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داخـــل مجلس حــكــومــة تــالعــب عــلــى تـــوازنـــات لبقائها 
في السلطة من جهة ولتمرير قوانينها من جهة اخرى 
ولتمرر الحكومة قوانينها فإنها تحتاج إلى االغلبية 
في  بــهــدوء وتنجح  الحكومة  ولتستمر  االصـــوات  مــن 
محاور االستجواب، تحتاج الى اغلبية، للتصويت على 
القوانني، وايضًا لتحافظ على وزرائها كي ال يستقيلوا، 
تــحــتــاج الـــى اصــــوات املــجــلــس، ولــنــقــل خمسني صوتا 
زائدا واحدا، فالحكومة ال تستطيع الحصول على ذلك 
التي  الدينية  الجماعات  فنجد  لديها حــزب،  ليس  الن 
تنتمي إلى حزب معني، ولها رأي وتفكير منسجم مع  
بعضها بخالف األحزاب االخرى «كالشعبي والوطني»، 

لديهم قوة في البرملان اكثر من عددهم بكثير.
• هـــذه الــجــمــاعــات الــديــنــيــة داخـــل املــجــلــس الم 

تزرعها الحكومة منذ زمن بعيد؟
ــ انه تاريخ طويل في كيفية تقوية الحركة االسالمية 
في الكويت، فهو نابع من حاجة الحكومة الى كتل كبيرة 
من االصوات تقف معها دون سؤال، فالحكومة خلقت 
البعبع الذي يقف اليوم في وجهها، لتمرير مجموعة 
من القوانني  فلم تجد غير مجاميع كاملة تمثل اتجاها 
دينيا تقف معها، الن هؤالء ليس لديهم آراء حرة، وال 
اختالف في الرأي بل انسجام تام، فهم يتكلمون بلون 
واحـــد وبــصــوت واحـــد فيمكن ان يكسبوهم مــن خالل 
لهم صوتوا  يقول  الــذي  الديني  مرشدهم  او  رئيسهم 

مــع الــحــكــومــة فــي هـــذا املوضوع 
فتجدينهم يبصمون ويمشون.

يــقــبــضــون ماديا  هــل   •
مقابل ذلك؟

ــــ هــذا مــوضــوع آخــر، ان كانوا 
مـــن خــــالل حصولهم  يــقــبــضــون 
عـــــلـــــى مـــــنـــــاصـــــب ألبـــــنـــــائـــــهـــــم او 
حصولهم على موافقة لتراخيص 
لشركاتهم، فقضية الدفع قضية 
معقدة ال عالقة لنا بها، والناس 
ولوجه  بــــبــــالش  يـــشـــتـــغـــلـــون  ال 
ويستفيد،  يشتغل  فــالــكــل  الــلــه، 
تكمن  الــكــويــت،  فــي  ان مشكلتنا 
فـــي عـــدم وجــــود حــكــم صباحي، 
فاالسرة او الحكومة تحتاج الى 
حــــزب واضـــــح، ومــــا يــحــصــل هو 
دخول رئيس الوزراء الي البرملان 
ليس لديه اغلبية كاملة، فيضطر 
لشراء االصــوات والــوالء بطريقة 
او بـــأخـــرى، فــهــذا الـــشـــراء يضع 
ادعت  مهما  مـــآزق  فــي  الحكومة 
انها حكومة اصالحية فستفشل 

الكافية. فلماذا  اتــهــا النها ال تملك االســبــاب  ادعــاء في 
اريـــد ثمن ذلـــك، بالتالي  اقــف مــع الحكومة واؤيـــدهـــا؟ 
وجدنا الثمن في العالج بالخارج، والثمن في القسائم 
الــزراعــيــة والــثــمــن بــدعــم االعــــالف والــثــمــن بالتنازالت 
املــســتــمــرة، فــاملــوضــوع فـــي الــكــويــت واضــــح جــــدًا، وما 
يجعله سهال على الحكومة الوفرة ملالية، ولو لم تكن 

هذه الوفرة موجودة لسمعنا وشفنا امورًا اخرى..

مثال للتخلف وتنغيص العيش
البرملان،  فــي  الــذي يستفزك  النائب  • مــن هــو 

وتحب ان تكتب عنه لتوقفه عند حّده؟
نائب يجعلني  ينرفزني ســوى  نائب  اي  ــــ ال يوجد 
في  اليه  الــذي وصلنا  للمستوى  واســف  بأسى  اشعر 

التفكير وفي االختيار هو النائب الطبطبائي..
• اسمع انه االقرب الى قلبك...

ــ (ضحكنا) وقال بالضبط.. انه مثال جيد، وواضح 
على مدى تخلفنا ومدى سوء اختيارنا، فكل تجاربك 
في الحياة وكل علمك وكل فهمك املفروض ان يساعدك 
في  لم تساعدك  اذا  املعلومات  هــذه  فكل  االختيار،  في 
االختيار السليم فليس لها فائدة، ومع االسف عندما 
نــصــّر عــلــى اخــتــيــار هـــذه الــنــوعــيــات املـــرة تــلــو االخرى 
فهذا دليل على فشلنا كشعب ملمارسة حقوقنا، وليد 
اتأسف  بــل  كنائب  او  كانسان  يثيرني  ال  الطبطبائي 
عــلــى شعبي وعــلــى وطــنــي ان يــكــون بــأيــدي اشخاص 
االمور،  وصغائر  بالتفاهات  االهتمام  اال  لديهم  ليس 
وهم يسمونها االخالق واملحاذير، البلد يغرق في ستني 
مــوجــودة ونــحــن مــازلــنــا مشغلوين  مشكلة والــحــلــول 

الشيشان والخيم الرمضانية والشيشة.
• قانون منع االختالط الذي يطالبون به اليوم 
واتهام من يرفض هذا القانون بأنه داعية فساد 

وافساد فماذا تقول؟
ــ بالضبط هذا احسن مثال، نحن نعاشر بعضنا في 
كل مكان معاشرة العيش املشترك والحل الوحيد لعدم 

اجتماع الذكر واالنثى ان يكون جزء منهم اعمى.
• هل من املعقول في هذا الوقت من ممارسة 
لــلــديــمــوقــراطــيــة وحـــصـــول املــــــرأة عــلــى حقها 
ويطالبوا  لــلــوراء  العملية  تــرجــع  ان  السياسي 

بعدم االختالط وبتحديد موعد العمل؟
الــكــويــت ستتوقعني  فـــي  ــــ مــعــقــول جـــــدًا، اذا عــشــت  ـ
هــذا االمـــر، ملـــاذا يــذهــب الــشــبــاب لــلــمــخــدرات وللشذوذ 
الجنسي، النهم وصلوا الى حالة من البطر واستغالل 
اكثر  عــن متع  بالتالي اصبح يبحث  الــحــيــاة،  كــل متع 
غرابة واكثر اشباعًا، وحصل لنا هذا النوع من البطر 
لــكــن فــي جــانــب آخـــر، حــيــث انـــه ال يــوجــد اي شـــيء في 
التنغيص على حياة االخــريــن، فأصبح  الحياة ســوى 

فهو كالم فــارغ، فقبل الوحدة نحن بحاجة للمواطنة، 
وانظري إلى مشكلة لبنان والتي اساسها انه ال يوجد 
مواطن لبناني يحترم لبنان، وكل اللبنانيني يموتون 
فــي وحدتي  ناجحا  اكـــون  ويــبــكــون.. كيف  لبنان  على 
مــع الــســودان اذا كــانــت وحــدتــي داخـــل وطــنــي مفقودة 
فماذا سيجمعني معه؟ وماذا يجمعني باملغربي اليوم 

وغيرهما؟
• أليس اإلسالم يجمعنا؟

ــ هناك سنغالي مسلم، ماذا يجمعني به.
• هل هذا هو التبرير للتطبيع مع إسرائيل؟

ــ ال، أبدا.
إذًا ماذا يربطنا باسرائيل؟ من مصلحتها   •
ان تصبح املركز التجاري املسيطر في الشرق 
االوســـــــط، وامـــيـــركـــا تـــرتـــاح مـــن الــــديــــون التي 
جيوبنا  من  وتسدها  بسببها  عليها  تراكمت 
نحن، واسرائيل تريد السالم بشروطها وليس 

بشروطنا؟
ــــ لدينا مــع اســرائــيــل احــد خــيــاريــن والــخــيــار الثالث 
او  الــحــرب معها  فــإمــا  ثبت فشله، وهــو مــا نحن عليه 

السلم ونحن أعجز من ان نحاربها.
• وماذا عن التسلح غير املسبوق 
اليوم في املنطقة وشراء االسلحة؟ 

ملن وضد من ستستخدم؟
ــــــ (انــــــا كــــوزيــــر دفــــــاع بـــــدي آخذ 
الــعــشــريــن فـــي املــــائــــة) ان الــــــوزراء 
املـــــســـــؤولـــــني فـــــي غـــالـــبـــيـــة الـــــــدول 
الــعــربــيــة الـــوكـــالء الـــوحـــيـــدون في 
الـــــعـــــالـــــم لـــــشـــــركـــــات مــــنــــافــــســــة في 
الــنــوع نفسه مــن الــســالح، وهـــذا ال 
يحدث في العالم كله اال في الدول 
الــعــربــيــة، ودعــيــنــا نــرجــع ملوضوع 
اســـرائـــيـــل، فــالــحــرب مــعــهــا كشفت 
لنا فشلنا مرة تلو االخرى، فليس 
لدينا قاعدة وال قوة وال استعداد 

نفسي للمحاربة.
• وماذا عن حرب تموز في الجنوب 
اعترفوا  االســرائــيــلــيــون  اللبناني؟ 

بانفسهم بفشلهم الذريع؟
ــ أكبر فشل في حــروب اسرائيل 
مع الدول العربية هو ما حدث في 
حـــرب تــمــوز وبــالــطــبــع الــفــشــل هو 
فــشــل لـــلـــدول الــعــربــيــة فـــي صيف 
٢٠٠٦ في لبنان، فشل شنيع في اننا استفززنا العدو 
بخطف الجنود فخربت بيوتنا وحكومتنا وعاصمتنا، 
واســرائــيــل بــاملــقــابــل عــرفــت اخــطــاءهــا وعــالــجــت نقاط 
ضعفها واستعدت لنا ونحن زدنا ترسانتنا من خمسة 
عشر الف صاروخ، الى ثالثني الف صاروخ وكان لدينا 
ثالثون الف جاهل اصبحوا مائة الف جاهل، والى اين 
سنصل؟ حربنا مــع اســرائــيــل هــي حــرب عقل مــع عقل 
وليس رصــاصــة بــرصــاصــة، فعقولنا ال تقل قــدرة عن 
عقولهم وهناك امثلة عن اللبنانيني الذين نجحوا في 
املهجر وهــم حـــاالت خـــارج املــعــقــول فــي نجاحهم، اذن 
نــحــن بــحــاجــة لــلــســالم الخــــراج الــجــزء الــحــضــاري فينا 
وابراز العلماء، وقتها سننتصر على اسرائيل بالعقل.

• هل تتوقع وقوع حرب؟
املـــنـــطـــقـــة فطموحات  فــــي  كـــثـــيـــرة  اتــــوقــــع حــــروبــــا  ـــــ  ـ
الزعامات املوجودة في املنطقة كثيرة وقوية، فمثال ما 
يمنع الرئيس القذافي من الهجوم على مصر هو عدم 
قدرته ولو كانت لديه القدرة لفعل، حاول مع تشاد ومع 
لدى  مــوجــودة  فــاالطــمــاع  وفــشــل،  ليتحد معها  مالطا 

كثيرين، والحروب متوقعة.

اليصال  الدينية  الجمعيات  تتبعها  التي  التكتيكات 
التي  نفسها  الوصولية  التكتيكات  هــي  لها  املنتمني 

تتبعها االحزاب االخرى.
التطبيع مع اسرائيل هل  أّيــدت في مقاالتك   •
اليوم في الشرق االوســط مهيأة لذلك  الساحة 

في ظل التوتر الشديد؟
ــ عدو عاقل خير من الف صديق جاهل.

العدو  اســـرآئـــيـــل  اذن   •
العاقل؟

ــ مهما كان، فأنا اعتبر اسرائيل 
وامـــــيـــــركـــــا اكـــــثـــــر عــــقــــال وادراكــــــــــًا 

ملصالحهم واثبتا ذلك.
وليس  ملــصــالــحــهــمــا   •

ملصلحتنا نحن...
ـــــ لـــيـــس مــهــمــا انـــــت لــــو علمت  ـ
مصلحتي،  لـــعـــرفـــت  مــصــلــحــتــك 
فلو عرفت انني في يوم من االيام 
سأكبر وانتقم منك، فلن تقتربي 
لعدم  العقل  لــديــك  بالتالي  مــنــي، 
استفزازي، ولليوم نحن لم نعرف 
مصلحتنا، نحن ال نحتاج للوهم 
العربية،  الـــقـــومـــيـــة  اســـمـــه  الــــــذي 

فلم  الجمعية،  كهذه  االمـــوال  لها بجمع  الكويت سمح 
يسمح ألي جمعية لجمع االموال غير هذه الجمعيات 
الدينية، وسمح لها بالتصرف باالموال بالطريقة التي 
تريدها ولم يقدر اي وزير شؤون وال البنك الدولي وال 
ان يعرف  اســتــطــاع  احــد  االميركية وال  الــخــزانــة  وزارة 

مداخيلهم.
للجماعات  املــنــتــمــون  هـــــؤالء  يـــعـــارض  ألــــم   •
االسالمية اعطاء الحق السياسي للمرأة ورغما 
عنهم وافقت الحكومة على هذا القانون، والذي 

قيل انه نفذ بضغوط اميركية؟
ــ االحزاب الدينية املوجودة في الكويت على استعداد 

للتحالف مع الشيطان اذا كانت لها مصالح.
• ما هي مصالحها؟

ــ ان تصل الى الحكم، وهذا هدفهم املعلن واملستتب، 
وان يصبح منهم رئيس للوزراء او حتى امير للدولة.

• ماذا تتوقع اذا وصلوا للحكم؟
ـــ لــن يــكــون اســـوأ مــن هـــذا الـــوضـــع، ونــحــن فــي واقع  ـ
الشوارع  آالف  فــــي  ديـــنـــيـــة  دولــــــة  فــــي  نــعــيــش  الــــحــــال 
اآلخر،  العالم  كليا عن  واالحــيــاء يعيش عالم مختلف 
األكــبــر هــو عالم  الطاغي  عــاملــان، والعالم  الكويت  ففي 
املجتمع الديني، فالكويت دولة دينية بكل ما فيها من 
ان  شوارعها،  وبشعارات  وعاداتها  وانظمتها  قوانني 

بعض النواب يستمتعون لردات الفعل على اقتراحاتهم 
وارائهم في موضوع العالقة بني الرجل واملرأة وكأنه ال 

يوجد في الحياة شيء سوى هذه االمور.
• ملـــــاذا تــهــمــهــم املـــوضـــوعـــات املـــرتـــكـــزة على 

الجنس واثارتها؟
ــــ فــي احــدى املـــرات انتقد احــد الكتاب منافسه وقال 
له انظر كيف هي كتاباتي دائما عن الفضيلة والخير 
والــشــرف، وانــت كــل كتاباتك عــن الجنس، فقال لــه: كل 
واحد يكتب عن الذي ينقصه، اذن لديهم مشكلة بذلك.. 
اكثر  مــجــتــمــعــنــا  ان  دائــــمــــا  نــــقــــول 
الناحية  مــن  نظافة  واكــثــر  فضيلة، 
الجنسية  من املجتمع الغربي، وانا 
الغربي  املجتمع  ان  بذلك،  اعتقد  ال 
اكــثــر اخــالقــيــة واكـــثـــر شــرفــا واكثر 
مــجــتــمــعــاتــنــا كافة،  مــــن  اســـتـــقـــامـــة 
امـــــا نـــحـــن فـــنـــدفـــن قـــضـــايـــانـــا تحت 
الكويت  فـــي  لــجــان  تــوجــد  االرض، 
والعنف  االغتصاب  قضايا  تعالج 
املنزلي اشتركت فيها اسرتي وعدد 
تــم فيها االغتصاب  الــتــي  الــحــاالت 
بني اخــوة واخــوات وبني اب وبنات 
نــحــن مجتمع يستر  لــكــن  بـــــاآلالف، 
على بالويه، وال نقدر ان نقول اننا 
مــجــتــمــع افــضــل واحـــســـن مـــن االخر 
الن ليس لدينا رقص، او ألن لدينا 
الشرف  مــجــتــمــع  فــنــحــن  الـــحـــجـــاب 
ال، بـــل الـــحـــجـــاب لـــديـــه جـــــواز سفر 
فالبنت  املــوبــقــات،  جميع  القـــتـــراف 
السافرة الكل يعرفها، فال تستطيع 
ارتـــكـــاب االخـــطـــاء امــــا املــحــجــبــة او 
االذن  أوال  يــعــطــيــهــا  فـــهـــذا  املــنــقــبــة، 
بالخروج من البيت، ثم ماذا تفعل؟؟ 
ال نعرف.. لو كان بيد رجل الدين ان يجعل املرأة تخرج 
فــي حياتها مــن بيت ابيها مــرتــني يــوم زواجــهــا ويوم 
موتها لفعل، وفي بعض املجتمعات هذا االمر ال يزال 

ساريًا.
الحقوق  ابــســط  مــن  املــــرأة  تمنع  هــنــا  • عجبا 
والـــبـــعـــض يــفــتــي بــــارضــــاع الــكــبــيــر. فــهــل هذا 

معقول؟
ــ للقول ان هذا معقول أو غير معقول فيجب ان تنتهي 
بــالــديــن فــلــطــاملــا ليست لــديــك املــعــلــومــة والــــذي سألته 
لتفترضي انه ال يعرف وهو (انا) وقبل ان تسأليني عن 
املوضوع،  اتــى  ايــن  من  تعرفني  فهل  للكبير،  الرضاعة 
ومــن ايــن انطلق هــذا الشيخ، وهــل تفترضني أنني انا 
ايضًا اعرف. طبعا ال.. اذن فقبل السؤال يجب ان نفهم 
الخلفية، وهذا الشيخ لم ينطلق من فراغ بل انطلق النه 
يعرف ان لديه مؤيدين وايضا يعرف ان له معارضني، 

واملعارضون مثلك انت واملؤيدون مثلي.

الحكم غايتها.. ونعم للسالم
• ملاذا تهاجم دوما جمعية االصالح، وما الذي 
يزعجك اذا دعمهم الشيوخ واالمراء واعطوهم 

امواال فماذا سيذهب من دربك؟
ـــ انـــا مــعــتــرض عــلــى كــل تــصــرفــات جمعية االصالح  ـ
الشفافية  عــدم  هــو  االول  السبب  االجتماعي الســبــاب: 
فــي مــا يفعلونه مــن يــوم تأسيس الجمعية فــي نهاية 
االربعينات فهي تعمل كما تعمل االجهزة التي تعتبرها 
الــتــي لها طقوس  املــاســونــيــة  كــافــرة، وهــي الجمعيات 
معينة وسرية في العمل واخاء مع بعضهم، فهي تعمل 
على نسق الجمعيات املاسونية، فتعمل دون شفافية 
وبسرية مطلقة وتدعم كل من يواليها وتوصله العلى 
املناصب، ولــو كــان االمــر بيدهم ألوصــلــوه الــى رئاسة 
الوزراء، والسبب اآلخر ملهاجمتي لهم هو انها توظف 
الـــديـــن لــخــدمــة مــصــالــحــهــم، فــتــجــمــع املــــال بــاســم الله، 
وتستغل حب الناس لله وللدين لجمع االمــوال، وهذا 
أعتبره غير مشروع، وايضا هم يستغلون هذه االموال 
وانجاح  والــحــزبــيــة  الــشــخــصــيــة  مــصــالــحــهــم  لتحقيق 
الى  الــى مجلس االمــة، ومــن ثم  مرشحيهم وايصالهم 
مراكز اتخاذ الــقــرار، واالهــم هم جــزء من تنظيم عاملي 
اسمه «تنظيم االخوان املسلمني»، فكيف تريدينني ان 

اوافق على سلوك هذه الجمعية وعملها؟!
• اال ترى ان وجود هذه الجمعية موافق عليها 

والحكومة ال ترى ما تراه انت؟
ــ الحكومة مجبرة على ذلك لعدم امتالكها لالصوات، 
التي سمح  الكويت  في  الوحيدة  الجهة  استغلوا  فهم 
االموال،  املاضية لجمع  االربــعــني  الــســنــوات  لها خــالل 
بــــدون حــــدود واي تــحــفــظ واعــطــيــنــي جــهــة اخــــرى في 

ملوجو ز
يمنع الرئيس القذا
قدرته ولو كانت لدي
ليتحد معه مالطا 
كثيرين، والحروب

ايضًا اعرف. طبعا ال.. اذن فقبل السؤال يجب ان نفهم 
الخلفية، وهذا الشيخ لم ينطلق من فراغ بل انطلق النه 
يعرف ان لديه مؤيدين وايضا يعرف ان له معارضني، 

واملعارضون مثلك انت واملؤيدون مثلي.

الحكم غايتها.. ونعم للسالم
• ملاذا ته
يزعجك ا
امواال فما
ـــ انـــا مــعــتــرض ـ

الشفافية  عــدم  هــو  االول  السبب  االجتماعي الســبــاب: 
فــي مــا يفعلونه مــن يــوم تأسيس الجمعية فــي نهاية 

ي

االربعينات فهي تعمل كما تعمل االجهزة التي تعتبرها 
الــتــي لها طقوس  املــاســونــيــة  كــافــرة، وهــي الجمعيات 
معينة وسرية في العمل واخاء مع بعضهم، فهي تعمل 

ي ي

على نسق الجمعيات املاسونية، فتعمل دون شفافية 

م م و ه ي
هاجم دوما جمعية االصالح، وما الذي 
ذا دعمهم الشيوخ واالمراء واعطوهم 

اذا سيذهب من دربك؟
 عــلــى كــل تــصــرفــات جمعية االصالح 
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لقت من رحم متخلف تختار وزراءها وفقا للطائفية والقبلية والتوازنات السياسية
ُ

الحكومة خ

القراءة وعملي في بنك الخليج شكال شخصيتي..
فني وعلمني.. هو صديقي وشريكي ورفيقي  في السفر
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نحن بحاجة 
للسالم مع 
إسرائيل.. 

وحرب تموز 
فشل شنيع 

لألمتني العربية 
واإلسالمية

جمعية اإلصالح 
تعمل دون

شفافية
وبسرية..

غايتها الوصول 
إلى كرسي 

الرئاسة

• دخلت حبيبة القلب فاطمة وقبلة حارة طبعت على وجه احمد فسألتها 
ماذا تسمعان من موسيقى مع بعضكما؟

ــ نسمع فيروز، وهو يحب االوبرا وعلمنا كلنا ان نحبها في البيت فهناك موسيقى 

تساعد على االسترخاء واخرى تعيشنا بالثراء املوسيقي.

• بماذا تتشاركان؟
ــ بالقراءة

• اسعد لحظات السعادة مع ابو طارق متى تشعرين بها؟
ــ كل يوم، فهو طفلي وانا ادلله واذا لم ادلله فماذا سأعمل.

• هل ترقصان معا؟
أال ترينا  الــرقــص واذا رقصنا تكون حالتنا حالة ويجب  انــا  ــــ ال يعرف احمد وال 

وعندما نكون في حفلة ويرقص الراقصون نهرب واذا كانت الدنيا خبيصة نقوم 

ونرقص.

• ما االمور والصفات التي تميز شخصيته؟
ــ السيئ فيه انه صريح جدا، لكن الحلو في صراحته انه يقول االشياء دون تجريح 

لالخرين، احيانا انا اخاف وارتجف من صراحته مع الناس، وهم يتقبلونها منه، 

وصراحته معي هي الصراحة املطلوبة، واحلى شيء فيه صلعته، هل اخبرك ملاذا 

حلق صلعة؟

• ال، ملاذا؟
ــ الن شعره كله شايب

• الشيب وقار...

ــ القصة وما فيها بانه ناداني من فوق وانا اجلس في غرفة الجلوس وقال اطلعي.. 

اطلعي فلم ارد النني مسترخية، بعدها طلعت فوجدته في الحمام وقد حلق شعره 

كله.

رد ابو طارق: بدي انتقم منها فحلقت كل شعري

أم طارق: في البداية وجدت االمر صعبا ثم تأقلمت بعدها مع اللوك الجديد

• مدام فاطمة انت في الكويت منذ السبعينات ولنمسك الخشب على هذه 
الرشاقة، كيف على الرغم من االكل الكويتي الدسم؟

ـــ اوووه... شــو دفــعــت فــلــوس عــلــى الـــنـــوادي (ضحكنا كــثــيــرا) اعــمــل ريــاضــة كثيرا  ـ

السباحة ودائمة  الــنــوادي منذ والدة جوانا وامشي في لبنان كثيرا، وامــارس  في 

الريجيم، وايضا احمد على الرغم من انه كان في البداية ضد ان يعمل رياضة اليوم 

يمارسها لتخفيف الوزن.

• ماذا تقولني ألحمد؟
ــ وقفت وقالت: ماذا اقول؟ رح فكر..

رد أحمد: روحي فكري واعملي لي تلفون..

وقال لها: ال تموتي قبلي

فردت فاطمة: ال اريد املوت قبلك الني اعرف ان املرأة اذا توفيت قبل الرجل راحت على 

العائلة. اريد ان اقول الحمد: لو خيروني ثانية الختار من االشخاص الذين تقدموا 

لي فأختارك انت.

فرد أحمد: أكيد العرسان هأل كثروا

ضحكنا كثيرا وتوقف الشريط عن التسجيل.

(تتمة املنشور على الصفحة ٣٨)

• أحمد الصراف في منتزه نبع الصفا في ٢٨ يوليو ١٩٥٩

• في مدرسة الصباح (أول الصف الثاني من اليسار) أحمد الصراف

مشكلتنا عدم وجود 
حكم صباحي.. 
فاألسرة بحاجة 
لحزب واضح.. 
وشراء األصوات 

يضع الحكومة في 
مأزق

ستبقى الحكومة 
التي يرأسها
شيخ حكومة
تلعب على 

توازنات لتبقى 
في السلطة وتمرر 

قوانينها


