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ـَدمة  المق

. حبراً يفيض ثراًء وأحالماً ال ائية     .  راً يتدفَّق رواء وخضراء وحياة    "  يف البدء كانت الكلمة   "
مطلب "..  :  احلقيقة"والوعي بـ   .  ".الذكرى"والقلوب بـ   "..  املعرفة"ومشساً تدفئ العقول بـ      

 .اِإلنسان ومبتغاه
: واحلب ألصحاا خيتلط بأيامي وسنوات طفوليت الباكرة      ...  كان العشق هلا  ..  ومع البداية األوىل  

فمن جلسات الصباح اليت كان يلتقي فيها خنبة من كتاب وشعراء وأدباء الوطن يف مكتب والدي                  
 رئيس حترير أول صحيفة صدرت يف عهد مؤسس          -ه اهللا    رمح -"  حممد سعيد عبد املقصود خوجه    "

إىل تلك األمسيات الباذخة والزاخرة اليت كان         "..  – رمحة اهللا    –امللك عبد العزيز    "اململكة وموحدها   
 على ضفاف مواسم احلج من كل عام يف الليلة الثانية من ليايل عيد                – يرمحه اهللا    –يعقدها والدي   

كان احلب  ..   أدباء وكتاب وشعراء ومفكِّري العاملين العريب واِإلسالمي        األضحى املبارك على شرف   
وكان الفؤاد  ..  وكان العشق على امدائها يستطيل سنديانات وأشجار سرو        ..  على امتدادها يتجذَّر  

وبني ما ال يفهمه    ..  وبني القليل الذي يفهمه كلمات وجيهله معاين      .  الصغري يتوه بني ما يسمعه وال يفهمه      
 .لكن البهجة كانت تغمر القلب الصغري، دافئة ودائمة وغري مربرة.  يعيه أصالًوال

 بعد أن عاجلت    - على قُصرها    –مث انطوت تلك الصباحات املشرقة واألمسيات الوضيئة         
فانطفأت بانطفائه تلك الصباحات    ..  والدي أقداره ليلحق بربه وهو يف ريعان شبابه وفتوة رجولته           

تدفعين سعياً  ..  والليايل..  مث توالت يب األيام    .  لفؤاد الصغري باألحزان   واألمسيات ليزدحم ا   
ولكن صورة والدي وتلك الصباحات املشرقة واألمسيات الوضاءة        .  تستفزين وأستفزها ..  وأدفعهاعمالً

 فلم ميت ..  ما كانت لتغيب عن قليب وعقلي إالَّ لتشرق من جديد تذكِّرين وتناديين حبنني العودة إليها               
بل ظالَّ حيتفظان بوهجيهما حتت     ..  ومل ينطِو العشق الذي تنفَّسته يف بواكري أيامي        ..  احلب الذي ولد  

رماد الليايل والسنني، فإذا صرفتين ظرويف وأعمايل عن أكون ذلك الكاتب احملترف أو األديب املتفرغ               
.. ه دوماً أو بني حني وحني     طالع الناس بنتاج  يوميارس عشقه لشدوها وهو     ..  الذي يتنفَّس حبه للكلمة   

فإنين أمحد اهللا على أنَّ ظرويف وأعمايل مل تصرفين عن أن أكون أحد أولئك القراء املتابعني واملتلهفني                   
ممن ال يشعرون بالشبع من الكلمة وال حيسون         ..  لكل جديد جيد من الكلمات واألفكار واألعمال       

 .ومع من عشقت.. يل الباقي مع من أحببتلكأن القراءة قد غدت سبيل وصا. باجلوع معها



 على حد   –مدينة الوسط الثقايف    "..  جدة"وعندما دار الزمن دورته واستقرت يب أيامي يف          
وتدفَّق احلب الذي مل ميت، والعشق الذي مل ينطِو          ..   احتواين املاضي جمدداً   –وصف أحد املثقَّفني هلا     

اء االثنني  قفكان ل ..  ه ليلهماين خطويت وحرييت وترددي    شاللني من الرغبة والعزمية ونور احلب وسنا       
وأخذَت يف تداوله منذ أول لقائاته يف الثاين والعشرين من شهر            "..  االثنينية"سرعان ما مسته الصحافة     

، فلم تكن الفكرة إذاً شخصية بقدر ما        )م١٩٨٢ نوفمرب   ٨(حمرم لعام الف وأربعمائة وثالث للهجرة       
.. وتالقياً مع ذلك العشق   ..  وجتاوباً مع ذلك احلب   ..  تلك الصباحات واألمسيات  كانت استلهماً ل  

وحماولة السترجاع مشاعر البهجة اليت كانت تغمرين صغرياً وال أدري أسباا، مث أحتفاءاًً واحتفاالً                
وأشجاراً باسقة  ..  بأولئك الذين غدوا عرب دورة الزمان رموزاً ومشاعل على دروب األدب والفكر            

 .يلة يف حياتنا الثقافية، جديرة بااللتفات وااللتفاف حوهلا وعناق عطائهاظل
بني سعاديت بنجاحها ودهشيت النشوى بتزايد حضورها املتفاوت األجيال          "  االثنينية"تواصلت  

وشهراً بعد  ..  أسبوعاً بعد أسبوع  ..  ودعم ومحاسة روادها  ..  تواصلت لتجاوب ضيوفها  ..  واألعمار
   ا جزء من طقس احلياة الثقافية وليلها البهيج ينتظم انعقادها العام تلو العام، بادئة              شهر، مث غدت وكأ

فقد ..  مع مطلع الشتاء ومنتهية مع أواخر الربيع من كل عام دون تدبري أو ترتيب مسبق حمكم                  
 .أصبحت هلا آليتها املستمدة من إسهامات ضيوفها ومشاركات ومداخالت مجهور حضورها

تدخل من حيث أريد وال أريد دائرة       "  االثنينية"كانت  ..  سابيع والشهور واألعوام  ومع توايل األ  
عن بقية الصوالني األدبية    "  معناه"و  "  مبناه"إالَّ أا كانت صالوناً خمتلفاً يف        ..  الصالونات األدبية 

راء والكّتاب  فلم يقم مبناها على املناقشات املفتوحة حلضورها من األدباء واملفكرين والشع           ..  املعروفة
ولكنه قام على إطار االحتفاء     ..  والصحفيني أو سياحتهم حول العديد من املوضوعات األدبية املتفرقة        

واالحتفال بواحد من طالئع تلك الشخصيات األدبية املعاصرة اليت أسهمت جبهد بارز يف احلياة                 
رة باالسترجاع والتأمل بل    وكان هلا عطاؤها الباقي وكان هلا رصيدها من التجارب اجلدي          ..  األدبية

بقدر ما قام على االحتفاء     ..  وتناقلها من جيل جليل، كما أنه مل يقم معناها على إحياء ذكر صاحبها             
إكباراً هلم ووفاءاً جلهودهم واعتزازاً  بعطائهم الذي مهد الطريق وبدد             :  بذكر ضيوفها وجهادهم  

ملا كانت تباشري هذه    :  وجتارم..  ة، فلوال جيل الكبار   ظلماته أمام ضتنا األدبية والثقافية املعاصر      
 .النهضة األدبية الثقافية اليت نعيش أجواءها

بعلمهم وخلقهم  ..  بآدام وثقافتهم :  لياليها"  االثنينية" ضيوف   – دون شك     –لقد أثرى   
م  وكان تواصل احلاضرين معه    ..  ومواقفهم ومكنونات جتارم املثرية للفضول وللسؤال وللحوار        

 .بالتعقيب واالستيضاح واملداخالت تكثيفاً للمتعة وتعميقاً لنغم االستماع بتلك األمسيات



إىل حميطها العريب واِإلسالمي عندما قُدر هلا أن         ..  من دائرا اِإلقليمية  "  االثنينية"مث خرجت   
كان خروجها إىل هذا    تستضيف عدداً من مفكِّري وأدباء وشعراء وكتاب العاملَني العريب واِإلسالمي، ف          

احمليط الكبري إضافة هلا وإثراء لطبيعتها وحلقة جديدة يف عقد متيزها وترجيعاً للصدى الباقي يف قليب                  
اليت كان يعقدها والدي يف الليلة الثانية من ليايل عيد األضحى،           "  مىن"وعقلي لصباحات مكة وأمسيات     

 .ملين العريب واِإلسالميكما أسلفت، على شرف علماء وأدباء ومفكِّري العا
 وغريهم  –الطويلة واجلميلة مع تلك املشاعل والرموز األدبية        "  االثنينية"لقد كانت حصيلة ليايل     

 كماً هائالً راقياً من األفكار والكلمات والتجارب األدبية امللهمة تشكِّل يف حمتواها صفحات من                 –
 يسمع عنه كثريون من املفكِّرون واألدباء والشعراء         التاريخ األديب غري املدون الذي مل يعرف به ومل         

والكتاب، فضالً عن ناشئة الفكر وشداة األدب من أجيال الشباب املاثلة واملتعاقبة، كما أا تشكِّل يف                
من الرجال الذين  عاصروه     ..  مبناها شهادة للتاريخ على عمر البدايات والتكوين األديب هلذا الوطن          

  حىت رووه لألجيال ليكون أمانة       - حفظهم اهللا    –لوه يف صدورهم وامتد م العمر       وأسهموا فيه مث مح   
يف يدها ووعياً يف ضمريها، ولذلك ما كان يصح أن تترك تلك الصفحات حبيسة أشرطة التسجيل، مع                 

 من  أن تتيح لروادها، بل ولغري روادها، احلصول على نسخ         "  االثنينية"أنه كان وال يزال من تقاليد       
تسجيالا، ليكونوا على صلة واطِّالع حبصيلتها وخدمة للتوثيق التارخيي فانبثقت فكرة طباعة                

 على  –من منطلق أنَّ التدوين يبقى أهم الوسائل         ..  بترتيب تواريخ حدوثها  ..  يف أجزاء "  االثنينيات"
داوهلا واألستفادة منها    حلفظ اآلثار األدبية وتناقُلها وت      –وشدة جاذبية بعضها    ..  وتنوعها..  كثرا

 من القرن الرابع عشر اهلجري إىل مطالع القرن         –للباحثني والدارسني واملهتمني بكتابة تارخينا األديب       
 .اخلامس عشر

 :، على أمرين"االثنينيات"لقد حرصت، عند األخذ بفكرة طباعة 
 .ه يف طباعته ونشر–" االثنينية" ضيف -أن استأذن من صاحب النص، : األول
ليقوم هو مبراجعته وتصويبه    ..  أن أقدم له النص بعد تفريغه من أشرطة التسجيل          :  والثاين

 .وتوثيقه.. وتنقيحه
وضع ترمجة تارخيية وأدبية كاملة     :   ال يقلُّ أمهية عن سابقه، هو      مركما حرصت بعد ذلك على أ     

النصوص،  خدمة للهدف الذي نتوخاه من طباعة ونشر تلك           – صاحب النص    –لشخصية الضيف   
 .ووضعها بني يدي الباحثني والدارسني وناشئة الفكر واألدب واملهتمني من القراء عامة

.. لفكرة طباعتها ونشرها  "  االثنينيات"وال يسعين، وقد وجدت جتاوباً صادقاً ومحيماً من ضيوف          
 أتوجه بالشكر   إالَّ أن ..  مشفوعاً ذا اجلهد السخي وامللحوظ منهم والذي يتابعه قراء هذه األجزاء           

فهم، إىل جانب أم أصحاب هذه      .  لكل ما بذلوه من جهد وجتشموه من تعب وعناء        ..  والتقدير هلم 



ومل يضنوا بأوقام يف سبيل تصحيحها وتنقيحها وتصويبها وتوثيق ما          ..  النصوص، فقد أجهدوا أنفسهم   
ستاذنا الدكتور صالح الدين    كما أتوجه يف هذا اِإلطار بشكر خاص أل        ..  تقضي الضرورة بتوثيقه  

الذي تولّى مشكوراً مراجعه وتصويب وتوثيق ما جاء يف نصوص           ..  املنجد، العامل واألديب املعروف   
ولقد "..  االثنينيات"عامة وخاصة الذين لبوا نداء رم قبل أن تنبثق وتتحقق فكرة طباعة             "  االثنينيات"

عزيز الرفاعي واجلهد املشكور للشاعر الرقيق األستاذ       كان للرأي الثاقب لألديب الكبري األستاذ عبد ال       
أمحد سامل باعطب من إعادة مراجعة وتصحيح النصوص األثر الكبري يف إظهار هذا الكتاب ذه الدرجة                

كما أخص  .  من اِإلتقان واِإلخراج الذي تتضاءل أمامه كلمات الشكر والتقدير والعرفان بالفضل            
ريين األستاذين صاحل حممد مجال وأمحد حممد مجال، على جهودمها            بالشكر والتقدير األديبني الكب   

املشتركة يف طباعة بعض هذه االثنينيات طباعة جتريبية، كان هلا أكثر األثر وأفضله يف انتقاء األسلوب                 
 ".االثنينيات"األمثل لطباعة اجلزء األول من 

أربع عشرة اثنينية أقيمت خالل     والذي يضم   "..  االثنينيات"ومع سعاديت بتقدمي اجلزء األول من       
فإن األمل يزمحين بالتطلُّع إىل الوقت الذي        ..   سنوات العام األول من عمر االثنينيات أي قبل مثاين        

مع حدوثها عاماً بعام، وال أظن أنْ يتحقق ذلك إالَّ بطباعة جزأين من             "  االثنينيات"تتواكب فيه طباعة    
السنوات الثمان املاضية بترتيب حدوثها، واآلخر عن        "  تاثنينيا"جزء عن   :  يف كل عام  "  االثنينيات"
 .العام ذاته" اثنينيات"

، إمنا هو تعبري عفوي من أصحاا، ال        "االثنينيات"إن ما تضمه هذه     :  وغين عن اِإليضاح أن أقول    
مل حيمل أي معىن توجيهي أو اختياري من ِقبلي، وال يدل على وجهة نظري فيما تطرقوا إليه، إمنا حت                  

 .النصوص أفكار أصحاا، بغض النظر عن اتفاقي مع هذه األفكار، أو اختاليف
أن تعطي املعلِّقني حرية التعليق والتعقيب       "  االثنينية"كما هو غين عن البيان، أن من تقاليد           

 .لتتالحق األفكار، فاحلوار الصحيح كالزند الذي يورى ليشعل الضوء
، ال  "االثنينية"و أن ترتيب صدور هذه السلسلة عن حلقات         وأمر آخر يهمين إيضاحه أيضا، ه     

وإمنا ..  يعكس البتة شيئاً من معاين الترتيب ملقام اصحاا، أو أوليام من حيث املكانة العلمية واألدبية               
 .أو التالحق مما سبق أن أحملت إليه.. هو ترتيب اقتضته ظروف الزمان

مل تكن وقفاً على فئة     "  االثنينية"املتتبعون هلا، أن    ومىت تالحقت حلقات هذه السلسلة، فسيعلم       
معينة من قادة الفكر أو الرجال البارزين يف اتمع واحلياة العامة بل لقد فتحت باا على مصراعيه                   
لألدباء والشعراء والعلماء، واملفكِّرين، والفنانني، والنابغني والبارزين يف أي حقل من حقول احلياة رأته              

 . بالتكرميجديراً



، ال هدف هلا إالَّ العمل على       "االثنينية"وبودي أن أؤكد حقيقة كربى وأحلّ عليها، هي أن هذه           
 ..تكرمي رجال هلم مكانتهم يف اتمع، على خمتلف حقوله

واَهللا أسأل أن ميدنا بالعون والتوفيق       ..  وهذا التكرمي ليس له من هدف إالَّ معناه فحسب          
 .الستكمال هذه املهمة

 ؟..وبعد
 ..يف البدء كانت الكلمة

ومن ..  ومن جيل جليل  ..  ذلك النهر اخلالد الذي ميضي من زمن لزمن       ..  ويف املنتهى تبقى الكلمة   
 .أرض ألرض يزرعها ويوقد مشوع أحالمها

    . 
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