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بليون  400قل لرجل أنه يوجد :"جيجر لو قي الشبكة:
جنم يف السماء وسوف يصدقك, وقل له إن الطالء الذي 

صدقنا  لقد .على املنضدة مل جيف بعد وسوف يلمسه ليتأكد"
اإلحتاد  يات املتددة امأمريكية علىحرب النجوم اليت شنتها الوال

الشبكة العنكبوتية  نعيش واقعاليوم و  رغم بعدها الفضائي, السوفييت
 ( بعد أن ملسناها بأيدينا. لقد ذهبinternetالعاملية "اإلنرتنت")

القوة العظمى اليت أقيم مشروع  ماتتو  تفتت اإلحتاد السوفييتو 
السر الذي أخفي  شفك  و  ,بقيت الشبكةو  بسببهاحرب النجوم 

فدرب النجوم كانت صناع القرار, و  سنني عدة يف بطون الساسة
بعد أن و  ,خاصة بوزارة الدفاع امأمريكية معلوماتة تدار عرب شبك

احلرب مت حتويلها إىل شبكة عامة لألفراد يف أصقاع تلك انتهت 
ماهو إال و  (,internetأطلق عليها اسم "اإلنرتنت" )و  امأرض

شقت الصخور و  قطعت تلك الشبكة احمليطاتيسري حىت  زمن
 كان طرفاً و  ؛كل شرب من امأرض  بلتصل إىل كل بيت  كيالعاتية  

 | 
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 ى)أحد من خيوطها الالهنائية قد وصل إىل بلدتنا حمافظة البدائع
حمافظات منطقة القصيم(, تلك البلدة الساكنة على ضفاف وادي 

اجلنويب  على الطرفة الرمة أشهر وأكرب أودية اجلزيرة العربية, املتكئ
حمط أنظار  , املنازل التارخيية عامرة  على كثبان رمال رامة,  منها

يس ق حبيبة تلك الكثبان الرملية هيف , اجلهابذة العشاق من الشعراء
 قلب الفرزدقو  عشق جرير,و  أمنية زهري ابن أيب سلمى,و  ابن امللوح,

 لى بساط أخضرالوادعة ترقد مبلء عينيها ع تنامدين عني احلطيئة.و 
 حييط هبا من كل جانب كما حييط السوار باملعصم, فمزارع النخيلو 
الربسيم متتد مد البصر فتنقي امأجواء من كل و  اخلضارو  القمحو 

و ما علق بالنفس من جتلو  اجلمالو  تغذي النفس باحلسنو  شائبة
فإهنا  هاأتتالنسمات ومن أي جانب  صوهبا. فمهما هبت اهلموم

توقظها فتالمس وجهها احلسن لات املزارع العبقة نسمحتمل معها 
مل تستيقظ بربودة هي من رقدة اخلري والنعيم اليت تعيش فيها, فإن 

ا ستصدو مع إسفار الفجر على زقزقة النسمات الندية فإهنتلك 
من القادمة أم سامل و  الندمو  يالقمر و  تغريد البالبلو  العصافري
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كأنه عزف  و  امأعشاش الصغريةو  املزارع القريبةو  الرباري احمليطة
إن كان التعب قد و  ,أجل هذه املهمةخصص من موسيقي متكامل 

أعياها فلم تسمع صوت التغاريد فإن دفء خيوط الشمس كفيل 
قبل أن متتد إليها يد بلدتنا هذه حال بردها إىل احلياة من جديد. 

 الشبكة, تطرقها خيوطقبل أن بيوتنا حال هذه و  ,التقنيات احلديثة
احلياة احلديثة  يف البلدة وادعة بسيطة قبل أن جتتاحهاحياتنا هذه و 

احلداثة فليس لنا خيار إال أن نركب مركب أما اليوم مرها.و  حبلوها
وودي آلن:"املتشائم نضبط أشرعنا كما يقول و  , لننشد غدًا أفضل

يشكو من الريح, واملتفائل ينتظر تغري االجتاه, والواقعي يضبط 
 امأشرعة".

تقول احلكمة:"من ال يشرب من بئر  اللحظة األولى:
التجربة, سوف ميوت عطشا يف صدراء اجلهل". يف 

 حساب سوىأي  ةالدخيلالشبكة  هذحسب هلبادئ امأمر مل أكن أ
من باب تتبع أثر  و  يف خدماهتا من باب العلم بالشيء, تشرتكاأنين 

|   
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قدمياً  فنستخدمه فرتة مث يصبح قد م إليناعصري ي  و  كل حديث
من باب أنه كتب علينا أن جنمع و  نبدث عن آخر أحدث منه,

رواتبنا كل الشهر من أجل أن نضعها آخر الشهر يف خزينة مروجي 
مل أكن و  ,االتصالو  الرتفيه أو حسابات مقدمي خدمات التقنية

قدمت عليها بفتح اجملال أمام أأتوقع أن تلك اخلطوة املتهورة اليت 
استأمنتها على حمتواه و  لتسكن يف أركان بييتخيوط شبكة اإلنرتنت 

, أن تكون سببًا لشرارة اإلدمان أرجائهمن أنفس بشرية تعيش يف 
أن الشبكة قد حسب مل أكن أو  عروق جسدي, كادت تستبيحاليت  

عمها إيّل من أجل أن تسوقين إىل حياة أخرى يف مضامينها ت بط  م  ر  
يف و  ,يف قليب عزيز ماضي  موت يف جانب آخر و  حياة مجيلة جديدة

قدمينا أمجل؟ أم أن أ..ختلط على صاحبكم امأمراذاك و  خضم هذا
حىت ننهي كل  أرجئ اجلواباحلياة احلديثة أكثر مجاالً؟ دعوين 

عن هذا السؤال واضعني  بأنفسكم جيبواحروف هذه الرحلة لت
أن أي  هوو  أمرًا مهمًا من أجل احلكم على امأشياء نصب أعينكم

أحالمنا و  حيقق أهدافنا النبيلةو  ف معتقداتنا الدينيةأمر ال خيال
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, يقول بال ريب هو امأمجلسيكون أقل ضرر و وقت اجلميلة بأسرع 
متسك جيداً بأحالمك, فإذا ماتت امأحالم , باتت :"النفستون هيوز

 احلياة  طائراً بال جناحني مقيداً على امأرض".

إىل كان السبب يف دخويل بعمق   البحث عن عالج:
الشبكة, أن أصيب ابن أخي بتلف يف خاليا املخ أثناء 

هذا احلدث  ؛, مما تسبب بإعاقة بعض أطرافه-شفاه اهلل-الوالدة
عالج ماميكن و  أن نبدث له عن مصدة إلعادة تأهيله استوجب

حتقق اهلدف ميكن أن اخليارات املطروحة اليت  يف حبثنا عنو  ؛عالجه
ربة يف هذا اجملال بعض اخل ملديهأن ممن  تعلمف ,املنشود

دولة التشيك. فما كان مين إال أن و  املستشفيات يف مجهورية أملانيا
أي و  نسب؟عمن هو امأ( للسؤال googleذهبت للسيد قوقل)

مأن السيد و  الدول أكثر خربة يف عالج مثل هذه احلالة.
 , ال يقرأ ماخلف السطورو  ( ال يعلم مايف النفوس,googleقوقل)

صفداته  د  ج  وأ   النتيجة امأكثر حبثًا من قبل زائريه,جلب يل  قدف

|   
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ذلك حبسب خوارزمية البدث اليت برمج عليها, واليت اقتنع و  , عهداً 
أنت هبا. فكان أن وضعين اجتهاداً منه و  هو هبا, حىت لو مل أقتنع أنا

وجهًا لوجه أمام منتدى سياحي. هذا املنتدى  -عفا اهلل عنه -
يته الكثري من الصور ملزارات ومعامل دول ع يف ناصض  السياحي و  

العامل, وحيتوي املنتدى على بوابات متعددة, وكل بوابة حتكي قصة 
كانت الصفدة اليت ف ,الصورةو  هل السفر عن تلك الدول باحلرفمأ

يف ذلك املنتدى صفدة تتددث عن دولة  اختارها يل الشيخ قوقل
 اء تلك البوابة,أزور تقارير أعضو  التشيك. أخذت أقلب الصفدات

ما و  ما واجهوه من مصاعبو  سفرهم, صقصو  أطلع على جتارهبم,و 
القوه من متاعب. فرأيت أن املكان مناسب مأن أسأل أهل اخلربة 
يف تلك الصفدة عن امأنسب يف العالج هل أملانيا أم التشيك؟ 
خاصة أن الكثري من التقارير تتددث عن املصدات العالجية يف 

الربامج املقدمة للمرضى الزائرين من طاليب  عنو  تلك الدولة,
لكن الشبكة وبرغم قرهبا مين و  .يناالستشفاء من العرب املسافر 

ترفض أن جتيب على تساؤاليت إال بعد أن أسجل يف ذلك املنتدى 
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يسمونه فيما و  أن أختار امسًا جديداً و  "منتدى العرب املسافرون",
حبروف الدولة و  فبينهم لقب أو كنية أو اسم مستخدم أو معر 

فتح لك مع هذا االسم أبواب ( ومن مث ت  nicknameاملصنعة )
يتطلب منك أن تكون بعد السؤال و  السؤال وتصبح من أبناء الدار
اختاذ و  لكن يتطلب امأمر شجاعةو ..عضوًا فعال..ترددت بالتسجيل

قرار, تقول احلكمة:"ليس البطل أشد شجاعة من سواه, بل إنه 
ائق أكثر من سواه". إن التسجيل يف املنتدى شجاع مدة مخس دق

 لن يستغرق اخلمس دقائق اليت سوف تصنع بطالً شبكياً.

يقول جواهر الل هنرو":غالبا ما يكون  اسمي الحقيقي:
النجاح حليف هؤالء الذين يعملون جبرأة, ونادرًا مايكون 
حليف أولئك املرتددين الذين يتهيبون املواقف ونتائجها". الذي 

 أن عامل الشبكة غريب عليّ بالدخول يف عامل الشبكة, جعلين أتردد 
أهنم كذلك يريدون امسًا جديدًا يل؟!..من أجل و  مل أعتد عليه,و 

أنا منذ أن كنت طفاًل صغرياً ومنذ أن أهلمين و ..التسجيل يف املنتدى

|   
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اسم حتليلها, كان هناك و  متييز امأصوات -تعاىلو  سبدانه -اهلل
رفت فيما بعد أنه أمسي الذي أطلقه أيب عي, ع  مايتكرر على مس

سم لقد أختاره يل مطابقًا الو  علّي عندما قدمت إىل هذه احلياة,
تقاليدهم, براً و  كما جرى بذلك عرف أهل البلد  -رمحه اهلل -جدي

كان حيمل شخصية   -رمحه اهلل-مأن جديو  تيمنًا هبم.و  بوالديهم
التقوى, فكانت الدعوات و  ورعالو  فريدة حمبوبة, ركائزها اخللق احلسن

حني بأن أكون خري خلف خلري  من كل جانب ويف كلحتفين 
وبظاهر امأمر كنت مبتسمًا مسروراً لذلك السيل املنهمر من  ,سلف

الدعوات, أما يف حقيقة امأمر مل أكن أعي تلك الكلمات بكامل 
ذلك مأنين و  بقدر احلماس الذي أجده يف وجوه املتددثني,و  معناها

فكانت الصورة اليت يتددثون عنها  -عليه رمحة اهلل-أعايش جدي مل
غري مكتملة يف عقلي الصغري, فهي صورة ضبابية لشخصية هلا معىن  

بعد أن  و  كبري لدى أهل البلد مل يستوعبها عقلي بعد, ومع الوقت
تكونت بوضوح  حىتكربت بدأت برتكيب مالمح تلك الشخصية 

 .غاية اإلكبار أكربهتاو  يف نفسي
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يقول فيكتور هوغو:"عندما كنت  اسم المستخدم:
صغرياً, متنيت  أن أكون كبرياً, فلما كربت  عاودين احلنني 

أقول إننا قد نتمىن أشياء قد فات أواهنا, فلو عادت و  إىل شبايب".
متندنا أيضاً قد  , عجلة احلياة للوراء مل منلك إال أن خنتار ما قّدر لنا

 فنجد أنفسنانتدكم يف تلك اخليارات  احلياة فرص أخرى لكي
كنا مشدوهني حائرين عاجزين عن عمل ما ميكن عمله برغم أننا  

مسي يف العامل الواقعي . إن اختيار أيب الامأمرسهولة بمن قبل نعتقد 
مل أكن أتوقع أنين يف كما مل يكن باختياري كما هو متعارف عليه.  

خرته بكامل امسًا مل ألنفسي عامل اإلنرتنت سوف اختار 
إراديت..فجأة وجدت أصابعي تتسابق لتكتب حروفاً مل يسبق هلا أن 

لرمبا و  ت ركب امسًا جديدًا يل مل مير علّي من قبل,و  طافت بذهين,
؛ فال يظن بعض اخليال, لكن هذه هي احلقيقة ظننتم أن يف ذلك

( nicknameقد كتبت أول معرف بامسي )أحد ظن السوء يب ل
باسم "نسيم جند" فهذا االسم هطل علي بدون  يف عامل اإلنرتنت

ملا أتى إيّل مل و  اختارين بدون أن يقع عليه اختياري,و  دعاء استغاثة,

|   
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حني و  حروفه بنيامأنس و  ,ةامألفمعه و  فيهأهرب منه, بل وجدت 
مساعه. يقول روبرت شومان:"هناك شيئان شديدا الصعوبة يف العامل: 

, واآلخر أن حيافظ على هذا أحدمها أن يصنع املرء امسا لنفسه
عقد ألفة, أساسه إمساك  مسي اجلديدابعد أن عقدت مع و  ؛االسم"

يكون هناك شيء جديد أمبعروف أو تسريح بإحسان, بدأت أفكر 
 ملن يكون ذا أثر, أيف حيايت أنه اسم عابر  مخلف هذا االسم؟ أ

 اءانقضسوف أشد الرحيل عنه بعد و  سمأهنا احلاجة ألزمتين هبذا اال
أسئلة كنت أجهل اإلجابة ..له يف قليب أي ذكرى بقىال يو  حاجيت
سائالً ..على كل حال دخلنا دور املنتديات من أبواهباو ...عليها!!

باسم اهلل وجلنا, وباسم اهلل فخري املوجل وخري املخرج,  املوىل تعاىل
 خرجنا, وعلى اهلل ربنا توكلنا..

 د مأقرتن هبا,عندما اختارتين نسمات جن نسيم نجد:
أطلقت علي مجيل لقبها أنست بذلك, فكنت أعتقد و 

تألفهم فتعطيهم ما يريدون كرماً و  أن نسمات جند تعرف أهل دارها

|   
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وسع من ها, فنزل حىت ءأعلم أن كرمها تعدى أبنا أكن ملو  منها,
 فقد, نجد يف وجوه الغرباء صوالت وجوالتالغرباء, فل   نزل فيها من

دث عن تبىف من ذلك وأجزل, فنفداهتا أعطتهم من كرمها أو 
هم أرق هبيف صداريها الوادعة فتس الرحالة حتت أشعة الشم

نسماهتا. فهذه الرحالة اإلجنليزية آن بلنت 
(AnneBlunt)نسمات مستها زوجة الشاعر الو  حفيدة الشاعر

تغادرها تلك رحالهتا إىل اجلزيرة العربية, فلم  ىجند يف أحد
ماهلا, فعربت عن ذلك يف كتاهبا )رحلة النسمات حىت سدرهتا جب

إىل بالد جند( حتت عنوان )نسيم جند( قائلة: ويف الوقت نفسه كان 
أمامنا على أي حال أربعة أيام من الراحة, ومن اهلدوء الذي متنده 
الصدراء وحدها, واتفقنا على التمتع هبا حىت النهاية, هناك شيء ما 

ومن املستديل أن ..ان مدانيف هواء جند كفيل بأن يبهج حىت إنس
بأنك مغموم أو قلق مع مشس ساطعة كهذه  -واحلق يقال-حتس 

 2..وهواء نقي منعش كهذا(
                                                           

1
مقتبساً من كتاب "صبا نجد" 11111مقالة عن منطقة نجد في صحيفة الشرق األوسط العدد  - 
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ومل يكن حال النسمات حديث  قريب, ومل يكن تغزل املارين 
بفيافيها وليد اليوم, فهذا ابن جبري الكناين الذي وصف جند يف 

فسح بسيطًا وال أطيب رحلته قائالً)..وما أرى يف املعمورة أرضًا أ
نسيمًا وال أصح هواًء, وال أمد استواًء وال أصفى جواً, وال أنقى 
تربة, وال أنعش للنفوس وامأبدان وال أحسن اعتدااًل يف كل امأزمان 

وحق  1 من أرض )جند( ووصف حماسنها يطول والقول فيها يتسع(.
يسطروا   أنقبل زائريها  ال ترتكله أن يتغزل هبا فنجد شاخمة أنفة, 

كلمة جند تعين امأرض الصلبة و  اهليام مبقامها,و  كلمات احلب
 املرتفعة, وهي مبقام القلب النابض وسط اجلزيرة العربية. ألبستها

حلة فائقة اجلمال, وامأودية زيّنت خصرها بنطاق قد أبدى  الصدراء
 ها بكل معاين الصفاءئمساو  كستها السماء يف صباحهاو  حماسنها,

ف جند..هناره حر شديد, وليله هواء عليل..يف النهار النقاء. صيو 
 سال حي  و  هليب الشمس يلفدنا ويف الليل النسمات تصافدنا.

                                                                                                                           

 للمؤلف محمد الحمدان
2
 نفس المصدر السابق 
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فهذا  .باحلسن إال بوجود امأضداد..وكما قيل وبضّدها تتمّيز امأشياء
جيفف زفرات الصيف..فالشتاء يف جند شديد  زمهرير الشتاء

لكن و  العهد القدمي,جتاهد خالله الشمس لتبقى على ..الربودة
زمهرير هذا الفصل أقوى من تلك اخليوط الذهبية اليت خف بريقها 
 فظهرت على خجل وذهبت على عجل. ليل الشتاء يف جند طويل

على معانقة امأجسام, معتاد  هواء جندو  رودته القارسة,بطوله  يديز و 
 هذا الفصل يكون أشد حرصاً  لكنهأهلها يف كل حني,  منوالتقرب 

شتاء جند امأليم هو و  حائل من املالبس.دونه وفاًء, فال يقف  أكثرو 
فيه و  خماض والدة الربيع البار, فربيع جند حيمل كل احلسن واجلمال,

تلقدها و  نوبفعندما تقبل سدب اجل .الكثري من اخلريات احلسان
 -تعاىلو  سبدانه-اجلود و  جيود صاحب الكرمو  شرقرياح ال

ى اجلداول تتجمع, والتالع جتري, بامأمطار على أهل البلد, فرت 
تصب يف أطرافها, فتأخذ امأرض و  وامأودية تسيل من أعايل جند
ثوهبا القشيب فتنبت امأرض تلبس و  , زخرفها وتتزين بكل زهر هبيج

جتري احلياة يف أعذاقها, فال يبقى دار و  امأشجار تورقو  أعشاهبا.
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س رطبة يف بيتها مل تبقى نفو  أفراح الربيع, غشيتهمال مدر إال و  وبر
أعلم أن ..أو فالهتا أو يف جدرها إال ابتهجت بذلك احلسن

لكن هذا حاهلا تسدر و  النسمات قد محلتين بعيداً عن لب املوضوع
ما أنا و ..تذهب بعقوهلم وتلهيهم عن مرادهمو  ألباب املتددثني عنها

إال جزء من قول مارتن توير:"احلب! يا له من جملد  يف كلمة, وحميط  
دمعة, ومساء  سابعة يف نظرة, وعاصفة  يف زفرة, وألف عام  يف  يف

 حلظة".

يقول وايدفيل:"احلكماء أفواههم يف  سمعة الشبكة:
قلوهبم, واجملانني قلوهبم يف أفواههم". إن احل كم املقدم 

 امأحكامصدر اإلصغاء إىل من ي  على بعض وسائل التقنية, أو 
يسربوا و  أو يكتشفوا أسرارهاعلماً هبا  امن بعض ممن مل حييطو  ضدها

جماالت استخدامها االستخدام امأمثل, قد  يفأغوارها, ومل يبدثوا 
من  الكثرييف نظر  تظهرقد و  نفوس حربًا شعواء ضدها,اليف  ثريي

من عجيب ذلك أنين و  حوهلم بأهنا داء جيب أن يقتلع من جذوره.

|   
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نه عن متغريات دار حديث بيين وبيو  التقيت ذات مرة بأحد املعارف
هذا العصر وآثارها على امأجيال, فقال أنين وحبمد اهلل ال أمتلك 

كأنين سألته و  ال أشارك باإلنرتنت وال أستقبل الفضائيات,و  اسرتاحة
لن و  كأنه أراد أن يثبت يل أن قلبه ويداه ملو  عن املوبقات الثالث,

هدى تتلطخان مبا جيري يف هذا العامل اليوم, فقلت له إنين على 
أتزوج و  أفطرو  أصومو  أصلي وأنام..النيب حممد صلى اهلل عليه وسلم

أستقبل املفيد من القنوات. و  لدي انرتنتو  أمتلك اسرتاحةو  النساء
إن عجلة التقدم آتية بقوة خميفة وبسرعة فائقة فمن أراد إيقافها 

من هرب منها حلقته, وليس أمامنا إال أن نتدارس كيفية و  دهسته,
توجيهها التوجيه الصديح املناسب. أما من و  ة قيادهتاالتدكم بدف

ه ويعمي بصره عن العامل من حوله فله أن يتكبد ينذأيريد أن يصم 
اخلسارة العظمى بالعزلة االجتماعية, أو يعيش يف ثالجة حىت درجة 

فت جمد كل أحاسيسه فال يستطيع أن يرى أو يشعر مبا  ,التجمد
يعيش وسط  أن له ,لطرق السابقةن مل ترق له اإو  جيري من حوله,

زانة ف حىت , القوةأولوا  العصبة الذية مغلقة مبفاتيح تنوء حبملهاو خ 
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له  اً بينها سور و  بينهليضرب و  مبنأى عن املؤثرات اخلارجية, يكون
داخل هذه  ظاهره من قبله العذاب, وليعشو  باطنه فيه الرمحةباب 

ات احلديثة دون أن فوائد التقني مع مهس من حوله عنتيسلنة ااخلز 
ليست التسمية أو اجلهاز  مع ذلكو  يفقه عنها شيئاً,يستخدمها أو 
القيم اليت و  مياناإل معايريو يتدكم يف أفعالنا بل أ ناهو الذي يقود

توجهها, و  تسريهاو تتدكم بتلك امأفعال جيب أن منلكها هي اليت 
صاحلاً هو من جيعل املرء  منها النفور أووليس االنضمام السرتاحة 

 بالضرورة منليس خط هاتفي ينقلك إىل عامل آخر هو و  ,سيئاً أو 
ليس صدن دائري جيعل و  نقلك من زمرة املتقني إىل زمرة الفاسقني,ي

املرء يف عداد من ضيعوا الدين, بل إن امأرض والسماء مفتوحتان 
تتصادم عند أبواب  اليتو  امأطياف املستددثةو  التقنياتاآلن لكل 
حنتاجه مرشدات دينية إن كل ما يطرق الباب أواًل,  بيوتنا أيها

بني هذه و  بيننابطريقة هادئة متعقلة قبل أن جنعل نسرتشدها 
 التكهنمرشدات مبنية على نظرة سوداوية أساسها  املستددثات

ن حولنا منها, إننا لن نستطيع منع هذا وف مماخلبضررها أو توجس 
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ح ا التعوذ منها صبو  نهابالتربؤ ممن املستددثات السيل املنهمر 
من  جدارال مساء, بل ببناء جدار تربوي متني يف نفوس الصغار, 

تنسفه أي موجة و  متهالك تبعثر حبيباته أي ريح تغريبية,اخلوف 
ختريبية..يقول ابراهام ليكولن:"الميكنك اهلروب من مسؤولية الغد 

 .بتجنبها اليوم". بل جيب امأقدام اليوم قبل أن يقع اخلطر غداً 

يقول مثل أملاين": الزمن يدمر كل ما هو  عالم الحرية:
قائم, واللسان يدمر كل ما سيقام". كانت ألسنة الناس 
تلوك يف عرض املنتديات, حىت أصبدت رؤييت مشوشة هلذا لعامل 

تأثرت مبا ي كتب يف و  فقد مسها ما مسها من حديث الغري عنها,
كان أشد ما و  ت بامأخص,بعض أروقة اإلنرتنت عن عامل املنتديا

أنه عامل ت زهق فيه امأوقات اختيارًا مع سبق  هوبذهين  علق عنه
بشكل جيعل املرء ال و  مكان قد ضل فيه الرقيبو  الرتصد,و  اإلصرار

عن أي شيء يف احلديث يتوقف أو يتعفف أو يتخوف أو يرتدد 
د عن احلياة الواقعية إىل حياة أكثر يأيضًا مكان بع أنهيريد, و 

|   
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يكتب يف أي جمال  مكان يسمح فيه للمرء أنانطالقاً, و  نسالخاً ا
بدون أن يقف يف وجهه عائق أو يصده و  أي قيد أو شرطبدون و 

دين, أو حياء, ففيه عامل من يردعه عرف, أو  يثنيه, أو حاجز
أي و  البصر, إهنا حريةو  احلرية, حرية بال حدود, حرية مبلء السمع

ن احلرية إال امسها فهي مكان مناسب حرية, حىت الذين ال يعرفون م
هذا هو ميقتوهنا, و  ح مساء حىت متقتهما يتغنون بامسها صب ,هلم وهلا

هو عامل و  درجة اخلبال, خيتلط فيه الواقع باخليال إىلاملنتديات عامل 
 اً مؤكد بل يكاد يكونالعكس حمتمل و  قد يتدول فيه الذكر إىل أنثى

 بتجرد قبل أن أقدم رجلي لتهاقبشكل ممل, هذه نظريت للمنتديات و 
أضع عنها و  قبل أن أكتب حريفو  أدخل جبسمي إىل دهاليزها,و 

عندما كتبت سؤايل اآلنف الذكر باالستفسار عن و  أغالهلا,و  إصرها
كنت .أي امأماكن أفضل لتلقي العالج يف أملانيا أو التشيك.

أخشى أن أسقط بيد من يعتربون التسرت خلف أمساء ومهية هو 
نزهة مع النفس الشريرة بكل و  بعد عن املبادئ,و  من الواقع,خروج 

تنفس عفن من أجواء احلرية املمقوتة, فالبعض يتلون و  حاالهتا,
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 يلبسه عند احلاجة,و  فينزع القناع مىت شاء , بأقنعة بألوان, وحيتجب
يروي و  يكتب ألف قصةو  يتدول من جنس إىل جنس مىت أراد,و 

إن اختلفت يف و  قام الذي تقال فيهألف حكاية كل منها يناسب امل
  -من يستخدم االسم املستعار  أع د  قيمها, إنين كنت و  مبادئها

من أجل أن حيلل له الرجوع إىل طليقه من  -كالتيس املستعار 
 عامله املستعار,امأفعال يف عامل الواقع فيبيده له يف و  سيء امأقوال

 تيار هؤالء القوم أن جيرفينو  قدم بعد ثبوهتايب ولقد خشيت أن تزل 
لكن كانت و  مررت على بعض حصوهنم,و  الذين مسعت عنهم

املفاجأة أن جرفين هنر العطاء إىل البدر املعطاء, وإىل ساحة حميط 
فعلمت أن احلكم  .النظري ن اإلبداع منقطعيداميو  احلب الفياض,

الفنون تكمن يف أمجل عرفت أن و  املقدم هو ضرب من اجلنون,
علمت و  أب اإلبداع,و  علمت أن احلاجة هي أمو  ,خمالفة املألوف

أن احلياة يف هذا العصر مفتوحة امأيدي لتستقبل كل من يريد أن 
أن امأماكن اليت ملؤها السوء و  و غريه,أيقدم نفسه أو يقتل نفسه 

قد تكون هي بنفسها أماكن يعيش احل سن يف جنباهتا..إن احلياة 
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  ديليقول ..يكمن مجاهلا بقدر صعوبتهاو  بل هي صعبة جداً .صعبة.
 كارنيجي": اصنْع من الليمونة املرة شرابًا حلواً". شرابًا يسقيك أنت

لعلي أقف هنا ساعة صمت..ليس و ..قد يسقي كل من حولك,و 
ال أحب أن و  حداداً..بل خشية أن أكون قد وقفت فيكم خطيباً,

 أظهر هبذا املظهر فالناس قد ملوا من كثرة التوجيهات احلرفية
املقروء واملربّون يف كل ميدان مل و  املسموعو  صوتية, فامأعالم املرئيالو 

كل   ناسيقصروا بسكب املادة اإلرشادية اجلافة وصبها يف آذان ال
الكثري من امأوامر اليت تبدأ بإفعل و  ثانية بكم هائل من التوجيهات

أوال تفعل, حىت أصبح أغلب الناس حيفظون الكثري من اخلطب 
لكن ال جيدون التصرف املناسب مأي مشكلة و  اسبةالرنانة لكل من

ذلك أن املوجهني ميطروهنم بوابل من الكلمات و  ,مفاجئةصغرية 
 الكثري من اخلطب تصل إىل السمعو  اخلالية من احللول العملية.

ل طريقها إىل القلب, فقد تذهب إىل أي مكان إال أن يكون تضو 
أنفلونزا و  ام إرشاديالعقل مستقرًا هلا. فأصيب الناس بزكو  القلب
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دائمة من كثرة النصائح الصاحلة مأي شيء إال أن يبدأ املرء بتعديل 
 حياته أو تغيري مساره.

تقول مدام كوري:"على املرء أن جيعل  الرقم:و  اليوم
حياته حلماً, مث جيعل هذا احللم حقيقة". يف تاريخ 

العرب املسافرون" فأعطوين رقم "سجلت مبنتدى  3/7/1003
ذلك يعين أنين أصبدت و  (,8008عضوية يتكون من أربعة أرقام)

جواز سفر و  هو رقم عبور لغياهب الشبكةو  معرتفًا به يف هذا العامل,
( عن googleيب أن أحبث مع العم قوقل ) اً لعامل آخر, فكان حري

مسي "نسيم جند" فلم أجد امأشخاص الذين حيملون امسًا مشاهبًا ال
يذكر, فأعجبين هذا امأمر..فجميل أن  يف تلك الفرتة أي شيء

أن تكون و  تكون من أوائل من زرع ذلك االسم يف عامل اإلنرتنت,
مميزًا هبذا احلسن. بعد أن ودعت العم جوجل كما يطلق عليه يف 
بعض اللهجات بإبدال القاف جيماً. ذهبت مأكتشف عاملي 

منها و  اجلديد فوجدت أن ألوان أمساء امأعضاء خمتلفة فمنها امأمحر

|   
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منها ماهو السواد امأعظم بلون امأسود, وعلمت و  امأزرقو  امأخضر
فيما بعد أن امأمحر هم املدراء ممن أدمنوا اإلنرتنت فكأن اللون 
 امأمحر يدل على أهنم عشقوا اإلنرتنت حىت سرت يف دمائهم

املشرفات و  نو امأعضاء اخلضر فهم املشرف اأمساؤهم, أم هبا لونتتو 
 بتنظيم البوابات اامأخضر من املدراء مأن يقومو  ممن أعطوا الضوء

اب يف بواباهتم..إن الكت  من تشجيع امأعضاء و  امأشراف عليهاو 
منها املوقع و  الطاقم اإلداري هو ميزان النجاح مأي منظومة

من عوامل جناح املنتديات أن يتكون الطاقم اإلداري و  اإللكرتونية,
لوب بإدارة املواقع, فيكون من أشخاص حيملون التنوع اإلداري املط
مراقبته من و  صيانة املوقع,و  أحدهم على دراية كاملة بالدعم الفين,

أن يكون و  صد أي هجوم عليه من قبل املخربني,و  االخرتاقات,
خيط اخلطط, ويبعد و  يقرأ املستقبل,و  أحدهم ذو فكر يعي احلاضر

 الفرصيقرتب من و  يف التفكري حينما يكون ختطيط اآلخرين قريباً,
ممن لديه فراسة  أن يكون أحدهمو  ينتهزها حينما يطمدون بعيداً,و 

ذلك من و  ,فوقهاماحتتها, وماو  بني سطورهم, امل بامأعضاء, وقراءة  



  مذكرات مدمن إنرتنت|

27 

 

يدعم موقعه بنتاجهم, أو و  أجل التمييز بينهم, فيشجع املميز منهم
, أو من أجل عليهالتنبيه و  من أجل متابعة السيئ منهم والتنب ه له

حيسن و  ر املناسب منهم يف امأشراف على البوابات أو املراقبة.اختيا
مشارك يف الكثري من و  قبول لدى اجلميع ذاأن يكون هذا الشخص 

املوضوعات. وعلى اجملموعة اإلدارية بكاملها أن تكون قادرة مادياً 
لسد االحتياج السنوي من أجارات مواقع التخزين, أو صيانة املوقع, 

املهمة. كذلك أن يكون للمجموعة مبادئ مشرتكة أو شراء الربامج 
هنج ال حتيد عنه, حىت يتعارف امأعضاء على و  تسري عليها,

من سياستهم فيسري امأعضاء اجلدد على ما وجدوا عليه من سبقهم 
 مع الصرب ,يف أي موقع ةهذه امأركان امأربع توفرتمىت و  إخواهنم.

متدقق, مأهنما والدا  املثابرة فنجاح املوقع متوقع بل بإذن اهللو 
 النجاح كما ذكر أوملان:"املثابرة والصرب مها والدا النجاح".

يقول تولستوي:"أعطين سريرًا خالياً  رحالت األعضاء:
   |وكتابًا تعطين السعادة". ليتك رأيت ما نرى ياتولستوي, 
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 أنت مستقر  يف بلدكو  يفوق اخليال!! تسافر حول العامل ئاً شي
 رحالهتمو  بني أهلك, فتطلع على جتارب الرحالةو  جالس يف بيتكو 
طرفه  اً زر  تنهل من علمهم وذلك عرب ضغطةو  تستفيد من خرباهتمو 

 طرفه اآلخر هناك, فالتقارير حتكي لك قصة السفر باحلرفو  هنا
خيربك امأعضاء املسافرون إىل أحناء و  جتلب التفاصيل,و  الصورة,و 

فهم يصفون رحالهتم جليل من أمور رحلتهم, و  العامل بكل دقيق
فتارة..متشي مبعيتهم وسط الغابات فتظلم الدنيا عليك .مهارة.و  بدقة

مير  تارة ترفع قدميك لتعرب جدوالً و  من متاسك امأغصان من حولك,
وتغمسهما يف حني آخر  , امأشجار خشية أن تبتلّ  وقسمن بني 

تلتفت و  من أجل أن تتنعم بربودة النهر املنسكب من أعلى اجلبل,
 جريان امأهنار,و  حفيف امأشجارو  نة ويسرة لتسمع تغريد الطيورمي
أما و  على حني غرة تسقط قطرة ندى فتالمس جسدك فتبلله.و 

رحالت املغامرات فتشعر باخلوف عندما يقص الرحالة حاهلم يف 
كيف أهنم يقرتبون من احليوانات املفرتسة خالل و  رحالت السفاري

مث ينتقل  ,امأحراشو  سط امأدغالاليت يقومون هبا و و  تلك الرحالت
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 بك كاتب آخر فتشم عبري الزهور عرب حديقة يصفها ويص فّ 
حديثه عن حسنها, مث تنتقل لتقرير ينقل  عند بديعبإتقان  حروفها

لك اخلرب عندما يصعد كاتبه إىل قمم اجلبال فيكون الكون كله 
 لنقاءبياضًا ناصعًا ببياض الثلج الذي زينت به تلك القمم فتشعر با

لكن ال مينع هذا أن يتسلل الربد إىل أطرافك فتتوق و  الصفاء,و 
نفسك أن حتتسي القهوة من بني يدي كاتب السطور عندما يقول 

من القهوة مأطرد برد القمم, مث يسري  كوباً تناولت  و  عرب تقريره:
ينشر املعلومات و  يزور بك املعاملو  املعاملو  مسافر آخر مهتم باملدن

مىت كان هذا امأمر؟ و  من الذي بناها؟و  عرضهاو  طوهلاو  عن تارخيها
حيدثك حمدثهم فيقول لك من القلب و  مث يزين تقريره بالصور,

عليك و  للقلب أن جتربة سفره مل تكن كاليت كان خيطط هلا فتبد
تواسيه يف و  كأنك تشد من أزرهو  تقف حزيناً و  الندمو  عالمات احلسرة

 وقع فيها فيدذر منها بقلب يبني السلبيات اليتو  مصابه, مث يكمل
شخص  بني يديناصح حمب, فتنتقل من هذا التقرير احملبط لتقع 

السرور عرب و  مسرور يريد أن تشاركه السعادةفرح هو و  آخر يتددث
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قصة من لك ساكنة قلبه, فهو حيكي و  رحلة شهر عسله مع زوجته
 السعادة كل حلظات احلب ربحب يكتبو  ليلة,و  قصص ألف ليلة

البالد اليت زارها, فتجد أن لسانك يلهج  ء اليت قضاها يف أرجاءاهلناو 
السعادة لقاء إشراكه لك حلظاته السعيدة, هل و  له بالدعاء والتوفيق

تنتهي احلكاية..ال..فهناك مغامر آخر ترك كل البالد اليت يتجه إليها 
 حديث الفاحتني,عنها فيددثك  ,زار منطقة جديدةو  الناسعامة 

 يزودك باملصادر,و  يوثق املعلومة,و  اخلرب اليقني,ا عنهينقل لك و 
 يدل املعجبني بالرحلة بكيفية سلوك هذا السبيل, فتأخذك احلماسةو 
إجراءات لك تمم ي كيسفر   تتمىن أن تتصل على أقرب وكيلو 

إىل تلك البالد املوصوفة. يقول املنفلوطي:"الكاتب كاملصور,   السفر
, إال  أن امأول ينقل مشاعر النفس إىل كالمها ناقل, وكالمها حاك 

النفس, والثاين ينقل مشاهد احلس إىل احلس". إنه عامل مليء 
قيمة حتتاج إىل أن  مجتارهبو  التشويق..فسدرهم ال يقاوم,و  باإلثارة

مواهب يف السرد والكتابة جتعل و  يفسح هلا اجملال يف عامل الواقع,
قنعة, امألف تلك اإلبداعات خ تسترتاملرء يقف مندهشًا ملاذا 
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من أمتلك أعمدة الصدافة بصك  سترتيو  فمثلهم جيب أن يظهر
 بدأ يهذيو  على مدى العمر حىت لو أنه بلغ من العمر أرذلهو  دائم

أيضًا يف جانب آخر أمتىن أن يكون هناك هجرة ..حيبوا على أربعهو 
ابن بطوطة لو حازها عندما أستمتع هبذه التقنية أمتىن  إنينمعاكسة ف
بشكل فعال يف رى استخدامها جأو غريهم من الرحالة, و  وماجالن

حممد بن يف الوقت احلاضر من أمثال  بل الرحالةاحلياة ملعاصرة من ق  
يستمتع املرء برحالهتم  حىت, غريهمو  ناصر العبودي أو أنيس منصور

يعيش معهم عرب التقنية احلديثة, ولقد كان يل و  على اهلواء مباشرة,
 ة مع الرحالة الشيخ حممد بن ناصر العبوديلقاء منذ فرتة قريب

كنت قد وضعت يف ذهين أن أطرح عليه فكرة و  لدقائق عدة,و 
يكتب فيه   اً شخصي اً موقع نفسهالكتابة عرب اإلنرتنت حبيث يفتتح ل

لكن و  املنتديات اليت هتتم بذلك,و  , أو يشارك يف املواقعكل رحالته
صيل مثل هذا يف تفامل تكن تلك الدقائق كافية مأن أخوض 

اليت قصر و  إليهوهنا أجدد الدعوة . بالنسبة للرحالةاملوضوع املهم 
أمتىن عرب هذه احلروف أن يصل إليه يف لقائي معه, فعنها الوقت 
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إىل غريه من الغائبني عن عامل الشبكة فينزل الرحالة إىل و  صويت
يصل إليها و  مأن اإلنرتنت تقرب البعيد,ساحة اإلنرتنت الفسيدة, 

بكل يسر ضالته جيد الباحث عن املعلومة و  كان خلف احلدود,  من
من حيث سرعة  وسهولة. إن النشر عرب اإلنرتنت ال يوازيه أي نشر

لقد قرأت روايات و  ختصص.و  خاصة من كان لديه متيزو  االنتشار
منشورة يف بعض مواقع اإلنرتنت يصل عدد زوارها قرابة امأربعة 

الزلنا  ,خلف أمساء مستعارة قد استرتوابرغم أن كاتبيها ماليني قارئ 
 ؟. فهذا رقم من الصعب حتقيقه يف أرض الواقعالكثري منهمجنهل 
ناشر عرب كل من املستديل أن حيصله   يكاد يكون, أو كاتبلكل  

 التوزيع املتعارف عليها.و  دور نشر الكتب

يقول هريمان ألتيس, سفري  وصف الرحالت:
لديك عناصر جناح اللعبة, أمريكي:"ال يكفي أن تتوفر 

ولكن يتعني عليك أيضًا أن تعرف كيف تلعبها". منذ أن سجلت 
يف املنتدى فأنا أقلب صفداته كطفل صغري قد فرح بأول يوم من 

|   
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لكن ال يعرف كيف و  ,الكتابة أدوات كلأيام الدراسة, فبني يديه  
 دلتوقيستخدمها أو مىت يستخدمها؟! وكأنين أنتظر شرارة البدء 

ن معلم ميسك إما م  فتوقظ احلرف يف قليب, و  احلياة يف نفسي, ةشعل
الطريق إىل  ن مقيم يتكرم على عابر السبيل فريشدهبيدي, أو م  

لبدء رحلته يف هذا العامل, إنين أنتظر حلظة القدر املقدرة  السوي
لكن ليس يل و  لكي أنطلق إىل عاملي اجلديد عرب خطوط الشبكة,

أعيش  و   أن أتسلى بلدظات االنتظارحىت حتني ساعة الصفر إال
أتصور نفسي مكان و  كامل جزئياهتا, أحاول أن أقرأ كل احلروف,

هذا العضو أو ذاك من واصفي الرحالت, كل شيء يبدو مجياًل يف 
عاملهم, تصوير امأحداث من قبلهم يبدو يف نظري شيئًا يدعو 

 التساؤل كيف تكونت لديهم القدرة على وصف رحالهتمو  للتأمل
 طفتو  ,جذاب تسلسل منطقيو  من أوهلا آلخرها بعرض رائع

 ,ميواًل يف نفسيطوياًل يف كافة أرجاء املنتدى فوجدته يوافق 
 خاصةاليت هلا مكانة و  قصص املسافرينو  يتددث عن السفرو 

 معينة اً هو أن هلم طقوسو  لكن وجدت شيئًا ملفتًا للنظرو  ,عندي
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ن على الصور املصورة خاصة بسرد رحالهتم, فهم يعتمدو  ائقطر و 
 كبريةو  يصورون كل صغريةو  من قبل امأعضاء عن املناطق اليت زاروها,

, فال غرابة أن وجدهتم يصورون حىت بيوت من رحالهتم أتوا عليه
ال يهملون شأهنا لدى و  الراحة يف املساكن اليت يسكنون فيها,

قد فيف اآلخر  أمارخامية  اأرضياهتهذه ف ,وآخر دقمقارنتها بني فن
الذكر عند هذا  دقتسفارق يهذا و  القيشاينو  ل بس بالسرياميك

لكي و  , مكانتهو  من قيمة الفندق يزيد أو ينقصو  السائح أو ذاك
يقدم دلياًل على صدة كالمه فإن عني العدسة هي الشاهد فهو قد 

للمرحاض الذي حيتويه, أو و  تفنن بتصوير زوايا عدة لبيت الراحة
مل يكن امأمر  ؛ت تلك احلماماتلذلك املغطس أو مأرضيا

عندما يدعم وجدته منطقيًا  ولكينيف بادئ امأمر,  عنديمستساغًا 
بكم هائل من  هثبت صدة تقرير يأن و  بالصور, السائح حديثه

اللقطات, أو أنين قد أقنعت نفسي أن امأمر منطقي, من أجل أن 
بعد أن  حنني خبفيأخرج من املنتدى فال أعود من حيث أتيت, 

مل يكن هناك ما ينغص علي ألفيت مع هذا العامل إال و  .فيه لتسج
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سرعة اإلنرتنت يف ذلك احلني حيث كانت بطيئة تنافس السلدفاة 
 بطء الرتقيات ملوظف جمتهد جمدك..إذا شئت قلتو  ,بطئ سريهايف 

لكن ليس له أقارب من بعيد أو قريب يف عامل الواو العجيب, إن و 
, فهي تنزل يل بطريقة تثري امأعصابظهر الصور اليت تزين التقرير ت

بالقطارة, فكأهنا تتعامل مع تقنية الساعة الرملية, فهي و  على دفعات
كأهنا ستارة قد تعطل و  تنزل يف صفدات املنتدى من أعلى مأسفل

حمركها فأصبدت تنزل ببطء شديد, هذا امأمر كاد أن يقتل احلماس 
شكل عام, لوال أنين أوشك أن يصرفين عن املنتديات بو  يف نفسي,

كونه اختبار حتمل وقياس ملدى  نفسي أنه ال يعدو ةعلمت يف قرار 
حلسن احلظ ظهرت بعد فرتة و ..؛ علمًا أنهالصرب على مثل هذا امأمر

 DSLحيث غزت خطوط  , خطوط امأرانب السريعةقصرية 
 فضل.أو  أصبح الوضع أسرعو البيوت 

من صوت تقول احلكمة:"ال داعي للخوف  أول حرف:
   |الرصاص, فالرصاصة اليت تقتلك لن تسمع صوهتا". ليس 
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ليس يف و  أخاف من هدمه,حىت يل اسم مشهور يف عامل الكتابة 
أخشى أن ينكشف امسي ذات يوم فأخجل و  نييت كتابة ما ال يليق

 ,نداء الكتابة يعلو صوهتما كل صوتو  منه. لذا كان صوت املبادرة
خطوات الكتابة ف ,جادة مبادرة  يكن هناكا ملفالنجاح لن يتم إذ

تبدأ من أول حرف أخطه يف صفدات هذا املنتدى, ومأجل ذلك 
أبين املستقبل املرجو, و  بدأت باسرتجاع املاضي مأشدذ مهة النفس

 أخذت أقلب ذاكريت هل يل هناك ما يشفع يل يف عامل القرطاس
القلم, مما حيفز نفسي فيقدمها خلوض هذا البدر املتالطم. و 

رت مقالة غابرة كتبتها منذ سنني بعيدة بعثت هبا إىل جملة  فتذك
صفدة من  شغلتاليت كويتيه هتتم بالتقنية, فنشروا كامل املقالة 

القائمني على تلك اجمللة لديهم  راودتين النفس بأنو  ذلك العدد,
فإذا هم أجهل من يعلم حبال هؤالء فراسة بامأفذاذ من الكتاب, 

باب جملتهم أبد تلك سببًا يف إقفال  امأفذاذ!!إذ كانت مقاليت
أقفلت اجمللة أبواهبا منذ ذلك و  الدهر. فقد توارت اجمللة عن امأنظار

 تظهر على الساحة منذ أن نشرت مقاليت املباركة على ملالتاريخ, و 
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يف جملة منقطعة مأسباب  مقاالً  يف الكتابةأصبح تارخيي  صفداهتا,
ند هذا احلد, بل ذهبت مل تقف ع الطموحةنفسي لكن و ..جمهولة

فعاًل لقد و  لتبدث يف طرقات احلياة عن سبيل قد سلكته ونسيته,
تذكرت شيئًا مهمًا يف حيايت الكتابية, فقد اشرتكت يف إعداد أحد 

ذكرت هذه اخلطوة, فأن يكون لك تفرحت أن و  ,العلميةاملقررات 
يد بيضاء يف الرتبية والتعليم فهذا شيء يزرع الفخر يف النفس 

 احلظ يالسوءلكن و  جيعلك تقدم على أي عمل بقلب رابط اجلأش,و 
ق رر يف السنة لقد ..طوياًل لتصل إىل منيتهاهذه اليد مل متتد  إذ

على  باالطالع الطالب عيون قرمل تو  نفسها أن تبدل املناهج,
لكن لعل اهلل  و  برغم أهنا خيبة أمل كبرية يل,و  ,صاحبكمحروف 

مجع أن ال يكون مؤلف املناهج هو كتب اخلري للطالب ولألمة أ
من ألغى املناهج عو  عنهو  صاحبكم الضعيف, نسأل اهلل العفو عنا

يل قبل طاليب. خالف ذلك مل يكن يل إال  محلت امأملاليت 
عندما أختلف مع  أختزهنا فيهو  يف ذهين أكتبها مقاالت مطولة

وظف امليقف و رئيسي, أو عندما أذهب مأجنز معاملة حكومية 
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له )مرغماً  ذعننت فيمنع أن تأخذ املعاملة مسارها الطبيعي فأتعامل
 ليسالتسلط أنه من باب حرية ب التسلط ذلك فأفسرأخاك يابطل(, 
 من أجل تفريغ الشدنات اليت ضاق هبا صدري, مينإال, فما يكون 

أخشى إن و  أمحلها يف قليبو  ال يستطيع أن يفصح عنها لساين,و 
إال حل ما من , فها يف وجه أطفايلهي معي أن أفرغو  وصلت البيت

 ملسئول تلك الدائرة, اً أن أكتب مقااًل ذهين شديد اللهجة موجه
أختم تلك املقالة  مث, قرائهأنا كل و  هذا املقال الذهين أنا كاتبهو 

بالرفع للمسئولني امأعلى لكل من يف الدائرة شديد تهديد بالذهنية 
 إذ مل تعاجل هذهذلك املقال منهم مبقال ذهين أكثر حدة من 

 على كل حال ال تغشاكم الرهبة مين أن هددت ,املشكلة الطارئة
"القلم راقد يف امأفئدة, توعدت فأنا من ال ينطبق عليه القول و 

املوظف املستهرت إىل  ليطمئنو  جلميعا ليطمئنفمستيقظ يف امأفواه".
 شغلي   نأن قلمي يف جمال الواقع يغط يف سبات عميق, حىت أنه ل

 االستيقاظ على الوقت احملدد, فهو راقد يف الفؤاد أغلب وقته مؤقت
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فهو من أجل أن )يتمغط( مرة إن استيقظ و  لن يظهر يف امأفواه,و 
 .عمقاً  أكثرلنوم ويستعد 

يقول املثل صيين:"إن أريج الزهور  خوض المعركة:
يلتصق دائمًا باليد اليت تقدمها". كان أملي أن أسبغ 

مميز عرب و  بتقدمي كل ما هو مفيد النفسأمين و  يدي بأريج الزهور,
الزهور ليس فقط من  هذهعامل الشبكة, لقد أردت أن ينتقل عبري 

يدي إىل أيديهم, بل أردته أن يصل من قليب إىل قلوهبم فينتشر يف 
الكون أمجع, لقد سعيت بأن تزهوا احلروف بألوان الزهور فتنبت 

مأماين سهلة التدقيق, أو لكن ليست كل او  حياة مليئة بالسعادة,
سلك هلا الطريق يأن امأماين جيب أن  :أقل بشكل أدقدعوين 

فبدثت عندي باعث الكتابة رك ها قد حت   ..تثمرو  الصديح لتتدقق
 رحالت قدمية لعلها تكون مناسبة للطرح يف املنتدى,و  عن صور

اليت ال و  لكن كانت الصور اليت لدي هي نتاج الكامريا العاديةو 
 مل كذلكل معها اإلنرتنت خبالف الكامريات الرقمية احلديثة,  يتعام

|   
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تفاصيل الرحالت اليت مر و  يكن من السهل أن أتذكر املعلومات
يف عليها زمن بعيد ومثلي حترجه ذاكرته دائماً. فآثرت أن أكتب 

أو  يباختيار عليه كان املوضوع امأول الذي وقعت و موضوع عام, 
 وهو مبثابة النظرة امأوىل للقارئ, (هو)تعدد الزوجات سقطت حبباله

من أول نظرة..وقد يكون  سوف يقرتن به املثل السائر أن )احلبو 
لموضوع موفقاً..بل ل يمل يكن اختيار  :البغض كذلك( دعوين أقل
الرتاجع و  التوبة  هبذه الكلمة أكاد أعلنمل يكن موفقًا )البتة( إين

 و  لقراء السابقنيأمام االكامل 
 
قني على هذه علالقراء امل

قد ل..قسوةمنها أي كلمة تكون أكثر  للقارئ أن خيتارو ..السطور
وجهت و قبل غريي, بشوكته صبت اخرتت موضوعًا شائكاً, قد أ  

تستهجن هذا و  ألتفت تلك اجلموع تستنكرو عيون امأعضاء إيّل 
كأن اجلموع تردد مقولة سينيكا:"احلظ قد جيعل و  املبارك القدوم غري

ولكنه لن جيعله حكيماً". نعم لقد جلب يل احلظ  اإلنسان غنياً,
للموضوع وضج املكان املتكررة الزوار فأصبدت غنيًا بزياراهتم 

 نوع اختيار لكن مل أكن حكيمًا إطالقًا يفو  بصوت املعارضني
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 ,املنتدى وبالطبع ليس هذا املوضوع سياحيًا فيناسب مقام ,املوضوع
تستقبل كل مقال ليس له يف صفدة العامة واليت الوضعته يف  لذلكو 

هذه البوابة هي أكثر البوابات استقباالً و  ,املنتدى أي بوابة
يطلعون على ماينشر يف  امأخرى للمتصفدني, فكل أعضاء البوابات

كان اهلدف من و  .فضيديت يف )جالجل( كانتتلك الصفدة, ف
ملثل هذا  من اختارأن أبني السبيل يف حتقيق التوازن بني  طرحه

بني حاجة و  تأثر من مثل الزوجات مبثل هذا االختيار,من و  ج,الزوا 
تأثر اجملتمع مبثل هذا التعدد, فكان النقاش حاداً من و  اجملتمع للتعدد

-قبل بعض النسوة, حىت كدت أمسع متتمتهن من خلف الشاشة
. وأحسست بأن أيدي بعضهن تريد أن -التقدير يلو  طبعًا بالثناء

ال  منو  تقصمها فتجعلها عربة ملن يعترب تصل إىل رقبيت فتقصفها مث
لكنها و  يعترب. إن النظرة امأويل اليت كونتها عن نفسي مل تكن موفقة,

قد تكون مللمت بعض العيون على الكاتب اجلديد الذي أراد أن 
يدخل جمموعة أخرى معه يف هذا النقاش و  يدخل مبوضوع شائك

بصدة و  أنين خبريو  بسالم, هذا قد انتهىللكن حبمد اهلل و  ,احلائر
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مل و  وعافية فأنا أمامكم حي أرزق وأكتب السطور يف هذا املقام
تعلمت من ذلك املقال أن احلوار يف اإلنرتنت  قدلو  أمس بشعرة.

لكن  و  خمالفتك متأكدة,و  أن الرأي متعدد,و  متشعب وال ينتهي,
 لرأيك تستأثربدون أن و  كيف تقف يف املنتصف؟ وتبني احلق

تعرض رأيك و  كيف تقف مع نفسك أيضاً و  رين,فتنتهك حق اآلخ
بدون أن حتجم الطرف اآلخر؟ املشكلة اليت تواجهنا غالبًا أثناء 
احلوار أننا نبين الظن السيئ على كل كلمة يقوهلا احملاور, أو أننا 

ال ننتبه لكالمه, فيهمنا مىت يصمت و  جنهز الرد أثناء حديث احملاور
أن نقاط التالقي ننساها أثناء  كمااً,  نردعه بامأقوال اجملهزة سلف حىت

ولكن مأن لغة احلوار يف بعض هذه النقاط قد نكون متفقني و احلوار 
علمت أن  كما. للمتداورين أهنم خمتلفونمل تكن صديدة فيظهر 

ليس له هناية فمن دخل يف الدوامات و  احلوار يف اإلنرتنت له بداية
وخلصت يف النهاية ..ردالو  احلوارية فسوف يستمر أبد الدهر بامأخذ

أن احلكمة غالبًا حتضر متأخرة, فهي حتضر عندما تنتهي امأزمة, 
هناك فائدة و  اخلربة تبنيها امأزمة,و  مأن احلكمة خترج من بطن اخلربة
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 هي أن احلوار مع النساء بالتعدد كمن يقنعهن جبمال املوتو  خاصة
اح, قال هيوسنت:"عندما تكون ملنتصفك يف فك التمس ,سكراتهو 

من الصعب أن تتذكر أن غرضك امأساسي كان جتفيف يكون 
 املستنقع".

يقول بريون:"أحسن وسيلة للتمتع  مدينة بون األلمانية:
بالسعادة, هي أن تشرك فيها غريك". نعم إهنا القاعدة 

هذه النظرية و  يت القادمة,ايف خطو  عليهاالذهبية اليت سوف أسري 
ء يف كتابة تقاريرهم السياحية يف هي اليت ينتهجها مجيع امأعضا

م كانت أول رحاليت 1003املنتديات السياحية. ففي صيف عام 
امأوربية بعد االنضمام للشبكة العنكبوتية, بدأت الرحلة بطريان غري 
مباشر من الرياض إىل مسقط مث هبوط آخر يف املنامة قبل أن تيمم 

مدينة إىل دديد بالتو  الطائرة وجهها متجهة صوب الديار امأملانية
مدينة  صوبالسيارة  أقلتنافرانكفورت العاصمة املالية, بعد اهلبوط 

 عشرة ساعة االرحلة بكاملها اثنت ستغرقتحيث مقر اإلقامة. ا (بون)

|   
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اخلربة   نقص, فمنذ أن خرجت من بييت حىت وصلت مدينة )بون(
أن أكسر حاجز يّل: أخربتين هامسة كانت السبب يف ذلك فقد 

..مطارات يف شر أعمايل فوقعتغايل للطريان املباشر السعر ال
قاتل اهلل  ,هكذا يفعل اجلهل بأصدقائهو  ,إرهاق القاتلو ..عدة

هو و  هدف ظاهر لقد كان لرحليت هذه هدفان..أصدقاء السوء
هو و  هدف مبطنو  مساعدة أخي يف رحلة عالجه مأبنه يف أملانيا,

 (بادقدزبريق)ضاحية  اخرتنا..نقل أول جتربة سياحية يل على الشبكة
 للسكن يف هذهاختيارنا و  من أجل السكن هبا, (بون)التابعة ملدينة 

هي البيئة املناسبة للقادمني للعالج يف أملانيا من أبناء مأهنا الضاحية 
ذلك أن امللدقات الصدية اخلليجية متواجدة يف املنطقة, و  ,اخلليج

املطاعم و  ن املتاجرتواجد اخلليجيني أدى إىل تكوين بيئة كاملة موب
كبار السن قد و  الشقق املناسبة هلم, حىت أن النساء حبجاهبنو  العربية

حركاهتم و  جتدهم بكامل زيهم اخلليجي وامأطفال بنفس شقاوهتم
من قبل  بدون أن يكونوا عرضة للفت االنتباهو  جيوبون الشوارع

ة . لقد كانت جترباملناظر سكان تلك الضاحية الذين ألفوا مثل هذه
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عقلي و  مثرية, محلت فيها شيئني عدسيت اللتقاط نبض احلياة هناك
 أخرى أملانية,و  من أجل أن أتأمل أكرب كم من احلياة. وجوه عربية

اللون و  التقاليدو  اختالف يف العاداتو  التقاء بني الشرق والغربو 
جعل امأرض خصبة للتأمل, وهذا يدعمه شيء يف نفسي حيث أنين 

رب الوجوه تستطيع التاريخ, فع   كتبأكثر من قراءة   أهتم بقراءة الوجوه
تقرأ منها املاضي واملستقبل, فالوجوه و  أن تقرأ النفس اليت حيملها

منهم  أن القلةالعربية هناك مستبشرة وبعضها خائفة راجية, وذلك 
قد مجعتهم أرض الغربة من أجل بلوغ  أما امأغلبيةقد أتى للسياحة 

عطف  نظرةو  انكسارنظرتان..نظرة يون الع يف أمل الشفاء, فكانت
منهمرة جراء الدعوات  , ويف كلتا احلالتني كانت الدمعاتعلى اآلخر

أهليهم و  مأوطاهنمأن يعيدهم و  بأن خيلصهم اهلل من كرهبم الدؤوبة
مة, اهلو  اجلدالوجوه امأملانية فيها قوة وصالبة فيها أما ساملني. 

ا كان املنظر ملفتًا للنظر ممهو والعيون هلا هدف حمدد ال حتيد عنه 
برغم أن و  أو جيعل بصره حييد عن طريقه. املرء فضولال حيرك  فإنه

 لوكهممل يغري من س فإن أجواء البلدالعرب هناك هلم هيئة وزي مميز 
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عندما أتأمل و  من رؤوسهم.واحدة مل حيرك شعرة و  شيئاً سكوهنم و 
, فقط لألكل قد حضروام إهنيف املطاعم وسط امأسبوع فأهل البلد 

أما هم فكأن  قرع نعال املارةو  مأصوات املالعقفهو  احلديثأما 
, ليس هناك جمال لالبتسام أو للنقاش فهم يف على رؤوسهم الطري

العمل يستلزم و ..وسط امأسبوع يعين العملو ..وسط امأسبوع
واجلدية هي ماركة أملانية مسجلة, أما يف عطلة هناية امأسبوع ..اجلدية

لكن بقدر حمدد, فكأهنا صرفت و  ة قد تكون حاضرةفاالبتسام
لثالث مرات يف و  بوصفة طبية بأن يظهرها هناية امأسبوع بقدر حمدد

آخر ليستشعروا أن ليس لديهم أي وقت و  اليوم مع كل وجبة.
 :"االبتسامة أقل  كلفًة من الكهرباء, وأكثر إشراقاً منه".

إنين  يقول مصطفى لطفي املنفلوطي: وصف الرحلة:
أحاول أن أكون بسيطًا يف كتابايت حىت أن الشيخ الكبري 

 ةليعرفها بدون أي جهد. عندما عدت إىل أرض الوطن عدت بثالث
ذاكرة و  أشياء جديدة, قلب مملوء بتأمالت عظيمة عن تلك امأيام,

|   
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عقل قد أوكلت له و  بآالف الصور ملناطق شىت, ألىاملعدسيت 
كعادته   هلكنو  مات اليت مررت هبا,حفظ كل صغرية وكبرية من املعلو 

احلسنة اعترب أن ذلك من الفضول الذي ال حاجة له هبا فنسيها  
لدي مهة و  لدي هذه العناصرا,أبواهب الطائرةغلقت أكلها عندما 

شغف بأن أقدم شيئًا جديدًا مميزاً, فأنا ال أريد أن أكون و  للكتابة
ن املشط املرتاصة ال أريد أن أكون سنًا من أسناو  مقلدًا لآلخرين,

, بل أريد أن أكون مراراً  وتكررهاملتشاهبة واليت تسري يف نفس االجتاه 
يتعلق باحلرف أكثر من و  شيئًا جيعل القارئ يندهشو  عالمة فارقة,

عديدة. فكرت بأن أخرج من  اً يسرح مع الصورة أيامو  الصورة
 أن أكون صورة جديدة, ال صورة ممسوخة منسوخة مكررة.و  الربواز,

أن الفشل إن كان و  أعلم مسبقًا أن النجاح سوف يكون باهراً,و 
أن أخلط و  سوف يكون ذريعاً. قررت أن أكتب بصورة مبسطة,

 آخر سيئاً, حبيث أمجع بني اللغة العربية الفصدىو  عماًل صاحلاً 
 أن أجعل القارئ يستشعر كيف يسافر ويتأمل,و  اللهجة العامية,و 
ه ل و املنظر املسيطر على فكره, بل أريدأن ال يكون املنظر املباشر هو 
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لتخزين أكرب قدر من الصور اإلجيابية اليت رحلة أن تكون رحلته 
أيضًا أريد أن أخرج  ؛سوف تضيء حياته أو تغري من تفكريه

التكاليف فتلك مع امأيام و  التقارير عن دوامة امأرقام كّتابامأعضاء 
ان يف ذهين أن كو  ,أسعار جديدةو  سوف تنسى أو تنسخها أرقام

بسرد و  ,أجعل السائح العريب جيعل من السفر قصة حتكي هدفاً نبيالً 
تركيز على جانب التأمل وزراعة امأمل. بدأت  و  روح مرحة,و  ط,مبس

الدول اجملاورة و  امأملانية (بون)مدينة إىل امأوىل  يكتابة رحلة سفر 
ن كتبتها بسبعة عشر حلقة على مدى تسعة أشهر متواصلة, كا  هلا,

لكن هذا مل و  العائق امأكرب أنين بطيء الكتابة على لوحة املفاتيح,
مينع أنين كنت مستمتعًا بكل حلظة من تلك اللدظات اجلميلة فهي 

عبارة عن عزف منفرد على حروف اللغة, وهي عبارة عن يف قليب 
ليكون واقعًا يلمسه  عقليجولة ذهنية أترجم من خالهلا حمتوى 

جيلس معي على قارعة الطريق وأنا أن أريده القارئ بعينية, كنت 
نظراهتم, كنت أريده أن و  أنظر إليهم بسريهم وخطواهتمو  أتأمل املارة

طعمه اللذيذ بعد أن أشار علي و  يتطعم وجبة السمك املشوي
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طازج يستدق أن يكون وجبة الغداء هلذا اليوم  أنهالنادل بتجربته 
ة باملشاة سوف أمسك عندما تضيء أشارة املرور اخلاصو السعيد, 

بل سوف  ,بيده ليعرب الطريق معي من أجل أن ال يضيع بني الزحام
البشر الذين  كوامأحذره من أن تبعد خطواته عن خطوايت فيتوه بني أ

يسريون بشكل مجاعات مث تفرقهم شوارع املدينة إىل آحاد, وعندما 
لرائدة حناذي بائع الزهور سأنقل شذاها إىل رئتيه لعله يفوز بتلك ا

لن أفوت عليه فرصة إلقاء السالم على عريب قد طال به و  العطرة,
املقام يف تلك البلد, أما احلدائق سوف أجعله ينبهر بتعدد ألوان 

بالطبع و ..الزهور فيفغر فاه مندهشًا قائاًل: ماهذا الزهر إنه لسدر؟
مع الغروب على  هادئ مبشوارفإنين لن أفوت الفرصة على القارئ 

, فهناك ومبداذاتك املمتعةالرحلة و  نهر, فهي النزهة احلقيقةرصيف ال
يف النهر و  على دراجته, سريعاً حولك من مير و  من ميشي على رجليه,

السفن السياحية واليت يلوح لنا ركاهبا ملقني علينا حتية املساء احلارة, 
بدون هدف حمدد و  ومع سرينا جبانب النهر فإننا نتجه إىل ال هناية

أن يطلق من جانبه اآلخر الطبيعة و  كان النهر جبانبه  فيكفي من
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ال يقطع هذا و  ,شاءواكيفما   بالتجولبصره و  رئتهو  العنان لقلبه
 لكنه, معناهاوحروفه ال تعرف  ,جتذبك لكنته التأمل إال صوت ال

بالتأكيد إما إنه صوت بائع الذرة, أو مقدم القهوة يف املتاجر 
أنت على موعد هناية امأسبوع يف و  ,املنتشرة على ضفاف النهر

السريع حيث ستكون جبانيب  (اليورستار)حلة طويلة عرب قطار بر 
مبا مير بك من مناظر مزارع العنب  مشتغالً حديثي و  غافاًل عن صويت

 فتبهرك وقفة الفالح يف الصباح الباكر ,نتشرة يف أرجاء أملانيا كلهاامل
إىل مقصده ج متجهًا هو ينظر إىل القطار امأمحر عندما يشق املرو و 

إىل هولندا وعندما نغري املسار فنتجه مبسار حمدد وبوقت معلوم, 
جتد أن  وسوفسوف تتغري امأرض فحيث امأرض املنخفضة 

امأبقار يف ف فيها,اجلداول املائية تكاد أن تكون هي السمة البارزة 
 أجواءمراعيها ال ترفع رأسها إال عندما مير القطار ضاربًا بصوته 

عندما نكمل رحلتنا إىل و  زين هبا الكون,دوء والسكون اليت ت  اهل
حىت  بلجيكا فإن منظر اخليول من بعيد وهي تعدوا يلفت االنتباه 

لن يوقظك من أحالمك إال صوت و  كأهنا يف سباق مع القطار,
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 ًً هذا املسار,  الرتحال يفبأننا قد وصلنا لنهاية  جرس احملطة منبهًا
ئ بصوت جرس حمطة القطار فهذا يعين إن كنت شعرت أيها القار ف

 أنين جندت يف اختباري السابق جبعل القارئ يعيش معي احلروف,
أعترب نفسي ناجدًا معك يف رحليت عرب هذه الصفدة, فهذا الذي  و 

أسعى من أجله, أن أجعل الرحالت بني يدي القراء و  كنت أرنو إليه
أن ينتهوا من  يتذوقوهنا, أريد بعدو  وكأهنم يتلمسوهنا ويتنفسوهنا

 التقرير أن حيسوا بتعب الرحلة..مأن التعب يعين أن املرء قد قام جبهد
إنين أنصح "أن اجلهد نتاجه رحلة ممتعة. قال ملك راج آنان:و 

وأن  الكتاب الناشئني أن يبدثوا عن الثقافة العميقة يف القراءة.
يا  يبدثوا عن احلقيقة يف التأمل, وأن يبتعدوا عن التقليد". شكراً 

 آنان.

اجلداول الصغرية تصنع امأهنار "يقول أوفيد: أبدأ بنفسك:
. لقد أحسست هبذا الشيء بل أحسست أن "الكبرية

تكوين أهنار جتري يف كل و  هناك قمة ثلجية يف طريقها للذوبان

|   
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نعت تأمل فقد ص  و  مكان. لقد كان املوضوع بالنسبة يل حمل تفكر
ضبط إنه يشبه مواد اخلام اليت نفسي منه أشياء كثرية مجيلة. بال

 أضدتت ندت فتكون حتفة فائقة اجلمال, أو شجرية مت هتذيبها ف
 نبعاً م -اهلل حبمد–ذات منظر فتان, نعم لقد وجدت يف نفسي 

وجدت أن لدي خامات كثرية و  لكن مل أستغله من قبل,و  للجمال
أيضًا لقد رسخ يف نفسي أن نفخ  ,ميكن أن أقدمها بشكل أفضل

حيتاج إىل أرض خصبة, أيضاً و  يف أي موهبة حيتاج إىل تشجيع الروح
من أعرض عنها و  لكن قد نعرض عنهاو  إن الفرص قد تطرق بابنا

إن وجدها فسوف و  لن جيدهاو  فسوف يذهب ليبدث عنها يومًا ما
علمت و  عشقها,و  جيدها يف أحضان شخص آخر رحب هبا فعشقته

ذهب ويبقى ماخالط أن العقل مهما محل من املعلومات فإهنا ت
اخللوة مع النفس و  احلسن, وعلمت أن الطبيعةو  النفس من اجلمال

ه مساءو  ههناره أرض  و  تنقيها وجتعلها تتأمل الكون كله ليلهو  تصفيها
 بدانهس-البشررب  أبدعهما و  ما صنعه البشر متدركهو  ساكنه

 اً أبدي اً أنه عشقو  لتجديدإىل ا علمت أن الناس باشتياقو  ,-تعاىلو 
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 كل العقول. وعلمت أن احلياة تستطيع أن تعيشها يف أي مكانل
حياة أخرى تستمع أنت بنقلها  هلكن أن تنقلها إىل اآلخرين فهذو 

يف نفوس من حولك, وعلمت أن  احلسن املنزلإنزاهلا و  هاير وتصو 
حلت فيه و  فيه الكآبة فشتالناس تعشق االبتسامة خاصة يف عصر 

من جيعلك تبتسم و صعبة و  نادرةالضغينة, فأصبدت البسمة عملة 
 من من جيعلك تضدك فهو ميدوو  فهو يهديك حياة جديدة

يزرع مكاهنا حياة باحلب رغيدة, وعلمت أن الناس لبة آحياتك الك
 اً موافقو  إن كان العرض مناسباً جيد مأن يصغوا إليك لديهم استعداد 

أنه عمله فمن املؤكد يف . وعلمت أن املرء مىت كان خملصًا مليوهلم
يبدأ ال أن و  يبادرو  يقدمو  أن املرء جيب أن يعملو  سوف يبدع,

أن يسمدوا له بانتظار  يعول على اآلخرين فيقف مكتوف امأيدي
بأن يطلق لنفسه العنان يف مساء اإلبداع. ومع هذا كله جيب أن 

يف زورق احلياة, اصطدب "نأخذ مبقولة عبد اهلل الشييت حيث يقول:
 ."صديقك الدائم: امأمل
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: يقول نسيم نجد: البحث عن النجاح في زيالمسي
جون د. روكفلر:"إذا أردت النجاح فيجب أن تندفع يف 
طرق جديدة, ال أن تسافر يف طرق بالية من النجاح املقبول". بعد 
أن وجدت يل مكانًا بني امأعضاء كان من امأمهية أن أفيدهم كما 

ذلك من أجل أن أحقق أفادوين يف رحاليت السابقة اليت قمت هبا, ك
جناحًا ذاتيًا يتمثل بالقدرة على رسم خمططات السفر للباحثني عنها 

من أمجل ما تقدمه هلم يف هذا الشأن أن حتكي هلم و  من السياح.
عن مكان جديد غري مطروق  حتدثهمقصة سفرك بصورة مغايرة أو 

قة اليت حتقق املعادلة السابو  أفضل امأماكن بالنسبة يلو  بشكل كبري,
بالذات قصة تلك اجلميلة الصغرية و  هي زهرة أوربا "النمسا".

. فهي مدينة رائعة لبست قبعة محراء بلون (زيالمسي)املسماة بـ
تقلدت قالدة و  القرميد امأمحر الذي يغطي أسقف بيوهتا اخلشبية,

ملونة من الزهور اليت اختارهتا بعناية فائقة من الطبيعة من حوهلا, 
من و  ملة اختذت من جانب البدرية مسكناً تأوي إليه,تلك املدينة احلا

النهار بني جفين و  جلست الليلو  البساط العشيب مفرشًا تنعم فيه,

|   
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امأرض تتقلب حبياة سعيدة, ففي الصبح الباكر يستنري و  السماء
ما هي إال حلظات و  أفقها مع بزوغ الشمس الساكنة خلف جباهلا,

من أجل أن ت صبح على حىت تطل أشعة الشمس الذهبية بوجهها 
هبدوء, فإن كانت القرية نائمة فهي و  الصغرية, فأشعتها تقدم إليها

جتلس جبانبها حىت تستيقظ من نومها, وإن كانت سارحة متأملة 
إن كانت منتظرة وهلة لدفئها و  فهي تنبهها برقة لتعلن عن حضورها,

 بينما الشمس غارقة مبداعبةو  ,حتتضنهاو  قد أتت لتقبلها هاهيف
جب السدب البيضاء حتستار من بإذ هذه مالطفة صغريهتا و 

لكن هل تلك و  يغيب الصفاء عن ذلك اللقاء,و  احلبيب عن احملب,
امأرض تعرف البؤس أو احلزن أو اليأس؟! فقد استبدلت باخلري ما 

 لقاء من نوع آخر, فقطع السدبو  إنه صفاء آخر , هو أخري منه
يف أرجاء  فتناثرتبال اخلضراء النقية قد قدمت من خلف اجل البيضاء

اقرتبت و  ,تكشفها تارة أخرىو  تارة تخفي زرقة السماءلالسماء, 
دة البدرية صفعلى حىت ارتسمت  من الصغرية فأكثرالسدب أكثر 

 جتمعت السدب فوق املدينة.فأصبدت السماء منعكسة قريبة.
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السماء بظالل و  ب الشمسج  د  فقبة كونية ضبابية مهيبة,  كونتو 
دب البيضاء, فليس لتلك البلدة الصغرية بد من النزول بعيوهنا الس

البقية الباقية و  جبل قد ظهر جزء منه,..هناك احلسان إىل أرضها.
منه قد اختفت خلف السدب, فالسدب كأهنا أرادت العدل بني 

اجلمال, أما و  روعة اجلبال مع ذات احلسن تقامستالسماء فو  امأرض
ل مزدان بأشجار الغابات املتالصقة, على اجلانب اآلخر فهناك جب

ن من هنرين جاريني قد ان أبيضافيه خطو  ظهر بلون أخضر فاقع,ي
من  -تعاىلو  سبدانه-شكرًا ملا حبامها اخلالقسالت دموعهما 

هناك جبال قد هلت ..على نفس مسرح احلياة القريبةو  سن,احل
الصفراء و  عربات النقل احلمراءبعن غريها  متتازبشأهنا فهي 

)التلفريك( املعلقة بأسالك ممتدة من امأرض إىل قمم اجلبال 
ل رهينة النفس, فهي تقل أهل تلك البلدة ظشكلت لوحة رهيبة تف

زائريها من عيشتهم الرغيدة إىل أعايل اجلبال لكي حيضوا و  الصغرية
عشيقتهم بصورة مصغرة بعيدة,ينظرون و  دالل ملدينتهمو  بنظرة حب

لعب على أطراف البدرية. أما من جهة إليها وهي تبدوا كطفلة ت
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اليت تسيل أهنارها من  و  أخرى فتقبع اجلبال ذات الرؤوس البيضاء,
كل جانب إذ أذابت أشعة الشمس تلك القمم الثلجية فسالت 
امأهنار متدفقة بقوة, لتتكفل اجلداول بنقلها إىل البدرية كماهي 

 برودهتا.و  جبماهلا, لينعم أهلها بنقائها

تلك املدينة اليت حاولت أن أنقلها للشبكة  صوربقة هي السا الصور
نسجها بشكل يناسب حاولت أن أالعنكبوتية ليطلع عليها روادها, 

في أن مثل هذا التقرير خيال يعلم  القارئلعل , و مجال تلك املدينة
, فالكاتب قد يبدر له يف سطور التقرير كثرية ال تظهر  أعماالً  خلفه

 قد يغوص هبم بالعمق الذي يريدون,و  بضيوفه إىل حيث يرغبون,
 جهدو  أما ما خلف الكواليس فعمل ,يسلك هبم الطرق اليت يهوونو 
ال يهمه قد فالقارئ  ,ي الكثريف  خي  و  منه القليل للقارئكد يظهر و 

 فماذا عاىن,تعرض له الكاتب من مصاعب أثناء السفر,  لذيما
سرقت مأي ظرف تعرض, وكيف بللت امأمطار ثيابه, أو كيف و 

ال يهمه إن هذا أمواله,أو كيف تعرضت حياته للخطر يف الطائرة, 
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قد حضر بني و  مشاكله,و  بشكل كبري, فالقارئ قد كفته مهومه
 التفاؤل حييط به,و  السطور ليبدث عن السعادة, أو ليخطط لرحلته

, اتهأوهامه أو مبالغو  ليس من أجل أن يقع فريسة ملشاكل الكاتب,و 
ه,وكأن لسان حال القارئ يقول: قد استغنينا أو سوء تدبريه مأمر 

دعوين أكون أكثر وضوحًا فالقارئ و  ؛مبشاكلنا عن مشاكلك
السياحي ال حيب أن يرى الكاتب الكئيب عندما يبدث هو عن 

بشكل و  املتعة معاً و  السعادة, حيب القارئ أن جيد الفائدةو  املرح
هو و  تهرحل أن يقدممن الكاتب بصورة طيبة, فكأنه يريد و  سلس
, فالناس يف مثل هذه املواقف حيبون املمثل البارع للقارئ بقبوهلاممنت 

يالمس و  يوافق رغباهتمو  الذي يتقمص الدور الذي يعايش حاهلم
 يعرض جتاربه بصورة متقنة بدون أن يشوش عليهم,و  حاجاهتم

الكاتب أحد املمثلني البارعني بل أكثرهم إتقاناً لدوره إن أراد, فهو و 
سواء السعيدة أو املقبولة أو  ,بإتقان كل أحواهلافسه يف  ميثل ن

كيف يشاء, فهو   القامتةو  بامألوان الزاهية منهاالتعيسة بل يشكلها 
 يف اجلانب اإلجيايب أو السليب, جيعل من )احلبة قبة( سواءً  أمهر من
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 هو أفضل من ميثل ما يطلبه القراء, ومأن السعادة هي أول طلباهتمو 
هم على التعاسة, لذا فهو يسعى دائمًا أن يكون هي مقدمة لديو 

بقلمه عندما تقرع  اً جاهز و  حاضرًا عندما ينتظره القراء يف هذا اجملال,
أحب املمثلني و  هو جزء من مسرحية احلياة الكبريةو  ,امأفراح طبوهلا

الذي و  هو املمثل الكوميدي ؛إىل اجلمهور يف تلك املسرحية الكبرية
 رقةو  يعاجل مشاكلهم بدقةو  ابتسامهو  ة بسهولةيستطيع أن يرسم احليا

بدون أن يكدر على من حوله, فالناس بغىن عن حامل الكآبة أو و 
, فيكفيهم أهنم أينما التفتوا يف واقع احلياة يقولون كما سيةمحال امأ

لغة الوجوه ي هلغة العبوس ف, جيدون من ميثل هذا الدور بإتقان
يد أن خيفي السعادة من وجهه ير  البعضاحملببة لدى بعض الناس, ف
ذلك خمافة أن و  حمياه,تقاسيمها على و  حىت ال يرى الناس السعادة

بعد أن دخله صديقه اجلمل, فهؤالء الناس هترب منهم  ي دخ ل الق در  
السعادة عما قريب مأهنم هم بأنفسهم يهربون منها أو خيشون أن 

ن السعادة إىل يف حياهتم العامة يقلبو أنك جتدهم هبا, حىت  ايوصمو 
 ةظاهر ال هذه إنلو كانوا يف النعيم يتقلبون, و  ال يشكرونو  تعاسة,
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عن حاله  اً واضدة يف كثري من وقائع احلياة. فعندما تسأل إنسان
اهلل أكثر  آتاينو  ال يقول احلمد هلل, أو يقول متنيتو  يقول: مستورة,ف

سألت لو و  تب يل من اخلري أكثر مما توقعت,ك  و  طلبتو  مما متنيت,
)يعين( هذه هلا و آخر أكثر نعمة وصدة عن حاله لقال: )يعين(؟!

ما و  لكن قدر اهللو  اً(ملياردير )فهو كان يتوقع أن يكون  ,ألف معىن
كان يتوقع أن يكون رئيس و  ( فقط!!مليونرياً )شاء فعل فقد صار 

 فقط!! صار رئيس اكرب شركة حملية إذاحتسب املصيبة فشركة عاملية 
أن يكون رئيس ك ,أن يكون قد توقع حبدود إمكانياتهمن املمكن و 

لكن برغم كل ذلك و  .اً عادي اً صار فراشو  لكن قدر اهللو  الفراشني
بعض ما  اتلك املقدمات فلن أترككم تربحون حىت تسمعو و  التمهيد

الرتحال و  بعض مهوم كتاب السفرو  نالقيه يف سبيل كتابة التقارير
النصب الذي نعانيه أو و  عبسوف أسكب لكم قلياًل من كأس التو 

نريد أن نوهم القراء بأننا نعانيه, فإن كنت ال تريد و  لعلنا نعتقده
فأقول: يف الرحالت يبعد املرء عن ..أسطرعدة قفز الالقراءة فعليك 

 خيططو  كبريةو  يكتب كل صغريةو  يكابد املشقةو  أعماله,و  بيتهو  أهله
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ال حيكي إال و  لكن ال يكتب إال ما يناسبو  يصيبو  خيطئو  يرسمو 
حتيط به و  املتاعبو  فائدة ناهيك أن الكاتب يتكبد السفر اما كان ذ
ففي تلك  ؛ال يكاد يسيغهاو  جرعهاتفي من كل جانب املصاعب

الرحلة اليت سردهتا مل تكن مقدمة يل على طبق من ذهب بل قطعت 
 النمساوية, (زيالمسي)امأملانية إىل  (بون)تسع ساعات مابني مدينة 

لكن أعمال الطرق الدائمة يف و  فة ال تستغرق كل تلك املدة,املساو 
زمحة الطرق السريعة يف هناية و  امأراضي امأملانية, والتدويالت الكثرية,

الوقت فوق مايلزم  من يستغرقجيعل الطريق  كل ذلك  امأسبوع,
يزيد من حزين يف تلك الطرقات أن جذوع أشجار تلك و  ,بكثري

ت السوداء قد كونت حاجزًا متناسقاً,  هي منطقة الغاباو  املنطقة
كأهنا قضبان و  من خلفها, الراقدةكسد منيع بيين وبني الطبيعة 

سجن طويل أو جنود مصطفني على طول الطريق من أجل أن ال 
لقد  ,الطبيعة هذه هم أمثايل على الوصول إىل ماحيبون من جيرأ من

ار مث امأشج سيقانح كم علي بالعذاب برؤيتها للدظات من بني 
عين  فتدجبأما السماء  .امأشجار تلكمرة أخرى خلف  ختتفي



 مذكرات مدمن إنرتنت |

62 

 

وإياها يف  كأينو  دبر تارة,ت  و  قبل تارةسدب سوداء داكنة ت   زرقتها
 مرة بغزارة فأزيد من سرعة املاسدات الزجاجية, , متطردائم جدال

. أما إن أرادت املاسدات سرعةفأقلل من  مرة ختف وطأهتاو 
أشعة علينا  تبزغلبعض الوقت فتنقشع السدب أن تغازلين فهي 

فإذا بلغنا  ,يف الطريق ةمشس أوربا اليت ال ترحم. هذا جزء من املعانا
حال معه يتغري و  تبدل,ياحلال و  فامأمر يتغريالبلدة اليت نشدناها 

يبدأ و  املشاكل,ما صادف من كل و  ينسى مهوم الطريقو  الكاتب
بعد  ن يقدمها للقراءبتسجيل اللدظات اجلميلة يف نفسه من أجل أ

ينقله للقراء جيب أن يكون و  , فمن يريد أن يكتشف احلسناإلياب
امأحزان اليت تكبدها, و  كل اهلمومأو متناسيًا  حاضر الذهن ناسيًا 

ديد اجل, أو الفائدة واملتعةواصاًل لكل مكان يتوقع أن يكون فيه 
 متاعيب يف مدخل القريةو  قت كل مهومي. لذا فقد علّ والغريب

قررت أن أسبق زقزقة العصافري يف و  وعدهتا أن ال أعود إليها,و 
ألقي على نفسي حتية الصباح قبل أن يفتح عينيه أي و  االستيقاظ,

الشاي املعد للرحلة قبل أن تفتح و  أجهز قهويتو  شخص منساوي,
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املقاهي أبواهبا, أو من قبل أن تسخن ربات البيوت املياه اخلاصة 
, كلهاكل ذلك من أجل أن أحيط املنطقة  و  ,بالقهوة مأفراد عائلتها

أتلقى قطرات و  أقبل رؤوسها,و  فأذهب إىل اجلبال بسياريت املستأجرة
هبدوء حىت ال  ورأمر من جانب الزهو  هي فرحة يب,و  املطر فرحًا هبا

 أزعجها يف هذا الوقت الباكر فتخرج من أكمامها قبل موعدها.
كأهنا قد أسلمت و  عب هبااملوج يتالو  أنظر إىل البط يف البدريةو 

مل  امن الصعب أن جتدها إذالبديعة إليه. كل تلك املناظر  نفسها
اهلدوء ال و  هذا الصفاءو  اً هدوءو  صفاءً  كلها تتطلبو  ,باكراً تستيقظ 

أشعة  عندما تنتشرهذا احلسن يكتمل و  فر إال يف الوقت الباكر,يتو 
زهور بعد تفتح الو  نسمات الفجر الباكرةتنساب و  الشمس امأوىل

تبقى مدى العمر لاملناظر اليت أختزهنا يف الصدر  تلك هيرقادها. 
 للقارئ أخبارأن املسافر الذي يريد أن ينقل  ذلك. زد على بصدبيت

لذا فإن تلك املناطق يعلم أن حرفه قد يقصر عن ذلك اجلمال, 
الشاهد الوحيد على ما تظل هي  اللقطات اليت تصورها الكامريات

قط صورة من أعايل تفتارة أل ؛ملناطق من مجال فريدحتويه تلك ا
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اجلبال لتلك القرية الصغرية الراقدة يف سبات العميق, فتتضح من 
نوافذ و  ا طرقتها اليت غسلتها مياه امأمطار يف الليلة املاضية,هلخال

فوانيس املدينة اليت قد و  بيوهتا مل تغلق بعض أنوارها منذ البارحة,
قد بدأت حزينة على انتهاء عملها و الصباح إىل نور  اعمله أوكلت

 بنورها الوهاج,جتلية مجال صغريهتا  حرصت فيه على مضنبعد ليل 
تارة جتدين بني امأشجار أختذ مكاناً من أجل أن ألتقط صورة جتمع و 

القرية و  البدرية الزرقاءو  امأهنارو  امأشجار وامأزهارو  بني مجال اجلبال
 بدث عن مكان حيتوي امأغلبهذا عمل يتطلب أن تو  الصغرية,

م إىل ضليس الكل, فتتنازل مضطرًا عن بعض من ال ميكن أن ينو 
 .إطار الصورة

هو الباعث و  ذاك يكون التأمل هو أنسي يف السفر,و  بني هذاو  
فإن تأمل الطبيعة املتدركة بكل  ؛على نقل الصورة بأكمل صورة

 فيف..يستوجب حتضري كل احلواسو  سدر ال يوصف وأشكاهلا ه
تأمل الناس عندما بدؤوا الطبيعة أ الصبح الباكر وعلى أرض
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أصداب املتاجر وهم يرفعون و  يستيقظون فيوقظوا املدينة معهم,
نوافذ البيوت وقد بدأت تفتح, و  ينتظرون زبائنهم,و  أبواب متاجرهم

طفل آخر و  فيخرج طفل من نافذة بيته ليطرد آخر أثر للنوم بتثاؤبه,
أم تنظف الساحة من و  عانق هبا الكون بأكمله,شرع للتو بابتسامة ي

 مدخنة يتأجج دخاهناو  أب يأيت باحلطب من خمزنه,و  حول دارها,
زهر و  ندى يتبخرت على امأوراق,و  , يرتاقص يف السماء عامودهاو 

ضباب حييط و طيور حتلق, و  فراش ينتقل من زهرة إىل زهرة,و  يتفتح,
سدب و لضباب, قرص الشمس يطرد او  رذاذ يتساقط,و  بالكون,

والعني كل ذلك يتم و  ,مطر ينزل بغزارةو تتقدم من خلف اجلبال, 
احلياة تنشد أمجل و  تتأمل والقلب خيفق والذكريات ترصد وتسّجل

 ذلك جيعل الكاتب يسجل كل اللدظات اجلميلةمثل . إن امأحلان
مجال بعض الكّتاب حىت ال يعكر و  ليست فقط الصور اجلميلة,و 

الصعوبات اليت واجهته أثناء بعض ذكر مه عن ف ققد يغلتقريره ف
, فال يظهر للقراء اليت قد تفسد فرحة القراء جبمال التقريرو  سفره

الظروف و  أثناء كتابته للتقرير عن املعوقات الشخصية اليت حتيط به,
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الصعاب اليت يقابلها, فال يظهر ذلك امأرق الذي و  ,اواجههياليت 
امأحزان اليت و  ال تلك اهلمومو  ه,يعين أحاط به تلك الليلة فغادر النوم

تلك الساعات  يذكرال و  أحبته,و  وطنهو  حتاصره لبعده عن أهله
 ,لتلك الرحلة ها من أجل أن يرسم الطريقاالطوال املضنية اليت قض

ار اخلطة املناسبة يختيف ا العديدة اليت استغرقهاامأيام ال يبدي هلم و 
 رائع يستثمر فيها الوقت,يستغل رحلته بشكل من أجل أن لرحلته, 

فالكاتب يقدم التقرير بشكل  .يزيد من املتعةو  يقلل من التكاليف,و 
يقدمه كما تقدم الفاكهة اللذيذة, فمن و  بصورة شهية,و  جذاب

ال حيس هبمه و  يأكلها ال حيس بتعب الفالح حينما حرث امأرض,
لتعب تأخر املطر, وال يعاين معاناته عندما ال جيد بعد كل ذلك ا إذا

للضيف إمنا تقدم الفاكهة , تعبهو  السعر املناسب الذي يوازي جهده
مل حيزن قلبه و  مل ينشغل ذهنه,و  ذهب, مل تتعب يده, منطبق على 

 يرسم,و  مايناسب, يعلنو  خيفيحىت تكون بني يديه. إن الكاتب 
يصور ما يوافق من حوله. أما بقية التفاصيل اليت تقضي على متعة و 

 ال يبديها.و  خيفيها قدمل تلك املناظر الساحرة فالقارئ وهو يتأ
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أسلط ف حاولت يف بعض التقارير أن أسري على مثل هذا املسارو 
جتذب الرتكيز و  امأضواء على البقعة امأهم وهتم القارئ بشكل أكرب

. أما معانايت فأنا أكتمها يف صدري حىت ال أنغص عليه أكثر إليها
أعلم أنين كررت التربير أكثر من  ملثل تلك املناطق. ةشهيته املفتوح

كأين أريد أن أقنع نفسي قبل أن أقنعكم أننا نتعب يف كتابة و  مرة,
التقارير, فهل صدقتموين؟ واقتنعتم, أم مل يزدكم حديثي إال قناعة 

"بالصدة والعافية" متعتمأقول: , على كل حال بأنين أفتعل املصاعب
 فاحتة لشهية السفر ,دمسةأضنها لكم من وجبات  قدمناكل ما   مع

 السياحة.و 

 نموضع قدم في قمة شتاين هور

(Kitzsteinhorn): 
ولكن ليس بينها .تقول احلكمة: "هناك أماكن كثرية على القمة.
 ,القمميكون فوق مكان يسمح لك باجللوس". الكل حيب أن 

دة مبو هم تلكن خيتلف الناس فيما بينهم مبدى رضاهم عن قمو 

|   
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وقع ح تلك القمة اليت سفهنا مأنفسهم على املكوث اليت يرتضو 
وأكره و ما حيبون لنفسي أنا واحد من الناس أحب و . اختيارهم عليها

ال أميل إىل أما اجللوس فلقمم الوصول لأحب  ؛ما يكرهون هلا
إليها املتطلعني حتب بل فوقها اجلالسني  حتبفالقمم ال  ذلك,

جل أن يأخذوا ترحب هبم برهة من الزمن من أو تستقبلهم بشوق ف
 إشراقاً  أكثر منهاإىل قمة متجهني قسطًا من الراحة مث يودعوها 

إطاللة. إن تواجدي يف أي قمة يعين أنين قد وصلت ملرحلة من و 
ليس ذلك فدسب بل يعين أيضاً أنين يف و  ,مراحل النجاح يف حيايت

ال يستدسن أن أكون ضيفاً و إنتاجاً, و طريقي ملرحلة أكثر جناحًا 
أجلس مرتبعًا على تلك القمة لفرتة ف على أي قمة أعرب عليهاثقياًل 
على قدم واحدة أو أصبع  إن استطعت الوقوف فوقها بل , ,طويلة
 على عجلأنتقل إىل غريها و أعدي تلك املرحلة  من أجل أن واحدة

يبدأ من البعيد ذلك لعلمي أن الوصول للهدف و , فذلك أفضل
ضرورية يف طريق  لكنهاة خطوة بسيطإن كانت و اخلطوة امأوىل 

امألف ميل, بل هي خطوة صغرية جداً من خطوات احلياة الواسعة, 
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لدرجة أنين سوف أضدك يومًا من امأيام على قميت الصغرية اليت 
قصر نظري و هذا يام اختياري امأمستقبل أزدري يف سوف و  ااخرتهت
لكن و يف حيايت؟  كهذه  قمة اخرتت: كيف حينها أقول فلعلي

هي احلاجة مأن تكون قمة مرحلية  أقول:و ا أعتذر لنفسي سرعان م
يف و يف ذلك الوقت,  كان علي أن أرتضيهالذا   ,تستلزمها املرحلة

كل حني أن   أتذكراملقابل لن أدع الغرور يتسلل إىل نفسي بل سوف 
هذه القمة قد ختبئ خلفها هاوية عظيمة قد تردين مأول الطريق 

بعد  هذه أسقط من أعلى قميت ال حىتخذ احليطة أو فيجب احلذر, 
ة لأعرب تلك املرح النفيس من أجلها, بل جيب أنو أن بذلت الغايل 

أنعم بتلك اللدظات السعيدة يف و أعيش حبياة متوازنة متجددة  أنو 
, فأضع بذهين أن كل زيادة أو نقصمبقدارها بدون و أعلى القمة 

بل مهتنا قمة يف أصلها هي قمة مؤقتة, توصلنا إىل قمة أعلى يف ج
لقاع,  الكتابة يف عامل اإلنرتنت إما صعود لقمة أو هبوطو الشاخمة. 

أو يطمر نفسه  ,قد جيد الكاتب نفسه بعد فقدانذاك و بني هذا و 
 ضياع إىل ضياع. منفيضيع يف دهاليز الشبكة, فتكون خطواته 
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 ةحيايت الكتابي جتربة منأريد أن أنقل لكم  خالل هذه السطور
, يف أحدى رحاليت صعدت إليهاقمة واقعية  أضعكم على حافةف
أدناها,  رحلةاملقدمة أعالها أو ال..ال أعلم هل امأصل يف املوضوعو 
ال و يتشعب, أو يبدأ و قد يكون الكاتب ممن يكتب فلكن ال يهم و 

ينتهي, أو يكتب فيأخذه احلماس من أجل أن يوصل فكرته فتعييه 
ون املقدمة أكثر من تكفيأكل السطر تلو السطر و احليلة فيستطرد 

سوف أبدأ بسرد الرحلة, عن استطرادي امأول بعيدًا و املوضوع, 
أحتدث فيه عن االستطراد فمأنين أخشى أن أستطرد مبوضوع آخر 

جبل شتاين )إىل قمة  رحليت كانت..آفاتهو فوائدها 
بقمة  ةاملعروفو يف امأراضي النمساوية ( -Kitzsteinhornهورن

كما نكتبها يف منتدياتنا  سوف أكتبهاو  (كابرون اجلليدية)ل اجب
استزدت و تناولت إفطاري باكرًا و فأقول: استيقظت مبكرًا  السياحية

الشاي و بعدد ال هنائي من أقداح املشروبات الساخنة من القهوة 
فتلك هبة يقدمها الفندق عرب سخانات املاء احلارة املنتشرة يف كل 

القهوة الدافئ يرتاقص أمامي زاوية من زوايا الفندق. من فنجايل خبار 
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يقول لن تنفعك امأقداح فريح الربد قد الح, بينما هو و كأنه يهزأ يب و 
مستمر بالرتاقص فإذ بربودة اجلو تقضي عليه مبكراً فتميته ميتة سوء 
وهو قائم يرقص رقصة الرعب املوّجهة إيّل, أفرح أن تلك النسمات 

بعد عدة  ليت يهزأ هبا مين.الباردة املتسللة قد أسكتت رقصته اآلمثة ا
على وزن املثل احمللي القائل: )اللي ببالش رحبه بني(توقفت و أقداح 

بعد أن أحسست أن احلرارة تكاد أن خترج من أذين, فعلمت أنين 
قد أخذت جرعيت املناسبة ملواجهة الربد املوعود يف أعلى القمة 

روعي من اجلليدية, فقد آتت امأقداح نتائجها الطيبة فسكنت بعض 
هاجس الربد الذي يكاد يفتك يب وأنا مل أصل إليه, فكيف إذا 
وصلت إليه؟! فكأن نذيره يراسل عقلي الباطن وبإشارات سالبة 

أنك موعود بيوم متجمد, خاصة أن تلك القمم اجلليدية فيقول: 
أيضاً جسدي ذو املناخ و عرفت بدرجاهتا املنخفضة على مدار العام, 

عتد على امأجواء اجلليدية بل ضل جسدي إىل احلراري القاري مل ي
من درجات احلرارة و قبل تلك اللدظة خمزناً للدفء من صداري جند 

 العالية من بالدنا الغالية.
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عزمت أن أكتشفها و  (كابرون)سلكت الطريق املؤدي صوب منطقة 
بغض النظر عن و  مهما كلف امأمربعض الوقت  فيها مكثوأ

نقلها للقراء يف اإلنرتنت وكأهنا قطعة  تلقد أردالنتائج املرتتبة, 
وصلت حمطة , )آيس كرمي( لذيذة يف فصل صيف شديد احلرارة

عربات )التلفريك( اليت تقل السياح للقمة, قطفت تذكرة 
حملطة قيمة التذكرة يف جيبه مسئول اوضع  هنيهةبعد و الصعود..

ث أنشد عرب مكربات الصوت قائاًل: أن أمامكم ثالو املوازي لقلبه 
هذا معناه املبطن أنك أمام قمة جبلية و حمطات حىت تبلغوا القمة, 

معىن ذلك ملن لديه خربة بتدليل امأقوال أنك سوف حتمل و عالية, 
معىن ذلك ملن يريد أن ينجو بنفسه أنك و اهلم ثالث مرات, 

 باتتستطيع أن خترج من العربة اآلن وبدون أن متر على تلك الكر 
كتابة التقرير من تلك املنطقة يف و احلدث  الثالث. أما مسألة نقل

املنتديات السياحية فسوف جيد القراء من هو أكثر منك مجااًل يف 
احلياة فينقل إليهم الصورة بشكل  أكثر حتماًل ملصاعبو السرد 

أفضل, أو بشكل أسوء, فال يهم ذلك فاملهم أن تنجو بنفسك هذا 
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يدع يل املذيع لكن مل و . غريي كأين أخاطبو  حديث نفسي لنفسي
أن قيدوا  :الداخلي أي فرصة لالستطراد يف التفكري بل أعلن

معىن و أنفسكم حبزام امأمان فصفارة البدء قد بدأت العد التنازيل, 
أن أقول  إالليس أمامي فذلك أنين أصبدت أمام امأمر الواقع, إذًا 

كما قال نابليون:"من القمة للقاع, هناك خطوة واحدة". فمن 
ن ي ظهر املرء الشجاعة عندما ال يكون هناك حل آخر اجلميل أ

قيدت نفسي باحلزام كما أمر املذيع فأفضل من هذا احلل السيئ. 
القراء لن يضربوا  و احد و مضاعفة, فالعمر  اً بل أشد مما أمر أضعاف

كفاً بكف حزناً إن سقطت من أعلى تلك القمة, بل سوف يقولون 
ساحمه اهلل وغفر له وعوض اهلل قتل نفسه من أجل موقع يف اإلنرتنت 

 .اً أهله خري 

واحد منها كأهنا عند كل هتتز و من عمود إىل عمود  انتقلت العربة بنا
تصبب العرق من يدنا, ل  ج   شدةصربنا و و قوة حتملنا  تريد اختبار

ال شعورًا بالدفء بل من شدة  جبني البعض برغم شدة الربد
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-البعض اآلخر وجوه بألوان الطيف تلون ت يف جانب آخر, و اخلوف
صغريًا من نافذة العربة, يل كل شيء بدا . -ولست منهم حبمد اهلل

لوحة, وصلنا الداخل أطار  اً كأن الكون بأمجعه أصبح رمس حىت
الراكب خمري بني النزول للتمتع جبمال املنطقة احمليطة و للمدطة امأوىل 

الركاب,  أو مبواصلة السري حنو القمة, اخرتت امأوىل مع امأغلبية من
فمن يفوت مثل هذه الفرصة خاصة أن املنطقة تلك متتلك مجااًل 
قلما جتده يف مكان آخر, سرت عرب جادة صغرية نقشتها أقدام 

سرت و تبعت خطاهم فالرحالة من قبلي فأردت اكتشاف املنطقة, 
كشفت يل ماحتته فإذا اجلادة كلما صعدت يب إىل مرتفع  سريهم. 

لتوقد نار الشوق يف القلب مرة  ىأخر  حىت أرتين القاع مرة
نفسي تتوق ملعرفة ما يعقب تلك الوهاد وما و سارعت اخلطى ثانية..

رفع رأسي أثناء السري من أجل  حاولتختبئ للزائر العريب املشتاق, 
أرض تلك املنطقة فامأمر مستديالً,  بد يللكن و مشاهدة ما خفي 

ا تؤخر املسري أكثر ممو  املبللة بامأمطار جعلها لزجة طينية تعيق احلركة
تبدي مفاتنها و امأرض املختبئة بدأت تظهر معاملها ببطء  أتوقع,
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امأهنار و السقاء, فم من ماء امأهنار تسيل من اجلبال كقطرة و بغنج, 
 بشكل عجيب على ذلك البساط العشيب تنساببال خدود فهي 

ك أهنا تتهادى يف تلو , اً حمدد اً خييل للرائي أن ليس هلا مسار  حىت
عن   تبتعدو البقعة الغناء على غري هدى, فهي متشي اهلويىن متعرجة, 

على كل شجر  باسق لتسقيه من عذب مائها بدون  مترو كل مرتفع, 
عشاق الطبيعة يتخريون أماكنهم حتت و حوله,  منأن جترح امأرض 
, أو وقهايستندوا على سليستظلوا بظل أوراقها, أو لالشجر املنتشر 
نعم اجلوار جبانب تلك امأشجار و املنتشرة حوهلا, لينعموا بالزهور 

شجرية تعمل جاهدة فكل فهي عندما يهطل املطر أو يتهادى الرذاذ 
إىل تتلقف تلك القطرات على وريقاهتا فتسلمها كل ورقة إىل أختها ل

بدون أن تتبعثر جزيئاهتا أو تبلل من و امأرض  علىبرقة و أن تستقر 
يرقصن و ات فإن الوريقات يتالعنب عندما هتب النسمو يسكن حتتها, 

السرور لقاصديها, و رقصة رائعة متناغمة من أجل إشاعة الفرح 
بعض امأشجار تزين أرضها ببعض ورقها لتفرش امأرض بكاملها و 

فرحًا بقدوم الزائرين هلا, إن امأشجار يف تلك املنطقة هلا أكثر من 
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طل املطر أو رداء ملرتاديها عندما يهو حسن و مجال و مهمة, فهي زينة 
 عندما تظهر الشمس على خجل.

أمهها امأبقار فقد اختارت أن جتلس على ضفيت النهر, و أما امأنعام 
, فمن يرى املنظر يعتقد أن النهر مرة ذات الشمالو مرة ذات اليمني 

ليسقيها  أفواههاتجده يقرتب من ف, اأن يتمايل بينه عمداً قد قصد 
 اامأرض بعيشة هنيئة بألواهن رات( يف تلكو)البقالزالل,  ئهمن ما

إما  اصغاره امن حوهلو الفاقعة وسط تلك املروج اخلضراء الرائعة, 
 منهم من تشبث بثدي أمه لريضعو يرقدون,  ها, أو جبانبنيتقافزو 

راتنا( )بق. يف هذه امأرض الفاتنة أشفق على منها حلو اللنب
يف إن كانت يف حياة رغيدة فهي و إما يف زريبة  يالصبورات فه

حىت و فوق ذلك تكلف بكل عمل شاق ال يطاق, و حظرية, 
يوصف فإذ يضرب هبا املثل  بني الناس حمتقرةمكانتها االجتماعية 

مسكينة أنيت يابقرتنا احللوب (؛ بالبقرة)ال يفقه أو ال يفهم من 
لست أنت  لكنكنشربه سائغًا مث ال ننزلك قدرك. و منتص لبنك 
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هلم و هلم نفس املعاناة  ناكثري ممن حولالوحيدة املظلومة يف حياتنا فال
كم فيك من و  ,اجلدودو قد اعتادوا منا النكران و نفس اهلموم, 

فأنت صابرة معطاء برغم أنك ال ترجني  ,احلكمة لو كانوا يفقهون
جتادلني ال باحلق وال بالباطل, بل  والمنهم أي عطاء, فال تناقشني 

تبدثني عن مصادر حياتك و الرضا, و املثابرة و الصرب و د ل  فيك رمز اجل  
تعملني بدون كلل, أو ملل, فال مّنة وال فضل هلم عليك, و بنفسك, 

 نلو كانوا يعلمون لقبلوك مو  بكرمكم عليهم,أو تذكريهم  متيّن مل  بل
من  تتكاتفأبقار العامل  . إنمعىن البذل بال حدود فيكو  ؛اجلبني

يصدر,  الغرب مبشتقات امألبان, فهذا حليبو أجل تغذية الشرق 
لزم امأمر فإن امأبقار الشهرية يعندما و ورد, ستتلك أجبان تو 

بإنتاجها تسافر بكاملها من أجل أن تعني بعض املناطق احملتاجة مبا 
متتلك من مستودعات اخلري العظيمة, أعتقد أنين جيب أن أخرج من 

أقارن بني أبقارنا املظلومة و بدون أن أقلب املواجع و هذا املنظر 
 املتنعمة.أبقارهم و 
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 ايف بقعة أخرى من تلك املنطقة رأيت عشيقًا وعشيقته قد افرتش
 منأحد و ه جبانب افراشاً بألوان زاهية خمططاً خبطوط متقاطعة, افرتش

جداوهلا توفر املكان و تفرعاهتا و امأهنار بكثرهتا و تلك امأهنار, 
املناسب لكل قادم ليتذوق رشفة احلياة من تلك اجلنان, على 

املشارب, ويف أجوائهم نغم و ما لذ وطاب من املطاعم  ابساطهم
فتنقلها النسمات لقلوب  ااحلب اخلالد, تسمع مهسات احلب بينهم

ليأنس لقد هب النسيم احملبني يف الكون كله ملن يعيش حاهلم. 
كأنه يسليهم فعنهم كثريًا ال يبتعد  و بأجواء احملبني فهو حيوم حوهلم 

هلا و بية, أما الشمس فهي حاضرة عبثه خبصالت شعر الفتاة الذهب
مع اهلواء لعبة أخرى يف وجوه احملبني, فتارة ترسم أشعتها الدفء 

تارة ترتكهم و اخلجل على وجوههم, و خبدودهم لتبني مالمح احلب 
اخلجل الذي حل و تزيل بربودهتا مالمح العشق الذي نزل لللنسمات 

ور فهي حتتفي وئاماً, أما الزهو حبًا و سالمًا و زل عليهم بردًا نفت
متيل مندنية لتسمع حديث و تزين املكان جبماهلا, و بالعاشقني بعبقها 
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تعود متندية عنهم عندما تراهم إليها ينظرون و مهسهم, و احملبني 
 مبتسمني من حاهلا.

من تلك امأجواء خرجت إىل منصة العربة متوجهًا إىل احملطة الثانية 
ربودة امأجواء جعلت ومأن احملطة الثانية كانت يف مرتفع عايل ف

م فل منطقتها شيء من الربودة يفالصفرة و و حشيشها بني احلمرة 
توجهت و تكن مكانًا مناسبًا للتوقف فيها. نزلت من العربة الثانية 

 ًً أحسست أن العربة و القمة,  صوب وجهيبللعربة الثالثة ميممًا
, فكأهنا حمبوسة امأنفاس وال أعلم هل من ذي قبلتسري ببطء أكثر 

الرتفاع الشاهق أثر عليها أم أن العمر االفرتاضي قد أكل منها ا
وهبوطاً  صعوداً فصار محل الزائرين يثقل كاهلها, أم أن الروتني اململ 

يف هذه العربة  السياحو عربة صماء صلدة. يفجعل احلياة رتيبة حىت 
 ينظرون كيفو  اجلليدية, هم يتطلعون عرب النوافذ إىل القمةو وقوف 
كأن اليوم يوم و ض زينتها اخلضراء بفستان العرس امأبيض امأر  بدلت

إن كان عددهم ليس و عشاقها. من السائدني كأن الزوار و زفافها 
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لكن من يراهم جيد أن الواحد منهم عبارة عن خزينة و بالكثري 
مالبس متدركة أو مشاعة لعائلة كاملة, فوق رؤوسهم أكوام من 

الظهر ما ال و وعلى الصدر ف من اللفائاملالبس وعلى الرقاب أكوام 
امأقدام جوارب من كل امأحجام. و على امأيدي و يطاق من الثياب, 

 ملا بلغناو ؛ أرضهم قدمايتطأ  قبل أنأحسست بالربد من منظرهم 
الركاب بعناء من بني أكوام  على وجوه للقمة ظهرت ابتسامات

كنها لو املالبس اليت يرتدوهنا, فبادهلم منظم العربة بابتسامة أكرب 
عندما تعودون كيف تكون  أرقبكمأكثر خبثًا فكأنه يقول: سوف 

ابتساماتكم!! فهل ستعودون بنفس االبتسامة أم سوف تتجمد 
كأنه و فتح الباب  الذي أحاط بكم..؟! ابتساماتكم بفعل اجلليد

يفصلنا عن كان مسح لكل الربد يف العامل ليدلف إلينا, أو كأن الذي  
كانت صفعة الربد لقد  تح ذلك الباب, فصل الشتاء القارس هو ف

جدًا جدًا بالقدر  أليمة -عفوًا مل أحسن التعبري  -على خدي كبرية
أستدق هذه  قدكأين الوحيد يف العربة و الذي ال أقدر أن أصفه, 

مل أغمز أو أملز؟ و واحدة مل أنطق بكلمة و برغم أنين مسامل  الصفعة
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 بصفعة خمتبئة من أعلم أنين لن أستطيع تعديل تلك الصفعة إالو 
صداري جند مساوية هلا باملقدار معاكسة هلا باحلرارة, تصور أنك 

من حسن حظي أنين جتمدت و متشي مث جتمدت, نعم جتمدت؟! 
على جانب العربة فلم أكن متجمدًا يف بوابة العربة, فلو كان ذلك 

للسياح من أقطار العامل الذين و لسببت مشكلة لدولة النمسا 
بالذات للسياح الراغبني باخلروج من و املنطقة للنزهة يقدمون لتلك 

بكيت, ما و بقيت, تبسموا و جتمدت, خرجوا و تلك العربة, حتركوا 
 هلعل استجداءهذا الذي حيدث يل؟! نظرت ملنظم الرحلة نظرة 

يف تلك إليها بعد جتواهلم املمتع يبقيين بالعربة حىت يعود السياح 
لناس من خلف النافذة الزجاجية او لقمة يرتكين أتأمل اأن و القمة, 

اآلخر هو  هلكنو ال أحدث أي ضجيج,  إياهمع تعهدي  عن كثب
 عندهمأن حرية التعبري  رغبيت هذه رغممل يدع يل فرصة للتعبري عن 

يستمتع و مكفولة, فقد رأى أن يطبق علي نظرية الدجاج اجملمد 
دة مفاجئة النظرية تعين أن يتم إطالق كتلة بار و مبراحل تلك النظرية, 

كل السوائل يف اجلسم و الدم و على جسم دافئ فيتدول كل اللدم 
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لغة مأن . يريد ذلكأضنه إىل حالة صلبة فيكون ككرة متجمدة, 
لغة النظرات هي قائدة احلوار يف و بينه هي السائدة و الصمت بيين 

ذلك اللقاء, مث بدأت لغة النفث..حيث رأيت خباراً من فمه يتطاير 
الشتاء, مث تبعه نفختني من أنفه امأمحر  فصل  عز فكأنه مدخنة يف

مث سرد يل بعينيه املثل امأسباين  ,كقطار خباري قد أعياه طول الطريق
أدركت عندها  .القائل:"اخلوف واحلب ال يأكالن من طبق واحد"

 ؛أن النزول من العربة قد وجب بعد ذلك احلوار املختلف اللهجات
يف مكاين ال ألوي على  بعد هذا الذي حدث بقيت متجمداً 

خارج العربة من القمة  التأمل يفنظر إىل منظم الرحلة مث إال الشيء..
حل سدري أو يدخل علي مع باب  عليّ  ينزلكأنين أنتظر أن و 

النزول إىل  منال مفر  إذاً !, ؟لكن من أين يل احلل؟ ال أعلم..العربة
بد . يقول نصر بن سيار: "كل شيء يشئت أم أبيتساحة الوغى 

صغريًا مث يكرب, إال املصيبة, فإهنا تبدو كبريًة مث تصغر". حاولت أن 
أن أجعلها مصيبة صغرية تناسب و أمللم أطراف املصيبة العظيمة 

كل  إذاخرجت إىل الكون امأبيض ف إذذلك.يف املقام, فنجدت 
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يرقد شيء يتددث بلغة الصفاء, بشكل بسيط تصور أن العامل كله 
نقط  هايف وسطو ملونة صغرية  اً هناك نقط أنو على صديفة بيضاء 

لوهنا أبيض, فالصديفة و صغرية جدًا بل متناهية بالصغر بيضاء 
النقط امللونة الصغرية هي الناس هناك و املذكورة هي القمة اجلليدية 

الصغري يف  يفأما النقط البيضاء املتناهية و مبالبسهم امللونة الزاهية 
مبتسمة  وأسناهنم وهي تبد إمنا هيوسط تلك النقاط الكبرية 

لكن لو دققت النظر و سعيدة مسرورة بذلك املسرح الكوين الرائع.
لوجدت أن كل تلك النقط متدركة إال نقطة عربية واقفة تتابع 

لو دققت النظر أكثر فإنك لن جتد تلك النقطة و مبلل, و املشهد 
 مبتسمة بل هي حزينة بائسة.

إما  سالقار  ا على قوة الربدأن يقضو  نرأيت الناس من حويل حياولو 
باللعب بالثلج أو التزجل على اجلليد, حاولت مثلهم فعجزت, دعوين 
أحدثكم من قلب احلدث فأول املشاكل أنين ال أستطيع التدكم 
بأقدامي, ليس من شدة الربد فقط بل مأنين مل ألبس أحذية مناسبة 
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قد اختارت اليت متنع االنزالق, كل قدم من أقدامي و للقمم الثلجية, 
بدون أن تستأذن مين, فواحدة ذهبت ذات اليمن و طريقًا هلا 

امأخرى ذات الشمال, فذهبت مأمجعهما, فوجدهتما بعد جهد و 
جهيد أهنما قد اختارتا طريقًا آخر فواحدة قد سارت لألمام 

ربا ممن أوقعهما يف هتريدان أن تكأهنما و وامأخرى عادت للخلف, 
ن من صاحب هذه الفعلة تتربآ أنأو  ,الواسعةشراك تلك الثالجة 

احلركة على  فضلتالعلي ألتمس العذر هلما بأهنما قد و الشنيعة, 
السكون من أجل تبديد الربد الذي بدأ يتسلل إليهما, ماهذا الذي 

 ال أستطيع أن أمجع أقدامي حتت أين؟ هل من املعقول دثحي
أن املرء جسمي؟ أو أنين ال أحتكم بأطرايف؟ من هذا املوقف علمت 

ال يكفي لكي يقف أن يكون له قدمان بل جيب أن تكون حتته 
سخر كل  -تعاىلو سبدانه -علمت أن اهلل و أرض مناسبة للوقوف, 

شيء يف هذه امأرض من أجل اإلنسان ليعمرها فامأرض لو كانت 
احلركة عليها, كذلك و ناعمة مصقولة لعجز الناس عن السري فيها 
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ؤهالت من أجل أن يقف على قدميه علمت أن املرء ال تكفيه امل
 بثبات إن مل تكن هناك بيئة مناسبة تساعده على ذلك.

ليسار إىل انعود مأقدامي..حنن ثالثة يف واحد, قدم تريد أن تذهب 
أن  ؛ لقد عزمتأريد الثبات والوقوفالوحيد أنا و ليمني إىل اقدم و 

حتت  أن يبقياو حسن اجلوار و معهما أساسه التفاهم  اً أوقع اتفاق
أن و جسمي إىل أن أصل إىل ذلك احلاجز اخلشيب املتثلج, 

رهتما أنين قد  ذكّ و , بأمرهيقضي اهلل  أستند إليه حىت يساعدانين أن
طوال حيايت يف خدمتهما والذهاب هبما إىل ما يريدان, أسعى كنت 

يسقطان, و أنين قد ساعدهتما يف أيامهما امأوىل عندما كانا خيطوان و 
اخلالف  م  مل يقع منا خالف من قبل, فل  و تفاق دائم أننا كنا على او 

إن  و مأن الغرب يقدر احلرية مهما كانت احلرية هل يف أرض الغربة؟ 
كانت جلزء منك يريد أن يقتص منك, أعلم أن الغرب هنا من 

با فأنتم الطلقاء, أذهاملمكن أن يعطيكما حريتكما فيقول لكما 
 أبقى أناو تريدان ي مكان إىل أ سافرا لوحدكماو فسريا كيف شئتما 
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بعد هذه اخلطبة ..تنقلكماأدفع مصاريف و , متار سأينما  التابع لكما
البليغة استكانتا, فأوصلتاين إىل ذلك احلاجز اخلشيب, ولقد وصلت 

السقوط قد يكون و مع كل خطوة,  السقوطبالسالمة فكنت أخشى 
, فقط العواقب الوخيمة ليست خسائر جسديةو له عواقب وخيمة, 

اهتزاز للمبادئ والقيم إهنا , أدهىو أشد  بل هي خسائر معنوية
لكن و أجهل حمتويات اجلبل  فوق كل ذلكو  امأساسية يف أعماقي.

قد يسأل و أعلم يقينًا ال يقبل الشك أنه ال يوجد يف القمة خياط, 
 إىل هناأقول عندما تذهب قدم فسائل ما الذي أتى بسرية اخلياط, 

ؤكد أنين سوف أحتاج إىل خياط يرقع ما , فمن املإىل هناكوقدم 
أفسده الثلج إن سقطت نتيجة افرتاق امأقدام, وبالتأكيد أنين لن 

موجودة هناك  هناكأنزل هبذه اهليئة املشينة للقاع رغم أن احلرية 
ين بعض يعذرو وقد , لكن ال تصل احلرية هلذا امأمدو بعض الشيء, 

لقمة إىل اندما وصلت عو  ؛يف القاعهناك الشيء أنين كنت حمافظًا 
 واحد ممن يريد وأين أدعي احلريةصرت و تنازلت عن بعض املبادئ 

من كأسها املر, كما يفعل الكثري من بين البشر عندما  يشربأن 



  مذكرات مدمن إنرتنت|

87 

 

يتغريون مع القمم واليت تستلزم بنظرهم أن يغريوا و يتبدلون 
ثقافتهم اليت رضعوها منذ و ينسلخوا من كل مبادئهم و مابأنفسهم 

أسري و أمتسك باحلاجز اخلشيب و أبعد عين هواجسي ورحت  ,الصغر
كطفل صغري بدأ للتو خيطو على هذا البساط الثلجي  مبداذاته 

 ونمنطلق فهم الناس من حويلأما , على امأرضخطواته امأوىل 
هبذا اجلمال  أتفكرو ذلك املشهد  أما أنا فقد وقفت أتأمل. ونفرح

ة بسيطة من مجال يف تلك بني ماكنت أعيشه منذ فرت و مقارنًا بينه 
-تعاىلو  سبدانه–كيف أن اهلل و البقعة اخلضراء يف احملطة السابقة, 

خيتلف مجال من امأرض قد جعل كل ذلك التنوع يف بقعة صغرية 
يفتخر أنه  واحد من الثالثةرأسها عن وسطها عن قاعها, بل إن كل 

ع يالبد أنا هبذا العامل بينماو يستعرض مفاتنه أما زائريه, و امأمجل 
 ..إذ الحظت أن كهاًل وعجوزًا يتعاضدان ويتجهانمتفكر سارح

ين قائلني: هل تستطيع أن تلتقط لنا ااستأذنو علي التدية  يا, ألقإيلّ 
على رأس تلك القمة؟ فكان اجلواب: بالطبع  سوياً صورة جتمعنا 

نعم, لقد وافقت خجاًل واحرتاما, خجاًل ذلك أنين أخشى أن 
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قبل أن أصل إىل رأس القمة, خجاًل أن تكون  أسقط أكثر من مرة
مل تثبتا بشكل مناسب وبالتايل خترج الصورة و قدماي قد خانتا العهد 

وافقت احرتاما لذلك احلب الذي و مهتزة فتضيع أحالمها الذهبية. 
مهومها أواصر االتصال و جيمعها برغم تقدم سنهما, فلم تقطع احلياة 

احرتامًا هلما مأن و ة لسنني طويلة, بني حبيبني مجعتها العيشة الزوجي
امللل مل يتسلل برغم تلك السنوات الطوال, احرتامًا هلما مأهنما بقيا 

كأهنما عريسني ي زفان هذه الليلة, بل هو يعاملها كأهنا و مرتابطني 
 (كابو)قد طبق مقولة و شابته الوحيدة و فتاته اجلميلة و صغريته احملبوبة 

امأزواج وألطفهم معشراً, هو الذي حبذافريها حينما قال:"أذكى 
يا صغرييت". إنين وقفت يف  –مهما بلغ العمر  –ينادي زوجته 

أما  , كل هذا العمرنفسي متسائاًل مالذي جيعل احلب لديهم يعمر  
من بني السنوات امأوىل من الزواج حىت ختتفي عندنا فال تكاد متضي 

لقاء فاتر يف أغلب مظاهر احلياة الطبيعية, فتجد أن ال الزوجني أكثر
 منذ طمرو امأحيان, وأن احلوار ميت إن مل يكن قد دفن يف مقربة 

ب, أو نظرات تشفي, عتنظرات يف حياتنا الزوجية النظرات ف, زمن
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أو نظرات تبدث عن زلة من أجل إشعال شرارة املشاكل الزوجية, 
 يلجئو بيته و زوجته رأيت يف عاملنا أن الرجل مع العمر يهرب من و 

, ورأيت أن املرأة حىت ال تلدق به مهوم البيتصدبه أو متجره إىل 
هترب من هذا الواقع هبروب آخر بأن تقضي جل وقتها باحملادثات 

التسوق, بل حىت عندما و اهلاتفية, أو باللقاءات النسائية, أو باخلروج 
بني  تزداد الفجوةو ضنك, و إىل نكد متعتنا  تدولخنرج للمتعة ت

تكون و كشرية هي البديل املناسب عن البسمة, تكون التو , الزوجني
دكم مؤبد ك اتكون احلياة مملة لدرجة أهنو ل السعادة, يالكآبة بد

, املماتكبالبقاء مع امأعمال الشاقة, وهو بقاء بنية الطالق, وحياة  
كرًا يف ا عيشة بأي معىن وبال معىن, ملاذا تذبل زهرة احلياة بو 

ن قبل أن تأخذ عمرها االفرتاضي, نراها تقرتب من النهاية مو ؟عاملنا
ربيعنا ذابل؟ ملاذا و خريفنا مميت, و , سشتاؤنا قار و  , ملاذا صيفنا الفح

حياة و نصنع اجلديم يف كل مكان؟ فاحلياة امأسرية جنعلها مملة, 
هل حنن صناع فحياة الصداقة جنعلها كآبة, و , مقيتةالعمل جنعلها 

 جواباً مأجبت!! عرفتعاسة؟!لو كنت أ
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عود إىل القمة اجلبلية حيث مأ, هذه من نظريت التشاؤمية دعوين
كأهنا و قد مالت جبسمها بأكمله إىل زوجها و تقف تلك السيدة 

أن يسندها يف هناية عمرها, أو تريد أن عهدًا منه حتضنه أو تريد 
روح و هو هي, أو أن يكونان كالمها يف جسد و تكون هي هو 

متيقن أهنا قد احتفظت هبا  واحدة, مث ابتسمت ابتسامة صافيه نقية,
حىت سندت يف قلبها من ليلة الزواج امأوىل ومل تستخدمها من قبل, 

ذكرى حلياهتما و لتستخدمها كهدية الفرصة على هذه القمة 
تقول:"الزوج  اليت احلكمة  أضنها قد حفظت جيداً و السعيدة, 

دائمة االبتسام,  رأيتها لذاكاملصور, يريد من زوجته أن تبتسم" 
ما اقرتبت ساعة الصفر اللتقاط الصورة أحسست أن خدي كلو 

بازدياد بالتلون تلك السيدة قد مالتا أن تكونا ورديتان مث تدرجتا 
حىت أصبدتا قريبتني للدمرة, فكأهنا قد فعلت ذلك عنوة من اجل 

حياهتا و أن خترج الصورة بكامل تلك الزينة, أو كأهنا تذكرت شباهبا 
كيف كان اخلجل و عند كل لقاء,  دةسعيكيف كانت و يف الصبا, 

مالزمًا خلديها, فأراد اخلد أن يوقع كشاهد على صدق تلك امأقوال 
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عرب الصورة امللتقطة يف أعايل تلك اجلبال, الزوج يبادهلا النظرة بل  
سعيدة, الياة احلبريق من  عينيه يفو كأين أمسع خفقات قلبه احملب, 

حتكي كل  اتهبسمو قة, حياة موفو متدققة  عن أماينتشع  نظراتهو 
السيدة قد  أن للتو أطيافه؛..انتبهتالرضا عن املاضي بكافة 

قرر اختارت أمجل مالبسها, بل أعتقد أهنا ترددت كثريًا قبل أن ت
تلك امألوان املميزة, أما التناسق الذي أخرجت به تلك الزينة  لبس

عجيب !! إذا كان هذا و فكأمنا أشرفت عليه كربى دور املوضة, 
أعجب أكثر و تيار الكبريات؟! فكيف يكون اختيار الشابات؟! اخ

إن كان هذا اهتمام املسنات بلبسهن وزينتهن؟! فكيف باهتمام 
أن البعض انتقل ذهين مباشرة إىل نسائنا وكيف  كماالفتيات؟!  

أغلى  يسعني دائمًا لشراء, وكيف أهنن ال يبالني بلباسهنمنهن 
للتاريخ فظ هبا يف خزينة املالبس مث حيتاملاركات املالبس من أشهر 

من و جديد و فكأن خمزن املالبس متدف يضم كل فريد  للذكرى,و 
يشرتين أكثر و ال يلمس أو يستخدم, و خلف الزجاج يرى 

من أجل أن أيضًا املاركات أشهر من  النسائية امأخرى املستلزمات
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اشرتت فتقول الواحدة منهن أهنا  اجملالس النسائية,يف عنه  نتتددث
املغلوب  زوجهاباملبلغ الفالين عطرًا تفوح رائدته من الشارع الثاين, و 

الفلفل من ثوهبا, و على أمره ال يشم إال رائدة البصل املطعم بالثوم 
من  , قد اشرتى هلا من سفرته اخلارجية زوجهاجتد أخرى تفتخر أن و 

السعة يف  أولوااملالبس اليت ال يستطيعها إال  القصيذلك املكان 
تتزين هبا أمام كل و تلبسها يف كل مناسبة  قد حترص على أنو , زقالر 

, مرة والأهنا مل تلبسها له  يتفطر قلبهاملغلوب على أمره ذلك و الناس 
الزوج املغلوب يتبعها الهثاً و ثالثة تطارد املوضة من حمل إىل حمل و 

اليت متأل هبا سالل و من املشرتيات  ولو ضئيالً  نصيبب حيظىلعله 
لو بقطعة واحدة من تلك القطع و النهاية مل يفز  لكنه يف املتاجر

هذا امأمر مقلق أن تتعمد بعض النساء حجب الزينة عن و الفاخرة, 
جتتهد بإرضاء كل الناس إال أهم الناس, وأن تتزين عند و , أزواجهن
يف  (تكشر)و)تتشني( عن الدخول, وأن تبتسم يف اجملالس واخلروج 

هي حلياهتا الشخصية ناسية و لرومانسية تتمىن قصص احلب او , البيت
منسية.طبعًا ماسبق من الكالم عن نسائنا هو الكالم عن الشابات 
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أن هناك أمجاع و الزينة حرمة  فهن يعتقدن.أما الكبريات فداشاهن.
تبدأ  فهيمن صغار أهل العلم اجلهلة على أن الزينة هلا مدة معلومة 

لة من شهر العسل امأبيض تنتهي يف ثاين ليو من ليلة الدخلة عندهم 
 )املنيل بنيلة(.

أعود حلديثي بعد أن التقطت الصور سأالين هل تريد التصوير على 
رد للمعروف مبثله, فهززت رأسي باملوافقة اليت ال بد كحافة القمة  

رتكت اهلاوية فمنها ذلك خشية أن أكسر قلب العصفورين املعمرين, 
بتسمت بسمة بيضاء او املنددر أمامي, و من ورائي,  السديقة

هم و زوجته و الرجل و مل أحلظ إال و اكتسبتها من تلك البقعة النقية, 
قد التقطا ل بينما مها يبتعدان عين,يكربان يف نظري و يصغران بعيين 

وأنا أفكر بأشياء كثرية, أمهها كيف  سلماين الكامرياو يل الصورة 
إىل عدت  مثابتسامة رقيقة. هلما يف عينيهما بعد أن ابتسمت بدوت 

حتاج أو أمهها أنين متجمد جدًا و  يدةبفوائد عدمودعًا املكان لعربة ا
إىل محام دافئ لكي تنفك ع قد التجمد املتمركز يف أحناء شىت من 



 مذكرات مدمن إنرتنت |

94 

 

جسدي, باملثل كما نفعل بالدواجن اجملمدة, عند غمسها بق در 
 نميز العظم فيها من اللدم.لحار من أجل أن ترتد حلمة طرية 

يف رحليت  :Krimmlأعالي جبال كريمل نظرة من 
نظرت و السابقة إىل مدينة زيالمسي كانت اجلولة بالسيارة 

حبريهتا عرب اجلبال احمليطة هبا بعد أن مررت بطرق متعرجة و إىل القرية 
يف رحليت إىل قمة الثلج كابرون وصلتها عرب العربات املعلقة و صعبة, 

 إهناشالل يف أوربا  إىل أطولفهي )التلفريك(, أما رحليت هذه 
" فقد قررت أن Krimml Falls"شالالت كرميل  ةاملنطقة املسما

ذلك من أجل أن استمتع مبنظر و بالسري على امأقدام  جتربتهأخوض 
الشالل من زوايا عدة, عندما تدخل إىل املنتزه املؤدي إىل الشالل 
 سوف جتد يف أوله مفرتق طرق, طريق يؤدي إىل جمرى النهر املتكون

هذا اجملرى النهري مناسب ملن و من املياه اهلابطة من أعلى اجلبل, 
هو يهبط من امأعايل, مث ي كون و يريد أن يستمتع مبنظر الشالل 

من حوله الطبيعة تغين و هو يتمايل طربًا و النهر, فريى الزائر النهر 

|   
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ن الشالل مأامأجواء يف تلك املنطقة رذاذية منعشة, و تتغىن جبماهلا, و 
قطراته الندية, املكان مناسب ملن حيب  هحميط يفقوة, فينشر يهبط ب

مكاناً و ملن يبدث عن بيئة للتفكر, و أن يعيش حلظات تأمل, 
أن يستند على تلك  فما عليه إالمناسبًا للخلوة مع النفس, 

 يسرح يف عامله اخلاص.و امأشجار املنتشرة بقرب جمرى النهر 

و يصعد بالزائر إىل بداية مصب فه من هذا املفرتقأّما الطريق الثاين 
 بالغمل أتوقع أنه و  ,الذي سلكتههو النهر من أعلى اجلبل, و 

الصعوبة, فهو يتدرج بك من أسفل اجلبل حىت تصل إىل أعاله, عرب 
تعرب بك شالالت و جسور تنقلك من جبل إىل آخر, و طريق ملتو 

يف  الزحام على أشده.اجلبل. ذلك يلابقوة من أعو املياه املتساقطة 
سن, يف المن بني أولئك الزائرين كبار و املسار املخصص لزائرين, 

إال كيف يصعد و لألحداث أن امأمر يسري سريعة فعلمت بقراءة 
الذي تذوق و هؤالء الكهول؟ امتطيت صهوة حذائي سالف الذكر, 

املرارة للمرة الثانية أيضًا حيث أنين مل أحسب حسابًا لصعود اجلبل 
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صنع للمشي مسافات طويلة, مث إنين اء مل ي  حبذ قدميمشيًا على 
امأجواء يف أسفل اجلبل فرأيتها رائعة مناسبة فسخرت بيين  الحظت

بني نفسي من أولئك اجلبناء الذين يشرتون املالبس البالستيكية و 
أشد  أراين يب فإذااملخصصة حلماية املالبس القماشية من امأمطار,

الشالل  من أننا كلما اقرتبنا رأيت بعدماتلك املنطقة بالناس جهاًل 
من حمالت  بإمكانه أن يبلل حماًل كامالً  أصبحو زداد الرذاذ املتطاير ا

يسرت صدر ذلك الشاب ال بيع امأقمشة, فكيف بقميص كاد أن 
 العريب الضعيف.

سرياً نسري  يف بالدناكعادتنا حنن و مهة, و بدأت صعود اجلبل بنشاط 
نفقد و ختور قوانا بعد وقت قصري ال تلبث أن  أول امأمر مث حثيثاً 

املقدمة, يف كعاديت أنا بالذات يف رحاليت أحب أن أكون و احلماسة, 
إمكانية يف التصوير قد ال تتدقق و يعطيين إطاللة جيدة,  مأن ذلك

, لذا كان سريي سريعاً, كجلمود صخر حط من املزدحماملكان  يف
 . ر ليس بعد أن قطعت ثلث الطريق أن امأمولكين أحسست عل 
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باليسري كما توقعت, بل إن الصعود على امأقدام حيتاج إىل لياقة 
هذا ماال يتوفر و توزيع للمجهود على كافة مراحل الصعود, و عالية, 

لدي ومل أرتبه بشكل مناسب, لذا قررت أن آخذ قسطًا من الراحة 
اليت قد خصصت لكبار و , جانيب الطريقعلى الكراسي املنتشرة على 

وما إن يستطيعون أن يتدملوا الطريق دفعة واحدة, السن ممن ال 
تسري و كل اجلموع اليت سبقتها تتقدم زاحفة, ب امكثت يسريًا إذ

ليس كمثل و تتفكر جبمال كل حلظة, و تتأمل و مستأنسة سعيدة, 
, والحظت أن كبار جرمية منالشاب العريب الذي كأنه قد هرب 

لتعينهم  بأيديهم عصي خمصصةو السن يبتسمون وهم يصعدون, 
على صعود القمة, ومل يفكر أحد منهم أن يأخذ قسطًا من الراحة, 
فبنظرهم أن الوقت ال زال مبكراً على ذلك فخجلت من نفسي من 

جلست على الكراسي املخصصة  ملانظرات الشباب الذين يلومونين 
خجلت من نفسي خجاًل مضاعفًا من نظرات و لكبار السن, 

رمحة من هذا الشباب الذي و إشفاق  ةهم ينظرون إيل نظر و الكهول 
أما السياح اليابانيون فشأهنم غريب فكل واحد منهم و  ,فقد عزمه
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من امأدوات الالزمة هلذا  حيمل التقنية يف كافة أطراف مالبسه
اجليوب يف وسطها جيوب, و , فقميص فيه جيوب عدة, الصعود,

 منها معدات التصويرو من فوقها سرتة لكافات معدات التقنية و 
اليت حتتوي على كل ماخيطر ببالك وماال خيطر ببالك من و املختلفة 

تلك و ذلك شاحن, و جتهيزات التصوير فهذا حامل الكامريا, 
عدسات تبدأ صغرية مث تتزايد إىل أن تكون كبرية جداً, فمن شكلها 

, أو نازلة تستطيع أن حتكم عليها أن هلا القدرة لتصور قطرة من املزن
سري على قمة اجلبل, ناهيك عن حمددات االجتاه أهنا تصور منلة ت

البوصلة ذات املؤشر, فمن يراهم يعتقد أهنم سوف و الرقمية, 
السؤال لديهم قد حرم يف عامل و يصعدون للقمر, أو أن االستفسار 

برغم ذلك ال يثقون كل الثقة بالتقنية احلديثة, فامأقمار و الرتحال, 
الذي و ر الرحلة الكثري, الصناعية قد تتعطل ثانية فيذهب من عم

يقاس باجلزء من الثانية, لذا فاالحتياط واجب فلديهم كتيبات 
كبرية و خرائط تتددث عن كل صغرية و جداول خمتلفة و سياحية, 

منهم يضع يده خلف ظهره مث خيرج  الواحد جتدو مأرض املعركة, 
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اخلريطة امأوىل مث يتناقش مع صدبه, مث يقهقهون معلنني النصر 
قدمًا حنو هدفهم  بالتقاط الصور مث ميضون, فيسارعون والتمكني
أهنم ينشدون وضع ال يدل على و غون. فهم حبالة غريبة, تالذي يب

 كأهنم يف حتد  و سياحية,  كأهنم يف رحلة مساحية البل  سياحة ممتعة, 
أن تقنيتهم تستطيع أن  للعاملكأهنم يريدون أن يثبتوا و مع كل شيء, 

 اً عصور هبم أن بينهم وبني امأمم احمليطة و الكبري, و تفتفت الصغري 
يف و التنظيم, و وصلوا إليه من التقنية  إىل ماأن يصلوا  قبلطويلة 
ليست كل تلك التجهيزات سيئة بل أن املبالغة يف استخدام نظري 

جداول مبالغ فيها قد يذهب ببعض و التقنية أو تقنني الرحلة خبرائط 
بنظرة فاحصة جلميع و  ؛ةرائدتها الطيبة من املفاجئات العابر 

الصغار جتدهم حيملون و الكبار و اآلسيويني و الصاعدين امأوربيني 
كنت أمتىن أن أكتشف ما و على ظهورهم حقائب الرتحال, 

ملا غزاين اجلوع وفقدت كل السعرات احلرارية جراء صعود و بداخلها, 
يدخلون أيديهم خلف  من هؤالء املرحلة امأوىل الحظت أن الناس

عندها و هم يسريون فيخرجون مالذ وطاب من املطاعم, و ظهورهم 
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أنين على خطأ و عظيمة الفائدة التلك احلقائب من مايف  فقط أدركت
فالواحد منهم يضع يده  إذ مل أمجل على ظهري حقيبة مثلها, وخطر

خرج له شطرية كبرية بالكاد يستطيع أن يدخلها يف فمه, مث فت فيها
غازية تساعده يف  ةخرج علبيفيدخل يده مرة أخرى خلف ظهره 

أقف على حافة اجلبل  املسكنيأنا و هضم تلك الشطرية, و تفتيت 
 , ثل هذا املوقفملساب احلمل أحسب إذ اجلوع يكاد أن يفتك يب, و 
الذي يضريين بل الذي يكاد يفتك يب أهنم  وحده ليس ذلكو 

ذلك الشاب  ظكأهنم يريدون أن يزيدوا من غيو يأكلوهنا على مهل 
 صعود اجلبل.بشرب و النصب و أكل منه التعب  الذي

مل يكن هناك من بد من تكملة املشوار لالقرتاب من الشالل أكثر, 
أن أدفع نفسي و قويت, و هذه التكملة تتطلب أن أزيد من محاسي و 

 سوقرأيت أن املمرات تكاد أن حتيط هبا و للمقدمة مرة أخرى, 
تلك  نها لتنريمن بي الشمسأشعة  فتتسللامأشجار من كل جانب, 

ضيء يبشكل دقيق بالقدر الذي و املمرات بشكل خطوط نافذة, 
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لشالل بدأت القطرات املتطايرة من مصدر ا مع القربو أقدام املارة, 
السرتات  بينما طفق الناس من حويل يلبسونمنه تبلل مالبسي, 

من قبل قد فاته أن يشرتي تلك  وكمالبالستيكية, فلما كان أخ
عليه املاء, وبلل كل  اهنمرملثل هذه املرحلة, فقد املالبس املعدة 

كأنه قد خرج للتو من غسالة, و  حىت غداكبري من مالبسه, و صغري 
الشمس ال خترج إال بزيارات قصرية من بني و  اً ملا كان اهلواء باردو 

تيار هوائي قد ضل طريقه و , قارسجذوع الشجر, أحسست بربد 
كيفما شاء, فهو ينهما  بأخذ يتنقل و مالبسي و فسكن بني جسدي 

مبتعة, حمدثًا حالة من الصقيع غري املستدمل, خفت و يتنقل 
احلماس  فرتو تبدل الدفء يف جسمي إىل رعشة برد, و اخلطوات 

لن تستطيعا محلي بفعل املسافة اليت  يت  أحسست أن ركب  و عندي 
يريد أن أن جسمي  دركتأو عليهما,  جثمبفعل الربد الذي و قطعتها 

: ما بادرته بالقولهنا أو العودة, ف : الوقوفامأخرية كلمته  يقول
لياقة,  ضعفو ..جوعو ..صعودو ..؟ قال: بردلك ياصاحالذي جرى 

 فإذا الرجوع رجعتهذا و عذره باقتنعت ففليس يل بذلك طاقة, 
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قد انفرطت وأصبدت غري  ميّ قد, فكأن )كوابح( أمرّ و أصعب 
يف ك نفسي مل أستطع أن أمسو قادرة على العمل بشكل مناسب, 

املنددر اخلطري, بل خشيت  من على هذااهلبوط االضطراري  هذا
أن أصطدم بكل قادم  أوأكثر من مرة أن أسقط على وجهي, 

, نتيجة السرعة املذهلة اليت قادها رحلته أنغص على كل سائحو 
الرذاذ؟ و هل كل ذلك هربًا من ذلك الربد  ال أدريو جسمي املتهور, 

بوقت يسري .و جلسم يبدث عن أقرب السبل.وع قد جعل ااجلأم أنه 
س ف  بنـ  و بعد أن فقدت التدكم بكل أطرايف, و وصلت أسفل اجلبل 

أخذت فرتة و وصلت للسيارة ..ثائر ال يكاد يتوقف, وجبسم حمطم
أشعلت مدفئة املقاعد لتجفف املالبس, وماهي و مأستعيد نشاطي, 

لربنامج إال دقائق عدة حىت بدأت أحبث عن مغامرة أخرى من بني ا
 عدة.امل

قمر كيالين:"الكتابة كاملاء  تقول في كل أرض حديث:
   |املاحل, كلما شرب منه اإلنسان عطش". أيضًا حيسن 
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ينتظره بشوق. ومبا و بالكاتب أن جيعل حىت القارئ عطشًا ملا يكتب 
سرد الرحالت بشكل مكرر قد ي فقد و أن القارئ حيب التجديد, 

حري أن  لكوذتب بريقه الذي اكتسبه؛ فقد الكايو املعلومة قيمتها 
ليس زهداً  ةالسياحي اريرجيعل احملتاج للمعلومة يبتعد بالكلية عن التق

لكن مأنه يبدث عن من يقدمها بشكل أكثر متيزاً و يف املعلومة 
املهتمني و كّتاب اإلنرتنت   د أنجن, فمن هذا الباب أشد اشتياقاً و 

يكتبون بشكل بالتقارير السياحية جيتهدون من أجل أن 
أكتب رحاليت اليت  أن ثلهممأنين منهم فإنين حاولت مو ,متجدد

أن تلبس كل و قمت هبا إىل مناطق خمتلفة بشكل مغاير لكل رحلة 
ستدضر مجال كل ا ذلك بأنو واحده منها ثوبًا مييزها عن غريها, 

إن و احلسن فيها مكامن أفتش عن و إن غاب عن العيون, و منطقة 
إن فقدهتا العقول, فأجد و تخلص املميزات اسو خفي عن القلوب, 

, غريها دونهبا  أفتنت ينمن اجلمال ما جيعلبعد طول حبث فيها 
, حىت لو كانت قطعة نار من صدراء قاحلة, هبا عما سواها أقتنعو 

سديق يف منطقة قصية,  أو واد  , أو غابة جمهولة يف بقعة بعيدة
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التنقيب عنها, و علمت من ذلك أن اجلمال له أسرار جيب البدث و 
الياقوت و أن الرؤية السطدية ال تفي بالغرض ملن يبدث عن اللؤلؤ و 
أن سنا الربق ال و أن بريق السراب ال يروي العطش, و املرجان, و 

لكن يتطلب و أن وجود املاء ال ينبت الزهر, و يكفي لنزول املطر, 
ا أن يكون متأمالً ملو امأمر أن يكون املرء مشاهداً ملا خلف املشاهد, 

متعمقًا يف البدث عن مكامن اجلمال, فالتأمل هو و خلف الصور, 
نكتب ليس من أجلنا فقط و بل يزيد,نتأمل ..نصف السياحة أو يزيد

قد نسافر من أجلهم, و بل من أجل من يتابعوننا خلف الشاشات, 
تلك املناطق يب أو نفوز برضاهم, أو قد خت   بنا ظّنهم  خنيبفإما أن 

ط, أو متلك إعجابنا فنشعر أن لدينا غنيمة حبااإلفنصاب ب ظّننا
حنبه, حىت إن كان الذي حنبه و حيسن بنا اقتسامها مع من حيبنا 

ال نعرفه, أو إن كان مل يفكر بنا أننا نفكر به يف و حيبنا ال يعرفنا و 
رحالتنا, إن من يسافر لنفسه ليستمتع لوحده فهو يسري على مهل, 

 عندهنتظرونه فسوف خيتلف يف ذهنه أن هناك أناس يو من يسافر و 
تتبدل لديه اخلطط, ففي مثل هذه احلاالت من الرحالت و امأمر 
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نتعرف عليه و نشاهده و هنوى هو الذي نذهب إليه و ليس ما حنب 
فهم  ,رغباهتمو هواياهتم و قرّاء ختتلف مشارهبم بل إن خلفنا ,دسبف

لك متطلعني باشتياق إىل ذيريدون منا أن ننقل كل شيء إليهم, 
امأجواء اليت  حبسن إيصاللن حنس بالرضا إال عندما نشعر و وم. الي

عشناها إليهم, فإذ مل نستطع الوصف بشكل دقيق, أو خاننا 
فقدنا القدرة على الصياغة يف وقت و احلرف يف وقت عصيب, 

حيسوا بامأجواء  كان قصدنا أن بعدما..خيبة امأمل تلكاحلاجة, ف
أن و , ايتأوهون من حرارهت , أوافريتعدون من صقيعهاليت عشناها 

فيتلمسون القطرات من فوقهم بالسماء امللبدة بالغيوم  يشعروا
على  نتعاش جراء سقوط حبيبات املطرالحيسون باو املتساقطة منها 

ا فإننا نعترب أنفسنا أن  مل يستشعروا ذلك و الظن  , فإن خابوجوههم
م من مل نوصل هلم ذلك الشعور الرائع الذي وجدناه, ومل نشبعه

ينتظرون من و وجبتهم املفضلة, بل جعلناهم معلقني ببعض احلسن 
 اجلمال. تفاصيل ذلكمييط اللثام عن 
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لذا ففي كل مرة أسافر أحاول أن أرجع بشيء جديد, من أجل أن 
أجعل القراء يندهشون, أو أحرك يف أذهاهنم بعض عالمات 

ر االستفهام, أو أزرع يف نفوسهم بعض امأسئلة, بل أكون أكث
أو مكاناً جمهوالً,  ,فريدةأقدم معلومة و أعود من السفر سعادة عندما 

, فسررت بذلك العجائبأو دولة غامضة؛ فعندما زرت اهلند رأيت 
يف كامل و فهي من الدول اليت جيب أن جتعل فيها عينيك مفتوحتني 

اجلديد أقرب إليك أكثر مما و أتساعهما فالغريب قريب منك, 
إن استطعت أن أصوغه بشكل مناسب سوف  التقريرف لذاتتصور؛ 

 لصدب.يستدق أن يروى لحدث , و للقراءيكون هدية قيمة 

يقول بيتشر:"الكتب نوافذ تشرق منها النفس على عامل اخليال". 
تشرق منها النفس على عامل  واسعة نافذةأقول إن اهلند هي و 

حكاية من حكايات ألف  إهنااهلند احلديث ال ميل بل  عناخليال. 
احلديث عن اهلند ليس له و كل ليلة ألف ألف رواية,  يفو ليلة, و ليلة 

احلديث عن اهلند ال ميكن أن يكون منصفًا مأن و هناية, ال و بداية 
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احلديث عن كل الغرائب يف شبه القارة اهلندية لن يكون شامالً, 
من ينصب نفسه من أجل أن يتددث عن اهلند بكربها فقد سقط و 

لن أعود من هذه الصفدة حىت أفتح جزءاً  لكنو من أول الطريق, 
اهلند الكبرية, وأكتب سطراً عن غرائب تلك الدولة الرائعة من نافذة 

 .الغريبة

إن كل شيء يف تلك الدولة عجيب فما إن خترج من بوابة الفندق 
حىت ترى العجب العجاب, فالطبقية يف ذلك اجملتمع واضدة 

د الناس فقراً يف تلك البالد لقد رأيت الفريقني بنفسي..فأشو ظاهرة, 
حيث سكنت يف العاصمة أكثرهم ثراًء يتجاورون يف بقعة واحدة, و 

واملعد لكبار  (تاج حمل)الشهري هاويف فندق (مميب)االقتصادية 
رأيت الوفود من و ,الزوار السياسينيو االقتصاديني و شخصيات اجملتمع 

ت ذلك التجار من كل دول العامل يتوافدون إىل باحاو السفراء 
الطبقة اليت تعيش فة رصعلى امأ يف اجلهة القريبة يسكنو الفندق, 

 حيمدون اهلل صباحيف العامل بل إن الفقراء  ,حتت مستوى الفقر
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يقتسمون الزبالة  هناكلفقراء فامساء على حاهلم عندما يرون هؤالء, 
القطط, فهم ومع كل صباح يذهبون إليها فيأخذون ما و مع الكالب 

القطط املتبقي الذي ال و كون مأصدقائهم من الكالب يرت و يريدون 
السيارة شوارع منه, أيضًا عندما جتوب  يدونكل أو يستفؤ ميكن أن ي

يف أعشاش صغرية و على امأرصفة  مساكن هذه الطبقةترى  املدينة
تفاجأ عندما يتوافد أفراد و تعتقد أهنا ال تكفي لشخص واحد, 

من بعده و فيخرج الزوج امأسرة واحد تلو اآلخر من تلك العشش 
امأمجل و أبناؤهم من ذلك الصندوق الصغري,  يلدق هبمزوجته مث 

بعكس الذين هلم,اهلل  قسمأنك تراهم مبتسمني مجيعًا فقد رضوا مبا 
الذي و السياسيني و أراهم يف باحات ذلك الفندق الشهري من التجار 

متر ة أمام تلك البيوت الصغري ..فأنستهم االبتسامة امأعمال أهنكتهم
بعض قاذورات يف طريقها  هي جترفو من امأمطار  اريةاملياه اجل
يف برغم فظاعتها فإن و أو ماتفيض به بعض غرف التصريف الشوارع 

اعتادوا  لقدو  ؛نظافتهمو لهم يحمل غس هلم لكوهناذلك فائدة عظيمة 
من أين تأيت تلك املياه اجلارية  ونسأليال و  ,تأقلموا عليهو  على ذلك
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صاحلة,  غري أخرىقد أنستهم أن هناك مياه صاحلة و فاحلاجة 
متلكك الدهشة عندما تلتفت إىل زاوية أخرى فتجد امأمهات قد و 

جلسن يف الطرقات ينقنب عن حشرات القمل يف رؤوس امأطفال, 
نهي تلك احلشرات الطفل الصغري قد استسلم هلا بالكامل حىت ت  و 

عندما تنتهي منهم و  ,اليت ال تنتهي مث تبدأ بطفل آخر من أطفاهلا
ليس كل ذلك هو املدهش و تلتفت إىل جارهتا لتفلي رأسها. 

فاملدهش حبق عندهم هو أمر البقرة املبجلة, فعندما متر بالطرقات 
فجر مل يقعدها منذ و صاحب العقل الذي أقام الدنيا )يقف اإلنسان 

بأسره بأهنا مذعنة و تسري البقرة اليت تعود العامل كله و  التاريخ(
بدون أن و تفعل ما تشاء و لكن يف اهلند هي تتبخرت و  ,ستسلمةم

أكلت و تلقى أي كلمة, بل هي حرة أن دخلت أحد تلك البيوت 
طعام الصغار الضعاف, أو مرت على متجر فقري فتأكل )حتويشة( 

املتجر يف سعادة و هي إن فعلت ذلك فإن صاحب البيت و عمره, 
ك البقرة املباركة, إنه غامرة فقد حلت الربكة عليهم عرب لعاب تل

ر اهلند الغريب أن تصدّ  فقط, إمناالغريب  هوليس ذلك و عامل غريب 
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عاجزاً عن  أمام البقرة هذا اهلندي العاقل الفطن يبقىو العقول للعامل 
 .فاحلمد هلل الذي عافانا مما ابتالهم به..الفهم الصديح للموقف

-مللك فيصل يف مدينة إسالم أباد زرت مسجد او أما يف باكستان 
تواجدون بكثرة ييف باحات ذلك املسجد  الناسف -عليه رمحة اهلل

جيلسون يف الساحات و العشاء و فهم يأتون مابني صالة املغرب 
جتار البسطة ميرون على الزائرين و  ,أطفاهلم من حوهلم يلعبونو احمليطة 

مشارب أو بعض ما جيذب الزبائن من و مبا حتتويه عرباهتم من مآكل 
امأدوات البسيطة. فتجد امأسر ببساطتها تأخذ شيئًا من و ة امأقمش

عندما و تأكله مع بعض العصائر, و البطاطس احملمر فتجتمع عليه 
ن و املتنزهو رجاهلم و أطفاهلم و بنسائهم  كلهميصدح امأذان يفزع الناس  

ن إىل إقامة الصالة مجاعة يف املسجد. فهذا املنظر و املار و ن و العاملو 
بعمق الروابط اليت بيين وبينهم فمهما  أحسستو شدين جدًا 

امأوطان تبقى لغة الدين احلنيف هي امأقوى, و اختلفت اللغات 
فالعوامل  ,نظرة خمتلفةو فمثل هذه املواقف جتعل املرء حيمل بعداً آخر 
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الفطرة و  ,جمتمع االجنذاب أو النفور من أيالروحانية هلا دور كبري يف 
حتن و تقرتب هي فبالتايل و ئهم ماتسري يف د ف طر الناس عليهااليت 

 . لكل من يرتبط معها بعبادة رهبا

كوكس:"اضدك يضدك العامل معك, ابك  تبك وليقول إال ويلر 
املصريون هم خري من يطبق هذه احلكمة, بل هم و وحدك". 

يرمسون البسمة على وجوه البشر من و ضدكون العامل من حوهلم ي  
فيغسل يبكي وحيداً على مهه, يبقى الواحد منهم و , أطراف املعمورة

امأدران فتصبح نفسه صافية و نفسه بالدموع فيخلصها من الشوائب 
عندما تعود يف املساء طالباً و يف القاهرة بالتدديد و يف مصر نقية. 
فإن شريط أحداث اليوم لن يرتكك لوحدك فهو يدعوك  النومو الراحة 

شريط بك نتهي عندما يو , لتتفكر هبموم أولئك البشر اليت ال تنتهي
لتستمتع  يفسح اجملال لكامأحداث من سرد قصص ذلك اليوم 

طنني ال يتوقف من أبواق السيارات املرتاكمة يف الشوارع, إن لغة ب
يزيد عليها ما و تلك البلدة,  السائدة عند أهل امأبواق هي اللغة
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أصداب سيارات النقل الذين ال و من أصوات املارة معها خيتلط 
ما من أجل جلب زبون جديد أو من أجل إبداء يتوقف صوهتم إ

االمتعاض من سائق يسد الطريق, أو من أجل التصويت لذاته ليفرغ 
–ل امأصوات فعندما تق  . اليت ضاق هبا صدرهمهومه يف اهلواء 

صورة خزن فإن رأسه  ؛زائر البلدجفون يداعب النوم و  -وهيهات
عيد بثها يف يمن أجل أن صوتيه مصغرة لكامل أحداث ذلك اليوم 

 .كأمجل ذكرى  وقت املساء

يزيدها و سياحة يف عامل اخليال, و زيارهتا فهي سباحة و أما امأهرامات 
صدق يف خيااًل ما ينسجه منظمو الرحالت من قصص خيالية ت  

مسعوا و لو رجع الفراعنة للدياة و يف صفدات,  جتاف احلقيقةو سطر 
ها يف كل تفنيدو  لنشروا تكذيبهاو تلك القصص لتعوذوا منها 

الصدف على لسان فرعوهنم امأكرب الذي مل يصدق مرة يف حياته, 
إن من زار تلك املنطقة ال حيتاج ملن يشرح له جربوت الفراعنة 
وقوهتم يف أعماهلم بأرقام فلكية أو قصص خيالية, فمن يرى 
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عظمة العقول اليت و مل يقتنع بقوة من كان خلفها, و امأهرامات, 
هذا الوقت, فهو بالتأكيد لن يصدق شاب أجنزهتا وخلفتها حىت 

 مضى عليها آالفصغري مل يتجاوز العشرين يتكلم عن عصور 
 السنني.

ترى أمجل و أردت أن ترى القاهرة بشكل واسع  إذايف جانب آخر 
هو يسيل مرتمنًا بني أطراف املدينة, فقد تكون و  (هنر النيل)ما فيها 

عطيك التصور الرائع لتلك اإلطاللة من أعايل برج القاهرة هي اليت ت
يز القاهرة أهنا مدينة قد نامت يف عهود ميأكثر ما و املدينة العريقة, 

مستعدة الستقبال و هي اآلن مستيقظة إىل ما الهناية, و سالفة, 
. إن خرجت أيها القارئ من عشرين ساعةو ربع امأزوارها على مدار 

مأهرامات تتصور او أنت تسمع أبواق السيارات و بني سطور القاهرة 
 أحبث عنه. ما فهذا بعض

ت شهد اهلل أن هناك أمة و يف تركيا تستقبلك املآذن يف كل مكان, و 
هي بالد تتنوع فيها السياحة فإن اجتهت و هي خري أمة, 
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تقع بني قارتني فجزء و فهي مدينة جتمع بني حضارتني  (إسطنبولإىل)
ينهما أيهما اجلمال قد احتار بو اجلزء اآلخر يف أوربا و منها يف آسيا 

من و فيها و مدينة عصرية تسابق الريح يف التقدم,  (اسطنبول)وخيتار, 
يتطعم بطعم و أماكن سياحة جتعل املرء يعيش بسعادة و حوهلا مزارات 

 (أنطاليا)عندما تغادرها متوجهًا تلقاء و تلك الرحلة مدة طويلة. 
فسوف تعتقد للوهلة امأوىل أنك قد أخطأت الطريق, وهبطت يف 

املدن والقرى القريبة هي حمط و املدن امأملانية فكل تلك املناطق أحد 
, , حيث جتذهبم حرارة الشمس الدافئةخاصة امأملانو أنظار امأوربيني 

وشواطئ البدر امأبيض املتوسط الرائعة, فتلك املدينة تعيش أجواء 
لكن يعيبها أهنا انسلخت يف اجلوانب الظاهرة و ذلك احلوض املميز, 

ذلك بفعل أهنا حمل سياحة أوربية, فكان هلم و إلسالم, من مظاهر ا
تأثريا واسع على تلك البلد. أما يف الشمال الرتكي, فهي حتتوي على 

, (مرادن سلطاو) (أوزنقول)قرى صغرية مثل و  (طربزون)مدن مثل 
سدر و امأنس كله, فجمال الطبيعة, و , فهناك اجلمال كله (أيدر)و

ي الطازج, جيعل املرء يقول لن أبرح وجود الغذاء الطبيعو امأجواء, 
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هو بامأصل مل و جيعل املرء يفكر مىت يعود إليها مرة أخرى, و مكاين, 
 خيرج من زيارته امأوىل.

إن كتاب السياحة العربية جياهدون من أجل أن يغريوا بوصلة التفكري 
السياحية العربية لتتجه إىل أعماق التاريخ اإلسالمي إىل أرض اخلري 

أنا مع الكتاب أجاهد يف هذا و احلضارة اإلسالمية,  ذات تركيا
املضمار مأثبت أن تركيا مهيأة يف القريب العاجل أن تكون هي 
الوجهة امأوىل للسياحة احملافظة خاصة يف الشمال الرتكي, وعندما 

كأنين أريد أن أقنع و أكتب عن مثل هذه املنطقة فأنين أكتب حبماس 
 لو بالقوة.و من مل يقتنع 

نتددث عن الطبيعة فبالتأكيد أن أوربا سوف تكون  عندما
أما عند تريد بالضبط أين يكمن أمجل اجلمال امأوريب و باملقدمة, 

إن أردت الدقة بشكل أكرب فإن صدر و بقوة و فإن سويسرا حتتضنه 
الساحرة, فهي مدينة تقع بني  (إنرتالكن)احلسن هو قريتها احلاملة 

امأهنار اليت تصب عليها من و ت الشالال تكونتا من مياهحبريتني, 
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أعايل جبال امألب, فهي تتغذى من مياه أعلى اجلبال امأوربية, 
اليت تعترب أعلى و ( الشهرية Jungfrauجينفرو)تطل عليها قمة و 

من يذهب إليها فسوف يكون على ارتفاع و , يف أورباقمة ثلجية 
من زارها سوف يعود مبكسبني و م من سطح امأرض, 3454

فهو سوف يرتقي إىل أعلى قمة  امأول سباملكحدة, أما خسارة واو 
أنه سوف فاملكسب الثاين أما و يعيش يف بياضها فرتة زمنية, و أوربية, 

أما اخلسارة و عمر, الخيتزن كمية كبرية من الربد قد تكفيه مدى 
الوحيدة فهي الصداع املالزم مأكثر الناس الذين يصعدون إىل تلك 

قد و يعود املرء و يقل امأوكسجني و , القمة, حيث ينخفض الضغط
 اختلط حلو الرحلة مبرها.

من أراد أن يرى سلبيات بعض السياح العرب يف اخلارج!! فليذهب و 
لندخل سويًا إىل هذا فوسوف يرى أعجب العجب,  (جنيف)إىل 

ال يدخلها إال  (جنيف)ال تقلقوا!! فقد كنت أعتقد أن و املدينة, 
دخول علمت أن يف امأمر سعة, عندما مسدوا يل بالو امأثرياء, 
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الفتيات من أبنائنا قد حفروا املمرات و من الفتيان  اً املضدك أن كثري و 
ذلك من أجل و على جانب حبرية جنيف من كثرة دوراهنم حوهلا ؛ 

الغريب و التفاخر فيما بينهم, و إبراز أنفسهم ملن حوهلم أو التنافس 
ساعة حول  أهنم قد أتوا من لفح السموم, من أجل أن يدوروا

من  ا إىل البدريةيعودو لمالبسهم  اللفندق ويغريو  االبدرية, مث يعودو 
جديد. يف املقابل إن التنافس النسائي هو أكثر من غريه حول تلك 

إنين أرأف حبال بعض فتياتنا الاليت قد سكنب الدهانات من و البدرية 
 كل نوع على وجوههن من أجل جماراة امأوربيات اجلميالت بالفطرة

بيع بدون زينة, فتصبح الفتاة من بنياتنا كأهنا حمل متنقل من حمالت و 
أن امأمطار تأىب إال أن تكشف ذلك الزيف,  املضدكو الدهان, 

فما إن تبتعد الفتاة عن مسكنها حىت ترشها السماء مباء بسيط 
ليزيل قناع الدهانات املستوردة فتكتشف احلقيقة بعد أن ختتلط 

ليس ذلك وحده احملبط و مشوهة,  اً ونة بقعالدهانات مع بعضها مك
لكن احملبط جدًا أن ترى فتاة قد ولدت يف أرض العفاف فرمت و 

ة هفقط بل منذ إعالن إقالع الطائرة املتوج (جنيف)بعفافها ليس يف 
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 -وليتها مل تفعل-إىل اخلارج, فتجدها قد كشفت عن ساقيها
أن يتطاير كما أن حترك شعرها لعله  تحاولو أبدت جزءاً من حنرها و 

كان أكثر منها عفافاً   هلكنو تتطاير شعور امأوربيات الشقراوات 
قاوم الرياح أميا مقاومة و عاش على الفطرة و فهو قد لزم مكانه  حياءً و 

من أجل ال يلفت انتباه من حوله فتكسب تلك الفتاة سيئة من 
ال تكتفي و حيث أرادت أن يقول عنها الناس إنك فتاة حسنة, 

باملظهر فالصوت مهم إن لزم امأمر, فالقهقهات عالية  املسكينة
لتوا من مزاد امأدوات املستخدمة, لامأصوات مرتفعة, كأنه قد أتت و 

أحياناً   حدث نفسيأو السياحة اليت نريد؟!! هي فلله العجب أهذه 
لبدث عن كل لأليس امأجدر أن نستغل مثل هذه الرحالت  :كثرية
قائم  مزيارة كل معل  و  عجيب يبوالتطلع لرؤية كل غر  مفيدو  جديد

كل مكان ميكن أن ينزل اجلمال يف قلوبنا, أو يوسع إىل  الوصول و 
من مداركنا, أو يفتح أبصارنا على مكتسبات تلك الدول اليت 

  الزهور الرائعة.نزورها. فالسياحة باقة متنوعة من 
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 (آنسي)صغرية فرنسا مدينة  إىلعامله املزيف و  (جنيف)لتخرج من ف
, (جنيف)ال تبعد كثرياً عن أرض اخليالء  مأهنارصة ساحنة للزيارة ففال

فليس أمجل من أن تذهب بزيارة قصرية إىل حبرية آنسي احملاذية 
ما يقارب  (يفنج)الفرنسية فهي تبعد عن -للددود السويسرية

آخر عن  انطباعاً هذه املدينة مبمراهتا املائية تعطي و , كيلومرتاً 13
حبريهتا الواسعة مسرح و ي مدينة غارقة باجلمال املدن الفرنسية, فه
ينعموا جبولة على كافة لكي  اليت تقل السياحو للسفن السياحية, 

عندما يعودون من رحلتهم فإن السفن ترسوا هبم على و أطرافها, 
الذي اصطفت على ضفافه املطاعم احملتوية و مقربة من هنر املدينة, 

 يف امأجواءأطعمتها  نشرت عطرو على كافة املذاقات الشهية, 
, فما يكون من السائح إال أن يستجيب لذلك النداء, فيمتع ةاحمليط

 وقدالطعام و النهر من حتت أقدامه, و العني برؤية البدرية أمامه, 
 صفت أطباقه.
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جبانبهم زجاجة و كنت أعتقد أن الفرنسيني يولدون ..يف جانب آخر
ات املوضة, بني أيديهم جملة جديدة عن آخر صرخو عطر فاخرة, 

املوضة ال ميكن أن و بالتايل تولد لدي أحساس أن باريس العطور و 
لكن عندما زرت باريس و احلضارة, و تندمج مع باريس التاريخ 

ضاريًا متكاماًل يبدأ من أرثًا حمتكاملة حتتوي ة يوجدهتا قلعة سياح
املتاحف املنتشرة يف أحيائها منتهيًا مبا حتتويه طرقاهتا من قطع أثرية 

يف جانب آخر هي مدينة و تدل على تاريخ املدينة يف كافة مراحلها, 
 .اور دور الرتاث يف كل مكانجتعامل اجلمال و املوضة فدور املوضة 

عقدت العزم على ذلك و وكنت قد حدثت نفسي بزيارهتا من قبل 
سبب و أجلت ذلك أكثر من مرة حىت سندت الفرصة, و بعد حني 

 مأهناائرها البد أن يكون بكامل زينته التأجيل أنه جال يف ذهين أن ز 
العطور, حىت التفاصيل الصغرية للزيارة مل تغب عن و بلد امأزياء 

ربطة العنق اليت أحسست أهنا شيء أساسي ملن أراد أن يزور كذهين  
معها عندما تدارست املوضوع مع نفسي, وعقدت  لكينو باريس؟! 

فما "عنقي حببل, اجتماعًا مغلقًا وجدت من غري املعقول أن أربط 
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لن أضع ما خينق تنفسي حىت لو تطلب و , "اإلبل تورد هكذا يا سعد
لكن و امأمر إلغاء الزيارة بالكامل. ففكرت أن أكون موازيًا للموضة 

فهل أفتح بعض امأزارير اليت يف القميص  ,بشكل ال ميس ثوابيت
معامل مشس جند على صدري, أو بعض و بعض آثار فتنكشف 

بعد هذا االجتماع طبيب الشعيب )بالكي( منذ صغري, ماملسته يد ال
إال ماعال منها, أعتقد أن هذا حل مناسب  ارأغلق امأزر  قررت أن

 جداً.

يف النهاية سوف و يف باريس أو باغي أو باريز,أو انطقها كيفما تريد, 
جتد أن كل أصناف السياحة العاملية جتتمع على طاولة واحدة, فكل 

قائمة الطلبات اخلاصة مبدينة باريس فتختار املطلوب منك أن تفتح 
, فمن أراد التاريخ فسوف جيده بالكامل يف املتاحف ماشئت منها

من أراد و بكثرة يف طرقاهتا الفسيدة,و يف التماثيل املزروعة و املنتشرة 
منطقة و لكل زائر,  يمزار أساس )إيفل(احلضارة احلديثة فربج 

من أراد املوضة و ن هذا هدفه, هي املكان املالئم ملن كا (امأدفانز)
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أو كما يدللها البعض  (الشانزليزية)املاركات العاملية فجادة و 
عارضة لكل دار عاملية من دور و )بالشانز( فهي جامعة لكل ماركة 

يعش عرضًا دعائيًا عن كل جديد  امن يسر فيهو خطوط املوضة, 
سرين جدًا أن وجدت رصيف لقد و من عامل الصرخات احلديثة, 

شارع من جهة املسلة املصرية مل يرصف كما يف أوله من جهة ال
مل يكن السرور أنه أفسد و قوس النصر, مما أفسد علي ملعة حذائي, 

لكن السرور أن وجدت يف ذلك الوجه احلسن و علي اللمعة, 
شيئًا ينتقد, بالضبط كما تتفدص املرأة وجه فتاة حسناء  )باريس(

دة, أو تذكر أي عيب ال ميكن مث تنطق بعد عناء أن مالحمها بار 
الذي حرك و رؤيته بالعني اجملردة, فهي انتقدت من أجل االنتقاد, 

إلبداء الرأي عن عيوهبا, إن  موضوعالنقد يف نفسها الغرية أو فتح 
 .جانب ما ستجد امرأة أو أكثر تنتقدهاعليها يف  ثىني  ة أمر اأي 

قاهي واملطاعم الراقية نعود حلالنا يف هذه املدينة احلاملة فمن أراد امل
شيوخ و جتذب مشاهري العامل  اليتواليت يتم احلجز فيها بأيام سابقة و 
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الشوارع و املسلة املصرية و فما بني قوس النصر  ,أبناء امأغنياءو اخلليج 
أنذا!! هو للسائح اأن يقول املرء: ه مناسبكان ماملتفرعة منهما 

الذين ترتقبهم و ة الفقري أن يزاحم أيًا من أصداب الوجوه الذهبي
املشاهري, فقد يكون له و تالحقهم جمالت وجوه اجملتمع و الكامريات, 

غلطة العمر له أو هلم أو  بالظهور يف الصورة, ويف ذلكنصيب 
ال صورة من قوت يومهم لتطالعهم باجمللة  مثن للقراء الذين يدفعون

 أساسية اً ن يف احلياة وجوهإكما تعلمون و  .ال تألفهمو يألفوهنا 
لتتصور املعىن بشكل أقرب ختيل أنك و خلفية )كمبارس(,  اً وجوهو 

يف ملعب كرة قدم كبري تشاهد مباراة ختامية, فالكامريا تسلط على 
الالعبني فقط, أما اجلمهور الكثيف فمن املمكن و املنصة الرئيسية 
فقط يف عني الكامريا, حىت الذي خرج يف عني  واحدأن خيرج منهم 

هور فقد خرج مأنه كان يف وضع مضدك أو يف الكامريا من اجلم
أن تفسخ  ميكنكلكن يف باريس و  ,وضع خيدم املسرحية بالكامل

تلبس ثوب الشخصيات و ثوب )الكومبارس( الذي تعودت عليه 
لك أن خترج من دور )الكومبارس( الذي و امأساسية يف احلياة, 
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تعيشه طوال عمرك, فتجلس مع كبار الشخصيات يف العامل, أو 
صداب وجوه الغالف يف اجملالت, أو جنوم الشباك الذين يطلبهم أ

أن و أن تكون واثقًا من نفسك, هو لكن كل الذي عليك و الناس, 
أن حتاول أن تقرأ قبل و ال ختل بامأعراف اليت يسريون عليها, 

أحوال العامل و حضورك ملثل هذه اجملامع عن آخر أخبار االقتصاد, 
أن تقرأ و ا بعض دول العامل الثالث, بعض احلريات اليت تطالب هبو 

قائمة املشروبات أكثر من مرة, وتتعلم و قبل حضورك قائمة الطعام 
بعد ذلك لك أن تفخم من و معرفة الفرق بينها, و على نطقها 

نت من الطبقة كحىت لو   االجتماعيةترفع من مكانتك و حروفك 
 حىت يسمعك من هم يفلك أن تقهقه بقوة و  ,الرابعة يف اجملتمع

إشارة و  االرستقراطية فهذه عالمة من عالمات الطبقةآخر اجلادة 
لو كنت من أصداب حمالت و الرتف,و اخليالء و البطر  إشاراتن م

أبو ريالني فقل: أنين يف رحلة استجمام من أعمال السنة املالية. يف 
الكل يعتقد أن الناس ينظرون إليه, و باريس الكل ينظر إىل الكل 

)الكومبارس كومبارساً(. ور تاجرًا اجعود التلكن بعد العودة يو 
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يعود )الكومبارس( و يعيشون بني املاليني, و فالتجار يعودون لشركاهتم 
لتسديد ديون أقساط السيارات اليت استخرجها من أجل أن يتمم 

لكن بقوة و رحلته. فاحلياة برتسانتها املهلكة تبدأ الدوران من جديد 
يعود املغلوب على أمره يتأفف و ومه أكثر, فيعود التاجر يتأفف من مه

 من ديونه.

 منالقريبة  (فديزين الند)نعود للسياحة فأما من أراد مأطفاله املرح 
لكن قبل كل و ضواحي باريس من املمكن أن تكون هي امأنسب,

 إىلذاك فهناك شيء مهم قبل أن تسافر إىل هناك سواء و هذا 
و أن متأل احملفظة هو الضواحي القريبة,  إىلاملدينة أو  (باريس)

تكثر من البطاقات و  , باليوروات واحلساب البنكي بالدراهم والدنانري
حىت إن كان هناك اخلشبية, و الربونزية و الفضية و االئتمانية الذهبية 

 بتدسب(. هاحلسابو بعدها انطلق كما تشاء )فالعداد يعد و 

احملاذية للددود و إن ذكرنا فرنسا فهل ننسى مدينتها الصغرية و 
 هباالرومانسية, فهي مدينة أخرى متر  (سرتاسبورغ)امأملانية مدينة 
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تنهل من رحيق التاريخ املرسوم على جدراهنا, تلك املدينة و امأهنار, 
 بهجتربك على أن تتأمل كل شيء فيها, حىت الطوب الذي بنيت 

قالعها كأهنا حتدثك قائلة هل من نظرة على هذه اجلدران و قصورها 
حىت تشمل كل أطرافها من و  ؛تاريخ هذه البلدةاليت حتكي قصة 

اليت و املمكن أن تكون اجلولة يف قوارهبا الزجاجية شيء خرايف, 
صممت ككبسولة فضائية جتوب بك النهر فتستمع جبمال املدينة, 

يف النهاية ليس لك أيها و رطوبة هنرها, و حتجب عنك حر مشسها و 
يف ذهنك عن ذلك قد بقيت صورة مجيلة و الزائر إال أن تغادرها 

 قد تبقى الكثري من رائدتها يف قلبك, بعد أن مألت عقلك.و البلد, 

يف أرض أخرى حيث بلجيكا أبت تلك البقعة إال أن تنافس و 
تعيش وسط ممرات مائية,  (غو بر )فهذه مدينة  , اإليطالية( البندقية)

قد أهل تلك املدينة و جتعل احلياة فيها مصبوغة بصبغة رومانسية. 
وا على أن متر القوارب السياحية من أمام بيوهتم يف كل حني, اعتاد

لن خترج هذه و فيؤدون الواجب بإلقاء التدية عليهم مبتسمني. 
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املدينة عن بقية املدن البلجيكية فأكثر ما جيمل احملالت التجارية هي 
أصناف احللوى املصفوفة بشكل جيعل السائح ينسى اهلدف 

 امأساسي من الرحلة.

زر أملانيا فهو مل يطلع على أوربا احلديثة, فأملانيا صاحبة من مل يو 
الرتسانة الصناعية املتمكنة, أملانيا تصدوا و البنية التدتية القوية, 

تنفذ عندما يفكر و تركض عندما يسعى الناس, و عندما ينام الناس, 
الناس, ويف قاموس أملانيا ال يوجد مركز ثاين, فهم ال يرضون إال بأن 

وائل, يف أملانيا تتنافس املدن بأن تكون هي الرائدة يف كل يكونوا امأ
للصناعة هلم قامة باسقة, و جمال فللطب عندهم قصة جناح, 

للتخطيط هلم باع طويل, فهم ال يعرفون الفشل, وال توجد يف و 
قاموسهم عبارة )ال استطيع(, ففي ذهنهم أن كل فكرة تطرح 

الشعب يقوم أن تبناها, أو يستطيع املرء أن ينفذها, أو أن الدولة ت
 هبا.
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فوجدهتا حقًا تستطيع أن تطلق عليها عاصمة, فهي  (برلني)زرت 
, وكل ما ال (برلني)الكمال, فكل ما تريده جتده يف و غاية يف التنظيم 

تلك و تعجب أهنا وبرغم هذه السنني, و تريده جتده يف برلني, 
م يف حياة املكانة, مل ينسوا أن للددائق يف وسط املدن جانب مه

سكاهنا, فهي رئة املدينة, وهي من يقضي على نسبة التلوث اليت 
حتدثها املصانع, أو تنفثها السيارات يف حركة السري يف الشوارع, 

أمل يفكروا أن يستغنوا عن تلك املساحات الشاسعة؟! ..أتفكر حباهلم
إما ببنايات شاهقة؟! أو بأسواق جتارية رائدة؟! ولكنهم لديهم عقل 

ل أن احلياة الصماء مميتة, فهم أبقوا تلك احلدائق الغناء وسط يقو 
من أجل أن ال و املدينة من أجل أن ينعم البصر جبمال خلق اهلل, 

من و يضجر أهلها من الكتل اخلرسانية احمليطة هبم من كل جانب 
 أجل احلفاظ على البيئة.

 الذي كان يفصل يف عهد سابق بني أملانيا (برلني)زرت سور  كذلك
لكنين الشرقية, فاعتقدت أنه مماثل لسور الصني العظيم و الغربية 
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قوته, بل قوته  و طوله و ببنايته  مماثاًل لهمل يكن و ه أصغر بكثري, توجد
من قبله من جدافل العسكر الذين يراقبون و كانت مبن يقف خلفه 

عندما عادت برلني إىل و يتابعون من تسول له نفسه أن يعرب, و 
ضدكت و امأول نصفها اآلخر, فتبسم القمر,  بعضها قّبل نصفها

انقشعت السدب عن السماء, وتنفس الناس احلرية و الشمس, 
سال و عادت العالقات امأسرية, وبكت جدران برلني تلك الليلة, و 

يكاد جيزم أنه  (برلني)إن من يرى سور  لتمام الشمل.باهنرها فرحًا 
 أمله.مع من يتيتكلم و يتددث 

الكتابة يف عامل اإلنرتنت ليست حمصورة يف و الرتحال و التنقل و 
بقي يو تبت حىت يف الرحالت الداخلية الكثري, رحالت اخلارج, بل ك  

ذلك أنين كنت و حىت هذه الساعة, شيئًا مل أكتب عنها  بعضها
 واتتملا و أقول أن الوقت مل حين بعد, وكنت أنتظر الفرصة املناسبة, 

الكثري من املعلومات  نسيتقد حان الوقت أحسست أنين و الفرصة 
عنها, فينطبق علي املثل الشعيب الذي يقول )ملا سخنا املاء طار 
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التوقف من أجلي فذهبت غري و الديك(, فملت الفرص من انتظاري 
مين مل ا جنت ارتاحت املناطق و آسفة علي, وارتاح القراء من حريف 

 .من قدرها حبقها فينزلمن وصفي هلا وصفاً ال يفي 

, (جازان)ق يف الذاكرة من رحالت الداخل رحلة ملنطقة مما عل إنو 
 مل أكتب عنهحدث هو أهم هذه املنطقة فباعتقادي أن اكتشاف 

هذا القدر من و , فلم أكن أ علم أهنا حتظى هبذا اجلمال, لألسفو 
اخلصوبة يف امأرض, خاصة أن زياريت هلا كانت و التنوع التضاريسي, 

امأرض استبدلت تربتها الطينية و  يف فصل الربيع, فامأجواء مناسبة,
إن كانت املنطقة تعترب منطقة بكاملها و بعشبها امأخضر الزاهي, 

 (جلب)خمتفية يف زاوية السياحة احمللية, فإن وادي و غريبة بالنسبة يل 
لديه حضور سياحي يف و امأمجل يف تلك املنطقة و يعترب امأكثر غرابة 

لناه, فالدخول يف دهاليزه, نظر الغربيني يوم أن جهلناه حنن أو جتاه
الغوص بني جباله يعترب جتربة تستدق أن توىل العناية من الرحالة, و 
من فوهة  كحتتاج إىل اإلبراز من قبل هيئة السياحة, فعند دخولو 
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ذلك الوادي تقع بني فكني من اجلبال, كل فك قائم يعانق السماء, 
من فتدته هي و من يكن هناك فسوف حيس أنه يف كهف كبري و 

على جدرانه الصماء قد نبتت امأشجار بشكل و جهة السماء فقط, 
يدعوا للدهشة فامأشجار قد وقفت باسقة كأهنا تبدث عن ضوء 

على صخور أخرى امتدت امأشجار و الشمس فتمد إليها قامتها, 
من بني و املتسلقة واليت زينت تلك البقعة النادرة من أرضنا الغالية, 

ء, مث يتجمع بعد أن كان جداول ختتفي الصخور يرتقرق املاء بصفا
مث تظهر بني تلك الصخور مكونة بركة تنعكس عليها صورة 

 السماء..

احلديث عن بالدي الغالية قد أخذ الكثري من صفدات موقعي أو و 
رحاليت يف مناطق و املواقع السياحة فكتبت عن رحاليت الربية القريبة 

مبا أستطيعه من أجل  شاركتو جنوب السعودية أو املنطقة الغربية, 
مل مينعين ذلك أن و أن أكون عامل بناء يف جدار السياحة الداخلية, 
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صدق مع اآلخرين من أجل تقومي و أقدم سياحتنا بصدق مع النفس 
 .إعالن شأن املميزو املعوج 

الرحالت اليت قمت هبا إمنا هو تعريج على و ليست هذه كل الزيارات 
ف كيف نعيش يف مواقعنا ضرب مثل ملن يريد أن يعر و بعضها, 

كيف تطبخ يف املطابخ و منتدياتنا السياحية, وكيف تكتب التقارير, و 
ال رسوم, و بال أجر اخللفية, مث تقدم على طبق من ذهب للزائرين 

العامل عرب ضغطة  ونن على أسرهتم فيجوبو هم مستلقو تقدم إليهم و 
مقدمات ملوضوعات تستمر بضعة أشهر و هذه رؤوس أقالم و زر. 

هي حروف لبقية من أدوات التقرير و هي سطور ملئات الصفدات و 
 لقطات.و من صور 

: يقول أبراهام لنكولن:"إنين أفعل كل الوصول للهدف
ما يف وسعي مأصل إىل ما ميكن أن أحققه, وأنا أمضي 
يف طريقي حىت النهاية, فإذا جاءت هناية الطريق ناجدة كما أردهتا 

ا قيل عين أو ضدي". هذه احلكمة هي أن تكون, فلن أقيم وزنًا مل

|   
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, زرتهشرع بالكتابة عن أي بلد أعندما  أضعها نصب عييناليت 
ملدة معينة ملا و بعض الوزن  إخواينو أقيم مأكن أكثر واقعية فقد و 

بعد فرتة يبقى ما  و نلقاه من الثناء, فالثناء ميثل الشهادة بالنجاح, 
دة, لذا كانت مثل تلك يبقى السجل مفتوحًا للفائو كتبنا للتاريخ, 

اليت حتدثت فيها عن البلدان اليت زرهتا حمل تقدير و السطور السابقة 
فائدة ملن حويل فهذا جزء  محلت إذحمل فخر يف نفسي و من القراء 

لكن يف املقابل كانت بداية اإلدمان احلقيقي و من هديف. 
ال يعتقد القارئ أن التقارير السياحية هي فقط و لصاحبكم, 

ه يف ما سبق بل هي سطور متثل منوذجاً مبسطاً ملا نكتبه من ماعرضت
أجتهد فيها أن أنقل احلدث و تقارير سياحية يف مواقع الشبكة, 

يقول د. زكي مبارك:"الكتابة قوة روحية ال تتفق  ,بأكمل صورة
للكاتب إال مبوهبة مساوية, فم ن أراد أن يكون كاتباً, فلريحْل من 

لسماء". إنين أريد أن يسمع القارئ قرع طبقات امأرض إىل أجواز ا
يشم عبري الورود يف و أنا أمشي يف أزقة املدن, و نعايل منذ بدء الرحلة 

أحرص أن أضعه أمام احلدث بل أن و امأمصار, و حدائق البلدان 
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قد تزيد و أمام الصورة امأهم لكل بلد, و قلب احلدث يف أضعه 
لي التعقل يف املدح قد يطلب عقو نفسي من الثناء إن أعجبين البلد, 

اهلدف امأول أن  يظللكن و أكثرت من ذلك, و  احلقيقةإن جانبت 
من مث يبدر و يلمس و يشم و يكون القارئ قارئًا بكل حواسه يبصر 

بعيدًا إىل عامل أمجل مما رمسته, حىت تقنعه نفسه أن يبدأ التخطيط 
ن  أو احلماس من أجل الشروع بالزيارة إ ,قريب عمالزيارة تلك البلد 

العرض املاضي توضيح للقراء و كانت من ضمن املخطط املرسوم, 
 اً ملن مل مير على تلك املواقع, وقد يكون هذا العرض منوذجًا مصغر 

جزء من مئات النماذج اليت و كل, من  هي بعض و للكتابة السياحية 
ليس هذا كل املوجود و يقدمها الكتاب لرواد اإلنرتنت السياحية, 

كل يوم يتم ابتكار   يففريد, و  إبداعفيه د يولجديد  يوم كل  فيف
كل يف  و طريقة جديدة بكتابة التقارير يف عامل املنتديات السياحية, 

تسهل الطريق أمامهم يف سبيل و عشاقها, و يوم ختدم التقنية روادها 
املساعدة على رسم بالرقي بالعرض, أو إما ب, إليهم املعلومة إيصال

الصورة و يت يزوروهنا, فلديهم احلرف الصورة احلقيقية لتلك البالد ال
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احلرف إما و , التقنية يف تنافس مستمر من أجل كسب ود القراءو 
مركزة, أو  علميةمعلومات جاهزة معلبة تأخذ على شكل كبسولة 

الصورة إما ثابتة أو و حقنة ثقافية, أو قطعة أدبية, أو سرد كتايب, 
اهتم  لذا فقد متدركة, فالصورة الثابتة أصبح إخراجها أكثر مجاالً 

زوايا خمتارة, و كامريات احرتافية باستخدام  الرحالة بكامل جوانبها ف
إدخال على برامج الرسومات و , أوقات مناسبة, مث تأطري فينو 

توقيع من أجل الو ختتم بكتابة االسم و االحرتافية من أجل تزيينها, 
حفظ احلقوق, مث بعد ذلك يتم اختيار الكلمات املناسبة لتقرتن 

تلك الصورة, فتخرج يف النهاية قطعة متناغمة. أما صور الفيديو ب
يتم إدخال املؤثرات اليت جتعل املتابع يف و الصورة و فيتم مزج الصوت 

مل و لكن قد يكون عامل الفيديو يف خطوات بطيئة و وسط احلدث, 
ذلك لصعوبة رفعها و يتم التعامل معها بشكل موازي للصور الثابتة 

حلاجة الكاتب الوقت الطويل من أجل و ت على مواقع اإلنرتن
و أكل هذا اجلهد املبذول سواء باحلرف و أخراجها بشكل مجيل, 

من أجل أن جيد الباحث عن املعلومة السياحية بغيته إمنا هو الصورة 
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ذلك مأن املنتديات السياحية أصبدت اليوم و  ,سهولهو بكل يسر 
 ومأنالسياحة. و لسفر هي اجلهات التثقيفية امأكثر إقبااًل من طاليب ا

لكن يبقى أهنا و , نافذة أمل واسعة على القراء غدتتلك املنتديات 
على أسرهم إن و على الكت اب أنفسهم نافذة أمل  يف بعض امأحيان

ميقتون كل و ميقتوهنا  مما جيعل أسر الكت اب ,أكثر مما جيبهبا تعلقوا 
 ما يتعلق هبا.

 جتاوزت "إن كونفوشيوس: يقول :مدمن بيتنا في
 ماخلف أن إىل يشري كأنهو  تبلغه". مل كأنك اهلدف,

 بسهولة ي شغل لن اهلدف مابعد فراغ أن أو, هاوية تكون قد القمة
 ال اليت هي الرائعة احلقيقية امأهداف أن أو, ماقبله يهدم قد بالتايلو 

أو أن العمل لتدقيق امأهداف أكثر لذة من فرحة , مبرحلة تنتهي
تالمس حيايت يف  املقولة هذه فإن حال كل علىو  ,الوصول هلا

, عدة اً أهداف الشبكة يف لنفسي رمست قدل ,اإلنرتنت جبوانب عدة
 تأراد إنف املخيف. الشكل هبذا خلفها أجنرف سوف أنين أعلم ملو 

|   
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 شيئاً  ختسر أن البد لكنو , ممكن فهذا الشبكة يف كأهداف ققحت أن
 لتدقيق سعيك من مرة كل ففي الواقعية. حياتك أهداف من

 الوصول يف صعوبة امأمر يزداد اإلنرتنت عامل يف املرحلية أهدافك
 خميف بشكل يتفرع مرحلي هدف كل أن ذلكو  اجلوهر؛ للهدف

 مثل يف تواجهها اليت الصعوبات معو , غريه دون االنتباه يشتتو 
 ملو  الواقع عامل يف مجيلة كثرية أشياء فقدت أنك جتد احلالة هذه

 لكنو  تقدمت أنك أو, اخليال عامل يف املرجوة مأهدافك اً كثري  تتقدم
 عامل يف التقدم أن خاصة امللدوظ بالشكل حمسوساً  التقدم يكن مل

 حمسوساً  كان هنأ أو, الضوء سرعة تسابق اإلنرتنتو  احلاسوب
 طعم ذا يكن مل مأنه ذلكو  به تشعر ملو  عنه تعلم ملو  جتاوزته لكنكو 

 أثناء صعوبات أو حتوالت لعدة تعرض أن بعد طعمه فقد فقد
 برهة وقفت أنك فتجد, زهيداً  نفسك يف جعله مما لتدقيقه السعي

 امأهداف حتقيق حنو السباق إن ؟!.ماهوهدفك.. تتذكر الزمن من
 إىل امأسهل من يتدرج فالفارس, للخيال احلواجز قفز كمثل

 جبانبه تقف سوف املهارةو  احلظ أن يعتقد ينجو مرة وكل, امأصعب
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 اخليل يسقط قدو  القادم احلاجز يتجاوز قدو , القادم احلاجز يف
 هي ليست السباق وخسارة الفارسو  اخليل سقوطو , والفارس
 يف اخليل سلمو  امأويل بالدرجة الفارس مل  س   إن, ذاهتا حبد اخلسارة
 الثانية. الدرجة

 الو , اجلهاز هذا عن بالبعد صرباً  أطيق ال وصرت امأمر يب تدرج لقد
 أوردته أن أختيل الو , جهازي بقلب تنبض ال احلياةو  نفسي أتصور

 بدأت ما. حلظة يف النبض عن تتوقف قد باحلياة الشبكة تغذيها اليت
 العيشو , أحضانه بنيو  لهو  معه اجللوس أجل من امأوقات أختلس

 خلويت علي يشوش أن شأنه من ما كل عن البعدو , رحابه يف
 حياة يف أوقايت من أوفر بدأت بل, اجلديد حيب عن انتباهي يشتتو 

 ببنيو , امأوقات حتلوا فمعه, اجلديد احلبيب وقت يف مأصبها الواقع
, االنتصارات أمجل حققت ميدانه يفو , اللدظات أمجل تكتب يديه

 نغمو  سدر فيه الكتابةو , اً عذابو  اً مه البعدو , اً شوقو  اً حب اللقاء فكان
 متعة. أي ساويهات ال متعةو 
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 اً مكان أوفر أن لزاماً  كان اجلديد لعاملي حيب دارمق هذا كان فلما
 حبيبه يقابل أن يريد من أن فرأيت, الفريد العامل هذا يناسب مستقراً 

 فيه تسمعو , اهلمسات فيه تصفو مكان يف يقابله أن فعليه
, مقاطعة أي هناك يكون أن بدون آيات للدب ترتلو , النبضات

 للدخول خاصة غرفة يل خصصت حيث جاهز ملعلب احلل فكان
 أريده كنت ما وجدت الغرفة هذه يفو , فيه امأنسو  عاملي إىل

 احلروف تكرار أصوات الو , تلفاز ضجيج ال حيث إليه أسعىو 
 إال هم هلا ليس اليتو  الزوجة عن ب عدو , امأوالد من الدروس مراجعةو 

 على تركيز فيهو , كامل بشكل احلياةو  احلاضرو  املستقبل عن احلوار
 الثاين. امليع يف حيايت

 كل ربه إيل يتقرب أن يريد كراهب الصومعة هلذه أدخل كنت
, دعاء بكل يتضرعو  وقته يستغل أن يريد طائع اعتكاف أو, عمره

 أن كان من لكائن يسمح ال جراحية عمليات غرفة يف كأين أو
 هذه, موضوعاً  معي يفتح أو عليّ  يدخل أن حياول أو يقاطعين
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 مراعاة إما عليها فيوافقون الكبار لدى مقبولة تكون قد التعليمات
 إال يكون لن اإلبداع أنبعد أن أفهمتهم و , هبا أومهتهم اليت حلاليت

 ق بلي من له الوصول أنو  حقوقي من حق اإلبداع هأنو , الوحدة يف
 سبدانه– اهلل يقضي حىت منتظرينو  مرغمني فوافقوا, اخللوة من يبدأ

 اجلديدة حبيايت مأنعم وحدة دأري أنا, مفعوال كان أمراً  -تعاىلو 
 حيث البواردي سعد ذكرها اليت الوحدة جديم يف يتقلبون عائليتو 

 دارك عقر يف وأنت بالوحشة إحساسك الوحدة, أنواع أقسى:"يقول
 "إليك املقربني أقرب وبني

 وحديت الغاية من يفهموا أن الصعب فمن أطفايل من الصغار أما
 من للتو أتى الذي بيهمأ على ليطمئنوا يدخلون حني كل فهم

, مالذه أصبدت اليت غرفته دخلو  عجل على السالم ألقى مث اخلارج
 تلك إىل بالدخول تأمرهمو  الطفولة أحالم تداعبهم مرة كلو 

 طرف نم ينظرون أن أجل من مهل على الباب فيفتدون, الصومعة
 تطوىو  ظنهم خييبو , النظرة هبذه أباهم يالعبون فكأهنم خفي
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 يف املشاركني على الردودو  احلروف بني اله   فأباهم, مهمأحال صفدة
 يلفتوا حىت بال هلم يهدأ أن هيهات امأطفال لكنو , املوضوعات

 هبم يشعر لعله أكرب الباب من فتدة فيفتدوا, إليهم انتباهه
 مبثلها االبتسامة أباهم يبادهلم أن أجل من بريئة ابتسامة يبتسمونو 

 خالل فقدهم أنه ليشعرهم يدتضنهمل يناديهم لعله أو, أكثر أو
 لكنو , هلم بالنسبة بالدراسةو  له بالنسبة بالعمل قضاه الذي يومه

 لكي متقدمة أو مفيدة نتائج حقق قد أيضاً  يكن مل هذا عملهم
يف  منهم يكون فما, يومياً  تكرره برغم الالهي أباهم امأطفال يلفت

 احلكم إىل تجهوايو  بينهم مشكلة تعلوايف أن إالبعض امأحيان 
, له تعرضهم عند دائماً  الظلم بوجه يقف الذيو , بنظرهم امأقوى

 ملو  غرفتنا يف متاعنا تركناو  ذهبنا لقد قائلني يبكون مرة أباهم أتوا لقد
 أن أجل من خطوة خطوة يتقدمون بدؤواو  ليه.إ عدنا بعدما جنده

 دييع سوف وأنه, يديه بني امأمر أن يشعرهمو , حبضنه امأب يضمهم
 أنو , اً هدر  تذهب لنمنهم  تنهمر اليت الدموع أنو , مأهله حلقا

 الذي أملهم كان هذا, القلب من ضدكاً  ينقلب سوف البكاء
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 من الباب أغلقواو  أخرجوا بربود: بقوله فوجئوا لكنو  ,يتوقعون كانوا
 يلفتوا أن أرادوا كأهنمو  بكاؤهم فزاد, ملثلها اتعودو  أن إياكمو  خلفكم
 وأن, مهم أمر بينهمو  معهم وقوفه أنو , جلل مأمرا أن إىل انتباهه
 فيها يتم عيشةو , كاملة حبياة يتعلق بل لعبة أو مبتاع يتعلق ال امأمر

 مل ا متادى امأمر هلذا ينتبه مل امأب ولكن, املخالطةو  املداعبةو  املالعبة
 اجلديدة حياته يف أنه أو, حىت غفل عن أقرب الناس إليه سكرته يف
 من زاد أن إال منه كان فما, قدمية حياة كلب صالاالت أغلق قد
 ال يقول: هوو  الغرفة رجاءأ يف دوى قوي بصوت مجعهم فرقو  رهمهنْ 

 باب كل أوصد فكأنه, امأمر كان مهما أبداً  الغرفة هذه إىل اتأتو 
 فتلك ,الوجوه تعابري لغة من لغة كل عن عينيه أغلق كأنهو , للدوار

 الدموع تلكو , يهمأب مع التلطف غةل هي بدؤوها اليت االبتسامات
 نسجوها اليت والقضية القصة تلكو , العطف لغة هي سكبوها اليت

 احلكماء إال يفقهه ال طفويل بأسلوب االنتباه ولفت احلوار لغة كأهنا
 فكأنه الغرفة أرجاء كل فهز بقوة الباب امأطفال أغلق الكبار. من

 أغلق أن إال امأب من كان فما, البائسة الصومعة هذه من انتقام
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 أو, زائر يزوره أو, سائل يأتيه ال أن أجل من بإحكامو  بالقفل الباب
 وبني بيين جعل قدأشد منه بؤساً و , ماسبق كل, حماور أفكاره يقطع
 يقول العذاب. ظاهرهو  الرمحة باطنه باب له سوراً  بييت أهل

 اليت الصارخة احلماقات يروا أن يستطيعون ال احملبون:"شكسبري
 سقما.. يغادر ال شفاءً  اهلل أسأل أعمى". فاحلب يرتكبوهنا,

, الرصاص قلم مثل "الضمري حلكمة: تقول :الضمير 
 بشكل حاداً  كان نعم .حني" كل حادا جتعله أن البد

 رأى إن اللوم حروف بكتابة يقوم أن أجل من امأمر أول كاف  
 له يعد فلم الربي كثرة من ههنكت  أ قد احلي ضمريي لكنو , تقصرياً 
نان  إن .اً رفات فأصبح العدمصار ك النهاية يف بل مؤثر حاد س 

 أدخل عندما ينام امأسرة بشؤون تقصريي على املعاتب ضمريي
 جبل قد الضمري فكأن, النوم وقت حيني عندما يصدواو , الشبكة

 كأن أو, احلياة معرتك يف امأحايني من كثري يف متأخراً  احلضور على
 إن, املستمرة باملراجعة إال تفلح ال هنسيّ  ذاكرة هو إمنا الضمري

|   
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 يرى هو هل أعلم ال, لنومهم اجلميع يهجع عندما يستيقظ ضمريي
 ال أن فيؤثر اليقظة يف للشبكة الدخول أثناء الصعبة النفسية حاليت

 أيضاً  هو الغرفة من أخرجه أن خمافة احلالة تلك يف معي احلوار يبدأ
 أكتم دونه,أو من امأبواب أغلقو  ارالصغ أطفايل أخرجت أن بعد

 أو, به أغرتو  به أعتز ألذي صويت إال أمسع فال صداه فيخفت صوته
 جذوره من عليه آيت أو, نوره فينطفئ قليب من فتيلته أنزع أن خيشى

 دريب يل لينري يتألمأو  يضيء إمنا هوو , مكانه يف فيموت عقلي يف
 يعيشو  حيياو  مواينو , فقط اخلريو  اخلري دروب بل درب أي ليسو 

أمام   غطاءً و  سرتاً و , حيايت يف وارف ظالً  يكون أن أجل من ويزهو
 ذلك قبلو  حويل من مأماو  نفسي أمام فعليو  عقلي يعيب ما كل
, نومي قبل حلايف يف معي يدخل ضمريي إن .ريب يغضب ما كل
 مجيل حواري بأسلوبو , ليسليين معي أنه مدعياً  يتسلل أن بعد

 يف اجنازايت بذكر فيبدأ, جلسته يبدأ نفسي يف اأجده قلما حبكمةو 
 أنو , يطربين الذي هو لوترا هذا أن يعلم مأنه اليوم ذلك يف الشبكة

 ال حيث من فيستدرجين, هبا أتعلقو  أحبها اليت هي الصورة هذه
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 يف أجنزته حسن شيء كل على فيمر عمل إىل عمل من أعلم
 على باالستمرار ينيؤيدو  فيشجعين, السويعات تلك خالل اإلنرتنت

, بعضها مع امأحداث بربط يبدأ مث, جمال كل يف النجاح قطف
 أناين إنسان صورة أمامي يضعها اليت الصور ضمن من فتظهر

 من مجع   حوله منو , القلب يألفه ال رفيع صوتو  شرس شكلب
 زاهية مالبسهمو , مبتسمة بريئة وجوههمو , زينه أمجل عليهم امأطفال

 املزجمر, بطباعة الشديدو , الشرس الرجل لكذ حول يتقلبون همو 
 فريد, البشع الرجل ذلك هو من فأسأله, املنظر ذلك فيخيفين, صوته

 الكثري فيه جبوابو  املشاعر جرح عن بعيداً و  حبكمةو  بأدب ضمريي
 له كان من كل يفهمها بطريقةو  آخر بشكل فيجيب احلنكة من

 اجتمعوا أطفال هم امأطفال أولئك إن, خردل كدبة كان لوو  عقل
 ذلك لكنو , النري وجهه من بسمة يقطفوا أن أجل من أبيهم حول
 مث كبده. فلذات عن تشغله تافهة بأمور ينشغل أن إال يأىب امأب

 ملهيات أنو  اآلباءو  امأبناء بني اللطف حول, جديدة تساؤالت يثري
 اخلطر على يتعرفواو  املصاحل يقدروا أن اآلباء على لكنو  كثرية احلياة
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 مبثل أنا هلو  أطفايل؟ هؤالء هليف نفسي  أتساءل يقع. أن قبل
 الوحشية هذه مبثل كنت ينمأ بغصة فأحس امأب. ذلك بشاعة

 لن أنين نفسي فأعاهد, حيايت زهرة أطفايل مع القاسية الصورة تلكو 
 بأن أهمو  إليهم أشتاقو  لعبهمو  فعلهم أتذكرو  ,ها أبداً ملثل أعود

 أنعلى  مدهأعاه أن أجل منو  ,الكرة يعيدوا أن أجل من أوقظهم
 من احلب أغلقت كيف نفسي لوموأ, السيئة التجربة تلك أعيد ال

 بأمجل أتصورهمو  لعبهم كل عيين أمام أرسم مث اقرتبوا؟ هم يوم قليب
 ال بسمتهمو , ترسم ال احلقيقية امأطفال صورة تبقى لكنو , صورة

 ضيعت أن على حزينة النفس تبقىو , حياكى ال لعبهمو , توصف
 تلك تعاد هل نفسها بنيو  بينها تتساءلو , مثينة فرصة

 اليت ذكرها الشاعر....امأهزوجة

 اللعب   شابه التدارس أيـن  والشغب   العذب الضجيج أين

 سبب   ماله التـشاكي نأي  غـرض   دومنـا التشاكس أين

 شربوا وإ ن أكلوا إذا فاً شغ  جمـاوريت يف التسـابق أيـن
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 انقلبوا حيثما مين رب  والق  جمـالسيت على يتـزامحـون

 غضبوا إ ذا( بابا) ووعيدهم  فرحوا إذا( بابا) فنـشيدهم

 اقرتبوا إ ذا( بابا) وجنيـهم  ابتعدوا إ ذا( بابا) وهتـافهم

 ثقبوا قد املدهون احلائط يف  ح ط موا زجاجها النافذات يف

 كتبوا وقد رمسوا قد هوعلي  مزاجله كسروا قد البـاب يف

 هنبوا اليت احللوى علبـة يف  أكلوا ما بعض فيه الصدن يف

 بعيداً  حلقت قد باخلري امأمارة نفسي فكأن صباحاً  أستيقظ عندماو 
 أقولو  ثالثاً  اليسار جهة أنفث مث الرجيم الشيطان من فأتعوذ عين

 اليت املقولة تلك أجتاهلو , تأويل إال حتتاج ال أحالم أضغاث
 فينام .إليك" ينظر هماحد بأن ربكخي, هادئ صوت الضمري:"تقول

 يف عدتهو  أنين بالرغم هلا املسكني ذلك جتاهل من مقهوراً  الضمري
 هذاو تغيري.. أي بدونو  امأول للطبع فأعود .هبم أهتم أن املساء
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 حييي كما يبقيهو  حيييه أن اهلل الضمري..نسأل مبوت مايسمى
 .رميم هيو  العظام تعاىلو سبدانه 

 اجلندي يدفع يطايل"اإل املثل يقول رة:نظ أجل من سباق
 أطفايل هم بييت يف اجلنودو  قائده". شهرة مثن   دمه من

 تنقضي أن أمالً  أمنا, سنداً  ليس خلفي تقف اليت أسريتو , الصغار
 الفرص يتدينون بدؤوا الصغار أطفايل خري. على تنتهيو  احملنة هذه
 أمجلهاو  لفرصا تلك أهم لعلو , أبيهم من بنظرة يفوزوا أن أجل من

 أو مداخلة أي رفضت أن بعد العشاء وجبة نداء هي هلم بالنسبة
 أجل من غرفيت إىل يتسابقون حيث, الوجبات نداء غري نداء

 من الصغرية أقدامهم أرى فكنت, حان قد الوجبة موعد أن إخباري
 أعدهمو , أتأخر ال أن تنادي أصواهتمو , تتململ الباب حتت

 أعلق أو, آلخر رداً  أكتب أو, بيدي وعاً موض أهني عندما باحلضور
 يتناوبون بفرح هم بل الوضع هذا من ميلون ال همو , مهم أمر على
 يتأكدوا أن أجل من الباب على آذاهنم يضعون فتارة, منادايت على

|   
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 لوحة نبض أن أو, أجلهم من باحلب ينبض هميأب قلب الزال هل
 على يستلقون أحياناً  أجدهم بل, اخلفقات كل أخفى قد املفاتيح
 أن يريدون فلعلهم, الباب حتت من إيل   اينظرو  لكي امأرض

 االنضمام عن أخره مالذيو , عنهم أباهم شغل مالذي يستكشفوا
 تلك فيشاركهم يأيت أن يطمدون إهنم معهم. العشاء لوجبة

 الوحيدة الفرصة هي تعترب اليتو  الوجبة خالل القليلة اللدظات
 تكرار من الزوجة متلو  االنتظار طول من امأطفال ميل .ئهمللقا

 من امأسرة لرب املبارك احلضور اجلميع ينتظرو  امأمل فينقطع, النداء
 كلو  بطوهنم من اجلوع بطرد هلم امأذنو  الوجبة افتتاح إعالن أجل
 إليه ظرةان امأطفال عيون املائدة على مرتو  الطعام برد أن بعد ذلك

 عامله من أسره يفك أنو  ملائدةا راعي يقرب بأن اهلل فتدعوا, سرةحب
 على أوشكتو  البطون تضورت أن بعد أطفاله إىل يعودو  اخليايل

 بالراعي فإذ وجبتهم إىل بالنظر غارقة امأسرة بينما العيون. النوم
 ليتهو , اهلل" بركة على اهلل فبسم " الوجبة بدء يعلنو  يدخل املبجل
 يبدث امأصحب أو ينتقد بدأ بل, بالذنب أحسو  أكلو  فقط تبسمل
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 تؤكل الوجبة أن أحساس لديكم أليس فيقول: احلرج هلذا خمرج عن
 فرتد, تسخن ملو  مباشرة الثالجة من أخرجت قد فكأهنا حارة

 الوجبة كانت بالتايلو  تأخر من أنت أنك نية حبسن الصغرية
 فيسكت .القول تأأخط أهنا لتبلغها قرصه امأم تقرصهاو , متجمدة

 املوقف ذلك من للهروب طريقة فضلكأ املوضوع يغريو  امأب
 وتأكل احلديد, الصدأ روسي:"يأكلال املثل يقول احملرج..املتكرر.

 الفؤاد". امأحزان

 عامل يف وقيت وأن, وقيت من يأخذ بدأ العشاء أن رأيت عندما
 ذلك يف امأصدقاء نداءات وأن, وعائليت أبنائي من أهم اإلنرتنت

 عن اإلجابة أو املشاركات من املزيد بطلب إما تقف ال العامل
 الالزمة الداخلية املربرات أوجدتو , بالردود بالدعم أو االستفسارات

 حرويف تصلها اليت الفائدة أنو  متعدي اإلنرتنت يف نفعي أن منهاو 
 تلك معو  فإذاً , تالمسهو  الشمس عليه تطلع ما كل إىل تصل

 هلذا امأكرب الوقت يكون أن جيب نظري وجهة من الوجيهة املعادلة
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 مع حيايت من اقتنصه أن ميكن وقت وكل, العامل لذلكو  اجلهاز
 مجعاء. للبشرية مكسب فهو اإلنرتنت حياة كأس يف أسكبهو  عائليت

 هو بل, أساسي شيء عن التخلي قررت الفكرة هذه أجل منو 
 عامل يف حيايت إىل فيه التربع فقررت, احلقيقية حيايت من املتبقي
 أن أريد فأنا والتوفيق, القبول إياه سائالً  اهلل نم امأجر طالباً  اخليال
 مرسومة طرق عرب واجبة فالتضدية كبريةو  بعيدة أهداف إىل أصل
 أنين لكنه ال يعلملو  البدر" نبلغ النهر, نتتبع   بلوطس:"عندما يقول

 احمليط. يف يف طريقي للغرق

 مخس باليوم منها يستغفر حيلة وجدتو  خطة امأمر هلذا رمستلقد 
 بتنظيم أبدأ أن أريد أنين أسريت أخربت فقد, حيلة الناس أشد اتمر 

 على قدرة يل ليس السفرة على ميد عندما العشاء أنو  الوجبات
 جتعل أن زوجيتمن  فطلبت, الفتان منظره على الصربو  حتمله

 من ففخأ أنمن ذلك  الظاهر اهلدف, شطرية بشكل عشائي
 بني أضيعه الذي الوقت من أخفف أن الباطن اهلدفو  الوزن
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 أشعر, مرير لسقوط بداية كانتو , أردت كما امأمر أبنائي.فكان
 موعد عند غرفيت باب طرقي   الكلمات. هذه كتابة حىت مبرارته

 أحضرها الذي من أدري أن بدون الوجبة تقدمو , طارق العشاء
 يقل مل أنه أو قاله لذي ماو  كلميت مل أو كلمت قد كان إنو , قدمهاو 

 كلو  طعمها؟! وما ماهي؟!و  أكلتها؟! مىت أعلم وال هاآكلو , شيئاً 
 الذي الصدن يف تبقى قد فتاهتا من بقايا أكلتها أنين يل يؤكد الذي

 كل من البيت يهدأو , جفن يل يرختي الو  الليل يتقدمو , فيه دمتق  
 حبيبات على قيد يدي أصابع وقع صوت سوى يبقى الو  صوت

 بنظر هيو , السعادة نغمو  اةاحلي سيمفونية بنظري فهي, الكمبيوتر
 على أملاً و  حزناً  القلب يقطعو  اآلذان يصم نشاز مقطع عائليت

, هلم الواجبات أقل نسيو , حقوقهم أبسط عن ختلى الذي قائدهم
 مكان من ينتقل فهو دوامته يف يقلبه فأخذ, اإلدمان إعصار أبتلعهو 

 ندماع إال اليوم ينتهي الو , امأحداث من حوله ما يرى الو  ملكان
 بدأ قد السهر خمزن أنو , رأسي حتمل من تعبت رقبيت أن أحس
 بأكمله سقطو  اجلفون عرب املغازلة مرحلة تعدى قد النوم أنو , ينفذ
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 من يبدأ النوم أن سنني من أعرفه فالذي املنهك. جسمي على
 عضو كل يداعب فكأنه, اجلسد لبقية هبدوء يتسلل حىت العيون
 وبدون علي ينزلو  فجأة النوم غمريني أن لكن, يستسلم حىت لوحده
 ضبطت لقد تصوروا, أعهده ملو  أعرفه مل شيء فذلك إنذار سابق
 للكتابة نفسي أعيدو  الكتابة. أثناء غفوت وقد مرات عدة نفسي

 حتقق لكي وسيلة تقول:"أفضل اليت احلكمة أحقق كأنينو  أخرى مرة
 النوم". من تستيقظ أن هي أحالمك,

 متجهاً  أصابعي رؤوس على ماشياً  أتسلل لغهمب التعب يبلغ بعدما
 أنين ضمريي حيدثينو , حويل من أزعج ال أن نفسي حمدثاً  غرفيت إىل

 افتضاحو  عقلي أمام أمري انكشاف أخشى أنينو  حديثي يف كاذب
 إىل طريقيأنا يف و على غرفة أطفايل  أمر, نفسي أمام ضدالته

 مكان كل من أتت قد اليت الرباءة وجوههم يف فأجد, غرفيت
 خدودهم على نزلتو , منامهم عند أطفايل وجوه يف رحاهلا فدطت

 الوجوه تلك الشعر خصالت بعض تغطي, وجوههم كامل أنارتو 
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 يف عنها ربته   اليت وجوههم عين حتجب أن تريد فكأهنا النرية
 فكأهنا أحالم ةمتتم أمسع, صدويت يف عنها ابتعدتو , هناري

 أخرى جهة على ينقلبون مث, ربالشعو  هبا ينطقون عتاب كلمات
 مل الذي هميأب عن منهم عراضإ إشارة فكأهنا النديلة أجسامهم من

 على ةقبل مأضع اخلصالت بعض أبعد, جتاههم واجبهو  حقهم يراعي
 احملبة قليب نسمات تنبههم ال حىت أنفاسي أكتمو  جبني كل منهم

 يقيهم حلافاً  عليها فأضع السرير من املتدلية النقية أقدامهم أرفع, هلم
 عميق, عميق سبات يف فأغط النوم إىل أدخل هبدوءو , يفاملك برد

 هذا يف احلديث يريد كأنهو  رأيته الذي ضمريي أمخدت أن بعد, جداً 
 أن امأميان له وقطعت وعدتهو  له سوفتو , الليل من املتأخر الوقت
 الذي لكنو  ؟أعلم ال الوقت هذا مىتو , قريب وقت يف معهلقائي 
 يف يعيش عقلي أنو , أيوب صرب علي صرب قد يضمري  أن أعلمه
 يعقل. ماو  يفعل ما يعي ال فهو اإلدمان حاالت أشد
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 فهناك ..حياة مثة دام ما " :شيشرون يقول مدمن: زوجة
 حفظها -زوجيت تطبقه الذيو ه املبدأ هذا لعل أمل".

 اهلل يشفي حىت ديدهنا هو هذا لعلو , املدمن زوجها مع -اهلل
 مفعواًل. كان أمراً  اهلل يقضيو  عنده من فتداً  اهلل يكتب أو, امريضه
 ترميها أو صغارها متس أو حبياهتا املشاكل تعصف عندما عنه تبدث
 يشاركها أو ليسليها حياهتا شريك عن فتفتش بسهامها اهلموم
 بعد براحة لتدس فقط عنها يسمع أو ملشكلتها حالً  يبين أو مهومها

 عمرها شريك إىل تأيت, قلبها من امأحزانو  املتاعب غبار تنفض أن
 الذي املكان ذلك يف ,الفأرةو  الشاشةو  املفاتيح لوحة بني يعيش هوو 

 فتجده حاهلا تشكي أن أجل من إليه تأيت, سعادته برج أنه يظن
 سداب فوقه من موج فوقه من موج يغشاه جلي حبر يف غارقاً 

 هو الو  يعيش عامل أي يف يعلم هو فال, بعض فوق بعضها ظلمات
 هبا يشعر, حزنو  كدرو  غمو  همو  ظلمو  ظالم, صائر أين إىل يدري
 إيل تأيت زوجيت, عن من حولهو عن نفسه  أحياناً  خيفيهاو  حيناً 

 ال متالطم حميط يف احلياة أغرقتها اليت نفسها عن تبدث منكسرة

|   
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 مكان كل من امأحزان مساء هبا حتيطو  مغربه من مشرقه تعرف
 لتقول سوداء نقطة يف الداكن احمليط لون مع اءالسم تلك تلتقيو 

 هلمومها نظرة أو لكلماهتا صدى عن تبدث تأيت أمل. ال أن للناظر
 بغصص حيس وجه   تعابري عن لتبدث تأيت, عيوهنا هبا تنطق اليتو 

 تلفت أن أجل من وسيلة كل تستخدم, شيء كل تستنطق, قلب
 أمل الو  حتاكي ملن جواب الو , تنادي ملن حياة ال لكنو , االنتباه
 أجد مث تارة معها أنتبهو  باخلطأ أحس يديه. بني احلياة رمتها فيمن

 أفضل برتكيز أكون أن أحاول, جلهازي أخرى مرة شردت قد نفسي
 لسؤاهلا جواباً  مين تنتظر فهي, مرة كل يف أمري يفتضح لكنو 
, عنه تسأل الذي املوضوع صلب يف يدور ال اً جواب أجاوب جتدينو 

 أن تريد أو, وجهها يف مبتسماً  فتجدين حلزهنا أتأثر أن تظرتن أو
 حال يف اجلبني مقطب فتجدين عملها يف مباحققته هلا أبارك

, توجهها أخالف   أو أعاندها أن أحب أنين تعتقدوا ال..سرورها
 يف أو حوهلا من يدور مالذي يدري وال معها ليس القلب لكنو 

 حلظات..الهي,ال قليب من تصدر اليت املتناقضات فكانت, فلكها
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 ال..مىت؟!و ..اختفت؟! أين..أجدها فال زوجيت عن أحبث يب اإذو 
 حياة خبروجها. أدر ملو  مرة من أكثر خرجت لألسفو  أعلم!!
 أن قبل تنبهت أنين اهلل حفظ منو كبرية  كثرية خسائر فيها املدمن

 مل رأسي يف وقع الذي الفأس أن امأقل على أو بالرأس الفأس يقع
 قدو , احلمراء للخطوط تصل مل املشاكل أنو , كبري ضرر اذ يكن

 زوجته بنيو  بينه كانممن أدمنوا الشبكة   صديق من أكثر أعلمين
 مرحلة كانت لقد, االنفصالو  الطالق لطلب فوصلت خصومة

 على احلزن أشد أحزنو  أتذكرها أسريت حياةو , حيايت من جداً  سيئة
 من أسريت مستقبلو  ليمستقب يف هبا غامرت اليت اللدظات تلك
 بشكل مأقل أو, احلسنات من الكثري فيه كان إنو  ومهي عامل أجل
 تلك فكانت مناسب بشكل وقيت تنظيم أحسن مل أنين أدق

 تلكو  املشاكل تلكو  اهلموم تلك بنيو السقطات. تلكو  اهلفوات
 امأجهزة خمرتعو الضرر يصل حىت كان, هلا مين السيئة املعاملة

 الزوجة قبل من الشتائم من الكثري فهناك, هامطورو و  عاملواقو  الربامجو 
 حىت تلك أو السيئة التقنية هذهو  ذاك أو املخرتع هذا على احلانقة
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 شارك من كلو  -يابل عذراً  – (قتس بل) إىل تصل قد شتائمها أن
 التقنية. هذه صنع أو ساهم أو

 مدام مقولة خدعته الذي املدمن صديقي ىأنس ال اجملال هذا يفو 
 املرأة فيه وجتازف, حبريته الرجل فيه جيازف, يانصيب ريو:"الزواج يد

 وقته من الزوجة تأخذ ال أن أجل من الزواج رفض فقد بسعادهتا".
 فدريته, لديه احملبوب العامل هذا عن الزوجية احلياة تشغله ال أنو 

 بسعادهتا جتازف سوف املرأة هل النظر بغضو  حياته يف شيء أهم
 الدرجة من مدمن -أسره فكو  سره اهلل قدس -صديقي .ال أم

 ساعة48 الكمبيوتر أمام جلس أنه مرة ذات يل ذكر قدو  امأوىل
 هذا مثل على تصرب زوجة من هناك هل يقولو  يستدلو , متواصلة

 فرتة بعد, منوم بإبرة حتقن عندما تصرب أن املمكن من فأقول, امأمر
 يكون أن بشرط فقفوا أهله إحلاح حتت الزواج على للموافقة أضطر
 بامأبناء يرزق بأن أهله رضا فيتدقق )املسيار( طريقة على الزواج

 فبصورة, احملبوب عامله عن يشغله من يأيت ال أن سعادته تتدققو 
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 بعض يف الزوجية احلياة على يضع أن املمكن من مبسطة
مث  الزمن من فرتة الومهية حبياته يستمتع حىت (blockامأحيان)بلوك

 رآين عندماو  خطبتو  الطريق هذا يف عملت يقول, ديدج من يعود
 سألين, )املسيار( زواج تريد من بنيو  بيين اخلطبة يف وسيطاً  كان من

 يتمىن كالً و  صغري شاب وأنت )مسيار( تتزوج كيف قال:و  الوسيط
 أن أراد أو ظروف له كان ملن هو )املسيار( زواج إمنا, مثلك هو من

, ينر  م  امأ يذوق أن قبل بيتني بني يقالتوف على قدرته فيجرب يعدد
 لألمر فأذعنت, )املسيار( أتزوج ال أن أقنعين حىت يب يزال ال فيقول
 اللدظة منذ عملتو , أمثايل من الشباب يتزوج كما تزوجتو  الواقع
 كلو , به أنا وقعت كما احلاسب إدمان يف تقع أجعلها أن امأوىل
 اليت حيايت عن غلينتش الو  بإدماهنا عين تنشغل أن أجل من ذلك

 بعد عن نعمل بدأناو  جرعة أول من استجابت بالفعلو , أحببتها
 الوجبات طلبات حىت, احلاسوب أسالك عرب الزوجية حياتنا ونعيش

 كانو  أردت ما فتم برامج احملادثات, عرب أطلبها الشايو  القهوةو 
 لكنو  حالنا من الو  حاهلم من تعجبوا ال أخويت, اخرتت الذي
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 يوم سيأيت هل نفسه يطرح الذي السؤالو  لنا.و  هلم لدعاءا نسألكم
 هو هل خانة على اً حمتوي الزواج قبل الفدص يكونو  امأيام من

 العامل. هذا يف وارد شيء إنرتنت؟!..كل مدمن

 وهو الشهرة املرء ينال "ال رتكي:ال املثل يقول :متاعب
 فالكرسي احلكم نفس له الكرسي حىت ناعم". سرير على

 املتاعب من الكثري يثري بدأ اإلنرتنت تصفح أثناء عليه أجلس ذيال
 العالج فكان, أطرايف تنملو  ظهري من أشكوا فبدأت, الصدية

 البداية هذه تكن ملو , آخر عن البدثو  البايل الكرسي ذلك بتغيري
 اإلنرتنت متاعب من كامل لشريط افتتاح هي بل النهاية هي

 امأول صاحبه من أحسن يكن مل الثاين الكرسيو , الصدية مشاكلهو 
 بعد أصبدت عام. بشكل حبيايت تؤثر بدأت اليت امأوجاع خيفف ملو 

 كل على معهم أدور, املكتيب امأثاث حملالت دائماً  زبوناً  التغيري هذا
 من يقدموه أن يستطيعون ما كل علي يعرضونو  املعروضة الكراسي
 هذاو  وثري مقعد له هذاو  طويل ظهر له كرسي فهذا خدمات

|   
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 هذا على أجلس, بطوله تتدكم آخرو  همسند تغيري أن تستطيع
, اآلالم هي اآلالمو  واحدة النتيجة لكنو  كلذ أجربو  ذاك أحركو 

 أن أرادت أهنا أو, تعتربها نزهةو تستمتع هبذه اجلولة  اآلالم فكأن
 سجنها أن بعد حوهلا من العامل مع تعيشو  النور لرتى بيته من خترجه
 يف جداً  متعبة احلاسوب جهاز على اجللسة دتأصب عدة. سنني
 مبقولته":امأمل موسيه دو ألفريد حيملين على الصربو  الوضع. هذا ظل

أتعرف على  يوم فكل أمري يف حائراً  أصبدتو كباراً". جيعلنا الكبري,
أوثق و , البدثو  الرتداد كثرة من امأثاث بائعيصديق جديد من 
 أو, من قبل جتربته اشرتطت قد اً كرسي أعيد العالقة أكثر عندما

 حمالً  أصل أو, طلبتها قد مبواصفات للسوق نزل قد جديد عن أسأل
 جهد بعد الشبكة. أو امأصدقاء من وجدهتا توصية بعد حاجيت فيه

 نفسي فأسلي, طليب يف خائباً  وجهي على حسرياً  أرتد جهيد
 حل عن بالبدث أبدأو  عدة مرات امأمر أكرر مث, فرتة أصربهاو 

 حمالت فيها أزور مرة كل يف وأتساءل عهدي. سابق إىل ينيعيد
 شعريو  حديد أزمة لدينا مثلما كراسي أزمة لدينا هل, امأثاث
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, اهتمامها حق هبا يهتموا مل اتالوزار و  التجار ملاذاو  وظائف؟!!و 
 ها تطفئ نريان الغضبلكنو  حالً  توجد وال بعيداً  تقرب ال تساؤالت

 .ليس إال نفسي يف

 أكتب أن دون امأيام توالت تركت اجللوس على الكراسي أن منذو 
 مكاناً  فجهزت, السريعة العربية احللول استخدمتو  واحداً. حرفاً 

 وضعتو , الفاخر بالزل امأرض فرشتو  امأرض على للداسب
 أصبدتو , فأريت عليه أمررو  نفسي فيه أسند متكأو , للظهر مسندة

 أنظرو  إيّل  ينظر الذي جلهازا عرب التقنية خالطته قد لكنو  قداً  عربياً 
 بشوق. إليه

, جديد أسلوبو  جديد مكان يف اجلديدة العمل رحلة بدأت
 منها أشكو كنت اليت اآلالم أنو  كثرياً  حتسن احلال أن فأحسست

 الذين لألعضاءو  يل جداً  مفرحاً  امأمر هذا فكان, تزول بدأت قد
 عدت .-ًا مين ال حقيقةاعتقادذلك  يكون قد – بغيايب أحسوا
 الغياب هل أعلم ال ,قبل من نشاطاً  أكثر بدأتو , الكتابة لساحة
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 أنست بعدما, كبري أثر ذا كان املكان تغري أن أم شوقاً  أكثر جعلين
 بطريقة املرة هذه لكنو  امأمل زائر زارين, إليه ارحتتو  التغيري ذاهل

 فاليدان العربية اجللسة من آالمو  بعوارض أحسست فقد, جديدة
, الرسغو  الرقبةو  الظهر أسفل على أثر مما املفاتيح لوحة نع بعيدتان

 ورش زرت فقد السابق أخيهمن  أسهل امأمر هذا يف احلل كانو 
 اخلاصة املفاتيح لوحة جتعل السنديان من طاولة صممتو  النجارة

 مشاهبة تكون حبيث الطاولة هذه تمصمو  ,مين قريبة باحملمول
, الصدر ملستوى تصل أن إىل تقدميها فتستطيع الطالبية للطاولة

 لكنو  الكاتب. تريح بالتايلو  اليدين يريح الذي بالقدر تؤخرهاو 
 أسفل يف بآالم أحسست فقد طويالً  تستمر مل العسل شهر ليايل

 مشكلة بدأت, بأطرايف أحس ال جعلين قد بتنمل وأصبت الساق
 موجوداً  احلل فكان, احللول نع آخر حبثو  أخرى آالمو  جديدة

 الطاوالت من الكثري انتشرت حيث احلاسوب جتهيزات تحمال لدى
 فكان ظهرك. على مستلق أنتو  احلاسب تستخدم أن تستطيع اليت
 زالت ال بل احللول أفضل يكن مل لكنو  احللول آخر هو احلل هذا
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 حىت املدمنني بني انتشرت قد اآلالم هذهو , حني كل تزورين اآلالم
 للمدمنني خمصصة داتعيا وضعواقد  الغربية الدول بعض أن

 العضويةو  امأسريةو  النفسية آالمهم من اإلنرتنت مدمين فيها يعاجلون
 بدونو  املدة إطالة أو ,للداسب اخلاطئ اجللوس عن تنجم واليت
 يف الرسغو  العيننيو  الرقبة من تبدأ عليها متعارف آالم هيو  ,حركة
 اليدين فأطرا يف تنملو  اللوحني مابنيو  الظهر أسفل إىل تنزلو  اليد

 اجللوس من القدمني يف جلطات إىل يصل قد خطرو  الرجلنيو 
 بل .نسأل اهلل العافية للجميع اإلنرتنت أمام الكرسي على املطول

 من للمدمنني وقتاً  خيصص اإلنرتنت إدمان عن برناجماً  شاهدت أنين
 الورش طريقةو , اخلفي البالء هذا نم عالجو  عمل ورش إقامة أجل

 يتبادلونو  يتناقشون واحدة ورشة يف همؤ أبناو  امأمور أولياء جيلس أن
 آثارو  بدأ كيف قصته حيكي املنظمني من فرد كلو  النظر وجهات
, أخيه من مدمن كل يستفيد لكي, حياته يف عليه اإلدمان

 الصعبة. املرحلة تلك جيتازوا أن أجل من يتعاونونو 



  مذكرات مدمن إنرتنت|

165 

 

 مداو يبطب عن أحبث أن البد كان انتابتين اليت امأعراض تلك بعد
 تلك يف بأملانيا مروري فرتة نتهزتفا, أثر من اإلنرتنت أحدثه ملا

 بامأعصاب املتخصصني امأطباء أمهر عند موعداً  حجزتو  السنة
 حبكم ذلكو  الشيء بعض متأخراً  املعطى املوعد فكان, امأطرافو 

 من االنتظار آثرتو , أمريكا يف طبية مؤمترات لديه الربوفسور أن
 بأن أحلم كنت اللقاء كان فلما املشكلة. هلذه حداً  أضع أن أجل
 أجد أنو , احلاسوب مع ملشاكلي هنائي حبل اللقاء ذلك من أخرج
 للدكتور فشرحت, جذورها من املشكلة تلك يقتلع اً جذري حالً 

 عند يزيد بعضها أنو  يزول وبعضها تأيت اآلالم بعض أنو  آالمي
, امأرض على أجلس عندما خيتفي بعضهاو  الكرسي على اجللسة

 تريدون اخلليجيون أيها أنتم قال:و  ازدراء نظرة للمرتجم الدكتور فنظر
 أي على لتصرفوها تأتون فأنتم شكل!! بأي أموالكم تبعثرون أن

 املراجعني كلو , اهلراء هذا ملثل الوقت أجد ال دكتور أناو  شيء!!
 أطلعهم أن ينتظرونو  منها ميئوس حاالهتم أن إما يراجعونين الذين
 حاالت أو, ملامأ هلم تفتح فلعلها امأعصاب عامل يف اجلديد على
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 بسيطة حاالت من اتشتكو  أن أما, العمر كل أقعدهتم قد معقدة
 فهذا, امأرض على اجللسة أو الكرسي على باجللسة إما ختتفيو  تأيت

 عندما الذهول أصابين عياديت. من خترجوا أن وأنصدكم أقبله ال
 اآلالم أن احلد هلذا نفسي يف وقلت دكتورال رأي املرتجم يل ترجم

 لكنو  امأمور بعض للدكتور يوضح أن املرتجم أراد, رخيصة العربية
 ليسو  فقط احلديث ترتجم مرتجم أنت قالو  ذلك رفض الدكتور

 من دقيقةً  نضيع ال أيزهناور:"دعونا يقول, امأعذار تبدي أن لك
 هذا أيزهناور يا لديك سجل حنبهم". ال الذين بامأشخاص التفكري
 أعذره أنين بالرغم, أحبهم ال الذين امأشخاص ضمن من الدكتور

 عنده من خرجنا, أكرب بشكل نفسي أعذر آخر جانب يف لكنو 
 يعرف أنه بالقول بادرين لذا, املرتجم على بادية اخلجل عالماتو 

 حظنا عن نبدث اآلخر للطبيب اجتهنا وبالفعل اً مميز  آخر طبيباً 
 السماع يف سابقه من أفضل تقدير أقل على ونيك فلعله, عنده

 آالم من به أحس ما كل اجلديد الطبيب على بثثت, لشكوانا
, الصور أخذو  فدص مث, امأعراض كل عن الدقيق التفصيل فصلتو 
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 ال أن أردت إن احلاسب على اجللوس عن تبتعد أن أنصدك فقال
 حيايتو  قدري هذا لكن له فقلت, أكرب بشكل تتأثر أو أملك يزداد

 لك أكتب سوفو  نصيديت هذه فقال, منه أنفك أن أستطيع الو 
 أن فلعلها العضالت بعض تقوي سوف اليت التمارين بعض

 حزينة بنفسو  يائس حبال الطبيب من خرجت, عملك يف تساعدك
 وعلمت, املتكررة اآلالم هذه من بالتخلص أمل كل فقد قد بقلبو 

 فبدأ الغضاريف إىل صلو و  العضالت يف أثر قد اآليل احلاسب أن
 العالج فيكون العظام إىل أثره يصل أن أخشىو  باهبا يطرق

 حول كثرياً  احلديث كررت أنين أعلم امأوان. فات أن بعد مستديالً 
 الو  ببطء نفقدها شمعةلكا الصدة أن أعلمه الذي لكنو  اآلالم
 هلذا القارئ يلتفت أن أجل من ماسبق كل كررتو , بذوباهنا حنس
 كثرة يف حايل لسانو , حاله يتفتت أن قبل نفسه راجعيو  امأمر

 تنال كاإلعالن, قال:"املرأة حينما (ديورات ويل) حال لسان التكرار
 قدح أنه الفقرة هذه على املارة املرأة حتسب الو  بالتكرار". تريد ما

 جتذب أن به استطاعت ثناء هو بل, حتملها اليت الصفة بتلك
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 فأنت مسريك فواصلي ,هنجها تنهج أن االستثمار شركات كربيات
 من أحب. -امأخرية السطور هذه عن أبعد اللهم – حق على

 اجليد العمل يف اإلفراط:"فلوريان يقول السكن:و  مدمن
 عامل يف الدخولو  احلاسوب على العمل ". سيئاً  جيعله

 من الكثري نفسي يف ينميو  املزايا من الكثري حيمل كان اإلنرتنت
 قد بذرهتا أن أعلم أو هبا أعلم أكن مل كثرية أشياء يحييو  املواهب
 كان املقابل يف, فيه الروح اهلل نفخ أن منذ جسدي يف غرست
 بل كثرياً  الواقع عن أغيب جعلين قد اإلنرتنت على املداومةو  اإلدمان
 وسط أناو  حىت الواقع عامل من أكثر اخليال عامل يف يومياً  أعيش
 كرروها- بعيداً  بعيداً  عقلي يكون عائليتو  أهلي بني أو بينهمو  الناس

 هذا غياهب يف عاش من إال يتصوره أن ميكن ال بشكلو  -ماشئتم
 جلسات من االنصراف أستعجل بدأت, الغريب عاملهاو  الشبكة
 امأسباب أما اجتماع أي يفضوا بأن اجلميع أستعجل بدأتو  العائلة

 ومرة الراحة إىل احلاجةو  التعب حبجة فمرة ,جاهزة فهي امأعذارو 

|   
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 اليت احلجج من ذلك غري حصل قد االجتماع من املقصد أن حبجة
 بدأت وقت بعد, االجتماعات مواسم يف خاصة بكثرةو  تتوالد

 اجتماع أي من أتضايق وبدأت, حويل من على تنطلي ال احلجج
 احملبب. عاملي عن يقطعين سوف اجتماع فكل

 جللب ددحم بوقت عائليت ألزمت أنين بل فدسب ذلك ليس
 هبم أذهب وعندما, امأسواق إىل هبم الذهاب أو لبيتا حاجيات

 مواقف تكون حيث امأول رفيقي هو احملمول جهاز فإن امأسواق إىل
 الو , اجلديدة املوضوعات كتابةو  النفس مع للخلوة فرصة السيارات

 قائميت فتقوم, الشدن من البطاريات تنتهي أن بعد إال لتأخرهم أنتبه
 بعض ذلك على وأزيد تأخرهم جراء الصوت رفعو  تصاالتأال أبدأو 

 أجلهم. من يبذل من حيرتمون ال أهنم هلم فأقول الغضب كلمات
 عقب. على اً رأس ذلك يومهم فينقلب

, امأسرة تركب مث منو  راكب أول احملمول يكون معهم السفر يفو 
 كانت لو حىتو  حويل من للعامل يوصلين سوف الذي اجلهاز فهو
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 إىل الدخول فعدم قصريةالعوم يف الشبكة  دةمو  يسرية لةالرح مدة
 يفو , النفس راحة مبدى هو بل الناس مبقياس حيسب ال العامل هذا

 الفنادق أو أسكنها اليت الشقق نوعية اختيار يف فاملعيار آخر جانب
 الشبكة توفرت فمىتاإلنرتنت فيها  وجود مدى هي أختارها اليت

 ال أو ,امأرض أقصى يف كان لو حىت املناسب هو السكن فذلك
 للنزالء املعد امأثاث أن أو ,املطلوبة اخلدمات من قدر أقل حيقق

 قد فهي )الكنكت( املتنقلة الشرائح تظهر أن قبل ذلك كلو , متدنياً 
 زادتو  اخليايل عاملهم مع تواصلهم سهلتو  للمدمنني أزمة فكت

 أيدينا بني هكل العامل أصبحو  الشبكة شاشة أمام جلوسنا أوقات من
 فجهاز احملمول جهاز معي أجلب مل إنو  وحني. وقت كل يف

 عن يينيكف قد اإلنرتنت ملقاهي الذهاب أو بالواجب يقوم قد اجلوال
 نيام والناس باكر حا صب يف متسلالً  أخرجف مراراً  تكرر هذاو , ذلك

 أشارك اليت املواقعو  عاملي على أطمئنو  مقهى إىل أذهبو  حويل من
 مل شيئاً  كأنو  شقيت إىل أعود مث معهم وأشارك عليهم وأرد فيها
 قد الريق وعلى صباحاً  تناولتها اليت اجلرعة تلك أن بالطبعو , يكن
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 ال ؛أخرى جرعة إىل املساء وقت يف أحتاجو , الليل إىل كافية تكون
 بيكون ففرانسيس اجلنون منضرب  ذلك تعتربوا أو تستغربوا

 نفسه". الوقت يف عاقالً  تكون وأن حتب أن الصعب يقول:"من

, كبرية بدرجة خملص فهو وطين خارج حىت معي يسافر اإلدمانو 
 خط على حتتويه شقة على احلصول كان امأملانية بون مدينة ففي

 اً هاتفي اً خط يفتح أن املستأجر فعلى, الصعوبة من الكثري فيه إنرتنت
 الشرتاكاو , اخلط ذلك عرب اإلنرتنت خدمة يف ليشرتك يتقدم مث بامسه

 كانت إقاميت أن حبكمو , التقدمي من شهر مضي بعد إال يكون ال
 من الكثري فيه امأمر فكان, يوماً  امأربعني عن تزيد أو تقرتب

, خاصة أن الشبكة وبدون املدة هذه كل أجلس فكيف الصعوبة
 اهلل بعد فاستعنت ؟شهر إىل توصيل خط الشبكة حيتاجو التقدمي 

, مباشرة منه استفدتو  بامسه هاتفي خبط فاشرتك هناك املقيم بأخي
 فاالنقطاع, تسر حبال البلدة تلك يف اإلنرتنت حال يكن مل ولكن

, يسرية التوقف فرتات كانتو , فرتة كل الشبكة يصيب التعطلو 
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 قلبه ينبض أو بنفس يتنفس مل يومني ملدة توقف مرة ذات لكنو 
 دعيتفاست, خلل هناك أنعلمت و  جلل امأمر أنوأيقنت ,بنبضة

, الشبكةو  اجلهاز ففدص, الشركة بتلك املتخصص الشبكة فين
, اهلزمية عن تعلن نفخة نفخ مث, به مايتعلق كلو  امأسالك وفدص

 الشبكة أن أعلمه الذي قائاًل:فقط أردف مث مالسبب أعلم ال فقال
 كفاً  ضرب, جديد بشيء أتى قد كأنهو , وحدك لديك متعطلة
 استعنت, شيء على ويأل ال متدسراً  تركينو  خرجو  بكف

 يعرف أنه أحدهم فقال البلدة تلك يف املغاربة امأخوة من بامأصدقاء
 بدراجته املهندس حضرو , مسلم أملاين هوو  آيل حاسب مهندس

 إىل ثوباً  يلبس كانو , بامأبطال يليق كما استقبال أفضل استقبلتهو 
 إىل نظر مث اجلهاز إىل نظر, بنطال حتته منو  الساق منتصف
 بنجاحه فرحاً  يبتسم أن كادو  استبشر مث جبهازه وصله مث كامأسال
 حمياه على تظهرو  تتوارى النصر بابتسامة اإذو  إال ثوان وماهي

 اآلخرين وقتو  وقته حيرتم أملاين كأيو , واالستغراب الدهشة عالمات
 الصالة يف وحدي تركينو  وخرج, احلل إىل بالوصول فشل أنه أعلن
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 بديل عن حبثت, امأملان من نييالفن حري ذيال اجلهاز إىل أنظر أناو 
ومع كل فشل أجد , حماواليت مجيع تفلح ملو  امأخرى الشركات من

 أن أحس حل إىل فيها أصل ال حماولة كلو  جديد مأزق يف نفسي
 يل ليجد الشقق لؤو سمب اتصلت, عن ذي قبل يزداد النفسي التوتر
 لعله حل عن فتشو  أخرى مرة فداول, امأول املندوب فأرسل, حالً 
 بسكتة أصيبت فقد أمل ال لكنو  التعيسة شبكيت إىل احلياة يعيد
 مأن استعدادا أمحرتا حىت خديه الفين ذلك نفخ كالعادةو , هنائية
 الوصول من اليأسو  احلنق عن ليعرب فمه عرب اهلواء من كمية يطلق

 على املوجودة امأوراق منها تتطاير كادت نفخة نفخ, حل إىل
 الثانية. اجلولة يف اخلسارةو  االستسالم فأعلن منه ريبةالق الطاولة
 لكنو  أسوء إىل تتبدل سوف نفسييت أن علمتو  حيليت ضاقت

, السدرية باحللول يأيت وهو, العرب حنن جنيده ذهيب حل هناك
 امأمل يكون احلاالت من كثري يفو , احلياة يعيدو  املعجزات حيققو 

 بقيمة نقدية ورقة جييب من أخرجت, فيه نسبح واقعاً  نرجوه الذي
 هي عملي أجر إن قالو  الباقي أرجعو  يورو30 فأخذ يورو100
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 بأي شبكة أريد أنا لكنو , ذلك أعلم فقلت, فقط الورقة هذه
 حيتاج امأمر كان إنو  بشبكة إال إيل رجعت الو  ذهبفا, كان شكل

 مل هوو  النقدية الوريقات تفدص, فأخربين ذلك من أكثر إىل
 أن بعدو , جديد من العمل بدأو  أخرى مرة عدته تحفو , اخلرب يصدق
 مواصفات هلا لكنو  أخرى نفخة ينفخ به إذو  بعيد غري مكث
 ما فقلت منه اقرتبت, الذكر سابقة املشئومة النفخة عن ختتلف
 بسرعةو  اإلنرتنت على العمل ميكنك اآلنو  جندت لقد فقال خلرب؟
 اصةاخل الشبكة لك وضعت لقد قال ذلك؟! كيف قلت أكرب

 بالفعل بامسي. تعمل أن تستطيع اآلنو  هاتفك خط على باشرتاكي
 جارهتم أن يل مراهم.وشفع الدراهم أن فعلمت ذهبياً  احلل كان

 كل أن فعلمت مافعلت يوازي مثل لدى أهلها (السويد) امأوربية
ويف , فرتة كل تشديمها يتم عندما بسهولة تروسها تتدرك الشعوب

 حليباً  البقرة تعطيك جيداً, خادمك أكرمسويدي:" املثل يقولذلك 
 الدسم. كثري نلته الذي احلليب فكان أكثر".
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 يعمل, القوي الرجل:"شو برنارد يقول التصوير:
 الورقية امأمنيات مجيع من ختلصت ". يتمىن والضعيف

 من يزيد أن شأنه من ما كل الواقع أرض على أعملو أتعلم  بدأتو 
 مما أكثر خيلتت الناس جيعلو  الشبكة عرب التقارير كتابة يف موهبيت

 بعض تعلمتو  غرايفتالفو  التصوير لساحة نزلت البداية يف, أقول
 ذيل يف نفسي وجدت تقدمت كلماو  اجملال هذا يف املهمة الفنون
 املنتديات يف اشرتكت -التصوير عامل– الواسع العامل هذا يف القائمة

 استدسان نهام البعض القىفيها ف صوري فعرضت املتخصصة
 أمالً و  لشعوري مراعاة بأحكامهم النطق عن اخلرباء صمتو  املبتدئني

 نفسه باملأزق يقعون الو  يذكر شيئاً  يف مستقبل امأيام كون أ أن
 أثبتتو  فشلهم على راهنوا عندما العلماء أساتذة فيه وقع الذي
 أنين أخفيكم ال, -كذلك أكون أن أمنية طبعاً  – عبقريتهم امأيام
 من له حدود ال آخر عامل إىل تأخذين فإهنا مميزة لقطة أجد اعندم
 كل من الصورة هلا ألتقط أن أحاول فريدة صورة أرى عندماو , املتعة

 شفقة إيل ينظر امأحيان من كثري يف-اهلل حفظه– أيب كانو , جانب

|   
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 مالطفتهو  بنها على التندر فرصة له تكون امأيام بعض ويف ورمحة
 امأخوة حديث فأكون, للتندر مثار وضعياتال تلك مأن مداعبتهو 

-أيب من الساحرة الرائعة الكلمات تلك متنعين فلم, جلسة كل يف
 أو التصوير عامل يف اجلديد مالحقة عن أتوقف أن -اهلل حفظه

 قد مناسبة أراها أوضاع عرب الصور من اجلديد اكتساب عن التوقف
 بدأ -تعاىل اهلل حفظه– يوالد أن حىت, مميزة صورة منها أقطف

 قال خارجية سفرة من مرة ذات عاد عندماأنه  إذ اهلم هذا يشاركين
 الشمس قرص خلفه منو  النهر رأيت فقد يوم ذات معي متنيتك :يل

 له يلتقط من أفضل كانو  التصوير يستدق املنظر فكان الغروب بلون
 اهلل حفظه أيب من شهادةً  فكانت – إيل يشري – أنت الصورة هذه

 التصوير. عاملإىل  النظرة يف حتوالً و  باركةً مو  تعاىل

 بطوهنم على يستلقون همو  صغاري رأيت عندما فرحي أخفي ملو 
, املنظر أسفل من تكون مناسبة صورة يلتقطوا أن أمالً  ذلك كلو 
– بالوضع يصور من أنعائليًا  مرسوماً  أصدرت احلركة هذه بعدو 
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 – الوضع أن لمللعو , وأكثر االحرتاف من قرتبا فقد -اإلنبطاحي
 مشاهبة أوضاع من امأمة تعيشه مما عالقة أي له ليس -اإلنبطاحي

 ليسو  املصورينو  بالتصوير خاص وضع هو إمنا, الدويل املستوى على
 أتقنت أنين رأيت باليسرية ليست فرتة وبعد والسياسيني. سياسةلل

 أهنمك أن أريد ال مأنين الشيء بعض أقولو  الشيء بعضالتصوير 
 أنين لعلمي ولكن, فيه زهدي يعين منه اهلروب ليسو , العامل هذا يف
 مدمن " املثل يقول كماو  ,أدمنه فسوف الفن هذا يف متاديت إن

 أدمنو  اإلنرتنت أدمن أن املعقول من فليس كذاب" الشيئني
 التصوير حنو أجته ال نأ دعتين اليت امأسباب من كذلكو , التصوير

 من اليابسو  امأخضر تأكل سوف اهلواية هذه أن املسبق علمي
 هذه خلف السعي جراء جوعاً  يتضورون سوف أطفايل أنو , مرتيب

, تطورهاو  أجهزهتا إنتاج بسرعة الريح تسابق واليت الرهيبة التقنية
 أعملو  أكدح أن املستديل فمن, امأسعار رفع يف التجار تسابقو 

 ,صماء آلة على مثلهو  ضعفه أو مرتيب كل أصرف مث العام طوال
 من الفاحش للثراء الذي قد يؤدي االحرتايف التعلم أوقف أن قررتف
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 يف أقف أنو  مضاعفة اً أضعاف يأكل أن بعد لكنو  واحدة صورة
 من عديدة جبوائز فازوا امأصدقاء بعض أن رغم ,الغالبة اهلواة صف
 جيرين مل ذلك لكن, الدولية أو احمللية رضااملع يف املشاركة خالل

 للهاوية.

 آمالكم, صدائف امأيام " :أردشري يقول دمن:م رحال
 لتدويل حباجة كنت إعمالكم". أحسن   فيها فخلدوا

 أمجل فيها فخلدوا آمالكم, صدائف اإلنرتنت " :إىل أردشري مقولة
 أنين صديح مبعىن أو يطاردين اإلنرتنت هاجس فكان ". رحالتكم

 فأصبح, يبقل يف اختبأ قد أجده فإنين حويل أجده ال فعندما, أطارده
 أجله من حتولت قد رحاليت أن حىت نظره النبضو  صوته اناخلفق

 بعده منو  قبله تنتهيو  تبدأ سفري يف أرمسها اليت امأهدافو , لهو 
 يعتقد قد بالطبع, العامل هذا يف العملو  التدوينو  النشر يناسب مباو 

 فاملرض, اإلدمان عن خيتلف املرض أن باحلقيقةو , مرض انه البعض
 مر طعمه املرض, الحقهتو  عنك يبتعد اإلدمانو , تطردهو  يهامجك

|   
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, بقربه تتلذذ اإلدمانو , بقربه تتأذى املرض, يسر طعمه اإلدمانو 
 حيس املرضو , خفية أمراض له اإلدمانو , ظاهرة ضاأعر  له املرضو 

, ريضامل من أكثر الغري به حيس اإلدمانو  غريه دون من املريض به
 املوقعة بامأسباب تأخذ اإلدمانو  منه املنجية بامأسباب تأخذ املرض

 اإلدمان ,املقاهي له تقام اإلدمانو  املستشفيات له تشيد املرض فيه.
 ينظر الو  إليه تنظرو  منك يهربو  تالحقه كسراب هو عام بشكل

 احلاسوب عامل يكون أن ستغربمب فليس حاله هذا كان فمن, إليك
 كيف خنططنا إن .السفرو  لاحل   يف الشاغل غلهشو  تفكريه كل هو

 بالصور بل, امأشواقو  باهلدايا حمملني غري نعود مث نسافر
 أداءمبشاعر مصطنعة ك يقابلنا من أشواق نقابلو  نعود, املعلوماتو 

 الصور بأنواع عبا نعبهاو  أجهزتنا لنعانق بسرعةو  هنرب مث واجب
 رمسناها اليت التقارير كتابة رحلة نبدأ كي املسجلة اللقطاتو  لتقطةامل

 امأقربني ننسىو  املتعةو  اإلثارة أحداث امأبعدين على نقصو , ةبدق
 تفاصيل على العامل كل نطلع مأن نسعى, احملبةو  الوله كلمات من

 من نسافر إننا, صار الذي كل امأحباب عن حنجبو  اخليال رحلة
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 أجل من نتعبو  نكتبو  نصورو  ندفعو  نصرفو , جماهيل أناس أجل
 حروفنا على ميرون قد ونخر آ يضدكو  يبتسمو  يعجبو  يندهش أن
 لكنهمو للتو  تعجبهم أو تعجبهم فال يتذوقوهنا أو يتذوقوهنا فال

 رملية قلوب يف كامأثر أو ,أثر بال كطيف فتكونسريعاً  عليها ميرون
 كتاب حال إن السرابية. القلوب تلك يف خفيفة نسمة أي سدهامت

 ال جةلدر  متعبةو  التصور تفوق لدرجة صعبة عام بشكل اإلنرتنت
 يف الكتاب ليتو  حشية.و  بصورةو  املوت حىت قاتلةو  وصفها ميكن
 سريعة بصورةو  اآلخرين حياة يف عابرون أهنم ينتبهون املراحل أول

 القرية أهل فال جداً  عالية سرعة على هوو  صغرية بقرية مير كقطار
 يتذكرون القرية أهل لكنو , القرية أهل تأملوا الركاب وال الركاب حملوا
 قد الطريق يفقرية  هناك أن يعلمون القطار أهلو  مر اً قطار  ناكه أن
 احلروف لعل قمر. بال ليلو  أثر بال عبور حياة إهنا, عبورها مت

 على أجربتين أو, حساهبا أحسب ومل يدي بني من خرجت امأخرية
 هبا تأخذوا أن فلكم, وحزن ضجر حالة يف كتبت أهنا أو, كتابتها



  مذكرات مدمن إنرتنت|

181 

 

 تكون قد حروفو , واقعية بعفوية صدرت حروف فهي تردوها أو
 يذكر. أن جيب حق هالكنو  العسل حلال مناقضة

 ما كل ستخدما " :دايك فان هنري يقول المواسم: 
 مل إذا الغابة على سيخيم الصمت إن..مواهب من متلك

 صويت يتدول رمضان يف ". الرائعة امأصوات ذات الطيور فيها تغرد
 الرتكيز يكون بل, أكرب كلبش ديين صوت إىل سياحي صوت من

 من عذر إال هذا ماو , دخول كل عند اإلسالمية الصفدة على
 استفيد فكيف, اجلهاز هذا مبقابلة الشهر روحانية أفقد ال أن أجل

 شهر خالل الثمني وقيت علي يضيع ال الذي بالشكل لكنو  أفيدو 
 التقارير توديع على العزم إال أمامي يكن فلم, الكرمي رمضان

 اإلسالمية الصفدات على الرتكيزو  املختلفة والكتابات احيةالسي
, الشهر هذا يف أفضل بصورة أفيدو  أنوع أن أحاولو , أكرب بشكل

 الصيام عن فتاوى إىل تائبنيلل قصص إىل للقرآن تفسري فمن
 الذي الوحيد هو رمضان ليسو , املختلفة احلياة شئون عنو  أحكامهو 

|   
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 كل إن بل, لألحاديث اً منطلق نتكو  مناسبة إىل الزمان فيه حنول
 لديه اإلنرتنت فكاتب, موضوعاً  ايكون مأن قابالن ومكان زمان

 املتابعة يستدقو  قدميه على قائم موضوع إىل هلحيو  نمأ استعداد
 ..العطاء بكثرة السخاء الوريار:"اليقاس يقول املتأمل. يستوقفو 

 املناسب". الوقت يف بالعطاء بل

 حقله يزرع ال الذي " الصومايل: ثلامل يقول طفل: ثورة
 سبباً  يكون قد ببيته يهتم ال الذيو  ". اجلوع من ميوت

 يف الكتابة أجل من محاس كليو  البيت إىل يوم ذات قدمت هبدمه.
 بكتابة للبيت الوصول قبل نفسي تاستعد   أن كانو , اإلنرتنت

 امأيديو  الكلمات صف قد فالذهن, قادم ملوضوع ذهنية مقدمة
 طريقي يف, املفاتيح لوحة أرض على احلروف مع تلتقي مأن اقتشت
 أطرح أن أجل من عائليت على مررت يب اخلاص احلاسب لوكر

 حبيث الضمري إراحةو  الذمة ئةترب  أجل منو  وبسرعة عليهم السالم
, وجه أكمل على بأسريت التقيتو  واجيب أديت قد كأنينو  أظهر

|   
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 اليت امأسئلة وكل ,هلمأحواو  دراستهمو  صدتهم عن بسرعةو  سألت
 أرسلتها اجلواب أنتظر أن بدونو  طرحتها ذهين من قريبة كانت

 عن أحبث أن فداولت بطرفة هاأختم أن اجلميل من كانو , ىترت 
 إىل أدخل أن قبل تبتسم الوجوه أجعل أن أجل من ذلكو  طرفة
 ذهين يف أعددهتا اليت الذهنية املقدمة أن لألسف لكنو , اجلب بةغيا
 تكون طرفة مأي مكان يتبقى فلم امأمامية الذاكرة كل تأخذ قد

 اللقاء ذلك ءإهنا يف فشلي رأت ملا زوجيت قالت, اليد مبتناول
 أخروين..أخروين, املعتاد اجلواب فكان العشاء؟ تريد مىت..السريع

 بدأت إن أفكاري أقطع ال أن أجل من ذلكو  مستطاع قدر كربمأ
 اإلنرتنت. عرب الكتابة يف

 أفضل الوقت استغل حىت لغرفيت املؤدي بالطريق ثويب زاريرأ أفتح
 والذي املعتاد ثويب من فأخرج, ثيايب بني من نفسي خراجأ ,استغالل

 سمعتف لغرفةا دخلت, الواسع اإلدمان ثوب ألبسو  فيه الناس أقابل
, هامن خارجة بسرعة تقفز صغرييت الغرفة فإذا أنرت طرفها يف خربشة
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 ختفى ال الصغار من احلركات هذه فمثل, رس امأمر يف أن علمت
 باجلهاز فإذا احملمول جلهازي ذهبتو  امأمر أمهلت, أبوالعيال على

 املفاتيح لوحة حبيبات اجلهاز حول من رأيتو , مصراعيه على مشرع
 هناكو  فواصل هنا, حروف هناكو  حرف هنا, امأرض على منتثرة
 أقدمت قد صغرييت أن فعلمت, أرقام هناكو  عالمات هنا, نقاط
 تأمل أو بالتفكري فرصة يل الشيطان يدع مل, ربته  و  العمل هذا على
 أفهم أنو  وضعي أدرس مأن جمال أي لنفسي أدع ملو , احلدث هذا
 عملو  مصغر احتجاج هو إمنا العمل هذاو  اخلطر مؤشر هذا أن

 عن غياب من به قوم أ ما على الشجبو  االستنكار به يقصد
 عيين من يتقافز الشرو  بأوداجي ينفخ الشيطانو  خرجت, امأسرة

 فوجدت أبنائي فيها جيتمع اليت الغرفة تلك إىل بسرعة ذهبتو 
 أخطأت أهنا عرفت قد فهي, أمها خلف اختبأت قد الصغرية

 لكنو  حمتواها اجلميع يفهم مل صرخة صرخت, ختتبئ أين عرفتو 
 فقلت مأمرا ما الزوجة: فقالت طبيعية حبالة لست أنين دركوني

 زوجيت ذهبت, جبهازي أحدثت ماذا نظرياو  صغريتكو  أنت هيبأذ
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 وجه يف السرورو  الفرح عالمات رأيت دخلت فلما بنتها.ا تبعتهاو 
, تظهرهاأن  حاولت اليت الدهشةو  االستنكار عالمات خلف امأم

 هلو  فقلت, ياصغرييت أفسدته ما أمجعيو  أذهيب بنتهاال فقالت
 امأجزاء تعيد أن ستديلامل فمن الفساد هذا تصلح أن تستطيع
 هربت مين غفلة حني يفو , املكسورة احلروف تصلح أن أو املفككة
 يرعاها مل الذي أبيها على الظفرو  النصر معلنة أخوهتا إىل صغرييت

 عرضك هذاو  تركيبها يف أساعدك سوف زوجيت قالت, رعايتها حق
 العقاب من بنتهاا حتميو  الغضب ةوطأ من ختفف كي زوجيت من
 إن حل قد العقاب إالو  أول إنذار هذاو  شكراً  هلا: قلت, تظراملن

 ضاعت فقد حظي أندبو  احلبيبات أمجع امأمر.أخذت تكرر
, رجعة غري إىلو  بسرعة احلادثة تلك نسيتو  الغضب ثنايا يف املقدمة

 يف امأكرب املتسبب أنا أنين أعرف ال حىت أحموها أن حاولت فقد
 تكوينها.
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 السعادة عربون "العذاب:الياباين ثلامل يقول التواصل:
 وقت لديهم ليس اليابانيني أنب اعتقادي رغم أحياناً".

 يفو  مشغولون فهم, احلكمو  امأمثال ينتجوا لكي الكلمات لصف
 مع يتبادلوا أن أجل منو , بالتقنية العامل تغذية أجل من دءوبة حركة
 التقين داحلدي فيعطونه بالنقط الثري هوو  املصاحل الثالث العامل

 النهارو  بالليل فهم, امأصفر أو امأسود الذهب يأخذونو  املشكل
 ليأخذوا عقوهلم تنتجه ما أمجل يعطوننا أن هوو  احدو  هلدف يسعون

 حق هذاو  غريهم. أحد يأخذه أن قبل أرضنا باطن تنتجه ما أمجل
 حقوقهم. من

 يبني أعاله ضرب الذي املثل لكنو  موضوعنا هذا ليس العموم علىو 
 من يكون قد املفقودة الطاقةو  طاقة إىل حتتاج املكتسبة السعادة أن

 أما, اجلديدة املكتسبة السعادة من أهم أخرى سعادة انفقد ورائها
 من تبدأ الصداقة من شبكة تشكلت وقد املنتدى صفوف يف حالنا

 اً أمس ليست الصداقةو  ,امأرض أقطار يف تنطلقو  نفسي هنا..من

|   
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 أن بدون أو نعززهو  عليه حنافظ أن ونبدو  به نعتزو  ننطقه فقط
 حيتاج املطلوب التواصل بل إن, وشائجه نقويو  أطرافه مع نتواصل

 مع تسعدو  للموهوب تباركو  البعيد عن تسألو  الغائب تتفقد أن إىل
 ال والبذل بذل إىل حيتاج هلكن مجيل هذاو  ,للمكلوم حتزنو  السعيد

 الدائم احلرصو  كريالتف بذل إىل حيتاج بلفدسب  املال بذل يعين
 الواجب أداء عن التأخر عدمو  وقتها يف الفرص فوات عدم على

 جيعل امأطراف كثرة معو  امأشياء تلك كلو , معني بوقت املقيد
 )التجييم( من مأخوذة كلمة هيو  )جييم( املطاف آخر يف الفكر
 التفكري عن التوقف ميكانيكية بلغة تعين هي بل (التنجيم) وليس

 من الذهنية احلركة عدمي فأصبح, تروسه تشابك نتيجة ذلكو  واحلركة
 امأعضاء من امأصدقاء هناك كذلكو , املتابعة يستدقون الذين كثرة

 معليه متسي أن منك ونفينتظر  وجدانياً  ارتباطا بك وارتبطا قد الذين
 مهل تشكي أو ممهومه عن تنفس أو, متشجعه أو تصبح أو

 أصداب من أصابك دق مصاب من اهلل بعد إليه تلجأ كطبيب
 الو  سبب. مأيو  شكل بأي بابه تطرق أن منك يريد الكل الشبكة
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اً موجه امأعضاء قبل من يكون العاطفي االرتباط أن القارئ ن  يعتقد
 كلو  القطة" "ساقطة لكل إن بل, فدسب بارزينال لألشخاص

 فهناك, مرفوضة موضوعاتهو  مشاركاته كانت لو حىت أتباع له عضو
 ال قابلية هلمو , أناو  أنت تشمها ال ورائدة بطعم له حيسون أناس
 بضاعة صاحب لكل يروج الشبكة عامل فهذا نتصورها. أن ميكن

 به. ترحبو  له تبارك الشبكة فسوقعنده  بضاعة ال منبضاعته و 

 فهم أحواهلم تفقدو  خلف هؤالء بالسعي هنا املشكلة ليستو 
 ال الشبكة عن املتددثني حديث أن املشكلة بل, ذلك يستدقون

 له وليس أول له امأعضاءو  املوضوعاتو  التقارير عن الكالمو  ينتهي
 الشاحن يفقدو  اجلوال بطارية تنتهي أن هوو  آخر له بل عفواً , آخر

 لوو , العجاب العجب اجملال هذا يف امأصدقاء يتددثو , شدنته
 بعض قبل من املتصلة املكاملات مدة عن جنز موسوعة علمت

 منهم طلبتو  رؤوسهم لقبلتو  إليهم وسوعةامل مأتت امأصدقاء
 املكاملات أطول موضوع حتتو  املوسوعة يف عملهم يدونوا أن تكرماً 
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 أو جنز موسوعة إىل الدخول وليس, اخليالية املنتديات عن الرجالية
 الذي بل , عنه أتكلمأن  يستدعي الذي أو امأهم احلدث هي غريه

 أهله ينسى باهلاتف ثيتدد عندما املدمن أن هو احلديث يستدعي
 نم  و  ,احلياة عن تام غياب يف فهو حوله من كل ينسىو  جريانهو 

 يغيب كيف استغراب, إحباطو  استغراب نظرة إليه ينظرون حوله
وال  مهل يعي ال مأنه حباطاإل يصيبهمو  املدة تلك كل الوعي عن

 مكاملات هناك أن قلت إنو , بوجودهم حيس أو مبطالبهم يهتم
 الذي الواقع هو هذا لكنو  صدقتموين ملا لساعاتبا تتم دولية

 به. وقعت قد أكون قد أو شاهدته

 حقيقي إنسان كل "يف:نيتشه فريدريك يقول الخلوة:
 يف يلعب الطفل كان نعم اللعب". يف يرغب طفل   خيتبئ

 تأخذ ال مل وقت كل يل يقولو  يأيت الطفل هذا أن بل عقلي
 منو , لك البيت خيلو أن أجل من أهلهم إىل هبم تذهبو  عائلتك

 أن لتستطيعو , إزعاج أي وبدون حبرية الكتابة تستطيع أن أجل

|   
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 رأسي يف الفكرة هذه , عشعشتصدي وجب املنتدى يف تشارك
 أنا أنين يعلمون الهم و  هبم رحيم أو عليهم مشفق   كأينو  قدمتهاو 

 جتلبو  بعائلتك تذهب أن الساعات ألذ منف ,لذهاهبم احملتاج
 صوت إال فيه تسمع ال جيعلك هبدوء فيه جتلسو  البيت ىلإ الصمت

 احلبيبات على تعزف فكأنك, املفاتيح لوحة على أصابعك وقع
, قصة أو حكمة نتجتل فكرةب ةفكر  فتمزج, للبيانو البيضاءو  السوداء

 حياة منطلق هو فالصفاء اإلبداع من الكثري جيلب اهلدوء هذا
 امأطفال. امأول عدوه اهلدوءو  دوءاهل يف إال يولد ال الصفاءو  الكاتب

 من املناسب قىتنأ خلويت يف فكأين هباءو  اسرتخاء بفرتة أنعم
 لوحة على فأرمسها صلدت فإن عقلي على أعرضها مث امأفكار
 أفخر يعرض متجر يف فكأين, اً مناسب أراه الذي بالشكل املوضوع

 تبضعامل على يبقىو  ,مجيلة فكلها سيء هابين فليس ,امأفكار أنواع
 ذائقته. يناسب الذيو  منها امأمجل خيتار أن
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 وهو واحد شيء يعيبها حسنهاو  مجاهلا رغمب اللدظات هذهو 
 علي   يقطع عندمارنني اجلوال  هباؤها لقت  ي  و , سريع بشكل انقضاؤها

 صوت فهذا ,الكرمية العائلة من املهلة انقضاء معلناً  أفكاري حبل
 يتبق ملو  كلها الكون عيون غطى قد النوم مأن اجمليء يطلب أبين

انقضاء  من بالضجر فأحس, غريهم مستيقظ امأخوال بيت يفأحد 
من  أخرى طريقة هناكالضجر ال يعين انقطاع امأمل  لكنو  , الوقت

 للطرفني مفيدةو  جديدة أخرى مبفاوضات فأبدأ أجل متديد املتعة
 يفو  اللطفو  الرمحةيف ظاهرها  بصورة عرضهأ آخر اً مغري اً عرض فأقدم

 بأن يقضي فالعرض ,اخللوة حبو  املسؤولية من اهلروب باطنها
 امأمر أول ففي, ينعموا بإجازة ممتعةو  أخواهلم عند تلك ليلتهم يقضوا
 لكنو بالنسبة هلم  مثريو  مجيلشيء  فالتغيري تغمرهم السعادة كانت

 أدواهتمو  ألعاهبم عن البعدو  النوم مكان تغري أن أحسوا الوقت مع
 تلك من قصرية فرتة بعد الرتاجع فكان يطاق ال شيء جوهناحيتا اليت

 .كاف بشكل هبا أنعم فلم لذا ؛اجملانية العروض
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 برفقة السفر عليهم عرضي   أن عليّ  تنزل أن أمتناها اليت الكرامة أماو 
 جيعلين رحيلو  بياض على أوقعها هلم مفتوحة أجازة فهذه, أهلهم

 الوقت طوال مفتوحاً  كوني فجهازي ,وحديت يف سعيدة بأيام أنعم
 يف اإلنرتنت متابعة عن انقطاع الو  العابثني عبث من خوف فال

 طلبات تعكرها ال خلوة ,السباتو  الصدوة يفو  والنهار الليل
 كل يفو , املوضوعات مجيع أهني مأن فرصةو  ,واحلاجيات امأغراض

 رحلتهم يف سعداء أهنم أطمئن أن أجل من ليس عليهم أتصل فرتة
, قريبة يتهااهن أن وأ الرحلة ميلوا مل أهنم أطمئن أن جلأ من بل
 واالستعداد التأهب من حالة تبدأ عودهتم بقرب أعلم عندماو 

 قدو , بدأهتا اليت التقارير كل إهناءو  املعلقة امأعمال كل لتشطيب
 حيبو  عائلته من أكثر اجلهاز حيب أحد هناك هل البعض يستغرب
 هبذا بتليا من أقول أوالده أمو  صاحبته من أكثر اإلنرتنت أصداب

 كل من السالمة اهلل فنسأل الشقاء هبذا يكون أن اً غريب فليس البالء
 والندامة.. اخلسارة إىل يقود عمل
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 يطري سريع امأمل إن:"شكسبري يقول الليل: منتصف في
 ومن قديسني, العظماء من فيخلق اخلطاف, بأجندة

يف  أتوسعو  كبرية الً اآم أحققإنين أرغب أن  عظماء". الشأن قليلي
 فآمايل, الفطن العاقل حتريو  احلكيم منها يضدك قد لدرجة آمايل

 سرابية أحالمو  رملية آمال أهنا للسامع خييليف الشبكة  أبنيها اليت
 إهنا ,املنام أحالم يف أو وراقال على إما التدقيق حمتملة أهناو 

 امأشعةبه  تنتظر أحد املارة لكي تتالعب جند ظقي يف كسراب
 أجل من هوايتها متارس الشمس فأشعة ,الظهرية وقت يف تتسلىو 

 السراب مع موعداً  لنفسه ضرب الذي املسكني ذلك بعقل تعبث أن
 وقت. أنسب يف

 كل أتفدصها بدأت بل ببنائها أكتف مل شيدهتا اليت أحالميو 
 أن أجل من مسارها يف التغيري أو حمتواها يف التبديل من أكثرو  حني

 على أمشي رويني أن أسريت أفراد على غريباً  فليس, مجاالً  أكثر كونت
 احلروف وأتلمس جهازي أفتح مث الليل منتصف يف أقدامي أصابع

|   
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 يف طرأ قد موضوعاً  أكتب أن أجل من ذلكو  الظالم قتلها اليت
 ممن فش  كت  أ   أن قبل من عجل على اجلهاز أغلق مث الليل منتصف

 بإحساسو  مطمئناً بعد هذا العمل  فأنام ,العائلة أفراد من حويل
 كان ملاو , وقته عن العمل رجئأ ملو  واجيب أديت قد أنين شعورو 

 إمكانيات يتطلب فهو الظالم يف عمل كأي اً متعب الظالم يف العمل
 قدر بأقل عمالً و  امأداء يف سرعةً و  جلةالو  ائفةاخل نفسهتدئة للو  كبرية

 أنمع ماسبق  اهأواجه يتال املعضلة فكانت, امأضرارو  الوقت من
 أفتح أن حاولت لوو  ,الليل ظالم من كثرياً  لدي تتضح ال احلروف
 من اخلائفني قبل من برتويع نو اآلمن مأحسو  البيت أهل لتنبه امأنوار
 أجل من مبكراً  بالرقود أبنائي أطالب أناو  امأنوار أفتح كيفو  ,أمثايل

 خالف من أول أنا فأكون الدراسي ليومهم مبكراً  يستيقظوا أن
 بالدرجة كالمي أخالف أن نفسي ةقرار  يف املهم ليسو , كالمه
 عند املرء يكون أن املنتدى يف هنار ليل أدعو أنين املهم بل امأوىل
 اإلنرتنت أهل من أصدايب بنيو  بيين اً أدبي الالئق من فليس كلمته

 نفسي أحدث كنت املشكلة هذه أمامو  به. آمرهم ال م أخالفهم أن
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 القطط كعيون إضاءة للدروف جعل املفاتيح لوحة صنع من أن لو
 عظيمة. خدمة أمثالنا من العلم أهل دمخل الطرقات يف تلمع اليت

 سارق جتعل راحةو  عظيم أثر له كان اً قرار  امأمر هذا يف قررتو 
 فقررت وجل أو قلق بال يعيش الليل منتصف يف أمثايل من الوقت

 اللوحة على احلروف رؤية بدونو  يحاملفات لوحة على الكتابة أتعلم أن
 أوقايت أعيش بدأت حىت امأمر هذا يف تعاىلو  سبدانه اهلل وفقينو 

 أعمايل بعض من وأعدل التقارير وأكتب احلروف أتلمس رهبة. بال
 , ترتبص يب حىت ال أنام الرائعة فامأفكار, متأخرة علي طرأت اليت

 لتنفيذها أفضل يقةطر  وجدت قد أهناأخربتين و فإذا فعلتها أيقظتين 
 الطارئ. الواجب أداء أمام االستسالم إال الضعيف للعبد يكون فما

 فبعد وقت كل يف امأعضاء جتد أنك اإلنرتنت أهل غرائب منو 
 تدخل ال نساء هناكو  ,يوم كل وجودهم أالحظ أناس هناك الفجر

 الشبكة يتابعون نو موظف هناكو  ,امأطفال ينام أن بعد إال اإلنرتنت
 بأوقات ختصصوا قد أشخاص هناكو  ,معينة أوقات يفو  ائرهمدو  من
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 منو  ,للتأمل يدعوا مألوفة أوقات يف امأعضاء دجت فأصبدت  , معينة
 يف املوقع أمام الفتيات أجد أن هلا أحزنو  أتأملها اليت امأشياء أكثر

 مما كذلكو  ,الظالم يف إال خترج ال فالذئاب الليل من متأخرة أوقات
 يف مشاركة جتدهاو  أبناءهاو  زوجهاو  بيتها املرأة ترتك نأ النفس يف حيز
 فعلها أن أقول أن هنا املقصود وليس ,الشبكة زوايا من زاوية كل

, املرء فيه يعيش الذي احمليط من عليه حيكم فعل كل مأن خطأ
 تسهرو  الطويل الليل العامل هذا يف تعيش املرأة أن أستغرب لكنو 

 هتملو  باهتة شكر كلمة أو ابرةع شهرة أو زائف جمد عن لتبدث
 أستغربو  ,الكرمية أسرهتا سعادهتا مصدر من يكون عندما ذلك كل
 أو امأعضاء ظهور على جمدهم يبنون الذين املواقع مالكو  أهل من

 أن أجل من احلثيث بالعمل يطالبوهنم فتجدهم املشرفاتو  املشرفني
 إعالنات على واحيصل أو املواقع بني مميزة مكانة أو مرتبة هم ينالوا
 كلمات امأعضاء على ينفقون فهم, امأموال من الكثري عليهم تدر

 مميزة عضوية أو زائفة شهرة تنال أن ذلك يف املقابلو  والتمجيد الثناء
 أمهل يقولون فكأهنم احلقيقة عامل يف أماو , يؤخرال و  يقدم ال اً لقب أو
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 لوياتامأو  مجيع ألغو  أسرتك أمهل شيء كل يف لنا كنو  شيء كل
, شئونك يف امأوىل امأولويةو  القائمة رأس حنن واجعلنا حياتك يف

 مث رسالة يؤدي أو معني وقت يف أبوابه غلقت   موقع أي إنين ال أعرف
 جناح أن بالرغم جمزية رواتب املشرفاتو  للمشرفني يصرف أو ,يقفل
 واخلسارة اخليبةو  يتدملونه القاسي العمل وأنعلى هؤالء  قائم املواقع

 يف يعوها أن ميكن ال أمراض أو النفسية حالتهم أو أسرهم يف نوهناجي
 اإلدمان عن املواقع بداأص يتددث أن أمتىن كنت حينها,كم

 مالك يصرخ أن أمتىن كنتو  ,اإلنرتنت مستخدم على السليب أثرهو 
 على والربوز الذات حب يكون ال أنو  ,كفى يقولوا وأن املواقع

 يف أعيش أكون قد لكنو , وامأمسى امأول اهلدف هو الغري حساب
 غري يف لكنو  وقت كل يف أبنيها اليت اآلمال من أمل هو أو أحالم
 احلديث بدأ من أن ترون أال الفقرة هذه ختام الصديح..يف مكاهنا

 آخره. بكاتب عالقة له ليس كأنه أوله
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 ال واحلب اخلوف:"اإلسباين املثل يقول :العربي الحوت
 مائدة على جيتمعان ال بل حد".وا طبق من يأكالن

 ظلماء ليلة ففي, واحد مسكن أو واحدة غرفة يف وال, واحدة
 أعرفهم ممن اجلوال رسائل عرب وصلتين خائفة خافته مهسات تسربت

 من عمالقة شركة أن عاتئاالش تلك قولت ,الشبكة أصدقاء من
 يةالعنكبوت الشبكة يف املميزة املواقع تبتلع بدأت اإلنرتنت شركات
 عليها اليت املواقع من جديداً  موقعاً  يوم كل تبتلع أهناو , العربية

 نصيبها تأخذ مأن طريقها يف هيو , اإلنرتنت رواد قبل من )العني(
 هذا يف امأميزو  امأقدم املوقع إال تأخذ لنو  السياحية املواقع من

اليت بدأت تتابع املواقع العربية  (العربية مكتوب) شركة اإهن, اجملال
 شركةالعني امأخرى على و عني على املميز منها فوضعت شرائها ل
فهي  قوهتاو  تقنيتهاو , حلمهاو  بشدمهاالعمالقة  (yahooياهو)

عن طريق شراء  العربية السوق بالدخول إىل تسعى من أجل إقناعها
ربطتها بشكل يناسب شركة و طورهتا و املواقع اليت مجعتها )مكتوب( 

ة اليت صغري فيما بعد..ومن بني امأمساك ال هلا هذا الذي متو )ياهو(..

|   
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 أخفيكم الو .(.املسافرون العرب) موقع الكبري العريب احلوت أبتلعها
 مل ملاذا أعلم الو  أخافتين لكنو  الشائعة أصدق مل أنين

 حب تشربت أنين نفسي أعترب قد صدها؟! قد احلب فهل..أصدقها
 بدون يذهب لن الناس عنه قال مهما املوقع كأنو , يل هفكأن املوقع

 ولألعضاء له تقديريو  حيب إن بل, مين يستأذن أو يستشريين أن
 كأنهو  امأمر هذا جعل اجلديد العضو حىت اهلرم رأس من إليه املنتمني
 يف ستفتيهماو  الرؤى ملؤويل ذهبأ أن تستدق ال أحالم أضغاث
 فيه أملك ال املوقع ذلك يف أنين, يعربون للرؤيا كانوا إن ررؤياي

فيه  أضع أو, جداره يف ةواحد طوبة أبن ملو , خردل من حبة لمثقا
, ملك صاحب أنين أعتقد كنت لكن, تشييده أجل من واحداً  رياالً 

 العاطفة علي غلبتو , املوقع يف فعال مساهمو , حب شريكو 
 بالفعلو , خاطئة حسابايت أن علمتو , نفسي يف املوازين أختلتو 
 الذي منتدايو  املفضل وقعيم يف كثرية أشياء تغريت وجيز وقت يفو 

 حني ساحاته يف أسهرو , أبنائي أقبل أن قبل السفر بعد أقبله كنت
 حاجة نسيت أن يوم أعضاءه حاجات عن أحبثو , أسريت أترك
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 أو يستفسر ملن الطريق فتحي   أن أجل من أرهقو  أتعبو , عائليت
 موقع إىل دخلنا فكأننا عليه عتدناا الذي التصميم تغري, يسأل
, املوقع رأس يف اليت الدعايات تغريت, نعرفه أو نألفه مل جديد

 أساسية أمساء اختفت, السابق التوجه تناسب ال دعايات فظهرت
 من أحلظ, نعرفها نكن مل إدارية أمساء ظهرت, تظهر تعد ملو 

 احلال يتبدل أن من القلقو  اخلوف امأمور ببواطن العارفني كتابات
 االتصاالتف, حوله فواتلاو  اجلميع فهأل الذي املوقع سياسة تتغري أنو 
 جواب عن يبدث أو حل عن يبدث الكلو  امأيام تلك تنقطع مل

 كافياً  جواباً  جتد ملو  امأعضاء رؤوس يف تدور اليت التساؤالت لكل
 )الدومني املوقع نطاق تغري فرتة بعد املخضرمني. ألسنة من شافياً 

domain) بظاهرها اخلري حتمل ال سوداء سدابة امأفق ويف ,
 من أشعتها ببعض متدنا أن حتاول بدفئها ننعم كنا اليت الشمسو 

 الشمس, السدب سواد حيجبها لكن املظلم الركام ذلك خلف
 اً مظلم ليالً  لكنو , قبل من تفعل كانت كما الطريق لنا لتنري جتاهد
, السوداء السدابة تلك على الغموض يبقيو  النهار يمدول يقرتب
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 الغد حا صب ننتظر أن إال لنا ليسو , سواد كل فيخيت الليل سواد فمع
 يكون كيف أعلم فال, املعتاد حا الصب هو ليس الغد حا صب لكنو 

 بدون يومي أبدأ أن يل كيف أعرف الو  مشسها غياب مع احلياة بدء
 سبدتو , عشقته الذي املوقع ذلك ألوان برؤية ياعين تكتدل أن

 أعلم ال, هئاأعض بني عمري من مجيلة بلدظات نعمتو , ببدره
 يدار أو جدد؟ بأشخاص يدار موقع مع القادم اللقاء يكون كيف
 الذي ولكن يل؟ بالنسبة معروفة ليست توجهات هلا عقول  و  بأيد

 بصره يعمي احلب أنو , الثمالة حىت عاشق العريب العاشق أن أعلمه
 امأوىل مأساتان: إنسان كل حياة يف"شو: برنارد ليقو , فؤادهو 

 املنتدى أحببنا لقد ."يفقده عندما فهي الثانية أما ب,احل جيد عندما
 بكل املنتدى, نبضناو  عيشنا هوو  حياتنا هو املنتدى أصبح حىت

 هدفنا هو شأنه إعالءو  رفعتهو , تقديرنا حمل اإلداري تسلسلهو  طاقمه
 كان , لقداالجتماعو  اخللوة يف, احلضر يفو  السفر يف, هنار ليل

 حوله معه نتددث من جند مل فإن يثناحد هوو , هاجسنا هو املنتدى
 أو, أصابنا قد اخلبل أن الناس حسب حىت, عنه أنفسنا مع حتدثنا
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 إال منه نصدوا مل مقنن الغري العنيف احلب هذا زارنا. قد اهلبل أن
 ال امأصليني املالك أن أحسسناو , احلال تبدلو , الشعار تغري عندما

, الدار أهل بني مرة مأول الشيطان تبسمو  القرار. كامل ميلكون
, السقوط هذا مثل ينتظرون الذين الشامتون بتبسمه تبسمو 
 مها: كلمتني متصل كل حديث ثنايا يف أن مرة مأول أحسستو 

 )حنن( يصوب البعضو  )هم( قدتين البعض كانو , )حنن(و )هم(
 أنا هل أنا؟ السبيلني أي يف أعلم ملو  )حنن(و )هم( بني فرتة ضعت

 الفريقني مع تواصلتو  الوصال أفقد مل لكنو  ()حنن مع أو مع)هم(
 املنتدى يف احلياةو , زادت قد التوتر شدة أن رغم عالقة أي أقطع ملو 

 تؤملين مل أو, أتأثر مل أنين أقولو  مثالياً  أكون لن ا,هتكسابق تعد مل
 أراجع لكنو , عنوة سكين أحتل كمن اخلطوة تلك مأن اخلطوة تلك

 أو مستأجر بيت هو بل بييت؟! ليس هأن أقولو  نفسي أعزيو  أتأملو 
 يف املكوث مقابل التقارير أقدم أن هو املقابلو , مبقابل سكنته بيت
 إىل دائماً  أفكر كنت املنتدى بيع قبل بالكامل. قيمته مدفوع موقع
 جسدياً و  نفسياً  جهداً  يتطلب أنه خاصة يستمر؟ سوف املوقع مىت
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 هدفهمو  متدمسون شباب هم املالك من خلفه يقف منو , مالياً و 
 خيطر يكن ملو , العرب السياح خيدموا أنو , اجملتمع يفيدوا أن امأول

 إن, جسدياً و  فنياً و  مادياً  إدارته تصعبحىت  املوقع يتضخم أن باهلمب
 أجل منو  اجلميع أجل من كان امأصلي امأساسي هدفهم
, بشراهة العربية املواقع بالتهام وبدأ الطوفان أتى عندماو اجملتمع,

 لكنو  ,مرهقة كثرية أعباء من يتخلصوا أن الفرصة تلك هلم احتأت
 مأهنم, اخلطوة هبذه مقتنعني يكونوا مل الفاعلني امأعضاء من الكثري

 حتمي أن أجل من ليايل تسهر كانت اليتو  هتإدار  اةنامع ايعانو  مل
 مواقع تستأجر كانتو , املخرتقني من املرتبصني خطر من املنتدى

 اً مناسب اً مكانو  أفضل عمالً  توفر أن أجل من ت(التخزين)السريفرا
 مدى امأعضاء يعلم يكن ملو , أوقاهتم أمجل ليقضوا لألعضاء
 أهنا كيفو , املشاكسني بعض قبل من اإلدارة تواجهها اليت املشاكل

 على يشوشو , العامة أمام امأمرحىت ال يفتضح  أعصاهبا تضبط
 عنها يعلم ال ليتا الضغوط تلك كل جهدهم. يبددو  فكرهم اجلميع

 هذه نفس أيضاً , مقبولة غري البيع لفكرة تقبلهم جعلت امأعضاء
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 بلغ حداً  الوضع مأن املالك قبل من بالبيع عجلت اليت هي الضغوط
 يطاق. ال

 سعادة تصبح أن احلب " :هيتشنز روبرت يقول التائه:
 مل اآلخر هذا لكنو  ". سعادتك من أهم آخر شخص

 أحبث ظللت أحببتهو  ألفته الذي اآلخر هذا, مدائ بشكل أجده أعد
 الذين الكتاب من الكثري حال هذا, اختفىو  غاب قد فوجدته عنه

 فجأة اختفوا, السياحية التقارير عامل يف اسم هلم كانو  بتميزهم عرفوا
 احلروف الو  تطربين أصبدت الكلمات فال, إنذار سابق وبدون
 العطاء, تستهويين والتقارير عاملواضي وال تشجعين الردود الو  تغازلين
 سكب قد حبر   هناك فكأن, ينطفئ بدأ فورته أوج يف كان الذي
 والبعيد القريب على يصرف كان الذي احلب, املشتعل عوده على
, جتف بدأت هناكو  هنا تنثر كانت اليت البسمات, ينضب بدأ

 أن حاولت تضطرب. بدأت سطر كل يف تنبض كانت اليت احلياة
 لكنو , امليدان من خيرج من آخر أكون أنو  باالستمرار نفسي أقنع

|   
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 أنو  ختنقين هناك احلروف أن شعرتو  املسري كمل أ أن أستطع مل
 على هائماً  خرجت, يستشريين أن بدون جيذبين بل يناديين الرحيل
 آمن مكان أو املسري معها أبدأ ةدجدي وجهة عن أحبثو  وجهي

 مللمت, أول جمدن م هناك كان إن آخر جمداً  أرضه على ئأنش
وضعت أقدامي يف بالد أخرى من بالد و ,كلمايت محلتو , حرويف

, مقداره" قل داره من خرج املثل:"من يقول كما لكنو الشبكة 
 خمتلفة بوابات, رابطة أي هبم تربطين ال إدارةو  أعرفهم ال أعضاء

, املكان ذلك يف أكتبه حرف كل يف هبا أشعر وحشهو  قلق حضورو 
 أجد ملو  ,امأول بييت يف ينبض كان كما ينبض هناك بقليب أحس مل

 بنفس خرجت لذا ؛مهي تشاركين أو حريف مع تنبض اً قلوب هناك
..فلم أجد القلوب اليت أحس هبا..لذا مل هبا دخلت اليت السرعة

 يف ركن لك دام أكربج:"ما أنيتا يقولأجد البيت الذي أرتاح فيه..
 البيت". يف ركناً  لك فستجد القلب,
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, اإلنرتنت عامل يف شيء كل تغريو , حال إىل حال من احلال لتبد
فلرب , الشبكة يف حيايت يف امأبرز احلدث هو احلدث هذا كان قدو 

 اإلدمان سبات من صدوتو , الغفلة من استيقظت فقدضارة نافعة 
 استيقاظ فيها بل كامل ضرر ذات يل بالنسبة البيعة تلك تكن فلم
 مملة يلبالنسبة  اإلنرتنت دتأصب اهلل سبدان ,تام غياب من

 فسبدان ,الرأس يصدع فيها احلديثو  الغثيان جتلب اجلهاز مقابلةو 
 .ال يتغيريو  امأحوال غرين يم

 تلك:"فوسديك إمرسون هاري يقول الحقيقة: طريق
 العزف يف نستمر أن جيب وتر, انقطع فإن احلياة, هي
 يقلع ال املدمن كعادةو  الباقية". الثالثة امأوتار على

 من يبدل أو مساره من يغري قد, القدمية حبياته يتمسك فهو بسهولة
 أن فقررتلكن ال يبتعد كثرياً؛ لذا , أقل ضرر عن يبدث أو, حاله
 هو احلقيقة طريق يكون أنو  جديداً  طريقاً  أسلك أنو  النهج أغري

 كل يف اخلري بثو  امأرض أرجاء يف احلياة نشر طريق, الطريق

|   
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 بأن أصدابه تكفل الذيو  (احلقيقة طريق) مبوقع فالتدقت, مكان
, اإلنرتنت عرب امأرض أطراف يف الكرمي القرآن حفظ حلق يقيموا
 جمتهدون هناكو , روسيا يف حفاظ أولئكو  باريس يف حلقة فهذه

 خري دعوةو  حق منرب هلم أرض كل يفو , العريب املغرب يف يدرسون
العاملني  ارقب فرتة للتظو  يكتنفين اخلجلو  دخلت, صدق مقامو 

 الدعوة إال هلم هم ال , إهنمالعجاب العجب فوجدت, هبذا املوقع
 القرآن حلق مشاريع نشر من يبدأ عملهم مكان. كل يف هللإىل ا

 اخلري نشر مشاريع إىل, امأرض أصقاع كل يف اإلنرتنت عرب الكرمي
 تنشرو  االجتهادية امأعمال فتقام, اإلنرتنت أطراف يف املناصدةو 

, املستمرة العمل ورشو , التوجيهية النصائح تقدمو , الدعوية اتاملطوي
 لآلخرة امأجر احتسابو  امأرض عمارة يف كله الوقت يبذلو 

 تريد مشروعاً  تقدم عندماو , مدروسةو  ومقننة مركزة جهودهم, الباقية
 يظفر أن يريد فالكل, عالية بسرعة يهبون جتدهم املساندة منهم

 بامأجر.
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 (احلقيقة طريق) منتدى يف اجلدد بادالص على فكرة طرحت
 أنو , (youtube)اليوتيوب موقع يف الكرمي القرآن بنشر تتلخصو 

 للغة امأوىل املرحلة ففي مرتمجة املنشورة القرآنية املقاطع تكون
 أنطلق.هكذا.و  الفرنسية للغة مرتمجة الثانية املرحلة يفو  اإلجنليزية
 من مأجزاء حمددةمل ع هلا جمموعة كلو , جمموعات بعدة املشروع
 للمشروع املناسبةاحلاسوبية  الربامج تجهيزب العمل بدأ, الكرمي القرآن

 حتريرهاو  املقاطع تجهيزجمموعة أخرى تقوم بو , لألعضاء شرحهاو 
 املقدمة بعمل تقوم جمموعةو , للرفع مناسبة زمنية مبدة تكون حبيث

 تبدث وعةجممو , والصورة الصوت عرب رائع وبإخراج للعمل النهايةو 
 املدين املسجد يف الرتاويح صالة من املرتمجةو  املسجلة املقاطع عن

 ترتيب يتمو  مقطع لكل والنهاية البداية ضبط فيتم, احلرام واملسجد
 ليتأكد للمراجعة فريق هناك النهائية املرحلة يفو , متسلسلة امأجزاء

 عمل..امأخطاء من خالو  بعده مبا متصلو  مكتمل املقطع أن
 نتقدم خطوة كل مع يظهر احلماسو , يهدأ ال يكاد جهدو  دءوب

 من, العامل من شىت دول من املشروع يف املشاركون, امأمام إىل هبا
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, أخرى أماكن منو , أورباو  اخلليج منو  العريب املغرب منو  روسيا
 الفخر بشعور أحس جعلين العمل هذاو  النتاج هذاو  احلماس هذا

 واليت اخلرية الطاقات من فيها امأمة أن فعلمت أسعدينو  أفرحينو 
 هي دروبهو  اخلري أنو , تسخريهاو  توظيفها يف يبدع من إىل حتتاج
 الذي السبيل هو اهلدى سبيل أنو , السوية للنفس احملببة بو الدر 

 اهلل حبمد أمتمنايف فرتة زمنية حمددة و , الطاقات كامل به تبذل
 ية.العامل اليوتيوب شبكة على الكرمي القرآن كامل فضلهو 

 تعليمل لقاحل فتح عند يقفوا مل فهم (احلقيقة طريق) مأصداب أعود
 املفيد اجلديد عن يبدثون دائماً  إهنم بل, اإلنرتنت عرب الكرمي القرآن

, وهم يطبقون جديدةو  مميزة أفكارهم فكانت ,عام بشكل للمجتمع
 هذا جيعل مث حلماً, حياته جيعل أن املرء كوري:"على مدام مقولة
 قناة موقع هي اجلديدة امأحالم تلك أولو  قيقة".ح احللم

 الوثائقيةو  اإلسالمية املشاهد كل القناة تلك جتمع حيث, (شاهدم  )
 أي (TVOnDemand) بـ مايعرف هوو  الفضائية القنوات كافة من
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 النافعة العلمية املادة مجع منه اهلدفو , الطلب عند التلفزيون
 مقاطع وجود من نفسه على الزائر فيه يأمن واحد مكان يف وضعهاو 

 حوله. من على خيشاها أو منها حيذر خملة

 على الكرمي القرآن دستورنا خدمة أمر كان بل بذلك يكتفوا ملو 
 الكرمي القرآن ملقاطع "مثاين" موقع افتتاح مت حيث القائمة رأس

 حيث, العامل أحناء من للقراء والصورة بالصوت مكتبة أكرب حيتويو 
, الكرمي القرآن يقرأ هوو  للمشاهد القارئ يظهر أن املوقع يشرتط
 النتشار.او  القبول وجدو  اً مميز  عمالً  فكان

 وضع مت حيث لديهم حضور امأخرى للغات كانت آخر جمال يفو 
 الصورةو  بالصوت ترمجة عشر ثالثة على حيتويو  "تالوات" موقع

 إىل الكرمي القرآن إيصال منه اهلدف, الكرمي القرآن من خمتلفة ملقاطع
 ال عملو , هناكو  هنا جهود العاملية. اللغات بكل امأرض أطراف
 سبيل يف ذلك كلو , بذلو  احتسابو , ختطيطو  اتنظر و , ينقطع
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 مأن املتعطشة البشرية لكل خريه إيصال سبيل يفو , الدين هذا نشر
 اجلاري. النهرو  الصايف املعني ذلك اخلري منهل من تنهل

 بشكل العنكبوتيه الشبكة من حةالرا إىل حباجيت أحسست فرتة بعد
 بل نفسي مع فيها أقف, حمارب اسرتاحة إىل حباجة أنين أو, تام

 اليت أنفاسي ألتقط لعلي أو, عمري من مضى ما مأتأمل أقف
 خيال بشقيه اخليال عامل خلف الركض جراء هناكو  هنا تبعثرت
 الذي الصدي الوضع ساعدينو , الواقع عن البعد خيالو  اجلمال

 بنيو  بيين الستار أغلق أنو , املؤقتة اهلدنة هذه أختذ نأ تدىن
 كمدمن تدرجيي بشكل مت ذلك كل ,معلوم وقت إىل املشاهدين

 قبل ذي من أكثر يعودو  فجأة ينقطع أن يريد الو  العالج عن يبدث
 ترتيب أجل من النفس مع وقفة إىل حمتاج لعلي أو ,إدمانه إىل

 النفس عن فأنفض حيايت تعم اليت الفوضى من أرتاحو  امأولويات
 أغرب أشعث أصبدت فقد الطويل الطريق هذا يف هبا لصق غبار كل
 أنه أحسست إذا ..كالفراش احلياة:"سندير يقول, املسري طول من
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 ترتيبه". وتعيد تنهض أن هو ماتفعله فخري مريح غري
 أعدتو  الفراش من هنضتو  بنصيدتك عملت لقد..ياسندير..نعم

 ال..أخرى مرة فراشي على مرتاحاً  فأنام ودأع هل لكنو  ترتيبه
 امأرض على أنامو  الطبيعة إىل أعود أن إىل حمتاج أنين أو أعلم؟!
 إىل يذهبون عندما العامل أغنياءبعض  يفعل كما الدنيا هبذه كزاهد

 يطهروا أن أجل من الفقراء عيشة يعيشونو  أفريقيا إىل أو اهلند
 باحلق امأموال بأكل مانشغاهل من عام بعد أرداهنا من النفس

 جانب. كل مع باهلموم احلياة مألهتم أن بعدو الباطل..و 

 آخر حىت قرارا تتخذ "ال كومب: يقول المسافر: زاد
 اتصال وصلين ". جديدة بيانات تصلك رمبا .ممكن وقت

 حنن- حنن صارمة سريعة صرحية بلغة وقال امأصدقاء أحد من
 جيمع, جديد سياحيّ  منتدىً  افتتاح وقررنا اجتمعنا - هم عكس
 أهدافنا على حنافظو  خالله من نتواصلو , أخوتنا على يبقىو  شتاتنا

, احملافظة العائلية السياحة صناعة هيو  قبل من هلا نسعى كنا اليت

|   
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 حني بعد أحسستو  وافقت, مبوافقيت جيزم وكأنه امأمر يف استشارين
 منتدى شاءإن على وافقت أنين على ندماً  ذلك وليس, تعجلت أنين
 أدعي الو , االمشئزاز نفسي يف تثري املكررة امأعمال لكنو , آخر
 إدارة, جديد من الكرة تعيدو  واحد خبط تسري أن ولكن التميز حب

 البعض يرى قد, اخلطوات نفسو  سياحي عاملو  أعضاءو  مشرفنيو 
 تستهويين ال نفسي عن ولكن للنجاح طريق أقرب هو التخصص أن

 مميز عمل أو مفيد شيء يف أكتب أن أريد, ةاملكرر  النجاحاتتلك 
 خط يف لكنو  بسيطاً  جناحاً  حققت لو حىت العمل هذا كان أياً 

 واليت املطولة السياحية التقارير أكتبو  أرجع أن أريد ال, جديد
 ساعات تستغرق اليت للصور رفع من يتبعها ماو , عدة اً شهور  تستمر
 أو القرار باختاذ خرتتأو  كومب السيد أطعت لو أنين متنيت, طويلة
 تفكريي يسابق كان الصدب محاس لكن, وقت أطول حىت أجلته

 املنتدى أصبح حىت أيام إال متض ملو  ,امأمر أعتمدف, تردديو  رديو 
 أن اجملموعة عم الذي احلماس منو , بالكل يرحبو  للعامل اً مفتوح

 هافتتاح مت بل, نو مراقب يعني أو دارةإ رشحت   أن بدون أفتتح املنتدى
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 الذي الفين الدعم أو التدكم لوحة عن يعلم من بيننا يكن ملو 
 على يطلع اجلميعو  يعمل اجلميع لكنو , كهذا موقع مثل حيتاجه
 لبناء متدمس الكل, التدكم لوحة مع التعامل تشرح اليت املواقع
 مت حىت وجيزة فرتة إال ماهيو , القدمي البيت فيه يعوض جديد بيت
 وصوب حدب كل من القدامى امأعضاء توافدو , اإلدارة تعيني

, برتقب يتابعو  بعيد من يشاهد بقي يستجيب مل منو , وسجلوا
 حق. عيناه ماتراه أن يتأكدو  امأمر يستقر حىت

 اخلربةو , اجلديد لتقدمي اجلميع تدفعان النشاطو  اهلمةو  امأيام مضت
 ولكن, فريداً  موقعاً  يكون مأن مغرية املوقع حيتويها اليت امأمساءو 
 عمل إىل حيتاج امأخرى املواقع ملستوى الوصول أو للقمة لوصولا

 أصبح سنوات ثالث خالل يفو  الصفر من نشأ املوقع, مضاعف
 الوطن مستوى على الثالث السياحي املوقع هو تقرييب بشكل
 مواقع جتاوزو , القياسية الفرتة هذه مثل يف رائعة نتيجة هيو , العريب
 أبوابه فاتح قائم هوو  أبواهبا قتأغلو  سنوات منذ سبقته قد كانت
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 لعدد بالنسبة املوقع يف املنشورة املواضيع معدل إن بل, للسائدني
 واضدة النجاح بوادر الساحة. يف املنتديات كل يتجاوز امأعضاء

 "اليصل ملمة كل عند تقودهم , فاحلكمةاملتوالية الصعاب برغم
 والفشل بالتع مبدطات ميروا أن دون النجاح حديقة إىل الناس

 احملطات". هذه يف الوقوف اليطيل القوية اإلرادة وصاحب .واليأس
 املنتدياتو  املواقع محى السنة تلك يف انتشرت آخر جانب يف

 جتد إنك بل املواقع من الكثري ففتدت, غريب بشكل السياحة
 جمموعة على يقتصر فكان النجاح أما, متشابه هناكو  هنا املعرفات
 عمالً و  طويالً  نفس تتطلب املنتديات مأن, قعاملوا تلك من بسيطة
 أن بل إنسان أي جتلب ال السياحية التقاريرو , مميزين أعضاءو  مضنياً 
 أن بعد هذا كلو , يعملو  جييبو  يكتب الذي هو الكاتب املسافر

 ال لدرجة متعباً  يكون قد فهو السفر من عاد منو  السفر من يعود
 من طويلة مدة متضي عندماو  مباشرة التقرير يبدأ أن معها يستطيع

 أو املعلومات ينسى أن فإما يكتب تقريره مل هوو  السفر من العودة
 هتبطو  احلماس يقلو  الكتابة عن بربود يصاب أو الصور تتفرق
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 إن إال ,امأدراج يف التقرير فينسى املناسبة وقت ضيمي أو ,العزمية
 وجد أو العمل هلذا حيمسهو  يديه على يشد من املوقع يف وافق

 أن يريد جديد على يطلع أو البالد تلك يف بأيامه تذكره اليت التقارير
 الشيء. هبذا والقراء املتابعني يفاجأ

 يف إفالس "أسوأ هـ.و.أرنولد: يقول التدوين:و  المدونات
 كل يفقد رجال دع .محاسة يفقد الذي الرجل هو العامل

 إىل ثانية مرة الصفوف خيرتق وسوف محاسه أال العامل يف شيء
 أن يل تبني كأنكو  (أرنولد) يا نفسي من أخجل جتعلين النجاح".

 أن املتوقع النجاح عن تنازل هو إمنا الراحة طلبو  الدعة إىل الركون
 قد الضريبةو , كثرية املبشرات أن خاصة, مشواري هناية يف أحصده
 أن بعد أتأخر أن املعقول من فهل, أوكلها جلها مقدماً  دفعت

 هلو , الكثري خسرت أن بعد أخرج أن احلكمة من هلو , تقدمت
 هذه يف, منثوراً  هباءً  مشواري كل يكون أن العقل يف الرجاحة من

 فالصواب, اخلطأ من الصواب أتبني ومل, لدي الفكر تعطل اللدظة

|   
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 إىل انظر فعندما ذلك من أشد بل, نمتساويا امليزان كفيت يف اخلطأو 
 يرجح اخلطأ كفة إىل أنظر عندماو  الصواب يرجح الصواب كفة

 الصواب كأن أو, واالضطراب احلرية يل يريدان فكأهنما, اخلطأ
 أيهماو  الصواب أيهما يعلمان فال حرية يف دخال أيضاً  مها اخلطأو 

 أنو , يديك يف اللعبة خيوط تتشابك أن معقدة حالة هذهو , اخلطأ
 لون لديك فيكون امأبيض من امأسود تعلم فال عليك امألوان ختتلط
 حتدد أن تستطيع فال, بعضهما مع اللونني جامعاً  )أبو د( هو جديد

 العزة بأوج أنتو  امليدان؟ من لالنسداب مناسب هذا الوقت هل
 زال ال امليدان أنو  ملا يأيت بعد الكامل النجاحأن  أم االنتصارو 

 النجاح؟ من أعلى مراتب إىل يصعد أن يريد ملن متاحاً و  مفسوحاً 
 إقبال حممد حكمة أحتاج إنين بصدق, شافياً  اً جواب له أجد مل سؤال
 مأعرف العقل وأعطين "ال" مأقول القوة أعطين قال:"ريب حينما
 هذا خضم ويف .أقوهلا" مىت مأعرف الكفاية وأعطين أقوهلا, كيف
 حالة ينهي لعله مؤقتاً  حالً  وجدت الظاهر الرتددو  املتالطم البدر
 أن الحظت فقد, املستقبل يف منظم لعمل بداية يكونو  الرتدد
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 يف مبعثرةو , قطرة حبر كل يف وأعمايل وهناك هنا أصبدت كتابايت
 ينتقل أن فعليه (جند نسيم) يتابع أن يريد منو , الشبكة أجزاء كل
, االسم على أدعياء هناك أن الحظت لقد بل ؛آخر إىل منتدى من

 هبا. أسجل مل سياحية منتديات يف املعرف بنفس كتبواو 

 انتشرت قد الوقت ذلك يف أهنا خاصة املدونات فكرة يل فطرأت
 الغربية الدول يف خاصة, مابينهماو  واليابس امأخضر على ذهبتو 

 يف غريهم من سعياً  أكثر يكون قد العريب فاملغرب العربية املناطق أما
 اليت الرقابة عنك ترفعو  كاملة حرية لك تتيح فاملدونات, امليدان هذا

 ال مساراً  لك حتددو  احلرية بسقف تتدكم اليتو , املنتديات تفرضها
 على القائم املدير رؤية حبسب تسري بل يسرة الو  مينة ال عنه خترج

 لكنهو  املواقع تصميم يف مبدع املنتدى صاحب يكون فقد, املنتدى
 يف أخطاء أو إدارية أخطاء يف فيقع الناجح اإلداري ملقومات يفتقد

 تسلط يرى أن بعد احلكمة زمام من يفلت الكاتب جتعل التعامل
 يف االجتماعي التعامل ببديهيات هإملام عدم أو عليه املوقع مدير
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 الكاتبو  املشرفو  املدير أنت املدونة يف أما, العنكبوتية الشبكات
 القارئ بتعليق تسمح أن لك واحلكم اخلصم أنتو  الفين الداعمو 

 لكو  فيها, لدّ تع أو كتبتها قد ةتدوين تشطب أو آخر متنعو  الفالين
 يلعب الكاتب جتعل اليت املميزات من غريهاو , للنشر موعداً  حتدد أن

 ماحتتويه كل مأن النتيجة عن راضياً  خيرج سوف بالتأكيد فهو لوحده
 نوع إىل قالبها اختيارو  تصميمها من بدءاً  املدونة تلك حتمله أو

 ملزاجك موافق الكلي املزاج أن فبالتايل, يده صنع من هو لونهو  اخلط
 الدولة عشر:"أنا الرابع لويس مقول يعيشون فهم الكاتب أيها أنت

, رائعة إبداعات لديهم املدونات أصداب أن فنجد لذا أنا". والدولة
 معرفة اجل من حثيثاً  سعياً  ونيسع مفه متنوعة قدرات لديهمو 

 مع الزوار تفعيل كيفية عن يقرأو , فنياً  دعماً  املدونة دعم كيفية
 يف املدونة نشر يف الصديدة الطرق كيفيةو , تفاعلهم سبلو  مدونته

 فكل العرض أسلوب يف جيدد أن حياول أيضا هوو , اإلنرتنت آفاق
 فلعلها جديد بشكل التدوين أهل سوق يف بضاعته يعرض يوم

 هو املدونات أصداب به يناور ما أكثرو  املتذوقني. من املارة تعجب
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 بني من صيتهم يعيذ سوف الذي فهو إخباري سبق أي خطف
 املهتمني.و  امأقران

 ردود قرأتو  كثب عن تابعتهاو  املدونات من كبري مجع على أطلعت
 زاوية يف يعيشون املدونات فكتاب آخر عاملاً  فوجدت, القراء أفعال
, املنتديات رواد من أكثر اخلاص فكرهم وهلم, اخليال عامل من أخرى

 مثري محاسي بشكل معاجملت قضايا يتبنون جتدهم املدونات فكتاب
 ,وأثرها السياسية التدوالتو  ,عالجهو  الفقرو  بالبيئة يهتمون فهم

 امأدبو  تطوراهتاو  التقنيةو  ,منها اجلميلو  الكتب عامل من اجلديدو 
 فيبدر فيه يسري مساراً  حيدد مدونة صاحب كلو , أساتذتهو  فروعهو 
 رائع بشكل يتداورونو  يتناقشون همو , مركبه يف معه العشاق يبدرو 

 أي تبين أو ثقافة أي لنشر مناسب مكان املدونات أن عن ينم
 على أثر أي اإلدارية للرقابة يكون أن بدونو , اجتماعي موقف
 يتفوق من بينهم جتدو  صوهتم هلم املدونات وكتاب, الكاتب نفسية

 مسها عن يفصح منهم الكثريو , اجملالتو  الصدف كتاب على
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 ,امأريب امأديب منهم فتجد, ذاتيةال سريتهو  إجنازاتهو  صورته يضعو 
 أساتذةو  ,املعروف الصدفيو  ,القدير الكاتبو  ,املشهور الطبيبو 

 أماو , حوهلم من العامل مع يتواصلوا أن حيبون ممن غريهمو  اجلامعات
 تتناقلها اليت تدويناهتم فلهم باحلريات تؤمن اليت العامل دول يف

 العريب لعاملا يف أما, صدفي كسبق صباح كل امأعالم وسائل
 كتابو  الصدافة بني فجوة فهناك اجملال هذا يف بكثري أقل فامأمر

 بكتاب الصدافة من االعرتاف عدم إىل يصل حىت, أصالً  اإلنرتنت
 يستدوذ أن الصدافة من ختوف هناك فكأن, قيمتهمو  االنرتنت

, حروفهمو  عيشهم يف ينافسوهم أن أو القراء على اإلنرتنت كتاب
 عاملنا يف هبا يفرط وال, مثينة الشهرةو  غالية السلطةو  عزيز فاملال
 فنجد, الغلمان منه يضدك أخرق أو مركباً  جهالً  جاهل إال العريب

 اإللكرتونية الكتابة أو الصدافة بقي  ت   أن جتاهد الورقية الصدف أن
 عن للتعبري املدقع – املدقع الفقر مستوى بل, الفقر مستوى حتت
 العامل عن معزولة تبقى أنو , -بالقسوة منهم أمعانو  احلسرة يف زيادة

 الشبكة عامل يف ابوالكت   الكتابةو  فالصدافة, حوهلا من احلقيقي
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 متنكرين أو متلثمني تراقبهممسلطة  التقليدية الصدافة عيون عليهم
 من أو طاقاهتم من تستفيد أن أجل من ليس ولكن ومهية بأمساء
 لتقوم لكنو , مسارهم تعديل أو حيتاجوهنا اليت باخلربة إمدادهم اجل

 صديفة كل وضعت فقد لذا, أمرهم يظهر أن قبل ةيستباقا بأعمال
 هذهو  إلكرتونية صديفة فأصدرت, اخليال عامل يف رديف هلا ورقية

 هم فالكتاب, الورق ذات مع العسل يف تعيش اإللكرتونية الصديفة
 الذي ولكن نفسه هو الطبل صوتو  ,نفسه هو والطرح ,نفسهم

 الصديفة رأي مبايوافق التعليقو , التعليق حق هلم القراء أن غريت
 التابعة اإللكرتونية للصدافة يكون أن متنيت كمو , توجههاو 

 فيها تشجعو  اجملال هلم يفسح اإلنرتنت من كتاب الورقية للصدافة
 لكنو فيها نفس امأخبار  يكونو , الطاقات فيها تطلقو  املواهب
 يربزون الذي اإلنرتنت كتاب من كونت املقاالتو  الصديفة أعمدة

 مستوى يرفع الطرفني بني أخوياً  تنافساً  نرى حىت ذلكو , ساحاهتا يف
 من لكنو , السباق جانيب يف للقراء الفائدة من يزيدو  الكلمة

 قد الصدافة أعمدة من عامود فكل, هذا يكون أن املستديل
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, ورقم بتاريخ معترب صك ذلك يف لهو  جد( عن اً أب) كاتب أمتلكه
 متسلسلة تبدأ, فكرية وراثة بل شرعية وراثة ليست لكنو  بالوراثة فهو
 لتلك العائلية الشجرة أخر حىت تنتهيو  التدرير رئيس فكر من

 الصديفة.

 املنتديات بدل التدوين اختارواقد  الغرب لعل أقولو  للتدوين أعود
 احلرية سواء فيها يتمتعون اليت احلرية مع أفضلو  مناسب كدل

 حياهتم يف يعيشوهنا اليت الفردية مع تتناسبو , اإلجيابية أو لبيةالس
 يف لكنو , التدوين عامل أمام تتالشى أن تكاد هناك فاملنتديات

 خاصة, املدونات من صوتاً  أكثر املنتديات زالت ال العربية الدول
أن و  باآلخرين االرتباط حنبو  االجتماعية احلياة حنب كعرب أننا

 فاملنتديات, الكلمة تفرحناو  الكثرة تطربناو , بينهمو  معهم عيشن
 يتابعون نو اآلخر و  تكتب فأنت االجتماعي اجلو ذلك لك توفر

 على تتعرفو  تتابع أنتو  يكتبون همو , مكثف بشكل يناقشونو 
 تكاد املدونات يف أما, عليهم متيل أو هلم فتميل وآراءهم توجهاهتم
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 أو ماهتانطباع سجلوني فقد للقراء عبورو  متعةو  اسرتاحة حمطة تكون
؛ املدونة تلك اجتاه مشاعرهم عن واحداً  حرفاً  يكتبوا أن دون خيرجون

 امأمر أول يف فتجده حبماسو  بسرعة يقدم التدوين صاحبف لذا
 مث, يوم كل فيكتب يرتاخى مث, مساءً  ةتدوينو  صباحاً  ةتدوين يكتب
 يكتب حىت دواليك مث, مرة امأسبوع يف فيكتب احلمل بثقل حيس
 كتبو  أبوابه أقفلو  للقراء اعتذاره قدم جتده قد فرتة بعدو , حول كل
 إىل الكتابة عن أتوقف سوف أنين معلوم يوم يف كتبت ذراً:تمع

 حيسو , رجعه غري إىل املار ينصرفو  املتابع فيدبط, معلوم غري وقت
 تركهو  ذهب مث للطعم أستدرجهو , به هزئ كأنهو  املدون أن القارئ
 هشتما أن هيغمز  الشيطانو  القارئ فيهرب, قلمه خلف جوعاً  يتضور

 التدوين عامل إىل املدون حين التوقف من فرتة بعدو  ,استطعت ما
 ,غفلة حني على طرأت قد فكرة تنفيذ أجل من إما جديد من يعودف

 الو  لصوته صدى جيد فال حبماس فيكتب, عابرة نشوة أجل من أو
من  انصرفوا قد اسفالن يصيبه اإلحباطف, حوله من التفاعل جيد

 وكثرة الوقت معو  ,ليتابعوه منه نفساً  أطول بديل عن حبثواو , حوله
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 يتوقف أو اً مستأجر  كان إن املوقع أجار ينتهي الزوار فقدو  الغياب
 ضل ملن أو للعابرين كأرشيف املدونة تبقىو  عودة غري إىل الكاتب
 السبيل.

 جديد من يعود مث العابرة الفرتة هذه مبثل مير البعضو  بعضهم هذا
 قد شديد" الدائم أن القائل" املثل فإن حال كل يفو , جدية أكثر

 خطة وضع بدونو  عمل على فاملداومة, قلبهاو  احلقيقة عني أصاب
, بالتشبع القراء ويصيب بامللل الكاتب يصيب نوعية نقلة أو تطويرية

 اً حمدود اً عدد تنتج العقولو , بامأسواق تباع ال امأفكار أن املشكلةو 
, قدمية اً أفكار  الزمن مع تكون اإلبداعية امأفكار وحىت, مدة كل

 يربز وذاك هذا بنيو , قصري اإلنرتنت عامل يف الزمن عمر أن خاصة
 أين إىلو  مىت؟ إىل هو: ,الدهر من حيناً  الكاتب منه هرب قد سؤال

 فتوقف يوم ذات عنه أجاب قد التعب من جسده أن فيجد املصري؟
 بعد توقفت ملا تستثمر املواهبو  الطاقات أن لوو  رجعة. غري إىل

 النفس يف يبعث التكرار مأن ولكن بعيداً  أمداً  امليدان يف هرولتها
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 أن فجأة فيدس مفرغة حلقة يف يدور كأنهو  الكاتب جيعلو  امللل
 نقطة فيضع, اليوم تكون ال فلماذا كائنة النهاية أنو  حتمية النهاية

 رجعة. بال وخيرج السطر هناية يف

 صنع هو املهم:"بسمارك يقول نجد: نسيم مدونة 
 جرعة بزيادة السطور هذه أبدأ لعلي كتابته". ال التاريخ

 كتبتهو , اإلنرتنت يف تارخياً  لنفسي صنعت أنين أقول:و  بالنفس الثقة
 أضعه أنو  شتاته أمجع أن الوقت فدان مكان من أكثر يف قبل من
 برغم املفضل اخليار هو التدوين عامل فكان, واحدة مكتبة يف

 معريفو  امسي نفس هلا اخرتت املدونة, سابقاً  ذكرهتا اليت السلبيات
 (جند نسيم) اخرتت لقد, الشبكة عامل يف عليه الناس تعارف الذي

 فكان االسم هبذا اخلاص (domain) النطاق حجز متو 
 أرض كأول قليب يف يشع www.naseemnajd.comالعنوان
 كأولو , الديار تلك يف أحكمه مكان كأولو , الاخلي عامل يف أملكها

 ألغيو , أريد مىتو  أريد ما أكتب, نفسي على بنفسي أديرها إدارة

|   
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 اليت اإلنرتنت يف املواقع لكل ذهبت, العاملني رب رقابة إال رقابة كل
 الذي التاريخ مجعت, صنعته الذي التاريخ مجعتو , فيها شاركت

 حيايتو , املبعثرة يأفكار و  املشتتة حرويف كل مجعت, فيه تعبت
 احملبني قلوب يفو  يدي بني هنا وضعتهاو , أوراقي كل مجعت املمزقة

 صنعت أقول, اً غد بعدي ملنو , اليوم لنفسي مجعتها, حويل من
 بالنسبة كتبته الذي التاريخ ذلك عن النظر بغضو , كتبتهو  تارخياً 

 حضوراً و  مميزاً  تارخياً  لكاتبه بالنسبة كان قدلو , التاريخ لكتاب
 رجعت كلما أجدها سعادة هي بل, للنفس تزكية هذا ليسو , مشرفاً 

 تكتب أن ماتكتب أمجل أليس, تفدصتهاو  القدمية لكتابايت
 يسري النبض جتعل قصيدة تنظمها قصيدة أمجل أليس, مايسعدك

 احلياة تسرتجع جتعلك قصة ترويها قصة أمجل أليس, عروقك يف
 أن القارئ أيها لك أضمن الو , آهاهتاو  بسماهتاو  حلظاهتاو  بذكراياهتا

 املعجبة الفتاة فأنا هناك حرويف زرت   إن به أشعر الذي الشعور جتد
 ذاإ نكأ منه واثق أنا الذي لكنو , معجبة" بأبيها فتاة كلو " هابأبي
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 حبريف إعجايب من تضدك فسوف تعجبك ملو  هناك حرويف قرأت
 ثغرك. على بسمة رمست أن فيكفيين يعجبك مل الذي حول هنا

 ملو , الوقت نفس يف سعيدةو  عظيمة نقلة كانت لقد حال كل يفو 
 عن البدءيف  قبل من حبثت أنين خاصة اخلطوة تلك سهلة تكن

 أن أقول فهل, العربية املدونات كل يف هاأجد فلم سياحية مدونة
 نعم اجلواب يكون قد, اجملال هذا يف امأوىل هي (جند نسيم) مدونة

 ةهموج امأنظارترى  اآلنف قبل. من به قمت الذي حبثي صدق إن
 كلو , تفكريكو  فكرك يعكس املوقع حيتويه ما كلو  ,يانسيم إليك

 ومن يعارضك من جتد فقد النقاشو  للدوار جمال هو ماتطرحه
أكرب  مقداراً  املعارضة من جتدو  أشد امأمر يكون قدو , مبدتواه يؤيدك

 اجلميع من لتهاينا ينوصلت..بالفعل ماحدث هذاو  الشتمو  السبمن 
, املنتديات عن خمتلف املدونة يف العمل كانو , املوقع نطلقا بعدما
, معهم تتفاعل أن جيب التدوين أهل دائرة داخل تكون فلكي

, ردودهم مع تتواصلو  استفساراهتم على تردو  مدوناهتم يف تشاركو 
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 املدونات أزود, أهلهو  التدوين حنو اجتاه كل يف يب ميضي احلماس
وأشد من  هبم أهتم, رأيهم أتفدصو  املقاالت ئأنشو  رأيي أكتبو 

 الروحله  عادت هل جند بنسيم تغري مالذي؛ فبطرحي أهتمذلك 
 جديدة مرحلة دخلت هل الساكنة؟ احلروف حتركت هل املفقودة؟

 وردية امأيام هذه يف احلياة لكنو  أعلم ال ؟اً جديد اً تارخي أو
, موقع من أكثر إىل نقلينت اهلمةو  آخر بشكل يل تظهر اإلنرتنتو 

, مجيل بشكل تتشكل احلروفو  جديد نغم ذات أصبدت الكتابة
 املرء جيعلو  النفس يغري املكان يف التغيري هل, أمامي أراه الذي ماهذا
 صباح كلحرويف   معي أنقلو  املدونات بني أنتقل, شفافة بنفس يعود

 صفدات ىعل أرتبهاو كلها  أنقلها كلمايتو  مهسايتو  ملسايتو  بسمايت
 ةبسمو  برقة حروفهم يكتبونو  يزوروين باملساء أجدهم مث امأصدقاء

 قد كأنين أو خمتلفاً  جديداً  عاملاً  اكتشفت كأنين املدونة يف, حكمةو 
 حكمة أعيش أجدين أمجل. حياةمأعيش  مجيل حلم من تظقياست

 يف تستهدفهما أن جيب شيئان هناك :يقول حني مسيث لوجان
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 واحلكيم..به تتمتع أن والثاين:..ماتريد على حتصل أن امأول:..احلياة
  الثاين". اهلدف حيقق الذي هو فقط

 إلثارة طريقتان "هناك أ.أ.ن.جراي: يقول ذاتية: سيرة
, يعرفه ال شيئاً  تبلغه أن امأوىل .الشخص واهتمام فضول

 أهل بني العرف جرى قدو  نسيه". قد بشئ تذكره أن وامأخرى
لتعطي الزائر  بنفسك تعرف أنو  الذاتية ريتكس تكتب أن التدوين
 فتثري عنك يعرفه ال شيئاً  لتبلغهو  شخصيتك مفاتيح بعض للمدونة
 عن خيتلفون املنتديات عامل يف الكتاب أن خاصة, القارئ فضول
 صغرية كل خيفونو  يتخفون املنتديات فكتاب, املدونات كتاب

 بدأت دماعنو  السبيل هذا يف مثلهمو  معهم كنت قدو , كبريةو 
 أنو , كتاهبمو  التدوين أهل مسار أسري أن علي لزاماً  كان التدوين

 أقيم أن أريد كنت إن عيشتهم أعيش أنو , وسلمهم بعرفهم ألتزم
 أخفي ماذاو  أبدي ماذا فاحرتت, قلوهبم يف القبول ألقى أو بينهم

 احلياة جوانب يف يرأي عليهم أعرض أن فرأيت الذاتية سرييت من

|   
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 رجاحة على أدل ليس:"الرشفوكو يقول بسيطة كلمات بشكل
 :فكتبت وجيزة". بعبارة يريده ما اإلنسان يقول أن من العقل,

, املدونة هذه صاحب على كثب عن تتعرفوا لكي …. أخويت
, حوله ملن نظرتهو , نفسه عن أقواله بعض على تتطلعوا أن فلكم

 .غريه علىو  عليه نفسها تفرض اليت العادات بعض على وسخطه
  :شخصيته مفتاح فهي فتمعنوها

 العلمي املؤهل: 
  .الكلمة هندسة عن أحبثو ..مهندس كلمة عين تبدث

 
 االجتماعية احلالة: 

  .أبناء مخسة عند طفلو , أطفال خلمسة أب
 
 العمر: 
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 امأعمال بقيمة كان إنو , الكبار من فأنا امأيام بعدد كان إن
  .خلتاما حسن اهلل نسأل ذاكو  هذا معو , الصغار من فأنا
 
 إلنرتنت عرب الكتابة: 

 على عازفاً  يوماً  أكون أن أمتىنو , الكلمة أوتار على عابثاً  بدأت
  أوتارها.

 الزوجةو  الزواج: 
  ." تانية حاقة " الزوجةو ..حاجة الزواج
 التعدد: 

  .مطب الثاين الزواجو ..مطلب امأول الزواج
 النجاح: 

 حاالت مع عكسياً و , الشخص مهة مع طردياً  يتناسب نسيب أمر
  .به احمليطة البيئة مع اإلحباط

 املرأة كسب: 
  .حبها كل تعطيك..عطفك بعض أعطها
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 احلسنة السمعة: 
  .بكلمة هتدمو ..سنوات يف تبىن احلسنة السمعة

 الكتّابو  الكتابة: 
 تشبه ال حولك..فالصور ملن امأصل طبق صورة تكن ال

 كتابال أجعل بل, يكتبون عندما الكتاب تقلد الو ..الواقع
  تكتب. عندما يقلدونك

 امأثر: 
 للدظاتو  احلياة حمطات يف اً أشخاص نقابل..كالعطر امأثر

  .طويلة فرتة أنفسنا يف أثرهم يبقىو ..بسيطة
 النبساطاو  التكلف: 

 سلكت فقد عواطفكو  مظهركو  حديثك يف تتكلف عندما
 يف تتبسط عندماو .املنبوذين مقربة أو للغرور املؤدية الطرق أقرب

 النفس رضا من اهلدف أصبت فقد عواطفكو  مظهركو  حديثك
  .لك اآلخرين تقبلو , أوالً 
 الشخصية يف االنفصام: 
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 كل كالم مسعفا لنفسك حمتقراً  الناس بنظر حمرتماً  تكون حىت
  ". زوجتكو  والديك " إليك الناس أقرب اعد ما الناس
 التفكري يف النمطية: 

 أن نفسك تريدكو , عقوهلم تريد مثلما تكون أن الناس يريدك
  ك.فسن مايوافق لنفسك فاخرت .عقلك يريد مثلما تكون
 الباطلو  احلق: 

  .اهلوى فيها ق تلي اليت اللدظة بنفس حييا احلق
 اجملاملةو  املراعاة: 
, سخطناو  الناس أسعدنا..أنفسنا على ضغطناو  الناس راعينا إذا
 اضطربتمن حولنا  الناس على ضغطناو  أنفسنا راعينا إنو 

 االتزان عصى ميلك من السعيد إن, علينا الناس سخطو  اأنفسن
  .وذاك هذا بني
 الناس مع التعامل عند احلذر: 

 الدم نزفي   فامأول..اجلرح أدوات من أداتان اللسانو  املشرط
  .القلب يدمي الثاينو 
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 احلسن اجلزاء: 
 وجهك يف مبتسمة جتدها, الدنيا احلياة يفاخلري  أعمال نتاج وه

  .لآلخرة لعملا ينقطع بعدما
 السلوكو  السرية حسن شهادة: 

 شهادة أفضل هي, امأزمات أوقات يف معك الناس وقوف
  .احلياة يف لك سلوكو  سرية حسن
 احلسنة السرية: 
 معاملة له ليس من ثناءو , إياك املنبوذين سب هي احلياة يف

  .أجلك انقضاء بعد الناس إطراءو , معك
 املخادع الصديق: 

 يفو , العزيز أنت الصديق أنت الرخاء ةساع يف يردد من هو
  .تضيق نفسك عن نفسي الضيق ساعة
 النفوس تالقي: 

 فراقهم ننتظر الناس بعضو  ,الصرب بفارغ ننتظرهم الناس بعض
  .فرغ قد الصربو 
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 االنتصار: 
 على االنتصار قبل, النفس على االنتصار هو احلقيقي االنتصار
  .اآلخرين

 املتددة امأمم: 
  .متددة الغري امأمم على امأمم احتاد
 القمر: 

  .يضئ مل لوو  الضوء يعكس اخلري على للدال مثال هو
 الصدق: 

  .الصغار أموال على لالستيالء, التجار يتقنه شعار
 الكذب: 

 أسود امأعمال ميزان يفو , أسود, أصفر, أبيض:ألوان ثالث
  .فقط
 امأصدقاء: 

 معهم ادلنتب الو , املصاحل معهم نتبادل الناس من جمموعة هم
  .النصائح
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 املسلمة الشعوب: 
  .املستسلمة الشعوب هي
 الرجل: 

 أحبك " هي سر كلمة له املرأة تكتب عندما ماميلك كل يعطي
"  
 املرأة: 

  " أحبك هي" سر كلمة هلا تدخل عندما نفسها كل تعطيك
 امأحاسيس: 

 مأننا, هدم أو خدش أو جرح كلمة دائماً  ويسبقها تنطق كلمة
  .نبين الو  مرند أن تعودنا
 احليوانات حديقة: 

 تصرفات على تتفرج أقفاص يف احليوانات من جمموعة هي
  .الناس
 الوقت: 
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, -تعاىلو  سبدانه- اهلل طاعة يف صرف ما هو امأصلي الوقت
 الوقت من أكثر الضائع الوقتو  .سواه ما الضائع الوقتو 

  .ع جاب شيء…. امأصلي
 امأسري العنف: 

  .لاحلال الطريقة على الذبح
 امأسرية املشاكل: 

 امأسود الليمون :للبهارات مثالو , الزوجية احلياة هبارات هي
  يسر ال منظرهو  مر طعمه
 الفقر: 

 ومن, العمل عن الفقري تقاعس بسبب الغين نظر وجهة من
  .الزكاة عن الغين تقاعس بسب الفقري نظر وجهة
 املوت: 

  .حنذره الو  خنافه
 امأطفال: 

  .اءأشقي نسميهمو  أبرياء
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 الثقة: 
 حرم من أول, الناس كل بني متبادلة مجيلة عالقة بامأصل هي
  .امأقاربو  امأزواج, امأشخاص أهم منها
 احلكمة: 

  .يفتقدوهنا احلاجة عندو , يّدعوهنا الناس كل مجيلة كلمة
 الطب: 

  صدتهم…الناس ميلك ما بأغلى التجارة
 النفسي الطبيب: 

  ملال.ا من مبلغ مقابل هلمومك يستمع إنسان
 الشك: 

  .عالقة مأي النهاية بداية
 امأسري التقارب: 

  .النسوي بالتباعد امأسري التقارب يتم
 املصائب معاجلة: 

  .صائب رأي صاحب برجل باالستعانة
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 إىل يصلوا أن هدفهم فإن يبتسمون عندما الناس: 
  اجليوب أو القلوب

 عندما أباً  يكون أن اإلنسان يتمىن: 
  .أبنائه يةترب أحسن قد أباً  جيد
  .أباه بره رزق قد أبناً  أو
 ةثالث من اً حدوا فاستشر تستشري أن تريد عندما: 

  .التجارب حنكته اً مسن رجالً 
  .يرضاه مبا عليك فيشري اهلل خياف رجالً 

  .مامل يعطه أعطاك أنو  عنه ميزك أن اهلل حتمد حىت أخرق رجالً و 
 ثالث..امأزواج بني احلب عالقات أسوء: 
 حتبك الو  حتبها أن
  .حتبها الو  حتبك أن
  .احلب بطعم تشعران الو  حتبكو  حتبها أن
 االستشارة: 
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 يف بهكيشْ  اً إنسان فاستشر تستشري أن تريد عندما
  .احلدث ضغوطات حتت وقوعه بعدم عنك خيتلفو ,التفكري

 امأموال ادخار: 
 امأبناء أجل من امأموال يدخرون اآلباء

 الزوجات أجل من امأموال يدخرون امأبناءو 
  الكماليات يف امأموال يبعثرن الزوجاتو 
 الفشل طريق: 

 تقف أن إما, املسدود الطريق مثل احلياة جتارب بعض يف الفشل
  .جديد من تبدأو  الطريق أول إىل تعود أو, مكانك يففيه 
 الثرثار: 

 تذكر فقط, امللل كن  يصيبـ   فال, ثرثار إنسان إىل تستمع عندما
 أو .املفيدة امأشياء بعض على حتتوي دق النفايات صناديق أن

  .تصنيعها يعاد قد أشياء
 من االنتقال فائدة تتم "ال:الرافعي يقول ألمي:و  همي

   | شعور, إىل شعور   من النفس انتقلت إذا إال بلد , إىل بلد  
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 اإلنرتنت يف ترتاح لنو  تربح". مل مقيم   فأنت اهلم, معك سافر فإذا
 اجلديد تقدم لنو , آالمها تنسك ملو  عامأوجا  تذكرتك إن عاملهاو 

 تتقدم لنو , آالمك إىل أخرى مرةو  آمالك إىل مرة تنظران وعيناك
 لنو , متكررة الصدية العيادات إىل خطواتكو  الشبكة عامل يف خطوة
 آخر إىل موقع من تتنقل الشبكة أطراف بني بالعيش تتمتع

 الصدية تكحيا أن طاملا حباهلم تأنسو  أفراحهم تعيش أو تسامرهمو 
 تتقربو  ليكإ تتزلف اآلالم نبضات أن طاملاو , مايرام على تسري ال

 فهي عنها الطرف غضضت فإن, منك بالقرب أهنا وتذكرك منك
 صراع يف امأملو  الشبكةو  أنا ر.ماجل من أحر على تنتظرك ساهرة

 النفسو , الصديح الطريق إىل يعيدينو  يردعين أن يريد امأمل, دائم
 أعيش بالضبط, ذاكو  هذا بني حائر جسديو , الشبكة هتوى

 اآلالم تعاودين حىت حاسويب على اً أيام أجلس نإ ما كالطفل
تنفك عين ولو إىل أجل  عندماو , أعود ال أن نفسي أعاهدو  فأتوب

 بصورةو  أخرى مرة النشاط أعاود منها برئت أنين قريب أو خييل إيل
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 امأملاين الدكتور لةمبقو  تذكرين امأمل أطراف تبدأو  قواي فتخور, أقوى
 احلاسوب. عن بالبعد كعالج نإيل: وقال زرته الذي

, الطويل املسري فيه رأس امل  و  الكثري مين ينتظر الذي موقعي إىل أنظر
 قد أنين حروفهم يف أملحو  العابرينو  امأصدقاء من الزائرين إىل أنظرو 

 قد كأنين حروفهم بني أملسو , منهم لجفأخ عنهم كثرياً  ابتعدت
 حيب خنت أنين أو, منهم هربتو  الشبكة دائرة خارج بالبقاء نعتق

 من الرخيصو  الغايل تقدميو  له الوفاء على عاهدهتم كنت  قدو  هلم
 املرء جتعل أحداث فهناك , خمرج منه ليس هذا كل لكنو , أجله

 عامل من بالكلية أخرج ال حىت الطريقة أغري أن حاولت, لزاماً  يتوقف
 أكتب ال أنو , املوضوعات لكتابة جهدي جهأو  أن ورأيت الكتابة

ال مناص ف امأعضاء متابعةو  القراء على الردود أما مفيدة تقارير إال
 بالرسائل املتعلق صندوق تركت, شئت  أم أبيت, عنها أتنازل أنمن 

 تطلب اليتالكثرية و  القراء رسائلحىت أختلص من , مغلقاً  ةاخلاص
 ,شورةامل طلب أو, حياهلا رأيي بداءإ أو مواضيعهم يفشاركيت م
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 امأمل أملكه ال الذي ولكن أملكه الوقتو  وقت إىل حتتاج املشورةو 
 مؤملاً  مفزعاً  طويالً  وقتاً  احلاسوب على اليسري اجللوس جيعل الذي

 مشورة يقدم ال مزاجو  صافية غري بنفس الردود تكون بالتايلو 
 القراء أجاملو  املؤمل العمل هذا يف هنمكمأ فهل أعود, مناسبة

 امأمل:"قال إذ كبرياً  (موسيه دو ألفريد) بنظر أكونكي  امأصدقاءو 
 بآالم حيس مل (موسيه دو ألفريدكال مأن ) كباراً". جيعلنا الكبري,

 مثلها عنو  عنها تابو  املقولة عن لتنازل إالو  هبا أحس اليت الرقبة
 )املوهقات( الرتهات هذه مثل عن عائد أنه بالصدف لنشرو 
 عيوننا يفو  كباراً  الناس عيون يف جيعلنا الكبري امأمل:"قالف استبدهلالو 

 من امأصعب احلل أحتمل أن فلي ىخر أ و من وجهة نظرأ ". صغاراً 
 الكرب بأن أنفسهم به حتدثهم قد وما امأصدقاء عتاب نظرات
 صفدات يف كتب الذي (الكويتب) هبذا مبلغه بلغ قد والغرور

 فيكون, كتاباتهو  لرأيه تاجونحي الناس أن نفسه صّدقو  اإلنرتنت
 بلغو  امأعداء بعداد هم السنني هذه كل امأصدقاء من مافزت به

 أتوقف ال أن يريدينو  القراء يساند كأنه الذي اهلندي املثل مابلغه
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 وامأمل". احلزن إال تثمر ال العدوان يقول:"شجرة حينما الكتابة عن
 .خسارتني فأخسر امأملو  احلزن بني مجعت قد فأكون

 خلف اهلندي املثلو  (موسيه دو ألفريد) مقولة ألقيت ذلك برغم
 الرجيم الشيطان شر من مشايل نفثتو  -اهلل ساحمكم – ظهري

 ردود أو الرسائل على الرد بعدم للتو شققته الذي بطريقي مضيتو 
 كثرياً  العمل اذهل ارحتتو , -أصدقائي عذراً  – امأفاضل القراء

, املباشرة املتابعةو  بالرسائل القراء من املنهمر السيل بعض وقفأو 
 أكثر هي احملددة الكتابة أنو  أفضل بوضع أعيش أين أحسستو 

 بالثالث اإللكرتوين الربيد رسائل قتطل   كذلك ؛لغريلو  يل خدمة
 بالكثري بريدي متألا حىت الرسائل كل أفتح أعد ملو  أشكاهلا وبكافة

 خانة إىل صلو  حىت حاجيتو  حاجته عن يفيض أصبحو , منها
 مواضيع أقرأ بدأت أيضاً  ؛مألوفاً  يكن مل بريدي يف هذاو  امألوف

 ال هذا معو  بالتميز عرفوا معينة مأمساء أقرأ أو فقط املفيدة امأعضاء
 ميل"اجل موضوعك على "شكراً  كتابة أو كلها عليها الرد يستلزم
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 مثلما متنع أن جيب سيئة ظاهرة العربية املنتديات يف أصبدت واليت
 اإلجراءات تلك كلو  ذاكو  هذا مع, العامة امأماكن يف التدخني عمين

 عالمات أنو  حتولت حويل من الناس نظرات أن أحسست الوقائية
 ,مدونيتو  صفدايت من باهلروب القراء بدأو  بدت قد االستغراب

 يرد منو  معهم يتجاوب من حيبون فهم عذري معيو  عذرهم معهمو 
 يزورون مثلما موضوعاهتم يزور منو  خباطرهم يأخذ منو  عليهم

 أكون أنو  توازن خبط أعيش أنعلي  جيب كان لكنو , موضوعه
 من فالناس أسريت أفقد فعندما, القراء يريد كما ليسو  أنا أريد كما

 القصة تلك هلم أكمل أن يريدون بل احلدث هبذا يهتمون لن حويل
 عن النظر بغضو  كثرياً  يضدكوال بكتابتها بدأت اليت كوميديةال
 العازف من يريدون الناس, خلفي من يبكون الذين الناس أعز أساةم

 نبضات عن النظر بغض يطرهبم الذي العزف عن يتوقف ال أن
 يعيشال ضري أن و  نوراً  يريدون الناس, قلبه أوتار تقطع اليت احلزن
 يهتمون الو  السعادة يريدون الناس, دامس ظالم يف دوهنم من العامل

 وال, الفاسدة مثارها جيين الذيب وال, تريهافوا بدفع يتكفل الذيب



  مذكرات مدمن إنرتنت|

247 

 

 نفسيو  عائليت مع أقف أن جيب إذاً , عليها املرتتبة اخلسائر مدى
 كررتو  ذكرت ؛إمهايل تشكوا بدأت اليت, آالمي مع حىت أقف أنو 

 ضغط كثرة من لكنو  همبعض بل الناس كل وال أقصد الناسكلمة 
 أكثرية. أو كل أهنم أحسست علي بعضال

 من هو احملرتف:"ديفيز سامي يقول االجتماعية: واقعالم
 باحلب يشعر مل ولو حىت وجه أكمل على بالعمل يقوم

 العالقاتو  الكتابة بني أفصل أن أجل من أنين أعتقدو  جتاهه".
 عمالً  الكتابة تكونو  احملرتفني عمل أعمل أن أجل منو  الشخصية

 أو الزوار من امأعضاء جملاملة خيضع الو  ضوابط على يسري اً نمقن
 أصل عن الغالب يف تبتعد اليتو  وامأصدقاء الرفقاء مع امأخبار تبادل

 املواقع من مبجموعة ارتبطت أن احلل كان لذا, االحرتافية الكتابة
 تلك يزور امأخبار يعلمو  يتواصل أن يريد من جتعل االجتماعية
 هوو  (facebook)الفيسبوك يف صفدة فأسست, الصفدات

 فتدتو , الفيديوو  بالصورو  كتابياً  فيه املشاركة ميكن اجتماعي موقع

|   
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 حبيث السريعة بالكتابة متخصص وهو (twitter)تويرت يف صفدة
 يتددث ملن مناسبو  اً حرف مائة وأربعني عن النص حروف تزيد ال

يف  أخرى صفدة يلو , القصرية للجمل كان عاشقاً   أو ما حالة   عن
 من النوع هبذا شغف ولدي بالصور املتخصصو  (fliker)الفليكر

 صفدةو , املعمورة أقطاب من املصورين إبداعات تعرض اليت املواقع
 برفع املتخصص الشهري املوقع (youtube)اليوتيوب يف أخرى
 أخرجت أن به السعوديني أعجاب من بلغ قدو  الفيديو مقاطع

 هم ألفنيو  عشرة عام يف املوقع هلذا تصفح أكثر أن اإلحصائيات
 مع أجتمع أن أجل من ذلك كلو , السعودية يف الشبكة رواد

 على أطلع أن أجل منو , املدونة عرب يتوفر ال آخر بشكل الصدب
 أين إىلو  أنا أين أكتب أن أجل منو , احلياة يف مهتمسري و  أخبارهم

 أن املوقع تلك يف الذين يعيشون للناس أقول أن أجل من, أمضي
 يرحب ( مدمن  جند نسيم) امسه الواسع العامل هذا يف إنسان هناك

, ريشع ال حيث من فيعود اإلقالع قرر أنه ينسىو  معكم بالتواصل
 أن للمشرتك توفر اليت هيو  االجتماعية املواقع أن املعروف منو 
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 بروابط حوله من الناس مع يتشارك أنو  لقطاتهو  صورهو  حروفه يبعث
 على يداومو  حيبها صفدات أو هبا يقتنع مواضيع أو أمهيتها يرى
لديهم ف ثورةو  رأي أصداب االجتماعية املواقع يف الناس, هتازيار 

 كل وعلى شيء كل يف ثورة أصدابو  جبرأة يطرحونه الذي رأيهم
 احلدث كان فمها حوهلم من اجملتمع يفو  العامل يف حيدث مما شيء

 جتد فسوف الرأي يف نقص أو فساد أو الطرح يف غرابة من مافيهو 
 ماتشاء قل, مصراعيه على مفتوح أيالر  باب, عنه يدافعو  يؤيده من

 رواد بعض عنك غيبلّ  أن إال تشاء من أنتقد تشاء من على تعرف
 احلرية يف هبا املسموح احلدود جتاوزت أنك االجتماعية الشبكة

 املواقع يف احلياة, صفدتك إلغالق املوقع يضطر سوفئذ فعند
 طريق عنذلك  يكونو , امأصدقاء إىل الوصول تسهل االجتماعية

 أو الثانوية أو اجلامعة أو املدينة اسم: منها عدة بأساليب البدث
 يستندون مباكل ذلك  ويتم, غريها أو اإللكرتوين الربيد أو العمل
 التابعة البدث حمركات تنطلق فعندها كبرية بيانات قواعد من عليه
 تلك عن جداوهلا يف فتبدث, الشبكة أطراف منؤالء ه لتدضر هلم
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 برغم امأمر هذاو , يسرية مدة يف احتضريه فيتم كروهاذ اليت  امأماكن
 قدو , الشخصية احلريات على اعتداء فيه لكنو  كثرية حماسن له أن

 املشرتكني بعض أن اجلانب هذا يف يذكر مماو , سلبية آثار له يكون
 عن اخلاصة املعلومات بكفالةو  الصرحية بأمسائهم يشاركون املواقع يف

 أن جتد أو, بأسره للعامل اً مكشوف شاركامل فيكون السابقة حياهتم
 تلك أعطى هذاو , الثانيةو  بالدقيقة أفعاهلم عن يتددثون املشاركني

 مأن, خطرية ثغرة إىل حتولت امليزة تلك لكنو , ةريدف ميزة املواقع
 أصبحو , جديدة صنعة تعلمواو  التقين التطور مشلهم أيضاً  اللصوص

 هذا يف تأخرهو  قدمه ليديالتق اللص هأخي على يعيب التقين اللص
 يعيثو  البنوك حسابات يدخل أن يستطيع التقين فاللص, العامل
 قضيضهو  قضه جيلب التقليدي اللص بينما, زر بضغطة الفساد فيها
, طمعهو  جشعه سدي أن كفيي ال اً صغري  حمالً  يسرق أن أجل من

 تدتف   فعندما الشبكة أثبتتها أخوة( اللصوص)أن  نظرية لكنو 
 من املثقفني اللصوص بني تعاون هناك كان االجتماعية املواقع

 خططو , التقليدية بالسرقات املتخصصني اللصوصو  بالتقنية املهتمني
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 جلب علىو بني اللصوص  املتبادلة الثقةعلى  مبنية التعاون هذا
 يكونو  التقنية لصوص قبل من االجتماعية الشبكات من املعلومات

 احلياة لصوص فأصبح, ينيالتقليد اللصوص قبل من التنفيذ
 يتابعونو  مسكنه مكانو  عنوانه على يتعرفون من يتابعون لعنكبوتيها

لهو  سفراتهو  تنقالته يضبطونف بنفسه يكتبها اليت اليومية النشرات  ح 
 غايةب أثناء غيابه خلاصةا ممتلكاته إىل الوصول فصار, ترحالهو 

 للص يقدمو  وراملهج البيت لزيارة التقليدي اللص فيبادر, السهولة
 امأعالم وسائل بعض هلذا نبهت لقدو  التقدير.و  الشكر فراو  التقين

 مشرتك كل بيانات جلب فيه يتم (أسرقين)يسمى موقع عن ونشرت
 تلك لصوص فيستفيد ,بيته تركو  سافر قد االجتماعية املواقع يف

 أن ذكرت امأعالم وسائل أن رغم, املهمة املعلومات هذه من املنطقة
 مفزع. واقع إىل حتول لكنو  التندر سبيل على كان املوقع اهذ ةنشأ

 الذي مانعود للص الوقت امأنرتنت..و نبتعد عن لصول امأموال 
 لقد, االجتماعي التواصل من أبواباً  فتدتو  باباً  أغلقت لقد فعلت؟
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 الفكر أعزل أن أريد أنين لنفسي بررت لقدو , الفخ يف نفسي أوقعت
 اً مكان شيء لكل أضعو , االجتماعي واصلالت عن االحرتايف الكتايب
 يف وقعتو  حفرة من خرجت لقد, ذلك أفعل مل ينليتو , اً خمصص

 على أكون أن أردتو , اجملهود شتتتف العمل تنظيم أردتو , بئر
 يقول, امأعضاء طريقو  طريقي فأضعت امأعضاء تقديرو  ثقة قدر

 لماف كبرياً, أكون أن متنيت   صغرياً, كنت هوغو:"عندما فيكتور
 حىت الشبكة يف كربت لقد شبايب". إىل احلنني عاودين كربت  
 اليوم فدايل أوحد ملوقع احلنني عاودين لقد مبارحبت علي ضاقت
 مث باملدونة ئبتدأ صفدات عدةو  مواقع عدة اليوم يف أفتح, أصعب
 ماهذا االجتماعي. التواصل مواقع من اً مخس مث باملنتدى أتبعها

 جمرد إن حصل؟ الذي اإلرباك ماهذاو  اخلطأ؟ ماهذاو  العبث؟
 من أعمل أكن مل إذا املستخدم اسم كتابةو  سرية بأرقام الدخول
 اخلوايل امأيام تلك اهلل رحم, الكثري الوقت يأخذ الشخصي جهازي
 هدف على أقاتلو  واحدة جبهة علىو , املنتدى يف كنت عندما
 من وال طعتق اً أرض فال, جبهة من أكثرفأراين على  اليومأما , حمدد
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 لنفسه املرء يضع كيف اهلل فياسبدان, اسرتحت اآلالمو  اهلم
 هعن تغيب كيفو , يبين أن أراد أن حيث من يهدم كيفو , العقبات

 يتشتت عقلي, اخلطوات أسهل عليه ختفىو  البديهيات بعض
 غائب أنين يعتقد املواقع تلك يف من كلو , املواقع بني تتمزق حرويفو 
 وجودي عدم أنو , جبهة من أكثر على رعأصا أنين يعلمون الو 

 ينبغي كما أسريتو  أطفايل بنيو  بييت يف مستلق   أنين يعين ال معهم
 من آخر خط على أخرى مأمورية يف أنين ذلك يعين بل, أكون أن

 يف هناك يجهد أبذل وأنين, الواسعة العنكبوتية الشبكة خطوط
 الو  هنا ينيفتقدونعند من  اً حمسوس غري يكونال  قد بعيد مكان

 أنو  اهلوية بفقدان أحسست ,هناك معهم أعمل للذين اً معلوم اً مؤثر 
 رائدة تشبه, كريهة رائدةو  طعم ذات أصبدت شبكتهو  احلاسب
 احتفظتو  هاو مستأجر  كثر اليت املفروشة الشقق أو العفنة الفنادق
 مقبول غري خليطاً  فأصبدت, ساكن كل من بأسوء رائدة للذكرى

د   أهنا عليها طلقماي أفضلو , لبتةأ د  )و, عفنة ج   قبل كتبتها اليت (ج 
 حىت الرائدة تلك تذكرأ إن ما الذي أنفي من بإمالء كتبتها عفنة
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د  ) كلمة أضع و بوصفها أشدد أن أمريني  أن أجل من قبلها (ج 
 احلذر كل ليدذروا املذكرات هذه على املارين القراء أذهان يف تعلق
 املبجل. صاحبكم من املصاب نفس يف الوقوع من

 اليت املفاتيح لوحة حبيبات بدأت فيها اليت شاركت املواقع كثرة مع
 تتقافز تعد مل أصابعي أن حىت, مرونتهاتفقد , عليها العزف أعشق
 )الذال( حرف أن أحسست حىت, علي كلها متردتو , بينها برشاقة
 ادق قد املفاتيح لوحة من اليسرى الزاوية أعلى يف القابعو  البعيد

 كنت كما احلروف أضبط أعد فلم, احلروف بقية مع عليّ  عصياناً 
 جرت كما مرونةو  بسهولة أورتاها على أعزف أن أستطع ومل قبل من

 كما ولني برفق حرف كل رأس على أمسح أن عتدتا لقدو , العادة
 نكرة يدي أصبدت لكنو , اليتيم الطفل رأس الرحيم الرجل ميسح

 هو هلو  هذا كل ملاذا, متباعدة لوحيت حروفو  مشئومة نظريتو 
 ماخلطأ أعلم أعد فلم ؛امأحاسيس يف تداخل أو داخلي أحساس

 الصديح. من
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 شتات ماجيمع الشبكة عامل يف حبثت ,التشتت هذا رأيت عندما
 سبيل عابر أو, الضياع من أبنائها على خافت قد أم وكأين, أمري

 أن فعلمت, عودين كما سديداً  الشبكة رأي الطريق,فكان ضل قد
, واحد برابط العنكبوتية الشبكة مواقع بني أربط أن أمكانية هناك

 يف أكتبو , املدونةو  الفيسبوك يف النتائج فتظهر تويرت يف فأكتب
 أما, اجلميع مع هكذاو  بوك الفيسو  تويرت يف النتائج وتظهر املدونة

 فأصبدت امألكرتوين الربيد طريق عن فعلتها فقد القراء أفعال ردود
 هذا فكان صفدة. كل إىل أرجع أن وبدون حني كل علي طلهت

 احلكيم. العزيز تيسري من

 العامل, يف آخر شيء هوغو:"ال فيكتور يقول لتأليف:ا
 نداء وقتها". حان فكرة   من أقوى اجليوش, كل حىت وال

 أو الورقية الكتابة حنو أجته أن يتكرر القراء من أخوايتو  أخويت
 لذلك ذكرهمو  مناسبة من أكثر يف وإحلاحهم, أصح مبعىن التأليف

 قناعة لدي لكن, كثرياً  امأمر يف أفكر جعلين موضوع من أكثر يف

|   
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, للنشر املناسب املكان هيو , املفضلة القراء ساحة هي اإلنرتنت أن
 يفتح أن فما عليه إال مهم أمر على العامل ي طلع أن يريد من أنو 

 بأقل وعمله جهده كل دمفيق, هنا حنن ويقول اإلنرتنت أبواب
 قوقل السيد يل قدمها اليت البدث مؤشرات أن خاصة, يذكر جمهود
 به اخلاصة امأرشفة صفدات يف (جند نسيم) سما عن حبثت عندما

 730 مايقارب هناك أن وجدت حيث اعتقادي صدق على دل
 (جند نسيم) كلمة البدثية منصته يف يكتبون فقط زواره من زائر ألف

 نفسي يف امأمر هذا أكربتو , عنه يبدثونو  عنه ونيفتش هؤالء
 أو ألف مئة أعرفهم الذين يتجاوز أن ميكن ال الواقع حياة يف قلتو 

 يبدث فكيف, حيايت كل يف شاهدهتم أو شاهدوين الذين حىت
 امأمر تعدى بل, املهول العدد هبذاو  الواحد باحلرف امسي عن أعضاء  

, للمدونة العامل دول من دولة 80 من يقدمون الزوار فوجدت ذلك
 عن يبدثون أناس فيها العامل خارطة على قبل من هاأر  مل دول

 فخ يف أسقطهم قد البدث حمرك أن أصح مبعىن أو (جند نسيم)
 تلكو  قناعيت كانت هذه ,الداللية الكلمات عرب جند نسيم
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 امأرض هي اإلنرتنت أرض أن السابقة القناعة من زادت املسوغات
 أن ميكن ما أفضل كذلك هيو  الكتاب استيعاب على قدرة امأكثر

 بذور لبذر املناسبة الساحة هيو , القراء من امأكرب دالعد يستقبل
 امأصدقاء من املدمننيو  اإلنرتنت قراء لكنو , مساحة أكرب يف اخلري
 أحصيه أن أستطيع ال ما لغريهم احملبةو  الطيبة من فيهم, الشبكة من
 يريدونو , الورقية املكتبات عامل إىل تاجين يظهر أن يريدون فإهنم لذا
 كل يفو  مكان كل يف املهتمني إىل اإلنرتنت رواد صوت يصل أن

 إىل النزول على تشجعين ورسائلهم ردودهم كانت لذا, جمال
 مث وأطردها كثرياً  رأسي يف تدور الفكرة بدأتو , الورقية الساحة

 ةأي أن لدي ةاحلقيقي املشكلةلكن , أبعدهاو  حويل التدليق تعاود
 نفسها تعرضو  تغازلين فهي عين كثرياً  تبعد ال ذهين يف تطرأ فكرة
 ين أنا الذيأن نفسي أجد حىت قليالً  محاي يف حتوم أن فما, علي

 حىتللهروب  فرصة هلا أدع ال لكنو , املتمنعة هي أهناو  هبا متسكأ
 لقد, السريع التنفيذ ساحة يفو  العمليات مطبخ يف نفسها جتد

, البعض بعضنا حبائل يفإياها قد وقعنا و أين  قصرية فرتة عدب وجدت
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 أقبلها يدي بني أملسه واقعاً  امأفكار أصبدتقليلة  أيامبعد و 
 أو العمل هذا على أقدمت قد أنين مصدق غري أناو , تقبلينو 

 هل !!يف دهشة أناو  مما يتسعان أكثرب ين  جف   أفتحو ..عليه جسرت
 يقول به أحلم كنت الذي لاخليا عامل يف أسبح بدأت حقاً 

 اخليال". عامل على النفس منها تشرق نوافذ بيتشر:"الكتب

 وسادة   العامل يف توجد شكسبري:"ال يقول طريقة: 295
 امأم نعم ثغرها". من أمجل وردة   وال امأم, حضن من أنعم

, احلروف هلا تسطر أن تستدق من هيو  التأليف يف امأول هديف هي
 املدونة يف املكتوبة موضوعايت بني أحبث أن فيه تفكر  ما أول فكان

 -بفضل اهلل– اإلنرتنت يف عظيماً  قبوالً و  رواجاً  القى قد موضوع   عن
 حتويله على فعملت, الطيب أثرهو  اجلميع على بفائدهتا أحسستو 

 فكان, اخليال منكثر مجااًل امأ احلقيقة عامل إىل اخليال عامل من
 إىل الوصول كيفو  امأم بر طواتخ عن يتددث املقصود املوضوع

 سبيل يف عملية خطوات خنطو أن لنا كيفو , باحلب العامر قلبها

|   
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 لقلبها الوصول لسبل الدالة احلروف تقدميو , رضاها نيلو  برهاو  حبها
 كتيب فأطلقت, كرمهاو  فضلهاو  عطفهاو  لطفها ميلجب عرفاناً 

 عالتوزيو  النشر عامل يف ليدلق (بأمك برك ليصل طريقة 230)
 املدوناتو  املنتديات عامل يف قبل من أنتشر أن بعد, املكتباتو 

 بعد. منو  قبل من هلل فاحلمد كمقال.

 يف الرهبة من الكثري فيها التأليف خطوة كانت البداية يف
 يفصح قلب:"مبارك زكي د. يقول كما فالكتابة ال؟ نفسي..كيف

 هؤ يقر  فسو  فالكتاب ألفاظ". إىل تضم ألفاظاً  وليستْ  يبني, وعقل
 فكأنين, البعيدو  القريب, والصغري الكبري, الطالبو  العامل  , اجلميع

 هأمحل زادي هذا هلم أقولو , اجلميع أمام فكريو  ذهينو  عقلي أفتح
 جاهزو  التصديحو  النقدو  للقراءة جاهز مطبوع بشكل أقدمه, إليكم
 فضاء يف صويت أرفع أنين يعين الورق على التأليف, التصفحو  للتأمل

 يف كتبتهو , البعيد يسمعه أجهر به لكي صويت هذا أقول:و  دجدي
 بذل إىل دفعين امأول كان فإن, علي أو يل حجة يكونل القرطاس
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 احملاولة إعادة مث منو  التأملو  بالتوقف ألزمته الثاين كان إنو , املزيد
 اإلنرتنت ساحات يف الكتابة عن بالكلية خيتلف التأليف ,جديد من

 أمر فهذا القبول رأيك وافق فإن جمهول باسم تكتب اإلنرتنت ففي
, جداً  سهله لطريقا أول من فالعودة خمالف الرأي كان إنو , مجيل

 أن ميكنو , تعديلها أو حموها أو تصديدها ميكن الشبكة يف الكتابةو 
 الشبكة يفو , الناس من ضئيلة فئة إال إليها يصل ال وقد بعطل تفىن

, امأرض أهل أعلم أنا اجلاهل يقولو , يعلم ال منو  يعلم من يكتب
 اً صغري  مراهقاً  بالسن الطاعن يعودو , الكبري ا وحديأن الصغري يقولو 

 اجلانبهو  هذا, احلذر مبدل كتابة كلو  حمتمل شيء كلو , يتبخرت
 فلقد أيضاً  وجدته فقد النقي الصايف امأبيض اجلانب أما ,امأسود
 يف يعل يرد من أن الشبكة يف الكتابة من مدة بعد علمت

 يف مكانتهمو  قدرهم هلم أناس أو اجلامعات يف أساتذة موضوعايت
 اختاروا هملكنو  امأدباء ملصاف وصلوا قد نو قدير  كتاب أو, اجملتمع
 من مث منو  كتاباهتم يف للبدء طريقة كأفضل اإللكرتوين النشر طريق
 أصل هو املكتبات عامل إن, امأحجام أو امأقدام يقررون بعدها
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 حمسوبة فاخلطوات لذا, العلم بنشر القدمي تاريخال هوو  النشر
 .فما ضنك بالكبرية مقبولة غري الصغرية امأخطاءو  متابعة احلروفو 
 التصديحو  التوجيهو  النقد تتداشى أو ختشى العليك أن  املقابل يفو 

 والتكن, شيئا تفعل وال, شيئا تقل فال النقد تتداشى أن أردت "إذا
 شيئا".

 قبلو , الطباعةو  النشر أجبديات أبسط لأجه كنت آخر جانب يف
 أجهل بل امأعالم وزارة من املوافقة رخص استخراج أجهل ذلك

 من أن أعتقد كنت, الطويل الطريق هذا يف املتبعة اخلطوات كيفية
 الورق على رأيه يكتب أن, حوله ملن رأيه ي سمع أن ويريد رأي له

 أعلم ملو , سهولةو  يسر بكل عليه املوافقة جيد سيمي عندماو , صباحاً 
 ينتظرون املؤلفني من العشرات أنو  طويل املوافقة انتظار طابور أن

, امأعالم وزارة يف املختصة اإلدارة قبل من املوافقةو  التدقيق يف دورهم
 يستعيذ بشكل اباحلس حتسب والتوزيع النشر دور أن أعلم أكن ملو 

 حباً  ليس بتدئامل املؤلف هلم يذعن النهايةو , حلظة كل التطفيف منه
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 يف فاملكيال ,شكل بأي البداية يف رغبة أو جهالً  إما ولكن هبم
 على يستند امأعمال تقييم يف عليه عتمدي   الذي الطباعة بيوت

 قاضية ضربة أو هلم ساحنة فرصة إما املغمور املؤلف أن املعادلة
 عواقب يتدملونو  املؤلف مايقدمه بنشر يغامرون فهم, ليهمع

 أي على تعتمد اليتو  السابقة خربهتم أساس على بنوها اليت مغامرهتم
 الرائجة. هي تكون الكتب

 فبعضهم, العجيب الشيء التوزيعو  النشر أساليب من رأيت لقدو 
 يقبلوا أن فإما, حتكمهو  تقيمه للجنة خيضع مث منو  الكتاب يأخذ

 يقبلون أو, الدخل من حمددة مئوية نسبة للمؤلفو  توزيعهو  طباعته
 املطبوعة الكتب من معينة عددية نسبة لمؤلفلو  توزيعهو  طباعته

 طباعته ليهوع فقط توزيعه يقبلون أهنم أو, شاءي كيف هبا يتصرف
 منهم البعضو , معينة فرتة كل حتصيلها يتم املبيعات من له نسبتهو 

 فمرحباً  حليفك النجاح كان فإن للتجربة معينة ملدة التوزيع يقبل
 غري أو مأسوفاً  بينكم العقد ءإهنا ميت فسوف العكس كان إنو  بك
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 الظروف أحسن يف املئوية النسبة تبتعد فلن ذلك معو , هعلي مأسوفاً 
 املغامرة. أردت إن ماشئت زدو  %.23 من أكثر

 سوف لكنو , التأليف من اً عيش يأكل لن املؤلف أن املبسط باملعىن
 إىل بالناس وصل عقله نتاج كان إن املكانةو  الفخرو  اجملد يعيش
 بأمجل يغذيهمو  فكره ماحيمل أنفس الناس أعطى فقد, عاليه مكانة

 خلفه السعيو  غماره يف العيشو  التأليف إن حياته. يف أكتسب ما
 املقابل يف, غريب وقع النفس يف له أجله من اجلهدو  الوقت بذلو 

 أنفاسك يتنفسون فالناس, آخر أثر له املتلقي على وقعه فإن
 منو , حياتك يعيشونو , أفكارك نيتبنو و , هنجك على يسريونو 

 منو , السرور إىل احلزن من القارئ ينقل أن يستطع من الكت اب
 ينقل أو, عربة يسقط أو بسمة يرسم من منهمو , الكآبة إىل السعادة

 من آخر عامل إىل فينقله الزمن يسابق أو السابقة امأمم إىل املتابع
 أفكاره يف يسبح لقارئا جيعل املبدع فالكاتب, املتوقع املستقبل عامل

, احلياة يف له املقدرة خطواته كأهنا السطور تكونو  روحه له يسلمو 
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 فيها يلتقط اليت االسرتخاء وقفات هي اجلمل بني اليت الفواصلو 
 يتقلب اليت احلياة صفدات هي الكتاب من الصفداتو , أنفاسه

تنومياً  القارئ ينوم أن يستطيع املاهر الكاتب النهار.و  الليل بني فيها
 أحالمه املؤمل للقارئ يرسمو , حوله مبن يشعر الحىت  مغناطيسياً 

 لقلوب يصل قلبه من يكتب الذي فالكاتب اخليال. يفوق بشكل
 تندر حادة أداة الكاتب يكون قد املقابل ويف الطرق. بأقرب الناس

 ب. ي. يقول مسهو نف يف امللل فيثري واحدة بلدظة املتلقي
 ملل إثارة هي املؤلف يرتكبها اليت حيدةالو  اجلرمية وايت:"إن
 أن أمتىنو , عظيمة جرمية هي بل وحيدة ليست جرمية هيو  القارئ".

 مسارح أو الكتاب هذا مسرح على اجلرمية هذه ارتكبت قد أكون ال
 قد يكون أن املمكن من اليتو  نشرها مت اليت الكتب من أخرى

 لكم ممنت   فأنا امأمر هذا كان إن لكنو , باقتنائها احلظ جانبكم
 الكتب بعض ليقرأ املرء إن:"يقولو  ساخرة مبقولة يساندين (فهيبل)

 منا اهلل فتقبل بقراءته". املؤلف على يتصدق إمنا بأنه يشعر وهو
 امأعمال. صاحل منكمو 
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 وال اجملد ال:"الرحياين أمني يقول اإللكتروني: النشر
 وال ةالسياد وال الثروة وال القصوى, أ منييت الشهرة

 أعمايل, يف بسيطاً  أكون أن هي امأوىل اجلوهرية أمنييت وإمنا العظمة,
 عن بعيداً  أكن ملو  وآرائي". مبادئي يف مستقيماً  أقوايل, يف صادقاً 
 أقدم أن مهي فكان, امأول الكتّيب ألفت عندما وفكره رأيهو  الرحياين

 غريو  امليةالع للشبكة املتابع الناس كل إىل يصل ملموساً و  مهماً  شيئاً 
, بشروط وافقوا النشر دار على الكتّيب عرضت عندما لذا, املتابع

 على نشرهو  بطبعهالدار  تل  ف  ك  ت   حيث شروطهم على ووافقت
 مقدرة املطبوعة الكتيبات عدد من للمؤلف نسبة مع حساهبم
 آالف عشرة بعدد الكتّيب بعط  , املطبوعات من املائة يف خبمسة
 العدد هذاو , شهور تسعة خالل قامأسوا من نفذت, نسخة

 بعد ذلكو , مبهراً  للكتّيب جناحو , قياسياً  وقتاً  يعترب للوقت بالنسبة
 الذي الكتاب أن الشهرية النشر دور بعض خالل من تعرفت أن

 قد الكتاب فيعتربثالثة آالف  إىل ألفنيو مخسمائة  من سنوياً  يوزع
ألفني  من بيعاتم نسبة حيقق الذي الكتاب أنو , قيماً  جناحاً  حقق

|   
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 بالنزول التدرج يصلمث  الضوء دائرة داخل فيعترب مخسمائة وألفني إىل
 جناح حقق قد الكتّيب أن مبعىنو , القائمة خارج الكتاب يعترب حىت

 احلمد هلل بل فدسب هذا ليس, واحدة سنة يف قادمة سنوات ثالث
 من طلبات قائمة هناك كانت نفذ ملا الكتّيب أن املنةو  الفضلو 

 الناشر قبل من اجلديدة طبعته يف الكتّيب تأخر ملاو  ؛اجلديد الطبعة
 مل لألسف لكنو  فجأة احلل ظهر, كثريةاملنتظرة   الطلبات كانتو 

 الربيد عرب رابط امأصدقاء أحد يل أرسل فقد اً قانوني احلل يكن
, العنكبوتية الشبكة يف اً متوفر  أصبح الكتّيب أن فيه يذكر الكرتوين

 يف الزهور انتشار سريع بشكل الشبكة يف نتشرا بالكتيّ  إن بل
 الربيد عرب امأصدقاء من الكثري إىل الكتّيب وصلو , الربيع فصل

 الصفدات تعدت حىت موقع إىل موقع من الكتّيب نتقلاو , الكرتوين
, اإلنرتنت يف حتميل مركز من أكثر يف محلو , العشرات نشرته اليت

 ملف أو التغيري يقبل ال ملف بشكل إما القراء قبل من سدبو 
 أو يدي يف يكن مل, ينقصو  فيه فيزيد يشاء من عليه يعدل (وورد)

 رواد قبل من مرخصة الغري االستباحة هلذه حل أي النشر دار يد
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 بكمية سعدت لكينو  ينترض مل أهنا رغمبو , العنكبوتية الشبكة
 النسخ تعدت حيث ,الكتّيب على نزلت اليت املهولة الطلب

, مضاعفة اً أضعاف امأوىل الطبعة نسخ من بسيطة شهور يف املسدوبة
 حجمو  أسرع عربها االنتشار أن اإلنرتنت عامل من إثبات هذاو 

 قاعدة لديه اإللكرتوين التوزيعو  التأليف أنو , أكرب عليها اإلقبال
 طبع إعادة إن بل ؛املشرتيو  البائع تناسب بطريقة ق نن لو عريضة

 التزام أو طباعة وقت إىل حيتاج ال وفه أسهل الشبكة يف الكتّيب
 مجيع إىل الوصولو  للتوزيع وقت إىل حيتاج الو , املطابع بأوقات
 املشرتي. أو املوزع من جهد إىل حيتاج الو , املنافذ

 دار قبل من الشيء بعض متأخراً  الواقع أرض إىل الكتّيب حضر
 الثانية الطبعة نزولو  امأوىل للطبعة الكمية نفاذ بني فالفرتة, النشر

 الكتاب يريد من صرب خالهلا نفذ اليتو  أشهر اخلمسة مايقارب
 مؤلف أن يعلمون أهنم هل أعلم الو , بطريقتهم ينشروه أن فقرروا

 أن أم عليهم يعرتض لن الطريقة فبهذه اإلنرتنت مدمين من الكتّيب
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 أصداب صرب جعل الذي هو الثانية النسخة إنزال يف التأخري
 عن النشر دار أخربت سريعة. بطريقة النشر ونيقرر و ينفذ  الشبكة

 بعدم فأخربوين إلكرتونياً  بنشره امأذن أعطوا هلو  انتشاره خرب
 هذاو , منهم يستأذن مل اإللكرتوين الناشر أنو , اخلطوة ذههب علمهم

 أخذ فيهو  عملهم لفرص تضييع فيهو  النشر دار حلقوق إجداف فيه
, الغري أمالك على طاولت فيهو , سهرهمو  كدهمو  جملهودهم بالباطل

 الرئيسية البذرة هي تكون اليت احلسنة املقاصد تشويه من الكثري فيهو 
 مأول لومي بقدر للكتيب املتناقلني ألوم ولست, هؤالء مثل مأعمال

 العذر لديهم يكون فقد نقلوه الذين أما, إلكرتونية نسخة وضع من
 النشر. دار يستأذن مل امأصلي املوقع أن يعلمون ال فهم ذلك يف

 ضمن من فقراته بعض إرسال مت أن الكتّيب هذا أمر من كان مماو 
 فقد, الفضائية اجملد لقنوات التابعة اجملموعة هيو  (جمدها) رسائل

 الرسالة كانتو  بالباقة املشرتك أخي من رسالة مرة ذات وصلتين
 من مقتطفات مث منو  بقراءته النصحو  بالكتّيب تعريف على حتتوي
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 االتصاالت فضاء يف توزع رسالة تقرأ أن رائعاً  الشعور فكان, فقراته
 النصيدة جتدو  أوهلا يف خط قد امسك جتد أنو , حروفها كاتب أنت

 الرسالة قرأت فائدته. مدىو  الكتاب قراءة على باحلرص املضمنة
 كيف الرسالة تلك معي يقرأ الفرح كانو , هبا متعنتو  مرة من أكثر

ال يعلم و  بيننا اآلن فهي, حدود ترده ال نسيمو  ىً شذ الرسائلو  ال
 املنة.و  احلمد فلله .إىل أين سوف تصل من بعدنا

 مندنا كويرنو:"إذا البيديو يقول سياحي: الثاني الكتاب
 ال حيث, شيء كل حتقيق ميكننا, الكاملة الثقة أنفسنا

 النجاح بعد نفسي يف الثقة سرت حتقيقه". يستديل شيء يوجد
 مبيعات حقق أن بعد ذروهتا بلغتو , امأول تّيبالك القاه الذي
 مناسب موضوع عن مدونيت يف أيضاً  فبدثت, امأول سنته يف رائعة
 التخصص يكون أن فرأيت, آخر لكتاب بذرة يكون أن أجل من

 يف حبثت, القادم التأليف جمال هو السفر عامل يف عليه سرت الذي
 بتقارير تصخي كان قبل من كتبته الذي أغلب فوجدت املدونة

|   
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 تلك بني من برزو  ,أحنائها يف جتولت دولو  زرهتا مدن عن سياحية
 تنظيم عن كتبت قد كنت حيث عنها خيتلف موضوع املوضوعات

 قرأت, االختيار عليه فوقع, سابقة بفرتة له التخطيط كيفيةو , السفر
 فقسمت, منها أنطلق اليت البداية نقطة فجعلته بتمعن املوضوع
 السفر أثناءو  السفر قبل تنظيمات حتتوي عدة تقسيمات الكتاب

 تنقالتهو  بيتهو  املرافقنيو  فندقهو  املسافر تشمل تنظيمات, بعدهو 
 الفندق. أو اجلمارك يفو  الطائرة يف يقضيه الذي وقتهو  مشربهو  أكلهو 
 راحتهو  سفره ترتيبو  املسافر أمان يكون أن عيين نصب كانو 
, مع باب كل يف بالكتا ركائز هي مناسب بشكل استفادتهو 

 جانب. كل يف اخلسائر تقليل احلرص على

 نفسي وضعتو , السفر مواقف مجيع تدوينو  امأفكار بعصف بدأت
 أكتبو , العودة حىت فكرةالرحلة  تكون أن منذ تبدأ برحلة كأينو 

 الالزمة التنظيماتو  للمسافر املتبعة اإلجراءات من كبريةو  صغرية كل
, أزيدو  منها أحذفو  أراجعها مث أكتبها, مرحلة لكل التخطيطو 
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 الذي فهذا الكبرية". امأهنار تصنع الصغرية اجلداول:"أوفيد يقول
 أن فقررت, فقرة ألفو  مائتني عن زاد مجعه من انتهيت فعندما كان

 كالفقرات للسياحة املسافر متس ال اليت امأبواب بعض أحذف
 ال حىت, سةالدرا سفرو  الربية الرحالت سفرو  التجارة بسفر املتعلقة
 مثان مائة إىل الكتاب اختصرت أن فكان, القارئذهن  يشتت
 .خطوة

 برأيي املسافر مأن الكتاب يف الفقراتو  التنقيط على اعتمدت قدو 
 كذلكو  ال؟! أم طبقها؟ هل ينظرو  يتأملهاو  فقرة كل يأخذ أن حيب

 الذي اإلسهاب عن بعيداً , اهلضم سهل الكتاب يكون أن أجل من
 القارئ فلدى, حمددة نتيجة إىل يصل أن بدونو  خيرج القارئ جيعل

 أن نعلم كماو , حالهو  واقعه مع مايتوافق منها فيأخذ يتتبعها فقرات
 فليس للسفر يستعدون ممن هم الكتاب هذا مثل قراء من الغالب

 يريد بل ةمر  من أكثر قراءته أو الكتاب لتلخيص الكايف الوقت لديه
 الكتاب من فقراته.فرغت إىل الوصول يسرع مرقماً  مرجعياً  دليالً 
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 اخرتت أن بعد حتريرياً و  لغوياً  ملراجعته امأصدقاء لبعض أحلتهو 
 عليه استشرتو , يعجبهم فلم البعض عليه شاورت مساً ا للكتاب
عنوان  يكون أن النهاية فكانت, مالحظاهتم فأبدوا أخرى جمموعة
 (.ممتعة سياحية لرحلة خطوة600) الكتاب

 اجلميلة أملاين:"الفتاة املثل يقول الصف:و  التصميم 
 املميز الغالف ذو الكتابو  وجهها". يف مهرها حتمل

 هتمفلن خلطبته القراء يتقدم أن أردنا فإن, غالفه على دعايته حيمل
 السبيل عابر جيعل الذي احلسن الوجه هو الغالفو , وجهه بتجميل

 وجد إنو , وده طبخي مث, فرتة عنده يقيم بل نظرة أول من حيبه
 أقل فيه وجد إنو , كتابه للكاتبو  عمله للمصمم شكر يسر مافيه

 لقد وخدعة. فتنة امأوىل النظرة إمنا يقول:و  حيوقل فسوف يتصور مما
من أجل أن يصمم غالف الكتاب بعد أن  صممامل مع االتفاق مت

 إلحساس له اختياري كانو  , ,أعجبين تصميمه لبعض اإلعالنات
 فال, أريده الذي التجديد حيمل انه اإلعالنات تلك من مبين مسبق

|   
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 من مكرراً  شكالً  حيمل أو روتيين بغالف الكتاب يكون أن أريد
 يف املشرتي فيمر, الكتب أغلفة على املوجودة التصاميم أشكال
 القارئ يقرأه أو, ينساهو  فريكنه يشرتيه أو, انتباهه يلفت الو  املكتبة

 فرتة مأطول يبقى بالذهن راسخاً  تصميماً  أريد, ذهنه يف ينطبع الو 
 علىأن يكونوا كلهم  املستفيدو  املشرتيو  البائع أريد ,ممكنة زمنية
 االنبهار. من الدرجة نفس

 معه فتواصلت, املصممني مأحد بداعيةإ تصاميم على عيين وقعت
 نفس على نسري كي النشر دور أحد بتصاميم إعجايب له أبديتو 

 تعجبه ال تصاميمهم أن املفاجأة نتفكا, عليه يسريون الذي النهج
, املصممني لعقول التسليم إال لنا ليسو  حينها يف أبداها مأسباب

 مت قد أم التصميمو  البناء من استسقاؤه مت املصمم اسم هل أعلم فال
 كان فإن, رأيه على يصمم أن على دائماً  حيرص هأن ليوحي وضعه
 ذلكو  عليه ريص من خريو  يصمم من خري املصمم فصاحيب امأخري

 عن ختتلف فنظرهتم املطلوب هو هذاو , املباركة الثاقبة عينه عرب
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 ال قد بدقائق مقننة رؤيتهمو , عدة أمور حتكمها فلسفتهمو  نظرتنا
 أتصورها, كما امأشياء بيكاسو:"أرسم يقول, حساباً  هلا حنسب
, حنن نراها ال أشياء يتخيلون كذلك وهم ."أراها كما وليس

 يف رؤية يل كان لقدو , مشاعرو  حساً  تفيض بريشة اجلمال يرمسونو 
 يف قلت لكنو  املصمم مع االتفاق قبل من ذهين يف بنيتها التصميم

 من املصمم على عرضها أو بتوضيدها أستعجل ال لعلي نفسي
 فسوف رؤييت عليه أعرض فعندما ,عليه واسعاً  أحجر ال أن أجل
 اليت امأخطاء من برأيي ذاهو  مميزاً  جديداً  شيئاً  يبتكر لنو  حوهلا يدور
 يقدمون حولك من الناس فدع, خاصة اإلدارة يف فيه نقع ما دائماً 
 عندماو , ببالك ختطر مل حلوالً  لك يضعون فقد إبداعاهتم لك

 اليت رؤيتك وفقو  فلكك يف يدوروا أن ألزمتهم فأنت بأوامر تقيدهم
 ثالثة يل يضع أن منه طلبت مما كان أيضاً و , قاصرة تكون قد

 تطلبه مل إنو  املصممني بني عليه متعارف شرط هذاو  خمتلفة تصاميم
 للكتاب خمصص اخلط يكون أن أمكن نإ طلبت ومما, عليك عرضه

 مث التصاميم خرجت آخر. كتاب عنوان يف استخدامه يسبق مل
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 يفو , احلرية زادتو  الثالثة من أكثر يدي بني صارو  امأفكار توالدت
 امأقرب اخرتتو  عليها استشرتو  غريةص مبجموعة حصرها مت النهاية

 املصمم. لدى املفضل ليس أنه بالرغم نفسي إىل

 العمل حنو طريقي تعرتض أخرى مشكلة أيضاً  الكتاب صف
 Microsoft ورد)و  بربنامج أصفه أن أستطيع فالكتاب, السريع

Word)  غري طريقة هي الطريقة هبذه الصف أن أعلم مل لكنو 
 طريق عن الكتاب يصف أن ريدوني فهم املطابع لدى مفضلة
 أن أو ,معه تعاملت أن يل يسبق مل الذي ((InDesign برنامج

 الوورد ملفات حتويل فكان pdf)) ملفات شكل على تسليمه يتم
(Microsoft Word) إىل ((pdf يل بالنسبة الطرق أسهل, 

 اخلطوطو  مفتوحاً  الغالف تصميم يكون أن املطبعة طلبت كذلك
 تعديلها يتم أن أجل من ذلكو  التصميم مع جةمدر  املستخدمة

 .كما يريدونو لك فتم كل ذ للكتاب املناسب بالشكل تغيريهاو 
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 نر ث كما القوانني نرث   غوته:"حنن يقول األعالم: فسح
 رأيت إمنا بعدها مبا عالقة هلا ليس غوته مقولة امأمراض".

 العبارات. لحتتم ما بغري انظ نظي فال ضعهاو  فقررت سطراً  أزيد أن
 خطوتني أمامي تبقىو  الالزمة التنسيقو  الكتابة من انتهينا أقول

 إدارة من امأعالم وزارة فسح استخراج هيو  امأوىل اخلطوة مهمتني
 امللك مكتبة يف إيداعهو  الكتاب تسجيل الثانية اخلطوةو  املطبوعات

 تلك أهني أن استطيع أنين أعتقد فكنت -تعاىل اهلل رمحه – فهد
 أصابع تتجاوز ال بأيام تقدير أكرب على أو قليلة بساعات وتنياخلط
 أن يتطلب امأعالم وزارة فسح استخراج كان لكنو , الواحدة اليد

 املختصني قبل من القراءةو  التمديصو  التدقيق طابور يف دوري أنتظر
 حتت الكتاب قضاها أسابيع بعدو , املوافقة يعطوا أن قبل باإلدارة

 ختم خمالفة أي حيمل الو  للنشر صاحل أنه دواتأكو  الرقابة عيون
 لمتس  و , الوزارة ختم طبع صفدة رأس كل فعلى الرباءة خبتم جبينه

 الكتاب أطبع أن أستطيع أنين يعين الذيو  املبدئي الفسح خطاب
 التأكدو  للمقارنةاملبدئية  الطباعة بعد نسخ ثالث أسلمهم من مثو 

|   
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اخلطوة و , النهائي الفسح يتم بعدها منو  التغيري أو التعديل عدم من
 فهي املكتبة من اإليداعو  التسجيل أماو , امأبسط طوةاخل هيامأخرية 
 الفاكس عرب تتم أن ميكنو  معدودة دقائق تستغرق الو مرنة  خطوات

 وحروف أرقام هو عبارة عنو  (ردمك)التسجيل  رقم فيتم مندك
 أراد ملنو  ,العاملية املكتبات يف معينة داللة على رقمو  حرف كل يدل

 على املكتبة موقع يزور أن فعليه الرقم معاين على يتعرفو  يستزيد أن
 يف للدفظ اً نسخ اتسليمه يتم كذلك الطباعة بعدو  ,اإلنرتنت

 ذلك أن على تدل اليت النهائية الشهادة املؤلف يستلمو  املكتبة
 العلم مع ,فهد امللك مكتبة طريق عن حقوقه حفظت قد الكتاب

 صفدة أول يف كذلكو  الكتاب ظهر على الرقم يوضع نأ يستلزم أنه
 صفداته. من

 القول بني طويلة املسافة:"سرفانتيس يقول التوزيع: 
, التوزيعو  الطباعةو  التأليف بني كبرية املسافة والفعل".

 انتهى, واقع إىل امأحالم حتول أنو  حتلم أن بني كبرية املسافةو 

|   
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 مل احللم لألسف ولكن, ايةللنه وصلت قد أنين فأحسست التصريح
 بتقديرها أخطأت اليت هيو  امأهم اخلطوة تيبق لقد, بعد يكتمل

 إنه, خطوة كل قبل هبا أبدأ أن جيب وكان امأخرية للمرحلة أخرهتاو 
 -قيم أنه تعتقد أو -قيم كتاب لديك يكون أن فائدة فما, التوزيع
 أن تستطيع ماسبق كل, للقارئ يوصلهو  يوزعه من جتد ال ولكن
 به تقوم أن فتستطيع بنفسك تستطع مل إنو  بنفسكو  به تقوم

 املادة تتدخل فقد يكن مل إنو , حولك من امأصدقاء مبساعدةو 
 هيو  معضلة هذه التوزيع مسألة لكنو , عدة كربات عنك تفكو 

 هوو  يبدأ أن أمثايل من )مبتدئ( كاتب أي أنصح الو  معضلة أكرب
 لرأي خيضع فالتوزيع ,كتابه بتوزيع يتكفل سوف من حيدد مل

 من عدة موازين حيكمون وهم, حولك من والتوزيع النشر شركات
 عامة لدىهذه املوازين  سبحت   قدو , توزيعهاو  الكتب نشر أجل

 من دسبت  ف املبتدئ املؤلف أما لدى, الثقافة نشر مبيزان الناس
 كل لكنو , حتفيزهمو  املبتدئني تشجيع على تعتمد نظر وجهة

 بدقةو  حيسبوهنا فهم, التوزيع شركات خسائر يغطي لن ماسبق
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 سوف اليت الفائدة كم عندهم احلسبة عنوانو , الذرةو  اهلللة مبثقالو 
, واقعية نظرة هي جترد بكل احلسبة هذهإن , الشركة رصيد يف تودع

 فيكاد بالواقع يصطدمو  أمل خبيبة يصاب املؤلف لكن, حمقة نظرةو 
 حزنه.و  مهه يف فيغرق جهدهو  لتعبه ينظرو , حيبط أن

 التوزيع شركات على مررت فقد فيه وقعت أعاله منه حذرت ما
, مجيلة جد االبتسامات كانت, السوق يف مكانتهاو  اأشكاهل بكافة

 عرض بعضهم, االبتسامات تلك توازي النهايات تكن مل لكنو 
 مث املئات خانة عن يزيد ال ما النسخ من جمموعة يأخذ أن علي

 املفاوضات جمرى يتغري فهناك القبول قتال فإن بالسوق يعرضها
, الطلب يزاد أكرب قبول هناك كان إنو  امألوف خلانة الزيادة فيتم

 فإن, زمنية فرتة كل تتم احملاسبةو  التصريف على البيعو  ذلك كلو 
 طابو  طبت للمؤلف يقال وإالفأنعم هبا  مرضية النتائج كانت

 يتمو  املتبقية نسخال فتعاد, بك التقينا أن سعيدة فرصةو , اكسعم
 بالعقد عليها املتفق الشروط إىل يرجع أن بعد الواردة املبالغ قسمة



 مذكرات مدمن إنرتنت |

281 

 

 للمؤلف صغريةو  والتوزيع النشر لدار كبرية نسبة تكون بالغالب اليتو 
 الضعيف.

 بني الكتاب فوضعت, املزيد معرفة أجل من شهرية نشر دور زرت
 وليق, أقواهلم فتشاهبت عليهم املوضوع عرضتو  أيديهم

 يشبه ال الكتاب توزيع طلبو  بالتسول". شبيه   ليسنج:"االستالف
 يطلبونه املؤلفة للطبقة تسول هوو  ,أنفهو  بعينة التسول هو بل التسول

 الدور عليه ضاقت عبداً  يرمحون هملعل الكي دور النشرم بالط يف
حىت كأن لسان  ,عندهمإن مايسعى إليه ال جيده إال , رحبت مبا

 لقد ؛مسكني مؤلف أنا ياحمسنني هلل خجول: بصوت حاله يقول
 طرق ثالث لدينا أن باملختصر فقالوا كتايب الدور على عرضت  

نسبة استفادهتا  ترى حىت تتفدصهو  للجنة الكتاب خيضع أن, للنشر
 إما آخران ناقسم فهناك, املرحلة تلك جتازا فإن, توزيعهو  نشرهمن 
 قبل من طباعته فيتم, ريالكب الرجاء خلفه من يرجىو  قيماً  يكون أن

 بني ترتاوح الكتاب دخل من مئوية نسبة للمؤلف يكونو  الدار
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 لكنو  مضموناً  بالكتاب تقبل الدار أن أو, تزيد قلماو  20-10%
 دورو  الطباعة قيمة يسدد أن املؤلف على فيكون طباعته عن تعتذر

ما جتنيه الدار من  نسبة تكونو  مبعرفتها. الكتاب توزيع النشر دار
 الكتاب رفض يتم أن الثالث اخليارو  .يزيد أو النصف من قريبة الربح

 وقتكل  على متدسراً  املؤلف فيخرج توزيع وال نشر فال بالكامل
كان   جلنة إىلالة ذكرت فيه اإلح حلظة أول منذفالتأليف. يف قضاه

 كما أحالمه تشنق أن أجل من حبال هي إمناعلى املؤلف أن يعلم 
 عامل يف موضوع أي تقتل أن أردت ج:"إذاكرتن ف شارلس يقول
 ". جلنة إىل فأوكله, اليوم

 حتسب قد قيمة مادية للمؤلف أرباح تكون لن ويف غالب امأحوال
 القراء على ختفى ال طائلةمعنوية  اً أرباح يؤمل هلكن, كتابه  خلفمن 
 املرء يوصل أن أجل من السعيو  بثها على العكوفو  الثقافة نشرمن 

 على فإهنا املقابل يفو  ,بثمن تقد ال امأشياء لكت كل الرسالة
 مراجعو  مصادر على املرء يطلع مأن فرصة فهي الشخصي الصعيد
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 معنوي ربح فيها وكذلك, يفيدو يستفيد  أن أجل من يستزيد أنو 
 جبانب املكتبات يف صطفا قد كتابك جتد أن أكرب وهوو أجل 
 بعض حيادثكو  يأتيك أن الكلمات أفضل منو , املفكرينو  العباقرة

 حيس فالكاتب, اإلجياب أو بالسلب إما كتابك يف رأي له أن القراء
 املكتوب يتأمل القارئ جعلت يد له أو الثقايف احلراك يف أثر له أن

 تطري, إجنليزي:"امأقوال املثل يعتقد.يقول ما مع قرأ ما فرياجع
 تبقى". الكتاباتو 

 بدأت قد يعتوز  دار هناك أن احلظ حسن منبالنسبة لكتايب ف
 قرتحاف, هبم وطيدة عالقة امأكرب مأخي كانو  للتو امليدان يف العمل

 حضرت املغري أخي عرض مع, أصداهبا على الكتاب عرضأ أن
, قانون هناك يكن مل املناسب:"إذا الوقت يف املناسبة املقولةبذهين 

 دار على العرض بعدو  فعالً و  القانون". هي الشخصية فالعالقات
 التوزيع بدأ حمتواه. على أطلعوا بعدما مباشرة املوافقة نتكا التوزيع

 تصل يد كل بأن أحس, إليه تصل امأيدي بدأتو  املكتبات يف
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 أرقب نتك, بعيد من هبا أحس, تصافدين يد فكأهنا لكتايب
 جانب من ميرون عندما إليهم أنظرو , املكتبات يف املتسوقني
 كانت امأشياء تلك كل, حوله انفعاالهتمو  نظراهتم أنظرو , الكتاب
 الكتاب عن الباعة أسأل عندماو , سعيدة حلظات يل بالنسبة

 تدعوا بالغالب كانت إنو  متفاوتة الردود كانت اإلقبال مستوىو 
 قد أنين أحسستو , سعادة أميا وسعدت بذلك سررت, للتفاؤل
 الناس يشيد أن أنتظر أن قبل بنفسي أشيد أن يستدق عمالً  قدمت

 عربتو  عدة عراقيل جتاوزت قد أنين تعين سيبنف فإشاديت, يب
 أتوقعه مل الذي الوجودو , أرجوه الذي النجاح فكان متنوعة حمطات

 يف حنمل إننا:"براون توماس سري يقول فكما الكتاب خالل من
 املنة.و  احلمد فلله خارجنا". عنها نبدث اليت العجائب كل داخلنا

 للتمتع وسيلة نأحس"بريون: يقول الهواء: على لقاء أول
 بعدما شعوري هذا ."غريك فيها تشرك أن هي بالسعادة,

 اهلواء على لقاء مين يطلب هوو  اإلخبارية قناةمعد برامج ال مسعت

|   
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 إال أمامي يكن فلم الفور على وافقت, الكتاب عن مباشر حوار يف
 الفكرة هذه مع للرتدد جمال أي هناك فليس ,املوافقة أو املوافقة
 أن أحسست, السماعة أغلقت ما بعد, املميز العرض اهذو  الرائعة

 من تتسرب بدأت والرتحال السفر يف أجدها ما دائماً  اليت السعادة
 أمساعو  عيون إىل لتصل طريقها ويف الكتاب قراء أيدي بني

, اللقاء حماور لك أرسل سوف املعد: قال أن بعدو , املشاهدين
 من هل, واليقظة لماحل بني, وعيالول الوعي بني حالة يف دخلت
 حازو  القنوات يف املعدينو  املذيعني ليد وصل الكتاب أن املعقول

 كنت؟ أين, وصفه ميكن ال غريب بشعور أحسست, إعجاهبم على
 يكن مل لكنو  متفائالً  كنت, -تعاىل اهلل بفضل- أصبدت؟ أينو 

 القنوات على مباشر حبديث أكون أن إىل يب يصل التفاؤل
 الفضائية.

, احلدث مبستوى أكون أن جيبو  اللقاء قبل فقط عدة امأي أمامي
 ذا يكون أو, حمتواهو  للكتاب دعاية خري يكون أن إما هوو  ال كيف
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 يصل الفضاءو  ال كيف ,اجملال هذا يف يل خطوة أول يف سيء أثر
 والصغري الكبريو , والقريب البعيد اللقاء فيستمع, امأرض أطراف إىل

 امللوك اللقاء إىل يستمع قدو  ال فكي, والعامي املثقفو  امأديبو 
 ما يطلبون مأ املتابعني يعجب سوف هل. أتساءل يف نفسي والوزراء

 بسالسة أنتهيو  أبدأ أن على الرتكيز كان القناة. تغيريأخشاه..
 يل ذكرو , الطبقات لكافة الوصول سهل اللقاء يكون أنو تسلسل,و 

 بالضبط ائيةالفض اللقاءات أن التجربة خاضوا ممن امأصدقاء أحد
 يف وفق فقد هبدوء يهبطو  هبدوء يقلع أن استطاع إن الطائرة كقائد
 مابينهما أما امأخريةو  امأوىل الدقائق على ركز فقال, الركاب عيون
 املشاهد جتعل امأوىل فالدقائق, عليها الناس تركيز يكون فقلما

 تلك بتذكر يستمر املشاهد جتعل امأخرية الدقائقو  باملتابعة يستمر
 ملكاملات االستعداد هبة على أكون أن ناصح نصدينو , املقابلة

 ينفع ال فيما أستطرد ال أنو , املذيع من مفاجئة مأسئلة أو املداخلة
 ما كل تقول أن ينبغي ال:"يقول فكلوديوس رجاحل يف يوقع قد أو

 النصائح تلك كل تقول". ما كل تعرف أن ينبغي ولكن تعرف,
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 نسيتها الصفر ساعة حانت ملاو , عتباراال بعني أخذهتاو  هاتحفظ
 نفسه. يفرض احلال بقىيو 

 برج من القريبة باملواقف سياريت فركنت التلفزيون مبىن إىل قدمت
, العمالق التلفزيون برج جبانب جداً  صغرياً  فبدوت, التلفزيون

 القادمة اخلطوات أنو  طرق مفرتق يف أنين خطوة كل مع أحسستو 
 وكل شاب وقف التلفاز مبىن بوابة يف ,ةالالحق حيايت يف أثر هلا

غري متكلفة  الرمسية من فيه رائعاً  استقباهلم فكان, االستقبال بأمر
 حىت معه مشيتها معدودة دقائق هي احلرارة.و  الدفء من الكثريو 

 فامأحاسيس ,الزمن بعمر تكان الدقائق هذه, االستوديوهات
 فهي, شعرهانست أن أجل من طويل وقت إىل حتتاج ال املشاعرو 

, الدهر أبد احلنايا يف فتمكث هبا حنس نبضاتو  نتنفسها أنفاس
 يتبعها مث املستقبل نعال قرع إال أمسع الو  خالية التلفاز مبىن ممرات

 امأخبار نشرة من االنتهاء يتم ريثما االنتظار صالة دخلنا, نعايل قرع
 يف الربنامج وقت أن ذلك معىنو , اهلواء على بعدها من نكون مث
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 بني الفاصل الوقت امأخبار. حول الناس حتلق وقتو  الذروة وقت
 ميشي كان الواقع يف لكنو  جداً  قصرياً  كان له االستعدادو اللقاء 

 أكون أن من املهمو , دائماً  امأنفاس حيبس فاالنتظار جداً  بطيئاً 
 تطيعين أن هيهات هيهات لكنو  مناسب بشكل معدة بنفسية

 من شيء أي عنو  معه لدديثل أحد أي عن حبثت, النبضات
 الشباب بعض إال أجد فلم, باللقاء التفكري دائرة من أخرج أن أجل

 لكنو  بذهلمو  جهدهم على فشكرهتم التلفاز مبىن يف يعملون الذين
 هذا يبذهلا اليت الشكر كلمات من أهم بأشياء مشغولون أهنم يبدو
 أمره. يف احلائر املرء

 فتدت, املباشر النقل لغرفة ننتقل الفقباب الغرفة  ربنامجمعد ال فتح
 كمراتو , معينة بقعة على مسلطة أنوار فوجدت امأستوديو أبواب

 مينة يتدركون أناس ذلك حول منو , حمددة نقطة قبلتها متعددة
 اآلخر البعضو  مساعات بعضهمو  القطات حيمل بعضهم, يسرهو 

 السقف يف كشافاتو  متقاطعة امأرض على أسالك, باإلضاءة مهتم
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, مبتسمة وجوهو  متعبة وجوهو , حمددة للكامريات مسارو , متدلية
 وسط صغرية قطعة جمرد أنين تأحسس, يتقاطع ال متزامن عملو 

 أن ميكنين أنه أحسست حىت, من املعدات الضخم خزنامل هذا
ى عل سلمت الكواليس. ماخلف خلف املشاهدين عيون عن أختبئ
 يستعد أن أجل من تركته مث الرتتيبات ببعض إياهو  تناقشتو  املخرج

 يقدم أن بعد تبدأ فقريت أنوقد أخربين , ملناسب بالشكل للقاء
 احلوار يبدأو  للدوار املعد املكان إىل يأيت مث, تقريرو  فاصالً  املذيع
 الكتاب. حول معي

 كل فكأن اجلميع فصمت املخرج من (البداية) تاكلم مسعت
 أمامي املذيع انك, أنفاسيو  املذيع صوت أمسع فقط, يكن مل شيء

 بعيد من أرقبه كنتو , املصور تقريره ويقدم باملشاهدين يرحب هوو 
 املقدم إال يرون ال فاملشاهدين, عليه مسلطةو  مركزة الكامريا عنيو 

 بعدو  اهلواء على اآلن حنن, أخرى زاوية يف كان فقد صاحبكم أما
 ونفنك احلوار طاولة إىل املذيع ينتقلو  التقرير ينتهي سوف حلظات
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 مع بالفاصل أستغرق أن نفسي أقنعت, الربنامج من الثانية الفقرة يف
 ذلك كلو , يتعجب عندما أتعجبو  يبتسم عندما تسمفأب املذيع

 قال دقائق بعد, أفضل احلال كان وفعالً , التفكري دائرة من مأخرج
 فدار, ورحب إيل فقد م, التالية للفقرة ننتقل للمشاهدين املذيع
 حتدثو  الكتاب هذا ملثل العريب املسافر حاجةو  ابالكت حول احلوار
 ,اإلسهابو  التوضيح مين طلبو  الكتاب حمتويات بعض عن املقدم
 أكون أن حاولتو , آخر عامل يف أنين أحسست اللقاء بدأ عندما
, احلرف يتصنع بارع كممثل أظهر ال أن تقدير أقل على أو تلقائياً 

 أسوء على شو برنارد بنصيدة آخذ أن ذهين يف كان لذا
 كان بالطبع ميثل". أن يستطيع ال الذي هو املتميز, تقدير:"املمثل

 يستطيع الذي هو شو: برنارد نصيدة بدلت ولكن امأمل هو هذا
 أن شعرت, مباشرة اهلواء على نفسه ينقل الواقع بقيو , يتلعثم ال أن

 مسعت حىت الدقائق توالت, اللقاء من أصعبو  أعظم اللقاء ماقبل
 من عربتمن الزمن  حلظة يف, للربنامج القدوم على يشكرين املذيع
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 من تظقياست قد كأنينو  القاعة تلك يف احملشودة اجلموع تلك بني
 ساعة. انقطعت أن بعد العامل إىل خرجتو , مجيل حلم

 يف أسرعتو , الصعداء تنفست ألستوديواخلارجي ل بابال عند
 فإن عد يل ولليق املذيع صوت أمسع أن خشيت فكأنين, املمرات

 من جسدي تغزوا مأن احلنني عاودها فالرهبة ,بعد ينته مل اللقاء
 من خرجت, ارجتافاً  بل طرباً  ليس ترتاقص أطرايف جتعلأن و  جديد

 أن أجل من ذلكو  قبل من البارد املاء أعددت قدو  التلفاز مبىن
, اللقاء تسبق اليت اللدظات نفسي حرمت أن بعد منه أستزيد

 تنهمر املكاملاتو  الرسائل فإذا جوايل فتدتو  ءالصعدا تنفست
 علّي.

, اجلميع على معروضاً و , مسجالً  اللقاء كان (املسافر زاد) منتدى يف
, القناع ماخلف لكشف بشوق فامأعضاء, اً مهم اً حدث يعترب هذاو 
 هل اجملهولة املعرفات أصداب ليشاهدوا الفرصة ينتظرون امأعضاءو 

 لقد أقول: نفسي عن, خميلتهم يف هلم رمسوها اليت الصورة بنفس هم
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 أرض على أقابله أن قبل امأعضاء من عضو أي رسم يف فشلت
 عن جداً  خمتلف بشكل يكون قابلتهم الذين من عضو فكل, الواقع

 من أو موضوعاته من هتيأهتاو , حروفه منله  نسختها اليت الصورة
عرب  البعض يدع ملشاعره أن تسرتسل برسم الصورةو  ,أسلوبه خالل

 الكاتب أن تصورت حروف الكاتب اليت يراها يف املنتدى, فمشاعره
 تلك يناسب ما الصفات من له احلانية الرقيقة الكلمات صاحب

 احلروف رسم بني املشرقني بعد هناك الواقع يف بينما, الكلمات
 املمكن من بل, تراه أن من خري   يدباملعي تسمع أنو  املألوف الواقعو 

 قيمة موضوعاتو  هادفة حوارات ذا الشبكة يف الكاتب يكون أن
, بصلة إىل كل ذلك ميت ال الواقع يف هو بينما, راق وطرح

 أي يف معه تتقاطع ال املنتديات أرض على يرمسها اليت فالصفات
 لسانه قبل متتد يدهو  جهوري صوته املباشرة احلوارات ففي, نقطة

 هبا يظهر اليت يةالزاه الصورة تلك إن بل, غريه مع ليسو  معه احلقو 
 الطبيعة يف جتده, الزهور بني يتقافز رقيق شاب كأنهو  املنتديات يف

بل عريض يف كل  الرسغنيو  احلنكنيو  املنكبني عريض, مدبر مقبل
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 كأنهو  اهلل سبدان تقولوا: أن أخشى مأنين الوصف أطيل الو  شيء.
 .(جند نسيم) يصف

 هو فكيف اً كاتب (جند نسيم) عرفوا قد امأعضاء آخر جانب يف
 هذا إن بالفعلو , أعلى أو أقل أو القدرة بنفس هو هل, متددثاً 

 جييد من امأعضاء من قابلت ولقد الشبكة لرواد لالنتباه ملفت امأمر
, املنطق حسنو  ص صالق   سرد جبمال يتمتعو  اجملالس يف احلديث

, بعضهما مع حرفني جيمع أن عليه يصعب الكتابة عامل يف هو بينما
 املخزون اهلل أعطاه قد البعض بل ,معىن اهلم يستقيم ال مامجعه إنو 

 يغربو  يشرق اهلل سبدان لكنو  املرادفاتو  الكلمات من العظيم
 من حىت يبدو أمهر, فكرته يوصل أن أجل من بالقراء يغربلو 
 ليستو , رأسه خلف من عليها فدل أذنه عن سؤل الذي ب شي(احل)

 عليه أخذ كأنهو  بعضهم أن العظمى املشكلة بل املشكلةهي  هذه
 كأن حىت, نشازهاو  امألفاظ غريب من مبتاهات يأخذك أن العهد
 املوضوعات بعض قرأت ولقد, الثقايف بالتعذيب حكم سطوره قراءة
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بعد أن , حايل من يولول لساينو  شعري جتر برأسي يديو  خرجتو 
 بينها يربط ال مرصوصة كلمات يف ةيسر و  مينة الكاتب يب ذهب
 ابتالهم مما عافانا الذي هلل فاحلمد واحد. سطر على وهناك إال رابط
 ممن أو منهم كنت إن به ابتالين مما يعافيكم أن اهلل أمحدو  به.

 حوهلم.

 مبدتوى يهتمون سوف الناس أن أتوقع كنت التلفزيوين اللقاء يف
, ثري نقاش بعده من فيتولد اللقاء خالل املعروض الطرحو  اللقاء

وقد كنت  – لبستها اليت بالساعة الهتماما أن املفاجأة لكنو 
 بعضهم أن الغريب منو , برمته اللقاء من أهم -أخي من استلفتها

 فدالنا بغريب ذلك وليس, الشخص من أكثر بالشخصية أهتم
يف  جيدوا مل أهنم أخشىو , اللب قبل القشور عن نبدث أننا دائماً 

 التأمل. حق وهنايتأمل القشور إال أمامهم يبق فلم اً لبهذه املقابلة 

 قناة يف السياحي مستشارك برنامج عرب الثاين الفضائي اللقاء كان
 بدء قبل باملذيع التقيت, العمري إمساعيل املذيع عربو  (دليل)
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 ومل, ذهنية ةاحملاور  كانت يومي برنامج أنه حبكمو , بدقائق الربنامج
 عن الفتوى تتطلب مداخله أي أن إىل نبهتهو  لديه مكتوبة تكن

 لربنامج حييلها أن املذيع فعلى عليها أجيب فلن السفر حكامأ
 بعض يستخدمون قد املتصلني أن نبهته كذلكو  الفتاوى

 من فلذا الكرمي املشاهد وعلى علي ختفى قدو  اإلجنليزية املصطلدات
, يذيعه مصطلح أي يرتجم أن املتداخل من الطلب يتم أن امأفضل

 كيفيتهو  السفر حول حبوار للقاءا فبدأ ,الصيف قدوم قبل كان اللقاء
 كيفيةو  للمسافر بنصائح انتهىو , له لالستعداد املثلى الطرقو 

 كاملة ساعة قضيت أن بعد اللقاء من خرجت, فيه الوقت استغالل
 القناة. أستوديو يف

 بسيط تعريفو  السفر عن حماضرتني ألقيت آخر صعيد على
 يف احلضاري اخلضري مركز يف كانت امأوىل احملاضرة, الكتابب

 كانت فاحملاضرة جداً  سيئاً  التوقيت كانو , (البدائع حمافظة) حمافظيت
 حضرت, الثاين النصف اختبارات أيام يف صباحاً  العاشرة الساعة
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 املكانو  العرض جهازو  الصوت أجهزةو , املسرح تفقدتو  املوعد قبل
 القاعة يف احلضور يكن مل املوعد ساعة دقت عندماو , كامل بشكل

مخسة وعشرون شخصاً  سوى شخص مخسمائة يقارب ملا تتسع اليت
 أن تريد هل املنظمون يل قال, املنظمة اإلدارة نفس من لعل أكثرهم

 من رضيع طفل حضر لو هلم فقلت, نؤجلها أو, احملاضرة نؤخر
 نكرمه أن فيجب لنا تكرمياً  حضر فمن, جلهاؤ أ أو ألغيها فلن أجلي

 مقتطفاتو  صور عن عبارة كانتو  رةاحملاض بدأت, لدينا مبا نسعدهو 
 يريد ملن السليم التخطيط كيفية عن نقاط يتخللها رحالتو  لرحالة

 خطط الذي التخطيط حبسب سفره يف السليمة النهاية إىل يصل أن
, آخر بعداً  احملاضرات تعطي اللقطاتو  الصور بني املزج, قبل من له

 فقد جداً  فرحت احملاضرة انتهت أن بعد ,احملاضرة أثناء به أحسست
 فضل هلمو  املختلفة التعليم مراحل يف أساتذيت من هم احلضور كان
 من باملزيد طالبوين مأهن فرحتو , جانب من أكثر يف عليّ  اهلل بعد

 تكسر قد   الفضائية اللقاءات كانت ,السنة مدار على احملاضرات
 املواجهة حاجز تكسر  ه قدهذ مثل من احملاضرةو  اإلعالمي حلاجزا
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 النتائج حتقيقو  خبوضهما فرحاً  كنت التجربتني ماتلكيف و , اشرةاملب
 كونتها. اليت املرحلة عمر فاقت اليت املناسبة

 رسالة تصلين السعودية اخلطوط رحالت أحد منو  آخر جانب يفو 
 العريين عبداهلل بن الدكتور/يوسف القريب الصديقو  العزيز امأخ من

 قد السعودية للخطوط التابعة "وسهالً  "أهالً  جملة أن برسالته خيربين
, اإلشادة هذه يباركو , صفدة النصف يقارب مبا بالكتاب عرفت

 الطريان خلطوط تابعة جملة تعرضو  تشيد أن ساراً  خرباً  كان بالفعلو 
 غري دعاية الوقت نفس يفو  شهادة تعترب بنظري فهذه بالكتاب
 الثمن. مدفوعة

 إذاعة قبل من الصيف يف االتصال كان لإلصدار الثانية السنة يف
 يف صديق خري) برنامج عرب, الكتاب حول لقاء طلبو  الكويت

 واخلطوات السياحي اإلصدار عن احلديث فكان, (كتاب الزمان
 أن احلقيقة يفو , السياحية اجلوانب بعض يف الرأيو  كتبتها اليت

 عرب مت فاللقاء, التلفزيوين اللقاء عن بالكلية خمتلفة اإلذاعية اللقاءات
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 بعد لكنو , حضورياً  يكون أن الكويت إذاعة تفضيل رغم هلاتفا
 اللقاء من أسهل اإلذاعي اللقاءو , آخر خيار هناك جيعل مل املسافة

 أو للضيف الوجه فتعابري للمتددث متعة أقل لكنهو , الفضائي
 لكنو  تصل قد إيصاهلا تود اليت الرسالة بالتايلو  ظاهرة غري للمذيع

 لتأثري.او  القوة بنفس تكون لن

 فيه يكون أن اهلل سألأ الذيو , الكتاب الثالث للمكتبات نزل اليومو 
 العواطف إيصال أجل من لألمهات موجهاً  كان قدو  للجميع خرياً 

 عنوانو  (حيب لك   ب نييت) مسيتهو , فتياهتن إىل قلوهبن يف املختزنة
 هو أيضاً  الكتاب, (مأبنتها امأم عطف ليصل مهسة 700 )فرعي
 هبذا غدت حىت فيها زدت ,قدمية كتابات بذرةو  املدونة بذرة نتاج

 سن من معينة مرحلة عن تتددث فقرة كلو , الفقرات من العدد
 اجلهات بعض مع التعاقد مت امأوىل شهوره ففي اهلل حبمدو , الفتيات
 كذلك للتوزيع. نسخة600 على مايزيد بشراء امأمر هبذا املهتمة
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 عن الثقايف امللدق عرب رةاجلزي صديفة قدمته الذي للعرض كان
 هبا. تفاءلت خطوةو  نفسي يف امأثر أبلغ الكتاب

 (إنرتنت مدمن مذكرات) الرابع كتايب أضع اخلتام نقطة قبل اليومو 
 أنو , اإلدمان جتربة خاض من لكل اخلري فيه يكون أن آمل الذيو 

 العامل هبذا تأثر من لكل مؤثرة قيمة ذات احتواها اليت الرسالة تكون
 كيف يبقى لكنو , اإلجيابيةو  السلبية باجلوانب مليئة فهي, يايلاخل

 يقول..السلبية اجلوانب من نقلل كيفو  اإلجيابية جوانبها من نستفيد
 من ليأخذ جيبه من يعطيك م ن أتعس ما:"جربان خليل جربان

 من آلخذ قليب من أعطيتكم "قد أكون أن أخشى قلبك".
 كنتم.. أينما سعيدة حياةو ..جربان أراد ما بعكس جيوبكم"

 سليمان سابقاً  جند نسيم حمبكم/ رحليت يف برفقتكم سعدتو 
  حالياً  الصقري
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 اخلتام.. يف

 غري دوماً  احلقيقة أن تذكر ما, سريةً  تطالع برناردشو:"عندما يقول
 للنشر". قابلة  
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 وصفة عالجية إنترنتية :
 الكاتب: شخصية 
 خالل من مأعضاءا عليها يتعرف, واضدة شخصية لنفسك ارسم 

 لشخصيتك. دليالً  تكونو , كتاباتك
  
 اآلخرين على املنهج هذا تفرض الو , للدياة اً منهج لك ارسم ,
, احلياة يف طريقتكو  منهجك يقارب من امأعضاء من خرتا لكنو 

 احلوارات.و  االستشاراتو  اخلربات معه وتبادل
 
 من معني جانب يف متيزه عضو لكلو , إمكانياته عضو لكل 

 لكنو , بقوة نافسو  بثقة تقدم, إمكانياتك أعرف, اإلبداع بجوان
 اجملال. هذا يف سبقوك ممن استفدو , بلطف

  
 لذلك االنضمام توافق أن قبل, كءآرا ختالف قد قوانني للمنتديات 

  .هبا تتقيد أن جيب املوافقة زر تلمس عندماو , مبهل أقرأها, املنتدى
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 هذه يف الضياء ومشعل, قلبال ونور, احلياة ركائز هي الدين أوامر 
 فعندما, نفسك مقياس أنتو , احلياة هذه يف امأصل وهي, الدنيا
 انتهاكات أو, مرتوكة سنن أو, معطلة واجبات هناك أن حتس

 تعاود أن جيبو , تأمل ةوقف نفسك مع تقف أن فيجب, شرعية
 إىل يؤديقد  طريقكو , باخلطر ينذرقد  فوضعك, احلسابات

 املؤدية الطرق كل جتنب بل, إليها تعود ال أن أحرصو , املهلكة
 .إليها

  
  مكاسب للقراءو  لك حتقق اً أهداف لنفسك ضع .تشارك عندما 

  .اإلفادة منهاو  الفائدة ففيها, دنيويةو  دينية عدة
  
 النوم. موعد قبل أو, يسري بوقت ذانامأ قبل اإلنرتنيت تفتح ال 

 املصلدة. يفوت مما الوقت تسرق فاإلنرتنت
  
 باإلنرتنيت اليومية أعمالك ختام هي اجمللس كفارة لأجع.  
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 وقاية درهم أن تذكرو , الشرر مستصغر من النار معظم أن اعلم 
 اليت فاملنتديات .شيء يعدهلا ال السالمة إنو , عالجقنطار  من خري
 هيف ة,بالعقد تشكيك أو محاه من خروج أو للدين سباب فيها
من أجل حب  فيها تسجل أن اولحت فال غريها من ضرراً و  فتكاً  أشد

 بالعلم ملماً  لست كنت إناالستطالع أو من أجل الرد عليهم 
 تدري. ال حيث من بفكرهم تتشرب أن خشية ذلكو , الشرعي

 
 حصيلتك تثري اليتو  القيمة املواضيع يف املشاركة على أحرص 

 لشخصيتك. قيماً  بعداً  تعطيو  الثقافية
 
 املؤنث اسم فليس خادعة كونت قد باملشاركني اخلاصة امأمساء 

  .صديح العكسو , أنثى على يدل
  
 تتأكد عندما إال احلقيقي االسم أو اهلاتف برقم التواصل من احلذر 

  .اآلخر الطرف من
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 يظهر فقد احلقيقة حاالهتم عن يعربون ال االنرتنيت يف الناس 
 قصدهو  احلب يبدي وقد, اخلبثو  الدهاء خيفيو , العطفو  الطيبة
 صورة يف يكون وقد, الوصول قصدهو  التواصل يبدي وقد, الغدر
 اإلنرتنت من احلذر فاحلذر, كاسر وحش خلفها ختفي مجيلة منمقة
 احلقيقية. عواطفلل اً مكان ليست فهي

 
 أنه وهلة أول من لك يبدو قد شيء بأي تتعلق أن السهل من 

, املخيف الكابوس هذا مثل من التخلص الصعب منلكن و , مجيل
  .بتصرفاته متزناً  تفكريه يف واقعياً  شاركامل نليكف

 
 آيات بث فيها يتم اليت املواقع ضع .اإلنرتنت استعمال خالل 

 قضاء عند يفيد فيما الوقت تغتنم حىت املواعظ أو الكرمي القرآن
  .املنتدى يف أعمالك بعض

 
 خيافوهناو  اإلباحية املشاهد من املتابعون يهرب الشبكة وسائل يف 
 لكنو , الفطرة يف سالمة منبعه وهذا, منها أنفسهم على خيشونو 

 العقيدة ختدش أو البدعة تنشر اليت املواقع من منهم البعض يتساهل
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 ماميس مجيع عن نبتعدفل, أفدح نتيجتهاو  أكرب أثرهاو  أعظم هذهو 
  .فطرتناو  ديننا

  
 الموضوعات: كتابة

 عن بعيداً  يصاغ أن حاول, موضوع أييف  تكتب عندما 
  .مقصدها غري على تؤول قد اليت التاالحتما

 
 فدعمها, اإلسالمية الصفدات يف مشاركاتنا من نعزز أن لنداول 

 الصفدات يف دورية مبشاركة أنفسنا لنلزمف, مشاركاتنا على متوقف
 ما أقل ليكنو , اآلخرة يف نارصيد من تزيد حىت ذلكو  اإلسالمية

 إسالمية مواقع على دلن أن أو منقولة مقاالت أو فتاوى وه قدمهن
  .قيمة

  
 إذاف, العاملي تصنيفها من يرفع اإلسالمية للمواقع فقط دخولك 

مكانة هذه  لرفع دخولك فاجعل املشاركة على قادر غري كنت
 امأهم. دافعك هو املواقع
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 اجلديدة هبواياتك القدمية هواياتك أربط, املاضي من نسلخت ال ,
 أن جيوز مأحد ال فاملاضي عهدك سابق مع صداقة صفقات أعقد

 بلد عن اً سياحي اً موضوع تكتب أن تريد عندما فمثالً  عنه يتنازل
 ذلك عن بالقراءة نفسك ألزم, القراءة هي قدمية هواية لكو , معني
 من جمال كل يف كتابه..وهكذاو  تهثقاف بعض على اإلطالعو , البلد

 يةهبوا نفسك تقيدو  القدمية اهلوايات من تتدرر فال..الكتابة جماالت
  جديدة واحدة

 
 عامل دخولك قبل هواياتك على الشبكة يف املشاركني أطلع 

, اهلوايات تلك يشاركك أن امليول نفس له ملن أجعلو , اإلنرتنيت
 على اآلخرون يطلعو  خربتكما من تزيدان أنكما لكما فيتدقق

  .القدمي لعهدل جتديد بذلك حيصلو , اهواياتكم
 
 حتقيقه إىل هتدف بعيداً  هدفاً  هناك أجعلو , مايسرك إال تكتب ال ,

 أو معوج تقومي أو, دنيوية أو دينية فائدة إما, اهلدف هذا وليكن
 أفدت قد تكون فهنا, شخصي جناح أو, كجمتمع يف سلوك تعديل
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 من ويزيد, مهتك من يرفع العمل هذا أن املؤكد منو , استفدتو 
 هدف. بال تكتب فال .حسناتك

 
 اً حاضر  العقابو  الثواب مبدأ لأجعو  الشبكة يف مشاركاتك قنن 

 أي أكتب أو قللها أو املشاركات فأوقف, لوائدك رتقخت   عندما
 .بدأامل هبذا تلتزم جيعلك نظام

 
 هلل الشبكة يف أعمالك اجعلو , النية أخلصو , امأجر حتسبا 

 عربو  هناف, فائدة يذ وقت إىل املهدر الوقت فيتدول, خالصة
, الفضيلة تنشرو , اخلري تزرعو , امأجر تنال أن ميكنك اإلنرتنيت

 يف الوعي مستوى من ترفع ذلك قبلو , الفاضلة امأخالق تنميو 
  .أعمالك صاحل يف عملك جيعل أن كفيل ذلك كل, أمتك

 
 أبدا مث, متمه مث اً موضوع كتبا  بل, جبهات نفسك على تفتح ال 

 آخر. مبوضوع
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 هي املناسبة فاخلامتة يناسبه مبا ختمها مث حقه موضوع كل أعط 
  .القراء يتذكرها اليت السعيدة النهاية

 
 خالل من العمل املمكن من, اإلدمان حالة لعالج كوسيلة 
 أمام للمكوث الالزم الوقت حيدد فذلك, الراقية اإلنرتنت قاهيم

 وقت يكون بالتايلو , خاصة أوقات هلا اإلنرتنيت فمقاهي, اإلنرتنيت
  .للبيت البيت

 
 أغلى تنس الو , اإلنرتنت يف اتكمشارك على عليك يعز من أطلع 

 اليت التساؤل حالة على جييب أن كفيل فهذا..لديك..أمك الناس
 عنهم. نفوس من ابتعدت يف حتوم

  
 حتفظها الو , قلبك يف مواضيعك يف معك املشاركني مشاعر احفظ 

  .حني كل يف فيها تفكر جيعلك أن كفيل ذلك فإن, عقلك يف
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 للردود اً تأوق فاجعل,اإلنرتنت يف املشاركة خالل أوقاتك نظم ,
 للرسائل اً وقتو , امأعضاء مواضيع لقراءة اً تأوقو , املواضيع لكتابة اً تأوقو 

 هكذا..و اخلاصة..
 
 تساعاً ا أكثر خلطوات أوىل خطوة اإلنرتنت يف الكتابة أجعل ,

 هبا تثري قيمة كتابات فهرس هي اإلنرتنت يف كتاباتك لتكن
 املستقبل. يف العامة املكتبات

 
 البدثب أهنم ال يقومون اإلنرتنت يف الكتابة عند بعضنا يعيب 

 مباشرة املوضوع يطرح البعضف, طرحه املراد للموضوع العميق العلمي
 أجرى وال, مصادر عن حبث هو فال, ذهنه يفاملوضوع  يطرأ حاملا
 .اً ثري اً حبث كي خيرج كامالً  املوضوع ذلك عن تنقيباً 

 
 الكتابو  املثقفني من خنبة تضم أهنا ترى اليت املنتديات دائماً  تبعا ,

 مواهبك. ينميو  ثقافتك من يزيد أن حري فذلك
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 بشكل باإلنرتنيت العمل على تعينك اليت الصدية اجللسة خرتا 
  .حني بعد ولو باجلسم تؤثر اخلاطئة اجللسة أن اعلمو , سهل

 
 بعدد هتتم ال, معىن بال هدفك نيك الو , هدف بال شتع ال 

 كثرياً  تشارك أن يلزم ال بل, فقط موضوع بوضع أو املشاركات
  .مميزاً  كن تشارك عندماو 
 
 حتمل فإنك بذلك, اآلخرين مع مقارنة مبدل نفسك جتعل ال 

 أن فيجب, مواهبهو  طاقته إنسان لكلإن ف تطيق الام نفسك
  .إمكانياهتاو  حبدودها يسخرها

 
 عرب نرتنيتاإل توفر عدم أماكن يف والردود املوضوعات كتابة ميكن 

 الطريق فهذه .احملمول الكمبيوتر يف (الوورد) مثل الكتابة برامج
 .مكان أي يف الردودو  والكتابة التنقل يف أكثر حرية تعطيك

 
 ذهنياً  تسجلها ال, معني ملوضوع مميزة فكرة ذهنك يف تلمع عندما 

 سريعاً. تغادرو  سريعاً  تأيت فامأفكاريف أقرب وقت  قيدهابل 
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 مع عالقاتناب بالتوسع املنتديات يف الوقت من ريالكث يضيع 

, العالقات هذه مبثل ميضي الوقت لكنو  حسن   هذاو , امأعضاء
 عمل حيسن لذا, بقدرها تقدر أن جيب التعيسةو  السعيدة فاملناسبات

 التهنئة – مبولود التهنئة :مثل العامة للمناسبات خاصة بطاقات
, التعزية – السقم من بالشفاء التهنئة – السفر من عضو بقدوم
 متر فعندما, فرد لكل خاص رد بكتابة الوقت يضيع ال حبيث وهكذا

, تقدميهاو  بنسخها امأعزاء,فتقوم امأعضاء مأحد املناسبات هذه أحد
  .مميزة تكون أن حرصوا
 
 ال حبيث, لإلنرتنت متلكه الذي الوقت يوافق بعدد مواضيع فتح 

 الردودو  احللقات كتابةو  واضيعامل فمتابعة للعمل جبهة من أكثر تفتح
 الكثري. الوقت إىل حتتاج القراء على

 
 تعجبك اليت املواضيع قراءة املمكن من, املباشر التصفح تقنني 

 ال اليت الفراغ أوقات يف تصفدهاو  بتخزينها ذلكو , اتصال بدون
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 عامة أماكن يف النتظار أو الفراغ أوقات مثل اشرتاك خط فيها متلك
  .وهكذا

  
 كل اجعل الوقت يقتل فذلك, مستقل برد عضو كل على ترد ال 

 اً رد الرد هذا يف عضو لكلو , اً واحد اً رد هلم الردود من جمموعة
 .هخيص

 
 عشر لكلف ,واحد رد يف مواضيعك يف الردود من جمموعة امجع 

 مجيل بشكل الرد هذا يصاغ أن جيب لكنو , اً واحد رداً , مثالً  ردود
  .اجلمع هذا يناسب

 
 بالكتابة ليس ينقضي اإلنرتنت وقت أغلب أن الحظته الذي 
 التنقلو  الصفدات بتتبع بل, االستفادةو  بالقراءة ليسو , املشاركةو 

 أول هلا فاإلنرتنت حبثك دائرة وسعنت ال لذا مكان. إىل مكان من
 آخر. هلا ليسو 
 



 مذكرات مدمن إنرتنت |

312 

 

 سوف فهؤالء, كثرية بريدية جمموعات يف تشارك ال أن أحرص 
 من املناسب لك أنتق لكنو , مساء حا بص بالرسائل ميطرونك

 هبا. أشرتكو  اجملموعات
 
 امأجهزة إدمان هوو  اإلنرتنت إدمان غري آخر إدمان العامل يف تولد 

 على يعمل ال النوع هذا فمدمن أعظم هذاو , برباجمها احملمولة
 التصاميم كربامج جهازه يف لديه اليت الربامج على يعمل بل الشبكة

 أو, الفالشات برامج أو بالفيديو اخلاصة املونتاج مجابر  أو الرسومية
 التوقف يستدق آخر عامل هذاو , الربامج من غريهاو , العروض برامج

 تعلم إىل حيتاج اً جديد اً إصدار  تصدر يوم كل الربامج مأن, والتفكر
 اإلدمان. من النوع هذا من فاحلذر, متابعةو 
 
  ًالتصميم انإدم هوو  اإلدمان جوانب من آخر جانب هناك أيضا 
 يعيش فاملدمن, فتكاً  أشد وهذا الشبكة على باملواقع اخلاصة الربجمةو 

 يقارن ال جهداً و  تفكرياً  امأمر هذا يتطلبو , غريه من أكثر عزلة
 من النوع هذا من حىت حذر على لنكنف باملوضوعات. باملشاركة
 بتصميم اخلاصة خطواتنا يف نتوسع بدأنا أننا حنس عندماو , اإلدمان



  مذكرات مدمن إنرتنت|

313 

 

 خيففونو  مسريتنا يدعمون عمل بفريق االستعانة فيمكن ربامجال
 عنا. احلمل

 
 هذهو  احملادثات غرف إدمان هوو  كتايب أو صويتإدمان  هناك 

 ليس, عظيمال اللغطو  كثريال اجلدال من افيهو  تتوسعو  تنتشر الغرف
 التأمل.و  الوقوف تستدق ظاهرة لكنهو  على وجه العموم هذا

 
  أنتو  مثالً , ميتة أوقات يف تركيز إىل حتتاج ال اليت الردوداكتب 

 هكذا..و ..أطفالك تالعب أو القهوة تتناول
 

 الربيد خالل من موضوعاتك على اجلديدة املشاركات متابعة ميكن 
 يف فتبدر االنرتنيت تدخل أن من أفضل وسيلة فهذه, اإللكرتوين

 آخر. عامل
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 فالقارئ, كعيني نصب اجعل هذه املقولة, ودل قل ما الكالم خري 
 لديك الوقت خيتصر فهذا, تفيده اليت املعلومة تلقي على حريص

 القارئ. يفيدو 
 
 مأن حباجة أهنم تأكد املواضيع يف امأعضاء كيشارك عندما 

 اإلرشادو  النصح بادهلمو , حبدود فشاركهم, مواضيعهم تشاركهم
 بل, تدرك ال غاية الناس ىفرض, نداء لكل قتنس ال لكنو , والتوجيه

 به. اجلميع يعرفك منهجاً و  عليه تسري خطاً  لك لجعا
 
  يف مواضيع مشاركاتك قنن لذا, الوقت من الكثري تأخذ املشاركة 

 إال, ذلك من أكثرب موضوعأي  مبتابعة هتتم الو , أوهلا يف امأعضاء
 منعليه  الواردة الردود كل تطلب منك أن تتابعي املوضوع كان إذا

  .مشاركتك بعد
 
 بعض هناكف, هلا الكامل التنسيق إىل حتتاج دالردو  كل تليس 

  .السريعة الردود بواسطة تكتب أن املمكن من املواضيع
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 فيها جتدد ارباحمل اسرتاحة فرتة, فرتة آخرو  موضوع كل بني أجعل 
 يدور ما تتابعو , أخرى مرة االنطالق عند إبداعك يتجددو  نشاطك

  .يشجعهمو  يتابعهم من إىل حباجة فامأعضاء املواضيع من املنتدى يف
 
 يومياً  كطالبوني جيعلهم لك حبهمو  مستمرة بالكتابة القراء نداءات 

 برناجمكو  الكتابة يف طريقتك على يعتادوا أن جيب لكن, باملواصلة
  .الكتايب

 
 اليت مواضيعك ميعجب اخلاصة صفدةال هتتصفد ما أول اجعل 

  .تالوق فيضيع البوابات بني للتنقل تضطر ال حىت .كتبتها
 
 قلبه يف حمبة لك حيمل إنسان إال يرسلها ال اخلاصة الرسائل. 

 علماو  .وقتها عن خرهاؤ ت الو  اهتمامك أعطهاو  أولوياتك من أجعلها
 كثرة من هحتمل مبا ال املشاعر من هحتمل مبا الرسالة قيمة أن

 فهذا, عليها ردال بدون الرسالة احذر أن ال تغادر ولكن .العبارات
 أخرى. مرةإىل الرسالة  رجعة إىل حيتاج آخر جهد
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 تكتب أن فلك .اإلنرتنيت على كثرياً  تكتب أن تريد ال كنت إذا 
 لوو  ليطبعها الناسخ تعطيهاو  ورقة على فراغك وقت يف مواضيعك

  .امأموال ببعض عمرك هو الذي وقتك تشرتي فأنت بامأجر,
 
  املللب تصاب ال حىت املنتديات يف طبقه شعار, حباً  تزدد غباً  رز ,
  .بامللل منك نو املشارك يصاب الو 

 
 اليت الواضدة املعاين ذات الكلمات اخرت املواضيع على الردود يف 

 ال ما الكلمات حتمل الو , املهاترات يف تدخل الو , التأويل حتتمل ال
 الوقت يذهبو , القلوب يف الضغينة يزيد بأن كفيل فذلك, حتتمل

  .يفيد ال فيما
 
 مرة من أكثر امأعضاء على الردود يف تنامراجعا نعيد أن جيب ,

  .اآلخر اجلنس من العضو يكون عندما خاصة
 
 طيتفر  الو  إفراط فال بعقالنية نشارك أن جيب.  
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 جعلفا متفرقة نفسياتو , خمتلفة اً أفكار  حيملون امأعضاء أن علما 
 فمن, تعرفهم ال أشخاص معو , عام مكان يف فأنت, متزنة ردودك
  .مقصودة غري بكلمة بنائك حتبطو  سنة ملدة تبين أن املمكن

 
 عينيك. نصب دائماً  فاجعله حكمة املواقف بعض يف الصمت 
 
 من شكل بأي الصواب جانبنا أنفسنا أننا جند عندما 

 مث منو , املسئولني طريق عن الرد حذف على فلنعملشكال,امأ
 .حبقه ناأخطأ ملن خاصة رسالة بإرسال بادرن

 
  كخبروج فأنت, املوضوع صلب عن خترج الو  املناسب الرد خرتا 

 الذي مساره عن مبوضوعه خترجو , هكاتب جهد تبدد املوضوع عن
  .يريد

 
 إىل تدعو فقد اإللكرتوين الربيد يف املصدرجمهولة  الرسائل احذر 
 .االخرتاقو  تجسسهتدف من ورائها ال أو .يليق الام
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 الحوارات:و  الردودو  التوجهو  النقد
 أن علينا, نصرح الو  نلمح أن علينا النصحو  دالنق نوجه ماعند 

  .الداء بقدر الدواء يكون أن, جنرح الو  نوضح
  
 يف كتابة املواضيع النقدية أو التصديدية   تستخدم أن عليك

, تعمم ال أنو , الكلعلى  ليسو  اجلزءو  البعض على تدل كلمات
 بعض – كلمة مثل, الكل بدل فئة حتدد اليت الكلمات ستخدمت بل
 الغري على تدل أن بدل النفس على تدل أو, الناس كل بدل, اسالن

 … وهكذا, هو عن بدالً  حنن مثل
  
 لتستبني, مرة من أكثر املوضوع تقرأ أن جيب, اً موضوع تنقد لكي 

 فيه. النقد نقاط
  
 نقدك توجه أن أردت إذا الرأي أصداب تستشري أن املمكن من.  
  
 املوضوع كاتب على كزتر  الو , اخللل على نقاط نقدك يف ركز.  
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 جانب أي يف خمالف أنه ترى أو, الرأي ختالفه من هناك كان إذا 
 رأيك تطرح أن فيجب, عليه الصمت حتتمل ال اليت اجلوانب من

 النصح له تقدم أن قبل اخلاص( )رسائل عرب املوضوع صاحب على
  .اخلطأ لذلك املسبب هو اخلاطئ فهمك يكون فقد

  
 ال كنت إذا خاصة, عليه الرد تريد من يعمواض تطالع أن جيب 

  .قلبه إىل الطرق اقرب تلتمس حىت ذلكو , الكايف بالقدر تعرفه
  
 اجتماعية خمالفات – شرعية خمالفات :ثالث النقد مواطن – 

  .تصديدي أسلوب موطن ولكل شخصية اختالفات
  
 صاحب من تطلب أن فعليك .شرعية خمالفةموطن النقد  كان إذا 

 على النقد من للعطف أقرب هي رقيقة رسالة عربو  ,املوضوع
 تكون قد النقاط هذه أن له تبنيو , أمكن إن النقاط بعض استيضاح

  .الشرعية املخالفات موطن يف
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 أن نتفهم أن فعلينا, حملية عادات أو اجتماعية خمالفة كانت إذا 
 إن بل معني مكان أو, معني بلد على حكراً  ليست املنتديات

 جميعلل لذا, واحدة قرية يف علهجتو  أطرافه من العامل معجت الشبكة
  .للشرع خمالفة الغري النظر وجهات بطرح احلرية

  
 احلوار يف حلها يكون فهذه, النظر وجهات يف اخلالف أما 

 فكر من احلوارالتزود فيه و , االلتقاء نقاط إىل التوصل بغيةو , املتبادل
 .معارفهمو  بعلمهم االستنارةو  اآلخرين

  
 تقبلو  الذات نقد على نتمرس أنو , احلوار لغة نتعلم أن جيب 

 النوايا فنقدم, البناء النقد نقدم كيف نعرف أنو  امأخرى امأطراف
 امأماكن أفضل من املنتديات إن بل, احلوارإذا أردنا  احلسنة
  .لتعلمها

  
 تدخل ال أن فيدسن, عضوين بني يدور حوار أي رأيت إذا 

 لذلك. تكدعو  يتم حىت ابينهم
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 ليكنو , املتداورين بني تفاهم سوء رأيت إذا خري وسيط كن 
 تصل أن أحرىو , أجدى فذلك, اخلاص رسائل على ابينهم التوفيق

  .القلوب إىل رسالتك
  
 دعاو  استشر, استخر , اخلطأ من تأكد, خطأ تغري أن تريد عندما 

  .بالتوفيق اهلل
  
  على عينكو  لكاتبا على قلبك ليكنعندما تريد أن تغري خطأ 

  .القارئ
  
 قد أخطأ أنه رأيت إن عذر ألف مأخيك لتمسإ.  
  
  ,املصاحل به نوازن ميزان عندنا ليكنعندما تريد أن تغري خطأ 
 .الرد من املفاسدو 
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 بغضو  احلق توضح أن فلك, اً قاسي عليك ردالمن  جتد عندما 
 كهدف نكليو , شخصك على تركز اليت اجلانبية الردود عن النظر

 حقك. يف الناس أخطأ إنو  احلقإظهار 
  
  اخلاص على, تراسله أن فلك, اً قاسي عليك ردال من جتد عندماو 

 القلوب. لتصفية وسيلة أفضل فهي
  
 من يكون فقد, احلكمة استدضر, اً قاسيعليك  ردال من جتد عند 

  .ترد ال أن احلكمة
  
 أفضاله بذكرعليه  الرد استهل, اً قاسيعليك  ردال من جتد عندما ,
  .له بالدعاء ختمهاا مث, موقفك عليه عرضا مث
  
 الصور آالف للدقو , اهب نظهره أن ميكن اليت الصور مئات للدق 

 القاتل. أنت تكون أن فأحذر .نية حبسنو , هبا نقتله أن ميكن اليت
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 تبتعد أو, فيها على من ترد عليه تتدامل الو , ردودك يف جتامل ال 
  .دائماً  االتزان تذكر ؛ بلالرد يف اللباقة عن

  
 الرد كتابة قبل االتزانو  احلكمة, أمرين الرد أثناء عينيك أمام ضع ,
  .الرد بعد احلق وقبول احلكمةو 
  
 يف تشارك كنت فإذا, خصوصيتهو  اخلاصة طريقته منتدى لكل 

  .حده على منتدى كل خصوصيات على حافظ, منتدى من أكثر
  
 مؤقتة إجازة نفسك تعطي أن فلك, حاد نقاش يف تدخل عندما 

 فيها تراجع, النفسي الضغط عن عدتتبو , أنفاسك فيها تسرتجع
  .خمطئ أنك الوقت مع جتد فقد, مواقفك تتأملو , حساباتك

  
 حالوهتا ذاق من لكن النفوس بعض على صعبة كلمة, االعتذار ,
 إىل احللول أقربو  أفضل املخطئ جيدها فسوف, هبا النطق تعلمو 

 من بصاف مبغضاً  قلباً  مألت فلكم, احللول أسرع هي بل, هنفس
  .يف احلال حالوهتا ستجدف, عليها تعود, تذكرها, تعلمهاف, احلب
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 صفاء قليب و  الكرماء يلبسها ح لة,امأخطاء نسيانو  النفس صفاء

 هبا تسعد جنةو , امأقران بني به يفخرون تاجو , يظهر على وجوههم
 لديك ليكنفا .الصفاءو  اءالوفو  بالنقاء جوهمو  فتكتسي, أنفسهم

 من العذر له لتمسا اليوم حبقك خيطئ فمن, للمسح قابلة ذاكرة
  .غد  

  
 للشر مغالقاً  للخري مفتاحاً  كن املنتديات يف. 
  
 من اجعلهو , النفس حظوظ نبافج النصح تقدم أن أردت إذا 

 أدعى ذلك فإن, خفاء يف أرسلهو , بالدعاء اقرنهو , القلب إىل القلب
 حنن فهل, مبتغاك هذا هو أن أعلم فأنا ذلك غري تريد فهل ,لإلجابة
  .امأخرى الطرق خنتار أن إىل حباجة

 
 :األعضاء مع التعامل 
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 احلياة لضغوطات يتعرضون الذين البشر من هم الشبكة أعضاء ,
 تعامالتك يف النقطة لتلك يقضاً  كن, لذلك تبعاً  نفسيتهم فتتغري
 كذلك. اليوم جتده لذهنا صايف بامأمس كان من فليس, معهم

 
   ًالنساء تناسب ال قد الرجال تناسب اليت الردود بأن تذكر..أيضا ,

 فاخرت أختك هي, املباشرة باجملاهبة تأثراً  أسرعو , قلوباً  أرق فهن
  .يناسبها ما مأختك

  
 على كن لكن, همبين الكلفة لرفع ةكبري  ذات هلا امأعضاء الطفةم 

 هلذا مناسبة امأوقات كل ليسو , ذلك يقبل الناس كل فليس حذر
  .الفعل

  
 اإلنترنت:و  األسرة 
 امأكلو  للنوم ثلث  , قسامأ ةثالث إىل مقسمة الناس حياة أن لنعلم ,
 هي امأثالث وهذه, احلياة متطلبات لبقية الثلثو , للعمل ثلث  و 

 الثماين هذه تقسم أن فلك, تقريباً  يومياً  ساعات مثان مبعدل
 يتم بعضهاو , به القيام واجب بعضها, جداً  كثرية أشياء بني ساعات



 مذكرات مدمن إنرتنت |

326 

 

 وقتها يف هبا تقوم أن جيب اليت امأشياء ومن .القدرة حبسب عمله
 العائلة حاجيات مث منو , الدينية الواجبات التأخري حتتمل الو 
 العالقاتو  امأوالد مداعبةو  تربيةو  الزوجاتو  امأزواج جمالسةو , البيتو 

 هذه كثرة إىل نظرنا فلو .تاهلوايا تنميةو  ممارسةو  االجتماعية
 هذه اجتياز يف ينجح لن إذاً , املوقف هلالنا الوقت قلةو  املتطلبات
 يف علينا جيب لذا, أمره رتبو , جهدهو , وقته قسم, من إال الصعاب

 املخصص الصايف الوقت مقدار ددحن أن أمورنا من أمر كل
 غريها. عن للهوايات

  
 وهي, السامية لقيماو  للمبادئ ةزراع, زراعة امأمر حبقيقة هي الرتبية 

 كأبناء ت علم أن فلك, حمدد زمان أو معني مكان يف حمصورة ليست
 ليسمع االبن فيه يقف اليت, التلقني سين ولت فقد, مكان كل يف

 أساليبك يف نوع بل, أمره ويل من املباشرة التوجيهات من سلسلة
 أو لسيارةا يف أو الطعام سفرة على:مكان كل يف اجعلهاو  مصادركو 

, التصفح أثناء جانبك يف كأبناء جعلا, اإلنرتنيت على عملك أثناء
 بعض يشاهدون جعلهما, السامية امأخالق بعض علمهم

 أظهر, تشارك أنتو  ممازحه, اإلنرتنيت يف تناسبهم اليت املشاهدات
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, امأخالق مكارم على حتث لقطات مهل أظهر, مجيلة لقطات مهل
  .أبناؤكو أنت  علملتت اً مصدر  هواياتك أجعل

  
 النوم قبل امل قصة اجعلها, تقرأها أن تريد, اإلنرتنت من قصة أخرت 

 أن شيئني على حتصل فهنا, تقرأ أنتو  يسمعون جعلهما, مأبنائك
 من فتوسع, أبنائك مع مجيالً  اً يوم تنهي أنو , جديد اً موضوع تطالع

  .العامل علىجديدة  نافذة هلم تفتحو  مداركهم
  
 مكافئةفيكون  ,سوياً  تعشقونه جديداً  اً موضوع بنائكتصفح مع أ 

 اليومية. املدرسية واجباهتم إلهناء هلم
  
 خالل من البدث على تعتمد اليت املسابقات بعض نظم 

 املعرفة عن البدث حب أبنائك عند يعزز سوفو , اإلنرتنت
 يعتربونه حبلها فنجاحهم حل عن هلا تبدث مشكلة أمام يضعهمو 

 توسيعو  معارفهم زيادة يف الشبكة من واستفادة, مأنفسهم اً نصر 
 مداركهم.
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 الشبكة من املرئيات أو السمعيات لبعض منك اختيار هناك ليكن 
, مأبنائك هدية وقدمها, امألعابو  امأناشيدو  احملاضرات أشرطة مثل

 مصدر اإلنرتنيت أن أذهاهنم يف فهماً  العمل هذا يرسخ سوففل
  .مفيد لكل مجيل

  
 حملها حلو , الزمان هذا يف امأبناء على املباشرة رقابةال انتهت 

 كل كره فيهم أزرعو , اخلري حب أنفسهم يف نّ , الذايت صنيالتد
 وسائل عرب واحدة قرية أصبح العامل أن علمهم, شر مافيه

 ليس الزمان هذا يف اإلنسان أنو , شرهاو  خبريها احلديثة االتصاالت
 رب إنه, وحني وقت كل يف همع فالرقيب املسلم أما, رقيب عليه

  .-تعاىلو  بدانهس-العاملني
  
 تنمية يف الوسائل من الكثري هناك احلاسوب أجهزةو  اإلنرتنيت يف 

 الوسيلة هذه عرب هواياهتم مع يتواصلون دعهم لذا امأبناء هوايات
 حبو , املشاهدةو  السماعو , الكتابةو , القراءةو , )الرسم مثل

 حتمل ال اليت اهلوايات هذه أن علمال معو , (التعلمو , االستكشاف
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 .أيضاً  الرياضية هواياهتم تنمي أن تنس ال لذا, احلركة أو املشقة بينها
 اجلماعي. العمل حب تنميةو  للجسم نشاطو  للبدن صدة ففيها

  
 فال , اإلنرتنيت على نكون فعندما, اهلواياتو  العمل بني خنلط ال

 مع االختالط نتجنب وأ, امأبواب أنفسنا على نغلق ينبغي لنا أن
 أو املشاركاتاجتناب  جتعل الو , اجتماعاهتم نعتزل أو, أسرتنا أفراد

 وسطو  أبنائك بني جعلهاا بل, كالواجبات املنتديات أنشطة
 إال نفساً  اهلل يكلف الو  القدرة مع القيام قاعدتك لتكنو ,أسرتك
  .وسعها

  
 ركونكيشا أطفالك جتعل أن املمكن فمن لألطفال منتديات هناك 

, إبداعاهتم يرمسواو  يشاركوا أن أجل من هلم الدعوة وجه .اهتماماتك
 فيها يشاركون فعندما بالطفل اخلاصة القصص لكتابة مواقع هناك بل

 يعي أن امأمر هذا من الفائدة كذلكو  .أنفسهم يكتشفون فسوف
 فيعي خالهلا من تعمله لذيا ما يفهمو  الشبكة من الفائدة الطفل

 مفيدة. مواقع لىع حتتوي أهنا
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 ال لكنو , الناس إىل أحسن, بيتها غري يف مثارها شجره تكن ال 
  .منتداكو  بيتك يف اخلري حتسبفا, باملعروف أوىل امأقربني أن تنس

  
 يف قاعدتك وليكن ترتيبك هلا, حياتك يف تسعد أوقاتك رتب 

  .أوجب اإلنرتنيت معو , احلياةجوانب  كافة
  
 تقدم الو , البيت إلصالحات مأسبوعا يفحمددًا  يوماً  جعلا 

 امأعمال مجيع اقطع بل, للبيت الضرورية املتطلبات على اإلنرتنيت
 ال حىت, عظيمة الفائدة فهنا, باإلصالحات بادرو  اإلنرتنيت يف
 مكانو  عشهما على اإلنرتنيت بتقدمي أي من الزوجني شعري

  .سعادهتما
  
 قم بل, نيتاإلنرت  على عملك خالل واحد وضع يف تثبت ال 

 وقت من التقليل فيه فذلك .أسرتك تابعو , أبنائك وشاهد وأذهب
  .العمل متابعة على اجلسم تنشيط وفيه, الفقدان
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 يف اجعله, مكان كل يف اإلنرتنيت جتعل ال, للنت مدمناً  كنت إذا 
  .احلياة أسرتك وشارك ارجع مث, شارك حمدد مكان

  
 يهتم موضوع أمجل خرتا, نرتنيتاإل يف باملرأة هتتم اليت املواقع من 

 املوقع ذلك على دهلا مث .لزوجتك هدية قدمهو  الطبخ أو بالبيت
 مع, مفيدة كثرية أشياء صفداته بني أن لتعي  و  اإلنرتنيت يف لتدببها
 مجيلة. جوانب حيمل املوضوع أن مراعاة

  
 مع خرتا, اإلنرتنيت طريق عن لسفرك التخطيطو  حبثك جعلا 

 امأماكنو  للسكن املناسب املكانو  السفر وجهة نتاإلنرت  عرب زوجك
 املعلومات كل اآلخر الطرف وجيد تسافران فعندما, للتمشية املميزة
 الشيء هذا بأمهية يقتنع أن بد فال, حمجوزة امأماكن كلو  متوفرة
  .العصرية احلياة يف اجلديد

  
 همو  مههم حيملوا أن عليهم فليس, بيتك إىل )نتك( مهوم تنقل ال 

 يعكر ما هناك ليسو  .فقط هلم أنك يشعرون أجعلهم, غريهم
  .معهم صفوك
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 مث زوجتك تناسب اإلنرتنيت عرب البيع حمالت أحد من هدية خرتا 

 أمام أمضيه الذي وقيت نإ اهل وقل, السريع بالربيد أرسلها هلاو  أشرتها
 باملثل( )وللزوج .العزيزة زوجيت ينسيين ال اإلنرتنيت

  
 أمرك يف امأخر الطرف فأشرك .اإلنرتنت تابك من كنت ذاإ 
 مدى يطالع, كتاباتك يشاهد دعه, ميولك مع يتفاعل هجعلاو 

  .معك محاسهمو , لك املشاركني تقدير
  
 سم با املشاركاتو  الردود بعض يكتب ليهيب أحد الزوجني أن

 .اآلخر
  
 تتددث اليت املواقع أمجل خرتاو , اآلخر الطرف ميول عن حبثا 

  .بسيطة هدية مع له قدمهاو  أطبعهاو  يولامل هذا عن
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 اً مستخدم اً امس له سجلو , اآلخر الطرف ميول توافق مواقع خرتا 
 التسجيل فقدم أعجبه فإن لتصفده املوقع له فقدم, مرور كلمةو 

  .له هدية مناسب مستخدم باسم
  
 كذلك وهي, حلوالً  هلا جند ال اليت املصاعب بعض متر احلياة يف 

 امأسرية للمشاكل احللول بعض عن احبث, الزوجية حلياةا يف موجودة
عرضت لكما  ملشكلة مقرتح كخيار قدمهاو  العنكبوتيه الشبكة يف
  .حلها يف حتتارانو 
  
 موقعك عن حديثك جتعل ال, شيء كل يف االعتدال دائماً  تذكر 

 من امأكرب احليز تأخذ اليت هي, املفضلة هواياتك أو, املفضل
 .حياتكما

  
 أوقات ليكنو , اإلنرتنيت على للعمل املناسبة امأوقات خرتا 

 خروجه وقت أو اليومية مبتطلباته أو, هبواياته اآلخر الطرف انشغال
  .للعمل عليه امأفضل الوقت هو
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 ما كل فارم, اآلخر الطرف تفكري يشغل أمر هناك يكون عندما 
 أنك يشعر تدعه ال, قلبكو  بصركو  بسمعك عليه أقبلو  يدك يف

  .أحزانه أو مهومه أو مشاغله على اإلنرتنيت متقد
  
 ك بذكر  وذلك, جذاب بأسلوب باهتماماتك حولك من أشرك

 مواضيعك عرب اجلميلة مواقفهم بداءإو  مواضيعك إياهم يف
 شركاء جيعلهم وقد, عنهم بعدك أمل خيفف قد فذلك, )اإلنرتنيتيه(

, القراء ودردو  املواضيع لرتيهم, وقتك بعض أعطهم, معك النجاح يف
 تكون حىت, فيهم اإلجيابية اجلوانب تربزو  ختصهم مواضيع أكتب

  .لديهم اإلجيابية اجلوانب تشجيعو , ءهتالقرا هلم اً دافعهذه املواضيع 
  
 امأسرة متطلبات من أو, احلياة متطلبات من عمل أي ترفض ال ,

 تزرعو  حبهم تقتل العمل بذلك فأنت, اإلنرتنيت اجل من امأبناء أو
  .واياتكهل كرهال نفوسهم يف
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 ذهباو , امأعمال مجيع لأجّ  الطعام وجبات وقت حيني عندما 
 ينتظرون جتعلهم ال, اليومية الطعام وجبات على امأسرة تلتقي حيث

  .فيكرهون فيملون
  
 باإلنرتنيت مشغول أنتو  يضاحكونك أو أبناؤك يالعبك عندما ,

 لعبهم يف معهم هبذاو , اإلنرتنيت دع بل تنهرهم الو  تزجرهم ال
  .شاركهمو 
 
 عنك يبعد مناسباً  مسااو  توقيعاً  لك اخرت املنتديات يف املشاركة عند 

 إليك يقرب اإلسالم فتاة سما : فمثال .الضعيفة النفوس أصداب
 فىت :واسم, مثالً  احلب فتاة :أين منه اسمو  الصاحلات امأخوات

  .وهكذا, العاشق :باسم يقارن ال الدين
 
 معينة منتديات يف املشاركات لتكن الغواية طرق من اخلوف عند 
 خارجي رقيب عليك يكون حىت امأقاربو  امأهل عليه ليطلعو 

 تعاىل. اهلل بإذن اخلطأ من يعصمكو  توجيهاته من تستفيد
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 الوقت من تقلل فهي املفاتيح لوحة على السريعة الكتابة طرق تعلم 
 املوضوعات. كتابة يف املصروف

 
 امأشراف يف عملت أن تقبل فال, املشغولني ضاءامأع من كنت إن 

 ال, اً مضاعف اً وجهد, اً وبءد عمالً  تتطلب فالبوابات البوابات على
 أمر يف ختفق لئال توافق الو  البداية منذ رفضاو  امأمر هذا يف جتامل
 هبا. وكلت اليت صفدتك إدارة
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 يف اخلتام..

أن احلقيقة دومًا غري يقول برناردشو:"عندما تطالع سريًة ما, تذكر 
 قابلة  للنشر".
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