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تعتعة

الىت" الدستور"محدت اهللا أنه ألسباب ما، تأجل نشر تعتعة 
آتبتها قبل أحداث جمزرة غزة وما تالها، آانت تطويرا لفكرة

 تصورت من خالهلا" املخ العاملى اجلديد"طرأت ىل حول ما أمسيته 
حتاول أن تستقل عن سلطات أن شبكة اإلنرتنت العاملية، وهى

املرآزية، هى مبثابة مخ عاملى  املال واالستغالل واالستهالك
جديد يتشكل ويتربمج مبا يناسب مرحلة اإلنسان املعاصر، محدت
اهللا أن هذه التعتعة تأجل نشرها فقد بدا ىل أنه من غري

  .أن يكتب أى آاتب بعيدا عن هذه البشاعة الىت جترى  الالئق

لقد  ا أآتب، وملاذا أآتب؟ وملن أآتب؟ مث ماذا؟طيب ماذ
آتبوا آل شىء ىف آل اجتاه، بكل أسلوب، آتبوا غاضبني حمرضني
مهيجني ساخطني، آما آتبوا مربرين، مؤجليني، متعقلني، متفرجني،

حتول مؤشرالغضب بعيدا عن إسرائيل وآْشف دور أمريكا. جبناء
، أوعلى اجلانب!!هداءاهتام إيران والفرس والش  واملال، إىل

سباب مصر وختوينها، واستمر الرتاشقق بني الفريقني: اآلخر
، حىت آادت تتوارى أشالء الضحايا الشهداء وأار"باأللفاظ"

الدم الطاهر بني ثنايا الكلمات، فماذا أآتب، وملاذا؟ أليس
األوىل أن يتواصل جهد آل الناس آل الوقت للسعى الستعادة

شبكى جديد ميثل أنواعا أرقى  ىف تشكيل  معاعقل البشرية 
تصحح خلل التعصب، وجلطات احلروب،  من التواصل البشرى

  ونزيف استغالل البشر للبشر؟

الذى جيرى عرب العامل اآلن تواصال إلكرتونيا، يعلن آيف أن
الناس قد امتلكوا أداة تبدو قادرة على مواجهة احلكومات

اد اإلعالم التقىن الشعىباخلائبة واألموال القاتلة، آ
التواصلى التلقائى األحدث أن يؤآد المرآزيته وقدراته،
تتضاءل سطوة الدولة والشرآات على وعى الناس باضطراد حىت

  .يبدو أن مث حتوال نوعيا حيدث للبشر

خطر ىل أن الذى جيرى ىف غزة، والعراق، وأفغانستان، وآل
يم ىف تآلف املخ العاملىالعامل املظلوم، واُملسَتغل، هو خلل جس

احلاىل، وأنه مل يعد من املمكن أن ينصلح هذا اخللل مبجرد رأب
 صدع القهر بأنواعه، أو وقف نزيف حروب اإلبادة، تصورت أن 
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احتالل ألرض الغري، أو قتل لألبرياء، بقدر  اجلارى ليس جمرد
ما هو هتديد ملسار البشرية مجعاء، وما مل يتكاتف آل البشر

  .إىل االنقراض الشهداء األطهر، ىف طريقها لصده، فنحن در دم

تصادف حدوث عطل آابالت اإلنرتنت منذ أسبوعني وأنا أعايش
  حماوالت مخ أخى األآرب إلعادة الرتبيط لتجاوز آثار جلطة
مفرتسة، آانت نيورونات خمه حتاول االلتفاف حول التلف بكل

بيتهقوة احلياة، جتلى ذلك أآثر بعد أن غادر املستشفى إىل 
ليغيب من جديد، آنت أقرأ ىف عينيه  حيث آان يفيق حلظات،

جهود إعادة برجمة خمه، آنت أقرأ فيهما أمله، وحماوالته
للتعرف على وجهى حني أقرتب منه، آانت عيناه تربقان بالرضا
وأنا أمّلس على رأسه، وحني أحنىن ألقبل يده السليمة آان

ات صباح، فتحت ىل ابنتهذ. يسحبها مىن آما آان يفعل ىف صحته
، أخذت أتعجب من قدرة"!بابا قاللى ازيك يا عزة: "مهللة

املخ البشرى أن يقبل التحدى هكذا، ومل ينطق بعدها إال بضع
ابنه ىف املعزى يطمئنىن على" أمين"آلمات منها ما قاله ىل 
،"زى الفل"أجاب " إزيك يا بابا"مجال ايته، أنه حني سأله 

  .ا مرضيامث رحل راضي

بدا ىل أن شبكة االنرتنت أصبحت هى املخ األحدث: بالقياس 
للعامل البشرى، وأن أفراد البشر عرب العامل أصبحوا
نيورونات هذا املخ الذى يعاد تشكيله ىف مرحلة برجمة جديدة،
استعدادا للنقلة القادمة ىف تطور البشرية، تصورت أن عطب

لكرتونية، وأن إعادةالكابالت الستة آان مبثابة جلطة إ
من خالل الشبكة العربية للعلوم -مثال عرب تونس –الرتبيط 

 الىت مسحت  مجال الرتآى، هى.النفسية بفضل اإلبن الصديق د
-الىت أآتبها يوميا -اإلنسان والتطور" نشرة"بتواصل صدور 

  ،"موقعي اخلاص"آما آانت تصدر قبل العطب الكابالتى على 
 ما حياوله مخ أخى، وما جيرى حملاولة جتاوزآانت املقابلة بني

  .العطب اإللكرتوىن الكابالتى شديدة الوضوح

مع امتداد القياس خيل إىل أن آل فرد عرب العامل قد أصبح
خلية إنسانية مفردة ىف املخ البشرى العاملى اجلديد؟، وأن

واألنزفة -اجللطات -يتجاوزوا   على وشك أن" معا"البشر 
الناس"هل حنن، . ا القوى التدهورية املفرتسةالىت سببته

، قادرون على جتاوز هذا التخثر اإلنقراضى الناتج عن"اخلاليا
جبلطات أآوام النقود املتعفنة  انسداد قنوات تواصلنا

  ؟ !املغرتبة، واألفكار املنغلقة

 مث شاءت إرادة اهللا أن تفشل حماوالت مخ أخى، لكن زاد
 املى اجلديد ىف ترتيب براجمه األحدثأملى أن ينجح املخ الع

لتذيب اجللطة اإلسرائيلية وما شاهبها من آل أنواع نزيف
  .االستغالل واإلبادة عرب العامل

وإىل أن حيدث ذلك، فليتواصل االستشهاد ملن خيتاره، ولنقدس
التضحيات، ولندفع الثمن طاهرا غاليا، باحلرب، واإلبداع،

  .لتغيريواألمل، والصرب، والتواصل ل
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