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فأثرت أمسياتنا بضوئها   "  ةاالثنيني"كواكب سطعت على بيادرنا يف هذا املوسم من لقاءات            
وحضور "  االثنينية"فقد كانت االستجابة الكرمية لدعوة      ..  نا من نورها زاداً ورواًء وألقاً     وأقتبس..  الباهر

 العطاء اليت امتدت فروع     هذه الكوكبة املميزة من العلماء واألدباء والشعراء نوراً على نور، يف مسرية           
 .الذي يسعدين أن أضعه بني أيديكم) اخلامسة عشر(شجرا وتفتحت أكمام زهورها ذا اجلزء 

الذي سارت عليه يف خطواا السابقة، كان التنويع يف ألوان الطيف هو             "  االثنينية"وعلى ج   
فاحتضنت بكل احلب العلماء، واألدباء، والشعراء، والصحافيني        ..   املشترك يف معظم لقاءاا    القاسم

 .وغريهم من املبدعني الذين تركوا من آثارهم وبصمام نقشاً نعتز به طويالً
 استمرت مخسة أسابيع بدون      واملتتبع هلذه األمسيات، يالحظ انقطاعاً يف تواترها، بعد أن          

 وبذلك طوت وقتاً عزيزاً علينا مجيعاً       - لظروف صحية    -  مث علِّقت أمسياا ملدة ستة أسابيع     ..  انقطاع
كرواد لالثنينية، كنا نتمىن أن منضيه يف معية بعض األساتذة  األفاضل، ونستفيد من علمهم وفضلهم،                 
ونتحاور معهم يف خمتلف الشؤون والشجون، وخنرج يف كل األحوال سواء اتفقنا أو اختلفنا حبصيلة                

ة، اليت جتد منا كل تقدير وعناية، ونأمل أن تشكل يف املستقبل قاعدة بيانات،              وافرة من املعلومات القيم   
وخلفية غنية، ملن يريد أن يطلع ويدرس وحيلل طبيعة الطرح األديب والفكري الذي تداولناه يف هذا                  

 .اجلزء من العامل العريب، عند مثالة القرن العشرين للميالد
 اصلة املشوار، فكانت لنا وقفات وذكريات مع أساطني       وحبمد اهللا يأت الظروف مرة أخرى ملو      

رجال محلوا رسالة الكلمة مشعالً جيوبون به األرض، نذروا أنفسهم          ..  البيان والعلم والصحافة والشعر   
للعطاء، وأدركوا ببصريم الثاقبة أن بناء التواصل احلقيقي ال يكتمل إال باللقاءات الفعلية اليت جتمع                

احد، حيث تتصافح األيدي، ويتم تبادل وجهات النظر، وتطرح األسئلة واألجوبة           الناس على صعيد و   
ثة من تطور   عرب حوارات بناءة، ال أتصور أن تتشكل بأي أسلوب آخر رغم ما أحتفتنا به التقنية احلدي                

إال أن تلك التقنيات وقفت عاجزة يف اجياد الطريقة اليت ميكن أن حتل حمل              ..  مضطرد وامكانات هائلة  
 .اللقاءات امليدانية املباشرة بني املبدع واملتلقي

 



وإنين ألرجو أن يساهم نشر هذه الفعاليات يف نقل صورة شبه كاملة عما دار فيها، أقول شبه                  
كاملة ألن حرارة اللقيا لن تتكرر رغم الدقة يف نقل الكلمة والصورة، وما يدور يف خلد القارئ الكرمي                  

ار احلميم الذي متت فيه     ريقها إىل الطرح والتداول يف ذات اإلط       من تساؤالت بالتأكيد لن جتد ط      
قد تتوفر ظروف أخرى مشاة، ورمبا أفضل، ولكنها لن تكون مطابقة ملا حدث يف هذه                ..  اللقاءات

اللقاءات بالتحديد، ألا غالباً ما تأيت نسيج وحدها، بدون ترتيب مسبق، أو إخراج يرسم احلركات                
لتفاتات، ومعظم الكلمات تأيت عفو اخلاطر، وجتد مكاا من القلب إىل القلب،             والسكنات وزوايا اال  

طر أو  وتلمس أوتاراً يشعر ا اتمع الذي قد ينربي أحد أفراده ليطرح ما يعتمل يف نفسه من خوا                  
فيستجمع األخري خرباته وعلمه ليقول رأيه الذي قد جيد القبول            ..  "االثنينية"أسئلة على ضيف    

تحسان، أو يبقى رأياً له كل التقدير واالحترام يف مجيع األحوال بغض النظر عن اختالف                  واالس
 .وجهات النظر اليت ال تفسد للود قضية

وكم سعدنا يف هذه اللقاءات بتنوع املعارف وتشابك حلقات التواصل اليت نأمل أن تصب كلها               
ل نبع قطرة، فتشكلت إىل حد ما رؤية        يف ر الثقافة العريض، فقد أخذنا من كل بستان زهرة، ومن ك           

 أن يبثوا احلضور شجوم واخلطوط      - مبشارم املختلفة    -، واستطاع الضيوف األكارم     "بانارومية"
العريضة اليت تؤطر توجهام الفكرية والثقافية والفنية، ذلك أن اإلبداع ال ينطلق من فراغ وامنا هو                 

ة يرغب املبدع يف إيصاهلا ألبعد مدى ممكن، وكلما كان           اإلشعاع الذي يأتلق من خالله رسالة معين       
وقد مزج فرسان هذه األمسيات     ..  در النور واإلهلام وحالوة الرحيق    األلق زاهياً اجنذب املتلقي حنو مص     

أمجل أنواع الرحيق مباء الزهر وألوان الطيف حىت نقف عن كثب على رسالتهم اليت حيملوا بكل                  
ومما زاد يف متعة التناول احلوارات املفتوحة اليت تتم بعد كلمة           ..  ية واإلسالمية احلب والود ألمتهم العرب   

احملتفى به، حيث تستثري بعض األسئلة خميلة الضيف الكرمي فتشكل إجابته إضافة قيمة ملوضوع احلوار                
 .ولألمسية بصفة عامة

اليت جتمع صفوة كبار    وال يفوتين أن أشري إىل تواصل األجيال الذي يتم من خالل هذه اللقاءات              
العلماء األجالء، ومن هلم باع طويل يف مشوار عطائهم اإلبداعي، مع جمموعة من شداة األدب، وبعض                
الشباب املتطلعني إىل تكملة مسريم العلمية والعملية، على هدى من مصابيح هؤالء األفاضل الذين               

لزمن، أو تؤثر فيها     اليت لن ميحها ا    ضحوا بوقتهم وجهدهم وراحتهم من أجل امتاعنا بتلك اللحظات        
 .آمالً أن جتدوا يف الصفحات التالية بعض ما تتطلعون إليه من فائدة ومتعة.. رياح التغيري



أسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن جيعل ما قدمه ضيوفنا األكارم وما بذلوه من جهد يف سبيل هذا                   
الثقافة والعلم واألدب خري اجلزاء، وأن جيعل       التواصل اخلري يف ميزان حسنام، وأن جيزيهم عنا وعن          

وأسأله عز وجل أن يسدد     ..  صحائفهم يف عليني يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى اهللا بقلب سليم              
 .خطانا ملواصلة أداء هذه الرسالة، وما توفيقي إال باهللا
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