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  )ددمقالة الحكواتى هذا الع( ماذا لو لم تكن آامب ديفيد ؟  

__________________________________________________________________________________  

!!!!!!!!!إستقيلوا يرحمكم اهللا :      كلمة العدد   *       
         

  ل أصبحت الرياضة سبباً لإلختالفات العربية ؟ه: قضية للمناقشة *     
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  :ددلعاةمآل
  إستقيلوا يرحمكم اهللا

وزير المواصالت المصرى  لم تكن استقالة

إصطدام منصور من الوزارة اثر حادث  محمد/

ستقالة تشهدها إالقطارات فى مصر هى اول 

الحياة السياسية فى مصر الحديثة ولكنها اخر 

ن االستقاالت  تناسب كل استقالة  بعد سلسلة م

ولعل اشهر استقالة فى عهد , عصر وكل حدث 

حلمى /عبد الناصر كانت لوزير التربية والتعليم

مراد حيث اثر اختالفه  مع عبد الناصر قدم 

استقالته ولكن عبد الناصر اعلن انه اقال الوزير 

وأما عصر الرئيس السادات فإن اشهر .

جية فى اثناء االستقاالت كانت من وزراء الخار

/ اتفاقية كامب ديفيد فكانت استقالة الوزير

اسماعيل فهمى  وبعده بفترة صغيرة كانت 

وأما اشهر , ابراهيم كامل / استقالة الوزير

وزير  استقالة فى العصر الحديث وهى استقالة

الثقافة فاروق حسنى بعد حادث قصر الثقافة فى بنى 

ابناء سويف ولكن لحسن حظه ولسوء حظ الكثيرمن 

, تقبل الشعب المصرى فإن استقالة وزير الثقافة لم

وكأن لسان حال الشعب المصرى يقول لكل مسؤل 

غنية نجاة وكلمات الشاعر أ الحكم أخطأ ولم يترك

  ....)أسألك الرحيال (نزار قبانى

  

  
  هذا العددإقرأ فى 

   العدد   كلمة *
  2بقلم رئيس التحرير                               ص

كتاب السنة بين اهل ( معركة الحجاب: ت لكقرأ*

     3صمحمد الغزالى /للشيخ ) الفقه واهل الحديث 
  

                     اخبار الجالية المصرية* 
  

   4ص                          محمد عيد/اعداد  م    
   
  4ص   ايمن طاحون/اختيار :  كلمات ومعانى*
   

  ن آامب ديفيدماذا لو لم تك:   مع الحكواتى   
   5ص                      حالد الفحام/آيميائى  بقلم 
  6ص            اعداد ابن البشير  ركن األدب *
  

لجوز والفستق واألسماك تحمي ا(لك يا سيدتى  *  

  7ص          بقلم بنت النيل)  من أمراض القلب
  

هل الرياضة سببا للتتفرقة (قضية للمناقشة   *  

          8ص )                 المصرى افندى(  )  العربية 
  
     ن غير  عنوانصفحة م*
 9ص            )طارق عبداللطيف /اعداد م (
  
  منوعاتصفحةال*
   10ص       )       اشرف ذكى /إختيار ( 
  AL BASHIR MAGAZINE 

11ص                                                     



   هـ 1430ذوالقعدة  )             الثانية عشرةنة سلا( 143 لعددا           م 2009نوفمبر 
 

  مجلة البشير
  Web site www.saidabulazayem.netطـر،قــة يـصدرهـا  املصريون يف يهـرـة شلـجـم

  خالد الفخام/طارق عبداللطيف ك/م-احمد مرسى/م:سعيد ابوالعزايم،  سكرتارية التحرير /رئيس التحرير                                                                
   sazayem@qatar.net.qamail : -e   50155ب .جميع المراسالت بأسم رئيس التحرير ص                                                                 

  3 

  :أخبار الجالية المصرية 
تابع ابناء الجالية المصرية بالدوحة  -1

الفعاليات الرياضية والفنية فى 

الدوحة والتى تجرى هذه االيام  

ومن هذه الفعاليات مهرجان االفالم 

السينمائية والتى كان ضيفا عليها 

عادل إمام  / الفنان المصرى الكبير 

كما تابعت الجالية المصرية الفعاليات 

لرياضية فى الدوحة وهى بطولة ا

اكسون موبيل لنجمات التنس وكذلك 

البطولة العالمية لكرة اليد والتى 

فازت مصر بالمدالية الفضية وكذلك 

بطولة العالم لكمال االجسام التى 

  .تجرى احداثها فى الدوحة 

غطت متابعة ترتيبات المباراة  -2

الفاصلة بين مصر والجزائر فى 

على  لكرة القدمتصفيات كأس العالم 

وكانت حديث كل   كل االحداث 

المصريين فى قطر وتمنى الجميع ان 

يكون الفوز من نصيب الفريق 

 القومى المصرى

  
    

 محمد عيد / اعدا د مهندس 
  عضومجلس  الجالية المصرية  وامين الصندوق 

  

  كلمات ومعانى 
   أيمن طاحون/إختيار م

 من يعد لم صديقي:لرئيسه الجندي قال

 اإلذن منك أطلب....ديسي المعركه ساحه

 .. عنه للبحث الذهاب

 أضاف و مرفوض االذن  :الرئيس

 بحياتك تخاطر أن أريدك ال : قائال الرئيس

   مات قد أنه المحتمل من رجل أجل من

 لرفض أهمية يعطي أن دون :الجندي

 وهو عاد ساعة وبعد ذهب . رئيسه

 صديقة جثة حامالً مميت بجرح مصاب

 لك قلت لقد : بنفسه معتزاً الرئيس كان...

 كل منك يستحق أكان لي قل.. مات قد أنه

 ؟؟؟ جثته على للعثور المخاطره هذه

 .. سيدي تأكيد بكل ' محتضراً ' الجندي أجاب

 أن حياً،،واستطاع يزال ال كان وجدته عندما

  تىستأ بأنك واثقاً كنت: لي يقول

 عندما حتى دائما يأتيك الذي هو الصديق 

   نكع الجميع يتخلى
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  ...!! معركة الحجاب            :قرأتُ لك 
  )للشيخ محمد الغزالى "السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث "من كتاب(      

البعد عن األخطاء التي انحرفت باألمة : أولهما: نريد للصحوة األسالمية المعاصرة أمرين

سالم تعجب الرائين، إعطاء صورة عملية لإل: واآلخر.. وأذهبت ريحها وأطمعت فيها عدوها

ويؤسفني أن بعض المنسوبين الى هذه ...وتمحو الشبهات القديمة وتنصف الوحي اإللهي

الصحوة فشل في تحقيق األمرين جميعا، بل ربما نجح في إخافة الناس من اإلسالم، ومكن 

ولنستعرض هنا طائفة من المعارك التي أثاروها، أو المبادئ ..خصومه من بسط ألسنتهم فيه

قرأت كتيبا في إحدى دول الخليج يقول فيه !.ونبدأ بمعركة النقاب. التي رأوا أن ينطلقوا منها

وإن كشف الوجه ذريعة إليه، فهو حرام لما ينشأ عنه من ! إن اإلسالم حرم الزنا: مؤلفه

إن اإلسالم أوجب كشف الوجه في الحج، وألفه في الصلوات كلها، أفكان بهذا : قلت!.عصيا

وقد رأى !.ركنين من أركانه يثير الغرائز ويمهد للجريمة؟ ما أضل هذا االستداللالكشف في 

النبي ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ الوجوه سافرة في المواسم والمساجد واألسواق فما روي عنه 

وللنظر الى كتاب اله .قط أنه أمر بتغطيتها، فهل أنتم أغير على الدين والشرف من اهللا ورسوله؟

  جلي اطراف الموضوعورسوله لنست
قل للمؤمنين «ـ إذا كانت الوجوه مغطاة فمم يغض المؤمنون أبصارهم؟ كما جاء في اآلية الشريفة  1

الغض ..أيغضونها عن القفا والظهر؟). 24(»...يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم

مرأة فعليه أال يعاود النظر يكون عند مطالعة الوجوه بداهة، وربما رأى الرجل ما يستحسنه من ال

يا علي «: قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ لعلي رضي اهللا عنه. عندئذ كما جاء في الحديث

  !.»ال تتبع النظرة النظرة، فإن لك األولى وليست لك اآلخرة

ـ وقد رأى النبي ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ من تستثار رغبته عند النظر المفاجئ، وعندئذ  2

إذا «الواجب على المتزوج أن يستغني بما عنده كما روى جابر عن النبي ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ ف

إن لم تكن »رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأت أهله ـ أي ليذهب الى زوجته ـ فإن ذلك يرد ما في نفسه

حكى ).25(»لهوليستعفف الذين ال يجدون نكاحا حتى يغنيهم اهللا من فض«: له زوجة فليع قوله تعالى

القاضي عياض عن علماء عصره ـ كما روى الشوكاني ـ أن المرأة ال يلزمها ستر وجهها وهي 

  ...تسير في الطريق، وعلى الرجال غض البصر كما أمرهم اهللا
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  خالد الفحام/كيميائى       ماذا لو لم تكن إتفاقية آامب ديفيد  ؟؟         :الحكواتى...مع 
س الوقت تعلو األصوات المنددة بإتفاقية السالم  بين مصر وإسرائيل مع أن عمر الحديث عن كل عام وتقريبا فى نف

فقد عرضت من قبل على العرب وعلى الرئيس جمال عبد الناصر وظلت , هذه اإلتفاقية هو أقدم من ذلك بكثير 

فتاة مصرية نوبية .ا تتأرجح ألنها كانت بحاجة لقوة تحميها على األرض حتى تخرج نوعا ما بصيغة منصفة لن

إعترضت من خالل إحدى المناقشات على الفيس بوك على إتفاقية السالم وقالت أنه لوال تلك اإلتفاقية لما أهدرت 

مصر مصادرها الطبيعية من البترول والغاز و ساقت مثال على ذلك شائع فى الفضائيات هذه األيام أال وهو تصدير 

بل لقد تمنى البعض عدم عودة سيناء لنا بدعوى أن منتجعات سيناء , يصة الغاز الطبيعى إلسرائيل بأسعار رخ

وطبعا واضح جدا كم التدليس اإلعالمى المسيطر على عقول هؤالء !!!مفتوحة فقط لرجال األعمال و لإلسرائيليين 

كان من الممكن فهل .الشباب وحجم فقر المعلومات لديهم بل واإلفتقار إلى القدرة على التفكير المنطقى الهادىء 

لمصر أن تقوم بعمليات تنقيب  وتصنيع وتصدير آمنة إذا كانت فى حالة حرب ليس فقط مع إسرائيل بل مع أى 

دولة مجاورة ؟؟  هل كان من الممكن للشركات المصرية واألجنبية أن تعمل بنجاح فى خليج السويس وجنوب 

مر أيضا فى ظل حالة حرب مع دولة مثل إسرائيل وشمال سيناء بل وفى بعض المناطق المطلة على البحر األح

؟؟؟؟هل كان من الممكن إعادة فتح قناة السويس للمالحة الدولية بدون إتفاقية سالم مع الدولة العبرية ؟؟؟  هل كان 

من الممكن  لدولة محتلة عسكريا أن تدافع عن  أو على األقل أن تساعد وتدعم دول أخرى صديقة ؟؟  أال يعلم 

هل كان من الممكن زيادة الدخل القومى من خالل تنمية وزراعة أجزاء !!!لشباب أن فاقد الشىء ال يعطيه هؤالء ا

من شمال سيناء عبر أنابيب المياه الممتدة تحت القناة ومصر فى حالة حرب بل وتلك األجزاء محتلة ؟؟؟هل كان من 

دم المصريين قبل األجانب وسيناء محتلة ؟؟؟هل الممكن تنمية جنوب سيناء وبناء عشرات القرى السياحية التى تخ

كان من الممكن أن يعيش اآلالف من الالجئين الفلسطينيين بأمان فى العريش والشيخ زويد ورفح وهم تحت 

بل هل كان من الممكن حفر هذا العدد من األنفاق لدعم أهل غزة وسيناء محتلة ؟؟؟؟؟ بل هل كان من , اإلحتالل 

هل كان من الممكن تحويل ذاك !!!فلسطينية أصال فى ذاك القطاع ؟؟؟  أين ذهبت عقولهم  المحتمل وجود سلطة 

الكم الهائل من األموال التى كانت تذهب للمجهود الحربى نحو قضايا أخرى غاية فى األهمية أيضا كالتوظيف ودعم 

؟؟إذا كانت الدولة قد فشلت فى الغذاء والصناعة والتعليم والصحة والرعاية اإلجتماعية إذا كنا فى حالة حرب ؟

إحداث النهضة الالزمة والمرجوة بعد سنوات الحرب فال يجب أن نلقى باللوم دائما على إتفاقية السالم و نجعلها 

بل يجب اإلعتراف بالفشل اإلدارى الذى أدى إلى هذا الكم من الفساد , بمثابة الشماعة التى نعلق عليها كل أخطائنا 

ألم يكن اإلنفتاح اإلقتصادى الغير منضبط هو ,تورية هى التى أدت بنا إلى الهزائم العسكرية من قبل ألم تكن الديكتا. 

ألم يكن تدخل الدولة فى كل , الذى أدى إلى ظهور طبقات غريبة داخل المجتمع المصرى سميت فيما بعد برجال األعمال 

أليس التمسك بمبدأ خمسون , موال واإلستثمارات صغيرة وكبيرة هو الذى أدى إلى إنتشار الرشى و هروب رءوس األ

بالمائة عمال وفالحون هو الذى أدى بمصر لإلنهيار ؟؟؟؟؟ لقد إستعادت مصر بالحرب نحو عشرة بالمائة من مساحة سيناء 

         www.eskandarani.ntبس خالص .................... وتم إستعادة الباقى بالمفاوضات و إتفاقية السالم , 
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  :  ُركن األدب
  .......إللى بيجرى جوا بلدنا

  
  .....    إللى بيـجرى جـوا  بلدنا 

  نكسة     جـديدة 
  ....     بمـراحل  67أصعب مـن  

  بس      شـديدة
  ....    توهـا  وفسـاد  و بـالوى 

  وبقينا عـالحديدة 
  ...       دةما هى دى النتيجة النهار

  و مصرحتبقى شهيدة
 بـلدنـا  جـوا إللى بـيجـرى          

  ما كان لـه مثـيل ُعـمُره 

          فـيها الـعـطش فى الصحارى

  الغرق فى  الـنـيـل  وفيها 

            بـيخـطُب  "الـغزالى"   فيها

  تـميل  "فيـفـى عـبده"و 

             ة لثقـافوا  العلوم   فـيـها

  أصـيـل  فـيهـا  الـغشو

             الـشهامةاصول     فـيـها

  ويلـوالـته  ذبــــالـكو

            تـالقـيها   حـاجـة  وكُـل

  الـمنديل فـى   مـلفـوفـة 

            دمـاغـك  ريـح    يـا عـم

 تـطويــل بـالش   قَـصر 

  )ابن البشير/  إعداد (

  

  :قال االمام الشافعى

  
   امرىء   عورةٌ  به  رتذكُ  ال  كلسانُ

 ُنألُس  وللـنـاسِ  راتٌـوع  كلُفكُ  

 معايباً   إلـيك  أبدت  إن  عيناك و

 أعـيُن  للناس  عيُن  يا قل و فُصنها 

 عتدىإ من سامح و بمعروف رعاش و

 حسُنأ  ىـه  بالتى   لكن  و  دافع و
 

  :الحكماء أقوال من
  
  
 اهللا تطيَع أن هدفإجت فيك اهللا عصى من •

  فيه

 وعدو حبيبك وحبيب حبيك ثالث أحبابك •
 عدوك

 وحبيب حبيبك وعدو عدوك ثالث اعداءك •
 عدوك

  رجل   يده من   ُيسقط ال من الرجل •
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  الجوز والفستق واألسماك تحمي من أمراض القلب   :سيدتىلك يا

 
 وأن تناول  الكوليسترول أكثر من السمك، قالت باحثة أمريكية إن الجوز يخفض

 مشيرة إلى أن األسماك المدهنة الفستق باعتدال يساعد في هذا اإلطار أيضاً،

  .تخفض التريغليسيريد وخطر االصابة بأمراض القلب معاً 

 ولفتت الباحثة سوجاثا راجارام من مدرسة الصحة العامة في جامعة لوما ليندا

 واالسماك المدهنة يمكن  ان تناول الجوز'األمريكية، والتي أعدت الدراسة إلى 

 مستوى الكوليسترول في الدم بشكل كبير وحتى مستوى التريغليسيرايد أن يخفض

 .'االصحاء عند االشخاص 

 42أن تناول حوالي  'التغذية السريرية'وبينت الدراسة، التي نشرت أخيراً في مجلة 

من الفستق  غراماً من الجوز وقبضة من الفستق، أو ما يعادل ثالثة مالعق صغيرة

بحوالي  'الرديء'والكوليسترول ' 5.4المقشور يومياً، يخفض الكوليسترول بحوالي 

الحمية  ، مشيرة إلى أن ذلك يتماشى مع توصيات وزارة الزراعة األمريكية حول'9.3

 .المتوازنة والصحية التي يتعين التقيد بها

 االسماك المدهنة أن تناول حصتين غذائيتين من  وذكرت جمعية القلب األمريكية

 في كل مرة يخفض مستوى التريغليسيريد غراماً منها 113أسبوعياً أي ما يعادل 

 .'11.4بنسبة 

 ' الجيد'أو الكوليسترول ' ليبوبروتين'نسبة الـ  أضافت ان هذه المأكوالت تزيد

 المأكوالت التي تحتوي على ألياف طبيعية وكذلك ، داعية إلى تناول'4بحوالي 

  )منقول (    الصحية الكثيرة المدهنة نظراً لفوائدهااالسماك  
 
 

 

بنت النيل/إعداد                                                                                        
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  :  للمناقشة قضية

  المصرى أفندى/ بقلم    هل أصبحت الرياضة سبباً لإلختالفات العربية ؟

ليمبية وو الشعوب  كما كانت الدورات اال وما سببا للتواصل بين الدولكانت الرياضة عم

ويذكر التاريخ أن الرياضة وخصوصا , ين من كل الشعوب ياساسها هو الصداقة بين الرياض

كانت سببا النتهاء الحرب فى فيتنام بين امريكا وفيتنام ) البينح بونج( رياضة تنس الطاولة 

ولكن هذه , اولة بين الفريق االمريكى والفريق الفيتنامى وذلك بسبب مباراة فى تنس الط

االيام اصبحت الرياضة سببا للتفرق بين الدول والشعوب فنرى مباريات دورة الخليج بين دول 

الخليج العربى وقد اصبحت منافساتها تؤجج مشاعر االختالف بين شعوب المنطقة التى 

الرياضة فى كرة القدم نرى كذلك تنافسات و, تجمعها روابط التاريخ والعادات وكل شيىء 

مصر وتونس  لفاساتها بين دول شمال افريقيا مثرة اليد والطائرة وقد اصبحت مناوالسلة وك

ن كل مشجعى الفرق من الدول ورغم ا والجزائر والمغرب تكاد تكون شبه معارك حربية بين

  .م من التاريخ والدين اقوى بكثير من الرياضة ما يجمعه

ا اكبر مثال ودليل على ان الرياضة هى السبب فى التفريق بين الدول العربية ما           وم

كاس العالم حيث فى تصفيات يجة مباراة كرة القدم نراه من سجال بين مصر والجزائر على نت

  ..تتقابل الدولتان ومن يفوز باكثر النقاط واالهداف سوف يصل الى كاس العالم 

ينعدم فيها الديمقراطية وتتحكم  قير والتىين من دول العالم الثالث الفولتورغم ان كلتا الد

الديكتاتورية وتتوالى االزمات ويكاد يعيش الشعبان على حد الكفاف إال ان متابعة اخبار 

تحظى بكل االهتمام من المباراة التى  ستقام فى استاد القاهرة فى الرابع عشر من نوفمبر 

  ...لتين وكأن نهاية العالم ستتوقف على هذه المباراة ضة فى الدوااجهزة الري

نقول لجماهير الرياضة فى الدولتين وألجهزة الرياضة فى  مجلة البشيرإننا هنا من منبر 

حكومة الدولتين ان يبتعدا عن التعصب وان نتفق جميعا مصريين وجزائريين اننا سنهنىء 

  ...الفريق الفائز

  ........ة فهناك فريق عربى سيصعد لكأس العالم وسنقول انه مهما كانت النتيج 
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   اللطيف عبد طارق /م اعداد           فهمان واحد يقدمها         " عنوان غير من صفحة    "

 ....التسويق أعمال في وخبير أعمال رجل وهو أصدقائه أحد إلى فذهبأفضل بيت إلى وينتقل بيته يبيع أن رجل أراد
 فيه أشاد له مفصالً وصفاً فكتب جيداً البيت يعرف الخبير وكان البيت لبيع إعالن كتابه يف يساعده أن منه وطلب
 .....السباحة وحمام الحديقة عن تحدث ثم الرائع الهندسي التصميم ووصف الكبيرة والمساحة الجميل بالموقع

 اإلعالن قراءه أعد أرجوك ...الوق شديد اهتمام في إليه أصغى الذي المنزل صاحب علي اإلعالن كلمات وقرأ ...الخ

 البيت هذا مثل باقتناء أحلم عمري طول ظللت لقد .. رائع بيت من له   يا الرجل صاح القراءة الكاتب أعاد وحين !!
 معروض غير فبيتي  اإلعالن تنشر ال فضلك من قائالً أبتسم ثم  تصفه سمعتك أن إلي فيه أعيش إنني أعلم أكن ولم
  !!!للبيع

============ ========= ========= 

  تقول قديمه مقولة هناك

 اهللا نشكر أن ننسى إننا قبل مما سعادة أكثر نفسك وستجد واحدة واحدة واكتبها لك اهللا أعطاها التي البركات أحصي
  .البركات نرى وال فنتذمر المتاعب نرى وألننا ...لدينا ما نحسب وال البركات في نتأمل ال ألننا تعالى

  : أحدهم قال

  وردا الشوك فوق جعل ألنه نشكره أن بنا األجدر وكان...أشواك الورود تحت جعل اهللا ألن نشكو إننا

 : آخر ويقول

  قدمين له ليس وجدتآخر حينما باألكثر اهللا شكرت ولكنني .... القدمين حافي نفسي وجدت عندما كثيراً تألمت

 حفاة يمشون الناس من كم ..,وظيفتك,شهادتك,جوالك,بيتك,رتكسيا مثل يملك انه لو تمنى شخص كم باهللا اسألك
 شهادة تملك وانت للتعليم فرصة يتمنى شخص كم بيتك في  وانت الخالء في ينامون الناس من كم سيارة تقود وانت

  تقول الن الوقت يحن الم  كم كم كم كم موظف وانت العمل عن عاطل كم

  سلطانك وعظيم وجهك لجالل ينبغى كما الحمد لك  يارب 

    الرضا بعد الحمد ولك رضيت إذا الحمد لك و ترضى حتى الحمد لك اللهم 

 الحمد وهللا أكبر، اهللا أكبر، اهللا اهللا إال إله ال أكبر، أكبر،اهللا اهللا أكبر، اهللا
 

 داود المؤمن/ إختيار الزميل 
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   ذآى أشرف /   اختيار               الحكيم قال        المنوعات صفحة

  

  ؟.. يحيرني شيء عن ألسأله حكيم إلى توجهت  األشخاص أحد يقول

  " تسأل؟ أن تريد ماذا عن"  : يقول ً فسمعته

   : فأجابني    " البشر؟ في مدهش شيء أكثر هو ما : "قلت

    " ثانيةً أطفاالً ليعودوا يتوقون ثم ، ليكبروا يسارعون ، الطفولة من يملّون !البشر "

  " الصحة ليستعيدوا المال يصرفون ،ثم المال ليجمعوا حتهمص يضيعون "

    "المستقبل وال الحاضر يعيشون فال الحاضر، وينسون ، بقلق بالمستقبل يفكرون "

  " أبداً يعيشوا لم أنهم لو كما يموتون و ، أبداً يموتوا لن أنهم لو كما يعيشون "

  : سألت ثم   .... صمت لحظات مرت

  " ؟...يتعلّموها أن البشر على التي الحياة دروس هي ما "

   :فأجابني 
    " محبوبين أنفسهم جعل هو فعله يستطيعون ما يحبهم،كل أحد جعل يستطيعون ال أنهم ليتعلموا "

  " الغفران ويجربوا التسامح ليتعلموا"    " اآلخرين مع أنفسهم يقارنوا أالّ ليتعلموا "

  "األقل يحتاج من هو بل األكثر، يملك من ليس غنىاأل اإلنسان أن ليتعلموا "

    "شعورهم عن يعبروا أو يظهروا كيف يتعلموا لم ولكنهم جداً يحبونهم أشخاص هناك أن ليتعلموا "

    "مختلف بشكٍل يريانه و الشيء نفس إلى ينظرا أن يمكن شخصين أن ليتعلموا "

  " أيضاً أنفسهم يسامحوا أن عليهم لكن خر،اآل أحدهم يسامح أن يكفي ال أنه ليتعلموا "

  ليتعلموا
 المعرفة حق يعرفونه عندما بل عنه سمعوا مما أو  مظهره من شخص على يحكموا ال أن

 يستحق الذي الصديق تجد أن الصعب لكن و الصديق أجل من تضحي أن الصعب من ليس

  التضحية
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              SUMMARY OF ‘OF MICE AND MEN’ 
George and Lennie, who is mentally retarded, are going to a job at a ranch. They 
stop by the river to take a break. Lennie tries to hide his dead mouse from 
George, but he finds it and throws it across the river. George tells Lennie they 
will own a farm, where they will grow their own food and have rabbits. The next 
morning Lennie and George arrive at the ranch. The boss is angry because they 
have arrived late. Curley is a small man who hates big guys like Lennie, after he 
leaves his wife arrives looking for him. Candy tells George about Curley and his 
wife. Slim and Carlson also arrive, they both work on the ranch as well. Slim's 
dog just had puppies, and Lennie wants to play with them. Carlson tells Candy to 
kill his old smelly dog and take one of Slim's puppies. Lennie spends most of his 
time in the barn playing with the puppies. George tells Slim that they were 
chased because Lennie tried to feel a women’s dress, therefore frightening her. 
The woman went to the police and tells them she has been raped. Candy 
hesitantly lets Carlson shoot his old dog. George and Lennie start talking again 
about the farm; Candy hears and asks if he could come too. He has money saved 
up, so George decides he can come. Curley comes inside, and when he sees 
Lennie smiling he thinks that Lennie is laughing at him. He attacks Lennie. 
Lennie then breaks Curley’s hand. Everyone goes into town to have a drink, 
except for Crooks, Candy and Lennie. Crooks live alone in the barn because he's 
black. Lennie comes in looking for his puppy. He and Crooks start talking, and 
Crooks talks about his life. Lennie tells Crooks about their farm, but Crooks 
mocks it. Curley's wife comes into the barn, Candy tells her to leave. She gets 
mad and mocks them, making Crooks angry. She then reminds him he is just a 
black worker. They hear the men return from town, so Curley's wife leaves. The 
next day, Lennie is in the barn alone with his puppy. He accidentally killed it. 
Curley's wife comes in, and sits down next to Lennie. She tells him about her 
dreams. When she finds out how much Lennie likes soft things, she lets him 
touch her hair. Lennie strokes too hard, she gets frightened and starts 
screaming. He tries to quiet her but he accidentally kills her. Lennie runs and 
hides in the brushes, where George told him to hide in the beginning of the story. 
Candy finds Curley's wife, and goes to tell George. The other men come in and 
see what happened, and they get their guns. They want to find Lennie and kill 
him. George finds Lennie first; he tells him he isn't mad at him. Lennie wants to 
hear about the farm they are going to get. George tells him to look ahead as if he 
can see it, and when the men are nearly there, George shoots Lennie in the head, 
and then the men finally show up. 
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