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سليمان يوسف ابراهيم
جميل الدويهي يكتب عن 

...و"أفكار اغترابّية"
وتقُصر املسافة
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مؤّسس منتدى "لقاء"مقّدمة بقلم د. عماد يونس فغالي 
وتقصُر املسافة... سيَل يراٍع ومحّبة!

ما رأيَك. كتب األستاذ سليمان كثيًرا في مشروع أفكار إغترابّية"
"نجمعها في كتاٍب وفاَء محّبته؟

 .هكذا وردني اّتصال الدكتور جميل الدويهّي ذاَت صبيحة
ما عساه جوابي غيَر امتنان لهذا التقدير املحّق، وأنا العارف مكانَة

 !املّتصل في رحم املكّرم األدبّي
في محراِب... سليمان يوسف ابراهيم، ناسٌك من عّنايا هو اآلخر

داخَلها فقط، يتواصُل مع! الكلمة خاشٌع يوَمه، صومعَة األدب
على" املشقوع"رؤوس املفّكرين في قالليهم، عبَر املداد املطبوع، 

رفوفه، يتناَولهم في تالواٍت من فرضه األدبّي، ويستقي من معينهم،
ا، ويعود يرفُع العماراِت مقاالٍت تقرأ شفيَف فكرهم، ينثُره زاًدا آبائيًّ

!عبَر األثير، يفيد به املستنيرين
في هذا السياِق تعّرف برائِد األدب املهجرّي في أستراليا، الدكتور

نة. جميل الدويهّي وراح َيشيُد عالقته على أساساته اإلنسانّية املدوَّ
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محّبُته للعربّيِة ولسانها األدبّي، جعلته يهيُم بانتشارها .  بيراِعه املُلهم
في املغتَرب الذي أّمه عابًدا، فراح يكتُب فيه املزاميَر، ويصّلي

.ابتهاالته على مرامي كّل من يكهُن في هيكِل املشروع لألدب الراقي
، حصل سليمان على جائزة الدكتور جميل الدويهّي201٧العام 

ولم يكتِف، فسعى. لألدب الراقي، فكان أّول من ينالها في الوطن األّم
 ...ليحصل على الجائزة أحّبٌة له رأى استحقاقهم مثله

يكتب فيه وعنه، يعّرف به. قضّيَته" أفكار إغترابّية"وصار مشروع 
أهَل دوحته األدبّية، ويتناوله كما مؤّسَسه على صفحات التواصل

تفاعاًل مستداًما برفعٍة وإكبار، ولكن بقناعٍة فائضة، ال تمّكنَك من
.تجاهل

وأنا الذي لي حّصُة األسد في ارتباط األديب الحبيب مع الدكتور
لكّل نشاٍط مشترك، خصوًصا" عّراًبا"الدويهّي ومشروعه، أرادني 

على أرض الوطن، أشهُد، ال للكّم املكتوب كما لفتني صاحُب
.الفكرة، لكن للنوِع املمّيز الذي خّصه سليمان للمشروع وناسه

لكّني أشهد أيًضا، بل أكثر، لهذا الرقّي في االمتنان والوفاء اللذين
أراداه وفاًء وامتناًنا في. خّصهما الدويهّي ومشروُعه لألديب سليمان

املستوى الفكرّي الذي يعشقه املكّرم، فكان الكتاب، حبيُبه، درَع
ما جعَل املحتفى به في غايِة النشوِة. التكريم، ولساَن حال الشكر

 .والفرح العارم، ألّنه يتكّرم بما كّرس عمره وعشقه إكراًما له
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وأشهُد بعُد لسعادتي البالغة القّمة، ألجِل صدور هذا الكتاب،
لسليمان وفيه، ُيضاف إلى نتاجه املطبوع، أنشودًة تغّنيه، تهتفه من

 .قرطاٍس، ألسنٌة أحّبْت يراعه، انتشْت ببنت أبجده
واليوم. سليمان الحبيب، كم قلُت إّنَك ربيُب الكلمة، ماتٌع في مرتعها

أنَت عَلٌم ناصُع البياض كثلِج لبنان، صامٌد في: أهتُف من صميمي
مهّب العواصف، أرزًة من جباِل العشِق اإلنسانّي الذي طال

.اإللهّيات
إْن أضاء الدويهّي أمامَك سراَج أفكاره اإلغترابّية، لن يني يستنير

.بوهج راقي أدبَك جمهوٌر في أربعة األقطار، فتقصر دوًما كّل مسافة
لكن مهاًل، سأقف أنا، عماُد، على منارتَك أطلُق عالًيا دويَّ محّبتي

مناَي أن يلتصَق اسمي األدبّي بواحٍة. لشخصَك وعشقي لكلمتك
!يرتسُم على صفحتها وجُهَك مدى األبد
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كلمة األديب جميل الدويهي:
حّبة والوفاء من قمم عّنايا""رسول للم

صدفٌة أهدت الصديق إلّي، كانت في جلسة حوارّية عن أدب سعيد
، وكان لي نصيب ثالثّي األبعاد2012عقل، في جامعة سّيدة اللويزة 

في تلك املناسبة، أن أكون رئيسًا لقسم من الجلسة، ثّم محاضرًا
عن األسطورة في أدب سعيد عقل، ولقائي باألديب سليمان يوسف

ابراهيم.
خالل ذلك الحدث، اقترب مّني رجل مض®يء الوجه، عرفت تواضعه

من سيمائه ولهجته، فقّدم نفسه إلّي، ففرحت وسّلمت بقلبي قبل
يدي. واستأذنته ألخّف إلى مكتبي املجاور  وأحضر له روايتي

القصيرة "طائر الهامة"، وقلت له ما معناه أّنه يستحّق أن ُيهدى
إليه العمل األدبّي الخارج لتّوه من املطبعة...

ويعود األديب سليمان ابراهيم معي في سّيارتي إلى جبيل، ألْعرفه
أكثر... وألكتشف أّنه خير جليس في األنام، ومن أطايب املحّدثين

اللبقين فكرًا وأدبًا وأخالقًا. كيف ال، وهو املدّرس العريق في مهّمته
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اإلنسانّية، والناقد الساهر إلبراز أعمال اآلخرين؟... يقول دائمًا:
أكتبوا لنكتب عنكم، وهي جملة تدّل على سمّو  تضحيته ووفائه.

كما أّنه األديب الذي يطرح غالل كلمته بيادر من ذهب، وله صوالت
وجوالت في ساحة اإلبداع املض®يء... ويشّكل مع األديب الدكتور

واألديب الدكتور جوزيف ياغي الجمّيل، وكبارعماد يونس فغالي، 
، حالة ثقافّية قائمة بذاتها، سواٌء فيآخرين يضيق املجال بذكرهم

منتدى "لقاء"، أم خارج "لقاء"، أي في أروقة الثقافة اللبنانية
والعربية.

توّطدت محّبتي لألديب سليمان يوسف ابراهيم في السنوات
املاضية، وأعتقد أّنني مهما فعلت ال أستطيع أن أفيه حّقه... ومهما

حاولت أن أرّد جميله، أجده يسبقي إلى الجميل بأميال... حّتى أصبح
تقصيري في رّد معروفه يؤّرقني ويتعبني... لكّنه الهّم الجميل اللذيذ
الذي يدغدغ الزمان، ويمأله عطرًا... وهذا الكتاب هو نفحة طّيبة

من ربيع الصداقة النبيلة، بيد أّن تلك الصداقة لم تكن وحدها
األساس في النقد، بل األساس هو تقدير الرجل العصامّي ملن

يشبهه، أحدهما مقيم واآلخر متهّجر، ليس له جناحان.
… هذا الكتاب هو رسالة من رسول للمحّبة والوفاء من قمم عّنايا.
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ينازع صاحبه بين هجرٍة وعودة" طائر الهامة"
2015-1-20مؤّرخة في 

)نشرت على موقع  "أفكار اغترابّية" وموقع "فرح نيوز"
(2015وفي كتاب "كتبوا في طائر الهامة" - 

متعته، على جنح 
َ
" –طائر الهامة"يحزم الّروائي جميل الّدويهي أ

ر- روايته األخيرة :عائًدا إلى الوطن، متأّبًطا من قعر غربته بعض الدُّ
ُكُتًبا كان قد حاكها للوطن وأهله مالءاٍت وأخماًرا من خلف نقاب

وق لحلول موعد ها بحبر دموع الشَّ لٍة بالحنين؛ وقد خطَّ غيوٍم ُمحمَّ
رض امليالد

َ
بعد أن كانت سنوات الخيبة بمستقبل... اإلياب إلى أ

رغم على هجره والّذهاب بعيًدا
ُ
ه، قد أ غير أّن الحنين،... وطٍن أحبَّ

بقي يدّق على باب صدره بإلحاٍح، إلى أن صدحت في فضاء نفسه
وق جراس العودة بصخب الشَّ

َ
 !أ

رجع، والحلم األخضر بوطٍن غادره ُعنوًة وهرًبا من اندثار قيٍم،
ُيحاكي عينيه ويضّج في فسحات نفسه، التي تأبى العيش إاّل في وطٍن

رها، بعد أن ضربت عروقها الحّية فيه عميقا  سامق الحضارة ُمتجّذِ
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لتضّج في عينيه حيرًة، وُتقِلُق نفسه وجًعا، على مستقبل إنسانه
فاٍت ُمهينٍة مين، وانزالًقا في دهاليز تصرُّ اّلذي ُجرَّ استزالًما ملتزّعِ

خيه اإلنسان؛ وهي باألصل، ال تنتمي إلى منظومة القَيم
َ
شائنٍة بحّق أ

ََئ عليها أساًسا ِ
 .ومظاهر الّسلوكيات الخلوقة اّلتي ُنش®ّ

لة تبعات ها أبطال مواقفها، متحّمِ واية كلُّ غدت شخصيات الّرِ
ي وجدتها جميًعا ال تغدو سوى ُحطام حروٍب توالت ّنِ

َ
فاتها، مع أ ْتصرُّ

ْتنا ولم تنَهّد يبة فهدَّ فسلوى، زوجة سعيد الّدروبي، .على أرضنا الطَّ
ظلَّ طائر الهامة ُيلحُّ عليها انتقاًما ملَقَتل زوجها، وانتهت مسجونًة،
عقاًبا لتحريضها شفيق على قتل ُسعاد ابنة الّسرنوك اّلتي باتت

غم من عدم رضاها تها، بالرُّ في حين أّنها صرفت الُعمر، تحقيًقا. كنَّ
فخرَّجت ولدهما رياض طبيًبا، وعاشت على: لرغبة زوجها القتيل

غم من أّن الحياة الوفاء لسعيد، فلم تتزّوج أو ُتحّب سواه، بالرُّ
فسحت لها املجال لَخوض تجربة حّبٍ جديدٍة

َ
بقي: فؤاد الّسرنوك. أ

حاماًل َتِبَعة َمقتل سعيد، طيلة فصول الّرواية بعد أن ابتلعت
الّشائعة حقيقَة الحادثة؛ كما وقع الكثير من الحقائق التي اغتيلت

ثناء الحرب
َ
وملّا بانت الحقيقة، غدا الّسرنوك... بطغيان الّشائعة أ

فاع عن نفسه أو الّشهادة للحّق، نظًرا مِلا ناله من غير قادٍر على الّدِ
ملَّت به

َ
ٍة أ ّما شفيق، رفيق ُعمر سعيد وصديقه األوحد،. أزمِة نفسيَّ

َ
أ

فكّل ما ظّنته سلوى فعَل وفاٍء منه، ِحفًظا لذكر صداقته لزوجها،
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لم يُكن سوى تكفيٍر وتمويٍه مِلا اقترفت يداه، كما ظهر في الفصل
فصحت وردة زوجته عن سّرِه الّدفين

َ
!األخير من الّرواية، حيث أ

حاول طوياًل إقناع. وصواًل إلى رياض، ابن سعيد، اّلذي بات طبيًبا
والدته باإلقالع عن فكرة الّثأر الذي ال يجّر إاّل ويالٍت إثر ويالٍت،

وهذا، ما دفع بشفيق إلى تهديد ُسعاد بالقتل وِإجهاضها. فلم ينجح
م رياض

ُ
د نبذه! جنينها بتحريٍض من سلوى، أ ورياُض هذا، عاد ليؤّكِ

أر باقترانه فعاًل بابنة فؤاد الّسرنوك، وإن كان إصرار للعداوة والثَّ
ّدى إلى فقده ُعنوًة جنيًنا، كان سيمأل عليه

َ
ه على حساٍب وثأٍر، أ ّمِ

ُ
أ

واية على مشهد صحوة الّضمائر ووصول... حياته وُتختتُم الّرِ
قاء، وجًها لوجه، مع جمهرة العدالة على املوعد املضروب لّلِ

الحقائق اّلتي تمتطي لسان ُهدى زوجة الّسرنوك سؤااًل بصيغة
تجاهل العارف، إضافًة إلى تصريٍح ُمسَهٍب من وردة، زوجة شفيق،

لتهما الحقائق تلك إلسقاط الُحُجب عنها، جالًء لكّل َريب أو توسَّ
م ُممالقًة بموقٍف أو بإفصاح

َ
م فعاًل أ

َ
 ...زَيف أو زندقٍة، إن قواًل أ

حداث، نجُد الّراوي يّتخذ من قرية 
َ
غابة"وبالعودة إلى أماكن األ

خرى مرسًحا ألحداث" الّدَهيبة"من جهة، وقرية " الخروب
ُ
من جهٍة أ

ٍة بعد ُمصاهرٍة؛ بناء البلدتين بوئاٍم ومحبَّ
َ
واية، حيث يعيش أ الّرِ

مه الواجب اإلجتماعي في ُمناسبات الحزن يتبادلون بينهم ما يحّتِ
بناء القريتين وعاثوا... والفرح

َ
إلى أن دخل الُغرباء املرفوضون بين أ
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كان، وإفساًدا للوّد القائم بين ناسهما باختصار،. قتاًل ألحد السُّ
القريتان ترمزان إلى وطننا ما قبل الحرب من جهة، وإلى الوطن

هله، وما جّر
َ
وصال املتباعد األطراف بين مختلف شرائح أ

َ
املفّكك األ

 ...عليه هذا الوضع من موبقاٍت وويالٍت أثناءها
جواء شخصّياته

َ
وائي جميل الّدويهي، فال يحيا بعيًدا عن أ ّما الّرِ

َ
أ

حداث، بل هو مزروٌع في دقائقها والّتفاصيل؛ على لسان
َ
وفضاء األ

خرى
ُ
فكار فؤاد الّسرنوك تارًة أ

َ
مين تارًة، وناقاًل ملُعظم أ ناقًدا... املتكّلِ

م الِقيم م ُسلَّ ل املفاهيم للعيش اإلنساني الّسليم، نتيجًة لتحطُّ تبدُّ
مار في ن فغَرت الحرب فاًها ُمزدردًة كّل الخير، زارعًة الدَّ

َ
بعد أ

فوس مًعا ولكن، في نهاية املطاف، تنتصر إرادة العيش... البيوت والنُّ
هله

َ
بالّرغم من أّن... على ِإعصار املوت اّلذي عصف بالوطن وأ

فكارهم تنويًرا لألجيال
َ
اجين كانوا ِقّلًة وعوا الحقائق، وبّثوا أ النَّ

سياد املوت املجاني، رغبًة
َ
لم وأ ُهم يثورون في وجه الظُّ القادمة، علَّ

بتطوير مفاهيم وتحديث ذهنّيات، تقوى على مواجهة الحياة
بشجاعة الواعي وليس بتهّور الغافل عن جزيرة القتل والّدمار

في سبيل حفظ مصالح القاتل، على حساب حقوق... والّتهجير
نانّية الفرد، على حساب َرغد إنسانّيٍة بُمجملها

َ
.القتيل، وصون أ

جُد الكاتب ثائًرا على املجتمع الّتقليدي اّلذي يقيم وزًنا للّتقاليد
َ
أ

البالية على حساب كرامة اإلنسان، مانًعا عنه الّتنُعَم بقيمة
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مه املنطق   .التواصل بما يفرضه العقل ويحّتِ
فكار األديب، من مثل ُبعِده عن ُمخالطة

َ
واية الوفير من أ يتخّلل الّرِ

ياسات الهابطة الـُمسيئة للوطن وناسه صحاب الّسِ
َ
ّنُه... أ

َ
كما وأ
ه يساعد الجيل الجديد على ينظر إلى املستقبل بإيجابّيٍة، علَّ

مٍل،
َ
اإليمان بوطٍن تحلم به عيونهم وال زالوا ينظرون إليه ببعض أ

 !ووفير شوٍق
لح على ُمعظم شخصيات الّرواية، إّما ثأًرا" طائر الهامة"ِإنَّ 

َ
أ

م بإفصاٍح عن حقيقٍة واقعٍة، بدل التمنطق
َ
بُمبادلة قتٍل بقتل، أ

قمطة الكذب واملُداهنة، كشًفا ملستور ُيس®يء إلى نقاوة اإلنسان
َ
بأ

ُشكًرا له طائًرا ملحاًحا، قض مضجع الدكتور جميل...فينا
ا له للعو دة إلى ديار وطٍن يعتزُّ به، وينتظر من نزف الدويهي، حثًّ
يراعه والفكر الكثير، تنويًرا على دروب جيل من املثّقفين اّلذين

هم له يعشقون الوطن ويحتارون في كيفّية الّتعبير الّصادق عن حّبِ
قهم به  .وتعلُّ
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قراءة لكتاب"في معبد الّروح" لجميل الّدويهي

وح" جديد الكاتب أمتطي شهوة القراءة سبياًل للعيش "في معبد الرُّ
روقته

َ
ص العيش كاهًنا يحيا جائًبا أ جميل الّدويهي، ألجده وقد تقمَّ

بعة والثالثين من املقاالت املمتّدة على مئة وأربع صفحاٍت من السَّ
الحجم الوسط واّلتي أصدرها في سدني أوستراليا،خادًما له، راعًيا

ًثا عبرها أبناء رعيته، ومن خاللهم أبناء املسكونة لشؤونه، محّدِ
جمعين: مجيًبا عن تساؤالتهم، مخّفًفا من آالمهم الّنفسّية، مهّدًئا

َ
أ

اٍت قد باتوا يشتاقونّيمن روعهم على تسّرب قيمٍ  واندثار أخالق
لعيشها وممارسة طقوسها، هم اّلذين كانوا قد ترّبوا على نهجها

واعتناقها دستور حياٍة... ففغرت املدنّية املتفيشة شدقيها وراحت
تزدردها وتغتالها من يومياتهم رويًدا رويًدا،وخافوا أن يبحروا في

خضم الوجود مواجهين إعصاراته حفاة عراة يتضّورون إلى عيٍش
ت...ّدكريم ٍ، في زمن طغيان املا ة وسيادة الّتفلُّ

اس الطّيبين، زلفوا إليه زوار معبده اّلذين يقصدونه، جّلهم من النَّ
من القرى وراء الهضاب العالية، رافضين العيش "في منازل األمس"
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حيث تمكث حكايا الثأر وتعشعش الضغينة في ُمستنقعات
( وقد هالهم العيش وسط بشٍر خنقوا الخير فيهم4الدماء... ) ص

وأحيوا الّشر فباتوا "ناًسا من أسوأ املالئكة". فينبري الكاتب هادًيا،
ُمرشًدا قاصديه إلى ضرورة عيش املرء التسامح مع أخيه اإلنسان،

ممارسًة يومّيًة، كفريضٍة ُفِطَر عليها ليتعاون الجميع من خاللها
على إحياء الخير فيهم، وبناء الجمال من بعدهم والّلذين ال

ور اّلذي يتحّققان إاّل بعيش املحّبة بينهم، ليكونوا حينها قد أدوا الدَّ
قد أوجدهم الخالق من أجله مشاركينه فعل بناء العالم: "عليك أن

د النظر في املخلوق لكي تعرف الخالق معرفًة غير كاملٍة، بيد تحّدِ
ّنها كافيٌة إلقناعك بنبل وجودك ومكانتك تحت الّسماء".)ص

َ
(.9أ

د جميل الدويهي دوره من املقالة األولى "صورتي في املعبد" التي يحّدِ
نها تي"، املقالة األخيرة اّلتي يضّمِ في املعبد من خاللها؛ حّتى "وصيَّ

قولها اآلن
َ
الغاية من وضعه للكتاب "ليست عندي كلمة يا إخوتي أ

(،98إاّل أن تدعوا السالم يعيش ويكبر في بيوتكم وشوارعكم". )ص
يلتزم الكاتب في معظمها نهًجا في الكتابة، يبدأ بعرض املعضلة

النفسّية- األخالقّية، أو اإلجتماعّية –اإلنسانّية؛ يشرع من بعدها
بعرض الحّل عن طريق اإلرشاد والّتوجيه وتصويب املسارات،

لرعّيٍة ُتصغي وتفهم، إلى أن ينتهي الّنص بقدرة الكاهن على إقناع
يء كيف يحظى بهئاملخط  معتمًدا، بالعودة عن خطئه وفاقد الش®ّ
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الّترغيب والّترهيب حيًنا واإلستفهام اإلنكاري كما تجاهل العارف
سلوب الّسرد على الحوارر؟حيًنا آخ

ُ
... ومن امللفت، طغيان أ

وتقنّياته إاّل فيما ندر... كما ونلمس استعمال الكاتب للوجوه
البيانّية والبديعّية على تنّوعها، مّما يغني الّنص األدبي بالّصورة التي

تقّرب املفهوم املجرد إلى فهم القصد واملضمون من املخاطب في
ا كان، بالحواس والقدرات اإلدراكّية سوا ءالنص، كما من القارئ إيًّ

بسواء. ناهيك إلى اعتماده على املثل الخرافي أو املشخصن في
الّنصوص إلى جانب الصورة، لتحقيق الهدف من رعايته لشؤون

ا في الّرعّية؛ والّتمثيل بشواهٍد من املدّونة على هذه األمور، وفيرٍة جدًّ
مقاالت الكتاب كاّفَة. باإلضافة لركون الكاتب إلى إبراز املتعارضات
من املفاهيم: الحق/الباطل، الخير/ الشّر، العتمة/ الضوء، الثأر/

ًدا على اتباع الّتسامح، الكره/ الحّب، الّصدق/ الكذب، مشّدِ
اإليجابي ونبذ الّسلبي منها إن كّنا نريد العودة إلى طبيعتنا األصلّية

والّتقرب إلى خالٍق أحد.
سامح بين د دوره، بزرع البراءة وروح التَّ فالكاتب - كاهن املعبد- يحّدِ
أبناء رعيته... ورًدا على سؤاٍل حول طبيعة الخالق، يرى الكاتب أن
معرفة الخالق وطبيعته تتّم بسماع الصوت الّداخلي اّلذي يحدثه

الّصمت وفي مساحة الفراغ التي تتركها الكتابة ليتأمل الباحث،
إضافًة إلى أهمّية الظالم التي تبرز قيمة النور في مسيرة اإلكتشاف
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-6واّلذي يستفيد منها جميع الباحثين املتنّورين عن الحقيقة. )ص
(. كما وأّن الحكمة املوصلة إلى املعرفة هي من نتاج القلب والعقل9

مًعا: "لو احتكم الّناس إلى القلب والعقل مًعا لكانوا خّلصوا أوالدكم
(. ويلوم الكاتب الّناس على12من ميراث املوت والّدمار".)ص

اختيارهم "منذ قديم العصور أن يكونوا عبيًدا لألزمنة، بداًل من أن
(. ومن أهم القَيم اإلنسانّية التي يتطرق15يكونوا أسيادها". )ص

لها الكاتب : الحب اّلذي "هو الّنار اّلتي تشتعل في حطب قلوبكم،
له إلى لهٍب أبدي")ص (. كما يعرج بالكالم على الحّب الّسيَئ16فتحّوِ

(.ومواضيع جّمة أخرى لها في قلمه نصيب،18-1٧ومفاعيله )ص
من مثل العناصر الّطبيعّية والبحر، الّتعب والّشقاء، الّنور

والّظالم، الّنزوات، املوت، وصواًل إلى "طبيعة الّشيطان" التي من
أهم ميزاتها، أن الشيطان"يزّين لكم الّشرور ويدفعكم إليها...")ص

(.فالحديث على الشعراء اّلذين يرى فيهم " كواكب مضيئة"... وما24
يقولونه بأّنه أمٌر حسن، ألن الجمال ش®يء مقّدس... "والشعر سراج

الفضيلة املعّلق في الظالم، ودواء الجروح العميقة التي يعجز
عر األطّباء عن معالجتها. وإذا كان الدواء يصلح للجسد فإّن الّشِ

ف من آالمها".)ص (.2٧يصلح لألرواح املعّذبة فيداويها ويخّفِ
مواضيع إنسانّية إجتماعّية متشّعبة يتناولها كاهن املعبد تصويًبا

لنظرة أبناء الّرعية ِإليها ومواقفهم منها، كـ "النزوات"، "املوت"،
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"املرأة ورجلها" و"الهجرة" التي يرى فيها "اعتناق لديانة املغامرة"،
"املتلونون" في مواقفهم، "يوم الّثأر" اّلذي يرى فيه فعل خيانة

للمحّبة، وهروٌب جبان إلى أقبية الّضغينة ومنازل العبودّية…
خرى كعالقة الّرجل بأبنائه وموقفه من املال والحّرية

ُ
ومواضيع أ

والفرح، ونظرته لألعداد والّدين والكفر، وضرورة التمايز بـ "روح
وصواًل إلى، الخير" وكيفية عيشه وممارسته ليكون مصيًبا هادًفا

الحقيقة التي ال يعرفها كاملًة أحد واّلتي يربطها الكاتب جميعها
بعاِلم ٍأحٍد، خالق الكون هو. فـ "ساكن الغابة" املدعو الخطيئة
والذي هو ليس سوى الّشيطان الّذي يظهر للناس مزّيًنا بلبوس
شّتى... وهنيًئا ملن ينجو من براثنه... وقوًفا بـ"القاتلين بالّسيف"،

ولئك اّلذين "يرتدون الحماقة ثياًبا ويحملون الجهل زاًدا وعتاًدا:
ُ
أ

(. فـ "أوطانكم"، حيث يدعو الكاهن املهاجرين إلى أخذ84)ص
أوطانهم معهم إلى حيث يذهبون، "فاألوطان ليست من طيٍن وماء.

نتم ال مكان
َ
هي الوجود اّلذي ال تحّده حدود. هي أنتم، ومن غيركم أ

(. وتظهر رسالة جميل الدويهي في مقالته "معبد8٧للمكان".)ص
لجميع الّشعوب" من خالل توجهه إلى أبناء جلدته ووطنه كما إلى

أبناء وطنه الّثاني فشعوب األرض، مفادها: "أن األديان ليست
منازل من حجٍر مقفلة األبواب... وأّنكم عندما تعبدون هّللّا تكون

(. وعن املسامحة اّلتي يختصر تقريًبا بّثها91عبادتكم ديًنا". )ص
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نهًجا بين الشعوب لحفظ الّسالم العالمي الهدف من الكتابة،
يقول: "عندما تسامحون، فأنتم ترتفعون إلى هللا بأجساٍد من نور،

وتدوسون على الكواكب. وعندما تحقدون، فإّن أرواحكم تكون
محبوسة في أوكار الّظالم، وقلوبكم أضيق من نعوش".

بكلمة، لقد مازج الكاتب جميل الدويهي بين ما ُفطر عليه من
ومبادئ أخالقّية من جهٍة، وماٍ إنسانّيٍة وما ترّبى عليه من قيم

امتازت به شخصيته العلمّية األكاديمّية من جهٍة ثانية، من طاقات
البحث املنهجي البادي بوضوح من خالل معالجة املوضوعات التي
تناولها وهو يخوض تجربًة تبّتل فيها القيم سراًطا سوًيا، يدعو إلى

عيشه "في معبد الّروح"؛ وإن كانت الّتأثيرات الّدينّية قد ظهرت جلّيًة
في الكتاب، إضافًة إلى تسجيل مواقفه، رفًضا وقبواًل لبعض

الفلسفات وآراء الفالسفة التي بّثها املقاالت، ليبقى كتابه في نهاية
املطاف قيمًة ُمضافًة إلى مكتبتنا العربّية.
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 2016 تموز  24كتب األديب سليمان يوسف ابراهيم في 
إنتي ميل" ما يأتي: عن قصيدة د. جميل الدويهي "عقلي َميل و

جميلة كلماتك فيها من ميرون الصدق ونفح الغزل الشفيف بعض
ما فاض على جنبات حبرها السلسبيل من روحكم الراقية الطيبة.

ومن ناحية املرأة : هي ذاك املخلوق اللذيذ الحضور الذي يفرحنا
ويضنينا حضوره بيننا. ومن غيره ال طعم للحياة: ففيها متعتنا ومنها

 مناعتنا ومن غير سواها ال طعم وال لون وال مذاق لحياتنا.
لكن لي لكم وصية؛ إياكم القول: "أنا أعرف املرأة" ففيه الهوة

السحيقة التي يقع فيها معظمنا. فاملرأة ال تدعنا نعرف منها سوى ما
شاءت أن تفصح لنا عنه. ذاك أن الذي أوجدها ال يعرف ربما

 مراميها واملقاصد التي تصبو إليها.
فأعظم ما يمكننا فعله ، أن نحبها ، نعشقها ونقدر حضورها بيننا...
ولنبتعد عمن شحت ثمارها أو محلت: فتبقى عندنا؛ ريحانة الوجود

ورفيقة الدرب التي ال مسار لدروبنا بالها؛ متمنطقين على جمالها
وروعة حضورها بيننا بصبر جميل!
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مبارك سلف لقاؤك املنتظر بأحبابك وأحباب شعرك أخي الصديق
الدكتور الذي أعتز بصداقته جميل ميالد الدويهي: رجل يعتز به

وطنه ويفخر!
داعًيا لك بالتوفيق الدائم.

                                          سليمان يوسف إبراهيم
23/٧/2016                                            عنايا، في 
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تعليق على قصيدة الدويهي
 "اللي املجد ماشgي خلفها"

كلمه عا الهامش... لفته عا ضّفه... مباركه غاللك؛
 يا موسم بتوعدني بالحلى كل م رّفت ريشة جوانحك!

صباح الخير يا صديقي.
يا صديقي الخدت من شال حبيبتك عا الغربة معك خيط؛ تطير

اره...ّ بالفضا طيبالدكفيه سما 
والحلم ما بينطر ع كتف النطره حدا... يا بنمش®ي معو يا بيفل

لحالو... يفتش ع عيون تانيين بكرم املنى معمشقين... لكن؛ فرخ
نسر...خربش ع خدود الشمس غنيه؛ بدم الهجر يكتب قصايد

 أل رضو املا شاف وجا إال طول العمر، صبيه! ليليه
نيال الحامل قمر بالدو بشنطة سفرو للكون هديه... وكل ما عن عا

بالو هوى الوطن؛ بيشرب من دمع نورو خمره نديه!
ريشة جوانحك يا نسر منعت يباس الحكي وعطيت لفكر الغربه

زواده غنيه... وفكرك العا صاج منهنه من اللظى أرغفة نور للجوع
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يقدم يومية: شو هم إن كنت البس أو حفيان...الفخر؟ إنك لزوارك
أي متى قصدوك بيالقو مايدتك حاضرة تكحل عيون فكرن بحكي

مكتوب بمية ورده جوريه...
لم كنت يا شاعر بعمر الندي... بالك كانت بعباية مجدا تدفيك...
واليوم؟ صارت من خيوط الوفا اللي فيك تحيك للكون تياب ومن

نور سكب حروفك أمم تهتدي بفرح الهديه!
ملا خلف الحلم سعيت؛ كنت بحاجه لسفينه عا حدود األماني

تحملك تا حروف فكرك الدني تهّجي... وع شفاف ريشتك ملن تململ
سطول الدويهي؛ و غالل من أهراؤوأنور ... هّبت إهدن تالقي 

لخزاينها ترتجي مواسم غنّيه!
                                                     25 - 6 - 2016
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 ديب سليمان يوسف ابراهيم لنّص "الشمعة"مطالعة األ
ُقّدمت في جلسة حوارّية إفتراضّية

حول كتاب األديب د. جميل الدويهي "هكذا حّدثتني الروح"
 ناقدًا وأكاديمّيًا وأديبًا من أستراليا، لبنان، أميركا،15شارك فيها 

2020فلسطين وسوريا - أّيار 

- نّص الشمعة:1
ملاذا أهتّم كثيرًا إذا تركني أناس كنت أحّبهم ومضوا إلى البعيد؟

وملاذا أعتب إذا حملت شمعة ألض®يء الطريق، والناس لم يحّبوا
النور من يدي؟ 

لم أسأل مّرة واحدة شمعتي: ملاذا تبكين؟ ألّنني أعرف أّن النور يبكي
دائمًا على نفسه.

هل رأيت كم إّن هذه البئر عميقة؟ 
هذه البئر تشبنهي... مّر من هنا رعاة الجبال... وسمعت غناء

الحّصادين. والسماء كانت أصغر مّني في الليل. أنا مرآة للنجوم. وكم
رويت العطاش، ونسيت أّن العطش ولد معي... ويموت معي!
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ال تتوّقف عن الغناء أّيها العصفور... فليس عداًل أن تصمت
املوسيقى... وهذه الجوقة الصغيرة من العازفين التي دعوتها إلى

شّباكي، سأغّني معها ما حييت. ولو خِسرُت هذه املدينه، أو سرَقني
الغجر من أهلي... األغنية تعيش أكثر من السكوت... وصمتي هو

األغنيه.

وأّيها السهل، سأنتظرك بضعة أّيام، حّتى يصير القمح أشقر، كما
جدائل الصبّيه. ال تقل: إّنهم لن يعودوا... وال تعِط وأنت حزين، ففي

آخر الصيف، تلتوي أعناق السنابل تحت أقدام العابرين، وتصير
أنت صحراء... لكّن املوت ال يبقى موتًا، والشتاء ال يبقى شتاء إلى

األبد.  املوت عّكازة الحياة.
غدًا تصبح الشمعة عنوانًا لكتاب. والذين تركونا سيدخلون في

النسيان... 
وليس من رمح أعلى من شجرة السنديان، وال سيف يقطع الريح

التي تصرخ على األبواب.
- مطالعة األديب سليمان يوسف ابراهيم:2

ألتلّقف جمع" شمعتك"للوهلة األولى، ومذ واجهت عيناي نّص 
مشاهد أنوارها بالبصر والبصيرة معًا، أيقنتك تسكن رحاب

وكم يوجع البطل وْخز قتاد بطولة، كتبت عليه... مشاهدك بطاًل
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األلم الذي بُطوب حجارته ُتبنى صروح البقاء، وتشاد!... مسيرة ألم
.بيد صاحبها ألمد يطول

...في لوحاتك الخمس، أراك ساكنًا بنور فكرك ونورانّية بصيرتك
وإن تعّددت أوجه الحضور بطولة، يبقى الجامع بينها، أّن بطلها

بكّل ما أتى من مواقف، هّمه كان ويبقى أن ينحر الظلمة عند أقدام
على مدى عمر؛ لينير_ ضوء الحضور_ الضوء؛ وإن انتحر الضوء

دروب إنسانّية، وإن كانوا يمعنون إمساكًا بأهداب الظلمة، نكاية
... باعترافهم بعظمة تضحية النور موتًا على مذبح تقدمة املعرفة

أرى الكاتب يقف موقف املتسائل تجاهاًل واستغرابًا، غير منتظر
وهو املهتّم ألمر الذين قّربهم، معتنيًا... على أّي من تساؤالته جوابًا

بهم، ومن أجلهم، باذاًل كّل جهد ونصح، فكان جزاؤه أن تركوه
كما أولئك الذين حمل إليهم بين اليدين...متخّلين غير مكترثين

هي روحه! شمعة مضاءة تعينهم على اجتياز درب السفر الطويل
...املشّعة بقبس من محّبة، وقمره النّير بوهج من فكر متوّقد

فطاروا بعيًدا عنه، موّلينه ظهورهم، غير ذاكرين ملا كانوا عليه وما
فبعد أن نبت تحت أجنحتهم زغب، ونما فيها ريش،. أضحوا إليه
وبالرغم من أس®ى، لم يواجه هو العقوق من بينهم... وّلوا مدبرين

بقساوة أو بصلف؛ بل بقي مصّرًا على بّث أهل دنياه من إشعاعات
قبسه أنوارًا؛ وهو األديب والشاعر املوقن أّن النور الذي ال يبكي 
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 .مسيرة دربه ال ينير دربًا آلخرين
أجد الكاتب في املشهدّية الثانية من النّص، وقد تقّمص دور

آنًا هو النور: البطولة في بئر ماء، بعمقها وسطحها صفحة مرآة
فهو يتواضع للناس كما صفحة املاء الساكنة... وآونة يعكس النور

تنبسط للنور أمام الرائي؛ ويعمق حضوره عمق بئر ليتعّرف بنفسه
ويعرفهم بما اكتنزت روحه، ليتمّكن كذلك من التعرف إلى

هو العارف دوره. وفهو، مرآة إنسانّية... مكتوناتهم وسبر أغوارهم
هو املروي ظمأهم إلى كّل... بينهم وما يصبو إليه من عالقته بهم

جديد وجميل، والراوي حكاياهم وفصول عيشهم معه. منهم من
ارتوى وشكر، وآخرون ارتووا وشكوا، منكرين أسباب بسوق

لكّن الكاتب بطل املشهد موقن أّن العطش يكون.... أغصانهم
أنرجسّية املبدع هي؟ لست! بنضوب حضوره إلى فكره تعّطشًا

لكن ما يصل لدّي، أنني في حضرة مبدع؛ بالكلمة يصّور... أدري
 أحوااًل ومشاهد تلصق على مرايا الذات، وتقيم بها طوياًل.

وألتقي الكاتب في ثالث املشاهد، وقد تمنطق بلبوس عصفور يبّث
وأغلب ظّني... األرجاء شدوًا وغناء، يفرح قلب الرّب وقلوب خلقه

أّنه ُيظهر نفسه بدور العصفور؛ حيث يغدو تغريده هو النور الذي
فهو بما صار إليه؛ غدا ملك الطير، داعيًا أجواق... يطلقه من ذاته

منهم، من بات معّلمًا... الطير إلى احتفالّية موسيقاه ووليمة غنائه
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ويبقى املهّم أّن املعّلم. وآخرون ال زالوا على فنون الغناء يتدّرجون
املحّب لطالبيه، قّرر أن يحيا معهم العمر، وإن عّرض نفسه

خالصة الغنى... لخسران حياته، سارقه الرحيل من بين أهله وناسه
أّن ما خلفه وراءه من غمار غناء وشعر سيميت السكون: لروحه

ويقتل السكينة من حوله، بعد جالء صوته عن مرسح هذه
الفانية، ليحيا الصدى أشّد وقعًا عند الناس، وأعمق رسوخًا في

ال تنقض®ي سيرة مبدع حّق بانقضاء... وهكذا قراراتهم واألعماق
زمنه وجالء حضوره عن هذه الفانية؛ ال بل هي ملع وإشعاعات تتألأل

من بعده مستصرخة األجيال استحضاره بما ترك خلفه لإلنسانية
... من ملح إبداع تحفظه من نسيان

والسهل في النّص هو حقل عمره... وينده الكاتب السهل؛ يسائله
الذي حّوله بالكد واملجاهدة من أرض وعر وصخور شخاريب، إلى

املهّم الالفت أّنه سعى مع! وبستان لزراعة فكر وبّث إبداعات يصلح
ففرحه يكمن بتحّلق... فَعلته املدعّوين إلى حصاد أشقر اإلبداعات

املدعّوين إلى وليمة إبداع، بعد أن كان الكاتب قد حّول الوعر، وعر
الغربة، إلى حقول غّناء تموج وتمور بعطاء املواسم، وكّل زاده

وعتاده لرحلته املغامرة إرادة صلبة قّدها من صلب جرود أرضه األّم
إهدن، موئل حنانه وجمع عاطفته التي تعاوده ظاللها صبح مساء

جّراء هجرة... وإّبان كّل غروب حنينًا يجيش بصدره قصائد وتالحين
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إّن األرض التي أودع صدرها بذور أحالمه شتاء؛... وغربة قسرّيتين
معّلاًل النفس أّنه سيستعيد وَمن عاونه الغرَس مواسَم من ذهب

وصيفّيات نضوج أفعال وإرادات تلو... العطاء ربيعات تلو ربيعات
...فكّل ما تستقبله تربة يموت بذارًا ليحيا شتواًل وأنصابًا. صيفّيات

فالبذور تّتكل على الشتاء لتنبت عند أبواب كّل ربيع وتطرح املواسم
... عند أعتاب كّل صيف

ونصل إلى خامس مشهدّيات الدكتور جميل ميالد الدويهي التي 
أيقظها مترامية الحضور على مرسح األدب الوجودّي، بعودة إلى

بدء، حيث نلقاه تلك الشمعة التي كاَنها وال زالها، أضاءها ذات حلم
وما برح ممسكًا متشّبثًا بنورها، يبّثه على دروب اإلنسانّية؛ مشيرًا إلى
من أدبر عنه من املدعّوين إلى وليمة اإلبداع، وهم سيدخلون حتمًا

عتمة غياهب النسيان، وقد أطفؤوا بعصف رفضهم وتقاعسهم
ألّنه ما من رمح أعظم... عن متابعة شعلة من نور قّدمها لدروبهم

بسوقًا من الشجرة التي انقطع عنها.
:وكأّني بالدويهي يعود شمعة، نورها يصرخ في وجوه أبناء الظلمة

أنتم، أّيها الراحلون إلى ديار الظلمة رافضين مسالك النور، سائرين
ماذا ستتركون للحياة وأبنائها من بعدكم؟ وما الذي! إلى ديار فناء

سيحّدث عنكم؟ أم إّنكم على مرسح أيامها قد جزتم من غير 
! حسيس؟
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لقد عَمدت أّيها األديب، في إضاءة شمعتك، إلى حقل معجمّي من
الطبيعة استعرته، ومن رحابها استقيته، مستعيًنا إلى ذلك بباقات

من صفات الشعور اإلنسانّي، وقد عقلت مرابطه إلى بوتقة من
الحواّس، استعنت بها على حوك مشهدّياتك بما يخدم إيصال

فكرك إلى القارئ بجمل رشيقة؛ يظّن قارئها أّنها السهل، ليكتشف
...أّنها املمتنع في آن إاّل على الذي تمّرس بركوب صهوات الكالم
فجاءت العبارات مكّثفة للمعاني؛ بحيث ال تحتمل زيادة وال

. على قولة الجرجاني" أتت الكلمات أثوابًا للمعاني"نقصانًا، فـ
يا صديقي، لقد جعلتنا نطيل املقام في رحاب أدبك، حيث قصرت

فتحَت الباب على مصراعيه ليدخل قارئك... والكالم على املفيد
رحاب فكرك؛ لجني ما أنت تريد الذهاب إليه، وسع خياله وقدرته
على صيد املعاني وصونها، محاواًل من جهتك أن تصلح ما أفسده

. الدهر
أغادر روضك الغّناء بنور الفكر ونّوار العبارات وشدو الحضور

أنهارًا من نثر فّنّي نرد ورده لنبترد تأّنق عبارة، وحسن مقاصد كما
دومًا؛ آماًل أن أكون قد حّققت بعض إصابة ملا شئت بشمعتك

املضاءة بحبر نّير، أن تسعى نحوه، وترمي إليه من دّر املعاني
بحصيف قول إلى دقيق مقصد. 
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جميل الدويهي، مؤسس مشروع. مقابلة مع األديب املهجري د
أجراها األديب سليمان" أفكار اغترابية لألدب املهجرّي الراقي"

،2019ران حزي22يوسف ابراهيم، ونشرت في موقع" ألف الم" - 
قبل زيارة وفد “أفكار اغترابّية” التاريخّية إلى لبنان

جميل ميالد الدويهي؟ وما هي. باختصار؛ من هو د_ 1السؤال 
مؤلفاته حتى اآلن؟

جميل الدويهي أديب لبناني مقيم حاليًا في مدينة سيدني، صاحب- 
ولدُت في مدينة زغرتا. مشروع أفكار اغترابية لألدب املهجري الراقي

حاصل على دكتوراه. 1988، وهاجرت إلى أستراليا عام 1960عام 
، دّرست في العديد من املعاهد في1998من جامعة سيدني عام 

لبنان وأستراليا، وعملت أستاذًا لآلداب والعلوم اإلنسانية في
كما عملت في. 2013-2006لبنان بين عامي - جامعة سيدة اللويزة 

أعمل حاليًا. اإلعالم مذيعًا ومعد برامج ورئيسًا لتحرير صحف
.مديرًا لتحرير جريدة املستقبل األسترالية

القصة: كتابًا في أنواع مختلفة من األدب 40نشرت حوالي 
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.القصيرة، الرواية، الشعر بجميع أنواعه املعروفة، والفكر
اإلبحار إلى حافة الزمن(- رواية)عودة الطائر األزرق : أهم أعمالي

قصص)أهل الظالم ( - قصص قصيرة)من أجل الوردة (- رواية)
تأمالت من صفاء(- فكر، صدر باللغتين)في معبد الروح (- قصيرة
(-فكر)رجل يرتدي عشب األرض ( - فكر، صدر باللغتين)الروح 

عندي حنين البحر( -سبعة أنواع شعر)أعمدة الشعر السبعة 
شعر مدّور) ّبِكأح: وقلت ( - شعر مدّور عامي)للشط البعيد 

حاولت أن أتبع( - شعر منثور)كلمات لعينيك الهاربتين (- فصيح
عا مراية الحبر إنتي( - شعر منثور)النهر ال يذهب إلى مكان ... النهر

، أشهر املعارك(النص العامّي الشعري)القصيده والورده الوحيده 
(...تأريخ باللغة اإلنكليزية)اإلهدنية في التاريخ 

إضافة إلى أبحاث أكاديمية منشورة في كتب ومجالت متخصصة،
أهمها بحث في صورة الشيطان عند غوته وأمين الريحاني، منشور
في كتاب منارات ثقافية، وعلى موقعي، وهو أول بحث على اإلطالق

.يتناول التشابه بين غوته والريحاني
جميل ميالد الدويهي؛ هل لكم أن تضعوا القارئ في . د_ 2السؤآل 

صورة واضحة حول مشواركم األدبي في املهجر األسترالي منذ 
البدايات حتى اليوم، مرورا بمراحل التأسيس؟

2004- 1988األولى : تنقسم رحلتي األدبية في أستراليا إلى مرحلتين- 
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في املرحلة األولى لم يكن عندي مشروع، بل. 2019 - 2013والثانية 
كنت أنشر الكتب على املستوى املحلي، وأعتقد أن هذه املرحلة

وجهان ملدينة"كانت مرحلة بداية نشرُت فيها أعمااًل شعرية، مثل 
"...أحّبِك: قلت"، و"تقاسيم شرقية لرقصة الفجر"، "واحدة

،"أهل الظالم"و" من أجل الوردة"ومجموعَتي قصص قصيرة 
".الذئب والبحيرة"ورواية واحدة هي 

سنوات كنت أثناءها في لبنان، 9الفاصل الزمني بين املرحلتين هو 
، نشرته دار"طائر الهامة"حيث نشرُت عماًل روائيًا واحدًا هو 

.قصص لألطفال نشرتها الدار نفسها 8أبعاد، و
عندما عدت من لبنان، وأسست 2014املرحلة الثانية بدأت عام 

، وهو يقوم على"مشروع أفكار اغترابية لألدب املهجري الراقي"
:أسس، أهمها

موقع أفكار اغترابّية اإللكتروني الذي يحتضن أعمااًل أدبية- 1
.راقية

مشروع أدبي يتميز بتنوع غير مسبوق، ال في أستراليا وال في العالم- 2
أنواع شعرية، وقصصًا 8العربي أيضًا، فقد أصدرُت من املشروع 

،(اإلبحار إلى حاّفة الزمن)، والرواية (الحافلة والولد ممكن)قصيرة 
مالت من صفاء الروح، ورجل يرتديأفي معبد الروح، ت)والفكر 

(…عشب األرض

34



إخراج العمل الثقافي من اإلطار املؤسساتي إلى اإلطار العملي،-3
فكم من املؤسسات تعمل في الثقافة، لكنها ال تفعل شيئًا سوى

الظهور والتقاط الصور، فنحن حولنا أفكار اغترابية إلى مطبعة،
سنوات، ليست كلها 5كتابًا في أقل من  35وقدمنا للناس أكثر من 

فهناك كتب ملريم رعيدي الدويهي، وكلود ناصيف حرب،. كتبي
وأليكس حدشيتي، وكالدس القزي، وطوني رزق صدرت إما من

وبعد زيارتي إلى لبنان هناك. أفكار اغترابية وإما بدعم منه ورعايته
على املائدة كتاب ملريم رعيدي الدويهي، وكتاب أو كتابان لكلود

ناصيف حرب، وكتاب لكالديس القزي، وكتاب لي… وهذا االنتاج
أثبت للناس أننا نختلف عن مؤسسات أخرى طابعها فولكلوري

وأنتم تعرفون أنني جئت إلى املشروع من خلفية أدبية ولم. ظهوري
األصيل يشتغل بصدق واستقامة، أما. أكن طارئًا وال طفيليًا

الطفيلي فيلجأ إلى األساليب امللتوية لكي يثبت نفسه، واألصيل
.يبقى أما الطارئ فال يستمر، والزمن كفيل بإثبات هذه الحقيقة

إقامة ندوات وجلسات حوارية بصورة دائمة، فال يكاد ينقض®ي -4
.وهذا سر نجاحي وديمومة مشروعي. عمل حتى يظهر عمل آخر

وموقع"  الراقيلألدبجميل ميالد الدويهي . مشروع د_ "3السؤال 
اإللكتروني؛ عرينان تسكنهما ومنهما انطلقت إلى" أفكار إغترابية"

فإلى أين وصال بك ومعك من مشوار الحلم؟. العاملية
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مشروعي لألدب الراقي هو توأم ال ينفصل عن موقع أفكار- 
اغترابية، فاملشروع هو الروح واملوقع هو جسد يضم الروح التي ال

وهذان العرينان كما تصفهما خرجا من الجغرافيا. تستكين
الطبيعية إلى جغرافيا أوسع، وتجاوز أفكار اغترابية الحدود،

وأصبح على كل شفة ولسان، وحضرتكم في لبنان تعرفون عنا وعن
.عن متناول املهتمينأيضًا أعمالنا في املهجر البعيد الذي كان بعيدًا 

ويحاول الكثيرون أن يقتدوا بأفكار اغترابية وإنجازاته، ونحن ال
يضيرنا ذلك، لكننا نؤمن بأن الذي يعمل بصدق وضمير سيصل

حتمًا إلى أهدافه املرجوه، وما يميزنا أننا نسير بخطى ثابتة وال نحرق
وكما قلت دائمًا نحن نعمل ملئة سنة قادمة، وقد ال يعترف. املراحل

ق البعض ما نقوم به، لكن املسيرةّدبنا كثيرون، وقد ال يص
وأجمل ما سمعناه خالل نضالنا وسهرنا القول إننا نقلنا. متواصلة

.مركز الثقافة العربية إلى سيدني بداًل من بيروت ودمشق والقاهرة
كيف تنظرون إلى الحركة الثقافية الرائجة اليوم عبر _ 4السؤال

وسائل التواصل واملواقع اإللكترونية؟ وهل تبني لحركة حضارية
تنعكس على الثقافة العربية بنتاج؛ يمكن أن نحسبه صيدا عارما

وحصادا وفيرا ملن يراقبون الحركة الثقافية بعامة؟
وما. نحن نبارك كل عمل إيجابي، وال نقلل من أهمية أي إنجاز- 

.تحتضنه وسائل التواصل االجتماعي ليس كله جيدًا، فبعضه جيد
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وبهذا املعنى أؤكد لك أن أسماء معروفة انطلقت من أفكار اغترابية،
استرعت انتباهي بعد وقوعي على نصوص لها نشرتها على مواقع

التواصل، كما أنني أنشر أعمالي وإنجازات أفكار اغترابية على
فايسبوك، ليس طمعًا في اإلعجاب والتعليقات بل لنشر األدب
الجميل، وإظهاره للناس، ودفع اآلخرين إلى تبني األفكار املضيئة

وليس كل ما نقع عليه في صفحات. وتعميمها لتطوير البشرية
التواصل االجتماعي هو شعر وأدب، فبعض الناس ال يعرفون أن ما

.يكتبونه ليس أدبًا، لكنهم يحاولون، والعصافير ال تطير إلى الوراء
هل تجدون أن ثمة توازيا في النشاط الثقافي، بين ما _ 5السؤال 

يطبع وينشر من كتب من ناحية؛ والحركة النقدية النقدية املواكبة
األثر اإلبداعي بهدف تجويده وتقديم ما يليق بالقارئ وما ينتظر أن

ينهل من معين كل مبدع؟
ربما يكون النقد مواكبًا للحركة األدبية في بالد غير أستراليا، وما- 

يدل على صحة ما أقول غزارة إنتاجي في سنوات قليلة في مقابل
ّيوهذا األمر ال يثير استغرابي وحدي، فلد. ضآلة النقد ألعمالي

أصدقاء من األدباء في أنحاء العالم يستغربون هذا األمر أيضًا،
ويسألونني عن سبب التجاهل لكتاباتي، وهناك العديد من
ولعل. املواضيع التي يمكن أن يتناولها الباحث في مسيرتي األدبية

الناس هنا يميلون إلى شعر معين ويحبونه، ولكن ال نستطيع أن
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نؤسس حركة أدبية شاملة على نوع واحد من الشعر أو نوع واحد
من النثر، وبصراحة أقول إنني حملت عبئًا ال يحمله عدة رجال
عندما قررت أن أمأل الفراغ بأنواع جديدة، فانطلقت إلى رحاب
القصة والرواية والفكر ونوعت في أعمالي الشعرية، لكي أغطي

والذين يواكبون الحركة... مساحات واسعة غير مكتشفة من قبل
األدبية يعرفون ماذا أقصد، أما النقاد في أستراليا فلست ألومهم
إذا كانوا لم يجدوا في أعمالي شيئًا يكتبون عنه، ويمكن أن أكون

ولكن ال يستطيع. قصرت ولم أبدع في جميع األنواع التي طرقتها
صاحب عقل أن ينكر ما قدمته من أجل نهضة اغترابية ثانية، فأنا

أضحي بصحتي ووقتي وأبذل معنويًا وماديًا في سبيل هذا النهوض،
ال ترقى إلىأّنها بينما أرى مديحًا متواصاًل ألعمال يعرف الجميع 

.املستوى املطلوب
_بالعودة إلى نشاطكم الثقافي الذي جعل منكم اليوم _ 6السؤال 

زعيم النهضة األدبية العربية في ديار اإلغتراب_ والحق يقال
أستراليا، أوروبيا وعربيا، ما األسس واملعايير التي تعتمدها لجنتا

التكريم في كل من املؤسستين لقبول طلبات الترشيح ومنح جائزتكم
املعنوية القيمة؟

زعيم النهضة األدبية العربية في ديار االغتراب أستراليًا وأوروبيًا- "
، شرف ال أدعيه ولكنني أحبه، ويعطيني داللة على مدى"وعربيًا
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تقديركم لي وملعاناتي وتضحياتي، وهو تقدير أبادلكم أياه أضعافًا
وهذا الدور الريادي دفع بمجموعة من األصدقاء. مضاعفة

املخلصين إلى اقتراح إنشاء جائزة تحمل اسمي واسم مشروعي معًا،
الترشيح: أما املعايير التي نعتمدها الختيار الحاصلين عليها، فهي

كشرط أولي، بحيث ال ُتعطى الجائزة إال للمرشحين، سواء من
داخل أستراليا أو من خارجها، وليس شرطًا أن يرشح املبدع نفسه،

وأحيانًا يقوم شخص في أستراليا بترشيح. فقد يرشحه شخص آخر
والشرط الثاني. مبدع في لبنان أو في الجزائر أو في كندا أو في أميركا

هو أن يكون املبدع قد قدم مساهمات في حقل األدب، سواء أكان
أديبًا أم داعمًا للحركة الثقافية والحضارية، مع العلم أن الجائزة

ليست موحدة، فقد يكون الحاصل عليها قد نشر كتبًا وأعمااًل
أكاديمية، أو لم ينشر، لكنه ترك بصمات في حقل الثقافة واألدب

من خالل منصات أخرى كعمله في وسائل اإلعالم أو تشجيعه
...إلخ... للنشر

جميل ميالد الدويهي مرارا؛ وآخر التكريمات.ُكرمتم د_ ٧السؤال
كان تكريمكم الغير مسبوق حضورا ومشاركة من فاعليات ثقافية

وشخصيات دينية وسياسية، تقاطروا إلحياء املناسبة هذه في
بنظركم، ما امليزات واملواصفات التي تدفع. مدينة ملبورن مؤخرا

بأهل الثقافة ليتحلقوا مناصرين شخصية ثقافية يجمعون على
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أحقية تكريمها كما حصل معكم؟
العمل الثقافي هذه األيام ليس سهاًل، وخصوصًا في بالد بعيدة عن- 

ولكن الجهود التي أبذلها، واإلنجازات التي. مركز الثقل العربي
رض ويراها الجميع، أعطت ملشروعي املض®يءألأظهرها على ا

مشروعية ال نقاش فيها، وبات الصغير والكبير يعرفان عنه، وحتى
وأنتم تعرفون أن. َمن يتجاهلونه يعترفون في قرارة أنفسهم بأهميته

مشروع أفكار اغترابية ليس لنشر األعمال األدبية الرفيعة فقط، بل
هو مدرسة لها أسسها وقواعدها، وأهمها الرقي في التعبير، وتحويل

أما. األدب إلى حديقة يتمتع الناظر إليها بما فيها من جماالت وأبعاد
تكريم ملبورن، فللمرة األولى أقول إن مثله لم يحدث لزعيم

شخصًا في مقدمتهم قنصل 120الدعوة وجهت إلى حوالي . سياس®ي
لبنان العام الدكتور زياد عيتاني، ووجوه دينية واجتماعية، لحضور

حفل ثقافي إبداعي غير مسبوق، وهذه املرة الثالثة التي أتوجه فيها
إلى ملبورن، لكن التكريم األخير كان مختلفًا جدًا، وفرحت بمدى
تقبل الحاضرين ألنواع الشعر التي ألقيتها عليهم، فكنت ال أسمع

حركة أثناء قراءتي لقصائدي، وقدمت مجموعة كبيرة من كتبي
هدايا، وقد غمرني املحبون بفيض محبتهم وتقديرهم، وهذا يدل

على مستوى الذوق واللياقة والرقي األدبي لدى أهل ملبورن الذين
.ملبورن في القلب: شكرتهم مرارًا وتكرارًا، ودائمًا أقول
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أما املواصفات التي تجعل أهل الثقافة يجمعون على تكريمي، فهي
.الصدق واألمانة في حمل الرسالة، والتضحيات الجسام التي أبذلها

واألهم أنني جئت من األدب إلى األدب، وجئت من األكاديميا إلى
وكل ش®يء مثبت بالوثائق... األكاديميا، ومن الناس إلى الناس

كما. واألرقام، فلست بحاجة إلى تزوير شهادة ميالد ألثبت والدتي
لست أحتاج إلى وثيقة من املطبعة لتؤكد مجموعة األعمال التي

دفعت بها للطباعة، ودفعت من صحتي وسهر الليالي ومن مالي
.الخاص إلنجازها

الدويهي؛ أسس لتوأمة تحققت ما بين. نجاحكم د_ 8السؤال 
مشروعكم األدبي الراقي وموقعكم اإللكتروني لنشر األفكار

اإلغترابية وتحقيق التالقح الحضاري الفكري على صعيد الناطقين
بلغة الضاد من جهة، ونادي الشرق لحوار الحضارات من جهة

هل لكم أن تشرحوا لنا وللقارئ أهمية تحقيق هذه التوأمة. أخرى
بين الطرفين على صعيد تمتين العالقات وشد أواصر اللحمة

الثقافية ما بين لبنان املقيم ولبنان املغترب في الديار األسترالية؟
طاملا اعتبرت أن نادي الشرق لحوار الحضارات هو األخ األكبر- 

ملشروع أفكار اغترابية، وقد كان مشروع التوأمة مهمًا، ألنه ترجم
القواسم املشتركة فيما بيننا، فمشروعي يحمل شعلة حوار

"في معبد الروح"، "طائر الهامة"الحضارات، ومن يقرأ كتبي 
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يعرف املقصود من كالمي، فأنا أبشر" تأمالت من صفاء الروح"و
بعالم السالم واملحبة والتسامح، والحوار بين األديان واألجناس،

.بعيدًا عن ثقافة اإللغاء واملحو
ومن ثمار التوأمة زيارة وفد ثقافي اغترابي إلى لبنان، حيث تقام عدة
مناسبات وفعاليات ثقافية في املناطق اللبنانية، كما ستقدم جائزة

لعشرين من املبدعين أو املساهمين في حركة" أفكار اغترابية"
وسنعلن عن. آب في بيروت 22الثقافة، في أمسية مميزة يوم 

.تفاصيل املناسبات في مواعيد الحقة
من الطبيعي أن تمثل التوأمة جسرًا للتواصل بين لبنان املقيم

فكم هو مؤثر وعاطفي أن يقوم وفد ثقافي اغترابي. ولبنان املغترب
بهذه الزيارة تحت مظلة التوأمة بين نادي الشرق لحوار الحضارات

وكم هو مهم أن نبني هذه الجسور مع كل ! ومشروع أفكار اغترابية
!املؤسسات املهتمة بالثقافة واإلرث الحضاري في كل مكان

جميل ميالد الدويهي، من زيارتكم. ما الذي تتوخونه د_ 9السؤال 
التي تعزمون القيام بها على رأس وفد اغترابي، إلى الوطن األم، في

شهر آب املقبل ؟ وما هي اإلستعدادات الجاري تنظيمها ملواكبة هذا
الحدث الالفت واملميز؟

الهدف من الزيارة ثقافي بحت، فنحن نتكلم لغة اإلنسان- 
واإلنسانية الشاملة، ونتمنى أن نعزز أواصر الصداقة مع
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.املؤسسات املهتمة باألدب والتي تعمل للحوار الحضاري البناء
االستعدادات للزيارة قائمة على قدم وساق، ولكننا نعمل بهدوء،

ونؤمل أنفسنا بأن يكون. وهذا هو أسلوبنا في العمل منذ البداية
الوفد على مستوى الحدث، وأن يشارك فيه العديد من األدباء
واملثقفين والناشطين االجتماعيين من أستراليا وانحاء العالم،

ونشير هنا إلى أن الوفد. ليشكل تمثياًل عريضًا للثقافة في املغتربات
ومن أهم شعاراتنا. يمثل األدب الفاعل، بعيدًا عن االستعراضات

".أعمالنا تدل علينا"
Alephهل من كلمة أخيرة تود توجيهها عبر صفحتنا _ 10السؤال 

Lam جميل؟ تفضل. ولم نتطرق لها في حديثنا معكم د.
طبعًا هناك كلمة أخيرة مهمة، وهي الشكر الجزيل ملوقع ألف الم،- 

ولألساتذة الكبار جورج طرابلس®ي، كلود أبو شقرا، وسليمان
ولكل من الكبار الثالثة قصة تختلف عن األخرى في مسيرة. ابراهيم

فاألستاذ جورج طرابلس®ي كان يرعى كتاباتي في جريدة. أفكار اغترابية
وعلى الرغم من. األنوار، منذ كنت أستاذًا في جامعة سيدة اللويزة

عدم معرفتي به شخصيًا، فإنه يمثل شخصية ثقافية مرموقة،
واألستاذة كلود كانت تنشر من أعمالي. ويستحق أكثر من التكريم

على موقع ثقافيات، ولم أكن أعرفها شخصيًا، لكنها غمرت أدبنا
وهي أيضًا شخصية مهمة في عالم. املهجري بكل العناية والتقدير
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الكلمة املضيئة، ونحن نقدرها عاليًا، أما األستاذ سليمان ابراهيم،
فقد عرفته شخصيًا، وأكبرت أعماله األدبية واهتمامه باألدب،

وليس غريبًا... ونحن نعتبره واحدًا منا على الرغم من البعد الجغرافي
أن يكون هذا الثالوث االبداعي مكرمًا من قبل مشروع أفكار

الرب يحميكم وأللف الم كل. اغترابية، ونحن نتكرم بتكريمكم
.التوفيق والنجاح من األلف إلى ما بعد الياء

44



 سليمان يوسف ابراهيم إلى د. جميل الدويهيمن
بكم د. جميل أفخر  وبصداقتي لكم أعتز!

ليس بالغريب عنكم أن يتعشق فكركم عربي ثقف.
فبمحبتكم والسهر على لغتنا الحبيبة؛ أنت لم تحفظها من اندثار
وحسب؛ بل أغنيت عروقها ومفاصل التعبير، بدماء جديدة جعل
أفنانها ربيعية الطرد بألسنة عربية ستحمل ثمرها وظلها لعمر آت

من نضارة حضورنا في سجل الحضارات، ألجيال ستقيت من أدبكم
دوام بقاء؛ كما تزودت لغتنا ومغاني أدبنا غذاء من النهضة األولى.

فإن كان أحمد فارس الشدياق؛ مؤسسًا للصحافة بما أتى في زمانه،
ومعه أسياد الرابطة القلمية والعصبة األندلسية وما واكبهما وعاش

مستظال أفياءهما من أقالم بشعر ونثر إبان النهضة األولى تعتبران
رائدتين؛ فإن أتى املنهج التاريخي على تدوين حيثيات أيامنا الفكرية

ونبض الحركة الثقافية فيها؛ فمن بديهيات منطق املسيرة أن
يسجل إسمكم ومن معكم في خضم مشروعكم في سبيل أدب
مهجري راق، وما يرد من نشر للغتنا عبر موقعكم اإللكتروني
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_مواكبة لتطور_ "أفكار  غترابية"، بحروف من نور ذهب، لن يطاله
طغيان عتمة، ولن تقض®ي على شعاع حضوره هجمات تعتيم.

فالكلمة الصادقة، تستمد من صدق صاحبها عمرًا من أمد، تحملها
نضرة ألقة إلى موائد الفكر وصوان القلوب، بمجاذيف أجيال من
ألسنة، تتعشق توارث القيم اإلنسانية بموجها الصاخب الذي ال

يتوانى عن طرق العقول، حتى يقتحم قلوب الخلق؛ فيستوطن!
لست أبيعك موقفا د.جميل ميالد الدويهي؛ إن من يرتاد روض

فكرك الغناء بما طاب ولذ من ثمار املعرفة، سيقف موقفي وينحو
منحاي، ملا سيصادفه من كبر اإلنسان في أدبك وشعرك، والذي

معظمنا يتوق إلى مثله، حاماًل سراجه، باحثًا بلهاث شعاع ديوجيني
الشهقات عن درب قويم ينتهج الخطو إثره.

 2019 -1- 3                سليمان يوسف ابراهيم عّنايا - لبنان في 
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(2019 نيسان 4كلمة في يوم "عميد األدب املهجري" )
تحّية الوفاء لك صديقي، في مساء بهجة الكلمة!

)أقيم في سيدني حفل لتكريم األديب د. جميل الدويهي من قبل
لجنة برعاية النائب الدكتور جهاد ديب، 

وسّمي يوم االحتفال بـ "يوم عميد األدب املهجرّي "(

تحية اإلعتزاز بك، في لحظة تكريم، يتكرم بحصوله أهل الكلمة!
إنه الجميل الذي كرم خلقا من قبل أن تفيض أجاجينه على قلوب

أهل بالد العم سام أدبا بكلمة وقافية؛ وقد حل بينهم أديبا متأدبا
وشاعرا نهما حنانا تجاه من يحيا وسطهم، وحنينا مبرحا نحو أرض

وأهل هجرهما عنوة وصلفا... فراح يبني لهما بفكره وقلبه اوطانا
ن ظالل فكره الوارف فيها...إلى أن فاضت خوابيهيئووموائل يستف

بحضرتهبخمرة روح، راح كون من خمرتها يستقي حتى انتشت 
وحضوره قلوب رفاق له، متعت نفوسهم بما قدم لهم وطربت

قلوبهم ملا سمعوا منه، حتى بسقت أنصاب غرسه وطفرت مواسم
فكره، بأدب وشعر وقصة تداولت أخبارها دول وصقاع...
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وما مثولنا في محراب فكره الليلة مكرما، سوى وقوف على بيدر
حصاده ومعصرة كرومه الغناء!

مهما قلت بمن حمل الكلمة في فكره وقلبه وطرح أطايبها على موائد
املهتمين ليغتذوا، كما أغتذي، أبقى مقصًرا.

يكفيني أن أتقدم ملن نظر إلى حضور هذا العمالق املقدام بعين
رض®ى ومحبة وتقدير، نظرة سامية ؛بكل الشكر وآي اإلمتنان، ألن

بفكركم أيها املهاجرون تفرضون حضوركم وبمفكريكم تسمون بين
األمم، كما نسمو هذه الليلة بتكريم الغالي د.جميل ميالد الدويهي،

الذي سيبقى عالمة فارقة، على جبين حضورنا األدبي في ديار
اإلغتراب. فعهدي لك يا من أسمو بصداقته،أن نتابع معا السير:

مسيرة ونهًجا، لدرب رسمت بإصرارك ومحبتك وفيض التضحيات،
خطواته األولى.

فيض عطاءاتك، تستأهل مني الكثير. لكن، في هذه العجالة ومن
غير وقت مستقطع لكلماتي، يكفيني القول: أحبك؛ أقدرك، وأتمنى

لك فيض ودفق العطاءات، بمثل ما يتمناه كثيرون ممن تقاطر
ملشاركتك الفرحة في هذه األمسية.

 "لجنة تكريم األديب املهجري د.جميل ميالدـشكرا من القلب ل
الدويهي" ولكل من ساهم وسهر وتعب؛ في سبيل تحقيق "عرس 

الكلمة" في هذه األمسية العتيدة تكريما لكبير من وطني.
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من فوق مراكب الكلمة إلى شواطئ العقول... نزهة
نشرت في املجّلة التوثيقّية عن جائزة األديب د. جميل الدويهي

"أفكار اغترابّية" لألدب املهجرّي الراقي 
2020 عدد خاّص كانون الثاني 

ام على دربي رجاًل، بات في يَّ
َ
من روائع ُمصادفات الحياة، أن زرعت األ

نشطته: دفاتر ُعمري
َ
عتّز بصداقته ومواكبة أ

َ
صديق حياة، أ

تاها
َ
ة التي يصحُّ تصنيفها من ضمن روائع املُنجزات، التي أ الفكريَّ

دبي، في
َ
اعر جميل ميالد الّدويهي في منَسكه األ ديب والشَّ

َ
كتور األ الدُّ

سترالي
ُ
.املُغَتَرب األ

حايا عبر من ال بأس به، نتواصل مًعا ونرمي التَّ عشُت لردٍح من الزَّ
ًة عن دبّية التي ما توانى مرَّ

َ
الهاتف، ُمرساًل إليه بعض مقاالتي األ

سترالّية،" املُستقبل"نشرها لي عبر الّصفحة الّثقافّية لصحيفة 
ُ
األ

دبي يلقى رواًجا لدى القّراء: "وكان ُينبئني عند كّل مهاتفٍة بيننا
َ
أّن أ

جميل ميالد الّدويهي.ولم تطل املّدة، حتى غدا ملشروع د..." هناك
فكار اغترابّية"موقعه اإللكتروني 

َ
:ودخلُت بمقاالتي نادي املوقع"، أ
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كتور، أنَّ لجنة جائزة د علمني صديقي الدُّ
َ
، إلى أن أ

ُ
قرأ

ُ
 وأ

ُ
قرأ

َ
جميل.أ

،2018ميالد الدويهي لألدب الّراقي، قد رّشحتني لنوالها عن العام 
طالًبا مّني ِإرسال ِإشعاري باملوافقة على استالمها إن كنُت ِأرغب

ن... بذلك
َ
دبي، بعد أ

َ
ر أ مها من رجٍل يقّدِ بالّطبع وافقُت ألّنني سأتسلَّ

سِره
َ
دبه وشعره وتاريًخا له كوٌن بأ

َ
ِإضافة إلى كونها جائزٍة... َقّدَر أ

دب العربّي املهجرّي
َ
ه رائد األ فكرّيٍة ثقافّيٍة ُيمكن القول بصاحبها، إنَّ

ًرا. املُعاصر بال ُمنازعٍة هو الذي بذل ُقصارى جهده ووقته، ُمسّخِ
قاص®ي املعمور، على

َ
ة إلى أ معارَفه ومجمَل ُقدراته لحمل لغتنا العربيَّ

هلها، لجعلها صلَة الوصل األشّد
َ
جناَحي نسر، يعلو بها ويرقى بأ

هل الّضاد
َ
ّواًل، وأ

َ
بناني أ مل اللُّ نضارًة وِإصالًة وُقدرًة على جمع الشَّ

دف، ثانًيا حالمهم ويمُّ الّصِ
َ
ينما زرعْتهم أ

َ
.على مساحة الكرة، أ

هل الوطن
َ
ن يبقى ُمراساًل أل

َ
كتور أ بى صديقي الدُّ

َ
في هذا العام، أ

دبهم وشعرهم، وما تخّللهما من مواقف فكرّية
َ
بعد أن غدا رسول أ

قاصيص وخواطر، ربا عدد كتبه فيها على
َ
وجودّية في يّمٍ من أ

فكار اغترابّية" كتاًبا من إصدارات الثينالث
َ
 كتب10"، يضاف إليها أ

عدا ُمساندته في نشر نتاجاتصدرت له قبل تأسيس مشروعه، 
عضاء املوقع اّلذين باتوا من خيرة

َ
قالم في مغتربه من أ

َ
صحاب األ

َ
أل

بين، رسولتهم ِإلينا... كلماتهم صدقاء والّصديقات املقرَّ
َ
!األ

م لبنان، على رأس وفٍد
ُ
كان القرار بأن يزور الّدكتور جميل وطنه األ
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بناء الجالية الّلبنانية الذين ينشرون في موقع 
َ
فكار اغترابّية"من أ

َ
"أ

م برفقة وفد من . هناك
ُ
توا وطنهم األ

َ
رق لحوار"أ نادي الشَّ

علن عن مشروع توأمة فكرّية بينهما"الحضارات
َ
، بعد أن كان قد أ

قبيل املجيء إلى لبنان، وقد ُكّرِست الّتوأمة على مسرح بلدّية سن
كتور جائزته املعنوّية إلى بوتقة م الدُّ الفيل في لبنان، حيث قدَّ

مباشرًة وعلى أرض الوطن،، 2019املكّرمين الـُمعلنين للعام 
قافة بنانية وجمهوٍر واسع من أهل الثَّ قافة اللُّ بحضور وزارة الثَّ

راث في لبنان .واإلعالم والتُّ
ًقا الّلقاء بكم دكتور جميل وصحبكم من الوفد كم كان شّيِ

صدقاٍء لنا، من
َ
اإلغترابي، حيث نعمنا مًعا بلقاءات فكٍر ضّمتنا إلى أ

بواَب
َ
خلف بحار، صحَّ لنا أن جالسناهم، سامرناهم وفتحنا بيننا أ

جداد، ورحَب
َ
رض األ

َ
الّصداقة فسيحًة راسخًة رسوخ حنينكم إلى أ

نا إليهم قريبين، ما اّتسعت لنا املدى الذي جمعنا بهم بعيدين وضمَّ
ق لنا من سانحاٍت، على مساحة البالد، أرض مناسبات، وما تحقَّ

!امليالد
جائزتكم دكتور جميل ميالد الّدويهي، تكريٌم لي وِإكراٌم بحجم تكريٍم

تاني منكم، وكأّني به صادٌر عنكم، باسم وطن ِإغترابّي. وطنّيٍ
َ
نه أ

َ
أل

حّبوا كلمتي عدد سّكان
َ
ذين واكبوا وأ هُله الَّ

َ
ف، يناهز أ لبنانّي ُمثقَّ

قالم سادة موقع : وطننا
َ
فكار"هم قّرائي، وجمع ما ضّمني إليهم من أ

َ
أ
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ت" املُستقبل"وصحيفة " ِإغترابّية سترالّية، لزمٍن يربو على الّسِ
ُ
األ

سنواٍت، غدا لي من بعدها في قلوبهم موقٌع، وفي عقولهم مآٌل، هو
لسنٍة، وفي قرارات وجدان

َ
ا على أ زهو بعديده حيًّ

َ
.عمري الذي أ

52



الت من صفاء الّروح"قراءٌة في كتاب   "تأمُّ
للدكتور جميل ميالد الّدويهي 

 18 - 11 - 201٧ 

فرج جميل ميالد الّدويهي
َ
ُة على وطن الفينيق، أ مسكته الِغصَّ

َ
يوم أ

ها فلته من عقاله يستصرخ اإلنسانّيَة، علَّ
َ
عن "طائر هامته"، حيث أ

م من بعد فقده، إن سقته يسترجع وطًنا تفّقده فافتقد إليه! يمَّ
وسترالي، حيث قبض على حفنة حنين،

ُ
شطر األقاص®ي في املغترب األ

عجنها بماء حنان العينين وأودعها حقيبَة سفره ذخيرًة من وطن
األجداد واآلباء، يبني بطينها حجارة عمارته الفكرّية هناك... ولم

حالٍم زرعها في الوطن وما أفرخت!
َ
يتخّل عن أ

في"كانت أولى ثماره اليانعات التي وصلتني من التربة الغريبة، كتابه 
فكار ِإعترابّية: "، من ضمن مشروعه الفكري"معبد الّروح

َ
اّلذي" أ

ا ناشًطا، يجتمع فيه فكر الّلبنانيين وسواهم غدا موقًعا إلكترونيًّ
وصواًل. من العرب، يتنادون ويتسامرون في تالقح فكرّيٍ ُمستدام

، حيث صحوت ذات صباٍح على لقاٍء يتجّدد201٧لربيع هذا العام
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"تأمالٍت من صفاء الّروح"مع حارس املعبد، وهو يتلو على قّرائه 
. كتابه الفكري الّثالث

حالمه فيه أمام عينيه
َ
فبعد أّن نّقى األلم روحه على وطٍن تناثرت أ

هباًء، صفى ذهنه وختم قّصته الباكورة وحبره يلفظ نفسها األخير
لم يعد للموت مقعد، وال لطيور الّظالم: "على لسان فؤاد الّسرنوك

لقد عبرنا على الخيل من الّليل إلى الّنهار، وماتت كّل. غصٌن في غابة
في"استوطن من بعدها، ميالد جميل الّدويهي، ." الكلمات الحمراء

درك أّن اإلنسان ليس إلًها ولن يكون، ولكن" كاهًنا"معبد الّروح 
َ
أ

فيه قطرة من عبير اإلله فلماذا يفّرِط بهذه القطرة التي تعطيه
يًفا فيعاملجد والفضيلة؟ إذهب يا ولدي وتواضع للّناس لتكون ض

ا في تأُلهَك ".جسدَك وقويًّ
اًل ما تأمر به،"معبد الّروح"استوطن الكاتب  ، فعاش فيه متبّتِ

خادًما ألهوائها واملرامي الّسعيدة، خدين أهل األرض، من فالّحين
وحّطابين وِمكارين، أولئك الطيبون من صقاع األرض، يبّثهم املعارف
وح وما تأمر به من سلوك الصالح، من غير مشاوفٍة وال من معين الرُّ
ه بينهم، سراط عيٍش، لبناء عالٍم عنجهيٍة، داعًيا لعيش الّسالم وبّثِ

.محّبٍ ُمحتِرٍم لإلنسان وقيمه، وقد نجح بإقنعاهم وجذبهم إليه
ولن تكون: "فنسمعه يختم كلمته متوّجًها إليهم في خاتمة املواعظ

لي، في ما تبّقى من حياة، غبطة أكبر من غبطتي بإله الّسالم اّلذي
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".يعيش معكم، ولن يخرَج من بينكم بعد اآلن
متطي سحابة "تأَمالت من صفاء الروح

َ
صيلًة من" واليوم، أ

َ
خياًل أ

جياد فكر جميل ميالد الدويهي، يسوح بي في رحاب الّنفس البشرية
وكل ما ينتابها من هموم، ظنون ومآرب تشدُّ بها إلى تحت كي يتسامى

أهل"وقراؤه ... بها وبأهلها إلى فوق فوق، وكأني به املصطفى
فغناء الحّطابين! من موقعه" املطرة"والكل يتناوب دور " أورفيليَس

والحّطاب يرى! أثناء مأدبتهم يرى إليها الكاتب أّنها نوٌع من الصالة
!إليها ضرًبا من ضروب غسل الّتعب وليس احتفاًء وتعبيًرا عن فرح

وهو يرى إلى املوجودات ضرًبا من ضروب خدمة اإلنسانّية، ولو لم
أّما في نص! تكن الغاية منها كذلك ملا كان الخالق أوجدها

من- ، يحذر صاحب الّتأمالت سكان مدينته – اّلرمز"املتواضعون"
ذوات األقنعة اّلذين يتوارون خلفها مضمرين الحقد، مريدين ثبط

عزيمة العّمال املكافحين كي يثنوهم عن نشاطهم والّتقّدم؛ موصيهم
أن ال يتوانوا عن قولة الحق، ألنه ليس في جهر الحقيقة من تشاوف

لواح الخلود"أو ادعاء، بل 
َ
وفي “املرأة." نحت لإلرادة املؤمنة على أ

على الّشاطئ”، يتبدى لنا على لسانها محاورة الكاهن، أن املرتحلين
عّنا يماثلون قطرات املاء التي بالّرغم من معرفتها أّنها صائرة إلى َزَبد،

والّنفس... فهي تسير غير آبهٍة، فِرَحًة بحلول أوان الوصول
اإلنسانّية، قدرها أن تنتصر خلودا كما تنتصر الّزهرة بالّرغم من
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واألرواح هي العازفات أبًدا على قيثارة الخلود... ضعفها عند كّل ربيع
رسائل عّدة أيًضا يبّثها الكاتب! مناقضًة لنظرية املوت واإلنمحاق

، حول مفهوم"الّرجل العائد من الحرب"سطوره في كالمه عن 
الّنصر والهزيمة، وسبب اإلرتداد إلى ما يمليه صوت الضمير أو قِل

وفي ختام تصوفه األدب لقاءات، وقد... الخوف من فداحة العقاب
اّتخذ من الّطبيعة كرس®ي اعتراف، نسمعه يهتف داعًيا إلى انتصار

الياسمينه رمزا للمحّبة والسالم يعمان قلب اإلنسانّية جمعاء،
وتسكر فرًحا من خمرة فرٍح. حيث لن تجوع نفوسها إلى أماٍن بعد

صح عصرها من كروم العمر صافية معّتقة في أقبية الرُّشد والنُّ
فإّن كان الكّرام صادًقا بمعاملة الكرم،... وحسن الّسيرة بينهم

ستفيض خوابي الخّمار ِإّبان تشارينه بعتيقٍة تذهُب باألحزان وُتبقي
.على األفراح والغبطة األبدّية

إن ذرف الحبر هذا، على وجوه الورق بإشعاعات على الكتاب، يبقى
بعًضا مّما تستحقه تأمالتك في خضم صفاء روحَك جميل ميالد

الّدويهي، وأنت تسخو كاهًنا في معبد الكلمة، على بناء صروٍح لّلغة
العربّية في بالد غربتك القسرّية، عن وطٍن حّملَت منه راحتيك

الكثير من عبق قّنوبين، شاحًذا صدرك بالكثير من نسيمه العابق
طيًبا وقداسًة تزهر من عود قلمك، كّلما غرسته أو غرزته في كبد

. ورقة

56



مشروع د. جميل الدويهي" أفكار اغترابّية" لألدب املهجرّي الراقي  
في زمن تهاوي الكلمة وتساقط األوراق

2018ين األّول  تشر13

ما أفرحني وما أوسع قلبي ألخبار الدكتور جميل وصحبه من
املعاونين واملناصرين ملشروعه األدبي الراقي بمختلف وجوهه

ومظاهره وأسياد وسيدات القلم والريشة فيه بكلمة تنسيني ما بتنا
!عليه من تهاو وسقوط ألوراق الكلمة

ما بالهم في وطن الحرف باتوا يريدون ألوراقنا أن تصير تشرينية
!تطوطحها رياح التخلف عن مواعيد أعراس الكلمة، لست أعلم

لكم أغبطتني مسيرة الدكتور جميل لردح من الزمن، قبطاًنا
لسفينة لغتنا ومبشًرا بجماالتها في الديار األسترالية ومن خاللها

...بشارة تعم املعمور
لكن لم يكن يتناوب في خلدي أن تمني أن تقلني شكًرا لك ربي؛

 بعدئسفينة الغرب عن شاطىء تصحر الكلمة في لبنان بصفة الج
ما نشهده من إقفال لدور ومؤسسات صاحبة الجاللة في لبنان 
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!املعتبر جامعة الشرق وصحافة الشرق
ولكن ال وألف ال؛ ستبقى لكلمتنا النضرة وألدبنا ألق الحضور ما

دام في وطني حركات ومؤسسات ونواد ثقافية من خارج دور صاحبة
!الجاللة التي عشقتها العمر

تحيتي من القلب أسوقها تحية صادقة لكل من يحمل قلما أو يلوح
بريشة أو يضبط إيقاع نغم في دياركم األوسترالية تأكيدا على

العربية من كل أبناء الجالية ومن- حضور أهل الثقافة اللبنانية 
يتعاون مع الدكتور جميل ميالد الدويهي لتحقيق حلمه في جعل

لغتنا تجوب الكرة األرضية متعاظما شأنها وأهلها كما كرة
في زمن يظن فيه... علها تأتي مطبقة على جهالة وجهل....الثلج

في حين أن اإلبتعاد... املتعصرنون أن محاربة الكلمة يبني صروحا
عن مراتع الكلمة هو تهاو لكل ما بني عبر العصور من أمجاد فكرنا

...وحضارتنا
لربما ليس الوضع سيئا إلى هذا الحد؛ لكن على املثقفين من

اللبنانيين، أن يقرعوا صخبا نواقيس خطر أفول مجد الكلمة،
"...معلمو معلمي العالم"حافظين موقعهم في مقولة عمر فاخوري 

ألف تحية لكل من يسعى للحفاظ على لغتنا وحضورنا أسياد
ثقافة، في وجه إعصار عوملة، تفرض نفسها علينا ونحن عن جشع 

!وبعكس ذلك، فالت ساعة مندم... غولها الهين
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مشاركة في جلسة حوارّية حول كتاب "رجل يرتدي عشب األرض"
2028 حزيران 29لألديب جميل الدويهي - سيدني في 

يؤطر الكاتب". الالعنون:"  الذي سأتناوله في مداخلتي بعنوانّالنص
جميل ميالد الدويهي شمعة كونفوشيوس في حكاية مخطوطة.د

أراه يوغل في تأصيل جذور الحكاية ليعطيها بعدا. بنور حبر مض®يء
جديدا أعمق؛ وفي هذا سر املفكر الجديد بما أعمل فيه الفكر

إن النور والظلمة، الضوء.... البشري تفكيرا منذ أجيال انطوت
 الخير والشر؛ التفاؤلئوالعتمة، متعارضان قامت عليهما كل مباد

والتشاؤم، البركة واللعنة حتى بات يشع من تداولهما عقيدة
فلسفية ونمط عيش يختاره املرء منا ليقف من أمور الحياة

فعلى أقدام الظلمة ينتحر الضوء ومن....  تطبع سيرتهَفمواق
هذا ما كنت قد أوردته في. رارية الحياةمرحمها ينبلج معلنا است

غير أنني أجد نفس®ي واقفا مع... منذ سنين خلت" عود وعواد"كتابي 
العزيز الدكتور جميل ميالد الدويهي أمام فلسفة يوغل بها

ًامتخطي: تمحيصا وتبصرا؛ إلى أن يصل سابرا غور النفس البشرية
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حدود الذين يرفضون إضاءة بصيص أمل في عتمة األيام املدلهمة
إلى أولئك الذين ال يكتفون برفض النور وحسب، بل إن خبثهم
املقيت املمجوج يجعل منهم أناسا يتعشقون سًرا ما يرفضونه

إن أصحاب هذه النفوس، ألشد قذارة ومسخا من رافض®ي. عالنية 
َالنور؛ لوساخة األنانية املتحكمة بهم؛ بنظر الحاكم بالعدل، ومن

ولى بنظره أن يحرقوا بنار جهنم النور الذي رفضوه عالنيةاأل
وكم كان. وتعشقوه سرًا ، ليدفؤوا إلى شعاعه منفردين متفردين

ن يحدقوا بالشمس ويدعوا الناس إلى السير بهدي شعاعها…أحريًا 
ألن اإللتفات يكون على الش®يء أما التحديق فيكون به؛ لعلهم كانوا

ينجون من سعير الحكم وإن كان حكما عادال أبرمه بهم حاكمهم
كم مقيت يا سادة؛ أن نعلن. املفكر الذي تقمص شخصيته الكاتب

غير ما نضمر؛ أن نكره عالنية ما ومن نعشق سرا؛ فنحيا خطال
يخطل به كل من يتعثر بنا على دروب الحياة ؛ بدال من أن يسمو

! بعالقته اإلنسانية معنا 
مصلحًا يبذر دروب الورق بفكر نّيرًا حبر ،جميل. بورك قلمك د

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

من هذا املعين. وسالمي لك ولفكرك ولكل من سيستمع إلى مداخلتي
.الثر؛ أهوى اإلرتواء قيمًا ومبادئ، والسالم
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 ديب سليمان يوسف ابراهيمكلمة شكر بمناسبة حصول األ
2018 على "جائزة األديب د. جميل الدويهي أفكار اغترابّية" عام 

ألف تحية شكر لكم، واعتزاز بأن اختارتني لجنة جائزتكم الكريمة
واحدا من بين أربعة، ألكون من عداد مكرميها ضمن مهرجانكم

 . شكرًا لكل املهتمين2018دب املهجري اإلغترابي للعام لألالثالث 
،والساهرين على إتمام تفاصيل املهرجان من فاعليات ثقافية

 فكرية وصحافية...شاكرا من القلب والفكر؛ إدارة،إعالمية
جوزيفصحيفة املستقبل األوسترالية بشخص مؤسسها األستاذ 

خوري، ومدير تحريرها الدكتور جميل ميالد الدويهي، مؤسس
ومدير موقع "أفكار إغترابية" اإللكتروني؛ اللذين بفتحهما صدر

صحيفتهما واملوقع لكلمتي، سمحا للمغترب األسترالي بالتعرف إلى
فكري.

مبارك التكريم أيضا للرفاق الذين سيشاركونني فرحة نوال
الجائزة؛ في الحفل نفسه؛ مع حفظ األلقاب:

_ أليكس حدشيتي
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_ رندة رفعت شرارة
_ مريم شاهين رزق هللا

وليقدرني هللا، على عطاء فكري أبثه املجتمع اإلنساني، يليق
باملثقفين والثقافة سواء بسواء.

إني والحق يقال: أحيا بمحبتكم، وأكبر بها؛ فهي لي أثمن رصيد أكنزه
عن بيدر الحياة في مخازن أيامي!

تحياتي
.201٧- 12 -6 في ،اياّن ع
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كلمة األديب سليمان يوسف إبراهيم في حفل 
2018 حزيران عام 25أقيم في أنطش جبيل يوم 

حيث استلم جائزة األديب د. جميل الدويهي
"أفكار اغترابّية" مع ثالثة مبدعين آخرين: د. عماد يونس فغالي،

 الصحافّي فوزي عساكر  والشاعر قيصر مخايل

ا بأشخاص كّل يطيُب لي الّلقاء بكم هذا املساء، ُمبارًكا مزهوًّ
ُس َفني فشّرَفني، مؤّسِ املُكّرمين من بيننا، صديًقا وخديًنا، بعَد أن ّكلَّ

الجائزِة الّصديق القريب، بالّرغم من َمطاوي املسافات، الّدكتور
والني ِإّياه من خالِص الّثقِة، يوَم

َ
جميل ميالد الّدويهي، شاكًرا له ما أ

فكار إغترابّية"،
َ
راده، و"أ

َ
كوَن صوَت األدِب الّراقي اّلذي أ

َ
صرَّ أن أ

َ
أ

ّنُه موجوٌد معنا، كاَن
َ
ّسَسُه. فأحسُب، لو أ

َ
املوقع اإللكتروني اّلذي أ

ليتوّجه إلينا بالقول: املكّرمون جميُعهم، غنّيوَن عن الّتعريف،
مشهوٌد لحضوِرهم في الحركة الّثقافّية املحلّية عندكم، تعرفون

عنهم، رّبما أكثر ِمّما عرفُت ووصلني عن انجازاِتهم في عالم الكلمة
واإلعالم. لكن، من باب الّتذكير تعريًفا بسبب نوالهم جائزَة
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"مؤّسسة مشروع األدب الّراقي وموقع أفكار إغترابّية" بقراٍر من
ماَمكم،

َ
ما بكالمي ما جاَء في براءَة الجائزِة أ لجنة الجائزة، ُمدّعِ

قول: 
َ
عريفات الّتالية، أل  بالتَّ

ها ِبما كَتبت، عّلقْت مال معّوض فرنجّية، ُكّرَِمت ألنَّ
َ
الّشاعرة أ

يقونًة، من
َ
بلدتَنا، إهدن الحبيبة، في عنقها وعلى صدر كتاباتها أ

قبِل أن تطيَر على شفَتيها شعًرا، على جناَحي نورٍس، بمساهمِتها
فكار إغترابّية" والّصفحة الّثقافّية

َ
نشرا لقصائَد على موقع "أ

لصحيفة "املستقبل" الورقّية األوسترالّية، التي يشَغُل منِصب ُمدير
ُسها ومانحها  الّدكتور جميل ميالد،تحريرها، صاحُب الجائزة، مؤّسِ

الّدويهي.
الّشاعُر واإلعالميُّ الّصديق، قيصر مخايل مخايل، اّلذي ترَك في

عالم الكلمة بصمًة من صافي شعٍر في ديواِنه بالعامّية: "نّحات
ف آم"؛

َ
يًضا، عبَر إذاعِة "آكس- راي أ

َ
الّشمس"، وراقي ِإعالٍم أ

ومحّطِة "نوُر الّشرق" من خالِل برنامج "بخور الوحي" إعداًدا. وهو،
ّسسه، ُمستضيًفا في

َ
ُمسّمى ُمنتداه الشعري - الّثقافي، اّلذي أ

عالًما من الوسط الّثقافي األدبي والّشعري والفّني من
َ
حلقاِته أ

لبنان، بتقديٍم من اإلعالمّية ندى طربيه.
الناقد األديب عماد يونس فغالي: دكتور في النقد األدبّي، أستاذ

 فرع زحله البقاع. أديب ، جامعّي في الجامعة اللبنانّية - كّلّية اآلداب
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له ثماني مؤّلفات، تراوحت بين النقد األدبّي، وأدب التراث من اللون
املحّلّي، عدا عن الدراسات األدبّية واالجتماعّية، فضاًل عن

مداخالت ومحاضرات ودراسات حول كتب ومنشورات... إضافة
لكونه محاضرًا في ندوات الهوتّية وغيرها في علم اللغة السريانّية

وأصولها، مْغنيًا بها مكتبتنا الوطنّية والعربّية. وليس آخر طموحاته
تأسيس منتدى "لقاء" األدبّي الثقافّي، الذي له ما له من حضور

ونشاطات في الوسط الثقافّي على مساحة الوطن، وفي فلك
املنتديات الثقافّية املنتشرة.

الصحافّي الدكتور فوزي عساكر، مرّبٍ وأديب له مؤّلفات ثمان في
الفلسفة واألدب واالجتماع، عدا كتابته وإخراجه وتمثيله لسّت

مسرحّيات، ومشاركته في أعمال تمثيلّية  على شاشة" تيلي لوميير".
مؤّسس مجّلة "العاملّية" ومديرها العاّم، وهي مجّلة ثقافّية، شبابّية،

اجتماعّية... تصدر شهرّيًا منذ ما يقارب األربعة عشر عامًا من
جبيل إلى العالم، والتي أوالني فيها شرف أمانة سّر تحريرها. عضو

نقابتي الصحافة واملحّررين. حائز على دروع تكريمّية عّدة من جهات
ثقافّية واجتماعّية مختلفة...

هم ًمبارٌك من القلِب، لجميِع ُمكّرمينا في هذا االحتفاِل الّليلَة، وكلُّ
سرِة "مشروع األدب الّراقي" وموقع

ُ
عّزاٌء غواٍل؛ وقد باتوا من أ

َ
أ

فكار إغترابّية" إخوًة مقّربين، مرّحًبا بما يوّدون نشَرُه، في الّدياِر
َ
"أ
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ُس من خالِل كّلِ جهوِده األوسترالّية، ُمحّققين ما رمى إليه املؤّسِ
بنانيين، في هلها وناسها من اللُّ

َ
الّثقافّيِة، حفًظا لّلغِة العربيِة، لدى أ

ًسا نجَز، باَت مؤّسِ
َ
ّنه ِبما أ

َ
وستراليا كما في كندا واألميركيتين... حّتى أ

ُ
أ

لنهضِة أدِبنا بلغِة الّضاِد في املهجر! وكتلُة الّثلج، ال زالت تستديُر
سِرها...!

َ
ُمنحدرًة، من جبِل ُلبناَن األشّمِ لَتُجوَب الكرَة بأ

ا ما وجرًيا على ما يكون للمؤّسسات واملُنتديات الثقافّية محّليًّ
َ
أ

وعاملّيا، من تعييِن ما اصُطِلَح على منحهم صفة "سفيٍر" لهذه أو تلك
س الدكتور جميل ميالد الّدويهي، أن يوضَح منها. يهم جًدا، املؤّسِ

هذا األمِر للمأِل على الّنحو الّتالي: إّنه كان قد طرَح على لجنِة الجائزِة
بلَغ األسماَء الّلجنَة. ولكن، في

َ
فكرَة أن ُيعّيَن في كّل قاّرٍة سفيًرا. وقد أ

س، رفضت الّلجنُة فكرَة تحديِد خيِر، وبحضوِر املؤّسِ
َ
اجتماِعها األ

فَض، منًعا للُمماحكاِت واملُعارضاِت ها ارتأِت الرَّ نَّ
َ
سفيٍر باإلسم، أل

واإلحتجاجاِت التي ُتعيق تحقيَق الهدِف األساس للمؤّسسة، واّلذي
جله وِجَدْت، تحَت عنواِن: ملاذا فالٌن وليس فالًنا... وقد تّم

َ
من أ

الّرأي نهايًة، على تسمية الّصديقة اإلعالمية واألديبة كلود ناصيف
ولى املُكّرماِت من

ُ
وستراليا، ألّنها أ

ُ
حرب، عميدَة للمشروِع واملوقع في أ

كتور جميل ميالد الّدويهي، الحائزِة على جائزته العام ِقَبل الدُّ
ل، في أوستراليا. وعميًدا للمشروع2016 سِة األوَّ ، في مهرجاِن املؤسَّ

حافي سليمان يوسف ِإبراهيم  ديب والّصِ
َ
واملوقع في لبنان ومنه، األ
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م لبنان، في مهرجان العام
ُ
ه أول املكّرمين في الوطن األ تمايًزا، ألنَّ

 في العام الّتالي، من خارج أوستراليا وكندا واألميركيتين.201٧
قة كتور الّصديق جميل ميالد الّدويهي، على الّثِ جنة وللدُّ فشكًرا للَّ

ِة. ولياني ِإّياها بتسميتي لهذِه املَهمَّ
َ
اّلتي أ

تقّدُم منُكم بطلب قبولي بينُكم على ما
َ
وبتواضع الّسنبلة املألى، أ

سّموني به، من غير ُمكابرٍة وال ُمشاوفٍة. والكثيرون من بينكم، يعلم
فَس الِتصاًقا ميُت النَّ

ُ
نّني لسُت غاويًا  ملناصَب، وال ساعيًا، أ

َ
يقيًنا، أ

حّبَة، سفراٌء للكلمِة
َ
صدقائي األ

َ
نا، يا أ و بأصحابها! فكلُّ

َ
بالكراس®ي أ

دراِجها، في سبيل إيصاِلها
َ
اَءِة التي صرفنا عمرَنا على أ الّطيبِة البنَّ

ب عنَده، ونزرع في نفوس أبنائه، ُحبَّ اإلنساِن، مُلجتمٍع، نحّبِ
والّرغبَة في إعالِء شأِن كرامته من بين مخلوقات الخالِق، بِعلٍم،

أدٍب وفنوِن، ما ُدمنا جميَعنا قد انضوينا تحَت رايِة األدِب املهجرّي
ُس ويتمّنى الّراقي، بمغتربيه وُمقيميه، عيلًة واحدًة، كما يعشُق املؤّسِ

لنا أن نكوَن، ُمستظليَن املحبَة فيما بيننا، نفيُء إلى احترام بعضنا
ميا ملشروِعه بعًضا في تعاُمِلنا، ُمساعديَنه على تحقيِق األهداِف السُّ

ه؛ ومن غيِر ُمشاحناٍت هّدامٍة، بل بُرَؤًى الفكرّي الّراقي مثَل ُرقّيِ
رباَح اليوم في

َ
وجهوٍد ُمتضافَرٍة، نعمُل من خالِلها، على حفِظ أ

جاجيِن املُستقبل!
َ
أ

ختاًما، شكًرا باسمي واسم املُكرمين، كما باسم مانح الجائزة د.
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ديق اإلعالمي بادرو الحّجه، صديق جميل ميالد الّدويهي، للصَّ
وستراليا، كما

ُ
بناِء الجالّيِة الّلبنانّيِة في أ

َ
فيَن وأهِل اإلبداِع من أ املُثقَّ

ِمه تعَب استالم هذه الجائزة، التي ألبناِء الوطِن املُقيِم، على تجشُّ
نحتفُل بتسليمه شاراِتها وِسماِتها دروًعا وميدالياٍت ألصحاِبها باسِم

مانحها؛ بعد أن تسّلَمها هو باسِمهم منه، في مهرجان ملبورن،
قيَم للّشاعر واألديب جميل ميالد الّدويهي،

ُ
املنقطع النظير، اّلذي أ

يلول املاض®ي من هذا العام 
َ
. والّشكُر من عميِق2018في نهاية أ

القلِب والوجدان باسمنا جميًعا، لهذا الّديِر اّلذي استضاَفنا
هريِة اّلتي لطاملا قد قبيِتِه الدَّ

َ
الليلَة، العابِق قداسًة تتضّوُع من أ

قالًما ِريًشا وإبداعاٍت، ممزوجًة إلى
َ
نفاَس املثقفين، أ

َ
ت أ ضمَّ

فراِحهم منُذ زمٍن الكفاِح واملجاهدٍة، بشخص رئيسه
َ
هموِمهم وأ

ير املحترمين، وكّلِ األب الّصديق جان - بول الحاج وجمهور الدَّ
اّلذين وافونا ملشاركِتنا فرحِتنا بأعضاَء ُجدٍد أعّزاٍء، ينضوون تحَت

َزة واملُمّيَزة، اّلتي نحُن بَصدِد رايِة الجائزِة الّثقافّية الفكرّية امُلَميَّ
ل مسؤليِة خدمِتها من الّلحظِة فصاِعًدا، آملين أن يكوَن لنا منها تحمُّ
جميُعنا؛ دور الكهرمان األمين في هيكل الّثقافِة، وعلى موائِد الكلمِة

لُسِن األمِم وعبَر
َ
زًة بين أ وأهِلها، ِحفًظا لُلغِتنا لغِة الّضاِد، ُمعزَّ

م بنا من ًيا، كما في امُلغترب األوسترالّي، بحسِب ما تعشَّ جيال محّلِ
َ
األ

خالل تكريِمنا، َمن مّيَزنا بجائزته.
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ويهي... هنيئًا لنا بك سفيرًا لثقافتناجميل الد

مه ُمنتدى “لقاء” احتفاًء بوجود في الحفل التكريمي الذي نظَّ
فكار

َ
الّدكتور جميل ميالد الّدويهي مع وفٍد مرافق من شعراء “أ

ستراليا - ِإغترابّية“
ُ
فكار- أ

َ
م لبنان تحت عنوان “أ

ُ
في الوطن األ

ة في بيروت اغترابّية” في ِرحاب “لقاء” على مسرح املكتبة الوطنيَّ
: ، ألقى األديب سليمان ابراهيم الكلمة التالية(2019)صيف 

رائع” ،من “جبل القداسة” عّنايا ّم الشَّ
ُ
نيُت، وإلى بيروَت “أ

َ
إليكم أ

قول
َ
:نحوكم دلفُت، أل

حزمُتم حقائَبُكم بشراِع الحنيْن
رِز

َ
ِميْن…: وانطلْقُتم بالَد األ وجوَهُكم ُميّمِ

والفرُح يغمُر ُعيوَننا والوجوَه؛
ِة ثقافٍة ْن َنلَقاُكم على ِمنصَّ

َ
!قاماٍت َمياميْن: أ

ماس®ي بيروَت التي تبقى
َ
يقة الّشيقة من أ مسية الرَّ

ُ
ني في هذه األ يسرُّ

ح تصفَّ
َ
وصاٍب، أن أ

َ
غِم من كّلِ ما ينتاُبها من أ رائع، بالرُّ ُم الشَّ

ُ
أ

دنى
َ
تهّجى لهفَة العودِة في عيوِنكم، وأنا على أ

َ
وجوَهكم عن ُقرٍب، وأ
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نظرًة نظرة، ولفتًة لفتة، تضجُّ قلوُبُكم بُمنى: من قاب قوسين منكم
هِل الكلمِة وساَدِة اإلبداِع من وطِنكم اإلُّم، لبنان

َ
قاءات مع أ .الّلِ

فيَن من جمهوِر شُعُر بثراِء فكٍر وِغنى روٍح ونحُن نلتقي مع ُمثقَّ
َ
كم أ

رق لحوار الحضاراِت” برئاسة هِل “نادي الشَّ
َ
وطني، كوكبًة من أ

دة فو مٌة أن نتعارَف بُكم عنالالسّيِ ود، وهي سانحٌة قّيِ وري عبُّ  تنُّ
هاًل ومرحًبا بُكم بيننا

َ
.ُقرٍب؛ فألُف أ

نُتم، سفراُء حضارِة وطِننا من “نادي الّشرق لحوار
َ
هؤالء أ

فكار
َ
الحضارات” والّسادة املثقفين الــُمنَضويَن تحَت لواِء “أ

اغترابّية”، الذين آمنُتم بالحوار سبياًل سليًما تجتازونه درًبا،
دون مراقيه ُقُدًما، فتحوكوَن على نوِل الِقيِم واملبادئ بخيوِط وُتَصّعِ

قافِة في الوطِن هِل الثَّ
َ
ًة مع أ الكلمِة وخطوِط الفنوِن عالئَق ِإنسانيَّ

مٍة تعتصروَن في ِدناِنها، كما نعتصر من
َ
ودى بُكم إلى توأ

َ
الجديِد، أ

هل الوطن
َ
خموًرا من تواصِلنا وخيوًرا ال- عالقتنا بكم - نحن أ

.تنقض®ي لها مواسم
رَسيُتم

َ
قمتموها فيما بيَنُكما، فأ

َ
ُمباركٌة من القلِب هذِه الّتوأمُة التي أ

فيَن امُلجتمعيَن تحَت لواِء كّلٍ منُكما، ُنصرًة ِعبَرها انصهاًرا بيَن امُلثقَّ
ميا هداِفها السُّ

َ
مٌة نأَمُل من. لُرقّيِ الكلمِة وتحقيًقا أل

َ
هي بحّقٍ توأ

رَفين .ديمومِتها الكثيَر، في ظلَّ رعايٍة َخِبَرٍة وُمتابعٍة ُمرِشدٍة من الطَّ
ويهي إلى وطِنه الجديد،  كتور جميل ميالد الدُّ يوَم سافَر صديقي الدُّ
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حزَم وطَنُه لبنان وُلغَته العربّيَة في قلِبه، مع ما حَوت حقائُبه من
 أن. َمتاٍع ُمرغًما على هجٍر

ْ
وهناك، بنى لنفِسه سفينَة فكٍر لم يشأ

فكار اغترابّية” املوقُع
َ
سرُة “أ

ُ
يجوَب العالَم على متِنها وحيًدا، فكانت أ

قافي، رفاِقه في الّرِحلِة، حيُث ابتنوا للكلمِة مل الثَّ اإللكترونيُّ للّمِ الشَّ
وطاًنا ُجُدًدا؛ ُحقَّ من

َ
سوا أ سَّ

َ
بالكلمِة الحّقِ نثًرا وشعًرا قصوًرا؛ وأ

بعِدها أن ُيطلَق على صديقي من عارفيه وقادرّي سعيه بكفاٍح
ِة الجديدة” دبيَّ

َ
فهنيًئا لنا بَك. وسهٍر دؤوَبيِن، لقَب “زعيُم الّنهضِة األ

تمخُر ِعباَب: سفيًرا لثقافتنا، من غير حقيبٍة وجواٍز دبلوماس®ّيٍ
ٍة، كما تفرُض حضوَرَك على القلوِب ِكياسًة، ُلطًفا وسعَة محبَّ
قيِف، ُمرافًقا العارَف، ُمهادًيا خطَو املنابر بكلمِتَك الّراقيِة الثَّ

،ال تصبو من جليِل ُمساندِتَك  املبتدئ، مغتبًطا لنجاِح ُكّلِ ُمستحّقٍ
حبَّ لغتنا

َ
َك اإِلرتقاُء بالفكِر وَمن أ واملُتابعِة إلى جني مكاسَب، همُّ

.من بيننا
ميَك مَن َل مكرَّ وَّ

َ
ْن كنُت أ

َ
شكًرا لُكم من القلِب يا صديقي الغالي، أ

فخُر بنواِلها
َ
مة التي أ الـُمقيميَن في وطِنُكم لبناَن، بجائزتَكم القّيِ

قافّيِة التي نظرتم ِإليها والتي دبّيِة والثَّ
َ
منُكم لقاَء ُمساهماتي األ

فكار ِإغترابّية” في
َ
لكم على صعيد “أ ّنني ُممّثِ

َ
جعلتكم تعلنون، أ

كثَر من ُمناسبٍة
َ
.لبنان، في أ

ن نبقى 
َ
ميَن مثلي، بنواِلنا جائزَتُكم، أ عهدي لكم، مع َمن باتوا ُمكرَّ
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جِل ِإعالِء شأِن
َ
هِلها ولَسعيُكم امُلِجّدِ من أ

َ
كما عِهْدَتنا، للكلمِة وأ

وفياَء، ُمناصريَن كفاَحُكم، ُمجاهديَن
َ
قافّيِ أ عيِد الثَّ وطِننا على الصَّ

فكار اغترابّية” ُمزدهًرا كما
َ
ِة مشروِع “أ معُكم، بما فيه استمراريَّ

نُتم ُتريدون
َ
.نرتئي له مًعا وأ

دونيس
َ
ِة في بيروَت، الّدكتور حّسان أ شكًرا ملُديِر املكتبِة الوطنيَّ

بواَب صرِح املكتبِة الوطنّيِة ُمستضيًفا نشاَط
َ
العكره، فاتًحا أ

يلة .ُمنتدى “لقاء” معُكم هذه اللَّ
كتور عماد يونس فغالي، مع الهيئة س منتدى “لقاء” الدُّ شكًرا ملؤّسِ

شارَكُكم بهجَة ُمخاطبِتُكم قلًبا لقلٍب،
ُ
اإِلدارّية فيه، اّلذين ارتأوا أن أ

رِض الوطِن الحبيب.
َ
َخُر، على أ

ُ
ٌة أ عراٌس ثقافيَّ

َ
نا أ ن تُضمَّ

َ
آماًل أ
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من األديب سليمان يوسف ابراهيم إلى جميل الدويهي
كتبة الوطنّية - بيروتبعد أمسية :”لقاء” في امل

أضعف اإليمان أيها الرائد في نشر الكلمة اللبنانية في دنيا الثقافة؛
الذي جمع أهل الكلمة" أفكار إغترابية"عبر مشروعكم الثقافي 

.واإلبداع ؛ما بين لبنان املقيم ولبنان املغترب
:؛ رئيسًا وأعضاء"لقاء"فباسم 

"لقاء"إّن حلولكم على أمسيتنا عبر األثير يبقى شرفا ملنتدى 
.جميل ميالد الدويهي، وبكلمتكم نعتز ونفخر.خصصتنا به د

وإن دل حضوركم بيننا في أمسيتنا التسع واإلربعين عشية البارحة؛
فعلى عمق الروابط ومتانة اآلصرة ما بين فكرينا وأفكارنا الثقافية

بعامة؛ إضافة إلى ما يناغي وشائج القلوب ما بين طرفين أحبا
ويحبان لبنان ونضرة حضوره بين األمم، كلمة وضاءة مشعة بأدب

.وشعر وعمق فكر؛ ال ينوص لها مجتمعة شعاع
لكم كان يا صديقنا حضوركم طيب الوقع رفيع املفاجأة؛ لحظة

خصصتنا بقصيدتكم التي أنزلت علينا بردا وسالما وفيض حنين
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!من قلب صادق النبض
دمنا سائرين برباط وثيق فيما بين منتديينا؛ وما أوتينا من مقدرات

متابعة وحضور ،كي يبقى الفكر اللبناني على ألقه ودوام التوقد
إبداعا؛ في كل ما تسدونه ونسديه خدمة للثقافة واإلبداع

وتوهجهما عند مثقفينا اإلخوة واألصدقاء الذين نتعاون معهم في
 ملا فيه عظمة حضور،سبيل الحفاظ على توهج الفكر اإلنساني

.بالدنا بين األمم وفوق املنابر
مع خالص محبتنا والتقدير.

"أفكار إغترابية"وصديق " لقاء"عضو                                              
سليمان يوسف إبراهيم                                                   

إلى سدني أستراليا_ لبنان _ من عنايا                                         
                                                             22 - 2 - 2020
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ذكرى من نور

تحّية من القلب للصديق الدكتور جميل ميالد الدويهي مؤّسس
الثقافي؛ ومدير تحرير صحيفة املستقبل" أفكار إغترابية"موقع 

 يوم زيارته للبنان على رأس وفد ثقافي اغترابي؛ في بهو.األسترالية
م عشرين وجهًا مسرح القصر البلدي، في سن للفيل؛ حيث كرَّ

أستراليين؛ حيث تم- ثقافيًا من وجوه الوطن األم لبنان ولبنانيين 
نادي" من جهة و" أفكار إغترابية "إعالن مشروع التوأمة ما بين 

.برئاسة فوال تنوري لهذه الدورة" الشرق لحوار الحضارات

تحية صباحية 
...من جبل النور عنايا

إلى أستراليا 
تناهى إلى وجدانكم

من قلبي
 وطيب التذكار
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!همي صداها
... أيام معا أمضينا سويعاتها

...ألقًا نديًا
اجتازت سموات أعمارنا

!بهجة نهاها
كم كان شّيًقا 

:جوب رياض الفكر مًعا
...حنين... شوق... مراتع حب

غتسل بضياء حبركم أ
!شأو مداها

2020 - 4 - 18عنايا في 
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ضّمة عيد
(إلى د. جميل الدويهي )بمناسبة يوم ميالده

2019ران  حزي9كتبت في 

في يومك، يوم ميالدك ؛ يتنازعني ميالن؛ متسائاًل: أأهّنئك وأبارك
لك؟ أم أهنىء نفس®ي ومعارفك بأن ولدت فأهدتنا الحياة صداقتك

ومعرفتنا بك، أيها الغالي د.جميل ميالد الدويهي؟!
بالنسبة لي؛ أنا في العمق أحزن ليوم امليالد باملطلق، ألنه يعلن عن

انقضاء عام من عمر الحلم فّي، ولست أعلم إن كان سيسمح لي
بقطف عام جديد... مع أن كل بداية بعد نهاية؛ هي نافذة تشرع

بشيًرا لقادم من املنى والطموحات جديد!
غير أّني مع حلول ذكرى ميالد الغالي د.جميل؛ أتحسس الفرح

ينتابني شعوًرا وفكًرا؛ ألن بقدومه، يحمل معه أماًل بطموح جديد
على عتبة العام، يتململ سعًدا بانتظار أن يقمطه ويرعاه من بث

الكلمة روحا به تحيا ونتناقلها بفرح الزارع إبان كل موسم يودع فيه
آماله خصًبا ألرض الفكر والشعر واألدب، بانتظار أن يتفتق
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برعمها وتطرح الثمار مواسم. مع كل موهبة تحتضنها يا صديقي في
بالد العم سام… وأظن أن هو هذا عيد امليالد الحقيقي الذي تترنم

قلًبا وروًحا وفكًرا، عندما يتململ كتاًبا بين يدي صاحبه، وتحتضنه
عيون قرائه وأفئدتهم.

كل عام وأنت املعطي املشجع لكل ما يروي القيم واملواقف
اإلنسانية: فمن كان من وزنة حضوركم الفكري - الخلقي؛ ال يرتبط

ميالده بيوم بزغ فيه نجمه بين األبراج؛ بل يتوالد وينمو مع كل كلمة
تولد بين دّفتي كتاب؛ كان له الباع الطولى بأن تحيي صاحبها!
لن أطيل أكثر؛ مع أن شخصكم يستأهل الوفير وله على أهل

الكلمة من بين أحبتها الكثير. أختم ألقول: لست مهنئك بميالدك ؛
بل منهَئ أنفسنا بأن سمحت لنا الحياة أن نقلب مًعا صفحاتها

املجيدة وإن من خلف بحار!
تحياتي لك يا حامل املشعل رائًدا للنهضة األدبية اإلغترابية

الجديدة!
عشت رائًدا؛ معكم يزدهر وطن وبكم تسمو سيرته بين األمم.
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لسة الحوارية  على إعالن صدور الج2020 أيار 31تعقيب في 
حول كتاب "هكذا حّدثتني الروح" لألديب جميل الدويهي

ًوجًاتحّية لقلبك وقلمك مرتع حب، وصهوة فكر تمتطيه مسر
ألن نسوح فوق مرسح حبك،: وتدعونا في كل مرة... لثالوث اإلبداع

خيرك وجماالت ملعك؛ حاصدين إبداعات تنمي الفكر وتغذي
جنحة الحلم ، ونكتب من خالل ماأالوجدان، فنحلق معك ب

وإن كنا، في مرات، نفتح آفاق الحديث على....تهدينا، معك وفيك
فتزهو وتفرح لبروز اكتشاف ملعة... فكرة ربما لم تراود بالك

جراها يسهر"أم نقصر عن تحصيل فكرة تركت القوم ... جديدة
!"...ويختصم

لقد سمعتني د جميل ميالد الدويهي،... لكن، ومهما يكن من أمر
".أكتبوا لنكتب: "عبارة  مراًرا وتكراًرا أكرر على مسامعكم

تطالعني عند كل... وفي كل مرة، كنت أقصد بها رياضكم الغناء
موسم، أطايب الفكر ولذيذ مشتهى الثمر، يدفعانني خلف صيد

أكنز بها رياض افكاري؛ لنزهو معا...السانحات من جماالت فكركم
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 وما فاض من راحتيك من طيب الكلمة وعتقة،بالزارع واملزروع
لىإنستقل سطورها األشرعة  بفلسفة، أدب وشعر…: الراح؛ فكرا

...ن من خلف بحارإأمسياتكم املوانئ و
: ومثنىًا موصول للفتتكم الكريمة مفردًاشكر
. على ثقتكم بنا، إلشراككم لنا بمناقشة فكركم ووجدانياتكمًامفرد

ومتنى؛ على قراركم بنشر فكرنا وآرائنا إلكترونيا بقطفة بكر سريعة
ثرا مطبوعا من ضمن منشوراتوأ... النتاج، تذوقا لبواكير املواسم

تعلو رفوف مكتبتها ومكتبات أهللها وقوفا، تحفظ" أفكار إغترابية"
فإنها تبقى للزمن... عنا رونق أعمارنا يوم زرنا ؛ وإن بالتمني رياضها

إجانة من لذيذ ما اختمر به فكرنا من فكرك؛ وغدت من بعد
لباب، وإن كانت خلقت، لتذهبألتعبكم والسهر عتيقة، تحفظ ا

....بها زهوة باألصل
وليغِنكم الرب على العمر من يد جوده... جميل.خالص التحية د

.إبداعات؛ لنزهو معكم؛ بكم ولكم ما امتد بعشاق الكلمة عمًرا
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تعقيب من األديب سليمان ابراهيم على مطالعة البروفسورة 
 أميرة عيسgى -  سيدني حول نّص "كالريح في األرواح الجامدة"

 من كتاب "هكذا حّدثتني الروح"، ونشرت املطالعة 
2020 أيار 18 خاّص بالجلسة الحوارّية - فيكتاب في 

.أن يقرأنا الناسّم أن نكتب، واألهّم مه
فمن حقل تجاربه املعيوشة يقف الكاتب بستانًيا حذًقا، يشذب

أراء الناس من الحياة في مواقف شتى، داعًيا إياهم إلى تجدد
مسيرتهم حاضًرا واإلنطالق على دروب مستقبل، سراجهم له انعتاق

من موروث وتلفت إلى متطور خميرته من قيم ومبادئ، يجب
الحفاظ عليها لتحقيق الخطو تقدًما وارتقاء بالفكر والتصرف

اإلنسانيين اللذين عرفت الدكتورة أميرة عيس®ى في قراءتها القيمة أن
تبسط لهما الدرب نحو التحقيق، بتدعيمها الرأي بالرأي والحجة

بالحجة؛ راكنة إلى نصوص وأفكار من الكتاب ، ولو من خارج
.النص املعين

بوركتما عماًل،كاتًبا وقارًئا؛ ألنه بهاتين، تغدو األفكار نظام عيش،
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وتعدو شأًوا نحو نماء املجتمع اإلنساني، لتبطل مجرد أفكار
هاجعة بين دفتي كتاب، أو حبر ارتشفه الورق وبقيت روح صاحبه

خارج قارورة إكسير فكر يبني.
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تعقيب من األديب سليمان ابراهيم على مطالعة األديبة 
 كلود ناصيف حرب -  سيدني حول نّص "املبدعون والثرثارون"

 من كتاب "هكذا حّدثتني الروح"، ونشرت املطالعة 
2020  أيار 20في املجّلة الخاّصة بالجلسة الحوارّية- ُكتَب في 

الخوف والشجاعة متعارضان بين قيمة ونقيصة؛ جمع بينهما املوت
لجسدين تجاورا... ومن كان أفضل من امرأة تحكي عن شعورين

ي امرأتين؟َديتنازعان جس
قرأت بتؤدة العارفة إلى أين تريد الوصول، صديقتي األديبة كلود،

متلمسة استقراء املواقف الوجودية بلغة بسيطة تصل القلب
وتستقر في األذهان، مستعينة إلى ذلك بمواقف لألديب نفسه،

زرعها نباريس في كتبه، في غير مكان... فأتت شواهد على موقفه من
فظ مكانة، بحفظحاملرأة وما يريده لها من عّزة وما يطالبها به من 

كرامة.
دام قلمك قلما مشعا، يتلمس مع كل نهدة من حبره، خطوة على

ء.مدارج األرتقاء إلى مواطن البقا
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تعقيب من األديب سليمان ابراهيم على مطالعة األديب نبيل
عودة -  فلسطين حول نّص "املبدعون والثرثارون"
 من كتاب "هكذا حّدثتني الروح"، ونشرت املطالعة 

2020  أيار 21في املجّلة الخاّصة بالجلسة الحوارّية- كتب في 

دمت بنشاطك الفكري املتوقد على درب إشعال الكلمات سرًجا على
دروب أعين القراء؛ داعًيا إلى كنس القتاد من درب الزهر... فالشوك

خلق مع الوردة ليحميها من صلف متطاول... لكن ليس ليعيق
اه ألن يطرق أبواب الصدور لينعشها. وعلينا، نحنّدعطرها الن

املثقفين، ومن واجبنا، على ما جاء عند املتنبي: "أن نحسب الشحم
ممن شحمه ورم"... ولي فكرة واحدة أضيفها: إن شئنا إشغال عقول
القراء بما نبثه لهم من عقولنا، فعلينا أن نكنز لهم أهراء كتبنا بحبر

ينير وليس بآخر يعمي فيضلل من غير ما فائدة.
دمت أستاذ نبيل ناقًدا تسعى خلف إبراز الجماالت، دعوة إلى ما

نادى به األديب الدكتور جميل ميالد الدويهي بما تفضلتم به من
 قراءة.
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 عبدهللا الرفاعي - سوريا مطالعة لنّص "جاهالن" كتَب األديب
من كتاب "هكذا حّدثتني الروح". وعّقب األديب سليمان يوسف

2020 أيار 27ابراهيم على مطالعة األديب الرفاعي في 

كما...فالعارف ال يمكنه مماشاة العاقل... ما بين املعرفة والجهل واد
ذاك أن حبل وصال التفاهم...وأن العاقل ال يمكنه مماشاة الجاهل

حتى أن العارف يجد نفسه مظلوًما، محكوًما... فيما بينهما مقطوع
 أن املبهم الطلسماهل. والالفتعلى مجمل معارفه باإلعدام إزاء الج

يجعل العاقل يفقد معارفه وبخاصة إن فرض عليه العيش مع
فاألديب والقارئ مًعا أبليا البالء الحسن في تشريح املعضلة جاهل...
فبات لنا من النّص وقراءته مًعا مالذ لتجنب الجهل... وبسطها

.ودافع ملعاشرة العارف العالم
 كما لألديب جميل الدويهي،تحياتي للقارئ األستاذ عبدهللا الرفاعي

في ما قدماه لجمهور قراء العربية.
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 أوجيني عّبود الحايك - أميركا األديبةوتعقيب على مطالعة … 
2020 أيار 22 لنّص "الغنّي الفقير" من  "هكذا حّدثتني الروح" في

لقد قرأت صديقتي الكاتبة أوجيني عبود الحايك، بطل الدويهي
 تزّياّيصديقي، بكل تفصيل نفس®ي رسمته لك كلمة؛ موقف أم ز

...به، كي ال يفوته موعد دعي إليه أو ليتنكر قاصًدا آخر
أبرزت شخصية البطل الذي ربما هو الكاتب نفسه؛ أو وفي الحالين

وقد أتانا... حتى لربما يجد بعضنا نفسه تدعوة، في شخصية البطل
زيح البرقع عن وجوه حقيقة هذا البعضيمن ينيط اللثام عنه و

 عن بالها الكتابةاالذي تعرض ملواجهة موقف مشابه؛ وقد سه
...فيه، أو الكتابة عنه بعد

جميل.فإن كان د، بما أتيت في قراءتك من دراسة لنفسية البطل
ه وكالمه. فقدّيالدويهي، رسم خطوطه بطاًل عاملًيا، بما أظهر من ز

عمدته كذلك أنت، بما أبرزت من تفاصيل نفسية برزت في
دمت قلًما. شخصيته، خالل قراءتك التحليلية املوفقة ملواقفه

.قرأُتمشًعا من وطني ننتظر نهداته، آهات 
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سيدني مطالعة لنّص "طائر مريم رعيدي الدويهي - يبةكتبت األد
ليس له جناحان" من كتاب "هكذا حّدثتني الروح". وعّقب

األستاذ سليمان يوسف ابراهيم على مطالعة األديبة الدويهي
2020  أيار 25

أن يكون الشجرة املثقلة ثماًرا؛ أن يكون حامل حلم عباس بن
فرناس؛ أن يكون سيزيف القمة، أن يكون الشمعة املميتة ألي

ظلمة والحاكم العدل القاتل كل ظالمة، اإلنسان الخير املريد الخير
كاهن املعبد الذي يض®يء: جميل بنظري.لناسه وأهله، يبقى د

شموع فكره، كلمات وقصائد تشعشع دروب رواد أدبه، بسير
حضارية يتخذ قراؤه منها سباًل ومناهج، ليحلقوا في سماء اإلبداع

مالئكة، من غير جناحين، رغم أنف العواصف التي تهب ومرور
...التنين عاشق الخراب

ألنه الرجل الذي تعلم من السنبلة املألى، كيف تنحني للعاصفة،
فال تقصفها، وكيف تنتصب في وجه املوت، غير هيابة بالسنة

:ألنها تعي تماًما دورها في الحياة، كما األديب الدويهي يعيه ،املناجل
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ومن هنا توقه للمالئكية…. وجد كي يكون، غذاء لألرواح والعقول
!كما أن السنبلة وجدت لتغذي األجسام فتقوم للبناء

وإن كان القمح باني األجسام ومنشئها؛ فاملفكر باني العالم إنساًنا
.وحضارة يعليان شأن حضور هللا فينا

 لألديبة مريم رعيدي الدويهي على ما قدمت وسخت، محاولةًاشكر
أن تقرأ مع من يقرأون في كتاب أمجاد فكر هي شريكة في عيش

.وانتشار نتاجه
فمن أدرى بسيرة خصب وعطاء أرض، أكثر من إنسانة ساهرت

جميل الديهي، وكابدت املجاهدات، حتى أغنيا األعدال. فكر د
واألهراء بغالل السنين مًعا؟!
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كتبت األديبة كالدس القزي -  سيدني مطالعة حول نّص
"العظة" من كتاب "هكذا حّدثتني الروح". وعّقب األستاذ

2020  أيار 28سليمان يوسف ابراهيم على مطالعتها في 

هللا رحوم… وبرحمته يعامل خلقه... وبما أنه في غير مكان من
الكتاب صرح: "لم آت من أجل األصحاء بل من أجل املرض®ى".
من هنا ، علينا أن نقبل كالم الواعظ ونفهم غبطة َمن خالفا

الوصيتين... لكن، علينا كذلك أن نلتزم عدم إخضاع الرب
للتجربة، أو نسمح ألنفسنا أن يراود عقولنا السؤال حول ما إذا كان

الرب صادًقا نحو عبيده!
علينا الجزم بأمر واحد: "مقاييس عدالة السماء، ال تنطبق على

قوانين سنها البشر إلقامة العدل في ما بينهم على األرض"!
فكل ما يتعلق بالرب؛ بعين اإليمان يدرك؛ فعقل البشر قاصر عن

إدراك معنى حضور الرب عن طريق املنطق الذي يتبعه العلم
الكتشاف املعارف.

فالرب باملثل عّلم، ليكشف عن ذاته لإلنسان، وبالعجائب على يد
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ه القديسين بنعمة منه وشفاعة لهم عنده واصل مكوثه بيننائأوليا
وأكد حضوره املستمر في حياتنا بعد انتقال...

هكذا قرأت ما رمت إليه األديبة كالدس القزي في مطالعتها لفكر
الدويهي، الذي انتهج نمط األقصوصة أو الحكاية ليبث القراء

فكره في النقد اإلجتماعي الهادف إلى بناء، أو فألقل إعادة ترميم
النفس اإلنسانية؛ هيكل هللا...

مباركة مطالعتك صديقة كالدس؛ وال غرابة أن تقاربي هذا النص
فك إنسانةربالذات، وأنت على ما أنت من ورع الحضور بين معا

ّمًاتزينها إنسانيتها، و
ُ
 درج عن صدرها إلى مذبح الرب كاهن، رصدأ

أينما كان حله أو ترحالهة، عمره الثنين: مذبح يخدم كهنوته، ورعي
نذر نفسه جواًبا لنداء ربه: "إرع خرافي".

… ويبقى أن الحقيقة الوحيدة الراسخة: حضور املسيح في حياتنا؛
 ق تبقى ناقصة هي خارج حدود معرفته والتعرف إليه.ئوكل الحقا
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بيدر "أفكار اغترابّية"

منذ اللحظة األولى التي جمعتني األّيام بكم يا صديقي الدكتور؛ في
؛ انتابني شعور خفي، بأنني وقعت في ذاك النهار2013أيار من العام 

الثالث من زمن الورود،على رجٍل يطيب بقربه املُقام وتسمو به
ومعه املعالي.. .وما كنت مخطًئا البتة:

ا وبعالقتنا نماًء حّتى وصلت سفننا العامرة ها األيام تسير بنا نموًّ
بفيروز األغوار وأنجم املفاوز بأنشطٍة ومهرجانات كلمة رسمت

ورسمنا معك مغتبطين دروب نهضٍة أدبّية فكرية ثانّية في وطنكم
اد، ممعًنا طّي شوارد جماالتها اني رافًعا من قيمة لغتنا، لغة الضَّ الثَّ

سهرا، كفاًحا وبسط راحة من كّف سخاء شخص®ي محّبة بالكلمة
وأهلها.: مقدّرا املتمكن؛ آخًذا بيد املبتدئ، مهادًنا خطو املُريد

الّساعي إلى الّتمُتع بمراقي الكلمة تحت أضواء إشعاعاتها. 
انية في املهجر د.جميل ميالد الدويهي؛ كنت رائد الّنهضة األدبّية الثَّ

سترالي، وال زلَت املكافح املناضل على دروبها: وها أنت ونحن معك،
ُ
األ

نستعدُّ لعيش بهجة عرس كلمة جديد بغمرة سنابل  ثماني عشرة
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فكار اعترابّية" بمثابرٍة منك صارفًا
َ
من حصاد الكلمة عن بيدر "أ

األيام والّليالي جمًعا ملؤن مكتبٍة لن ينوص لها شعاع ولن تميَت
األيام منها ذؤابة. 

ني سأحظى عن بيدركم العامر شكًرا لرّبي ولكم يا صديقي؛ أنَّ
بصدور نتاجين اثنين باسمي، من ضمن املجموعة. 

وفرحي أن ضممُت إلى رحاب "أفكار اغترابّية " من بين ما ضممت،
قلمين اتنين تعتّز بهما لغتنا كّلما تنهد حرف على فراش سطر لتسمو
وتهنأ: الّدكتور عماد يونس فغالي، والّدكتور جوزيف الجمّيل اللذين

تسمو بحضورهما واملشاركات"أفكار إغترابّية" .
دمت دكتور جميل ميالد الدويهي لنا صديّقا حبيًبا وللغتنا. ولنا

ثقيًفا ُمحّبًبا.
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حصاد عن بيدر  عمر

عاشُق كلمٍة، واثٌق بحفظ الكلمة ملطلِقها حّيا ومن بعد انقضاء
فر… وألن املُبدع يصون بقاَءه نتاُجه، يصرف مؤّسس رحلة السَّ

كتور جميل" أفكار إغترابّية" وصاحب مشروعه لألدب الّراقي الدُّ
امه ولياليه في نسج حرير الفكر لبوًسا لبنات ميالد الّدويهي، أيَّ

إبداعاته؛ وما بين زرٍع وحصاٍد للجماالت التي تبقى، ُمعّمًرا أقببته
ًقا عطر حبرهم بالغالل، كانزها من كفاح املبدعين بفكره، معّتِ

 الّزمنئبفكره، في خواٍب من ُكُتٍب ينشرها على أرصفة األيام وموان
 تسمو بهماَيخّبئها في األقبية املعتمة بعد تخميٍر، لتغدو مراقُغير م

. مًعا
أدٌب إجتماعيٌّ وفلسفيٌّ في كّل ما تصخب به صفحاته من أفكاٍر

ومشاعَر إنسانّيٍة، تطفح من نفٍس كريمٍة؛ لتقَع في نفوس كباٍر،
فُتروي إنسانيتهم بفيٍضٍ من وجداٍن وحنين؛ يدفعان بأقالم

بما لذَّ وطاب من" الجميل"املدعّوين إلى مطالعاٍت وقراءاٍت في فكر 
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ثمار أفكارهم، حيث يطيب الّسمر مع جماالٍت ال خوَف عليها من
ما دام الفكر بعهدة جواهرّي يقِدر نظَم ،أنياب الّزمن وال من غدره

ر وُيغويه حفظ ثمينه؛ وفاًء بكفاح َمن قرأ في نصوصه وطالع ما الدُّ
م املكتوب نثًرا واملَروي حكايًة وأقاصيص  .جاء فيها، من قّيِ

ني منه مشكوًرا مجموعة منتالّساهر،كان أن وصل" الجميل" ألّنه 
Project Diaspora" مشروع أفكار إغترابية"اإلصدارات عن 

: سيدني، والتي كنت قد شاركت فيها جميعها
كتب كلماتها جمهرُة: 2020عدد خاص، صادٌر كمجّلة، في العام_ أ

بدعين الذين حازوا على 
2016ما بين " جائزة أفكار إغترابّية"املُُ
 تاريخ صدور العمل، بعد2020 للجائزة ، والعامساريخ التأسيت

جميل.العودة من رحلة حّجِ وفد أفكار إغترابّية الذي ترأسه د
 أيلول من العام4 آب و18الدويهي، إلى الوطن األّم لبنان ، ما بين 

على" غترابيةاأفكار "لوفد " لقاء"تضّمن كلمتي في استقبال ، 2019
من فوق"تحت عنوان . يروت- ب الصنايع -مرسح املكتبة الوطنّية

".نزهة مراكب الكلمة إلى شواطئ العقول…
آراء في أقاصيص "املضمون اإلنساني لَقصص ُمهاجرة" كتاب _ ب

تضّمن، سيدني- 2021. بأقالم نخبة من األساتذة" لجميل الّدوبهي
".ورقة رابحة"قراءتي النقدّية لنّصه 
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وح" كتبوا في : رؤى في فكر جميل الّدويهي_ "ج "هكذا حّدثتني الرُّ
تضّمن قراءتي الّنقدية، سيدني- 2021. بأقالم نخبٍة من األساتذة

". العدالة املفقودة" بعنوان  ،"الّشمعة" لنص 
ة الوفاء، نتبادلها على العمر أنخاًبا تحيا من فكٍر وقلٍبّتحي

جميل، على جباه يومياتنا مًعا قباًل من.ووجدان ، نطبعها مًعا د
إرادة بقاٍء ودوام إشعاٍع على دروب الكلمة التي تحمل للعالم قبًسا

.من ِقيم وإشعاعاٍت من معارَف، ال يخفُت لها نور
فهل تنتظر من قّرائك شكًرا على خطوتك الّشكر والعرفان نحوهم

ه من أفضل التحايا لشخصكم، أختم بهاأتكريًما لجهودهم؟ أرى  نَّ
الّدعاء لكم بطول العمر، دوام العطاء؛ وأن تكتب ليكتب: كلمتي

وك فيك؛ ما دام العمر وما سال لكم حبٌر فوق أشرعة من محبُّ
. ورق

سليمان يوسف إبراهيم 
2021- 4- 28عّنايا في 
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مقابلة مع مجلة العاملية أجراها األستاذ سليمان ابراهيم
2021ع األديب د. جميل الدويهي في نيسان م

هل لكم حضرة الدكتور ان تعّرف القارئ بشخصكم الكريم_ 1
ببضعة أسطٍر؟

ودرست في لبنان. 1960جميل الدويهي، ولدت في زغرتا عام * 
وحصلت على دبلوم دراسات عليا في اللغة العربية وآدابها من

عملت في. 1988هاجرت إلى أستراليا عام . الجامعة اللبنانية
اإلعالم، وتابعت دراستي في جامعة سيدني فحصلت على دكتوراه

مؤسس مشروع أفكار اغترابية لألدب الراقي في سيدني،. 1998عام 
ورصيدي األدبي حتى,. ومدير تحرير جريدة املستقبل األسترالية

كتابًا مختلفة األنواع األدبية، 44آخر العام الجاري حوالي 
كتابًا ألدباء في 22كما نشرُت من خالل مشروعي األدبي . وباللغتين

كتابًا حتى نهاية العام، منها كتابان 15أستراليا، وُنشر عّني حوالي 
وفي رصيدي مئات املقاالت واألوراق. لحضرتك أستاذ سليمان

الجامعية واملحاضرات واالفتتاحيات السياسية التي تجاوز عددها
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ألف افتتاحية، ومهرجانات أدبية حاشدة، وجائزة أفكار اغترابية
. لألدب الراقي

جميل ميالد الّدويهي. مشروع د"؛ و "أفكار إغترابّية"إّن موقع _ 2
جعال من شخصكم الكريم، إضافًة إلى سيٍل من" لألدب الّراقي

نتاجاٍت خاّصة وأخرى ألعضاء مشاركين في نشاطه الفكري،
ًة ال تهدأ، ستكم؛ آثاًرا مطبوعًة؛ وحركًة فكريَّ صدرت عن مؤسَّ

جعلت من شخصكم رايد الّنهضة األدبّية الحديثة في املهجر
هل لكم أن تضعونا في صورة الّتأسيس وما توصلتم إلى. الجديد

تحقيقه عبر نشاط مؤّسستكم على مدى سنواٍت من الكفاح
والّسهر؟

،"النهضة االغترابية الثانية"أطلقت على مشروعي األدبي تسمية * 
، وتكّرمت علّي"النهضة األدبية الحديثة"وحضرتك أطلقت عليها 

مدرستي- أهّمّية مشروعي . ، وأنا واحد من رّوادها"رائد"بتوصيف 
وكانت أستراليا بعيدة، ليس. أّنه انطلق من أستراليا إلى العالم

وكانت هناك أسماء قبلي، لكنها لم. جغرافيًا فقط، بل نقديًا وأدبيًا
ومجموع الكتب التي أصدرتها دليل. تنش®َئ حركة متكاملة كما فعلُت

وباتت مؤّسسات تقّلد مشروعي، كما أدباء في. على هذه الحركة
وقد ُكتبْت عشرات القصائد التي. العالم يستوحون من كتاباتي

وبين يدّي. ولو جمعتها لكانت كتابًا ضخمًا. تأثر أصحابها بقصائد لي
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قصائد كتبها صاحب الكتاب 10اآلن كتاب أدفعه إلى املطبعة فيه 
أقول هذا ألؤّكد أّن مشروع أفكار اغترابّية لم يعد. بوحي من أعمالي

وأعتبره... فكرة، بل أصبح منارة وصلت إشعاعاتها إلى العالم
سنوات، ما ال تحققه وزارات ثقافة في 6مدرسة حققت في حوالي 

وخّرجت هذه املدرسة وجوهًا جديدة، وأسماء أدبية. بلدان عربية
المعة يعرفها الجميع ويثني على نتاجاتها، كما اجتذبت جمهورًا

واسعًا إلى عالم األدب في قاّرة بعيدة عن مركز الثقافة العربية، حتى
قيل إن مشروعي نقل عاصمة الثقافة العربية من بيروت والقاهرة

.ودمشق إلى سيدني
كيف تنظرون من خالل عيشكم على مأدبة الكلمة، إلى الحركة_ 3

الثقافّية العربّية للجالية اللبنانّية في الّديار األوسترالّية؟ 
أغلب األدب هنا شعر، وأغلب الشعر زجلّي أو نثر شعري، وهناك* 

القّصة شبه معدومة، واألعمال. أعمال شعرية فصيحة ال بأس بها
الفكرّية قليلة، وقد استفاد مشروعي من هذا الفراغ، فمأله

 كما حطم،بالقّصة، والفكر، والتنّوع في الشعر بشكل غير مسبوق
.إنتاج ال تتوّقف" ماكينة"عامل الزمن والرتابة في النشر، فهو 

وأعتقد بتواضع، لكن بروح علمّية، أّن مشروع أفكار اغترابّية أخرج
طاقات إبداعية جديدة ال يمكن نكرانها، مهما كثرت املحاوالت،

.وصعبت الظروف

98



هونها في عملكم الّثقافي، لنشر النتاجات جما املصاعب التي توا_ 4
التي تقّررون إصدارها عن طريق املؤّسسة، وكيف يتم تمويل

تحقيقها، وكّلنا يعلم أن دون ذلك مشّقاٍت مالّية يتكّبدها كلُّ َمن
رام خوض الّتجربة؟ 

الصعوبات كثيرة، أهّمها محاولة طمس الحقيقة البارزة،* 
واالستماتة في تصوير املشروع على أّنه حالة عابرة وبسيطة ولم

وشكل... ولألسف شارك في ذلك أفراد ومجموعات. تقّدم شيئًا
أّما. أفكار اغترابية حالة قلق وإزعاج ال أفهم سببها وجدواها

املصاعب املادية فهي أيضًا جّمة، والتكاليف باهظة، وليس من
مؤسسات وال مصارف وال شركات وال متمولين أغنياء يقدمون إلّي

فكّل ما يصدر عن املشروع ممّول من فلس األرملة،. قرشًا واحدًا
وعلى الرغم من ذلك، تمكّنا من... وكل أديب يطبع على حسابه

تجاوز الرقم القياس®ي في عدد اإلصدارات في فترة قصيرة، وكذلك في
علمًا أّن مؤسسات ضخمة ترعى نشاطات أخرى. تنويع النتاجات

ليست في مستوى ما نقّدمه، ونحن ال نكسر يدنا، وال نطلب من
.أحد أن تساعدنا

َمن يعاونكم على إتمام التحضيرات، لتصير الكتب التي_ 5
تصدرونها جاهزة للّطبع والّصدور، وكّلنا يعلم أن دون إنجاز تلك

املَهّمات، مصاعب ومشّقاٍت؟ 
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نحن مجموعة من املحّبين واملتعاونين، نعمل بقلب واحد، فال*
أّما الكتب،. لجان، وال رئاسات، وال مناصب، وال بيروقراطية تعنينا

فأشرف عليها شخصيًا، من تصميم الغالفات إلى التقميش
.والترقيم، وصواًل إلى املطبعة

هل لكم أن تضعونا في صورة نشاطكم األدبي إصداًرا لنتاجاٍت_ 6
؟ 2021وتكريًما لشخصّيات، خالل العام 

هكذا حدثتني"أصدرنا عّدة كتب، منها كتابي  2021خالل عام *
،"بالد القصرين"، وكتابي "كتبوا في هكذا حدثتني الروح"، و"الروح

، وكتاب عن قصص®ي القصيرة بأقالم"كتبوا في بالد القصرين"و
بنفسج"نخبة من األساتذة، وكتابان لألديبة مريم رعيدي الدويهي 

فكر جميل الدويهي ومدينة القيم"، و"ناطر تا ترجع الضحكه
سألته فباح بأسرار"، وكتاب لإلعالمية ندى فريد "الخالدة
.دمقابلة مطولة أجرتها اإلعالمية ندى فريد مع األديب - األعماق

300وكانت للكتاب أمسية رائعة حضرها حوالي " جميل الدويهي
،"ليس لدهشتي عنوان آخر"شخص، وكتاب للشاعر غسان منّجد 

، وديوان للشاعر"سنابل الزمان"وديوان للشاعر أحمد الحسيني 
، وكتاب في املطبعة حالّيًا"كنوز الذكريات"فواز محفوض بعنوان 

كتبوا عن سّيدة الحنين كلود ناصيف- حروف ال تموت "بعنوان 
، وسيصدر هذا العام كتابان بقلم األديب سليمان يوسف"حرب
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.ابراهيم عن أعمالي ومشروع أفكار اغترابية، ثم كتاب لألديب د
جوزيف ياغي. عماد يونس فغالي عن أعمالي، يليه كتاب لألديب د

حدث في"وأعّد للطباعة قّصة من أبداعي . الجميل عن أعمالي أيضًا
وفي". نقوش على خريف الغربة"وديوانًا لي بعنوان " أيام الجوع

ستكون الجالية على موعد مع( 2021)الثالثين من حزيران املقبل 
مهرجان األدب الراقي الخامس في سيدني، حيث سنكّرم بجائزة

أفكار اغترابية نخبة من املبدعين، كما نحّضر ملؤتمر في كانون األول
إلبداع من أجل الحضارة- النهضة االغترابية الثانية "املقبل بعنوان 

". واإلنسان
، وباء اجتاح العالم وألزمه بالحجر والّتقوقع19كوفيد _ ٧

ًبا لحتٍف ما كان أثر الجائحة على. الحلزوّني، اتقاًء ملخاطر وتجنُّ
عاب التي حركتكم الّثقافّية في بالد اغترابكم؟ وكيف تخطيتم الّصِ

كاِتكم الّضرورّية إلنجاز اهداف املؤّسسة الثقافّية؟  أعاقت تحرُّ
بالطبع كوفيد أثر على أعمالنا، فقد كنا نقيم كل عام عدة* 

مناسبات أدبية، ومنذ أكثر من سنة ونصف توقفنا عن النشاطات
م كبير من اإلصدارات والجلساتَكالجماهيرية، لكننا عوضنا ب

لذلك ال نعتبر أن في األمر خسارة، بل تغييرًا. الحوارية على االنترنت
واملهم أننا في عمل دؤوب وال يهدأ كيفما كانت. في االستراتيجية

.األمور والظروف املحيطة بنا
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هل من كلمة توّد الّتوجه بها إلى قّرائكم في لبنان؟ وفي الوطن_ 8
ظر إليه، ولم اتطّرق له في األوسترالي؟ أم هناك أمٌر توّد لفت النَّ

أسئلتي لشخصكم الكريم؟ 
أتوجه إلى األحبة في لبنان بالقول إن قلوبنا معكم، ونشعر بما* 

تشعرونه في هذا الزمن الرديء، وندعو هللا أن يحن على لبناننا
.الحبيب، ويعود إلى ما كان عليه من رغد العيش والحياة الكريمة

وفي أستراليا، نطلب من املحبين وهم كثر أن يستمروا في عملهم
كما. الخّير لصالح البالد، ويلتفتوا دائمًا إلى أهلهم ووطنهم االول

نتمنى أن يبقوا معنا في مشروعنا، ألنه جسر حضاري ومرآة لثقافتنا
ولك أخي الغالي األستاذ سليمان، ولإلعالمي الكبير. في بالد االغتراب

كل الدعاء بالتوفيق" العاملية"القدوة األستاذ فوزي عساكر وأسرة 
والنجاح والشكر الجزيل الستضافتنا على صفحة من صفحاتكم
.املضيئة، وهو وسام شرف لنا نضيفه إلى أوسمة املحبة والتقدير
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