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  )لبيك ال شريك لك لبيك  .... لبيك اللهم لبيك( 

__________________________________________________________________________________  

          !! تتغير المواقفُ... نتخابات فى اإل     :     كلمة العدد   *

!!  تراب غاإل افةُثق        :  قضية للمناقشة * 
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  ...فى االنتخابات  :  كلمة العدد

  !!تتغير المواقفُ          
خون احزاب المعارضة ومعها جماعة االأعلنت 

نية التى ن مشاركتهم فى االنتخابات البرلماالمسلمي

مبر القادم وهو قرار جاء مخالفا فستجرى فى شهر نو

 لجميع التوقعات خصوصا انه جاء مغايرا لموقف

الدكتور البرادعى والذى  اجمعية التغيير التى يقوده

دعا الى مقاطعة االنتخابات حتى ترضخ الحكومة 

الكثيرون لقرار  بوقد تعج, لمطالب االصالح والتغيير 

المعارضة فى المشاركة باالنتخابات واعتبروه خيانة 

ولكن وكما , لموقف الدكتور البرادعى ومناصروه 

غلب به تى السياسة وان الذى يقولون انه ال ثوابت ف

لغة   تلعب به و كذلك ألن لعبة االنتخابات  تحكمها 

   .المصالح ال لغة المواقف 

إن موقف قوى المعارضة ال يضر إال الدكتور 

البرادعى ومناصروه ألنه كشف ضعف قوة البرادعى 

وانهم ال يملكون خبرة  ناصرين لهمموهشاشة ال

غير كثيرا من الخريطة االنتخابات والسياسة وهوما سي

يثبت صحة المقولة ان ظهور وسالسياسية فى مصر 

مصر كان لوقت  سية فىاالبرادعى على الساحة السي

محدد ولدور محدد وبعدذلك ينتهى دوره ويأتى دور 

وهنا نتذكر المسرحية الشهيرة للفنان , اآلخرين 

محمد صبحى فى السبعينات من القرن الهشرين وهى 

مع االعتذار للجميع ) الدرس يا غبىى إنته( مسرحية 

.......  

  

  هذا العددإقرأ فى 

      تتغير فى االنتخابات المواقفُالعدد   كلمة *

  2ص                             بقلم رئيس التحرير

     3ص    محمدعيد /ماعدادالمصريةاخبارالجالية*
  البطالة وبرآان الغضب فى مصر  :مختارات* 

  3ص                      ب عبدالرحمنايها/ بقلم د
  لبيك  اللهم  لبيك    صورة الغالف *

 4ص                                   بقلم ابن البلد

    تشريح الشخصية المصرية :  مع الحكواتى *

  5ص           حالد الفحام/كيميائى  بقلم  )جزء ثانى(

 مناحة االهلى  :أخبار الرياضة* 

  6ص عمر                            بقلم نبيل
            .....سيدى الرئيس     :ركن األدب   *

                          خالدالبرماوى/بقلم 
  7ص
  
       ثقافة االغتراب             :  قضية للمناقشة*

  8ص                                بقلم المصرى أفندى
للكاتبة ( خر زمنمالمح زمن آ: مختارات  *

   9ص            يوسف الحمادى/ اختيار م) شهرزاد
     ما تحتاجه المراهقة: لك يا سيدتى  *  

    10ص    بنت النيل                  /  اعداد
     ـن غير  عنوانم صفحه*
  11ص            )طارق عبداللطيف /اعداد م (  

   12ص )حونايمن طا/اعدادم(:منوعاتالصفحه *

 AL BASHIR MAGA   13ص  
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    :أخبار الجالية المصرية بقطر  

فى إطاللته االولى مع الصحافة القطرية أدلى * 

سفير  محمود فوزي ابو دنيا  /  السفير  سعادة

ل وبأ.صر العربية الجديد لدى دولة قطرجمهورية م

قات المصرية عالتناول فيه ال فىىحديث صح

ن وكذلك القطرية وعمق الروابط بين الدولتي

اهتمامات السفارة المصرية فى المرحلة القادمة 

, بتقديم الخدمات الى ابناء الجالية المصرية بالدوحة 

محمودفوزى كان /ومما هومعروف فسعادة السفير م

  ينات على راس القنصلية المصرية بالدوحة فى الثمان

مجلة البشير وجميع الزمالء يتمنون كامل الشفاء  *

حسام جابر بشركة كيوفى سى / ندسالى الزميل المه

  .ويدعون اهللا ان يمن عليه بالصحة والعافية 

تقيم الرابطة المصرية بشركة قابكووكيو فى سى * 

حفل العشاء االلعائلى السنوى  هذا العام فى الخامس 

م نوفمبر القادم بنادى دانة بمسيعيد وسوف يشرف 

  ىالحفل شعادة السفير المصرى محمود  فوز

ابناء الجالية المصرية بالدوحة فعاليات  تابع  *

مهرجان الدوحة السينمائى والتى تقام فعالياته بالقرية 

التراثية و سوف يتم تكريم الفنان عادل امام والفنانة 

  يسرا

  

 

  

 محمد عيد  / م                                           

  :مختارات

 البطالة وبرآان الغضب فى مصر

المنتشرة بين صفوف الشباب ان البطالة  

وخصوصا الخريجين الجدد تعتبر هى القنبلة 

الموقوتة والتى تنتظر االنفجار فى اى وقت فى 

وقد زاد من هذه المشكلة تزايد حدة المشكلة ,مصر 

االقتصادية  التى يعانى منها المجتع المصرى 

حتى ان الغالء فى االسعار اصبح , والعالم اجمع 

وما المظاهرات ,  لحياة  يمس كل شيىء فى ا

واالضرابات التى نراها كل يوم فى مصر إال دليٌل 

ونعود الى  , كبير على صعوبة الحياة للمصريين 

موضوع مقالتنا وهو البطالة والسؤال هو لماذ ال 

نخطط لمشروع قومى كبير مثل استصالح االراضى 

او مشروعات الخريجين  التى تمولها الحكومة 

نستوعب هذا الكم الكبير من والدولة وبذلك 

الخريجين ونحل مشكة من اكبر مشاكلنا هذه االيام  

والسؤال الثانى هو لماذا ال نيسر للخريجين مجال . 

السفر للخارج وذلك باعطائهم خبرات عن طريق 

التدريب والبرامج التدريبية بحيث ان الخريج الذى 

يسافر للعمل فى الخارج يكون مؤهال ومدربا حتى 

ل على وظيفة مناسبة ويستطيع ان يحقق يحص

مستقبال باهرا إن مصر بشبابها المعطاء وبحسن 

تخطيط الحكومة تستطيع ان تستثمر الثروة الشبابية 

خير استثمار فنحل مشكلة البطالة ونهيىء مستقبال 

 سعيدا لشبابنا

  ايهاب عبد الرجمن/بقلم د                     
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  لبيك ال شريك لك لبيك... للهم لبيكلبيك ا     :صورة الغالف 

  
 المليون وربع مليون من أآثر القادمة القليلة األيام خالل سة المقد األراضي إلى يصل
 ال التوحيد راية تحت اجتمعوا ولكنهم ... والعادات ... واللون ... اللغة تفرقهم... حاج
 ...اهللا سول ر محمدًا اهللا إال إله

 لبيك لبيك اللهم لبيك ( واحدة بلغة يرددون ... العتيق بيته لىإ بالحج اهللا نداء يلبون
 .) شريك ال والملك لك والنعمة الحمد إن لبيك لك الشريك
 عظيمة عبادة وهو سالم اإل أرآان من رآن وهو جميعًا الناس على الحج اهللا ض فر وقد

 لمن ينبغي لذلكو واحدة مرة الحج ض فر أنه علينا اهللا نعمة ومن وُمكلفة شاقة ولكنها
 تعالى اهللا ألن سمعة وال رياء معها يخلط ال أن ب وجل عز هللا نيته ص يخل أن الحج أراد
 فيه شرك أ عمرًا عمل من شرك ال عن شرآاء ال أغنى أنا ( سي القد الحديث في قال
 وجل عز هللا صة خال العبادات جميع تكون أن يجب وهكذا ) شرآه و ترآته غيري معي

 على آل العالمين رب ضه فر الذي الحج ومنها سلم و عليه اهللا صلى النبي عن ورد لما مطابقة
 :تعالى قال. سبيًال إليه ستطاع ا من
 للطائفين بيتي وطهر شيئًا بي شرك ت أال البيت مكان لبراهيم إ أنا بو إذ و (

 أتين ي ضامر آل وعلى رجاًال يأتوك بالحج س النا في أذن و سجود ال والرآع والقائمين
 .) عميق فج آل من

 مهوى ض األر وجه على بيت أعظم ، العتيق اهللا بيت فيها القرى أم هي المكرمة ومكة
 متذللة شعة خا والقلوب الجباه تتجه إليه المعمورة أنحاء في آانوا أينما المسلمين أفئدة
 ؤدوا لي عميق فج آل من المسلمون إليه يأتي.والليلة اليوم في مرات س خم العالمين رب هللا

 ألمر امتثاًال سالم ال عليه إبراهيم اهللا خليل بناها شرفةمذ الم الكعبة حول وليطوفوا مناسكهم
 هدى على فيه اهللا ليعبدوا ، س للنا ضع و بيت أول هي ولتكون الكعبة اهللا نداء يلبوا لكي ربه

 الخاطئة والمفاهيم الباطلة من المعتقدات خالية وبعقيدة وبصيرة
 

  ابن البلد/ بقلم                                                                                                              
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  خالد الفحام/ بقلم        )الجزء الثانى( تشريح الشخصية المصرية :مع الحكواتى 
 

كاشة أستاذ الطب النفسى عن تشريح ع نكمل مع حضراتكم جزءا آخر ومقتطفات من آتاب الدآتور أحمد
:الشخصية المصرية حيث يقول الكاتب   

إن آل العقد النفسية مأخوذة من األساطير اليونانية وآلها لها عالقة باألدب وال شك أن معرفة هذه األشياء *
ن وهو أن العرب تعودوا أن تكو) العرب ظاهرة صوتية(إن هناك آتابا عنوانه , تضفى على العلم ثراء 

مباراتهم آالمية وهذا إستمر منذ العصر الجاهلى حتى اآلن وبالتالى أصبح التعبير اللفظى والظاهرى هو 
الغالب فى السلوك بين العرب مما يؤدى إلى مشكالت آبيرة فالكلمة سهلة أما التنفيذ فصعب والصمت 

تميزون فقط بالكالم آأساس أصعب من الكالم ولذا فالعرب ومناطق البحر المتوسط وأمريكا الجنوبية ال ي
.لحياتهم ولكن أيضا بالصوت العالى والتعبير اإلنفعالى بالوجه واأليدى   

إن إهمال الواقع المادى المنطقى واإلنغماس فى القرارات اإلنفعالية الحماسية لهو دليل على عدم * 
ى فهى سائدة من األمير وال تقتصر هذه الصفة على فئة دون أخر, النضوج العاطفى والشخصية اإلتكالية 

إلى الغفير ومن الجاهل إلى المتعلم ومن الفقير إلى الغنى بحيث تصبح األمة آلها بما تتخذه من قرارات وما 
.تقيمه من مشروعات قابلة للتأرجح حسب المزاج واإلنفعال وليس بناء على خطة مدروسة طويلة المدى   

الشخصية المصرية تتأثر تأثيرا سلبيا فى التعبير عن  إن فوضى اللغة التى نعيشها فى مصر اآلن جعلت*
ويحتمل بدء , فاللغة لها تأثيرها على سمات الشخصية , الفكر   

هذه اللغة الفريدة مع مسرحية مدرسة المشاغبين وتأثيرها على األجيال المختلفة فكثير من الشخصيات 
واإلنفالت النفسى وعدم تحمل المسئولية  المصرية تستعمل لغة يتضح منها اإلستهتار والتسيب اإلجتماعى

إن ثبات وصدق اللغة هما بعض من األسس المهمة للثقافة الحية , والسخرية من القدوة والرمز والقيم 
والتقدم العلمى فال يمكن أن يكون للمنزل لغة وللشارع لغة أخرى ولألغانى لغة ثالثة ثم للجرائد لغة رابعة 

لفوضى تسبب تشتتا فى الفكر وضحالة فى الثقافة وإنهيارا فى التذوق األدبى فهذه ا, وللقرآن لغة خامسة 
.والجمالى   

يقول البعض إن نسبة األمية ما زالت عالية جدا فى الشعوب العربية ومن الصعب فى هذه الحالة أن يكون *
امت الثورة الفرنسية األدب محرآا لثورة أو دافعا للتغيير ولكن ردا على هذا الرأى يمكن القول أنه عندما ق

ولكى يكون لألدب تأثيره فيجب أن يصل إلى الناس وهنا فى مصر مع , والروسية آانت هناك أيضا أمية 
التليفزيون و الراديو واألدب الذى يعرض فى : نسبة األمية العالية جدا يصل إلى الناس من خالل اإلعالم 

.ستسالم للواقع التليفزيون إلى حد ما يعبر عن طاعة لولى األمر واإل  
وال شك فى أن عدم  وجود قدوة فى الحاضر أو فكرة قدوة فى المستقبل جعل الكثير من الشباب يصاب *

سالف حيث يرضى النرجسية الذاتية وال يصح أن مصريا بنوع من الجزع واليأس والقنوط ويلجأ إلى اال
الشوارع بالقمامة والمتسولين وهذا تناقض يتكلم ويفخر بخوفو فى آالمه العادى فى الوقت الذى تمتلىء فيه 

فإذا نظرنا للعقد النفسية الموجودة فى شعوبنا نجد , فإذا آنا نحترم ماضينا فيجب أن نحترم حاضرنا , شديد 
أنها تتكلم عن الماضى وأنا أعتقد أن حضارة الواليات المتحدة سببها الرئيسى أنه لم يكن لديهم ماضى فكان 

.اضرهم ومستقبلهم عليهم العمل لصنع ح  
www.eskandarani.net
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 )جريدة االهرام(نبيل عمر:بقلم                 ! مناحـة األهـلي      :أخبار الرياضة

هدف مريب بضربة يد التونسي ب المناحة التي نصبها المدير الفني لألهلي وقناة األهلي بعد الخسارة أمام الترجي عيب جدا

األهلي  لكن خطأ الحكم الغاني ال مبيتي حتي لو كان متعمدا أو مدفوعا يجب أال يجرجر  , يستحيل أن تمر علي حكم كفيف

هل يعقل أن تمضي أربعة ايام  .. خسارة بطولة االهلي أكبر كثيرا من تلك المناحة ومن  , إلي التصرف مثل األندية الصغيرة

النادي الكبير تلطم الخدود وترتفع يداها إلي السماء بالدعاء علي الحكم وتدور  ة ومازالت برامج قناةكاملة علي الخسار

بل وحارب في صفوفه  طوب األرض لتسأله رأيه في قراراته وكيف هو ظلم األهلي وجني عليه وانحاز إلي الترجي علي

إال   , هذا ال يصح ويقلل من قيمة األهلي كثيرا .. للمنافس شرفليمنع األهلي من الصعود إلي المباراة النهائية ويمنح بطاقة ال

يتلقي فيه عزاء  وينظم لها مأتما ضخما  , أن يصبر قلوب جماهيره علي تحمل فقدان البطولة الراحلة إذا كان االهلي يحاول

فالخسارة   , الخسارةمن أي سبب من أسباب  يبرئ مديره الفني علي رؤوس األشهاد , المعزين واألحباب واألصدقاء و

الحكم  بالطبع  ! وإنما نسألك اللطف فيه  , واللهم ال نسألك رد القضاء  , لنا فيها وال ذنب  , مكتوبة علي يد حكم فاسد أو ضعيف

من األخطاء ال تقل خطورة عن أخطاء  وأتصور أن فريق األهلي ارتكب كما  , لكنه ليس السبب الوحيد أو األهم  , سبب

  .. الحكم

  , جدا وبدوا من أول لحظة في المباراة متوترين  , لالعبي األهلي لم يجر علي النحو الصحيح يبدو أن اإلعداد النفسي  : أوال 

بل كان يجب أن   , األعصاب وتنهار المعنويات وتوجس الشر من الحكم ال يعني مطلقا أن تنفلت  , متوجسين الشر من الحكم

وال أريد أن أعدد مباريات كثيرة عاني   , ويلعب كأن الحكم غير موجود  , خطوطه ط تنظيمويضب  , يصحح األهلي من أدائه

وكان الحكم محمود   , الثمانينيات أهداف باليد مثل هدف طلعت يوسف العب االتحاد في  , فيها من أخطاء التحكيم األهلي

أخذ محمود الخطيب الكرة بسرعة إلي دائرة   , األهلي االعتراض وحين حاول العبو  , عثمان وفاز األهلي بهدفين لهدف

نفسه فاز مرة ببطولة  واألهلي .. وقتها كان االهلي قويا واثقا من نفسه ال يعنيه أخطاء الحكام  , وفازوا السنتر فهدأ الالعبون

  .. فاصلة بينهماهدفا صحيحا للزمالك في المبارة ال دوري في نهاية السبعينيات ال يستحقها حين ألغي الحكم محمد حسام

االتحاد الليبي  وقد ظهرت جاليا منذ نهاية الموسم الماضي بالخسارة من  , الفنية فيها عوار كبير تركيبة األهلي  : ثانيا

ثم في مباريات الدوري   , نقطة واحدة من ست نقاط بهدفين نظيفين ثم شبيبة القبائل الذي لم يحصل األهلي منه اال علي

  , تسجيلها مباراة وكيفية  11 ولو راجعنا عدد األهداف التي سجلها األهلي في آخر  , كسب ألهلي أكثر مماالذي تعادل فيه ا

  , األهلي غير مؤثر التأثير الشديد علي مرمي الخصوم والذي يجعل  , ألدهشنا قلتها قبل أن تدهشنا فقر التكتيك الذي يلعب به

يعاني  ناهيك عن حالة الضعف التي . داف بالمصادفة وبركة دعاء الوالديناألقل هي أه ونصف هذه االهداف القليلة علي

عدد األهداف التي انتهكت شباك األهلي تتساوي  ويكاد  , والتي ال تمر مباراة دون أن يسجل منافسوه هدفا  , منها خط الدفاع

  . مع عدد األهداف المسجلة

  , دفاع ركيك  , عشوائية تحركات  , الالعبين هو أضعف الخطوط أداء المدهش أن خط وسط األهلي المصاب بتخمة من  : ثالثا 

واألهلي يدفع ثمن تعاقدات مع العبين ال   , والروتينية بناء هجمات بطريقة حسب اهللا السادس عشر منتهي البطء

إلي أعذار  وال يحتاج  , فاألهلي أكبر من بطولة مهما كانت  , هذه المناحة ويجب أن تتوقف فورا باختصار عيب ! يحتاجهم

  ! اإلفريقي بطولة مع هذا التحكيم  14 وال ينسي األهلي أنه فاز بــ  , أومبررات
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      هال تمنحنا السالم ؟ في ذآر حرب أآتوبر المجيدة  ..سيدي الرئيس     :ُركن األدب

    :خالد البرماوي -بقلم                                   

الحرب التي دفع ثمنها آبائنا في سبيل أن .. ، الحرب التي آنت أنت احد قادتها، واحد صناع النصر فيهاحرب أآتوبرذآري  في ..سيدي الرئيس

سيدي .. تلك الحرب التي سعيت خالل سنوات حكمك الطويلة أن تجنبنا تكرارها، ونجحت بالفعل في ذلك.. تسترد مصر أرضها وقبلها آرامتها
   .أتمنى أن يتسع قلبك وعقلك لرسالتي هذه.. امة المجيدةالرئيس في ذآر حرب الكر

.. فكل من عاش مات، ومن مات فات، وآل ما هو آت آت.. ولكن هذه هي سنة الحياة.. األعمار بيد اهللا ونسأل اهللا لك طول العمر ..سيدي الرئيس

بالتأآيد أنت ترى أو على األقل تسمع عن أفعالهم .. سئولينمتروك في أيدي م.. وال يمنع حذر أو حقن أو حتى سحر من قدر، وقدرنا بعدك مجهول
ومنهم من ائتمنته على صحتنا فراح يعالج .. منهم من ائتمنته على خزائننا فراح يصرف بالماليين على ديكورات مكاتبه وعالجه هو وأسرته!! 

  .وباعها ألصحاب المليارات بالجنيهات.. ا إياه بآالف الجنيهاتومنهم من ائتمنته على أرضنا فباعن.. وأين؟ خارج مصر.. نفسه وزوجته من اموالنا

فريسة سهلة في .. آاأليتام على مائدة اللئام   -عاجًال أو أجًال-وأنت ستترآنا .. األيام تجرى بنا وال احد يعرف ما يخبئه المستقبل ..سيدي الرئيس
ونحن لسنا منهم، يتعلمون خارج مصر، ويأآلون .. هم ليسوا منا.. سم الدستورتبيع وتشتري فينا، يحميهم القانون ويستبعدوننا با" عصبة"أيدي 

  .فقط يغرفون من جيب مصر.. من خارج مصر، ويلبسون من خارج مصر، ويعالجون أنفسهم خارج مصر

".. مال عام"عمد آل ما هو لماذا نخرب عن .. وال نهتم وال نشارك أ سي لماذا نحن هكذا؟ لماذا ال نعب، دائما ما آنت اسأل نفسيدي الرئيس

  !!آلهذا الحد آان يهرب من مصير بشع ينتظره   ..لماذا يفضل شاب متعلم جامعي أن يغامر بحياته ويعرض نفسه للغرق

. .لم يعد يعرفه المصريين " فعل"الثقة .. يستحيل الحياة فيه  ًاهال نزلت يوما ورايت بنفسك آيف تحولت مصر وآيف صارت وطن ..سيدي الرئيس

والبنى آدم المصري أصبح ارخص " حاميها حراميها.. "التمييز شعار المرحلة ويمارس ضد الجميع.. قبل المسيحيينالمسلمين  االضطهاد يطال
  .اصبحت آرة القدم رمزا وحيدًا لها  "الوطنية"و" الكرامة"و.. شارع وقسم ومصلحة حكومية= المهانة .. سلعة

دعنا نتحدث عن المستقبل، فهو الباقي لنا وألبنائنا .. المسامح آريم آما يقول أغلب أبناء شعبك الطيبينما فات عد وولى، و ..سيدي الرئيس
هم ليسوا مثل " .. فيس بوك"هؤالء الشباب ينتمون لجيل االنترنت و.. مليون شاب، يحلمون بمستقبل عادل 40وأبنائك، الذين يتجاوز عددهم 

هذه الجيل يقارن ويعرف آيف تسير األمور خارج أسوار .. ضيق بسيطرة األهل فما بالك بظلم المسئولينجيل ثوري بطبعه ي.. األجيال السابقة
    . ال تبقى وال تذراخشي أن تتحول إلي وقود لثورة ".. مكبوتة"هؤالء الشباب طاقة .. مصر

نا، فنختار ونعزل ونحاسب رئيسنا القادم وآل المسئولين آمل جميلك، واترك لنا امأل في أن نستعيد حريتنا ونتحكم في مصيرنا بأيدي سيدي الرئيس
فيعلمون لنا ألف .. فيرتعد الحكام من غضب الشارع وصندوق االنتخاب الناخبين.. معه، ونبقي مثل شعوب العالم الحره تحكم نفسها بنفسها

.. نت أول رئيس يعيد مفاتيح الحكم طواعية لشعب وآ  بالطبع سيذآر التاريخ اسمك بحروف من نور إذا أعطيتنا األمل.. سيدي الرئيس..حساب
.. ليعرف اي نظام يحكمنا فى المستقبل أن الشعب هو الذي أتي بهم وهو الذي يستطيع أن يعزلهم في أي وقت.. لتكن لنا الكلمة األولى واألخيرة 

                                                          .يش فيهاوليسوا أعضاء جالية آبيرة تع.. لتعود الثقة، ويشعر الناس أنهم أصحاب البلد األصليين
 في ذآر حرب أآتوبر المجيدة هال تمنحنا السالم ؟..سيدي الرئيس
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  ثقافة االغتراب                         ضية للمناقشةق 

غربة ياله من شعور ويالها من لحظة خصوصا اذا كنا قد مضى علينا سنوات طويلة ونحن فى ال

تشغلنا الحياة  ويجرى العمر ونحن فى صراع مع لقمة العيش وتربية االبناء وغيره الكثير من 

, ونكتشف فجأة اننا يجب ان نعود إما ألنتهاء العمل او لمضى الوقت  او ألى سبب آخر , االمور 

  .....المهم اننا يجب ان نعود 

ألن المصرى حديث عهد باالغتراب وليس له من ثقافة االغتراب إال القليل فإنه يعيش ايام غربته و

أى أنه دائما ال يعيش ايامه فى الغربة ولكنه يستعد دائما لكى يعود وهو ابدا ال , وهو على سفر 

رة اخرى واذا قرريوما العودة فإنه سريعا ما يمل العودة ويقرر ان يغترب مرة اخرى وم, يعود 

فهو فى غربة دائمة غربة مكانية عن الوطن وغربة اجتماعية عن االهل والمجتمع وغربة , وهكذا 

هذا القادم الذى ال يأتى , زمانية حيث ال يعيش يومه بل يقضى يومه فى الغربة وهو يحلم بالقادم 

  .....ابدا 

احالته أنه قد تم قد عمله او تم وعندما يجيىء قرار عودته يكون هذا القرار اجبارى فإما ألنتهاء ع

وعندما يعود للوطن واالهل يكتشف ان ,   للمعاش لكبر السن وفى الحالتين فالقرار يكون مفاجئا 

ويبدأ مسلسل التذمر , الوطن ليس هو الوطن الذى تركه وان االهل ليسوا هموا االهل الذين تركهم 

به االمر الى العزلة وقد يصل الى التذهد واالعتراض ثم الخنوع والرضا باالمر الواقع وينتهى 

  .........والتصوف هربا وليس اعتقادا 

ولتكن المقولة , هنا يجب على كل مغترب ان يفكر فى حياته فى غربته وفى عودته بعد غربته 

أى ان نعيش غربتنا وكأننا ) اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا واعمل آلخرتك كأنك تموت غدا(الخالدة 

طويالا وان نستعد للعودة كأننا نعود غدا  ويجب على  كل مغترب ان يهيىء نفسه  سوف نغترب

عودوا ( وليكن شعارنا نحن المغتربين هو , للعودة حتى ال تكون مفاجأة و تكون النتيجة  مظلمة 

قبل ان تجبروا على العودة وهو استعداد اصبح من أى استعدوا للعودة مبكرا ) قبل ان تعودوا 

  ..فى هذا الزمن  الضروريات

  ......إنها حقا لقضية صعبة للمناقشة وللجميع حق التعليق والمشاركة 
                                                                                       

  المصرى افندى/ بقلم                                                                                         
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  ..شهرزاد  :اإلماراتية للكاتبة    نتَالِفُ زمن  ,الزمن آخُر  ...زمن مالمح         :مختارات 

 نطلق أمسينا لوط وقوم بحزن  بالدم تُلطخ أمست بفرح  والفحم بالطباشير نلطخها كنا التي فالجدران كثيراً الزمن مالمح ساءت

 (أنها على الكبائر مع ونتعامل ) بويات (عليهن نطلق اهللا لعنهن والالتي بالرجال النساء من بهاتوالمتش )   ثالث جنس( عليهم

 دين وعلماء   ومخدرات خمر ومدمني ) ثالث جنس (و )بويات ( مع مقرفة حوارات في وقتنا من الكثير ونستهلك ) نفسية حاالت

 ...بنات يغتصبون آباء  نفسية أسباب ..ونقول اللواط يمارسون رجال ؟ تناقشون ماذا  عفواً ... ويحللون يناقشون واجتماع ونفس

  نفسية أسباب ونقول رة..الدعا  يمتهن فتيات نفسية أسباب ونقول ..هصور بأبشع العقوق يمارسون أبناء  نفسية أسباب ونقول

 ( بمثابة كان فالرسم متعة مابعدها متعة سمالر وكراسة األلوان بةلع كانت طفولتنا في .   بشع زمن شماعة  النفسية الحالة وأمست

 كان بها التتغير ثوابت هناك وكانت الحياة مدارس من مدرسة التلفزيونية القنوات كانت طفولتنا وفي )والبليستيشن والنت الكمبيوتر

  متحركة رسوم عليها نطلق كنا لتيا الكرتون أفالم ثمالشري   الحديث ويليه   الكريم القرآن  ثم الوطني بالسالم يبدأ التلفزيوني البث

 الخطوط التتجاوز كانت الوقت ذلك في التلفزيون رقابة الن الصالح إال منها اليصلنا كان والتي المحترمة العربية المسلسالت ثم

 ومشاهد تُحذف الُعري مشاهد فكانت والتقاليد بالعادات وانتهاء بالدين بدء احترامه على ماتحرص أجندتها في تحمل كانت و الحمراء

 ماذا ؟ للصالةواآلن استراحة فترة ويليه - مقدس األذان وقت وكان تُحذف البذيئة األلفاظ و تُحذف (القُبل ومشاهد تُحذف الرقص 

 ومذيعات  الصحية لفوط ابـ الشعروانتهاء بـمزيالت بدء مخجلة واعالنات وقُبل وعريٍ رقصٍ ؟مشاهد الزمان ذلك إعالم من تبقى

 تتراقص دمية تكون ان وأما بحدة والرياضية السياسية المواضيع في وتحاور تناقش  رجل  المذيعة تكون أن عارياتفأما تكاسيا

 رحم من إال ماينهار األخالق جبال من التلفازوينهار شاشات خلف الرجال لعاب ليسيل النوم لمالبس ماتكون أقرب بمالبس وتتمايل

 فال ديننا يتقبلها مفاهيم وال / عاداتنا مع تتناسب عادات العربيفال للوطن صدرت التي المخدرات نواعأ وآخر التركية المسلسالت اهللا

 النها المرأة مع نتعاطف ونحن تكبر والبذرة المسلسل ونتابع حرام بذرة احشائها في تحمل / حامل امرأة من تركي مسلسل يخلو يكاد

 متجاهلين ال ام اليه ستعود هل ونتناقش ونتحاور عظيمة بلهفة االحداث ونترقب ينةالحز حكايتها نعيش ان يجب التي المسلسل بطلة

 األخالق من بنا ينسف بان كفيل واحد فمسلسل عليها تربينا التي القيم كل الحائط بعرض ضاربين سفح بطنها في تحمل زانية انها

 وهذه الفضيلة هذه ننسف واألخالق الفضيلة على فلذاتنا فيه نربي الذي الوقت ففي بنا الدم مسرى يسري التناقض واصبح الكثير

 .. ونبكي ونتعاطف ونشجع نصفق ونحن البطل صديقها من حامل بطلته تركي مسلسل لمتابعة واحدة جلسة في امامهم االخالق

 اللون ذات ضفاضةالف المميالت؟فالعباءة المائالت ؟والنساء المائلة البخت أسنمة زمن أتراه, الصبر بفارغ والدتها وننتظر

 القديمة مالمحها من يتبقى والحشمةلم والستر للدين ترمز و تكشف وال تشف القدمفال الى الرأس من المرأة تغطي كانت األسودوالتي

 وامست دخيلة وألوان زخارف في لونها سواد وضاع صاحبتها تخنق كادت حتى وضاقت الكتف إلى الرأس من نزلت أن الكثيربعد

 جالبياتبـ شبيهة واخرى النوم قمضان بــ شبيهة عباءات فهناك القديمة والعادات والحشمة الدين عن البعد كل ةبعيد العباءة

 ابن كان  األجمل الماضي في ؟ المائلة البخت أسنمة زمن أتراه  حقا واألعراس السهرة فساتين عن كثيرا التختلف وأخرى المنزل

 زماننا في عشر الخامسة ابن العيشواصبح لقمة اجل من الغوص زمن في البحر ويتحدى البلدان ويفتتح السيف يحمل عشر الخامسة

 واليعاقبه  حـدث فهو أخطأ اليزلوان حتى خطواته وتتبع اليه االنتباه من والبد مشاعره مراعاة من والبد خطرة بمرحلة يمر مراهق

 عشر الخامسة ابنة زواج وأصبح  المسؤلية من عال مستوى على وام صالحة زوجة الماضي في كانت عشر الخامسة وابنة!القانون

 مرحلة تصل حين تتغير مؤقته نزوة ومشاعرها خاطئة وقراراتها نفسها مسؤلية التتحمل طفلة فهي الجريمة من يقترب فعل االن

 الخمسة حواسنا نسخر لم إن مراهقة  الحاضر في عشر الخامسة وابنة  اجيال تربي ام كانت الماضي في عشر الخامسة ابنة البلوغ

 من نحن هل   ؟ نحن اختراعنا من مرحلة المراهقة هل وفتياته الماضي الزمن شباب يراهق لم لماذا   ترى؟؟ ضاعت مراقبتها في

                             اهللا حفظ في دمتم المسلمين أموات و أمواتنا يرحم اهللا الفتن زمن ، زمن آخر زماننا في وألصقها أوجدها

 )يوسف الحمادى/ اختيار م ( 
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  بنت النيل/ اعداد           من الخدمة مرفوٌع لقٌب.. ماما    يا سيدتى لِك

  
 

هو ماما فإن بعض االبناء ينادون امهاتهم باسمائهم أو باسم التدليل أمام  مع أن أفضل لقب تحصل عليه األم سـعدية شـعيب:كتبت 

 أو كأنهن مع اخوتهن وليس  , ارعوقد تطلب بعض االمهات ذلك حتي يظهرن أصغر من سنهنوالغرباء بل حتي في الش االقارب

حافظ أستاذ علم النفس بجامعة عين شمس يؤكد أن  ؟الدكتور أحمد جندي . فما أسباب هذه الظاهرة؟وهل هي صحية ام ال  , ابنائهن

بأبنائها  ت في صورة األم التقليدية التي نعرفها والتي تفتخرطرأت علي المجتمع المصري أثر هناك تغيرات اجتماعية وثقافية جديدة

المصري بشكل خاص علي سبيل المثال ـ هو  فحتي وقت قريب كان اللقب المفضل للمرأة في الريف  : وتعتبرهم امتدادا لها

 ولكن مع االنفتاح  , الغرباء الحرج والخجل الشديد عندما تنادي باسمها مباشرة أمام المصحوب باسم ابنها أم فالن وكان ينتابها

كنوع من   . ابنائهن مناداتهن بأسمائهن مباشرة االقتصادي واالجتماعي الذي حدث في السنوات األخيرة بدأت بعض األمهات يطلبن من

األم لم يعد هو الدور  رويشير إلي أن هذا األمر الذي يعكس دو  . ومخالف لعاداتنا وتقاليدنا  , الشرقية التقليد لثقافة مختلفة عن ثقافتنا

علي عينة من النساء المصريات حصل دور األم علي الترتيب  المحوري للمرأة المصرية ففي دراسة أجريت في منتصف السبعينيات

مثل هذه  وفي المقابل أجريت  , وجاء دور المرأة العاملة الثالث ودور األنثي األخير  , الزوجة في الترتيب الثاني بينما جاء دور  , االول

مازلت أنثي   : دور األنثي األول وتراجع دور األم تماما وكأنها تقول الدراسة العام الماضي فانقلبت الصورة رأسا علي عقب فأصبح

الكبار حتي التعرف  عمري بأوالدي ونجد كثيرا من االمهات يخجلن في بعض األحيان من الخروج مع بناتهن صغيرة والتحسبوا

  . واالهتمام الزائد بمظهرها  , هذه الظاهرة مع التقدم في الرعاية الصحيةوتجلت   , أعمارهن

 وتزايد المشكالت التي ترتبط  , مهيأة له والدليل علي هذا ارتفاع معدالت الطالق لم تعد األم فرحة بدورها كأم وكأنها ليست  : ثانيا

  . الطالق أوالدهن بعد وأصبحنا نسمع ونقرأ عن بعض االمهات يفرطن في  , بحضانة االبناء

علي غريزة األمومة التي أصبحت مجرد جانب من جوانب  لم تعد األم منشغلة بفكرة األمومة بعد أن تغلبت طموحات العمل  : ثالثا

  . االجتماعية المظاهر

ت قيم كنا نتفاني من أطاحت بقيمه االصيلة وانحسرت وتراجع إن المتغيرات التي حدثت لنسق القيم في المجتمع المصري  : أخيرا

االهتمام باآلخر والبخل في  والتمركز حول الذات والمكاسب السريعة السهلة وعدم  , قيم األنانية والمصلحة أجلها من قبل وحلت محلها

هر االمومة الشامل العظيم بما يحمله من معاني العطاء وأظهرته بهذا المظ والعطاء والتي انعكست وأثرت علي مفهوم  , المشاعر

والعكس صحيح وتفككت االسرة المصرية  بمعناه المحدود بل أثرت في كل جوانب المجتمع المصري فأصبحت األم تقتل أبناءها السلبي

  . ـ هو نداء األم بغير لقبها المقدس لقب أمي وأوضح صور هذا التفكك وأبسطه  , وتناثرت شظاياها

بأنها أم  وقبل أن يستفحل الخطر ـ هي ضرورة عودة األم الرحيمة التي تفتخرأحمد جندي حافظ   . وروشتة العالج التي يطرحها د

األم المثقفة المعلمة حاملة القيم التي تعتز أكثر ماتعتز   .. فالن والتي تقف رافعة الرأس فخورة بأنها ربت أبناءها وضحت من أجلهم

  . ماقدمته للوطن بأمومتها وبأن أبناءها خير

وعلى األهل الحرص والرعايه والمعامله الجيده   . أجمل كلمة في الوجود ي العودة إلي المناداة بكلمة أمي ألنهاكما ندعو األبناء إل

 )منقول من موقع منتديات سيدتى( .  والمناِسبة لمرحلتها الحرجه
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  اللطيف عبد طارق /م اعداد           فهمان واحد يقدمها         " عنوان غير من صفحة    "

 حداد للشاعر فؤاد        مصر ِبفى ُح                     

   ..مفيش في األغاني كده ومش كده 

 تفرقنا عن بعض بالشكل ده

 وشايلة الضفاير على البرتقان ...يا مصر اللي جايبة الشجر من زمان

 المسعده   أنفاسك   بتحييني   ...  األوان  قبل  اللي وقبل األوان 

  ...  ومش كدهمفيش في األغاني كده 

 تفرقنا عن بعض بالشكل ده

 يشمسني في الدروه زي الميدان....يا حلوة كالمك تحبه الودان

 داعروسه وحصان في القمر والِع...يمشيني بين الحيطان الغيطان

  ....مفيش في األغاني كده ومش كده 

 تفرقنا عن بعض بالشكل ده

 نسطوح الليالي عليه األما...عنيكي تغمض وتفتح يبان

 وبتغني موالي يا مولّده.... وبحر الدره من ورق المتحان

  ...مفيش في األغاني كده ومش كده 

 تفرقنا عن بعض بالشكل ده

 و زى العجوز اللي دق البيبان...بحبك كأني طليق العنان

 وزي الرصيف اللي في السيده...وزي الكتاب اللي كان ياما كان

  ...مفيش في األغاني كده ومش كده 

  قنا عن بعض بالشكل دهتفر
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   طاحون ايمن /  م اختيار        المسروقِ البيض ُ سياسة   المنوعات صفحة

 وعالقاته وبساطته طيبته رغم الشعب هذا وكان كريما، حرا شعبا يحكم كان الوسطى القرون ملوك أحد أن ُيحكى
 وقفوا أحدهم ظُلم فإذا منهم، أحدا يظلمون وزرائه من وزير أي أو الملك يدع وال أبدا، باطل على يسكت ال الطيبة
 هذا يحكم أن له وكيف ..الحل عن وزراءه يسأل حيرته في الملك أخذ.. أخيهم عن الظلم ُيرد حتى واحد رجل وقفة
 تلك ما  المسروق البيض سياسة يسميها سياسة باتباع عليه فأشار داهية رجل وزرائه من فخرج يريد، كما البلد

 البيض بجمع الناس فقام ..نوع أي من بيضات خمس أسرة رب كل من يريد الملك أن الناس في نادى  السياسة؟
 فاستجاب ..البيض من أعطاه ما ألخذ رجل كل يذهب أن المنادي نادى يومين وبعد ..الحاكم قصر إلى به والذهاب
 ..البيض أخذ أثناء الناس بعونيتا وهم وحاشيتهم والملك الوزير وقف وهنا ...أعطاه ما ألخذ منهم كل وذهب الناس
 ليعلن الوزير وقف هنا بها يأِت لم ربما والتي !!الكبيرة البيضة ليأخذ يده تمتد واحد كل وجدوا وجدوه؟ الذي ما ترى
 لما منهم كل ونظر حراما، وأكل أخيه حاجة منهم الكثير أخذ فقد ..أراد ما بهم يفعل أن يستطيع فقط اآلن أنه للملك
 مأكله كان ِلمن وسلم عليه اهللا صلى الكريم الرسول أشار فقد ذلك في عجب ال أبدا بعدها يتجمعوا فلن اآلخر يد في

 نفس النتهاج الحكومات بعض لجأت هنا من  له يستجاب فأنّى اهللا ويدعو حرام ومشربه حرام وملبسه حرام
 والحسد الحقد فينشأ طبقات وجعلها وره،ص أبسط في ولو الحرام المال إلى باللجوء ليقوموا الناس تجويع السياسة،

 بشعبه الملك فعله ما تبصر واعية فئة وقامت الزمن مر وعندما  شعوبهم حكم يستطيعون يجعلهم ما وهو الناس بين
  الضرب جدول بسياسة عليه أشار الذي للوزير الملك فلجأ الطيبة، الحياة في الشعب بحق ويطالبون يثورون أخذوا

 هذه مع تعامله في ..والقسمة والضرب والطرح الجمع :الحسابية العمليات الملك يستخدم أن  ؟السياسة هذه فما
 يتقلدوا بأن حوله منهم استطاع ما فيجمع ..الجمع بعملية يبدأ أوال كيف؟...الوطن وحقوق بحقوقها تطالب التي الفئة

 تظل التي الفئة أما عليهم بفضله عيونهم الملك يكسر أن بعد القضية فينسوا واألوسمة األموال ويأخذوا المناصب
 كل في الضعف نقطة واستخدام القضايا بتلفيق أرضا فيطرحهم ..للطرح الملك فيلجأ قلة هم وبالضرورة موقفها على
 عن بعيدة القضايا كل تكون أن شرط السجون، غياهب خلف أو خجال إما األنظار عن يتواروا وبذلك منهم واحد

 فالرأي وينددون يهتفون خرجوا فإذا القلة قلة وهم تبقى من أما ونظيفا محكما التدبير يكون أي ..الملك مع خالفهم
 سوف الطرقات في بهم والتنكيُل وسحلُهم فضرُبهم ..الضرب وهي الحسابية العالمات من الثالثة للعالمة يلجأ أن

 يا قائال الوزير فضحك الشعب؟ حال عليه سيكون الذي ما ترى :الملك تساءل هنا,   تكرارها من الباقين يخيف
 أنه أعنى الوزير فأجاب تعني؟ وماذا الملك قال  القسمة هي واحدة عالمة سوى معادلتنا في للشعب يتبقَ لم سيدي
 !!جاللتك على يعني الظالم؟ على ربنا كده؟ قسمتنا :بقولهم عجزهم ويفلسفوا يخضعوا أن سوى أمامهم يكون لن
    يامةالق ليوم مؤجل أمر وده

  شعب أي يقف  حتى  اآلفاق تمأل ضحكاتهم أصداء ومازالت الوزير وضحك الملك ضحك وهنا
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World's Coolest Observation Decks 
Find some of the world’s most thrilling views atop a growing number of observation 

decks.   By Karrie Jacobs 

 
Burj Khalifa, Dubai, United Arab Emirates        Photo by: Kevpix/Alamy 

You could be standing on air.  

That’s what it feels like when you step inside one of the glass boxes that protrude 
from the 103rd-floor Skydeck at Chicago’s Willis (formerly Sears) Tower. After all, 
the seamless, apparently unsupported glass floor is the only thing between your 
toes and the urban mosaic 1,300 feet below. Even if you’ve been to hundreds of 
observation decks, the effect of the Ledge is still unnerving.  

And really, a skyscraper observation deck should make you feel like you’re flying. 
Decks, at their best, are a mechanism for transforming the engineering genius of 
super-tall buildings into pure visceral magic. Emerge from the elevators at the top 
of places like Toronto’s CN Tower and you get a double hit: a dizzying view and a 
powerful sense of immersion in the building’s unprecedented scale. 

Fortunately for altitude-loving travelers, the demand for that total skyscraper 
experience is seemingly endless. There are currently so many observation decks 
opening that it’s hard to keep track.  

Note that while the observation deck at the newest world’s tallest building (around 
2,717 feet) is called At the Top, it’s not. It’s on the 124th floor of 163. What it offers 
is massive double-height windows, an open-air terrace, and an unparalleled 
perspective, which tends to make the real Dubai look a lot like the architectural 
models you see on display over town. 
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