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  : �دل�ا��آ�
مصر والمصالحة الفلسطينية بين التاريخ 

  والجغرافيا

  
بدأت فى القاهرة وتحت مظلة مصرية ومباركة 

عربية خطوات المصالحة الفلسطينية الفلسطينة  
وهى المطلب الشعبى لكل الفلسطينين والعرب 

ان الخطوة المصرية فى رأب الصدع ,والمسلمين 
, ة مع التاريخ والجغرافيا الفلسطينى جائت متوافق

فالتاريخ يشهد ان مصر هى صاحبة الريادة بين 
العرب والمسلمين وان العالقة بين مصر وفلسطين 

هى من قديم الزمان بين اشقاء واخوة جمعتهما 
وكلك فإن الجغرافيا تشهد ان , روابط االخوة المحبة 

فلسطين هى االمتداد الطبيعى لمصر وان مصر هى 
لطبيعى لفلسطين فى كل زمان وقد كانت االمتدلد ا

دائما العالقات الفلسطينية المصرية عالقات االخوة 
ويكفى اكبر دليل على لك ما يربط بين رفح المصرية 
ورفح الفلسطينية حيث ال يفرق بينهمااال جدار وان 

ان مبادرة مصر فى .االسر هناك اسرة واحدة 
مصر  المصالحة الفلسطينية هو اكبر دليل على ان

فوق المهاترات وانها اكبر من االكاذيب التى اطلقها 
ضعفاء النفوس  وكذلك قبول الفصائل الفلسطينية 
لمبادرة مصر لهو اكبر دليل على اعتراف الفصائل 

  .  الفلسطينية بقدر مصر وريادتها 

  
  

  هذا العددإقرأ فى 

  
مصر والمصالحة الفلسطينية  العددكلمة *

  2بقلم رئيس التحرير  ص بين التاريخ والجغرافيا
  صورة الغالف  *
انفجار حى الحسين بالقاهرة هل هو عودة لالرهاب   

     3ص                               بمصر             
       4ص                     اخبار الجالية المصرية *
توأمة االحزان بيم الزمالك والعربى  : حكم وامثال *

  4ص                              القطرى          

   5حالد الفحام   ص/كيميائى  بقلم:   مع الحكواتى  •
  
فى ذكرى مولد المصطفى صلى اهللا  ركن األدب *

  6ص)                     الشفيع (    -عليه وسلم 

*�ظ  (لك يا سيدتى *#� �	�ا�9=��> ا��;1 ا�:9

�B9 ا�A�9)  %#? <��ك �#C�  7ص              
* �EF�90#� ��GF  : ?H �$2ا�ا2J�:�د ا�*�	�G ا�

                    8ص         هMا ا��م�ن                              
     ن غير  عنوانصفحة م*

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

   AL BASHIR MAGAZINE 
1ص  
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إنفجار حى الحسين بالقاهرة هل هو عودة : صورة الغالف 
  لالرهاب بمصر؟؟

  

  
   

كان لوقع خبر االنفجار الذى وقع فى احدى مقاهى حى الحسين الشهير بوسط القاهرة ومصرع 
سائحة فرنسية واصابة الكثير من السياح والمواطنين المصريين صدى كبيرا وصدمة اكبر حيث 

مسلسل االرهاب الذى ضرب مصر فى التسعينات من القرن العشرين ورغم ان  تذكر الناس
مسلسل االرهاب قد توقف واستطاعت السلطات ان تحد من هذا المسلسل إال ان انفجار الحسين 

وحسنا فعلت السلطات المصرية فى سرعة متابعة , اطل من جديد وكأنه يذكرنا باالرهاب وآالمه 
والحقيقة ان , جزافا على اى تيار وخصوصا التيار االسالمى المعارض الحدث وعدم القاء التهم 

الشعب المصرى كله بكل طوائفه ال يؤيد االرهاب ألن مصر ومنذ الماضى البعيد هى واحة االمن 
فالشعب المصرى هو اول الشعوب فى العالم المرتبطة , واالمان وهى بلد التسامح وهى بلد التدين 

ينى ويكفى ان مصر احتضنت كل الديانات السماوية من اليهودبة والمسيحية بالتدين والتسامح الد
أن يد االرهاب التى اطلت فى انفجار حى الحسين هى يد ال تريد السالم لمصر ولشعب .واالسالم 

مصر وهى يد ال تريد االستقرار لمصر ولشعب مصر وهى يد ال تريد الريادة لمصر بين اشقائها 
ومن هنا فهذه اليد معروفة وهى العدو الحقيقى واالذلى أال وهى االرهاب ,, العرب والمسلمين 

  .الصهيونىالدى يروع العرب والمسلمين فى كل مكان 
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  :أخبار الجالية المصرية 
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  : حكم وأمثال    
توأمة االحزان بين نادى 
الزمالك المصرى والنادى 

  العربى القطرى
تعيش جماهير كرة القدم  من مشجعى نادى 

 الزمالك المصرى والنادى العربى القطرى
عصر االحزان والدموع فالناديين الكبيرين لم 

يذوقا طعم االنتصارات من زمان كبير 
والناديين الكبيرين اصبحا مطعم كل االندية 
فى الدورى سواء المصرى او القطرى فقد  

  ..ال قا شر الهزيمة تكرارا ومرارا 

واننى كمصرى مقيم بالدوحة ومشجع  
زملكاوى صميم ومحب للنادى العربى 

طرى بحكم اقامتى قى قطر فإننى اطالب الق
ادارة الناديين الكبيرين ان يعلنا توامة 

  ...االحزان بين الناديين الكبيرين 

وكذلك فإننى اطالب بان يتم انشاء رابطة 
المشجعين المغلوب على امرهم بين جماهير 

  ......الزمالك والنادى العربى

ابن البلد         /بقلم 
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   خالد الفحام  :بقلم) الجزء الثانى(وحدة العربية كيف يتم تفعيلها؟ال :الحكواتى...مع 

إن برامج محو األمية ومكافحة الفقر والبطالة كما هو معروف لها دور فعال فى القضاء على اإلرهاب وتعاطى المخدرات 

, وال سلم أيضا بدون مصر وكما يقولون أنه ال حرب بدون مصر .وجرائم العنف فى المجتمع والتى بالتأكيد تحد من تقدمه 

وأن فلسطين لن تعود كما هو معروف إال من خالل الحرب الشاملة أو حتى من خالل السلم الشامل وبالتأكيد ففى كال 

ونحن , لذلك فالبد من دعم مصر وتقويتها , الحالتين فإن مصر ستكون هى الركيزة األساسية سواء فى الحرب أو فى السلم 

صريين العاملين بمدينة ميسعيد وبشكل أعم أعضاء الجالية المصرية بقطر يمكننا المساهمة بشكل كأعضاء فى رابطة الم

فعال فى هذا األمر من خالل تسهيل التواصل بين المؤسسات الخليجية المانحة وبين الكثير من الجمعيات األهلية المصرية 

) أيادى الخير نحو آسيا( فى دولة قطر مؤسسة روتا وأذكر هنا على سبيل المثال , التى ترعى مشروعات تنموية شريفة 

أضيف إلى . الناجحة والتى نتمنى أن تتواجد على نفس المنوال أيادى خير أخرى إلى العالم العربى الذى يحتاج إليها بشدة 

 ذلك لجعلكل ذلك أن تسهيل التجارة بين الدول العربية بعضها البعض يستلزم أيضا قوانين صارمة وليس مجرد توصيات و

وهنا أتذكر كما يتذكر غيرى كم كان هناك حلم كبير فى مصر بخصوص , األولوية دائما إلستيراد المنتجات العربية الصنع 

وكم كان متوقعا لها أن تمد العرب بأسلحتهم وقطع غيارها وأن تقوم ) المصانع الحربية المصرية( الهيئة العربية للتصنيع 

واآلن .شلت بسبب أن كثير من الدول العربية قد لجأت إلى الشراء من خارج المنظومة العربية بالتحديث والتطوير ولكنها ف

تلك المؤسسة وحتى تستمر فإنها لجأت إلى صناعات إستهالكية ومنزلية أخرى هذا باإلضافة إلى إستمرارها فى إنتاج 

عات وخالفه وتقوم المؤسسة على إستحياء بجانب طائرات التدريب وقطع غيار المقاتالت واألسلحة الخفيفة والثقيلة والمدر

إمداد الجيش المصرى بإحتياجاته إلى التصدير لبعض الدول اإلفريقية أو لعدد نادر من الدول العربية كالكويت مثال والتى 

ان قيل أنها قد عقدت صفقة إلستخدام أنظمة دفاع جوى مصرية متطورة تستخدمها بجانب النظام األميريكى باتريوت إب

وقس على ذلك نفس الحال بالنسبة لشركة النصر لتصنيع السيارات فى مصر وغيرها من الشركات الحديثة . حرب التحرير 

وإذا قارنا بيننا كعرب وبين الفرنسيين مثال لوجدنا أنهم خارج بالدهم غالبا ما .التى تعمل فى نفس المجال أو مجاالت أخرى 

لك اإليطاليين واليابانيين وغيرهم وذلك لمعرفتهم بأهمية دعم صناعاتهم الوطنية كذ, يشترون السيارات الفرنسية فقط 

لذلك فبدون التكامل العربى الحقيقى لن تكون هناك أى دولة عربية فاعلة بالشكل .والدعاية لها مهما كان البديل أكثر تفوقا 

وقد تحقق حلمه بالفعل أخيرا .. يراودنى حلم ..  مارتن لوثر كنج : وسأعيد كلمات القس األميريكى الراحل , المطلوب 

وأضع عينى على اإلتحاد األوروبى  كيف بدأ , أنا أيضا يراودنى حلم  .بوصول الرئيس باراك أوباما للحكم فى أميريكا

بل إن المثل األروع أجده فى الواليات , وكيف صار ؟ كيف تحاربت أوروبا دينيا وسياسيا ثم تصالحت وإتحدت إقتصاديا 

من كل حدب وصوب فبدأت الهجرة من ) أو اآلباء األوائل كما يسمونهم األميريكيون( المتحدة التى جاءها المستعمرون 

جاءوا بمختلف لغاتهم وثقافاتهم وتخاصموا وتحاربوا ثم فى , أوروبا ثم من أميريكا الالتينية ثم من آسيا وطبعا من أفريقيا 

مازال يراودنى حلم أن نفعل مثلهم خاصة أن لغتنا واحدة وديننا .,عن ذلك للعيش معا  النهاية إتحدوا ألنهم لم يجدوا بديال

واحد ولتكن الخطوة األولى هى إيقاف الحرب اإلعالمية المتبادلة والكف عن لغة التخوين والتكفير التى ستضرنا أكثر مما 

  وبهذا يتحقق السالم بين الشعوب كما هو الحال بين الزعماء , تفيدنا 
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   www.eskandarani.net 

    )ابن البشير( :ركن األدب 
��R�� ا�0="*? ص#? اe�#% c و�#� وآA %�م وان�� �� H? ذآ�ى م

  "ا�ـEـ*ـ�ـ1ُ" 
  ص#? ا�ـ#ـe�#% e و�#�

****************** 
  اس فى يـومِ القـيامـة            ومعنى للـهـدى واإلستـقامةشَفيع النّ

  بِنـا وقد  نلنا السالمـة ونوراً من لدى الـمولى  تعالـى            أحاطَ 
  كـرامـة  ومبعثُه  لنـا  فَضالً  وفيه اُألسـوةُ الـحسنة مـناراً           

  وأعال الـخلق فى التوحيد قامةوخاتـمهم من الـمولى  رسوالً             
  األمـمِ عـالمـة  خيرةُ  وسيدنـا وذا   شَـرفٌ  عظيم             وكـنّا

  الـمـحبةَ  والوِئـام رسوَل اللـه ندعواللـه حتـى             بِك نلقى 
  مـةويوم الـحشرِ تأتى لنا شَفيـعاً              فَنُمنَح جنـةُ الـخُلْد إقـا

غَويفر ونا ذَنـب ِل               يعـفـو اللـهبِفض"مدـحعـاٍل مقامـه"م  
  على الـمختارِ معـنى بل كالما وصلـى اللـه والـملَك دواماً             

  شَوقـاً هياما حبـيـبى يا رسوَل اللـه إنّـى            أعـيشُ بِـحبِكُم 
  دى             فَيمنَحنى الـهدى  يمحو الظالموأدعواللـه حقـق لـى مرا

  م زماناً             وحـاَل الموت ال  ألقى الندامةكُـروضت أعيشُ بِـقُربِ
َلى رسو شفَعل فيال سـالمة   اللـه ن غيرِ الشفاعةفَضـالً            فـم  
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*�ظ %#? <��  : لك يا سيدتى#� �	�    كا�9=��> ا��;1 ا�:9

�	�BH درا�� ه9�	� ن�Eت مl+�ا 	�صk> J . B أن ا�*��ة ا�:9�	� ت�0�1 �J A�02 ��Eم1، و0%�م� هB ص*� م��0ة ��ي H���ت ا��Cرة ا�:9
B
�ل %#? <�� ن�%� وص=
��nت ت;�%� BH ا�
�-ت$�ع ت;�� م# �  .أ+=���� ا��BH A�0S ا�:9

1 - k0;S� k�	�9% Wأ م�$	 B
�ل %#?  Mpq�H	� ا��Bا���E ا�==
�A�E أ���BH B ا� �rl�9و��9:� ت�تB
ح�و�B ت�9ول  <�� ص
�ي ا�;�� ا�"$��B، آk�M ت�9و�B م9��Sت اq�$�ن آ��
#�s وا�#$
2�زا����t مW ا��GRاوات وا�*�اآe ا��B ت B�ت�9و k�Mوآ W  

�ة آ$��ة �#S;� م �0	��p �:#�S ذات تB$9S اMpq	� ا��$#�0 - 2 ��H ?#% ي��
0�اد ا�
�H]� ا��J B ت��� �v�#اد م�Mpq�H	� ا��0#$� هB م
�G	د %9:� أ����J�� <=9	 k�M� �;S�ا BH وا�$�9ء �G:�0#�� ا% wت�� �S#t0�ت ا��  .ن*1 آ$��، آk�M ا��E0و

إن إض��H ا�$:�رات إ�? '��م k	�e$; مMا�F +�ص� ��}ض��H إ�? أن هzM ا�$:�رات ت;�ه� BH :�رات �-ن�ا%:� إ�? Mpا�kأض�*B ا�$ - 3
�د ا�0
0| .ت���H ا��Mb	� ا�=
�� ���Eك�qا A*#*�ن وا��ر��ت، آ k�M	W�0 إض��H ا��0E�إ�? ا�"��م و+�ص� ا �:�Hإض� B�ح�و k�M�

�ن %#? ا�#$W ا�"�زج A$F ت
�A�E %�موا�0" �;S�ا !��n1�02 و ~�E9ت BH ل��H ��r-ت �G	أ e� ة��$R�آ�0 أن ت�9ول ن$�ت ا ،e��9و.  

4 - B;*9�ا ~bG�ا Wم |#R�#� k�وا�;�"�ة %#? ذ k�Fت9]�� و B�ن <��ك ، ح�و�� ?#% �G	وأ k�
�A�E +"�� %#? ص �rl	 �F
TF��ط ا�9*;�� ا��9تW% �S ض�w ا�bG�+..ا��ا� W	إ�2اء ت�0ر B�ح�وA-م�ا� Atء م� .. w�C
وح�و�B ا��Rوج إ�? ا�"$��� �0;�%�ة BH ت

�د ا���E.. ص
� أآ$� وت�ازن %B#C أآ$�Sو ت ��A�E آ$�� %#? ن0 �%�;	 k�ن ذq <	وم� BHم آ���ل %#? ن=
���  .و��دري 

�ي %#? آ��0و	�ت - 5�
�ام ا�0�اد ا��B تR�ا� W% ي������دري إ�? .. �"�	q Aن:� ��lدي إ�? ت�م�� <��ك %#? ا�0�ى اأ
�ع$�qا BH ث م�ات/r Wم �tك أآ��> W�#;bت T9ص� إذا آ�+ e*�[9وت e#;p �9ءrذي <��ك أlت J ����$' اد�� k�M	AG* أن .ا�$
� %W م

AGHأ A�E��م أن�اع ا��Eم$� وا�$#;� ذات ا�E90- ا�9$�تq Bن:� ت;�ه� BH تMb	� <��ك R�;ت .�> A$F ن�ت���Cاءة ا��0 Bم�F k�M� اء
�C�C
�ي أي م��ن ن$�تBH B ا�
	 J �F �09���ي آ#�0 ن$�تBH B ا�� ا�90�� 
� تF ت�S�90�ا ���  .ا��Eم$� Jن 

�ل %#? ح�0م�ت ا��	T م1 ت����H kوة ا��أس �r/r أح=#B %#? ح�0م ز	T م1 ت���k �*�وة ا��أس �A�E دا�� - 6=
إن ا�
�ى� ��ع 	lدي إ�? ت
*�� %0#�� ا�09$�qا BH ا�*�ت� إ�? <��ك .م�ات T	��ا �Hإض� �r   دري�� �r وة ا��أس�H A%#? آ �	�9�� e�	ز�وت

k������H kوة ا��أس �-'�اف أص���و	9=> أن ت��آ�e %#? <��ك ح�? ا�=$�ح إذا أم�W وإذا ت�Mر ذ�k ح�و�B إ��Cءz أ'�ل H��ة م�9�0 .
�مB ا��Eم$� ��9]�! اR�أ� �r ،W��%�� W% T	��ح�0م ا AC	 J ��
����E إن ت����H kوة ا��أس 	;�%� أ	�G %#? ا�J��+�ء و%#? 

�G	> أ	م م���ل %#? ن=
  .ا�

�مB ا�*�<�ة و<��ك م$#�ل - 7R�;ت J �C	�' AGHإن أ �#S��;م T9وم:�0 آ J���;�	> <��ك ���*�<�ة إذا آ�ن م$# Bم�Cك أن ت�	إ
�ام مB$E+ ~E ذو أ��9ن %�	�G و���R�أ� ��k ا��'s ه�E�0�ا ��E#�  ا�*�<�ة.  

8 - ��E�ا !*S0� ام ا�0*�ط�R��qا k�Mآ  eHأ'�ا !=Cوت ��E�دي إ�? 2*�ف اl	 إذ A	�	lدي إ�? اqض�ار �����E %#? ا�0�ى ا�"
e
	�;��  .�k�M 	9=> أن 	��ك ا�S�� ��E! '$���� وم�r W ا���Cم 

�ام ا�*�<�ة - 9R�وأ� ��E�> ا	ة ت;��tن آ�H ووأ+��ا B
�A�E ص zر�:n ?�دي إl	 ام�R��-� �#�� Aآ Bم�F k�M� ،اق��

e مW ا��W�0 إ�? ا��;�ر �r مW اqم�م إ�? ا�R#! أو ا���� و .ا�*�<�ة ��;�	> <��ك ��A ا�S:�ت و��W آ/ %#? ح�ة	�;�� Bم�F أي

��E�أ'�اف ا �9% B:�وة ا��أس وأن�H Wم B����م�H B<�ة �2�ة وأR�أ�. 

 

  ��� ال���/إ��اد                                                                                        
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  االجتهاد الفريضة الواجبة فى هذا الزمان         :  للمناقشة قضية

اال وهى فريضة , يغفل المسلمون عن فريضة غائبة يحتاجونها احتياجهم للحياة نفسها 
بالعلماء واهل العلم إال اننا  وهى وان كانت خاصة, االجتهاد فى الدين واحكام الدين 

جميعا مطالبين بها كى نتبع العلماء المجتهدين  فى احكام الدين وذلك ألننا جميعا 
علماء وعامة الناس رجاال ونساء سوف نسائل امام اهللا سبحانه وتعالى هل ادينا ما 

ا إن فريضة االجتهاد اصبحت ضرورة ملحة لنا جميع, علينا وهل فعلنا المطلوب منا 
فى هذا الزمان وفى االزمنة القادمة ألن اال حداث تحمل كل يوم جديد فى المعانى 

فما كان صعبا فى الماضى اصبح سهال وميسرا فى الحاضر وما كان , والمفاهيم 
مستحيال فى الماضى اصبح حقيقة ملموسة فى الحاضر والقادم اكثر غرابة ولن يشفع 

إن علمائنا االفاضل و .بدون فهم وعلم واستيعاب لنا حسن النوايا ىواالتكال على اهللا 
قادتنا وكل المسلمين يجب ان يتكاتفوا معا كى نستطيع ان نبدا فى فريضة االجتهاد كى 

يقول اهللا .نستطيع ان نستوعب ما يحدث بيننا وكى نعبد اهللا على علم وفهم صحيح 
أى ) َهللا من عباده العلماءبسم اهللا الرحمن الرحبم إنما يخشى ا( تعالى فى كتابه الكريم 

أن العلماء هم الذين يخشون اهللا حقيقة واما الجهالء والمتبعين عن جهل وعدم  فهم ال 
يخشون اهللا ولكنهم يقومون بعبادات ال يفهمون الحكمة منها بل وال يعلمون احكامها 

  .......وما اكثر هؤالء بيننا وهم يعتقدون انهم على صواب والحقيقة غير ذلك تماما 
إن االجتهاد ليس معناه ان نلوى الحكم او ان نهرب من اداء الفرائض كسال بحجة 

ولكن االجتهاد اساسه هو ان نفهم حكمة الحكم وكيف نطبقه فى زماننا , االجتهاد 
ومكاننا وهذا ال يكون إال بدراسة االحكام واساب نزولها واختالف االقوال واالراء فيها 

لبشير نعلنها صريحة لقد آن أوان االجتهاد ويجب ان يتصدى إننا ومن خالل مجلة ا.
العلماء لهذا العمل وهو اآلن اصبح من الضروريات بل انه الجهاد الحقيقى فى هذا 

  المصرى أفندى/ بقلم .......                                        الزمان 
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"    �
�م:�         " 9%�ان ��p مW ص*C	 �   ا�#"�! %$� '�رق /م ا%�اد           H:�0ن واح

�	��Jت ا�F/��م�ت وا��رة ا�#�0r  
  

كان فى الماضى القريب عندما يريد االنسان ان يسافر من الشرق الى الغرب فإنه يصل 
فى ايام وشهور واآلن اصبحت نفس  المسافة بين غرب الكرة االرضية وشرقها تقدر 

رسل االنسان رسالة بالبريد لزوجته وابنائه وكان فى الماضى عندما ي, بساعات قليلة  
المغترب عنهم فى بلد آخر عليه ان ينتظر  ان ينتظر اسبوعا او اسبوعين لكى تصل 
الرسالة اليهم  واآلن اصبح الكومبيوتر والجوال  يوصلك الى اهلك فى التو واللحظة 

تصال اسرع عن طريق االيميل او الماسنجر او الشات وما شابههم و اصبحت وسيلة اال
مما نتخيل ونتصور و وقد قربت ثورة المعلومات والتكنولوجيا بين الناس وبين الدول 

  .بل وبين القارات 
ولكن وكرد فعل لهذه الثورة المعلوماتية فقد اتسعت الهوة بين الناس وبردت المشاعر 

بسبب سهولة االتصال عن طريق الجوال واجهزة الحاسب االلى الحديثة لدرجة ان 
عض االبناء من كثرة انشغالهم بالكومبيوتر والشات فانهم ال يرون ابائهم وامهاتهم ب

واخوتهم اال بالشات وااليميالت وكذلك عالقات االسر بعضها ببعض فقد تبدلت الزيارات 
وقد ال نستغرب , االسرية واللقاءات الحميمة بالبديل الجديد وهو الجوال والكومبيوتر 

الفتاة بالكومبيوتر  وويطلب يدها ويتزوجها بالكومبيوتر ايضا اذا وجدنا الشاب يحب 
وربما يتم انجاب االطفال وتربيتهم الكترونيا من يدرى ؟ حيث ستصبح الكرة االرضية 

وهنا , قرية صغيرة مليئة باجهزة الكومبيوتر والجوال  وغيرهم من المنتجات الجديدة 
  .سانية والمشاعر الحميمة تكون البشرية قد فقدت اعظم قيمة لها وهى االن

  
                                                                            احمد طه / اختيار 
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�
  '�ح�ن ا	W0/م ا%�اد      م:�0 ادار	� دروس    ا�90�%�ت ص*

  
 

 الزوجة فسارعت جرسالباب رن.زوجته غادرته الذي فيالوقت االستحمام حوض إلى رجٌل دلف األول الدرس

 800 سأمنحك -:قال الزوجةحتى رأى أن ما لذي ا جارهم الطارقهو كان.الساللم وهبوط جسدهابمنشفة لتغطية

 بعد.دوالر 800 ثمنقدها قليالً الجار تأملها.خلعتالمنشفة للحظة،ثم فكرتالزوجة!المنشفة هذه عنك لونزعت دوالر

 لك ذكر هل -.بوب جارنا إنه-الطارق؟ كان من -:بالسؤال هازوجهافبادر األعلى الطابق إلى ذهابه،صعدتالزوجة

  استدانهامني؟ التي دوالر 800الـ شيًئاعن

 مغبة يقيك قد والمدفوعات اإليرادات بأرقام تزويدشركائك على القصةحرصك مغزى

  .المنافسين أمام )فاالنكشا(

 وما.الكنيسة إلى <فيه يقطنان الذي يرالد من بسيارته <يصطحبها أن راهبة على قس عرض الثاني الدرس 

 المزمور تتذكر هل !أبونا يا -:بادرته التي الراهبة ساق <على يده القس وضع حتى بهما المركبة <انطلقت أن

 ُأذكِّركبالمزمور !أبونا يا -.الراهبةمجددا ساق على وضعها ما ولكنسرعان.القيادة عجلة إلى يده ؟أعادالقس129

 الراهبة رمقت.إلىالكنيسة وصال.البشرية هذهالنفس خطّاءةٌ هي كم.ثانيةً لنأعيدها.المعذرة .. المعذرة -!129

 المزمور في فوجد المقدس وفتحالكتاب الكنيسة إلى القس دلف.ثمنزلت آسفةً تنهيدةً وأطلقت بنظرةمؤنبة القس

  'ستنااللمجد.منتهاه ابلغ.تصبوإليه ما حقق.السعي واصل':129 <

 .ذهبية فرصا عليك يفوت أن شأنه من عملك بتفاصيل إحاطتك دمع القصةإن مغزى.

 إلى طريقهم في.لتناواللطعام والمدير والمحاسب فذهبالبائع المتجر في الغداء ساعة حانت الثالث الدرس

 من الدخان تقليبهمللسلعة،تصاعد أثناء.عتيقًا مصباحا فاشتروامنه الرصيف على خردوات مرواببائع المطعم

 أنا -:للهتيف سارعالبائع.لكم تحقيقها مني ولكم.أمنيةٌواحدة منكم لكٍل -:بصوتكالرعد بهم هتف مارد ةليتشكلالفوه

 في فتالشىالبائع بيده المارد أومأ.يداعبوجهي والهواء البهاما فيجزر سريعا زروقًا أقود نفسي أجد يدأن أر !أوالً

 في مدلكةسمراء أنامل تحت نفسي أجد أن أريد!أرجوك بعده أنا -:صارخًا عندها،تقافزالمحاسب.عين غمضة

 أجد أن أريد -:ببرود الذيقال مديرهم دور حان وهنا.منالمكان المحاسب فاختفى الماردبذراعه لوح.هاواي جزيرة

  استراحةالغداء بعدانقضاء والمحاسب البائع بين فيالمتجر نفسي
  .الحديث اهاتج تعرف حتى المتكلمين أول مديرك مغزىالقصةإجعل.
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((((women   are  so strange ))))  
 If you kiss her, you are not a gentleman  

If you don't, you are not a man  

  If you praise her, she thinks you are lying If you don't, you are good 
for nothing If you agree to all her likes, you are a wimp If you don't, 

you are not understanding If you visit her often, she thinks it is boring  

If you don't, she accuses you of double-crossing If you are well 
dressed, she says you are a playboy  

If you don't, you are a dull boy If you are jealous, she says it's bad  

 If you don't, she thinks you do not love her If you are a minute late, 
she complains it's hard to wait  

If you visit another man, you're not putting in 'quality time' If you fail 
to help her in crossing the street,you lack ethics  

 If you do, she thinks it's just one of men's tactics for seduction If you 
stare at another woman, she accuses you of flirting  

If she is stared by other men, she says that they are just admiring If 
you talk, she wants you to listen If you listen, she wants you to talk  

In short:  

  So simple, yet so complex So weak, yet so powerful  

 So confusing, yet so desirable  

 can't live with them..  can't live without them ....  
 
 
Selected by : Ahmad  Moursy 


