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ـَدمة  المق

اليت ضمخت هذا املنتدى    )  االثنينية(يطيب يل أن أنقل للقارئ الكرمي صفحات من أمسيات           
األديب بشذى أحاديثها وتركت بصمتها على األجواء األدبية خلدمة القضايا الفكرية اليت تطرح على               

صارة جهدهم من أجل هذا     الساحة الثقافية من آن آلخر ويف نفس الوقت تكرم الرواد الذين قدموا ع            
 .الوطن

مل تأت من فراٍغ وإمنا محلت ا سحائب أبرقت وأرعدت وسال عطاؤها            ..  إن أحاديث االثنينية  
وقد بقيت كلماا اليت كانت ذبذبات يف اهلواء حبيسة أشرطة ممغنطة ردحاً             ..  منرياً..  عذباً..  رقراقاً

          ا من فا م عبريها وشذاها املليء بعبق احلب حالت دون        طويالً من الزمان، كلما حاولت أن أمتع
 .ذلك ظروف طارئة

سعدت ا  .  العام املاضي أصبحت تلك الذبذبات أصواتاً مفهومة مستقرة على الورق          ..  أخرياً
وتتبلور يف اجلزء األول من االثنينيات الذي وضعته بني أيديكم          ..  كنبتة تشق طريقها حنو الضوء واهلواء     

 .كتاباً منشوراً
فقد كان حلماً يكرب مع الزمان حىت أنضجته األيام فصار عزاء عمن            ..  ا عن هذا اجلزء بالذات    أم

لقد انطفأت ستة مشاعل من الذين أضاءوا أمسياتنا        .  فقدنا من أحبة أثروا حياتنا بالقول اجلميل الرشيق       
حممد :  ن األساتذة فقد اختار اهللا إىل جواره كال م      ..  وضمهم هذا اجلزء من االثنينية    )  هـ١٣٠٤(عام  

بن علي السنوسي، وأمحد عبد الغفور عطار، وعبد اهللا خوجة، وأمحد السباعي، وصاحل حممد مجال،                 
فقد اختارهم اهللا إىل جواره وصعدت أرواحهم        .  وعلي حافظ؛ تغمدهم اهللا بفيض رمحته وغفرانه       

 .ا الوطنالطاهرة إىل بارئها راضية، خملفني وراءهم الكثري من العطاء اخلري هلذ
هذه اموعة من االثنينيات بالذات هلا وقع خمتلف يف نفسي إذ تعبق باملاضي وكأا تنبض                  

وحتكي جتارب جيل أصيل آىل على نفسه مهمة شق الطريق وتعبيده أمام الكلمة لتجد مكاا               ..  باحلاضر
يف سبيلها ومنهم   وحرصوا على أن يكون مهها فوق مهومهم واستصغروا الصعاب          ..  الالئق يف اتمع  

 .من قضى حنبه ومنهم من نسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن ميد يف أعمارهم
إن دور حامل الكلمة وشرف متثيلها ال ينتهي حبكم السن وإمنا تزيده السنون مضاء وعزماً                 
وحنكة لتبقى خربته وجتربته باستمرار مكان إعزاز واعتزاز مشعالً ينري الطريق للسالكني يف مدارج                



وعلى شداة األدب، شباب اليوم رجال الغد، االستفادة بقدر اإلمكان من هذه               .  دب والفكر األ
التجارب الثرة واستنباط املعاين وتطوير األساليب والقراءة بني السطور والتأمل يف التجربة من خالل               

د األفاضل  اجلهد الذي بذله هؤالء الروا    )  كمية(واقعها االجتماعي واالقتصادي الذي حدثت فيه لتظهر        
 .حىت وصلنا إىل بعض ما نصبو إليه

ولو متت إعادة النظر فيه مرات ومرات لكان أفضل         ..  ال شك أنَّ هذا العمل مل يدرك الكمال       
وألرضى أكرب قدر من األذواق غري أن الوقت الذي سيظهر فيه إىل حيز الوجود قد يكون أبعد من                    

.. ف نشر هذه احللقات يف مواعيدها ما أمكن ذلك        ولذلك آثرت التجاوز د   ..  إدراكنا، فاألمر أعجل  
 .واهللا املستعان
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