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ـَدمة  المق

والبلد الطيب خيرج نباته بإذن ربه. 
وهي تزدهي يف   )  االثنينية(ضاً من كرمة    غيسعدين ويشرفين أن أضع بني كرمي أياديكم عنقوداً          

هـ ١٤٠٣تها بعام   ل يف باكورة املطبوعات اليت استهل     ، وقد بدأ نتاجها يظهر    )هـ١٤١٠(عامها الثامن   
على أن أمجع بني طريف عقدها وأقدم كل عام جزءاً بثلة من األولني وجزءاً آخر بثلة من اآلخرين حىت                    

وقد ..  يكتمل البناء وتأيت بعد ذلك كل جمموعة يف عامها الذي شهد انعقاد أمسياا الندية املباركة                
ه سبع عشرة حلقة اكتمل     يضم بني دفتي  )  الثامن(نوهت عن ذلك يف مقدمة اجلزء األول وهو هو اجلزء           

 .هـ١٤١٠عطاؤها خالل عام 
هـ لكن األحداث العاصفة    ١٤١١كان من املفروض أن يأيت أوالً اجلزء اخلاص باثنينيات عام            

اليت تعرضت هلا املنطقة والعدوان الذي استنكره العامل كله على دولة الكويت الشقيقة من قبل النظام                 
قات من أجل إزالة العدوان وآثاره جعل من غري اجلائز بل من            العراقي وما صاحب ذلك من جتميع للطا      

غري املمكن مواصلة املسرية اخلرية يف جمال الفكر واألدب بينما تغتال أبسط القيم اِإلنسانية احلضارية                
وبطريقة بشعة يف الوقت الذي حتول فيه العامل بأسره حنو احترام آدمية اِإلنسان وحقه يف العيش الكرمي                 

 .عن القهر والتسلطبعيداً 
فاحتجبت لعام  )  االثنينية(تلك األحداث الدامية وما تركته من آثار سلبية انعكست على مسار            

يف ثالثة أجزاء ضم معظم     )  أحاسيس اللظى (كامل نشرت خالله بالتضامن مع دار املنهل جبدة كتاب          
ملواصلة )  االثنينية(نابيعها عادت   وبانكشاف الغمة وعودة املياه إىل ي     .  األشعار اليت قيلت ذه املناسبة    

نشاطها العادي يف تكرمي الرجال واستئناف منهجها لتصل بإذن اهللا يف النهاية إىل تكوين موسوعة أدبية                
تعني الباحث والدارس يف املستقبل وتلقي الضوء على جزء من النشاطات األدبية اليت جتمع صفوة                 

بنا احمللي فقط إمنا  جتاوزته لتشمل لقاءات مع كثري من            املثقفني يف حوارات مفتوحة مل تقتصر على أد       
 .أدباء الدول العربية الذين شرفنا بلقائهم أثناء زيارام لبلدهم الثاين اململكة العربية السعودية

ولعل القارئ يالحظ اختالفاً نوعياً يف ما اشتمل عليه هذا اجلزء حيث مل يقتصر على جانب                  
معظم حلقات اجلزء األول، لكنه حوى جبانب الذكريات الدخول يف كثري           الذكريات كما هو احلال يف      

وكان ملداخالت األساتذة احلضور دور كبري يف إثراء احلوار ومناقشة بعض             .  من القضايا املعاصرة  



والتصورات ملا جيب أن يكون عليه احلال من         ..  القضايا األدبية والفكرية ذات الصلة باحلياة اليومية      
اهية اتمعات العربية واِإلسالمية والنهوض باحلركة األدبية والفكرية على أوسع نطاق            أجل رفعة ورف  

 .ممكن
وال يسعين يف اخلتام إال أن أشكر األساتذة الكرام الذين كتبوا يل أو اتصلوا هاتفياً مقرظني                  

اع بإصدار  ومعربني عن سعادم بصدور اجلزء األول وقد كان ملشاعرهم الرقيقة أثر كبري يف اِإلسر               
 .هذه اجلزء على أمل أن تليه البقية تباعاً كما أسلفت

كما أنوه أننا قد عملنا ما يف وسعنا لتاليف األخطاء اليت الحظها بعض األساتذة يف اِإلصدار                  
سائالً اهللا سبحانه   .  السابق آملني أن يكون هذا اجلزء خالياً إىل حد كبري من األخطاء املطبعية وخالفها             

يوفقنا ِإلخراج األجزاء الباقية ومواصلة عطاء االثنينية يف املستقبل مبا يثري املكتبة العربية              وتعاىل أن   
 .ويعني الدارس والباحث باملعلومة املفيدة والطرفة اجليدة والكلمة الطيبة
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