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ـَدمة  المق

احلمد هللا كما ينبغي جلالل وجهه وعظيم سلطانه، والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدنا              
 .حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

 :ارئ الكرميالق
اليت عبقت ا أجواء جدة يف      )  االثنينية(يطيب يل أن أضع بني أيديكم باقة أخرى من لقاءات            
 .سلسلة اللقاءات اليت تشرفنا فيها مبن تفضلوا وأسعدونا بتكرميهم

لقد حفلت هذه اموعة من اللقاءات اخلرية بعديد من الوجوه اليت زارت اململكة العربية                 
هـ، وتراوح إيقاع اللقاءات بني العلم، والشعر، واألدب، وكلها من           ١٤٠٥عام  السعودية خالل   

فعطاؤهم الثر املتميز مل ينقطع،      ..  رواد جهابذة حقيق بنا أن نكرمهم ونتشرف باإلستماع إليهم          
وحرصهم ودأم وحدم على لغو الضاد قلّ أن جند له مثيالً، إذ كل مههم أن تبقى متوهجة كما أراد                   

 .ق سبحانه وتعاىلهلا احل
هـ، الذي متت فيه طباعة هذا اجلزء من        ١٤١٣ولعله من حماسن الصدف أن يصدر يف العام          

اموعة الكاملة لشعر معايل األستاذ     )  كتاب االثنينية (الكتاب األول من سلسلة       -  )االثنينية(سلسلة  
وقد شرفت بنشر   .  لتاليةالشاعر الكبري أمحد حممد الشامي الذي جتدون حلقة تكرميه يف الصفحات ا            

وحفظ هذا الشعر اجلميل من عاديات الزمن       ..  هذه األعمال الكاملة يف ثالثة جملدات ليسهل تداوهلا       
 .نظراً ملا ميتاز به شاعرنا الكبري من أصالة وصدق وأسلوب متميز

إن فكرة كتاب االثنينية قد راودتين منذ وقت طويل وهي تتلخص يف أن كثرياً من الرواد يف                   
بلدنا احلبيب والعامل العريب واإلسالمي مل يتمكنوا من نشر أعماهلم؛ لعدم معرفة الطريق إىل دور النشر                 
أو لظروف أخرى، فبقي رحيق علمهم وأدم وما أعطوه من مشاعر وأحاسيس حبيس أوراق                  

ذا حرصت  ل.  وكثرياً ما جيور الزمن على هذه اإلبداعات فتندثر مبرور األيام لسبب أو آخر            ..  الكاتب
ورأيت أنه من الواجب أن نتدارك البقية الباقية من هذه األعمال ونسعى الحتضان ما ميكن الوصول                 
إليه من مؤلفات تستحق النشر، فتكون لذلك الغرض جملس أمناء ضم معايل األستاذ الكبري الصديق                

 صاحب دار القلم    عبد العزيز الرفاعي صاحب دار الرفاعي للنشر والتوزيع، واحلاج حممد علي دولة            
. والرجل الذي قام بطبع االثنينية والكتب اليت قمت بنشرها حىت اآلن باإلضافة إىل كاتب هذه السطور           



والغرض من هذا الس هو البحث والتقصي عن الكتب اليت تستحق النشر واالستفادة من هذا                  
تعداه إىل هدف أبعد من ذلك      اإلرث اإلنساين، حبيث ال يكون هذا العمل مبنظور حملي أو إقليمي بل ي             

وملا ملعايل األستاذ الشامي من مكانة معروفة على الصعيدين          .  باعتبار أن الفكر ملك لإلنسانية مجعاء     
العريب واإلسالمي فقد رأيت أن تكون أعماله الشعرية الكاملة هي األساس الذي تنطلق منه سلسلة                 

هذا الوطن الشكور هلذا الرجل الذي يستحق عن        كتاب االثنينية، واعتبار هذا النشر مبثابة شكر من         
 .جدارة كل تكرمي وحفاوة

كتاب (هذه اإلطالة أملتها ظروف عدم توضيح هذه الفكرة بطريقة كاملة يف أول منشورات                
ولكين سأعمل  .  وهو جملد األعمال الكاملة ملعايل األستاذ أمحد الشامي الذي أشرت إليه أعاله           )  االثنينية

املنشورات القادمة خاصة جمموعة األعمال الكاملة للشاعر املهجري األستاذ زكي           على تعميقها يف    
 .قنصل اليت أخذت طريقها إىل املطبعة حبمد اهللا

رغم سعاديت بصدور هذا اجلزء، وحرصي وحرص مجيع األساتذة األفاضل الذين شاركوا            :  ختاماً
ر ولكنها ال تغيب عن فطنة القارئ        يف إجناز هذا العمل، إالَّ أن بعض اهلنات هنا وهناك قد تظه             

وعذرنا أن عامل الوقت وحماولة السرعة بقدر اإلمكان لطبع مجيع األجزاء املتبقية من                ..  احلصيف
هي الدافع وراء التعجيل يف إكمال العمل، وهي السبب يف ظهور بعض الثغرات اليت              )  االثنينية(لقاءات  

 .نأمل تالفيها يف األجزاء القادمة بإذن اهللا
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