
2016كتبوا يف معبد الروح، أبقالم جمموعة من األساتذة، أفكار اغرتابية 
هتنئة من األستاذ أنطوان احلربية إىل األديب مجيل الدويهي

يس���ّرين أن أه���نئ املفك���ر واألديب والش���اعر مجي���ل ال���دويهي على نش���ر كتاب���ه اجلدي���د "يف
معب���د ال���روح". وه���ذا الكت���اب القّيم ه���و واح���د من إص���داراته وكتب���ه العدي���دة ال���يت تبحث

إبميان وحمبة عن عامل جديد، يتحقق ابلثقافة القَيمه الراقية، وابلكلمة اهلادفة.
والكث��ريون ممن ق��رأوا كتب ال��دويهي الش��هرية: "البطري��رك إس��طفان ال��دويهي من قمم إه��دن
إىل قمم القداس���������ة" )ابللغ���������ة اإلنكليزي���������ة(، "وقلت: أحب���������ِك"، "أه���������ل الظالم"، "ط���������ائر
اهلامة"... يقّدرون للدويهي فكره وأدبه ومس��امهته الكب��رية يف األدب اللبن��اين والع��ريب، ويف

املهجر على وجه اخلصوص.
وإن��ين أعت��رب كت��اب "يف معب��د ال��روح" ال��ذي وص��لتين نس��خة من��ه، من أهم األعم��ال األدبي��ة
ال��يت تغريِّ يف املف��اهيم الس��ائدة، وتك��ون ع��ربة ودروس��اً لألجي��ال اجلدي��دة، ف��احلّب يف معب��د
ال��روح ه��و للن��اس مجيع��اً: "وك��لُّ من ي��دَّعي أنَّه حيبُّ هللا وح��ده يك��ون حبُّه ابطاًل، ف��احلبُّ
يك�������ون هلل واملخلوق�������ات وللك�������ون أيض�������اً. احلبُّ يعطيكم احلرِّيَّة، وابحلرِّيَّة ينس�������جم اخلالق

معكم ويصري احلبُّ يف مرتبة العبادة."
والتس���امح عن����د ال����دويهي قم����ة اإلنس����انية: "عن����دما تس����احمون ترتفع����ون إىل هللا أبثواب من

نور، وعندما تثأرون للدم البايل، فال تغادرون املآمت."
وعن��دما أييت إلي��ه أبن��اء بلدت��ه برج��ل يعتربون��ه ك��افراً ويري��دون قتل��ه أم��ام املعب��د، يق��ف بينهم
وبينه طالباً منهم أن يقتلوه هو قبل أن يقتلوا الرجل، ويص��يح هبم: "َمن منكم ك��ان قاض��يًا
أو حاكم���اً ابلع���دل يف أيِّ زمن؟ وَمن منكم حص���ل على توكي���ل من هللا لكي ي���دافع عن���ه
ويع���اقب َمن خيالفون���ه؟ ومن أيِّ حمكم���ة حص���لتم على ح���قِّ املرافع���ة واإلدان���ة؟ انظ���روا إىل
الطي����ور كي����ف تس����بِّح اخلالق وليس هلا كت����اب، وانظ����روا إىل الش����جرة كي����ف ترف����ع ذراعيه����ا
وتتض���رَّع لإلل���ه احلبيب، وانظ���روا إىل األم���واج كي���ف تتل���و ص���الهتا األبديَّة، وهي مل ت���دخل
يوماً إىل معبد،  وال تعرف الركوع... إنَّ هللا حيبُّ عبادتكم ويقدِّس وجودكم، وعليكم أن
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حتبُّوه من غ��ري أن تطلب��وا من��ه ش��يئاً يف املقاب��ل، فاملعاب��د ليس��ت أمكن��ة لل��بيع والش��راء. وإذا
لون إلي��ه من الطري��ق ال��يت ال تس��ريون عليه��ا، فال تلعن���وهم رأيتم أنَّ الن��اس حيبُّون هللا، وَيص��ِ
م إخوة لكم يف الدين وأنتم ال تعلمون. وقد يكون هللا راضياً عنهم أكثر ممَّا ه��و راض ألهَّنَّ

منكم ومن عبادتكم. إنَّ هللا ال يريد منكم دينكم بل يريد إميانكم."
أم���ا ال���ذين يكّف���رون الن���اس ويقتل���ون حتت ش���عار ال���دين، فيق���ول عنهم: "ه���ؤالء هم أع���داء
البشرية، وأعداء الفكر والتقدم. سيعرتضونكم يف الدروب الوعرة ويس�ألونكم عن أمسائكم
ومدنكم وزوجاتكم، فقولوا هلم إّنكم أبناء هللا، وليس��ت لكم أمساء كم��ا اجملرات البعي��دة ال
أمساء هلا. وإذا ق�����الوا لكم: مب تؤمن����ون؟ فقول�����وا هلم: حنن ن�����ؤمن بك����ّل ش�����يء، ن�����ؤمن حببّ�����ة
ال�رتاب واجلذور والس��ماء والش��جر الع��اري ألهَّنا كّله��ا من عم�ل واح��د، ونعتن��ق الفك��ر ألن�ه
ه���ا وتلبس���ها الع���راء لكي تع���ود من فك���ر املب���دع، ونق���ّدس الرايح ال���يت تقتحم الغاابت فتغريِّ

عرائها خلقاً آخر."
وعن متجيد املرأة يقول: "الرجل اي ابنيت هو رأس املرأة واملرأة جسده وقلبه، وكالمها حيت��اج
. املرأة هي الربي���ع ال���ذي يزه���ر يف احلق���ول، وميأل الس���ماء عط���رًا إىل اآلخ���ر ليعيش ويس���تمرَّ
وغن��اء. وإيّنِ ألعجب كي��ف أنَّ التقالي��د جعلت منه��ا اتبع��اً، وهي ال تتَب��ع وال تُتَب��ع. وإيّنِ

ِك واعرض��ي علي��ه ألعجب كي��ف يهني الرج��ل زوجت��ه وال يش��عر ابإلهان��ة. إذه��يب إىل زوِج��
احلقيق����ة، فه����و يع����رف نص����فها ويكتفي مبا يعرف����ه، ف����إذا رفض أن يع����رف النص����ف اآلخ����ر،
فانفض���ي غب���ار نعلي���ِك عن���د ابب���ه، واخ���رجي من عن���ده وال تع���ودي إالَّ إذا ع���اد ورض���َي مبا
قس���مه هللا ل���ِك من ح���قٍّ ونص���يب يف احلي���اة. وعن���دما ي���ذهب إلي���ِك معت���ذراً وراغب���اً يف أن
تع��ودي إلي��ه، ف���اطليب من��ه لباس��اً جدي���داً، وح��ذاء، وأص��باغاً لوجه���ك وأظ���افرك. س���يقولون
عن�����ِك إنَّك ام�����رأة مادِّيَّة، ولكنَّ املادَّة وال�����روح واح�����د، ينفص�����الن أحياانً وأيتلف�����ان أحيااًن
أخ��رى، ولكن ال يتحارابن، فه��ل يفص��ل املت��نزِّه يف احلق��ول بني عط��ر الزه��رة ولوهَّنا، أو بني
الش��������مس ونوره��������ا؟ هم يري��������دون من��������ِك أن أتس��������ري نفس��������ِك يف ال��������روح فتظلِّي ض��������عيفة
ومستس���لمة، أمَّا جس���دِك فآل���ة هزيل���ة، تعم���ل يف الف���راش واحلق���ل وال���بيت، وتتعطَّل عندم����ا

يريد هلا اآلخرون أن تتعطَّل..."

4



ويص��رخ ال��دويهي يف وج��وه من حيتق��رون اإلنس��ان ويطلب��ون من��ه أن يك��ون اتبع��اً هلم: "أنتم
، وتقول���وا: ههن��ا رج��ل خاض��ع تطلب���ون مينِّ أن أق���ف على أب���وابكم ش��حَّاذاً، فتعطف���وا عليَّ
ه كم����ا نش���اء. وتري����دون أن أع���رتف أم���ام البش����ر وض����عيف، ويف وس���عنا أن منتلك���ه، ونس����ريِّ
أبنَّكم نبالء ومالئكة، فتكّرِموين، وتكافئوين كما تك�افئون الع�اجزين من أتب�اعكم. وحتبُّون
أن أق��ول فيكم كالم��اً لتغ��دقوا عليَّ ابهلدااي، وتق��دِّموا ألطف��ايل ش��ربة م��اء، ولكنَّين ال أق��ول
إالَّ حقيقتكم اجلارح��ة، وأم��وت من العطش وال أش��رب من أي��ديكم، ألّن أي��ديكم ص��فراء،

وماءكم ماحل ومسموم."
ومن النص����وص ال����يت أعجبت����ين كث����رياً يف الكت����اب رفض ال����دويهي لألرق����ام: "أنتم ختطئ����ون
عن����دما تتح����دَّثون عن األع����داد، وحْتس����بون م����ا يف حق����ولكم من ث�����مار وفاكه����ة، وم����ا على
بيادركم من اخلري. وختطئون عندما جتمع��ون وتطرح��ون أم��والكم بع��د أن تع��ودوا من الس��وق
وقد بعتم أو اشرتيتم. وختطئون أيضاً حني تعدُّون زوجاتكم وأوالدكم، فاألرقام ليس��ت إالَّ
قها العامل املاّديُّ. واحلقيقة هي أنَّ األرقام ال تصدق... هك��ذا أوهاماً وضعها العلم، وصدَّ
هو هللا، ال حيدُّه عقل وال حتدِّده أرقام، فال تنظروا إليه أبفكاركم فقط بل أبرواحكم أيض��ًا
لتكتش��فوا أنَّه واح��د. وإذا مسعتم َمن يقول��ون إنَّه غ��ري واح��د، فاس��ألوهم عن ذل��ك وانتظ��روا
منهم أن جُُييب���وا، فلعلَّه واح���د وغ���ري واح���د يف وقت واح���د. وال تس���تعجلوا يف احلكم، ف���إنَّ
كم أن أحكامكم ستكون خاطئة إذا كنتم تستخدمون أبصاركم للوصول إىل احلقيقة. وإايَّ
تتَّهم��وا أح��داً ابلض��الل، ألنَّ ذل��ك حُيدث الش��قاق والفرق��ة بني الن��اس. وم��ا أبغض الفرق��ة

رة!" إذا كانت ابنة األفكار اجملرَّدة واألرواح املعطَّلة... والقلوب املتحجِّ
هذه مقتطفات اخرتهتا من كتاب "يف معبد الروح" وليس هناك متسع لكي أشري إىل ك��ّل
النص���وص ال���يت أعجبت���ين في���ه، فهي كث���رية. فهنئي���اً لل���دويهي على إص���داره اجلدي���د، وهنيئ���ًا

لألدب بعمل إبداعّي وفكرّي من هذا النوع.
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 "يف معبد الروح" للمفكر املهجرّي د. مجيل الدويهي:
قيمة إنسانية وفكرية ومشروع حلياة

األستاذة مرمي الدويهي

ه����ا ه����و كت����اب رائ����د يف الفك����ر املهج����ري األس����رتايل "يف معب����د ال����روح" لألديب والش����اعر
اللبن��اين املهج��ري ال��دكتور مجي��ل ال��دويهي، ال��ذي بع��د أن طفحت أك��واب ش��عره املتع���دد
األنواع واالجتاهات، أخرج كتاابً شكل مفاجأة للواقع الثقايف، ورمبا يكون مرحلة أوىل من

مراحل إصدارات فكرية متالية.
وبع����د أن ك����ان ال����دويهي "مخس����ة ش����عراء يف ش����اعر واح����د"، وقّصاص����اً ومؤّرخ����اً، وابحث����ًا
أكادميياً نشرت أعماله يف جمالت وكتب ومواق��ع متخصص��ة، ابإلنكليزي��ة والعربي��ة، ه��ا ه��و
يط����ل بنفح����ة جدي����دة، وك����أن دأب����ه أن يقتحم ك����ل اجملاه����ل من غ����ري رهب����ة، وه����و املثق����ف

األكادميي املشهود له، والذي ملع جنمه يف لبنان واملهاجر والشرق.
"يف معبد الروح" ال خياف الدويهي من مناقشة الفالس��فة، ومن الغ��وص يف ال��دين، بفك��ر
ينطلق من املسيحية أصاًل، لكنه ال ينحصر فيها، بل يطمح إىل اإلنس��انية الواس��عة، وه��و

لم ابلدايانت والفكر اإلنساين، واجتاهات العمالقة الكبار يف األدب العاملي.
ُ
امل

لق�����د مشلت ثقاف�����ة ال�����دويهي آداب الش�����رق، وم�����دارس الغ�����رب، واطل�����ع على احلض�����ارات،
والت��������اريخ واألس��������اطري واحلكاايت، وغ��������رف من املس��������يحية واإلس��������الم والت��������وراة والبوذي��������ة
واهلندوس�������ية، ودرس أعم�������ال ج�������ربان والرحياين ونعيم�������ه وط�������اغور وغوت�������ه والكالس�������يكيني
والرومنطيق�����يني والرم�����زيني والس�����ورايليني، وكث�����ريين غ�����ريهم مّمن يض�����يق املدى أبمسائهم، أم�����ا
األدب الع��ريب بقدميه وحديث��ه ففي ذاكرت��ه الكث�ري من��ه. وه��ذا م��ا ك��ّون لدي��ه مس��احة فكري��ة
واس���عة اس���تغّلها يف إطالق أّول عم���ل فك���رّي من ه���ذا الن���وع يف املهج���ر، ح���ىت أن البعض
ت��ذكر من خالل��ه "ن��يب" ج��ربان، على ال��رغم من أن لل��دويهي لغت��ه اخلاص��ة ال��يت ت��وازن بني

الرمزية والواقعية، وأدبه أسهل من أدب جربان، أّما أفكاره فتختلف.
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الدويهي والفكر الفلسفي:
اآلابء واألبناء:

يع�����ارض ال�����دويهي يف الكت�����اب آراء ج�����ربان ع�����ّدة م�����ّرات، ففي "الرج�����ل وأبن�����اؤه"، يق�����ول
الدويهي: "ال تنشغلوا ابلتعاليم الضاّلة اليت تسعى إىل التخ��ريب، إن هللا أوج��دكم وأحبكم

(. وال ريب62ويري���دكم أن حتبّ���وا الغرابء عنكم فكي���ف أبقرابئكم اي قليلي اإلميان؟" )ص 
يف أّن ال��دويهي ينطل��ق من فك��رة مس��يحية يف األص��ل، لكّن اهلدف ليس نق��ل الفك��رة ب��ل
االنطالق منه���ا إىل مقارع���ة ج���ربان يف قول���ه: "أبن���اؤكم ليس���وا لكم، ابن���اؤكم أبن���اء احلي���اة".
وللتأكيد على صحة ما نذهب إليه، يقول الدويهي: "إن األرض اليت أطلعت الشجرة ال

(. لكّن ال��دويهي ال يطلب من63تغادره��ا وال تبتع��د عنه��ا، ب��ل تظ��ّل ملتص��قة هبا" )ص 
األبن����اء أن أيخ����ذوا ك���ّل ش����يء من أهلهم: "إذا ك���ان اآلابء يفرض����ون عليكم ش����رائعهم فال
تغضبوا، ب��ل خ��ذوا منه��ا م��ا يفي��دكم، وإذا س��ألوكم: ملاذا مل أتخ��ذوا ك�ل ش��يء؟ فقول��وا هلم:

( وهبذا ال يري�������د63إّن من يعطي كث�������رياً ال يس�������أل عن القلي�������ل ال�������ذي مل يؤخ�������ذ." )ص 
ال��دويهي أن يف��رتق األب عن ابن�ه، كم�ا ال يري�د أن يف��رض األه��ل على أبن�ائهم ك�ّل ش�يء

يتمنُّونه.
الشيطان:

ويف موض��وع الش��يطان خيالف ال��دويهي ج��ربان أيض��اً، وال��دويهي درس أتث���ُّر أدابء املهج��ر،
وخصوصاً جربان والرحياين مبسرحية "فاوست" الش�هرية للش�اعر األملاين الكب�ري غوت�ه، ففي

ة الش���يطان )كت���اب العواص���ف( يع���اون اخلوري والش���يطان   على الطري���ق. ويفهحيمل���وقص���ّ
معب��د ال��روح نس��مع رجاًل يس��أل الك��اهن: "ه��ل ص��حيح أيّه��ا الك��اهن اجللي��ل أّن الش��يطان

 إىل مس����افة؟" وجُييب الك����اهن يف معب����د ال����روح:هاتف����ق ذات م����رّة م����ع ك����اهن لكي حيمل����
"مس��اكني ه��ؤالء الش��عراء كم يعمل��ون خي��اهلم يف أقاص��يص ال متّت إىل الواق��ع بص��لة. لق��د
أراد ج���ربان أن يص���ّور الش���ّر ال���ذي يف نفس ك���اهن، فص���ّور ب���داًل من ذل���ك اخلري يف نفس

(. إذن خيتلف الدويهي عن جربان، فاألّول يعت��رب أّن الش��يطان26-25الشيطان". )ص 
فيه ص��فاتشّرير متاماً وليست له صفة من صفات اخلري، بينما جربان يعترب أّن الشيطان 
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 اخلوري، وإن كانت نواايه شريرة ابملطلق.تحدث إىل عندما ياخلري
ومل يكن ج�����ربان وح�����ده من اعتق�����د أّن الش�����يطان في�����ه خ�����ري، فق�����د ك�����ان هن�����اك يف األدب
املهج���رّي ص���وت أم���ريكي آخ���ر ه���و أمني الرحياين ال���ذي أس���ند إىل الش���يطان أعم���ال اخلري
وال����رقّي. ولل����دويهي دراس����ة أكادمييّ����ة غ����ري منش����ورة عن ه����ذا املوض����وع، كم أمتىّّن علي����ه أن
يس���ارع يف نش���رها. وعن���دما يق���ول ال���دويهي: "إّن بعض الش���عراء ص���ّوروا الش���يطان كأح���د

26دع���اة التط���ور اإلنس���اين واالخ���رتاع وش���كروه على جه���وده إلص���الح الع���امل... " )ص (
فه��و يش��ري إىل املس��ألة ال��يت ذكرهتا س��ابقاً. فال��دويهي ي��رى عكس ه��ؤالء أّن هللا وض��ع يف
اإلنس��ان العق��ل وال��روح مع��اً، وأوج��د ل��ه الفك��ر ليط��ّور البش��ريّة وال ي��د للش��يطان يف ذل��ك.
ولكّن بعض رج����ال ال����دين ال����ذين جعل����وا ال����دين منافي����اً للعلم واعت����ربوا أّن تط����ّور اإلنس����ان
خيالف الش�����رائع هم ال�����ذين جعل�����وا بعض املفك�����رين يعتق�����دون أّن الش�����يطان ه�����و ص�����احب

(.26األعمال اجلليلة والتقّدم )ص 
اخلري والشّر:

ويت���ابع ال���دويهي رحلت���ه يف فك���ر ج���ربان، فيق���ع على نص "اخلري والش���ّر" يف كت���اب الن���يب،
وفيه يقول جربان: "أان ال أحّدثكم عن الش��ّر ال��ذي فيكم إمّنا عن اخلري ال��ذي فيكم، ألن��ه
أليس الشّر بعينه ه�و اخلري املت�أمّل آالم�اً مربح�ة من تعّطش�ه وجماعت�ه؟ ف�إيّن احلّق أق�ول لكم:
�ه يش��رب من إن اخلري إذا ج�اع س�عى إىل الطع��ام ول��و يف الكه��وف املظلم��ة وإذا عطش فإّن

املياه املنتنة الراكدة."
فالش����ّر عن����د ج����ربان غ����ري موج����ود، وه����و اخلري املت����أمّل، مبع����ىّن أّن الش����رير إمّنا ي����رتكب الش����ّر
حلاجت��ه إىل الطع��ام والش���راب، فأص��ل الش���رير خرّي. ولكن ج��ربان ين��اقض نفس���ه يف النّص
ذات���ه، عن���دما يق���ول: "ليت الظب��اء الس��ريعة تس���تطيع أن تتعّلم الس��الحف البطيئ���ة الس��رعة
واحلرك����ة." ونس����تنتج من ه����ذا الكالم أّن هللا ه����و ال����ذي خل����ق الظب����اء س����ريعة )إىل عم����ل
اخلري(، وخل���ق الس���الحف بطيئ���ة )إىل عم���ل اخلري(، فكي���ف يك���ون إذن أّن اإلنس���ان ه���و
�����ه جُيوع ويعطش؟ وه�����ذه اإلش�����كالية يلتفت إليه�����ا ال�����دويهي ال�����ذي يتح�����ّول إىل الش�����ّر ألّن

مرتني:
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: "ومسعتم أيض���اً من بعض املفك���رين أّن اإلنس���ان ق���د ول���د وفي���ه اخلري وميوت26-العظ���ة 
مع����ه ولكّن����ه إذا ش����عر ابحلاج����ة فق����د يقت����ل أويس����رق ليعيش. وإيّن ألس���ألكم وأنتم تغف����رون
ه احلاج��ة لص��احب احلاج��ة خطيئت��ه: م��ا الف��رق بني ه��ذا اخلاطئ الش��ّرير وبني ال��ذي تعض��ّ

(.77ويعطش وجُيوع، فيفّضل املوت على أن يفعل شرّاً؟" )ص 
وينطل���ق ال���دويهي يف رده على ج���ربان من فك���رة ديني���ة وإنس���انية، إذ ال جتوز املس���اواة بني
القات����ل والض����حّية وبني الس����ارق واملس����روق، وبني اجلاين واجملين علي����ه. وكم من ض����عفاء يف
ه���ذا الع���امل ستض���يع حق���وقهم إذا طلبن���ا منهم أن يس���ّلموا تل���ك احلق���وق ملن يفوق���وهَّنم ق���ّوة

وثراء.
 أيض���اً: "وق���د مسعتم عن األانيّن ال���ذي أيخ���ذ وال يعطي ألّن عط���اءه يعّذب���ه.26-العظ���ة 

��ه ال ُيس��عد َمن حيت��اجون وص��دقاً أق��ول لكم إّن األانيّن يعيش مع��ّذابً على ه��ذه األرض ألّن
ّ�ه غ�ري إليه، وال يسرُّ ابلعطاء اجلميل، وإن أعطى من غري أن يدري فعطاؤه ال قيم�ة ل�ه ألن

(.76مقصود وال تعلم به نفسه" )ص 
ويلفت الدويهي يف هذا املقطع إىل ما جاء يف مقال��ة "اخلري والش��ّر" جلربان: "إن الثم��رة ال
تستطيع أن تقول للجذر: كن مثلي انضجاً، مجياًل، جّواداً، ألّن العطاء من طبيع��ة الثم��رة

واألخذ من طبيعة اجلذر وال حييا إالّ به".
فاجلذر أانيّن يغوص يف الرتاب ابحثاً عن الغ��ذاء واملاء، ولكّن��ه يعطي للثم��رة أن تك��ون من
ّ�ه ول�و أعطى غ�ريه من غ�ري أن ي�دري غ�ري أن ي�دري. وال��دويهي يعت�رب اجلذر غ�ري س�عيد ألن

فإّن عطاءه غري مقصود وال تعلم به نفسه.
احللولّية:

ويع�����ارض ال�����دويهي ج�����ربان أيض�����اً يف فك�����رة احللوليّ�����ة أي أن يك�����ون اإلنس�����ان إهلاً، ويّتهم
الدويهي من آمنوا ابحللولّية أبهَّّنم جعلوا من غرور أنفسهم ورغبتهم يف التعايل مرآة 
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(7خلالقهم )ص 
هللا املوجود:

وميضي الدويهي يف نقض صريح وجريء آلراء املفكرين، فيلتفت إىل موضوع خط��ري عن��د
نيتش�ه: "إلغ�اء هللا"، فيق�ول: "لق�د اته بعض الفالس�فة ال�ذين اختص�روا الطري�ق، وأرادوا أن

(.7يك����ون هللا حمواً وزوااًل فم����ا أزال����وه من الض����مائر والقل����وب وال حموه من الكتب" )ص 
ويع�ارض نيتش�ه ق�ائاًل: "نيتش�ه ال يع�رف احلقيق�ة. لق�د رأى نفس�ه عمالق�اً يف م�رآة كاذب�ة،
فاعتق��د أّن اإلنس��ان إل��ه. أان أدرك أن اإلنس��ان ليس إهلاً ولن يك��ون، ولكن في��ه قط��رة من

(43عبري اإلله، فلماذا يفّرط هبذه القطرة اليت تعطيه اجملد والفضيلة؟" )ص 
الدويهي والدين:

يبحث ال�����دكتور مجي�����ل ال�����دويهي عن دين ع�����املّي، يتج�����اوز األداين مجيع�����اً وحرفّياهتا ال�����يت
تفص��ل بني الن��اس، فكم��ا يظه��ر يف الكت��اب أّن ال��دين واح��د كم��ا أّن هللا واح��د: "كون��وا
إخ��وة يف معب��د ال��روح، وال تس��ألوا أح��دكم: من أين أتيت؟ ومن مها أب��وك وأّم��ك؟ ف��املؤمن
ال يسأل أحداً عن أصله ودينه، فاألصل واحد، والدين واحد كم��ا أّن هللا واح��د يف مجي��ع

(.92األمكنة." )ص 
ويطلب ال����دويهي من الن����اس أن ُيص����لُّوا على األم����وات مجيع����اً من غ����ري متي����يز: "إذا م����ررمت
ابلقرب من مق��ربة، فص��ّلوا على األم��وات وأنتم مغمض��و العي��ون، وال تقول��وا: ه��ؤالء ليس��وا
من أمواتن����ا، ف����األموات ال يعرف����ون أمساءهم وق����د ترك����وا معاب����دهم على األرض وذهب����وا إىل

(51مكان ليس فيه معابد وأيقوانت." )ص 
وانطالق��اً من ه��ذه احلقيق��ة جُيع��ل ال��دويهي معب��ده جلمي��ع الش��عوب: "فتحت أب��واب املعب��د
جلمي���ع الش����عوب، فاهلل مجعكم ال ليف���ّرقكم، وف���ّرقكم ألّن اختالفكم حكم���ة. وق���د ول���دمت
على دين ليس ألنكم اخ����رتمت دينكم ب����ل ألّن آابءكم وأج����دادكم ك����انوا على ه����ذا ال����دين،
وبع��د أن ول��دمت مل يس��ألكم أح��د عن ال��دين ال��ذي تفض��لونه فيك��ون لكم، فاألداين ليس��ت
من��ازل من حج��ر مقفل��ة األب��واب. وإنكم عن��دما تعب��دون هللا تك��ون عب��ادتكم دين��اً، وليس
اً كي����ف تص����ّلون. أمّ����ا ال����ذين ق����الوا لكم إّن دين اآلخ����رين ليس ص����حيحاً، فهم جتّ����ار مهمّ����
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اهليك��ل ال��ذين أص��اهبم الغ��ىّن، وم��ا زال��وا جُيمع��ون املال وال يش��بعون ولبس��وا التك��رب درع��اً."
(91)ص 

ر ال���دويهي جمموع���ة من احلق���ائق املّتص���لة ابل���دايانت ويف ه���ذا املقط���ع القص���ري يط���رح املفكّ���
أختصرها يف ما أييت:

-هللا مجع الناس ال ليفّرقهم.
-هللا فّرق بني الناس شعوابً وقبائل ألّن االختالف حكمة من هللا وليس مدعاة لالقتتال.
-اإلنس���ان يول���د على دين آابئ���ه وأج���داده وال خيت���ار دين���ه، ول���و ُول���د أهل���ه على دين آخ���ر

لكان اخّتذه.
-اإلنس��ان ال ُيس��أل عن��دما يك��رب عن ال��دين ال��ذي خيت��اره، ألّن االختي��ار ق��د مّت عن طري��ق

التقليد والتبعية.
-األداين ليست مقفلة، بل هي منفتحة على بعضها، وقد جاء واحدها ليكمل اآلخر.

-عبادة هللا هي الدين، واالختالف يف الصالة ال يعين أّن هللا خمتلف.
-تفضيل دين على دين آخر غري صحيح.

-الذين يصفون الدين اآلخر أبنّه غري صحيح هم جّتار اهلياكل.
ار والفّن���ان والنّح���ات وعن���دما يتح���دث ال���دويهي عن آهلة متع���ّددة لك���ل من الفاّلح والبّح���
وال���راقص والعام���ل، فه���و ال يقص���د أّن هللا غ���ري واح���د، ولكّن كالّ منهم ي���راه على طريقت���ه
ار يطلب أن ويص��ّلي ل��ه على طريقت��ه، ف��الفاّلح مثاًل يطلب من هللا أن يغ��ين زرع��ه، والبّح��

يهدأ البحر ويكثر الرزق وهكذا.
��ا ال ش��ّك في��ه أّن ال��دويهي ينطل��ق من عقائ��د دينّي��ة معروف��ة، خصوص��اً املس��يحّية، لكي ومّم
ال يظّن الناس أّنه يريد إلغاء الدايانت، فالعناوين الكثرية اليت يزخر هبا الكتاب ت��دّل على
روح مس��يحّية: قيم��ة احلّب، املس��احمة، العظ��ة األخ��رية )دع��وة إىل الس��الم(، ففي املس��احمة
يق�����ول: "لق�����د غف�����رت ذن�����وب الكث�����ريين من البش�����ر وعلّي أن أغف�����ر املزي�����د منه�����ا يف األايم

(... "وهللا أوجد فينا نزوات ال تقاَوم عند الضعفاء، ولكّنها 6واألعوام اآلتية" )ص 
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( إذًا6تقاوم بصعوبة عند األقوايء فيتقّدسون ابإلرادة اليت ولدهتم وطّهرهتم بناره��ا." )ص 
��ة، أّم��ا يعت��رب ال��دويهي أّن اخلطااي ُوج��دت يف اإلنس��ان وال س��بيل للف��رار منه��ا إالّ إبرادة قوّي
الضعفاء فيسقطون يف النزوات. ولكن هل يسامح هللا اإلنسان اخلاطئ؟ ه��ذا م�ا يوض��حه
ال������دويهي يف قول������ه: "حنن عن������دما نق������ع يف اخلطيئ������ة نك������ون ق������د نس������ينا أن نض������ع زيت�����اً يف

(، "اخلطيئ����ة ليس����ت ض����ّد الن����ور، ب����ل هي أزم����ة يف قلب الن����ور" )ص32املص����باح." )ص 
(، "عقاب اخلطيئة ال ينبغي أن يكون مواتً أبداّيً، بل مساحمة وشفقة على ال�روح ال�يت32

(، " الن��ور أعطاان احلي��اة،32غفت ومل تنتب��ه إىل أّن الظالم ق��د أتى على حني غ��رّة" )ص 
( وسيمض��ي وقت طوي��ل قب��ل أن يواف��ق الن�اس على32والظالم ال مينع عّن�ا احلي��اة." )ص 

فلسفة الدويهي، وها هو يريد إقن�اعهم بص��دق نظرت��ه، مس�تفيداً من ق�ول الق�ديس يوحّن�ا:
"هللا حمّبة"، فيق�ول: "ال تقع��وا يف جترب�ة، أّم�ا إذا فش��لتم فال تيئس�وا ألّن هللا حيّب اإلنس�ان"

(.32)ص 
وال تكون املساحمة من هللا إىل اإلنسان فقط، بل من اإلنسان إىل اإلنسان أيضاً: "عندما
تس���احمون، ف���أنتم ترتفع���ون إىل هللا أبجس���اد من ن���ور، وتدوس���ون على الك���واكب. وعن���دما
حتق��دون، ف��إّن أرواحكم تك��ون حمبوس��ة يف أوك��ار الظالم، وقل��وبكم أض��يق من نع��وش. إذا
س�����احمتم، ترفرف�����ون أبجنح�����ة املالئك�����ة، وإذا أثرمت لل�����دم الب�����ايل، ف�����أنتم تص�����بغون حي�����اتكم

(. ويبدو ه�ذا املنحى التس�احمي تكمل�ة ملا ج�اء يف92ابلسواد، وال تغادرون املآمت." )ص 
ة يتح���ّدى فيه���ا ال���دويهي الث���أر ويعلن س���قوطه. وميض���ي كت���اب "ط���ائر اهلام���ة"، وه���و قص���ّ
اً ب����ه، ففي ال����دويهي بعي�����داً يف موض�����وع املس����احمة، ليّتخ�����ذ ه�����ذه املرة بع�����داً فلس����فّياً خاص�����ّ
"النزوات"، يعترب الدويهي أّن اجلسد ليس مسؤواًل وحده عن اخلطيئة، ب��ل تش��اركه ال��روح:
"يقول�ون لكم إن اس�تجابتكم لل�نزوات إمنا هي من فع�ل اجلس�د، فص�دقاً أق�ول: إّن اجلس�د
�ور الش�مس عن حرارهتا... فال تّتهم�وا والروح توأمان ال ينفص�الن، متام�اً كم�ا ال ينفص�ل ُن

(.33اجلس��د مبا ت��ذهب إلي��ه أرواحكم ص��اغرة، وال ت��ربئوا ال��روح من مي��ول اجلس��د." )ص
ومن يق�رأ الكت�اب يالح�ظ الت�وازن العمي�ق ال�ذي ينش�ئه ال�دويهي بني ال�روح واجلس�د، حىّت
يص���ل ب���ه األم���ر إىل انتق���اد التخوي���ف ال���ذي ميارس���ه الفك���ر ال���دييّن على الن���اس، وميّي���ز بني
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نوعني من الناس: من تنتصر عليهم شهواهتم، ومن ينتص��رون على ش��هواهتم، ويف نظ��ره أّن
ال���ذي يعب���د ش���هواته يص���ري خش���بة يف حمي���ط ه���ادر ويفق���د طبيعت���ه اإلهلّي���ة، أّم���ا من يتبع���ون

(، وال���دويهي ال يقص���د34-33ش���هواهتم، فلن يكون���وا جمرمني يس���تحّقون العق���اب )ص 
ر هن���ا ال���نزوات ال���يت ت���دعو إىل اجلرمية، ب���ل ال���نزوات البس���يطة ال���يت ال ت���ؤذي الغ���ري وال ت���دمِّ
اجملتمع���ات، ولكي أثبت أّن ال���دويهي يري���د للمج���رم أن يع���اَقب، أتل���و عليكم م���ا كتب���ه يف
"طبيعة اخلري"، إذ يقول: "إيّن ألسألكم وأنتم تغفرون لصاحب احلاجة خطيئته: ما الف��رق
بني هذا اخلاطئ الشّرير وبني الذي تعّضه احلاجة ويعطش وجُيوع، فيفّضل املوت على أن

(. إذن الدويهي يفصل بشّدة بني النزوات واخلطااي.77يفعل شرّاً؟" )ص 
ومن منطل����ق دي����ين أيض���اً يعت����رب ال����دويهي أّن املوت ليس هَّناي����ة، ب���ل ه����و ع���ودة: "انتظ���ري
زوجك عائداً من احلقول مع رفي�ف األغص�ان، وسقس��قة اجلداول، وغن�اء الرع�اة، وأع�دِّي
ل��ه مائ��دة العش��اء لكي أيك��ل م��ع أوالده، ويش��رب من كأس��ه ال��يت احتفظت هبا. وانظ��ري
إلي������ه وه�����و ينفض املوت عن ثياب������ه كم�����ا تنفض الرايح الغب������ار عن الطري�����ق. وحتّدثي إلي�����ه
ليخربك عن أسرار اجملهول، وم�ا وراء العتم��ة، وعن الن�ور ال��ذي ي��راه املغم��ورون مبحّب�ة هللا."

(.35)ص 
املوتى إذن يعرف���ون احلقيق���ة وم���ا وراء املوت، واحلقيق���ة ابلنس���بة إىل األحي���اء غ���ري موج���ودة.
وه���ذا م���ا يثبت���ه ال���دويهي يف عظ���ة بعن���وان "احلقيق���ة": "كم من الن���اس أرادوا أن تظه���ر هلم
��روا على أنفس��هم الصورة كاملة فعجزوا ويئسوا وأصاهبم اجلنون، ولو كانوا عقالء لك��انوا وّف
جه����داً وتعب����اً مض����نيني، واقتنع����وا أبّن م����ا ه����و موج����ود ه����و ج����زء ض����ئيل من املوج����ود، وأّن

(79-78أفكارهم عاجزة عن إدراك املعامل اخلفّية اليت حجبها هللا." )ص 
يف ه���ذا املقط���ع القص���ري ميكن لن���ا أن حتّدد جمموع���ة من األس���س ال���يت تق���وم عليه���ا فلس���فة

الدويهي يف رؤيته للحقيقة:
-البحث عن احلقيقة الكاملة يعّرض الناس للعجز واليأس واجلنون.

-العاق�ل ه�و َمن ال يبحث عن احلق�ائق ال�يت أخفاه�ا هللا ألهَّّنا حمجوب��ة وال س��بيل للوص��ول
إليها.
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-الفكر البشرّي ضئيل وال يستطيع رؤية املعامل اخلفّية احملجوبة.
ه���ذه األس���س الثالث���ة ال تنفص���ل عن الفك���ر ال���ديين، ألّن الكث���ري من احلق���ائق حمجوب���ة، أمل
خيفِِ هللا نفسه عن موسى عندما خاطبه؟ أومل يطمح آدم وحواء إىل شجرة املعرف�ة ليص�ريا

مها هللا؟ وَمن يعرف ماذا وراء احُلجب غري هللا تعاىل؟
ا يف�رزه ال�دين غري أّن ال�دويهي ال�ذي يتقّمص ص�ورة ك�اهن يف معب�د ال�روح ال يص�مت عّم�
من مظ��اهر التكرّب، والقي��ادة، والعنجهّي��ة وتص�ّدر املآدب، والتمي��يز بني الن��اس، وص��والً إىل
ال���دعوة للقت���ل، وختريب احلض���ارة والع���ودة إىل أزمن���ة الكه���وف. فه���و ينتق���د رج���ال ال���دين
ون الط���رف عن أانس ض����عفاء ليظه����روا اهتم����امهم ابألغني���اء ال���ذين يغم����روهَّنم ال���ذين"يغض���ّ
ابهلدااي، ويرّوضون عقوهلم ليصريوا معهم يف دائرة واحدة ميتنع على البائس�ني دخوهلا. وم�ا
هؤالء إال البائسون احلقيقيون الذين جُيهلون أّن اإلنسان قيمة وليس سلعة تب��اع وتش��رتى،
فم���ا أقبح���ين عن���دما أك���ون يف ض���يافة أانس أثرايء يف ليل���ة العي���د، وأخج���ل من زايرة ام���رأة

(15-14فقرية ليس عندها سوى كرسّي حقري جتلسين عليه." )ص 
ويف مك��ان آخ��ر يق��ول: "إّن رج��ل ال��دين ال��ذي يهم��ل فق��رياً لفق��ره، أو أرمل��ة حلاجته��ا، أو
يغّض طرف���ه عن آالم املت���أّلمني ليمض���ي إىل حفل���ة ع���رس إمّنا ه���و رج���ل يقت���ل احلّب في���ه،

(.17وخيلق البغضاء يف نفوس البائسني." )ص 
إّن ال��دويهي يتن��اول املظ��اهر الن��افرة من ال��دايانت، فم��ا من دين يف الع��امل إالّ وحيّض على

التواضع واخلدمة واملساواة والرمحة والعدل...
رة من وحي خيال�ه بعن�وان ة قص��رية مبتَك�� وعن عالقة ال��دِّين م��ع املال، يكتب ال��دويهي قص�ّ
"املال"، يتح��ّدث فيه��ا عن جماع��ة ح��دثت، فج��اءه إىل املعب��د مجع من الن��اس يطلب��ون من��ه
أن يساعدهم، فخاطبهم قائاًل: "إّن هللا لن حيزن إذا أعاد إليكم أموالكم، ولن يبقى عاراًي
إذا أعط�����اكم لباس�����اً لتس�����رتوا ع�����ريكم، ولن جُيوع إذا فتح لكم أبواب�����ه لت�����أكلوا وتش�����ربوا من

(، وطلب الك��اهن من الن��اس الفق��راء أن يتوّجه��وا إىل الص��ندوق ال��ذي65خريات��ه." )ص 
نوا الطعام هلم وألطفاهلم. يف زاوية املعبد ليفتحوه وأيخذوا ما فيه من مال، فيؤمِّ

���ف ويظه���ر دف���اع ال���دويهي عن املس���يحية يف عظ���ة ال ختط���ر على ابل أح���د، وق���د ال يتوّق
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عن����دها أح����د، ملا فيه����ا من الغراب����ة، وحتّدي املفه����وم من العلم، خصوص����اً عن����د فيث����اغورس
واملعّلمني األوائ����ل ال����ذين أخ����ذوا ابحملسوس����ات، وأع����ين بتل����ك العظ����ة "األع����داد"، إذ ي����بنّي
ال��دويهي أّن األع��داد اص��طالحات وض��عها العق��ل اجملّرد وانطبعت يف أذه��ان الن��اس: "وق��د

. وبع��د أن72تظّن��ون أّن الفص��ول أربع��ة، وهي فص��ل واح��د يرت��دي ثياابً خمتلف��ة." )ص (
يق��دِّم املفك��ر جمموع��ة من األمثل��ة يص��ل إىل طبيع��ة هللا، فيق��ول: "هك��ذا ه��و هللا، ال حيدُّه
��ه عق��ل وال حتّدده أرق��ام، فال تنظ��روا إلي��ه أبفك��اركم فق��ط ب��ل أبرواحكم أيض��اً لتكتش��فوا أّن
واح�����د. وإذا مسعتم من يقول�����ون إن�����ه غ�����ري واح�����د، فاس����ألوهم عن ذل�����ك وانتظ�����روا منهم أن

(73جُييبوا، فلعّله واحد وغري واحد يف وقت واحد." )ص 
إن ال���دويهي يش���فق على أفك���ار الن���اس اجملّردة عن ال���روح، ول���ذلك يق���ول هلم: "تعّلمتم أّن
املاّدة ال��يت يتك��ّون منه��ا الك��ون أربع��ة: م��اء وانر وت��راب وه��واء، فم��ا أدراكم م��اذا يوج��د يف
املك��ان ال��ذي ال تص��ل إلي��ه عق��ولكم وأفئ��دتكم؟ وه��ل تعلم��ون أّن الف��راغ ه��و م��اّدة؟" )ص

(، فالن����اس كم����ا يب����دو للمفك����ر ال����دويهي يعتم����دون على األفك����ار فق�����ط فيخطئ����ون،78
وهك����ذا نظرت����ه إىل الث����الوث يف املس����يحّية، املس����اوي هلل يف اجلوهر، فاهلل واح����د، وإذا ق����ال
أانس إن��ه غ��ري واح��د، أي ثالث��ة، فليس ذل��ك خط�أ إذا ك��ان الثالث��ة هم واح��د يف احلقيق��ة.
وه����و يش����ري ب����ذلك إىل اعتق����اد املس����يحيني أّن هللا ه����و آب وابن وروح ق����دس، ويف ال����وقت

نفسه يؤمنون إبله واحد.
ومث���ل ه���ذه العظ���ات تعرّب عن فك���ر ال���دويهي املس���تقّل ال���ذي كّون���ه بنفس���ه، فمن الغنب أن
جُيته��د الغي��ارى يف تش��بيهه أبح��د، فه��ا ه��و ين��اقض ج��ان ج��اك روس��و يف ميل��ه إىل الغاب��ة،
عن���دما يلقي عظ���ة بعن���وان "س���اكن الغاب���ة" حيث يلتقي برج���ل يعيش يف ال���رباري، وت���دور
بينهم�ا حمادث�ة طويل�ة يظه�ر فيه�ا أّن ال�دويهي م�ؤمن ابلعلم والتق�ّدم وتط�وير البش�رية، بينم�ا
س���اكن الغاب��ة مقتن���ع ابجلمود. ويعت���رب ال���دويهي أّن الرج��ل أفض���ل من روس���و بكث���ري، "ول��و
ك��ان روس��و مقتنع��اً أبن الغاب��ة هي مك��ان ص��احل للس��كن، لك��ان توج��ه إليه��ا ومل يعش يف

(. ويف آخر احملاورة يرتك املفك��ر إنس��ان الغاب��ة ويس��ري إىل املدين��ة "حيث83مدينة." )ص 
الص����خب وض����جيج اآلالت ال����يت تعل����ك الزم����ان، وكنت أجمد العق����ل وال����روح، وأغيّن للعلم

15



(.83الذي أخرج اإلنسان من ظالم األودية إىل مشس املعرفة." )ص 
د على أن الش���ّر غ���ري حمص���ور يف زم���ان، ويس���تغل ال���دويهي حديث���ه م���ع س���اكن الغاب���ة ليؤكّ���
فالذهاب إىل الغابة ال يوفر الرباءة والسالم، والعيش يف املدين��ة ليس م��دعاة للش��رور: "ق��د
يك����ون املرء ط����اهراً يف مدين����ة، وش����ّريراً يف ص����حراء. وق����دمياً ك���ان الن���اس يقتتل����ون ابحلج����ارة
والنب���ال، والي���وم يقتتل���ون ابلبن���ادق واملدافع. لق���د تغرّيت الوس���ائل أم���ا الطب���ائع فهي ذاهتا.
وكم من احلروب دارت رحاه���ا يف األزمن���ة القدمية عن���دما ك���ان الن���اس يعيش���ون يف ال���رباري

(83والكهوف وينامون حتت أغصان الشجر." )ص 
ه���ذه النظ���رة الفلس���فّية إىل واق���ع اخلري والش���ّر، ال تتش���ابه يف أّي ش���كل من األش���كال م���ع
ر آخ���ر، ب���ل إهَّنا ت���دّل على النض���وج الفك���ري عن���د ال���دويهي ال���ذي ين���اقض رؤي���ة أي مفكّ���
رين جبرأة وص����دق. ب����ل إّن مق����اطع كتاب����ه ال تش����به عم����ل أّي مفك����ر أو الفالس����فة واملفكّ����
بَّه أبح���د ج���اء قبل���ه. أّم���ا أن يك���ون واعظ���اً، فليس فيلس���وف آخ���ر، فمن الس���ذاجة أن يش���َ
على طريق��ة ج��ربان، ب��ل على طريق��ة رج��ال ال��دين ال��ذين بلغ��وا من احلكم��ة م��ا بلغ��وا، فق��د
جاء كثريون قبل جربان واستخدموا األسلوب نفس�ه، مث�ل الوتس�و وكونفوش�يوس وط�اغور

ومار بولس الرسول...
وغ��ري بعي��د عن الغاب��ة وس��اكنها، ينتق��د ال��دويهي َمن يطلب��ون من الن��اس أن يرت��دوا اخلش��ن
رونك ��ك ت��رى يف ه��ذا العص��ر أانس��اً يبش��ّ من الثي��اب، ويعيش��وا يف الص��حاري، فيق��ول: "إّن
ابلسعادة، ويقنعونك أبن تس�كن يف الكه�وف العميق�ة، وترت�دي اخلش�ن من اللب�اس، وق�د

(. وعن���دما أييت82يطلب���ون من���ك أن تقت���ل من أج���ل الغبط���ة، فاح���ذر من ه���ؤالء." )ص 
��ه من غ��ري دينهم، يق��ف ال��دويهي بينهم وبين��ه، ق��ائاًل: "ل��و إلي��ه ق��وم يري��دون قت��ل رج��ل ألّن
جاءين أحد إىل هذا املعبد وأنكر وجود هللا أم�امي، ملا غض�بت من�ه، وملا أس�أت إلي�ه، ب�ل
ألخذته ابللني، وحاولت أن أقنعه خبطإ رأيه، فإذا اقتنع يكون اقتناعه والدة اثنية له، وإذا
مل يقتن����ع ال ينبغي أن يك����ون عن����اده مواتً. أّم����ا احلكم على اإلنس����ان فال يص����در عن أانس

(.75يصيبون وخيطئون، بل يصدر عن اإلله العادل الذي يصيب وال خيطئ." )ص 
إن ال������دويهي يس������تفيد من خربت������ه يف كتاب������ة القص������ة، ليم������زج بني الرواي������ة واحلوار والقيم������ة
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اإلنس����انية للعم����ل الفك����ري، وخصوص����اً يف جمال ال����دِّين، حيث ال مع����ىّن للحكم املربم من
قبل أانس على أانس، وقد أرسل هللا إلينا أنبياء كثريين حلكمة منه، وك�ان ميكن��ه أن يرس��ل

(75إلينا نبّياً واحداً ويقول: اتبعوه، فنكون على ِدين واحد وال خنتلف." )ص 
ويتحّدث الدويهي عن القاتلني ابلسيف، وما هم س��وى العص�اابت املتطرف�ة ال�يت هتدر دم
اإلنس��ان وتعيث يف األرض فس��اداً: "ه��ؤالء هم أع��داء البش��رية، وأع��داء الفك��ر والتق��دم."

(. ومص���ريهم البك���اء والظلم���ة، "فحي���اهتم ممل���وءة ابلبؤس وم���وهتم هزمية، ومق���رهم84)ص 
(.85حفرة أبدية ليس فيها إال الصمت والوحدة." )ص 

ر اللبن��اين املهج��ري ال��دكتور مجي��ل ال��دويهي، يق��ّدم يف معب��د روح��ه وهك��ذا يب��دو أّن املفّك��
دس��توراً إنس��انّياً فري��داً من نوع��ه، يص��لح ألن يك��ون مش��روعاً حلي��اة، يف عص��ر س��ادت في��ه
الفوض��ى، وحتّطمت املف��اهيم. ولع��ّل كلم��ة "س��الم" ال��يت م��ّرت كث��رياً يف النص��وص، تص��لح
ألن تك��ون عنواانً أمشل للكت��اب، ال��ذي أش��ّدد م��رّة أخ��رى على أن��ه مش��روع مبتك��ر، وفي��ه
ر أو أديب من قب���ل، وهي أتيت مواض���يع وأقاص���يص وح���وارات مل ختط���ر على ابل أّي مفكّ���
من فكر الدويهي وثقافته ومن ضمن مشروع لنشر العدل واحلّق واخلري يف أرجاء البشرية،
ومن ص���������ميم خطّ���������ة وض���������عها ال���������دويهي إلب���������راز األدب املهج���������ري ال���������راقي، بعي���������داً عن
ّ���ة، وإّن أي حماول���ة لتش���بيه "يف معب���د ال���روح" بكتب أخ���رى، م���ا االستعراض���ات الفولكلوري
هي إال س��عي ايئس وغ��ري ص��حيح لتجري��د املب��دع من إبداع��ه، فيم��ا احلقيق��ة س��اطعة كن��ور

الشمس.
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مع د. مجيل الدويهي "يف معبد الروح"
د. عصام احلوراين

حنن يف طريقن������ا إىل "معب������د ال������ّروح"، نس������ري على دروٍب متعّرِج������ة ص������عبة املس������الك مليئ������ة
ابألش��واك، بي��د أّن النف��وس ك��انت طافح��ة ابلبهج��ة والش��وق الكب��ري، فهي يف طريقه��ا إىل
معب��د احلكم��ة والس��الم. ت��ذّكرُت طي��ور فري��د ال��ّدين العّط��ار ال��يت س��ارت يف دروٍب ص��عبة
يُمورْغ"، وتّتح����َد ب����ه بف����رح عظيم. كّن����ا نس����ري بص����مت، ولكّن مماثل����ة لكي تص����ل إىل "الس����ّ
ص��وت الش��يخ عب��د هللا اخ��رتق ص��متنا ليق��ول: ج��اء يف احلديث الش��ريف: "إّن هللَا يبعُث
يف كلِّ مئِة ع�اٍم َمْن جُُيدُِّد هلذِه األّم�ِة ديَنه�ا"، وأردف: ولع�ّل ك�اهن املعب�د ه�ذا، ه�و واح�د
من هؤالء اجملدِّدين. اتبعنا سريان، وكّنا مجاعة، من أمم شىّت، ال يعرف الواحُد ِمّنا اآلخر،
كّنا مًعا نشعر يف أعماقنا أبنّنا أك�ثر ِمن إخ�وة، فنحن طاّلب معرف�ة، نطلب احلكم�ة ول�و
كانت يف الّصني، فالّسعي مشرتٌك واهلدف واحد. قال لنا واحٌد كان قد زار املعبد مرّات
عوب وق�ال لن�ا: "كون��وا إخ�وًة يف معب��د من قبل: لقد فتح الكاهُن أبواب املعبد جلميع الش�ّ
ال��ّروح، وال تس��ألوا أح��دكم: ِمن أيَن أنَت؟ وَمن مها أب��وك وأّم��ك؟ ف��املؤمن ال يس��أل أح��ًدا
عن أص��له ودين��ه، فاألص��ل واح��ٌد وال��ّدين واح��ٌد كم��ا أّن هللا واح��ٌد يف ك��ّل األمكن��ة".)ص

( س���أل آخ���ر: ِمن أّي جه���ة ج���اء ه���ذا الك���اهن الع���امل الفقي���ه؟ فأجاب���ه أح���د املرافقني:92
مال! ف���رّد اآلخ���ر ليق���ول: نعم، ه���و مشايّل ال ُغشَّ في���ه، وأان أعرف���ه ي���وم ك���ان ج���اء ِمن الش���ّ
ش��اعًرا جمدًِّدا بلي��غ العب��ارة، لطي��ف الكناايت، ُحل��و اجملاز، مجي��ل الص��ور، رائ��ق األس��لوب،
ا عن ص��ميت ��ة. فخ���رجُت أان أيض���ً لطي��ف التخيُّل، ش���عره كث��ري الطالوة يت���دّفق سالس��ة ورّق
ألقول: مسعُت أخباره من كثريين عرفوه منذ زمن بعيد، وقالوا أبنّه كان وم��ا زال حىّت اآلن

شاعًرا كبريًا وكاتًبا أديًبا ابرًعا، وحكيًما فيلسوفاً.
صّعدان حنو معبد الّروح وكّلنا أمل ورجاء أبن نصل أخريًا ونصغي إىل ِحكم هذا الكاهن،

ونعاين بنفوسنا وأفئدتنا وعقولنا احلّق، ونتعّرف إىل أفكاره املتنوِّعة وإىل آرائه
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ائبة يف ش���ؤون احلي���اة. وه���ا حنن اآلن على مش���ارف املعب���د، ون���رى من بعي���ٍد  الكث���رية الص���ّ
الفاّلحني واحلطّابني واملكارين والنساء والّرِجال كّلهم يتواف�دون من ك�ّل الق�رى احمليط�ة ال�يت

( تل��ك الناحي��ة حيث يق��ع املعب��د، ق��د ش��هدت يف زمن4تق��ع وراء اهلض��اب العالي��ة. )ص
مض���ى حرواًب كث���رية، وكم���ا ق���ال الك���اهن لواح����ٍد من رفاقن���ا: "اقتت���ل األج���داد، وتص����ارعوا
ابحلراب والفؤوس والّرِماح، وكّل واح��د ي��ّدعي أن هللا ِمن أتباع�ه وِمن أنص�ار قبيلت�ه". )ص

( ولق��د جنا املعب��د ِمن ح�روب الن�اس "ألّن الك��اهن ك�ان ق�د أعطى احملاربني خ�بز احلي�اة،4
ومل مُييِّز واحًدا منهم عن اآلخر... وقال هلم: احلياة أيّها األبناء تن�اديكم إىل هيكله��ا لكي
ّ����ين أدع����وكم إىل م����أدبيت، مأدب����ة اخلبز واملاء، مأدب����ة الس����الم أتكلوا وتش����ربوا بس����الم... وإن
��ة إىل مساء ال يتص��ّورها الفّن��انون والش��عراء..." اجلمي��ل ال��ذي يط��ري بكم على أجنح��ٍة علوّي

(5)ص
ّ���ة نس���رتيح من عن���اء وص���لنا أخ���ريًا إىل ابح���ة "معب���د ال���ّروح"، فجلس���نا على مقاع���د حجري
الطري��ق ومش��ّقاهتا الكث��رية. وت��ذّكرُت كالم الس��ّيد املس��يح ال��ذي ق��ال: "تع��الوا إيّل اي مجي��ع
ا املتع��بني وثقيلي األمحال وأان أرحيكم"، فقلُت يف نفس��ي لع��ّل يف ِحَكم ه��ذا الك��اهن قبس��ً
ا ويُزي�ل عن�ه مهوم احلي�اة الثقيل�ة ومعاانت�ه الكث�رية. ق�ال ِمن نور املس�يح، ي�ريح اإلنس�ان أيض�ً
واح���د من رفقائن���ا وه���و ص���يينٌّ: لع���ّل ِحَكم ه���ذا الك���اهن هي جتلِّي���ات ل����ِ"أانش���يد الطري���ق
ييّن الوتس��و ال��ذي ق��ال: "عن��دما يفيض اخلف��اء والظه��ور تباًع��ا من والفض��يلة" للحكيم الص��ّ

النبع ذاته أبمساء شىّت يبقى كالمها سًرا مغلًقا وراء ابب جوهرمها الواحد سّر األسرار".
جاء دوران لكي ن�دخل ابب املعب�د الض�يِّق، فمش�ينا حنوه يلفُّن�ا اخلش�وع وحُتي�ط بن�ا الّرهب�ة.
ه���وذا الك���اهن ال���ورع أمامن���ا، اس���تقبلنا ببشاش���ة ولط���ف وحمّب���ة خالص���ة، نظران إلي���ه بغبط���ة
وفرح، فإذا وجه�ه حتي�ط ب�ه هال�ة من اإلش�راق، "يف فم�ه ص�الة وأغني�ة، وعلى رأس�ه بي�اٌض
ِمن جب������ال األرواح، حيث يهط������ل الثلج بغ������زارة فُيغّطي ك������لَّ ش������يء، وميح������و الس������واد عن

( يف املعب�������د مجع كب�������ري من ك�������ّل األمم والش�������عوب، يس�������أل4اجلدران واألرص�������فة". )ص 
واح���دهم عن أم���ر م���ا يف احلي���اة فُيجيب الك���اهن املقت���در بثق���ة، وبفك���ر اثقب، وأبس���لوب
سهل رشيق رائق عذب املورد انصع البيان واضح التعبري. كّنا نص��غي إلي�ه بك�ّل جوارحن�ا،
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كّنا صامتني جامدين وكأّن على رؤوسنا الطري.
���ه يبحث عن هللا، وال جُيده يف أّي مك���ان. وق����ال ل���ه: ق���رأُت غوت���ه س���أله واح����د ق����ائاًل "أّن
ونيتش��ه وفولت��ري وج��ربان وط��اغور فلم أهت��ِد إىل ش��يء، أّم��ا كالم الن��اس، فه��و عن��دي أش��به

ار ق�دمي يف متح�ف، ولق�د ص�دق ال�ذين ق�الوا إّن طبيع�ة هللا جمهول�ة". )ص  ( أجاب�ه7بفّخ�
الك��اهن على الف��ور: "لكّن هللا في��َك ويفَّ ويف ك��لِّ واح��ٍد ِمّن��ا، فلم��اذا تبحث عن��ه وه��و يف
متناول يديك"؟ وراح يشرح له مع�ىّن قول�ه ه�ذا، وكي�ف أّن هللا "ه�و الك�ّل يف الك�ّل والن�ور
�ه ا من�ه يف األش�ياء ال�يت حول�ك". وعن�دما ق�ال ل�ه ه�ذا الرج�ل إّن يف الّنور، ف�أنت ت�رى بعض�ً
يريد معرفة هللا معرفة كاملة! أجابه: "هذا وهم اي بيّن، فأنت ال تعرف من املعرفة إالّ ش��يًئا

( وق�ال الك�اهن للرج�ل: "س�أعطيَك كتااًب8يسريًا هو أصغر من قط�رة املاء يف حبر"! )ص 
د بع��د أن تق��رأه بعناي��ة أّن احلقيق��ة ال��يت يراه��ا من عن��دي عنوان��ه: )احلقيق��ة الكاذب��ة( وتتأّك��
أغلب الن�������اس م�������ا هي إالّ أك�������اذيب متتالي�������ة ج������اءت هبا العص�������ور، ووض�������عتها يف آذاهَّنم

( أقتن���ع الّرج���ل أخ���ريًا حبكم���ة الك���اهن، كم���ا اقتن���ع9فاعتنقوه���ا من غ���ري تفك���ري..." )ص
اآلخ����رون يف املعب����د، وق����ال ل����ه ه����ذا الّرج����ل: "أع����دك أيّه����ا الك����اهن يف معب����د ال����ّروح أبّنين
س���أعرف هللا... س���أعرفه عن���دما أغمض عي���يّن، وعن���دما أفتح قل����يب على أن���وار الس���ماء".

(9)ص
وبينم���ا حنن يف املعب���د، مسعنا أص���وااًت وص���خًبا يف اخلارج، فخ���رج الك���اهن للح���ال، وإذا ب���ه
ه����ان الش����تائم بعض����هما لبعض، فت����دّخل أم����ام رجلني يتق����اتالن ويتض����ارابن ابألي����دي ويوجِّ
الكاهن وفّرقهما عن بعض، وعرف منهما أهَّّنما أخ�وان، وق�د أورث وال�دمها الكب�ري منهم�ا
ث����ورًا للحراث����ة واألص����غر أورث����ه بق����رًة حلواًب. وبع����د م����ّدة ت����زاوج الث����ور والبق����رة وأجنب����ا عجاًل،
فاختلف���ا على ملكيّ���ة العج���ل. وبع���د ج���دل طوي���ل، أقنعهم���ا الك���اهن أخ���ريًا ابحلكم���ة ال���يت
مجعت بني العق��ل والقلب، وال��يت ق��ّدمها إليهم��ا، فتص��احلا، وق��ال الّرج��ل الكب��ري: "ل��و جلأ
الن����اس إىل احلكم�����ة، لك�����انوا جنوا من اجملازر املروِّع�����ة وأهَّنار ال�����دِّماء ال�����يت س�����الت على م�����رِّ
العص����ور. ل����و احتكم الن����اس إىل القلب والعق����ل معً����ا لك����انوا خّلص����وا أوالدهم من م����رياث

( حكاية هذين ال��ّرجلني ش�ائقة فمن رام ال��تزّود هبا علي��ه أن يق��رأ كت��اب12الّدمار". )ص 
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الك���اهن املليء ابحلكم. ع���اد الك���اهن إىل املعب���د لكي يُت���ابع حماورات���ه م���ع الزّائ���رين وتق���دمي
خ��بز احلي��اة هلم، من خالل احلكم املختلف��ة، كم��ا من خالل املعرف��ة ال��يت ق�ال عليه��ا: "هي

(.25األداة اليت هبا تواجهون الشرور وتنتصرون عليها". )ص 
واس���تمّر ك���اهن املعب���د يف تق���دمي آرائ���ه املتنوِّع���ة يف ش���ؤون احلي���اة كلِّه���ا. حتّدث عن الزم���ان
وق���ال: "إّن الزم���ان أيّه���ا الن���اس ه���و املركب ال���ذي يُبح���ر فين��ا، فال حنن خنش���ى الس���فر، وال
املركب يتعب من ال���ّدوران... والن���اس يس���تقبلون الّزم���ان بثي���اٍب أنيق���ة... وإّن الثي���اب ال���يت
حنرص على انتقائه�����ا قش�����وٌر تغّطي أجس�����ادان، وال تغّطي أرواحن�����ا وحنن يف داخ�����ل أثوابن�����ا
نش�به احلقيق�ة ال�يت ختت�بئ حتت أوراق اخلري�ف، وم�ا أروع احلقيق�ة العاري�ة ال�يت تش�رق عليه�ا

(15 - 13الشمس، ويغسلها املطر بدموعه". )ص 
وحتّدث الك������اهن عن حقيق������ة احلّب، عن احلّب ال������ذي يُعطي وال أيخ������ذ، فأش������ار إىل أّن
��ة، وق���ال: "بعض���كم احلبَّ يك��ون هلل واملخلوق��ات وللك���ون، فه���و ال���ذي يُعطي الن��اس احلرّي
حيّب ام����رأة واح����دة، فحّب����ه ص���ادق ومحيم، وبعض����كم حيّب كث����ريًا من النس����اء، فحّب����ه ليس
ابطاًل ألّن ال����ذي حيّب أفض����ل من ال����ذي يك����ره. ولكن ال ترمجوا ام����رأة إذا أحّبت رج����ااًل
كثريين فإهَّّنا أيًضا ال تكره، وإّنكم ال تفّرق��ون بني ذك��ر وأن��ثى كم�ا أّن هللا ال يُف��ّرِق". )ص

د ال��ذي يُغيّن احلبَّ من��ذ16 ويفُّ العاش��ق املتهجِّ�� ( وب��دا لن��ا ه��ذا الك��اهن الش��اعر وه��و الص��ّ
انبثاق الفجر الليلكّي وحىّت العشّيات الناعسة.

الك����اهن الش����اعر ال����ذي يعيش يف معب����ده قانعً����ا راض����ًيا س����عيًدا، يعيش الطبيع����ة يف أعم����ق
أسرارها ودالالهتا، يعيش الطبيعة اليت حتمل يف عناصرها عظمة هللا وقدس��ّيته، وه��و يس��أل
الناس أن يُقدِّسوا الطبيعة بعناصرها املختلفة، ويق�ول هلم: "أحّب�وا ك�ّل ش�يء رمسته ي�د هللا.
وإن فعلتم ذل�����ك، ف����إّن موامسكم س����تفيض خ����ريًا، وبي�����وتكم لن تف�����رغ مهم�����ا قس�����ت األاّيم

ة21وال���������ّدهور". )ص  ( وبني الش���������عراء والطبيع���������ة عالق���������ة محيم���������ة، فالش���������اعر، وخباص���������ّ
ال�����رومنطيقي، جُيد يف الطبيع�����ة نفس�����ه احلزين�����ة، جُيد فيه�����ا امللج�����أ األمني ال�����ذي حيمي�����ه من
هيج����ان النفس وع����ذاابهتا، فه����و ي����رى يف الطبيع����ة ص����ورة حيّ����ة آلالم����ه وأحزان����ه، فنس����مع

( زعيم الّرومنطيقّي��ة الفرنس��ّية املش��هور يق��ول:1848 –�� 1768"فرنس��وا دو ش��اتوبراّين" )
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اعات، "ه���ذه األوراق ال���يت تتس���اقط كم���ا س���نوات العم���ر، وه���ذه األزه���ار ال���يت ت���ذبل كالس���ّ
وه��ذه الغي��وم اهلارب��ة مث��ل أوهامن��ا، وه��ذا الض��وء ال��ذي يض��عف كتفكريان، وه��ذه الش��مس
ال��يت ُيص��يبها الص���قيع كم��ا حبِّن��ا، وه��ذه األهَّنار ال��يت تتجّم��د كحياتن��ا. مجيعه��ا ذات ص��لٍة
س��رِّيٍّة أبق��داران". وننص��ت إىل ك��اهن املعب��د ال��ذي يق��ول: "ط��وىب للش��عراء والفّن��انني ال��ذين
س��حرهتم الطبيع��ة يف ربيعه��ا وخريفه��ا، فلبس��وا أث��واب الغاابت، واس��تحّمت نفوس��هم مبي��اه

(45األهَّنار والينابيع، وجّسدوا قّوة السماء يف أعماهلم". )ص 
��ة اجلس��د وال��ّروح... ويتح��ّدث ه��ذا الك��اهن الع��ارف عن التعب ال��ذي ه��و برأي��ه "معمودّي
وإذا ق�����ال لكم أح�����ٌد: ال جتعل�����وا أوالدكم يتعب�����ون، ب�����ل ع�����وِّدوهم على العب�����ادة، وعلِّم�����وهم
��ؤمن أبّن احلي��اة تس��ري إىل األم��ام، الكت��اب ألّن في��ه العلَم كلَّه، فه��ذا ه��و الك��افر ال��ذي ال ُي

(23وأّن انتصار اإلنسان ال يكون إاّل ابلطموح والعلم". )ص 
نعم، هو الكاهن املفكِّر اجملدِّد والّشاعر املبدع. لقد حتّدث عن الشعراء، عن ك�لِّ الش�عراء
يف ك��ّل األعص��ر واألزمن��ة، ش��عراء العص��ور القدمية ال��ذين ك��انوا "يف ك��ّل واٍد يهيم��ون وأهَّّنم
يقول��ون م��ا ال يفعل��ون". لكّن الك��اهن أنف��ذ بص��ريته بعم��ق وجبرأة أه��ل العرف��ان، يف حقيق��ة
الش���عر والش���عراء، وه���و واح���د منهم، فق���ال: "متّعن���وا يف أفك���ار الش���اعر لتكتش���فوا حقيق���ة
اإلنس���انّية ال���يت حتّب اخلري والفض���يلة. وق���د تش���اهدون ش���عراء م���اجنني حيّب���ون اخلم���َر، فال
ترش�قوهم بنب�ال احلق�د واالنتق�ام، ب�ل اس�كبوا معهم مخًرا واش�ربوا حىّت تس�كروا... ح�ّدثوكم
ار بن ب��رد، وأيب ن��واس، وق��الوا لكم: ه��ؤالء ش��عراء من رعي��ٍل فاس��د عن ام��رئ القيس، وبش��ّ
ومتهوِّر، فانبذوهم وال تق��رأوا ش��عرهم، أّم��ا أان ف�أقول لكم: إّن ه�ؤالء ش�عراء مب��اركون، فق��د
أع���ّدوا وليم���ة للحّب واجلم���ال، وأورثوان جن���ائن معلَّق���ات ال تغيب عنه���ا الش���مس". )ص

28 – 29)
وحتّدث كاهن "معبد الّروح" عن نور الفضيلة الذي خيتل�ف عن ن�ور الش�مس، فه�و ال�ذي
خيرج من القلب إىل القلب، ومن العقل إىل العقل: "أّما ال�ذي يف�رح بن�ور القلب والعق�ل،

( وحتّدث عن حقيقة ما يف أعماق30فيختفي الظالم من طريقه وتتبدَّد احُلُجب". )ص 
النفس اإلنس��انّية من ن��زواٍت، ومهوم، وض��غينة، وتل��وٍُّن، وحق��ٍد، وجش��ع، وإج��راٍم، وكف��ٍر...
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�ة... لق�د جعلن�ا وحنن يف وما فيها أيًضا من صدٍق، وفرح، وخ�ري، ومس�احمٍة، وإميان، وحرّّي
ياء، عكس���ت لن���ا م���ا يف ب���واطن أعماقن���ا من املعب���د ن���رى أنفس���نا مبرآة لدي���ه مص���قولة ابلض���ِّ
نزع��ات متنوِّع��ة األل��وان، فنتع��ّرف إىل ذواتن��ا املظلم��ة الكاحلة، لننطل��ق م��ع حكمت��ه ومعارف��ه

حنو آفاٍق أرحب يف عامل السعادة والسالم.
اهلج���رة ال���يت رافقت البش���ر من���ذ أق���دم األعص���ر، هي ظ���اهرة طبيعّي���ة حلرك���ة اجلنس البش���ري
الطامح أب�ًدا حنو التب�ّدل طلًب�ا لل�رتّقي والتط�ّور. وك�ان للهج��رة ص�دى يف قلب ك�اهن املعب�د
��ة. وه��و ال��ذي اخت��رب بنفس��ه ه��ذه الظ��اهرة وعاينه��ا بك��ّل أس��باهبا ونتائجه��ا النفس��ّية واملادّي
ال���ذي ش���اهد الن��اس يف املوانئ، وهم ي��رتكون أرض��هم ابجلس���د، لكّن أرواحهم تبقى هائم���ة
ة ويف على مراب��ع ك��انت مرتًع��ا لطف��ولتهم وش��باهبم، ي��رتكون األرض احلبيب��ة ويف النفس غص��ّ
العني دمع����ة. فخ����اطبهم الك����اهن ق����ائاًل: "وإذا ت����ركتم بي����وتكم وحق����ولكم، فال تلتفت����وا إىل
ال���وراء... فم��ا متلكون��ه مل يكن يوًم��ا لكم، فق���د أخ���ذه الف��راغ واحتّلت���ه الوحش���ة... وص��دقًا
ا، أق������ول لكم: إّن الغرب������ة جتعلكم تتع������ّذبون من أج������ل أنفس������كم ومن أج������ل غ������ريكم أيض������ً

(51 - 49والعذاب فضيلة". )ص
��ين ال أع��رف ش��يًئا"، ه��ذه املعرف��ة ال��يت ح��ار يف قراط: "أع��رف ش��يًئا واح��ًدا، ه��و أّن ق��ال س��ُ
أمره�ا املفكِّ�رون من��ذ أل�وف الس�نني، وق�د أجه�دوا يف س�بيلها عق�وهلم ومل يص�لوا إىل حقيق�ة
املعرف���ة. وق���ال املل���ك س���ليمان: "ووّجهُت قل���يب ملعرف���ة احلكم���ة وِلمعرف���ة احلماق���ة واجله���ل.
ا يزي��د ا قبُض ال�ّريح. ألّن يف ك�ثرة احلكم��ة ك�ثرة الغمِّ وال�ذي يزي��د ِعلًم� فع��رفُت أّن ه��ذا أيض�ً

(. والكاهن "يف معب�د ال�ّروح" يق�ول: "واقتنع��وا أبّن م�ا ه�و موج�ود18:� 1ُحزاًن" )اجلامعة/
ه���و ج���زء ض���ئيٌل من الوج���ود، وأّن أفك���اركم ع���اجزة عن إدراك املع���امل اخلفّي���ة ال���يت حجبه���ا
هللا... فال ختجل�����وا ِمن الق�����ول إّنكم ال تعرف�����ون... فمع�����رفتكم ليس�����ت إالّ معرف�����ة القلي�����ل

(79القليل..." )ص 
فك�����رة "الالش�����يء" املعقَّدة ك�����انت ِمن أدّق مف�����اتيح احلكم�����ة يف الش�����رق األقص�����ى. يق�����ول
الشيخ عيسى نورالّدين: "إّن الالشيئّية هي لغز امليتافيزيقا األوحد، ذل��ك أهَّّنا ال ش��يء إاّل
ييّن الوتس�و ص�ورًة أهَّّنا موضوٌع للفكر". ويق�دِّم كت�اُب "الطري�ق والفض�يلة" للفيلس�وف الص�ّ
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لطبيعة "الطّاو" والهَّنائّيته وأثره املباشر على الّسلوك اإلنس��ايّن. والك��اهن "يف معب��د ال��ّروح"
يتط��ّرق يف حديث��ه عن احلقيق��ة ليق��ول: "لق��د تعّلمتم أن تقول��وا إّن الالش��يء ه��و ال ش��يء،
��ه ال لكيّن أقول لكم صدقًا إّن الالشيء هو ش��يء موج��ود، ول��و مل يكن موج�وًدا ملا قلتم إّن
شيء... وهل تعلمون أّن الفراغ هو ماّدة ، بل هو األصل الذي انفصلت عنه املاّدة ال��يت

(78تلمسوهَّنا وتروهَّنا"؟ )ص 
ه����وذا ك����اهن املعب����د، مشويّل املعتق�����د واإلميان، ال حتّده آف�����اق وال حيّده زمك�����ان، ينظ�����ر إىل
ايف فيق���ول: "وإذا ق���الوا لكم مَب تؤمن���ون؟ فقول���وا حق���ائق األم���ور وخيرتق عب���اب الفك���ر الص���ّ
هلم: حنن ن���ؤمن بك���لِّ ش���يء، ن���ؤمن حببّ���ة ال���رتاب واجلذور والس���ماء والش���جر الع���اري ألهَّّنا
ّ�����ه فك�����ر املب�����دع، ونق�����دِّس الّرايح ال�����يت تقتحم كّله�����ا ِمن عم�����ل واح�����د، ونعتن�����ق الفك�����ر ألن

ه��ا وتلبس��ها الع��راء لكي تع��ود من عرائه��ا خلًق��ا آخ��ر". )ص  ( وكأنّن��ا يف84الغاابت فتغريِّ
حضرة حميي الّدين بن عريب نسمع بعًض من شطحاته:

لقد صاَر قليب قاباًل كلَّ صورٍة         فمرًعى ِلغزالٍن وديٌر لرهباِن
وبيٌت ألواثٍن وكعب��ُة طائٍف            وألواُح توراٍة وِمصحُف قرآِن
أديُن بديِن احلّب أىّّن توجَّهْت          ركائُبُه فاحلبُّ ديين وإميان��ي.

اعر الع����ارف الس����الم علي����ك أيّه����ا الك����اهن املقت����در يف "معب����د ال����ّروح"، أيّه����ا الك����اهن الش����ّ
ة، وإىل أدب���ك ٍة إىل حكمت���ك وإىل أفك���ارك ال���نريِّ احلكيم، اي أديبً���ا حنن الي���وم حباج���ٍة ملحّ���
الذي ميتاز أبسلوٍب رائٍق تتمّثل البالغة يف كّل فقرة من فقراته، وتكاد األفه��ام تدرك�ه قب��ل
األمساع. حنن حباجة إىل هذه األفكار اليت تتدّفق من فكٍر صاٍف، وخباّصٍة يف زمن العوملة
هذا، حيث بدأت تغيب أنوار الفكر الث�اقب، وأن�وار ال�ّروح املنبثق�ة من مشس الس�الم ال�يت
�ة ال�يت أعطاه�ا هللا للبش�ر ال تغيب، وكما قال صاحب "معبد ال�ّروح": "الش�مس هي اهلدّي

( وكانت وصّية أديب هذا املعب��د4ومل حُيطِّموها. الشمس هي األيقونة املقّدسة..." )ص 
وفيلس���وفه أن يص���نع النّ���اس الس���الم، الس���الم احلقيقّي ال���ذي ي���دوم ألبن���ائهم وألحف���ادهم،
م���ردًِّدا: "ِازرع���وا يف ك���ّل حق���ٍل ش���جرة س���الم، وأض���يئوا يف ك���ّل بيٍت مشعة للس���الم، وص���ّلوا

صالة اجملد إلله السالم".
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 "يف معبد الروح" حماولة لإلحاطة ابحمليط
الشاعر الدكتور مروان كّساب

الدكتور الشاعر م�روان كس�اب يبحث ش�ارحاً وحملاًل ومعلق�اً على مؤلَّف ال�دكتور األديب
والشاعر مجيل الدويهي الوارد حتت عنوان "يف معبد الروح"، وقد استهل مقال��ه االك��ادميي
يف عن�����وان: "حماول�����ة لإلحاط�����ة ابحملي�����ط" أي حماول�����ة اإلحاط�����ة هبذا املؤلَّف الرائ�����ع املش�����ابه
للمحي��ط يف عمق�ه واتس�اعه، حيث اإلحاط��ة ب��ه متس�ي حلم�اً تّواق��اً اىل اقتن�اص اجلم�االت
واقتباس هذا األسلوب األديّب األص�يل املب�ين على املب�ادئ والقيم الروحي�ة ال�يت ال يض�اهيها
ش��يء آخ��ر مهم��ا بل��غ مبلغ��ه من الرفع��ة والتجّلي، طاملا أّن تل��ك املب��ادئ املش��ار اليه��ا آنف��ًا
تبقى هي هي الرصيد الذهيب الذي تق��اس علي�ه س�ائر القيم الروحي�ة واألدبي�ة، لكي يك��ون

هلا النصيب األوفر ابلرتبُّع على عرش اخللود والبقاء.
*حماولة لإلحاطة ابحمليط

عن��وان هبذه العظم��ة الالمتناهي��ة: "يف معب��د ال��روح" كت��اب مكتن��ز مبا يتج��اوز عم��ق البح�ار
وش��رود املدى ال ميكن مواجهت��ه إال بعن��وان آخ��ر ق��د يك��ون م��رآة ص��افية ملا يزخ��ر ب��ه ه��ذا
املؤلَّف من قيم روحية ومزااي إنس�انية وأفك�ار وص�َور ت�دور على حماور ع�ّدة لتأخ�ذ جمموع�ة
من��اٍح من مكنوانت الك��ون واحلي��اة، حبيث يط��ّل علين��ا ال��دكتور مجي��ل ال��دويهي إبطالالت
متعّددة ومتنوعة أتخذ كل منها وجه�اً م��ّواراً ابلض�ياء ليه�دي أبن�اء البش�ر س�واء الس��بيل يف

منعرجات احلياة الروحية واالجتماعية على حّد سواء.
ت���راه اترة ش���اعراً حمّلق���اً حيث ال ميكن أن تص���ل األجنح���ة فيأتي���ك ابلص���ور البياني���ة املليئ���ة
ابحلركة التشخصية حبيث أّنك واحلالة هذه تشعر وكأّنك ملتصق متاماً ابحلدث أو الوض��ع
الذي يتطرق إليه أو يؤميء إليه ولو تلميح�اً، إن�ه واحلق يق�ال، ويف هك�ذا حمط�ات ي�رتاءى
لن��ا الش��اعر الرم��زي ابمتي��از، مما ي��ذكران ابلش��اعر الرم��زي "بودل��ري" الفرنس��ي بص��وره الرمزي��ة
اليت تفوق الوصف وتتجاوز التحديد، فعلى سبيل املثل نورد بعض��اً من ه��ذه الص��ور ل��دى
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شاعران وأديبن��ا ودكتوران األس�تاذ مجي��ل ال�دويهي، عن�دما يطالعن�ا يف مقدم�ة مؤلَّف�ه العظيم،
مبث���ل ه���ذه التش���ابيه الرمزي���ة العجيب���ة إذ يق���ول مبا حرفّيت���ه: "وعلى رأس���ي بي���اض من جب���ال

األرواح" و"الشمس هي أيقونة مقّدسة وحتفة من ذهب وانر".
ويف أمكن��ة ع��دة من ص��فحات ه��ذا الكت��اب ال��ذهيب ت��رد تص��اوير مزدهي��ة ابأللوان الزاهي��ة
واألض��واء ال��يت تغ��ل بعب��اب الوج��دان لتج��رتح األع��اجيب الش��عرية واألدبي��ة وأحياانً ال��رؤى
الفلس��فية املزدان��ة ابإلميان املطل��ق مبب��دع الك��ون واحلي��اة ال��رب اإلل��ه الق��ادر على ك��ل ش��يء
ويف ك������ل ش������يء، الك������ل يف الك������ل والواح������د يف الك������ل، وقب������ل الول������وج يف خض������م حتلي������ل
املوض��وعات املتنوع��ة واملتع��ددة ال��يت تط��رق اليه��ا دكتوران مجي��ل ال��دويهي حيس��ن بن��ا اإلش��ارة
ولو بصورة عاجلة إىل ابقة من ورود الصور الشعرية اليت اقتطفه��ا ه��ذا الش��اعر اخلاّلق من
جن���ائن خ���واطره وأتمالت���ه، ل���دى تطرق���ه إىل مناش���دة املرأة إذ أورد م���ا حرفيت���ه: "علي���ِك إن
تول����دي من جدي����د - أم����ا رأيت الزه����رة اجلميل����ة كي����ف خترج من األرض القاس����ية، وكي����ف
خترتق ج��دار الع��دم لتع��انق الص��باح وتنش��ر عطره��ا على حب��ال النس��يم؟" حق��اً لنتأم��ل هبذه
الص���ورة الش���عرية اجلذاب���ة ال���يت رس���م ش���اعران من خالهلا أتلق املرأة وتبل���ور شخص���يتها على
حمك التجارب والصعوابت، إذ إن�ه قارهَّنا ابلزهرة ال�يت خترج من األرض القاس�ية وهن�ا يع�ين
ابألرض القاس��ية الص��عوابت اجلم��ة ال��يت ت��واكب املرأة يف حياهتا العائلي��ة واالجتماعي��ة وم��ع

ذلك إهَّنا خترج منها على غرار الزهرة وتنشر عطرها على حبال النسيم.
وه��ل مثة أروع من ه��ذه الص��ورة النابض��ة ابحلرك��ة واملوش��اة هبمس��ات النس��يم؟ دع��وين أق��ول
هن��ا، إن ه��ذا اإلب��داع آٍت من الس��ماء على أجنح��ة مساوية تتس��امى على ك��ل م��ا يف ه��ذا
الك���ون من ه���واجس ض���بابية وتطلع���ات جانبي���ة هامش���ية ال تق���اس إال مبقي���اس االلتفاف���ات
الع��ابرة واالعتب��ارات املبني��ة على الفرض��ية املبتذل��ة: ط��وراً ت��راه، أي ال��دكتور مجي��ل ال��دويهي،
فيلسوفاً عقالنياً يوظف ك�ل م�ا لدي�ه من طاق��ات فكري�ة حبث�اً عن احلق��ائق األوىل اواملب�ادئ
األولي��ة ال��يت انص��رف إىل حبثه��ا وتعميقه��ا أعالم الفلس��فة االغريقي��ة ق��دمياً، وكم��ا تط��رق إىل
البحث نفس��ه فالس��فة آخ��رون ومعظمهم أوروبي��ون حبيث تن��اولوا البحث يف املادة وال��روح
أبزلي�����ة الع�����امل وقدم�����ه، انهي�����ك عن البحث يف مس�����ألة النفس وخلوده�����ا، إىل م�����ا إلي�����ه من
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موض����وعات ترت����دي أبغلبيته����ا الط����ابع الفلس����في وتق����وم على التحلي����ل املنهجي اآلي����ل إىل
حتدي��د األس��باب وربطه��ا ابلنت��ائج املتأدي��ة عنه��ا بطريق��ة جدلي��ة ال تقب��ل املغالط��ة، من هن��ا
يب��دو لن��ا أن ال��دكتور مجي��ل ال��دويهي مل ي��دخر جه��داً إال وبذل��ه يف س��بيل رف��ع النق��اب عن
مثل هذه املوضوعات اليت يكتنفها االلتب�اس لكي ال نق�ول الغم�وض واالهبام، وعلي�ه ومن
ه��ذه النقط���ة الب���ارزة أي النقط���ة الفلس���فية ن���رى أن��ه يف معب���د ال���روح ت��ربز أمامن��ا طائف���ة من
املوضوعات اليت تش�كل يف قس�مها األك�رب طروح�ات فلس��فية يص��عب ال�رد عليه�ا يف حني
أن ال����دكتور مجي����ل اس����تطاع بدأب����ه اجلاه����د أن جُيلي غ����وامض ه����ذه األس����رار ال����يت ت����واكب
االنس��ان يف ك��ل مرحل��ة من مراح��ل حيات��ه، حبيث أن الس��ؤال ال��ذي يط��رح نفس��ه: ه��ل إن
املرء يف حياته العادي��ة يس��تطيع أن يك��ون مبن�أى عن ظ�اهريت اخلري والش�ر أو فك�رة الش��ريعة
ومب��دأ احلكم��ة وت��داخل القلب والعق��ل يف حتدي مص��ائر العب��اد، وفك��رة االنس��ان واعتب��ار
وجوده قيمة يف الوجود وليس سلعة تباع وتشرى يف سوق املعامالت واملقايضات املادي��ة؟
فض��اًل عن تطرق��ه الواض��ح إىل موق��ف رج��ال ال��دين جتاه البائس��ني ابملقارن��ة م��ع نظ��رهتم إىل
الفئ���ة الغني���ة من الن���اس، وف���وق ذل���ك وقب���ل ك���ل ه���ذا إن دكتوران مجي���ل ال يغ���رب عن ابل���ه
إطالق�����اً التمس�����ك العمي�����ق مبفه�����وم األلوهي�����ة، حبيث يش�����ري ق�����ائاًل: "هللا غ�����ري م�����رئي إال يف
ج����وهره" وه����ذه هي الص����ورة املتألق����ة ابإلميان املطل����ق، إمنا يزي����دها أتلق����اً عن����دما حيدثنا عن
"األص���وات ال����يت حيدثها الص���مت" وه����ل مثة أروع وأب���دع من لغ����ة الص����مت ال���يت تس����كت
ل��ديها مجي��ع اللغ��ات؟ وهن���ا يلتقي ال��دكتور مجي���ل م���ع أك��رب ش��عراء اجلي���ل الث��امن عش��ر يف
فرنس����ا، جله����ة مناج����اة الص����مت وه����و الش����اعر ألف����رد دوفين����يي يف قص����يدته الرائع����ة "م����وت
الذئب" الذي ق�ال مبا حرفيت�ه يف اللغ�ة الفرنس�ية: فق�ط الص�مت ه�و عظيم، وك�ل م�ا تبقى

هو الضعف.
إن البحث يف كت��اب "يف معب��د ال��روح" يتطلب أك��ثر من مبحث وق��د ال نفي��ه حق��ه ح��ىت
ل��و أنن��ا كرس��نا معظم ال��وقت يف التحلي��ل والتنقيب، ذل��ك أن مث��ل ه��ذه املوض��وعات ال��يت
ج���رى حبثه���ا "يف معب���د ال���روح" تقتض���ي أك���ثر من معب���د وأك���ثر من م���ذبح، ألن معظمه���ا
يتس��م بط��ابع روح��اين جمّرد وليس مثة أم��ر مض��ٍن على الب��احث أك��ثر من جتري��د الش��يء مما
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ه�����و علي�����ه إىل ماهيت�����ه ونوعيت�����ه وكينونت�����ه، ومجي�����ع ه�����ذه املوض�����وعات ينض�����وي حتت ل�����واء
الطروح�����ات الفلس�����فية ال�����يت تزي�����د حرج�����اً وتعقي�����داً م�����ع تط�����ور األجي�����ال وتف�����اقم احلاالت
املس��تجدة ال��يت من ش��أهَّنا إاثرة الق��رائح وحتري��ك األقالم إلخ��راج ال��روح البش��رية من دميوم��ة
االنكماش واالنطواء إىل ما كل ما فيه من روح احملبة والتضحية واالنفتاح: وهذا ما س��عى
إلي��ه دكتوران مجي��ل ال��دويهي ليق��دم إىل االنس��ان واجملتم��ع على ح��د س��واء ويف أي زم��ان أو
مك����ان من الع����امل أمجع زاداً روحاني����اً ال ج����وع عن����ده وال عطش حيث يك����ون البي����در ك����ل
البي����در والنب����ع ك����ل النب����ع، فهنيئ����اً لك����ل من ي���تزود من ه����ذا البي����در املدرار ولك����ل من جُيرع
اجلرع����ة الس����رمدية من ه����ذا النب����ع الرق����راق ال����دفاق ابملاء الع����ذب الص����ايف ال����ذي ال ي����روي
العط����اش فحس����ب ب����ل العطش نفس����ه حيث تك����ون احلق����ائق والقيم املطلق����ة هي املقي����اس
��ل العلي��ا، ع��امل األساس��ي يف هيكلي��ة األش��ياء وجتري��دها من ماديته��ا الض��يقة إىل رح��اب املُث
األفالطوني����ة حيث تنعم ال����روح يف معب����د ال����روح وتبث ص����الهتا اخلاش����عة على ثغ����ر النس����يم
ووريق���ات احلب���ق واليامسني، فتعب���ق احلي���اة أبريج االنس���انية اجملردة مبا ي���رادف األزل واخلل���ود

كينونة ومصري.
حق����اً عن����دما اخ����رتت عن����وان ه����ذه الدراس����ة والتحلي����ل لكت����اب "يف معب����د ال����روح" "حماول����ة
لالحاطة ابحملي�ط" إن�ه العن�وان املالئم ابعتب�ار أن كت�اب "يف معب�د ال�روح" ه�و حمي�ط املعرف�ة
ودائ���رة مع���ارف، وحبث���ه وش���رحه يقتض���ي أبق���ل م���ا فيه���أكثر من موس���وعة لكي يفي قس���طًا
واح����داً مما ينبغي ايف����اؤه هلذا املؤل����ف العص����ري املب����ارك ال����ذي مجع بني دفتي����ه روح الش����عر

وعقالنية الفلسفة وصهرها يف بوتقة اإلميان واالنسانية املعطاء.
2015 كانون األول 21                                                             
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الدكتور مجيل الدويهي يف معبد الروح
احملامية د. هبية أبو محد

اق��رتب م��ين بقامت��ه الص��لبة وال��يت تعكس ص��ورة رج��ل أعطى الثقاف��ة واألدب وجه��اً ومع��ىّن
آخر وجعل لغة احلب فيها إلزاماً.

إنه الدكتور مجيل الدويهي – ابن زغرات البار – ذو أدب رفي�ع وأس�لوب اندر اختل�ف في�ه
عن معظم األدابء. إن���ه الكلم���ة األدبي���ة – إن���ه الثقاف���ة الفكري���ة حبد ذاهتا – إن���ه فيلس���وف
الق������رن العش������رين – أج������ل – أقوهلا وبك������ل فخ������ر عن ش������اعر، وك������اتب، وفقي������ه، وانق������د،
وبروفس���ور، وص���حايف ب���رع يف مجي���ع املي���ادين ويف مجي���ع الظ���روف رغم قس���اوهتا علي���ه ورغم
احلس��د ال��ذي يش��رب كأس��ه ك�ل ي��وم. إن��ه حق��اً أس��طورة الق��رن العش��رين، وفيلس��وف أعطى

احلق والوطن، واحلب واحملبة، واحلرية معىّن آخر.
م��ا أهبرين يف معب��د ال��روح ه��و األس��لوب الاله��ويت واملع��اين الص��ادقة واخلال��دة ال��يت تنس��اب

علينا كلمسة سحرية لتغذي كل طرف فينا – وتغري أسلوب حياتنا.
لقد دعا ال�دويهي إىل الغف�ران ال�ذي اق�رتن ابلش�مس )وال�ذين ال يغف�رون عج�زت نفوس�هم

عن السري حنو الشمس( ومن منا ال يعشق نور الشمس بعد الظالم الكاحل.
كم��ا دع��ا إىل إزال��ة احلق��د ال��ذي ي��دمر احلب – وجس��د هللا حب��اً يف البش��ر )هللا ه��و احلب
ال����ذي في����ك ويّف( )لكنن����ا جعلن����ا احلق����د يطغي على قلوبن����ا ف����إذا احلّب جث����ة هام����دة على

مذبح النزوات البغيضة.(
اقرتنت احلكمة مع الدويهي – يف املرأة اليت أعطت احلياة )احلكم��ة هي املرأة ال�يت أعطتن�ا
احلي��اة(. كم��ا أك��د أن احلكم��ة موج���ودة يف عناص��ر الك���ون )يف العاص���فة والس��كون – يف
اهلواء والش��مس، يف البح��ر اهلائج، يف األودي��ة العميق��ة( ودع��ا إىل أن ن��ذهب إىل احلكم��ة

خبطى وئيدة.
أعطى ال���دويهي لل���وقت وال���زمن قيم���ة كب���رية ومثن��اً ابهظ��اً )إن ك��ل دقيق��ة متض���ي هي ذهب
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خالص( ودعا اىل كشف احلقيقة )ما أروع احلقيقة العارية اليت تشرق عليها الشمس.(
أّم��ا احلبُّ يف فلس��فة ال��دويهي فه��و أل��وهي – يرفعن��ا إىل مص��اف املالئك��ة – ويش��دد على
احلب النقي اجملرد من أي فائ����دة أو مص����لحة )احلب ال����ذي يعطي وال أيخ����ذ( )إن احلب
ي���رفعكم من مص���اف الن���اس إىل مص���اف املالئك���ة – وكم يك���ون مجياًل ل���و حتب���ون من غ��ري
فائ����دة – فآن����ذاك تط����ري أرواحكم إىل الس����ماء كأحلان ربي����ع وتول����دون يف معمودي����ة احلب

والدة جديدة.(
)ومن أس��وأ احلب ال��ذي يع��رب عن��ه رج��ال ال��دين ملن ميلك��ون ال��ثروة والغ��ىّن( - )ومن أس��وء

أنواع احلب أن حيب املرء الرب إهله عندما يكون يف حاجة إىل شيء منه.(
للفك���ر البش���ري مكان���ة خاص���ة عن���د ال���دويهي ألن���ه أداة للعلم والتط���ور )إن هللا ق���د أوج���د
الفك���ر البش���ري ليك���ون أداة العلم والتط���ور ورفع���ة اإلنس���ان( – وأعطى ال���دويهي للش���اعر
حقه أبن إرثه خال�د ال ميوت )ملاذا ميوت الش��اعر وال ميوت؟ ألن�ه أودعكم إراثً من الفك�ر
يغين احلضارة( كما دعا هللا أن حيفظ الشعراء )صلوا معي اي إخ��ويت أن حيف��ظ هللا الش��عراء

من كل شّر.(
نظ��ر ال��دويهي إىل الن��ور والظالم بش��كل مميز وخ��ارج عن املألوف. فكاان بنظ��ره ت��وأمني ال
ينفص���الن – أم���ا ن���ور الفض���يلة فك���ان األق���وى واألمنت ألن���ه )خيرج من القلب اىل القلب(
ومن )العقل اىل العق��ل(. وأك�د على اإلكتف�اء ب�ه )إن ال��ذي يكتفي بن�ور النه�ار ال يع�رف
الطري����ق إىل اللي����ل(. ومل يكت����ف ال����دويهي هبذا احلد ب����ل دع����ا إىل س����كب الن����ور واخلري يف
أرواح العب������اد ليص������بحوا معاب������د مقدس������ة )اس������كبوا من الن������ور يف أرواحكم لتص������ري معاب������د
مقدسة( )فاخلري يزيد النور ن�وراً... وي�زيح الظالم( فه�ل هن�اك أمسى وأرقى من ه�ذا التعب�ري

والوصف؟
يف معب���د ال���روح مل يع���د للم���وت رهب���ة فق���د ص���وره ال���دويهي كمرف���أ )املوت ه���و املرف���أ ال���ذي
س���عى إلي���ه خبطى متس���ارعة وحنن ن���واكب م���رور الس���نوات( – وعّلمن���ا ال���دويهي أن املوت
ينتظر ك�ل إنس�ان على قارع�ة الطري�ق- إن�ه ص�دفة كم�ا أن احلي�اة ص�دفة تنظ�ر إلين�ا ولكنن�ا

ال نراها.
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أم��ا إدراك املع��ارف اخلفي��ة فك��ان ل��ه فلس��فة أخ��رى عن��د ال��دويهي ووص��ف احلق��د، التواض��ع
واخلري والشر بشكل آخر ودعا اىل اليقظة والرتوي يف التعام��ل م��ع البش��ر )إن اقرتاب�ك من
بعض الن����اس ه����و اخلس����ارة بعينه����ا وابتع����ادك عنهم ربح ل����ك( )الن����اس ال يفهم����ون إال م����ا

يرونه(.
يف معب���د ال��روح انتق���د ال��دويهي نيتش��ه وج��ربان وغوت��ه بش��كل أديب راق ومميز - وأك��د أن
نيتش���ه ال يع���رف احلقيق���ة – ألن���ه رأى نفس���ه عمالق���اً يف م���رآة كاذب���ة فاعتق���د أن اإلنس���ان
اهلًا- ل������ذا دع������ا ال������دويهي اإلنس������ان اىل التواض������ع ليك������ون قوايً يف أتهله ويف عالقت������ه م������ع
اآلخرين. )أم��ا رأيتهم يف الص��فوف األمامي��ة ويتص��درون املآدب؟ يتك��ابرون يف اجملالس وال
ي�����رتكون جمااًل للحكم�����اء واألدابء والفن�����انني لكي يتكلم�����وا – فلن يعط�����وك س�����وى جهلهم
وغ���رورهم – ف���أنت حني تغم���رهم أبفض���الك ومزاايك جتعلهم يتحرق���ون على مجر أحق���ادهم

وتنتقم منهم.(
وكان جلربان وغوته نظرة أخرى يف معب�د ال��روح – فج�ربان داف�ع عن اإلنس�ان ال�ذي أض��اع
طريق��ه ولكن��ه بنظ��ر ال��دويهي م��ا زال إنس��اانً – أم��ا غوت��ه فريي��د الش��ر خادم��ا للخ��ري- وق��د
اس���تخلص ال���دويهي أبن ج���ربان وغوت���ه مع���اً ال يعرف���ان اجتاه ال���ريح ألن الش���ر نقيض اخلري
وليس خادماً له وال يقود إليه – بل إهَّنم�ا ص�ديقان ل�دودان )س�امح اخلط�أة واجلن�اة فإن�ك

يف ذلك تفعل خرياً لك وشراً هلم.(
يف معب�����د ال�����روح ش�����نع ال�����دويهي ابلبخ�����ل ووص�����فه أببش�����ع األوص�����اف )البخ�����ل من أبش�����ع
الرذائ��ل( وص��ّور البخ��ل ك��أداة أو س��بيل يع��وق الوص��ول اىل هللا )البخ��ل يبع��دكم عن هللا –

ألّن البخيل خبيل يف صالته ويف تسبيحه أيضاً(.
أما الكرامة يف معبد الروح فكان هلا معىّن آخر، فاإلنسان قوي وجبار )أرفضي أن ت��ركعي
ألّن الركوع هزمية واحنطاط( ولتكن لك كرامة ف�املوت على ح�د الس��يف أش�رف من احلي��اة

على أشالء اهلزمية.
أم��ا احلري��ة وال��وطن فهم��ا تؤأم��ان بنظ��ر ال��دويهي )حيث تك��ون احلري��ة يك��ون لن��ا وطن( أم��ا
احلرية فلها معىّن آخر ومكان مميز خال من احلقد – ألن احلقد بنظر ال��دويهي ه��و )بيت
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أس�ود ت�دخلون إلي�ه وال خترج�ون من�ه إال وقل�وبكم ايبس�ة( أم�ا احملب�ة فتعلم اإلنس�ان ليص�بح
مفك����راً وفيلس����وفاً، أم����ا احلق����د فإن����ه )خيرجكم من عق����ولكم فتص����بحون أش����باحاً يف حق����ل
مهج��ور(. ودع�ا ال�دويهي إىل حب احملب�ة )أان أعلمكم أن حتب�وا احملب�ة( )وإذا ض�ربكم أح�د

حبذائه فال جتيبوه ابحلذاء( )اخلعوا رداء الكراهية وتكلموا لغة السالم.(
الكلم��ة يف معب��د ال��روح هي أزلي��ة )والكلم��ة هي األب��د واألزل( أم��ا الوف��اء فل��ه مع��ىّن أق��وى
وأمجل ويرس���خ يف ك���ل ف���رد من���ا )لكنكم من وط���ين ول���وين ودي���ين... ف���أي وطن علمكم أن

تفتكوا إبنسانه؟ وأي دين أوعز إليكم أن تقتلوا ومتثلوا ابألجساد؟(
)أعرف أنكم ال متيزون بني الكلمة واحلذاء – وبني ال�وردة واخلنج�ر( ) فأان أعب�د إل�ه احلق

الذي يعطي ثوبه حملتاج وخبزه جلائع.(
وما أمجل معىّن الصدق يف معبد الروح ) الصادق يبين ابحملبة واحملب�ة تبين��ه( - وال��ذي نزه��ه
ال������دويهي عن ك������ل عيب ورفع������ه إىل األلوهي������ة )الص������ادق يتح������دث إىل هللا وهللا حيادث������ه(

)والكاذب شيطان أعمى(.
يف معب��د ال��روح رس��خ ال��دويهي العالق��ة بني أف��راد العائل��ة )ويل��ه من يف��رق بني األب وأبنائ��ه
– وبني األم وابنته�������ا وبني اجلار وج������اره فق�������د ج�������اء ليه�������دم ال ليب�������ين( –) إن احملب�������ة هي

الشمس اليت تضيء عليكم مجيعاً.(
يف معبد الروح ش�دد ال�دويهي على العط�اء وربط�ه ابخلالق )إنكم حني أتخ�ذون من هللا ال
نتزعون عن أنفسكم صفة العطاء( واحتقر اجلشع )هؤالء اي أخويت ال يشبعون ولو كانت
مجيع كنوز الدنيا يف أيديهم( )أم�ا ش�عورهم ابجلوع فق��د ب�دأ من�ذ والدهتم وال ينتهي إال إذا
ص����اروا يف القب����ور( ، كم����ا ك����ان للحري����ة مع����ىّن آخ����ر عن����ده )احلري����ة هي األم ال����يت أعطتكم
ال����والدة وأرض����عتكم – هي الص����باح ال����ذي يش����رق يف عي����ونكم – احلري����ة نقيض املوت هبا

الكواكب الشرقة وله عتمة القبور.(
يف معب��د ال��روح دع��ا ال��دويهي إىل النظ��ر لإلل��ه ابلفكر وال��روح ألن��ه واح��د )فال تنظ��روا إلي��ه
أبفك���اركم فق���ط ب���ل أبرواحكم أيض���ا لتكتش���فوا أن���ه واح���د – أم���ا معاب���د هللا فهي مقدس���ة
)فاملعابد ليست أمكنة للبيع والشراء(، كما دعا إىل عمل اخلري يف ك�ل حني )اخلري يك��ون
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يف الصحو والعاصفة يف الغىّن ويف اجلوع( كم�ا أن اخلري يع��ين الوج�ود )إذا مسعتم عن أح�د
ال يعمل خرياً وال شراً فاسألوا عن معىّن وجوده.(

احلقيق�ة يف نظ�ر ال�دويهي هي احللم ال�ذي ال يتحق�ق )احلقيق�ة هي الفض�اء ال�ذي ال يبلغ�ه
الط����ائر مهم����ا عال جناح����ه(. أم����ا هللا فال يوج����د إال يف الن����ور – والش����ر يف نظ����ر ال����دويهي
ارتب��ط بطبيع��ة اإلنس��ان أّم��ا احلي��اة كم��ا وص��فها ال��دويهي فال ت��دوس عليه��ا جحاف��ل املوت
إال لتزيدها حياة واماًل – والبكاء على املاضي جهل – والنحيب ال يصنع األجماد – أما
الص��الة فهي أمجل الف��رح – والص��مت ه��و أمجل العب��ادة – وال��وطن ه��و يف القل��وب وه��و
احلري���ة. كم���ا دع���ا إىل أخ���ذ األوط���ان معن���ا إىل حيث ن���ذهب ألهَّنا الوج���ود ال���ذي ال حتده

حدود.
أم���ا األفك���ار فهي مرااي تنعكس عليه���ا حمب���ة هللا )ومن ك���انت أفك���اره متحج���رة ف���إن هللا ال

يعمل فيه، وال هو يعمل بروح هللا.(
دع��ا ال��دويهي إىل اح��رتام الش��اعر وتق��ديس أفك��اره )قدس��وا أفك��ار الش���عراء ألهَّنم يص��بون
لكم مخوراً ال تفىّن( كما دعا إىل النظر إىل األم��ام وع��دم ال��رد على املغفلني ال��ذين يش��دون
املرء إىل ال���وراء – )أم���ا ال���ذين يش���دون بعق���ولكم إىل ال���وراء فال تص���غوا إليهم – فه���ؤالء ال

يستحقون أن تعطوهم آذاان صاغية وال يفهمون أن األشرعة ال تبحر إىل األمس(.
أش��ار ال��دويهي إىل الفك��ر املب��دع ال��ذي يق��رب املرء من هللا – واألفك��ار اجلام��دة فمص��ريها
اللعن���ة والش���تيمة كم���ا دع���ا إىل عم���ل اخلري والعط���اء بس���خاء )إذا أعطيتم اآلخ���رين قب���ل أن
أتكلوا فتكون��ون أفض��ل اخلريين – أعط��وا من��ازلكم للغرابء وافتح��وا خمازنكم للمحت��اجني –

وستجدون أن هللا ال يرتككم جائعني(.
وانتق���د ال���دويهي اجلش���ع )هن���اك أيض���ا أانس كث���ريون ال يش���بعون ول���و أص���بحوا يف القب���ور(
وشجع على املساحمة للتقرب من هللا )عندما تساحمون ف��أنتم ترتفع��ون إىل هللا أبجس��اد من

نور( )إذا ساحمتم ترفرفون أبجنحة املالئكة(.
وك���ان للس���الم مس���ك اخلت���ام يف معب���د ال���روح حيث دع���ا ال���دويهي إىل وج���وده يف ال���بيوت
والش�����وارع )إذا رأيتم س����الما يتج����ول يف دروبكم وحتت أش����جاركم فاص����غوا إىل ك����ل كلم����ة

34



يقوهلا( )والذين يصنعون السالم فبالسالم تك�ون غبطتهم وال ت�زول( )ازرع�وا يف ك�ل حق�ل
شجرة سالم(.

وك�����ان ص�����وت ال�����دويهي ص�����ارخاً وداوايً يف وج�����ه احلرب )إذا مسعتم ذات ي�����وم إل�����ه احلرب
يصرخ إليكم فاخرجوا إليه عراة حفاة واطردوه وإذا رفض الرحيل فاقطعوا لسانه(.

"يف معب���د ال���روح" ه���و من أمجل الكتب ال���يت قرأهتا – لق���د غ���ذى يف نفس���ي مع���امل ثقافي���ة
عالي���ة وغ���رز يف نفس���ي احملب���ة والس���الم وحب ال���وطن وحب هللا – إن���ه حق���اً كت���اب ص���الة
وفلس�����فة جُيذر أص����الة اهلوي����ة، ويعم����ق ج����ذوران يف ال�����وطن األم، ويعلمن����ا احملب�����ة والتواض�����ع

واملساحمة والصفات النبيلة.
هنيئ���اً ل����ك اي دكت���ور ال���دويهي على ه���ذا العم���ل الفلس���في اجلب���ار املفعم برائح����ة الفلس����فة

الالهوتية اليت قّل نظريها، وإىل املزيد من أعمال ممثالة ترفعنا إىل هللا بلغة احملبة والعطاء.
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مجيل الدويهي "جربان" جديد
د. عزت الصباغ – ابريس

 أعتقد أن كتاب "يف معبد الروح" للدكتور مجيل الدويهي ق��د اعتملت معاني��ه يف وجدان��ه
من���ذ إمعاانت���ه األوىل لك���ل م���ا ي���دور من حول���ه على مراح���ل، وهك���ذا نبض���ت اإليقاع���ات
القوي��ة داخ��ل نفس أديبن��ا الش��اعر وتك��ونت أساس��ات البن��اء بيدي��ه، ل��ريتفع بن��اء كتاب��ه "يف
معب���د ال���روح" عالي���اً، عل���وَّ "كلي���ة اخلري" ال���يت انطل���ق اليه���ا، لينه���ل منه���ا مبخ���زون فلس���في
وبوعي تربوي على الساحة الثقافية. أوج�ز قول�ه س�نداً: "لت�دفعوا الش�ر حبركتكم االنس�انية،
إمنا هي حركة أخالقية من قبلكم، لل��دفع ابجملتمع االنس��اين ق��دماً، عن�دما منعن يف احلقيق�ة

(.14ملياً" )ص 
ميتل���ك مؤلفن����ا حس����اً مرهف����اً وقياس���اً دقيق���اً لإلمع���ان، عن���دما يش���خص يف مهم���ة ك����ل من
القلب والعق��ل: "ف��األول ي��دق ش��عور ص��احبه بس��لبه وإجُياب��ه، والث��اين - العق��ل - يتلقفه��ا
ليتحكم يف بن���اء الفك���رة، بنس���بية تتماش���ى ودرج���ات ال���وعي كم���ا وظ���روف ص���احب ه���ذا
العق�����ل والقلب، ه�����ا حنن حي�����ال احلرك�����ة، لتنفي�����ذ م�����ا أابن عن�����ه قلب االنس�����ان من ش�����عور
والفكرة اليت رمسها عقله على خارطته، ليصار إىل شق مسار حيايت جديد حيث االنس��ان
علي��ه خطوات���ه لتحس���ني الواق���ع واالعالء من ش��أنه ابألخالق. من ه��ذا املنطل��ق، يتمس���ك

صاحب "يف معبد الروح" ابلتعريف احلسي للزمان: "إنه بدء ال بدء له وال هَّناية".
ويف هذا إق�رار علم�اين ص�رف من قب�ل ال�دكتور مجي�ل ال�دويهي أثلج ب�ه ص�دور من عش�قوا
املنط��ق والقي��اس، مبا يلي��ق ب�� "معب�د ال��روح" بني أي��دينا: "فالزم�ان بعي��د عن اخلض��وع أله��واء
االنس������ان األانني������ة ورغبات������ه، والزم������ان ب������ريء يطلب ال������رباءة، وص������امت يطلب الص������مت
والتأم��ل"، ل��ريكن ه��ذا الوج��ود ويثبت��ه على دع��ائم أخالقي��ة انس��انية، حبيث ان��دفع االنس��ان
إىل بناء املكان وحتسن ظ�روف العيش في�ه، هك�ذا يت�ألق االنس�ان الع�ريب يف زمان�ه احلاض�ر
على مكان يتجدد بناؤه ابستمرار خملص وأفكار ن��رية على حنو م�ا نق�در، بن�اء على ثقاف�ة
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عالي��ة ملؤلفن��ا، ض��منها "يف معب��د ال��روح"، فكم أابن لن��ا عن روع��ة احلقيق��ة عاري��ة، "تش��رق
عليها الشمس ويغسلها املطر"، فاحلب السامي يعطي وال أيخد..."

"كل قطرة يف البحر هلا قّصة مع الزمان واالنسان".
عن���وان يف غاي���ة النج���اح، حتم���ل طيات���ه جمازاً إلش���ارة مؤلفن���ا إىل ع���ذاابت "الش���اميني" ألن
ميخروا عب�اب اليتم إىل "األمريكي�تني" طافش�ني من ن�ري الظلم والبطش العثم�اين. أومل ميارس
ه�������ؤالء املع�������ذبون على األرض س������عيهم احلثيث ل�������رتك أوط������اهَّنم ومل حتل دون بعض������هم إال
ظ����روفهم الص����عبة وامكاني���اهتم؟ فال مثالي����ة تص����مد أم����ام مض����ايقات ال حتتم����ل وكم����ا ي����ردد
الدكتور مجي�ل ال�دويهي يف مؤلف�ه: "إن االنس�ان م�زيج من العق�ل وال�روح يرتفع�ان إىل ف�وق

وال يتوقفان عند حدود مرسومة".
ال����دكتور مجي����ل ال����دويهي و "يف معب����د ال����روح" "ج����ربان" لبن����اين جدي����د يع����ود، فت����ألقت ب����ه
"صومعة جربان" وقد بىّن أمامها شرفة، مل تكفه ابالطاللة الصادقة على االنسان، ممسكًا
بي���ده وق���د أانر طرق���اً رامساً هبا سياس���ة مشولية جدي���دة النس���انية االنس���ان يف أص���قاع ه���ذا
الع��امل... دكت��ور مجي��ل ال�دويهي، أكن ل�ك تق��ديراً ش��ديداً، "فمعب�د ال��روح" حبث كت�اب يف

"فلسفة معىّن وجود هذا االنسان بكرامة على األرض".
2015 تشرين الثاين -19                                                  ابريس 
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 روحانية الدكتور مجيل الدويهي أديب وشاعر من بالد األرز
"يُفهم من عنوانه" واملكتوب "يف معبد الروح"يف كتاب 

د. ترييزا حرب

مقدمة:
الدكتور مجيل الدويهي، طائر غرّي�د ع�رّج على أغص��ان أش��جار احلي�اة امللون��ة ابلنغم��ات يف
ع���امل املوج���ودات األرض���ية، فقط���ف من ك���ل ب���رعم حكم���ة من األايم، حمتكم���اً ملنط���ق إل���ه

احلب والسالم.
ما مّهه العقبات من كل من طاوعته نفسه أن حيتكم ملنطق ال يتناس��ب م��ع منط��ق الكلم��ة

وشهادات اجلامعات واملنابر املخصصة ألسياد الكلمات!
- نعم متخض��ت املص��اعب على دروب حيات��ه يف غرب��ة م��رة طعمه�ا بطعم العلقم، فتط�اول
على املشقات وكّبل الضيقات قاهراً املص�اعب مش��رئباً حنو احلري�ة. م��ا مّه��ه من ظلم الزم�ان
وكي������د اخلالن م������ا دام حمافظ������اً على عائل������ة مس������يحية قوامه������ا احلب والتف������اهم واالخالص
ابنسجام اتم مع زوجة مثقفة من بيت كرمي بين على صخرة اإلميان مقابل أرزات تن��ورين!

وللتذكري
"فحالوة الدنيا جلاهلها...            ومرارة الدنيا ملن عقال".

فاحلي���اة والنج���اح فق���ط ألص���حاب اهلمم املتألق���ة! تومسُت في���ه اخلري يف حتدي���ه للمص���اعب
وإميانه القوي عندما تذكرت الشاعر أمحد شوقي:

"علمت أن وراء الضعف مقدرة      وأن للحّق، ال للقوة، الغلبا!"
فعندما عصرته األشواك شدده الشاعر ابن الوردي:

"إمنا الورد مَن الشوك وما            ينبت النرجس إال من بصل"!
د. مجي���ل عص���ر حب���ات احلص���رم يف أعني احلس���اد وج���اء م���ع الش���اعر املتن���يب ابميان ين���ادي

متحدايً مرارة الغربة:
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"تريدين لقيان املعايل رخيصة            وال بد دون الشهد من إبر النحل"!
ما مّهه كشاعر موهوب وارادته صّوانية تردد:

"أىب يل إغفاء اجلفون على القذى      يقيين أن ال ضيق إال سُيفرج"!
"أال رمبا ضاق الفضاء أبهله            وأمكن من بني األسنة خمرُج".

فدخل يف "معبد الروح" وسطّر ُعصارة أفكاره فجاءت تتوجُياً انجحاً لصفاء الروح وعمق
املنطق.

- دخلت "يف معب��د ال��روح" لل��دكتور مجي��ل ال��دويهي "كت��اب املئ��ة ص��فحة" فوجدت��ه أبوااًب
مش����رعة على مص����راعيها ت����رّحب ابل����دخول م����ع أهالً وس����هاًل لك����ل ق����راء الكلم����ة املوزون����ة

ومنطق الفهم والتفحص والدقة.
ياً حلق���ائق مدروس���ة37- دخلت إىل   حمط���ة ووج���دت يف ص���لب ك���ل تل���ك املداخل تقص���ّ

حتوي يف حنااي طياهتا تس������ليط األض������واء على من أيخ������ذون من خ������ريات هللا وال يعطون������ه
مقاب��ل خريات��ه، وحكم��ة م��وجزة من االس��تنتاج توق��ظ ض��مائرهم النائم��ة يف غي��اهب اجله��ل

اليت لن تعطيك سوى الغرور!
فهل يطلب من العّليق ماء احلياة؟

- "يف معبد الروح" وجدت صالة روحانية وأغنية حلوة، ووجدت س�الماً وص�فاء، غفرااًن
وتس��احماً، ب��راءة قلب وطه��ارة روح... حبث��اً عن هللا يف أن��وار الس��ماء يف فض��اء هللا الواس��ع،
كما وجدت حكمة وتبصراً، فهماً وتعقاًل، علماً ومعرفة، ض�مرياً وحق�اً ووج�داانً، ابنتظ�ار

مشس العطاء يف خبز احلياة ونور اخلالص.
قرأت العناوين أواًل اليت جاءت ابلتسلسل كما يلي:

( م��ا ه��و الزم�ان4( احلق والباط�ل 3( الرجل الغ��ريب وطبيع��ة هللا، 2( صوريت يف املعبد، 1
( الش��عراء9( طبيع��ة الش��يطان 8( التعب والش��قاء 7( البح��ر والعناص��ر 6( قيم��ة احلّب 5

( املرأة ورجله����ا14( مهوم عب����د املنعم 13( املوت 12( ال����نزوات 11( الن����ور والظالم 10
( الرج����ل20( ي����وم الث����أر 19( الص����دق 18( املتلون����ون 17( التض����حية 16( اهلج����رة 15

( روح26( ال��دين والكف��ر 25( األع��داد 24( الف��رح 23( احلري��ة 22( املال 21وأبن��اؤه 

39



(31( أوط������انكم 30( الق������اتلون ابلس������يف 29( س������اكن الغاب������ة 28( احلقيق������ة 27اخلري 
( دع��وة إىل35( املس��احمة 34( معب��د جلمي��ع الش��عوب 33 طع��ام( اللب��اس وال32االفك��ار 

( العظة األخرية: وصييت.37( املرأة الغريبة 36احلّرية 
وجدت الستنتاجات الدكتور مجيل الدويهي طعم الفرح والسعادة واملرونة...

فاخلط���أ عن���د ال���دكتور مجي���ل لن يك���ون هَّناي���ة، كم���ا "ان ال���والدة ليس���ت بداي���ة" وه���و غ���ري
خائف من الغفران "ألن التس�امح قن�ديل املعرف�ة، وال�ذين ال يغف�رون عج�زت نفوس�هم عن

السري حنو الشمس"، "فأختاروا الظلمة األبدية ودايجري العبث".
ال���دكتور مجي���ل حيّذر "من الوق���وع يف فخ الفهم اخلاطئ! ف���إن كث���رياً من النص���وص ال ميكن

تفسريها إال ابحلكمة العميقة"!
واحلكم����ة هي من نت����اج العق����ل والقلب مع����اً: "فليس القلب ع����اجزاً عن الفهم، ولكن����ه يف

حاجة إىل هداية العقل، والعقل ال يسري إال على خطى القلب".
- وللحب الشامل قيمة عند الدكتور مجيل إذ ق�ال: "ك��ّل من ي��ّدعي أن��ه حيب هللا وح��ده
يك��ون حّب��ه ابطاًل، ف��احلب يك��ون هلل وللمخلوق��ات وللك��ون ايض��اً. احلب يعطيكم احلري��ة،

وابحلرية ينسجم اخلالق معكم ويصري احلب يف مرتبة العبادة".
أم���ا أمجل أن���واع احلب عن���د ال���دكتور مجي���ل، فه���و "احلب ال���ذي يُعطي وال أيخ���ذ، ف���احلب
ليس مبادلة يف س��وق جتارة، ف�إذا اس�تطعتم أن حتب��وا ه��ذا احلب، فال يك��ون للبغض مك��ان

يف قلوبكم وال للشر طريق إليكم".
التعب يف "معب�����د ال�����روح" ه�����و "معمودي�����ة اجلس�����د" وه�����و "س�����ّنة احلي�����اة، فق�����د ول�����د معن�����ا

وسيموت، وبه ستخلد أرواحنا".
- املعرفة "هي األداة اليت هبا تواجهون الشرور وتنتصرون عليها".

- "الش��عر ه�و س��راج الفض�يلة املعّل��ق يف الظالم، ودواء اجلروح العميق�ة ال�يت عج��ز األطب��اء
عن معاجلتها. وإذا كان الدواء يصلح للجسد فإن الشعر يص��لح لألرواح املعذب��ة في��داويها

وخيفف من آالمها".
- أم���ا من أج���ل الن���ور، "فاس���كبوا من الن���ور يف أرواحكم لتص���ري معاب���د مقدس���ة، وطه���روا
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قل������وبكم بفع������ل اخلري، ف������اخلري يزي������د الن������ور ن������وراً، وي������زيح الظالم، وب������ه يس������احمكم هللا على
أخطائكم".

- اندى ال��دكتور مجي��ل: "نعم اي ب��يّن، س��امح اخلط��أة واجلن��اة، فإن��ك يف ذل��ك تفع��ل خ��ريًا
ل����ك وش����راً هلم، ف����األبغض عن����د ه����ؤالء ان جُيدوك س����عيداً وال تب����ايل مبا يفعلون����ه ل����ك من

أذى".
- وللمغ����رتبني انداهم ق����ائاًل: "إن الغرب����ة جتعلكم تتع����ذبون من أج����ل انفس����كم ومن أج����ل
غريكم أيضًا، والعذاب فضيلة! فافرحوا ألنكم اغرتبتم وال تعيشوا يف األح�زان: إن األح�زان

نفسها ال تدخل إىل القلوب اليت تفيض ابحملبة."
- وللحب والس���الم حمط���ة: "اخلع���وا رداء الكراهي���ة وتكلم���وا لغ���ة الس���الم، فهي لغ���ة اجملد

األبدي، وهبا حتطمون أغالل العبودية لتنطلقوا إىل فضاء احلرية".
"فال����ذين يعرف����ون احلب هم الفالس����فة ال����ذين اكتش����فوا طبيع����ة هللا وأين يوج����د، فكالمهم

صالة وقلوهبم معابد".
وين�����ادي املتل�����ونني: "اي أبن�����اء اخلداع املتم�����ادي، إن اهلكم ال يناس�����بين فأان أعب�����د إل�����ه احلق

الذي يعطي ثوبة حملتاج، وخبزه جلائع".
ويض���يف: "إهلي ي���زورين، عن���دما أك���ون يف ال���ربد والعاص���فة. الص���ادقون هم ال���ذين يرفع���ون
جب�����اههم للش�����مس، وال خيافون من العواص�����ف والرع�����ود... فالص�����دق مول�����ود من احلري�����ة،

والكذب هو ابن العبودية".
- "ابلشجاعة تتخلص��ون من اخلوف وتتم�ردون على من كّب�ل معاص�مكم ابحلدي��د. ليكن
لكم من قل��وبكم س��الحاً تواجه��ون ب��ه ولتتح��رروا من داخلكم. وعن��دما تص��بحون أقوايء،
روا لكم معب����داً تقّدس����ون في����ه االنتص����ار، وترفع����ون فمج����دوا الق����وة ال����يت يف أرواحكم، وعّم����

صالتكم إىل إله احلرية".
- ومس��ك اخلت��ام للكت��اب "يف معب��د ال��روح" ك��انت ال��دعوة إىل الس��الم ليعيش ويك��رب يف

بيوتنا وعائالتنا وشوارعنا وأوطاننا: أسرتاليا، لبنان والعامل.
- فاصنعوا سالماً وازرعوا يف ك�ل حق�ل ش�جرة س�الم واس�قوها بنبض�ات قل�وبكم! وأض�يئوا
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يف ك��ل بيت مشعة للس��الم، وص��لوا ص��الة اجملد إلل��ه الس��الم م��ع ال��دكتور مجي��ل ال��دويهي!
ف���أكرب غبط���ة هي بتمجي���د إل���ه الس���الم ال���ذي يعيش يف طي���ات قل���وب وبي���وت وع���ائالت

وأوطان الشرفاء والعقالء من بين البشر.
ونداؤان األخري نوجهه مع الدكتور مجيل الدويهي طالبني سالم السالم واحملبة للجميع.
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"يف معبد الروح" 
دعوة حمبة يف صحاري الضغينة

األستاذ كامل املّر

للش��اعر ال��دكتور مجي��ل ال��دويهي، ومل يس��عفين احلظ" يف معب��د ال��روح"ص��در م��ؤخراً كت��اب 
وم����ا إن أتيحت يل الفرص����ة ح����ىت قص����دت. وال مسح ال����وقت لالطالع علي����ه قب����ل الي����وم 

فأان كلم���ا أتعبت���ين ش���جون احلي���اة. مس���تطلعاً م���ا يف رحاب���ه ، انش���داً الراحة" معب���د ال���روح"
أنش��د الراح��ة يف رايض س��فر أديب فك��ري ق��دمي، يف الزم��ان، أو جدي��د، فوج��دتين يف واح��ة
أدبية ُحبكت عباراهتا بتأٍن، وصيغت بِنَ�َفٍس شعرٍي واف��ر الظالل، م��ا يض��في على الص��ورة

.يف العبارة ألواانً ال يالمسها إالَّ خيال شاعر
أم����ا م����ا احتوت����ه العب����ارة من أفك����ار فق����د اعتم����دت يف كث����ري منه����ا على األض����داد الظه����ار

فال ن����ور بغ����ري ظالم ، واملعرف����ة خص����مها اجله����ل،. حماس����نها وم����دى تراب����ط بعض����ها ببعض
.واحلقيقة عند قوم غريها عند قوم آخر، وليس من حقيقة مطلقة سوى هللا والوجود

وما السبيل للتعرف اليه؟! من هو هللا؟.. وهللا.
يف ه����ذه الناحي����ة اقتت����ل األج����داد ، وتص����ارعوا ابحلراب والف����ؤوس والرم����اح ، وك����ل واح����د"

على احلج���ارة س���الت ال���دماء ، ويف احلق���ول. ي���دعي أن هللا من اتباع���ه ومن أنص���ار قبيلته
ارتفعت راايت املوت، واختل����ط عوي����ل النس����اء بص����راخ األطف����ال وص����هيل اخلي����ول، ومحل
العجائز أبناءهم القتلى على ظهور الث�ريان لكي ي�دفنوهم بني األبني�ة املتالص�قة، إذ مل يع�د

."هناك متسع من املكان ألجساد تتساقط كأوراق اخلريف
وس��يبقى الن��اس يقتتل��ون ويتص��ارعون على ماهي��ة هللا وجنس املالئك��ة، وعلى اللي��ل والنه��ار

الش��مس هي األيقون��ة املقدس��ة ال��يت ص��رف هللا عليه��ا كث��رياً من ال��وقت"و. ودورة الش��مس
وهي عن��دما تس��ري إىل. قب��ل أن يعرض��ها على ص��در الس��ماء الزرق��اء حتف��ة من ذهب وانر
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املاء خبطى ثقيلة، تع�رف ان البش�ر ينتظروهَّنا يف س�اعة معين�ة، لكي يقوم�وا إىل حي�اهتم من
وعلى ال���������رغم من أهَّنم يركض���������ون وراء ال���������وهم والعبث ، فهي تض���������يء هلم" ."ن���������وم ابئس

."الناس طائفة من أسوأ املالئكة: وتضحك من بساطتهم ، وتقول يف سرها 
وابلرغم من ك�����ون الن�����اس طائف�����ة من أس�����وأ املالئك�����ة، يقتتل������ون ويتص�����ارعون فيم�����ا بينهم،

جنا معب���دي من احلروب، ألين كنت أعطي احملاربني خ��بز"ويش��هرون احلروب املدمرة فق���د 
ك�����انوا جُييئون ايلَّ مس�����تعجلني وال�����دماء على احلي�����اة، وال أم�����يز واح�����داً منهم عن اآلخ�����ر.

أث��واهبم، ورائح��ة ال��دخان تف��وح منهم، وبعض��هم ك��انوا يص��خبون ويف��اخرون أهَّنم قتل��وا ام��رأة
ه��ل عن��دك خ��بز لن��ا ه��ذا: وك��انوا يس��ألونين بش��غف. أو ه��دموا بيت��اً على رؤوس أص��حابه

"اليوم؟
ه��ذا ه��و خ��بزي يعطى لل��ذين أخط��أوا، ألن اخلط��أ ل���ن يك��ون هَّناي��ة  كم��ا: كنت أج�ي���بهم"

احلي��اة أيه��ا االبن��اء تن��اديكم إىل هيكله��ا لكي أتكلوا وتش��ربوا... أن ال��والدة ليس��ت بداية
اخلطيئة والدة، ولكنها والدة متعثرة، ومن نواهتا القاسية خرجت هذه اآلالف" ف�."بسالم

."املؤلفة من الرؤوس، وهذه األقدام العارية اليت ختبط يف تراب الزمن
وهللا ال��ذي أعط��اكم الش��ر س��الحاً، أعط��اكم اخلري ايض��اً، وس��رعان م��ا س��وف تكتش��فون"

اخلري يف أنفس����كم فتكره���ون أرواحكم املاض���ية، وتبحث���ون عن من���ازل جدي���دة، ومعاب���د ال
وال��ذين ال يغف��رون عج��زت نفوس��هم عن "فتكتشفون فض��يلة الغف��ران:." هتدمها العواصف

"السري حنو الشمس ، والشمس تناديهم ، فاختاروا الظلمة األبدية ودايجري العبث.
وك��اهن املعب��د حني يعطي احملاربني خ��بزاً وم��اء فه��و ال ي��داجيهم وال يسرتض��يهم، ب��ل يفع��ل

املك���ان"، ولن ي���ربح "يف معب���د ال���روح"فالفض���يلة ص���ريته كاهن���اً . ذل���ك ألن ال���رباءة يف قلبه
."حىت يضيء كل مصباح، وال يبقى فجر حتت مكيال

ففي قص�ة. املوض�وعات ال�يت يتناوهلا ك�اهن املعب�د وه�و يك�رز على الن�اس عدي�دة ومتش�عبة
الرجل الغريب الذي قصد املعبد وه��و يبحث عن هللا وال جُيده، وق�رأ غوت��ه ونيتش�ه وفولت��ري

ام�ا كالم الن��اس، فه��و عن�دي – اي الرج�ل الغ�ريب"وج�ربان وط��اغور ومل يهت��ِد إىل ش�يء: 
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." فك��رز– اش��به بفخ��ار ق��دمي يف متح��ف، ولق��د ص��دق ال��ذين ق��الوا ان طبيع��ة هللا جمهولة
علي����ه الك����اهن "أبن هللا في����ك ويفَّ ويف ك����ل واح����د من����ا." "هللا ليس كائن����اً جمس����ماً كم����ا أان
وأنت وه��ذه التل��ة العالي��ة ال��يت تس��رح عليه��ا القطع��ان، ه��و الك��ل يف الك��ل والن��ور يف الن��ور،
ف��أنت ت��رى بعض��اً من��ه يف األش��ياء ال��يت ح���ولك، فك���لُّ ش��يء ق���در ص��غري م���ن هللا ال���ذي ال

حيّد."
هللا غ���ري م���رئي يف شخص���ه، لكن���ه م���رئي يف ج���وهره وعلي���ك أن تع���ّود عيني���ك على الرؤي���ة"

اجملردة من العناص����ر املادي����ة، وأن تس����مع االص����وات ال����يت حيدثها الص����مت، والكتاب����ة ال����يت
."يرتكها الفراغ على الورق، والنور الذي يتولد من الظالم

، ف��اقرأه بعناي��ة، لكي تتأك��د من ان"احلقيقة الكاذبة: "سأعطيك كتاابً من عندي عنوانه"
ووض�عتها احلقيقة اليت يراها اغلب الناس ما هي إاّل أكاذيب متتالي�ة ج�اءت هبا العص�ور،

يف آذاهَّنم فاعتنقوه���ا من غ���ري تفك���ري، وم���ا ت���راه أم���ام عيني���ك من مظ���اهر احلرب الض���روس
على طبيعة هللا، وملكيته، وحقوق مصادرته، والدفاع عنه بعض من تل��ك األك��اذيب ال��يت
توارثته��ا األجي��ال واح��رتبت من أجله��ا، ف��امتألت القب��ور ابألحي��اء، وظ��لَّ األم��وات جُيرتون

م��ا ه�و هللا؟ هللا. الباط�ل م��ا عاش��وا، فس��خرت القب��ور من محاق�اهتم وض��حكت منهم احلي�اة
هو احلب الذي فيك ويفَّ ولكننا جعلن�ا احلق�د يطغى على قلوبن�ا، ف�إذا احلب جث�ة هام�دة

."على مذبح النزوات البغيضة
عدك ايه�ا الك�اهن يف معب��د ال�روح: "أفحمل الرجل الغريب متاعه عائداً إىل قريته صائحًا

."سأعرفه عندما أغمض عيين، وعندما أفتح قليب على أنوار السماء... أنين ساعرف هللا
!فكم من سكان األرض يف أايمنا هذه يفتحون قلوهبم على أنوار السماء؟

كثرية هي املوضوعات اليت عاجلها الكت�اب بلس��ان ك�اهن املعب��د ال�ذي س�اق بعض��ها على
شكل قصة قصرية إذا ج�از التعب��ري، أو رواي��ة، أو على ش��كل ح��ديث م��ع زائ�ر للمعب�د، ك�

احلق والباط����ل، وقيم����ة احلب، والبح����ر والعناص����ر، والتعب والش����قاء، وطبيع����ة الش����يطان،"
والش��عراء، والن��ور والظالم، وال��نزوات، واملوت، ومهوم عب��د املنعم، واملرأة ورجله��ا، واهلج��رة،
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والض����غينة، واملتلون����ون، والص����دق، وي����وم الث����أر، والرج����ل وأبن����اؤه، واملال، واحلري����ة، والف����رح،
واألع���داد، وال���دين والكف���ر، وروح اخلري، واحلقيق���ة، وس���اكن الغاب���ة، والق���اتلون ابلس���يف،

."وأوطانكم، واالفكار، واللباس والطعام، ومعبد جليع الشعوب، واملساحمة، واملرأة الغريبة
الزم��ان ه��و"وهو الرابع يف ترتيب املوضوعات اليت ع��ددانها فيق��ول إن " ما هو الزمان"أّما 

وتل��ك مس��ألة فلس��فية ش��غلت عق��ول املفك��رين على م��رِّ" الب��دء ال��ذي ال ب��دء ل��ه وال هَّناية
العص���ور وجُيب معاجلته���ا من منظوره���ا الفلس���في املرتب���ط بفك���رة الوج���ود، وال يتس���ع اجملال

"الوص�ية"ابلعظ�ة األخ�رية وموض�وعها " يف معب�د ال�روح" وخيتم ال�دويهي كتاب�ه .لذلك اآلن
ليس�ت عن�دي: م�ا هي وص�يتك األخ�رية لن�ا؟ ف�أجبتهم: سألين أهل الناحي�ة " :وجاء فيها

."كلمة اي إخويت أقوهلا اآلن إاّل ان تدعوا السالم يعيش ويكرب يف بيوتكم وشوارعكم
نعم اي إخ����ويت وأحب����يت، لق����د أرهقتن����ا احلرب وجوعتن����ا، غ����ري أنن����ا مل ني����أس، ب����ل جاه����دان"

ن ال��ذين: إوص��دقاً أق��ول لكم. ليك��ون لن��ا ف��رح وس��الم، وه��ذا اجله��اد ك��ان مرهق��اً وص��عبًا
محل��وا الس��الح وذهب��وا إىل الس��احات ليقتل��وا ويُقتل��وا، هم أك��ثر الن��اس ندام��ة وأيس��اً، وإن
الزمان شاهد على ما فعلت أيديهم، والزمان ال يعود إل�ى الوراء، وال ميحو م��ا كتب��ه احلق��د

..."حبرب الدم والدموع
فلنق���رأه بت���أٍن لنكتش���ف م���ا. واح���ة س���الم نفس���ّي يف ص���حاري الض���غينة" يف معب���د ال���روح"

من أفك��ار، ولنس��تمتع بعبارت��ه األدبي��ة ال��يت تالمس ح��د الش��عر 99اح�ت���وت صفح�ات����ه ال� 
وإن أس��عفنا احلظ وال��وقت س��نعود إىل الكت��اب. س��بكاً وتض��اهيه ص��ورة وظالاًل ومض��مواًن

... مجيل سلم قلمك وإىل مزيد من العطاء اهلادف.بقراءة نقدية
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 "يف معبد الروح" جلميل الدويهي
 "هل رأيت العصافري تتوقف عن الغناء ونبعـًا يكره أن يتدفق؟"

األستاذ أسعد خوري
جُيلس ال��دكتور مجي��ل ال��دويهي يف "معب��د ال��روح": "أيتيين الفالح��ون واحلّط��ابون واملك��ارون
والنس��اء الع��امالت من ك��ل الق��رى ال��يت تق��ع وراء اهلض��اب العالي��ة. يف فمي ص��الة وأغني��ة،
وعلى رأس�����ي بي�����اض من جب�����ال األرواح، حيث يهط�����ل الثلج بغ�����زارة فيغّطي ك�����ل ش�����يء،
وميح���و الس���واد عن اجلدران واألرص���فة". هك���ذا تب���دو ص���ورة املؤل���ف يف كتاب���ه اجلدي���د "يف
معب�د ال�روح" ال��ذي يتض��من أفك�ارًا للحي�اة ال�دنيا بك��ل قيمته�ا ومظاهره�ا، وبك��ل األفك��ار
عبة. من احلق والباط��ل، اخلري والش��ّر، احلقيقي��ة واخلط��أ، ال��وطن والغرب��ة، والن��ور واآلراء املتش��ّ

والظالم... وصواًل إىل املساحمة والدعوة إىل احلرية واحملبة واألنسنة.
مل ي��رتك ال��دويهي يف كتاب��ه أي��ة مف��اهيم قيمّي��ة، دون أن يتط��رق إليه��ا. ك��ان فيلس��وفًا واعًظ��ا
انس����انًيا، م����درًكا ألبع����اد ك����ل كلم����ة يقوهلا أو خيّطه����ا على الورق����ة. ك����ان ابن بل����دة إه����دن
الش��مالية "جربانًي��ا" يف فلس��فته وطروحات��ه وأس��لوب كتابت��ه. يت��ذّكر دوًم��ا أن ج��ربان خلي��ل
جربان ُولد يف بلدة بشري اجلارة لبلدت�ه. إه�دن وبش��ري بل�داتن جبليت�ان أدركت�ا من��ذ األزل
مع���ىّن احلي���اة، ومع���اين احلري���ة واحملب����ة والتض���حية. وك���ذلك مع����ىّن أن تك����ون إنس����ااًن يف زمن

التوحش والالمباالة واهلمجية...
يف حكمة الدويهي فلس�فة للوج�ود اإلنس�اين. الزم�ان عن�ده ه�و "املركب ال�ذي يبح�ر فين�ا،
فال حنن خنشى من السفر وال املركب يتعب من الدوران". يقول: "الزمان هو الب��دء ال��ذي
ال ب����دء ل����ه وال هَّناي����ة، فاملس����تعجل واملتمّه����ل كالمها يص����ل إىل مبتغ����اه... بي����د أّن ال����ذين
يسريون بسرعة إىل املنتهى قد ال يفرحون ابحلياة، إذ يدامههم املوت وخيطفهم قبل أواهَّنم،
بينم���ا يف���رح املتب���اطئون مبا ح���وهلم، وعن���دما ميوت���ون تك���ون أعينهم وقل���وهبم ق���د ش���بعت من

هكذا ينظر إىل "احلقيقة العارية" ال��يت ال تش��رق عليه��ا الش��مس، ويغس��لها املط��ر الوجود".
بدموعه... "ألننا يف داخل أثوابنا نشبه احلقيقة اليت ختتبئ حتت أوراق اخلريف".
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احلّب والنور
يف "يوم العيد" حتّدث املؤلف عن طبيعة احلب فقال: "إن احلّب هو النار ال��يت تش�تعل يف
حطب قل�������وبكم، فتحّول�������ه إىل هلٍب أب�������دّي. احلّب يف األص�������ل ك�������ان تقدم�������ة من هللا إىل
اإلنس����ان... وك����ل من ي����ّدعي أن����ه حيب هللا وح����ده يك����ون حبّ����ه ابطاًل، ف����احلّب يك����ون هّلّل
ا. احلّب يعطيكم احلري��ة، وابحلري��ة ينس��جم اخلالق معكم ويص��ري واملخلوق��ات وللك��ون أيض��ً

احلّب يف مرتبة العبادة".
"فلس�����فة" ال�����دويهي عن التعب والش�����قاء تتلّخص بقول�����ه: "البعض يكره�����ون التعب ألهَّنم
يعيشون من غري أمل، وال ينظرون إىل املس�تقبل بعي�ون اثقب�ة لكي ي�روا م�ا تُع��ّده احلي�اة من
الس�����عادة، والبعض ال يتعب�����ون من تعبهم ألهَّنم يعرف�����ون أن غالهلم س�����تكون وف�����رية عن�����دما

جُييء الصيف، فهؤالء هم املؤمنون".
الن��ور والظالم يرامها ال��دويهي: "توأم��ان ال ينفص��الن، ُول��دا مًع��ا وخيّل��دان مًع��ا". ويض��يف:

فن��ور الفض��يلة ال ترون��ه ابلعيون اجملّردة، أّم��ا "لكن ن��ور الفض��يلة خيتل��ف عن ن��ور الش��مس،
الش���مس فرتون���ه. ن���ور الفض���يلة خيرج من القلب اىل القلب، ومن العق���ل اىل العق���ل، ون���ور
الش����مس أييت من خ����ارج القلب والعق����ل وتتلقف����ه العني برغب����ة. وص����دقًا أق����ول: إن ال����ذي
يكتفي بن����ور النه����ار ال يع����رف الطري����ق اىل اللي����ل، أم����ا ال����ذي يف����رح بن����ور القلب والعق����ل،

رون فيختفي الظالم من طريق�����ه". يض�����يف: "أم�����ا ال�����ذين أيخ�����ذون وال يعط�����ون فهم يتنكّ�����
للعط���اء... وابلرغم من ذل���ك، ه���ل رأيت العص���افري تتوق���ف عن الغن���اء؟ وه���ل رأيت نبعً���ا

إنه اخلري والشّر ومها "صديقان لدودان منذ الت��اريخ". يق��ول املؤل��ف: يكره أن يتدفق؟..."
"لعّل�����ك ق�����رأت ج�����ربان وفهمت من�����ه أن اإلنس�����ان ص�����احل وال يفع�����ل ش�����رًّا إال إذا ج�����اع أو

عطش، أو إذا طلبت منه احلياة أن يكون مارًدا من أجل اخلري املتأمّل..."
املرأة هي الربيع

يف موض��وع "املرأة والرج��ل" يص��ف املؤل��ف املرأة أبهَّنا "الربي��ع ال��ذي يزه��ر يف احلق��ول وميأل
السماء عطًرا وغناء". ويتابع: "إن العواص��ف ال تقع��د الرج��ال والنس��اء عن أتدي��ة رس�التهم
اخلال�����دة يف العم�����ل واإلب�����داع. ط�����ويب للمح�����راث ال�����ذي يغرّي وج�����ه األرض فيقلبه�����ا وي�����نزع
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اجلف���اف من ش���رايينها، وط���وىب للي���د ال���يت تب���ذر يف ال���رتاب وإن ك���انت تع���رف أن كث���ريًا من
البذار ستأكله الطيور وتبدده األعاصري، وطوىب لألفواه اجلائعة اليت تنتظر احلص��اد، فتف��رح
وتسّر. وطوىب للشعراء والفنانني الذين سحرهتم الطبيعة يف ربيعها وخريفها، فلبسوا أث��واب

الغاابت، واستحّمت نفوسهم مبياه األهَّنار والينابيع، وجّسدوا قّوة السماء يف أعماهلم."
اهلجرة وأنشودة األفق

ال���دكتور مجي���ل ال���دويهي ال���ذي ع���رف اهلج���رة بك���ل ظروفه���ا الص���عبة واحلاملة، أدرك أمهي���ة
"اكتش��اف اجمله��ول" وابلت��ايل معرف��ة ال��ذات أك��ثر ف��أكثر. يق��ول: "قلت لرج��ال يتجمع��ون
�����د، وبعض�����كم حيب الرحي�����ل واكتش�����اف ل البق�����اء حيث ُوِل عن�����د املين�����اء: منكم من يفض�����ّ
اجمله���ول، أم���ا الرحي���ل فعش���ق للمس���افة، واعتن���اق لداين���ة املغ���امرة، ف���امحلوا معكم مت���اعكم
واض�����ربوا يف البح�����ر لتكتش�����فوا ع�����وامل جدي�����دة، ف�����أنتم مل تول�����دوا لكي تعيش�����وا يف ص�����ومعة
احلرم���ان. وإذا ت���ركتم بي���وتكم وحق���ولكم، فال تلتفت���وا اىل ال���وراء... وال حتزن���وا ألنكم ف���ارقتم
أهلكم واخ�����وتكم وأحب�����اءكم، ففي ك�����ل جزي�����رة ت�����نزلون عليه�����ا س�����يكون لكم أه����ل وأخ�����وة
وأحباء. البحر سيعلمكم أنش�ودة املدى واألف�ق واألم�واج س�تهدهدكم كأطف�ال ُول��دوا للت�ّو
من رحم الطبيع������ة... حنن حنّب احلري������ة، وحيث تك������ون احلري������ة يك������ون لن������ا وطن، ونك������ره

العبودية، وحيث تكون العبودية تنتهي أوطاننا..."
احلريّة والفرح

يف بالد الغرب����ة، يف اهلج����رة القاس����ية تب����دو احلري����ة من����ارة يهت����دي إليه����ا املؤل����ف ويقّدس����ها
وجُيعلها معبًدا من "رم�اد أحالم��ه". واحلري��ة عن�ده هي "العش�ق الس��ماوي" وهي "األم ال��يت
أعطتكم الوالدة وأرض�عتكم، وعّلمتكم أن تتكلم��وا وتفك�روا، وس�ّجلت أمساءكم يف س�جّل
اخلال��دين. وهي الص��باح ال��ذي يش��رق يف عي��ونكم، فاحتض��نوا الص��باح لكي ال يه��رب من
أم���امكم، فتص���بحوا أنتم والع���دم واح���ًدا ال ينقس���م". ويق���ول: "احلري���ة ص���نعتنا كم���ا يص���نع
الفالح حمرااًث يش��ّق األرض، وكم��ا تص��نع الطي��ور غن��اًء يكس��ر بندقي��ة الص��ّياد، وكم��ا يص��نع
الطفل سفينة من ورق ليغزو هبا البحار واحمليطات. حنن أبناء احلري��ة، وإذا أنكرانه��ا أنكران
الوج���ود ورمى بن���ا يف الغي���اهب. حنّبه���ا ألهَّنا حّررتن���ا من ال���وهم والض���ياع، وأعطتن���ا س���الًحا

49



لنقتل اجلمود، ونتمّرد على الظالم الرهيب".
ون على أم�����ا الش�����جاعة فرياه�����ا ال�����دويهي "األداة ال�����يت تتخلص�����ون هبا من اخلوف، وتنقض�����ّ
االستس��الم، َوَمْن ال ميل��ك الش��جاعة، فإن��ه س��يبقى خاض��ًعا وذلياًل، وس��تمّر ب��ه العواص��ف
��ة هام��دة على قارع��ة الطري��ق. "أم��ا الف��رح فه��و "رض��اكم عن حي��اتكم، ورض��اكم فرتمي��ه جّث

هذا ال يتغرّي مهما تغرّيت الفصول وتبّدلت أحوال الزمان".
وحيّث املؤل�ف الن�اس على الف��رح: "افرح��وا أيه�ا الن��اس ألن هللا أوج�دكم، وح�ّرركم، ومل حيّرر
ا وزوج����ات، ووهبكم عق����واًل تب����دع كث����ريين غ����ريكم. وق����د أعط����اكم أوالًدا ص����احلني وأزواًج����

وتفّكر، وعيواًن تنظر إىل البعيد، وغمركم مبحبة ال تزول".
يف وصيته األخرية يقول املؤل�ف: "اص�نعوا س�الًما اي أخ�ويت، وليكن س�الًما ي�دوم ألبن�ائكم
وأحفادكم، وازرع�وا يف كل حقل شجرة سالم، وأضيئوا يف كل بيت مشعة للس��الم، وص��ّلوا

ص�الة اجملد إلله السالم..."
لكن القم���ة يف مواق���ف مجي���ل ال���دويهي تتجلى يف "املس���احمة" وه���و ال���ذي ع���رف يف وطن���ه
األول لبن���ان مآس���ي احلروب، واالقتت���ال، والث���أر، وه���و يس���مو ابإلنس���ان للتخلص من ك���ل
ة اجلب���ل. أختّطى أحق���اده وردود فعل���ه ح���ىت على من أس���اؤوا إلي���ه. يق���ول: "أق���ف على قّم���

الدم. مل أرث من أجدادي إال هذا اجلدول، وتلك الغيمة البيضاء، وابتسامة الكروم".
يت�����ابع: "عن������دما تتس������احمون، ف������أنتم ترتفع������ون إىل هللا أبجس������اٍد من ن������ور، وتدوس������ون على
الك����واكب. وعن����دما حتق����دون، ف����إن أرواحكم تك����ون حمبوس����ة يف أوك����ار الظالم، وقل����وبكم

أضيق من نعوش".
"يف معب��د ال��روح" كت��اب للحي��اة بك��ل ألواهَّنا وفص��وهلا الزاهي��ة منه��ا والقامتة. ه��و ابق��ة ورد

وحمبة وأمل ورؤية متفائلة ملسرية الناس.
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1رسالة من األستاذة ليندا اللقيس غصن -

إليك أيها الكاهن يف معبد الروح، أيها القنديل اململوء بزيت احملبة ونور السالم.
أيه����ا الروح����اين املم����يز ب����روح التس����امح واإلنس����انية، أيه����ا القلب الكب����ري ال����رافض الكراهي����ة
واالنتق��ام، أيه��ا القائ���ل: "اخلع���وا رداء الكراهي���ة وتكلم���وا لغ��ة الس��الم". لق���د خّي���ل يل وأان

أطالع كتابك "يف معبد الروح" أبين أمسع واعظاً يشرح احملبة شريعة ملكوته األوىل...
واملتلونون الذين تتكلم عنهم... إهَّنم صورة واقعية لبشر يعيشون اليوم...

لق���د ص����دقت الق����ول: "فريس����يون، مقنع����ون، س���ارقون" وأان أق���ول: "م���اكرون، وأخبث من
هريودس )...( ما أكثر هذه الفئة من البشر!

ّ����دك هللا وحققب أماني����ك وأبق����اك رم����زاً للمحب����ة والس����الم... للمب����ادئ والقيم اإلنس����انية أي
الرفيعة اليت على طريق االنقراض...

طابت أايمك أديباً وشاعراً... إهدنياً عريقاً، أحبك هللا، فكنت من ساللة القديسني.
دمت اي صاحب القلم ابلعّز والكرامة.

من هم الصادقون؟
من كتاب "يف معبد الروح" لألديب والشاعر الدكتور مجيل الدويهي

2 ليندا اللقيس غصن – 

"الص����ادقون هم ال����ذين يرفع����ون جب����اههم للش����مس وال خيافون من العواص����ف والرع����ود...
الص���دق ه���و الوع���د ال���ذي قطع���ه هللا للبش���ر وهم يك���ذبون والك���ذب ه���و اجلبان���ة ام���ا رأيتم
الكاذب كيف يتلون وخياف من افتض��اح أم�ره؟ ه�و القات��ل املقن�ع ال��ذي يقت��ل الض�مري في�ه

قبل أن يقتل االنسان."
" يف معب��د ال��روح" ه��و ص��الة في��ه نلمس طيب��ة وص��فاء الك��اتب ال��دكتور مجي��ل ال��دويهي،
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ورهافة احلس الروحاين املميز به... ويف معبده ترتفع الروح إىل خالقها.
عني الصواب ما تكتبه أيها الدكتور العبقري األصيل وأنت تصف "الكاذب املقن��ع ال��ذي
قت��ل الض��مري في��ه قب��ل أن يقت��ل االنس��ان" و"الص��ادقني ال��ذين يرفع��ون جب��اههم للش��مس".
ه�����ذه الفئ�����ة من البش�����ر أين هي اآلن يف ه�����ذه احلقب�����ة العص�����يبة؟! لق�����د أص�����بحت األقلي�����ة
الض���ائعة بني ه���ذه األك���وام البش���رية املهرول���ة إىل أين؟ ال أح���د يعلم... وح���ده الس���اكن يف

األعايل يعلم.
يتس���ابقون وعلى ذواهتم يك���ذبون ومبظه����ر ال���رباءة يتظ���اهرون، خيافون الن���ور ألن���ه يكش����ف
احلقيق�����ة وهم أبن�����اء العتم�����ة فيه�����ا غ����ارقون، يك�����ذبون ويت�����ذاكون ولكن لك�����ل ش�����يء هَّناي�����ة
وس����تظهر احلقيق����ة ال����يت وإن انمت أحياانً لكنه����ا ال متوت... إذن أيه����ا االنس����ان ال ت����رتك
العن�����ان للس�����انك ابلثلب واالف�����رتاء يف غي�����اب اآلخ�����رين. إهَّنا القباح�����ة الوقح�����ة، واخلطيئ�����ة
الك�ربى، وكن من الص�ادقني ألن الص�دق فض�يلة على ج�بني الك�رام والك�ذب وص�مة ع�ار
على جبني األدنياء، فكن من الكرام مرفوع اجلبني للشمس، وكالنسور الباس��طة جناحيه��ا
احمللق���ة بك���ل فخ���ر وأل���ق، وال تكن صرص���وراً يس���ترت يف ظلم���ة ال���دهاليز لئال يكش���ف أم���ره

النور... وال "تتلّبك" يف ما تقول... قل الصدق وكفى.
"يف معبد الروح"، "الصادق يتحدث إىل هللا وهللا يتحدث معه، والكاذب ش��يطان أعمى
خيتفي على الدروب واملفارق ليوقع بني الناس والصدق جُيعلكم أنقياء وط��اهرين والك��ذب
جُيبلكم ب���رتاب حال���ك، فكلم���ا تظ���اهرمت ابلرباءة يك���ون احلق���د ظ���اهراً على وج���وهكم ول���و
غطيتم نفوس��كم بثل��وج القمم وأجنح��ة املالئك���ة، ف���إن األص���باغ ال ختفي ش��يئاً عن العي���ون

الثاقبة".
إذن حتدث أيه����ا االنس����ان م����ع رب����ك واص����ِغ إىل ص����وته القائ����ل: "أحب����وا بعض����كم كم����ا أان

ب���ل افرش���وا األرض بزنب���ق احملب���ة وزيت���ون فال تزرع���وا الش���وك يف طري���ق اآلخ���رين. أحببتكم".
السالم... وإذا التقيتم ابلشيطان الكاذب يف الطرقات فاهربوا إىل اجلبال العالية.

من أقوال القديس يعقوب: "إذا كانت قلوبكم مملوءة من احلس��د واملخاص��مة فال تفتخ��روا
وال تكذبوا على احلق، فمث��ل ه��ذه احلكم�ة هي حكم��ة دينوي�ة، بش��رية، ش��يطانية، وحيثم�ا
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يك��ون احلس��د واملخاص��مة تك��ون أعم��ال الس��وء... وأم��ا احلكم��ة ال��يت ت��نزل من ف��وق فهي
ط��اهرة مس��املة تفيض رمحة وأعم��ااًل ص��احلة، مثرة الي��د ت��زرع يف الس��الم لل��ذين يعمل��ون من

أجل السالم". والكاهن الصاحل يف معبد الروح يقول:
"دع�وا الس�الم يعيش ويك�رب يف بي�وتكم وش�وارعكم". حب�ذا أيه�ا الك�اهن الص�احل ل�و عم�ل

البشر هبذه األقوال املقدسة، لكانت األرض وأهلها أبلف خري وسالم.

يف ربوع الوطن – املعبد
3ليندا اللقيس غصن -

صبيحة يوم نرّي قصدُت الربوع حيث كان األهل واألجداد يتنزهون... تلك الربوع اليت مل
ت���زل حتتف���ظ ببص���ماهتم، جلس���ت حتت أفي���اء الش���جر أس���رّح النظ���ر بني اجلب���ال والس���هول،
فلفتت نظري غابة خض�راء وارف�ة أش�جارها تع�انق الس�ماء يف وس�طها معب�د تقص��ده أف�واج
البشر... هَّنض��ت ودخلت م��ع اجلمه��ور وج�دت يف داخ�ل املعب��د الك��اهن الص�احل يص��لي،

وعلى وجهه هالة من النور السماوي. مسعته يقول للجماهري يف املعبد:
"يف هذه الناحية اقتتل األجداد وتصارعوا ابحلراب والفؤوس والرماح وكل واحد ي��دعي أن
هللا من أتباعه ومن أنصار قبيلته، على احلج�ارة س��الت ال�دماء ويف احلق�ول ارتفعت راايت
املوت واختل���ط عوي���ل النس���اء بص���راخ األطف���ال وص���هيل اخلي���ول، ومحل العج���ائز أبن���اءهم

القتلى لكي يدفنوهم".
ص���دقت أيه���ا الك���اهن، متام���اً كم���ا حيدث يف أايمن���ا ه���ذه... املسلس���ل يعي���د نفس���ه على

الساحة الكونية... ومجيل أيضاً ما يقوله الكاهن يف املعبد:
"لقد جنا معبدي من احلروب ألّنين كنت أعطي احملاربني خبز احلي�اة وال أمّي�ز واح�داً منهم
عن اآلخر، كانوا جُييئون إيلَّ مستعجلني والدماء على أثواهبم ورائحة الدخان تف��وح منهم.
ك����انوا يف����اخرون أبهَّنم قتل����وا ام����رأة أو ه����دموا بيت����اً على رؤوس أص����حابه وك����انوا يس����ألونين

بشغف: هل عندك خبز لنا يف هذا اليوم؟" )من "يف معبد الروح"(.
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كم��ا يق��ول الكت��اب "ه��ذا ه��و خ��بزي يعطى لل��ذين اخط��أوا". وم��ا أمجل م��ا كنت جتيبهم:
"أحبّ���وا أع���داءكم واحس���نوا إىل مبغض���يكم ومن س���ألك اعط���ه وافعل���وا للن���اس م���ا املق���دس:

أردمت أن يفعل الناس لكم فإن أحببتم من حيبكم فأي أجر لكم؟ ألن اخلاطئني حيبون من
و"األصحاء ليسوا حباجة إىل دواء بل املرضى... احسنوا غري راجني شيئاً ليكون حيبهم".

وق���د خلقن���ا هللا أج���ركم عظيم���اً وتكون���وا أبن���اء العلي ألن���ه يلط���ف على الكف���ار واألش���رار".
ألمور مهمة وك��ل خمل�وق بش��ري من جبل��ة هللا الواح��دة ول�ه طرق�ه اخلاص��ة للعم�ل يف قل��وب
خملوقات���ه، وجُيب أال ن���دين وحنكم ون����ؤذي اآلخ����رين وال نع����رف ط����رق هللا، فمن حنن ح����ىت

أنخذ مكان الداين؟
إلي���ك ه���ذه الع���ربة اي أخي االنس���ان: أحس رج���ل أبّن ع���اماًل فق���رياً ميش���ي خلف���ه... فق���ال

فق����ال الرج����ل يف نفس����ه: "ه����ؤالء الش����حاذون دائم����اً يالحقونن����ا ليطلب����وا مزي����داً من املال"،
ذن فلنحس���ن الظن ابآلخرين إالعام���ل الفق���ري: "عف���واً س���يدي حمفظت���ك س���قطت من���ك".

ونرتك األحكام إىل هللا تعاىل ألنه هو القائل: "ال حتكموا على أحد فال حُيكم عليكم".
- عربة...

ق��الت األم البنته��ا لياًل: "اخلطي املاء يف احلليب ف��إن عم��ر ال يراان" أج��ابت البنت: "إذا
كان عمر ال يراان فإن رّب عمر يراان".

إذن ال حتفروا اخلنادق وختفوها ابلسجاد والزهور لتق��ع البش��ر يف فخ��اخكم... وليكلم ك��ل
ذاته قائاًل: هللا يراين...

"وإذا مسعتم ذات ي�وم عيشوا السالم واحملبة وإل�ه الس�الم ال�ذي يعلم اخلفااي جُيازيكم خ�رياً.
إله احلرب يصرخ اليكم اقطعوا لسانه لكي ال يبقى له صوت". )من "يف معبد الروح"(.
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من كتاب يف "معبد الروح"
لألديب وانبغة العصر الدكتور مجيل الدويهي

4ليندا اللقيس غصن- 

"الضغينة مقتلة ليس ألهَّنا نقيض احملبة بل ألهَّنا نقيض الفكر واحلكم��ة، إذا حق��دت على
زوجت���ك وأوالدك تك���ون ع���دواً للحي���اة نفس���ها، وإذا حق���دت على نفس���ك تتع���ذب ح���ىت
املوت. احلق���د بيت أس���ود ت���دخلون الي���ه وال خترج���ون من���ه إال وقل���وبكم ايبس���ة ووج���وهكم

صحراء، احلقد جُيّردكم من عقولكم فتصريون أشباحاً يف حقل مهجور".
أجل أيها الفيلسوف والكاتب املخضرم... احلقد آفة كريهة سوداء بلون الظلم تلف ه��ذا
الك���ون، ت���دخل ال���بيوت وتتغلغ���ل يف القل���وب فتج���رد اإلنس���ان من الش���عور ابلرمحة واحملب���ة

ويصبح خملوقاً بدون إنسانية.
أال تعلم أيّه���ا االنس���ان م���اذا فع���ل رب���ك م���ع ال���ذين الحق���وه وص���لبوه؟ أال تعلم م���اذا ق���ال
ر على الص��ليب، ق��ال: "اغف��ر هلم اي أبت��اه" ه��و الق��دير الق��وي غف��ر ومل حيق��د أو عن��دما مسُِِّ

ينتقم بل استعمل قوته اإلهلية للرمحة... والرمحة ال حتقد وال تنتقم.
ادخ����ل اي أخي االنس����ان إىل "معب����د ال����روح" وامسع نص����ائح الك����اهن الص����احل يق����ول: "إذا
ضربكم أحد حبذائ�ه فال جتيب��وه ابحلذاء ب�ل ابلكلم��ة احلق��ة ال��يت تنق�ل اجلب�ال وحتّول الظالم
إىل أن��وار وك��واكب واح��ذروا أن تكون��وا ض��حااي يف معرك��ة احلق ألن احلاق��دين ال يعط��ونكم

عبري الزانبق وحفيف الشجر بل يعطونكم أشواك احلقول وفحيح األفاعي".
أج��ل ال جتيب��وه ابحلذاء ألنكم إن فعلتم كم��ا فع��ل ف��أي أج��ر لكم وم��ا الف��رق بينكم وبين��ه؟
ب��ل كم��ا يق��ول الك��اهن الص��احل "ابلكلم��ة احلق��ة" وأان أق��ول: ابلص��مت احلكيم ال��ذي ه��و

أبلغ جواابً من الكالم.
يق�����ول الك�����اهن الص�����احل: "إن ال�����ذين يعرف�����ون الض�����غينة هم اجلهل�����ة ال�����ذين ال يق�����رأون وال
يكتب���ون، أم���ا ال���ذين يعرف���ون احلب فهم الفالس���فة ال���ذين اكتش���فوا طبيع���ة هللا وأين يوج���د

55



فكالمهم صالة وقلوهبم معابد".
"ال تع��اقبوا انس��اانً على ض��غينته ألنكم إذا ع��اقبتموه أص��بحتم أنتم حاق��دين ومالعني، أم��ا
إذا أص����بحت ض����غينته خط����راً عليكم فال تقف����وا أمام����ه ع���اجزين وح����ائرين ب����ل كون����وا أقوايء
وُعت��اة ألن الض��عفاء فق��ط هم ال��ذين يس��قطون على ال��رتاب فت��دوس عليهم اخلي��ول وأتك��ل
العرابت من حلومهم، أم�������ا األقوايء فيتمج�������دون بق�������وهتم وينتص�������رون على الوح�������وش ال�������يت

هتامجهم".
أجل سيد التسامح والرمحة عندما هامجته عصابة يهوذا العتقال�ه ق�ال للتالمي��ذ: "اس��تعدوا
للمحن����ة". مل يق����ف مكت����وف الي����دين فتمج����د وانتص����ر رافع����اً ميين����ه ماحناً الس����الم... ه����ذا
الس�الم ال�ذي يتعطش إلي�ه ه��ذا الك�ون س��يدي... أيه��ا الن�ور ال��ذي ين�ري وس��ط الظالم. اي
إل��ه الع��دل نس��ألك أن متنح ه��ذه الش��عوب ال��يت أحببته��ا بنفح��ة من ألوهيت��ك الش��فاء من

مرض وبيل... مرض احلقد والكراهية العمياء.
نرج��وك اي أاب املراحم أن ترف��ع الع��امل من اهلوة الس��حيقة وجتع��ل الس��الم يغم��ر ال��وطن ال��ذي
زرت����ه ووقفت على قمم جبال����ه رافع�����اً ميين����ك تب����ارك... ه�����ذا الس�����الم املفق�����ود وحنن أبش����د
احلاج��ة إلي��ه ليس��ري الع��امل حبكم��ة ورمحة ووائم وليس��تفيق الض��مري من س��باته العيم��ق ليتغلب

 االنسان على الشر الكامن يف أعماقه...
 "يف معبد الروح" حتارب الضغينة والثأر

5ليندا اللقيس غصن -
إن وص��فتك بنابغ��ة العص��ر فه��ذا الوص��ف تس��تحقه عن ح��ق وحقيق��ة وليس جمرد كالم...
وس����تبقى على م����ر األجي����ال يف ع����امل األدب والنب����وغ الك����اتب املم����يز ملا ل����ك من عظ����ات

طيبات يف "معبد الروح" قائاًل:
"اخلعوا رداء الكراهية وتكلموا لغة السالم".

ه���ذه اللغ���ة ال���يت أص���بحت على طري���ق االنق���راض ومل يع���د من يفهمه���ا... فال علي���ك أيه���ا
البط�ل العبق��ري الش�اهر قلم�ك حتارب الض��غينة والث�أر كم�ا ح�ارب البط�ل اإله�دين يوس�ف

بك كرم الظلم والعبودية.
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فالص���ادقون ال���ذين تتكلم عنهم يف معب���دك ق���ائاًل: "ال���ذين يرفع���ون جب���اههم للش���مس وال
خيافون من الص��واعق والرع��ود". وأنت من ه��ذه الفئ��ة أيه��ا النابغ��ة، وس��تبقى مرف��وع اجلبني
للش����مس فال ختف من الص����واعق والرع����ود وإن ك����انت ال تض����رب إال القمم، ف����أنت قم����ة
ش���اخمة حيرس���ها س���يد الس���ماء والص���واعق ال تس���تطيع ان هتزه���ا وت���ذكر أخ���وة يوس���ف م���اذا
أرادوا ل���ه... املوت وليمحى أث���ره فأص���بح ملك���اً... إذن ال تقل���ق من ت���دابري البش���ر هن���اك

عني ال تنام ترى اخلفااي وتعلم النوااي.
حفظك هللا وأخذ بناصرك وحق�ق أماني�ك، ومن ك�ان هللا مع�ه ال خياف ش�يئاً... وإن غف�ا
احلق أحياانً لكن���ه ال ميوت. ستش���رق الش���مس وتنبت ل���ك الغاب���ة أش���جاراً من االخض���رار
حتميك لتحقق أحالمك وتصل إىل حيث تريد، وكما تقول يف معبدك: "ال��ذي يك��ون يف
قلب هللا ال خياف وال يرتاجع" وقن��ديلك الط�افح ب�زيت احملب�ة ون��ور الس�الم تس�طع أض��واؤه

مبددة صعوابت املعابر لتصل رسالتك إىل الضمائر والقلوب.
من معب�����د ال�����روح: "أان من جه�����ة وأنتم من جه�����ة، أنتم مس�����لحون ابحلق�����د والض�����غينة وأان

مسلح بقدريت على احلياة، والضغينة ال تقتل احلياة".
"اغض���بوا م���ا تش���اؤون وافتح���وا الن���ار كم���ا تش���اؤون فاهلل اعط���اين أعم���اراً كث���رية ألعيش يف

عصركم فإذا انتهى عمر على أيدي الطغاة حييت يف عمر آخر".
ص��دقت ف��أنت حتي�ا يف معب��د ال��روح إىل األب��د وس��تبقى تتناقل��ه األجي��ال الص��اعدة م��ع بقي��ة
مؤلفاتك القيمة... ويسرين أن أكون يف مركب الصاحلني أمثالك حيث يقود ه��ذا املركب
الرابن القدير لينتصر على األمواج العاتية ليصل إىل الشاطئ األمني وتظهر محامة الس��الم
حتم��ل غص��ن الزيت��ون عالم��ة خالص الع��امل من طوف��ان احلق���د والكراهي��ة واحلس��د املس��يطر

على الكون...
رائ�ع م�ا تق�ول يف معب�دك: "ل�و كنتم من غ�ري وط�ين كنت قلت: لع�لَّ ه�ؤالء يكرهون�ين ألّن
أج�دادي اض�طهدوا أج��دادهم وليس يل ح�ق على َمن ليس من أهلي، ول��و كنت من غ�ري
ل��ونكم كنت قلت: ه��ؤالء مل أيلفوا أجن��اس بش��ر ختتل��ف عنهم فألدعهم وش��أهَّنم. ل��و كنتم

من غري ديين كنت قلت 
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يف نفس��ي: ق��د أك��ون ك��افراً يف نظ��رهم وهم ال حيب��ون الك��افرين... لكنكم من وط��ين ول��وين
ودي������ين ف������أي وطن علمكم أن تفتك������وا أببنائ������ه؟ وأي دين أوع������ز إليكم ان تقتل������وا ومتثّل������وا

ابألجساد".
أجل ابهلل عليكم، أي دين علمكم القتل والثأر والض��غينة وأي وطن حل�ل إىل أبنائ��ه إابدة

اآلخر؟
أرض ال��وطن تتس��ع لك��ل أبنائ��ه كائن��اً من ك��ان وس��يد األوط��ان ق��ال: "جلمي��ع الن��اس على
اختالف أح����واهلم مك����ان يف ملك����ويت وش����ريعيت هي الع����دل والرمحة والوف����اء" ل����ذلك أحب
الك�����ل وعلى اخلص�����وص اخلاطئني ألهَّنم حباج�����ة إىل رمحة، ف�����إذا ك�����ان ال�����رب اخلالق أحب
اجلمي��ع وخاص��ة اخلاطئني وأنت اي أخي االنس��ان تك��ره اجلمي��ع ح��ىت الص��احلني ال��ذين من

وطنك ولونك ودينك وأهلك ألن الكل أخوة ابالنسانية البشرية.
"ساحمكم هللا أيها األحبة اجلاهلون" )من معبد الروح(.

لق���د وص���ل الع���امل إىل أس���وأ االزمن���ة واختلطت أق���دار البش���ر ودخ���ل الش���ر القل���وب احلس���د
المتالك كل شيء وتدمري اآلخر...

"ال أبس، ال حتاس����ب ك����ل من اس����اء إلي����ك وهامجك ولكن ابتس����م تق����ول إح����دى احلكم:
ألنه يكون قد وفر عليك اكتشاف شخصيته".
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كتاب "يف معبد الروح" مهّم يف رفع مستوى وعي القارئ العريب
األستاذ حمّمد حسني العمري

… ص����حيح أّن معرف����يت ببعض أدبي����ات ال����دكتور مجي����ل ال����دويهي س����بقت لق����ائي ب����ه يف
مك���اتب جري���دة "املس���تقبل"، إال أين ويف كلت���ا احلالتني وجدت���ه ه���و ه���و، لطي���ف املبس���م،
طيب القلب وحلو اللسان - أي حل�و الكالم - وهللا س�بحانه وتع�اىل وص�ف ه�ذا الن�وع
من البش���ر بس���حر البي���ان، اس���تناداً إىل قول���ه تع���اىل يف الق���رآن الك���رمي ومبا معن���اه: "إن من

البيان لسحراً"...
إن ال���دكتور مجي���ل ه���و من الوج���وه الناجح���ة ويس���تطيع أي مثق���ف ومتعلم أن يس���تفيد من
مواهب���ه... فأان وعلى س���بيل، أعجبت���ين اح���دى قص���ائده ال���يت وم���ا إن اطلعت على ابياهتا
مث�����ىّن وثالث ورابع ح�����ىت انطبعت يف ذاك�����ريت، ألن الش�����اعر ك�����ان ق�����د أحاطه�����ا ابلعق�����ل
واحلواس حبيث ال ميكن ألّي متعلم ومثق����ف أن يفص����ل النص عن ال����ذات، أي عن ذات
ة: "ال الشاعر، ولذلك جاءت قصيدته هذه - ال تغمضي عينيك - مؤثرة، جذاب�ة ومعربِّ

تغمضي عينيِك كي ال تبصري         ُعمري الذي قد صار لوحاً أسودا".
ومن الش���عر والش���اعر، وم���ا يف الش���عر من دواخ���ل ت���دور الكآب���ة حوهلا اترة وت���دور الفرح���ة

فال��دكتور مجي��ل كتب واالبتسامة حوهلا اترة أخرى، تنتقل من هذا اللون إىل لون آخ��ر...
قص���ة - ط���ائر اهلام���ة - بلغ���ة يس���تطيع املتعلم واملثق���ف ثقاف���ة عام���ة أن يفهمه���ا بس���هولة،

أم���ا الق���ارئ الع���ادي فال يس���تطيع على م���ا وب���دون أي���ة تعقي���دات فني���ة ك���انت أم فلس���فية.
أظن، أن يفهم بسهولة ما يفهمه املتعلم واملثقف، ول��ذلك ك��انت الس��يدة م��رمي )ال��دويهي(

 من الع��امود األول، أق�رب إىل الواقعي�ة عن�دما ق�الت:9يف حديثها عن طائر اهلامة الفق��رة 
"الق���ارئ الع���ريب يف الغ���الب معت���اد على الواقعي���ة، وحيبه���ا ألهَّنا ال حتت���اج إىل عم���ل الفك���ر

فه��ؤالء ق��الت عنهم الكاتب��ة م��رمي: والغ��وص وراء األبع��اد"، اأي وراء الرم��وز وغ��ري ذل��ك...
"أبهَّنم يكرهون الرمز، وال مييلون إليه"، والواقع أن هؤالء يتمنون أبن يتساووا يف الفهم 
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م��ع غ��ريهم من الق��راء وب��دون أي��ة تعقي��دات فني��ة، ب��دليل أن ال��دكتور منص��ور عي��د ق��ال يف
تعليق��ه على القص��ة اآلنف��ة ال��ذكر، أبن ال�دكتور مجي��ل مغ��رم ابلرمزي��ة، والرمزي��ة أحياانً تك��ون
كالش������يفرة حتت������اج إىل من يفك������ك كلماهتا ملعرف������ة األه������داف والغاايت ال������يت يرم������ز إليه������ا

الكاتب.
ولكي يزداد الكاتب أتلقاً يف قص�ته اجلدي�دة - ط�ائر اهلام�ة - فق�د ض�منها مس�ألة الع�دل
اإلهلي عن��دما استش��هد بق��ول للس��يد املس��يح علي��ه الس��الم: "ط��وىب للن��اس الودع��اء ال��ذين
س��ريثون األرض"، وه��ذا يع��ين أن لك��ل عم��ل من أعم��ال االنس��ان مثن��اً عن��د هللا... فالن��اس
الودع��اء هم ال��ذين س��ريثون األرض، أم��ا الطغ��اة، واملتك��ربون واملتج��ربون فلس��وف ين��دمون
على ما قاموا به من أعمال غري مشروعة دينياً وال انسانياً، ولست أدري إذا كان الدكتور
مجي��ل يعلم أو ال يعلم، أبن استش��هاده بتل��ك اآلي��ة ال��واردة يف اإلجني��ل، في��ه حماك��اة لبعض
اآلايت ال���واردة يف الق���رآن الك���رمي ومنه���ا "واألرض يرثه���ا عب���ادي الص���احلون"، أي الودع���اء

وبعب��ارة أخ��رى فعن��دما يق��رأ الق��ارئ كتاابً لل��دكتور مجي��ل، فه��و يق��رأ من الن��اس، الطيب��ون...
لرمز من رموز األدب العريب املعاصر الذي ال ختونه العبارات حىت وال األلفاظ، وهذا أم��ٌر
جُُيمع علي�ه ك�ل من التقى ب�ه وتع��رف علي�ه، وق�رأ ل�ه، وحس�بنا أن نش�ري هن�ا اىل عم�ل آخ�ر
عكس حكم����ة الك����اتب وأتلق����ه يف ع���امل التجدي����د... ففي "معب����د ال����روح" يق����دم ال����دكتور
مجي���ل ال���دويهي للق���ارئ الع���ريب الثقاف���ة الالزم���ة واملعلوم���ات العام���ة ال���يت جتع���ل من���ه مثقف���ًا
انجحًا، ال يبتعد عن قضااي أمته وشعبه السياسية واالجتماعية والفكري�ة... ولكي يتأك�د
للق����ارئ الفاض����ل براع����ة ال����دكتور مجي����ل يف تص����وير م����ا يع����رتض االنس����ان على األرض من
مش�اكل وم�آس ومعاانة على مس�توى الف�رد واألس�رة واجملتم�ع وم�ا ينبغي ل�ه أن يتص�رف يف
ح��دود املمكن، ف��إين أدع��وه لق��راءة كت��اب "يف معب��د ال��روح" ألمهيت��ه يف رف��ع مس��توى وعي

القارئ العريب على حقوقه وواجباته...
ففي ه���ذا الكت���اب يتن���اول ال���دكتور مجي���ل ال���دويهي أدق املواض���يع س���خونة ومجاالً وذك���اًء،

ومن اخلطأ أن ال ُيرتجم هذا الكتاب القّيم إىل اللغات الفرنسية واالنكليزية واألملانية.

60



احلكمة االهلية كالزهرة اليت تنشقها الروح
األستاذة كلود انصيف حرب

يف لغ�ة سبع وثالثون عظ�ة بش�وق اتبعته�ا. قص�ص قص��رية تتن�اول قض�ااي احلي�اة اإلنس�انية،
متزج بني الواقعية النثرية والرمزية الشعرية...

كنت خالهلا حقاً "يف معبد الروح".
عاجله�ا الك�اهن حبكم�ة اي هلا من مواض�يع إنس�انية مهم�ة! "كون�وا إخ�وة يف معب�د ال�روح"،

وإدراك.
إنه األديب والشاعر اللبناين القدير الدكتور مجيل الدويهي.

وه��ذه املرة من جديد نسافر معك إىل رحلة الكلمة اللبقة والع��ربة املهم��ة والرس��الة األخوية
ومعك أيه�ا الك�اهن، احلكم�ة اإلهلي�ة ك�انت ك�الزهرة ال�يت تنش�قها ال�روح "يف معبد الروح".

كالش���مس ال���يت تستش���ف، ك���الرحيق ال���ذي تس���تقي من���ه ال���روح وت���دوم فيه وحتي���ا بعبريه���ا،
وكق�وس وكسحابة الصفاء اليت متطر رذاذ احلنان والعط��اء... الروح ضياءها وحتيا بدفئه...

وكأنشودة السناء اليت تتصاعد أنغامها حمبة وفهماً... قزح األمل بعد أمطار املعرفة...
ويف كل قضية كانت احلكمة املستوحاة من عمق النفس هي وعي هللا يف االنسان...

تلك الساكنة أبداً يف جوهر االنسان كأهَّنا الزاد حيملها معه أينما كان...
وهبا احلكم��ة يف معب��د ال��روح ك��انت معلم ال��روح األك��رب. فيه��ا تكمن أس��رار املعرف��ة اآلهلي��ة،

تكتمل تعاليم الروح. إهَّنا نور الروح بعد بلوغ املعرفة اإلنسانية.
هلا يصغي العقل، ومنها يرتوي القلب... كانت هالة نور مقدسة تكلل هامة االنسان.

وأان اقدم هذا الكتاب اجلديد هدي�ة لك�ل من ي�رمن للس�الم ، ألين خالل مت�ابعيت حروف�ك
الصادقة ذات احلكمة والوعي واملعرفة عشت سالماً دافئاً...

سالم كان الصفاء الداخلي والراحة النفسية... سكون وهناء.
س����الم ال����روح وس����الم العق����ل وس����الم القلب، س����الم العق����ل من اجله����ل وس����الم القلب من
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البغض، حيث حروفك دفعتين للتخلى عن القلق والبغض... احلقد والغرية.
يف معب��د ال��ذات يبته��ل اإلنس��ان إىل خالق��ه ويف حمراب ال��روح يتأم��ل يف إنس��انه... هك��ذا

يف كتاب����ك ال����راقي "يف معب����د س����افران مع����ك أيه����ا الك����اهن الق����دير دكت����ور مجي����ل ال����دويهي
الروح"...

فلتكن الروح جديرة ابحتواء قدسية هذِه التأمالت...
وألف مربوك مع حمبيت.
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قراءة لكتاب"يف معبد الّروح" جلميل الّدويهي
األستاذ سليمان ابراهيم - عّنااي

أمتطي ش����هوة الق����راءة س����بياًل للعيش "يف معب����د ال����رُّوح" جدي����د الك����اتب مجي����ل ال����ّدويهي،
بعة والثالثني من املق�االت املمت�ّدة ألجده وقد تقمَّص العيش كاهًن�ا حيي�ا جائًب�ا أَروقت��ه الس��َّ
ا ل��ه، على مئة وأربع صفحاٍت من احلجم الوسط واّليت أص�درها يف س��دين أوس�رتاليا،خادًم��
راعًي���ا لش���ؤونه، حمدِّاًث عربه���ا أبن���اء رعيت���ه، ومن خالهلم أبن���اء املس���كونة َأمجعني: جميبً���ا عن
ا من آالمهم الّنفس�������ّية، مه�������ّداًئ من روعهم على تس������ّرب قيمٍ  وان�������داثر تس�������اؤالهتم، خمّفًف�������
ّ���وا على ���ذين ك���انوا ق���د ترب أخالقي���اٍت ق���د ابتوا يش���تاقون لعيش���ها وممارس���ة طقوس���ها، هم اّل
هَّنجها واعتناقها دستور حياٍة... ففغرت املدنّية املتفيشة ش��دقيها وراحت تزدرده�ا وتغتاهلا
من يومي��اهتم روي��ًدا روي��ًدا،وخ��افوا أن يبح��روا يف خض��م الوج��ود م��واجهني إعص��اراته حف��اة

عراة يتضّورون إىل عيٍش كرميٍ ، يف زمن طغيان املادة وسيادة الّتفلُّت...
زوار معبده اّلذين يقصدونه، جّلهم من النَّاس الطّيبني، زلفوا إليه من الق��رى وراء اهلض��اب
العالي��ة، رافض��ني العيش "يف من��ازل األمس" حيث متكث حكااي الث��أر وتعش��عش الض��غينة

( وقد ه�اهلم العيش وس��ط بش��ٍر خنق��وا اخلري فيهم وأحي�وا4يف ُمستنقعات الدماء... ) ص
ا من أس�وأ املالئك�ة". فين�ربي الك�اتب هاداًي، ُمرش�ًدا قاص�ديه إىل ض�رورة الّشر فب�اتوا "انس�ً
َر عليه�ا ليتع�اون اجلمي�ع عيش املرء التسامح مع أخيه اإلنسان، ممارسًة يومّيًة، كفريضٍة ُفِط�
من خالهلا على إحي�����اء اخلري فيهم، وبن�����اء اجلم�����ال من بع�����دهم والّل�����ذين ال يتحّقق�����ان إاّل
بعيش احملّب����ة بينهم، ليكون����وا حينه����ا ق����د أدوا ال����دَّور الّ����ذي ق����د أوج����دهم اخلالق من أجل����ه
مش��اركينه فع��ل بن��اء الع��امل: "علي��ك أن حتدِّد النظ��ر يف املخل��وق لكي تع��رف اخلالق معرف��ًة

(.9غري كاملٍة، بيد أهََّّنا كافيٌة إلقناعك بنبل وجودك ومكانتك حتت الّسماء".)ص
من املقال�ة األوىل "ص�وريت يف املعب��د" ال�يت حيدِّد مجي�ل ال�دويهي دوره يف املعب��د من خالهلا؛
نها الغاي���ة من وض���عه للكت���اب "ليس���ت عن���دي حىّت "وص���يَّيت"، املقال���ة األخ���رية الّ���يت يض���مِّ

63



كلم���ة اي إخ���ويت أَقوهلا اآلن إالّ أن ت���دعوا الس���الم يعيش ويك���رب يف بي���وتكم وش���وارعكم".
ا يف الكتاب���ة، يب���دأ بع���رض املعض���لة النفس���ّية-98)ص (، يل���تزم الك���اتب يف معظمه���ا هَّنًج���

األخالقّي��ة، أو اإلجتماعّي��ة –اإلنس��انّية؛ يش��رع من بع��دها بع��رض احلّل عن طري��ق اإلرش�اد
والّتوجي���ه وتص���ويب املس���ارات، لرعيّ���ٍة ُتص���غي وتفهم، إىل أن ينتهي الّنص بق���درة الك���اهن
يء كي���ف حيظى ب��ه: معتم��ًدا الرّتغيب على إقن��اع املخطىء ابلعودة عن خطئ���ه وفاق��د الش���ّ
والرّتهيب حيًن����ا واإلس����تفهام اإلنك���اري كم���ا جتاه����ل الع���ارف حيًن����ا آخ����ر... ومن امللفت،
رد على احلوار وتقنّيات������ه إالّ فيم������ا ن������در... كم������ا ونلمس اس������تعمال طغي������ان أُس������لوب الس������ّ
ورة ال�يت تق�ّرب �ا يغ�ين الّنص األديب ابلص�ّ الكاتب للوج�وه البيانّي�ة والبديعّي�ة على تنّوعه�ا، مّم
املفه�����وم اجملرد إىل فهم القص�����د واملض�����مون من املخ�����اطب يف النص، كم�����ا من الق�����ارئ إايًّ
كان، ابحلواس والقدرات اإلدراكّية سواَء بسواء. انهيك إىل اعتماده على املث��ل اخلرايف أو
املشخص���ن يف الّنص���وص إىل ج���انب الص���ورة، لتحقي���ق اهلدف من رعايت���ه لش���ؤون الّرعّي���ة؛
���َة. ا يف مق���االت الكت���اب كاّف والّتمثي���ل بش���واهٍد من املدّون���ة على ه���ذه األم���ور، وف���ريٍة ج���دًّ
ابإلض��افة لرك��ون الك��اتب إىل إب��راز املتعارض��ات من املف��اهيم: احلق/الباط��ل، اخلري/ الش��ّر،
دق/ الك���ذب، مش���دًِّدا على اتب���اع العتم���ة/ الض���وء، الث���أر/ الّتس���امح، الك���ره/ احلّب، الص���ّ
ليب منه���ا إن كّن���ا نري���د الع���ودة إىل طبيعتن���ا األص���لّية والّتق���رب إىل خ���الٍق اإلجُيايب ونب���ذ الس���ّ

أحد.
فالكاتب - كاهن املعبد- حيدِّد دوره، بزرع الرباءة وروح التَّسامح بني أبناء رعيت��ه... ورًدا
على س�����ؤاٍل ح�����ول طبيع�����ة اخلالق، ي�����رى الك�����اتب أن معرف�����ة اخلالق وطبيعت�����ه تتّم بس�����ماع
مت ويف مس���احة الف���راغ ال���يت ترتكه���ا الكتاب���ة ليتأم���ل ���ذي حيدث���ه الص���ّ الص���وت ال���ّداخلي اّل
الب����احث، إض����افًة إىل أمهيّ����ة الظالم ال����يت ت����ربز قيم����ة الن����ور يف مس����رية اإلكتش����اف والّ����ذي

(. كم�ا وأّن احلكم�ة املوص�لة9-6يستفيد منها مجيع الب�احثني املتن�ّورين عن احلقيق�ة. )ص
إىل املعرف���ة هي من نت���اج القلب والعق���ل معً���ا: "ل���و احتكم النّ���اس إىل القلب والعق���ل معً���ا

(. ويل��وم الك��اتب الّن��اس على12لك��انوا خّلص��وا أوالدكم من م��رياث املوت وال��ّدمار".)ص
اختي���ارهم "من���ذ ق���دمي العص���ور أن يكون���وا عبي���ًدا لألزمن���ة، ب���داًل من أن يكون���وا أس���يادها".
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��يت15)ص (. ومن أهم القَيم اإلنسانّية اليت يتطرق هلا الكاتب : احلب اّلذي "هو الّن��ار اّل
(. كم���ا يع���رج ابلكالم على16تش���تعل يف حطب قل���وبكم، فتحوِّل���ه إىل هلٍب أب���دي")ص

(.ومواضيع مّجة أخرى هلا يف قلمه نص��يب، من مث��ل18-17احلّب الّسيئ ومفاعيله )ص
قاء، النّ���ور والّظالم، النّ���زوات، املوت، وص���واًل إىل العناص���ر الطّبيعيّ���ة والبح���ر، الّتعب والش���ّ
رور وي��������دفعكم يطان" ال�������يت من أهم ميزاهتا، أن الش��������يطان"ي�������زّين لكم الش��������ّ "طبيع��������ة الش�������ّ

���ذين ي���رى فيهم " ك���واكب مض���يئة"... وم���ا24إليه���ا...")ص (.فاحلديث على الش���عراء اّل
��ه أم��ٌر حس��ن، ألن اجلم��ال ش��يء مق��ّدس... "والش��عر س��راج الفض��يلة املعّل��ق يف يقولون��ه أبّن
الظالم، ودواء اجلروح العميق��ة ال��يت يعج��ز األطّب��اء عن معاجلته��ا. وإذا ك��ان ال��دواء يص��لح

عر يصلح لألرواح املعّذبة فيداويها وخيفِّف من آالمها".)ص (.27للجسد فإّن الشِّ
مواض��يع إنس��انّية إجتماعّي��ة متش��ّعبة يتناوهلا ك��اهن املعب��د تص��ويًبا لنظ��رة أبن��اء الّرعي��ة ِإليه��ا
ومواقفهم منها، ك� "النزوات"، "املوت"، "املرأة ورجلها" و"اهلجرة" اليت ي��رى فيه��ا "اعتن��اق
�أر" اّل�ذي ي�رى في�ه فع�ل خيان�ة للمحّب�ة، لداينة املغامرة"، "املتلون�ون" يف م�واقفهم، "ي�وم الّث
���ة..." ومواض���يع ُأخ���رى كعالق���ة الّرج���ل غينة ومن���ازل العبودّي وه���روٌب جب���ان إىل أقبي���ة الض���ّ
أببنائه وموقفه من املال واحلّرية والفرح، ونظرته لألعداد والّدين والكفر، وض��رورة التم��ايز ب�
����ا. وص����واًل إىل احلقيق����ة ال����يت ال "روح اخلري" وكيفي����ة عيش����ه وممارس����ته ليك����ون مص����يًبا هادًف
يعرفها كاملًة أحد واّليت يربطه�ا الك�اتب مجيعه�ا بع�املٍ أح�ٍد، خ�الق الك�ون ه�و. ف�� "س�اكن
يطان ال��ّذي يظه��ر للن��اس مزيّ�ًن��ا بلب��وس الغاب��ة" املدعو اخلطيئ��ة وال��ذي ه��و ليس س��وى الش��ّ
يف"، أُولئ�ك اّل�ذين "يرت�دون شىّت... وهنيًئا ملن ينجو من براثن�ه... وقوًف�ا ب��"الق�اتلني ابلس�ّ

(.ف��� "أوط��انكم"، حيث ي��دعو الك��اهن84احلماق��ة ثيااًب وحيمل��ون اجله��ل زاًدا وعت��اًدا: )ص
امله��اجرين إىل أخ��ذ أوط��اهَّنم معهم إىل حيث ي��ذهبون، "فاألوط��ان ليس��ت من طنٍي وم��اء.
هي الوج����ود الّ����ذي ال حتّده ح����دود. هي أنتم، ومن غ����ريكم أَنتم ال مك����ان للمك����ان".)ص

عوب" من خالل توجه�ه87 (. وتظهر رسالة مجي��ل ال�دويهي يف مقالت�ه "معب��د جلمي�ع الش�ّ
إىل أبناء جلدته ووطن��ه كم�ا إىل أبن�اء وطن��ه الّث�اين فش�عوب األرض، مفاده��ا: "أن األداين

ليست منازل من حجٍر مقفلة األبواب... وأّنكم عندما تعبدون
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ا بني91 اهّلّل تك���ون عب���ادتكم ديًن���ا". )ص ���يت خيتص���ر تقريًب���ا بّثه���ا هَّنًج��� (. وعن املس���احمة اّل
الم الع����املي اهلدف من الكتاب����ة، يق�����ول: "عن����دما تس����احمون، ف����أنتم الش����عوب حلف����ظ الس����ّ
ترتفع����ون إىل هللا أبجس����اٍد من ن����ور، وتدوس����ون على الك�����واكب. وعن����دما حتق����دون، ف����إّن

أرواحكم تكون حمبوسة يف أوكار الّظالم، وقلوبكم أضيق من نعوش".
بكلمة، لقد مازج الكاتب مجيل الدويهي بني ما ُفطر عليه من إنسانّيٍة وما ترىّب علي��ه من
قيمٍ  ومب��ادئَ أخالقّي��ة من جه��ٍة، وم��ا امت��ازت ب��ه شخص��يته العلمّي��ة األكادميّي��ة من جه��ٍة
اثني����ة، من طاق����ات البحث املنهجي الب����ادي بوض���وح من خالل معاجلة املوض���وعات ال���يت
تناوهلا وهو خيوض جتربًة تبّتل فيها القيم سراطًا س�واًي، ي�دعو إىل عيش�ه "يف معب��د ال�ّروح"؛
وإن ك���انت الّت���أثريات الّدينّي���ة ق���د ظه���رت جلّي���ًة يف الكت���اب، إض���افًة إىل تس���جيل مواقف���ه،
ا وقب��واًل لبعض الفلس��فات وآراء الفالس��فة ال��يت بّثه��ا املق��االت، ليبقى كتاب��ه يف هَّناي��ة رفض��ً

املطاف قيمًة ُمضافًة إىل مكتبتنا العربّية.
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يف زمن اجلفاف املادي تنعشنا الصالة "يف معبد الروح"
األستاذ سركيس كرم

"إنَّ هللا حيبُّ عب��ادتكم ويق��دِّس وج��ودكم، وعليكم أن حتبُّوه من غ��ري أن تطلب��وا من��ه ش��يئًا
لون يف املقابل، فاملعابد ليس�ت أمكن�ة لل�بيع والش�راء. وإذا رأيتم أنَّ الن�اس حيبُّون هللا، وَيص�ِ
م إخ���وة لكم يف ال���دين وأنتم ال إلي���ه من الطري���ق ال���يت ال تس���ريون عليه���ا، فال تلعن���وهم ألهَّنَّ
تعلم���ون. وق���د يك���ون هللا راض���ياً عنهم أك���ثر ممَّا ه���و راض منكم ومن عب���ادتكم. إنَّ هللا ال
يريد منكم دينكم بل يري�د إميانكم." )من كت��اب "يف معب��د ال��روح" لألديب ال�دكتور مجي��ل

الدويهي(.
ليس هنالك من هدية تض�اهي بقيمته�ا الفكري�ة واملعنوي�ة قيم�ة الكت�اب... وكي�ف إذا أتى
الكتاب إلينا ح�اماًل عب��ق احلكم�ة وعذوب��ة الفك�ر وش�فافية املوق�ف؟ وكي�ف إن ج�اء ليغ��ين
يف مض���مونه ع���امل االب���داع والفلس���فة، وليزي���د اجملتم���ع بالغ���ة فكري���ة وقيم���ة حض���ارية تزي���ل
بوهجه���ا اخلالق راتب���ة الي���أس وتواج���ه الش���ر "بس���يف" احلقيق���ة؟ "يف معب���د ال���روح" يس���تل
الدويهي سيف احلق الذي يستمد ص�البته من الكلم�ات اهلادف�ة إىل نش�ر ال�وعي، وال��ذي
ال تتمكن من محله إال أيدي من آمنوا بفعالية الصالة وق��درة اخلري على هزمية الش�ّر مهم�ا
بلغ من جربوت ومهما ابلغ يف وحشيته. كت�اب "يف معب�د ال�روح" يعكس روحي�ة الك�اتب
األديب مجي���ل ال���دويهي ال���ذي عرفن���اه يف س���عيه املتواص���ل إىل حمارب���ة اجله���ل ممتش���قاً قلم���ه
الغزير العطاء الذي يوظفه يف العمل الدؤوب لكي تبقى راي��ة احلض��ارة والس��الم مرتفع��ة يف
مساء االنسانية. فالدويهي حيملنا عادة ويطري بنا من خالل أشعاره إىل عامل ال يسكنه إال
عش��اق الكلم��ة املتح��ررة ورواده��ا، وأيخ��ذان ك��ذلك بواس��طة كتاابت��ه إىل مسو القمم ال��يت م��ا
ع��رفت يوم��اً إال طعم احلري��ة والفروس��ية والتض��حية حيث حتل��ق خميلتن��ا ض��من إط��ار ال حيده
ال��زمن وال حتيط��ه القض��بان. ل��ذا تع��الوا ن��رتافق يف ه��ذه املقال��ة املتواض��عة م��ع م��ا عايش��ته يف

رحليت اليت جعلين فيها قلم مجيل الدويهي أّصلي "يف معبد الروح".
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ه�����ا حنن نتهيب املوق�����ف قب�����ل أن ننطل�����ق يف مس�����ريتنا بني اجلب�����ال والوداين فيم�����ا عاص�����فة
املادايت هتب بق����وة يف اخلارج، هتز رف����وف املكتب����ات بوحش����ية لكي ت����رغم الكلم����ة الراقي����ة
على اإلنكف���اء. اهَّنا اهلجم���ة املمنهج���ة ال���يت متّزق ك���ل م���ا ميت بص���لة إىل وج���دانياتنا. هي
الش���ر ال���ذي حياول رمي األفك���ار من أع���ايل ص���فحات الفك���ر اخلالق. هي العاص���فة ال���يت
هتب بكبس���ة زر منطلق���ة من قس���اوة اآلل���ة وص���قيعها الق���ارس، لتتم���ادى يف ض���رب عم���ق
أعم�������اق االنس�������انية... وكأهَّنا ان�������تزعت، يف غفل�������ة من ال�������زمن، احلق من ج�������ذوره وهي يف
طريقه��ا إىل ت��دمري املس��تقبل بع��دما أنتهت من تش��ويه احلاض��ر... وليس هنال��ك من يق��ف
يف وجه الريح سوى فرسان احلرية ورسلها كاملبدع الذي حفر يف الذاكرة دع�وة إىل التح�رر
تق��ول: "فتم��رَّدوا على َمن وض��عوا احلدي��د يف معاص��مكم، وليكن لكم من قل��وبكم س��الحًا

(. أو ليس من أجل68تواجهون به، وإذا مل تتحرَّروا من داخلكم فال أحد حيّرِركم." )ص
ذل����ك عق����دان الع����زم على اخلروج وس����ط العاص����فة رغم املخ����اطر حبث����اً عن "املعب����د" ال����ذي
يلتجيء إلي���ه أولئ���ك ال���ذين آمن���وا "أن الن���ور أعطاان احلي���اة، والظالم ال مين���ع عنَّا احلي���اة."

(.32)ص 
اتبعن���ا الس���ري بص���عوبة يف خض���م الص���ورة املادي���ة القامتة ال���يت متحي األل���وان يف أايمن���ا ه���ذه
فتخط��ف يف طريقه��ا تقالي��دان وس��عادتنا وتعاونن��ا وتقامسنا لبهج��ة احلي��اة ومش��اعرها. تغت��ال
احلري���ة. تش���ّوه احلقيق���ة. ك���ل ذل���ك ابس���م التط���ور. ووس���ط ه���ذه العاص���فة املدمرة حناول أن
خنرج من عزلتن��ا علن��ا جند يف مك��ان م��ا نفح��ة من األم��ل والتف��اؤل واحملب��ة، علن��ا جند مخرية
ذل�ك اخلبز ال�روحي ال�ذي يعي�د احلي�اة من جدي�د إىل أفك�ار اتئه�ة ض�لت طريقه�ا يف غاب�ة
الالمنط��ق... وفيم��ا حنن نناض��ل ونص��ارع العاص��فة، يلفحن��ا عب��ق البخ��ور اآليت من ف��وق،
مًا وكأن���ه يري���د ان يغمران ليس���ري بن���ا إىل مص���در تل���ك الرائح���ة الزكي���ة. "هللا ليس كائن���اً جمس���َّ
كما أان وأنت وهذه التلَّة العالية اليت تسرح عليها القطعان، ه��و الك��لُّ يف الك��لِّ والن��ور يف
النور، فأنت ترى بعضاً منه يف األشياء اليت حولك، فكلُّ شيء قدر ص��غري من هللا ال��ذي

(. خترتق ه����ذه الكلم����ات ه����دير ال����ريح. ت����دخل قلوبن����ا. فتتفج����ر إرادة7ال حُيدُّ..." )ص 
ع مشوخاً من على ذروة األفك�ار... ن�رتدد يف اكتشاف ما يض�مه املعب�د ال�ذي بتن�ا ن�راه يش�ّ
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الدخول للوهلة األوىل ومن مث نفعل ألن أرواحنا املتعطشة اىل احلكمة قد ملت االنتظار،
وها هي اآلن ابتت تشعر أبمان ال توفره سوى معابد الروح اليت خيدمها كهن�ة هم بطارك�ة
يف احلكم�����ة... كهن�����ة من طين�����ة مجي�����ل ال�����دويهي ال ختيفهم عواص�����ف وال تكب�����ّل ح�����ريتهم
املادايت، وال تق����در املظ����امل على أن تب����ّدل ش����يئاً من قناع����اهتم وش����فافية رس����التهم... "إنَّ
الثروة ال تغريِّ ش�يئاً يف طبيع�ة اإلنس�ان لكنَّ طبيع�ة اإلنس�ان تش�تهي، ألنَّه خياف أن ميوت

(.15وجيوبه فارغة، وكأنَّ الزمان خيضع فقط ألهوائه ورغباته." )ص 
تبهران معامل املعبد. تتش��ابك أحاسيس�نا م��ع عظم��ة تواض�عه. وتنقلن��ا رحاب��ة الك�اهن اجللي��ل
إىل ع���امل أحببن���اه. أغتبطن���ا أبخالقيات���ه وطموحات���ه... ع���امل حنلم مبقومات���ه وبس���اطة عيش���ه
وفعالي��ة تعاليم��ه... ع��امل ال يتطل��ع إىل املص���لحة يف احلّب، ب��ل إىل احلب النقي الن��ابع من
القلب ال���ذي يتغلب على كاف���ة العوائ���ق كون���ه ميس يف طيبت���ه قلب هللا بعي���دأً عن األانني���ة
املستعص��ية: "ومن أس��وإ أن��واع احلبِّ أن حيبَّ املرء ال��ربَّ إهله عن��دما يك��ون يف حاج��ة إىل
ش���يء من���ه، أمَّا إذا ك���ان مكتفي���اً مبا لدي���ه، فال يرف���ع ص���الة من قلب���ه إىل الس���ماء." ) ص

(. ه��������ذا م��������ا ذكّران من جدي��������د أبنن��������ا فعال منض��������ي يف س��������بيلنا. ننس��������ى األهم ألن��������ه18
األص����عب... تس����تميلنا الس����هولة. ويف أوج األان خيفت تواض����عنا ليهيمن الكربايء... نظن
أنن�������ا كائن�������ات أس�������طورية خارق�������ة إىل أن أييت األمل على حني غ�������رة. فج�������أة نت�������ذكر اخلالق
وتعاليم����ه. ننح����ين ص����الة وتوب����ة. يع����ود إلين����ا التواض����ع. ومن مث نتع����اىف، فننس����ى ونتناس����ى
ونتك��رب إىل أن يط��رق األمل ابب أجس��ادان الزائل��ة من جدي��د. ويف ك��ل م��رة يتج��دد ص��راعنا
بني ض���عفنا البش���ري وبني ق���وة اإلميان ابلرب ال���ذي ال عالج من دون���ه وال خالص خ���ارج
مشيئته: "وكم هو عاقل اإلنسان الذي يفهم أنَّ له مواتً ينتظر على قارع��ة الطري�ق كم�ا ل�ه
دفة، ف���املوت أيض���اً ص���دفة لكنَّه���ا تنظ���ر احلي���اة ال���يت حيبُّه���ا ويتمتَّع هبا! وكم���ا أنَّ احلي���اة ص���ُ

(37إلينا، وحناول حنن أن ننظر إليها فال نراها من وراء حجاب األسرار." ) ص 
"حنن حنبُّ احلرِّيَّة، وحيث تك��ون يك��ون لن��ا وطن، ونك��ره العبوديَّة، وحيث تك��ون العبوديَّة
تنتهي أوطانن��ا." و"اح��ذروا أيُّه��ا األبن��اء أن أيخ��ذكم الغ��رور إذا أص��ابكم الِغ��ىّن، فق��د كنتم
مجيع����اً فق����راء وج���ائعني، ومل يتغريَّ ش����يء ألنَّ َمن ينك����ر املاض����ي ويتنكَّر ل����ه ال يس����تطيع أن
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(. هذا الكالم جعلن�ا ننس��ى العاص�فة والرايح كونن��ا وج�دان50يعيش يف املستقبل." )ص 
يف وسط املعبد خريطة االوطان اليت ال حتدها سوى كرام�ة االنس�ان وحقوق�ه وحريت�ه. كم�ا
ترسخت يف ابلنا أكثر من قبل مقولة انه ينبغي علينا إحياء ماض��ينا اجملي��د يف وج��داننا من
أج��ل بن��اء مس��تقبل أفض��ل ال أن ن��رتكب غلط��ة العيش يف املاض��ي ال��يت تقض��ي على ف��رص
التق���دم والتط���ور على ال���رغم من أن���ه ال وج���ود للحاض���ر ل���وال املاض���ي، وال للمس���تقبل ل���وال
احلاض�����ر. ويف حديث�����ه عن األوط�����ان، لق�����د متكن الك�����اهن من أن يطب�����ع ج�����وازات س�����فران
بتأش��رية كوني��ة عنواهَّنا احلري��ة: "كّلم��ا ابتع��دت أوط��انكم عنكم اق��رتبت منكم أك��ثر، ولكّن

(.86أوطانكم هي يف قلوبكم، وأوطانكم هي حرّيّتكم." ) ص 
بع��د أن س��حران الك��اهن اجللي��ل ببالغت��ه وعم��ق أفك��اره وثقافت��ه الالحمدودة جلس��نا نص��غي
إلي����ه ونس����تمتع حبكم����ه بص����مت تكلل����ه س����عادة نفس����ية تنعش ال����روح: "فم����ا أروع ال����ذين
دون إهلاً من ص��نع أي��ديهم دون إهلاً يك��ون فيهم ويكون��ون في��ه، وم��ا أبش��ع ال��ذين ميجِّ�� ميجِّ��

(. وكم هنال��ك من عبي��د57املدنَّس��ة، روح��ه من ت��راب ووجه��ه من حدي��د وص��دأ." ) ص 
لل����ذات ولألانني����ة وللمظ����اهر يف عاملن����ا ه����ذا وكم حيت����اج ه����ؤالء إىل من ي����وقظهم من غيهم
وغ������رورهم وخطاايهم. كم حيت������اجون إىل معرف������ة ال������رب وإكتش������افه من جدي������د "يف معب������د
ال��روح". وم��ا أص��دق الق��ول عن عط��اء هللا وكرم��ه: "وأنتم عن��دما تض��عون قرش��اً يف ي��د فق��ري

(.77ال أتخذوهَّنا من جيوبكم بل من يد هللا." ) ص 
ال يدع الك��اهن احلكيم مس��ألة هتم أنس�انيتنا إال ويستعرض�ها ويع�رض احلل��ول الص��احلة هلا:
ا هي قريب���ة منهم. وهن���اك َمن حياض���رون عن هللا وهم "إنَّ الس����عادة ال����يت يطلبه���ا البش���ر إمنَّ
أبع��د الن��اس عن��ه، وَمن يتح��دَّثون ابمسه وكأنَّه ال يع��رف كي��ف يفكِّ��ر أو يتكلَّم، وهن��اك َمن

( فالس����عادة82يتظ���اهرون حببِّهم ل����ه وهم جُيل����دون إنس���انه ويذيقون���ه من املرِّ ألواانً." )ص 
ال�����يت ال تنب�����ع من إرادة التح�����رر ال تق�����در أن ت�����رتقي ابملرء اىل حقيق�����ة هللا وحمبت�����ه وس����المه
وحنان��ه ورمحت��ه. إن هللا حمب��ة لن ي��دركها قطع��اً من س��قطوا يف مس��تنقعات الكراهي��ة عن��دما
ض��لُّوا الطري��ق إلي��ه ومص��ريهم ه��و ابلطبع كمص��ري "أولئ��ك ال��ذين طفحت أك��واهبم ابحلق��د
��ة ليس فيه��ا إاّل فالبكاء والظلمة، فحياهتم مملوءة ابلبؤس وموهتم هزمية، ومقرُّهم حف��رة أبدّي
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(85الصمت والوحدة." ) ص 
"كون���وا إخ���وة يف معب���د ال���روح، وال تس���ألوا أح���دكم: من أين أنت؟ ومن مها أب���وك وأمُّك؟
ف��املؤمن ال يس��أل أح��داً عن أص��له ودين��ه، فاألص��ل واح��د وال��دِّين واح��د كم��ا أنَّ هللا واح��د

( أج����ل، علين����ا أن نك����ون أخ����وة ألّن املناص����ب أتيت وترح����ل.92يف ك����لِّ األمكن����ة." )ص 
األم���وال أتيت وتص���رف. اإلس���تفادة أتيت وتنتهي. واإلس���تغالل أييت وينكش���ف... وح���دها
بس�����اطة الطيب�����ة املتحص�����نة بش�����فافية ال�����ذات االنس�����انية أتيت لتبقى ألهَّنا مبارك�����ة من ال�����رب

ومتجذرة يف أعماق الروح وليست مصطنعة وظرفية.
"فاصنعوا سالماً اي إخويت، وليكن سالماً يدوم ألبنائكم وأحفادكم، وازرعوا يف ك�لِّ حق�ل
شجرة سالم، وأضيئوا يف كلِّ بيت مشعة للسالم، وصلُّوا وال متلُّوا إلله السالم. وإذا مسعتم
ذات ي����وم إل����ه احلرب يص����رخ إليكم، ف����اخرجوا إلي����ه ُع����راة حف����اة واط����ردوه من بينكم، وإذا
رفض الرحي����ل، ف����اطرحوه أرض�����اً وعفِّ����روا وجه����ه ابلرتاب، واقطع����وا لس����انه لكي ال يبقى ل����ه

( هبذه الوص��ية الص��ارمة ودّعن��ا الك��اهن اترك��اً يف أعم��اق أنفس��نا م��ا لن99ص��وت." )ص 
ننس�����اه بس�����هولة... فق�����د جعلن�����ا نتس�����لح حبكم روحي�����ة متزج بني احملب�����ة واحلزم وبني الليون�����ة
والصالبة بغية ان ينتصر السالم بقهر الشر وأراببه. وصية متنحن�ا ق��وة معنوي��ة نس��تطيع من
خالهلا حتّطيم رغبات املادايت وعواصفها العاتية والتغلب على ظالمية الظلم واالستعباد.
خرجن��ا من املعب��د وإذا ابلعاص��فة تس��تكني فج��أة وكأهَّنا ت��رمي س��الحها مس��تلمة يف معرك��ة
خاض�����تها ض�����د ارادة احلي�����اة ومش�����يئة ال�����رب ال�����يت ال تقه�����ر... خرجن�����ا من املعب�����د يف زمن
اجلفاف املادي وقد أنعش�تنا الص�الة "يف معب�د ال�روح" وش�حذت مهمن�ا... وم�ا من ص�الة
حتيي الروح وتّشد من العزمية مثل تلك النابع�ة من عظ�ات ك�اهن ي��ؤمن حق��اً بتع�اليم ال��رب

ويعيش من ضمن سياق روحيتها وروحانيتها.

يتن����اول األديب ال����دكتور مجي����ل ال����دويهي "يف معب����د ال����روح" س����بعاً وثالثني قض����ية انس����انية
أبسلوب ميتاز به الدويهي آبفاقه ومترده وأحالمه... فهو يظل املناضل يف سبيل التغلب 

71



على العبودي�����ة على أنواعه�����ا ع�����رب الس�����عي اىل حتطيم أص�����نام املادايت. وه�����و املل�����تزم دوم�����ًا
برس��الة أدبي��ة حض��ارية ثوروي��ة ت��رمي إىل األطاح��ة بتقالي��د ابلي��ة ومف��اهيم خاطئ��ة. يف كتاب��ه
اجلديد ينق�ل ال�دويهي الق�ارئ إىل ع�امل آخ�ر تظلل�ه قيم احملب�ة والع�دل والس�الم، وتس�مو يف
أرجائ����ه أنس����انية االنس����ان. ع����امل تنعم ب����ه البش����رية حبري����ة ب����وركت بتع����اليم ال����رب وتكرس����ت

مبشيئته.
م���ربوك لألديب د مجي���ل ال���دويهي إبداع���ه اجلدي���د، وهنيئ���اً ل���ه ولن���ا هبذا الكت���اب الن���ابض

ابنتفاضة املبادئ، والعابق ببخورالصالة، واملضيء بنور احلكم.
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كتاب د. مجيل الدويهي "يف معبد الروح"
الفّنانة األستاذة مارسيل منصور

"إن الفكر الذي يبدع هو الفكر الذي يقربكم من السماء…" 
وعظة من )يف معبد الروح( للدويهي.

صدر حديثاً كت�اب "يف معب�د ال�روح" ابلعربي�ة لألديب والش�اعر األس�رتايل اللبن�اين ال�دكتور
مجيل الدويهي، وهو جمموعة من العظ�ات تتخلله�ا أتمالت أدبي��ة وحكم وبعض القص��ص
واحلوارات املستمدة من أحوال أفراد اجملتمع، أما موضوعاهتا فهي متع�ددة ومعظمه�ا يض�م

قيماً أخالقية اجتماعية وأحياان فلسفية، تبدو أهَّنا مستوحاة من املسيحية.
لق������د ج������رى الع������رف على أن تك������ون هن������اك تفرق������ة بني من يطل������ق عليهم اس������م "األدابء"
و"الش���عراء" و"الفن���انني" من جه���ه، "واملفك���رين" و"العلم���اء"، من جه���ة أخ���رى، ولع���ل م���ا
مييز الطائفة األوىل ه�و أهَّنم مجاع�ة من أه�ل اخلل�ق واإلب�داع يف الش��عر أو الفن، أديب��اً ك�ان
الف���رد أم ش���اعراً أم فناانً يف الرس���م أو النحت وم���ا ش���ابه ذل���ك، ففي ه���ذه احلال���ه يس���تطيع
املبدع أن يس�رح يف خيال��ه، فيعرّب عم�ا جُيول يف خل�ده من فك��رة خيرجه�ا إىل حّي�ز الوج��ود،
ويف معظم األحي����ان ن����رى أن ه����ذه اجلماع����ة هي من املب����دعني ال����ذين اس����تناروا وأرادوا أن
ين���ريوا، من أج���ل تن���وير أف���راد اجملتم���ع من خالل املعرف���ه ال���يت تكمن يف خلج���ات نفوس���هم
وفكرهم، على أن جتيء للمتلّقي يف صورة إبداعية، يف معظم األحيان يك��ون س��ر س��حرها

ما يكمن يف غموض طياهتا الغري مباشرة.
ولكن األديب الدويهي جاءان يف كتابه هذا )يف معب��د ال��روح( بط�ابع مغ��اير، إذ اعتم��د يف
الغ��الب أس��لوب الواع��ظ املباش��ر، ف��نراه يكتب بروح��ه الس��محة وقلم��ه اهلادئ ليش��يع فين��ا
نفح���ة التعب���ري ال���ذي يقيم بنيان���ه على أس���س الثقاف���ة الروحي���ة واجملتمعي���ة األص���يلة. على أن
املؤل���ف ق���د اس���تقى م���واده من مناه���ل ع���دة مبا فيه���ا تع���اليم املس���يحية، وص���هر مجيعه���ا يف
نتاج�ه األديب، وإن ك�ان ق�د اس�تعمل ط�ابع الوع�ظ ، ف�ذلك ألن�ه اس�تخدم الص�يغة اللغوي�ة
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ألسلوب الكاهن الذي تقمص شخصيته.
ف���املؤلف ه���و الك���اهن ذات���ه ال���ذي يب���دأ كتاب���ه ابلتعريف عن نفس���ه، ن���راه ق���د اس���تهل أول

(�� ،4مواض���يعه بعن���وان )ص���وريت يف املعب���د( فيق���ول: "كنت أجلس يف معب���د ال���روح" )ص 
فيس���������رد للق���������ارئ كي���������ف ك��������ان أيتي���������ه الع���������املون واحملاربون … وكي���������ف "جنا املعب���������د من

( … ألن����ه ك����ان يعطيهم خ����بز احلي����اة...  مث يتح����دث عن اخلري والغف����ران5احلروب")ص
( كم�ا6والتسامح، وهو الرجل التائب ال�ذي يق�ول : "ليس�احمين ريب على م�ا فعلت.")ص

ويتح���دث عن "مأدب���ة الس���الم اجلمي���ل" يف املوض���وع نفس���ه. مث يسرتس���ل يف احلديث عن
القيم يف عناوين أخر، فينتقل من موضوع إىل آخ�ر وكله�ا متس اإلنس�ان يف ص�ميم واقع�ه.
ويف وس��ط الكت��اب عن موض��وع )الض��غينة( يك��رر:"وتكلم��وا لغ��ة الس��الم ، فهي لغ��ة اجملد

(. ويستمر يف ع�رض نصوص�ه املختلف�ة إىل أن ينهي كتاب�ه بوعظ�ة أمساها53األبدي")ص
)العظ����ة األخ����رية وص����ييت( ، فعن����دما س����ألوه أه����ل الناحي����ه عن وص����يته األخ����رية أج����اهبم :
"ليس��ت عن��دي كلم��ة اي إخ��ويت أقوهلا اآلن إال أن ت��دعوا الس��الم يعيش ويك��رب يف بي��وتكم

( . هك��ذا ن��رى املؤل��ف الك��اهن الواع��ظ يب��دأ، ويتوس��ط، وينتهي يف98وش��وارعكم." )ص
كتاب���ه )يف معب���د ال���روح( ابحلديث عن موض���وع ابلغ األمهي���ة أال وه���و موض���وع "الس���الم"،

وما أحوجنا إليه يف هذه األايم.
ففي كتاب����ه ه����ذا جند ابق����ات متع����ددة وخمتلف����ة من املواق����ف واملف����اهيم والقيم ال����يت تتخلله����ا
بعض احلكااي الواقعي�ة ألمث�ال أؤلئ��ك األف��راد والع�ائالت، وال�يت أوج��د حل��واًل هلا، ق�د بناه�ا
على احللول الوارده يف األداين السماوية. ه�ذه النص��وص معظمه��ا مفعم�ة ب�روح اإلنس��انيه
واحملب��ة ال��يت نلمس��ها يف الوعظ��ات الديني��ة، فض��الً عن النظ��رة املثالي��ة ال��يت ي��ود أن يراه��ا يف
الن���اس أو يوص���لها إليهم. فه���و ال يعتم���د خل���وة املتص���وف ال���ذي يبتغي املثالي���ة الالمتناهي���ة
ذات الع���امل الالحمدود، وي��رتفع عن واق���ع الع���امل املادي يف عزل���ة، وإمنا ن���راه غ��ري ذل��ك، فه���و
الك����اهن املتص����وف يف معب����ده اترة حيث ي����زوره عام����ة الن����اس، ورج����ل ال����دين املتج����ول بني
ش��عبه اترة أخ��رى من أج��ل أن يغ��امر يف حتس��ني أوض��اع حي��اهتم وأن يص��عد هبم حنو يقظ��ة
تصحو هبا ك�وامن النف��وس. ف�رتاه اترة يكتفي أبن يالح�ظ من بعي�د على أال يك�ون انعزال�ه
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سلبياً، وأحياانً يتصل ابلشعب اتصااًل مباشراً – داخل املعبد أو خارجه – حىت يس��تطيع
إصالح جمتمعه.

ففي موضوع )النور والظالم( يقول: "إهَّنما توأمان ال ينفصالن… فنور الفضيلة ال ترونه
( … "اس����كبوا من الن����ور يف أرواحكم لتص����ري معاب����د مقدس����ة ،30ابلعيون اجملردة" )ص

روا قل����وبكم بفع����ل اخلري، ف����اخلري يزي����د الن����ور ن����وراً." )ص (  وعن موض����وع )قيم����ة32وطّه����
(.18احلب(: "أم��ا أمجل أن��واع احلب أيه��ا الن��اس ه�و احلب ال��ذي يعطي وال أيخ��ذ" )ص

أم����ا يف حديث����ه عن )املرأة ورجله����ا( فه����و يرف����ع من ش����أن املرأة ويعطيه����ا حريته����ا وي����رفض
( "ومن أس����������وأ احلب أن16إهانته����������ا أو إذالهلا فيق����������ول: "ال ترمجوا إم����������رأة إذا …")ص

( مث يص��لح بني ام��رأة ورجله��ا يف17يتظ��اهر رج��ل حبب ام��رأة لكي تعطي��ه جس��دها" )ص
مواق��ف أخ��رى فيق��ول: "إين أعجب كي��ف يهني الرج��ل زوجت��ه وال يش��عر ابإلهان��ة"، كم��ا
يرف����ع من معنويته����ا ويش����جعها على االهتم����ام بنفس����ها ومظهره����ا، ويش����ري إىل أن الت����وازن

 (.47مطلوب بني الروح واملادة وحيث على السري قدماً حنو التطور. )ص 
فاهلدف الواض����ح من ه����ذا الكت����اب ه����و خل����ق روح عص����رية جدي����دة، تتس����م بط����ابع مميز،
يتطل����ع إىل أف����ق أوس����ع، ال يقتص����ر على أص����حاب احلي����اة النقي����ة وح����دهم – أع����ين عليّ����ة
الروحانيني واملت��دينني واملثقفني – ب�ل يتع��داهم إىل كون�ه كاهن�اً ومص��لحاً اجتماعي�اً ليش��مل

عامة الشعب كله، وذلك ألنه جُيمع بني ثنائية الثقافة الدينية واالجتماعية .
لقد جاء كتاب "يف معبد الروح" يف موضعه الزمين من عصران احلديث، ش��اهداً قوايً على
رغبة املؤلف الدويهي – إذ يرى نفسه يف دوامة التيارات املعاص��رة وت��دهور القيم – يف أن
يثبت ذات��ه إثبااتً جُيعل���ه روحي��اً ديني��اً، فجع���ل من نفس���ه كاهن��اً متعب���داً ومص���لحاً اجتماعي��ًا
خالص��اً، من أج��ل إف��ادة أف��راد اجملتم��ع والعم��ل على التئ��ام ج��روحهم وإع��ادهتم إىل احلي��اة،
ح����ىت ت����دب فيهم ال����روح من جدي����د. ول����ذلك ن����راه يف )يف معب����د ال����روح( ق����د انتق����د بعض

اآلفات األخالقية واالجتماعية، وحّث على التحلي بفضائل املساحمة واحلب والغفران.
)يف معب���د ال���روح( يق���دم لن���ا د. مجي���ل ال���دويهي نس���يج كت���اب مميز، ج���اءت خيوط���ه كله���ا
تتجمع لتلتقي يف عزمية واحدة، تبحث عن اجلذوة اليت تشملها فتحركها إىل فكر إنس��اين
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جدي���د يقلب الرتب���ة قلب���اً، ليب���ذر ب���ذوراً جدي���دة، تنبت لن���ا نبااتً جدي���داً. وإن ه���ذه اجلذوة
هي التأم���������ل يف الروحاني���������ات والتعم���������ق يف االجتاه���������ات احلياتي���������ة اجلدي���������دة والعالق���������ات
االجتماعي�����ة، واملش�����كالت اإلنس�����انية، والفلس�����فية، وأم�����ور احلي�����اة اجلاري�����ة ال�����يت تص�����ادف
االنس���ان من���ا يف ك���ل العص���ور من حيث اختالف ال���رأي وتع���دد األح���وال، ف���نرى املؤل���ف
طريقت��ه يف إجُياد احلل��ول فوري��ة وعميق��ة اجلذور. فم��ا من ش��يء حول��ه ص��عب وه��و الك��اهن
املتعب����د والض����ليع يف ك���ل األم����ور وال����ذي يس����تطيع أن يعم���ل على اخ���رتاق ح���واجز الزم���ان

واملكان.
وقبل أن أترك الكتاب�ه هن�ا، ال يس��عين إال أن أه�نئ األديب د. ال�دويهي على إص��دار ه�ذا
الكت��اب القيم ال��ذي يق��دم ص��ورة نض��رة لكيفي��ة التع��ايش يف احلي��اة اإلنس��انية الواقعي��ة على

أسس روحية وعقالنية، فمزيداً من غزارة اإلنتاج اخلرّي والنجاح.
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من وحي كتاب األديب الدكتور مجيل الدويهي
"يف معبد الروح" حكمة الكتاب
الفّنان األستاذ فضل عبد احلّي

اختار األستاذ فضل عبد احلي بعض القَيم واحِلكم من كتاب "يف معب��د ال�روح" واس��توحى
منها حكماً أخرى، فكانت هذه اجملموعة من األفكار:

- عندما تكتشفون اخلري يف أنفسكم، فستكرهون أرواحكم املاضية.
- طهروا قلوبكم بفعل اخلري.

- التسامح قنديل املعرفة، والذين ال يغفرون اختاروا الظلمه األبدية.
- الشرائع من صنع االنسان، واالنسان خيطئ.

- إن ما يراه البعض حقاً، رمبا يكون ابطاًل، والعكس صحيح.
- االنسان قيمه، وليس سلعة تباع وتشرتى.

- ما أروع احلقيقه العاريه، اليت تشرق عليها الشمس، ويغسلها املطر بدموعه.
- املعابد اليت تقوم على املال، هي معابد فارغه من الصالة.

- لنعرف احلب، جُيب أن نُولد من جديد، والوالده اجلديده حتتاج إىل خماض وأمل.
- إنكم أتخ��������ذون بف�������رح، وال تتعب��������ون من األخ�������ذ، واذا ح�������ان وقت العط�������اء تش��������حب

وجوهكم.
- احلب، ه�����و ال�����ذي يعطي وال أيخ�����ذ، وال يك�����ون للبغض مك�����ان يف قل�����وبكم وال للش�����ّر

طريق إليكم...
- جُيب أن حتّبوا احلر والزمهرير، الزهور واألشواك، املطر واجلفاف.

- علموا أبناءكم أن التعب واجب مقدس، وافتحوا كت�اب العلم واق�رأوه هلم قب�ل أن ين�اموا
بداًل من أن ختربوهم قصص اجلن والساحرات.
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إن التعب سّنة احلياة، فقد ُولد معنا، ومعنا سيموت وبه سُتخلد أرواحنا.
- إن الشيطان ال يعرف اخلري، بينما آدم يعرف اخلري والشر، ومها توأمان يف نفسه.

من وحي احلكمة السابقة: فاإلنسان هو أفضل من الشيطان واملالك، واملالك ال يعلم إال
اخلري.

- الذي ال حيب اجلمال، يكون عبًدا للقباحه.
- الش�اعر ال ميوت. إن��ه ينتق��ل إىل احلي�اة يف ض�مائر الن�اس، وكأن�ه م�ا زال مع��ه، ويعي��دون

على ألسنتهم ما قاله وكأنه ما زال بينهم.
- أحبوا النساء، فليس عيباً أن حنب، بل العيب يف أن نكره.

- املرأة هي الربيع، متأل السماء عطراً وغناء.
من وحي احلكم����ة الس����ابقة: والرج����ل ه����و العط����ر، ويعطي للم����رأة الغن����اء اجلمي����ل مبعاملت����ه

اجلميلة هلا.
املرأة معطاءة كاحلقل، والرجل هو املاء الذي ينعش تلك األرض.

- إين ألعجب كيف يهني الرجل املرأة وال يشعر ابإلهانة.
- إذا ه���اجرمت وت���ركتم بي���وتكم وأهلكم، ال حتزن���وا، فبك���ل مك���ان ت���نزلون في���ه س���يكون لكم

أهل وإخوة.
- اخلعوا رداء الكراهيه، والبسوا لغة السالم.

- السالم الذي تعطونه للناس، هو الذي يشعركم ابلغبطه.
- ما أمجل االنسان الذي يعرتف أبخطائه، فاعرتافه ينقيه.

من وحي احلكم��ة الس��ابقة: وكلم��ا أص��لح خط�أ بنفس��ه، جُيد خط�أ آخ�ر ليص��لحه، وهك��ذا
دواليك، فيلتهي أبخطاء نفسه عن أخطاء اآلخرين )كونفوشيوس(

- انظ��روا إىل األم��ام أيه��ا الن��اس... االنس��ان أيخ��ذ م��ا يفي��ده من املاض��ي وه��و خيط��و إىل
املستقبل.

- الناس خيتلفون ألن الضعف ميتلك نفوسهم.
انظروا ما أمجل هذا التعبري:
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ساحمكم هللا أيها األحبة اجلاهلون.
فس������احموين إذا أخط������أت مبا اخرتت������ه لكم من الكت������اب، وش������كراً للش������اعر ال������دكتور مجي������ل

الدويهي الذي أحتفنا حبكمته يف كتاب "يف معبد الروح".
- وهل هناك أمجل من املعبد لرتاتح الروح؟

- وهل غري روح اإلنسان هي املعبد؟
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عالمّية كلود انصيف حربحلقة إذاعية عن "يف معبد الروح" مع اإل
 استضافت فيها األخت الراهبة إهلام جعجع وصاحب الكتاب

، ش������ارك األديب والش������اعر2015 تش������رين األول 23قب������ل أايم على أمس������يته املق������ررة يف 
اللبناين املهجري د. مجي�ل ال�دويهي يف حلق�ة إذاعي�ة استض�افتها إذاع�ة "ص�وت احملب�ة" م�ع
املذيع��ة املتألق��ة األس��تاذة كل��ود انص��يف ح��رب، وك��ان الض��يف الكب��ري األخت الراهب��ة إهلام
جعج�����ع من راهب�����ات العائل�����ة املقدس�����ة املاروني�����ات، وم�����ديرة املرك�����ز اإلنس�����اين ال�����ذي يع�����ىّن

 أعم��ال نثري��ة4ابملس��نني يف دالويتش��هيل وماركفي��ل. وعلى ال��رغم من أّن ال��دويهي س��يقدم 
وش���عرية ه���دااي، كت���اب لك���ل أس���رة، لكن الرتك���يز ك���ان يف برانمج "اي هال ابلض���يف" على
ة أعمال��ه. واس��تهلت األخت جعج��ع كت��اب "يف معب���د ال��روح" ال��ذي يعت��ربه ال��دويهي قّم��
الربانمج ابلص��الة ودع��وة أبن��اء اجلالي��ة للحض��ور بكثاف��ة يف أمس��ية ال��دويهي "ألن��ين بع��د أن
ق��رأت يف معب���د ال��روح وج��دت في��ه كالم��اً رائع��اً. إذا ك��ان يف معب���د ال��روح هك��ذا، فكي���ف
س��تكون الكتب الباقي��ة؟ أرج��و حض��ور اجلمي��ع ليأخ��ذوا قَيم��اً فكري��ة واجتماعي��ة وإنس��انية
وروحي��ة، وحيص��لوا على ه��ذا الك��نز ال��ذي س��ُيقّدم يف األمس��ية"... وق��الت: "لفت��ين يف ه��ذا
الكت���اب عنوان���ه، إذ هن���اك معب���د وهن���اك حض���ور إهلي ه���و ال���روح. وبع���د ق���راءيت للكت���اب

 عظ�����ة، ت�����ذكرت آي�����ة للق�����ديس يوحن�����ا: "أتيت لتك�����ون احلي�����اة للن�����اس".37املؤل�����ف من 
وخ�����اطبْت ال�����دويهي قائل�����ة: "أنت كتبت للن�����اس لته�����ديهم إىل حي�����اة أفض�����ل وت�����بني القيم

الروحية اليت حنن يف حاجة إليها".
وتوض��يحاً ق��ال ال��دويهي "إن الكت��اب يق��وم على جمموع��ة من القَيم وأمّهه��ا التس��امح، ففي
بداي��ة الكت��اب أص��ف التس��امح بقن��ديل املعرف��ة"، وهن��ا أردفت الراهب��ة جعج��ع: "التس��امح
ه��و أعظم فض��يلة وفك���رة التس��امح مهم��ة وأنت ش���ددت عليه��ا لكي نص���ل إىل الس���الم".
وأض����افت: "لق����د أنش����أَت توازانً بني احلق والباط����ل، اخلري والش����ر، ال����وطن والغرب����ة، الن����ور
والظالم ، كم���ا توازانً بني القلب وال���روح". وأوض���ح ال���دويهي الت���وازن بني املادة وال���روح يف
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املس���يحية فق���ال إن خش���بة الص���ليب مثاًل عن���د املس���يحيني هي خش���بة )م���ادة( يف األص���ل
ولكنه����ا عن����دما أص����بحت رم����زاً للقيام����ة واخلالص واحلي����اة اجلدي����دة واالنتص����ار على املوت
أص���بحت روح���اً. كم���ا أوض���ح أن التس���امح ال���ذي يس���عى إلي���ه ال جُيب أن يك���ون تس���احمًا
ابملطلق، "فالش���رير جُيب أن حُياس���ب على أعمال���ه ألن���ه جع���ل الش���ر ينتص���ر على اخلري يف
نفس�����ه ف�����إذا ابآلخرين ض�����حااي يف معب�����د حق�����ده". وأض�����اف ال�����دويهي: "مسعنا كث�����رياً من
الفالس���فة يقول���ون إن اإلنس���ان ول���د وفي���ه اخلري وميوت مع���ه، وه���و يفع���ل الش���ّر ألن���ه جُيوع
ّ���ه اض���طر إىل اجلرمية بس���بب ويعطش، كأنن���ا جُيب أن ن���ربئ اإلنس���ان إذا س���رق أو قت���ل ألن
حاجت���ه، "فم���ا الف���رق بني ه���ذا اخلاطئ الش���رير وبني ال���ذي تعض���ه احلاج���ة ويعطش وجُيوع

فيفضل املوت على أن يفعل شراً؟"
وق���رأت الراهب���ة جعج���ع العدي���د من مق���اطع الكت���اب ال���يت تتن���اول التواض���ع واحملب���ة والع���دل
ووج��ود هللا، وأب��دى ال��دويهي عجب��ه من أانس يقول��ون إن عق��وهلم ال تس��تطيع حتم��ل فك��رة
أن هللا موج��ود، فق��ال: إن العق���ل جُيب أن يعج��ز عن تص���ّور أن هللا غ��ري موج��ود، وأعطى

مثاًل الكون ونظام اجملرات واهلندسة اإلبداعية اليت حتّتم وجود خالق مبدع.
من جانبها أشادت األستاذة كلود انصيف ابلكتاب، وقالت إنه مزج بني الواق��ع الش��عري
والن��ثري والرم��زي، فك��ان ال��دويهي الك��اهن يف معب��د ال��روح وع��اجل املواض��يع املهم��ة حبكم��ة
وإدراك. وطلبت األس������تاذة انص������يف االس������تزادة يف موض������وع وج������ود هللا فق������ال ال������دويهي:
"كنت يف جامع���ة س���يدة الل���ويزة ال���يت وض���عتها يف قل���يب أس���أل طاليب دائم���اً: "إذا ص���نعتم
مركب��ة فض��ائية ال تص��طدم بش��يء وأرس��لتموها ص��عوداً يف الفض��اء ف��إىل أين ستص��ل؟ ك��انوا
جُييب���ون: ال نع���رف، فكنت أق���ول هلم: ال تعرف���ون ألن هللا تع���اىل خُيفي كث���رياً من التفاص���يل
اليت حتت�اجون إليه�ا وتبحث��ون عنه�ا من غ�ري فائ��دة، فعق��ولكم تص�طدم حبائ�ط مس��دود. هللا
ال ميكن اكتش��افه ابلعق��ل فق��ط، وكث��ري من الفالس��فة مل يس��تخدموا أرواحهم م��ع أفك��ارهم
فاعتمدوا على العقل فقط واصطدموا ابهلب�اء". وأض�اف أن بعض الن�اس يتص�ورون أن هللا
ه����و إنس����ان ع����ادي ال يس����تطيع نق����ل ش����جرة من مكاهَّنا أو محل س����يارة على ظه����ره، وهللا

ليس كذلك... هو مهندس عظيم ينظم الوجود برمته.
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وق�����الت األخت إهلام إن هللا يُع�����رف ابحملب�����ة، وال�����ذي ال حيّب ال يس�����تطيع أن يلتقي ابهلل.
ولفتت إىل االس�����تمرارية يف الكت�����اب، عن�����د تس�����ليم الك�����اهن األك�����رب الرس����الة إىل الك����اهن
األص���غر، فأوض���ح ال���دويهي أن الكت���اب نفس���ه سيص���در ابالنكليزي���ة، وهن���اك كت���اب "يف

" لكن بعنوان آخر وسيناريو آخر، ترمجة هلذه االستمرارية.2معبد الروح 
13واتبعت األخت إهلام جعج�����ع قراءهتا ملق�����اطع من الكت�����اب س�����جلتها على ورق�����ة من 

موض��وعاً اختارهتا، وق��الت: "أنت رفعت احلب إىل مص��اف عظيم حيث ينبغي أن يك��ون
من غ����ري مقاب����ل". وق����الت أيض����اً: "يف خض����م الواق����ع كث����رياً م����ا ينظ����ر اإلنس����ان بس����لبية إىل
احلياة، ولكن�ك يف الكت�اب تنق�ل الن�اس من أفك�ارهم الس�لبية إىل املنحى اإلجُيايب، فاحلي�اة

فيها نور وظلمة وفيها مشس وفيها قمر".
وق����دمت األس����تاذة كل����ود انص����يف وص����فاً دقيق����اً ملوق����ع ال����دويهي لألدب املهج����ري ال����راقي
"أفك���ار اغرتابي���ة" فق���الت: "لق���د ق���رأت قص���يدتك إىل الكب���ري س���عيد عق���ل ع���دة م���رات"،
وأبدت إعجاهبا ابلنوع السادس من الشعر الذي أطلقه الدويهي للمرة األوىل يف أسرتاليا.
وتط�رقت الراهب�ة جعج�ع إىل فك�رة املوت حيث يعت�رب ال�دويهي أن "املوت ه�و املرف�أ ال�ذي
نس��عى إلي��ه خبطى متس��ارعة وحنن ن��واكب م��رور الس��نوات"، كم��ا تط��رقت كل��ود إىل فك���رة
البخ���ل يف الكت���اب، فق���ال ال���دويهي إن البخ���ل من أس���وإ الص���فات ألن البخي���ل خبي���ل يف
ص��الته أيض��اً، مض��يفاً: "حنن ال نعطي ش��يئاً ألن هللا ه��و ال��ذي يعطي من خاللن��ا، وليس
لن��ا فض��ل يف العط��اء، وإن الق��رش ال��ذي نض��عه يف ي��د الفق��ري ليس من جيوبن��ا ب��ل ه��و من

فضل اخلالق علينا، ولذلك أعطي كتيب جماانً: جماانً أخذت وجماانً أعطي".
وقالت األخت جعجع: "كنت يف األسبوعني املاضيني أق�رأ يف الكت��اب، فلفتت�ين مواض��يع
كث��رية، منه��ا موض��وع "الض��غينة"، إذ يق��ول ال��دويهي: "إخلع��وا رداء الكراهي��ة وتكلم��وا لغ��ة
الس���الم فهي لغ���ة اجملد األب���دي"... ليتن���ا نعيش ه���ذه احملب���ة، وه���ذه األفك���ار ال���يت وض���عها
ال��دويهي يف الكت��اب ال ب��د من أن تثم��ر، وق��د أمثرت عن��دي. ال��ذي تكتب��ه اي مجي��ل حنت��اج
إلي���ه وإىل تطبيق���ه". وأعطى ال���دويهي هن���ا مثاًل عن "الرج���ل الك���افر" ال���ذي يعامل���ه مبحب���ه
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وينق��ذه من أي��دي "الق��اتلني ابلس��يف"، ف��ريكع الرج��ل على أدراج املعب��د ويق��ول ل��ه: ق��ل يل
من هو الّرّب إهلك ألنين أري��د أن أعب�ده م�دى احلي�اة. وأض�اف ال�دويهي: "هك�ذا أع�دت
الكافر إىل نور هللا عن طريق احملبة وليس عن طريق القتل. فالذين أضرموا احلروب مل جُينوا
منه����ا غ����ري القت����ل والت����دمري وحنن عن����دان رس����الة يف احلي����اة ختتل����ف عن رس����التهم". وعلقت
الراهب��ة جعج��ع على ق��ول ال��دويهي: "هللا ال يري��د أداينكم ب��ل يري��د إميانكم"، فق��الت: "إن
احلروب حتدث يف الشرق ألنن�ا نتمس��ك ابل��دين وليس ابحملب�ة. نري��د إمياانً لكي نعيش مع�ًا

بسالم".
وأش���ارت األخت جعج���ع إىل مزي���د من املواض���يع ال���يت عاجله���ا الكت���اب، فق���الت: "أدع���و
املس�����تمعني إىل ق�����راءة ه�����ذا الكت�����اب، وأان الي�����وم كنت أتش�����ارك م�����ع كهن�����ة يف ق�����راءة ه�����ذا
الكت��اب، ورأين��ا م��ا في��ه من قَيم روحي��ة وإنس��انية أيض��ا". وهن��ا س��أل ال��دويهي: "ه��ل ك��ان
الكهن��ة راض��ني عن الكت�اب؟" فق��الت األخت جعج��ع: "تش��اركت م�ع األب ف�ادي اتبت
واألب أندري��ه غ��اوي، وكاان ف��رحني ابألفك��ار واملواض��يع الس��امية والراقي��ة ال��يت حتت��وي على
قيم كثرية، ومها شعرا أبننا حنتاج إليها يف عصران". وقال الدويهي معلقاً: "هذا ي��دفعين إىل

نشر الكتاب ابللغة اإلنكليزية، فأان ال أأيس من أن الكلمة جُيب أن تفعل فعلها".
وسألت األس�تاذة كل�ود عن فك�رة الكت�اب وكي�ف خط�رت يف ابل�ه، فأج�اب ال�دويهي أبن�ه
انطل��ق من روايت��ه اإلنس��انية "ط��ائر اهلام��ة" ال��يت احت��وت على كث��ري من القَيم، "فتس��اءلُت:

ملاذا مثل هذه األفكار والقَيم ال أتوَسع هبا وأجعلها يف كتاب؟"
لها، فق����ال: "عظ����ة األع����داد" وق����الت األخت وس����ألت كل����ود أيض����اً عن العظ����ة ال����يت يفض����ّ
جعج����ع إهَّنا أحّبت مجي����ع العظ����ات ولكنه����ا تفض����ل "احلق والباط����ل" ال����يت فيه����ا كث����ري من
احلكم���ة ال���يت حنت���اج إليه���ا. وش���رح ال���دويهي أن���ه يف األع���داد ين���اقض فيث���اغورس ومجودي���ة

العدد. 
ودع��ا ال��دويهي أبن��اء زغرات - إه��دن، مدينت��ه ال��يت تعيش يف قلب��ه وروح��ه، إىل املش��اركة يف
األمس�ية واحلص��ول هدي�ة على كت�اب "نظ�رة يف اتريخ إه�دن - أش��هر املع�ارك اإلهدني��ة يف
التاريخ"، وهو الكتاب الثاين ابإلنكليزي�ة لل�دويهي، والكت�اب عن مع�ارك إه�دن لن يك�ون
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مت���وافراً بع��د األمس���ية مطلق���اً، وال���ذين حيب���ون إه��داء ه��ذا الكت���اب إىل أبن���ائهم وأحف��ادهم،
فهذه أمجل هدية ميكن أن حيصلوا عليها يف كتاب متقن وأكادميي.

وألقى ال���دويهي خالل اللق���اء قص���يدتني: واح���دة بعن���وان "هللا خلق���ين" والثاني���ة عن البط���ل
اإله��دين يوس��ف ب��ك ك��رم، وكش��ف عن أربع��ة كتب جدي��دة من أج��ل أدب مهج��ري راق

"، "يف معبد الروح" ابإلنكليزية، "حاولت2ستصدر تباعاً بعد األمسية: "يف معبد الروح 
أن أتب��ع النه��ر، النه��ر ال ي��ذهب إىل مك��ان"، و"كتب��وا يف معب��د ال��روح". وق��ال ال��دويهي:
"ه���ذه املقابل���ة س���تكون ج���زءاً من الكت���اب األخ���ري، كم���ا أن بطاق���ة أرس���لتها األخت إهلام
جعج��ع إىل ال��دويهي عن��دما ق��دم إليه��ا الكت��اب، ومقال��ة كتبته��ا اإلعالمي��ة كل��ود انص��يف
حرب ستكوانن يف الكتاب أيضاً"... وانقض الدويهي يف املقابل��ة بعض أفك�ار الفالس�فة
واملفك��رين أمث�ال نيتش��ه، غوت�ه، أمني الرحياين، ج�ربان خلي�ل ج�ربان... وق��ال "إهَّنم عظم�اء
ولكن ليس ك�����ل م�����ا ق�����الوه ص�����حيحاً، وميكن أن أييت أح�����د ويق�����ول إن كت�����ايب "يف معب�����د
ال��روح"حيت��وي على أفك��ار ال يواف��ق عليه��ا وليس��ت عن��دي مش��كلة يف ذل��ك. ال جُيب أن

يكون الناس مجيعاً على فكر واحد".
وج�دد ال�دويهي ش�كره إلذاع�ة "ص�وت احملب�ة" واألب ال�رئيس م�ارون موس�ى م�دير اإلذاع�ة
واألخت إهلام جعج��ع واإلذاعي��ة كل��ود انص��يف ح��رب ال��يت ق��ال عنه��ا إهَّنا تكرم��ه وتش��ّرفه
كمقّدمة لربانمج األمسية، وقال إن هذا الفضل ال ينس��اه أب��داً. وختمت األخت جعج��ع
بص��الة على ني��ة ال��دويهي، فق��الت: "اي رب، إحِم مجي��ل ال��ذي يعطين��ا افك��اراً مجيل��ة ج��دًا
من روحاني��ة وقيم وأخالق، وأطلب من��ك أن تقوي��ه وتعطي��ه أك��ثر ف��أكثر لكي يعطين��ا ه��و

من كنزه اجلميل"
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 إف إم" عن "يف معبد الروح" 2000مجيل الدويهي يف لقاء مع إذاعة "
وكتبه األخرى اليت قدمها يف مهرجانه لألدب املهجري الراقي 

(:2015 تشرين األول 23)
هللا أعطاان احلرية لنفّكر وال ننغلق... 

كل عام سأقّدم كّمية من الكتب على مستوى عال من النوعّية

 إف إم- س��يدين لق��اء إذاعي��اً م��ع ص��احب كت��اب "يف معب��د ال��روح"2000أج��رت إذاع��ة 
األديب اللبن���اين املهج����ري ال���دكتور مجي����ل ال���دويهي. أج���رى اللق���اء األس����تاذ ابدرو احلج���ة
إبدارة الدكتور عالء العوادي مدير اإلذاعة ومشاركة الزميلة مجانة واألستاذة مرمي ال��دويهي

زوجة األديب اللبناين.
اس���تهل اللق���اء ال���دكتور عالء الع���وادي ابلقول: ش���هاديت جمروح���ة ابألديب مجي���ل ال���دويهي
ّ���ة، وه���ذه القام���ة األدبي���ة غنيّ���ة عن ال���ذي يس���مونه على نط���اق واس���ع بش���اعر التأم���ل واحلرّي

 إف إم. وال�دكتور ال�دويهي ه��و من2000التعريف، وقد شّرفنا حبضوره يف استوديوهات 
الُقدامى يف هذه اإلذاعة، منذ أايم األستاذ نبيل طنوس - رمحه هللا. واليوم سنلقي الض��وء

على كتاب الدويهي اجلميل "يف معبد الروح".
وأعطى الدكتور العوادي امليكروفون إىل الزميل ابدرو احلجه الذي قال يف مقدمته:

"عيدّية كبرية، مع أديب، شاعر، صحايف و إعالمي كبري من أبناء اجلالية.
من عائل����ة لبناني����ة- زغراتوي����ة عريق����ة أعطت لبن����ان والع����امل رج���ال دين، فك����ر وأدب حيث

تركت بصمة بيضاء يف عاملنا هذا.
إنه الدكتور مجيل الدويهي الذي حناوره اليوم حول موس�وعته األدبي�ة الرائع�ة، ون�دخل مع�ه

 حمط��ة من دس��توره وش��ريعته ال��يت37يف ه��ذه األعي��اد اجملي��دة معب��ده اخلاص وجنول مع��ه يف 
تقّمص من خالهلا شخصية الكاهن ومرشد للسالم واحملبة.

أس���تاذ ج���امعي عاص���ر الكب���ار وانتق���د البعض منهم، ذاق طعم االغ���رتاب واحلرم���ان وابتع���د

85



عن وطن االرز ونب���ع م���ار س���ركيس ومعب���د يوس���ف ب���ك ك���رم - أه���دن، لكّن س���يدة زغرات
رافقته يف كل خطواته الناجحة يف االغرتاب.

مؤخراً أح�دث تظ�اهرة فّني�ة وأدبي�ة يف اجلالي�ة حيث وّق�ع وأه�دى ألبن�اء اجلالي�ة أربع�ة كتب
شعرية وأدبية واترخيية بينها رائعته "يف معبد الروح".

 إف إم تس�����تقبل الي�����وم من ت�����رك بص�����مته األدبي�����ة واالعالمي�����ة يف2000اإلذاع�����ة العربي�����ة 
أرجائها.

نرحب مبدير حتري�ر جري�دة "املس�تقبل" االس�رتالية وص�احب موق��ع "أفك�ار اغرتابي�ة" لألدب
املهجري الدكتور مجيل الدويهي."

مجي���ل: أهالً وس���هاًل ومرحب���اً ب���ك، ش���كراً على ه���ذه املقدم���ة اجلميل���ة، ش���كراً دكت���ور عالء
العوادي واألستاذة مجانة، أشكر هذه اإلذاعة وأمتىّن هلا دوام التوفي��ق، وإن ش��اء هللا تبق��ون
يف ه���ذا النج���اخ دائم���اً. وه���ذه اإلذاع���ة تش���عران ابحلنني والش���جن ألنّن���ا حنن من املؤّسس���ني
الوائ��ل هلا م��ع الراح��ل الكب��ري األس��تاذ نبي��ل طن��وس. إن ش��اء هللا تك��ون نفس��ه يف الس��ماء
ونت�����ذكره دائم�����اً ابخلري. أس�����تاذ ب�����درو أان ممنّت ل�����ك على ه�����ذه املب�����ادرة اللطيف�����ة، وأهنئ�����ك
إبطالالتك اإلعالمية املميزة، وأه��نئ اجلالي�ة ابألعي�اد املبارك�ة، وأمتىّن أن تع�ود على اجلمي�ع

ابخلري والسعادة دائماً.
ابدرو: أرحب أيض����اً ابلس����يدة م�����رمي ال����دويهي. وراء ك����ل رج����ل عظيم ام����رأة. وهي مثقف����ة

وأديبة. وأعّيد عائلتكم الصغرية والكبرية من أبناء اجلالية.
مجي��ل: حنن العظم��ة ليس��ت لن��ا. حنن أانس التواض��ع واحملّب��ة والفك��ر. وك��ّل ش��يء نفعل��ه ه��و
من فض����ل هللا تع����اىل ال����ذي أعطاان. يف ك����ل إب����داعاتنا حنن منتحل����و ص����فة، ألّن الص����فات

اجلميلة والعظمة هي ملك هلل تعاىل.
ابدرو:أري������د أن أدخ������ل مع������ك إىل معب������دك اخلاص "يف معب������د ال������روح"، يف ف������رتة األعي������اد
ابل����ذات، وق���د تعّمقت يف ق����راءة ه���ذا املعب���د، وكم حنن يف حاج����ة يف ه����ذا العص���ر إىل أن

رت ابخلري يف ه��ذه37أنخ��ذ العرَب من الكت��اب.   حمّط��ة تقّمص��َت فيه��ا دور الك��اهن. بش��ّ
 حمّط��ة أعتربُه��ا دس��توراً ل��و س��ار اجلمي��ع حبس��ب دعوت��ه37الظ��روف الص��عبة ال��يت منّر هبا. 
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نصل إىل الكمال.
�ا ج�اء ب�ه املفك�رون والكت�اب العظ�ام ال�ذين م�روا يف مجيل: اي ليتنا نستلهم من الكتاب ومّم
الع��امل. من أول الت��اريخ دع��ا الفالس��فة واملفك��رون إىل اخلري واحملب��ة والس��الم، لكن لألس��ف
العامل اليوم يتخبط يف دمار ومش�كالت ك�ربى. وق�د ح�اولت أن أض�ع من خالل الكت�اب
حج�راً ص�غرًي يف بن�اء اجملتم�ع، فليتن�ا نق�رأ ونص��غي إىل م�ا ورد يف الكت�اب, فل�و طّبقن�ا فعاًل

األفكار الواردة فيه لكّنا ابتعدان عن كثري من املشكالت.
 ص������فحة. إذا ب������دأت بق������راءة الص������فحة األوىل ال تس������تطيع أن100 حمط������ة يف 37ابدرو:

تتوق�ف عن الق�راءة ح�ىت آخ�ر الكت�اب. وكّلم�ا ق�رأَت نف�ذَت أك�ثر إىل األعم�اق واألبع�اد.
س��ؤايل: بع��د ه��ذه املوس��وعة األدبي��ة الرئع��ة أليس��ت عن��دك مس��ؤولية كب��رية يف نش��ر كت��اب

آخر؟
مجيل: طبعاً. كنت أقول دائماً إّن "يف معبد الروح" خييفين، ألنين أعت�ربه من أهّم أعم�ايل،
وق��د مسيته على م��وقعي لألدب ال��راقي "أفك��ار اغرتابي��ة": "رائع��ة مجي��ل ال��دويهي"، وهن��اك
ّ�����ه أهّم عم�����ل من يقول�����ون: ملاذا يس�����ّمي كتاب�����ه رائع�����ة؟ يل احلّق يف أن أق�����ول إن�����ه رائع�����ة ألن

عندي. هو رائعة أعمايل، ومل أقصد بكلمة "رائعة" أنه أفضل من كتب اآلخرين.
ابدرو: أنت تتع��ّرض لكث�ري من احلمالت اإلعالمي�ة. الش�جرة املثم�رة تتع�رض دائم��اً للرش��ق

ابحلجارة.
مجي��ل: لألس��ف، لألس��ف، لألس��ف، لألس��ف... ه��ذا ه��و الواق��ع املري��ر ال��ذي نعيش��ه ك��ل
ي����وم، ونتع����ّذب من أجل����ه. ب����داًل من أن يب����ارك بعض الن����اس األعم����ال اجليّ����دة، ويق����ّدرون
الك�اتب ال�ذي س�هر وتعب وأب�دع، تظه�ر بني الفين�ة واألخ�رى فق�اقيع ص�ابون يف اجملتم�ع.
أح����د األش����خاص ي����رّوج أّن "يف معب����د ال����روح" في����ه اقتب����اس. "أض����حك من َهي����ك م����ا بق����ا
يص����ري". الكت����اب كتبت����ه بطريق����ة االسرتس����ال الش����عري، ومل يكن ل����دّي مص����ادر ومراج����ع.
وليست هناك مجل��ة ميكن أن يق�ول أح��د إن�ين أخ�ذهتا عن أح��د، إالّ إذا ك�انت يف مع��رض
ال����رّد على الفالس����فة واملفك����رين. مثاًل إذا كنت أرد على ج����ربان أو غوت����ه أو نيتش����ه، فمن
د ملا أري��د أن أقول��ه. وه��ذا ليس اقتباس��اً. ويف كت��ايب الط��بيعي أن أذك��ر م��اذا ق��الوا لكي أمّه��
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انقشت العديد من الفالسفة واملفكرين. وأحب هنا أن أوضح قضية مهّمة جداً وهي أن
جربان خليل جربان اقتبس. ويف كتابه "النيب" كث�ري من االقتباس�ات عن كت�اب الفيلس��وف
األملاين فري����دريك نيتش����ه "هك����ذا تكّلم زرادش����ت"، وعن����دي حبث أك����ادميي منش����ور على
موقعي لألدب املهجري الراقي "أفكار اغرتابية" عن اقتباسات جربان الفكرية. كما أحّب
أن أذك����ر ل����ك معلوم����ة ق����د تك����ون تُنش����ر ألول م����رة، وهي أن ج����ربان خلي����ل ج����ربان كتب
أقصوص��ة "املل��ك احلكيم" عن مدين��ة فيه��ا ب��ئر، وأتيت س��احرة يف اللي��ل فتلقي قط��رات من
س��ائل غ��ريب يف تل��ك الب��ئر، وعن��دما يش��رب أه��ل املدين��ة من الب��ئر يص��بحون جمانني، أم��ا
املل��ك وال��وزير فلم يش��راب من الب��ئر فظالّ ع��اقلني، فتظ��اهر الن��اس معت��ربين أن املل��ك ووزي��ره
جمنوانن، فاض��طر االثن��ان أن يش��راب من الب��ئر، فرض��ي الن��اس وق��الوا: ع��اد ملكن��ا ووزي��ره إىل
الص���واب. ه���ذه القص���ة م���أخوذة عن أس���طورة قدمية ق���د تك���ون من ال���تيبت على األرجح،
وق����د كتبه����ا أيض����اً توفي����ق احلكيم يف مس����رحيته الش����هرية "هَّنر اجلن����ون" كم����ا كتبه����ا األديب
الع��������املي ابولو كويل��������و يف روايت��������ه "فريونيك��������ا تق��������ّرر أن متوت"... مّث حنن نت��������ذكر املذهب
الكالس��يكي حيث ك��ان االقتب��اس من أس��س املذهب وك��انت األكادميي��ة الفرنس��ية ت��راقب
أعم��ال الكّت��اب، وتف��رض عليهم أن أيخ��ذوا نصوص��اً من امليثولوجي��ا اليوانني��ة أو الروماني��ة
أو الفينيبي�����ة ويعي�����دوا ص�����ياغتها، وق�����د خ�����الف بي�����ار كوراني بعض األس�����س الكالس�����يكية
وأدخ��ل على مس��رحيته "الس��يد" إب��داعات جدي��دة، فتع��رض النتق��ادات ش��ديدة. وص��الح
لبكي اقتبس يف كتاب��ه "من أعم��اق اجلب��ل" أقصوص��ة كامل��ة من غ��ري أن يغرّي حرف��اً واح��دًا
فيه�����ا، عن راابن�����دراانت ط�����اغور، هي قص�����ة "طلي�����ق وس�����جني"، نقله�����ا لبكي ابلرتمجة إىل
العربية... فلماذا اي أهل اخلري تتضايقون من "اقتباس��ي" وأان مل أقتبس أص��اًل؟ والغ��ريب أّن

بعض الناس يصّوبون على الكتاب وهم مل يقرأوه، ومل يعرفوا ماذا يف داخله.
مجانة: الكتاب "يف معبد الروح" مجيل فعاًل.

مجي����ل: مث أيتي����ك واح����د ويق����ول: أنت خمطئ. حس����ناً، انقش����ين يف ه����ذا اخلط����أ. أس����اتذة
جامع��ات ق���رأوا كت��اب "يف معب���د ال��روح" وه��و منش���ور على موق��ع األدب املهج��ري ال���راقي
"أفك���ار اغرتابي���ة"، مل يق���ل أح���د يل أنت خمطئ يف أي مك���ان، ألّن م���ا أطرح���ه ه���و أفك���ار
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وآراء أؤمن هبا.
مجانة: طبيعي أن يكون هناك واحد أو اثنان ينتقدان، وتكون أنت واثق��اً مئ��ة يف املئ��ة من

أّن ما كتبته صحيح.
مجي��ل: طبع��اً، ذا ق��ال أح��دهم أنت خمطئ يف القواع��د واللغ��ة أو قلت إن الش��مس تش��رق
من الغ����رب أو جعلت الص����حراء العربي����ة يف احملي����ط املتجم����د اجلن����ويب، فأان ال أعتب، ب����ل
أعت������ذر، ولكن ال يس������تطيع أح������د أن يع������رتض على كالم مث������ل ه������ذا يُق������ال ألول م������رة يف
الت����اريخ: "ق����د تظن����ون أن الفص����ول أربع����ة ولكنه����ا يف احلقيق����ة فص����ل واح����د يرت����دي ثيااًب

خمتلفة". هذا رأيي.
ابدرو: املش��كلة الكب��رية ال��يت نع��اين منه��ا هي أّن اإلنس��ان الن��اجح حُيارب دائم��اً. أري��د أن
اس ج��داً. الوص��ية عن الس��الم ال��يت أوص��يت هبا يف العظ��ة أخ��وض مع��ك يف موض��وع حس��ّ
اخلرية. حنن على أب���واب س���نة جدي���دة، وأنم���ل أن يعّم الس���الم وطنن���ا ال���ذي هتجران من���ه،

فالسالم له شأن كبري عندان.
مجي��ل: ابلطبع. لق��د ب��دأت الكت��اب ابلس��الم وأهَّنيت��ه ابلس��الم، وهن��ا أري��د أن أش��ري إىل أن

10 آالف مفكر قبلي حتدثوا عن السالم، فهل ممن��وع أن أحتدث أان عن��ه؟ وإذا ك��ان 10
آالف فيلس�����وف حتدثوا عن احملبّ�����ة واخلري واألخالق ، فه�����ل حيظ�����ر علّي اخلوض يف ه�����ذه
املواض����يع بلغ����يت اخلاص����ة ومق����اربيت الشخص����ية؟ وه����ل علين����ا أن نض����ع املواض����يع يف ثالج����ة

ونقفل عليها ومننع الناس من أن خيوضوا فيها؟
مجانة: ابلطبع ال. كل إنسان له رأيه ورؤيته اخلاصة.

مجي��ل: أان ال أواف��ق كث��ريين من املفك��رين على آرائهم، ومن بينهم ج��ربان خلي��ل ج��ربان يف
 مرات، واحللولية، واخلري والشّر، ولكين أحرتم آراءه، فهو عنده وجهة7مواضيع التقمص 

نظ��ر وأان ل��دّي وجه��ة نظ��ر. مّث هن��اك يف كت��ايب مواض��يع كث��رية جدي��دة ميكن الرتك��يز عليه��ا
ب���داًل من اخ���رتاع س���لبيات، فعن ال���زمن أق���ول: "ال تنتظ���روا من ال���زمن أن يس���ري معكم إىل
األم�����ام، ب�����ل األج�����دى أن تس�����ريوا مع�����ه راض�����ني، وال تنظ�����روا وراءكم، ألنكم من�����ذ ال�����والدة
تس��ريون إىل ال��وراء"، وعن��دما أييت إيّل الن��اس ويش��تكون من غض��ب البح��ر والعناص��ر أق��ول
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هلم: أحّبوا الزهرة وأحبوا األش�واك... أمّ�ا عن مناقض�ة الِعلم ف�إّن الن�اس مجيع�اً يعتق��دون أّن
الك���ون انش���ئ من ت���راب وه���واء وانر وم���اء، ويف كت���ايب أق���ول: "م���ا أدراكم م���اذا يوج���د يف
املك���ان ال���ذي ال تص���ل إلي���ه عق���ولكم وأفئ���دتكم؟". يف رأيي ق���د تك���ون يف الك���ون م���واّد ال
نعرفه��ا، فنحن نع��رف م��اذا يوج��د على األرض ويف الك��واكب ال��يت اكتش��فناها، وال نع��رف
مت اخلري م��اذا يوج��د يف الفض��اء اخلارجي وم��اذا وراء الك��ون ووراء األبع��اد. ويف كت��ايب قس��ّ

 م����راتب، يف جتدي����د لرؤي����ة اخلري: "إذا أطعمُتم من طع����امكم إنس����اانً جائع����اً تكون����ون3إىل 
خرّيين يف عيون هللا، أّم��ا إذا أعطيتم اآلخ��رين قب��ل أن أتكلوا فتكون��ون أفض��ل من اخلرّيين،
وإذا كنتم جائعني وطرق على اببكم جائع فأطعمتموه ومل أتكلوا أنتم، فإّنكم إّذاك أفض��ل

من أفضل اخلرّيين".
ابدرو: هل تقرأ لنا وصّيتك عن السالم؟

مجي��ل: "فاص��نعوا س��الماً اي إخ��ويت، وليكن س��الماً ي��دوم ألبن��ائكم وأحف��ادكم، وازرع��وا يف
ك���ل حق����ل ش���جرة س���الم، وأض���يئوا يف ك���ل بيت مشعة للس����الم، وص����ّلوا ص���الة اجملد إلل����ه
السالم، وإذا مسعتم ذات يوم إله احلرب يص�رخ إليكم، ف�اخرجوا إلي�ه حف�اًة ُع�راة، واط�ردوه
من بينكم، وإذا رفض الرحيل، فاطرحوه أرضاً وعّفروا وجهه ابلرتاب، واقطعوا لس��انه لكي
ال يبقى ل����ه ص����وت، ولن تك����ون يل يف م����ا تبقى من حي����اة غبط����ة أك����رب من غبط����يت إبل����ه

السالم الذي يعيش معكم ولن خيرج من بينكم بعد اآلن".
ابدرو:هاجرَت كثرياً، لكّن الوطن يبقى معك ويف كتاابتك، ومل تغب عنه وال حلظة. أنت
تتقّمص الك����اهن الق����روي، وختّيلت����ك يف زغرات أو إه����دن، وكنت تق����ّدم ه����ذه العظ����ات من

هناك.
مجيل: طبعاً اهلجرة صارت جزءاً من حياتنا، وأان أكتب عن اهلجرة، ولكن أبفكار أعم��ق
من مع��ىّن الرحي��ل واالنتق��ال من مك��ان إىل آخ��ر. قلُت يف عظ��ة اهلج��رة م��ا معن��اه أّنكم إذا
ذهبتم إىل بل��د ف��احرتموا أهل��ه وقوانين��ه ونظام��ه، وال تنش��ئوا أنظم��ة خاص��ة بكم، وإذا م��ررمت
ابلقرب من مق���ربة فص���ّلوا على األم���وات وإن كنتم ال تعرف���وهَّنم، وال تس���ألوا: َمن هم؟ وم���ا

هي دايانهتم؟... إذن حتدثت عن اهلجرة يف معىّن أعمق من معناها العادي.
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ابدرو:حتدثت كثرياً عن املساحمة، وحنن يف عصر حنتاج فيه إىل هذه القيمة.
مجيل: املساحمة قيمة مهّمة. مسّيتها قنديل املعرفة.

ابدرو: لنتح��ّدث قلياًل يف املاورائي��ات. ه��ل غ��اص ال��دكتور مجي��ل ال��دويهي يف املاورائي��ات
كما غاص فيها جربان خليل جربان، واكتشف جزءاً يسرياً من خفااي الك��ون؟ وم��اذا وراء

الرحيل؟ وهل حيّق لنا أن نبحث يف املاورائيات؟
مجي���ل: ابلتأكي���د حيّق لن���ا، وال ش���يء مينعن���ا عن ذل���ك. لكن لك���ّل إنس���ان أس���لوبه, الفك���ر
ر مفتوح وهللا أعطاان احلري�ة لكي نفك�ر وال ننغل�ق. ابلعكس، إذا انغل��ف اإلنس��ان ومل يفّك�
ر بطريق��ة عقالني��ة يهت��دي. أعطي��ك مثاًل: إذا قلت يل إن عقلي ال يض��يع ويت��وه. وإذا فّك��
حيتمل وجود هللا، أستغرب منك، ألّن العقل ال حيتم�ل فك�رة ع�دم وج�ود هللا. ال ميكن يف
نظ��ري أن يك�ون هن�اك ش��يء غ�ري مول�ود. فولت��ري نظ�ر إىل الس��اعة املعّلق��ة يف ص��دره وق��ال:
"ال أعتق���د أّن ه���ذه الس���اعة ق���د ُوج���د ت من غ���ري ص���انع ص���نعها"، فكي���ف هلذا الك���ون
نع من الغريب والعجيب واملرّكب واملعّقد أكثر من الساعة بباليني املرّات أن يكون ق��د ص��ُ
غ�ري ص�انع؟ ه�ذه طريق�يت واعتق�ادي، وق�د أييت إيّل إنس�ان ملح�د ويق�ول يل: أنت خمطئ،

فأصّحح له وأقول: لك رأيك ويل رأيي.
ابدرو: بعد الغوص يف املاورائيات، إىل ماذا توّصلت؟

مجيل: توّصلت إىل أّن هللا موجود. كتبت يف كتايب "يف معبد الروح" أّنك جتده يف كّل م��ا
حول�������ك. أنظ�������ر إىل نفس�������ك، إىل م�������ا حيي�������ط ب�������ك. إىل فك�������رك وروح�������ك، إىل الس�������ماء

والكواكب، إىل الوردة والبحر... وكّل ما تراه أمامك.
ابدرو: هل تؤمن ابلتقّمص مثل جربان خليل جربان؟

 م�������رات. ه������و ح�������ّدد الع�������دد. ويف أّول نص من كت������اب7مجي�������ل: ج������ربان آمن ابلتقمص 
"اجملن��ون" بعن��وان "كي��ف ص��رت جمنوانً"، أييت الس��ارق )مالك املوت( وأيخ��ذ عن احلائ��ط
األقنع����ة الس����بعة ال����يت تقنّ����ع هبا ج����ربان يف حيوات����ه الس����بع، ف����ريكض يف الش����وارع ص����ائحاً:
اللص��وص املالعني س��رقوا أقنع��يت. فيه��رب الن��اس من��ه يف ك��ّل اجتاه. وك��ان هن��اك ف��ىت على
س��طح منزل��ه يق��ول: أنظ�روا أيه�ا الن�اس، ه��ذا )ج�ربان( جمن��ون، فنظ��ر ج�ربن إىل الف�ىت ورأى
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الش��مس، فلم يع��د يف حاج��ة إىل أقنعت��ه. الش��مس هي رم��ز اإلل��ه، وج��ربان رأى اإلل��ه فلم
يع������د حيت������اج إىل األقنع������ة. ه������ذه هي احللولّي������ة ال������يت ال أؤمن هبا أيض������اً. أرفض أن يك������ون

 ماليني م���رة ال يس���تطيع أن10اإلنس���ان ه���و هللا وهللا ه���و اإلنس���ان. فل���و ع���اش اإلنس���ان 
يكون هو هللا، فاخلطيئة تبقى يف اإلنسان وهللا ال خيطأ.

ابدرو: هل تشعر أبّنك تتعب يف إيصال أفكارك؟ وهل اجلميع يفهمونك؟
مجي���ل: هن���اك الكث���ريون فهم���وا "يف معب���د ال���روح”. وهن���اك أانس ق���الوا إن���ين فيلس���وف وأان
لس����ت فيلس����وفاً، ولكنهم فعل����وا ه����ذا من حبتهم وع����اطفتهم، الكت����اب في����ه فلس����فة، وفي����ه
أفك����ار فلس����فية، وأانقش في����ه بعض الفالس����فة، وأتفلس����ف أيض����اً، ولكن ال أمّسي نفس����ي
فيلس���وفاً. ال���دكتور انجي نص���ر وض���ع كتاابً بعن���وان "س���عيد عق���ل فيلس���وفاً"، وج���ربان مّسي

ابلفيلسوف، وأمني الرحيالين كان يُلقب بفيلسوف الفريكة، ولكّن هؤالء مفكرون.
ابدرو: أبرأيك ليس هناك فالسفة؟

مجي��ل: احلكم على الفلس��فة أييت فيم��ا بع��د. حنن ال حنكم على أنفس��نا. لكن امسح يل أن
أقول إنه ألمر معيب أن يغضب البعض إذا مسعوا أحدهم يطل�ق علّي لقب فيلس��وف. أو
كم����ا مسّتين األس����تاذة لين����دا اللقيس غص����ن "انبغ����ة العص����ر"، وأن تق����وم القيام����ة من ج����راء
ذلك. يعين إذا قال يل أحدهم: ص�باح اخلري، أو كي�ف حال�ك؟ أو أنت ش�اب وس�يم، أو
أنت فعلت ش��يئاً جي��داً، أو إذا حص��لت على ك��أس فض��ية، أو ف��زت يف الرايض��ة... فم��اذا
يغي���ظ بعض الن���اس؟ وملاذا يت���دخلون يف موض���وع فتن���ة؟ وملاذا يتص���لون هاتفي���اً أبص���حاب
الرأي ليمنعوهم، ويسألوهَّنم: ملاذا قلتكم ذلك "يللي ما ْبتعرف��و وم�ا بتفهم�و الفلس�فة؟"...

اي أخي املتصل أنَت من أساء إليك؟ ومن تعاطى يف شؤونك؟!
ابدرو: هذه هي الغرية.

مجانة: طبعاً هذه الغرية بعينها.
مجيل: امسحوا يل فقط أن أستغرب.

ابدرو: هن��اك كث��ريون من الن��اس عن��دما علم��وا أبنن��ا سنستض��يفك يف ه��ذه احللق��ة املم��يزة،
أظهروا أهَّنم حيبونك يف لبنان وأسرتاليا، ووقفوا معك يف وجه تلك احلملة اليت تعّرضت 
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هلا مؤخراً، وهم شبهوا "يف معب�د ال��روح" بكتب عظيم��ة مث�ل كت�اب "الن�يب"، وكتب أخ��رى
هي دساتري للعامل. أان أعترب "يف معبد الروح" كتاابً كبرياً ومميزاً شاء من شاء وأىب من أىب.
��ين ال أأيس يف أمس�ييت، مهرج��ان األدب مجيل: لقد برهَن الناس عن حمبتهم يل وب�رهنُت أّن

املهجري الراقي. كانت األمسية حاشدة بشكل كبري وجديد.
ابدرو: كّنا موجودين حنن فيها.

 أنواع من الش��عر5مجيل: الشهود موجودون وال أحد يوقف اإلبداع. ألقيت يف املهرجان 
من أصل سبعة أنواع أكتبها، وكنت أشرح للجمهور طريقة كل ن�وع. وك�ان الربانمج الف�ين
واألديب مميّ���زاً إىل أبع���د احلدود. ويهم���ين أن أذك���ر هن���ا إ أن الكث���ريين كتب���وا عن "يف معب���د
ال��روح" وسيص��در كت��اب بعن��وان "كتب��وا عن يف معب��د ال��روح" وس��تكون ه��ذه املقابل��ة ج��زءًا
من الكت��اب. وقب��ل أن أنس��ى امسحوا يل أن أش��كر مجي��ع الن��اس ومجي��ع احملبني. ه��ؤالء حني��ا
هبم ومعهم. ل����و كنت أديب����اً أو مس����رحياً أو مغني����اً وليس عن����دي مجه����ور فال أع����ين ش����يئاً.
الناس هم الذين خيلقون األديب واملفكر والفنان خلقاً اثنياً، وإال فسنض��طر إىل أن جنلس
يف الغرف��ة ونقف��ل الب��اب علين��ا ونتح��دث إىل أنفس��نا. أم��ا ال��ذين يث��ريون فق��اقيع الص��ابون،

فهؤالء ينضحون مبا فيهم، وسيذكرهم التاريخ ذات يوم.
د. عالء: طبعاً هي ضريبة النجاج دكتور. هذه قضية معروفة.

مجي��ل: ص��دقين، لن أت��رك ش��اردة وواردة إال وسأس��ّجلها ليك��ون الن��اس على علم. فالع��دل
جُيب أن يس����ود، وإذا مل نس����َع حنن إلحالل الع����دل فالباط����ل سينتص����ر، ولن ن����دع الباط����ل

ينتصر علينا.
 كتب وأه����ديتها4ابدرو: حققت ظ���اهرة أدبي����ة وفكري���ة يف "س����يدة لبن����ان" عن���دما وقعت 

جماانً إىل الناس. كان هناك عرس أديب وشعري. وكانت الصالة مليئة بش�كل كام�ل. وحنن
شهود أان والدكتور عالء العوادي.

مجيل: أشكر حضوركم وكنتم نوراً على نور. وإن شاء هللا يف األمسية املقبل��ة س��نأخذ معن��ا
كل هذه اإلذاعة إىل احلفل... كانت أمسية مميزة جداً وكان قليب مليئاً ابلفرح. وأحب
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 أن أوج������ه حتي������ة أيض������اً إىل مجي������ع من س������اعدوين أو عرض������وا علي املس������اعدة، وابألخص
األس��تاذ جوزي��ف خ��وري رئيس حتري��ر جري��دة "املس��تقبل" ال��ذي ك��ان راعي��اً للحف��ل ووض��ع
ك���ل إمكاانت���ه إلجناح املهرج���ان. وأش���كر مجعي���ة بط���ل لبن���ان يوس���ف ب���ك ك���رم الزغراتوي���ة
ال��ذين وض��عوا إمكاانهتم بتص��ريف ومجي��ع األح��زاب والرواب��ط واجلمعي��ات واملط��ربني: الس��يدة
أنطوانيت الدويهي، األستاذ طوين يونس، األس�تاذ ج�ان خلي�ل، األس�تاذ ألكس حدش�ييت

واملتكلمني مجيعاً ومقّدمة احلفل األستاذة كلود انصيف حرب...
د. عالء: نريد أن تعدان دكتور مجيل بلقاء آخر مطّول وشرف لنا أن حتضر إىل إذاعتنا.

مجيل: شكراً لكم. وإن شاء هللا ستكون لنا لقاءات أخرى.
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يف معبد الروح""لقاء يف مكتبة كامبسي عن كتاب  

اس��تقبلت مكتب��ة كامبس��ي العام��ة جمموع��ة من أص��دقاء الفك��ر واإلب��داع املهج��ري ملناقش��ة
"يف معب����د ال����روح"مجي����ل ميالد ال����دويهي . كت����اب األديب والش����اعر واملفك����ر املهج����ري د

.الذي أحدث قفزة نوعية يف الفكر املهجري وثورة يف املفاهيم الفكرية واإلنسانية
وع�دد من" اندي الكت�اب"املرموق��ة و" م��رياث يف الب��ال"اللقاء جرى ابلتعاون مع مؤسس�ة 

األدابء والش��عراء واملثقفني وأص��دقاء ال��دويهي، وجتلت في��ه قيم الثقاف��ة واحملب��ة والتواض��ع يف
.أهبى مظاهرها

ق��ّدمت األمس��ية بلباق��ة وإب��داع األس��تاذة ف��ريا األش��قر ال��دويهي م��ديرة العالق��ات العام��ة يف
 كم ه����و مجي����ٌل أن ن����دُخَل م����ع:فهن����أت األمه����ات يف عي����دهن وق����الت" م����رياث يف الب����ال"

ر إىل معب��ِد روِحه ع��املٌ في��ه احملّب��ُة والتس��اُمُح. إىل ع��امٍل من اخلي��اِل والس��حر. ال��دويهي املفّك��
��ه العمي��ق واح��ًة نس��تقرُّ عن��َدها، بع��َد. وال��رقّي اإلنس��ايّن وق��د جعَل��ه ال��دويهيُّ املغ��ّرُِد من خياِل

ها يف عاملن����ا املرتّدي ف����رأيُت في���ِه قيم����ًة أدبّي����ًة" يف معب����ِد ال���روح" ق����رأُت .معاانٍة مري����رٍة نعيش���ُ
وفكريًّة ستمضي أعواٌم طويلٌة قبل أن نكتِشَف أبعاَدها كامل�ة، ف�وراَء ك�لِّ فك�رٍة ع�امَلٌ كب�ري،
َذان من وجوِدان وحتَت كلِّ كلمٍة كنوٌز من املعرفِة احلكمِة اإلهلّي�ة، وك�أيّن ابل�دويهي يُري�ُد أْخ�

إزرع��وا يف ك��لِّ حق��ٍل ش��جرًة للس��الم،. املليِء ابألمِل إىل وج��وِده الغ��ينِّ ابالطمئن��اِن والس��الم
أان أري����دُكم أن حتبّ����وا احملبّ����ة حىّت ال يبقى... واجعل����وا التس����اُمَح قن����دياًل يق����ودُكم إىل املعرفة

نِتكم ه���ذه بعُض أن���واٍر من الكت���اب، وكم أعجبت���ين تل���ك ال���يت... للض���غينِة كالٌم على ألس���ِ
أيُه���ا: يتح���ّدُث هبا إىل َمن يفِق���رون إىل املعرف���ة وق���د ج��اؤوا ليقتل���وا رجاًل ك���افرًا، فيخ���اطُبهم

نعم ج����اهلون ألهَّّنم حياكمون إنس�����اانً وِرث ال�����ديَن عن آابئ����ه وأج�����داده. األحبّ�����ُة اجلاهلون
وليس ل�ه في�ه انق��ٌة وال مجل، ويف ذل�ك يق��ول مجي��ل إّن هللَا مل يُّوكِّ�ْل أح��داً لي��دافَع عن��ه، وإنَّ

معب����ُد ال����روح ه����و معب����ٌد جلمي����ع... هللَا ال يُف����ّرُق ول����ذلك فعلى اإلنس����اِن أالّ يُف����ّرَق أيض����ًا
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ه�و دع�وٌة إليكم لكي تكون��وا في��ه أبن�اَء هللا. هو نبوءٌة جدي�دٌة نعيَش فيه�ا بف�رح. الشعوب
.فأهاًل بكم يف رحابه. اخلالدين

وبع��د كلم�ة ش��كر وت��رحيب من ك�اهن املعب��د ال�دكتور مجي�ل ميالد ال��دويهي، ألقى الش��اعر
:وصاحبه، هذا نصها" يف معبد الروح"الدكتور مروان كساب قصيدة عن 

دكتور مجيل الشعر بينادي                 منشان منَّك ايخد شهادي
مبعبد الروح خلودك أتّكد                  اي شلح جمد أبرزة بالدي

من الشعر شعرك أشعر وأجود             االبداع منك جاب زّوادي
وولدْت شاعر قبل ما توَلد                 وعا غصن شعرك غّرد الشادي
بدمع األزل إحساسك تعّمد               قبل العمادي وجرن العمادي
ومبعبدك رب الوحي جتّسد                 وحلِّت عا قلبك نعمة الفادي

حّقك اي مارد شعر تتمّرد                  عا هالدين الفيها األسى زايدي
وعا موطنك لبنان تتنّهد                    الصّفا فريسة جوع صّيادي

وعا رائسه مضّيعه املقعد                   وعا املوطن الضايع بال سيادي
لكن كتابك للنصر موَعد                  بفّية حروفو كنز مش عادي

معجون ابالملاس والعسجد                 وثورة قيم عالعّز معتادي
ومنشان ما ْبكرت الشرح إبَعد              ملعبد الروح ندرت إنشادي

وجيت من قليب إلك اشهد                شهادة وفا من شاعر حيادي
من بعد ما شعرك لنا شّيد                  معبد الروح بروح جّوادي
.الزم عا طول نزور هاملعبد                 ونعبد الروح الطّيبه عبادي

الشعر أبعد من مدى احملسوس          الشعر للوجدان غّنيي
الشعر ترتيل بسما القدوس             مدوزن عا أوراتر األلوهيي

والدويهي ابلقيم مغروس                وعا جبهتو الشمخه اإلهدنيي
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وتنني ما بيساعن القاموس              بقوهلا بفخر وصدق نيي
إسطفان البطرك الناموس               ومجيل بطرك لألدب والشعر

.                       بيلبق إلو جمد البطركّيي
قيم��ة إنس��انية"مرمي الدويهي زوجة االديب الدويهي اليت كتبت مقااًل عن الكت�اب بعن�وان 

إن الكت�اب ينط�وي على فك�ر فلس��في عمي�ق:  ق�الت يف كلمتها"وفكري�ة ومش�روع للحي�اة
كم��ا يتخ��ذ مواق��ف... ويع��اجل مواض��يع تتعل��ق ابخللق واخلري والش��ر وهللا املوج��ود واحللولية

سيمض����ي وقت طوي���ل قب���ل أن أمتكن من: "من ال���دين ابحث���اً عن دين ع���املي، وأض����افت
، مش��رية"اإلحاط��ة بك��ل ج��وانب الكت��اب، فك��ل مجل��ة تس��تحق الوق��وف عن��دها ودراس��تها

.إىل أن الكتاب يقوم على الفكر أّواًل وليس على األدب فقط
مّث حتدثت االستاذة ليندا اللقيس غصن، فوصفت ال��دويهي ابلنابغ��ة والفيلس��وف، مش��يدة

لق���د متج���د النابغ���ة ال���دكتور مجي���ل: "بزغرات مقل���ع األبط���ال والعظم���اء والقديس���ني، وق���الت
ال����دويهي فك����ان الك����اهن الص����احل يف معب����د ال����روح ال����ذي يتكلم بلغ����ة الس����الم، لغ����ة اجملد

ه ابلرؤي��ة البعي��دة ال��يت ال. االب��دي” أض��افت أن هللا ق��د أحب الفيلس��وف ال��دويهي وخص��ّ
.وختمت واصفة الدويهي بفيلسوف العصر اجلديد. تُعطى إال لقلة من البشر

:الشاعر جوزيف عقيقي، ألقى قصيدة عن الكتاب وصاحبه، فقال
بلكي بتسالوين ليش جايي          جايي إشهد ألهل الكفايي
.مبعبد روح دكتور الدويهي            ثقافه عطيت العامل هدايي

مجيل مبقدرة لوقا البشريي            لوقا حّرر أمور العسريي
ومجيل الكوكب، الشمس املنرِيي     كلما يف حدا بيقول كلمي

.                      إلو عا حدودها طابع أمريي
ملّا الرّب قرر ابلبدايي                ات خيلق كون ما يف لو هَّنايي

ْبشرود الفكر قّررلك وصالك        األزل ات يضّل حيكيلك حكايي
وحىت يكرمك وّسع جمالك          وعطاك اإلذن منو واحلمايي
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حىت البدر لو وّقف قبالك           بيبنّي سراج قبال مّنك
.                     وعبده واقفه قبال املرايي

أديب وعبقري وحكمي وإرادي      من احلّضار ما بّدك شهادي
كتابك عطّر زهور احلديقه           وبالك الِعلم ما عندو قيادي

إنت عم تربم عليك احلقيقه          ألنك ابنها وابن املبادي
متل مغارة الفادي الغميقه            وإنت من هيك اي دكتور حىت

.                     كل الناس بتحبك زايدي

إهدن مدينه إبمسها تغّنو               وسبَعني خلُّو خصومها جُيّنو
إهدن ضافري رجاهلا سواطري           ويوسف كرم بيقّوتو تغّنو
وابن الدويهي اللي عطاها كتري        عمالق شعرو فيه يتهّنو

شاعر حكايي كلها مشاوير           متل هللا قدرتو بفنُّو
.والشعر جرح بقلب هللا كبري           واألرض عم تنزف بَشر مّنو

شاعر مثايل عالدين غادي            رّفة َعَلم وجبينك بالدي
متل البطوله مبدع وخاّلق             ومتل الصوامع رايق وهادي

طبعك أصاِله وقيمَتك أخالق         وصيتك حريقه وبلبلك شادي
عامل متل ما بيعملو العشاق         البس حريق قلوبنا رمادي
وكيف بدان بلهفة املشتاق             منشي معك ونبنيِّ زايده؟

.ما زال هللا خالقك عمالق           راسك جمّره ودعستك وادي
تال الش���اعر جوزي���ف عقيقي األس���تاذ فض���ل عب���د احلي فوص���ف احلكم���ة يف معب���د ال���روح
ابحلكم���ة الذهبي���ة، وق���ال إن كاهن���ه ك���ان يس���امح احملاربني وال ميّي���ز بينهم، ولفت إىل ق���ول

.، فاألقوايء يساحمون والضعفاء هم الذين حيقدون"التسامح قنديل املعرفة: "الدويهي
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.واستوحى عبد احلي مقاطع عن احملبة اليت يف الكتاب
الطيب���ة واحملب���ة ع���امودان يرتك���ز عليهم���ا يف معب���د ال���روح، فه���و ال يك���ره ب���ل حيب: "وق���ال

".ساحمكم هللا أيها األحبة اجلاهلون: اجلميع ويقول
:الشاعر مجيل احلايك ألقى قصيدة قال فيها

ايموطين اللي تراَبك بينباس          وأرزاَتك من الريح ما اهَّنزو
جينا عا هل الُغريب جناس جناس     وكل اإلجو ملاضيك بّيلزو

واليوم جينا ات نِدق الكاس بكاس    اللي َرجَّع لألدب عّزو
شِعر ونِثر جمبول ابإلحساس         ومن كلمتو حروف اهِلجا تغّزو

اي ابن قلَعه للوَطن مرتاس            زغرات احلبيبه الكاسها مبّزو
بعياهلا يف سور حتتو أساس           ُمش رَح بيخَلق فارس يفّزو

شعر الدويهي ابلدَهب منقاس       وابلضِهر سيف الغِدر ما غّزو
ْجالس    وكل اللي مسعو نثَرك التّزو: للي انعوج، شعرك بيقّلو

اي ابن بَيت املِن كبار الناس         حدُّو اللي سكنوا العُمر ما أتّزو
ما بيقبل الفكَّر عا طرفو داس       ودكتوران بعّزو ألنو هيك

.وجبرَح ضمريي ان قِلت ما بعّزو                 
ة قلبنا واحساسنا اي أِرض أجدادي الشِعر مرياثنا      وعايش بلجِّ
.ُمش رَح نوافق حضرِة اجلايب تَ�َنك وجايي ات حىت يبادلو إبملاسنا

.األس�����تاذ حمم�����د حس�����ني العم�����ري ألقى كلم�����ة ض�����ّمنها قص�����يدتني حفظهم�����ا من ش�����عر د
"ال تغمض��ي عينيك"و " من عي��ون الش��عر الع��ريب"ال��يت اعتربَه��ا " ح��يب ل��ِك"ال��دويهي مها 

:اليت خيتمها الدويهي ابلقول
من بعد ما انطفأت قناديل اهلوى    وشعوران مثل اهلواء تبّددا

...ال تغمضي عينيِك كي ال تبصري   عمري الذي قد صار لوحاً أسودا
.واعرتف العمري أبنه من املغرمني بشعر الدويهي
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.ك�ان انق�داً وس�اخراً وموجه�ًا" يف معبد ال�روح"وأشار  إىل أن الدكتور الدويهي يف كتاب 
ووص����ف الكت����اب ابملتميز. ولفت إىل الس����خرية من الظ����املني واملت����اجرين ابل����دين والطغ����اة

مث�ىّن وثالث"وعرض العمري ال��ذي ق��ال إن��ه ق�رأ الكت�اب . والفتح اجلديد يف عامل الفلسفة
بعض����اً من املق����اطع ال����يت حفظه����ا من الكت����اب عن مواض����يع خمتلف����ة، عن ال����ذنوب" ورابع

والشيطان والِعلم والنور والفضيلة واملوت واحلياة، وحقيقة هللا ال��يت تُع��رف ابلتواض��ع والنظ��ر
.يف املخلوق وصواًل إىل املعرفة، ألن هللا ليس جمسماً فهو الكل يف الكل والنور يف النور

ر ال��دويهي الش��اعر ج��ورج منص��ور ألقى ابي��ات معاي��دة لألم يف عي��دها، مث ق��ال عن املفّك��
:وكتابه

لو يسألوين الناس جمد الشعر وين؟         بدّلن حسب رأيي عا شّعار الكبار
هّلي هلن عا كل منرب محل َدين             عالعّلقو بعنق الشعر إكليل غار

بدّلن على شاعر مرّجح كّل عني           وعن صفحة املاضي إذا انزاح الستار
بطرك عطى للدِّين عظِمه وإحرتام:             بيطّل من آل الدويهي بطركني

.                     وبطرك عطى للشعر قيِمه وإعتبار
بعرف مجيل عن جّد حّق املعِريف            شاعر رفيع الشان شعرو بينعََد

ما يف وفا ان كان الدويهي مش ويف        يشّح الزَبد منشيل من شعرو زبَد
شو هالصديق الشعلتو ما بتنطفي          ْمضّوي ليايل العتم مطرح ما انوَجد

وعندك صداَقه زايلي ومزيّفي              لكن صداقة جورج منصور ومجيل
.                       انبنِيت مداميك عا صخر األبد

لو ما قمر إهدن تكرّب عاخلسوف            ما كان بعدا منّوره هاك اجلبال
ولو ما القوايف صّبها ونّقى احلروف          ما شاف حالو الشعر عا زنود الدالل

وقلبك إذا ما كان عالكلمه عطوف         أبرض الشعر ما بتقدر حتّط الرحال
.تكون ات تقدر تشوف        هيدي الدين كالّ سوا لوحة مجال" مجيل"وبّدك 

يص��لح ألن" يف معب��د ال��روح"األس��تاذ كام��ل املر ُدعي أيض��اً إللق��اء كلم��ة فق��ال إن كت��اب 
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وك��انت مطارح��ات. يكون م��ع كتب النب��وءات يف أمريك�ا أي كتب ج�ربان والرحياين ونعيمه
يف"شعرية ألقاها الشاعر أمحد احلسيين الذي أشاد بعالقت��ه الطيب��ة وص��داقته م��ع ص��احب 

، كم����ا حتدثت ال����دكتورة روز م����اري س����ليمان عن املعب����د فق����الت إن����ه يص����لح"معب����د ال����روح
.كتاب هداية للشعوب اليت ال تعرف الدايانت

ر واألديب ال�دويهي ال�ذي أعلن عن  كتب جدي�دة 4وأخ�رياً ك�انت كلم�ة ش�كر من ملفّك�
هلذه الس��نة من ض��من مش��روعه ألدب مهج��ري راق، هي يف معب��د ال��روح ابالنكليزي��ة، يف

النه���ر ال ي���ذهب إىل... ، أعم���دة ش���عري الس���بعة، وح���اولت أن أتب���ع النهر2معب���د ال���روح 
ه دع��وة إىل احلاض��رين حلج��ز أم��اكنهم من اآلن يف مهرج��ان األدب ال��راقي  2مك��ان، ووّج��

ه�ذا س�يكون دأيب من اآلن: "حيث سيوزِّع كتبه مرة أخ�رى ه�دااي إىل أبن�اء اجلالي�ة، ق�ائاًل
".وصاعداً من أجل أدب مهجري راق من أسرتاليا

وبع���د انته���اء الكلم���ات ك���ان هن���اك نق���اش عن ال���روح واملادة، ف���بنّي ال���دويهي أن الفالس���فة
انقس���موا إىل َمن يؤي���د ال���روح ومن يؤي���د املادة، وَمن جُيم���ع بينهم��ا، وق���د أخ���ذ ه���و املنحى
الث��الث فأنش��أ توازانً دقيق��اً يف مجي��ع مفاص��ل الكت��اب، وع��ّدد نق��اط اختالف��ه عن جمموع��ة
رين ومنهم ج�ان ج�اك روس�و، غوت�ه، وج�ربان خلي�ل ج�ربان، وق��ال إن من الفالس�فة واملفّك��
الكتاب حيتوي على عّدة نقاط ال يتوافق فيها مع بعض أفكار ج�ربان ال�ذي حيرتم�ه وجُيّل�ه

.وينحين ألدبه وفكره، وهذا ليس عيباً، بل هو غىّن للنقاش والثقافة
.ويف هَّناية اللقاء املمتع كانت هناك ضيافة والتقطت الصور التذكارية
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