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 اُل٣ٖ ٝا٤َُبٍخ !!  كممة العدد:

ر٤خ اس ا٥لؽٗلْٜ ٕٓٚٔٞ اُؼ٘ٞإ ٤ْٗو ا٠ُ األ٠ً ٗؾبٍٝ إ 

ك٠ ك٠ ٍٞه٣ب  ,وى اُزؼ٤ِن ُِوبهٟء  ٝمًبئٚثلٕٝ رؼ٤ِن ٝٗز

ٍال٠ٓ اال٠ُٕٞ ثبُز٤به اال ػٜل االٍل االة ٝاالثٖ رْ اُز٤ٌَ٘

اُلزي ؽز٠ إ اُ٘ظبّ ٝرْ ٓٞاعٜزٚ ثبه٠ٖ اٗٞاع   ا٠َُ٘

َُ ثأًجو ٓٞاعٜخ  ُاَُٞهٟ ك٠ اَُجؼ٤٘بد هبّ  ٘خ الٍال٤٤ٖٓ اُ

ٓغ اُؼِْ إ اُ٘ظبّ  ,االفٞإ ا٤َُِٖٔٔ ك٠ ٓل٣٘خ ؽٔبح ٖٓ 

ْٝٛ ٛبئلخ ٤ّؼ٤خ ,ٝاُظو٣ق إ ٛنا ػِٟٞ ٗظبّ  اَُٞهٟ ٛٞ

ٖٓ  ٘ظٔخ ا٤َُ٘خؽٔبً ٠ٛٝ أُ اُ٘ظبّ ا٤ُْؼ٠ رؾبُق ٓغ

االفٞإ ا٤َُِٖٔٔ ًٝإٔ االفٞإ ا٤َُِٖٔٔ ك٠ ؽٔبً ؿ٤و 

ئٕ , ثَ ا٤َُِٖٔٔ أُؼبه٤ٖٙ ك٠ ؽٔبح ٝؽٔٔاالفٞإ 

الًواك ْٝٛ اؽلبك ٕالػ اُل٣ٖ اُنٟ كب اُٖٞهح رزٚؼ اًضو

ه٠ٚ ػ٠ِ اُلُٝخ اُلب٤ٔٛخ ا٤ُْؼ٤خ ك٠ ٖٓو ٝاُْبّ , ٛإالء 

االًواك رؾبُلٞا ٓغ اُ٘ظبّ ا٤ُْؼ٠ ك٠ اُؼوام ٝمُي ثزأ٤٣ل ٖٓ 

 َُ  ٘خ ْٝٛ االؿِج٤خ ك٠ اُؼوام  , آو٣ٌب ٙل اُ

 ٠ٛٝ اٍبً اُلػٞح االٍال٤ٓخٝٗؼٞك ا٠ُ ؽٔبً ك٘غلٛب 

, ٠ ُج٘بُٕق ٓغ ا٣وإ ٝٓغ ؽية هللا ا٤ُْؼ٠ كاال٤ُٕٞخ رزؾب

ٝك٠ ٕٞهح أفوٟ  .٠٤ء آفو٠٤ّء ٝا٤َُبٍخ ّ ًٝإٔ اُل٣ٖ

ُِقِٜ ث٤ٖ اُل٣ٖ ٝا٤َُبٍخ ٗغل إ أٓو٣ٌب ٝاٍوائ٤َ ٝا٣وإ 

ٝث٤ْٜ٘ ٓبث٤ْٜ٘ ئال أْٜٗ ارلوٞا ع٤ٔؼب ػ٠ِ رٔي٣ن اُؼوام 

 ٝال ٠َ٘ٗ إ ٕلاّ ٓؼٜب اٍوائ٤َكأ٣لد ا٣وإ ؿيٝ اُؼوام ٝ

) ؽ٤َٖ ػ٘ل ؿيٝٙ ُِؼوام ُْ ٣َبٗلٙ ئال اُز٤به االٍال٠ٓ 

ٌٝٛنا إجؼ اُل٣ٖ  (ؽٔبً االفٞإ ك٠ ٖٓو ٝاالهكٕ ٝ

ٕلم اَُبكاد ؽ٤ٖ هبٍ ال ؼٞثخ ٍٔغخ ك٠ ٣ل ا٤َُبٍخ .اُ

 األفٞح أُزل٤٘٣ٖ ٝا٤ٍ٠ُبٍخ ك٠ اُل٣ٖ ٝال ك٣ٖ ك٠ ا٤َُبٍخ 

ٗوٍٞ إ اُل٣ٖ ٝٛٞ اٍبٍٚ اُن٣ٖ كٜٔٞا ٓوُٞخ اَُبكاد فطأ , 

ٜب ٍاُْو٣ؼخ ٝاالفالم ٝأُؼبٓالد ال ٣زلن ٓغ ا٤َُبٍخ ٝاٍب

ٕٝلم اُق٤ِلخ ػٔو اثٖ اُقطبة  اُقل٣ؼخ ٝاٌُنة ٝاُ٘لبم 

( أٟ أٗٚ ٣وٍٞ ََُُذ ثبُِقِت ٌُٖٝ اُِقَت ال ٣قلُػ٠٘ؽ٤ٖ هبٍ ) 

بٍخ أُقبكػ٤ٖ  ٌُٖٝ ٛإالء ا٤َُب٤ٍٖ ال َُذ ٖٓ أَٛ ا٤َُ

 ٣قلػ٠٘ٗٞ , 

 اقرأ في هذا العدد:
  :ًِٔخ اُؼلك*

 2ٓ                                           ثوِْ/هئ٤ٌ اُزؾو٣و 

ٝرٞهق ؽوًخ ُٖٔو االؽزالٍ اُؼضٔب٢ٗ  ه٤ٚخ ُِٔ٘بهْخ:*

 3ٓثوِْ/٤ُٝل كٌو١                                         اُزبه٣ـ

               هٓٚبٕ ًو٣ْ ثٌ ف٤ِي ثبُج٤ذ* ٕٞهح اُـالف : 

 4ٓ                                                 اػلاك/ اثٖ اُجِل

 4ٓ   ثوِْ / ػبثو ٍج٤َ      ه٤ٔخُ األةِ    *فٞاٛو ٝمًو٣بد:

 زمنة فً السٌاح : ُٖٓو اُز٢ ال ٣ؼوكٜب أُٖو٣ٕٞ *

 5ٓ       ك./ًو٣ْ اثٞاُؼيائْ اػلاك ٍَِِخ ٖٓ  "الكورونا" 

             بح ئ٠ُ ًوح اُولَّٛ رؼٞك اُؾ٤  هًٖ اُو٣بٙخ:*

 6ٓ                                               اػلاك/ًبثزٖ ٤ًٔٞ
 

 ُّٜو اُووإٓ...    :*ٝاؽخ اال٣ٔبٕ
 6ٓ                                     اػلاك/ك.ػٞاٛق اثّٞبك١

 7ٓ                        اػلاك ث٘ذ ا٤َُ٘         :ُي ٣ب ٤ٍلر٢

                   حديٌث بين قادمٍ  و راحل......  هًٖ األكة:* 
 8ٓ                                                اػلاك/اثٖ اُج٤ْو 

فٌروس كورونا: هل تطٌح أزمة  :ٖٓ ؿ٤وػ٘ٞإ  ٕلؾخ* 
أُلز٢: "ًٞهٝٗب" ٗبىُخ رؾزبط ئ٠ُ  -الوباء بزعامة أمرٌكا؟

                                 9ٓ      ثٞػ٤ٕٞ عو٣ئخا/  ػلاكا غكوٚ آفو ٣زٞاكن ٓغ اُٞاه

 

  10ٓ            ك.ؽَٖ ف٤َِ اػلاك /   : ك٢ ٕبُٕٞ اُج٤ْو*

 10ٓ        /َٓزْبه ٗبٕو اُي٣بد   اػلاك : ٗلٝح اُغٔؼخ *

 

             ٙؾٌبد...ُّٝو اُج٤ِخ  ٓب ٣ُِٚؾي  * ٕلؾخ أُ٘ٞػبد:

 11ٓ                                  أك٘ل١ اػلاك /أُٖو١      

                        AL BASHIR MAGAZIN*ٓ12 

      We talk too much…                

https://annabaa.org/arabic/variety/22544
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                          ٝرٞهق ؽوًخ اُزبه٣ـُٖٔو االؽزالٍ اُؼضٔب٢ٗ        ه٤ٚخ ُِٔ٘بهْخ :
ب ٝؽل٣ضًب-ٛ ك٢ ؽوًزٚ"، ؽز٠ إٔ ػٖٞه ثؼ٘ ؽٌبّ ٖٓوصٔخ ٤ٓيح ثبُزبه٣ـ أُٖو١ أٗٚ "ربه٣ـ ّل٣ل اُْ٘ب ًٔ هل ٣َزـوم ٍوك ٓب ك٤ٜب -هل٣

ػلا كزوح االؽزالٍ !ٖٓ ٝهبئغ ٛبٓخ ػ٠ِ ٓقزِق أَُز٣ٞبد َٓبؽبد ري٣ل ػ٠ِ رِي اُز٢ رَزـوهٜب كزواد ربه٣ق٤خ ًبِٓخ ُلٍٝ أفوٟ

ّ، ئال إٔ رِي 1914ّ ٣ٝ٘ز٢ٜ ك٢ اُؼبّ ٣1517خ ٣جلأ ك٢ اُؼبّ ئٕ ًبٕ ػٖو اُزجؼ٤خ "اُو٤ٍٔخ" ٖٓ ٖٓو ُِلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ ًٞال.اُؼضٔب٢ٗ

ب ػٖ أٗق ئٍط٘جٍٞ ٍِٝطبٜٗب أُزؼبظْ 1805اُزجؼ٤خ ر٘ز٢ٜ ػ٤ًِٔب ك٢ اُؼبّ  ًٔ ّ ثز٢ُٞ ٓؾٔل ػ٢ِ ثبّب ؽٌْ ٖٓو ثاهاكح أُٖو٤٣ٖ هؿ

لٝه أُٖو٤٣ٖ ًأٍٞأ ٝأؽٜ ؽٌْ ٓ٘ن ػٖو ٍ٘خ عضْ ك٤ٜب اُـٍٞ اُؼضٔب٢ٗ ػ٠ِ ٕ 288ّ. أ١ 1805ّ ئ٠ُ 1517ٖٓ !ٝثبّٞارٜب أُزق٤ٖٔ

ٝاُظِْ ٝاُلَبك ٝاإلمالٍ، ٌُٖٝ أٍٞأ ٓب ػبٗزٚ ٖٓو ثٌَْ ػبّ   ػب٠ٗ ك٤ٜب أُٖو٣ٕٞ اُلوو ٝاُغَٜ ٝأُوٗ االؽزالٍ اُوٝٓب٢ٗ صْ اُج٤يٗط٢

. ػجو ٓب ك٢ ٓٞاعٜخ ٛنا اُزؾل١ب، ٝكٝه ٖٓو ثطج٤ؼزٜب ٖٓ اُلٍٝ اُز٢ ٣ورجٜ رولٜٓب ٝاهروبئٜب ثٞعٞك رؾٍل ٓ."٢ٛ "رٞهق ؽوًخ اُزبه٣ـ

ػٖٞهٛب أُقزِلخ ٣ٞعل ٛنا اُزؾل١، ٖٓ رط٣ٞغ ٤َُِ٘ ٝكوٗ ُِٞؽلح، صْ اٍزٌْبف ُِضوٝاد ك٢ ٤ٍ٘بء ٝاُٖؾواء اُْوه٤خ، ٕٝل ُِٔؼزل٣ٖ 

خ، صْ هِن ٖٓ اُـوة ٝؿياح اُجؾو ٖٓ أُْبٍ، ٝٓوبٝٓخ ُؾٌْ اًٌَُٜٞ صْ كفٍٞ ك٢ ٛٞه اإلٓجواٛٞه٣خ ٝاُزٍٞغ ٝكوٗ اَُطٞح اُل٤ُٝ

. كٔوؽِخ ٓوبٝٓخ االؽزالٍ اُلبه٢ٍ اُن١ اٗز٠ٜ ثٚ ػٖو "أُٖو٤٣ٖ اُولٓبء"، صْ ئٍٜبّ ٤٘خ كؼٞكح الٍزؼبكح اُلٝه اُل٢ُٝهٝؽ٢ ٝصٞهح ك٣

ٔخ ك٢ اُؾٚبهح ا٤ِِ٤َُٜ٘ز٤خ اُز٢ ًبٗذ ٓي٣ًغب ٖٓ صوبكخ اإلؿو٣ن ٝصوبكبد اُْوم، كٚاًل ػٖ صٞهاد ٙل األع٤بٍ اُلبٍلح ٖٓ فِلبء اُجطبُ

ٝك٢ ظَ .األٝائَ، صْ ٓوبٝٓخ ُالؽزالٍ اُوٝٓب٢ٗ ٝػٖٞه اٍزْٜبك ككبًػب ػٖ اُؼو٤لح آزلد ئ٠ُ اُؼٖو اُج٤يٗط٢ ٝاٗزٜذ ثلزؼ اُؼوة ُٖٔو

ؽٌْ ا٤َُِٖٔٔ ٝآزياط اُؼٖ٘و٣ٖ اُؼوث٢ ٝاُوجط٢ ًبٕ ُٖٔو كٝه ربه٣ق٢ ٣٘زظوٛب ٓ٘ن اٗٚٔبٜٓب َُبؽبد االهززبٍ ٝاُزٖبهع ٓ٘ن ثلا٣خ ٓب 

ة"اُلز٘خ اٌُجوٟ" ٝؽز٠ اٍزوواه اُؾٌْ ُأل٤٣ٖٞٓ، صْ االٗٚٞاء رؾذ اُؾٌْ اُؼجب٢ٍ ٝاُضٞهاد ٙل اُظِٔخ ٖٓ اُٞالح، صْ ٓوؽِخ ٣ٕٞق 

 اُلٍٝ أَُزوِخ اُط٤ُٗٞٞخ صْ األف٤ْل٣خ صْ ه٤بّ كُٝخ اُلب٤٤ٖٔٛ ٝٓب ٕبؽجٜب ٖٓ ٕواػبد ٤ٍب٤ٍخ ٝٓنٛج٤خ، صْ ثيٝؽ اُ٘غْ األ٣ٞث٢ ٝرؾٍٞ

)ا٤ُِٖج٤٤ٖ(،  خٛب ك٢ اُ٘ٚبٍ ٙل أُؾز٤ِٖ اُلوٗغٔخ إلٓجواٛٞه٣خ أ٣ٞث٤خ ٓٔزلح ػجو اُْبّ ٝعي٣وح اُؼوة ٝه٤بّ ٖٓو ثلٝهاُوبٛوح ئ٠ُ ػبٕ

 رِي اإلٓجواٛٞه٣خ اُز٢ ٝهصٜب أُٔب٤ُي ٝرُٞٞا ٕل أُـٍٞ ٝرط٤ٜو ثالك اُؼوة ٖٓ اُلوٗغخ ٝئهبٓخ ؽٚبهح ػٔوا٤ٗخ ٝصوبك٤خ ٝػ٤ِٔخ رؼل ٢ٛ

. هلٓذ ٖٓو فالُٚ ُِؼبُْ ٓؾز٣ٞبد ؽٚبه٣خ ٖٓ ػِّٞ ٝكٕ٘ٞ ٝٓناٛت ك٤٘٣خ ربه٣ـ ؽبكَ ثبُؾوًخ.ح اُؼوة ٝا٤َُِٖٔٔاُْوٝم األف٤و ُؾٚبه

٤َٓؾ٤خ ٝئٍال٤ٓخ ٝؽوًبد هٛج٘خ ٤َٓؾ٤خ ٝرٖٞف ئٍال٤ٓخ ٝٗٔبمط ػٔوا٤ٗخ كنح ٝٗظْ ُِو١ ٝاُيهاػخ ٝأٍب٤ُت ك٤٘خ ٝكٕ٘ٞ ك٢ اٌُزبثخ 

ُٔضول٤ٖ ػجو اُزبه٣ـ رجلأ ثبُؾ٤ٌْ ثزبػ ؽزت ٝر٘ز٢ٜ ثبُٔإهؿ اثٖ ئ٣بً، ٝػٞإْ ًبٗذ هجِخ اُؼبُْ ٝأػلاك ًج٤وح ٖٓ اُؼِٔبء ٝأُلٌو٣ٖ ٝا

ر٠ُٞ فالُٜب أُٖو٣ٕٞ ؽٔب٣خ اُْوم ٖٓ اًٌَُٜٞ ٝاُؾ٤ض٤٤ٖ ٝاألّٞه٤٣ٖ، .ٝاُؾٚبهح ٖٓ ٓ٘ق ٓوًٝها ثط٤جخ ٝاإلٌٍ٘له٣خ ٝؽز٠ اُوبٛوح

 .، ٝإٔجؾٞا هبػلح ٤َُِِٖٔٔ صْ ٍبٛٔٞا ك٢ ٛوك ٝهكع اُلوٗغخ ٝأُـٍٞ ٝهوإ٘خ اُجؾوٝهبكٝا اُضٞهح ػ٠ِ اُلُوً ٝاُوٝٓبٕ ٝاُج٤يٗط٤٤ٖ

ٓ٘ن كفٍٞ ٤ٍِْ األٍٝ اُوبٛوح ثلد ٤ٍبٍخ اُؼضٔب٤٤ٖٗ ٝاٙؾخ: رل٤ًٓوا ٜٓ٘غ٤ًب ُِؾٚبهح أُٖو٣خ ُٝطٔٞػ اُْق٤ٖخ أُٖو٣خ، هٔغ ُِٖٔو١ 

ا ُوأٍٚ ثبُقواكبد ٝاُقيػجالد ٝاألكٌبه اُوبرِخ ُِزط ًٞ كو اُجؼ٘ ُِؾ٤ِْ ٝأٌَُواد .ِغ ُٔب ٛٞ أكَٚ أٝ ؽز٠ ُإل٣ٔبٕ ثآٌب٤ٗخ رؾو٤وٚٝؽْ

. ٝؿ٤وْٛ ٝعلٝا ٙبُزْٜ ك٢ رل٣ٖ ىائق ُْٓٞ ٓيكؽْ ثقواكبد ٓب أٗيٍ هللا ثٜب ػ٠ِ أُإ٤ٖ٘ٓ ٖٓ ٍِطبٕ.. آفو٣ٖ أؽجٞا ؽ٤بح وثلحٝؽ٤بح اُؼ

٤ٖٓوْٛ ثبػزجبه أْٜٗ ك٢ ًَ األؽٞاٍ ثإٍبء ٙبئؼٕٞ كواؽٞا ٣ؼبُغٕٞ "اُلهّٝخ" ٝاػز٘وٞا كَِلخ ؽ٤بح أّجٚ ة"اُؼل٤ٓخ" كِْ ػل ٣ْٜٜٔ 

ٌٍُو ثبُزط٣ٞؼ ٝاالٗغناة ك٢ اُؾٚواد ٝأُٞاُلٝثطج٤ؼخ اُؾبٍ افزِذ ٓؼب٤٣و أُغزٔغ  ٌٍُو ثلؼَ ّواة أٝ كفبٕ أٝ  ْٓبًِْٜ ثبُـ٤جٞثخ ٖٓ 

ـًب ئٕ هُِذ إٔ ًض٤ًوا ٖٓ اُز٢ رزؾلك ػ٠ِ أٍبٍٜب ارغبٛبد ثِٕٞزٚ األفاله٤خ.. كزَِِذ "ٓلبٍل األفال م" ئ٠ُ ٗلًٞ اُ٘بً.. ٝال أعل٢ٗ ٓجبُ

أَُب١ٝء األفاله٤خ اُز٢ رطَ ثوأٍٜب ٖٓ ؽ٤ٖ ٥فو ك٢ أُغزٔغ أُٖو١ ئٗٔب ٢ٛ ٖٓ رجؼبد رِي اُلزوح أُظِٔخ ٖٓ ربه٣ـ ٖٓو ٝٓب عوٟ 

-اُْؼٞة اُقبٙؼخ ُٚ، فبٕخ اُْؼت أُٖو١، كٜٞٝاُٞاهغ إٔ مُي ًبٕ ٖٓ أٍِؾخ أُؾزَ اُؼضٔب٢ٗ ٙل !ك٤ٜب ٖٓ ر٣ْٞٚ ُْق٤ٖخ أُٖو١

٣لهى أٗٚ ُٞ ٍٔؼ ُِٖٔو٤٣ٖ ثَٔبؽخ ُِطٔٞػ إٔ ٣ؼٞكٝا ًٔب ًبٗٞا ألىاُٞٙ ػٖ أهْٜٙ ُٝٞ ثؼل ؽ٤ٖ.. أٝ ُغؼِٞا ئهبٓزٚ ك٤ٜب -اُؼضٔب٢ٗ

ب ًٔ ضَ اُوهْ ك٢ ػٖو االؽزالٍ أؽلاصًب ع٤َٔخ، ٓ-ك٢ أ١ ٖٓ ػٖٞهٛب اَُبثوخ-ٍ٘خ ًبٗذ ٖٓو رْٜل 288ُٜنا ث٤٘ٔب ك٢ ههْ ٓضَ ...عؾ٤

ٌُٖٝ اُوله ًبٕ ٣قج٢ء ُِٖٔو٤٣ٖ "ّٛياد" إل٣وبظ اُ٘بئْ.. ًبٕ اُـيٝ اَُو٣غ .اُؼضٔب٢ٗ "ٓ٘طوخ كواؽ" أٝ "فٞاء" ك٢ ربه٣ـ أُٖو٤٣ٖ

ٖ ٕلاع ٝهػت ُِؾِٔخ اُلو٤َٗخ ٛٞ اُٜيح األ٠ُٝ.. ٝصٞهح أُٖو٤٣ٖ ٙل أُؾزَ اُلو٢َٗ ٝرلبعٞء أُٖو٣ٕٞ أٗلَْٜ ثٔب ٣ٌْٜٔ٘ رؾو٤وٚ ٓ

ٖٝٓ ٛ٘ب ثلأد ؽوًخ اُزبه٣ـ .أٓب اُٜيح اُضبُضخ كٌبٗذ رٌٖٔ أُٖو٣ٕٞ ٖٓ كوٗ ٓؾٔل ػ٢ِ ثبّب ػ٠ِ اُؼضٔب٤٤ٖٗ.ُِٔؾزَ ٛٞ اُٜيح اُضب٤ٗخ

اُغلك ًبُؼبكح أرٞهغ إٔ ٣ْجؼ٘ب اُؼضٔب٤ٕٗٞ  !  أٜٗب هل ٓبرذ ّٝجؼذ ٓٞرًب-ٝأُٖو٣ٕٞ ًنُي-أُٖو١ رَزؼ٤ل ؽ٣ٞ٤زٜب اُز٢ ؽَت اُؼضٔب٤ٕٗٞ

 ٝأرجبػْٜ ارٜبٓبد ثزي٣ٝو اُزبه٣ـ.

       ) SKYNEWS ٓٞهغ ٖٓ ثزٖوف )ٓ٘وٍٞ اُزبه٣ـ ٓغبٍ ك٢ ٝثبؽش ًبرت كٌو١ ٤ُٝل ثوِْ/
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 ةاأل  خ ُه٤ٔ     مًو٣بد :فٞاٛوٝ

      
 

كٌبٕ  ك٢ اؽل١ اُجِلإ أٓو اُؾبًْ ع٘ٞكٙ ثوزَ ا٤َُٖ٘ٔ ع٤ٔؼب

أكفَ أثبٙ ؿوكخ كؼ٘لٓب ػِْ اُْبة  ٛ٘بى ّبة ٣ؾت أثبٙ علا

ٝٓود  ٝػ٘لٓب عبء اُغ٘ٞك كِْ ٣غلٝا أؽلا ٍو٣خ رؾذ اُج٤ذ

إٔ اُْبة أفل٠  األ٣بّ ٝػِْ أٌُِؼٖ ٛو٣ن اُغٞا٤ٌٍ ٝاُقٞٗخ

كجؼش  أثبٛلووه أُِي إ ٣قزجو اُْبة أٝال هجَ ؽجَٚ ٝهزَ أث٤ٚ

 ُٚ ع٘ل٣ب هبٍ أُِي ٣و٣لى إٔ رأر٤ٚ ك٢ اُٖجبػ هاًجب ٓب٤ّب

كزجَْ اُوعَ  ٝهٔ ػ٤ِٚ ُٞاُلٙ ك٢ ؽ٤وح ٝمٛت كبؽزبه اُْبة

 ٝهبٍ الث٘ٚ أؽٚو ػٖب ًج٤وح ٝامٛت ُِِٔي ػ٤ِٜب هاًجب ٓب٤ّب

ٝهبٍ ُٚ امٛت ٝأر٢ ك٢  كنٛت اُْبة كأػغت أُِي ثنًبئٚ

كوبٍ األة  كنٛت اُْبة ٝهٔ ػ٢ِ أث٤ٚ الثَب ؽبك٤ب اُٖجبػ

ٝهبٍ ُٚ اُجَٚ  ٝهبّ ث٘يع اُغيء اَُل٢ِ ٓ٘ٚ أػط٢٘ ؽناءى

ٝهبٍ ُٚ امٛت  كلؼَ اُْبثلزؼغت أُِي ُنًبئٚ ٘ل أُِيٝأٗذ ػ

كنٛت اُْبة ٝهٔ  ٓؼي ػلٝى ٕٝل٣وي ٝأر٢ ك٢ اُٖجبػ

ٝاٙوة  ٞاٌُِتي ىٝعزٌفن ٓؼ ٝهبٍ الث٘ٚ كزجَْ اُوعَ ألث٤ٚ

كوبٍ األة اكؼَ  كوبٍ اُْبة ٤ًق؟ ًَ ٝاؽل ٜٓ٘ٔب أٓبّ أُِي

ٝعبء أٓبٓٚ ٝهبّ  كنٛت اُْبة ك٢ اُٖجبػ ُِِٔي ٍٝزو١

ٝأفجود أُِي أٗٚ  ثٚوة ىٝعزٚ كٖوفذ ٝهبُذ ُٚ ٍز٘لّ

 ٝهبّ ثٚوة اٌُِت كغوٟ اٌُِت ٝروًزٚ ٝاٖٗوكذ ٣قل٢ أثبٙ

كوبّ اُْبة  كزؼغت أُِي ٝهبٍ ٤ًق اُٖل٣ن اُٞك٢ ٝاُؼلٝ؟

كوبٍ اُْبة  ثبإلّبهح ٌُِِت كأر٠ َٓوػب ٣طٞف ؽُٞٚ كوؽب ثٚ

٢ ك٢ كأػغت أُِي ٝهبٍ رأر ُِِٔي ٛنا ٛٞ اُٞكبء ٝاُؼلٝ

ٝمٛت ُِِٔي  كنٛت اُْبة ٝهٔ ػ٢ِ أث٤ٚ اُٖجبػ ٝٓؼي أثٞى

ٝٗغب  ثؼل افزجبهاد كووه أُِي رؼ٤٤ٖ أث٤ٚ َٓزْبها ُٚ ٕجبؽب

كبألة ٜٓٔب رولّ ك٢ اَُٖ كٜٞ ً٘ي  اُْبة ٖٓ اُوزَ ثلَٚ أث٤ٚ.

كبالة ٓلهٍخ ًبِٓخ ٝكها٣خ  ال ٗلهى ه٤ٔزٚ ئال ثؼل كٞاد األٝإ

بٕ ألٍواهى كلائٔب ٍزغل اُؾَ كبعؼِٚ َٓزْبهى ٌٝٓ ٝاهؼ٤خ

ٝأٛبٍ ثأػٔبه  هؽْ هللا آثبءٗب ٝأٜٓبر٘ب األٓٞاد ْٜٓ٘ ٓؼٚ

ئما أرٔٔذ اُوواءح اْٗوٛب ث٤٘خ اُٖلهخ ػٖ  األؽ٤بء ْٜٓ٘....

كوام األة ٕؼت  ٝاُلى أٝ ث٤٘خ رٖؾ٤ؼ ػوٍٞ اُغ٤َ اُغل٣ل ألٕ

                                             افز٤به / فبُل اؽٔل  ٝال أؽل ٣ؼِْ ٓواهٙ ئال اُن١ رغوػٚ.
     ػبثو ٍج٤َاػلاك /

 هٓٚبٕ ًو٣ْ                           :ٕٞهح اُـالف

 اُج٤ذ...  ك٢ ثٌ ف٤ِي        

 

ّٜو هٓٚبٕ اٌُو٣ْ، ريكاك رَبؤالد ا٤َُِٖٔٔ ك٢  ؽٍِٞٓغ 

ُي ئهبٓخ ٖٓو ؽٍٞ ا٤ُٖبّ أُلوٝٗ ٛٞاٍ اُْٜو، ًٝن

اُؼجبكاد أُقزِلخ ٖٓ ٕالح اُزوا٣ٝؼ ٝاالػزٌبف ثبَُٔبعل، 

ٝمُي ك٢ ظَ اإلعواءاد االؽزواى٣خ أُزقنح ُِٞهب٣خ ٖٓ 

اٗزْبه ك٤وًٝ ًٞهٝٗب أَُزغل، ٝاُز٢ أكد ئ٠ُ ئؿالم 

أَُبعل، ٝٓ٘غ اُِٖٞاد ثٜب، ثبإلٙبكخ ئ٠ُ ٓؾبُٝخ رو٤َِ 

إٍَبد اُل٤٘٣خ اُزغٔؼبد ُٔ٘غ اٗزْبه اُل٤وًٝ، ٝؽَٔذ أُ

ػلكاً ٖٓ األٍئِخ اُز٢ ىاك اُؾل٣ش ػٜ٘ب فالٍ األ٣بّ اُو٤ِِخ 

آفو ٓب ؽَٔزٚ ُغ٘خ اُجؾٞس اُلو٤ٜخ ثٔغٔغ اُجؾٞس .أُب٤ٙخ

اإلٍال٤ٓخ ثبألىٛو، ٝٛٞ ٝعٞة اُّٖٞ فالٍ ّٜو هٓٚبٕ، 

ٓإًلح ػلّ ٝعٞك ك٤َُ ػ٢ِٔ ؽز٠ ا٥ٕ ػ٠ِ ٝعٞك اهرجبٛ ث٤ٖ 

ٗب أَُزغل، ٝمُي ثؼل اعزٔبع اُّٖٞ ٝاإلٕبثخ ثل٤وًٝ ًٞهٝ

ػولرٚ اُِغ٘خ، ثؾٚٞه أٛجبء ٝٓٔض٤ِٖ ػٖ ٓ٘ظٔخ اُٖؾخ 

اُؼب٤ُٔخ ُجؾش رلاػ٤بد ك٤وًٝ ًٞهٝٗب ٝٓلٟ رأص٤وٙ ػ٠ِ 

أٓب ثبَُ٘جخ ُٖالح اُزوا٣ٝؼ ٝاالػزٌبف .٤ٕبّ ّٜو هٓٚبٕ

ك٢ أَُبعل، ٠ٛٝ ٖٓ أًضو األْٗطخ اُغٔبػ٤خ ئهجبال ك٢ ّٜو 

هبف هوهد ا٤ُّٞ رؼ٤ِن ًبكخ األٓٞه هٓٚبٕ، كإٔ ٝىاهح األٝ

ٝاألْٗطخ اُغٔبػ٤خ ك٠ هٓٚبٕ، ُز٤ٚق ُوواهٛب اَُبثن 

   .ثؾظو ئهبٓخ أُٞائل ك٠ ٓؾ٤ٜ أَُبعل أٝ ِٓؾوبرٜب

اُجِل ثٖاػلاك/ا
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 جوالت معالم مصر األثرٌة على اإلنترنتالسٌاحة فً زمن "الكورونا":ُٖٓو اُز٢ ال ٣ؼوكٜب أُٖو٣ٕٞ
ردٌان" البرٌطانٌة بمبادرة وزارة السٌاحة واآلثار والمعاهد والمؤسسات العلمٌة واألثرٌة بإمكانٌة القٌام أشادت صحٌفة "الجا

بزٌارات افتراضٌة ألشهر المعالم المصرٌة لمحبى الحضارة المصرٌة من مختلف أنحاء العالم، أثناء اإلغالق الذى تطبقه معظم 
قالت الصحٌفة إن اإلغالق ٌشجع على االستكشاف، مشٌرة إلى دعوة هٌئة تنشٌط دول العالم كإجراء احترازى لمواجهة كورونا.و

عام. وأوضحت أن دخول مجانً بدالً من  0000السٌاحة إلى العالم لالستمتاع بمقبرة الملكة مرٌسانخ الثالثة البالغة من العمر 
ا.وأشارت الصحٌفة إلى أن ال 00الرسوم المعتادة التى تقدر بـ  ًٌ جولة هً واحدة من أربع رحالت افتراضٌة للمواقع جنًٌها مصر

المصرٌة التارٌخٌة التً ٌتم التروٌج لها أثناء اإلغالق. وقالت إنه نظًرا لتدعٌمه بالنمذجة ثالثٌة األبعاد من جامعة هارفارد، ٌعد 
دٌمة باإلضافة إلى المعلومات هذا السفر البدٌل الحقٌقً ، حٌث ٌوفر إحساًسا ملموًسا بواحد من أفضل المقابر فً العصور الق

رة على جدار ُمقابل ، وكتمثال ، ذراًعا مع والدتها ، فً غرفة انتظار غرب  بنقرة واحدة.ترتدي الملكة رداًءا أبًٌضا، وهً ُمصوَّ
 الموتى. وب الشمس فً الغرب على أنه بوابةالمدخل. فسر المصرٌون القدماء غر

 

كانت هذه الجولة ربما تلهم الزٌارات المستقبلٌة ، مشٌرة إلى أنها جولة تأخذ المشاهد إلى  وقالت الصحٌفة إنه إذاجوالت افتراضٌة
مسجد ومدرسة السلطان برقوق لتعطٌه لمحة عن مشهد محظور على السٌاح. فً شارع القاهرة التارٌخً ، تشٌر مدرسة المعز 

نة التً ازدهرت من خالل التجارة بٌن الشرق ، التً تعود إلى القرن الرابع عشر ، إلى مجد العصور الوسطى للمدٌ
والغرب.تزور الجوالت األخرى الدٌر األحمر فً صعٌد مصر ، واللوحات الجدارٌة األفضل للقدٌسٌن األقباط ذوي العٌون األفضل 

ٌارة الذي تأسس ، فى المكان الذى كان ٌوجد موسى فٌه.وختمت الصحٌفة تقرٌرها بالقول ز - فً مصر ، ومعبد بن عزرا 
وذكر بٌان للوزارة ، أنه سٌتم نشر عدد من  أربعة مواقع أثرٌة فً أنحاء مصر خالل ساعة، أمر ٌجعل اإلغالق له فوائد.

الزٌارات االفتراضٌة لها او شرح لبعض المتاحف من خالل المرشدٌن السٌاحٌٌن المصرٌٌن، وهو الموقف الذى ٌأتى فً اطار 
األثرٌة والمتاحف لشعوب العالم، لالستمتاع بمشاهدة الحضارة المصرٌة القدٌمة، خالل فترة جهود الوزارة إلتاحة بعض المواقع 

. وسٌكون شعار هذه Covid19تواجدهم فً المنازل ضمن اإلجراءات االحترازٌة والوقائٌة من فٌروس كورونا المستجد )
رة الٌوم بالتعاون مع معهد وتطلق الوزا  Experience Egypt from Home Stay Home Stay Safe الزٌارات

البحوث االمرٌكٌة بالقاهرة اولً الزٌارات االفتراضٌة لمقبرة مننا وهً من أجمل مقابر النبالء بالبر الغربً بمدٌنة األقصر والتً 
لمتاحف جدٌر بالذكر أن وزارة السٌاحة واآلثار تقوم بأعمال تطهٌر وتعقٌم واسعة شملت جمٌع ا تعود إلى األسرة الثامنة عشر.

والمواقع األثرٌة فً جمهورٌة مصر العربٌة، باإلضافة إلى تعقٌم وتطهٌر عدد من الفنادق فً الغردقة وخلٌج مكادي والجونة 
                         )منقول من موقع الٌوم السابع(وجنوب سٌناء واألقصر وغٌرها من المدن السٌاحٌة بالتعاون مع غرفة المنشات الفندقٌة.

 ًْو٣ْ اثٞاُؼيائ.ك /   ٖٓ ئػلاك ٍَِخ
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 اُووإٓ ّٜوُ     ٝاؽخ اال٣ٔبٕ
َُ ػ٤ِ٘ب  ٛب ٠ٛ ا٣بّ اُْٜو اٌُو٣ْ ّٜو هٓٚبٕ ّٜو اُووإٓ  رٜ

ٍْ ك٤٘٣خ ثلوؽزٜب ٍٝؼبكرٜب  , ٝثٌَ ٓب رؾِٔٚ ٖٓ ٓؼبٕ ٝه٤

ٝاُؾو٤وخ أٗ٘ب ك٠ هٓٚبٕ ٗوٟ اُل٤ٗب ٝهل رـ٤ود ًٝإٔ اُ٘بً 

ؾِٞ ثأفالم ا٤ُٖبّ ٖٓ ٕجو ٤َُٞا ٛٔٞا اُ٘بً , كبُ٘بً هل ر

ٝرؾَٔ ُالفو٣ٖ ٝاُق٤و هل ػْ اُغ٤ٔغ ٝاُجوًخ ك٠ ًَ ٌٓبٕ 

ٝهٓٚبٕ ٛنا اُؼبّ ٣غ٠ءٝٗؾٖ ك٢ أىٓخ ًٞهٝٗب ٝاُز٠ ٗلػٞ .

هللا إ ٣ؾلظ٘ب ٖٓ ٛنا اُٞثبء ٝإٔ رؼٞك رِي اال٣بّ اُغ٤ِٔخ ٖٓ 

  هٓٚبٕ ٝرغ٤ِبرٚ.

عجبد ٖٝٓ رغ٤ِبد ّٜو هٓٚبٕ ػ٤ِ٘ب إ ٗوّٞ ثٞاعت ٖٓ اُٞا
ا٤َُ٘ٔخ ٛنٙ اال٣بّ ٝٛٞ ٝاعت االؽَبٕ أٟ إ ٗؾَٖ ػَٔ ًَ 
٠٤ّء ٗوّٞ ثٚ كٌٔب هبٍ هٍٍٞ هللا ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ " إ 

هللا ٣ؾت ئما ػَٔ اؽلًْ ػٔالً إٔ ٣زو٘ٚ" ًٝٔب ٣وٍٞ اَٛ 
اُٖٞك٤خ  ٓواهجخ هللا ك٠ ًَ ٠٤ّء , أٟ إ ٣وّٞ االَٗبٕ ثؼِٔٚ 

ت اُؾن كائٔب , ٝاالؽَبٕ ًٔب ٝٛٞ ٣وٟ هللا آبٓٚ ك٤ِزيّ عبٗ
عبء ك٠ اُؾل٣ش اُْو٣ق " إ رؼجل هللا ًأٗي رواٙ كإ ُْ رٌٖ 

رواٙ كاٗٚ ٣واى" ٠ٛٝ اػال ٓوارت ٓواهجخ اُ٘لٌ , ٠ٛٝ رزغ٠ِ 
ك٠ كو٣ٚخ ا٤ُٖبّ ك٠ ّٜو هٓٚبٕ ؽ٤ش ٣وّٞ اُٖبئٕٔٞ 

ث٤ٖبْٜٓ ْٝٛ ٣َزؾٚوٕٝ ا٠ُُٞٔ ػي ٝعَ ك٠ ًَ ؽوًبرْٜ 
                                                          ٌٍٝ٘برْٜ . 

ٝا٤ُٖبّ كوٕخ ًج٤وح ٓ٘ؾ٘ب هللا رؼب٠ُ ئ٣بٛب ٠ً ٗ٘و٠  اٗلَ٘ب 
ٖٓ اُْٞائت ٓضَ االٗب٤ٗخ ٝؽت اُ٘لٌ  ٝٓب ّبثٜٜٔب  , ٗلػٞ 
هللا إ ٌٕٗٞ  ٖٓ ػزوبء ّٜو هٓٚبٕ إ ّبء هللا .ٝك٠ ّٜو 

َْ هللا اُوؽٖٔ هٓٚبٕ ّٜو اُووإٓ رزغ٠ِ ا٣٥خ اٌُو٣ٔخ "ث
 ٕلم هللا اُؼظ٤ْ“ اُوؽ٤ْ ٤ٍٝبهػٞا ا٠ُ ٓـلوح ٖٓ هثٌْ ٝع٘خ

٤ٌُٝ أػظْ ٖٓ ّٜو اُووإٓ ك٠ إ ٗزَبثن ع٤ٔؼب ك٠ ِٛت 
أُـلوح ٖٓ هللا ػي ٝعَ ٝإ ٗإكٟ ٓب ػ٤ِ٘ب ٖٓ ٝاعجبد 

اُؼجبكاد ٝٓب أًضوٛب ٖٓ ٕالح ٝمًبح ٝٗٞاكَ ٝا٣ٚب ٖٓ رالٝح 
ُْٜو اٌُو٣ْ ٝهل أِٛن ػ٠ِ ّٜو ٝرلثو ُِووإٓ اٌُو٣ْ ك٠ ٛنا ا

هٓٚبٕ اٗٚ ّٜو اُووإٓ ٌُضوح رالٝح اُووإٓ ٝرلثوٙ ك٠ اصزبء 
ا٤ُٖبّ , ٣ٌٝضو اُٖبئٕٔٞ اهر٤بك ؽِوبد اُزالٝح ٝاُزلثو ك٠ ٛنا 

اُْٜو اٌُو٣ْ ًٔب ٣َزؾت إ ٣قزْ أَُِْ اُووإٓ أٟ ٣ووأٙ 
ًبٓال  ُٝٞ ٓوح ٝاؽلح ك٠ اص٘به ّٜو هٓٚبٕ. ئٕ ّٜو اُووإٓ 

نٟ روزوة ا٣بٓٚ ٓ٘ب ُلوٕخ ٖٓ هللا ُغ٤ٔغ اُقِن ك٠ اُؼٞكح اُ
ا٠ُ هللا ٝاُوعٞع ػٖ اُقطأ , كَٜ ٗ٘زٜي ٛنٙ اُلوٕخ ٌٕٝٗٞ 

                    آ٤ٖٓ ... اُِْٜ آ٤ٖٓ ,’ ٖٓ اَُؼلاء ك٤ٗب ٝك٣ٖ 
                                                                      

  ػٞاٛق اثّٞبك١اػلاك / ك.  

  رؼٞك اُؾ٤بح ئ٠ُ ًوح اُولّ َٛهًٖ اُو٣بٙخ 

ٓ٘ن إٔ ظَٜو ك٤وًٝ "ًٞهٝٗب" اُِؼ٤ٖ ٝاٗزَْو ثٜنٙ اَُوػخ  

اُو٤ٛجخ، ٝٓب أرجؼٚ ٖٓ هواهاٍد ثزؼ٤ِن ْٗبٛ اُلٝه٣بد اُؼب٤ُٔخ 

، ثبد ػْبم  ّّ ٝؽز٠ اُؼوث٤خ ٝرٞهّق ًوح اُولّ ثٌَْ رب

خ َُإاٍ ٝاؽل: "َٛ "اَُبؽوح أَُزل٣وح" ٣جؾضٕٞ ػٖ ئعبث

ئما ثلأٗب ٖٓ ئٍجب٤ٗب، ."رؼٞك اُؾ٤بح ئ٠ُ ٓالػت ًوح اُولّ هو٣جبً؟

 ّٕ ّٕ هئ٤ٌ هاثطخ اُلٝه١ اإلٍجب٢ٗ فبك٤٤و ر٤جبً أًل أ كا

ّْ ئُـبؤٙ ٝكزَؼ اُجبة أٓبّ  أٍُْٞ اُؾب٢ُ ٖٓ "ا٤ُِـب" ُٖ ٣ز

ػٞكح اُجطُٞخ ك٢ ٜٗب٣خ ّٜو ٤َٗبٕ أُوجَ أٝ ٓطِغ ّٜو 

ِزوا ثؼل غبثَ، ًبٕ أُُْٜل ٓقزِلبً ك٢ ئٗك٢ أُو ٓب٣ٞ.

رٖو٣ؾبد ؿو٣ؾ ًالهى هئ٤ٌ االرؾبك أُؾ٢ِّ ُِؼجخ اُن١ 

اٍزجؼل اٍزٌٔبٍ ثطُٞخ "اُجو٤٤ٔ٣و ٤ُؾ"، ٝٛٞ األٓو اُن١ أصبه 

اهخ الٍزؼبكح ُوت اُلٝه١  ّٞ ٓقبٝف عٔب٤ٛو ٤ُلوثٍٞ اُز

َّ ؽوة  .اإل٤ٌِٗي١ اُوؤ٣خ ريكاُك ؿٔٞٙبً ك٢ ئ٣طب٤ُب ك٢ ظ

خ ٓغ "ًٞهٝٗب" اُن١ ٣٘زْو ًبُ٘به ك٢ ا٤ُْْٜ ك٢ ثالك ّوٍ

"اٌُبُز٤ْٞ". اُٖؾبكخ اإل٣طب٤ُخ ٛوؽْذ عِٔخ ٤ٍ٘به٣ٞاد ؽٍٞ 

ػٞكح اُلٝه١ ك٢ أ٣به أُوجَ ٝرأع٤َ َٓبثوخ اٌُأً ئ٠ُ ّٜو 

آة، ٌُٖٝ ال أؽل ٣ؼِْ آ٤ُخ ػٞكح اُجطٞالد أٝ ئٌٓب٤ٗخ ٙـٜ 

ك٢ اُجطُٞخ ٝهزٜب  أُجبه٣بد ُٔؼظْ األٗل٣خ، ؽ٤ش ٍزِؼت اُلوم

٤ٖ هثّٔب أٝ صالصخ َٓ ٞ٣ َّ ّٕ ٛ٘بى ٙـطبً ٛبئالً ػ٠ِ .ً أُإًل أ

 ّٕ االرؾبكاد اٌُو٣ٝخ إلُـبء أٝ ئ٣وبف اُلٝه٣بد ك٢ ثالكٛب، ئال أ

ّٕ ئُـبء اُجطٞالد  األٓو أًجو ٖٓ ؽلٝك ػْن ًوح اُولّ، ئم ئ

أُؾ٤ِخ ٤ٌٍٕٞ ثٔضبثخ ٌٗجخ ًج٤وح ػ٠ِ األٗل٣خ ٖٓ اُ٘بؽ٤خ 

خ، كاُـبء أٍُْٞ ٝػلّ اٍزٌٔبُٚ ٤ٍؼ٢٘ فَبهح أؿِت أُب٤ُ

ًُ ػلك ًج٤و ٖٓ  ػوٞك اُوػب٣خ ٝاإلػالٗبد، ٝثبُزب٢ُ ئكال

األٗل٣خ، ئٙبكخ ا٠ُ ًٞاهس ئهزٖبك٣خ ٙقٔخ ال ٣ُؾٔل 

ّْو .ػوجبٛب ٝك٢ اُٜ٘ب٣خ، رجو٠ ٛ٘بى ثبههخ أَٓ ك٢ األكن رج

 ثؼٞكح ػغِخ اُجطٞالد أُؾ٤ِخ ك٢ أٝهٝثب فبٕخ ثؼل رأع٤َ

ثطُٞز٢َ ًأً أٝهٝثب ٝ"ًٞثّب أ٤ٓوًب" ا٠ُ ٤ٕق اُؼبّ أُوجَ 

ٝروؽ٤َ ٜٗبئ٢ كٝه١ أثطبٍ أٝهٝثب ّٜواً ًبٓالً، ئم ٤ٍٖجؼ 

أٓبّ اُوبئ٤ٖٔ ػ٠ِ اُلٝه٣بد األٝهٝث٤خ ٓزٌَغ ٖٓ اُٞهذ ُلهاٍخ 

ٛنٙ اُؼٞكح أُوروجخ، فبٕخ ٓغ ريا٣ل ٍوػخ ٝر٤وح اإلػالٕ 

 ػٖ ػالط ُٜنا اُل٤وًٝ اُوبرَ

.  

            ًبثزٖ ٤ًٔٞ/ ػلاك ا
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   ٤ْواػلاك / اثٖ اُج                                                           :هًٖ االكة

 حديٌث بين قادمٍ  و راحل......                                                  

 
 كيَف الحياُة و ما ُتراُه َدهاك        يا َجُد  قْل  لي ما  وجدَت هناكَ             الحفيد:  

 و قتااًل و إشتباكا هل كانت الرحمُة  أمنًا و سالما            أم ِصراعًا                   

 أم أتبُع  ُخطاكا        وهل ُأخاِلُفكَ   أوِل الطريق           بماذا تنصُحني و                    

 الحفيُد  ِقف  و َتمهْل           هذه الحياة  لحظًة و سترحلْ   يا أُيها         الَجُد:     

 فاتقي اهلَل َدومًا في ُكلِّ االموِر           وانُشِد الحَق وغيرُه  ال  تأملْ                    

 تمُكما الحياُة  ِرحمٌة    نحياها            و لسوَف ُيعطيَك رُبَك  فتَقْبلْ                    
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        اػلاك/ث٘ذ ا٤َُ٘                                                                          ِي ٣ب ٤ٍلر٢:ُ

     أثِخ ك٤ِٚخ.. ٛلِخ ػٔوٛب 92 ػبٓب...!!

عاما كنت مدعوا لحضور المؤتمر  50قبل اآلن بحوالى 
الصحفى للدورة األولى لمهرجان القاهرة األول لسٌنما الطفل 

دعوة كرٌمة من األستاذ الكبٌر الراحل سعد الدٌن وهبة رئٌس ب
مهرجان القاهرة السٌنمائً ورئٌس اتحاد الفنانٌن العرب فى 
ذلك الوقت. فى المقعد المجاور لى مباشرة لم أخطئ صوتها 

أبدا.. ومن ٌخطئ هذا الصوت الذى تربى علٌه خٌال ووجدان 
رحت .واتأجٌال كثٌرة من أطفال مصر عبر عشرات السن

 ستحٌاء. تساءلت فى سعادة غامرة معقولة هلأتأملها على ا
قبل أن أواصل دهشتى وفرحتى المفرطة  هى فعال أبلة فضٌلة؟

بسماع الصوت التفتت إلى فجأة وبصوتها الممٌز والمتفرد 
والضحوك والحنون قالت لى"أٌوه.. أٌوه ٌا ولد أنا اللى فى 

لم أتمالك من  أٌك فٌا"ى شكلى حلو وال هاتغٌر ربالك.. ٌاتر
حبة الصوت ووجدتنً أطبع قبلة فرط جمال اللحظة وجمال صا

. فمأل رنٌن صوتها قاعة المؤتمر ونظر إلً جبٌنها فوق
ة ٌا األستاذ سعد فأشرت إلٌه بصوت عالى " دي أبلة فضٌل

 الضحك بٌننافضحك بدوره وأدرك سر أستاذ"
لقمر الصحفى قلت لها "اآلن اكتمل وجه اعقبالمؤتمر

وصوته".. تلك الطفلة الكبٌرة التى أسرت خٌال ووجدان 
ووعى مالٌٌن األطفال عبر أثٌر اإلذاعة المصرٌة بمئات 

الحوادٌت والمعانى الجمٌلة واألخالق الرفٌعة والقٌم الراقٌة. 
وتحولت إلى أٌقونة الطفولة حتى وهى تمضى بهدوء وسكٌنة 

أطال هللا فى  25وسالم طفولى هذا األسبوع إلى عامها الـ
أظن أننى كتبت عنوانا مبهجا "أبلة فضٌلة.. طفلة  .عمرها

لى هذا المنصب بدرجة وكٌل وزارة".. وكان قد تم ترقٌتها إ
                                                               .     قبل الحوار مباشرة

والد  من ٌنسى "غنوة وحدوتة" وأغنٌته الشهٌرة "ٌا والد ٌا
تعالو تعالو عشان نسمع أبلة فضٌلة راح تحكى لنا حكاٌة 

فترة طفولته المبكرة وقبل جمٌلة وتملٌنا كمان أسامٌنا" طوال 
 لفضائٌات المحشوة ببرامج األطفالواكلمات  لتلٌفزٌوناانتشار

جاهٌن االغنٌة كتبها الشاعر صالح  كلمات البلهاء الساذجة
                      ياوالراحل سٌد مكولحنها الموسٌقار

 )ٓ٘وٍٞ ٖٓ ا٤ُّٞ اَُبثغ( ػبكٍ اَُٜ٘ٞهٟثوِْ/

 

ُٜٖ اُقبٕخ......  َُِ٘بِء أؽٌبٓ
                                                                           

إنفصالها و خطٌبها السابق عندما سألُت صدٌقتً عن سبب 

أخبرتنً أنهما كانا ٌتسوقان سوٌاً ذات ٌوم و كان دائما ما ٌسبقها 

بخطوات تاركا إٌاها خلفه دون أن ٌنتبه إلٌها وسط الزحام ..كانت 

تمشً خلفه تنظر إلٌه و فكرت ألول مرة منذ عرفته هل هذا هو 

غٌر قادرة الرجل الذي ستعٌش معه بقٌة حٌاتها ؟بعدها بأٌام كانت 

على مواصلة الحدٌث معه ألكثر من دقٌقة و كأن شٌئا ما قد انتهى 

من الغباِء و  فكرُت كثٌرا كم ٌبدو  !و دفن لألبد و هكذا إنفصال

المضحك فً اآلن نفسه أن إمرأًة  تقطُع عالقتها برجل فقط ألنه 

سبقها بخطوات أثناء التسوق و كم كان صادما له عندما أخبرته 

تذكرُت ٌومها   !ك بأنه نعتها بالمرٌضة أو المجنونةبذلك ال ش

مشهداً من فٌلم شاهدته منذ فترة إذ كانت بطلة الفٌلم ترفُض كلَّ 

شخٍص ٌتقدم لخطبتها و حدث أن كانت فً واحدة من المواعٌد مع 

رجل ٌرٌد أن ٌتزوجها و كان مصرا فً طلبه رغم رفضها القاطع، 

ٌضع فناجٌن القهوة فوق الطاولة أثناء حدٌثهما عندما كان النادل 

إنزلق أحد الفنجانٌن من ٌده نحو ٌد بطلة الفٌلم و دون تفكٌر مد 

الرجل )العرٌس( ٌده لتسقط القهوة الساخنة علٌه بدال منها، لقد 

كان تصرفا عفوٌا دون تفكٌر أو حسابات بغرٌزة عاشق و كان ذلك 

ا عن سبب الحقا و عندما سأله .سبب موافقتها على الزواج منه

موافقتها أخبرته الحكاٌة قائلة : " لقد كانت تلك المرة األولى التً 

إنها التفاصٌل التً ال ٌمكن أن ...."ٌفضلنً فٌها أحدهم على نفسه

ٌمنحها أحد وزنا لكنها تغٌر شكل العالقة فإما أن تمنحها الحٌاة أو 

ألنه ال ٌمكن ألي رجل أن ٌصدق بأن إمرأة قد تتركه فقط .أن تدفنها

سبقها بخطوات وسط الزحام أو أنها قد توافق على الزواج منه فقط 

ألنه مد ٌده لتحترق بدال منها...لكن للنساء أحكام كهذه قد تضَع 

الكون بٌن ٌدٌها لكنها ترفُُضك ألنك نسٌت كم قطعة سكر تحب أن 

تضع فً فنجانها و قد تحبك فقط ألنك ال تنسى ابدا أنها تفضل 

تصنع الفرق وحدها تلك  !فراولة ال الفانٌلٌاالحلوى بطعم ال

 ..التفاصٌل التً ال ٌنتبه لها أحد

افز٤به / كو٣لح ػجلاُؾ٤ٔل   

https://www.youm7.com/editor/Editor/429
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                                                    فٌروس كورونا: هل تطٌح أزمة الوباء بزعامة أمرٌكا؟
                      غخ األٓو٤ٌ٣خ ُزل٢ْ ٝثبء ًٞهٝٗب كافَ اُٞال٣بد أُزؾلح، ٝئثواى اُلٝه األٓو٢ٌ٣ األف٤و ك٢ اؽزٞاءث٤ٖ اٗزوبكاد ُِٔؼبُ

أىٓخ اُطبهخ ٝأٍؼبه اُ٘لٜ ك٢ ظَ رل٢ْ اُٞثبء روٝاؽذ ارغبٛبد ر٘بٍٝ اُٖؾق اُؼوث٤خ ُلٝه اُٞال٣بد أُزؾلح ك٢ ٓٞاعٜخ 

ثؼ٘ اُٖؾق اُؼوث٤خ أصو أىٓخ رل٢ْ ٝثبء ًٞهٝٗب ك٢ اُؼبُْ، ػ٠ِ ٌٓبٗخ اُٞال٣بد  ٝٗبهِ .ك٤وًٝ ًٞهٝٗب ٓؾ٤ِبٝػب٤ُٔب

زبثٜب ٤ٍبٍبد ئك ًُ                                                                                                                                                             .روآت، ٝٛو٣وخ رؼبُٜٔب ٓغ أىٓخ رل٢ْ اُٞثبء اهح اُوئ٤ٌ األٓو٢ٌ٣، أُزؾلح األٓو٤ٌ٣خ، ٝاٗزول ثؼ٘ 

ٝك٢ ٤ٍبم ٛنٙ االٗزوبكاد ًزت أؽٔل ػجل اُجبٍٜ اُوعٞة ك٢ "هأ١ ا٤ُّٞ" اُِ٘ل٤ٗخ: "اٍز٤وع اُؼبُْ "ْٛبّخ كٍٝ ًجوٟ"

ئ٠ُ ؿيٝ كٚبئ٢، كاما ثٜب رَوٜ ػ٘ل أٍٝ آزؾبٕ، ػ٠ِ ْٛبّخ كٍٝ ًجوٟ، ًبٕ ٣ؼٍٞ ػ٤ِٜب ك٢ ؽٔب٣خ اُؼبُْ، ئٕ ٛٞ رؼوٗ 

٣ٌبك ٣ٜيٜٓب ك٤وًٝ ًٞهٝٗب أُورجٜ ثٔزالىٓخ اُْوم األٍٜٝ اُز٘ل٤َخ. ػبئِزٚ ٓؼوٝكخ ٍٝجن اُزؼبَٓ ٓؼٚ أًضو ٖٓ ٓوح، 

٤ٚ٣ٝق: "اُوئ٤ٌ األٓو٢ٌ٣ ُْ ٣أفن ثبُغل٣خ ." 2003ُِٝزن٤ًو ك٤وًٝ ٍبهً ك٢ ٓ٘طوخ ٛٞٗؾ ًٞٗؾ ا٤٘٤ُٖخ ػبّ 

ِٞثخ ٓٞاعٜخ ٝثبء ًٞهٝٗب، ؽز٠ إٔ عٞهخ اإلػال٤٤ٖٓ أُؾ٤ط٤ٖ ثٚ هل اػزجوٝا ثإٔ ٛنا اُل٤وًٝ فلػخ ئػال٤ٓخ أُط

٤ُجوا٤ُخ، ٝاُن١ ػ٠ِ أٍبٍٚ ٝاكن روآت ػ٠ِ اٍزقلاّ كٝاء أُاله٣ب ُؼالط ٛنا اُٞثبء، ٝك٢ ماد ا٤َُبم كول ٝاعٚ اُوئ٤ٌ 

ٍْٜ ٗب٢َٗ ث٢ٍِٞ٤، ثبرٜٔبٜٓب ُِوئ٤ٌ روآت ثبٗزٜبعٚ ٤ٍبٍبد ٓزقجطخ، اٗزوبكاد ًض٤وح، فبٕخ ٖٓ اُل٣ٔووا٤٤ٖٛ ٝػ٠ِ هأ

ٝارٜبٓخ ثبُلَْ ٝاٌُنة رغبٙ اُزؼبَٓ ٓغ ٝثبء ًٞهٝٗب.. اٌُض٤وٕٝ ك٢ أٓو٣ٌب ٝاُؼبُْ ُْ ٣ٌٖ ٣زٞهغ ثإٔ أٓو٣ٌب ثٜنا اُٚؼق، 

 ."ك٢ اُج٤٘بد اُزؾز٤خ، أٝ أٜٗب ؿ٤و عبٛيح ؽز٠ ثبأله٘ؼخ اُٞاه٤خ ػ٠ِ أهَ رول٣و
_ ____________________________________________________________________________ 

                                        أُلز٢: "ًٞهٝٗب" ٗبىُخ رؾزبط ئ٠ُ كوٚ آفو ٣زٞاكن ٓغ اُٞاهغ
 ػب٤ُخ ٕؾ٤خ فلٓخ رولّ اُز٢ اُطج٤خ ٝاُطٞاهْ ٝأُٔو٤ٖٙ األٛجبء ٖٓ األث٤٘ ٖٓو ع٤ِ ئ٠ُ ٌّو هٍبُخ أُلز٢ ٝعٚ

 إٔ ئ٠ُ ٤ًْٓوا ٝعٚ"، أًَٔ ػ٠ِ ٝاعجٌْ أك٣زْ أٗزْ ُْٜ ٝٗوٍٞ ئعالاًل، أٓبْٜٓ ٗ٘ؾ٢٘ "ٗؾٖ هبئاًل: اُْؼت، ُٜنا أَُزٟٞ

 ٝافززْ اُْٜبكح، ٝأٍجبة أثٞاة ك٢ ٣لفِٕٞ ع٤ًٔؼب ْٛ أُو٠ٙ ًٝنُي ًٞهٝٗب ثل٤وًٝ اإلٕبثخ ٗز٤غخ ٣زٞك٠ اُن١ اُطج٤ت

 ًج٤و كٝه ٝػ٤ٌِْ ٝػ٤ٚ، ٝري٤ًخ اإلَٗبٕ ئٗبهح أعَ ٖٓ روبرِٕٞ "أٗزْ ك٤ٜب: هبٍ اإلػال٤٤ٖٓ ئ٠ُ ٝعٜٜب ثوٍبُخ هٍبئِٚ أُلز٢

 ػ٘ٞإ رؾذ أُٖو٣خ اإلكزبء كاه أِٛوزٜب اُز٢ أُجبكهح إٔ أُلز٢، ك٤ِٚخ ٖٓو".ٝأٝٙؼ ربه٣ـ ٖٓ أُٜٔخ أُوؽِخ ٛنٙ ك٢

 ٣أفن ٝإٔ ٝاُزٌبرق ُِزؼبٕٝ ٣ؾزبط ٝاُن١ األ٣بّ، ٛنٙ ك٢ ٗؼ٤ْٚ اُن١ ٞاهغُِ اٍزغبثخ عبءد أ٠ُٝ" اُٖلهخ اػزٔود.. "ًأ٢ٗ

 اُؼبّ ٛنا اُؼٔوح أكاء ٣ٕ٘ٞٝ ًبٗٞا ٖٓٔ اُؼٔوح ثأٓٞاٍ ٣زٖلم ٖٓ إٔ ٓإًلا ، ؽو٤و٢ ٝػ٢ ٓؼوًخ ك٢ ا٥فو ث٤ل ٓ٘ب ًَ

هٍبُخ ئ٠ُ ٖٓ ؽوٓٞا أكاء اُؼٔوح ًٔب ٝعٚ ٓلز٢ اُغٜٔٞه٣خ   ٝى٣بكح. اػزٔوٝا ًأْٜٗ ًٞهٝٗب، ك٤وًٝ أىٓخ مُي كٕٝ ٝؽبُذ

ٛنا اُؼبّ ٝرٖلهٞا ثأٓٞاُْٜ هبٍ ك٤ٜب: "أٗزْ ُْ رؾوٓٞا ٝأثٞاة اُق٤و ٓلزٞؽخ ػ٠ِ ٖٓبهػٜب، ٝثزٖلهٌْ كاٌْٗ ك٢ ػجبكح 

ؽو٤و٤خ ٓزؼل٣خ اُ٘لغ".ٝأّبه ئ٠ُ أٗٚ ثبُزٖلم ثٜنٙ األٓٞاٍ كإ ٕبؽجٜب ٣أفن أًضو ٖٓ صٞاة اُؼٔوح، ألٕ اإلَٗبٕ أُؼزٔو 

ٛت ث٘لَٚ ألكاء أُ٘بٍي، ٝػجبكرٚ ٛنٙ ٣٘زلغ ثٜب ٛٞ كوٜ، ٌُٖٝ اإلٗلبم ك٢ ٍج٤َ هللا ٛٞ ثاعٔبع األئٔخ األهثؼخ ٝاُلوٜبء ٣ن

.ُٝلذ ئ٠ُ إٔ ٤َ هللا ٓ٘لؼزٜب ٓزؼل٣خ ئ٠ُ ؿ٤وٙأ٠ُٝ ٖٓ اُؼٔوح اُ٘بكِخ ٝاُؾظ اُ٘بكِخ، ٝصٞاثٚ أًضو، ألٕ ػجبكح اإلٗلبم ك٢ ٍج

ذ ٖٓ ٓجلأ ْٜٓ ٝٛٞ ٓجلأ اُوؽٔخ ٝاٍْ هللا اُوؽ٤ْ، "ك٘ؾٖ ٗزوعْ ٓؼ٠٘ اُوؽٔخ ئ٠ُ أكؼبٍ ٝػجبكاد ٓجبكهح كاه اإلكزبء اٗطِو

ػ٤ِٔخ ٣َٖ ٗلؼٜب ئ٠ُ اُ٘بً، ٝٗؾون اُٞػ٢ اُؾو٤و٢ ُِ٘ٔ اُْوػ٢ اُن١ ٣زؾوى ػ٠ِ أهٗ اُٞاهغ ك٢ ٕٞهح ػجبكح م٤ًخ 

ًّٔب  .رإك١ كًٝها ٓغزٔؼ٤ًّب ٜٓ

ن عنوا  من غير  صفحة  

 اثٞػ٤ٕٞ عو٣ئخاػلاك /  يكتبها واحد فهمان



 
 هـ          1441رمضان                     (  اثانية و العشرون )السنة  029 العدد                        م  0202 مايو 

10 

 

                                      :اُضوبك٠اُج٤ْو ك٠ ٕبُٕٞ

ٖٓ ًَ ّٜو ،  ؼول ٕبُٕٞ اُج٤ْو اُضوبك٠ ك٠ االص٤ٖ٘ اُضب٣٠ُٗ 

 اُٖبُٕٞ ٛنا اُؼلكٙٞع ٔٞٝٗظوا ُزأع٤َ اُٖبُٕٞ ك، 

                              هٓٚبٕ ٣زؾلس ػٖ ٗلَٚ      :ثؼ٘ٞإ

ئما رؾلس ّٜو هٓٚبٕ اُل٤َٚ ػٖ ٗلَٚ كٔبما ٤ٍوٍٞ ؟! 

قٖبئٔ ًض٤وح  ر٤ُّٔي٠ٗ ػٖ ٤ٍوٍٞ: افز٠ٖ٘ هللا ػي ٝعَ ث

ؿ٤وٟ ٖٓ اُْٜٞه،ٍأؽلصٌْ ػٖ عِٔخ ٜٓ٘ب :عؼَ هللا 

٠٘ هللا ثْوف  ّٖ ٍٖ ٖٓ أهًبٕ اإلٍالّ.ف ٤ٕب٠ٓ هاثغ هً

ٗيٍٝ اُووإٓ اٌُو٣ْ ك٢ ٤ُب٢ُ.عؼَ هللا ك٠ ئؽلٟ ٤ُب٢ُّ؛ ٤ُِخ 

َُ أُق ٍّٜو.عؼَ هللا ٤ٕب٠ٓ  ُٚ اُوله ٢ٛٝ ٤ُِخٌ ػظ٤ٔخٌ رَل

؛ ٍججبً ك٢ رٌل٤و ٓب روّلّ ٖٓ  ٝه٤ب٠ٓ ئ٣ٔبٗبً ٝاؽزَبثبً 

٠٘ هللا ثلزؼ أثٞاة اُغ٘بٕ،ٝئؿالم أثٞاة ّٖ  اُنٗٞة. ف

َِّ ٤ٍُِخ ٖٓ ٤ُب٢ُّ  ا٤ُ٘وإ،ٝرٖل٤ل ا٤ُْب٤ٖٛ. عؼَ هللا ك٢ ً

ًٔب افز٠ٖ٘ هللا ثأ٠٘ٗ ّٜلد أؽلاصب  .ػزوبء ٣ؼزوْٜ ٖٓ اُ٘به

ػظ٤ٔخ ٝهؼذ فال٠ُ ، كول ً٘ذ  ّٜو االٗزٖبهاد، ٝهكغ 

ّ، ُْٝ أًٖ ٣ٞٓبً ّٜواً ٌََُِ ٝأُزواف٤ٖ ٌُٖٝ ها٣خ اإلٍال

اُووث٠ ئ٠ُ هللا ثبُؼَٔ ٝاُغٜبك، ُٝنُي كول ٝهؼذ ك٢ّ أْٛ 

األؽلاس ػ٠ِ ٓو اُزبه٣ـ أمًوٌُْ  ٜٓ٘ب:ك٢ اَُبثغ ػْو ك٢ 

اَُ٘خ اُضب٤ٗخ ُِٜغوح ٝهؼذ ؿيٝح ثله اٌُجوٟ.ك٢ اَُ٘خ 

اُضبٓ٘خ ُِٜغوح ًبٕ كزؼ ٌٓخ، ٕٝبكف ا٤ُّٞ اُؼْو٣ٖ 

.ٝك٢ اَُ٘خ اُضبُضخ ُِٜغوح ٝثبُزؾل٣ل ٤ُِخ اُٖ٘ق ُٝلد  ٢ّ٘ٓ

 اثٜ٘ب اُؾَٖ ه٢ٙ هللا ػٜ٘ٔب. كبٛٔخ ث٘ذ اُ٘ج٢

ك٢ ٗلٌ اَُ٘خ  ٍو٣خ فبُل ثٖ ا٤ُُٞل ُٜلّ اُؼيٟ ئهٍبٍ

هلّٝ ٝكل صو٤ق ػ٠ِ  هٓٚبٕ ك٠ اَُ٘خ اُضبٓ٘خ ُِٜغوح. 5ك٢

هٍٍٞ هللا ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ك٢ اُؼبّ اُزبٍغ ٓؼ٤ِٖ٘ 

ْٜٓ.ٝك٠ اُؼبّ اُؼْو٣ٖ ٖٓ اُٜغوح رْ اُلزؼ اإلٍال٠ٓ ئٍال

هبّ ٕوو هو٣ِ  ُٖٔو ػ٠ِ ٣ل اُوبئل ػٔوٝ ثٖ اُؼبٓ.

رْ  بألٗلٌُث ثزأ٤ٌٍ كُٝخ ئٍال٤ٓخ ه٣ٞخ ٢ٛ اُلُٝخاأل٣ٞٓخ

 كزؼ ػٔٞه٣خ ثؼل إٔ اٍز٘غلد آوأح َِٓٔخ ث٘لاء

.ًٔب ّٜلد ٓؼوًخ ؽط٤ٖ ا٤ُْٜوح ٝاُز٢ اٗزٖو  ٝآؼزٖٔبٙ

اُل٣ٖ األ٣ٞث٢ ػ٠ِ ا٤ُِٖج٤٤ٖ ٝكزؼ ث٤ذ أُولً  ك٤ٜب ٕالػ

ك٢ ٓؼوًخ ػ٤ٖ عبُٞد  أُـٍٞفوط ٍِطبٕ ٖٓو هطي .

اٗزٖبهاد  ٝاٗزٖو ك٤ٜب.ٝك٠ اُؼٖو اُؾل٣ش ّٜلد أػظْ

( 73)ػجٞهاًزٞثوٖٓوٝاألٓخ اُؼوث٤خ ػ٠ِ ا٤ٌُبٕ ا٠ٗٞ٤ُٜٖ

                                         ٛـ. 1393هٓٚبٕ  10ّ /أُٞاكن  1973 /أًزٞثو 6ك٠  

 اػلاك ك/ؽَٖ ف٤َِ 

                             ٗلٝح عٔؼ٤خ أ٢ُٝ اُؼيّ اُل٤٘٣خ   ٗلٝح اُغٔؼخ:

 ح ٝل٘اُرأع٤َ ٝبئؾخ ًٞهٝٗبثَجت عاٍزٔواها ُؾبُخ اُؾظو 

   اُ٘لٝح .ٗلؾخ هٓٚب٤ٗخ ر٘ٞة ػٖ نٙ ك2020ٜاثو٣َ ك٢

                                              ٤ُٝب٤ُ٘ب ًِٜب هلهُ  أ٣بٓ٘ب ًِٜب ثلهُ                 

ُول أًوّ هللا رؼب٠ُ ا٤َُِٖٔٔ ثبٗزٖبهْٛ ك٢ ثله ْٝٛ هِخ، 

ٖٓ أُق ّٜو، ٌُٖٝ األئٔخ  ًٔب أًوْٜٓ ث٤ِِخ ٢ٛ ف٤و

٠ِٕ –اُٞاهص٤ٖ ٣إًلٕٝ ثإٔ ٖٓ ٍبه ػ٠ِ كهة أُٖطل٠ 

ٝػ٠ِ ٜٗظ أَٛ ث٤زٚ األٜٛبه ٕٝؾبثزٚ  -هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ

أٌَُ األثواه، كإ أ٣بْٜٓ ًِٜب رٌٕٞ ٤ًّٞ ثله، ٤ُٝب٤ُْٜ 

ًِٜب رٌٕٞ ٤ُب٢ُ هله؛ ك٤ٌق ٣ز٠َ٘ ُ٘ب مُي ؟ هثٔب ًبٗذ 

–و٘بٛب ك٢ ؽ٤بر٘ب اُواٛ٘خ كهًٝ ؿيٝح ثله اٌُجوٟ ُٞ ٛج

 كٔضالً ٓجلأكإ أ٣بٓ٘ب ر٤ٖو ثلهاً،  -ٝٛنا أٓو ٤َٓٞه

ػ٤ِ٘ب إٔ ٗطجوٚ ك٢ ؽ٤بر٘ب ألٕ اُوٍٍٞ أُإ٣ل  ؛اُْٞهٟ

ثبُٞؽ٢ ّبٝه ٕؾبثزٚ اٌُواّ ٣ّٞ ثله، ثَ ٝٗيٍ ػ٠ِ هأ٣ْٜ 

كٜنا هٍٍٞ ٓإ٣ل ٖٓ  اُلػبء؛  ػ٘لٓب اٍزجبٕ ُٚ ٝعبٛزٚ.

له ك٢ كػبء ؽبه، كِٔبما ٗـلَ أَُبء ٌُٝ٘ٚ اٗقوٛ ٤ُِخ ث

ػٖ اُلػبء ؟ كٜٞ ٣٘لغ ٓٔب ٗيٍ ٝٓٔب ُْ ٣٘يٍ، ٝال ٣وك 

اُجالء ئال اُلػبء، ٕٝلم هللا ئم ٣وٍٞ )اكػ٢ٗٞ أٍزغت 

ًبٕ اُٖؾبثخ ك٢ ثله ٝالؤْٛ هلل  اُٞالء ٝاُجواء:ٌُْ(.

ُٝوٍُٞٚ، ٝثواءرْٜ ٖٓٔ ؽبك هللا ٝهٍُٞٚ، كبُٖل٣ن أثٞ 

ْٜ أؽل ث٤٘ٚ ٖٓٔ ُْ ٣ٌٖ هل ثٌو ٣ؾبهة ْٓو٢ً هو٣ِ ٝك٤

٣وٟ أفبٙ  -ه٢ٙ هللا ػ٘ٚ–آٖٓ ثؼل. ٝٛنا ٖٓؼت اثٖ ػ٤ٔو 

أُْوى أثب ػي٣ي أ٤ٍواً ٣ّٞ ثله، ك٤وٍٞ ٥ٍوٙ ّل ٝصبهٚ، 

كإ أٓٚ ماد ٓبٍ، ٍزلزل٣ٚ ٓ٘ي ثبٌُض٤و؛ ك٤وٍٞ أثٞ ػي٣ي: 

أٛنٙ ٕٝبري ث٢ ؟ ٤ُوك ٖٓؼت ثإٔ ٖٓ أٍوى ٛٞ أف٢ 

بٓ ٣زق٠ِ ػٖ ٕبؽجٚ ٝهك٤وٚ كٝٗي. ٝماى ٍؼل اثٖ أث٢ ٝه

  ؽز٠ رٔيهٚ ٤ٍٞف ا٤َُِٖٔٔ. ثٌٔخ، أ٤ٓخ اثٖ فِق،

ًبٕ ًَ ٝاؽل ٖٓ أَٛ ثله ٣إصو أفبٙ ػ٠ِ  :ُٔؾجخ ٝاإل٣ضبها

ٗلَٚ ٣ٌٕٝٞ أهوة ٖٓ ٤ٍٞف اُؼلٝ ؽز٠ ٣ؾلع ؽ٤بح أف٤ٚ 

٣ٝلٞى ٛٞ ثبُْٜبكح. ثٜنٙ أُجبكب ٝؿ٤وٛب ئما ٛجو٘بٛب ك٢ 

.أٓب ٤ُب٤ُ٘ب كِٞ ّـِ٘بٛب ؽ٤بر٘ب ر٤ٖو ؽ٤بر٘ب ًِٜب ثلهاً 

ثٔلاهٍخ اُووإٓ اٌُو٣ْ ٝاُؼَٔ ثٚ، ٝروى اُْؾ٘بء ٝأُالؽبح 

اُز٢ هكؼذ ٖٓ أعِٜب ٤ُِخ اُوله، ٝؽوٕ٘ب ػ٠ِ ه٤بّ عيء 

ٖٓ ا٤َُِ، آٓو٣ٖ ثبُٔؼوٝف ٝٗب٤ٖٛ ػٖ أٌُ٘و، ٓؼطو٣ٖ 

األٗلبً ثنًو هللا ٝاُٖالح ػ٠ِ ف٤و األٗبّ؛ كؾ٤ٖ ماى ر٢ٖ 

 هله، ٝهللا ٣وٍٞ اُؾن ٝٛٞ ٣ٜل١ اَُج٤َ. ٤ُب٤ُ٘ب ًِٜب ٤ُب٢ُ
 اػلاك/أَُزْبه ٗبٕو اُي٣بد

https://www.arageek.com/l/%d9%85%d9%86-%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d9%88%d9%84
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 اػلاك/أُٖو١ أك٘ل١             ٙؾٌبد...ُّٝو اُج٤ِخ  ٓب ٣ُِٚؾي            :ُٔ٘ٞػبدٕلؾخ  ا

           
 الجٌش  االبٌض الذي ٌحمل هموم الكورونا فً مصر والعالم

        
 الجهل و الُحمق أعدى أعداء االنسان                                          

       
ُّو اُج٤ِخ ٓب ٣ُِٚؾي                                        
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We talk too much… 

 
Jalaluddin Rumi says, “Unity is peace, and silence”, and then addresses God, 

“Forgive my talking so much.”  

We talk a lot, and everyone has to say something on everything. Back in the day 

people used to talk about politics all the time. Now they talk about politics, 

religion, health issues, and all sorts of things. Silence is sometimes a virtue. And 

talking too much does not only disturb or jeopardize others but is also a sort of 

self-distraction and self-damage. We burn out when we talk too much. And 

those who cannot stop talking may come off as snobbish and full of themselves, 

because they assume that they are experts on everything. Discursiveness is not a 

sign of intelligence; in fact, it is silence that indicates a thirst for knowledge and 

a genuine willingness to learn. People nowadays get excited too easily to the 

extent that they cannot keep their mouths shut. Resisting the desire to talk is not 

easy in the age of social media, but self-discipline has become more critical 

than ever as we are faced with invisible, biological threats.  

The title of Rumi’s Sufi poem is “Green Ears Everywhere”. The title itself is a call for 

listening rather than talking and sharing everything with everyone.  

Selected by : Ahmad Nasser 


