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بالكلمة ورجاالا فإا تستشرف الفروع السامقة اليت تتربعم من ذلك          "  االثنينية"عندما حتتفي   
 ونلتقي بكل من ضيوفنا احملتفى م باعتبار أم يف           ..األصل الثابت يف أرض اإلبداع والعطاء املتميز      

والفرع يؤدي وظيفة التمثيل      فاألصل ميد الفرع باملاء والغذاء،     ..حياة تبادلية أزلية بني الفرع واألصل     
 .الضوئي ليغذي بقية شجرة العطاء ومينحها القوة واجلمال واستمرارية البقاء

إال أن كل   )  م١٩٩٨/  هـ  ١٤١٩(وكان بودي أن تتناغم هذه السيمفونية خالل هذا املوسم          
احملاوالت اليت بذلتها للخروج مبوسم قوي ومكتمل قد اصطدمت بظروف خارجة عن اإلرادة مما أدى               

  فكانت .. ولكن عزائي أن ما ال يدرك جله ال يترك كله          ..إىل اختصار الفعاليات يف سبع أمسيات فقط      

ونا بعذب حديثهم   لنا وقفات طيبة مع بعض رموز الصحافة والفكر واألدب الذين شرفونا وأسعد             
 .وغزير علمهم وفضلهم

م ١٩٨٦/  هـ  ١٤٠٦قد أحيت يف هذا املوسم تقليداً بدأته عام         "  االثنينية"واجلدير بالذكر أن    
لألستاذ الدكتور األكادميي والناقد الكبري عبداهللا      "  اخلطيئة والتكفري "حيث احتفت وألول مرة بكتاب      

ذا املوسم حيث التقينا مبعايل املفكر اإلسالمي املعروف         الغذامي، ولألسف مل نعاود التجربة إال يف ه        
أبوهريرة الصحايب اجلليل   “الدكتور حممد عبده مياين الذي تفضل وطرح على بساط البحث مؤلفه القيم             

 وقد كانت أمسية ناجحة بكل املقاييس ووجدت جتاوباً ملموساً من قبل األساتذة              .."واحلقيقة الكاملة 
ونأمل أن نتمكن يف املستقبل من تكرار        .. باملداخالت واألسئلة واالستفسارات   املتحدثني واملشاركني 

 ."االثنينية"التجربة مع كتب أخرى إلثراء الساحة وتقدمي رافد جديد لتنويع فعاليات 
أما رموز الصحافة فقد كان هلم القدح املعلى يف هذا املوسم نظراً لألمهية الكبرية اليت نعلقها على                 

 لقد احنسر لألسف دور اتمع ومؤسساته يف عملية تواصل            ..يال عرب هذه اللقاءات   تواصل األج 
األجيال، وبالتأكيد فإن ذلك بدون قصد ألن تسارع األحداث وتكاثر قنوات االتصال بني الناس جعل               

اليت جتاوزت احلدود وأصبحت    "  االنترنت"انتقال املعلومة يتم من خالل عدة وسائط آخرها شبكة           
ويف خضم هذا التيار اجلارف صار      ..   ال غىن عنه لكل من كسر أمية القرن احلادي والعشرين           مصدراً

 



تشكل بيئة مناسبة   "  االثنينية"من الصعوبة مبكان أن يلتقي الشبيبة بأساتذم املخضرمني، وأحسب أن            
دة القصوى من   لنمو عالقة متوازنة بني طريف املعادلة وصوالً إىل أرضية مشتركة ومناخ طبيعي لالستفا             

 .عطاء الرواد األفاضل الذين ال يبخلون بوقتهم وخربام من أجل الرباعم النامية
كما كانت لنا وقفة متأنية مع الفكر اإلسالمي املنفتح حنو ربط اتمع رجاالً ونساًء باخللق                  

ا وأخرجتها يف   اإلسالمي القومي الذي مل تترك تعاليمه شاردة وال واردة إال وهذبتها وشذبتها وصقلته             
أى حلة لتبقى كما أرادت هلا مشيئة اهللا عز وجل يف مستوى الرسالة اخلامتة، اليت انبثق منها نور                     

عن نطاق البهيمية إىل آفاق اإلنسانية       احلضارة والعلم ليغطي كل السلوكيات البشرية وخيرج ا           
 .الراقية

 فهو جهد املقل الذي     ..ن التقصري آمل املعذرة أيها األحبة عن هذا اجلهد الذي شابه شيء م           
 .. واهللا من وراء القصد وهو اهلادي إىل سواء السبيل..أرجو خملصاً أن ينال أجر اتهد
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