضوء الشموع
: في تلك اللحظة رنَّ صوتها في أذنيه

هل تريدني أن أعود فيما بعد آلخذ ساعتي؟ 
أعتقد أنَّها... يمكنك االنتظار داخل المحلِّ ريثما أنتهي من إصالحها- 

. لن تأخذ وقتًا طوياًل
ك بأمل هارب .حمل الساعة المذهَّبة بكلتا يديه، وشدَّ عليها كأنَّه يتمسَّ

وحين بدأ يفكِّك قطعها الصغيرة، ظهر انفعاله الشديد في حركات
. أصابعه

: كان هناك سؤال يهاجمه بإلحاح
! لماذا، أيُّها األحمق، تحبُّ هذه الفتاة التي تكبرها بسنوات؟

: لم يكن يتوقَّع منها أن تخاطبه كامرأة ناضجة
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...أعتقد، يا سيِّدي، أنَّ الساعاتيِّين لديهم حياة مختلفة عن حياة اآلخرين
! أفليست هذه مهنة رائعة حّقًا؟... إنَّهم يعملون على تصحيح الزمن

: رفع نظره إليها وابتسم، فأردفت
ويمكنني أن أتخيَّل السعادة التي... إنَّني أدرس علم النفس في الجامعة

... تشعر بها عندما تنتهي من إصالح ساعة معطَّلة يا سيِّد
. نبيل الساعاتي... نبيل- 
لقد جئنا... نحن نسكن في هذه المنطقة منذ بضعة أشهر... أنا لينا- 

...إلى هنا بسبب الحرب
كنت أملك متجرًا كبيرًا للساعات... لم يسلم أحد من شرِّها... الحرب- 

إنَّني ال أفهم السبب... تركته وأتيت إلى هنا"... باب الوادي"في محلَّة 
! الذي يجعل الناس يتحاربون

إنَّ الحرب تثبت قوَّة. فال أحد يحارب من أجل االنتصار... وأنا أيضًا- 
لقد كنَّا نحن... فهو كالحشرة التي تلسع فتموت... االنسان وضعفه معًا

.أيضًا نسكن في باب الوادي، قبل أن تنشب الحرب أظفارها السوداء بنا
!هل حدث لكم مكروه؟- 
ة سامح نجيب؟... ليس أكثر ممَّا حدث لآلخرين-  ...ألم تسمع بقصَّ

.إنَّه والدي
قالت لينا ذلك بتأثُّر بالغ، أمَّا هو فقد عصفت به المفاجأة، فوقف بقامته

قال... الهزيلة، وسمع قلبه يدقُّ بعنف حتَّى ظنَّ أنَّه سيخرج من أذنيه
:لها بشفتين مرتجفتين

!ابنة سامح نجيب؟... أنِت... أنِت
!هل تعرفه؟... نعم- 
ر ما حدث لكم... لست أقصد ذلك... ال-  لقد اختطفكم: ولكنَّني أتذكَّ

وبعد أسابيع قليلة ُعثر على جثث محروقة. المسلَّحون إلى جهة مجهولة
...في بئر، فقيل إنَّ المسلَّحين قتلوكم

مسحت لينا دمعتين طفرتا من عينيها، ثمَّ قالت، وكأنَّها أرادت أن تمضي
تها إلى النهاية :في قصَّ

رأيناهم يقتلون والدي بعد أن... عشنا أيَّامًا صعبة تحت رحمة المسلَّحين
ثمَّ أفرجوا عنِّي... كان مشهدًا رهيبًا... سلبوه ما كان يحمله من مال

هنا إلى دونا بالقتل إذا رجعنا إلى باب الوادي، فتوجَّ وعن والدتي، وهدَّ
وهناك اقترضنا بعض المال... دمشق، ولم يكن معنا ثمن رغيف خبز 
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من قريبة لنا، وحصلنا على تأشيرة دخول إلى قبرص، حيث اشتغلت
...أمِّي طبَّاخة في أحد المطاعم الفقيرة

ج، ونبيل غارق في ذهوله إنَّ. كانت لينا تروي مأساتها بصوت متهدِّ
ة هذه األسرة الصغيرة، وال الحبَّ الذي الزمن لم يستطع أن ينسيه قصَّ

.كان يضطرم في قلبه ذات يوم
ركضت به الذكريات إلى الوراء، فإذا به في باب الوادي، وحوله دمار
هائل؛ فالحرب ليست إالَّ واحدًا من عوارض اليأس التي يعيشها عالم

كان... مريض، ال مفرَّ له من مرضه إالَّ بإطالق النار على نفسه
مسلَّحون بالموت، يغنُّون أناشيد الحياة قبل... المسلَّحون في كلِّ مكان

إنَّ البشريَّة في حاجة إلى الوطاويط كما هي في حاجة إلى... أن يقتلوها
والذين... طيور الحقل، وتحتاج إلى الظالم مثلما تحتاج إلى النور

يقتلون إخوتهم في االنسانيَّة إنَّما يعبِّرون عن موت أرواحهم، وعن مأساة
الوجود التي ال نهاية لها، على الرغم من هذا االحتفال المتواصل

.بانتصار المدنيَّة على عصور البداوة
...لقد اختطف األشرار سامح نجيب زوجته سناء وابنته، وأشيع أنَّهم ُقتلوا
ثمَّ هجم مسلَّحون آخرون على باب الوادي فأحرقوها وقتلوا المئات من

انها بيد... أمَّا نبيل، فقد نجا أعجوبة وفرَّ إلى هنا ليبدأ حياة جديدة. سكَّ
.أنَّ الماضي األليم ظلَّ يالحقه مثل شبح أرعن ال يخلد إلى الراحة

ل... كان يحبُّ سناء حّبًا صامتًا فالمرأة متزوِّجة، وهو يرفض أن تتحوَّ
وكانت هي تبوح له بأسرارها من خالل نظرات... مشاعره إلى آلة للهدم

...عميقة، فيها الحبُّ الهادئ كما العطر في وردته
كان حبُّه. واختفت سناء من أمام عينيه، لكنَّها ظلَّت حاضرة في أحالمه

...لها شكاًل من أشكال العذاب الجميل؛ بيد أنَّه مليء بالنار واألشواق
.إنَّ الحبَّ في جوعه ال يقلُّ افتراسًا عن الجوع ذاته

كاد نبيل يعانق لينا، ويضمُّها إلى صدره كما كان يشتهي أن يضمَّ سناء،
.ولكنَّه لم يشأ أن يصرِّح لها بأمور هي في غنى عن معرفتها

ه إلى خزانة صغيرة، ففتحها وهو يقول :توجَّ
فأرجوك أن تقبلي منِّي هذه... ليس من طريقة إلصالح ساعتِك المعطَّلة

...الهديَّة
...ال يمكنني... شكرًا... ال! هديَّة؟- 
...أستحلفك بمحبَّة الوالدة- 
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:مدَّ يده المرتعشة إلى الخزانة، فأطلع الساعة منها وأردف
إشتريتها منذ زمن طويل المرأة كنت أحبُّها،... ساعة من الماس النادر

...أتمنَّى أن تحتفظي بها دائمًا... وشاءت الظروف أن نفترق
كان في نظرات لينا إليه وهو يلفُّ الساعة حول معصمها، كثير من

:تلعثمت الكلمات في ثغرها. الذهول واالستغراب
.سأتذكَّرك دائمًا... شكرًا يا سيِّدي... شكرًا

.كان قلبها ينبض بعنف، وقلبه كذلك. تراجعت بسرعة، وفتحت الباب
مها .إنتبه إلى الساعات التي تحثُّ عقاربها إلى األمام، فأراد أن يحطِّ

في صباح اليوم التالي، وقفت أمام الحانوت امرأة في أواخر العقد الرابع
قت إلى. من عمرها، فارعة القوام، سمراء، ذات عينين خضراوين حدَّ

الباب الزجاجيِّ بكثير من األمل، فتسمَّرت عيناها على يافطة بيضاء
".رأقفلنا المحلَّ بداعي السف: "صغيرة مكتوب عليها

بقلم ،سرد ممتع مشبع بالعبر: نبيل الساعاتي" لجميل الدويهي- "2
 األستاذة أمال معّوض فرنجّيه

قة نادرًاّمة بطريقة لبقة معّيجتماعا موضوعات الدويهيجميل . دعالج 
.ما نراها عند أدباء هذا العصر

ه يرى بعين ثاقبة من خالل غربته في المقلب الثاني من الكرةّنإ
.األرضّية

 المفاصلّلليه بكإاصين، وكم نحن بحاجة ّصجميل جارى كبار الق. د
!ألدبّية واّيةالفكر
 من نصوص ّصجميل الختياري لإلشتراك بمطالعة ن.  دًاشكر

.عّية اإلجتماّيةقصصك األدب
وجعلنا الكاتب نعيش.  وبالغة فائقةّكنز هذا النص بأسلوب متمّيتم

.تهاّياتها وسلبّيا بإيجابا، تفاصيلهّلالحالة بك
 مصيرّيرالصدفة، الوقت، الحرب كان لها تأثير كبير على تغ

.ة ومجرياتهاّصات القّيشخص
:بع صيغة التشويق والتساؤلّتسرده ممتع مشبع بالعبر، وا

لماذا يمتلكه شعور غريب لحظة مرورها في الشارع؟ فهو يراها من داخل
لها قبل أنّملة ويهرول إلى الباب يتأّط فيترك الساعات المع،حانوته

فهو في الخامسة والخمسين...  وراء جنونهّرهناك س. تغيب في الزحام
 أربكته عندما دخلت إلى حانوته ّي وهي بصوتها الطفول،من عمره
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.وخاطبته تريد إصالح ساعتها
كمّلأهو الحدس الذي يت...  إليها؟ّدهما الذي يش! إذًا هناك فارق العمر

خر كان يعني له الكثير فيآره بشخص ّكاإلنسان تجاه شخص يذ
!...  الحدسّّنهجل إأالماضي؟ 
ن يكتشفألها من مسافة قريبة، استطاع ّمن اقتربت منه وتأأولكن بعد 

 من عينيها الخضراوين ومن حرارة صوتها الدافئ،ّلعوالم جديدة تط
 الساعاتأّنث إلى امرأة بهذا الجمال، ولو ّد لو يعود الزمن ويتحًايّنمتم
لكان دعاها إلى العشاء.. اًل.ه كان أصغر منها قليأّنفة، ولو وّقها متّلك

.ذات ليلة وراقصها على ضوء الشموع
قته عن حبيبته الماضية، الزمن الذي جمعهفّرالوقت، الحرب التي 

...ر مسار حياتهّيها عوامل تعنى بتغّلك بها…
ن تكون تلك المرأة؟ َترى م: نا للتساؤلّدن، شّكوبحنكة الكاتب المتم

ن هو الساعاتي الذي يصلح الوقت؟َمف...  السباق مع الزمن والوقتّنهإ
.عن التهجير، الخطف، القتل، الموت... ث عن الحرب وقساوتهاّدتح

...حبابألق اّرالحرب التي ال ترحم وتف
اسم)وقد شرح نبيل الساعاتي للفتاة لينا . هاّرالحرب لم يسلم أحد من ش

ما)ة باب الوادي ّل للساعات في محًا كبيرًاملك متجرأكنت (: ةّيالصب
تيت إلىأرت بسبب الحرب وّجتركته وته(  كان في بحبوحةأّنهيشير إلى 

...هنا
ظت به الفتاة، فعصفتّفاسم تل... وعلم منها أّن سامح نجيب هو والدها

أنت: سألها...  بعنفّقبه المفاجأة ووقف بقامته الهزيلة وسمع قلبه يد
هم قتلوا؟ أّن وسمعنا،طف مع عائلتهُخابنة سامح نجيب الذي 

!أصيب الرجل بصدمة وذهول
ليهإهل، وما آلت ألاستعمل األديب عنصر التشويق لمعرفة مصير ا

... حياتهم
همبأّنوبعدما مسحت الفتاة لينا دمعتين طفرتا من عينيها، أخبرته 

وقتل الخاطفون والدها بعدما سلبوا ماله، وأفرجوا عنها وعن... خطفوا
هّجتا إلى التوطّرفإض. ن رجعتا إلى باب الواديإدوهما بالقتل ّدها وهأّم

مألتا في قبرص حيث اشتغلت اّر ومن ثم عادتا واستق،إلى دمشق
... حد المطاعم الفقيرةأاخة في طّب

حين هجموا على باب الوادي ّل المسأّنونبيل الساعاتي أخبرها بدوره 
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.انها، وعن نجاته بأعجوبةّكدوا المئات من سشّرفأحرقوها وقتلوا و
 الذي كان يضطرم في قلبه تجاهّبن ينسيه الحأ الزمن لم يستطع ّنإ

جة وكانت تبوح لهزّوفهي مت... ها بصمتّبالمرأة التي أح( أم لينا)سناء 
 الهادئ كما العطر فيّببأسرارها من خالل نظرات عميقة فيها الح

(. ّي عذرّبح )وردته…
تّلها ظأّنمع .  من دون سناءّرانبيل عاتب على الزمن والوقت اللذين م

...من أشكال العذاب الجميلاًل  لها شكّبهكان ح... حاضرة في أحالمه
. عن الجوع ذاتهًافتراسا ّل في جوعه ال يقّب الح إّناًل عن ذلك قائعّبرو

!ةّب من األحِقتّركم ف... ما أقساك يا حرب
نبيل الساعاتي الذي قضى عمره يتسابق مع الوقت ويصلحه عاد األمل

.جت عاطفته، وأفصح عن كنزه المدفون طوال السنينّجتأ... يطرق بابه
هاّبحأساعة من الماس النادر اشتراها منذ زمن طويل لسناء المرأة التي 

. قتهما الحربّروف
ة لينا التي رأى فيها صورة طبق األصل عن تلك المرأةّية للصبّيمها هدّدق

ه ُيرجع الزمن إلى واقع طالماّنوكأ(. ها سناءأّم)ذات العينين الخضراوين 
. انتظره

ة أخرى، ولممّر على عدم لقاء نبيل وسناء صّر الكاتب أأّنولكن نرى 
يتاله وفي صباح اليوم الألّن. تكن تلك نهاية سعيدة كباقي القصص

وقفت امرأة في أواخر العقد الرابع من عمرها فارعة القوام، سمراء، ذات
 بكثير منّيقت إلى الباب الزجاجّدعينين خضراوين، أمام الحانوت، وح

أقفلنا: رت عيناها على يافطة بيضاء صغيرة مكتوب عليهاّماألمل، فتس
.  بداعي السفرّلالمح
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المطالعة الرابعة: األستاذة أوجيني عبود الحايك - أميركا 
من مجموعة" رجل يكّنس الشارع"تكتب عن قّصة 

 2018سيدني "- أفكار اغترابّية"، مشروع "الحافلة والولد ممكن" 
 

لجميل الدويهي" رجل يكّنس الشارع"قّصة - 1
كنت أرى هذا الرجل األعرج في الشارع، يكّنس األرض، ويجمع األوراق

التي يتركها سائقو سّيارات األجرة والتالميذ الصغار العائدون من
هو منّظم الفوضى، مغّير األحوال، الذي يضع لمسته على. مدارسهم

.الصورة ويمسح عنها الغبار، فيعيد إليها اللون والنقاء
ذات يوم سمعته يتجادل مع امرأة عجوز ألقت من شرفة منزلها بحذاء

هذا الحذاء.  خليل، حرامّمحرام يا أ: قديم، فقال لها وهو ينظر إلى فوق
.له دور في مكان آخر، فارحميني. ال ينبغي أن يكون هنا

أنا. حترم نفسك يا عامل القمامة، وال تعطيني أوامرا: قالت له المرأة
.لست عبدة ألبيك

أنا : خرجُت من المحّل الذي أعمل فيه، ونظرت إلى المرأة قائاًل
عامل قمامة، وأنت عاملة قمامة، وهذا الرجل يساعدنا، وليس من الالئق

.أن نجرح مشاعره
دخلت المرأة إلى منزلها من غير أن تجيب، ثم التفّت إلى الرجل،

أراك كّل يوم من باب المتجر، وأكبر ما فيك من تضحية: وخاطبته قائاًل
هاّل دخلت إلى المحّل ألسقيك فنجان قهوة؟... لخير الناس

رأيت األسى على وجه الرجل، وبعد أن دخل إلى المحّل وجلس بهدوء
...وسكينة، سكبت له فنجان قهوة، فأخذه بتواضع، وشكرني

قد تكون جاهلة، وال تحسن... ال تحزن من هذه المرأة: قلت له
...التصّرف

ال أهتّم لما قالته، فقد رأيت الكثير في حياتي، وانتهيت إلى حيث: أجاب
.أنا من جّراء ما فعله بي الناس

.تعّجبت من كالمه، وأردت أن أكتشف ماذا في قلبه المملوء أسى وخيبة
وقبل أن أسأله عن شيء، مضى في كالمه، كمن وجدها فرصة للحديث

لقد ارتاح إلى طبيعتي الهادئة، ورصانتي التي لم . عن مكنونات نفسه
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.يألفها لدى أناس آخرين
كنت غنّيًا، وعندي قصر وخدم، وكان لي أصدقاء ال يراعون: قال لي

عهدًا وال يحفظون جمياًل، فقد أعطيتهم وخانوا، وساعدتهم فانقلبوا علّي،
.وخسرت أموالي لكي أنقذهم من الفقر الذي وصلوا إليه من جّراء السوء

إّن الصديق هو من يحميك وليس من يحتمي بك، وكم من الناس
أولئك كانوا يعاشرونك لكي يستغّلوك، ثّم يتركونك ورقة في مهّب الرياح!

. أصدقائي، وقد كرهت بعدهم أن أكون صديقًا ألحد
...يبدو أّنك تعّذبت كثيرًا في أّيامك الماضية: قلت له

هل تعتقد أّن واقعي يختلف عّما رأيته في. وما زلت أتعّذب: فقال
أرأيت كيف أّنني أعرج؟ لذلك حكاية سأرويها لك، ليست من. الماضي

.قصص الغموض وال األحالم، ولكّنها حقيقة، فأرجو أن تصّدقني
لماذا ال أصّدقك، وأنت رجل نبيل وصادق؟: ضحكت وقلت

الناس يعتقدون أّنني من طبقة أدنى: أجابني وهو ينظر إلّي بارتياح
...تعّرضت لخيانة... لقد أوصلتني األقدار إلى ما أنا عليه... منهم
 كنت عائدًا ذات ليلة من قرية أخرى، سمعت ورائي جلبة خفيفة،فبينما

شعرت بعّضة مؤلمة... فتوّجست، وقبل أن ألتفت ألرى َمن الذي يتبعني
في رجلي، وراء الركبة، وتركني المهاجم تحت جنح الظالم جريحًا،

وجررت نفسي جّرًا إلى ساحة القرية، وعندما. أصرخ فال يسمعني أحد
تهافت الناس علّي، لم يكن في عروقي قطرة دم واحدة، فغبت عن

. الوعي
وماذا حدث بعد ذلك؟ : سألته بتعّجب

ظننُت كما ظّن اآلخرون أّن ذئبًا قد هاجمني، أو كلبًا شريدًا في: أجاب
ن هاجمني هوَلكّن الطبيب كان له رأي آخر، فقد أّكد أّن م... الغابة

إنسان، ووافقه المحّققون الرأي، فقد عاينوا موقع الجريمة، وثبت لهم
وأكثر من ذلك، فقد اكتشفوا هوّية. بالدليل أّن المهاجم ليس حيوانًا

المهاجم، لكّنني طلبت منهم أن يوقفوا التحقيق، ألّنني ال أريد أن أدين
َمن عّضك في رجلك اليمنى فاعطه اليسرى، ودعه: أحدًا، وقلت لهم

وصّدقني إذا قلت لك إّنني رفضت معرفة من. يشبع من عّض األرجل
.الذي عّضني
ن هوَولماذا رفضت؟ ألم يكن أكثر فائدة لك أن تعرف م: سألته بلهفة

لكي تأخذ حذرك منه؟
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الكثيرون يعّضون األرواح، لكّن األرواح ال. ليس من داع لذلك: أجاب
آالم الجسد ال. تصرخ، بل تحبس ألمها كما ينحبس العطر في اآلنية

ولذلك تصّورت أّن كّل الناس الذين عرفتهم قد هاجموني مّرة. تميت
وقد تركُت قريتي وجئت إلى... واحدة، فلماذا أمّيز بين الواحد واآلخر

. هنا لكي أنجو من شّرهم
أفكارك عظيمة، وال أعتقد أّن رجاًل آخر كان سيتصّرف كما: قلت للرجل

وكيف تريد من تلك المرأة العجوز التي رمت بالحذاء في الشارع. فعلت
أن ترقى إلى فهمك؟ إّنها كما الكثيرون من البشر، تنظر إلى القشور،
لقد. وإلى الثياب والمظاهر التي تمّيز األشكال وتعجز عن تمييز األرواح

عاش العباقرة فقراء، وعاش الجهالء أغنياء، فما الفرق بين العاقل وغير
العاقل إاّل شيء من السخف الذي هو أشبه بالزبد المندثر؟ وما الفرق

بين أن تعمل في القمامة وأن تعمل في الذهب؟ الذهب قمامة أيضًا في
نظر العظماء والفالسفة والمفّكرين، فما رأيت سقراط والرومي وطاغور
إاّل مرتدين أسمااًل بالية، وينظرون إلى الشمس بعيون مفتوحة وقلوب

خاشعة لكي يحّولوا النور المنبعث من السماء إلى ذهب خالص يختالون
فيه على العصور، فأين حكمتكم يا أصحاب األموال، المتهافتين على

وأنتم عاجزون عن قول كلمة! المقاعد والموائد، المنشغلين بما تلبسون
ال يكره: تسّجلها الحكمة في كتاب خلودها؟ الحّق أقول لك يا صديقي

العالم إاّل غير العالم، وال يحتقر الفيلسوف إاّل قاطع الطريق، وال يخون
والرجل الذي غدر بك هو واحد من هؤالء،. األمانة إاّل كّل عاجز لئيم

.وأنت ضحّية نفسك ألّنك أعطيتهم ولم تأخذ
معك حّق يا أخي،: قال وهو ينهض من مكانه لكي يمضي إلى عمله

لقد أعطيتهم حّتى خسرت كّل ما عندي، وأصبحت نكرة على رصيف،
لكّنني راض بالعقوبة التي نطق بها الزمان، ورّبما سأجد في أحد األّيام،

.وعلى الرصيف ذاته، ما يعّوضني عن تلك الخسارة
هّبت. تركني الرجل ومضى في سبيله، وهو يعرج ويغّني بصوت حزين

رياح، فطارت بعض األوراق التي تركها الصبية في الشارع، فركض
فليس من الالئق أن يعبر من هنا. وراءها ليجمعها، ويعيد ترتيب المكان

أولئك الذين يطعنون اإلنسان في ظهره ويذيقونه العذاب، والفوضى تحيط
.بهم من كّل جانب
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بقلم ،عمق المعاني الهادفة: رجل يكّنس الشارع" لجميل الدويهي- "2
األستاذة أوجيني عّبود الحايك

. حكمة تختبئ في زوايا الضجيج التي تتطاير فيها أوراق نفايات..
يلملم قمامة الناس،... والرجل األعرج من عّضة غادرة ما زال يعاني

رّبما.. ربما يعاتب القدر في سّره... يستمع إلى أوامرهم، ينّفذ طلباتهم.
يسرق ضحكة من أطفال يركضون دون أن يشعروا بمراقبته لهم وكأنه

. أن يعود به الزمن إلى نفس الصورة حيث األحالم واألمانّنىضمًنا يتم
دكتور جميل الدويهي في عمق المعاني الهادفةالنبحر مع قصص 

ف، عّلنا نروي عطشنا منّقوالبّناءة، نرتشف جرعة وراء جرعة بدون تو
جتماعّية وإنسانّية يخّطهااقصصه المحّملة برسائل  قاموسه الغزير...

في هذا النص يسّلط الضوء على حكمة الخير المتسامح. بحرفية سلسة
..والمتواضع الذي يحاربه الشّر الجاهل الحقود، والمرتشي الضعيف.

يلبس يراعه الثوب األسود العادل الذي بات نادًرا في هذه األّيام ويحتكم
ن نتمّعن في سطوره ونكون الشهود، نشارك فيأإلى الضمير، يحّفزنا 

عامل النظافة يبّيض سواد الزجاج، يلّمعه. ّي..جلسة الحكم النهائ
لقد... ته الحاضرة، ما عاد يعرف نفسههوّيفينعكس وجهه، يتساءل عن 

 الدهر جار عليه ولقي ذاته يستند على ذاته المتهاويةّن لك،كان ميسوًرا
بقي وحيًدا..  ظروفهم.ّلبعدما كان األصحاب يستندون عليه في ك

،محبًطا، ُطعن ونزف، ولم يرد أن يحاِسب أو أن يرى وجه الذين طعنوه
عظ حين سقطتّتتعاونوا على إيذائه، لكّنه ا.. وقد يكونون كثيرين.

 األذّية الجارحة ال تنسى، تبقى تسكن أعماقناّنلك.. األقنعة، سامَح.
وهل من باب الصدف.. ها مدرِّسة شمطاء ال تتهاون في دروسها.ّنكأ
ه التقى بعامل النظافة ووثق به هذا األخير وفتح له قلبه؟ رّبما رأى فيهّنأ

الصديق الذي لم يحظ به عند الحاجة، لفته اندفاعه بوجه المرأة المتكّبرة
ه نكرة في مجتمع يعيش في إطار الصورةّنة وكأّيالتي تكّلمت معه بفوق

 والمشاعر ففتح لهّي اإلنسانّسالفارغة، ال يهّمه الجوهر أو الفكر أو الح
 المزّيف الذيّدّيوهنا يبرز الصراع ونقمة الكاتب على العالم الما.. قلبه.

تهّمه الصورة المبهرجة، ودعوته إلى عالم الحكمة والوعي الذي يرتقي
،عّبفالطبع يغلب التط.. بالفكر والروح، والذي يعيش في صميم الحقيقة.

ة تزول والجوهر هو المرآة التي مهما تناثرت شظاياهاّيوالقشور الخارج
فالروح. ةّيعندما تنكسر، تبقى تلمع في الضمائر الحّية والقلوب النق
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ترفعه... اتها، تردع المرءّيقاضي الجسد تفرض عليه قوانينها وسلوك
ى الرماد دون أنّتوترتقي به أو تجعله يغرق في أتون النار، فيحترق ح

ن يقترب، وكأّنألى حاله دون إيدري متى أو كيف ينطفئ، أو من ينظر 
.العدالة دائًما بالمرصاد

نقطة أخيرة ومهّمة سّلط األديب عليها الضوء وهي تحقير العمل والعامل
البسيط والتعّدي عليه نفسّيا بألفاظ نابية تسيء إلى الروح، وتّسبب لها

لقد أضاء عليها األديب عمًدا، وهي تطال الكثير من.. اليأس واإلحباط.
و تترّب على مبدإ احترامأالمجتمعات غير المتقّدمة والتي لم تتعّلم 

فالهرم المترابط والمتماسك يقود..  مستوياتهّلالعامل والعمل في ك
. المجتمعات إلى الِقّمة

متها التي تبقى راسخة في الفكرْصما يمّيز محبرة األديب الدويهي ب
ما تحلو السطورّنوعلى السطور فال يصيبك الملل من إعادة القراءة، إ

النظافة تربية تعكس نفوسنا، والمعاملة.. أكثر وتنجلي رموزها أكثر.
والعمل هو... تربية نتلّقاها في بيوتنا وتعكس ثقافتنا وانفتاحنا وتواضعنا

يتفانى من أجل.. .ّي والعامل هو العمود الفقر،ة المجتمعاتّياستمرار
والحكمة هي الطريق إلى... لقمة العيش، يواجه التحّديات والصعوبات

يرافقنا شبح.. التمّيز واإلبداع، نرسم فيها أحالمنا ونجتهد في تحقيقها.
.القدر الذي يفرش الطريق بالورود أو األشواك
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لبنان- األستاذ توفيق يوسف : المطالعة الخامسة
من مجموعة قصصية بعنوان " الُحوت"يكتب عن قّصة 

2005بيروت -  صدرت عن دار أبعاد "من أجل الوردة"
لجميل الدويهي" الحوت"قّصة - 1

.لم يكن في المدينة كلِّها رجل أقوى من عبد هللا الحوت
.كان عمدة الميناء، وسيِّد البحر بدون منازع

: أمسكني مرَّة من كتفي، وأنا واقف على الشاطئ، وهزَّني قائاًل
! هل ستظلُّ خائفًا إلى األبد؟... أنت جبان حّقًا

وكان وجهه كبيرًا، منتفخًا. كانت يد الحوت قاسية، كحجر طحن
رة، صفراء، تكاد تهرُّ أمَّا. كوسادة، وأسنانه تبرز من بين شفتيه مكسَّ

.عيناه، فمتألِّقتان كنجمتين في صحراء، وابتسامته واسعة
أدركت أنَّ وجهه المتوتِّر لن يعود إلى طبيعته إالَّ إذا كنت الئقًا معه،

وعاء تجوب فيه... محبرة... ووافقت على أنَّ البحر فنجان كبير
. المراكب
! أنظر أيَّها الرعديد، كيف أبتلع البحر وال يبتلعني: قال لي

.قفز في الماء، فانشطرت موجة تحت بطنه، وغاص بضع لحظات
خفت أن يموت اختناقًا، لكنَّه خرج سعيدًا كطفل أهوج، وهو يبصق الماء

: من فمه
. عليك أن تتعلَّم السباحة! أرأيت؟

!دعني وشأني أيُّها الحوت- 
كيف... فترض أنَّ مياه الفيضان غمرت المدينة في يوم من األيَّاما- 

! ستنجو بنفسك؟
لم ينتظر عبد هللا منِّي جوابًا، فقد رمى بنفسه في موجة عالية، وانجرف

.بها إلى الشاطئ
قبل أن أصبح صديقًا لعبد هللا، كنت أراه من بيتي الذي ال يبعد سوى

وكثيرًا ما راقبته... كان يمتلك مركبًا صغيرًا. خطوات قليلة عن البحر
وهو يبحر وقت الغروب، معه شبكة يطرحها في البعيد، وقنديل شحيح

. يستضيء به في الظالم
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وعندما اشتغلت في تفريغ السفن عند الميناء، أعطاني ربَّان سفينة يونانيٌّ
مه إلى عبد هللا ...مصباحًا يعمل بالبطَّارّية؛ فخطر في بالي أن أقدِّ

وهكذا تعارفنا، ثمَّ توطَّدت عالقتنا، واكتشفت يومًا بعد يوم أنَّ الحوت
.لديه قلب طيٌِّب، وميل شديد إلى الفكاهة

وقد رأيته بضع مرَّات يغطس عن صخرة، أو يسبح... كان عازبًا وشرهًا
على ظهره، ثمَّ ينظر بطرف عينه إلى امرأة مستلقية على الرمال، ليعرف

وكان عنيدًا، يكره أن يخالفه أحد في رأيه،... ما إذا كان قد أثار إعجابها
.لكنَّه تحمَّلني، وأنا أرفض أن أتعلَّم السباحة على يديه

:قال لي ذات مرَّة
ستكون... إذا أصبحت ماهرًا في السباحة، ستذهب معي لنصطاد السمك

قني مسرورًا باألسماك التي سنعود بها… في البحر كنوز ال ُتقدَّر... صدِّ
...بثمن

وبعد أشهر صرت أبرع من الحوت، فأنا أصغر. رضخت أخيرًا، وتعلَّمت
كان هو معجبًا بمهارتي، وقد برهنت... منه سّنًا، وليس عندي بطن ثقيل

أنَّني أفضل منه في الغطس من مكان عال، وفي الغوص، والسباحة
قي، بل كان مسرورًا ألنَّه. على الظهر ولم يكن متضايقًا أبدًا من تفوُّ

.علَّمني وانتصر على خوفي من جبروت البحر وأخطاره
وصلت مع الحوت إلى البحر البعيد، ونشرت معه الشباك ، وأصبحت

ان أعرف صيَّادين كثيرين كان يشرب معهم الكحول، ويغنُّون في دكَّ
ر طوياًل، فقد مات الرجل. قريبة من الشاطئ غير أنَّ صداقتنا لم تعمِّ

ومنذ ذلك الحين،. بذبحة قلبيَّة، وحزنت عليه كأّن أخي الحقيقيُّ
.أصبحت أكثر عزلة في بيتي

كنت أنظر من نافذتي إلى البحر، فأراه في متناول يدي، وأتذكَّر
وفي أيَّام الشتاء، كان الموج يقترب منِّي أكثر، وال يظلُّ بيننا... الحوت

.سوى طريق من الرمل، حفرته عجالت السيَّارات
كانت وحيدة على الشاطئ، تنتف. ذات صباح، سمعت صراخ امرأة

.بشعرها، وتولول
.كان واضحًا أنَّها فقدت أحدًا في الماء

ة،. ركضت ألساعدها، فوجدتها تشير إلى مكان ما رميت بنفسي في اللجَّ
ة مرَّات كنت أتنفَّس بقوَّة، ثمَّ أنحدر إلى... ونزلت إلى أعماق المياه عدَّ

، وفيما كنت أعود إلى سطح الماء، القعر، فأكنِّس الرمال والحصى بيديَّ
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، كأنَّه يأتي كنت أستطيع أن أرى المرأة وهي تبكي، ويتناهى صراخها إليَّ
.من جوف بئر عميقة

.عّطكانت أذناي مسدودتين، وعيناي تحترقان، وأنفاسي تتق
مرَّت الدقائق بطيئة، قبل أن أعثر على الغريق عالقًا تحت صخرة،

وعندما... فأمسكته من إحدى ساقيه وسحبته بما تبقَّى عندي من قوَّة
وصلت به إلى الشاطئ، ارتمت المرأة فوقه وراحت تبكي، فعرفُت عندئذ

كان بطنه منتفخًا، وفمه مفتوحًا، وعيناه حمراوين، وليس... أنَّه زوجها
.من أمل ضئيل في إنقاذه

ولم. مرَّت أيَّام على تلك الحادثة، وطيف الرجل المسكين لم يفارقني
.أفكِّر البتَّة في أنَّ شجاعتي ستنقلب عليَّ شّرًا خطيرًا

حضر إلى بيتي شرطيَّان، معهما المرأة المفجوعة، فاستغربت الزيارة، ثمَّ
ولكن لماذا يرافقها... اعتقدت أنَّ السيِّدة جاءت لتشكرني على معروفي

!شرطيَّان؟
ة، وهي ترشقني بنظرة كلُّها لؤم :قالت المرأة بحدَّ

!هذا هو الرجل
:تمتمُت وراءها، فعاجلني شرطيٌّ بالقول... نعم، أنا هو الرجل

...أنت سحبت زوج هذه السيِّدة غريقًا من البحر
...صحيح- 
هل كان ميتًا؟- 
!أتعتقدون أنَّني خنقته؟... بالطبع- 
هل الحظت أنَّ ساعة يده لم تكن معه عندما أخرجته من الماء؟- 
!وكيف لي أن أالحظ شيئًا كهذا؟- 
...الرجل نزل إلى الماء وفي معصمه ساعة- 
!وما شأني أنا؟- 
هل الساعة التي في يدك كانت معك بينما كنت تسحب الغريق؟- 
...أذكر ذلك... نعم- 
...دعنا نراها- 

، فصاحت المرأة وهي تجهش فككت الساعة من يدي، وناولتها للشرطيِّ
:بالبكاء

...أعرفها... ساعة زوجي
، وراحت تقبِّلها وتضمُّها إلى صدرها، وأنا  أخَذِت الساعة من يد الشرطيِّ
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كنت أتفرَّج على المشهد الساخر الذي كافأتني به... ساكن أخرس
.األقدار، فأشعر بالغثيان

:خرجت من صمتي، ألخاطب المرأة في غضب
هل تثأرين منِّي بعد ما فعلته من... قاتلك هللا أيَّتها األنثى الناكرة للفضل

...هذه ساعتي! جميل؟
فتحت المرأة حقيبة صغيرة كانت تحملها، وأخرجت منها ورقة مطويَّة،

:ودفعت بها في وجهي قائلة
وهذه كفالة الساعة، عليها اسمها وجميع أوصافها، واسم زوجي

...وتوقيعه
قُت في الكفالة، فإذا هي لساعة تشبه ساعتي، فارتبكت، وتعثَّرت في حدَّ

...الكالم
:دنا منِّي الشرطيُّ وسألني

هل لديك شاهد بأنَّ الساعة هي لك؟
:فكَّرت قلياًل ثمَّ أجبته

ر أنَّ كفالة كانت عندي، غير أنَّني أضعتها والمحلُّ الذي اشتريت. أتذكَّ
...كان لديَّ صديق وحيد، لكنَّه مات... منه الساعة لم يعد موجودًا

ارة الذين أعرفهم لم يروا ساعتي، ألنَّني لم أكن أضعها في معصمي والبحَّ
.عندما أمضي في البحر

.لكنَّها كانت معك يوم سحيت الغريق- 
كانت معي ألنَّني كنت في بيتي عندما سمعت هذه المرأة تصرخ- 

وتستغيث، فخففت لنجدتها، ورميت بنفسي إلى الماء غير آبه بالساعة
.وال بيوم الساعة

أليس عندك أقارب أو جيران؟- 
ال أزور أحدًا وال أحد... أعيش في هذا المنزل منذ خمس سنوات- 

هناك في الجوار حانوتيٌّ عجوز أشتري أغراضًا من عنده،... يزورني
.ولست أعتقد أنَّه يميِّز بين ساعتي وساعة رجل آخر

ة شهر، بتهمة استغاللي موت أحدهم لالستيالء ُحكم عليَّ بالسجن مدَّ
وبرغم األلم الذي عانيت منه وراء القضبان كان هناك. على مقتنياته

.شدُّ يأكل جسديأ ابعذ
فلو ... تصوَّرت زوجة الغريق ، وكأنَّها شبح بارد ال قلب له وال روح
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لكنَّها أطفأت غليل... كانت من لحم ودم، لكانت ردَّت جميلي أضعافًا
شرِّها بمعاناتي، وارتقصت جوارحها، وهي تسمع القاضي يتلو قرار الحكم

...أمَّا أنا فكنت ذاهاًل، مصفّرًا وساخرًا. عليَّ
تخيَّلت المرأة وهي تطرق. مرَّت في مخيِّلتي صور كثيرة وأنا في السجن

إنَّك رجل نبيل، ومهما فعلت: "على بابي، حاملة إليَّ هديَّة، وهي تقول
..."فلن أستطيع أن أكافئك

رت زوجها بالصورة المخيفة التي كان عليها بعدما أخرجته من تحت وتذكَّ
ة هلعي منه... الصخرة وتذكَّرت... محوت المشهد من أمامي لشدَّ
لم يكن مختلفًا. ال بل وجدته واقفًا أمامي في ظالم السجن... الحوت

رة، وضحكة: عن الماضي بطن كبير، ووجه منتفخ، وأسنان مكسَّ
:قلت له بعتب... صارخة

!أنا في السجن يا عبد هللا، وخيبتي أكبر من أن توصف، وأنت تضحك؟
...عليك أن تتذرَّع بالصبر الجميل... سئال تي- 
!ليتك تعرف ماذا جرى- 
...أنت لم ترتكب جريمة- 
َمن يستطيع أن... حاولت إنقاذ غريق، فأغرقتني زوجته في ورطة- 

!يعثر على ساعة في بحر؟
لم يردَّ الحوت على تساؤلي، فقد رحل مسرعًا، وتركني في دهشة

.عظيمة
غفوت في إحدى الزوايا، ألستيقظ فيما بعد على صوت شرطيٍّ يفتح

:باب سجني، وهو يقول
.أنت بريء... عليك أن تعود إلى بيتك

أمضيت في السجن عشرة أيَّام، وأنا بريء؟! كيف؟- 
لقد تأكَّدنا أنَّ الساعة التي كانت معك هي. أرجوك ال تعقِّد األمور- 

...ساعتك
كيف تأكَّدتم؟- 
...عثرنا على ساعة الرجل الغريق- 
!ماذا؟- 
ار يدعى عبد هللا الحوت إلى مركز الشرطة... نعم-  جاء رجل بحَّ

.يحمل ساعة، وقال إنَّه عثر عليها في شباك صيده
!أين هو؟... أنتم تمزحون! الحوت؟- 
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...أعطانا الساعة ورحل في سبيله- 
هل تعرفون إلى أين ذهب؟- 
...كان مستعجاًل... اّلك- 
هل قال شيئًا؟- 
...البحر فنجان قهوة! كيف تضيع الساعة في بحر؟: "قال- 

.كالم من هذا القبيل..." وعاء...محبرة
ال يمكن أن... ال... كنت أعتقد أنَّه ميت. عبد هللا الحوت... إنَّه هو- 

...لعلَّه اآلن حولي... يكون ميتًا
...تركت الشرطيَّ في حيرة من أمره، وغادرت السجن ال ألوي على شيء

نة، ورحت أعدو هت إلى حانوت للزهور، فاشتريت باقة ورد ملوَّ توجَّ
كان صامتًا، كئيبًا، مسكونًا. كالمجنون إلى قبر عبد هللا الحوت

كان األسى... صلَّيت بحرارة، ووضعت باقة الورد عليه... بالرهبة
.يعتصرني

وعندما أدرت ظهري ألغادر. ظللت واجمًا عند القبر حتَّى المغيب
المكان، عبرت حمامة بيضاء من أمامي واستقرَّت على القبر، تهدل

ل مطرة من الخريف على وجهي .بحزن، وانهمرت أوَّ
بقلم ،كأّنك في مسرح وتسمع رنة إبرة: الُحوت" لجميل الدويهي "-2

 األستاذ توفيق يوسف
كم تغريك بعض عناوين القصص، وتدعوك سريعًا لقراءة مضمونها

رك بعضها اآلخر كونها تكشف نفسها عندّفوكم ين! بشغف ونفاذ صبر
!ل استجوابأّو
مامًا أ، تجد نفسك مشدوه"الحوت"ة الدكتور جميل الدويهي ّصك مع قّنلك

خذ منهأ كحوت ، للغوص في محيط سطورهاداًَة العنوان، مشدوّيرمز
ز كبيرّيي فكره في حّمي روحه، وينّذالجوع مأخذه، فينقّض على ما يغ

.دبألتوافرت فيه مجمل صنوف العلم وا
ةّية والقيمّينسانإلالدويهي الذي اجتمعت فيه متناقضات الحياة ا" حوت"
نقذ زوجها، وحوت صديق، بّرأه من السجن بعدأن أامرأة سجنته بعد )

ذو اليد القاسية كحجر طحن، لديه)ة ّي، مع متناقضات الحياة النفس(موته
قيّو من تفًابدأ ًالم يكن متضايق. لى الفكاهةإب وميل شديد طّيقلب 

(.عليه بالسباحة
غراه أن أم السباحة بعد ّللى تعإ ذاك الفتى ودفعه ّبحأفالحوت الذي 
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ةّياه هدّقته فأهداه المصباح الذي تلّبخير محألبالصيد الوفير، بادله هذا ا
ه كان يستضيء بقنديل شحيح فيأّن، حين علم ّيان سفينة يونانّبمن ر
.الظالم

ى في حوت الدويهي الصداقة بأبهى صورها وأجّل معانيهاّلوهنا تتج
...وخالصة وفائها

خيرألي هذا اّففقد تواًل،  طويّر صداقة الفتى مع الحوت لم تستمكّنل
 ذكراه لم تغب عنأّن، بيد (ّيخي الحقيقأه ّنحزنت عليه كأ)ة ّيبذبحة قلب

مامه على البحر عند النظر منألة الفتى الذي كانت ترتسم مالمحه ّيمخ
 صداقته مع الحوتأّنلم يكن يدرك هذا الفتى . ام الشتاءأّينافذته في 

لىإفضت به أة ّيطه في قضّر على تعليمه السباحة ستوّرصأالذي 
كانت وحيدة على الشاطىء تنتف شعرها" لنجدة امرأة ّبالسجن، حين ه

خراجهإهمه بسرقة ساعة زوجها التي تشبه ساعته، عقب ّتفت ،"وتولول
ه ساعتأّن على ًا واحدًًاثباتإ من البحر، في وقت ال يملك هذا الفتى ًاميت

ة شهرّدفحكموا عليه بالسجن لم. التي تشبه ساعة الغريق هي ملكه
.ام على سجنهأّيكامل ليخرجه الحوت الميت بعد عشرة 

تخال ،للدكتور جميل الدويهي بدقائق معدودة" الحوت"ة ّصعندما تقرأ ق
 بالمشاهدين تسمع فيه رّنةّظ في مسرح مكتّي على كرسًًارّمنفسك مس

ك قد اجتمعت لتفكيكّسرضه، بينما جميع حواأبرة لحظة سقوطها على إ
. الذي يتتابع بتنسيق مذهل على خشبة هذا المسرحّي السوريالّصهذا الن

 مدهش يمتزج فيه الواقع بالخيال والحلم بالحقيقة، يلجّي سوريالّصن
هّصبداع الكاتب، وفي نإمد منظور، فتغرق في ألتك وال يفارقها في ّيمخ

ة، التيّيبطال المسرحألة ّيلى جانب الحاالت النفسإ، ّي الداخلّيالتصوير
طة، تحاكيّسة في لغة مبّيشكال الخارجأليتزامن حضورها مع وصف ا

سنانهأ)ة ّيالسهل الممتنع، ويتوارى ما بين سطورها بعض العبارات المحك
 للبحر:ّي والمعجمّيناهيك عن الحقل الوظيف...( ، تنتف شعرهاّرتكاد ته

( انشطرت موجة تحت بطنه، جبروت البحر، يغطس عن صخرة...)
ن، لغةّكيب المتماألد، وهو "الحوت"لقد اعتمد الدكتور الدويهي في 

ةّية المستويات العلمّفلى كاإيصال المضمون إطة هدفها ّسرة مبّسمي
دّق المعّيعجاز اللغوإل يكاد يخلو من اّص، في نئة لدى القارّيدبألوا

ّي:لى التصوير النثر إ منهّيلى التصوير الشعرإرة، قريب ّعواللغة المتق
وعاء تجوب فيه .. محبرة.... البحر فنجان كبير ،قاسية كحجر طحن)
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(. المراكب
تها، لحظةالّيمام جمأى الصمت إل تقودك الخاتمة ّص،نت في سياق النوأ

 على القبر وتهدلّرفتستق ،(رمز السالم)ءعبور تلك الحمامة البيضا
ل مطرة من الخريف على وجه كاد جفافأّو، فتنهمر (رمز الوفاء)بحزن 

.لى اليباسإي به ؤّدن يأالسجن 
كبر د جميل الدويهي، الذيألهو الحوت ا" الحوت" صاحب ّن، إمًاوختا

دب والفلسفة والعلومألة، فاحتكر اّيط قواميس العلم وموسوعته الفكرّبتأ
.ةّي وبرع في شعره ونثره وقصائده المحك،واالجتماع

33



لبنان- الدكتور جان توما : المطالعة السادسة
ة بعنوان ّيمن مجموعة قصص" صاحب النار"يكتب عن قّصة 

 2005بيروت - ، صدرت عن دار أبعاد "من أجل الوردة"
لجميل الدويهي" صاحب النار"قّصة - 1

كان فقيرًا مثل عشب األرض، لكنَّه يملك خيمة من قصب على ضفاف
وكان عنده وردة في حديقة عرقه، وأوالد صغار، ُيطعمهم من. جدول

. صباح يديه، وخابية مكسورة فيها بقايا من ذهب أحالمه
رأيته ينحت في الغابة، ويصنع من جذوعها فاكهة لموقد، وليس في
موقده عود حطب لشتاء؛ فصاحب النار ال يملك منها سوى جمرة

وسمعته صوتًا عالياًً فوق جسر التعب، وضربة. انتظار، ودخان أغنية
فأس يبدأ بها صالة يومه، فتطير العصافير من فضاء ظلِّه إلى أوكار

ه. الجبال، وتمدُّ سوسنة عطرها عند قدميه وعندما ينتهي من عمله، يتوجَّ
ته على عطش إلى نبع قريب، فيأخذه على أرجوحة يده، ويسكب من فضَّ

. روحه
ر تحت شجرة عنَّاب، فحملُت إليه طعامًا علبة سردين،: ذات يوم، تأخَّ

.ورغيف خبز أسمر، وقلياًل من مربَّى التوت الذي تصنعه أمِّي
بحثت عنه طوياًل، فوجدُته نائمًا على فراش أخضر، غطاؤه رفيف

. هداهد، وعلى يمينه رقصت فراشة
.نظرت إليه طوياًل، فاكتشفت أنَّه مالٌك يبتسم

كان يركض وراء خيول بيضاء، وينحدر في أودية، ويمدُّ من رائحة
. التفَّاح وليمة لعرس

نة، رأيُته في أحالمه غنّيًا، يأخذني معه إلى السوق، ويشتري ألعابًا ملوَّ
. وثيابًا من حرير، وُعلَبًة فيها صيٌف ومراكب صغيرة

اّلبوتخيَّلُت أنَّه يحملني أمام حانوت للعصير، فيطلب كوبين من الج
لماذا ال نبدو! لماذا نفكِّر في الغد؟... إشرْب:  بالثلج، ويقولّطىالمغ

! ثريَّين؟
قتربت منه ألوقظه، لكنَّ هدوءُه أمسكني من ذراعي، فتراجعُت، وجلسُتا

. بعيدًا عنه، كأنَّني خائٌف على نومه أن ينتهي
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ني الجوعا .نتظرت ساعتين، فعضَّ
. فتحُت علبة السردين، وأكلُتها برغيف خبزه، ثمَّ أتيُت على مربَّى التُّوت

لكنَّه... كنت حزينًا ألنَّه سيكون بدون طعام، واعتقدت أنَّه سيعاتبني
، ورأى علبة السردين فارغة، فابتسم عندما أفاق، رمقني بنظرة ودٍّ

هل أكلت جيِّدًا؟ : وسألني
: قلت له، وأنا مضطرب

. أكلت طعاَمك
قام من مكانه بخفَّة، فطار غبار األرض عن ثوِبه القديم، وقال لي

: بعذوبة
! لم أُجع البتَّه...لسُت جائعًا

ادة كتِفه، وأحاطني بذراعه، فسرنا معًا في قلب وضع فأسه على سجَّ
.الغابة، تحت غيمة من السحر والخشوع

كان جائعًا كثيرًا، فأخذ يغنِّي، وينظر إلى األرض بعينين كئيبتين، كأنَّه
.يشتهي أن يأكل التراب

بقلم د. جان توما ،األب ونار القلب: صاحب النار" لجميل الدويهي"- 2
صاحب: "يرسم جميل الدويهي في كلمات نّصه األولى في حكايته

 وخيمةّي، مشهدّية القّصة إذ يجمع بين الفقر والعشب الطر"النار
هذه كنوز العالم؛ أن تكون فقيًرا كعشب الطبيعة،. القصب والجدول

ّديسقيك المطر ويكّلل جبينك الندى، فيما تتنّسك في عرزال من موا
.  بمفاجآت العمرّمة على حفافي النهر، ال تعتّل هّم اآلتي وال تهتّيالبّر

الطبيعة وقف كطفل مدّلل في حضرة/ ّمبعد أن رسم الدويهي صورة األ
ُيطعمهم من صباح يديه، وخابية مكسورة فيها"األب، ذلك الذي كان 
هي صورة األب الذي كثيًرا ما تتجاهله". بقايا من ذهب أحالمه

 الحانية المتَعبة إليفائها بعض حّقها فيّمالنصوص مرّكزة على صورة األ
 وغربتهّيهنا يصّحح جميل الدويهي بحّسه اإلنسان. الرعاية والتربية

المضنية ما جاء في حياة األب اليومّية في خروجه لطلب الرزق والقوت
.ألطفاله لينموا أمامه في عّز وكرامة

ينحت في الغابة، ويصنع من جذوعها فاكهة"رأى جميل أّن األب 
، فجدران البيت باردة وال يطالها الدفء إاّل متى دخلها األب"لموقد
هكذا هو. ، حاماًل ابتسامته ليوّزعها على أوالده بعناق المشتاقينرًّامغب

األب يقول الدويهي، الخارج باكًرا إلى ديار هللا الواسعة كي يحمل مساء،
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قد يطول نهاره إلى أن يرزقه هللا بعض خيراته ليتنّعم بها. الفرَح ألبنائه
ما. يذهب الدويهي إلى أقصى تضحيات األب وعطاءاته. أوالده ويفرحوا

هذه القدرة لألب على أن يمنع لقمة من الدخول إلى فمه قبل أن يطعم
ة لتبقىّصأفواه صغاره من ِنَعِم هللا؟ يذهب جميل الدويهي إلى سرد ق

. مضامينها ومطارح أخالقها راسخة في قلوب الناس وعقولهم
علبة سردين، ورغيف خبز"يعلن الدويهي أّن الطفل الحامل زاًدا ألبيه، 

وصل إلى مكان عمل" أسمر، وقلياًل من مربَّى التوت الذي تصنعه أمِّي
انتظر طوياًل يقظته، لكّن الّتعب كان قد أخذ منه. والده فوجده نائًما

رأى الصغير في تعب والده ونومه. مأخًذا كبيًرا فغفا تحت شجرة عّناب
. فراشات أحالمه تصّور له غنى والده وسعيه ليشتري له الغد األجمل

إاّل أنَّ جوع الطفل كان أمضى من انتظار تحقيق األحالم ، ففتح
الصغير علبة الزاد وقد عّضه الجوع والتهم الموجود، بعد انتظار

جلس الصغير ينتظر معاتبة أبيه لتناوله طعاًما ليس له. ساعتين
 الصبّي بابتسامةئفوج. باألصل، بل لذاك الذي خرج باكًرا من أجله

أجابه الصغير".هل أكلَت جيِّدًا؟: "والده حين استيقظ وسؤاله له
، وبخّفة انفضاض الغبار عن ثوب أبيه"أكلت طعاَمك: "باضطراب

لسُت جائًعا…: "القديم وهو يقوم من تحت الشجرة أجابه بتحنان وعذوبة
ما هذا الوالد الذي صبر على صراخ معدته، فامتألت زاًدا"! لم أُجع البتَّه

:ألّن ابنه أكل زاده ولم يبق له لقمة؟ لكأّن جميل الدويهي يحاول القول
إّن الوالدين يشبعان إن شاهدا في بؤبؤي عيني ولدهما ذاك الفرح

. بالسعادة الذي يأتي من فوق، دون أّي لوم أو عتاب
وضع" بل تابع عمله إذ ،لم يتوّقف األب في القصة عند هذه الحادثة

ادة كتِفه، وأحاطني بذراعه، فسرنا مًعا في قلب الغابة، فأسه على سجَّ
لقد اصطحب الوالد ابنه وهو ممسك". تحت غيمة من الّسحر والخشوع

الدنيا لكي يتعّرف إلى الحياة ومصاعبها، وإلى/ بذراعه إلى قلب الغابة
كان الصبّي عارًفا. ر بحجر رجلهّثكيفية سلوك دروب العودة كي ال تتع

كان جائًعا كثيًرا، فأخذ يغنِّي، وينظر إلى األرض بعينين"أّن والده 
، ولكّنه كان يعرف أن محّبة األب"كئيبتين، كأنَّه يشتهي أن يأكل التراب

قادرة على اجتراح العجائب، وأّنه كصغير، قوّي كّلما أحاطه والده
.ما رفعها عنهّلبذراعه، فيما يعبر تكاليف الحياة، وضعيف ك
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سيدني- األستاذ جورج الخوري : المطالعة السابعة
ة بعنوانّيمن مجموعة قصص" حياتي مع الساحر"يكتب عن قّصة 

 2017سيدني   –رابّية، مشروع أفكار اغت"الحافلة والولد ممكن" 
لجميل الدويهي" حياتي مع الساحر"قّصة - 1

. الساحُر نفسه لم يتغيَّر، على الرُّغم من أنَّ لحيته صارت طويلة
والده كان ساحرًا أيضًا، وقد خسرُت أبي على يديه، عندما أخرجه من

.هيئته ورمى به في بحر الظلمات
كان أبي عاماًل في مصنع، وبعد أن عاد من عمله ذات مساء، شاهد

. الساحر واقفًا على الرصيف، والناس يفرحون به، ويصفِّقون
...لقد دفع لي هؤالء الناس لكي أجعلك في هيئة حصان: "قال لوالدي

ال... ولن يطول األمر حتَّى تعود كما كنت... ال تخف. ستحبُّ اللعبة
..."تخف

رحمه- كان . لكنَّ والدي خاف، وفرَّ في الحقول مختبئًا عن أعين البشر
وفي اليوم التالي، سمع بأنَّ الساحر يبحث. يكره أن يكون حصانًا- هللا 

عنه، فارتعب وترك البالد، ولم يعد إالَّ بعد موت الساحر، وكان محمواًل
.على األكتاف

لكنَّ الساحر أنجب ساحرًا، وعندما سمع الناس صراخه وهو ملفوف
.باالقمطة، أطلقوا رصاصهم في الهواء، وزغردوا، ووزَّعوا الحلوى

عندما ُولد الساحُر الصغير، كنُت في الخامسة من عمري، فسمعُت
إطالق الرصاص، وأصابتني رعدة شديدة، وارتجفُت، وسقطُت على

كانت يداي زرقاوين، وفمي يرتعش، وعيناي. األرض كجثَّة
... مغمضتين

ي بسرعة، وأخرجتني من البيت إلى شاطئ البحر القريب، حملتني أمِّ
فأخذت تالعبني بين األمواج، لكي أنسى ما حدث، وكان هدير البحر

وظللت على... قوّيًا، فلم أعد أسمع صوت الرصاص، وانفجار القنابل
وحين أعادتني أمِّي إلى. تلك الحال ساعتين، إلى أن توقَّف إطالق النار

.البيت، كان عقلي مخبواًل
لم تترك أمِّي طبيبًا في المدينة إالَّ وأخذتني إليه، فقالوا جميعهم إنَّ 

37



إطالق الرصاص الذي حدث، أثَّر في أعصابي، وأنا ولد صغير، وإنَّ 
ة في الدماغ، وظيفُتها أن تحافظ على توازني العقليِّ قد تقلَّصت من مادَّ

ووصَف لي األطبَّاء دواء ينبغي أن أتناوله طوال. جرَّاء الصدمة
... حياتي

، لكنَّ عجلة الدهر ال وكم كنت أتمنَّى أن تنتهي مأساتي عند ذلك الحدِّ
.تتوقَّف، فكما صادف والدي الساحر على الرصيف، صادفته أنا أيضًا
كان يبتلع المسامير، ويأكل الخشب، ويدخل سيفًا في حلقه وال يصاب

. بأيِّ أذى
:رآني الناس عائدًا من السوق، وعلى ظهري كيس طحين، فقالوا جميعًا
ْله أيُّها الساحُر البارع إلى تنكة بيرة فارغة ... هذا هو ابراهيم الدائخ، فحوِّ

. ضحك الساحر، وضحكوا جميعًا
اًل أن يدعني وشأني، لكي أوصل كيس رفعت نظري إلى الساحر متوسِّ

لكنَّه لم يرأف بي، وخشي أن أهرب من أماِمه كما... الطحين إلى بيتي
، فصرت أصغر وأصغر، هرب والدي من والده، فأعمل سحره عليَّ

وبعد لحظة أصبحُت تنكة. وتغيَّر لوني، وفاحت في الجوِّ رائحة شعير
باهلل عليكم، أعيدوني: فصفَّق الناس طوياًل، وأردت أن أصرخ... بيرة

إالَّ أنَّ... رجاًل كما كنت، فعليَّ أن أوِصل كيس الطحين إلى المنزل
كنت شيئًا ال لسان له، وليست عنده قدرة على. صوتي لم يخرج

... الحركة
في تلك اللحظة، وقع الساحر أرضًا، فصرخ الحاضرون من الهلع

تجمَهروا حوله، سَقوه ماء، صفعه أحدهم على وجهه، وقال. والمفاجأة
أحضروا... أحضروا طبيبًا... يبدو أنَّه مات... ذبحة قلبيَّة: آخر
...طبيبًا

جاء الطبيب، فعاين الساحر، وصفن قلياًل، ثمَّ هزَّ برأسه تعبيرًا عن
"...مات: "أسفه، واختصر المشهد كلَّه بكلمة واحدة

مات الساحر على حين غرَّة ، فَمن ُيعيدني إلى الحياة، لكي أوصل كيس
نيُرجعالطحين إلى زوجتي وأوالدي؟ إنَّه وحده يعرف كلمة السرِّ التي ت

.إنسانًا كما كنت
تفرَّق الناس، ولم ينتبهوا إلى أنَّني صرت وحيدًا، مهماًل، قطعة من

. المعدن مرميَّة على رصيف
ثمَّ . ظللُت أّيامًا على األرض، يدوس عليَّ العابرون، ويتقاذفني الصبيُة
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جاء عامل غريب، فرفعني عن األرض، ونفضني، وألقى بي على عربة
. صغيرة، تجمَّعت فوقها قوارير، وأكياس، وعلب فارغة، ومالبس داخلّية

أصبحُت حديدًا... على العربة تلك انتميت إلى عالم األشياء القديمة
ل؟ وم. عتيقًا للبيع ن سيعرف بمأساتي،َكيف أبكي؟ وكيف أتوسَّ
لقد َكتَب عليَّ أن!... يا لهوِل ذلك الساحر وفعلته المشؤومة... فينقذني؟

...أبقى رهينة الجمود
هة إلى نيوزيالندا، وفوقي أكوام" بالك الينر"أنا اآلن على الباخرة  المتوجِّ

... من التنك
في أحد المصانع هناك، في آخر مكان على األرض، سُيعاد تصنيعي،

!قاتلها هللا من حياة... لكي ال تذهب حياتي سدى
بقلم ،عبرة لحياة جديدة... حياتي مع الساحر" لجميل الدويهي"- 2

 األستاذ جورج الخوري
ومنها... ى دخانّتو حأهناك أشياء تحترق بدون نار : أعنون بجملة
ّربما تلبسنا نيرًا... وهناك أقدار لم ترسمها السماء يومًا... تصنع معجزة

فقد... ومن يدري قّوة فعل رياح اإلرادة واإلصرار؟... او تلفحنا سعيرًا
! تحّول الدمار إلى واحة غّناء

لقد ُكتب علّي أن أبقى رهينة الجمود في أحد: "يقول الدويهي
هناك في مكان من األرض سيعاد تصنيعي لكي ال تذهب... المصانع

".حياتي سدى
كأّنه يقبض على... ومن هذه العبارات القاسية يصنع عبرة لحياة جديدة

لجام الفرس متاّخرًا ليعيد صياغة األقدار بطريقة معكوسة، وبدون أن
وإمساك... يشير، يوضح بدالالته قّصة النجاح العصامّية التي أنجزها

.الدّفة أخيرًا برغم كّل المعاناة
الساحر األبدّي الذي ينسج عباءته من خيوط معاناتنا وقهرنا هو نفسه

والعباءة تورث... هو لغة القهر واالستعباد واإلقصاء... في كّل األمكنة
...رلألبناء فاألحفاد جياًل بعد آخ

العامل البسيط الذي مّثله والد بطل الحكاية رفض أن يكون مطّية
االبن يواجه نفس المشكلة... ، وحالفه بعض الحّظ فهرب بعيدًا(حصانًا)

ل ... ويدركه الساحر قبيل هروبه تنكة البيرة)فيضربه بشلل وتحوُّ
والمقصود هنا التهميش شبه التاّم عن طموحات الحياة وتحقيق( الفارغة
. الذات
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يورد األديب الدويهي كناياته المتتالية باختيار دقيق ورمزّية بالغة، تحسب
. له في جمالّيات النّص والمضمون

جمود الساحر الصغير الفجائّي، واستمرار السحر هما لعبة التحّول في
قدرّية الشخصّية، وكسر أطواق السجن، دون اللجوء إلى تعابير بطولّية،

. ودون كيشوتّية، تضفي على ذهنّية المتلّقي تعاطفًا مع بطل القّصة
سُيعاد تصنيعي، لكي ال تذهب: )يترك الدويهي نهاية قّصته معّلقة

، ليربط القارئ رمزّية القّصة مع واقع األحداث، وما آل اليه(حياتي سدى
. مصير كاتبنا

أفكار كثيرة ترد على خاطر القارئ، وعند كّل قراءة يجد نقاطًا جديدة
...المصّفقون والمراؤون... الموروث والزعامات المتوارثة... للبحث

اإلصرار والمثابرة... البسطاء أصحاب الكرامة الذين يرفضون الخنوع
...ائجوالنت

نخرج مع األديب جميل إلى استنتاج أّن الفرد قادر على تبديل الموازين،
ما أراد لنا الدويهي أنّبواالرتقاء بسوّيته إذا ملك اإلرادة واإلصرار، ور

.نستنتج ذلك إرادّيًا
:في التقنّيات والفّنّيات اللغوّية

كيال... استخدم األديب جميل بديعًا لفظّيًا خفيف الظّل وقليل التكرار
.يوقع القارئ في لّجة البديع، فيخسر النّص بعض قيمته

:التورية والتشبيه كانا حاضرين بقّوة، وكانا من عناصر الغموض واالثارة
من هو الساحر؟ لماذا الحصان؟ ولماذا تنكة البيرة؟ 

فهم عازفو الطبل أمام... كومبارس كبير يرافق المشهد دون تسمية
...وهم الوشاة الحاسدون بوجه كّل من يدخل حلقة السلطان... السلطان

لم يكن إيراد أّي تفصيل لهم مهّم، فهم تفصيل وليسوا وجودًا، وتهميشهم
. كان مقصودًا

موت الساحر حدث مّرة عند األب، ومّرة عند االبن، ومع التشابه في
الموت إاّل أّن األثر كان مختلفًا، فموت األّول كان مؤّشراًً بالعودة، في

حين موت الثاني كّبل البطل بقيد القزمّية األزلّية، والتي ال خالص
ولكّنه يجد حالًّ لمعضلته بإعادة التصنيع، وهي استعارة تقنّية... منها

. حداثّية قصد استخدامها
قّصة الرهاب والرعبة والمرض النفسّي، وّظفها الكاتب بحنكة، وعّممها 

دون إشارة، ولم يحل دونها جمال البحر، وال صفاء الطبيعة، ولم يشفها 
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. دواء الطبيب
مّرة أخرى يعود إلى قّوة الرمزّية بكيس الطحين الذي يحمله ألسرته، وهو

وإصرار ،(اسمه المستتر)خ ئوابراهيم الدا... كناية عن قوته وقوت أسرته
(.تنكة البيرة)الساحر على إسقاطه، وتحويله إلى 

ة بين رجل بسيط يحمل كيس طحين وساحر، وشّلتهّيالمقارنة التناقض
العبثّية والمخّربة في مواجهة حياتّية ومصيرّية هي تناقضّية الحياة في

. كلّّ ثناياها
استعطاف الساحر جّسد حالة انسانّية بائسة لم يشأ الكاتب إخفاءها، بل

أوردها كمثال على ضعف النفس البشرّية أمام لقمة العيش، وهذه صدقّية
...محّببة وواقعّية مريحة

بين يَدي عامل النظافة إلى( التنكة)الواقعّية تجّسدت مجّددًا في رحلة 
، مع ذكره المقصود لمواقع وأسماء وأحداث حقيقّية،"بالك الينر"سفينة 

. ليربط بين خيال القاّص وواقع الشخصّية
أخيرًا، هذه الشخصّية تجد الحّل في الغربة، في عملّية تجميع نهائّية،

وتلك إشارة إلى التسامح... دون المطالبة بتصفية الحساب مع اآلخرين
. الذي يبّشر به الكاتب بطريقة غير مباشرة

حاولت القراءة بين السطور، وعشت مع الكاتب رحلة مشّوقة، هي شيء
.مبارك لك ما كتبت دكتور جميل. من رحلة الكثيرين مّنا
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لبنان - الدكتورة داليا فرح : المطالعة الثامنة
"أهل الظالم"من مجموعة قصصّية بعنوان " مليحة"تكتب عن قّصة 

 2005بيروت - صدرت عن دار أبعاد 

قّصة "مليحة" لجميل الدويهي- 1
".ليست ابنتي، وال أعرفها: قلت لِك"

احمرَّت عينا حازم القرداعي، وانتفخت شرايين رقبته، بينما كانت زوجته
ورضيَّة تعرف أنَّ. رضيَّة تحلب البقرة في الزريبة المكشوفة وراء المنـزل

الحديث مع زوجها أثناء تناوله الطعام يزيده نفورًا وغضبًا؛ فقد عاشت
ين من قسوته، حتَّى باتت ال معه ثالثين سنة متواصلة، وذاقت األمرَّ

.تفعل شيئًا إالَّ برضاه، وتخشى أن تحرِّك ساكنًا إذا كان يزعجه
سطوته، وقد أضفتوالقرداعي مستهاب في القرية؛ فالجميع يخافون 

عليه مالمحه البدائيَّة مزيدًا من الهيبة والوقار؛ فهو طويل القامة،
إذا... عريض الوجه والمنكبين، أشعث الشعر، ذو شاربين غليظين

غضَب تلبَّدت أساريره، وارتقص حاجباه، وارتجفت الخيزرانة في يده كأنَّه
.يهمُّ بالضرب

تتجنَّب الخطأ مع زوجها، ولكنَّها غالبًا ما. ورضيَّة ساذجة على خوف
.تخطئ؛ واألخطر من هذا أنَّها أصبحت تخلط بين الخطأ والصواب
وعندما تجالس جاراتها تكشف لهنَّ عن آثار الخيزرانة على ساقيها

.الضعيفتين، شاكية من أنَّ زوجها ال يعجبه عجب
دة :ذلك الصباح أخطأْت؛ فقد نزلت عن لسانها كلمات متردِّ

.ابنتنا الوحيدة... ولكنَّها
لقد... قلت لِك مئة مرَّة إنَّها كانت ابنتنا، ولم تعد كذلك... كانت ابنتنا- 

شقَّت عصا الطاعة، وهربت مع مرزوق، فلتذهب معه إلى جهنَّم
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!ءالحمرا
ها، ثمَّ تظاهرت سكتت رضيَّة، وهي تمسح دمعة كرجت على خدِّ

باالهتمام في العمل، وشدَّت بأصابعها المتَعبة على ضرع البقرة، وقالت
:بصوت خافت

المرأة ليس لها إالَّ الطاعة…
لم تنتبه إلى أنَّ زوجها ترك طعامه، وأبعد الطاولة الصغيرة إلى طرف 

المصطبة، واقترب منها ليصغي إلى كلِّ كلمة تقولها، فإذا بصوته العالي
:يطنُّ في أذنيها
أتخافين؟ إنَّ! لماذا ال ترفعين صوتِك لكي أسمع جيِّدًا؟! أراِك تتمتمين

َمن كان يتوقَّع أنَّ مليحة ستجرؤ. المرأة ال تخاف، وإن كانت تبدي ذلك
يت بالكثير من أجل! على عمل كهذا؟ لقد ربَّيُتها أحسن تربية، وضحَّ

...وبرغم فقرنا، حاولُت أن أوفِّر لها ولِك الحياة الكريمة. إسعادها
صحيح أنَّني قسوت عليها أحيانًا، غير أنَّني في المقابل علَّمتها وأرشدتها

إلى طريق الخير والصواب، فكيف وسوس لها الشيطان وفعلت هذه
!الفعلة؟

كان صوت القرداعي يزداد ارتفاعًا، فكتمت رضيَّة أنفاسها إلى حين، 
:واعتقدت أنَّ عليها مسايرة الموقف، فقالت بصوت ضعيف

!يفرجها هللا... يفرجها هللا يا رجل
يكن والدي غنّيًا، فأنالم . يفرجها هللا، وأتذرَّع بالصبر: كنت دائمًا أقول

عون... راٍع ابن راع كنت أرى أثرياء القرية يبنون العمارات، ويوسِّ
سون األموال في المصارف، أراضيهم على حساب الفقراء، ويكدِّ

ولكنَّني لم أكن أعرف ماذا... فأحسدهم، وأتمنَّى لو أنَّني غنيٌّ مثلهم
هذه هديَّة السماء: وعندما كبرت مليحة قلت. أفعل ألحقِّق هذه األمنية

م لخطبتها شبَّان أغنياء، ونرتاح من. إلينا إنَّها وحيدة وجميلة، وسوف يتقدَّ
فانظري يا رضيَّة، أين نحن اآلن؟ ال مليحة... عيشة الفقر والضيق

.عندنا، وال الثروة تعرف طريقها إلينا
نتظر القرداعي جوابًا من زوجته بدون جدوى، وراح ينظر إليها بأمل، ا
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وهي ترفع دلو الحليب من تحت البقرة، وكأنَّه يستعدُّ لجولة أخرى من
يلفُّ سيجارة، فدفعها إلى فمه دفعًا، وسحب منها نفسًاأسرع ... الكالم

وقبل أن تمسح رضيَّة العرق عن وجهها بطرف. عميقًا أتى على نصفها
:ردائها األسود، جذبها من يدها، وأجلسها بقربه قائاًل

أقسم لِك أنَّني ال أضمر. سمعي يا رضيَّة، هذا اليوم أريدِك أن تتكلَّميا
ألسُت على حقٍّ في غضبي من مليحة؟... فقولي... لِك شّرًا

...ولكْن... أنَت على حقٍّ... طبعًا... بلى- 
!ولكن ماذا؟- 
ثمَّ هي ابنتنا الوحيدة الطيِّبة التي... إنَّ مليحة من لحمنا ودمنا- 

أنسيَت ذلك؟... انتظرنا طوياًل قبل أن ننجبها
...إليها اآلن لقتلتهاوهللا لو وصلُت ... مليحة ملعونة بنت ملعون- 

...تصوَّري أنَّها رفضت ابن فايز الصائغ، لكي تتزوَّج من مرزوق
ماذا عند مرزوق غير الفقر والعذاب؟ إنَّه أنحس... مرزوق هاني الفرَّان

ذهب…. لو تزوَّجت من ابن الصائغ لكنَّا اآلن في أحسن حال... منَّا
!ليحصل على طحين؟... َمن يتخلَّى عن الذهب... ذهب يا رضيَّة

سترسل القرداعي في التعبير عن نقمته، فارتجفت شفتاه، وهطل عرقا
:حارٌّ من جبينه، وأردف بكثير من المرارة

ال أريد أن أسمع بعد اآلن ذكرها... وأنِت. لن نزورها، ولن نبارك زواجها
أفهمِت؟... على لسانِك

.فهمت- 
في الهواء،نهض من مكانه متنحنحًا، فرفع الخيزرانة، ولوَّح بها 

:فأغمضت زوجته عينيها، ولم تفتحهما إالَّ عندما سمعته يجأر
ال تتأخَّري في إطعام... سأعود بعد ساعتين. أنا ذاهب إلى السوق

.البقرة
بينما كانت قدما القرداعي تخبطان األرض الترابيَّة باتِّجاه البوَّابة الصدئة،
ة كانت رضيَّة تحمل دلو الحليب، وتدخل به إلى البيت، وهي تبتلع غصَّ

سكبت فنجانًا من الشاي، وجلست قبالة النافذة. كادت تفرُّ من عينيها
الصغيرة، وراحت تنظر إلى البعيد، ثمَّ مدَّت يدها إلى جارور عتيق،
بتها من عينيها حتَّى كادتا تلتهمانها ومن. فخطفت منه صورة مليحة، وقرَّ
:بين الدموع تراءت لها، كمشاهد حيَّة، ذكريات األيَّام القليلة الماضية
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لقد استخدم حازم كلَّ عبارات الترغيب والترهيب إلقناع مليحة بالزواج
ولم يكن. من جالل الصائغ، وهي تتهرَّب من القبول بحجَّة صغر سنها

ة حبٍّ بريئة مع الوالد يعلم بأنَّ ابنته ذات التسعة عشر ربيعًا تعيش قصَّ
مرزوق، وهو شابٌّ يكبرها بحوالي السنتين، يعمل مع والده في فرن

...القرية الوحيد
د البنته فوائد الزواج من جالل، فتتظاهر بالقبول ويظلُّ القرداعي يعدِّ

وفي اليوم التالي، تذهب إلى السوق وال تعود؛ فيبحث. على مضض
عنها والداها طوياًل، ويشيع خبر في القرية بأنَّ ابن الفرَّان اختفى أيضًا،

وبعد يومين من الهواجس ومشاعر القلق. وأنَّ مليحة هربت معه وتزوَّجا
والتوتُّر، تصل رسالة إلى القرداعي وزوجته من مليحة، تعلمهما فيها 

...من مرزوق، وتطلب منهما الرضىبزواجها 
كانت رضيَّة تستعيد تلك الذكريات بألم، وتبحث في المدى البعيد عن 

:وفجأة هدر صوت حازم في الخارج. ُصور أخرى مفقودة
لي يا رضيَّة... رضيَّة ...نبأ ساّرًا جّدًا... لقد سمعت نبأ في القرية! عجِّ

شعرت المرأة بأنَّ وراء لهجة زوجها وعودته بهذه السرعة أمرًا غير
وفيما كانت تهرول نحوه بخطى مرتبكة، كان فمه ينفجر بضحكة. عاديٍّ

:كبيرة، وعيناه تلمعان بفرح وهو يقول
ابن الفرَّان لديه عمٌّ في أميركا يملك ثروة ال تقطعها! ثروة كبيرة... ثروة

...النيران
!ثروة؟- 
وأحلى ما في األمر أنَّ العمَّ الغنيَّ جّدًا ليس له... مال... نعم ثروة- 

أوالد، وقد علم بزواج مرزوق، فأوصى له على الفور بنصف ثروته،
.ووعده بالنصف اآلخر بعد أن يموت

!يعني وهبه كلَّ ثروته؟- 
:قالت المرأة ذلك وهي تطير من الفرح، فأجابها

...أموال منقولة وغير منقولة... كلَّها 
وما الذي يؤكِّد أنَّ الخبر صحيح؟- 
قيني-  الذين ذهبوا إلى الفرن هذا الصباح، سمعوا الخبر... صدِّ

.بالتفصيل من هاني الفرَّان
قهقه بضحكة عالية. كان يتكلَّم، وشارباه الكثَّان يتخبَّطان طلوعًا ونزواًل 

:وهو يأمر زوجته
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سنذهب لتهنئة. سرعةبأقفلي النوافذ واألبواب ... هيَّا يا رضيَّة، هيَّا
.الزوجين السعيدين

!أما قلَت إنَّ مليحة ليست ابنتنا؟! صحيح؟- 
...إنَّها ابنتنا بالطبع! يا لي من أحمق! أنا قلت ذلك؟! ليست ابنتنا؟- 

.دعي كلَّ شيء واتبعيني! هل ينكر أحد ابنته؟
دًا :ركض القرداعي أمام زوجته، مردِّ

!هل ينكر أحد ابنته؟... ابنتنا بالطبع
أرادت رضيَّة أن تعبِّر عن شكِّها بعودة القرداعي إلى رشده، فأفلتت من

ها :شفتيها كلمات لم تستطع ردَّ
، ليكن الخبر صحيحًا، حتَّى تظلَّ مليحة ابنتنا !يا ربِّ

بقلم ،صورة واقعّية عن حقبة من الزمن: مليحة" جميل الدويهي"- 2
د. داليا فرح

،ّيلقد اختصر جميل الدويهي في بضعة أسطر الواقع التاريخ
االقتصادّي، االجتماعّي واإلنسانّي للبنان في الحقبة الماضية، فهو ينقلك

في هذه القّصة القصيرة إلى حياة زوجين في القرية اللبنانّية، عاكسًا
صورة المرأة الخاضعة، الخانعة لسلطة الرجل، وصورة الرجل المستبّد

الذي هو دائمًا على حّق… إّنها المرأة التي تعمل بصمت وخوف،
!فالجاّلد يعيش معها في كّل ثانية، تتنّفس من خالله

أّما الواقع االقتصادّي، فقد نقله من خالل الحياة الفقيرة التي كان يعيشها
غالبّية الناس في تلك الحقبة، والحرمان الكبير الذي يجعلهم متلّهفين

للحصول على المال بأّي طريقة، حّتى لو اقتضى ذلك بيع بناتهم، كما
فعل حازم، حين أراد تزويج ابنته بالقّوة إلى الصائغ ألّنه يملك المال،

!وسينشله من فقره وحرمانه
 ما لفتني في هذه القّصة، هو التحليل النفسّي واإلنسانّيّنولك

للشخصّيات، فـرضّية امرأة ضعيفة الشخصّية، مغلوب على أمرها، جعلها
العنف أكثر سذاجة وترّددًا، لدرجة أّنها لم تعد تعرف كيف تتصّرف،
وماذا تقول، وما هو الخطأ، وما هو الصواب؟ أليست هذه مواصفات

!المرأة المعّنفة في كّل مكان وكّل زمان؟
أّما حازم، فهو رجل مستبّد، ظالم، يريد فرض رأيه مهما كان، لكّنه

بالواقع، وكما رسمه بدّقة جميل الدويهي، هو من الداخل إنسان ضعيف،
بحاجة إلى امرأة قوّية بجانبه، يكون لها رأي صائب، عاقل، يطمئنه،
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.قولي الحقيقة، لن أؤذيِك، لن أضربك: فحين يقول لها... يشعره باألمان
كان يبحث عن شريك قوّي، دّمره بيديه، ولم يعد... أريدك أن تتكّلمي

يجده فيما بعد، فوجد نفسه ضعيفًا، وحيدًا، يحاول في الوعيه أن يبحث
عن المرأة القوّية، لكّن وعيه سرعان ما أعاده إلى الواقع، فصرخ كالعادة،
وفرض رأيه، وعرف أّن شريكه القوّي لم يعد موجودًا، أو لم يكن موجودًا

! أليست هذه خيبة األمل التي يعيشها كّل الذين يعّنفون غيرهم؟. أصاًل
وينهي الدويهي قّصته بمفاجأة ساّرة من ناحية، ومظلمة من ناحية أخرى،

فالرجل الذي هربت معه ابنتهما، ابن الفّران، أصبح غنّيًا بعد حصوله
أّما الناحية المظلمة، فهي هذه الوصولّية التي تجّلت. على ثروة عّمه

أكثر فأكثر في شخصّية الرجل، والتي تشبه الكثير من الشخصّيات
الوصولّية، التي تنقلب حسب مصلحتها، وإفادتها من الحقيقة، فالحقيقة

!ليست حقيقة إاّل إذا كانت تخدم مصالحهم وتدّبر أمورهم
في النهاية، إّن القّصة هي من النوع السهل الممتنع، تتمّتع بأسلوب
سلس، وبصور واقعّية تنقلك في والمكان والزمان، وهي تحمل أبعادًا

فلسفّية اجتماعّية، وتحلياًل يفتح آفاقًا للبحث في المجتمعات، وأبعادها 
.ةّياألنثروبولوج
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لبنان - األستاذ سليمان يوسف ابراهيم : المطالعة التاسعة
من مجموعة قصصّية بعنوان" ورقة رابحة"يكتب عن قّصة 

2005بيروت - ، صدرت عن دار أبعاد "من أجل الوردة" 
قّصة "ورقة رابحة" لجميل الدويهي- 1

أنا الثلُج المتساقط. أنا حطُب األيَّام. لن تعرفني في هذه المدينة الباردة
.بين كلمة وكلمة

ثيابي حيَّكتها. هرمُت هنا كهذه األشجار العارية في فضاء رماديٍّ
.وبيتي غرفة صغيرة فيها سراج منطفئ... العاصفة

.لقد أصبح زينة في عيد انتظاري. لم يشتعل هذا السراج منذ عصور
 متناثرة هنا وهناك، ألمُّها بيديًاوليس في غرفتي أثاث، ما عدا أوراق

.أقرأها وأسأل نفسي عمَّن كتب سطورها، فال تجيب... المرتجفة
ان قريب،. أصبح عمري في هذا اليوم أربعين عامًا هرولُت إلى دكَّ

، وشربت معها كأس ماء، حتَّى ال متها إليَّ واشتريُت أرخص هديَّة، قدَّ
.لم أسكر في عيد ميالدي: يقال

. سأشتري لك زجاجة: قال لي أحد أقربائي. اشتهيت البيرة
كان حولنا أناس كثيرون، يضعون أموالهم في. دخلنا إلى حانة، وشربنا

...آالت فتبتلعها، وأبتلع خيبتي
وكنت في األيَّام القليلة الماضية. لقد شعرت دائمًا بأنَّ العدالة مفقودة
لو كنت أملك عامودًا واحدًا منها،: أمرُّ بجانب إحدى البنايات، فأقول

حرام: وذات مرَّة رأيت عمَّااًل يهدمون بناية، فصرخت بهم. لما كنُت فقيرًا
دفعوني! تهدمونها، وأنا ليس عندي سرير أضع رأسي عليه! عليكم

ثة، وهم يصيحون ! إذهب من هنا أيُّها الحسود: بأيديهم الملوَّ
بعد قليل،: في الحانة نفسها، سمعُت رجاًل ينادي على مسرح عاٍل

لم يبَق عندنا سوى عشر. سنسحُب الورقة الرابحة لسيَّارة جديدة
َمن يشتريها؟ ... ورقات

ه إلى المسرح بزهو، فاشترى ورقتين .نهض قريبي عن كرسيِّه، وتوجَّ
... أبدًا: قلت له. واحدة لي وواحدة لك: عاد بعد قليل، وهمس في أذني

لكنَّه أصرَّ على موقفه، ورمى بالورقة ... أنت اشتريت الورقتين! أبدًا
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ها إليه .أمامي على الطاولة؛ فرأيُت أنَّ من غير الالئق أن أردَّ
ابحة، وأذاع رقمها علىرسحب الرجل الذي على المسرح الورقة ال

.ثالثة، ثالثة، أربعة: الحاضرين
كانت تلك ورقتي، فقفزت من مكاني مذعورًا، وانتبه الجميع إلى

.سذاجتي
هذه الورقة... أنت ربحَت: فأجبته بسرعة... ربحَت: قال رفيقي بفرح

غير أنَّه أكَّد لي أنَّني أنا الرابح، وأمسكني من كتفي، ومشى معي. لك
كنت أنظر في عيني قريبي ألعرف. إلى المسرح ألعطي الورقة للرجل

ما إذا كان نادمًا على إعطائي الورقة الرابحة بدون مقابل، فوجدته
: مسرورًا، ولعلَّه كان يقرأ أفكاري أيضًا، فقال لي

.إنَّ عندي سيَّارة جديدة، وأنت ال تملك سيَّارة! ال ترتبك... أنَت محظوظ
، ضخم الجثَّة، وما كاد ينهي جملته، حتَّى اقترب من المسرح رجٌل غنيٌّ

معي: أشار إلى ورقته، وهو يقول. تلتمع الجواهر في يديه وحول عنقه
. الرقم نفسه

كيف حدث... الرقم نفسه... صحيح. نظرت إلى ورقته بدهشة واستغراب
! هذا؟

فنطق الرجل الذي على المسرح. تعجَّب الحاضرون، وساد هرج ومرج
يبدو أنَّ خطأ في طباعة األوراق قد أدَّى إلى هذه: بكلمات مشؤومة

.سنعيد السحب... البلبلة
يمكن أن نقتسم... كالَّ! تعيدون السحب؟... صرخت بغضب! كيف؟

.لقد ربحنا... نفعل أيَّ شيء. ثمن السيَّارة بيني وبين الرجل الغنيِّ
أحدنا. إمَّا لي وإمَّا لحضرتك... ال نقسم ثمن السيَّارة: قال الرجل الغنيُّ

.يتنازل لآلخر
!تنازل أنت: قلت له بدون تفكير

!لماذا أنا يا مصارع الثيران؟: فصاح
.ألنَّك غنيٌّ وأنا فقير، وألنَّ عندك سيَّارة وليس عندي واحدة: قلت

وحقِّ: إزداد صياحه، فطرشني بلعاب طار من بين أسنانه القليلة
!المالئكة، لن أتنازل لك

أردُت أن أهجم عليه وأضربه بين عينيه، لوال أنَّ قريبي دحرني بنظرة 
فيها عتاب وندم وشفقة، وأخذني من يدي ليصطحبني إلى مكاني، فأعيد
.سحب الورقة، وربحت امرأة عجوز مقعدة، ظننت أنَّها ُولدت قبل التاريخ
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مًا رأسي في خرجُت من تلك التجربة مبتسمًا أكثر، وساخرًا، ومحطِّ
لقد اكتشفُت اآلن لماذا أنا مطارد كلّصٍ بغيض، ولماذا ال يشتعل. جدار

سراجي، ولماذا أنام بدون غطاء والثلج من حولي، ولماذا ال تنفعني
ي وأبي، ولماذا ليس معي درهم في جيبي أشتري به رغيف صلوات أمِّ

!خبز؟
لم يعد لديَّ وقٌت للبحث عن عمل،... أصبحت شديد العبث، غوغائّيًا

فأنا مشغول بوصف من ينغِّصون عيشتي، ورسمهم على الجدار كأرانب
.وحيَّات وعصافير وسالحف

ن من الحصول على تفَّاحة مهترئة .جعُت بعد أيَّام قليلة، ولم أتمكَّ
عثرت على جريدة، تركها صاحبها على... ضاقت الدنيا في وجهي

.مقعد في حديقة
رجل غنيٌّ يحتاج إلى رجل فقير لينـزِّه: "قلَّبتها، فوجدت فيها إعالنًا يقول

"... الخبرة غير ضروريَّة. كلبه
تَّصلت بالرجل، وعندي بعض األمل بأنَّ الوظيفة المعروضة ستكون منا

وجدتك من السماء، فأنا: نصيبي، ففاجأني بفرحة عارمة، وهو يقول
أرجوك أن تسارع إلى نجدتي. وليس عندي أحد يهتمُّ بكلبي... محام
.حااًل

تكلَّم كثيرًا وأنا. لم يكن بيته بعيدًا جّدًا. أعطاني عنوانه، فهرولت إليه
سأعطيك... صباحًا وتعيده في المساء" بوبي"ستأخذ : قال. صامت

فلن تحتاج إلى شراء قطعة خبز في... طعامه وشرابه، وطعامك أيضًا
إذا داهمه خطر، ُمْت أنت. انتبه إلى الكلب... لكن أرجوك... النهار

ك ال... إذا عاندك ال تعانده. وخلِّصُه وإذا أزعجك ال تزعجه، وإذا عضَّ
ه ...وأنت انسان، أليس كذلك؟ راِع شعوره... إنَّه حيوان ال يفهم. تعضَّ

أفهمت ماذا أعني؟... اعتبره ابنَك الصغير
ولكن يجب أن أشتري قلياًل من. سأبدأ عملي غدًا، إذا شئت: قلت له

فهل تقرضني بعض المال؟... األغراض
ة، لكنَّه مدَّ يده إلى تعجَّب من سؤالي، فالعمل كراعي كالب ال يتطلَّب عدَّ

. جيبه فأخرج منها مبلغًا صغيرًا دفعه إليَّ دون اعتراض
في اليوم التالي، أخذت الكلب الصغير، ورحُت أجرُّه في الشوارع، 

وبعد ساعتين فقط بدأ يجرُّني، فأخذني... والحدائق، وعلى الشواطئ
تهارش مع كالب، وأوالد صغار ال وراءه إلى أماكن لم أزرها من قبل…

50



.ثمَّ نبح في وجهي من جوع وعطش... يعرفهم، ونبح في وجوه العجائز
كانت... جلست معه تحت شجرة باسقة في حديقة، وفتحت زاده وزادي

.تفوح من طعامه رائحة طيِّبة، ومن طعامي رائحة ال تطاق
ووجدت في... نظرت في صحنه، فوجدته مليئًا باللحم المسلوق والحساء

. صحني قطعة جبن يابسة وشريحة لحم مجفَّف
لم أعِط الكلب فرصة ليبدأ في التهام طعامه، فاعتذرت منه، ثمَّ استوليُت

.على صحنه وأعطيته صحني
بقلم األستاذ ،العدالة المفقودة: ورقة رابحة" لجميل الدويهي" - 2

سليمان يوسف ابراهيم
، باحثين عن اإلنسان في أدبه، ومدى خدمة"الجميل"جميٌل أن نكتَب بـ 

اّتصالكلمته للحضارة اإلنسانّية وحضور الِقَيم في نبض حبرها و
. المعاني مدرسًة، ُتحتذى تعاليمها

...رجٌل غادَر وطنه، باحًثا عن فرصة حياٍة كريمٍة، وموطئ جناٍح لُحلِمه
متى عرَي القلب من عاطفة، غدا الكون من حوله صقيًعا من حجر،

فالكاتُب، خارج دائرة العالئق ينسجها مع محيٍط... بشٍر وتجمُّد آمال
ًدا بآالم غربته آونًة ُأخرى فهو. إنساني، يشعُر بنفسه وحيًدا آًنا، ُمتفرِّ

.يشعُر بنفسه يواجه الحياة، كما اأَلشجار في مواجهة العواصف والرِّياح
قابٌع في غرفته، ونيُسه سراٌج ُمنطفئ في فراٍغ، وكأّني به طموحه، زاده

يِة كاتبها، ِإشارًة ِإلى الوطن الجديد، برفقة َأوراٍق بات يسأل نفَسه عن هوِّ
لها َأطياف َأحالمه ربَّما لبعد عهده بدواته وقرطاسه وَأجنحٍة كان يحمِّ

ويوم حلوِل عيد ميالده اأَلربعين، وحيًدا يحيا، أَهدى نفسه هديًَّة،! ورؤاه
َت على نفسه بهجَة الّشعور شاء أن يقتَل بها وحدَة غرَبتِه، ُمحاواًل َأالَّ يفوِّ

ونراه، يحتسي الَجعة، بدعوٍة من قريٍب له، ليحتفَل. بفرح الوالدة ذات يوم
بدخوله عاًما من العمر جديدًا، ُمغرًقا في كَأس عيده مآسي سنيِّه

...اأَلربعين، وهو ال يزال يحيا على قيد َأحالٍم يحتفظ بها لمواجهة اآلتي
وفي الحانة، بدعوة من قريبه، كم آلَمه مشهُد الُمقامرين يدفنون َأموالهم،

وهو يتحّسُر على قطع النُّقود، يرمي بها الرُّماة في َأشداق تنِّين ال يشبع،
حيث يستلقي صاحُب العيد مزدرًدا خيبَته في الحصوِل على بعٍض منها

في كلِّ ما يراقبه، يتأكَّد له، َأنَّ العدالَة التي صرف في! ليسّد رمَق غربته
سبيل عيشها وتحقيقها عمًرا مفقودٌة هي، تلك العدالة التي ازدردها جشع

! وطمع وحبُّ ذاٍت ال حدَّ له
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لكن، من حقِّه. فالكاتب لم يكن ليحسد سواه على ما َأكرمتهم الحياة به
مسنٌد، ِإليه ُبسند: الطَّبيعي البديهي، أن يحُلَم ويتمنَّى، ومن َأدنى حقوقه

منزٌل يؤوي كرامَتُه، حيث. رأَسه، وموطئ قدٍم، فيه يقف ليحقِّق آماله
ُد ذهنه خلف يشاهد شواهق اأَلبنية، ويشَهُد على هدم بعضها؛ وهو الُمشرَّ

. رؤى ُمستقبٍل يتمنَّاه ويسعى بِإثره
وهو في الحانة، سِمع الُمنادي ينادي على سحٍب يجريه على سّيارٍة
م له جديدٍة، وَأّنى له أن ُيشارَك؟ فابتاَع قريَبه ورقَتي يانصيب، وقدَّ

وعندما سحب الّرجل. لكنَّه َأخذها ذوًقا ولياقًة- كان ال يريدها- واحدًة
والُملفُت أنَّ. الورقة الرَّابحة، كانت الُمفاجأة َأنَّها تلك التي قّدمها له قريُبه
ّنغير أ. الكاتب، لم يقرأ ندًما في عينّي قريبه على تقديمه الورقة له

الُمفاجأة اأَلعظم، كانت بأْن اكُتشَف أّن َأحد الموجودين يحمل الرَّقم
حب، أنَّ ذلك يعود لخطٍأ مطبعي في! بح نفسهاالر ر منفِّذ السَّ ليبرِّ

ك الغنِّي بربحهصَأ! اأَلوراق حب، وتمسَّ رَّ الكاتب على رفضه ِإعادة السَّ
المشكوك بأمره، بالّرغم من أنَّ الكاتب الذي ال يملك سّيارًة وضع إلنهاء

ُتباع الّسيارة ويتقاسمان ثمنها، أو يدفع الغّني ثمنها له: اإلشكال حلَّين
! ويأخذها، فلم يقبل بأيٍّ منهما، ناعًتا الكاتب بمصارع الثِّيران

، فمنَع عن الفقير فرصة ربحهّيسبحان هّللّا، حّتى أّن الحظ تآمر مع الغن
عجًبا، كيف يبحُث المرء جاهًدا، على شمَّاعٍة، يعلُِّق إليها كلَّ! للجائزة

 الرَّقمالنفساحُب النَّصيب، لم يعترف بأّنه باع ورقتين تحم! كُبهتخطٍأ ير
نفسه من دفتٍر مماثل، رمى على المطبعة خطأه، وترَك الشخصين

يتناحران على نوال الجائزة، وحيَّد نفَسه عن الِخالف، بعد أن كان مسبِّبه
الغنيُّ نعته بـ! الرَّئيس؛ دون أن يعمل على فّضِ اإِلشكال، وحّل الّتأزم

 يطرق باَب المرءّظأنَّ الح: ، والكاتب، راسٌخ لَديه"ُمصارع الثيران"
ربفعليه أن ُيمسَك : ويصيُبه لمرٍَّة ته، أَلن هيهات أن يكرِّ أهدابه وال يفوِّ

يارة ؛ الفقير الّساعي خلف حقِّه بالُحلم،"ُمصارع الثيران"فَمن منهما ... الزِّ
ِشع؟ّيأم الغن عيُف الَفِرُح بدنوِّ: َمن هو منهما ذاك المذكور!  الجَّ الضَّ

عيَف على زيارة شع الــُمستقوي الذي ُينازع الضَّ طيف الحّظ منه، َأِم الجَّ
!اذاته وَأخلف بموعده معه؟ححظٍّ كرَّ بم

ثنتين، يظهُر جليًّا الوفي ا.  حكاية، في عبِّ حكايٍةّصتتداخل في النَّ
تجمعهما بطولٌة بمواجهة الحّظ: بطل اأُلولى هو نفسه بطل الثَّانية

ين وجدته فاقد النَّصيب، متمثِّاًل جماعًة مالحقين منتالعاثر، وفي الورق
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الَّذين" Les Atrides"القدر بال هوادة، عند اإِلغريق، ُعرفوا بالفرنسية بــ 
. ال يتركهم القدُر ِإالَّ َأشالء مروره بهم

البطُل، العامُل - الّذات، ال زال يبحُث عن فرصة عمل، وقع عليها في
، حيث يحظى بفرصة عمل ُيعلن عنها(العامل الُمساعد)الّصحيفة 

ه، كم... في غيابه" بوبي"ُمحاٍم، همُّه َأن يجَد راٍعيًا لكلبه  ولعثار حظِّ
َوِجَع عندما ذهب إلى موعد الّلقاء بمالك الكلب، وسوَّاه به عندما وعده

ولم يكتِف، فزاد! م لهما الطعام ُمساوًيا بالمعاملة بينهماّده سيقّنُمطمئًنا، َأ
على ذلِّه، أن طلَب ِإليه ُمحرِّصه على ُمعاملة الكلب بالُحسنى، الفتًا

نظره إلى َأنَّه حيوان، وعليه أن يراعي شعوره؛ من غير أن يحسب حساًبا
لضرورة مراعاة شعور الّراعي اإلنسان، فال يجعله يغار من الكلب

 العاملّنحّتى شعر البطل، أ! ويتمّنى لو يحظى بمعاملته بالمثل
الموضوع انتقل من ضرورة ِإيجاد عمل ليعيل نفسه، إلى حظوه بعمٍل
يشعر معه َأنَّه موفور الكرامة كإنسان، في مواجهة عيشه راعًيا لهناءة

ِإذا داهمه خطٌر، ُمْت َأنت. لكن أرجوك، إنتبه إلى الكلب: "كلب
َك ال... ِإذا عانَدَك ال ُتعانده. وخلِّْصه وإذا أزعجَك ال ُتزعجه، وِإذا عضَّ
ه ...وَأنَت ِإنساٌن، َأليَس كذِلك؟ راِع شعوَره... ِإنَُّه حيواٌن ال يفهم. تعضَّ

"َأفِهمَت ماذا أَعني؟... اعتبره ابَنَك الّصغير
عجًبا، كيف انتبه للحظٍة َأنَّه ُيخاطب ِإنساًنا، ولو لبرهٍة، وهو يسرد عليه

ئحة من التَّحريصات كيف أن عشَقه لكلٍب َأمات فيه احترامه! هذه الالَّ
-ويا لعبثّية الموقف- إلنسان؟ راَم العامُل الذَّات لنفسه عماًل، فوجَده

 باريه، مذهحفظ كرامته اإلنسانّية، التي أرادها ليينازع كلًبا على غذائه ل
يانصيب"، إن لم... ادي المرُء "يانصيبنعبًثا ي!وهَب صاحَبها حياَته

!يكن له من ربِّه مسدَّ رمق َأم حيازَة قصِب َسبٍق
كيفما قرأُتَك دكتور جميل ميالد الّدويهي، وَأيًّا يُكن نهجي في تناول َأدبَك

 المنهاج إضاءًة على ما سخيَتّد، يبقى أنَّ َأش"ورقة رابحة"األُقصوصة 
يكشف عن: به من فكرَك ووجدنَك وفيِض اإِلنسان الذي َأنت عليه، نهًجا

عمق ومدى اإلنسان اّلذي فيك، والذي ما توانيَت عن البحث في أَعماقه
فينة والظَّاهرة، عمَّا يش نهاّدالدَّ  َأواصر العيش بينه وبين كرامة عيٍش تؤمِّ

َك أو تنهُشَك، غيَر .... لنفِسَك من غير ِمنٍَّة ًبا ِإياها َألَم غرَبٍة تعضُّ مجنِّ
. ُمقيمٍة وزًنا لما تتمتَّع به من ِقَيٍم وقيمة

ث بلسانه، الُمتقمِّص شخّصيته، لن تفوَتني  َأكنَت َأنَت البطل، َأِم الـُمتحدِّ
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اإِلشارُة إلى َأنََّك غَدوَت أو غدا هو، بطاًل ِإنسانيًّا عالميًّا بحسب مفهوِم
َأَبِقَي البطُل في الحكاية". Hero Universel" للبطل ّياأَلدب الكالسيك

واقفًا عند حدود الُمشّرد في غربته، الباحث عن عمل؟ َأم تخّطاه إلى
مرتبة العالمّية؟ َأوليس تجهيل اسم البطل وسيلًة لجعِله من بعِد الكاتِب،

ِتها ُمصارًعا، في سبيِل َأّي مغترٍب يبتلُعه يمُّ الُغربِة، ليرتمي في لجَّ
! تحقيِق ذاِته والفوِز بفرصِة عيٍش كريٍم، ركَب اأَلهوال في سبيل نوالها؟

َأيُّها الجميل، سفَر ُمعاناٍة َأردَت منُه، َأن يتَّقي كلُّ" ورقِة رابحة"َأرى إلى 
ِة يقرأَُه، أن يتلمََّس أَهواَل ما سوَف يواجُهُهرُمهاجٍر أو مواطٍن فوَق الُك

نطالِق على دروِب تحقيِق النَّجاحاِتالمن ِإذالٍل للنَّفِس في سبيِل ا
نجاٌح يحقِّقُه- ِإن وِجَد-وأنَّ ما ِمن نجاٍح ُيهدى، بل هناَك ... ُقُدًما

وِح يجمُع بيَن. ُربَّما... اإِلنساُن بدواِم المجاهدِة وطوِل الّسهِر وطلوِع الرُّ
 العاثر، تعثَّر في اأُلولى ماّديًّا،ّظ الواحد الحّصاألقصوصتين ضمن النَّ

حب، فقاَل ال حوَل وال قّوَة، وبقي: فخسَر البطل سّيارًة جديدًة ربحها بالسَّ
وفي الثَّانية عثَر الحّظ... على َإصراره في سعيه وراء العيش بكرامٍة

بكرامته، ولم يوفِّرها فيه، عندما وجدها عند الكلب َأوفر وفيه أَعظم،
فَاضطرَّ لسحب كرامته من بين شدقي كلٍب، قبَل أن ينهشها َأمام عينيه،

! وهو يقُف ُمتفرًِّجا
ُرحماَك ربُّ في عبيِدَك؛ وقد خلقتُهم كراًما من فيض نعمِتَك، فال تسمح
لغنيٍّ أن يهين كرامة اإلنسان فينا، على غفلٍة من رحمِتَك؛ لغنًى يكون

!  مشفوًعا بضموِر َأخالٍق فيهإّماُمصيَبُه ِإمَّا عن غير وجه حالل، 
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لبنان - الدكتور عماد يونس فغالي : المطالعة العاشرة
من مجموعة " ماذا تفعل ذّرة محّبة؟"يكتب عن قّصة 

2017سيدني - ، مشروع أفكار اغترابّية "الحافلة والولد ممكن"
لجميل الدويهي" ماذا تفعل ذّرة محّبة؟"قّصة - 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

. ّيةيبدو أّنه نسي اللغة لكثرة ما عاش مع الوحوش البّر: قال أحدهم
. دفعوني بأيديهم الملّوثة إلى المدينة

إلى مصّحة عقلية، إلى جزيرة ليس. خذوني إلى أّي مكان: صرخُت بهم
لكن ال تأخذوني إلى تلك المدينة. فيها بشر، إلى مكان تحت األرض

هناك أناس يكرهونني حّتى الموت، يقطعون الطريق على. التي تبغضني
. أفكاري، يريدون قتلي بأّي ثمن

لكّن أهل زوجتي وأقرباءها لم يسمعوا ُصراخي، ووجدت نفسي 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 المعتاد... الوقت
لماذا تحزنون؟ إّن هللا خّصني يا أطّباء بال حدود…: اًلخاطبُتهم قائ

فأفضل لي ألف مّرة أن أكون ضائعًا مع. بنعمة االنفصام لحكمة منه
.نفسي، وال أجد طريقي بين الضائعين

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

كيف أشتري لك: فأقول من غير أن افّكر. سئمُت العيش في األكواخ…
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بيتًا كهذا، واألشرار يطاردونني ويمنعون عّني الهواء والشمس؟ ّكلما
...عيوُنهم ثقبْت حياتي. مشيت خطوة تعّثرُت ووقعُت عشرات المّرات

:أنظري إلى صورتي كيف عّلقوها على الجدران، ومكتوب عليها
،ّةإّنهم يكمنون لي في الطرقات، وتحت الجسور، وفي األزق"... مطلوب"

 أردت أن أتكّلم وضعوا أيديهموكّلماويترّبصون بي على أبواب الحانات، 
لوال عناية هللا لرأيِتني معّلقًا على... على فمي ليمنعوني من الكالم

.خشبة، وإكليل من الشوك على هامتي
على الرغم من كّل تلك المعاناة، كان هناك أناس يحّبونني، ولكْن ماذا

تفعل ذّرة من المحّبة أمام قناطير مقْنطرة من الضغائن؟
الذين 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
موسيقى شرقّية من طبل وزمر، فأسرعُت إلى الباب ألعرف ماذا يجري،

لقد أفرحَتنا. أهاًل بك بيننا: وعندما رآني المطّبلون والمزّمرون قالوا
نحن نحّب المبدعين ونقّدرهم، ونصْبنا للموسيقّيين والحكماء... وأسعدَتنا

لقد وصلْت إلينا أعمالك، وقرأنا من كتبك،... والعظماء تماثيل من رخام
!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 المرأة الجاحدة،! برهنت للمإل ضآلة شأنه، وضعف أفكاره
وجوههم مثل بوابير... جير في الديوان، والساحر والبهلوانواألوالحّمال، 

يريدون أن يجعلوا الشمس في مقام الفحمة المنطفئة، 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
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.وهذا ال يليق
.لم أكن ألخاطبكم كما أفعل اآلن لو أّنكم لم تخطئوا في حّقي: قلت لهم

فلقد عّلقت لكم كواكب في ظالم أّيامكم فحّطتموها انتقامًا مّني، وفّضلتم
وتجاهلتم ما أفعله في... أن تعيشوا في ظالم لكي ال تعترفوا بفضلي

سبيل الخير واإلنسانّية، وجادلتموني في كَرمي وعطائي وكأّنني أعطي
إّن الكاذب ال يصّدق أّن هناك أناسًا صادقين، والبخيل ال... من جيوبكم

. 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 المنزل، 

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

نعتذر أّيتها السيدة، لقد جئنا بالطبول: حدَث، خاطبها الرجل، فقال
والزُمور والراقصين إلى هذا المنزل، لكي ُنظهر تقديرنا واحترامنا إلنسان

فقد أهاننا بكالم قاٍس، وأسمعنا من الهجاء. ال يليق به التقدير واالحترام
.المقذع ما ال ُيقال في الُعتاة والمجرمين

أجهشْت زوجتي بالبكاء في اللحظة، وقالت للجمع والدموع تفيض من
زوجي يعاني من انفصام في... سامحونا... رجاًء: عينيها الكبيرتين

لقد نام إلى الظهيرة ولم يأخذ الدواء، ولعّله نسَي أّننا انتقلنا... شخصّيته
.منذ ُمّدة إلى مدينة جديدة

! ومحّبة... ذّرة فكر: لجميل الدويهي" ماذا تفعل ذّرة محّبة؟- "2
بقلم د. عماد يونس فغالي

قّصة: "جميل الدويهي، أن أخرَج عن سياٍق عّرفَتنيه. اسمْح لي سّيدي د
أخرُج ألنظَر إليه من". ذاتّية 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
. تلّوَن قرمزيًّا، يخّط ألًما رؤيويًّا، ال يدرَك آَهه إاّلنا

اعتمدَته مصطَلًحا، تشيُر فيه إلى العبقرّي". الفهيم"عفًوا صديقي، تقوُل 
في كّل األحوال، يعاني! أو أّنَك تمحو عن بني قوٍم صفَة الفهم؟. رّبما

الفهيم مجتمًعا ال يقّدره، ال يفهمه، أو فلنُقْل كما أعاله، يتعب من متابعة 
. فكره وتوّصالته
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وأقلُّ هم الساعون. في ناحيٍة أخرى، ينتمي الفهيم إلى طبقة قليٌل عديُدها
فما. هي في المفهوم العاّم غيُر منتجة، وغالًبا غير قيادّية. إلى اعتناقها

! هّم الناس بها إًذا؟
ضميُر. ، لفتتني هي األخرى بتمّيٍز فيها"القّصة الذاتّية"في ولوٍج إلى 

أّواًل، هي ذاتّية ألّن الراوي هو ضمير... المتكّلم في القّصة هو كّلها
هو كّل العقدة، فهذا تمّيُز" أنا"لكْن أن يكون . المتكّلم، بديهّي األمر

طرَح صاحُب القّصة مرَسلَته من فم بطِل السياق،. الكاتب الرؤيوّي
سمعُت منهم أّنني مصاب بعّدة أمراض،. "بداللّيٍة ساخرة غير مدّونة

لكّنها قابلة للشفاء، ما عدا مرًضا واحدًا ال يمكن الشفاء منه، هو
لكّن الجواَب جاَء في جدّيٍة أكثر من صائبة، على شكل". االنفصام

فأفضُل لي ألف مّرة أن أكون ضائعًا مع نفسي، وال أجد طريقي: "جارحة
".بين الضائعين

.الفهيُم ُيدرك مشكلَته، يعرُض لها، يحكم على نفِسه خارًجا عن األصّحاء
هكذا يراني من ليَس. هاها. أنا المريُض في أعُين الناس، فّي انفصام

أعيش في. وأحّب هذا كثيًرا. غريٌب أنا في عالمي، عن عالمي. ُيشبهني
يعترفون لي بعالمي الخاّص، لكّنهم ال. ضوئّيتي، فيراني الناُس منغلًقا

. يقربونه حتى َقبواًل
عالم الفهيم الخاّص، وعالمه. يتكّلم النّص على عالَمين متناقَضين

في العالم األّول هو مرفوض ومريض، مطلوٌب من عدالة. المجتمعّي
والعالم المجتمعّي الذي تتقّدمه". الفاهمة"الناس التي ال تعترف بكينونته 

زوجته، يريد أن يعيَده إلى صوابه الذي يّدعي أّنه يبلغه عندما يتناول
لتبقى مجموعة تباُن دخيلًة يقول فيها الكاتب على. دواءه في انتظام

والذين يحّبونني هم الذين... كان هناك أناس يحّبونني: "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

بل يلتحقون بالمجالس األدبّية والفكرّية، مستمعين. القلم، يقّدرونهم
بجرعٍة من انتقاٍد بسيط" الشافين"لكّنهم يعودون إلى قافلة . ومستفيدين

أناس يكرهونني حّتى "هم أنفسهم في مكان، ... يشاركون فيه أم يلحقهم
". الموت، يقطعون الطريق على أفكاري، يريدون قتلي بأّي ثمن
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جميل الدويهّي، دخلَت بنّصَك نورانّيَة رجِل الفكر من وجهِة نظره. د
ماذا. قلَت القيَم التي يحياها وينشدها في تواجدها وافتقادها. المعاِكسة

! تفعُل ذّرُة محّبة في حقٍل ال تنبُت فيه ذّرُة فكر؟
التي تقول األشياء هكذا كما" الفهيم"أضأَت في السياق على شفافّية 

هي، من دون مواربة أو مساومة، ولو على حساب نفِسه وإفادته
وهذا ما يجعله مدعاَة كراهيِة اآلخرين وابتعادهم عنه،. الخاّصة

. خصوًصا المقّربين منهم والمحّبين
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 للمإل ضآلة شأنه،

 "...وهناك المرأة 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 لو أّنكم لم تخطئوا في حّقي: قلت لهم
فلقد عّلقت لكم كواكب في ظالم أّيامكم فحّطمتموها انتقاًما مّني، وفّضلتم

..."أن تعيشوا في ظالم لكي ال تعترفوا بفضلي
نعم، نصبَت الفهيَم سراًجا موقًدا، وضعَته على منارة، يكشف كّل

يفّضل المجتمع أن تبقى أعماله في الخفاء،. فال ُيعجُب أحًدا... مستور
ُيزعج، لَما ُيطالب" المنير"هذا . فُتضَمُر النّيات الحقيقّية وال من يقرأها

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

منصهًرا فيها؟ لكّنَك تدرُك سّيدي كم يموُت حينئٍذ قبَل الموت، فال اسَم له
... وال فرادة لشخصه أو فكره أو إنجازه

قّصٌة ذاتّية حكْت حالَة المبدع سابًحا في غيومه، تهطُل خيَر أمطارها
في رأيي البسيط، سُتقرأ القّصة، ويقبلها كّل. دونما تمييز أرٍض ترويها
.طبًعا ال يهّم، فأنَت كتبَت وللناس قراءُتهم... قارٍئ من زاويٍة يقبع فيها

حسبي قرأُت من زاويتَك، قدَر ما نتشارك الحالة الفكرّية، موهبًة أُعطيناها
...من عُل
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سيدني - األستاذ فّواز محفوض : المطالعة الحادية عشرة
من مجموعة" قطار ال يتوّقف"يكتب عن قّصة 

2017سيدني - ، مشروع أفكار اغترابّية "الحافلة والولد ممكن" 
لجميل الدويهي" فّققطار ال يتو"قّصة  -1

.كان مسافرًا غريبًا في قطار مع رّكاب غرباء لم يلتِق بأحدهم من قبل
وجوه صفراء ليس لها معنى، وأفواه تتحرَّك، وتتثاءُب، وعيوٌن غلبها

.النعاُس، بعد عصوٍر من األرق المرير
ذاهٌب في. قطار مسرع في كّل األمكنة، ولكّنه ذاهب إلى ال مكان

الفراغ، حيث تصمُت األرواُح، وتتنكَّر في ثياب العدم، فَيسمع صرير
عجالته الحديدّية، وَيرى دخانًا أسود يتصاعد في الفضاء، وَيدخل إليه

.من نافذة مفتوحة سعال الريح، فيتسّلل إلى صدره كخنجر
.ال كتابة عليها. نظر المسافر الغريب إلى تذكرة الرحلة، فوجدها بيضاء

لماذا لم يكتبوا شيئًا على التذكرة؟ : تساءل
قد يأتي الُمراقب في أيَِّة لحظٍة، فينظر إلى: ثّم فّكر بصوت مسموع

.تذكرتي، ويغضب
تنفََّس بعمٍق، عندما ُخيِّل إليه أّن التذكرَة صحيحٌة، لكنَّه ال ُيحِسن قراءَة

.أمَّا الرحلة فلن تنتهي، والمعاناة لن تنتهي أيضًا. ما هو غير مكتوب
ُة إلى ُة الممتدَّ القطار كعمِره، والعجالت المستعجلة سنوات غيابه، والسكَّ

.البعيد، ليسْت إالَّ خطوطًا تركها الزمن في تجاعيد وجهه
.أين سائق القطار؟ يجب أن يسأله عن محطَّة الوصول

ركض إلى العربة األولى، حيث يهدر المحرِّك، ويحشرج الحديد، فلم يجد
لة ق ما تراه عيناه،. سائقًا واحدًا يصغي إلى كلماته المتوسِّ ولم يصدِّ

: فصاح بصوت مرتعد
هل السائق هنا؟

!كيف يسير قطار بدون سائقه؟: لم يسمع جوابًا، فقال بتعجُّب
.ارتجف قلبه، واصفّر وجهه الناحل

عاد إلى العربات األخرى يتفّقد فيها الرّكاب، فاطمأّن إلى وجودهم في
لعلَّه. هنا رجل عجوز يغمض عينيه فوق شاربين أبيضين: مقاعدهم
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مزارع عائد للتّو من عمله في البّرّية، وقد غفا على أحالم الفصول
وهناك امرأة شاّبة تضع ابنها الصغير على ركبتيها، وتطعمه. المتعاقبة

وهناك في المقعد المجاور رجل هنديٌّ يقرأ في جريدة،. فطيرة من الجبن
وهنالك شرطيٌّ يبحث في مالمح الناس عن شوارع. فال يظهر وجهه

...مفقودة، وقتلة أبرياء
كانوا جميعًا ال يتكلَّمون، بل يبحرون في أفكار مختلفة، ويصطدمون

.بالفراغ
هل تعرفون أين سائق القطار؟ هل يعرف أحدكم: سألهم المسافر الغريب

شيئًا عنه؟ 
.لم يرّدوا

أليس لهذا القطار اللعين سائق؟: فسألهم أيضًا
.ظلُّوا ساكتين

ُبه، فرفع صوته قائاًل هل يقود أحد هذه اآللة القبيحة؟: ازداد تعجُّ
التفتت إليه المرأة التي تحمل الطفل، وكان في عينيها بريق غضب. لم

:ترفع صوتها، لكنَّها همست في أذن الهنديِّ الذي يجلس بجانبها
!ما باله يسأل عن السائق؟

فقد تراءى له أّن المرأة ليست من لحم ودم،. زداد المسافر الغريب خوفًاا
.بل إّن جميع الرّكاب ليسوا من لحم ودم أيضًا

هل أنتم بشر؟ : صرخ إليهم
أنتم أرواح في قطار ال... كالَّ: تأمَّل في وجوههم قلياًل، ثمَّ أردف

!يتوقَّف، فكيف يعيش المرء مع أرواح؟
.لكّن األبواب مقفلة. فكَّر أن يقفز من القطار، لينقذ نفسه من الرحلة

مها، وألقي بنفسي إلى: قترب من نافذة، وقال في نفسها لماذا ال أحطِّ
.خارجها؟ ولكنَّ القطار مسرع جّدًا، والهروب مقبرة

فجأة، اصطكَّت عجالت القطار، وارتفع فحيحه في الهواء، وخفَّت
اب، فانفتحت أبوابه، ونزل منه. سرعته ثمَّ توقَّف عند محطَّة تغصُّ بالركَّ

. مسافرون، وصعد آخرون
ا هو، فقد انقشع غبار الخوف عن عينيه، فرفع حقيبته بعزم كبير، أمَّ

ل بخطى متعثِّرة، ثمَّ راح يمشي على الرصيِف المبلَِّل بمطِر وترجَّ
ق أنَّه وصل إلى مكان .الخريِف، غير مصدِّ

كانت أمامه تلك المرأة، وولدها الصغير، ومعهما الرجل الهنديُّ الذي 
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.كان يقرأ الجريدة
هل أعجبتك الرحلة في: قالت المرأة لطفلها، وهي تبعد الذباب عن فمه

القطار؟
جميلة، لكنَّني كرهت ذلك الرجل القبيح جّدًا، الذي كان: أجاب الولد

.يسأل عن سائق القطار
أال تحتقر معي، يا: نظرت المرأة إلى الهندّي الذي يرافقهما، فقالت

.شانتـي، أولئك الناس القبيحين جّدًا، الذين ال يعرفون أنَّ السائق هو هللا
،ويبقى الوجود مستمّرًا لجميل الدويهي..." قطار ال يتوّقف "-قّصة2

بقلم األستاذ فّواز محفوض
كامل المحّبة والتقدير لذاك الخيال البديع الذي يأخذنا به الدكتور جميل

...ميالد الدويهي
في أفكاره اإلغترابّية تلك، سلسلة من أشعار وقصص طويلة وقصيرة،

...عميقة المعاني، ومحّيرة أحيانًا
،"قطار ال يتوّقف"كان نصيبي أن أتناول واحدة من قصصه، بعنوان 

والحقيقة كدت أخاف أنا عوضًا عن ذلك. قّصة غامضة ومخيفة
،قرأت القّصة عّدة مّرات... في قطار الغرباء( الدويهي نفسه)المسافر 

. وما وجدت محّطة للوقوف
 بقطار أو بدون قطار، لكن في الحياة ما نريدهّرًا،ويبقى الوجود مستم

.وما نفعله ال ننجح به إاّل ألّننا تعّلمناه من خالق الحياة
ال مهرب لنا... يخلقنا هللا ونولد، لنخوض رحلة الحياة المكتوبة لنا... 

من خوض هذه التجربة، واألصعب من ذلك أّننا نولد وليس معنا دليل
تمامًا كتلك التذكرة البيضاء...  خريطة، وال كتاب تعليماتأو... يرشدنا

... ن من فّك رموزهاّكالتي كانت بحوزة المسافر ولم يتم
فقد وهبنا أعظم... هللا هو الذي زّودنا بما هو أثمن وأنفع من كّل هذا

العقل هو اآللة الوحيدة... العقل المفّكر... جهاز على وجه األرض
واالزدواجّية تجعلك تنظر إلى... القادرة على كبح جماح قطار حياتك

األمور بطريقة محّيرة، وتحّلل كّل ما يحدث حولك، رّبما بطريقة غير
كتب عليها شيء، ماذا تعني؟ هلُيفالتذكرة البيضاء التي لم ... صحيحة

يضًاأهي القدر الغامض؟ أم الرحلة التي ال عنوان لها وال محّطة؟ و
ليكإيوحون .. أشير هنا إلى رمزّية المرأة وطفلها والهندي وبقّية الركاب.

...بأّن الجزء النّير من عقلك يعلم تمامًا أّن األمور تسير على ما يرام
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فمن عرف النور قد عرف التسليم للنور، وعرف أّن هناك قائدًا موثوقًا
أّما الظالم في عقلك فيجعلك خائفًا... يقود كّل تفاصيل حياتنا، هو هللا

تريد الهروب من هول ما حولك ألّن... مرتعدًا من هذا القطار وناسه
هذا هو صراع النور... المجهول يخيفك، وال تدرك إلى أين تنتهي الرحلة

الجزء المسّلم فينا إلرادة هللا والذي غمره النور بقي... والظالم في عقولنا
. مطمئّنًا، أّما الجزء المظلم فهو في اضطراب وخوف

استجمع قواك يا إنسان، واجعل من نفسك كائنًا نورانّيًا، وال تخش ما كتبه
هللا يحّب عباده، ولم يخلقك لكي تعيش الخوف وال الحزن،... هللا لك

فافتح عينيك على االزدواجّية التي فيك، وتصالح مع ظالمك، واخبره أّن
هْتوهذا ما قصد. كّل األمور تجري بطريقة صحيحة، ألّنك في يد هللا

المرأة التي شعرت بقّلة إيمان هذا المسافر الذي كان خائفًا، وال يعرف
. أين المحطة؟ وال َمن هو الذي يقود القطار
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لبنان - فوزي عساكر . د: المطالعة الثانية عشرة
"من أجل الوردة"من مجموعة " من أجل الوردة"يكتب عن قّصة 

2005بيروت -  صدرت عن دار أبعاد 
 لجميل الدويهي" من أجل الوردة"قّصة  -1

وف، وأصبته في ذقنه .أنا أطلقت النار على عبُّود الصرُّ
ولو لم يكن... ال أنكر عليك، يا حضرة المحقِّق، أنَّني لم أكن أمزح معه

.حظُّه من السماء لكانت أمُّه ناحت عليه
.هذه الوردة ليست لك! يا أخي عبُّود، ال تقترب من الوردة: قلت له دائمًا

ق عطرها... ال تقطف منها زّرًا هل هي وردتك أم وردتي؟ قل. ال تتنشَّ
!هل هي وردته؟: لي يا حضرة المحقِّق

أليست في أرضك؟. إنَّها وردتك. كالَّ- 
ي وأبي-  .في أرضي، وأرض جدِّ
وهل كان يجب أن تحاول قتله؟- 
لقد أعيتني الحيل في إقناعه باالبتعاد. عبُّود ال يسمع. إنَّها غلطته- 

.عن وردتي
أكانت بينك وبينه عداوة سابقة؟- 
كان يشتهيها، فيقطف أزرارها. أبدًا، ما عدا مشكلته مع وردتي- 

.الجميلة، وال يرحم صراخها
!ماذا؟- 
.ال يرحم صراخها- 
تقصد أنَّ وردتك تتكلَّم؟- 
!تعد عنِّي يا شيطاناب: كنت أسمعها تصرخ به. وتتألَّم أيضًا... نعم- 
!كانت الوردة تقول ذلك؟- 
.إنَّ وردتي تشعر كما نشعر أنا وأنت... أقسم لك- 
ار-  لقد. لم آِت إلى هنا ألصغي إلى روايات ملفَّقة! إسمع يا سعيد النجَّ

استدعتني قيادة المنطقة من بيروت، ألحقِّق في محاولة قتل، وأنت
ثني عن وردة ليس لها مثيل إالَّ في الخيال .تحدِّ

قني؟-  ماذا أفعل لكي تصدِّ
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أريد أن أعرف منك لماذا أطلقت النار على عبُّود. ال شيء- 
وف؟ إنَّ األمر لن يستغرق طوياًل رواية منك أستطيع تصديقها،: الصرُّ

.وينتهي التحقيق
.لقد أخبرتك بالحقيقة- 
.عبُّود يقول إنَّك على خالف مع زوجته- 
هو حرَّضها عليَّ لكي تشتمني! هل تعتقد أنَّني كنت أحبُّها وتركتني؟- 

... في السوق
!لماذا تعتقد أنَّه حرَّضها عليك؟- 
.لينتقم منِّي بعدما تشاجرنا من أجل الوردة- 
هل ستخبرني اآلن أنَّ وردتك كانت... عدنا إلى أسطوانة الوردة- 

!ترتدي تنُّورة قصيرة؟
...وردتي فيها أسرار- 
! هل أنت في وعيك الكامل؟... يا أخي- 
هل أمعنت النظر في وردة حمراء؟ هل شممت عطرها. بالطبع- 

...من أين أتى؟ إنَّ هللا وضع فيها رحيقًا من الجنَّة: وتساءلت
...وافقت معك- 
هل نظرت إلى طول الوردة؟- 
...نظرت- 
وإلى وداعتها؟- 
!أتحقِّق معي أم أحقِّق معك؟... نظرت أيضًا- 
لماذا يضعون الورود الحمراء على أضرحة: وهل سألت نفسك- 

لقد نبتت. سأقول لك لماذا؟ ألنَّ في لونها قطرات من دمائهم! الشهداء؟
به شهيد لقد. ووردتي أنا لم أزرعها بيدي... الوردة األولى في تراب خضَّ

.طلعت من األرض الممزوجة بدم والدي
!ماذا حدث له؟! والدك؟- 
كانت في يده بندقيَّة فارغة من الرصاص، وتحت. نزف حتَّى الموت- 

.جسده راية ممزَّقة
تعني أنَّه قتل في الحرب؟- 
كان الغزاة في وسط المدينة يقتلون... كان يدافع عن البيت. نعم- 

طلبوا منه أن يستسلم، فرفض، وظلَّ... األبرياء، ويعتدون على النساء
كان أبي يعرف... يطلق النار عليهم حتَّى خلت جعبته من الرصاص
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.أنَّ موته سيكون وردة
وف؟-  !ومن أجلها أطلقت النار على عبُّود الصرُّ
إذا أردت واحدًا من أوالدي أعطيتك إيَّاه، أمَّا الوردة، فهي: قلت له- 

يَّة واألمل، ولن أتخلَّى عنها ألحد. غالية عندي .إنَّها وردة الحرِّ
كان المحقِّق ينظر إليه.  سعيد فجأة، وبدا على محيَّاه حزن عميًقَتصم

! وقِّع هنا يا سعيد: أخذ قلمًا من جيب سترته، ودفعه إليه قائاًل. متاثِّرًا
،الدفاع عن الحّرّية والكرامة: لجميل الدويهي" من أجل الوردة- "2

 بقلم د. فوزي عساكر
ة قصيرة، ِبمستوى ملحمةّصرأُت لألديب الدكتور َجميل ميالد الدويهي قق

ة واألمل والوفاء، التي ال تنتهيحّرّية، ِلمعركة الّي اإلبداعرغنّية بالصو
.بالـموت، إّنما بربيع وردٍة ُتذّكر ِبمواسم الحياة

، تدخل إلى أعماق الدكتور َجميل ميالد"وردةالمن أجل "إْن تقرأ قّصة 
هو متعّلق ِبجذوره وتاريـخه وقيمه وماضيه،. ةّية والوطنّيالدويهي اإلنسان

قلُت لعّبود: "هو قال. ليحفظ ألوالد وطنه مستقباًل نابًضا بالكرامة
الصّروف إذا أردَت واحًدا من أوالدي أعطيُتَك إّياه، أّما الوردة فهي غالية

".ة واألملحّرّيعندي، إّنها وردة ال
الكاتب هو نفسه سعيد النّجار، الذي أطلق النار على عّبود الصّروف

وكان عّبود الصّروف في الحكاية ُيمّثل كلَّ متطاوٍل. ألنه لم َيحترم طلبه
 هو الباحث عن حقيقة ما جرى، من دون أنّققوالـمح. ةّرّيعلى وردة الح

ة التي عاش الكاتب حارًسا عليها، َحماها منّرّييكتنـز في قلبه معاني الح
هذا ألّن. الجميع وكان مستعّدًا ألن يضّحي بولد من أوالده حفاًظا عليها

ة، وِحمايته للوردة ليست فقط ألجل أوالده،ّيالكاتب كان ُمجّرًدا من األنان
 ألّن رأس،إّنما ألجل األجيال القادمة، التي ستعيش مرفوعة الرأس

.العائلة دفع حياته للحفاظ على كرامة هذه العائلة
، كانت فقط َمحصورًة في تطاول عّبود"وردةالمن أجل "العقدة في قّصة 

ارّجوسعيد الن. الصّروف على وردة الكاتب، وال عداوة بينهما سوى ذلك
.لم يكن يريد شيًئا من عّبود إاّل االبتعاد عن إرث أجداده( الكاتب بذاته)

ق يبحث عنّقالـمح. ق وسعيد، كان غريًبا للغايةّقالحوار بين الـمح
ار، فكان ُيجيب بكالم نابعّج واضح، أّما سعيد النّيالحقيقة بتحقيق مهنـ
.ته، وُهما مفردتان غير مدرجتين في أسلوب التحقيقّيمن عاطفته وإنسان

وهذا ما جعل." الوردة تسمع، تصرخ وتشعر كما َنحن نشعر: "فقال سعيد
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 يسألعّبودانقلبت األدوار، فصار وق يتأّفف من كالم الكاتب… ّقالـمح
"ق معك؟!ّقأُتحّقق معي أم أح: "ق قائاًلّقق ُيجيب، حتى َنَهَره الـمحّقوالـمح

يضعون الورود الحمراء"وبدا الكاتب َعميًقا في قضّيته مع الوردة، فقال: 
لقد نبتت. ألنَّ في لونها قطرات من دمائهم على أضرحة الشهداء…

به شهيد ووردته نبتت في أرض ارتوت من". الوردة األولى في تراب خضَّ
كان أبي: "دم والده الذي مات دفاًعا عن بيته، بعد أن رفض االستسالم

."يعرف أن موته سيكون وردة
ة علىّيار، فسيطرت اإلنسانّجوانطالًقا من عمق صدقه، صمَت سعيد الن

فأثبت.  وطلب منه التوقيع عليها،ق بروايتهّقمسار التحقيق، واقتنع الـمح
ة والكرامة،ّرّية الدفاع عن الحّيار أّن وراء ُمحاولة القتل قضّجسعيد الن

.ة يدافع عنها حّتى الرمق األخيرّيوكّل َمن يؤمن بقض
ار، هو في قلبّجدكتور َجميل ميالد الدويهي، هو نفسه سعيد الن

ة وطن يعرف قيمته في غربتهّيالحكاية، هو الكاتب، هو نفسه حامل قض
أكثر من كثيرين مقيمين على أرضه، يدوسون على تراب الشهداء،

!ويزايدون بالشعارات الفارغة ويبيعون الوطن
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لبنان - األستاذة كلود أبو شقرا: المطالعة الثالثة عشرة
من مجموعة قصصّية بعنوان" أرواح النبالء"تكتب عن قّصة 

2005بيروت - ، صدرت عن دار أبعاد "من أجل الوردة" 
قّصة أرواح النبالء لجميل الدويهي- 1

هذه الزنجيَّة الحبشيَّة الضعيفة، منذ أن كانت فتاة... أحببُت هذه الجارية
.صغيرة

، وهي صامتة !ال أذكر كم مرَّة غسلت قدميَّ
أيَّتها الفتاة: تمنَّيُت أن أسمع لها شكوى، وكدت أقول لها ذات يوم

أن تنتصبي أمامي غاضبة، وترفضي! السوداء، أما حان لِك أن تثوري؟
! اإلهانة؟

كانت تسكت دائمًا، فكأنَّها تعرف أنَّ قدرها أن تولد، وتكبر، وتموت
.كشجرة مهَملة في تراب مالح

وعندما كبرنا قلياًل،. كان عمري آنذاك ستَّة عشر عامًا، وهي في العاشرة
أصبحت أراها جميلة؛ ولعلَّني الملك الوحيد في التاريخ الذي استهوته فتاة

.سوداء، هي خادمة في قصر أبيه
كنت. أعجبني فيها صمتها، حياؤها، ابتسامتها الساخرة من كلِّ شيء

أراقبها حين ترتِّب المائدة، وتنفخ في النار، وتحتطب، وتكنِّس األدراج،
وأنظر إليها عندما تهدأ،... وتطوي الثياب، وتعدُّ القهوة، وتقصُّ الزهور

كان. وتتثاءب، وتخلع ثيابها لتنام؛ فلم أجد فيها شيئًا يجعلني ال أحبُّها
.سكوتها يحزُّ في قلبي، ويحاصرني بأسئلة صعبة

هذه الفتاة كبرت في قصرنا،: وقلت لك. طلبت منَك أن تعتقها، فرفضَت
وأصبحُت أشعر أنَّها ليست غريبة عنَّا، فلماذا ال تعيد إليها ما فقدته في

! طفولتها المريرة، لتعيش كما يعيش أبناء البشر اآلخرون؟
فَت على أفكاري، وانصرفَت عنِّي دون أن تردَّ بكلمة واحدة مهذَّبة .جدَّ
كنَت قادرًا على إيجاد مئة فتاة مثلها، تكون جارية في قصرك، ولكنَّك

رَت أنَّ اتِّخاذ قرار جريء، سيجعلك مختلفًا تخلَّيت عن الشجاعة، وتصوَّ
عن الملوك الذين سبقوك، وستخسر به سلطة موروثة، تتيح لك استعباد

.َمن ُولدوا أحرارًا
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أبناء الملوك يتزوَّجون: قلَت لي. لقد زوَّجَتني، يا أبي، ابنة ملك صديق
ولم أجرؤ على االعتراض، فأنا ولدك الوحيد، ووليُّ. بنات الملوك

. وسيكون مخزيًا لك أن أتزوَّج من جارية... عهدك
.وضعُت مصلحة العرش فوق مصلحتي، وصرت زوجًا المرأة نبيلة
كانت سيِّدة رائعة، لكنَّها تركتني عندما رجعُت من معركة ضدَّ قبيلة

ر أنَّك ستحملني إلى السرير: قالت لي. متمرِّدة فاقدًا يدي اليمنى تصوَّ
ر أنَّك ستدافع عن... سوف أسقط منك على األرض! بيد واحدة وتصوَّ

سوف ينتصر عليك األعداء، وأصبح أنا! مملكة أبيك باليد اليسرى
... سبيَّة

.عادت إلى بيت والدها، وعدُت أنا إلى واقعي، أجرُّ أذيال الخيبة
ابنة الوزير جميلة،: ثمَّ زوَّجَتني ابنة أحد وزرائك، وخاطبَتني قائاًل

ورصينة كوالدها، فإذا تزوَّجَتها تكون إلى جانبك ملكة حكيمٌة في
. أنت ابن ملك، وليس عيبًا أن تتزوَّج من ابنة وزير... المستقبل

كانت. وعاشت معي ابنة الوزير سنتين... وتحقَّقت رغبتك يا موالي
حكيمة كما قلت، ولذلك تخلَّت عنِّي بعدما عدُت من معركة ثانية فاقدًا

حاولُت أن أقنعها بأنَّني أستطيع أن أرى بعين واحدة،. إحدى عينيَّ
ما جانب: الحكمة تقضي بأن يكون الملك بعينين اثنتين، فسألتها: فقالت

...العين األولى تراني بها، والثانية لترى الناس: قالت! الحكمة في ذلك؟
فإذا فقدت العين التي تراني بها، فإنَّك لن تراني بعد اآلن، وإذا فقدت

.العين التي ترى بها الناس ، فأنت لست بملك
وبعدها يا أبي، حملَت إليَّ كتاب التقاليد، فتحَته أمامي، وأقسمت بروح

ي أنَّ أبناء الملوك يستطيعون أن يتزوَّجوا من بنات قادتهم جدِّ
العسكريِّين، ولم أخالف كالمك أيضًا؛ فأنا اآلن ال أعتقد أنَّ الزنجيَّة

ةارعكانت ب. وزوَّجَتني ابنة قائد الجيش. ستكون سعيدة لو ُزفَّت إليَّ
بل كانت رجاًل أكثر منها امرأة؛ وعاشت معي. الجمال، وصارمة كأبيها

أربع سنوات، ثمَّ هجرتني بعدما سقطُت عن حصاني وتحطَّم كاحلي،
.فأصبحت أعرج، ولم يفلح األطبَّاء في إصالحي

، وهي تغادر قصرنا إنَّك ال تستطيع: قالت لي زوجتي ابنة العسكريِّ
الوقوف إالَّ على قدم واحدة، ثمَّ ال تلبث أن تسقط بعد قليل، فتنهار،

. وتنهار معك مملكتك
ة عشتها مع زوجة، وانتهت كغيرها بألم .كانت تلك أطول مدَّ
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.لم يبَق عندي أمل صغير يضيء سواد أيَّامي، إالَّ تلك الحبشيَّة الرقيقة
.ظنَّت أنَّني جننُت. أتقبلين بي زوجًا؟ فارتعدْت: قلت لها ذات مساء

هُت إليك. ستكونين زوجتي! اطمئنِّي: فهمسُت لها .وفي اليوم التالي، توجَّ
.رفعُت قضيَّتي إليك. رجوُتك أن تصغي إلى نصف انسان، فأصغيَت

كنَت في زاوية. حاولَت االستنجاد بكتاب التقاليد، فرفض أن ينفتح
صعبة، ولم يكن سهاًل عليك االعتراف بأنَّ النبل الحقيقيَّ موجوٌد في

روح امرأة سوداء، بعد أن سقطت أرواح النبالء على أدراج القصر
ق أنَّك لم تمت بذبحة. رأيُتك باردًا كالثلج. وتحطَّمت لمست يديك ألصدِّ

وفي.  برأسك موافقًاَتوبعدما نزلت دمعٌة من إحدى عينيك، هزز. قلبيَّة
.اليوم التالي تزوَّجُت من الزنجيَّة

مرَّت األعوام، وفقدُت عيني الثانية، ولويُت عنقي وأصابني مرض
وأحيانًا تنسى أنَّها ملكة،. والجارية لم تتخلَّ عنِّي لحظة... عضال

؛ فأعاجلها بكلمات اعتذار، فتسألني إذا كنت أريد أن تغسل لي قدميَّ
.وأرفعها بيد واحدة إلى فوق، إلى حيث ال يصل الملوك

لتسقط منظومة االستعباد": أرواح النبالء"جميل الدويهي في . د- 2
بقلم األستاذة كلود أبو شقرا ، اإلنسانّيةُسْدولت

، يرسم الدكتور جميل1993التي كتبها عام " أرواح النبالء"في قّصته 
الدويهي إشكالّية العالقة بين السّيد والعبد السائدة منذ وجد اإلنسان على

األرض، وبالتالي العالقة بين القوى التي تتحّكم بالعالم، ومنها ينطلق
إلى إشكالّية منظومة تحصر القيم والمفاهيم في عرق دون آخر، وكأّن

كّل ذلك تسيطر عليه نزعة... لون البشرة يحّدد الماهية والكينونة والوجود
. إلى السلطة والتسّلط إشباًعا لغريزة تقتل البصر والبصيرة

جميل الدويهي يدحض الصورة النمطّية بين السّيد والعبد،. لكّن د
متجاوًزا لعبة العرق األبيض والعرق األسود، ويغوص في أعماق النفس،
في هذا النهر الهادر بصمت، وجهته حّرّية غير مكّبلة ومشاعر نبيلة،

.وإرادة ال تقهر بالمثابرة على اإلخالص وتحّدي الظروف
جميل الدويهي النظام القائم منذ األزل على أشكال استعبادّية. يعّري د

مختلفة تتفاقم مع التطّور، تصل إلى حّد تجعل اإلنسان يعتقد بغطرسته
أّنه يقترب من مفهوم األلوهة، ويجيز لنفسه التحّكم بالحّرّية والكرامة، فيما
هذان المفهومان أغدقهما هللا على اإلنسان من دون مّنة، وال يستطيع أحد

.انتزاعهما منه، رغم األنظمة التي تتالعب بهما وفق المصالح
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جميل الدويهي بين. ، يقارن دّيريالوفي سرد أقرب إلى أسلوب س
اتهّياإلنسانّية مفهوم ساٍم يمّثل في ط. مفهومي اإلنسانية والبشرّية

المبادئ الحّقة الثابتة أمام الظروف والتحّديات، وأّي عرق أو جنس أو
لون، وتتجّلى في صورة الزنجيَّة الحبشيَّة الضعيفة بموقعها والقوّية
بوفائها لسّيدها، خصوًصا في أوقات ضعفه، عندما تخّلى عنه َمن

ة، فهي مفهومّيأّما البشر. يفترض أن يقاسمه الحلو والمّر على السواء
ماّدّي متحّرك صعوًدا أو هبوًطا وفق المصالح، ال يمكن الحديث من
خالله عن أّي مبادئ، ويتجّلى بزوجات الملك اللواتي يجّسدن األنانّية

. المتحّكمة بالعالقات
الوطن ليس مجّرد. تنسحب هذه القّصة على مفهوم األوطان والمواطنة

أرض ومكان، بل انتماء على غرار انتماء الزنجّية الحبشّية إلى المكان
الوطن. الذي خدمْته منذ طفولتها، والوالء له رغم المحن التي تتأّلب عليه

ليس مكاسب ونزعة فردّية على حساب المصلحة الجماعّية، واحتساب
الربح والخسارة، على غرار زوجات الملك اللواتي جعلَن من مفهوم الملك
على قياس طموحاتهّن الشخصّية وأحالمهّن التسّلطّية، فيما يفترض أن

يبنين عالقة سامية تتّوجها معاني االّتحاد في السّراء والضّراء، في أوقات
وكأّن مفهوم المواطنة بات يخضع... االزدهار وفي ظروف االنكسار

لمعادلة القّوة والمناصب، فيما هو في الحقيقة تعلُّق ال مشروط بالوطن
. والتضحية من أجله
جميل الدويهي المعضلة التي تتحّكم بالشعوب. في قّصته، يجّسد د

الضعيفة المقهورة المغلوبة على أمرها والخاضعة للظروف، والتي ال
هل يجوز للسلطة الموروثة: تتمّرد وال تسعى إلى التغيير، ويتساءل

استعباد َمن ُولدوا أحرارًا؟ 
الجارية الحبشّية في القّصة هي الحّرة الوحيدة غير المكّبلة بأّي مصلحة

هنا تكمن. أو غاية، فيما زوجات الملك يستعبدهّن الطمع وحّب المظاهر
مشكلة الملك في النظرة التقليدّية إلى مصلحة العرش، فكانت خياراته

لزوجاته بناء على ذلك، فاختار امرأة نبيلة، ثّم ابنة احد وزرائه، ثّم ابنة
أحد القادة العسكرّيين، فكان في كّل مّرة يكتشف أّن من يطلق عليهّن

. ال يملكن من هذه الصفة سوى اللقب" نبيالت"
في الزاوية السوداء التي وجد نفسه فيها، تمّرد الملك على كتاب التقاليد
الذي أثبت عقم اإلنسان، ورأى بصيص نور في الجارية الزنجّية، وفي
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هذا النبل الحقيقيَّ الذي تّجسده روح امرأة سوداء، بعدما سقطت أرواح
فاّتخذها زوجة له ورفعها إلى... على أدراج القصر وتحطَّمت" النبالء"

لم" الِكبر"التي عاشت كّل معاني " الجارية"لكّن هذه ". الملكة"مرتبة 
وبقيت هي هي المرأة التي تنبض بالحّب، والحّب" الملكة"يصبها غرور 

". ال يصل الملوك"وحده، فارتفعت بنبلها إلى فوق، إلى حيث 
، قّصة اإلنسان في كّل زمان ومكان، قّصة الحّب المطلق"أرواح النبالء"

والظلم المطلق، قّصة الطبع الذي يغلب التطّبع، قّصة تختصر مخاطر
فيما... اختيار وجهات خاطئة وخيارات مصيرّية تتحّكم بها الماّدّية

الوجهة الصحيحة هي تطبيق مفاهم منّزهة تصّوب بوصلة معاني الحّرّية
"االستعباد"رّبما في ذلك تسود العدالة، ويمكن الخروج من نفق ... والُملك

الذي يطبع كّل نواحي الحياة، ولم يتّم لغاية اليوم اكتشاف أّي لقاح
لمكافحة هذا المرض المدّمر…
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سيدني األستاذة كلود ناصيف حرب –: المطالعة الرابعة عشرة
فكرّيالكتاب المن " رجل يرتدي عشب األرض" تكتب عن قّصة 

2018سيدني  ،، أفكار اغترابّية"رجل يرتدي عشب األرض"  
لجميل الدويهي" رجل يرتدي عشب األرض"ة قّص- 1

شاهدت خالل أسفاري البعيدة، رجاًل يرتدي عشب األرض، ويقيم لياًل
ونهارًا تحت سنديانة عتيقة، فال بيت يؤويه، وال أناس يعرفهم، فتعّجبت
من حاله، وظننت أّنه من البشر األقدمين، وقد فاته أن يسير في ركب

وعندما سألته عن حياته، وكيف يعيش، ومن أين. الحضارة والتمّدن
يأكل ويشرب، قال لي إّنه ال يحتاج إلى طعام وشراب، فهناك الكثير

منهما في هذه الناحية، حيث الحقول مزروعة باألشجار المثمرة، والغابة
.فيها كثير من التوت البّري والينابيع الدافقة

وسألت الرجل أيضًا عن لباسه الغريب، فقال إّنه كان يعيش في مدينة
غير بعيدة من هنا، وكانت له أرض يزرعها، وكوخ صغير يقيم فيه،

وذات يوم فّكر أن يذهب إلى ساحة المدينة لكي يعّيد مع المعّيدين، ولم
يكن عنده ثوب جميل، فطلب من السماء أن تعطيه ثوبًا، فضحكت

السماء، وقّدمت إليه قطعة قماش من الحرير األزرق، فجعلها رداء له،
هذا رجل يرتدي من... أنظروا: لكّن أهل المدينة سخروا منه، وقالوا

فعاد إلى كوخه حزينًا، وطلب من الربيع... األلوان ما ال يليق بالرجال
أن يعطيه ثوبًا، فابتسم الربيع وأعطاه قطعة من القماش فيها أزهار

وأطيار وجبال عالية، فلبسها وتوّجه إلى المدينة مّرة ثانية، فتغامز الناس
أنظروا، هذا رجل يرتدي من الثياب ما هو غير مألوف، فعاد: وقالوا

. الرجل إلى كوخه مّرة أخرى مهمومًا
وصادف أن مّر الليل من أّمام كوخه، فاستراح قلياًل على عتبة الباب،

أشفق علّي أّيها الليل وامنحنى زّيًا أرتديه في العيد: وخاطبه الرجل قائاًل
فقطع الليل من جلبابه قطعة من الجوخ الثمين وتركها. وال يغيظ اآلخرين

عند الباب، فأخذها الرجل وصنع منها رداء أسود، وفي الصباح أخذ
يسير إلى وسط المدينة، فرآه قوم يحملون أطفالهم الصغار ويمضون إلى

إفرحوا مع الفارحين، فكيف تلبس رداء: أما قال هللا: معبد لإلله، فقالوا له
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أسود ونحن نفرح في العيد؟
ومنذ ذلك الوقت، أيقن الرجل أّن ال مكان له في مدينته، فترك أهله

وكوخه، وتوّجه إلى القفار حيث يعيش اآلن، حيث ال يرى أحدًا وال أحد
يراه، وكّلما جاء الصيف، ويبس العشب على جسده، يسير عاريًا فال

. يشعر بعيب، وال يموت من خطيئة
صورة األديب... لجميل الدويهي" رجل يرتدي عشب األرض"- 2

بقلم األستاذة كلود ناصيف حرب ،المتمّرد والمحّلق في غير سربه
َمن هو الرجل الذي يرتدي عشب األرض؟ إّنه األديب جميل الدويهي

المغّرد. نفسه، الحائر، المتناقض، المهاجر والمهّجر مّرات من وطنه
خارج سربه، المختلف ثقافّيًا واجتماعّيًا، بل المتمّرد على القوالب

وهذه السمات التي تطبع أديبنا ليست مقتصرة على هذا... الموضوعة
النّص وحده، فكثيرًا من نجدها مرسومة في شعره ونثره، وفي العديد من

رجل"وهذا النّص مأخوذ من كتاب يحمل العنوان نفسه . أعماله الفكرّية
،2018عام " أفكار اغترابّية"صدر عن مشروع " يرتدي عشب األرض

"في معبد الروح: "لينضّم إلى كتابين فكرّيين سبقاه من أعمال الدويهي
والسؤال البديهّي الذي يطرحه الذهن فور". تأّمالت من صفاء الروح"و

قراءة العنوان؟ هل أحٌد سوى الدويهي رجل يرتدي عشب األرض؟ وماذا
يعني ارتداء العشب بداًل من القماش؟ 

فليرتِد الناس ما يشاؤون، وليرتِد هو. إّنها المخالفة االجتماعّية الواضحة
لكم ما تؤمنون به وقد تموتون من. لكم لباسكم ولي لباسي. ما يشاء

ولماذا أتبعكم إذا كنتم ال. أجله، ولي ما أؤمن به وأعيش من أجله
تعرفونني، وال تستطيعون الدخول إلى عالمي القلق؟ ولماذا أطمئّن إليكم

 وعلى نفسي؟،وأنا الخائف من نفسي
يخالف الرجل في النّص أهله وبيئته في السكن، فهم يسكنون في البيوت

فال بيت يؤويه وال أناس"والقصور، وهو يأوي إلى كنف سنديانة عتيقة 
أليس في هذا الوضع المعيشّي البسيط ثورة على المألوف؟". يعرفهم

بلى، فالرجل ال يشبه اآلخرين، ومظهره كمظهر البشر األقدمين، وسلوكه
فمدينة... ال ينسجم مع المدينة التي خرجْت من المعقول إلى الالمعقول

الرجل كما يبدو، حقول مزروعة باألشجار المثمرة، وغابة فيها كثير من
زاده إذن أثمار وفاكهة يأكلها، وماء... التوت البّرّي والينابيع الدافقة

.تدّفق من نبع يشربهي
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ويريد الدويهي أن ُيظهر انقالبًا في حياة الرجل، وكان يمكنه أن يسير
التي قام" الثورة"في قّصته بأسلوب أكثر بساطة، لكّنه يهدف إلى إظهار 

قفد كانت له أرض يزرعها. بها بطل األقصوصة في غفلة من الزمن
وليس صعبًا أن نفهم. وكوخ يقيم به، قبل أن يتحّول إلى حالته الحاضرة

ّرفقد م. سبب هذا التحّول السوريالّي، وربما السحرّي أو األسطورّي
ّالبطل بثالث مراحل متسارعة قبل أن يهجر حياته السابقة ليتبّنى حياة

". الثياب"جديدة، ومفتاح هذا التبّدل هو 
.ففي المّرة األولى لبس األزرق في العيد، بعد أن أعطته السماء ثوبًا

فالمرء بحسب الدويهي وأدبّياته المعروفة ال يملك شيئاًُ، بل إّن هللا هو
":في معبد الروح"يقول الدويهي في رائعته . الذي يعطي ويملك كّل شيء

إنَّ هللا هو الذي يملك، وهو الذي يوزِّع من خيره على الناس، فال"
في معبد الروح، العظة" )األرض، وال السماء، وال البحر تعود ألحد منَّا

فليس الخّياط وال التاجر وال الصانع من وَهب الثوب للرجل، بل(... 14
ورغم أّن العطّية من الخالق، ولونها جميل، فإّن الناس سخروا... السماء

. من الثوب، وقالوا إّن اللون األزرق ال يليق بالرجال
وفي المرحلة الثانية طلب ثوبًا ملّونًا، فارتداه وتوّجه به إلى المدينة،

أنظروا، هذا رجل يرتدي من الثياب ما هو غير: فتغامز الناس وقالوا"
".مألوف، فعاد الرجل إلى كوخه مّرة أخرى مهمومًا

فقال له. وفي المّرة الثالثة طلب من الليل ثوبًا، فأعطاه رداء أسود
إفرحوا مع الفارحين، فكيف تلبس رداء أسود ونحن: أما قال هللا: "الناس

.وبسبب كالمهم انكفأ ثالثة، وقّرر أن يغّير طريقة عيشه" نفرح في العيد؟
".أيقن أّن ال مكان له في مدينته"و

هذا الخروج من المدينة يمّثل نزعة استقاللّية، وتحّديًا للمجتمع ولناسه،
فكأّني بصاحبنا، وقد أعيته الحَيل إلرضاء الناس،. وُنظمه، وتعقيداته

هي حرب ناعمة، ال عنف فيها، بل هي. قّرر أن يعلن الحرب عليهم
". ما هلل هلل وما لقيصر لقيصر: "انسحاب إلى عالمه الخاّص

.الحياة في القفار مع الوحدة أفضل من الحياة مع بشر ال يعجبهم عجب
.يجدون لك عذرًا في كومة من القّش ليطفئوا النور الذي في قلبك وفكرك

وكّلما صنعَت شيئًا جمياًل اجتهدوا لكي يبّينوا بشاعة فيه، وإن كانت غير
. موجودة

وبداًل من أن يرتدي صاحبنا ثيابًا مصطنعة، ويرضخ ألنظمة موضوعة،
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خرج إلى القفار باحثًا عن رجاء، فكأّنه يوحّنا الصارخ في البّرّية، أو
...حّتى ارتدى العشب... ناسك متقّشف يرضى بما قّل من سبل العيش

وما أدراك ما العشب عندما يأتي الصيف، ويصيبه اليباس، ويسقط عن
الجسد؟

لكّن الدويهي ال يجد في العري أّي عيب، ما دامت العيوب هي التي
فّصلت األثواب، وخّيطتها ووضعتها على أجساد الناس، وهو القائل في

لباسكم قشور لكم كما تغّطي القشور ثمرة، فأنتم": "في معبد الروح"كتابه 
... ألنَّكم ُولدتم عراة وعراة تموتون، بل ترتدون عرَيكم،ال ترتدون ثيابًا

ولوال أّنكم تخافون من أن تظهر عوراتكم أمام الناس، ما كنتم غّطيتم
ان القبائل أجسادكم بغطاء، بل كنتم تهيمون في الغابات والقفار كسكَّ

إّن العار. البدائّية، فيظهر كلُّ ما فيكم واضحًا وطاهرًا وليس فيه عيب
تلك العيون عثرات. ليس في أجسادكم، إّنما هو في الذين يشتهون عريكم

أمام عريكم، وإذا كانت العيون عثرات أمام عريكم، فاقتلعوا عريكم قبل
فإنَّهم ال يعشقون أرواحكم وال يشتهون القَيم التي. أن تأكلكم عيون الناس

كلُّ ما يريدونه هو األجساد العارية التي تشبع نهمهم تؤمنون بها…
(. 32في معبد الروح، العظة " )وتروي غليلهم

ومن الصعب... وكم أنت عميق! كم أنت رائع أّيها الدويهي في فلسفتك
!أن يفهم البسطاء ما تصبو إليك في عمارتك الفكرّية الشاهقة

أّما لماذا ال يموت الرجل من خطيئة؟ فهذا هو السؤال المحورّي في قّمة
ففي البراري، حيث ال بشر وال ضجيج، وحيث يعيش المرء على. النّص

يمكنه أن يتحّرر من كثير من الخطايا التي يفرضها... البراءة ال الشّر
.التقارب االجتماعّي، والعالقات، وفوضى المدنّية الحديثة
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لبنان األستاذة كلوديت عقيقي -: المطالعة الخامسة عشرة
فكرّي الكتاب المن " المرأة عند الشاطئ" تكتب عن قّصة 

2016سيدني - ، مشروع أفكار اغترابّية "تأّمالت من صفاء الروح"
لجميل الدويهي" المرأة عند الشاطئ"قّصة - 1

ر البحر بأمواجه، تمتدُّ الغابة إلى البعيد البعيد، وعند أقدامها يتكسَّ
وكان يطيب لي حينًا أن أسير. ويعزف الموج أغنية ال يفهمها إاّل العباقرة

على ذلك الشاطئ المترامي، وأنا أنظر إلى عظمة هللا، وأمّجدها في ما
.تنطق به الطبيعة من أسرار

وبينما كنت في ذات يوم أراقب الطيور البيضاء التي ترفرف على
الصخور، وتفرش أجنحتها على األفق األزرق لمحُت امرأة جالسة على

رمال الشاطئ، وهي تنظر إلى البعيد وتتحّدث إلى المجهول بصوت
ظننُت في بادئ األمر أّنها تخاطب أحدًا، لكّنني لم أَر حولها. مرتفع

. لعّلها فقدْت أحدًا في البحر وهي تناجيه: بشرًا، فقلت في نفسي
: ة، فرأْتني وصمتت عن الكالم، ثّم التفتْت إلّي وقالتأاقتربُت من المر

هل أنت تراقبني أّيها الكاهن؟
ال أقصد أن... لقد كنت ماّرًا من هنا، فرأيتِك. كاّل يا ابنتي: قلت بعجل

.أزعجِك
لقد... أنَت ال تزعجني، ووجودك في هذا المكان يؤنُسني ويبّدد وحدتي-

هل تراهم... أولئك الذين رحلوا إلى هناك... طال الزمان قبل أن يعودوا
يا أبِت كما أراهم؟

ولم تترك لي مجااًل لكي. كنت أحاول أن أفهم ما تعنيه المرأة في كالمها
كّل موجة تتكّسر على الشاطئ تحمل أصواتهم، وتبوح: أجيبها، فأردفْت

بما يفّكرون به وهم يغامرون إلى بالد ال يمكن ألحد أن يكتشفها إاّل
كّل قطرة هي حياة توَلد وتسير وتقطع مسافة قبل أن تلفظ. نيالملَهم

استمْع إليها وهي مثلنا تتحّدث وتفصح عن ذاتها. أنفاسها على الرمال
إّنها تفرح بالوصول، على الرغم من معرفتها بأّنها ستتبّدد ولن... وتئّن

.يبقى منها غير الزبد
منذ العصور واألمواج تذهب وتعود كأّنها . لكّن األمواج ال تموت: قلت
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ولو كانت األمواج تموت لكان البحر. معزوفة تترّدد أصداؤها وال تنقطع
.نضب من مائه، وتحّول إلى صحراء يابسة

كّل يوم وفي ساعة معّينة أعود إلى هذا: قالت المرأة، وهي تتنّفس بعمق
المكان، لكي أنتظر بّحارة أشّداء، صعدوا إلى مراكبهم وتوّجهوا إلى جزر

لقد مّرت أزمنة وراء أزمنة وهم ال يظهرون، لكّنني أعرف أّن... الخيال
وأهلي غاضبون ألّنني أفّكر كما ال يفّكرون، وقد... عودتهم محتومة

جاؤوا إلّي باألمس وضحكوا من بساطتي، وقال لي أبي إّن األمواج ال
إّن: تشعر وال تتأّلم، فلماذا أحّدثها؟ لّكني لم أهتّم لكالمه، وقلت له

ر ّأ . نا نحبُّهاّناألرواح التائهة التي ال يراها هي التي تشعر وتتذكَّ
:توّقفت المرأة عن الكالم قلياًل، ثّم تابعْت وأنا أنصُت إليها بكّل جوارحي
قد ال تعود المراكب في القريب، ولست أنتظر أن أسمع أصوات البّحارة

وهي ترتفع بالغناء عند الخليج، لكّن قلبي ال يصّدق أّن الرحيل يكون في
إّن الرياح نفسها ال تعرف الموت والجمود ألّنها تسير في. اتجاه واحد

. اتجاهات متعّددة
هل فقدِت أحّباء لِك؟: سألُت المرأة

.ولكّن البكاء ال يغّير شيئًا من الحقيقة، بل يزيدها تعقيدًا... نعم: أجابْت
نحن نعرف شيئًا من الحقيقة عندما نعترف بأّن الموت يعّري الزهرة من

ثيابها لتدوس عليها خيول الزمن، غير أّن قَدر الخريف أن ينتهي، وقدر
ليس... الزهرة أن تنتصر، على الرغم من ضعفها أمام جبروت العاصفة

إّن النجوم.  كما ليس من نهاية من غير بداية،من بداية من غير نهاية
ونحن نجوم. المنطفئة نفسها تضيء عندما تنعكس عليها أنوار الشمس

منطفئة لكّن فيها بصيصًا من الضوء وضعه هللا فينا، وهو النور الذي
.يضيء في الحياة بعد أن نموت

دهشُت من كالم تلك المرأة، وتعّجبُت من أفكارها، وقلت في نفسي بعد
وليتني أستطيع أن أتحّدث... هذه امرأة من أعظم الشعراء: أن وّدعُتها

.إليها كّلما مررُت من هنا لكي أتعّلم منها
وفهمت أّن المراكب. وفي األّيام التالية قصدت الشاطئ، فلم أجد لها أثرًا

التي كانت تنتظرها قد خرجت من غياهب البحر، وعاد من كانوا عليها
. إلى أهلهم وأحّبائهم بعد غياب طويل

إّن األجساد تولد لكي تتحّطم، كما تتحّطم القناديل التي تضيء إلى
أّما األرواح فكّلما. حين، ثّم يرمي بها أصحابها على صخور النسيان
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غابت عن أنظارنا، رأيناها بيننا، تحّدثنا عن الصباح الذي يتجّدد، وعن
.الخلود الذي يناقض الموت والغربة

عودة الراحلين ... لجميل الدويهي" المرأة عند الشاطئ- "2
بقلم األستاذة كلوديت عقيقي ،على مراكبهم

في بضعة أسطر، خلُت ذاتي أسير على رمال االنتظار، أشعر برطوبة
.المناخ، كما النسيم الناعم الذي يطّل أحيانًا ليطفئ لهيب المكان

لم تكن مجّرد سطور لتعبئة فراغ في صفحة كتاب،" المراة عند الشاطئ"
بل هي قّصة قصيرة فيها الكثير من العبر ممزوجة بالخيال، تصّب في
خانة الواقع، من حيث أّن المرأة أتت من غابة خضراء تعّج فيها الحياة،

من أربعة فصولها المتقّلبة، من الحياة بكّل معانيها، لتصل إلى خّط
هنا عند... الحدود، عند مصّب المشاعر والخوف من الرحيل والالعودة

البحر تدفن كّل مخاوفها المنطقّية، من فقدان أحّبائها والقلق من عدم
.رجوعهم، كّل هذا زادها تشّبثًا بأحالمها، رغم استهزاء والدها منها

يقول الكاتب هنا إّنها تمّسكت بقطرة الحياة، حيث تجدها مجّسمًا لعملّية
كّل قطرة هي: "الوالدة والسير قدمًا نحو الموت، ثّم من الموت إلى الحياة

."حياة تولد وتسير، وتقطع مسافة، قبل أن تلفظ أنفاسها على الرمال
يقصد الكاتب أّن القطرة هي الروح، والروح هي قّوة الحياة، فاهلل جعل

وإن تحّطمت القطرة على الرمال، فإّنها تولد من. الماء مصدر الحياة
فموت القطرة ال يعني أّنها تالشت من. جديد، وتتشّكل في موجة جديدة

". دورة الحياة"الوجود، فقد يعيدها هللا إلى الحياة، وهذا ما نسّميه 
."لو كانت األمواج تموت، لكان البحر نضب من مائه: "يقول الكاتب

يعني هذا حتمّية التجّدد، فلوال وجود الخالق وخلوده لما كان العالم
.موجودًا

ويقول الكاتب أيضًا إّن الرياح نفسها ال تعرف الموت والجمود، ألّنها
ففي نظره أّن اإلنسان ال يسير في اّتجاه... تسير في اّتجاهات متعّددة

.واحد من الوالدة إلى الموت، بل هناك اّتجاه آخر من الموت إلى الحياة
نحن نجوم منطفئة، لكّن فيها: "ويشّبه الكاتب الناس بالنجوم المنطفئة

بصيصًا من الضوء وضعه هللا فينا، وهو النور الذي في الحياة بعد
ولو قارّنا بين النور. فكأّننا كواكب صغيرة في مجّرات عظيمة. "تالمو

الذي في اإلنسان والنور الذي في إحدى الشموس، لوجدنا أّن اإلنسان
.يشبه النجوم المنطفئة، بيد أّن هللا ترك فيه بصيصًا، ليبدع وينتج ويعمل
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وهذا النور البسيط يشرق بعد موتنا، والناس يتحّدثون عن أنوار العظماء،
نعم تبقى ذكرانا لتخبر... من أنبياء وفالسفة وعلماء وأدباء ومفّكرين

.عّنا
، أي"جزر الخيال"لقد أمضت المرأة أّيامًا عند الشاطئ، وعيناها نحو 

 الرحيل بعّدة اّتجاهات، منها رحيل الجسد،كونالرحيل نحو المجهول، وي
إلى. ومنها رحيل الحضور رغم بقاء الجسد، ومنها رحيل الفرح واألمل

اإليمان بعودة من رحلوا، سواء كانتعلى مرأة وافق الان يصل الكاهن وي
. في القلبدةعودة في الجسد أو عو

إّنها قيامة من نوع آخر، كأغنية الموج الالمتناهية مّدًا وجزرًا، تعبيرًا عن
وفي النهاية يعود الكاهن وال يجد المرأة، ويبدو... خلود صانع المسكونة

.أّن الراحلين قد عادوا على مراكبهم
أَرى أّن الكاتب في سطوره هذه، يعيد ترتيب المحاور في أماكنها

جميل الدويهي صاحب اإلبداع والرقّي نحو االفضل، له. الصحيحة… د
 بهما عاليًا،ّلقفي القلم أشرعة وشطآَن، وآفاق متتالية، وجناحان يح

.ليبحث عن جديده
هو اإلنسان الشاعر الذي يسبح في غور المعاني، يهيم في مغاورها

.العميقة، ليعود ويقّدم للمتلّقي زبدة روائعه
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سيدني- ة السادسة عشرة لألستاذ محمد الديراني طالعالم
الحافلة والولد"من مجموعة - الرجل في صندوق" يكتب عن قّصة "

2017 لراقي، سيدنيلألدب ا" أفكار اغترابّية"، مشروع "ممكن
- قّصة "الرجل في صندوق" لجميل الدويهي1
ان يقود سيَّارته بسرعة إلى خارج المدينة، باحثًا عن غابة أو حقلك

.مهجور
األرض من حوله ثمرة مهترئة وقعت من شجرة العدم، وتبدَّدت كما

 ممثِّلين ساذجين يختبئون وراء أقنعة، ومناّلوأبناؤها ليسوا إ. كسر مرآةنت
وراء األقنعة ال يعرفون لماذا يضحكون ويبكون، ولماذا يتزوَّجون

وينجبون، فقد تعلَّموا في كتِب األرواِح الهاِربة أنَّ عليهم تقليَد أجدادهم،
.لئالَّ تنقرض فصيلة القرود، وتختفي الغابة التي حرسها عباقرُة الحكمة

نة من زجاج السيَّارة، فالتمع محيَّاه، وانحدرت قطرة تسلَّلت األضواء الملوَّ
.كانت مالحة، كأنَّها دمعة على قبر. عرق بين عينيه

ة في معبد، األضواء ذاتها ما زالت تنهمر على وجهه كخيوط من الفضَّ
.فيمحوها بيد مرتجفة

...لم ينتبه إلى رجل سكِّير يعبر الشارع أمام سيَّارته فيكاد يصدمه
أوقف السيَّارة وراح يلهث بقّوة، ثمَّ تمتم بكلمات مبعثرة، وهو يسمع قهقهة

 تهاجمه من زقاق ضيِّق، ثمَّ تغيب في ما تبقَّى من حياةرالرجل السكِّي
.بطيئة، مكسورة الجناحين

:فجأة أخذ يضرب على المقود بيده، ويصيح
ضجرُت من مروركم البالي في ضجيج حياتي، نساء ورجااًل تدوسون

لقد سلَّمتكم روحي كطفل بريء، ولم أعتقد... على عظامي، فتطحنونها
يومًا أنَّنـي سأجرع الوباء من كؤوِسكم، أيُّها المستعجلون إلى ال شيء،

الراكضون وراء الرغيف إلى تخوم الموت، والخائفون من أن يهرب
.التراب من بين أصابعهم، وما هم سوى تراب على ريش غراب

ة القطار، لكنَّه ما لبث أنّطعاد إلى واقعه عندما اقترب من مح
.اضطرب حين سمع هدير سيَّارة شرطة، وسطع ضوٌء أزرق في الفضاء

.كانت السيَّارة تالحقه
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فكَّر في أن يضاعف سرعته لعلَّه ينجو بنفسه، ولكنَّ الخالص فكرة
.مبهمة، في عالم يسكنه الخطر

ة لالعتداء عليه، وإذا طلب منه أن ال بدَّ من أنَّ الشرطيَّ سيجد حجَّ
افترض أنَّك لم: "أمَّا إذا قال له. يرأف به، فسيصبح عدائّيًا أكثر

تصادفنـي في هذا الشارع، فهل يضيرك لو غضضت النظر عن وجودي
ولكنَّني صادفتك، وانتهى: "فسيرّد عليه الشرطيُّ بلغة كثيرة التعقيد" فيه؟

األمر، فماذا سيقول رؤسائي عنِّي إذا صادفتك وافترضت أنَّنـي لم
ال شكَّ في أنَّهم سيغضبون منِّي ويتَّهموننـي باإلهمال في! أصادفك؟

."العدالُة هي ملُح األرض... تطبيق العدالة
:نزل شرطيَّان واقتربا منه، فقال أحدهما

.أوراَق السيَّارة ورخصَة القيادة
:دفعها إليه، فالحظ الشرطيُّ ارتباكه وسأله

رات؟ هل معك مخدِّ
.ال- 
سالح؟- 
.طبعًا ال- 
هل تفتح صندوق السّيارة؟- 
... يمكن أن أفتحه... نعم... الصندوق؟ لماذا؟ نعم- 
.أنت تبقى في السّيارة، ورفيقي يفتح الصندوق- 

ذهب أحد الشرطّيين وفتح الصندوق، فإذا بداخله رجل مقّيد اليدين
.والرجلين، ويتنّفس ببطء شديد كأّنه يختنق

:صاح الشرطّي إلى رفيقه
ل من السّيارة، واعتقله على... لقد اختطف أحدهم أطلب منه أن يترجَّ

إنَّه مجرم…... جناح السرعة
 قيوده، فإذا بهاّلأخرج الشرطّيان الرجل المقّيد من صندوق السّيارة، وح

كان صامتًا ال يشكو. يشبه السائق شبهًا تاّمًا، وال يختلف عنه في شيء
:سأل أحد الشرطّيين وعلى محّياه أمائر العجب والرهبة. وال يظهر ضيقًا

َمن هو هذا؟ ولماذا اختطفته؟
.إنَّه أنا- 
أنت؟- 
...نعم أنا اآلخر- 
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ال بّد أّنه توأم لك، وقد نشب... لعّلك مجنون أو تظنُّ أّننا غبّيان- 
ألم تفعل ذلك؟ اعتِرْف قبَل فواِت... خالف بينكما فاختطفته لتقتله

.األوان
لقد ولدت وحيدًا، وكانت والدتي متعّسرة، مثلما كانت... ليس توأمًا لي- 

...أنا هو. حياتي متعّسرة
.نحن نتعامل مع مهووس- 

:تخلَّى الرجل الذي كان في الصندوق عن صمته وقال
هو... هو الغاضب... أنا هو المتأّلم. ما يقوله صحيح أّيها الشرطّيان

وهو الهارب من هدير األّيام... هو العاجز ولكْن هو القوّي... المترّدي
.إلى العدم الهادئ

لماذا تسخران بنا أّيها الرجالن ... ال ريب أّنك مجنون مثل أخيك- 
المتشابهان كما في القصص الكاذبة؟

 من تأتيفالسخرية... نحن نقول الصدق، وأنتما ال تصّدقان إاّل الوهم- 
.وال تأتي مّمن يقول الحقيقة... الذي ال ُيصّدق

...نحن في حلم- 
أّما الواقع، فليس إاّل توهُّمًا يحسبه. األحالم هي أفضُل ما في الواقع- 

.المبحرون في األمواج العاتية جزيرة في وسط المحيط
...نظر الشرطّيان أحدهما إلى اآلخر، واحتارا في ما يمكن أن يقواله بعد

:سأال الرجلين. كانت الدهشة العارمة تلتهمهما
إن كنتما أنتما أنتما، فلماذا يختطف أحدكما اآلخر ويقّيده باألغالل؟

اآلخر هو المصلوب اآلخر هو الروح المتألِّمة، وأنا الجسد المتالِّم…- 
اآلخر هو الكاهن الذي يضرم... في نبوءته وأنا المصلوب في بداوتي

الشموع في معبد الخطيئة، وأنا هو الشّحاذ الذي يصبو إلى الضوء في
.نوافذ المعبد

... أحدكما أمام المحكمةثليجب أن يم... لم نفهم بعد- 
مشكلتكما. أحدهما هو اآلخر. المحكمة ال تمّيز بين المجنون والعاقل- 

أّيها الشرطّيان الهزيالن، أّنكما ال تعرفان الفرق بين الصورة وَمن يعيش
في داخلها، وال تعرفان أيضًا من ُولد قبل اآلخر، الشتاء أم العاصفة؟

نرجوكما أن تعيدا الرجل الذي هو... الزهرة أم العبير؟ الروح أم الجسد؟
... هو إلى صندوق السّيارة، وهو راض بمصيره

:حّدق شرطيٌّ بالرُجل الذي كان مقيَّدًا في صندوق السّيارة وسأله
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هل أنت راض فعاًل؟
وليس عندي اعتراض على تقييدي وأخذي إلى مكان... تمام الرضى- 

.منعزل، حيُث أدُفُن خطيئتي
تراجع الشرطيَّان إلى الوراء، كأنَّهما يسيران على كوكب من زجاج،

ركبا في سيَّارتهما وانطلقا بها ُمسِرعْيِن نحو... ويخافان أن يتحطَّم
:قال أحدهما. المدينة

.أعتقد، يا صديقي، أّننا رأينا شبحين
أصبحت أخاف أن... أخبرني أحدهم أّنه شاهد أشباحًا في هذه الناحية-

.أعود إلى هذا المكان مّرة أخرى
قّصة "الرجل في صندوق" لجميل الدويهي… الشيزوفرينيا- 2

والهروب من العصر، بقلم األستاذ محّمد الديراني
قبل البدء، ال بّد لي من اإلشارة إلى أّن كتابة القّصة القصيرة ليست 

 األدبّي الممّيز يحتاج إلى الكثير من المقدرةّنّ هذا الفّنأمرًا سهاًل، أل
ت بعدد قليل من الكلمات، لكّن الدكتورّياعلى التعبير ودراسة الشخص

جميل الدويهي، األديب المبدع، قد تمّكن من إرسال رسالته وثورته على
مجتمع يقمع كّل تجدد وابتكار عند الفرد، ويقتل عنده الطموح واألمل،
ويخلق لديه هذا الشعور باالزدواجّية، فنرى اإلنسان دائًمًا يرتدي قناًعا

 لكي يرضي مجتمعه الذي يفرض عليه الكثير من،من المداهنة والرياء
.التقاليد الُمعيقة لكّل نمّو فكرّي

حال دخولك في مضامين القّصة، تجلس بجانب السائق وهو يقود
إّنه. سيَّارته بسرعة إلى خارج المدينة، باحثًا عن غابة أو حقل مهجور

يهرب من مجتمعه وعاداته الخانقة، وهو هو نفسه السائق التائه الهارب
من المجتمع المغلق إلى الفراغ المطلق، وهو هو السائق الذي يقبع في

وهذا هو االنفصام نفسه الذي يراه الكاتب األديب... صندوق السيارة
الدويهي، ويحرص على انتقاء الكلمات والعبارات الحكيمة ليدخلنا في
حالة اجتماعّية ونفسّية معّقدة، فهو ُيظهر زيف االقنعة وراء كواليس

فقد: " على خشبة الحياة بسذاجة باليةثَّلالمجتمعات، واألدوار التي ُتم
تنقرضاّل تعلَّموا في كتِب األرواِح الهاِربة أنَّ عليهم تقليَد أجدادهم، لئ

كّل هذا التكاذب يخلق عند اإلنسان مرًضا نفسيًًّا قد"... فصيلة القرود
 التي قد تبدأ منّيةاختلف العلماء في تعريفه، فهو حالة من االزدواج

الرحم عند البعض، والبعض ذهب إلى أّن االنفصام يبدأ في سّن العاشرة
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من العمر، وهو ما ُيعرف بمرض الفصام أو الشيزوفرينيا، وهذا المرض
سم بسلوك اجتماعّي غير طبيعّي،ّتهو عبارة عن اضطراب نفسّي ي

ويتصاحب هذا الداء مع األوهام والهلوسة. وعدم القدرة على تمييز الواقع
فنرى مثاًل في قّصة الدويهي هذا السّكير... السمعّية والقلق واالكتئاب

والسائق، بطل... الذي يعبر الشارع ال يبالي إن دهسته السيارة المسرعة
القّصة، يقودها غير آبه بكّل االشياء التي حوله، فهو يكره هذا المجتمع

الراكضون وراء الرغيف إلى تخوم الموت، والخائفون: "الغارق في الماّدّية
من أن يهرب التراب من بين أصابعهم، وما هم سوى تراب على ريش

".غراب
ويبّين الدكتور الدويهي بحبكة لبقة كيف أّن االنسان سجين مجتمعه،

فحّتى الهروب يكون نحو المجهول والجنون، ليبقى اإلنسان سجين
العادات والتقاليد واالنظمة والقوانين، والالوعي يهيمن على أفكار

ويجد الفرد. الغابرين بمفاهيم شّتى، وكّلها مهترئة فيها الكثير من القمع
نفسه في هذا المجتمع مجبرًا على سلوك قسرّي، لكثرة القيود المفروضة،

يخافون من أن تنقرض"أّما الذين اعتادوا على تلك القيود فهم الذين 
ويؤّكد األديب أّنه ال يمكننا التطّور والتقّدم نحو"... فصيلة القرود

.  إذا أفرغنا هذا المجتمع من محتوياته البالية والرديئةاّلاألفضل إ
ّمديب الدويهي الحوار بمتانة في قّصة قصيرة تحمل هذا الكألسبك ا

الهائل من األلم الداخلّي، ولكثرة تخّبط المجتمع وحيرة الفرد نراه يتساءل
" َمن وُلد قبل اآلخر، الشتاء أم العاصفة؟ الزهرة أم العبير؟: "بضياع

سان البريء والسلطة الجائرة التي تمّثلتألنوالتناقض يزداد شراسة بين ا
.في الحوار مع رجَلي الشرطة الحريصين على تطبيق القوانين

 الدكتور الدويهي أّن الفكر الناضج والعلم سالحان نستطيع بهماّكدلقد ّأ
أن نحّرر اإلنسانّية من قيود االنفصام، ونسير بالمجتمعات في طريق

.التقّدم واالزدهار
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سيدني  السابعة عشرة لألستاذة مريم رعيدي الدويهي –المطالعة
تكتب عن قّصة "األعمى"، مجموعة "من أجل الوردة"، 

2005 دار أبعاد – بيروت 
قّصة األعمى لجميل الدويهي- 1

ألّنه بارد كأشرعة الليل، وفي جوعه القديم أسئلة محّطمة، وموائد من
وألّنه يشبه أوراق الخريف، عندما تمرض وتتساقط،... أرق وانتظار

وألّنه ال يلقي برأسه إاّل على... وتأخذها الرياح الغاضبة إلى أبعد مكان
وألّنه يسأل عن لقمة،... حجر، وال يغمض عينيه إاّل في خيمة العاصفة

...فتخطفها الحياة من بين يديه، وتتركه يأكل الجوع، ويشرب الخيبة
أنت فقير، والسماء غنّية، فخذ هذه العلبة،: أعطاه مالك علبة وقال له

علبُتك ال تتعب من العطاء، فاسألها... تجد في داخلها كّل شيء تطلبه
ها بمثابةّنإ. وال تعتقد أبدًا اّنها ستبخل عليك في يوم من األّيام... لتجيب

...شجرة مليئة بالفاكهة، وكّلما قطفت منها ثمرة، أغدقت ثمارًا أشهى
ألن تطلب السماء شيئًا مّني في المقابل؟-

...إّن للسماء عليك معروفًا ال بّد من أن تحفظه... بلى- 
كيف؟- 
كّلما سألَت العلبة أن تغدَق عليك، يجب أن تسألها لتغدق على-

...اآلخرين بضعَفي ما حصلت عليه
...ضعفين؟ هذا ليس عداًل-
ما هو العدل إذن؟-
...العدل أن يكون لصاحب العلبة الحّق في أن يتصّرف بها كما يشاء-
...إذن أنت ال تستحّق النعمة، وينبغي علّي أن أحرمك منها-
...سأعطي اآلخرين ضعَفي ما يكون لي... رضيت أّيها المالك-
ألن تشكر السماء؟-
وأنت أّيها المالك، لن. شكرًا للسماء على هدّيتها الرائعة... بلى... بلى-

.أنسى فضلك علّي ما دامت في روحي نسمة من حياة
وصاحبها ... العلبة بين يدين جائعتين، ال تملكان من حطام الدنيا شيئًا
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بل يريد أن يكون لديه كّل... يريد بيتًا، وحديقة، وطعامًا، وثيابًا، وعربة
وكان كّلما طلب شيئًا من العلبة، يطلب شيئين مثله... ما يحلم به

...للّناس، فضاق غيظًا وتمّزق فؤاده من الحسد
بعد شهر، عاد إليه المالك، وسأله عن أحواله، فأخذ يشكو له ما يعانيه

...من شعور بالغبن والحرمان
َمن يصّدق أّنني أحصل من العلبة على أقّل مّما يأخذه: قال له

...أرجوك أّيها المالك، لنغّيْر ما اتفقنا عليه! اآلخرون؟
وماذا تريد؟-
لنعِطهم قلياًل، وآخذ أنا. إّن البشر ال يستحّقون أكثر مّما أستحّق-

...الكثير
.علّي أن أستعيد العلبة. ال يمكن ذلك أبدًا-
...هذا ظلم-
أترضى بالقليل أم أسترّد العلبة؟... إّنها عدالة السماء... أبدًا-
فلماذا... لقد سئمت هذه الحال التي أعيش فيها... ارحمني أّيها المالك-

ال يكون العطاء بالتساوي؟
أتعني أن يحصل الناس على مقدار ما تحصل عليه أنت؟-
...هوذا ما أعنيه بالضبط-

فّكر المالك قلياًل، وهو ينظر في وجه اإلنسان، وقد اصفّر، وبان عليه
فأشفق المالك عليه... تعب شديد، فكأّنه لم يعرف الراحة منذ عصور

:وقال له
كّلما نلَت شيئًا من العلبة، يكون لآلخرين... ليكن لك ما تشاء... حسنًا
.ال أكثر وال أقّل... مثله

فيها. مضت سنة، والعلبة كصندوق الدنيا، فيها كّل ما يرغبه إنسان
قصور، وهياكل شامخة من حجر وذهب أصفر، وحقول عنب وتّفاح

وكان صاحبها يغتني بما تجود به، وُيغني من يعرفهم ومن ال. وزيتون
وكان يحّز في قلبه أّنه كّلما... يعرفهم، فأصبح جميع البشر أغنياء

احتاج إلى غرض، يطلب مثله للناس، فتزيد أمالكهم، وتفرح قلوبهم،
:فغضب وثار، وما إن رأى المالك قادمًا إليه، حّتى خّف نحوه معاتبًا

هل ترى ما آلت إليه حالي؟ إّنني أتعب ويحصدون، وال أجني من علبتي
أنظْر... إاّل كما يجني منها أبناء األرض، وهم طامعون في مالي ورزقي
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...إّنها من صنع يدي... إلى قصورهم وأمالكهم
.إّنك ال تعطي مّما لديك، بل مّما وّفرته السماء لك... ال تهتّم-
وأين اإلنصاف في ذلك؟ إّن العلبة لي، وهم ال يحّق لهم االنتفاع-

إّنني أكرههم، ألّنهم يحصدون مّما ال يزرعون، وال يخجلون من... منها
...الطمع في لقمة عيشي

سأعطيها ألحد... هل أفهم منك أّنك لم تعد راغبًا في االحتفاظ بالعلبة؟-
.من الناس قد يستحّقها أكثر منك

...يمكن أن نتوّصل إلى اّتفاق آخر... أعني... ال أقصد هذا-
ما هو؟-
يمكن أن أطلب من العلبة أن تعطي اآلخرين أّواًل، ثّم آخذ منها ضعَفي-

فإذا حصلوا على تّفاحة أحصل على تّفاحتينن، وإذا... ما حصلوا عليه
ما رأيك؟... أخذوا رغيفًا أخذت أنا رغيفين

لكن إذا أبديت امتعاضًا... يمكن أن نجّرب هذه الطريقة... ال بأس-
.بعد اآلن، ستفقد العلبة إلى األبد

غاب المالك مّدة ثّم عاد إلى صاحبه اآلدمّي، ففوجئ بأّنه قد أصبح
:أعمى، يستند إلى عصا، ويتخّبط في مشيته، فبادره بالقول

هل أصابك مكروه؟
لقد كان هناك شأن يعّذبني ويقّض... أال ترى ما حّل بي؟... نعم-

...مضجعي
أال وهو؟-
...عدل السماء-
ماذا به عدل السماء؟-
...لم أجد نفسي مقتنعًا بما كان يمليه علّي-
هل تعني أّنك لست راضيًا بما طلبته العدالة منك؟-
هل من المنطق في شيء أن أتنازل عن حّقي... لست راضيًا طبعًا-

لمن ليس له حّق عندي؟
وكنت محتاجًا، ومن العلبة... أنت كنت فقيرًا، والعلبة جعلتك غنّيًا-

فماذا أعطيَت من ذاتك؟ وماذا يضيرك لو تكّرمت بشيء. أخذَت حاجتك
على أّي حال، اخبرني ماذا حدث لعينيك؟.. لم يكن لك في األصل؟

...كنت خائفًا أن تسترّد العلبة مّني-
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...لن أسترّدها طالما أنت مقتنع بما اّتفقنا عليه أخيرًا-
...لم أعد مقتنعًا-
من الواضح إذن أّنك ال تستطيع أن تكون نبعة تعطي بدون حساب،-

وقد أردَت االحتفاظ بالعلبة... وال غابة تفتح ذراعيها لألطيار الجائعة
انفسك، ولكّنك لم تعرف أّنها ستصبح أداة من خشب ال قيمة لها، إذا

...أمرتها أنا أن تكون كذلك
...وقد أردت أن أنتقم من الناس جميعًا شّر انتقام... صحيح ما تقوله-
ماذا فعلت؟-
فقد... طلبت من العلبة أن يفقد كّل إنسان واحدة من عينيه جزاء له-

حاقد عليهم إلى يوم... أخذوا مّني ما ليس لهم، وأنا حاقد عليهم
...القيامة

ومنذ تلك اللحظة، تحّولت العلبة إلى قطعة من الخشب، ال تعطي وال
وبات صاحبها أعمى، يستغيث فال يسمعه أحد، ويطرق على... تأخذ

. األبواب، فال يجد َمن يساعده
الصراع بين األرض والسماء ومصير لجميل الدويهي..." األعمى"- 2

بقلم األستاذة مريم رعيدي الدويهي ،اإلنسان الجشع
من مجموعة األديب جميل الدويهي القصصّية" األعمى"تتشابه قّصة 

، مع نّصين في الكتاب المقّدس، األّول هو أمثولة االبن"من أجل الوردة"
، حيث يكّرم الوالد ابنه العائد من الضالل، ويأمر بأن ُيذبح لهّلالضا

نيَن: العجل المسّمن، فيحتّج االبن الثاني ويقول ألبيِه َخَدْمُتَك ُكلَّ هِذِه السِّ
.وما َعَصيُت لَك أمًرا، فما أعَطيَتني َجْدًيا واحًدا ألفَرَح ِبِه مَع أصحابي
ولكْن لمَّا رَجَع َابُنَك هذا، َبعَدما أَكَل ماَلَك مَع الَبغايا، َذَبحَت الِعجَل

، والنّص الثاني َمَثل ربِّ البيت(32-11: 15إنجيل لوقا ! )الُمَسمََّن
الذي استاجر عّمااًل للعمل في كرمه في أّول النهار، ثم عّمااًل آخرين

هؤالء الذين: "بعد الظهر، وأعطاهم أجورًا متساوية، فاحتّج األولون وقالوا
َأتوا آخرًا لم يعملوا غير ساعة واحدة، فساويَتُهم بنا نحن الذين احتمْلنا

فَأجاَب صاحب الكرم بأّنه لم يظلم أحدًا، فهو اّتفق". عبء النهار وحّره
مع العمال األّولين على دينار وأعطى كالًّ منهم دينارًا، وأعطى الذين

وسأل صاحب الكرم. مهكَراشتغلوا ساعة فقط دينارًا أيضًا، وهذا من 
أال يِحّق لي أن َأتصرَّف بمالي كما َأشاء؟ َأْم عيُنك: واحدًا من المحتّجين
(.15- 1: 20 ّتىمإنجيل )َحاسدة أَلنِّي كريم؟ 
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واألعمى الذي يتناوله األديب جميل الدويهي في قّصته، هو أعمى في
البصر وفي البصيرة أيضًا، بل إّن ضعف بصيرته هو الذي أّدى به إلى

فمنذ اللحظة األولى أعطاه هللا علبة، هي ليست. العمى الفيزيائّي
والرجل. بالمعنى الشكلّي للعلبة، بل هي رمز لعطاء هللا الذي ال ُيحّد

بارد: "كان فقيرًا ومعدمًا، وقد صّور األديب فقَره بطريقة أدبّية عميقة
كأشرعة الليل، وفي جوعه القديم أسئلة محّطمة، وموائد من أرق

يشبه أوراق الخريف، عندما تمرض وتتساقط، وتأخذها الرياح... وانتظار
وال يلقي برأسه إاّل على حجر، وال يغمض... الغاضبة إلى أبعد مكان

ويسأل عن لقمة، فتخطفها الحياة من... عينيه إاّل في خيمة العاصفة
".بين يديه، وتتركه يأكل الجوع، ويشرب الخيبة

هذا الفقير أرسلت إليه السماء علبة، فيها كّل شيء، وكّلما طلب منها
ولشّدة اهتمامه بنفسه نسي أن يشكر هللا، فذّكره المالك بذلك. أعطته
"ألن تشكر السماء؟: "قائاًل

.أخذ مّجانًا ويرفض أن ُيعطى غيره مّجانًا! غريب أمر هذا اإلنسان
ورضي على مضض بأن يعطي سواه ضعفْي ما يحصل عليه، حّتى

ظهر ما في نفسه من سوء النوايا تجاه اآلخرين، وضيقه مّما أصابوه من
لكّن هللا المحّب أعطاه فرصة ثانية، وسمح له بأن... فاحتّج. غنى

يعطي اآلخرين بمقدار ما يأخذ، وعلى الرغم من هذا التساهل من قبل
ويقول إّنهم... الخالق، فإّن المخلوق يصّر على حرمان اآلخرين

". يحصدون مّما ال يزرعون، وال يخجلون من الطمع في لقمة عيشي"
ويتساهل الخالق مّرة أخرى، ويسمح للرجل بأن يعطي اآلخرين أّواًل ثّم

فلعّله يكّف عن الشكوى والتبّرم، لكّن من شّب على... يأخذ هو ضعفين
شيء شاب عليه، وهذه طبيعة اإلنسان، فلو أعطيَته الدنيا بأكملها ورأى

َلبل لفع... غيره يأخذ جزيرة صغيرة الستشاط غضبًا وانفعل وكره الوجود
.كّل ما يستطيع من أجل حرمان اآلخر من القليل الذي حظي به

هل هو أعمى إذن قبل أن يصير أعمى؟
التحليل النفسّي للرجل واضح وجلّي، وال يحتاج إلى خبراء لتحليله،

ويستطيع المتلّقي أن يكّون. واألديب يقّدم وثيقة عنه ليس فيها التباس
ته المريضة والمليئة بالطمع والخبث والحسد من خاللّيفكرة عن نفس

بل إّن األديب الدويهي يجعل المتلّقي. القراءة، ومن غير أن يشعر
مشاركًا في استقصاء العوامل النفسّية بالغة الخطورة التي تتحّكم
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واألكيد األكيد أّن عمى هذا اإلنسان مزدوج، فعمى. بتصّرفات الرجل
البصيرة هو األسبق، ولوال ذلك العمى لما كان تصّرف بهذه الطريقة، بل
لكان اعتبر أّن العطاء ليس منه، بل من السماء، وليس عليه أن يغضب
ألّن اآلخرين أخذوا، سواء كان هذا األخذ أقّل مّما يأخذه أو أكثر، فالعلبة

تستطيع أن تعطيه قصورًا وجواهر ومدنًا وكواكب لو أراد، ومن الغباء
وعمى القلب أن يغّض الطرف عن النَعم التي غمرته، ويراقب النعم التي

من الواضح إذن أّنك: "ولهذا يقول له المالك. نزلت على سواه من البشر
ال تستطيع أن تكون نبعة تعطي بدون حساب، وال غابة تفتح ذراعيها

وقد أردَت االحتفاظ بالعلبة لنفسك، ولكّنك لم تعرف... لألطيار الجائعة
أّنها ستصبح أداة من خشب ال قيمة لها، إذا أمرتها أنا أن تكون

وهكذا سقط اإلنسان في الحفرة التي حفرها ألخيه بل إلخوته،... "كذلك
ففي المّرة الثالثة طلب أن يفقد كّل واحد من البشر عينًا من عينيه،

حاقد عليهم إلى يوم... أنا حاقد عليهم: "ويوضح السبب وراء ذلك بالقول
القيامة"…

ينسجم حّيز كبير من قّصة "األعمى"مع اعتقاد الدويهي بأّن اإلنسان ال
يملك شيئًا، بل إّن هللا هو الذي يملك، ونحن نعطي من فضله علينا،
فاسمعه يقول: "إّن َمن يزعم أّن حّبة القمح التي يأكلها قد جاءت من
حقله إّنما هو جاهل للحقيقة. وكم هو صعب أن تكون الحقيقة أمام

(15أعيننا وال نراها!" )تأّمالت من صفاء الروح – ص 
وبطبيعة الحال، فقد خسر كّل إنسان عينًا، وخسر صاحبنا عينيه

االثنتين، بحسب االتفاق الذي توّصل إليه مؤّخرًا مع المالك، وهو أن
وتّمت األقصوصة التي. يطلب للناس شيئًا، ثّم يأخذ هو ضعفين لنفسه

يسّيرها الدويهي بفكره العميق، ويريدها أن تكون أمثولة إنسانّية، لعّلنا
نّتعظ منها، ونغّير من أفكارنا تجاه اآلخرين، ونعتبر أّن ما أعطاهم إّياه
الخالق ليس مّنا، بل هو من حكمة إلهّية، فلنقل عن الجميل إّنه جميل،

بسبب الحقد، ف ننفصل عنهاوإذاولنبارك الخليقة التي نحن منها... 
والغيرة والحسد، وهي عوامل الشّر التي أوصلت العالم إلى ما وصل

.إليه
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لبنان - األستاذة ميرنا الشويري : المطالعة الثامنة عشرة
من كتاب فكرّي بعنوان  ،"راقصة المعبد"تكتب عن قّصة 

2016سيدني - ، مشروع أفكار اغترابّية "تأّمالت من صفاء الروح"
لجميل الدويهي" راقصة المعبد"قّصة - 1

في ليلة العيد، وصلت إلى المعبد امرأة جميلة، وقالت إّنها راقصة من
بالد الهند، وكانت تسافر مع فرقة لها، فسمعْت أّننا في المعبد ُنقيم عيدًا
كّل سنة، فأرادت أن ترقص في الساحة، وال تريد أجرًا لذلك، ما دام العيد

.لإلله الذي تحّبه، وهي من غير ِديننا
ال بأس: فرحُت بما قالته الراقصة وشكرُتها على طيبة قلبها، وقلت لها

إذا كنِت سترقصيَن في المعبد، وليست لدينا مشكلة في ذلك، فإّن هللا
.يحّب الجمال، ونحن نحبُّ الجمال أيضًا

وكان بعٌض من صحبي يسمعون حديثي مع المرأة الغريبة، فاقتربوا مّني
أال ترى أّيها الكاهن األكبر أّن الرقص من: وهم متعّجبون، وقالوا لي
مظاهر الفساد والخطيئة؟

فإّنكم تقولون ذلك لجهٍل منكم، وكم يلزمكم من. كاّل يا إخوتي: قلت لهم
فمتى كنتم تتعّجبون إذا رقص. المعرفة قبل أن تحكموا على األشياء

الرجل ولم ترقص المرأة؟ فإّن الخطيئة ليست في الجسد الذي تنظرون
نعم، إّنكم ال ترون من... إليه، بل في عيونكم التي تشتهي ذلك الجسد

الراقصة ما في روحها من براءة، وال تقرأون ما في عينيها من الحكمة،
بل أنتم تؤَخذون بما يظهر من جسدها الضعيف، وبعد أن تشَبعوا من

أما رأيتم الرجل. النظر إليها، تحاسبونها على ذنبكم، ومنها تنتقمون
كيف يسعى وراء المرأة، وقد يشتري المتعة من نساء يبْعنها، ثّم يمضي

.عنهّن وينعتهّن بأبشع الصفات
ال تستطيع الراقصة أن تقتلع جسدها وترمي به في الغياهب، فاقَلعوا أنتم

شهوتكم، وتعالوا إلى المرأة كما يأتي المستكشف إلى قاّرة جديدة، فإّن
واعلموا أّن. قدميه ال تجرؤان على مالمسة األرض التي نزل عليها

العيون التي تنظر فقط إلى القشور هي سكاكين في عنق الحقيقة، أّما
.العيون التي ينعكس عليها جمال هللا وصورته إّنما هي حدائق للمعرفة
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فاحترموا هذه المرأة التي أحّبتنا وتركت جماعتها وصحبها من أجل أن
تبدع لنا، ولننظْر إليها كما ننظر إلى الفراشة الملّونة، وكما نرى زهرة

.بيضاء تتمايل في النسيم، وكما نحّدق في السهل والقمر والوادي
ليس عيبًا أن ترقص امرأة، بل عيب أن نشّوه جمالها بعيوننا وبألسنتنا،

!وما أحقر العيَن واللساَن اللذين يحّقران، فإّنهما أداة في يد الشّر
وعندما ترتدي الراقصة ثيابًا تكشف عن ساقيها وصدرها، فاثبتوا في
براءتكم، وبداًل من أن تتهامسوا فيما بينكم، فّكروا في أن تنظموا لها

قصيدة لتعّبروا عن إعجابكم بها، وال عيَب إذا خضعتم لنزواتكم وأحببتم
جسدها، ألّنكم تحّبون كّل شيء صنعته يد الفّنان القدير، ولكن ال تجعلوا

.حبَّكم للجسد يقودكم إلى أن تتخلَّوا عن أرواحكم وتسقطوا في الوحول
.تركُت أحّبتي وهم ينظرون واحدهم إلى اآلخر، ويفّكرون في ما قلته لهم

، فوقع نظري"الحقيقة غير الكاملة"وانصرفت إلى المعبد ألقرأ في كتاب 
كانت المرأة مقّدسة في العصور الغابرة، وكان: "على كتابة أنيقة تقول

بعض الملوك يسجدوَن لها، ولكّن الزمان تغّير، فاستغّل الملوك جسدها،
وحّولوها إلى راقصة في هياكلهم، وإذا كافأوها على جمالها، فإّنهم

."يكافئونها بالغدر واالحتقار
،رؤية حضارّية لجسد المرأة... لجميل الدويهي" راقصة المعبد- "2

بقلم األستاذة ميرنا الشويري
، يروي د جميل الدويهي كيف حّولت"راقصة المعبد"ة القصيرة ّصفي الق

.جسد المرأة إلى سلعة يستهلكها الرجل، ويحتقرها( الذكورّية)البطريركّية 
لم. اّتهام الدويهي البطريركّية يظهر عندما يدافع الكاهن عن حقوق المرأة

ة، لعّله في هذا يلّمح إلى أّنّصيذكر الكاتب المكان الذي حدثت فيه الق
البطريركّية ترّسخ جذورها في كّل المجتمعات، بعكس ما تّدعي

ومع أّن الكاتب ال يذكر الزمان،. اإلمبريالّية أّن الشرق منبت البطريركّية
نستشّف بأّن األحداث حصلت قبل ظهور األديان السماوّية، إذ يلّمح
الدويهي إلى المعبد وتعّدد اآللهة، وهذا يدّل على أّنه ليست األديان

. السماوّية هي التي شّوهت النظرة إلى المرأة، لكّن البطريركّية مسؤولة
كانت المرأة مقّدسة في كّل": "الحقيقة غير الكاملة"يقرأ الكاهن في كتاب 

العصور الغابرة، وكان بعض الملوك يسجدون لها، لكّن الزمان تغّير،
إّن اسم الكتاب يدّل على أّن الحقيقة التي..." فاستغّل الملوك جسدها

ثّم يذكر المفارقة بأّن الرجال لم يكتفوا . تشّرف اإلنسانّية لم تتحّقق بعد
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! باستغالل جسدها بل احتقروها
يذّكرنا الدويهي على لسان الكاهن بأّن المجتمعات األمومّية التي سبقت

.المجتمعات البطريركّية قّدسِت المرأة وجسدها، وهو محّق
أّن المجتمعات" لغز عشتار"يذكر الباحث فراس السّواح في كتابه 

القديمة كانت تؤّله خصوبة المرأة، فاإللهة عشتار كانت تماثيلها ُتزيَّن
لت جسد المرأةحّوبأعضاء تناسلّية للرجال، لكّن المجتمعات الذكورّية 

. إلى سلعة
يقول الكاهن في القّصة إّن المشكلة ليست جسد المرأة، لكّن النظرة

ال تستطيع الراقصة أن تقتلع جسدها، وترمي به: "المشّوهة إلى جسدها
كلمات الكاهن تعكس نظرة الرجل". إلى الغياهب، فأقلعوا أنتم شهواتكم

إلى جسد المرأة، واحتقاره لها عندما يصل إلى جسدها، وهذا يدّل على
أّن احتقار الرجل لجسد المرأة هو احتقار لعبودّيته، فبالتأكيد عندما

.يتحّرر من شهواته سيحترم جسدها
الدويهي يروي قّصة من العصور القديمة، ليظهر لنا أّن. لعّل د

جان"وفي هذا السياق يؤّكد المفكر الفرنسّي . اإلنسانّية لم تتطّور
.أّن المرأة هي أغلى سلعة في المجتمعات الرأسمالّية" بودريار

من خالل هذه الفكرة، يفّكك الكاتب مقولة أقطاب المدرسة التطورّية،
ومن أهّمهم ماركس ودوركايهم، الذين أّكدوا أّن المجتمعات ستتطّور إلى

األفضل، وحّددوا المراحل التي ستجتازها، لكّن النظرة المشّوهة تؤّكد
.الشرخ الذي يشّوه اإلنسانّية أكثر

لم تعامل" المرأة الغريبة"من المفارقات التي تظهرها هذه القّصة أّن 
الرجال بالمثل، بل بالعكس طلبت أن ترقص أمام إلههم مع أّنها من دين

،"اآلخر"في هذا السياق تذكر هيلين سيسكو أّن المرأة تعتبر . آخر
لعّل الراقصة في. وتنصحها أن تكتب جسدها، لكي يسمعها المجتمع

:هذه القّصة تحاول أن تكتب جسدها برقصها، فيقول الكاهن للرجال
إّنكم ال ترون من الراقصة ما في روحها من براءة، وال تقرأون ما في"

..."عينيها من الحكمة، بل أنتم تأخذون بما يظهر من جسدها الضعيف
الدويهي عندما يشّبه الرجل العبد لشهواته بالمستعمر الذي بدل. يبدع د

. أن يشعر برهبة أمام األرض المكتشفة يشّوهها، ويطمس ثقافتها
تعالوا إلى المرأة كما يأتي: "يعتبر الدويهي كّل امرأة أرضًا عذراء، فيقول

."المستكشف إلى قاّرة جديدة
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عذراوّية روح المرأة تفّكك المرأة السلعة التي تزيد قيمتها في المجتمعات
.التقليدّية إذا كانت عذراء، وتنخفض إذا لم تكن

يضيء الكاتب على الكثير من المفارقات من خالل قّصة قصيرة،
فيظهر كيف أّن الرجل البطريركّي ضعيف أمام جسد المرأة، لكْن في

كما أّنه يظهر أّن الرجل ال يعرف تشّوهات روحه،. الوقت نفسه يحتقره
لكن. لذلك فإّن الموروثات االجتماعّية المجحفة بحّق المرأة تعيد نفسها

لو أّن الرجل ينتقد نفسه، ويتنازل عّما يقّدمه المجتمع من امتيازات يحّرم
.المرأة منها، ألصبحت المجتمعات أكثر إنسانّية

.ويبقى صوت المبدع الدويهي اإلنسان شمعة في الظالم
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لبنان   -يسرى بيطارة دكتورال: ة عشرةتاسعالمطالعة ال
 مجموعةمن  ،"وراء الباب الموَصد"تكتب عن قّصة 

2017سيدني - ، مشروع أفكار اغترابّية"الحافلة والولد ممكن"
لجميل الدويهيوراء الباب الموَصد" - قّصة "1

 لم أعرف حتَّى اآلن ماذا يعنيه ذلك الصباح.
كان صباحًا غريبًا، لم أر مثله َقطُّ، وقد ال يطلع صباح مثله على

حياتي.
استيقظت على أزيز بعوضة في أفق غرفتي. كان أزيزًا مزعجًا، فنهضت

بسرعة، ولوَّحت بقبضتي، محاواًل قتل البعوضة وهي تطير في الهواء.
كانت كبيرة جّدًا، وبدا لي أّنها كانت في الغرفة منذ سنوات، ولم تخرج

منها.
م علىا نتبهت عند ذلك إلى أنَّني نمت طوياًل. كانت علبة الدواء المنوِّ

المنضدة قرب سريري، وعلى المنضدة أيضًا رسالة قديمة.
فتحت الرسالة وقرأتها. لقد كتبها صديق لي منذ ثالثين عامًا. 

هل نمُت ثالثين عامًا، ولم يوقظني أحد؟
مشيت بثقل إلى مرآة يكسوها غبار كثيف ككلِّ شيء في المنزل. 

مسحت الغبار، ونظرت إلى وجهي. صرخت من الهلع. كان شخص
آخر في المرآة. كنت أنا في المرآة، لكنَّني اآلن رجل عجوز جّدًا. 

كان وجهي مخيفًا، والتجاعيد تحتلُّه كأقنية في حقل، أمَّا شعري الذي
ل إلى بياض كثيف، وتحته غارت عيناي كان أسود كالليل، فقد تحوَّ

المحمّرتان كأفق يحتضر.
سألت نفسي: ألم أكن متزوِّجًا؟ فأين زوجتي، وأوالدي؟

كنت متزوِّجًا فعاًل، وها صورة سوداء وبيضاء ألسرتي معلَّقة على
الجدار. 

ماذا كانت أسماء زوجتي وأوالدي؟ وإلى أين ذهبوا؟ وهل ضجروا من 
نومي، واعتقدوا أنَّني ميت فرحلوا؟

هرولت إلى الشرفة علَّني أرى أحدًا من الناس، فأسأله عن نفسي، 
ففوجئت بأنَّ بيتي ينتصب وحيدًا على حافَّة واٍد عميق ليس له قعر. 
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مت خطوة واحدة إلى األمام، لكنت سقطت في الهوَّة.  لو تقدَّ
أين العالم الذي كنت موجودًا فيه قبل ثالثين سنة؟

ربَّما يكون على الجهة الثانية من الوادي. بيد أنَّني عندما نظرت إلى
البعيد، لم أر إالَّ فضاء أزرق صافيًا، وفراغًا قاتاًل ال يعقل ان يكون فيه

بشر.
سألت بصوت عال: هل العالم ما زال موجودًا؟

رت أن أرمي بزجاجة في الوادي، لم يجبني أحد، فبكيت بكاء مّرًا، وقرَّ
ألكتشف ما إذا كان له عمق.

ألقيت بالزجاجة، فانحدرت، وانحدرت، دون أن يسمع لها صدى. وبعد
ة اصطدمت باألرض. مدَّ

فرحت بأنَّ األرض ما زالت موجودة، على الرغم من أنَّني كنت وحدي
معلَّقًا فوقها. ثمَّ سمعت جلبة في أسفل الوادي. أناس يثرثرون.

دي إلى مكان. وكم خطرت لي أن أفتح باب المنزل، ألرى إذا كان سيؤِّ
كانت دهشتي عظيمة، عندما رفض الباب أن ينفتح! دفعته. ركلته.
يه من الخارج إلى أعاله، أحضرت مطرقة وحطَّمته، فإذا بالثلج يغطِّ
والجليد ممسك بأطرافه. الثلج باب مقفل آخر، وال يمكن أن ينفتح.

يا هللا، من أين جاء الثلج إلى هذه الجهة من البيت، والسماء فوق الشرفة
زرقاء صافية؟! لقد ُكتب عليَّ أن أبقى محبوسًا هنا. 

هل أنام من جديد؟
بتها من فمي. ثمَّ تساءلت: ماذا سيحدث لو نمت م وقرَّ ثالثين سنة أخرى؟ ربَّما سيكون عمري مئة عام، وربَّما لن أستيقظ إالَّ أخذت حبَّة منوِّ

بعد أن أموت... جميل أن يموت اإلنسان بدون أن يعرف.
أخذت قلمًا وورقة. نفضت عنهما الغبار المتكاثف، وكتبت لآلخرين، قبل

أن أبتلع حبَّة الدواء:
 "أيُّها الناس الذين يثرثرون في القعر، لقد عدت للنوم في المنزل

المنفصل عن العالم. فأرجو أن تخفِّفوا الثرثرة قلياًل... خفِّفوا الثرثرة،
قاتلكم هللا".

- "وراء الباب الموَصد" لجميل الدويهي… انفصال حزين عن العالم،2
بقلم د. يسرى بيطار

يقُف بطُل القّصة معلَّقًا في الفضاء كرُجِل ابن سينا، غير أّن البَطَل هنا 
ذو جسٍد يأتمُر بحكم الّزمن، فتمرُّ عليه سنواٌت ثالثون، لكنّه كأهل 
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الكهف يكوُن فيها نائًما، فكأنّها لم تمّر؛ ألّن حياةَ النّائم شبيهةٌ جدًّا
م ليناَم عقوًدا؟ وأيُّ. بالموت ر البطل أن يأخذَ الّدواَء المنّوِ فكيف قرَّ

معاناةٍ هي التي تدفع اإلنساَن إى اختيار الموت؟
تقوُم هذه القّصة على تناقٍض حاّدٍ بين عالَِم البَطِل وعالم النّاس، حيث

:يَبرز
المأهول# المهجور 

الّصفاء# الغبار 
األُنس# الوحدة 

الجلَبة# الّصمت 
الّسماء الّزرقاء# الثّلج 
الثّرثرة# النّوم 
...الحركة# الثِّقل 

يَظهر البَطُل ُمتعَبًا جدًّا، ولعّل التّعب هو سبُب كّلِ ما حدث في هذه
إنّه تعُب المختِلف في مجتمعٍ ُمتشابِِه األفراد، والمريض وسط. القّصة

ر الّصامت في ثرثرة الّسطحيّين، والحزين بين ضجيج األصّحاء، والمفّكِ
.وذو العقل يَشقى كما قال المتنبّي. قوٍم حمقى

وسهًما مستقبليًّا Flashbackيَستخدُم الّراوي سهًما عائًدا في الّزمن 
Flash - Foreward، الّسهم العائد يَرجُع به البَطُل إلى ما قبَل نوِمه

ًرا وجَهه الذي كان خاليًا من التّجاعيد، وَشعَره الذي كان الّطويل، متذّكِ
ًجا وأبًا ألوالد .أسَود، وأنّه كان متزّوِ

:أّما الّسهُم المستقبلّي فال أفَق له إالّ الموت؛ وُهنا يُطِلُق البَطُل حكمةً
إنّها. بدون أن يتألّم: ويقصُد"! جميٌل أن يموَت اإلنساُن بدوِن أن يَعرف"

.حكمةُ المتعَب الحزين اليائس
:تقاِرُب القّصةُ أيًضا قضيّةَ الوفاء، فنرى أنّه في مأزٍق لدى الّشخصيّات

فالّصديُق القديُم بقَي بعيًدا؛ لم يأِت إلى صديِقه بل بعَث له برسالة؛
والّزوُج واألوالد ظنّوا أّن البَطَل النّائَم قد مات، فضجروا منه وتركوه

"!لم يوقْظني أحد: "وحيًدا، ولم يحاولوا إنقاذَه؛ يقول
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مشْيُت: "يخيُِّم على القّصة جوٌّ من الحزِن تعبُِّر عنه الُجَمُل والمفردات
بثقٍل - صرْخُت من الهلع - كان وجهي مخيفًا - عيناي كأفٍق يحتضر -

ا  ..."فراًغا قاتالً - بكْيُت بكاًء مرًّ
فالبطُل وحيٌد ولذا هو يكلُِّم نفَسه: يتّخذُ الحوار، هنا، شكَل المونولوج

:لكْن ليس إالّ تساؤالً؛ فهو الحائر الذي ال يملُك األجوبة
"هل نْمُت ثالثين عاًما؟"
ًجا؟ فأين زوجتي وأوالدي؟: سأْلُت نفسي" "ألم أكْن متزّوِ
ماذا كانت أسماُء زوجتي وأوالدي؟ وإلى أين ذهبوا؟ هل ضجروا"

منّي؟"
"أين العالم الذي كنُت موجوًدا فيه قبل ثالثين عاًما؟"
"من أين جاء الثّلج إلى هذه الجهِة من البيت؟"
"هل أناُم من جديد؟"
"ماذا سيحدث لو نْمُت ثالثين سنةً أخرى؟"

أّما إجاباتُه لنفسه - إذا ُوِجَدت - فإنّها على شكِل احتماٍل، لذلك تبدأُ بـ
".ربّما"

،وإذا لم نجْد في القّصِة حواًرا مع أشخاٍص آخرين فقد وجْدنا رسالتين
:كلٌّ منهما في اتّجاٍه واحد

رسالة الّصديق القديم إلى البطل، وهي بقيَت على المنضدة، أي بال
.جواب

.رسالة البَطِل إلى النّاس، كتبَها ونام، فلم ينتظْر جوابًا
كأنّه قد فقَد األمَل من النّاس، هو المريض الغريب عنهم، والمتروك

.لمصيِره وحيًدا، حين يتحّوُل النّاُس إلى كائناٍت ثرثارةٍ بال مشاعر
؛"الثّلُج باٌب مقفٌَل آخر: "ويُطِلُق البطُل حكمةً ثانيةً في قّصتِه هي التّالية

فالبطُل. والثّلُج يَرُمز إلى البروِد في كّلِ شيٍء، وال سيّما في العاطفة
يعاني من غياب الحّب عن عالِمه، لذلك يَرزُح تحت وطأة الغربة

الّشديدة، حتّى يَنسى أسماَء زوِجه وأوالِده، وحتّى الغربِة عن نفِسه فال
".كان وجهي مخيفًا "،"كان شخٌص آخُر في المرآة: "يعرف وجَهه

99



لقد حاوَل البَطُل الخروَج من وحدتِه إلى العالم، لكّن محاوالتِه باءت
أّما التّعَُب فليَس تعَب الجسد، بل. بالفشل، وال عجب في ذلك فإنّه متعَب

لذلك كانت محاوالتُه ضعيفة، على قدِر ما. تعب الّروح الوحيدة الحزينة
:يَملُكه من طاقة، فهو الذي يمشي بثقٍل من الحزن، قال

مسْحُت الغبار - ألقْيُت بالّزجاجة - دفْعتُه - رَكْلتُه - أحضْرُت مطرقةً"
"وحّطْمتُه

وسرعاَن ما يستسلُم! إنّها محاوالُت اليائس في استحضار القّوةِ للّضعف
للتّأكيد، كي يُقنَِع نفَسه بأّن ألََمه" لقد"مطِلقًا حكًما مؤكًَّدا يستخدُم فيه 

ًرا، بل عاجٌز عن مخالفة قضاٌء وقَدٌر، ويريَح ضميَره بأنّه ليس مقّصِ
"!لقد ُكتَِب عليَّ أن أبقى محبوًسا هنا: "المكتوب، فيقول

ُر أن يناَم من جديٍد حتّى الموت، كأنّه تمنّى لو أنّه لم يستيقْظ !وعندها يقّرِ
!ويا لها من خيبة

ي يُغِلُق الباب،ذعندما يقُف أمام الثّلج ال: يستحضُر البَطُل هللاَ مّرتين
".في القعر"وعندما يَطلُب من هللا أن يقاتَل النّاَس الذين يثرثرون 

والنّاُس في القعر ألنّهم يثرثرون، بما تدلُّ عليه الثّرثرةُ من الّسطحيّة
.والفراغ الفكرّي، وألنّهم ال يشعرون

أّما البَطُل، فرغَم أنّه قد طلَب من هللا قتالَهم، مثلما يفعل المظلوُم العاجز،
فهو طيُّب القلِب؛ فرغَم حزنِه ووحدتِه، وهجِر األقربين له وانعداِم

وهي المّرة"! فرْحُت بأّن األرَض ما زالت موجودة: "وفائهم، قال
.الوحيدة التي استخدَم فيها كلمةَ الفرح

افرحوا: "فما أعظَم الحزيَن حين يفرح لآلخرين، عامالً بوصيّة المسيح
".مع الفِرحين، وابكوا مع الباكين

فهل هو قَدُر الُمِحّبِ الوفّي أن يعيَش نائًما، ثّم يموت وحيًدا؟
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كلمة شكر من جميل الدويهي
كان لي شرف الحضور بين هذه النخبة من األساتذة، أدباء ونّقادأ

وأكاديمّيين… وفي هذه الجلسة الحوارّية حول قصص قصيرة من نتاجي.
وهذه ليست المّرة األولى التي يقيم فيها مشروع "أفكار اغترابّية" لألدب
الراقي جلسة حوارّية لمناقشة أعمال أدبّية في أستراليا. وما يختلف هذه
المّرة أّنني أصبت هدفين: األّول هو إعادة نشر مجموعة من قصصي

رؤية نقدّيةو كّل قّصة مواكبةالقصيرة، هي األجمل في نظري، والثاني 
، في كتاب سيكون مرجعًا لكّل مّطلع أو دارس في المستقبل.خاّصة بها

أنحني لقامات األساتذة المشاركين، وأعتّز بمطالعاتهم الرفيعة، راجيًا لهم
جميعًا كّل الخير والسعادة.

وقد أفرحني كثيرًا هذا التفاعل مع النصوص، ورؤيتها بعمق وروّية.
وعلى الرغم من أّنني أعتقد دائمًا أّن ال أحد يستطيع فهم النّص كاماًل إاّل

صاحبه، فقد أدهشني تمّكن األساتذة المشاركين من تفكيك النصوص
وشرحها، وتوضيح أبعادها الرمزّية واّلذاتّية والسوريالّية، كما الواقعّية في
نصوصي المبكرة… وكذلك إبراز المقاصد اإلنسانّية من هذه القصص

القصيرة التي كتبُتها في فترات متباعدة، واعتمدُت فيها طرقًا مختلفة
للتعبير.  

وأختم بالتأكيد مجّددًا على مواصلة العمل والتضحيات، مهما كانت
الصعوبة، من أجل نهضة أدبّية اغترابّية في أستراليا، تمتّد إشعاعاتها في

كّل اّتجاه. وسيبقى مشروعي "أفكار اغترابّية" منارة لكّل أديب وشاعر
وصاحب فكرة، لنتشارك معًا في هذه الحركة الثقافّية، وندفع بها قدمًا إلى

األمام.
أجّدد شكري الكبير لكم جميعًا، وإلى لقاء ال ينقطع.

                                           د. جميل الدويهي
                                     مؤّسس مشروع "أفكار اغترابّية"
                                          لألدب الراقي في أستراليا.
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