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ـَدمة  المق

الستقبال روادها األفاضل الذين تكرموا باملوافقة على       "  االثنينية"يف الوقت الذي استعدت فيه      
هـ، وبينما االستعدادات جتري عل قدم وساق لترتيب         ١٤١١منحنا الثقة لنسعد بتكرميهم يف عام        

قاء األساتذة  هذه اللقاءات، وأكاد أملح بني جنبات حميب األدب والثقافة والفكر ارتعاشات اللهفة لل              
كل ذلك كان جيري كالعادة     ..  الكبار الذين سيضمخون أُمسياتنا بعبق علمهم وفضلهم وجودهم        

استعداداً الستقبال ذوي الفضل من رجال العلم، واالحتفاء م، واالستزادة من معينهم الذي ال                 
 ..ينضب

دوت يف اخلافقني نذر الشؤم، وتلبدت سحب العدوان الذي مل يسبق له مثيل يف تاريخ               ..  وفجأة
العامل احلديث، وانبعثت بقايا أفكار عصور الغاب، وجحافل التتار، مزودة بأحدث أسلحة الدمار، شاقة              

وى فتحركت ق ..  عراق الشعر واجلمال  ..  عراق الرافدين ..  عراق اخلري والنماء  ..  طريقها من العراق  
ضربت ..  وأي جارة، وأي شقيقة   ..  الطغيان حتت رايات حقد دفني وغري مربر لتضرب جارة وشقيقة هلا          

 ..دون وازع من ضمري أو خلق أو دين، ودون مراعاة ألبسط قوانني السماء واألرض!! دولة الكويت
هللا من عنده   حماولة يف نفس الوقت أن تدق بيد الغدر أبواب هذه البالد الطاهرة اليت حصنها ا               

. حبرميه الشريفني فكان جزاؤهم جزاء آل الفيل حيث انقلبوا على أعقام جيرون أذيال اخلزي والعار               
عرب وعرب، لكنه    وكم يؤسفين كعريب وأنا أكتب احلقيقة ذه العبارات اليت كنت أمتىن أال تكون بني             

 إالَّ إذا تداركته رمحة من اهللا،       غدر ال رجال خلَّف وراءه الدمار واخلراب، والشرخ الذي لن يندمل           
ذلك الشرخ الذي فشلت حىت قوى الصهيونية يف إحداثه جبسد األمة العربية ذه القوة رغم حماوالا                 

 .املتعددة
من "  لالثنينية"يف ظل هذه الظروف واملتغريات الدولية اخلطرية، واألحداث اجلسيمة، كان ال بد             

 تضامناً مع كل اخلريين الذين أبوا أن         – عام العدوان    -هـ  ١٤١١فأحتجبت عام   ..  وقفة وموقف 
نبيه بن   يدعو للعدوان مكاناً على خارطة الواقع، وقد تشرفت جبهد املقلّ مع أخي وصديقي األستاذ              

، بنشر كثري من الشعر     "املنهل"أستاذنا املرحوم عبد القدوس األنصاري، صاحب ورئيس حترير جمله           
مخيس "ومحل اجلزء األول عنوان     "..  أحاسيس اللظى " ثالث كتيبات بعنوان     الذي أفرزته تلك الفترة يف    

، واجلزء الثالث بعنوان     "تداعيات الغزو العراقي الغادر    "، واجلزء الثاين عنوان      "الكويت الدامي 



كما تشرفت  .  صدرت عن دار املنهل بغرض توثيق تلك املرحلة شعراً         "..  جزازات خليجية حممومة  "
وهو "  حىت ال ننسى جرمية العصر    "خ األستاذ حممد الربجس يف نشر كتاب بعنوان          باملسامهة مع األ  

كتاب مصور سجل بالعدسة والكلمة أحداث تلك األيام البشعة يف حياة الشعب الكوييت وكل شعوب               
 .احملبة للسالم

عر، ذراعيها جمدداً لتستضيف عمالقة الفكر واألدب والش       "  االثنينية"وبانتهاء األزمة، فتحت    
ويتحلَّق حوهلم املريدون لينهلوا من فيض علمهم وسابغ فضلهم، وتنثال معارفهم لتغمر النفوس طالوة              

فبهؤالء األفاضل حتلو األوقات، وتزدان احلياة، وجيد املرء متنفساً هلمومه وآالمه              ..  وأَلقاً وعطراً 
تكأ بعد تلك النكبة اليت     وكان لنا نعم امل   ..  ومشاكله اليت ال تنفك عن صخب وتوتر تعاقب األيام         

سائال اهللا  ..  حطت من جسم األمة العربية، فاحلمد هللا على كل حال الذي ال حيمد على مكروه سواه                
سبحانه وتعاىل أن يزيل الغمة عن الشعب العراقي الشقيق الصابر، بإزالة النظام اجلامث على صدره ليعود                

 .أجل عزة األمة العربية اِإلسالميةعامل أمن واستقرار يف املنطقة وعنصراً فاعالً من 
صفحة عام جديد بعد عام الكارثة، وتشرفت باستضافة العديد من           "  االثنينية"وهكذا فتحت   

الشخصيات الكبرية اليت عطرت أجواءها، وخرجنا منهم حبصيلة طيبة من حصاد الذكريات، وجتارب              
ملزيد من التطلع حنو غٍد واعد، وأيام       مستشرقاً ا ..  ليقف عليه املستقبل  ..  املاضي الذي يصنع احلاضر   

 .أفضل
حيث ميثل كل حمتفى به جانباً أو جوانباً من          ..  فكانت لنا لقاءات متنوعة بتنوع ألوان الطيف      

وتفضلوا بسرد ذكريام العبقة، وجتارم الىت تنبض باحلياة          ..  بانوراما العلوم واملعارف اِإلنسانية   
وآمل أن جتدوا يف الرصد الذي بني دفيت هذا اجلزء من سلسلة            ..  وتفيض بالود واحلب والعطاء املستمر    

ما يروي الغليل، ويلقي الضوء على خمتلف املسالك اليت طرقها هؤالء األفاضل ليضعوا لنا               "  االثنينية"
عالمات مضيئة يف دروب احلياة، متعهم اهللا بالصحة والعافية، ونفَع م وجعل أعماهلم يف ميزان                  

 .حسنام
ه اللقاءات اليت سعدنا ا تضمنت أمجل ذكريات معايل الدكتور حممد معروف الدوالييب،               هذ

مث كان لنا لقاء مع معايل األستاذ الكبري        ..  ذلك العلَم الكبري، الذي أمتع احلاضرين حبديث عذب رصني        
 شاعر  الفقيه مصطفى الزرقا، الذي عرفناه يف مصاف أفاضل أهل العلم، ولكن قليل منا يدرك أنه                

مطبوع، له باع طويل يف عامل الشعر والكلمة املموسقة، وكشأن بعض العلماء، يضن بإنتاجه الشعري،               
وال يطلع عليه إالَّ خاصة اخلاصة، ولكنه تفضل مشكوراً وقدم يل نسخة من شعره املخطوط ليتم                   

الندوة ليدعم قدر   الذي انبثق عن هذه     ]  كتاب االثنينية [نشرها قريباً مبشيئة اهللا ضمن إصدارات        
 .املستطاع مسرية الثقافة، ويشارك جبهد متواضع يف نشر بعض األعمال ذات املستويات املميزة



كما تضمنت اللقاءات االحتفاء بسعادة األستاذ الدكتور مصطفى الشكعة صاحب الرصيد             
نصل، الذي أحسبه   وسعدنا باستضافة الشاعر املهجري األستاذ زكي ق      ..  الكبري يف جمال التعليم والثقافة    

آخر شعراء املهجر، وقد تويف بعد سنتني تقريباً من تشريفه هلذا املنتدى، فَقَِدم من األرجنتني، حيث أقام                 
مغترباً طوال حياته، متغنياً بأجماد أُمة العرب وسط عامل مل يأبه به كثرياً بدرر بيانه ولطيف شعره الذي                   

 الفضل لقدومه من تلك األرض البعيدة ضيفاً على          وكان..  حيتفظ خبصائص الشعر املهجري األصيل    
وقد تفضل شاعرنا   ..  الرئاسة العامة لرعاية الشباب معايل فقيدنا الكبري األستاذ عبد العزيز الرفاعي           

طبعها يف ثالث   ]  كتاب االثنينية [املهجري مشكوراً ووافاين قبيل وفاته جبميع ما لديه من أشعار، وتبىن            
 .ريباً إن شاء اهللاجملدات سترى النور ق

الكثري من املعلومات اليت مت استقاؤها      "  االثنينية"وسيجد القارئ الكرمي يف هذا اجلزء من سلسلة         
راجياً املوىل سبحانه وتعاىل أن     ..  مشافهة من هؤالء األساتذة الذين نكن هلم كل تقدير وإكبار وإعزاز          

وتبقى نرباساً يضيء للسالكني يف     ..  املعني الصايف ينفع ا، وأن تكون زاداً ملن يرغب االستزادة من هذا           
وأن تعني الدارس والباحث يف احلصول على       ..  آمالً أن جتد منكم القبول احلسن     ..  درب الفكر واألدب  

املعلومة املوثقة اليت قد ينشدها، كما متثل جانباً من املتعة األدبية اليت تنبعث من جمالسة هؤالء األفاضل                 
لينا بعلمهم ووقتهم وجهدهم وتكبدوا مشاق السفر يف كثري من األحيان استشعاراً             الذين مل يبخلوا ع   

 .منهم لواجبهم حنو العلم والثقافة اليت وهبوا هلا أنفسهم
 .سائالً اهللا سبحانه وتعاىل أن يكتب هلم األجر والثواب، وأن يبارك يف علمهم وجهودهم

 ..ولكم حمبة وتقدير
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