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 بقعة ضوء

 الواتساب الثرثار

 2017 ويلوي 4 خيراتب جيلخلا رابخأ ةديرج يف رشن

 يجنخ ايركز روتكدلا ملقب
 

كلنا يعرف ما الذي يمكن أن تفعله تكنولوجيا الواتساب اليوم، 
يمكن أن تحول إشاعة صغيرة، ليس لها مصدر إلى قنبلة يمكن أن 
تنسف الكثير من األعمال التي أجتهد عليها أصحابها من أجل 

 تنميتها أو اإلسترزاق منها.

قامت بتحليل مياه  –جهة معينة  –قبل فترة إنتشرت إشاعة إن 
ملوثة، ويمكن أن  –كلها  –الشرب المعبأة وأكتشفت أن هذه المياه 

تسبب العديد من األمراض الخطيرة، واستثنى التقرير من كل تلك 
النوعيات نوعية معينة وقال أنها أفضل األنواع وأجودها، ولألسف 
فإن الفيديو ال يري المتحدث، فنحن ال نعرف من الذي يتحدث وما 

 خلفيته العلمية ومن هو. 

ولكن ضج الناس وتراسلوا وكلٌ يدلي بدلوه، وكلها فترة حتى سكت 
 الناس.

ثم جاءت قضية جبنة الشرائح التي أشيع أنها مصنوعة من مادة 
 ، وكذلك استمر اللغط ولم ينتهي حتى اآلن.البالستيك
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ال نعرف اسمه وال درجته العلمية  –رجل  –وقبيل أيام خرج علينا 
قال إن الحليب الذي تشربون كلها تسبب األمراض، ولم يستثني و

منذ أن امتنع عن شرب الحليب  –هو  –مرض إال ذكره، وقال أنه 
المعبأة تخلص من كل األمراض التي يعانيها، وقال أن كل البحوث 
التي رجع إليها تقول هذا الكالم وأنه نشر تقرير على حسابه في 

ل السبب بهذا اإلدعاء أن األبقار تعطى ، وعلالتوتير يشير إلى ذلك
حقنة الهرمونات التي تجعلها تدر كميات ضخمة من الحليب أكثر 

 من إمكانيات البقرة نفسها.

وأنا في الحقيقة تصلني بصورة شبه يومية مثل هذه األفالم 
 تطلب رأي في الموضوع.

ال يمكن أن نثق بكل ما يقال  –وفي رأي المتواضع  – وفي الحقيقة
ي الواتساب إال بوجود دليل علمي، فمن يمكنه أن يقول أن ف

الحليب المعبأة يمكن أن يسبب كل تلك األمراض ؟ من يمكنه أن 
 يقلل من شأن الحليب أو يرفع من شأنه ؟

ال يمكن ألحد أن يقول ذلك إال من خالل تجارب علمية عملية تطبق 
يقة، فال يمكن على فئران التجارب أوالً، ثم على البشر، وبهذه الطر

التحدث بالكيفية التي تحدث في الواتساب،  –أيها السادة  –
فالواتساب تكنوولجيا ثرثارة يمكن أن تنقل أي كالم غير مسؤول، 
فال تجرفكم كل تلك الثرثرة وتشغل أوقاتكم، فأوقاتكم أثمن من 

  هذا الكالم الفارغ.

 


