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ـَدمة  المق

 .."االثنينية"رغبة يف ترسيخ القاعدة اليت تقوم ا وعليها 
 ..ورغبة يف تداول الرأي وتبادله والتشاور مع ذوي االهتمام بنشاطها

نصبو إليه من تواصل مع الرواد الذين نسعد بتكرميهم، ويف ذات            ورغبة يف بلوغ أقصى ما       
 .الوقت تقدمي إضافة جديدة إىل حتصيل املتلقي

الح على الطريق أن ال بد من وقفة نتحسس فيها مواقفنا واهلواء الذي               "  وغريه"لكل ذلك   
افئة حبواراا اليت قدمتها    الد..  امللهمة بطروحاا ..  وأين حنن من تلك الليايل الغنية بنماذجها      ..  نستنشقه

استحساناً، أو التحفظ عليها    ..  وأين حنن من قبوهلا   ..  على مدار السنوات األربع املاضية؟    "  االثنينية"
كان ال بد   ..  عرب الصحافة وغريها؟  ..  استنكافاً من قبل مجهور روادها واملتلقني هلا يف الدوائر األوسع         

تقييماً أو  :  ونعيد النظر يف مسار االثنينية    ..   احمليط بنا  من وقفة نستشف من خالهلا اآلراء والواقع       
 !..تقومياً

 زمحت عقول   – واء وعظمة ما طرحته       ل على مجا  –كان هناك من يقول بأن تلك الليايل         
مل تعتده ذا التواصل والتواتر بعد سنوات الفراغ والتراخي الفكري          "  زاد"وقلوب مجهور روادها بـ     

فقد جاءت يف موعدها التفاتة واستنفاداً لتاريخ يوشك        ..  بلى:   هناك من يقول   واألديب الطويل، وكان  
على الغياب بعد سنوات، والصقيع الثقايف الذي غطَّى مساحات غري حمسوبة من الزمن املفقود والذي                
سيصبح مأسوفاً عليه عندما نسترد ذاكرتنا، لنجد أيدينا قد خلَت من أجيال الريادة فوق دروب املعرفة                

قد جتاوزت بعض اخلطوط    "  االثنينيات" بأن   –والعطاء أدباً وشعراً، وكان هناك من يقول         ..  فكراً
 .وانتدبت نفسها ملهام كبرية هلا بعضها وليس هلا كلها، كان األوىل ا أن تدعها.. الزرقاء إىل ما بعدها

وتارخيهم الذي أوشك   أما الرواد من جنومها وضيوفها الذين مت تكرميهم واالحتفاء م وبعطائهم            
ويغيب عن ذاكرة األجيال الالحقة، فقد كانت       ..  بعضه أن يسقط من ذاكرة البقية الباقية من جيلهم        

ولكن ألم شهدوا تلك اللحظات اليت كانت تذوب فيها من          ..  سعادم غامرة ال ألنه مت االحتفاء م      
 – أمد اهللا يف أعمارهم      -وعاشوا  .  .حوهلم ثلوج النسيان وتشرق عليهم مشس الربيع صحوة بذاكرا        

حىت رأوا أعناق األجيال وهي تلتف حوهلم ومتتد مصخية مصغية لتنهل من نبع تارخيهم األديب وجتارم                



هي هذه احلياة اليت تسترجعها األجيال اجلديدة من         ..  حياة ثانية "  االثنينية"يف احلياة، لقد عاشوا بـ      
 .من أفواههم.. دمييني والناشئةاألدباء والكتاب والشعراء واألكا

جبنوا الساخن، ولكن، وألنه    ..  مشاهلا البارد :  وتسابقت الرياح وتصادمت  ..  تشعبت األحاديث 
من "  االثنينية"كالم، أمكن ملَّ شعث ما تبعثر على ساحة         "  عاقل"وألنه ليس بعد    ..  ال يصح إالَّ الصحيح   

د هذا اإلناء أكثر قوة ومتانة وألقاً، ولتعود أزاهريه          عطاء، وهكذا استطعنا بعد إعادة التقييم أن نعي        
تنفح بإذن اهللا الكثريين بعطرها وشذاها، وعلى ضوء هذا التقييم أمكننا أيضاً تقدمي               ..  نضرة فواحة 

األجزاء السابقة اليت مت نشرها حىت اآلن، وبالطبع ستكون األجزاء الالحقة إن شاء اهللا على ذات                  
 .ة هذه الفعاليات األدبية وإخراجها إىل النورالنهج الذي سلكته طباع
إن بدا له هذا اجلزء متواضعاً يف حجمه قياساً على ما سبق، فلم نشأ أن خنرج                ..  وليعذرنا القارئ 

فكانت هذه الصفحات هي نتاج تلك اللقاءات القليلة اليت متت عـام            ..  عن واقع ما جرى وحدث    
 .م ضيق الوقتبتكرميهم رغ" االثنينية"هـ ملن شرفت ١٤٠٧

آمل أن جتدوا يف هذا اجلزء الذي يعترب قنطرة بني ما سبقه من أجزاء وما سوف يليه، بإذن اهللا،                    
فقد اشتملت هذه الدات على بعض التراجم والذكريات اجلميلة، ومها          ..  ما يرضي بعض تطلعاتكم   

.. دائماً إىل تأطريها  "  االثنينية  "اجلانب التوثيقي الذي ميثل جزءاً هاماً من الفكرة األساسية اليت تطلعت          
وحبمد اهللا حتقَّق هذا احللم إىل حد كبري، وما زلت أتطلع بفضل اهللا سبحانه وتعاىل مث جبهود األساتذة                   

.. توثيقاً..  إىل الوصول إىل ما نصبو إليه مجيعاً        "  االثنينية"الذي شرفنا بتكرميهم واألساتذة رواد       
واهللا نسأل أن يوفقنا مجيعاً إىل ما فيه         ..  من حياتنا الفكرية واألدبية   ورصداً هلذه املرحلة    ..  وتسجيالً
 .اخلري
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