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نبيل فاروق . في شھر رمضان الماضي قام العبقري د

 - بكتابة فوازير سياسية قاتلة ، وقد قام االب الروحي لنا 

 بوضعھا ھنا في -  " رجل المستحيل "الدكتور محمد 

بيت العيلة ، وجميعنا تابعنا تلك الفوازير ، وكانت رائعة 

، فأخذتني الجاللة وحبيت اجرب حظي انا كمان في 

 انا ساقط ابتدائية " -  قال يعني بعرف اكتب -ر الفوازي

 عليكم في االمر دا حبيت اعمل حتي ال اطيل ، "اصال 

فوازير لكنھا ليست سياسية بل ھي في االصل اسئلة 

تراودنا في ھذه االيام ، لھذا فكرت في عمل ھذا االمر ، 

  .ارجو ان اكون موفقا فيه

إسالم سعيد
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 موضوع مالبس الشباب من جنس الفتيان اول موضوع حبيت اتكلم عنه ھو
  . وليس الفتيات

ايوة جنس الفتيان ، فعجيبة اوي الناس كلھا تتحدث عن مالبس الفتيات 
ولكن الفتيان بما انھم اوالد المفروض يعملوا اللي ھما عاوزينه ، ماشي 

معاكم بس الشباب اليومين دول بيلبس لبس غريب ، يعني بخالف البديھات 
 الضيقة ، اال ان الموضة الغريبة وانتشرت بين االوالد ھيا موضة والبناطيل

  . " سراويل  تسقيط ال"

ايوة تالقي الشاب ما شاء هللا مثل الباب ويسير وبنطاله منزله الي ابعد حد 
 انت بتعمل كدا ليه ، وبتورينا ايه ، ھيا ل طيب السؤا" مسقطه يعني "

 وانا انسان غبي مش فاھم ناقصة ، ماشي يا سيدي معاك ان دي موضة
حاجة في الموضة واالزياء ، بس انت شايف نفسك كدا راجل ، وان دا 

 تطبيق لجملة "المفروض اللي انت تعمله ، يا عيني علي الشباب والرجولة 
 وانت مسقط البنطال كدا مستني ايه نقول ايه "الرجالة ماتوا في الحرب 

ي وانت عامل كدا بتدفعني اني الشاب اللي ماشي ع الموضة ، ماشي يا سيد
 : اسأل سؤال واحاول اضع له اجابة
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  يا تري الشباب بيسقطوا البناطيل ليه ؟

 

  . الن البنطال جاب ملحق في الثانوية العامة وانظلم في المجموع  -1

 
 

مفيش واسطة ترفع البنطال ، وخليه في مكانه الطبيعي ، فالشاب من   -2
  . وتارك بنطاله كدا لغاية اما ربنا يفرجھاھؤالء بيدور علي واسطة 

 
 

تقليدا بنظام البلد ، في االنھيار االقتصادي ، ويرفع التي شيرت تماشيا   -3
  . مع رفع االسعار

 
 

  . الواحد من دول مخنوق ومحتاج يھوي عن نفسه بتلك الحركة  -4

 .  كل ما سبق -5

 
 

  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!وال الحل ايه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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بما اننا تحدثنا عن بنطالونات االوالد يجب علينا وبكل ھمة ونشاط نتحدث

عن بنطالونات البنات ، وبما اني فاشل وكما يقولون بطئ الفھم او مصاب 

بالبالھة وعدم ادراك الموضة والفاشون ومصطلحات المالبس ، قلت لنفسي 

 " وقول زي ما البنات بتقول علي سراويلھا يا ابني خالص بقي خليھا عليك

 ، البنت يا عيني بطلت ترتدي بناطيل "بس برضو ال اعرف ماذا يقلن ؟

 3 يعني "واسعة الزم تكون ضيقة ومش مجرد ضيقة الزم تكون ضيقة جدا 

 يفي بالغرض عشان اللبس ، بس "لتر صابون سائل من غير رغوة 

لون ما تلبسيه واسع وال يظھر مفاتنك الحقيقة مادام انتي عايزة تلبسي بنط

، اه نسيت اصل انا انسان متخلف ورجعي وال افھم في الموضة بتاعة ابو 

 ، وبعدين لما اجي انظر امامي واجد فتاة يةطاقية والكتم علي مرواح البشر

 : تسير بتلك الطريقة ، واجي اغض بصري االقي نفسي اسأل سؤال
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رمة ياللي ترتدي مثل ھذا البنطال ترتديه لماذا انتي يا انسة يا محجبة يا محت

   ؟
  
ليس معك نقود زيادة لتأتي بمالبس واسعة ، لكن معك نقود الصابون   -1

 . السائل يوميا واالتصاالت وكروت الشحن لتتابعي اخبار الموضة طبعا
 
تطبيقا بمبدأ الحكومات في كتم انفاس شعوبھا وعدم اعطائھم حرية   -2

 ."  ال بيد عمروبيدي" تضامنا معھم تقومين بمثل ھذا االمر الحركة ، فانت
 
بتسايري الموضة والفاشون عشان نقول بنت سبور ومتحضرة وتأتي   -3

 .الموضةبمالبس غربية 
 
 واللي"بتدوري علي عريس وخايفة تعنسي فبتعرضي البضاعة الحرام   -4

 ." ما يشتري يتفرج
 
 

جبه واللي مش عاجبه يخبط راسه في مفيش غير كدا واللي عاجبه عا  -  5 
 ."  ھي ما تقول ھذاالموضة"الحيط 
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بصراحة الموضوع دا غريب بعض الشئ ، كنت جالس في مكتبة الكلية ،
وكان ھذا الكالم منذ فترة ليست بالبعيدة ، المھم وانا جالس احد زمايلي 

فاخبرته اني سأقوم بعد جلس بجواري وسألني متي سأنتھي من القراءة 
 ھل رأيت موضة :قليل ، المھم ونحن خارجين من المكتبة سألني بمرح 

  : الزواج الحديثة ؟ توقفت علي اثر كلمه وقلت

 2009ايه دا ھو الزواج بقي ماشي علي الموضة ، ويا تري موضة 
  : اخبارھا ايه ، رد عليا وكان بيضحك

 

لسنة دي ، الزاوج عن طريق اه يا ابني الزواج بقي موضة وموضة ا
البلوتوث ، والشباب ھايص ، الولد يبعت للبنت ھل تقبلين الزواج مني في 

  . رسالة ، وھي ترد قبلت الزواج

 

احنا كنا لسة !!! بعد ما تركني وذھب جلست افكر زواج بالبلوتوث يا سالم 
 ،  ، وال الزواج الميسار" العرفي كما يقولون "خلصنا من الزواج السري 

 يا عيني  حتي يظھر لنا الزواج بالبلوتوث وال زواج الدم وما الي غير ذلك
اي فاي ، طيب ولو ووان شاء هللا السنة الجاية ھيبقي بالواير لس وال ال

الحكاية بالطريقة دي يبقي يوسف شعبان في مسلسل الضوء الشارد لم يغلط 
التطور  ، يا سالم علي " جولي وراي ، زوجتك نفسي " :حين قال 

القي بعد نا ألواالستخدام التقني والتكنولوجيا الحديثة ، ورجعت حمدت رب
 اصل موبايلي زي "ي كدا بنت باعته ليا رسالة بالغلط واتعلق من رقبت

 :  ، لكن وانا بسمع الكالم دا وقفت وسالت نفسي" القديمة ةماركة العربي
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  لماذا يقوم الشباب بالزواج بمثل تلك الطرق ؟

 
 

اقتداءا بالحكومة في البحث عن اي طرقة للھروب من الواقع الي واقع  -1
 . اسوأ واضل ، يعني بخصوص الفتاوي الغريبة التي تخرج من دار االفتاء

 
 

محاولة تسجيل براءة اختراع حتي لو بالحرام ،يعني احنا سجلنا براءة  -2
  . اختراع بأنواع زواج غريبة

 
 

ي طريقة الزواج الشرعية التي ابطلت كل انواع ي الدين ، وعللع تحايل -3
 . الزواج قبل االسالم والتي عادت بكثرة

 
 

استھتار بالقيم واالخالق والدين ، ومحاولة تجريب كل السبل التي تؤدي  -4
 . للحرام
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بعد انتھاء فترة االمتحانات واقتراب ظھور النتيجة ، كنت ادخل من باب
معة ، وصادفني احد اصدقائي ووجھه مبتھجا ، فاستبشرت خيرا قلت الجا

 اصل كليتنا تحقق الرقم القياسي في "النتيجة ظھرت ونسبة النجاح مرتفعة 
 ايه السذاجة " وسألته عن ھذا فوجدت وجھه قد انقلب بمعني "الرسوب 

ر  الم تسمع اخر االخبا" لكن وجھه عاد ينبسط وسألني "اللي انت فيھا دي 
 وبما انني ال اسمع تقريبا فھززت رأسي بالنفي ، فنظر لي علي "السعيدة ؟

اساس اني انسان متخلف متحجر ال يتابع االخبار وقال لي بزھو ان نجم 
 فنظرت "ن ر عالم الف"الجير حقق حلم الشباب وانضم لشركة انتاج اخري 

احد كبار  فنظر لي كمن سب " اھذا ھو الخبر السار ؟ "له ورددت بسخرية 
بدوي نجم الجير وكبير ( التابعين او تعدي علي حد من حدود الدين وقال لي 

رغي كتير عن انجازات بدوي لدرجة ..........) و.....المطربين وانضمامه و
اني حسيت ان بدوي رئيس حركة التحرير الفلسطينية لكنه عاد وسألني ھل 

لشركة ولكني اخبرته اني ري بدوي بعد توقيعه للعقد في مقر تلك اسأذھب أل
 انا "سأجلس في المكتبة فنظر لي بكل غضب واكيد قال بينه وبين نفسه 

 ولكن االمر استفزني وقررت ان "؟ دا ليهكلمت االنسان المتخلف الحجري 
 وھم ذاھبون لرؤية بدوي بك الكبير " طالب الجامعة "اتابع الفريق القومي 

تشعر ان ھذا العدد ( باب الجامعة ففوجئت بالعدد الغفير الذي يخرج من 
ولكني عدت ) سيقتحم الحدود ويحرر فلسطين او يقضي علي اعداء االسالم 

ونظرت علي المظاھرة وھالني ترابط االمة من فتيان وفتيات من اجل نجم 
  : الجير ثم توقفت وسألت نفسي
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  لماذا يقوم ھذا العدد الغفير بالسير من اجل رؤية نجم الجير ؟

 
 

 طبعا معظم "ان نجم الجير ھو القدوة الحقة التي يجب ان يقتدوا بھا  -1
  . " الشباب مسقط البنطلون مثله

 

  .اعلمنجم الجير بطل قومي من االبطال العظام وانا بجھلي ال  -2

 
 

 .االمور من الجنسين تافه وفاضي من داخله حتي يقوم بتلك الشباب -3

 
 

 تتطلب ھذا العدد الغفير للموافقة عليھا بما قضية التعاقد ، قضية قومية -4
  ." موافقة"اننا من فئة 

 
 

الغياب العقلي والديني الذي نمر به السبب في ھذا ، وتقليد الغرب حتي  -5
  .االمورفي اتفه 
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 "................  اعرف فتاة وتركتني وذھبتكنت
 "...................... ورني اعلم ماذا اعمل ؟ ممكن تشال"
 ".............  يبيعك بيعه وال تندم عليهمن"
 "........... بس ممكن تحاولي مرة تانية "
 "................ الزم تاخد موقف"

طبعا ھذا ليس كالمي ، بل انني حين استمعت الي كالم احد اصدقائي في ان 
 المذيع راجل ايه وال احسن  وان اساتابع برنامج يأتي علي اذاعة نجوم اف

مصلح اجتماعي ، وبالفعل احضرت الراديو ماركة شغال بالعافية وجلست 
 برشامة "الكبير بعد منتصف الليل بكثير وليس قليل ، سمعت صوت المذيع 

 ويا سالم علي الكالم ، ومجري الحوار ، يا عيني بنت تتصل "مناخير 
ن يتصل ويشارك في وتشرح وولد يتصل ويروي ، واخر يجيب وفال

والمشكلة الوقت ، فالساعة كانت تتجاوز ......... و........المشكلة ، و
منتصف الليل بكثير جدا ، وال تجد اي منھم يصحي حتي ليصلي صالة الفجر 

االخت تبكي ،وعم والكالم مستمر وعادي واالخ يشتكي و. او يقيم الليل 
خاطر ھذا ويواسي ھذه ،  في ھذا وينصح ھذه ويطيب ئ برشامة عمال يھد

 ما " ومعانا اتصال ونقول الو "المشكلة ان طريقة كالمه تخنق وخصوصا 
تقول يا عم ھو انت احمد حلمي ، وفي النھاية االخ بيقول ان احنا الزم نحب 
، معاك يا عم الحب شئ جميل لكن يجب ان يتھي نھاية حقيقية وليس االمر 

، قد يكون ھذا االمر متفقا مع افكارك اج عبث واللعب بل ينتھي بالزومجاال لل
ولكنه ليس متفقا مع اخالقنا ومبادئنا ، وحين دققت في مغزي كالمه وجدته 
يدعو الي ارتكاب كل حرام والمعاصي والشباب عادي وال في دماغه ، اذكر 
ان عم برشامة حين حضر الي جامعة القاھرة امم من الشباب من الجنسين 

  . ولة الفاشليند ايا عم رئيس دولة ، طبعوقفوا يستقبلوه ايه 

 

 : وبعد ان جلست قليال سألت نفسي سؤال

 



 ولكن بطعم آخر                                             إسالم سعيد، فوازير رمضان 

 
 

  الشباب من الجنسين يتصلوا بمثل ھذه البرامج ويقبلون بتلك النصائح 

  لماذا ؟

 
 

 . حالة من الفراغ واالنحطاط االخالقي تجتاح الشباب  -1

 
 

صادية واالوضاع  اي كالم يقال لھم ، بسبب الحالة االقتتصديق -2
  .االجتماعية

 
 

 البرامج من افضل البرامج ولكن مثلي ال يعلم تلك االمور نظرا ھذه -3
النتمائي لعصر ال يعترف بھذا الكالم وبرشامة مناخير احسن اخصائي 

 .ُالعقداجتماعي وحالل 

 
 

 الدين والقدوة الحسنة ، فتجد الشباب يتجھون لمثل تلك البرامج غياب -4
 .لولالحوتلك 
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نھا دي ، ھذه الفزورة تختلف ، ربما أل المنتيعذرا لكل اخوتي واخواتي ف

تثير غيظي ، او تجعلني مشمئزا ، انھا بخصوص الرجال ، انا اھاجم نوعا 

واحدا فقط ، الحكاية ان مثال تجد رجال متزوجا تخبره ما مقياس الجمال ، 

مال النفس افضل بكثير من جمال فيرد بصوت ھادئ رصين ويعلمك بأن ج

الوجه وان جمال الوجه زائل بينما جمال الروح دائم ، انا اتفق مع تلك 

ان مرت بھم امرأة او ما ھؤالء الرجال ، يئا غريبا شالنظرة ولكني رأيت 

ه تخرج من محجريھما وتكون في بروز ھائل غير يفتاة حسناء تجد عين

 االخر وعذرا في الكلمة مرأة ، يعني منز علي تلك الفتاة او الِركُموعادي 

ين كلماتك التي كانت تقول ان جمال الروح أة عليھا ، واتعجب بعينه ثاق

افضل ، ولكنك اصبحت تابعا لجمال الوجه واحم احم الجسد ، فيبقي السبب 

 : ايه وطبعا ھذا جعلني اسأل السؤال المعتاد
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 النظر علي مفاتن المرأة "ل الرجل الذي يفكر بتلك الطريقة يقوم بھذا العم
نترك الشباب قليال سأعود له  ( "مع ان الجمال جمال الروح وھو متزوج 

 لماذا ؟) ان شاء هللا ال تقلقوا 
 

  .ينعدلعمره ما .......  الوذيل"الن الرجل عينيه زائغتين بطبعه  1- 
 

 حلوة ومع اوزة االوزة"عذرا في الكلمة ولكن اسمحوا لي بوضعھا 2- 
 ." وة مش ھتقدر تنزل عينيكحل
 
 

انحطاط اخالقي يجناح الرجال من ھذا الصنف ، وغياب الدين يجعله 3- 
 .عامال

 

 .خارجااصبح المنزل ال يطاق فينظر  4- 
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 مصر يحتل معي مواقف في ھذه " بدوي "من الواضح ان نجم الجير

كب شيئا بل كان صحفي ھمام من الفوازير ولكنه في تلك المرة لم يرت

 " ھذا بإعتبار ان الموجود حاليا ھو فن "المھتمين بعالم الفن والفنانين 

المھم ھذا الصحفي الھمام كتب واصفا نجم الجير بأنه يرفع اسم مصر عاليا 

في كافة دول العالم ، وانه فخر لكل مصري ، وعلي بدوي اال يزعل من 

قدونه الن كثير من العظماء حوربوا ولم الذين يحاربونه في وطنه او ين

يقدروا حق قدرھم في اوطانھم ، ويجب عليه اال يضع في رأسه مثل تلك 

ُ يا سالم بدوي اصبح بطال قوميا يحارب "االمور النه محبوب الماليين ، 

 ( "داخل وطنه علي الرغم من المھمات السامية التي يقوم بھا من اجلنا 

نتحدث عن رفعت الجمال أو احمد الھوان وليس اشعرني ھذا الصحفي اننا 

وفي الحقيقة بعد قراءة ذلك ) مستبعدا ان كان بدوي يعمل لصالح مصر 

  : الدفاع المستميت عن بدوي وقفت التساءل
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  لماذا يدافع ھذا الصحفي واالعالم عن بدوي ؟

 

 جھوده في ". بدوي بطل من وراء الستار وجھوده سنعلمھا يوما ما 1- 
  . " ر الفسادنش

 

بدوي يعرف الصحفي واالعالم من اقربائه ، ويدافع عنه النه نجم الجير  2- 
  .القادمةوكل االجيار 

 

حالة من التشتيت للشباب والشعب حتي ال يصيحوا في حالتھم الحالية  3- 

. فينشغلوا بأحوال بدوي افضل للجميع   

 

خبار ومن يفضلون التضحية  من االعالم والمھتمين بتلك االتفاھة 4- 
.بسوءبأنفسھم علي اال يصاب بدوي    

  

 انا اول من اعطاه حقه ". ستحقونهياننا ال نعطي العباقرة حقھم الذي  -5
  " في اول اجابة
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ھذه الفزورة قد تكون جديدة بالنسبة للبعض وقديمة بالنسبة للبعض االخر ،

 ھذا علي "ميع يعلم اني من ھواة الذھاب الي الجامعة للدراسة بالطبع الج

 والجميع يعلم من "اساس ان ھناك تعليم ناجح في مصر ولكن ما باليد حيلة 

موضوع الزواج بالبلوتوث ان موبايلي ماركة اضربه في الجدار يعود لك 

 ال داعي " ماركة لم تعد مستخدمة "مرة اخري بعد حدوث شرخ في الجدار 

كل ھذا الكالم ولكن اعطاني احد اصدقائي المتمرسين في جلب الكليبات ل

 "الغريبة والجديدة منذ فترة طويلة ال استطيع ان احدد الفترة ، وقال لي 

 وبدأت في فتح "عندك مجموعة من الكليبات رائعة شاھدھا وقل لي رأيك 

ان اسوأ الكليبات ، لم يكن بھا اي مشاھد او افالم اباحية ولكن االمر ك

بصراحة بل اكثر سوءا ، وجدت فتاتين متشاجرتين بعنف شديد ، وكليب 

 "اخر به عدة فتيات يقمن بالتعدي علي بعضھن ومن االخر مشردين بعض 

 ، صدمني حين علمت السبب لقد كان من اجل ان فتي "عذرا علي اللفظ 

 ترك واحدة وذھب الي االخري او فتاة ضحكت علي الفتي الذي يسير مع

جعلني الموقف اتوقف لقد كان . صيقتھا وجعلته البوي فريند الخاص بھا 

في السابق الفتيان يتشاجرون من اجل فتاة واالن الفتيات تتشاجرن من اجل 

 : فتي ، وھذاما جعلني اتساءل
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 البنات من تلك الفئة يقومون بھذا الشجار لماذا ؟
 

 ال اعتقد فان كان " الشجار الولد الذي يقمن بالشجار من اجله يستح ھذا -1
 . " انسان محترما لن يقبل ان يقوم بمثل تلك المور

 

. والغربيةانحطاط اخالق الفتيات بسبب المسلسالت واالفالم العربية منھا  -2
  ." ادي ھذا الي التحرر الزائد "
 
 

 ". بھاال رادع من البيت او الجامعات بسبب حالة االنحالل التي نمر  -3
  . "ول واالم امام اتلفاز وتشجع بنتھا علي تلك االموراالب مشغ

 
 

البنت التي تقبل ان ترتبط بولد بھذه االخالق ويتركھا تشعر بجرح من  -4
 .سمعتھاالفتاة الجديدة فتصر ان تخرج ھذا الكبت في شجار وال يھمھا 

 
 

 "نظرية البلطجة اصبحت مسيطرة علي حياتنا حتي في تلك االمور ،   -5
 . " ساس لم اخذ حقي بالھدوء فحقي بالذراع اوفر واحقعلي ا

  

  

********************** 
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، فالمرأة  الخلع اجل.في البلد  الخلع اعجبني جدا مطالعة اخر اخبار قضايا
بعد سنوات من القھر خرج لھا قانون جديد يعطيھا القدرة علي خلع نفسھا 

 علي اساس ان المرأة ھذا " من زوجھا والھروب من طغيانه وجبروته ،
علي العموم ھذا ليس مكان  " مالك دائما ، والرجل تربي في احضان ابليس

لنقاش قضية الرجل والمرأة ، ولكن ما اعلمه ان القضاء اعطي المرأة الحق 
وليس العكس  ) خلع نفسھا( في خلع الزوج والذي اصر عليه ھو مسمي

نقاش في تلك المسألة ولكن من المفھوم الخاطئ ، وايضا ھذا ليس مكانا لل
ما اضحكني ھو اسباب قضايا الخلع ، شئ غريب استخدام حقا مشروع 

 من قبله فيتم استخدامه اسوأ استخدام فمثال من القضايا القانون والدين كفله
من تخلع زوجھا النه يكره الضحك أو خلع بسبب رائحة قدمه أو خلعت  "

طعام أو أنه ينام مبكرا ويستيقظ زوجھا بسبب انه يحب أن يأكل بصال في ال
ويأسن  ما يحزن ان تلك الزوجات قد تزوجن وانجبن ، " ........مبكرا أو

َ، اعلم ان منھن من علي صواب ولكن ال  من الحياة الزوجية مرة واحدة
فتقول  الطريقة المضحكة اعتقد ان ھذا الحق اعطي لكي نستخدمه بمثل ھذه

 ما رسأخلعك وتجلس في المنزل واكث " لعالمرأة للزوج الذي علي وشك الخ
فالرجل ليس ضرسا يخلع لدي طبيب  " عليه ھو المھر يمكنك ان الحصول

 . االسنان

الذي أقره هللا تعالي يعامل بتلك الطريقة وتلك  الميثاق الغليظ فيا سالم اھذا
  : االسباب السخيفة ، كل ھذا جعلني اقف السأل نفسي سؤاال
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  جأ الي تلك االسباب للخلع ، تلجأ لھا لماذا ؟السيدات التي تل

 
 

 بعد نظرية ". حركة تغيير ، وتجربة الحياة بمنطق القوة اخيرا   -1
  . " سأتركك مثل المنزل الوقف

 
 

 وراء جمعيات حقوق المرأة ، التي تھدر حق المرأة في بعض انسياق -2
  .االحيان

 
 

  ؟" ان يتعشي بي  اتغدي به قبلنظرية" من الرجل ، انتقام -3

 
 

  .تعاليانحطاط وتفكك لالسرة والروابط االسرية التي فرضھا هللا  -4

 
 

انسياق وراء مبدأ الحرية المغلفة من الغرب والتي تثبت انھيار المجتمع  -5
  .داخليا

 
 

  .عندناانھيار االسس الدينية والمفھوم العام للزواج وتقديسه  -6

 

ست لكل الفئات التي تلجأ  الفزورة لفئة معينة وليھذه"
 ." الي قضايا الخلع والطالق السباب سليمة وحقيقية
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فزورة اليوم غريبة بعض الشئ ، فالكل ال يعلم إني سواح ، من االخر بمشي

، وعن  الحياة المصرية علي قدمي كثير ، اشاھد كيف تسير االمور في

َطريق احد افضل اصدقائي من من ھ ال يعجبھم العجب  " م علي مثل شاكلتيِ

ليس مھما ھذا  )ال يحبون االمر المعووج من االخر ( "وال الصيام في رجب 

بعد  بيع خمور الكالم ، فالمھم انه اخبرني بوجود اقبال فظيع علي محل

خمور بعد  " ، ھذا ما جعلني انظر له قائال بدھشة الشھر المبارك انتھاء

المشكلة ان  " فنظر لي بأسف ورد " نت جاد ؟شھر رمضان الكريم ، أأ

بعض ھؤالء الناس وھم معروفون في منطقتي اراھم يصلون ويتعبدون 

فتعجبت ، وبما انني ال اسمع الخبر ھكذا وامرره  " طوال الشھر الكريم

مرور الكرام ، فقررت ان اتجول بالقرب من تلك المحالت بعد انتھاء الشھر 

ولت شباب من الجنسين ورجال يظھر عليھا مظھر الكريم ، وياليتني ما تج

يقفون مثل ما يقولون أمم امام احد  ) بعد انتھاء الشھر الكريم (االحترام

المحالت لبيع الخمور التي يقولون عنھا خامة جيدة ، والمشكلة اني رأيت 

بعضھم بالفعل وكان عابدا ناسكا طوال الشھر الكريم ، مما جعلني اقف 

 " علي ما اظن ان الجميع زھق من اسئلتي وفوازيري " لالسأل نفسي سؤا

:  
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لماذا كنت عبدا ناسكا طوال الشھر الكريم ومن بعده تشرب الخمور او تعود 
  مرة اخري الرتكاب الذنوب ؟

 

مفھوم خاطئ للدين ، بأن شھر العبادة الوحيد ھو شھر رمضان ،  -1
لي ه طوال العام ، ولكن في  بدياُ انا بتعب نفسي شھر أز". والباقي اجازة 

  . "لفساد مرة اخريعودة ل

 

ُ مسلسل في شھر رمضان فانت تنفحه ھدية بعد ان يحل من الشيطان -2
 الراجل خارج من األسر الزم نقوم ". للذنوبسالسله بأن تعود مرة اخري 

  . " معاه بأحلي واجب

 

م من ذنبه نظريتك ان من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقد -3
ُ ان ترتكب كل الذنوب لكي تغفر لك واالسم انك بتصوم فتحب"وما تأخر 

  ." وتعبد ربنا طوال الشھر الكريم وبعد ذلك تتناساه

 

 ھي ھذه"ھذه ھي متاع الدنيا من وجھة نظرك ، وانا من يفھم خطأ  -4
 الزم ياخد حقه بقية شھور بيسو("الحياة ويجب ان نسايرھا كما ھي 

  .)السنة

 
 

  . ُاختفاء القيم والمبادئ واالسس التي وضعت من اجل خير البشرية -5

 

 الحالة مقياس علي حاالت كثيرة مثل ترك الصالة تلك"
  "ذلكبعد الشھر الكريم ، وھجر القرآن وما الي غير 
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 ھذه الفزورة بعض الموجودين من االخوة واالخوات قد يعتقد اني انسان
اختاروا الصفة التي تناسبكم ، لكن بصراحة االمر يغيظني  ".........."

واريد التحدث عنه ، فبعد إذن الجميع اسمحوا لي بالتحدث ، كنت اتابع 
 عن احد المخرجين المتوفيين ومن يلقبونه اللقاءات التليفزيونية احد

كنھم حسنا بما اني اساسا ال اعرف لما لقبوه بھذا اللقب ول " باألستاذ"
 ) من وجھة نظري انه ال يجيد إال امور الھلس والتعرية(يقولون انه عبقري

اخر حالوة   (أستاذ خرج الينا كثيرون من نجوم االخراج .....وبسبب ھذا ال
بخالف ان  " ھذا طبعا ) الزم اللحم الرخيص يبان من الرجال والنساء

 بالكالم عن ھذا ، ولكني ھنا لست " المواضيع تكون سخيفة ومكررة وتافھة
الوفاة من وجھة نظري  " االستاذ بما انه قد مات وانا لن اقول متوفي ألن

ھذه وجھة نظري  " تقتصر علي المسلمين ولن اعطيھا لغيرھم مھما كان
 وعذرا علي المقدمة الطويلة ، "وال اعلم ان كانت متفقة مع الدين ام ال 

ان السبب في أن يخرج مثل ولكن الموضوع يبدأ من ھنا الن ھذا االستاذ ك
ھذا الرجل لنا ، إنه احد تالميذه ، رأيت ھذا التلميذ المجتھد لألستاذ المتفوق 

انه ال يعترف  بالطبع الجميع يعلم في ماذا تعلم ؟ ، ھذا المخرج يقول
بالحجاب وانه ليس مقياس وانه ال يحب العمل مع الممثالت المحجبات 

 في برنامج اخر عن احد افالمه وھل علي ُ، يا سالم وحين سئل والمحترمات
يصلي وان عالقة العبد مع ربه عالقة  عالقة جيدة بالدين ، اخبر الجميع انه

ن ھم علي َ، حسنا ايھا العبقري سمعت كالمك وكالم م ال هللاإال يعلمھا 
 :   "السؤال المعتاد " شاكلتك من تالمذة االستاذ وسألت نفسي
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 لماذا يتكلم امثال ھؤالء عن امور الدين وانت ال تعلم عنه شيئا ؟

 
 

 ال "امثال ھؤالء يظنون انھم عباقرة في كل شئ حتي في امور الدين ،  -1
  . " اظن انھم حتي يفھمون امور حياتھم الحقيقية

 
 

 "..... يعتقدون ان امور الدين يسھل الكالم فيھا مثل امور الھلس وال -2
  .)من الذي اعطاھم الحق ( "ونھا التي يجيد

 
 

 كل واحد يعمل غلط ويتكلم "عبارة عالقة العبد وربه متاحة لكل كالم  -3
يا ريت أحد يصحح  ( "ُكالم اھوج ويسأل عن الدين يقول العبارة دي 

 . ) المفھوم

 
 

يكون امثال ھؤالء ھم من يفھمون الحياة واالصول ، وعامة الشعب   -4
 "  طبعا في المشمش"عرفون وسنكتشف انھم علي صواب ورجال الدين ال ي

. 

 
 

 حتي يربحوا اكثر بما ان "امثال ھؤالء يحبون ان يتعري العالم ،   -5
 . " المجتمع مفكك من الناحية االخالقية
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بصراحة ترددت قبل أن اضع ھذا الموضوع ولكن ما باليد حيلة ، إن لم

لو عايزين يحصل لي حاجة  " لي امرا مكروھااتحدث عنه ممكن يحصل 

الموضوع غريب عنا موضوع الشباب من  " قولوا ، المھم الصراحة

وعايزين يطالبوا  الجنس الثالث ّالجنسين اللي بيغيروا جنسھم ونشأة

قوق ايه ؟ طب ما انا مش عارف ان كنت رجل أم امرأة ، من  ح"بحقوقھم 

 التصحيح ولكن االمر تحول من انا اعلم عن عمليات " اجل حقك ھذا

عمليات تصحيح من اجل رجل خلق كإمرأة ولكن المجتمع يصر علي 

معاملته كرجل ولكنه امرأة فيقوم بعملية التصحيح من اجل الحصول علي 

وما يغيظ ان احد اطباء  الموضة حقه الطبيعي ، ولكن االمر اصبح مثل

ي بكثرة وان عدد التجميل صرح بأن عمليات التغيير والتحويل الجنس

يا سالم كل فرد يجيب حبوب الھرمونات لغاية ما يبدأ  " المتقدمين كثيرا جدا

وبعد ذلك يبدأ في اجراء عملية التصحيح حتي ال يعذره " جسده في التحول

احد ، االمر اصبح غريبا وشيئا غير مفھوم يعني حضرتك ايھا الشاب 

 كل ھذا الوقت وتكون َالمحترم يا من عشت طوال عمرك رجال تأتي بعد

الرجال ماتت في  ( لَثَانا متأكد انھم يصرون علي العمل بالم " امرأة

حسنا بما أن المجتمع غريب الشكل واالطوار الذي نعيش فيه  " ) الحرب

 يقبل بكل أمر يأتي لنا من الخارج ، ھذا كله جعلني اقف ألسأل نفسي سؤال

:  
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 لعمليات ؟لماذا يقدم ھؤالء الشباب علي تلك ا

 
 

 معترض" . حالة من الغياب الديني وعدم الخوف من عقاب ھذا االمر  -1
 ." علي الطبيعة التي وجدك عليھا ربنا ، انت ھتشوف ايام سودا

 
 

 ." ما تقلدھم يا عم في التقدم العلمي افضل " تقليد اعمي للغرب -2

 
 
 

ھؤالء يتھربون  االجتماعية واالقتصادية والحالة النفسية تجعل الظروف -3
 من مسئولية الدنيا ومش خايف من مسئولية خايف" .المسئوليةمن تحمل 
  ."اآلخرة

 
 

 . " طبيعي في مجتمع التقليد االعمي " تراجع وانھيار القيم واالخالق  -4
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يعني غير ان بعض الناس تفطر  (حاجة غريبة تحدث في شھر رمضان ،

لكن  ) غض البصر ، أو ال تجدھا في المسجد ، أو غير ذلكجھرا ، أو ال ت

غير انھا  "التعليق ليس علي الناس ھذا اليوم ولكن علي قنوات االغاني ، 

ُتعرض نساء ال تلبسن شيئا ويقال عنھن مطربات وشباب ال تعلم ان كانوا 

 القنوات ھذه تكتب في اعالناتھا انھا تتمني صوما مقبوال " فتيانا ام فتيات

، حسنا ايھا  " اسم القناة " ....... للسادة المشاھدين ورمضان احلي مع

العباقرة كيف سيكون صوما مقبوال وانتم تعرضون تلك المشاھد علينا في 

شھر الصوم ، وغير ذلك انتم تعرضون كليبات للرجال والنساء واالثنين 

ل بجسدھا تتعام( الحمد  يثرون المشاھدين سواء كانت المطربة الفالنية

والمطرب الفالني الذي تتنازع  ) اكثر من صوتھا ، ھذا لو لھا صوتا اصال

كل حاجة ، حتي ..... يعني من االخر شاب مقطع ( اھات البنات عليه

وكل ھذا وتتمني لي في النھاية صوما مقبوال ، واھم حاجة  ) مالبسه

 " يومنظرية ان ھو فطرني من اول ال " يتمناھا لي ھو االفطار الشھي

ال احد يستطيع منع نفسه وال يغمض  ( والناس يا عيني غالبة الزم تتفرج

وأفكر ھل اصحاب ھذه القنوات لن يربحوا ان اغلقوھا او اذاعو  ) عينيه

بعد  ( فلتقل إن احدا من ابناء المسئولين توفي"القرآن الكريم لمدة شھر ، 

يع القرآن علي روح وكنت تريد التقرب للمسئول قليال فتذ)  الشر يا سيدي

لكن ھذا الكالم ال يمكن ان يحدث ، المھم أن عبارة  " الفقيد لمدة شھر

  : اتمني لك صوما مقبوال ، وعبارة رمضان احلي معنا تجعلني اتساءل
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لن اقول طول  " ھل حضرتك ال تعلم ان ھذه االمور حرام في الشھر الكريم
  ؟ "  والفنانينالحياة حتي ال اكون انسان متحجرا علي الفن

 

 ."الوسيلة الغاية تبرر نظرية" . بالطبع يعلم ولكن الربح المادي أوفر  -1

 
 

ّ رأسك في الحائط او غير اضرب" .المواطنين بأن ھذا ما يريده يحتج -2
  ."القناة

 
 

 .االفطارھذا فن ھادف وال يقلل من صيام الفرد أو يجعله علي وشك  -3
  ."القھاوي فتاوي نظام"

 
 

 ان تخيل من لك " ..........منال نستطيع ان نغلق ھذه القنوات بأمر  -4
  ."الدينيالمستفيد من حالة الغياب 

 
 

 النفوس بالنسبة للمشاھد وصاحب القناة تجعل ھذه القنوات تحتل ضعف -5
  .رمضانالمركز األول حتي في 

 . "  عايز نذيع قول ذيع ، ال تريد ھنذيع برضو ، خلي لشعب ينبسطلو"

 
 

 رجالة بنلم له ذنوب يا" .الحاضربيسو ليس موجودا ولكنه دائما الغائب  -6
  ."الشھرعشان االفراج اخر 

 

******************** 
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ولكن اريد ان اتحدث عنھا  " تعتبر قديمة " ھذه الفزورة من العام الماضي

ة األمر يخص تلك الفتوي الغريب " ممكن نجد أحد آخر يقوم بمثل العمل"، 

طبعا  " ارضاع الكبير " التي خرجت علينا العام الماضي بخصوص

الشھرة والمال  صاحب الفتوي الشھيرة رجل أراد " فزت ملوخية "الدكتور

، ولكن اللقب الذي اخذه كان  ولم يرد نصرة دين او حق الشرع والشريعة

يفھم النھج  الحمار ، فعذرا ألن حمار القرن غير الئقا عليه وھو لقب

 تعليم الذي عاش عليه فال تجده يحيد عنه ، وال يعقل ايضا عكس األخوال

الذي ذاكر وحضر ووصل ألعلي درجة علمية في االمور الشرعية  " فزت"

، وما يثير الغيظ أكثر ھو صدور الفتوي  " شكلھا كانت كوسة " والفتاوي

من دار األفتاء وخروجھا من داخل مقر الفتوي ، ثم حين يثور الشيوخ 

ويقيلونه من منصبه ، فھذا  " فزت ملوخية " لشعب يحاكمون االستاذوا

 القبول بالغضب والمعاداة ، كانت الفتوي ستسير مثل يتميعني أن لو لم 

وھذا ما  " الشيخ سلكاوي " الفتاوي الغريبة التي كانت تخرج في عھد

  : يجعلني اتساءل
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  لماذا ھذه الفتاوي الغريبة والتصريحات الغامضة ؟

 

 كلمة اشھر ". دار االفتاء تتعرض لضغوط من اجل تلك التصريحات  -1
  . " قالھا سلكاوي بعد أن تركھا

 
 

دار االفتاء تعتقد ان الشعب مثل طلبة المدارس فيطبقوا فيھم كل حاجة  -2
 اساس ان احنا مش عارفين اخرة نظام التعليم ھترسي علي علي " .جديدة

 .. " ة وضياع الطلبةايه ؟ ، طعا خراب بيت االسر

 
 

 التصريحات الغريبة تصدر عن فرد وال تراجع ام انھا تلقي فإن ھذه -3
ھيه ھنجرب في فئران  " .......شعب كان بھا وإن لم يتقبلھا فلتقبلھا ا
  . " التجارب

 
 

  ".الدولةھل من الممكن ان يغيب الدين عن اكبر مؤسسة دينية في  -4
  . " طونا ھذا الشعوروهللا اعلم ، ولكن لماذا اع

 
 

 الفتاوي التي اثارت غضب البعض واستياء االخر ، خرجت دون علم تلك -5
 . " يعني حاميھا حراميھا " .االفتاءدار 
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الممثلين  بما ان احسن األخبار والمنتشرة في الصحف والجرائد ، ھي أخبار

، يعني لن ننشر   يكون من منظور أخرفأعتقد إن الكالم عنھم ، والفنانين

 الخبر من منظور الصحف والجرائد ولكن من منظوري الشخصي

فمثال منذ فترة خرجت علينا الصحف والجرائد  " استحملوني قليال "

تقول  " لن اقول تليفزيون حتي ال يغضب المجمع اللغوي " ومحطات التلفاز

 يغيظ انھا نفسھا أكدت قد خانت كل أزواجھا ، وما "صالح" أن المطربة

 " اليّقَبفلة  " الخبر ، وبعدھا بفترة خرجت الجرائد أيضا تقول أن المممثلة

يا سالم "تقاضي المصور الخاص بھا ألنه أخذ لھا صورا خاصة ونشرھا ، 

،  "يا فلة يعني حضرتك اتصورتي صور خاصة جدا عن طريق مصور

ته وبعد الفضيحة يتم يقوم بالتنصل من ابن " احمد الشيكاوي " واألخ

 الذي ھرب من أداء الخدمة العسكرية" بدوي " اإلعتراف بھا ، والزميل

وفي الحقيقة انا  "ب ِعاقب من يھرب منھا من عامة الشعولم يعاقب كما ي"

فحضراتكم يا سادة يا  .واستغرب ال أسرد تلك األخبار عليكم ، فانا اعرضھا

أأنتم تخشون الفضائح أم ان  ا ،افاضل كيف تقبلون أن تفعلوا ھذا ولماذ

فبئس الشھرة من ھذا  الفضائح تكسبكم بريقا من الشھرة أكثر وأكثر ؟،

وھذا ما . والمشكلة انھم يأثرون في الكثير من شباب ھذا البلد  المنوال ،

 : يجعلني دائما اقف ألتساءل
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م َحضراتكم يا نجوم المجتمع ، يا من فيكم يكون قدوة لمعظم شباب العال
  العربي واإلسالمي ، لماذا تقومون بتلك األمور الغريبة ؟

 

حسنا تذكروا العقاب  " ُھم واثقين أنھم بعاد عن أي قانون يحاسبھم ؟ -1
  . " ال من عماكم ال ترونهواإللھي ، 

 
 

 الشھرة المتبع في العالم العربي يجعلكم تتصورون أن طريق نظام -2
مثل بلدي قديم ...  الصيت وال الغني طبعا"المنوال الشھرة والبريق من ھذا 
  ." لكنه يصلح لتلك الحالة

 
 

الشباب من قلد تلك النجوم حتي في تلك الطريقة واالشاعات التي تخرج  -3
 والزم نقلدھا ، ورينا ھما ھيعرفوك اصال لو نجوم" علي كل فرد يا عيني
 ." شافوا حد في الشارع

 
 

 " .حياتھمكر تلك االمور المخزية في  االفاضل ال يستحون من ذنجومنا -4
 كان ال يستحون من خزيھم علي الشاشة سيستحون من خزيھم في اذا

  . " الواقع

 
 

 طبعا ".ھذاشبابنا من يدافعون عنھم ومن يقتدون بھم ، علي صواب في  -5
ما ھؤالء ھم القدوة امام اعينھم ومفيش غيرھم ، اصل الشباب يھمھم 

  ."اكثرالتلفاز وال 

 

 . تطبيق لمبادئ الغرب في نشر الفضائح من اجل تحقيق اعلي المكاسب -6
  ." بما إن الغرب ال يخشي من تلك االمور فيجب أن ننقاد بھم "
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  " ادفع من تحت لتحت

احسن عبارة تقال في المصالح الحكومية ، وفي اي منطقة تحمل خدمات 

إن الموظف المحترم الموجود في المكان للمواطن العادي ، المفروض 

، ولكن المحترم بيخدمني بسبب حاجة تانية بسبب  نظير مرتبه بيخدمني

وتجد المواطن العادي  " ھيا رشوة مھما اعطيناھا من مسميات " اإلكرامية

منتظر أن يحن الموظف المحترم  " الطابور " الضعيف واقف في الصف

 من أن مرتب الموظف دا من جيب علي الرغم " عليه وأن يعطيه حقه

ويجن المواطن حينما يري شخصا يأتي من اخر الصف  " المواطن العادي

.......... أو ........ وبمبلغ معين ينھي كل طلباته كأنه وصل قبل منه ، أو 

  . تخيل انت

ولقد حدث لي مواقف كثيرة من ھذ المنوال ، وأذكر أن احد اصدقائي جاء 

ما كامال من اجل انھاء بعض االوراق الخته ، ونه وقف يلي يحدثني امرا ا

ولم يوفق في االمر ، وثاني يوم ذھب الي نفس الرجل واعطاه مبلغا من 

المال فانھي له طلبه الذي قال عنه أنه لن ينتھي قبل اسبوع علي األقل 

،وظللت افھمة أن ھذا االمر حرام ولكنه أخذ يقول لي ، وما العمل ھم من 

  : ھذا ما جعلني اتوقف ألسأل نفسي سؤاال . ذاجعلوه ھك
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  لماذا يفعل الموظفون مثل ھذا األمر ؟

 
 

يري الموظف أن ھذا األمرمن حقه ، طالما الكبار يأكلون الماليين وھو   -1
 .  " كلھا حسابھا واحد عند ربنا المليم مثل المليون " ال يأخذ إال الفتات

 
 

ست رشوة وأنھا إكرامية أو تسھيل موقف وما يعتقد البعض منھم أنھا لي -2
  . " االسماء والموت واحد تعددت " . إلي غير ذلك

 
 

 )معهإذا لم يتفق ( يخشي الموظف المحترم علي سمعته أو من رئيسه -3
ما ربنا شايفك ومضطلع علي افعالك وال ايه  " . وال يخاف من رب العباد

  "....؟

 
 

( رئيسه في جزائه وال يخاف من ربه يتقد الموظف وھو خائف من   -4
اصبحنا أسوأ من بني اسرائيل وعبدة  " ) فا غفور رحيم ، كما يؤمن

 . " الشيطان

 
 

 . َالموظف علي صواب وانا ومن علي شاكلتي من نفھم االمور خطأ -5
  . حذفت للرقابة " ....بما إننا من الجيل المتخل "

 
 

طبعا ما الكبار حللوا ھذا  " . كيفهالشعب أصبح يؤمن ويحلل علي كيف  -6
  . ) طبعا الكل عارف مين ( " ، فالشعب ھيحرموا

  

)34(                                                                 Rewayat2.com 

************************** 



 ولكن بطعم آخر                                             إسالم سعيد، فوازير رمضان 

 

)35(                                                                 Rewayat2.com 

 تأتي اكثر عبارة ايضا منتشرة وھي عبارة " من تحت لتحت " بعد عبارة

  " انت مش عارف بتكلم مين ؟ "

 ) امھاھكون بكلم مين واحد عادي لكن ربنا اعطاه سلطة فيسئ استخد(

تلك العبارة تنتشر بشدة داخل الوطن العربي وأي مكان علي مستوي  ،

العالم ولكن في دولنا نحن تنتشر بفظاعة ، فمعظم المسئولين يحبون 

ُاستخدام سلطاتھم ليبينوا لك كم ھم فوق القانون وإن القانون عمل 

ي كم ُولم يعمل لھم بل لكي يخترقوه فقط ، وتر " في رأيھم طبعا " للرعاع

الھرج والمرج حين يعلم أن فالن ھذا مسئول أو قريبا للمسئول ، او يتصل 

زال ، ھكذا بقدرة قادر ، ُاب تبه بأي طريق ، كل الخدمات توفر ، كل الصع

ومع مرور الوقت أصبح حلم الجميع أن يكون بينھم ھذا المسئول ويسعي 

الرقابة من اجل أال  "........ أو......... الكل جاھدا إما لمصداقة مسئول أو 

  ." نذھب وراء الشمس

 

وكان ھناك موقف رواه لي أحد أصدقائي بأنه كان ينھي أمورا له في قسم 

الشرطة وكان ھناك حادثة سير والمسئول عنھا كان جالس أخر احترام ألن 

ما جعلني اتوقف ألسأل  والده كان من المستشارين ، وغيرھا الكثير ھذا

  : نفسي سؤاال
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مسئول يري أنه من حقه أن يتجاوز القانون ويتعامل بمثل ھذه الطريقة ال
  لماذا ؟

 
 

بالطبع  " . الرجل يستخدم صالحياته وال ضرر من ھذا علي نفسه -1
نظرية انا ومن بعدي ( المھم مصلحته وحياته .... ُفالشعب يحرق ب

  .")  الطوفان

 

 . أن يأتي بحقوقه يتطلع ألن يكون بينه مسئوال حتي يستطيع الشعب -2
  . "  لم تستطع أن تحاربھم فانضم إليھمإن"

 
 

 لتعلم أن حسنا يا عبقري " .  ال يخافون إال من أعلي منھمالمسئولين -3
لع عليك وستحاسب انت وھم ، فھو الرقيب جل ّطخالقك وخالقھم يراك وم

 . " وعال

 
 

 سبب اكيد في ھذاتراجع القيم والمبادئ واختفاء القيم الروحية والدينية  -4
  . " إن لم تستح فافعل ما شئت " .

 
 

 الشعوب بتلك النظرية والخوف منھم أصبح سببا رئيسيا في قبول -5
طبيعي فلن تتحرك ھذه الشعوب ابدا حتي إذا انھارت  ". جبروتھم وطغيانھم

 ."االمور فوق رؤوسھم

 

******************* 
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اصبح لھم أغاني تسمي أغاني  " سمكالبلح ، العنب ، البرتقال ، وحتي ال
 " التوك توك " شعبية ويا عيني عليك لو كنت راكب المشروع المتوفر

،  ) كل حاجة تفلح تجد البلد كلھا جايباھا ( متوفر اآلن اكثر من السائقين
تجلس في التوك توك وربنا يكرمك بسائق عامل احلي دماغ ومشغلك اغنية 

ّلصفد المنير من دول دا لو  ) قال يعني بيعرف يغني ( "  مشھورمطرب " َُ
السائق عنده ذوق وبيفھم في األغاني ، وممكن ربنا يكرمك مع سائق 

يسمعك اغنية ما تفھمش منھا حاجة ، ولو ربنا كرمك ورحت فرح ، يا 
سالم ھتالقي اغاني مش معروفة وناس عمالة ترقص ويقولك ھيا دي 

وحان  " ي مش مفھوم ھوا الصحيعني الخبط والكالم الل " االغاني الصح
وال فتحية  ( الوقت إني اسأل احد الموجودين من الشباب اللي بيھز وسطه

ِكار◌يتة في زمانھا وقلت لو سمحت ھو مين اللي بيغني ، وتوقعت ان  ) ِ
يجيبني بسھولة فقال لي ال اعلم دول اكتر من الھم علي القلب ، يا سالم 

 فيه ناس بتعزف تالقي واحد مسك ايوة كل فرح " للدرجة دي ، اجابني
يا خسارة  " المايك وغني اغنية واتسجلت وتالقيھا بعد كدا في كل االفراح ،

َصفد المنير وعم شكبوال ظلمت َ َّ ، وبصيت ووجدت الجميع منسجما ،  " ُ
وحبيت اسأل سؤال تاني ھو المطربين اللي بتقولوا عنھم شعبيين ، غنوا 

بعا كل واحد منھم دخله فرح وال اتنين وبقي ط "  كدا ، فاجبني بسخريةقبل
، يا سالم والواحد حياته  " زي ما انت شايف كدا ، ويجيب احلي فلوس

علي البالطة ممكن يغني له اغنية من دول واسمه يلمع ، ما ھو اي كالم 
 يخرب بيتك طلعتي عينيهك قرعة انا حبيتك والحب عذاب ، ِاكمن " يتقال زي

بس )  مقطع من مسلسل المفتش كورومبو ( " والكوتشي اھه داااب
  : بصراحة لقيت نفسي بسأل سؤال ومش موجه لھؤالء المطربين
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  مثل ھذه األغاني انتشرت في مجتمعنا لماذا ؟

 
 

حالة من الكبت النفسي والضغوط المالية واالقتصادية دفعت الناس الي  -1
 لكني ال اعتقد انك  ("طبعا كل واحد يغني اغنية  " . سماع تلك االغاني

 . حذفت للرقابة........ ) ھتكون مشھور إال لو غنيت ورا رق

 
 

بكره   انا".  ھؤالء لھم شھرة النھم عبروا عما بداخل الشعب اصبح -2
 .) طب ما كلنا بنكرھھا ربنا يولع فيھم بجاز ( "اسرائيل واقولھا لو اتسأل 

 
 

 جعل تلك االغاني تنتشر بدال انھيار القيم واالخالق وتراجع عامل الدين -3
يا عم اذكر ربنا واتقيه فمن يتق هللا  " . من انتشار ذكر هللا سبحانه وتعالي

 . " يجعل له مخرجا

 
 

َ دي صح ، والمطربين دول علي حق بس انا من ال يفھم تلك األغاني -4
  . " ِطبعا ما انا من الجيل المضروب بالنار في البلد " . االمور

 
 

 .  يقبل علي تلك األغاني نتيجة لقبوله علي كل ما يغيب عقلهالشعب -5
 ." ُبدأت باألغاني وانتھت بالمخدرات أو العكس "

 
 

غياب الوعي الثقافي والديني لدي معظم طبقات الشعب سببا في ظھور   -6
  . " طبيعي نحن في تلك الغيبة منذ عھود " . تلك اآلفة وتفاقمھا
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 يوم تسير في الشارع تجد كثير من القمامة ،وإن لم تكن تجمعات من كل

وال أي فر من الحكومة أو اعضاء المجالس  القمامة ، وال تجد أحد مھتما ،

، كأن الناس التي تعيش في تلك  المحلية والصحة والنظافة يھتم

 مسئول أو أي فرد من ، طبعا فالمنطقة ال يسكن بھا أي ليسوا ببشر المنطقة

، فلك أن تتخيل تلك الشوارع إن سار بھا أحد المسئولين  ذوي السلطة

تجد الشارع مثل القرعة النضيفة  " تصبح أخر نظافة ، اتعلم الرجل األقرع

يعني أيجب  ) طب ليه ما الشارع ھوا الشارع ال زاد وال نقص ( " اللي فوق

 تنظيف تلك أن يأتي المسئول او الوزير أو أي فرد من ذوي السلطة من أجل

حينما تحدث  بني أدم شو في برنامجه ألحمد أدم الشوارع ، ذكرني بموقف

عن ذلك األمر وقال عن األشجار التي توضع عند سير المسئول أو ذوي 

عدا من محي الدين أبو العال ، اه ، انقل الشجر لميدان  " المناصب

س التي تقطن يا سالم كأن المسئول أو ذوي المناصب أھم من النا " التحرير

  : وھذا ما يجعلني اسأل نفسي سؤال. في تلك االماكن 
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 المجلس المحلي ، النظافة "حضراتكم يا مسئولين عن الشعب في كل مكان 
  ، ال تراعون هللا في عملكم لماذا ؟....... ، ال... ،ال

 
 

 فال داعي " حذفت للرقابة ".... ألن الشعب كائن مھمل ، مثله مثل الز  -1
ما الشعب ھو اللي بيأكلكم ، وال بتاخدوا فلوسكم من  ( .  الخوف عليهمن

  . ) جيب مين ؟

 
 

طبعا ما ھو اللي ھيقيمكم من اجل  " . المسئول اھم من الشعب  -2
 . " العالوات ، شوف تقييمك امام ربنا ، النك لم تتقن عملك

 
 

عي الشعب طبي " . األمراض التي تنتج عن تلك االمور لن تصل اليكم  -3
يتعالج في مستشفيات الحكومة ، وحضراتكم بتتعالجوا في مستشفيات 

 . "خاصة وان لم يكن في الخارج علي حساب الدولة

 
 

.  القاء القمامة وعدم التنظيف ھي مسئولية الشعب وليست مسوليتكم  -4
عذرا المسئولية مقسومة بين الشعب وبينكم ، فنحن اولي نحافظ علي  " 

 ." امة ، ومن واجبك تنظيف الشوارع بعد ذلكالنظافة الع

 
 

اظن ان  " . الحوادث التي تنتج عن تلك الطرق المھلكة ، ال تعود عليكم -5
  ." ممكن أحد من األقرباء ممكن يسير في تلك الطرق

 

 ." منطق السيد والعبد ، يعود من جديد " . العامة ليسوا مثل السادة -6

 

  " طبيعي فالدين دعا الي النظافة".  الطرفينغياب الوعي الديني من كال -7
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  " معمول لك عمل ، علي ظھر جمل

تلك العبارة الشھيرة التي أصبحت موجودة في المجتمعات العربية 

واالسالمية ، تجد كل فرد ليس مظبوط ، أو غير عادي ، يقال له 

 الزوجة التي يتغير ، وليس ھذا فقط ، " انت معمول لك عمل " مباشرة

زوجھا معھا ، يكون عارف واحدة غيرھا وبدون أن تري من وجھة النظر 

عاملة له عمل أو ساحرة " َالسليمة من المقصر يكون مباشرة تلك المرأة

ھكذا دون أي تفكير او تعقل ، وغير ذلك الكثير ، حتي إن أرادت فتاة  ،"له

مباشرة ........ أو .....  ،أوِالزواج من فتي وال تستطيع أن تلفت إنتباھه

  . " اعملي له عمل " دون تفكير

دي اكيد  " األم التي تري أن ابنھا يعامل زوجته معاملة حسنة دون تفكير

 . " ساحرة له

وأمثاله اصبحوا  سيد كتاكيت بتاع الجن والعفاريت وكانت النتيجة إن عم

بلة اصبحت اشھر ناس في البلد ، وشغلھم وسعرھم اصبح نار ، والمقا

  . )علي اساس انھم اعظم األطباء ( بالحجز

  . ِومش بعيد في يوم من األيام تجد إعالن في الصحف والمجالت يقول

َإلي كل من يريد عمل السحر والشعوذة ، يذھب إلي عم ضبوا بتاع  "

  " مع الجن والعفاريت الكبريت ، كبير خبراء التعامل

 

يا خوفي ليكون السؤال  " سؤال المعتادوھذا طبعا ما جعلني اسأل نفسي ال

  " يثير الضيق عند البعض
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  امور الجن والسحر والشعوذة انتشرت ھذا االنتشار الفظيع لماذا ؟

 

طبعا ما ضبوا  " .  العامل الديني والمفھوم الصحيح لدي الناسغياب -1
  . " كبريت بيحل كل حاجة سواء كان األمر حالل أو حرام

 
 

علي الرغم من ارتفاع نسبة التعليم ولكن  " .الجھل بين طبقات انتشار   -2
  ." الجھل الديني اكبر

 
 

الدعاية واإلعالن ساعدت بطريق مباشر أو غير مباشر في نشر تلك  -3
طبعا خالتي نوسة ، والبيضة والحجر ، واخبار الحوادث المتعلقة  ". األمور

 . " بالجن ومعظمھا افتكاسات في الجرائد الصفراء

 
 

 ضبوا كبريت ، سيد كتاكيت ، يعلمون في تلك االمور وانا بطبعي ال اعلم  -4
) مثل بلدي ينفع لتلك الحالة ( طبعا ھم يعلمون في الضحك علي الذقون  " .

  . " ، لكن اذا واجھوا انسان يفھم بيخسروا كل حاجة

 
 

ل سكوت الجھات المسئولة والجھات الدينية عن مثل تلك االمور عام -5
  ."الساكت عن الحق شيطان اخرس " . اساسي في انتشارھا

 
 

س في ابيسو لعب اللعبة صح وباعد بيننا وبين الدين بإنتشار ھؤالء الن -6
طبعا كما ربح المعركة بنفس الطريقة مع بني اسرائيل  ".الوسط اإلسالمي

  ." فيفكر في جعلنا مثلھم نؤمن بأعمال السحر والجن
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