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الكاتبة العربية ورهانات اإلنرتنت

أعداد  :عبده حقي
اإلىرتىت  ..الْٓب  ..الشبك٘ العيكبْتٔ٘  ..اليت  ..تعددت األمساّ ٛالْجَ٘ اإلفرتاضٔ٘ ّاذدٗ بكل
ما أتاح مً مطتْٓات التْاصل ّضسع٘ التصسٓف الفكسٖ ّالرٍين ّفطر٘ شاضع٘ للتعبريأصبح
معَا ذكٔك٘ إفرتاضٔ٘ ّ /اقعٔ٘ غريت الكجريمً الجْابت اليت كاىت قبل عشسضيني تفسض أقاىٔنَا
ّعاداتَا ّأشكال ميطكَا إٌ مل ىكل إضتبدادٍا الفكسٖ… ّككل ظاٍسٗ ذداثٔ٘ ّتكئ٘ تطسح
أضٝلتَا امللر٘ ّالكلك٘ عل ٙالرٍئ٘ العسبٔ٘ التكلٔدٓ٘ بيصّعَا الركْزٖ حنْ الطٔطسٗ علٙ
جماالت الفكسّالتدبرياجملتنعٕ ّالجكايف ّالطٔاضٕ ّاىفحست برلك األضٝل٘ الساٍي٘ مسٗ أخس ٚذْل
عالق٘ األىج /ٙاملسأٗ العسبٔ٘ بالئت عل ٙمطتْ ٚالتنلك ّالتفاعل معُ ّالتفعٔل بُ ّالتأثريبُ يف
احملٔط الطْضْٔثكايف ّالطٔاضٕ  .يف البد ٛقد تبدّصْزٗ ٍرِالعالق٘ إمتدادا لينطٔ٘ جمتنع
ىطا ٕٜعسبٕ ماشالت تتكسزفُٔ ىفظ املجبطات ّالكْابح اليت قد متيع املسأٗ العسبٔ٘ مً اإلخنساط
يف ٍرا اليطٔخ العيكبْتٕ الكْىٕ الرٖ الٓتْقف عً التْضع ّابتالع األطساف مبا هلرا التْضع ّما
علُٔ مً ضلبٔات ّإجابٔات ّلعليا ىْد أٌ ىسصد مً خالل ٍرا التكدٓه مالمح ٍرا الصاشال الييت
الساًٍ إلبساشمْقع الكاتب٘ يف املػسب ّالْطً العسبٕ أّيف دّل املَحسّعالقتَا أّال باإلىرتىت
باعتبازِ ضيدا إلكرتّىٔا لليشسّثاىٔا كحطسإلثسا ٛالتْاصل ّتْضٔع جمتنع املتلكني ّثالجا باعتبازِ
زافدا مً زّافد املعسف٘ الكْىٔ٘ ّأخريا كبْاب٘ لإلذتحاد ّالترسزمً جمَسالسقٔب العسبٕ ّ .لإلجاب٘
علٍ ٙرا اإلشكال الفكسٖ /الشبكٕ الساًٍ تْجَيا بأضٝلتيا إىل الصْت اليطا ٕٜالعسبٕ متْخني
يف ٍرا املكصد اإلىصات إىل ماميْزمً حتت الططح الشبكٕ مً زؤّ ٚمْاقف ّكتابات تعْدىا
عل ٙمساعَا مً السجل /الكاتب فكط لكً أًٓ زأٖ املسأٗ  /الكاتب٘ مً كل ماحيدث اآلٌ؟؟ ّىتْجُ
بالشكسإىل كل الكاتبات الال ٕٜلبني دعْتيا للنشازك٘ يف ٍرا امللف :
ـــ الصٍسٗ زمٔخ  :قاص٘ ّزّا ٜ٘ٔمً املػسب

ـــ غالٔ٘ خْج٘ أدٓب٘ ّإعالمٔ٘ ضْزٓ٘ عطْحتسٓسجمل٘ دبٕ الجكافٔ٘ مكٔن٘ باإلمازات العسبٔ٘
املتردٗ
ـــ جناٗ شبآسشاعسٗ مػسبٔ٘
ـــ بَٔح٘ املصسٖ إدليب أدٓب٘ مصسٓ٘ عطْإحتاد كتاب اإلىرتىت العسب
ـــ الدكتْزٗ شٍْزكساو اضتاذٗ التعلٔه العالٕ زّاّ ٘ٓٛقاص٘ ّىاقدٗ أدبٔ٘
ــــ مازٖ الكصٔفٕ شاعسٗ ّزّا ٜ٘ٔلبياىٔ٘ مكٔن٘ بالْالٓات املتردٗ األمسٓكٔ٘
ــــ فاطن٘ الصٍسا ٛبئظ شاعسٗ مػسبٔ٘.
خاص مبحل٘ إحتاد كتاب اإلىرتىت املػازب٘

ال أعتقد أن اإلنرتنت ،ساهم يف بلورة جتربيت الكتابية.

الزهرة رميج قاصة وروائية مغربية

 -1عٔ بدا ١ٜعالقتو باإلْرتْت َت ٌٖٚ ٢نٓت تتٗٝبني َٔ املػاَس ٠النتػاف ٖر ٙايكاز٠
ايػبه١ٝ؟
 بدأت عالقيت بعامل اإلْرتْت قبٌ مثاْ ٞضٓٛات .نٓت طبعا ،أتٗٝب ٖرا ايعامل ايػسٜب ايرٟتٓفتح عٛامل٘ ايطشس ١ٜمبذسد ايٓكسٚ ،بدَ ٕٚا ساد ١إىل سفغ ايطالضِ َٚبازن ١اؾٔ! نٓت أقف
َػد ١ٖٚبٌ َٓٚبٗس ٠بتًو ايطٗٛيٚ ١ايبطاط ١اييت تكدّ بٗا ايػبه ١ايعٓهبٛت ١ٝفٝض املعًَٛات،
ٚبتًو ايدٖايٝص اييت تٓفتح ضًطً ١أبٛابٗا بػهٌ َجري .نإ اْبٗازْ ٟابعا َٔ ن ْٞٛأْتُ ٞإىل
د ٌٝايهتاب ايٛزقٚ ٞاحملربٚ ٠ايكًِ ؾاسب ايسٜػ ،١اؾ ٌٝاير ٟمل تهٔ املعًَٛات تتاح ي٘ إال
مبػك ١ايٓفظ ،أ ٟبفتح ايعدٜد َٔ ايهتب ٚايتدبط يف بطْٗٛا!
 -2بني ايٛزقٚ ٞايػبهَ ٞا اير ٟتػري يف دزدات عطا٥و ٚتٛاؾًو َع املتًك ٞايعامل أ ٚاملتًكٞ
املفرتض؟
ػازب ٞيف ايٓػس االيهرت ْٞٚقدٚد .٠يهين أضتطٝع اؿدٜح عٔ ػسب ١ايٓػس يف املٛقع
االيهرت“ ْٞٚدزٚب” اييت اضتػسقت عد ٠ضٓٛات ،نٓت خالهلا سسٜؿ ١عً ٢ايٓػس باضتُساز .أعترب
تًو ايتذسب ١دد َُٗ ،١إذ ناْت تطُح ي ٞبايتٛاؾٌ َع ايكساَٚ ٤عسف ١أزاٚ ِٗ٥تك ُِٗٝيًٓؿٛف
املٓػٛز .٠إٕ ٖرا ايتٛاؾٌ َع ايكسا ٤ايرٜ ٟتٝش٘ ايٓػس االيهرتَ ٖٛ ْٞٚا ْفتكد ٙيف ايٓػس ايٛزق.ٞ

فايٓـ املٓػٛز إيهرتْٝٚاْ ،ـ سَٚ ٞتذدد باضتُساز .ايتعًٝكات عً ٘ٝقد تطتُس بعد ْػس،ٙ
يػٗٛز ٚست ٢يطٓٛات ،بُٓٝا ايٓـ ايٛزقٖ َٔ ٞرا املٓطًلٜ ،هْ ٕٛؿا داَدآٖ َٔٚ .ا ،أعترب إٔ
ايٓػس االيهرت ْٞٚدنعٌ ايهاتب ٜتٛاؾٌ بػهٌ نبري َع ايكسا ( ٤أ ٚعً ٢األقٌ ٜعسف إٕ نإ ْؿ٘
قد قسئ أّ ال) ٜٓٚفتح أنجس عً ٢ايعامل ٚعً ٢ػازب ايهتاب اآلخس ٜٔضٛا ٤عً ٢ايؿعٝد ايعسب ٞأٚ
ايعاملٖٚ ،ٞرا االْفتاح ٜطاِٖ بد ٕٚغو ،يف ايسفع َٔ َطت ٣ٛايعطا ٤خؿٛؾا إذا َا تعاٌَ
ايهاتب ظد َع ٖر ٙاإلَهاْات اهلا ١ً٥اييت تفتشٗا أَاَ٘ عامل ايٓػس االيهرت.ْٞٚ
 -3إىل أ ٟسد أضِٗ اإلْرتْت يف بًٛز ٠ػسبتو ايهتابَ ١ٝكازَْ ١ع ايهاتبات األخسٜات ٚايهتاب
اآلخسٜٔ؟
 ال أعتكد إٔ اإلْرتْت ،ضاِٖ يف بًٛز ٠ػسبيت ايهتاب .١ٝفأْا مل أخض َػاَس ٠ايهتابَ ١باغس ٠عرباالْرتْتٚ ،مل أتٛضٌ يف نتابيت مبا تتٝش٘ َٔ إَهاْات تهٓٛيٛدَ ،١ٝجًُا ٜفعٌ ايهجري َٔ ايهتاب
ٚخاؾ َِٗٓ ١ايػباب ،اير ٜٔاْفتشٛا بانسا عًٖ ٢را ايعاملٚ ،بدأٚا بايٓػس ايهرتْٝٚاٚ ،اضتفادٚا َٔ
نٌ اإلَهاْٝات اييت ٜتٝشٗا ضٛا ٤عً ٢املطت ٣ٛايتكين أ ٚاملطت ٣ٛايتٛاؾً ٞيٝطٛزٚا َػسٚعِٗ
ايهتاب .ٞأْا ناٚ ٔ٥زق ٞنُا أضًفت ايكٚ .ٍٛغايبا َا ته ٕٛايٓؿٛف اييت أْػستٗا ايهرتْٝٚآَ ،ػٛز٠
ضًفا ،يف ايؿشف ٚاجملالت ايٛزق .١ٝنُا مل ٜطبل ي ٞإٔ ْػست أ ٟنتاب ْػسا ايهرتْٝٚا .هلرا،
أعترب ْفطَ ٞتأخسْٛ ٠عا َا ،عٔ بعض ايهتاب ٚايهاتبات اير ٜٔاقتشُٛا عامل اإلْرتْت َٔ باب٘
ايٛاضعٚ ،خاقٛا ػازب كتًف ١يف نتاب ١ايٓؿٛف املستبط ١بعامل االْرتْت ازتباطا ٚثٝكا.
َ -4ا ٖ ٛإسطاضو ٚأْت تٓتػني بٓؿو اإلبداع ٞاألدب ٞعًٚ ٢زم اؾسٜدٚ ٠أَاَو عً٢
ايٛادٗ ١اإليهرت … ١ْٝٚفإىل أ ٟايٓؿني ايتٛأَني تٓذربني أنجس؟
 اؿكٝك ١إٔ االْتػا ٤بٓػس ْـ َا ،نإ ذندخ يف بداٜات ٞفكط .ذيو إٔ ايٓػس بايٓطب ١يًهاتبيف بداٜات٘ ٜعترب اعرتافا بكَ ١ُٝا ٜهتب٘ٚ ،بايتاي ٞاالعرتاف ب٘ نهاتبٚ .مبا إٔ بداٜات ٞناْت يف
ايؿشف ٚاجملالت ايٛزق ،١ٝفكد نٓت أْتػ ٞبٓؿٛؾَٓ ٞػٛز ٠فٛم ؾفشاتٗا .يهٔ َؿدز ْػٛتٞ
آْراى ،مل ٜهٔ يهْٗٛا ٚزقٚ ،١ٝإمنا يهْٗٛا َٓابس عسبٚ ١ٝاشْ ،١تٓػس ْؿٛؾ ٞيف ايٛقت اير ٟنإ
ايٓػس ف ٘ٝيف ايؿشف ٚاجملالت املػسبَ ١ٝسْٖٛا بايعالقات اؿصب ١ٝأ ٚغريٖا َٔ ايعالقات .يهٔ ٖرا
ال ٜعين إٔ ايٓـ املٓػٛز إيهرتْٝٚا ،ال ٜرتى أ ٟأثس .فُتع ١ايٓـ اؿكٝك ١ٝتهُٔ يف ايتٛاؾٌ َع
ايكساَٚ ٤عسف ١زدٚد أفعاهلِٖٚ .را ايتٛاؾٌ َٖ ٛا ُٜٗين َٔ ْػس ْؿٛؾ ٞايهرتْٝٚاٚ .عٓدَا
أؼدخ عٔ ايتٛاؾٌ ،فإْ ٞأقؿد ب٘ ايكسا ٠٤اؾاد ٠يًٓؿٛف َٓٚاقػتٗا بعُل َٔ ،أدٌ االزتكا٤

بفعٌ ايهتابٚ ،١يٝطت تًو اجملاَالت ٚاملبايػات يف اإلطسا ٤أ ٚاالْتكاد ايرٜ ٟؿٌ سد االبتراٍ
أسٝاْا ،األَس اير ٟدنعٌ ايٓػس االيهرت ْٞٚاملٓفتح عً ٢ايكسا ٤ذنٝد عٔ ٖدف٘ ايٓب.ٌٝ
 – 5تجاز غايبا إغهاي ١ٝاـؿٛؾٚ ١ٝعالقتٗا بعاٖس ٠ايػبهات اإلدتُاع( ١ٝايفاٜظ بٛى– ايتٜٛرت )
ٚغريُٖا يهٔ عادَ ٠ا ٜكرتٕ ٖرا ايطؤاٍ بايػدؿ ١ٝايرنٛز ١ٜايعسب .. ١ٝأال ميهٔ إٔ ٜه ٕٛسرز
ايهاتب ١ايعسبٚ ١ٝسسؾٗا عً ٢ضس ١ٜخؿٛؾٝتٗا اَتدادا يعكً( ١ٝايتك )١ٝاييت ؼهِ اجملتُع
ايٓطا ٞ٥ايعسب ٞبػهٌ عاّ ؟
 عكً( ١ٝايتك )١ٝال ؼهِ ف ١٦ايٓطاٚ ٤سدٖا ٚإمنا ف ١٦ايسداٍ أٜكا .فٗ ٞمس ١اجملتُع ايعسبٞاير ٟظٌ ٜسشح ؼت ٚطأ ٠األْعُ ١ايدٜهتاتٛز ١ٜايكا ١ُ٥عً ٢ايكُع ٚايكٗس ٚايهبتٚ .اؿسف عً٢
اـؿٛؾ ١ٝيف زأَ ٜٞطأيَ ١طًٛبَ ١ا داَت ٖر ٙاـؿٛؾ ١ٝيٝطت ذات ق ١ُٝأ ٚفا٥د ٠بايٓطب١
يآلخس .ٜٔغؿٛف اخنساط ايٓطا ٤يف ايػبهات االدتُاع ١ٝال عًِ ي ٞمبد ٣إقباهلٔ عًٗٝا ٚال
أتٛفس عً ٢إسؿاٝ٥ات بٗرا ايػإٔٚ .بايتاي ،ٞال ميهٓين اؿدٜح عٔ دٚافع االخنساط َٔ عدَ٘ .يهٔ
فُٝا رنؿين غدؿٝا ،مل أخنسط يف غبه( ١ايفاٜظ بٛى) بطبب ْعست ٞهلرا املٛقع َٔ شا١ٜٚ
ضٝاض .١ٝيكد نٓت أز ٣إٔ ٖرا املٛقع ٜعترب أنرب غبه ١ادتُاع ١ٝتكدّ املعًَٛات فاْاٚ ،قد ٜهٕٛ
عٓٝا يًذٗات االضتدباز ١ٜايػسب ١ٝعً ٢ايعامل ايعسبٚ ٞايعامل ايجايح .إذ َٔ املعً ّٛإٔ ٖر ٙاؾٗات
ناْت داُ٥ا ،تٗتِ بدزاض ١اجملتُعات املتدًف ١عٔ طسٜل بعجات تسضًٗا ؼت َطُٝات كتًف١
يتشتو بٗر ٙايػعٛب ٚتعسف أدم تفاؾ ٌٝسٝاتٗا ٚتفهريٖا .يهٔ ايجٛزات ايعسب ١ٝاييت اْطًكت َٔ
ٖر ٙاملٛاقع أثبت ي ٞإٔ االْرتْت َجً٘ َجٌ نٌ َعاٖس ايعًِ ضالح ذ ٚسد ،ٜٔرندّ األخٝاز نُا
األغساز نٌ سطب ْٛاٜاٚ ٙأٖداف٘.
 -6ايٓـ األدب ٞايسقُ ٞأ ٚايتػعيب أ ٚاملرتابط َٔ د ٕٚغو ضٛف ٜؿبح ايعاٖس ٠األدب١ٝ
ايكادَ ١بكَ ٠ٛع اتطاع أضٓاد ايتًك ٞاإليهرت .. ْٞٚعٝح  َٔٚد ٕٚغو ضٛف تؿري األدٚات
ٚايبٓٝات ايتفاعً( ١ٝزٚابط  ..عكد َٝ ..دٜا  ..ؾٛز ..أيٛإ َ ..ؤثسات فالؽ  ..إخل ) دصا٤ا أضاضٝا
يف ٚسد ٠ايٓـ األدب ٞايسقُ ، ٞيهٔ بكدز َا ضتػٖٓ ٘ٝر ٙاملؤثسات أال خنػ ٢عً ٢نٓٗ٘ اؾٖٛسٟ
َٔ ايتٛاز ٟإٕ مل ْكٌ ايتًف؟
 اؿكٝك ١إٔ اإلَهاْٝات اييت ٜتٝشٗا اإلْرتْت دد َػسٚ ،١ٜال غو إٔ ايٓـ األدب ٞايسقُٞضٝطع ٢بك ،٠ٛيالضتفادَٗٓ ٠ا إىل أقؿ ٢سد .فاؾ ٌٝاير ٟتسب ٢يف سكٔ االْرتْتٚ ،تعٛد عً٢
ايكسا ٠٤عربٖا -ال عرب ايهتاب ايٛزقٚ -ٞبايتاي ٞتعٛد عً ٢ايتعاٌَ َع ايسٚابط ٚاملؤثسات ايؿٛت١ٝ
ٚايؿٛز ٚغريٖا ،قد ٜه ٖٛ ٕٛاؾُٗٛز ايرٜ ٟػذع عً ٢املك ٞقدَا يف ٖرا االػا .ٙيهين

غدؿٝا ،أز ٣إٔ نجسٖ ٠ر ٙايسٚابط ٚاملؤثسات ( ناالضتعاْ ١يف ايٓـ األدب ٞبايؿٛز ايطبٝع١ٝ
ٚاملكاطع املٛضٝكٚ ١ٝزْات اهلاتف ايٓكاٍ ٚايسٚابط اـاؾ ١باألفالّ أ ٚغريٖا) ٜػتت ايرٖٔ ٚذنٍٛ
د ٕٚايرتنٝص عً ٢دٖٛس ايٓـ األدب ٞاير ٖٛ ٟيف األضاع نا ٔ٥يػٖ …ٟٛرا َٔ ٚدْٗ ١عسٟ
باعتباز ٟيف األضاع ،قاز ١٥يًٓؿٛف األدب ١ٝغري ايسقُ .١ٝيهٔ ،قد ال ٜه ٕٛاألَس نريو ،بايٓطب١
يًذ ٌٝاير ٟتفتشت ذا٥كت٘ عًٖ ٢را ايٓٛع َٔ ايٓـ األدب.ٞ
 – 7ايٛد٘ اؿكٝك ٞاي ّٛٝيًجكاف ١ايعسب ١ٝأْٗا َاشايت ندٚد ايكص ثكاف ١تكتات عً ٢ايٛزم ؿبو
ْطٝر ٖٜٛتٗا ٚايعدٜد َٔ ايهتاب ٚايهاتبات َاشئ تتًُطٔ يف ايعتُ ١ق ٤ٛاإلْرتْت… َا
ايطب ٌٝإىل دعًٗٔ ٜٓدسطٔ بػهٌ أٜطس يف ايجٛز ٠ايسقُٚ ١ٝايػبه ١ٝايسآٖ١؟
 ٜٛسٖ ٞرا ايطؤاٍ بإٔ ايهتاب ايٛزق ٞأؾبح ػطٝدا يًُاق“ ٞاملتدًف” اير ٟدنب ػاش .ٙٚيهينأعتكد إٔ ايهتاب ايٛزق ٞال ميهٔ االضتػٓا ٤عٓ٘ٚ .بأْ٘ ضٝعٌ ٜطري دٓبا إىل دٓب َع ايهتاب
االيهرتٖٚ .ْٞٚرا َا تجبت٘ اي ،ّٛٝايد ٍٚاملتكدَ ١اييت ضبكتٓا إىل ٖرا ايعامل .يريو ،أز ٣إٔ االْفتاح
عً ٢االْرتْت ال ٜتٓاقض َع االٖتُاّ بجكاف ١ايٛزم ٚال ٜبدطٗا سكٗا .إذ ال دنب إٔ ْٓط ٢إٔ
املعً ١َٛايؿادز ٠يف ايهتاب ايٛزق ٞتتٛفس عً ٢املؿداق ١ٝأنجس َٔ املعً ١َٛاييت قد تٓتػس يف
املٛاقع االيهرت ١ْٝٚد ٕٚايتأند َٔ َسدعٝتٗاٚ ،اييت ميهٓٗا إٔ تتػري باضتُساز .أَا تكد ِٜاؿًٍٛ
ؾعٌ ايهتاب ٚايهاتبات ٜٓدسط ٕٛيف ايجٛز ٠ايسقُ ١ٝبػهٌ أٜطس ،فال أزْ ٣فط ٞيف املٛقع
ايؿشٝح ايرٜ ٟؤًٖين يريوَ ،ا دَت أْا ْفط ٞغري َٓدسط ١بايػهٌ املطًٛب يف ٖرا ايعامل.
فسغِ إٔ االْرتْت أؾبح بايٓطب ١يَ ،ٞؿدزا ٖاَا يًُعسف ١عً ٢املطت ٣ٛايجكايف ٚايطٝاضٞ
ٚاؿٝات ٞايعاّ عٝح ال أؽْ ٌٝفط ٞأعٝؼ بدٖ ٕٚر ٙايٓافر ٠ايطشس ١ٜاييت تكع ايعامل بني ٜدٟ
يف نٌ ٚقت ٚسني ،فأْا َا شيت مل أضتػٌ بعد ،نٌ اإلَهاْٝات اييت ٜتٝشٗا ي ٞباعتباز ٟناتب .١أٟ
أْ ٞال أْػس نتيب ايهرتْٝٚاٚ ،ال أنتب ْؿٛؾا زقُٚ ،١ٝال أخنسط يف غبه ١فاٜظ بٛىٚ ،ال أتٛفس
عًَٛ ٢قع إيهرت ْٞٚخاف ب .ٞيكد أؾبشت ٖر ٙاألَٛز َٔ َتطًبات ايعؿس .يريو ،فإْ ٞبٗرٙ
املٓاضب ،١أْؿح ْفط ٞقبٌ غري ،ٟباالخنساط أنجس يف عامل االْرتْٝت .فُا داّ ايعامل ايػسب ٞقد
فتح أبٛاب٘ يف ٚدٗٓا ،عًٓٝا حنٔ أٜكا ،إٔ ْفتح أبٛاب ثكافتٓا ايعسب ١ٝيف ٚد٘ يٓعسف عكازتٓا
ٚتساثٓا ٚأدبٓا.
 -8يف زسٖ ٢ر ٙايجٛزات ايعسب َٔ ١ٝاحملٝط إىل اـًٝر ايهجري ممٔ ٜدع ٕٛإٔ ايفاٜظ بٛى نإ
ٖ ٛذيو ايػٝطإ ايهأَ يف ايتفاؾ ٌٝاير ٟأقسّ ايٓاز َٔ ؼت أزا٥و اإلضتبداد  ٌٖ ..أْت َع
ٖرا ايسأ ٟأّ قد ٙأّ يو زأ ٟآخس؟

 ال غو إٔ ايفاٜظ بٛى يعب دٚزا ٖاَا بٌ ٚسامسا يف ايجٛزات ايعسبٚ ١ٝاإلطاس ١باألْعُ١ايدٜهتاتٛزٚ .١ٜأُٖٝت٘ تهُٔ يف تٛفري ٙاملهإ االفرتاق ٞالدتُاع آالف بٌ َالٜني األغداف دٕٚ
طًب إذٕ االدتُاع ٚال ايبشح عٔ َهإ االدتُاعَٚ .ا نإ يًػباب إٔ دنتُعٛا بتًو ايهجاف ١ي ٛنإ
األَس ذندخ عً ٢أزض ايٛاقع ال يف ايعامل االفرتاق .ٞيهين ال أعتكد إٔ ايفاٜظ بٛى ٚسد َٔ ٙقاّ
بريو .أعتُد يف ٖرا ايسأ ،ٟعًَ ٢تابعيت َٓر ضٓٛات ،ملا ذندخ يف َؿس َٔ خالٍ ايكٓٛات
ايفكا ١ٝ٥اؿس .٠يكد يعب ايهجري َٔ ايؿشفٝني (ايؿشاف ١ايٛزقَٚ )١ٝعد ٟايرباَر دٚزا ٖا٥ال يف
نػف سكٝك ١ايٓعاّ ايفاضد ،بايٛثا٥ل ٚاألديٚ ١ايؿٛز ٠اجملطد (٠نؿفكات ايكُح ايفاضدَٝٚ ،اٙ
َؿس املًٛثٚ ،١املٛاد ايػرا ١ٝ٥املطسطٓٚ ،١ايتصاٚز بني ايطًطٚ ١املاٍَٚ ،طت ٣ٛايفكس املدقع ايرٟ
ٜعٝػ٘ ايػعب املؿسٚ ،ٟتكدِ ايجس ٠ٚيد ٣أقطاب اؿصب اؿانِٚ ،بٝع نٌ َسافل ايدٚي ١اؿ١ٜٛٝ
يًكطاع اـافٚ ،تؿدٜس ايػاش بأغظ األمثإ إلضسا )…ٌٝ٥نُا إٔ غدؿٝات نجريٚ ٠سسنات
َعازقَ ١جٌ “نفا ”١ٜيعبت دٚزا نبريا يف قازب ١ايٓعاّ ٚإبساش َعاٖس ايفطاد اير ٟأؾبح املؤضط١
ايٛسٝد ٠املطٝطس ٠يف ايبالد سطب زأ ٟأسد املفهس ٜٔاملؿسٜني .هلرا ،أعترب إٔ فاٜظ بٛى قد
ضاِٖ إىل داْب نٌ ٖؤالٚ .٤إٔ أَُٖ ١ٝطاُٖت٘ تهُٔ يف ػُٝع نٌ ايطاقات ايػباب ١ٝاييت
تػرت بد ٕٚغو َٔ ،نٌ تًو املٓابس اييت ناْت ؼسف عً ٢فكح ايٓعاّ ٚايتٓدٜد بايفطاد
ٚاإلفطادَٚ .ا نإ ألسصاب املعازق ١إٔ ػُع ٚػٓد األعداد اهلا ١ً٥اييت اضتطاع (ايفٝظ بٛى)
ػٓٝدٖاٖ َٔ .ر ٙايصاٜ ،١ٜٚبك ٢ي٘ ايفكٌ األنرب يف ٖر ٙايجٛزات املبازنٚ ١عً ٢زأضٗا ايجٛز٠
املؿس ١ٜاييت أطاست بايفسع ٕٛاألخري.
َ -9ا ٖ ٛعًُو اإلبداع ٞاألدب ٞايكادّٚ ،ملٔ ضٝه ٕٛايطبل يف ْػس ٙيًٛزم أّ يإلْرتْت؟
 نُا أضًفت ايك ،ٍٛمل ٜطبل ي ٞإٔ ْػست نتابا َٔ نتيب عً ٢االْرتْت .يريو ،فعًُ ٞايكادّ( ٖٛٚزٚا )١ٜضٓٝػس ٚزقٝا ،بإسد ٣دٚز ايٓػس ايعسبٖٚ .١ٝرا ال ٜعين ايتكً َٔ ٌٝغإٔ ايٓػس
االيهرت ْٞٚاير ٟأفهس ددٜا ،يف خٛض غُازَ ٙطتكبال يهٜ ْ٘ٛكُٔ ف٦ات عسٜك َٔ ١ايكسا،٤
ٚذنكل بريوَ ،ا ذنًِ ب٘ نٌ ناتب.
خاف مبذً ١إؼاد نتاب اإلْرتْت املػازب١
www.ueimarocains.com

أنا أنا يف كل مكان وزمان ..ألن اإلنسان هو تلك الطاقة ،موما اختلفت الوسائل.

األديبة واإلعالمية :غالية خوجة
سورية عضوحتريردبي الثقافية
 1ـــ عٔ بدا ١ٜعالقتو باإلْرتْت َت ٌٖٚ ٢نٓت تتٗٝبني َٔ املػاَس ٠النتػاف ٖر ٙايكاز٠
ايػبه… ١ٝ؟
ايتعاٌَ َع ايٓت ضٌٗ ٚبطٝط ،فأْت نأ ٟإْطإ ،أ ٚباألحس ،٣نأ ٟطفٌ ٜبدأ باالنتػافَ ،ع
ايتٓب٘ ايعاجٌ ،أ ٚاملتأخس إىل حك ٍٛاأليػاّ املتٛشعٖٓ ١آٖٚ ،اىٖٚ ..را ٜعين ،أْو تعتُد عً٢
ايسقٝب ايداخً ٞال ايسقٝب ارتازج ،ٞايعسب ،ٞأ ٚايػسب ،ٞاألْج ٟٛأ ٚايرنس ..ٟايسقاب ١تتًدط يف
تعاًَو ايساق ،ٞاألخالق ،ٞاذتغاز ،ٟاإلْطاَْ ،ٞع ذاتوٚاآلخس.ٜٔ
 2ـــ بني ايٛزقٚ ٞايػبهَ ٞاذا اير ٟتػرييف دزجات عطا٥و ٚتٛاصًو َع املتًك ٞايعامل أٚاملتًكٞ
املفرتض ؟
أْا أْا يف نٌ َهإ ٚشَإ ..ألٕ اإلْطإ ٖ ٛتًو ايطاقَُٗ ،١ا اختًفت ايٛضا َٔٚ .ٌ٥زؤٜا أخس،٣
أزفض املتًك ٞاالفرتاع ٞإذا مل ٜهٔ امس٘ صسذناًَٚ ،عسٚفاً ..ألٕ ايطبٝع ١ايفطس ١ٜيًدٚاخٌ
ايطً ١ُٝتأب ٢ايتعاٌَ َع ْهسات ٚأمساَ ٤صٚز ،٠ال ختً َٔ ٛاحتُاالت ايدضٝطٚ ١ايػاٜات
اإلغساع ،١ٝايكا ١ُ٥عً ٢ض ٤ٛايٓ.١ٝ

 3ــ إىل أ ٟحد أضِٗ اإلْرتْت يف بًٛز ٠جتسبتو ايهتابَ ١ٝكازَْ ١ع ايهاتبات األخسٜات ٚايهتاب
اآلخس ٜٔ؟
إذا نإ ايٓت أ ٚضٛا َٔ ٖٛ ٙضٝبًٛز ايتجسب ،١فٗرا ٜعين إٔ صاحب ايتجسبَٛ ١جٛد بػري..ٙ
ٚاإلبداع ٜسفض إٔ ٜه ٕٛاملبدع ضٛاٚ ..ٙزمبا ي ٛضأيتينَ :ا تأثريى يف بًٛزتو يًهتاب ١االفرتاع،١ٝ
ألحًتو إىل ايبخح عٔ امسٚ ٞنتابات ،ٞيتجد نِ َٔ املٛاقع ٚايدزاضات تعترب نتاباتَ ٞسجعاً
أضاضٝاً ،أ ٚبٛصً ١زؤٚ ..١ٜٜٛنِ َٖ ٛؤثس إٔ أن ٕٛاملساٜا يتًو ايجك ١اييت تصٜد َٔ َطؤٚيٝيت
ٚجتعٌ عُري ٟاألظد ٟأنجس غفافٚ ١ٝعُكاً.
 4ـــ َاٖٛإحطاضو ٚأْت تٓتػني بٓضو اإلبداع ٞاألدب ٞعًٚ ٢زم ادتسٜدٚ ٠أَاَو عً ٢ايٛاجٗ١
اإليهرت … ١ْٝٚفإىل أ ٟايٓضني ايتٛأَني تٓجربني أنجس؟
ال أجنرب إىل ادتسٜد ٠أ ٚايػاغ ١االيهرت ،١ْٝٚأ ٟإىل ايٛض ١ًٝايٓاغس ،٠بٌ أجنرب إىل َطا٤ي١
ْضٚ ،ٞأعُاقَٛ ،ٞقٓ ١بإٔ عً ٢نٌ نًُ ١أَ ٚعٓ ٢زف ١ال َس ١ٝ٥ملالى زقٝب عتٝد..
 5ـــ تجازغايبا إغهاي ١ٝارتضٛصٚ ١ٝعالقتٗا بعاٖس ٠ايػبهات اإلجتُاع( ١ٝايفاٜظ بٛى ــ ايتٜٛرتــ )
ٚغريُٖا يهٔ عادَ ٠اٜكرتٕ ٖرا ايطؤاٍ بايػدض ١ٝايرنٛز ١ٜايعسب .. ١ٝأالميهٔ إٔ ٜه ٕٛحرزايهاتب١
ايعسبٚ ١ٝحسصٗا عً ٢ضس ١ٜخضٛصٝتٗا إَتداد يعكً( ١ٝايتك )١ٝاييت حتهِ اجملتُع ايٓطاٞ٥
ايعسب ٞبػهٌ عاّ ؟
ال تُٗين ٖر ٙاملٛاقع ٚغريٖا ..فُٔ ذنٌُ زضاي ،١ال دند ايٛقت ألضست٘ ،فهٝف ي٘ إٔ دند ايٛقت
ملجٌ ٖر ٙايػبهات ٚغريٖا؟! ٚعً ٢نٌ األحٛاٍ ،ايتك ،١ٝحغازَٚ ٠دْٚ ،١ٝأظٓٗا صاذت ١يهٌ إْطإ
ضٛا ٤نإ ذنساً أّ أْج ٢أّ طفالً أّ طفً ،١نُا أْٗا تصٜد اذتٝا ٠مجاالًٚ ،ايٓط زقٝاً ..أّ أْهِ
تسفغ ٕٛذيو عج ١االْفتاح ٚايرنٛزٚ ٠اذتداثٚ ١ارتضٛص ١ٝايطٛدا٤؟ إذا مل تهٔ ٖٓاى تك ،١ٝفًٔ
جتد ادتُاٍ ادتٛاْ ٞاملغ.٤ٞ
 6ـــ ايٓط األدب ٞايسقُ ٞأٚايتػعيب أٚاملرتابط َٔ د ٕٚغو ضٛف ٜضبح ايعاٖس ٠األدب١ٝ
ايكادَ ١بكَ ٠ٛع إتطاع أضٓاد ايتًك ٞاإليهرت .. ْٞٚعٝح  َٔٚد ٕٚغو ضٛف تضرياألدٚات
ٚايبٓٝات ايتفاعً( ١ٝزٚابط  ..عكد َٝ ..دٜا  ..صٛز ..أيٛإ َ ..ؤثسات فالش  ..إخل ) جصا٤ا أضاضٝا
يف ٚحد ٠ايٓط األدب ٞايسقُ ، ٞيهٔ بكدزَا ضتػٖٓ ٘ٝر ٙاملؤثسات أالخنػ ٢عً ٢نٓٗ٘ ادتٖٛسٟ
َٔ ايتٛاز ٟإٕ مل ْكٌ ايتًف ؟

د ٕٚغوٖ ،ر ٙغري صخٝخ ١متاَاً ،ألٕ ايػو ٜػو أحٝاْاً بايػوٖ ،هرا أحدعٚ ..نُا ضبل
ٚقًت :دنب فضٌ ايٛضاٚ ٌ٥األدٚات عٔ ايٓط ..ضتتطٛز األدٚات بطسعٚ ،١تتٓاضٌ ..يهٔ ايٓط
ادتٖٛس ،ٟايرٜ ٟفٝد ايًػات ٚاألزض ،ضٝبك ..٢أَا ايفكاعات فطترٖب جفا ،٤ضساباً بكٝعٚ ..١أغري
إىل أَٗات ايسؤٚ ٣ايهتابات اييت ضتعٌ َغاد ٠يًفٓا ،٤زغِ أْٗا نتبت عً ٢زقُٝات ط ،١ٝٓٝأٚ ٚزم
ايربد ،٣أ ٚجدزإ ايهٗٛف ،أ ٚايٛزم ايعاد ،ٟنأظد ١ٜأٚغازٜت ،املالحِ ٚاألضاطري ،ايٓكٛشَ ،هتب١
إٜبال ،نتب ابٔ عسب ،ٞأغعاز املتٓيب ،زضَٛات أجنً ،ٛبٝهاض ،ٛدافٓػ ..ٞإخل..
 7ـــ ايٛج٘ اذتكٝك ٞاي ّٛٝيًجكاف ١ايعسب ١ٝأْٗا َاشايت ندٚد ايكص ثكاف ١تكتات عً ٢ايٛزم ذتبو
ْطٝج ٖٜٛتٗا ٚايعدٜد َٔ ايهتاب ٚايهاتبات َاشئ تتًُطٔ يف ايعتُ ١ع ٤ٛاإلْرتْت َ ..ا ايطبٌٝ
إىل جعًٗٔ ٜٓدسطٔ بػهٌ أٜطسيف ايجٛز ٠ايسقُٚ ١ٝايػبه ١ٝايسآٖ ١؟
نأْو عد ايٛزم! ملاذا ٜا أخٞ؟ أْا َٔ أْضاز ايٛزم أنجس ..ملاذا؟ ألٕ ايٓت ٚغبهات٘ ببطاطًَ ،١و
يبعض ايدَ ،ٍٚت ٢غا٤ت ،أخسجت َفتاحٗا ٚأقفًت ايػبهٚ ..١ايٓط اذتس ٜسفض األضْـس ٚايكٛٝد
بهٌ أْٛاعٗاْٚ ..ض ٞحسٌٜ ..سفض إٔ تطٝطس عً ٘ٝأَجاٍ تًو ايدٖٓٚ ..ٍٚا ،أطايبٚ ،بإَهآْا ،إٔ
ته ٕٛيٓا غبهتٓا االيهرت ١ْٝٚايعسب ١ٝارتاصَ َٔٚ ،١عٓ ٢آخس ،اإلْطإ ايٛاعح نػُظ ايكضٝد٠
ذنازب ايعتُ ،١فهٝف ضٓٝدسط يف ايعتُ١؟! يًُٓدسطني يف ايعتُ ،١أق :ٍٛأْتِ َسعْ ٢فطٕٛٝ
ٚيطتِ نتـّـاباً.
 8ـــ يف زحٖ ٢ر ٙايجٛزات ايعسب َٔ ١ٝاحملٝط إىل ارتًٝج ايهجريممٔ ٜدع ٕٛإٔ ايفاٜظ بٛى نإ
ٖٛذيو ايػٝطإ ايهأَ يف ايتفاص ٌٝاير ٟأعسّ ايٓازَٔ حتت أزا٥و اإلضتبداد  ٌٖ ..أْت َع
ٖرا ايسأ ٟأّ عد ٙأّ يو زأ ٟآخس؟
عدْا يًتخً ٌٝايططخٚ ..ٞيٓه ٕٛأعُل ،عًٓٝا إٔ ْٓعس يًهأَ ٖٓاىٚ :زا ٤نٛايٝظ ايفاٜطبٛى..
ٚٚزاٚ ٤ج٘ صاحب٘ٚ ،ايد ٍٚاملتآَس ٠عً ٢أَٔ ايٛطٔ ايعسبٚ ٞأَاْ٘ ،عج“ ١ايدمي ٛـ نتاتٛز،”١ٜ
ملضاذتٗا ايػت ،٢فكط ملضاذتٗا ..مل أز ثٛزات باملفٗ ّٛايساق ،ٞايػعس ،ٟاإلْطاْ ،ٞاملٓاضب
أليفٝتٓا ايجايجٚ ،١إمنا زأٜت ٖٝاجاًٚ ،نٛايٝظ ٚزا ٤اهلٝاج ،فُٔ ٜغُٔ يٓا أال ٜٓكطِ املكطِٚ ،إٔ ال
ْعٛد إىل َا ٜػب٘ ايعضس اذتجسٟ؟ ئ دنٝب إال املطتكبٌٚ .اضتتباعاًٖ ،را ايتدًف ايعٓٝف ايرٟ
ٜطُ“ ْ٘ٛثٛزات”“ ،غغب”“ ،؟”  ،ملاذا زفغٚ ،ٙٛأقفًٛا صفخ ١االْتفاع ١ايفًطط ١ٝٓٝايجايجَ ،١طايبني
فٛم ذيو مبعاقب ١ايفاٜطبٛى ٚتػسمي٘؟ ثِ ،ملاذا ال جند دع ٠ٛيجٛزات َػابٗ ،١أ ٚثٛزات ،عً٢
حد تعبريِٖ ،يف ايبالد اييت حتتغٔ ايفاٜطبٛى َجالً ،أ ٚحتتغٔ تًو ايٛضا ٌ٥اإلعالَ ١ٝاحملسع١
عً ٢ختسٜب ايدٚي ١ايعسب ١ٝايفالْ ،١ٝثِ ايدٚي ١ايعسب ١ٝايفالْ ،١ٝثِ ايدٚي ١ايعسب ١ٝايفالْ١ٝ؟ أّ أِْٗ

ٜعٝػٖٓ ،ٕٛاى ،يف بًدإ خٝاي ١ٝخاي َٔ ١ٝايفكس ٚايبطايٚ ١ايفطاد ٚإخل..؟! إِْٗ َتدُٕٛ
بايفطادٚ ،عًٓٝا إٔ ْٛظف ايفاٜطبٛى ٚايٛضا ٌ٥اإلعالَ ١ٝاألخس ٣يهػفِٗٚ ،نػف بطاْاتِٗ،
ٚأْٝابِٗ ايدَ ١ٜٛاييت اَتضت قًٛب غعٛبٗا ،ثِ اجتٗت إىل قًٛب غعبٓا ايعسب ٞيتطسم أزٚاح٘
ْٚفط٘ ٚخريات٘ األخسٚ ،٣تصٜد يف تكط ِٝاملكطِٚ ،تططٝح املططح! نِ حنٔ عاج ١إىل ٚعٞ
فاعٌ؟ ٚيٝظ إىل فاٜطبٛى أ ٚتٜٛرت أ ٚأ ١ٜغبه ١ايهرت ١ْٝٚأخس٣؟
 9ـــ َاٖ ٛعًُو اإلبداع ٞاألدب ٞايكادّ ٚملٔ ضٝه ٕٛايطبل يف ْػس ٙيًٛزم أّ يإلْرتْت ؟
زتُٛع ١غعس ١ٜحدٜجٚ ،١زق ١ٝطبعاً ،بعٓٛإ “أٚغازٜتٝات ايتجًَٗ /ٞدا ٠إىل أزٚاح ايػٗدا”٤
صدزت عٔ داز ْاجْ ٞعُإ يًجكاف /١يبٓإ .أخريا ْػهسى عً ٢إضتجابتو يًدعٚ ٠ٛضع ١خاطسى
يتخٌُ أضً٦تٓا ـ ٚأعٝف يػهسى ،خاص ،١يف ٖر ٙايفرت َٔ ٠ايصَٔ ،ادتازح ١جداً ألزٚاحٓا ،ألْٗا
متظ ٚطٓٓا ايعسب.ٞ
خاظ مبجً ١إحتاد نتاب اإلْرتْت املػازب١
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من املفارقات العزبيّة أنّ أكثز الذين استفادوا من شبكة اإلنرتنت
هم أتباع احلزكات األصوليّة واملتطزّفة.

ماري القصيفي شاعزة وروائية لبنانية مقيمة بأمزيكا
 1ـــ عٔ بدا ١ٜعالقتو باإلْرتْتَ :ت٢؟  ٌٖٚنٓت تتٗٝبني َٔ املػاَس ٠النتػاف ٖر ٙايكاز٠
ايػبه… ١ٝ؟
ايعٌُ ايرتبٚ ّٟٛايعٌُ ايضشايفّ ُٖا ايًرإ أٚقعاْ ٞيف سباٍ ايػبه ١اإليهرت .١ّْٝٚيٛالُٖا يتأخّست
عً ٢األزدح َػاَس ٌ٠هلا غسٚطٗا ٚإٜكاعٗا ٚأدٚاتٗا .فف ٞايرتب ،١ٝمل أقبٌ عًْ ٢فط ٞعدّ تعًٍِ
يػ ١دنٝدٖا تالَرت ٞاير ٜٔصازت غبه ١اإلْرتْت عاملِٗ املفغٌّٖ ،را عدا احلاد ١إيٗٝا يف
األعاخ ٚايتدزٜظٚ ،يف ايضشاف ١صاز َٔ ايغسٚزات ايتٛاصٌ عرب ٖر ٙايػبه ،١إٕ تًكًٝا أ ٚإزضاالً.
فاألَس إذا بدأ نشاد ١يًتٛاصٌ َع ايعاملني ايًرٜ ٜٔتذاذبإ عامل ٞاإلبداع .ّٞبعد ذيو ،بدأت َسسً١
االضتهػاف ٚاالضتُتاعَ ،ع َا ٜسافل ذيو َٔ ٖٝب ١اخلطٛات األٚىل ٚاإلصساز عً ٢حتدّ ٟايرات
اييت ال تصاٍ ستّ ٢ايطاع ١تطسح إغهاي ١ّٝايعالقَ ١ع “اآلي ، ”١نإّٔ يف األَس خٝاْ ١يهٌّ املٛزٚثات
ٚايتكايٝد اإلبداع ،١ّٝفغالً عٔ ساد ١دَاغٓا ايبػس َٔ ّٟسٝح تهٚ ٜ٘ٓٛقدزات٘ ،إىل ٚقت يًتأقًِ َع
ٖر ٙايٛضَ ،١ًٝع َا ٜرتن٘ ايعٌُ املتٛاصٌ عربٖا َٔ آثاز ضًبٚ ١ّٝاعش ١عً ٢ايٓظس َضشٛب١
بآالّ ايسأع ٚايعٓل ٚايظٗس ٚعغالت اجلطِ.
 2ـــ بني ايٛزقٚ ٞايػبهَ ٞاذا اير ٟتػّٝس يف دزدات عطا٥و ٚتٛاصًو َع املتًك ٞايعامل أٚ
املتًك ٞاملفرتض ؟

يف بدا ١ٜايعالقَ ١ع ايعامل ايػبه ،ّٞخػٝت إٔ أعّٝع ايٛقت يف تعًٍِ أضساز ٚخفاٜا ٖرا ايٓٛع َٔ
ايتٛاصٌٚ ،نٓت أق ٍٛيٓفط :ٞيف ٖرا ايٛقت ضأن ٕٛقد أْٗٝت قسا ٠٤بغع ١نتب .فغالً عٔ
خػٝيت ايدا ١ُ٥عً ٢األزغٝف اخلاظ بعًُ ،ٞنأّْين أضًِ أضساز ٟإىل نا ٔ٥غسٜب قد ٜطسقٗا
َّٓ .ٞناْت األٚزام عُاْيت ايٓفط ١ّٝإىل إّٔ َا أقسأ ٙأ ٚأنتب٘ يف أَإَ .ع ايٛقت تعًٍُت نٝف أٚاشٕ
بني ايعاملني ،خضٛصًا بعدَا انتػفت أّْين َت ٢تعًٍُت يػٖ ١را ايتٛاصٌ ضأعّٛض بطسع ١ال
تكاع َا فكدت٘ خالٍ َساسٌ االضتهػافٚ ،إّٔ ايعامل صاز يف َتٓا ٍٚايٝد عً ٢يٛس ١املفاتٝح،
بعدَا نٓت نُٔ ذنفس باملطُاز عً ٢أيٛاح اآلدس .اي ،ّٛٝصست أدد صعٛب ١يف ايهتاب ١بايكًِ،
ٚيهّٔ ايكسا ٠٤املتأْٚ ١ّٝاملعُّك ١ال تصاٍ يف ساد ١إىل ايٛزم ،فايػبه ١يًُكاالت ايضشافٚ ١ّٝايعٓأٜٚ
ايبازشٚ ٠يًبشح عٔ املعًَٛات ٖٞ .أغب٘ بديٜ ٌٝكٛدْ ٞإىل ايهتب اييت دنب إٔ أقسأٖا .أقٖ ٍٛرا
ٚأْا ال أخف ٞتكضري ٟيف ٖرا اجملاٍ بايٓطب ١إىل ايغًٝعني ف .٘ٝأَّا ايٓػس عرب ايػبه ١فذعًين
أْتب٘ إىل أَس غدٜد اخلطٛزٚ ٠ال أعسف نٝف ضٓتعاٌَ َع٘  ٖٛٚايطسقات األدب .١ّٝفهجس ٠املدّْٚات
ٚضٗٛي ١ايٓػس تطُح يهجري ٜٔبطسق ١األفهاز ٚصٝاغتٗا يف قٛايب رلتًفٚ .١نجريًا َا قسأت َكاالت
ألدبا ٤نباز نٓت قسأت َا ٜػبٗٗا إىل سدّ نبري يف َدّْٚات َعسٚفَٚ ١تداٚيَ .١ا ٜعين أّْ٘ َٔ
ٚايتأيٝف
.
املطتش ٌٝاآلٕ احملافظ ١عً ٢سكٛم املؤيٍفني ٚي ٛناْٛا َٔ ٖٛا ٠ايهتاب١
 3ــ إىل أ ٟسد أضِٗ اإلْرتْت يف بًٛز ٠جتسبتو ايهتابَ ١ٝكازَْ ١ع ايهاتبات األخسٜات ٚايهتاب
اآلخس ٜٔ؟
ال أضتطٝع إٔ أسهِ عً ٢جتسبيت باملكازَْ ١ع اآلخسٚ ،ٜٔيهّٓين أضتطٝع إٔ أسهِ عً ٢جتسبيت
ايهتابَ ١ّٝا قبٌ َٚا بعد اإلْرتْت ،عًًُا إّٔ نجري َٔ ٜٔايصَال ٤األدبا ٤اعرتفٛا ي ٞبعذصِٖ عٔ
دلازاٖ ٠را ايعاملَ .ع بد ٤عالقيت بايػبه ١أصدزت نتيب اخلُط ١نًٍٗاٚ ،اسد َٓٗا زٚا ،١ٜنتبتٗا
عً ٢ايالبتٛب َٔ د ٕٚأَ ١ّٜطٛدّٚ ٠زقٚ .١ّٝناْت اإلْرتْت يف خدَيت يًتأنٍد َٔ تازٜخ أَ ٚعً١َٛ
أَ ٚسادع ١تطًطٌ شَينّٚ .دا ٤إْػا ٤املد ١ّْٚيُٝدّْ ٞبصخِ ضبب٘ ايتٛاصٌ َع قسّا ٤يف أحنا٤
ايعامل َٔٚ ،نجري َِٗٓ ٜٔاضتٛسٝت بعض املػاٖد يسٚاٜيت فغالً عٔ أمسا ٤ايػدٛظ ايرِٖ ٜٔ
قسّا َٔ ٤ايعامل مسشت يٓفط ٞبأخر أمساَٚ ِٗ٥الَح َٔ غدضّٝاتِٗ عطب َا ٚصًت إي ّٞعرب
اإلْرتْت ٚقد ته ٕٛنًٍٗا غري صشٝش ،١إالٍ أّْٗا حتّٛيت ْضًا إبداعًٝا سكٝكًٝا.
 4ـــ َا ٖ ٛإسطاضو ٚأْت تٓتػني بٓضو اإلبداع ٞاألدب ٞعًٚ ٢زم اجلسٜدٚ ٠أَاَو عً٢
ايٛادٗ ١اإليهرت … ١ْٝٚفإىل أ ٟايٓضني ايتٛأَني تٓذربني أنجس؟

َا شيتٚ ،عً ٢ايسغِ َٔ أّْين أنتب ْضّ ٞعً ٢ايػاغٚ ١أزضً٘ عرب اإلْرتْت ،أسسظٚ ،إٕ يٝظ
نُا يف بدا ١ٜايعالقَ ١ع اإلْرتْت ،عً ٢زؤٜت٘ َٓػٛزًا يف ايضشٝف ١ايٛزقٚ ١ّٝاالستفاظ ب٘ .زبُّا ٖٛ
احلٓني إىل بدا ١ٜايٓػس يف ايضشف ،أ ٖٛ ٚايتأنٍد بايًُظ َٔ أّْين أز ٣ايٓطّ نُا ٜسا ٙعدد نبري
َٔ ايكسّا ٤اير ٜٔال دنًٗ ٕٛعامل اإلْرتْتٚ .يهّٓ ٞأعرتف بإّٔ األَس مل ٜعد سًٜٛٝا نُا نإ يف
ايبداٚ ،١ٜخفٍت ايًٗف ١القتٓا ٤ايٛزق ١اييت عًٗٝا ْضَّ ،ٞا دَت أزا ٙأَاَ ٞعً ٢ايػاغٚ ،١باألخطّ
َٓػٛزًا عً ٢املد .١ّْٚأَّا ايهتاب فأَس آخس بطبٝع ١احلاٍ ،فسؤ ١ٜنتيب عً ٢زفٛف املهتبات ٚيف
ٚادٗاتٗا تػعسْ ٞباالطُٓ٦إ إىل اْغُاَ ٞإىل قٛافٌ األدبا ٤اير ٜٔضبك .ْٞٛزبُّا ٖ ٞصٛز٠
غعسٚ ،١ّٜيهٔ أيٝظ ايػعس عاملٓا؟
 5ـــ ايٓط األدب ٞايسقُ ٞأ ٚايتػعيب أ ٚاملرتابط َٔ د ٕٚغو ضٛف ٜضبح ايظاٖس ٠األدب١ٝ
ايكادَ ١بكَ ٠ٛع إتطاع أضٓاد ايتًك ٞاإليهرت .. ْٞٚعٝح  َٔٚد ٕٚغو ضٛف تضري األدٚات
ٚايبٓٝات ايتفاعً( ١ٝزٚابط  ..عكد َٝ ..دٜا  ..صٛز ..أيٛإ َ ..ؤثسات فالش  ..إخل ) دص٤ا أضاضٝا يف
ٚسد ٠ايٓط األدب ٞايسقُ ، ٞيهٔ بكدز َا ضتػٖٓ ٘ٝر ٙاملؤثسات أال خنػ ٢عً ٢نٓٗ٘ اجلٖٛسٟ
َٔ ايتٛاز ٟإٕ مل ْكٌ ايتًف ؟
اإلْرتْت ٚض ١ًٝال غاَ ٖٞ .١ٜضدز غينّ ْطتك َ٘ٓ ٞاملعًَٛاتٚ ،تطاعدْا َٔ سٝح ايػهٌ أَّا
املغُ ٕٛأ ٚايهٓ٘ اجلٖٛس ّٟفال دنٛش إٔ رنغع ملؤثّسات تكٓٚ ١ّٝإالٍ فكد َربّز ٚدٛد .ٙفأْا يف نتيب
َٚكاالتَ ٞجالً اضتددَت اإلْرتْت ديٝالً ٚٚضٚ ،١ًٝسني ناْت تغٝل ب ٞصفشات ايضشف بطبب
ضٝاض ١ايٓػس أ ٚإخساز ايضفش ١نٓت أدد يف َدّْٚيت اإليهرتَ ١ّْٝٚتٓفٍطًا ،تهتٌُ ف ٘ٝايهًُ١
ٚايًٛسٚ ١املٛضٝكٚ ٢املؤثّساتٚ .يهّٓ ٞأضع ٢ن ٞال أقع يف خطس حتْ ٍّٛضّ ٞاإلبداع ّٞاملهتٛب
يٛس ١الفت ١أ ٚدزدغ ١ضسٜع .١يريو فُا أْػس ٙعً ٢املدْ ١ّْٚضٛظ َتهاًَ ،١صدزت يف ايضشف
أْ ٚػستٗا يف نتيب.
 6ـــ ايٛد٘ احلكٝك ٞاي ّٛٝيًجكاف ١ايعسب ١ٝأْٗا َا شايت ندٚد ايكص ثكاف ١تكتات عً ٢ايٛزم حلبو
ْطٝر ٖٜٛتٗا ٚايعدٜد َٔ ايهتاب ٚايهاتبات َا شئ ٜتًُطٔ يف ايعتُ ١ع ٤ٛاإلْرتْت َ ..ا ايطبٌٝ
إىل دعًٗٔ ٜٓدسطٔ بػهٌ أٜطس يف ايجٛز ٠ايسقُٚ ١ٝايػبه ١ٝايسآٖ ١؟
َٔ املفازقات ايعسب ١ّٝإّٔ أنجس اير ٜٔاضتفادٚا َٔ غبه ١اإلْرتْت ِٖ أتباع احلسنات األصٛي١ّٝ
ٚاملتطسّف .١بُٓٝا أقٌّ ايٓاع اضتفادَٗٓ ٠ا ِٖ األدبا .٤بعغِٗ دند إّٔ ايٛقت تأخّس نٜ ٞبدأ بتعًٍِ
يػ ١ددٜد ،٠ايبعض اآلخس عٔ نطٌٖٓٚ ،اى َٔ رنػَ ٢كازب ١اآلي ،١أٜ ٚتعاىل عًٖ ٢را ايٓٛع َٔ
ايتٛاصٌ .األضباب نجريٚ ،٠يهٔ دنب االعرتاف بإّٔ أَ ١ّٝددٜد ٠تغاف إىل أْٛاع األَّٝات املٓتػس٠

عٓدْا .فٓشٔ َا شيٓا ْطع ٢إىل ذلازب ١أَّ ١ٝايكسا ٠٤ايٛزق ،١ّٝفهٝف باحلس ٟاألَّ ١ٝايػبه.١ّٝ
َػهًتٓا ايجاْ ٖٞ ١ٝايتطسّف يف نٌّ َا ْفعً٘ نأّْٓا ْعذص عٔ إدناد َكازب ١ضٚ ١ّٜٛصش ١ّٝهلرا
ايعامل َٔ د ٕٚايتٓهٍس يًعامل ايٛزق ّٞأ ٚاإلدَإ عً ٢ايعامل ايػبهٚ .ّٞاإلْطإ عدَ ٚا دنٌَٗٚ ،ا
شيت أذنس نٝف نٓت أزتعب أَاّ أ ّٟخطأ أزتهب٘ أَاّ ايهُبٛٝتسٚ .ال ْطتطٝع إٔ ْكٓع أسدًا بتعًٍِ
ٖر ٙايًػ ١إالٍ إٕ اعرتف أّٚالً عادت٘ إيٗٝاٖٚ ،را ٜتطًٍب تٛاععًا َٚعاصس ٠فهسٚ .١ّٜيهٔ عًٓٝا االْتباٙ
إىل إّٔ ايعالقَ ١ع اإلْرتْت ٖ ٞتتٜٛر يعالقات ضابكَ ١ع رلتًف ايفٓٚ ٕٛايعًٚ ّٛاآلدابٚ ،حنٔ ال
ميهٓٓا إٔ ْػذّع عًٖ ٢ر ٙايعالق ٌُْٗٚ ١ضا٥س أضايٝب ايتعبري ٚايتٛاصٌ ٚاإلبداع .أفًٔ ٜهٕٛ
ايٛعع غاذًا إٕ “تطّٛزْا” عً ٢صعٝد اإلْرتْت ٚبكٓٝا يف داًَٖٛ ١ّٝضٝكَٚ ١ّٝطسسٚ ١ّٝضُٓٝا١ّٝ٥
ٚغعسٚ ١ّٜعًُ١ّٝ؟
 7ـــ يف زسٖ ٢ر ٙايجٛزات ايعسب َٔ ١ٝاحملٝط إىل اخلًٝر ايهجري ممٔ ٜدع ٕٛإٔ ايفاٜظ بٛى نإ
ٖ ٛذيو ايػٝطإ ايهأَ يف ايتفاص ٌٝاير ٟأعسّ ايٓاز َٔ حتت أزا٥و اإلضتبداد  ٌٖ ..أْت َع
ٖرا ايسأ ٟأّ عد ٙأّ يو زأ ٟآخس؟
ايفاٜظ بٛى نإ ايٛض ١ًٝايطسٜع ١يًتٛاصٌ بني ايجا٥س ٜٔيف ايد ٍٚايعسبٚ ،١ّٝال غوٍ يف ذيو .أَّا
إٔ ْك ٍٛإّْ٘ ٖ ٛايػٝطإ ايهأَ يف ايتفاص ٖٛٚ ٌٝاير ٟأعسّ ايٓاز حتت أزا٥و االضتبداد فٗرا
ٜعين أّْٓا ْغع احللّ عً ٢غعً ١ايٓاز ال عً ٢األعػاب ايٝابط ١ايكابً ١يًشسٜل ٚال عً ٢ايٝد اييت
أَطهت ايػعً ١غري َسجتف .١ايجٛزات جتد داًُ٥ا َتٓفٍطًا هلا نُا تفعٌ املٝا ٙايساغب ١يف اخلسٚز
َٔ باطٔ األزض .قبٌ ذيو سدثت ثٛزات يف ايعامل نًٍ٘ ٚمل ٜهٔ ٖٓاى فاٜظ بٛى نايجٛز ٠ايفسْط١ّٝ
ٚايجٛز ٠ايػٛٝع .١ّٝيكد نٓت َٔ أٚا ٌ٥اير ٜٔنتبٛا عٔ ٖرا املٛعٛع يف صشٝف“ ١ايٓٗاز” سني قًت:
يٝظ املِٗ نٝف اْطًكت ايجٛز ،٠املِّٗ ٖ ٛايفهس اير ٟذنسّنٗا ٚايفًطف ١اييت تػرّٜٗا .فايجٛز ٠اييت ال
َفهٍسٚ ٜٔأدباٜ ٤كٛدَ ٕٚطريتٗا ال تدٚ ّٚال تؤضّظ يٓٗر .ميهٔ يًفاٜظ بٛى إٔ ٜه ٕٛايضٛت
األضسع ٚايضٛز ٠األصدم ٚيهٔ ايطؤاٍ ٖ ٛعٔ ايهالّ املفسٚض إٔ ٜٓكً٘ ايضٛت ،ال ايضٛت عدّ
ْفط٘ٚ ،دالي ١احلدخ اير ٟتٓكً٘ ايضٛز ٠ال ايضٛز ٠عدّ ْفطٗا.
 8ـــ َا ٖ ٛعًُو اإلبداع ٞاألدب ٞايكادّ ٚملٔ ضٝه ٕٛايطبل يف ْػس ٙيًٛزم أّ يإلْرتْت ؟
عًُ ٞاإلبداع ٞاجلدٜد اير ٟاْتٗٝت َٔ إعداد ٖٛ ٙدلُٛع ١غعس ١ّٜضبل ْٚػست أنجسٖا عرب
اإلْرتْت ٚزصدت زدٚد فعٌ ايكسّا ٤جتاٖٗا  ِٖٚاير ٜٔطايب ْٞٛظُعٗا يف نتاب .أَّا ايسٚا ١ٜاييت
بدأت ايتشغري هلا فطتهٚ ٕٛزق َٔ ١ّٝسٝح ايٓػس ٚغبه َٔ ١ّٝسٝح ايتٓكٝب ٚايبشح.
خاظ مبذً ١إحتاد نتاب اإلْرتْت املػازب١
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األديبة بهيجة مصري إدليب
 1ـــ عٔ بدا ١ٜعالقتو باإلْرتْت َت ٌٖٚ ٢نٓت تتٗٝبني َٔ املػاَس ٠النتػاف ٖر ٙايكاز٠
ايػبه… ١ٝ؟
ج  1ـ نُا ٖ ٛاإلبداع ايرٜٗٓ ٟض َٔ ايدٖػٜٚ ١تػهٌ فٗٝا ٖ ،بط عًٓٝا ٖرا ايعامل بهٌ َا
حيٌُ َٔ دٖػٚ ١غُٛض ٚإغسا ، ٤حبٝح ال ميًو ايها ٔ٥إال إٔ ٜدخٌ يف ٖر ٙاملػاَسٖٚ ٠رٙ
ايكاز ٠اجملٗٛي . ١قد ٜه ٕٛاألَس يف ايبدا ١ٜاضتهػافا ألضساز ٖرا ايعامل َٚهأَ غُٛق٘ ثِ
ٜتخ ٍٛإىل املطاُٖ ١يف تػهٚ ً٘ٝتبادٍ ايتأثس ٚايتأثري  .ألٕ ٖر ٙايتكٓ ١ٝادتدٜد ٠غٓ٦ا أّ مل ْػأ
تتػهٌ فٓٝا ْٚتػهٌ فٗٝا ٚقُٔ ٖر ٜٔاملطاز ٜٔناْت بداٜيت عً ٢ايػبه ١مبدْٚات غدؿ١ٝ
أْػس فٗٝا نتابات َٔٚ ٞثِ يف املٛاقع ايجكافٚ ١ٝاألدبٚ ١ٝاجملالت االيهرت ١ْٝٚنإ ذيو يف ايعاّ
ٚ 2005تسضدت عالقيت بٗر ٙايػبه ١عٓدَا أْؼ ٤احتاد نتاب اإلْرتْت اير ٟأتاح يًهتاب
َطاحات ٚاضع ١يًتٛاؾٌ ْٚػس أعُاهلِ اإلبداعٚ ١ٝايجكاف . ١ٝيف ايبد ٤نإ مث ١تٗٝب َٔ ايػٛف
يف ٖر ٙاجملاٖ ٌٝيريو ناْت ايبدا ١ٜحرز ٠بعدٖا تػعبت املٛاقع ٚاملٓتدٜات ٚبدأت ٖر ٙايػبه١
حتتٌ َطاح ١البأع بٗا َٔ اٖتُاَ ٞألْٗا ٖ٦ٝت ي ٞايهجري ايهجري َٔ املطاحات املعسف١ٝ
ٚايتٛاؾًٚ ١ٝغريت ايهجري يدَ َٔ ٟفاٖ ِٝايتًكَٚ ٞفاٖ ِٝايٓـ األدبٚ ٞايٓـ ايسقُ ٞمما
اضتدع ٢ايبخح يف ٖر ٙايعاٖسٚ ٠ايتأضٝظ ملؿًخاتٗا ايٓكدٚ ١ٜاإلبداع ١ٝاييت تعٓٓٝا عً ٢ايتػهٌ
اإلبداع ٞادتدٜد .
 2ـــ بني ايٛزقٚ ٞايػبهَ ٞاذا اير ٟتػرييف دزجات عطا٥و ٚتٛاؾًو َع املتًك ٞايعامل
أٚاملتًك ٞاملفرتض ؟

ج  2ـ نجريا َا ترتدد َكٛي ١إٔ يًٛزم إغساؤٚ ٙمحُٝٝت٘ ٚاتؿاي٘ باإلبداع ٚاملبدع ٚإٔ ايعامل
االفرتاق ٞمل ٜطتطع حت ٢اآلٕ إٔ ٜصٜح ايعامل ايٛزقٖ . ٞر ٙاملكٛي ١ؾخٝخ ١يف جاْب َٓٗا ٚيف
جاْب آخس ال تكازب ايًخع ١املطتكبً ١ٝاييت َاشايت َفتٛح ١عً ٢احتُاالت أنجس غُٛقا ٚأنجس
دٖػ ١ألٕ ايعامل االفرتاقَ ٞاشاٍ حيٌُ ايهجري َٔ اجملاٖ ٌٝاييت تتٓاضب ٚضسعٖ ١بٛط٘ عً٢
ايعامل ٚايهاٚ ٔ٥تػه ٌٝغبهات٘ ٚتٛاؾً٘ ٚاحتٛا ٘٥يًُعسفٚ ١األضساز ٚ ،جتاٚش ٙيهٌ ايجٛابت اييت
تسضدت َٓر َ٦ات ايطٓني  .يريو أ ق ٍٛإٕ ٖر ٙاملٓكٛي ١تؿح إذا مل ْعترب ايعامل االفرتاق ٞبدٜال
َٔ ايٛزقٚ ٞال ايٛزق ٞقخ ١ٝيالفرتاقٚ ، ٞيهٔ يهٌ عامل أضباب ٚجٛدٚ ٙايعامل االفرتاق ٞنُا ٖٛ
ٚاقح ٖ ٛاألنجس جداز ٠يف ايجبات ٚايتطٛز ٚايتػهٌ يريو نإ تٛاؾً ٞز ١٥تتٓفظ فٗٝا أعُايٞ
ٚنتابات ٞاإلبداع ١ٝمما قصّّ ايسقٝب ايداخً ٞاير ٟحيًُ٘ نٌ َبدع يف داخً ١خاؾٚ ١إٔ ايٓػس
ايٛزق ٞي٘ قٛٝدٚ ٙقٛاعد ٙاييت تسضدٗا عالقت٘ احمله ١َٛمبؤضطات٘ ٚغاٜات٘ أَا َع ايٓػس
اإليهرت ْٞٚفكد جتاٚشت ٖر ٙاذتاي ١مما َٓح ايٓـ أنجس حس ١ٜيف ايهتابٖ ١را إقاف ١إىل ايتًكٞ
ايٛاضع ٚايػاضع يًٓـ اإلبداعٞ
 3ــ إىل أ ٟحد أضِٗ اإلْرتْت يف بًٛز ٠جتسبتو ايهتابَ ١ٝكازَْ ١ع ايهاتبات األخسٜات ٚايهتاب
اآلخس ٜٔ؟
ج  3ـ عطفا عً ٢ادتٛاب ايطابل فاإلْرتْت ٖ ٛحايَ ١عسف ١ٝشتتًفٚ ١جدٜد ٠فالغو أْٗا ضترتى
أثسٖا عً ٢ايٓـ ٚعًَٓ ٢تج٘ ٚعًَ ٢فاٖ ِٝاملبدع ٚأعتكد إٔ ٖر ٙايػبه ١ضاُٖت يف ايهجري
ايهجري يف إٜؿاٍ جتسبيت ٚإغٓاٗ٥ا مبا أتاحت٘ َٔ تٛاؾٌ َع َبدعني ٚنتاب ٚناتبات مل أنٔ
ألتٛاؾٌ َعِٗ حٛازا َٚعسف ١يٛال ٖر ٙايػبهٚ . ١ايهاتبات ايًٛات ٞال ٜتٛاؾًٔ َع ايػبه ١زمبا
ٜؿدي َع ايصَٔ حباي َٔ ١ايكُٛز املعسيف ٚاْكطاع عٔ ايتطٛزات ٚايهتابات ادتدٜد ٠اييت ال
تتٝخٗا إال غبه ١ايٓت .
 4ـــ َاٖٛإحطاضو ٚأْت تٓتػني بٓؿو اإلبداع ٞاألدب ٞعًٚ ٢زم ادتسٜدٚ ٠أَاَو عً٢
ايٛاجٗ ١اإليهرت … ١ْٝٚفإىل أ ٟايٓؿني ايتٛأَني تٓجربني أنجس؟
ج  4ـ يف ايبدا ١ٜنٓت أْتػٚ ٞأْا أزْ ٣ؿ ٞعً ٢ؾفخ ١جسٜد ٠أ ٚزتً ، ١أَا فُٝا بعد فكد
حت ٍٛاألَس إىل حاي ١شتتًف ١يٝظ فكط إٔ أزْ ٣ؿ ٞخالٍ دقا٥ل َٓػٛزا عً ٢ايٛاجٗ ١االيهرت١ْٝٚ
ٚإمنا عٓدَا أز ٣األثس املباغس يًٓـ عً ٢املتًك ٞايرٜ ٟتٛاؾٌ َع٘ ٚبايتايٜ ٞتخ ٍٛايٓـ إىل
حاالت َتعدد َٔ ٠اإلْتاج املدتًف َٔ خالٍ ايكسا٤ات املدتًف ، ١حبٝح تٓعهظ ثكاف ١ايتًك ٞعً٢
ثكاف ١اإلْتاج ايٓؿٖٓٚ ، ٞا ٜأخر اذتٛاز َدا ٙاألقؿ ٢بني املبدع ٚاملتًكٚ ٞبني ايسؤ ٣اإلبداعٚ ١ٝإذا

ناْت َكٛي ١بازت ح ٍٛايٓـ املفتٛح تأخر تػهًٗٝا يف تأٜٚالت ايٓـ ايٛزق ٞفكد ٚضعت غبه١
ايٓت ٖرا ايتًكٚٚ ٞضعت غبه ١إْتاج ايٓـ اإلبداع ٞبسؤْ ٣كد ١ٜحدٜج١
 5ـــ تجازغايبا إغهاي ١ٝارتؿٛؾٚ ١ٝعالقتٗا بعاٖس ٠ايػبهات اإلجتُاع( ١ٝايفاٜظ بٛى ــ ايتٜٛرتــ )
ٚغريُٖا يهٔ عادَ ٠اٜكرتٕ ٖرا ايطؤاٍ بايػدؿ ١ٝايرنٛز ١ٜايعسب .. ١ٝأالميهٔ إٔ ٜه ٕٛحرزايهاتب١
ايعسبٚ ١ٝحسؾٗا عً ٢ضس ١ٜخؿٛؾٝتٗا إَتداد يعكً( ١ٝايتك )١ٝاييت حتهِ اجملتُع ايٓطاٞ٥
ايعسب ٞبػهٌ عاّ ؟
ج  5ـ الغو إٕ ايػبهات االجتُاع ١ٝقد فههت ايهجري َٔ ايجٛابت يف ايعكً ١ٝاإلْطاْٚ ١ٝضاُٖت
يف بٓاٚ ٤تػهَ ٌٝعطٝات أنجس غطاعٚ ١إْطاْ ، ١ٝإال إٔ األَس ال خيً َٔ ٛبعض اذترز يف ظٌ
ايعكً ١ٝايكدمي ١بجٛابتٗا  ،ألٕ ٖر ٙايػبهات اييت تٓػس ايرتابط ٚايٛع ٞاإلْطاْ ، ٞحتتاج أٜكا إىل
ٚع ٞآخس يًتعاٌَ َعٗا ٚ ،زتتُعاتٓا ايعسب ١ٝخطت ٚختط ٛيف ٖرا اجملاٍ ٚاألَس حيتاج إىل
َصٜد َٔ ايٛقت الضتكساز املفاٖ ِٝادتدٜدٚ ٠ايعالقات ادتدٜد ٠بعٝدا عٔ املرتضخ ٚايجابت
 6ـــ ايٓـ األدب ٞايسقُ ٞأٚايتػعيب أٚاملرتابط َٔ د ٕٚغو ضٛف ٜؿبح ايعاٖس ٠األدب١ٝ
ايكادَ ١بكَ ٠ٛع إتطاع أضٓاد ايتًك ٞاإليهرت .. ْٞٚحبٝح  َٔٚد ٕٚغو ضٛف تؿرياألدٚات
ٚايبٓٝات ايتفاعً( ١ٝزٚابط  ..عكد َٝ ..دٜا  ..ؾٛز ..أيٛإ َ ..ؤثسات فالؽ  ..إخل ) جصا٤ا أضاضٝا
يف ٚحد ٠ايٓـ األدب ٞايسقُ ، ٞيهٔ بكدزَا ضتػٖٓ ٘ٝر ٙاملؤثسات أالخنػ ٢عً ٢نٓٗ٘ ادتٖٛسٟ
َٔ ايتٛاز ٟإٕ مل ْكٌ ايتًف ؟
ج  6ـ إٕ ايٓـ ايسقُ ٞأ ٚايتػعيب أ ٚايرتابطْ ٖٛ ، ٞـ جدٜد ٠بهٌ املكاٜٝطظ ْٚ ،ـ شتتًف
ضٛا ٤بإْتاج٘ أ ٚبتًك ، ٘ٝأ ٚمبسجعٝات٘ ايجكافٚ ١ٝاملعسف ، ١ٝيريو ال أعتكد إٔ ٖرا ادتٓظ اإلبداعٞ
ادتدٜد ٠ضٝؤثس عً ٢نٓ٘ ايٓـ اإلبداع ٞألٕ ٖر ٙايتٓاؾات ايهجري ٠اييت تستبط َع٘ ٚتطاِٖ يف
إغٓا ٘٥متٓخ٘ تأٜٚالت شتتًفٚ ١بايتاي ٞتعُل نٓٗ٘  ،ألٕ نٌ األدٚات ايتفاعً ١ٝضٛا ٤املٝدٜا أٚ
ايؿٛز ٠أَ ٚكاطع ايفٝد ٜٛأ ٚايًٛحات ايتػه ١ًٝٝأ ٚاملؤثسات ايفالغ ١ٝأ ٚغريٖا حتٌُ َسجعٝاتٗا
ايجكافٚ ١ٝعٓدَا تطاِٖ يف تػه ٌٝايٓـ اإلبداع ٞز قُٝا تتُاع تًو املسجعٝات َع َسجعٝات
ايٓـ ٚبايتاي ٞتٓػأ َسجع ١ٝجدٜد ٖٞ ٠املسجع ١ٝايسقُ ١ٝاييت أْتجت ايٓـ ايسقُٖٓ َٔٚ ، ٞا
البد إٔ ختتًف قساٖ ٠٤ر ٙايٓـ عٔ قسا ٠٤ايٓـ ايٛزقٚ ، ٞيهٜ ٞأخر ٖرا ايػهٌ بعد ٙاذتكٝك، ٞ
البد إٔ تٛانب٘ زتُٛع َٔ ١ايتخٛالت  ،يٝظ فكط حتٛالت ْؿ ١ٝعً ٢غهٌ ايٓـ ،أ ٚعالقات٘
َٚفاٖ ، ُ٘ٝبٌ البد َٔ حت ٍٛيف ايرٖٓ ١ٝايعسب ، ١ٝمبطتٜٛاتٗا املدتًفٚ ، ١مبد ٣تطًعاتٗا
ملٛانب ١ايعؿس املعًَٛاتَٚ ، ٞد ٣اضتجابتٗا يتفعٖ ٌٝرا ايتطٛز يف بٓاَ ٤طتكبًٗا اذتكاز. ٟ

اْطالقا َٔ بٓا ٤يػ ١جدٜد ، ٠ستفص ٠عً ٢خًل إبداع جدٜد ٚ .بٓا ٤عً ٢ذيو ٜس ٣ايدنتٛز ضعٝد
ٜكطني إٔ ايهتاب ١ايعسب ” ١ٝيف شتتًف جتًٝاتٗا َدع ٠ٛاضتجاب ١يكسٚزات ايتطٛز ٚإذتاح االْتكاٍ
إىل َطت ٣ٛآخس َٔ إْتاج ايٓـ ٚتًك ، ٘ٝإىل االْتكاٍ إىل ايٛع ٞبكسٚز ٠فِٗ جدٜد يًٓـ
ٚبأُٖٝت٘ ٚ ،ايهتاب ١املٓعُٚ ١قسٚزتٗا ايطبٝع ( ١ٝايهتاب ١ايرتابطٚ ) ١ٝنًُا تأخسْا يف اصتاش ٖرا
ايتخ ٍٛعً ٢ؾعٝد ايٛعٚ ٞاملُازض ١نإ تأخسْا يٝظ فكط يف إْتاج ٚتًك ” ٞايٓـ ”  ” ٚايٓـ
املرتابط ” ٚيهٔ أٜكا يف االضتفاد َٔ ٠ايسٚافد ايتهٓٛيٛجٚ ١ٝاضتجُازٖا االضتجُاز األَجٌ يف إْتاج
َعسف ١جدٜدٚ ٠يف االزتكا ٤إىل أفل جدٜد يًتٛاؾٌ َٔ خالٍ املفاٖٚ ِٝبٛاضطتٗا ٚبتٛظٝف
ايٛضا٥ط ادتدٜد ٠يالتؿاٍ ٚايتٛاؾٌ ٚايتطٛز “
 7ـــ ايٛج٘ اذتكٝك ٞاي ّٛٝيًجكاف ١ايعسب ١ٝأْٗا َاشايت ندٚد ايكص ثكاف ١تكتات عً ٢ايٛزم ذتبو
ْطٝج ٖٜٛتٗا ٚايعدٜد َٔ ايهتاب ٚايهاتبات َاشئ تتًُطٔ يف ايعتُ ١ق ٤ٛاإلْرتْت َ ..ا ايطبٌٝ
إىل جعًٗٔ ٜٓدسطٔ بػهٌ أٜطسيف ايجٛز ٠ايسقُٚ ١ٝايػبه ١ٝايسآٖ ١؟
ج  7ـ يٝظ األَس يف أخنساط ايهاتب يف ٖر ٙايجٛز ٠ايسقُٚ ١ٝإمنا يف إدزاى األُٖ ١ٝايكؿ ٣ٛهلرا
االخنساط ٖٚ ،را اإلدزاى الٜتأت ٢إال َٔ خالٍ ْػس ايٛع ٞااليهرت َٔ ْٞٚخالٍ ايتٛاؾٌ املباغس
خاؾ ١يف املؤضطات ايجكافٚ ١ٝاألدب ١ٝنٛشازات ايجكافٚ ١احتادات نتاب ايعسب حٝح ٜه ٕٛمث١
ستاقسات ْٚدٚات َهجفَٚ ١بططٚ ١بايتاي ٞخًل حاي َٔ ١ايتٛاؾٌ اذتكٝك َٔ ٞخالٍ َٛاقع تًو
املؤضطات ٚتفعًٗٝا ٖ ،را إىل جاْب تعٜٛض ايهتاب َادٜا ٚغسا ٤أعُاهلِ اإلبداع ١ٝيٓػسٖا عً٢
ايػبه ١هلرا ايطبب ايهجري َٔ املبدعني ٜفكً ٕٛايٓػس ايٛزق ، ٞيريو البد َٔ اْتػاز دٚز ْػس
إيهرت ١ْٝٚتك ّٛبدٚز فعاٍ يف ٖرا اجملاٍ ضٛا ٤بٓػس ايهتاب ٚغسا ٤حكٛق٘ أ ٚبإخساج٘ إخساجا
شتتًفا ٚإتاح ١اجملاٍ الْتػاز ٙعً ٢أ نجس َد ٣ممهٔ .
 8ـــ يف زحٖ ٢ر ٙايجٛزات ايعسب َٔ ١ٝاحملٝط إىل ارتًٝج ايهجريممٔ ٜدع ٕٛإٔ ايفاٜظ بٛى نإ
ٖٛذيو ايػٝطإ ايهأَ يف ايتفاؾ ٌٝاير ٟأقسّ ايٓازَٔ حتت أزا٥و اإلضتبداد  ٌٖ ..أْت َع
ٖرا ايسأ ٟأّ قد ٙأّ يو زأ ٟآخس؟
ج  8ـ أعتكد إٔ ٖرا األَس فْ ٘ٝطب ١نبري َٔ ٠ايؿخ ، ١حٝح ضاُٖت ٖر ٙايػبهات يف ايتٛاؾٌ
ٚاذتٛاز ٚايتفاعٌ  ،بعٝدا عٔ زقاب ١ايسقٝب ٚ ،بايتاي ٞحككت جتُعات نبري  ٠تًتكٚ ٞختطط
ٚتؤضظ ذتساى ثكايف أ ٚضٝاض ٞأ ٚاجتُاعٚ ، ٞبايتاي ٞضاُٖت يف ايتأضٝظ جملتُع عسبٞ
جدٜد ٠إال إٔ ٖر ٙايػبهات الميهٔ إٔ تك ّٛبدٚزٖا إال إذا نإ اإلْطإ َٗ٦ٝا قبٌ ذيو رتًل ٖرا

اذتساى ٖٚرا ايتفاعٌ  ،فايجٛزات ايعسب ١ٝاييت قاَت َٚاشايت مل تأت َٔ فساغ ٚإمنا جا٤ت ْتٝج١
تسانُات نجري ٠غهًت حاي َٔ ١ايٛع ٞضاُٖت يف تفاعًٗا ٖر ٙايػبهات
 9ـــ َاٖ ٛعًُو اإلبداع ٞاألدب ٞايكادّ ٚملٔ ضٝه ٕٛايطبل يف ْػس ٙيًٛزم أّ يإلْرتْت ؟
ج  9ـ مث ١عٌُ اْتٗٝت َٓ٘  ٖٛٚنتاب ( األدب ايتفاعًٚ ٞحٛاز ايجكافات ) حبجت ف ٘ٝعٔ ايعالق١
بني األدب ٚايٓعاّ اإلعالَ ٞادتدٜد اير ٟحتدد ٙثٛز ٠املعًَٛات  ،حٝح بٓٝت َفٗ ّٛاذتٛاز بني
ايجكافات نسؤ ١ٜفاعً َٔ ١أجٌ َطتكبٌ ايٛجٛد اإلْطاْٚ ٞنفاحت ١يًدخ ٍٛيف َفٗ ّٛايعٛمل١
ٚايعٛمل ١ايجكافَٚ ١ٝفٗ ّٛاهل ١ٜٛايجكاف ، ١ٝثِ َفٗ ّٛاألدب ايتفاعً ٞألٕ اذتٛاز ٖ ٛاألفل ايرٟ
حيدد َد ٣تفاعًٖ ١ٝر ٙاملؿطًخات فُٝا بٗٓٝا َٚد ٣فاعًٝتٗا يف ايٛجٛد اإلْطاْ ، ٞبعد ذيو
تٓاٚيت األدب بني ايعٛملٚ ١ايعاملَ ١ٝبَ ١ٓٝفٗ ّٛايعٛمل ١نٓعاّ اقتؿاد ٟغاٌَ ٜطع ٢إىل حتٌٜٛ
ايعامل إىل ضٛم اقتؿادَ ١ٜفتٛح ١حتت ٖ ١ُٓٝايػسنات ايهرب ٣يف ايعامل ألؾٌ إىل َفّٗٛ
ايعٛمل ١ايجكاف ١ٝمتٗٝدا يتٛقٝح ايفسم بني َفٗ ّٛايعٛملَٚ ١فٗ ّٛايعامل ١ٝحٝح ٜٓخاش ايبخح إىل
َفٗ ّٛايعامل ١ٝأنجس َٔ َفٗ ّٛايعٛمل ١خاؾ ١يف اإلطاز األدبٚ ٞاإلبداعٚ . ٞيف ايبخح ايتطبٝكٞ
تٛقفت عٓد عًُني زا٥د ٜٔيف زتاٍ األدب ايتفاعً ٞزٚا( ١ٜغات ) يًدنتٛز ستُد ضٓاجً، ١
ٚقؿٝد ( ٠تبازٜح زقُ ١ٝيطري ٠بعكٗا أشزم ) يًػاعس َػتام عباع َعٔ ٚقد حاٚيت يف ٖرا
اجملاٍ إٔ أعط ٞايٓـ اإلبداعَ ٞطاح ١أٚضع َٔ ايتخً ٌٝألْين نُا أز ٣إٔ ايٓـ األدبٖٛ ٞ
األضاع امله ٕٛيًٓـ ايتفاعًَٚ ٞاعدا ذيو َٔ تكٓٝات إمنا ٖ ٞعٛاٌَ َطاعد ٠يتخكٝل مس١
ايتفاعٌ األدب ٞداخٌ ايٓـ ٚخازج٘ أَ ٟع املتًكٚ . ٞأعتكد ضٝه ٕٛايطبل يًٓػس ايٛزق ٞألٕ داز
ايٓػس ٖ ٞاييت تتهفٌ بهٌ غٚ ٤ٞيٝظ ٖٓاى ْػسا ايهرتْٝٚا ٜك ّٛبٓفظ ايعٌُ ٚ ،يهٔ ز مبا
أْػس ٙنٓطد ١إيهرت ١ْٝٚفُٝا ٚيٝظ نتابا إيهرتْٝٚا ٚإذا أتٝخت ي٘ ايفسؾ ١يًٓػس نهتاب إيهرتْٞٚ
فًٝظ يد ٟأَ ٟاْع د .بٗٝجَ ١ؿس ٟإدييب
خاف مبجً ١إحتاد نتاب اإلْرتْت املػازب١
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األديبة املغربية زهوركرام
 – 1عٔ بزا ١ٜع٬قتو باإلْذلْت َت ٌٖٚ ٢نٓت تتٗٝبني َٔ املػاَض٫ ٠نتؾاف ٖش ٙايكاص٠
ايؾبه… ١ٝ؟
ز /ع٬قيت باْ٫ذلْت بزأت َبهضاٖٚ ،شا صادع يه ْٞٛأسب املػاَض ٠يف نٌ دزٜزٚ ،أتٛم يًتعًِ
ٚايتعضفٚ ،راُ٥ا أدز ْفغَ ٞكبً ١عً ٢ا٫نتؾاف ٚاملػاَض ٠يًُزٖؿ ٚايػضٜب ٚغرل املأيٛف.
طبٝعيت تزفعين باعتُضاص يإلقباٍ بضغب ١ايتعًِ عً ٢نٌ ؽَ ٧جرل .أٜنا َا دعًين أْفتح عً٢
عامل اْ٫ذلْت َبهضا ،عًُ ٞيف ايبشح ايعًُ ٖٛٚ ،ٞعٌُ ٜزفعين إىل ايبشح عٔ أنجض ايغبٌ
ٚف ٫ٛإىل املعًٚ ١َٛاملعضفٚ .١دزت يف ٖشا ايٛعٝط ايتهٓٛيٛد ٞفنا ٤صسبا يًغفض يف املعضف١
ٚاملعًَٜٛ .١َٛا بعز ٚ ، ّٜٛدزتين أطتضط يف ٖش ٙايجكاف ١ادتزٜز ،٠اييت نًُا اْفتشٓا عً ٢طَٓٗا،
نًُا دعًتٓا ْعٝز ايٓعض يف عًٛى ٚعٓٝاٚ ،مماصعتٓا يًفعٌ ايجكايف ٚاإلبزاعٚ ٞايعًَُٔ .ٞ
َٜٗٛا ،أفبح ايتعاٌَ َع اإلْذلْت ساد ،١َٜٝٛ ١بٌ عدلٖا أفبشت أتعاٌَ َع نٌ سادٝاتٞ
ايجكافٚ ١ٝاإلبزاعٚ ١ٝايعًُٚ .١ٝعً ٢ا٭خك يف سٝات ٞادتاَع .١ٝفعدلٖا ْتٛافٌ بادتاَعَٔ ،١
سٝح مبط ا٫دتُاعات ٚإصعاٍ ايتكاصٜضٚ ،ايتٓغٝل ٚ ،أٜنا إصعاٍ ايزعٛات ٚغرل سيو مما عاعزْا
عً ٢تٓع ِٝتقضٜف أدٓز ٠ايعٌُٚ ٖٞ .عٝط دزٜز ،أًٖٓا يهْ ٞعٝؿ أعًٛبا دزٜزا يف اذتٝا.٠
مل ْعز ضتٔ نُا نٓا قبٌ ٖشا ايٛعٝط .ا٭نٝز ،أْٓا ْتػرل ،عٓزَا ٜتػرل إٜكاع سٝاتٓا ٚفهضْا  َٔٚمث١
ٜقبح يٛعٓٝا ؽه ٬آخض.
 2ـ بني ايٛصقٚ ٞايؾبهَ ٞاسا ايش ٟتػرل يف رصدات عطا٥و ٚتٛافًو َع املتًك ٞايعامل أٚ
املتًك ٞاملفذلض ؟

ز /نٌ ٚعٝط دزٜز إٜٚ ّ٫ػّٝض فٓٝا أؽٝا ٤نجرل .٠ضتٔ ْتػرل .فشٝح ،إْٗا عباص ٠عٔ ٚعا٥طٚ ،يهٓٗا
يف سات ايٛقت ،تػرل ص٩اْا ٚطضٜك ١تفهرلْا  .طبعا ،ايٛصقَ ٞا تظاٍ ْهٗت٘ َٚ ،ا ٜظاٍ ٜفضض طَٓ٘
بهٌ ثكَٛٚ ١مٛع ١ٝأٜنا ،يه ْ٘ٛاملأيٛف ،إماف ١إىل ن ٕٛاذتاد ١إيَ ٘ٝا تظاٍ َطًٛبَ ،١ع معف
ؽضٚط ايؾبه ،ٞيهٔ  ،ايٛعٝط ايؾبه ٞبزأ ٜفضض طَٓ٘ ،بطضٜكَٓ ١تذ ١بايٓغب ١يًُبزع ٚايٓاقز
ٚاملفهضٚ .هلشا ،أعتدل إٔ ٖٓاى َٓافغ ١بني ايٛصقٚ ٞايؾبه ٞحتزخ بطضٜك ١غرل َعًٖٓٞٚ ،١
َٓافغ ١إظتاب ،١ٝ٭ْٗا ختزّ –يف ايٓٗا -١ٜايهاتب ٚاملجكف .فايتٓافػ بني ايٛعا٥ط ٜه ٕٛيف فاحل
املٓتٛز ايفهضٚ ٟاإلبزاع .ٞبايٓغب ١إيَٓ ،ٞشتين ايؾبه ١أفكا دزٜزا يًتٛافٌ َع اآلخضَٓٚ ،ٜٔشت
يهتابات ٞأفكا َزٖؾا يًغفض إىل اآلخض .ٜٔنًٓا ْعًِ ،إٔ ايٛعٝط ايٛصق ٞنُا عؾٓاْ/ ٙعٝؾ٘
تتشهِ يف بعض َعاٖض ٙاإلٜزٜٛيٛدٝا ،خاف ١يف فذلَ ٠ع ١ٓٝيف بًزْا ،سني ناْت ايقشف
ايٛطٓ ١ٝتعط ٞا٭عبك ١ٝيف ايٓؾض إىل املٓتُني إيٗٝا سظبٝا ،أ ٚاملتعاطفني ،أ ٚايشٜٗٓ ٜٔذٕٛ
ْٗذٗا ،يف ٖش ٙايفذل ٠مل ٜهٔ ايٛعٝط ايٛصق ٞرميكضاطٝاٚ ،مل ٜهٔ َٓفتشا عً ٢ايهتابات بؾت٢
اخت٬فاتٗا ،أمف إىل سيو أطَ ١ايٓؾض ٚايتٛطٜع اييت ْعاَْٗٓ ٞا يف املػضب .نٌ ٖش ٙايعٛاٌَ
عضقًت عرل ايٛعٝط ايٛصقٚ ،ٞمل تغُح ي٘ بٓؾض ايهتابات املػضب ١ٝبايؾهٌ املطًٛب .هلشا ،مل
ٜٓفتح إخٛآْا بارتًٝر أ ٚاملؾضم ايعضب ٞعً ٢اإلبزاع ١ٝاملػضب ١ٝعً ٢ارتقٛلٚ ،عً ٢ايض٣٩
املػضب ١ٝبؾهٌ عُٝل إَ ٫ع ايؾبه ١ايعٓهبٛت ١ٝاييت فهت اذتقاص عً ٢ايهتابات املػضبٚ ،١ٝدعًت
اآلخضٜٓ ٜٔتبٗ ٕٛإىل َا حتًُ٘ ٖش ٙايهتابات َٔ فٛص ٚص ٣٩دزٜز ٠تػين املؾٗز ايجكايف ايعضب.ٞ
َٔ ٖٓا ،تأت ٞأُٖ ١ٝايؾبه ١يف نْٗٛا تأت ٞخاصز قٝز اإلٜزٜٛيٛدٝاٚٚ ،فاٜا ايعؾرل ٠اذتظب،١ٝ
َٓٚطل ايغًط ١املزبض ٠يًؾإٔ ايجكايف .أغًب ١ٝنتيب ٚنتاباتٚ ٞدزت ايقز ٣ا٭ندل َع ايؾبه،١
ست ٢نتيب ايٛصقٜ ١ٝتِ ايتعضٜف بٗا ؽبهٝاٜٚ ،هتب عٓٗا أْذلْٝتٝا ،نجرلا َا أتٛفٌ بإَ٬ٝت َٔ
باسجني َٔ ر ٍٚعضب ١ٝنجرلٜ ،٠طًب ٕٛفٗٝا بعض نتيب اييت ٚدزٚا إخباصا عٓٗا يف َٛاقع ،أٚ
ٚدزٖٚا َٛثك ١يف إسا٫ت رصاعات َٓؾٛص ٠يف َٛاقعٚ ،بفنٌ ٖشا ،أبعح هل ٤٫٪ايباسجني ٚايهتاب
نتيب ،فته ٕٛايؾبه ١بٗشا ٚعٝطا َزٖؾا يغفض أفهاص ،ٟأ ٟعفض ٟأْا .ضتٔ ْغافض نٌ ثاْ ١ٝعدل
ٖشا ايٛعطٚ ،تغافض َعٓا أفهاصْا .بٌ ا٭مجٌ َٔ نٌ ٖشا ،إٔ عدل ٖشا ايٛعٝط بتٓا ْغّٛم
ؽدقٝتٓا بأعًٛب َجرل عدل إصعاٍ نتاباتٓا اييت أعتدلٖا راُ٥ا ٖٚ ٞدٗٓاٚ ،صٚسٓاَ .ع سيو ،فأْا
يغت َٔ ايٓٛع ايشٜ ٟشٖب باجتا ٙايك ٍٛبذلادع ايٛصق ،ٞأ ٚإٔ ايٛصق ٞيف طضٜك٘ إىل ايظٚاٍ بؾهٌ
ْٗا .ٞ٥أْعض إىل املغأي ١مبٛمٛعٚ ١ٝفل ايؾضٚط اييت ْعٝؾٗا .ايٛصق ٞعٝعٌ سامضا ٚسٝا
َٛٚدٛرا ٚٚ ،ظٝفت٘ ًٜ ٫ػٗٝا ايؾبهٚ ،ٞعتعٌ ْهٗت٘ اعتجٓاٚ ،١ٝ٥ايؾبه ٞأصا ٙقارّ ٜبشح ي٘
عٔ ايؾضع ١ٝاملٛمٛع ٖٛ .١ٝسامض ،يهٓ٘ ٜعٝؿ طَٔ ايبشح عٔ ايتأف ٌٝاملؾضٚعٚ ،ايؾضع١ٝ
اييت أحتزخ عٓٗا ٫ ،تعين ا٫عذلاف ب٘ ،فٗ ٛستكّلٜٚ ،فضض طَٓ٘ بإٜكاع عضٜع َٚزٖؿ ،إمنا

تأطرلٚ ٙتأفٚ ً٘ٝفل َٓعَ ١َٛضدع .١ٝر ٕٚإٔ ٜعين ٖشا ،إرخاي٘ يف َ٪عغ /١عًط ،١يهٔ ،نٌ
ظاٖض ،٠عٓزَا تبزأ يف اْ٫تؾاصٚ ،إسزاخ ايذلانِ ،تقٌ إىل َضسً ١ايتأف ٌٝست ٫ ٢تٓظاح عٔ
أفايتٗا املفذلم ،١٭ْٓا يف ايٓٗاْ ،١ٜبشح عٔ نٌ ايغبٌ خزَ ١يإلْغإ ٚملٓتٛد٘ بك ِٝإظتاب،١ٝ
ٚعٔ أنجض ايغبٌ مُاْا يزَكطض ٠ايفعٌ اإلْغاْٚ ،ٞحتقٓٝا يهضاَت٘ .ايؾبه ٞزتضر ٚعٝط،
ٚايتعاٌَ َع٘ ٜٓبػ ٞإٔ ٜتِ بايعكٌ ايبؾض ٟايكارص عً ٢دعٌ ايٛعٝط يف خزَت٘ ،ست٫ ٢
عتزخ ايعهػٜٚ ،قبح ايٛعٝط ساتا ٚايعكٌ ايبؾضَٛ ٟمٛعا.
 3ـ إىل أ ٟسز أعِٗ اإلْذلْت يف بًٛص ٠جتضبتو ايهتابَ ١ٝكاصَْ ١ع ايهاتبات ا٭خضٜات ٚايهتاب
اآلخض ٜٔ؟
 .ز /أظٔ إٔ نٌ ناتب /ناتب ١يف املٓطك ١ايعضبٜ ١ٝؾتػٌ عً ٢ايٓت ،إٚ ٫اعتفار َٔ ٖشا ايٛعٝط.
٭ٕ ٖشا ايٛعٝط ٜكزّ خزَات عضٜع ١يًهتابٜ ٫ٚ ،١فضض ٚفاٜاٚ .تبك ٢أفاي ١نٌ نتابَ ١ضتبط١
بؾإٔ َبزعٗا .فشٝح ،يٝػ ٖٓاى قٝز أ ٚؽضط ،يف ايؾبه ،١ايبعز ا٫فذلامُٜٗ ٞني عً٢
َٓطكٗاٚ ،اإلسغاؼ باذتض ١ٜيف ايٓؾض ٚايهتابَ َّٔ٪َ ١ع غٝاب ايضقٝب فضرا أ٪َ ٚعغ ،١يهٔ يف
ايٓٗا ،١ٜايقشٝح ٖ ٛا٭بكْ .٢تشزخ اآلٕ عٔ نتابات غرل ْامذ ١يف ايٓتٚ ،عٔ رصاعات خاصز
املٓطل ايٓكزْ ،ٟتشزخ عٔ َفٗ ّٛايهاتب ٚاملبزع ٚايكاص ٨يف ايٓتْ ،تشزخ أٜنا ٚبقٛص ٠نبرل٠
عٔ ايًػ ١اييت ْهتب بٗا يف ايٓتٚ ،عٔ بزاٜات اْظٜاسٗا عٔ َٓطكٗا ايذلنٝيب ،نٌ ٖشا اذتزٜح أصاٙ
إظتابٝا ،٭ْ٘ عً ٢ا٭قٌ غتًدٌ امل٪عغ ١ايجكافٚ ١ٝايًػٚ ،١ٜٛظتعًٓا ْطضح أع ١ً٦صمبا نٓا ْض٣
طضسٗا يف طَٔ ايٛعٝط ايٛصقَ ٞغأي ١غرل ممهٓ .١يهَٔ ،ع سيو ٜٓبػ ٞإٔ ْتأٌَ ٖش ٙا٭ع١ً٦
ظز ١ٜعًُ ١ٝستْ ٢نُٔ اعتجُاصا إظتابٝا يًٛعٝط ايؾبه ٫ٚ .ٞطتغض ٚعٓٝا بٗش ٙايجكاف.١
 4ـ َاٖ ٛإسغاعو ٚأْت تٓتؾني بٓقو اإلبزاع ٞا٭رب ٞعًٚ ٢صم ادتضٜزٚ ٠أَاَو عً ٢ايٛادٗ١
اإليهذل … ١ْٝٚفإىل أ ٟايٓقني ايتٛأَني تٓذشبني أنجض؟
ز /نٌ ٚعٝط ميٓح يٓق ٞاإلبزاعٚ ٞايٓكز ٟأيكا خافا .ضتٔ ستعٛظني بٗشا ايظَٔ ،٭ْ٘ ظتعًٓا
ْض ٣إبزاعاتٓا ٚأفهاصْا تٓتؾض عًٚ ٢ادٗات َتعزر .٠يف ايغابل نٓا سبٝغ ٞايٛصق ٞايش ٟقز ٜقٌ
أٜ ٫ ٚقٌ إىل اآلخض ٜٔاملٓتؾض ٜٔيف ا٭َهٓٚ ١ا٭طَٓٚ .١أسٝاْا تٓؾض نتاباتٓا ْٚقٛفٓا ْ ٫ٚضاٖا،
يهٔ َع ايؾبه ١ايعٓهبٛت ١ٝمتٓشٓا نتاباتٓا ايغفض ادتُ ٌٝإىل أَهٓ ١مل ْهٔ ضتًِ أْٓا عٓقًٗا
سات ٚ .ّٜٛا٭مجٌ َٔ ٖشا ،إٔ نتاباتٓا تقبح دٛاط عفضْا ضت ٛآخضْ ٫ ٜٔعضفِٗ .نتابات ٞعً٢
ايٛصم هلا ْهٗتٗا ارتافٚ ،١عً ٢ايٓت ْهْٗٛ َٔ ١ع آخض .أْا يغت َٔ ايٓٛع ايشٜ ٟتدً ٢بغضع١
عٔ طَٔ عاؽٜ٘ /عٝؾ٘ ،٭ْ ٞعذ ١ٓٝأطَٓٚ ،١هلشا ٫ ،أختْ ٌٝفغ ٞأختً ٢عٔ ايٛصقٚ ٞايهتاب١

َٔ خ٬ي٘ ،٭ٕ ْقٛف ٞعً ٢ايٛصم هلا طعِ ٚأيل ٚصا٥ش ١تاصٜخ ٫ٚ ،أتقٛص أْ ٞأختً ٢عٔ
ايٛعٝط ايٛصق ،ٞنُا أْ ٫ ٞعتطٝع ايتدً ٞعٔ ايشٖاب إىل املهتبات أعبٛعٝا عً ٢ا٭قٌ يؾضا٤
نتبٚ ،ايتعضف عٔ ادتزٜز يف عامل ايٓؾض .يف سات ايٛقت أعٝؿ رٖؾ ١خافٚ ١أْا أقضأ ْقٛفٞ
عً ٢ايٓت ،٭ْ ٞيف ايٛقت ايش ٟأقضأ فْ ٘ٝقٛفٜ ٞهٖٓ ٕٛاى آخضٜ ٕٚكضأ ٕٚيف سات ايٛقت ْفػ
ايٓقٛلٖٚ ،شا ٜنُٔ يٓقٛف ٞاذتٝا .٠ايكضا ٖٞ ٠٤املا ٤ايشٜٓ ٟعؿ ايهتابٚ ،١ايٓت سقّٓت ايهتاب١
َٔ ايعطؿ /املٛت .يف ايٓٗا ،١ٜضتٔ ستعٛظني بٛعٝطني اثٓني ٜغافضإ بهتاباتٓا ضت ٛاآلخض.
هلشا ،ملاسا ْغع ٢إىل إققاٚ ٤عٝط ٚتضى آخض بز ٕٚإٔ ٜزخٌ يف املٓافغ .١ضتٔ سني ًْػٞ
ٚعٝطاًْ ،ػ ٞيف سات ايٛقت ست ٢ايٛعٝط ايشْ ٟزافع عٓ٘ ،إٔ تعٝؿ ٚسزى َعٓا ٙإٔ جتعٌ
اآلخض ٜٔزتضر ظ ٍ٬يوٜ ،عين ٜٓتفٚ ٞدٛرْا ،٭ٕ ٚدٛرْا يف ايٓٗاٜ ١ٜعين ٚدٛر اآلخض َعٓا،
يه ٞضتاٚصْٓٚ ٙاقؾْ٘ٓٚ ،افغ٘ ْٚتذارٍ َع٘ بايًّيت ٖ ٞأسغٔ .أْا َع ايهتاب َٔ ١خ ٍ٬ايٛصقٞ
ٚايؾبهٚ ،ٞأصاٖا إَهاْٝات َتعزر ٠يٛدٛر ٟايضَظٚ ٟيهتابات ،ٞست ٫ ٢أختٓل يف ٚعٝط .املِٗ
يٝػ ايٛعٝط ،إمنا َاسا ْهتب؟ٚ ،نٝف ْفهض؟  .ايزع ٠ٛإىل تعزر ايٛعا٥ط َبزأ َٔ َبار ٨سكٛم
اإلْغإ ،إٔ ٜفنٌ ناتب ايهتاب ١بايٛصق ٞفٗشا سك٘ املؾضٚع يف اذتٝآٜ ٫ .٠بػ ٞباعِ ايتطٛص
ايتهٓٛيٛد ،ٞإٔ صتٗظ عً ٢أسك ١ٝايٓاؼ يف اختٝاصاتِٗ ايٛعا٥ط .١ٝايتعبرل ايؾفَٗ ٞا ٜظاٍ
سامضاٚ ،عتنض ٖش ٙا٭ٜاّ بكٚ ،٠ٛق ٠ٛسنٛص ٙتأت ٞإىل ايٛع ٞعكٛم اإلْغإ .نٝف ْزافع عٔ
ايتعزرٚ ،١ٜيف سات ايٛقت مناصؼ اإلققا .٤نٌ ؽ ٧دزٜز ٖ ٛاَتشإ يتذضبٚ ١عٓٝا ٚيطبٝع١
املبار ٨اييت ْزافع عٓٗا.
 5ـ تجاص غايبا إؽهاي ١ٝارتقٛفٚ ١ٝع٬قتٗا بعاٖض ٠ايؾبهات ا٫دتُاع( ١ٝايفاٜػ بٛى ــ ايتٜٛذلــ )
ٚغرلُٖا يهٔ عارَ ٠ا ٜكذلٕ ٖشا ايغ٪اٍ بايؾدق ١ٝايشنٛص ١ٜايعضب .. ١ٝأ ٫ميهٔ إٔ ٜه ٕٛسشص
ايهاتب ١ايعضبٚ ١ٝسضفٗا عً ٢عض ١ٜخقٛفٝتٗا اَتزار يعكً( ١ٝايتك )١ٝاييت حتهِ اجملتُع
ايٓغا ٞ٥ايعضب ٞبؾهٌ عاّ ؟
ز /مت ايتعاٌَ يف ايبزاَ ١ٜع ايؾبهات ا٫دتُاع ،١ٝيف املُاصع ١ايعضب ١ٝبجكاف ١ا٫عتٗ٬ى،
تظأَ سيو َع سادتٓا ايهبرل ٠يًتعبرل ٚايبٛح ٚايتقضٜح .ناْت ٖش ٙاملٛاقع فناَ ٤جرلا يتذضٜب
اذتض ١ٜاملكّٝز ٠يف ايٛاقع ايعضب ٞعٝاعٝا ٚادتُاعٝا ٚتضبٜٛاٚ ،يًتعبرل املغّٝر بكٛاْني ٚأعضاف
ٚعًط .هلشا ،ؽهًت املٛاقع ا٫دتُاع ١ٝطَٓا َٔ ايهؾف ،بٌ ا٭نجض َٔ ٖشا ،بزأت تؾهٌ َا
ٜغُ ٢ب ” ايفضر ” يف املٓع ١َٛايعضب . ١ٝ٭ْٓا تعٛرْا ،سني ضته ٞأْ ٚتشزخ إٔ ْعدل أْ ٚبزٟ
ايضأ ٟإٔ ْغتشنض ايضقٝب بزاخًٓا ،صقٝب أعض ٟأ ٚعٝاع ٞأ ٚادتُاع ٞتضب ، ٟٛست ٢امل٪عغ١
ايٓكز ١ٜأفبشت صقٝبا حتنض سني ْتشزخ عٔ ْقٛفٓا ْٚقٛل اآلخضٚ .ٜٔمع ،دعٌ ايفضر

ايعضبَ ٞػّٝب ست ٢إؽعاص آخضٚ ،سيو باذتنٛص ايك ٟٛملفٗ ّٛادتُاعٚ ١اذتظب ٚايعؾرلٚ ٠ايكب١ًٝ
ٚامل٪عغ ١ايجكاف ١ٝاييت – َع ا٭عف -تؾتػٌ يف َٓطكتٓا مبٓطل ايعؾرل ،٠نٌ َٔ خضز عٔ
تعايُٗٝاٚ /فاٜاٖا ،فَٗٓ ٛبٛس .اإلسغاؼ بايفضر ١ٜيز ٣اإلْغإ ايعضبٜ ٖٛٚ ٞعدل َٔ خٖ ٍ٬شٙ
املٛاقع ا٫دتُاع ،١ٝدعً٘ ٜعّٛض طَٔ ايقُتَ ٖٞٚ ،غأي ١طبٝع ١ٝبايٓعض إىل ؽضٚط مماصع١
اذتض ١ٜيف ايعامل ايعضب ،ٞيهٔ ،بايتٛاط ٟعضفت ٖش ٙاملُاصع ١بعض ا٫ضتضافات َٔ سٝح عزّ
اسذلاّ خقٛفٝات اآلخض .٭ْٓا عٓزَا ْعً َٔ ٞؽإٔ ايفضر ،فإْٓا يف سات ايٛقت ْعً َٔ ٞؽإٔ
اآلخضٚ ،اإلع َٔ ٕ٬ؽإٔ ايطضفني َعا ٜعين اسذلاّ خقٛف ١ٝنٌ طضف عً ٢سز .٠٭ٕ ايفضر٫ ١ٜ
تعين ايًعب يف َٓطك ١اآلخض بعبح ٚفٛمَ ٫ٚ ٢غٚ٪ي ،١ٝبٌ عٌ ايعهػ ،أْت نًُا أَّٓت
فضرٜتو ،أَّٓت َعو اآلخض ،٭ْو أْت تتش ٍٛإىل آخض بايٓغب ١يػرلىٚ .هلشا ،فاسذلاّ ايشات عتقٔ
اسذلاّ اآلخض يو .يٝػ املؾهٌ يف طضح ارتقٛفٝات يف املٛاقع ا٫دتُاع ،١ٝيهٔ ،املؾهٌ يف
نٝف ْفِٗ ضتٔ ٖش ٙارتقٛفٝاتٚ ،نٝف ْغتجُضٖا ٌٖ بؾهٌ إظتاب ٞأّ عًيب .أظٔ إٔ
ايتٛظٝف اإلظتاب ٞهلش ٙاملٛاقع ي٘ ع٬ق ١بؾضٚط ايزميكضاطٚ ١ٝسكٛم اإلْغإ ٚايتعبرل يف
اجملتُعات ايعضب .١ٝعٓزَا ْقبح ؽعٛبا تعٝؿ مبٓطل سكٛم اإلْغإ ٚ ،ته ٕٛيزٜٓا اينُاْات
ايتؾضٜعٚ ١ٝايكاْٚ ١ْٝٛايجكاف ١ٝأٜنا يًتعبرل ٚاإلفقاح عٔ آصآ٥ا ،أظٔ إٔ ٖشا ادت ٛعٓٝعهػ عً٢
مماصع ١ايتعبرل يف املٛاقع ا٫دتُاع ،١ٝ٭ْٓا عاعتٗاٜ ٫ ،ه ٕٛعٓزْا َٛاطٓني ٜتقضف ٕٛمبٓطل
صر ايفعٌ ٚإمنا بايفعٌ ايشٜ ٟعبّض عٔ عًٛنِٗ ايغ .ٟٛبايٓغب ١ي ،ٞمل أفتح ايفٝػ بٛى إىل قبٌ
عٓ ،١بعزٖا انتؾفت أْ ٫ ٞأفتش٘ نٌ  ،ّٜٛصمبا ٭َْٓ ٞؾػً ١نجرلا  ،يز ٟايتظاَات عًُ١ٝ
َٓدضط ١فٗٝاٚ ،خؾٝت إٔ ٜأخشْٖ ٞشا ايٛعٝط عٔ ايكضاٚ ٠٤ايهتاب ،١٭ٕ ايكضا ٠٤تضنٝظٚ ،ايهتاب١
عفض ،هلشا ،أفتش٘ قً ٬ٝ٭ص ٣ادتزٜز يف عامل املٓدضطني يف ايقفش .١ع٬قيت مبدتًف أؽهاٍ
ايٛعٝط ايؾبه ٖٞ ،ٞع٬ق ١اعتجُاص ،نٌ ٚعٝط أتعاٌَ َع٘ َٔ أدٌ ساد ١مضٚص.١ٜ
 6ـ ايٓك ا٭رب ٞايضقُ ٞأ ٚايتؾعيب أ ٚاملذلابط َٔ ر ٕٚؽو عٛف ٜقبح ايعاٖض ٠ا٭رب١ٝ
ايكارَ ١بكَ ٠ٛع اتغاع أعٓار ايتًك ٞاإليهذل .. ْٞٚعٝح  َٔٚر ٕٚؽو عٛف تقرل ا٭رٚات
ٚايبٓٝات ايتفاعً( ١ٝصٚابط  ..عكز َٝ ..زٜا  ..فٛص ..أيٛإ ٪َ ..ثضات ف٬ـ  ..إخل ) دظا٤ا أعاعٝا
يف ٚسز ٠ايٓك ا٭رب ٞايضقُ ، ٞيهٔ بكزصَا عتػٖٓ ٘ٝش ٙامل٪ثضات أ٫طتؾ ٢عً ٢نٓٗ٘ ادتٖٛضٟ
َٔ ايتٛاص ٟإٕ مل ْكٌ ايتًف ؟.
ز /عٓزَا ْؾضت نتاب ٞس ”ٍٛا٭رب ايضقُ”ٞعٓ ، 2009١نٓت أعع ٢إىل املغاُٖ ١يف خًل
ٚع ٞبٗش ٙايجكاف ١ادتزٜز ٠اييت ٜٓدضط فٗٝا ايزصؼ ا٭ربٚ ،ٞناْت املغأي ١بايٓغب ١إي ،ٞايتظاَا
ثكافٝا اجتاٖ ٙشا ايتش ٍٛايشٜ ٟعضف٘ ايٓك ا٭ربَ ٞع ايٛعٝط ايضقُٚ ،ٞناْت ْعض ١ٜا٭رب دٖٛض

ا٫ؽتػاٍ عً ٢ا٭رب ايضقُ ٞايش ٟاعتدلت٘ اعتُضاصا ذتاي ١ايتبزٍ اييت ٜعضفٗا ايٓك ا٭ربَ ٞع
جتزر ٚعا٥ط٘ٚ ،قزَت َكاصبات ْكز ١ٜيف ْقٛل صقُٚ ،١ٝيف سات ايٛقت نٓت أسا ٍٚإٔ أفِٗ
ٖشا املٓطل ادتزٜز ايشٜ ٟعضف٘ ايٓك ا٭ربَ ٞع ايٛعٝط ايضقُ ،ٞفهٓت أعٝؿ حت٫ٛت يف إرصانٞ
يًٓعض ١ٜا٭ربٚ ١ٝيًٓك ا٭ربٚ ٞأٜنا يٓعض ١ٜايكضاٚ ٠٤يًدطاب ايٓكز ٟبؾهٌ خال ،نٓت فُٝا أمع
تعضٜفات دزٜز ٠مبهْٛات ايٓك ا٭ربَ ٞع ايٛعٝط ايضقُ ،ٞأعٝؿ ساي َٔ ١ايتش ٍٛعًَ ٢غتٟٛ
ٚمع ٞعٛا ٤نٓاقز ٠أَ ٚبزع ١يًٓك ايغضرٖٓ َٔٚ .ٟا ناْت رٖؾيت َع ٖشا ايهتاب ايش ٟعؾت
َٔ خ٬ي٘ ذتع ١ايٛع ٞايفًغف ٞبايٓعض ١ٜا٭رب ١ٝاييت نجرلا َا قضأْاٖا ٚقضأْا عٓٗاٚ ،يهٔ مل ْعؾٗا
عٓز حت٫ٛتٗاٚ .تٛفًت إىل إٔ ايٓك ايضقُ ٖٛ ٞفضم ١ٝأرب َٔ ١ٝايفضمٝات املُهٓ ١يًٓك ا٭رب،ٞ
 َٔٚأدٌ ايٛع ٞب٘ ٜٓبػ ٞا٫طتضاط ف ،٘ٝبايهتابٚ ١ايكضاٚ ،٠٤يٝػ بايتذاٌٖ ٚاإلققا ،٤يهٔ يف سات
ايٛقت اعتدلت إٔ َهْٛات ايعٌُ ايضقُ َٔ ٞصابط َٝٚزٜا ٚيػَ ١عًَٛاتٚ ١ٝبضاَر ٚفٛص يٝػ
مبكزٚصٖا إٔ ختًل إبزاع ١ٝايٓكٚ ،يٝػ مبكزصٖٚا إٔ حتكل َٓطل ايعٌُ اإلبزاع ،ٞهلشا ٫
ٜٓبػ ٞإٔ ْٓبٗض با٭يٛإ ٚايقٛص ٚاإلعاص يف ايضٚابط  ،٭ٕ ايٛع ٞبايٓك ا٭رب ٞايضقُٜٓ ٫ ٞبػٞ
إٔ غتضز عٔ ْعض ١ٜا٭رب باعتباصٖا امل٪عغ ١ايٓعض ١ٜاييت حتكل ايٛع ٞاملعضيف ٚايفًغفٞ
يًعاٖض ٠ا٭رب .١ٝهلشا ،أعتدل إٔ ايتعاٌَ َع ايٓك ايضقَُ ٞغأي ١أربْٚ ١ٝكز ،١ٜظتب إٔ تتِ يف
إطاص ٚع ٞأربْٚ ٞكز ،ٟستٜٓ ٫ ٢شضف ا٭رب عٔ َٓطكٜ٘ٚ ،قبح يعب ١تا ١ٗ٥بني أرٚات
ايتهٓٛيٛدٝا .ا٭رب دٖٛض ٙصٚح اإلْغإَٚ ،ت ٢قتًٓا ٖش ٙايضٚح قتًٓا ا٭رب .ايٛعا٥ط  ٫ختًل
ا٭رب ،ا٭رب ٚسز ٙقارص عً ٢خًل َٓطك٘.
 7ـ ايٛد٘ اذتكٝك ٞاي ّٛٝيًجكاف ١ايعضب ١ٝأْٗا َاطايت نزٚر ايكظ ثكاف ١تكتات عً ٢ايٛصم ذتبو
ْغٝر ٖٜٛتٗا ٚايعزٜز َٔ ايهتاب ٚايهاتبات َاطئ تتًُغٔ يف ايعتُ ١م ٤ٛاإلْذلْت َ ..ا ايغبٌٝ
إىل دعًٗٔ ٜٓدضطٔ بؾهٌ أٜغض يف ايجٛص ٠ايضقُٚ ١ٝايؾبه ١ٝايضآٖ ١؟
ز /ايظَٔ ايتهٓٛيٛد ٞايشْ ٟعٝؾٜ٘ ،فضض عًٓٝا ا٫طتضاط يف َٓعَٛت٘ َٓٚطك٘ ،ستًٜ ٫ ٢فعٓا،
ٚعتٛيٓا إىل نآ٥ات غضٜب ١عٓ٘ٚ .أظٔ إٔ املبزع أ ٚنٌ َؾتػٌ عً ٢ايفهض ٚبايفهض ٚعً ٢ايهتاب١
ٚبٛاعطتٗا ،إٔ ٜٓدضط يف نٌ دزٜز ،٭ٕ َٔ طبع ايهاتب املػاَضٚ ٠صنٛب ايزٖؾٚ ١جتضٜبٗا يف
نٌ دزٜز ،ستٜ ٢غتطٝع تأٌَ ايعاٖضٚ ٠إبزا ٤ايضأ ٟفٗٝا .أَا إسا بك ٞبعٝزاٚ ،أعطٚ ٢دْٗ ١عض
عٔ َغاف ،١فإْ٘ ٜعًٔ خغاصت٘ ايضَظٜٚ ،١ٜهؾف عٔ عزّ إخ٬ف٘ يظَٔ املػاَضٚ ٠ايزٖؾ.١
ٚا٫طتضاط ٜ ٫عين قب ٍٛايعاٖض ٠نٝفُا ناْتٚ ،اعتٗ٬نٗاٚ ،يهٔ ا٫طتضاط خط ٠ٛأٚىل يتذضٜب
ايعاٖضٚ ٠ايتعبرل عٔ َهتغباتٗا أ ٚإنضاٖاتٗا َٔ أدٌ تقٜٛب ايطضٜل ضتٖٛا .يهٔ ،املغأي ١تعٛر
يف ايٓٗا ١ٜإىل ايهاتب ْفغ٘ٚ ،إىل قٓاعاتَ٘ٚ ،فٗ َ٘ٛيزٚص ايهاتب يف ايتش٫ٛت ايٛعا٥طٚ ،١ٝاييت

ت٪ثض عً ٢املؾٗز ا٭ربٚ ٞايجكايفَٚ .ز ٣رصد ١اطتضاط٘ يف املٓاذ ايعاّ يًُُاصع ١ا٭ربٚ ،١ٝؽهٌ
ٚع ٘ٝمبٛقع٘ ٚسنٛصٜ ٌٖٚ ،ٙعتدل سيو َغٚ٪ي ١ٝثكاف ،١ٝأّ خٝاص سات .ٞاملغأي ١أبعز َا تهَٔ ٕٛ
زتضر دٌٗ بجكاف ١ايتهٓٛيٛدٝا ،املغأي ١أصاٖا َضتبط ١بٛع ٞايهاتب بزٚص ٙيف فنا ٤ايهتابَ .١ع
سيو ،أص ٣إٔ اإلنجاص َٔ ايٓزٚات ٚايًكا٤ات ايجكاف ١ٝسٖ ٍٛش ٙايجكافٚ ،١رع ٠ٛايهٌ يًشزٜح عٓٗا،
خط َٔ ٠ٛخطٛات تقاحل ايشات َع ٖش ٙايجكاف ١اييت ٖ ٞقارَ ١بك ٠ٛخطرلٜ ٫ َٔٚ ،٠ضنبٗا بٛع،ٞ
فإْٗا عتذلن٘ ٚصاٖ٤ا .ايجكاف ١ايضقُ ١ٝاآلٕ بزأت جتز َهاْا ٫بأؼ ب٘ يف ايبشح ايعًُ َٔ ٞخٍ٬
ٚسزات ته ١ٜٝٓٛبادتاَعٚ ،١أٜنا عدل أطضٚسات ٚعٛخ ْٗا ١ٜايزصاعٚ .١أعتدل إٔ إرخاٍ ٖش ٙايجكاف١
إىل ايبشح ايعًُ ٞعتقٓٗا َٔ نٌ اْظٜاحٜٚ ،غاِٖ يف ته ٜٔٛدَ ٌٝتدقك فٗٝا بؾهٌ
أنارمي ٞعًَُ ،ٞاراَت ٖ ٞثكاف ١املغتكبٌ.
 8ـ يف صسٖ ٢ش ٙايجٛصات ايعضب َٔ ١ٝاحملٝط إىل ارتًٝر ايهجرل ممٔ ٜزع ٕٛإٔ ايفاٜػ بٛى نإ
ٖ ٛسيو ايؾٝطإ ايهأَ يف ايتفاف ٌٝايش ٟأمضّ ايٓاص َٔ حتت أصا٥و ا٫عتبزار  ٌٖ ..أْت َع
ٖشا ايضأ ٟأّ مز ٙأّ يو صأ ٟآخض؟
زْ /عِ ،نإ ؽٝطاْا بايٓغب ١٭ٚي٦و ايش ٜٔظٓٛا إٔ ايؾعٛب إسز ٣ممتًهاتِٗٚ ،إٔ ا٭ٚطإ
ًَهٝات خافٚ ،١إٔ طَِٓٗ طَٓا خايزاٚ ،إٔ ا٭ٚطإ تباع ٚتؾذل ٣سغب أَظدتِٗٚ ،إٔ املٛاطٓني
أدغارا بز ٕٚعك .ٍٛأظٔ إٔ ٖ ٤٫٪مل ٜهٔ ايظَٔ ايتهٓٛيٛد ٞيف فاذتِٗ ،بٌ نإ ْاصا أسضقت
طٜف ٚطٓٝتِٗ ،٭ْ٘ طَٔ عضّٚ ٣فنح ٚأطاٍ ايػؾآَٚ ٤ح اجملاٍ يقش ٛايتعبرل .إٕ َا سزخ /
عتزخ يف ايٛطٔ ايعضب َٔ ٞساي ١فشَ ٛبزع ،١أصبهت شتتًف ايتقٛصات اييت دعًتٓا يف نجرل
َٔ ا٭سٝإ ْعًٔ أْٓا زتضر َغتًٗهني يًؾبه ١ايعٓهبٛتْٚ ،١ٝتِٗ عكًٓا ٚفهضْا بايتبع ،١ٝبعزّ
قزصت٘ عً ٢اإلبزاع ايتهٓٛيٛدٚ ،ٞأْٓا زتضر ف٦ضإ ايتذضب ١يقاْع ٞايتهٓٛيٛدٝا يف ايػضب .يهٔ َا
سزخ ٚعتزخ أبإ ٚباملًُٛؼ إٔ ايؾباب ايعضب ٞطاقْ ١امذ ،١يهٓٗا ناْت َعطًّ ١بفعٌ ايفاعٌ
ايغٝاع ٞايش ٟظٔ ارترل يف ايػضب ،فأٌُٖ ايؾعب ،فإسا بايػضب ٜتدً ٢عٓ٘ عٓز أٍٚ
نب .٠ٛايؾباب طاق ١خاصق ١متًو َٔ ايٛعَ ٞا دعًٗا تضبو سغابات ،يٝػ فكط ايغاعٚ ١
اذتهَٛات  ٚا٭سظاب املتدًفٚ ،١إمنا سغابات أَضٜها ٚأٚصٚباٖ .ش ٙاملضْ ٠غتطٝع إٔ ْعًٔ إٔ َا
سزخ خاف ١يف إؽعاٍ ايجٛص ٠بز َٔ ٤تْٛػ إىل َقض مل ٜهٔ ؽ٦ٝا َزبضا َٔ ارتاصز ،إمنا نإ
ًَشُ ١ؽعب عضف نٝف ٜزبّض ؽإٔ اعتك٬ي٘ اذتكٝك .ٞيشا٫ ،بز َٔ ايٓعض بٛع ٞإىل طضٜك١
اعتجُاص ايؾباب ايعضب ٞيًُٛاقع ا٫دتُاع ،١ٝبعزَا ٖ ١ُٓٝفهض ٠اعتٗ٬ى ايؾباب يػضف ايؾات،
ٚإرَإ ايؾابات ايعضبٝات يػضف ايجضثض ٠عجا عٔ ايظٚز ايضانب دٛار ايٓتَ ،ا سزخ َٔ اعتجُاص
إظتاب ٞيًُٛاقع ا٫دتُاع َٔ ١ٝطضف ايؾباب ايعضب ٞايش ٟأٚفٌ فٛت٘ ايغاخط ٚقضاصات٘ ايجٛص١ٜ

يف طَٔ َجرلٜ ،عدل عٔ إٔ ارتًٌ املٛدٛر يف ايعامل ايعضب ،ٞمل ٜهٔ َغأي ١بَٓ ١ٜٛٝضتبط١
بطبٝع ١املٛاطٔ ايعضبٚ ،ٞقزصت٘ عً ٢ايتفهرل ٚايتزبرل ،إمنا ارتًٌ َٛدٛر يف ايغًط ايغٝاع١ٝ
اذتانُ .١ضتٔ ْعٝؿ اآلٕ ،حت٫ٛت يف ايقٛص ادتاٖظ ٠اييت تٛاصثٓاٖا عٔ ٚعٓٝا ٚعكًٓا ،عٔ ؽبابٓا
 ٚؽاباتٓا ،عٔ ايفضر ايعضبٚ ٞعٔ عكً٘ .املضأ ٠ايعضب ١ٝناْت سامض ٠بك ٠ٛيف ٖش ٙايجٛصات َٚا تظاٍ،
أمتٓ ٢فكط أ ٫ظتٗض سنٛصٖا يف طَٔ ايجٛصات ايعضب ١ٝادتزٜز ،٠نُا مت اإلدٗاط عٔ سنٛصٖا
طَٔ َكا ١َٚا٫عتعُاص ،يهٔ ٖش ٙاملض ٠ضتٔ ايش ٜٔعٓهتب ايتاصٜخٚ ،عت َ٘ٓ٪ايٛعا٥ط ايتهٓٛيٛد١ٝ
اذتزٜج .١ضتتاز فكط اآلٕ إىل ثكاف ١حتقني ٖش ٙايٛعا٥ط ست ٫ ٢تقبح أرا ٠يف ٜز َا تبكَٔ ٢
ؽٝاطني ا٭َػ.
 9ـ َاٖ ٛعًُو اإلبزاع ٞا٭رب ٞايكارّ ٚملٔ عٝه ٕٛايغبل يف ْؾض ٙيًٛصم أّ يإلْذلْت ؟
ز /صٚا ١ٜدزٜز ،٠اْتٗٝت َٓٗا َٓش َز ٠ط ،١ًٜٛأنجض َٔ عٓ ١تكضٜبا .يهٔ ،مل أمعٗا بعز يف
املطبع ٫ .١أعضف ملاسا ٌٖ .بغبب اْؾػا٫ت ٞايعًُ ،١ٝأّ ٭ْ ٞيف سات ايٛقت أؽتػٌ عً ٢نتب
ْكز ،١ٜأّ ٭ٕ ؽ٦ٝا َٔ ايضٚا ١ٜمل أختًك َٓ٘ بعز ٫ .أرص .ٟنٌ َا أرص ،ٜ٘أْ ٫ ٞأفتعٌ ذتع١
اإلبزاع ٫ٚ ،أدضٚ ٟصا ٤ايغضع ١يف ايٓؾض .أعؾل ذتع ١اإلبزاع ،هلشا فأْا سضٜق ١عً ٢حتقني
ذتع ١ايعؾل ٖش .ٙادتُ ٌٝيف ٖش ٙايضٚا ،١ٜأْ ٞنٓت أنتبٗا َباؽض ٠عً ٢ؽاؽ ١ايهَٛبٛٝتضَ .ض٠
ٚاسز ٠ساٚيت ايهتاب ١بايكًِ عً ٢ايٛصم ،فتعجض اذته .ٞساٚيت َض ٠أخض ،٣فٛدزتين ثك ١ًٝايغرل يف
اذته .ٞفانتؾفت إٔ ٖش ٙايضٚا ١ٜشتًق ١يظَٔ نتابتٗا( ايؾاؽ .)١يهٔ ،ا٭مجٌ يف املغأي ،١أْٞ
عٓزَا نٓت أنتبٗا ،قز متن ٞؽٗٛص  ٫ٚأفتح ففشاتٗا َٔ عً ٢ايهَٛبٛٝتضٚ ،عٓزَا أعٛر إيٗٝا،
أتشنض نٌ ؽ ،٧أتشنض اذتزخ ا٭خرل ايش ٟنٓت فٚ ،٘ٝبز ٕٚإعار ٠قضا ٠٤ايغابل ،أعذلعٌ يف ايغضر.
ٖشا َا أؽعض ب٘ يف ساٍ نتاب ١اإلبزاع ،إٔ ايٓك َهتٛب َغبكا يف دظَ ٤ين ٫ ،أعضف ،يف
دغز ،ٟأّ صٚس ٫ ،ٞأعضف باينبطٚ ،عٓزَا أبزأ ايهتاب ،١أؽعض نأْ ٞأغًل عٝين ٚأبزأ يف إعار٠
نتاب ١املتٓاثض يف دغز .ٟايضٚا ١ٜنتبت عً ٢ايهَٛبٛٝتض ،يهٔ عتطبع أٚ ٫ٚصقٝا .نُا قًت يف
ايبزا ،١ٜضتٔ ستعٛظني بتعزر ٚادٗات ايٛعا٥ط .أخرلا ْؾهضى عً ٢إعتذابتو يًزعٚ ٠ٛعع١
خاطضى يتشٌُ أعً٦تٓا ؽهضا يو ٚيًُٛقعٚ ،ضتٔ بٗشا ايؾهٌ َٔ ايتأٌَ يف جتضبتٓا اإليهذل،١ْٝٚ
ْتكزّ ضت ٛايٛع ٞبٗش ٙايجكاف ١ايضقُ.١ٝ
خال مبذً ١إحتار نتاب اإلْذلْت املػاصب١
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اإلنرتنيت أسهم و بشكل كبري جدا يف انتشار اجليل اجلديد من الكُتاب العرب

فاطمة الزهراء بنيس شاعرة من املغرب

 1ـــ عٔ بدا ١ٜعالقتو باإلْرتْت َت ٌٖٚ ٢نٓت تتٗٝبني َٔ املػاَس ٠النتشاف ٖر ٙايكاز٠
ايشبه… ١ٝ؟
مل أتّٗٝب أبدا َٔ ايتحًٝل يف ايفغا ٤ايعٓهبٛت ٞاملفتٛح عً ٢نٌ االحتُاالت بٌ ناْت يد ٟزغب١
يف انتشاف٘ ألٕ ايهتاب ١يف حدّ ذاتٗا َػاَس ٠هلرا مل أتسدد ابدا يف ايٓشس
اإليٝهرت ْٞٚفبعد فرت َٔ ٠ايٓشس ايٛزقٚ ٞجدتين اْشس قضا٥د ٟعً ٢شبه ١االْرتْٝت  ,أ ٍٚقضٝد٠
ْشستٗا إيٝهرتْٝٚا ناْت ضٓ 2004 ١عًَٛ ٢قع نٝها  ,طبعا ح٦ٓٝر ملطت ايفسم ايشاضع َا بني
مجٗٛز اايٓشس ايشبهْ ٚ ٞظري ٙايٛزقٞ
 2ـــ بني ايٛزقٚ ٞايشبهَ ٞاذا اير ٟتػرييف دزجات عطا٥و ٚتٛاصًو َع املتًك ٞايعامل أٚاملتًكٞ
املفرتض ؟
بايٓطب ١يًعطا ٤أعتكد ال عالق ١ي٘ بٓٛع ١ٝايٓشس قد أن ٕٛغصٜس ٠ايعطا ٚ ٤أْا ذلضٛز ٠بني جدزإ
ايٓشس ايٛزق ٚ ٞايعهظ نرايو  ,يهٔ بايٓطب ١يًتٛاصٌ َع املتًك ٞال تٛجد اَ ١ٜكازَْ ١ا بني
ايٓشس ايٛزق ٚ ٞااليٝهرتٖ ْٞٚرا األخري ميٓح فسصَ ١رًٖ ١يًتٛاصٌ املطتُس َع املتًك ٞفبُجسد
ْشس ْط تأتٝين عشسات ايسضا َٔ ٌ٥رلتًف بكاع ايعامل مبعٓ ٢ايٓشس اإليٝهرت ْٞٚضسٜع ايتًكٞ

ٜ ٚغُٔ ي ٞايتٛاصٌ َع قسا ٞ٥االفرتاعٝني  ٚاحلكٝكٝني  ٚأٜغا ٜتٝح ي ٞاالطالع عً ٢أزا ِٗ٥اييت
َٔ املُهٔ إٔ أضتفٝد َٓٗا
 3ــ إىل أ ٟحد أضِٗ اإلْرتْت يف بًٛز ٠جتسبتو ايهتابَ ١ٝكازَْ ١ع ايهاتبات األخسٜات ٚايهتاب
اآلخس ٜٔ؟
اإلْرتْٝت أضِٗ  ٚبشهٌ نبري جدا يف اْتشاز اجل ٌٝاجلدٜد َٔ ايهُتاب ايعسب  ٚطبعا اْا ٚاحد٠
َِٓٗ نُا بًٛز جتسبيت ايهتاب َٔ ١ٝخالٍ قسا٤ت ٞيبعض األعُاٍ اإلبداع ١ٝاملتُٝص ٠اييت يٛال
اإلْرتْٝت ملاحضًتُ عًٗٝا  ٚأٜغا َٓحين إَهاْ ١ٝايتعسّف عٔ قسب عً ٢أمسا ٤الَع ١يف مسا٤
ايفهس  ٚاألدب ٚانتطبت أصدقا ٚ ٤صدٜكات َٔ رلتًف اجلٓطٝات ٖ ٚرا نً٘ أغٓ ٢جتسبيت َكازْ١
َع بعض ايتجازب اييت بدأت تٓحت أٚىل خطاٖا َع ٞيهٓٗا ظًت بعٝد ٠عٔ ٖر ٙايٛض ١ًٝاحلدٜج١
قهإ َضريٖا االْهُاش  ٚيهٔ يًترنريفكط اإلْرتْٝت ال ٜضٓع َبدعا حكٝكٝا فكط ُٜطٌّٗ بعض
ايضعٛبات اييت تكف عا٥كا أَاّ ايهتاب ايشباب
 4ـــ َاٖٛإحطاضو ٚأْت تٓتشني بٓضو اإلبداع ٞاألدب ٞعًٚ ٢زم اجلسٜدٚ ٠أَاَو عً٢
ايٛاجٗ ١اإليهرت … ١ْٝٚفإىل أ ٟايٓضني ايتٛأَني تٓجربني أنجس؟
يهٌ َُٓٗا مجايٝت٘ اخلاص ١يهٓين َؤخسا أزلرب يًٓط االيٝهرت ْٞٚأنجس ألْ٘ جيعًين أحًّل عايٝا
َتجاٚشَ ٠فٗ ّٛاملهإ  ٚايصَإ  ٚيف ْفظ ايٛقت َد ١ْٜٛيًٛزم ألْ٘ نإ أ َٔ ٍٚاحتغٔ حسٚيف
 5ـــ تجازغايبا إشهاي ١ٝاخلضٛصٚ ١ٝعالقتٗا بظاٖس ٠ايشبهات اإلجتُاع( ١ٝايفاٜظ بٛى ــ ايتٜٛرتــ )
ٚغريُٖا يهٔ عادَ ٠اٜكرتٕ ٖرا ايطؤاٍ بايشدض ١ٝايرنٛز ١ٜايعسب .. ١ٝأالميهٔ إٔ ٜه ٕٛحرزايهاتب١
ايعسبٚ ١ٝحسصٗا عً ٢ضس ١ٜخضٛصٝتٗا إَتداد يعكً( ١ٝايتك )١ٝاييت حتهِ اجملتُع ايٓطاٞ٥
ايعسب ٞبشهٌ عاّ ؟
بايعهظ أْا أز ٣إٔ اإلْرتْٝت ضاِٖ يف َفٗ ّٛحس ١ٜاملسأ ٠بضف ١عاَ ٚ ١ايهاتب ١بضف ١خاص١
صحٝح إّٔ ايتعاٌَ َع اإلْرتْٝت ميٓح خضٛص ١ٝيهٔ ٖر ٙاخلضٛص ١ٝأزاٖا عد عكً ١ٝايتك ١ٝعد
ايٓظاّ ايرنٛز ٟايعسب ٞاملطتبد بايهٝإ األْج ٚ ٟٛيٝظ اَتدادا ي٘  ,فًٛال ٖر ٙاخلضٛص ١ٝملا
أبدعت عامل ٞبطسع ١ايربم  ,اخلضٛص ١ٝاييت ميٓحٗا اإلْرتْٝت تعانظ بشهٌ زمبا ٜهَ ٕٛباشسا
ا ٚغري َباشس نٌ َفاٖ ( ِٝايتك )١ٝاييت حتهِ اجملتُعات ايعسب. ١ٝ

 6ـــ ايٓط األدب ٞايسقُ ٞأٚايتشعيب أٚاملرتابط َٔ د ٕٚشو ضٛف ٜضبح ايظاٖس ٠األدب ١ٝايكادَ١
بكَ ٠ٛع إتطاع أضٓاد ايتًك ٞاإليهرت .. ْٞٚحبٝح  َٔٚد ٕٚشو ضٛف تضرياألدٚات ٚايبٓٝات
ايتفاعً( ١ٝزٚابط  ..عكد َٝ ..دٜا  ..صٛز ..أيٛإ َ ..ؤثسات فالش  ..إخل ) جصا٤ا أضاضٝا يف ٚحد٠
ايٓط األدب ٞايسقُ , ٞيهٔ بكدزَا ضتػٖٓ ٘ٝر ٙاملؤثسات أالخنش ٢عً ٢نٓٗ٘ اجلٖٛس َٔ ٟايتٛازٟ
إٕ مل ْكٌ ايتًف ؟
أنٝد ايٓط األدب ٞايسقَُُ ٞطّٛم بايهجري َٔ ايتكٓٝات َٓٗا َا ذنست يهين أ َٔٚإّٔ ايٓط ايعُٝل
ئ متظ ٖر ٙاملؤثسات جٖٛس , ٙايٓط اجلٝد ٜتجاٚش ايٛض ١ًٝاييت ُْشس بٗا  ,نُا حتُ ١ّٝايتػٝري
جعًت ايهتاب ١تٓتكٌ َٔ احلجس إىل ايٛزم ٖاٖ ٞاآلٕ جتعًٗا تٓتكٌ َٔ ايٛزم إىل ايفغا ٤ايٓٝيت
يهٔ ٖرا ال ٜعين إَٔ ايهتاب ١اجلٝد ٚ ٠ايعُٝك ١ضتٓدثس ايصَٔ ٖ ٛاحلانِ  ٚايكادز عً ٢غسبً١
اإلْتاجٝات اإلبداع ١ٝايسآٖ ٚ ١إفساش غجٗا َٔ مسٗٓٝا .
 7ـــ ايٛج٘ احلكٝك ٞاي ّٛٝيًجكاف ١ايعسب ١ٝأْٗا َاشايت ندٚد ايكص ثكاف ١تكتات عً ٢ايٛزم حلبو
ْطٝج ٖٜٛتٗا ٚايعدٜد َٔ ايهتاب ٚايهاتبات َاشئ تتًُطٔ يف ايعتُ ١ع ٤ٛاإلْرتْت َ ..ا ايطبٌٝ
إىل جعًٗٔ ٜٓدسطٔ بشهٌ أٜطسيف ايجٛز ٠ايسقُٚ ١ٝايشبه ١ٝايسآٖ ١؟
ْعِ ٜٛجد ْٛع َٔ ايفتٛزايعسب ٞاجتا ٙاالْرتْٝت خاص َٔ ١طسف اجلَ ٌٝا قبٌ ايجُاْٝين ٖرا
ايفتٛز طبٝع ٞأ ٟظاٖس ٠حداث ١ٝإال  ٚهلا َعازع , ٕٛيهٔ َاٖ ٛيٝظ طبٝعٝا ٖ ٛايٓكد ايرُٜٛ ٟج٘
يًٗفتٓا االْرتْٝت ٚ ١ٝاحلدٜح عٓٗا بطدس , ١ٜعَُٛا أالحظ َؤخسا دلُٛع َٔ ١األمسا ٤اييت ناْت
َعازع ١يظاٖس ٠ايٓشس اإليٝهرت ْٞٚصازت تٓشس عً ٢شبه ١االْرتْٝت  ٚأٜغا ايعدٜد ممٔ ناْٛا
ٜٓتكد ٕٚايفٝظ بٛى صازٚا فٝطبٛنٝني هلرا أعتكد إَٔ ال ضب ٌٝجلعٌ ايهُتاب ٜٓدسط ٕٛيف ايجٛز٠
ايسقُ ١ٝض ٣ٛاحتٝاجِٗ هلا  ٚاقتٓاعِٗ مبطاٜس ٠ايعضس ايرٜٓ ٟتُ ٕٛإي٘ٝ
 8ـــ يف زحٖ ٢ر ٙايجٛزات ايعسب َٔ ١ٝاحملٝط إىل اخلًٝج ايهجريممٔ ٜدع ٕٛإٔ ايفاٜظ بٛى نإ
ٖٛذيو ايشٝطإ ايهأَ يف ايتفاص ٌٝاير ٟأعسّ ايٓازَٔ حتت أزا٥و اإلضتبداد  ٌٖ ..أْت َع
ٖرا ايسأ ٟأّ عد ٙأّ يو زأ ٟآخس؟
ايفٝطبٛى ٚض َٔ ١ًٝايٛضا ٌ٥اييت ضاُٖت يف اْفجاز ايجٛزات ايعسب َٔ ١ٝاحملٝط اىل اخلًٝج
يهٓ٘ يٝظ ايعض ٢ايطحس ١ٜاييت اٜكظت ايشعٛب َٔ ضباتٗا ٖ ٛدلسد ٚض ١ًٝاضتددَٗا ايشباب
ايٛاع ٞاضتدداَا صحٝحا  ٚفعاال  ,فُٔ اعسّ ايٓاز ٖ ٛايشٗٝد ذلُد ايبٛعصٜص ٖٛ ٟايشباب
ايعاطٌ ٖ ٛصٛت املػّٝبني  ٚاملُّٗشني  ٚاملكُٛعني  ٚأٜغا حتُ ١ٝايتػٝري اييت طاملا ظٌ

االضتبداد ٕٜٛغافًني عٓٗا ٖٓاى حكٝكٜ ١تجاًٖٗا ايهجريَُٗ ٖٞٚ ٕٚا طاٍ ايً ٌٝيطٓٛات َُٗ ٚا
تعدد حساض٘  ٚأْضاز ٙضٝطًع ايفجس شا َٔ ٤شا ٚ ٤أب َٔ ٢أب. ٢
 9ـــ َاٖ ٛعًُو اإلبداع ٞاألدب ٞايكادّ ٚملٔ ضٝه ٕٛايطبل يف ْشس ٙيًٛزم أّ يإلْرتْت ؟
عًُ ٞايكادّ ٖ ٛدٜٛإ طٝف ْيبّ ضٝضدز ٚزقّٝا عٔ داز ايػا ٕٚٚبًبٓإ  َٔ ٚاحملتٌُ إٔ ُٜٓشس
الحكا ايٝهرتْٝٚا .
خاظ مبجً ١إحتاد نتاب اإلْرتْت املػازب١
www.ueimarocains.com

البحث عن املعادلة بني النشر الورقي واإللكرتوني أمر صعب

الشاعرة جناة الزبايرمن املغرب
1ـــ عٔ بزا ١ٜعالقتو باإلْرتْت َت ٌٖٚ ٢نٓت تتٗٝبني َٔ املػاَض ٠النتؾاف ٖش ٙايكاص٠
ايؾبه… ١ٝ؟
نٓت أقف أَاّ باب ايتغاؤالت ،نًُا مسعت أصزقاٜ ٞ٥تشزث ٕٛعٔ ْؾض إبزاعاتِٗ يف ٖشا ايفغا٤
االفرتاعٚ ،ٞألْ ٞتعٛرت صؤ ١ٜنتاباتَ ٞغتًك ١ٝبني أصٚق ١اجملالت ٚاؾضا٥ز ،مل ٜهٔ فغٛي ٞقٜٛا
القتشاّ تًو ايكًع ١اييت ناْت تبز ٚيَٝٓ ٞعٚ .١نٓت أَين ايٓفػ يف نٌ غز باإلعاص يف عفٓٗا
املً ١٦ٝباملباٖرٚ ،االعتًكا ٤فٛم عفاف غضبتٗا يعً ٞأفِٗ بعغا َٔ َعاْٗٝاَٚ .ضت األٜاّ ٚأْا
نغً ،٢أتزىل َٔ ثكب ايٛعاٚؼٚ ،أمجع يف سكٝبيت ايٓفغَ ١ٝا ٜكٛي٘ األصزقا ٤عٓٗاٚ ،يف
 2007قضصت املػاَضٚ ،٠أصعًت بأْ ٍٚط ْكز .ٟيكز أطٌ عً ٞبغضع ١ادتاست طَين ايفهض،ٟ
ٚؼ ٍٛطكغ ٞيض ١٥نرب ٣تتٓفػ عٛامل دزٜز ٠تغتٓفض قًُٚ ،ٞبايضغِ َٔ سيو بكٝت َتًعجُ١
أَاّ رٖؾيت األٚىلٚ ،ساٚيت ايتشضى يف بعض ايظٚاٜا َرتذم ١اـط ،ٛب ٞسًِ مجٜ ٌٝزع٢
انتؾاف ايٓؾض يف عامل اإلْرتْت.
2ـــ بني ايٛصقٚ ٞايؾبهَ ٞاسا ايش ٟتػري يف رصدات عطا٥و ٚتٛاصًو َع املتًك ٞايعامل
أٚاملتًك ٞاملفرتض ؟
ايهتاب ١دَٓ ٕٛتٖٛر يف خالٜا َٔ ،ٟخالهلا أَغو أطضاف ايهٚ ،ٕٛأعتًك ٞيف بغاتٗٓٝا األَري١ٜ
أقطف فانٗ ١فتٓتٗا .فٗ ٞيضٝك ١باْهغاصات ايشات ٚاْتضاصاتٗا املغ ١٦ٝبايؾُػ يف نٌ

حمًَٛاتٗا ،اييت تؾٗل َٚيَّٗا باؿرب ٚاؿضف .فُٝهٔ إٔ أؽري إىل إٔ ايتػري َا ٖ ٛعَ ٣ٛضاٜا
يعؾب ١عض ،١ٜأَغهتُ بٗا ٚأْا أقضأ نف إْتادات ٞاييت عًت صٗ ٠ٛأصض غري األصض اييت تعٛرت
عًٗٝا ،عٓزَا نٓت أَغو بتالبٝب َٓؾٛصات ٞايٛصق .١ٝفهٓت نُٔ سمغٔ مجضا عاؽكاٜ ،تشٍٛ
فذأ ٠يؾذضَ ٠جُض ٠تتفٝأ ظال عٝ٥ٛا ٜعاْل نٌ اؾٗات ،فضأٜت قضا٥زَٚ ٟكاالتَ ٞجٌ طا٥ضٚ ٠صق١ٝ
تعرب ايكاصات ،فهاْت نُا اؿًِ املٗادض يف نف االختالف .فإٔ ٜكضأ إبزاعو ايهجريٚ ،ٕٚتضًو
صعا ٌ٥ايكضا ٤ـ َٔ ؽعضاٚ ٤أرباَٗٚ ٤تُني باؿكٌ ايجكايف ـ يرتبط َع ْضٛصو ٚؽا٥ر ايتكزٜض،
ٚتتابع نٌ رفكات سربى ،أَض يعُض ٟؽذعين عً ٢ايعطا ٤أنجض َٔ ،خالٍ ايهجري َٔ ايهتابات،
َٓٗا عً ٢عب ٌٝاملجاٍ عًغً ١نٓت أمسٝتٗا “قطض َٔ ٠حمربٚ ”٠اييت عضفت طضٜل ايٓؾض يف
ايعامل ايضقُ ٞأٚال ٚايٛصق ٞفُٝا بعزٚ .غريٖا َٔ اؿضٚف اهلاصب َٔ ١طٛق ٞذمٖٛا ،عٛا ٤ناْت
قضا٥ز أ .… ٚإخل … نُا نٓت َتابع ١رقٝك ١ألغًب َا ٜٓؾض يهتاب دٝز َٔ َِٗٓ ،ٜٔأخش
فضصت٘ يف ايؾٗض ٠ايهبريٜ َٔ َِٗٓٚ ،٠هتف ٕٛبايٓؾض يف ٖش ٙايؾبهٚ ،١يغت أرص ٟمل يَِِ تضسب
بِٗ املٓابض ايٛصق ١ٝصغِ متٝظِٖ .إسٕ؛ فٗشا ايعطا ٤اؾار اْتضاص يًجكاف ١بهٌ مثاصٖاٚ ،إصػا٤
ألبعارٖاٚ ،طبعا ٖشا ٖ ٛاؾاْب اإلزماب ٞاملضسب ب٘ يف ٖشا ايفغا ٤ايش ٟميٓشٓا نٌ ايبٗا.٤
 3ــ إىل أ ٟسز أعِٗ اإلْرتْت يف بًٛص ٠ػضبتو ايهتابَ ١ٝكاصَْ ١ع ايهاتبات األخضٜات ٚايهتاب
اآلخض ٜٔ؟
اعشصْ ٞأٜٗا ايباسذ اؿضف إٕ قًت ،بأْ٘ ال ميهٓين إٔ أطضح ػضبيت يف ايهتاب ١باملكاصَْ ١ع ػاصب
اآلخض ،ٜٔؼت تغًٝط أ ٟع . ٤ٛأٚال :ألٕ اؿزٜح عٔ ايشات يتك ِٝٝػضب ١نتاب ١ٝخاص ١أَض ال
أسبشٚ ،ٙثاْٝا :ألٕ ٖشا ايغؤاٍ يضٝل بشات املبزع ـ اآلخض ـٚ ،ال ميهٔ إٔ أن ٕٛقاع ١ٝيف عاس ١ال
تٓتُ ٞإي ٞبؾهٌ عُٝلٚ .يهٔ ميهٔ إٔ أق ٍٛبؾهٌ عاّ ،بإٔ أعِٗ اإلْرتْت قز صفعت امسٞ
األرب ٞيف بٛصص ١االْتؾاص بؾهٌ ال ميهٔ ؽ ً٘ٝيف ايعامل ايعضبٖٚ ،ٞشا أَض مج ٌٝسكاٚ ،إٕ
نٓتُ َُكًَِ ً١يف ايتٛادز يف عاستٗا ايعُالق .١إْٗا صٖاْات عً ٢ايتأيل ٚاملؾ ٞقزَا يًتفاعٌ َع نٌ
ػاصب ايش ٜٔتغتٜٗٓٛا نتاباتِٗٚ .أظٔ َٔ خالٍ َا أتابع إٔ ايهاتب ١ايعضب ١ٝهلا سغٛص ًَفت
ٜؾضف اإلبزاع ايعضب ٞبؾهٌ إمجايٚ .ٞأْا فدٛص ٠بأمسا ٤نجري ٠هلا باع نبري يف إثضا ٤ايغاس ١ايجكاف١ٝ
ايعضب.١ٝ

 4ـــ َاٖٛإسغاعو ٚأْت تٓتؾني بٓضو اإلبزاع ٞاألرب ٞعًٚ ٢صم اؾضٜزٚ ٠أَاَو عً٢
ايٛادٗ ١اإليهرت … ١ْٝٚفإىل أ ٟايٓضني ايتٛأَني تٓذشبني أنجض؟
إٕ ايبشح عٔ املعاري ١بني ايٓؾض ايٛصقٚ ٞاإليهرت ْٞٚأَض صعبٚ ،ئ أخف ٞعًٝو بأْ ٞأسٝاْا
أْتُ ٞأنجض ألدضاؼ ايٓؾض ايٛصق ٞاـغضا٤؛ اييت أعتُتع بتٓاَٛ ٍٚارٖاٚ ،قضا٤تٗا بتُعٔ نبري نًُا
مسح ٚقيت ٚؽػف ٞباإلطالع عًٗٝا .فٌٗ ٖ ٛاؿًِ ايزا ِ٥املٓشٚص يًؾػف املًُٛؼ ،ساى ايشٟ
ٜأعضْٚ ٞأْا أفضش ٖغٝػ اْتُا ٞ٥يهٌ َا َٖٓ ٛؾٛص بني رفتني؟ ،صمبا األَض نشيو ٚ ..يف أساٜني
أخض ،٣أدمشب يًٓط اآلخض ايشٜ ٟضفٌ يف مجاي ١ٝع ١ٝ٥ٛخمتًفٜ ٚ ،١فضض قاعزَٔ ١َُٗ ٠
ايكضاٖٚ ،٤شا َا ٜؾعض ايهاتب ببعض اإلطضاٜٚ ،٤ؾذعين عً ٢إصعاٍ بشصات إبزاعٖٓ ١ٝا ٖٓٚاى
يتعً ٛعٓابًٗا يف أصعٗا ايهٚ .١ْٝٛإْ ٞأص ٣إٔ ايٓؾض ايٛصقَ ٞهٌُ يًٓؾض اإليهرتٚ ْٞٚايعهػ
صشٝح.
 5ـــ تجاصغايبا إؽهاي ١ٝاـضٛصٚ ١ٝعالقتٗا بعاٖض ٠ايؾبهات اإلدتُاع( ١ٝايفاٜػ بٛى ــ ايتٜٛرتــ )
ٚغريُٖا يهٔ عارَ ٠اٜكرتٕ ٖشا ايغؤاٍ بايؾدض ١ٝايشنٛص ١ٜايعضب .. ١ٝأالميهٔ إٔ ٜه ٕٛسشصايهاتب١
ايعضبٚ ١ٝسضصٗا عً ٢عض ١ٜخضٛصٝتٗا إَتزار يعكً( ١ٝايتك )١ٝاييت ؼهِ اجملتُع ايٓغاٞ٥
ايعضب ٞبؾهٌ عاّ ؟
إٕ ايتعاٌَ عشص َع عٛامل ايعامل االفرتاع ٞأَض ٜفضض ْفغ٘ ،فايهاتب ١ايعضبَ ١ٝتُغه ١بٗادػ
ايجٛص ٠ايزاخً ١ٝيًتفاعٌ َع ايعامل ايضقُ ،ٞبؾهٌ زمعٌ َٓٗا أنجض ؼضصا طبعا عً ٢املغت٣ٛ
ايفهض ٟال أنجضٖٚ .ش ٙاـضٛصٝات اييت تتشزخ عٓٗا ال تضتبط بايهاتب ١فكط؛ بٌ بايهتاب أٜغا،
يٝبك ٢اؿزٜح عٓٗا أَضا يضٝكا بعٛاٌَ ساتْ ١ٝفغٚ ١ٝادتُاعٚ ١ٝفهضٚ ١ٜثكاف ١ٝفضر ،١ٜإس َٔ
املغتش ٌٝايتعُ .ِٝإسٕ؛ فٗ ٛأَض ْغيبٜٚ ،بكٖ ٢شا خٝاصا ؽدضٝا ٚسض ١ٜسات ١ٝنٌ ٜضاٖا
مبٓعٛص ٙاـاظٚ .ايؾبهات االدتُاعَ ١ٝجٌ ايفٝغبٛى ٚغري ،ٙتضصز تػٝريا َُٗا يف عٛامل
ايهاتبات ايًٛاتٜٓ ٞغذٔ خٛٝط متٝظٖٔ ،يف خًل أصع ١ٝإبزاع ١ٝصًُبٜٓ ،١طًكٔ َٓٗا يًتشًٝل
ظٓاسني َٔ ْٛص يف فغا ٤ايهتابٚ .١ألْ ٞيغت دمُ ١ال يف ايغُٓٝا ٚال ايضٜاع ١إخل..إخل؛ يتهٕٛ
خضٛصٝات ٞايشاتًَ ١ٝها َغتباسا يًذُٝع ،فأْا أعرتف بإٔ اؿٝا ٠ايؾدض ١ٝيًُبزع ٚأعُاي٘
…ألٕ ٖشٙ
اـاصًَ ١و ي٘ ٚسزٚ ،ٙي٘ سض ١ٜإظٗاصٖا أ ٚإعُاصٖا ،إال إْتادات٘ األرب ١ٝطبعا .

اـضٛصٝات ئ تفٝز ايكاص ٤٣يف ؽ ،٤ٞيشا أؼهِ فٗٝا ٚأع ٞنٌ َالبغتٗاٚ ،ال رخٌ يًُذتُع
ايشنٛص ٟيف َضاٜا ٙاملتعزرٚ ،٠ال يًعكً( ١ٝايتك )١ٝـ اي ١ُٖٝٛـ نُا سنضت بٗشا األَضٜ َٔٚ .زصٟ؛
فكز تضتزْ ٟعضٜيت ثٛبا خمتًفا يف طَٔ قز ٜأت ٞبتػريات دزٜز ٠تضعٝين…
 6ـــ ايٓط األرب ٞايضقُ ٞأٚايتؾعيب أٚاملرتابط َٔ ر ٕٚؽو عٛف ٜضبح ايعاٖض ٠األرب١ٝ
ايكارَ ١بكَ ٠ٛع إتغاع أعٓار ايتًك ٞاإليهرت .. ْٞٚعٝح  َٔٚر ٕٚؽو عٛف تضرياألرٚات
ٚايبٓٝات ايتفاعً( ١ٝصٚابط  ..عكز َٝ ..زٜا  ..صٛص ..أيٛإ َ ..ؤثضات فالش  ..إخل ) دظا٤ا أعاعٝا
يف ٚسز ٠ايٓط األرب ٞايضقُ ، ٞيهٔ بكزصَا عتػٖٓ ٘ٝش ٙاملؤثضات أالرمؾ ٢عً ٢نٓٗ٘ اؾٖٛضٟ
َٔ ايتٛاص ٟإٕ مل ْكٌ ايتًف ؟
إٔ أْؾض ْضا يف اإلْرتْت يٝػ َعٓا ٙأْ٘ أرب صقُ ،ٞباملفٗ ّٛايش ٟطضست٘ رصاعات سٖ ٍٛشٙ
ايعاٖض ٠األرب ١ٝاييت ػتاح ايعامل ايعضبٚ ،ٞتٗزر ايهتاب ايٛصق ٞباالْكضاض نُا ٜكاٍ !! ،صغِ تظاٜز
ايٓؾض ايٛصق ٞبؾهٌ ًَفت .فأْا مل أنتب ؿز اآلٕ ْضا صقُٝا تتزاخٌ ف ٘ٝايضٛص ٚاملٛعٝكٚ ٢نٌ
املؤثضات ،ألملػ بعُل تأثري ٙعً ٢دٖٛض ايٓط.
7ـــ ايٛد٘ اؿكٝك ٞاي ّٛٝيًجكاف ١ايعضب ١ٝأْٗا َاطايت نزٚر ايكظ ثكاف ١تكتات عً ٢ايٛصم ؿبو
ْغٝر ٖٜٛتٗا ٚايعزٜز َٔ ايهتاب ٚايهاتبات َاطئ تتًُغٔ يف ايعتُ ١ع ٤ٛاإلْرتْت َ ..ا ايغبٌٝ
إىل دعًٗٔ ٜٓدضطٔ بؾهٌ أٜغض يف ايجٛص ٠ايضقُٚ ١ٝايؾبه ١ٝايضآٖ ١؟
إْ ٞأص ٣عهػ َا طضست ،فٗٓاى ايعزٜز َٔ ايهتاب ٚايهاتبات ٜعتًني عًِ اإلْرتْت نٌ سغب
ثكافت٘ ٚصغبت٘ يف َعضفَ ١ا ٜضغب فٚ ،٘ٝإٕ نإ ايبعض َٔ اؾ ٌٝايش ٟمل ٜعاصض ايجٛص ٠ايضقُ١ٝ
يف سٗٓٝاٚ ،ايش ٟمل ٜتعاٌَ َع ايتهٓٛيٛدٝا اؿزٜج َٔ ٖٛ ١بك ٞسبٝػ ايهتاب ١بايكًِ ٚايٓؾض
ايٛصق ٞفكط .فعٓزَا ْضاعٌ ايهجري َٔ نتابٓا َٚبزعٓٝا غضٛظ عٌُ َاٜ ،تعشص عًَٛ ِٗٝافاتٓا
مبٛارِٖ عرب عاس ١اإلْرتْتٖٚ ،هشا ٜفغً ٕٛايربٜز ايعار ،ٟأ ٚايفانػٚ ،ميظس ٕٛقاً٥ني بأِْٗ ال
ٜعضف ٕٛأ ٟؽ ٤ٞعٔ ٚع ١ًٝايتٛاصٌ ٖش .ٙإسٕ؛ فإٕ األَض ٜتعًل فكط بايش ٜٔيٝغت هلِ صغب ١يف
َٛانب ١اإلْرتْت ،أَا غريِٖ فإْ ٞأصاِٖ عا٥شني بؾهٌ نً ٞيف عٛاملٗا.

8ـــ يف صسٖ ٢ش ٙايجٛصات ايعضب َٔ ١ٝاحملٝط إىل اـًٝر ايهجريممٔ ٜزع ٕٛإٔ ايفاٜػ بٛى نإ
ٖٛسيو ايؾٝطإ ايهأَ يف ايتفاص ٌٝايش ٟأعضّ ايٓاصَٔ ؼت أصا٥و اإلعتبزار  ٌٖ ..أْت َع
ٖشا ايضأ ٟأّ عز ٙأّ يو صأ ٟآخض؟
إٕ صفشات ايفٝغبٛى َا٥ز ٠يالعرتافات ايؾدض ،١ٝسٝح ٜتٓاقٌ األفضار ػاصبِٜٗٓٚ ،اقؾَ ٕٛا
متض ب٘ أٚطاِْٖٗ ،هشا تتعض ٣أؽذاص اؿكا٥ل أَاّ ايهجريٖٚ ،ٜٔشا َا خًل َٔ ؽباب نٌ األٚطإ
ايٓاطف ،١أبطاال ٜتشضن ٕٛبؾذاع ١يك ٍٛنًُ ١اؿلٚ ،ايتشً ٞبجكاف ١عاي ١ٝفضعت اسرتاَِٗٚ ،دعًت
َِٓٗ فضعاْا هلشا ايظَٔ ايٛعٝعْ .عِ ،نإ ايفٝغبٛى ثٛص ٠سكٝك ١ٝيظيظي ١أْعُ ١ؽاختٚ ،ايبشح
عٔ قٓز ٌٜدزٜز يًشفض يف نٌ رٖايٝظ اؿٝا ٠ايغٝاع ١ٝعجا عٔ ايزميكضاط ١ٝملٓاصض ٠نٌ
املغطٗز .ٜٔيشا أصفع قبعيت األرب ١ٝؼ ١ٝيهٌ ايؾذعإ ايشٚ ٜٔععٛا يبٓات يتاصٜخ دزٜز.
 9ـــ َاٖ ٛعًُو اإلبزاع ٞاألرب ٞايكارّ ٚملٔ عٝه ٕٛايغبل يف ْؾض ٙيًٛصم أّ يإلْرتْت ؟
صزص ي ٞسزٜجا نتاب”صعا ٌ٥عَ ٚ ٤ٛا ٖٛٚ ،“ ٤عباص ٠عٔ صعا ٌ٥تٓتُ ٞيهٌ ايعاؽكني ،عأْؾضٙ
يف ؽهٌ سًكات عً ٢صفشات اإلْرتْت .ألٕ نٌ نتيب أق ّٛبٓؾضٖا ٚصقٝا ،يهٔ املكاالت ٚبعض
ايكضا٥ز أتضنٗا َٓغاب ١يف دزاٚهلاٚ .ال أعضف سكا ملٔ عٝه ٕٛايغبل يف ايٓؾض إٕ ناْت َار٠
دزٜزَ ٖٞ..٠غأيَ ١ظاز ال أنجض.
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