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بقدر ما يكون التواصل يف حد ذاته مطلباً ملحاً يف حياتنا اليومية، فإنه يكون أكثر إمتاعاً إذا كان                  
لنظيفة، وأكثر إشراقاً عندما يكون حول الذكريات وعطر أحاديثها، والتأدب بكمال          عبر الكلمة احلرة ا   

جمالس العلماء واألدباء الذين بلغوا الغاية، وأدوا رسالتهم على أحسن وجه، ومحلوا مشاعل العطاء                
انه الفكري ِإلنارة الطريق لألجيال القادمة، ومنهم من قضى حنبه ومنهم من ينتظر، سائالً اهللا سبح                
 .وتعاىل أن ميد يف أعمارهم، وميتعهم بالصحة والعافية وينفعنا بعلمهم، وكرمي خصاهلم، ورفيع أخالقهم

بتكرمي الشاعر اِإلسالمي الكبري األستاذ عمر اء       )  هـ١٤٠٨(وقد بدأت أمسيات هذا العام      
جهم يف لوحات شعرية    ، فقد كان من الرواد الكبار الذين سكبوا عصارة مه         )رمحه اهللا (الدين األمريي   

ما كان حريصا رمحه اهللا على زيارة األماكن املقدسة         كصلى اهللا عليه وسلم     ى  رقيقة تفيض حبب املصطف   
املكرمة واملدينة املنورة بصورة منتظمة، وحيرص من خالل هذه الزيارات على إقامة الندوات               يف مكة 

 .الشعرية كلما أتيحت له الفرصة
اء بعض الرواد الكبار الذين شرفْنا بتكرميهم       وقد أشتملت األمسيات أيضا على مناذج من عط       

واالستماع إليهم مثل األستاذ املريب الكبري عثمان الصاحل، ولقاء بالعقيد شحات مفيت ضمن حماولتنا               
لفتح أكرب قدر من القنوات لاللتقاء مبختلف الفعاليات ذات العالقة باملواطن وحياته اليومية، ِإلمياين بأن               

 . ينفصالن عن مهوم الناس وتطلعام حنو حياة أفضلاألدب والفكر ال
وتنقَّلت األمسيات بني الشعر العمودي، والشعر الشعيب الذي أحتفنا به رائده يف البحرين األستاذ              
عبد الرمحن رفيع، وكذلك سعدنا بأمسيات متنوعة ختمها معايل الدكتور راشد الراجح بأمسية رائعة               

األديب مبكة املكرمة، ويف معظم األمسيات دار حوار مفتوح بني احملتفَى           حول جامعة أم القرى، والنادي      
به واحلضور مما أدى إىل إثراء األمسية ونقل جوها العام من لقاء أديب إىل ندوة يِتم فيها تبادل اآلراء                     

 .واألفكار
 والصحفيني  وال شك أن مجيع األمسيات قد جاءت يف إطار توثيق العالقة بني األدباء واملفكرين              

وخمتلف قطاعات املثقفني على اختالف مشارم، مما يؤدي يف النهاية إىل األندماج بني األساتذة يف هذا                

 



الوسط اهلام وإتاحة الفرصة لالنصهار يف بوتقة العطاء خدمة هلذا الوطن، وكم آمل أن تؤدي االثنينية                 
.. شاركة يف فعالياا األدبية والفكرية    هذا الدور حبب عظيم بفضل تعاون كل من شرفها باحلضور وامل          

 .متطلعاً إىل أن تقضوا أمتع اللحظات وأطيبها مع هذا اجلزء من سلسلة االثنينية
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