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ل إلى َجميل من الجَمّيِ

ة"الِبشاَرة الدَويهيَّ“

ل الدكتور جوزيف ياغي الجَمّيِ
أفكاره االغترابّية يكتب عن جميل الدويهي و
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مشروع األديب د. جميل الدويهي
"أفكار اغترابّية" لألدب الراقي

2021سيدني 
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البشارة الدويهية 

.بشارة من لدن الرب، باسم الحب، والكلمة، والرجاء فرح الوالدة…
.في عالم الظلمات، أطل قبس متوهج الضياء

عملية خلق توراتية، لم تعرف استراحة، في اليوم السابع، أو في
.السنة السابعة، على منعطف اللقاء

.أديب، بل عميد أدباء...إني أبشركم، بفرح عظيم، ولد لكم اليوم
على املقلب اآلخر، حيث الشمس تمطر األرض بوابل من السناء،

.بدأت نهضة اغترابية جديدة، رائداها النور والحنين
، في معبد اإلباء؟يّلتصهل سمعتم األمواج 

تحمل إلى. ، تموج باأللق، تكسر حاجز الغربةةّيالفكرهي النهضة 
اللبنانيين، خلف بحار، كنوز الحرف واملحار، تفيض بالحبق، من

.يد بّحار حبره بلون الغرق، والنقاء
هي البشارة الدويهية، يعلنها حبر عّتقه الشوق إلى القرية اللبنانية،

.مهد الذكريات
قرية بحجم وطن. وطن بحجم قلب...
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قلب يتدفق حنيًنا إلى عالم، من الجمال، في البال، حيث لذيذ 
.البدايات

جميل ميالد الدويهي، رائد النهضة االغترابية الجديدة، عميد األدب
املهجري اللبق، نبي جمهورية القيم، عناوين متعددة لشخصية قيل

.ال تشبه إال ذاتها، في تفرد غريب
شراعه العطاء، إلى أقص�ى. بّحار هو، في عالم الحرف القدموس�ي

.حدود الوفاء
.في صحراء مترامية األرجاء. مناضل هو

حبره بحر العبر، في يراع.جواب آفاق، بين مّد املبتدأ، وجزر الخبر
.الشرفاء

.جميل هو، والجمال مرآة الذات
.ميالده الدهر املعتق بالنجوى والصالة

وفي هيكل املدرسة الدويهية اإلهدنية مجامر أحالم تمور
.باإلشراقات، واآلالء

. إلى الجميل مقاالت عطرها الندى والنداءلّيالجممن 
كلمات، خطها على أمواج القلب يراع حلمه كلمات… كلمات…

.الصحو واملطر
.ها الحب املضمخ، في خزف اإلناءإّن
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وفي عمق أعماق الحب، بشارة جديدة، من لدن الرب، عنوانها، في
.البعد والقرب، حلم الفداء

وتنمو في القلب شجرة. هي البشارة الدويهية، في جزئها الثاني
.تعشش فيها طيور السماء

من الجمّيل إلى الجميل كلمات شكر، يحملها الصباح، والكالم
.املباح، وتعجز عن حملها الرياح، في بيادر الدماء

لّيالجمجوزاف ياغي . د                                                                       
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رسالة النور

؟ غير صحيح. إنها أفكار من عمق الوطن.ةّياغترابأفكار 
حروفها قدموسية النجوى، سنديانية الرسوخ، أرزية العنفوان.

عرفت األديب اللبناني الدكتور جميل ميالد الدويهي، منذ قرون.
رأيت ميالده في كل جمال. قرأت أدبه في أمواج البحار، وهي تلثم

صخور شاطئ الوطن.
أفكار اغترابية؟ إنها فكر منتشر كهواء األرز، في كل أرجاء الوطن.

عنوانها القرية اللبنانية، بكل ما في القرية من نقاء وحنين ياسمين.
عطر فكر الدويهي والشعر متجذر في أحالم تتجسد وفاء يهزأ

باملحن.
أفكار اغترابية؟ وهل يغترب الفكر والجمال في موطن اإلنسان؟

إنها قبالت تطبع على جسد العمر، رسالة إشراق عرفانّي.
إنها قصة إنسان لم يهجر الوطن؛ ألنه حمله في قلبه والضمير، إلى

أقاص�ي األرض. زرع أرزات محبته والشوق على ضفتي املحيط. نحت
إبداع كلماته على صخور الشاطئين، ال على الرمال. حّول صحراء 
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الغربة إلى واحات فخر معتقة بالحنين.
هو رجل لم يرتٖد عشب الحقل، بل أرزة الٖعْلم والٗعٗلم. 

جميل ميالد الدويهي،  أأشبهك بجبران، أم بنعيمة، أو بإيليا أبي
، والًاجميعماض�ي، أو فوزي املعلوف؟ أكاد أزعم أنك تشبه هؤالء 

تشبههم، في آن. 
في هيكل الروح ولدٗت، فكنٗت نبي الرجاء.لم تنكسر أجنحة أبطالك

ألنهم يحدقون إلى الشمس، بعيون اإليمان.
كان مشروعك في مردادك الجديد أن يتعلم الناس اإليمان ال

قصص الساحرات والخرافات.
بارع أنت في الخيمياء، يا صديقي، ألنك حولت وطن النجوم إلى
شمس تض�يء ليالي الظلم والظاملين. وغدا بساط ريحك مراكب

تنقل أمجاد الكلمة رسائل حرية وعطاء، في عصور مدلهمة
باألنانيات واألطماع. 

وبعد، ماذا أقول، في وزارة ثقافة تجّسدت في رجل ديوجينّي
؟الخصال. رجل حمل في قلبه والعقل مهمة تنوء عن حملها الجبال

إنها رسالة نقل النور، في خواِب من إباء.
إنها مجانية العطاء والفداء.

أيها السيزيفي الجديد، صخرتك لم تعد على كاهلك فقط. فاسمح 
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لنا أن نشاركك الحمل، وأثمار الصليب.
يا بروميثيوس القرن العشرين، مشاعل النار التي نقلتها إلى 

ًاعارفيك، وقارئي فكرك واألدب تجذرت في العقول والضمائر شهب
مقدسة وأهراءات نورانية ال تنضب غاللها والضياء.

أقول هذه الكلمات وأصمت. فالصمت في حرم الجمال جمال. 
، أيها الكبير، ألن قراءتنا إياك حولتنا إلى خبز يشبع غليلرًاشك

الجياع إلى نسغ الحياة. ولن تكون جائزتك التي تكرمت بها علينا،
وعلى كوكبة من املبدعين إال رسالة مسؤولية،تدفعنا إلى حمل النور

في صدورنا والعقول، كي نكون كما أرادنا السيد، من أبناء النور،
دعاة محبة وسالم.

 صدورنا. ولكن الشكرعلىًا وسامشكرا لجائزتك األدبية تعلقها 
األكبر يبقى هلل، ألننا عرفناك، وقرأناك،، وأحببناك، بقدر اتساع

محيط الحب الذي يجمع بيننا وال يفّرق. والسالم.
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فرسان النور
تهنئة لإلعالمّي إيلي السرغاني

بمناسبة حصوله على جائزة األديب د. جميل الدويهي
2021“أفكار اغترابّية" لألدب الراقي-

رائد من رواد الحوار الحضاري، علم من أعالم السالم، سندباد
املحبة اإلنسانية، إنه اإلعالمي إيلي السرغاني.

كم نحن بحاجة إلى أمثاله، في إعالمنا اللبناني والعربي!
،اًل أيتها السنبلة املنحنية ثقًا،عميق شكرنا لك أيها العظيم تواضع

 أفضل، تض�يء في ظالم واقعه املدلهمبغداًل أمتمنح أخاك اإلنسان 
 من نور إيمانك باهلل الواحد األحد، ربًاشمعة رجاء، بل قبس

الكائنات وكل حياة.
مبارك تكريمك في أفكار اغترابية!

مباركة جائزة الدكتور جميل ميالد الدويهي التي تنالها عن
استحقاق. جائزة نكبر بها، وتكبر بأمثالك، يا رسول الخير واملحبة

والسالم.
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إيلي السرغاني، أيها املناضل، في حقل الرب، بك تزداد غاللنا. 
بك تورق أيامنا وتثمر عطاءات متجددة.

وللمكّرٖم الدكتور جميل ميالد الدويهي، أقول، ولو خدشت 
تواضعه ومحبته وصداقته الالمتناهية: عظيم أنت بين األدباء!

م. وفي ملثلك يليق كل تكريم وتقدير واحترام. باسم كل من تكرمه ُتكّرٗ
ظالل كل أرزة تزرعها، على ضفتي الغربة والوطن، تنمو غابات أرز

معتقة بالحب واإلبداع، مضمخة بالعنفوان، تؤكد أن لبنان خالد
لن يموت، مهما قست عليه األزمان. لبنان خالد بفرسان النور
الشجعان الحاملين لواء العطاء، وراية الشهادة حتى الشهادة،

لوطن كالفينيق ال يموت.
، أيها املصطفى الدويهي، مبارك تكريم هذه الكوكبة منلكًا شكر

أهل القلم املبدع، حاملي النور في قلوبهم والعقول.
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يسرى البيطار مكّرمة 

من كفيفان أرض القداسة إلى البحر الجميل فيض سحر وبهاء.
من عيون األرض في لبنان تسمو إلى عين السماء.

وفي منازل البوح  آيات عشق لها بال انتهاء.
هي اليسرى، وفي القلب مسرى، إلى عرش الرجاء.

يسرى البيطار، كم يليق بك التكريم، يجود به الكريم، في لجج
الضياء.

كم يليق بك الشعر، وفي الشعر عبير  أنغام وأضواء.
بين يسرى والدويهي لقاء يفيض به القلب، والحب، وأقالم الوفاء.

مة أنت، وفي التكريم شكر وأرقى عالمات الثناء. مكّرٗ
لك في الجميل كتابات، وردُّ الجميل من أرقى سمات األوفياء.

مة أنت، ومكّرٖمة. والنقد  صولجان في يمينك الغراء. مكّرٗ
بين يسرى البيطار وجميل الدويهي عبق، ألق. هو الشعر املصفى

وهي القصيدة العصماء،  
وماذا بعد، يا مهرجان النهضة الكبرى، أيها املهرجان النبّي، يفيض 
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به العمر األبي، من بيادر األولياء.
وحين تستعر الذكرى، وتلتقي كوكبة من املبدعين، على مائدة

الحصاد، حين يفيض الحب، على ضفاف املحيط، تأرق الدنان، في
خّمارة النجوى، فوق أشرعة الوداد.

، خلف سارية الوحي تلوح، ،  أيها املعبد البهيُّ جميل ميالد الدويهيُّ
كما الروح، شراعك اإللهام. تنحني لك الهام، ويفتخر املداد.

يسرى البيطار، أيها الفرح النوراني في عصر ظلمة األماس�ي، مبارك
تكريم إبداعك األملاس، يا سيدة النقاء.

أيها الثالثون من حزيران، ألنت الحبُّ والراح، وبحر الحبر
واألفراُح ،  وآيات مثلها العرس في قانا، ملتقانا، على ضفة النور

اللقاء.
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 ّيوتقصر املسافة بين الحب السليمان
ةّيالدويهوعرس البشارة 

بعد صدور كتاب األديب
سليمان يوسف ابراهيم

"سليمان يوسف ابراهيم يكتب عن جميل الدويهي
 وأفكاره االغترابّية… وتقصر املسافة"

إنه لقاء الكلمات، عناق الروح، وعرس راية األدب،  والفكر
والجمال، بين مبدٗعيٖن من بالدي.

ستراليا ولبنان، بين ضفتي الشوق والحنين.أتقصر املسافة بين 
هي قصة مهاجر، من بالد األرز، سيرة ملغترب عصامي حمل "قجة"

الذكريات، واقتحم عباب املوج، إلى أقاص�ي األفكار، حيث الرياح
تؤرقها السماء، وعواصف العواطف الشماء. 

إنها قصة أديب من بالدي، بل قصة نهضة اغترابية، على منكبي
شخصية لبنانية أبية، حملت اليراع بيد، وباليد األخرى معول

اإلبداع تحفر به في صحراء الغربة لتزرع أرزات األجداد لألحفاد.
وتتعدد األسماء، في خضم أمواج اإلبداع اللبناني املغترب، بل 
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املنتشر، واحات من أزاهير البيلسان والريحان والعبير. 
.ًاولكن محور النهضة يبقى واحد

إنه األديب اللبناني اإلهدني الدكتور جميل ميالد الدويهي. 
وتقصر املسافة بين الغربة والوطن، بين لبنان الجرح والحلم، بين 

أرض الرسالة وأرض القداسة.
وعلى ضفة املحيط األخرى، يمتد عبق حوريات قدموس الجديد،

ينثر حروف أبجدية الحب، في قلوب تاقت إلى قفير نهضة ثانية ، من
خلف البحار.

سليمان يوسف ابراهيم، أية رياح عسلية حملت أجنحتك، من
أرض القداسة، إلى غربة األمواج الفضية؟

أي وشاح من األشواق عانق جيد إلهام يراعك، فراح يدبج صفحات
الوفاء، لسيد الوفاء، وراعي القضية؟

أي حبر من الحب استقيت منه، كي تولم ألرواحنا، موائد الغار التي
عليها، ال منها، نغار؟

صديقي الحكيم، لم يصلني كتابك بعد، ألقتات من شهده آيات
انتظار. ولكني تتبعت النحالت، على صفحات كتاب الوجوه، وهي

تجمع رحيق الخطرات، وعسل القلم امليروني الذي كان يتدفق 
.اقّوالت، على يدي جار القديس، في لحظات من اإلشراق ًازهو

، ًاأخي سليمان، ليس ما كتبته، وما أكتبه في أدب الجميل نقد
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ولكنه نقدات غير عابرة، بل قراءات أللف قبلة وقبلة، باحت بها
شهرزاد، في نهاية الحكايات، إذا كان لحكايات اإلبداع نهاية.

د. جميل ميالد الدويهي، أفكار اغترابية، سليمان يوسف إبراهيم،
تحدت على صفحات أثير كوثر األدب الراقي،اثالوث من الخواطر 

، في زمن شحت فيه أنهار الفكر، بعدما جففتها أزماتًالتصبح كتاب
وأزمات، يعرفها القاص�ي والداني، في وطن يتصارع فيه النور

والظالل.
وينتصر النور اآلتي من خلف البحار.

يتدفق الفكر الدويهي اإلبراهيمي شالالت إبداع، من خلف لجج
الظلمات.

لقاء أفكار وقناديل ديوجينية في مواجهة صخرة سيزيف.
وتقصر املسافة بين الحنين والياسمين.

رجل في وزارة ثقافة، ثقافة في واحة، وتكاد تغرقها الرمال، رمال
صحراء غربة تضج فيها الشائعات وبذور االضطهادات.

مكرم لألدب واألدباء، في لبنان واملهجر، يستصرخ ضمائر
املسؤولين، في أرض األحرار. 

هو ال يبحث عن تكريم، بل عن كلمة شكر ووفاء.
مهرجان األدب املهجري يصفع الغارقين في ظلمات اإلهمال، 

التائهين في صراعاتهم وأنانياتهم واألحقاد.
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أين وزارة الثقافة اللبنانية؟ 
أين وسائل اإلعالم من ثورة الحرف اللبناني األصيل؟

ال يبحث رجل يهدي ألف كتاب في مهرجان عن تكريم، بل عن
فسحة مشرقة من األمل، بأن الفكر اللبناني لن يموت، ولن يخبو

نوره، وإن غابت الشمس، واضمحل القمر.
 من خلف البحار، فافتحوا قلوبكم،ًا،اإلبداع اللبناني آت، مجدد

وال تقسوها، ألن النهر ال يغير مجراه، إال بالطوفان.
أديب يهدي املكتبة العربية عشرات الكتب ال يبحث عن فتات

اهتمام، بل عن لفتاٖت وفاء. 
أيها املبدع الدويهي، يا شقيق الروح في معبد الحب، قليل ما تخطه

أقالمنا فيك من إشراقات عرفانية؛ فالسراج ال يوضع تحت
ًامعّمدًا حبراملكيال، وأنت القبس النوراني تستمد منه أقالمنا 

بامليرون الفكري، فعل إيمان سرمدي، بأن حرف العز في بلد األرز
ال يموت، وهو خالد خلود البشارة الدويهية.

سليمان يوسف إبراهيم، مبارك كتابك اإلضاءات على الفكر 
الدويهي، مبارك ٖقصر املسافة وٗقْصُرها بين عشاق الكلمة التي في

البدء كانت رسول سالم ومحبة وفداء.
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ًامّرمكنبيل عودة 

، وفي البال آيات بّينات.ًا كريمًايليق بك التكريم، يا قلم
يطيب بك النقد، ونقد الشعر أضواء هّينات.

بين عودة النبيل، ونبيل العودة أحالم تكشفها الرياح واألرواح.
ناقد هو، وقّصاص… ولكم في الٖقصاص نبراس.

أيها النبيل عودة وعيادة، أراك في البستان الدويهي تزرع ورود الحب
واإلحساس. وعلى ضفة الوفاء ألف قصة وقصة.

شهرزاد قصصك شامخة الهام، تقاوم الشهريار باسم األحرار.
وفي الليلة الثانية، بعد األلف، تؤوب إلى عرش أحالمها الوردية

املسار. تكشف عمق الحب، ساعة اللقاء / النقاء.
عميقة نظرتك إلى األدب الدويهي الشهي حتى الجذور، الغارق في

تراث الوطن، وهو خلف السبعة البحور.
نقدك الحر عبق وألق، بال محاباة. وخلف سواقي البوح يلثم 

الوجد أكاليل النداء/ الرجاء.
مان، في آن. وحين  نبيل عودة، جميل ميالد الدويهي، أنتما ُمكّرٗ
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يبوح الحرف بلذيذ العناق، ُتحتٗرمان.
نبيل عودة، أديب من فلسطين الجرح النازف، مبارك تكريمك،

جائزة إبداعك مرآة لعالم يبحث عن جذور ال تنبت في السماء، بل
في املاء، حيث املوج الفض�ي وأفراح الدماء.

جميل ميالد الدويهي، حركتك األدبية ميراث ، وتراث. وخلف
شاطئك املعتق برمال الغربة أصداف مكللة باملوركس، تروي حكاية

بّحار عتيق يجوب البحار، يجمع الدر الغريق، وعلى أهداب الحب
يستفيق.

مهرجان األدب املهجري، أيها العرس الثقافي املنقطع النظير، ألنت
الفرح في عالم الدموع، عرس األمة العربية في مختلف األقطار،
واألمصار. وأنت في هيكل الظلمات إكليل الشموع. وعلى ضفاف

واقعك اللذيذ تغفو أحالمنا الغّراء.
، حين يتألأل الفكر الدويهي اإلهدني، في سيدني، تشمخ أشجارًاوغد

األرز، والعز، معلنة أن األرض التي أنجبت جبران ونعيمة وأبي
ماض�ي، هي نفسها ال تزال مقلع الفخر واألدباء، حتى تظلم 

الشمس، ويضمحل القمر، في السماء.

20



ياسمين وحنين وبنفسج حكايات

هو الحنين يقودنا إلى أفكار اغترابية، إلى لقاء متجدد بين أمير
الياسمين، وسيدة الحنين، فضال عن كوكبة ال يمكن حصرها، من

املبدعين، على الضفتين. وليس غريبا أن يتعانق اإللهام واإلبداع،
ويفيضا عبق عطاءات تتجاوز املحيطات إلى وطننا الحزين، املثقل

بالدموع.
د. جميل ميالد الدويهي، كلود ناصيف حرب، مريم رعيدي

الدويهي، بأي لسان أصف عطاءاتكم، في حقل األدب والفكر
والجماالت؟ الشكر وحده ال يكفي، وال اإلضاءات.

، ولكن الشمس واحدة. وتفاحة حواءًاهي جنة األفكار تجمعنا مع
أصبحت تجمع وال تفّرق في بحر الصبابات.

بين استراليا ولبنان فيض من األحالم تتجسد في شخص يحمل
هاجس العطاء املجاني الالمحدود. والعطاء من الروح والقلب أسمى

وأسنى، من أي عطاء.
بين إهدن وسيدني لقاء يتجدد ذكريات يبوح بها القلب حنين 
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 يعّطر الشاطئين، فتنكسرًا ياسمين. والياسمين يضوع انتشار
 بالهزيمة أمام مارد اإلبداع الجميل.ًاأمواج املحيط اعتراف

أّي بحر حملك إلى الضفة األخرى ليعيد صورة قدموس التليد؟ أية
رياح حملت بساطك السحري من ألف ليلة وليلة، ليصبح

السندباد رائد النهضة املهجرية  الجديد؟
واملارد الدويهي إلى القمقم لن يعود.

أيمكن حبس النور في الجرار؟
أتستطيع الخمرة النؤاسية أال تمنح القارئ ، في حانة السكر

اللذيذ، نشوتين، وهي بين يدي الخّمار؟
ولي- أعترف- من خمرة الدويهي نشوتان: القراءة والقراءة. ولكني

أتساءل أحيانا : من يقرأ من؟
أيكون األدب االغترابي هو الذي يقرأ توقي إلى الجمال، وأنوار الخيال

والظالل؟
لكل ثمرة من أشجار أفكار اغترابية مذاقها املميز. ولكن الجامع

املشترك بين الثمار هو اثنان: الحنين والحب. ولعل الحب هو األنقى
واألبقى، وأكاد أقول األشقى؛ ألن الحب في األفكار مرساة ومأساة في

آن.
 سر الفداء.وفيهما، واحدةالحب والصلب وجهان لعملة 
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والفداء والعطاء توأمان . عطاء من القلب حتى الشهادة، وبذل
الذات.

أيها الكّرام في حقل الٖكرام، لنا من دواليك أشهى ثمار الجنون
الحنون. جنون يتفجر بخورا في معبد الروح، وفي قالئد من

اإلبداعات مشرقات.
 املريمة في هيكل البنفسج، تحيكين الياسمين عباءات وغالالت.تهاّأي

يا سيدة الحنين، وأميرة العاشقين، كلودة العزيزة، ألنت في سماء
األفكار قمر ال يهدأ وال يستكين. بستانك اإلبداع شعلة في ليالي

الشرق الحزين، حتى ثمالة اآلهات. وعلى الضفة املقابلة، بساتين
من اإلشراقات لها في اللقاء أروع الحكايات.

هي النهضة الكبرى، تجمع بين الضفتين. تجمع وال تفرق. إكليلها
، خواطر، قصًصاًاالشوق املعتق بالبوح العرفاني، فلسفة ونقد
تحمل لديوجين في ثناياها قناديل الذكريات.

والذكريات صدى السنين والحنين والياسمين والجماالت.
أيها اللحن الحزين ما أبهاك، وما أشهاك!

ويا قيثارة األفكار، ألوتارك االغترابية  الطوبى، تخّط على 
سطور أرواحنا سمفونيات خالدة، فنعزف لك الشكر رياحيٗن 

وفاِء وقراءات.
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إرادة الحياة 
 يا شعب"دمّرت قراءة في قصيدة "

 للشاعر جميل ميالد الدويهي

تمرد يا شعب"مقطع من قصيدة "

يا خايفين
الليل ما بياكل بشر...

يمتى منضل نحنا خايفين؟أل
صارت مشاعرنا حجر

صرنا حجر...
صرنا صور

 الحيطان عنا:لوأوبيس
ليش ما منحكي

...؟اذا كنا الحقيقه عارفين
                                       

 يا شعب قصيدة عامية للشاعر الدكتور جميل ميالد دّرتم
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الدويهي، أم دعوة إلى عامية؟
بداية ندخل إلى العنوان من بابه اللغوي: تمرد فعل أمر، من جذر
مرد. ومرد في اللغة معناه طغا وعتا. ومنها صفة مارد. وهذه الصفة

لها معنيان: املفرط في الطول والطاغية املتجبر. فهل يدعو الشاعر
الشعب إلى أن يكون طاغية؟

بين الطغيان والثورة عليه عالقة بين الفاعل واملفعول. الفاعل هو
الحاكم، أو السلطة التي تتجاوز حد السلطة والقانون، أما املفعول

فهو الشعب املغلوب على أمره، املدعو إلى رفض الظلم، وإعالن
الغضب.

أما فعل التمرد فمعناه اللغوي رفض تنفيذ األوامر، حركة عصيان
اًل فعأوًا قانونتجاه سلطة يعترف املتمرد بشرعيتها، ولكنه يرفض 

 حاولت فرضه بالقوة، أو بغير وجه حق.ًامعين
والتمرد هو الخطوة األولى للثورة التي تتبعه إذا لم يستجب الحاكم

الطاغية ملطالب الشعب.
أما الثورة فهي فعل تغيير جذري، ال يدعو إلى اإلصالح، بل إلى قلع

 لتطلعاتًاالحاكم من جذوره، وتنصيب آخر مكانه، يكون موافق
الشعب الثائر.

بين التمرد والثورة خيط رفيع اسمه رفض الطغيان. فالتمرد يصف
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الداء، ويحاول املعالجة. أما  الثورة فتدعو إلى استئصاله من
الجذور؛ ألن املداواة لم تعد تفيد.

واملخاطب في الدعوة إلى التمرد هو الشعب: يا شعب. منادى مرتبط
بنكرة غير مقصودة. وهكذا ينكشف السبب الرئيس إلى التمرد:

تحّول الشعب إلى نكرة مهملة ال حول لها وال قوة. أصبح الشعب
شاهد زور على فساد الحكام، وعلى طغيانهم، والالمباالة. فهل

سيتمرد الشعب املستضعف، ويعلن أنه مصدر السلطات، وال
حكم إال باسمه، ومن أجل خيره العام؟

الفاعل في فعل األمر تمرد مستتر، يعلن غياب الفاعل الحقيقي، أو
تغييبه، من خالل االستحواذ على مقدراته وسلطاته الحقيقية.

فيدعوه الشاعر الدويهي إلى الطغيان والتسامق كي يستعيد دوره
املسلوب، وكرامته املهدورة. وأولى الخطوات للتمرد هي رفض

الخوف، ألن الليل، وهو رمز الحاكم املستبد، القاهر، املتسلط،
"ما بياكل بشر".

يقول علماء االجتماع والنفس إن الخوف هو العدو الحقيقي
لإلنسان. به يبدأ الفشل، وال منجاة منه إال بمقاومته والسيطرة

: لتجنب الخوف افعل ما تخاف منه، وهكذاًاعليه. ويقولون أيض
تدمره، وتقض�ي عليه. فالخوف من املوت هو املوت. وال يموت 
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اإلنسان إال مرة واحدة. أما الخائف فيموت كل يوم.
ويتساءل الشاعر الدويهي: إلى متى يستمر خوفنا واإلحباط؟

هل أصبحنا حجارة بال مشاعر أو أحاسيس؟ وهل أصبح اإلنسان
فينا كأشباه الصور، خياالت يقودها الخوف كما يقود العميان

األعمى، إلى هاوية الشقاء؟
تجيب األغنية الفيروزية: "ال تندهي ما في حدا".  ويقول الشاعر

الدويهي:
صرنا حجر
صرنا صور

 تنطق، وتسأل: ملاذا الصمت:ًاولكن الحجارة أحيان
ليش ما منحكي

وهذا السؤال يقودنا إلى كالم للسيد املسيح يقول فيه: "إن سكت
(40/ 19هؤالء  فالحجارة تصرخ" ) لوقا 

تصرخ الحجارة بنا، تدعونا إلى إعالن كلمة الحق، ما دمنا نعرفه.
فالحق يعلو، وال يعلى عليه. والساكت عن حقه شيطان أخرس. هي

أمثلة شعبية يعرفها الجميع، ولكنهم ال يطبقونها بسبب الخوف.
يعلن الشاعر في قصيدته أحادية الضمير "نحن". ومرد ذلك 

إلى إيمان مطلق بأن الشعب وحده األساس، وهو الحقيقة، وال 
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حقيقة غيرها. أما الحاكم/ الخوف/ الظلم فهو في داخل اإلنسان، 
 عنه. وحين يخاف اإلنسان تتحجر مشاعره، ويفقداًلوليس مستق

سر وجوده وجوهر اإلنسانية.
جميل ميالد الدويهي، أيها الشاعر املتمرد على اللذات، من أجل

الذات، عميق حبك لإلنسان. وأعمق منه دفاعك عن الحق
والحقيقة. والحقيقة تقول: أنت الشعب، وأنت املتمرد على ظلم
ذوي القربى. وكما ثرت من أجل الدفاع عن األنا، في وجه الحقد

"نحن"، وطنك والشعب، كيلـ والحسد والغيرة، أراك تثور من أجل ا
تتحقق إرادة الحياة، ويستجيب القدر.

تمرد يا شعب صرخة من أجل الحق، والحرية، والحياة، يطلقها
. ويبقى السؤال: أتلقى دعوة الشاعرًاالشعب نفسه مستغيث

استجابة، أم تبقى صرخة في واد؟
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أمير البيان 

 تزهرغدًامن خلف بحار الشكر أناديك، أشد على أياديك. وأقول،
 والعقول.ًاالحقول، تمطر السماء أحالم

 ونحن الخبر. لناألك يا  جميل في القلب والفكر جميل. فأنت املبتد
في إبداعك الراقي عبر. والجهد في رد الجميل قليل. 

جميل ميالد الدويهي، هو الشكر نصوغه قالدة لجيدك الزاهي،
والشكر هلل،  بكم نباهي،  وأنت الحبر والحب الدليل.

هو العطر أهديه ملن أهدى الروح أهداب الهدى. والسيف على
الجهل سليل .

وحين تبتسم القوافي، تموج الخوافي، ويشفى من الوجد حبر عليل.
أمير السالم، والكالم ، قليل ما أخذٗت، كثير ما تعطي. وأي كالم

فيك، في قوافيك، يشبهه الهديل.
سالم عليك، أينما حللت، ومتى تعود، يتوق إليك اآلس، والقداس،

والفاس األسيل، يا جميل.
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ّبمهرجان الح  
د. جوزيف ياغي الجمّيل يكتب 

عن مهرجان األدب املهجرّي الخامس في سيدني

، بعدد ساعات الحنين إلى اللقاء.ًا وعشرون كتابةأربع
 القارئ املخمور بالحب، إلى عالم منتنقلًا شراع وعشرون ةأربع

النقاء.
أربع وعشرون قبلة ترسم خطوط البوح، في دقتر العطاء.

أي مهرجان بانتظار الثقافة الحرة األبية، في نهاية شهر الحصاد؟
أي عرس للكتاب/ األمل/ الوداد؟

أي مشعل يحمله الجميل الدويهي، ينير األرض، يحولها إلى سماء؟
وخلف خطوط البوح/ الروح، محار يرتدي الدر في عمق الفضاء.

وفي فضاء الفكر أناشيد سناء.
 جنين رجاء.وعشرونة أربع

هو الشعر يبحث عن وزن وقافية في شفافية األسماء.
هو الفكر فلسفة قدر ما يكتنهه عمق األشياء.

هو القصة الرمز تخترق القشور إلى عمق دالالت املاء.
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 بخابيات تعتق فيها حروف األلفباء.ًاهو التراث مخمور
أهو قدموس يعود إلينا، من خلف غالالت البحار، أم التاريخ

يستعيد قداسة النغم التائه، في حنجرة األمداء؟
ويصدح، خلف الجنان/ الحنان، أريج أقمار، وكوثر أنهار مكللة

باآلالء.
وبعد، ماذا أقول، وسر الحب ثمل يتيه في فخر وخيالء؟

جميل ميالد الدويهي، مريم رعيدي الدويهي، كلود ناصيف حرب،
وكوكبة من املبدعين، يسمو بأقالمهم الحبر، ومزامير النداء.

 وعشرون من األقمار تدور حول الثريا، بال توقف أو انتهاء.عةأرب
مهرجان األدب الراقي، أنت لحن في رحاب األدب اإلشراق، وعالم من

صفاء. لك الطوبى،  وللندمان خمرة نؤاسية األضواء.
مهرجان الحب، ألنت في قلبي، شعلة تختصر سكون الجمال، في

عالم الضجيج والضوضاء.
أيها الثالثون من شهر الحصاد، ألنت حصاد األفكار، واألبرار، في

عمر عرفاني الفداء. وحين يختلج القلب، ساعة امللتقى، يفوح عطر
املرتقى، في هيكل الروح، بين الندى املجروح، وموطن الوفاء
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جسر الخلود
" ارّحبشط بعيد والحنين  عا قراءة في عنوان ديوان "عنواني

ًاللشاعرة مريم رعيدي الدويهي، يصدر قريب

أيها البّحار العتيق، في مراكب الذكريات. 
يا حامل البوح، في آنية من خزف اآلهات..

كيف لنا أن ننساك؟
كيف للوجد في ضمير مسافرة هاجرت فؤاد الوطن، إلى عالم كل ما

فيه غريب.
"وكل غريب للغريب نسيب"...

مريم رعيدي الدويهي، أيتها الشهرزاد األبية، أيتها النبية، في عمق
، بالدموع؟ ما لكًاأعماق املحار. ملاذا تشعلين القلب، مجدد

تضيئين الذكريات بالشموع؟
ديوان جديد يعانق براءةّحار" ب شط بعيد والحنين عا"عنواني 

الطفولة، على شواطئ القدر.
عنوانها البحر األثير، وقبلة الصباح.
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كيف يغفو الحرف، وال نبالي؟
كيف نشتاق إلى وخز النبال؟

وال جديد.
ال جديد تحت سماء الحب والشعر والجمال.

كل ما في الغربة يغري بالفراغ.
ليس في القلب إال حنين مختصر.

أهكذا ينطفئ اللحن في عرس الوتر؟
كيف للبحر الجريح أن يكون العنوان؟

، هذه لحورية الحب تحملًا وارتفاعًاأيها الشاطئ البعيد عمق
، وال تستكين.ًاالحرف دفاع

عنوانها البحر. والبحر عنفوان وأفعوان...
وفي عنفوان البحر آيات أخر.

أمس هاجرت حورية الشعر، أميرة النجوى والقمر.
في يدها صولجان النور، وعلى الرأس تاج من ضياء.

عنوانها جوع السماء، وغربة األسماء.
 ، وأحالم الفقراء.روالحنين بّحار ينادمه عطش املوج والجما

الحنين محارة حب، غذاؤها دمعة الفينيق، في لجين النور، وأقالم 
السناء.
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عنوانها الذات. والذات سحر مغلف بالرجاء.
والشاطئ املرصود في حكاية الشهرزاد أسير غربتين زمانية ومكانية.

ه الوطن؟ كيف يغفو عاشق حبُّ
أيها البّحار، ترفق بقلب يعّريه البعاد.

ليتك يا بحر لم تخن العهد والوداد.
وليت الرياح أضاعت العنوان.

، فالدجى عطر الوجود.ًامريم الحرف رويد
وفي ضمير البحار، ما يغري بالسجود.

وعلى الضفتين جدائل الروح ثملى بالجداول. أي شط هو العنوان
حتى من أجله تقاتل؟

أمس أبحرت حورية الشعر فُجّن الرحيل.
واليوم، تنكسر املرآة، تبكي أو تحاول. عطرها املستحيل.

ليس للبحر جذور.
ذور. شّطها الحلم النُّ

وفي أحداقها الوجُد ، يبوح به الزمن.
، حين يرخي املريد ستار صوفية ال تشبه إال ذاتها، تعودين إلىًاوغد

الضفة األولى إلى عرين األرز، في قاموس الحب والشجن.
مريم رعيدي الدويهي، يا قبلة الشفق، في لجة الغرق، لك الطوبى، 
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وجسر الخلود، إلى العلياء.
وحتى نلتقي، لنا، معشر القر اء، انتظار عودة املصطفى البّحار إلى

أورفليس، مدينة األنبياء.
مبارك ديوان حنينك املنتظر، بّحاره الشوق، شراعه الوفاء.
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حكاية املحار
قراءة في قصيدة "صقيع الليالي" للشاعرة مريم رعيدي الدويهي

صقيع الليالي

كّنا نحمل أسماءنا
وقصص املاض�ي...

نحمل عصافير هربت من أقفاصها
ونرحل إلى البعيد...

البحر يحّدثنا عن بّحارة قدماء...
يهمس حينًا 

ويصخب حينًا آخر...
في كتاب املوج حكايات

ونحن أبطال الحكاية
وضحاياها

عندما يغضب القدر.
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بيوتنا تحت الشجر العاري
وخائفون نحن

من صقيع الليالي...
من أصوات مجهولة تالحقنا...

أّيامنا أوراق مبعثرة
مواعيدنا الحرمان

وأطفالنا جوع املسافة...

كبرنا هنا
أصبحنا جبااًل وسهواًل

وحضارات بائدة
أصبحنا سكوتًا يشبه الرعد
وسكينة تشبه العواصف...
وتركنا هناك شجرة ياسمين

وأرجوحة من البكاء
تبحث عّنا

وال تعرف أين وجوهنا
من بين الدموع.
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"صقيع الليالي"… عنوان قصيدة للشاعرة مريم رعيدي الدويهي، بل
مفترق حياة، على حدود الزمان واملكان.

صقيع في الغربة/الليل الحالك السواد. غربة فقد فيها اإلنسان حتى
اسمه، وتعثرت فيها النهدات.

كان ما كان حكاية يرويها البحر لألرض ذات البركان. والبركان عاطفة
، وتومض فيها العبرات.ًا، لهبًاالحنين تتفجر في القلب، حمم

كان ما كان أميرة من ألف عشق وعشق. رواية تعصف فيها رياح
الشوق والبعاد واآلهات.

رواية تحكي عن عصافير فرت من األقفاص، هربت من سطوة
القناص، أرادت عيشة األحرار، فكانت كمن يستجير من الرمضاء

بالنار.
بين العصافير والبحر حكايات.

 عن املحار، وراء البحار.ًاحكايات بحارة يمتطون املوج بحث
وحين ترتفع املرساة، تبدأ املأساة.

ويصبح البحارة السندباديون هم الضحية، والقدر هو الجالد.
هو البحر يبتلع املراكب. تزهر أشجار الزيزفون ، على روابي العمر

املدفون.
هي حكاية الغربة في األرض اليباب، في أرض الصقيع والخوف 
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والدموع.
ملن تضاء الشموع؟

كيف تحتىق أوراق العمر، وتشحب في الربيع؟
كيف تعرى األشجار وتجوع؟

في القصيدة صوتان يتوازيان، يتصارعان: الغربة والوطن.
في الغربة شجر عار، وأصوات دمار، وبكاء أشعار، وحرمان.
وفي الوطن شجرة ياسمين تذرف دمع الحنين، وال تستكين.

في الغربة ضجيج أصوات وجوع.
وفي الوطن سكينة وخشوع.

 وعواصف؟ًا وحقدًاكيف تصبح سكينة الغربة رعد
كيف تحرق الغربة في اإلنسان العواطف؟

الغربة موطن التناقضات.
والوطن أريج الذكريات.

مريم رعيدي الدويهي، عميق حزنك والحنين.
حزينة أنت حتى املوت، ويؤرقك البعاد والفراق.

ولكنك بالشعر تجابهين وتنتصرين.
 تختصرين.والحبًا عشقبالشعر تعلنين 

أرجوحة الوطن الغالي تبحث عن طفلة تتأرجح.
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أشجار الياسمين تنتظر عصفورة كانت عليها تحط وال تتبجح.
 اإلنسان مهماوأن، الربوعوأدركت علم اليقين أن الحرية الحقة هي 

عال شأنه، في الغربة يعرى ولكن ذاته ال يبيع.
الحرية هي الوطن.

ذكرتنا قصيدتك بقول العربية األبية:
ولبس عباءة وتقر عيني              أحب إلي من لبس الشفوف...

فال تقر عينا املريمة اإلهدنية إال في موطن األرز، والعز. 
فهل آن للسندباد أن يلقي عصا الترحال؟

وهل تسمح األقدار ألوديسيوس أن يعود إلى الوطن، وينتصر على
أوهام الحوريات؟

مريم رعيدي، أيتها الشاعرة املسكونة بالحنين، إلى الحب، في قرية
الياسمين، تجيبين عبر قصيدتك على السؤال الفيروزي؛ فخلف

البحر حيث يسافر الناس وهم، وسراب، ومنفى، وجرح الغربة ال 
يشفى.

ويبقى السؤال: هل يتعظ الراغبون في السفر، كما تقول الشاعرة 
 ، وأن حبنالدويهية، ويدركون أن حكاية املحار موت وعري وحرما

الوطن هو اإليمان؟
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أيقونة الحنين
إلى مريم رعيدي الدويهي

أرزة من لبنان. 
موطنها الحب والحنان.

وفي القلب أنشودة، لحن، من األمس املجيد.
إنها مريم رعيدي الدويهي، أميرة النداء البعيد، مليكة العيد،

وسوسنة الجنان.
مريم وجميل غصنان وارفان، في دوحة الفكر اإلنساني الراقي.

مريم أميرة تدخل حكايتنا، من خلف البحار، محملة بالدرر.
جميل فارس يمتطي املوج إلى أرض يباب، تحلم باملطر. يحمل كيس

الصمت على ظهره، ويعتقل املستحيل.
 إلى جنب، عصا الترحال.ًاوعلى وسادة الحنين يلقيان، جنب

وتحت نخلة البوح يفيض الزوجان عبق انتظار.
وتتسامق نخلة الرحيل.

وتفيض أعماق اآلفاق باألشفاق.
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هي الكأس مترعة بالحنين.
هو النور معتصم في سكرة الظنون.

وعلى أبواب املدينة الفاضلة يلتقيان وال يتقيان.
ما أضيق العيش لوال… فسحة القلق.!

 إلى عالم الفضاء والضياء.ًابالقلق بنى اإلنسان جسور
بالقلق يختصر السندباد رحلة الليل األخير.

والقلق ليلكة األمس، على جدران الغد املسحور.
وعلى املسرح الدويهي تقف عروسة الشعر، حورية اإللهام.

تقلق. تأرق. تفترق. تحترق وترخي مرساة الكالم.
خمسة كتب يخرجها بوسيدون، من عمق البحار. درر من صميم

املحار. والحبل على الجرار.
أي شراع يخترق املوج الناري وال يحترق؟

؟ يستفيق به الرحيقوالًا قدموسأي بحر سحره الناي 
معتقةًا أنوارلحكاية. تض�يء على الفكر الدويهي اوتخترق األميرة 

بالعبير. 
وإذا الفكر عين تكتنه ذاتها، في خفر. 

يطيب في األدب الجميل السفر. يصل القارئ على متن السفينة
.بالغاللاًل مثقاملريمية إلى مدينة القيم الخالدة. ويعود 
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ويمتد الجسر العتيق بين أرض وسماء. إنه جسر الشوق يعيد
السندباد ، بعد كل مغامرة، إلى أرض األحياء واألحّباء، إلى "املطارح"

السميراميسية الجنان.
وبين شجر الغياب وبنفسج الضحكات، رسالة عنفوان وتواضع.

 إلى عمق رحم السجود النوراني. يسأل الغُدًاويمتد السؤال جنين
األمس عن واحة الصمت العرفاني املرصود. يتسامق الشجر

انتصارا لعالم من تنهدات خافق حزين. ويكتشف البنفسج أحالم
عشب األرض يرتديه ساحر من أرض مجنونة بالوعود.

أيها الدويهيان املسكونان بالحب والعطاء، تحية لكما مكّرًٖما
مة. وما التكريم في الحالين إال اختمار الذات الهيولية، في ومكّرٗ

فلسفة ثالوث أعراس الحصاد.
 إنجيل،جميل ومريم أرزتان من جبال إهدن النقاء، هدية البحر

الشواطئ في قبلة الظنون.
كان ما كان في قديم الزمان أميرة، في قصرها املرصود، ترخي جدائل

البوح البنفسجي الهديل. تنتظر أميرها الجميل، يوقظ في فؤادها
السكران أحالم الضياء.

كان ما كان وتبدأ حكاية بّحار، في خضم األنواء. مجذافه اإليمان.
شراعه أفكار اغترابية ظمأى إلى جنون إبداع حنون. 

43



. والحرف بين يديهوصالةًا قربانكان ما كان أمير حاتمي يقرأ الحرف 
ألواح من وصايا العطاء.

أيها الصديقان العاشقان، طوبى لكما، في هدأة ليل األحالم،
 للمشاركين في مهرجانًا تعانقان نجوى وفائنا والحب. وهنيئ

الحرف/الحب اللبناني األصيل، املاخر عباب محيطات، بال حدود،
على متن سفينة أورفليس إلى محيطات النهضة االغترابية الثانية.

مريم رعيدي الدويهي، يا حورية الحنان والجنان، آن نقرأك يتجدد
فينا نبض الحب الدويهي، يخترق األعماق، إلى عمق أيقونة الحنين.
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 املريمات مكّرمةدةّيس 
بمناسبة حصول األديبة مريم رعيدي الدويهي

على جائزة األديب د. جميل الدويهي
2021“أفكار اغترابّية" لألدب املهجرّي الراقي - 

وفي الشهر املريمي املبارك، تكريم ملريمة من مريمات النهضة
االغترابية الثانية... 

مريم رعيدي الدويهي، الئق بك هذا التكريم.
أيتها الشجرة النورانية السامقة في الجبل املقدس، تتغلغل جذورك

في رمال الشاطئين. تنحت أمواجك الصخرة القدموسية، في مدها
والجزر.  وعلى جسر حنينك العتيق يراودك األرق األلق. تعبرين منه

إلينا كما األرواح وعطر الياسمين. 
كيف تجد الفكرة الهيولية "مطارحها" ، في سدرة األحالم؟

كيف ينمو شجر الغياب في حضورنا املتخم باآلالم واآلمال؟
عميق غياب أرزك الحضور.

ساطع إشراق قالئدك تعلقينها على فكر الجميل الحبيب.
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واسع بحر حنينك الفّياض بالغرق اللذيذ.
وعلى تالل الجبل املقدس، ينتظرك بنفسج الضحكة املغرمة

بالندى والنداء.
بين التوثيق والشعر املعتق بالحنين خيوط من األلق، تنسج على

أهداب الشمس آالء الصباح الزاهر بالحبق.
وفي شعر القرية الغارقة بين النور والهمسات شعاعات وإشراقات.

املعجم املريمي بيدر غالله تواضع القلب، وعنفوان الضمير.
باهلل قولي، أيتها املريمة كيف تصبح الغيمة "طيارة ورق"؟ وكيف

 غيم ومطر؟بينًا جسريصبح السؤال 
إنها حكاية الغربة التي تصقل الروح ضوع ياسمين وأشواق شجن.

وبين الشوق والشجن خيطان ذكريات تصل املاض�ي باملستقبل
"بكرة" ألحان عرفانية.بـ "مبارح وبكرا" تشد أوتار القلب 

مبارك تكريمك املاس�ي، يا محارة املحيط. 
مة واملكّرٖمة، يا عطر مريمة السوسن ماذا أقول فيك، وأنت املكّرٗ

والشارون.
سالمي لك، وللجميل الدويهي، وألف تحية ملهرجان األدب الراقي،

، بل قرابين تواصل ولقاء، بين أستراليا ولبنان، وعلى ًايفيض أنوار
 لها إال اإلنسانية املتأملة املتألقة.ًا مشارف إنسانية ال تعرف حد
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  أحالم النهار وعودة السندباد
 الساعات”ّرقراءة في قصيدة "هكذا تم

 للشاعرة مريم رعيدي الدويهي

 الساعات. ّرهكذا تم

في وحدتي كنت
وفي صمت اللحظات...

أحّيك ثوب السكون
من حرير نسمه

وأنس�ى نفس�ي في خيمة الضجر...
هكذا تمّر الساعات

بطيئة كسلحفاة...
ويهرب النعاس من عينّي

ويشّدني الليل من أذنّي...
وفي خيالي
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أذهب إلى محّطة انتظار...
لكْن تأّخر القطار...

وأصبحُت شجرة صفراء
في رياح الخريف

تعّريها الرياح واألمطار...
لم تعد هناك فرصة

ألستعيد بعضًا من مالمحي
وأعانق أحالم النهار.

                                                           مريم رعيدي الدويهي

أحالم النهار… هي الكلمة الجوهر في هذه األبيات. أحالم تتمنى
الشاعرة مريم رعيدي الدويهي أن تعانقها، في خفر. والعناق بحث

عن املضمر، في عالم يبحث عن ضميره األصفر كأوراق شجرة
خريفية.
 الساعات… عنوان القصيدة املوسومة بالسفرّرهكذا تم

السندبادي، نحو عالم بال ضجر.
تمر الساعات. والساعات رمز للعمر الهارب، إلى حيث ينمو الجنون

الحنون.
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هي ساعات الوحدة تطول كليل امرئ القيس. والشاعر الجاهلي
أسير الهم والضياع. فهل تكون الشاعرة الدويهي، في قصيدتها

اليباب هذه، على عتبة هم يفوق طاقتها، في جحيم من الصراع مع
القدر. صراع يتجلى في حقل معجمي متصل بالتيه وفقدان أهمية
املكان. من عناصره الوحدة والصمت والسكون والضجر والبطء

واالنتظار واالنتظار والتأخر ورياح الخريف وتعرية األشجار.
تصبح الشاعرة شجرة خريفية، أوراقها شاحبة صفراء. والشحوب

رمز الحرمان من املاء. واملاء هو الوطن. والوطن بعيد… بعيد، إلى
أقاص�ي الشوق واالنتظار. انتظار عودة تشبه عودة غودو الذي

تدرك الشاعرة أنه لن يعود. 
كيف تمر الساعات؟

وساعة انتظار املوت أشد رهبة من املوت.
الحنين سيد غالب يسيطر على إحساس الشاعرة، في غربتها عن

الوطن.
أية غربة تصهل في ضمير الشاعرة، وقد حملتها، كما الكرة األرضية،

سلحفاة. سلحفاة العودة إلى الجذور. تلك الجذور التي ال تنبت في
السماء، على حد قول األديب يوسف حبش�ي األشقر.

 الجنان. تشعر منًا مجددوالشاعرة، في غربتها، تشعر أنها طردت 
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بعريها الجديد واملتجدد في نفسها الحزينة حتى املوت. فيصبح ما
تحوكه أشبه بالكفن . كفن كنت عنه بثوب السكون. سكون أراه

يسبق عاصفة األشواق.
هو الشوق إلى الوطن، بل إلى الهناءة في عالم يباب، كل ما فيه

 منًاحجر. والحجرية في األحاسيس، وفي الشعور بالعري والبرد بعيد
أمومة الوطن.

يشدني الليل من أذني. والليل مفتاح الظالم، وسيد األحزان. يشد
الشاعرة من أذنيها، ألنها ابنة عاقة، هجرت الوطن، وباتت في خيمة

 إلى خيمة البدوي، في صحرائه، حيثًاالضجر. والخيمة تعيدنا تراثي
بح طلاًلالال استقرار، والال قرار. خيمة تجرفها رياح الصحراء، فتص

، تعصف به الرياح أو تطمره الرمال.ًادارس
مالمح الشاعرة هي نفسها مالمح الوطن الذي فقد هويته، يوم

انتظر عبثا عودة األبناء، إلى الصدر الحنون.
في الغربة، فقدت الشاعرة الدويهي لذة الرقاد. تحولت أحالمها إلى

أحالم يقظة، أحالم نهار أراه بال شمس، وال رجاء. نهار بلون عري
الخريف. خريف العمر واملشاعر والظنون. خريف تشبهه الشاعرة
بالقطار الذي لن يصل لينقل الشاعرة الولهى، إلى محطتها األخيرة.

لم تعد هناك فرصة. فات األوان أمام العودة ألن خريفها القلق هو 
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خريف الوطن. وأي وطن بقي لها، بعدما تناهشته الذئاب؟
أيتها الشاعرة املريمية، يا ناسكة الغربة، في منفاك الجديد. ثوب
السكون الذي حاكته يداك املرتعشتان تحول إلى غاللة حريرية

منسوجة من نسيمات الذكريات. والذكريات "صدى السنين
الحاكي"، كما يقول الشاعر أحمد شوقي. فماذا يعلن سكونك

العاصف بالضجر؟ وأي عاصفة ستحملها مقلتاك الحاملتان، في
وضح النهار؟

إنه حلم الثورة، من أجل استعادة الهويتين معا، هوية الذات
والوطن. وفي تلك الحال، يتحّول الحلم إلى حقيقة، وتشرق شمس

الحرية.
مريم رعيدي الدويهي، أيتها الحّواء الهاربة من لعنة الخواء، قطار

أحالمك تأّخر ولكنه سيصل، ال محالة، ويعيدك إلى حيث يأرق
البوح، وترتفع رايات األمجاد.

هكذا تمر الساعات، بل العمر، ولكن سندباد سيعبر املحيط، إلى
غابة األرز، في نهاية رحلته التاسعة.
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 شجر الغياب
مهداۃ إلى الشاعرة مريم رعيدي الدويهي

 يا شجر الغياب"اّنع بتسأل كَدوبع بمناسبة قرب صدور ديوانها "

شجُر الغياْب
في سحرِه
في عطرِه

سمُر الشباْب
والقلب فيه يشتهي وتَر املنى

ال ينتهي 
هرُم الصواْب

ُهنا الـ شجُر
في قلبها هام الهنا

هَمَس الكتاْب
 يشترينَمَ

حورّيتي
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جورّيتي
سمَر اللباب؟

ُسْمُر الربى 
وأميرتي

ونسيُم أمس مستجاْب
حييت مريمَة السنا
بوحًا تجّسد ألسنا

في بيدر الّسَحر الّرباْب
يا مريَم الشعر املعتق بالوفا

قلبي غفا
في ُقبلة العَبق املُذاْب
في قلبها تتغيُر األشياْء

ريحانة األحياء
وحكاية من عهد نوح امللتقى

قى عَصَف التُّ
وتكّسرت مرآُتها 

كغيوِم حلم في الضباْب
كغٍد له في غربٍة لوحاُتها
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بكراُت رعٍد أو شهاْب
شجُر الغياب 

هنيهٌة
طاَر الشذى 

طيارَة األرِق
نوارَة الورِق

أرَض اليباْب
سال السؤال كغيمٍة 

ساَد الجواْب
لو يعشق الديوان أغنيَة الندى

حلَم الغفا 
الستوطَن الهْدُب الُهدى

َحْت حاُن الشراْب وترنَّ
شجَر الغياب

أهواَك قافيَة الفدا
شفًقا شدا

في صدِر غاويٍة
وتاْب.
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من الجمّيل إلى جميل

،صديقي جميل الجميل
تحية لك، وللمريمة، من أعماق القلب...

واسمح لي أن أكسر التقليد، وأخاطبك اليوم بال ألقاب؛ ألن اسمك
هو اللقب املحّبب إلى قلوب عارفيك، وعقول األوفياء.

نعم، يا صديقي الجميل. اسمك بما فيه من جناس وتورية يعلن
، وأن ميزاتك الًا وإبداعًا، وأخالقًابكل صراحة أنك الجميل حسن

تعد، وال تحص�ى. وقد أضفٗت إليها اليوم، ما عهدناه فيك، من كريم
العطاء، إلى أقص�ى الحدود، حتى بذل الذات.

أما الوفاء فهي السمة األقرب إلى قلبك في زمن قّل فيه األوفياء،
وجوزٗي بالحقد والشتم والنميمة املبدعون األولياء.

شكرا، لك هديتك اآلتية على صهوة الجود الدويهي. بضاعتنا ردت
ًا، حاولت فيه أن أكرم أدبًا وفاء وتقديرإالًا يومإلينا،. ولم تكن 

تجاوز املحلية إلى العاملية، واخترق الذات ألى عمق قضايا اإلنسان.
 قلبي علىًا إشراقولم أكن أدري أن اقترابي من الشمس سينعكس 
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واليراع. كنت أتبع فقط قول السيد املسيح: امشوا في النور ما دام
ًاخصبًا موردمعكم النور. ونور إلهامك واإلبداع كان، وال يزال، 

لكتاباتي املعّتقة بأريج أفكارك االغترابية التي سطعت في سماء
األدب اإلنساني الجميل.

وبما أن املصباح ال يوضع تحت املكيال، جئُت إليك، وإلى الغالية
مريم رعيدي الدويهي، أستمّد من قبس نوريكما، أرقى األنوار

العرفانية الخالدة.
وجئٗت اليوم تعلن إهدائي مقاالتي فيك كتاب حب وتقدير. وهديتي

األنقى واألبقى صداقتكم واللقاء بكم، بال لقاء.
 لرب الجنان، ولصديق طفولةرًا شكوأقولها كلمة من الجنان 

أضاف إلى صداقته جميال أن عّرفني إلى الدكتور األديب املبدع
جميل ميالد الدويهي. قصدت به األديب سليمان يوسف ابراهيم،

ابن عنايا، وجار القديس. وكّرت سبحة كوكبة امللهمين.. الدكتور
األديب والناقد عماد يونس فغالي الغالي، سيدة الحنين الشاعرة

الجميلة كلود ناصيف حرب...
ولن أنس�ى بالطبع، األميرة الشاعرة مريم رعيدي الدويهي، زنبقة

ًا وبوحًااألفكار االغترابية، وشقيقة نعمان الحرف الباذخ عطر
وبنفسج جماالت.
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بوركت تلك اللقاءات القراءات!
بورك اللقاء بكم، على مائدة اإلبداع االغترابي الراقي، وقد أغدقتم

علي من الثناء والتكريم من فيض الزاد ما زاد!
من الجمّيل إلى الجميل هو ابن غال أضيفه إلى أبنائي األحباء،
وأفتخر به ألنه االبن الفكري البكر، في مجموعة من الكتابات
أجمعها للنشر، إن شاء هللا. ابن سندبادّي آت على بساط ريح

الجود الدويهي، ليعلن أن بلد اإلشعاع خالد، ال يموت، وأن النهضة
املهجرية الثانية هي املحراث الذي نشق به ظلمات حاضرنا الكئيب.

ولن نلتفت إلى الوراء.
وبعد، ماذا أقول؟

الشكر وحده ال يكفي.
أيها األمير الجميل، لك مني، ما نبض الحبر/ الحب في قلبي، وافر

الوفاء… وإلى اللقاء.
2021/ 6/ 21                                  د. جوزاف ياغي الجميل      في 

رّد من األديب الدكتور جميل ميالد الدويهي:
هي رسالة متواضعة إلى كبير من بالدي، رفَعنا... وأضاء على أعمالنا،

ونحن في قفار بعيدة، تحطمت زوارقنا على شاطئ سندباد، ودخلنا
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في األسطورة، نبحث عن ذواتنا، ونحزن ألننا بعيدون عن لبنان، عن
شرقنا، عنكم... ولو كّنا هناك لتجاوزنا كثيرًا من الصعاب، ولنجونا
من مخالب تتربص باإلبداع، فلكل مبدع قيافا، ولكل مبّشر باملحّبة

واإلنسانية والفكر الراقي عقاب تشيب منه الرؤوس وتهتز الجلجلة...
لوال أقالمكم التي كتبت لنا، لُتهنا في طريق حالك، بعدما كسرت

العواصف قنديل ديوجين. وصادفنا وجوهًا ال نعرفها، وهربنا إلى
ذواتنا خوفًا على ذواتنا. والتجأنا إلى قلوبكم املليئة بالخير والجمال.

وكنتم أيها الصديق الكبير، واألديب سليمان قديس املحبة،
والدكتور األديب الفغالي سّيد اللقاءات والجماالت، وكنا نحن،

 الحنين كلود، وأنا، مع كثيردةّيوس مريم، فكارألاميرة أالغاليتين 
من املحبين هنا، حول مائدة العّلّية، نكسر خبزًا ونشرب خمرًا،

لنؤّكد على أّن الكلمة هي وجود، وفعلها ال تقطعه السيوف
املواض�ي، وال الرماح العوالي. 

وغدًا في الثالثين من حزيران، عندما تض�يء الشموع في معبد الروح،
مرة أخرى، سنلتقي بكم، قريبين منا، تحملون معنا عبء النهضة

الثانية، وهي مغامرة قد ننجو منها، وقد نخسر، لكّننا مشيناها
خطى كتبت علينا... ورهاننا على أهل الصدق والنور والفضيلة،

وعلى من يقولون الحق وال ش�يء غير الحق، فهؤالء يقطعون الشك
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باليقين، ويهزمون جحافل الرّدة أينما وجدت... وصدقًا أقول لكم
إّنكم أكثر الناس شجاعة في عالم األدب والثقافة، وكم تدهشني

مواكبتكم لكل طرفة عين فيها سحر وعبقرّية، وهو ما ال أستطيعه،
وال يسمح لي الوقت به!... لكنني أبارك هذا الشغف وأستوحي منه،
وأمأل قلبي من فيض معينه، كمعين الينابيع في جرود جبيل، وِقنن

إهدن... 
وكل دعائي أن يحميكم الرب، ويحفظكم وعائالتكم، ووطننا... وإلى

اللقاء نقولها، ونحن في لقاء دائم معكم، لكن ليكون لنا بمعيتكم
عمل كثير في وطن يحتاج إلينا، لنبدد بهيبة الكلمة قسوة األيام.

                                                             د. جميل ميالد الدويهي.
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الحلم اليوتوبّي وجمهورية القيم الدويهّية
قراءة د. جوزيف ياغي الجمّيل في قّصة “اإلنسانّية الخّيرة”  

لألديب الدكتور جميل ميالد الدويهي 

.… قصة لألديب الدكتور جميل ميالد الدويهيرةّيالخ ةّياإلنسان
إنها قصة سيدة قصر متغطرسة تعامل خادمها عبد املنعم معاملة
العبيد، وهو يحتمل ظلمها بصبر ورجاء، إلى أن قذفتها فرسها، ذات

يوم، إلى واد عميق، فأصيبت بشلل نصفي، أقعدها في الفراش،
فعادت إلى رشدها، وإنسانيتها، وتنازلت عن ممتلكاتها ملنقذها عبد

ًاولكنه بقي طيب.  على القصرًا، وسيدًااملنعم، الذي أصبح أمير
.معها، يخدمها بمحبة وإخالص

إنها قصة من قصص اليوتوبيا، اعتدنا مثلها، في قصص األديب
.الدويهي، حيث ينتصر الخير على الشر، مهما طال الزمان

” انتصار الخيررةّيالخ ةّياإلنسان: “بداية يحمل إلينا عنوان القصة
وهذا ما عبر عنه اكتفاء املؤلف بالجانب. على الشر، منذ البداية

وكأن الدويهي يؤكد ، في خالصة القصة، أن. املشرق من القصة
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أما الشر فهو طارئ ودخيل، على. الخير هو األصل، وهو الفطرة
وذلك ألن سيدة القصر، على الرغم من سوء. الذات اإلنسانية

طبعها، في بداية القصة، عادت إلى أصلها الطيب، بعد الحادثة التي
.نزعت القشور عن اللباب

أمر آخر مرتبط بالشخصيات،في هذه القصة، وهو أن عبد املنعم
هو عبد ولكنه عبد.  من النعمة والخيرًا، مشتقًاوحده يمتلك اسم

وهو على الرغم من اإلذالل الذي تعرض له،. للنعمة والخير واملحبة
والدليل على ذلك أنه تحمل. على يدي سيدته الظاملة، بقي يحبها

أذاها بصبر، وأنه تكبد مشقة إنقاذها، بعدما رمتها الفرس في
.ولكنها أصرت على ذلك. وقد أبى أن تتنازل له عن ممتلكاتها. الوادي

.وبقي يخدمها كأنها سيدته
سيدة: عرفناها فقط من صفاتها. ًاأما املرأة فهي نكرة ال تحمل اسم

ولكنها، بعد. القصر الظاملة، قلبها ممتلئ بالكره والحقد والعدوانية
هي أشبه. الحادثة، تحررت من شرها، واستعادت إنسانيتها والخير

.باالبن الضال، في املثل اإلنجيلي
إنها الفرس التي لم. شخصية ثالثة كان لها دور إيجابي في القصة

تستطع احتمال الظلم الذي مارسته السيدة بحق عبد املنعم،
وكانت النتيجة شلل الجسم والحواس، . فعاقبتها برميها في الوادي
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.وعودة اإلحساس اإلنساني
والسيدة هي. فالقصر هو الحياة. تحمل القصة الكثير من الرموز
أما عبد املنعم فهو اإلنسان الذي. الشر الذي يسيطر على العالم

اإلنسان جيد: قال عنه الفيلسوف الفرنس�ي جان جاك روسو
وعبد املنعم كان أشبه بالذهب. بطبيعته، ولكن الحياة تفسده

.الذي ال يفقد أهميته، ولو وضع في الوحول
والقنديل الشاحب هو قنديل ديوجين الذي كان يبحث عن

.الحقيقة، في ظلمات هذا العالم
.الدروب الوعرة هي املشقات التي يعانيها اإلنسان، في هذه الحياة

.إنها جلجلته التي تنتهي باملوت والفداء
أما شلل املرأة، في جانبها األيسر، فهو دليل على انكسار الشر، في

وهذا ما يعيدنا إلى املثل اإلنجيلي حين وضع. ذاتها، وانتصار الخير
وقد يشير اليسار إلى. هللا األبرار إلى اليمين، واألشرار إلى اليسار

.الغنى والثروات
والفرس هي العقاب اإللهي عبر األنبياء، بحق األشرار، فيعيدهم إلى

.جادة الصواب، بعد غيهم الطويل
.إنه مكان العذاب الذي يلحق باألشرار. والوادي هو وادي الدموع

.، بل معبر إلى التطهر الروحي واألخالقيًاأبديًا عذابولكنه ليس 
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فالفرس . وكان لأللوان دور رمزي أيضا في ثنائية الخير والشر
والصفحة بيضاء ألنها صفحة. بيضاء، ألنها رسول الحق والخير

أما الحبر، أي أعمال اإلنسان، فهو أسود،. القلب اإلنساني الخير
.سواد الحقد والكره والظلم

إنها قصة جمهورية.  هي قصة رمزية بامتيازةخّيرال ةّياإلنسانقصة 
القيم الدويهية التي تسعى إلى أن يكون الثواب والعقاب هنا، على

.هذه األرض، ال في السماء
إن عبد املنعم هو جميل الدويهي نفسه الذي خدم سيدته الغربة

بإخالص ولم يلق منها إال األذى واإلذالل، إلى أن ثارت فرسه
البيضاء، أفكاره االغترابية، أدبه واإلبداع، فاستعاد إمارته

ًا وخادمواضعًاوبقي هو هو، مت. الضائعة، وقصر إبداعه املجيد
.للنعمة اإلنسانية

.اإلنسانية الخيرة هي جلجلة األديب الدويهي، جرحه الذي ال يندمل
ولكنها.ولكنها مالذه األخير، في غربته التي طالت، في قصر الغربة

فمتى تكون الثورة. املالذ الحلم اليوتوبي الذي ال يشبه الواقع
الحقيقية، ويعود الحق إلى أصحابه، في وادي الدموع واألنين املعتق

بالحنين؟
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د. عماد يونس فغالي يعّلق 
على قراءة د. جوزيف ياغي الجمّيل لقّصة "اإلنسانّية الخّيرة"

إشرح لنا

.هذا في اإلنجيل! إشرْح لنا املثل يا رّب: كّلمهم باألمثاِل قال… فسألوه
جوزف الجمّيل يشرح النّص الدويهيَّ امللَهم…. أّما هنا، فكان لنا د

كأْن مثٌل كتابيٌّ من سفر الحياِة، من ألم الكلِم وفعِل الغربِة
القاس�ي… 

قّصُة قراءٍة في أدب، تناوَل. بين الجميِل والجمّيل قّصُة أدٍب وإنسان
عيٍن عارفة، ثاقبٍة مخارَج النفس الدويهّية وصائبٍة مرسلتها… 

إشرْح لنا يا جمّيُل جماالِت الجميِل الكامنة في فيِض إنسانه… الخيُر
شيمُته الشّر ترفضه… تقّيأته الفرُس فأعادت الرشَد إلى مجلسه

أَما هكذا ُتحاُك. القويم… رحلُة عمٍر ينتصُر للقيِم بعد املعاناة
سَيُرنا في معظمها؟ 

تجّلياُت كاتبنا أضاَءها القنديل الديوجينّي الجوزف… حسُبنا نسلُك
! فنهتدي… شكًرا لقمرين في مدارنا األدبّي الَشموس

64



ا  دعاني يا حبيباِن أنعُم بإغداقاتكما الفائضة ُلباًنا مصّفى يفوُح زكيًّ
"! ممتلئة نعمًة"في أنفاِسنا العطش�ى إلى نفوٍس 

.هنا ال مدينة فاضلة كما يحلو تسميُتها في األدب الدويهّي، أعذراني
هنا انعكاُس صورٍة بيضاَء لواقِع اإلنسان في كينونته وصيروراته،

وفق تغليبه أّي الثعلبين يغّذي… هوذا الصراُع الداخلّي في كّل امرٍئ،
ينتقُل صراًعا بين ميول الدويهّي إلى الخير، وعالم الشّر ينهشه

فيتهالك… 
ما أجمَله القارئ الجوزف يشرُح يض�يء، فطوبى ملن يستنير

!ويعتبر…
ومبارٌك لنا كالكما، من قْطر العسِل نغرف كّل حالوٍة أنتما…

2021 تموز 16                                                                   

رّد من الدكتور جوزيف ياغي الجمّيل على د. عماد يونس فغالي:
 العمادهاّأيصدقت .  الفكر الدويهي، ال مدينة فاضلةةّلتهنا، على 

هنا مدينة القيم، يخط جوهرها في الفكر والقلب حنين. الفغالي
.البعاد

فلسفة تدعى اإلنسان، قيمة" النبي"بين الفارابي الحالم والدويهي 
.القيم، وسيد الذات الكبرى، في رحلة الروح السندباد
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معبدها نوراني، . مدينة القيم ال تبنيها الحجارة، بل اإلنسان
عرفاني، ال يدخلها لصوص الحرف، ذوو الفكر األسود، والقلوب

.التي حّجرها الشر والحسد وجشع األحقاد
قصص األديب الدكتور جميل ميالد الدويهي ال ُتقرأ، وال ُتشرح، وال

وال أّدعي أني استطعت الغوص إلى. يفهمها القارئ إال بعين الحب
أغوارها؛ فمن يستطيع أن يجمع البحر في كوب صغير؟ وأي قلم ،
مهما عال شأنه، يقدر أن يحيط بفكر ينسج أحالم يقظته خيوط

".إرم ذات العماد"عطر محّملة على جياد تحمل أسفارها من مدينة 
فما. عماد يونس فغالي، وغريب. رائع عنوان مقالك، د" اشرح لنا"

تكفيني محاولة رمي الشباك، إلى. قراءاتي سوى تأويالت، واجتهادات
والصيد وفير، هذه املرة، ولي. يمين املركب، في نهاية ليلي الطويل

منه خير زاد، يساعدني في حمل أسماكه، من البحر الدويهي،
.مركب العماد

وأجد نفس�ي. وأشرح األمثال، في قصص الجميل، كمن يجلو املرآة
على الشاطئ والسطح، والكنوز في أعماق املحيط، يحيط بها منتهى

.األبعاد
 للروح تقاوم بالحب ظلم ًاورأيت، فيما يرى النائم، عبد املنعم رمز

والفرس البيضاء مالك املوت يرمي اإلنسان. الجسد/ سيدة القصر
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.في وادي الندم، بعد غيه وظلمه والعناد
.رأيت عبد املنعم اثنين في واحد، بين عبودية الجسد، وحرية الروح

،ًاوحين تحّرر من سطوة سيدته، الشهوات الدنيوية، أصبح أمير
. ذاته والبالدعلىًا وحاكم

ًاكان خادم. عبد املنعم هو نفسه جميل الدويهي، في بداية غربته
وقد استطاع الدويهي.  لغربة ظاملة ليس في قلبها شفقة، وال وداد

السندباد، بحبه، وفكره النوراني األبيض، أن يتغلب على الشر،
.ويصبح أمير الحرف والبيان، من غير أن تبطره الشهرة واألمجاد
هي تأويالت، كلما غصت فيها زاد خطر الغرق، والتيه في صحراء

.املداد واالجتهاد والسواد
:ويطلب مني الصديق الفغالي أن أشرح فأرّدد بيت أبي نؤاس

فقل ملن يّدعي في العلم فلسفة       حفظت شيئا وغابت عنك أشياء
ومن هذه األشياء، أن السهل املمتنع، في القصص الدويهية، بل في

ُيقرأ إال ببساطة الطهر... وشجاعة النهر، وعمقسيرة حياته، ال 
.أنوار الروح والفؤاد

تعليق من األديب غازي قيس:
...مشاكسان يمشيان عكس التيار 
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...نهران يتدفقان في صحراء هذا الوجود وكلٌّ منهما بمائه يجود
إخال العالم غابة...

!وكلٌّ منهما سحابة
يمطران على هذه األرض العجباء
يتهّجيان رمالها ويسقيان أدغالها

...يبنيان مدنًا فاضلًة وال يدعان بينهما فاصلة
لكأنهما روح واحدة في جسد الغيم الحامل أسرار البحر إلى

..فضاءات الجمال.
!جوزاف الجمّيل وجميل الدويهي
 خرجتما من جنةأظنكما؟ األرضمن أية مجّرٍة هبطتما على هذه 

...هللا بال معصية لتقيما على هذه األرض فردوسًا آخر
جودا علينا من هذا القطر، فأرضنا عطش�ى والندى نسغ قلميكما

...املبدعين
عماد فغالي قرأ ذاته الجميلة في مرايا جميل الدويهي وأثنى على

 الصورة في بعدها الثالث،ثّلتث والجميل حتى الجمّيل، معًااإلثنين 
...وأهدى إلينا كل هذا الجمال

... رمثلث الجمال أنتم لكم مجد الحب
ولي هللا في ما قرأت وأقرأ من هذه اليواقيت…
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… وكلمة شكر من د. جميل الدويهي إلى د. الجمّيل، ود. فغالي
واألديب قيس:

 أفيكم حقًا يكاد يطير بي إلى األفق البعيد؟ ثالثة من كباركيف

الكبار، الدكتور جوزيف ياغي الجميل، الدكتور عماد يونس فغالي،

واألديب املحّلق غازي قيس. من هنا أراكم، بل أرى تلك الجبال

تناديني. وكل حرف تكتبونه لبنان صغير، يختلج في قلبي، ويحرضني

على العودة. اإلنسانية الخيرة ورحلة السندباد، رحلة الدكتور

الجميل إلينا، وكل يوم نستقبله هنا، عند جسر سيدني، أفكار

 وأهل الفكر. وال يكاد يطلع صباح إال ويكون الفغالي عمادةّياغتراب

ناريغاداللقاء عندنا، يشرب من قهوتنا، ويفرح معنا بالعطاء... وال 

اّلقيس الجمال األدبي، الغازي باملحبة والكلمة املضيئة أرواحنا، إ

ليعود إلينا مسّلمًا بضحكة بعلبكّية... كما كوكب من نور. سلمتم…

ء.ألف شكر ومحبة... وإلى اللقا
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جوزيف ياغي الجميل الى جميل الدويهي.  دديبألامن 
… وتزهر الكلمات

كلمات كلمات…كلمات… 
وهل تكفي الكلمات في وصف كبير من بالدي؟

والشعر طفل شقّي بين يديه، يهدهده على. شاعر هو يقولون
.أراجيح الحنين

.أديب هو، واألدب مفتاح حياة ال توازيها تفاصيل السنين
.قّصاص هو، والحبر حب تبحر في لّجتيه أغاريد العاشقين

قليل ما أخٗذت منا يمناه، كثير ما مٗنٗحْتنا مناه، وطاب في معبد
.روحه صالة اآلباء للبنين

.، في بوحنا الضنينًاكلمات عنه كتبناها، وكان الحبر جنين
أمير البيان، جميل، وبديع…. أديب لبق. عميد األدب املهجري، قالوا

ولكن الصفة األقرب إلى قلبه،. تعّددت أسماؤه والصفات
.واألصدق، أنه متواضع، مؤمن باإلنسان، والحب، ولبنان

. والحبل على الجّرار.  كتب األوفياءًا )*(خمسة عشر كتاب
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.والنور في عمق الٖجرار
. عالم من األسرارفيًا فياضويبحر الحبر 

أي سحر باحت به الكلمات؟
 دّبجها األدباء النجباء، عميقة البوح واألغوار،ًاخمسة عشر كتاب

.حبرها لقاء الظالل واألنوار
.إنها جميٌل، فاض به جميٌل ال يضيع

.ومن عمق املدى، خلف شاطئ الضياع، يبتسم الربيع
. ًاكوكبة من املبدعين شادوا للجمال بحجارة الحب قصور

.ًاأدباء ما عرفوا يوما ٗوهنًا، أو قصور
.ودبجوا بالحق والحقيقة أرقى الصفحات

يعانقنا الشجن. تضيق بنا البحار. يعانق القلٗب املحاُر، به نحاُر
جميل ميالد الدويهي، أيها املصطفى املختار، أما آن لسفينتك أن

تعود إلى أورفليس، وينتهي البعاد؟
إنه. من وطني لم أهاجر: ويأتينا، من الضفة األخرى، منك الجواب

وحيثما أكن يكن الوطن، ويفتخر املداد. في القلب، إلى يوم املعاد
.والوداد

2021 حزيران 27                                                         
 كتابًا أعلن الدويهي عن تقديمها هدايا مّجانّية في مهرجانه الخامس15)*( إشارة إلى 

 كتابًا.25لألدب الراقي، ثّم ارتفع العدد إلى 
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 الجمّيل في كتابياغي جوزيف . قراءة د
قراءات في قصص قصيرة لجميل الدويهي" “سراج العشايا - 

 لألديب سليمان يوسف ابراهيم
سراج الوفاء

كتاب جديد للصديق األديب سليمان يوسف سراج العشايا…
. لألدب الراقيةابراهيم، من إصدار أفكار اغترابي

.إنه، باختصار، كتاب يغري بالغوص فيه حتى جذور الصمت
.والصمت مفتاح الحبر، ونور لجين الحب الرحب

القصص: وغصت فيه، كما غاص النؤاس�ي في خمرة النشوتين
.والتعليقات

.قصص تحت نور سراج في املحبسة اإلبراهيمية
وكانت التعليقات أشبه بالبخور. لكل قصة حكمتها والرموز

.اليتصاعد من معبد الحب اإلبداعي
:قصص تروى في عشايا الحرف املرصود، على ضفاف غربتين

والغربة األدهى واألشهى تمثلت في سقوط املرساة،. زمانية ومكانية
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.من القارب السندبادي، على جبل التوباد
قصص العشايا مستقاة، من مجموعات قصصية لألديب الدكتور

يجمع بينها الروح اإلنسانية العصية على. جميل ميالد الدويهي
وسيطرت عليه املدنية. االنكسار، في عالم فقد إنسانيته،

فحاولت القراءات السليمانية أن تقرأها على ضوء. املتوحشة
فكان الكتاب رسالة حملتها أمواج. سراج ديوجينّي السمات

املحيط، بين عنايا القديس شربل، صاحب السراج الذي أضاءه
باملاء، وسيدني الناسك الدويهي الذي حمل الهّم اإلنساني على
كاهله، كصخرة سيزيف، ولم يتواٗن يوما عن رفعها من جديد،

إيمانا منه بأن الشعلة يجب أن تبقى مضاءة، وأن السراج املشتعل
.بماء الوفاء، يجب أن يبقى على املنارة، فال يوضع تحت املكيال

حكايات حملها الحزن، في عشايا الفرح املوؤود، لتتبوأ عرش النغم
املرصود، فأضاءت قلوبنا والضمائر، وأكدت أن الناي لن تذوب

.روحه في نار األحقاد واألنانيات الخرقاء
سليمان يوسف ابراهيم، أيها الناسك في صومعة النور األنقى

واألبقى، عميقة ألسنة سراجك، في خلجات عشايانا املقمرة بأنجم
واألعمق منها شظايا الحنين التي غاصت في مدارنا الجريح. البهاء

.بالغربة وأشواق الوفاء
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مبارك إصدارك الجديد، يا صديقي...
مبارك اللقاء بين الحب والحبر، في رحاب العشايا الدويهية

ًاالعرفانية، تتألأل فخرا كأهداب األرز اإلهدني األبي، وترسم خطوط
متوازية بين ضفتي الوطن والغربة، ناحتة، بأحرف من نور، شرائع

وللقارئ األفالطوني أن يستض�يء. خالدة ملدينة القيم الدويهية
بأنوار مدينة فاضلة ال تطفئها رياح، وال يسلب كنوزها لصوص؛

.ألنها أبد الدهر، في قلب هللا
جوزاف ياغي الجميل. د                                                                 
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األستاذ جورج الخوري -  سيدني يكتب: 
ل والجِميل  بين الجمّيِ

..عًا.يتراءى طريق النور اكثر جالًء واشعاوالجمّيل… بين الجميل 
نعم يا صديقي …ًاكيف ال ونور االبداع والثقافة هما مصدرنا جميع

كثر كلما اعتمتأيتركز بحثنا عن النور . .العزيز الدكتور جوزيف.
نتأوها  صبعك في موضع الجرح…إنت تضع أوها  مامنا…أالطريق 

ننا من خارج دائرة النور لنألتستدعي سيد السالم ليعطينا النور 
بحث ويبحث كل صادق معي عن املشكاة وعنأ ال املعصية…إنجد 

شرفني كنه الحياة التي لوينا ذراعها بالخطايا حتى كادت انفصااًل…
وشرفتني بتشريحك ،الدكتور جميل الدويهي بالنشر الواعي

 عن كلًانعم سنبقى حملة املشاعل رغم.. تفاصيل نفس�ي الدقيقة.
وصوت الحق والحكمة كلمتنا...... الظالميين وعكاز الحياة دليلنا

.ةّباملح ّل الذين يشاركوننا النور كصدقاءألالكما ولكافة 
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كتبت إحدى السّيدات إلى األديب د. جميل الدويهي:
 جميلتان… هل أنت قاتل؟"نعينالديك "سّيدي، 

(:2021 أّيار 10تعليق األديب د. جوزيف ياغي الجمّيل )
هل أنت قاتل؟

. ال تنٖف؛ فعيناك تعلناْن
.تقتل فينا الهواْن. قاتل أنت، ولو أنكرت

.تقتالن فينا الخوف والنكراْن. قاتل أنت وعيناك مجرمتان
.قاتل أنت؛ تقتل فينا الجهل والحرماْن

.قاتل أنت؛ تقتل فينا الظالم وإذالل اإلنساْن
.عيناك حارقتاْن. قاتل أنت ، فال تنف

.في عينيك لهيب الكرامة والعنفواْن
وتنكر أن عينيك قاتلتاْن؟

ًاونثررًا شعوثالثها اإلبداع . ، وثانيها اإليماْنّبجريمتك األولى هي الح
.فاعترف ال يجوز بك الكتماْن.  وفلسفةدًاونق

أيها البروميثيوس�ي املجرم، ما لي أراك تض�يء في قلوب عارفيك أحالم
العطاء؟
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حملتها على. ، فصخرتك اليوم غادة حسناءاًلأيها السيزيف، مه
.منكبيك، بشوق، واحتفاء

.، فسحر عشتار ال يغيب، ولن يدركه املغيباًلأيها التموزي أه
.هل أنت قاتل؟ ال تنكر؛ وفد علمتنا أال نكذب اآلالء

، حين تغيب الشمس، يبطل الهمس، ويشتعل في أماسيناًاوغد
.املشيب

.غدا إلى عينيك نؤوب
هل أنت قاتل؟

.وسهم حبك فينا يصيب. ال تقل ال؛ فنحن القتلى
فأنت املقاتل، باسم. فاطلب لنا الصفح، ألنا اتهمناك أنك قاتل

.الحب، والرب، وأنت الطبيب اآلس�ي، يا سّيد اإلحساس
. هذا هو الجواب الصحيح. عيناك شافيتان

عيناك، يا جميل، هما السر الجميل، إن باحتا بالسر، انتحر
.الحقد في الصدر، ومات الفحيح

اعترفتا، بما اقترفتا، وأنهما في غربة الحب... عيناك مرآتا القلب
.الداء  والدواء
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د. جميل الدويهي يكتب:
الدكتور جوزيف ياغي الجمّيل مكّرمًا 

في مهرجان األدب املهجرّي الراقي الخامس 

ال يكاد يمّر يوم، إاّل وأقرأ فيه مطالعة للدكتور جوزيف ياغي
الجمّيل، مهتّمًا باألدب في كّل مكان، مثابرًا بهّمة عجيبة على مواكبة

عرفته منذ زمن قريب ال يتعّدى العامين،. كّل ما يكتب تقريبًا
، فاعتبر نفسه من األسرة،"أفكار اغترابّية"وقّدمت إليه مشروعي 

وغمرنا بفيض من مقاالته التي تناولت أدبنا... بل نحن من أسرته
املهجرّي في أستراليا، وهذه املقاالت أصبحت موضوعًا لكتاب

سيصدر في نهاية العام الجاري، يضّمنا معًا في إطار واحد، وتمازج
.فكرّي وثقافّي فاعل

وأفكار اغترابّية عانى الكثير في مسيرته، لكّنه يستمّر بهّمة صاحبه،
واألوفياء الذين معه، ومثلما تسقط األوراق الصفراء في الخريف،

والدكتور الجمّيل هو. تبقى أشجار الحور الباسقة إلى آخر الوجود
...من تلك القامات الشامخة، التي تبقى وال يبعثرها الخريف
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سنديانة شعر، وفكر، وعطاء وإبداع أصيل، أنحني أمامها كّلما
.عبرت تحت ظاللها

مين يشّرفني أن يكون الدكتور جوريف ياغي الجمّيل في قائمة املكرَّ
بجائزة أفكار اغترابية لألدب الراقي، وهي جائزة متواضعة تعّبر عن

.املحّبة، لكّنها تعلو مقامًا بَمن يستحّقونها
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 عن تكريماألديب د. عماد يونس فغالي يكتب
!هذه القامة مكّرًما: جوزيف ياغي الجمّيل في سيدني.  األديب د

في دوحة األدب والفكر، ال يستغربّن امرٌؤ تكريًما يطاول الدكتور
اآلتي على صهوِة القلم، فارًسا" القامة"هذا . جوزف ياغي الجمّيل

ُيهدي اليراَع ظالًّ ماس�يَّ املداد، يرقى باسمه القرطاُس إلى املساحات
! ماذا أقوُل بأهل الفكِر يمّر بنتاجهم على أديم التبر الالمع. العلوّية

يدرُك". أفكار إغترابّية لألدب الراقي"السنَة، يقوم تكريًما له مشروع 
وكم قلُبه الكبير. املشروع كم املكانُة التي احتّلها الجمّيل في قلبه

يدرُك صاحُب املشروع،. يزرُع للمجِد أساساٍت، تبني صروًحا
الدكتور جميل الدويهّي، ُكنه الفعل الجمّيلّي في األدب املهجرّي

... الذي يجعل لواءه امتداد الضاد في األقاص�ي
لؤلؤٌة عربّيُة الكلمة، جبيلّيُة االنتماء، لبنانّيُة األصالِة والهوى،

تكتُب العلَو لألدب اسًما، يحلو به الوطن ويرسخ في املغارب
جوزف ياغي الجمّيل، نبٌض في قلب الحّب الدويهّي الباني. واملشارق

على اإلنسان ورقّي أدبه، يتزّيا صدُره الخافق جمااًل بالجميل، جائزًة
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تترّصع الجائزُة هذه بكتاب،! تضّن بحامليها، إدراًكا لسمّواٍت تصفها
يحمل الجميلين إلى محراِب هيكلهما املشترك، تالواِت عبادٍة قدسّية

! من فئِة اإللهّيين
حْسُب اسمي يرتُع في واحتكما ماتًعا باستفادٍة مستدامة، يحدو

!غالًيا على ناِر طهٍو يفوُح رائحَة الِكبر وينعم متذّوًقا
الحبيبان، قربي إليكما، أًخا دبيًبا يحملني ساعًيا محّبًبا يلتقُط

فتاَت ألٍق عن مائدتكما العامرة، أجهُر معلًنا حّبي القائم على فضٍل
!منكما يفيُض، فأستقي
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إضاءة على أقصوصة: جميل الدويهي. د
"املرآة( - 3)مذكرات فايسبوكّي أحمق" 

جوزيف ياغي الجميل. لألديب د 

 - األقصوصة:1
التي أدمنت قراءتها، يوميًا،" عبير"ليست مذكراتي قصة من قصص

وتقّمصت. وانسجمت مع أحداثها. وعشت رواياتها بسذاجة املراهق
ولم. ادوار أبطالها، حتى خلت الحياة ، فقط، عالم عشق بال نهاية

إنها قصة حياة افتراضّية، حتى. أكترث للغتها الركيكة الترجمة
.الهذيان، ألن من يعاقر خمرة الهوى يهوى كّل ش�يء، حتى الذوبان

.وذبت
رأيتني طفاًل كبيرًا مدلاًل. في عالم الفايسبوك العنكبوتّي غرقت

وزهراتي فتيات في عمر الورود،. يتنّقل كالنحلة من زهرة الى زهرة
وكّل جمال كان محلاًل لي، أنا املراهق. أغرينني بما يحّل وما ُيحّرم

. األبدّي، في هيامي والهوامات
.أكثر من أّي إنسان أحمق، ولم أشفق،في كتاب بال عنوان.. وذبت
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كان شعرها شّفافًا كروحها الطيبة. في شعر غادة جديدة سبحت
حّدثتها على. تعانق البوح بلذة نؤاسية نزارّية ما بعدها لذة. اللذيذة

.اخترقت خاّصها فامتنعت علّي بخفر. صفحتها، فردت التحية بأروع
وقررت أن أنس�ى. فزدت بها هيامًا.كان صّدها الرقيق جّذابا

هذه. صديقات الشاشة العنكبوتية، وأن أقع في حّبها، بال حذر
.وتكّرر فعل العصيان. نصفي اآلخر

أما اللقاء الذي. كانت لنا لقاءات، على صهوة الفايس ، وال أروع
كنت أنتظره، بفارغ الصبر، فهو الذي حصل يوم عيد العشاق،

.ولن أنساه ما حييت. املاض�ي
.وذبت

فارتديت أبهى حلة لدّي،.حتى الثمالة...في زمان بال زمان سكرت
أردت. وانتقلت في سيارة أجرة، إلى الجانب املض�يء من املدينة

قضاء أجمل يوم، في حياتي، مع عمر الخيام، مع وردة الجزائرية،
مع أرقى صديقة،وألطف رفيقة،وأنقى...مع عبد الحليم حافظ

وكنت أعلل النفس بما.حبيبة عرفتها، في حياتي، شكاًل ومضمونا
وأخش�ى أن أتخّيل ما سيكون، كي ال يتحّول واقعي إلى. بعد اللقاء

. وأستفيق، بال جنان...حلم
حين تحين ساعة الحقيقة، أن أترك لها قيادة السفينة، ...وقّررت
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.إلى أي شاطئ أو لّجة تريد
!، أيتها الذكرى الخالدة، ما أعذبك، وما أكرمك2018عيد العشاق 

.كان املكان هادئًا، في صالة الفندق ، هدوء ما قبل العاصفة
والعاصفة كانت احتفااًل يليق باملناسبة اعتاد الفندق إحياءه

. سنوّيا، وبطرق مبتكرة ال تخطر على بال أحد
وقادتني الى الطاولة رقم. استقبلتني مضيفة املكان بابتسامة مرّحبة

وهو رقم الكمال لدّي، منذ أيام الدراسة، ورقم الحلم،. عشرين
. وهذه فرصتي الوحيدة ، اليوم. ّطألنني لم أقترب منه ق

. وشادية لم تصل. ومّرت اللحظات السنوات
وإن كنت أجد اللغة. كان اسمها محببًا إلّي، ألنه اسم عربّي. نعم

العربّية لغزًا، في صرفها واإلعراب، واملمنوع من الصرف، وبقيت
أنصب الفاعل، وال أميل الى حذف حروف العّلة، بعد األحرف

ولكني قررت أن أكون جازمًا، هذه املرة، وأال أنصرف قبل. الجازمة
.أن أعترف لها، بما يموج في صدري، من غرام كبتته األيام

. وطال انتظار الطوفان
:وبعد عشرين من الدقائق، عادت االبتسامة تحييني من جديد

.سعيد أستاذ…
.أنا هو. نعم- 
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.لديك اتصال- 
هل ستعتذر عن التأخير، أو. وُقرَعت في صدري ورأس�ي طبول القلق

 وأنا أهرول، نحو مكتب االستقبال، لتلّقيوتعثرت؟ الحضورعن 
.املخابرة

زاد وجيب.  أحد ُيجيبوال، مرفوعالخط . ال أحد يرّد... ألو...ألو
. وانقطع الخط. قلبي

وتحّولت عالمة طاولتي إلى ما دون. عدت أدراجي، أجر أذيال الخيبة
.العشرة، بل إلى صفر بعده أصفار هزيمة

وجدت على طاولتي رجاًل في الستين من العمر، يرتدي! ويا للمفاجأة
. ثيابًا أنيقة، وتفوح منه رائحة عطر الياسمين

.ولكن ال هذه طاولتي، قرب املرآة. ظننت نفس�ي أخطأت الطاولة
:سألته بأدب مصطنع، وأنا أحاول تمالك أعصابي، كي ال أنفجر

.وأنا أنتظر قدوم صديقتي، لالحتفال. عذرًا ، سيدي، هذه طاولتي
وأطلق ضحكة من. إنها طاولتي. لم أخطئ: وقال. نظر إلّي بذهول

. القلب
نهضت ألرحل، فخاطبني،. حسبته مجنونًا. أرعبتني ضحكته

وكيف ؟من أنت:سألته.باسمي، بلهجة رقيقة، طالبًا مني البقاء
: أجاب بهدوء. تعرفني
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.شادية....أنا
ولم أستيقظ حتى كتابة هذه. فقدت رشدي. وقهقهت املرآة

.الصفحات

- إضاءة د. جميل الدويهي:2
طابع السوريالّية، في عصر سوريالي، افتراض�ي،" املرآة"تتخذ قّصة 

يظنه الكثيرون حقيقة، بل استبدلوا الحقيقة به،. فوق الواقعي
ولو. فأصبحت عالقاتهم، ويومياتهم وأعمالهم مرهونة بالفايسبوك

أخذَته من أمامهم العتقدوا أن الحياة انتهت، والعالقات
.االجتماعّية ضاعت، وكل ما في الوجود ارتدى السواد

فقد دخل. للعصر الجديد. وهذه القصة تجسيد للواقع الجديد
الناس في نفق الوهم، سواء في التعامالت، أو في اإلبداع، أو في

وكم نشأت هذه القصص في... وقصص الحّب الغريبة... الصداقات
دهاليز الفايسبوك، وأصبحت مواضيع للتنّدر، بل صارت عابرة

!للقاّرات، وتفتقر إلى العقل واملنطق في مقاربتها
كان. غادة جديدة سبحت"الجمّيل العشيقة املفترضة بـ. ويصف د

تعانق البوح بلذة نؤاسية. شعرها شّفافًا كروحها الطيبة اللذيذة
.حّدثتها على صفحتها، فردت التحية بأروع. نزارّية ما بعدها لذة
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.كان صّدها الرقيق جّذابا. اخترقت خاّصها فامتنعت علّي بخفر
وقررت أن أنس�ى صديقات الشاشة العنكبوتية،. فزدت بها هيامًا

."وتكّرر فعل العصيان. هذه نصفي اآلخر. وأن أقع في حّبها، بال حذر
وهذا الوصف مدخل طبيعي، ليأخذنا إلى قلب القّصة، فنعيش

...الحدث، ونشارك به، ونقتنع بأّن املرأة تستحّق العناء والصبر
وتتراكم في هذا املقطع صفات السيدة الجاذبة واللذيذة، فنكاد

نحن نسبقه إلى الطاولة حيث ستكون، ونأخذها قبل أن يفوز بها
.قلبه

شاعرة جديدة ذات لغة: واألديب الجمّيل يؤشر هنا إلى حالتين
وتواُصل على الخاص، أي على بريد... شفافة نزارية جريئة

فايسبوك الذي ال ننفك نعتبره حالة غير صحيحة، في ترجمة
. الواقع

إذن نحن امام امرأة افتراضّية، يطمح الرجل إلى مالقاتها، والتقرب
. منها

ولفتني في النّص أن أديبنا الشاعر ، واألستاذ الجامعي، الضليع في
كنت أجد اللغة العربّية لغزًا، في صرفها: "اللغة، يقول عن نفسه

واإلعراب، واملمنوع من الصرف، وبقيت أنصب الفاعل، وال أميل
ولكني قررت أن أكون . الى حذف حروف العّلة، بعد األحرف الجازمة
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".جازمًا، هذه املرة
، ويشرح لي شخصّيًا"عبير"ويشير األديب الجمّيل هنا إلى قصص 

أّنها نوع من القصص العاطفّية التي انتشرت بين املراهقين، وكانت
وهذا ما جعله، افتراضيًا أيضًا،. ترجمتها ركيكة، ولغتها ضعيفة

وفي هذه االستعادة لفترة. وكقارئ يصاب بضعف في اللغة العربية
نقد للركاكة في الكتب املخّصصة للجيل" عبير"راجت فيها قصص 

العاطفّية تلك،" عبير"ويمكن هنا إقامة رابط بين قصص . الجديد
، وبين قصص الفايسبوك، العاطفية"الترجمة الركيكة"ذات 

كما رابط بين اللغة املفّككة في! أيضًا، وما أكثرها في هذه األيام
السطحّية، وما سيحدث مع األديب لحظة اللقاء،" عبير"قصص 

...من ارتباك واندثار األمل
ولكّنه. في الكثير من املعطيات" عبير"يشبه سلسلة " فايسبوك"إّن 

ذو أسلوب مختلف، فشتان بين الطريقة التقليدية في العشق، من
عالم الخمسينات والسّتينات، وطريقة ثورية عنكبوتية، تيهئ

فيكون الحّب على نار. للعاشق اختصار الوقت واملسافة أيضًا
.وبدون تفكير... على صفيح ساخن... على عجل... متوهجة

املرحلة األولى من القّصة ال تبتعد عن الوصف إاّل قلياًل، لكن 
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والدهشة في. املرحلة الثانية، مرحلة اللقاء، فأكثر دهشة ومفاجأة
وأتحدث هنا عن القصة الحقيقية،... رأيي من أهم عناصر القّصة

ال تلك التي تقول وال تقول، ونعجز عن فهم ش�يء منها، فال بنية فيها
ويجدد الدكتور الجميل التأكيد على أن. وال حبكة وال عقدة وال حّل

ي آخر على عالم. اللقاء حصل على صهوة الفايس وهذا دليل حس�ّ
وعّلل العاشق الجمّيل النفس... افتراض�ي يهيمن على يوميات الناس

"...زّي الهوى"، و"بالش تفارق"، و"رباعيات الخيام"باآلمال مع 
أرقى صديقة، وألطف رفيقة،: "ليكون اللقاء مع امرأة يقول عنها

وفي صالة." وأنقى حبيبة عرفتها، في حياتي، شكاًل ومضمونًا
ويا: "الفندق، مكان الوعد، تأتي املليحة شادية، فإذا هي رجل 

وجدت على طاولتي رجاًل في الستين من العمر، يرتدي! للمفاجأة
ظننت نفس�ي... ثيابًا أنيقة، وتفوح منه رائحة عطر الياسمين

سألته بأدب. هذه طاولتي، قرب املرآة. ولكن ال. أخطأت الطاولة
عذرًا ، سّيدي،: مصطنع، وأنا أحاول تمالك أعصابي، كي ال أنفجر

نظر إلّي بذهول،. وأنا أنتظر قدوم صديقتي، لالحتفال. هذه طاولتي
أرعبتني... وأطلق ضحكة من القلب. إنها طاولتي. لم أخطئ: وقال

نهضت ألرحل، فخاطبني باسمي، بلهجة. حسبته مجنونًا. ضحكته
أجاب . من أنت؟ وكيف تعرفني: سألته. رقيقة، طالبًا مني البقاء
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".شادية....أنا: بهدوء
كيف أخذتنا في رحلة من! تاهلل ما أجملك أيها القّصاص املاهر

وعّلمتنا دروسًا. الشوق واالنتظار، وفاجأتنا في النهاية بخاتمة باهرة
لكّن املرآة، العنصر الخفّي في القّصة، والذي ال يظهر سوى... كثيرة

مرات قليلة جدًا في العنوان والنص، هي أساس مهّم في البنية
القصصية، بل هي البطل الذي يهيمن على القّصة من غير أن نعلم
به، إاّل في النهاية، عندما تتحطم املغامرة برّمتها على صخور الخيبة،

وإذا نحن... وتبقى املرآة معّلقة في مكانها، ال تغلبها األقدار والظروف
جميعًا ننظر في مرآة خادعة، ولو كانت املرآة ترينا كّل األشياء كما

هي، لكان الكثيرون كسروا مراياهم في الشارع، وعاشوا من غير أن
.ينظروا إليها

                                                                      5 - 7 - 2021

رّد من الدكتور جوزيف ياغي الجمّيل "مرآة الروح" 
قراءة رائعة جدا، اخترقت عمق القصة إلى نقد الواقع ما فوق

.الواقعي، واقع كتاب الوجوه واألقنعة
ميق تحليلك أيها الناقد البارع، تقرأ ما بين السطور ما يثيرع

.الدهشة
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جميل الدويهي، أيها البّحار الغائص على املحار، في عمق البحار،. د
، بعدما عّريتها كالحقيقة، علىًامعك أصبحت قصتي أكثر إشراق

.طاولة نقدك املبدع
نعم، يا صديقي، قصتي متعددة األهداف، ولن أبوح أكثر أين

.موقعي من شخصياتها
، أو شادية، ويحتمل أن أكون ذلك الجندي"سعيد"قد أكون 

املجهول، الذي يختفي خلف شخصياته، يتركها تؤدي دورها بكل
عنيت به املرآة التي كانت تراقب بصمت حادثة اللقاء بين. حرية

ولعلها كانت تتوقع هذه الخاتمة املفاٖجئة،. الحبيبين االفتراضيين
ألنها نتيجة حتمية للقاء الفايسبوكي الذي يختلط فيه الواقع

. بالخيال، الحقيقة بالخداع
إنها. أما مسألة الضعف في اللغة فال عالقة لها بشخصية الراوي

.الذي نشأ على كتب مطالعة ركيكة" سعيد"نتيجة حتمية لثقافة 
األوهام التي- وليست الركاكة فقط، في اللغة، بل في قصص الغرام 

وهي تحاكي اليوم لغة. ينشأ عليها املراهق، فتبعده عن الواقع
الفايسبوك، وصفحاته، بما فيها من انحدار في مستوى التعبير،

 اإلعجاب العشوائي الذي يناله املشترك، من غيرًاوقد زاده سوء
هذا في: وأستدرك فأقول. أسس حقيقية ونقدية صحيحة وبّناءة
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املجمل، ألن في الفايسبوك طاقات إبداعية رائدة نفتخر بها ونرفع
وأنا أدين للفايسبوك بالكثير ألنه كان الشرارة التي. لها القبعة

.وجهت مساري األدبي إلى حيث هو اليوم
وهل.  اسمه الحياةًااملرآة قصة فايسبوكي أحمق عاش وهما كبير

الحياة إال مرآة كبرى للذات اإلنسانية في انكسارها واالنتصار، أو في
التقوقع خلف عقد الكبت النفس�ي واالجتماعي؟

جميل ميالد الدويهي، أيها الصائغ الغائص في البحث عن جواهر. د
الكالم، شكرًا لهذه القراءة العميقة التي أشهد أنها أظهرت في قصتي
أكثر مما قصدته، أو أردت إعالنه، فغدوٗت كالخيميائي الذي يحّول

وهل الذهب إال مرآة لروحك اإلنسانية الطيبة، في. املعادن إلى ذهب
عالم اإلبداع والجمال واالرتقاء باإلنسان؟
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 ة جميل الدويهيجوزيف ياغي الجميل يكتب عن قراء. د
ح" الشاعرة كلود صوما  "شظايا البوّصلن

أنثى تبحث عن شاعر: كلود صوما- 1
أنثى مثقلٌة بوجع الحنين
ال تملك سوى وتٍر حزيٍن

تعزف لحن األنين
ن أشعة الشمسأَتعلُم جيدًا 
قد تحرقها 

! ذا بالغت من االقتراب منها إ
أنثى تبحث عن شاعٍر 

هو مجرد بحر
يرصد في سمائه القمر البدر 

يكتب قصائده بماء التيه والهجر 
تتّشرد حروفه على رصيف امللل 

...لف ذكرىأتلتصق بسطوره رائحة 
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يحمل حقيبة سفر فارغة 
يهدي صغيرته غيابًا لئيمًا 

... ! وعواطف مبعثرة تائهة
.لكل حكاية نقطة نهاية

د. جميل الدويهي قراءة- 2
هذه األنثى املثقلة بوجع الحنين، تقّدم صورة عن حياتها، مختصرة،

وأستطيع أن. هو بالطبع مرآة لعاملها. في نّص موجع، كثير األحزان
حزين، األنين، تحرقها،: "أتلّمس معالم الخيبة من خالل حقل داللّي

ويمكنني أيضًا أن أحّلل الواقع الذي تعيشه املرأة"... تتشرد، تائهة
املترّددة أمام الشمس، فال هي تستطيع أن تقترب منها، وال هي قادرة

...مؤلم وحارق( االقتراب واالبتعاد)كّل ما فيهما . على االبتعاد
الشمس هي النور والحياة، وَمن يتخلى عن الشمس يدخل في

وهنا تتجّلى صورة الفراشة التي. العتمة، لكْن من يعانق النار يحترق
وِمن... تحّبه، تريده، تشتهي حضوره في داخلها. تدور حول املصباح

. الحّب ما قتل
تبحث كلود صوما عن شاعر مجهول، ذي صفات رائعة، فهو

إشارة على أّنها تريده أن" مجّرد"وفي لفظة ... البحر، مجّرد بحر
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يكتب قصائده بماء التيه"أن يكون رحلة عمر، . يكون أكثر من ذلك
وفي اعتقادي أّن هذه الصورة األخيرة هي أجمل ما في"... والهجر

النّص الشعرّي، ألّنها تختصر الشوق والحنين والشغف، في زمن
...يباعد بين املحّبين، فهي في بالدها، وهو يحمل حقيبة سفر فارغة
نعم فارغة، ألّن كّل ما فيها من ذهب وعطور ال يساوي حّبة تراب

وما تكون. من حديقتها املمشوقة هناك، في ضيعة جبلّية وادعة
هدّية الشاعر املغامر؟ غياب لئيم جارح قاتل، وعواطف مبعثرة،
فمتى كان التائه في بالد هللا الواسعة يستطيع أن يجمع مشاعره،

التي تتحّطم كاملرآة على صخور الغربة البعيدة؟
وأعتقد أّن الفراق بين الحبيبين هو النهاية... لكّل حكاية نقطة نهاية

فهل بعد الرحيل من لقاء؟ وهل... املأساوّية التي تتصّورها كلود
قبل أن تعَتق األزمنة،... تضحك عينا األميرة لحبيبها العائد ذات يوم

!ويتعب االنتظار؟

-  رّد الدكتور جوزيف ياغي الجمّيل:3
 الشاعرة الصديقة كلود صوما تتحدث عن الشاعر الجميل،ّنوكأ

.وقد حمل زاد اإلبداع وأقلع إلى الضفة األخرى حيث النور
في قصيدة الشاعرة صوما لحن حزن وتوق إلى حال صوفية بامتياز،
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األنثى/ وحين تنكسر املرآة . يصبح فيها الشاعر املنتٗظر مرآة الذات
على صخور نرجسية تتطاير شظايا البوح، في اتجاه عمودي، نحو

. الذات الكبرى، وغربة السؤال
كلود صوما، أيتها الديوجينية الباحثة عن شاعر شاعر، ها هو

رجلك املنشود يكشف عن القناع، ويعلن أنه البدر، في الليلة
إنه الفارس الدويهي اآلتي على حصان أبيض، من خلف. الظلماء

. الضباب، لينقذ األميرة املسجونة، في عالم األوهام واإللهام
دكتور جميل ميالد الدويهي، قراءتك القصيدة غوص في أعماق

 يندمل، خالل سنواتاّملالذات، ألن الشاعرة المست الجرح الذي 
فال تزال قرية اآلباء واألجداد فردوسك املفقود،. غربتك القاسية

ولم تغن عنها، في فراغ الوحدة األوديسيوسية، أطالل. أبد العصور
ًاولعل السؤال الذي طرحته في نهاية القراءة كان موجه. القصور

/إليك، تسائل نفسك عن إمكانية اللقاء، من جديد، وأرضك األنثى
، إلى هذا الحد،ًاولعل الجواب ليس مأسوي. الوطن/ القرية اإلهدنية

ألنك قادر على محو ظالل الغربة بالنور الساطع، في ذاتك، معبد
.الحب والنور والسالم
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ال مكان لليأس في قلوب الشجعان
رّد من الدكتور جوزيف ياغي الجمّيل

د. جميل الدويهيعلى ما كتبه 
، وهو التالي:2021 تموز 2على "فايسبوك" - 

سيظهر ذات يوم، عاجاًل أم آجاًل، أّن فايسبوك لعبة للكبار،
في خبر" سيغا"وكما أصبحت . عند األطفال" سيغا"تضاهي لعبة 

ويومًا بعد يوم تتضاءل الرغبة في. كان، سيصبح فايسبوك كذلك
النشر والتعليق، على منّصة افتراضية ليست هي الحقيقة، بل هي

فليس مفهومًا عندي، كناقد علمّي، كيف. مرآة كاذبة ومغشوشة
إعجاب، وكيف تحوز جملة 1000تعليق و 1000تحوز صورة على 

مكّررة على مئات املعجبين، وكيف يفشل نّص إبداعي، أو لوحة
.في الحصول على بضعة تعليقات... زيتّية، أو قطعة نحت

نكاد نصل إلى الرقم صفر في التعليق على أعمالنا، يقول لي شاعر
... وهذا ما يشكو منه مبدعون كثيرون غيره... كبير

لن نضطر مهما بلغت األمور من السوء، : وأقول لهؤالء املحبطين
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ألن نتصل بأصدقائنا ومحّبينا لطلب الدعم اللوجستي، وإنقاذنا من
وستبقى أعمالنا. الفشل الذي وصلنا إليه بسبب إنجازاتنا املضيئة

تدّل علينا، ولم يكن هوميروس وسقراط وسرفنتس وغوته وموليير
 من املبدعين واملفّكريننواآلخرواملئات ... وجبران والريحاني

بحاجة إلى فايسبوك... واملخترعين والفالسفة الذين أضاؤوا العالم 
... وتويتر لتدّل أعمالهم عليهم

.وال مكان لليأس في قلوب الشجعان
 

رّد الدكتور جوزيف ياغي الجمّيل:
ال مكان لليأس في قلوب الشجعان...و… 

فالحقيقة وحدها خالدة، وكتاب الوجوه، بل األقنعة، مصيره إلى
وحين تصبح الصورة والكالم السطحي هما.  انحسار وانكسار

األساس، فأعلم أن الحرف املبدع في خطر، وألجله نعلن الثورة
والعصيان.

 على سطح املاء، وستبقى كنوزًاولكن الصورة السطحية ستبقى زبد
.املحار في أعماق البحار، تبحث عن بّحار عتيق يجيد الغوص

ن الرديء.، في هذا الزمةّلقوالبحارة األوفياء 
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بقلم د. جوزيف ياغي الجمّيلالخاتمة - 

وفي الختام، نقد ذاتي، للقراءات التي خّطها يراع قلبي في الصديق
األديب الدكتور جميل ميالد الدويهي. كيف أصّنفها؟

أهي نقد أم خواطر وانطباعات؟
إنها نقدات عصفور دوري يجيد انتقاء حبيبات القمح، على بيادر

املحبة.
إنها كلمات تجسدت وفاء لكبير من بالدي، حمل الوطن في قلبه،

وهاجر إلى أرض غريبة. وعلى الضفة األخرى، فتح قلبه للنور،
وأشعل قنديل ديوجين، بحًثا عن اإلنسان اإلنسان، في عمق

التجربة اإلبداعّية الذاتّية.
هي استجابة لألديب الدويهي القائل:

قلياًل"افتحوا الباب 
كي أرى النور الذي في داخلي”.

وإذا النور تفجر شمس حق وحقيقة اخترقت املسافة بين الغربة
 يصل الضفتين.ّبوالوطن، امتطت املوج املحيط جسر ح
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وعلى هذا الجسر، وقفُت، ذات صباح، وألقيت شبكتي في العباب.
وإذا بها تمتلئ باملحار، وعبق الحوار الفكري البّناء، في خضّم

 الثانية.ةّياالغترابالنهضة 
هي كلمات حب قلتها ومشيت، فَنَمت حبة الخردل، واستظّلت بها

 في معبد الروح، منًاطيور السماء. وكانت الثمار كتاًبا تصاعد بخور
القلب إلى القلب، في عرس الحرف الدويهّي القدموس�ّي.

                                                              د. جوزاف ياغي الجميل

100



كلمة شكر من د. جميل الدويهي

مبّشر بالكلمة في عصرنا الجديد. قامة شاهقة بالتواضع واملحّبة.
يسير معنا، يعيش بيننا، يقيم عندنا… في أفكارنا االغترابّية. هنا في
املقلب الثاني، مدينة سيدني التي تعانق بشغف حّب لبنان وأهله.

الدكتور جوزيف ياغي الجمّيل. كيف نصفك؟ وبأّي صورة نرسم
وفاءك؟ وقليلة الحروف، وعاجزة عن رّد الجميل للجميل، األكثر
جمااًل في تفّرد، وحكمة، وِعلم… بل هو الذي نتعّلم منه كثيرًا من

القَيم... ونرتقي.
أّيها السّيد في معجزة اإلبداع… إّن الشوق جسر نكاد نقطعه في
غمضة عين لكي نصل إليكم، ونشرب من قهوتكم، ونسهر مع

القمر والنجوم، فوق تالل جبيلّية شاهدة على أّن الحرف أبحر من
هناك، فتعّلم العالم على يد قدموس، وها هم املتعّطشون إلى

املعرفة  يجلسون مّرة أخرى عند شاطئ بعيد، ينتظرون قدموس
الثاني، ليغرفوا من معينه،  ويصير للحبر مملكة في سفر الخلود. 

فشكرًا لك أّيها البّحار املبدع…  لقلبك، لوفائك، لتضحياتك 
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الجسام، في سبيل املعرفة…
كبير من بالدي، وكبرنا بك. 

أرزة من شموخ وجمال، وأصبحنا أكثر جمااًل عندما عّرفنا بك
رسول املحّبة السليمانّي، وسّيد اللقاء، عمادا لفكر اللبنانّي

املشرقّي األصيل…
وفي كّل مطلع صباح، نذكركم بالخير، مريم، وكلود، وأنا… وكّل

السائرين في مواكب األفكار… وندعو لكم… ونجّدد كما الصالة،
كلمة "نحّبكم"… كيف ال؟ وأنتم من القلوب واألفكار املضيئة ال

تغادرون؟
شكرًا لقّمة من بالدي، تضاهي صّنين… وتعلو وتعلو إلى السماء…

ونغتبط بها كّلما ُذكر الوفاء.
                                                                 د.  جميل الدويهي

                                                             مشروع أفكار اغترابّية
2021- 7- 23                                                             سيدني 
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