
من أقوال املشاركين:

د. مروان كّساب: د. جميل الدويهي فيلسوف السالم بامتياز.�
عيتاني: يحسدك كثير من الناس وأنت ال تملك سوى قلبك

األبيض.
رعيدي الدويهي: في كالِمه برٌق ورعود، أفكاُره عاصفة، يعّري

الكلمَة من قشورها لتكوَن َخلقًا جديدًا.
ص، والخطيئة تخّلُص أيضًا في جرمانوس فرح: اإليماُن يخلًّ

الفلسفة الدويهية الفريدة.
عصافيري: يتحدث األديب جميل الدويهي عن نفِسه، لكّنه

يقِصد اإلنسان ككّل.
هو السهل املمتنع ، هو ما بين االرض والسماء... هو منزلجي:

التواضُع والكبرياء هو النقيضاِن في الحياة بفرِحها وحزِنها.
جميل الدويهي اإلنسان املرهف املتأمل هو أيضأ أديب حّب هللا:

ثائر. ثائر على الظلم، ثائر على الجهل، ثائر على النفاق والرياء
املستشري.

حربيه: مختلف، وال ُيشبه أحدًا، ال في فكره، وال في أدبه، وال في
حياته.
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ناصيف حرب: لست أعرف كيف يصنع الدويهي هذا السحر، 
ل، وفي أّي مجاهل بعيدة يعيش، ويأخذنا إليها حتىّوكيف يتخي

ولو كنا ال نريد أن نسافر معه في خياله الغريب.
اللقيس غصن: أّيها العبقري الدكتور� جميل الدويهي... ستبقى

لك على مر العصور وقفة مجد تتداولها األجيال.
شرارة: َهَذا ُهَو َجِميل الدويهي، الَفْيَلُسوُف الَقاِبُض َعَلى

َناِمِلِه.
َ
ْهَشِة َبْيَن أ مفاصِل الدَّ

ابراهيم: يؤّطر الكاتب د.جميل ميالد الدويهي شمعة
كونفوشيوس في حكاية مخطوطة بنور حبر مض�يء.
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وقائع الجلسة
"رجل يرتدي عشب األرض"� ليلقي على الناس باقة من مواعظه

وأقاصيصه� العميقة التي تحمل أبعادًا إنسانية وفكرية
وفلسفية راقية.� وليس غريبًا على مشروع أفكار اغترابية أن

بشرى املحبة والخير والسالم، ومحّبوه لبوا دعوته يحمل
للمشاركة� في الجلسة الحوارية عن الكتاب الفكري "رجل

يرتدي عشب األرض"،� وهو الكتاب الثالث من ضمن مجموعة
الدويهي الفكرية بعد "في معبد الروح" و"تأمالت من صفاء

الروح" اللذين صدرا بالعربية واالنكليزية، وواحد من
.1989مجموعة كتب ضخمة نشرها الدويهي منذ عام 

أمسية ال تشبه األمسيات، فما حدث فيها يتخّطى إطار األدب
الفكري والشعر إلى مساحات أبعد هي مساحات التحليل

قصيرة، لكّن فعلها ال ينحصر بعدد الصفحات التي لنصوص
ولهذا قّدم الشاعر الدكتور مروان كساب مطالعة كتبت فيها،

نقدية من البدع بعنوان "الدكتور� جميل الدويهي فيلسوف
السالم بامتياز"،� واملطالعة هي عن نّص واحد: "امرأة تعرفني"

ال يتعدى الصفحة الواحدة على قياس� متوسط، ولكن
10الدكتور كساب كتب فيه مطالعة نقدية مقارنة من حوالي 
صفحات من القياس نفسه، وهذا دليل على عمق التحليل
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الذي تستدعيه هذه النصوص. وقارن� الدكتور� كساب آراء
الدويهي الفلسفية بأعمال الفالسفة االغريق واملحدثين،

وخلص بنتيجة مفادها أن فلسفة الدويهي هي األسلم ألنها
تجمع املتناقضات )الليل والنهار- الخير والشر- الجسد والروح(

من أجل عالم للسالم.
إذن، وجهت دعوات خاصة إلى مجموعة من األصدقاء

واإلعالميين واألدباء والشعراء لحضور الجلسة الحوارية،
، تقدم الحضور األب الدكتور لويس2018 حزيران 29مساء 

الدير مشكورًا مار شربل الذي قدم صالة  دير الفرخ رئيس
الحتضان� الجلسة، األستاذ جوزيف خوري رئيس

جريدة املستقبل األسترالية، الدكتور عالء العوادي تحرير
، املهندسغبارجمانة   والزميلة2000مدير اإلذاعة العربية 

جوزيف سّكر رئيس نادي الشرق لحوار الحضارات - سيدني
ووفد من أعضاء النادي، والسيد نظام خزامي ممثاًل رئيس

األسترالي اللبناني السيد غازي قالوون واألمين العام املجلس
للمجلس السيد حسين علوش اللذين كان لديهما ارتباط بعشاء

الشرطة في بانكستاون، ووفد من املجلس.
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 د. مروان كّساب
لى مطالعة الشاعرإبداية كلمة ترحيب من الدويهي الذي أشار 

الدكتور مروان كّساب لنّص "امرأة تعرفني"، بعنوان "الدكتور
الشاعر جميل الدويهي فيلسوف السالم بامتياز”، واملطالعة

دراسة نقدية مقارنة بين أفكار الفالسفة وفكر الدويهي في النّص
املذكور، وفي ما يأتي مطالعة د. كّساب:

 عذرًا لعدم تمكني من الحضور في الندوة األدبية املخصصة
ملناقشة مضمون املؤلف الرائع للدكتور الشاعر واألديب الكبير

جميل ميالد الدويهي، الوارد تحت عنوان "رجل يرتدي عشب
األرض". إن ثمة ظروفًا قاهرة حالت دون حضوري هذه الندوة

الرائعة، ولكن هذا ال يمنع علّي من مناقشة النص األدبي الذي
اقتطعته من هذا املؤلف العميق الجذور والوارف األغصان.
ويحمل هذا النص عنوانًا "امرأة تعرفني". وقد أورد دكتورنا

الحبيب فيه حوارًا طريفًا حميمًا بينه وبين امرأة بصارة أوقفته
وهي تقول له: "بعد خطوتين من هنا ستلتقي بالنهار وتسير معه إلى

البحر، وهناك سيتركك ويمض�ي في سبيله، فال تذرف دمعة على
غيابه". ويورد دكتورنا في هذا الحوار األدبي الشّيق وبمكان آخر

من النص األدبي نفسه أنه رافق النهار حّتى اختفى عن ناظريه، ثم
يردف قائاًل: "وفي اليوم التالي مررت بجانب تلك املرأة، فقالت:

 وياًل����������ه ط���������ع���������ار قليلة ستجد الليل وستسير م������������ت������د أم������������������������������ع�������������������������ب
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حّتى تتعب من السير". ويخلص هنا إلى القول بأن الليل قد
"تركه� عند جذع شجرة ناحلة ومض�ى في سبيله". وبنتيجة

الحوار يبدو أن دكتورنا بقي عالقًا بين الليل والنهار دون أن
يغلب أحدهما على اآلخر، وكان أن راودته رغبة الزواج من

تلك البصارة التي انتظرته طوياًل بدون جدوى، مما حملها على
التزوج من رجل آخر عمد إلى اختيار النهار تيّمنًا بأنواره

الدائمة.
حقًا قبل الغوص في أبعاد الحيرة بين الليل والنهار التي استأثرْت

باملفهوم الفلسفي واألدبي والشعري لدى شاعرنا لهذين
العنصرين األساسيين في فلسفة التكوين الوجودي، وأعني بهما

الليل والنهار� اللذين واكبا عملية الخلق وإبداع التكوين، منذ
كان الخلق فكرة كائنة في أزلية الوجود لدى خالق هذا الكون

املليء باألسرار والعظائم، الحق يقال إن الدكتور� املبدع جميل
الدويهي يلتقي مع أكابر رعيل الفالسفة واألدباء والشعراء

والنقاد في هذه القطعة األدبية املستمدة من مؤلفه العظيم
"رجل يرتدي عشب األرض"، ذلك أن طرح املقارنة بين الليل

والنهار يفسح باملجال لطروحات عدة ولتساؤالت شّتى لدى
رجاالت� الفكر والشعر واألدب والفلسفة، بمعنى أن الليل

والنهار هما بحد ذاتهما يناقض أحدهما اآلخر، وقد تنحدر منهما
ة املبنية على العالقة ����������������ي������������ائ������������ن�����������ث�����������ة ال����������������������ى بفلسفّ���������ا يسم��������������������������م
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 عنصرين متقابلين أو متضادين، وهذهالجدلية فيما بين
الفلسفة ورد شرح بعض مفاهيمها� على لسان "صالح علم

داوي" في علم االجتماع وفي السياسة واالقتصاد بحيث يخلص
في ضوء التحليل االستقرائي لدى هذا الباحث املتمكن من

املادة إلى أنه من غير املفيد أن تكون العالقة الجدلية بين
العناصر املتنافرة مؤداها اإللغاء لآلخر، كما أن الفيلسوف

هيوم بمعرض دراسته ملفهوم العلة واملعلول، يقول إن العلة
هي مترافقة مع املعلول وغير منفصلة، وبمكان آخر قد عارض

هيوم رجاًل من معاصريه املدعو توماس ريد القائل باقتران
الليل بالنهار والعكس صحيح، بحيث ال يصح القول إن الليل
علة النهار في ضوء االستدالل السببي أو البرهان االستقرائي.
والالفت هنا أن األديب الكبير واملفكر املصري الشهير عباس
محمود العقاد لم يتورع هو اآلخر عن التطرق إلى البحث في
مسألة الليل والنهار،� معتبرًا في كتابه� "أنا" أن "الليل هو عالم

النفس، أما النهار فهو عالم العيون واألسماع واألبدان".
كما أنه ال يخفى على أّي منا ما كان لليل وللنهار� من أهمية بالغة
األثر لدى رعيل الشعراء اعتبارًا من العصر الجاهلي إلى سائر

العصور التي واكبت حياة الشعراء وتأمالتهم وخواطرهم في
ظل تأثير الليل والنهار على حياتهم الشعرية، بدءًا من معلقة

امرئ القيس الشهيرة التي أشار بها إلى تأثير الليل على مشاعره
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وأحاسيسه بقوله:
 وليل كموج اليّم أرخى سدوَله

علّي بأنواع الهموم ليبتلي.
وكذلك الحال الشاعر الجاهلي املشهور النابغة الذبياني في

اعتذارياته من النعمان بن املنذر، إذ أورد هذا البيت الشعري:
 فإّنك كالليل الذي هو مدركي

 املنتأى عنك واسُع...ّإن خلَت أن
وأبو فراس الحمداني، الشاعر العباس�ي الذي ق����������������ال في الليل:

 إذا الليل أضواني بسطُت يد الهوى
وأذللُت دمعًا من شمائله الكبُر.

واألديب الكبير والفيلسوف االجتماعي الخالد جبران خليل
جبران يصف الليل:  "يا ليل الشعراء واملنشدين". وكذلك

الشاعر الرومنس�ي الفرنس�ي العظيم المرتين بقصيدته الخالده
وهو يناجي حبيبته� الفير على شاطئ البحيرة بإشارته إلى الليل

.La nuit eternelleالخالد 
إال أن دكتورنا وأديبنا وشاعرنا جميل ميالد الدويهي ظل

متأرجحًا بين الليل والنهار دون أن يفّضل أحدهما على اآلخر،
مخالفًا بذلك معظم الفالسفة واملفكرين والشعراء الذين لم

يتبنوا موقف الحائر بين العتمة والضياء، ذلك أن الحيرة في
نظر السواد األعظم منهم هي حالة التردد واالعتكاف عن انتهاج
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األنظمة الفلسفية التي تطرح املسألة توصاًل إلى اليقين. ويبرز
بين هذا الرعيل فالسفة اإلغريق مثل سقراط وأفالطون

وأرسطو الذين اعتبروا أن الفلسفة قوامها البحث عن
الحقيقة، والبحث عن الحقيقة ال يجوز أن يرتكز على الحيرة

والتردد، ومن بين هؤالء برز الفيلسوف بارميندس الذي يعتبر
الحيرة التي اعتمدها فيلسوفنا� ودكتورنا� جميل الدويهي هي من

قبيل التشويش ليس إال...
وفي هذا النهج الفلسفي الذي سار عليه الدكتور جميل الدويهي

يعتبر، بكل ما للكلمة من معنى، املكان الذي تكمن فيه
الفضيلة، وهذا ما يدأب باتجاهه العقل السليم، بحيث أن

االنعطاف على الش�يء وااللتصاق به كليًا دون مراعاة فكرة
الناقص واملنقوص، ومفهوم العلة واملعلول، إنما يؤدي إلى

بلوغ حد الغلواء في تشخيص األمور. فالحقيقة املطلقة ال
يستقيم لها مفهوم في هذا الوجود ال سيما بمعرض أي بحث

مؤداه ومحوره اإلنسان، هذا الكائن املعقد على املستوى
الفردي واالجتماعي، بمعنى أنه ال يمكن ضبط هذه الحاالت

البشرية والنفسية واالجتماعية ضمن إطار معايير وضوابط
موضوعية ثابتة، طاملا أن اإلنسان بكينونته وصيرورته، هو

عرضة لتقلبات وتغيرات وتطورات قد تواكب مراحل حياته،�
، نرىومع توافر هكذا أوضاع وحاالتكل حياته،� بدون انقطاع. 
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أن موقف الدكتور جميل الدويهي الحائر بين الليل والنهار هو
املوقف األقرب إلى الواقع اإلنساني والفلسفي والشعري في آن

معًا. لقد استطاع بموقفه الحائر أن يعطي دورًا ديناميكيًا
للفلسفة والشعر، معتبرًا في قرارة نفسه أن الفلسفة بجوهرها

إنما تمثل الجانب العقالني في حياة اإلنسان في حين أن الشعر
يمثل الجانب العاطفي، وكالهما� يشكالن وحدة كاملة متكاملة
في حياة اإلنسان الطبيعية، ال يمكن ألي منهما أن يكون منتجًا

بمعزل عن اآلخر، وهذا ما حمل دكتورنا الحبيب جميل
الدويهي على محاولة التوفيق بموقفه� الحائر بين العقل

والعاطفة، قلبه لليل، ليل األسرار واألحالم، وعقله للنهار، نهار
األعمال واألنوار، وبين هذا وذاك جاءت هذه القطعة النثرية

التي بين أيدينا مرآة صافية تنعكس فيها شخصية فيلسوف
الحيرة بين الليل والنهار، وأعني به حقًا الفيلسوف جميل

الدويهي الذي لم يأخذ طرفًا تجاه أي من الليل أم النهار، بل ظل
على شاطئ حيرته، ماسكًا بأطراف االثنين معًا، متسلحًا باألمل

املعطاء، ومرددًا بقرارة روحه ما قاله الشاعر الجاهلي عنترة
بن شداد: "ولوال سواد الليل ما طلع الفجر". وهذه الفلسفة
التوفيقية هي لب اإلصالح وجوهر العطاء اإلنساني املجرد،

فضاًل عن أنها ركيزة التوازن واالعتدال اللذين يؤديان
بتالزمهما معًا إلى اجتناب املغاالة، وبالتالي� إلى تفضيل هذا على
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حساب ذاك، مما يؤدي إلى زعزعة املفاهيم، بحيث تنمو أشياء
وتضعف أشياء أخرى. وهذه الفلسفة التي واجهنا بها الدكتور

جميل الدويهي تندرج حقًا في إطار اإلصالح االجتماعي،� وهو
يلتقي من خاللها مع رعيل من األدباء والشعراء والفالسفة من
الجيل السابع عشر في فرنسا، ومع معظم الشعراء والفالسفة

في العصر الحديث الذين يغّلبون فكرة التوفيق بين الش�يء
ونقيضه، بغية استقامة األمور ووضعها في نصابها الحقيقي
والطبيعي،� مما يخدم الفرد واملجتمع على نحو من التفاعل

والتكامل املستمّرين الثابتين، عماًل بما أشار إليه الكاتب
واألديب املسرحي الشهير موليير في الجيل السابع عشر حيث

أورد ما حرفيته:�
La parfait raison fuit toute extremite

بمعنى أن العقل السليم يتجنب االنزالق في متاهات التطرف
واملغاالة، مع العلم أن الفالسفة القدامى يعتبرون أن الفضيلة

تكمن في الحد الوسط، وهذا ما سعى إليه الدكتور جميل،
ليكون على مسافة واحدة من الليل والنهار، حتى إذا كان ثمة

اختالف أو ما يسمى بمعنى التناحر فيما بينهما، فإنه لن
يتقاعس إطالقًا عن محاولة ترميم االختالفات وإزالة

اإلشكاالت فيما بينهما، إلرساء السالم اإلنساني واالجتماعي
على قواعد التجرد وقبول اآلخر كائنًا َمن أو ما كان هذا اآلخر،
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وكأني بهذا الدكتور العظيم يحاول جاهدًا نشر راية السالم بين
الخير والشر، طاملا أنه فيما مض�ى، كان ُينظر إلى النهار وكأنه

رمز للخير، في حين أنه كان ُينظر إلى الليل وكأنه مصدر للشر.
وبذلك لم يعد لدّي أي وصف من األوصاف لكي يتالءم مع ما

تنطوي عليه شخصية الدكتور جميل الدويهي مما يسمى
بمحاولة جمع املستحيالت ومحو الفروقات مهما بلغ بالغها،

بحيث يمكن وصفه والحالة هذه بفيلسوف السالم والذي
يتوخى أكثر مما يتوخى أن يصهر التناقضات في قالب املحبة

وقلب العدالة والسالم.
تبقى أن ثمة مالحظة هامة يقتض�ي اإلشارة إليها، وهي أن

دكتورنا الحبيب، وفي النص األدبي الذي اقتطعته من مؤلفه
"رجل يرتدي عشب األرض"، يتبين أنه كان بوده أن يتزوج من

البصارة التي كانت توحي إليه بكشف الكوامن وتحدي
املجهول، إال أنه ولحسن حظه وحسن حظ زوجته� املصون
األستاذة ماري رعيدي، األستاذة املرموقة االعتبار، غابت
البصارة عن األنظار وبقيت متوارية في غربة الليل، وبقيت

ماري األستاذة عروسة النهار، نهار الدكتور جميل املشرق أبدًا
ودومًا بالعلم والشعر واألخالق واملعرفة. وهكذا انتصرت

األحالم يقظة الفلسفة بإشعاعها� النهاري� على ليل األوهام وشرود
 مفترق الليصّح زواج الروح على الروح، وتختفي البصارة على  
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لقاء بعده.

كريستين عيتاني
كلمة الكاتبة كريستين عيتاني تناولت نص "عودة الحّق"،

وكانت باللهجة العامية:
في نّص "عودة الحق" بيتحّدث األديب الدويهي عن رجل بيتهموه

الناس بالتكبر ألنو طويل القامة، وهوي مش متكبر، وبيشكوه
للحاكم اللي بيقرر قطع رأسه تا تتحقق املساواة، وهوي بيطلب

من الحاكم إنو يشفق عليه، ويقطع لو إجريه بداًل من رأسه،
وهيك تحققت العدالة. ومرة قال لي الدويهي: "هيدا الرجل

هّوي أنا. عا طول بيتْهموني بالغرور، وأنا مش مغرور، بدهن
ياني أوقف وما إعمل ش�ي تا صير متلهن، أو باألحرى تا يصيرو

ين "حفل موسيقي" و متلي" . لفتلي نظري بالنص كلمتين مهّمِ
"ليلة مباركة"� هالكلمتين بيوحولي كتير. رجل مقطوع الساقين

يدعو األصدقاء الى حفل موسيقي، احتفاء بقطع ساقيه بداًل
من راسه. يعني ممكن يصير في رقص في الحفلة، وهوي مش

راح يكون قادر يشارك بالرقص. وقديش هالشخص متواضع
وغير أناني. فضل إنو يزعج نفسو ويفّرح مدعّويه. وقال: ليلة

مباركة،� رغم أملُه وتجربتو املخيفه. وهيدا بيدل على إيمانو
ه���������������ي���������ع ساق���������������ط�����������ع ق������������ه بنفسه، فحتى م���������ت�������ق������ه وث�������������������������رب�������������ب
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 بعدو قادر إنو يفعل الكثير في حياته. خلينا نعود إلى العنوان:
"عودة الحق". الحق أبدًا ال يموت وملا بيكون إيمانك بربك كبير
بتمش�ي فوق المي وبتطير فوق السحاب. وأنا بعتبر النص مش
"عودة الحق"، بل هيدا "إنتصار الحق"... االنتصار اللي حققو

هاإلنسان،� وخاله مع إعاقتو أقوى منهم ألنهم مهما جربو يذلوه
أو يحاربوه خسرو حربهم قدام ثقته بربه. وهللا تعالى رح يضل

معو في املستقبل ألنو انظلم من دون سبب. مشان هيك ملا
يكون إيماننا كبير بربنا منمش�ي فوق المي ومنطير فوق

السحاب. ألننا منعرف إنو الرب ماش�ي حدنا، ماسكلنا بإيدنا
وعم بيدلنا عالطريق الصحيح وبيتبع خطانا حتى إذا وقعنا

يسندنا. الحق دائمًا يعود ألصحابه ألنو اللي عندو حق حقو ما
بيموت. وهيدا النص الخيالي� بينطبق عا حياة كتار منا. كتير من

الناس بيلعنو الجمال ألنو مش قادرين يصنعو الجمال،
وبيضطهدو اإلبداع النو إبداعهن ضعيف، وما بيعودو يفرقو
بين الحقيقة وبين أوهام النفس الضعيفة اللي بيملكوها.� اللي

هللا بيخلقو جميل وطويل القامة ما إلو ذنب، لكن بعض الناس
بيصيرو يشوهو ويتهمو كبير النفس بالتكبر، والكريم بالطمع،
واللي عم بيصلي بإنو عم بيبرطل هللا تعالى.� وأنا شخصيًا، كنت

من زمان بالتسعينات خاف كتير من ظلم االنسان، بس بعد
ا متل الدويهي ���������������������������������وأن. فا�����������������������������ن بطلت خ�����������������������������ي��������������������ف��������������������سنة األل
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بالنّص، ظلم البشر علمني القّوة، طّلعني عالحرية، وخالني
إضحك بوجه أعدائي، ونسيت قصة النعامة اللي بتخبي راسها

تعلمت واجه الظلم بابتسامة مش بالدموع ويكون. بالتراب
مرة كتبت. إيماني اقوى باهلل، وهوي الوحيد اللي بيوقف حّدي

يحسدونني على كل ش�يء وأنا ال أملك سوى: "خاطرة قلت فيها
وصدقوني إنو اللي قلبو ابيض ونيته صافية�" قلب أبيض يتعبني

دايما هللا بينصفو وبيرّجعلو حقو مهما طال الزمن وإنت هيك
يا دكتور جميل بيحسدوك كتار من الناس وإنت ما بتملك إال

.الرب يحميك وألف شكر. قلبك األبيض

مريم رعيدي الدويهي 
الكلمة الثانية كانت لألستاذة مريم الدويهي زوجة األديب التي

تناولت نصًا بعنوان "الشتاء". وقالت :
عَرفت األديب جميل الدويهي منذ طفولته، وعَرفُته أكثَر في

العشرين من عمره، وما زال كما هو اآلن، طفاًل يتحّدى
ومن صفاته أّنه كالشتاء، يضحُك عندما ُتشرق. الشتاء

ويحبُّ أن يقوَد سّيارَته في. الشمس، ويعَبس عندما يرى الغيوم
وهو إذا أمطرت ال يهَرُب من. الشتاء، وخصوصًا في الليل

لو كانت امِلظّلُة حاجةً� لإلنسان: املطر، بل يسيُر بطيئًا، ويقول
ُيغامر في املجهول وال. لكان هللُا خلَقها معه ووضعها فوق رأِسه
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ال أحد يوقُفه مهما كانت العوائق، فهو تّواق. يهاُب الصعاب
دائمًا للمثابرة على عمِله واملَض�ّي ُقدمًا إلى األمام، ولو عَرف أّن

البعَض سيكرهوَنه، ومهما كان الثمُن غاليًا، فهو ال ُيقايُض على
كالشتاِء ال يعرُف هدوءًا. حّق، وال يرمي برمِحه إلرضاِء أحد

؟"شتاء"وكم مّرًة في ِشعره ونثِره وفكِره مّرت كلمُة  ... وسكينة
وفي هذا النّص، يبدو أّنه ال يريد اسَمه، فبحسب. هللُا أعلم

زعِمه أن والديِه أسمياُه جميل، قبَل أن يعِرفا شيئًا عن جماِله
أو عن ُقبِحه، أّما ملاذا يطلُب من الشتاء أن يمَنَحه اسَمه، فألنَّ

صفاِت الشتاء تنطبُق عليه، فهو واضٌح وقويٌّ كالشتاء، في
كالِمه برٌق ورعود، أفكاُره عاصفة، يعّري الكلمَة من قشورها�

كَرُمُه ومحّبُته مطر، يفيُض من غير أن...لتكوَن َخلقًا جديدًا
يقوُل عن. فيضانٌ� هو من العطاِء اإلنسانّي والفكرّي... تسأَله
أفعُل ما أعرُفه، وأرفُض أن أفعَل ما ال أعِرُفه، بينما: نفِسه

نعم،. الكثيروَن يفعلون ما ال يعرفوَنه ويّدعون ما ليس لهم
سيخاُف منُه الناس وال يعوُد له أصدقاء، فهو غاضٌب كغضب
الصاعقة مّما يحدُث في عاملنا من انحطاط وجهل، وقد يعيُش
في ِوحدة، ألّن الناَس ُيمّجدوَن الفصوَل األخرى، ويمدحوَنها،�

وشّتاَن بين فصٍل يجوُد وُيغِدُق على األرض، وفْصٍل كسوٍل
ويتسّمى الدويهّي. قاعٍد، يحُصُد الِغماَر من غيِر أن يجَهَد ويتعب

ن �������������������������ٍد م������������������������������������وُن أّوَل واح������������������ك���������������������������اء، وي��������������������������������ت��������������������م الش��������������اس�����������������������ب
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البشر يتسّمى به، واملفارَقُة الغريبُة أّنه يفرُح بهذا االسم،
وكأّنه ال ُيصّدق أّن املوصوَف عاد ليأُخَذ صفاِته الكثيرة، على

وهكذا. وجماِلها� أيضًا... الرغِم من حّدِتها، وجبروِتها، وِعناِدها
يمض�ي الشتاُء مسِرعًا، ألّنه على موعٍد آخَر في مكاٍن آخر، وصار

أهل املدينِة يخافون من الدويهي كّلما مّر بجانبهم، ويلعنوَنه
قدٌر يترّبُص. كّلما التقى بهم، ولم يعد أحٌد يلقي عليه السالم..

باألقوياِء في سوٍق للِتجارة، َمن يبيُع سبعَة أنواع من الفاكهة�
ومن ال. يخسر، ومن يبيُع نوعًا واحدًا ُيشعل الناَر في زرِع أخيه

ّولوَن: يبيُع يكوُن له الذهُب والفّضُة، ليِتّم ما قاله الكتاب
ّ
األ

آَخرون واآلَخروَن أّولون، وِمن حّق جميل الدويهي أن يصُرَخ
:النهُر ال يذهُب إلى مكان”... في كتاِبه “حاولُت أن أتبَع النهَر

.ومن عذابي... ألنتهَي من كتابي... أعُطوني علبَة ِثقاٍب

سعدى جرمانوس فرح
 تناولت نص "الخطيئة"� األستاذة سعدى جرمانوس فرح

فقالت:
يبدو أن مناجاتك ِفي قلمك رّق���ُة انسان، وضم��يٌر واٍع في مجتمع

يرفض ان يترك اإلنسان يسير تحت مظلة هللا وحده هو الديان
والنص حقيقة� يض�يء على. وهو الذي يدري ما يجري في الخفايا

دق ���������������������ا نتجاهله أو نجهله عمًدا لص����������������������������ّن������������������ا ك����م�����الكثير الكثير م
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تلك املرأة كانت تبيع. معانيه وعمق الواقع الذي يعكُسه
.جسدها� في الشارع للرجال وكانوا يشترون منها خطيئَتهم

الحظوا كيف ينصف الدويهي املرأة، فالخطيئة ليست لها
وكانت املرأة تتحمل آالم الحياة وظلم الناس لها ملا. وحدها�

ينعتونها به من زانية ورخيصة، وهم ال يدرون معاناتها
وغاب عن. النفسية واملادية والظروف التي دفعتها الى ذلك

بالهم أن هؤالء الرجال هم مثُلها أيضًا، وقد أدركوا غاياِتهم وَلم
يستجيبوا ملعاناتها إال عن طريق بيع جسدهم الرخيص،

تدفُعهم إلى ذلك شهواتهم الخارجة عن إرادتهم وتفكيرهم
وتلك املرأة املترفة والجِشعة في نفسها لم تأبه بما تمّر. اإلنساني

به املرأة البائعة من ألم، فرشقتها بأول حجر عند أول حديث
في" رّب املجد"جرى فيما بينهما، ومرور ذلك الشاب أال وهو 

...ذلك الوقت ليس إال ليثبت لنا أنه يحضر في الوقت املناسب
نعم للضعفاء في الحياة ومنكسري القلوب الذين أخذتهم

الخطيئة و أجبرتهم الحياة عليها، وتلك املرأة البائعة كانت
وبينما. تموت ألف مرة كل يوم ألنها تعلم أن خطيئَتها عظيمة 

رفضت الغنية أن تساعد املشرد واملحتاج، دفعت املرأة البائعة
وهنا تكمن عبرة عن. نقودًا حصلت عليها من تجارِتها لتساعَده 

املساعدة، فرغم األلم أعطت تلك املرأة وأظهرت فضيلة، بينما
. املرأة التي ال تبيع جسدها، فأظهرت جانبًا أسوَد
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وهكذا فإّن بعَض البشر يعتقدون أنهم جديرون باالحترام
...لغناهم، وسرعان ما يقعون في امتحان الحياة لكثرة ذنوبهم
وتنتهي األقصوصة بغفران إله املجد لتلك املرأة البائعة ألن

وال بد لنا من التأّمل بهذه النهاية الرائعة،... خطيئَتها خَلصتها
ص، والخطيئة تخلُص أيضًا في الفلسفة الدويهّية فاإليماُن يخلًّ

.الفريدة

فرح عصافيري
نصًا بعنوان "العبودية"، وتناولت األستاذة فرح عصافيري

فقالت:
في نّص العبودية، يتحدث األديب جميل الدويهي عن نفِسه،

لكّنه يقِصد اإلنسان ككّل، ولعلَّ هذا النّص هو من النصوص
القليلة في الكتاب التي ال تنحصر في ذاتية املفّكر الدويهي، فمن

ينطلُق إلى العام أي إلى اآلخر،... مضيُت، أبحث، أحّرُر: االنا
ويمض�ي الدويهي ليبحّث عن. ليجّسد فكرة إنسانية شاملة

يحّرُرها مّم؟ من عبودّيتها، وهذا الكلمة. نفِسه ويحّرَرها
تختصر خضوع اإلنسان لشهواِته وأخطائه وخطاياه" عبودّية"

العبودّية هي الُجزُء الخفّي من الشخصّية، وقّلما تبرُز. وشروِره
ولكي يحّرَر. أمام اآلخرين، لكّنها تبرُز أمام صاحبها وتعذُبه

اإلنسان ذاته من العبودية عليه أن يقوم برحلة طويلة، وفي

21



الطريق يشاهُد رجاًل مقّيدُا فُيطِلُق سراَحه،� ثّم يرى امرأة
يا لك من رجل. مظلومة مع زوِجها،� فيشفق عليها ويتزوجها

وكم هي محظوظة تلك املرأة التي. جميل. محّب، وعطوف يا د
ولكن زواَجك من هذه. قد ترتدي عشب األرض كما تفعل أنت

املرأة ليس آخر املطاف، فقد رأيَت مصلوبًا، وأنزلَته عن
ولم تنته رحلُتك. الصليب، لعّله يكون الناصري فيغفَر لك

بعد، فقد خلصت رجاالً� ونساء كثيرين، وانزلَت عن الصليب
كثيرًا من املصلوبين، ونسيَت أنك ذاهب لتخّلَص نفسك من

يؤملُني أّن الذي لم أستطع أن: "العبودية، وتقول في النهاية
يائٌس أنت كما يبدو، فالطبيب ال يطّبب". أحّرَره هو إله نفس�ي

النّص على صغره. نفَسه، وعبودّيُته ستبقى من املهد إلى اللحد
يجّسد حالة اإلنسان الخاضع لنفِسه أّواًل، وللمعايير الدينية

واالجتماعية والسياسية املوضوعة ثانيًا، وعبثًا يحاوُل أن
إنه في الفضاء الرحب، لكّن األفق يحاصُره من كل... يتحّرر

جانبن فما يظن أنه حّرّية إّنما هو حرّية محدودة، أو لنقْل
.الف شكر. عبودّية ترتدي ثيابًا أنيقة لتظهر على غير هيئِتها�

جمانة منزلجي
وتناولت األستاذة جمانة� منزلجي نصًا بعنوان "شمعة تض�يء"،

وهذا ما قالته:�
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عمُل الخير، انعكاٌس لجميل الخّير، الذي يحمُل شمعَته في الليل
هل هو ضرٌب من الجنون أن يحمَل رجٌل شمعًة. والنهار لُتض�يء

لُتض�يَء في النهار؟ وملاذا يستغرُب الناس؟ ألّن املشهد َغريب،
وهم ال يحملوَن شموعًا في النهار، فالشموُع ال ُتنيُر ِسوى في

َمن ِمنا يحمُل شمعًة في النهار ِلُيض�يَء للناس؟ . الليل
الدويهي غريٌب في عامِله، هو الغرابُة نفُسها، وهذا ينعكُس في

ولوال هذه الغرابُة ما كان الرجُل يرتدي. جميِع نصوِص الكتاب
.عشَب األرض

ونرى في النّصِ تناُقضًا بيَن عاملين، عالم جميل الخّير وَمن 
يشبهوَنه، وعالم الناِس الخيريَن أيضًا، ولكنهم أكثر ُعقالنيًة

منه، فهم يؤمنوَن بمنطِق أرسطو، والدويهي ال يميُل إلى هذا
املنطق، فقليٌل من النوِر ُيضيُف إلى كثير ٍمن نوِر الشمس،

والناُس غيُر مقتنعين بفكرِته، لكنهم يقَبلون النوَر املُنبعَث من
وهكذا َيمض�ي كلُّ فريٍق في طريِقه،. . شمعِته في الليِل فقط

هموَن الدويهي بالجنون والحماقة� واالختالف، وهو ال الناُس يتَّ
يتراجُع عن عمِل الخير ِ في كّلِ ساعة، فالخيُر في الليِل يكوُن

ُيضيُف الجميُل الى. ناقصًا وال يكتمُل إال بالخيِر في النهاِر أيضًا
الخيِر الذي يحمُله بشمعِته املضيئِة لياًل نورًا للنهار الذي ُيكمُل 

غم به مسيرَة حياِته املعطاءة ، فعطاءاُته ال محدودة على الرُّ
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 من بساطِته وتواضِعه حيث يرتدي من الحياِة أبسَطها ويتِخُذ
من العشِب ِغطاًء ،وهكذا ينشُر الجميُل عاملَُه الخياليَّ املثالّي

ه، وَله. بتحويله الى فكٍر جميل ِ
َ

ُد في عامل ويبقى هو الجميل املتفّرِ
عاملاِن مختلفاِن، أحُدهما شعريٌّ خيالّي، والثانّي فكريٌّ رفيع ،

ُزه باختالفه ، وهو السهل املمتنع ، هو ما بين االرض فتميُّ
هو التواضُع والكبرياء هو النقيضاِن في الحياة... والسماء

.شكرًا. بفرِحها وحزِنها 

زهوت حّب هللا
وقال األستاذ زهوت حّب هللا في مداخلته عن نّص "الغراب":

الحضور الكريم طاب مساؤكم،
تعودنا أن نلتقي تحية لصاحب الدعوة الذي جمعنا هنا الليلة…

في معبد"ولكننا مع كتب مثل . مع جميل الدويهي الشاعر
موضوع ندوتنا الليلة" و"رجل يرتدي عشب األرض" الروح

.وغيرها نكتشف أن جميل الدويهي الكاتب ال يقل تألقًا وإبداعًا
عبارة عن مجموعة قصص" رجل يرتدي عشب األرض"

قصيرة تتجاوز بصورها� ومعانيها بمسافات حجم الكلمات
.والجمل فيها

والواضح من الكتابات أنه رغم هجرة الكاتب األديب لبالد
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السهول والجبال واألودية إلى سيدني منذ عقود، فالطبيعة
وهو الذي أبدع بالتغزل. بجمالها وسحرها هناك لم تهجره

باملرأة بأبهى الصور أثبت أنه قادر أيضًا على مناجاة هللا لدرجة�
اإلبتهال ومناجاة الطبيعة والتغني بها كإبن طبيعة ريفية ال

فهو يتكلم عن الليل والنهار واملطر والشجر والشتاء. تفارقه
 .البرق والرعد والبحر وطبعا عشب األرض

وما تالحظه بقوة في كتابات جميل الدويهي هو اعتماده
ومن. وبطريقة بارعة على األضداد لبلورة الصورة للقارئ

 :األمثلة على ذلك
صوت الطائر الغّريد ونعيق الغراب - نّص "يا هللا أنت حبيب

فالفارغ فقط هو الذي يطير في الهواء ثم يسقط، أما". عطائي
يا"املمتلئ من نعمتك، والراجح بعقلك فهو الذي ينتصر - نص 

.هللا أنت حبيب عطائي"
كانت امرأة جميلٌة تبيع جسدها وفيه امرأة محافظة،� ال تخرج

أن املرأة ليتين فيما بعد " من بيتها إاّل قلياًل  - نّص "الخطيئة"
األولى أكثر إنسانية وأخالقا من املرأة التي تدعي اإلنسانية

واألخالق وذلك نبذة عن الطريقة اإلبداعية في إظهار املفارقات
 . لدى الكاتب

وإّن حبة قمح واحدة قد ُتطعم الجياع، أّما الزوان وإن كان
.كثيرًا فيلقى في النار
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األديب الثائر:
.جميل الدويهي اإلنسان املرهف املتأمل هو أيضأ أديب ثائر

ثائر على الظلم، ثائر على الجهل، ثائر على النفاق والرياء
فال مداهنة. املستشري لدرجة تدفعه للشعور باالشمئزاز

عنده مع الحق ولكن الحل عنده فهو بالكلمة وليس بالسيف
.ويؤمن بقوة الكلمة

وعّلمتني السنة املاضية أيضًا أّن جيوش العالم كّلها ال تستطيع
تعّلمت من السنة املاضية". "  - نّص أن تحاصر الكلمة

ومن النواحي التي يتميز بها أسلوب جميل التي نتحدث عنها هنا،
أي األديب الثائر على الجهل والنفاق واعتماد األضداد إلظهار

في تلك القصة. الصورة أكثر ما يظهر ذلك في قصة "الغراب"
يظهر ببراعة أسلوب ساخر وبارع عبر انعكاس� الصورة لدى

القوم الجاهلين يدفع بهم لتقديس الغراب واعتباره رمزًا للخير
والعطاء لدرجة� التبارك به واعتبار الحمامة البيضاء رمز شؤم

وبالء إلبراز صورة أناس طغى الجهل في مجتمعهم وهي حالة
وليس"الغراب . لألسف ما تزال سائدة في مجتمعات كثيرة

علينا اآلن سوى أن نبحث عن غرابنا الحبيب، أو نجد أّي
غراب من طينته،� فيعود النور إلى قلوبنا، ويزول الشؤم الذي

جاءت به هذه الحمامة إلى قريتنا، وُيمحى يوم أسود من تاريخنا
"املجيد.
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عجبُت من جاهلين يتفاخرون على: "وبنفس السياق واملعنى
الفالسفة، ومن مْفلسين يزعمون أّنهم صنعوا الشمس

"عجبُت من زمن. "نّص-  والبحار"�
ختامًا ومع التحية والتقدير لجميع الذين يكتبون في جاليتنا

ويساهمون� في إنتاج أدبي محلي، فالحق يقال ويوقعون كتبهم 
إن جميل الدويهي من القالئل الذين ال يكتفون بتوقيع كتبهم
بل غالبًا ما يتبعون ذلك بندوات نقاش بمضون الكتب كهذه

فمن الجميل أن يجمعنا جميل الليلة تحت. التي نلتقي بها الليلة
ومن الجميل أن نجتمع. وعنوان جميل راية الكلمة الجميلة 

ولبنانيين في هذا املقلب من العالم ونقيم انتاجًا أدبيًا كعرب 
في هذه البالد حيث أن محليًا ونرفع من شأن اللغة العربية 

لغتنا الجميلة هي من األمور القليلة املتبقية لألسف التي
تحية. تحية لصاحب االدعوة. نستطيع اإلفتحار بها هذه األيام

.لكم جميعأ وشكرًا إلصغائكم وإلى لقاءات الحقة�

أنطوان الحربّية - ملبورن
ومن ملبورن أرسل األستاذ أنطوان الحربية مداخلة عن نص

"الصالح والشرير" جاء فيها:
عن رجل صالح أراد أن يرتاح" الصالح والشّرير"يتحّدث نص 

تحت شجرة بعد مسيرة ستِة أيام، فمّر به رجٌل شّرير يسرق
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الذهب، ويستولي على أموال الناس، فغضب الرجل الخّير
وأنزَل الشرير عن داّبته وتعارك معه، واستطاع أن يأخَذ جّرَته

وعندما بكى. املليئة بالذهب ويرمي بما فيها في األودية العميقة
ير، وتحّدث عن َفقِره وجوع أوالده، أشفق عليه الخّيرّالشر

وساعَده ليجمَع الذهَب املتناثر، وال يزاالن يجمعان الذهَب إلى
.اآلن، وقد يمض�ي وقٌت طويل قبل أن تمتلَئ الجرُة من جديد

هذه القصة على بساطتها تنطوي على أبعاٍد ومعاٍن عميقة، فَمن
هو الرجُل الخّيُر الذي يرتاح في اليوم السابع؟ إنها رؤيٌة

توراتية، تتحّدث عن خلق العالم في ستة أيام، والخّيُر هو وجُه
والنصُّ يعّبر أيضًا عن صراٍع. هللا تعالى وصورُته على األرض

قديٍم ومتواصٍل بين الخير والشّر، والخيُر استطاع أن يتغلَب
على الشّر وأن يرمَي بذهبه في األودية، لكّنه عاد وأشفق عليه

وهذه هي طبيعُة الخير، فلو لم ُيشفْق على الرجِل... عندما بكى
هذا على االقّل في رؤيِة... اآلخر، لكان تحّوَل هو إلى شّرير

الدويهي، الذي يعتقُد أّن الخيَر والشرَّ يتصارعان ويتصالحان،
ففي نفس كِل واحٍد من البشر خيٌر وشّر، يتعايشان في أعماقه،

وإن كانا على خالف، واألكثُر من هذا، أنا أرى أّن الخّيَر هو
ه الدويهي نفُسه الذي َيغَضُب من األشرار، ويواجُههم، لكنَّ

في معبد"يسامح، فالذين يسامحون، كما يقوُل في كتابه� الخالد 
وسيبقى. ة��������������������������وّي��������������������ة ُعل�����������ح���������ن��������ون إلى هللا بأج������ع������ف�����رت�����ي" الروح
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 الدويهي إلى زمن طويل يؤمُن بذلك، ألنه مختلف، وال ُيشبه
.ألف شكر. أحدًا، ال في فكره، وال في أدبه، وال في حياته

قصيدة للدويهي
صاحب الدعوة األديب الدكتور جميل الدويهي ألقى قصيدة في

املناسبة، بعنوان "إنتي الوحيده":
ْهدّيه لكي الشمس اْلعا بْرج اململِكه

ومْهر األصيْل...
ْهدّيه لكي روحي

 يا أحلى عيون بيوّدو إلي مكاتيب
 مع طير الِودا

وكلمة حبيبي بتكْتبيها عالهدا...
وكّل األنا حكيتو لكي عليكي قليل

بّلشت فيكي كتاب عمري
 وبْلحقك تا يْخلصو اإلّيام

عالدرب الطويل...
هلقّد بيحّبك جميل.

تحت الشتي تنيناتنا،
كلماتنا،
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خْيباتنا...
ودمعاتنا...

لكن بعد رح تضحكي
 وإضَحك أنا

 وإْعقد لكي من عطر زهر املريمي
زّنار عالخصر النحيل...

 ويا ريت فّيي
 لو شْمع ضّويت صابيعي

لكي رّد الْجميل
يا ريت بْقدر َيوم إعطيكي بحر وبالد

فيها عياد
حّتى قول إّني مش بخيل.

كانت َحياتي قبل مّنك متل صْحرا...
متل ُصوره معّلقه عالحيط...

راحو ناس فوق الخيل...
 زاح الليل

ح�ّتى يمْرقو...
 وما عا بدهن يْرجعو

ْوال تذّكرو إسمي
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ْوال بيتي وين
حيل... من بعد الرَّ

إنتي الوحيده املطرِحك بالروح...
يللي شفاِفك التّفاح من لبنان...

يلّلي ضحكتك متل الَهديل...
حّبي لكي ما بينتهي

هّوي الَقبل والَبعد...
هّوي ُنور إّيامي

وَدوا قْلبي الَعليل...
...هْلقّد بيحّبك جميل.

مهما ابتعدتي بالزمان بتْقربي،
 وتا تْطلعي من ْبيوت شعري

مستحيل...
قّدام باب البيت عم إْحكي معك...

متل الكأّنك هون حّدي...
 بتتْركيلي شال أزرق مخملي

وَبوسه أرّق من الَخميل...
 وبتتْركيلي عا قميص�ي ليل

من رمش الكحيل...
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وبضّل غّني باملدى
وبيرّج بالوادي الصدى:

من قبل مّنك ما حدا
ومن بعد مّنك ما حدا...

وما في حدا من الناس حّبك
 متل ما حّبك... جميل.

كلود ناصيف حرب
 ثم كانت كلمة اإلعالمية األديبة كلود ناصيف حرب التي

وهو اعتبره الدويهي من أجمل نصوص الكتاب، درست نصًا
بعنوان "املرأة املجهولة".� وجاء في مطالعة حرب:

؟ إّنه"املرة املجهولة"ماذا يريد جميل الدويهي أن يقول في نّص 
ينطلق من حالة جوع، في املرات الثالث التي حمل فيها أكياَسه

الجوع إلى ماذا؟ هل. وذهب إلى السوق ليبيعها واحدًا بعد اآلخر
هو إلى الخبز، وليس بالخبز وحده يحيا اإلنسان؟ أم إلى عصر
جديد يبحث عنه الدويهي في جميع أعماله األدبية والفكرية؟

الكيس األول فيه سعادته، فقد أسرع إلى السوق ليبيع هذه
السعادة، ألنه يعرف أن بيع السعادة أمر سهل وال يحتاج إلى

وبعد أن باع سعادته للرجل الغني، عاد. كثير من املساومة
د من ��������������������ه مزي������������������������ان لدي������������������������ير إلى السوق ليسأل إذا ك��������������������األخ
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إنها سعادة األقوياء على حساب. السعادة ليشتريه منه
وفي املرة. البسطاء، وسعادة األغنياء على حساب الفقراء

الثانية يحمل الدويهي كيس ال مباالته ويذهب إلى السوق
ليبيعها، وهو يعرف أن الالمباالة سلعة جيدة ولن يكون صعبًا
أن يشتريها أحد، فكم من الناس بحبون الالمباالة لكي يرتاحوا

ومرة ثانية يعود الرجل الذي. من هموم األرض والزمان
اشترى الالمباالة لكي يسأل عن الدويهي، رغبة في املزيد من

هنا تكون الالمباالة مصدر لذة للرجل اآلخر الذي. الالمباالة
وفي املرة الثالثة يحمل الدويهي كيسه. وجد فيها راحة وطمأنينة�

ملاذا. األخير الذي يحتوي على أحزانه ويذهب إلى السوق ليبيعه
األحزان في املرة الثالثة وليس في املرة االولى؟ ألّن من الصعب

أن يجد أحدًا يشتريها؟ ومن مّنا في هذه الصالة يريد أن يشتري
أحزان الدويهي التي هي أكبر من الجبال ويغطيها بابتسامة،

ال يشتهي العصفوُر... أصبحت من حزني رغيفًا يابسًا: "ويقول
وبالفعل لم يشتِر أحد من أحزان الدويهي،"... طعم ُفتاِته

وتفرق الناس متشائمين منه، حتى جاءت تلك املرأة، ابنة
هنا الخالص بامرأة اختارها� من بين... الوزير، فأشفقت عليه

لكنها كل الناس لتحمل عنه كيسه وعذابه، وتشتري منه،
تختلف عن اآلخرين، فهي لم تعد تأتي إلى السوق، وانتظرها
طوياًل، وعرف في النهاية أن كل القصص محكومة بالنسيان،
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مرة واحدة التقى بتلك املرأة، فأحبها. ونقطة أخيرة على السطر
لكي تعود، واحبته لكي تمض�ي عنه وتأخذ منه ذكرى كّل

قصة رائعة على صغرها، ولست أعرف كيف يصنع... أحزاِنه
الدويهي هذا السحر، وكيف يتخيل، وفي أي مجاهل بعيدة
يعيش، ويأخذنا� إليها حتى ولو كنا ال نريد أن نسافر معه في

.خياله� الغريب

ليندا اللقيس غصن
األستاذة ليندا اللقيس غصن اختارت نصًا بعنوان "ملاذا خلقت

الحاقدين؟" وفي ما يأتي مطالعتها:
خلقت لنا يا رّب الحاقدين لنزداد: "يقول الدويهي في كتابه

خلقتهم وفي عيونهم نار ولهب، لكي. حكمة ويزدادوا سقوطًا
.يالحقوا البسطاء واألنبياء وينفثوا ما في صدورهم من ضغينة

خلقتهم مرض�ى ومشّوهين، وعابدين للضالل، فهم يخافون� من
كل نجاح ويطاردون من يفوقهم قيمة ليطعنوه في

".ويكيدوا له املكائد الصميم
أجل أيها الكاتب العبقري قولك عين الصواب بالحاقدين

املاكرين الذين يفسدون األرض بمكرهم وُحفرهم العميقة
يتربصون في اقبية. ليقع فيها األبرياء الطيبون

وعلى وجوههم ابتسامة املكر املقنعة ليخفوا املظلمة نفوسهم
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واألقنعة ال تخفي الحقيقة ألن العيون نوافذ... حقيقتهم
لقد شوهوا صورتهم فيك سيدي الذي خلقتهم على... القلب

ولكن كما .مثالك، ولك الحق أن تندم ألنك خلقت االنسان
سنبقى: "يقول األديب النابغة الدكتور جميل الدويهي في كتابه

في النور الذي اعددته للمحبين أولئك الذين يرتفعون إليك
املالئكة ويسكنون بجوارك في بيوت من فرح وضياء، بأجنحة

لهم الرحيل الطويل ولنا... ونحن ال نخاف من شرورهم 
لهم صرخة ألم  ...لهم الظالم ولنا الكواكب املضيئة  ...الحياة

.ولنا وقفة مجد في العصور حتى تنتهي العصور"
ستبقى لك على مر... أجل أيها العبقري الدكتور� جميل الدويهي

العصور وقفة مجد تتداولها األجيال بمؤلفاتك القيمة التي هي
ها الكاهن الصالح في معبدك غذاء الروح الخالدة، وستبقى أيُّ

خلق كبيرًا وسيبقى مهما ألن الكبير: تستقبل الجميع ال تفرق
.تعب الحاقدون

بل... تغشك إنها... أيها الحاقد املغرور إلى مرآة نفسك فال تنظر
طوبى للمتواضعين فإن لهم: "اعمل بقول سيد الكون القائل

".ملكوت السموات
 .وما أجمل هذا القول الصادق اآلتي من مملكة املحبة املطلقة
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رنده رفعت شرارة - كندا
بعد األستاذة غصن ألقت السيدة مريم الدويهي كلمة األديبة

رنده رفعت شرارة - كندا:
ُتُه

ْ
َناِسٌك َيْرَتِدي ُعْشَب. عرفُتُه ِمْن الَبِعيِد ومَن الَبِعيِد َقَرأ

ُر بالّزهْر َدى َوَيَتَعطَّ ْرِض، َيْغَتِسُل ِبالنَّ
َ
ِلِف)يتكئ َعَلى . األ

َ
(األ

ٍة، وحول( َيا)َوَيْحِمُل ِاِل  أصابِعِه َتْلَتفُّ حروُف ِنَداَء َمَحبَّ
ُه َسَيْجَمُعَها ِفي َرَساِئل نَّ

َ
ِة َطاِئَعًة َواِثَقًة أ ْبَجِديَّ

َ
ِصْدٍق األ

ٍة ُتَحاِكي ااِلْنَساِنَية َوَقَصاِئد َماء،. َمَحبَّ ِفي ِكَتاَباِتهِ� ُروٌح ُتَناِجي السَّ
اٍت ِبالُحب. ًة ِبالَفْلَسَفِة، َومرَّ ًة باملحبة، َمرَّ ُهَو الَواِثُق ِمْن.. َمرَّ

َواِريخ، َيْحَفُظ ْوَتاِر َقْلِبِه، َيْعِرُف ُكلَّ التَّ
َ
َنْفِسِه، الَعاِزُف َعَلى أ

ه نَّ
َ
ٍة َتَفاِصيَل ذاتِه َكِمْرآة... أِل اّل َنْظَرَة َمَحبَّ

َ
شفاٌف اَل َيْنُظُر َحْوَلُه أ

ِة َنْفسها َة. َوِإيَماٍن ِباإِلْنَساِنيَّ ْبَجِديَّ
َ
ِذي َحَمَل الَقَلَم لَيُخطَّ األ ُهَو الَّ

ِشعًرا، َوَيْرُسم ِفي َخَياِلِه َقوَس قزٍح َتْسُكُنُه الَفَراَشات، وُهَو
ْنَيا كساعي بريد َعُه َعَلى الدُّ ُهَو َنْفُسُه. الِذي َحَمَل الَفَرَح َوَوزَّ

ْبَطالَها
َ
ْنَيا ُرْقَعَة َشْطَرْنٍج أ ى الدُّ

َ
ْن َرأ

َ
َعاَش الُحْزَن َوالَكآَبَة َبْعَد أ

ُموَن اَلِعبوَن َيْحَتِرُفوَن َنْقَل الُجُنوِد ِمْن َخاَنةٍ� ِإَلى َخاَنةٍ� َوَيَتَحكَّ
ْن َيِرفَّ ِلُهْم َجْفٌن

َ
َوُهَو الِذي َرسَم الّسَعاَدَة َغْيَمًة. ِبَحَياِتِهْم َدوَن أ

ُيْرِسُلَها ِمْن شَغاِف َقْلِبِه ِلتْمطَر َعَلى ُكّل مْن َحْوله َقِريبًا كاَن أو
ِه . بعْيدًا َماَم ِمْرآِة الذات، َوَيُقوُل" َلْحَظة َواِحَدة"ِفي َنّصِ

َ
َيِقُف أ

ُطوِر ى َنَكاُد َنْسَمُع َصْوَتُه َبْيَن السُّ . َيُقوُل َحتَّ
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ِذي ُيَحاِدُث َنْفَسُه ُمْنُذ لحظِة الِواَلَدِة َفَنَراُه َذلَك الَفْيَلُسوَف الَّ
اِت ِديب... ُيْدِرُك إأْسَراَر الذَّ

َ
الِذي َيْكتُب سيرتُه املَُؤّرخ َواأل

ْحَظُة، َقة َوِفي َغْفَلٍة ِمْن الُعْمِر َتِضيُع ِمْنُه اللَّ ِبحْبَكٍة َجِميَلٍة ُمَشّوِ

َم فيها البصُر ِبَمِصيِرِه فَنَظَر إلى الوجوِد بعْيِن الُحّبِ َلْحَظٌة َتَحكَّ
ْذِن َوَقْبَل ُكّلِ الَحَواّس

ُ
ُل. الِتي َعِشَقت َقْبَل األ

َ
َضاَع: ُهَنا َنْسأ

َ
َهْل أ

ْم أإنَّ َقْلَبُه َما َزاَل
َ
ْحَظَة ِفْعاًل، أ َجِميل الدويهي الَعاِشُق ِتْلَك اللَّ

ْهَشِة ْن َيْتُرَك َلْحَظَة الدَّ
َ
َقاِء َواَل َيَودُّ أ ى اآلَن َيْعِزُف َلْحن الّلِ َحتَّ

َعاَدِة؟ ْن يبقى َجاِلًسا َعَلى ِقَمِم السَّ
َ
َنَعْم َهَذا ُهَو َجِميل َوُيِريُد لُه أ

َناِمِلِه،
َ
ْهَشِة َبْيَن أ الدويهي، الَفْيَلُسوُف الَقاِبُض َعَلى مفاصِل الدَّ

ْلَها َيْوًما ِإْن
َ
نَّ الُحبَّ السرمدّي اَل ُيخلف َوْعَده. َلْم َيْسأ

َ
الَواِثُق أ

ُموِرِه، كما يبحث
ُ
ْفَعَة ِفي ُكّلِ أ ُموَّ َوالّرِ ُه َفُهَو َيْبِغي السُّ َكاَنْت ُتِحبُّ

ْو َفلَنُقْل إنَّ ُروَح الُحّبِ َوَجْوَهرُه هما
َ
ِد أ وُل عن الُحّبِ امُلَجرَّ

َ
أ

َمِن ُخُذَنا إلى ِاْخِتَصاِر الزَّ
ْ
أولوياته. َوَنِصُل ِإَلى الُزبَدِة ِحيَن َيأ

ْو َمَلٍل، ُكّله
َ
ُر َمَدى الُعْمِر ُدوَن َكَلٍل أ َبْل قد ِفي َثَواٍن َقِليَلٍة َتَتَكرَّ

َب عندها الَزمن َتكوُن ِهَي َساَعة َفْت ِعْنَد لحظة َصوَّ الِتي َتَوقَّ
اَل كيوبيد سهمه نْحَو الَقلبين َفِاْنَصَهَرا ِفي َنْبَضٍة َواِحَدٍة َخاِلَدٍة

ل ْيَلة. َتَتَبدَّ َنا ِفي َهِذِه اللَّ
َ
َودُّ لو َنِقف َوأ

َ
َمًعا َلْحَظًة َواِحَدًة، أ

ا َوَفْلَسَفًة ْصِفيِق ِلَهَذا اإِلْنَساِن الَكِبيِر َفَكرًّ ْدُعوُكْم خاللَها ِإَلى التَّ
َ
أ

ْسَمُع َصَدى َتْصِفيِقُكْم َعْبَر املََساَفاِت وأهّنئ. وأدبًا
َ
نفس�ي ِبُكْم َسأ

َم ا ���������������ِقَن���������������ِدي�������������������������ْوَل َص����������������������������������َنا َح�����������������������ع������������������َم��������������������ِذي َج�����������������������ِن ال���������������������������َوِبالزَّ
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َجِميل ِمياَلد الدويهي، َلَك ِمْن َقْلبْي َساَلٌم. د. الَكِبير
ِة  باسمي .َكَنَدا- َوباْسِم الَحَرَكِة اإِلْبَداِعيَّ

سليمان يوسف ابراهيم – عنايا لبنان
وقرأت األستاذة فرح عصافيري تحليل األديب سليمان يوسف

ابراهيم- عنايا، وهذا نّصه:
يؤّطر". الالعنون:"بعنوان النص الذي سأتناوله في مداخلتي

جميل ميالد الدويهي شمعة كونفوشيوس في حكاية�.الكاتب د
أراه يوغل في تأصيل جذور الحكاية. مخطوطة بنور حبر مض�يء

ليعطيها بعدًا جديدًا أعمق؛ وفي هذا سر املفكر الجديد بما
إن النور... أعمل فيه الفكر البشري تفكيرًا منذ أجيال انطوت

والظلمة، الضوء والعتمة، متعارضان قامت عليهما كل مبادئ
الخير والشر؛ التفاؤل والتشاؤم، البركة واللعنة حتى بات يشع

من تداولهما عقيدة فلسفية ونمط عيش يختاره املرء منا
فعلى أقدام... ليقف من أمور الحياة مواقَف تطبع سيرته

الظلمة ينتحر الضوء ومن رحمها ينبلج معلنًا استمرارية
منذ سنين" عود وعواد"هذا ما كنت قد أوردته في كتابي . الحياة

غير أنني أجد نفس�ي واقفًا مع العزيز الدكتور جميل... خلت
ميالد الدويهي أمام فلسفة يوغل بها تمحيصًا وتبصرًا؛ إلى أن

متخطيًا حدود الذين: يصل سابرًا غور النفس البشرية
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يرفضون إضاءة بصيص أمل في عتمة األيام املدلهمة إلى أولئك
الذين ال يكتفون برفض النور وحسب، بل إن خبثهم املقيت

.املمجوج يجعل منهم أناسًا يتعشقون سرًا ما يرفضونه عالنية 
إن أصحاب هذه النفوس، ألشد قذارة ومسخًا من رافض�ي

النور؛ لوساخة األنانية املتحكمة بهم؛ بنظر الحاكم بالعدل،
ومن األولى بنظره أن يحرقوا بنار جهنم النور الذي رفضوه

.عالنية وتعشقوه سرًا ، ليدفؤوا إلى شعاعه منفردين متفردين
وكم كان حريًا أن يحدقوا بالشمس ويدعوا الناس إلى السير

ألن اإللتفات يكون على الش�يء أما التحديق... بهدي شعاعها
فيكون به؛ لعلهم كانوا ينجون من سعير الحكم وإن كان حكمًا
.عاداًل أبرمه بهم حاكمهم� املفكر الذي تقمص شخصيته الكاتب

كم مقيت يا سادة؛ أن نعلن غير ما نضمر؛ أن نكره عالنية ما
ومن نعشق سرًا؛ فنحيا خطاًل يخطل به كل من يتعثر بنا على

بورك. دروب الحياة؛ بداًل من أن يسمو بعالقته اإلنسانية معنا
حبرًا مصلحًا يبذر دروب الورق بفكر نير، جميل.قلمك د

الخطو يبث اإلنسانية خالصًا كلما تهادى وتنهد بعطر من
قارورة طيب رجل صادق مع نفسه من قبل أن يكونه مع

تحياني وسالمي لك ولفكرك ولكل من سيستمع إلى. الناس
من هذا املعين الثر؛ أهوى اإلرتواء قيمًا ومبادىء. مداخلتي
.والسالم
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أسئلة وأجوبة
وبعد انتهاء الكلمات ُفتح باب توجيه األسئلة إلى األديب الدويهي

الذي اعتبر أن هويته الشعرية قد تشكلت بعد كتابه "وقلت
، وقال إنه يحب جميع كتبه لكن "في معبد2000أحبك" في عام 

الروح" له هوية خاصة� يحبها. وعن تنوع اللغة التي يكتب بها،
قال إن لغته تختلف من نوع شعري إلى آخر، كما لغته في النثر
هي غير لغته في الفكر، وقد منحه هللا هذه اللغات املتعددة من

فضله وكرمه.

جوزيف سّكر: التوأمة بين نادي الشرق لحوار الحضارات
ومشروع األديب د. جميل الدويهي لألدب املهجري الراقي

"أفكار اغترابية"
وكانت مفاجأة الجلسة الحوارية إعالن نادي الشرق لحوار

الحضارات في لبنان التوأمة مع مشروع األديب د. جميل
الدويهي "أفكار� اغترابية"، تقديرًا ملا يقوم به هذا املشروع من

أعمال أدبية وفكرية. وجاء هذا اإلعالن على لسان رئيس
النادي في سيدني املهندس جوزيف سكر. وشكر الدويهي

القيمين على النادي واعضاءه جميعًا للثقة التي منحوها ألفكار
اغترابية، وقال: "أنتم األخ الكبير وأنا األخ الصغير". 

ثم كانت ضيافة ومشروبات والتقاط الصور التذكارية.
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