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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 والصالة والسالم على من بعث رحمة للعالمين

 .. ..أختي الغالية
 ..ينبض بالطهر.. ينبض بالبراءة .. يا من نشأت وقلبك أبيض ...يا من ُخلقت وقلبك أبيض

 ...ينبض بالصدق والصفاء والمحبة
  ... ويجب عليك أن تحافظي على طهرك وعفافك.. ُخلقت هكذا 
 ...اهرة جوهرة مصون ولؤلؤ مكنون إنك أيتها الط

  ...ما أجمل قلبك األبيض الطاهر إذ لم تمسه كلمة عابث،،،ولم تطربه نزوة الهث
 .. ال يحمل إال البراءة والصدق بريءما أجمله وهو 

 ..... أنت لؤلؤة مكنونة..أنت جوهرة مصونة  ...تاهأخ
 ..... هل تعلمين كم من المخططات الماكرة...أختاه

 ... التي أقيمت ضدك وكم من المؤامرات السافرة
 ..وغار الحياء..حينما تكلم العفاف.. إن األعداء شرقوا حينما عال الحجاب

 ..... ودعوة إلى الرذيلة ... فأعلنوها حربا على الفضيلة
 ....أختاه آه لو تعلمين كم أنت مستهدفة من الداخل والخارج

 ....أقول واألسى يقطع قلبي..أختي الغالية 
 !!حذار حذار من الذئاب البشرية

 ... ولم يذق طعم األخالق...احذري من ذلك الشاب الذي لم يعرف معنى اإليمان
 فكري_ ا العالم المجهول هذ_ قبل أن تقومي بأي خطوة في عالم اإلنترنت  ...أختاه

ُدورُ }:وتذكري قول ربنا....ال أقول مرة بل ألف مرة   !!!{َيْعَلم َخاِئَنة اأْلَْعُين َوَما ُتْخِفي الصُّ

ثُمَّ ََلِتَينَُّهْم ِمْن }فإن الشيطان عدو متربص ، ال تقولي أختي الغالية العالقة شريفة والقلوب طاهرة
 {ِهْم َوَعْن َأْيَماِنِهْم َوَعْن َشَماِئِلِهمْ َبْيِن َأْيِديِهْم َوِمْن َخْلفِ 
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!! وردود الحنان !! ووعود الزواج !! كلمات الحب ....احذري من أساليب الذئاب البشرية ختاهأ
 وعبارت الشكر

 !! فكم من كتابات جرت الويالت....احذري من الردود في المنتديات  ...أخية
 أحذري من نشر بريدك اإللكتروني.... احذري من الرسائل الخاصة  ...أخيتي

 ال تغامري أختي وتدخلي لعنة الشات ونار المحادثات الشيطانية
أنت عزيزة عند اهلل ولك مكانة إذا حافظتي على  ......فاهلل اهلل أختي الغالية في دينك وشرفك

 نفسك من الشهوات والشبهات

  .. ى قلبك األبيضأبعث إليك هذه الكلمات وكلي أمل أن تجد سبيلها إل...أخيتي
 ... نعم إلى قلبك األبيض

 فاقرئيها بقلبك وافتحي لها مدارك عقلك 
 فإني وربي أخاف عليك من هذا الخطر الجسيم

 . إنه خطر الشات ومحادثة الرجال

 ما الذي يحدث في غرف الشات؟

كما  Chat كثيًرا ما سمعنا وقرأنا عن قصص مأساوية بدايتها كانت في غرفة وهمية ـ أو الشات 
وهذه الغرف عبارة عن ساحات للحوار الكتابي أو الصوتي المباشر ، يحلو لرواد اإلنترنت تسميتها

ويمكن أن تتفرغ إلى ، بين عدة أطراف ـ وهذه هي الغرف العامة التي تسمح للجميع بالدخول إليها
ها أو أغلب هذه الغرف يضع لها أصحاب، غرف خاصة بأشخاص معينين ال يسمح بدخول سواهم

وبعضها يحمل أسماًء مخزية للغاية '، مستعارة'المترددون عليها باستمرار أسماًء وعناوين منوعة 
والرجل يستخدم ، في أشياء يندى لها الجبين ـ يعف اإلنسان عن ذكرها ـ المرأة تستخدم اسم رجل

ألجهزة المغيرة أما المحادثات الصوتية فباإلمكان استخدام ا، اسم المرأة في المحادثة المكتوبة
 .أما المرأة فصوتها يصبح صوت رجل تماًما، للصوت ليصبح صوت الرجل مفعًما باألنوثة
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تعالي مع أختي لنسمع من أناس عاشوا بأنفسهم هذه القصص ، فلعل قصصهم هذه تكون عبرة 
 .وواعظًا لنا 

 

 

تشعر بالملل  سمعت من بعض الصديقات أنها عندما: تحكي عن تجربتها مع هذه الغرف فتقول
أضف إلى ذلك أني كنت أريد أن أشارك اَلخرين فنتبادل اَلراء ، تدخل المنتديات وغرف الدردشة

فدخلت على غرفة منظمة بطريقة جيدة فيها كم ال بأس به . ولذلك قررت أن أثبت ذاتي واألفكار
اللؤلؤة ' وأخرى'، أسيرة المحبة'فهذه اختارت اسم  ,من المستخدمين يتخذون أسماًء غريبة

فكرت في اسم يليق بي ـ جلست أكثر من .. 'األنيق'وآخر باسم ' المستبدة'وتلك باسم '، الصغيرة
ودخلت تلك الغرفة للبحث عن '، زيد'خمس دقائق دون أن أجد اسًما يليق بي فاخترت اسم 

هل تعلم : وسألته' ؟'فنقرت على شخص يدعى . أشخاص يملكون معلومات عن الكومبيوتر
 ر عن هذا الجهاز؟ الكثي

: ثم ماذا؟ قال: قلت له.. ال كل الذي أعرفه كيف أدخل إلى هذه الغرفة ألدردش والسالم: قال
  .اإلنترنت من دون الشات مثل المسلم بدون صالة

 .'اهلل يهديك'توقفت عن الكتابة ولم تستطع أصابعي الطباعة ـ ثم كتبت 
 بنت؟ أم ولد؟: استوقفني وسأل

 .ال شأن له: قلت
 ال تزعل ـ إنت من وين؟: قال

ثم طلبت الحديث مع شخص لديه معلومات ، ثم وقفت لبرهة في الغرفة العامة أقرأ ما يدور حولي
بل أفهم ، أنا ال أفهم في الكمبيوتر، آسفة': فكتبت لي' أسيرة المحبة'عن الكمبيوتر فتقدمت لي 

هادم 'تذكري : قلت لها. ما يشتري يتفرجاللي : قالت! المطلوب: فقلت لها' قالت كلمة قذرة'... في
 .ثم انسحبت وأنا أتحسر على شبابنا الذي ال يدري أنه ال يدري.. 'اللذات

 أم ياسر
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ولكنها منذ بضعة ، تذكر أنها مكثت فترة غير يسيرة تشارك في الحوار في عدد من المنتديات
دخل سوى المنتديات رغم أنني لم أكن أ :وبسؤالها عن أسباب ذلك قالت. أشهر قررت اعتزالها

وأصبحت مرتًعا خبيثًا لتعارف الجنسين . الجادة إال أنني أالحظ أن اللغة السائدة ركيكة ضحلة
وتبادل اَلراء فيما بينهم بال مراعاة للحدود ـ وهذا شر عظيم ـ فالمرأة تكتب والرجل يعقب ويلمح 

فقد وقفت بنفسي . اء واإلعجابتلميًحا واضًحا في أسلوب الخطاب الممتلئ بعبارات اإلشادة والثن
 .فأنا أعتبرها بوابة الشيطان. على مشاكل كثيرة حصلت لنساء كانت بسبب هذه المشاركات

 

 

، كنت متحمسة للخوض في منافسة اَلخرين: تقول، خاضت هي األخرى التجربة ولكنها هجرتها
وجود شباب ولكن صدني ، فكنت أشعر بالسعادة لوجود أشخاص يهتمون بوجودي وكتاباتي

ُيبدون إعجابهم الجم بما أكتب ويطلبون رقم الهاتف أو اإليميل بهدف التعارف البريء وتبادل 
فقد . وبما أن الحوار بشكل متواصل يؤدي بأحد الطرفين لإلعجاب بالطرف اَلخر. المعلومات

ب بنات وتح. دخلت غرف المحادثة مع فتاة ـ ولكن شيًئا فشيًئا أدركت أنها تكره الجنس اَلخر
' صايد القلوب'ثم بحب الفضول دخلت في حوار مع شاب يدعى .. جنسها ولديها ميول خاصة

دعاني هو اَلخر إلى إكمال الحوار في غرفته الخاصة سرعان ما كشف لي أن يستمتع بممارسة 
عندها أدركت أنما يدور في هذه الغرف ما ال يرضي اهلل وال . الكالم عن الحب عبر التليفون

إن الدخول إلى غرف المحادثة : وأحذر كل فتاة وأقول لها، فتركت الشات إلى غير رجعة ,رسوله
 .فإياك إياك.. هين ولكن الخروج منها صعب

 

 

 ن.نورة ع

 هيا محمد
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 ضياع فتاة داعية

 

 
كنت أدخل المنتديات ، عاًما 03أنا فتاة جامعية عمري : تحكي قصتها مع غرفة المحادثة فقالت

كانت لدّي الرغبة أن أشارك في حوارات كنت أعتقد أنها تناقش و ، الشرعية بهدف الدعوة إلى اهلل
، قضايا مهمة وحساسة تهمني في المقام األول وتهم الدعوة مثل الفضائيات واستغاللها في الدعوة
ومشروعية الزواج عبر اإلنترنت ـ وكان من بين المشاركين شاب متفتح ذكي، شعرت بأنه أكثر 

المواضيع عامة إال أن مشاركته كان لدي إحساس أنها موجهة  ومع أن ,وًدا نحوي من اَلخرين
 لي وحدي ـ وال أدري كيف تسحرني كلماته؟

بينما يتفجر في داخلي سيل عارم الساحر فتظل عيناي تتخطف أسطره النابضة باإلبداع والبيان 
ره ومع دفء كلماته ورهافة مشاع، من الزهو واإلعجاب ـ يحطم قلبي الجليدي في دعة وسالم

ذات مرة ذكر لرواد الساحة أنه . وحنانه أسبح في أحالم وردية وخياالت محلقة في سماء الوجود
متخصص في الشؤون النفسية ـ ساعتها شعرت أنني محتاجة إليه بشدة ـ وبغريزة األنثى ـ أريد أن 

لى األبد ـ وبدون أن أشعر طل، يعالجني وحدي بت فسولت لي نفسي أن أفكر في االنفراد به وا 
وهكذا استدرجته إلى عالمي ، منه بشيء من الحياء ـ أن أضيفه على قائمة الحوار المباشر معي

وأنا في قمة االضطراب كالضفدعة أرتعش وحبات العرق تنهال على وجهي بغزارة ماء . الخاص
 .وهو ألول مرة ينسكب ولعلها األخيرة، الحياء

وهو  .و له من علة إال أفكر في أخرىبدأت أعد نفسي بدهاء صاحبات يوسف ـ فما أن أشك
ن ، كالعادة ال يضن علّي بكلمات الثناء والحب والحنان والتشجيع وبث روح األمل والسعادة إنه وا 

  ..لم يكن طبيًبا نفسًيا إال أنه موهوب ذكي لماح يعرف ما تريده األنثى
، ذي يشفي الجراحفي كل مرة كلماته كانت بمثابة البلسم ال، الدقائق أصبحت تمتد لساعات

دائًما ، فأشعر بمنتهى الراحة وأنا أجد من يشاركني همومي وآالمي ويمنحني األمل والتفاؤل
يحدثني بحنان وشفقة ويتوجع ويتأوه لمعاناتي ـ ما أعطاني شعور أمان من خالله أبوح له 

 م.س
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دالل الذي وال أجد حرًجا في مغازلته وممازحته بغالف من التمنع وال، بإعجابي الذي ال يوصف
، يتفجر في األنثى وهي تستعرض فتنتها وموهبتها، انقطعت خدمة اإلنترنت ليومين ألسباب فنية

  ..أظلمت الدنيا في عيني.. وثارت ثائرتي.. فجن جنوني

.. أسرعت إليه وقد وصلت عالقتي معه ما وصلت إليه.. وعندما عادت الخدمة عادت لي الفرحة
وأنا .. باعًا زائفًا أن عالقتنا هذه يجب أن تقف في حدود معينةحاولت أن أتجلد وأن أعطيه انط

ال أنا وال أنت يستطيع أن ينكر احتياج كل : قال لي.. في نفسي أحاول أن أختبر مدى تعلقه بي
خالص نيته.. منا إلى اَلخر   ..وبدأ يسألني أسئلة حارة أشعرتني بوده وا 

.. لخدمة ال سمح اهلل أجد طريًقا للتواصل معهودون أن أدري طلبت رقم هاتفه حتى إذا تعثرت ا
وما هي إال ساعة والسماعة المحرمة بين يدي .. كيف ال وهو طبيبي الذي يشفي لوعتي وهيامي

  ..لقد تالشى من داخلي كل وازع.. أكاد ألثم مفاتيح اللوحة الجامدة
ين لي أفعالي وتدفعني بدأت نفسي األمارة بالسوء تز .. وتهشم كل التزام كنت أدعيه وأدعو إليه

وتوالت االتصاالت عبر  ..إلى الضالل بحجة أنني أسعى لزواج من أحب بسنة اهلل ورسوله
هل يمكن لعالقتنا هذه أن تتوج بزواج؟ : أما آخر اتصال معه فقد امتد لساعات قلت له.. الهاتف

وال . باألمانأنا ال أشعر : ضحك وقال لي بتهكم! فأنت أكثر إنسان أنا أحس معه باألمان؟
أما أنت فصديقة وتصلحين أن تكوني عشيقة، عندها . أخفيك أنني سأتزوج من فتاة أعرفها قبلك
ولكن العين ال تعلو على ، ربما: قال.. أنت سافل: جن جنوني وشعرت أنه يحتقرني فقلت له

كلم أنت آخر من يت: قال لي... أنا أشرف منك ومن: شعرت أنه يذلني أكثر قلت له.. الحاجب
وجدت نفسي في . وقعت نفسًيا عليها.. لحظتها وقعت منهارة مغشى عليّ !! عن الشرف
وتركته وأنا ال ، فقد دخلت اإلنترنت داعية، أفقت على حقيقة مرة -وعندما أفقت ، المستشفى

لقد اتبعت فقه إبليس اللعين الذي باسم الدعوة أدخلني غرف ! ماذا جرى؟.. أصلح إال عشيقة
وكم كنت ، ملت تالوة القرآن وأضعت الصالة ـ وأهملت دروسي وتدنى تحصيليفأه، الضالل

احذرن منها .. إن غرفة المحادثة فتنة.. واهمة ومخدوعة بالسعادة التي أنالها من حب النت
 .أخواتي فال خير يأتي منها
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  الحب اإللكتروني

 

ضحك عندما سألته عن  -' بحر العرب'أحد المترددين على غرفة المحادثة يطلق على نفسه 
هذا الحب ينتهي بانتهاء الجلسة ـ وال يستحق أن نطلق : الحب الذي يولد في غرفة الدردشة وقال

عليه هذا المصطلح الجميل ـ فنحن بدافع التسلية وقضاء الوقت نقوم بمالحقة الفتاة من غرفة إلى 
، قها على الفتيات يعتبرنها حًباوقد تكون الكلمات أو عبارات الثناء التي نغد'، مجرد لعبة'غرفة 

وأعتقد أن كل بنت تدخل هذه الغرفة يكون لديها استعداد أن . ولألسف كثير من الفتيات ساذجات
وهي أقصر  ,كما أن اإلغراءات التي توفرها هذه الغرف من الصعب مقاومتها، تتخلى عن حيائها

 .الطرق إلنشاء عالقات شاذة ومرفوضة لدى البعض

استخدام التكنولوجيا إلقامة عالقة حب مسألة تحتمل الكثير من الخطورة ـ والفتاة إن ...أخيتي
التي تتعرف على الشاب من خالل اإلنترنت ويغدق عليها الكالم المعسول ال يمكنها أن تعرف 

والكالم المعسول الذي تسمعه الفتاة أو تراه على الشاشة قد . إن كان يخدعها أو أن غرضه نبيل
 ى حيلة ليلتقي بها ويغرر بها ـ وهذا ما نسمع ونقرأ عنه كثيًراال يكون سو 

 :هذه الغرف دمرت حياتي

مالمحها دقيقة، ولكنها شاحبة منطوية قليلة الحديث، من عائلة راقية، الكل انتقدها في عزلتها 
 ووحدتها، إنها الزميلة الجديدة التي أهلت علينا، أحببت أن أخرجها من عزلتها مرة بمجاذبتها

 أطراف الحديث، وأخرى بتقديم بعض المأكوالت، وحاولت أن أتغلغل في داخلها، ولكن في كل 

مرة كنت أحس أن هناك سدًا منيعًا يمنعني من ذلك، تعرفت على القليل عنها األم واألب على 
ثقافة عالية وهما أستاذان في الجامعة، وهي تخرجت حديثًا متزوجة وتنتظر حادثًا سعيدًا، فكان 

ل ما حكته لي ال يؤدي إلى ما هي فيه من اكتئاب وعزلة، وفي يوم فوجئت بوقوفها على باب ك
هو الكمبيوتر : غرفتي جامدة ال تتحرك، قمت إليها متهللة، فنظرت إلي محملقة ما هذا؟ قلت

 ع.م
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الذي أقوم بالعمل عليه، وأنت تعلمين هو وسيلة العصر، وعلى فكرة أنا ال أمل منه فهو معي في 
 .وبيتي أيضاً  عملي

ال ولكني أفتحه ألعرف أحوال : وماذا تفعلين به في البيت هل تكملين عملك هناك؟ قلت: فقالت
الناس وأخبارهم على اإلنترنت، فوجئت بفزعها واضطرابها، ثم قالت بلهفة باهلل عليك ال تفعلي، 

روعها، استأذنت فأنا أحبك، وهذا الجهاز مدمر يدمر صاحبه، تعجبت لما بدر منها، وهدأت من 
في االنصراف، أحببت أن أثنيها عن عزمها ولكنها صممت، تركتها وأنا أتساءل لم كان الجهاز 

 .مدمرًا وهو الذي ندبر به أمور حياتنا
وفي اليوم التالي ذهبت إليها، وأنا عازمة على معرفة السبب قدمت التحية ردتها ولم تزد، أخذت 

 وصفك للكمبيوتر بأنه جهاز مدمر يدمر صاحبه؟أتودد إليها، ثم قلت فجأة ما سبب 
بالطبع، مصمصت شفتيها، : نظرت إلي نظرة فاحصة، ثم قالت هل تدخلين صفحة البيت؟ قلت

 .وازدادت شحوبًا، وأخذت تتمتم بكلمات لم أتبينها، ولكن شممت منها ثورتها
الصفحة في وقت هل تقبلين النصيحة من أخت تحبك، هذه : نظرت إلي مشفقة حانية يا أختاه

من األوقات كانت شغلي الشاغل، وكانت غرفة الحوارات هي كل ما يهمني، والتي من خاللها 
تعرفت على شاب استمالني بكثرة الحديث، ووصل به األمر إلى أن يستدعيني في غرفة خاصة؛ 

بالرغم  ليسألني عن أموري، وأسأله عن أموره، وزادت العالقة بيننا، فأصبح كل منا مرآة اَلخر،
 .من أنه لم يرني، ولم أره وكان يعمل في دولة عربية

ولألسف لم أفاتح والدّي عن هذه العالقة، وكنت أدمن الجلوس عليه، والغريب أنهما لم يسأالني 
المهم تطورت العالقة، وطلب مني !! هل كان هذا خطأ منهما أم الخطأ كان مني ال أدري

تتطور العالقة هذا التطور الخطير، طمأنني بأن المقابلة  المقابلة طبعًا لم أتصور بأي حال أن
تنهدت .. ستكون في مكان عام، حتى يراني كما رسمني في مخيلته، وافقت بعد تردد، وقابلته

 .تنهيدة ثم استرسلت، فلما رآني
لقد ولدنا لنكون لبعض، فأنا أريدك زوجة لي، : قال بالضبط كما تصورتك في نفسي، جلس وقال

ما يضر نتزوج بعد إتمام الدراسة، وخاصة أنه لم يتبق : نني لم أكمل دراستي بعد، قالقلت ولك
على نهاية العام إال عدة شهور نكون قد هيأنا بيت الزوجية، وأعددنا أنفسنا لذلك، كيف أقنعني 
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ي بفكرته ال أدري، فاتحت والدّي بأن أخًا لصديقة لي يريد التقدم، ولم أخبرهما بالحقيقة وشكرت ف
 .خلقه

وتم الزواج، ويا ليته، لم يتم، في أرقى الفنادق، وكان كريمًا سخيًا في شراء الشبكة والهدايا، 
وتجهيز الجهاز، وطرت إلى البلدة التي يعمل بها، كان يعاملني برقة أحسد عليها نفسي، ولكن 

عاًل داخلي يحدثني بشيء آخر، وبدأ يلح علي في العمل حتى ال أشعر بالوحدة، وخرجت ف
للعمل، وطلبتني الشركة للعمل فيها فترة ثانية، ففوجئت بتشجيعه لي، وبرر ذلك بأنهم واثقون في 

عملي، وال بد أن أكون عند حسن ظنهم، عملت يوميًا من أول اليوم إلى آخره، وفجأة في يوم 
 أحسست باإلرهاق، فاستأذنت في االنصراف، وكان عادة يقوم بتوصيلي في الذهاب والعودة،

فأخذت سيارة أجرة، وقمت بتدوير المفتاح في الباب، فكان مغلقًا، طرقت الباب فتح بعد فترة، 
وكان مرتبكًا، فسألته عن سبب إغالقه للباب فتهرب من اإلجابة، دخلت إلى غرفة نومي وجدت 

كرت ثوبًا من ثياب النوم على األرض، فلم أهتم، وبسبب إرهاقي نمت نومًا عميقًا، وبعد الراحة تذ
األحداث ومجريات األمور، فلعب الوسواس في صدري لم أسأله عن شيء، ومثلت عدم 

االهتمام، وأصر على ذهابي إلى طبيب لفحصي، وبشرنا الطبيب بقدوم حادث سعيد، وجدته 
 أن األزواج يهللون بالطفل األول متجهمًا بعكس ما أعرف من

اودتني اَلالم فاستأذنت ورجعت من العمل وعلل ذلك بأن الوقت غير مناسب، وبعد عدة أيام، ع 
فجأة، ويا هول ما رأيت توقفت والدموع تمأل مقلتي، وقد تحجرت في محاولة إخفائها، فنكست 
رأسها، وأسندتها بيديها، صمتت برهة، ثم استرسلت، رأيته ورأيتها، ويا ليتني لم أرهما في غرفة 

ومن هول ما رأيت لم أتفوه بكلمة  نومي وعلى مخدعي، مادت األرض بي، وضاقت علي نفسي
انتظرت بالخارج حتى خرجت العشيقة، فلملمت متعلقاتي، ولم ينبس بكلمة، ورجعت إلى أهلي 

 .في أول طيارة، وكنت ضحية هذا الجهاز اللعين، الذي يلعب بحياة الناس، ويهدد مستقبلهم
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  كما تدين تدان

وغيره من وسائل االتصال، بالبنات الالهيات كان هناك شاب، كغيره من الشباب، يستعمل النت 
الغافالت، اللواتي عن صالتهم ساهيات، وبعلمهن مهمالت، وبالمسنجرات الهيات، فلم يترك 
وسيلة اتصال، عبر اإلنترنت تبادل الصور واألصوات، والموبايالت، كان خير سبيل لترتيب 

هن بأجمل وأرق الكلمات، ووعدهن المواعيد والمكالمات، كان يعرف الكثير من البنات، يغازل
بالزواج، كان يكرر كلماته على كل فتاة يعرفها، ومنهن من قابلهن بطرقه السرية، لم يكن يفكر 

ولكثرة من . بالزواج، فعنده الكثير من البنات اللواتي أشبعن غرائزه، وتخيلهن وكأنهن معه نائمات
 .عرف من البنات، تأكد أن جميعهن خائنات

أخوات، فحرص عليهن شديد الحرص حتى ال يقعن بأمثاله من الشباب، فلم يسمح وكان لديه 
لهن بالرد على الهاتف، أو حتى النظر من الشباك، كان يوصلهن بنفسه إلى الكليات، ويترقب 

 .جميع تحركاتهن حتى في البيت، فقد شدد عليهن الخناق
 تأكد من دخولها وغلق الباب حتى وفي يوم من األيام، أوصل أخته إلى الكلية، ولم يغادر

فركب سيارته وعاد إلى البيت عاد، ليكمل أحاديثه مع الصديقات والخليالت، وخلفه وفي إحدى 
الطرقات حصلت حادثة مفجعة، إنها سيارة انقلبت على من فيها، ولو تعلمون من كان فيها، لقد 

 .تعرفوا عليها من خالل بعض األوراق التي تناثرت في الهواء
كانت أخته مع شاب، بصفاته، كان يواعدها ويأخذها، ليستمتعا معًا، ولكن ما حدث لهما لم لقد 

 .يكن يخطر ببال، لقد ماتا، موتة مهينة لقد ماتا على معصية، وهتك لألعراض
فاتصلت الشرطة ببيت أهلهما ليتعرفا على الجثث، وكانت الفاجعة عندما رأى الشاب أخته، وقد 

قة، فتذكر كل الكالم الذي أسمعه للبنات، لقد كان ذلك الشاب يقول مثله كانت لذلك الشاب عاش
ألخته، وعندها جهر بالبكاء واستغفر ربه وعرف أن اهلل حق، وأن الدهر دوار، وكما تدين تدان، 

ولو حافظت على أخواتك وبناتك وأحكمت عليهن األبواب، فاألحرى بك أن تكون لهن خير 
الشاب، كلما تذكر أخته، والطريقة التي ماتت بها وعرف أن موتها مثال، وحتى اَلن يبكي هذا 

 .تنبيه من الرحمن له ليرجع عن طريق الشيطان
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  وضاع عمري
بدأت قصة تلك الفتاة، عندما بدأت تبحر في عالم اإلنترنت، الذي قضت معه الساعات تلو 

لشباب والشابات، أبهرتها الساعات، واأليام تلو األيام، عندما دخلت غرف الشات، وتحاورت مع ا
الفكرة فهذا من كندا وذاك من الخليج وغيره من أقصى الشمال، ظنت أنها جمعت فوائد العالم، 
وأنها ستتقن الحديث بجميع لغات العالم، فهي تكلم الشباب من هنا وهناك، وكل له ثقافة، وكل 

ذا بها تتعرف على شاب كغيره  له عادات، وبينما هي منهمكة بين غرف الشات والمسنجرات، وا 
من الشباب، ولكن هذا الشاب شعرت نحوه باإلعجاب، واستمرت صداقتها معه، ففي البداية 

ذا بها تقع في مصيدة  كانت أخوة شريفة، ثم تمادت إلى الصداقة الطاهرة، ثم إلى اإلعجاب، وا 
 بعد أن ظنت أنها محصنةاسمها الحب، لم تعرف كيف وقعت بها، 

ًا على فنون الشات،، ولكن ما العمل فقد حصل ما حصل، وأصبحت والشاب وأنها تدربت جيد
أحبابًا، يقضيان معًا معظم األوقات من ساعات إلى أيام إلى شهور إلى سنوات، ودارت بينهما 
قصة حب عظيمة، إلى أن اتفقا على الزواج، بعد إالحاح شديد من الفتاة، ولكن المشكلة أنه 

ية الشمالي وهي في أقصاها الجنوبي، وبينهما سبعة بحار واسعة يسكن في أقصى الكرة األرض
عميقة، فكيف الوصول؟ وكيف اللقاء؟ فبعد أن وعدها بالزواج وكانت مقتنعة بكالمه أشد اقتناع، 
إذا به يعترف لها باعتراف هزها وهزمها، وشعرت بصغر حجمها، وضعف نفسها، فقد اعترف 

ر، وأنه ينتظر، ويريد أن يبقي عالقتهما كما هي، إلى أن تشاء لها بأنه ال يجيد السباحة في البحا
 .األقدار، وتحدث تغيرات طبيعية تزيل من بينهما هذه البحار

في البداية ظنتها مزحة منه، ولكنه كان جادًا، قال لها أنا أحبك، ولكن كيف السبيل؟ إذا 
تكشفت على عوراتي، استطعت أن تقطعي البحار، فأنا أنتظرك، فردت عليه، ولكن يا من 

وعرفت جميع أسراري، لماذا لم تعترف لي منذ البداية بأنك ال تجيد السباحة، لماذا تركتني على 
هذه الحالة سنوات طوااًل، وأنا أنتظر اللقاء، وأنت تشجعني على االستمرار في حبك، لقد أضعت 

ذا بك ذئب مفترس،  فحسبي اهلل ونعم على نفسي فرص التفكير في غيرك، ظننتك إنسانًا وا 
لم يكن بيدها إال أن تذرف الدموع على وقتها وعمرها الذي أضاعته في عالقة قدسها . الوكيل

  بها الشيطان، وأغواها لالستمرار
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فكان رده بأنه أحبها، ولكنه ومنذ البداية لم يؤكد لها وعده، وبما أنها مصرة على الزواج فعليها 
 .أن تنتظر رحمة ربها

ادها وسيلة تسلية عبر الشات، وتضييع الوقت، بكالم معسول، أوهمها بالحب فذلك الشاب أر 
 . ووعدها وعدًا لن يتحقق بالزواج، وهي بعاطفتها صدقت كلماته المعسولة الرنانة الكاذبة

  قادم من وحل اإلنترنت
 :أحد ذئاب اإلنترنت تاب وبعث برسالة يقول فيها
لنت وحصل ما حصل أسأل اهلل أن يغفر لي لوال مشكلتي هي أني تعرفت على فتاة عن طريق ا

اهلل ينصفني )لم أعد أطيق الحياة وقبل فترة قريبة صرخت بهذه الكلمة . خوفي من اهلل النتحرت
،خفت وارتعش جسمي من هذه الدعوة علي، أنا خائف اَلن من دعائها وتبت إلى اهلل، لدي (منك

ابوس؟ لم أعد أطيق الناس أبدًا انعزلت رغبة دائمة بأن أضرب برأسي جدار غرفتي هل هو ك
لمدة سنة كاملة لم أعد أشتهي طعامًا، أصبحت ألعن اإلنترنت دائمًا وألعن من أتى بها وألعن من 

 .باعها حتى أن من يسمعني يلومني
لقد دمرت حياتي، لقد دمرت حياتي، حسبنا اهلل ونعم الوكيل، أشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن 

 .ل اهللمحمدًا رسو 
 أنا ال أطلب العون منكم أو من أي مخلوق ال أطلبه إال من اهلل سبحانه

 .مجرد أخذ رأيكم ومساعدتي
 :المحرر االجتماعي بموقع عالم بال مشكالت رد على هذه الرسالة قائالً 

أواًل الحمد هلل على التوبة وعلى أن أحياك . أخي حاطب الليل وعليكم السالم ورحمة اهلل وبركاته
 .هلل بعد الغفلة وردك إليه مردًا جميالً ا

اَلن حان وقت التكفير وليس من صفات المؤمنين الوهن والضعف أمام مشكلة تحل بهم : ثانياً 
 .بل قوة وتحمل ثم تكفير وتخليص وتنقية

أليس هناك من طريقة إلصالح : فأقول لك((. اهلل ينصفني منك: ))تقول إن الفتاة قالت لك
 عها؟الخطأ الذي حدث م

ن كانت هناك ظروف تعيقك اَلن فهل فكرت مستقباًل ووضعت خطة  هل حاولت؟ هل فكرت وا 
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 لتحقيق ذلك؟
فكر بقوة وعزيمة ونفس واثقة في الفرج وقبول التوبة من اهلل تعالى فإذا قبل اهلل تعالى تلك التوبة 

هلل بالدعاء واالستخارة اهلل ا: فال شك أنه سيدلك على طريقة التوبة من حق العباد، ولذلك أقول لك
ن أردت مزيدًا من التواصل فعلى الرحب والسعة  إلى أن يدلك اهلل تعالى على طريق الخير وا 

واطرح ما لديك هناك أو إن أحببت مراسلتي وأسأل اهلل تعالى أن يفرج همنا وهمك وأن يختار لنا 
 .ولك كل خير

 !!اإلنترنت اغتصب الحوار بيننا
النشغال باإلنترنت أحد أسباب الجمود في العالقة الزوجية، ويعد من أبشع يعتبر لجوء الزوجين ل

األساليب التي يستخدمها الزوج في معاقبة زوجته ولو من غير قصد، وقد أشارت بعض 
الدراسات التي خرجت بها إحدى الجامعات األمريكية إلى أن األزواج المشغولين بجهاز اإلنترنت 

إال بمعدل خمس دقائق يوميًا، فهو مشغول طوال اليوم ويكون ال يتحدثون مع بعضهم البعض 
 .في البيت مشغواًل أيضاً 

هذه هي ضريبة الجلوس أمام اإلنترنت حيث تكون الضحية األولى فيها الحوار والحب بين 
الزوجين، فالجنس البشري مهما بلغ من مرتبة سيظل يحتاج إلى شخص ما يحدثه ويتبادل معه 

فهو في النهاية البد أن يشبع رغبته العضوية التي خلقها اهلل له، فعندما يفقد  المشاعر والعواطف،
الزوج لغة الحوار المناسب مع زوجته، تتعطل كل وسائل االتصال، وال يجد فيها ذلك الشخص 

المناسب لتفريغ شحناته فإنه يلجأ إلى غيرها من النساء ليقيم معهن عالقة عاطفية خارج مؤسسة 
 .ريق المحادثة الهاتفية أو المحادثة عبر اإلنترنتالزواج، عن ط

كان زوجي كالببغاء أثناء فترة الخطوبة لدرجة أني : اتصلت إحدى الزوجات تشتكي زوجها قائلة
أضع إصبعي في أذني حتى يسكت ويصمت عن الحديث، وكان يتحدث بطريقة غير طبيعية 

ي كل فترة يتحدث معي، ولكن بمجرد أن معي أثناء زيارته لي وعندما أحادثه بالهاتف يتحدث وف
تعلم الدخول على مواقع الحوار في اإلنترنت، بدأ زوجي يخفف من حديثه معي، وأصبحت 

حتى مضى على زواجنا ثالث  .وكلما مر الوقت تقل أحاديثنا. األحاديث بيننا شحيحة جداً 
ذا فتحت معه أحد . نتسنوات وأصبح ال يتحدث معي إال نادرًا، بسبب انشغاله الدائم باإلنتر  وا 
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المواضيع تكون ردوده عبارات مقتضبة، وفي أحيان كثيرة يتحدث معي بطريقة اليوغا، أي أنه 
يستعمل رأسه بالموافقة أو الرفض وال يرفع نظره من شغفه بالجهاز، وغدا هو المستمع وأنا 

اول عشاءه ينطلق عندما يدخل المنزل يتحجج بالتعب والجهد لكن بمجرد أن يتن. أتحدث وأتكلم
 .إلى اإلنترنت ليبحث عن مواقع الدردشة مع النساء
إنه كالحجر الصلد، معظم حواراتنا تتحول : وتقول أخرى في إحدى اتصاالتها تصف زوجها

كلما حاولت أن . تدريجيًا إلى شجار ونزاع، ال يعرف كيف يعبر عن أي مشاعر إال بالغضب
سبب كما تعلمون انشغاله الدائم باإلنترنت، حتى إنني أجره نحو حديث ما يجيب بكل برود، وال

 .أشعر أحيانًا بأني معزولة عن عالمه وغير معترف بوجودي في المنزل
 

 !!لعن اهلل اإلنترنت
لى كل بنت بعدم التعرف أو إقامة عالقة : تقول أطلقها صرخة من األعماق إلى بنات جنسي وا 

.. لبداية لذة وسعادة ولكن نهايته حسرة وندامةمع شاب عن طريق اإلنترنت، والذي يبدو في ا
ساءة استخدام هذا الجهاز فأنا ضيعت نفسي وسمعتي بسبب سوء .. فحذار ثم حذار من العبث وا 

 استخدامي له، وبدأ األمر بخطأ صغير، ثم كبر وتوسع حتى وقعت ضحية في النهاية

ليكم حكايتي  وأرجو وأتمنى أن تكون درسًا  بسبب حمقي وجهلي وعدم إدراكي لعواقب األمور، وا 
 .تستفيد منه كل فتاة تقرأ حكايتي هذه

في البداية كنت أتسلى بهذا الجهاز بالساعات وأحيانًا أستفيد منه في إثراء معلوماتي والدخول في 
مواقع بهدف التعرف وتكوين صداقات مع فتيات من كل بلد إلى أن تعرفت خطأ على شاب من 

كانت البداية مجرد تعارف ودردشة حتى بت أعشق اإلنترنت بكالمه، إحدى الدول المجاورة، و 
يطلق النكات اللطيفة روحه مرحة بحيث يجعل .. من أجله فهو شاب عذب الكالم حلو األسلوب

من يحدثه ال يمل منه، وبقينا على هذه الحال لمدة ثالثة أشهر حتى تبادلنا أرقام الهواتف، وبدأنا 
 .حتى وقعت في حبه نتحدث في اليوم عدة مرات

نني محور تفكيره وانشغاله و: وكان يقول لي إلى غير ذلك من .. و.. إنني أول حب في حياته وا 
رغم أنني لم أره .. الكالم المعسول الذي يالمس روحي وكياني حتى أصبحت ال أرى لحياة بدونه
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ألنني بالفعل فائقة .. واندهش هو بجمالي الباهر.. ولم يرني وتبادلنا الصور وكان وسيمًا للغاية
.. وأنا كذلك عرفت كل تفاصيل حياته.. الجمال بشهادة من يراني المهم أنه عرف عني كل شيء

ولم أكن أنا أقل شوقًا منه لذلك بل كنت أتمنى أن ألقاه وجهًا .. وكان يتشوق لرؤيتي ولقائي
ع والدتي إلى هناك وبالفعل رتبنا هذا اللقاء في إحدى الدول العربية حيث سافرت م.. لوجه

من أجل اللقاء وجهًا لوجه ورشف الحب والغرام .. من أجلي.. للعالج وطار هو أيضًا من أجلي
وما كنت أفكر .. وفعلنا ما يغضب اهلل سبحانه وتعالى.. في هذا البلد تقابلنا وخرجنا سويًا و

ي المريضة التي أتت بسوء ما أفعله وال بعواقبه وما كنت أفكر بسمعتي وال بسمعة أهلي ووالدت
من أجل العالج، كل هذه األمور غابت عن ذهني ووعيي تحت وطأة الحب والنشوة مع هذا 

ولم يخطر ببالي فكرة الزواج إلى أن وجدت نفسي متعلقة به جدًا ولمحت له بالفكرة .. الشاب
 أتحبني؟: فقلت له.. ولكنه ارتبك وتغيرت مالمحه

 .جةلكني ال أفكر فيك كزو .. نعم: قال
 وما المانع من تتويج حبنا بالزواج؟.. قلت له لماذا؟ فأنا أحبك وأنت تحبني

.. بل وتهرب مني.. لكن بعد ذلك تغيرت معاملته معي.. وال تتعجلي.. يوف أفكر باألمر: قال
 وسألته عن سبب تغيره؟

 .يتهيأ لك ذلك: قال
ة وال أريدك اَلن حبيبة اغربي ال أريدك زوج: فصرخ قائالً .. وفاتحته في أمر الزواج مرة أخرى

ال يشرفني أن تكوني زوجة : فذهلت من ردة فعله وكالمه الجارح، ثم استطرد قائالً .. عن وجهي
نما عشيقة فقط  .وا 

فبصقت في وجهه، ثم أخذت كوبًا فرميته عليه وانصرفت إلى .. ولم أتمالك نفسي وانفعلت بشدة
وعدت ووالدتي من السفر والحزن يالزمني .. ينيالبيت فبكيت بحرقة وألم واسودت الدنيا في ع

نما أراد االنتقام مني  وليت األمر انتهى عند هذا الحد وكفى، لكن هذا الخسيس لم يتركني وا 
فأراد رد االعتبار .. ورأى في ذلك إهانة شديدة له.. عندما بصقت في وجهه وضربته بالكوب

بالتفصيل عن عالقتنا مع األدلة  ولكن بطريقة خسيسة حيث أبلغ أخي.. لنفسه وكرامته
فقد كان كل شيء واضحًا وملموسًا كما أشرت ألنه .. وأنا ال مجال لدي لإلنكار.. والبراهين
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وجاء أخي .. لم أخف عنه شيئًا، صفحة مفتوحة أمامه.. يعرف كل تفاصيل حياتي وحياة أهلي
على أذني حتى فقدت يهرج ويصرخ بأعلى صوته، فشدني من شعري بقوة ولطمني لطمة شديدة 

 .سمعي
عدم إكمال تعليمي الجامعي وعدم الخروج إال للضرورة .. وبعد ذلك حرمت من أشياء كثيرة

حتى زيارة الصديقات ممنوعة من .. وسحب عني الهاتف واإلنترنت.. القصوى مع أحد إخوتي
ية والعشرين وأنا ما زلت اَلن في الحاد.. وحرمت من أشياء كثيرة.. دون صحبة شقيقتي الكبرى

 .من عمري
.. وال ألوم إال نفسي، خنت ثقة أهلي بي ولم أكن جديرة بهذه الثقة.. أخي معذور فيما فعل معي

 .لذلك أستحق كل ما يفعلونه بي.. فجلبت لي ولهم الفضيحة والعار
فهو سبب ما أنا فيه اَلن، وأنصح كل فتاة بأن تحسن استخدامه  اإلنترنتوال أقول سوى لعن اهلل 

فيما يفيد وأن تتجنب استخدامه فيما يسيء وال تنجرف في العبث من خالله وتجد نفسها ضحية 
نما ينظر إليها بنظرة احتقار وازدراء فخذوا العبرة .. في النهاية لمن ال يرحمها أو يشفق عليها وا 

 .والدرس مني
 

 !! رجل يغازل زوجته عبر اإلنتـرنت
وتعود إلى المنزل في تمام الساعة الواحدة والنصف هي تعمل مدرسة حاسب في مدرسة حكومية 

من بعد ظهر كل يوم بصحبة السائق أما هو فيعمل موظفًا في إحدى الشركات ويعود إلى المنزل 
في حدود الساعة الرابعة والنصف عصرًا من كل يوم وعند عودته يجد زوجته المغلوبة على 

.. مائدة عامرة بكل ما لذ وطاب في بيتهماأمرها قد انتهت من تحضير وجبة الغداء وأعدت له 
: وهو عبارة عن دور علوي مكون من خمس غرف تم توزيعها حسب ما تقتضيه حاجتهما كالتالي
غرفة نوم وغرفة لألطفال الثالثة مع الخادمة وغرفة مجلس للنساء وصالة معيشة وغرفة مكتب 

وغرفة مجلس للرجال ( ن الزوجيمنع على الزوجة مداهمتها دون طلب اإلذن المسبق م)للزوج 
ونعود للموضوع وبعد تناول وجبة الغداء يقوم الزوج ألخذ .. فضاًل عن المطبخ ودورات المياه

قسط من الراحة وأحيانًا تشاركه الزوجة ذلك الوقت المستقطع وبعد ساعتين من النوم يقوم 
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تحضير بعض األمور  مستيقظًا إلكمال بعض احتياجاته الخاصة أو العامة والزوجة تغرق في
األسرية المتعلقة باألطفال وبعد صالة العشاء يكون األمن مستتبًا في المنزل حيث يتجه الصغار 
إلى النوم وترافقهم الخادمة بعد أن تنتهي من ترتيب البيت ويعود الزوج إلى المنزل بعد ذلك أي 

 ساعة التاسعة تقريبًا مساء ويتجهفي حدود ال

( أي وجبة العشاء(به ويرفض مشاركة الزوجة وجبة العشاء وأحيانًا يطلبها مباشرة إلى غرفة مكت
بشكل عام وعالم ! في مكتبه لتناولها بمفرده ويغلق عليه لماذا؟ لكي يدخل عالم اإلنترنت

الحسناوات بشكل خاص عبر األيسكيو أو الماسنجر وغيره من برامج التشات المتعددة ولكي 
فالبيت يوجد به خّطا هاتف خط عام للمنزل يتصل به أقارب الزوج تتضح الرؤية للقارئ الكريم 

والزوجة وجميع المعارف للعائلتين أما الخط اَلخر فهو خاص للزوج وال يعرف أحد به سوى 
الشلة المقربة للزوج باإلضافة لخطي جوال لكليهما والزوجة لها جهاز كمبيوتر تبعًا لطبيعة عملها 

م الخاصة بهما وتدخل اإلنترنت عبر الخط اَلخر أي العام بإيعاز كمدرسة وتضعه في غرفة النو 
من الزوج لكي ال تضيع وقته الثمين أما هو فيدخل إلى اإلنترنت عبر خطه الخاص وفي ظل 
الجو المغلق الذي يحيط به نفسه ذهلت الزوجة من ذلك وحاولت مرارًا وتكرارًا أن تصل إلى 

بها نفسه ولماذا ال يحق لها االستمتاع بتصفح النت بجواره  الحقيقة وراء تلك العزلة التي يحيط
وما هو السبب من منعه لها أن تدخل عنوة إلى غرفة مكتبه دون الحصول على إذن مسبق 

ولماذا يحيل البيت نكدًا ولو حاولت النقاش معه حول الموضوع استفسارات قادت الزوجة إلى نوع 
وحاولت أن تتحين الفرصة أو .. جها الخاصمن الفضول ومحاولة الدخول إلى عالم زو 

تصطادها للوصول إلى جهازه وبحكم خبرتها األكاديمية في علوم الحاسب وكذلك خبرتها العملية 
يستعين بها الزوج أحيانًا لمساعدته في حل بعض المعضالت التي تواجهه بين الفينة واألخرى 

استطاعت الزوجة ( دهن عظيمإن كي)مع توخيه الحرص بعدم كشف أسراره الخاصة ولكن 
الوصول إلى رقم األيسيكيو كمنفذ للعبور إلى قلب زوجها المريض واختارت اسمًا يشد كثيرًا من 

ولكم أن تتخيلوا أن كليهما يحادث .. الرجال ويلفت انتباههم ودخلت إليه من خالل هذا البرنامج
ن تكسب ود زوجها الذي ال اَلخر من منزلهما الصغير وبعد فترة بسيطة استطاعت الزوجة أ

يعرف حقيقة أمرها وطلب منها أن تتحدث معه هاتفيًا ولكنها رفضت ذلك وأخيرًا استقر األمر 
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على خدمة الماسنجر للتأكد من حقيقة كونها أنثى لكي ال يتم خداعه من قبل أحد شلته على حّد 
طلبت منه أن تكون وعلى مضض وافقت مع شدة مخاوفها أن يتعرف على صوتها و  .. قوله لها

المرة األولى واألخيرة ألنها فتاة محافظة وعملت ذلك من أجل أن ال تخسره كصديق وزميل في 
النت وتتوقع أن يكون بينهما عالقة من نوع خاص وراق ووافق على ذلك مع قطع الوعود بعدم 

ا سمع همس ويا للمفاجأة أتدرون ماذا قال الزوج عندم.. إحراجها مستقباًل وتم ذلك بالفعل
إنني لم أسمع قط أجمل من عذوبة هذا الصوت ورقته وأخذ يتنهت ويوهوه على مسمع : صوتها

وطلبت منه إنهاء المكالمة عبر الماسنجر بعد أن تم له ما أراد .. منها بشدة انبهاره بصوتها
فأخبرها بكل شيء أنه ( فرط السبحة)وبالفعل اتخذت عالقته معها منحى آخر من الصراحة 

تزوج وأنه ما يشعر بالسعادة مع زوجته وأنها متسلطة وأنه يعيش معها مجاملة حتى ال يتضرر م
األطفال وهي أخذت تجاريه وتقول له إنها سبق أن تزوجت وفشلت في زواجها بسبب زوجها 
المدمن على اإلنترنت وأخذت تسرد له عيوبه بطريقة ذكية وغير مباشرة وأشارت إلى أنها لم 

أي )وهو .. في حقه ولكن هو غير مبال بها ولم يشعرها بأنوثتها أو يضمها بحنانهتقصر يومًا 
إن هذا الزوج يتمتع بالبرود وقلة الذوق وعدم النظر ومعك حق أنك : يبادلها الحوار قائالً ( الزوج

وهكذا بدأت تتهاوى األوراق بينهما وكالهما يكشف النقاب عن خبايا . طلبت الطالق منه
.. اخلية بطريقة أنهكت قوى الزوجة كونها الوحيدة التي تعرف حقيقة من يحاورهامكنوناته الد

وبين إصرار الزوج على مقابلتها وطلب إعطائه فرصة لكي يعوضها عن أيامها الغابرة مع 
وطرقت عليه  ..وبالحالل على حد قوله طلبت الزوجة منه انتظارها بضع دقائق.. زوجها السابق

 الباب؟
يه الباب تأخر في الرد عليها ومن ثم فتح الباب وهو مندفع وبصوت عال سألها عندما طرقت عل

عن سبب مجيئها إليه وردت هي األخرى عليه بصوت عال ال يخلو من العصبية يحمل من 
ووقف مذهواًل أمام مطلبها ( طلقني يا خائن)اَلهات والتأسي ما يفجر براكين خامدة بعبارة 

هكذا من الباب للطاقة، طلقني وكانت  :في تلك اللحظة وسألها ببرود المفاجئ ومستغربًا احتدامها
 بالرغم من تماسكها تتنفس الصعداء بعبارات ممتزجة بنبرة مبكية نعم ألم تقل إنك 
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ني لم أعجبك قط إذن لماذا ال تطلقني؟ وتدعني أبحث عن  تعاشرني فقط من أجل أبنائي وا 
ل الربط بين ما يدور على مسمعه من زوجته وعندها استدرك من خال.. سعادتي حيث تكون

: وبين ما تفوه به لشريكته عبر النت وفطن للعالقة القوية بين شقي الحديث وقال على عجالة
نعم أنت السبب وبينما هي تضع يديها على رأسها وعيناها غارقتان بالدموع متأسية .. أنت السبب

انتم دائمًا هكذا : قالت.. مشوارهما الزواجيعلى أيامها وليالي عمرها التي قضتها برفقته عبر 
أيها الرجال تلقون باللوم علينا في كل صغيرة وكبيرة أخبرني عن سبب واحد يجعلك تخونني 

وتبحث عن أخرى في وجودي وطلب منها على الفور أن تدخل مكتبه المحظور عليها دخوله 
ة في طرف المكتب وتستعجله سابقًا بحجة عدم إزعاج األطفال وتحت إلحاح منه دخلت منتحي

أقنعها بأنه يعلم مسبقًا أن من  (أو العكس صحيح)وبذكاء منه ودبلوماسية فائقة .. في اإلجابة
تحادثه لها عالقة مباشرة وقوية مع زوجته ولهذا رغب في توصيل هذه الرسالة من خالل 

ولكن .. تها المهاجرةالمتحدثة معه إلى زوجته حتى يوقظ مشاعرها الخامدة وتتحرك براكين أنوث
كذاب أنت من يتصف بالفتور والبرود وكم هي : زوجته وهو يسترسل في حديثه معها قالت له

.. الليالي التي أبحث عنك ولكن دون جدوى لم أجدك بالرغم من إقامتك معي وتحت سقف واحد
باح وبعد سيل من تبادل االتهامات هدأت العاصفة وذهبت هي لغرفتها ولحق بها وعند الص

رجعت المياه لمجاريها شكليًا ولكن ضمنيًا قد يضمر كل منهما لآلخر ما يكفي ألن يهدد عالقة 
 .زوجية بالقطيعة األبدية

 
 فتاة اإلنتـرنت

 إلى كل من يقرأ قصتي أرجو كل الرجاء أن تكون عبرة لمن يعتبر :تقول إحدى الفتيات
 .هذه قصتي كتبتها بأيد ترتعش وأرجو أن يغفر اهلل لي

كنت طالبة في كلية الطب تعرفت على شاب عبر اإلنترنت كان دائمًا يطلب مني رقم الهاتف 
النقال وطبعًا أرفض إلى أن قال لي وهو يستهزئ بصفحات الدردشة المدمرة أكيد أنت ولد، وأنا 

 .على نيتي أحلف واهلل بنت واهلل بنت ويقول وكيف أعرف أثبتي وكلميني مرة واحدة
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آلو أنا فالنة هل عرفتني؟ وقال : وم ضياعي يوم كلمته في أول مكالمة قلتوكان ب.. رضيت
يا هال واهلل أخيرًا وبعدها ابتدأت مكالماتنا لها أول ومالها آخر إلى أن أحببته : بصوت معسول

حبًا شديدًا وأعطيته إيميلي الخاص وأرسل صورته وكان شابًا وسيمًا زاد حبي له وتعلقي به حتى 
رفضت هددني ( أبي أشوفك: )من يتقدم لي وبعد ثالثة أشهر تقريبًا قال لي أني رفضت كل

بالهجر ضعفت حينها ولم أستطع السيطرة على مشاعري وافقت ويا ليتني لم أوافق واعدته في 
أحد المتنزهات العائلية ورأيته وتحدثنا معًا ولم يلمسني ولم ينظر إلي أعطيته الثقة ولم يخطر 

 ن ولم يكن ذلك آخر لقاءببالي أنه سوف يخو 
 !!التقينا مرة أخرى عند باب الكلية وبعدها في سيارته وبعدها في شقته

رجعت إلى الكلية فأنزلني وذهب بعدها واهلل لم أسمع صوته واعترفت ألهلي لكن بمساعدة 
تفهموا الموضوع إال أني أعيش في حزن وكلما أذكر  –جزاهم اهلل خيرًا  –صديقتي ووالدها 

 أبكي بكاء لو احترق العالم ألطفأته بدموعيقصتي 
  .أرجو أن تدعوا لي أن يقبل اهلل توبتي

 
 كيف ستكون النهاية؟

يتعلق الواحد منا بشخص ما فينشأ بينهما عالقة قوية قد تكون صداقة أو محبة أو زمالة وقد 
اًل أو تنتهي تكون هذه العالقة صادقة أو كاذبة من أحد الطرفين أو من كليهما، قد تستمر طوي

سريعًا، وقد تكون عالقة ال يمكن تحديد مالمحها مثل قصة العالقة القائمة بين الشخص الذي 
 .سأروي لكم قصته مع محبوبته

هو شاب لم يتجاوز الثالثين متزوج وله بنت واحدة يعيش مع زوجته وابنته حياة عادية مثل كل 
ل حياته مع زوجته التي ال يحبها وال الناس، القليل من كل شيء مشاكل عائلية بسيطة تتخل

يكرهها والتي تختلف ميولها عنه في كل شيء لكن عجلة الحياة تدور وهو مضطر لتسيير 
األمور وتقبل الطرف اَلخر كما هو بكل عيوبه ومميزاته كما أنه شخص ملول ويبحث عن 

تصال بالعالم عبر اإلثارة في كل نواحي الحياة وقد أتاح له عمله في مجال اإللكترونيات اال
عدا عن أوقات خصصها لدخول مواقع الدردشة واتخذ .. اإلنترنت والعمل على الشبكة ليل نهار
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له اسمًا يغزو به هذه المواقع وكون صداقات مع شباب وتعرف على الكثير من الفتيات لكنه كان 
لدردشة ولفت نظره ينساهن بمجرد انتهاء المحادثة إلى أن جاء ذلك اليوم الذي دخل فيه موقع ا

تحدث معها مثلما يفعل مع الباقيات لكنها كانت مختلفة وشعوره نحوها لم يكن عاديًا  (وجد)اسم 
شعر كأنه يعرفها منذ زمن بعيد وأنها قريبة جدًا منه وشدته إليها برقة أسلوبها وعذب حديثها 

حتى تعدت الشات إلى  واتفاقها معه في كل شيء وكأنها تقرأ أفكاره وتكررت بينهما اللقاءات
هي شغله ( وجد)البريد اإللكتروني والمسنجر ونسي معها كل صفحات الدردشة وأصبحت 

الشاغل أحبها بجنون وتولع بها بكل عنف ولم يعد له هم يشغله سوى الحديث إليها أطول وقت 
ذا مر ي وم لم ممكن كان يتمنى أن يوقف عجلة الزمن حتى ال ينتهي الوقت الذي يقضيه معها وا 

 يتحدث إليها فيه يصبح كئيبًا حزينًا متوتر األعصاب حتى يجدها، 

صورها في خياله من الحور العين وشبه صوتها بالموسيقى ورغم محاوالته المستميتة لجعلها 
تحدثه في الهاتف أو بالمايك إال أنها رفضت رفضًا قاطعًا مبدية أسبابًا مقنعة ورضي على 

 .يوم تكون أمام ناظريهمضض ممنيًا نفسه أن يأتي 
حديثهما شمل كل المواضيع وتخللته ساعات من الغزل والشعر والرومانسية وكلمات األغاني من 

وهكذا استمرت األمور بينهما لشهرين أو تزيد كانت من أجمل األيام التي .. أم كلثوم إلى جواد
 .مرت في حياته حتى إن االبتسامة لم تعد تفارق محياه

دار بينهما حديث عاطفي ساخن وانتهى بنهاية الدوام فوصل إلى البيت وكانت  في أحد األيام
ن  زوجته في المطبخ تضع اللمسات األخيرة على مائدة الغداء واعتذرت منه ألنها تأخرت قلياًل وا 

 .كل شيء سيكون جاهزًا خالل دقائق فأخذها من يدها وأخبرها أنه يريدها هي وليس الغداء
إنها جائعة وتفضل أن تتناول الغداء أواًل إال أنه أصر فرفضت : وقالت لهسحبت يدها من يده 

مكانها ثم أغلق الباب ونام رغم ( وجد)غضب وذهب إلى غرفته وهو يتمنى لو كانت . بشدة
 .طرقات زوجته على الباب ونداءاتها المتكررة له

يجدها رغم حاجته الشديدة بعد قليل استيقظ وذهب إلى النت وتمنى لو وجد حبيبة الروح ولكنه لم 
 .إليها وقرر في نفسه قرارًا لن يرجع عنه ثم عاد إلى النوم

طوياًل وشكا لها من زوجته ومن تعاسته معها وأخبرها بحاجته ( وجد)في اليوم التالي تحدث إلى 
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ة ولم تستطع الرد عليه فطلبت منه مهل.. الشديدة لها وطلبها للزواج وكان طلبًا مفاجئًا جدًا لها
 .للتفكير

 في بالي عدة نهايات .. إلى هنا توقفت ال أدري كيف أنهي هذه القصة
 .أن تعترف له وجد بأنها متزوجة وأنها كانت تتسلى ثم تنهي العالقة: النهاية األولى
 .في اإلنترنت وبذلك تختفي وتنتهي قصتهما( وجد)أن ينتهي اشتراك : النهاية الثانية

تشف القصة وتبدأ بينهما معركة ينفصالن بعدها ويبحث هو عن طريقة زوجته تك: النهاية الثالثة
 .(وجد)للوصول إلى 
أن يبقى الوضع على ما هو عليه هو مع وجد في الخيال ومع زوجته في : النهاية الرابعة

  .الحقيقة
 أو أضع النهاية التي في بالي اَلن ما رأيكم أي 

 النهايات أفضل أو من يستطيع منكم وضع نهاية أفضل؟

 
  اإلنترنت حطم قلبي ومعنوياتي

تبدأ قصتي منذ . أنا شاب أعيش في بالد الغربة البعيدة:يقول أحدهم مما عانى من اإلنترنت
حوالي السنة والنيف، روتين يومي يشبه كل يوم من العمل إلى المنزل وبالعكس، كان مالذي 

من الوحدة والهروب من السهر خارج المنزل هو الجلوس وراء اإلنترنت في أوقات  الوحيد للخروج
األجنبية  (Chat)الفراغ وهي غالبًا في آخر الليل، كنت أدخل إلى مواقع ما يسمونها الدردشة أو

السخيفة، وبعدها أردت أن أتعرف على الدردشة العربية، ذهبت إلى أحد المواقع وقد أعجبني، 
بشكل متقطع، أقضي وقتي بالضحك مع الشباب والسالمات على اللوبي العام  فأصبحت أدخل

للتشات، إلى أن جاء يوم من األيام الحظت فيه أن اسمًا أنثويًا لفتاة يالحقني دائمًا بالسالمات 
والترحيب، لم آخذ هذا الشيء بمحمل الجد، إلى أن جاءتني الجرأة ودخلت إليها على الخاصة 

لبعض، وأشهد اهلل أنها فتاة بغاية األدب والذوق، كان التعارف بريئًا جدًا عن تعرفنا ببعضنا ا
 .االسم ومكان اإلقامة والعمر والهوايات
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ذا هي أيضًا قد  في اليوم الثاني رجعت إلى منزلي مبكرًا لكي أستغل أكبر وقت للتحدث معها، وا 
 .دخلت مبكرة على التشات

 ى أسبوع، ال أعرف ما الذي جرى لي، لم أعد قادرًا على وبعدها من يوم إلى يوم ومن أسبوع إل

تركها وال لحظة، لقد أصبحت مهماًل في عملي ودراستي، ال أضع اللوم عليها، ولكن أنا فعاًل قد 
قد تصادف بعض األحيان أن أنسى أن اشتراكي لإلنترنت قد انتهى، . أحببتها من كل قلبي

قد عقله إلى أي كافيه لإلنترنت لكي أتحدث معها، فأخرج من منزلي في منتصف الليل كالذي ف
 .لقد أصبح كالواجب اليومي، إذا لم أتحدث معها، أظل طوال يومي معكرًا ومكتئباً 

 
ماذا سنأكل، عن . كنت أنا وهذه الفتاة نعيش في الخيال، نتخيل كيف سنعيش أين سنذهب

أننا لم نتكلم وال مرة عن أي شيء يغضب أشهد اهلل . أقسم بأنها كانت أحالمًا بريئة شفافة. أوالدنا
اهلل أو خارجًا عن اَلداب العامة إلى أن جاء يوم الصدمة واستفقنا من الخيال بعد حوالي السنة 
عندما أخبرتني أنه قد جاءت إلى منزلها أسرة لطلب يدها، وهم من عائلة جيدة، ال أعرف وقتها 

كبر من صدمتي عندما رسبت في الثانوية ما الذي حدث لي كانت أكبر صدمة لي في حياتي، أ
 .أول مرة

سألتني الفتاة ماذا أفعل كيف أتصرف، أنا أيضًا ال أعرف ماذا أفعل لقد كنت عاجزًا عن فعل 
شيء، أحسست أنني أريد البكاء، كيف أنا رجل وأقف هكذا من غير حراك وأمام من؟ أمام 

لمال والحمد هلل ولكن ليس المال الذي أعطف وأحن مخلوقة قابلتها بعد أمي، أنا شاب أملك ا
يؤهلني للزواج، كيف سأذهب إلى هناك إليها، وللعلم فالفتاة من نفس بلدي وتعيش مع أهلها 

أين ستكون حفلة الزفاف، أين سنسكن، كيف  .كيف سأرسل أمي لخطبتها. أيضًا في الخارج
يني وبينها مسافات كبيرة جدًا سأجلب لها فيزا إلى المكان الذي أنا فيه صعب جدًا، كيف هذا وب

 :!اتصلت بأهلي فماذا كان ردهم؟.. كيف.. كيف.. هي في قارة وأنا في قارة أخرى، كيف
 يا بني ما هذه السخافة، تريد أن تتزوج فتاة عن طريق اإلنترنت؟ *
 .تأكد يا بني أنها مثلما تكلمت معك، تكلمت مع شخص غيرك *
 .يد المتعارف عليهاكيف هذا وستكسر العادات والتقال *
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  (.يا إلهي إنها فتاة طيبة جدًا وهي نادرة وأحببتها من كل قلبي(
بعد هذا بدأت أكسر قلبي وأحاول أن أشوه صورتي أمامها وأظهر نفسي بأني شاب مجنون كنت 

  .ألعب بها وبعواطفها
 .انيأظهرت نفسي بمظاهر عدة فقط لكي أجعلها أن ترى خطيبها الجديد وترى نفسها وتنس

واَلن بعد مرور هذه القصة بستة أشهر، أصبحت غير اإلنسان الذي أعهده منذ زمن بعيد، تغير 
 .كل شيء داخلي أصبحت قاسي القلب

كل شيء بداخلي قد تحطم، تحطم قلبي وتحطمت معنوياتي، عندما تتكلم معي تظن نفسك أنك 
 .تهت قصتيان. تتكلم مع رجل مسن وأنا عمري لم يتجاوز السادسة والعشرين

ياكم واالنغماس بما  أرجو منكم إخوتي وأخواتي االستفادة من هذه القصة ألنها عبرة للجميع وا 
  .ألنها مضيعة للوقت والروح ((CHAT)) يسمى الـ

 
 !!الطفل الذي أهدى إلي حياتي

مًا كنت يو .. اهلل احمنا.. اللهم سلم.. كم منا سيسقط في هذا الفخ المسمى اإلنترنت.. قصة معبرة
في زيارة ألحد األصدقاء ومعي ابني عبد الرحمن ولم يتجاوز السبع سنوات وبينما صديقي في 

أخذ ابني .. وأنا أستخدم برنامج الكتابة.. احتجت استعمال جهازه.. المطبخ إلعداد الشاي
ويظن أن لدى )يداعبني ويمازحني ويطلب مني أن أشغل له نشيدًا عن طريق برنامج الريل بالير 

ولكنه .. وحاولت أن أفهمه أن تلك األناشيد ليست في هذا الجهاز (يقي نفس تلك األناشيدصد
وكان يعرف كيفية فتح ملفات .. وعندها قلت له انظر بنفسك.. أبى إال أن أجرب له وأبحث

ذا به .. األناشيد والقرآن الكريم والمحاضرات وبينما هو يبحث في الملفات نظرت إلى ملف وا 
وبينما أنا أفكر ما .. فقلت لعله برنامج أو صور عن تلك السفينة.. نة البحرتحت اسم سفي

 ..وال حول وال قوة إال باهلل.. لم يمهلني ولدي وقام بفتح الملف.. بالملف

وبدأ .. تسمر ولدي أمام تلك اللقطة.. لقد كان الملف عبارة عن لقطة قذرة يمارس بها الجنس 
ا أعمل؟ ولم أتمالك نفسي إال وأنا أمسك بعيني ولدي ماذ.. قلبي ينبض وارتعدت فرائصي

وابني .. وفجأة قمت بإغالق الجهاز) ..الشاشة)وأغمضها قسرًا، أضع يدي األخرى على الجهاز 



 ملف شامل يكشف دهاليز الشبكة العنكبوتية

 

26 

 

كيف .. لم أستطع النظر إليه وبدأ قلبي ينبض وكانت األفكار تدور برأسي.. مصدوم مما رأى
وكيف؟؟ بينما أنا كذلك .. حل الذي رآه؟ وكيفأعلمه؟ ماذا أقول له؟ كيف أخرجه من هذا الو 

وأنت دائمًا تقول ال تصاحب إال .. عمو هذا ما هو طيب.. بابا :نظر إلي ولدي وهو يقول
 .عدني إنك ما تكلمه بعد اليوم.. بابا.. الطيبين فكيف تصاحبه

أن ال  قبلت رأسه وقلت له وأنا أعدك يا بني.. نزلت هذه الكلمات كالبرد الشافي على قلبي
.. أن تقول لعمو هذا حرام: قال ما هو؟ قلت.. ولكن أريد منك شيئًا واحداً .. أصاحب األشرار

ممكن أقول لك شيئًا؟ وكان  ..عمو.. عمو: فوعدني بذلك وانطلق إلى صديقي بالمطبخ وقال له
ما هو يا .. صديقي يحب عبد الرحمن كثيرًا، جاوبه صديقي وهو منشغل بتحضير الشاي

  ..حبيبي
أجاب صديقي وبدأ يلتفت على ابني وهو يقول أهناك أحد ما .. أنت تحب ربنا.. عمو: قال ولدي
 .يحب ربنا؟
لماذا هذا الكالم  :وتريد ربنا يحبك؟ ترك صديقي ما بيده واستدار على ابني وهو يقول: فقال ابني

.. ء ربنا ما يحبهعمو جهاز الكمبيوتر به شي: فقال ابني له.. يا حبيبي وأخذ يمسح على رأسه
عندها ضم .. وقد علم ما يقصد ابني.. تسمر زميلي: وتلعثم ابني ولم يدر ما يقول.. عمو

وضمه مرة أخرى وهو .. سامحني يا حبيبي: صغيري وأخذت الدموع تنهمر من عينيه، وهو يقول
ع كيف ألقاك وأنا أعصيك؟ دخلت عليه وقد كنت أسم.. يا رب سامحني.. يقول يا رب سامحني

عمو أنا أحبك وبابا يحبك : وكان صغيري يقول له.. ولم أدر ما أفعل.. الحوار الذي دار ينهما
 : وهو يقول.. ازداد زميلي بالبكاء والتضرع.. ونريدك أن تكون معنا في الجنة

وأن اهلل يغفر .. عندها أخذت بتذكيره باهلل والتوبة.. وأخذ يبكي.. لقد أهدى لي ابنك حياتي
كل ما  ..لم أعرف كيف مر الموقف.. لقد أهدى إلي ابنك حياتي: وهو يقول.. عاً الذنوب جمي

.. أذكره أنني تركته وذهبت إلى بيتي ومعي ابني وهو على حاله تلك من التضرع هلل بأن يغفر له
 ..والبكاء بين يديه

ذا به أخو زم.. ما تراه قد حصل.. دقت سماعة التلفون قمت ألجيب.. في منتصف الليل يلي وا 
ومعك ابنك عبد .. يريدك أن تأتي الساعة.. األصغر، يقول يا عم صالح أدرك صاحبك
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وأيقظته وأخذته معي وكلي قلق ما الذي حدث لصديقي دخلت .. ذهبت إلى غرفة ابني.. الرحمن
سلمت عليه وما أن رأى ابني .. بسرعة ومعي عبد الرحمن ورأيت صديقي وهو يبكي كما تركناه

ال هذا الذي أهدى إلي حياتي هذا الذي هداني، بدأ صديقي يتمتم بكلمات في وق.. حتى عانقه
قال لي .. ما الذي حدث وسط هذه الدهشة من الجميع.. وكانت الغرفة مليئة بأقربائه.. نفسه
.. سقط صديقي مغشيًا عليه.. فجأة.. بابا عمو يحب اهلل.. بابا عمو يقول ال إله إال اهلل.. ابني

 .بين يدي عبد الرحمن ومات صديقي وهو
 

 :اعترافات طائشة
.. أمر بحالة نفسية سيئة سببها تصرفاتي الطائشة غير المحسوبة.. أنا فتاة في الثالثة والعشرين

توفي والدي فترك بموته فراغًا نفسيًا .. إنني أعترف بخطأ تماديت فيه حتى غرقت في بحار الندم
في محاولة للهرب من الحزن واالكتئاب الذي خلفه وعاطفيًا كبيرًا فلجأت لإلنترنت أشغل نفسي 

فكنت أتحدث إليهم لساعات (( اإلنترنت))تعرفت على شبان وشابات عن طريق  ..رحيل والدي
 .وما لبثت أن تعرفت على شاب يقيم في مدينة قريبة من مدينتي .طويلة

ته رقم جوالي وأصبح تشعبت نقاشاتنا وحواراتنا ثم طلب رقم هاتفي فرفضت وبعد إلحاح منه أعطي
 بعد ذلك طلب لقائي فرفضت أيضًا وبعد إلحاح قابلته في أماكن عامة .. كثير االتصال

كان لطيفًا وملمًا بالمواقع وخبايا .. وفي هذه األثناء تعرفت على شاب آخر.. وتعددت لقاءاتنا
اتفي، وبعد تردد تعددت مكالماتنا ونقاشاتنا وطلب رقم ه.. اإلنترنت فكنت أتعلم منه ما أجهله

ثم تعرفت ! أعطيته إياه ثم طلب لقائي فخرجت للقائه وهكذا وأنا أتخبط فما الذي أفعله بنفسي؟
على شاب ثالث كان ألطفهم وشعرت معه بالحب في حين أن االثنين السابقين كنت أشعر بهما 

لثالثة إلى أن أشاركهما حل مشاكلهما وهكذا استمرت عالقتي بهؤالء ا.. كإخوتي أسمع أخبارهما
تقدم لخطبتي شاب ممتاز .. اكتشفت أختي األمر نصحتني أن أتركهم فوعدتها بذلك ألسكتها

 .فرحت ألني وجدت فيه طوق نجاة ألنهي عالقاتي على النت
اثنان منهم وافقا أما .. وفعاًل تمت الخطوبة وطلبت منهم أن يدعوني وشاني وأنهيت عالقتي بهم

جبه فكرة تركي له فقام كعادة المتمرسين بالكمبيوتر بمراقبة بريدي الثالث وهو األول فلم تع
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اإللكتروني ورأى رسائلي للشخصين ورسائلهما لي فطبعها وأرسلها على عنوان منزلي وعندما 
رأيتها صعقت وكدت أموت وسارعت بإحراقها خشية أن تقع في يد خطيبي الذي أحبه وأشعر 

ي كلما رن جرس المنزل أو الجوال أو الرسائل الخاصة أعيش في رعب حقيق.. بذنب كبير نحوه
أشعر .. أو مفاتحة أسرتي لي بأي موضوع أظن أنهم عرفوا بعالقتي الطائشة إنني متعبة. بي

ولست أهاًل لثقة .. أشعر أني لست أهاًل لهذه المهنة الشريفة.. بأني غير جديرة بعملي وأنا معلمة
شر رسالتي لتكون عبرة لكل الفتيات اللواتي يعبثن وراء نادمة أرجوك ان.. إنني نادمة.. أهلي

 .الكمبيوتر بحثًا عن التسلية فيقعن في كمين األنذال
 

 !!ضريبة باهظة الثمن
 :هذه معاناة إحداهن مع اإلنترنت ترويها فتقول

لم أكن أعرف كيف أستغله في .. قبل ظهور اإلنترنت في حياتي كنت أعاني وقت الفراغ الهائل
لقد كانت أوقاتًا ضائعة من حياتي بين خروج مع األصدقاء أو النوم أو النميمة .. يدشيء مف

 على اَلخرين أو التسمر أمام التلفاز أستقبل كل ما يمدني به دون أن يكون لي أي إرادة أو

 .تحكم ورغم ذلك فقد كانت تمضي الساعات في بطء شديد 
فقد اجتذبني حتى من .. تر واإلنترنت الساحرتغير الوضع تمامًا بعد أن عرفت الكمبيو .. اَلن

ولم ال أال يعد نافذة تطل على .. نفسي حتى بت أقضي الساعات الطوال أمامه دون كلل أو ملل
العالم بأسره؟ أال أستطيع بنقرة من أناملي أن أحصل على أية معلومات أو أصل ألي بقعة في 

قامة صداقات حول العالم ة العدد من الممكن أن أستفيدها عبر هذا أشياء هائل.. األرض، بل وا 
لكن الحلو لألسف ال يكتمل ففي خضم اهتمامي .. إنها متعة تفوق الخيال.. الجهاز الصغير

فقد ضعفت عالقتي بهم .. بعالم اإلنترنت فإنني أشعر دومًا بالحنين ألسرتي وأصدقائي من حولي
 .العالم المتالطم بدرجة مخيفة قد تصل إلى حد القطيعة بسبب انشغالي بهذا

وأصدقائي يفتشون عني في كل مكان فال يجدونني .. يبحثان عني دون فائدة.. والداي يفتقدانني
 .ويعانون من صوت رنين هاتفي المشغول دومًا بسبب اتصاله بالنت

ليس هذا فحسب بل إنني حين أنتهي من جلوسي الطويل والذي يصل لسبع ساعات متواصلة ال 
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رهاق غريب .. بصري زائغ.. ى قدمي عدة خطوات فهما ال تحتمالننيأستطيع السير عل وا 
ورغم ذلك فإني ال أزال شديدة .. صداع يقتلني وال يداوي هذه األعراض سوى النوم.. يتملكني

ال ساعات التشغيل تتناقص وال .. الضعف أمام اإلنترنت الذي يواصل اجتذابه لي لعالمه الرائع
ال أستطيع الحفاظ على صحتي التي بدأت تتأثر كثيرًا من طول المكوث و .. أنا قادرة على التوفيق

 .أمام الكمبيوتر
ولكنها لألسف ضريبة .. قد يكون ذلك هو ضريبة المتعة التي أحصل عليها يوميًا من اإلنترنت

 !وال أدري هل سأستطيع االستمرار كثيرًا على هذا الوضع أم أن هنالك حاًل آخر؟.. باهظة

 خل الشاتنهاية من يد
جرت هذه القصة في إحدى الكليات والبطولة إلحدى الفتيات التي كانت تدخل إلى غرف 

وفي أحد األيام تعرفت على شخص تعلقت به كثيرًا وأحبته بجنون وهو  chat room الدردشة أو
 .كان يبادلها نفس الشعور وكانت ال تعرف عنه أي شيء سوى اسمه األول ووظيفته

عنها وهو كانت يريد منها أن تخبره باسمها أو حتى مكان بيتها حتى يذهب لم تخبره أي شيء 
 .لخطبتها لكنها لم تخبره بأي شيء واستمرت قصة الحب مدة ثمانية أشهر

وفي أحد األيام بينما كان شقيق هذه الفتاة خارج المنزل دخلت إلى غرفته قرأت أوراقًا مطبوعة 
م الذي كتبه لها فما أن رأت هذه األوراق حتى أصيبت وبها الكالم الذي قالته لحبيبها والكال

 .بانهيار عصبي أدخلت بسببه إلى غرفة العناية الفائقة
كل ما حدث ألنها اكتشفت أن الشاب الذي كانت تعشقه بجنون وهو متيم بها ليس سوى شقيقها 

ار فإن اهلل يجب الرجوع إلى اهلل واالستغف. هذه نهاية من يحب عن طريق غرفة الشات. األكبر
  .غفور رحيم

 
 :امرأة تفقد جنينها بسبب موضوع في المنتدى

اكتشف الخطأ : ))وجدت مشاركة أثارت فضولي كأي متصفح للموقع كانت بعنوان: امرأة تقول
 (.في هذه الصورة
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فماذا .. وأحب تدريب ذهني بشكل دوري عليها.. ففتحت الصفحة ألن دقة المالحظة تستهويني
وأنا .. وفجأة.. ة عادية لم أر فيها أي خطأ وأنا أجيل بصري في أنحائهاوجدت صور  حصل؟

وضجت سماعات جهازي بصوت صراخ مخيف .. أدقق النظر امتألت الشاشة بصورة مرعبة
لقد فقدت طفلي البكر وجنيني األول الذي  .لم ينته األمر عند هذا الحد.. مهالً !! أفزعني أيما فزع

ولكن هل سيعيد اعتذاره .. يعتذر لي صاحب تلك المزحة.. ثم آهلم تكتحل عيناي بمرآه فآه 
مشاعر الفرحة التي غمرتني وأنا أتلقى خبر حملي بطفلي األول؟ هل سينسخ اعتذاره آالمي 

 الذي كنت أرقب نموه في أحشائي وأمني نفسي بمرآه؟.. ومصيبتي بفقد جنيني
أنا يا إخوتي .. ي شديد أتجلد الحتمالهال تعتبوا علي ألن مصيبتي مؤلمة وحزن :إخواني الكرام

ما زلت .. اللهم أجرني على مصيبتي وأخلف لي خيرًا منها: مؤمنة بالقضاء والقدر وما زلت أردد
ولكني فقط أطالب بشدة وأنا أودعكم بكف أذى .. ولم أفقد الثقة باهلل والحمد هلل.. أحوقل وأسترجع

كالمزحة التي أودت بحياة طفلي .. المزاح القاتلمن به أذى وباألخذ على يد السفيه ومنعه من 
ال أحلك اهلل من دم صغيري إن : ولصاحب تلك المزحة أقول ..ونبض فؤادي وريحانة روحي

فزاع الناس  !!(وعند اهلل تجتمع الخصوم.. )) كنت عامدًا اإلساءة وا 
 

 !!أغرب قصة زواج على الشاتنج
لكن مثل هذا الخبر يكاد ال يصدق .. إلنترنتمع أنه لم يعد هناك غريب وال عجيب في عصر ا

 :ووكاالت األنباء هذا األسبوع.. لوال أنه حقيقة بالفعل تناقلتها الصحف
جدة بريطانية لثالثة أحفاد تهجر زوجها لتتزوج مراهقًا مغربيًا التقته على اإلنترنت من خالل 

ة حميمة مع زوجها وأبنائها تعيش حيا –الجدة  –وكانت هذه ( التشاتنج)الدردشة اإللكترونية 
لكن الظريف أن جهاز .. رأسًا على عقب ..حياتها –الكمبيوتر  –قبل أن يقلب .. وأحفادها

 –زوجها  –الكمبيوتر الذي كان مسرحًا ألغرب غراميات من نوعها باعت بسببها هذه العجوز 
لكن هذا (.. ستينال)وعالقة العمر معه كانت قد اشترته لزوجها هدية بمناسبة ذكرى ميالده 

دون أن تعرف هي نفسها هذه النهاية .. الجهاز السحري استهواها للتسلية والدردشة من خالله
 بحيث تحولت هذه الهدية الصغيرة لزوجها إلى لطمة كبيرة لحياتهما الزوجية .. العجيبة
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 :والخبر بالتفصيل كما يلي
سنة  22شابًا مغربيًا يبلغ من العمر سنة لتتزوج  03هجرت جدة بريطانية زوجها بعد زواج دام 

 .تعرفت إليه عبر شبكة اإلنترنت
، (عاماً  02)وهذا هو اسمها الجديد زوجها أريك نورتون ( عاماً  03)وقد طلقت سيلفيا أوحتيت 

على شبكة اإلنترنت، ( تشات روم(( )بغرفة دردشة))بعد تعرفها على شاب في مقتبل العمر 
 .نت قد اشترته هدية لزوجها في الذكرى الستين لميالدهمستخدمة الكومبيوتر الذي كا

الشعبية البريطانية إن الجدة سيلفيا بعد إعجابها بشخصية أوحتيت، (( الصن))وقالت صحيفة 
( دوالر 0033حوالي )الشاب المغربي أجرت محادثات هاتفية كلفتها ثالثة آالف جنيه استرليني 

 .ترا وتوجهت رأسًا إلى المغرب للقاء حبيبها الجديدقبل أن تترك منزلها في دادلي بوسط إنجل
بمجرد أن تحدثت إليه تأكدت من حبي له، ولم يهمني أنه يصغرني بكثير ))وقالت الجدة سيلفيا 

  ((.من السنوات
لكن . الماضي (شباط)وأوردت الصحيفة أن سيلفيا والشاب المغربي عقدا قرانهما في فبراير 

وجدة ثالثة من ذريتهم  (22)وسارة ( 03)واليزابيث ( سنة 03) سيلفيا، األم لكل من أندرو
، لم تستطع حتى اَلن إقناع وزارة الداخلية البريطانية (أعمارهم بين التاسعة والخامسة عشرة)

ليسوا على ))وقالت الصحيفة إن المسؤولين بالداخلية . ليسمحوا لزوجها المغربي بدخول البالد
 .((يان العيش معاً قناعة تامة بأن االثنين ينو 

 .((ربما ينظر البعض إليه كزواج مدبر، لكنه زواج حقيقي: )) وتدافع سيلفيا بقولها
يعتقدون أنه تدبير ما، معتمدين ))ومن جهته قال الشاب المغربي من قريته القريبة من الرباط 

 .((وأقول لكم إنني أحبها فعالً . على فارق السنوات بيننا
أشعر أني أصغر سنًا، وقد .. لقد دخل حياتي وأثر فيها بصورة مذهلة: ))وقالت سيلفيا للصحفيين

، وأوضحت أنها في البدء سألت ((كنت أتوكأ على عصا واَلن قذفتها بعيدًا واستغنيت عنها
الشاب المغربي على اإلنترنت إن كان يشترط أن تكون من يبحث عنها من عمره لكنه أجابها 

 .بأنه يبحث عن امرأة حقيقية
 .إن أبناءها استنكروا األمر في البداية، لكنهم قبلوا الواقع بعد ذلك: قالتو 
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لقد جرحني األمر في ))الذي يعيش اَلن مع ابنهما اندرو (: زوجها السابق)وقال أريك نورتون 
 . ((البداية لكنني اَلن أستمتع بما أعمل وأحس بالهدوء والسكينة

 
 :زوجة في مستشفى األمراض النفسية

ا معي واقرؤوا وقائع هذه القصة المشينة المرأة متزوجة وكان منها ما كان بسبب اإلنترنت تعالو 
وعالقتها مع الشباب فيه حيث تعرفت على شاب في منتصف العمر واستمرت العالقة لسنين 

وليست لشهور وأصبح كل منهما يعرف اَلخر بوضوح تام حتى أصبح االثنان ولنقل هي 
وحب لهذا الشاب برغم أنها متزوجة وثقة زوجها الكبيرة بها وبعقلها بالتحديد في حالة عشق 

المتفهم وبوجود أبنائها ولكن في لحظة لم تفكر بهذا كله عندما طلب الحبيب أن يلتقي بها، ظل 
يقنعها بأنه فقط سيكتفي برؤيتها وأنه لن يمسها بسوء فقط يريد النظر وكان له ما أراد وخرجت 

طويل وبعد الكذب على زوجها قائلة له بأنها في زيارة لواحدة من صديقاتها  لتلتقي به بعد تفكير
واقتنع الزوج لثقته بالزوجة وذهبت للمكان المحدد وركبت السيارة معه وانقضى الوقت بين كالم 

وضحك ولم يفعل لها شيئًا فقط كان يريد رؤيتها، عادت بعد ذلك إلى البيت وكأنها لم تفعل شيئًا، 
ترة وجيزة إال طلب الحبيب منها أن يراها مرة أخرى بحجة أنه يحتاجها بشدة ألنه مر لم تنقض ف

بظروف صعبة وقال لها مطمئنًا إنه في المرة السابقة لم يفعل لها شيئًا وأنه لو أراد بها السوء 
لفعل من المرة األولى واقتنعت هي بكالمه وخرجت معه وابتعد بها بعيدًا عن المدينة وهي لم 

 به لما فعل فقد كان يريد في هذه المرة إشباع شهواته تنت
 ونزواته ورغباته أخذها إلى الصحراء وفعل ما فعل ثم وبكل برود أخذها وأوصلها إلى المنزل 
وهي في صدمة لم تستطع الخروج منها إذ ما كانت تتوقع أن هذا ما سيفعله معها بعد وعود 

سها، ذهبت للمنزل وهي في حالة يرثى لها واكتشف بعدم األذى وعدم القدرة على الدفاع عن نف
الزوج جريمة زوجته وطلقها وتشرد األوالد مع زوجة أبيهم الجديدة ووجود األم في مستشفى 

 .األمراض النفسية
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 :صدقيني إني ما أعرف غيرك
هذه القصة من واقع مؤلم وحزين أضاع حياتي وهدم مستقبلي وقضى على حياتي العائلية وفرق 

ي وبين زوجي، أنا بنت من عائلة محافظة تربيت على األخالق والتربية اإلسالمية، تزوجت بين
من شخص محترم يحبني وأحبه ويثق فّي بدرجة كبيرة ما طلبت شيئًا من زوجي ورفضه وقال لي 

في بادئ األمر قال ال أرى أنها جيدة وهي . حتى جاء يوم وطلبت منه أن أستخدم اإلنترنت. ال
بة لك، ألنك متزوجة، فتحايلت عليه حتى أتى بها وحلفت له أني ال أستخدمها بطريقة غير مناس

 أصبحت أدخل اإلنترنت وكلي سعادة وفرحة بما يسليني( وليته لم يوافق)سيئة ووافق 
مرت األيام وحدثتني صديقة لي تستخدم اإلنترنت عن الشات وحثتني على الدخول فيه، دخلت 

 خله الشات هذا وليتني لم أد
في بادئ األمر اعتبرته مجرد أحاديث عابرة وأثناء ذلك تعرفت على شخص كل يوم أقابله 

 وأتحادث معه، كان يتميز بطيبته وحرصه على مساعدتي
أصبحت أجلس ساعات وساعات بالشات وأتحادث معه وكان زوجي يدخل علي ويشاهدني 

زوجي لكني أعجبت بالشخص  ويغضب للمدة التي أستمر بها على اإلنترنت، ورغم أني أحب
الذي أتحادث معه مجرد إعجاب وانقلب بمرور األيام والوقت إلى حب وملت له أكثر من زوجي 
 وأصبحت أهرب من غضب زوجي بالحديث معه، ومرة فقدت فيها صوابي وتشاجرت أنا وزوجي 

اقبه فأخرج الكومبيوتر من البيت غضبت من زوجي ألنه أول مرة يغضب علي فيها ولكي أع
قررت أن أكلم الرجل الذي كنت أتحدث معه بالشات رغم أنه كان يلح علي أن أكلمه وكنت 

أرفض وفي ليلة من الليالي اتصلت عليه وتحدثت معه بالتلفون ومن هنا بدأت خيانتي لزوجي 
وكلما ذهب زوجي خارج البيت قمت باالتصال عليه والتحدث معه، لقد كان يعدني بالزواج لو 

زوجي ويطلب مني أن أقابله دائمًا يلح علي حتى انجرفت وراء رغباته وقابلته وكثرت طلقت من 
مقابلتي معه حتى سقطنا في أكبر ذنب تفعله الزوجة في حق زوجها عندما تخونه، فقررت أن 

أطلب من زوجي الطالق، بعدها أصبح زوجي يشك في أمري، وحدث مرة أن اكتشف أنني كنت 
وأخذ يسألني ويكثر علي من السؤال حتى قلت له الحقيقة وقلت إني ال أتحدث بالهاتف مع رجل 

أريده وكرهت العيش معه رغم هذا كله وزوجي كان طيبًا معي لم يفضحني أو يبلغ أهلي بل قال 
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 لي أنا أحبك ولكن ال أستطيع أن أستمر معك، 
لم يتقدم لخطبتي بعد ذلك رجعت للرجل الذي تعرفت عليه بالشات واستمر يتسلى بي وقابلني و 

 حتى تشاجرت معه وقلت له إذا لم تتقدم لخطبتي سوف أتخلى عنك
فأجابني وهو يضحك وقال يا غبية أنت مصدقة حين أقول لك ما أقدر أعرف غيرك وعمري ما 

وثاني شيء أنا لو أتزوج ما أتزوج واحدة ! قابلت أحلى منك وأنت أحلى إنسانة قابلتها في حياتي؟
  .كانت تعرف غيري

 
 :أميرة والكمبيوتر

 !!أميرة فتاة جامعية، ترتدي النظارات والعدسات الالصقة وقريبًا ترقبوا التلسكوب
صديقتنا تجلس على اإلنترنت طوال اليوم ما عدا ساعات النوم وساعات التواجد داخل الكلية 

أزرار الكيبورد ويبدو أنها حتى في الكلية ال تتوانى عن الذهاب إلى مختبرات اإلنترنت للتالعب ب
 !الذي أصبحت تعرف كل زر فيه عن ظهر قلب

 يا بنت كفاية جلوس على الكمبيوتر، يا بنت ارحمي )أنصتوا جيدًا إلى أمها وهي تنادي 
 عيونك، يا أميرة خلي الكمبيوتر وتعالي ساعديني، يا بنتي خافي اهلل وروحي اقرئي القرآن 

يا .. أميرة)وتنادي أمها  (سبب من هذا الكمبيوترأحسن لك، يا بنتي غدًا لن تري الطريق وال
والحبيبة ال تستطيع القيام ( بالسوبر جلوة)يا بنتي ولكن كرسي الكمبيوتر مطلي )وتصرخ ( أميرة

 !من أمام الشاشة
الفريتل، اَليسكيوه، اَلرسي، الياهو ماسنجر، الهوتميل ماسنجر، الفالكون شات، الهارت شات 

 .أميرة( الشتاتة)ادثة األخرى هي من تخصص وكل برامج ومواقع المح
  ..موقع الشامسي، فارس نت، الساهرنت، المزوحي، اإلمارات لألبد

مواقع حفظتها صديقتنا أكثر مما حفظت من سور جزء عم وحتى أكثر من كتب ومذكرات 
 !!الكلية

ك المزيد المزيد كلهم أصدقاؤها وهنا.. القناص، إماراتي، عبوود، أمير المحبين، عيناوي، شرجاوي
 !!ولكن كونوا معنا
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أميرة تطوي الليل بالنهار وتقضي الصبح والمساء والكل يتعب ويبتعد عن الشاشة وتبقى أميرة 
مسمرة أمامها والكل يخرج من البيت ويشاهد التلفزيون وتبقى صديقتنا موجودة كالناطور الذي ال 

 !!يبرح باب العمارة حتى يقضي اهلل أمرًا كان مفعوالً 
يا بنات أرأيتّن الصور التي أرسلتها لكّن .. حتى مع صديقاتها أصبحت ال تتكلم إال عن اإلنترنت

 وهل رأيتن البطاقات الجديدة من موقع رعودي؟! على اإليميل؟
كمبيوتر يا أميرة انتبهي .. كفاية!! أففففف وأيضًا أف: جدها المسكين دائمًا يتأفف منها ويقول لها

غدًا .. يا أميرة خافي اهلل في نفسك.. الحظي كيف صارت عيونك صغيرة.. لصحتك يا بنتي
تنزعج أميرة قلياًل ولكن ذلك ال يحرك فيها شيئًا فهي منذ !! الكمبيوتر يشتكي عليك يوم القيامة

أصبحت تجلس على الكمبيوتر زاد وزنها وبردت أعصابها وأصبحت كالدب القطبي بل صارت 
 !!أبداً  ..ذوب أبداً أشبه بجبل الجليد الذي ال ي

غدًا سوف تندم صديقتنا على الوقت الذي ضيعته أمام الشاشة وعندها سوف : كلمة أخيرة
تكتشف أنها ضيعت دينها وأخالقها وأهملت دراستها وواجباتها ونسيت حق والديها وأهلها 

 اهلل يجازي من: وضيعت صحتها وجمالها وعندها سوف تتذكر أمها عندما كانت تصرخ وتقول
 !!اخترع الكمبيوتر

 
 :فتاة تصاب باإليدز عن طريق الشات

تبدأ القصة بدخول إحدى الطالبات إلى غرفتي تستند إلى إحدى معلمات المدرسة وهي منهارة 
.. دون جدوى فطلبت منها الجلوس.. حاولت مع المعلمة تهدئة الطالبة.. وفي حاٍل يرثى له

.. ت منها أن تذكر اهلل سبحانه وتعالى حتى تهدأوطلب( يس)وناولتها مصحفًا فتحته على سورة 
وأنا .. بينما لجأت إلى عملي.. بهدوء وأخذت تتلو آيات اهلل تعالى.. تناولت الطالبة المصحف

أو ما .. على اعتقاد أن المشكلة لن تخرج عن حالة اكتئاب وضغط نفسي أو حالة وفاة قريب
ولم يخطر ببالي أبدًا أن هذه الزهرة الجميلة . .شابه من الحاالت اليومية التي تطرأ على العمل

جلست أمامي شعرت .. هدأت الطالبة وتقدمت مني بخطوات حزينة.. تحمل همًا يثقل كاهل أسرة
بداية حكايتي كانت مع بدء إجازة الصيف : ثم بدأت قائلة.. بأنها تمالكت نفسها وتستعد للحديث
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وتركتني مع إخوتي .. دتي للعالج خارج الدولةسافرت أمي مع أبي وج.. للعام الدراسي السابق
وهي نصف أمية أقصد أنها تعلمت القراءة والكتابة ولكنها ال تعي أمور .. الصغار برعاية عمتي

 .الحياة وفلسفتها
بدأت أتسلى على النت .. كنت أشعر بالملل والكآبة فهي المرة األولى التي أفارق فيها أمي

وألنني تربيت تربية فاضلة فلم ( الشات)الحوار في غرف الدردشة وأطيل .. وأتجول في عدة مواقع
 .. حتى تعرفت يومًا على شاب من نفس بلدي يسكن بإمارة أخرى.. أخش على نفسي

ثم تحول إلى لقاء يومي .. والقضاء على ساعات الفراغ.. بدأت أطيل الحديث معه بحجة التسلية
 .وار يومي ولساعات طويلة حتى الفجرح.. وطلب مني أن يحدثني على المسنجر فوافقت

عرفت منه أنه شاب لعوب يحب .. خالل حديثي معه تعرفت على حياته وتعرف هو على حياتي
وبلباقتي استطعت  ..كنا نتناقش في عدة أمور مفيدة في الحياة.. السفر وقد جرب أنواع الحرام

 فبدأ بالصالة وااللتزام؟.. أن أغير مجرى حياته
وتحسن سلوكه وبقناعة تامة منه بأن .. وخاصة أنه قد تغير.. ة صارحني بحبه ليبعد فترة وجيز 

 .حياته السابقة كانت طيشًا وانتهى
وأسعد أوقاتي عند .. ولكنني وبعد تفكير أليام اكتشفت بأنني متعلقة به.. وترددت في البداية

 .اقتراب موعد اللقاء على المسنجر
 .فقط ليرى صورتي.. ولدقائق معدودة.. ون مكانًا عاماً وافقت على أن يك.. فطلب مني اللقاء

وأتخلص من الفراغ .. وفي يوم اللقاء استطعت أن أفلت من عمتي بحجة أنني سأزور صديقة
إنه كما يقال في قصص الخيال .. لم أكن أتصور أن يكون بهذه الصورة.. حتى رأيته وجهًا لوجه

نني أجمل مما تخيلوقد أبدى .. تحاورنا لدقائق.. فارس األحالم  .إعجابه الشديد بصورتي وا 
لدرجة أن .. ال تسعني الدنيا بما فيها.. أكاد أن أطير.. تركته وعدت إلى منزلي تغمرني السعادة

 هذا ما علمني الحب؟.األسرةفكنت شعلة من الحنان لجميع أفراد .. معاملتي إلخوتي تغيرت
.. دم لخطوبتي فور رجوع أسرتي من السفروعدني بأنه يتق.. وبدأنا بأسلوب آخر في الحوار

 .ولكنني رفضت وطلبت منه أن يتمهل حتى أنتهي من الدراسة
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وكنت في كل مرة أعود محملة بسعادة نسع الدنيا .. تكررت لقاءاتنا خالل اإلجازة ثالث مرات
 .بمن فيها

لفشل  ..واالكتئاب يسود جو أسرتي.. في هذه الفترة كانت أسرتي قد عادت من رحلة المرض
ومع بداية السنة الدراسية طلب مني لقاء فرفضت ألنني ال أجرؤ على هذا الفعل بوجود .. العالج
ذا به .. ولكن تحت إصراره بأنه يحمل مفاجأة سعيدة لنا وافقت.. أمي وفي الموعد المحدد تقابلنا وا 

أرفض بحجة وكنت أنا التي .. يفاجئني بدبلة لخطبتي سعدت كثيرًا وقد أصر أن يزور أهلي
 .الدراسة

ال أعرف كيف أزنها .. لحظات كئيبة.. استسلمنا للشيطان.. في نفس اليوم وفي لحظات الضعف
.. لست التي تربت على الفضائل واألخالق.. وجدت نفسي بحالة مختلفة.. وال أرغب أن أتذكرها

ني أن أفكر في ثم أخذ يواسيني ويصر على أن يتقدم للخطوبة وبأسرع وقت أنهيت اللقاء بوعد م
الموضوع ثم أحدد موعد لقائه بأسرتي رجعت إلى منزلي مكسورة حزينة عشت أيامًا ال أطيق 

وقد كان يكلمني كل يوم ليطمئن على صحتي  ..تأثر مستواي الدراسي كثيراً .. رؤية أي شخص
وأهدأ .. والحمد هلل فبدأت أستعيد صحتي.. بعد حوالي أسبوعين تأكدت بأن اهلل لن يفضح فعلتي

 .واتفقت معه على أن يزور أهلي مع نهاية الشهر ليطلبني للزواج.. تدريجياً 
وقد كانت فترة طويلة بالنسبة لعالقتنا أن يغيب .. تغيب عني ولمدة أسبوع.. بعد فترة وجيزة
 .حاولت أن أحدثه فلم أجده.. وبدون عذر

.. لم أفهم محتواها.. غريبةو .. مختصرة.. وجدت في بريدي رسالة منه.. بعد أن طال االنتظار
 .فطلبته بواسطة الهاتف ألستوضح األمر

.. حاولت أن أفهم السبب.. وجدت الحزن العميق في عينيه.. التقيت به بعد ساعة من االتصال
ال أتصور أن أجد رجاًل بهذا المنظر فقد كانت أطرافه ترجف .. وفجأة انهار بالبكاء.. دون جدوى

أن سوءًا حل بأحد أفراد أسرته حاولت أن أعرف سبب حزنه، لكنه اعتقدت .. من شدة البكاء
 ..طلب مني العودة

وبكيت واتهمته .. لم أفهم.. الموعد لم يحن بعد، ثم طلب مني أن أنساه بأناستغربت وقلت له  
ولكن فوجئت بأقواله ولن أنسى ما حييت وجهه الحزين وهو يقول إنه .. بأنه يريد الخالص مني
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 ت ؟وأي أوان؟ وما معنى هذه الكلما بعد أن فات األوان أي مرض؟اكتشف مرضه 
وقد علم بذلك مؤخرًا وبالمصادفة؟ ما زالت ابنتنا في حيرة .. لقد كان مصابًا بمرض اإليدز

هل انتقل إليها المرض؟ هل تستطيع أن تواجه أهلها بهذه .. وأمام مصير مجهول.. وحزن
 المصيبة؟

ولكن يبقى أن نقول لكل .. حية؟ لقد نشأت في أسرة مستقرةولكن من المسؤول عن هذه الض
وال تصغري الكبائر فكل خطيئة تبدأ صغيرة ولكنها تكبر مع .. احذري وصوني نفسك.. فتاة

 .احسبي ليوم تكونين فيه ضحية مثل فتاتنا الحزينة التي تنتظر المصير المجهول.. األيام
 

 قصة شاب من ضحايا الشات

االنترنت عن ضحايا الشات والدردشة والبال توك وعن الذئاب البشرية وكل  لقد قرأت كثيرا فى
هذه القصص كانت للفتيات ولكننى لم اتخيل ان اكتب فى يوم من االيام قصتى فى االنترنت مع 
هذه القصص ، وفى هذه القصة انقلب فيها الدور فقد تحول فيها الذئب الى حمل وديع وألول مرة 

انا شاب ابلغ من العمر ،،  ذئب وتعالوا معى لمطالعة قصتى مع الشاتينتصر الحمل على ال
الخامسة والثالثين شاب ملتزم على خلق ودين اخاف اهلل ورسوله احافظ على صلواتى الخمس 
فى المسجد حريص على الطاعات واألعمال الصالحة اتحلى بكل ما هو جميل من االخالق 

فى االنترنت او حتى فى الفضائيات التى ابتعد فيها عن االسالمية وال استمع للغناء سواء كان 
قنوات الفسق والمجون وال اشاهد االفالم والمسلسالت وحريص جدا على متابعة البرامج الهادفة 

ورغم بلوغى الخامسة والثالثين من العمر إال اننى لم اتزوج الرتفاع ،  فى قناة أقرا وقناة المجد
 لتى ادت الى عزوف الكثير من شبابنا عن الزواج تكاليف الزواج وغالء المهور ا

فى العام الماضى توفقت بحمد اهلل وفضله فى التعاقد للعمل بشركة فى احدى دول الخليج وبعد 
عام من عملى بهذه الشركة وفى احد االيام كنت اتصفح االنترنت ويشهد اهلل اننى كنت دائما 

ية وكنت ابتعد عن اى شئ يثير الشهوة او يفتننى فى اتصفح المواقع االسالمية والثقافية واالخبار 
دينى، إال انه وبالصدفة تعرفت على موقع الزواج عن طريق االنترنت من خالل رسالة اعالنية 

ودخلت لموقع ظهرت لى اثناء تصفحى لبريدى االلكترونى فى الهوتيمل وضغطت عل الرسالة 



 ملف شامل يكشف دهاليز الشبكة العنكبوتية

 

39 

 

ث عن زوجة عن طريق االنترنت وبالفعل الزواج وراودتنى فكرة االشتراك فى الموقع والبح
اشتركت فى الموقع ولقد كنت صادقا وجادى جدا فى مقصدى لم ادخل التسلى او العب بمشاعر 

فتاة وكنت اعلم بأن اهلل رقيب على فى كل تصرفاتى وافعالى واقوالى وكنت دوما اقول بأن 
وف اكون حذرا فى التعامل ايمانى قوى ولن يغلبنى الشيطان واننى فقط اريد زوجة صالحة وس

مع الفتيات هذا ما زينه الشيطان لى مع العلم بأننى طول عمرى لم اعرف طريقا للشات ولم 
التقى بفتاة عبر المسنجر اال بعد اشتراكى فى موقع الزواج ولقد كنت استخدم المسنجر فقط مع 

ج قادتنى االقدار الى بعد اشتراكى بشهر فى موقع الزوا اسرتى ومع زمالء الدراسة من الذكور
التعرف على فتاة من احدى الدول العربية ال تقيم فى نفس البلد الذى اقيم فيه ، ولالمانة والحق 
فهى كانت فتاة محترمة طيبة القلب من اسرة محافظة فى الثالثة والعشرين من عمرها وبدأت فى 

ودخل فى الخط ليكون ثالثا لنا  مراسلتها ثم التقينا فى المسنجر ومن هنا بدأ الشيطان رحلته معى
خصوصا بعد ان تبادلنا الصور وكنت فى بداية لقائى معها فى المسنجر كنت منضبطا وكنت 

حريص على ان ينحصر لقاءنا على التعارف الجاد ببعض وتوضيح الهدف وما اريده فى حياتى 
انسجام وتفاهم واتفاق ومواصفات الزوجة المطلوبة وبصراحة او كذلك زين لنا الشيطان لقد وجدنا 

تام بيننا ولقد أعجبتني صفاتها واحترامها والتزامها واتفقنا على الزواج ولكن نظرا ألنها تقيم فى 
بلد اخر فان ذلك معناه مزيد من التكاليف ، ولكن قد ساعدتنى هذه الفتاة فى التنازل عن بعض 

ل حددنا موعدا لكى احضر انا االمور التى قللت من التكاليف وسهلت لنا امر الزواج وبالفع
فى هذه الفترة  واسرتى لبلدها حتى اتزوجها وكنا قد حددنا الموعد فى نوفمبر القادم ان شاء اهلل

وحتى يحين موعد الزواج توطدت العالقة وتعمقت اكثر فأكثر بأعتبار اننا بعد شهرين سنتزوج 
ر ، وتوالت لقاءتنا عبر المسنجر ونحتاج الى التقرب من بعض اكتر هكذا زين الشيطان لنا االم

والهاتف ولكن هيهات هيهات الشيطان كان بالمرصاد وشيئا فشيئا بدأ يجرنا الى طريق المعاصى 
والذنوب وفى فترة وجيزة تحول اللقاء المتزن المحترم وتعدى كل الحدود ليصل الى كل كلمات 

فى الغزل وتبادل كلمات الحب الحب والغزل والغرام وكنا نقضى الساعات الطوال فى المسنجر 
والغرام ولم نكتفى بذلك بل فى منتصف الليل وقت القيام كنت بدل اناجى ربى واستغفره كنت 
اتصل على هذه الفتاة واقضى معها الساعات الطوال عبر الهاتف ونتبادل العشق والهيام ، 
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الفتاة النها كانت من بلد واالدهى واالمر والمؤلم جدا اننى كنت انفق ثلث راتبى فى محادثة هذه 
اخرى غير البلد الذى اقيم فيه وكانت المكالمات كلها عالمية ، وال ادرى اين ذهب عقلى وانا 

الذى تغربت عن بلدى وأهلى لتحسين الوضع المادى لى والسرتى كيف فعلت هذا واهلل ال ادرى 
اسبوعين بينما احادث انها غفلة شديدة جدا لدرجة اننى اصبحت ال اتصل على اسرتى اال كل 

والغريب فى االمر اننى كنت مستغرب جدا لما يحدث لى وكيف انا افعل .... هذه الفتاة يوميا 
ذلك واين عقلى وكيف ساتزوج هذه الفتاة وانا انفق ثلث راتبى فى مكالمتها ونحن احوج لهذه 

م ذلك اال انه كان التكاليف لتغطية مصاريف الزواج ، سبحان اهلل ال ادرى اين غاب عقلى ورغ
فى دواخل قلبى بقايا من الخير وذلك اننى كنت يوميا اعاتب نفسى ليال قبل النوم واحاسبها 

والومها على ماهى عليه من ضالل وغفلة وينتهى العتاب بأن اقول سوف احاول حسم االمر 
زلها مرة ولن اعود لذلك واننى سوف احاول ان اكون متزنا فى تعاملى مع هذه الفتاة ولن اغا

اخرى وسوف اترك الغزل حتى الزواج وينبغى ان نركز على المناقشة فى امور حياتنا المستقبلية 
هكذا كان عتابى لنفسى يوميا ، ولكن مجرد ان يطل الصباح يزين لى الشيطان االمر واعود من 

به  على هذه الفتاة وعشقتها لدرجة الجنون وتعلقت د للشات وللمكالمات حتى صرت مدمنجدي
بدرجة كبيرة جدا لم اكن اتخيلها حتى ان حياتى صارت مستحيلة بدونها وصرت احزن لما تغيب 
عنى واذا تخاصمنا كنت اصل لدرجة البكاء الجلها وصرت ضعيفا جدا وصرت اغار عليها من 

كل شئ والتفه االسباب وحتى اذا لم ترد على فى المسنجر بسرعة اتهمها بانها تتكلم مع حد 
كذا اصبحت اسيرا للشيطان وعشت فى غفلة شديدة جدا جدا حتى بدأت اؤخر بعض تانى وه

الصلوات بعد ان كنت مداوم على الصالة فى المسجد صرت اؤخر الصالة من وقتها وذلك 
بسبب عدم الطهارة الننى كنت رجل مذاء ، وحتى بعض الصلوات كنت اصليها سريعا ودون 

بهذه الفتاة وكنت ما ان انتهى من الصالة حتى اعود  خشوع وحضور قلبى الن قلبى كان معلقا
َأَفَرَأْيَت َمِن } : قال اهلل تعالى هذه الفتاة التى ملكت كل حياتى  مسرعا لجهاز الكمبيوتر لمحادثة

َصِرِه ِغَشاَوًة َفَمْن َيْهِديِه اتََّخَذ ِإَلَهُه َهَواُه َوَأَضلَُّه اللَُّه َعَلى ِعْلٍم َوَخَتَم َعَلى َسْمِعِه َوَقْلِبِه َوَجَعَل َعَلى بَ 
سرافي فى  { اللَِّه َأَفال َتَذكَُّروَن  ِمْن َبْعدِ  وهذا ما انطبق على تماما وأسأل اهلل ان يغفر لى ذنبى وا 

امرى وان يأخذ بيدى من الظلمات الى النور ومن الضالل الى الهدى انه ولى ذلك والقادر 
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شهر وكنت صادق معها ومصمم على الزواج منها عليهاستمرت عالقتى بهذه الفتاة خمس ا
الننى عشقتها واحببتها بجنون وال استطيع ان اعيش بدونها وبالفعل اتصلت بشقيقها وصارحته 
باالمر وبرغبتى فى الزواج من اخته على سنة اهلل ورسوله والحمد هلل رحب شقيقها باالمر وكان 

حتى جاءت الصدمة والفاجعة عندما رفضنى اهلها هذا فال خير بالنسبة لى وازداد تعلقى بالفتاة 
بسبب اننى غريب عن بلدها واننى اسمر اللون ال اناسب فتاتهم البيضاء الجميلة وكانت صدمة 
كبيرة لى ولها ولكن لم يكن بوسعنا شئ نفعله ولقد قررنا ان نفترق ولقد حزنت عليها حزنا شديدا 

كنت فى حلم ولكننى حمدت اهلل  كنت فيه وكأننىلم احزنه قط فى حياتى ولم اصدق كل ما انا 
وقلت علها تكون نتيجة االستخارة والخير فيما اختاره اهلل وهذه كالم ايمانى جميل جدا ، ولكن 

الشيطان لم يتركنى لحالى وبدأ من جديد يوسوس لى كيف تتركها وقد احببتها كيف تتركها وهى 
سلم بهذه السهولة الحب الذى جمعكما اقوى واكبر تحبك ، ال تياس اجتهد ودافع عن حبك وال تست

من ان ينهار مع اول عاصفة هكذا كنت يوميا فى صراع بين وساوس الشيطان وبين قلبى الذى 
يرغب فى العودة الى ربه وان يعيش فى رحاب االيمان ويؤمن بأن الخير فيما اختاره اهلل له، 

الثة ايام اال ووجدت نفسى اتصل عليها ولكن الشيطان مرة اخرى انتصر على ولم يمر سوى ث
ليال وتحادثت معها طويال ووجدتها مثلى حزينة كئيبة ومرة اخرى قررنا العودة واالستمرار مع 
بعض الن كل منا يدرك بأنه لم يعد يستطيع ان يعيش بدون االخر واستمرينا مع بعض على 

خالف كبير بينى وبينها وذلك  وشاءت ارادة اهلل مرة اخرى ان يحدث اسرتها امل ان تقنع هى
بسبب عدم التزام الفتاة بالتخلى عن الشات وغرف الدردشة رغم انها تقول انها تتسلى ولكننى لم 
ارضى هذا االمر مطلقا ورغم تحذيراتى لها من ذلك لم تلتزم هى ولكننى بصراحة تضايقت من 

عنها الننى كنت اعلم انها ايضا االمر وحاولت ان امنعها بأى طريقة ولم افكر مطلقا فى التخلى 
ضحية للشيطان فاحببت ان اتم امر زواجى منها وان نعيش تحت طاعة اهلل ورسوله ، ولكننى 
اعترف بأننى لم احسن التصرف معها فكان مفترض ان اهديها باسلوب احسن وافضل ولكنى 

جل هذه الكلمة ارتكبت حماقة كبرى وجرحتها واهنتها بكلمة كانت قاصمة الظهر تركتنى هى ال
ورفضت رفضا باتا العودة والزواج منى النها ال تأمن لحياتها معى بهذا التصرف ، وعم الحزن 
كل حياتى واصبحت وحيدا اقاسى واصارع االحزان ووصلت لدرجة سيئة جدا جدا فضلت فيها 



 ملف شامل يكشف دهاليز الشبكة العنكبوتية

 

42 

 

ولت الموت على ان اعيش اتعذب بحب هذه الفتاة ، ولقد حاولت ان اطيب خاطرها وارضيها وحا
كتيرا واعتذرت عن حماقتى معها ولكن دون جدوى ولم ادرى ماذا افعل فقد باءت كل محاوالتى 

 الحلم الورديبالفشل ولم يشفع لى حبها لى او االيام الحلوة الجميلة التى جمعتنا ببعض وانهار 
يه صلى اهلل علوعندما تذكرت ما حدث للمسلمين فى غزوة احد عندما عصى الرماة امر الرسول 

{ صابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكموما أ}:ة وعندما قرأت قول اهلل تعالىوحدثت الهزيم وسلم
عقاب ربانى لما ارتكبته من ذنوب ومعاصى وابتعاد عن طريق الحق  إالعرفت انا هذا لم يكن 

والهدى ، وهكذا تكون العواقب وهكذا تكون العقوبات لمن خالف اهلل عز وجل ولمن اسرف فى 
بعد اصرار  إنه حصاد ما غرسته بيدىه هى نتيجة العشق والتعلق المر عاصى والذنوب وهذالم

لم يكن بوسعى شئ افعله سوى ان اجرجر احزانى ودموعى وآالمى وقررت ان  رأيهاالفتاة على 
اتوب واستغفر وان ارجع الى اهلل بعد ان ضللت الطريق والحمد هلل الذى لم يقبض روحى وانا 

المعاصى والذنوب والذى امهلنى حتى اتوب وارجع اليه تائبا خاضعا ذليال معترفا  غارق فى تلك
وعسى أن تكرهوا شيئا هو ورحمته التى وسعت كل شئ  بذنبى وطامعا فى كريم عفوه ومغفرته

قول الحمد اهلل حمدا كثيرا ان الخالف الذى حدث بينى وبين هذه الفتاة ورغم انهيار خير لكم ، أ
غم مرارة الفراق وآالمه اال انه كان السبب فى انه ايقظنى من هذه الغفلة التى كنت حلمى معها ور 

اعيشها ولقد قررت التوبة الصادقة النصوحة الى اهلل واخالص النية له واول شئ بدأت به ان 
ازلت المسنجر من جهاز الكمبيوتر واوقفت الشات نهائيا وصرفت النظر عن البحث عن زوجة 

 لتى تقود الى ارتكاب المعاصى والذنوب وتقود الى التهلكة والبعد عن اهللبهذه الطريقة ا
والحمد هلل اننى االن سعيد جدا اننى عدت الى اهلل والول مرة ومنذ خمس شهور احس بحالوة 

االيمان داخل قلبى بعد ان رانت عليه غشاوة من جراء الذنوب والمعاصى التى ارتكبتها مع تلك 
ايضا ان هذه الفتاة كانت تقيم فى بلد اخر ولو كانت معى فى نفس البلد ال الفتاة واحمد اهلل 

ى مع النت وانصح لمن تاهوا وضلوا وأخيرا هذه هى تجربت رى الى اين كان سيقودنا الشيطان اد
فى متاهات االنترنت انصحهم بالعزم على االبتعاد عن الشات واالتعاظ من القصص التى تكتب 

كما انه واهلل العظيم مفسدة لالخالق وضياع للوقت فى ما ال يفيد وينزع فيه من ضحايا الشات 
الحياء وهو طريق الشيطان المكلل بالذنوب والمعاصى ، وعلى كل من له وقت فراغ عليه ان 
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يشغل فراغه بما يفيد وبما يرضى اهلل ورسوله واالنترنت ملئ بالمواقع االسالمية المفيدة التى 
الى الطريق المستقيم فهنالك موقع اذاعة طريق االسالم به العديد من  تزكى النفس وتأخذ بها

 .المواد المقروءة والمسموعة لمختلف العلماء وموقع صيد الفوائد وغيرها من المواقع اإلسالمية 
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  ..ختاًما

ولتعلم كل فتاة تعتز بقيمها ودينها وحتافظ على شرفها وكرامتها أن ترددها على   

, احملادثة هو تردد على أماكن مشبوهة وعيب ال تريد أن يعرف عنه أحد شيًئا غرف

كما أن ما تقوم به من حمادثة مع أجنيب جيب أن تستدرك معه أن اهلل مطلع 

 .عليها وختشى أن تنزل بها عقوبة مبا اقرتفته من إثم

 

 

 


