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والصالة والسالم على خري من تعلم،      ..  احلمد هللا الذي علّم بالقلم، علّم اإلنسان ما مل يعلم          
 .وأعلم باهللا عز وجل

اخلطا، موفورة النشاط، منشرحة الصدر، وضاحة       تندفع يف طريقها حثيثة     ..  وتستمر املسرية 
إا إرادة احلياة وشرايينها اليت تضخ دماء العطاء يف أوصال مشوار أردت له النجاح، وعاضدين               ..  احمليا

.. يف ذلك زمالئي األفاضل األساتذة رواد هذا املنتدى األديب الذي يعانق عامه احلادي والعشرين                
/هـ١٤٠٣من هذه السلسلة اليت بدأناها عام        »  اجلزء العشرين «مي  واضعاً بني يدي القارئ الكر    

وبكثري من الصرب وقوة اإلرادة وحتمِل الصعاب استطعنا أن نتجاوز رحلة البدايات الصعبة             ..  م١٩٨٢
لنستقر على وترية أصبحت مألوفة لكل من يتابع هذه اإلصدارات، حيث يصله يف بداية كل موسم                  

ومنت الشجرة باسقة حبمد اهللا، أسفلها يضرب جبذوره ليمتح من معني عذب            جزء يضم فعاليات سابقة،     
سلسبيل، وأعالها مونق مغدق بالثمار اليانعة، عطاء غري جمذوذ إن شاء اهللا من ذوي الفضل الذين                  

.. ورفيع أدم، ومجيل ذكريام    أكرمونا باالستجابة لدعوتنا لتكرميهم، واالستزادة من غزير علمهم،        
 .انب ميثل إرادة احلياة يف مسريتناوهذا اجل

 بتكرمي أحد رواد الصحافة يف      - قبل أن تتفاقم األحداث من حولنا        -سعدنا يف مستهل مومسنا     
وقبل أن نواصل مشوارنا بعد االحتجاب املعتاد       ..  بالدنا، مث أردفنا بعاملني جليلني وأستاذين جامعيني      
رمحه «دره بوفاة معايل الوالد الشيخ عبد اهللا بلخري          خالل شهر رمضان املعظم، رضينا بقضاء اهللا وق        

وحتدثت عن معاليه يف مستهل كلميت مبجرد أن واصلنا املسرية مع أول ضيوفنا األكارم، سعادة               ..  »اهللا
الدكتور مسري سرحان الذي حيمل مهوم وآمال ومستقبل الكتاب يف العامل العريب، كما تدارسنا يف لقاء                 

 .د يف السعوديةآخر فنون القصة والسر
فهناك معوقات تتطاول كنبت شيطاين لتعكري صفو       ..  ومثل كل أمر ال يظهر حسنه إال الضد        

م باعتداء غاشم من نظام بغداد      ١٩٩٠/هـ١٤١١احلياة وتكديرها، وقد استطال ظل من حيموم عام         
 ..وييت يف حمنته  على دولة الكويت الشقيقة، فكان أن علِّقت لقاءات االثنينية تضامناً مع الشعب الك             

وهو ما حدث أيضاً يف هذا العام، ألن النفوس مل تكن مهيأة لتدارس قضايا الثقافة واألدب والفكر يف                   

 



الوقت الذي حتدق املخاطر بكل املنطقة وتتجسد يوماً بعد يوم يف احلشود العسكرية اليت بسطت                  
 .سيطرا على البحر والرب واجلو

به من فقد أليم بوفاة صاحب السمو امللكي األمري ماجد بن           وقد واكب هذه األحداث ما رزئنا       
عبد العزيز آل سعود، أمري منطقة مكة املكرمة السابق، األمري اإلنسان الذي بكاه اجلميع بدمع الوفاء،                

فلم يذكر اد إال وكان على صهوته فارساً        ..  أال رحم اهللا ماجداً   ..  ورثته األقالم مبداٍد حمابره القلوب    
فكم من صحائف   ..  »ألسنة اخللق أقالم احلق   «:  وقدمياً قيل ..  وكرمياً جواداً ..  وشهماً مقداماً ..  نبيالً

إمنا ..  سطرا تلك األقالم، فشيدت له جمداً ما جلبه حبسبٍٍ وال نسب وال منصب وال مال وال جاه                  
 .صنعه بصدق الريادة، وعزمية الرجال، فقد ظل أبداً الرائد الذي ال يكذب أهله

إىل مواصلة لقاءاا ألا يف األساس غري        »  االثنينية«، عادت   »حرب اخلليج الثالثة  «وبانتهاء  
معنية بأي تيار سياسي أياً كان إال بقدر ما ميس األمة فتتداعى معه كما يتداعى سائر اجلسد بالسهر                    

ري من الغبطة   عادت حبمد اهللا أكثر قوة، فقد الحظت بكث       ..  واحلمى عند التهاب أي طرف من أطرافه      
.. قد تقاطروا بأعداد كثيفة ليشهدوا تكرمي ضيوفها األكارم        »  االثنينية«أن األساتذة األفاضل رواد     

وبطبيعة احلال أثلج صدري هذا التفاعل غري املستغرب مع من نشرف باستضافتهم من رواد الكلمة                
بتكرمي الطبيب املميز األستاذ     فقد شرفنا ..  وغريهم من املبدعني يف كثري من ضروب العطاء اإلنساين         

الدكتور عبد اهللا باسالمة، صاحب األسلوب األديب الذي يرصع مقاالته اليت ميتعنا ا بني وقت وآخر،                
مؤرخاً مرموقاً، كما إمتاز فارس تلك األمسية       »  رمحه اهللا «فهو سليل بيت علم وأدب، وقد كان والده         

وقد سعدنا من خالهلا أيضاً بكوكبة من       ..  تلك األمسية بأوليات وردت يف سياق كلميت الترحيبية يف        
أبنائنا الطلبة املتفوقني من أعضاء النادي العلمي السعودي، وستكون لنا معهم وقفة يف أمسيات قادمة                

 .مبشيئة اهللا ألم ميثلون خطوة يف االجتاه الصحيح
 املكي حممد إمساعيل     ويف غمرة انتشائنا بأمسية ماتعة كان فارسها أستاذنا الكبري الشاعر            

م، فوجئنا خبرب تفجريات آمثة هزت مدينة       ١٩/٥/٢٠٠٣هـ املوافق   ١٨/٣/١٤٢٤جوهرجي، بتاريخ   
 الرياض، حاضرة األمن والسالم واالطمئنان يف بالدنا العزيزة، وتكشفت املأساة عن وفاة نفر من أعز              

ه األعمال اإلرهابية نتيجة فكر     أبنائنا وبعض املتعاقدين من دول صديقة وشقيقة، وهالنا أن تأيت هذ           
ظالمي طغى على عقول بعض أبناء هذا التراب الطاهر، فحوهلا من عقيدة التسامح واللني والتبشري                 

ولألسف وردت أنباء   ..  إىل عقيدة التكفري والضغائن والغلظة والقسوة والتشدد والتطرف       ..  والتيسري
سائلني اهللا  ..  ل ضرب الدار البيضاء يف املغرب الشقيق      بعد أحداث الرياض بأيام قليلة بعمل إرهايب مماث       

 .سبحانه وتعاىل أن يكف أذاه عن املسلمني يف كل زمان ومكان



خالل هذا املوسم أستاذاً فاضالً من أعمدا الذين تعتز م، فقد رحل             »  االثنينية«كما فقدت   
فقد ...  الغراء»  املنهل«ير جملة   عنا األستاذ األديب نبيه بن عبد القدوس األنصاري، صاحب ورئيس حتر          

ورث عن والده حب الثقافة والفكر واألدب، وحافظ على رسالتها وموقعها            ..  كان رمحه اهللا املنهل   
كواحدة من االت الرصينة يف وطننا العريب، إىل أن سلَّم األمانة إىل أبنائه الذين أتوسم فيهم كل اخلري                  

 .تنا الرائدة منهالً عذباً كما عهدناها إن شاء اهللالتكريس اجلهود والطاقات لتظل جمل
وبالرغم من سحائب احلزن اليت خيمت على منتدانا، إال أنّ الفرح واألمل كانت هلما إطاللتهما               

، »وحي الصحراء «ضمن مشروع األعمال الكاملة لرواد      »  كتاب االثنينية «إذ سيضم   ..  الندية الزكية 
باإلضافة إىل أعمال الشاعر واألديب     »  رمحه اهللا « حممد حسني زيدان     اموعة الكاملة ألستاذنا الكبري   

واملريب الكبري األستاذ حممد إمساعيل جوهرجي، وسترى جممل هذه األعمال النور مبناسبة اختيار مكة               
 .م مبشيئة اهللا٢٠٠٥املكرمة عاصمة للثقافة اإلسالمية عام 

ت سعدنا يف ختام مومسنا بتكرمي سعادة األستاذ         بعد لقاءات اكتنفتها الكثري من العقبا     ..  أخرياً
الدكتور حممود حسن زيين، وهو أستاذ جامعي له الكثري من اإلسهامات املشكورة يف العمل االجتماعي               

ويطيب يل أن استأذن القارئ الكرمي ألضيف يف هذا الد فعاليات اللقاءات اليت متت              ..  والثقايف العام 
جتدوا يف خامتة الكتاب مع صورها، إمياناً مين بأن مثل          ..   التربية والتعليم  مع أساتذة من منسويب وزارة    

تستحق التوثيق، وكثرياً ما نسعد بلقاء أو أكثر خالل         »  االثنينية«هذه اللقاءات اليت تأيت على ضفاف       
كل موسم لتدارس بعض الشجون املتعلقة بالشأن العام، وهي لقاءات خرية أحسب أا فرصة طيبة                 

 .ها إىل فعاليات املوسم الذي متت فيه، دون أي تغيري يف مسمى أو طبيعة هذه السلسلةلضم
فبني أيديكم حصاد موسم كادت قوى الشر أن تفسده، ولكن اهللا غالب على أمره، فإن               ..  وبعد

ته جاء احلصاد أقل من توقعاتكم، فعذرنا ماثل أمامكم، وقد بذلنا من اجلهود ما اهللا به عليم لرتق ما فتق                  
خفافيش الظالم، واحلمد هللا الذي أضاء بنور وجهه السماوات واألرض، وستبقى إرادة اخلري واحلق               

 .والعدل فوق كل معتٍد أثيم
 .واهللا املوفق، وهو اهلادي إىل سواء السبيل
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