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تعتعة

مسح القـيم"منذ أسبوعني نشرت هنا أوىل حلقات سلسلة عن 
، وهـى"مقارنة بالقيم العامليةاالسائدة عند الشعب املصرى 

الدراسة الىت قام هبا مشكورا مرآـز املعلومـات ودعـم اختـاذ
القرار التابع لس الوزراء، مث فوجئت بأن موعد نشر احللقة

1911ديسـمرب   11(الثانية يوافق يوم ميالد شيخى جنيب حمفوظ  
، فتأجلت احللقة الثانيـة احرتامـا)آما نشر خطأ 1991وليس 
 . اسبةللمن

وحني مهمت اليوم بأن أواصل آتابة احللقات، وجدت نفسـى  
أمام مشروع قرار جديد جار اختاذه حاليا، فقدرت أن مناقشة
دور هذا املرآز فيه  ميكن أن يكون مـدخال جيـدا لبيـان مـا
أريد،  ذلك أنه طوال األسابيع املاضية أعلنت احلكومة، الـىت

تبعه هذا املرآز، أا علـىهلا جملس وزراء، له رئيس فاضل، ي
إذن سوف يقـوم هـذا: قلت ىف نفسى. وشك اختاذ قرار هام جدا

، ليدعم  اختاذ هذا القـرار،"املعلومات"املرآز الرائع جبمع 
، البـد أن تكـون هـذه"عدم اختاذ هذا القرار"أو رمبا يدعم 

 بعض مهامه،  آما يدل عليه امسه،  أم أنا خمطئ وال مؤاخذة؟

زمع اختاذه، وهو مل يتخـذ بعـد واحلمـد هللا، هـوالقرار امل
وإدارة أصـول قطـاع األعمـال مشارآة املواطنني يف متلك"قرار 

هذ.."تلك الشرآات العام اململوآة للدولة، عرب حمفظة أسهم يف
الكلمات منقولة بالنص مما نشر ىف الصحف طوال هذه األسابيع،

يتـيح".....  :هـو ) أيضا بنص ما نشر ىف الصحف(وتفسري ذلك 
ميلـك حصـة نعامـا، أ  21املشروع لكل مصري يزيد عمره علـي  

جمانية من أسهم هذه الشرآات جتعله شـريكا يف امللكيـة، ولـه
احلرية يف التصرف فيها آيف يشاء، سواء ببيعها للغـري، مطلق

 ".واستثمارها يف صناديق االستثمار أو االحتفاظ هبا

ىن أآثر من واحـد وعشـريناحلمد هللا، فأنا س: قلت ىف نفسى 
سنة، بكثري جدا، واملفروض أنىن أستاذ جـامعى ، عـاش ىف هـذا
البلد الطيب ثالثة أرباع قرن، وأنىن طبيب نفسى ميـارس هـذه
املهنة أآثر من نصف قرن من الزمـان، وأنـىن ممـن تتـاح لـه
 الفرص تباعا ليقول رأيه، ىف هذا احلدث أو ذلك القرار، ىف 
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الم املقروءة واملسموعة واملرئية، ومـع آـلخمتلف وسائل اإلع
ــذه  ــراءةه ــد الق ــىن أجي ــمنا أن ــد  ض ــىت تؤآ ــفات ال الص

والكتابة، رحت أتابع من بعيد، مـا يكتـب هنـا وهنـاك،
يقضي املشروع مبشارآة املواطنني "...  :فأقرأ توضيحات مثل

وإدارة أصول قطاع األعمال العام اململوآة للدولة، يف متلك
!!!ياـارا لـن ميضـى   .." تلـك الشـرآات   يف عرب حمفظة أسـهم 

؟؟؟ ، هـى حّصـلت؟"حمفظة أسـهم "، )يا ار مش فايت: يعىن(
سوف جيرجروىن للبورصة وأنا ليس ىل أية عالقة حىت بأى شـرآة
تأمني، إال التأمني اإلجبارى على السـيارة لصـاحل الغـري، مث

د، لكـن يبـدو أـمماذا ؟ الكالم آبري أآرب من فهمى احملدو
مـن"..... بـاحلرف الواحـد  سيطرحونه للنقاش حسب تعبريهم 

ــروع   ــول املش ــي ح ــاش جمتمع ــع نق ــتح أوس ــل ف أى"!!!!! أج
 .لعله خري.!واهللا

أى"لكن دعوىن أحكى عن نفسى دون تعميم، أو مشارآة ىف  
إذا آنت بعد ما يناهز الستني عاما، وأنا، ف"نقاش جمتمعى

50الذآر، مل افهم حىت اآلن حكايـة ال   باملواصفات السالفة
عمال وفالحني،  فال أمل ىف أن أفهـم هـذا املشـروع مهمـا% 

، إنه يستحيل ملثلى أن يفهـم"ىف أوسع نقاش جمتمعى"أسهمت 
، يـا"متلك وإدارة قطاع األعمال هكذا مرة واحدة".. معىن 

ترى هل ينبغى علّى أن آخذ رأى احد أخصا ئى البورصة ممـن
ن إىل ىف العيادة أحيانا، طيب وعم حسن البواب، أبـوحيضرو
مـن) سنة وهو مواطن مصرى غالبا 21وعمره أآثر من (حممد 

، فاطمأننـت،"جمانـا "سيستشري؟ مث انبتهت فجأة أن املسألة 
وقلت إن شاهللا ما استشرنا، ماذا سنخسر أنا أو هو مـادام

 ؟؟؟"آله باان"

فسر ىل مثال عربيا مجـيالوهنا قفزت إّىل صورة والدى وهو ي
"ألمر ما باعت املرأة مسسما مقشورا بسمسم غري مقشور"يقول 

مر رجل على امرأة ىف السوق، وقـد فرشـت"..قال رمحه اهللا  
أمامها فرشة عليها مسسم مقشور، فمر آلب فلعق ىف السمسم،
فانزعجت املرأة وآتمت ىف نفسـها، حـىت جاءهـا شـار يعـرض

سـم غـري املقشـور، فعرضـت عليـه أن يشـرتىبضاعته من السم
مسسمها املقشور، بسمسمه غري املقشور، آيال بكيل، وبعد دهشة

 "  مل تطل، فرح الرجل بالصفقة وأمتها بسرعة وانصرف

وآان املشاهد املار قد شاهد آل مـا جـرى، فقـال قولتـه
ألمر ما باعت املـرأة مسسـما مقشـورا بسمسـم غـري"..الشهرية 

 .، فصارت مثال " بكيلمقشور، آيال

ظـار حـديث رئـيسانتهى حـديث والـدى، ومازلـت ىف انت    
 .الوزراء، واملرآز
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