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ـَدمة  المق

لعله من نافلة القول أن أشري إىل التطور املذهل الذي ينتظم العامل اليوم يف جمال تقنية االتصاالت                 
الرقمية عرب األقمار الصناعية حيث باتت الكرة األرضية مثل كرة املضرب حتت البث الذي توجهه                 

عالمية مدروسة  هذه األقمار من على بعد آالف األميال فتغطي مناطق معينة يف العامل وفق خريطة إ                
مسبقاً ىيء كل منطقة ال تقل عن قارة أو قارتني اللتقاط الذبذبات الكهرومغناطيسية اليت تلقي                  

ومتأل أوقام مبا يفيد وما     ..  بشباكها الومهية حول مواطين ذلك اجلزء من العامل فتستحوذ على اهتمامهم          
عن بث بالراديو الذي كنا نعرفه إىل عهد        وها هي االنباء تنقل إلينا تقنية جديدة        ..  دون ذلك كثرياً  

قريب مرتبط باملرسالت اإلذاعية األرضية يتحول هو اآلخر إىل البث الفضائي عرب األقمار الصناعية،               
وتأيت هذه التقنية احلديثة لتبشر مواطين الدول النامية واألقل منواً بوصول صوم إىل العامل واالستفادة                

ا إليهم بأقل تكلفة، وحىت الصحف ميكن بثها حنوهم يف ساعات معينة من             من األفكار اليت ميكن وصوهل    
وهذه التقنية تشري إىل سحب البساط      ..  كل يوم متجاوزين بذلك صعوبة التوزيع لتلك األماكن النائية        

دوء من حتت أقدام الكتاب الذي وقف هرماً شاخماً رغم التحديات، قد يكبو وخيبو، لكنه يعود متألقاً                 
 .ل معركة مثبتاً أنه الوسيلة اليت ال غىن عنها للبشرية يف سعيها احلثيث حنو األحسن واألفضلبعد ك

يف الوقت الذي فرضت فيه األخبار السابقة نفسها كأمر واقع، طالعتنا أخبار أخرى بأن كتاباً                
ورة وترجم  حيتوي على قصة رومانسية عادية لكاتب مغمور شق طريقه من بريطانيا إىل مجيع أحناء املعم              

إىل عدة لغات ووزعت منه ماليني الطبعات الفاخرة، ناهيك عن الطبعات الشعبية اليت فاقت كل                  
تصور، ومتت صياغة القصة يف شكل سنياريو متهيداً لتصويرها سينمائياً، وهكذا جند أن قدم الكتاب ما                

ان يف األدب أو     سواء ك  -زالت راسخة رغم كل شيء، وهذا يقودين ملوضوع اإلبداع من حيث هو             
 إذ الواضح أن اإلبداع هو الذي يصنع عمالً يلوي عنق التاريخ، ويغري جمرى األحداث،                  -الفن  

وبالتايل إن املسألة ليست موضوع الكتاب يف مواجهة التقنية احلديثة، بل ضرب الغث باإلبداع حىت                
ليت سادت خالل العقود    ينحسر مد الزبد الذي استمرأ الساحة طويالً يف غياب األعمال الكبرية ا             

 .املاضية
يطيب يل أن نتواصل قلباً     )  االثنينية(وإذ أضع بني يدي القارئ الكرمي هذا اجلزء من سلسلة            

وقالباً يف إطار عمل أحسبه جاداً ويليق ذه البلد الطاهر الذي نبع منه اخلري والفضل والعلم والنور                  



اهللا، وخطوة يف    والثقافة إال دليل عافية إن شاء     وما اجتماع هذه الصفوة من رجال الفكر         ..  املبني
الطريق الصحيح جبانب اخلطوات اليت تتم عرب خمتلف املنارات الثقافية يف بعض الدول العربية، ولبنة يف                

فما من جواد أصيل كبا إال وأعقب       ..  بناء الثقة بني القارئ والكتاب نأمل أن تؤيت أُكلها ولو بعد حني           
لطريق والسبق، وما من عمل واكبته النية املخلصة إال وتوج جهاده جناحاً يلثج              ذلك عودة إىل جادة ا    

) االثنينية(وقد بذل هؤالء االساتذة األفاضل الذين تشرفت        ..  الصدر ويقر العني ويعود بالنفع العميم     
سرية باالحتفاء م جهداً مقدراً نسأل اهللا العلي القدير أن يكون يف ميزان حسنام، واستمراراً مل                 

جهادهم اخلير لتنوير جمتمعهم وأمتهم فكراً وعلماً وخلقاً وثقافة ال غىن عنها يف عامل أصبح قرية صغرية                 
وسط تيارات متضاربة من اإلعالم املوجه بعناية خلدمة أهداف مموليه، وأمواج كاجلبال تقذف مبعلومات              

ل أمة تقف مكتوفة األيدي جتاه هذا الركض        ال حصر هلا يف كل اجتاه، مما يعين ديداً واضحاً هلوية ك            
احملموم واملوسوم بتوجهات مشبوهة، ولعل ما تقدمه بعض املراكز الثقافية يف الوطن العريب ميثل بذرة                

من خالل مشاركات ضيوفها    )  االثنينية(طيبة بإذن اهللا الختراق هذا احلصار الثقايف، وأرجو أن تكون           
فعني الرضى عن كل عيب     ..  "ضاري، وأن جتد منكم القبول والرضى     الكرام رافداً يف هذا التوجه احل     

سائالً املوىل سبحانه أن يستمر تواصلنا يف هذا الدرب، وحتقيق أمنياتنا املشتركة يف اخلري                "..  كليلة
  .واحلق والعدل، وتوثيق هذه الفترة اخلصبة من حياتنا الفكرية والثقافية واألدبية
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