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 مقد

 

، كانت الخاطرُة موضوُع الدراسة، جواًبا دوحتيفي أثناء حديٍث فكرّي مع صديقٍة من 
صحيح أّني أنا أطلقُتها من بناِت قناعتي، إاّل أّنها استوقفتني، فأسميُتها  في السياق.

 للتّو: خاطرة فلسفّية. 

ِل كتاباتنا، وفي نقاٍش على المستوى الفلسفّي مع مفّكرة ألتقيها عبر األثير من خالل تباد
حضرْتني خاطرتي فأرسلُتها إليها. احتفظْت بها إلى ذاِت ردٍّ من إبداعاتها، قادني إلى 
طرح الخاطرة على حلقٍة من كباٍر. فأدلوا بقراءتهم فيها على مدى فكرهم، ُوسَع تفاعٍل 

 ثقافّي ممّيز. 

يٌر بدراسٍة أو بحث. لم أّدِع، وال يخطر في بالي أّن "خاطرتي"، أو أيًّا من تفكيراتي، جد
كّل اعتقادي يروح في اّتجاه المناقشة. حسبي أزُن نفسي على معاييَر من قامِة المفّكرين. 
من ناحيٍة أخرى، لم أنتظْر مدًحا ولو فكريًّا في قراءِة األحّبة الذين كتبوا. قد أنشُد انفتاَح 

ديني استزادًة في ، تهآفاٍق جديدة، من منطلقاتي الفكرّية، على منظومتي الفلسفّية مثالً 
في محّطاٍت ُتنشئها قناعاتي في تفاعل المثّقفين، وأتصّوب، متجّنًبا  تعّمقاتي. فأقفُ 

 انزالقات ومّتقًيا عثرات! 

شكًرا لمن وهبني ردًحا من وقته الثمين وقبًسا من فكره النّير، فارتفعُت إلى راقي حضوره 
 في ما أتيت! 

 



 الغالف ُم رس

 ابراهيمسليمان يوسف 

 

في خاطرتَك أّيها الحبيب،   بدها الويل بألف مخلٍب ونادّ لحظات منثورة على درب حياٍة؛ بات يه
جهدهم في آنية  فنوه على معارج السطور، حفظتَ أنت؟ ضنًّا منك بسهر أ أحّبٌة قرأوا، و ءُ أصدقا

 ...خميرًة لآلتي منهو الزمن خمرًة 

 رفيق الحبيب؛لأيها ا

 ردنا شعابها قلًبا إلى قلٍب وفكًرا إلى فكٍر، واليوم؟أ، كم في الرسم، دروٌب، منبسطاٌت وِقممٌ و 
ها نحن ننتظر مًعا شاخصين إلى يوم صدور النتاج، كآباٍء يشخصون بعين أمٍل لبزوغ فجر طفٍل 

دروب وُتسكُن يعلمهم أن الدنيا، بالرغم من كلح محّياها : ال زالت بألف خير.... فالّشمس، تظّلل ال
 ...كام تحت جفنيهااآل

لين أن يها تحت إبط مشواٍر كّلنا ننتظر مؤمّ والدرُب إلى الكلمة؟ خاويٌة بانتظار قدوم زّوارها ومحبّ 
ومدغدغة مشاعر وجداناتنا بما  ،تشرق شمُس يوٍم جديد نعود به إلى تقليب أفكار بعضنا البعض

أنهكتنا  التي يليق ويبُث القلوَب بهجًة بموسم جديد، وإن كان حصاده تحت وطأة مناجل كورونا
 ....حتى الغياب.... وبقينا نصارعها حتى شفير رغبة البقاء، عنوًة وإصراًرا

ان جاورت موئل فوٍل كالٍح، تخلخل منها إثنتبدو للناظر أنياب زماٍن جَ  وحجارة حائط هذه الدرب؟
وكأني بها بعُد بعُض حياٍة، تحتفظ بها لنهش من يقترب وقضم َمن تسّوله نفسه  .الكتاب،الفكر

 !!!ن خالإ الدُنوَّ من الكتاب المنتظر على قارعة مسار مفكرين ، لعدٍّ 

د  ليعاودوا الجِّ ،ٍ متحّينين فرصة أمان ،يتوصوصون فة الكلمة وَمن عفا عنهم ظلم الزمان، أّما أحبّ 
المعالم، وظهره ؟ تتململ عليه دروبنا  وجه الغالف واضحُ  .على درب إبداع؛ ُمصّرين على متابعة



تحت ضباٍب سديمّي النهدات  ،معالم حضور الحياة كلّ  بابّية تحت وطأة اإلنتظار ُمخفيةالض
 !!!كأمواج اندثاٍر أكيد

إصراركم يا صديقي، المماثل إلصراري: قرأ نأن أكون طليعتهم، ف لي فرصةُ  تكان ن، وأنا،ءو أما الّرا
لى ديمومة ، ونغادرها على أمل إصراٍر عأّنا ونحن على قيد حياة سنحياها الئقين بفصولها مواسمَ 

 .ناكُن الحلم أحداقَ القلم بيدنا ومس ، ما دامبقاٍء لن تحّده متابعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الخاطرة

 
 
 
ولنا لغُتنا نحن معشر األدباء لنا متعُتنا الخاّصة... "

الغزل في مكان ٕااّل  التواصلّية التي تشبهنا... قد تقُربُ 
 "!ٔاّنها تبادٌل فكّري ماتع
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ُ
 ها الممتعةخاطرة ودروب  

 

تشبهنا... قد تقُرب الغزل في "نحن معشر األدباء لنا متعتنا الخاصة... ولنا لغتنا الّتواصلّية التي 
 مكان إاّل أّنها تبادٌل فكرّي ماتع". د.عماد يونس فغالي

يقّدم الدكتور عماد فغالي هذه الكلمات الموجزة للمتلقي عالًما واسًعا في العالقة مع الكلمة. وبدًءا 
 نقف مع الكلمة المفتاح "الّتواصل" التي تفتح لنا مغاليق كلمته. 

ته، نرانا نّتجه إلى مفهوم نظرية الّتواصل التي أرسى قواعدها جاكبسون، وفيها فإذا حّللنا عبار 
يظهر نجاح عملية الّتواصل، من خالل اشتراك المرِسل والمرَسل إليه في الّسنن، وتقتضي العملّية 

 قناة، تنتقل بها الّرسالة من الباث إلى المتلقي. واللغة هي  وسيلة الّتواصل التي ينشدها فغالي.

ويراها لغة تشبه األدباء، وقد نتساءل كيف تبدو؟ إّنها كما يبدو لغة تعّبر عن مكنونات األدباء 
ومشاعرهم وأحاسيسهم وأفكارهم، فاألدب تعبير عن الحياة وسيلته اللغة، وهكذا بات األدباء قادرين 

ح، وما فيها على تصوير هذه الحياة، وتصوير ما فيها من آالم وآمال، وما فيها من أتراح وأفرا
من شقاء ورخاء، وما فيها من تقّزز ولّذة، وما فيها من كرب وحبور، وتطول الئحة الّتعبير عن 

 هذه الحياة.

وفي عملية الّتواصل هذه يرى أديبنا أّن عالقة الفهم قائمة بين معشر األدباء، أو لعّله يريد أن 
بّد أن يكون الّتبادل الفكري قائما والّطريق يقول إّن انقطاع الفهم يخرج المرء من معشر األدباء، فال 

 سالكة والمحبة دائمة، لتكون للكلمة وهجها وقيمتها.

البيان والتبيين حيث رأى أّن المعاني قائمة  هكلمة إلى ما ذكره الجاحظ في كتابوقد تعود بنا هذه ال
لهم إياها وهذه في صدور الّناس، وال ُيحيي تلك المعاني ذكرهم لها، وإخبارهم عنها واستعما



الخصال هي التي تقّربها من الفهم و تجّليها للعقل. هذه اللغة التي يقّدم األديب فكره للمتلقي 
 فيحدث الّتبادل والّتثاقف.

وفي خاطرة أديبنا هذه تكتمل عناصر العمل األدبي من الفكرة واألسلوب عبر اللغة، والعاطفة 
كم هو جميل هذا اإلمتاع الذي تقّدمه لنا، فيتحّقق التي تدفعنا إلى اإلعجاب والّتغّزل بها، و 

 الّتواصل، فنعود بذلك إلى الكلمة المفتاح التي فتحت لنا أبواًبا كثيرة فيها.

خاطرة أدبّية دفعت بي إلى أن أقرأها قراءة نقدّية، فكّل كلمة فيها تعّبر عن معاٍن فكرّية وأدبّية  
يمكننا إاّل أن نحّب قراءتها وفهمها، عّلنا بذلك نحّقق ما  وفلسفّية، وال نغفل ما فيها من متعة، وال

 ه أديبنا من تواصل بين األدباء الذين ينطلقون من لغتهم التي تشبههم. داأر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 الدكتور جميل الدوي  هي 

 

 



ي خاطرة د. عماد يونس فغالي 
 
 ف

 

لنا متعتنا الخاّصة، ولنا لغتنا يقول األديب عماد يونس فغالي في خاطرة له: "نحن معشر األدباء 
 ."التواصلّية التي تشبهنا والتي قد تقرب الغزل في مكان، إاّل أّنها تبادل فكرّي ماتع

محاور: النحن، المتعة الخاّصة، اللغة التواصلّية،  6يمكنني أن أشّرح هذه الخاطرة وأجّزئها إلى 
 ."لغة تشبهنا، لغة تقرب الغزل، تبادل فكرّي ماتع

 النحن، وَمن نحن؟في 

جماعة واحدة خلقها هللا لتكون منارات في مدينة الفكر. نختلف في الرأي، ونرتدي أثوابًا مختلفة 
بحسب الفصول، لكّننا واحد، كما األزهار في حديقة، بكّل لون وعطر وجمال، وفي نهاية األمر 

مة منه. وبيننا، معشر األدباء، نحن حديقة متناسقة. فإّنما الباري قد جمعنا ال لنختلف، وفّرقنا لحك
جسور كثيرة، فمهنا كان بيننا من تباعد، نظّل في تناغم، كما الموسيقى الحالمة في سيمفونّية 

 .الخلود
أّما المتعة، فهي في تعِبنا وتضحياتنا الجسام، وليَت الناس، كّل الناس يعرفون كم نسهر ونعاني، 

التبغ من حضن األرض الدافئ لتعانق الهواء والشمس. لُنطلع الكلمة من الفراغ، كما تْطلع شتلة 
متعة لها وجهان: متعة الجهاد، ومتعة الموسم الذي يقطر عساًل، ويفيض قمحًا وبيادر. فما 
أجملنا، فاّلحين في حقل الرّب... نزرع ونحصد، بل نبدع صورًا ال يتخّيلها رّسام! وما أروعنا 

وذجًا لكّل األمم، في بدع الخير والمحّبة والسالم... َمن كّلما نتحاور بالكلمة الحّقة، لنكون نم
 .نحن؟ إّننا حمائم بيضاء في فضاء النور والحّرّية

ولغتنا... يا لها من لغة! هي أسمى اللغات... وكما أّن للتاجر لغة الحساب واألرباح، وللسياسّي 
ميع ذلك. نعم نحن ننطق لغة السياسة والعالقات، وللبّحار لغة البحر والعواصف، فلغتنا هي ج

بألسنة الكّل، ونعّبر عن الوجود. لغتنا هي رداء أرواحنا، فكّل األثواب تعتق وتتساقط، كما تتساقط 



أوراق األشجار في الخريف، بْيد أّن الشجرة العاتية ال ُتعرف بثيابها، إّنما ُتعرف بروحها القوّية 
كالمنا الذي ِمن نور، يشّع في الخليقة،  المتجّذرة في األرض والزمان. وعندما نتواصل، فإنّ 

والناس يعرفون متى يبزغ الصباح، ومتى تشرق الشمس. وألّن المحّبة هي بيوتنا، فمن ألسنتنا 
تعرفوننا... ومن قلوبنا التي تصدح بتراتيل قدسّية، كما تراتيل الكاهن الذي يتعّبد، والنبّي الذي 

ّناه النبي داود؟ بلى... هو غزل رقيق، عميق، وحلو يرفع الصالة لرّبه. أفما كان غَزاًل ما غ
 .المذاق... ال تزال أصداؤه تترّدد في األّيام

 ولماذا تشبهنا لغتنا؟

وقف رجٌل وسيم المنظر، أنيق الهندام، أمام سقراط يتبختر متباهيًا بلباسه، ويتفاخر بمنظره، فقال 
أهل القَيم والحضارة. لغتنا تشبهنا ألّننا من ونحن نتكّلم حّتى يرانا «. تكّلم حتى أراك»له سقراط: 

طينة واحدة، صهَرتنا الحكمة، وعجَنتنا األزمنة، وخبَزتنا نار اإلبداع، فصرنا خلقًا يتمّيز ويتعالى 
 .في درجة فكره، وكّل كلمة ال تشبه صاحبها، هي من شمع يذوب ويتالشى

نا غرباء نتقاتل من أجل ُملك وثروة، بل أجل. إّننا في حوارنا الحضارّي، نتبادل اآلراء، ليس كأنّ 
كأبناء بيت واحد، له سبعة أعمدة من رخام وضياء. وتحت تلك األعمدة السامقة ال نضّج كما 

 .الرواقّيون، في هذيان وطالسم، إّنما نتواضع للحقيقة ونتلّفظ بها من أجل اإلنسانية جمعاء
 .تحّدث بلغة هللا... ونبّشر به في اإلنسانّيهخاطرة األديب الفغالي تعني باختصار: نحن األدباء ن

 

 

 

 

 



 

 

 

ل الدكتور  ي الجمي 
 

 جوزف ياغ

 

 

 



 متعة األدباء

 
لغة األدباء.. عطر من األفكار، بحر ماتع. أمواجها النور المصَفى في جرار الفكر، وأوتار 

 .الفراشات
 .لغة األدباء سحر، حَده البوح والروح وألحان الصبابات

 .شَبابة تطلق أنغام المطرمتعة األديب 
 .بديع، وخاطرة على أجنحة النظر متعة األديب قصيدة، نّص 

 .متعة األديب ابتسامة ثغر، ومضة جفن، لمحة فيها الزمان يختصر
نحن معشر األدباء" ... ضمير جماعة فيه حضور وسمر. حضور جماعة قاسمها الجامع "

 .غوٌص على الدرر
 .وارتفاق، بل حرية في الفكر والعشق، وثورة على القدروعشرة اآلداب ليس فيها اتساق، 

معشر األدباء تقول، بل معشر العبير يموج به القفير ، في غابات بوح، على قمم الجبال، وفي 
 .أعطاف سهل ومنحدر

 .لنا لغة تواصلية..ال، يا صديقي عماد، فلغة األديب اتصال، وإرسال، خلف أسوار الوجود
 .أبعد من لغات البشر. فيها النداء/ الندى وأحالم الزهر -قولوأجرؤ أن أ-لغة األديب

 .لغة األديب إشراق تفاعلي، ال تواصلي، بين واقع األرض وأحالم السماء
 .هي التعبير انفعاال، بين أرض وفضاء
 .فضاؤها القلب شريدا كأجنحة األحالم
 .رداؤها الحب غَريدا كأعطاف الهيام

 .أدب القلب تشبيه ومحاكاة وليس تشبهنا لغتنا، إن جاز في
 .لغة األديب ال تشبه إال نفسها، في اللون واللحن وأوراق الملذات

لغتنا ليست نحن؛ وهل يتالقى الخير والشر في بوتقة الذات؟ وهل نحُن نحُن حتى يشبهنا الحرف 
 بما فيه من َنعم تتشظى في بيادر الالءات؟
 .النداءاتويغزل فينا الحب مغزال المشتهى، تفيض 



وأول الغيث نداء القلب، في لجج الغزل. تحضرني سورة الشعراء. سيف يجوز القلب والفكر، في 
 .لقاء الشمس والقمر

 .وجهها قمر نقول. زرُتها كما النعاس والوسواس والخدر
 .وفي مقلة الحبر أشواق، أكاذيب، وأوهام ضاق بها الصدر، وجاعت إليها الفكر

 .، في جريء الغزلمنا، يقول العمريُ سالم عليها ما أحبت سال
 فهل نحُن نحُن وأوراق قلب المرء بين ربيع وفصول أَخر؟

 .غزل األديب فصل عمِر ماتع، في كتاب رائع، يخط حروفه الجرح المصفى، أنين الغرام
أجمل الشعر أكذبه، يقول الشعراء، بل جمال الشعر في عاطفة ثملى بالجمال، تصدح في أيكها 

 .هيامعصافير ال
 .أجمل األدب خيال يولم الموج، أغنية الدهور

 .أجمل الغزل متعة ال يصفها اليراع، وحب ال ُيراع
 .أجمل الغزل غزل ال إسفاف فيه، وال سقط متاع، بل تبادل فكري غايته اإلمتاع

أيها الصديق العماد، يا سيد اإللهام، بين األدب واألدب جناس تام. فكن، كما عهدناك، على 
 .الدفاع، ال في قفص االتهاممنبر 

: أحبب، وافعل ما تشاء. وحيث المحبة تورق يس أوغسطينالقدّ  ولألديب الناشئ أقول، كما قال
 .المتعة الحقيقية، ويثمر اإلبداع

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الدكتورة داليا فرح

 

 

 



 ارتقاُء األدب

 

ُسئل أنسي الحاج، وهو في الخامسة والثمانين من عمره، في إحدى مقابالته عن سّر إفاضته 
بالمشاعر والغزل والحّب في شعره وأدبه: هل هو من الخيال؟ هل هو تجاه زوجته؟ فأجاب: بكّل 
صراحة وبساطة، أنا أحّب زوجتي كثيًرا. لكّنها لم تعْد تغّذي شعري. فالشعُر في حاجة إلى 

ة، إلى الغموض اللذين نفتقدهما بعد سنين من الزواج. لذا فإّن القلَب يرنو إلى الهوى والحّب الدهش
 والعشق، إلى نظرة إلى رمشة عين ليهّز الكيان والقلب ويفيض الشعر غزاًل وحبًّا.  

ن هل هذا يعني كما يقول أفالطون إّن الشعراء ُيثيرون العاطفة التي ُتبعد المتلّقي عن الحقيقة وع
 الواقع؟ أو كما يقول نيتشه "إّن الشعراء ليس لديهم حياء تجاه عواطفهم. إّنهم يستغّلونها؟"

إّن التجربة اإلنسانّية مع العلوم كاّفًة تدين للفلسفة ألجل مساهمتها في تغيير الرؤية الكونّية. لكن 
ال النقّي الذي انبثق ما يجب تأكيُده أيًضا، أّن الجملة الشعرّية كان لها الفضُل في إطالق الخي

 منه الفكُر البشرّي.

نعم، إّن األديب والشاعر على السواء، هو فّنان ينقل أحاسيَسه ومشاعَره ورعشاِته ليرتقي بها 
 ويجعل منها تباداًل فكريًّا إنسانيًّا، يضيف إلى التجربة اإلنسانّية ما تعجز عنه الفلسفة أحياًنا!

ّكر فيه، يتحّول كما يقول الدكتور فغالي، إلى تبادٍل فكرّي ماتع، نعم، هذا االرتقاء بالمحسوس والتف
 يحّرُك القلَب والعقَل مًعا، ما يجعل من األدب والشعر مجااًل مفتوًحا كالفكر، ال ينفد وال ينضب! 

 

 

 



 

 

 

 الدكتور يرسى البيطار

 

 



 ُمتع األدباء

 

وية "نحن" المتصدر، على د هُ حدّ ينطلق الكاتب من نصب معشر االدباء على االختصاص لي
دباء ال يبهج غيرهم : فما يبهج األ، ولغتهم خاصةٌ دباء خاصةٌ متعة األ نّ إوجه التخصيص، فيقول 

 .ايً ا وتلقّ ة بهم، استخدامً ها رموز خاّص نّ أا لغتهم فكمّ أبالضرورة، 

التبادل الفكري بين  نّ أة هي و ليثبت بها فرضيّ أينطلق الكاتب من هذه الفرضية ليثبتها بدليل، 
 نّ أاالفكار تسكر؟ هل صحيح  نّ أفهل صحيح  ه.ديبة قد يشبه الغزل، في سكره ولذتأديب و أ

 !"ر برواية الدكتورة ناتالي الخوري: "عندما تعشق العقولعقل بالدرجة االولى؟ ما يذكّ  الحبّ 
لغة  نّ أة الغزل، و توازي متع متعة التبادل الفكريّ  نّ أيفترض عماد فغالي، في هذه الخاطرة، 

ها، فهي حالة من ا كان موضوعُ يًّ أتها، وسحرها، قد تشبه الغزل دباء، برهافتها، وموسيقاها، ورقّ األ
د في المطلق، ئوحى للشعراء بقصاأنسي الحاج عن صوت فيروز الذي أتشيع، مثلما قال  الحبّ 

 .د المكتوبة عن فيروز نفسهائكثر من القصاأ

م ينقص عنه في شيء؟ ويحضرني في أه؟ م هو كلّ أا؟ يًض أ نوع من الحبّ  هو التبادل الفكريّ أ 
ل بين جبران خليل جبران ومي زيادة، وغسان كنفاني وغادة السمان، فهل ئهذا المقام تبادل الرسا

ا من ، في السياق، بيتً ردُ أو و  العقل يوحي بسواه؟ نّ أم أالعقل؟  كان الرجل العربي ليرضى بحبّ 
 "فيستوي بالسرير المنبر الغردُ   في محاضرة هل لي برؤية بدرٍ "ق: لعشمجموعتي "منازل ا

نسان اإل نّ إ. ولقد قيل مة طالعنا بها عماد فغالي تقف على قضية كبرى ونقاش مستحقّ خاطرة قيّ 
 .ف هو الذي يدفع مجتمعه الى التفكيرالمثقّ 

 شكرا دكتور عماد                                                                           

 



 

 

 

 جهاد عدنان الزغي   الدكتور 

 

 

 



 كالٌم عل كالم

 

ن مجتمعه، ومن غير الممكن أن يبقى حبيَسه، وكّلما مال يستطيُع األديب أن يبتعد 
وّسع دائرته المجتمعّية أّكد حضور ذاته الّتفاعلّية اّلتي تصير أكثر وعًيا وإدراًكا من 

 خلل تواصلها مع اآلخر المختلف أو المؤتلف. 

والّدكتور عماد فغالي واحٌد من األدباء اّلذين سمت نفوسهم، فراح يصنع من خيوط قلقه 
أّي  ،وجودي قناديل ألفة ومحّبة، حيث وجد متعته الخاّصة في الّتواصل مع اآلخرال

آخر، من طريق لغٍة فّنّيٍة كثيفٍة فيها ما فيها من شعرّيٍة وفكر اشترط أن يكون ماتًعا 
غير جاف، إيماًنا منه أّن المعرفة الجاّفة البعيدة من المتعة الّصادرة عن قلٍب ينبض، 

ا الّضياع، لغٍة لبوسها الكون بكّل ما فيه من محّفزات تجعل من ويٍد ترتجف، مصيره
عناصره مرايا عاكسًة فكره الحّر، وهو العارف وقع الكلمة الّطّيبة في الّنفوِس الهائمِة 

 :الحالمِة، حيث يقول

 نحن معشر األدباء لنا متعُتنا الخاّصة... ولنا لغُتنا التواصلّية التي تشبهنا... قد تقُربُ "
 "!غزل في مكان ٕااّل ٔاّنها تبادٌل فكّري ماتعال
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 الدكتور روبي  البيطار

 
 
 



... ال محي ِ   !!!عماد فغالي
 

 
حيَن أرسل إلّي صديقي األديب عماد يونس فغالي هذه الخاطرة، وطلب إلّي أن أتأّمل فيها وأكتب 

ذهني، أطرُحها للتبادل والنقاش، انعكاسات هذا النّص في ذاتي. لم أجد سوى أسئلة تقاطرت إلى 
فكّل كلمة في هذه الخاطرة تأخذك إلى مسالك مختلفة، وتدعوك إلى التفّكر في نظرّياٍت أدبّية 

 ...وجدلّيات غير محسومة
وأبدأ بالعبارة األولى، )نحن معشر األدباء(: والمعشر في اللغة "كلُّ جماعة أمرهم واحد". ُهنا 

ذهننا: وهل أمر األدباء واحد؟ وهل األدباء جماعة مّتفقة على أمر واحد؟ يتبادر السؤال األّول إلى 
 بل هل هم جماعٌة أصاًل؟

أنتقل إلى مسألة "المتعة". وهل األدب ماّدٌة للمتعة فحسب، أي للترفيه والتسلية؟ ُيحيلنا هذا الكالم 
ّرًدا من الفكر والفلسفة إلى نظرّية الفّن للفّن. وهي نظرّية ترمي إلى أّن األدب غايته الجمال مج

والدين واإليديولوجيا، ليصبح شبيًها بالواحة الخضراء اّلتي ُتنسي اإلنسان عناء الحياة. ودعاة هذه 
 ...النظرّية كثر من أرسطو اّلذي ألمح إليها إلى هوجو وماالرميه وبودلير وغيرهم

األدبّية تواصلّية؟ ومعلوم أّن األسلوب أنتقل إلى "لنا لغتنا التواصلّية اّلتي تشبهنا". وأسأل هل اللغة 
التواصلّي أسلوب مرجعّي خاٍل أو شبه خاٍل من العاطفة والمجاز... هل األدب زورق ينقل األفكار 
من ضّفة المخاِطب إلى ضّفة المخاَطب؟ وهل اللغة األدبّية ساعي بريد؟ وهل لغة "معشر األدباء" 

ًبا؟ وهل ُيْكَتُب األدب لألدباء المحظّيين من دون تشبههم فحسُب، فال ينال منها المتلّقي نصي
 سواهم؟

أّما أّن لغة األدباء قد تقرب الغزل، فهذا سؤاٌل آخر. هل الكتابة دنّو من الغزل؟ وماذا عن 
 األغراض األدبّية األخرى؟ ولماذا تقرب وال تبلغ؟ أهي مقّصرٌة عنه؟ أم اّنها تلميٌح به ال تصريح؟

على أّي حال، فنحن ما زلنا في مرحلة المتعة، أليس كذلك؟ ولكن ماذا عن التبادل الفكرّي الماتع؟ 
وهل لغة األدباء تواصلّية إلى هذا الحّد، لتكون أداًة للتبادل الفكرّي؟ وماذا عن لغة األطّباء 

هو معجميًّا يعني والمهندسين والمحامين...؟ أليس فيها تبادل فكرّي؟ ولن أتحّدث عن الـ"ماتع"، ف



"الجّيد البالغ الجودة من كّل شيء". فإذا كانت هذه الكلمة صفة للتبادل الفكرّي، فنحن أمام أفكار 
 .بالغة الجودة، أّما إذا كانت عودًة إلى المتعة، فهذه الكلمة ال تعني كذلك، وهللا أعلم

كّل كلمة، ويشغل بالك  هذا هو "عماد فغالي"، يكتب ببساطة ما يدعوك إلى الحيرة والشّك في
 .أبًدا. ويرسم عالمات استفهام عديدة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 األديبة سمر كرامة 

 
 



 معرسر األدباء
 
 

ي نجمة تسابقني بخفة شاعرة ئن المسافات بخطوات زاهية تسقط من سماأن ٔالوّ  ما ٔاردتُ كلّ ... 
 ومضاتٍ  مُ لِ مْ لَ أُ س الخيال و تتركني ٔاهبط ببطء ، ترفعني ٕالى رأ  ،يّ ئتشد ٔافكاري بحبل غير مر 

تمر فوق رٔاسي و تدور حولي بسكون و حيرة و ٔانا بشردة عن نفسي ٔاتنشق رياحينها و ٔامأل رٔيتي 
 . ا عذراءورقي فتعود الحياة تدفق ٔافكارً 

الثرثرة،  لست محترفة في التسول!! كم تمنيت ٔان ٔامد يدي و ال تعود فارغة المعنى صامتة عن
 !!! تنضج ٔاصابعي من دون شوكأن كم تمنيت و لو لمرة 

 !!! ل حلق القصيدة بغير الحبر المرّ كم تمنيت ٔان ٔابلّ 
 !!!ي طني بكشف سرّ كم تمنيت ٔان ال تنزلق قدم قلمي تحت السطر ويورّ 

 . مفتوحة على قلوبنا اً ذانآألدباء نعلم جيدا ٔان للكلمات نحن معشر ا
موجود بين حرفين متصلين ليس سوى قفزة خفّية نجيد لعبتها ونستمتع ؤان السر الخفي ال

 .بخطورتها
ٔافكارنا ٕالى منفانا ، تجلدنا ٕالى ٔان يتورم جسد القصيدة  نعلم ٔان قيود الكلمات سالسل ثقيلة تجرّ 

 . الملتصق بنا
 . نكفكف دمعنا ونمضي ...ال يسمع قهقهة الورق سوى معشر األدباء

 

 
 
 
 
 



 
 
 

 األستاذ أنطوان يزبك

 
 
 



ية
ّ
 متعة الروح المتجل

 
في هذه الخاطرة يستدعي الدكتور عماد يونس فغالي متعة هي وليدة الروح في لحظة 

 يجد أنّ  ،أفكاره حدّ ديب الذي ال تُ األ بيد أنّ  ي الكبرى واالنعتاق من مادية الوجود،التجلّ 
والفكرة الالمحة  ،وتخذله في مواقع العالقة بين الكتابة والكالم ،احيانً أاللغة قاصرة 

 ،يةفاحت منه عطور درّ ما زاد الذي كلّ  ،ة حين يأتي الكالم على الغزلخاّص ب .والتعبير
 .وخزائن كنوز مختومة بمتع غير منظورة لدى العوام ـةتذهب بالمشاعر إلى كهوف سريّ 

ونزهات تعود إلى  ،ا عن آفاق جديدةطر باحثً الدكتور عماد يجول في رحلة الخوا
وهو بين مريديه وصحبه األدباء على  .فياء الذاتأأصحابها مع رونق العبور الى 

 ...فياءمائدة أفالطون التي ال تني تتجدد بل وتنبت السنابل واأل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 كلود ناصيف حرب   األديبة

 
 
 

 



 اختصاٌر لعالم األدب

 
دب، وعالقات المبدعين في عماد يونس فغالي، تختصر عالم األب د. يدخاطرة لأل

دباء لغتهم الخاصة، ترتفع وتسمو عن لغة العامة أل. فلراقٍ  نسانيّ إتفاعل حضاري و 
هم هللا بموهبة التعبير الرفيع عن مشاعرهم في مجاالت الحياة المختلفة، وقد خّص 

 المبدعون الذين الّ إسراره أ ا، وال يعرفهو متعة حقًّ  وهمومهم. والتفاعل الحضاريّ 
اء، يفيد البشرية ويقودها على يتواصلون بروح عالية، ويتبادلون الرؤى في حوار بنّ 

 .يمانمان واإلدروب األ

ها حلوة، راقية، ال تجرح، بل تبلسم الجراح نّ ما... ألهي طريقة في البوح تشبه الغزل، ربّ 
لى فوق ويعودون إا يمضون فيها معً  صدقاء في رحلةأمل ورجاء. لقاء ماتع بين أبلمسة 

 .يديهم باقات من نجوم وكواكبأا، وفي معً 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 األديب سليمان يوسف ابراهيم

 
 
 



ة ٍ ُمِحب 
ي عي  

 
 فقه الجمال ف

 
 ....لنا دنيانا وللناس ُدنياهم

 !!مراتع أقالمنا األفراس، ال تعني بيادر حصادهم بشيء
يمينهم مقتنى من  : وُهم، من كدّ يشٍة ونحِت إزميلٍ فكٍر وسوحاِت ر امنا نضاَل نحن نكنز أهراء أيّ 

 ....خرون غذاء وُمتاع مادٍة يدّ 
حيٍن، كي يشعروا بإنسانيتهم  ز مدخراتنا فعليهم أن يغرفوا لكلّ و نا من كنحتاج ُمقتناهم لحيٍن ، أمّ 

 !!ة، وإن كانوا ال يعترفون الَحقّ 
.... بحاجٍة لحضورهم في حياتنا كيما عيٌش راغٌد يستمرّ  نار جهوَدهم والتعب، ونعترف أنّ نحن نقدّ 

ك نتاجنا ال يحرّ  عظم األحيان: ألنّ ظرة المستهتر في مُ لكن هم، ينظرون إلى كفاح أيامنا وليالينا نِ 
 !!في بطونهم ساكًنا، في حين أن إنتاَجهم في غالب الظروف ُيتخم البطونَ 

 .حين ؛ فأنهار حبرنا ُتروينا لكلّ فإْن كانت سواقي أموالهم، تقتل ظمأهم لحينٍ 
 .إال بميزان الجواهري، فال عتَب إًذا نُ افالذهب ال ُيزَ 
يدفُعنا ألن نستزيَد عطاًء، وإن بثناٍء،  اً ؛ فيا مرحبنتاَجنا غزٌل من قلٍب صادٍق ُمحبّ وإن أصابنا و 

ن َنحَسَب الشحَم، ممّ ه على غير محمِله، فعلينا " أن نا أنّ صبنا منه بعَض ُفتاٍت من حسوٍد، وتيقّ أ
 ."شحُمه ورمُ 

لنا من ناقٍد َخِبٍر،فعلينا أن ا إذا وصيه جانًبا، وأمّ ٍش، علينا أن نخلّ ستنقٍد ُمتفيّ قد من مُ وإن أتانا النّ 
ز ُخطانا نحو األفضل واألرقى ه يحفّ ناء بعينه، ألنّ ه الثّ نزله منزلَة القلب والفكر والوجدان، وكأنّ نُ 

 !!واألبقى
ٌق ألرواحنا، ُمنعٌش لقلوبنا ، فهو ماتٌع شيّ ، َأكان تشبيًبا َأم نسيًبا، وأتانا من حبيٍب حقّ قّ فالغزل الح

 ...ٌز أَلقالمناومحفّ 
عليه طيُفها  هاد وراء الفكر واقتناص الجماالت، إال متيٌم بإزار ملهمٍة يلحّ فهل يفَقُه معنى السّ 

 اٍض؟؟ٍد فيّ جْ قات شعًرا ونثًرا من وجدان ونبع و بَنضح الشيّ 



والخير والجمال؛  بأفراس قلمي إلى مواطن الحبّ  بكلمٍة، يغويني غزل بعضنا بفكر بعٍض، ألنه يشدّ 
 .صدوقٍ  إن أتاني على لسان محبٍّ 

 نعرض الذهب في سوق النخاسين، شرط َأن نكون قد سهرنا على معادننا الثمينة_ أالّ : تيوصيّ 
واأَلساور ِجذاًفا، في سوق الصاغة، ونلوم عشاق ه في نظرنا_ من قبل أن نعرَض قالداتها أقلّ 

 !!!الُحلى على كساد ما قدمنا لهم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 وليد نجمأ. الشاعر 

 
 
 



ي األدب حتى الثمالة
 
 الغارق ف

 
نحن معشر األدباء لنا متعتنا الخاّصة ... ولنا لغتنا التواصلّية التي تشبهنا ... قد »

 «أّنها تبادل فكرّي ممتع تقرب الغزل في مكان إالّ 
لفتني هذا القول لصديقي األديب الدكتور عماد فغالي، توّقفت عنده، وقرأته أكثر من 

 ا ...مّرة متأّماًل، ومتبّحرً 
عماد المتعّمق بالالهوت، وعماد الّناقد، وعماد األستاذ الجامعي، وعماد المرّبي، طغت 

لثمالة، وهو المتذّوق للشعر والملم عليه سمة األديب، وهو الغارق في األدب حّتى ا
بأصوله والمالك ناصية تفاعيله، يحّدثنا في هذا القول عن المتعة الخاّصة. متعة 

 األدب.
 نعم متعة األدب ال يستسيغها إاّل األدباء الملهمون،

ا، وبكامل ّصة بكّل ارتعاشاتهوألّن عماد، وبكّل ثقة، واحد منهم أحّس هذه المتعة الخا
وليكتمَل األدب ويرتقي، تأتي اللغة أداة التواصل، وألّن أدب عماد راٍق، راح  إرهاصاتها

يبحث عن لغة راقية تشبهه، وال يشوبها َلَحٌن، وال تشّوهها هّنات، وأكثر من ذلك قد 
رأى فيها لغة تقرب الغزل في مكان أي أّنها تنبع من صلب الوجدانية الّصادقة، وليسدل 

ؤدي األدب رسالته السامية مزج الوجدانّية بالغنائّية فبلغ بذلك الستار ويكتمل المشهد وي
 ، أساس كّل حضارة ورقّي.المتعة في الّتبادل الفكريّ 

 


