
1



2



َكَتُبوا في ِبالد الَقْصَرين
وقائع الجلسة الحوارّية حول كتاب "بالد الَقْصَرين"

لألديب د. جميل الدويهي
2021شباط 

بأقالم نخبة من األساتذة

3



شروع األديب د. جميل الدويهيم
"أفكار اغترابّية" لألدب الراقي

2021سيدني 

4



املشاركون في الجلسة:
6الشاعر أحمد الحسيني 

8الشاعر أحمد يوسف 
12اإلعالمّية إلهام سلطان 

16الشاعرة آمال معّوض فرنجّيه 
19الشاعرة أميرة صليبي 

23األستاذ أنطوان الحربّية 
26األديبة أوجيني عّبود الحايك 

28الشاعر جان كرم 
31األستاذ جورج الخوري 

35الدكتور جوزيف ياغي الجمّيل 
40األستاذة راغدة السّمان 
45البروفسور رياض عثمان 

50األديب سليمان يوسف ابراهيم 
54األستاذ عبدالرّزاق التميمي 

57السفير الدكتور علي الشيباني 
60الدكتور عماد يونس فغالي 

67األديب غازي قيس 
71األستاذة غيلدا عيد شعالن 
75األديبة كلود ناصيف حرب 

80الشاعرة كلوديت عقيقي 
83الشاعر محّمد الديراني 

87الشاعرة مريم شاهين رزق هللا 
89األستاذة ندى يونس 

92األستاذ نور نادر 
95األستاذة هدى مسعد 

98الشاعر وسام زيدان 
101كلمة األديبة مريم رعيدي الدويهي، أمينة سّر  "أفكار اغترابّية" 

103كلمة شكر من األديب د. جميل الدويهي 

5



َمن يأخذون وال: "لنّصمطالعة الشاعر أحمد الحسيني - سيدني، 
" يشبعون

- النّص:1
يشبه َمن يأخذون من غيرهم وال يشبعون، فالّحًا أراد أن يتزّوج، ولم يكن

معه مال كثير، فاشترى بما عنده من النقود بذلة، واحتاج إلى زوج أحذية،
فلجأ إلى جار له،. فليس من الالئق أن يقترن بامرأة وهو حافي القدمين

أرجو أاّل تخّيب ظّني،: وطلب منه أن يعيره زوج أحذية من عنده، وقال له
.وترّدني خائبًا، وسأذكر جميلك علّي ما حييت

وفي ليلة العرس، عزَف ناي القصب، وقرَع... وافق الجار على طلب الفالّح
الطبل، فرقص بعض الحضور، وأخذت العريس سْكرة، فشارك في

الدبكة، وأخذ يضرب بحذاء جاره على األرض بقّوة، فكاد يمّزقه… وكان
فقام عن كرسّيه... قلب الجار الكريم يتفّتت من هول ما يرى ويسمع

تذّكر يا أخي أّن الحذاء الذي يتقّطع في: واقترب من العريس، وقال له
رجلك، ليس ملكًا لك، بل هو لي… وقد أعرُتك إّياه… ومن العرفان بالجميل

. أن تعيده إلّي ساملًا… فإّنني سأحتاج إليه في ليلة عرس�ي
مطالعة الشاعر أحمد الحسيني:- 2

تلك هي معاشر الناس، أصناٌف وأنواٌع، فقد قّسمْت الحياة على 
.طبقاِت اإلنسانّية، فنال كّل فرٍد نصيبًا فارقًا عن جاره

الناُس أجناس، فمنهم النشيط، ومنهم الخامل، ومنهم القوّي الشجاع،
كذلك هناك األديب والشاعر والكاتب، واملتعّلم... ومنهم الجبان الحائر

كما هناك الجاهل، وِمن الناس َمن يقّدرون الجميل، وَمن ... والعارف
.وكّل أناٍء ينضح بما فيه. يأخذون وال يشبعون
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أفكار "وقد لفتت نظري قّصة قصيرة للدكتور جميل الدويهي مؤّسس 
والقّصة. ، مدينة للعلم واملعرفة، وبالد لقصَري الجسد والروح"اغترابّية

تلك هي من صميم الواقع، فهناك كثير من البشر يمّثلون الدور نفسه،
كما في القّصة، فتبذل لهم ما في وسعك من املعروف والجميل، وتمّد لهم

يد العون، لترفعهم إلى مكاٍن يليق بهم، فتجود عليهم بقلٍب طّيب، وهّمة
ونخوة إنسانّية، فيفرحون ويزغردون من شّدة الفرح، ولكن بعد ذلك
بقليل، يبدأ القدُح والذّم بك، ويلّطخون اسمك في كّل محفل، وفي كّل

...ناد
وهناك عديد من الكتبة الشعراء واألدباء يلجأون إليك، كي تساعدهم

يكونون مساكين في بادئ األمر، ولكن بعدما تقوى... وتمّد لهم يد العون
.شكوتهم، تشتعُل لهبة الغيرة والحسد مّمن كان لهم معينًا

على: في يوم مشمس، طلب مّني أحد األصدقاء أن أعيره سّيارة، فقلت له
.هذه السيارة تّتسع ألربعة رّكاب والسائق... الرحب والسعة

وفي. أخذ الرجل السّيارة وحشر فيها خمسة رجال، وذهب إلى صيد الغزالن
اليوم التالي، وأثناء عودته أوقفته دورّية للشرطة، وحجزت السّيارة، عدا

عن الغرامة املالّية الباهظة، ولم تسلم املركبة من التجريح والكدمات
.الخفيفة

َمن يأخذون وال"أسرد هذه الواقعة ال من باب الترف، بل ألّن نّص الدويهي 
.ذّكرني بها، وقد ُيذّكر أيضًا كثيرين بوقائع مشابهة حدثت معهم" يشبعون

وهذا يدّل على أّن نصوص الدويهي ليست فكرّية، وال قصصّية، وال
فلسفّية فقط، بل فيها عناصر عميقة من علم االجتماع والحكمة

.اإلنسانّية الشاملة
شكرًا للدكتور جميل الدويهي وألفكار اغترابّية، وال أنس�ى ما حييت،هذا

ويراعه الذي ينبض بنقاء... العمالق في جميع األنماط األدبّية والشعرّية
.الكِلم الطّيب، ويعكس أصالة معرفته
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"الصديقان اللدودان"لبنان، لنّص - ة الشاعر أحمد يوسف مطالع
 ّ:النص- 1

أنظر إلّي أّيها الرجل الوفّي، فقد أعطيُتك النور،: خاطبني النهار فقال
فما أجملني عندما أض�يء... وجعلتك تعرف الطريق فال تضيع أو تتعّثر

لقد منحني!... الشمس، كما يض�يء حارس املدينة مصباحًا يهتدي به الناس
وإّن الليل... هللا العظمة والجالل، فارتديت الذهب، وحملت عصا الفخامة

يغار مّني، ويبغضني، ويتمّنى لو أّنه يسحقني تحت قدميه، فيرتاح مّني إلى
...األبد

هل تحّبني؟: وسألني النهار
وقد عرفتك منذ ولدت،... أنا أحّبك... أجل: أجبته من غير تفكير

وعندما تغيب عّني، أخاف من الجّن والغيالن في... وسأعرفك حّتى أموت
الدروب الوعرة، وتزورني األشباح في أحالمي فتؤّرقني، وأسهر منتظرًا أن

.تعود إلّي، وتضحك عند بابي
ولوال. أنا صديق الشعراء والعّشاق: وبعد ساعات، خاطبني الليل قائاًل

وإّن ثروتي ال تقّدر، فإذا... وجودي، لكانت حياة الناس كّلها سهرًا متواصاًل
لقد منحني هللا السؤدد... كان النهار له شمسه، فإّن لي القمر والنجوم

ولو خلعت عّني هذا الرداء األسود، وقّررت أن أهجركم، لبكيتم. واملجد
علّي كما تبكون على األحّبة، وتحّسرتم كما تتحّسرون لفقد 

!فال تدعوا النهار ينّغص عيشتي، ويضطهدني أّيما اضطهاد... عزيز
هل تحّبني؟: وبعد قليل من الصمت، سألني الليل

وقد ترافقنا منذ األزل، ومعًا سنظّل ... أنا أحّبك... أجل: أجبته على الفور
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لقد جعلتك واحدًا من إخوتي، ووضعت في يديك مفاتيح. إلى نهاية األّيام
وكّلما تبتعد... وأنت تعلم بما في خاطري أكثر مّما يعلم به النهار... أسراري

.فليس لي طاقة على غيابك الطويل... عّني، أطلب إليك أن تعود
وهكذا تمض�ي السنوات، وال يزال عندي رفيقان مخلصان، هما النهار

والليل، يسيران معي، ويستمعان إلى حديثي، ويخبرني كّل منهما عن رحلته
وعندما يختلفان ويغضب... ومشاهداته العجيبة منذ كان الوجود

واحدهما من اآلخر، أتدّخل بينهما، وأطلب منهما أن يهدآ ويبتعدا عن أّي
أّما الناس الذين يحّبون النهار، ويطمئّنون إلى صحبته، فيتعّجبون... شّر

ويشكرون هللا على نعمة النور التي غمرهم... مّني، ويسخرون من سذاجتي
.بها، ويعّيرونني بأّن الليل والنهار يعيشان في داخلي أيضًا

:مطالعة الشاعر أحمد يوسف- 2
تقديم: اًل ّوأ

ينّي أنشأ جبران خليل جبران ومجموعة األدباء املهجر،منذ مئة عام
في أميركا الشمالّية، وشّكلت تلك الرابطة اإلطار الجامع" الرابطة القلمّية"

لحركة الفكر واألدب العربّية في املهجر األميركّي، حين ضّمت في صفوفها
، جمعتهم اللغة العربّيةّياملفّكر والفيلسوف والناقد والشاعر والروائ

واالنتماء لوطن وتراث وتاريخ وذكريات وحنين وأمل بالعودة إلى أرض
واآلن وبعد مئة عام تتجّدد حركة األدب املهجرّي انطالًقا من. الطفولة

املغتَرب األسترالّي، بقيادة األديب املفّكر الفيلسوف الشاعر واملوسوعّي
الدكتور جميل الدويهي، بهدف إرساء الحركة الثقافّية االغترابّية على
أسس جديدة، وإلقامة ُعرى التواصل والتبادل بين أدب مقيم وأدب

الذي اختّط لنفسه" أفكار اغترابّية"وكان من نتيجة ذلك مشروع . اغترابّي
دروًبا وأهداًفا، تصّب في إذكاء روح اإلبداع والتالقي، في زمن ثورة االّتصاالت 
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.والتواصل االجتماعّي بكافة تطبيقاته
لذلك ، تتالقى القلوب واألقالم في حقل األدب والفكر الجامَعين، ومن هنا

كان لنا أن نتشارك في قراءة وتقييم اآلثار األدبّية املكتوبة في الوطن وفي 
.املغترب، لنميَط اللثام عنها ولنتعّرَف على مستوياٍت من األدب الجميل

قراءة وتحليل: ثانًيا 
 وبعيًدا،هذا النصُّ على رغم قصره، ُيعّد غزيًرا في معانيه وعميًقا في مراميه

في ما يرمز إليه، وهو يشّف عن عقٍل مفّكر، وعن عمِق تجربٍة وتبّصر في
نسانّية، وكيفّية فهم قيِم العيش والتصّرف، إزاء ماإشؤون الحياة ال

يّتصل باإلنسان في حياته من مواقَف، وما يفرض عليه من مسائَل، عليه
. أن يّتخذ القرار املنطقّي بمواجهتها

تبرُز في هذا النص رؤيا الكاتب وفلسفته في الحياة، وهي تقوم على 
التوازن الدقيق بين الخير والشر، بين اإليجابّي والسلبّي، بين النور

وقد استخدم الكاتب. والظالم، بين الجسد والروح، وبين العقل والعاطفة
و" الليل"لذلك أسلوَب الرمز والتلميح، بعيًدا من اإلبانة والتصريح، عبر

في عالقة ثالثّية األبعاد، ركُنها األساس�ّي هو الكاتب نفُسه، وركناها" النهار"
اآلخران هما الليُل والنهار، بحيث تتوافُق هذه الثالثّية لتشّكَل وحدًة

عضوّية ال فكاَك لُلحمتها، لكي تنبنَي عليها عمارُة الحياة االنسانّية،
ولتتكامَل بواسطتها سيرورُة النفس في ثنائّيات ضّدّية تناظرّية ال بّد منها،

ا، بهدف تمكين ا وجسديًّ ا وماّدّيًا، نفسيًّ لكي تتبّدى صورُة العيش معنويًّ
.الُبنية الحياتّية بأقّل الخسائر املمكنة

هما حتمّيان يسبرهما الزمُن. النهار والليل كالهما صديٌق للكاتب ورفيق
بدورانه اليومّي املستمر ، واالنسان فيهما يسير ويتوّقف، ينهض وينام،

هكذا إًذا الحياة، والفرُد فيها هو الذي. يبتسم ويبكي، ويسعى ويتعّثر
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يستطيُع، بفكره وتجربته وذكائه، أن يوّفَق بين ثنائّياِت الحياة، ليحيا
. ويفيَد من وجوده القصير

يّتخذ الكاتب من الحوار طريًقا لإلشارة إلى أفكاره، وتقريب رؤياه للقارئ
املتلّقي، وهو يحترم ذكاءه وطبعه، فيقّدم إليه الفكر بلبوس مجّسد فيه

وهذا الحوار حيوّي. البراعُة وأسلوُب التأثير والجذب وحسُن التصّرف
ومتعّدٌد يحمل الفكَر واملوقَف، وكثيًرا من العاطفة تتوّزع بين األقطاب
املحورّية للنّص، ممّثلة بالكاتب والّنهار والليل، في تبادٍل يسبُك الحالة،

. ويرتقي متن الّسرد، وييّهئ الكتمال مشهدّية الّصورة الّنّصّية
هما ينسابان انسياًبا بعيًدا منّّأّما األسلوُب املعتمد وطريقة التعبير، فإن

التكّلف، وتتالحق الّصور بِحَرفّية، تشّف عن قدرٍة كتابّية أصيلة، بلغٍة
بعيدة عن املعجمّية، تخدم أهداًفا متعّددة، أبرُزها االيصال... قريبة

من أدٍب رفيع، بعيٍد عنئ واملتعة أي الفكرة والتذّوق الفّني، فيفيُد القار
. املباشرة والتعليم والخطابّية 

أخيًرا، ال بّد لي من أن أشكَر الدكتور جميل الدويهي، على دوره 
"أفكار اغترابّية"املتقّدم في حقل األدب املهجرّي الحديث، وفي بنائه ملشروع 
.الذي يؤّطُر ألدٍب راٍق جديد، يجمع وال يفّرق، ويبني الحياة
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مطالعة اإلعالمّية إلهام سلطان -  سورية، لنّص “كتاب الزمان"
: النّص- 1

وكّل صفحة من ورق قد. في كتاب الزمان أناس يكتبون… صفحات كثيرة
.تطير بها الرياح، وقد يمحوها املطر

مّر فالسفة، ومجرمون، وُعتاة، وشياطين، وكذبة… جميعهم كَتبوا عن
مآثرهم في غابر األّيام، فليس من أحد يعتقد أّن ما فعله في حياته هو من

الشرور، فالكاهن الذي يصّلي هو كاهن صالح في نظر نفسه… والحاقد
فعلى تلك الصفحات. الذي يحّرض الناس على الضغينة هو صالح أيضًا

الكتابة هي جنود. اختلط الحابل بالنابل، وليس من كلمة تعود إلى الوراء
.يسيرون إلى األمام، وال تفرغ األقالم إاّل إذا فرغت الحياة، وأصبحت موتًا

وبعضهم ُيحص�ي ما في. والبشر ال يسّلمون بالهزيمة وفي أرواحهم رمق
كرومه من عنب وتين وقمح، وما في خزائنه من ذهب، ولو كان على بعد

.خطوة من الرحيل
.فتحُت كتاب الزمان، فرأيت أّن جميع صفحاته بيضاء، ما عدا قلياًل منها

إّن الشتاء يكره الكتابة، وكّلما يعود من: فسألُت الحكمة عن ذلك، فقالت
وليس يبقى غير. رحلته، يمحو بعواصفه وأمطاره ما سّطره لنا الراحلون

ا، هي ما تركه لنا الصادقون واألوفياء وأصحاب القلوب صفحات قليلة جدًّ
. النقّية

قّصة اإلنسانّية وملحمة الخلود: - - مطالعة اإلعالمّية إلهام سلطان2
ويبقى الوفاء، وإالخالص، واإلنسانّية القيم العليا للشعوب، وهي التي ... 
.د في ذاكرة الحياة والتاريخ والبشرّيةُلتخ
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هو ... ، للفكرةإالوفاء واإلخالص للوطن، لألرض، لإلنسان، للكلمة، للمبد
هذا ما... املعنى الحقيقّي للوجود اإلنسانّي، ورسالته الخالدة في الحياة

جميل الدويهي، صاحب الفكر الوّقاد، حيث أبدع. خّطته أنامل الكاتب د
، إحدى قصص الكتاب الفكرّي الخامس"كتاب الزمان"ببراعة في نسج 

".بالد القصرين"
في كتاب الزمان أناس يكتبون صفحات كثيرة، وكّل: "ّةمنذ بداية القص

هذه الكلمات"... صفحة من ورق، قد تطير بها الريح، وقد يمحوها املطر
.تجعل القارئ مشدودًا ملتابعة تداعياتها بشوق ومتعة واللحاق بمساراتها

تدهشك القّصة، بعمقها الفلسفّي، وُبعدها اإلنسانّي والوجدانّي،
. بمفردات شّيقة تنقلك إلى عوالم ساحرةٍة منسوج

إلى أين نمض�ي نحن البشر في كتاب الزمان؟ وأين نحن في صفحات الحياة؟
وماذا ننقش على هذه السطور؟ وماذا سيسّطر الزمان من بصماتنا؟ كّل

... مّنا يسأل نفسه
.تجعلنا القّصه بمواجهة مع الذات ومع الحياة

ر  هذه الجدلّية تحاكي العقل والضمير، وتجعلنا نعيد حساباتنا، لُتسطَّ
...أسماءنا في كتاب الزمان

تأخذك كلمات الدويهي إلى عوالم املالحم الكبرى، بقيمتها اإلنسانّية التي 
مثاًل قّدمت لنا الحكمة أن تغيير نهاية" جلجامش"ملحمة ... خّلدتها

حيث... االنسان ورحيله عن هذه الحياة ال يكون إاّل عن طريق فكرة الخلود
د إاّل من خالل يصل جلجامش إلى حقيقة أّن االنسان فاٍن، و ال يخلَّ

وكذلك املالحم العاملّية. أعماله وبصمته اإلنسانّية التي تركها في هذا العالم
ة اليونانّية، وأقهات األوغاريتّية، والشاهنامةّسمثل اإللياذه واألودي

.وبكّل نسخها... الفارسّية، وألف ليلة وليلة العربّية
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في غابر األّيام، مّر على هذه الحياة جميع": "كتاب الزمان"وبالعودة إلى 
"... أنواع البشر، األخيار واألشرار وشياطين وكذبة

كلٌّ راٍض بمسيرته الحياتّية، وكّل ترك بصمته، امللوك والفالسفة والعظماء
والكهنة واألنبياء، كلٌّ يكتب مسيرة حياته في دفتر الزمان، بأعماله أو

.أفكاره أو تصّرفاته
كلٌّ مّنا يكتب في كتاب الزمان، حّتى النبض األخير من حياته، حينها يتوّقف

قلمه عن البوح، ويستكين ملسيرة القدر التي هي النهاية املحتومة لبني
البشر، ويزول من هذه الحياة، ويعود إلى التراب الذي ُجبل منه، ويفنى،

ولكّن الذي يخلد ما خّطه قلمه، ما خّطته يداه، ما خّطته أعماله، ما خّطه
فإْن كان خيرًا محّبًا معطاًء سيخلد في كتاب الزمان، وإن كان... فكره

.شّريرًا، فعندما تهّب الرياح والعواصف، ستذروه في متاهات الدنيا
فالناس األوفياء هم الذين سيخلدون في اللوح املحفوظ الذي ال ينقش 

في ذاكرة اإلنسانّية إاّل األنقياء، أّما القلوب السوداء فتصبح في ذاكرة 
.النسيان

...في كّل كلمة من كلماته التي ُخّطت بعطر روحه املتدّفقة، ننهل النقاء
...ننهل املعنى الحقيقّي لوجودنا... النور... ننهل الضوء... املعرفة... الشفافّية

هذا ما تركه لنا. ليس يبقى غير صفحات قليلة جّدًا : "وتنتهي القّصة
".الصادقون األوفياء وأصحاب القلوب النقّية

تبدأ القّصة في كتاب الزمان، وتنتهي بكلمة "األوفياء"، وبين هذه الكلمات
.يفرد الزمن حكاياه اإلنسانّية

ومن األرواح النقّية املعطاءة التي نقشت حكايتها في اللوح املحفوظ أرواح
.الشهداء القّديسين الذين دافعوا عن أوطانهم

استطاع الكاتب أن يجعل من قّصته في املغترب قّصة ترسم مدارات 
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اإلنسانّية في التضحية والوفاء، ليلغي جميع املسافات بين وجوده في عالم
االغتراب ووطنه أرض الشمس الذي شهد صرخته األولى، ليبني العالم

.األجمل، عالم اإلنسانّية، والوفاء في الحّب
حّتى الروائيون العاملّيون ُخّلدوا من خالل رواياتهم التي أظهرت القيمة

الحرب "، "األّم"مثل رواية ... الحقيقّية للحياة، وهي الوفاء، واإلخالص
"...الحّب في زمن الكوليرا"، و"بين مدينتين"، "الشيخ والبحر"، "والسالم

استطاع األديب الدويهي اختصار املغزى الحقيقّي للوجود، واألفكار
.والقَيم السامية كّلها في قّصته الصغيرة ذات العمق الفلسفّي

ويستمّر أدباء املهجر في نشر إبداعاتهم، ومنهم األديب والشاعر 
جميل الدويهي، حفيد أدباء املهجر. والقاّص والباحث واالنسان النبيل د

الذين تمّيز... جبران خليل جبران، ميخائيل نعيمة، إيليا أبو ماض�ي: أمثال 
ق في النفس البشرّية، أسلوبهم بالتأّمل في أسرار الوجود والحياة، والتعمُّ

ق باألوطان والحنين إليها .إضافًة إلى التعلُّ
وتابع أديبنا على خطاهم باحثًا في أسرار اإلنسان، وسّر خلوده، وفي خبايا

.النفس البشرّية
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مطالعة الشاعرة آمال معّوض فرنجّيه -  لبنان، لنّص “طبيعة الخيانة”
:النّص- 1

إّن: كان جمع من املفّكرين يتناقشون في طبيعة الخيانة، فقال واحد منهم
الخيانة هي طعنة في الضمير، والجروح التي تتركها في القلب هي أعمق من

.جروح الناصرّي
إّن الخيانة ال تحدث من تلقاء نفسها، فمن الناس َمن يخونون: قال آخر

.أوطانهم من أجل املال، ولوال حاجتهم ملا خانوا
أعتقد أّيها األحّبة، أّن الخيانة ال تختلف بين امرئ وآخر، فهي: وقال ثالث

.في الطبع، والذي يخون من أجل الثروة، ال يختلف عّمن يخون بغير سبب
.وكانت امرأة حاضرة في الجمع، فأخبرتهم بأّن زوجها يخونها مع امرأة أخرى

وقالت إّنها غاضبة من تصّرف زوجها، ومن تلك املرأة العشيقة، لكّنها
.غاضبة من نفسها أيضًا

فمن. إّن الخيانة قد تكون نتيجة لثأر وانتقام: وقال عاِلم في االجتماع
الناس َمن يصبرون طوياًل على الغيظ، ويتحّملون من أجل إسعاد
اآلخرين، فإذا وجدوا أّن الخير الذي يفعلونه إّنما هو شّر في عيون

اآلخرين، ثاروا وغضبوا، ولجأوا إلى الخيانة كرّدة فعل على ما يواجهونه من
.جحود

إّن الخيانة، مهما تكن، هي نتيجة ضعف: وقال فيلسوف من الجماعة
فالضعفاء في أرواحهم، ليس عندهم ما يقّدمونه للبشر،. النفس اإلنسانّية

فهم يجدون في الخيانة مصدر قّوة تعّوُضهم عن ضعفهم، ولذلك نرى َمن
ويفرحون ... يخونون بغير سبب، ويطعنون الذين يقّدمون لهم الخير
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.بانتصارهم على َمن أغدقوا عليهم
ُدهش الحاضرون من كالم الفيلسوف، فلم يسبق لهم أن فّكروا في خيانة 

وطلبوا منه أن يشرح لهم فكرته، ويبرهنها، فابتسم بهدوء. من هذا النوع
إّن الشجرة العاتية ال تترك أوراقها وتنتقل من مكانها إلى مكان: وروّية، وتابع

آخر، فهي ثابتة على كتف الوادي منذ أعوام طويلة، والناس الذين
يعبرون بالقرب منها، أو يستظّلون بها، يعرفون أّنها ال تغادر التراب الذي
ُولدت فيه، أّما األوراق الهزيلة، فما إن تشعر بضعفها في الخريف، حّتى

تصفّر وجوهها، وتتغّير مالمحها، وتترك أّماتها من غير وداع، وتطير في
إّن الوادي املظلم: العاصفة إلى الوادي السحيق، ولكّنني صدقًا أقول لكم

والبارد هو مقبرة، وإّن العاصفة التي تحمل تلك األوراق إلى مقابر الخيانة
.هي عربة املوتي

حّقا يا إخوتي إّن الخيانة ال: توّقف الفيلسوف قلياًل عن الحديث، ثّم تابع
ولو أّن كّل واحد منكم بحث عن. تشبه شيئًا إاّل طعنة الرمح في الصدور

تلك الطعنة في جسده، لوجدها، وقد يجد أيضًا قلياًل من الدماء على
.أصابع يده

ه:ّيض فرنجّومال معآمطالعة الشاعرة - 2
هو... هو ثروة ثقافّية، يعلو بأفكاره وينسّل إلى أعماق وجداننا بسالسة

القلب الذي تنصاع له الحروف، ويكّبلنا بشاعرّيته وأدبه وإبداعاته، 
.بنصوص تحكي عن واقع نعيشه بكّل تفاصيله

تختمر روحه بنبيذ الخيال املعّتق بالشوق لوطن يختلج في أعماقه ومطبوع
.في وجدانه

بالد"لفتني نّص كتبه األديب الدكتور جميل الدويهي من مجموعة 
".طبيعة الخيانة"بعنوان "... القصرين

الخيانة هي طبيعة أم قرار؟
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...سؤال كثيرًا ما نسأله ألنفسنا
...إّن الخيانة استعداد طبيعّي موجود لدى كّل إنسان
فأخذوا يعّددون... كان جمع من املفّكرين يتناقشون في طبيعة الخيانة

فمنها البحث عن... أنواعها وأسبابها، ويشرحون مبّررات اللجوء إلى الخيانة
(.املرأة تشكو من خيانة زوجها وال تلومه وحده)السعادة مع الجنس اآلخر 

لجأوا إلى الخيانة كرّدة فعل)االنتقام منبع الخيانة - ضعف الثقة بالنفس 
(.على ما يواجهونه من جحود

(.خيانة الوطن أي خيانة الضمير)الحاجة إلى املال 
(. األشجار)، واألقوياء ثابتون (األوراق الصفراء)الضعفاء يخونون 

. وفي كّل الحاالت الخيانة جريمة بشعة، ومخالفة أخالقّية
كما أّن الخيانة تختلف بمفهومها من شخص إلى آخر، وال يمكننا إلصاق

فالضعفاء في أرواحهم يبحثون دائما عن... صفة الخائن بجنس دون غيره
... األعذار

وقد أعطى الفيلسوف مثااًل عن الشجرة الثابتة جذورها على كتف
الوادي، بينما األوراق الهزيلة تطير في العاصفة إلى الوادي السحيق املظلم

... عربة املوتى- البارد، وهو مقبرة الخونة الذين تحملهم الريح 
ويمكن هنا تشبيه الشجرة الثابتة بالوطن الذي يحضن أبناءه، واألوراق

اليابسة بالخونة الذين يبيعون ضمائرهم، كما يمكن تعميم هذا التشبيه
.ليشمل كّل خيانة، مهما كان نوعها

من مّنا لم يتعرض للخيانة التي تشبه طعنة: وفي األخير، يسأل الفيلسوف
لو أّن كّل واحد منكم بحث عن تلك: "رمح في الصدور؟ ثم يتابع ويقول

الطعنة في جسده، لوجدها، وقد يجد أيضًا قلياًل من الدماء على أصابع
وهذا أخطر ما في النّص، ألّنه يشير إلى الخيانة كطبيعة، وغالبّية"... يده

. الناس ضحاياها
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مطالعة الشاعرة أميرة صليبي - سورية، لنّص "بيتها وقنطرة نسرين"
ّص:الن-1

. ضعفت نفس�ي، عندما غادرْتني حبيبتي، واختفت وراء الغابات الكثيفة
.بحثُت عنها طوياًل، وسألُت في أصقاع األرض

رأيناها تخرج من البحر، وتمض�ي مع الرياح العاتية، وقلوع: قال البّحارة
.ولم تظهر علينا بعد ذلك. السفن القديمة
رأيناها شجرة ملّونة، تصعد إلى الفضاء، وتعانق الكواكب: وقال الفالّحون

ويبدو أّن كوكبًا مسحورًا أخذها معه، فتزّوجا، وأنجبا سماء،. املضيئة
.ومجّرات

كانت في الصحراء التي تمتّد: وقال هنود عائدون من تجارة لهم في بلد آخر
أمامنا، تقف تحت نخلة، وتعزف لحنًا، هو الخلود… وعندما أشرقت

الشمس، لم نعد نرى لها أثرًا، لكّن صوتها ما زال يترّدد بين التالل
والفيافي…

وهل امرأتك: وصادفُت رجاًل عجوزًا، فسألته عن امرأتي، فضحك وقال
ليست في قلبك؟ أما هي نبض الروح، وأنتما تتداخالن، كما يتداخل العطر

في الزهرة، فال يعرف أحدكما أّنه اآلخر؟
قت ذلك الرجل العجوز الذي ينطق بالحكمة، ولم أعد أبحث عن

ّ
صّد

حبيبتي، فقد تعبت طوياًل، وزرت كثيرًا من األمم، وعطشت، وجعت،
وسقطت على األرض من الجهد… وفي نهاية الرحلة، وجدتها في كّل حرف

أكتبه، وفي كّل إغماضة عين، وفي كّل طلوع صباح… ولم تغادر بيتها الذي
عند بابه قنطرة نسرين… فكم أضعت من الوقت عندما نسيت أّنها تسكن 
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! في أرجائي، وتقيم في خيام قلبي
ة الشاعرة أميرة صليبي:مطالع- 2

املرأه هي الذات والنفس، والروح واملاهيه لرجل أضاع ذاته ونفسه، حين
.تخّيل أّنه أضاعها

ل لنا أّنها تضيع حينما يعيث في. ال تضعف النفس وحسب، بل أحيانًا يخيَّ
. القلب خواء الفقد لحبيب يألفه ويسكن الروح، محّلقًا في ملكوتها

.والرجل دون أنثاه يعيش ضياعًا حقيقّيًا. األنثى هي الحياة، وهي رمز البقاء
الضياع، ورحلة البحث عن روح: هذا رّبما ما كان يشير إليه أديبنا الكبير

كيف أخرجها منه وفقَدها؟ ... تساكنه هي مقيمة في ذاته
من أجل رمزّية البحث املشّوق عن كنه وماهية تلك الروح األنثوّية التي

أتعبه فراقها، راح يجول في متاهات الحياة، عبر رموز اختارها ليعّمق في
.رمزّية رحلة البحث

حين يغادرنا نبض نعشقه، ونظّن أّنه خرج مّنا لألبد، يساورنا الشّك،
هل نجده يومًا؟ هل خرج مّنا بالفعل؟ كيف لضلع أن... ويساكننا األلم

يغادر صدرًا يحتويه؟
يعترينا ألم حقيقّي، ونبحث عن ضاّلة تسكن خاليانا، وتتنّفس من

...مساماتنا
...نصّدق خيالنا، ونطلقه يجول في املدى، باحثًا عن ذلك الرباط املقّدس
فكيف تغادر الروح الجسد، ويبقى الجسد على قيد الحياة، مجّرد جّثة

تتنّفس؟
النّص الثالث عشر،" - بالد القصرين"إّنه هذا اإلسقاط الرائع في كتاب 

.لألديب املبدع جميل ميالد الدويهي
إّنه رحم. يكمن الجمال هنا في طريقة البحث عن ذلك الرباط الروحّي املتين
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ويربط األديب البحث عن. واألنثى لّب املوضوع، ومركز كينونته... الحياة
: أنثاه بعّدة محاور، هي

يحتّل البحر أكبر مساحة في عاملنا، وتكتنفه أسرار :  البحر والبّحارة،أّواًل
لذلك يسأل. بعيدة املدى، وغموض كغموض رحلة البحث عن روح هائمة

.األديب البحر عن محبوبته، متمّثال ًبشخوص البّحارة
والرائع في اإلجابة متاهة من الغموض، تحّلق بنا نحو عوالم واسعة،

فالريح واملراكب في عالم البّحارة يشّكالن العنصر األهّم في موضوع
البحث، فقد تجّسدت الفكرة في سفن قديمة، كالحّب القديم األزلّي الذي

ال يزول، بل يبقى رغم جبروت البحر، ليحكي قصَص َمن مّروا، وتركوا
.آثارهم في املراس�ي والشواطئ وحّبات الرمل

ورغم عظمة البحر وعتّوه، تتحّداه الرياح التي تحّرك األشرعة، وتأخذها
إلى مراٍس وشواطئ كالحلم القص�ّي، فأنثى جميل رّبما... نحو البعيد

أو رّبما. ابتعدت، ورّبما أصبحت حلمًا قديمًا، وذكرى من الُبعد والضياع
تكون تالشت في الخيال، عندما اعتبر البّحارة غيابها هو املجهول الذي 

.يحتاج لرحلة بحث شاّقة
األرض رحم الكون، ورمز العطاء... أّما املحور الثاني فهو األرض وفالّحوها

ويرمز األديب في هذا املحور إلى ارتباط االرض بالشجر والثمر. والخير
والجذور الراسخة، فهو يسأل َمن يتشّبثون باألرض ويعانقونها عناق

وقد يثمر اللقاء امتدادًا لدنيا. األحّبة، عن املرأة التي ترغب روحه بعناقها
جديدة وعطاء جديد، فيستمّر الكون بكينونته في تالقح جميل، كما غبار

الطلع والرياح واملطر ومياسم الزهر، فالزهر ال ينفصل عن ميسمه،
والسماء ال تنفصل عن األرض، والرجل ال ينفصل عن املرأة التي هي كوكب

.أنيق، ينجب كواكب ومجّرات
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أّما املحور الثالث، فكان السؤال لهنود يمتهنون العمل الشاّق، وال يؤمنون
ويرون ما خلف الظالل بحثًا في املاورائّيات، ويؤمنون بالتقّمص. باملستحيل

وهم رأوا أنثاه في صحراء واسعة. والتناسخ، ويبحرون في األفالك والسحر
راسخة كظالل نخلة، وتعزف لحنًا، هو الخلود… واقتران املرأة بالنخلة

.وبالخلود هو دليل على بقائها في روح الرجل املحّب
هكذا هي األنثى املحّبة الصادقة، تتجّذر في روح الكاتب، وال تغادرها، كما
تسمو وتحّلق في فضاءاته، وهو في إسقاطاته املتمّيزة يرسم آفاقًا مبدعة

تتمّثل في لحن الحياة الذي كانت تعزفه املرأة حين أضاعها، فباتت بعيدة
عن مرآه، لكّن صدى صوتها لم يغادر فضاءاته، فالصوت كالصوره له

وفكرة الصوت رؤيا مهّمة بحّد. وجود وذاكرة، وحضور ال يتالش�ى وإن غاب
والحظُت حسب رؤيتي، أّن... ذاتها بعيدًا عن عالم املاّدة، والعالم املحسوس

الحبيبة اختفت مع شروق الشمس، ولكّنها ظّلت حاضرة في لحن الخلود
.واستمرارّية الكون

الرجل العجوز الذي يمّثل الحكمة: ونأتي إلى املحور األخير واألهّم
وعندما سأله األديب عن ضاّلته، أجابه بما. والتجربة، والعقل والقلب

ألم تعلم أّنها مخلوقة من: يرغب الكاتب أن يسمعه، بل ما يؤمن به
ضلعك، وتسكن فيك، وتجري في دمك وفي عروقك؟ ابحث عنها في خاليا

.بين مساماتك، فهي الحياة والروح... روحك
فيا... عند ذلك توّقف الدويهي عن البحث، ألّن حبيبته لم تغادر خيام قلبه

!له من حّب، ويا له من جمال
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"في يوم زفافي"لنّص ، ملبورن ة األستاذ أنطوان الحربّية -مطالع
:ّصالن-1

صادفت في الطريق رجلين، أحدهما سليط اللسان، نّمام، خبيث، يثير
الفرقة بين الناس، ويدّس الدسائس، واآلخر ذو عقل رصين، ومنطق

.هادئ، فحديثه َصالة ومعابد، وقلبه واحة للخير والسماح
ورأيت في منزله الكثير. ودعاني الرجل األّول إلى عرس البنه، فلّبيت الدعوة

من الناس، يغمرونه بالعاطفة واملحّبة، ويقّدمون البنه العريس الهدايا
وال يخرجون من عنده إاّل في ساعة متأّخرة من الليل، وهم... الغالية

.يتحّدثون عنه، وعن قَيِمه العظيمة، ومآثره النبيلة
ودعاني الرجل الثاني، الذي يفيض عذوبًة واحترامًا، إلى خطبة ابنته،

ولكّنني رأيت عنده قلياًل من... فشكرته، وذهبت إلى منزله املتواضع
!املدعّوين… هم بعض أقربائه وجيرانه

: وعندما انتهت الخطبة، وتفّرق الحاضرون، دنا مّني وقال لي
أعذرني يا أخي، فإّن الحفل كان بسيطًا، ولم يلّب األصدقاء والرفاق

!دعوتي، وأرجو أن ال تكون انزعجت من ذلك
لم أنزعج البّتة، كما لم أستغرب أن يكون العرس الذي: ابتسمت، وأجبته

حضرُته قبل أّيام مزدحمًا باملدعّوين، وأن يكون املحتفلون في دارك أقلَّ
من أصابع اليدين… إّنك أفضل من أناس كثيرين، ففي يوم 

. زفافي لم يحضر أحد، وقد تغّيب الكاهن… وتغّيبت العروس أيضًا
- مطالعة األستاذ أنطوان الحربّية:2

، ذو مالمح "بالد القصرين"إَن هذا النوع من الجمال الرشيق في كتابك 
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. مشرقة وجميلة للغاية، ومن أعمدة الحكمة بين السماء واألرض
ق، أكثر تعبيرًا عن واقعنا الذي ال يزال  نحن بالفعل في واقع ال ُيصدَّ

".واقع املعرفة"يتسارع، وأسّمي الواقع الذي تكتبه 
إذا كنا نسعى دائًما وراء الحقيقة، فهذه الحقيقة هي مجّرد خلق، أي خلق

بعبارة أخرى، يفّسر طبيعتنا، ومن أين أتينا؟ وكيف. يشبه أنواع البشر
.نتصّرف؟ ويوّفر رؤية وُبعًدا للمستقبل، وما هو الهدف الذي نمض�ي إليه

لكن ما هو الواقع؟ ... كثير من الناس يحّبون الواقعّية، وأنا أحّبها
إذا اعترفنا بأّن الوقت هو الُبعد الذي يشّكل الواقع، فيجب أن يشمل

الواقع: هناك ثالث من الحقائق. الواقع أيًضا املاض�ي والحاضر واملستقبل
التاريخّي الذي يشمل الكثير من السجاّلت والتفسيرات واألبحاث، والواقع

الحالّي الذي نعيش فيه، وواقع املستقبل الذي يقوم على االحتمال
.هو زمن متوّقع، ونتوّقع فيه تغيير سلوكنا. واملنطق

والنّص الذي بين أيدينا، بريشة مبدع، مفّكر، يالمس الفلسفة وعلم
فأحد الرجلين في القّصة حكيم واٍع، لديه أصدقاء. االجتماع بلغة مبّسطة

وهذه القّصة. قليلون، واآلخر سليط اللسان بذيء، وله أصدقاء كثيرون
. تنطبق على األزمنة الثالثة، املاض�ي، والحاضر واملستقبل

. فمنذ قديم الزمان تتجّدد هذه الفكرة، بل هذه الحالة االجتماعّية
يحمل الحقد الدفين في. الرجل الخبيث هو القبيح وصاحب الوجه األسود

قلبه تجاه اآلخرين، ولكن بفضل رؤية األديب، يظهر أّن الناس يحّبونه
.ويطلبون رضاه، أّما الثاني وهو طّيب القلب، ورصين، فيبتعدون عنه

واألديب هو الحَكم الذي يخّفف من خيبة اإلنسان النبيل، فيقول له إّنه
.في ليلة عرسه لم يحضر أحد، وغابت العروس أيضًا

خاتمة طريفة، تؤّكد على وضع اجتماعّي، وكأّن األديب يحّضنا على أن
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ونسعى إلى... ننظر إلى السماء ونمحو الكراهية والجشع والغضب، والجهل
.تحسين الذات باستمرار، وتعزيز الحكمة ، ونشر الحّب واملحّبة

أود أن أشكرك أّيها األديب الدويهي، ألّنك تعكس جمال الكلمة واألدب،
التي فتحت أبوابها لكّل طالب علم وإبداع، " أفكار اغترابّية"بفضل مدرسة 

.وأرسلت سفنها في بحار املعرفة والثقافة، وأغنت األجيال القادمة
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ر"ّغيأذا لم إ "ّص لن،ميركاأود الحايك- ّبوجيني عأديبة ألة امطالع
:ّصالن-1

وال بالنسيم العليل،... ال أحّب أن تشّبهوني بالربيع، وإن كنت أرتدي ألوانه
.ولو أكون أرّق من جناح الفراشة

...يزعُجني أن يقال عن كالمي إّنه هادئ مثل الينبوع، ورصين كثوب كاهن
...فلو دخلتم إلى أعماق الحروف، لرأيتم رجاًل هو الرعد والبرق واألسطورة

.أفكاره غضب، وروحه كّل أعاصير الشتاء
إذا لم أغّير في العالم الذي حولي، ولم أدّمر غابة الذئاب، فإّن قلمي هباء

.منثور، وِحبري من ظالم حالك
ود الحايك:ّبوجيني عأديبة ألة امطالع- 2

 مع قراءات من فكر األديب الدكتور جميل الدويهي الثائرًانعود مجّدد
تربطنا.. والتي أضحت كالشعلة التي تض�يء سماء غربتنا وليلنا الحالك

بجذورنا وتضع بين أيدينا مسؤولية الحفاظ على كنوز لغتنا وإبرازها
 الفصول يفيض بغزارة، يرتوي منّلهذا الشاّلل األدبي الهادر في ك.. للعلن

من.. فكر رائد ال يعرف الخضوع والتسييس، ومن ثقافة واسعة وشاملة
ا لكّنها كانت املدرسة التي صقلته اختبارات حياتّية قد تكون قاسية جدًّ

 ويمّده،ة، أضحت كجرس اإلنذار الذي ينّبهه ويردعهّيوأغنت آفاقه الفكر
تتمّيز سطوره بِقّمة البالغة، تروي النفوس. بالقّوة وعدم التراجع

جعل من الحرف رسالة إبداع، حافظ.. املتعّطشة إلى األدب والفلسفة.
تفانى من أجلها، صاغها كجوهرة.. على لغته األّم وصانها بكّل فخر واعتزاز.

نسافر بشغف مع.. نادرة لتبقى أبد الدهور تلمع باسم وطنه وأسالفه.
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نسبر غور سطوره املكتنزة بتؤدة كي ال.. فكره املتمّيز وحبر يراعه السّيال.
..نيق ونض�يء شموع املعرفة.يندخل هياكل الف...ةتفوتنا املعاني املستتر

.ة كالسيف في معارك الشرفّدمعانيه سلسة كالسهل املمتنع، متمّردة وحا
خذت بمضمونه. شعرت بقّوة هائلةّصمنذ قراءتي األولى لهذا الن

ُ
 أ

تجتاحني، فالنار التي تحرق تدفئ أيًضا في ليالي الزمهرير وتنضج رغيف
هذا الرصين كثوب راهب ثائر في الحقيقة... الحنطة املتعّطش إلى العدالة

جاء من خالل الكلمة ليغّير ويظهر الحقائق، جاء ليترك بصمة من
 ويرفض أن يرزح تحت نير الظلم والطغيان والكذبة وحديثي،العنفوان

هذا الثائر ال... النعمة الذين يتبّجحون ويستغّلون الناس من أجل غاياتهم
ى أن يشبه الربيع ولوّتيريد أن يكون عابر سبيل على هذه األرض، ال يريد ح

اهد منجهو ُيْؤِمن بقدراته وي.. ال يريد أن يشبه إاّل ذاته... ارتدى ألوانه.
هو رجل العاصفة يرتدي الرعد، حروفه.. أجل أهدافه، يثابر كي يحّققها.

..ضميره سالحه.... كالصواعق عندما تلمع تظهر الحقيقة وتزول األقنعة
 وال أن تدخل غابته،لن يترك الذئاب تنقّض على نعاج الراعي الصالح

لقد جاء يترك بصمة خالدة... جاء.. وتشّوهها وتسرق كنوزها وتنهب خيراتها.
..  أّما النفايات فبلى.، فالذهب ال تحرقه النار،ى الرمادّتيضرم النار ح

والكلمة ال ُتحّرق
ال ُتخَنق

الكلمة ثورة الحّق
ال ُتسجن أو ُتدحض...

صوت صارخ
وجع 

.عصار من أجل التغييرإبركان... 
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"إله الحّق" لنّص ،سيدني- ة الشاعر جان كرم مطالع
:النّص- 1

ما لي أراك وحيدًا، منفردًا: في ليلة حالكة السواد، همس إلّي الخيال، وقال
لقد تجّعدت األغنية على شفتيك، وأصبحْت... في صمتك وابتهالك؟

وكّل ما يحدث لك في هذه األّيام هو من... كالحطب اليابس بعد شتاء طويل
ومتى كان الواحد أقوى... صنع يديك، وبسبب عنادك، وِجدالك ألهل الرأي

! من الكثرة أّيها العدّو لنفسك ولآلخرين؟
أّيها الخيال، يا سّيد الجمال والقصائد املبدعة، هل تطلب مّني أن: أجبته

أخون األنبياء وأتمّرد؟ هل تشتهي أن أكذب عليك وعلى الحياة معًا،
فأجاهر بما ال أؤمن به، وأتظاهر بأّنني حَمل وديع، وفي قلبي تمّرد األُسود،

وعنفوان العاصفة؟… لقد انكسرْت يد العدل، وشاعت الفوض�ى في
املدن… ويريدني اآلخرون أن أتنّكر لذاتي، وأعبد أصنامهم، فيكون لي قصر

.على الجبل، وخيل، وسيف يقطع الزوال
ويسألني أهلي وعشيرتي أن أتخّلى عن معرفتي، وأعيش كما يعيش

لذلك تراني حزينًا، وليس في كوخي إاّل ُفتات خبز، وقنديل... الجاهلون
...صغير أستهدي به حّتى يطلع الصباح

سخر مّني الخيال، وأراد أن يغادرني بسرعة، ويصعد إلى مركبته ليطير بها
: إلى الفضاء البعيد، فاستوقفُته، وسألُته

هل ما زلت غاضبًا مّني؟
:أجابني بنبرة جاّفة

لست غاضبًا، ولكّني أخاف عليك أن تعيش وحيدًا، وتموت وحيدًا في هذه 
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إّن هذا القنديل لو انطفأ، فلن ترى في: فإّني حّقًا أقول لك... الزاوية
...ولن يعرف النور طريقًا إليك... العتمة

فأنت ترى َمن. فليست كّل عتمة خطيئة، وليس كّل نور فضيلة... ال: قلت
يضيئون الشموع، وأرواحهم ظالم، بينما يبصر العميان في العتمة أنوارًا ال

فلست أخاف من الحاكم لو جّردني من ثيابي، وجّرني عساكره إلى... تنطفئ
...ولست خائفًا من التشّرد والفقر والحاجة... ساحة املدينة لكي يجلدوني

فاملوت أشرف لي من أن أقتل كلمة الحّق على فمي، وأن أتنّكر إلله واحد
. جعلُت له معبدًا في أعماق روحي

مطالعة الشاعر جان كرم:- 2
إلى: إّنه صوت الضمير، صوت الحّق، صوت الراعي الصالح في بّرّية الناس

متى أنتم صابرون، والصمت يسيطر عليكم ، والخوف يعقد ألسنتكم؟
فأصبحتم كسالى، يبست شفاهكم عن الكالم، وأيديكم عن العمل؟

:ال ، ولكن ال نرّد على السفهاء، كما قال الشاعر: أجبنا
ي ُعييُت عن الجواب وما ُعييت... سكتُت عن السفيه  أّنِ

.فظّنٓ
وإّن أصحاب العقائد . اإلنسان املثّقف البليغ ال ينجّر وراء الهرطقات

البالية عميان وبصيرتهم عمياء، ولو كانت لهم أعين فهم يسيرون في 
.ظلمة الحياة، بعيدين عن الحّق والحقيقة

فبصيرته تبّدد ظلمة الجهل، وال ينجّر خلف" بالد القصرين"أّما صاحب 
هذه القافلة، وال يحذو حذوهم، ألّن الهاوية أمامهم، وسوف ينتهون إلى

.القعر
وأفضل له ولنا االبتعاد عن هذه الجماعة، و إذا ُاجبر، وتحت وطأة

كما قال الشاعر... التعذيب، على اللحاق بها، فهو يفّضل املوت على املذّلة
:عنترة
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ال تسِقني مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء الحياة ِبذّلة             بل فاسقني بالعّز كأس الحنظل
.ب منزلـــــــــــــــــــــيـــــّز أطـــــــــعــــــاة بذّلة كجهّنم ٍ              وجهّنٌم بالــيـاء الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

خالصة القول، هذا هو األديب الدكتور جميل الدويهي، بصفاته وأخالقه
.وال ُيعلى عليه... ومعتقداته، وإيمانه بالحّق الذي يعلو
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" امللك الضّليل" لنّص سيدني،ة األستاذ جورج الخوري- مطالع
:ّصنال- 1

كنت على شرفة قصري املنيف الذي يطّل على الصحراء الواسعة، عندما
ملحت رجاًل يمتطي فرسًا، وُيسرع نحو البّوابة الكبيرة… فنزلت من الشرفة
.على عجل، والقيت الرجل الذي كان يبدو عليه التعب، والجوع والعطش

وعندما رآني، اطمأّن قلبه،. وكان الغبار يغّطي ثيابه، وفي عينيه رعب وقلق
:وهدأْت روحه، بْيد أّنه كان ينظر إلى الوراء بين الفينة والفينة، ويقول

! أعدائي
أدخلُته إلى قصري، وأقفلت البّوابة، ثّم سألُته عن حاله، فقال لي وهو

أعدائي من بني أَسد يريدون قتلي، وكانت لهم عداوة مع: يتنّفس بقّوة
قبيلتي… وهم اآلن يطاردونني من مكان إلى آخر، وأحمد هللا على أّنني وصلت

إلى هنا… فهل تخّبئني منهم يا أخي؟ 
فمن شَيم أهلي وعشيرتي إغاثة... طبعًا سأخّبئك: أجبته من دون ترّدد

امللهوف… و إّن عندي تحت قصري هذا سردابًا عميقًا، ال يْعلم به أحد،
وله باب سّرّي ال تهتدي إليه الجّن…

وبعد ساعة، قِدم رجال يركبون الخيل واإلبل، وتجمهروا عند البّوابة،
فخرجت إليهم أسألهم ماذا يريدون؟ فقالوا إّنهم يبحثون عن رجل هارب،

.ويريدون القبض عليه أو قتله بأّي ثمن
. إّنني لم أَر أحدًا، وليس عندي عْلم بما تريدونه: أجبتهم

إذا جاء: عادوا على أعقابهم، لكّن واحدًا منهم التفت إلى الوراء، وصاح بي
!إليك طالبًا املساعدة، فال تساعده… إّنه من اآلثمين
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وما إن غاب أولئك الرجال في الصحراء البعيدة، حّتى أخرجُت الرجل من
فشكرني،وأبلغني بأّنه... السرداب، وأبلغُته بأّن الخطر من أعدائه قد زال

ذاهب إلى قيصر الروم، وأراد أن يعطيني بعض النقود والذهب، فرفضت
إّنك ستحتاج إلى املال، وأنت في الطريق إلى: أن آخذ شيئًا، وقلت له

.وأن تحّقق ما تصبو إليه... قيصر… فأرجو لك السالمة
لعّلني أحتاج إلى: نظر إلّي نظرة احترام، وانحنى، ثّم سألني بصوت خفيض

املساعدة مّرة أخرى في طريق عودتي، فهل تساعدني؟
أنت أخي، ولو اّتهموك باإلثم… فكيف ال أمّد إليك يد العون إذا: أجبته

طلبته؟
:وبينما كان الرجل يخرج من قصري، ماضيًا في سبيله إلى روما، قلت نفس�ي

أهو قدر العظماء أن يضطهدهم الُعتاُة والجاهلون؟! يا له من قدر أحمق
: ة األستاذ جورج الخوري- مطالع2

وسطحّية كانت املعلومات عن بعض الشخصّيات... كثيرة هي الكتب
التاريخّية، والسبب أّن أحدًا لم يتناول تلك الشخصّيات بتحليل علمّي

ومتجّرد، ويقّدم دراسة سيرتهم الحياتّية، بكّل ما حوت من بطوالت
أيضا لم يلتفت الكثيرون إلى تحليل... ومغامرات، ورّبما سقطات وهنات

. البيئة واملحيط والدوافع التي جعلت من أبطالنا ما كانوا عليه
ملك... متقّلبة ومحّيرة، لم يصلنا منها إاّل البريق األّخاذ... شخصّيات رمادّية

...شيخ كريم ُيضرب املثل بكرمه... وصاحب معّلقة... شاعر عظيم... عظيم
هذه األوصاف رّبما امتّدت إلى زمننا الحاضر، وصنعت شخصّيات كرتونّية

...أّخاذة عند النظر غليها من خارجها، دون االقتراب من الباطن والداخل
ولرّبما كان ذلك أحد مقاصد أديبنا الدويهي، بمعنى اإلرث التاريخّي الذي

وهذا ينسحب ... يحمل، في ما يحمل، من أمجاد زيفًا، وشخصّيات هّشة
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.على زمننا الحاضر أيضًا، وعلى أزماتنا الحياتّية والوجدانّية
، وهو"امللك الضّليل"صديقنا الدكتور الدويهي يختار عنوانًا لقّصته 

:عنوان ظاهر لبطل وشاعر اسطورّي، هو امرؤ القيس، لعّله يقول لنا
.وتوّخوا دّقة القراءة نمطًا، ومنهجًا جديدًا... إقرأوا بإمعان تاريخه

بينما حشد في الواجهة بطاًل... هذه الشخصّية بالذات كانت بطل الظّل
. آخر، وإن لم يكن له سوى دور الكومبارس، في قّصتنا هذه

ي بها بطلنا، اختار الدويهي الضّليل أي من بين األلقاب العديدة التي كّنِ
ل، وهو باإلضافة إلى ذلك مستهتر بكّل األعراف والقَيم .الضاّل أو املضلَّ

يمسك الدويهي بالحكاية من هزيعها األخير، أي ما قبل النهاية، ومن بّوابة
وهو يعرف بالطبع الحكاية... خلفّية، ليحّضنا على إعادة قراءة ما هو قبل

.بتفاصيلها، لكّنه يمسكها عمدا ً
ب)ابن ملك يبعد عن امللك بسبب عربدته وسوء تصرّفاته  ، ويطوف(يؤنَّ

.مستمتعًا مع رفاق السوء، والخمر، والنساء ردحًا من عمره
مرحلة... انقالب القبائل على ابيه وقتله وإعالمه بذلك... خبر مفاجئ

ينجح جزئّيًا ألّنه... جديدة من الجّدّية والرغبة في االنتقام، واستعادة امللك
هئًا للكّلّية ...وهروب بعد عّز وقّوة... خسارة بعد ربح... لم يكن يومًا ميَّ

هنا ترتفع ستارة الدويهي عن مشهد اللجوء إلى ملك ذائع الصيت، وإعطائه
.األمان، وتسهيل سفره إلى قيصر الروم

الدويهي يسوق القّصة بدون أسلوبه املعتاد في استخدام الَخيال والصور
كأّنما يريدنا أن نقرا ما بين السطور، أو أن نعيد قراءة... والبديع اللفظّي

.التاريخ من مصادره
في القّصة إشارات إلى العادات العربّية والبدوّية، كإغاثة امللهوف، وحماية

إاّل أّنها لم تكن في عين الحدث، ... امللتجئ، وإقراء الضيف ومساعدته
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. ومحور القّصة
الفت أيضًا أن يختار الدويهي شخصّية ثانوّية تتحّدث باسمه، امللك

وهنا أيضًا يريد، وبقصد، أاّل. صاحب القصر، واملغيث للبطل الحقيقّي
. يقع في تقّمص شخصّية بطل القّصة، حّتى ال يقع في فّخ االزدواجّية

في املقطع االخير، إشارات إلى النهاية التاريخّية والحقيقّية لبطلنا، ذي
القروح، هذا الرجل الذي كان بعظمة امللك، وفحولة الشاعرّية الفّذة، 

. وكانت نهايته الحقيقّية مفجعة
رّبما يدعونا أديبنا الدويهي إلى اعتماد نموذج للمطالعة والتحليل، من 

أو هو يريد لنا أن نكون تحقيقّيين إزاء كّل ما يجري حولنا،... خالل قّصته
.أو تذكيرنا باإلرث التاريخّي املستمر الفعل في األجيال الحالّية

القّصة بجملتها إشكالّية، وتعّبر عن موقف األديب الدويهي من اإلبداع
واملبدعين الذين ظلمهم التاريخ، فهو خّبأ البطل خوفًا على حياته، وأبدى

وكنت أتمّنى لو. استعداده لحمايته مّرة أخرى، وإن يكن امللك الضّليل آثمًا
تناول أيضًا، ولو بإشارة، نهاية هذا البطل الصعبة، واملحّرضة على العبرة،

.والتي تخدم واقعنا الحالّي بوجه اإلجمال
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"آخر موعد للقاء" لنّص ،لبنان- ة الدكتور جوزيف ياغي الجمّيل مطالع
: النّص- 1

أعود إليِك كّلما دخلت في غبار الزمان، فاعطيني نظرة من تلك الجبال، من
. حقول كنت أسابق فيها اللحظة، وال أحّب أن تسبقني

وعلى ورقة بيضاء كتبُت. هناك على حبال الشمس علقُت جزءًا من عمري
. قصيدة من عرق الصباح وعبير الوادي

ويبقى صوتك صارخًا في. أجمل مكان هو املكان الذي تغادره وتبقى فيه
تلك السنابل التي كنت أغيب. أعماقه… أهلي، بيتي، أصدقائي، حديقتي

والزيتون األخضر مثل حبر. فيها وأخش�ى أن أضيع، فال يجدني أحد
الرسائل ينادي إلّي وأنا في املحيط الكبير، أصارع املوج والرياح ألصل إلى

.العدم
هناك دفتري ما زال مقيمًا، ووردة في عنوانه… وهناك طفولتي تركض في

الظالل، وعصافير تدعوني إلى وليمة الغناء، وتنقر على حديد النافذة، لكي
لكّنني صامت في رحلتي كالصقيع، وصمتي كثير... أستفيق وأغّني معها

.الكالم
أنا سندباد في األرض املجهولة، وال يعرفني. أنا في هاوية والحزن معي

وعندما ألتقي بأبنائك الذين ركبوا في البحار مثلي، نتحّدث... العابرون
عنك، وعيوننا شتاء ُمّر… أبناؤك يعرفونني وأعرفهم، ويعودون معي إلى

إلى السهل األخضر الذي كّنا نزرعه... الدروب والشرفات املطّلة على البحر
.مواعيد وأغنيات

آه يا حبيبة بعيدة وقريبة، كم أحّن إليك واشتهي أن أقّبل تلك الشبابيك 
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أنحنى إلى األرض، أحمل ترابها على. املفتوحة على نسمة ندّية من فم الربيع
حّبة واحدة هي سنة من عمري، فكيف. يدي، فال تسقط منها حّبة واحدة

أتركها تذهب مّني؟ وآه يا ندى الياسمين الذي سرقُت منه حبر أقالمي
وآه يا. ال أريد ِحبرًا سواِك يض�يء في الكلمات. وكتبت به على سطور األشواق

ك على طفل صغير، ما... يا أّول جرن للعمادة، وآخر موعد للقاء. بحر أدلُّ
.كل حّبة رمل تعانق روحه... زال في املاء ولم يخرج منه، وكّل قطرة تحّدثه

.وكّلما تذّكرتك، تصل رائحتك إلّي، وأنا مقّيد بسالسل. بيني وبينك موعد
فكيف أهرب من ذكرياتك؟ 

املركب الجذالن يحملني إلى الشاطئ، حيث أحّطم انتظاري، وأعود إلى
تحت تلك الشمس، وعند ذلك األفق املمتّد إلى... حياة فّرت من جسدي

.وأعبُد الحّرّية... أعتنق سعادتي... أبعد من الخيال أعرف ذاتي
لقاء الحّب: مطالعة الدكتور جوزيف ياغي الجمّيل -- 2

.واللقاء كائن بين بحر وعاشق... آخر موعد للقاء
.وفي العشق انتظار غد ليس يأتي، قبل الفجر. في البحر عبق من حبق
والعشق ليس له، في قاموس جميل الدويهي. آخر موعد وأّول عشق

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

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

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

...وقبل جنون البوح تضطرم املسافات بين الـ هنا والـ هناك
.هنا عالم من جماد
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.هناك قصر إرم ذات العماد
.وال يستكين. وبين الضّفتين جسر من املاء والعماء، يصل األرض بالسماء
.إنه جسر الوعد، منذ زمن الصباح املستباح، في جّنة التّفاح

.تّفاحة العشق تسترق الخطى، والخطاب
.أرجوحة الوعد تهزأ بالندى املذاب، بالعذاب

.وينكسر الشعاع بين وعدها والوعيد
حلم أّي الجّن، يا غانية العصور؟

أين للريح أن تبحث عن واحة ليست عاشقة؟
كيف يحترق الزمان كشعلة. هو املوعد العودة، خارج أكذوبة الزمان

الفينيق األنيق؟
. األنا واألنت: ضميران يسيطران على نّص الكاتب الدويهي

.القارئ وأنت الحبيبة، عنقاء قيس العاشقين/أنا الكاتب
.وأنت موطن الحنين. أنا الذكريات في مكان أبعد من اآلتي والجنون

القرية الوادعة، أميرة/وأنت الحبيبة. أنا الـ هناك الداجي، في عالم من جليد
.الفارس الذي يحارب طواحين السنين

كيف يلتقي النقيضان؟
.أنا وأنِت خّطان متعارضان، بل متوازيان

.أنا اإلياب وأنت الغياب
ا، أو شبه حّي، في الذاكرة . وأعود إليك حيًّ

أسابقها الريح، وال أستريح، أو. تعانقني الحقول. أعود وترمقني العقول
.أريح

.واملكان حّي، في فؤادي، وسط أراجيح الضباب. أعود في الزمان، ال في املكان
.هناك حبال الشمس
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.هنا العدم
.هناك النور والتراب

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

. تصاعدّيًا يفيض باألنين
حياته . يرى املهاجر نفسه سندباد البحر، ولكن بال توق إلى املغامرة

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

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

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

.والشرفات املطّلة على البحر
مواعيد"في دفتر ذكرياته سهل أخضر يفيض بالحّب والسحر، كان يزرعه 

".وأغنيات
الحلم إلى الشاطئ األّول، إلى جرن/في واحة الذكريات، يعود به الحنين 
. معمودّية املاء، بل الدماء، بل النار

كان البحر معمودّية األديب الذي ظّن الغربة والدة جديدة، فإذا هي
غربته أصبحت بلون الغرق، درًبا إلى الجنون. سالسل وقيود، وآخر لقاء

.والضياع والدمار
.إّنه مركب الذكريات. واستعار جميل الدويهي مركًبا للعودة إلى الوطن

مركب يعيده إلى قصر الروح، إلى. مركٌب شراُعه الحب والحبر والكتابة
.عدنه السعيدة، حيث البراءة والحّرّية
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آخر موعد للقاء هو موعد مع الحّب، مصالحة بين قصَري الروح والجسد،
.وإعادة اكتشاف الذات

وقد اكتشف الدويهي .  اعرف نفسك،أّيها اإلنسان: قديما قال سقراط
ذاته، في أفكاره االغترابّية اإلبداعّية التي أعادته إلى وطنه، أرزة تعبر 

.جذورها املحيطات، من غربة العدم إلى قصر الحياة
، يبعثان"بالد القصَرين"جميل ميالد الدويهي، مباركة غربتك واللقاء ، في 

فينا األمل والتفاؤل بأّنك عائد إلى أورفليس الوطن، حقيقة عرفانّية، تنشر
.النور، وتطرد الظلمات
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أفالطون في بالد" لنّص مطالعة األستاذة راغدة السّمان- سيدني،
"القصرين

:النّص- 1
بينما كنت أزور أثينا، في عصر غابر، سألت عن عظيم من فالسفتها، يدعى

. أفالطون،فدّلني بعض التالميذ عليه
وحوله بعض من أتباعه. كان شيخًا جلياًل، يرتدي ثيابًا أنيقة، توحي بالِغنى

وما إن رآني، حّتى توّقف عن الكالم،. ينصتون إلى تعاليمه، ويهتدون بها
أنت من غير عصرنا، وقيافتك: وقال. ونظر إلّي بعينين ثاقبتين، متعّجبتين

تدّل على أّنك آت من فينيقيا… فهل لك غرض عندنا؟
صحيح يا معّلم، فلست من عصركم هذا، وقد جئت من الشرق،: قلت

.ألّنني سمعت ببعض التعاليم الضاّلة التي ُتعّلمها
ال: تفاجأ من صراحتي، وانفعل صحبه أيضًا، فهّدأهم بإشارة منه، وقال

فما الذي يزعجك في... بأس أن يتجادل العلماء، وأن يهتدوا بآراء الغير
تعاليمي؟

رِحم هللا معّلمك سقراط، فهو معّلمي أيضًا، وملهمي في طريق: أجبت
.الحّق، واملجاهرة بما أؤمن به، ولست أخاف من العواقب

ولم يترك سقراط أثرًا مكتوبًا، لكي نعرف إذا كنت تشبهه في أفكاره… لكّن
.ما وصلنا منك، فيه كثير من االضطراب والشّك

نظر أفالطون إلى صحبه، ثّم إلّي، وكانت على وجهه عالمات استغراب 
وقال بنبرة. ودهشة، فلعّلها املّرة األولى التي ينتقده فيها أحد بهذا الصدق

أين هي معالم الشّك في آرائي؟: جاّفة
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اعذرني يا سّيدي… فقد عّلمَت أرسطو أّن الفّنان يحاكي العالم: قلت
ّي وهكذا أسأت إلى الفكر عند املبدعين، وطلبت منهم أن يكونوا بال. الحس�ّ

وها هي املدارس. تفكير، فيقّلدوا ما يرونه أمامهم، وال يبتكروا جديدًا
األدبّية والفّنّية الحديثة تناقض تمامًا ما ذهبت إليه، وتثبت أّن الفّن هو

...نتاج الحّرّية وليس التقييد
ويا لغرورك! وتحّدثَت أيضًا عن املعرفة الكّلّية الشاملة، فيا لقصر نظرك

وما! واعتقادك أّن البشر قادرون على الوصول إلى الحقيقة األسمى
كما رأيتك. يعرفونه في ماليين السنين ال يعادل ذّرة من املعرفة الكاملة

.تناقض نفسك في نظرّية الكهف التي وضعَتها
كيف؟: سألني والوجوم على محّياه

إّن الطفل الذي يولد في الكهف، ويكبر فيه، وال يرى إاّل صورته: جاوبته
على الجدار، يظّن أّن الصورة هي األصل… وهذا دليل قاطع على أّن املرء
.قليل املعرفة، ويحتاج إلى باليين السنين لكي يحصل على جزء يسير منها

إّن الغباء هو ما يمّيزنا، والتعجرف هو ما يطبعنا، فنظّن أّننا عباقرة،
وكوكبنا كّله هو ال ش�يء في. ونحن أقّل من حّبة رمل في الوجود الواسع

.املساحة والحجم والقيمة إذا قاّرّناه بالالنهائّي من الكون
لقد! وكم هي غريبة دعوتك إلى تحّرر الجسم من املاّدة ليعيش روحًا خالدة

مّهدَت الطريق للصوفّيين الذين يبتعدون عن املدنّية، ويعيشون في القفار
والبراري، ويتخّيلون أّن هروبهم يطّهرهم من الخطيئة والشّر، بل ذهب

البعض منهم إلى القول إّن اإلنسان يستطيع أن يصير إلهًا، أو يّتحد مع
...اإلله إذا تخّلص من الخطيئة

وهم مطلق… فاملدينة الفاضلة مكان مثالّي يسكنه... هذا وهم يا سّيدي
أناس غير مثالّيين، وإّن صديقنا جبران، يعتقد أّن النفس البشرّية تصبح
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طاهرة إذا تقّمصت عّدة مّرات… والحقيقة أّن البشر يظّلون خاطئين، ولو
تقّمصوا ماليين املّرات، فاهلل وحده بدون خطيئة، والبشر كّلهم خاطئون…

، مدينتي التي تقوم على الروح واملاّدة،"بالد القصرين" هذا ما أعّلمه في
ين والِعلم، النقاء والخطيئة… أجمع فيها املتناقضات، ألّن كّل بشرّي الّدِ
فينا هو مختَبر للتناقض، ففينا الخير والشّر، الحلم والغضب، والنور

والظالم…
كانت مدينتي غريبة على أفالطون ورفاقه،فهّز الفيلسوف برأسه، 

هل من شعراء في مدينتك؟: وفّكر قلياًل، ثّم قال
ضحكت بملء قلبي، وفهمت منه أّنه يريد أن يعرف مدى االختالف بين

في" الجمهورّية"جمهورّيته ومدينتي، فهو يرّتب الشعر في الكتاب السابع من 
املرتبة الرابعة بعد الرأي والفكر والرياضيات، العتباره أّن الشعر وهم،

وتمثيل التمثيل، ومصدره اندفاعات العواطف واالنفعاالت غير املسيَطر
إّن العقل وحده ال يمكن أن يكون: فقلت له... عليها من ِقَبل القوة العقلّية

وقد أفلح الشعراء في أّنهم. سبياًل للهداية، فهو يحتاج إلى العاطفة والقلب
فكيف ترفض. وّظفوا عقولهم وقلوبهم معًا ليخدموا الحضارة والجمال

نعم يا سّيدي! شيئًا جمياًل وأنت املبّشر بقيم الحّق والخير والجمال؟
ومعّلمي، لقد أخرجت الشعراء من مدينتك،وأنت تصفهم في محاورة

بأّنهم يتلّقون اإللهام من رّبة الشعر واآللهة، وأّنهم وسطاء بين" أيون"
وتثُبت على رأيك... وهكذا فأنت تناقض نفسك مّرة أخرى. اآللهة والبشر

يجب علينا أن نبقى ثابتين في حكمنا بأّن الترانيم إلى: "املضطرب، قائاًل
اآللهة واملديح للرجال الشهيرين الفاضلين هي الشعر الوحيد الذي يجب

فأّي مذهب هو مذهبك؟ وأّي تمييز َمقيت ومفجٍع هو"... أن نقبله في دولتنا
تمييزك؟
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اهتّز أفالطون في مكانه، وكأّني بعد أصيب في الصميم، فانحنيت أمامه
بتواضع، وخرجت من مجلسه بخطى مسرعة كمن يطلب النجاة… لكّنه

هل أعرف منك أين هي: أشار إلّي بالوقوف،فالتفتُّ إليه، وسمعته يسأل
، فإّنني أحّب أن أزورها يومًا؟"بالد القصرين"

بالد"عندما تذهب إلى فينيقيا، يمكنك أن تهتدي بسهولة إلى : أجبته
وسنستقبلك بفرح عظيم، ونعّد لك احتفااًل كبيرًا، ولكن"… القصرين

تذّكر أّن عليك أن تترك خارجًا بعضًا من تعاليمك الضاّلة التي ال مكان لها
.في مدينتنا

: مطالعة األستاذة راغدة السّمان- 2
...رحلة ذات رسالة داللّية فلسفّية وأدبّية، بفكر صاٍف كبحيرة بين الجبال

، لزيارة(م.ق 347حوالي )جميل الدويهي إلى زمن قديم . هكذا أخذنا فكر د
أثينا، والبحث في بعض إشكالّيات فلسفة أفالطون، 

.ومعارضته، ونقد مفهوم الحقيقة املطلقة
"الجميل الدويهي"و. إّن هذا املفهوم، الحقيقة املطلقة، هو غاية النقاش

هو ابن سواحل فينيقيا املمتّدة على شرق البحر املتوّسط، ومنه أبحر إلى
بالد املهجر ليزرع بستانًا مزهرًا باألدب الراقي في املجتمع العربّي، وأثمر قلمه

بين أبناء الجالية العربّية، تّواقًا إلى كّل جديد، مدركًا أّن جميع الناس من
عنصر واحد، فقّوتهم من قّوته، وضعفهم من ضعفه، محاواًل أن يصّب

.نتاج فكره في إطار قصص�ّي هادف
ين مختلَفين متكامَلين" بالد القصرين"فـ

َ
عالم: هي مدينة مبنّية على عامل

أوتنتقد مفهومي للحقيقة: "وهنا اهتّز أفالطون متسائاًل. املاّدة وعالم الروح
وتمّنى الفيلسوف أن تسعفه األّيام ويزور يومًا هذه املدينة" املطلقة؟

نستقبلك بفرح : "العادلة املتوازنة، بالد القصرين، فيجيبه الدويهي مرّحبًا
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".عظيم، إذا تركت ما يسّبب األذى خارجًا
عالم الظاهر وعالم: مبدأ الثنائّيات في هذه املدينة ينقلنا بين عاملين

الباطن، عالم االزدواجّية وعالم الوحدة بين أرض وسماء، بين الحّق
كّل يأتي من مصَدر ليلتقيا على حدود. والباطل، بين الحقيقة والخيال

املكان في غفلة من الزمان، في قبول لألفكار املختلفة، ومعارضة لألفكار
التعاليم التي- وهذا ما أشار إليه املفّكر الدويهي . الرجعّية وتحقير اآلخر

اعتبرها ضاّلة في فلسفة أفالطون، وتحقيره للشعراء، مبّينًا له ما يناقض
ّي، ويقّلد ما يراه، وال يبتكر شيئًا كالمه بأّن الفّنان يحاكي العالم الحس�ّ

وها هي املدارس الحديثة تناقض هذا، وتثبت أّن الفّن هو نتاج. جديدًا
وقد قام أفالطون بطرد الشعراء من. الحّرّية، وليس نتاج التقييد

جمهورّيته، واضعًا الفالسفة في قّمة الهرم، والشعراء في أسفل الهرم، ألّن
.آراءهم ال تليق باآللهة

، وقد عّرج برحلة إلى املعرفةLe Beauعَبر الدويهي القاّرات بفكره الجميل 
ورجحان العقل، بوجدان محايد له الحصافة وجودة الرأي والتحّرر من

نظرّية"واإليمان بالحّرّية هو ما ما دعاه إلى نقض . همجّية الحياة ومعاركها
نظّن أّننا. التي ترمز إلى الغباء الذي يمّيزنا، والتعجرف بطبعنا" الكهف

. عباقرة ونحن حّبة رمل في الوجود الواسع
عمل متقن يْرض�ي العقل، ويدفعنا للمطالبة باملزيد من" بالد القصرين"

.الحوارات، لننشر دائرة األدب املهجرّي وأخالقّياته وجمالّياته
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"املّتهمون العشرة" لنّص ،لبنان- ة البروفسور  رياض عثمان مطالع
:النّص- 1

جلس الحاكم في صدر املحكمة، وضرب بمطرقته معلنًا بدء الجلسة،
.فطلب من املّتهمين العشرة أن يقولوا ما عندهم، قبل أن ينطق بالحكم
وقد ُضبطوا جميعهم بالجرم املشهود، وال مفّر لهم من مواجهة القضاء

.العادل
كان حادثًا يا جناب الحاكم: وقف املّتهم األّول، بعد أن أقسم اليمين، فقال

املوّقر، فقد كنُت أحاول سرقة منزل الغنّي لياًل، فاستيقظ الخادم ورآني،
. كان حادثًا غير مقصود. فأطلقت عليه النار وأرديته

كان حادثًا… صّدقني يا. لم أقصد اغتصاب تلك املرأة: وقال املّتهم الثاني
كنت في الغابة أرعى األغنام،. حضرة الحاكم الجليل… صّدقوني جميعكم

.على غير إرادة مّني... فرأيت تلك املرأة تستحّم في النهر، فحدث ما حدث
كان قضاء وقدرًا… حادثًا وليست لي يد فيه…

احتجُت إلى بعض املال،: واعترف الثالث بأّنه سرق أموال اليتامى، فقال
.بعد أن خسرت في القمار، فاستوليت على النقود من صندوق الجمعّية

فرضْته الظروف واألحكام…. لن تصّدقوا كم أنا نادم على ذلك الحادث
وبدون إرادتي…

واعترف الكاذب، والشاهد بالزور، واملشتهي المرأة قريبه، وعابد 
األصنام، والناطق باسم هللا باطاًل، والذي خنق أباه وأّمه، والذي لم

هم املنسوبة إليهم، ولم ينكروها… يحفظ يوم الرّب… اعترفوا جميعًا بالتُّ
ولم ... لكّن كّل واحد منهم زعم أّن فعلته الشنعاء كانت حادثًا غير مقصود
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.يكن في اليد حيلة لتجّنب اإلثم
وبعد أن دّون القاض�ي بضع كلمات في سجّل أسود كبير على طاولته، ضرب

السجن مدى الحياة لجميع: باملطرقة مّرة أخرى، وأعلن النطق باألحكام
.املّتهمين العشرة

لقد أّكد. عذرًا أّيها الحاكم العادل: اعترض أحد املحامين في املحكمة، وقال
لك هؤالء املساكين أّن ما ارتكبوه من جرائم لم يكن عمدًا، ووردت في

عّدة مّرات، فأرجو أن ترأف بهؤالء الرجال، وتخّفف" حادث"كالمهم لفظة 
.عنهم األحكام القاسية

هل سمعتني أحكم على هؤالء الناس: التفت الحاكم إلى املحامي، وقال له
...بقصد مّني؟ لقد كان الُحكم املبَرم هو أيضًا حادثًا، وليست لي يٌد فيه

.انتهت الجلسة
":القصرين"تجّليات املثّنى في بالد  - بروفسور  رياض عثمانالمطالعة - 2

أْن تجد أديبًا متمّسكًا بلغته األّم يعيش في بالٍد كّل ما فيها غريب، مبدعًا
فيها ناظمًا خواطره وشكواه في سبائَك ورقّيٍة تارة وتارة أخرى في حرف من
نور، يتعمشق سّدة االبداع بغزارة فائقة، ونفحة نظمّية، فإذا ما أضنته

/الغربة تراه ينزف شعرًا ويقطر بوحًا وينوُح نجوى، إذ جعل جميل الدويهي
أديب القاّرتين لنفسه لغة املثّنى التي ال مثيل لها في لغة أخرى، مثاًل أعلى

للتمسك باملاض�ي على أعتاب الحاضر، ومن الطفولة البريئة إلى طفولة
الرجل الخبيئة في قلب شاعٍر، إذ كبرت معه براءة الشرقّي الذي يعيش في
مجتمٍع مختلِط املشارِب واألهواِء واللغات بتمّيز املثّنى في عروبته، فجميل

واحد شرقي وآخر اغترابّي، يتبّوأ منزلة بين نجيب محفوظ: الدويهي جميالن
. وجبران خليل جبران

ولعّل الغائص في عمٍق بين القصرين في بالد جميل الدويهي، يجد ثقافة 
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جميل الدويهي: محفوظ وجبران، ممزوجة بثقافة الجميلين: الرجلين
الشرقّي واآلخر االغترابّي املحروم واملنّعم، الخائف واملطمئّن، املشّرد

بصيغة الجمع،" بالد"ليؤّسس السعة وُبْعد التفاؤل في لفظة ... واآلوي
، املثّناة، قصرًا للماّدة وآخر للروح أو العكس ال فرق،"القصرين"ويمّثل

بحسب ما تتحّكم فلسفُة شاعرِنا بظروف نتاجه وقصيدته، وذلك خاضٌع
خيار الخطأ: لفّنّيِة السرد وشعرّية السياق ولخيارات اإلنسان، خياران

ابتسامَة الوجِه املشرِق لدى" القصرين"من هنا شّكل املثنى . والصواب
شخصّياِت معظم القصص القصيرة التي أثبتها في ترتيب كتابه االبداعّي

إّنه الحكيم صاحب. في تلك الخاّصّية الدويهّية الجميلّية" بالد القصرين"
الدعوة إلى جوهر اإلنسان والسّر في سحر ابتسامته، الذي يوّجه كّل

الشخصيات املذكورة في كتابه إلى عامله االبداعّي، فروعًا وارفًة، وأصواًل
تخترق العوملة إلى اصطياد القارئ املعَجب والقارئ الصديق، وال سّيما

.ّي.العرب
قصر للراحة وآخر للمغامرة، قصر لعاّمة الناس وآخر: فبالد القصرين

لخاّصتهم، وهو يمّثل بنفسه أحد أبرز خاصّتهم، ألّنه مقتنٌع بما يكتب،
فاملثّنى عنده ليس رفيق درب على عادة شعراء. مؤمٌن بما يدعو إليه

إّنما تصويٌر لواقٍع معيش يفرض كلَّ/ قفا نبِك، يا خليلّي/الجاهلّية فحسب
عاداته وأهوائه في بالد االغتراب، إلى واقٍع أراد له صديقنا املبدع إشراقًة

حّتى الثنائّية الضّدّية تّتخذ نفحة. مزدانًة بألِق اإلنسانّية وشفافّية املغفرة
املثّنى إلى حّد الترادف الذي ال ينفّك الواحد منهما عن اآلخر، في الحاجة إلى

.إّنها ثنائّية إكسير الحياة... التآخي والتآلف واالنسجام
إلى آخر" إذا لم أغّير: "ابتداء من النّص األّول" بالد القصرين"ومن يطالع 

، يجد أّن املثّنى خيوٌط"املّتهمون العشرة"النّص الذي وسمه بعنوان 
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شّفافٌة تسبك معظم نصوصه، حّتى اكتملت حلقة املثّنى إلى ازدواجّية
اثنين اثنين، حّتى الَعْشرة، نحو الكمال اإلنسانّي ونضِج التجربة الجميلّية

متمّثلة باالعترافات الجوهر، االعترافات الصادقة التي تنقل صاحبها من
فكّل. القصر الزائف إلى القصر الحقيقّي الذي يعّج بالصدق واالستقامة

واحد عنده يبحث عن مبّرر فعلته، لُيَشْرِعُن خطيئته بثنائّية الخطيئة
.واملغفرة، اإلنسان الضعيف بغرائزة واإلنسان القوي بمقاصده

أّما املّتهمون العشرة، فهم يمّثلون شرائح البشر بكّل غرائزهم وأهوائهم،
علمًا أّن القاض�ي الذي يترّبع عل منّصة املحكمة، هو واحد من بني البشر،

ومن معهم من" - املّتهمين العشرة"يعرف ذلك في قرارة نفسه، إاّل أّن 
يظّنون أّنه من خارج طينة بني البشر، قد- الشهود الذين ينظرون إليه

طرق بمطرقته على طاولة الُحكم، بطرقته التي مّيزته، مطرقته الصّماء عن
".ُضبطوا بالجرم املشهود"ألّنهم/ أولئك القابعين في عواطفهم وانفعاالتهم 

وما اعتراف األشخاص العشرة بما نسب إليهم، وبما أقدموا عليه بكّل
صدق وشفافّية، مشفوعين بثنائّية الخطيئة واملغفرة، الذنب والصفح ،

غير أّن املحامي. إاّل رضوخ لتلك الثنائّية"... الحادث غير املقصود"جّراء 
واحٌد خرج من صفوف ثنائّيات شخصّياته؛ ألّن الذين يتبّنون نصرة

واحد أفلت من عقال دهره، وفلتة عصره فاختار الكاتُب: املظلومين فرادى
رجاًل ال أنثى تماشيًا مع قساوة املشهد وصالبة املوقف،_ وهو املشرقّي _ 

ْبرم ُحكمه الحادث بأمر ليس يملكه، وما لعناصر السرد
َ
غير أّن القاض�ي أ

وِصّحة القفلة والخاتمة وجمالّيتهما إاّل اللعبة الفّنّية في بناء القّصة
القصيرة، بحذف القيد وترك املقّيد إلى املطلق، بإشارة إلى أّن القاض�ي

الذي يستمّد أحكامه من أسياده في القصر األّول غير الذي يستمّده من
.القصر اآلخر في تينك القصرين، ألّن املشرفين على القصرين متضاّدان
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بحّق إّن من يتعّرف على قصٍر واحٍد من قصرْي جميل الدويهي، ال بّد من
أن يدفعه فضوٌل إلى أْن يتعّرف على القصر اآلخر، غير أّنه يضُعك أّيها

أّن قلمه سمح له بحّرّية التعبير عن عوامله التي ُحرم منها: القارئ في حيرتين
في بلده املنشأ لبنان، وأخرى أّنه أطلق َبْوَحه من هناك من بالد االغتراب

أستراليا، وتوّجه به إلى َمْشرقه القابع في داخله الغارِق في ثنائّية الكْبت/
. والسّر، ومن تلك وتلك يتالقح املثّنى في ثقافتين وتجّلياٍت واحدة
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ساعة" لنّص ،لبنان- ة األستاذ سليمان يوسف ابراهيم مطالع
"الحائط

:النّص- 1
.ليس عند أحد في أّي مكان من األرض ساعة حائط تشبه ساعتي

بحثُت عنها طوياًل، لكي أعثر عليها، وعانيت قبل أن أتمّكن من إقناع أحد
.الصّناع املهرة بأن يصنعها لي

تلك الساعة الفريدة لم يفّكر بمثلها أحد، فعندي هواجس غريبة، ومنذ
صغري كنت أعتقد أّن حفظي للحروف الهجائّية من الياء إلى األلف،

وكنت أتعّجب كيف أّنني في طريقي إلى الكروم تكون القرية. يصّيرني عبقرّيًا
. عن يميني، وعندما أعود تكون عن يساري

وطاملا كنت أنظر إلى الساعات. الساعة العجيبة إذن جزء من خياالتي
املعّلقة على الجدران القديمة، وأراها تسير ببطء إلى األمام، إلى جهة

اليمين، فأشعر بالضجر، وأكاد أصغي إلى نفس�ي وهي تشكو من الساعات
.التي تجري كّلها في اّتجاه واحد، وعمري يكبر معها قلياًل… قلياًل

أسرعت إلى رجل، ُيقال إّنه األفضل واألكثر خبرة وجدارة في صنع
هل تستطيع أن تبتكر ساعة ال تجري إلى اليمين؟: الساعات، فسألته

ورّبما لم يطرحه إنسان في. لم يكن مثل هذا السؤال واردًا في ذهن الرجل
ولم يخطر في بال أحد أن يطلب ساعة . التاريخ، فهو لزوم ما ال يلزم

من هذا النوع؟
. كيف؟ سألني والدهشة تعلو محّياه

بداًل من أن يزيد الوقت… ينقص…... ساعة تتحّرك إلى اليسار… أعني: قلت
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تعديل بسيط في تركيب اآلالت… لكّن هذا. ليس صعبًا أن أفعل ذلك: قال
يكّلف كثيرًا من املال… وستكون ساعة الحائط في بيتك مضحكة، بل مثيرة 

.للسخرية
.أدفع ما تريد… أريدها كما طلبت: قلت

بعد أسبوعين، فرغ الرجل من الساعة، فحملتها إلى منزلي، وعّلقتها في
وما إن أدرُت الساعة، حّتى شعرُت بأّن الزمان. الحائط، فوق أريكة ثمينة

ويومًا بعد يوم تناقَص... وبأّنني صرت أصغر سّنًا... بدأ يعود غلى الوراء
عمري… وفرحت بأّنني سأعود طفاًل بعد سنوات قليلة…فقد ذهب الشيب

من رأس�ي، واختفت التجاعيد من وجهي… وشكرت هللا ألّنه أعطى
جاهّالساعاتّيين موهبة ال يملكها غيرهم من أصحاب املهن… وهي تغيير ات

.الزمان
"!لو"أمّل من غرس  - مطالعة األستاذ سليمان يوسف ابراهيم- 2

الت أصحابها راودتهم أطفااًل، يبحثون. أعظم اإلختراعات أحالٌم راوَدت ُمخّيِ
"بيل"فلرّبما مستر. عن إجاباٍت ألسئلتهم التي تتراكم في عقولهم الّطريئة

ملاذا ال يستطيع أن يخاطب والده الذي اشتاقه، وهو: ساَءل نفسه طوياًل
ه وجّدته الّلذين تمّنى لو يطمئّن عنهما، م ملاذا ال يسأل خاطر جّدِ

َ
في عمله؟ أ

م إنَّ توماس ِإديسن راودت خياله
َ
وقد انقطعت ما بينهم ُسُبل الّزِيارة؟ أ

ة اإلطالة من ُعمر الّنهار، كي يلهو ملّّدٍة أطول، قبل أن تناديه مسألة كيفيَّ
والدته ليدخل إلى املنزل قبل أن ّيرخي الظالم بظالله، فيحيل ما بينه وبين

الّلهو؟
:والكاتب جميل الّدويهي، يعود بنا القهقرى، إلى زمٍن كان ُيعَجُب خالله

كيف أّن قريته، في طريق ذهابه إلى الكروم، تكون إلى يمينه، وفي عودته منها
:تغدو إلى يساره؟ كما وأّنه، كانت تراوده فكرة العبقرّية منذ نعومة أظفاره
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يوم كان يظّن أن حفظه لحروف األبجدّية، من الياء إلى األِلف، ضرٌب من
!ضروب وادي عبَقر قد أتاه إلهاًما

لته، كّلما نظَر إلى ساعة با، حلٌم ُيِلحُّ على ُمخّيِ وكان له من بين أحالم الّصِ
حائٍط، وألفاها تقضم عمره كما أعمار َخلٍق بأسره، يأخذ به إلى سحيق

منية أن! ضجٍر ُمميٍت؛ في حين أّن نفَسه تضجُّ باملُنى ومُلَع الُعجب
ُ
فراودته أ

ه. تكون له ساعة حائٍط، تخالف في سيرها نظام ساعات الكون بأسره لعلَّ
َ
أ

اته؛ وصواّل يق من يوميَّ ه بذلك، يصير بإمكانه استعادة الجميل الشَّ يظنُّ أنَّ
فولة، األحّب إلى قلبه، مضاّفا إليه رغبته في إلى اإلستقرار في واحة الطُّ

با، ع نفَسه باستعادة الّصِ تحقيق حلٍم لم يراود خياَل أحٍد من أترابه، فُيمّتِ
يخوخة وُمنعرجات سيرها بُخطًى ير ُقُدًما إلى مشارف الشَّ بداًل من السَّ

ته غيَر قادٍر: متثاقلٍة، بعد أن تكون الحياة قد مرَّسته في فّن املَسير ها خلَّ لكنَّ
ما في تقويم على خطِو دروبها أو شّق جديٍد فيها، بعد أن َخِبَرها وبات ُمعّلِ

. مسالكها مِلا فيه خيره منها
كم تغدو غاية ُمنانا جميًعا أن نقوى على عيش الحياة شباًبا، بعد أن نكون

َب خطونا نحو قد تحصّنا بكُتب الكهولة ودروس الّشيخوخة، لنصّوِ
.وهيهات أن يصحَّ لنا ما يراودنا من أحالٍم تبقى أضغاًثا.... األهداف املأمولة

...وأقنع نفسه الكاتب أنه استمكن منها يوم حصل على ساعة حائطه
اس من عالم الَبداهة إلى رحاب ز في أسئلة املُبدعين أن ينقل النَّ َمّيِ

فاملُ
ادم .امُلبتكر امُللفت، ال بل الصَّ

هذا ما انتاب صانع الّساعات الحذق، ملّا تناهى إليه طلب الكاتب للمّرة
ولى، فـ

ُ
، يريد من مُلعة فكره أن يعود ويعيدنا معه إلى زمٍن سَلف،"جميُلنا"األ

نا ه وظلَّ .بداًل من الّسير مع عقارب الّساعة إلى لحظٍة يقضُم معها الّزمان ظلَّ
من إلى خلٍف، ستواكبه قناعته بأّن العمر  ما دام ُحلم الكاتب بإرجاع الزَّ
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ٌة، تصل به إلى املكوث في سيعود به إلى شباٍب، فصًبا وُمراهقٍة تعقبها فتوَّ
رحاب طفولٍة، هي األحّب إلى قلبه، مكتنًزا من الحياة دروًسا وتجارَب،

ًحا بكّلِ َعتاد ما يجعلها أجمَل، أفضَل وأطيَب يغتبط لعيش فصولها، متسّلِ
ا من تجاعيَد، ُتحدثها كفُّ الّزمان الّثقيلة ...ُمقاًما، من غير َشيٍب وُخلوًّ

ا من بين الّساعاتيين، كان العامل امُلساعد شاكًرا الخالق على خلِقه ساعاتيًّ
. له على تحقيق ُحلمه املنشود

ها األديب الّظريف؛ بما يتأّتى فكرك من سعة وعمق الُحلم، باهلل عليَك أيُّ
بق"و َمن: على ما تكّنيك به الّشاعرة كلود ناصيف حرب مراًرا" العبقرّي اللَّ

قال لَك إّن ُحلمك ليس ُحلَم إنسانّيٍة بأسرها؟ باهلل عليك؛ دّلني على صانع
د ُحلمك، إّني بأمّسِ الحاجة إلى مثيلتها . ساعتَك ومجّسِ

آٍه أيها الّراوي ملّاع الفكرة؛ الحبكة وقنص الغاية من َقّص الحكاية بأفضل
كم تمّنينا كأنَت، تغيير وجهة الّزمان مِلا يخدم تجسيد: وأقرب الّسرد 

!أحالمنا وتحقيق أهدافنا؛ وما استطعنا
ه نبضَة أمٍل من بذار. حسبي د

َ
جميل ميالد الّدويهي من ُحلمك هذا، أٌن

، وغرستها في حقل"لو" ِإبداعَك، زرعتها في صدورنا نبتة خصبة في تربة 
التنا نصبًة يانعة الّثمار من طينة  "! يا ريت"مخّيِ
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بالد القصرين""لنّص ق، العرا ة األستاذ عبد الرّزاق التميمي -مطالع
- النّص:1

تعّجب الناس من أّنني تمّكنت من الدخول إلى بالد القصرين، وكان امللك
قد أمر جنوده بأن يقفلوا البّوابة الكبيرة املصنوعة من الخيزران، ويراقبوا

فكانوا يسألون القادمين عن. من األسوار كّل من يريد الوصول إلى اململكة
.أسمائهم، ومدنهم، وأجناسهم، قبل أن يسمحوا لهم بالعبور

من أين دخلت؟: اعتقَلني الجنود، وسألوني
.عادة أدخل من الباب وهو مقفل: أجبتهم

وسألوني أيضًا عن الفتاة الصغيرة التي كانت ترافقني، وهي ترتدي ثيابًا
.ممّزقة، وتغّني بصوت رقيق

إّنها مشّردة مثلي، ولم تجد من ُيؤويها في القبائل، فأصبحْت تغّني: أجبتهم 
أنا أغّني على قيثارتي عن الشتاء والبحر... مقابل رغيف من الخبز

.الغاضب، وهي تغّني عن الحّرّية
واّتهمني الجنود بأّنني حّرضت العبيد على الحاكمين، وطلبت منهم أن

وقلت إّن األعداء سيحتّلون بالد... يدّلوني على َمن يصنع مفاتيح الشمس
.القصرين، وقد ال ينجو إنسان من مطر غزير سيهطل ملّدة أربعين يومًا

علينا اآلن أن... من أّي جّن أنت؟: أحضروني إلى املحكمة، فقال القاض�ي
فقد ضاقت السجون. نطلق سراح مجرم لكي يكون لك مكان في السجن

.باملارقين والُعتاة
أرجوك أن تعفو عنه يا سّيدي القاض�ي، فهو ال: قالت امرأة من الحاضرين

.يعلم بما يفعله
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كيف. قاتلك هللا أّيتها السّيدة التي ال أعرف منها إاّل صوتها: صرخُت باملرأة
عرفِت أّنني جاهل؟ وهل يعرف الجاهل أحٌد إاّل نفسه؟

انتهَر القاض�ي املرأة، فجلست في مكانها، نادمة، ومشِفقة، وكانت ترمقني
.بنظرة تنّم عن خيبة أمل، وتخبر امرأة أخرى بجانبها عن وسامتي

أبلَغني القاض�ي، وهو يرفع نّظارتيه السميكتين إلى أعلى أنفه بأّن الفتاة التي
لو: ثّم فّكر قلياًل وقال. كانت معي، قد تبّناها رجل غنّي وليس عنده أوالد

أّما أنت فلست. أطلقنا مجرمًا من السجن، فسيعود إلى ارتكاب اإلثم
مجرمًا، بْيد أّنك خارج على القانون، فسأحكم عليك بأن ال تنام بعد

وهما سيصادران القيثارة... اليوم، وسيكون معك حارسان في الليل والنهار
.والغناء

.النوم هو األخ األصغر للموت، والغناء نوع من الفوض�ى: قلت للقاض�ي
ولكن هل أستطيع أن أعمل في مهنة لكي أعيش؟

.أنت تختار املهنة التي تريدها: أجاب
خرجت من املحكمة، ومعي الحارسان، يحصيان خطواتي، وكّلما اشتقت

.أّما النوم فال يعرف طريقًا إلى عينّي. إلى الغناء يضع أحدهما يده على فمي
وصرت في كّل صباح أدهن البيوت في تلك البالد باللون األبيض، وأطعم

. الَحمام الذي يهُدل على السطوح
- مطالعة األستاذ عبدالرّزاق التميمي:2

املوضوع على وفق تركيب تقنّي، يتيح لنا-في فّن الكتابة تتشّكل املاّدة 
فرصة التمّعن في قدرة الكاتب على تجسيد ما يمكن ان نفهمه على إّنه

.فكرة شائعة
وقد أبدع أستاذنا جميل الدويهي في إضافة حاالت التصّرف بالفكرة،

 فاعال ًفي تسلسل وصياغة املوضوع والشكل، ففي هذا النوع من
َ
تشكياًل

55



الكتابة، تتأّكد قدرة الكاتب على تحويل املشاهد الحياتّية املعاشة إلى بنية
اّنه يدخل الباب: "تعيد تشكيل املحيط واالحداث، مثال على هذا يقول

ليترك للمتلّقي الشرود بالحالة، أهو ضوء أم ريح أم نور؟"... وهو مقفل
كما الفتاة الصغيرة التي تجيد الغناء مقابل ُفتات خبز، ُترى من تكون؟ قد 

أم هي القاء ضوء... يحتمل أن تكون مجّسدًا للطفولة أو لنظافة الكّف؟
نعود للسجناء، أهم درس في... على إهمال بعض املجتمعات للصغار فيها

...تحقيق العدالة أم في ظلمها؟
هنا نجح استاذنا في تحرير املضمون، من خالل رؤية تنطلق كنواة لتخّطي

طبيعة املاّدة ووجودها التقليدّي، وتحويلها إلى مفهوم يّتجه نحو الجمال
والفرادة، مثال على هذا تصويره للحمام األبيض والبيوت البيضاء

، كما لفتني غضب البحر، لَم هو غاضب؟ أيعقل أّنه (السالم)
...يعلنها ثورة البتالع الشّر فيه؟

هذا ما ملسناه في النّص، وما يحمله من مساحة في التفاعل الحّر بين
الفكرة املتضّمنة فعالّيات توصيلّية، وبين املفردة التي تفّهمت انغماسها في

. السمات وحقول التعبير الرمزّية
حصيلة تطّلعات متلّهفة إلى خلق إفرادّية مرهفة" بالد القصرين"أخيرًا 

، صنع شعائرها أستاذنا جميل الدويهي، ليبعث الرهبة"ذات"وشهادة 
.والدهشة واالنبهار في نبع كياننا
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مطالعة السفير الدكتور علي الشيباني - اليمن، لنّص "طبيعة ال تتغّير" 
: ّصالن- 1

شاهدُت الساحر، وهو يتباهى بأالعيبه العجيبة، وحوله الناس
وليست هذه املّرة األولى التي أراه فيها، فقد دأبُت. مندهشون، يصّفقون له

.على مالحقته، محاواًل اكتشاف األسرار التي تجعله قادرًا على تغيير األشياء
فإّن عندي شغفًا عميقًا في املعرفة… وذات مّرة حّولني الساحر إلى تنكة

فارغة، وحّول صديقًا لي إلى جّرار زراعّي… وال أزال أطلب منه أن يجعلني في
هيئة أخرى، عّلني أستطيع أن أفهم النقطة الفاصلة بين الحقيقة والرؤية

الخادعة، فهناك سّر عميق في مكان ما،ال يمكنني الوصول إليه، وإدراك
.أبعاده الخفّية

وعندما فرغ الساحر من عمله، وتفّرق الناس من حوله، جمَع أغراضه على
عجل،ووضعها في عربة يجّرها حصانان، أحدهما أبيض اللون، واآلخر

وبينما كان يصعد إلى عربته لكي يغادر، اقتربت منه، وأعربت. أسود كالليل
هل هناك حقائق ال يمكن تغييرها: له عن إعجابي الكبير بعمله، وسألته

بالسحر؟
تفاجأ الساحر بسؤالي، وحّك رأسه، كَمن يبحث عن حّل ملعضلة حسابّية،

أستطيع أن أغّير الناس، والعناصر، وأن. صّدقني أّيها الرجل: ثّم أجاب
خرِج من قّبعتي أرانب كثيرة، وأسرابًا من الحمام… لكّن هناك طبائع ال

ُ
أ

يمكنني تغييرها، فالبخيل يبقى بخياًل ولو تظاهر بأّنه كريم، والخائن يظّل
خائنًا، مهما اّدعى أّنه وفّي وصادق… ومثلهما الكاذب، والسارق، والنّمام،

واملجرم…
لكّن جميع هؤالء يستطيعون أن يتوبوا ذات يوم، وأن يغّيروا : قلت له
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.أنفسهم بإرادتهم، ولعّلهم يندمون على ما فعلوه من األخطاء في حياتهم
صحيح… لكّن هناك اثنين ال يستطيعان أن يتغّيرا، مهما حاوال وفعال: قال

من أجل ذلك…
وَمن هما هذان االثنان؟: قلت للساحر بلهفة

تذّكر دائمًا يا بنّي أّن قدَر املرء الذي اعتاد: أجابني وهو يبتعد رويدًا رويدًا
على الخنوع، أن يبقى خانعًا طوال حياته… وقدر املتمّرد أن يتمّرد، ولو

.مات على حّد السيف
ة الدكتور علي الشيباني:مطالع- 2
ماذا أسّميك أّيها الجميل؟ بماذا أصفك؟ والنّص الثالث والعشرون من]

جعل أفكاري تتوّهج أمام عمق" طبيعه ال تتغّير" "بالد القصرين"كتاب 
وقّوة معانيه، ولكّني أهّنئك وأهّنئ مشروعك، ويقيني أّن اسمك ليس

الجميل فحسب، بل أنت املْعنى، وكّلما اّتسع ضاقت العبارة، وكّلما
تالطمت كلمات النّص عجز اللسان، وتبعثرت الكلمات حروفًا تائهة،

[.فأكتفي بأن أهّنئك بهذا االنتقال من اسم إلى معنى االسم
كتابة أنيقة مشبعة بالجمال والحكمة، تعيد تحريك أشجار العقل برياح

الوعي في سياقات استداللّية تعالج هشاشة الطبائع املذمومة في اإلنسان،
وتعتمد على املفارقة في استخدام السحر،... كالبخل والكذب وغيرها

باعتباره خيااًل يعتمد على الحَيل البصرية، وقادرًا على تغيير الواقع وخلق
مفاهيم جديدة، وتوليد عناصر جديدة من عناصر أخرى، استنادًا على

غير أّن هذا السحر نفسه يفشل في اختراق حواجز. الخّفة وبعض التمائم
.القَيم واإلخالق السلبّية التي يتصالح معها صاحبها وال يريد تغييرها

واألديب هنا يؤّكد عجز السحر عن إحداث تغيير في اإلنسان، ما دام 
.الرفض يأتي من داخله لهذا التغيير نحو األفضل

ومع ذلك يترك الباب مفتوحًا أمام الناس ليعودوا إلى أنفسهم، على أمل أن 
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.يتخّلصوا من صفاتهم السلبّية التي اكتسبوها نتيجة لضعف إرادتهم
ولكّن األديب يعود لتأكيد حقيقة ُمعاشة في الحياة البشرية، من خالل 

:تركيزه على محوَرين
: محور جّسده من قبله الشاعر العربّي املتنّبي في قوله: األول

.وَمن يهن يسهل الهوان عليِه                              مـــــا لـــــُجـــــــــرٍح بمّيٍت إيالُم
وفي هذا إشارة إلى تنازل اإلنسان عن حقوقه، وقبوله بسلبها، وتخّليه عن

املقاومة ألّي سبٍب كان، حّتى يصبح الخنوع عقيدة له، والخروج عليها
.شواذًا وليس العكس

فهو تلك الفطرة الكامنة في تكوين اإلنسان، منذ : أّما املحور الثاني
ذلك التمّرد ... خْلقه أّول مّرة، في التمّرد على القيود التي توضع أمامه

الذي يقوده إلى املعرفة وكشف حجب املجهول، كما فعل أبونا آدم وأّمنا
حّواء في أّول تمّرد بشرّي على األوامر، في سبيل املعرفة والرغبة في

.االكتمال
هذا التمّرد هو العالج للوهن السابق، حيث يعيش اإلنسان وفق قناعاته

التي اكتسبها عن وعي وتجربة اقتحمت املجهول، وعرفت بعض خباياه،
.وصارت ترى أبعد مّما يراه الغير

وهو هنا التمّرد الخاّلق املبنّي على العلم والتجريب املكتسب، والبحث في
ويبرز الفرق بين املتمّرد، والخانع الذي. العوالم الخفّية التي ظّلت مجهولة

فالكّل يستطيع أن... يقبل األوامر، ويلتزم بما يؤمر به، ويرضخ ملا ُيقال له
يغّير في نفسه ما عدا املتمّرد والخانع، فلكّل منهما طبيعة عصّية على

.التغيير
في الختام نحن أمام نّص عميق، ليس في وسع هذه اللمحة السريعة أن

.تسبر أغوار خفاياه املثقلة بثمر املعنى، وتمر الداللة الشهّي
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"يوم جادلت املتنّبي"لنّص ، لبنان عماد يونس فغالي -. ة دمطالع
: النّص

وانطلقت بها، والناس... ركبُت في آلة الزمان التي اخترعتها بعد جهد جهيد
هربَت! يا لخيبتك يا جميل: يلّوحون بأيديهم، والحزن على وجوههم، قائلين

...وقد ال تعود إلينا أبدًا... منا، لكي تفتش عن عالم ال يشبهنا
ه، ولم: قلت لهم

َ
أنا ذاهب في رحلة، ألّن عندي كالمًا مع املتنبّي، ونقاشًا بدأ

...وسأعود إليكم قريبًا... يكن لي رأي فيه
سألُت عن املتنبي في بغداد، فقيل لي إّنه في حلب عند سيف الدولة،
فقصدته إلى هناك، ووجدته قاعدًا في خيمة مع بضعة رجال، كانوا

فدخلت وسلمت، فسألني. يقولون وال يقول. يتحّدثون وال يتحدث
الحاضرون عن اسمي ومدينتي، وتعّجبوا من هندامي، فلباس�ي يختلف عن

لباسهم، وقيافتي ليس فيها ش�يء من قيافة ذلك العصر واألوان، ورائحة
وبعد أن شرحت لهم أنني من زمان آخر،... عطري الفرنس�ي تزكم األنوف

.طلبت الكالم، فصمتوا جميعًا، وكان عندهم فضول ليكتشفوا منطقي
:فتوجهت بالحديث إلى املتنبي قائاًل

:ألسَت يا شاعر العرب األكبر َمن قال
ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم؟ 

.قلتها. نعم: أجاب
آه كم أشفق عليكم يا شعراء الحكمة، وأتعّجب من ِحكم : قلت له

وأقوال تنطقون بها من غير تفكير عميق، وتعتقدون أنها تصلح لكل 
لقد درسنا في الكتب عنكم، وجاهد املعلمون في إقناعنا !... األّيام واألماكن
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.بأّن الحكمة كنوز ثمينة، وال يحلو الشعر بدونها
غضب ابن الحسين من كالمي، وتقلقل سيفه تحت يده، فتذّكرت قوله 

لست: لكّنني قلت له. عن الخيل والليل والبيداء، وعن السيف والرمح
!وإّن حكمتك ال تصّح... خائفًا منك، ألّنني ال أخاف من أحد تحت الشمس

فَمن قال لك إن صاحب العقل يشقى، وصاحب الجهل ينعم؟ ال يا
إّن الجاهل هو أكثر الناس شقاء، وغيظًا، وحقدًا على... شاعري العبقرّي

كّل شمس طالعة، ويتمّنى لو يهّشم الخير بأظافره، وهو ال ينام الليالي
وإّني ما رأيت جاهاًل إاّل. لشّدة غضبه مّمن هم أعلى منه معرفة وأكثر ذكاء

، وما رأيت سليط لسان إاّل واشتهى أن
ُ
وتمّنى أن يقتل الفالسفة جميعًا

وما. يخنق البالبل املغّردة، ويجعل لنقيق الضفادع تماثيل وأبراجًا مشّيدة
رأيت قليل العقل إاّل واشتهى أن يكون حاكمًا على أصحاب العقول، وعلى

األمم أيضًا…
أنا ما قصدت الناس جميعًا…: قال املتنّبي

فإّن هناك فرقًا بين إنسان لم تسمح له... وأنا ال أقصدهم جميعًا: أجبته
املقادير بأن يصير عاملًا، ويعترف بذلك لنقاء قلبه، وتواضع روحه، ومحّبة

هللا التي انسكبت فيه، وبين جاهل متغطرس يّدعي أّنه أفهم الناس، كما
فهذا يا سّيدي أكثر الناس... تزعم الشياطين وعفاريت الليالي أّنها مالئكة

وقد يبكي عندما يشاهد أعمال العظماء وهو. خيبة وشعورًا باأللم واملرارة
وقد يعمد إلى تهديم الحضارة انتقامًا لعجزه وقصور... غير قادر على بلوغها

أّما العالم والفيلسوف وصاحب األفكار النّيرة، فهو الذي... يده وفكره
يفرح ألّنه يعطي الخير للعالم، ولوال يداه لتحّطمت أسوار املدنّية، وانتهت

أما رأيت كيف يطاردونك أنت في... الشعوب في مجاهل الظالم والترّدي
املجالس، وأنت الشاعر الشاعر، ويريدون االقتصاص منك ألّنك أكثر
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إبداعًا منهم، حتى وصل األمر بشاعر وضيع هو ابن لكنك، أن يقول عنك
كالمًا هو من الرداءة واالنحطاط بمكان؟

ما: قام املتنّبي من مكانه، وبشائر القنوط بادية عليه، فهمس لغالمه قائاًل
جادلت أحدًا إاّل وغلبته، ما عدا هذا الرجل اآلتي إلينا من عصور تختلف 

.فإّني وهللا ال أطيق طعم االنكسار... فهّيا بنا يا غالمي لنرحل من هنا. عنا
خرج املتنّبي وغالمه على عجل من الخيمة التي كّنا فيها، ومض�ى ليلقي

قصيدة على مسامع سيف الدولة، وكانت املوسيقى تصدح في القصر
ورأيت عربات مطّهمة تتوّجه إلى... املنيف الذي يترّبع على قّنة عالية

القصر، عليها أمراء وأميرات حسان، فيفتح لها حّراس بني حمدان الرتاج
:قال لي أحد الحاضرين وقد أعجب من جرأتي وصواب رؤيتي... الضخم

ملاذا ال تمكث عندنا وقتًا، فنعّرفك بسيف الدولة، وقد يجزيك باملال
إّن عندي إمارة أوّد الرجوع إليها، وهي: فضحكت، وقلت له... واإلمارة؟

.عندي أغلى من أوطان الناس جميعًا
ركبت في عربتي، ورجعُت إلى قومي الذين كانوا يعتقدون أّنني لن أعود إليهم

البّتة، ولعّلهم ظنوا أّنني انكسرت وُهزمُت في أّيامهم، فغادرت إلى جزيرة
يا: وملّا رأوني عائدًا تهّللوا، وقالوا. بعيدة خوفًا من كالم الجاهلين املتكابرين

تأبى... فَمن يكسر قامة جبل من الجبال الُعتاة! لك من مشاكٍس عنيد
الرضوخ والخذالن؟

! ويبقى هللا ملهَمه - عماد يونس فغاليد. مطالعة - 2
أدخلَت نّصَك جدلّية الزمن، وهي لعبٌة فلسفّية علمّية من فئِة االفتراضّية،

. ، وهي ال تفيFictiveحتى ال نقول خرافّية بمعنى 
على سفرَك الذي تّدعيه" املعترضة"تركَت خاّصَتَك . سردّيٌة عبر الزمن

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

هكذا وّقيَت نفسَك ما يمكن أن. اعتمدَت وسيلَة نقٍل قلَت من صنعَك
وأعطيَت اسًما يتخّطى مفهوَم". السفر"يؤخَذ عليَك من قدرٍة على هذا 

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

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

... أّنه مصّنٌف معّلًما ومثااًل
هنا دعني ألفُت إلى دخولَك سياَق الشاعر العّباس�ّي في خصوصّيته، ما 

.إلى حلب وّجهوك. يجعُل السرَد مشّوًقا ومحّبًبا من العارفين في قّرائَك
.نعم... رجُلَك في حلب، في َبالط سيف الدولة يمدحه، يفخر بنفسه ويهجو

.وصفَته قاعًدا في مجلٍس ساكًتا وغيره يتكّلُم. هناَك حظيَت به، أبي الطّيب
لكّنَك أقلقَت موقَفه السلوكّي. ، ال يصرف كالًما في غير إفادٍة"املتكّبر"هذا 

. ، لكن بتوّجهاتَك املباَشرة إليه"الغريب"هذا، ال بدخولَك 
:ألسَت يا شاعر العرب األكبر َمن قال: "سألَته

ذو العقل يشقى في النعيم بعقله            وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم؟ 
ال كهو، املتنّبي، شاعر العرب األكبر، بل أخاُله فعَل منتظًرا اّتهاًما،. وأجاب

ا تأتي من زمٍن تخّطاه بألف عام ولكن بزهّو، لخلوِد قولته. مِلا رأَك مهتمًّ
.راسخة في املعتقدات الفكرّية، وإن على غير اقتناع في أماكن ومفّكرين

.نعم قلُتها: ببساطة
ه، ولم يكن لي رأي فيه"وانهلَت عليه بجاِم 

َ
..."نقاٍش بدأ

أو ال، أشفق. بدأَت حاكًما على صفته الحكمّية، كأْن تقول له منتحُلها أنت
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".وما نطقَت محااًل"عليَك ألّنَك اعُتبرَت حكيًما 
ورحَت تعرض للبيت الشعرّي في مخالفٍة لفكر الشاعر من عندّياتَك

. لَعمري كم مقنٌع سّيدي في مقاربتَك. اإلنسانّية
خرج: "وفي الحوار، بان شاعُرنا العّباس�ي مغلوًبا، أتبعَته برّدة فعٍل منكسرة

بعد أن عّبر ..." املتنّبي وغالمه على عجل من الخيمة التي كّنا فيها
. عن انهزامه أمام طروحاتَك

هل فعاًل ما قّربه الشاعر في البيِت أعاله،: ليبقى سؤاٌل قد يطرحه بعٌض
 فادح وانحياز إلى سيطرة الجاهل؟ أم هو تشّكٍ فاضح من هذا 

ٌ
خطأ

الواقع، الذي رّبما عايشه في عصره وحياته؟ 
أم هو طرٌح منطقّي ينسحُب على حالٍة خاّصة، رأيَت أّن حالًة مختلفة ال

ينطبق عليها؟ 
ال شّك سّيدي الكاتب، أّنَك بين السطور، آخٌذ شخصّيَة مخاَطبَك

لكّنَك. االفتراض�ّي وفق حقيقتها التاريخّية، العارف ال يمكنه إاّل االنحناء
هنا، اسمْح لي أن أعتقد كم شخصّية املتنّبي جعلَتها نموذًجا ملثيالٍت عبر

التاريخ، وفي يومنا، كأن في رحلتَك على الزمن، ُتحيُطها بمرَسلتَك راعًيا
. ومصلًحا

رْح". انتصارَك"في مجلس املتنّبي، كم جّليَت بإظهارَك تفاعَل الحاضرين مع 
رفضَت، ال ألجل. يا سّيُد إلى محضر سيف الدولِة، سيجزيَك باملال واإلمارة

السبب الذي أعلنَته، لكن ألّنَك صاحُب قضّية، رسوُل قناعة ليس إاّل،
. وقضيَتها

هذا، وأنَت ابن زمانَك، فيه اكتسبَت املعرفة، ومنه استقيَت القناعة
بمعتقداتَك، وبثقافته املجتمعّية والعالئقّية، تبّنيَت املواقف، التي

! تنسحُب على الزمن إلى الوراء، لكن أيًضا وأيًضا إلى األمام
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استقبلوَك بنشوٍة مهّللة. في نهايِة النّص، كأْن سبقَك خبر غلبتَك إلى قومَك
تأبى ... فَمن يكسر قامة جبل من الجبال الُعتاة: "شمخَت لها

"الرضوخ والخذالن؟
هل من وسائل اّتصال أّواًل بين الزمنين؟ أم إّنها آلُة الزمان، مركبَتَك،

ا مثاًل؟ يبقى التساؤُل معّلًقا ! وال مشكلة. مجّهزة إذاعيًّ
، تكتفي بجداٍل، وإن"يوم جادلُت املتنبي"أّما أن تكون في نّصَك أعاله 

. وصلَت في نهايته إلى الفوز باإلشكالّية، فليَس هذا غرَضَك يا معّلُم أنا أكيد
يوم كان لَك القصُد بالَعود إلى املتنّبي، ليست الرحلُة إلى زمانه تفي هي

كيف يغّلب. كّل القصِد نقاٌش فكرّي في مسألة إنسانّية بامتياز. األخرى
الشاعر العّباس�ّي الشقّي الجاهل على ذي العقِل؟ ومآتي األّول تفرض

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

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

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

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

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

! لصورته بدعِة الخالق، ولدعوته في الحياة
هنا، اعتمدَت النمَط السردّي، في عناصره ومؤّشراته، ُيقبُل عليه العاّمُة في
القّراء، فيتمّتعون من حّسَك التشويقّي، وفعل الغلبة الذي أحرزَته، كما في
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ولكّن القارَئ بين السطور، سيغوُص في. كّل نهاية سعيدة ألّيِة حكاية
دالالٍت تتغلغُل خلف األحداث املتتابعة، فال يتقّدم إاّل بطيًئا، مرتشًفا

، حسبه ال يفوُته تفصيل تبقى فئٌة،. مرسالتَك النمطّية بتذّوٍق متأّنٍ
أعتقدني أنتمي إليها، هي التي تقف في مصافَك، تنضّم إليك، في امليول

ي،. اإلنسانّية الخالصة هذه الفئة، يصّفُق قلُبها للمضمون النص�ّ
ا. وللمعانيات املشّفرة ا كما زمنيًّ . كما للغنى األدبّي التاريخّي املدمج فكريًّ

ويبقى هللا... ذو العقِل يبقى هو هو، أمس واليوم وإلى األبد: وتبقى الِعبرُة
!ملهَمه، وأنبياؤه يدّونون ترنيًما
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"األوطان ال تفصلها حدود" لنّص ،لبنان-  األديب غازي قيس مطالعة
: النّص- 1

أردت أن أجعل العالم يشبنهي، فتشاجر معي، وأردت أن أشبهه، فتشاجرت
. مع نفس�ي

ال أستطيع أن أفهم كيف يملك الشّر قلوب أناس، إلى درجة أن يقتلوا من
. أجل قَيم مزّيفة

وال. وال أسير في مواكب املجد، إذا كان املجد يقوم على املوت واالحتقار
أغبط وطنًا على انتصاره، بل أغبط أبناءه على انتصارهم في معركة الخير
والبناء… وال أنِشد مع املنشدين للعّزة والكرامة، إذا كان الفقراء في بالدي

يعيشون في منازل التنك، ويشحذون لقمة، ويستجدون رحمة…
ولو خّيروني بين حرب أمتلك فيها النجوم والكواكب، وسالٍم أمتلك فيه

خيمة من قصب على جدول، الخترُت السالم، ولعزفُت في خيمتي الحقيرة
. ورقصت مع طيور الغابة... على ناي الشجن، معزوفة القمح والجبال

أطلبوا من الغنّي أن يعطيكم ذهبًا من قلبه، وكنوزًا من روحه، قبل أن
تشتهوا ما عنده من مال وقصور… وال تمدحوه ألّن ما أعطاه لكم أقّل بكثير

وال أحد منكم يملك شيئًا إاّل الوهم. مّما تعطيه النبعة الشحيحة
أّما القائد، وامللك، واألمير، والحاكم… فجميعهم خّدام لكم،... والتخّيل

وإّن ألعجب كيف أّنكم تعّظمونهم، وتسبغون عليهم أوصاف الهيبة
والجالل، وتأسرون حياتكم في حياتهم، وإّن القصور ال تختلف كثيرًا عن
.القبور، وقد يكون في القبور أحياء يرزقون، وفي القصور أموات يتكّبرون

كان رجل ِدين يِعظ عن املحّبة، والتضحية، والعطاء، حّتى مّل الناس من 
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لقد : وعندما خرجوا من املعبد قالت عجوز فقيرة البنتها. كالمه، وتأّففوا
رفض هذا الواعظ أن يزورني في بيتي ليلة العيد، وفّضل أن يزور الغنّي 

. الذي أعّد له وليمة، وذبح له عجاًل
فافتحوا! أعّلمكم هكذا لكي ال تضّلوا، وما أبشع الضالل إذا كان بإرادتكم

ورافقوا... قلوبكم لنسائم الربيع، واصغوا إلى صالة البحر والبّحارة
وعيشوا حياتكم في ظالل الكلمة التي... الصّيادين على مراكب خَيالهم

فإّن الصالة كلمة، واملشاعر كلمة، ووجود هللا في أعماقكم... تنعش الروح
وأنتم حروف إذا اجتمعت كانت كّل اللغات والكتب، وإذا... هو كلمة أزلّية

وْلتؤمنوا بأّن األوطان ال... تفّرقت كانت دمارًا، وبكاء، وقبائل محترقة
تفصلها حدود، فأجمل وطن هو الفضاء الذي ال ينتهي، وأنتم من طيور ال

إّن. تقع، بل تطير عاليًا… وال أحد يمنع الريح أن تأخذكم إلى حيث تريدون
.الريح هي القدر، وأنتم أبناؤها، ومعها ترفرفون بأجنحة ال تنكسر أو تتعب

األوطان ال تفصلها"ضوٌء على مزمور  مطالعة األديب غازي قيس -- 2
لألديب جميل ميالد الدويهي:" حدود

تّديعاودني في ما يعاودني، حلٌم يراود الطيور في التحليق إلى أعلى كلما اشت
ة، وهي تصارع األنواء، وفي البال وصوٌل إلىّياألعاصير على أجنحتها الطر

؟! الوصولّزأشجارها البعيدة في غابات أحوالها، فهل يع
جلست لساعاٍت أتأّمل في مرايا حروفك املصقولة، التي حملتني بعيدًا

لتلقي بي في ارتباٍك لذيذ…
قرأتك كما يقرأ كاهٌن مزمور الحياة، بعيدًا من دنيا البشر وموبقاتهم،

وأطماعهم، وجشعهم، وفشل مشروعهم وهم يدّبون على هذه اليابسة…
إخالك مثلي تبحث عن الفردوس املفقود، وكالنا يتوق إلى سالٍم لم تعرفه

األرض بعد…
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 الجوانب ّيكتني الَحيرة، من أّلل قممك الشامخة، وتمّموقفت طوياًل أتأ
وأنا ال أزال على السفح يضنيني الوقوف، ويأخذ بي الشغف من أصعد؟!

.سة بالنورّمكثرة سطوع الجمال في حبر ريشتك املغ
ل الحبر في ريشتك ّود في هيكل الكلمة، كيف يتحّبيس املتعّدها القّيفيا أ

ور أنفاسك، فوقّخالولوع بالنور ميرونًا، يبلسم جرح األمل،على ضوع ب
؟ املشتعلة في حطب الضلوعّبمجامر الح

وني بين حرٍب أمتلك فيها النجوم والكواكب، وسالم أمتلكّيرلو خ: "تقول 
فيه خيمًة من قصٍب على جدول، الخترت السالم، ولعزفت في خيمتي
الحقيرة، على ناي الشجن معزوفة القمح والجبال، ورقصت مع طيور

".الغابة
ليت الدول تقتبس من مزاميرك قوانين لدساتيرها، وتعّمم السالم على هذه
األرض، جاعلًة من حّكامها خدمًا لسّكان املعمورة املقهورين، الباحثين عن

لقمٍة تسّد رمق أطفالهم وشيوخهم…
.اإلنسان أضعف املخلوقات تكوينًا، وأشرسها على اإلطالق واقعًا

: يقول األحيمر السعدي
.رعوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى             وصّوت انسان فكدت أطي

وبعد، أال يكفيك يا صاحبي مجد الحبر، الذي ال يضاهيه مجٌد في هذه
...الدنيا

، وتواضعك الجّم ، وأدبك الخالد،ّيلقد بلغت املجد في سالمك الداخل
وكلمتك التي ال يعلو عليها كالم، فاهلل كلمة ، والخلود كلمة ، والسالم

! كلمة ، وفي البدء كان الكلمة 
.ولتسقط تيجان امللوك أمام نور الكلمة ، وصولجان الحق 

م ّيخيمتك يا صديقي ال توازيها قصور الدنيا وعواصم الدول، عليها يخ
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ة الناي وخرير الجداول،ّحليها تأوي عصافير الروح لتسكر من بإالسالم و
. بعيدًا من قشور الدنيا وبريقها الكاذب ،وتأنس بفرح الوجود

وما الحياة يا صديقي سوى خيبة سراٍب، تسعى وراءه عقول فقدت جوهر
"األمير"ين تارًة، وتارًة أخرى بفلسفة ّدِة، فتجلببت بثياب الّياإلنسان

.ر الوسيلةّرالغاية تب: إة، تحت مبدّيامليكيافيل
. وال فقر كالجهل ،دع األغنياء في ثرائهم يعمهون، فال غنى كالعقل

فيا أّيها الغنيُّ بفكرك وبإبداعك، لقد دعوتنا إلى مأدبة كرمك، وها نحن
لّبينا الدعوة، وجلسنا إليك رأسًا إلى رأس، واغتنينا من ثرائك الفكرّي،

وأدبك الوجدانّي، فكّنا نداماك، وكنت األمير ونحن أمراء معك…
م بفكرك وأدبكّعك دعوتنا إلى مملكتك ومجالستك والتنّنيكفينا فخرًا أ

 وكثرت فيه األوبئةئ،رت فيه املبادّح املمتع الشافي، في عصٍر تصّياإلنسان
. الدواء…ّزوع

 بأوطان ال تفصلها حدود، فدعنا نكمل معك الحلم ، ولنسقطَتلقد حلم
 وليكن عاملنا الفضاء الفسيح، حيث تأخذنا الريح إلى ما،جواز السفر
.تشتهيه الروح

. وألف غمر من الورد،سالمي لك
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عندما غضبت"سيدني، لنّص - ة األستاذة غيلدا عيد شعالن مطالع
" نفس�ي

:ّصالن-1
!كم ضجرُت من هذا الجسد الذي يحتويني: غضبْت نفس�ي مّني وقالت

وأشعر أّنني نغمة في قصب يابس، أو جدول ال يستطيع أن يخرج من
. ضّفتيه إال لتالحقه لعنات الناس

قلُت لها إّن القصبة قد ُولدت لكي ترتعش في الهواء، وهي لم تعرف
املوسيقى إاّل بعدما قطعْتها فأس املُبدع، وعملت فيها، ليخرج منها لحن

وكم من القصب الذي في البراري، يشتهي أن يأخذه املبدع ويحّوله. شجّي
أنِت يا نفس�ي! إلى آلة موسيقّية، ُتفرح الناس وترافقهم في لياليهم وأعراسهم

أفضل من العيدان اليابسة التي ال نفع منها، وأكثر فائدة من جداول كثيرة
. ال تفيض عن ضفافها، لكّن ماءها ملّوث، وال تنفع لش�يء

وعلى الرغم من ذلك، فإّنني أشتهي أن أتحّرر منك، وأصعد إلى: قالت
الجبال، فابتهل وأفرح بالسماء الزرقاء، ونور الشمس، وال يكون لك سلطة

. علّي
أشفقُت على نفس�ي، وأعطيُتها الحّرّية، لكي تبتعد عّني، فأسرعْت في خطاها

وكانت غبر مصّدقة أّنها صارت طليقة بعد زمان. نحو الهضاب العالية
وبينما كانت تمش�ي في الغابات، مّرت بجوار ينبوع جاّف،. طويل من الهوان

وشاهدت. ليس فيه قطرة لظامئ، فنفخْت فيه وانساب منه ماء عذب
عصافير حزينة نختبئ من الشتاء، فوهبتها ربيعًا لكي تخرج من صمتها

ورأت الفالّحين يلطمون وجوههم ألّن زيتونهم لم يثمر،. وتطير في غبطة
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فعطفت عليهم ومألت حقولهم بالثمار... وقمحهم كان قليل الحصاد
.الناضجة، وبيادرهم بقمح وفير

وبعد سنة، اشتاقت نفس�ي إلّي، وُفوجئُت بها تطرق على بابي، وتطلب مّني 
. أن تعود إلّي

سألُتها عن الحّرّية، فقالت إّنها ش�يء كالعبودّية، وإّن الحياة من غير نزوات
وأخبرْتني أيضًا أّنها عاشت في أحزان، وكان. جميلة هي موٌت للجسد والروح

كيف تبحر سفينة: كثيرون يضحكون منها، ويقولون بعضهم لبعض
والبحر قد جّف، ولم يبق منه سوى الرمال؟ 

وبينما كنت أعانق نفس�ي، وأحتفل برجوعها بعد طول انتظار، سمعتها
فمن! كم رائعة هذه القصبة اليابسة التي هي أنت، وكم مدهشة: تقول

. غيرها يحزن الِغناء، وتنتحُب كّل سعادة
وقبل أن تهدأ نفس�ي وتنام في سريرها الذي اشتاقت إلى دفئه، أخبرتها عن

رجل كانت عنده آلة موسيقّية أراد أن يبيعها، فأخذها 
حف القديمة، وعرضها على صاحبه، فسأله صاحب املتجر :إلى متجر للتُّ

هل تريد أن تبيعها من غير املوسيقى التي في داخلها؟
.نعم، أبيعها وحدها: فأجاب الرجل

.أعطيك دينارًا واحدًا: فقال صاحب املتجر
!وإذا أردت أن أبيع املوسيقى وحدها؟- 
.أعطيك دينارًا واحدًا أيضًا- 

أبيعهما معًا، فكم تدفع لي؟: عند ذلك حّك الرجل رأسه، وقال
.أدفع لك مئتي دينار: فقال له التاجر

مطالعة األستاذة غيلدا عيد شعالن- 2
بأسلوب" عندما غضبت نفس�ي"جميل الدويهي هذا النّص. استهّل األديب د
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فلسفّي، سردّي، شّيق، حيث توّغل في عمق أسرار كينونة اإلنسان،
.وتعريف ماهّيته بثنائّية الجسد والروح معًا

يبدأ األديب حكايته بالصراع املوجود في داخل اإلنسان، الدائر بين النفس
كم ضجرت من هذا: غضبْت نفس�ي مّني وقالت: "والجسد، بحيث يقول
!"الجسد الذي يحتويني

هذا تصوير للصراع بين الخير والشّر، بين روح اإلنسان وجسده، حيث
.تبدو النفس تعبة من ضغوط أهواء الجسد، من أخطائه، من رغباته
الجسد بطبيعته الترابّية، ينجذب إلى كّل ما هو دنيوّي، إلى الشّر وإلى

وأ)أّما النفس فهي نزيهة، سامية، نقّية ومترّفعة عن الرغبات . الخطيئة
(.حسب تسمية األديب الدويهي لها" النزوات"

والالفت للنظر، النقلة... و جدول مياه... يشّبه األديب الروح بنغمة
السريعة التي أشار فيها الكاتب إلى تصنيف النفوس البشرّية، كما ورد في

وبهذا يوحي". نفس�ي أفضل من العيدان اليابسة التي ال نفع منها: "النّص
وفي املقابل، هنالك أيضًا. إلينا بأّن نفسه البشرّية نفس طّيبة ومبدعة

.نفوس خائبة
ثم يعود بنا من جديد إلى الصراع الدائر بين نفسه وجسده، حيث نجد أّن

النفس تعبت من لعنات الناس بسبب أخطاء وأهواء الجسد، فالجسد
الفاسد يثقل النفس، ولذلك أرادت أن تتصّوف وتعيش حياة النسك، في

معبد الطهر، بعيدًا عن سلطة الجسد املاّدّي، وخارج نطاق الخطيئة، لكي
.تتحّرر من عبودّية الدنس والشّر

أشفق الكاتب عليها وأعطاها حّرّيتها، فانطلقت إلى الهضاب العالية،
ارتفعت، ارتقت، سمت وتقّربت من إله القداسة، وتتّوجت بإكليل

الطهارة، وأصبحت تشبه املوسيقى بنقاوتها، وتجّسَد إبداعها بالعطاء،
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الرحمة، املحّبة وعمل الخير، وحّولت احتياجات الناس إلى فيض من
.البذل

اشتاقت: "ومن ثّم يعيدنا األديب إلى واقع الحياة البشرّية، حيث يقول
وهنا يشير إلى أهّمّية... ، اشتاقت للعودة إلى معبدها الجسدّي"نفس�ي إلّي

فهو يقول إّن. االزدواجّية بين النفس والجسد معًا في وجود اإلنسان
.املوسيقى ال تخرج إن لم توجد القصبة اليابسة

التناغم والتالزم الجميل بين النفس والجسد معًا يشّكالن التكامل 
فالجسد من دون روح، جّثة هامدة ال حياة فيها وال. والوجود لإلنسان

منفعة، جبلة من الغبار، والنفس من دون جسد روح هائمة، غير مرئّية ال
.مكان لها، ال عنوان وال هوّية

وهذا التوّجه ال يحيد عن رؤية الدويهي الفلسفّية، فاسمعه يقول إّن النور
وهكذا إلنسان متكامل في(. كتاب معبد الروح)والظالم تؤامان ال ينفصالن 

واإلناء ال. تكوينه الجسدّي والروحّي مًعا، إن جّزأناه يفقد قيمته ويضمحّل
الجسدّي، في عملّية- وأوضَح الدويهي التكامل الروحّي ... يثقل إاّل بمحتواه

البيع، حيث أعطى التاجر صاحب الناي دينارًا واحدًا ألّنه بدون موسيقى،
لكّنه دفع مئتي دينار. كما أعطاه دينارًا واحدًا ثمن املوسيقى من دون الناي

.ثمنًا لهما معًا
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" الكْرم على التّلة" لقّصة سيدني،قراءة األديبة كلود ناصيف حرب - 
:القّصة- 1

هو ليس لنا حقيقة، بْيد أّنه. كانت تمسكني من يدي، وتأخذني إلى كْرم لنا
...ش�يء من أفكارنا، وأحالمنا البعيدة ُبعد السماء عن األرض

:تقول لي، وهي تنظر في عينّي الصغيرتين، وتهمس... ليس من أمر مستحياًل
. ليست مألوفة عند الصغار... كآبة هي مدينة

قال: "واألوالد في حّي العرب يسخرون مّنا... وكانت تسير معي وال تتعب
".الكْرم ليس لكم… عنب أسود لم يخلق هللا مثله! عندهم كْرم

ال تدع الكبار: فتقول. أبادلهم الكالم القاس�ي. أتشاجر مع األوالد في الحّي
والرجال. الكلمة السّيئة عندما تخرج من فمك تصبح جريمة. يسمعون

ال تخبْر أحدًا أّنك تشاجرت مع األوالد، وال. يغضبون كالنار في الهشيم
. تحّقر أحدًا من الناس… يمكنك أن تعّض على الجرح وتتجاهل

.وأسألها عن الكْرم هناك على التّلة، حيث نحن ذاهبان بعزم وإصرار
.سمعت من األوالد أّنه للناطور: وأقول

الناطور األعرج أخذه مّنا عنوة، ونحن. هو لنا: تجيب وهي تضحك
.سنسترّده

كيف؟ هل نقوى على ذلك الشّرير، وال نملك أداة لنحاربه؟- 
.الشجاعة تحّررنا. عندما يخاف اإلنسان يصبح ميتًا. ال تخف- 

نصل إلى التّلة، والشمس في أعلى السماء، امرأة من نار، تحرقني، وتكوي
وأرتعش، ألّن املواجهة مع الناطور. جبتهي، فأمسح العرق الهاطل من وجهي

.ستكون صعبة… سالحنا اإلصرار
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إلى أين؟: ويصرخ الناطور من خيمته
كعيون الخْيل الهاربة من . إلى أشجارنا، وعناقيدنا السوداء كالليل: فنجيبه
ما هي مشكلتك؟. املعركة

ينزل الرجل العمالق من خيمته، على درج من الخشب، فيكاد ينهار تحت
إحداهما أقصر من األخرى، فيتمايل جسده كشبح. ساقيه الطويلتين

خفت على ظّله أن يكون ثقياًل علّي،. كان ظّله فوقي مثل جبل. مخيف
.فأتحّطم

أليست وقاحة أن ترفضا أوامري، وتعودا: يخاطبنا الناطور بصوت أجّش
إلى هذا املكان؟

. إسمع أّيها الرجل الطويل القامة كسّكان الكهوف: أسارع إلى القول
ْث إلّي .رجل لرجل... إذا كان لك شأن معنا، فتحدَّ

أنت يا صعلوك؟- 
صعلوك وسأنتصر عليك…... نعم أنا- 

يهجم علّي الناطور، ويمسكني من عنقي، ويرفعني فأظّن أّن األرض
وأصرخ…. أصبحت بعيدة عّني
إذا أمسكته من ذقنه، يذوب كاملاء…: أسمعها تقول بلهفة

وكيف أمسكه؟ هو أطول مّني…- 
ألست مالكًا؟- 

مددُت يدي الصغيرة،. كانت كلماتها بمثابة البرق الذي التهَم روحي
وأمسكت بالناطور من ذقنه، وتعّلقت بها، فأصبح يذوب كاملاء، ويتالش�ى،

.فسقطت على الحضيض، أنوح من األلم
. أنت بخير… العناقيد تنتظر من يقطفها. إنهض: قالت لي

قمت على األرض بثقل، وهرولت نحو الكْرم، وعيناي شاخصتان إلى 
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فركت عينيَّ. لم تكن سوداء، بل شقراء، يقطر منها سائل شهّي. العناقيد
ال: التفّت إليها، فرأيتها تضحك وتقول. غير مصّدق أّن لون العنب قد تغّير

األلوان كّلها هي لون واحد يرتدي ثيابًا مختلفة… هل فهمَت ما. تهتّم يا بنّي
أعنيه؟

ثّم رحت أضحك،. فهمت: هززت برأس�ي موافقًا، وقلت بصوت خفيض
. ويرّدد الوادي صدى ضحكتي

كانت تراقبني بشغف وأنا أقطف حّبات من الذهب، مسرعًا مسرعًا، كأّنني
أخش�ى على اللحظات الجميلة أن تنتهي، وأن تهرب مّنا الحياة على حين

.غّرة
ة األديبة كلود ناصيف حرب:مطالع- 2

طرحت سؤااًل على نفس�ي منذ الوهلة األولى التي قرأت فيها قّصة! ما هذا؟
.قّصة بحجم كتاب... جميل الدويهي. لألديب املهجرّي د" الكْرم على التّلة"

وأنا من املتفائلين. وهي وحدها رواية، يمكن للنّقاد أن يتحّدثوا عنها زمانًا
بأّن يوًما سيأتي، ويحظى أدب العبقرّي الدويهي بكثير من االهتمام، خارج

ولذلك أستنجد. فأنا قارئة ال أكثر. ولست أّدعي معرفتي بالنقد. أستراليا
بالدويهي، كإعالمّية خبيرة في مهنتي، وكأديبة مساهمة في مشروعه الراقي،

" .السحر بين الواقع والحلم"، أو "األبعاد"وأحاول أن أفهم منه ما يسّميه 
فأسلوب الدويهي. وأطرح أسئلة عليه، ألستطيع تكوين فكرة عن العمل

فما هو الكْرم؟. سهل ممتنع، وأنت تتعّلم منه أشياء وتغيب عنك أشياء
وملاذا هو على تّلة؟ وملاذا؟ وملاذا؟ 

الكْرم هو كّل حّق مسلوب، سطا عليه األشرار، وأخذوه عنوة من: يجيب
واملرأة هي. والتّلة هي االرتفاع، فاإلنسان ال يطمح نزواًل بل صعودًا. أصحابه

.ال تدع الكبار يسمعون: "بالتاكيد األّم التي عّلمت أبناءها قّيمًا كثيرة
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والرجال يغضبون. الكلمة السّيئة عندما تخرج من فمك تصبح جريمة
ال تخبر أبدًا أّنك تشاجرت مع األوالد، وال تحّقر أحدًا من. كالنار في الهشيم

.ال تخف: "وتقول أيضًا". الناس… يمكنك أن تعّض على الجرح وتتجاهل
والناطور، كما يقول". الشجاعة تحّررنا. عندما يخاف اإلنسان يصبح ميتًا

وعلى الرغم من أّن الدويهي تقّدمّي في نظرته إلى. الدويهي، هو الشيطان
ين، فالشيطان، خارج اإلطار الديني، هو كّل إنسان شّرير، وطول قامته الّدِ

ينزل الرجل العمالق من خيمته، على درج من: "مخيف ويخبر عن جبروته 
إحداهما أقصر من األخرى،. الخشب، فيكاد ينهار تحت ساقيه الطويلتين

خفت على ظّله أن. كان ظّله فوقي مثل جبل. فيتمايل جسده كشبح مخيف
إّن ظّل الشّرير على الطفل ثقيل جّدًا، وقد". يكون ثقياًل علّي، فأتحّطم

في صورة، هي وحدها فيلم سينمائّي قصير، تمتزج فيه الصورة... يحّطمه
في إشارة إلى" أعرج"وقد وردت في القّصة لفظة . الشعرّية بالواقع املرعب

وهو عندما نزل من خيمته، بدا أّن إحدى ساقيه الطويلتين. الناطور
وملاذا اخترت العرج فقط،. هذا لم أفهمه: أقول لجميل. أقصر من األخرى

إّن هذا توظيف لألسطورة القديمة التي تقول إن: كعاهة محّددة؟ فيقول
هللا عندما رمى بالشيطان من الفردوس، سقط هذا األخير على ركبته،

وهناك قّصة أسطورّية أخرى عن. فأصابته عاهة دائمة، وأصبح أعرج
، حيث استطاع هذا القّديس أن(988-909)القّديس اإلنكليزّي دانستان 

والعنب. في قدم الشيطان على غفلة منه( نضوة)يرّكب حدوة حصان 
وعندما ينتصر البطل الصغير على. األسود في القّصة عالمة الشّر

الشيطان ويذوب ليصبح كاملاء، يتحّول اللون األسود إلى أشقر، ويسّمي
، ويقول إّنه كتب عن هذا"الـتحّول االسطورّي"الدويهي هذه الحال بـ 

.عن األسطورة في النثر اللبنانّي( 1987)في رسالته للماجستير " التحّول"
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ابتكار ال)اإلمساك بذقن الشّرير : واملفتاحان لالنتصار على الشيطان هما
، وأن يكون املرء(عالقة له بأّي رواية سابقة أو تقليد شعبّي أسطورّي

ولذلك قالت األم بعد أن رأت يأس ابنها، وتفّوق الشيطان الجسدّي. مالكًا
ألست مالكًا؟: عليه

...وكم من الجبابرة في عاملنا هذا، وفي أوطاننا. صعلوك ينتصر على جّبار
يحّدثونك بلسان. لهم جبروت العصور، وحيلة املتنّكرين، وطغمة الجائرين

أين منه حالوة السكر، وهم عبيد الظالم، واملتسّكعون في أروقة 
. بْيد أّن الشعوب الضعيفة املقهورة هي التي ستنتصر عليهم! االستبداد

وفيه عّبر ودروس، كما فيه... كْرم الدويهي على التّلة، هو الفردوس املفقود
قّصة عن ولد صغير، من صعاليك األرض، يرافق... ذاتّية جميلة ومعّبرة

أّمه ليستعيدا الكرم املنهوب، ويواجههما أبناء حّي العرب، فيعاملون األّم
والولد بسخرية، معتبرين أن الكْرم للناطور، فهل فقَد أيناء العرب
إن: البوصلة، وال يعرفون َمن هو صاحب الحّق؟ وكم حّيرني كالم األّم

وتذّكرت أّنني قرأت مثل هذا. األلوان هي لون واحد يرتدي ثيابًا مختلفة
عظة العدد، حيث يعتبر أديبنا- للدويهي " في معبد الروح"الكالم في كتاب 

لكّن املقاربة هنا. أّن الفصول جميعها هي فصل واحد يرتدي ثيابًا مختلفة
ليست لتوضيح أّن األعداد هي صَيغ موضوعة وغير حقيقّية- يقول جميل- 

بشكل كامل، بل هي لتأكيد أّن الخير والشّر يتداخالن في الحياة اإلنسانّية،
أخيرًا، ليسمح لي األديب الدويهي، عميد. وال يحيا أحدهما من غير اآلخر

األدب الراقي، أن أعيد التأكيد على أّنه قامة مديدة وفريدة في املهجر
وعلى الرغم من معاناته اليومّية، يبّث هذا الشعاع من النور إلى. البعيد

والصعود. العالم، ويسير على القمم، فالناس ال يطمحون نزواًل بل صعودًا
.واإلصرار عالمتان من عالمات عصر الدويهي الجميل
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"العدالة الناقصة" لنّص ،لبنان- ة الشاعرة كلوديت عقيقيمطالع
: النص- 1

كنت على متن عربتي في الصحراء القاحلة، فرأيت ثالثة رجال وامرأة، قد
ُربطوا إلى جذوع النخيل، وُتركوا تحت الشمس الحارقة لَيموتوا من الحّر

ماذا: ترّجلُت من عربتي، واقتربت من الرجل األّول وسألته واملجاعة…
جنيَت أّيها اآلدمّي، لكي يكون هذا عقابك؟

كنت أسرق بيوت األغنياء ألطعم زوجتي وأطفالي الصغار، فقد أمر: أجابني
أحد الوزراء بإقفال تجارتي، ومنعني من العمل… وحكَم علّي القاض�ي بسوء

.العاقبة، فأرجوك أن تساعدني لكي ال أموت هنا منبوذًا وُمهانًا
طوبى لك، فإّن الذي عاقبك: فككُت الرجل عن جذع النخلة، وقلت له

.ومن الساعة تكون في مملكتي... ليس بأفضل منك
كنت أقطع الطرق، فقبَض الجنود علي… : وسألت الرجل الثاني، فقال

وصرت إلى هذه النهاية، ولكّن ما يغيظني أّن قاطعي الطرق هم قبائل
.وأحزاب، يعيثون في الدنيا فسادًا وال يعتقلهم أحد

نطقَت بالصواب، فكم من مجرم طليق،: أطلقت سراح الرجل، وقلت له
.فادُخل اآلن في مملكتي! وكم من بريء يعاني في السجن

أعترف لك يا سّيدي بأّنني كنت خاطئًا، فقد: وخاطبت الثالث، فقال
شهدُت بالزور…

ملاذا خالفَت الشريعة؟: سألته
. لكي أنقذ فالّحًا بريئًا، اّتهَمه الحاكم بجريمة لم يرتكبها: قال

في الحقيقة… أنت شهدت بالصدق، وَمن حكموا عليك هم الذين : قلت
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.شهدوا بالزور، فتعاَل اآلن إلى مملكتي
وأنِت… أّي مصيبة جاءت بك إلى هنا؟: وتوّجهت إلى املرأة بالقول

التفتت إلّي بنظرة قاسية هي أشبه بنظرة اللبوءة، وحّركت شفتيها
.أحببُت شاّبًا في مقتبل العمر، وزنيت معه: اليابستين، لتقول

وأين هو الشاّب الذي زنيِت معه؟- 
.فَقومي ال يحكمون على الرجل عندما يزني... هو حّر طليق- 

إّنها الظالمة. بئس العدالة إذا كانت تنظر بعين واحدة: قلت لها بغضب
.بعينين اثنتين، فلِك الحّرّية يا امرأة، ولتكوني سّيدة في مدينتي

ومنذ ذلك الحين، يعيش الرجال الثالثة واملرأة بين قومي، فال يرتكبون أّي
.  شّر، أو ُيدانون على أّي خطيئة

ة الشاعرة كلوديت عقيقي:مطالع- 2
" إّنها الظالمة بعينين اثنتين. بئس العدالة إذا كانت تنظر بعين واحدة]"

[.جميل الدويهي
جميل الدويهي،. لألديب د" العدالة الناقصة"من خالل قراءتي لقّصة 

ة ترتدي الكثير من املبادئ  خلُته للحظات واقفًا أمامي، يخبرني قصَّ
.السامية التي نفتقدها في معظم مجتمعاتنا، حّتى املتقّدمة منها

وأحيانًا نقسو في. من حيث املبدأ، هي حالة نراها يوميًا ونسمع ما يشبهها
.الحكم والكالم على أولئك املّتهمين، وننعتهم بأبشع الصفات

فلنقْف من زاوية الكاتب، ولنتأّمل قلياًل في خلفّيات ما جرى، فأمامنا ثالثة
السرقة، العنف، شهادة الزور،: رجال وامرأة، هم مّتَهمون بأفَظع الجرائم

.والزنى
همين الثالثة سأتوّقف قلياًل عن متابعة فكرتي هذه، أللقي الضوء على املتَّ

لَم حَصر الكاتب: إلى هنا املشهد عادّي، إّنما السؤال. األوائل وُهم رجاٌل
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مشهدّية الزنى في ٱمرأة؟ هل ليوحي لنا بأّن املرأة هي دائمًا َمن تخون؟
بالطبع ال، يبدو أّنه أراد اإلشارة إلى مجتمعات ُتشّرع للرجل فعل الزنى

أو ما شابه، وتعطيه ألف سبب لتبرئته من فعل" نزوة"تحت مسّمى 
. الخيانة، فيما تعاَقب املرأة بأبشع الطرق على فعلتها

حسنًا، لنُعد إلى حيث أخبرنا الكاتب أّنه أطلَق سراحهم جميعًا، وأدخلهم
فهل كانوا على حّق بما! عجبًا. مملكته، واستضافهم استضافة النبالء

فعلوا؟ وهل كان القضاء ظاملًا معهم؟ وهل يتركنا الكاتب نفّكر ولو للحظة
أراه يلفت اإلنتباه الى مجتمع... أّنه يشّجع على ارتكاب الشرور؟ بالطبع ال

يفتقر إلى تصويب األمور في اإلّتجاه السليم، قبل أن يحاِسب أمثالهم على
. أخطاٍء ارُتكبت عمدًا أو دون عمد

جميل في هذه املشهدّية أن يلفت أنظارنا إلى العدالة الناقصة التي. يوّد د
وإلى أّننا في زمن تتالطم فيه أمواج الجهل. ُتحاسب أناسًا وتترك آخرين

ونحن بحاجة كبرى إلى مرشٍد صادق ينّور أبطال قّصته قبل. والفساد
ه وقوعهم في الرذيلة، إن كان قواًل أم عماًل أم كتابة، كما فعل هو في نّصِ

. هذا، عّله يلقى آذانًا صاغية
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" لو كنت صادقًا"سيدني، لنّص - ة الشاعر محّمد الديراني مطالع
: ّصالن-1

:خرجُت من املعبد هائمًا على وجهي، بعد أن سمعت قول املعّلم األعظم
".إذا كانت عينك عثرة فاقتلعها"

لو كنت صادقًا، لكنت اقتلعت عيِني،: فّكرت في األمر ملّيًا، وقلت في نفس�ي
ولكْن مهاًل، فإّن عيني األخرى هي أيضًا... وعشت بقّية حياتي بعين واحدة

عثرة، ولو اقتلعتها فكيف أرى وأتبّصر طريقي في النهار والليل؟
وكذلك لساني،... وبعد دقيقة واحدة، اكتشفت أّن يدي هي عثرة أيضًا

وفي الحقيقة، فإّن كّل ما في جسدي، وفي أفكاري، وفي روحي... وأذناي
فماذا أفعل لكي أتخّلص منها كّلها، وأعيش طاهرًا من... أيضًا، هو عثرات

كّل عيب؟
هل ترى يا أخي أّن فيك عثرة ألحد؟: سألت أحد املاّرين: وبينما أنا في الطريق

أنا مالك بين! يا لك من غبّي: فاستهجن سؤالي ورمقني بنظرة غضب، وقال
.البشر، ولم أرتكب إثمًا في حياتي

إذا لم : وسألُت امرأًة السؤال ذاته، فانفعلْت هي أيضًا، وقالت لي
إّن حجر... تتوّقف عن مالحقتي، واإلساءة إلّي، فسأخبر الحاكم بأمرك

.العثرة أفضل منك وأكثر نباًل
وبينما كنت أعبر . فهمت عندئٍذ أّنني لن أحصل على جواب يقنعني

الغابة الصغيرة التي تفصل القرية عن بيتي، التقيت برجل غريب لعّله 
. جاء من بالد بعيدة، وكان يرتدي ثيابًا رّثة، فكأّنه من املتصّوفين القدماء

سألُته إذا كانت عينه اليمنى هي عثرة أمام اآلخرين، فتعّجب من سذاجتي، 
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ال تَخف من ش�يء أّيها الرجل الحائر في : "ورمقني بنظرة حاّدة، وهو يقول
ولو أردنا أن نقتلعها جميعًا، ألصبحت الدنيا خالية... فكّلنا عثرات... أمره

". من البشر
- مطالعة الشاعر محّمد الديراني:2

لألديب الدكتور جميل الدويهي، تجد نفسك" بالد القصرين"حين تدخل 
أمام صرح تاريخّي من أدب وفكر وفلسفة، ويأخذك الجميل في رحلة تسمو

.بها الروح ويفرح لها القلب، وينبهر بها العقل في قصص من بالد القصرين
هنا تجده عالم فلسفة، وهنا تجده األديب املخضرم، وهناك تجده املفّكر
املبدع في علم االجتماع وعلم النفس واملعرفة، ال بل يسبق الزمان في قّصة

.واحدة وحكمة خالدة
كّل القصص تستدعي التأّمل والبحث العميق، ملا تحمله كّل قّصة من

.رونق ممّيز، وأسلوب مثير ومدهش، ينقلك إلى عالم آخر
، أعتبُرها املحور"لو كنت صادقًا: "وهذه القّصة القصيرة التي استوقفتني 

الرئيس�ّي في بالد القصرين، وأّم الكتاب، حيث جمعت كّل آيات الحكمة
.والفكر والفلسفة

إذا كانت: "رافقُته خطوة خطوة إلى املعبد، وإذا باملعّلم األعظم يقول 
لو: "وهذا ما دعا أديبنا للتساؤل(". 9-18إنجيل مّتى " )عينك عثرة فاقتلعها

فهنا األديب يحاكي الرمزّية في الحديث، األنا"... كنت صادقًا القتلعت عيني
او النفس البشرّية، فحواّسنا الخمس املتعارف عليها ما هي إاّل أدوات

إدراك في عالم األمور األرضّية، أّما النفس التي يجب كبح جماحها، فهي
تلك األّمارة بالسوء والتعّثر، نظرًا لطبيعة اإلنسان التي تميل تلقائّيًا إلى

ويأتي دور... األسهل غرائزّيًا، مستخدمة تلك الحواّس التي تكمل اإلنسان
فال. العقل الذي يمّيز الكائن البشرّي عن باقي املخلوقات في أحسن تقويم
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بل بإمكانه. يمكن للمرء أن َيبُتر كّل عضو في جسده ُيعِثرُه أو ُيعِثر اآلخرين
هل ترى يا أخي أّن: "وعندما سأل الدويهي أحد املاّرة. صقل نفسه وتهذيبها

؟ كان سؤاله مستهَجنًا، ألّن األقنعة التي تحملها النفس"فيك عثرة الحد
البشرّية ال تبالي، وال تقبل إاّل أن تكون بالصورة األجمل على حساب

وكم هي كثيرة اإلغراءات التي تجعل! وكم كثيرة هذه األقنعة... الحواّس
االنغماس فيها سهاًل، بحيث ال يرى بعض الناس سوى املاّدّيات والزمنّيات

ونفس وما سّواها فألهمها فجورها: "في بحار هموم هذه الحياة وملّذاتها 
قرآن( - سورة الشمس" )وتقواها قد أفلح من زكّاها وقد خاب من دّساها

ففي سؤال الكاتب في املراحل الثالث وطريقة السؤال، يتركنا في. كريم 
ر كيف نرّوض ونهّذب النفس، حّتى ال تكون معثرة لنا: حالة تأّمل وتفكُّ

ولآلخرين على حد سواء؟
املرحلة الثانية في النّص هي حيث صادف املرأة التي انفعلت ألّنها وجدت

نفسها في تأنيب لكثرة خطاياها، لكّن قناعها كان الحاكم، فهي شاهدة
.الزور التي ترى حجر العثرة أكثر نباًل من األديب

وفي املرحلة الثالثة، ومن الناحية الروحّية البحتة، كان سؤاله للرجل
املتصّوف الذي ال تعني له املاّدّيات شيئًا، والقاطن في الغابة الصغيرة،

...سؤااًل ساذجًا في نظر املتصّوف، لكّنه هو السؤال األهّم واألعمق واألدّق
والجواب كان في غاية. وهذا يدّل على حصافة الكاتب في تحكيم العقل

ولو... فكّلنا عثرات... ال تخف من ش�يء أّيها الرجل الحائر في أمره: "الدّقة
".أردنا أن نقتلعها جميعًا، ألصبحت الدنيا خالية من البشر

ر بين الخير والشّر، وبين الخطإ هنا يتوّقف الجميل، تارًكا للقارئ وقفة تفكُّ
والفضيلة، وفي الصراع بين النفس والعقل، وحّث النفس أو األنا على

أّن كّل بني آدم خّطاء، : "البعد والتخّلي عن كّل العثرات، ففي حديث قدس�ّي
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" ...وخير الخّطائين التّوابون
إّننا عندما: وهذه الفكرة ال تنفصل عن فكر جميل الدويهي الذي يقول

نخطئ نكون قد نسينا أن نضع زيتًا في مصابيحنا، وعندم ننتبه إلى ذلك،
فالنزوات ليست. نسارع لكي نمأل مصابيحنا بالزيت، فتشتعل من جديد

.موتًا في رؤية الدويهي
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مطالعة الشاعرة مريم شاهين رزق هللا - ملبورن، لنّص "أكاذيب وجودنا"
: ّصالن- 1

والليل. فالغابة هي نفسها في الصيف والشتاء. ليس من غرابة في أّننا نتغّير
ال كالم في الحّب يبقى، ألّن الكذب. والنهار هما واحد، ولدا معًا ويموتان معًا

.ال يبقى، وحياتنا بكل ما فيها كذبة كبيرة، ونحن شهود على أكاذيب وجودنا
وعندما نفتح كتاب الزمان، ونقرأ ما فيه من كلمات، نتعّجب من أنفسنا،

نحن! كم اخترعنا من ألفاظ لكي نزّين اللحظة! كم كذبنا في املشاعر
وعندنا إبداع في تلوين األزمنة لكي نشعر. مختّصون بأدوات التجميل

.كأطفال يلّونون صورة سخيفة، ويظّنون أّنها أعجوبة... بالسعادة
رحل كثيرون عّنا، وسيرحل كثيرون، فالرحيل سيمفونية طويلة تنتهي

ًوال يبقى من كّل الحياة إاّل صور معّلقة على الجدران وفي الذاكرة،. باملوت
ودفاتر ال نجرؤ على فتحها، ألّن فيها كثيرًا من األقنعة التي ارتديناها، وكثيرأ

. شبهوننامن الخجل الذي يعترينا عندما نصبح أناسًا آخرين ال ي
- مطالعة الشاعرة مريم شاهين رزق هللا:2

نجٌم سطع في دنيا اإلغتراب ، أضاء مصابيح الكلمة في دروب األدب 
واملعرفة، وأجاد في العطاء، وعلى أجنحة السطور، ما بين الوطن 

.فجمع وكتب وأعطى من ذاته... والغربة، حّلق
بأفكاره االغترابية، بمبادئه السامية، بموهبته وقّيمه األدبّية واللغوّية

والتربوّية، جعل قواميس اللغة عاجزة عن إيفائه ما يستحّق، وتكريمه كما
همساته عزف منفرد على أوتار... إّنه الدكتور جميل ميالد الدويهي يجب…

. املعرفة واإلبداع
مواقفه ووقفاته محّطات انتظار دون ملل أو تذّمر، فعلى جدران هذا 
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الزمن الذي يئّن، على أمل عودة الروح إلى عاملنا املبعثر ، رسم تصاويره
.وحكاياته من صميم واقع نحياه، ويطّل علينا من كّل زوايا الحياة

واقع مرير مؤلم، يلتّف حول أعناقنا، يسكن أعماقنا،" أكاذيب وجودنا"
ويستقّر في أحداقنا، فندّس العيوب في ما حولنا كي ال تبتلعنا تفاصيلها،

فيصعب الوصل بين ما نحن فيه وما كّنا عليه، ألّننا فريسة الذكريات التي
.تهزمنا وتعيدنا نحو ماٍض خيالّي ما عشناه وال عرفناه

.أديبنا مش�ى كّل دروبه، متوّحدًا مع مشاعره وأهدافه، سالحه قلٌم وسطر
. ووجهته قّمة العطاء دون العودة أو التطّلع نحو الخلف

ما معنى استدعاء... لحاضرنا روعة الزمان واملكان وتفاصيل حلوة ومّرة
!األمس، وقد ذهب أدراج الريح؟

ملاذا نعيش الحياة بوجهين، ونصبغ الواقع بألوان قوس قزح، ونزخرف
ونسير... وجوهنا بابتسامة مزّيفة مصطنعة، لم تكن األعماق مصدرًا لها

خلف أضواٍء باهتٍة، خشية أن نرى الحقيقة، ويراها آخرون فينا، وهي رياٌء
!مصطنٌع وإرٌث باٍل؟

إّننا على يقين بأّن همسة دافئة قد توقظ الحياة فينا، وتعيدنا إلى واقع
...ذواتنا املفقودة، مثل رذاذ صباحّي منعٍش على خّدِ ِ ياسمينة عطش�ى

لتبقى حكايات األمس أقّل إيالمًا من واقع مؤلم، تهزمنا فيه الذكريات،
وتعيدنا إلى دروٍب سلكها أسالفنا، فال نكّرر األدوار على خشبة مسرح

مهلهل، يغفو على الرمق األخير، وعلى وجوهنا أقنعة من الخوف، والحياء
.من اإلقرار بالواقع الذي نحن فيه

خوفًا من أن ! كيف لنا أن نرّش امللح على جروح الذكرى ومشاوير األمس
ونرتق ثياب اليأس بخيطان الوقت الذي يصهرنا في كّل! تندثر وتفنى

الزوايا، ونعيش خدعة الحاضر بحلم املاض�ي وعلى أجنحة متكّسرة؟ 
.لتقتحم عتمة ليل... نعود إلى التفتيش عن بقعة ضوء 
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"الكذب" لنّص ،لبنان- ة األستاذة ندى يونس مطالع
: النّص- 1

باألمثال أحّدثكم، ألكسر جمود الصمت، وأتابع السير نحو الجبال، لكي
وبينما أنتم تنامون في بيوتكم، وتالحقون أحالمكم البعيدة،. أنفرد بذاتي

.وآخذ من يديه قمحًا وثيابًا للعيد... أصغي إلى صوت هللا
أين هو حصادكم؟: تنكرون علّي وجودي، فأحزن قلياًل، وأقول لكم

ماذا أعطيت؟ بل يسألون أنفسهم عن العطاء: فالنبالء ال يسألون اآلخر
وحّقًا أقول لكم إّن ال أحد يسرق الكروم ويأتي إلى الجمع وهو. الذي قّدموه

من أين لك هذا؟ وأنت لم تزرع: يحمل عنبه، ألّن الحاضرين سيقولون له
وليس عندك أرض تعمل فيها؟... ولم تقطف

.كان رجل يتباهى أمام الناس بما فعله في حياته، وهم يصغون ويتعّجبون
.إخلع القناع الذي تخّفيت به، لكي أعرفك: لكّن رجاًل منهم قاطعه وقال له

نحن خاطئون، فلو قلتم غير: ال تنكروا خطاياكم أمام الناس، بل قولوا
ذلك، فلن يصّدق أحد ما تزعمونه، وإّياكم أن تتظاهروا بأّنكم مالئكة، ألّن

.الناس املالئكة ال وجود لهم إاّل في مسرحّيات من الخيال
وإذا رأيتم رجاًل يحّب امرأة، فال تّتهموه بالفجور، فوهللا لو أعطْتكم تلك

.املرأة جسدها، ألكلتموها أكاًل… ولتنّكرتم للقداسة التي تتفاخرون بها
.الذنوب ال عدد لها، وال يضعها التاجر على ميزان ليعرف كم هو ثمنها

فالخاطئ قلياًل والخاطئ كثيرًا يتشابهان، كما يتشابه الغنّي الذي يفعل
كثيرًا من الخير والفقير الذي يفعل قلياًل من الخير، وال يحّق ألحدهما أن

!أنظر إلّي أّيها البخيل، فقد أعطيُت أكثر منك: يتباهى على اآلخر ويقول له
فكيف إذا كان من . الكذب خطيئة، ألّنه يؤذي، وينشر الفوض�ى في املدن
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!أجل الغرور والتعجرف
كان في إحدى املدن مفّكر عظيم، ينشر كتبه، ويعمل لياًل ونهارًا ليقّدم

للبشرّية أنوار الفضيلة، وكان رجل آخر ال يفعل شيئًا سوى الطعام والنوم
وعندما ُسئل املفّكر عّما كان يفعله في. والقعود في الصّف األمامّي

.السنوات املاضية، فتَح خزانته، وعرض ما أنجَزه، من غير تبّجح واّدعاء
أّما اآلخر فقد زعم أّنه لم يكن يأكل، وال يشرب، وال ينام، فقد كان منهمكًا

وكم كانت خيبته كبيرة، عندما ألّح عليه السامعون أن يفتح. في اإلبداع
خزانته، ففتحها، وكان فيها كتاب واحد عنوانه.

مطالعة األستاذة ندى يونس:- 2
نحن اليوم أمام موسوعة من الفكر واألدب، حيث كّلما أبحرَت في ثناياها

.تأخذك إلى البعيد، ومن ثّم تعيدك وأنت محّمل بالثرّيا
"بالد القصرين"لقد اتخذُت من قصر اإلبداع ومن ... اليوم وليس ككّل يوم

 تحفة صغيرة، ولكّنها غالية الثمن، كي يكون لي الشرف، وأتكّلم عن
َ
تحديدَا

مرض عضال، يتجّلى لنا في وجوه وأسباب كثيرة، وتداعياته خطيرة، وهو
َ".الكذب"

لقد أماط الدويهي اللثام، وكسر جمود الصمت، وراح يطوف منفردَا
 معه كمشة قمح من

َ
 ثياب العيد، حاماَل

َ
بذاته، ينظر من تلك البالد، البسَا

أرض األصالة، بينما نحن ما زلنا نائمين، نالحق أحالمنا من بعيد في بيوت
وهذا الرجل صاحب الفضيلة، يحزن دائمًا ملا يراه ويسمعه من مقفلة…

.كذب، ألّن الكاذب ال يعرف إلى أّي مكان ستكون وجهته
ين حّذرنا من الكذب، ولدينا من القرآن : السؤال ملاذا نكذب رغم أّن الّدِ

آيات، كما أن سّيدنا عيس�ى عليه السالم قد نهى عنه أيضًا؟
َالكذب هو قول مخالف للحقيقة والواقع، ويقوم على تزييف الحقائق 

 أو كّلّيَا
َ
والصدق محّبب للنفس، نهٌي عن املكر وعن أذى الناس . جزئّيَا

90



وهو ال يؤّدي إلى الخراب والدمار، كما يؤّدي. واألهل واألصدقاء والوطن
.الكذب

عندما كّنا صغارًا، سمعنا كثيرًا من القصص التى تتكّلم على الكذب، أّما
الدويهي فقد أعطى أمثلة ليقول لنا إّننا نكذب عندما نقول إّننا ال نكذب،

.ونزعم أّننا معصومون عن األخطاء
وبالعودة إلى واقعنا، نحن نعيش أكبر كذبة مع حّكامنا، الذين ينطبق

كان رجل يتباهى أمام الناس بما فعله في حياته، وهم: "عليهم مثل الدويهي
إخلع القناع الذي: لكّن رجاًل منهم قاطعه وقال له. يصغون ويتعّجبون

إّنهم يكذبون علينا ونحن نصّدقهم، حّتى آلت"... تخّفيت به، لكي أعرفك
ناهيك عن تدهور الوضع... بنا األمور إلى املوت والدمار، وتشّرد اآلالف

.اإلقتصادّي واملالّي، واملعيشة تحت خّط الفقر
فإلى متى. وصلنا إلى هنا، وما زالوا يمعنون في الكذب، ونحن نثق بهم

سنصّدقهم وندفع الضريبة الباهظة؟
النجاح والرقي يلزمهما تعب وسهر، وعمل ليل نهار، وصدق مع النفس،

.بينما الكذب ال يقود سوى النهيار الذات والوطن واملجتمع... قبل اآلخرين
ومن ُيحّب نفسه غير املّدعي الذي لم يكن عنده هدف في حياته سوى النوم

، وخزانته
َ
 مجتمعًا بكامله؟ فكان إبداعه واهنَا

َ
واألكل والشرب، متناسيَا

 عنوانه 
َ
 واحدَا

َ
".الكذب"فقيرة ال تحتوي إاّل كتابَا

.الدكتور جميل الدويهي، هو صاحب الخزانة املليئة بالكتب، يقول ويفعل
.وقد أبدَع في تصويره ذاك املرض العضال، الذي يصيب كثيرًا من الناس

، فهل يخلع عنه ثوبه املشين؟
َ
الكذب يبقى كذبَا

فلنكن صادقين، ألّننا بالصدق نرتقي، ونمأل خزائننا بالكنوز والسيرة
...لنكن صادقين، بوجه واحد، ونخلع ذاك القناع العطرة…

.على األقّل... لنكن صادقين، مع أنفسنا
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"عندما أحببت هللا" لنّص ،لبنان-  نور  نادر ألستاذمطالعة ا
: النّص- 1

وفهمُت من لهجتك. لم أكن أعرفك من قبل. التقيُت بك في ساحة املهرجان
أّنك إنسان غريب…

هل تريد مساعدة؟: سألُتك
.نعم… لقد تعبُت من السفر، وأطلب مكانًا لإلقامة: قلَت

لم يكن في الفندق غرفة شاغرة، ففي أّيام األعياد هذه، تغّص املدينة
.بالزائرين، ويصبح العثور على غرفة من ضروب املستحيل

وقّدمْت إليك امرأتي الطعام. أخذُتك إلى منزلي، وعّرفتك بزوجتي وأبنائي
.وأقمَت عندنا ثالثة أّيام، قبل أن توّدَعنا وتعود إلى ديارك. واملاء

وبينما كّنا نترافق إلى املدينة، حيث محّطة القطار، كان العّمال ُيكّنسون
الشوارع، ويزيلون أشرطة الزينة عن األشجار، فقد انتهى العيد… ولم يبَق

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

جميل أّنكم تنعمون بالسالم في هذه الناحية…: قلَت لي
نعم… نحن ننعم بالسالم… وإّن الذين يتحاربون هم مهّرجون،: أجبُتك

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

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

ال تنَس يا زارا، أّنك أخي قبل أن : قلت لك، وأنت تبتعد لكي تستقّل القطار
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. يكون لك دين، وعندما أحببَت هللا أصبحت جزءًا مّني… أستودعك هللا
- مطالعة األستاذ نور نادر:2

 لحظة استجماع شتاتك لقراءة قّصة قصيرة عنوانها،تشعر للوهلة األولى
أّن ساردها توّسط ما نزل على األنبياء من كتب" عندما أحببت هللا"

مقّدسة، وما آل اليها من سنن، وما واتره الصالحون من أحاديث ثّم قرأها
.بإمعان من ألفها إلى يائها، فأفضت به إلى محّبة هللا

لكّنك تفاجأ لحظة قراءة أّول سطر فيها أّن محّبة هللا نتجت عّما هو دون
،(لم أكن اعرفه من قبل)ذلك بكثير، وبأدنى كلفة أّسس لها رجل غريب 

قدم من البعيد ملشاركة الناس فرحتها بالعيد، فضاقت به سبل اإلقامة،
ليحّل ضيفًا على عائلة احتضنته، وقّدمت له املآكل واملشارب بكامل

سعادتها لثالثة أّيام متتالية، دون ريب أو وجل من نوايا قد تكون مبّيتة
.لدى هذا الرجل، أو من غاية كتمها في نفسه قد تصيبهم بالسوء

لكّن إيمانهم بقدرة املحّبة على تكبيل أيادي الشياطين العابثين باألمن
.واالستقرار بكاّفة أشكاله، جعلهم يأمنون له ويظّنونه فردًا منهم

وبينما الرجل في طريق عودته، استوحى من خالل عّمال النظافة ومرح
األوالد أّن العيد قائم أبدًا في تلك الناحية، وأّن السالم يعّم أرجاءها

استنادًا ملا ينضح بداخله من محّبة وإيمان، إذا ما رفد إليه إكرامه من قبل
.تلك العائلة ولتلك املّدة

لكّن املضيف فاجأه في طريق عودته إلى دياره بأّن الحروب ما تزال قائمة،
وأّن كّل ما ينتج عنها هو من شيم املتقاتلين العبيد والسحرة واملهّرجين،

، حّتى ولو كّنا(قتل الجسد هو انكسار للروح فينا: )بعكس مناصري املحّبة
.ال دينّيين، فنحن كذلك نحّب هللا

ومحّبة هللا عند املضيف ليست مختصرة بساللة من دينّيين أو عنصرّيين، 
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أو أقوام تقوقعت على ذاتها، وانعزلت عن أنوار البشرّية، لكّنها تآخ مطلق 
.بين األمم بالرغم من تمايزها في الدين والعقيدة

أنت أخي، وأنا أحّبك، سواء كنت راكعًا في مسجدك، أو: "يقول جبران 
أنت أخي وأحّبك ألّنك.... مصّليًا في كنيستك، أو جالسًا أمام صنمك

".إنسان
فها هو الدكتور الدويهي يذهب مذهبًا أبعد من مذهب جبران، ليضيف

إّنك اخي قبل أن يكون لك دين، وعندما أحببَت هللا أصبحت: "على رائعته
".جزءًا مّني

، وبالّرغم من قّلة سطورها تصلح ألن تكون رواية"عندما أحببَت هللا"
تستدعي كبار العلماء واملبدعين للتوّقف عندها، وتحويلها إلى عمل فّنّي
يجّسد متانة املحّبة بين البشر، وبنقض األسباب املزعومة الواهية التي

يلجأ إليها املتقاتلون لزرع الفرقة والشقاق بين األمم واألمصار، وإذكاء نار
.الحروب وما ينتج عنها من مصائب وويالت

سهل ممتنع، مبّسط، خال من" عندما احببت هللا"أسلوب الدويهي في 
التقعير، يرمي الى استهداف الشريحة األكبر من بني البشر، مّمن تفاوتت

لديهم املستويات العلمّية واألدبّية والثقافّية، لتسهيل القراءة والعمل
.باألهداف اإلنسانّية والقيم العليا

قّصة تنساب برّقتها كمياه محيط، خزن في أعماقه" عندما أحببت هللا"
كنوز األرض من لؤلؤ ومرجان وياقوت، ورفع أثقااًل تعجز الجوامد عن

.رفعها
الدويهي وقع السحر املطبق على ناظريك،. وأخيرًا، فللقراءة في فكر د

يوقظ وعيك من سباته، ويجعلك تحيا دور البطل في الرواية أو تحلم
.لتكونه
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"تحت املطر" لنّص ،لبنان- ة األستاذة هدى مسعد مطالع
  :النّص- 1

هل تأخُذني من يِدي؟: قالت لي امرأة كانت تسير تحت املطر
ال أعرفك يا امرأة، وال تعرفينني، فمن أين: تعّجبُت من سؤالها، وقلت لها

أتيِت؟ وملاذا آخذ بيِدك؟
أال تقول. من أفكارك، من رأسك الذي ال يتنّجر... جئت من داخلك: قالت

إّن رأسك من خشب؟ أنا الشجرة التي أطلعتك، واألرض التي ولدتك،
فإذا طلبُت منك شيئًا. والشمس التي لفحتك، والسماء التي ظّللتك

!بسيطًا، تواجنهي بكالم قاس، وتتجاهلني
اعذريني أّيتها السّيدة الجميلة، فقد يكون لك زوج، فإذا رآني أسير: قلت لها

...معك، غضَب، وانفعل، ورّبما سيضربني
لقد تزّوجتك منذ أن. تّبًا ألزواجي، وأنت أكثرهم وسامة: ضحكْت وقالت

...حّتى نهاية الزمان... خلق هللا العالم وأنت ال تعرف، وسأتزّوجك في كّل يوم
.قبيلة من الجّن... وعندي منك أوالد كثيرون

انهمر املطر غزيرًا في تلك اللحظة، فالتمعت مقلتا املرأة تحت كحلها
يكاد أن يصبح... أنظر إلى هذا املطر الذي يغمر الشارع: األسود، وهمست

.فلعّلني لو أردت أن أذهب إلى الرصيف اآلخر سأتعّثر وأسقط في املاء... نهرًا
عندك فرصة للنجاة وأنت. ولعّلك أيضًا ال تتعّثرين وتسقطين: قلت لها

... وحيدة، فال تعتمدي علّي، فليست عندي أّيُة فرصة للخالص
أنت أّوُل رجل تزّوجته يقول عن نفسه ما: نظرْت إلّي بتعّجٍب، وقالت

فالجميع كانوا يزعمون أمامي أّنهم أغنياء، ونبالء، وعباقرة، ... تقول

95



...وال يسقطون ال في الصيف وال في الشتاء... ومغامرون، وأصحاب إرادة
وبين ... أنا أسقط في كّل الفصول، في اليقظة والحلم: قلت لها بعجل

ولو... أتعّثُر بقرار إلهّي... وبين الثانية واألخرى أسقط مّرتين... السطور
أمسكُتك من يِدك، وعبرُت معك هذا الشارع في املاء، فسأسقط وتسقطين

لست خائفًا إاّل على... معي، ويغرق هذا الثوب املخملّي األنيق الذي ترتدينه
.صّدقيني... هذا الثوب

رمقْتني املرأة َشزرًا، وأخذتني من معصِمي بقّوة، لنسير معًا، وهي واثقة من
وكم كانت خيبتها كبيرة... ثباتي، وعنادي، وقدرتي على تخّطي الصعاب

!عندما سقْطنا، وكان سقوطنا عظيمًا
مطالعة األستاذة هدى مسعد:- 2

عالم سحرّي تتوه في داخله، وتتلّمس الجمال في جنباته، بسيط الحروف
نقلنا إليه األديب الدويهي عبر هذه السطور... والكلمات، عميق املعاني

....برمزّية أنيقة
لقد استهّل الكاتب النّص بلقاء تحت املطر، لقاء ليس ككّل لقاء، لقاء مع

...سّيدة جميلةفاتنة، فَمن عساها تكون؟
لقد جّسدها الكاتب وألبسها ثوب... إّنها الروح التي تسكنه، ُعمقه الداخلّي

....املرأة الفاتنة
ملاذا امرأة؟

أألّنها رمز للجمال؟
ألفتنة؟

ألغواية؟
الضعف األنثوّي الرقيق يحتاج في أغلب األوقات إلى االحتواء، إلى

.االحتضان عندما تواجهه العثرات
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خرى،
ُ
طلبت املساعدة منه، تريد اجتياز عاملها، االنطالق نحو الضّفة األ

تريد(... أزواجها الكثر، أوالد الجّن)لقد تاهت طوياًل بخيالها وأحالمها 
فهي ضعيفة، بحاجة إلى... العبور واالنطالق، ولكّنها ال تستطيع وحدها

الجسد الذي يحتويها، ويساعدها على خوض نهر الحياة، وقد فاض من
التي تفّجرت بعد طول انحباس،( النزوات والرغبات)غزارة املطر املتساقط 

...وصارت نهرًا متدّفقًا
الذي ينهي ويخاف من( بالقرار اإللهّي)هنا ينشأ الصراع بين العقل املتمّثل 

السقوط، وقد خِبره الكاتب جّيدًا، وتعّثر به مرارًا، فيعيش حالة من الترّدد
والخوف من اجتياز النهر املتدّفق مجّددًا، فيحّذر الروح من مغّبة

.االجتياز، لخشيته عليها من السقوط معه، فهو يخاف عليها من التلّوث
...يريدها اآلن طاهرة ونقّية

... ولكّنها تأبى إاّل أن تأخذ بيده، وهي تهزأ منه، فينطلقان ويسقطان معًا
...وكان سقوطًا عظيمًا

بيد أّن هذا السقوط لم يكن مميتًا، فمياه املطر نقّية، تغسل وتّطهر وال
.تلّوث، وبالتالي كان هذا السقوط عظيمًا وجمياًل
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"عندما تتحّدثون بالحّق" مطالعة الشاعر  وسام زيدان - ملبورن، لنّص
: النّص- 1

وهؤالء. ستسمعون أيضًا، وأنتم تتحّدثون عن الحّق، َمن يّتهمونكم بالتكّبر
هم املتكّبرون الذين ال يريدون أن ُيظهر أحد حقيقتهم، أو ما في أرواحهم

.من شرور وحسد
قالئل هم الذين ُيصُغون إلى الحقيقة التي تؤمنون بها، وكثيرون هم

فعندما. املبدعون في تشويه تلك الحقيقة، وتصويرها على غير ما هي عليه
تعاِرضون الخداع والفساد والنميمة والضغينة، سيقولون لكم إّنكم

وَمن يقول ذلك يرفض أن يعترف بأّنه مخادع، وفاسد، ونّمام،. متعجرفون
وحاقد… وعلى الرغم من أّنه يعلم أكثر من غيره طبيعة نفسه، فإّن أفضل
وسيلة لرّد التهمة عنه، هي أن يعّير اآلخرين بما ليس فيهم، وهكذا يتساوى

.معهم في درجة اإلثم
إّن الذين ال يرون في كالمكم الجميل غير السوء، يشبهون أناسًا كانوا

لقد رأيت اآلن وردة في: يسيرون في حقل مليء باألشواك، فقالت امرأة منهم
فاستنكر الباقون كالمها ونظروا إليها باحتقار،! هذا الحقل، فكم هي رائعة

فكيف تطلبون أنتم... ألّن الحقل كّله مليء بالعوسج وليس فيه أثر لوردة
من الناس أن يصّدقوا ما هو غير موجود في أفكارهم وأرواحهم؟

إّن القَيم، مثل العدالة، والحّرّية، والحّق، والنبل، والفضيلة… هي أشياء ال
فما هو كائن في فهمهم إّنما هو ذلك . وجود لها في نظر َمن ال يملكونها

الحقل الذي تغّطيه األشواك واألعشاب اليابسة، وليس فيه وردة باسمة…
وتلك الوردة التي رأتها املرأة، وتنشرون أنتم عطرها في األرجاء، لم تولد إاّل
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في مخّيلتكم، مثلما ُولدت في مخّيلة املرأة من قبل… فاسُكبوا من عبيرها في
كّل األمم، وتحّملوا عبارات التجّني، واّتهامكم بما ليس فيكم، فهذا هو

وكم للباطل من أتباع... الثمن الذي تدفعونه كّلما اعترضُتم على الباطل
.وأنصار، تضيق بهم املُدن والساحات، ويختنق بِخداعهم تاريخ البشر

سام زيدان: ر ومطالعة الشاع- 2
أو هلك عند بعضهم ال فرق، ال لسبب إاّل ملا طفح منه( ص)ًصلب املسيح 

من حّقِ ونور، فهو الحّق وهو البداية، وهو الالنهاية، وهو الروح القدس،
.وروح الحّق وخبز الحياة، وهو االبن الذي أرسله اآلب ليهب الحياة األبدّية

فمنذ أن ًصلب ظلمَا، سلك الباطل مسلكه بين أبناء البشر، وطغى زبد
الشّر على أمواج بحر الحياة، ولكّن عين اليقين أو الحّق بقيت شاخصَة

إلى أعماقنا، لتكون الشاهد على نفوس عاصية منجذبة إلى الهالك
تتحّجر القلوب باملعاص�ي، فيمتلكها شَرُه الحسد والضغينة،. والعذاب

. ليس إاّل لجهلها وانحطاط مفاهيمها لجقيقة اإلنسان والوجود معَا
كلٌّ منا يعرف نفسه، ويعلم". إعرف نفسك: "لقد قال سقراط العظيم

ا مكامن الخير والشّر في سريرته، ولكّنه ال ُيظهر الشّر الكامن بداخله، ظنَّ
منه بأّنه يحجب املستور، ولكن سرعان ما يظهر للعيان، وأّما أن تعّير

اآلخرين بما ليس فيهم ليتساووا معك بدرجات املعاص�ي، فهذا هو التجّني
نهم عند خالقهم، ودنّو منزلتك وقدرك عند

ْ
على نفسك الخائبة بإعالء شأ

الخالق، واملخلوق معَا، ألّن لّذة الوجود هي تحرير نفسك من قيود الحسد
والضغينة ونيل املحّبةالتي هبطت علينا بإيعاز من هللا، وليس بطلب من

. البشر، كما يقول جبران
فإّن العقول املغلّفة بالطبائع املُهلكة ألصحابها أصبحت خاضعة لرغبات

. النفس الغريزّية الغارقة في الظلمات، الّساهية في أتون الشرور والشوائب
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وكما ورد طّي النص، منهم َمن نس�ي الحّق فأصبح الحّق له ماحقَا، ومنهم
ولعمري، إّن من ساروا. من اعتصم بحبل اإليمان واملحّبة فبلغ املراد وفاز

في حقل األشواك هم أولئك التائهون في الضاللة، املنزلقون إلى درك
املعاص�ي، والهائمون في كثائف املاّدة، والبعيدون عن لطائف الفضيلة، إاّل

تلك الوردة النائمة بين أحضان العوسج، والتي ُتشير برأيي إلى املحّبة
األزلّية، واألشبه بالنفس املطمئّنة اللطيفة الشّفافة، السائرة على غير

طريق النفس العاصية التي غلب عليها طبع الظالمّية والخمول، فبين نفِس
تعقل بالعقل الفّعال ونفس تغلب عليها الظلمة، تبقى األولى التي آمنت بأّنها

.سرير العقل املّشع، ومنارة الفكر املتحّرر، ومرس�ى الطبائع الفضلى
وقليلون هم الذين يدركون عظمة الخصال املحّقة، وُكثٌر هم الذين

. ينزلقون بأنانيتهم إلى حضيض الجهالة
وكما أّن جولة الباطل ساعة، كذلك جولة الحّق إلى قيام الساعة، وإّن

الفضائل ال ُتدرك إاّل باألعمال الصحيصة، كذلك فإّن البصائر ال ُتدَرك
وحسبي أّن أولئك الذين اعترضوا على الباطل إّنما. إاّل بالعقول الرجيحة

هم السائرون في مواكب الوعي والخير، وارتقوا بأفكارهم إلى معارج الحّق
ومقام اليقظة الروحّية، فهم كّلما رفعوا علم الحّق تبَعهم أهلهم، وكّلما

نقضوا تعاليم الباطل زاد البطُل عليهم من قبل العقول املتحّجرة، والحّق
القّوة: "وإن صمت ونام فإّنه ال يموت، وكما قال داعية السالم غاندي

، ومهما يكن الباطل في علّو، يأِت عليه الحّق"للحّق وليس الحّق للقّوة
.فيخمده
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كلمة األديبة مريم رعيدي الدويهي، أمينة سّر مشروع األديب د. جميل
الدويهي "أفكار اغترابّية" لألدب الراقي

ستكون أّيها الجميل في ضمائر الناس

ماذا تريد مّنا أّيها الجميل، وأنت تتخّطى الحدود املرسومة ألدب مهجرّي،
وتعلن أّن اإلبداع مكانه على القمم، وليس على الحضيض؟ وملاذا تريد أن
تفتح عيوننا على نهضة لم تكن في الحسبان… متعّددة الوجوه واألشكال؟

دًا، مشاغبًا، تخربط املقاييس، وتركض إلى تلك الشجرةّررأيتك طفاًل متم
كّنعليها، أل" تعربش"ال تهاب األفاعي والعقارب، و... البعيدة عن منزلكم

ورأيتك. تريد أن تصعد إلى فوق، غير عابئ باألغصان الكثيفة واألشواك
 وتعّلي الصوت،ًا، تقف على املنابر في التاسعة من عمرك، وتخطبّيصب

 تجادلّيكما رأيتك في الصف الخامس االبتدائ. ّيكأنك زعيم سياس
ًا فيّبوعرفتك شا. ّقك على حّنمين، وتخّطئهم بجرأة الكبار، ويثبت أّلاملع

الجامعة، يشهد لك األساتذة والزمالء، وأنت تريد العلى وتسهر الليالي…
كّن، ألّقوها أنت في غربتك، تحارب الحروب التي تأتي إليك بغير وجه ح

فأنت صاحب الكرم، وكم من. مبدع، وعليك أن تدفع ثمن النجاح
ها الطفلّي إرادتك أّنلك!  من أصحابهّقالنواطير الذين يأخذون الح

.، هما جزء من روحك ومن انتصارك"اإلصرار"يه ّمالكبير، وما تس
هي قريبة، وسيأتي يوم . أحالمك ليست بعيدة كُبعد األرض عن السماء

ها الجميل في ضمائر الناس، يحفظون قصصك، ويعّلمونها ّتكون فيه أي
ك خلقت لكي ّن أل،وستكسر حواجز التجاهل. ألبنائهم في املدارس والبيوت
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وستتحّول العناقيد السوداء، عالمة الحقد، ... تعلو بكلمتك وبتواضعك
...، والضغينة، إلى ذهب خالص، كروحك املعطاء في زمن صعبّروالش

...وكثير تعبه ومعاناته
.ا أنت فغاللك الحبر الذي ال يعتقّمنواطير الكروم يسهرون على غاللهم، أ

،ّية، والنضال اإلنسانّيمت من أجدادك األقدمين دروس الفروسّلوقد تع
وأخذت من بيتك التضحية، والتواضع،... ّية، والصبر، وطول األناةّروالح

ير ال ينتصر عليك، وعنده وجوهّروالش. ع عن الصغائرّف الخير، والترّبوح
كثيرة، وأمم تسير في ركبه... أما رأيت كيف تكاثروا على الناصرّي؟ فماذا

يضيرك أن يكون معك نخب من األوفياء واملخلصين وأصحاب الضمائر؟
هكذا رأيتك وسمعتك بأم عيني،. نعم. عندما يخاف اإلنسان يصبح ميتًا

 على حاجز االحتالل، وترفض أن تحني رأسك، فيغضب،ّيتجادل العسكر
ك برأيك ولو كلفك السجن أو فقدانّسويهّدد، ويزمجر، وأنت هادئ ومتم

رتك من زمنحّرتملك أداة ملحاربة الظلم… والشجاعة . هذا أنت. الحياة
. طويل

ها الصعلوك من املواجهة، ولو كان الناطور عتّيًا، وجسمه أكبرّيال تخف أ
هو الجبان الذي يتالش�ى ويصبح كاملاء،. منك، وظّله الثقيل قد يحّطمك

وكم أنت مضحك عندما. ة على األرضّووأنت املقدام الذي ال ترهبه ق
ك في العاشرةّلفهل سألك أحد عن عمرك؟ لع. رجل لرجل: تقول للناطور

... وفيه جسارة األسود... وقلبك فيه براءة ،أو أكبر قلياًل
ها الرجل، لكي تقطف العناقيد شقراء، فحبرك يمحو السواد،ّيإنهض أ

 الوادي قد اشتاق لضحكة صبّي عركته األزمنة، فأصبحتّنواضحك أل
. الضحكة من النوادر في كتاب وجوده

لكْن ال اللحظات ستنتهي، وال املقادير ستأخذ منك ما هو . مسرعًا مسرعًا
.إّن البقاء لألقوياء، واألدب الحّي الذي كتبَته مكتوب له الخلود.  لكّقح
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كلمة شكر من األديب د. جميل الدويهي، مؤّسس مشروع
 "أفكار اغترابّية" لألدب الراقي، ومؤّلف كتاب "بالد القصرين"

لو أّلفت كتبًا كثيرة، تتضّمن كّلها عبارات الشكر والثناء، لكم، املشاركين في
الجلسة الحوارّية حول كتابي الفكرّي "بالد القصرين"، ملا تمّكنت من رّد

جميلكم… وكيف أرّد جمياًل بالكالم؟ وقلبي يحّييكم من بعيد وقريب، وأنتم
ترفعون معي حماًل ثقياًل على جلجلة اإلبداع املهجرّي، وتعينونني في حقل

األشواك والعوسج الذي يدمي. وهذا هو ثمن الرحلة الشاّقة التي كّلفت نفس�ي
بها، فأردت أن أغّير، وأن أتمّرد على وعورة الطريق، فازدادت صعوبة ورفضًا،

وأبى الحارس العنيد أن يسمح لي بالدخول إلى بالد القصرين، فدخلت من الباب
وهو موصد، ومعي فتاة هي الحّرّية... وأعتقد أّن هذا هو السّر الذي يشغل بال

الكثيرين، ويفرحكم أنتم، أهل الفكر والضمير والحقيقة… فال سراج يوضع
تحت ميال، كما قال املعّلم األعظم… وبالضوء الذي يخرج من بين السطور

نغتبط معًا، ونرتدي ثياب العيد، ألّن عيدنا انتصار، وانتصارنا قدر ال بّد منه.
 فجر التاريخ أن يمنعذومع كّل يوم، تشرق شمس جديدة، فهل استطاع أحد من

... ال امللوك، وال املتسّلطون، وال الُعتاة، وال الجبابرة؟الشمس من الشروق
 أن يوقفوا الزمن، أو يمنعوا مسيرة حضارّية من بلوغ هدفها. لذلكيمكنهم

أمض�ي في سبيلي، وأنتم تسيرون قبلي، لتدّلوني على مسالك الفضيلة والنور.
، بل بالسهرفقط بالحبر ليس ،فال أضيع، وال تضيع مّني رحلتي التي عّمدتها

، غّيبون فضليني أّن النائمين هم الذين يدهشوالدموع والعذاب. وإذا كان ي
فأنتم كّل اليقظة، وكّل املبدعين في نظري، وكّل الحلم الجميل.
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