
مقدممة

تقديرا  منةي لا قدةمه الديب الدكتور جيل الدويهي، راعي النهضة الغترابيةة الثانية، من
أجلي وللدب بشكل عام، أحاول ف هذا الكتاب أن أردة الميل له، وخصوصا  أنةه
كتتب الكثي، وكتتب عنه القليل، وهو يستحقة منةا وقفة مع الذات الصادقة والضمي

الية، على القل  لنعوةضه بعضا  من تضحياته وسهره الضن على الكلمة الراقية والنبيلة.
ويأت هذا الكتاب تزامنا  مع حفل تكري الديب د. جيل الدويهي، من قبل لنة من

وجوه الالية اللبنانيةة والعربيةة، وسيقدةم كهديةة مانيةة إل جانب مموعة من كتب
الدويهي الذي ل يغفل مناسبة إل  ويظهر فيها أعماله النيقة ويغدق با على الاضرين.

وأعترف بأن  هذا الكتاب ليس تأليفا ، ول هو ماولة نقديةة، بل هو توثيق معلومات
جعتها من وسائل العلم، ومن مواقع النترنت ووسائل التواصل الجتماعية، وبوةبتها

ف ثلثة فصول متسلسلة، لتكون تأريا  لرحلة مهمةة من حياة الدويهي الدبيةة
والفكريةة التميةزة، والقاصي والدان يعرف أن  الدويهي ساهم ف الركة الدبيةة ف

أستراليا وف الهاجر عامةة بأنواع متلفة من الدب، وأضاف إل الشعر تراثا  روائيةا ،
وأعمال  فكريةة وأكادييةة وتارييةة، وكتب باللغتي. وهذه إضافات مهمةة إل ما هو

مألوف ف أدبنا الهجرية العاصر. 
وأرجو أن يظى كتاب ببعض القبول لدى القرةاء. وما هو ف النهاية سوى كلمة شكر

كبية للجميل الذي غمر الدباء بفضله، وأضاء الغربة الظلمة بقبس من أنواره.    
                                                   كلود ناصيف حرب 
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الفصل الول: معرفت بالدويهي

 ۲۰۱۳العودة من لبنان
، ل أكن أعرفه۲۰۱۳يوم عاد الديب اللبنان د. جيل الدويهي من لبنان ف أواخر عام 

 مقابلة۲۰۱٤من قبل، ول التقيت به ف أي مكان. وقد أجرى معي ف أوائل عام 
نشرها ف ملة "النجوم" الت كان رئيسا  لتحريرها لفترة قصية، وجرت القابلة عب

لول عندما أجريت معه مقابلةاالبيد اللكترون، ول أره شخصيا ، والتقيت به للمرة 
إذاعية ف إذاعة "صوت البة" الت كنت أعمل فيها كمذيعة ومقدمة برامج، فرأيت فيه

شعره وأدبه. وف مقابلة ثانية استضفته معأعجبت بشخصية إنسانية وثقافية رفيعة، و
مالراهبة إلام جعجع من راهبات العائلة القدسة الارونيات، وكانت تلك القابلة من أه

القابلت الت أجريتها ف حيات، لغناها، وعمقها، وتعرفت فيها إل جيل الدويهي
الفكر وصاحب النظرة الفلسفية، وكان موضوع اللقة عن كتاب الدويهي الرائع "ف

معبد الروح". 
، كما نشرت على موقع الديب د.ولهية القابلة أعرضها كاملة وبكل تفاصيلها

:جيل الدويهي "أفكار اغترابية" للدب الهجرية الراقي
، شارك الديب والشاعر اللبنان۲۰۱٥ تشرين الول ۲۳قبل أيام على أمسيته القررة ف

الهجري د. جيل الدويهي ف حلقة إذاعية استضافتها إذاعة "صوت البة" - سيدن
مع الذيعة التألقة الستاذة كلود ناصيف حرب، وكان الضيف الكبي الخت الراهبة
إلام جعجع من راهبات العائلة القدسة الارونيات، ومديرة الركز النسان الذي يعن

 أعمالأربعةبالسني ف دالويتشهيل وماركفيل. وعلى الرغم من أن  الدويهي سيقدم 
، كتاب لكل أسرة، لكن التركيز(ف مهرجان الدب الراقي الوةل)نثرية وشعرية هدايا 

كان ف برنامج "يا هل بالضيف" على كتاب "ف معبد الروح" الذي يعتبه الدويهي
قمةة أعماله. واستهلت الخت جعجع البنامج بالصلة ودعوة أبناء الالية للحضور

بكثافة ف أمسية الدويهي "لنن بعد أن قرأت ف معبد الروح وجدت فيه كلما  رائعا .
إذا كان ف معبد الروح هكذا، فكيف ستكون الكتب الباقية؟ أرجو حضور الميع

 الذيالكنـزليأخذوا قيمما  فكرية واجتماعية وإنسانية وروحية، ويصلوا على هذا 
سيققدةم ف المسية"... وقالت: "لفتن ف هذا الكتاب عنوانه، إذ هناك معبد وهناك

سبع وثلثي عظة تذك رتحضور إلي هو الروح. وبعد قراءت للكتاب الؤلف من 
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آية للقديس يوحنا: "أتيت لتكون الياة للناس". وخاطبت  الدويهي قائلة: "أنت كتبت
للناس لتهديهم إل حياة أفضل وتبي القيم الروحية الت نن ف حاجة إليها".

وتوضيحا  قال الدويهي: "إن الكتاب يقوم على مموعة من القيمم وأه ها التسامح، ففي
بداية الكتاب أصف التسامح بقنديل العرفة"، وهنا أردفت الراهبة جعجع: "التسامح
هو أعظم فضيلة وفكرة التسامح مهمة وأنت شددت عليها لكي نصل إل السلم".
وأضافت: "لقد أنشأتم توازنا  بي الق والباطل، الي والشر، الوطن والغربة، النور

والظلم ، كما توازنا  بي القلب والروح". وأوضح الدويهي التوازن بي الادة والروح
ف السيحية فقال إن خشبة الصليب مثل  عند السيحيي هي خشبة (مادة) ف الصل
ولكنها عندما أصبحت رمزا  للقيامة واللص والياة الديدة والنتصار على الوت
أصبحت روحا . كما أوضح أن التسامح الذي يسعى إليه ل يب أن يكون تساما 

بالطلق، "فالشرير يب أن يقحاسب على أعماله لنه جعل الشر ينتصر على الي ف
نفسه فإذا بالخرين ضحايا ف معبد حقده". وأضاف الدويهي: "سعنا كثيا  من

الفلسفة يقولون إن النسان ولد وفيه الي ويوت معه، وهو يفعل الشرة لنه يوع
 يب أن نبئ النسان إذا سرق أو قتل لنةه اضطر إل الرية بسببكأنةناويعطش، 

حاجته، فما الفرق بي هذا الاطئ الشرير وبي الذي تعضه الاجة ويعطش ويوع
فيفضل الوت على أن يفعل شرا ؟"

وقرأت الراهبة جعجع العديد من مقاطع الكتاب الت تتناول التواضع والبة والعدل
ووجود ال، وأبدى الدويهي عجبه من أناس يقولون إن عقولم ل تستطيع تمل فكرة

أن ال موجود، فقال: "إن العقل يب أن يعجز عن تصوةر أن ال غي موجود"،
وأعطى مثل  الكون ونظام الرات والندسة البداعية الت تتةم وجود خالق مبدع.

من جانبها أشادت الستاذة كلود ناصيف بالكتاب، وقالت إنه مزج بي الواقع
الشعري والنثري والرمزي، فكان الدويهي الكاهن ف معبد الروح وعال الواضيع

الهمة بكمة وإدراك. وطلبت الستاذة ناصيف الستزادة ف موضوع وجود ال فقال
الدويهي: "كنت ف جامعة سيدة اللويزة أسأل طلب دائما : "إذا صنعتم مركبة فضائية

ل تصطدم بشيء وأرسلتموها صعودا  ف الفضاء فإل أين ستصل؟ كانوا ييبون: ل
نعرف، فكنت أقول لم: ل تعرفون لن ال تعال يقخفي كثيا  من التفاصيل الت

تتاجون إليها وتبحثون عنها من غي فائدة، فعقولكم تصطدم بائط مسدود. ال ل
يكن اكتشافه بالعقل فقط، وكثي من الفلسفة ل يستخدموا أرواحهم مع أفكارهم
فاعتمدوا على العقل فقط واصطدموا بالباء". وأضاف إن بعض الناس يتصورون أن
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إنسان ل يستطيع نقل شجرة من مكانا أو حل سيارة على ظهره، وال ليسك ال هو 
كذلك... هو مهندس عظيم ينظم الوجود برمته.

وقالت الخت إلام إن ال يقعرف بالبة، والذي ل يبة ل يستطيع أن يلتقي بال.
ولفتت إل الستمرارية ف الكتاب، عند تسليم الكاهن الكب الرسالة إل الكاهن

الصغر، فأوضح الدويهي أن الكتاب نفسه سيصدر بالنكليزية، وهناك كتاب "ف
" لكن بعنوان آخر وسيناريو آخر، ترجة لذه الستمرارية.۲ معبد الروح

ثلثةوتابعت الخت إلام جعجع قراءتا لقاطع من الكتاب سجلتها على ورقة من 
 موضوعا  اختارتا، وقالت: "أنت رفعت الب إل مصاف عظيم حيث ينبغي أنعشر

يكون من غي مقابل". وقالت أيضا : "ف خضم الواقع كثيا  ما ينظر النسان بسلبية إل
قل الناس من أفكارهم السلبية إل النحى الياب، فالياةنالياة، ولكنك ف الكتاب ت

 وفيها شس وفيها قمر".،فيها نور وظلمة
وقدمت الستاذة كلود ناصيف وصفا  دقيقا  لوقع الدويهي للدب الهجري الراقي
"أفكار اغترابية" فقالت: "لقد قرأت قصيدتك إل الكبي سعيد عقل عدة مرات"،

وأبدت إعجابا بالنوع السادس من الشعر الذي أطلقه الدويهي للمرة الول ف
أستراليا. وقال الدويهي إنه يفتخر بأن الستاذة كلود تنشر على موقعه وف جريدة

"الستقبل" وأبدى استعداده للمساعدة ف نشر كتاب لا، كما أشادت الخت جعجع
بالوقع الذي دخلت إليه وقالت إنه يتوي على مواد راقية ترفع العقل وتقدم الغن

العلمي والثقاف والفلسفي والروحي.
وتطرقت الراهبة جعجع إل فكرة الوت حيث يعتب الدويهي أن "الوت هو الرفأ الذي
نسعى إليه بطى متسارعة ونن نواكب مرور السنوات"، كما تطرقت كلود إل فكرة

البخل ف الكتاب، فقال الدويهي إن البخل من أسوإ الصفات لن البخيل بيل ف
صلته أيضا ، مضيفا : "نن ل نعطي شيئا  لن ال هو الذي يعطي من خللنا، وليس لنا
فضل ف العطاء، وإن القرش الذي نضعه ف يد الفقي ليس من جيوبنا بل هو من فضل

الالق علينا، ولذلك أعطي كتب مانا : مانا  أخذت ومانا  أعطي".
وقالت الخت جعجع: "كنت ف السبوعي الاضيي أقرأ ف الكتاب، فلفتتن مواضيع
كثية، منها موضوع "الضغينة"، إذ يقول الدويهي: "إخلعوا رداء الكراهية وتكلموا لغة

السلم فهي لغة الد البدي"... ليتنا نعيش هذه البة، وهذه الفكار الت وضعها
الدويهي ف الكتاب ل بد من أن تثمر، وقد أثرت عندي. الذي تكتبه يا جيل نتاج

إليه وإل تطبيقه". وأعطى الدويهي هنا مثل  عن "الرجل الكافر" الذي يعامله بحبه
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 وينقذه من أيدي "القاتلي بالسيف"، فيكع الرجل على أدراج العبد ويقول له: قل ل
من هو الرةبة إلك لنن أريد أن أعبده مدى الياة. وأضاف الدويهي: "هكذا أعدت
الكافر إل نور ال عن طريق البة وليس عن طريق القتل. فالذين أضرموا الروب ل

ينوا منها غي القتل والتدمي ونن عندنا رسالة ف الياة تتلف عن رسالتهم". وعلقت
الراهبة جعجع على قول الدويهي: "ال ل يريد أديانكم بل يريد إيانكم"، فقالت: "إن
الروب تدث ف الشرق لننا نتمسك بالدين وليس بالبة. نريد إيانا  لكي نعيش معا 

بسلم".
وأشارت الخت جعجع إل مزيد من الواضيع الت عالها الكتاب، فقالت: "أدعو

الستمعي إل قراءة هذا الكتاب، وأنا اليوم كنت أتشارك مع كهنة ف قراءة هذا
الكتاب، ورأينا ما فيه من قيمم روحية وإنسانية أيضا". وهنا سأل الدويهي: "هل كان
الكهنة راضي عن الكتاب؟" فقالت الخت جعجع: "تشاركت مع الب فادي تابت

والب أندريه غاوي، وكانا فرحي بالفكار والواضيع السامية والراقية الت تتوي على
قيم كثية، وها شعرا بأننا نتاج إليها ف عصرنا". وقال الدويهي معلقا : "هذا يدفعن

س من أن الكلمة يب أن تفعل فعلها".ئإل نشر الكتاب باللغة النكليزية، فأنا ل أي
وسألت الستاذة كلود عن فكرة الكتاب وكيف خطرت ف باله، فأجاب الدويهي بأنه

انطلق من روايته النسانية "طائر الامة" الت احتوت على كثي من القيمم، "فتساءلتق:
لاذا مثل هذه الفكار والقيمم ل أتوسمع با وأجعلها ف كتاب؟"

وسألت كلود أيضا  عن العظة الت يفضةلها، فقال: "عظة العداد" وقالت الخت
 أحبةت جيع العظات ولكنها تفضل "الق والباطل" الت فيها كثي منإنةهاجعجع 

الكمة الت نتاج إليها. 
وشرح الدويهي أنه ف العداد يناقض فيثاغورس وجودية العدد. وتنت كلود من

 تشرين الول لكي۲۳الستمعي أن يسارعوا إل حجز أماكنهم ف أمسية الدويهي يوم 
يصلوا على الكتاب والكتب الخرى. وكررت القول إن  الضور مان والكتب

مانية. 
هافيوالدير بالذكر أن هذه هي الرة الول ف أستراليا وربا ف العال كله الت يطلق 

واحدة ويقدمها مانا  للناس.ف سنة  كتب أربعةمؤلف 
ودعا الدويهي أبناء زغرتا - إهدن، مدينته الت تعيش ف قلبه وروحه، إل الشاركة ف
المسية والصول هدية على كتاب "نظرة ف تاريخ إهدن - أشهر العارك الهدنية ف
التاريخ"، وهو الكتاب الثان بالنكليزية للدويهي، والكتاب عن معارك إهدن لن يكون
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متوافرا  بعد المسية مطلقا ، والذين يبون إهداء هذا الكتاب إل أبنائهم وأحفادهم،
فهذه أجل هدية يكن أن يصلوا عليها ف كتاب متقن وأكاديي.

وألقى الدويهي خلل اللقاء قصيدتي: واحدة بعنوان "ال خلقن" والثانية عن البطل
الهدن يوسف بك كرم، وكشف عن أربعة كتب جديدة من أجل أدب مهجري

"، "ف معبد الروح" بالنكليزية، ۲ راق ستصدر تباعا  بعد المسية: "ف معبد الروح
"حاولت أن أتبع النهر... النهر ل يذهب إل مكان"، و"كتبوا ف معبد الروح". وقال

الدويهي: "هذه القابلة ستكون جزءا  من الكتاب الخي، كما أن بطاقة أرسلتها
الخت إلام جعجع إل الدويهي عندما قدم إليها الكتاب، ومقالة كتبتها العلمية

كلود ناصيف حرب ستكونان ف الكتاب أيضا "... وناقض الدويهي ف القابلة بعض
أفكار الفلسفة والفكرين أمثال نيتشه، غوته، أمي الريان، جبان خليل جبان...
وقال "إنم عظماء ولكن ليس كل ما قالوه صحيحا ، ويكن أن يأت أحد ويقول إن
كتاب "ف معبد الروح" يتوي على أفكار ل يوافق عليها وليست عندي مشكلة ف

ذلك. ل يب أن يكون الناس جيعا  على فكر واحد".
وجدد الدويهي شكره لذاعة "صوت البة" والب الرئيس مارون موسى مدير الذاعة
والخت إلام جعجع والذاعية كلود ناصيف حرب الت قال عنها إنا تكرمه وتشرةفه
كمقدةمة لبنامج المسية، وقال إن هذا الفضل ل ينساه أبدا . وختمت الخت جعجع

بصلة على نية الدويهي، فقالت: "يا رب، إحم  جيل الذي يعطينا افكارا  جيلة جدا 
من روحانية وقيم وأخلق، وأطلب منك أن تقويه وتعطيه أكثر فأكثر لكي يعطينا هو

 الميل".كنـزهمن 
***

انتهت القابلة... وسأعود إل رائعة الدويهي الفكرية "ف معبد الروح" وكتبه الخرى
ف سياق هذا الكتاب، وليساعدن ال على الحاطة بميع ما كتبه، فهو كالبحر

، ناثرا ، وشاعرا  بأنواع متعددة، ومؤرخا ، ومفكرا ، وباحثا  أكادييا ، وكاتبا الكبي
سياسيا  وباللغتي العربية والنكليزية.

نا والكتابة وجيل الدويهيأ 
، وأظهرت له قدرا  عاليا  من الحترام۲۰۱٤عرفت جيل جيل الدويهي ف أواسط عام 

والتقدير، لشخصيته وثقافته ورصانته وسو أخلقه، وقد بادلن هذا الحترام. 
وعلم فيما بعد أنن كنت أكتب وأذيع ما أكتبه من خواطر ونصوص عب الذاعة.
وتربت ف الكتابة والعلم ليست جديدة، فقد كنت، قبل أن أهاجر إل أستراليا 
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 عنوكتتبمذيعة ف مدينة زحلة، وكنت مراسلة لريدة "الصدى"، وملة "مرحبا "، 
الكثي، وخصوصا  ف ملة "الشبكة" الت كان يرأس تريرها الستاذ الراحل جورج

ابراهيم الوري. والدويهي نفسه يعتب أن صوت الذاعي هو واحد من أهم الصوات
، ۲۰۱٥ف العال العرب والهاجر، وهو طلب من أن أقدم له مهرجاني ف سيدن عام 

، كما قدمت له أمسية ف ملبورن. ۲۰۱٦وعام 
، أي قبل۲۰۱۳، وعام  ۲۰۱۲أما من ناحية الدب، ففي جعبت نصوص كتبتها ف عام 

أن أعرف جيل الدويهي، ونشرت تلك النصوص مرات ومرات على صفحت
(الفايسبوك)... وما إن قرأ الميل ما كتبته حت أبدى إعجابه، وطلب من أن أرسل
إليه قطعة أو قطعتي لينشرها ف موقعه "أفكار اغترابية" للدب الهجري الراقي الذي

أنشأه ف سيدن، وقد أخبن بعد حي بأنه، وفور نشر القطعتي، كتب مقدمة لكتاب،
فيما بعد عددا  من أن فكرة الكتاب ل تطر ف بال، رغم أن الدويهي نشر ل علما 

النصوص على موقعه وف جريدة "الستقبل" الت يعمل مديرا  لتحريرها ف مدينة سيدن.
وقد نشر الدويهي تلك القدمة ف باكورت "كلمات من أعماق البة" الت صدرت

عن مشروع أفكار اغترابية، وعنوان كتاب من اختيار الميل نفسه.
مقدمة د. جيل الدويهي لباكورة الدبية العلمية كلود ناصيف حرب:  

كلود ناصيف حرب: البم قنديل الياة (بقلم د. جيل الدويهي)
بكلمات قليلة، تترق كلود ناصيف حرب جدار الزمن البارد، لتحط  كيمامة على

ربيع أخضر. والديل الرقيق يكسر جدار الغربة، ويقضي على الغرابة ف عتمتها
الخيفة.

القصيدة ل ينبغي أن تكون كثية الكلم، فقد يمسكر الفكر وهو يلحق بقليل من
الحرف، إذا كانت مشعةة، وعالية فوق سنوات ضوئيةة. كلمات من النور، ومن قلب

يبة حتةى الثمالة، هي أبيات من الشعر والشعور، تد فق وتبدع وتتأل ق.
وكم تيةلت أن  البيات هي واحة من السحر والظلل، يفيء إليها البيب التعب من

رحيل وزمان!
و كما أن  كلود تطرح أسئلة كثية ول تدري، فنحن جيعا  ل ندري، وهذه اللأدريةة
بسيطة، ل توغل ف الفلسفة، ول هي انعكاس للشكة، فكلود مؤمنة بال والنسانيةة،

وأسئلتها ل تتجاوز اليال الشعري والاطرة الت قد ل تطر ف بال الكثيين، فتختصة
با وحدها وتعلها فكرة أساسيةة ف كتاباتا، وهي تعبةر عن فرح وشغف بالياة
والسعادة... وربةما أيضا  اليبة، فالب  ليس دائما  غبطة، بل هو ف وجهه الخر
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معاناة، وكم رأينا أطفال  يبكون ويضحكون ف وقت واحد.
السفر هو البتعاد ف جسد الزمان والكان، وف ضوء الكاية. ل يعرف النسان إل
أين هو ذاهب، فاليط واسع، والسفينة موغلة ف الضمة وتغالب العاصفة. إن  العرج

أنفسهم ل يسيون إل الوراء، كما يقول جبان خليل جبان ف "النبة"، وكما ف
كتاب "ف معبد الروح": "ل تنظروا إل الوراء لنةكم تسيون إل الوراء منذ ولدتكم
وأنتم ل تعرفون". ومن هذا اليان بأن  العجلة تسي بنا إل ما هو أفضل وأكثر تأثيا ،

أشعر بالسرور لن  كلود شق ت طريقها، ول رجعة إل الوراء.
،رؤيويةهذه هي القيقة، أو بعض القيقة الطلقة الت تواكبها كلود ف خط بيان  

لكنةه حال وهادئ، ول حاجة بنا إل كثي من التفكي لكتشاف أبعاده.
والسؤال: لاذا البة؟ لنةه قنديل الياة، وأنوار القلب. البة هو كل البعاد والاوراء،
حيث يكون وجه البيب هو القمر والنجوم، ف سهر البيبة الطويل. البة هو البحر

ونن الراكب.
وف شغف الطفولة البيئة، تتدة يد كلود إل القمر لترمي به ف الغياهب، فما أنت أيها

الضوء الزيل، يا مرآة الشمس، يا ظلما  ف الصل يستجدي الضوء من كواكب
أخرى؟... ما أنت لتحل  مكان البيب الذي هو المال والضوء الصيل ف معبد

المال؟
وتنتهي كلود أحيانا  إل بعض السأم من الياة والناس، فالياة هي انتقام من اليبة
نفسها، ويظهر لدى صاحبة الكتاب أن  الب  هو حلم ل يتحق ق، هو طموح إل

اللقاء، واللقاء ل يكون: "إل مت أنتظر أن تسقط على صدري، ول تسقط، بل تسقط
حبةات الطر؟"... غريب أن  البة، على جاله، ورق ته، وعمله ف الروح، ل يتمة، ول

يكون كما تشتهي سفينة الحلم، بل يتساقط الطر دموعا ، هي مطر العيون، ف
أوقات الزن والتمنةي والسهر على نافذة الشواق.

رحلة قصية تأخذنا با كلود على صهوة الكلمة، ولست أعرف إذا كانت القصيدة
قصيدة، أم هي نثر شعرية، أم هي نثر وكفى، لكنةن رأيت فيها أعماقا  أعمق من

الشعر، وعلى بساطتها ورق ة حديثها، أعلن أن كلود ناصيف حرب هي صوت صارخ
ف ضمي البداع، ولو أنةها تصرف وقتا  على الكلمة، وأرادت أن تكون كاهنة ف

هيكلها القدةس، لشرقت من داخلها، وصدحت بأصوات ملئكية أن  البدع هنا، ول
حاجة بنا أن نذهب إليه ف أسواق البضاعة الباهتة الت ل صوت لا ول صدى.

وكم يغبطن أن  كلود انطلقت ف رحلتها الدبيةة، بشكل رسية، من مشروعي "أفكار 
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اغترابيةة"، فمحاولتا الول ل أعرف عنها شيئا  إل  من خلل الوقع، والكثيون من
الذين أعرفهم يقولون ذلك، كما أفتخر بأن  "أفكار اغترابيةة" قد فتح الطريق لا ولعدةة

أقلم جديدة لتفصح عن المال الذي نرفض أن يوضع تت مكيال، وهدفنا أدب
مهجرية راق ف أستراليا، وكلود هي خي من يث له.

***
انتهت مقدمة الديب الدكتور جيل الدويهي لباكورت الدبية، وهو طالا اعتبن ابنة
"أفكار اغترابية"، الشروع الذي احتضن أساء وأساء، من أستراليا وخارجها، وأصبح

منصة أدبية راقية ورائعة. والوقع الذي أنشأه الدويهي وأشرف عليه شخصيا ، بدعم من
الهندس الستاذ ألن نصوح، أصبح على كل شفة ولسان، ومجة للعديد من الدباء
والشعراء الكبار، وييزه أنه مصص للدب فقط، فليس فيه مادة خبية أو سياسية،
كما ل ينشر سوى الواد الدبية الرفيعة والراقية، فالدويهي، كما أعرف من جيع

كتاباته ل يكتب كلمة نابية، ويسيئه أن يكتب الديب أو الشاعر نصا  هابطا ، ويذكر
 ف بعض قصائده، مثل "حبلى"، و"القصيدةيوفف ققدائما  أن الشاعر نزار قبان ل 

التوحشة"... وهذه القصائد من باب لزوم ما ل يلزم أو "خالف تعرف"، وهذا ل
 الكبار، لكن للدويهي رؤيةلساتذة أن الدويهي يب نزار قبان، فهو يعتبه أحد نفيي

نقدية ترتفع عن تقديس الشخص، وله آراء ف التنب، وجبان خليل جبان، وقبان،
 رفيعةمنـزلةوسعيد عقل تتلف عن آراء الكثي من النقاد الذين يضعون الشخص ف 
وييطونه بالة مقدسة، ويصرفون أنظارهم عن نقاط الضعف ف النص.

 مقالة ۲۰۱٧ تشرين الثان ۲أنا إذن ابنة أفكار اغترابية، وقد كتب الدويهي ف 
"كلود ناصيف حرب ابنة أفكار اغترابية وف الدب نمةف هذا العن بعنوان 

، قال فيها:مضيئة"
ليس مهمةا  ف نظري أن يكون الديب قد كتب عدة كتب ف حياته ليحجز له مكانة

تت الشمس، فمن الشعراء من كتبوا قصيدة أو قصيدتي، وبعضهم ل ينشر كتبا ،
وبعضهم الخر نشر كتابا  أو اثني. فالكثرة قد ل تضيف والقلة قد تضيف. الهم أن

ديب شيئا  جديدا  يغ ن ويرفع بالكلمة إل مقام عل. ودائما  يكتنف عمليةليقدم ا
إصدار كتاب نوع من التعجب والدهشة يصل أحيانا  إل طرح السؤال: هل ما كتتب

هو أدب حقا ؟
ولكي أقطع الشك باليقي سأتدث عن أديبة جديدة، هي ف الصل إعلمية، وأرادت

بإصرار وعزية وشغف أن ترتفع إل مدار الدب، وقد قلت عنها ف أمسيتها: لقد 
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بدأت ف مكان ما، وما الشكلة إذا بدأ أحدهم ف مكان ما؟
وأنا الشاهد على أن كلود أديبة، با أملكه من علم وخبة أكاديية، وتربة أدبية

طويلة، وقرأت لئات الدباء، وكتبت مقالت أكاديية رفيعة عن التنب، وامرئ القيس،
وأمي الريان، وجبان خليل جبان، وسعيد عقل، وفؤاد سليمان، وغوته... وأعرف

الدب من اللأدب. وحاضرت مع كبار النقاد والدارسي، ومنذ قرأت لكلود أول
مرة، لت فيها شعلة أدبية حية تتاج إل قليل من التشجيع، فكما ل يصدةق الناس

أحيانا  الصدق نفسه، فالبتدئ ف أول الطريق قد ل يصدةق الصدق عن ذاته، وأسأل
، وكانت ل تنشر ف ۲۰۱٥نفسي الن: لاذ كتبتق مقدمة لكتاب كلود منذ عام 

موقعي أفكار اغترابية أكثر من نصةي؟ 
ويسأل نفر من الناس: هل ساعد الدويهي كلود ف شيء؟

يقدم الدويهي إل ل لقد أجبت عن هذا السؤال ف أمسية كلود نفسها، وقلت: "
 حبة رمل، وقطرة حب ف بر أزرق، فكلود صنعت البحر والسفينة وهي البحةار،بقدار

وسفينتها من ورق وحب ولن تغرق".
وإن نصوص كلود الت كانت ترسلها إل موقعي وإل جريدة "الستقبل" السترالية ل

تكن تضع للتصحيح، بل لبعض الذف لقاطع كانت تلقيها ف الذاعة ول يغلب
عليها الطابع الدب، وكنا نكتفي بالقاطع الدبية لغرض واحد، وهو أن موقع "أفكار

اغترابية" مصص للدب الراقي، ول يدث مرة أن عدةلنا ف نص أو طلبنا من كلود أن
تغيةره، أو سحنا لنفسنا بأن نس قدسيته... بالعكس، كنا إذا تاخرت كلود ف النشر
نسألا، ونطلب منها أن تعود إل ساحة الدب، طمعا  ف الزيد من كتاباتا، وحرصا 

على أن تبقى ف الال الدب، وأن تتجاهل ف بعض الحيان صفتها العلمية الت
تيمن على العقل وتد من البداع... كل ذلك حدث ما عدا مرة واحدة، عندما

كتبت كلود مؤخرا  نصا  رائعا  بعنوان "حقبة أجل من العمر"، وكانت وحدها تضةر
لمسيتها، وتري اتصالت، وتهز الصالة، والزينة، والائدة ، والتكلمي، والقداس،

والوسيقى... وما إل ذلك من تنظيم مضن  ومرهق ل يقوى عليه عشرة رجال، فقالت
ل إنا تكتب نصةا  ل يرد ف كتابا الخملي الراقي "كلمات من أعماق البة"، وإن
فكرها ف مكان آخر، والتعب يقسيطر عليها، وقرأت  ل ما كتبته فأعجبتق به، وبناء

على طلبها، أعطيتها ملحظة أو ملحظتي ل أكثر.
لست أقول هنا إن كلود ناصيف حرب هي مثل جبان خليل جبان، ول هي مثل
ألبي كامو، أو مارغريت دو ستايل. هي وردة من روح ومشاعر تريد أن تعبةر عن
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نفسها، وقد ساعدها الكثيون غيي على هذا التعبي، كل  مبة حضر المسية ساعد
كلود، كل متكلم أو مشجةع أخذ بيدها... أما أن تكون أديبة أم ل، فهذا ل يكم

، ول من ل يقرأوا ف حياتم كتابا ، ول ممن فالدبعليه من ليست عندهم تربة ف 
قلوبم حقد على كل جال وإبداع... وكم كنت أتن على هؤلء أن يكونوا منصفي

ف كل المكنة والزمة، فالكيل بكيالي ل يفيد مع العارفي بفايا المور وأسرار
الكلمة، وقد عجنةا وخبزنا كثيا  من الناس، وبتنا نعرف كيف يفك رون ولاذا يتجون

هنا ويوافقون هناك. وكم كنا نتمن أن نرى إبداعا  كل يوم وصدقا  ف القوال
والفعال، كما فعلت كلود، فقالت وفعلت كما عل مها "أفكار اغترابية"، لن القول
وحده ل يشفع لحد، ويبقى كلما  فارغا  من أي مضمون. و"أفكار اغترابية" الذي

اعتاد على العطاء، سيعطي كثيين أيضا ، كما أعطى كلود جائزته الرموقه، واعتزة با
قامة وقيمة.

ويا كلود، ل تلتفت إل الوراء ول تسمعي إل ما يليه عليك الضمي، وغدا  يوم آخر...
واسحي ل أن أقف مرة أخرى، بصمت ورهبة، أمام قولك:

الدينةت واسعة،
 فيها أحٌدوليس

إل  أنا وأنت...
أنا الميةت ف قلب ك

وأنتم الل كق على حقيقت.

...؟لاذا تداخلتم ف  إل هذا الدة
ل أرغبم يوما 

ف أن أصيم ساء
فصرتق ساء...

ول أكن أشتهي أن أصيم برا 
فجعلتمن برا 

ل شاطئ له...
ول أكن ف ما مضى من الزمان

إل  نفسي،
فصرتق أنت.
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 نظرت إليها كل ماقرأ هذه الكلمات الضيئة، الكتوبة بعطر وندى ربيع، وأؤكد أ
 شيئا  جديدا  يولد فيها، والدب الذي ل يتجدد أو يدد نفسه، ل مكان له ف أن 

كتاب اللود.
***

 ضد حلة من التجن والكاذيب التعنةيانتهت مقالة الدويهي، وبدا فيها أنه يدافع 
ساقها بعض الناس، ولست أدري كيف تكن هؤلء من معرفة "القائق" الت ل يعرفها

 مامي أو قضاة ف مكمةعيةنهمإل أصحابا، وماذا يهمةهم من أمري؟ ومن 
الدب؟... إن هناك شيئا  واحدا  حركهم، هو الغية والسد والرغبة ف تدميالخر.

"كلود ناصيفولنن "ابنة أفكار اغترابية" كتب الدويهي عن مقالة أخرى بعنوان 
، جاء فيها: ۲۰۱٧ توز۲٥نشرت ف ، حرب وأفكار اغترابية"

بدأت مسية الديبة العلمية كلود ناصيف حرب مع مشروع "أفكار اغترابية" الذي
 وكانت كلود تكتب ما يشبه،۲۰۱٤أطلقته بقعيد هجرت الثالثة إل أستراليا أواخر عام 

الواطر التفرقة، وف مواضيع متلفة يغلب عليها طابع العلم أكثر من كونا أعمال 
 بإحساسي النقدي وخبتتلمةستأدبية متكاملة، وعندما أرسلت  مقطوعاتا الول، 

الدبية العميقة أن كلود ستشق طريقها ف عال الدب، ولكنها تتاج إل مزيد من
التركيز والبتعاد عن النمط العلمي السائد، نو عال جديد أكثر ألقا  وجال .

وكتبتق مقدمة لكتاب كلود قبل أن تفكر ف نشره بسنتي، وانتظرت منذ ذلك اليوم،
وكانت كلود قد نشرت قطعتي أو ثلث قطع، فقلت ف نفسي: "سأكتب لا مقدةمة،

". والذيروأنا عال علم اليقي أنا ستصل ذات يوم إل مستوى عال يسمح لا بالنش
يط لع على مقدمت ل يد فيها أمثلة، وأضفت إليها استشهادا  واحدا  أو اثني من أواخر

ما كتبت كلود. ول تعلم كلود بأنن كتبت مقدمة لكتابا إل عندما أعلمتها أوائل
الشهر الاضي، بأن مشروع "أفكار اغترابية" قد جع لا أعمالا، وأعدة لا غلفا 

للكتاب، وأرسلتق إليها ملف ي، واحدا  للكتاب وآخر للغلف، لكي تطلع عليهما، ول
يكن عليها سوى الطباعة، وكانت تلك مفاجأة كبية لا، أسعدت ها، وفتحت لا مال 
للنطلق ف عال الدب. وليس لفكار اغترابية وصاحبه أي فضل ف مسية كلود،

 لا الظروف للمضي ف رحلةيوف ر ل تتاج إل من الطيةبةفهي تشبه نفسها، وروحها 
المال والبداع. ومثلما شعرت كلود بالسعادة، نن نشعر معها، ونشاركها خلجات

أفكارها، ونعتب أن ما فعلته وما فعلناه أيضاا ليس لنا فيه شيء، لن ال هو الذي وفر
لنا جيعا  سبل البداع والفكر الراقي، وهو الشاعر العظيم. وإذا كان هناك ممن 
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يتمنطقون بالذهب والنحاس والظاهر الادعة فلسنا منهم، ولن ننتمي إليهم ف يوم.
رحلتنا هي رحلة الصدق والمانة، وسنقف مع كل إنسان صادق ونبيل ويترم
القيقة، ول تمنا القشور الت تلمع، لنا ستسقط عند القارنة النقدية الصادقة،

وعندما يكون هناك ممن يدرسون الدب عن علم وليس عن صداقات، وتزةبات،
ونكايات، وحروب على كل مبدع حقيقي.

و"أفكار اغترابية" وصاحبه مستعدان دائما  لرفع مستوى الدب الهجري الراقي التعدد،
والتنوع، والتفرةع، والشامل، شعرا ، ونثرا ، وفكراا، وتاريا ، ودراسات وباللغتي العربية

والنكليزية، والتميز حقيقة وفعل ... لن التميز ل يكون إل بقدار العمل وليس
بإطلق التسميات عشوائيا ، ول يتحقق إل تت شعار "ضعوا كتبكم على الطاولة".
وها هي كلود ناصيف حرب تضع أول كتاب لا على الطاولة، وأرجو أن ل يكون
الخي. وحسب علمي أن "أفكار اغترابية" يتزن الزيد من العمال لا، وسوف ل

نتردد ف تلبية ندائها عند إشارتا.
كما ينبغي أن نوضح أن "أفكار اغترابية" يضم مموعة كبية من الساء اللمعة،

والساء الديدة الت انطلقت منه، وقد يتاح لنا ف يوم من اليام أن نساعد الكثيين
على تقيق أحلمهم، ويكون لم دور ف الركة الدبية الهجرية، الت يب أن تقوم
على أدب راق ورفيع، بعيد عن التكلف، والتصنع والنظم الركيك... فالدب شيء

والدعاء شيء آخر.
هنيئا  لكلود ناصيف حرب باكورتا "كلمات من أعماق البة"، وقد شرفتن كلود ف

أن أختار له العنوان الذي يليق به، ويتصر ما فيه من عمق، وأبعاد جالية، وحب ل
ينتهي.

***
ولعل  أجل مقالة كتبها الدويهي عنةي هي تلك الت عنونا: 

كلود ناصيف حرب والني: التعبي يرج من العيني ف قدسيمة اسها الصمت
:۲۰۱۸ كانون الثان ۳۰شرت ف - نق(جولة ف نصم "كيف ل أحنم إليك؟)

ل نكاد تعثر على نصة لكلود ناصيف حرب ل ند فيه لفظة "حني". وحني كلود
الت جاءت من باب العلم إل الدب هو تعبي عن شعور حقيقية ونبيل وصادق.

وبصفت من مبةي كتابات هذه الرأة الشاغبة ف حنينها، الراقية ف تعاطيها مع الناس،
الرقيقة ف انتقائها لفرداتا، أجد نفسي متتبةعا  لنصوصها، وأقرأها بشغف، فهي ذات

لغة خاصةة. صحيح أنةها ل تدةعي الدب، وليست ف مستوى جبان وسعيد عقل ونزار
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قبان وغوته وموليي، لكنةها ل تيئس، وهذا ما يغبطن ف شخصيةتها، وتلحق المل
واللم، حتةى بات العديد يريدون اللحاق با ومعرفة السرة الذي استطاعت من خلله

أن تقتحم عال الدب وتثبت نفسها ف كتاب صغي، أنيق، ليست فيه رموز كثية ول
سوريالية معق دة، بل لغة واقعية عذبة تتسلل من بي الضلوع إل القلب. ولكن هذه

البساطة ل تعن السطحية، بل بساطة صعبة، ول يستطيع أن يعرف أسرارها إل
القليلون، وخصوصا  أولئك الذين تعوةدوا أن ينفذوا إل الروح الداخليةة، ويفهموا

تعابيها ومكنوناتا. فما أجل هذه البساطة ف قول كلود: "أكره حي أصمت فتخرج
الكلمات من عينة، فالصمت أحيانا  يأت بعن ويتاج إل الصغاء". ل يكن لحد
مهما كان أكادييا  صارما ، أو متكابرا ، أن يغض الطرف عن جالية هذه الكلمات

القليلة. حبةات من اللؤلؤ كانت مهملة، فجمعتها كلود ف عقد صغي، أو سوار يلتف
على اليد، فيطيب إليه النظر. التعبي يرج من العيني، ف قدسيةة اسها الصمت...
والنص "كيف ل أحنة إليك؟" من كتاب "كلمات من أعماق البة" يتصر عال

الشوق، فل حبة من غي حني إل اللقاء، ولو كان لقاء يتنع. وف ظنةي أن كلود من
الناس الذين يعتنقون حبة الروح لنه خالد وأنيق. وحبة الروح يصرخ به الصادقون

 والادةة: "أحتاج إليك ول أستطيع العتراف بذلك... مغرمةالنـزواتوالترف عون عن 
أنا بعالي الاصة هدوئي... صمت... ضجيج قلب... فعالي ل يفهمه أحد سواي أنا"!

ولست أدري، ف هذا النصة تديدا ، إذا كانت كلود من الذين يتقنون التمثيل ف
الدب، فتتخيةل وتكتب... أو هي تقول القيقة عن نفسها. قد تكون أحبةت حقيقة أو
تصوةرت ممن تبةه، لكن هذا البة من نوع آخر، عصية على التصديق...حيث تتوحةد
فيه الذات مع البيب الغائب، وكأن الغياب هو حضور أيضا ، والتعبي يتنع أن يصدر

عن فم امرأة تدور حول نفسها وتدور من الية، بيث أنا ل تد الكلمات الت
تصوةر با حبها، فتكتفي بالقول: "كل  كلمات الدنيا ل تل الفراغ حي تغيب عن

عينة" .
إن التحليل النفسي لشخصية كلود ناصيف حرب ف قصيدة "كيف ل أحنة إليك؟"
لو صعب جدا ، لن  صاحبته شخصيةة نادرة، تعشق وتنة من بعيد، ليصبح الب ف

درجة الل... وتريد ف لظة غضب من نفسها أن تعيش بل قلب لكي تنجو من
العذاب والني التمادي: "ف أوقات كثية نرغب ف العيش بل قلب، فالحساس

أصبح يؤل جدةا ". ويتصاعد النص ف لجة راقية، مدهشة، تفاجئ التلقي بجموعة من
التناقضات والواقف التعارضة: "أيقنت بأنةك حلم، وحلمتق بأنةك واقع... أنا ل 
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ألومك على الغياب، ولكن ألوم نفسي على النتظار". ف كلمات قليلة يتم كل شيء:
يتم اللم، والواقع، والغياب وانتظار طويل... والسؤال هنا: لاذا يكون اللم بديل  عن

الواقع ويكون النتظار بديل  عن الغياب؟ التحليل ذاته يؤكد أن كلود تعيش ف وضع
التعذيب الذات من أجل أن يبقى البة ول يزول، والتعذيب للنفس هنا ليس مازوشيا 

masochistأي بدف جذب اهتمام الخرين والصول على عطفهم بأي ثن، لكنه ،
تمةل من نوع آخر، صوفيةة، وترف ع وصب... فالوى السدي سرعان ما يتلشى،
والبة الروحي هو البقى والنقى. فلتع ش هي اللم كتعويض عن واقع تشى أن

يصيبه الوت، ولتنتظر إل ما شاء ال ف مطة الوجود لصورة، ليال، لرجل تبةه وتنة
إليه، لكنةه ف الغياب يبقى وف الضور يتوارى... وما أجله من تصاعد ف الفكرة قول

كلود: "نادوا باسك فالتفت قلب"، وهنا أحك م الشعراء والنق اد والنتقدين وأسألم
بضمي أدب: أليس هذا بربةكم من أجل ما سعتم من التعبي؟ أغار منك  يا كلود، لن 
هذا الكلم لك ول تسمحي ل بسرقته... بروف قليلة قليلة أشعلت نارا  على سطر

وأن  البداع ل، وأحرقت كل الفاهيم الامدة، وأعلنت من قلب النار أن  الدب حريةة
ينحصر بقاييس وأزمنة، وأن ل حاجة للمبدع إل أن يكتب كثيا ، فكلمة منه قد تغيةر

وتقخيةل وتأخذنا إل عال بعيد وعميق. وعرسقك الدبة كنتق فيه أنا من الغامرين ل
القامرين، من الؤمني ل الشك كي، من الفرحي ل التفارحي... لنن أؤمن

بقدرتك... وكثيون بعد هذا العرس حزموا أمورهم وقرةروا أن تكون لم أعراس،
وكم جيل أن ترةكي البحية الراكدة بصدى من كتاب أخضر هو كالربيع، كابتسامة

اللود. ث تقولي وتقولي: "على توقيت ابتسامتكم يضبط الياسي موعد انتشار
العطر"... أهذا من كلم بشر أم من كلم إلة من عصور قدية؟ إن  فينوس ف سحرها

وجللا حي سعتك تقولينه، فرةت على غي هدى واعترفت بأنا خرساء باردة ول
تعرف كيف تبة... كما اعترفت  بأنا ل تنح أحدا  حقة التجول ف تفاصيلها، كما

منحت  أنت ذلك البيب الفية الذي تني إليه ف كل مساء... وعند إشراقة كل 
صباح... فألف تيةة لنينك الساهر لنةه سيةد الكلم... ورقيق كما كأس مترعة

بالمرة الطيةبة. 
***

انتهت مقالة الدويهي عن الني ف كتابات، وليس غريبا  ان يعطين الدويهي لقب
"سيةدة الني"، وهو لقب سأعتز به ما حييت.

تعنيهم،ويبدو من القالة أن الدويهي يقف ماميا  ف وجه من يتدخلون ف شؤون ل 
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 أنفسهم مامي، ضاربي بعرض الائط القاييس النقدية، والعلمية... بلعيةنواومن 
زايدوا على الدويهي نفسه، وهو واحد من كبار الكادييي والعاملي ف حقل الدب،

وقد بلغ تنوعه ف جيع أنواع الدب العروفة مستوى يفوق التصديق، فلم يسبق لي
شاعر أو أديب عرب أن نوةع ف أعماله كالدويهي، ومن واجب أن أرفع شهادته

 الاصلي على هذه الشهادة وميدالية أرفعهما فأوةلكمصدر فخر واعتزاز، وكنت 
، فأنا أول من حاز على جائزة الديب د. جيل الدويهي - أفكارمنـزلصدر 

اغترابية للدب الهجري الراقي.
ويتابع الدويهي ف دفاعه عنةي، وهو يسمع من ل ينامون الليال من السد، ومن

 على صفحات، ويراقبون كل حركة وسكنة أقوم با، ليبنوا عليها جبال  منيتجسةسون
 إعلنا ۲۰۱۸نيسان عام  ٧الكاذيب الت ل يتمكن أحد من إثباتا، فعندما نشرت ف 

عن اللسة الوارية لكتاب "كلمات من أعماق الب"، وذلك بعد العرس الدب
للكتاب ف العام نفسه، كتب الدويهي تعليقا  على العلن يقول فيه: "أنا أشد على
يديك ف اجتهادك وإصرارك على النتصار. وأتذكر ذلك اليوم الذي كنتق فيه ف

الريدة وفوجئتق بستة نصوص تصل إل  منك ف يوم واحد (النصوص موجودة عندي
 عليها التاريخ والوقت)، ونشرتقها تباعا  على موقع "أفكار اغترابية". وتعجبتومسجةل

من هذه الغزارة ف الكتابة ف ذلك اليوم بعد انقطاع. وعلمت بعد حي أن الغال
سايون حرب شجعك على الكتابة لناز كتابك الديد... كما نشرتق لك نصوصا 

، عندما كنت ف لبنان ول أكن أعرفك". ۲۰۱۳تعود إل عام 
لقد أثبت الدويهي با ل يقبل الدل ول النقاش أنن كنت أكتب قبل أن أعرفه، كما

أكتب من غي مساعدة منه، وادعاءات الاقدين فارغة من مضمونا. والغريب أن
أحدهم أشاع أن الدويهي نفسه يأخذ نصوصه عن الدب اللان والدب الروسي،
وهذا فعل  أمر مضحك، لن من يتابعون أعمال الديب الكبي يرون بأم العي كيف

نه نقلإ وقد قال عنه أحد النقاد العرب الكبار ،يبدع الدويهي ويبتكر ويتحدى المود
مركز الثقافة العربية إل سيدن بدل  من بيوت والقاهرة ودمشق، ولو سأل سائل:

كيف ينقل الدويهي عن الدب اللان أو الروسي ف قصائده عن سعيد عقل، ونزار
قبان، وأب تام، والتنب؟ لهتدى إل خفايا النفوس وعرف أن القد يعمي البصائر،

وأن الاقدين يلجأون إل أي سلح، ولو كان من ورق ليذاء الخر. 
دفاع الدويهي عنمي (شهادة موثققة)

عثرت بالصدفة على هذا النص ف يقول الدويهي ف مقالة نشرها على فايسبوك: 
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أرشيف العلمية الديبة كلود ناصيف حرب، منشور على فايسبوك، وهو يعود إل
 (يكن طباعة الكلمات الول من النص على مرك بث فايسبوك للتأكد۲۰۱۳نيسان 

، وكنت۲۰۱۳من تاريخ نشر النص)، أي قبل أشهر من عودت إل أستراليا ف توز 
 سنوات ونصف السنة ف لبنان، ول أعرف كلود قبل ، ول التقيت۹أمضيت أكثر من

، أثناء تقديي لفل تكري ۲۰۱٤ف عام عابرا  جدا  ول با البا إطلقا . وكان لقائي 
الفنان الراحل والطرب وديع الصاف. وأذكر أنن اقتربت آنذاك من طاولة "صوت
البة" وسلمت للمرة الول ف حيات على كلود، وسألت الوجودين معها: كيف

تريدونن أن أرحةب بكم على السرح؟ فأجابوا: "أتسرة صوت البة". إذن النص الذي
بي يدية يثبت أن كلود بدأت بالكتابة قبل أن أعرفها، وأنا هنا ل أحكم على طريقة

الكتابة، والكثيون ينشرون على فايسبوك من غي تنقيح، وقد تسنت كلود كثيا 
الن، كما ألظ ويلحظ الميع معي. وعلى الرغم من أنا تتاج، كما أحتاج أنا، إل

مزيد من العلم والقراءة والطلع، لكن النص يعب عن شغفها بالكتابة، ويثبت با ل
يقبل الدل أنا ل تتاج إل مساعدة من أحد... بل هي صاحبة طريقة خاصة، وأنا

أحيانا  أتأث ر با تكتبه... وتبقى كلود ناصيف حرب ف رأيي التواضع صوتا  جيل 
ومعزوفة راقية ف أفكار اغترابية، وف الركة الدبية الغترابية، وأنا أحبة أعمالا،

ولعل أجل ما فيها أنا متواضعة ورفضت لقب شاعرة منذ البداية، وقالت ل: أنا ل
أعتب نفسي شاعرة كما يفعل الكثيون، ولست كاتبة لن الكتابة جاف ة وتتلف عن

الدب، وهكذا ارتأينا أن نطلق عليها لقب أديبة، لن ما تكتبه ينتمي إل الدب، وهو
ل يقل  قيمة عما يكتبه أدباء كثيون.

                                           ***                                      
:۲۰۱۳النصة الذي أشار إليه الدويهي، والنشور ف نيسان 

 خذن إل بلد العشق الساحرة
 كم أتن ان أحلقم عاليا  مثل هذة اليمامة...

ن اصل ال شباك غرفتك...أإل 
نفاسك...أتنفس من أتأملك... أليك... إوأنظر 

ولربا حالفن الظ...
ووجدته مفتوحا 

حضانك...ألرتي بي 
فكم أشتاقق إل تلك الصباحات معك...
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ميي...أاقترب يا 
وأكبكثر... فعشقي يل العال أاقترب 

خضرأمدد يدك نوي لنجعل الكون ربيعا  أ
ميي...أمددها يا أ

كثرأددها أم
رادتنا معجزةإلنخلق من 

... تتكسةروتلك الواجز المقاء 
ل بلد العشق الساحرهإخذن 

قلبك كورده خالدهف لستوطن 
تسقين باء حنانك 

وتغمرن بلمسة دافئه 
وتداعب خصلت شعري 

إل.... ة هادئة طفلوكأنةن
 آذار٤ل نشرته على موقع "أفكار اغترابية" ف  نص نعكتبها الدويهي ملحظة 

لص مترف"، وف جريدة الستقبل، بعنوان: " ۲۰۱۸
قلت مرة لكلود: أحب هذا النص، وأحسدك عليه لنن ل أكتبه، ول أزال عند ظن،
فهذا النص فيه حركة جالية تقوم على تراكم الفعال، ما يرجه من الطار الوصفي

الامد إل إطار أكثر حيوية، بالضافة إل الوار الميل بي فتيات من القرية عن
السارق، الذي تبئه كلود بعد أن سرق قلبها، وتاف أن تعتقله الشرطة... وتتم

كلود بأن مفتاح قلبها أصبح ف يد هذا السارق وحده... أخفض قبةعت لذا النص:
الميع ف مدينتنا

يتحدثون عن سارق مترف
الشعارسرق كل 

ونوم السماء
ونثرها على شرفات قلب

لتعزف له ألان الساء
:يسألنمنوصديقات 

لاذا تركت  السارق ينجو؟
؟نت مهتمة بهأولاذا 
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ولت ل نبلغ عنه؟
وكيف يق له

أن يستول على قلبك الصغي؟
آه لو يعرف الناس

وأنيقكم هو جيل 
ومتلف ومترف

هذا السارق العاشق!
لقد أخذ كل النجوم،

وجعلها عقدا  على صدري
وسوارا  ف معصمي...

وترك لغيي قمرا  منطفئا ...
أصبحت أفكاري كل ها

ف يد لصة مترف
دخل إل قلب

وعبث بحتوياته...
وسيبقى مفتاح قلب له وحده.

***
"كلمات من أعماق البم"؟كتاب الدويهي كيف نشر 

أرسل ل الدويهي مفاجأة إل بريدي الداخلي (الفايسبوك): غلفا  لكتاب باللون
الخضر وصورت ف الوسط، وفوق الصورة عنوان الكتاب، وتت الصورة اسي. ل
أصدق، وظننت أن المر مزحة، ولكن ل... ل تكن تلك مزحة، بل هي حقيقة...
كتاب ل يصدر ف سيدن، والهم أن الدويهي يصدره، وهو ناقد، وأديب وشاعر

كتب عنه الكثيون وكتب عن الكثيين، وله باع طويل ف الدب وترية عميقة. ولو
ل تكن النصوص الت أرسلتها إل "أفكار اغترابية" تستحق النشر، لا نشرها ل أول ،

ولا أصدرها ل ف كتاب ثانيا .
وبالفعل نشر الكتاب، وكان أول عمل يصدر ل من مشروع "أفكار اغترابية"، 

ث تبعه عملن آخران ها "عيناكالسماوية،  وغمرتن سعادة ل توصف وموجة الغبطة
. (يصدر قريبا )مرفأ لنين"، و"نغمات على قيثارة الني" 

،  ۲۰۱٧ف صالة دير مار شربل - سيدن، تشرين الثان وف أمسية كتاب الول، 
۲۳ 



وقف الدويهي إل جانب وقدم الفل الذي كان عرسا  للدب، بكل ما للكلمة من
، وحشدراعي البرشية الارونيةه سيادة الطران أنطوان شربل طربيه حضرمعن، وقد 

 ونبة من أبناء، ورؤساء جعيات ومالس، ومثقفون، وإعلميون،من رجال الدين
 هذا نصها:رقيقة قصيدة زجلية ، أثناء التقدي الراقي والميةز، إل الدويهيالالية. وقدم 

 سكبها الليل عا نغمة كتمانكلم ه
يا كلود مش من حب... بيت الشععر كان...

مرجوحة عصافي طارت بالكتاب
تا صار حمرف البديةه مهرجان...
والتبة هوةي تني غر قو بالض باب

وش فاف لب سو من حمني، وأرجقوان...
ف ناس كت بو كتتي عا وراق الغياب 

دب لو الكتب، واص فرةت وراق الكي
وكتاب حقبة كلود... خالد بالز مان.

حمللتزحله، سمعيد العقل عم يس كب 
كاس اندلق عا ش فافها، وكاس ان تلى

وكلما عا غص ن الور يتسرةق قممر
رس ه عا وجة النهر... بيصي الفتل...
يا كلود حمرب تغمزةل، وجيب صقومر

تا ال ب يلتعب س حر، ويقل ك هل
وتا نقول ننا بالفيد الختصر:

ما زال مع بد روح تان هالكتتاب
ننا ب معابد رقوح منحبة الصةل.

قدةيش ح كيو شعر عن حقبة الكبي...
وحقبةك رفيف الزنبقه حدة الغدير...

حبةك حني البحر للشط  البعيد
حبةك وعد مكتوب عا شال الترير

عقشةاق مر قو كتي ببيوت القتصيد 
۲٤



ـققي! لول الوى شو كان هالعال ف
وعالرض مرقو ناس قلبقن من حديد

كيف انلقت هيك قلب ك من دهب...
كلما شهق للحبة، بينق ط عبي؟

خايف يا هالبيةاع من بان وبن
ما تس رق من زرار ورد م لوةنه

و تاخد ك تاب الخضر اللبس ربيع
تا ت بيع م نةو بالتزاد، وتغ تن...

ولول الر ف مكتوب بالط الرفيع
هبيكون ب ر كبي... وش هور السعن

وعندي سؤال م حيةر عقول الميع:
يا كلود كيف كتاب من حب وورق

هلقدة هوةي زغ ي بيساع الدن؟ 
ولقد شرفن الديب والفكر د. جيل الدويهي بأن أكون أول من ينشر كتابا  انطلقا 
من مشروعه الكبي "أفكار اغترابية"، وأكون أول من حصل على جائزته "جائزة د.

وسلمن،  ۲۰۱٦جيل الدويهي - أفكار اغترابية للدب الهجري الراقي"، ف عام 
أطلقتالائزة ف عرس كتاب "كلمات من أعماق البة" مع اليداليةة الذهةبة. و

، وعميد الدب الراقي. بي الكوانالتناغم: العبقري اللبق، سفي ألقابعليه بدوري 
ورتكلمة الديب اللبنان د. جيل الدويهي ف افتتاح اللسة الوارية حول باك

، ف صالة دير مار شربل - بانشبول:"كلمات من أعماق البم"
 ومن أعماق الروح الت،مساء الي، مع الوعد النتظر، و"كلمات من أعماق البة"

تعرف أن  التبة سفٌر وانتظار، ومواعيدق مرسومة  بب العيون.
"أفكار اغترابية" يفرح مع الفارحي ويقشفق على التباكي، ول ينظرق إل الاضي لنةه

كما قلت ذات-مشروع حية، والياة ل تعرف المود، كما أن  الطيورم الهاجرة 
 ل تطيق إل الوراء، وكلود ناصيف حرب نفسقها تقول: "ل تبحثت عن ماض -مرة
.ى"مض

ومن هذا اليان بأن  الرضم تدور باتاه واحد، أصرةت الديبة والعلمية كلود
ناصيف حرب على متابعة الرحلة. حلت حقائبمها إل مرفإ بعيد، ول تكترثت لمواج 

۲٥



 يكنقه أن يمصنع من الب  منارة ،صغيا عاتية وعواصفم هادرة، فالقلمق الميلت وإن كان 
ومن الشغمف  مراكبم ل تتعبق من الترحال.

كان "كلمات من أعماق" البة مبادرة من صاحب الفكار، ومن هناك عرمفت  كلود
نفسمها أكثر، ودخلت ف عال البداع ، وها كتاٌب جديد، مولوٌد ثان  يصدقرق منها ولا
بعنوان "عيناكم مرفا  لنين"، وهذه الرةة ليس "لفكار اغترابيةة" إل تقديق الغلف هديةة 

راقية، حيث تلتفت سيةدةت الني، ليس بثا  عن ماض مضى، بل لتقلقي نظرة إل البيب
الذي عاهدته على الوفاء. 

وسيأت يوٌم يا كلود ويعترفق الميعق بأنةك أديبة  ميةزة، ولك  لونقك الاص، ولغتقك 
الاصةة، فالرحلةت تكتنفتها الصعاب، لكنة قدرم القوياء أن يقتابعوا وين صرفوا إل

رسالتهم، مهما كانت الصعوباتق والقاويل.
تيةة  لك من القلب، من "أفكار اغترابية"، ومنةا جيعا ، لصرار ك  وانتصار ك، وسأترك

للمتكل مي أن يكتشفوا ما ف أعماق البة، وما ف الكلمة  النقيةة من عطر  وألق.
وأحيةي الميع على حضور هم ومشاركت هم. ألف شكر.

 ۲الدويهي يقدم أمسيت الثانية، عرس الدب 
بعنوان "شوع الني"... حفل إطلق كتاب الثان "عيناك مرفأ لنين"

، غصت صالة جعية كفرحلدا اليية ف لكمبا بشد من أبناء۲۰۱۹شباط  ۲٧ف 
الالية، للمشاركة ف حفل إطلق كتاب "عيناك مرفأ لنين". وكانت المسية عرسا 

ثقافيا  بامتياز اخترت له عنوان "شوع الني". وتضمن برناما  فنيا  أحياة الفنانون مالك
الرفاعي، إحسان حدارة وسارة، على أنغام فرقة الركز السترال العرب للموسيقي

بقيادة عازف الكمان جال رحيم. وكانت هناك كلمات وإلقاءات من أعمال، وقدم
الفل الديب د. جيل الدويهي بلباقته العروفة، وألقى قصيدة هذا نصها:

كلتمات لون ولون هنةي وماشيي
متل العرايس عالسطر وم شاغبي

والناس قالو: كيف بيكون الكلم
مكتوب بالحساس فوق الياسي؟
والب منةو خيط من توب الظلم
من غيم أبيض، من جواهر غاليي
منةو عتم هيدا اللي سارح من قلم

هيدا قمر نوةر ليال العاشقي...
۲٦



ريشة سحر أنعم من رياش النعام
معرمض صورها عالشمال وعاليمي

والعبقريةه ودةت لعندك سلم
تا تقول مسا الي للقلب اللو

ومرفأ حني عيون سيةد ة الني.

وبتش بهي شجرة دهب عند الصباح
كلما التقى إنسان فيها بيغتن

شجرة حني بترقص بقلب الرياح
فيها أغان طيور عا طول السنه
شجرة أصاله كل ها خي وساح

ال خلقها للعتم ما بتنحن
شجرة مبةه بتكتسر عناد الرماح

عليها الزهر لبةق عبايه ملوةنه
عطر الني الشاعري عالكون فاح

بتغار منةو، ومن جالو السوسنه
وليش العجب يا لبسه البيض و شاح

ما زال فكر ك كان خيةاط الروف
بيخيةط البداع عا قياس الدةن؟

مركب صومر بيوح عالربع ب لد
وعالشط  إنت بتلبسي تياب الداد

وبتنطري العشةاق حتةى ينـزلو
تا يغم رو الساحات، وج راس العياد
وكتار سألو: مني هالشععر اللو؟
وقلل هج مو بالعصا من كل  واد

وحروف ك اللوين عم يتدل لو
متل الفجر بيطل  من قلب السواد

وأفكارنا لبعد مرةه بيوصملو
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وبيطل عو الفينيق من تت الرماد
وكرمال هل ي من القيقه بيز علو

هاك السنه فرحنا لكي بأوةل صب
وهيدي السنه رح نفرح بأربع ولد.

يسعدن أن أذكر هنا أنن ف كتاب "عيناك مرفأ لنين" نشرت إل جانب نصوصي،
واحدا  من النصوص النثرية الت أحبها للديب الدويهي "سرقوا الثوب الذي أحبةه"،

ولن نشر النص وحده ل يكفي لعب عن شكري وامتنان للديب العبقري العميد،
نشرت نصا  كتبته عن الدويهي كهدية من إليه، وتعبيا  عن احترامي وتقديري الكبيين

لسيته الدبية والفكرية الضيئة، قلت:
كما البحر ل يهدأ ول ينام،

فحارس الكلمة ل ينام ول يهدأ.
كم يدهشن سهرك وعذابك الضن...

كم أنظر من بعيد إل ضوء
يتسل ل من نافذتك ليل 

ضوء يأخذ منه الخرون
 شيء.منهول ينقص 

الينابيع ل تتاج إل جواز سفر
الطيور الهاجرة ل تطي إل الوراء"و"

من أية كوكب؟ومبةتك 
من أية مرةة؟

وحبك عندما تسكبه على الليل،
فكيف يتحوةل الليل إل نار؟

العبقرية اللبق أنت... ول أحد مثلك...
وعندما ينصرف الخرون إل حانة فولتي

تسكب أنت من حروفك للشاربي فيطربون.
أسأل نفسي أحيانا : هل هناك شيء ل تفعله

يا رجل  ف كل المكنة والزمنة؟
رأيتك تسي على حبل بي السطور...

يقولون إنك كثي من الشعراء ف شاعر واحد...
۲۸



وهذا قليل عليك.
أنت مدينة بكاملها ل تنطفئ أنوارها

مدينة مكتوبة ف سفر اللود.
***

 علىرسالة شكر إل الديب الدويهي، كتبت ۲وبعد أمسية كتاب، عرس الكلمة
صفحت على فايسبوك هذا نصةها:

رسالة شكر إل الديب د. جيل الدويهي، مؤسس مشروع أفكار اغترابية للدب
الهجري الراقي من أستراليا إل العال:

… بعدما شكرت كل الناس، شو بدي قلك يا جيل الميل؟
كيف بقدر إشكرك وأنا ابنة أفكار اغترابية؟ ومهما كبت وكتبت ونشرت كتب رح
۳إبقى بنت الفكار اللي بتلتزم بقيم الدويهي الفكرية والضارية. جيل اللي عرفتو من 
سني وكم شهر، وما شفت منو إل الحترام والتقدير والخلق العالية. وهوي اللي

ساعدن تا إنشر أعمال اللي كانت متفرقة، ومتل ما بكتاب الول اهتم واشتغل كمان
بكتاب التان، والتالت والرابع كمان. وما رح يوقف الميل اللي بيقول وبيفعل.

والكلمه اللي بيقولا بتصي أعراس وكتب ومهرجانات. وبيتعجبو الناس كيف بأستراليا
بيقدر أديب بيشتغل وحدو. ل عندو لان ول هيئة إدارية، هوي الكل بالكل،

وبيوصةل الكلمه الضيئة عا كل القارات. وصار "أفكار اغترابية" النهضة الغترابية
٤ كتاب بأقل من ۲۳الثانية، والفكار ما عادو كتب، صارو مطبعة ما بتلحةق. 

سنوات، وهيدي السنة كتابي إل، وكتاب لشاعر مهجري حمب يستهدي بنور
الكوكب الميل. والباب مفتوح متل ما بيقول الدويهي لكل أديب مهجري تا ينشر

أعمالو، وما رح تنفع كل القاويل إل أقاويل المال، وما رح توصل أي كلمه إل
كلمة الي. وهيك الميل الهدن اللي متل نبع مار سركيس بيدفق عالناس، وبيحب
غيو أكتر من حالو، وبيضحي للناس أكتر ما بيضحي كرمال نفسه، وهوي الترفع،

الؤمن بالروح وبالعلقات النسانية النبيلة. ول يوم رفع نظرو لفوق إل تا يسبح خالقو
ويتطل ع عا جبل سيدة الصن تا يقلها صباح الي يا إمي. ول يوم حكي كلمه إل
بحلها، وبيقول "بي الرف والرف لزم يكون ف مسافه، تا ما تندمي عا كلمه

قلتيها"، وبينصحن دايا  بالصب والدوء والتابعة. وبيقلي: النبيا اضطهدوهن، ومش
غريب يكون ف أشرار بالعال، بس الي بينتصر بالعطاء والفضيلة... وشو بقلك بعد يا

جيل الميل؟ العصافي ل تطي إل الوراء. هيدي كلمتك وتعاليمك. وبتقصد إنو 
۲۹



النسان لو تقدم خطوة إل المام فهوي بيكون انتصر، وإنو اللي بيتطلع لورا تا يسمع
كلم الناس اللي ما بيحبو الي لدا بيكون عم يعمل غلط. وأنا من وقت اللي كنت

بأفكار اغترابية ما عملت غي البة. اشتغلت بصمت، وسهرت، وصبت، وترفعت
عن كل إساءة... من هيك كان العرس الول والعرس التان، وكان الغال سايون

حدي مع أحلى صديقي وفيي: الميل والغاليه مري أمية الميات وست الستات...
ومع ميات البي اللي آمنو بسية "أفكار اغترابية"... فل اضطهاد ول تاهل ول
تغييب فيهم يجبو الشمس اللي بدها تشرق. والنسان اللي بيظهةر القيقة بيظهةر
حقيقة نفسو والك ب، واللي بيحاول يفي القيقة بيكون عم يعمل العكس. وإنت
مشروعك صار نار على علم، ومدرستك وطريقتك وأسلوبك ولغتك صارو متل

ينبوع والناس من كل أصقاع الرض بيشربو من حلوة روحك وفكرك وقلبك اللي
متل القطر. وقديش ف شعرا وأدبا بيتأثرو فيك وبكتاباتك وبيكتبو متلك... لنك

متميز وغال عال متل الرة اللي بالسما البعيده.
ومن هون بوجةه دعوة لكل شاعر وكل أديب وإعلمي تا يتأملو بأعمالك، ويعترفو
بأفضالك، ويتضامنو معك برأة وشجاعة، وتا يشهدو عا البداع الراقي والميل،

ويكون لم وقفة ضمي مع القيقة.
وقديش صعبه يسألو الناس الشخص اللي بيتجاهل ويقولولو: معقول إنت وحدك ما

شفت ول سعت؟... ننا منشوف ومنقشع ورح نبقى معك حت الوت. وإنت
بتقول: اللي بيلتزم بأدبيات وقيم أفكار اغترابية بيكون معي، واللي ما بيلتزم وبيحسد
وبيحقد وبيحفر الفر بيطلع منو لالو. أنا كلود ناصيف حرب، التزمت ورح إلتزم
وما رح إحسد حدا، ول أحقد عا حدا، تا إبقى معك برحلة اللف ميل اللي كلها

 خي وسلم وفكر راقي ونبيل... معك يا صديقي الكبي والغال الميل.
ننا معك يا كلودة الغاليه لنك متميزهوكان ردة الميل على رسالت عهدا  ووعدا : 

بفكرك وأدبك وأخلقك الرفيعه. وأنا بشهد إنك من ثلث سنوات وسبعة أشهر ما
شفنا منك غي الي، والبه لكل الناس... ول مرة كان عندك شخصيتي... هيك إنت

لنك أصيلة. واللي بدو يكون مع أفكار اغترابيه بدو يكون مقخلص من كل قلبو. أنا
خسرت كتي لسباب معروفه ومستعد إخسر قليل، تا حافظ عا مشروعي من الخربي

والنانيي وأصحاب النفوس اللي فيها شر. أنت يا كلود أيقونه أدبيه وإنسانيه
بشروعي. ورح يي يوم يكون عندك غمار من حقول الكلمه لنك كنت أمينه

عالرساله، وأنا رح كافيكي بالفرح والعراس. لكي تقديري وإحترامي.
۳۰  



الفصل الثان: الدويهي وتعدمد الناط ف الدب والفكر

جيل الدويهي العلمي 
 د. جيل الدويهي نفسه بالعلمي، مع أنةه من أكثر الهاجرين اللبنانيييسمةينادرا  ما 

۲۰۰۰خبة ف هذا الال، فقد عمل ف جريدة "صوت الغترب" ث ف الذاعة العربية
إف إم مع الراحل نبيل طنوس، وكان مديرا  للبامج ف الذاعة، وعمل ف الذاعة

فمن لبنان ، وبعد عودته ۱۹۹٥لفترتي متقطعتي، قبل سفره إل الوليات التحدة عام 
.۱۹۹۸عام 

، وعمل أيضا  ف التلفزيون۱۹۹٧كما عمل لفترة قصية ف جريدة الديار اللبنانية عام
مع الستاذ إدمون طوق، وكان معدا  ومذيعا  للخبار ومسؤول  عن ۳۱العرب القنال

البامج السياسية ف التلفزيون، قبل أن يقفل التلفزيون أبوابه ويغادر الدويهي أستراليا
 عمل الدويهي لبضعة۲۰۱۳، وبعد عودته إل أستراليا ف عام  ۲۰۰٤إل لبنان عام 

، قبل أن ينتقل إل جريدة الستقبل ليعمل مديرا النجوم"أشهر رئيسا  لتحرير ملة "
لتحريرها. وقد كتب الدويهي العشرات من البامج الذاعية وقدمها بصوته الذاعي

 إفتتاحية سياسية، وأجرى مقابلت مع العديد من۱۰۰۰الميز، كما كتب حوال
حلقة إذاعية لذاعة قطر، هي كناية عن تثيليات قصية من ۹۰، وأعدةالشخصيات

التاريخ العرب، من إخراج توفيق ن ور.
ول يعتب الدويهي أن العمل العلمي له علقة بالدب، وهو يفصل بي ما يقول عنه

إنه "كتابة" وبي العمل الدبة، فالدب عملية خلق وإبداع، والكتابة عملية نقل
جامدة، والبداع ف الكتابة غي الدبية مدود جدا  وضعيف.

ول ينشر الدويهي كتاباته العلمية ف كتب كما يفعل الكثيون، فمقالته السياسية
ضاعت ف أغلبها، وهو ل يهتم بتجميعها، باعتبار أن هدفه الدب والفكري يتخطى

الصحافة والتحرير.
أما البامج الت قدمها الدويهي فكثية، وهو ل يتفظ با أيضا ، وقد ضاعت برمتها ف

أسفاره، وأتلف الباقي تفيفا  لعباء التنقل. ول يزال ف جعبة الدويهي قليل من كثي
يتفظ با كأرشيف.غي السياسية الت كتبها ف الصحف، السياسية والقالت 

والذي يستمع إل الدويهي متحدثا  ف التمع، أو ف الطريق العام، أو إل مأدبة،
يسترعي انتباهه صوته الذاعي، وأخبن أن بعض الناس يسألونه إذا كان مذيعا  أو 
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عمل ف هذا الال. والصوت الذاعي نعمة من ال، ويصفه الدويهي بأنه أهم سلح
للمذيع، فلو حصل الرء على شهادة دكتوراه ف العلم ول يكن يلك صوتا  إذاعيا ،

فل يكنه أن ينجح وراء اليكروفون.
وتقديهوصوت الدويهي الفذ كان سلحا  له، خصوصا  ف تقديه لنشرات الخبار، 

وقراءته لنصوصه وقصائده ف الذاعات، وكان له برنامجللحفلت والهرجانات، 
 إف إم، ف أوائل التسعينات،۲۰۰۰خاص بعنوان "سهرة المعة" ف الذاعة العربية 

 النثرية الت كان يتابعها المهوروالنصوصوكان يلقي ف البنامج باقة من القصائد 
بشغف.

، ينشر قصائد له على الفايسبوك، وعلى موقعه، وف وسائل۲۰۱٦ منذ عام الدويهيو
هذه العمال الدبية على شرائط فيديو مع صورته، وتظىبعض العلم، ويسجل 

بإعجاب الناس.
وعلى الرغم من هذه الرحلة العلمية الغنية، يفضل الدويهي صفة أديب أكثر من صفة

إعلمي، وأكثر من صفة شاعر. ويقول: هناك الكثيون من الشعراء، ولكن الدباء
قلئل خصوصا  ف الهاجر، وقد أردت لنفسي أن أسي ف اتاهات متعددة، فالشعر

،رافد واحد من روافد كثية أعمل عليها، كالرواية والقصة القصية، والبحث العلمي
، ف تنوةع فريد وقل  نظيه.والتأريخ، والفكر... وباللغتيت العربية والنكليزية

بالنكليزيةالدويهي والكتابة 
 للغة العربية قبل ذلك فمدرةسا ، وكان ۱۹۸۸جاء الدويهي إل أستراليا ف عام 

)، ومعهد مار يوسف للباء الكبوشيي۱۹۸٤-  ۱۹۸۳ أميون (-مدرست السان تييز 
 وقد أنز الدويهي قبل أن ينخرط ف مال،۱۹۸۸، حت عام۱۹۸۳من عام ف البترون 

 فرع الشمال،-ليسانس ف اللغة العربية وآدابا من الامعة اللبنانية الالتعليم شهادة 
، أنز رسالته ف الاجستي بعنوان۱۹۸۸وقبل مغادرته لبنان للمرة الول ف عام 

"السطورة ف النثر اللبنان من خلل ناذج صلح لبكي وميشال سليمان"، وحاز على
درجة جيد جيدا  على رسالته. ول ينتظر الدويهي حصوله على شهادة الاجستي، فجاء
إل أستراليا بعد يومي من الناقشة، وأرسلت الامعة شهادته إليه ف سيدن عن طريق

والده - رحه ال.
ول يكن الدويهي متهدا  ف اللغة الفرنسية، ول يكن يبها، ولكنه ف اللغة العربية كان
من الوائل ف سني الدراسة الول وف الامعة أيضا ، وقد يكون من النوادر أن حصل

الدويهي من مئة ف مادة "الدب الديث" قبل ۹٥أحد الطلب ف الامعة على علمة 
۳۲ 



ل يكنأو بعده. أما النكليزية فلم يكن يعرف منها سوى بضع كلمات متنافرة، و
نكليزية عن أي إنسان عادي ل يدخل إل مدرسة.ليزيد ف معرفته با

، فلم يكث فيهاالنكليزيةوما إن حل الدويهي ف أستراليا، حت توجه إل مدرسة للغة 
 وقرر أن يدرس على يده، وهكذا كان، ففي مدةمنـزلهد إل اسوى بضعة أيام، وع

قصية أصبح يترجم الخبار من اللغة النكليزية إل العربية، ث بدأ يترجم من العربية
 بهد شخصي وإصرار أن يتقناستطاع، لكن بطى بطيئة، حت النكليزيةإل 

 مع ابنته ربأوةل  ۲۰۰٦ف عام النكليزية بدرجة تكنه من الكتابة، وقد نشر الدويهي 
سطفان الدويهي بعنوانإكتابا  عن حياة البطريرك 

Patriarch Estephan Douaihi from the Heights of Ehden to the 
Heights of Sanctity. 

ث تبعه بكتاب عن أشهر العارك الهدنية ف التاريخ بدأ بإعداده ف جامعة اللويزة،
۲۰۱٥ عام مهرجان الدب الهجري الراقي الولوأناه ف أستراليا، ث طبعه ونشره ف 

وأعاد الدويهي الكرةة مرة ثالثة عندما أخذ على عاتقه ترجة كتابه الفكري الرائع "ف
 من صفاء الروح".تأمةلتمعبد الروح"، ث كتابه التال من الفئة الفكرية نفسها "

والذين قرأوا الكتابي باللغة العربية يعرفون مدى صعوبة اللغة فيهما، وما يتويان من
التراكيب والرموز والبعاد العميقة، وقد استطاع الدويهي أن يرج الكتابي باللغة

 بصيغة يعجز عنها كبار الترجي. وقد قيل للدويهي إن هذين الكتابيالنكليزية
 ناح.يةما على الترجة، لكنه ل يأبه بالصعوبة بل خاض غمارها ونح أعصيةان

وأثناء عمله ف جامعة سيدة اللويزة، حاضر الدويهي باللغة النكليزية، ونشر دراستي
علميتي باللغة نفسها ها:

Infiltration of English into Arabic in Lebanon- Nessecity and Conflict
۲۰۱۳ أول كانون الثان ،۲ ف اللة العالية للفنون والتجارة، العدد نقشرت
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و
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 ۲۰۱۲ماضرة ألقيت ف مؤتر دول عن أمي الريان عقد ف جامعة سيدة اللويزة عام 
An academic paper presented to an international conference held
at Notre Dame University - Louaize in 2012 and published in a book
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 واحد من الدباء الهجريي القلئل، ف الوقت الال،ويكن أن نعتب أن الدويهي
، وعلى الرغم من ثقافته العربية الواسعةوالنكليزيةالذين كتبوا باللغتي العربية 

وتصصه ف ميدان الدب العرب، وحصوله على شهادة الدكتوراه ف اللغة العربية
 أيضا .النكليزيةوآدابا، فإنه أثبت نفسه كأديب باللغة 

جيل الدويهي الكاديي
ف الدرسةل  عند شخصية الدويهي الكاديي، فمنذ كان قليل بد لنا من أن نقف 

البتدائية كان ياهر با يعرفه بشجاعة، ويروي أنةه كان ف الصف الامس البتدائي
عندما ارتكب أستاذه خطأ فكتب على اللوح "فكأ ال أعينكم"، فقال له الدويهي إن

الصحيح "فقأ" وليس "فكأ"، وتشبث الستاذ برأيه وتشبث جيل أيضا ، فطلب منه
الستاذ أن يذهب إل غرفة الدارة ويضر قاموس اللغة العربية، وهكذا حدث، وعندما
فتح الستاذ القاموس واكتشف أن الصحيح هو "فقأ" أثن على جيل وهنأه. وحدثت

 الامعة اللبنانيةمثل تلك الالت عدة مرات ف حياة الدويهي الدرسية، وكذلك ف
كان لديه ميل للبحث العلمي. و، حيث أصبح طالبا 

ويذكر زملؤه العديد من الواقف الت برز فيها الدويهي كباحث جامعي، فذات مرة
 من الطلب أن يكتبوا أباثا  عن التنب،)دورليان(طلبت الدكتورة هند أديب 

واختارت للدويهي عنوانا  "الفيض الشعري عند التنب ف بلط سيف الدولة". وبعد
 عاما  فقط، ببحثه إل۲۰فترة قصية دفع الطالب الدويهي، وكان عمره آنذاك

الدكتورة دورليان، فدهشت من الستوى الكاديي الذي يقوم عليه البحث، وطلبت
 ف كراس صغي ويوزع على الطلب.يقطبعأن 

، يقول: "كنت۲۰۱۸حزيران  ۱۲ف مقالة له، بعنوان "أين نن من هؤلء؟" نشرها ف 
على مقاعد الامعة، وكان يدرسن مادة "البلغة والبيان" الدكتور مصطفى الرافعي،

وكان يدأب على القول إن هذا البيت: 
"هل إل أن تنام عين سبيلت؟     إن  عهدي بالنوم عهٌد طويلت" هو من أجل البيات

الت قيلت ف تاريخ العرب. ول أكن مقتنعا  بمالية هذا البيت، على الرغم من اطلعي
 لكنن كنت أعتقد أن شعراء قالوا أفضل منه. ،الدود على الشعر آنذاك

۲۰۰ حوالوذات مرة رفعت يدي وطلبت الكلم، فطرحتق على الدكتور الرافعي، و
طالب ف الصالة الكبية مموعة من البيات الت أعرفها، وهي بيت لعنترة:  
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"فوددتق تقبيل السيوف لنا    
لعت كبارق ثغرك التبسةم"، 

وبيت ليزيد بن معاوية: 
"وأمطرت لؤلؤا  من نرجس وسقت  
وردا ، وعضةت على العناب بالبمد "،

وبيت لبشار بن برد: 
"لو كنت أعرف أن البة يقتلن  

أعددتق ل قبل أن القاك  أكفانا"...
 جالية، ف رأيي، منوأكثروصرةحت أمام أستاذي الكبي بأن هذه البيات أفضل 

البيت الذي ذكره، فأجابن بكلمة واحدة: عفارم".
 الكبارالساتذةويذكر الطلب ف الامعة أيضا  حادثة أخرى، عندما جلس ثلثة من 

هم: الدكتور خليل الدويهي، الدكتور الراحل عبد الميد جيدة، والدكتور ياسي
اليوب لناقشة رسالة الاجستي لميل الدويهي، وكيف دافع صاحب الرسالة عن نفسه
أمام ملحظات وأسئلة مرجة طرحها الدكتور عبد الميد جيدة، ما أظهر أن الدويهي

، ما أدهش الساتذة الشرفيوتكرارا عال با يفعله، ومقتنع بفكرته الت أثبتها مرارا  
والاضرين.

ول يتورع الدويهي عن تقدي آرائه العلمية أو النقدية بكل جرأة، فهو يقول: "شخصيةا 
ل أرى أن  رأي سعيد عقل ف طبيعة الشعر صائب مئة ف الئة. هو يرى أن  الشعر لغة،

على طريقة بول فاليي والرمزيةي التطرةفي، والصحة أن  الشعر لغة وعاطفة معا  على
طريقة العرب. هو يؤمن باللفظة الصعبة والول دة والتقعي ف اللغة، وف رأيي أن  لغة

الشعر تديدا  يب أن تكون سهلة ومفهومة من الناس على نج إيليةا أب ماضي ونزار
قبةان. وإنةن أسع من الناس أن  الذين صعةبوا الشعر أبعدوا الماهي عنه، والذين سهةلوا
لغته أعادوا الماهي إليه. ويبقى الختلف ف الرأي سة من سات الياة، ول يفسد

للودة قضيةة ف متمع ديقراطية يتيح للجميع أن يقولوا ما يؤمنون به" (مقالة بعنوان
).۲۰۱٧- ۳- ۲٧، منشورة على موقع "فرح نيوز" بتاريخ  "معرفت بسعيد عقل

 القارئونالساتذةوف أطروحته لنيل شهادة الدكتوراه من جامعة سيدن، أجع 
 وقد فتحت الال واسعا  أمام مزيد من"Breakthroughللطروحة على أنا اختراق"

الدراسات ف الدب اليمن، وكان عنوان الطروحة "ممد الشرف ومسرحه
الجتماعي والسياسي". 
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ول يعتب الدويهي أن الدكتوراه هي شهادة فقط، ويعجب كيف أن البعض يتهافتون
فالدكتوراه إما حقيقيةة،وكيف تقدمها جعيات صغية، عليها، ويزورونا، ويشترونا، 

وإما فخرية تقدمها جامعة مرموقة، والؤسسات والمعيات ل تستطيع تقدي دكتوراه
فخرية لن هذه الدكتوراه تتاج إل تقييم لان أكاديية متخصصة.

 تت عنوان "توضيح وتبئةالفايسبوك مادة، نشر الدويهي على  ۲۰۱۸ أيار ۲٦وف 
 :اذمة"، جاء فيه

"يتداول البعض إشاعات تستهدف بعض الاصلي على شهادات دكتوراه ف أستراليا
بطرق غي قانونية، وقد اختلط الابل بالنابل ف هذا الوضوع، وذهب الصيل ضحية

)، وأطروحت۱۹۹۸للبديل، وتبئة لذمت أعرض شهادت الصلية من جامعة سيدن (
)، وبطاقة تدريس جامعية،۲۰۰۲الطبوعة من قبل مؤسسة العفيف الثقافية - صنعاء (

وأرجو من كل الذين يملون شهادة دكتوراه أصلية وغي مزورة أن يعرضوها مع
الطروحة منعا  لللتباس".

دأب الدويهي على ۲۰۱۳ حت عام ۲۰۰٦وأثناء عمله ف جامعة سيدة اللويزة منذ عام 
كتابة مموعة من الباث تضاف إل رصيده الكاديي التعليمي، كما ألقى ماضرات
ف الادة الت يعلمها، مادة الدب، ونشرت أعماله ف كتب وملت ومتخصصة، كما

تسلم لانا  أكاديية ف الامعة، وأشرف على إعداد مناسبات ثقافية وإبداعية. 
أهم أباث الدويهي:

دور الكومة والدارس اللبنانيةة الارونيةة ف تدريس اللغة العربيةة ف أستراليا، نشرت ف
، جامعة سيةدة اللويزة۲۰۱۱، ۱مل ة بالا، العدد

و
Infiltration of English into Arabic in Lebanon- Nessecity and 
Conflict

۲۰۱۳ أول كانون الثان  ،۲نشرت ف اللة العالية للفنون والتجارة، العدد
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و
 صفحة من الجم الكبي عن القارنة بي فكرة "الشيطان"۳٤دراسة أكاديية مهمة من 

عند الفكر اللبنان أمي الريان والفكر اللان غوته، بعنوان: دراسة مقارنة بي
العناصر التشابة ف "فاوست غوته" و"رسالة- "فاوست" و"رسالة الشيطان" للريان

، وف ۲۰۱٦ أيلول ۱۳ نشرت على موقع أفكار اغترابية ف، الشيطان" لمي الريان
.۲۰۱٦كتاب منارات ثقافية - طرابلس كانون الول 

و
 عددNDU Spiritنشرت ف ملة مري العذراء ف التقليد والتراث الشعب اللبنان، 

.۲۰۱۲- آذار  ٥٤
و

بث أكاديي ألقي ف حلقة دراسية بعنوان "سعيد- السطورة ف أدب سعيد عقل 
نشر ف كتاب "سعيد عقل الرث والبتكر" منشورات، ۲۰۱۲عقل الرث والبتكر "- 

.٤۲- ۱٧ ص ۲۰۱۲جامعة سيدة اللويزة - بيوت - 
وللدويهي عشرات القالت النقدية والعلمية النشورة ف صحف وملت وعلى الواقع:

منها: 
هل كلمة "ال" ملك لحد؟ النشأ والصول ف عصور قبل السلم.-
مصادر جبان الفكرية مصادفات أم اقتباسات؟-
الدينة والقرية ف أدب فؤاد سليمان...-

وسأتوقف، على سبيل الثال ل الصر عند مقالتي مهمتي للدويهي: الول"السطورة 
ف أدب سعيد عقل"، والثانية "دراسة مقارنة بي "فاوست" غوته و"رسالة الشيطان"

للريان".
السطورة ف أدب سعيد عقل:

ف هذه القالة - الدراسة، يفند الدويهي مصادر الساطي عند سعيد عقل، ودللتا،
لكنه يذهب إل أبعد من ذلك لينتقد ويناقض، فقد عارض الباحث جوزيف لبس الذي

بالدليل القاطعالدويهي صنف مطولة "الدلية" لسعيد عقل على أنا أسطورة. وأثبت 
أن الدلي ة هي امرأة من الواقع، وقد قابلت السيح ورأته، ورافقته ف رحلة الصلب
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). ٦۱- ٥٥: ۲٧ والقيامة (ينظر مت ى 
كما يشي الدويهي إل مالفة سعيد عقل نفسه للقصص السطورية ف أكثر من مكان،
وعلى سبيل الثال ف أقصوصة "قلب ال" - كتاب لبنان إن حكى، حيث يعود سعيد

، وقد ورد فيه: ۱٧عقل إل سفر حزقيال: 
"... نسر عظيم كبي الناحي طويل القوادم واسع الناكب ذو تاويل جاء إل لبنان

 قصف رأس خراعيبه وجاء به إل أرض كنعان وجعله ف مدينةالرز.وأخذ فرع 
التج ار. وأخذ من زرع الرض وألقاه ف حقل الزرع وجعله على مياه كثية أقامه

كالصفصاف. فنبت وصار كرمة منتشرة قصية الساق انعطفت عليه زراجينها وكانت
أصولا تته فصارت كرمة وأنبتت فروعا  وأفرخت أغصانا. وكان نسر آخر عظيم

كبي الناحي واسع النكب، فاذا بذه الكرمة عطفت عليه أصولا وأنبتت نوه
زراجينها ليسقيها ف خائل غرسها. ف حقل جيعد على مياه كثية هي مغروسة لتنبت

.) ۸-۱: ۱٧أغصانا  وتمل ثرا  فتكون كرمة واسعة..." (حزقيال 
 "هكذا قال السيعد الرب  وآخذ أنا من فرع الرز العال وأغرسهوف نصة تورات  آخر:

وأقطف من رأس خراعيبه غصنا  وأغرسه على جبل عال وشامخ. ف جبل إسرائيل
العال أغرسه فينبت أغصانا  ويمل ثرا  ويكون أرزا  واسعا  فيسكن تته كل  طائر كل

 وضعتبةذي جناح يسكن ف ظل  أغصانه. فتعلم جيع أشجار القل أنعي أنا الر
الشجرة الرفيعة ورفعت الشجرة الوضيعة ويب ست الشجرة الضراء وأفرخت الشجرة

)۲٤- ۲ ۲: ۱٧اليابسة..." (حزقيال 
كما يقول الدويهي، فالنسر الو ل، النص  التوراتف ق بشكل واضحسعيد عقل يالف و

العظيم، كبي الناحي، ل يققصمد به ف التوراة الطائر الذي نعرفه، بل القصود به ملك
نبوخذاللك  بابل، والرز يققصمد به ملوك آل داود الذين قتتل آخرهم، صدقيا، على يد 

نص ر. والنسر العظيم الخر ف التوراة هو فرعون مصر. 
هو من غيفأم ا الرز العال الذي سيأخذ منه الرب  غصنا  ويغرسه على جبل شامخ 

الذي سيسكن تته كل  طائر أي كل  إنسان، بصفتهالله الفادي شك  يسوع السيح، 
ال التجسعد.

ويضيف الدويهي: "نكتشف هنا إذن أنف ق سعيد عقل أخذ الكلم من التوراة بشكله 
اللفظيع، وليس بعناه الرمزيع العميق، كما أن ه جعل ددت ا، الت ل يعرف أحد ممن هي،

سابقة للرجل ف الولدة. ففي التوراة أنف ق آدم هو أبو اللق، وحو اء من ضلعه، أم ا ددت ا،
وم لتجيئهاج فقد أوحشها أنف ق ل أنس ف أرجاء غابة الرز، فتطي النسور إل بعض الن

۳۸



)"۱۲٤، ص ۱۹۸٤ بالمي الفت ان، فيبنيان معا  أجل مالك النسان (عقل، 
الريان وغوته

يعتب الديب د.، "دراسة مقارنة بي "فاوست" غوته و"رسالة الشيطان" للريان"وف 
جيل الدويهي أن دراسته هذه القار نة بي غوته والريان هي أهم ما كتبه من الوراق

العلمية النقدية، فهو يرى أن مهمة الباحث هي الكشف عن القائق، ول قيمة لعمل
الناقد إذا كان يكرر ما كتبه غيه، والبحث عن الديد هو ما يشغل الدويهي الناقد

والباحث العلمي. 
وبالصدفة عثر الدويهي على نص لمي الريان ف كتاب "الريانيات" بعنوان "رسالة

غوته، فانتبه إللقراءة متأنية لسرحة "فاوست" من الشيطان"، وكان قد فرغ قبل ذلك 
جدةا أن هناك عناصر مشتركة بي العملي، على الرغم من أن مسرحية غوته ضخمة 

ونص الريان قصي وغي مكتمل، وقد لفت الريان صراحة إل أنه بدأ كتابة النص
ول ينته منه. 

هوهذه هي الرة الول الت يشي فيها باحث إل العناصر التشابة بي "فاوست" غوت
و"رسالة الشيطان"، مع العلم أن مئات القالت والدراسات والكتب نشرت عن أمي

 ورفعت تاثيله ف الامعات. وقد دفع الدويهي،الريان، وأنشئت مراكز علمية باسه
 بذهاهتماما  العديد من الساتذة الكبار والباحثي الكادييي ف لبنان، فأبدواببحثه إل 
وأعجبوا با.الدراسة، 

الدراسة ف جعبة الدويهي، ول يتمكن من إصدارها ف أي ملة علمية أوتلك وتبقى 
، وظلت۲۰۱۳كتاب علمي، أو قراءتا ف مؤتر، حت عودته إل أستراليا ف أواخر عام 

الدراسة أشهرا  ف القائب الثقيلة، حت وصلت رسالة من أسرة ترير كتاب "منارات
تشاري ف هيئةس، تبلغه بأنه قد ت اختياره كا۲۰۱٦ثقافية" - طرابلس ف أوائل عام 

ل الدكتور جان توماإ مناسبة لكي يرسل الدويهي دراسته ةتحرير، وكانت تلك فرصلا
 إل الكتاب القيم الذي صدر ف كانون الول من العاموضقمت، هيئة التحريرمن 

نفسه. 
نص غي أكاديي:

اخترت من جلة النصوص غي الكادية، نصا  كتبه د. جيل الدويهي، ونشره على
 فيه أن كلمة ال كانتبيةنموقعه "أفكار اغتربية" بعنوان: "هل كلمة ال ملك لحد؟" 

معروفة ف عصر ما قبل السلم (العصر الاهلي)، وبالدلة الثابتة أظهر الدويهي حقيقة
أن ل أحد يكنه مصادرة كلمة ال، ول ديانة تستطيع أن تنسبها لنفسها، ولهية 

۳۹



 القال أثبته كامل :
وصل الدال حول ملكيمقة كلمة ال (عزة وجل ) إل حدود ل تقصد قق، بل هي أقرب إل

اليال والكوميديا، حيث دخلت الكلمة إل قوس الاكم، وتبارى ف الدفاع عنها
الامون وجهابذة القانون، بل سقط قتلى وجرحى، ودقم قرت متلكات بسببها، فهل

كلمة ال موضوع قانون ؟ 
وهل يكن لفئة من الناس أن تدمقعي أنتق استخدام لفظ الللة منوط با دون سواها؟

إنتق مصادرة كلمة ال ولو بالطرق القانونيمقة، إنمقما تالف أبسط قواعد النطق والتاريخ،
أممقا الحكام الصادرة بصوصها فمن شأنا أن تعر قض القيقة للخطر، وتعيدنا إل
عصور الظلم والستبداد وحصريةة القوق العامةة، كأن يقال مثل  إن  اسم العلم

"موسى" ملك لطائفة معينة، فليس للطوائف الخرى القة ف استخدامه، أو يقال إنتق
النيل القدةس ملك حصرية للطوائف السيحيةة، ول يقة لغيهم اقتناؤه أو قراءته، أو

أن يقال إنتق الوصايا العشر إنمقما هي فقط من مقتنيات إسرائيل ول يكن لغي
السرائيلي قي التقيةد با. 

لقد كانت كلمة ال معروفة ف الديانات القدية، ولكنمقها كانت تقلفظ بشكل آخر، تبعا 
للغة التداولة ف العصور الغابرة، فكلمة "إيل" عند الفينيقي قي كانت تعن الله الكب،
وكذلك عند جيانم العبانيةي. وكانت لفظة "إيل" ف الدن الفينيقيةة كصور وصيدا

وأوغاريت تشي إل عظيم اللة ف متمع متعدةد اللة، فالفرق بيننا وبي الفينيقيةي أن 
إيل هو إله متسل ط وقادر بي مموعة من اللة، بينما ال عندنا فواحد أحد ل شريك

له ف اللوهة.
العن إذن تغيمقر لكنة اللفظة ل تتغيةر، وقد جاء ف قاموس "لسان العرب" أن  إيل اسم ال

تعال بالعبانيةة أو السريانيةة، كما جاء ف "القاموس اليط" أن  إيل بالكسر اسم ال
تعال.

ومن الساء الرتبطة بكلمة "إيل" جبائيل (ف القرآن الكري جبيل)، ومعناها رجل ال
 مثل ال؟ممنأو قومقة ال وجبوته، وميخائيل (ف القرآن الكري ميكائيل) ومعناها 

وإسرائيل ومعناها عبد ال، ويققصد با يعقوب بن اسحق بن ابراهيم عليهم السلم،
وإيلت، واللت (صنم عند عرب الاهليةة). وكانت العابد ف فينيقيا تقدعى "بيت

 الله. وجاء ف قصيدة فينيقيةة عقثر عليها ف أوغاريت: "إذ اك نزل اللهمنـزلإيل" أي 
 اللطيف الرحيم إيل/ عن سدةة عرشه/ وجلس على الرض"...

فكما يبدو من النصة القتضب أن  الله إيل كان إلا  لطيفا ، ورحيما ، وله عرش.
٤۰ 



وهذه الصفات الثلث (اللطف، والرحة، واللوس على العرش) هي من الصفات الت
ما نزال نعرفها إل يومنا هذا.

ومن الصفات الخرى الت كان الفينيقيةون يؤمنون بأن  الله إيل يتميةز با: أبو البشر،
إله الدهر، ربة الزمن، إله اللة أو كبي اللة أو خالق اللة، خالق الرض، الكيم،

العاقل، البة... إل.
ول ريب ف أن  لفظة "إيل" هي ذاتا لفظة "إنليل" ف الديانة السومريةة القدية، 

ومعن "إنليل" السماوي الذي يسكن ف أعال الكون.
وكان الفينيقيةون والسومريةون يتشاركون ف العديد من السمات الت يتصة با كبي

اللة سواء أكان إيل أو إنليل.
ولكي ل يققال إنمقنا نعتمد فقط على اثنتي من أقدم الديانات العروفة لكي نبهن أنتق

أصل كلمة ال هو "إيل"، ل بدة لنا من أن نعتمد على الديانة اليهوديمقة الت وردت فيها
ألفاظ كثية تشي إل إيل تديدا  ومن غي تردةد، فـ"إيل إيلواه" ف اللغة العبيةة تقرجت

إل العربيةة: ال القدير والقوية، و"إيلوهيم" تقرجت: ال الالق القدير، و"إيل شدةاي"
تقرجت ال القدير، و"يهوه إيلوهيم" تقرجت: الربة الله، و"إيل إيليون" تقرجت: ال

العال، و"إيل روي" تقرجت: إله الرؤية، و"إيل عولم" تقرجت: ال الزل ، و"إيل
جبهور" تقرجت: ال القدير.

وإذا ذهبنا إل الزيرة العربيةة وعصر ما قبل السلم (يقسمةى اصطلحا  بالعصر
الاهلية)، ند أنتق لفظة "ال" كانت منتشرة بكثرة ف أساء العلم، وف الشعر، وف

أحاديث العامةة بطبيعة الال. 
وليس جديدا  أن يققال إن  اللفظة ذاتا الرةفة من "إيل" كانت معروفة ف أوساط

السيحي قي، واليهود، والصابئة والنفيةة والوثنيةي على حدة سواء. ول يكن السلم
معروفا  ف تلك الرحلة. وقد عثرنا ف أساء الشعراء الذين عاشوا قبل السلم على

ن سب وردت فيها كلمة "ال"، فأميةة بن أب الصلت، وهو شاعر معروف ينتسب إل
جدةه عبد ال بن أب ربيعة، والنابغة العدي هو قيس بن عبد ال بن عدس بن ربيعة،

وأعشى باهلة هو عامر بن الارث بن رياح بن عبد ال بن زيد بن عمرو بن سلمة...
ومن الشعراء الخرين الذين وردت كلمة ال ف أسائهم: الصمة الكلب، جذية

البرش، ذو الكفة الشل ، زهي بن جناب بن عبدال بن كنانة، ويزيد بن عبد ال بن
سفيان، وحات الطائية الشهور بكرمه وشعره هو حات بن عبد ال بن سعد بن

الشرج، وأخو حات الطائية من الرضاعة هو عبد ال الثقفي، وزوجة حات 
٤۱



هي ماوية بنت عبد ال. 
جيع الساء الت ذكرنا تدل  على أن  لفظة "ال" كانت معروفة بل شائعة ف عصر ما

قبل السلم. وليس غريبا  أن يكون اسم والد النب ممد (صلعم) عبد ال بن عبد
الطلب.

كما وردت لفظة ال ف كثي من الشعر الذي قيل قبل السلم، فها هو زهي بن أب
سلمى يقول ف معل قته الشهية:

ول تكتمنة ال ما ف نفوسكم        ليخفى، ومهما يكتم ال يعلم 
وم الساب، أو يعجةل فينقم .لييؤخمقر فيوضمع ف كتاب، فيةدةخر      

ويصف زهي رجل  كريا  يقدعى هرم بن سنان فيقول:
فلو ل يكن ف كف قه غي نفسه        لادم با، فليتةق  ال سائله...

إنتق شاعر الوليةات يستخدم كلمة "ال" بدللتها العروفة ف عصره، كما يشي إل
حقائق دينيةة مفادها أن  النسان ل يستطيع أن يفي شيئا  عن ال، لن  ال يعلم الفايا،

وال يسج قل ف كتاب ما يفعله النسان، فيحاسبه ف يوم الساب، أو ينتقم منه ف
الال. وهذه الفاهيم الدينيةة الت يذكرها زهي ما زالت معرفة لدى الناس إل يومنا

هذا.
واللك الضل يل امرؤ القيس يذكر كلمة ال ف شعره فيقول:

أرى إبملي والمد ل أصبحت      ثقال  إذا ما استقبلت ها صعودقها
ويقول النابغة الذبيان:

حلفتق فلم أترك لنفسك ريبة       وليس وراء ال للمرء مذهب
ويقول حات الطائية:

ن العيش أن يلقى لبوسا  وممطعماملى ال صعلوكا  مقناه وهتقه          
ويقول أيضا :

أأفضح جارت وأخون جاري؟      معاذ ال أفعل ما حييتق.
من الواضح إذن أن  كلمة ال كانت كثية التداول ف أزمنة سبقت السلم، وقد

تكون تسرةبت إل التمع آنذاك من الديانتي اليهوديةة والسيحيةة، أو أنمقها كانت متوارمثة
من عصور سبقت الديانتي، وبقي الناس يستخدمونا إل جانب عبادتم للصنام.
ونن نعرف أنتق الشاعر زهي بن أب سلمى كان وثنيةا  (البعض يعتقد أنمقه حنفية من

أتباع ابراهيم عليه السلم)، وقصةة إسلم ابنه كعب مشهورة ف التاريخ، فقد فضمقل
كعب أن يظل  طويل  على دين أبيه (الوثنيةة)، قبل أن يعلن إسلمه. فكيف يكون زهي

٤۲



 قد جع إل جانب وثنيةته اعتقاده بأنتق ال يعلم كل  شيء وأن  لديه كتابا  يسجةل فيه ما
يفعله الناس لكي ياسبهم آجل  أم عاجل ؟

بعد هذا العرض التاريية لستخدام كلمة ال، بدءا  بالديانات القدية، وانتهاء بعصر ما
، غي مدةدة ف إطارUniversalقبل السلم، يبدو لنا أنتق لفظة "ال" هي لفظة عاليمقة

تاريية أو جغراف ، وليست مسجةلة حصريةا  كمقلك لية طائفة أو اتةجاه. وقد تتغيةر
، لكنة الساس هو أن يظل  استخدامها حق ا  مشروعا  لميعDieu أوGodاللفظة: 

الناس، وإل  فنحن على حاف ة عصر استبدادية قد تقصادمر فيه الشمس أو يقحجمب الواء.
***

آراء جيل الدويهي ف الدب
 جيل الدويهي عشرات القالت ف الدب، وهو الذي يبارك جيع منالديبكتب 

 منذ عامللدب الهجرية الراقييكتبون ويساعدهم، وقد أنشأ موقع "أفكار اغترابية" 
، لكي يساهم ف الركة الدبية ف أستراليا والعال، وليساعد القلم الديدة الت ۲۰۱٥

يكتشفها تباعا ، ويوفر لا فرصة للظهور على مسرح الدب. وهذا ل يعن أن مباركة
العمال هي موافقة على كل شيء، فلقد تعرضت شخصيا  للعديد من اللحظات

، ولئقة، فالدويهي كأبمهذ بة غيي، ولكن بطريقة تعرةضالتعلقة بأعمال، كما 
 ما عدايساعد القلم الواعدة وينصحها ويوجهها لا هو أفضل، وقلما اعترض أحد -

 لنا تصدر عن عال وأديب له تربة طويلة،على ملحظات الدويهيالعاندين- 
وعميقة. 

وللدويهي آراء ف الدب بات يعرفها الميع، فهو يسمي الشعر النثور "نثر أو شعر"
 على السطر يكونكتتبكما ساه "النثر الفن الديد"، فهذا النوع -كما يقول- إذا 

 الشعر. هنثرا ، وإذا كتب على طريقة شعر التفعيلة يشب
سةي هذا النوع نثرا ؟ وماذا ينقص من قيمة صاحبه لو يسمةىويتعجب الدويهي لاذا ل 
؟النثرنثرا ؟ وهل الشعر أهم من 

عقرفواويزيد الدويهي قائل : إن جبان خليل جبان وأمي الريان وميخائيل نعيمة 
نثرية، مثل أكثر من شعرهم، وجبان ف الواكب أقل قيمة فنية منه ف كتب بنثرهم

... وبعض الدباء ل يكتبوا شعرا ، فماذاوالنون ، والعواصف، والتائه، والسابق،النب
نقص من فضلهم؟

 تسمية أديب أكثر بكثي من تسميةأفضةلومن هذا التصور النقدي يقول الدويهي: أنا 
 ل يكن )الاهليةصر قبل السلم ( بالشعر، ففي ثقافتهمشاعر. ولكن العرب بدأوا 

٤۳



هناك نثر، ما عدا حكايات خرافية كانت تروى ويتداولا الناس وجرت كتابتها ف
العصر العباسي. وبعض الناس يسكرون بتسمية شاعر، فهي تثل لم عالا  افتراضيا  يعج

بالعجبي والعجبات، ولذك يهيمون ف هذا العال ويفضلون صفة الشاعر على صفة
وليس مهما  أن يكون الرء شاعرا ، لكن، "الديب، وهذا خطأ فادح ف تارينا وثقافتنا

العرب يبون هذ الصفة، ويسعى اللف من الناس ف الشرق إل تقمص التنب وممود
درويش ونزار قبان، فمهل ... ل ترولوا إل الشعر... فالنثر ل يشكو من شيء. كان
جبان أديبا  أكثر منه شاعرا ، وكان أمي الريان كذلك، وميخائيل نعيمة، وغوته وطه

حسي. ونيب مفوظ ل يكتب شعرا ... فلماذا هذه الستماته إل عال الشعر، حت
(مقالة منشورة علىوصل عدد الشعراء ف موريتانيا وحدها إل مليون شاعر"؟ 

).۲۰۱۸حزيران ۱۲ففايسبوك بعنوان: "أين نن من هؤلء؟" 
يضا : "فالعرب يطربون لكلمة شاعر، ويكبون الشاعر أكثر من الديب، معأويقول 

ن الديب يكتب نثرا  وشعرا ، والشاعر قد ل يكتب نثرا . وهذا يفسر الشغفأ
 يتغاوى برداءحيةهبالصول على لقب شاعر، وما أجل أن يسي الرء ف قريته أو ف 

النابغة الذبيان، ويعلق أعماله على أستار الكعبة مثل امرئ القيس، وتغن له فيوز أو
عبد الليم أو ناة أو أم كلثوم!... وبات على الناقد أن يتأقلم مع فكرة أن الغالبية

العظمى من الناس شعراء، ولو قال القيقة كعال م، فإن التامات الاهزة ستهبط عليه،
مثل: مغرور، متشاوف، ل يرى أحدا  غي نفسه... إل... والقيقة الت ل يقولونا هي

أنه ناقد ويتحدث ويكم عن علم ودراية، ومن العيب أن ياف الناقد على نفسه
ويتبئ من قولة الق خوفا  من اللوم والتنكيل". (القالة نفسها).

بويعطي الدويهي أمثلة عن نفسه، فإن لديه من كتب النثر ضعف ما لديه من كت
 عنه بأنه شاعر. يعرةفونالشعر وربا أكثر بقليل، والناس 

وعن الشعر يقول إنه عملية خلق كون: "هكذا هو الشعر، لعبة أمم. لعبة إبداع راق
ومتميز" (القالة نفسها)، والشعر صعب ف نظر الدويهي الذي يقول إن الشعراء الكبار

صعةبوا المر علينا، وأصبحنا ندخل إل عال الشعر كما يدخل المل ف ثقب إبرة.
ويقول: "بدأت كتابة "الشعر" ف سن مبكرة، ول يزال عندي كتيب صغي كتبت عليه

ة عشرة من عمري. ولكن تلك النصوص لرابعبط اليد نصوصا  عندما كنت ف ال
ترقى إل مستوى الشعر. ونشرت قبل "وقلت: أحبك" دواوين ف سيدن، وأقول دائما 

إن تلك الدواوين هي البدايات ول تثلن كشاعر، فقد وجدت نفسي وهويت ف
حبةك". وليس سهل  أن يكون الرء شاعرا". (القالة نفسها)أ"وقلت : 
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الدويهي هنا ينتقد نفسه، فهو شاعر وناقد ف الوقت ذاته، إذ يعتب أن أعماله قبل عام
كانت تارب، لكنه ل ينكر وجود قصائد ف تلك العمال ذات قيمة. ۲۰۰۰

والصحيح أن الدويهي نشر قبل "وقلت: أحبك"، مموعة من الدواوين ف سيدن، هي
"عودة الطائر الزرق"، "وجهان لدينة واحدة"، "تقاسيم شرقية لرقصة الفجر"، وهو

يعتب أن تلك الدواوين هي البدايات، وقد تكون احتوت على قصائد جيلة، ولكن
، مع ديوان "وقلت: أحبةك"، الذي يعتبه البداية ۲۰۰۱الطريقة اختلفت منذ عام 
القيقية لتجلياته الشعرية.

" تولت إل نصأحبةكويتذكر الدويهي بشيء من الفخر أن قصيدته "وقلت: 
 ف جامعة سيدة اللويزة بضور الئات من الرسيي والكادييي ورؤساءقتدممسرحي 

، طلبت منةي إدارة جامعة سيةدة اللويزة ۲۰۰۸الامعات والساتذة والسفراء: "ف عام 
أن أحوةل قصيدت "وقلت أحب ك " إل مسرحيةة قصية لتمثيلها ف عيد تأسيس الامعة.
والقصيدة هي واحدة من القصائد الحبة إل قلب. وكنت ألقيتها ف إحدى أمسيات

طل ب:الالشعريةة ف لبنان. ممس رحتق القصيدة، وأوكل الخرج سام ل ود إل ثلثة من 
جورج عيد، برندا يارا يونس، وسليم الب تثيلها. وعقرضت السرحيةة القصية على
شكل حوار بي الرض (برندا يارا يونس) وابنها الراغب ف السفر (جورج عيد)،

حد قرقناوي. سعيد عقل وصلت إليه أخبارأوكتب الوسيقى الاصةة بالسرحيةة 
السرحيةة أو لعل ه كان حاضرا  ف الناسبة، فجاءن منه أنةه يرغب ف تقدي "جائزة سعيد

عقل" إل الطل ب الثلثة. وهكذا كان. وجاء سعيد عقل بنفسه إل الامعة وف يده
الوائز الاليةة، فقدةمها إل الطل ب، وتدةثتق إليه فسألن: هل أنت من آل الدويهي؟

قلت: نعم. قال بصوت عال: "أنت من عائلة أكب بطرك ف تاريخ لبنان". قالا مرةات
(مقالةثلثا  ف تلك الناسبة، وكنت مغتبطا ، ث  وضع يده ف يدي ونظر إل الكاميا" 

")، منشورة على - أنتم من عيلة أكب بمطرك بتاريخ لبنانبعنوان "معرفت بسعيد عقل
.۲۰۱٤آذار  ۲٧موقع فرح نيوز، ف

 الدويهي من الناس أن يعرفوا أن الشعر ليس نظما ، ول هو صفة كلمات علىويريد
البحور والتفاعيل، ويروي أن مبتدئا  جاءه ف التسعينات من القرن الاضي إل جريدة

"صوت الغترب"، "وكان يكتب أبياتا  بيد مرتفة على ورقة، وفوق البيات رموز
 له، فكنت أصححأصحةحالتفاعيل العروضية، فيبدو أنه كان ينظم نظما ، ويسألن أن 

بالشعرعلى مضض، لنن كنت أشعر أنه يفتقر إل اللمسة الشعرية الساحرة، وقد بدأ 
ف سن متأخرة. ول يزال إل الن ينظم، وما سعته مرة إل سعت مقدارا  هائل  من 

٤٥



التصنع والتكلف والمود. والناس يصفقون له لنه "شاعر". وجاءن آخر يمل ورقة
صغية عليها أبيات زجلية، هي أكواخ متداعية ف القيقة، وسألن رأيي، فخجلت
وكان صعبا  أن اقول له إنا ل تشبه الشعر ف شيء، وبعد مدة، اهتدى إل طريقة

، وهي أن يكتب نثرا ، ث "يفرفط" المل على أسطر متتالية،Short Cutملتوية
فيصبح نثره شعرا ، ويصل إل رتبة شاعر من غي عناء، ويتساوى بغمضة عي مع الذين

صرفوا أعواما  طويلة يتقلبون ف نار الشعر ويغالبون الليال لكتابة قصائد... وشاعر
ثالث ف سيدن تديدا ، يكتب منذ خسي سنة بالطريقة نفسها، ول يطور، ولو قرأت

له قديمه لوجدت أنه أفضل من جديده، والناس يصفقون له لنه يدغدغ مشاعرهم
برن الكبه والدملجانه والشمشار والفرن والتنور والسنديانه... وهي أشياء تعن لم
الني، ولو قلتها نثرا  لدغدغت مشاعرهم أيضا . وهذا الشاعر دخل مرة إل متمع

فقال: سعيده (أي مساء الي)، فصفق له الضور وأبدوا إعجابم وكأنه غزا الفضاء".
وبعد أن ينتهي من رواياته، يطلب الدويهي من الشعراء والدباء معا  أن يتسلحوا

 وألبي، وغوته، وطاغور، بادئا  بنفسه: "كلما كتبت نصا  أو قصيدة، فجبان،بالنطق
 وبوشكي... هم "بعبع" بالنسبة إل ، وهم التحدي،، ودوستويفسكي،كامو، وإبسن

س".أيئودائما  أقارن أعمال بأعمالم فأخاف، لكنن أسعى ول 
ويعجب الدويهي كيف أنه صرف أعواما  طويلة ف خضم التفاعيل والوزان، ث 

يأت ناثر من فراغ ول يعرف العروض ول التفاعيل، ويعلن عن نفسه شاعرا  ف غمضة
عي، "فأقل ما ينبغي أن يعرفه الشاعر هو السل م الوسيقي، من باب الثقافة على القل،

أو الفضول والشرية، أو من باب العرفة القيقية، فكيف يتصرف الشاعر لو جاءه
طالب ف الصفوف الثانوية وطلب منه أن يساعده ف دراسة وزن أو قصيدة عروضية؟

وهل يرضى بأن يكون هذا الطالب أكثر علما  منه ف مهنته؟"
مقالة نقديمة انتقاديمة لميل الدويهي

لييمسألتن سيةدة عن الفرق بي الدب والكتابة، فقلت لا: "ف مكتبات العال 
الكتب، فممن تذكرين من الساء"؟ فقالت: "جبان، طاغور، غوته، راسي، لمارتي،
شكسبي وفيكتور هيجو". ولعل ها ذكرت اسي آخرين ل أعد أتذك رها. ف الصةلة ل

تذكر الرأة أكثر من عشرة أساء، فأين الخرون؟ وما السرة وراء ظهور أساء
كمجرةات ف السماء، بينما يتفي آخرون وتبقى الكتب معروضة من غي أساء؟

إنةها الثقافة العميقة والعمةقة الت تصنع الدب، فل الب يصنع أديبا ، ول القلم وحده
يرفع من قيمة صاحبه. وهذه الثقافة هي ما أؤمن به وأجاهد ف سبيله. أقرأ وأتعلم 
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وأبدع وأبتكر، ولو كنت كاتبا  فقط لتوقفت عن الكتابة واشتغلت ف شيء آخر،
فالبحث عن التميةز هو بعض هويةت، وعلى الرغم من أنن أبارك كل عمل، فإنةن ل
أتوقف عند حدود مرسومة، ولول هذه الثقافة الت أسهر عليها لا تكنت من هذا
التنوةع ف الشكال والنواع، والدليل هو لغت الت تتلف بي نوع وآخر... ففي
الشعر العمودي أستخدم لغة تتلف عن لغت ف الشعر الدوةر، وف الشعر العامية

أختلف عن ف الشعر النثور، وف القصةة ل أتكلم كما ف كتب الفكرية. 
وأسع بعض الناس يتحدةثون عن "أدب" فأقرأ ولكن ل أجد سوى كتابة، وكل  إنسان

يكتب، والطالب ف الصفوف الثانوية يبث أفكاره وتأمةلته ومشاعره تاه فتاة يبةها...
ولكن ينقصه العمق... ول يستطيع إنسان أن يدةعي الدب رغما  عن الناس، أو يتلط ى

وراء جعية أو حزب أو قرية أو عشية لكي يعل من نفسه أديبا . أما التنوةع ف
الشكال فهو العقدة الكبى الت تأت بعد ذلك، ول يعرف جالا ومرارتا إل الذين

خاضوا غمارها.
قلت ف إحدى الناسبات: ل يعجبن من الشعراء العرب إل خسة أو ستة شعراء.

فتفاجأ الضور، ولمن قليل منهم، وكأن  الطلوب أن أحبة أحدا  بالقوة. ففي الشعر
العرب القدي كله ل أحب إل امرأ القيس وأبا نواس ف بعض أشعارها وليس كلها...
وأقرأ لخرين كالتنب وابن الرومي وبشار بن برد وأب فراس، لكي ل أكون جاهل ،
لكن ل تعجبن سوى قصيدة هنا وقصيدة هناك. والؤكد أن الداثة ف بدايات القرن
الاضي قد أنتجت أساء جيلة، مثل سعيد عقل، ونزار قبان، وصلح لبكي، وممود
درويش وبدر شاكر السياب... ونن استفدنا من الداثة الت كانت نعمة، فخرجنا
من الشعر العمودي إل أنواع أخرى لو كتبناها ف عصر ما قبل السلم لكنا أحدثنا
ثورة وانقلبا  على الفاهيم. وبالنسبة ل، هذا التنوع الفريد الذي طبع أعمال أصبح

نقمة علية، فالبعض ينظر إل  بوجه عابس، والبعض الخر يريد أن يقل ل من قيمت ليفع
من قيمته، وبعض ثالث يريد تقيق الساواة بأية ثن... وبعض آخر يعترف بالميل
ويثن على أعمال، ولول ذلك لا أصبح مشروعي على كل  شفة ولسان من أستراليا

إل أميكا وكندا، وإل لبنان وفلسطي والعراق وسوريا...
رايت أناسا  يتحدةثون عن "الدب"، ولو سألتهم ماذا يعرفون عن السوريالية أو الدادائية

لا عرفوا شيئا . وقد يقول قائل: ماذا يهمةن من هذه الدارس؟ فلكتب على الفطرة
وكل ما يطر ف بال. وهذه هي الشكلة الت كان الدباء الكبار يتجنبون الوقوع

فيها، فجبان مثل  أخذ من كل الثقافات الت كانت موجودة ف عصره، وطرق باب 
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الواقعية والرومنطيقية والرمزية... وغوته كتب الرومنطيقية ف "آلم فرتر"، ث استخدم
الرمزية – الواقعية ف "فاوست"، وهذا ما أغن أدبه ورفعه إل مرتبة اللود... ول

 عن جبان صفةتنـزعتستطيع أي مؤسسة ف العال أو أي جعية أو أي دولة أن 
اللود الت صنعها بنفسه وكان ل يتاج إل أوسة أو حفلت تكري، فالرء يكرم نفسه

بنفسه. 
وعندما أتدث عن الدارس الدبية، فل أنقص من قدر من التزموا بدرسة واحدة مثل

بيار كورناي، وفيكتور هيجو، وشارل بودلي، وهنريك إبسن وصمويل بيكيت ...
ففي مدرسة واحدة يكن أن يصنع الرء معجزات، ولكنن أتدث عن ثقافة الديب
اليوم ومعرفته، فأبواب الثقافة مفتوحة على مصراعيها ول عذر لنا ف عدم الدخول

منها إل عال يقغن ويفيد. 
عندما أعطي هويةت الدبية لقاض  ف مكمة البداع، فسوف يسألن: هل كتبت شعرا؟

فأجيبه بأعمدة الشعر السبعة، ويسألن: هل كتبت قصة؟ فأجيبه بطائر الامة، وهل
، وهل كتبت تأريا ؟الرض ورجل يرتدي عشب ،كتبت فكرا ؟ فأجيبه بعبد الروح

فأجيبه بأشهر العارك الهدنية ف التاريخ، وهل كتبت مقالة أكاديية؟ فأجيبه بقالت
عن الريان وغوته وسعيد عقل... وهذا التنوع يريدن أناس أن أخجل منه أو أن

أخفيه عن العيون وإل اتمون بالغرور، ومت كان الدويهي يرضخ للبتزاز أو يفعل إل
ما يليه عليه ضميه وما يقتنع به؟

إن القفز ف الواء، والستعجال، والرولة نو الشهرة، واصطياد اللقاب والوسة
والتكري... هي فولكلور يدغدغ الحلم، وياف الواقع. وكل الزبد سيذهب جفاء،
ول يبقى ف الضمائر، وف ميلة الشعوب إل الدب الرفيع الذي يأت من البدعي ل

من الطامي إل البداع. 
هويت الدبية الت اخترتا وارتضيتها بنفسي هي التنوةع مع الافظة على مستوى من

النوعية. ومن يقرأ ديوان "أعمدة الشعر السبعة" وأعمال الفكرية، وقصصي القصية،
يلمس هذا التنوع الفريد لس اليد، ول حاجة به إل تكذيب أو الستعانة بصديق. وأنا

أبارك من يكتبون نوعا  واحدا  أو نوعي، وأطلب ف القابل أن يباركوا ل، ل أن
يعبسوا ف وجهي كلما التقيت بم لظهار تفوةقهم، والياء بأنم يقفون أمامي وأنا

وراءهم، وأقول جلة واحدة لن يقرونن ليتفعوا: "أنا كتبت أنواعكم كل ها، فاكتبوا
ين يعترفون بالميل، فماذ الأمةاأنواعي، وعندها فقط أقف وراءكم من تلقاء نفسي. 

أجلهم... ومكانم ف القلب والروح!
٤۸



أعمدة الشعر السبعة فرادة دويهية
الدويهي،ل يسبق لشاعر عرب أن نشر ف ديوان واحد سبعة أنواع من الشعر قبل 

أول ديوان على الطلق يتوي على ناذج منهو " ةديوانه "اعمدة الشعر السبعف
الشعر العمودي، شعر التفعيلة، الدور الفصيح، النثر الشعري، الزجل اللبنان، التفعيلة

 نوعا  آخر ل يضمنه ف الديوان۲۰۱۸العامية، والدور العامي. وأضاف الدويهي ف عام 
 العامي الشعري".نصأساه "ال

تبه ف حياته،ك، وهو أول نوع العموديعمدة الشعر السبعة يبدأ الدويهي بالشعر أف 
 منالولوكان بعد على مقاعد الدرسة. وتطالعنا عدة قصائد رائعة ف العمود 

 أي قصيدة يتار، فمن الغزل "أحزان قصتنا"، و"تفهمي صمت"الرء ويتار، الديوان
 علىبتوزيعها، وقام أحد الستاذة ۲۰۰۸إل رائعة "أنا السيحي" الت كتبها ف عام 

والطلب يقرأونا بشغف، فإل القصيدة الت كتبهالدرةسون الدارس ف لبنان، وكان ال
 أحدوصفهامطولة سعيد عقل ف مئويته الت ف ف العراق، ميوم فجروا تثال أب تا
 قصيدة النور.بأناكبار الشعراء ف لبنان 

  ل حدود لا ولأنه حالة شعرية استثنائيةسبعة" بال "أعمدة الشعر ويكن وصف
 يثبت، وهذا هو الهم، أنه أولوالدويهيتنحصر ف قالب واحد من قوالب التعبي، 

 أنواع من الشعر معا ، من الفصحى إل٧شاعر ف تاريخ العرب على الطلق يكتب 
 النهضة، وراعي شعراء ف شاعر واحد٧العامية، وف جيع الشكال العروفة، فهو 

 من الشرق البعد، أستراليا. ثانية الت تطلالغترابية ال
، الشعريةنوذجا  ثامنا ، هو النص العامي إل أعمدته السبعة يضيف الدويهي و

يعتمد فيه الدويهي علىو والطبيعة الشعرية الرقيقة، النثريةالذي يتراوح بي الصياغة 
الناقة ف التعبي، والرقة ف التصوير، والرموز العميقة، مع استخدام قليل للقواف.

وينصح الدويهي دائما  الذين يتشرون ف "أفكار اغترابية" بأن يبتعدوا عن القواف عندما
 كما أن، شعرا  موزونا ، وإل تول النص إل سجع، وهو ل يب السجعيكتبونل 

الذن ل ترتاح إليه. 
ويب الدويهي أن الناس يفظون شعره ويتداولونه، ويقطعون قصائده من الرائد

لطيف أبو السن، يمع قصائدد. ويفظونا، وكان السفي اللبنان الراحل ف كانبا 
الدويهي ف ملف خاص، كما أن الستاذ ممد حسي العمري، يتلو غيبا  قصائد

للدويهي، كما يب الدويهي أنه كان ذات مرة يقود سيارته على طريق "بلمور رود"
ف سيدن، فرأى رجل  أسر البشرة، نيل  يسي على الرصيف، فتوقف الدويهي وعرض

 ٤۹



 على الرجل أن يوصله، ولا صعد الرجل إل السيارة عرف بنفسه: ابراهيم سعد،
وعرفه الدويهي بنفسه، فارتل سعد قصيدة "العدل"  للدويهي من أول بيت إل آخر

بيت، وقد حفظها كلها.
م،  إل دليل على حبعاوما احتشاد الئات ف مهرجانات الدويهي الت يقيمها كل 

درسةالناس لشعره واعترافهم بتميزه، وتغريده خارج السرب، فقد أصبحت أعماله م
ل تطيب اللقاءات إل با، ول تترع الكؤوس إل من طيب خرها.و يقتدي با شعراء،

وسأكتفي ف هذا القسم من الكتاب بعرض ناذج من أنواع الشعر الت يكتبها
ثباتا  على ريادته وفرادته، وتيزه عن جيع الشعراء العرب ف تنوع لإالدويهي، لتكون 

.يقصد ق
وقد اخترت ما أعتبه أجل النماذج من أعماله، ففي كل نوع هو شاعر يتلف 

ولو أبدع الدويهي ف قصيدة واحدة فقط من كل نوع، فهو لعنه ف النوع الخر. 
يكون شاعرا  واحدا  فقط، بل أكثر من شاعر.

:الشعر العمودي (رائعته ف مئوية سعيد عقل)نوذج من 
بــنــاسعيدق، مــه ـل ! إلـى أيــنم الس يق 

ـقتـي،، مثلما  ؟الزهمـــرقوأنتم بـــع ـــدق فـ
ـقدمع تم  ـبب  لاحقـــــدودم ل ســــاء أنتم ال

، والطرق...الـــريـــح وف يمـديــكم ش راعق 
ـبسكـبتم ربـيـعا  فـي  ،حـدائـق ـنـــاأنتم ال

شعـــروا، ومــا قالـــواوبمعدمكم الناسق مـا 
 تسبـقتهالمـــــــواج قـدمـوسق، أنتم على 

إل الـعـطـاء  الـذي ف ال ــبـــر  يقختمصمرق
وهان بالت الـذي مــــــن صقــــورم تقشبههق

، ول شــــررق...طــــعــٌنلكن  سيفتك ل 
هــو السلمق الذي أوصـــى اللــهق بـــه

 فـي الكأس يقعتص رقالــــــذيهــو القصيدق 
هـــــو التفو قق حت ى قيل: مقـعــجــزة ...

 الشمسق والقممرق. يديــــكمفمن رقخــــــام  

ـقـن  مثلت لبنانت ف الوطــــــان قاطبة  مـ
٥۰



ـــــدودقه الشعرق،  ، والسفرق؟والفكـــارقحــ
مقعلف قٌق فــي ســــاء اللتــق ، منطل ــٌق

إل الـــــــر ة ، حيثت الـد ينتظ رق...
ففي الـــــدى رمقنا الــعـال نشرععـهق
وف الكواكــب عــطـــرق الرز ينتش رق...

وأنت قلتم: هـنـــا تبقى مــنـــازلتـنـا
ــنا الطرق... ف الصخر، مـــــا هف قنا أنت بيت

هـذا الصغيق الذي حــــار الزمــــانت به
فالقتبلت والبمعدق مـــــــن آثـار ه أثـــرق...
هــــــــــذا الذي حط م العصار مركبقه
والفكرق لـــــول شعـــــاٌع منه، يتضرق
را أعطاك مـــــــــــن أرزة  عملقة  كبم

ـــمــــا: لبنانت،  والكبــــرق.فالال دان هـ

مــا عـمــرقه النت؟ قالوا: عــمــرقه مئة !
 العقمقرق...أعوامــــــهل... ليس يقحسمبق ف 

 شاطئها؟ضــــاقمفهل رأيتقم ب حــــــارا  
 الشمس  تنكس رق؟سيــوفموهـــــــل رأيتقم 

فكم مـــــن الناس  مــــر وا ف الياة  كما
يمــمـر  ظــــل  ثــقــيــل ، ثـم  ينحسرق

لكن  ممـــــن أشعلوا حـــــبا  على ومرق 
فل يعيشونت أعـــــوامـــــا  كما البشرق...

هقــــوميق مـــــا زال حت ى اليوم يقطر بقنا،
 ل يفتقك  بــــــــــه القتدمرق...جبانتوفكترق 

ممــــن لتو نوا غابـــــــة الحلم نعشقتهم
ـ هم خبمرق... وكلف ق يـــــــوم  لنا مــن صوب

وأنتم منهم عـظــيـــٌم، كلف قما ركــضــت
بــــــه الياةت، على الزمــان  ينتصــرق.

٥۱ 



يــــا جـــارةت النهر ، قومي كـــي نسائلته
ـقــــر قى، فيبتك رق عـن اليال الــــذي يـ

 إنسانا ، فحيث مشىالسحــــرمممـــــن عملف قم 
، والص ــومرق؟والحــــــلمقتشي القصائدق، 

 غن ت، وما عشقتت مــــــاف "رن دمل" الروحق 
إلف ق العيونت الت ف طـــــر ف ها حمــــومرق...

و"الـــــدملي ةت" أحــيــاهـا، وألبسهــا
، تاجقـهـــا الظف قفترقعـــــــروسا لكي تعودم 

 تكي، فعنه حكتت ،لـــــــــووتلكم لبنانت، 
فمثتلته شـــاعــرا  لــــم تنج ب  الف كتــرق...

كتراس م  ف مــــــــال  الضــوء  ريشتقه،
ووحيقه أبدعت هق النتـــــــمق الز هقــــرق...

 مــن زه ــو ، ومـــن طرمب :قــالكناحت  
، فانطتق  أي ها الـــجــــرق. الــروحمأعطيتقك 

 عقلت، ف لبنانت منعز ل ...يــــــامــا كنتم، 
كفتـروافكل  ممـــــن ألبمسوكم الكتفترم قـــــد 

كتبتم يــــــومــــــا  لهل  الشام  أغنية ،
ـقرق؟ هـــــل صموتق فيوزم غن اها؟ أم  الوتـــ

ومصــــرم أحببتم، والردنف ق، يــــــا وطنا 
ـقضـيـقق لـــول يمـضـيـقق الفكرق، والبصمرق! ي

كأن ك الرزق، يعلو عـــــن صغائر نـــــا،
 يفتخ ــــــرقالفتـوق أو أنتم صنعيق، فـــوقم 

وهـــــــا فلسطـيق مـــا زالت شوارعقها
..ع ــبمــــرق.تقص غي إليكم، وف أحــــداق ها 

 قــــــــــد هتفتت للسـلم ، يةأنت السيح
 لا الـعقـصقــــــرق!فاهتـز تأبياتق شعر ك، 

غن يتم مكف قةت، والــتــاريـــخق يمشهمـــــدق أنت
ـقرعق بــيـــن الناس، ينتح ـرق.  د يــٌن يقــفـ

٥۲ 



تـــــريـــــدق لبنانت فـي العلياء ، مت ص ـل 
ـببمــعقـه الــدنـيـا، فـتـزده ـرق... بال ، تمـت
م ــــن قلب ه النـورق ف الرجـــــاء منبعث ،

ـ رق ـقـضــ ومقلتاهق ربــيـــٌع ساحــــٌر، ن
فانـظـر  إلــيــه شبابـيـكـا  مقـخـلف قـعــة ،

وقـــــد ترب ع ف أنـائــه الضجــــرق...
والفقرق يأكلته، فالناس مـــــــا شبعـــــوا،
خقــبـــزا ، ومــــــا تع بوا إلف ق ليفتق ــروا!

..نزلـــــوا.أبناؤقنا مــا وراء البحر  قــــد 
هــــــجروالول العذابق، ولول اليأسق مـــا 

،منهمد مـــــا كاللجئيم، تــركـــنــا البيتم 
ــنا الــــــــز نت،  ، والسهمرق...والهولتبيوت

ـــــم  يقتلون عــقـولت التابعيم لـهــم هـــ
فـعـنـدمهقــــم  قيمةت النسان تــنــحمـد رق...
ـقــقـــرمؤقون كلمـــا ، ليس يسمــعقـه ويـ
إلف ق الذي عـنـدمه ف روح ــه ص ـــغمـــــرق!

وأنت تسكتــب مـن خمــــمــــر  مقعت قــة ،
 سك روا!وكــم، منها شربـــــــوافالناسق كم 

وتستغيثت بــــكم الــرؤيــــــا، فتجعلتـها
قصيدة  ف كتاب الــزه ـــو  تقـــد خمـــرق...

والشعر مـــــــا كان إلف ق الروحم خالــــدة ،
فالــــروحق ف كتـرتقه الـعـنـقـــاـء، والس ومرق...

"فــــــارسقهقوسوف يقكتمبق: "أنت الشع ــــرق 
، مــــــا ذتك رواالبطـال وسوف تقــذكترق ف 

يــــا بعلبك  الت ف الصخـــــــر  واقفة ،
على عواميد هــــــا العصــــارق يتض رق. 

يــــا ممـن يقــزمح ـل نق دقنــيـــا، أو يلب ن نقها
فـعـرشق لبنانت، ل يلحق  بــــــــه النظتـرق

٥۳



 غـال ، ول خشب ،ذهمــــبفليس مــــــن 
!عمــط ـــرقبـــل إن ــه ياســـٌي أبيٌض، 

أجـــــدادقنا قر بــــوا البعادم مـــن ق ـدمم ،
 جقـــــــــــزقرق!أسائـهمفكم تمسم ت على 

قرطــاجق سيعدةت الــدنـــــيـــــا، وقلعتقها
ـ روا...أبــــوابـهـافالفاتـــــونت على   قتب
:صــــــــــرخت نفتدي أليسارم بالرواح  إن 

 العسكتــرق التجمــــــرقوهمـــب "إل السلح "، 
ــــــــورم منهز ٌم وجيشق مقتدون يا فـــــي ص
وا بنقها الفتذ  ف البــطــــال ، من دمح ــــــرق!

إنف ق الشقيقم الــــذي ف القل  مــــــن دمم نا
ومــــــن شهادت نا الغصــــانت، والثممــرق.

ننساك نـحــــنق؟ وهـــــــل نمنسى أحب تنا؟
ـــــم  كـــمـــا الرع ـدق ف أفكار نا عبمروا وه
التب د عـــــــونت لم صـــوٌت يقــــردعدهق
جمـــو قق العصافي  لـم ــا يدفتـــــقق النهمرق...

مــاءق الياة  أخذنا عـــــــن موائ دهــــم
 كتسمروا...الــــذيومـــــا أكلنا سـوى البز  

يفن الزمـــــانت، ويبقى ذكرقهم أبمـــــــدا 
..سمطتـــروا. الـذي الشعــــرقوالب  يبقى كما 

فكتــن  سعـيـدق سعـيـدا  فـــي ممــود ت ــنـا،
 حضمرواوممـــــن غابوا، ممــــنفنحنق أهلتكم: 

 مكتم ل التاريـــخقوع ش  طــويـــــــل ، فما 
ـقروا إلف ق بـــــن صمـنــعــوا التاريخم، وابتك

 شٌس مقطتأطتأتة ،بعد هـــــــمفالشمسق مــــن 
 يمندمث رق.كالـرمــــــل والكونت مـــــن بعد هم 

۲۰۱۲- ٧ - ۸                         جامعة سيعدة اللويزة 

٥٤



تعليق الدكتور يوسف عاد على قصيدة الدويهي عن سعيد عقل:
إل شاعر الجيال سعيد عقل ف مئويمته لميل الدويهي

قصيدة من عيون الشعر العربم وديباجة الشعر العموديم
۲۰۱۲تشرين الثان  ۲۰الثلثاء - النوار- نشرت ف جريدة يوسف فرج عاد. د

فسعيد. من يقرأ قصيدة الدكتور جيل الدويهي ف سعيد عقل ير أنةها ل أحلى ول أبى
.والشعر حوله له هالة واحترام. سعيد عقل والشعر ينبوع فيةاض. عقل والد توأمان

إل شاعر الجيال سعيد عقل ف مئويةته قصيدة تبز الد الذي وصل إليه سعيد عقل ف
شعر صاف منق ى سط ره جيل. فضاءات الشعر، عب عطاءاته الراقية الت ل تدة

الدويهي ف مطوةلة شعريةة من عشر صفحات، هي من عيون الشعر العربة، وديباجة
شعر قد يكون من بي القصائد الت قد تنصف سعيد عقل، الشاعر. الشعر العمودية

إنةه البداع والبتداع ف عال. الكبي، الذي ل يتةسع لشعره الكون، ول تدةه السماء
الشعر، بعد أن نفذ الشعر من مستشعريه يوم نن أحوج إل من يل  مل  سعيد عقل،

.وقد ل يل  أحد مكانه لنةه وسع الدى
ويطل  جيل الدويهي بقصيدته السعقليةة با تتمتةع به من جالت ف معانيها، وإغراءات
ف تراكيبها، فتنقلك من عال الواقع إل عال اليال، وترتقي بك إل السموات العلى

.حيث الد والسحر
جيل الدويهي وسعيد عقل توأم القصيدة العربيةة نظراا للسهولة ف طرح الفكار، لشدة

نؤك د على. قارئها وسحره وإغرائه لتابعة القراءة، لن  الكلم جيل، وقل  من جاء بثله
:ذلك، بقوله

أنت السكبت ربيعاا ف/وف يديك شراع الريح والطر/أنت البدعت ساء  ل حدود لا
إل العطاء/قدموس أنت على المواج تسبقه/وبعدك الناس ما قالوا وما شعروا/حدائقنا

لكنة سيفك ل طعن ول شرر.../وهانبال الذي ف صور تشبهه/الذي ف الب يتصر
وهل أجل من القول الذي يكرةس الشاعر على أنةه فريد عصره بيث بدع ساء، وف
يديه شراع الريح والطر والربيع، وهل أجل من هذا وأكمل أن يكون سيةد العطاء،
ويوضع بي العظماء، ل بل يقدةم عليهم با خط  حبه، من سحر غزا البشريةة، وفكر
هدى وسا، ووصل إل أربع جهات الكون، مفتتحاا الدود، قاطعاا السافات، ناقل 
المالت، حامل  الفكار، معطياا مةا ل يقدر عليه الخرون من عليةة القوم، فكنت

السبةاق إل بذل الكنون، وصقل الكلم والمال ف لوحات من الكمال عزةزها جيل
الدويهي بشعره التعال ف صراع الفكر والكمال با يشدة لا ف شعره من كمال، بيث
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.السماء والاء والشمس والقمر والواء: جعله كل  شيء
حبم متدفقق

وقد يكون ذلك قليل على ما أعطاه سعيد عقل من نثر وشعر، ف مؤل فات عديدة
غزت العقول والقلوب، وسحرت اللباب، ولا كسا شعره من حبة متدف ق لوطنه،

:ولرز بلده وجباله حبة ما بعده حبة جعله يتمسةك ببلده، ويدعو الناس إل ذلك
.ف الصخر ما ه نا إن بيتنا الطر/هنا تبقى منازلنا: وأنت قلت

ينطلق الشاعر من عظمة سعيد عقل باللق والبتداع، غي أنةه يهبط به إل القارنات
بالعظماء، فالعظماء قد يكونون دون البتداع، وهو، وقد ابتدع، فالقارنات تصغةره،
فهو خارج عن القارنات، هو الكمال، أو صنو الكمال، فل قدموس ول هومي ول

ذلك أنةه الواحد الوحد، وقد جاءت القتباسات لتؤك د هذه. سقراط يقارنون به
إل  العيون الت ف طرفها/ف رندل الروح ما غنت وما عشقت: العظمة الفريدة العطاء

.وأعطيتك الروح فانطق أيةها الجر/حور
يكشف جيل الدويهي أن  سعيد عقل نققد على لبنانيةته ف يوم من اليةام، غي أن  من

يقكف ر ليس بكافر، فهي التهمة توجةه إل العظماء، فحبةه شعة إل القطار العربيةة جيعها،
فأحبةها، وأك د ذلك بأن  غن الشام وفلسطي ومك ة، غي مفرةق بي بلد وآخر، وبي

مدينة ومدينة، فنبضه نبض العرب القحاح من غي أن يضوع ف جالت لبنان وأرزه
دين/ نغنيت مك ة والتاريخ يشهد أ: وحسب، فكان للبنان والعرب على حدة سواء

يفرةق بي الناس ينتحر.
النجم والفرقد الوققاد

يرى جيل الدويهي أن  سعيد عقل جعل من لبنان النجم والفرقد الوق اد يوم حاول
أبناؤنا ما وراء البحر قد: بعضهم أن يدمةره، فيفرةق أبناءه ف سائر أرجاء الدنيا

ويظل  سعيد عقل الشعل، فلن يقهزم،. لول العذاب ولول اليأس ما هجروا/نزلوا
وسيظل  صانع التاريخ، ومعقلن الناس، ومزحلن العرب، وملبنن العال، يقتدي به

النابون، ما ه هم زل ة قدم، أو خسارة معركة، فبلدنا كطائر الفينيق تنهض من بي
الرماد وتنطلق، فبلدنا ما خلت من السعقليةي العاملي أبداا ودوماا، ليبقى لبنان ف

ويظل  الفكر ف سوةه، ويبقى الزمان شاهداا عليه،. مصاف الرقى والنجم والسهى
وتظل  القيم ما بقي كون، وما بقيت حياة نبةاضة ف دماء الرجال، ويظل  الشعر شاهدةا

يفن الزمان ويبقى: على كمال وعلى جال ما دام نبض ينبض، وروح تشتعل ف جسد
.والبة يبقى كما الشعر الذي سطروا/ذكرهم أبداا

٥٦ 



منتهى التعظيم والجلل
يصل جيل الدويهي إل مكان يرى أن  الكون بل سعيد عقل فناء، وهذا لعمري منتهى

التعظيم والجلل لا ف روح الؤل ف من حبة مضواع لشاعرنا الكبي سعيد عقل،
.وهذا قليل على من أوصلنا إل أبعاد الكون كل ها

وعش طويل  فما التاريخ: نن نعيش ف عصر سعيد عقل: عصرنا ننتسب إليه، ونردةد
والكون من/فالشمس من بعدهم شس مطأطأة/إل  بن صنعوا التاريخ وابتكروا/مكتمل

بعدهم كالرمل يندثر.
إن  قصيدة جيل الدويهي ف سعيد عقل هي من عيون الشعر، ومن نبض القلب، هي
الياة كل ها، والفرح والربيع والريف والشتاء، هي كل  من يتوق إل كمال وجال

.يتضوةع ف الكون وييي العال
ليس للعشماق ف مدينت مكان: لميل الدويهيشعر التفعيلة نوذج من 

لنن رفضتق أنت أسيم كالعميان،
لن  ل قصيدة  أنيقة  

يكرهقن الطبةالت 
والعتةالت

لفيقوا
جيق ف الديوانت...وال

خيفم من كلم هم،لنةن ل أكتبق الس
ول شتمتق مرةة 
ول ابتذلتق مرةة 

يعيةرونمن بأنةن أصبحتق بلوانت.

لنةن أحببتق كل  وردة  رقيقة ،
وقلتق للربيع  :

"أنتم سيةدق الزمانت"...
وليس ف جيع  ما كتبتقه 

عبارة  قبيحة ،
رأيتق نفسي عاريا ،

مطارمدا ،
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مق راـ ، 
مقهان...

فليس للعشةاق  ف مدينت مكانت.

حقائب على الرصيف  كومة ،
فمنذت أن ولدتق ليس ل عنوانت

إل  رمادق الوقت ...  والحزانت. 

أب ن لكم معابداا للحقبة والمانت،
فكيف تدمونمها لترفعوا مكانمها

معابدم الوثانت؟

 يا أمرأت القيس ،
ويا عمرقو بنق كلثوم ،

ويا عنترةت العبسي ،
أينم اليلت، والرماحق، والفترسانت؟ 

أشعارقنا مريضة  مريضة ،
وفكرقنا دقخان...

والشتمق صارم عندنا بضاعة  رخيصة 
تقباعق ف الدك ان....

ما أحقرم الشعرم الذي يق ر النسان
ما أحقرم الشعرم الذي يق ر النسان!

أن عي العل قات  السبعم،
والبديعم والبيانت...
أن عي لكم عكاظت،

والفحولت من بن ذبيانت...
أنعي غناءق النهر ، والفيفم، واللوانت،
فإن  صوتم البوم  صار عندنا مع زوفة ، 
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وصار للنشاز  دمولة ،
و صمولانت.

ل أفهمق الكلمم إل  حي يرتدي ع طرا ، 
وأرجقوانت...

فكيف بعضق الناس ف كلم هم
تعشةشق الغربان؟ 

وكم من اللوك  
ي لكون اليلت، والقصورم، والغلمانت،

لكنة ف قلوبم غلظة  
وف أرواحهم برودةت الكفانت.

يقسل مونت ف بلدنا الصباحم للسجةانت،
وي دحونت كل  ساقط  ف لفتظه ،

وممن  يكونت ف أحقاد ه فنةانت.

رأيتق يوما  شاعرا  
ـ طانة  كأنةه الن عمانت يسيق ف ب

من حوله ر جال  ين فضقونت ثوبمه،
وخلفته تزغردق النسوانت...

وعندما قرأتق من أشعاره، 
 قرةرتق أن أطل قم البداعم

كي أبيعم باذنانت.

الكاذبونت،
الاقدونت،
الاكرونت

عندهم عرٌس ومهرجان...
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وممن يكون صادقا  يط مون رأسه،
ويزعمونت أن ه زعيمق طال بانت.

سينـزلت الصغارق عن عروشهم،
وتسقطت التيجانت...

وتغرقق اللقابق ف الوحول ، والط وفانت...
ويذهبق الغباـء ف غياهب  النسيان...

فليس يبقى غيق فكر  مب دع 
يقضيءــ مثلت الشمس  ف نمي سان.

نوذج من الشعر الدومر: يرنق الاتف الليليم
يرن  الاتفق الليلي ، وه ي ترتعبق الشياءق من كحل ، وأقلم ، وعطر  بي عصفورين

ثرثارين ... كيف تيب حي توزعع اللوانت بي الاء  والضواء ؟ كيف تقجيبق إنسانا 
يط مها، فل يبقى على فمها سوى جر ، سوى حرفي، أو ل شيء غي الصمت ؟ إنف ق
الصمتم أحلى ما يغنعيه الذي يشي على النار ؟ ولو تصغي إل الرآة ، كانت أبصرت
جسدي الذي يغلي، وكانت شاهدتن راكضا  ف الريح ل ألوي على أحد . وأسألا:

لاذا أقفلت شب اكها كالوت ؟ كيف رض يتق ألف ق تقفتمح البوابق فـي وجهي؟ وكم
أصبحتق مسكينا  على يدها! لنعي فجأة  هد أتق من روعي، وقلتق: "لعلف قها تشتاقق ف

يومي !" لكن  الزمانت ير  والحزانت واقفة ... وم ن حول أعاصٌي، وأمكنة : هنا أحببتقها،
وهنا تبعتق الرض وه ي تدورق... كيف تب ن امرأة  تاصرن بأسات؟! وتقتلن إذا

فكف قرتق، أو عب رتق عن ذات؟!
يرن  الاتفق الليلي ، لكن  ليس من أحد ... تقغط ي علبةت اللوان، تتركن بل روح  ول

جسمد ، فإنف ق الب  أن يبقى الغياب معي، وأن تبقى معانات.
ما يعود يرحنا الغضب: نوذج من الدومر العاميم

ور خايف ليش؟ بمدةي إسألتو. غايب عن الشبةاك هالصوت اللو. ومرجوحة الليلعص فا
معل قة بعبة الشجر لطتيور عشقاني عم يتدل لو. شو صار فيها؟ كنت إقعد تت خيمه

ياس مي، إسع أغان كتي من جوقة حمني، ما تعل مو بالدرسه، وبيع زفو من دون آله
هالزغار العاشقي... يا هالشجر من أيتي تفرةقو، وما عاد بدهن يعشقو؟ واللي ب قي

من فرقة عصافي بالغابه صمدى، والذكريات الغاليي ت خزةقو.

٦۰



يا شاعر صباح الي، وت صي: هل ق أنا صف يت وح دي بالزمان، كانت يامه تقول
ودةيتها تا تغط  فوق السر إنت ومارقه، وتبةرك قدةيش حبةيت ك أنا،... الديقه مهرجان

راحو البشر، ما... وكنت الوحيده بعد ما راحو البشر. وقدةيش ببعتلك حرير وأرجوان
...إخلق من ج ديد... حبةيت ممرةه خربط اليةام. صرت بالشارع وحيد... شفت  غيي

.هلق أنا والغيم هل لي متل لون ال ب فوق البحر، والفكار صارو عالجر يتكسةرو
.وعيون ك اللوين ما عادو عا باب يس هرو

ضبةيت عم ري بشنطة الهول، ما بع رف طريقي لوين؟ كانوا ناس متلي عالرصيف
ولوين ننا من زممان... وسألت  عن عنوان بيت، وما حمدا بيع رف حمدا. مشرةدين

مسافرين؟ قولك أنا رح صي طي البحر؟ يكن تقشمعين وتض حكي من ب عيد، يكن
معقول باقة ورد عالفستان إشلحها متل ما. ما يعود ي رح نا الغضب... هالغضمب

مش هيك كنت... مش هميك بيكون العتمب. يكن سام حك وتسام حي... كنت
تكت بيلي، ومن ح روف تلتب سي بالعيد إسوارة دهب؟

وب قولا من بمعد ما"... ب خاطر ك: "يا ريت بتساع الدفاتر والكتب كلم ه وحيده
تاري الشعت مةى عا... هوةي حمكي أو مش حمكي... الطبشور عال يطان بالكاد ان عرف

، وما ضل دمعه صارتمتل " حمبيب"كلمة ... غفله اللي انكتب  بالصيف عالباب العتيق
.حارس للطف قريق... غي سكوت

بنت الضضرججينوذج من شعر الزجل: 
بن ت الضمر جي القتدةها م شقوق

تمركت  إل بالرةاس ج نةيةه
س تةات مت ل ما شفتت بالسوق،

م ش يو ومراها ر مقوش ع ينيةي
ومتل الكأنةي بالسعح ر مع جوق
بل شت  إح كي من صمفا نيةه...
قلتل ها: "هميدا كرمز لتقلوق...

م حموةش من الود يان صبحيةه...        
وهي دا عنمب تت الشمس ممح روق
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غنةت إلو فيوز غنةيعه...
واللوز قلبو م فق ع، ومشقوق

والعصر هقوةي عصر حرةيةه "...
ضحكت  إل، وقالت: "ما فيك ت دقوق

وهيدا التكي ما بيم رقق عليةي...
فك رت  إنةك عاشق وممع شوق،   

يا دونوان، ت مهةل ش ويةي"...
شدةيتها... وب س تا ورا الصةندوق

تا الرض بمر مت  من حمواليةي 
وهل ق عا هاك الس وق ل ما ب سقوق
بت قول: حموةلت... فاض يه الدك ان

وآخ د إجاز ه من الشعغل بميةي.
(أكتفي بذه النماذج الربعة من "العمدة السبعة" لضيق الال، ويكن الطلع على

ناذج متلفة من شعره على موقع "أفكار اغترابيةة" أو ف دواوينه).
الشعر النثور: كتاب "حاولت أن أتبع النهر... النهر ل يذهب إل مكان"

يقدم الشاعر الدويهي نفسه ف أول مموعة له من هذا النوع،) ۲۰۱٦ف هذا الكتاب (
ويسمةيه "نثر أو شعر"، وكان يسميه ف الاضي "النثر الفن الديد"، ول يهم الدويهي

إذا كان النص شعرا  أم نثرا ، فالدويهي تمه المالية ف أي قالب أتت، وقد ضمةن
"حاولت أن أتبع النهر... النهر ل يذهب إل مكان" نصوصا  تتراوح بي الذاتية،

والفلسفة، والفكر، والب، والروح، ف مزيج من الواقعية والرمزية والسوريالية وحت
الدادائية، ولكنه ف كل رموزه وسورياليته يرص على إيصال الفكرة، فكأنك أمام
.سيمفونية عذبة ل تفهم نوتتها الوسيقية ولكنك تستمتع با وتفرح وترقص أيضا 

الرض مستطيلةنص من "حاولت أن أتبع النهر... النهر ل يذهب إل مكان"- 
إل كم من البكاء يتاج هذا القنديل لكي ينطفئ؟
وإل كم من الر ات يتاج هذا اللم لكي ينتهي؟

وكم من الدماء تريد الفصول لكي تتغي ر؟
.لن ييبن أحد، لنف ق حيت أكياس قديد

وأصبحت. والن طي غادرتق قطار السئلة من زمن بعيد، وجلست مع السكارى
 أعرف أنف ق الرض ل تدور. الرض ليست كرة يا "غاليله". رأيتقها بأمع عين تادل
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.كانت جامدة وباردة كامرأة مقتولة منذ أي ام. وأمسكتها بيد ي.  الفقراء والفلف قحي
.الرض مستطيلة، مستطيلة، مستطيلة، لكن  ال بارع ف تدوير الزوايا

مقالة انطباعية عن كتاب "حاولت أن أتبع النهر... النهر ل يذهب إل مكان" بقلم
كلود ناصيف حرب. نششرت على موقع أفكار اغترابية للدب الهجري الراقي ف

: ۲۰۱٧ آب ۱٥
النهر ل"تبع النهر ، ولكن أن أعب الفضاء سافرت كلمات وعادت وحاولت عبها 

".ل مكانإيذهب 
هكذا كان مشواري مع كتاب الزميل الصديق الدكتور العبقري اللبق الديب جيل

ميلد الدويهي. 
 كيلومترا ، قررت٧٥١٧ل بانكوك على مسافة إ التسع ساعات من سيدن ىوعلى مد

 علن عب الفضاء الرحب،ل مكانإتبع النهر رغبة من بعرفة لاذا ل يذهب أن أ
و الدليل، ربا التقي بصاحب الكتاب ف مشواره الطويل،أكتشف الطريق أوالواسع 

...لعرفة السبب
 معه وردة مطرقة من العشق على أنغام عزفلقطفوابتدأ الشوار مع الشاعر الشاعر، 

الشجار من صورةطلع أبالساحر الذي التشيلو من الشارع الاور، وهناك التقيت 
وجدت شاعر الكلمة ينتظر حبيبته منو... الدار ورتب الكواكب على صفحة الاء

ليهإروع، وقد فتح النافذة لتنظر أنور... وصف ول 
ولت ل؟... علها قصة حب ترح ف غابات الربيع فكرة جيلة

.ل أفكار الشعراء ويشربون معه من دموع الكواكبإوقصة أصدقاء يأخذون الغابات 
.جد اوف من هذه العبارة لعن الصداقة الوفيةأصدقا ، ل 

عن ضجيجبعيدا  ن يكون أ فقرر ا و تركوه وحيدأ ل يسيوا معه أصدقاءه وكأن
.القبور، ليجد مكانه وزمانه مع ال وحده

وف سفرت... تبع النهرأن أدويهي ال الستاذحاول مع العبقري أوما زلت ف سفرت 
كب، هو الروح وهي الياة ، وهيكوا هو وهي، هو الشرعة وهي ال،وجدتما

ال وجواب...ؤهي س وف كلمة واحدة يقولا... هي
هديةصدق من حبيب يعطي أجد أل ! وكم تعبي! وكم رأي عن الب كتب

. كعناوين قصائدهة من اللوك بل فقيتليس... لبيبته
وكأن معك ومع حروفك الطائرة ف أفق الفضاء أفتش عن كوكب يعرفك للهروب 

...الرض مآتمن 
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...ال ال يا دكتور جيل، روعة تعبيك" هذا هو الب... "صلة ف عمق المان
 علمنا مت تعلمت العزف على التشيلووالنعرفناه بكل الوجوه وف قلب العال، آه، 

 ولن؟الغنية...ومت ألفت 
وف القيقة حبك كما قررته حقيقة، بنفسجة، صورة، والقيقة كما وصفها جيل

 حبيبته تركته ف وسط الريف، لا طلبت منهلنلذا بقي مشردا  ، ... كب من العقولأ
.تركته مشردا ...  كيس الفقراء فأقفلت بابال ليها حامإعاد فذهب الشمس، 

...ن حريته هي بيتهأل بلد الحلم ليخبنا إونعود مع دكتور جيل الدويهي 
 ليس ف قلبك، لاإن تعبد أعجبن حبك للك الوحيد وكيف كان رفضك أوكم 

.صدق التعابي اللهوتيةأمن 
 من جديد ال نر حروفك الدقيقة ف الوصف والساحرة ف التعبي والصادقة فوأعود
 تلك الرأة الوحيدة الت كانت ف اليناء، ولوأخذت هعندما أضعتم كتابك، ... العن

نألك ث ول يسبق لشاعر م،صورة شاعرية معبة بدقة... يكن فيه شيء سوى صورتا
هل تعلم كم ضحكت وفرحت لتلك الرأة؟... ال كم اعجبتن!... كتبها
روع منهاأجد أتابع النهر، عب سطور وحروف، ل أ معك رحلت وما زلت وأتابع

... بذا الرقيا  أدبيغن ول  وجاقا صد
، كتابك الليء بينابيع الروفمنوف الصفحة الامسة عشرة ليل ، رتاح معك قوأ

، ل ل ل، ياا  كثيوتأخذ ل نك تعطي قليإلصدق مدى عهدك للعطاء، وتقول 
...نت اليوم تلك الكواكب من كرم العطاءأ لنةكالعكس هو الصحيح ، ... صديقي

 الصدقإل تعطي بحبة ومن قلب كبي ل يلك . نت عبقري بعطائك الصامتأنت أ
.والمانة
الذي ترك قداحته على  تكمل السية، حيث المرة، القصر، الطريق، السارقوأجدك

...القعد لكي تضرم النار ف القيقة
!آه كم اعجبتن... الغناء ف الليل، الصدى، الكلمة، اللص والثياب الت يرتديها

... الفقيالوجوه، الغن
عماق حروفك تابعت مشواري تابعة  النهر، على السر، مع الطفل، فأ عمق وإل

ل مكان...إن النهر يا عزيزي ل يذهب أختم معك حيث لالانة وف كل مكان، 
...ثناء الولدة"أ غلف كتابك "النار تضيع كتبت علىنعم كما 

ثناء الولدة وكأنا ل تولد من أوكم أضعنا من أعمارنا لظات ل تكن حاضرة 
...العماق لتستحق الياة
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وأشكر حروفك . كلماتك القوية. صلي بعمق..أشكر هديتك الراقية الت جعلتن أ
.الت دونتها مرفقة مع هديتك الراقية

.ل روحك الهذبةإ ،عماق الروحأ كلماتك كانت من لنشكراا 
.ميآ. ل البدإنعم وسيبقى كما قلت بكلمة تمعنا 

.٢٠١٧آب - من ساء بانكوك -                          كلود ناصيف حرب 
قضيمة الشعر الدومر العاممي

أنه أول من كتب هذا ٢٠١٥نوذج ثوري آخر طرحه الدويهي، وقد اعتب ف عام 
النوع (وهو أول من كتبه، وآخر من كتبه حتةى الن ف أستراليا)، لكنه أبقى الباب
مفتوحا  أمام التراجع عن فكرة السبقية، حيث كتب على موقعه تت عنوان "بيان

ن  الدويهي ل يدةعي شيئا  ليس له،أوبا وقصيدة جديدة من جيل الدويهي" ما يلي: "
ف العال العرب أن يعلمنا بذلك) الدوةر العامية(فيقرجى من أية شاعر كتب هذا النوع 

وبناء عليه سنعترف بكل شفافية وصدق بأنه كتب الدوةر. أو يرسل إلينا نصةا  مؤرةخا  
والغرض من هذا الطلب هو تبيان القيقة الت ل نتكابر عليها، ولكي ل. العامي قبلنا

نقع ف اللغط الذي حدث بالنسبة لشعر التفعيلة، حيث هناك آراء متلفة حول ممن
."أوةل كتب شعر التفعيلة 

وما إن علم الدويهي أن شعراء قل ة آخرين قبله كتبوا هذا النوع، حت أصدر بيانا  ف 
جاء فيه:  ٢٠١۸ توز  ۲۱
ناء على طلب، وصلن من الشاعر الكبي الستاذ روبي خوري ف لبنان، مشكورا ،"ب

، ٢٠٠۹مقطعان من قصيدتي للشاعر الراحل جوزيف حرب، من ديوان نشر عام 
والقصيدتان من نوع الدور العامي. وعلمت أيضا  من الشاعر خوري أن بعض الشعراء

قد كتبوا هذا النوع ف الونة الخية... وبناء على ما نشرته ف بيان على موقعي
، وفيه: "وبا أن  الدويهي ل يدةعي شيئا  ليس له، فيقرجى من ٢٠۱٦أفكار اغترابية عام 

أية شاعر كتب هذا النوع (الدوةر العامية) ف العال العرب أن يعلمنا بذلك أو يرسل
إلينا نصةا  مؤرةخا  . وبناء عليه سنعترف بكل شفافية وصدق بأنه كتب الدوةر العامي

قبلنا.
والغرض من هذا الطلب هو تبيان القيقة الت ل نتكابر عليها، ولكي ل نقع ف اللغط

الذي حدث بالنسبة لشعر التفعيلة، حيث هناك آراء متلفة حول ممن كتب شعر 
التفعيلة أول "...(انتهى الكلم الوارد ف البيان). وبناء على البيان، أعلن برأة وشجاعة
وتواضع العارف أن الدور العامي هو نوع استخدم من قبلي، وليس ل فيه أي فضل ما
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عدا كونه تطويرا  للنواع الشعرية الت أكتبها، واستخدامي لتقنيات جديدة خاصة ب
وبشاعريت. مع الشارة إل أنن أول من كتب هذا النوع ف أستراليا، كما كنت أول

..."٢٠٠۲من كتب الدور الفصيح ف أستراليا ف مموعت "وقلت: أحبك " عام 
هذا البيان يؤكد صدق الدويهي من جهة، ومن جهة أخرى عدم اهتمامه بسألة

الريادة، فإنه رائد ف كثي من الواقع، وخصوصا  ف أعمدة الشعر السبعة، حيث ل
يسبق لشاعر عرب ل ف أستراليا ول ف خارجها ول ف التاريخ العرب كله أن كتب

كل هذه النواع متمعة، ولو برز الدويهي ف قصيدة واحدة من كل نوع لستحق عن
جدارة لقب "عدة شعراء ف شاعر واحد"، أضف إل ذلك أن الدويهي هو أول شاعر

عرب جعل الدور العامي نجا  يسي عليه، فالشعراء الذين كتبوه قبله كتبوا قصائد
متفرقة هنا وهناك، لكن التابعي للدويهي يعرفون أن الشعر الدور العامي جاء عنده ف
مرحلة شعرية يصفها بالجل ف حياته، وقد استمر الفيض الشعري من هذا النوع منذ

، وجع القصائد الدورة العامية ف "ديوان عندي حني البحر للشط ٢٠۱۹حت  ٢٠۱٥
، برعاية٢٠١۸أيلول  ۳۰البعيد" الذي أطلقه ف حفل تكريه التاريي ف ملبورن يوم 

القنصل اللبنان العام د. زياد الطيب. ويعتب الديوان أوةل ديوان للشعر الدوةر العامية
يصدر ف أستراليا والغتربات، وربةما ف لبنان أيضا . 

ويقول الدويهي إن  قضية "الدور العامي" هي جدول صغي، ف خارطة أعماله 
القصصية، والفكرية، والتاريية والكاديية الت يندر أن يلكها غيه، أو يدعي

امتلكها.
ول يكتب أحد بعد عن ديوان "عندي حني البحر للشط  البعيد" با أن الديوان صدر
حديثا ، ول يوزع بعد إل ف ملبورن، ويريد الدويهي تقديه ف حفل يقام فيما بعد ف

سيدن. وربةما يكون هناك من كتب من هذا النوع قبل الشاعر الدويهي، ف قصائد
متفرةقة، لكنةه جعله نطا  أدبيةا  رسيةا  ف سلسلة الناط الت يكتبها. ويقول الدويهي عن

هذا النوع إنةه يقوم على الرس الوسيقية من خلل توظيف وزن واحد، وكذلك
تراكم الصور والرموز العميقة. وليس من الضروري حشد القواف، لكنة من يتابع

قصائد الدويهي من هذا النوع الفريد يد أنةه يستخدم القواف، سواء ف داخل القاطع
أو ف ناياتا، بيد أنةه ل يعتمد على قافية واحدة ف الغالب. 

ويقول الدويهي إن  الدوةر العامةية جاء ف مرحلة مهمةة من حياته، يطلق عليها مرحلة
 وهو ل يذكر لاذا حدث هذا الفيض، الذي.٢٠١۹ و٢٠١٤الفيض الدبة، بي عامي

اتةسم بغزارة ف النتاج، وطباعة الكتب النوعيةة، نثرا  وشعرا  وتأريا ، وباللغتي. 
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وقد استوحى العديد من الشعراء، وخصوصا  خارج أستراليا، من أعمال الدويهي،
وصرةحوا بذلك علنيةة، ولسنا هنا بصدد ذكر أساء بعينها، لكنة من يتابع صفحات

الفايسبوك يقع على عدد من القصائد الت كتبها شعراء تأث را  بالدويهي وأسلوبه الفريد،
خصوصا  قصيدتيه: "بيت ك حلو"، و"يا ريت فيها صورتك تكي معي"، وقصيدته

الزجلية الشهية "غي الشت ما لقيت بعيون" الت يتمها قائل :
صار الوقت غ ـزةال فـوق الس ور             وج واني مـــا عاد ح لون
قل ي طبيب: خاطتـرمك مكسور...              تاري ما عندو حبوب راحة بال

                          وممر هم نعمس ما لقيت لتفون.
ويرى الدويهي أن  هذه العارضات لقصائده هي مصدر فخر واعتزاز لدب يأت هذه
الرةة من أستراليا، من أقاصي الشرق، وعن طريق مشروع مضيء: "أفكار اغترابيةة".

جيل الدويهي والقصة
بدأ الدويهي مسيته القصصية ف سيدن، حيث نشر عدة قصص قصية ف التسعينات،
ف صحف ملية، ث أصدر مموعتي من القصص القصية" أهل الكهف"، و"من أجل

 نشرت دار أبعاد - بيوت الموعتي ونشرتما على نطاق٢۰٠٦الوردة"، وف عام 
واسع، وقد غي الدويهي عنوان كتابه الول "أهل الكهف" إل "أهل الظلم"، باعتبار

أن الديب الصري توفيق الكيم له كتاب بذا العنوان، وحكاية أهل الكهف من
التراث، ويكن لية إنسان أن يستخدمها.

، نشر الدويهي مموعة قصص قصية بعنوان "الافلة والولد مكن"، ٢٠۱۸وف عام 
ماذا تفعل ذرمة مبمة؟وف ما يأت نوذج منها: 

عندي مشكلة مع زوجت، فهي تعيش ف التمنةيات، وأنا أعان من انفصام ف
شخصيةت، لكثرة ما لقيتق من الضطهاد. 

غابات، ومكثتق هناك زمنا  طويل ، فخافت زوجت على مصيي،هربتق مرةة إل ال
واستنجدت  بأهلها وأقربائها ليعيدون إل الضارة، فحملوا الفوانيس وطاردون بي
الشجار فوجودون شبه عار ، أشعث الشعر، ف ثياب عشب الرض... وأتكل م من 

غي وعي. 
قال أحدهم: يبدو أنةه نسي اللغة لكثرة ما عاش مع الوحوش البةية. 

دفعون بأيديهم اللوةثة إل الدينة. 
صرختق بم: خذون إل أية مكان. إل مصحةة عقلية، إل جزيرة ليس فيها بشر، إل

مكان تت الرض. لكن ل تأخذون إل تلك الدينة الت تبغضن. هناك أناس 
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يكرهونن حتةى الوت، يقطعون الطريق على أفكاري، يريدون قتلي بأية ثن.
لكنة أهل زوجت وأقرباءها ل يسمعوا صقراخي، ووجدت نفسي بعد ساعات ف

مستشفى، ومن حول أطبةاء يقلبون شفاههم، ول يعرفون ماذا يفعلون.
سعت منهم أنةن مصاب بعدةة أمراض، لكنةها قابلة للشفاء، ما عدا مرضاا واحدا  ل

يكن الشفاء منه، هو النفصام.
قال أحدهم: ل رجاء منك ف هذه الالة. سنعطيك دواء ينفعك لبعض الوقت... ث

تعود إل ضياعك العتاد.
خاطبتقهم قائل : يا أطبةاء بل حدود...لاذا تزنون؟ إن  ال خصةن بنعمة النفصام
لكمة منه. فأفضل ل ألف مرةة أن أكون ضائعا  مع نفسي، ول أجد طريقي بي

الضائعي.
***

عدتق إل بيت، إل زوجت الت تعيش مع التمنةيات. 
كانت تقول: أنظر إل هذا القصر الذي على التل ة. ليته يكون لنا! سئمتق العيش ف

الكواخ. فأقول من غي أن أفك ر: كيف أشتري لك بيتا  كهذا، والشرار يطاردونن
وينعون عنةي الواء والشمس؟ ك لما مشيت خطوة تعث رتق ووقعتق عشرات الرةات.
عيونقهم ثقبت  حيات... أنظري إل صورت كيف عل قوها على الدران، ومكتوب

عليها: "مطلوب"... إنةهم يكمنون ل ف الطرقات، وتت السور، وف الزق ة،
ويتربةصون ب على أبواب الانات، وكلما أردت أن أتكل م وضعوا أيديهم على فمي

ليمنعون من الكلم... لول عناية ال لرأيت ن معل قا  على خشبة، وإكليل من الشوك على
هامت.

***
على الرغم من كل  تلك العاناة، كان هناك أناس يبةونن، ولكن  ماذا تفعل ذرةة من

البةة أمام قناطي مقن طرة من الضغائن؟ والذين يبةونن هم الذين أخذوا بيدي ف ماهل
الياة، فما أعظمهم، وما أكبهم! ومن أجل هم ل أتوق ف عن الكتابة، فعندي شغف

كبي بالفكر والفلسفة والشعر والرواية والكمة. 
وكنت بعدم أن أبتلع الدواء، أشعر براحة نفسيةة عميقة، وتأتين أفكار غريبة، فأسارع

إل التقاطها قبل أن ينتهي مفعول الدواء، فتتشتةت أفكاري، وأتبعثر على الطاولة. 
***

أفقتق من قيلولت ف ظهية أحد اليةام، على صقداح موسيقى أمام بيت. موسيقى شرقيةة
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من طبل وزمر، فأسرعتق إل الباب لعرف ماذا يري، وعندما رآن الطبةلون
 نن نبة البدعي ونقدةرهم،والزمةرون قالوا: أهل  بك بيننا. لقد أفرحتمنا وأسعدتمنا...

ونصب نا للموسيقيةي والكماء والعظماء تاثيل من رخام... لقد وصلت  إلينا أعمالك،
وقرأنا من كتبك، فأعج بنا بك إعجابا  كبيا ، وكم نن فخورون بأنةك حللتم بيننا.
قلت لم وأنا عابس ومضطرب: ل أصدةق ما تقولون، فإن  بينكم رجل  قصي القامة
يضمر ل كترها  أين منه كراهية عبس لذبيان؟ وهناك آخر يتبختر كالطاووس، ويعتب
أن  الناس أدن منه مقاما ، وكم يغيظه أنةن برهنت للمل ضآلة شأنه، وضعف أفكاره!
وهناك الرأة الاحدة، والمةال، والجي ف الديوان، والساحر والبهلوان... وجوههم

مثل بوابي الكاز. يريدون أن يعلوا الشمس ف مقام الفحمة النطفئة، والوردة ف
مستوى العشبة اليابسة، ويدوسون تت أقدامهم الكلمة الت تنقل البال، ويزغردون

لنقيق الضفادع.
تعجةب الناس من جرأت، ونظروا بعضهم إل بعض، وقال كبيهم: نن ل نصدةق ما

نسمع... لقد جئنا إل هنا لكي نكرةمك وأنت تيننا، وهذا ل يليق.
قلت لم: ل أكن لخاطبكم كما أفعل الن لول أنةكم ل تطئوا ف حق ي. فلقد عل قت

لكم كواكب ف ظلم أيةامكم فحط تموها انتقاما  منةي، وفضةلتم أن تعيشوا ف ظلم
لكي ل تعترفوا بفضلي... وتاهلتم ما أفعله ف سبيل الي والنسانيةة، وجادلتمون ف

كرممي وعطائي وكأنةن أعطي من جيوبكم... إن  الكاذب ل يصدةق أن  هناك أناسا 
صادقي، والبخيل ل يستطيع أن يرى إنسانا  كريا  يغدق من مبةة ال وعطائه.    

التفتم الرجل الكبي إل صحب ه وهو حانٌق، وأمرمهم بالقول: عودوا إل بيوتكم، فهذا
الرجل قد كفتر بنعمتنا، وعلينا أن نتجاهلته بعد اليوم.

وف تلك اللحظة، عادت زوجت من السوق، فرأت  الشد أمام النـزل، وكان
الطبةلون ل يطبةلون والزمةارون ل يزمةرون، والناس غي راضي عنةي، وأنا واقف كالصنم

أواجههم بتعنةت ونفور. ول ا سألت  امرأت عمةا حدثت، خاطبها الرجل، فقال: نعتذر
أيةتها السيدة، لقد جئنا بالطبول والزمقور والراقصي إل هذا النـزل، لكي نقظهر

تقديرنا واحترامنا لنسان ل يليق به التقدير والحترام. فقد أهاننا بكلم قاس ، وأسعنا
من الجاء القذع ما ل يققال ف التعتاة والرمي.

أجهشت  زوجت بالبكاء ف اللحظة، وقالت للجمع والدموع تفيض من عينيها
الكبيتي: رجاء ... سامونا... زوجي يعان من انفصام ف شخصيةته... لقد نام إل

الظهية ول يأخذ الدواء، ولعل ه نسيم أنةنا انتقلنا منذ مقدةة إل مدينة جديدة. 
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 على نطاق"الذئب والبحية"وإل جانب القصةة القصية نشر الدويهي روايته الول 
ضيةق ف سيدن (منشورة ف موقع أفكار اغترابيةة)، وهي قصة تتحدث عن مهندس

عرب تعرض لادث ف مصنع للسلحة الكيميائية، وظن الميع أنه مات، لكنه تشوه
ول يعد يظهر على الناس فلجأ إل الغابة، وبعدما تزوجت امرأته من رجل آخر، عاد
ليظهر عليها، لكن خيبته كانت كبية من كل ما حدث ف حياته، فانكفأ إل الغابة
وأصبح يبكي، ويتصاعد بكاؤه كعواء ذئب. قصة رائعة تستحق أن تتحول إل فيلم

سينمائي درامي.
 -  منشورات دار أبعاد الديد بيوت عاموف مموعته القصصية الثانية "طائر الامة"

، يتحدث الدويهي عن امرأة قتل زوجها، فأرادت النتقام من رجل يصدعق أنه ٢٠۱۲
هو القاتل، ولكن القاتل القيقي يظهر ف النهاية، وتسي مع الحداث قصة حب جيلة
بي ابن الرأة الراغبة بالثأر وابنة الرجل الذي يعتقد الميع وهو نفسه أنه القاتل. قصة

رائعة تستحق أيضا  أن تكون عمل  سينمائيا ، أو مسرحية، وقد كان السرحي فضل
عبد الي يعدة لتحويلها إل مسرحية، ولكن وافاه الجل فلم يتمكن من إناز العمل.

وتتضمن "طائر الامة" كثيا  من الشعر، وهي دعوة للسلم بي الشعوب، ورفض الثأر
والقد. وتكن الدويهي من قتل طائر الامة الذي يدعو إل الثأر، لن البة تنتصر.
وقد كتب عن "طائر الامة" الكثي، وجعت القالت الكتوبة عنها ف كتيب صغي

بعنوان "كتبوا ف طائر الامة". ٢٠۱٥نشره الدويهي عام 
جيل الدويهي يكي "طائر الامةة"مطالعة د. عصام الوران ف قصة "طائر الامة": 

هي حكاية النسان ف كل  عصر وزمان، حكاية الصراع الذي كان وما زال يلفة
الكون والنسان، ف جدليةة ل تعرف السكينة أبدا  ول الراحة، فهي ليست م لحا  جامدا 
على شفت السرنوك، ول هي ملح ف الواء يوم قت ل الدروب، إن  الكاية حياة ل تغيب
أبدا  عن فلك هذه العناصر اليةة والامدة على السواء، ول تنتهي، ولو انتهت، ل سح

ال، لتلشى النسان ف عال العدم.
مسكي، هو السرنوك، هذا النون الذي ما برح يلوك الزمن وحده كئيبا  تائها ، ول

يضغه، لكنة الزمن يعصره عصرا ، وبي النون والعبقريةة خيط واه ، "الاني ل يقرأون
ول يكتبون، ولكنةهم يقجيدون قتل الروف وهي ف مهدها". إذن فهو أتمعي،، كما

يدةعي، والنبياء أمعيةون، "وف ساعات مليئة بالسخرية، يتحوةل السرنوك إل مقعجزة".
ولعل  الاني من أمثال السرنوك يلمون هم أيضا  باللود، كما آلة الشرق القدية،

وكما حلم باللود جلجامش، وسعى إليه، لكنة خلوده ضاع ف جوف أفعى، كانت  
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ف فجاج الرض تسعى.
جيل ! هو هذا السرنوك، وهو الباءة التدث رة بالليل، وف قلب اللوعي البشرية، وهي

 نسان.لبعيدة ف أعماق ا
جيل الدويهي الخرج البارع، الذي يتحرةك  بفة وليونة وحيويةة بي أبطاله، يقحرعكهم

 بي القيقةمسم را برشاقة ويقوزعع الدوار بنتهى البساطة والعفويةة، فيضيع القارئ 
والاز، بي الرمزيةة الت تنسج أكثر من رداء ف القصةة، وبي واقعنا العيوش الرةاهن.
وتبقى أبطاله تلحقنا، نن القرةاء، فنمشي خلفهم صاغرين تغمرنا الدهشة، ويشدةنا

الشغف، ونن نسمع وقع أقدام الدويهي بي "غابة الرةوب" و"الدةهيبة"، نسمعها ف
لاث السرنوك، وف تأمةلته وشعره، كما ف سكوته: "لن  زمن الكلمات قد انتهى،
وعليه أن يقخبعئ وجهه..." قال السرنوك: "إن  التح و أفضل من الكتابة، فرجل مثلي
يب أن يقنسى... عليه أن يكون عشبة ف حقل بعيد... أن يقصل ي باك يا ، وتذوب

ركبتاه من الركوع...لقد فرةت القيقة من القيقة... وأصبحتق أنا روحا  باردة ف
عال الرواح..."   

قصةة جديدة للدكتور جيل الدويهي، صدرت عن منشورات "دار أبعاد الديد" ف
 صفحة من الجم الوسط. مساحتها مدودة۱۱۲بيوت. تقع هذه القصةة/ الرواية ف 

ومتواها ل تدةه "أبعاد"، فيها الياة بكل  جدليةتها وصراعاتا، من حقد ومبةة، وثأتر
 وحقيقة خرساء،وتسامح، وعصبيةة وانفتاح، وكذب وصدق، وشر  وخي، وماز مرم ز

تت غبار النسيان...  وتستوقفنا على دروب "طائر الامة" تساؤلت كثية: لاذا كتم
السرنوك القيقة؟ لاذا جعله الدويهي يقخبعئ القيقة ف قلبه؟ ولاذا جعل السرنوك يتبعثر
ضياعا  وشرودا ، ويتشظ ى قلقا  وأوهاما  وذهول وكآبة وس رةا؟ وكتم ف الرض من أبرياء

ويتةحدانكثيين يضيعون ف عال السجون السود، حيث يتساوى البيء والرم،
ليصبح الرم بريئا  والبيء مرما ، ويتلط عليهما المر ف عال النسيان، وف متمع

أعمى ل يرحم. ولعل  السرنوك وقد تلبةس الرية صدةقها، فصار ما يقشبه النفصام ف
 عال الغيب والنسيان، هذا العال الذي ل يقدرك كنهه سوى الفك رين فذاته التائهة

والعباقرة. وقد تبدةت تلك السرار التشابكة ف لوعيه بذاك الصراع النفسية الذي
أبرزه لنا الكاتب بأسلوب أخةاذ يقحاكي الواقع ويقماشيه. إنةه الصراع النفسية الذي
تدةث عنه علماء النفس بإسهاب وأشاروا إل مداه ف عمليةة التبديل والتحويل ف

سلوك بعض الناس، وف تصرةفاتم، وأعمالم. إنةها معاناة الضمي الت ما بعدها معاناة،
حيث التمزةق النفسي، والكآبة الدكناء، والصمت السود الخيف: "جرية ف الذاكرة،
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مقتلة الروف، أحل نعش الذاكرة وأسي تت الطر، ممن يتبعن إل سكوت؟ ممن يمل
معي صناديق العتمة؟

هذه العاناة الت تعتمل ف العماق، تل حنايا القصةة، وتتبعثر فيها، وتتلوةن بأشكال
متنوععة بدء ا من السرنوك الذي صار "الارد القي د ف كيس... صار العدم، والطيئة...

صار الشاعر الفيلسوف الذي يكتب السكوت بصمته القاتل"."وعندما عاد السرنوك
إل ضميه، كانت القيقة مدفونة ف مقبة واحدة مع القتيل". وكذلك، فسلوى الت
تمل ف أعماقها طائر الامة، ما برح القد يصرخ ف أعماقها بلسان الامة: اسقون

فإنةي صدي ة! وشفيق نفسه يقعان من خلف ستائر القيقة السوداء، فهو القاتل والعاشق
والكاذب تتلوى كل  هذه الصفات فيه كما الفعى :"أنت  يا سلوى... جرة ف قلب،

وجرح عميق ف ضميي". وأيضا  فإن  زوجته وردة كانت تيا هي تت ظل  هذا
الصراع الاثل بي القة والباطل. لقد تبدةى الصراع أيضا  بي جيلي: جيل الامة الذي

تث له سلوى، وجيل الداثة المثف قل بسعاد ورياض، وهذا الصراع يتماهى ف ذلك القتال
الذي نشب بي طائرين ف الغابة، طائر الامة الذي يتأبةط بي جناحيه القد والتشاؤم

والدم والوت، وطائر الفينيق رمز النبعاث، والشمس، ونور الصباح، والتجدةد
والقيامة، والتسامح والسلم، وهو الذي ينتصر ف ناية معركة الياة: "إنةها معركة

الياة والوت، بي كل  ما ف الكون من متناقضات: بي البةار والزيل، والظال
والظلوم، والغنة والفقي، والكبي والصةغي".

وف القص ة صراعات كثية، بعضها ظاهر، وبعضها الخر خفي،، فحي يقول الدويهي :
"خذون إل السائق لتشاجر معه، لزلزل الرض تت قدميه، ولنشب أظافري ف
ابتسامته الصفراء... رجل مريض... يرافقن من مكان إل مكان، ول أعرف كيف
يرتعب المكنة والعناوين..." يكون القصود بالسائق القدر الذي يرعك مصائر الناس

م ا طي ارة الورق الت تطل  دائما  ف فضاء الياة، فهي رمز لطموحأالضعفاء-القوياء. 
النسان أن يغادر التراب إل كواكب أخرى، بل هي الروح الت تنتصر على اللة، وبا

يرتفع النسان: "ف الحلم يكنن أن أصل إل أيع كوكب ف لح البصر، ولذلك
أحب  طي ارت أكثر من أيع اختراع آخر."  

"طائر الامة"، حكاية وطن يقلزمه القد، والطمع، والسد، والكراهية، منذ أزمنة
غابرة، تعبث به من حي إل آخر، وتتركه ف كل  مرةة أشلء، ليعود طائر الفينيق الذي
يأوي ف أرزه فيتغل ب ف النهاية على طائر الامة، ولو بعد حي. إنةها أزمة وطن ولعنة
تقواكبه ف كل  جيل. ولقد نسج الدويهية بباعة ثوبا  بقياس وطنه الذي يتمحور بي 
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"غابة الروب" و"الدةهيبة"، وها قصةة الصراع الفتعل ف كل  جيل بي كل  ضيعة ف
 لبنان وأخرى، بي كل  منطقة وثانية، ماورة أو متداخلة، بي شرقيةة وغربيةة، جنوبيةة
وشاليةة، ساحليةة وجبليةة... ويبقى شباب أرضنا وقودها، والامة صوتا الصارخ أبدا :

ا سقون... ا سقون، وقد أشار الكاتب إل هذا المر بصراحة وشفافيةة: "وإن  ما حدث
للسرنوك حالة طبيعيةة أصابت كثيين من الذين شاركوا ف أعراس الدم... فبعد أن

ينتهيم الحتفال، ل بدة من العودة إل الذات، فتتكاثر السئلة، وتعجز العقول عن تقدي
أجوبة لا... فتتردةى الرواح ف جحيم العقاب...ماذا جنت يداي؟ وكيف توةلتق إل

؟وحش كاسر ل يرحم؟ وما هي الكافأة الت حصلتق عليها غي البؤس والعذاب"
وكما قالت وردة: "وف أزمنة الرب يلط الناس بي الي والشرة بي القة والباطل".
والواب على تساؤلتنا السابقة بصوص السرنوك، جاء على لسان وردة الت كتمت

القيقة طول هذه السني:"كان شفيق سيقتلن لو تفوةهتق برف واحد".
بي السرنوك وشفيق حكاية النسان ف كل  عصر وزمان، فكم ف الرض من

مساجي أبرياء، يرتعون ف أقبية الزنزانات مرذولي مهاني معذبي، والكومات
والقضاة والناس عنهم لهون وغي مبالي... وكم ف الرض من مرمي ولصوص

صاروا حك اما  أو من كبار القوم يتالون ف صالونات الناس ومنتدياتم بكبياء وتعال،
والناس حولم يقصف قون ويقزوعدونم بالد عوات والشكر والمتنان. إنةه التكاذب والرياء

ف جلد حرباء، هي الدنيا بتناقضاتا تبدو ماثلة للعيان ف قصةة الدويهية، فالدوار
تنقلب بي السطوح والعماق، ولكنة الكاتب ييط اللثام عن تكاذب البشر مع  وردة

الصباح الفوةاحة  الت نطقت بالقيقة.
إن  اللغة الت استخدمها الؤل ف، وباصةة ف "أفكار السرنوك" هي من الطراز النخبوية

من ناحية البلغة، وجودة السبك، فهي بيةنة ف معناها ورموزها، ومفهومة عذبة
سلسة، يسكن إليها السمع، فل تنافر ف الكلمات، ول تعقيد ف البن، أو العن، بل ث ة

ملءمة للكلم مع الذي يققال فيه، فتترك عباراته ف النفس أثرا  خل با . وهو يستعي
بجازات ليةنة طيةعة فيها جرس الشاعريةة الرقيقة. ومن أمثال ذلك وهو كثي ف "أفكار

السرنوك الدويهية": "لن  لا صوتا  كنحيب الشجار، فأجع شتات عمري على
" ويقول:؟صفحة من غبار.... ف يدية ارتعاشة، وف شفت ملح، فمن أين تأت الفكار

يحونا"لكنة الذكرى تبقى سك ينا  على عنق الاضر... ينبغي أن نتمهةل، لكي ل 
الفراغ" ويقول أيضا : "فالكلمات سكاكي على سطور... أنا قتلتق حقدكم،

وحط متق أصابع الليل..."
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القصةة ول شكة، مشروع عمل مسرحية درامية، فهي تكي النسان ف كل  زمان وف
أية مكان، وباصةة ف عصرنا، إذ إنةها تروي حكاية لبنان وغيه من الوطان، ف وقت

نن نعيش أزماته  باستمرار، وما زلنا نعان من مشكلته كما من أحقاد أناسه
القدمي. القصةة صدى لا يعتمل ف أعماق النسان من صراعات تتبدةى بأشكال خفيةة
متنوععة، ويقصبح الناس لا أسرى يأترون با تقمليه عليهم من أفكار وعصبيةات وأوهام،

تشتةتهم وتبعثر أرواحهم ف عال الكآبة والتشاؤم والتلشي. القصةة صوت الدويهي
الصارخ ف برةية العمدان، ينشد من خلله حريةة النسان القائمة على أساس القة
والقيقة والسلم، وهو يضي مع السرنوك على عربة تأخذها إل جسر الضياء. 

، ونشرت ٢٠۱۸: هذه الرواية الت طبعت ف سيدن عام قصة "البار إل حافقة الزمن"
صفحات من القطع الوسط، تروي قصة تشرةد ۱۰٦على موقع "أفكار اغترابيةة"، هي

الدويهي (ريتشارد فنسنت) واضطراره للقيام برحلة إل تاسانيا مع صديق أميكي.
ولشدة إعجاب بذه القصةة اقترحت على الدويهي أن يصدرها باللغة النكليزية،

وكتبت عنها مقالة، هذا نصها:
 ف غي سربهواللققفرادة البدع - " الزمنحافقة إل البارالدويهي الميل ف 

جيل الدويهي. ، يذهب الديب الهجري د" إل حافة الزمنالبار"ف روايته الثالثة 
من سيدن إل هوبارت عاصمة(الول اتاه مكان : التاهاتبنا ف رحلة متعددة 

، والثان إنسان، والثالث وصفي، والرابع تأريي، والامس وليس الخي)تاسانيا
.قصصي جاذب يبس النفاس

للدب" أفكار اغترابية"لقد حصلتق على نسخة من الرواية، منشورة على موقع 
الهجري الراقي، فالدويهي ل ينشر أعماله إل ف مهرجاناته الت أصبحت موعدا  تنتظره

وهو التعدد. الالية بكل أطيافها، لا للديب من مكانة إبداعية ل تفى على عي بصي
. شعرا  ونثرا  وفكرا  وتأريا ، وباللغتي

بامتياز،" عميد الدب الهجري"، و"العبقري اللبق"وإذا كان هناك من يستحق لقب 
وأجد من. فهو الدويهي، والعمال تسب على اليزان وبالقارنة، وليس بغي ذلك

واجب، وللمانة، أن أضيء على واحد من أعمال الديب التميز الذي يقول عنه أحد
كبار الدباء العرب إن أعماله واجهت كثيا  من التجاهل الذي يثي الدهشة

.والستغراب
باختصار، تبدأ الرواية بقتل جون أندرو على يد سامنتا، وهي امرأة تلك حانة ف قلب

مدينة سيدن، والبطل ريتشارد فنسنت، الذي هو صورة عن الدويهي نفسه، إنسان
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متشرد يتسكع من شارع إل شارع، يكون مشبوها  ف قضية مقتل أندرو، ليظهر أن
ولن ريتشارد يرتعب من الدم،. سامنتا هي القاتلة، بسبب اعتداء جون أندرو عليها

ويعود إل حياة. يتخلى عن سامنتا ويرفض العودة إليها، حت بعد ثبات براءتا..
التشرد، فيلتقي بروبرت، وهو مغامر أميكي يرغب ف استكشاف تاسانيا، فيذهب

، وبامرأة تدعى ماريان، هي الت)صديق قدي(معه ريتشارد، حيث يلتقيان بستيف 
وف الغابات الكثيفة تتحول القصة إل سلسلة من. تقود الركب إل الاهل التاسانية

الوقائع الدرامية، حيث يمقتل ستيف روبرت طمعا  بارطة يملها وفيها إشارات إل
 مزعوم، وياول ستيف العتداء على سامنتا، فيقتله ريتشارد، ف استعادة مطابقةكنـز

وأخيا  يعود بطل القصة وسامنتا إل... لشريط مقتل جون أندرو على يد سامنتا
هوبارت وقد اكتشفا النمر التاسان، وهو حيوان يعتقد الناس أنه انقرض منذ

.الثلثينات من القرن الاضي
وتتوي القصة على كثي من الوصف لطبيعة أستراليا وغاباتا، وعلى وقائع تاريية
وتسجيل لوادث جرت ف الاضي، يسوقها الديب من خلل القصة من غي أن

ينفصل النحى التاريي عن النحى السردي، فيمتزج الدب القصصي بأدب الرحلة،
ول يشعر القارئ بأي ملل، بل تدهشه تلك الروايات التاريية... وبالدب الوثائقي

.الت ل يسمع با من قبل، فينمي ثقافته ومعارفه
وليس جديدا  أن أقول إن الرواية مليئة بالمالية، من أي الهات أتيتها، وتنيت على
الديب الدويهي أن ينشرها بالنكليزية لن القائق الت تتويها قد ل يكون اللف

من الستراليي يعرفونا، وف اعتقادي أن قليل  من اللبنانيي مثل ، يعرفون خرافة
، وأنا شخصيا  ل أعلم شيئا  عنه قبل قراءة القصة، ول أسع)الغول السترال(البانييب 

ول قصة السجن... ف حيات قصة الغامر دوغلس ماوسن، ول قرأت عن تروغانين
وغي ذلك من القصص الصغية الت يشرها الدويهي ف... الرهيب بورت أرثر

:يقول الدويهي عن البانييب. السرد، فيغن القصة ويملها
كانت. فعندما كنت صغيا  كانت أمعي تبن عنه. من قبل" البانييب"سعت عن "

تصدعق أن ه موجود، كالستراليعي الخرين الذين ليس عندهم غول، فوجدوا ف
حيوانا  يعوعض عن خسارتم، وكأن  وجود الغول أو ما يشبهه ضرورة ل بدة" البانييب"

ومنهم. ف نظر هؤلء شيئا  مقد سا ، ول يضع للمناقشة" البانييب"كان وجود . منها
حيوان كبي، له رأس صغي،: كت اب وشعراء وفلسفة ومتعل مون يقولون إن هم شاهدوه

. أسنانه بارزة إل الارج، وظهره واسع يشبه الطاولة، وليس له ذنب. وأذنان ضئيلتان
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وزعم بعضهم أن ه حيوان... مثل صوت مدفع أو انفجار أو هدير الرعد: وسعوا صوته
.برأسي يعيش ف البحيات والنار، يزأر كالسد، أو ينبح كالكلب أو يغنعي كالطائر

إن ه. يتبئ ف الماكن الظلمة ويتار ضحاياه بعناية" البانييب"واد عى آخرون أنف ق 
"!البانييب"رب ما أكون أنا واحدا  من ... يفضعل النساء على الرجال

ولست أنا من يكشف لول مرة عن أسلوب الدويهي المال بامتياز، فهو شاعر
متعدد النواع، وله خبة طويلة ف حقل الصور والرموز، وهذا انعكس على القصة،

فالدويهي ليس متزمتا  ف السرد، بل هو منفتح على الصورة الشعرية المالية الت تظهر
وأمور أخرى كثية، فلنراقب... هنا وهناك، ف وصف الليل، والبحر، والغابة، والطر

من الصعب: "كيف وصف الدويهي الغرق ف البحر، بأسلوب جال ل يطر ف بال
لعلف ق قلبه يتخلف قع، وهو يشاهد الوت ينقض  عليه بسرعة،. أن أتي ل كيف يغرق إنسان

.يقاوم بضعف ويأس، ورب ما يبكي بكاء ل يسمعه أحد. ويضغط بسده إل أسفل
ليس هناك وقت للصلة، ول للتفكي بشيء، ما عدا. يفك ر بال، ف لظة، ويراه

وتصبح. ف أذنيه فترتف قان. ف أنفه. يصدمه ف فمه... البحر يدخل إل رئتيه. اللص
يريد أن يعاتب، يشتم، يصرخ، يعاند، يزعق،. عيناه مثل كهفي ف قعر اليط

وف أقلف ق من لظة يتلشى، ويدخل. يرى سوادا  ييط به، ويطبق على قلبه... ويصارع
لقد شعرت وأنا أقرأ هذا القطع بفظاعة الغرق، فأي... "إل الوت واللح ف فمه

كاميا خفية تستطيع أن تسجل مشاعر النسان الذي يواجه الغرق ويوت ف قاع
البحر، أدق من كاميا الدويهي اليالية؟

ويكمل هذه المالية عنصر الفاجأة الذي يشد القارئ ويدفعه إل قراءة القصة دفعة
القصة الرائعة" طائر الامة"واحدة من غي تأجيل، وكم من الناس قرأوا من قبل 

للدويهي، ول يتمكنوا من مغادرتا لظة واحدة قبل النتهاء من قراءتا؟
 ف غي سربه، البدع الذي ل يترك نوعا  من الدب إلالل قهذه هي فرادة الدويهي، 

وكأن البداع مرمي على الطريق هو يلتقطه بأطراف... ويسي إليه واثق الطوة، ملكا 
من هنا فإن الدويهي ل يتفاخر بأنه شاعر، بل يقول إنه أديب،. أصابه أو بأذيال ثوبه

وقد أثبت ذلك ف أعماله الفكرية، وف رواياته وقصصه القصية، فالشعر جزء بسيط
.نكثيوومكانه ف الركة الدبية... حيث ل يرؤ ال.. .وتفرةده تأل قهمن 

ولن الدويهي مفكر، فإنه ل يترك فرصة للضاءة على القيم والفكار النسانية، ونن
مفعمة بذه القيم الت تظهر أمامنا ونن نقرأ" طائر الامة"نعرف أن قصته السابقة 

تعود القيم إل البوز، فالدويهي ل يقطع الصلة" البار إل حافة الزمن"وف . ونستمتع
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"معبد الروح"، مرورا  بـ"البار إل حافة الزمن"حت " طائر الامة"مع الفكر، منذ 
،"النهر ل يذهب إل مكان... حاولت أن أتبع النهر"و" تأملت من صفاء الروح"و
وله فلسفته الت تقوم على التوازن الدقيق بي السد"... رجل يرتدي عشب الرض"و

نسانية كثية، وكلما لحت له فرصة يبثها ف مقاطع منإويؤمن بقيم ... والروح
تركنا الغابة وراءنا، فالغابة لهل الغابة، ونن أهل الدينة الت ل تغيب عنها: "قصته

وستمضي عصور كثية قبل أن. قلوبنا أضواء، وأحلمنا كواكب ف السماء. الشمس
نكتشف أن  الروح الت ف داخلنا هي أهمة ما لدينا، فل ذهب، ول أطماع، ول

وهذا البحر هو. حروب تغيةر النسانيةة الت نلكها، وهي صندوق الذهب الذي فينا
الطموح التمادي، هو الياة الت ل تنتهي، وكل  قطرة هي نبض قلب، وكل  موجة هي

لقد عبم على صفحة الاء بةارة. حكاية تشهد وتتحدةث با رأته من قدي العصور
أشدةاء، وأبطال عتاة، غرقوا جيعا ، وطوى الوت مآثرهم، وبقي المال الذي ف عين

المال سيعيد خلقنا مرةة أخرى… وكم أتنةى لو أن  ماريان تعرف أن  الذهب. ماريان
وكيف أنةن رأيت! خبها ذات يوم قصةة حياتأوكم أرجو أن ! ل يزيد ول ينقص

الغن والفقر ل يتلفان، فالغنة والفقي، والقوية والضعيف، والارد والزيل، يتلكون
."معا  هذه الدنيا با فيها

 الروائيي السابقي، يقدمعملتيه، "طائر الامة"، وقصة "الذئب والبحية"وكما ف قصة 
لالدويهي تليل  نفسيا  وافيا  لشخصيات قصته، فل ير مرور الكرام على أي منها، ب

 ف تشريها ليعرضها لنا بكل مواصفاتا، ففي بداية القصة مثل ، يظهر القق لبضعيعن
...دقائق فقط، ورغم ذلك فالدويهي يصفه وصفا  دقيقا ، ويقدم صورة حية عن نفسيته

 الخرج ذاته، فل-وكل شخصية ف القصة تثل دورها بإتقان يشرف عليه الديب 
، بل تبقى تت مراقبة العي البصية، وتثل كل منها ناذجاتفلت الدوار من عقال

اجتماعية واقعية، فسامنتا هي الرأة الميلة اللعوب الت تقتل رجل  ل تبه ياول
العتداء عليها، وروبرت هو الرجل الكري الذي يب الغامرة ويغدق على أسفاره من

غي حساب، وستيف هو التال الذي يراوغ للحصول على ما يريد، فاليانة ل تعن له
وماريان هي الرأة الادئة الافظة الت تنتصر بالب مع... شيئا ، لن الال يعميه

.وتعيش معه... حبيبها
فيها الكثي من النواحي الت يكن أن أتدث عنها، لكن" البار إل حافة الزمن"قصة 

فهي عمل روائية رائع ويستحق التقدير، وأرجو أن يأخذ نصيبه من... الال ل يتسع
 وهي لالذي يقل ف الهجر السترال، العربية النقد، خصوصا  أنه من أدب الرواية 
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. عنها الكثيحقكيقل أهية عن أعمال أخرى ت
الدويهي والفكر

بدأ الدويهي رحلته مع الفكر من قصة "طائر الامة" نفسها، ويب أنه كان أستاذا 
متفرغا  ف جامعة سيدة اللويزة، وذات يوم جاءه أحد طلبه وقال له: لقد جعت على

هاتفي المول مموعة من الفكار الالدة الت وردت ف "طائر الامة"، وخطرت فكرة
لميل وهي أن يكتب عمل  يتوي على القيم فقط، خارج إطار السرد أو الشعر،

،٢٠۱۰ الت بدأ بكتابتها ف الامعة، حوال عام"ف معبد الروح"وكانت رائعته الول 
وعندما أتدث عن رائعة . ث  نشرها بالنكليزيةة بعد سنة،٢٠۱٤ونشرها ف سيدن عام

"ف معبد الروح"، أتدث عن أيقونة ف الدب الهجري، عن أدب رفيع وراق، وأفكار
ملقة تدعو إل البة والكمة والسلم. وجيع من قرأوا الكتاب ف أستراليا وخارجها

يؤكدون هذه الشهادة، وقد نشر الدويهي كتابا  فيما بعد بعنوان "كتبوا ف معبد
الروح"، تضمن القالت الت كتتبت عن الكتاب، ووقائع جلسة حوارية عن "ف معبد

.٢٠۱٧ تشرين الثان۲٤الروح" أقيمت ف مكتبة كامبسي العامة يوم
"ف معبد الروح" للمفكرمقالة مري رعيدي الدويهي عن "ف معبد الروح": 

الهجريم د. جيل الدويهي قيمة إنسانية وفكرية ومشروع لياة
ها هو كتاب رائد ف الفكر الهجري السترال "ف معبد الروح" للديب والشاعر

اللبنان الهجري الدكتور جيل الدويهي، الذي بعد أن طفحت أكواب شعره التعدد
النواع والتاهات، أخرج كتابا  شكل مفاجأة للواقع الثقاف، وربا يكون مرحلة أول

من مراحل إصدارات فكرية متالية.
وبعد أن كان الدويهي "خسة شعراء ف شاعر واحد"، وقصةاصا  ومؤرةخا ، وباحثا 

أكادييا  نشرت أعماله ف ملت وكتب ومواقع متخصصة، بالنكليزية والعربية، ها
هو يطل بنفحة جديدة، وكأن دأبه أن يقتحم كل الاهل من غي رهبة، وهو الثقف

الكاديي الشهود له، والذي لع نمه ف لبنان والهاجر والشرق.
"ف معبد الروح" ل ياف الدويهي من مناقشة الفلسفة، ومن الغوص ف الدين، بفكر
ينطلق من السيحية أصل ، لكنه ل ينحصر فيها، بل يطمح إل النسانية الواسعة، وهو

التلم بالديانات والفكر النسان، واتاهات العمالقة الكبار ف الدب العالي.
لقد شلت ثقافة الدويهي آداب الشرق، ومدارس الغرب، واطلع على الضارات،
والتاريخ والساطي والكايات، وغرف من السيحية والسلم والتوراة والبوذية

والندوسية، ودرس أعمال جبان والريان ونعيمه وطاغور وغوته والكلسيكيي 
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والرومنطيقيي والرمزيي والسورياليي، وكثيين غيهم مةن يضيق الدى بأسائهم، أما
الدب العرب بقديه وحديثه ففي ذاكرته الكثي منه. وهذا ما كوةن لديه مساحة فكرية

واسعة استغل ها ف إطلق أوةل عمل فكرية من هذا النوع ف الهجر، حت أن البعض
تذكر من خلله "نب" جبان، على الرغم من أن للدويهي لغته الاصة الت توازن بي

الرمزية والواقعية، وأدبه أسهل من أدب جبان، أمةا أفكاره فتختلف.
الدويهي والفكر الفلسفي:

الباء والبناء:
يعارض الدويهي ف الكتاب آراء جبان عدةة مرةات، ففي "الرجل وأبناؤه"، يقول
الدويهي: "ل تنشغلوا بالتعاليم الضال ة الت تسعى إل التخريب، إن ال أوجدكم

وأحبكم ويريدكم أن تبةوا الغرباء عنكم فكيف بأقربائكم يا قليلي اليان؟" ول ريب
ف أن  الدويهي ينطلق من فكرة مسيحية ف الصل، لكنة الدف ليس نقل الفكرة بل

النطلق منها إل مقارعة جبان ف قوله: "أبناؤكم ليسوا لكم، ابناؤكم أبناء الياة".
وللتأكيد على صحة ما نذهب إليه، يقول الدويهي: "إن الرض الت أطلعت الشجرة ل

تغادرها ول تبتعد عنها، بل تظل  ملتصقة با". لكنة الدويهي ل يطلب من البناء أن
يأخذوا كل  شيء من أهلهم: "إذا كان الباء يفرضون عليكم شرائعهم فل تغضبوا، بل

خذوا منها ما يفيدكم، وإذا سألوكم: لاذا ل تأخذوا كل شيء؟ فقولوا لم: إن  من
يعطي كثيا  ل يسأل عن القليل الذي ل يؤخذ." وبذا ل يريد الدويهي أن يفترق

الب عن ابنه، كما ل يريد أن يفرض الهل على أبنائهم كل  شيء يتمن ونه.
الشيطان:

 أدباء الهجر،تأث روف موضوع الشيطان يالف الدويهي جبان أيضا ، والدويهي درس 
وخصوصا  جبان والريان بسرحية "فاوست" الشهية للشاعر اللان الكبي غوته،
ففي قصةة الشيطان (كتاب العواصف) يتعاون الوري والشيطان على أن يمل كل 

منهما الخر على الطريق. وف معبد الروح نسمع رجل  يسأل الكاهن: "هل صحيح
أيةها الكاهن الليل أن  الشيطان اتفق ذات مرةة مع كاهن لكي يمل أحدها الخر إل

مسافة، فتعاونا ول يتعبا؟" وييب الكاهن ف معبد الروح: "مساكي هؤلء الشعراء
كم يعملون خيالم ف أقاصيص ل تتة إل الواقع بصلة. لقد أراد جبان أن يصوةر

الشرة الذي ف نفس كاهن، فصوةر بدل  من ذلك الي ف نفس الشيطان، والشيطان ل
يمل أحدا  ف طريق ول يساعد رجل  متعبا ". إذن يتلف الدويهي عن جبان، فالوةل

يعتب أن  صفات الي، بينما جبان  يعتب أن  الشيطان شرةير تاما  وليست له صفة من
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الشيطان يفعل خيا  عندما يمل الوري، وإن كانت نواياه شريرة بالطلق.
ول يكن جبان وحده من اعتقد أن  الشيطان فيه خي، فقد كان هناك ف الدب

الهجرية صوت أميكي آخر هو أمي الريان الذي أسند إل الشيطان أعمال الي
والرقية. وللدويهي دراسة أكادييةة غي منشورة عن هذا الوضوع، كم أتنةى عليه أن

(دراسة عن فكرة الشيطان عند غوته وأمي الريان نشرت فيمايسارع ف نشرها 
. بعد)

وعندما يقول الدويهي: "إن  بعض الشعراء صوةروا الشيطان كأحد دعاة التطور
فهو يشي إل السألة الت، النسان والختراع وشكروه على جهوده لصلح العال"

ذكرتا سابقا . فالدويهي يرى عكس هؤلء أن  ال وضع ف النسان العقل والروح معا ،
وأوجد له الفكر ليطوةر البشريةة ول يد للشيطان ف ذلك. ولكنة بعض رجال الدين
الذين جعلوا الدين منافيا  للعلم واعتبوا أن  تطوةر النسان يالف الشرائع هم الذين
جعلوا بعض الفكرين يعتقدون أن  الشيطان هو صاحب العمال الليلة والتقدةم. 

الي والشرم:
ويتابع الدويهي رحلته ف فكر جبان، فيقع على نص "الي والشرة" ف كتاب النب،
وفيه يقول جبان: "أنا ل أحدةثكم عن الشرة الذي فيكم إنةما عن الي الذي فيكم،

لنه أليس الشرة بعينه هو الي التأل م آلما  مبحة من تعط شه وماعته؟ فإنةي القة أقول
لكم: إن الي إذا جاع سعى إل الطعام ولو ف الكهوف الظلمة وإذا عطش فإنةه

يشرب من الياه النتنة الراكدة."
فالشرة عند جبان غي موجود، وهو الي التأل م، بعن أن  الشرير إنةما يرتكب الشرة

لاجته إل الطعام والشراب، فأصل الشرير خيةر. ولكن جبان يناقض نفسه ف النصة
ذاته، عندما يقول: "ليت الظباء السريعة تستطيع أن تتعل م السلحف البطيئة السرعة

والركة." ونستنتج من هذا الكلم أن  ال هو الذي خلق الظباء سريعة (إل عمل
الي)، وخلق السلحف بطيئة (إل عمل الي)، فكيف يكون إذن أن  النسان هو

الذي يتحوةل إل الشرة لنةه يوع ويعطش؟ وهذه الشكالية يلتفت إليها الدويهي
 مرتي:

: "وسعتم أيضا  من بعض الفكرين أن  النسان قد ولد وفيه الي ويوت ۲٦-العظة 
معه ولكنةه إذا شعر بالاجة فقد يقتل أويسرق ليعيش. وإنةي لسألكم وأنتم تغفرون
لصاحب الاجة خطيئته: ما الفرق بي هذا الاطئ الشرةير وبي الذي تعضةه الاجة

ويعطش ويوع، فيفضةل الوت على أن يفعل شرةا ؟"
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وينطلق الدويهي ف رده على جبان من فكرة دينية وإنسانية، إذ ل توز الساواة بي
القاتل والضحيةة وبي السارق والسروق، وبي الان والن عليه. وكم من ضعفاء ف

هذا العال ستضيع حقوقهم إذا طلبنا منهم أن يسل موا تلك القوق لن يفوقونم قوةة
وثراء.

 أيضا : "وقد سعتم عن النان  الذي يأخذ ول يعطي لن  عطاءه يعذ به.۲٦-العظة 
وصدقا  أقول لكم إن  النان  يعيش معذ با  على هذه الرض لنةه ل يقسعد ممن يتاجون

إليه، ول يسر  بالعطاء الميل، وإن أعطى من غي أن يدري فعطاؤه ل قيمة له لنةه غي
مقصود ول تعلم به نفسه".

ويلفت الدويهي ف هذا القطع إل ما جاء ف مقالة "الي والشرة" لبان: "إن الثمرة ل
تستطيع أن تقول للجذر: كن مثلي ناضجا ، جيل ، جوةادا ، لن  العطاء من طبيعة الثمرة

والخذ من طبيعة الذر ول ييا إل  به".
فالذر أنان  يغوص ف التراب باحثا  عن الغذاء والاء، ولكنةه يعطي للثمرة أن تكون من
غي أن يدري. والدويهي يعتب الذر غي سعيد لنةه ولو أعطى غيه من غي أن يدري

فإن  عطاءه غي مقصود ول تعلم به نفسه.
اللوليمة:

ويعارض الدويهي جبان أيضا  ف فكرة اللوليةة أي أن يكون النسان إلا ، ويتةهم
الدويهي من آمنوا باللول ية بأنةهم جعلوا من غرور أنفسهم ورغبتهم ف التعال مرآة

لالقهم.
ال الوجود:

ويضي الدويهي ف نقض صريح وجريء لراء الفكرين، فيلتفت إل موضوع خطي
عند نيتشه: "إلغاء ال"، فيقول: "لقد تاه بعض الفلسفة الذين اختصروا الطريق،
وأرادوا أن يكون ال موا  وزوال  فما أزالوه من الضمائر والقلوب ول موه من

الكتب". ويعارض نيتشه قائل : "نيتشه ل يعرف القيقة. لقد رأى نفسه عملقا  ف
مرآة كاذبة، فاعتقد أن  النسان إله. أنا أدرك أن النسان ليس إلا  ولن يكون، ولكن

فيه قطرة من عبي الله، فلماذا يفرةط بذه القطرة الت تعطيه الد والفضيلة؟"
الدويهي والدين:

يبحث الدكتور جيل الدويهي عن دين عالية، يتجاوز الديان جيعا  وحرفيةاتا الت 
اتفصل بي الناس، فكما يظهر ف الكتاب أن  الدين واحد كما أن  ال واحد: "كونو

إخوة ف معبد الروح، ول تسألوا أحدكم: من أين أتيت؟ ومن ها أبوك وأمةك؟
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 فالؤمن ل يسأل أحدا  عن أصله ودينه، فالصل واحد، والدين واحد كما أن  ال
واحد ف جيع المكنة."

ويطلب الدويهي من الناس أن يقصل وا على الموات جيعا  من غي تييز: "إذا مررت
بالقرب من مقبة، فصل وا على الموات وأنتم مغمضو العيون، ول تقولوا: هؤلء ليسوا
من أمواتنا، فالموات ل يعرفون أساءهم وقد تركوا معابدهم على الرض وذهبوا إل

مكان ليس فيه معابد وأيقونات."
وانطلقا  من هذه القيقة يعل الدويهي معبده لميع الشعوب: "فتحت أبواب العبد
لميع الشعوب، فال جعكم ل ليفرةقكم، وفرةقكم لن  اختلفكم حكمة. وقد ولدت
على دين ليس لنكم اخترت دينكم بل لن  آباءكم وأجدادكم كانوا على هذا الدين،
وبعد أن ولدت ل يسألكم أحد عن الدين الذي تفضلونه فيكون لكم، فالديان ليست
منازل من حجر مقفلة البواب. وإنكم عندما تعبدون ال تكون عبادتكم دينا ، وليس

مهمةا  كيف تصل ون. أمةا الذين قالوا لكم إن  دين الخرين ليس صحيحا ، فهم ت ار
اليكل الذين أصابم الغن، وما زالوا يمعون الال ول يشبعون ولبسوا التكب درعا ." 

وف هذا القطع القصي يطرح الفك ر الدويهي مموعة من القائق التةصلة بالديانات
أختصرها ف ما يأت:

-ال جع الناس ل ليفرةقهم.
-ال فرةق بي الناس شعوبا  وقبائل لن  الختلف حكمة من ال وليس مدعاة للقتتال.

-النسان يولد على دين آبائه وأجداده ول يتار دينه، ولو وقلد أهله على دين آخر
لكان اتةخذه.

-النسان ل يقسأل عندما يكب عن الدين الذي يتاره، لن  الختيار قد ت  عن طريق
التقليد والتبعية.

-الديان ليست مقفلة، بل هي منفتحة على بعضها، وقد جاء واحدها ليكمل الخر.
-عبادة ال هي الدين، والختلف ف الصلة ل يعن أن  ال متلف.

-تفضيل دين على دين آخر غي صحيح.
-الذين يصفون الدين الخر بأنةه غي صحيح هم ت ار الياكل.

وعندما يتحدث الدويهي عن آلة متعدةدة لكل من الفل ح والبحةار والفنةان والنحةات
منهم يراه على طريقتهكل  والراقص والعامل، فهو ل يقصد أن  ال غي واحد، ولكنة  

ويصل ي له على طريقته، فالفل ح مثل  يطلب من ال أن يغن زرعه، والبحةار يطلب أن
يهدأ البحر ويكثر الرزق وهكذا.
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ومةا ل شكة فيه أن  الدويهي ينطلق من عقائد دينيةة معروفة، خصوصا  السيحيةة، لكي
ل يظنة الناس أنةه يريد إلغاء الديانات، فالعناوين الكثية الت يزخر با الكتاب تدل  على

روح مسيحيةة: قيمة البة، السامة، العظة الخية (دعوة إل السلم)، ففي السامة
يقول: "لقد غفرت ذنوب الكثيين من البشر وعلية أن أغفر الزيد منها ف اليام
والعوام التية"... "وال أوجد فينا نزوات ل تقاومم عند الضعفاء، ولكنةها تقاوم
بصعوبة عند القوياء فيتقدةسون بالرادة الت ولدتم وطهةرتم بنارها." إذا  يعتب

الدويهي أن  الطايا وقجدت ف النسان ول سبيل للفرار منها إل  بإرادة قويةة، أمةا
 ولكن هل يسامح ال النسان الاطئ؟ هذا ماالنـزوات.الضعفاء فيسقطون ف 

يوضحه الدويهي ف قوله: "نن عندما نقع ف الطيئة نكون قد نسينا أن نضع زيتا  ف
الصباح"، "الطيئة ليست ضدة النور، بل هي أزمة ف قلب النور"، "عقاب الطيئة ل
ينبغي أن يكون موتا  أبديةا ، بل مسامة وشفقة على الروح الت غفت ول تنتبه إل أن 

الظلم قد أتى على حي غرةة"، "النور أعطانا الياة، والظلم ل ينع عنةا الياة."
وسيمضي وقت طويل قبل أن يوافق الناس على فلسفة الدويهي، وها هو يريد إقناعهم
بصدق نظرته، مستفيدا  من قول القديس يوحنةا: "ال مبةة"، فيقول: "ل تقعوا ف تربة،

أمةا إذا فشلتم فل تيئسوا لن  ال يبة النسان".
ول تكون السامة من ال إل النسان فقط، بل من النسان إل النسان أيضا : "عندما
تسامون، فأنتم ترتفعون إل ال بأجساد من نور، وتدوسون على الكواكب. وعندما

تقدون، فإن  أرواحكم تكون مبوسة ف أوكار الظلم، وقلوبكم أضيق من نعوش. إذا
سامتم، ترفرفون بأجنحة اللئكة، وإذا ثأرت للدم البال، فأنتم تصبغون حياتكم

بالسواد، ول تغادرون الآت." ويبدو هذا النحى التسامي تكملة لا جاء ف كتاب
"طائر الامة"، وهو قصةة يتحدةى فيها الدويهي الثأر ويعلن سقوطه. 

ويضي الدويهي بعيدا  ف موضوع السامة، ليتةخذ هذه الرة بعدا  فلسفيةا  خاصةا  به، ففي
"، يعتب الدويهي أن  السد ليس مسؤول  وحده عن الطيئة، بل تشاركهالنـزوات"

 إنا هي من فعل السد، فصدقا  أقول:للنـزواتالروح: "يقولون لكم إن استجابتكم 
إن  السد والروح توأمان ل ينفصلن، تاما  كما ل ينفصل نقور الشمس عن

حرارتا... فل تتةهموا السد با تذهب إليه أرواحكم صاغرة، ول تبئوا الروح من
ميول السد." ومن يقرأ الكتاب يلحظ التوازن العميق الذي ينشئه الدويهي بي

الروح والسد، حتةى يصل به المر إل انتقاد التخويف الذي يارسه الفكر الدينة على
الناس، وييةز بي نوعي من الناس: من تنتصر عليهم شهواتم، ومن ينتصرون على  
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شهواتم، وف نظره أن  الذي يعبد شهواته يصي خشبة ف ميط هادر ويفقد طبيعته
الليةة، أمةا من يتبعون شهواتم، فلن يكونوا مرمي يستحق ون العقاب، والدويهي ل

 البسيطة الت ل تؤذي الغيالنـزوات الت تدعو إل الرية، بل النـزواتيقصد هنا 
ول تدمعر التمعات. ولكي أثبت أن  الدويهي يريد للمجرم أن يعاقتب، أتلو عليكم ما

كتبه ف "طبيعة الي"، إذ يقول: "إنةي لسألكم وأنتم تغفرون لصاحب الاجة خطيئته:
ما الفرق بي هذا الاطئ الشرةير وبي الذي تعضةه الاجة ويعطش ويوع، فيفضةل

 والطايا.النـزواتالوت على أن يفعل شرةا ؟" إذن الدويهي يفصل بشدةة بي 
ومن منطلق دين أيضا  يعتب الدويهي أن  الوت ليس ناية، بل هو عودة: "انتظري
زوجك عائدا  من القول مع رفيف الغصان، وسقسقة الداول، وغناء الرعاة،

وأعدعي له مائدة العشاء لكي يأكل مع أولده، ويشرب من كأسه الت احتفظت با.
وانظري إليه وهو ينفض الوت عن ثيابه كما تنفض الرياح الغبار عن الطريق. وتدةثي

إليه ليخبك عن أسرار الهول، وما وراء العتمة، وعن النور الذي يراه الغمورون بحبةة
ال." 

الوتى إذن يعرفون القيقة وما وراء الوت، والقيقة بالنسبة إل الحياء غي موجودة.
وهذا ما يثبته الدويهي ف عظة بعنوان "القيقة": "كم من الناس أرادوا أن تظهر لم
الصورة كاملة فعجزوا ويئسوا وأصابم النون، ولو كانوا عقلء لكانوا وف روا على

أنفسهم جهدا  وتعبا  مضنيي، واقتنعوا بأن  ما هو موجود هو جزء ضئيل من الوجود،
وأن  أفكارهم عاجزة عن إدراك العال الفيةة الت حجبها ال."

ف هذا القطع القصي يكن لنا أن تدةد مموعة من السس الت تقوم عليها فلسفة
الدويهي ف رؤيته للحقيقة:

-البحث عن القيقة الكاملة يعرةض الناس للعجز واليأس والنون.
-العاقل هو ممن ل يبحث عن القائق الت أخفاها ال لنةها مجوبة ول سبيل للوصول

إليها.
-الفكر البشرية ضئيل ول يستطيع رؤية العال الفيةة الجوبة. 

هذه السس الثلثة ل تنفصل عن الفكر الدين، لن  الكثي من القائق مجوبة، أل
يف   ال نفسه عن موسى عندما خاطبه؟ أول يطمح آدم وحواء إل شجرة العرفة

ليصيا ها ال؟ وممن يعرف ماذا وراء التجب غي ال تعال؟
غي أن  الدويهي الذي يتقمةص صورة كاهن ف معبد الروح ل يصمت عمةا يفرزه الدين
من مظاهر التكبةر، والقيادة، والعنجهيةة وتصدةر الآدب، والتمييز بي الناس، وصول  إل
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الدعوة للقتل، وتريب الضارة والعودة إل أزمنة الكهوف. فهو ينتقد رجال الدين
الذين"يغضةون الطرف عن أناس ضعفاء ليظهروا اهتمامهم بالغنياء الذين يغمرونم

بالدايا، ويروةضون عقولم ليصيوا معهم ف دائرة واحدة يتنع على البائسي دخولا.
وما هؤلء إل البائسون القيقيون الذين يهلون أن  النسان قيمة وليس سلعة تباع
وتشترى، فما أقبحن عندما أكون ف ضيافة أناس أثرياء ف ليلة العيد، وأخجل من

زيارة امرأة فقية ليس عندها سوى كرسية حقي تلسن عليه." 
وف مكان آخر يقول: "إن  رجل الدين الذي يهمل فقيا  لفقره، أو أرملة لاجتها، أو

يغضة طرفه عن آلم التأل مي ليمضي إل حفلة عرس إنةما هو رجل يقتل البة فيه،
ويلق البغضاء ف نفوس البائسي."

إن  الدويهي يتناول الظاهر النافرة من الديانات، فما من دين ف العال إل  ويضة على
التواضع والدمة والساواة والرحة والعدل...

وعن علقة الدعين مع الال، يكتب الدويهي قصةة قصية مبتكترة من وحي خياله بعنوان
"الال"، يتحدةث فيها عن ماعة حدثت، فجاءه إل العبد جع من الناس يطلبون منه أن
يساعدهم، فخاطبهم قائل : "إن  ال لن يزن إذا أعاد إليكم أموالكم، ولن يبقى عاريا 
إذا أعطاكم لباسا  لتستروا عريكم، ولن يوع إذا فتح لكم أبوابه لتأكلوا وتشربوا من

خياته." وطلب الكاهن من الناس الفقراء أن يتوجةهوا إل الصندوق الذي ف زاوية
العبد ليفتحوه ويأخذوا ما فيه من مال، فيؤمعنوا الطعام لم ولطفالم.

ويظهر دفاع الدويهي عن السيحية ف عظة ل تطر على بال أحد، وقد ل يتوق ف
عندها أحد، لا فيها من الغرابة، وتدةي الفهوم من العلم، خصوصا  عند فيثاغورس
والعل مي الوائل الذين أخذوا بالسوسات، وأعن بتلك العظة "العداد"، إذ يبيةن

الدويهي أن  العداد اصطلحات وضعها العقل الرةد وانطبعت ف أذهان الناس: "وقد
تظنةون أن  الفصول أربعة، وهي فصل واحد يرتدي ثيابا  متلفة." وبعد أن يقدعم الفكر

مموعة من المثلة يصل إل طبيعة ال، فيقول: "هكذا هو ال، ل يد ه عقل ول تدةده
أرقام، فل تنظروا إليه بأفكاركم فقط بل بأرواحكم أيضا  لتكتشفوا أنةه واحد. وإذا
سعتم من يقولون إنه غي واحد، فاسألوهم عن ذلك وانتظروا منهم أن ييبوا، فلعل ه

واحد وغي واحد ف وقت واحد." 
إن الدويهي يشفق على أفكار الناس الرةدة عن الروح، ولذلك يقول لم: "تعل متم أن 

الادةة الت يتكوةن منها الكون أربعة: ماء ونار وتراب وهواء، فما أدراكم ماذا يوجد ف
الكان الذي ل تصل إليه عقولكم وأفئدتكم؟ وهل تعلمون أن  الفراغ هو مادةة؟"
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 فالناس كما يبدو للمفكر الدويهي يعتمدون على الفكار فقط فيخطئون، وهكذا
نظرته إل الثالوث ف السيحيةة، الساوي ل ف الوهر، فال واحد، وإذا قال أناس إنه

غي واحد، أي ثلثة، فليس ذلك خطأ إذا كان الثلثة هم واحد ف القيقة. وهو يشي
بذلك إل اعتقاد السيحيي أن  ال هو آب وابن وروح قدس، وف الوقت نفسه يؤمنون

بإله واحد.
ومثل هذه العظات تعبةر عن فكر الدويهي الستقل  الذي كوةنه بنفسه، فمن الغب أن
يتهد الغيارى ف تشبيهه بأحد، فها هو يناقض جان جاك روسو ف ميله إل الغابة،

عندما يلقي عظة بعنوان "ساكن الغابة" حيث يلتقي برجل يعيش ف الباري، وتدور
بينهما مادثة طويلة يظهر فيها أن  الدويهي مؤمن بالعلم والتقدةم وتطوير البشرية، بينما
ساكن الغابة مقتنع بالمود. ويعتب الدويهي أن  الرجل أفضل من روسو بكثي، "ولو
كان روسو مقتنعا  بأن الغابة هي مكان صال للسكن، لكان توجه إليها ول يعش ف

 إنسان الغابة ويسي إل الدينة "حيث الصخبالفك رمدينة." وف آخر الاورة يترك 
وضجيج اللت الت تعلك الزمان، وكنت أمد العقل والروح، وأغنةي للعلم الذي

أخرج النسان من ظلم الودية إل شس العرفة."
ويستغل الدويهي حديثه مع ساكن الغابة ليؤك د على أن الشرة غي مصور ف زمان،

فالذهاب إل الغابة ل يوفر الباءة والسلم، والعيش ف الدينة ليس مدعاة للشرور: "قد
يكون الرء طاهرا  ف مدينة، وشرةيرا  ف صحراء. وقديا  كان الناس يقتتلون بالجارة
والنبال، واليوم يقتتلون بالبنادق والدافع. لقد تغيةرت الوسائل أما الطبائع فهي ذاتا.

وكم من الروب دارت رحاها ف الزمنة القدية عندما كان الناس يعيشون ف الباري
والكهوف وينامون تت أغصان الشجر."

هذه النظرة الفلسفيةة إل واقع الي والشرة، ل تتشابه ف أية شكل من الشكال مع
رؤية أي مفك ر آخر، بل إنا تدل  على النضوج الفكري عند الدويهي الذي يناقض
الفلسفة والفك رين برأة وصدق. بل إن  مقاطع كتابه ل تشبه عمل أية مفكر أو

 بأحد جاء قبله. أمةا أن يكون واعظا ، فليس علىيقشمب هفيلسوف آخر، فمن السذاجة أن 
طريقة جبان، بل على طريقة رجال الدين الذين بلغوا من الكمة ما بلغوا، فقد جاء
كثيون قبل جبان واستخدموا السلوب نفسه، مثل لوتسو وكونفوشيوس وطاغور

ومار بولس الرسول...
وغي بعيد عن الغابة وساكنها، ينتقد الدويهي ممن يطلبون من الناس أن يرتدوا الشن

من الثياب، ويعيشوا ف الصحاري، فيقول: "إنةك ترى ف هذا العصر أناسا  يبشةرونك 
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بالسعادة، ويقنعونك بأن تسكن ف الكهوف العميقة، وترتدي الشن من اللباس، وقد
يطلبون منك أن تقتل من أجل الغبطة، فاحذر من هؤلء." وعندما يأت إليه قوم

يريدون قتل رجل لنةه من غي دينهم، يقف الدويهي بينهم وبينه، قائل : "لو جاءن
أحد إل هذا العبد وأنكر وجود ال أمامي، لا غضبت منه، ولا أسأت إليه، بل لخذته

باللي، وحاولت أن أقنعه بطإ رأيه، فإذا اقتنع يكون اقتناعه ولدة ثانية له، وإذا ل
يقتنع ل ينبغي أن يكون عناده موتا . أمةا الكم على النسان فل يصدر عن أناس

يصيبون ويطئون، بل يصدر عن الله العادل الذي يصيب ول يطئ." 
إن الدويهي يستفيد من خبته ف كتابة القصة، ليمزج بي الرواية والوار والقيمة

النسانية للعمل الفكري، وخصوصا  ف مال الدعين، حيث ل معن للحكم البم من
قبل أناس على أناس، و"قد أرسل ال إلينا أنبياء كثيين لكمة منه، وكان يكنه أن

يرسل إلينا نبيةا  واحدا  ويقول: اتبعوه، فنكون على د ين واحد ول نتلف."
ويتحدةث الدويهي عن القاتلي بالسيف، وما هم سوى العصابات التطرفة الت تدر دم
النسان وتعيث ف الرض فسادا : "هؤلء هم أعداء البشرية، وأعداء الفكر والتقدم."
ومصيهم البكاء والظلمة، "فحياتم ملوءة بالبؤس وموتم هزية، ومقرهم حفرة أبدية

ليس فيها إل الصمت والوحدة."
وهكذا يبدو أن  الفك ر اللبنان الهجري الدكتور جيل الدويهي، يقدةم ف معبد روحه
دستورا  إنسانيةا  فريدا  من نوعه، يصلح لن يكون مشروعا  لياة، ف عصر سادت فيه

الفوضى، وتط مت الفاهيم. ولعل  كلمة "سلم" الت مرةت كثيا  ف النصوص، تصلح
لن تكون عنوانا  أشل للكتاب، الذي أشدةد مرةة أخرى على أنه مشروع مبتكر، وفيه
مواضيع وأقاصيص وحوارات ل تطر على بال أية مفك ر أو أديب من قبل، وهي تأت

من فكر الدويهي وثقافته ومن ضمن مشروع لنشر العدل والقة والي ف أرجاء
البشرية، ومن صميم خط ة وضعها الدويهي لبراز الدب الهجري الراقي، بعيدا  عن

الستعراضات الفولكلوريةة، وإن  أي ماولة لتشبيه "ف معبد الروح" بكتب أخرى، ما
ف كبدهي إل سعي يائس وغي صحيح لتجريد البدع من إبداعه، فيما القيقة ساطعة 

نور الشمس.السماء مثل 
 كالزهرة التالليةالكمة مقالة كلود ناصيف حرب ف كتاب "ف معبد الروح"- 

تنشقها الروح
سبع وثلثون عظة بشوق تابعتها. قصص قصية تتناول قضايا الياة النسانية، ف لغة

تزج بي الواقعية النثرية والرمزية الشعرية... كنت خللا حقا  "ف معبد الروح".
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يا لا من مواضيع إنسانية مهمة! "كونوا إخوة ف معبد الروح"، عالها الكاهن بكمة 
وإدراك. إنه الديب والشاعر اللبنان القدير الدكتور جيل الدويهي.

من جديد نسافر معك إل رحلة الكلمة اللبقة والعبة الهمة والرسالة الخوية وهذه
الرة "ف معبد الروح". ومعك أيها الكاهن، الكمة اللية كانت كالزهرة الت تنشقها

الروح وتيا بعبيها، كالرحيق الذي تستقي منه الروح وتدوم فيه، كالشمس الت
تستشف الروح ضياءها وتيا بدفئه... وكسحابة الصفاء الت تطر رذاذ النان

والعطاء... وكقوس قزح المل بعد أمطار العرفة... وكأنشودة السناء الت تتصاعد
أنغامها مبة وفهما ...

وف كل قضية كانت الكمة الستوحاة من عمق النفس هي وعي ال ف النسان...
تلك الساكنة أبدا  ف جوهر النسان كأنا الزاد يملها معه أينما كان...

الكمة ف معبد الروح كانت معلم الروح الكب. فيها تكمن أسرار العرفة اللية، وبا
تكتمل تعاليم الروح. إنا نور الروح بعد بلوغ العرفة النسانية. كانت هالة نور

مقدسة تكلل هامة النسان. لا يصغي العقل، ومنها يرتوي القلب...
قدم هذا الكتاب الديد هدية لكل من يرن للسلم ، لن خلل متابعت حروفكأوأنا 

 كان الصفاءا الصادقة ذات الكمة والوعي والعرفة عشت سلما  دافئا ... سلم
 وهناء.ا الداخلي والراحة النفسية... سكون

 وسلم القلب من،سلم الروح وسلم العقل وسلم القلب، سلم العقل من الهل
البغض، حيث حروفك دفعتن للتخلى عن القلق والبغض... القد والغية.

ف معبد الذات يبتهل النسان إل خالقه وف مراب الروح يتأمل ف إنسانه... هكذا
سافرنا معك أيها الكاهن القدير دكتور جيل الدويهي ف كتابك الراقي "ف معبد

الروح"...
فلتكن الروح جديرة باحتواء قدسية هذه  التأملت...

وألف مبوك مع مبت.
 أيقونة أخرى منرائعة "تأمملت من صفاء الروح" (صدر بالعربيمة والنكليزيمة):

روائع الفكر الدويهي، العبقري اللبق الذي ل يهاب نوعا  ول رافدا  أدبيا ، ول يوقفه
أحد عند حدود. طامح أبدا ، ومتألق ف معبد روحه، وف تأملت طاهرة ونقيه. 

ول ريب ف أن "التأمةلت" هو التوأم لعبد الروح"، وكما أخوه الكب، فإنه حاز على
إعجاب الناس وأثنوا عليه وعلى لغته الدافئة وطريقته البتكرة ف مقاربة الواضيع

النسانية، فنصوصه أعمق من النثر وأصفى من الشعر، هي حلة ساوية بأجنحة ملئكية
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إل عال السمو والبة وكرامة النسان.
شارك ٢٠۱٧ آذار۱۸وقد أقام الدويهي جلسة حوارية حول الكتاب ف سيدن، يوم 

فيها عدد من البدعي والشعراء. 
كلمت ف اللسة:

تراودن تلك النغمات تلك المسات... تلك الروف... تلك التأمةلت... تلك
الكتابات، لسافر معك ف عال كله أمان وسلم، عال نفتقده ف الواقع... أسافر من

عال يسوده السد والبغض والنميمة وقلة الدب... عال كله بشاعة وازدواجية،
وأعود إليك... إل عالك إن كان عب النترنت، أو عب موقع "أفكار اغترابية" أو عب

الريدة، أو ف كتبك، لجد موطنا  جيل  يدعون للطمئنان، والستمرار ف مسية
هذه الياة الليئة بالطبات والهوال.

دكتور جيل ميلد الدويهي خقلق من أجل الرسالة الراقية... هنيئا  لنا بك، وألف
مبوك ف مسيتك، وكل لقاء ونن ف معبد الروح نرتوي من كتاباتك الالدة.

شكرا  على كل شيء  ونعمة الرب معك دائما .
هذه هي حروف لمسيتك الدافئة، ويسعدن الضور والشاركة. شكرا  لك، مع مبت

الصادقة.
الكتاب الفكري الثالث: "رجل يرتدي عشب الرض":

هو الشقيق الثالث للمعبد والتأملت، لكنه يتلف عنهما لن الدويهي يعتمد مقاربة
أخرى، فلم يعد هو الكاهن ف العبد الذي يلقي عظاته البليغة والشفافة الت تسحر، بل
اعتمد على القصوصة القصية جدا ، والكثيفة ف معانيها وأبعادها. إنه كتاب من نوع

آخر، صمتم كثيون عندما رأوه وتدث كثيون عن روعته وتفرده.
۲۹ وأقام الدويهي جلسة حوارية حول الكتاب ف صالة جعية كفرحلدا اليية مساء

ونشر وقائعها ف كتاب بعنوان "كتبوا ف رجل يرتدي عشب الرض". ٢٠۱۸ حزيران
كلمت ف اللسة الوارية حول نصم "الرأة الهولة"

النصم: 
كنتق أجلس عند باب بيت، وعلى مقربة منةي ثلثة أكياس منتفخة من القماش، بدا
.عليها الرهاق وكادت أن تتمزةق لكثرة ما حلتقها على ظهري ومشيتق با ف الدن

:شعرتق بالوع ول يكن معي ما أقتات به، فأخذتق أحد الكياس إل السوق، وقلت
ممن يشتري منةي سعادت؟

استغرب الناس من منطقي وبي عي الغريب، فاقترب أحدهم منةي، وكان غنيةا  كما يبدو 
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:من هيئته ولباسه، وسألن
هل حق ا  أنت تبيع سعادتك؟

هذه سعادت ف الكيس، فهل تشتريها؟. نعم، أيةها الرجل الذي ل أعرفه من قبل: قلت
أخرج الرجل الغنة من جيبه بعضا  من ذهبه وفضةته، ووضعه ف يدي، فأعطيته الكيس،

.وعدت إل بيت
ومضت أيةام كثية، وكان الرجل نفسه يسأل عنةي كل  يوم، ليعرف إذا كانت لدية

.سعادة أخرى أبيعها له، حتةى ضجرتق منه
ممن: وبعد أيةام، عاد إل  الوع، فحملت الكيس الثان إل السوق وصرخت ف الناس

يشتري منةي لمبالت؟
:تمهر الناس مندهشي مةا أعرضه عليهم، وقال واحد منهم

هل أنت حق ا  تبيع اللمبالة؟
وهي من أغلى ما عندي، فهل تشتريها؟... قلت، نعم

.ل أعرف اللمبالة ف حيات، فل بأس أن أجرةبا: فقال
لكنةه أصبح يسأل عنةي دائما  ليعرف إذا كان. دفع الرجل ثن لمبالت ومضى ف سبيله

.عندي لمبالة أخرى فأبيعها له، حت انزعجتق من سؤاله
وما هي إل  مدةة حتةى داهن جوع شديد، فحملتق الكيس الثالث إل السوق وطفقت

ممن منكم أيةها الناس يشتري أحزان؟: أنادي
فاحتشد أهل السوق جيعا  حول، وهم يقل بون شفاههم، فلم يسبق أن باع أحد من

ول يرؤ أحد منهم على سؤال عن تارت، بل تشاءموا منةي، وتراجعوا. التجةار أحزانه
.مستنكرين وغاضبي

وبقيت وحيدا  ف السوق حتةى كادت الشمس تغيب، فمرةت من أمامي امرأة جيلة،
وعندما رأتن. سوداء العيني، رقيقة الشفتي، ذات شعر أسود ينسدل إل ظهرها

ماذا تبيع أيةها: وحيدا  ومعي الكيس، اقتربت منةي وقالت بصوت أرقة من هديل المام
الرجل الذي يرتدي عشب الرض؟

.أبيع أحزان: أجبتها وأنا أراقب كل  حركة من حركات وجهها
.إل  إذا كان يبةك... لن يشتري أحد أية حزن  من أحزانك: قالت الرأة

.ل أريد من أحد أن يبةن، فأنا أحبة وحدت وهي تبةن، وأكتفي با: قلت لا
سأشتري منك. يبدو عليك أنةك إنسان فقي وطيةب، وأنا ابنة وزير غنةي: قالت

هل أنت راض ؟... أحزانك
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كاد قلب يطي فرحا  عندما أخذت  الرأة نقودا  ووضعت ها ف يدي، ودفعتق إليها بالكيس
.على عجل، فودةعتن وغابت ف العشيةة

مرةت أيةام طويلة، وأنا ما أزال أنتظر ف الكان نفسه، لعل  تلك الرأة تعود، وتسألن إن
لكنةن ل أعد أرى لا وجها ، ول أعرف. كانت عندي أحزان أخرى أحبة أن أبيعها

.إل أين أخذتا العتمة
  ناصيف حرب:تعليق كلود

؟ إنةه ينطلق من حالة جوع، ف"الرة الهولة"ماذا يريد جيل الدويهي أن يقول ف نصة 
.الرات الثلث الت حل فيها أكياسمه وذهب إل السوق ليبيعها واحدا  بعد الخر

الوع إل ماذا؟ هل هو إل البز، وليس بالبز وحده ييا النسان؟ أم إل عصر جديد
يبحث عنه الدويهي ف جيع أعماله الدبية والفكرية؟ الكيس الول فيه سعادته، فقد
أسرع إل السوق ليبيع هذه السعادة، لنه يعرف أن بيع السعادة أمر سهل ول يتاج

وبعد أن باع سعادته للرجل الغن، عاد الخي إل السوق ليسأل. إل كثي من الساومة
إنا سعادة القوياء على حساب البسطاء،. إذا كان لديه مزيد من السعادة ليشتريه منه

وف الرة الثانية يمل الدويهي كيس ل مبالته. وسعادة الغنياء على حساب الفقراء
ويذهب إل السوق ليبيعها، وهو يعرف أن اللمبالة سلعة جيدة ولن يكون صعبا  أن
.يشتريها أحد، فكم من الناس ببون اللمبالة لكي يرتاحوا من هوم الرض والزمان

ومرة ثانية يعود الرجل الذي اشترى اللمبالة لكي يسأل عن الدويهي، رغبة ف الزيد
هنا تكون اللمبالة مصدر لذة للرجل الخر الذي وجد فيها راحة. من اللمبالة

،وف الرة الثالثة يمل الدويهي كيسه الخي الذي يتوي على أحزانه. وطمأنينة
لاذا الحزان ف الرة الثالثة وليس ف الرة الول؟ لن  من. ويذهب إل السوق ليبيعه

الصعب أن يد أحدا  يشتريها؟ ومن منا ف هذه الصالة يريد أن يشتري أحزان الدويهي
...أصبحت من حزن رغيفا  يابسا : "الت هي أكب من البال ويغطيها بابتسامة، ويقول

وبالفعل ل يشتر  أحد من أحزان الدويهي، وتفرق"... ل يشتهي العصفورق طعم فتتات ه
هنا اللص... الناس متشائمي منه، حت جاءت تلك الرأة، ابنة الوزير، فأشفقت عليه

لكنها. بامرأة اختارها من بي كل الناس لتحمل عنه كيسه وعذابه، وتشتري منه،
 تتلف عن الخرين، فهي ل تعد تأت إل السوق، وانتظرها طويل ، وعرف ف النهاية

مرة واحدة التقى بتلك.  أن كل القصص مكومة بالنسيان، ونقطة أخية على السطر
... لكي تضي عنه وتأخذ منه ذكرى، كل  أحزان هوأحبتهالرأة، فأحبها لكي تعود، 

قصة رائعة على صغرها، ولست أعرف كيف يصنع الدويهي هذا السحر، وكيف 
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يتخيل، وف أي ماهل بعيدة يعيش، ويأخذنا إليها حت ولو كنا ل نريد أن نسافر معه
.ف خياله الغريب

 نشرت عقيلة الدويهي الستاذة مريقلئد من فكر جيل الدويهي لري الدويهي:
رعيدي الدويهي كتابا  بعنوان "قلئد من فكر جيل الدويهي"، ضمنته قيما  فكرية

وفلسفية إنسانية نشرها الدويهي ف قصةة "طائر الامة"، و"ف معبد الروح"، و"تأمةلت
، ول يكن٢٠۱٧من صفاء الروح". وصدر الكتاب عن مشروع أفكار اغترابية ف عام 

الكتاب الفكرية "رجل يرتدي عشب الرض" قد صدر للدويهي بعد.
"إضاءات على فكر جيلوعلمت مؤخةرا  من السيةدة الدويهي أنةها تعدة كتابا  بعنوان 

، يتوي جيع ما كتبته عن أعماله الفكريةة الرائعة. الدويهي"
 نشر الديب جيل الدويهي كتابا  بالنكليزية عن البطريركجيل الدويهي والتأريخ:

العلمة الكرم اسطفانوس الدويهي، بعنوان: "البطريرك اسطفانوس الدويهي من قمم
)، وأعدةت الكتاب معه كريته رب الدويهي. نقشر٢٠٠٧إهدن إل قمم القداسة" (

الكتاب برعاية جعية بطل لبنان يوسف بك كرم الزغرتاوية ف أستراليا، وجرت له
أمسيات ف أستراليا وف جامعة سيدة اللويزة - لبنان، وحضر من ملبورن خصيصا 

لضور المسية ف جامعة سيةدة اللويزة صديق الديب الدويهي الستاذ أنطوان الربية.
وكتب الدويهي بالنكليزيةة أيضا  كتابا  عن أشهر العارك الهدنيةة ف التاريخ عنونه:

)٢٠۱٥ (نظرة ف تاريخ إهدن- أعظم العارك الهدنيمة ف التاريخ
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الفصل الثالث: مشروع "أفكار اغترابية" ومهرجانات الدويهي
 

أطلق الديب د. جيل الدويهي مشروعه "أفكار اغترابية" للدب الهجري الراقي ف
، وذلك بالعلن عن موقع يمل السم ذاته، وإعداد خطة عمل لنشر٢٠۱٤عام 

مموعة من الكتب التنوعة، واحتضان العمال الدبية الراقية ف أستراليا والعال. وعلى
الرغم من أن العديد من الشعراء والدباء ف أستراليا ل ينشروا أعمالم ف الوقع، فإن

العديد الخر التزم بقيم الدويهي وأدبياته، وطريقته، وأفكاره، وسو إبداعه، وكنت أنا
من بي هؤلء، حيث اكتشف الدويهي أعمال عن طريق الصدفة ودعان إل مأدبة
الدب، فلبةيت، وطورت لغت وأسلوب يوما  بعد يوم. وقد نشر الدويهي من خلل

كتابا  له، وثلثة كتب ل، وكتابا  للفنان٢٠مشروعه كما ذكرت سابقا  أكثر من
أليكس حدشيت، وكتابا  للزميلة كلدس القزي. وقد يكون الدويهي أثناء كتابة هذه

السطور ف طريقه إل الطبعة ليدفع بواحدة من مفاجآته اللوة إل النور. وهكذا هو،
ماكينة بشرية تعمل على مدار الساعة، وتفكر ليل  ونارا  بدون كلل ول تأفف. وهو
يعتقد أن على الديب أن يظهر أعماله، لن ادعاء الدب شيء والنتيجة على الرض
شيء آخر، كما يعتقد أن الؤسسات الدبية ينبغي أن تدار من قبل أدباء أو مفكرين
يعرفون على القل ماذا يفعلون، وإل تولت الؤسسات إل منصات للترويج الذات
وارتكاب الخطاء والفارقات الغريبة عن عال الدب... فمن ل يعرف الدب ل

يستطيع التفريق بي عمل وعمل، والوازنة بي نص وآخر، وهو يستطيع ادعاء كل
شيء إل العرفة. ولذا يقول الدويهي، سادت الفوضى، وأصبح للنص الزيل مطبلون

ومزمرون، وأصبح الديب البدع منبوذا  ول يد معه إل نفسه وقلة من الوفياء، وقوةته
وإرادته ليمضي ف طريقه.

وقد نظم الدويهي عدة مهرجانات حاشدة لدبه الراقي والتنوع. وسألقي نظرة 
على تلك الهرجانات الت قلما نرى مثيل  لا ف عالنا العرب، سواء من حيث التنظيم

أو النوعية أو الشود الكبية الت تضرها. ويقدم الدويهي جيع أعماله مانا  للحضور.
) تضاف٢٠۱۸،  ٢٠۱٦،  ٢٠۱٥وعدد مهرجانات الدويهي ف سيدن ثلثة مهرجانات (

إليها أمسيتان ف ملبورن، ومهرجان "ملبورن تكرم الديب د. جيل الدويهي" ف
ملبورن أيضا .
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۳۰(نشرت التغطية على موقع أفكار اغترابية ف  ۱مهرجان الدب الهجريم الراقي
) ٢٠۱٥تشرين الول 

غصةت صالة كاتدرائية سيدة لبنان بحب الشعر والدب الذين تقاطروا من كل حدب
وصوب للمشاركة ف مهرجان الدب الهجري الراقي الذي نظمه الشاعر والديب

ل تفكري"اللبنان الهجري الدكتور جيل الدويهي بناسبة إطلق مموعته الشعرية 
.بالضافة إل مموعات من أعماله الت صدرت مؤخرا " صار الوى ذكرى

تيز الهرجان بالضور الكثيف، والتنظيم، والرقية ف كل تفاصيله، وحضره عدد كبي
وقدمت فعاليات الفل. من الوجود الدينية والسياسية والجتماعية والثقافية والعلمية

وألقى كلمات كل من الستاذ. بلباقة رائعة العلمية الستاذة كلود ناصيف حرب
راعي الفل، الهندس جوزيف مكاري" الستقبل"جوزيف خوري رئيس ترير جريدة 

قد مرئيس جعية بطل لبنان يوسف بك كرم الزغرتاوية، الستاذ أنطوان الربية الذي 
من ملبورن خصيصا  لضور الفل، الشاعر الستاذ حات جوعية الذي بعث برسالة من

الليل العلى قرأتا زوجة الشاعر الدويهي الستاذة مري الدويهي، والستاذ الديب
ممد حسي العمري الذي ألقى كلمة ارتالية ضمنها قصيدة هي واحدة من مموعة

.قصائد حفظها من أعمال الدويهي
 حدشيت سيمفونية الدث، مرافقا  مطربةأل يكسفنيا ، قاد الوسيقي اللمع الستاذ 

 جانوالطرب طون يونس، الطربمهرجانات إهدن السيدة أنطوانيت الدويهي، 
خليل الذين أنشدوا قصائد من أعمال الدويهي، ث ألقى الشاعر الدويهي قصائد من

الزجل، الشعر العمودي الفصيح، شعر التفعيلة الفصيح، الشعر: أنواع متلفة هي خسة
واختتم الفل بضيافة وتوقيع مموعة من كتب. الدوةر العامي، وشعر التفعيلة العامي

ف"رواية، " طائر الامة"شعر لبنان، " ل تفكري صار الوى ذكرى: "الدويهي هي
أشهر العارك الهدنية ف- نظرة ف تاريخ إهدن"كتاب فلسفي فكري، و" معبد الروح

.باللغة النكليزية" التاريخ
۲مهرجان الدب الهجري الراقي 

، ووسط حضور كبي للنخبة الدبيةثالث والسبعي مع عيد استقلل لبنان الا تزامن
جيل ميلد الدويهي مساء. والشاعر الهجري دالديب استراليا، أحيأالهجرية ف 

- سيدة لبنان ف صالةأمسيته الشعرية السنوية  ٢٠۱٦تشرين الول ۲٥المعة ف
نطوان شربل طربيه وعدد من رجالأ سيادة الطران المسيةوقد حضر .  باركهاريس

حزاب أدباء وشعراء الفصحى والعامية والزجل، وأالدين والراهبات، ولفيف من 
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ميلد الدويهي الذي غاص داخل. والشاعر جيل دالديب وجعيات وإعلم، وأصدقاء
ورهطل الشعر الدور الذي إضافة إ، "أعمدة الشعر السبعة"نتاجه من إعماقهم بروائع أ

.بأسترالياف غربته 
.قدمت الهرجان العلمية الستاذة كلود ناصيف حرب بلباقتها العهودة

ألقتها) كاليفورنيا( جامعة سكرمنتو -وقدمت أول  كلمة الدكتور كلوفيس كرم 
. الدويهي، وقال دأشقرمديرة العلقات العامة ف لنة "مياث ف البال" الستاذة فيا 
فالحاسيس، الرضكرم ف كلمته إن نتاج الدويهي هو نتاج إهدن جنة ال على 

هي ذاتا تلك المسات الت والمسات الشعرية الت تراودك عندما تقرأ للدكتور جيل
ال الشاعر اللق ياكي آدم جبلته وحواء جيلته مع. تراودك ف جنة سفر التكوين

فإنك. هدن بنبعها مار سركيسإوقلم الدكتور جيل ينهل من جنة . هبوب النسيم
عندما تقرأ من جيل وكأنك تغرف بيديك وتغسل وجنتيك باء عليل تسرب من أعال

."القمم ليستقر ف حنايا القلب والفكر
ف شعر وكتب الدكتور جيل ستسمع صهيل اليل وقرقعة": كرم. وأضاف د

.السيوف وزغردة النساء عند عودة البطال من معارك الكرامة
خي جيل قلم وفاء وعطاء دون حدود وصرخة ضمي لرفع الذل عن حاضرأقلمك 

خي جيل عصا غليظة على كل من تطاول علىأقلمك . أخرس ل يعرف شرق ماضيه
."حبنا من ديار العرب و الغترابأهدنية لن إقدسية لبنان، ووردة جورية 

بيوت ألقتها زوجة الشاعر الديب- ث كانت كلمة للدكتور عصام الوران 
مهرجان"الوران أن الهرجان هو . الدويهي الستاذة مري رعيدي الدويهي، واعتب د

وشبةه الدويهي بالفارس". لبنان القيم ومهرجان العرب ومهرجان الثقافة العربيةة
صال وجال بأبةهة وعنفوان على ظهر حصانه البر ف كل  فياف الفنون الدبيةة،"الذي

...فحل ق وأبدع ف كل  منها، ول يكننا أبداا القارنة ف قوةة البداع لديه بي فنة وآخر
كتب الشعر بالفصحى العالية الرةاقية الت تتميةز ببلغة وخصائص دويهيةة ل يقجاريه فيها

كتب بكل  الساليب القدية والديثة والستحدثة والاصةة به ومنها الشعر. أحد
، وف"أعمدة الشعر السبعة"ويتأل ق شاعرنا ف أشعاره كل ها وهذا ما نعاينه ف . الدوةر..

النهرق ل... حاولتق أن أتبعم النهر: "كما أنةه يقدهش ف نثره الشعرية الديث. غيها
ول ننسى الشعر باللغة اللبنانيةة الت ارتقى با إل مصاف العذوبة". يذهبق إل مكان

ل: "اللمدودة والرق ة والزالة والسلوب الطرية الدويهية الرةائق الاصة، من مثال
 أحبة حتةى الت" جدةي القدي "قصيدةوأذكر ههنا ". تفكتري صار الوى ذكرى
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"الثمالة...
إل مطارح النور والسلم، إل الكمة الت"الوران مع الفك ر الفيلسوف . وعرج د

هي فيض إلية وقبس من نورانيةة قدسيةة تتلل ف فضاءات الرواح، وكأنةي بالفك ر
وأشار إل كتابة التاريخ بالنكليزية"... معبد الرةوح"الدويهية وهو الكاهن القتدر ف 

 أسطفانوسالبطريرك، وحياة "عند الدويهي ف أشهر العارك الهدنية ف التاريخ
الدويهي، والرواية ف "طائر الامة"، وهي صوت الدويهي الصارخ ف برةية العمدان

ينشد من خلله حريةة النسان القائمة على أساس القة والقيقة والسلم، وهو يضي
والرواية هي مشروع عمل مسرحية. مع السرنوك على عربة تأخذها إل جسر الضياء

.درامية بامتياز"
كلمة الشاعر الفلسطين الكبي الستاذ نر سعدي قرأتا العلمية الستاذة نادين شعار

:صاحبة إذاعة "صوت الفرح"، وقال فيها
انفتحتق على تربة  الشاعر البنان الكبي جيل الدويهي الغترب ف أستراليا ورائد"

القصيدة العامي ة الدو رة بنكهتها اللبنانية الرقيقة والت تذك رن دائما  بقصائد غزل كتبها
شعراء مثل الخطل الصغي وإلياس أب شبكة لبيباتم، فأدخلت ف حالة  وجداني ة  كمن

يرنو إل قمر  شفيف  ف ليلة  حزيراني ة  أو يقرأت رسائلت عشق  سري ة لنفسه ، ويشبعهق القصيدةت
."براقصة  تتأه بق للرقص

تربة الصديق الشاعر جيل الدويهي بالرغم من زخها وعمقها وأهي تها إل أنا: "وقال
بقيت بعيدة  عن حلقات ودوائر النقد العرب الرسي، ربا يرجعق سببق ذلكم إل كون

صاحبها يعيشق ف مهجره  ف القارة السترالية بعيدا  عن مركزية الطاب البداعي
ظلٌم يؤدعي... وهذا برأيي ظلٌم كبي لدب الناف والهاجر... العرب، ومقر ها الشرق

".حتما  إل الهال  والنسيان
ف قصيدة  الدكتور الشاعر جيل الدويهي تدق كلف ق عناصر الطبيعة اللبنانية": وأضاف

الناعمة ومعان حبع الياة والرأة والمال، بدءا  من عطر التفف قاح  وخصر  البيبة وفستان
 الكب من البحر  إل جدائل  البيبة  الت تشبهق الوسيقى وكحل  عينيهاالرجوان والب 

وغيها من الوتيفات الشعري ة" مرجوحة عصافي بالتور العتيق"الشبيه  بيل  العرب و
".الت ييد الشاعر توظيفها واستعمالا بكل  مهارة وحذق شعري وفنعي

 يسي على نج  سعيد عقل ف كتابة  القصيدتي، العامي ة"وأوضح أن الدويهي
والفصحى، بسحر  نازف  وعاطفة  رقراقة تغرفق من ماضي الي ام وهجمها السريالف ق

من جهة  ثانية  لستق نغمة  . وطاقتمها البدعة الفتوحة على التجل يات  والناشيد الؤر قة
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شجي ة  ف قصائده  النثري ة الت ل تقل  جال  وقيمة  عن قصائده العامي ة، فغناؤهق العزل
يذك رن دائما  بسونيتات عش اق  القرون الوسطى وهم يوبون الرضم بثا  عن لظة 

."وصل  قصية  أو ينتظرون عاشقات  ل يأتي تتم شجمر  الني
هكذا كانت الشعرق عند الستاذ الشاعر جيل الدويهي حاس ة  خارقة  تسنق: "وختم

".اقتناصم اللحظة  الشعوري ة الاربة وحالة  موز عة  على حقول  الرؤى والمال الصرف
الدكتور عزت الصباغ – باريس قرأت كلمة له العلمية الستاذة إلام حافظ من

يرتفع بناء عاليا ، علو" ف معبد الروح"أن كتاب "الصباغ . إذاعة "تو إم إي"، واعتب د
 الت انطلق اليها، لينهل منها بخزون فلسفي وبوعي تربوي على الساحة"كليةة الي

".الثقافية
يتلك مؤلفنا حسا  مرهفا  وقياسا  دقيقا  للمعان، عندما يشخص ف مهمة كل: "وقال

يتلقفها- العقل - فالول يدق شعور صاحبه بسلبه وايابه، والثان : من القلب والعقل
ليتحكم ف بناء الفكرة، بنسبية تتماشى ودرجات الوعي كما وظروف صاحب هذا

العقل والقلب، ها نن حيال الركة، لتنفيذ ما أبان عنه قلب النسان من شعور
والفكرة الت رسها عقله على خارطته، ليصار ال شق مسار حيات جديد يث النسان

."عليه خطواته لتحسي الواقع والعلء من شأنه بالخلق
لبنان جديد يعود،" جبان" "ف معبد الروح"الدكتور جيل الدويهي و : "وختم

وقد بن أمامها شرفة، ل تكفه بالطللة الصادقة على" صومعة جبان"فتألقت به 
 فالنسان لنسانيةالنسان، مسكا  بيده وقد أنار طرقا  راسا  با سياسة شولية جديدة 

"فمعبد الروح"دكتور جيل الدويهي، أكن لك تقديرا  شديدا ، ... أصقاع هذا العال
".فلسفة معن وجود هذا النسان بكرامة على الرض"بث كتاب ف 

تي من وحيقصيدوجوزيف عقيقي مروان كساب .  دان الهجريانوألقى الشاعر
 الناسبة.

وتدةث الفنةان ألكس حدشيت عن روحية الدكتور جيل الدويهي، وخصوصا  ف كتابه
، ووصف أعمال الدويهي بالؤتنات عند جيل اليا ونفسه العطاءة"ف معبد الروح"

".البية وكأنه يعزز أشواقنا الشعاعية بكنوز تتلل معه من ذلك النور الشترك بنا
كشف عن جال الروح لنه الكتشف الميل فوظفها لتكون"وقال إن الدويهي 

هدايا"وهنأ الفنان حدشيت صاحب الناسبة على ما عنده من ". هداياه من ال التجلي
".الدى

كما تدث الستاذ ممد العمري عن "الرابطة القلمية" والنهضة الدبية ف الغرب،  
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.جيل الدويهي ف أستراليا. الت يقوم با الديب د" النهضة الغترابية الثانية"و
.عيد عقلسوألقى العمري أبياتا  حفظها من مطوةلة الدويهي ف مئوية 

وكانت وصلت غنائية ف الناسبة من شعر الدويهي قدمها الطربان البوبان طون
.يونس وجان خليل والنسة الراقية كلوي زعيتر

شهود على العصر"الدويهي من جانبه رحب بميع الاضرين واصفا  إياههم بـ 
لو أخذت كل القواميس من رفوف الكتبات: "وقال. "بكلمة حق وإنصاف وعدالة

وأنتم ترون مبتنا... البة: وجعت ما فيها من كلم، فهو يتصر بكلمة واحدة
." وإياننا وتقولون القيقة، وأنا أكب بقيقتكموتواضعنا

أن ال هو الشاعر فل أعطيكم شيئا  من عندي، وإذا كان البعض منكم"وأكد الدويهي 
أن تساعدون على رد: عندكميعرض علية الساعدة بميع الوسائل، فلي طلب واحد 

" .القليل من الميل لالقي، فهو الذي أعطى من كبمره وأنا أصغر من أن أرد الميل
وقال إن ال أعطاه سبعة أنواع من الشعر، وقصصا  قصية، والرواية، وكتابي فكريي،
وكتابي للتاريخ ودراسات أكاديية، وافتتاحيات ونقدا ، وباللغتي العربية والنكليزية،

وال ل يطلب شيئا  ف القابل، فهو الكري الذي يغدق من غي حساب، وعطاؤه"
."الب والعظمة واللود

بناء الاليات العربية والشعراءوأورحب الدويهي بميع الحزاب والروابط والمعيات 
وألقى قصائد متلفة من الشعر العمودي، وشعر التفعيلة، التفعيلة العامية،. والعلميي

.وقوط عت قصائد الدويهي بالتصفيق مرارا  وتكرارا . والزجل اللبنان والدور العامي
وبعد انتهاء الفل كانت ضيافة وتوقيع الكتب عند مدخل الصالة، وكان مقررا  أن

تأملت من صفاء"هي ) كتاب لكل عائلة(كتب هدايا مانية  ٧يقدم الدويهي 
،"ل تفكري صار الوى ذكرى"، "طائر الامة"بالنكليزية، " ف معبد الروح"، "الروح

أشهر"، و"أعمدة الشعر السبعة"، "النهر ل يذهب إل مكان... النهرحاولت أن أتبع "
باللغة النكليزية، لكنه فاجأ الاضرين بالطبعة الثانية من" العارك الهدنية ف التاريخ

.كتب ۸باللغة العربية، ليصبع عدد الكتب الت قدةمت ف الهرجان " ف معبد الروح"
، من ضمن مشروعه "أفكار ٢٠۱٧كتب جديدة ف عام  ٤ووعد الدويهي بنشر 

 .اغترابية" للدب الهجري الراقي من أستراليا
)٢٠۱۸ شباط ۲۸( ۳مهرجان الدب الهجري الراقي 
 حدث غي مسبوق، وتقليد سنوي يضيء على ۳مهرجان الدب الهجري الراقي 

إنازات أحد أبناء الالية اللبنانية ف أستراليا. رجل يعمل على مدار الساعة من أجل
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تقيق حلم وهدف: أدب مهجري راق ف أستراليا، ف ما أصبح يسمى: نضة اغترابية
ثانية ... من جهة الشرق هذه الرة. 

الناسبة غنية عن التعريف، والفاجأة كانت لصاحب الهرجان الذي ل يتوقع هذا
الشد الكبي، رغم كل الظروف الصعبة الت مر با مؤخرا ، وكل العقبات والسدود

والعراقيل الت أصبحت تقليدا  معروفا  أيضا . مشروع "أفكار اغترابية" ل يكن وحيدا ،
بل كان معه الئات من البي الذين فرحوا معه وتلقوا حول مائدته الغنية بالعطاء،
والكرام كثيون، أما القلة فل تكسر عزية الفارس الشجاع الذي يب الغامرة...

.ةوالتحدي جزء من طفولته الكبي
حضر الهرجان حشد كبي من أبناء الالية، يتقدمهم سيادة الطران أنطوان شربل
طربيه راعي البرشية الارونية ف أستراليا، فضيلة الشيخ ميكائيل غان مثل اللس

 الياس البابا، الخت الراهبة إلام جعجع،البالسلمي العلوي، النائب جهاد ديب، 
 وراهبات العائلة القدسة الارونيات، والحزاب: التيار الوطن الر،نيم،الخت لينا 

تيار الستقبل، الكتائب اللبنانية، القوات اللبنانية، الوطنيون الحرار، حركة الستقلل،
اليسار الديقراطي، تيار الردة، حزب البعث العرب الشتراكي، الامعة اللبنانية الثقافية

 اللبنان (راعي الهرجان معالسترالف العال، الرابطة الارونية، اللس الارون، اللس 
جريدة الستقبل السترالية)، نادي الشرق لوار الضارات - أستراليا، جعية بطل

، والعديد من الروابط والمعيات والؤسساتالزغرتاويةلبنان يوسف بك كرم 
وأعضاء البلديات وأهل القلم والعلم.

قدم الفل الديب جيل الدويهي الذي تدث عن مشروعه أفكار اغترابية الذي بدأ
بداعية، ف تنوعه وفرادته، وقال إن كتابه "أعمدة الشعرإمن فكرة وأصبح حالة ثقافية 

السبعة" وابتكاره للشعر الدور العامي، وكثافة إبداعاته تدل على أهية الشروع
 البعيدة. وقال إن "أعمدة الشعر السبعة" هو أولالرضوحيويته انطلقا  من أستراليا 

 أنواع شعر متلفة، وهذا ف أستراليا. وأشار٧ديوان شعر ف تاريخ العرب يتوي على
إل أن كتابي صدرا بدعم من "أفكار اغتربية" ف السنة الاضية ها "كلمات من أعماق

الب" للديبة العلمية كلود ناصيف حرب، و"النطق بالنطق - من بلغة الكلمة
أليكس حدشيت.الفنةان  للستاذحتةى بلوغ النعمة" 

ث قدم الدويهي اللكات السبع: مري رعيدي الدويهي، فيا أشقر الدويهي، أنطوانيت
حوشب، ريا بالش، فرح عصافيي، ندى فريد وكلود ناصيف حرب. وقد ألقي من 

أنواع الشعر عند الدويهي فأطربن وأمتعن ورافقهن ف العزف الميل الفنان أليكس 
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 جائزة الديب الدكتور جيل الدويهي بعد قراءة بيان لنة اختيارقتدمتحدشيت. ث 
الائزة، فتسلم أليكس حدشيت جائزته من مري الدويهي وكلود ناصيف حرب،

وتسلمت الشاعرة مري شاهي رزق ال جائزتا من جيل الدويهي، وسلمت مري
وكلود جائزتي للستاذ حسي مصطفى نيابة عن الديبة رنده رفعت شرارة - كندا،

فاجأوالعلمي بادرو الجة نيابة عن الديب سليمان يوسف ابراهيم - عنايا لبنان. و
 العام الستاذ حسي علوش ونائبة الرئيسالمي اللبنان، بشخص السترالاللس 

درع تقديرية، وأعربالديب الدويهي ب منـزليإلام حافظ والسيدة جانة لعلمية ا
أمي عام اللس الستاذ حسي علوش عن دعم اللس لكل مشاريع الدويهي الدبية

سواء ف أستراليا وف لبنان أو أي مكان آخر.
 واليالتوالتأثيوألقى الشاعر الدويهي مموعة من قصائده الت اتسمت بالعمق 

البعيدة، وكذلك الطرافة، ف تنويع فريد ف الشكال. ث كان توقيع الكتب هدايا مانية
 كتب هي: ةوعددها عشر

"أعمدة الشعر السبعة"، "رجل يرتدي عشب الرض- نصوص فكرية إبداعية"،
 من صفاء الروح" بالنكليزية، "أشهر العارك الهدنية ف التاريخ" بالنكليزية،تأمةلت"

نثر، "الافلة والولدأو "حاولت أن أتبع النهر... النهر ل يذهب إل مكان" شعر 
مكن" قصص قصية، "ف معبد الروح" بالنكليزية، "قلئد من فكر جيل الدويهي"

"رجل، " شعر لبنانحبةيتك"من قلب جرحي بقول ، أعدته مري رعيدي الدويهي
" نصوص فكرية إبداعية.الرضيرتدي عشب 

وكانت بعد ذلك ضيافة.
وبعد أمسية الدويهي كتبتش على صفحت عا فايسبوك ما يأت:

جينا تا نكرمك كرةمتنا... حروفك من الفرح رقصت، وطارت للسما... لعت
النجمات، ومي ت من ليالينا العتمات، وحد القمر كملت النغمات وصارت تكي

حكايات عن جيل من بلدي، عمةر بيت عا جبل هادي، ل مع الوج بيغرق ول من
الزمان بيعتق... خل د اسم بلدو بالغربه... والوطن رح بيخلدو من الغربه...

تكري ما صار متلو وما رح بيصي. لبنان اللو جعنا مع الميل بكل الوجوه اللي ما
قد ر الوطن يمعهم... كلما اسو انذكر ببيت القصيد.

الناس بتركض تا تمع كتب ودمواوين صارت بتزين مكتبتنا وبتحكي قصة حضارتنا.
هون لون وهون حكايات، وهون كلمات من الروح والقلب والعي والفكر الميل...

 أنواع وسألو الناس: كيف وليش؟ ويا ريت بيعرفو ٧جع كل أنواع الشعر،  بـ 
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قديش سهر الليال مع القمر العال، وقديش عمةد الكلمه بالتعب تا نسمع ونجد ال،
بوهبة راقيه وميزه خلتنا نقول عنو: عبقري لبق من أرض لبنان.

عبي الزهور وعطر الليل... سحر الشمس وتغريدة عصفور... سا وصفا وسر وليل...
كلها سكنت بروفك يا جيل... وقالت الريح العاصفة: صعبه عليي هالره زيح
هالقلم اللو من هون... يا هالعاصفه روحي ويا فكر جيل خليك عالسطور عم

تسكب حب جديد، والكتب من نعمم الرب رح بتضل تزيد وتزيد... والميل قال:
ولول مبة وصدق الناس، ل قدرت عمرت هياكل حلوه ول قدرت كتبت قصايدي

الغاليه، ول قدرت سافرت معكم ببحر القصيد.
 مرةات إل ملبورن، الدينة۳  توجه الديب الدكتور جيل الدويهيأمسيات ملبورن:

الثانية ف أستراليا... 
على موقع "أفكار ٢٠۱٥ أيار۲٧وف ما يأت وقائع المسية الول (نشرت ف 

اغترابية"):
 والقصيدة الراقية، جاؤوا منالشوقجعت أمسية الدويهي أهل ملبورن حول وليمة 

...كل صوب وحدب، يتقدمهم سعادة قنصل لبنان العام الستاذ غسان الطيب
جاؤوا من جيع الحزاب والتيارات والؤسسات والمعيات ومن التمع الدن، من

غي استثناء، واستمعوا إل أنواع ثلثة من الشعر، هي الشعر العامي، والقصيدة
وقوطعت القصائد بتصفيق شديد، وكانت مناسبة من. العمودية، والشعر الدوةر

مناسبات الشوق والني، حني إل الوطن، وشوق إل البيبة، وإل الرض الت ل
لمسية كانت ف مناسبة إطلق كتاب تاريخ للدكتور الدويهيا. تنفصل عن النسان

، وقدم فعالياتا الزميل الستاذ)باللغة النكليزية(عن أشهر العارك الهدنية ف التاريخ 
خاض ف الواضيع بعمق ورويةة، فأغن اللقاء. زاهي الزيبق الذي أجاد وامتع وتيةز

لوطنيي السترال واللبنان كانتاوبعد النشيدين . بضوره وكلمه العذب والرصي
هقو البحرق من أيع: "الكلمة الول للستاذ أنطوان حربيه الذي استهل كلمته بالقول

الهات  أتيتمه، تنتظرقه شاعرا  بلغة  العمرب، فيأتيكم بالعامةيةة  من جهة ، ث يأت وف يد ه
 من نافذة  الفكر  ف معبد  الروح، الذي هول يصيحق با ف وجه  الثأر، ث  يقط" طائرق الامة"

وتدعوهق إل قهوة  الص بح، فيتأبةطت كتابي  بالنكليزيةة، واحدا . فلسفة  من الطراز  الرفيع
وهل. عن البطريرك إسطفان الدويهي، والخرم عن أشهر  العارك  الهدنيةة  ف التاريخ

"بعدق نقصدعقق أن  الدويهي  شاعٌر، أم هو أديٌب، أم مقفك ر، أم ماذا؟
ف لبنان يقدرةسونت له كتابمي  ف الامعة، وكتتقبا  ف الدارس، وتقدرةسق قصائدقه : "وأضاف
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ف الثانويةات، ويمكتبق عنه نقق اٌد ودارسون، وهو الباحثت الذي له باقة  من الدراسات 
هذا هو الدكتور جيلت الدويهية، الذي ل تعرفق ماذا تقسمةيه،... الكادييةة  التحمك مة

هدن  ابنق إهدن، ولبنان  يطيق بلبنان، وشرقي، يعيشق ف الشرق إ: ولكن  له اسا  واحدا 
خليفة  لسعيد عقل،: ق يل عنه بالمس  القريب  إنةه فيلسوفق العصر، وقيل. ويعيشق فيه

حتةى أصبحت  هذه الملةت. اـل هو الشاعر، وأنا مقن تمحل  ص فة: وهو يضحكق ويقول
".أنا حقر، لن  الق حقرةيةة: ش عارا  له، كما ش عارقه

(كان الدويهي ف عامولفت الربية إل أن الدويهي يكتب خسة أنواع من الشعر 
حت لكأنةه خسة شعراء ف شاعر" ويبدع فيها جيعا   يكتب خسة أنواع فقط)٢٠۱٥
". واحد

الميل: "بعد كلمة حربيه كانت مطالعة نقدية من الستاذ سامي مظلوم الذي قال
كاتب كما. والهم ف جيلنا، كلما عدت إليه، إل كتاباته تشعر أنك تقرأه من جديد

".يقال حقا ، صاحب أسلوب خاص ل يشبه أسلوب أي كاتب من سبقوه أو عاصروه
واستشهد الستاذ مظلوم بالعديد من قصائد الدويهي وأعماله القصصية ليبط بينها

بأنه جواهر، وماطبا  الدويهي" ف معبد الروح"واصفا  كتاب " أدب الياة"وبي 
نعم إن ل يكن: ونن نقول... أنت تبن النسان، فأنت رسول ف إبداعك: "بالقول

".الدب نبضا  حيا  يعشق الوطن والبيب والنسان، فما هو بأدب
وألقى الكاتب الستاذ سركيس كرم كلمة بالنكليزية تناول فيها بلغة نقدية معمقة

مواضيع الكتاب، معتبا  أن كتابة التاريخ باللغة النكليزية عمل صعب لن أغلب
إن: "وقال. الراجع تكون باللغة العربية أو الفرنسية، ما يضيف مشقات على العمل

الكتاب نح ف أخذنا إل رحلة مشوقة، إل رحاب التاريخ الذي يشعرنا بالفخر
بأجدادنا الذين عاشوا وناضلوا ليبقوا ف التضاريس الوعرة، الت زادتا وعورة هجمات

".الفاتي والغزاة
وبعد أن فنةد الستاذ كرم مواضيع وماور من الكتاب، قدم التهنئة إل الدكتور

بداعه هو مصدرإالذي تساهم ناحاته ف ناح عام للدب العالي، وإن  "الدويهي 
اعتزاز لميع الدافعي عن حقوق النسان، وإن كتاباته ستتواصل لكي توحي

".للعديدين حول العال ولتعكس الروح القيقية للفكار العبقرية
وكانت ف الفل أيضا  مقاطع شعرية ارتلها الشاعر الزائر من لبنان الستاذ شربل

وبعد إلقاء الكلمات قدةم الدويهي باقة من قصائده، وكان المهور يتفاعل مع. زغيب
ى أن شرقنا الكبي هو شرق النور والشراق، وسيلفظالشعر النيق، ويثبت مرة أخر
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لقد أثبت أهل جيل الدويهي ف ملبورن أن  البة.  الظلم والظلم مهما طال الزمن..
.هي الت تغمر العال، وتروي الرض وتطلع الغلل. هي أقوى من كل شيء

وف التام، قدةم الدويهي هدايا رمزية إل التكل مي، وتبقى جيع الدايا أصغر ما قدموه
.من جال وعطر مل الدنيا

انتهت المسية ف ملبورن، ووق ع الدويهي كتابه، ث قطع قالب الكايك، ودقعي
وغادر الدويهي ملبورن وكثي من قلبه ما زال هناك،... الضور إل حفل كوكتيل

وقد وعد بأنه سيعود إل أحبائه ف الدينة الميلة، فل بد من ملبورن مرات أخرى،
 .ولو طال الزمن

 وقائع المسية الثانية، نشرت على موقع "ليبانون دوت أورغ":
تشرين الول ۳۰أقام الشاعر والديب اللبنان الهجري جيل الدويهي، أمسية شعرية (

) ف مدينة ملبورن بدعوة من أصدقاء الشاعر، حضرها حشد من أبناء الالية،٢٠۱٦
يتقدمهم قنصل لبنان العام الستاذ غسان الطيب، والب ألن فارس، وراهبات،
ورؤساء ومثلون عن الحزاب والؤسسات والمعيات ووسائل العلم ومثقفون

.وشعراء
جيل الدويهي، الذي: "سامي مظلوم، فقالالستاذ استهل البنامج بكلمة ترحيب من 

غاب عنا حوال سنة وشهرين ورجع إلينا يمل رسالة إبداعية، من جبالنا العالية، من
أرضنا الطيبة الباركة الكرية، من إهدن، من زغرتا، من شال لبنان، من لبناننا، من كل

."بلدنا اللوة القدسة
باسم البة الن هي مبة ال فينا، وباسم"وقدم مظلوم العلمية كلود ناصيف حرب 

."الكلمة الت هي كلمة ال فينا
 الذي أطلقه الديب الدويهي، وأصدر"أفكار اغترابية"وتدثت حرب عن  مشروع 

 لهرجانومموعة أخرى ف العام الال، تهيدا  ٢٠۱٥من خلله مموعة كتب ف عام 
."تشرين الثان الاري ۲٥ف سيدن ف  ۲ -الدب الهجري الراقي 

ليست ملبورن ف القلب فقط، بل من غيكم أنتم ل: "وحيا الدويهي الاضرين، وقال
 قصيدة للبورن وأهلها، ث قدموألقى، "وجود لقلب، وحب لكم ل يوصف بالكلم

مموعة من قصائده على أنغام الوسيقي إيلي حداد، كما ألقت العلمية حرب
.مموعة من قصائد الدويهي

أنطوان حربيه، باسم أصدقاء الدويهي ف ملبورن، كلمة شكرالستاذ وختاما، ألقى 
ملبورن : لقد أغنانا الشاعر والديب الدويهي، مرة بقدومه إلينا، وهو يقول:"قال فيها
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ف القلب، ول أغيب عنها وعن أهلها، ومرة بشعره التدفق مثل ينابيع  إهدن، والرقيق 
."ومرة بأن يقدم كتبه كهدايا إلينا، وف هذا كرم وفضيلة. مثل هسات من صني

قدةم للدويهي، كما "درع ملبورن ف القلب"وقدم حربيه دروعا تذكارية، من بينها 
مموعات من ٤الدويهي مموعة هدايا، ث انتقل الميع لتناول الضيافة، ووقع الدويهي

-"ل تفكري صار الوى ذكرى: "هدايا إل الاضرين، وهي) كتاب لكل أسرة(كتبه 
 كتاب فكري،- الطبعة الثانية "ف معبد الروح" رواية، "-ةطائر الام"شعر لبنان، 

وحياة البطريرك إسطفان الدويهي باللغة النكليزية الذي كتبه الدويهي مع ابنته رب
.٢٠۰٦عام

ملبورن تكرمم الديب جيل الدويهي:
دعت حركة شباب زغرتا الزاوية، وأصدقاء الفكر والدب إل حفل عشاء كبي، ف

 إل حفل، ٢٠۱۸أيلول   ۳۰، مساء صالة مارون التابعة لكنيسة سيدة لبنان ف ملبورن
أدب راق بامتياز، تنظيما  وحضورا  وأناقة. فالصالة تزينت بأبى حلة لتستقبل الديب

 حامل  مموعته الشعرية "عندي حني البحرسيدنالدويهي الذي وصل إل الدينة من 
للشط البعيد"، الت صدرت مؤخرا ، ومموعة كبية من أعماله الدبية الختلفة النواع

والناط، ليقدمها هدايا عربون شكر وتقدير ومبة.
القاعة غصت بأبناء الالية، يتقدمهم سعادة قنصل لبنان العام ف فيكتوريا الدكتور زياد

 الحزاب والؤسسات والمعياتوعيتان، ورجال الدين والراهبات، ورؤساء ومثل
والروابط وأهل الفكر والدب والعلم، وحضر الناسبة أيضا  وفد كبي من مدينة

.سيدن
 النشيدان الوطنيان السترال واللبنان، ث كلمة مقدم الفل الستاذ أنطوانبداية 

مرة  جديدة  نلتقي مع قامة  أدبية  وفكرية  وإنسانية  من الطراز : "الربية الت قال فيها
ـقنا، طائرا  أزرقم ين لت على شاطئ  الغقربة ويقغنةي. الرفيع حملت رسالةت الكلمة  منذت حلف ق بين

عاشٌق من ذلك الشرق . لوعد  الرجوع، ويمعز فق تقاسيمم شرقية، فتيمرقتصق الفجرق ويتمايل
البعيد، جبل  من جبال إهدن، يسافرق ويغامرق، لكنةهق جبل  من عطر ، وسح ر، يمهم سق

وقد أهداها من حب ر ه  وردة، ومن. أحب ك  لبيبة  هي الكتل  عندمهق، وعيناها ف رقتةت موسيقى
أجل  الوردة  كتب، ولهل  الظلم  لكي يمفيقوا من ليل  العصور، ويعودوا إل عصر ه هو،

إنةه. عصر  الب ة  والسلم، حيثت للروح  معبد، ولتأم لت من صفاء  الروح ممرفأ  وش راع
الكاهنق الذي ارتدى عقشبم الغابات  والقول، ولع بم مع الواء، ل يمهقم ه شيء  من
 شغفهخزائن  الذهب، فأغنيةت الشجمر  تكفيه، ور حلة  مع النهر  الذي ل يذهبق إل مكان 
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الزل. كتبم لتاريخ   إهدن، وأنشدم للبنانت، ولبيوتم، وللحرةيةة ، وللحبع، والرأة،
إل خلتع الثياب  القدية، ثياب " طائرق الامة"ودعا ف قصةت ه ... وللوطن، والنسانيةة

حملتنا إل عال " ف معبد  الروح"وف رائعت ه . القد  والضغينة، وارتداء  البة  درعا  ولباسا 
وكم. م ثال، وأعادمنا إل صفاء  الروح، إل القيم  الفاضلة الت تصنعق النسانت وتجةدقه

نوعات  من الشعر  كتبم الدويهي؟ إنه الشاعرق الولت ف تاريخ  العرب الذي كتبم سبعةت
، ث أضافم نوعا  ثامنا  ف"عمدةت الشعر السبعةأ"أنواع  من الشعر، جمعمها ف كتاب 
ويضيفق الدويهي  الميلت. النص  العامي  الشعري: أواسط  هذا العام، أطلتق عليه اسم

هذه النواعم إل القصة  القصية، والرواية ، والفكر ، والتاريخ، والدراسات  الكاديية،
لهوباللغتي  العربيةة  والنكليزية، والقالت  السياسية  والجتماعية الت تتماهى وعم

هذا الدويهي  النيقق والرقيقق هو كالبحر  من أيع الهات  أتيتمه، حت بلغت ما. العلمية
 ف أستراليا منذت عام  الفي  وخسةت عشرم أكثرم من اثني  وعشرينم ك تابا  متلفةتنشره

عشرينم كتابا وتقضافق هذه العمالت الليلةت إل اكثرم من . النواع، هي أشبهق بالسطورة 
. نشرمها قبلت عام  الفي  وخسةت عشر، وحصيلةت هذا البداع  تكادق ل تقصمد ق

أصبحم الدويهي مدرسة ، وخصوصا  ف الشعر، حيث احتضنم على موقعه  "أفكارلقد 
اغترابية" للدب  الهجرية الراقي، باقة  من الدباء  والشعراء، وبعضقهم يسيونت على
نج ه ف كتابة  القصيدة، ويقصرةحون بذلك ف العلتن، كما أن  الدويهي يرعى إطلقم

الكتب، والناسبات  الثقافيةة، ول يبخلت ف سبيل  إعلء  شأن  الكلمة، فالتمالت ف نظر ه
سينتصرق على البشاعة، طالت الزمانت أم قتصقر، والمالت يستحق  أن نقضحعيم من أجله لكي

ينتصر.
ـقد ر  من الضاءة  على الدويهي وأعمال ه، وممن يدخقلت إل موقع هس أكتفي بذا الق
سيقعق على القيقة  الكاملة، وتقدهشقه قدرةت هذا الرجل  على أن يكونت" أفكار اغترابية"

ف وقت  واحد. اسحوا... ف أمكنة  كثية  ف وقت  واحد، لنةه مموعةت رجال  ملهمميم
ل أيةها السيةداتق والسادة، أن أرحةبم بكم جيعا  أجلت ترحيب، وأشكرم حضورمكم

وأخص  بالشكر  الزيل سعادةت القنصل الدكتور زياد عيتان الذي شرةفنا. ومشاركتمكم
"".ملبورن تكرةمق الديب الدكتور جيل الدويهي"برعايت ه لذا الفل  

 عن جمبل، لنةهاتنـز لتال الربية ماطبا  الدويهي: "تأت إلينا من تلك الدينة  الت ل وق
 لبطال  ل يمموتون. وتلكم مدينة  تجةرتم إليهاممنـزل ممجبولة  بالعزع واللود. جمبل  هو 

ول تقهاجر، تسكتنق ف بيوت ها كما النمغٌم ف أوتار عقود. من شعر ك تمس قي وتروي،
وأدبقكم التعج زةت الت أدهشت. عبقريق النهضة  الغترابية  الثانية، الثائرق على المود ف 
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فكر ك، ونثر ك، وش عر ك، وأعمال ك الكادييةة... كم نوعا  كتبت؟ وكم لقبا  حملت؟
وكم وردة  ألقيتم إل عروس  الشعر؟ وكم مرةة  دخلتم إليها فاتا  وأميا ؟

أيةها الدويهي  الفاقق والدودق الت ل تقحدة، أهل  بك ف ملبورن مكرةما ، يا ممن كر مملك 
نمسمعقك بالعيون  قبل الذان،. جيل. د. الكلمة وبعثتها حيةة  راقية ، تقضيـء ف المم

.وتقصغي إليك القلوب الشتاقةت"
:زياد عيتان، راعي الفل، قال ف كلمته. سعادة قنصل لبنان العام ف فيكتوريا د

نتمع اليوم لنكرم أديبا  وشاعرا  لبنانيا  لع ف وطنه كما لع ف الغتراب، شاعر ساهم"
".المف نشر لغتنا العربية، لغتنا 

."كلمات الدويهي اختصرت السافات بي لبنان الغترب ولبنان القيم: "وأضاف
إن مشاعره تنساق بل"لفت القنصل اللبنان العام إل عاطفة الدويهي ف أدبه، فقال و

." إليها وإل خلجاتاقتوقف لتعب عن هنيهات الوى الت نشتا
جيل. د" :  شعر الدويهي باللم الذي نشتاق إليه، وأضافعيتان الدكتور وصفو

الدويهي، لقد حلتم ف شعركم وكتاباتكم مسؤولية كبية ف حفظ الني إل لبنان،
فكما جبان خليل جبان وإيليا أب ماضي، وميخائيل نعيمة حافظوا على لغتنا وهويتنا

".من خلل كتاباتم، كذلك تسعون اليوم إل الفاظ على الوية واللغة
بالتهنئة علىو بالشكر باسه واسم القنصلية العامة ف ملبورن عيتانتقدم القنصل العام و

.هذا الصدار الديد، متمنيا  للدويهي الزيد من العطاء والتوفيق
وألقى الستاذ سامي مظلوم كلمة حيا فيها حركة شباب زغرتا الزاوية، والستاذ 

. الربية الذي وصفه بعاشق الكلمة، وصاحب النفس الت ترتسم بالكرم والوفاءأنطوان
إن"، وقال "أحبةكوقلت: "وقرأ مظلوم مقاطع من شعر الدويهي الوطن من مموعته 

أقطف، ول بد لك: شاعرنا ل يتاج إل مقدمات لن عنقوده نضج وطاب، ينده بك
الشعر هو كبي الرض، الشعر فعل حضور ف النفس، وانعكاس: "وقال. "من قطافه

إذن هو فعل تول وتويل، لذلك. للشياء الرئية ليجعلها صورا  لمرئية لكنها سامية
".كانت صعوبة الهمة لنا عملية خلق وإبداع

 إل الحيم، جحيم التجرية الشعرية ولالنـزولإن الشاعر مب على "قال أيضا  و
يكنه غي ذلك لن الشعر مقلق، يتحرش بدوء الشاعر وراحته، فأحيانا  هو هادئ كما

."النسيم فوق مرتفع وأحيانا  أخرى هو صاخب كما الوج بي يدي العاصفة
ركز مظلوم على الشعر الوطن عند الدويهي، لفتا  إل عمله الامعي كأستاذ ماضر،و

ومهمة الدويهي إخراج النسان من جحيم . "ومساهم ف تطوير النسان والتمع
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وأشار إل إيان الشاعر بناسه مقيمي ومنتشرين ف هذا الكون. "الهل إل نعيم العرفة
 الصورةبقعدإن أدب وشعر الدويهي سفر ف ليب الكلمة حينا  وف : "الفسيح، وقال

حينا  آخر، يترنح كما النسيم الربيعي ف هبات باردة تعلك ترتاح وتضعك ف 
إنه صدق التجربة... شعرك دكتور جيل من وجع ذاته، من أله هو. الطمأنينة

."والصالة الدبية ف لغة عفوية تغلفها العفوية النباضة
كما الني للشط البعيد كان الني لزيارتكم ملبورن، إل دياركم وبيوختم: "

باسم هذا الضور الراقي من أبناء.. الكل يبك ف ملبورن وجاء ليسمعك.... أهلكم
أهل . جاليتنا، أهل  بك وبالسيدة زوجتك، والصدقاء الكرام الذين شرفونا من سيدن

".وسهل  بكم ف قلوبنا
قديش ساحر هاللقاء، قديش نطرت: "جيل الدويهي كلمة قال فيها. ث ألقى الكرم د

من سنتي ويكن أكتر التقيت بأهلي. تا إلتقي بعيون مشتاقه، وقلوب ما بتنسى الحبةه
ف ملبورن، واليوم برعاية سعادة القنصل العام الدكتور زياد عيتان، وبوحي من

أصدقائي الوفياء ف حركة شباب زغرتا الزاوية، وأهل الفكر والدب ف مدينة الفكر
عا بواب البيوت عبي الشعروالدب، رجعت تا إغمر صدى الشواق، تا إفرش 

بشكرك سعادة القنصل العام على رعايتك. والكلمه اللي بتصي غابه وسا وأحلم
ومبتك وإهتمامك، لبنان الثقافة والفكر البعيد اللي بيوح ورا البحر، لوةن الصورة بب

ومن قلب أجل تيةه. البداع وكانت الصورة إطللتك وكلمتك وحضورك العال
لركة شباب زغرتا الزاوية، أبناء بلدي الوفياء، اللي زرعوا كلمة لبنان عا كل شط،

الكبي، أخي الغال الستاذ أنطوان حربيه، اللي قدمن عمل  بقولوكل جزيره باليط 
أنا الزغي بس كون وحدي، وكبي متل البل. فليكن كبيقكم خادما  لصغيكم: السيد

وأخي الكبي الستاذ سامي مظلوم، بأي كلمة بعب عن امتنان. بس كون معكن
قال عنك. وتيت لقلبك الكبي اللي متل الشرق بيساع الدن وأكب من دن... إلك

خيي أنطوان إنك سيد الكلمة اللي بتجمع، وننا بدنا رقسل بالعال يمعو كل الطوائف
والعراق والضارات بعبد روح، ويصل و من أجل السلم لله واحد هوي إله الي

.والسلم"
 الدويهي "كلمة شكر من قلب لكل الحزاب والمعيات والؤسسات والروابطووجه

وأبناء الالية، واسحوا ل أن ل أدخل ف الساء لن هناك وجوها  ل ألتق با من قبل،
-لكن ل بد من شكر . والطأ غي مسموح ف هذه الال، وأنا أحترم أصول الضيافة

للوفد اللي حضر من سيدن، وتمةلوا مشقات- بعد طلب السماح من حضرتكم 
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السفر، والسفر صعب اليوم والقامة أصعب ورغم هيك أصرو على الضور، بعضهم
.قطعو السافة بالسيارة تا يواكبو هالدث"

وكانت وقفة مع شعر الدويهي استغرقت أكثر من نصف ساعة، وتضمنت ناذج راقية
ث قرأت زوجة. من أنواع الشعر الختلفة عند الدويهي، وقوطعت بالتصفيق مرارا 

جيل الدويهي - أفكار. الشاعر السيدة مري الدويهي بيان لنة اختيار جائزة الديب د
، وقدم الدويهي الائزة واليداليات الذهبة إل نبة من الدباء ٢٠۱۸اغترابية للعام 

والشعراء والكادييي: الشاعرة آمال معوض فرنيه (تسلم جائزتا السيد صائب
معوض)، الشاعر جويل عماد (تسلمت جائزته الشاعرة مري شاهي رزق ال)، الشاعر
علي وهب (تسل مت جائزته الديبة والعلميةة كلود ناصيف حرب)، الديب د. عماد
يونس فغال (تسل مت جائزته الستاذة سعدى فرح)، الديب د. فوزي عساكر (تسل م

جائزته العلمي بادرو الجةة)، الشاعر قيصر مايل (تسل م جائزته الهندس جوزيف
سكر)، الشاعر وسام زيدان (تسل م جائزته الشيخ بشارة طوق).

جرى بعد ذلك تبادل الدايا، ودروع تذكارية، وقطع قالب الكايك بضورالقنصلو
والتكل مي وأعضاءالعام ورئيس حركة شباب زغرتا الزاوية السيد جوزيف الشدراوي 

.الركة، وشخصيات
عندي حني البحر "بعدها وقع الدويهي للحضور مموعته الشعرية الديدة و

من كتبه، حيث حصل كل الضيوف على كتابي لكلكبية ، ومموعة "للشط البعيد
.منهم

مشروع أفكار اغترابية" إل لبنان الصيف"هذا وت العلن ف الفل عن زيارة وفد
 و"نادي الشرق لوارة"أفكار اغترابي" تت مظلة التوأمة بي مشروع قادمال

."الضارات
***
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ملحق  

(غيما يعود يرحنا الغضب قصيدة متارة من أعمال الديب د. جيل الدويهي: 
منشورة)

العص فور خايف ليش؟ بمدةي إسألتو. غايب عن الشبةاك هالصوت اللو. ومرجوحة اللي
معل قة بعبة الشجر لطتيور عشقاني عم يتدل لو. شو صار فيها؟ كنت إقعد تت خيمه

ياس مي، إسع أغان كتي من جوقة حمني، ما تعل مو بالدرسه، وبيع زفو من دون آله
هالزغار العاشقي... يا هالشجر من أيتي تفرةقو، وما عاد بدهن يعشقو؟ واللي ب قي 

من فرقة عصافي بالغابه صمدى، والذكريات الغاليي ت خزةقو.

يا شاعر صباح الي، وت صي: هل ق أنا صف يت وح دي بالزمان، كانت يامه تقول
قدةيش حبةيت ك أنا،ودةيتها تا تغط  فوق السر إنت ومارقه، وتبةرك ... الديقه مهرجان

راحو البشر، ما... وكنت الوحيده بعد ما راحو البشر. وقدةيش ببعتلك حرير وأرجوان
...إخلق من ج ديد... خربط اليةامحبةيت ممرةه . صرت بالشارع وحيد... شفت  غيي

.هلق أنا والغيم هل لي متل لون ال ب فوق البحر، والفكار صارو عالجر يتكسةرو
.وعيون ك اللوين ما عادو عا باب يس هرو

ضبةيت عم ري بشنطة الهول، ما بع رف طريقي لوين؟ كانوا ناس متلي عالرصيف
ولوين ننا من زممان... وسألت  عن عنوان بيت، وما حمدا بيع رف حمدا. مشرةدين

مسافرين؟ قولك أنا رح صي طي البحر؟ يكن تقشمعين وتض حكي من ب عيد، يكن
معقول باقة ورد عالفستان إشلحها متل ما. ما يعود ي رح نا الغضب... هالغضمب

مش هيك كنت... مش هميك بيكون العتمب. يكن سام حك وتسام حي... كنت
تكت بيلي، ومن ح روف تلتب سي بالعيد إسوارة دهب؟

وب قولا من بمعد ما"... ب خاطر ك: "يا ريت بتساع الدفاتر والكتب كلم ه وحيده
تاري الشعت مةى عا... هوةي حمكي أو مش حمكي... الطبشور عال يطان بالكاد ان عرف

متل غتبا انحيت ، وما ضل " حمبيب"كلمة ... غفله اللي انكتب  بالصيف عالباب العتيق
.حارس للطف قريق... غي سكوت

۱۰۹



خاتة

حاولت قدر المكان أن أغطي كثيا  من الوقائع ف هذا الكتاب الذي أهديه إل
العبقري اللبق د. جيل الدويهي الميل، وهو احتضن مسيت الدبية، وأحاطن -كما
أحاط الكثيين غيي- بقدر كبي من الهتمام والنصح والرشاد، وبفضله انتقلت من
مرحلة إل مرحلة، من إعلمية ومذيعة إل أديبة، ومن فرح إل فرح ف كل مناسبات،

وهو يبدي كل تضحية مكنة تاه أعمال، وليت الناس يعرفون كم يتعب ويشقى
ويسهر، وكم يهتم بجموعة من الدباء والشعراء ف أستراليا والعال، وكيف يوفق با

يشبه العجوبة بي عمله كإعلمي ف جريدة الستقبل السترالية، وأدبه ومنشوراته
التتالية، حيث ل يقل ما ينشره ف سنة واحدة عن أربعة كتب، متلفة النواع

والواضيع، ما يدهش الناس، بالضافة إل اهتماماته العائلية، وكم يواجه أيضا  ف
معركة البقاء الفروضة (للسف) على كل  مبدع ومتميةز من أهل الشرق. وهو يقول:

"اللف يبونن والئات يجون إل مهرجانات، وهناك أيضا  من يبغضون البداع
ويكرهون صاحبه، سواء كانوا مبدعي أم غي مبدعي، وبعضهم ل أعرفهم ول ألتق
بم... وهناك من يظنون أن  ماولتم اليائسة والضحكة ف آن معا  ستوقفن. وأيام

العطاء والنشر والعراس ستحكم بين وبينهم".  
وبعد، أرجو من الدويهي ومن القراء أن يعذرون إذا كانت هناك وقائع ل أتكن من

ذكرها، لن الكتابة عن الدويهي ومشروعه الدب تتاج إل مل دات، فكيف يكن
الحاطة باليط؟ والدويهي يستحق أن تكتب عنه دكتوراه أو ماجستي، لغن أعماله

وتعدد إبداعاته ومواهبه، وفل أحد بشبهه وإن يكن ال يلق من الشبه أربعي.
 أكثر من خبة ف النقد وف البحثنوقد أكون فتحت الباب أمام باحثي آخري

الكاديي ليكتبوا عن الدويهي الميل، ويكشفوا عن الزيد من القائق عن أعماله،
وخصوصا  أن العديد من كتبه تستحق كتابة بث أكاديي عن كل منها، مثل "طائر

الامة"، "ف معبد الروح"، "تأمةلت من صفاء الروح"، و"رجل يرتدي عشب
الرض".

۱۱۰



فهرس

٥مقدةمة: ص 
٦الفصل الوةل: معرفت بالدويهي ص 

 ۳۱الفصل الثان: الدويهي وتعدةد الناط ف الدب والفكر ص 
۹۳الفصل الثالث: مشروع "أفكار اغترابيةة" ومهرجانات الدويهي ص 

۱۰۹ملحق: قصيدة متارة من أعمال الدويهي ص 
 ۱۱۰خاتة: ص 
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