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  )العبور ( ذآريات السادس من اآتوبر 
__________________________________________________________________________________  

!!!!فاروق حسنى وصفر اليونسكو:         كلمة العدد   *       
         

  هللا  يا مصرلِك   ا    : قضية للمناقشة *     
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  :ددلعاةمآل
  !!فاروق حسنى وصفر اليونسكو
  لم يشعر المواطن المصرى بأى حرج أو ضيق 

  عند سماع نبأ فشل وزير الثقافة المصرى فاروق

  حسنى فى انتخابات اليونسكو ورغم ان نجاح 

  أى مصرى فى موقع عالمى هو نجاح لكل  

  مصر ويلقى ترحيب كل مصرى إال ان فشل

  أن الموضوعالوزير فاروق حسنى جاء وك 

  ال يهم مصر والمواطن المصرى بل نكاد 

  نقول ان هذا افشل القى ترحيب البعض 

  من المصريين وذلك ليس نكاية فى الحكومة 

  والنظام الذى لم يبخل بالجهد فى دعم الوزير 

  ولكنه شعور طبيعى من المواطن المصرى 

  وذلك ألن الوزير سالف الذكر له مواقف 

  أييد المصريين ويكفىكثيرة جعلته يفقد ت 

  معركته ضد الحجاب وموقفه الغريب من 

  التطبيع وفوق ذلك أنه استمر وزيرا للثقافلة 

  .فوق العشرين عاما او يزيد   

إن فاروق حسنى وهو المحسوب على النظام  كان ومنذ 

البداية ورقة خاسرة لمصر ولكن كان تأييد النظم 

ض الخبثاء المصرى له غريبا وعجيبا  واالعجب أن بع

أشاروا إلى ان من يؤيد ترشيح فاروق حسنى من أهل 

النظام انما ارادو ان يخرجوا الوزير من الوزارة ولم 

  ......يكن امامهم إال هذا الباب 

  رة أم سيخرج؟؟؟اياترى هل سيبقى الوزير فى الوز

  

  هذا العددإقرأ فى 
  
   العدد   كلمة *

  2ص           بقلم رئيس التحرير                    

ذكريات السادس من      صورة الغالف *

     3ص      ابن البلد         /بقلم)العبور(اكتوبر
  

                     اخبار الجالية المصرية* 
   4ص                          محمد عيد/اعداد  م    

   
  4ص      احمد مرسى/اختيار :  من ستختار*
  طر خوا:   مع الحكواتى    

   5ص                      حالد الفحام/آيميائى  بقلم 
التصريع والترصيع   -) مع المعرى (ركن األدب *

  6نحمد البشير            ص/ماختيار( فى االدب العربى
  

  )   وصفة للشعر الناعم(لك يا سيدتى  *  
  7ص                            بقلم بنت النيل   

       )          ك اهللا يا مصرل(  قضية للمناقشة *  
         8ص )                          لمصرى افندىا(       

     ن غير  عنوانصفحة م*
 9ص            )طارق عبداللطيف /اعداد م (  
  منوعاتصفحةال*
   10ص       )       ايمن طاحون /م شرافإ( 

   AL BASHIR MAGAZINE 
11ص                                                     

  !!!!سؤال يحتاج إلى إجابــــــــــــــــــــــة 
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  )العبور(ذآريات السادس من اوآتوبر :    صورة الغالف 

  عبقرية السادات فى حرب العبور  
،  ١٩٨١حتى عام  ١٩٧٠لث رئيس لجمهورية مصر العربية خالل الفترة من عام ، ثا محمد أنور السادات

و هو واحد من أهم الزعماء المصريين والعرب فى التاريخ المعاصر ، كان أحد ضباط الجيش المصري وأحد 

 م ، قاد مصر والعرب نحو تحقيق نصر أكتوبر١٩٧١مايو  ١٥، كما قاد حركة  ١٩٥٢في ثورة يوليو  المساهمين

، أعاد األحزاب السياسة لمصر بعد أن ألغيت بعد قيام الثورة المصرية ،وقد انتهى حكمه باغتياله أثناء  ١٩٧٣

  م١٩٨١أكتوبر في عام  ٦االحتفال بذكرى نصر 

 السادات الذئب الباكى والبهلوان وشخصية من أوبرا عايدة

Part of the reason for Israeli complacency on the eve of the war was due to Arab political and 

military deception. Egyptian President Anwar Sadat (he had replaced Nasser after his death in 
1970) frequently and publicly declared his intention to attack Israel. He called 1971 "the Year of 
Decision" - but 1971 came and went and Sadat did not attack. In 1972 he continued to make 
threats of his aggressive intentions towards Israel. By 1973 Sadat had become, in the minds of 

Israeli Intelligence, "a case of crying wolf." click here for the site  

أعلن الرئيس المصرى أنور . جزء من الراحة اإلسرائيلية ليلة المعرآة يرجع إلى الخداع السياسى والعسكرى العربى (  ـ:ترجمة

 1971هو عام الحسم لكن عام  1971وأعلن أن . ـ تكرارا وعلنا نواياه لمهاجمة إسرائيل  1970ناصر بعد موته فى السادات ـ خلف 

اصبح  1973وبحلول عام . استمر فى التهديدات بنواياه العدائية تجاه إسرائيل  1972وفى . اتى وذهب والسادات لم يبدأ الهجوم 

  ـ) يعرف بحالة الذئب الباآى السادات فى عقول المخابرات اإلسرائيلية 

( بل إننى اتساءل أى صبر يتحلى به هذا الرجل (  ويقول حمدى الكنيسى المراسل العسكرى فى آتابه الطوفان

مقاالت لدافيد هيرست يقول فيها ـ إن  1973مارس سنة  8،  7،  6الذى يقرأ مثال فى جريدة الجارديان أعداد ) يقصد السادات 

ـ حمدى الكنيسى المراسل العسكرى خالل ) يجب أال ينظر أحد باعتبار إلى تصريحاته للحرب ضد إسرائيل ـ  السادات مهرج صغير

ويقول آيسنجر وزير الخارجية األمريكية فى ذلك  - 1975واألذاعى المعروف حاليا من آتابه الطوفان طبعة عام  1973حرب أآتوبر 

آان ( تمت دبلجته بمحطة االم بى سى " عاما من الصراع العربى اإلسرائيلى  50" الوقت فى فيلم تسجيلى تليفزيونى حديث وهو 

... رأيى فى السادات هو أنه يشبه شخصية من اوبرا عايدة ولم أخذه على محمل الجد وآان يطلق تصريحات رنانة دون أن ينفذها 

  73موقع السادس من اوآتوبر من                            ـ آيسنجر من فيلم تسجيلى تليفزيونى ) الصراحة تصورته يراوغ 
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  :أخبار الجالية المصرية 

  رأفت محى الدين/ وداعا المهندس 
/ انتقل الى رحمة اهللا تعالى المهندس 

رأفت محى الدين فى االسبوع االخير من 
رأفت كان / والمهندس , شهر رمضان 

يشغل منصب كبير مهندس الصيانة 
فى الفترة بشركة قطر للبتروكيماويات  

لمدة  2001الى عام  1978من عام 
كان خاللها مثاال , ثالثة وعشرين عاما 

للرجل الفاضل والمهندس الكبير وماذا 
زمالؤه واصدقاؤه يتذكرون مواقفه 

, وبصماته فى اثناء اقامته بدولة قطر 
والجالية المصرية تحتسبه عند اهللا 
وتدعو له وبالمغفرة وألهله بالصبر 

وقد نعت شركة قطر  ,والسلوان  
رأفت محى  /المهندس  للبتروكيماويات 

  فى لفتة كريمة تدل على أن
االنسان ال يبقى له إال الذكر الحسن  

  ..والعمل الطيب  
  

  رحم اهللا الزميل المهندس
  رأفت محى الدين / 

 محمد عيد / اعدا دمهندس 
  لمصرية  وامين الصندوقعضومجلس  الجالية ا 

  

  من ستختار؟؟؟؟؟؟
 طريقك وفي .. عاصفه ليلة في سيارتك تقود كنت

 ينتظرون اشخاص ثالثه ورأيت بموقف مررت

 صديق - الموت على توشك عجوز امرأة : الحافلة

 كنت والتي المثالية المرأة - حياتك انقذ ان سبق قديم

  العمر طوال بها بالزواج تحلم

 فايهم .. فقط واحد لراكب بسيارتك متسع لديك كان 

 في تستخدم التي االسئلة احد هذا كان ؟ معك ستقله

 تقل ان يمكنك الوظائف بأحد االلتحاق طلب استمارة

 من وربما, الموت على توشك النها العجوز السيده

 القديم صديقك تأخذ أن تستطيع اوال انقاذها االفضل

 الفرصه هي هذه تكون وقد حياتك وأنقذ سبق قد النه

 تكون لن فانك االحوال كل وفي  الجميل لرد المناسبة

    اخرى مرة أحالمك إمرأة ايجاد على قادرا

  اجابتك؟؟ ستكون ماذا    انت؟؟؟ ستختار من 

 شخص هنالك كان ، تقدموا شخص 200 بين من

 التي إلجابته وذلك الوظيفه لهذه ترشيحه تم فقط واحد

 ان قبل للسؤال مناسبه هاجاب في فكر  عليها الغبار

 سأعطي ببساطه قال ؟ اجاب بماذا   اجابته تقرأ

 توصيل منه واطلب القديم لصديقي السيارة مفاتيح

 ألنتظر انا سأبقى فيما المستشفى الى العجوز السيده

 االوقات بعض في,,, أحالمي مالكة مع الحافله

 نظرتنا من….تخلصنا ان أكثر نجني ان نستطيع

  رلألمو الضيقه

  
احمد مرسى/ إختيار 
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   خالد الفحام  :بقلم     خواطر               :الحكواتى...مع 
فمعنى , فإذا تجاهلنا كل من يخالفنا الرأى والفكر أو حتى المبادىء , هناك فرق بين الصداقة والتعارف  •

 .غير سليمة  لذلك ستأتى قراراتنا فى الحياة, ذلك أن معلوماتنا عن العالم الذى يحيط بنا ناقصة 

بمعنى أنهم عادة ما ) سوليوشان(يقولون أن الناس فى الشرق األوسط ال يعرفون معنى كلمة حل  •

وأنا أرجع ذلك إلى أننا نضيع الكثير من الوقت والجهد فى محاولة , يفشلون فى التوصل إلى حلول لمشاكلهم 

محاولة الوصول إلى النقاط المشتركة بيننا  وذلك بدال من,  تغيير الغير لكى يصبحوا مشابهين لنا فى كل شىء 

  .وهذا يلزمه بعض التنازالت , أو محاولة الوصول إلى حلول وسط لما نختلف فيه , والعمل عليها 

وإقبل , فإختر ما شئت إن كنت عليم ... وصمت العبيد صمت مهان , صمت الملوك صمت حكيم  •

 .بالهوان إن كنت جبان 

وها .. تلك الروابى الخضر وأفرح بالحياة وأنفخ فى شبابتى معلنا غبطتى  كنت باألمس أرعى الغنم بين •

كنت ... واإلنهماك إلى الشقاء , والمال إلى اإلنهماك , أنا اليوم أسير المطامع يقودنى المال إلى المال 

فى تلك كالعصفور مغردا وكالفراش متنقال ولم يكن النسيم أخف وطأة على رءوس األعشاب من خطوات أقدامى 

أتصنع بمالبسى وعلى مائدتى وبكل أعمالى من أجل إرضاء البشر : وها أنا سجين عادات اإلجتماع , الحقول 

ولكنى أرانى اليوم متبعا بحكم المال سبل الغم , كنت أود لو أنى خلقت ألتمتع بمسرات الوجود ... وشرائعهم 

باألمس أعطيت الحياة ... أين السهول الواسعة؟ ... فصرت كالناقة المثقلة بحمل من الذهب والذهب يميتها ... 

  ! .........باألمس كنت غنيا بسعادتى واليوم أصبحت فقيرا بمالى , وجمال الطبيعة واليوم سلبتها 

أهذا هو المال ؟ أهذا اإلله الذى صرت كاهنه ؟ : وقام الموسر من مكانه ومشى ببطء نحو قصره متأوها مرددا 

من يبيعنى فكرا جميال بقنطار من الذهب ؟ ... ياة وال يمكننا أن نستبدل به ذرة من الحياة ؟ أهذا ما نبتاع بالح

/ من روائع ... من يأخذ قبضة من الجواهر بدقيقة محبة ؟ من يعطينى عينا ترى الجمال ويأخذ خزائنى ؟  

  جبران خليل جبران

والبالد المغمورة , العتاة والظالمين  إن الشعوب الجاهلة تقبض على أشرف أبنائها وتسلمهم إلى قساوة •

وينكر ... ولكن أيترك اإلبن الصالح والدته إذا كانت مريضة ؟ ... بالذل والهوان تضطهد محبيها ومخلصيها 

  www.eskandarani.net        جبران خليل جبران/ من كلمات ! .... األخ الرؤوف أخاه إذا كان تعسا ؟
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  :  ُركن األدب
  أبو العال المعري: إليكم ما قاله 

  

  

  في سبيل المجد ما أنا فاعل اّال

 ونائل وحزم   وإقدام  عفاف      

  خفية أعندي وقد مارست كل

 سائل  يصدق واش أو يكذب    

  تعد ذنوبي عند قوم كثيرة

 اال العال والفضائل وال ذنب لي    

  الخير زمانهوإني وان كنت ا

  االوائل آلت بما لم تستطعه     

  في لبس الفتى شرف له فإن كان

 فما السيف إال غمده والحمائل        

  كنه منزلي ولي منطق لم يرض لي

  على أنني بين السماكين نازل         

  ولما رأيت الجهل في الناس فاشيا

 ظن أني جاهل تجاهلت حتى          

 عي الفضل ناقصفوا عجبا كم يد

 فاضل ووا أسفا كم يظهر النقص     

  وكيف تنام الطير في وكناتها

 الحبائل وقد نصبت للفرقدين        

  

  

  

  التصريع والترصيع فى األدب

اتفاق قافية الشطر األول من البيت  :التصريع 

  : قال المتنبي  )الشعر( األول مع قافية القصيدة

  ائم على قدر أهل العزم تأتي العز

  وتأتي على قدر الكرام المكارم              

نجد أن القصيدة ميمية ولو لحظنا أن الشطر األول 

  كذلك انتهى بحرف الميم

  :وقال األعشى 
            ودع هريرة إن الركب مرتحل 

   وهل تطيق وداعاً أيها الرجل            
وفي قصيدة األعشى انتهى الشطر األول بحرف الالم 

  صيدة الميةوالق

اتفاق جملتين أو أكثر في عدد :  الترصيع

الكلمات مع اتفاق كل كلمة مع ما يقابلها في الحرف 

  )النثر( األخير 

  إن بعد المطر صحواً ، وإن بعد الكدر صفواً  -  1

  ليكن إقدامك توكالً ، وليكن إحجامك تأمالً - 2
  

ويقال ان الشاعر إذا تعمد التصريع فالشعر 

واما اذا جاء التصريع انسيابيا   يكون ضعيفا 

 من الشاعر فهو من دالئل قوة الشعر
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  لشعر ناعم وطويل ويلمعوصفة        :سيدتىلك يا

 

 قطرات زيت الحية  1
  ان شا اهللا هو يعطي لمعة للشعر المصبوغوصفة زيت الحية هو وصفة جيدة و
  الشعر وتقصفه ويساعد على التخلص من انشطار

 
 :دامطريقة االستخ

  و يستخدم يوميا .. يستخدم بعد الحمام و يدلك به فروة الرأس

  يحط قطرات بس مو تترسون راسكم فيه ويخلص من اول استخدام
 

 الحية هن من زيتواألفضل عمل حمام زيت منفصل قبل الحمام وبعده يد
 
 

  حمام زيت  2
  حدةاآل اسبوعين مرة و.. حمام زيت  عملى يفضل ان ت
  .. فوائده ىاآيد تعرف

 ) دللي نفسك شوي( في الصالونات  ستطيعين ان تقومى به ت
  او  في البيت بان تشترين خلطة الزيوت

  لمدة نص ساعة مع التدليك.. الشعر بالشامبو  وتحطيه بعد غسل
  اذا تم في فروة الشعر النه يضر جدا  جيد كشعر واغسلي

  بعد ذلكوشوفي النتيجة 
 
 

  عطي شعرك اجازةإ 3  
 

  اهااجازة مفتوحة براتب ه
 لذلك انصحك بان.. فرد يتعرض للسشوار والصبغ وال ما ةالشعر يتعب من آثر

 .وابتعدي عن آل المواد الكيميائية تعطي شعرك اجازة لمدة ستة أشهر_
الزيتون والسمسم مرتين في  تكثري من استخدام حمام زيت وافضله زيت_

 االسبوع
 )  منقول (   

 

بنت النيل/إعداد                                                                                        
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  المصرى أفندى/ بقلم !!!!!     لِك اُهللا يا مصر  :        للمناقشة قضية

والتاريخ يشهد ان مصر كانت , على مر العصور كانت مصر دائما هى أرض الخير والعلوم والحضارة واالمان 

إدخلوا ( لكريم حيث قال اهللا تعالى دائما مالزا آمنا لكل من يعيش على أرضها ويكفى على ذلك شهادة القرآن ا

كما أن التاريخ يشهد شهادته الكبرى على ان مصر هى نتاج شعب مصر وان , )مصر إن شاء اهللا آمنين 

فاالنسان المصرى ومنذ بدء ‘ الشخصية المصرية هى خلطة عجيبة بين الشرق والغرب والشمال والجنوب 

المصرية هى السكينة وحب االستقرار وهذه السمة متطابقة  التاريخ يعشق مصر وترابها واهم سمات الشخصية

مع مناخ مصر وسهولة تضاريسها كما أثر هذا المناخ وتلك التضاريس فى جعل الشخصية المصرية ميالة الى 

والمصرى بطبعه متدين يؤمن , المرح والطرب وان المصرى يقابل متاعب الحياة بابتسامة  وضحكة ساخرة 

وقد اتصلت كل االديان السماوية , ىوهو بذلك مطيع  يعامل رؤسائه وزعائمه معاملة اآللهة بالدين و قوانينه 

فكل الرسل بل كل اصحاب الرساالت كانوا بمصر او مروا , بمصر وشعب مصر من يهودية ومسيحية واسالمية 

ل الدين اهم عنصر وعلى هذا فكل من يحكم مصر البد أن يصطدم بالدين وقوانينه حيث يشك, بمصر وعاشو بها  

وهذه االيام تعيش مصر فترة من اصعب .ولهذا فمصر بلد التسامح الدينى على مر العصور , فى حكم مصر 

فتراتها فالحياة االقتصادية تفتك بالشعب والخالف  بين الحكومة والمعارضة قد اخذ شكال من اشكال الصراع 

وكذلك اعداء مصر ومنافسيها قد وجدوا الفرصة للفتك , والمواجهة ينظر بعواقب خطيرة لم تر مصر لها مثيل 

بمصر واحتالل دورها الريادى على كل المستويات   والجديد بل السيىء فى الموضوع ان كال من الحكومة 

, والمعارضة اخذت تنهش فى لحم مصر بغية المنفعة الشخصية بغض النظر عن مصر ومنفعة مصر وشعبها 

ا واعتلى حفنة من رجال االعمال والمنتفعين واالنتهازيين دفة الحكم واخذو يحلبون فنرى الحكومة قد أفلت زمامه

كما أن , مصر وخيرها لمنفعتهم حتى ولو جاء هذا النفع ضد مصر وامنها وشعبها و ال حياة لمن تنادى 

زاعة و المعارضة هى االخرى أخذت تهاجم كل شيىء فى مصر وكأن الخراب قد عم ربوع مصر فال صحيفة وال ا

ال قناة فضائية وموقع فى االنترنت إال ونجد العارضة المصرية تحطم كل شيىء فى مصر وتظهر ان مصر هى 

الخراب والدمار وقد التقت مصلحة المعارضة مع اعداء مصر فى الخارج ومنافسيها فى التطاول على مصر 

 ينفع البكاء على اللبن المسكوب إننا وال, وشعبها بغية موت مصر وهنا تنتصر المعارضة ولكن على اطالل مصر 

شعب مصر شعب الحضارة والتاريخ نعلن ان المستقبل لمصر وان مصر لن تموت فمصر هى التاريخ ومصر هى 

يا شعب مصر ....الحضارة ومهما القت مصر من ويالت فإنها تقف مرة اخرى وتعيد للحضارة وجهها المشرق 

وذلك ليس بالهدم وايضا ليس بالسكوت على الباطل , ق ونحافظ على مصر العظيم لنفق قبل ان ياتى الطوفان لنف

الظلم من الحكومة والظلم من المعارضة فكالهما مخطىء وكالهما يجب ان يغير من طريقته فالحكومة , والظلم 

الشعب تنزل الى الشعب وتحافظ على مكتسباته والمعاضة تلتزم باخالقيات المعارضة وال تكون آلة الهدم لمصر و

  )  لك اهللا يا مصر ( وهنا ال أملك إال ان اقول قولة الحق ..يجب ان ينتبه ويقوم للدفاع عن مصر ضد اعداء مصر 
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   اللطيف عبد طارق /م اعداد           فهمان واحد يقدمها         " عنوان غير من صفحة    "
  )مقالة للدآتور عائض القرنى(ة   جفا قساة العرب نحن

 عنهم أآتُب وأنا الغرب إلى بميلي أتهم أن وأخشى الرآبتين عالج رحلة في باريس من المقالة ههذ أآتب
 من إلّي أحُب ( وسلم عليه اهللا صلى ) اهللا عبد بن محمد حذاء غبار إن وواهللا ، وإنصاف حق شهادة
 ليسوا » :لىتعا يقول ، قرآني منهج اآلخرين بحسنات االعتراف ولكن . مجتِمَعتين وأوروبا أميرآا
  .« قائمة أمة الكتاب أهل من سواء
 رقة فأجد تعاملهم إلى وأنظر الناس وأشاهد المكتبات وأدخل األطباء أراجع باريس في أقمت وقد

 هادئة أصوات ، اآلخر مع التأدب حسن ، اللقاء وحفاوة ، المشاعر ولطف ، الطباع وتهذيب ، الحضارة
 خلدون ابن سبقني فقد العرب نحن أما ، الحياة شؤون في ترتيب ، بالمواعيد التزام ، منظمة حياة ،

 الوحي أن ولوال ، عربي والنبي عربي القرآن ألن عربي؛ بأني أفخر وأنا ، والغلظة بالتوحش لوصفنا
 من العرب نحن نزل لم ولكننا . األخرى الثالثة ومناة والعزى والالت هبل مراتع في لبقينا أتباعه هّذب
  .المطهر الشرع عن ابتعادنا بقدر سوةوالق الجفاء
 ، الُخُلق في جفاة منهم وأنا العلم وطلبة المشايخ فبعض ، اهللا رحم من إال وفظاظة غلظة مجتمع نحن

 عمله يمارس الجندي ، وبسر وعبس أآفهرَّ سألته إذا العلماء بعض إن حتى ، النفوس في وتصّحر
 وخارج زوجته على هصور وأسٌد مهيب شجاع زوج جاألزوا من ، الناس على ببدلته ويختال بقسوة
 جنبيه بين يحمل من المسؤولين من ، تسعى وحّية تلدغ عقرب زوجة الزوجات من ، فتخاء نعامة البيت
 معهم جلس وإذا ، له الجميل أن يرى الناس على سّلم إذا إنه حتى وخيالء ِآبرًا آنعان بن النمرود نفس
 بحاجة فنحن ، طالبه مع جاٍف األستاذ ، مؤذية عبارات صاحب الشرطي ، منه وتكرمًا تفضًال ذلك أدى

 والرحمة الرقة يحملون مسؤولين لتخريج لمؤسسة وبحاجة الُخُلق حسن على الناس لتدريب لمعهد
 والزوجات األزواج لتعليم لكلية وبحاجة ، الناس مع اللياقة العسكر لتدريس لمرآز وبحاجة ، والتواضع

  .جيةالزو الحياة فن
 على ظهر الذي والجفاء القسوة من لنخرج للشريعة وصادق صارم تطبيق إلى يحتاج عندنا المجتمع
 وِآبر حزن من ، قترة ترهقها غبرة عليها بوجوه العرب غالب يلقاك العربية البالد في . وتعاملنا وجوهنا
 ُعصي سياراتنا غالب في تجد لذلك ، وبالحياة وبالناس بأنفسنا ضقنا ، وقلق ونزق وزهق وطفٍش

 رافقني من عليه وافقني الحكم وهذا ، اآلخرين مع واالختالف المنازلة وساعة الحاجة لوقت وهراوات
  ؟ السبب ما :قلت وآلما ، الدعاة من
 سيارته فيوقف سيارتنا في ونحن الطريق عن الفرنسي الرجل نسأل ، الطباع ترقق الحضارة :قالوا

 الشارع في نمشي ، سيارتك في جالس وأنت الطريق لك ويصف يارتهس من وينزل الخارطة ويخرج
 المستشفى أو الفندق دخول عند نزدحم ، رؤوسنا على مظلته المارة أحد فيرفع علينا تهطل واألمطار
 ، راقية عبارات ، متبادل احترام ، هنا ُتطبَّق النبوية األحاديث من آثيرًا أجد ، التأسف آلمة مع فيؤثرونك
 أين ، وأفحشوا وأقذعوا وشتموا لعنوا غضبوا إذا يعرب أبناء تجد بينما .التعامل في حضارية أساليب
 ، « سالما قالوا الجاهلون خاطبهم وإذا » ، « أحسن هي التي يقولوا لعبادي وقل » :القرآن منهج
 آل يحب ال اهللا إن مرحًا األرض في تمش وال للناس خّدك تصّعر وال » ، « الجميل الصفح فاصفح »

 وفي . « الحمير لصوت األصوات أنكر إن صوتك من واغضض مشيك في واقصد ، فخور مختال
 و ، « ويده لسانه من المسلمون سلم من المسلم » و ، « الرحمن يرحمهم الراحمون » :الحديث

 يقول ، ضعيف التطبيق لكن مبارآة رّبانّية شريعة عندنا . « تحاسدوا وال تقاطعوا وال تباغضوا ال »
  ).     مريضة العنز ولكن أخضر المرعى :(هندي عالم
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   طاحون أيمن /  مهندس اختيار    !!! آالماء النساُء    المنوعات صفحة

 هذا  النساء الى الحديث تطرق ملذاتها وعن .. الدنيا وعن الحياة عن ... السن الكبار الشيوخ احد مع حواري اثناء

  النساء مع خبرتك عن حدثني له فقلت .. زوجة من أكثر له .. الشيخ

 .. كالماء النساء .. ابني يا بص. لي قال

  وتكديره عكارته في أم .. نقاوته في كالماء النساء له قلت.. فاستغربت

  قصدته ما تعرف وال . صغير شاب زلت ال انت.. لي وقال .. الرحمة بعين الي نظر

 .. اذن خبرني له قلت

  اراده ما ففعلت .. الماء من اإلبريق هذا وناولني .. مني اقترب لي قال
 .. الماء من فيها فصب .. ففعلت .. يدك راحة افتح لي قال..

   اراد ما ففعلت ..( بينها من ينزل الماء لتدع ) .. اصابعك افتح اي .. اصابعك خلل .. لي قال

  الماء فيها فصب .. ففعلت .. اخرى مرة يدك راحة افتح .. لي قال

  الماء على اقبض ان مستنكرا باستغراب له فنظرت .. بيدك الماء على اقبض .. لي لقا

 ...يدي راحة من الماء فهرب .. ففعلت .. لك أقول ما افعل بل وقال .. أذني من امسكني

  !!!!توضيحه اراد لما فهمي عدم عن ومعبرا .. مستغربا اليه نظرت.. النساء هكذا لي قال

  .. انظر .. لي قال

  كذلك الماء هرب بيدك الماء على قبضت وعندما .. وهرب الماء منها نزل أصابعك خللت عندما

  عليها تسيطر لن فانك . تشاء ما تفعل تتركها عندما النساء ان.. تفهمه ان اردتك ما

 .. لها تحلو ما تفعل ألنها أصال حياة بينكما تكون ولن
 أيضا كذلك فستكون.. عيشتها وتكدر ... خناقال عليها تضيق انك اي.. عليها تقبض وحينما

 يديك بين كونها رغم منك يكون ما ابعد وستكون

  ذلك معي وتخيل .. يدك راحة على تحملها أن تحتاج النساء.. بني يا لك نصيحتي

  لك قصدته ما هذا
 لألبد معك وستكون .. منها تخرج ولن .. منك تهرب فلن .. يدك راحة على تحملها عندما

  بنصيحتي تعمل أن نىاتم

  لنصيحته وممتنا بتحليله إعجابي عن معبرا رأسي وأومأت  خفيفة ابتسامة ابتسمت

 الغالية النصيحة هذه على أشكرك له وقلت
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My Ideal Holiday 
 

I have always dreamed of visiting Italy. Since I was just seven years old, I would 
continuously beg my parents to travel to Italy. Unfortunately I haven’t gotten the chance 
to go there yet, which only makes my desire to visit increase! I have always been 
fascinated by what the country has to offer, the rich history it contains, the spectacular 
food and shopping there, the breath-taking beaches.  
History has been my favourite subject in school for as long as I can remember, I always 
want to know about people’s past, and major events that had occurred a long time ago. 
Italy’s history has always intrigued me, I find the country to be filled with beautiful 
history that I would love to find out about; therefore it would make it my ideal holiday. 
From the Roman times, to the kingdom of Italy, to World War One and Two, to be able 
to go to Italy and see historical sites for these event will be a dream of mine for years to 
come. I have forever wondered how it would feel like to enter the Colosseum in Rome 
and imagine all the history that occurred in this place. 
Furthermore, I must admit that the food and shopping in Italy is one of the big reasons I 
would love to go there. Italian cuisine is second top on my list of favourite types of food, 
right behind Arabic food of course. Imagine going to Italy and trying the traditional pizza 
Margherita, I could spend hours just admiring it! Also if I ever hopefully visit, I would 
spend days tasting all the bread, cheese and coffee they have, I can imagine myself not 
sleeping for the whole holiday. Many of my close friends know that I live for one thing 
only, and that is shopping. Shopping for books, clothes, electronics, anything to do with 
walking around shops, is my true love. As it is widely known, Milan is one of the fashion 
capitals of the world; this alone makes me dream of walking in the streets of Italy and 
admiring all the beautiful clothes there. 
I had previously mentioned that the beaches in Italy are also one of the reasons for me 
wanting to visit. My close friend had once spent the summer there, so she had brought 
back with her a collection of pictures taken there. The pictures that truly made me burn 
with envy was the ones of her on the beach. The beaches there just seemed breathtaking; 
the crisp, golden sand and the magnificent blue waves, the beaches looked even more 
beautiful at night. Also imagine meeting all those people at the beach. I would love to 
befriend Italian people there; they just seem so happy and full of energy, and from what I 
have seen from my friend’s pictures, their quite attractive too! 
In the end, you can see that I have many reasons to want to visit Italy, the history there 
alone is enough for me to visit. Also I can’t deny the food and shopping there would keep 
me busy for days. The beaches there would leave me in awe for days, and finally I would 
be extremely thrilled if I were able to befriend a few Italians there, imagine all the fun I 
would h 
   Selected by : SHEREEN SAID  

 


