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 الحقبة الناصرية –مصر فى الستينات من القرن العشرين 
________________________________  

  اتفاق الدوحة وبداية الطريق   :       لعددكلمة ا   *     
 الرئاسة االبدية ظاهرة افريقية:   قضية للمناقشة  *     
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 كلمةالعدد: اتفاق الدوحة وبداية الطريق
كان التفاق المصالحة اللبنانية والذى تم بمبادرة 

قطرية اكبر االثر فى نفوس الجماهير العربية 

ام اللحمة التى كانت قد فقدت االمل فى التئ

العربية مرة اخرى ولكن جاء اتفاق الدوحة 

ونتائجه ببصيص االمل فى وحدة الصف العربى 

وقد صاحب هذا االتفاق بوادر , مرة اخرى 

االخبار عن اجتماعات تركيا فى اللقاءات غير 

المباشرة بين سوريا واسرائيل وكذلك اتفاق 

الهدنة بين حماس واسرائيل باشراف مصرى و 

أت الجماهير العربية فى غزة وفى وهكذا بد

الجوالن تتنسم رياح االمل فى ان تعود الحياة الى 

وكما طالبت , , تلك االراضى العربية المحتلة 

سوريا بعودة الجوالن مقابل السالم وكذلك وافقت 

حماس على لسان خالد مشعل فى القبول بدولة 

وبها القدس عاصمة  67فلسطينية على حدود 

نكون قد بدأنا اول الطريق ونكون قد لهذه الدولة 

....حددنا الهدف والوسيلة   

وقد يقول قائل ولكن اين كل فلسطين التاريخية 

وهنا نقول له ان الحصول , وكيف نعترف بالعدو 

على الممكن اليوم والعمل على الحفاظ عليه 

بوحدتنا ثم بعد ذلك نترك التاريخ يجيب على هذا 

ق كل مانريد فى الغد السؤال عندما يأتى جيل يحق

  .....وليس الغد ببعيد , ان شاء اهللا 

 إقرأ فى هذا العدد
  اتفاق الدوحة وبداية الطريق العددكلمة *
  2بقلم رئيس التحرير                           ص 

مصر فى الستينات من القرن :صورة الغالف   *

طارق /   اختيار(  العشرين الحقبة الناصرية  
     3ص                                 )المرسى

   اخبار الجالية المصرية *
  4ص                        احمد مرسى/ اعداد (

  5ص      آباء وابناء                   *  
     االمانى والحياة قصيرة  قصة ومعنى كبير*   

  5محمود احمد اسعد               ص/ اختيارم
                      والمعراج االسراء:  قرات لك *  

  7احمد شندى          ص/ اختيارمحاسب     
  
  8ص )           بنت النيل(  لك يا سيدتى  *
  

  الرئاسة االبدية ظاهرة افريقية  قضية للمناقشة*

          9ص المصرى افندى                           / بقلم 
              ال فتة ألحمد مطر  :  ركن االدب  * 

  10ص                            اعداد ابن البشير

قواعد السعادة      ن غير  عنوانصفحة م*

اعد هذا العدد  )طارق عبداللطيف /اعداد م (السبع 
  11ص                              محمد ضياء

  )انا الدنيا  (  منوعاتصفحةال*
  12ص                    حسن كامل/اعد اد  م

   
AL BASHIR MAGAZIN                

  13ص                                         
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  الحقبة الناصرية –مصر فى الستينات من القرن العشرين صورة الغالف 

وزميله فى الذى جاء له صديقه يقول له أن جاره  )1966عام ( المحلة الكبرى فىال ننسى قصة العامل  إننا

وليس فى بيته لقمة عيش تطعم زوجته وأوالده الصغار فأخرج العامل من جيبه  عليهمصنع النسيج قبض 

 العاملالتالى قبض على  وفى اليوم. هذه كل ما فى جيبى : قرشا وقدمها لصديقه وهو يقول له  عشرخمسة 

بواقع سنة سجن عن كل  شاقةا أشغال وقدم الى المحكمة العسكرية العليا وحكم عليه بالسجن خمسة عشر عام

أنه ساعد أسرة مسجون سياسى تكاد تموت من الجوع ومنذ ذلك اليوم دخلت  جريمته وكلقرش تبرع به  

يعد أحد  لمومنذ ذلك اليوم . طرة مع المسجون عبد الغفار الذى تبرع بمبلغ خمسة عشر قرشا  ليمانالمروءة 

التى أقيم لها ا حتفال فى االتحاد االشتراكى حضره  )1965(  الجامعةال ننسى قصة طالبة  ونحن.يساعد جائعا 

قدمت تقريرا ضد شقيقها ألنه ينتقد فى البيت رئيس الدولة واعتبرت وشايتها  ألنهابعض الوزراء تكريما لها 

هذا  الى) ده أمام أوال لسياسةومنذ ذلك اليوم لم يعد أحد يتكلم فى ا . منتهى الوطنية واألخالق الكريمة  بأخيها

وهذا تاريخ عبد  والمدهشوالعاطفى واألسرى فى مصر طوال حكم عبد الناصر  الخلقىالحد وصل المستوى 

العامة التى أفسد  المسائلعلى أن تتحدث فى   عجيبةجرأة   نفسهامن أبنائه سيدة تجد من  ترىأن   الناصر

يين التى تركها لها أبوها من دماء هذا الشعب وكان المظنون أن تكتفى بالمال.  مصرأبوها كل شىء فيها فى 

بهذه العجيبة  يحدثنا.التى ما تزال تستمتع بها هذه السيدة وإخوتها بالتنقل فى جميع أرجاء العالم  الماليينهذه 

تستطيع أن تنفى عن المرحوم والدها أنه  الفالسيدة هدى عبد الناصر : ( محمد بركاتبمقال كتبه األستاذ 

ثم بافتعاله .  عليهاللهجوم  تمهيداقواتها على حدود سوريا   تحشدوبة السوفيت من أن إسرائيل بتصديقه أكذ

وكانت الهزيمة التى أضاعت . لها  مستعدينقد ساقنا الى حرب ضروس لم نكن . دائما القرارات المصيرية 

من زهرة الشباب ونهب  والهوان فضال عن استشهاد األلوف الذلسيناء والجوالن ولضفة وألبست العرب لباس 

التى ضاعت على الشعب وإغالق القناة وتدمير مدنها وتهجير أهلها وغير ذلك  الجنيهاتآبار البترول وماليين 

فى نظرها هزيمة  يعدالمتعددة الجوانب التى ال يمكن أن تخفى عن إبنة الرئيس الراحل ولكن ذلك ال  المآسىمن 

ولقد نشأت سيادتها فى جو سياسى كان يتاجر بالحروب  تغرببمسعلى أى حال فليس ذلك  ولكن.للعرب 

أن المرحوم عبد  والمعلوم.انتصرنا واألناشيد والخطب والنثرية ثم ال شىء بعد ذلك  بأنناالخاسرة ثم يمأل الدنيا 

كانوا يحتلونها فى  التىوافق أن يتم جالؤهم عن القاعدة   1954فى محادثاته مع اإلنجليز سنة  الناصر

كاملتين على توقيع اإلتفاقية علىأ ن يكون من حقهم أن يعودوا اليها إذا ساعدت  سنتينقةالقناة بعد مضى منط

صارح  1954سنة  أكتوبروفى الخطبة التى ألقاها الرئيس الراحل بميدان عابدين فى . الدولية الى ذلك  الظروف

ما توصل اليه جمال عبد الناصر بأنه  فناوصالشعب فيها بأن ذلك كان أقصى ما استطاع أن يحصل عليه يومئذ 

استثارته جرأة السيدة هدى عبد الناصر على الحقائق التى  السياسةرأى رجل ال دخل له فى  هذا) .إعجاز 

  .وما جنته يداه على هذا الشعب  أبيهايعرفها العالم عن 
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   أخبار رابطة المصريين
  08- 06-13 لجنة الرابطة اجتماع

  .ماع الرابع والموافقة عليه عرض مذكرة االجت -1

مناقشة اخر تطورات  الئحة الرابطة والمكلف   -2

ياسر حمدان وقد تم عرض مسودة / بها الزميل 

الالئحة واهم نقاطها وتم مناقشتها الموافقة المبدئية 

عليها على ان يتم توزيعها على جميع االعضاء 

مجلس  ( الموافقة على بتشكيل - 3وموافقتهم عليها

فى الرابطة على ان  يكون من اساس )  كماءالح

عملها دعم العالقات بين جميع الزمالء وفض 

احمد شلبى بتشكيل /الخالفات على ان يقوم الزميل 

اللجنة  و ابالغ  الزمالء المختارين للجنة الحكماء 

مناقشة   -4.بالبدء فى تفعيل نشاط اللجنة فورا 

م الموافقة موضوع  الحفل العائلى لجميع الزمالء وت

على ان يستمر عمل اللجنة المنظمة للحفل والمكونة 

احمد  –الزمالء احمد مرسى  متولى عطية ( من 

الموافقة  -5وحتى انتهاء موسم االجازات) فتحى

/ على تأجيل  موضوع االقتراح المقدم من الزميلين 

سيد عبد العظيم ومنصور عبد اللطيف فى امكانية 

بطة فى مشروع انشاء مشاركة الزمالء فى الرا

  . مبنى سكنى فى الدوحة الى اقرب فرصة قادمة 

تم االتفاق على ان يكون اجتماع اللجنة القادم  -7

بعد موسم االجازات وان يتم دعوة االعضاء 

الجتماع الرابطة العام الرابع قى االسبوع االول من 

 .2008شهر سبتمبر 

  احمد مرسى  عضو اللجنة االجتماعية/ اعداد  

  آباء  و ابناء
بظهور نتيجة الثانوية العامة ونجاح االبناء 
واستعدادهم للحاق بالدراسة الجامعية حيث 

وهنا تكمن , يحدد آل منهم مستقبله وحياته 
الخطورة فاسوأ ما يقوم به االباء هو تحديدهم 

وهو شعورطيب ولكنه غير صحيح فكل , لمسار
اته ابن من االبناء له ميوله وقدراته وامكالني

وهذا هو الذى يحدد مساره واختياره فى تحديد 
فمايصلح للبعض ال يصلح , دراسته الجامعية 

لآلخر و وللداللة على ما نقول نسترجع 
المسلسل الناجح للفنان نور الشريف فى قصة 

لن اعيش فى ( احسان عبد القدوس الشهيرة 
والذى فيه اراد االب من ابنه ان ) جلباب ابى 

ه ولكن االبن آان يرفض ويأبى يكون امتداد ل
ان موضوع التعليم الجامعى والذى ...ذلك 

اصبح ضرورة من ضروريات الحياة ال يجب 
ان نترآه بال ضابط وإال فإن االجيال الجديدة 

والتى سوف تكون هى المستقبل للبالد لن 
تكون مهيأة للحياة الجديدة وسوف نبنى جيال 

ن تحديات ليس مستعدا لما سيالقيه فى حياته م
ولهذا فقضية التعليم الجامعى هى , وصعوبات 

ويجب ان تتضافر , فى حقيقتها قضية قومية 
ونعود لموضوع الثانوية .آل الجهود لها 

العامة ونتيجتها وننصح االبناء قبل االباء ان 
يدققوا النظر فى تحديد مسار تعليمهم وان 

يختاروا االصلح والمناسب لهم بغض النظر 
وليس معنى ذلك , ت االباء واالسرة عن تمنايا

ان نخالف رغبات االسرة ولكن ان يشترك 
الجميع اباء وابناء فى اختيارات خطوات 

  التعليم الجامعى
          

  ابن البلد/اعداد
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  والحياة قصيرة.... االمانى قصة ومعنى كبير   

                     
أمنيات في الزوجة والعمل والمركز االجتماعي , هي األمنيات التي تحدو أذهاننا صباح مساء كثيرة

ال , والمال والمسكن ولكن من منا جلس مع نفسه يتفكر في شكل الخاتمة التي يرجوها لهذه الحياة

إال شك أن الناس يتفاوتون في أمنياتهم ورؤاهم لهذه اللحظة وما من شك أن هذا االختالف ما هو 

لما نزل الموت  **:انعكاس ألحالم حياتهم كلها فتعالوا بنا نتأمل كيف تمنى اآلخرون خاتمتهم

يا بنيتي ال : فقال  بالعابد الزاهد عبد اهللا بن إدريس اشتد عليه الكرب فلما اخذ يشهق بكت ابنته

  ..كلها ألجل هذا المصرع .. تبكي فقد ختمت القرآن في هذا البيت أربعة آالف ختمة 

أما عامر بن عبد اهللا بن الزبير فلقد كان على فراش الموت يعد أنفاس الحياة وأهله حوله يبكون  

 فبينما هو يصارع الموت سمع المؤذن ينادي لصالة المغرب ونفسه تحشرج في حلقه وقد أشتد

 !!.. خذوا بيدي: نزعه وعظم كربه فلما سمع النداء قال لمن حوله 

.. !! سبحان اهللا : قال !! وأنت على هذه الحال: قالوا .. إلى المسجد: قال ..إلى أين ؟ : قالوا 

فحملوه بين رجلين فصلى ركعة مع اإلمام ثم مات في  أسمع منادي الصالة وال أجيبه خذوا بيدي

 .. نعم مات وهو ساجد سجوده

العبادة  وأنت أنت يعني في!! ما يبكيك : واحتضر عبد الرحمن بن األسود فبكى فقيل له  

أبكي واهللا أسفاً على الصالة والصوم ثم لم يزل يتلو حتى : فقال ..والزهد والخضوع .. والخشوع 

 .. مات

من يصلي لك يا يزيد إذا متّ ؟ ومن : أما يزيد الرقاشي فإنه لما نزل به الموت أخذ يبكي ويقول 

 ..يصوم لك ؟ ومن يستغفر لك من الذنوب ثم تشهد ومات 
 

 محود محمد اسعد/ ميل اختيار الز
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  االسراء والمعراجقرأت لك          
  

إخوةَ اإليمان، إن االسراء والمعراج من معجزات رسوِل اِهللا صلى اهللا عليه 

أما االسراء فثبتَ بنص القرءانِ والحديث الصحيحِ، فيجب االيمان بأنَّه .وسلم

وقد جاء . ةَ الى المسجد األقصىصلى اهللا عليه وسلم َأسرى اهللا به ليالً من مكَّ

 الً{في تفسيرِ اآليةلَي هدبي َأسرى بِعالَّذ انحبس { دالتَّباع في اللُّغَة حبالس

  .ومعنى سبِّح اَهللا تعالى أي بعّده ونزِّهه عما ال ينبغي

عبودية غايةُ الشَرف ونسبةُ النبيِّ الى ربِّه بوصف ال. أي بمحمد} بِعبده{وقوله 

 بالذكّرِ؟ ذلك لتخصيصه اآلية في هذه هخَص ماِهللا كثير فَل ادبع للرسوِل ألن

مع أن اإلسراء ال يكون إال } لَيالً{إنَما قال } لَيالً{وقولُه تعالى .بالشَّرف األعظم

سري به في بعضِ الليِل في الليل ألنه أراد به تأكيد تقليِل مدة االسراء فإنَّه ُأ

إنّما } مّن الْمسجِد الْحرامِ ِإلَى الْمسجِد اَألقْصى{وقولُه تعالى .من مكةَ الى الشام

سمي المسجد الحرام لحرمته أي لشَرفه على سائرِ المساجد ألنَّه خُص بأحكامٍ 

لبعد المسافة بينَه وبين المسجد  والمسجد األقصى إنما سمّي بذلك.ليستْ لغيره

قيَل ألنّه مقَر األنبياء ومهبِطُ المالئكة، } الَّذي باركْنَا حولَه{وقولُه تعالى .الحرامِ

أي إلى حيثُ } ِإنّي ذَاهب ِإلَى ربِّي سيهدينِ{لذلك قاَل ابراهيم عليه السالم 

الشامِ ألنه عرفَ بتعريف اِهللا إياه أن الشام مهبِطُ وجهني ربِّي أي إلى برِّ 

قال تعالى   .الرحمات وأن أكثر الوحيِ يكون بالشامِ وأن أكثر األنبياء كانُوا بها

أي ما رأى تلك الليلةَ من العجائبِ واآليات التي تَدلُّ على } ِلنُرِيه من آياتنَا{

  منقولة من موقع اسالم اون الين                                                                         .قدرة اهللا
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             لك يا سيدتى
 

 

 على الحتوائه الشرايين تصلب من والوقاية بالدم الكلسترول نسبة خفض :التمر في التي الفوائد الى انظروا

 ج وفيتامين والبوتاسيوم الصوديوم على الحتوائه السموم من الوقاية  الفلور على ئهالحتوا األسنان تسوس منع ·.البكتين

 على الحتوائه العظام ولين للكساح عالج 12-ب وفيتامين والنحاس الحديد على الحتوائه (األنيميا) الدم لفقر عالج

 العام للضعف عالج- البوتاسيوم على الحتوائه التركيز وضعف الشهية لفقدان عالج - أ وفيتامين والفوسفور الكالسيوم

 مضاد- البورون على الحتوائه المخ ولسرطان للروماتزم عالج- والنحاس المغنيسيوم على الحتوائه القلب وخفقان

 األمعاء بسرطان اإلصابة منع- السرطان مرض يعرفون ال الواحات سكان أن لوحظ وقد السلينيوم على الحتوائه للسرطان

 الحتوائه والنفاس والوالدة الحمل مراحل ولتسهيل بالمرارة الحصيات تشكل وتقليل البواسير مرض من ةوالوقاي الغليظة

 لجفاف عالج- أ وفيتامين البورون على الحتوائه الجنسي للضعف عالج  -الهضم السريعة والسكريات الجيدة األلياف على

 العصبي الهضمي الجهاز ألمراض عالج- أ يتامينف على الحتوائه الليلي العشى ومرض العين قرنية وجفاف الجلد

 والتهاب الفم لتجويف المخاطية األغشية والتهاب العينين وإجهاد الشعر لسقوط عالج 12- ب فيتامين على الحتوائه

 لمرض عالج- النياسين فيتامين على الحتوائه الجلدية لإللتهابات عالج   12-ب فيتامين على الحتوائه الشفتين

 الجلد على حمراء بقع وظهور الدموية األوعية تقلص التنفس وضيق القلب وخفقان للجسم العام الضعف وهو طاألسقربو

 عدد استخالص يمكن التمر، من- .االسكوربيك حامض أو (2)ج فيتامين على الحتوائه وذلك واألسنان العظام في وضعف

 قبل إليها المشار األمراض لعالج الطبية للوصفات كعقاقير الستخدامها والفيتامينات الحيوية والمضادات األدوية من كبير

 األوعية وضعف اللثة أمراض عالج- والبوتاسيوم والصوديوم الكلور على الحتوائه المعدة في الحموضة عالج .(ذلك

 لللطف تعطيه شىء احسن أن اقول عندي ومن .ج فيتامين على إلحتوائه والغضاريف العضالت وضعف الشعرية الدموية

 ( تمرات بسبع تصبح من ) : وسلم عليه اهللا صلى عنه الصحيح في ثبت .تحصى ال فوائد من له لما ...التمر هو ليأكله

 وثبت.. ( أهله جياع فيه التمر بيت ): قال أنه عنه وثبت ( سحر وال سم اليوم ذلك يضره لم العالية تمر من ): لفظ وفي

 الريق على وأكله الباه في يزيد للطبع ملين للكبد مقو والتمر مفرداً وأكله الخبز،ب التمر واكل بالزبد، التمر أكل أنه عنه

 اهللا سبحان...التمر في هذا كل ....عديدة فوائد بأنواعه للتمر وأيضاً الدود يقتل
 
  

  نت النيلب/إعداد                                                                                           
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  :قضية للمناقشة 
  !!!       الرئاسة االبدية ظاهرة افريقية                     

  

من الغريب والممتع فى نفس الوقت ان قارة افريقيا بها اقدم رئاسة بل واطول رئاسة فى العالم 

ر هيرية الليبية العظمى وهو رئيس الدولة منذ سبتمباك الرئيس معمر القذافى رئيس الجمفهنا

ال هناك الكثير وكذلك الرئيس موجابى رئيس زيمبابوى وهو زعاما وما 39اى حوالى  1969

هد يجال ا زاكمل عامه الرابع والثمانون وما رئيس للبالد منذ ما يقرب من الثالثين عاما بل إنه

ة تبدأ هذه االيام اى انه اذا استمر فى الحكم سوقف يكون حتى حصل على فترة رئاسية سادس

  ......واالمثلة كثيرة وواضحة للعيان  لتسعين عاما فوق ا

إن ظاهرة فترات الرئاسة الطويلة والممتدة حتى نهاية العمر وطول االجل هى ظاهرة فريدة بل  

واصبحت ظاهرة افريقية و وذلك طبعا ليس ألن دول افريقيا من الدول الفقيرة ذات االمية 

  .يرة ن هذه القارة الكباة فى بلدنعدام الثقافة االنتخابيالمتفشية ولكن ايضا إل

والسؤال هنا لماذا التعجب من هذه الظاهرة اذا كان هؤالء الحكام اصحاب فترة الحكم الطويلة جدا 

  )بالروح بالدم نفديك يا زعيم( هم بعينهم الزعماء الذين اختارتهم الشعوب وهتفت باسمائهم 

النضالى  ماال يشفع لهم تاريخه, اليس هؤالء الزعماء وهم فى شبابهم كانوا القدوة لشعوبهم 

  ........الكبير فى ان يتمسكوا بكرسى الحكم ويستمروا حكاما مدى الحياة 

إننا النلوم هؤالء الحكام فى استمرارهم وتمسكهم بالرئاسة  وال نلوم الشعوب فى سكوتهم 

وصمتهم  ورضاهم  باالمر الواقع  ولكن نلوم القدر الذى لم يسمح بان يولد فى افريقيا من عامة 

ستطيع أن يحمل عبء المسؤلية ويريح هؤالء الزعماء ويعفيهم من الرئاسة ذلك الناس من ي

وال نملك اال الدعاء هللا ان يولى علينا من يصلح وال يولى , العبء الكبير وتلك المسؤلية العظيمة 

  .علينا من اليرحمنا وال يخافه سبحانه وتعالى 

  
 

  المصرى أفندى/ بقلم                                                                                     
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  أحمد مطر/ لشاعر الفتة ل       حلماً خائنا              :ركـن  االدب 
  هل أنت الذي أنجبتنا ؟: قلت للحاآم
  .لست أنا… ال: قال

  هل صّيرك اهللا إلهًا فوقنا ؟: قلت
  .حاشا ربنا: قال

  منا ؟هل نحن طلبنا منك أن تحك: قلت
  .آال: قال

  هل آان لنا عشرة أوطان: قلت
  و فيها وطٌن مستعمل زاد على حاجتنا

  فوهبنا لك هذا الوطنا ؟
  .و ال أظن هذا ممكنا… لم يحدث: قال

  هل أقرضتنا شيئًا: قلت
  على أن تخسف األرض بنا

  إن لم نسدد دْيننا ؟
  .آال: قال

  مادمت، إذن، لست إلهًا: قلت
  أو أبًا

  خبًاأو حاآمًا منت
  أو دائنا  أو مالكًا

  فلماذا لم تزل، يا ابن الكذا، ترآبنا ؟
  .و انتهى الحلم هنا …

  :أيقظتني طرقاٌت فوق بابي
  .افتح الباب لنا يا ابن الزنى

  .افتح الباب لنا
  إن في بيتك حلمًا خائنا
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  اللطيف عبد طارق/  م اعداد          فهمان واحد يقدمها         " عنوان غير من صفحة   "
 

 السعادة السبع قواعد
  

حقكتكره أحدا مهما أخطأ في  ال (1) 

تقلق أبدا ال (2) 

شأنك  في بساطة مهما عال  عش (3) 

البالءخيرا مهما كثر  توقع (4) 

كثيرا و لو حرمت أعطي (5) 

 (6) ولو القلب يقطر دما   ابتسم

تقطع دعاءك ألخيك بظهر الغيب ال (7) 

       

 ى النبي أحبك في اهللا صل عل ألني  

  

تدمع من خشياك واجعلنا يا  عيوننايا عزيز يا جبار اجعل قلوبنا تخشع من تقواك واجعل  اللهم

الدعاء اجعله مع حبيبك ورسولك  هذارب من أهل التقوى وأهل المغفرة يا رب الذي يرسل 

 كثيراالمصطفى صلى اهللا عليه و على اله وسلم تسليما 

  اللهم انى اسالك رضاك ورضى والدى

 اللهم انى اسالك ان تغفر المى وابى وأن ترحمها

  كمان ربيانى واحسنا تربيتى وأن تجعل مثواهم الجنه

  اللهم ال تحرمنى االجابه
 

  محمد ضياء/اعد هذا العدد                                                               
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   كامل حسن/ اعداد              المنوعات صفحة                          

  !!! الدنيــــــا أنـــا
  عيونها وسحر جمالها وأعجبني رأيتها فتاة من الزواج أريد : ألبيه قال فتى أن يحكى

  ؟ يابني لك أخطبها حتى الفتاة هذه أين :وقال مسرور فرح وهو عليه رد

 من ليست الفتاة هذه إن يابني : اسمع البنه وقال ,بها أعجب البنت هذه األب ورأى.. ذهبا فلما

 الولد اندهش. مثلي عليه وتعتمد الحياة في خبرة له رجل يستاهلها هذه ,لها التصلح وأنت مستواك

 ليحلوا الشرطة لمركز وذهبا تخاصما. أنت وليس ياأبي سأتزوجها أنا بل كال : له وقال أبيه كالم من

 الولد أم األب تريد من نسألها لكي الفتاة أحضروا :لهم قال ,قصتهما للضابط قصا المشكلةوعندما لهم

 مرموق لشخص تصلح بل لكما تصلح ال هذه:لهم وقال ,وفتنته حسنها من انبهر الضابط رآها ولما

 إال يتزوجها ال هذه :قال الوزير رآها وعندماالوزير إلى وذهبوا الثالثة وتخاصما مثلي البلد في

 سأحل أنا قال حضروا وعندما البلدة أمير إلى ألمرا وصل حتى عليها تخاصمو وأيضا مثلي الوزراء

 جميعا وتجادلوا , مثلي أمير إال يتزوجها ال هذه بل قال األمير رآها فلما, الفتاة أحضروا ,المشكلة لكم

 أنا ً أوال يمسكني والذي خلفي تركضون وأنتم أركض سوف!! الحل عندي أنــا : الفتاة قالت ... ثم

 والوزير والضابط األب و الشاب خلفها الخمسة وركض الفتاة ركضت ً فعالو , ويتزوجني نصيبه من

 عميقة حفرة في الخمسة سقط خلفها يركضون وهم واألميروفجأة

 ؟ أنا من عرفتم هل:وقالت أعلى من الفتاة إليهم نظرت ثم

 !!! الدنيــــــا أنـــا

 حتى بي اللحاق في دينهم عن ويلهون علي للحصول ويتسابقون الناس جميع خلفي يجري التي أنا

 بي يفز ولم القبر في يقع
 ويفـنيهـا  يفنيـنا  فالموت  فيها  وما الدنيـا على تأس ال

 بانيها والرحمن أحمد الجار خازنها رضوان البقاء لدار اعمل

 بانيها الموت قبل كان التي إال يسكنه الموت بعد للمرء دار ال

  بانيها  خاب  بشر  هابنا ومن  مسكنه  طاب بخير بناها فمن
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MARITAL  LIVE 

A Mother had 3 daughters.  

They were all getting married within a short time period. Because Mom was a bit worried about 
how their sex life would get started, she made them all promise to send a postcard from the 
honeymoon with a few words on how marital live  felt.  

The first girl sent a card from Hawaii two days after the wedding. The card said nothing but: 
"Nescafe"!  

Mom was puzzled at first, but then went to her kitchen and got out the 

Nescafe jar.  It said: "Good till the last drop”.  

Mom blushed, but was pleased for her daughter.  

The second girl sent the card from Vermont a week after the wedding, and the card read: 
"Rothmans"  

 Mom now knew to go straight to her husband's cigarettes, and she read from 
the pack:   "Extra Long. King Size"  

 She was again slightly embarrassed but still happy for her daughter.  

The third girl left for her honeymoon in Cape Town. Mom waited for a week, nothing. Another 
week went by and still nothing. Then after a whole month, a card finally arrived.  

 Written on it with shaky handwriting were the words "South African  Airways"  

Mom took out her latest YOU magazine, flipped through the pages fearing the worst, and finally 
found the ad for SAA.The ad said: "Ten times aday,seven days a week, both ways."               
Mom fainted!    

By : Ahmad Ezz 


