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، ورشقة خمتلفة   "االثنينية"إنه ملن دواعي سروري أن أضع بني أيديكم إضمامة أخرى من حديقة             
قوس قزح، وزخة من مطر احلب الذي عطر مساء لقاءات التكرمي والوفاء اليت سعدنا ا يف                 من ألوان   
فقد بقيت منتظرة دورها للطباعة، حىت      "  أوائل ورٍد كُن باألمس نوما    "آمالً أن جتدوا فيها     ..  هذا املوسم 

) الرابع عشر ( هذا اجلزء    هيأ اهللا سبحانه وتعاىل هلا الوقت املناسب لكي ترى النور، وتصافح أعينكم يف            
 ".االثنينية“الذي ينضم إىل سلسلة 

لقد درجنا يف هذه األمسيات، على ذات النمط الذي سرنا عليه يف األعوام السابقة يف تكرمي                 
ذوي الفضل، الذين ما خبلوا بعلمهم وكرم أخالقهم، فقد تعود هؤالء النفر من سراة القوم على محل                  

وإن شكرهم هلو جهد    ..  وال شك أن االمتنان هلم لقليل     ..  ما طُلبت منهم  رسالة الكلمة وأدائها حيث   
املقل، الذي ال ميلك إال أن يسرج جياد كلماته لتجوب اآلفاق، تشهد بأن هؤالء األساتذة الكبار قد                  
ضحوا بوقتهم، وجهدهم، وراحتهم، ورمبا بعض االلتزامات االجتماعية، من أجل أن نقف معهم على               

 .حضهم احلب، وميتعونا ذه األحاديث الطيبة، واحلوارات القيمةصعيد واحد، من
مبا يعنيه احلديث حوهلا من ركض متواصل، حيكي        ..  وعت اللقاءات بني أحاديث الصحافة    وقد تن 

 يف مساء العطاء    قصة وقوف بعض املؤسسات الصحفية شاخمة يف وجه خمتلف التيارات والرياح، وتتألق           
يات كفاح، وبدايات صعبة، تشكل يف جمملها بوتقة تنصهر فيها اإلرادة،             حكا..  الثقايف والفكري 

واحلكمة، والصرب، وقوة الشكيمة، وفوق كل هذا وذاك حب العمل، ألنه قطب الرحى، وفيصل                
 .القول بالنسبة ملسائل النجاح والفشل

لة الكلمة  محلوا رسا ..   التأليف يف األدب والنقد والشعر     ويضم هذا اجلزء لقاءات مع أساطني     
اضحة على خارطة   وممن سعدنا بلقائهم بعض كبار الصحفيني الذين تركوا بصمام الو         ..  بقوة وشرف 

.. يف صدق ومصداقية ثبتت عرب السنني      جعلوا أفكارهم جسراً يصلهم باملتلقي       ..  اإلبداع واألصالة 
ولكن ..  خنتلف معهم أو نتفق   قد  ..  م الكثر على امتداد الوطن العريب     فكان هلم القبول احلسن من حمبيه     

 .يبقى احترامنا هلم يف ازدياد مضطرد يوماً بعد يوم
وكان للدعاة وعلماء احلديث النبوي الشريف إطاللة ذات اء ورفعة ومشوخ، استمدوها من              

تعرفهم بسيماهم، وجباههم النرية اليت تتألأل بنور       ..  روح العلم الذي محلوا لواءه، وساروا به بني الناس        



نثروا على احلضور كنانة خربام ورحيق علمهم،  وضمخوا الس حبديث            ..  العلم وحالوة اإلميان  
   .املصطفى عليه وعلى آله أفضل الصالة وأزكي السالم

وكم كانت وقفاتنا ماتعة عندما تطرق احلديث عن اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي، حبر ال                 
فسبحنا ..  ليت تشرح النفوس، وتفتح آفاق التفكر يف ملكوت اهللا        ساحل له من عطاء الفيوض الربانية ا      

 . معهم يف تيارات خالصة من متعة الفكر والبحث عن مزيد
 ومضى موكب اللقاءات وحنن يف ركابه منتح من خربات بعض الرواد األفاضل يف جماالت                

 تكون بداية دراسات    إا مدارات تستحق التعمق والتأمل وقد     ..  القضاء، والتدريس، والطب الشعيب   
حىت تعم  ..  تحليل واملقارنة والنظرة الناقدة   متخصصة جتمع شتات مثل هذه املواضيع وتربط بينها بال         

 .الفائدة بإذن اهللا
كما كانت لنا وقفات مع بعض األكادمييني، ورواد الطب احلديث، حيث متت مناقشة بعض                

وجدان، وتساهم يف تطوير الوعي اجلمعي       إا أمسيات تثري ال    - يف ذلك الوقت     -قضايا الساعة   
ألن من أهداف   ..  كما تتفاوت أعمارهم  ..  اوت مستويام الثقافية والفكرية    للمتلقني الذين تتف  

 .، يرسخ الثقة لدى شداة األدبجيال وتواصلها مبا يقوي الروابطأن تعمل على التقاء األ" االثنينية"
ني رجاالت من خمتلف مناطق اململكة، باإلضافة إىل        وقد شكَّلت هذه األمسيات حماور لقاءات ب      

حيث استجابوا مجيعاً مشكورين مأجورين بإذن      ..   األخوة األفاضل من خارج اململكة     لقاءات مع بعض  
و دائماً  وحتملوا مشاق السفر من أجل هدف نبيل كان حاديهم للقاء قلوب ف           "  االثنينية"اهللا، إىل دعوة    

ننهل من علمهم، ونزداد من كرمي فضلهم، ونسعى إىل توطيد أواصر            .  .لاللتفاف حول ذوي الفضل   
 .احملبة معهم

فقد وجدنا بني تراث اإلنسانية     "  الذكر لإلنسان عمر ثان   :  "وأجدين هنا متفقاً متاماً مع القائل     
ن ا من اهلشاشة والضعف ما جيعلها م      "  أوراق"هي يف الواقع عبارة عن      "  برديات"وآثار األمم السابقة    

اليت سطِّرت عليها،   "  الكلمة"أضعف ما أنتجته احلضارة اإلنسانية، ولكنها اكتسبت قوا من قوة             
فتحولت من ضعف إىل قوة، وقاومت الزمن وعوامل الطبيعة آالف السنني لتحكي لنا أسطورة التالحم               

لسنون، ويذهب  حيث متضي ا  ..   حضارياً وذكراً يبقى مع األيام      بني الكلمة والورقة لتمنحنا إرثاً     
 ولكنه  - ذلك العنصر الضعيف بذاته      -اإلنسان يف غياهب النسيان، ولكن يبقى نبضه حياً على الورق           

 . يكونا عنصراً يتحدى الزمن" رمز اإلبداع"عندما يتحد مع الكلمة 
وختاماً كما يعلم القارئ العزيز، فإن الكمال هللا وحده، لذا آمل املعذرة إذا حدث سهو أو خطأ،               
سيما وأن إعداد مثل هذا الكتاب حيتاج إىل تضافر عدة جهود، تبدأ بتفريغ املادة املسجلة على الورق،                 
مث مراجعتها وتقومي ما حيتاج لذلك، وحذف املتكرر، مث تأخذ مسارها يف العمل الطباعي املعروف من                 



وما يلي  .  .ألوان اخل ، وتصحيح ألكثر من مرة، وجتهيز ملزمة الصور وما يتبعها من فرز             صف ومراجعة 
اليد "هذه  السلسلة من العمليات املعروفة لديكم، متثل يف احلقيقة             ..  كل ذلك من شحن وتوزيع    

فالشكر موصول لكل اجلنود اهولني     ..  ز هذا العمل بالصورة اليت تروا     اليت سامهت يف إجنا   "  اخلفية
 . من إن شاء اهللالذين بذلوا جهدهم لتبقى هذه الصفحات حمفوظة على مر الز

.. آمالً أن جتدوا بني دفيت هذا الكتاب الفائدة واملتعة اليت عشناها مع هؤالء األساتذة الكبار                
واليت ننقلها لكم بكل التجرد الذي تتطلبه األمانة العلمية، سائلني اهللا سبحانه وتعاىل أن يثيب كل من                  

 ..القصدساهم يف هذا العمل خري اجلزاء، واهللا دائماً من وراء 
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