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كلمة العدد

بعد ثلثة أشهر من التفكير و التأمل  ،التخطيط و مراقبة
الساحة التدوينية العربية ،..نضع بين أيديكم العدد الول
و التجريبي لمجلة » المدون « ؛ المجلة التي سترتكز
في جل موادها على كتابات ،آراء  ،حوارات  ..،بصفة
عامة على مواد المدونين ،أي منكم و إليكم ..؛

المجلة ستكون منفتحة على كل المواضيع  ،باسثناء
الدين ،..يعني لن ننشر أي موضوع يناقش ،ينتقد أو
يتطرق للدين  ،هذا اختيارنا من الول  ،وضعنا حاجزا
بيننا و بين الدين  ،..أي دين  ،كيفما كان  ،ليس خوفا
من أحد  ،أو اتقاء شر جهة ما ؛ ل  ،بل لن لدينا قناعة
من أن الدين ليس مكانه هنا  ،و كذلك لتجنب إحراج
بعض المدونين ؛
تجربة المجلة معرضة للفشل ،كما معرضة للنجاح ،..
سنكون في قمة السعادة إن نحن رأينا المجلة التي
صنعناها و خلقناها بأيدينا  ،تتألق و تتسلق سللم
النجاح ؛ أما إن فشلت  ،و هذا أمر وارد  ،فحينها
سنكون أيضا سعداء ،لننا  ،و إن لم نحقق النجاح
المرجو  ،فـقد اكتسبنا خبرة  ،و سننشد ساعتها مع
الغنية )..شرف التجربة يكفيك  (..؛
المجلة  ،و بغض النظر عن فشلها أو نجاحها  ،فهي لم
تأت لملئ الفراغ فـقط ؛ ل  ،بل لتضيف ما يمكن إضافته
للمشهد التدويني العربي  ،..جاءت لتغني مسيرته
الناجحة -إلى حد ما -؛
لكن يبقى السؤال  :لماذا المجلة ؟ قد طرحت على نفسي
هذا السؤال عدة مرات  ،و قد و جدت الجواب النسب و
القرب هو أنها جاءت لتأريخ مرحلة من مراحل التدوين
العربي  ،مرحلة التكوين و ما بعد الولدة ؛ و لننا أردنا
أن تبقى بصماتنا عالقة فوق جنبات هذه الطريق التي
سيمر منها الكثيرون حتما  ،ربما سيتكلمون عنا
يومها  ،سيقولون ..» :هؤلء هم الذين بنوا اللبنات
الولى للتدوين العربي « ..أنا هنا ل أتكلم عن نفسي ،
بل عن هؤلء الذين عرفوا التدوين في وقت لم يكن
يعرف فيه العربي شيئا اسمه النترنت ؛
في الخير  ،ل يسعني إل أن أتمنى مسيرة طيبة و
ناجحة للمجلة  ،..مجلتكم  ،مجلة كل مدون عربي ؛
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أريد أن أعرف الؤلف

جاء ميلد سويشيرو هوندا في  17من نوفمبر  ،1906في بلدة صغيرة تحمل حاليا
اسم تنريو-شي ،في اليابان ،وهو شب كبير إخوته ،والمساعد لوالده الحداد
الموهوب ،في محله لتصليح الدراجات الهوائية ،وتصليح كل آلة معدنية إن لزم المر.
يمكن القول أن هوندا ورث عن أباه شغفه بكل ما هو ميكانيكي آلي ،مما ساعده
على أن يصنع لعبه بنفسه ،لكن مساعدته لوالده ،جعلته يحمل لقب ”ذا النف
المسود“ ،بسبب هباب فحم فرن الحدادة ؛
كان موعد هوندا مع الحدث الذي غير مجرى حياته ،حين شاهد لول مرة في حياته
سيارة تعمل بمحرك بخاري ،تمر بالقرب منه ،فلم يملك حين رآها لول مرة ،إل أن
يقع في غرامها ،ولم يملك نفسه حين انطلق يجري في أثر السيارة ،محاول فهم
كيف تسير هذه السيارة بدون قوة خارجية تحركها أو تدفعها أو تجرها…؛
بالطبع ،لم يستطع هوندا اللحاق بهذه العجوبة ،وفي عتمة الغبار الذي أثارته تلك
السيارة المسرعة ،وقف هوندا يلتقط أنفاسه ،ليلحظ بقعة عجيبة على تراب
الرض ،إنها قطرة من وقود الحياة الذي تستعمله تلك السيارة ،وسرعان ما انكب
هوندا ليمل أنفه من رائحة هذه البقعة الغامضة ؛
وعمره  15سنة ،بعدما أتم تعليمه البتدائي ،ارتحل سويشيرو إلى العاصمة طوكيو
بحثا عن عمل أفضل ،حيث عثر بعد قرابة عام على وظيفة متعلم مبتدئ في محل
"ارت شوكاي" لتصليح سيارات ،وهناك مكث قرابة ست سنوات عمل فيها في مهنة
ميكانيكي سيارات ،استطاع خللها تحويل محرك طائرة وقطع غيار متناثرة إلى
سيارة سباق ،وشارك في سباقات كثيرة كسائق ،وكان عمره حين سابق لول مرة
 17سنة ؛

في شهر أبريل من عام  ،1928وعمره  22سنة،
كان موعد هوندا مع افتتاح ورشته لتصليح
السيارات في بلدته ،بعدما اقترض المال اللزم
لذلك ،وهو استمر في حبه للسيارات
والختراعات ،حيث تمكن من اختراع الطار
المعدني لعجلت السيارات ،التي كانت خشبية
في البداية ؛
كما استمر هوندا في حبه لقيادة السيارات في السباقات ،حتى وقع له في
عام  ،1936حادث سيارة خطير ،جاء بمثابة النهاية لمستقبل هوندا كسائق
سيارات سباق ،حيث لزم المر فترة نقاهة قاربت العام ،حتى تعافى هوندا من
إصاباته ؛

قصة حياة

مستمعا لنصيحة زوجته ،قرر هوندا التخلي عن فكرة العودة لقيادة سيارات
السباق ،لكنه وجد الكتفاء بتصليح السيارات غير كافي أو ملبي لكل مهاراته،
ولذا دخل غمار تصنيع الحلقات الدائرية للرأس المتحرك )المكبس( في غرف
الحتراق في المحرك البخاري) ،أو ما نسميه البستم في مصر ،تحريفا لكلمة
في النجليزية( .على أن هوندا سرعان ما اكتشف أنه بحاجة  Pistonالبستون
لمزيد من المعرفة والعلم في مجال صب المعادن حتى يجيد صنعته ،ولذا التحق
بمدرسة للتقنية ،وكان يطبق كل ما يدرسه في مصنعه ،لكنه لم يهتم بدخول
الختبارات الدورية في المدرسة ،ولذا هدده القائمون على المدرسة  ،أنه ما لم
يدخل هذه الختبارات ،فلن يحصل على شهادة التخرج ،فما كان منه إل التعليق
بأن تذكرة السينما ذات أهمية أكبر من هذه الشهادة  ،فالولى تضمن له دخول
السينما ومشاهدة الفيلم ،بينما الثانية لن تضمن له حصوله على وظيفة  .في

!

عام  1937اخترع هوندا حلقة البستون الخاصة به ؛

هوندا الذي ل يعرف مستحيل
في عام  1938كان هوندا يصل الليل بالنهار من أجل أن يخترع بستون ليبيعه إلى
شركة تويوتا ،وهو استثمر كل ماله في هذا المشروع ،حتى أنه اضطر إلى رهن
حxلي زوجته ،كما رفضت تويوتا قبول العينات الولية من البستون الذي صممه.
استلزم المر سنتين من التجارب حتى وافقت تويوتا على الشراء منه ،لكنه وقتها
احتاج لبناء مصنع كبير ليلبي الطلبيات الكبيرة لشركة تويوتا ،لكن السلطات اليابانية
كانت تستعد لخوض غمار الحرب العالمية الثانية ،ولذا منعت بيع السمنت وقصرته
على الغراض العسكرية ؛
ماذا يصنع هوندا للتغلب على حظر السمنت؟ لقد تعلم هو ورجاله كيف يصنعونه
بأنفسهم ،وشرعوا في بناء المصنع وبدأت طلبيات تويوتا في الزيادة  .حينما انضمت
اليابان إلى الحرب العالمية الثانية  ،حصل هوندا على عقود لتصنيع المراوح المعدنية
لموتورات الطائرات الحربية  ،والتي حلت محل المراوح الخشبية السابقة ؛
كلفت هذه الحرب هوندا خسارة عمالته من الذكور  ،ولذا استعاض هوندا بالنساء
للعمل في مصانعه  ،لكن القصف الجوي من طائرات الحلفاء  ،دمر مصانعه مرتين ،و
في كل مرة كان هوندا يسرع إلى أنقاض مصانعه ويشكر العدو المريكي الذي
اضطرت طائراته إلى إلقاء الفوارغ من خزانات الوقود على الرض ،والذي استخدمها
كمواد خام في مصانعه .في النهاية ،بسبب القصف وبسبب زلزال أرضي قوى ،اضطر
هوندا لبيع ما تبقى سليما من مصانعه إلى شركة تويوتا في عام  1945؛
بعد الحرب ،كان الوقود شحيحا للغاية وغاليا في اليابان ،وكان الناس يبحثون عن
وسائل انتقال رخيصة جدا ،ولذا عمد هوندا لوضع محرك بخاري صغير على دراجاته
الهوائية ،وكم كانت سعادته حين وجد أن هناك طلب كبير جدا على منتجه هذا.
حين استحال الحصول على الوقود  ،اخترع هوندا محركا يعمل على زيت النخيل،
يخرج عادمه على هيئة دخان أبيض كثيف ،ما دفع العاملين لتسمية هذا الطراز
المدخنة ؛
عاد هوندا في عام  1946ليؤسس مختبر هوندا التقني للبحاث ،من أجل وضع
المحركات البخارية على الدرجات الهوائية ،مستعينا بالوفير من بقايا ومخلفات
الحرب ،وسرعان ما راجت هذه الدراجات وانتشرت ،حتى بدأ هوندا يصنع هذه
المحركات في مصنعه ،ولذا حول اسم المختبر إلى شركة هوندا لتصنيع المحركات
)هوندا موتور( ؛

يصف العاملون في الشركة هوندا على أنه رجل يحب الستماع إلى موظفيه،
دائما ما يطرح السؤال :ما رأيك في سير المور في الشركة والمصنع ،ماذا لديك
من اقتراحات وأفكار ،وهو كان ينصت ويستمع ،ما شجع الجميع على التحدث
معه وعرض أفكارهم عليه .على الجهة الخرى ،كان هوندا إذا غضب يرمي
موظفيه بما يقع تحت يديه !؛
تسويق هوندا لدراجاته البخارية اعتمد على دراسة مزايا المنافسين عن قرب،
ومن ثم تقديم ما هو أكثر منها ،وعلى دخول سباقات الدراجات النارية الشهيرة،
والفوز فيها ،وهو حول دراجاته من متذيلة السباقات ،إلى الحصول على المراكز
الولى ،في عدة فئات من السباقات ،ومع فوزه هذا ،زادت مبيعاته وانتشر اسم
هوندا ،وسط أكثر من  200شركة يابانية لتصنيع الدراجات البخارية ؛
في عام  1951أنتج هوندا الدراجة البخارية ذات الشوطين والسعة الصغر )98
والتي لقت نجاحا باهرا بسبب إبداع هوندا Eس م( والتي سماها دريم  -الفئة
في تصميم محركها .في عام  ،1952قدم هوندا الفئة "إف" من الدراجات والتي
حصلت على  %70من إجمالي إنتاج اليابان من الدراجات البخارية في هذا
العام ،وما هي إل برهة من الوقت حتى طرح هوندا شركته في البورصة وبدأ
في تصدير دراجاته للعالم كله ؛
في عام  1955كانت هوندا أكبر منتج للدراجات البخارية في اليابان ،وفي عام
 1958كانت أول من يبيع أكثر من مليون دراجة بخارية في اليابان .في عام 1959
افتتح هوندا فرعه الول في الوليات المتحدة المريكية .في بداية الستينات،
أعلن هوندا عن عزمه دخول معترك تصميم وتصنيع السيارات ،ومثلما فعل مع
الدراجات ،عمد هوندا لشراك سياراته في السباقات ،ومع فوزها في هذه،
بدأت مبيعات سياراته في الزيادة ؛
الطريف أن دراجات هوندا كانت رائجة في اليابان ،لكنها حين دخلت السوق
المريكية ،خربت وعانت من انفجارات وتسربات وعدم رضا من المستخدمين
والراكبين .أعاد هوندا هذه الدراجات إلى اليابان ،وعكف على دراستها ،ليكتشف
اختلف أسلوب القيادة ما بين الراكب الياباني والمريكي ،فالول وقور ل يحب
السرعة ،بينما الثاني يعيش من أجل السرعة العالية في القيادة ،ولذا لم
تتحمل الدراجات وانفجرت وسربت ؛
تجلت عبقرية هوندا مرة أخرى ،حيث استطاع في وقت قصير معالجة مصادر
الخلل ،وغير من تصميم الدراجات لتناسب طريقة القيادة المريكية ،وبعد سنوات
قليلة ،كانت دراجات هوندا تنافس على زعامة السوق المريكية ؛
في عام  1973وعمره  63عاما تقاعد هوندا من رئاسته لشركته ،بعد مرور ربع
قرن منذ أسس الشركة ،وهو أعلن وقتها عن إصرار هوندا على أن تكون شركة
مفعمة بالشباب .بعد التقاعد ،كرس هوندا حياته للخدمات العامة ،وحصل على
وسام رفيع من إمبراطور اليابان ،وعلى تقدير خاص من صناعة السيارات
المريكية .في الخامس من أغسطس من عام  ،1991أسلم هوندا الروح عن 85
عاما ،متأثرا بفشل كبدي ؛
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زواجكم دعارة مشروعة
بعث ل صديقي رسالة يطلبن فيها للزواج ...ثان عرض صريح للزواج أتلقاه خلل شهرين ...وكما ف الرة السابقة ،استعرت

عبارات لنـزار قبان لرفض عرضه قائلة :كن صديقي...؛

لعله جنون كما قالت صديقت هذا الصباح حي كلمتها ف المر ...قد أندم على قرارات هذه حي أشارف الثلثينات كما قالت لطيفة

خلل سهرة اليوم ...قد أبث عن مثل هذه العروض ،لكن بعد فوات الوان ،حي ترحل عن أنوثت ومرحي وجنون وعنادي وعفويت
وجال وحنان وشباب واندفاعي ...قد يدث كل هذا وأجدن وحيدة أبكي الاضي وكل الرجال الذين تركتهم ينسحبون من حيات
بصمت وكل الطفال الذين كنت قد أنبهم وأكرس لم أيامي وليال وقلب وحيات ودموعي وصحت وأعصاب ...قد يدث كل

هذا ...لكن يستحيل أن آخذ قرارا لرد الوف من أن أندم يوما على عدم اتاذه ...فقد أندم أيضا إن أنا أخذته ...هي مغامرة ف كل

الحوال ...لكن أفضل الغامرة با ل أعرف والحتفاظ با أملك وأعيش وأعرف وبا أؤمن به ..؛

كلهم هذا الساء كانوا ضد مفهومي وتصوري للحب والزواج ...ومفهومي هو باختصار أن الزواج ف متمعنا دعارة معترف با

ومقبولة قانونيا واجتماعيا ؛

لست ضد الزواج كشراكة ،كعلقة إنسانية تربط رجل وامرأة أحبا بعضهما واقتنعا واختارا أن يقتسما اليومي معا ...كأغلب الناس،

أبث بدوري عن حب يتوين ويزيد جنون...عن رجل يعلن أرى العال بشكل متلف ...لكن أفضل الختيار القيقي لؤسسة

الزواج ذاتا وليس فقط للشريك الذي سنتزوجه ..؛

أرفض التصور الشائع للزواج كمؤسسة اجتماعية ل مفر منها ونادرا ما نتارها ،لننا غالبا ما نتزوج بالعادة وهذا شيء يؤسفن ...إنه

إكراه تارسه علينا ،لشعوريا وبشكل ل إرادي ،التقاليد والعادات والعراف التوارثة والقانون ...لننا نرى أنفسنا ف منظومة معترف
با ومقبولة قانونيا واجتماعيا .أسطورة اسها "السرة" ...نط عيش متعارف عليه ول يدع مال للتساؤل ،لن الختلف والتغيي قد

ييفاننا .قد نتار عن اقتناع الشخص الذي نرغب ف الزواج به ،لكننا نادرا ما نتار فكرة ومؤسسة الزواج نفسها بل نضع لا...

نتصور أنه اختيار ف حي أنه سلطة متمعية تارس علينا منذ ولدتنا من خلل التربية والسلوكيات والوارات التداولة وأفلم السينما

والروايات ...دون أن ننسى أن الفشل يتربص بكل الارجي )وخاصة الارجات( عن هذا العرف ...الفشل والرفض والشفقة اللذين
غالبا ما نتار تفاديهم بأي شكل من الشكال ...صعب جدا ف متمع ل يعترف بالفرد بل بالماعة ،أن تعيش متلفا ...ويبقى الل

السهل والنسب لتفادي الختلف الزعج أن تندمج وتنصهر ف التداول والشائع والعترف به ...أن تقلد الخرين وأن تتفظ لنفسك

–أحيانا -بامش من الرية ف الختيار :اختيار من ستمارس معه اللعبة ...اختيار ذلك الذي سيجعلك تكسب رضى التمع

والقانون ..؛

تر الن أمام أعين كل العلقات الزوجية الت أعرفها ...هل هذا هو زواج العقل الذي يقترحه علي صديقي؟ هل هذا هو زواج الب

الذي تكلمت عنه لطيفة هذا الساء؟ الكيد أنه ليس هذا الزواج الذي أحلم به ...صديقت قالت هذا الصباح إن ربا آخر

الرومانسيات النونات اللئي يعشن على كوكب الرض حاليا ...قد تكون مقة ،لكن أرفض أن أعيد إنتاج إحدى هذه الزيات الت
أراها أمامي ...أرفض علقة حب يكمها القانون والتمع قبل البيبي ...أرفض علقة حب يقننها عقد نتحدث فيه عن الصداق

ومؤخر الصداق والدايا والنكاح واللع والتعة والنفقة ...أرفض علقة حب نقننها ف الكمة ليعترف التمع ببنا ويسمح لنا القانون
بأن نب ونارس النس وننجب أطفال ...أرفض علقة حب "تنتهي بالزواج" لن أبث عن حب ل ينتهي ..؛

سناء العاجـي
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رأي

الغلف

بي الصحفي و الدون كان اليزان
بندر رفه

على كل صحفي عرب ) أو كاتب عمود أو  ..أو  ( ..التطو¬ر من ) صحفي ( إل
) مدو¬ن ( … لاذا ؟

لذا ! ؛

الدون  ..يعلم أن¬ه من عموم الناس الت تكدح لتعيش  ..بينما الصحفي ) غالبا (
ينسب نفسه إل الطبقة الخملي¬ة ذات البعاد الفكري¬ة و الطروحات الثقافي¬ة المقاء
الت تعيد و ل تزيد  ..و طبع̄ا تراه من رو¬اد القاهي و مدمن جراك و من أهل

مقارنة سريعة بي الدوني و الصحفيي  ) ..فكلهم إعلميون ( ..لكن الفرق

الكيف العال  ..و من الصامتي ف اللقائات الدبي¬ة ..؛

الدون  ..نعلم غالب̄ا عن حياته الشخصية و أخلقه و طباعه  ..أكثر بكثي ما نعلم

) خذوا الكمة من …( ؛

كبي ؛

عن أي صحفي  ..فنكو¬ن مع الدو¬ن رابط̄ا أقوى ..؛

الدون  ..نعلم غالب̄ا عن تصصه الدراسي  ..و مستوى تعليمه  ..و خلفيته الثقافية
و إنتماءه الفكري بشكل شبه علن  ..بينما الصحفي يسعى لخفاء هذه العلومات

قدر إستطاعته  ..رغم أنا قد تظهر واضحة ف كتاباته ..؛

الدون  ..غالبا  ..نعلم من هم أصدقاءه  ..و ما هو ميطه  ..و مستواه العيشي ..

بينما الصحفي  ..ل يفض¬ل إظهار معلومات كهذه ..؛

الدو¬ن  ..غالب̄ا يكتب صوت العقل  ..بينما الصحفي غالب̄ا ياول كتابة الكمة ..
الدو¬ن  ..إن اختلفت حوله الزمان  ..فسيبقى هو الدو¬ن  ..أم¬ا الصحفي ..

متلو¬ن ..؛

الدو¬ن  ..غالبا ) غي مقولب فكري¬ا (  ..بينما الصحفي غالبا  ) ..مقولب فكري¬ا (
حت¬ى و إن ل يرغب ف ذلك ..؛

الدون  ..غالب̄ا ينقل الخبار الهمة و الطية ف مدونته قبل الصحفي ف الصحيفة

بيوم على القل ..؛

الدون  ..غالب̄ا يهدف إل ) فتح العقول (  ..بينما الصحفي غالب̄ا يهدف إل

الدو¬ن  ..بإمكانه وضع نقاط بي الكلمات  ..هكذا … … مثل  .. .ال .. .

الدون  ..غالب̄ا تقرأ له الفئات الشابة الستعد¬ة للفكار الديدة  ..بينما

الدو¬ن بإمكانه ف مدونته إنتقاد الصحفي كما يلو له و سيتظاهر الصحفي بأنه ل

) إغلقها ( ..؛

بينما الصحفي ل يستطيع فعل ذلك  .. ..مروم ! ..؛

الصحفي  ..ل يقرأ له إل¶ا الشي¬اب و العواجيز  ..لنم يدون الصحفي غالب̄ا كما

يقرأ الوضوع أصل  ..بينما الصحفي لن ينتقد الدو¬ن ف الصحيفة لنه سيلقى سيل

الاسوب ..؛

الدو¬ن  ..صديق للمدو¬ني الخرين  ) ..غالب̄ا ( … ..بينما الصحفي  ..عدو

وجدوا عليه آبائهم  ..و لن الصحيفة الورقي¬ة تناسبهم أكثر من شاشة
الدون  ..غالبا  ..يضع روابط̄ا ف مواضيعه بإمكانك الذهاب لا فور̄ا للتحقق من

جارف̄ا من ) الشرشحة اللكتروني¬ة ( ف الدونات ..؛
للصحفيي الخرين ) غالب̄ا ( ..؛

الصادر على النترنت  ..بينما الصحفي إن وضع مصادرا ) ف النسخة الورقي¬ة (

الدو¬ن  ) ..غالبا ( يناقش القر¬آء ف تعليقاتم على موضوعه  ..لكن الصحفي

أي روابط عادة ..؛

اللكترونية من العدد  ..تن¬ب̄ا للنقاش ..؛

فلن تستطيع الضغط عليها للتحقق من ما يقول  ..و النسخة اللكترونية ل تمل

) غالب̄ا ( يتظاهر بأن¬ه ل ير على تعليقات القرآء على موضوعه ف النسخة

الدو¬ن  ..ل يسرق مواضيع الصحف و ينسبها لنفسه  ..بينما عاد طبيعي¬̄ا أن يسرق

الدو¬ن  ..إن ت¶ت مضايقته  ..فستقف معه الكرة الرضي¬ة عن بكرة أبيها  ..بينما

الدو¬ن  ..ل يتاج إل وضع نفس ) الديباجة ( الهترئة ف إفتتاحية و خاتة الوضوع

الدو¬ن  ..بإمكانه نشر موضوع جديد ف الساعة الادية عشرة قبل منتصف

الصحفي مواضيع الدونات و ينسبها لنفسه بكل وقاحة ..؛

الصحفي  ..إن ت¶ت مضايقته  ..فلن يعلم عنه أحد  ..و لن يسأل عنه أحد !؛

 ..بينما الصحفي ) ف بعض الواضيع ( ملزم بالديباجة ذاتا ) منذ العصر الموي

الليل  ..أما الصحفي  ..فل يستطيع لن الصحيفة لا جدول مÀحكم للوقات ..؛

الدو¬ن  ..قد تد له وظيفة واحدة أخرى غي التدوين  ..بينما الصحفي  ..له غالبا

الصحفي  ..فل يستطيع فعل ذلك ف الصحيفة ..؛

إل اليوم ( ..؛

الدو¬ن  ..بإمكانه نشر موضوع بكلمة سري¬ة  ..تعطى لشخاص مدودين  ..أم¬ا

ألف وظيفة ف نفس الوقت من سسار عقار و مقاول و معق¶ب و خط¶ابة إل ملل

الدو¬ن  ..ينشر ما يريد بكل حر¬ية ل رقيب عليه إل ال تعال  ..أما الصحفي ..

الدون  ..غالب̄ا يهمه متوى الوضوع أكثر من العنوان  ..بينما الصحفي غالب̄ا تمه

للصحيفة ..؛

أسهم و ملل رياضي و هو أكثر واحد يفهم ف كل شيء …؛
فرقعة الـ) مانشيت ( أكثر من التوى ..؛
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فهناك من يراجع مواضيعه قبل نشرها ليحذف كل ما يالف الجندة الفي¬ة

الدو¬ن  ..بإمكانه مع بقي¬ة الدوني إظهار موضوع للسطح خلل ساعات قليلة
بالنشر و بتعقيبات سريعة من الدونات الصديقة ) قد يصل عددها للمئات ( ..
بينما الصحفييون يتناولون وجبة العشاء ..؛

الدو¬ن  ..بإمكانه إرفاق مقاطع من يوتوب  .. ..الصحفي ل يستطيع ! ؛
الدو¬ن  ..بإمكانه حذف القال أو تعديله أو الضافة إليه بعد نشره  ..بينما
الصحفي  ..ل يستطيع  ..ما يؤدي أحيان̄ا إل منع صحيفة بكاملها من دخول
الدولة  ..و تسحب نسخها من اللت  ..و فيلم هندي ..؛

الدو¬ن  ) ..غالبا (  ..حسبه ال و نعم الوكيل  ..بينما الصحفي ) غالبا ( حسبه
علقاته مع بعض الوجهاء ف ميطه ..؛

التدوين ..بينما الصحفي  ..يتاج إل بعض التصاريح و القابلت و القبلت
الواسطات  ..و العزائم و الثلوثة ..؛

الدو¬ن  ) ..غالب̄ا ( سعيد بأن¬ه مدو¬ن  ..بينما الصحفي ) غالب̄ا ( ساخط على وضعه
و ف حرب يومية مع أحد أعداءه ف نفس الصحيفة و طبع̄ا عينه على أحد الكراسي

الكب ف الؤسسة الصحفية ..؛

الدو¬ن  ..عندما يقرأ صحيفة يصاب بالغثيان !  ..بينما الصحفي  ..عندما يقرأ
مدو¬نة يشعر بالسعادة ..؛

يكفي ؟  ..الباقي عليكم ..؛

مع إعتذاري لبعض الصحفيي التمي¬زين  ..نعم  ..هناك إستثناءات  ..و ل تشيلو

الدو¬ن  ..بإمكانه نشر موضوع كامل باللهجة العامي¬ة  ..و موضوع آخر نصفه

فخاطركم من الدوني  ..الوضوع من باب الدعابة  ..و كل الصحفيي باجة

الصحفي  ..فـ) غالب̄ا ( سيضحك عليه الصحفييون الخرون إن نشر موضوعا

ميزة أخية ؛

عامي¬ة و نصفه فصيح بكل أريي¬ة  ..فقر¬اء الدونات معتادون على ذلك  ..أم¬ا
بالعامي¬ة  ..فلن يفعلها و إن رغب فيه من باب التغيي ..؛

الدو¬ن  ..ل يتاج إل أي قبول ف مؤسسة صحفية و ل لتصريح أو رخصة لمارسة

لتشجيع ليدخلوا عال التدوين الواسع ..؛

الدو¬ن  ..بإمكانه ف ناية الوضوع الساخن أن يكتب ) كان هذا الوضوع من باب

الدعابة (  ..أم¬ا الصحفي  ..فل يستطيع أن يفعل ذلك ..؛

حول وضعية اللغات واللغة العربية في المغرب
هناك اعتقاد راسخ لدى الشارقة عن الغرب مفاده أن الغاربة يهتمون بالفرنسية أكثر من العربية ،حت ليخيل إليهم أن الغاربة يتحدثون لغة موليي أحسن
من الفرنسيي أنفسهم ،وأن اللغة العربية لغة ضعيفة عندهم ل يستطيعون أن يبينوا با ،فما أدراك بإتقانا والتفنن ف الديث بشواردها وفقهها ،والق أن
حالة اللغة العربية عندنا ليست أحسن حال من باقي اللغات ،فل يغرنك ما تسمعه ف لجتنا من كلمات فرنسية أو إسبانية أو كلمات مهولة تبحث عن

هوية لا ،فبحكم تربت أصبحنا للسف ل نعرف أية لغة ؛

هناك إخفاق شديد ف تعلم اللغات ف الدارس الكومية ،ل يستطيع تلمذتنا أن يتحدثوا بأية لغة  :ل العربية ول الفرنسية ول النليزية ولو لدة دقيقة

واحدة ،إذا أخذنا العربية أستطيع بكم تربت التواضعة أن أؤكد موتا ف نفوس الشباب ،ول أقصد اللغة الامدة الت تل الكتب والقررات الدراسية،

فهذه ماتت منذ عقود ،بل منذ قرون ،ولكن أقصد تذوق النصوص الدبية الميلة ،والتفاعل مع روح الياة النابضة بالقيم الخلقية السامية الت ل تلو

لغة منها ،ول ينقطع وهجها على مر التاريخ ،فتذوق اللغة وما تفل به من قيم الياة معدوم عند شبابنا ،وسببه هو أننا نفرض عليهم وسائلنا القدية ف

تلقي اللغة دون أن ناول أن نفهم ولو للحظة واحدة أن عالنا غي عالهم ،وأن مثلنا غي مثلهم ،فما كان يطربنا ف السبعينيات وبداية الثمانينات ل يعد
يطربم ،بل إنم يلعنوننا ف سرهم وإن أبدوا لنا احتراما زائدا متصنعا تفرضه طقوس الراتب الجتماعية وبقية حياء خافت سيزول مع اليام !؛

ولو أخذنا الفرنسية أو النليزية فنستطيع أن نؤكد أن الذين بقدورهم أن يتحدثوها هم طبقة من النعم عليهم يستطيعون دفع ثن هذه الدروس لنصاف

أساتذة فاشلي التهمتم الادية الصاخبة فلم يفرقوا بي ضرورة العيش الكري وبي واجب تلقي الشباب أصول الكفاح من أجل اكتساب معرفة حقيقية

تعتمد ف أساسها على الذات والتعب والحساس بلذة التعب ف التعلم وتثقيف الذات ،ولو تادنا ف هذا المر فسنجد أنفسنا بعد سنوات قليلة ف
مشكلة حقيقية :مشكلة معرفية وليس فقط مشكلة ف التعليم ؛

إن اللغة بالنسبة للجيل الذي أنتمي إليه هي الرف والكلمة والملة ،وربا الفقرة والنص ف أبعد تصور ،لكن اللغة بالنسبة لذا اليل ،هي الصورة

والنغمة والركة ،وربا أيضا الحساس بالعجز وكراهية كل من يذكرهم بفاهيم تقليدية من قبيل الواجب والسؤولية والثقافة ،وهذه مسألة يب أن ينتبه
إليها الربون ويعملوا بقتضاها مع الشباب ؛

ف الصلة إن وضعية اللغة العربية واللغات الية ف بلدنا ف وضعية ل تسد عليها ،وليس ف استطاعتنا إل أن ننبه إل ضرورة التفكي الدي ف السألة

مع إشراك الهتمي من علماء نفس وعلماء اجتماع ولسانيي وغيهم من أهل الختصاص ف دراسة هذه الوضعية ،لكن حذار أن نقع ف الطأ الذي نقع

فيه دائما :استبعاد الفئة الستهدفة من العملية وهي فئات الشباب ،استمعوا إليهم فعندهم من العلم والذكاء وقوة الرادة الشيء الكثي ؛

محـمد بنسعـيد
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إعـلن كومـيدي

سهام القيقة

أحصنة تركض !
حوافر تشق طريقها عب تربة حراء ،وذيول تتز بركة بطيئة رشيقة خلبة..
وف مشهد سلس رائع تتحول الحصنة إل قطار سريع من نوع ”الرصاصة“..
مشهد فذ :القطار ير فوق قنطرة حديدية عملقة معلقة ف الفضاء فوق نر

رقراق صاف ..وعلى صفحة الياه تنعكس صورة الحصنة ترافق حركة القطار
بانسجام باهر..

بعض اللمحات الخراجية  ،والؤثرات البصرية بتقنيات ثلثية البعاد ..ت
يدخل القطار مطة متطورة ل أظن اليابان نفسها تتوفر على مثلها ..ويتوقف
بكل سلسة..
هناك ..يظهر رجل ذو ملمح أوربية أكثر من اللزم ،يبتسم ابتسامة أسج من

اللزم ،ويغادر تاركا عدسة الكاميا تتجه لتلتقط مشهد ساعة حائطية عملقة
رائعة..
ث اللقطة الكوميدية” :يظهر الشعار الاص بالكتب الوطن للسكك
الديدية“ ؛

أكتد أبكي من شدة التأثر ،لكنن ف النهاية ل أستطيع كتمان ضحكت اللجلة
الت أطلقتها وسط الماهي الندهشة ف مطة القطار » الدار البيضاء اليناء « ؛
مشهد مرعب! مرعب!!؛

إن مسؤول الكتب مولعون باليال العلمي على ما يبدو..عمل متقن رائع ل
تأت به إل قرية مرج مترف موهوب ،ومؤثرات بصرية ذات تقنية عالية..

الشكلة الوحيدة هنا تتلخص ف سؤال واحد بسيط ” :ما العلقة ؟“ ..أين

يتوقف الواقع ويبدأ اليال ف ذلك العلن البهر؟ القيقة أن الواب سيكون
ميبا للمال ،إذ أن الواقع لن يتوقف لنه ل يبدأ أصل! كل لقطات العلن

خيال ف خيال ..وخيال مغرق ف اليال أصل !!؛

من العروف أن العلنات تعتمد على تميل النتوج وإظهاره بأبى حلة ،ل أن
تظهر ذهبا وأنت تتحدث عن خشب مثل!

ل يزالون يلكون قطارات قدية فقط ،وحت وإن كانوا قد أحضروا واحدة
جديدة فهي ليست بالستوى الرائع ،ول تفرق عن الوجود أصل إل بأنا من
طابقي ول تتوقف ف أغلب الطات الثانوية ،ما يوحي بأنا أسرع! غي ذلك،
ل أجد فرقا كبيا! مع العلم أن أغلب القطارات الديدة مركون حاليا ف

انتظار توله إل كتلة حديد صدئة صالة للستهلك الغرب العتاد !؛

أما عن السافر الذي يبتسم ف بفرح ف العلن ،فلست أظنه يت للواقع بأية
صلة .فبغض النظر عن ملمه الوربية الواضحة ،ل أحد يرؤ على البتسام ف

مطة القطار بعد تأخر هذا الخي لكثر من نصف ساعة  ،وهو معدل

التأخرات العتاد الألوف الت قد تصل إل أكثر من الساعة والنصف ف أيام
.العياد والناسبات للضغط الشديد على القطارات
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دعن الن أصف لك الشهد داخل أي قطار ف يوم من أيام عطل العياد:
باختصار ،ستكون واقفا بتأثي اللتصاق  .يكنك أن تريح قدميك قليل بتخفيف
الضغط عليهما  ،أو رفعهما عن الرض تاما دون أن تاف من السقوط لن الضغط
الانب كفيل بملك ؛

ستجد كوع أحدهم مغروسا ف بطنك  ،ومرفق آخر يكاد يقتلع حنجرتك من
مكانا ،ف حي ياول ثالث إخراج إصبعه الذي دخل أنفك مصادفة  ،ورابع يرم
لك عينا كلما أراد أن يتحرك ،ول ينسى أن يعتذر إليك بكل تذيب بأن يدوس
قدمك وهو ياهد للخروج ف الطة القادمة .

انس الرحاض لو كانت الطبيعة تناديك ..أما إن كنت مصابا بالتهاب البوستاتا،
فمن الفضل لك أن ترتدي حفاظات قبل الركوب .

انس تريك أي طرف من أطرافك ف حالة تنميلÈه  ،فلن تستطيع ذلك قط..
انس ماولة النول ف أية مطة ثانوية ،لنك لن تصل إل الباب ف الوقت الناسب
قط ..إل لو كنت من أصحاب الثث العملقة من نوع البوابات الصفحة ..حينها
يكنك ببساطة أن تدهس عشرين مواطنا وتقتل مواطنا أو اثني على سبيل الترفيه

كي تنل ف الطة الت تب!
يتحدثون عن الراحة ..يتحدثون عن المان ..ف حي ل يستطيع حت ركاب

الدرجة الول ضمان أمكنتهم أوقات الضغط الشديد بعد أن يهجم ركاب الدرجة
الثانية على مقصورات الدرجة الول ..وإل من يكنك أن تشتكي؟ ل أحد طبعا ف
مثل تلك الحوال الت يتفي فيها كل السؤولي من القطار ،ول يستبعد أن يكون
هذا الخي يتحرك آليا بالبكة بعد أن يفقز السائق بدوره فارا من تلك الهزلة..
ف عطلة عيد الولد النبوي السابقة ،تأخر القطار ف الوصول إل مدينة مراكش
لكثر من ساعتي ..وحيث أن هنالك تذاكر للربط الباشر بي الرباط وجنوب
مراكش عب شركة الافلت )سوبراتور( الت تنطلق ف وقت مدد ،فإن الركاب

التوجهي للجنوب ل يدوا الافلة بانتظارهم لتام الرحلة .لن هذه الخية كانت
قد تركت بالفعل .ث بدأ الركاب بالطالبة بقهم ،ولؤوا إل الحتجاج مع ساعات
الصباح الول ،بعد أن ل يهتم أحد لمرهم وشكواهم الادئة ..حينها كان الرد

الباشر هو حضور رجال مكافحة الشغب ل لشيء سوى لن اللك كان ف زيارة
للمدينة ذلك اليوم ،وليس من الستحب أن تصله بشائر أخبار من ذلك النوع..
هكذا يعامل الواطنون الشرفاء ببلدنا السعيد حينما يطالبون بقهم بعدم التعرض
للنصب والحتيال ..بالعصى لن عصا..

فهنيئا لنا بكتب سككنا الديدية..
وهنيئا لنا ببلدنا العامر !؛

عصام إزيمي

استـراحة
المقاديير
القاعدة ؛

علبة بسكوت دايستف مطحون
ملعقة صغية قرفة مطحونة
ملعقتي كبيتي سكر بن

My Delicious Cheese Cake

اصبع ونصف زبدة ذائبة
الطبقه الثانية ؛

قطعة جبنة

كيي 18

كوب كرية خفق Whipping cream
بيضات 3
ربع كوب لب
كوب سكر
ملعقة صغية فانيل سائلة

التزيين
حشوة الفراوله او الكرز Pie filling

الطريقة
تـخلط مقادير القاعدة  ،وتوضع ف صينية التشيز كيك وتضغط جيدا
نعمل الطبقةالثانية كالتال ..؛
نفصل الصفار عن البياض  ،ونفق البياض لوحده بواسطة خلط الكيك حت يصبح كالثلج
نلط باللط الب والسكر واللب والكرية والصفار والفانيل بسرعة عالية
بعد ان تتزج تاما ،نضيف البياض الخفوق للخليط ونلطه لدة دقيقة بسرعة منخفضة جدا
نصب الليط على طبقة البسكوت
ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة  350فهرنايت  ،لدة تتراوح من ساعة ال ساعة
وربع
ترج من الفرن وتبد ث نضع عليها طبقة الفراولة
توضع بالثلجة حت تتماسك ث نفصل قاعدة الصينية عن الوانب
تقطع وتقدم
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فوتون
Photon

الدماغ البشري والكمبيوتر !؟
الدماغ هو مجرد كمبيوتر  ،أم الكمبيوتر كأنه دماغ ؟
الشق الول من العبارة الكثر إستخدام/ا وشيوعا /بين الكتاب
والمختصين  ,فالكثير مقتنع على أن الدماغ هو كمبيوتر بالدرجة
الولى  ,وأنه أفضل من الكمبيوتر اللي  ،بحجة أن الدماغ هو
اخترع الكميوتر وليس العكس ؛
في الونة الخيرة خرجت دراسة عملية رصينة للعالم المريكي
جيمس تريفل  ،نشرها في كتابه ) هل نحن بل نظير ( فاضل في
دراسته بين الدماغ البشري والكمبيوتر  ،وطرح سؤالين لمناقشة
هذا الموضوع ؛
هل يشبه الدماغ الكمبيوتر من حيث التركيب ؟
هل يستطيع الكمبيوتر أن يعمل مثل الدماغ ؟
وللجابة عن السؤال الول ضرب المثال التالي  :لو أن شخصا
رأى عربة يجرها ثور على الطريق  ،وطائرة تسير على المدرج ،
واستنتج هذا الشخص بأن العربة والطائرة متشابهتان طالما أنهما
كلهما يسيران على عجلت  ،وبالتالي فهما متشابهان في
التركيب ،أي أنه اعتمد على حجة السير على العجلت فقط في
إثبات حجة الشبه في التركيب ! وللرد على هذه الحجة هي الشارة
ألى كل الفروق البنوية بين الثنين  :للطائرة جناحان وليس للعربة
أي منها  ،للطائرة محركات العربة ليس لها ذلك  ،العربة يجرها
الثور  ،وهلم جرا .. /ناهيك عندما تقلع الطائرة وتطير ول تستطيع
العربة التي يجرها الثور  ،إذن حجة تشابه البنية بسبب تشابه
بسيط في السير على العجلت لكل من العربة والطائرة  ..ل تثبت
أي وجه للشبه في التركيب  ،كذلك هو الحال بين الدماغ البشري
والكمبيوتر ،فإذا كانا يتشابهان في حفظ معلومة ما واسترجاعها ،
وحل بعض المسائل الرياضية  ،أو تنفيذ بعض الوامر  ..ل يعني
أبدا /وجود شبه في التركيب  ،تركيبه الخاص التي أبدعه الخالق
عز وجل  .وللكمبيوتر تصميم مختلف تمام/ا عن تركيب الدماغ
البشري  ،والذي يكفيه فضل /أنه هو من أخترع الكمبيوتر وليس
الكمبيوتر من أخترع الدماغ ؛

OR

اما الجابة عن السؤال الثاني  :هل يستطيع الكمبيوتر أن يعمل مثل الدماغ ؟ وجد تريفل أن الدماغ البشري والكمبيوتر
ل في المسائل الحسابية المعقدة  :الدماغ قادر على حلها  ,بينما تجد الكمبيوترات صعوبة
جيدان في أمور مختلفة  ,فمث /
في ذلك  ,في المقابل نجد أن الكمبيوتر ل يجد اي صعوبة في تذكر قائمة طويلة من السماء والرقام التي رتبت بطريقة
عشوائية أو منظمة  ,وهذه السماء والرقام تكون لطلب مدارس أو ضيوف حفل كبير أو غير ذلك من الكم الهائل من
السماء والرقام  ,بينما يعجز الدماغ البشري في حفظ ذلك  .ومهما حفظ من أرقام ومعلومات فإنه ليستطيع أن يبقي
ذلك في ذكرته  ,ما أخترع النسان الكتابة ال للتغلب على هذا العجز في حفظ المعلومة واسترجاعها  ,والتي يفوقه فيها
الكمبيوتر بما ليدع مجال /للمقارنة بين قدرة التخزين الهائلة للدماغ البشري والكمبيوتر !!؛
توصل العالم جيمس تريفل في نهاية دراسته أن الكمبيوتر والدماغ البشري يكمل كل منهما الخر وأن انهما يشكلن
شراكة كل منهما يزود الخر بما ليستطيعه  ,فالدماغ له وظائف ل يستطيع الكمبيوتر القيام بها  ,والتي من أهمها ما
يتعلق بالعواطف والمشاعر النسانية و المرو التي نشير اليها في العادة بالبداع والفن ؛

سلـوى القاسمـي
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بدون تعليق

أما بعد ؛؛؛

من التالي ..؟

اليوم السابع بعد الائة ..و ل جديد  ،ل ماكمة  ،ل تم  ،ل أخبار  ،...الشيء الوحيد الؤكد هو أنه معتقل !!؛ ل يعتقل فؤاد الفرحان من أجل
جنحة أو جناية ارتكبها  ،ل  ،بل لنه غرد خارج السرب  ،و تطى خطوط اللعب الت رسوها ؛ أعلن بكل بساطة  ،عن ما يتلج صدره  ،و
ما يؤمن به  ، ..بصراحة و حرية ؛ إذ اتذ مدونته قناة يذيع عبها قناعاته و أفكاره للعال ؛
بعتقال الفرحان تكون السلطات السعودية قد أعلنت الرب -حرب خاسرة -ضد الدوني  ،حرب ضد حرية الفكر  ،و حرية الختيار ؛ لقد
حجز هؤلء اللدون -ربا دون أن يدروا -مكانـهم باكرا هناك ،..هناك بي متلشيات التاريخ  ،أين يرقد الهال و أعداء التفكي  ،..نعم
سيمون ف مزبلة التاريخ  ،و إل البد ؛ أما فؤاد الفرحان فقد أسدوا له خدمة جليلة بنقش اسه على جدران التاريخ الذهبية  ،بي الدافعي عن
حرية الرأي و التعبي ؛

ل يستفد هؤلء الغبياء من دروس التاريخ  ،كلهم يعرفون جان دارك  ،لكنهم يهلون من أعدمها ؛ يعرفون أيضا غاليليو  ،لكنهم ل يعرفون
من أحرقه ؛ و كذلك سيكون ، ...سيذكر التاريخ فؤاد  ،و لن يذكرهم  ،و حت إن ذكرهم فسيسم لم أبشع الصور ؛

أمثال الفرحان كثر  ،فمن عبد الرحن منصور  ،مرورا بإبراهيم الزعفران  ،إل أحد قاسم ...؛ كلهم مرميون ف زنازن بلد العرب  ،أما نن
الحرار -ربا ل نكون كذلك -ننتظر أن نـفتح الباب يوما لنجدهم ف انتظارنا ؛
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أسامة الشهبي

أريد أن أعرف المؤلف
من هو الؤلف؟ سؤال أكرره كثي̄ا ومع ذلك ل أجد إجابة ،أشتري كتاب̄ا لنه أعجبن وأود أن أعرف مؤلفه أكثر لكن ل أجد أي صورة له ول أجد صفحة تعرفن
بالؤلف وليس هناك عنوان أو موقع يوفر ل وسيلة اتصال مباشرة بالؤلف ،فهو مرد اسم على غلف الكتاب ،القليل من الكتب العربية الت تضع ف الكتاب صفحة
تعرف بالؤلف ،بينما كل الكتب الجنبية الت اشتريتها ل تلو أبد̄ا من هذه الصفحة ،وف الغالب الصفحة توي صورة للمؤلف وعنوان̄ا لوقعه ؛
إن أردنا للكتاب العرب أن ينتشر فل بد من أن نعر¬ف القارئ العرب بالؤلف ،ووسائل التعريف كثية ،حفلت توقيع الكتب إحدى هذه الوسائل ،وف معرض الكتاب
يأت بعض الؤلفي ليوقعوا كتبهم ،كما فعل ف هذا العام العلمي تركي الدخيل حيث وقع كتابه الطريف ”مذكرات سي سابق“ ،وقبل عام أو عامي زار العلمي

أحد منصور العرض ووقع أحد كتبه ،وهذا أمر طيب ،لكن ل بد من استمراره طوال العام وليس فقط ف معارض الكتب ؛
مكتباتنا يب أن تطرح الكتاب بأسلوب تسويقي ول تكتفي بوضعه على الرفف ،لاذا ل تنظم الكتبة حفل¯ صغي̄ا يأت فيه الؤلف ليوقع نسخ كتابه؟ لاذا ل تنظم

ماضرة أو ندوة أو لقاء مفتوح̄ا بي المهور والؤلف؟ وجود الؤلف وتفاعله الباشر مع الناس يعل للكتاب روح̄ا متلفة ،فلن يعود الكتاب مرد أوراق مغلفة وله سعر
مدد ،بل سيكون له قيمة متلفة ل أعرف كيف أعب عنها هنا ،لكن يكنك أن تقارن بي كتاب اشتريته بدون أن ترى مؤلفه وكتاب آخر اشتريته بعد أن رأيت الؤلف
وتناقشت معه حول الكتاب ،الكتاب الثان له قيمة أعلى وأفضل من الكتاب الول ؛

أما وسائل العلم فيجب أن تتهد أكثر لتعر¬ف الناس بالؤلفي ،فتعقد معهم لقاءات وحوارات ،ووسائل العلم تفعل ذلك فعل¯ ،لكن ليس بالقدر الكاف ،أحد نوم
”الوسط الفن“ يد من التغطية ما ل يدها عشرات أو مئات الؤلفي ،يكفي أن تتصفح الصحف وتتنقل بي الفضائيات لترى كم هي الساحة الخصصة لحدى
الغنيات ،وهي مغنية واحدة فكيف لو جعنا معها أسلحة الدمار الشامل الخرى ؟

ث على الؤلفي أن يقوموا بإنشاء مواقعهم الاصة ،أعلم أن هذا صعب على بعضهم لعدم وجود البة أو التفرغ أو المكانيات ،لكن بالتعاون مع الشباب حول العال
العرب يكن إناز الوقع ،أنا متأكد من أن هناك شباب يريدون التطوع لنشاء مواقع مفيدة ويتحملون بعض تكلفتها أو يقومون بإنشاءها ف خدمات استضافة مانية
حت يتيسر المر لنقل الوقع إل خدمة استضافة تارية ؛

هذه أفكار عامة لكيفية تعريف الناس بالؤلفي والفكار كثية ،ل بد من تطبيق شيء منها ،ل يعقل أن تضي العوام ول أجد إعلن̄ا واحد̄ا لي مكتبة تعلن فيها عن

زيارة مؤلف للمكتبة لتوقيع الكتب أو للقاء ماضرة ؛

عبد ال المهيري

معتقل منذ  10دسمبر
بإحدى زنازن مملكة
الظلم الباردة
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