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ميلَجمن الجمّيل إلى 

د. جوزاف ياغي الجمّيل
يكتب عن جميل الدويهي

غترابّيةره االأفكاو
"معبد الروح األيقونة املقّدسة"
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لألدب املهجرّي الراقي
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بقلم د. جوزيف ياغي الجمّيلمقّدمة 
     

من الجمّيل إلى جميل عنوان يغري بالصمت،ألّن الصمت في حرم
الجمال جمال.

جميل ... كم هو متواضع هذا الرجل! شاء اسمه نكرة وهو العلم
العاّلمة. ال ألقاب تغريه وال صفات... جميل وكفى. 

من الجمّيل إلى جميل. وكم تمّنيت في العنوان أن أحذف اإلدغام
ليصبح اسم العلم صفة أطلقها على صاحب الجميل األنقى واألرقى

واألبقى.
مقاالت كتبتها على ورق الفايسبوك، فسالت حبر صفاء بين راحتي

أديب رفعها إلى سدرة املنتهى والعجب. راقت له فارتقى بها إلى ساحة
الحلم والجمال.

 ولم أكن في مقاالتي سوى مرآة ملا أطلقت عليه، بال مجاملة،
البشارة الدويهّية.

بشارة من خلف البحار، تفيض بالدّر واملحار، وتورق في النفوس 
البهّية.
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جميل ميالد الدويهي، أفكار اغترابّية، حلم من أحالم يقظة عبرت
املحيطات إلى شاطئ الوطن، أغنية راودها الحنين إلى البيت

العتيق، في القرى والتالل السندسّية. خيمة من الوجد املعّمد
بميرون الوطنّية. 

مالعب صبا ال يزال عشب ذكرياتها ينبت في جدران ذاكرة بالحب
سخّية.

وتورق اللحظات الفتّية.
في القلب أوراق وأشواق. 

في العقل بيادر وآفاق.
وفي أفكار الدويهي ناي جبراني مرصود.

ليته إلى موطن الحب يعود.
كتبت في األديب والشاعر والفيلسوف الدويهي مقاالت ومقاالت.

وفي نهاية كل مقالة كنت أكتشف أنني لم أكتب شيئًا. كان الدويهي
هو القارئ والكاتب في آن. وجدت نفس�ي أديبا برناسّيا أدّبج السطور

ةّيحريركدودة القز، أختفي في "شرنقة" الذات. تحيط بي خيوط 
القسمات  والسمات. 

                                                     جوزاف ياغي الجمّيل
             2021حزيران 21                                                  ترتج في 
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البشارۃ الدويهّية
قراءة في كتاب"في معبد الروح"

 لألديب الدكتور جميل ميالد الدويهي

في معبد الروح ولدَت… فكان الزمان.
في جسد الروح سكنَت… فكان األمان.

بين روح وجسد، يطلق األديب الدكتور جميل ميالد الدويهي نداء
الجسد، كي يشرق في روحه قمر العري الصادق. وأعني به عري

الكتابة؛ ألّن الحقيقة ال تحتاج إلى ثياب لتكون.
. والروح جسد بال ثيابفةّواملتص يقول أحد ّيالجسد شهب نوران

 الدويهي.فّواملتصيقول 
عندما يرتدي اإلنسان عري حقيقته يعود إلى الفطرة األولى، قبل

 عاريان،هماّنأالطرد من الجنان، قبل أن يكتشف آدم وحواء 
.ّبفاختبآ خلف ورقة تين، من درب الر

يريدنا هللا أن نعلن حقيقة ُلبابنا، وننفر من بهرجات القشور.
يريدنا الدويهي الجميل أن نتجّمل بخصال أرواحنا، دون 
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 الجسد والروح صنوان.ّنالجسد. ولك
تخرج الروح من الجسد فتبقى تائهة، بين ضباب األرض وأحالم

 تعود إلى حقيقتها األولى.ىّتحالسماء، 
اًا جسدينأى الجسد عن روحه فيصبح   تكثر فيه األوحالترابيًّ

 ليس في األجساد، يقول الجميل، بل في روحالعارّن ولكوالشهوات. 
أغفلت قدسّيتها وتحّولت بدورها إلى قشور، وموطن آفات.

 يحّول اإلنسان إلى حيوان.هّنألالجسد مقتلة الجسد 
 ترفع املرء إلى مصاف اآللهة.اّنهألوالروح حياة الروح 

 في معادلةىّليتج، اًيمواز أزيد على هاتين املقولتين ُبعًدا يّنولك
جديدة:

الجسد حبر الروح، والروح أجنحة الجسد. فال تكتب الروح بقاءها
 فيّيوالخلود ما لم تعبر حديقة الجسد، أو تغمس تاريخها الذهب

 بالقّليحمحبرة الواقع الجريح كالشعر. وال يمكن لطائر الجسد أن 
أجنحة.

ما أعمق شهوة الروح! وما أرقى تسامي الجسد! وبين الشهوة
املستعارة والتسامي املعتدل تنمو حقيقة اإلنسان الهارب من

.ةّيالنوران، إلى روحه ّيجسده النار
 ّي الحضور والغياب في الفكر اآلسطورةّيثنائالنار والنور 
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القديم. ولعل بروميثيوس لم يخطئ حين سرق النار وأهداها
لإلنسان فامتلك النور الكلي، وكاد يضارع اآللهة.

شهوة النار تحرق هشيم فضول اإلنسان وجشعه ونهمه إلى
االمتالك.

عناق النور ُيخرج اإلنسان من كهف ظالله إلى سماء حقيقته
املرصعة بنجوم الغيرية، وأملاس املحبة.

 ذاتها بال حساب. واملحبة ال تأخذ بل تعطي. وإن أعطت تمنح
الجسد بيع وتجارة. والروح أخذ وعطاء. وكما يقول ناسك

الشخروب: موت اإلنسان في البيع والشراء، وحياته في األخذ
والعطاء.

في فكر الدويهي عطاءان: عطاء الجسد وعطاء الروح.
حين يعطي الجسد من كمالياته والضروريات فإنه يطعم الفقير
سمكة. أما عطاء الروح فهو يعّلم الجائع صيد السمك، ويمنحه

قصبة تغنيه عن ذّل االستجداء.
في عطاء الجسد خوف من جوع يتجّدد. وفي عطاء الروح أمان

 وَمْن أَخَذ ِرداَءَك، فال وإيمان. وهذا ما يعيدنا إلى أمثال اإلنجيل: "
َتْمَنْع َعنُه َثوَبك… ومن طلب منك شيئا فأعطه، ومن أخذ ما هو لك

 (.30، 29فال تطالبه به.") لوقا: 
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بين قلق الجوع والجسد وأمان الروح شعار حياة تكاد تكون مثالية
ولكنها ليست مستحيلة. إن عمل بها اإلنسان انتهت الحروب

والخالفات، على مستوى األفراد والجماعات واألمم. إنها مدينة
الدويهي الفاضلة، حيث السالم. وال يتحقق السالم إال بالوفاق

واملصالحة والتكامل بين جسد اإلنسان وروحه. حينذاك يصبح
 ُيشبع جوعه من شجرة املعرفة، وُيروى اإلنسان إلًها، بعد أن

الغليل من نهر املحبة الذي ال ينضب.
نا

َ
جميل ميالد الدويهي، فلسفتك إيمان مطلق بأن ال حياة أل

اإلنسان وال سرمدية لها خارج اآلخر، كي تكتمل دائرة الخلود. إّنها
فلسفة املحبة/العطاء التي تّوجها السيد املسيح بالفداء. وهذا هو

عمق فرحك/سعادتنا بالبشارة الجديدة.

10



ديوان الشاعر األول بين الفكرة والصدفة
د. جوزيف ياغي الجمّيل قراءة 

في خاطرة الشاعرة مريم رعيدي الدويهي

"انا صورتك املرسومة على نبض القلب، وانت الفكرة التي ولدت
 يستطيع أن يفهم كيفًاعلى حين غرة، وال أحد في الفالسفة جميع

تولد الصدفة، وكيف نسكن في داخلها... أو كيف هي تقيم فينا،
وتغادرنا فقط بعد أن تنهمر من السماء... دمعتان".

                                                      مريم رعيدي الدويهي
كيف تولد الصدفة؟
وكيف تولد الفكرة؟

بين الصدفة والفكرة لقاء عاشقين، أديبين، بل لقاء الفكرة
الهيولية في رحم اإلبداع، وصدفة العبق النوراني العرفاني، عندما

تتشظى أمواج القدر، وتخرج عارية إال من الدهشة.
الفكرة حنين إلى عالم ال ندركه إال عند خروجنا من ظالل 

كهف الذات، إلى عالم النور في اآلخر. واآلخر هو اإلنسان، في 
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 من الجزئيات واألنانيات.ًابعده الكلي، بعيد
الفكرة عبق إلهي، يخرج من زهرة في بستان املحبة املطلقة، إلى

نحلة ترتشف منه العبير/ الصداقة/ الحياة.
الفكرة عروس الكوجيتو اإلنساني، وعلة الوجود؛ لذلك قال

 أنا موجود.ًاالفيلسوف الفرنس�ي ديكارت: أنا أفكر. إذ
وتجمع األديبة مريم رعيدي الدويهي بين الفكرة والصدفة. فالفكرة

عندها تولد صدفة، في غفلة من الحياة. وقد تكون والدة اإلنسان
شبيهة بهذا االنفجار الذاتي الكبير.

ونسأل: أيكون اللقاء بين آدم وحواء صدفة؟ وما فكرة الخلق األول،
في ذهن التاريخ البشري؟

أيكون اللقاء بين جميل ميالد الدويهي ومريم رعيدي صدفة أم
فكرة راودت عقل هللا، ذات مشيئة ال متناهية في التدبير؟

وكيف تلتقي الفكرة والصدفة؟
الفكرة والصدفة عاملان غير متوازيين. تربط بينهما فلسفة إلهية

بامتياز.
في املشروع اإللهي، ال مكان للصدفة.

في املشيئة اإللهية فكرة كلية تتولد منها أفكار وأفكار تماما كنور
الشمس في حركية تفجره الالمتناهي. 
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في فكرة الخلق ال مجال لصدفة تنقل آدم وحواء من عرش 
سماوي إلى وادي الشقاء واألحزان.

ونسأل: أين موطن الصدفة؟ 
أتسكن في القلب أم في العقل، أو في منزلة بين املنزلتين؟

منزل الصدفة هو النفس في تشظيها الكياني الخارج من رحم فكرة
تعي ذاتها واآلخر.

منزل الصدفة قلب عاشق يؤمن أنه والحب واحد.
منزل الصدفة حيث يسكن البوح، وتشرق األحالم، بال خفر، أو

مالم.
، ألنه غير مصنوع منًامنزل الصدفة يسكنه اإلنسان افتراضي
حجر، وال تستطيع رؤيته عيون البشر.

منزل الصدفة أساسه فكرة، بل فعل خلق يتجدد في عمق أعماق
اإلنسان، وال تنهيه دمعتان.
ونسأل: متى تبكي السماء؟ 

أيكون بكاء السماء فكرة أم صدفة؟
وهل تذرف الدموع عينا سيد السماء؟

ًابين فكرة البكاء/ املوت، وصدفة الوالدة، دمعتان تنهمران فرح
 في آن.ًاوحزن
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 ويموت. وليس البكاء في الحالين صدفة. ًايولد اإلنسان باكي
فهل يدرك اإلنسان عبء فكرتي الوالدة واملوت؟

يلتقي حبيبان ويفترقان. يفرحان ويحزنان. وبين السرور والكآبة
 تفكير أو ال مباالة.ولحظاتًا أعمار، بل اًاعمصدفة تتشظى 

وحين ينحرف مسار اإلنسان عن خطه التصاعدي املعتاد، نحو
الفكرة الكلية، تنكسر الفكرة النسبية. يصبح نكرة بال جذور،

ويفقد حرية الوجود.
مريم رعيدي الدويهي، أيتها الفكرة املتجذرة في أعماق البوح، ليس

صدفة أننا التقينا، حول مائدة الكلمة؛ ألن الكون انتقل بفضل
الفكرة الكبرى، من الوجود بالقوة، إلى الوجود بالفعل. وهكذا

الشعر في تجسده من الفكرة إلى القلب فالديوان. وهكذا املحبة،
ديوان الشاعر األول الذي يدعى هللا.
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من األديبة مريم رعيدي الدويهي 
إلى د. جوزيف ياغي الجمّيل

تحّية محّبة مّني ومن مشروع األديب جميل الدويهي أفكار اغترابية،
إلى الدكتور الكبير جوزيف ياغي الجمّيل الذي غمر املشروع بمحّبته

وهذا. وفضله، وواكبنا بالعديد من املقاالت عن كتاباتنا املتواضعة
الحوار األنيق بين املقيم واملغترب يشكل جسرًا ثقافّيًا متينًا، وهو

تأكيد على التواصل الدائم بين مدينتين فاضلتين، إحداهما في
.أقاص�ي الشرق، والثانية خارج املكان والزمان، في القلب دائمًا

صديقنا الدكتور جوزيف، لقد أفرحَتني بما كتبَته عّني، وما أنا
سوى نبتة في حقل أفكار اغترابّية، تطمح إلى النور، وهو بعيد في
السماء، وكتابتي البسيطة هي تعبير عّما في قلبي من شوق ووجع

لكّن ما يغبطني منك دكتورنا الغالي، هو. ملفارقة الوطن واألهل
تعميمك للنقد، فأنت تالحظ هذا النّص، وتكتب عن ذاك، بمعيار

دقيق، فكأّنك الساهر في محراب املحّبة، تنشر املساواة والعدالة في
األحكام، وقد أصابني منك ومن أفكارك النّيرة ما أثلج صدري،

كما يرفعني أن أكون دائمًا وأبدًا مع األمير الدويهي. وأعّزني، ورفعني
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الجميل، في مسيرته املضيئة، وفي هذا اإلصرار العجائبّي على
وهو يفتخر بكم، أصدقاء... الجهاد، متخّطيًا الصعاب والعقبات

تشاركونه العطاء والفرح بوالدات جديدة، فال يكاد يمّر يوم،... كبارًا
إاّل ويكون فيه عمل راق، أو ابتكار من ابتكارات هذا الساحر

.املهجرّي املبدع
أخيرًا ليس آخرًا، اقبل مّني كّل املحّبة والتقدير، وانحناءة لقامتك 

.النقدّية واألكاديمّية
الرّب يحميك، وأرجو لك دوام السعادة، وليقّدرني هللا على رّد 

جميلك!
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قراءةيكتب د. جميل الدويهي 
صلت"  في قصيدة د. جوزاف ياغي الجمّيل "لهذا اتَّ

ْتلهذا اتصل
)مهداة إليها في مطلع العام الجديد(

لهذا اتصلُت
ألخبر نفس�ي  لنفس�ي،

عن الفجر  في لحظ كأس�ي
وكانت  تذوب

تذوب
كلحظة ُسْكِر
كبسمٖة ُسّكر

لهذا اتصلُت
أخاف فراقا   يقوُل
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تحار  العقوُل
وما الفكر  فكر:

أفي الغيب يبكي املكاُن
وفي الشيب يشكي الزمان

املذكر
وبين  استواء

وقطب الجفون
أيسكر ناي أسير الشفاه

وال يتذكر؟

لهذا اتصلُت
فأقفلٖت القلْب

على صوٖت وجِد عطوِف

شغوِفِ
وفي مقلة الشوق توق

شعاٌع
يراٌع

وحلم من األمس
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قناٌع
يعانقه املنتهى

املشتهى
.رّيتنك

                                                                     ج.ج.

قراءة د. جميل الدويهي:
مهداة إليها.  وَمن هي تلك املرأة؟ 

أتكون واقعًا أم حلمًا في خيال شاعر، طال به املقام في سنة كأداء،
عصيبة، مريرة على البشرّية، كما على الوطن، حيث الشاعر

يسكن، وليس بمنأى عن قساوتها وبطشها؟
شاعر يخبر نفسه لنفسه، وهنا املوضوع املرَسل إليه. امرأة هي

ّنذاته، وعلى الرغم من فداحة الواقع، ومشهدّية املرض والوباء، فإ
ألفاظًا مثل: كأس، تذوب، كلحظة سّكر، كبسمة سّكر... إّنما

تخفف من وطأة القدر. فكأّن الشاعر يتحامل على جراح اليوم،
ليمض�ي إلى الغد بفرح وتفاؤل. وإذا كانت وظيفة الشاعر أن يغّني

فقط، فاألفضل أن يتقاعد عن الغناء، أما إذا كانت رسالته أن
يغّير في الفكر والحضارة وفي الحقيقة نفسها، فليغّن ما طاب له 
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الشجن، وما طالت به سكرة الحّب!
ملاذا اّتصل شاعرنا املغرم؟ 

ألّنه يخاف من الفراق، وكأّن املحبوبة والحبيبة تريد أن تقفل بابها.
بيد أّن الشاعر يفتح من خالل رسالته إليها بابًا للفلسفة والتعّمق
الفكري: "أفي الغيب يبكي املكان؟ وفي الشيب يشكي الزمان... وبين

استواء وقطب الجفون، أيسكر ناي الشفاه؟"... لغة إعجازّية ال
يكتبها إاّل شاعر شاعر... ال يريد أن يغادر حبيبته وال زمانها، فكأّن

روحه ارتبطت بروحها. فال تبِك أيها املكان، وال تشتِك أيها الزمان
مهما طال بك السفر، وليظّل ناي الشفاه يعزف للحب واللقاء

العذب، في سهرة هي بين سنة وسنة، هي العيد والتجّدد. 
أال رفقًا بنا أّيها الشاعر الجميل. رفقًا بأرواحنا املعّذبة في أتون

الحّب. وأنت ترش امللح على جراحنا، فتستفيق وتلتهب، وكم هو
رائع أن تلتهب! فالحّب إن لم يكن تناقضًا بين الحزن والفرح، وبين

الشوق واللقاء، بين السهر ولّذة الضوء، فهو رحلة في سراب،
وقدُره االنتهاء والتبّدد. وإخالك ذلك النافخ بالقصب في قصيدة

جبران "املواكب"، ونغمة الناي املتواصلة هي نغمة الخلود... وتبقى
بعد أن يفنى الوجود. 

ملاذا اّتصلَت بها؟ ألّن قلبك محّب ورقيق، وألّن في عينيك توقًا 
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هو النور. ولون عينيك هو الحبر الذي منه تشّع القصيدة... وَمن
كان في وفائك، فإّن حّبه يكون فعاًل متواصاًل، ال نهاية له. فالعّشاق
يعيشون في لهيب الحّب الذي ال ينطفئ، بل يتوالد حتى يصير مدنًا

وقبائل. 
هذا الحّب يحيا فيك، وفيها، وفينا أيضًا، على الرغم من املأساة التي
تحيط بنا، ونحن نغّطيها بألف قناع وقناع، ونتنّكر لكي ال يرانا شبح
ثقيل، يتنقل في الدروب... وسيأتي يوم نرمي فيه باألقنعة إلى األرض،

ونطارد عدّونا اللدود في الشوارع والحارات، ونجبره على التنّكر هو
أيضًا، فكم من ثأر بيننا! لكّننا بالحّب وحده نثأر وننتصر. 

 
رد من الدكتور جوزيف ياغي الجمّيل:

أزاهير وجد
وتسأل من تكون تلك املرأة؟

قد تكون امرأة عانقت شوق الكالم، وال تزال. سافرت بي، ذات
عمر، إلى غربة اآلزال.

والكون واسع كالنحيب. واسع كصدرك الرحيب. واسع كالليل في
غابة الوزال.

 الصديق األديب. رائعة كالعادة. حملت إلي  رائعة كلمتك، أيها
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غالالت من السعادة. وكيف ال أسعد بمقال الحبيب.
أمس، بها اتصلت. على صفحات الحرف املعتق بالحب. وكان اتصالي

حيرت فينا العقول. فماذا فيها أقول؟ وإلى َمْعبًرا إلى كلماتك املبدعة.
أين عبرها وصلت؟

غابة من املشاعر...
أزاهير وجد غرد بها لسان، بل قلب شاعر.

وبالشكر استعرت. كالمك استعرت :" شاعر يخبر نفسه لنفسه…
لغة إعجازية". فأقول: شاعر يصف نفسه لنفسه، بلغة ال تشبه

ًا مبدعًا.  والوصف الذي أطلقته علي، يعود أكثر إليك، يا شاعراّلهإ
لعظام.افي الوصف والسرد والنقد حتى 

جميل ميالد الدويهي، أيها املبدع تطلب الرحمة في أتون الحب.
، تشعل فينا الرماد.جديدةًا ناروإخالك، في كل كلمة تقولها تضرم 

تحولنا إلى طائر فينيق يحمل إليك، حيث أنت، رسالة الشكر
والوداد، بل رسالة عرفان، إلى أن تنتهي غربة اللحن، في الغياب/

الحضور، وأيامنا في خليج اللقاء تستعاد، فينتهي الحداد.
"إن في عيني توًقا" صحيح أيها القلب املفّدى الحنون. في عيني وقلبي

توق إليها، إلى لحظة من الجنون. فمن هي؟ ومن تكون؟
لعلها ذاتي… لعلها لذاتي.
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لعلها القصيدة. وفي العقل مني شهوة إلى ذاتي اتصال، ووصال،
ونصال.

بين قصيدتي/ اتصالي وحرفك الذهبي عناق حب وصب، من عمق
أعماق الجنان.

بين شعري ونقدك املاس�ي اللقاء ألحان عطر ونقاء. 
أقرأ الدّر في محارك، من خلف بحارك، وأقتبس، وال أقتصر. نعم

"بالحب وحده نثأر وننتصر". 
 القلب املثخن بالجراح يعانقنا شوق إلى الصباح.منًا فياضبالحبر 

نخاف على الوطن املفدى من أذى األشباح. والخوف لهفتنا
يختصر. 

أيها الدويهّي النهر املتدفق نحو األعماق، نحو املطلق. كروَم حبك/
/ اإليمان/ نقدك/ جمالك، نقطف في العشايا والصباحات، والحبَّ

اإلبداع منها نعتصر.
واآلن، فقط، عرفت يا صديقي، ملاذا اتصلت. وقد وصلني الجواب
مخطوًطا بريشة أثملها البعد، والوجد إلى وطن نشتهيه على صورة

أقالمنا، أحالمنا، "قطعة سما ع األرض", أو قطعة أرض نبية 
في سماء غربتك/ حنينك/ وأفكارك االغترابية.
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د. جوزيف ياغي الجمّيل يكتب:  
معبد الروح واأليقونة املقدسة

إلى معبد الروح دخلت، فرأيت كاهنا/ناقدا/يرفع الصلوات
 لروعة ما رأيت! بخور قراءة يتعالى نحو عوالمويا، رأيتوالقرابين… 

من شوق وحنين.
بين طيات الكتاب وقراءة الصديق عماد يونس فغالي اتساق

ومشاركة في صالة. لقاء بين كاهن بالقوة ومعبد بالفعل. وهل كانت
املعابد الحقيقية موطنها إال الروح؟ وهل كانت العبادة الحّقة إال في

أعماق القلب، حيث ال ضجيج وال قشور.
والذبيحة؟ إنسان يؤرقه األلم واألمل. إنسان في ملء إنسانيته

يستشرف عطايا هللا الالمحدودة، في الذات والضمير.
الذبيحة، في معبد الدويهي، جسُد إلٍه تأنسن، كي يتحّول اإلنسان

إلى إله… الذبيحة بين يدي فغالي، عبق من عبادة تنأى عن القشور،
 مثلثّبوالتمتمات العقيمة، والطقوس الجلمودية. الذبيحة ح

األضالع، زواياه اإلنسان واإلنسان وهللا.
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في معبد الدويهي ترانيم صالة تشهد عظمة الخلق الثاني. 
في قراءة الفغالي ألحان قيامة تعلن والدة املوج، في رحم املحار

الكوني العظيم.
ًابين سرد وإيعاز قالب ثالث هو الحياة. وهل كانت الحياة إال جسر

يعبر فوقه اإلنسان، إلى عالم خلوده املرتجى، في نهاية الرحلة
العرفانية؟

ما أسرار تخّطيك، أيها الدويهي، عالم البوح، إلى عالم الروح؟
كيف حّولت الخمرة القانّية إلى ماء حياة؟… كيف أرجعت النهر

اإلنساني املتدفق من الفوق، إلى منبعه الفردوس�ي األزلّي؟
أسئلة برسم قراءة كاهن فغالي قبض على أسرار الفكر الدويهي،
فعّمدها بميرون سالم داخلي، وإبداع نقدي أثملته خمرة إيمانّية
دويهّية عميقة الجذور… أسئلة برسم قارئ الفكر النّير الجميل. 

ثنائية جديدة أظهرها الفغالي إلى العلن:  إنها ثنائية املؤلف والقارئ.
وتختلط األدوار. يغوص القارئ في عمق الكتاب/ اإليعاز/ السرد.

يصبح هو املؤلف، في عمق نشوة القراءة. يتحّول الكاتب إلى ساحة
اختبار بال اختيار. هي العالقة بين الصورة واملرآة، في بعدها النفس�ي

الفلسفي: أين األصل، وأين الصورة؟
معبد روح الدويهي صورة عن حلم اإلنسان الجديد، بعدما أصبح 
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الواقع القديم مجرد افتراض.
معبد الدويهي أرض جديدة، تبحث عن سمائها الجديدة.

وبين األرض والسماء عناق ولقاء.
وبين اإلنسان في ملء ألوهته وهللا في ملء إنسانيته لقاء.

وأي لقاء تجسد قراءة، بل رسالة حب، شارك في رصف حجارتها
الذهبية أديب، بل كاهن "لقاء"؟

 مرآة،في معبد الروح دخلنا للصالة فلم نجد على املذبح إال مرآتين
عمودية نحو هللا، وأخرى أفقية االتجاه نحو اإلنسان. وحين

تنكسر إحداهما، تبطل العبادة، وتنهار أعمدة الهيكل.
صدقت أيها الفغالي، فمعبد الروح ال مكان له وال زمان؛ ألنه في

الذات. والذات اإلنسانية حين تتصل بالنور األسمى تخترق حدود
املسافة إلى املطلق، والجزئية إلى الكلية، حيث ال موت وال فناء.
جميل ميالد الدويهي، كتابك ليس قصة، وال إيعازا، بل مناجاة.
ناجيت فيها الذات. وهل الذات إال اآلخر في األنا، واألنا في غيرية

املحبة والفداء؟
الكلمة املفتاح، في معبد الدويهي، هي الشمس، األيقونة 

املقدسة، هدية هللا للبشر. وهل الشمس إال املحبة، مصدر كل 
ألوهية وإنسانية ورجاء؟
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عرش الوفاء
"بيتقراءة في قصيدة "كان عندي 
يهي للشاعرة مريم رعيدي الدو

كان عندي بيت...
من زمان ما رجعْت

تا غّني تحت العريشه
والهوا ياخد املطرح

وياخدني من حالي...
والقمر ينزل من السما 

تا يمش�ي قبالي.

من زمان ما تعّلمت حروف
وما طارو من دفتري األخضر

جوقة عصافير
وغّطو عا حورة الشير...
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وما شفت جبل عالي
وشمس عم تشلح

عا سطح البيت 
بلوزتها الحرير.

من زمان كان بّيي
يزرع بالسهل تّفاح 

وعنب غالي
وكان الدهب يطلع بالْحقالي...

والجوهرجّيه 
فالّحين من ضياعنا الجبلّيه...

وكانو بنات وصبيان
يهربو من املدرسه

تا يلحقو الرعيان...
وكنت إشرب من العين

اللي فوق حارتنا
ويتغّزل فّيي ابن جارتنا...
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ويركض ورايي 
عالدرب حفيان...

بتذّكر الغيمه
كيف كانت توقف 

عا باب الخيمه
تا تحكي معنا...

ومن وقت ما توّدعنا...
ال بتعرف وين صرنا

وال بتسأل عن وجعنا...

من زمان كان عندي بيت
وهّلق صار البيت مهجور

وما في حدا
إاّل سطْيحة منتور

بتلعب فيها الريح
وبتنصب مراجيح

ومرجوحتي أنا السفر...
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ومركبي عا شّط بعيد
مْكسور.

                      
قراءة الدكتور جوزيف ياغي الجمّيل:

في القصيدة بنيتان تتصارعان، تتكامالن، تتوازيان. هما بنية
األمس/اليوم، وبنية البيت / البحر.

في قصيدة مريم رعيدي الدويهي رحلتان في الزمان واملكان.
الرحلة الزمانية سفر مزدوج االتجاهين: من املاض�ي إلى الحاضر في

مسار تصاعدي، عبر السفر. ومن الحاضر إلى املاض�ي، عبر
الذكريات. 

أما الرحلة املكانية فهي في اتجاه واحد، إلى ما وراء البحر، إلى
الشاطئ البعيد، حيث انكسر املركب، وفقدت الشاعرة األمل

بالعودة.
في قصيدة الدويهي تواز بين الحلم والواقع. الحلم يعيدها إلى

موطنها ، بيتها. والبيت له موقع في القلب والضمير. إنه البيت األول،
والحب األول. البيت الذي قال فيه الشاعر العربي:

كم منزل في األرض يألفه الفتى          وحنينه أبدا ألول منزل
ولكن بيت الشاعرة انتقل من الحلم إلى الواقع، من أحالم 
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 تقف عليهًادارساًل طل، ًاالطفولة إلى واقع الشباب. غدا بيتا مهجور
الشاعرة، تبكي وتستبكي، وتثير فيها الذكريات الحنين.

بنية القصيدة تتكون من ستة مقاطع بعدد أيام الخلق. ولكن
الشاعرة لم ترتح في اليوم السابع، بل بدأت مرحلة العذاب. مقاطع

قصيدتها الستة أصبحت بالنسبة إليها أشبه بالوحش األسطوري
سكيلال الذي واجهه أوديسيوس في األوديسة. وحش له ستة أعناق

طويلة، تحمل السم الزعاف، سم الهجرة والبعد عن بينلوبي
الوطن/ البيت الخالي إال من الرياح.

مريم الدويهي في قصيدة حنينها هذه تحاكي أوديسيوس. ولكن
 إلى وطنه وبيته. أما الشاعرة فمركبًا الفارق بينهما أنه أبحر عائد

عودتها مكسور، ومرمي على الشاطئ البعيد.
في عملية الخلق اإللهي، في ستة أيام، تم خلق الكون، بما فيه من

 اإلنسان. إلىواًل وصكائنات 
أما فعل الخلق الدويهي فكانت نتيجته خلق قصيدة الحلم والغربة

والحنين. خمسة مقاطع للماض�ي/الحلم الجميل ومقطع سادس
فيه عودة إلى أرض الواقع، إلى مكانين فارغين يختصران غربة

الشاعرة وحنينها: 
بيت مهجور في الوطن
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"ما في حدا"
 ومركب مكسور وراء البحر

"ومركبي عا شّط بعيد
مْكسور”.

املركب وسيلة العودة، الرابط الوحيد بين الغربة والوطن. وقد
ًاانكسر فانتهى حلم العودة.  ولكن إلى أين تعود؟ وبيتها صار مهجور

تعشش فيه الرياح. والرياح عنصر هوائي يدل على اضطراب وفراغ.
إنها مشاعر اإلنسان الصاخبة، تعبر األمكنة، تغير معاملها، وتحمل

 ال يبقي وال يذر.ًاأوراق األشجار الى البعيد. قد تتحول إعصار
وهكذا الغربة.

وجوقة عصافير، وجبل عال، والقمر، العريشةفي أرض الحلم 
وشمس… والدها والعنب والفالحون والرعيان والعين والغيمة...

في أرض الحلم لقاء بين عالمي األرض والسماء، الطبيعة اللبنانية
القروية بجماالتها النقية التي لم تشوهها املدنية املزيفة. طبيعٌة

 املخلص.بوالدةًا مبّشرأبطاُلها الرعيان الذين ظهر لهم املالك، 
قادُتها الفالحون الذين بخيمياء قلوبهم الطاهرة، ونواياهم

الصادقة، يحولون العناقيد، بل التراب، إلى ذهب محبة وألق
إبداع.
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وفي األعلى غيمة تظلل الذكريات. إنها غيمة الذكريات- بل 
أمل العودة- تلوح في األفق، مرهصة بعودة كريمة، قريبة، إلى سماء

الوطن/ الحب/ األحالم.
أما في أرض الواقع، فليس هناك سوى مركب مكسور. إنه مركب

القلب الشريد، في عالم بال قلب، سطحي األفكار، حيث ال "سطيحة
منثور" وال "مراجيح" تعبث بها الريح. والريح روح األمكنة، بل عبقها،

في القلب والضمير.
مريم رعيدي الدويهي، عميق حزن غربتك، ومؤلم. رائع حنين

. تنشدين لنا سمفونية الحنين واألنين. تعزفين علىلمؤوممحبتك، 
أوتار محبتك أناشيد العاشقين. ويزهر الرجاء وسط دوامة/

أرجوحة الشك واليقين، على أمل أن يصلح املركب املكسور،
فتعودي إلينا، بل يعود إلينا الوطن الجنان، فيجلد لصوص

الهيكل، وتصدق األحالم.
كان لك بيت هو الوطن، عبثت به األعاصير/ األحقاد. خطفه البحر

القرصان. ولكنه سيعود، "قطعة سما ع األرض"، بفضل إبداعك
واآلالء، بفضل أبنائه األنقياء. وإلى ذلك الحين، لك في وطن قلوبنا

والضمائر، عرش حب وشوق ورجاء، يا مريمة الوفاء واإليمان
والفداء. 
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 واألغنية الخالدةحّببحيرة ال
خلصت الغّنّيه"لشاعرة مريم رعيدي الدويهي "ل قراءة في قصيدة 

أنت فّكرت خلصْت الغّنّيه؟
                      والكالم الحلو

   ما عاد متل َصبي زغير
          يتغّنج عالسطور...

والليل ِطِفي النجمه الصبّيه 
                   تا تكبر العتمه

      وما عود أعرف وينك؟
                        إنت فّكرت

      إّنو في قّصه لها نهايه
وأنا وإنت أبعد من البحر 

         وأغمق من السهل
    وأرّق من غناني الرعيان

          هونيك بالوديان...
    وبعدها البحيرة ناطره
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             قنديل السهر ...
وهّوي تأّخر بالضيعه القريبه 

            وهيك يا حبيبي...
                   يمكن هّلق...

                      يمكن بكرا
        تشتاق لعيوني...

        وتعزْمني عالسهرّيه
      إنْت وأنا وأسرار...

وضحِكه
   متل ورِده باملزهرّيه.

ك. ... وهلقد بحبَّ
                       

قراءة د. جوزيف ياغي الجمّيل:
البحيرة والقمر خطان متوازيان. 

البحيرة امرأة، حواء الهاربة من عدن غربتها إلى أرضها الجديدة.
والقمر آدم، يبحث عن ضلعه املسروق، في غفلة من الزمان، 

 جلجامش.ةّيحعن تفاحة اشتهاها، ذات حياة، وسرقتها منه 
البحيرة عالم مائي. ومن املاء كل حي وحياة. من املاء حواء.
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والقمر رسول الشعر والشعراء. بيته السماء. مساره الدماء
والعماء.

بين البحيرة  والقمر حياة عشق متدفق مع شالالت الربيع. 
بين القمر والبحيرة رسالة خطتها يد الزمان، يوم ضاع األمان،

وغردت عنادل الضياء.
 من رحلته األخيرة. فيًاإنها رسالة بينلوبي، تنتظر أوديسيوس، عائد

يدها قميص االنتظار تحوكها بخيوط الوفاء.
وحين تشتد حلكة االنتظار، يتحول أوديسيوس إلى ديوجين

الجديد، يحمل قنديله بحثا عن الحقيقة. وال حقيقة أبعد من
حديث الظالل واألضواء.

تأخر القمر/ غودو الجديد. قد يأتي وال يأتي. ولكن دنان األمل في
البحيرة لن تفرغ من خمرة قانا الرجاء.

تتحول البحيرة إلى رمز لكل عاشقة، منذ ليلى العامرية، إلى بثينة،
إلى جولييت، وغيرهن من األسماء.

تأخر القمر في الوصول. وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر.
تأخر القمر ولكنه سيصل قريبا؛ ألن الشوق سيحمله على 

جناحيه، من القرية املجاورة.
البحيرة رمز لرحلة الحياة. محدودة هي في املكان والزمان.تتعدد فيها 
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الضفاف ، ويغريها الكفاف. أما القمر فهو الرحلة نحو عالم
الفضاء، إلى العالم اآلخر، حيث الحرية املطلقة ومنبع اآلالء.

البحيرة أنثى يخامرها الشوق إلى ضيف قريب بعيد، يسكن في مكان
مواز بين أحضان النجوم. مليك ال ينزل عن عرشه وسط الحشود،

في بيدر ليس فيه اكتفاء.
ويسقط قناع الشوق، في ظل من راودته الحياة في حياء.

وتلتقي الضمائر في عالم من ظالل. 
 من حنين. ألحانه غالالت شوقارةثقيأما القمر العاشق فيختبئ في 

بال اشتهاء.
لقاء البحيرة والقمر أسرار بلون الغرق. لقاء عذري الخطى

والخطاب. أسرار ورود قطفت من حقل، ووضعت في "مزهرية"
العناق/الفراق.

في لقاء البحيرة والقمر حركتان: عمودية خاصة بالقمر الهابط نحو
 صورة لحلم سماويعنًا بحث، وأفقية تموج بها البحيرة اًلالبحيرة لي

تنطبع على صفحتها الهادئة. وفي هاتين الحركتين يتجسد صليب
عاطفة بال ارتواء. 

ويتساءل القارئ : ما رمزية شخصيات القصيدة؟ 
من هو القمر؟

 والبحيرة العاشقة؟ من تكون النجمة الصبية واألغنية الخالدة
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أزعم أن القمر هو حبيب غائب، بعيد. والحبيب املصطفى الذي
تنتظر البحيرة مجيئه هو أب أصبح في السماء. تشتاق إليه ابنته

البارة. وال تلتقي إال صورته، في ظلمات ليلها الطويل. يض�يء صفحة
وجودها كالحلم الذي يبدده الصباح، وتخفيه شمس الواقع.

أما النجمة الصبية والبحيرة العاشقة فهما الشاعرة نفسها التواقة
ًا. سماويًاإلى استعادة أيام الفرح األولى، قبل أن يصبح األب قمر

؟" فهييةّنالغنت فكرت خلصت إأما األغنية الخالدة التي ال تنتهي "
رمز للحب البنوي الذي تكنه الصبية ألبيها؛ وكل فتاة بأبيها معجبة. 
أبعد من ذللك، قد تكون صورة األب املنعكسة على صفحة البحيرة

 لحبيب/زوج تراه صورة طبق األصل، عن األب الغائب.ًارمز
ونغوص أكثر في التأويل، وفي عمق شخصيات القصيدة.

القمر رمز السفر واالرتحال، أو الرحيل. أما البحيرة فهي الحقيقة
الراسخة في أرض الواقع.

القمر هو جميل ميالد الدويهي، الذي ارتقى صهوة السفر، إلى
فضاء الغربة. 

أما البحيرة فهي تجسيد للوطن الذي ينتظر عودته، كل ليلة، بفارغ 
الشوق والحب . وال يراه إال في صورته املنعكسة في أدبه الراقي، وفي 

أغنية اإلبداع التي يعزفها على قيثارة الفراق الطويل، في "أفكاره
االغترابية".
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أما األنا التي تخترق حلم القصيدة فهي الشاعرة نفسها، بينلوبي
الدويهي التي لم تعد تنتظر حبيبها املسافر، بل رافقته في غربة

سفره القمري. وهي اليوم تحثه على العودة، إلى ربوع الوطن.
فالغربة ليل يحاول أن يطفئ نور نجمتها. وقد تبتلع الزوج إذا استمر

السفر. والبحر ليس أقوى منهما، ولن يستطيع ابتالع حلمهما
بالعودة؛ ألن جذور السهل/ الوطن راسخة في أعماقهما، وطبيعة

قريتهما املتمثلة في الرعيان ال يزال لها صدى، في ضميرهما، يحثهما
على العودة، ونبذ السفر.

مريم رعيدي الدويهي، أيتها الزرقاء النبية، صرختك ليست 
صرخة في واِد. وقمرك املغترب لن يبتلعه ليل الغربة. سيعود إلى

بحيرة قلبك املفعم بالحب والوفاء، قبل أن تنتهي من حياكة
قميصك الصوفي. لن تبتلعه حوريات البحر. ستعودان معا إلى أرض
الوطن، قمرين، بل علمين ال تخبو شمس إبداعكما، أينما حللتما،

في الغربة أم في الوطن.
صديقتي الشاعرة الدويهية، أغنيتك لن تنتهي؛ ألنها أغنية الحب

والوفاء، بل أغنية طفل مولود في مغارة الوطن، شهد والدته
الرعيان، بعدما نقل إليهم املالك البشرى السارة.
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د. جوزيف ياغي الجمّيل يكتب عن د. جميل الدويهي
بوح املجامر""

قرأته شاعرا، وأي شاعر.
جاز في قلب قراءتي سيف املشاعر.

ونام بوح املجامر.
 على ورق. عادها جرح األرق.ًاقراءتي لم تعد مهمة. أصبحت حبر

وأقفل ملف القضية.
طلق سراح النقد. ُفّكت قيود القصيدة.

ُ
أ

عرفته أديًبا أريبًا. لم أعرفه. 
سال الندى على وجنتي الحرف. انكسر العبق في الحبق.

قرأته.. قرأني. ال فرق. ما دامت الذكريات ترسم سراطها الفض�ي
على التنهدات.

 غير حاقد.اًفوفيلسو، مفكًرا مؤمًنا، ًاقرأته ناقد
أفكاره اغترابية؟ زعموا… إنها ركن الوطن، وعماد تراث بال حدود. في 

قلبه عرزال من الذكريات، خيمة من النجوى، وقرميد من األحالم 
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تفيض بخمر الذات.
ذاب في أدبه املوج جمرا في املواقد.

هنا فكرة غامضة. هناك ألق مكسور. هنالك الناي ليس بساجد. 
وبين رأي حصيف، وغمز لطيف، تورق القصيدة بين يدي صائغ

يجيد دروس الخيمياء.
بين شعره والنثر تموج كلمات معمدة بنار الحب. بعيد من املجاملة

والتجميل، ال يحابي األصدقاء، وال يغفل حقوق األعداء، إن كان له
أعداء يغرهم فكره السهل املمتنع. يحاولون تقليده ولكن شتان.

شتان ما بين املقلد واألصيل، أو بين األصيل والدخيل.
جميل ميالد الدويهي، أيها الصديق البعيد، خلف حدود الشوق،

طوبى ملن عرفك ورافق مسيرتك املبدعة. وتحية لك أيها السندباد،
في عالم من األكباد. أرز لبنان يناديك. مفكرون وأدباء أغنوا الوطن

واملهجر في ناديك. عد إلى الديار، إلى األقاح في واديك، وإلى أرز
الرب، كي يزهر الورد في أيار، وتمتلئ السنابل بالحب.
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جراح النورس ودموع الفينيق
د. جوزيف ياغي الجمّيل قراءة

 "املرأة عند الشاطئ" لألديب جميل ميالد الدويهيةّصقفي  

"لو كانت األمواج تموت لكان البحر نضب من مائه، وتحّول إلى
.(جميل ميالد الدويهي، من قصة املرأة عند الشاطئ)صحراء." 

املاء والصحراء ثنائية ارتواء وعطش، في غمرة الجنون.
لو كانت األمواج تموت!

واملوج سر خالد، ليس فيه سكوت.
املوج كالحياة. حركة دائمة، بين صخور الشاطئ الفض�ي، وأعماق

املحيط.
املوج كاألديب. إن توقف عن اإلبداع تحول ألى صنم، أو وثن.

لو… حرف امتناع القتناع، بين موت افتراض�ي وأحالم الهباء. كينونة
تسكن أجراس الصمت والضجيج.

أّي موت يصيب املوج، في هدأة اآلالء؟
أي صمت يسكن الريح، وفي ناي العمر أنغام املساء؟

42



متى سرقِت األمواج عشبتك، يا جلجامش الشعر والجبروت؟
متى غرقت في دموع البعد آيات الدماء؟

ما الفرق بين البحر والصحراء؟
ونسأل األديب الدويهي، كيف ينضب املاء وتموت البحار؟

أيمكن أن يكون بحر وليس فيه محار؟
أيمكن أن يصبح البحر حفرة تدفن فيها األنهار؟

أتكون الصحراء مقبرة الرمل، وليس في الرمل حوار؟
البحر والصحراء وجهان لعملة واحدة يحترق على صفحات رمادها

الحصار.
البحر والصحراء رمز للقصيدة.

في البحر عمق، واختراق، خلف جبل قاف، وفي الصحراء أوزان
وقواف.

في مياه البحار غرق، وفي رمال الصحراء أحالم ومفترق.
جميل ميالد الدويهي، هل فكرت يوما في انعكاس معادلة البحر

والصحراء؟
ما تقول لو أعيدت الحياة إلى رمال الصحراء؟

أيمكن للقلوب التي جففها الحقد أن تستعيد بريق الآللئ، في أغاريد
املجون؟
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أيمكن أن تفرغ الصحراء من أحزان الجنون؟
تعطش الرمال إلى الحب، فتسكن جوع الشواطئ. وأمواج الشاطئ

قبالت وصفعات.
 ال زوردّي الخفقات. فيًاشاطئتبحث الشواطئ عن امرأة تسكن 

عريها سفر، قوارب ألقت مراسيها بانتظار اإلبحار، من جديد.
، نحو جنة النهرين التي ال يصيبهاةّراملواإلبحار عمودي هذه 

عطش، أو امحاء.
املرأة عند الشاطئ، تغوص في رمال غسلت خطاياها أمواج ندم

مجنون.
من قال إن البحر ال يخفي في عمق أحالمه آهات الصحراء؟

من قال إن الصحراء من رمال فقط، وليست من ماء؟
الصحراء كالبحر عطش أبدي ينضب فيها العماء.

لو كانت األمواج تموت ملاتت في شرايين البوح أوهام الدماء.
جميل ميالد الدويهي، أيها البّحار املغامر في صحراء األمواج، عميقة

جراح غربتك، في عالم صحراؤه جليد. وعلى الضفة األولى امرأة
تنتظر عودة النورس السندباد. هي األم/أرض الوطن/قبلة الحنين.

قد تنضب أمواج البحر، وتسكن الرمال في عمق الشوق. 
ولكن ينابيع الحب لن تجّف. متجذرة هي في القلب والضمير، وفي 
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إبداع تفّجر نفطا ملهما من أعماق املطر، في مدارات السنين.
وباإلبداع تزهر رمال الصحراء، تصبح دموع فينيق تبلسم جراح

الصباح اآلتي على أجنحة املغيب.
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آدم الجديد 
قراءة في قصيدة" هيك افترقنا" 

 جميل ميالد الدويهيورتالدكلألديب 
               

 هيك افترقنا
ْبخْيط السَهر َعم َقّطب النسيان

وِسهران َحّدي العتم… واملْجهول…
وعم إْنطرك مع َرْغوة الفْنجان
بين السؤال وبين َخوفي عليك

نازل ِشتي ْعيوني… وِشتي أيلول.
الشاعر جميل الدويهي من ديوان: "هيك القمر غّنى لعيونك”

"هيك افترقنا " قصيدة للشاعر املغترب جميل الدويهي. قصيدة في
 عناًرتعبيالظاهر تحمل معنى العتاب بين حبيبين.  ولكني أراها 

 الشوقمنًرا عم من الوطن. غربة طالت حتى غدت اًدبعيالغربة، 
والحنين، إلى بالد األرز وصنين.
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كيف افترقت أيها املهاجر عن األم الوطن؟ كيف غلف النسيان
حياة الغربة والحرمان من عطف التراب املقدس؟

أيكون السهر واألرق والشوق دواء للنسيان؟
اتسعت خرقة الحنين بحجم امتداد السنين. وأنت تحاول تقطيبها

بالنسيان. والنسيان كالكذب على الذات خيطه قصير. تسهر
لتنس�ى. كأن النسيان خمرة في دنان املستحيل. أهكذا يداوى

الرحيل؟
أين نار اآللهة يا بروميثيوس؟

أبن مصباح ديوجين؟
لقد سرقت حية جلجامش منك النار والقنديل، ولم يبق لك اال
املواويل، تتغنى بها في ليالي "العتم واملجهول". عتم الغربة في بالد

مجهولة فيها الغريب للغريب نسيب...
ويبدأ االنتظار، كل صباح، يرتشفه الشاعر مع فنجان القهوة،

ونشرات األخبار: كيف حال الوطن؟ متى تموت فيه الفتن، وتكون
العودة املرتقبة، إلى أرض امليعاد، إلى فردوسه املستباح؟

هو آدم الجديد يستعيد وسط الدموع ذكريات الخلد، وأيام الهناء،
في السماء.

الخوف"هيك افترقنا" والفراق دموع كاألمطار، في شهر الغالل، بين 
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على الوطن إلى درجة الجنون، وحرقة السؤال: نكون أو ال نكون. 
مطر

مطر 
مطر

يستصرخ السّياب الجديد أرض غربته، لعّل حزنه ينتهي بعودة ،
بعد زوال الخطر.  وال مطر.

أيها الشاعر املثقل بالحنين، بحلم الثورة الجنين، دموعك لن تبقى
بال فائدة. أمطارك الحّرى لثورة األطفال في بالدنا رائدة، ولو طال

االنتظار. وسوف يعقب العناُق الفراَق، سوف يروي املطُر العراَق،
يا سياب. وسوف نراك يوم األياب. وليس ذلك اليوم ببعيد، يوم

عيدنا السعيد.
وسيعود القمر املغترب يغّني لعيني الوطن، سمفونية حلم

العاشقين، غير املفارقين.
هكذا افترقنا. وهكذا اللقاء، ألرضنا البقاء، لشعرك النقاء ارتقاء،

في معجن الخلود. 
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خطاب املحبة… وبوح الروح
قراءة في قصة "العودة إلى هللا" لألديب جميل الدويهي

العودة إلى هللا عنوان قصة لألديب جميل الدويهي، من كتاب
"هكذا حدثتني الروح".

وعنوان الكتاب يغري باملغامرة، واإلقالع عكس زمن الحياة املادية.
بين املادة والروح لقاء أزلي. املادة تغوص في األعماق والروح تبحر

نحو اآلفاق، آفاق عصر متجدد عبر الحوار.
 في زمان الالزمان؟احًرمبما حديث الروح، يا 

أي مداد يقدر أن ينقل ما تبوح به الروح؟ في قصة الدويهي تحّول
الصراع إلى وفاق واتفاق. انتهى النزاع الطارف التليد، بين العلم

والدين. أصبح للعلم مفهوم جديد، في بيدر من ورود.
عاِلم الفيزياء يختبر الدين عالقة حب بين اإلنسان وأخيه اإلنسان.

هي مفارقة غريبة أن يتحول العلم، في قصة الدويهي، إلى مركب
شراعي يبحر نحو هللا.

حديث الروح والعلم واحد. وال خالف بين العقل والنقل، أو بين 
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، والطريق إلى هللا واحدة، مهمااًدواحاملادة والروح، ما دام الجوهر 
تعددت الوسائل والغايات.

ولكن الغرابة تزول، تتالش�ى، حين ندرك عمق رسالة األديب،
والعالم، والفيلسوف.

حديث الروح عودة إلى املصب، في حركة دائرية تبدأ وتنتهي
باإلنسان. 

اإلنسان، في الفلسفة الدويهية ، علة العلل، ومنشأ الوجود، في
أفقه الالمحدود.

وقصة الدويهي، في داللتها األولى، بحث عن املطلق، وانتظار انتظام
فكري جديد، حدوده العشق الصوفي في مقاماته الحياتية،

ومشروعية الصفاء.
مراحل القصة الخمس تقليدية، تبدأ بالزمان الحكائي املعروف
املرتبط بماض�ي السرد والحكاية: كان وكان… ويأرق الوضع األول

عند ظهور الرجل املسن واألشيب.
ًرا.مسن وأشيب… صفتان تعكسان في الواقع السردي حكمة ووقا

ولكنهما أصبحتا في واقع سرد الدويهي محاكاة لواقع مجنون، يسود
فيه الجهل الديني، وتنهزم اللياقة في السلوك، أمام قشور إيمان

سطحي، بال جذور.
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تذكرت، وأنا أقرأ قصة العودة إلى هللا، رواية لألديب اللبناني
يوسف حبش�ي األشقر" ال تنبت جذور في السماء”. وعادت إلى ذهني

قصة األديب إيلي صليبي "كتاب آدم أو السماء تبدأ من األرض”.
فقلت، وقد ازددت يقينا: بالحق نطق األديب الدويهي، واألديبان

الراحالن األشقر وصليبي: تبدأ السماء/الجنة على األرض. جذورها
بيننا ال في مكان آخر. وحبة الخردل تغوص جذورها في أرض

العالقات اإلنسانية قبل أن تعرش نحو سماء هللا. والعودة إلى هللا
 بقول الشاعر:اًلتبدأ من عودة اإلنسان إلى ذاته، في القريب، عم

 حقي فأنت أخياًممحترما دمت 
                                                     آمنت باهلل أم آمنت بالحجر.
أمر آخر تعلنه قصة الدويهي وهو مقولة أن النظافة من اإليمان.

فصورة الرجل املسن األشعث الشعر، ذي الرائحة الكريهة، تكشف
أن الخطيئة سيدة البشاعة والسلوك السيئ. فيكشف الظاهر

حقيقة الباطن، وُتقرأ الرسالة من العنوان. وقد أكد عنف املسن
تجاه العالم حقيقة هذا االفتراض.

وانتهت القصة، بما يحاكي إنجيل يوحنا الذي يقول: "كيف 
 (.20: ٤يوحنا:. 1تحب هللا الذي ال تراه وال تحب أخاك الذي تراه")

فاملسّن الذي استخدم العنف والخشونة ضد العاِلم بعيد كل
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البعد عن هللا، إله املحبة والسالم. وهو بحاجة ألن يتوب، ويعود إلى
طريق الحق والحياة.

هذا في الداللة األولى. ولكن قراءة ثانية ملجرى األحداث، في قصة
 آخر ال تعلنه الكلمات، والاًبجانجميل الدويهي، تكشف لنا 

تكشفه السطور. إنه قصة العودة إلى الوطن. فالعاِلم الفيزيائي هو
جميل الدويهي نفسه، اإلنسان الذي صقلت فكره وروحه الغربة

حتى األعماق. وهو، في منفاه يبحث عن معادالت تظهر حبه وتعلقه
بالوطن، فإذا به يواَجه بحمالت التشكيك بكل مغترب ومهاجر.

حمالت تزيد من عمق آالم الغربة والبعاد، فيعلن على املأل أن الحب
الحقيقي يكمن في لباب العالقة بين الوطن واإلنسان، ال في القشور

واالدعاء الكاذب.
جميل الدويهي، أيها الحامل في قلبك حب الوطن واإلنسان،

رسالتك وصلتنا بأحرف من نور. عظيم إيمانك، أيها السيد. رائعة
محبتك التي ترفض الزيف والرياء. وأفكارك االغترابية تشهد أنك

شجرة أرز مزروعة في العلم، وفي الفكر اللبناني املنتشر واألصيل.
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حديث الروح
د. جوزيف ياغي الجمّيل يكتب عن كتاب  

"هكذا حّدثتني الروح" لجميل الدويهي

هكذا حدثتني الروح، بل حّدثني قلُب كبيٍر من بالدي أضاء مشعل
لبنان االنتشار, وال أقول االغتراب.

د جميل الدويهي، بكم يكبر القلب، يصبح بحجم الفكر وسعة
الخيال. 

وعلى صفحات أدبكم الراقي شعاعات إيمان يعبق عطره في غالالت
بوح لذيذ. 

أي قلب يهيم بروحك التائهة على أقدام الخلود؟
أي حديث يطلقه فكرك النير على امتداد األثير، بين أستراليا وبالد

األرز؟
وتحتضن مجلتك اإللكترونية باقة من امللهمات  وامللهمين،

يغوصون في أدبك الراقي بحثا عن الحوار واملحار. والصيد كنز ال
يحده سؤال، أو رجاء: من هو ذلك البحر املحيط، جامع الغالل 
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والكنوز؟
حديث الروح ال يعي مغزاه اال األرواح، والعشاق، واملبدعون.

واإلبداع حرف في كتاب الكون، سطرته أيدي املحبة، بحبر نوراني
منبعه الوفاء.

مباركة منّصتك اإلبداعية. مباركة روحك الناطقة باملحبة، وإلى
لقاءات تفيض بأرقى األمنيات، على موائد الحرف الجميل.
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معّلقة الوفاء
 قراءة في مطلع معلقة جبران خليل جبران

 لألديب الدكتور جميل ميالد الدويهي
ها املبحروَن، تلَك بالدي أيُّ

من عبيٍر ُمسافٍر في الوهاِد
رى، أم َعروٌس أقحواٌن على الذُّ

ّلٍ وواِد؟
َ
ألقِت الشاَل بين تـ

أبدَع هللا َههنا من َخياٍل
هيكاًل شامخًا، طويَل الِعماِد

وأساطيَر من جماٍل عميٍق
في كتاب الزماِن، ال من ِمداِد...

                              د. جميل ميالد الدويهي

البحر… وما أدراك ما البحر؟! 
قارب سفر يموج بين الضفتين: الوطن والغربة.

أوتار قيثارة تشد خيوط اَلشوق بين أرض وسماء، بل بين الجنة 
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األولى وأرض الشقاء.
جدول من الفيروز يموج بين األزلية واألبدية.

أهذا هو البحر أم غول يبتلع حتى األحالم؟
بين أرض لبنان وبحر الغربة ألف لقاء، وألف رسالة يزهر فيها

الحنين.
أيها املبحرون، بل أيها الراقدون تحت التراب، كما تقول قصيدة

الشاعر أحمد رامي، بل تحت املوج.
 في بحار بال قرار، قراركم فراركم. املوت خلفكماًقعميأيها املوغلون 

واملوج أمامكم. فإلى أين املفر؟
لستم سندباديين وإن راق ألحالمكم فعل املغامرات.

لستم أوليسيين وإن ذاق سمُعكم طعَم غناء الحوريات.
.اًلبطمكره أخوك ال 

وأبحرتم… إلى الالقرار، إلى عمق تجاوز زمن العودة. 
وطالت أيام غربتكم والبعاد.

هرقت دماء اإلبعاد، هذهًدابعيأيها املبحرون 
ُ
حتى ُجّنِت األبعاد، وأ

بالدي، بالدكم، ال تزال تنتظركم، حسناء لم يكتِو حسنها برياح
تشرين الجاّلد.

بين سفر البحر، والبر، لقاء عاشقين. وال تزال العروس، في 
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رى يعانق عروس فستانها األبيض يؤرقها حلم انتظار. أقحوان الذُّ
التالل واآلمال.

 في محيطات الحنين، أرضكم أرض الغالل.اًقعميأيها املوغلون 
رّي يغفو على التالل، وفي أعراس السنين. والكوكب الدُّ

بالدكم أرض هللا. وأرض هللا يحرسها الياسمين.
وفي هيكل النجوى قصيدة صاغها هللا عنوان رجاء.

في هيكل هللا، منابت آس العصور. خيال فنان قال للكون كن فكان. 
قصيدة هللا، بال حبر أو مداد. سحرها عرس القدر. حلمها موج

العبير، وآيات الجمال. 
لبنان أرقى قصيدة خّطها هللا، في كتاب. قصيدة إيمان هي، ضاقت

بها األساطير.
حلم إله أيقظ الوجَد، فكاد أن يطير.

وطاب امللتقى. طال الزمان.
وأقلق الزماَن شاعُر، 

غردت في قلبه الوثاب مشاعُر
لم يْمُحها ظلم حرب، ظّل بحر، ظالل شهداء.

بين جبران وجميل، لحن حب جميل.
 الرحيل، سفينة بقاء فونّيةيمسوأشرقت، بين املهاجرين، 
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مستحيل.
جبران خليل جبران، إيليا أبو ماض�ي، ميخائيل نعيمة، أمين

الريحاني، نعمة هللا الحاج، رشيد أيوب، جميل ميالد الدويهي،
رنده رفعت شرارة،مريم رعيدي الدويهي، كلود ناصيف حرب، 

الديس القزي، جوزيف أيوب… سلسلتانك أوجيني عّبود الحايك،
، لتعلنا وجه لبنان الحقيقي الذي شّوهتهاًثوحدي اًمقديمتصلتان، 

 بغير استحقاق.اًدسعي والفاسدين والحاكمين ينّيالسياسأنانيات 
هؤالء هم املهاجرون املبحرون الذين يناديهم صاحب املعلقة
الجديدة ِجّدة فكره املوسوعي الغنّي بما لّذ وطاب من الفنون

األدبية والفلسفية...
بين البحر وضفتي املهجر والوطن وشائج قربى وآبات خيال وجمال.
بين ضفة الوطن وشاطئ الغربة أحالم عناق ال يعرف عمق محبتها

إال من ذاق لوعة الفراق.
بين بحر جبران وبحر الدويهي مسافة حب ال تتغير، وال تتبدل. إنها

العشق األبدي لهيكل الوطن. ولعل كلمة الهيكل تعيدنا إلى قول
السيد املسيح في بشارته املحيية:

ْنُتْم َجَعْلُتُموُه 
َ
اَلِة ُيْدَعى. َوأ "َوَقاَل َلُهْم: »َمْكُتوٌب: َبْيِتي َبْيَت الصَّ

(13 : 21َمَغاَرَة ُلُصوٍص.)متى: 
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هذا هو هيكل الدويهي، وطنه الجريح، إبداع هللا الشامخ.
في مطلع املعلقة الجبرانية نداء، وفعل محبة. ينادي الشاعر

أصدقاءه املبحرين، بل ذاته املبحرة نحو أرض جديدة، وسماء
جديدة. وكأنه يريد لجذوة الوطن أال تنطفئ، في القلوب. مع يقينه

املطلق أن بالده الرائعة، أرض هللا، أصبحت بجماالتها، وقدسيتها،
و" أساطيرها" شبيهة بالجنة األولى، عدن السليب، جمهوريًة كم

تمنى،عبًثا، أن تبقى الجمهورية الفاضلة. ولكن هل انتهى عهد
املعجزات؟

هذه قراءة أولى ملطلع املعلقة الدويهية، معلقة الوفاء: جبران خليل
جبران. كثيرة أوجه الشبه بين جبران وجميل. ولكّن الشبه األرقى

واألبقى يبقى في املحبة التي ترسخت في القلب والضمير، جذور أرزة
حنين ال ينضب زيت سراجه. ولكم تحّول، على أيديهما املاء إلى زيت،

والزيت إلى نور قداسة، والقداسة إلى هيكل بَنته مخيلة هللا.
 كانت املعلقات ُتعّلق على أستار الكعبة،اًمقديجميل الدويهي، 

وأنت علقت معلقتك الجبرانية على أستار اإلنسانية والوطن،
لتؤكد أن لبنان املشعل والرسالة ال يمكن له أن يضعف أو يموت،

ألنه عرس القداسة، وعرش هللا.
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 املشروع الدويهّي

كان ما كان، في حديث الزمان، أمير وأميرة يحكمان، في مدينة أحالم
فاضلة. صولجانه األدب املعّتق بالحكمة، تاجه الفكر املتفّجر

باإليمان إكليلها شعر مرصع بالحنين والسكينة، سندبادي الرحلة،
أوديسيوس�ي اإلرادة.

بداية قصة، بل أدب، بل حياة.
قصة أديب عصامي اسمه جميل ميالد الدويهي. أديب ميزته الكبرى

ثالثية الصفات: تواضع قلب، عظمة عقل، وإيمان ال محدود
بعظمة اإلنسان، صورة هللا الخالدة.

قصة شاعرة تحيك حنينها قمصان بينيلوبي، في انتظار عودتها إلى
وطن تتوق إليه، تبنيه من جديد، في قلبها، بل في القصيدة الثائرة

على املوت والغربة والنسيان، في حروفها الواجدة.
بين جميل ومريم لقاء يومي على مائدة الكلمة املشرقة باأللق

 يستمدامًرقوالقلق. هي تومض، نجمة في سماء الحرف، وأحيانا 
التألق من شمس متفجرة بالضياء. هو األب وهي الوالدة.
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 كتًبا في بساتين الحرف املثمر أفكاًرا اغترابية تمتّد ظاللها علىدانِلي
أثير الضفتين.

في الضفة األولى أقالم تعانق الحنين والحب واإليمان.
وعلى شاطئ الوطن أقالم تداعب ريشاتها الخمرية دنان فكر متنوع

العنب، تقرأ غربته بقلوب عنوانها الحب، عنفوانها الحرب على
التهميش والالمباالة..

 ولو في الصين، يقول الحديث الشريف. وهذا هوم اطلبوا العل
ستراليا،أاإلبداع يراود عقولنا والضمائر من خلف البحار، من 

 بذور نهضة اغترابية ثانية.اًلحام
أنكون أمام لقاء حواري بين جميل وجبران؟

ا بين مريم   في طّياته الحنينيحمل، وميهل نرى اليوم عناًقا روحيًّ
إلى لبنان؟

وهل تجّسد املرداد النعيمي من جديد، في هيكل روح دويهية؟
أفكار اغترابية، مشروع جميل الدويهي اإلبداعي، إعصار فكري

يصل الضفتين بوشائج ال تنفصم عراها.
املشروع الدويهّي ُمزارع يلقي بذور الكلمة الصادقة في بستان

اإلبداع. والثمار وفيرة الغالل والدالل.
املشروع الدويهي ليس عصارة شخص واحد، أو شخصين. إنه 
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دوائر من النور والعطاء، تنطلق من بؤرة واحدة لتتسع أمواجها، إلى
املقلب اآلخر، من البحر اإلنساني العميق األغوار. أمواج بحار

تحمل مراكب صيد نقدي، في شبكاتها املزيد من األسماك واملحار.
على إمارة الحرف أمير وأميرة، دويهيان عاشقان، ينثران ورود الحب

والجمال، في قصر حدوده سماء الحب الجديدة، وأرض الكلمة
اامللهمة ، لبنان.

انتهت القصة؟ ال ...فنحن ال نزال في الليلة الثامنة عشرة، يا شهرزاد
املهجر الجميل.
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ًبلقاء الح
قراءة في نص: آخر موعد للقاء

من كتاب" بالد القصرين"
لألديب الدكتور جميل ميالد الدويهي

آخر موعد للقاء.. واللقاء كائن بين بحر وعاشق.
في البحر عبق من حبق. وفي العشق انتظار غد ليس يأتي، قبل

الفجر.
آخر موعد وأول عشق. والعشق ليس له، في قاموس جميل الدويهي

قواعد، وال حدود.
آخر موعد مع األنا. واألنا سقراطية الوعد والوعيد. أنا تبحث عن

ذاتها، وتحلم أن تعود.
ولكن إلى أين تعود؟ وهل تصدق الوعود، ويسمح الزمان باللقاء؟

في كتاب اللقاء حنين وارتقاء.
في وعود العشق أنين ونقاء.

..هناكلواوقبل جنون البوح تضطرم املسافات بين الهنا 
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هنا عالم من جماد.
هناك قصر إرم ذات العماد.

وبين الضفتين جسر من املاء والعماء، يصل األرض بالسماء. وال
يستكين.

إنه جسر الوعد، منذ زمن الصباح املستباح، في جنة التفاح.
تفاحة العشق تسترق الخطى، والخطاب.

أرجوحة الوعد تهزأ بالندى املذاب، بالعذاب.
وينكسر الشعاع بين وعدها والوعيد.

حلم أي الجن، يا غانية العصور؟
أين للريح أن تبحث عن واحة ليست عاشقة؟

هو املوعد العودة، خارج أكذوبة الزمان. كيف يحترق الزمان
كشعلة الفينيق األنيق؟

ضميران يسيطران على نص الكاتب الدويهي: األنا واألنت. 
أنا الكاتب/القارئ وأنت الحبيبة، عنقاء قيس العاشقين.

أنا الذكريات في مكان أبعد من اآلتي والجنون. وأنت موطن الحنين.
هناك الداجي، في عالم من جليد. وأنت الحبيبة/القرية لـأنا ا

الوادعة، أميرة الفارس الذي يحارب طواحين السنين.
كيف يلتقي النقيضان؟
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أنا وأنت خطان متعارضان، بل متوازيان.
أنا اإلياب وأنت الغياب.

ا، أو شبه حّي، في الذاكرة.  وأعود إليك حيًّ
أعود وترمقني العقول. تعانقني الحقول. أسابقها الريح، وال أستريح،

أو أريح.
أعود في الزمان، ال في املكان. واملكان حّي، في فؤادي، وسط أراجيح

الضباب.
هناك حبال الشمس.

هنا العدم.
هناك النور والتراب.

هنا املاء والهواء.
عناصر أربعة تتصارع في ذات األديب الدويهي، ترسم مسارًا

انحداريًا/ تصاعديا يفيض باألنين. 
يرى املهاجر نفسه سندباد البحر ولكن بال توق إلى املغامرة. حياته

الجديدة مقامرة، قفزة في عالم مجهول. 
رحلة السندباد الجديدة ترمي به في هاوية من الغربة واأللم 

والحزن.
حزين هو ألنه بات في عالم غريب، ال يعرفه فيه العابرون أبناء ذلك
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البلد. 
في داخل الدويهي الجديد قصران: قصر الروح/القرية/ الوطن،

وقصر الغربة/الحزن/الجسد.
يعود به الحنين إلى دفتر الذكريات، إلى دفتر الطفولة والعصافير

والدروب والشرفات املطلة على البحر.
في دفتر ذكرياته سهل أخضر يفيض بالحب والسحر، كان يزرعه

"مواعيد وأغنيات".
في واحة الذكريات، يعود به الحنين /الحلم إلى الشاطئ األول، إلى

جرن معمودية املاء، بل الدماء، بل النار. 
كان البحر معمودية األديب الذي ظن الغربة والدة جديدة، فإذا هي

سالسل وقيود، وآخر لقاء. غربته أصبحت بلون الغرق، درًبا إلى
الجنون والضياع والدمار.

واستعار جميل الدويهي مركًبا للعودة إلى الوطن. إنه مركب
الذكريات. مركٌب شراُعه الحب والحبر والكتابة. مركب يعيده إلى

قصر الروح، إلى عدنه السعيدة، حيث البراءة والحرية.
آخر موعد للقاء هو موعد مع الحب، مصالحة بين قصري الروح

والجسد، وإعادة اكتشاف الذات.
قديما قال سقراط: أيها اإلنسان اعرف نفسك. وقد اكتشف 
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الدويهي ذاته، في أفكاره االغترابية اإلبداعية التي أعادته إلى وطنه،
أرزة تعبر جذورها املحيطات، من غربة العدم إلى قصر الحياة.

جميل ميالد الدويهي، مباركة غربتك واللقاء ، في "بالد القصرين"،
يبعثان فينا األمل والتفاؤل بأنك عائد إلى أورفليس الوطن، حقيقة

عرفانية، تنشر النور، وتطرد الظلمات.
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ّبكتاب الح
"ِكّبأح "وقلت من ديوانة يدقصمقطع قراءة في 

 لألديب جميل ميالد الدويهي

إني أحّبَك هكذا، متوّترًا، متحّررًا، وأماَمك األسواُر... هذا العيُد
عيُدك... فابتدْئ بالرقِص...

وادُع الجائعيَن إلى الَغداْء
ماْء! وامسْح بثوبَك ما نزفَت من الّدِ

زغرْد هنا
فجميُع ما عّمرَته يبَقى هنا

ومدينُة املوتى 
سيأخُذها الهواْء.

(2002                      جميل الدويهي )وقلت: أحّبِك - 

..عنوان قصة، كتاب، حياة. إنها حياة األديبِ”."وقلت أحبك
الدكتور جميل الدويهي.
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بين القصة/ اإلبداع والحياة املعتقة باإليمان رسالة تبدأ بها الكلمة،
وال ينهيها العمر وإشراق اآلهات.

إني أحبك هكذا.. .وتأكيد الحب ال يحتاج إلى برهان. إن سكت
الكاتب تنطق الحجارة.

كيف يولد الحب، في النفس األبية املتخمة بالعطاء؟
أليس الحب عطاء الذات، وبذلها بال حدود، أو سدود؟

 عن جلجلةًثا، بحّرًرا، وتحاّتًرتوأليس الحب، في مفهوم الدويهي، 
تسكر فيها أمواج القلب، وتيارات املشاعر؟

من هو املقصود بالحب، السجين في قلعة التوتر، أمام أسوار تقف
 بينه وبين االنطالق؟اًزاحا

وأين موقع األديب من األسوار، داخل املدينة الفاضلة أم خارجها؟
أتكون األسوار عقبة أمام الحب، أم حماية للحبيب، من هجمات

األشرار والغزاة؟
أسئلة تبحث عن عمقها، في مواجهة مفتوحة بين األنا/الفداء

واألنانية الخرقاء.
أن نحب اآلخر، كما هو، سر الحب، وجذوته التي ال تطفئها رياح

الالمباالة.
أن نحب اآلخر، بال شروط، منبع الحب، بل عيده الالمتناهي، في 
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مسيرة الحياة.
من هو هذا األنت؟ وكيف يصبح هو العيد والفرح األكيد، في 

رحلة األمنيات؟
هذا العيد عيدك، بل عيد الحب، فلترقص الهنيهات، وليبدأ العرس
الحقيقي، عرس املدى املفتوح، على مروحة واسعة من االحتماالت.

هي الوليمة السماوية يدعو إليها األديب، في فيض من املشاعر
يسكنها الجنون الحنون. وليمة يدعو إليها الجياع، وأي جياع؟

إنه الجوع إلى الحب، والفرح. جوع تنزفه الدماء على صليب الفداء.
والثوب؟ رمز ملوكية تمسح نزف القلب وجرح الحرمان. فهل يكون

الثوب رداء املعلق على صليب اآلالم؟
والدماء؟ رسالة السماء إلى اإلنسان، في صراع بروميثيوس�ي ال ينتهي.

تنزف من كبده املدمى بالشوق إلى تحدي سلطة القدر، في سبيل
اإلنسان.

هو العطاء بفرح، يدعو إليه الدويهي. عطاء يشبع الجاٰرين في 
اإلنسان: نفسه والجسد، على الرغم من النزيف الداخلي، نزيف قد

يكون توجًعا على حال الشريك، في مأساة الوجود.
زغرد هنا. ألن كل ش�يء ما خال هللا باطل، على حد قول الشاعر

الجاهلي، لبيد بن ربيعة. وكل ما تبنيه يبقى على هذه األرض الفانية.
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في فلسفة الدويهي مدينتان. إحداهما مدينة املوتى. مدينة تحيلنا
إلى رواية األدبب املصري حسن الجندي، تدور أحداثها حول

مخطوط الرحالة أحمد بن اسحق، يصف فيه مدينة ضربها وباء
"هنا" الفاني، بمحدوديتهلـ قض�ى على أهلها جميعا. إنها عالم ا

وسرابيته والهباء. والرحالة ابن اسحق تجسيد لألديب الدويهي
 فياًقغرنفسه، وقد أدرك أن رحلته، في املكان والزمان، ليست إال 

غربة قاتلة. فكل ما يبنيه هنا، في الغربة، قصور مبنية على رمال.
والعودة إلى هناك، إلى الوطن، إلى دار السعادة الخالدة، هي كامل

الرجاء.
"هناك" غير املعلنة،ـ وهكذا تظهر املدينة الثانية، مدينة ال

الفردوس الحقيقي. وقد نفهم بهذا الفردوس الوطن الغالي، لبنان،
الجنة املشتهاة.

مدينة املوتى هي مدينة الوالدة/املوت، مدينة أبي العتاهية، 
حيث يقول:

ُكُم َيصيُر ِإلى َذهاِب ِلدوا ِللَموِت َوِابنوا ِللَخراِب         َفُكلُّ
مِلَن َنبني َوَنحُن ِإلى ُتراٍب           َنصيُر َكما ُخِلقنا ِمن ُتراِب...

أما مدينة األحياء فهي مدينة املحبة والعطاء والفداء. مدينة مثالية
ر وتعميِم الَخير األْسمى. تجسد ُحلم الفالسفة، وتعلن إِزالة الشَّ
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مدينة املوتى هباء، يزيلها الهواء؛ ألنها ليست مبنية على أسس الحب
والعطاء. أما املدينة الخالدة فهي مدينة السماء.

جميل الدويهي، أيها الفيلسوف التائه بين غربتك والوطن، بين
أرض الشقاء والفردوس الذي طردت منه بفعل ذنب اآلباء. اسمح
لـلنا أن نخالفك الرأي، هذه املرة. فما عَمرته "هنا"، أي هناك، ) وا

 هناك نسبيان، بحسب إينشتاين( من إرث فكري سيبقىلـهنا أو ا
 ، مدى األجيال. واملحبة التي يزخر بها قلبك وأدبك والعطاءاًدخال

هي الهواء/اإلوكسيجين الذي يتنفسه أصدقاؤك والقراء وحيث
املحبة/ العطاء/الفداء ال موت، وال غربة، أو هباء، بل حياة،

وسعادة، وسماء.
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 الخالدةالسمفونية
قراءة  في كتاب" بالد القصرين" لألديب جميل ميالد الدويهي

 رائد النهضة االغترابية الثانية

بالد القصرين عنوان كتاب لألديب الصديق جميل ميالد الدويهي. 
 هو. وحكمة الدويهي تستمد نسغها من مدينته الفاضلةكمِٖحكتاب 

املشبعة بتعاليم البشارة اإلنجيلية الجديدة.
أين تقع بالد القصرين؟ وما املقصود بها؟

بداية نقول: الحياة في قاموس الدويهي جسر عبور بين األزلية
واألبدية. عبور من قصر إلى قصر: قصر األرض وقصر السماء.
في القصر األول خيرات مدنية زائلة، رفاهية فانية، وغوص على

ثروات تسرق القلوب .
وفي القصر الثاني كنوز ال يسرقها لصوص، وال ينخرها سوس.

القصران هما الجسد، والروح. الجسد هو املزمار والروح 
موسيقاه. وال فصل بينهما، وال قيمة ألحدهما من دون اآلخر.

بالد القصرين هي األدب واللغة. وأي فصل بينهما إنقاص من قيمة 
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االثنين. وال بد أن يتحدا كي يكون لهما قيمة كبرى.
اآللة واملوسيقى إن افترقتا تتحول اآللة إلى جثة ليس فيها حياة.

بالد القصرين هي الغربة والوطن. جناحان يحلق بهما الدويهي، نحو
اآلفاق. وأي فصل بين الجناحين يمنع الطائر من التحليق.

بالد القصرين هي اللقاء بين األرض والسماء. وهذا اللقاء هو غاية
اإلنسان، في هذه الحياة، حيث ال منطقة وسطى بين الجنة والنار،

كما يقول الشاعر النزاري. لقاء بين واقع ومرتجى، أو بين الحقيقة
واألحالم.

ولعل القصرين يمثالن الحياة واملوت. في قصر الحياة طموحات
، في هيولى مادية ال تعي ذاتها في مكان أشبهاًنحيوأحالم تتجسد 

بالالمكان. أما املوت فهو القصر األبدي الذي ال قيمة فيه للروح
 من ماهيتها األرضيةاًدبعي

يةّلالكفي قصر الحياة آلة موسيقية بامتياز. إن نزعنا عن ماهيتها 
جوهر موسيقاها تضمحل وتذوب.

وفي قصر املوت سمفونية خالدة ال يدرك عمقها إال املبدعون،
خبراء املتحف اإلنساني، عبر العصور.

وال تظهر قيمة اإلنسان إال في اللقاء السرمدي، بين القصرين 
 واحد اسمها يةّلكالحقيقتين، حيث ال قشور وال لباب، بل حقيقة 
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اإلبداع.
جميل ميالد الدويهي، أردت في كتابك الفكري هذا الوصول إلى
نهضة اغترابية ثانية. وأي نهضة يمكن أن تتم بغير الحوار بين

قصري التراث والحداثة. ولعلهما ركيزتان مهمتان في بناء الحضارة
الجديدة، حيث ال انقطاع، بل تكامل وانسجام.

اآللة واملوسيقى عنوان لثنائية تتحد في جوهر األشياء لتعلن والدة
إلىواًل وصاإلنسان الخارق القادر على اختراق قشرة جسد الحياة، 

األعماق.
في القرن الخامس قبل امليالد، أعلن أفالطون مدينته الفاضلة.
وتستند هذه الجمهورية، بتأثير واضح من أستاذه سقراط، إلى

مبدأي الحق والجمال، النور والظالل.
وفي مطلع القرن الحادي والعشرين، بعد امليالد، أطلق جميل

الدويهي، أفالطون الجديد، مبادرة الحوار، بين لبنان املقيم
واملنتشر. وهو حوار خارج مفهوم التقوقع واالنعزال الطائفيين. 

إن كان أفالطون قد طرد من مدينته الفاضلة الشعراء، فالدويهي
بنى مدينة القصرين على التالقي بين مفهومي االلتزام والحرية، وطرد

من مدينته الفاضلة الجديدة، كل طارئ على األدب والفكر
والفلسفة، في بعديها الخاص والعام.
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جميل الدويهي، مباركة لك إمارتك على بالد القصرين. مباركة
نهضتك الثانية، ارتقاء بالحضارة العربية، إلى مصاف الخلود، على

نهض العرب، فيخرج مارد اإلبداع من قمقمه، وطائريأمل أن 
الفينيق من بين الرماد. حينذاك يحق لنا أن نردد مع الشاعر

الحمداني:
ونـحــن أنـــاس ال تـوســط بـيـنـنـا        

                                        لنـا الـصـدر دون العاملـيـن أو القـبـر.
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 بيدر املحار
د. جوزيف ياغي الجمّيل يكتب عن "أفكار اغترابّية"

أفكار اغترابية، د. جميل الدويهي، اسمان يجمعان اإلبداع، في أرقى
مظاهره. وزارة ثقافة تجمع بين الضفتين. قلم رائد يبذر الفكر

املبدع سنابل حنين وياسمين.
بالكلمة نرقى ونستمر.

بالفكر ينهض اإلنسان والوطن.
باإلرادة والتضحية والوفاء يغرس الدويهي وكوكبة من املبدعين

أرزات ثقافية، على املقلب اآلخر من املحيط، في أرض صيفها شتاء،
وشتاؤها قبالت حب، على وجنات أطفال الوجد السحري.

في أفكار اغترابية حنين إلى الوطن، إلى التراث اللبناني العريق الذي
بدأنا نفتقده، في أرض األجداد.

في كتابات جميل ميالد الدويهي، ومريم رعيدي الدويهي، وكلود
ناصيف حرب وسليمان يوسف إبراهيم، وعماد يونس فغالي،

وغيرهم من األدباء العاملين في حقل األدب الراقي، أصوات تنادي
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لبنان املقيم، تحثه على املشاركة في النهضة الفكرية الجديدة،
نهضة اإلنسان املفكر الحقيقي الذي ال يهاب القيود، يواجه 

السدود، وينتصر. بالحق ينتصر، وبالحرف الذي يحيي وال يميت.
مؤلفات تصدر في زمن أصبح النشر فيه مغامرة، بل مقامرة. ويولد
السؤال: من يقرأ، في زمن املوت والحجر والبحث عن لقمة العيش

الضائعة، ضياع األيتام، على موائد اللئام؟
: إصدارات تهزأ بارتفاعباملحاراًلمحّمويأتى الجواب من وراء البحار، 

األسعار، وُحّمى الدوالر. إصدارات مجانية، تتناقلها الوسائل
بقول املهجري األسبق، األديباًل عماإللكترونية، في أسهل مجال، 

الكبير، ميخائيل نعيمة: حياة اإلنسان في األخذ والعطاء. هالكه في
البيع والشراء.

أفكار اغترابية تعلن، في زمن الحرب الوبائية واالقتصادية، الحرب
على الجشع واملادية واألنانية املتوحشة. وتطلق صرخة الحياة، في

مواجهة املوت، صرخة األمل، في مواجهة اليأس واإلحباط.
كوكبة من املبدعين تتالقى، تّتحد، تتسامق، على مائدة الدويهي

 عن آللئاًثبح، اًدونق وفلسفة، اًبأدالجميل. تغوص في فكره النّير، 
في األعماق. والصيد وفير، أينما ألقوا شباك أقالمهم املبدعة، على

يمين املركب، فتمتلئ وال تتمزق.
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لن أغوص في الثروات املقتنصة، من درر القراءات، والتعليقات.
لكل منها رونقه وتألقه. وفي كل شجرة سامقة غالل ودالل وجالل.

جميل ميالد الدويهي، مباركة أفكارك االنتشارية، ال االغترابية.
، أو من ثمار غربة. مباركة جائزتك السنويةاًبغريفليس ما تكتبه 

التي تغدق على األدباء والباحثين واملجلين، في حقول العطاء. ألنت
، في ضمير الوطن، والوطن في قلبك والعقل، لغةاًمودائ، اقًّح

، وفلسفة، وإنسانية. ولعل فلسفتك الكبرى هي اإلنساناًروفك
بيدر املحار، في عقل الوطن، بل في قلب هللا.
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ّبباقات الح 
  قراءة في قصيدة" أفتش عن باقة ورد" 

 للشاعر جميل ميالد الدويهي

 صنوان ال يفترقان. فهل تكفي باقة الزهر هدية لسيدةّم واألّبالح
ربيع الحياة؟

بين األم والوردة لقاء ونقاء.
األم وردة الزمان، وما بعد الزمان. في يديها رقة الوعد، وحنان

الوجد، ولطف السناء.
الوردة أّم بستان الحياة. في وريقاتها دفء الندى، وصفاء النداء.

 يفتش الشاعر؟ وأين؟ّموأفتش… يقول الشاعر جميل الدويهي. ع
أيفتش عن الورد، أم الحب في لحيظات البرد، أو عن جنون إيمان

باركته السماء؟
يفتش عن باقة قطفتها الروح، والجروح، وأنامل اإلله.

إنها باقة الوعد يطفو على سطح املياه.
في البدء كانت األم. وأم الكون نور ال يض�يء فرح الكون سواه.
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هي الحكاية ترويها شهرزاد. والعمر يزداد. وال عمر لنا، في الحياة، وما
وراء الحياة، عداه.

، وتمتلئ بالخير الحياه. ، فيزول الهمُّ قصٗص البطولة تروي األمُّ
ذكريات يستعيدها الشعر، بل حلم راود األشجار والبحار؛ أي حلم

لم تبح به الشفاه؟
في صورة األم، في شعر الدويهي، رمزان متوازيان: األشجار رمز

 على الجباه.اًعمطبوالوطن، وأشرعة الصيادين رمز الهجرة 
جذور الوطن تمتّد في عمق املسافات، إلى ماض عميق الجذور، إلى

حنين الصبا، في مداه.
أما األشرعة فهي جمع تكسرت القلوب على خطاه. أشرعة اقتلعت

شجيرة الشاعر من أرض صباه.
عميق حزنك، أيها الدويهي،  عمق حبك لألّمين اللتين هجرتهما

مرغمًا فكان حنينك الراسخ في األعماق هو الصاله. 
في قصيدة الدويهي ثنائية النور  والظالل، الغربة والوطن، البحر

واألرض.
الوطن/األرض/ الظالل صور طبق األصل عن الحياة التي يشتاقها

السندباد. حياة هي األّم يهديها الشاعر قلبه، فائق حنينه، والشوق.
يفتش من أجلها عن ورود الحب باقات وطاقات.
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ولكن األم/ الوطن/ األرض اآلن فقيرة ومشردة، تطعم أوالدها من
كبدها الجريح بحراب العقوق، وما من شفوق.

ّم عارية إاّل من الحب، رداؤها القهر، وسياطأوطن الشاعر 
الجالدين الصفيق.

أية حرقة يطلقها الشاعر الدويهي، من أعماق جرحه واملأساة؟
بل أي جرح لسندباد تحطمت في قوارب رحلته الطويلة األشرعة

واملرساة؟
هي الغربة الرياح تسير بزورق عمر الشاعر. قنديله الديوجيني

شاحب، تكاد تنطفئ فيه  شعلة الرجاء.
أتكون رحلة الشاعر لعنة تحاكي لعنة أوليس؟

تتجدد الثنائيات في القصيدة. يصبح الوطن أرض امليعاد، والغربة
 من رمال وصحراء. والشاعر بين فردوسه املفقود وغربةماًمعا

 من طين،اًنإنساالجليد يعود تحت وطأة اللعنة إلى أصله القديم، 
 حجر يشبه تمثال زوجة لوط ألنه نظر إلى الوراء، مناًل تمثا

إلى أرض طفولته الغراء. وفاضت في مآقيه الدماء.
حزن الشاعر الدويهي مضاعف ألنه فقد أمه الحقيقية والوطن

ولم يستطع حضور الجنازتين. يتمه مزدوج وعميق الجذور ألن
البحر الذي يفصله عن العودة واسع وكبير، وقد ابتلع بينلوبي
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الشاعر وأجمل الذكريات. أما ورد الحب فقد تحول، في إحساسه
املرهف املرهق، إلى غبار وهباء.

جميل ميالد الدويهي، أيها الشاعر املسكون بالحب إلى أقص�ى حنين
الدهشة، ورود شعرك هي سفينتك إلى أمك والوطن. وباقة الورد

التي تفتش عنها مزروعة في عمق أعماقك ولن تموت، ألنها ورود
الحب. والحب خالد ألنه هللا.

83



عطر يرتدي العشب… ويمطر
عن صورة الدويهي في كتاب "رجل يرتدي عشب األرض"

هامة من بالد األرز تعلو شامخة، يضيق بأحالمها السفر. تسمو
على الذات الكبرى. عنوانها العنفوان املعتق بالنجوى، وأحاديث

الكبر. أي فخر يرتدي العشب ويمطر، خلف آيات الخفر؟ أي عطر
 أخر؟ًايمتشق الفجر، يمتطي الذكرى، وأفنان

من معبد الروح، إلى طائر الهامة اإللهام يختصر. هو اللحن
الفلسفي العتيد. في بوحه اختصار لحظة لم ترتو باألثير، بل بلذيذ

الصور.
جميل ميالد الدويهي، بم أختصر امتداد عطرك السامي السمر؟

بَم ترتوي األحالم إن نامت عيون القمر؟
شواطئ الحب تناديك، وأقالم املطر.
عنوانك النور والبنور وأمواج الوتر.

يغّني بأنغام الندى، واملدى، كيفما الفكررًا مسحوفي رواياتك الناي 
خطر.
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في شعرك الجورّي أحالم عذاب، ليس فيها ارتشاف الكدر.
جميل هو اللقاء/النقاء/ التقاء الٖفَكر.

في شعرك التدوير، والتصوير، وحورية تشكو الهوى غمًزا به الحب
أمر.

هيكلك الروح، تفيض منه الجروح، تخشاه الصروح، وأسمال
الخطر.

ميالدك الضفة األخرى، على شاطئ غريب. رسالتك الفخرى تسمو
على البعد والتغريب. 

مباركة غربتك، يا سيد القصرين، والنصرين، في ما صدر.
مبارك لحنك املاس�ي، تعزفه األماس�ي، بأوتار العبر.

هامة من بالدي، ليس يغريها غرور أو ثناء أو إبر.
قامة سامقة بالنار تختمر، بالنور تعتمر.

وأحار في ألقابك الفضلى تفيض على الورق: أشاعر أنت، أم
فيلسوف، أم عاشق من األلق؟

ما أروع في إبداعك الغرق، والغوص على الدر، والسمر!
ما أجمل الليل يناجيك بأنفاس النجوم والشجر!
 والخبر.أ في بحرك الحر ،أفالك من الدر، وفلك هو املبتد

أفكارك اغترابية؟ من ذا يقول؟ تحار بها العقول وأقالم 
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الحضاره.
في عرشك النوراني صولجان وتيجان ومناره.

صولجانك القلب، وتاجك الحب، والنور مغاره.
شاعر، ناقد، أديب، فيلسوف، مشعل والنور إشاره.

 الفجر زياره.تأتنااًل أه، طبت اًلأيها السيزيف مه
متى تنتهي ليس؟ متى تعود إلى أورفليس، ويبدأ عصر اإلماره؟
أيها النبي، الفكر األبي، شرقنا منهار. متى يطلع النهار، وتقفل

الخماره؟
أيها السندباد املغامر، إلى متى بالحب نقامر، وال يبحر فينا محار

العباره؟
جميل ميالد الدويهي، أيها النور البهي، متى أحزاننا تنتهي،

ويستجيب القدر؟
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عشب الوفاء
د. جوزيف ياغي الجمّيل يكتب

 عن "رجل يرتدي عشب األرض"

رجل يرتدي عشب األرض... عنوان غريب، طويل كما الهموم، يعانق
القلب كالزمان، ويغني.

غناء العطر ثمين، ال تحده الرياح، وال املطر. 
في دماء العشب شاعر وأديب وفيلسوف، طاقة من ورود إبداع

طروب.
رداء العطر عشب. والعشب قطرات حياء، تسيل على ضفتي الغربة

والوطن. أمواجها السحر، والسحر الحالل.
يفيض البوح بالنقاء، والتواضع، تنحني قامةاًل رجيصبح العطر 

شامخة كاألرز إلله تجسد كلمة، مذودها كتاب.
جميل ميالد الدويهي، أنت هو الحبر املتجسد في صدفة فينيقية

أبحر بها قدموس األبجدية، أوديسيوس الوفاء، سندباد املغامرات
والرحالت الحامل على كتفيه صخرة الكفاح.
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رحالتك البحرية نقلت الحرف، إلى مراسح تهزأ بالنسيان. رحالتك
ورود نيسان تزهر بها الفصول. والعطر يجول ويصول. 

ًاوالعشب أحالم مهاجر حمل األرز في خافقيه، تسلق املوج صعود
إلى عرش الوطن. وعلى ضفة الحنين، براكين إبداع ال تطفئها

األعاصير.
أيها الدويهي املسكون بإيمان شمالي الروافد والجذور، عشبك
العصامي حبات خردل زرعتها في أرض غنية بالخصب الوفير،

سنابل عطاء شمخت في أقاص�ي الوداد. 
سنابلك أفكار سميتها اغترابية، في لجج تزخر بالجنون اللذيذ.

وليس في الحب اغتراب، بل اقتراب. 
رجل يرتدي العشب، يتسامق، يصبح خمرة نؤاسية األهواء واآلالء.

أنوارها سندسية الحواس واإلحساس. لو مزجتها بالنور المتزجت،
وشف عن طبعها املاء.

رسالة العشب واحدة: اإلرهاص بالحياة. والحياة كما يقول جبران
خليل جبران، ال تقيم في منازل األمس.

عشبك انتصار التراب على صحراء الغربة. نما العشب في صخور
أن الجذور ال تنبت إال في السماء.ًا البعد مؤكد

سماء عشبك انحناء خاشع ال يسجد إال للصالة.
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 مثل حلولية الحالج.قًا صالة عشبك الوطن الراسخ عمي
أفكارك الواحات في صحراء غربة عرشت على أمواج وجد بلون

الغرق والكتمان.
رجل يرتدي العشق، باح باملحبة ولم يكتمها، كما يقول السهروردي

ًا كوكبي الخصال. عطرًاالصوفي. فأزهرت محبتك، وأثمرت عطر
تحلقت حوله كوكبة من أرباب القلم. لم تبح يوما باأللم، أو الندم،

والشقاء.
عشبك ابتسامة على مبسم اإللهام. ابتسامة بحجم القلب، تورق

أزاهير مستحيل.
أيها الدويهي العاشق سحر الحياة، سنديانتك العتيقة تردنا إلى

جذور التراث. أدركت بحدسك الفلسفي أن حياة اإلنسان
كالفصول.حياته تمتد من أخضر الربيع، إلى أحمر الصيف، إلى

أصفر الخريف، وأبيض الشتاء. 
وعانقت بروحك الجبراني غاب الناي والنقاء؛ألن بهرجات الناس

وأزياءهم قشور وزبد. 
حاول إرضاء الناس، تزيا بأثواب الليل والخطر، ولكنه عاد بخفي

حنين: لم يع الناس ما قصد. فارتدى ثوب العشب وقيل: تمرد.
ولكن ال، فثوب عشب الحقل رمز للعناية اإللهية. إنه فعل تواضع 
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واتكال، بل فعل رجاء يقوم به الصديقون و… العاشقون. 
أيها الدويهي العاشق، لباس عشبك، في تواضعه، فاق عظمة امللك

سليمان؛ إنه لباس األدب الراقي املسؤول، وعظمة اإلنسان، في ما
هو أبعد من حدود املوج والال مكان.
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… والتقى الجبالن
د. جوزيف ياغي الجمّيل يكتب

عن الشراكة بين منتدى "لقاء"  في لبنان
 ومشروع "أفكار اغترابّية" في أستراليا

بين لقاء ولقاء، حكاية عمر نحتت عمرها بإزميل اإلبداع. إبداع عبر
املحيط، إلى محيط من املشاعر اإلنسانية الراقية.

. فكان2019تعرفت إلى األديب الدكتور عماد يونس فغالي، ربيع 
. ثمار محبة ال تعرف عمقها إال ساعة اللقاء.بالثماراًل حافالربيع 

وكان اللقاء الثاني، بعد سنة بالتمام. لقاء على صفحات التواصل
االجتماعي، والدكتور املهجري األديب جميل ميالد الدويهي، بعدما
أقفل الوباء سبل اللقاء املباشر. وكانت الشرارة األولى: هل تريد أن

تشارك في الكتابة عن أدب الجميل؟
قرأت النص من كتاب" هكذا حدثتني الروح"، بل قرأ النص روحي

قبل القراءة. ما أروع أحاديث األرواح، تلتقي حول مائدة خلود
إبداعي راق، يتجاوز األنا إلى اآلخر، في دفق فكري عجيب. 
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عماد يونس فغالي، سليمان يوسف ابراهيم، لن أنس�ى يوما أنكما
حرضتما روحي، على معاقرة الجمال، في أدب الجميل الدويهي

وفكره االغترابي.
، حين غصت أكثر، في القفير الدويهي. جمعتًاوازداد اللقاء عمق

بيننا أواصر محبة اإلنسان، في كل مكان. ولم يستطع الوباء
املستشري كالحقد أن يقلص مساحات اللقاء.

جميل ميالد الدويهي، من خلف بحار الشوق أناجيك، أشد على
أياديك، في رحلة الكبر. 

نعم، أيها الصديق الكبير، عندما نتحدث عن الكبار نكبر، نصبح
بقدر الحب الذي يفيض لذاذات احتراق بخور األعماق.

في قراءاتي أدبك كنت أقرأ ذاتي. أعانق سحر الكلمة التي منذ البدء
كانت، خير لقاء.

أدبك االغترابي أعادني إلى العصبة القلمية، أدخل أحالمي إلى عمق
 قنديل ديوجيناًل  شاطئ غربتك حامعلىًا واقفالنور. تخيلتك 

الجديد. تخيلت عصاميتك التي نحتت صخرة سيزيف، ولم ترض
.باإلنسانًا حبأن تسقطها عن كاهلك، 

لحظات الخلق، في إبداعاتك املتواصلة، أزهرت في كوكبة من 
املبدعين، على الضفتين، بساتين تزدهي بعطاءات ليس لها حدود.
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جائزتك االغترابية كانت، وال تزال، مشعل هداية إلى حياة عرفانية
خالدة. وكان لي شرف نيلها، ذات حياة. فانشطرت ذاتي بين عالم

نوراني، وآخر مثقل باآلالم والظالل.
أضاءت الجائزة في نفس�ي حب اإلنسان الغارق في ديجور الصراع.

تمرد الفينيق في كياني على الرماد.
 عن السباحة فيًا كنت أكتب وأكتب عن أدب الدويهي، وأبقى عاجز

 عن املحار؟ًالجج املحيط، فكيف الغوص في األعماق، بحث
جميل ميالد الدويهي، سليمان يوسف إبراهيم، عماد يونس فغالي،
جبال من الصداقة أنتم، كان لي بها شرف اللقاء. فكيف يقولون ال

تلتقي الجبال؟
هكذا حدثتني الروح، بل أرواح النور اآلتي من خلف املحيط،

كلمات جوهرها األلق، والحب. وحيث الحب يكون العمر واحة من
لقاء.

أمس، كان لقائي بك مقالة في كتاب: "رؤى في فكر جميل الدويهي".
كتاب عبر املحيطات هدية وهداية، بأقالم نخبة من األساتذة،

ينشرون عطر الضياء.
واليوم، مقاالت من أعماق الروح الهادرة في األعماق. مقاالت شكر

تعبر الذات إلى اآلخر،  وتصلي ، في هيكل الحياة.
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، تكبر حبة الخردل، لتأوي طيور اللقاء.ًاوغد
جميل ميالد الدويهي، أيها الكبير في تواضعك، املصطفى في

 منًاإنسانيتك، املبدع في صداقتك، إلى أقص�ى حدود النقاء، شكر
أعماق القلب. لك الطوبى، ولنا، معشر الندمان، لذة مضاعفة من

خمرتك اإلشراقية.
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جميل الدويهي يكتب عن نّصين قصيرين جّدًا
 للدكتور جوزيف ياغي الجمّيل

:النّصان- 1
سفر- 1

.وأنا طائر حزين. رمال حبرِك تغريني بالغوص
دفتران- 2

.األّول لِك، والثاني للموج: في حقيبتي دفتران

- قراءة د. جميل الدويهي:2
هل يغرق طائر مسافر إلى عيَني حبيبته؟

سألت نفس�ي، وأنا أقرأ كلمات قليلة كتبها الدكتور جوزيف ياغي
وفي رؤيتي النقدّية أّن الشاعر. الجمّيل، بْيد أّنها أجمل من قصيدة

.يثبت نفسه بقليل من الكالم، وال حاجة به إلى معّلقات
إّنه سفر الطائر العاشق في سماء البحر األزرق، بل في فضاء عينين

والسفر معاناة، وطول. هما رمزّية الجسد والروح... جميلتين
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وهل أحد منكم فهم نصوص السفر في عيني... مسافة، وأبعاد
وداعًا للكحل: امرأة؟ آه كما تجرحنا العيون، وكم مّرة نقول

أقوى... لكّن اإلغراء قوّي علينا! األسود، وأهاًل بالعزلة من غير امرأة
.من الوباء املستجد، وأطيب من حالوة

بين العشق والشاطئ البعيد، يتعب الطائر في رحلته، فرمال الحبر
تغريه بالغوص، لكّنه طائر حزين، مثلي حزين،( جناس للبحر)

وكّل الحكاية حكاية امرأة، الوصول إليها صعب،. مثلنا كّلنا حزين
فهل بعد نحتاج إلى شرح ملعنى الحزن والبكاء. واالبتعاد عنها أصعب

لدى طائفة من الطيور العاشقة؟
وال يزال. وال نزال في البحر، في الرمل، في العاصفة، وفي املسافة

-تجربته . رجل هو الرجال كّلهم. الشاعر في معاناته مع الحّب
السفر ليست متفّردة كمعزوفة لشوبان، بل هي رقصة جماعّية،

ونقول مع... كّلنا ندخل إليها وندور في دّوامة، اسمها الحّب االعمى
:بّشار

.لو كنت أعرف أّن الحّب يقتلني       أعددُت لي قبل أن ألقاِك أكفانا
دفتران لكّل شاعر، دفتر لسّيدة تكتب عناوينه وسطوره حّتى الرمق

.ودفتر للموج، ألّنه يسّجل قّصة عذاباته مع السفر والبحر. األخير
ولو كانت للطيور مراكب ملا تعبت وبكت من طول الرحيل،
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وأصحاب املراكب ال يشفقون على الطيور بل يضطهدونها،
ويسخرون منها ألّنها تعرج، ويطفئون سجائرهم في أجسادها

.النحيلة
وكم. هنيئًا لك أّيها الشاعر الجمّيل، بامرأتك، وبحرك، ورحلتك

لو)نريدك أن تسافر دائمًا لكي نتمّتع بالجمال، ونسهر معك ومعها 
.على شاطئ الحلم واألسطورة( سمحتما

عناق الغربتين: الدكتور جوزيف ياغي الجميل
رّد على قراءة د. جميل الدويهي لنّصين قصيرين جّدًا

.والدّر في قراءة الجميل جمال. هو البحر غص فيه على الدّر
، فحّولتهما بخيمياء فكركًابأّي سحر قرأٗت قصتّي القصيرتين جد

.النير إلى ماستين متأللئتين بالروعة والدالل
أيها الناقد الناحت رقّي فكرك مواكٗب من عبير، مراكٗب من ألق

.كبير
ويمتّد الكتاب. في قراءتك الحب، تحّول به دفتٗري عمري إلى كتاب

. اآلمال يعانق غربتينا، وتزهر ألحان الجنانمنًا بحر
جميل ميالد الدويهي، أيها البّحار العتيق، أراك تلقي مرساتك، على 
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تعانق لّجة  وجدي، وقد تقت إلى اكتناه سر البحار. شاطئ أفكاري
.الدفين

.بين حبري وبحرك جناس
.بين بحر أحزاني وحبر محبتك عناق بال حدود

بين ضفة أحالمي وواقع آالمك تبحر سفينتك السندبادية، نحو أثير
.من همسات

وفي عمق أعماق البوح، تخترق خطوط كلماتك عالمي الهيولي،
. للنغم التائه، خلف حدود النسيانفًاكش

في نقدك الخمري شعاعات حكايات القلب وقد لّونتها حروفي بعطر
.عرفاني حزين

.في نقدك الكوكبي عصارة دموع لم تجففها صحراء اآلالم
بين إيجاز كتماني وإسهاب محبتك لقاء األلف والياء، على مائدة

.األلفباء
غيرت مجرى نهر املسافة بين. قراءتك غاصت إلى أعماق سطوري

.أحيت رموز عاملين متوازيين يصالن األمس بالغد. الكاتب والقارئ
.رائع حضورك الفكرّي في واحة اغترابي

.باذخ عطر دالالتك الدوريُّ في بيادر أشجاني
أيمكن للفكر أن يكنه ذاته؟: ويبقى السؤال
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أيستطيع العقل أن يكتشف بالحواس ٖمذراته؟
ولكن األروع منها ما.  من الجمّيل إلى الجميل: جميل عنوان قراءاتي

تخطه أنامل الوفاء.
وأعظم. عظيم تواضعك أيها الصديق، حين تجمع قراءاتي في كتاب

.منه اختراقك القشور إلى اللباب
أيها املهاجر بالقلب إلى عالم ملؤه الرجاء، كيف يمكنني أن أرد لك

الجميل، يا جميل؟
سل قلبك، كم أحبك؟: قال لي صديق أفتخر بصداقته، ذات حياة

.وأنا بدوري أعيد توجيه السؤال إليك
.وأنت األخ املولود، في رحم الحياة. رب أخ لم تلده أمي

أيها املصطفى املبحر في سفينة أرواحنا، لك الشكر، ما نبضت فينا
.الدماء

2021 نيسان 26                                                                          
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ّبأمير الح  

، هو القلب يقول.ًاأمير اإلبداع، شكر
 لفكر حارت به القلوب والعقول.ًاشكر

نهضة في الغربة قادت نهضة الحرف القدموس�ي. ألهمت أكبادنا
الحب، أضاءت شعاع حبرنا القاموس�ي. 

بين أستراليا ولبنان عناق ولقاء. يعانق األرز أزهار البيلسان، في
نيسان. ونلتقي نخبة األدباء.

أفكار اغترابية؟ من قال؟ هي الحب واآلل، وسحر الوطن.
ما غربة الحرف حين يلتقي الوزال جالل العرزال، منذ اآلزال؟

ما للموله املهاجر من سكر إبداعه ال يستفيق؟
أيها اللحن الغريق، يا جالل الحرف الحافل بالفرح، من وراء البحار،

شطآننا الفضية ترنو إليك. عيوننا املتأللئة بدموع الشوق تحنو
على خافقيك.

وفي بيادر حنيننا تزرع جوع املحال، غداة الترحال.
أمير اإلبداع الدويهي البهي، كوكب حبنا ينسج في لياليك 
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ليلكات دمشقية عاشقة. براكين شوقنا تفيض حمم النداء الفداء.
وفي ظالل أرزك اإلهدني تتسامق أرزة العلم والعلم. يشعل آمالنا

جوع القلم.
عرس األدب اليوم مهرجان وأشجان.

حلم الحرف في ديارنا ثورة على املوت والدمار.
ويورق ألق املوج على صخور الضفتين.

وعلى الشاطئ الفض�ي رمال عنفوان، يستفيق على أوتار مدها
والجزر شاطئ غريق.

 هدية الحبر الدويهي التليد. ًا كتاب)*(عشروأربعة 
 بعمر حورية املحيط الوليد.ًا حبأربعة عشر 

أي فخر أن تكون أفكارك العنقاء أكبر من وزارة؟
أي نور فاض في العطر العتيد؟

"إنه زمن تخطي الصعاب". صحيح ما تقول، يا صديقي الجميل.
وأصعب ما في العمر صداقة األوفياء.

فرحكم نحن... ويورق في ألحاظنا السرور األكيد.
فرحنا أنتم… ويزهر في خوابي النور عنقود رجاء.

جميل ميالد الدويهي، كم تمنينا امتالك بساط الريح، كي 
نشارككم فرحة اللقاء.
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ولكن خلف حدود املسافة يفيض الشوق إلى لقاء الكبار.
بكم نكبر، تزدان بنا الهام، يشرق في فجرنا اإللهام، وتمطر

بالحب /الحبر  الصفحات/ القلوب البيضاء.
أيها الدويهي املسكون بعشق اليراع، عظيم أنت في تواضعك

والصمت. شامخ حبك قربانك الصوت، وإكليل البهاء.
؟وبعد، ماذا أقول فيك، وفخر قوافيك احتفاء

، يليق بك الدهر، كل ثناء.ًاأمير الحب، شكر
 كتابًا مختلفة األنواع14)*( إشارة إلى تقديم األديب د. جميل الدويهي 

،2021األدبّية هدايا مّجانّية في مهرجانه الخامس لألدب الراقي في سيدني 
 كتابًا.25وارتفع العدد بعد كتابة هذه املقالة إلى 
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كلمة شكر من جميل الدويهي

عندما أصبحت املحّبة تسير على األرض، كان أمير تلك املحّبة وعاشقها
 املعرفة،قمم على مترّبعجوزيف ياغي الجمّيل… الدكتور األديب، ال

الراصد لكّل نّص جميل، ليكون له فيه كلمة. ويا لها من كلمة هي
اإلشعاع بذاته!… كواكب متتالية تتراقص في سماء الحلم… حدائق غّناء

الجنائن املعّلقة،امليدونّية صاحبة ما تخّيلت مثلها سميراميس، وال 
وعجزت عن وصفها ريشة رّسام مبدع!

 الخير والجمال والحضارة إلى هذا الحّد؟حّبما الذي يجعل إنسانًا ي
بلى… هو قلب من قلوب املختارين، وفكر ال يركن إلى سكون، بل يرتدى

حّلة البوح من روح رقيقة، عاشقة للجمال. وكم أصابنا نحن، في هذه
األرض البعيدة، وراء البحار السبعة، من فيض كرمه، وعطر يديه!...

ملعجزة. الفارس امللهم في ميدان األدب والرقّي.على ا سّيدأّيها الرجل ال
نا فقلناَت، فأعلّنا أّن خزائن الذهب الصرف معنا. وأفرحغَنْيَتناأنت أ

، ومن حرير إبداعه نرتدي فيللناس: إّن الصديق هو الفرح العظيم
لك الشكر والعرفانما أجملنا  بك، وما أكبرنا معك!... العيد الكبير… ف

كّل حين… ولقامتك الكرس�ّي املطّعم في أفكارنا االغترابّية، التي صارت بك
أعظم من مملكة وأكبر من وطن.
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