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 تعتعة

احلرب" آتبت ىف هذه الزاوية بعنوان 2006أغسطس  30ىف  
عثرت على هذه التعتعة أثناء حبثى عما ،"واجلدية واالستسهال

سبق أن آتبته ىف هذا املوضوع، دهشت ألنىن وجدت أنىن آتبت آل
 ما آنت أود أن أآتبه اليوم، ما احلكاية بالضبط؟ 

لو مل أعثر على هذه شعرت خبيبة أمل بالغة، وقدرت أنىن  
التعتعة لكتبت ما سبق آتابته باحلرف الواحد، هل أعتب على

 الزهامير الزاحف ىف اخلفاء؟ آيف نسيت ما آتبت هكذا؟

لكن إذا آان عذرى هو هذا االحتمال الذى يسمح به سىن،
أن أحدا منهم ال  وأراهن, فما عذر القراء وأنا واثق 
ن آل ما يكتب ليس له أى أثريذآر تلك التعتعة أصال، رمبا أل

تنتهى عند التنفيث، أو –على ما يبدو  –باق، وآل وظيفته 
املشارآة من الوضع متفرجا، أو االحتجاج على غموض املوضوع،
مث يروح آل واحد ىف سبيله، الكاتب يعيد الكتابة، والقارئ

 ". طناش"يعيد املصمصة، واحلكومة 

أن أحدا من"الحتمال، مهمت أن أقوم باختبار عملى هلذا ا
القراء لن يكتشف التكرار إذا نشرت التعتعة القدمية باحلرف

واهللا فكرة، وهلا فائدة أخرى هى أن: قلت لنفسى ، "الواحد
أوفر وقىت أنا أيضا، إمشعىن أنا؟ ألست من هذا الشعب؟

أن تعيد التعتعة) ما زلت أحدث نفسى(وبالتاىل فال ضري عليك 
نفسى أمارس نفس االستسهال الذى بدأت نفسها، فجأة ضبطت

إذا آانت املسألة هى : الكتابة ألى عنه، راجعت نفسى قائال
حىت أسارع بالنزول إىل البحر هتدئة لزحف استسهال هكذا 

آل من("الزمن إىل جسدى وفكرى، ورشوة ألجدادى املائيني، 
وإذا آان ما سبق أن ، ")انفصل عن أصله، يطلب أيام وصله

بته مل يصل منه ما يدل على جدوى الكتابة أصال، مل يصل الآت
إىل مسئول، وال إىل طالب، وال إىل أسرة، وال إىل اإلبن إبراهيم

أنا واثق أنه لو آان قد وصل إىل وعى اإلبن. عيسى نفسه
الصديق إبراهيم، وظل يتذآره، وهو املتحفز أبدا لتعرية

ى احلكومة وأآثر،سلبيات شعبنا باحلق والباطل مثلما يعر
 لكان أمر مبنع نشر هذه الدموع ىف الدستور بالذات على  
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أيام متعددة متتالية هكذا، وألقدم على تعرية هذا احلوار
السطحى املغرض اجلارى على أدىن مستوى من املسئولية بني

 . عواطف رخوة، وحكومة راشية مهزوزة 

 :آتبت ىف التعتعة القدمية ما يلى
صرح فيه سياسى... ىف برنامج تليفزيوىن   آنت مشارآا"

، أن السياسة هى...،)من جلنة السياسات(رمسى متحمس، 
، وجبهلى املعتاد حاولت أن أجتهد"العمل على إرضاء اجلماهري"

 .فن أو علم حتريك اجلماهري لصاحلهم"بل إن السياسة هى : فقلت

ت الواقعآما أثب(لكن مبرور الزمن ثبت أن آالمه طبعا هو األصح، 
 ، أليس مسئوال ىف جلنة السياسات؟)حىت سايرته املعارضة أيضا

اخلاص، ىب الذى "امليل" وصلىن بعض مضى آل هذه السنني أن 
ينشر آل أسبوع ىف الدستور مع التعتعة، هو مبثابة ديكور ال
أآثر، حيث أنه مل يصلىن عن طريقه أى تعليق منذ سنوات،

بعد نشرها ىف "موقعى اخلاص" نفس التعتعة ىففقررت أن أنشر 
، فجاءتىن تعليقات)يوم السبت من آل أسبوع(الدستور بيومني 

دالة على ما نشرت هنا من أسبوعني ورأيت أن أقتطف من هذه
  : ما يلى ) مع ردى عليها(التعقيبات 

 هالة محدى البسيوىن
حىت االمتحانات لو آانت صعبة، فاملشكلة ىف التصحيح"

 ".اتوتوزيع الدرج

 :الرد

 .طبعا ال، ال أوافق

هى ليست مشكلة التصحيح وال توزيع الدرجات، هى مشكلة
أننا ال نعرف معىن االمتحان أصال وال وظيفته، فضال عن أن

الناس اللى"، وهذا هو ما يثري "ناس ناس"الصعوبة هى على 
 آما أن املعارضة...، وهذا ما عنيته بغياب العدل، "حتت

للتمادى ىف التهييج وآأا قضية سياسية، ىفانتهزهتا فرصة 
آل حني أن احلكومة راحلت ترتاجع وتعتذر خبيبة بليغة، فضاعت 

 .القيم ىف برآة عواطف رخوة، وعمى حيسى

 إسالم إبراهيم أمحد
دموع اآلباء تعطى األبناء مربرًا للفشل؟ بدل أن حيملوهم"

 ".أآثر شرف التحدى وحتمل املسئولية

 : الرد

ودموع األبناء والبنات؟ ودموع املعارضة وحمزنةطيب 
إال أن يصوروا دموع الوزراء املستقلني، مل يبق يا إسالم 

يأخذهم ىف حضنه الواحد -بطيبته املعروفة  –والسيد الرئيس 
تلو اآلخر يواسيهم ويشكر هلم تأثرهم بآالم الشعب املسكني

ف العيشووقفتهم جبواره ىف مأساة البطالة واإلسكان ورغي
 . وسلوك الشرطة وارتفاع األسعار وغياب الدولة

 ".وآل من له نىب يصلى عليه"وربنا آرمي، يلطف بنا وهبم، 
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