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ـَدمة  المق

اإلنسان يف سعيه حنو الكمال مل يقف قط يف حدود املادي أو املمكن، بل كان دائب السعي حنو                   
من هنا كانت   ..  يق يف فضاءات وجدانه   ملء اجلانب الروحي يف نفسه، والنوراين يف شفافية ذاته، والتحل         

للكلمة مكانة سامية يف أعماق النفس البشرية، ألا تربطها بكل ما هو مساوي يف تكوينها، ومنذ بدء                  
اخلليقة عمل اإلنسان جاهداً على ذيب لغته من حمض صراخ أملته بيئته اليت تتعامل مع الغابة                    

والتهذيب والتأدب حىت بلغت أوج عطائها عرب حبور        فتدرج ا حنو التشذيب     ..  والصحراء والكهوف 
الشعر املختلفة، وأغراضه املتنوعة، وعندما ظل يتطلع حنو املزيد من الكمال، مل جيد ما يعينه يف عامله                   
األرضي على ما ينهض به حنو آفاق الكمال، إىل أن جاءه الفرج من فوق سبع مساوات، عندما هبت                   

 القرآين على سيد اخللق أمجعني، سيدنا حممد عليه أفضل الصالة وأمت              نسمات الرمحة اإلهلية بالوحي   
وبالقرآن وحده امتأل الفراغ اإلنساين     ..  األداء التسليم، فكانت معجزة الكلمة، وقمة البالغة، وروعة      

ي جتاه الكلمة، ولكنها ظلت هاجسه يف االرتباط ا قلباً وقالباً، ومنحها من وقته وعنايته ما مل مينحه أل                 
 .نشاط آخر

اليت شرفت بنشر اثين عشر جزءاً      "  االثنينية"وأحسب أن الذي حدا يب ملواصلة مسرية سلسلة         
وقد ساهم كثري من أصحاب الفضل من علماء وصحفيني          ..  من عطائها، كان وال زال حب الكلمة      

ن أن احتفالية   ومفكرين وأدباء وشعراء يف هذا العطاء الذي يشكل النسيج املميز لالثنينية، وبالرغم م             
االثنينية بضيوفها وفرساا األكارم ذات منط واحد، إال أن تنوعها ينبع من تفرد كل أمسية عن غريها،                 

غري ..  وليس ذلك بغريب عندما نشاهد احلقول والبيادر يف العامل كله تتفق حول منطية اإلعداد والشكل              
واحد إال أن بعضها يفضل اآلخر يف        أن مضموا وعطاءها جد خمتلف، بالرغم من أا تسقى مباء             

" االثنينية"اُألكل، واملنظر، والترتيب، وكل التفاصيل اليت حتتفظ بغاية اخلصوصية، كذلك جند لقاءات             
متشاة من حيث اهليئة واإلخراج، ولكنها ذات مثار يانعة خمتلفة املذاق، وتغذي كلها يف النهاية احلب                 

  .ظم الناساألبدي للجانب اإلبداعي يف حياة مع
الذي أتشرف بوضعه بني يديكم، ويضم       )  الثالث عشر (ويف هذا اإلطار تتفتح أزاهري اجلزء        

عصارة جتارب كوكبة من خرية العلماء واألدباء واملبدعني يف شىت جماالت العطاء اإلنساين، ولكل منهم               
 من خالله يف رقي     بعده اخلاص، وبصماته اليت تركت أثراً واضحاً يف اال الذي عمل به، وأسهم              

ومنهم من ختطى احلدود اجلغرافية ليطل على العامل الواسع عرب خمتلف أجهزة االتصال             ..  وتطور جمتمعه 



والفضائيات، ويسهم بآرائه وأفكاره يف إثراء القاعدة املعلوماتية لقطاع كبري من املهتمني مبختلف                
 .الدول العربية واإلسالمية

نينية جانباً من أمسياا للقاء بعض هؤالء األساتذة الكبار،          ومن حسن الطالع أن أفردت االث      
وأتاحت لروادها الكرام نافذة أطلوا من خالهلا على من يتابعون علمهم وفضلهم، وبالتايل توثيق                 
مسريم العلمية والعملية وطرح مناذج من إبداعام اليت تعطي مؤشرات لنتاجهم، وتشكل مرجعاً ملن              

 .طالع، وملن يرغب يف التوسع واالستزادة من معينهم الرقراقيريد املزيد من اإل
والقارئ الذي سيتابع فصول هذا اجلزء سيجد من خالله كثرياً من ألوان الطيف، فبجانب                 
الشعر الرقراق سيقف على ذكريات محيمة ضاربة يف أعماق النفس، وينتقل من بوح الشاعر والصحفي               

مث هناك  ..  لعامل يف ميدان الدعوة ووهج النضال وأيام من الكفاح        إىل التعرف على الطبيب يف عامله، وا      
صفحات من حديث االقتصاد بأسلوب األديب، وكيف تكون رؤية من ساهم يف اختاذ بعض القرارات               
اهلامة عندما متر عليها الليايل وتصبح يف خلفية األحداث؟ ولن ختلو فسيفساء الصورة من عصامية بعض                

 وجه أصعب املواقف وسطروا جناحام بأحرف من نور، وبني دفيت الكتاب            الضيوف الذين صمدوا يف   
حقب من التاريخ واآلثار والقصص الرائعة اليت تكشف خمزوناً هائالً من التراث العريق، وتنسج خيوط               
اخليال للبحث والتنقيب بني كتب اآلثار واحلضارات البائدة، وهناك الكثري مما ال ميكن إجيازه يف                  

أكرمنا به هؤالء األساتذة     قالئل، بل يتطلب فرد القالع واإلحبار حنو جلة اإلبداع الذي           عبارات  
 .األفاضل

" االثنينية"وإذ أضع بني يديكم هذا اجلزء، أمتىن أن جتدوا فيه ما مل يسطر يف كتاب سابق، ألن                   
ألساتذة  حنو أخذ الذكريات واملعلومات شفاهة من احملتفى به وا           - ضمن ما تسعى إليه       -تسعى  

احلضور، وعرضها بكل أمانة دون إضافة أو حذف، مما يشكل مصدراً وثائقياً مميزاً، ويعكس اجلو                 
االحتفايل الذي نسعد به يف ذات الوقت حني نلتقي ؤالء املبدعني الذين وهبوا جهدهم  ووقتهم للعلم                 

 .والعطاء
 منهجاً وأسلوباً، واسأل اهللا العلي      هكذا يهب العلم، وب احلياة العلم ملن سلك به درباً، واختذه          

العظيم أن ميتع من شرفونا بلقائهم بالصحة والعافية ودوام التوفيق، وجيعل ما قدموا يف ميزان حسنام،                
وأن جتدوا أيضاً من خالل هذا الكتاب الفائدة واملتعة، والتواصل مع أمجل الذكريات اليت يضوع                  

 .والشكر للجميع، واهللا املوفق..  آفاق املستقبلعطرها ليسكن احلاضر، ويشع سىن يستشرف
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