كلمات ال بد منها قبل االحتجاب
ثالثون عدد ًا يف ثالثني �أ�سبوع ًا  ،كانت ح�صيلة لقائنا يف واحتنا الثقافية والأدبية والفنية
والفكرية»،روافد»  .تعارفنا وتبادلنا خاللها املعرفة  ،وانتفعنا باملعلومة  ،ونعمنا بالكلمة
ا ُ
حلرة ال�صادقة  ،ابتغاء مر�ضات اهلل وال�ضمري  ،وا�ستظللنا حتت �أُرومة هويتنا العربية
ب�صحبة �أ�ستاذ الأجيال اليمنية � ،شيخ ال�شباب  ،عا�شق عدن � ،أ .د .مبارك ح�سن اخلليفة
 ،وجت ّولنا يف عامل الألوان و�ضحكنا مع الطرفة والفكاهة  ،وارحتلنا مع الفن ال�سينمائي
وامل�سرحي  ،وتناولت الأقالم خمتلف فنون الكتابة ال�صحفية  ،ولعل �أهمها اال�ستطالعات
التي �سلطنا خاللها الأ�ضواء على جوانب ال�سلب والإيجاب يف مواقع تُعنى بالفكر والأدب
والفن  ..الخ .
ثالثون عدد ًا  ..يف �أريحية بالغة الأثر يف النف�س  ..كانت كلمات الثناء ت�صل �إلينا  ،ولكننا
كنا ن�ؤكد وما زلنا � ،أننا يف انتظار كلمة ناقدة لت�صحيح �أي اعوجاج رافق عملنا طوال تلك
الفرتة  ،لنعود �إىل واحتنا  ،بعد االنقطاع القادم الذي �سي�ستمر طوال �شهر رم�ضان الكرمي
 ،ويف نيتنا التجديد والتجدُّد  ،وتقدمي املفيد واملمتع .
وطوال الثالثني �أ�سبوع ًا حاولنا حت ُّمل ثقل �أمانة الكلمة وتو�صيل الر�سالة  ،مبعية القراء
�أنف�سهم الذين ما انفكوا يتوا�صلون معنا  ،مع االعتذار �إن كان �شاب مهمتنا تلك �أية �شوائب
� ،إمنا ال يخط�أ �إال من ال يعمل  ،ونحن بهذا القدر �أو ذاك حاولنا ونطمح �أن نحقق مزيد
من النجاح .
ويف هذا ال�صدد نتقدم بال�شكر اجلزيل �إىل الأخ رئي�س جمل�س الإدارة رئي�س التحرير الأخ

�أحمد احلبي�شي على م�ؤازرته لنا  ،وتذليل بع�ض ال�صعاب التي كانت تواجهنا
 ،وللأخ مدير التحرير جنيب مقبل على اهتمامه بكل �صغرية وكبرية تخ�ص
امللحق  ،وكذلك ال�شكر لطاقم امللحق من املحررين وخمرجيه الفنيني ،
الذين بكل حب قدموا ما عندهم من �إبداعات فنية راقية �شهد
عليها القارئ الكرمي.
وال�شكر الكبري لكل من �أبدى ا�ستعداده للم�ساهمة معنا يف
واحتنا اجلميلة  ،بكل �صدق  ،من اليمن ومن خارج اليمن
 ،كالكاتبة وال�صحفية �،أ�ستاذة ال�صحافة يف جامعة بري
زيت بفل�سطني ال�صديقة ال�صدوق د .وداد الربغوثي ،
والكاتب امل�صري �سامي البحريي  ،والكاتبة العراقية
ال�صديقة بلقي�س الربيعي  ،ومن الأردن الكاتبة
وال�صحفية ال�صديقة حمده الزعبي وغريهم من
الكتاب .
لي�ست هذه كلمات وداع  ،ولكن ال بد من ال�شكر
لكل من �ساهم يف �إبراز ملحقنا بال�صورة التي
ظهر بها  ،و�إىل لقاء قريب  ..ورم�ضان كرمي وكل
نادرة عبد القدوس
عام و�أنتم بخري.

السبت  30اغسطس 2008م املوافق  29شعبان 1429هـ العدد  14221السنة األوىل

طه فارع..

في الذكرى
الثالثة لرحيله
ماذا اعددنا لها ؟
ص9-8

تحتجب
خالل
شهر رمضان

يحل علينا بعد يومني شهر رمضان املبارك – جعله الله خيرا ً وبركة علينا
وعليكم وبهذه املناسبة السعيدة تتقدم أسرة حترير ( روافد ) بأسمى آيات التهاني
وأزكى التبريكات إلى القيادة السياسية وجماهير شعبنا اليمني سائلة الله عز
وجل أن يجعله شهر خير وبركة ويعيده علينا باخلير واليمن والبركات.
كذلك نعلن لقرائنا الكرام أن ملحق(روافد) سيحتجب طوال أيام شهر رمضان
املبارك ليعاود الصدور بإذن الله بعد عيد الفطر ،وشهر كرمي  ..وكل عام
واجلميع بألف خير ..

