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ـَدمة  المق

ميثل رافداً يف ِر الفَرح الذي ينبع من طيب هذه           "  االثنينية"إنَّ صدور كل جزء من سلسلة        
 جيل الرواد الكبار الذين نكن هلم كل تقدير         اللقاءات املاتعة، ومع كل إصدار جديد ينتظم التالحم بني        

واحترام، مبا قدموا من جهود تذكر فتشكر، خلدمة العالَمني العريب واِإلسالمي، يف خمتلف ميادين العطاء               
اِإلنساين، من فكر وأدب وعلم وثقافة، تالمحاً نسعى إليه مع جيل األبناء الذين نتمىن أن يقتدوا ؤالء                  

 .قدالنجوم الفرا
ويضم هذا اجلزء الكثري من لقاءات الوفاء والعرفان هلؤالء النفر الكرام، نتدثَّر بإبداعام يف                
زمهرير العدم والالمباالة، ونستظل بدوحة إشراقام، ونرتوي زالالً من واحة أفضاهلم، وكرمهم،              

مة بنتاج هذه   وتفضلهم بالتضحية بوقتهم وجهدهم، من أجل أن نسعد، وتسعد األجيال القاد             
 .األمسيات الطيبة

استهل معايل الشيخ الوالد عبد اهللا بلخري هذه األمسيات، ولعل القارئ يتذكر أن معاليه قد                 
هـ، وهو العام الذي بدأ فيه نشاط االثنينية، ومبا أن          ١٤٠٣تفضل على االثنينية بأمسية سابقة يف عام        

األزهار الفواحة، فكان ال بد من ختصيص أمسية لننهل         بحر معاليه زاخر بالعطاء، وحديقة علمه عامرة ب       
املزيد من هذا العلَم البارز، فجاءت أمسيته جوهرة بني احملافل، وبالطبع ما زال يف جعبته الكثري الذي                  

 .نأمل أن يرى النور من خالل مطبوعات متخصصة
ومن تونس  ..  أيب العال مث توالت بعد ذلك لقاءات اخلري، فاستمتعنا بشعر األستاذ الكبري علي             

اخلضراء جاءنا معايل الدكتور عبد السالم املسدي، ليثري وجداننا بشعره ونثره وعلمه الغزير يف جمال               
وحاضرنا ..  كما تشرفت االثنينية بتكرمي أصحاب الفضيلة أعضاء جممع الفقه اِإلسالمي         ..  اللغة العربية 

ان للكاتب الساخر حممود السعدين مشاركة لطيفة ضمن        وك..  فضيلة الشيخ عبد ايد الزنداين فأبدع     
وحتدث األستاذ الدكتور عبد اهللا الغذامي حديث العارفني بأصول النقد، ووجدت            ..  هذه األمسيات 

وشارك األستاذ حممد العلى بأمسية مجيلة حفلت بالشعر العمودي          ..  كلمته صدى طيباً عند احلضور    
 .إالَّ أا كانت أمسية ممتعة بكل املقاييس - ء حول األخريوإن اختلفت اآلرا - وغري املقفَّى

الذي )  رمحة اهللا (وسالت الروافد حنو ر احلب املتجدد، والتقينا باألستاذ حممد عبد اهللا مليباري             
وكان لقاء مع األديب الدبلوماسي األستاذ جعفر الرائد، فتحدث عن           ..  حتدث عن تاريخ أم القرى    



وغريه من كبار األساتذة    ..  مث توالت اللقاءات مع دولة الرئيس أمحد النعمان       ..  عمليةجتربته العلمية وال  
وانتهت األمسيات بلقاء مجيل مع معايل الدكتور        ..  الذين ستجدون عصري فكرهم ضمن هذا اجلزء       

فتحدث عن    -  الذي تفرغ حالياً ألعماله اخلاصة      -  )أمني مدينة جدة  (املهندس حممد سعيد فارسي     
 الرائدة يف جمال التخطيط اهلندسي واِإلبداع الذي أظهره يف جتميل وتعمري وختطيط مدينة جدة،                جتربته

 .ولؤلؤة املدائن.. حىت أصبحت حبق عروس البحر األمحر
هذه األمسيات بتنوعها متثل جانباً من حياة جمتمعنا الثقافية واألدبية، إا صفحات مضيئة جبهد               

 دون من أو أذى، هدفهم إعالء راية هذه األمة الفتية اليت أرادها احلق              الرجال املخلصني، الذين أعطوا   
فهنيئاً لنا م، وهنيئاً هلم بصروح اد       ..  وخري أمة أخرجت للناس   ..  سبحانه وتعاىل أن تكون أمة وسطاً     

عاىل أن  سائلني اهللا سبحانه وت   ..  املؤثِّل الذي شيدوه جبهدهم وكفاحهم املتواصل يف ساحة العمل والعطاء         
 .جيعل كل ذلك يف ميزان حسنام، وجيعلنا القادرين على الوفاء حبقهم حنو أمتهم

    . 


	Index

