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تعتعة

آتبت ىف هذا املوضوع عدة مرات، وبالرغم من يقيىن من أن
العودة إليه لن تغري شيئا، فقد وجدت أن اشرتاك إعالم

مشاعر الناس صغارا ىف دغدغة) واملستقلني(املعارضة واحلكومة 
 (!!).أو آبارا، بدون مسئولية، هو نوع من اتفاقهم أخريا 

املاضى بعناوين وصور مثرية، ىف 11طالعتنا صحف األربعاء 
عينا فتاة مجيلتان، وبعض شعرها،: الصفحات األوىل غالبا

متأل ثلث نصف الصفحة األعلى، والدموع تنساب على  الصورة
الن عن مسلسل حلبيبة شابة فقدتخديها، صورة تليق باإلع

، لكنك تفاجأ باملكتوب حتت الصورة!!خطبيها ىف حادث سيارة
اليوم احلزين بسبب صعوبة امتحان التفاضل وحساب"عن 

، صورة أخرى لفتاة حمجبة، مجيلة رقيقة، تلبس"املثلثات
طالبة"عوينات أنيقة، وتضع يدها على فمها شاهقة وحتتها 

، صورة ثالثة ألم وابنتها وآل"متحانتبكى من صعوبة اال
منها تضع يدها على وجهها ىف جزع مل أر مثله إال يوم وفاة

صورة رابعة لفتاة أحنت رأسها فلم يظهر. مجال عبد الناصر
وجهها ووضعته بني آفيها، تقف زميلتها جبوارها تواسيها وهى

شكاوى جبميع احملافظات من صعوبة"حتت عنوان !! ىف أسى بالغ
جند حتته صورة خامسة لبنتني" أسئلة التفاضل والتكامل

واألخرى!! رقيقتني واحدة تضع يدها على فمها ووجها آله أسى
صدمة"تضع يدها على عينيها ىف جزع ساحق، وحتت الصورة 

 ،!!"وبكاء من صعوبة االمتحان

تسارع احلكومة بإصدار بيانات متالحقة آأا اعتذار 
، وهى تعد بتعديل توزيع"اخلطأ"واجب وحماولة تصحيح 

ترتفع التوسالت إىل الرئيس فيلوح ىف: الدرجات وعمل الالزم
األفق ما يشبه الوعد باالستجابة، ومل يبق إال أن يتعهد وزير

 .التعليم أال يعقد امتحانات من أصله

يبدو أن بعض األهاىل قد اشفقوا على الناس مقدما،
اتية، من باب الوقاية منفسارعوا حبل املشكلة باجلهود الذ

هذه اآلالم النفسية، فنجد العنوان التاىل ىف اليوم التاىل
 امتحان اللغة اإلجنليزية يتم توزيعه على األرصفة ىف ".. 
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حمافظة آفر الشيخ، وورقة األسئلة خترج بعد مخس دقائق من
ويا دار ما(بداية االمتحان لإلجابة عليها وإعادهتا للجان، 

بيع منوذج إجابة: "نفس اليوم وىف صحيفة أخرى ىف) دخك شّر
 !!)عالربآة". (امتحان اليوم بثالمثائة جنيه

ما هذا بالضبط؟ ما الذى جيرى؟ ما اهلدف؟ ما هو هدف صحف
وهل صحف املعارضة ليست(املعارضة، ما هدف الصحف القومية 

 .تساوت الرؤوس وإن اختلف اهلدف: أخريا) قومية؟

ن ىف الصفحة األوىل أيضايوم اجلمعة يظهر عنوا!!! احلمد هللا
حتت صورة طالبتني مجيلتني ضاحكتني راضينت هانئتني، يقول

خرج الطالب سعداء بأسئلة".. ، "البسمة عادت للثانوية"
 ، "إخل... اللغة اإلجنليزية 

وأخريا يظهر حتقيق ىف الدستور له داللة ختامية يتساءل
وال" كومةهل يكون واضع امتحان التفاضل سببا ىف إقالة احل"

أظن أن أحدا انتبه إىل إجيابيات ما جاء ىف هذا التحقيق على
 .حسام بدرواى، برغم أنه من احلزب الوطىن. د.لسان أ

تساءلت ىف تعتعة األسبوع قبل املاضى عن هذا الذى يدس
لصناع القرار فيضعهم ىف مواقف حرجة" املقالب"مثل هذه 

ثال حكاية قرارتكاد ختل بتوازن احلكومة، وضربت لذلك م
هل جيوز أن واضعى أسئلة: العالوة وحلسها، أتساءل اآلن

ضمن هذا الطابور اخلامس  التفاضل وحساب املثلثات هو من
 .الذى يعمل على إحراج أوىل األمر هكذا جدا؟

أختم التعتعة بعنوان أخري، حتته صورة أم طيبة حزينة باآية
ارة إليه ملا فيه منتدفن ابنتها رأسها ىف صدرها، أّجلت اإلش

للوقاية من هذه الكارثة، يقول - باملرة –للدور النفسى    بيان
دموع وايارات ىف جلان: مذحبة التفاضل والتكامل"العنوان 

واضعى"لـ اختبارات نفسيةاالمتحانات وخبري يطالب بإجراء 
 :، وتفصيل هذا اجلزء األخري جاء هكذا"االمتحانات

استشارى الطب النفسى" فالن"من ناحية أخرى طالب " 
بإجراء اختبارات وتقييم لواضعى االمتحانات ىف مصر من قبل
جلنة تضم علماء نفس وتربية للتأآد من خلوهم من العقد
النفسية، ومتتعهم بضمري حى، مشريا إىل أن بعض واضعى

ومل يشر طبعا(االمتحانات، يعانون قهرا اجتماعيا ووظيفيا 
وىف نفس الوقت!" من الطلبة وأسرهم ينتقمون"أم لذلك 

أنا ال ألوم الزميل فلست متأآدا أن هذا نص) حيرجون احلكومة
 !!آالمه، لكن اجلو العام يربر مثل هذه اآلراء

 هل حيتاج األمر إىل تعليق؟

فهو املنقذ ىف. اجلميع ينتطرون توجيهات الرئيس حفظه اهللا
رمحة بنا –األفاضل آل أزمة ىف آخر حلظة، فقط على املستشارين 

 ما هى األزمة بالضبط؟: أن حيددوا لنا وله أوال -

 هل هى ىف صعوبة أسئلة التفاضل والتكامل وحساب املثلثات؟ 

 أم ىف داللة آل ما جاء ىف هذه التعتعة؟ 
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