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ـَدمة  المق

مواكب النور تترى، كل قنديل فيها عبارة عن كتاب، يشع يف مسائنا إشراقاً وسىن، يرسم                  
 .الفرحة يف العيون املتطلعة للجديد واملفيد يف عامل املعرفة الالائي

لقد توسعت مرافئ العلوم، وتقاربت أسباب التعارف، وتقلصت املسافات، وأصبح اخلرب              
وتالشت يف أعماق الذاكرة تلك األيام اليت كان         ..  نسان اليوم واملعلومة من ضمن اخلبز اليومي إل      

... طالب العلم واملشتغل به يسافر املسافات الطويلة ويطوي البلدان من أجل احلصول على بغيته                
 فأين موقع الكتاب يف هذا العامل؟.. ودخلنا يف عامل شبكات االتصاالت اِإللكترونية
عة من قناعته اخلاصة، وجتاربه اليت توصل من خالهلا إىل           بالتأكيد لكل إنسان وجهة نظره الناب     

وقد يستغين بعض املهتمني عن أشكال معينة من الكتب مكتفني باالنكفاء على الشاشات             ..  تكوين رأيه 
البلورية اليت تنقل هلم ما يشاؤون يف أي وقت دون احلاجة إىل تقليب صفحات، أو الرجوع إىل أمهات                  

ال اليت تسري تلقائياً مبوجب ملسات األزرار والتماع احلروف على الشاشات           وما أكثر األعم  ..  الكتب
غري أن هذا مل ولن يلغي الدور الطليعي الذي يقوم به الكتاب ِإلثراء احلياة، وغرس النبض                  ..  امللونة

 .املتجدد يف عروقها، وحتليل ومعاجلة االحتياجات اليومية اليت تقابل اِإلنسان املعاصر
، ]االثنينية[ذه الضرورة احلياتية هي اليت أملت استمرارية تواصل إصدار سلسلة            رمبا تكون ه  

هـ، مقروناً بالود وخالص    ١٤١٤لتقدم للقارئ الكرمي جزأها احلادي عشر، عن فعاليات عام             
هـ، ترعرع بفضل اهللا    ١٤٠٣التمنيات، فالغرس الذي منا منذ اجلزء األول الذي ضم أمسيات عام             

 على متابعة هذه األمسيات، وامتدت الفروع واجلذور لتغذي الفكر والوجدان وترسم            مث عناية احلادبني  
مل يكن كل هذا ليتم لوال      ..  لوحات ذات أبعاد وألوان خمتلفة، وصوالً إىل اجلزء الذي بني أيديكم اآلن           

 جتاوب األساتذة الكبار ذوي الفضل والريادة الذين بذلوا الكثري، وضحوا بأوقام، وراحتهم،               
وارتباطام املختلفة من أجل حتقيق التواصل الذي نعمنا به، ونسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يدميه علينا                 

ذلك أن حتلل هؤالء الكبار من التزامام        ..  وجيعلنا قادرين على إيفائهم حقهم من الشكر والعرفان        
، ]االثنينية[ة لدعوة   وتفرغهم ليوم أو يومني، مع جتشم مصاعب السفر يف كثري من احلاالت، تلبي              

وتشريفاً لورادها األفاضل يعترب يف حد ذاته وساماً نفخر به، ويبقى بإذن اهللا يف سجل أعماهلم كأفضل                 



مثال لنكرات الذات من أجل حقوق العلم، والفضل، واملريدين واحملبني، الذين ما فتئوا يتحلقون                 
 . فيض عطاءام املتجددةحوهلم، وحييطون م إحاطة السوار باملعصم، ليزدادوا من

.. ، منذ بدئها وحىت اآلن    ]االثنينية[وبالرغم من الوترية شبه النمطية اليت سارت عليها أمسيات          
إالَّ أن القارئ واملتابع لفعاليتها يستطيع أن يستبني بوضوح وجالء االختالفات الكبرية اليت تكمن حتت               

يات يسيطر عليها الشعر بسلطانه، وأخرى      السطح، حيث تدور األحاديث ما بني علم شرعي، وأمس         
، ولكن مبا أن    ]االثنينية[متوج بأحاديث قد تبدو بعيدة عن األدب الذي يعترب العمود الفقرى لعطاءات             

هذه األمسيات صارت تشكل ملتقى للمبدعني يف خمتلف ااالت، فقد توسع مفهوم االحتفاء                 
اري الذي نشهده اليوم، وبالتايل مل يعد التكرمي وقفاً         واالحتفال مبن ساهم يف وضع وتطوير البناء احلض       

على صناع احلرف وحدهم، بل جتاوزهم ليشترك فيه صناع العلوم من عناصر البناء احلضاري الذي                
 .نسعى إىل تأكيده وترسيخه يوماً بعد يوم

لفكري ومواكبة هلذا العمل الوثائقي الذي آمل أن يعكس جانباً من النشاط الثقايف واألديب وا              
، ]كتاب االثنينية [الذي انتظم جمتمعنا يف هذه الفترة، يسعدين أن أشري إىل صدور كتب أخرى ضمن                

األعمال "، فقد متت طباعة ديوان       ]االثنينية[يف الوقت الذي يتم فيه إعداد هذا اجلزء من سلسلة             
لألستاذ الكبري  "  اةترمجة حي :  السنوات األوىل "للشاعر املهجري الراحل زكي قنصل، وكتاب       "  الكاملة

لألستاذ الدكتور بدوي طبانه،    "  سوانح وآراء يف األدب واألدباء    "السيد حممد حسن فقي، وكتاب      
وال شك أن هذه االحتفالية     )..  رمحه اهللا (حملمد إبراهيم جدع    "  البهاء زهري شاعر حجازي   "وكتاب  

ر الذين شرفوين بنشر هذه الكتب      بالكتاب قد جاءت نتيجة االهتمام الكبري الذي أبداه األساتذة الكبا         
سائالً اهللا سبحانه وتعاىل أن جيعلها يف ميزان حسنام وينفع          ..  اليت تعترب إضافة حقيقية للمكتبة العربية     

 .ا، وجيعلنا القادرين على إيفائهم حقهم من الشكر والتقدير والعرفان، مبا قدموا ويقدمون ألمتهم
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