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حينمـا كانـت    .. كانت تبحث دائما عن فارس األحالم ، مر قلبها بكل مراحل العمـر              .. أحبت كثيراَ   
 لها ، تلعب معه أثناء الفسحة وتقـسم معـه الـشطائر             أحبت زميالً ) المريول القصير ( ترتدى   صغيرة

  .الخاصة بها 

 و حينما إشتد عوداها قلـيالً .. ستمر على هذا النحو إ..  ال يدرك سوى دقاته العالية     كان قلبها أخضر  
 ، حلم جميل لم يستمر كثيـراً . ... وسيما ، تتهافت الطالبات عليه    طويالً كان شاباً .. أحبت معلمها   .. 

كان أول شخص يصرح لهـا بإعجابـه        .. لكنه إنتقل إلى شخص آخر يتناسب مع فتاة كاملة األنوثة           
كانت تكتفى بالنظرات المتبادلـة بينهمـا وسـرعان         .. الشديد ، كأي مراهقة إنجذبت إليه بقلبها فقط         

  .ماتبدل الحال وانفتح باب الجامعة على مصراعيه 

يدة يجب أن تحسب لها ألف حساب خاصة لو كان هدفها الحصول علـى الحـب أكثـر مـن                    دنيا جد 
حصولها على شهادة التخرج ، هكذا كانت تنوي وأعدت نفسها وهيئتها إلستقبال إشارات الحب ، و تم     

وبدأ الحب يرفرف على قلبيهما وتواعدا علـى الحـب األبـدي            .. عندما وقعت عينها عليه     .. بالفعل  
لكنه لم يستمر على حبـه      .. لى وعده باإلنتظار حتى بعد تسلم الشهادة الجامعية بعامين          وإستمرت ع 

  ورقته ورومانسيته 

  .معها وتغير وتركها دون سبب واضح المعالم 



لتكتشف فيما بعد خيانته وإرتباطه بفتاة أخرى وكانت الطامة الكبرى بالنسبة لها وخاصة حينما علمت               
  ) .صديقتها(أن تلك األخرى 

ـ       التي أحبتها كثيراً  )  صديقتها (أتت الطعنة من شخص ليس بعيد         ي ولم تتوقع تغيرها وإختفائهـا ف
  . سراً أو جريمة ال تغتفرىظروف غامضة يخف

  

) . طعنة مـن الحبيـب والـصديقة        ..... ( تركت التجربة جرحاَ لم يلتئم فقلبها ينزف دوماَ من اآللم           
ه من تكرار التجربة مرة أخرى وبداخلها إرادة وتحدي لكل وقضت أعواما داخل قفص الخوف والكراهي

  .الرجال 

هى أنثى رقيقة تحب الزهور والموسيقى وكل شئ فيه خيال ولكن حلمها بالحب يعد خيال بالنسبة لها                 
على الرغم من تقرب الكثيرين منها ولكنها كانت ترفض وبشدة وكلما كانت تقترب من حافة الهاويـة                 

  .أخرى صماء القلب تستيقظ وتعود مرة 

  ولكن هل إرادتها القوية يمكن أن تحميها من الوقوع فى الحب ، فهل الحب إرادة أم قدر ؟
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  نحب؟لماذا ........مازالت أتساءل 

 يمر العمر ويأخذه نصيبه من أنفسنا

 ونحن نقف على أعتابه مشاهدين

 عمارنا بعد الحبونبدأفى حساب أ

 فالحب روعة وعالم من العشق

 والقلب المحب ال يئن

 قلب دقاته عاليه

 تصرخ من نشوة السعادة المفرطة

 عرفت كيف أحبك

 حينما أدركت عينيك المشعة بنور الحب

 ورأيت وجهك يرتسم عليه لوحة مليئة بكل ألوان الحب

 آآآسطورة أنت؟

 بيضجيئت من عالم آخر لتخطفنى على حصانك األ

 وتَذوقنى حبك وتشعرنى بأننى أميرة وملكة؟

 ؟.........لم جئيت

 هل جيئت لتقاسمنى وحدتى التى تشكو منى دوماً؟

 مىآالالهل جيئت لتقف بجوارى وتشهر سيفك ضد 



 وجروحى القديمة؟

 هل جيئت لتخبر العالم كله بأننى

 التى تبحث عنها منذ أن) آميرتك(

 دأبت قدميك كوكب األرض؟

  أقابل فارس مثلكربما لم
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خطفت من األيام التى تمتص أعمارنا بسهولة يوماً فى حضن عروس البحر وأمـام أحـد إبـداعات                  
 وأنظر إلى إنعكاساته التى تخترق عينى وتغير لونهـا           ، جلست أتأمل أمواج البحر   ) جلو المولى عز (

اتى هياماً وعشقاً لهذه اللوحة البديعة ،وتنهدتُ تنهيدة طويلة تحمل بين طياتها نفساً طويالَ              وتملئ نظر 
من األعماق وإستنشقتُ حنينى وشوقى لرائحة البحر وخلقت لنفسى عالماً خاص بى ،وأطلقت العنـان       

عرفـة  لخيالى وشعرت بموسيقى هادئه تتسرب بداخلى وتهز كيانى وترجه وشملتنى رغبة ملحة فى م             
سر الحياة وأطلتُ التحديق فى البحر وكنت أريد أن أعرف ماوراه ،فقفزت بين أمواجـه وحاولـت أن     
أجعله يبوح لى بالسر ولكن باتت محاولتى بالفشل وغدر بى وإبتلعنى فى نوبـه غاضـبه  ثـائرة ،                    

  .وأعطت إشارة البدء بسقوط قطرات من المطر ووجدتها تنهال على مالبسى وتحمل رسالة لى 

ومع آخر قطرة غابت الشمس وطّل علينا القمر بوجهه المكتمل وأخذنى الليل فى أحضانه كأنـه يلـم                  
أشتاتى ، وخطفنى إلى بستان ملئ باألشجار والزهور وقطف لى زهرة وطبع عليها قبلة ووضعها بين                

من يل  يدى وأخذنى بين يديه وإذا بجسدى يضطرب وإذا أضواء ساحرة تتراءى لى وإحمر وجهى وس              
شعاع نفذ إلى وهزنى هزا ومامنى إال أننى إبتسمت إبتسامه تعلن           ب إال   الخجل إجتاح عينى وما أحست    

عن نداء هام بداخلى إال أنه أعلن نداءاً أقوى منه ووقف إضطرابى الخجول الرقيق حائالً بينى وبينـه    
  .ليعلن عن إنسحابى من بين يديه والبعد عنه

عث من عينيه فى الظالم وكأنـه       نبالوردة المهدأه منه ،وإذ بشعاع ي     وبوإكتفيت بنظراتى المتالحقة له     
يغوص فى أعماقى ويجردنى من كل ماأحاول أن أخفيه وأننى على يقين أنه يـدرك أن هنـاك شـئ                    



ينقصنى وطال إنتظارى له وأننى أريد أن ينفجر بركان األنوثة والرقة والرومانسية من نفسى وجسدى 
قترب منى برقه وداعنى إلى نظرة بعينه إلى القمر والنجوم والشجر والزهور      وكيانى، وتحقق يقينى وأ   

، وأنا ال أستطع إال أن أرى وجهه وإبتسامته ووقف أمامى وإحتضن يدى برقه وتشابكت أصابعنا وأنا                 
  الً يهز كيانى حتى إنفض التشابكأشعر بزلزا

  

وبإنحنـاء  ...........تى فيما بعد الحيـاة      أحبيبتك لطالما كتبت ليا الحياة وح     : ونظر إ لى عينى وقال    
 .رقيق طبع قبلة على يدى وتركنى على موعد للقاء آخر قريباً
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بخطوات  و، )  عطر يملئ المكان - مكياج ثقيل-يقةمالبس أن ( أفضل صورة لها يتعودت أن تظهر ف
من جانبه يقـوم    ، و   تنهال عليه باألسئلة    ، ثم   هادئه تنطلق نحو الحجرة وتلقى السالم وتجلس أمامه         

  .مر لم يحدث قبولهو وعائلته وفى نهاية األ)  سين وجيم (بتحرير محضر و
 بشقيق صديقتى التى كنت أبحث      يديثك ذكرن  كثيراَ حينما يتقدم لخطبتى أحد، ح      يهذا المشهد تكرر مع   

 وافقـت عليـه دون      يلم أتخيل يوماَ أن ينظر إلى ويتقدم لخطبتى والغريب أن          له عن عروسة معها و    
  . تردد وتزوجنا

 ليسأله عن يتصل صديق والدإتزوج بالصدفة ، أتذكر حينما أ لم أتوقع أن أنا ....ال أحد يعرف نصيبه   
نى العريس وشـعر    آقلبت الحياة ور  نزيارتنا اليوم ومعه عريس لها ، فجأة إ       وأنه يريد    ) عمتى   ةبنا( 

   .)  سنوات٥ ( عمرها ةباإلرتياح نحوى وأثمر عن فتا
 أنسى الموقف الذى تعرضت له  على يد آخر عريس تقدم لى وبسببه رفضت               آه وأه من الحماوات ال    

ندما دخلت الحجرة وجلـست قالـت        المعقول له ، ع    يالزواج من هذا الشخص على الرغم من إرتياح       
 سـلعة   ي وكأن يج وخرجت أبك  احرشعرت باإل )  شوفك كويس أ وخدى لفه كده علشان      ميقو(  والدته

   .معروضة
وغير مناسبة ولكـن    ) أنتى نحيفة جدا  ( الت لى   ق،  تنى أول مرة    أذكرتنى بموقف حماتى منى حينما ر     

   .النحيف عيباَ أبداَزوجى تمسك بى وكان يريد أن يتزوجنى وال يعتبر جسدى 
 من قبل صديقة لى أو عن طريق والدتى أو           ، ينبالنسبة لى تعبت كثيراَ من عرضى على عرسان كثير        

شقيقتى أو خالتى التى تحمل همى فوظيفتها خاطبة وتشعر بالذنب نحوى لذلك كل فترة ترسـل لـى                  
ساس من الصحة فرفضى ناتج     عتقاد ليس له أى أ    رفض تتهمنى بالدلع ، ولكن هذا اإل      عريساَ وحينما أ  
  عن عدم التوافق



تقدمين لى ، فعتدما دخلت الحجرة ورآيته       م لها كان بطلها آخر ال     عرضتمن المواقف الطريفة التى ت    و
على الرغم من أنه يكبرنى بعـام       ) بييبى فيس   ( أصبتنى حالة من الدهشه والتعجب ، فالعريس وجهه       

أننى أكبر ، وبروح رياضية رشحت له إحدى صديقاتى         فشكلى يدل على    ) والدته( ولكن شعرت بأننى    
  .ىق معه وبالفعل تمت الخطبه على يدالتى تلي

لم أتخيل أن مرض والدتى يصبح سبباَ  فى زواجى فقضيت ليالى طويلة بجوارها بالمستشفى محملـة              
ها المريضة   بجانب إبتن  نت    إمرأة رافقتنى فى ليلة حيث كا       باآللم والدموع لم أنسى أن القدر صاق لى       

ورافقنا بعضنا فى هذه الليلة وتحدثنا حتى الصباح وبعد أيام قليلة وجدتها تدعو نفسها لزيارتنا ومعها                
  .إبنها وبالفعل تمت الخطبة وننتظر ليلة العمر الشهر القادم

بالنسبة لى سأتزوج بعد شهر ين فالترمس كان صاحب الفضل على ، ففى شارعنا عطار فهو شخص                 
عروسة طويلة ونحيفة وجميلة وحاصلة على مؤهل       ( بت إليه إمرأة وسألته إذا كان لديه        محبوب فذه 

وبالفعل رشحنى لها فقالت له أنى أريد أن آراها ، ومن مبدأ يابخت من وفـق رأسـين فـى                    ) عالى  
الحالل إتفق العطار مع والدتى على الموعد المحدد للقاء حماة المستقبل والمكان عند متجر العطـار ،         

  .ت لشراء الترمس وألتقيت بها ونالت إعجابها بهوبالفعل دون سبق معرفة منى ذ
قلتها  على لسان أبطالها قد ألتقيت بهن فى جلسة مفتوحة فى مكان ما           نتلك الحكايات التى روايتها قد      

تاة ، فكل فتاة تتعرض لتلك المواقف وأكثر منها التى تمر بشكل فكاهى ومنها التى تشعر من خاللها الف
 .بأنها سلعة معروضة ومنها التى تمحو من الذاكرة ومنها التى تتذاكرها فى يوم ما كذكرى جميلة
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 كثيـراً و هكـذا الحيـاة ،         ي، فدنياتها الصغيرة أخذتها من     منذ أكثر من ثالثة أشهر لم أسمع صوتها       
 من معانى   اًم الجامعة ، ومازالت مستمرة وإن كانت قد تاهت كثير          أيا تجمعنى بها صداقة قوية ، منذ       

تلك العالقه فى بيداء الروتين اليومى وفى الساعه التى تحتوى على ثوانى وليست ساعات ، فـاليوم                 
  .يمر علينا كثوانى معدوده وما هذا إال من عالمات الساعه 

ها تسألنى ولكن إكتشفت أنها تؤكد لى معلومه عتقدت أنإف)تخطبتى  إنتىأ(بعد تبادل السالمات قالت لى    
  .غائبه عني 

إزاى أنا (، فجأه ظهرت معالم الدهشه والحيره على صوتها فقالت لى     " إتخطبت  "  أخذت تؤكد لى أني     
فأكدتَ لها إنها إشاعه مغرضه وليست لها أساس من الصحه ، ولكنها قالت لى أنهـا ليـست              ) متأكده
  )المى متنزلش االرض ابداًأنا اح) (أنه حلم (إشاعه 

وكثيرا ما تحلـم ويتحقـق       قتى قلبها دائماً يرفرف على أحبابه ،      ي فصد ة ، كانت دائماً تردد هذه العبار    
أحـالم وآخـرون تتحقـق       تتحقق لهـم     الحلم ، هناك أشخاص تتحقق أحالمهم كما هى وأشخاص ال         

لتى لم تحدث بعـد ولكـن ربمـا          خطوبتى ا  يلذلك صديقتى تؤكد ل     رأو في المنام ،    عكس ما أحالمهم  
  .يتحقق هذا قريباً 

لـى  وما يشغل بالي اآلن هو إيمان صديقتى بأحالمها وتصديقها ، أعلم جيداً أن أكثر من حلم رأتـه                   
  ..خرى لم تتحقق آتحقق كما هو ولكن هناك أحالم 

  يتحقق بالعكس ؟_لم يتحقق _حالمك من أى نوع ؟ حلم يتحققأ..  بمناسبة األحالم 

   مدى تصديقك وإيمانك باحالمك؟وما



  
  

  ؟)����( م�ه* ا��(�# ا���) # ل 

  
 

  

عاشت عشر سنوات من الصبر واآللم والترقب واإلنتظار إلى أن سمعت الخبر المنتظر ، وبعده أعدت                
لسجل المواليد وأعلنت رفضها للحياة مع      ) لينا(العدة إلستقبال ثمرة فؤادها وبعد تسع شهور إنضمت         

، ) خالتو منى (  وبعد مرور أسبوع على والدتها شعرت بأنه من الواجب أن أعمل بلقب   أول صرخة ،  
وأضع هديتى بجوارها ويأتى إطمئنانى على تلك المخلوقة الجديدة         ) لينا  ( وتوجهت على الفور ألرى     

  .فى المقام الثانى بعد رؤيتى لصديقتى واإلطمئنان عليها

ع حلقاتك برجاالتك بدأ اإلحتفال فى وسط حشد مـن العائلـة            وم) لينا  ( وزيارتى  تزامنت مع سبوع      
) لينـا  ( يوم تنتظره كل فتاة ، فوجـه     ........... والجيران واألطفال ، وهذا المشهد ذكرنى بيوم هام       
بعد عشرين عاماَ كيف ستصبح الحياة ؟ وسرحت : جعلنى أترك العنان لخيالى وأخاطب نفسى متسائلة      

ى تنتظر عريساَ ، فما المصير الذى ينتظرها ؟ هل ستصبح عانس ؟ وسيـصبح               الفتاة الت ) لينا  ( فى  
هذا اللقب السائد حينها أو أنها سترفض الزواج تماماَ نظراَ لإلرتفاع حاالت الطـالق ، وإذ تزوجـت                  
فرضاَ أعتقد أنها ستعيش هى وزوجها مع والِديها فى نفس المنزل نظراَ لإلرتفاع أسعار أجور الشقق                

وهذا أقل راتب ممكن أن يتقاضاه      ) مليون جنيه ( التى ستصل إلى مليون جنيه وراتب الشاب        الصغيرة  
بعد جهد مضني فى الحصول على عمل ، لذلك فالعيش مع والِديها سيوفر الكثير ، وأخشى أن تتمـرد         

  .عليهما وتطردهما من المنزل 

زل وتدخل جمعية مع جارتها وإذ سولت لها نفسها أن تشترى سيارة فال شك ستوفر من مصروف المن      
أن ال يكون هناك أزمة فى عصير القصب ، فأعتقد أن السيارة وقتهـا              ) المولى  ( وأدعو  ) أوشين  ( 



ستستغنى عن السوالر وتبدله بقصب السكر ، وبالنسبة للطعام فسوف يستبدل بأكالت صينية مفتخرة              
  .تماشياَ مع اإلحتالل الصينى الذى سيصيب بلدنا 

  )إسمعى كالم جدتك.......... وماتسمعيش كالمك أبوِك ............. م أمكإسمعى كال(

هى ممكن فعال تسمع كالم حد؟ أعتقد أنها ستكثر من الواقفات اإلحتجاجية فسوف تتحول إلـى أسـد                  
وتثور من أى شئ ال يعجبها وهذا سيتم داخل منزلها فقط ألنها لن تستطع مواجهة وزير التعليم الذى                  

اَ لتغير التعليم لألفضل وغالباَ سيلغى الثانوية العامة أو ستصبح مرحلة بال شهادة تؤهـل               يحاول جاهد 
 بدون حذف أي     الثقافية التى ستعرض فى السنيما     الطالب للجامعة ، ولن تستطع أيضاَ مواجهة األفالم       

 ،  مشهد من الرقابة وبدون الفتة للكبار فقط، ولن تستطع كذلك مواجهـة الطـرق األحـدث للـزواج                 
طع الخروج من المنزل؟ حيـث  وتصبح كاملة األنوثة كيف تست ) لينا  ( حينما يشتد عود    : والسؤال هنا 

  . مما هو عليه اآلن أوسيصبح الخطف واإلغتصاب بشكل أسوسيصبح التحرش الجنسى موضة قديمة 

)  ا القـبالت   اللهم إحفظها من إنفلونز( من كل المحيطين بها  جعلنى أقول فى نفسى   ) لينا  ( وتقيبل    
فليس بعيداَ أن يصبح العام صيفاَ طوال العام ، والنرى أياماَ شتوية ووقتها تنشر إنفلـونزا القـبالت                  
ويمتنع أى شخص عن تقبيل اآلخر بسبب كتلة العرق التى تغطى وجه أى شخص بسبب موجة حارة                 

( القبالت الحارة ، وأدعو     نار وإرتفاع درجات الحرارة بشكل أعلى من معدالتها وبهذا المشهد ممنوع            
بالـشارع  ) خلـع المالبـس     ( أن نكتفى فقط بهذه اإلنفلونزا وال يتحول األمر إلى إنفلونزا           ) المولى  

  .المصرى نظراَ لإلرتفاع درجات الحرارة

وفجأة دق جرس هاتفى وإستقبلت مكالمة أخذتنى من عالمى الخيالى لدقائق وبعـد إنهائهـا سـألت                 
منتظر لك كوسيلة إتصال ؟ وهذه المكالمة كانت صاحبة فضل عليّ  فى آخذى من ما المصير ال  : هاتفى

تلك الهواجس التى إمتلكتنى للحظات ومنعتنى باإلستمتاع بالموغات والملبس ومن الصحبة الجميلة ،             
 . صارم باإلستمتاع بالحظة الحلوةاًوآخذت قرار) لينا ( وإتجهت على الفور وقبلت 
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كان فيه حاجـة     ( هكذا تمنيت عندما سمعت نغمه الرسائل المنبعثه من هاتفى فأمسكت الهاتف بلهفه كى أقرأ الرسالة                
الرقم خاص  مين دا؟)  شخص مميزنت حقاًأ.........فعلته من أجلى  أشكرك على كل ما.........قولها من زمان  أعايز  

  من هذا الشخص؟  ؟ لى سيل من األسئله هل الرسالة خطألت عا وإنهة ،أصابتنى الدهش

ختليت بنفسى وحاولت تذكر معجبين وتـذكر أيـام الدراسـة           اعالمات إستفهام كثيرة وقفت أمامى فما كان منى إال أن           
 أجلس وتذكر أحلى أيام حياتى بالجامعه وتذكر أصدقائى وتذكر أساتذتى بالجامعه وتذكر كافتيريا الجامعة التى كنت دوماً         

الـذى كـان يـسجل      )  باسـم ( أو بللبن من يد عم محمد يمكن يكون هو؟       ي  عليها وأطلب الشاى باللبن كان أحلى شا      
خذ منه أو أحمد الذى كان مصدر الملخصات بالنسبة لى ؟ أو ربما هانى فهو صاحب مقالب دائما وأنـا                    آالمحاضرات و 

بس بـس   .........أو......... أو فاطمه أو منى أو مروة أو       ماريان أو هند  ( واحدة من ضحاياه أوربما صديقاتى يمكن     
   ) راجل كفاية كلهن إتجوزوا هما فاضيين للحاجات دى برضو يا

بن عمتى ؟ أو فريندز على الفيس بـوك مـين   اتؤ مش عارفة ، مين يمكن زميل فى عمل سابق أو ربما إبن عمى أو             
   ؟يييييييييييينتؤ مييي........أو.....إبراهيم أو مؤمن أو شوشه أو

ال ...........إيه دا إيه اللى انا سمعه دا نغمه الرسائل رسالة جديدة أكيد هو بقا هايقولى مين هو؟ لما أقـرأ الرسـالة                     
لو مش عارفنى أنا شوكوالته ماركة كذا        (الرسالة بتقول ........... قلبى............إيه.........نعم  .......مش ممكن   

والته مستنياكم فى السوبر ماركت ، سيبك أنت أحلى حاجة إنى افتكرت أيام الجامعـه وتمنيـت               أحلى ويفر وأحلى شوك   
  .واإلعالن فى الموضوع أننى أدركت أننا أصبحنا فريسه سهله لشركات الدعايا أنها تعود لو ليوم واحد وأسوأ ما
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ملتزمة فى تطبيق حقوق  بدعة ومبتكرة لها كل الحق فيما تفعله، تدافع عن حقها فى العيش ،دولة م
إبتداعت وسيلة هامة تنضم إلى قائمة الوسائل  اإلنسان للحفاظ على مواطنيها واألجمل من ذلك أنها

 الفلسطنين تأخذ عليها جائزة اإلختراع وهي إقامة محاكم خاصة لألطفال األخرى التى إبتكرتها يجب أن
 .يرتكبون جرائم ضد قواتها على حد زعمها الذين

 
أن تتخيل معى ما هى  ال تندهش ياعزيزى ، فالصدمة الحقيقية سوف تأتى بعد قليل، كل ما أريده منك

 تلك الجرائم التى يرتكبها األطفال ضد قواتها؟
 

التى تنتابه حينما  الخوفهل حمل الطفل سالح أبيضا للدافع عن نفسه ضد قوات االحتالل؟ أم حالة 
مسرعاً لإلختباء منه؟أم المدفع الذى يحمله  يرى الجندى اإلسرائيلى ووهو يحاول أن ينال منه فيجرى

 .........أم........ليدافع أيضا عن نفسه ؟أم فى يديه ويصوبه نحو الجندى
 

حقاً ........الجريمة  تلك هى.....نعم ) قيام هؤالء األطفال بقذف قواتها بالحجارة (الجريمة هى 
وقنبلة وأشياء أخرى تنتمى إلى تلك الفصيلة  جريمة شنعاء، فالحجارة تُعد بمثابة صاروخ ومدفع

 .شخص لكى يدافع عن نفسه ضد األحتالل الدافعية التى يجب أن يمتلكها أى
 

ريباً لهذه برنامجا تج وكما تعودنا أن أى إختراع يسبقه عدة تجارب بما أنها دولة ملتزمة، فاعددت
تواريخ للنظر فى قضايا األحداث وبما أنها دولة  المحاكمات العسكرية وبدأت فى الضفة الغربية بتحديد

 فستعقد تلك الجلسات سرية وأن من حق أباء األطفال أن يتابعوا محاكمات تَعلم جيداً حقوق اإلنسان

 .أبنائهم



 
الماضيه بسبب قيامهم  اإلتنى عشر شهراً حدث فلسطينى فى غضون ٤٠٠سرائيل لم تكتفى بإعتقال إف

على نصفهم، وتعرضهم لإلغتصاب  بقذف األليات اإلسرائيلية بالحجارة وتم إدانة مايزيد
 .عسكرية لهم والتعذيبوالتهديد، بل أنها تنوى إقامة محاكم

 
لم وقلة بالحزن واأل ال ينتقل إليكم من خالل سطورى حالة من حرقة الدم والشعورأكل ماأتمناه األن 

األخير فأنه  فأقامة محاكم عسكرية لإلطفال ليس األختراع األول أو.........و..........الحيلة و
 .........األختراع الفريد من نوعه، والباقيه تأتى

 
 

ال إله إال (شعار واحد  فى قلبى) أغيثونا.. دمى بيصرخ ع األرض مابيقولش غير كلمة واحدة ( كلمة 
    )الوكيل حسبى اهللا ونعم(عبارة واحدة وعلى لسانى ) اهللا
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ب والتتحدث إال غير الح  ، دولة التعرفشيء إعتادنا عليه دوماَ من دولة متميزة وسباقة بالخير دوماً
والدليل على ذلك إنتاجها لمسلسل إنسانى رائع ، حيث  بالعنف الهادئ ، دولة تعرف حقاَ معنى اإلنسانية

 لنجدة سكانها عقب ) هايتى(محملة بعشرات األطباء والمتخصصين إلى إرسلت طائرات إسرائيليه
إعمار  ها المشاركة فى إعادة شرطى لوقف أعمال السلب والنهب ونيت)١٠٠(وأعلنت إرسال  الزلزال ،

وزارة التعليم لديها تخصيص  من أبناء هايتى إلستيعابهم ، وأيضاَ قررت ) يتيما٥٠(هايتى وإستقدام 
 .العلمية للزالزل  ساعة دراسية لمواد تتعلق بزلزال هايتى والنواحى

ياسالم ..........فالعطو منذ متى هذا العطف ؟ ياسالم على القلب( أن مافعلته إسرائيل يدعو للعجب
 . حقا إسرائيل قلبها كبير............على اإلنسانية

الواليات المتحدة  (وقبل التصفيق الحاد لها يجب أن نتنبأ بوجود سبب فربما ألنها تدعم حليفتها
هذا الشعب البائس الذى عانى على مدى ..........  المتهمة بإستغالل الزلزال إلحتالل هايتى)اإلمريكية

الكوارث الطبيعية ولكن من كوارث بشرية من صنع اإلنسان ، فقد عانى  عام ليس فقط من آثار ٢٠٠
من البلدان   فضالَ على اعتبار هايتىوحكام إستخدموا كل أنواع العنف لقمعهم وإستعبادهم ، الشعب من
يعية جديدة بعد وإجتماعية وكارثة طب  فى العالم إلى همومها الكثيرة من إضطرابات سياسيةاَاألكثر فقر

بمقياس ريختر وقد تسبب فى مقتل عشرات اآلآل ف  تعرضها لزلزال مدمر بلغت قوته سبع درجات
 .من المنازل ولم يسلم القصر الرئاسى منه وجرح الماليين وهدم الكثير

اإلستقالل عن فرنسا  وباإلطالع على تاريخ هايتى سنجد أنها مستعمرة فرنسية قديمة حصلت على
إلى المجمعات السياحية الفرنسية المقامة هناك  ولكنها إحتفظت باللغة الفرنسية ، باإلضافة) ١٨٠٤(عام

  من السكان الفرنسيين من أربابينالمقاصد السياحية للفرنسيين ، ويوجد الكثير إذ تعتبر هايتى أحد أهم

يزالوا يعتبرونها ال المعاشات فى هايتى ، وبرغم من حصول هايتى على اإلستقالل إال أن الفرنسيين



 . من األراضى الفرنسيةاًَجزء

إكتفت بإيفاد وزير الدولة  شطب ديون هايتى فى وقتاَ سابق ، وحينما وقع الزلزال) ساركوزى(وقد أعلن 
فى الوقت التى قامت فيه الواليات المتحدة  لشئون التعاون لإلطالع عن قرب عن عمليات اإلغاثة ،

مايقرب من (ودعت األمم المتحدة لجمع ) كلينتون من أجل هايتى – وشصندوق ب(اإلمريكية إلى إطالق 
 .لمساعدة المنكوبين) يورو  مليون ستمائة

فى هايتى للوصول لهدفها؟  هل ستقبل فرنسا إستغالل الواليات المتحدة المأساة اإلنسانية: والسؤال هنا
  على إدارة النكبات الدولية من فرنسا؟السابقيين أكثر قدرة وهل سيبدو أوباما ورؤساء الواليات المتحدة

الشرسة على هايتى وأنها  وللعودة لمسلسل إسرائيل اإلنسانى يتضح السبب فأنها إنضمت لتلك المنافسة
 )وهذا هو السبب األرجح( األزمات  تريد إستغالل األزمة لترويج لخبرتها فى التعامل مع

سرائيل التعرف إ، ف تعجب تقف بجانب هايتى ال نسرائيل تبحث عن مصلحتها أوالَ فعندما نجد أنهاإف
كارثة غير طبيعية وألنها دولة مبدعة  سوء الدمار والخراب وليس التعمير وأن ماتقوم به فى غزة

حيث الطائرات اإلسرائيلية المحلقة فوق غزة )المصوب الرصاص( ومبتكرة أطلقت حرب جديدة تسمى
 . ب المعونات كما تفعل مع هايتىوال تص) المصوب  الرصاص( لتصب مزيداَ من 

لديها فقط فينطبق  بمعناها المفهوم) حة واإلنسانيةاسياسة الر( إسرائيل ال تعرف سوى سياسة واحدة
) أوباما( كما ينطبق على ) سياستك أستعجب أشوف........أسمع كالمك ال أصدقك ( عليها المثل القائل

 . الذى مر عاماَ على عهده
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علـى  ) المولى عزوجل  (  عندما تشرق شمس يوم جديد وأصحو من نومى وروحى فى جسدى أحمد       
  لماذا أعيش فى هذه الدنيا؟: وجودى فى الحياة ، لكن أشعر بالخوف وأسأل نفسى سؤاالً يهز كيانى 

  ب وأعمل أو أحب وأتزوج وأنجب فقط ، كيف ذلك؟لكي آكل وأشر

  هل يمكن أن أعيش دون هدف يحركنى وأسعى لتحقيقه؟ يا ترى ماهو هدفك فى الحياة؟

نحن نحيا فى مرحلة هامة من حياتنا مرحلة الشباب ، فهى تعتبر أهم وأجمل مرحلة ، سوف نـسأل                   
عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن        التزول قدما   : (عنها حيث يقول النبى صلى اهللا عليه وسلم         

عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أباله وعن ماله من أين إكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمـل                   
  )به

  .............سوف نسأل عن أعمارنا لحظة بلحظة وماأصعب السؤال 

ن عمره بشكل عـام وعـن       وكل منا يسأل فى قبره ع     ..........إذا تخيلنا أن كل منا يحيا دون هدف         
شبابه بشكل خاص، فال يجب أن نعيش دون هدف ، ليس من أجل أنفسنا ولكن مـن أجـل مجتمعنـا              



وخاصة فى ظل الصراعات التى تحيط بنا من كل جانب، فمن خالل دراسة أحوال الشباب يمكن التنبؤ                 
  .بإنهيار هذا المجتمع بعد عدة سنوات 

فإن هذا المجتمع سوف يسقط قريباَ ، وإذا وجدوا شـباباً أقويـاء             إذا وجدوا شباباَ بال هدف وهوية ،        
  .لديهم عزيمة وإرادة وهدف فهذا يعطى إنطباعا باإلستمرار

 (فالنبى يقـول    ) الشباب(وهذا يدافعنا إلى الوقوف عند نقطة هامة أن مجتمعنا ال يتقدم إال على أيدى               
ليلـة  المصطفى  على ابن أبى طالب نام فى سرير         (يعنى مثالَ   ) ن اإلسالم قد قام على أكتاف الشباب        إ

تحمل الطعام إلى النبى فى الغـار       )  أسماء بنت أبى بكر    ( عاما أو أقل  وأيضاً       ٢٠وعمره  ) الهجرة  
 ٢٠(بعثه النبى ألهل اليمن وعمره) معاذ بن جبل  ( عاما و ٢٣وتقوم بدور كبير فى الهجرة وعمرها       

  .ص منها أن الدين اإلسالمى يحتاج إلينا نحن الشباب لكي ننصرهوأمثلة كثيرة يمكن أن نستخل) عاما

وال يصح أن يحمل كل منا لقب مسلم وال يحتذى بقدوة اإلسالم الذى تحمل الكثير والكثير مـن أجـل                    
يـوم  ) النبـى   ( الرسالة لم يهتز وظل متمسكاَ بهدفه ومبدأه ، وهذا يدعونا أن نسأل حينما يـسألنا                

  من أجل دينننا؟القيامة ماذا فعلنا 

  ماذا كان هدفك ؟ 

بمعنى أن تقوم بعمل يدخلك الجنة ويحـسبه اهللا         ) المولى عز وجل    ( من المؤكد أن هدفنا هو إرضاء       
فى ميزان حسناتك ، فالكالم سهل والتتفيذ أسهل ، فعندما تجد نفسك وتحدد هدفك وتعقد النية فستشعر  

  .ولى عزوجل بجانبك وأنت فى حماه بسهولة عملك وتحقيق هدفك مهما طال الوقت فالم
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، فقراءه الصحف   ونهذه العبارة كان يرددها كثير    ،  )  ال أريد قراءة الصحف حتى ال أصاب باإلكتئاب        (
وخاصاً صفحة الحوادث تصيب بعض األشخاص بالخوف والقلق مما يحدث فى مجتمعنا ، أما اآلن قد                

صبح كل شخص مشغول بهمه وحياته كافية أن تصيبه بأي نوع من األمراض النفسية المنتـشرة ،                 أ
 مليئه باألنباء السيئة وبروتين ممل وضيق حال وخوف من المستقبل ، فمثالََ الـشاب                حياتنا فأصبحت

نة الذى تخرج من الجامعة ويبحث عن عمل دون جدوى ، وفى نهاية األمر من الممكن أن يقبل أى مه
ال تتناسب مع مؤهله أو رغبته ولكن الحياة دفعته للتنازل عن أحالمه ، وإذا فكر بالمستقبل سيـصاب          
باإلحباط فكيف يتزوج؟ وكيف يقع آسيراً لحب فتاة وظروفه ال تسمح باإلرتباط بها، وهنا تبدأ المعانأة                

ب أى فتاة    يمكن أن تصي   وهذه األعراض ) التفكير المستمر واألرق والخوف وظهور بوادر اإلكتئاب        ( 
تخرجت من الجامعة وتبحث عن عمل وتنتظر فتى األحالم وتروادها عاطفة األمومة وتنظـر حولهـا                
فتجد صديقتها األقل جماالَمنها قد تزوجت ، وجارتها األصغر سنا أنجبت وشقيقتها الصغرى إتخطبت ،            

نان عليها ولكن لم يتحقق     فتنظر إلى نفسها وتتألم كثيراَ من شعور والديها تجاهها فهما يريدان اإلطمئ           
المراد بعد وتبكى وتشعر بالضيق من أسئلة وهمسات من حولها عنها  ، وكأنها هى المسئولة عـن                   
تآخر الزواج ، وأيضاَ المرأة التى تصبح أرملة فى سن مبكر ويقع على عاتقها مسئولية كبيـرة مـا                   

 تجعلها إمرأة حديديـة ، وربمـا ال         تمر بأزمات كثيرة  ) أماَ مثاليه ( بعدها مسئولية حتى تستحق لقب      
تخلو حياتها من زيارة طبيب نفسى ، ومن الممكن أن تلتقى هناك برب أسرة يحمل هموم أفراد أسرته           



الذى لم يحصل علـى     ) إبنه(على رأسه ويعمل معظم الوقت حتى يوفر حياة كريمه لعائلته وبصبحته            
ا ويلتحق بكلية أخرى تتناسب مع مجموعة رغم        يؤهله  لإللتحاق بالكلية التى يتمناه     ) عالى  (مجموع  

فلم يكن له نصيب ومصلحة وربما واسطة ، وهنا         ) معيداَ  (تفوقه وحصوله على تقدير يؤهله ليصبح       
  .تتوقف الحياة وال يجد سوى اإلستسالم لإلكتئاب

فاإلكتئاب أصبح مرض العصر فى ظل الحياة التى نحياها ، هو وباء يصيب أى شخص مهمـا كـان                   
  .ره عم

) اهللا(عقد النية وأبدأ بأول خطـوة وتوكـل علـى      أريد أن يتزوج وال يستطع أقول له         الذى ي  فالشاب 
وبالنسبة للفتاة التى تريد أن تتزوج فهذا حقك ولكن ال أحد يعرف لم التأخير؟ فمن المؤكد أنه خيـرَ                     

  .لك 

ولـم تتـزوج وظروفهـا      )  عامـاَ  ٢٨(فحديثى هذا بناءاَ على حكاية حدثت لصديقتى بلغت من العمر           
األسرية تدفعها إلى الحاجة الملحة للزواج أكثر من أى فتاة أخرى وتحملت وتحلـت بأجمـل صـفة                  

يارب أرزقنى باإلنسان   ( بأنها تريد ان تتزوج، كان تقول     ) المولى(وكانت تخجل من أن تدعو      ) الصبر(
عد سـنوات طويلـة مـن الـدعاء         لها ب ) المولى  ( ، وال تستعجل فى طلبها، وإستجابة       )الذى يرضيك 

فقير بجيبه ، فـالمبلغ الـذى       ...... والصبر ورزقها بشخص أكثر مما كانت تتمنى فهو غنى بصفاته           
وعلى الرغم من راتبه القليل     ) اهللا(يمتلكه يكفى لشراء شبكة فقط  ، ولم يفكر فلها مدبر وتوكل على              

لصغيرة الذى يمتلكها وشـراء مـستلزمات       بعمل إضافى ، وبدأ يدخر لتجهيز الشقة ا       ) المولى(رزقه  
الزواج، وأخذت الرحلة سنتين من العمل والصبر والتحمل ، وصديقتى تحملت وتنازلت عن المغـاالة               

  .فى الشراء 

وال أخفى عليكم على الرغم من أن شقتها صغيرة وبها آ ثاث متوسط الثمن إال أنها يمالئهـا الحـب                     
  . بشقق أخرى يمالئها المال فقط من كل جانبةنبر والراحة من كل جانب  ، مقاروالص

 عرضـة لإلكتئـاب ، أو أي        كنن ال يجب أن نستسلم ، وال أن ن        أعلم أن الحياة مليئة بالمنغصات ولك     
مرض نفسى آخر ، وإذ شعرت بأعراض اإلكتئاب ، قاوم نفسك فعالج اإلكتئاب المقاومة وحب الحياة                

تصر عليه، وعن تجربة المرض النفسى دوامة لن يـستطيع          وليس اإلستسالم ، وبالعزيمة واإلرادة نن     
  .إنسان الخروج منها بسهولة 

فلحظات الكآبة واليأس كثيرة فال تقع آسير لهما وقم بقضاء يوماَ مع صحبه جميلة  بأى مكان ، فنحن 
الحاضر بكل همومه لوللحظات قليلة وليس هروبـاَ مـن          )  رحلة للنسيان (نحتاج من وقت آلخر إلى      

 اقع ولكن لتجديد الحلم الذى يسكن بداخل كل شخص فهو يحتاج إلى أحيائه من وقت آلخرالو
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ورائى آحزانى متناسية  خطفت من األيام التى تمتص أعمارنا ساعات بعيداَ عن الروتين اليومى تاركة
مت نفسى فى عالم شقاء ، وعلى الفور أقح  أوالحاضر بكل آلمه والمستقبل بما يحمله لي من سعادة

الحلم بعيد المنال ، فالعمر يجري سريعاَ وكل يوماَ يمر يضيف على  بقى فيه ولكن هذاأتمنيت دوماَ أن 
البراءة  وفى حضن هذا العالم عشت إحساساَ يحمل بين طياته الفرحة والحزن، ومع حساب عمرى ،

حكاية نتعلم منها الكثير   حجرات كثيرة ووراء كل بابوالطفولة أبحرت داخل سفينة خضراء بها
 . والكثير

ماتش (للعب معه  تهمته البريئة وبدون تردد قبلت دعوإتجهت على الفور للعب مع طفل جذبنى بإبتسا
يقينى بالفشل ، ولكى أشغله عن اللعب  على الرغم من) ستيشنإالبالى ( وأخذته منه ذراع )ة قدمكر

إلى هذه السفينة من أجل اللعب مع زمالئه وأنه يشعر بالسعادة  ه أنه يأتى دوماَتحدثت معه وعلمت من
العمر  فتعجبت كثيراَ أن هذا الطفل البالغ من) شهيد( ويحصل على لقب ) ضابط(يصبح  هنا وحلمه أن

الجنه ، ومع هذا  فى عمره فهو يريد) المولى(يتحدث عن الشهادة وذلك إذا أمد )  سنوات٩(



 . وحتى أحتفظ بوقارى إنسحبت معت عينى وفى هذه اللحظة إنتصر علي ذلك الفتىحساس داإل

قالت بسبب اآللم  وجلست بجوار طفلة تبكى وتحاول والدتها تهدئتها وحينما سألت عن سبب بكائها
فسألته عن تلك الغفوة فقالت أنها  الذى تشعر به فهو يفوق تحملها بكثير ، وأغمضت عينيها لحظات

) لفستان االبيضعروسة با(زواج )  سنوات٨(إنتظارها بعد  ترى إ بنتها الوحيدة التى طالتحلم بأن 
 .منها الطفلة ولعبت معها فى محاولة مني فى إعادة إبتسامتها وضحكتها الجميلة يوماَ ما ، فأخذت

بح حلمها فى أن تص ونظرت جانبى ألرى لوحة جميلة بيد طفلة موهوبة قد رسمتها بقلمها المعبر عن
سبباَ لرسم الفرحة على وجه طفل أو  هي تعرف حقاَ معنى اآللم فتريد أن تصبح يوماَ ماف) طبيبة(

أن يصبحوا  ، فجعلتنى أتذكر أن معظم األطفال يطمحوا مثل عمرها)  عاما١١(طفلة بالغة من العمر 
 إال الشخص الحصول على اللقب أو لسبب غير واضح ، فال يشعر بالنار أجل من أطباء أو مهندسين

 .بها إكتوا الذى

  )عينى تؤلمنى كثيراَ ولن أستطيع مواصلة القراءة( وسمعت صوتاَ رقيقا يقول 
صاحبة العيون  أحب قراءة قصص األطفال كثيراَ ويجب أن آخذها من هذه الطفلة(  فقلت فى نفسى 

 إنتقلنا إلى رواية أخرى نستمر طويالَ ، ، فإقتربت منها وإنتقلنا سوياَ إلى عالم الخيال ولم الزرقاء
عينها  الجذابة روت لي حكايتها مع شخص كان يريد أن يفقدها على أرض الواقع فصاحبه العيون

،  عملية تصفية وتركيب عين زجاجية ليقضى على المرض وال ينتقل الى العين اليسرى اليمنى بإجراء
إجراء جراحى ، وفى ظل ما  ى أيإل إتجهت إلى سفينة االمل وإكتشفت أنها ال تحتاج) اهللا(وبفضل 

واألمل تفوق شاب زبون دائما على القهوة فى  تعانية تلك الطفلة بداخلها طاقة هائلة من التفاؤل
   اإلنتحارعلىواليأس وقد أوشك  إنتظار وظيفة مصاباَ باإلحباط

طلب منى ودافعه إلى أن ي من الواضح أن وجهى المالئكى جذبه وخداعه) نتى مش هاتلعبى معاياأهو(
  كثيراَ بالعب معه وتمتعت أكثر بحديثه الرقيق على  ولم اتردد وإستمعت) سباق السيارات(معه أن ألعب 

  وبداخله  إال أنه يتحدث وكأنه شاب يافعاَ فهو يعلم جيداَ ما يعانى منه) سنوات العشر(الرغم من بلوغه 
يخترع مفاعل يقضى على  د أ نرغبة قوية لتفوق على مرضه وهزيمته ، فهذا الشاب أوالطفل يري

 يتألم كثيراَ مما يحدث هناك سرائيل فى لحظة حتى ينتقم لفلسطين المحتلة ، فهوإ

وال تحصى ، قولت  التى التعد على نعمه) الحمدهللا( وبإبتسامة رقيقة إنتهت رحلتى وأنا أقول 
ة تفوح منها الرضا مع كل وذويهم سمعتها بلهج هؤالء االطفال من أعماق قلبى كما يقولها) الحمدهللا(

 . حرف

على ) األمل  - التفاؤل- الرضا–الصبر ( معانى كثيرة نفتقدها ) ٧٥٣٧٥(مستشفى فوجدت داخل
الشيخ ( مل روحفبداخل سفينة األ) ة رحلة طويل- دموع–آلم ( يقابلها الرغم من أن هذه المعانى

طفال ال هؤالء األفوليدة اللحظة ، كرة منذ أن كانت الف لبنائهاأول من تبرع ) مد متولى الشعراوىمح
  . حانية وقلباَ يشعر بهم ويسأل عنهم ويدعو لهم ويتذكرهم دوماَ يحتاجون سوى نظرة
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قائم لم نستطع الفرار   وضعقالفرا) جرح -  حزن- ألم(كلمه تحمل بين جوانحها   مناياله) ق الفرا(
 طويالً ، لم يستمرالذى يوضع فى القلب و شخص عزيز شئ مؤلم فهو بمثابة الخنجر فتقادإمنه ف

 . بعد يوميصغر ويتضاءل يوماً ثم كبيراَ يولد فالحزن هو الشئ الوحيد الذى

ا من حياته لإل بد وهذ نتزعتإ تهت وأن الفرحهنة  إبالموت يشعر اإلنسان بأن الحيا نفتقد حبييباً فعندما
 يئاَ فشيئًأفى بحر الحياة ومشاغلها ومشاكلها، وتبدأ ش شعور ينتابه لحظتها ولكن بمرور األيام نغرق

 .ولكنها لم تختفى فهى الدواء الوحيد للراحة قلوبنا تقل دموع أعيننا عن البكاء

واإلستغراب  روايات ور وايات تستحق البكاءففى المسرح الكبير الذى نمثل على أرضه كل يوم 
يعيش مع عائلته الصغيرة فى )جالل محمد(يدعى )  عاما١٨( علينا شاب صغير يطّل، وواإلستنكار 

 الحياة لم تستمر طويالً دفء وحب كان مرتبط بوالدته كثيراً ،ولكن

المستشفى ،وبداخل   لىوجاءت سيارة اإلسعاف لتنقلها إ)مؤقته غيبوبة(ففجأة داهمت األم كومة سكر
كفيها وقلبه ينبض بإضطراب ونظ رة الخوف  السيارة تستلقى األ م وبجوارها إبنها الذى كان يحتضن

 تهز جسده الرقيق والقلق تنبعث من عينبه ورعشة قوية

الممرض معنى ما  البقاء هللا شد حيلك، ولكنه لم يدرك:وفجأة توقف قلب األم وقال الممرض لمحمد
فى فى فما كان منه إال أنه فقد الوعى وتو واحدة  صدمه لم يستوعبها محمد ولو للحظةماألقاله فموت 

 .لحظات قليله عن موعد الموت بينه وبين أمه سوء فصليولم ) محمد(حضن أمه ، مات 

معه الصبر على البالء  رحمه فعندما يبتلى اإلنسان ويولد الفراق يولد)المولى عزوجل(هكذا فى قضاء 
الذى عاش فى حضن أمه وتوفى ) لمحمد(حدث  ال المسيرة أولتوقفها لشئ فى علم الغيب كمالإلستكم

          .فيه
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ي تمأله البساطة من كل جانب، فهو يعبر عن كتاب مصرى ساخر ، ذا طابع فكاه: الضرب فى الميت 
روح الكاتب الخفيفة التى تطل من صفحات كتابه الذى يعبر عن كل مصرى بل يعبر عن مصر نفسها 
بكل طوائفها ، فعندما تقع عينك على الكتاب بمكتبات القاهرة وتتصفحه ستشعر بأنه غير واضح النيه 

 جنيه ثمن ١٥تظر قليالًَ وفى حالة إغماء تام ستدفع وستقدم على تركه ، وفجأة يستيقظ ضميرك وتن
 تبدأ فى قرأته ، ومع الحياة شكلها باضت سوف تتعرف  الكتاب وترحل، وعندما تستقر حالتك قليالًَ

على نفسك وتتوكل على اهللا وتبحث عن لقمة العيش ، وحينما تشعر بالجوع تتعرف على وظائف عدة 
وأنك تحتفل باليوم ) هجص(الوظائف ستجد لسانك ينطق كلمه لفمك لم تكن فى الحسبان ومن هول 

يقف على عربة ) عمرو دياب(وفى وسط اإلحتفال ستجد ) نعم التندهش(العالمى للهجص أو لألحضان 
فول وتحيط به خوازيق النجومية والمحبة من كل جانب وتجده يعلن عن ألبوم الصباغ للتنمية البشرية 

ال يأس مع الحياة وال حياة مع ( لصباغ للتنمية البشرية رافعاً شعار قريباً أقصد إفتتاح محالت ا
  )اليأس

ومن خالله ) ١٧أتوبيس ( التفاؤل التى حصلت عليها تتجه إلى محطة األتوبيس وتستقل ومع جرعة 
أن تكتمل رحلتك على خير وتستأنف حديثك مع ) المولى عزوجل( تتعرف على كائن مواصالتى وأدعو 



عن أشهر الشائعات الطائفية فى مصر وأغرب الفتاوى المالكى والخاصة ، وفجأة ) ججور( رفيقك 
وتبدأ فى لعن )  عاماَ من العزوبية ٣٢(تنشق األرض وتبتلعك وتتذكر أنك لم تتزوج بعد رغم مرور 

 تقوم بتقبيل يديك على الحكومة  سنسفيل أبو الغال الذى أصاب الحياة فى مصر ، وفجأة دون أن تشعر
لكترونية وكل شئ أصبح إلكترونياً وبدل من جمهورية مصر العربية أصبحنا جمهورية مصر اإل

اإللكترونية ، وتبتسم إبتسامة على الرغم من الحزن الدفين الذى يحتويك وتتذكر أن لديك صورة 
مصوراتى )أحمد الصباغ ( فوتوغرافية تعبر عن حالتك اآلن قد إلتقاطها لك شاب طويل بنظارة يدعى 

  .همام 

وعلى شرف معرفته إسترجلت وشربت سكاالنس على ضمانته ديك النهار ، وتتذكر إفتخار ذلك الشاب 
على حق ، ) فيلم ثقافى (وأنه أعطاك هدية من العيار الثقيل ) الجسدولوجى( بنفسه كمؤسس علم 

اء مصلحتك الغش) طارق نور (  من محسن التى تزامنت مع حملة ٢٠وبعد هذا الفيلم قمت بثورة الـ
  .أوالَ من أجل كلنا ليلى

ليلى األم والصديقة واألخت والحبييبة والزوجة وبنت الجيران ، وتضامناَ مع حمله كلنا ليلى يجب 
) ليلى(التعاطف مع أهم وأسوأ عشر حاجات بحياة ليلى والتعاطف أيضاً مع شاب تعذب من تليفون 

  ) .ليلى( ووقع أسيراً لكشرى 

هو ديك البرابر وخال أحلى مخاليل وله تجارب علمية معملية : شاب فى كلمتين ويمكن تعريف هذا ال
فازه فى الطبيخ ولم الغسيل يجب اإلستفادة منها ، وله كتابات ساخرة فى بعض الصحف والمجالت ، 

  .وله مدونة تحمل إسمه 

فى ظروف لكاتب ساخر قد تعرفت عليه ) الضرب فى الميت( هذا هو تلخيص على نطاق ضيق لكتاب 
غامضة ، ولكننى أعتز بمعرفته وصدقاته كثيراً ، وحديثى عن كتابه ليس نوعاً من الدعاية أو 

  ) .الضرب فى الميت( اإلنحياز للكتاب وصاحبه بل ألننى بغيبوبة صباغوسية من أول صفحة فى 

ضى ومش هاتندموا وملح) الضرب فى الميت( أدعوكم جميعاً لتعرف على كل بيت مصرى من خالل 
السابق خير دليل ومن يتعذر فى الحصول عليه يمكن الحصول بسهولة على الكاتب بشحمه ولحمه 

الضرب فى ( وبذلك يمكنك الحصول على نسخة مجانية من ) مدونة أحمد الصباغ ( عن طريق جوجل 
  .بعد التفاوض مع صاحبه ) الميت 

  لمفتوحةالبالعة اال تنسى نصيبى من المليون جنيه واوع توقع فى : عزيزى أحمد
  
  
  
  



  

  

  اإلمام أصبح إرهاىب  
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عندما يحتار اإلنسان فى أمر من أمور دينه أو دنياه فإنه يتجه ألهل العلم ، إلى إمام مسجد قريب منه 
باإلسالم وفقهه ) اهللا(إمام المسجد هو شخص حباه أو إلى مشيخة األزهر حيث أنهما مصدر ثقة ، ف

  .بعضا من علوم الدين ليصبح شخصاَ ذو مؤهالت تختلف عن أى شخص آخر 

لكن عندما يتحول هذا اإلمام إلرهابى من نوع خاص ، تعد كارثة ، فالناس في عالم الغرب الخارجي 
ح المفاهيم والتفرقة بين جماعة فى حاجة لدعاة وأئمه يحدثونهم في أمور الدين اإلسالمي ولتصحي

المسلمين و بين ما نسميه باإلرهاب والجماعات اإلرهابية ، وليسوا أبداَ فى حاجة إلى أئمه يكونوا 
  .المتحدث الرسمى لفكر ارهابي ضال 

مصرى الجنسية ، وأقام بطريقة غير )  سنة٣٦) (على إبراهيم السودانى( المبجل يدعى اإلمام 
ت ستار وظيفته كخطيب وإمام فى عدد من المساجد بالعاصمة باريس ، ومن شرعية فى فرنسا تح

على منبر المسجد كان يتحدث عن مهاجمة الغرب ومقاطعته والتمرد على قوانينه والتحذير من أفكاره 
وعلومه وثقافاته ، ووصف الغرب بأنهم من ألد أعداء اإلسالم والمسلمين وأوضح أنه من مؤيدى 

ية أو المجاهدين من أجل نصرة اإلسالم والمسلمين ، وقد تسربت معلومات عن هذا الجماعات اإلسالم
  .اإلمام ووصلت للداخلية الفرنسية وقاموا بترحيله إلى القاهرة 



وبعد اإلستعالم عن هذا الشخص تبين أنه إمام متطرف وأنه ال يتبع مشيخة األزهر وذهب إلى فرنسا 
 المقاوالت ليعمل إماماَ فى المسجد الذى أقامته الشركة بتعاقد شخصي بينه وبين إحدى الشركات

  .الفرنسية ليصلى فيه عشرات العاملين لديها من المسلمين 

من الواضح أنه أمر سهل على أى إمام أن يسافر للخارج ويمارس مهنته وال يتبع األزهر أو مبعوث 
  .منه عن طريق التعاقد الشخصى بمنتهى السهولة وبطريقة غير شرعية

يفسرلنا كراهيه بعض شعوب الغرب لإلسالم ، ووصفه بدين اإلرهاب ) السودانى(وبالعودة لما فعله 
فالسودانى لم يفكر لو للحظة واحدة أن المساجد فى دول الغرب يتردد عليها الكثيرون مثال سياح 

منتقد عرب أو المسلمين المقمين هناك وأنه يمثل دينه وبلده ، وأن المسلم فى بعض دول الغرب 
بسبب الدين اإلسالمى ، فال يجب التعصب أو التحدث بإسم الدين اإلسالمى حتى النسمع عن رسام 
يسئ لرسولنا الكريم وهو اليعلم عنه شيئاَ أو متطرف يقتل إمرأة وزوجة وتصبح شهيدة بسبب 

شرت فى الظاهرة التى انت)أى الخوف المرضى من اإلسالم(حجابها أو انتشار ظاهرة اإلسالموفوبيا 
 لمواجهه هذه الكارثة أن يقوم بتقديم المعلومات الصحيحة عن  الدول األوروبيه فيجب على كل مسلم

  اإلسالم

فاإلسالم بريء مما تفعله ، برئ من التفجيرات والعمليات : وعن مسأله الجماعات اإلرهابية 
فى القصر )  دفعة واحدة عشرون إنتحاريا من طالبان يفجرون أنفسهم(اإلنتحارية كما حدث منذ فترة 

  .الجمهورى والوزارات المختلفة فى أفغانستان والضحايا أبرياء ليس لهم أى ذنب إرتكب

شخص يقوم (هذا الحادث المروع جعلنى أتوقف قليالَ أمام إنتحار شاب فى مقتبل العمر بهذا الشكل 
قوموا بأعمال استشهادية هذا المشهد ذكرنى بشباب فلسطين الذين يفجرون أنفسهم وي) بتفجير نفسه

  )الدفاع من اجل الوطن(ولكنهم لديهم حجة 

  ولكن ماهوا السر وراء موافقة شاب على قتل نفسه بيده ؟

فالدعاة اإلرهابيون يقومون بمسح عقول الشباب من أجل الجهاد وإقناعهم بدخولهم ) الجنه( السر هو 
ران حوائطها مشاهد تخيلية من الجنه الجنة ، وسيلة جديدة وذلك عن طريق حجرات مرسوم على جد

، فالحائط من أوله آلخره مرسوم عليه منظر أشبه بالبستان األخضر الذى تجرى فيه األنهار ويقال 
للشاب عندما يفجر نفسه سوف ينتقل للحياة فى مثل هذا البستان وأحلى منه وينتقل الحديث عن 

  .الحور العين 

ح الشاب مؤهل نفسياَ لتفجير نفسه ، هذه وسيلة من وسائل وبهذه الطريقة وهذا الجو النفسى يصب
  ) . اإلخبارية اإلمريكية cnnكما جاء فى تقرير (كثيرة يستخدمها الدعاة اإلرهابيون 
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ع القضاء عليها ، حاولت أن أهـرب        ي أستط الولألسف  ى  تمنذ فترة تحتل األحزان مكانة كبيرة فى حيا       

إرتميت فى حضن البحر وأمامه     .. إختليت بنفسى   .. تجهت لعروس البحر    الو للحظات قليلة ،       و منها
 يجلست أشاهد توالى األمواج التى خطفتنى فى نوبة غارقة من التفكير فيما يحدث فى عالمنـا الـذ                 

  .نعيش فيه 

 ليس لها إجابـة ،  ؟ ونبهتنى إلى وجود أسئلة كثيرة فى حياتنا) لماذا  (ة لعنيدون أن أشعر نزلت عل 
  . وبدأت الرحلة.. وأخذتنى إلى عالمها ووقعت تحت تآثيرها 

ولم  بعد الزواج؟ لماذا ال نرى هذه النظرة.. فتاة يتبادالن نظرات الحب   نظرت بجانبى ، وجدت شابا و     
 نهناك فتيات كثيرات أصبحن على أعتاب الثالثين لم يتروجن بعد على الرغم من أخالقهن ومكـاتنه                

   ؟جتماعية التى تؤهلهن للزواج أسرع من فتيات أقل منهن أخالقاً و يتزوجن فى سن العشريناإل

لماذا إرتفعت حاالت الطالق والخلع بهذا الشكل ؟ رغم إرتفاع حاالت الطالق بين المتزجين حديثاَ وعن             
الحب هذا  قصة حب وليس زواج تقليدى ، فقد تغيرت المشاعر ولم يعد للحب مكانه لماذا؟ غريب أمر                 

ففى فترة ماقبل الزواج كان يعشق ويريد هذا الشخص وبعد أن حصل عليه لم يعد يريده من المسئول                  
   :عن الحب القلب أم العقل؟ فأتذكر عبارة يرددها كثيرون

كثيراَ ما نردد هذه العبارة ، كثيراَ مانقابل فى حياتنا          ) لم أستطع أن أحبها   ........لم أستطع أن أحبه   ( 
فوضاَ من قبل القلب الذى ينبض ويتصرف ويأمر وينهى ، فلماذا ينصرف القلب عن قلب يدق                حباَ مر 

  من أجله ويذهب للقلب لم يكن له؟

فالقلب لم يكن المسئول عن الحب فقط بل مسئول عن الخلع أحياناَ فأصبحنا نسمع أن هنـاك  نـساء                    
 تريد شخص آ خر ، وحتى ال نظلم يقدمن على الخلع بسبب أن قلوبهن لم تعد تريد هذا الشخص وأنها      



القلب بالخلع فهناك أسباب كثير ة وراء الخلع مثل سيدة ترفع دعوى خلع بسبب رائحة فم زوجها أو                  
بسبب رائحته الكريهه أو لحبه الزائد لها أو ألنه اليفهم فى فن اإلتيكيت أو ألنه مدمن إنترنت أوالنـه                 

  دد األسباب والخلع مقام وفعالتتع........... أو......... ليس رومانسي أو

لماذ أصبحت المرأة ال تتحمل زوجها؟ لماذ لم تصبر عليه وتحاول أن تغيره؟ لمـاذا تهـدم أسـرتها                   
بدعوى خلع؟ لماذا ال تشبه والدتها التى تحملت الكثير والكثير من أجل الحفاظ على حياتهـا؟ لمـاذا                  

  مصلحة الزوجة وراحتها فى المقام األول؟

يجلسوا بجوارى ويأكلوا ساندوتـشات     ) زوج وزوجة وثالث أبناء   ( لى من الدفْ العائلى     ليس هناك أح  
ويتبـادالن  ) الشطرنج( فى لعب   ) األب  (خفيفة ملئية بعاطفة األمومة ، واإلبن يحاول أن ينتصر على           
هذه العبارة كانت فـى     ) تنظيم األسرة ( التحدى، أسرة صغير ة مكونة من خمس أشخاص رافعة شعار         

سعينات شعار المرأة المصرية ، فكانت حملة هجومية على المرأة من أجل تحديد النسل وإسـتخدام                الت
شغال أم خـارج    ( وسائل منع الحمل ، وفجأة إختفت  لماذا؟ وظهرت بعد سنوات حملة إعالنية قوية               

 وبالطبع يجب أن يصبح شغال ويستخدم المعلوم سوأ أكان فـى حاجـة لـه أم ال أو                 ) نطاق الخدمة   
متزوج أوال وهذه هى الكارثة شباب تحت العشرين يشتروا هذه المنتجات مـن أى صـيدليه لعـالج                  
الضعف الجنسى ، لماذا أصبحت هـذه الـسلعة لمـن يحتـاج ولمـن ال يحتـاج؟ لمـاذا واسـعة                      

  اإلنتشارواإلستخدام بين الشباب الغير متزوج؟

  ؟)خارج نطاق الخدمةشغال أم ( تنظيم األسرة وحلت محلها ( لماذا إختفت عبارة 

  )طبعا دا جامد آخر حاجة......... سمعتى عن أبو الليف (  

يكفى األسم ، لماذا أصـبح الفـن   ....... هذه العبارة سمعتها من فتاتان مروا من ورائى ، أبو الليف       
( مهنة ماليس له مهنة ؟ لماذا أصبح الفن ال يعتمد على شئ وال موهبه والصوت ؟ لماذا لم يظهـر                     

 ٣٢الذى يغير شكل األغنية المصرية وحينما يموت نظل نتذكره حتى بعد مـرور              ) د الحليم حافظ    عب
عاماَ على رحيله؟ أعتقد لو عبد الحليم مازال على قيد الحياة سيحدث شئ من األثنين أما أنه سـوف                   
 يظل على عرش الفن ويطور شكل األغنية بأسلوب مبدع ، أو سوف يعتزل الفن ويبكى علـى حالـه                  

غنية المصرية ، فماذا عن السنيما واألفالم المصرية التى ال          هذا بالنسبة لأل  .ويصاب بالحسرة ويموت  
؟ )للكبار فقط ( تعرض إال مشاهد عنيفة أو جنسية أو ألفاظ خارجة؟ لماذا أصبحت السنيما ترفع شعار               

ر منتج كبير إبن أفالم     لماذا ال نناقش القضايا بشكل إحترافى من غير أن تخدش حيائنا؟ فالجدير بالذك            
العمالقة الذى أصبح الينتج إال أفالماَ بها مشاهد جنسية بشكل واسع ويخسر كثيراَ من وراءها ألنها ال                

  تتحقق أى جماهيريه وعلى الرغم من ذلك مازال ينتج أفالماَ من هذه النوعية لماذا؟

ات ا,�+�� دون )'اب؟ و��زا�� �"! �         -�� �ّ   ) �/ �ذا ( �/�ذا �  � � أش ��ء آ�5 ة        � ��3 �9:;�� �	'�أش >   و� >
اب� >.  



  

   ؟٢)لماذا( لعنه 
  

  
  
  

 ما نسمعها ، بنو آدم أصبحوا كتلة هموم متحركة كلمات كثيراً) تعبان.........مخنوق ........زهقان  (
، حينما أنظر لوجه أي شخص ال أرى سوى نظرة الحزن والتفكير العميق فى الغد ، أو أرى إبتسامة                   

 الفرحة ، لماذا أصبحت الهموم تحيط بنا من كل جانب ؟ بسبب جرائمنا التى مألت األرض أم                  منزوعة
بسبب مالبس النساء المتسببة فى حدوث البراكين والهزات األرضية والزالزل ، هكذا صرح رجل دين               

  .إيرانى ربط بين إرتداء النساء مالبس غير محتشمة وإحتمال وقوع زالزل مدمرة 

تحرش وإغتصاب ، هل مالبس الفتيات فقـط هـي المـسئولة عـن تلـك الحـوادث                 ما يحدث من    و
وتتعـرض لإلغتـصاب ،     )  سـنوات    ٩(ماذا عن الطفلة الصغيرة البالغة من العمـر         ف؟ ،   خالقيةأالال

مالبسها أم جسدها ؟ أم مشيتها ؟ هل ألي من كل هذا سبب فى وقوعها فى الفخ ؟ ما الذى يـدفع أي           
  شخص إلغتصاب فتاة ؟

نتـشرت  حظ أن نسبة الخطـف واإلغتـصاب إ  من المالفنتشرت جرائم اإلغتصاب بهذا الشكل ؟   ماذا إ ل
، فتيات كثيرات تعرضن لإلغتصاب على يد سـائقى هـذا الـشئ العـشوائى               ) التوك توك   ( بظهور  

   هو الحل للحد من هذه الظاهرة ؟ الفوضوى ، هل حكم اإلعدام مثالً

اتنا التى ضاعت ، أنا فتاة مثل فتيات كثيرات ، أرتدى مالبـس أنيقـة               المشكلة تكمن بداخلنا ، بأخالقي    
محتشمة ، تدعو للنظر لى نظرة إحترام أو إعجاب بمظهري ، ال تدعو على اإلطالق إلى الـشهوة أو                   
إلقاء لفظ جنسي على سبيل المعاكسه ، هكذا يحدث معي ومع كثيرات يتعرضن لتلك النظرة أو لسماع                 



 أى أنثي شىء قديم و ربما أصبح عاديا  ، لكن  إختلف و أخذ مساراً غير الئق                   معاكسهفلفظ مخجل ،    
  .ال يتناسب معنا كشعب مسلم 

  لماذا أصبحت أى أنثى فريسه ألى ذئب يريد أن يتحرش بها أو يغتصبها أو يقوم بمعاكستها ؟

الظـروف أو   أعلم أن هناك نساء عاهرات يبعن جسدهن بأقل سعر وما أكثرهن وهناك نساء تدفعهن               
المجتمع ليصبحن مجنيا عليهن أو جناة ،  فمثالً الزوجه التى تمقت حياتها تدفعها رغبتهـا لخيانـه                  
زوجها أو الفتاه التى تريد الزواج وتبيع نفسها عند أول كلمة حب وتكون هذه أول خطوة فى طريـق                   

قها أو والدها وفى هـذه  شارع الهرم ، أو الفتاة التى تتعرض لإلغتصاب على يد أقرب الناس لها شقي           
الحالة يكون برضاها أو بعدم رضها ، أو المرأة التى تكتشف أن ما يتم داخل غرفتهـا مـع زوجهـا                     

..... مصور فيديو ويتم تداوله على اإلنترنت أو المرأة التى يقدمها زوجها كوجبه شـهيه ألصـحابه              
وأخالقه وبرجولته بمواطن آخـر     أمثلة كثيرة تدل على إستبدال المواطن المصرى المعروف بشهامته          

  .دخيل على مجتمعنا 

فوضى وبلطجه؟ هل بسبب الخوف وعدم األمان الداخلى  فى لماذا تغير إبن النيل ؟ لماذا أصبحنا نعيش
  الذى نشعر به ؟

حتى ال أتهم بأني أنظر للحياة بنظارة سوداء يجب اإلعتراف بأن الدنيا ما زالت بخير وأن هناك أناس                  
وفى الشخص الذى يـضحى     ..... م الخير كله و يظهر ذلك فى مستشفى سرطان األطفال           يسكن داخله 

وفى الشاب الذى يقوم و     ....... وفى الشخص الذى يرفض الرشوة      ...... من أجل إنقاذ شخص آخر      
كرة ( أمثلة كثيرة أيضا لعلل أهمها      ..... يفضل الوقوف فى المترو المزدحم حتى تجلس إمرأة مكانه          

غنـى أو فقيـر   ...... مسلم أو قبطى ........  ، خير مثال على توحدنا جميعاَ غفيرا أو وزير     )القدم  
الكرة هى المائدة الوحيدة التى نجتمع عليها و فـى قلوبنـا            ...... ابن وزير أو ابن البواب      ......... 

 .دعاء بالفوز وهدفنا واحد ، أتمنى أن نجتمع جميعاً على شئ وننفذه 

  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  



  ؟٣)لماذا( نه لع

  
  
  

  

بإبتسامة أمل وبروح فكاهية وبسعادة غامرة إستقلبت األسئلة الموجهة لي بصدر رحب ، ذلك بـسبب     
حديثها عن الحكومة الموقرة الذكيه حقاً ، تلك اللعنة التى ما زالت مسيطرة علىّ  أخذتنى فى جولـة                   

رئيس الوزراء الذى لم يكن يعلم أن فى سريعة لإلطالع على إنجازات النظام ، إندهشت كثيراَ إلندهاش 
فقط ، لماذا لم يتوقع أن هناك موظف يحصل على هـذا            ) مائه جنيه ( مصر موظف يحصل على راتب      

المبلغ ؟ لماذا إندهش ؟ أعتقد بسبب وزير التنمية اإلقتصادية الذى سبق وأن قال منذ عدة أشـهر أن                   
فى الشهر يكون   )  جنيها ٤٥(نى الذى يصل دخله     فى اليوم فهو ليس فقيراً يع     )  قرشاً ١٥٠(من يملك   

وليس ) أميراً  ( فهو غنى ويعيش مرتاح البال ويعيش       )  جنيه ١٠٠( فى مأمن من الفقر ، فمن يملك        
  .من حقه أن يطالب بإرتفاع أجره ، فراتبه يكفى لشراء كيلو لحمة كعيدية ألبنائه فى العيد 

 مع اللحوم أصال إال فى األعيـاد أو علـى موائـد     من المعروف أن نصف الشعب المصرى ال يتعامل       ف
الرحمة فى رمضان واألمر ال يقتصر فقط على إرتفاع سعر اللحمة وال على زيادة األجـور المـشكلة                  
تكمن فى إرتفاع أسعار كل شئ وخاصة السلع األساسية بدءاً من الفول والكشرى إلى الزيوت والسكر                

األزمة عادت الدولة للجمعيات اإلستهالكية التى إختفت فجأءة        والشاى واألرز والمكرونة ، و لمواجهة       
  ال ندري لماذا؟ .. 

من المسئول عن إرتفاع األسعار؟ لماذا تركت الدولة أمر توفير بعض السلع األساسية             : والسؤال هنا   
أكلنا لحوما مشكوك فيها وأغذية فاسـدة وآلبـان منتهـى           .. فى يد المستوردين ؟ كانت هذه الكارثة        

رتفاع أسعار سلع أخـرى أساسـية مثـل الحديـد         الغذائية فماذا عن إ   لصالحيه ، هذا بالنسبة للسلع      ا



واألسمنت بحجة أن هذه هى األسعار العالمية ؟ ، لماذا نترك البيزنس والمصالح الشخـصية أساسـاَ                 
  لتحكم فى األسواق ؟ 

على إعتبار أنـه مـواطن      ما يحدث حتماً سيؤثر على صحة المواطن الغلبان وأبسط حق من حقوقه             
حاتم (مصرى أن يسافر للخارج للعالج على نفقة الدولة إذا الزم األمر مثلما حدث مع زوجة الدكتور                  

لماذا من حق السيدة الموقرة السفر للخارج للعـالج علـى نفقـة الدولـة               : ، والسؤال هنا    ) الجبلى  
؟ أليس هذا المواطن هو من قام       المواطن المصرى أيضاً  )  عم عبده (كمواطنه مصرية وليس من حق      

بدفع الضرائب حتى ينعم بمستوى أفضل للخدمات والمواطن لم يتأخر عن موعد تقديم اإلقرار والغالى               
أيضاً لم يتأخر ومنفضاً أول بأول حتى لم يسلم الكافيار من قرارته ولم يتم تخفيض الجمارك عليـه ،                   

   دون مقابل؟فلماذا يدفع المواطن الضرائب التى هى من مصلحته

وفى ظل الحكومة الذكيه يجب أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير للهيئة سكك حديد مصر على تجربـة                 
وإختراع عمالق فقد خصصت عربات للسيدات وفرض غرامة فورية على المخـالفين مـن الرجـال                

ريد مـن  وإستدعاء شرطة النقل والمواصالت لضبط المتحرشين ، وبكل فخر أعلنت عن هذا القرار الف    
نوعه من أجل محاربة المتحرشين ولكن ماذا تفعل المرأة التى لم تستطع الحـاق بعربـة الـسيدات                   

  وإضطرات للركوب مع الرجال فى عربة واحدة ؟ 

نشكر الهيئة على هذا القرار ولكن حل أزمة التحـرش ال يـأتى بالفـصل بينهمـا ، بـل بإضـافة                      
الذى إكتشف أن ) أحمد زكى بدر( دارس ، كما قرر الوزير       للمناهج المقرر ة للطالب الم     )األخالق(مادة

مناهج التربية الدنيية الحالية بالمدارس تدعو للتطرف والعنف ، وأيده فـى الـرأى فـضيلة مفتـى                  
الجمهورية ، لم أملك سوى تقديم الشكر لمجهودات الوزير الذى يهتم بالتربية قبل التعليم، وأتمنى أن                

لزيادة قرارته تجاه الطالب الغلبان الذى اليملك مصروفات تـساعده          )  هالل هانى(ون معه الدكتور    يتعا
على التعليم الخاص وأنه يكتفى باإلنتساب الذى تم إلغاءه فلماذا؟ هل من أجـل تحـسين الجـودة أم                   

  لصالح التعليم الخاص؟

مساءله فلماذا  قرارات كثيرة يتأخذها الوزراء على حساب المواطن وماعليه إال التنفيذ وإال يتعرض لل            
يتم محاسبة المواطن وال يتم محاسبة أى وزير قبل مغادرة المنصب على الماليين المـأخوذة مـن دم        

  المواطن المصرى؟ 
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