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فى الحقيقة، كان رأيى، دائمًا، أننا، فى مصر، نفتقد للمسة األخيرة، وعند تنفيذ األعمال 
تكاليف الطائلة، يفوتنا، سهوًا أو عمدًا، إضافة اللمسة الجمالية، التى تظهر الضخمة، ذات ال

روعة ذلك العمل، ولعل أبسط األمثلة، عند االنتهاء من إنشاء كوبرى جديد، مما يتكلف إنشاؤه 
مئات الماليين من الجنيهات، نجد أسفله بقايا الطوب، ومخلفات البناء، وأكوام التراب، وحتى 

نت الفارغة، التى تجاهل المسئولون عن تنفيذ الكوبرى، جمعها، وتسوية األرض أكياس األسم
نما هو،  تحتها، وهو العمل الذى ال يتكلف الوقت أو المال، مقارنة بحجم العمل األساسى، وا 

 فى الحقيقة، جزء ال يتجزأ الكتمال العمل. 

ية اإلشراف عن تنفيذ مشروعات أما اليوم، وبعدما تولت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مسئول
الطرق والكبارى، وبدأنا نرى اكتمال األعمال بوضع اللمسات األخيرة الجمالية، التى كنا 
نفتقدها فى الماضى، فأصبحت حوائط الكبارى األسمنتية، تتزين بأشكال هندسية وألوان زاهية، 

 ميزات جمالية رائعة. والئقة، مضيفة للكبارى لمسات فنية بسيطة، للغاية، ولكنها تضيف م

وفى بعض المواقع، ووفقًا لطبيعة المشروع، يتم زراعة بعض النباتات الجميلة حوله، وهو ما 
تخوفت، فى البداية، ألن يكون قاصرًا على يوم االفتتاح، فقط، إال أننى تأكدت من صيانتها 

 المستمرة، ومتابعتها بالرى، للحفاظ عليها. 

نفسى، بالصدفة، مفاجأة سارة، عندما مررت على محور شينزو وفى هذا األسبوع، شهدت ب
آبى، ذلك الطريق المحورى الذى يربط عدة مناطق بالقاهرة، ويحمل اسم رئيس وزراء اليابان، 
السابق، تقديرًا لدوره فى مساندة مصر، سياسيًا واقتصاديًا، خالل فترة رئاسته للحكومة 

 بانية فى مصر. اليابانية، وأهمها إنشاء المدارس اليا



لقد ُصمم، هذا المحور، على الطراز اليابانى، الذى يتميز باأللوان الزاهية، المتميزة، وتم طالء 
المبانى والعمارات على جانبيه، بذات األلوان المتسقة مع الطراز اليابانى، وحتى كوبرى المشاة 

ر اليابانى، اتساقًا مع فوق المحور، ومحطات البنزين على جانبيه، صممت بنفس طراز المعما
 المشروع بأكمله. 

والحقيقة أننى شعرت بالسعادة والفخر، ألننى مقتنع، تمامًا، أن النظافة تنشر النظافة، والجمال 
ينشر الجمال، والقبح ينشر القبح، وفى ظنى أن انتهاء محور شينزو آبى بهذا الشكل الرائع، 

ات على أكمل وجه، بما فى ذلك اللمسات سيكون بداية لفلسفة جديدة فى تنفيذ المشروع
الجمالية، ليصير ذلك نهجًا جديدًا فى حياتنا المستقبلية، لنتقدم به خطوات، ونضيف مع كل 
نما فى كل  عمل خطوة جديدة نحو مستقبل أفضل، وليس على المحاور والطرق، فقط، وا 

 رتها. مشروع لنرتقى به إلى ما تستحقه مصر من الظهور بالشكل الالئق بحضا
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