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بني أيديكم  "  االثنينة"من سلسلة   )  السابع عشر ( فبوجود هذا اجلزء     ..احلمد هللا الذي أنعم وأكرم    
أكون قد حققت وعداً قطعته على نفسي منذ سنوات طويلة بطباعة فعاليات كل سنة عقب ايتها                  

 فال  .. والعمل جسيماً  .. وكان التحدي كبرياً   ..بداية املوسم اجلديد  مباشرة ليتم توزيع الكتاب مع       
 لقد جتمعت لدي مئات أشرطة الكاسيت عند        ..يعرف الشوق إال من يكابده وال الصبابة إال من يعانيها         

 وكل شريط يشتمل على ساعة من احلديث املتواصل، يستغرق تفريغه على            ..بداية طباعة هذه السلسلة   
وحبمد اهللا تضافرت خمتلف    ..  ما تعلمون ساعات طويلة من العناء والتركيز واملتابعة الدقيقة         الورق ك 

 .اجلهود إلظهار هذا العمل بالصورة اليت أمامكم، واليت آمل أن تنال استحسانكم
األمر الذي حتمه   )  جزأين(خمتلفاً ويف شكل    ”  االثنينية“وألول مرة يأيت إخراج جزء من سلسلة        

لكتاب اليت جتاوزت ألف صفحة، وأصبح من غري العملي وضعها بني دفيت كتاب واحد،               حجم مادة ا  
وقد رأيت من األنسب تقدميه ذا الشكل املميز مبا حيفظ وحدة السلسلة، ويف ذات الوقت يعني                   

 .القارئ الكرمي على االطالع بطريقة ميسرة دون عناء
ة، وأحسب أا من اإلبداعات القليلة اليت مت        لقد أحبرنا من خالل هذا اجلزء مع الرواية الطويل        

 بينما بقيت الصدارة للشعر الذي مل يتخلف أيضاً         ..بصفة عامة ”  االثنينية“االحتفاء ا ضمن فعاليات     
" ديوان العرب " فما زال الصراع بينه وبني القصة قائماً لالستحواذ على لقب            ..عن مواكبة هذا املوسم   

 .ختصني يف هذا االوحسم األمر بيد النقاد امل
أما الصحافة، اليت قيل عنها مهنة املتاعب، وصاحبة اجلاللة، والسلطة الرابعة، فقد استحوذت              
مع بعض رموز اإلعالم بصفة عامة على جانب ال يستهان به يف فعاليات هذا املوسم، وال شك أن الثقل                   

من مساحة االحتفاء   %  ٤١يزيد عن   النسيب الذي متثله الصحافة يف حياتنا اليومية قد منحها ما             
وتداول شؤوا وشجوا ألا متثل حبق حاسة االستشعار والتواصل اليت ال ميكن االستغناء عنها أو                 

 فستبقى الصحيفة أبداً رفيق      ..التقليل من شأا مهما تطورت وسائل االتصاالت ونقل املعلومات          
ألا ينبوع  ”  االثنينية“سها بقوة يف مسرية      وقد فرضت نف   ..حسب الظروف )  املساء(أو  )  الصباح(

 .الكلمة اليومية واألداة األقرب لتلمس خمتلف احتياجات اتمع

 



 اليت ملعت بروقاً يف أمسياتنا، وسالت دفقاً عذباً يف رحاب أوديتنا، وعطَّرت              لفعالياتاإن هذه   
رض، ألا قطع من مهج الرجال      ردهات ملتقياتنا، ستظل أبداً مبشيئة اهللا ذلك النافع املاكث يف األ           

الذين صاغوها فضالً وأكرمونا ا حديثاً سلساً وذكريات ماتعة أكدت تواصل املثقفني مع جذور                 
 .اتمع وأم ال يعيشون يف أبراج عاجية كما يشاع عنهم يف بعض املناسبات

ئز األدبية اليت ظهرت    ضمن هذا املوسم ملسألة اجلوا    "  االثنينية"وكان مجيالً أن تتطرق فعاليات      
 وهي بال شك ظاهرة إجيابية يف جمملها رغم بعض السلبيات           ..بصورة ال بأس ا على الساحة الثقافية      

اليت صحبتها، فقد حركت ركود احلركة األدبية وسامهت بقدر ال يستهان به يف استقطاب اهتمام كثري                
 واألدبية إلحدى هذه اجلوائز مطلباً يف حد ذاته           وبالتأكيد مل يكن الفوز بالقيمة املادية      ..من املبدعني 

للمبدع لتقدمي املنجز األديب الفائز ولكن صدى الفوز بالتأكيد له نكهة خاصة تتوجياً لعمل حيق لصاحبه                
 .أن يفخر به

كانت لنا وقفة مع أحد الرواد األوائل الذين غازلوا الكلمة          "  االثنينية"يف هذا اجلزء من سلسلة      
 تلك البدايات اليت تذكرنا بنحت الصخر باألظافر، بدايات          ..حافة يف بداياا األوىل   من خالل الص  

 وبطبيعة احلال مل يكن العمل ميسراً كما هو احلال          ..صعبة تدمي العيون، وترهق اجلسم، وتكد الذهن      
كل هذه  اآلن يف بيئة مكيفة اهلواء مربوطة بشبكة اهلاتف والفاكس واالنترنت ووكاالت األنباء،               

املعطيات كانت فوق اخليال والتصور، بعض أولئك الرواد األفاضل كان يقطع املسافات الطويلة ما بني               
 كان حب املهنة    ..مرتله ومقر عمله مشياً على األقدام حتت وابل املطر، وشديد احلرارة، وقر الربد              

 إنه جهاد بالنفس والنفيس     ..ضحيةيسيطر عليهم وال يترك هلم جماالً للتفكري يف غري العطاء والبذل والت           
 وحري بنا أن نكرم رموز تلك احلقبة من البقية الباقية من الرجال الذين أفنوا زهرة                ..من أجل الكلمة  

حيام لوضع األسس اليت قامت عليها صحافة اليوم ووسائل اإلعالم األخرى من إذاعة وتلفزيون،                
 .ا املستوى الطيب بعد فضل اهللا سبحانه وتعاىلفبدون جهدهم وكفاحهم ما كان لنا أن ننعم ذ

لقد زرع ضيوفنا األفاضل واحات من العطاء تباينت ما بني حديث الذكريات املاتع، واألدب               
الرفيع، والشعر النابض باألحاسيس املرهفة، وشذرات من الزمان واملكان خلدوها مشكورين ببديع             

 .بيام وثاقب بصريم
ا إال أن أزجي هلم الشكر اجلزيل على تفضلهم بإتاحة الفرصة لنا               وليس يل يف مقام كهذ     

لتكرميهم، هذا التكرمي الذي ال يرقى إىل مستوى قامام السامقة، ولكنه جهد املقل الذي تقبلوه بصدر                
رحب ينم عن كرم أخالقهم ومجيل سجاياهم وتلك أبداً شيم العلماء، واألدباء، والشعراء، والنقاد،               

 سائالً اهللا سبحانه    ..م، وغريهم من املبدعني الذين أضاءوا أمسياتنا بسراج أفكارهم         ورجال اإلعال 
 .وتعاىل أن جيعل ذلك يف ميزان حسنام وينفعنا بعلمهم وفضلهم



 .واهللا من وراء القصد وهو اهلادي إىل سواء السبيل

    . 

١٤٢١ األولربيع 
 م٢٠٠٠ يونية - هـ


	Index

