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 كـهـًتانعـذد:  مشاىد ما بعد الثورة
ن بما كان يحدث فى ال أدعى أننى كنت من المتفائمي

مصر منذ الخامس والعشرين من يناير وما تبعيا من 
احداث ,ولكننى اآلن وبعدما شاىدتو بعينى اثناء 

زيارتى االخيرة الى مصر وما تأكدت منو استطيع ان 
اؤكد ان ثورة الخامس والعشرين من يناير احدثت تغييرا 
كبيرا فى مصر وسوف يكون ليذا التغيير نتائج كبيرة 

ن شاء اهلل ستجعل من مصر دولة كبرى وىو الوضع ا
الذى تستحقو مصر,وما نشير اليو ليس فقط تغيير 

النظام والقضاء عمى الفساد المستشرى  فى كل ربوع 
مصر , بل ما نقصده ىوتغير روح المصريين من 

الالمباالة  والال انتماء الى االنتماء بل والى التضحية 
يسير عمى ارض مصر والتوحد فى حب مصر , ان من 

سوف يشاىد شعبا جديدا وسموكا حضاريا جديدا وامال 
يمأل القموب وينشر روح االفتخار بمصر وبالمصريين 

,ويكفى لوحة ارفع راسك انت مصرى التى يعيشيا 
المصريون ىذه االيام . إن مصر بعد الثورة شعبا 

وجيشا اثبتت لمعالم اجمع ان المصريين ال يموتون بل 
ن ولكنيم سريعا ما يشفون ويعودون قد يمرضو

لحضارتيم التى ابيرت العالم منذ االف السنين,وىذا 
يثبت أن مصر ليست فقط ىبة النيل بل إنيا ىبة 

المصريين ألميم مصر .إننا فى خضم فرحنا بالثورة ال 
يجب ان ننسى ان عمينا واجبا كبيرا فى العمل الدائب 

ونعبر بمصر  لكى نعيد االقتصاد المصرى الى عافيتو
عبورىا الثانى  ,وان شاء اهلل ستعبر مصر ازمتيا 

 االقتصادية وذلك بفضل نعمة اهلل عمى مصر وبفضل 

 هذا العددإقرأ فى 

مصر بعد الثورة :    العددكممة *  
2ص                           )بقمم رئيس التحرير(  

 3ص          بقهى:كابخٍ كيًو:    كهًت انشباب* 

 
 بالروح بالدم :فى الشارع المصرى ىميمة* 

 3ص                  د.عمروعسل نفديك يا زعيم
 مع أوضد محاكمة مبارك :   صورة الغالف *
 4ص                                 بقمم ابن البمد  
الكون ليما  شيئان ال حدود:     مع الحكواتى* 

 5ص    كيميائى /حالد الفحام بقمم  وغباء االنسان
                ن البشيراعداد / اب    :   ركن األدب  *

 6ص                                وشاعرقصيدة 
واهم  يصر بيٍ اهم انذيٍ  :قضيت نهًُاقشت*

 7ص       بقهى انًصرى أفُذى  وانعسكر     انسياست

    8ص   االحخفال بشى انُسيى      :   يخخاراث  *

  

تضحية عند  ما معنى كلمة  : لك يا سيدتى *

   9ص           نت النيل    اعداد / ب؟ المرأة  

اعداد م /طارق )    :ـن غير  عنوانصفحة م*
 10ص                               عبداللطيف (

                        الفرق بين المغول والتتار :  نوعاتـمصفحةال*

  11ص                 ( ناصر خلفم/اعداد  )  
                                                      

AL BASHIR MAGA   12ص 
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 ال لالحزاب     : كممة الشباب 

 رقىعِ  ساس دينى أوأعمى 

نحن الشباب لنا رأى فىما يجرى فى مصر اآلن 
من اندفاع نحو تشكيل االحزاب , وراينا ىو اوال 
ال يجب ان نندفع لتشكيل االحزاب لمجرد تكوين 

تشكيل  دون لمن يرياالحزاب بل يجب ان يك
يحمل رؤية وفكر وليس مجرد رغبة , حزب ان 

ثم ان تكوين أى حزب البدان ال يكون عمى 
اساس دينى او عرقى ,وذلكان مصر بنسيجيا 
الخاص ذلكالنسيج الذى أذاب بو كل االعراق 

واالديان , وىى خصوصية لمصر وشعب مصر 
,وعمى ىذا نادى الشباب ومازلوا بمبدأ ان تبتعد 

االحزاب عن التيارات الدينية والتيارات الِعرقية  كل
ال سوف تنقسم الى دويالت وىذا ما يريده  وا 

 اعداء مصر فى الخارج .

إن الشباب عمييم اآلن دورا كبيرا فى حماية الجبية 
الداخمية لمصر وذلك بالتوعية  لكل الشعب بمخاطر ما 
ُيحاُك لمصر وجرىا نحو حروب داخمية  سوف ال ُتبقى 

 الخضر وال اليابس ......ا

 كابتن / كيمو أعداد                           

 ىميمة فى الشارع المصرى:
 بالروح بالدم نفديك يا زعيم         ( 2

لم يكن الحجاج بن يوسف الثقفى يحمم فى أروع أحالمو أن 
يأتى بعده خمف من الحكام والزعماء العرب يقوموا بأعمال 
فى شعوبيم تجعل ممارساتو فى أيامو ال تزيد عن حصة 

الذين   العربتربيو رياضيو فى حضانة أطفال . فالرؤساء 
صدعوا روؤسنا طيمة عقود طويمة باألمبرياليو واألستعمار 

نيب ثروات البالد وقتل العباد وأىمية النظام  ذىال
ى القائم عمى العدالو األجتماعيو وكرامة الجميور 

المواطن... لتكشف األيام عن الوجو القبيح لمدكتاتوريو فى 
عمائيا باألمجاد العديد من الدول العربيو التى طالما تشدق ز 

ودحر األستعمار المخرب لمبالد... مبارك وزبانيتو قتل من 
شباب مصروأصاب أبناءىا بما يفوق ما فعمو العدوان 

نيوبو لمناىيك عن الألموال ا65الثالثى عمى مصر عام 
م اأيطاليا أي والعقيد تفوق عمىمن دماء الشعب البسيط.

األحتفاظ بثروه عمر المختار فى ذبح أبناء شعبو مع 
حتى الشاويش عمى عبد اهلل قارونيو  خارج بالده ... 

صالح الذى لم يدرك حتى اآلن ان شرعية نظامو قد أنتيت 
ويبحث عن وسيمة لمخروج اآلمن بالثروات المنيوبو من 

. ناىيك عن بن عمى فى  الشعب اليمنى دون مالحقو
ىذه  المؤلم انو ما زالت ىناك قمة ضئيمو من شعوبتونس.

. وىى األعراض  الدول لم تشفى بعد من أعراض ستوكيولم
النفسيو التى تصيب المختطف وتجعمو يقع فى حب خاطفو 

الذى يعذبو. مازالت ىناك قمو قميمو لم تدرك بعد ما كان 
وىى يحدث فى بالدىا ومعنى األلتصاق الدستورى بالكرسى 

ين حول ن والمنتفعيو التى تم رسميا من ترزية القوانالسياس
ىؤالء الحكام.... حتى أصبح الكرسى التيفال ضروره حتميو 
لمرؤساء القادمين فى ىذه الدول.......فيل نستيقظ ونوقظ  

ونغمق بال عوده نغمة بالروح بالدم  نفديك يا 
                                                                       زعيم............

    د.عمروعسل    -من الشارع المصرى 
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 !!!مبارك   محاكمةمع أو ضد       :صورة الغالف

 
 

 
وبدأت بعدىا محاكمة الفاسدين من التظام السابق حتى توالت احداث  شرين من ينايرمنذ ان بدأت ثورة الخامس والع  

نصدق  ورجال حكمو بل واسرتو حتى أننا لم كل النظام السابق بما فيو الرئيس السابق مبارك المحاكمات التى شممت
نجزم ان الرئيس مبارك ىو  نما يحدث فى مصر وذلك لتسارع االحداث التى لم يشيد المصريون شبييا ليا , بل نكاد ا

الدليل عمى تفرد ثورة داخل مصر , وىذا ىو  رئيس اوممك او امير مصرى يتم محاكمتو وىوحى يرزق فى واول زعيم ا
الخامس والعشرين من يناير و فميس فقط انيا ثورة شبابية وليس فقط انيا ثورة سممية وليس فقط انيا اول ثورة 

يتم محاكمة الرئيش وىو حى يرزق .إننا ىنا وبكل   مصريةحديثة انما ىى اول  ثورة تستعمل اسميب التكنزلوجيا ال
الصدق والشفافية نعمن تأييدنالكل ما تممن احداث فى ثورة الخامس والعشرين وولكننل ايضا وبكل الصدق وبروح 

مصرى سابق وبصفتو  الخامس والعشرين نعمن ايضا ان ما يواكب اجراءات التحقيق مع الرئيس مبارك بصفتو رئيس
ورغمكل ما اشيع عنفساد  37قائد عسكرى شارك فى اعظم حروب مصر فى العيد الحديث وىى حرب اوكتوبر 

عيدمبارك إال اننا ال يجب ان نمصق التشفى واالىانة لرمزمن رموزمصر فى سياق المحاكمة بل يجب ان تكون 
كان لم  س السابق اخطأ وكان سببا لمفساد فينال عقابو وانالمحاكمة صادقة بغير تجنى وال محاباة فإن ثبت ان الرئي

يخطأ فيتم االفراج عنو , وال يجب ان تتباىى االقالم واالصوات فى التشفى من الرئيس السابق وال يجب ان نخمط بين 
 االحداث , خصوصا وىناك بعض االقالم تالرئيس السابق كأنسان وشخص وبين منصب رئيس مصر ميما كان

 ليا خصومة شخصية مع الرئيس السابق وبموقفيا الكاره لمصر فيى تزايد عمى  ت غير المصرية والتىواالصوا
ظيار انكل شيىء فى مصر فاسد وىى قولة حق اريد بيا باطل .إننا نريدمحاكمة عادلة لمرئيس  اليجوم عمى مصر وا 

صرى العظيم لننظر الى االمام الى السابق ونريد محاكمة تميق بمصر وبشعب مصر ورموز مصر  ,ونقول لمشعب الم
                                                                                 و يعممون بدون ضغط او محاباة .مستقبل مصر ولنترك القضاء ورجال

 مم / ابن البمدبق                                                                                  



   هـ1432  اآلخرةجمادى            (عشر ةالرابعنة سـلا) 161 لعددا             م 2011  مايو

 مجلة البشير
 Web site www.saidabulazayem.net،الكترونية ادبية ثقافية ـة يهـر ـة شلـجـم

                                                                /خانذ انفحاو و/ يصطفي داوود  و/ايًٍ طاحوٌ ك –سكرحاريت انخحرير:و/ طارق عبذانهطيف       رئيس انخحرير/سعيذ ابوانعزائى،                  

   tar.net.qasazayem@qamail : -e 50155جًيع انًراسالث بأسى رئيس انخحرير ص .ب 

5 

   آينشتاين: شيئان ال حدود ليما، الكون وغباء اإلنسان    مع الحكواتى

يضحك الناس من كالمي ويصفقون ألنيم يفيمونو في حين يضحكون ويصفقون لك لعدم فيميم ما تقول"، ىذا ما قالو "
ن أكثر من اىتمامو بالعمم، حتى أنو حذر الناس من واىتم العالم الكبير باإلنسا أسطورة الكوميديا شارلي شابمن يومًا آلينشتاين

ن امتمك القوة والعضالت فيو ال يممك القمب ....أنا أتفق مع أينشتاين تماما فى  أن يصبح العمم أىم ما في الحياة، ألن العمم وا 
ا ال يكفى أن يكون معك ىذه النقطة بل وأبصم بالعشرين إيد و ِرجل ... فالحياة فى نظرى ىى خميط من كل شىء فمكى تسعد بي

المال عمى سبيل المثال بل كيفية التصرف فى ىذا المال بحكمة ىذه ىى المعضمة , فمن الناس من يستمتع بعممية اإلدخار فى 
حد ذاتيا , ومنيم من يستمتع بالطعام فقط , ومنيم من يستمتع بالممبس فقط , ومنيم من يستمتع بإقتناء أحدث األجيزة 

ن كان يستخدم فقط اإللكترونية حت ثارة المشاكل , 20ى وا  % من اإلمكانات المتاحة بيا , ومنيم من يستمتع بالغيبة والنميمة وا 
ثارة المشاكل(  وأنا من ىذا النوع تقريبا , فالحياة السعيدة بالنسبة لى  ومنيم من يستمتع بكل ذلك )عدا طبعا الغيبة والنميمة وا 

وب سيارة بى إم دابميو ولكنى أسعد إذا سكنت فى شقة بسيطة فى منطقة متوسطة وعندى ال تكمن فى العيش مثال فى فيال ورك
سيارة عادية , ولكنى أخرج لمحدائق وأمشى عمى الكورنيش وأجمس عمى المقاىى وأشارك األصدقاء أو األقارب فى لعب مباراة 

أعمل ..... ىذه ىى فى نظرى الحياة  ولو لم  كرة قدم , وأحضر ندوات ومعارض وأشترى كتب وأحزن وأفرح وأعبد ربى  وطبعا
تكن كذلك فيى ناقصة , فاإلستغراق فقط فى العمل كارثة تيدد التوازن النفسى لإلنسان .... ألننا خمقنا من جسد و روح والبد 

لم يكن  .تأخر آينشتين عن النطق وكان يحب الصمت والتفكير والتأمل ولم ييوى المعب كأقرانو, من إعطاء كل ذى حق حقو
,ىؤالء  بداع واظيار امكانياتويعجبو نظام المدرسة وطريقة التعميم فييا التي تحصر الطالب في نطاق ضيق وال تدع لو مجااًل لإل

ىم العظماء : نبذتيم قراىم , إتيموىم بالجنون وبقصور التفكير , حاربوىم , شنعوا بيم وبأفكارىم .... كل ذلك ألنيم لم 
دوما عدو لما يجيل إن أفضل األعمال الروائية والنقدية وغيرىا قد أنتجت من بين جدران السجون , أو من يفيموىم , والمرء 

رحم المعاناة , فالشقاء والعذاب بالتأكيد يولدان اإلبداع , ومعظم المبدعين قد عانوا أو شردوا وكثير منيم ماتوا فقراء , ألن 
الذين أثروا فى حياة البشر قد إتيموا بالغباء والجنون بل حتى األنبياء لم يسمموا الفكر عدو المال ليس فقط  كثير من العظماء 

من ذلك .... لذلك إذا إتيمك أحد بالغباء أو الغرابة فى التفكير فتأكد أنك إما أن تكون بالفعل كذلك أو أنك عبقرى سابق لزمنك 
المائة من الناس متوسطى الذكاء وعشرون بالمائة أغبياء وألقرانك .... فعمماء النفس يؤكدون أن فى كل مجتمع تجد ستون ب

وعشرون بالمائة أذكياء لذلك فالسيطرة العددية ىى لمحدودى الفيم والدول المتقدمة ىى التى يقود أذكياءىا باقى الشعب أما 
ولو إتبعت أكثر من فى الدول المتخمفة فيى التى تقاد فقط بالصخب و بالصوت المرتفع .... وذلك تؤيده اآلية الكريمة : )

            األرض يضموك عن سبيل اهلل( .... صدق اهلل العظيم

 www.eskandarani.net            بقمم / كيميائى  خالد الفحام  

http://www.eskandarani.net/
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 يذةـصـو   ق    ر  ــاعــش                  ُركن األدب

تفكيره الفريدة و روعو نظم  اعر من الطراز النادر و الذي يزيد نجمو ألقًا في ىو طريقةش أبو العالء المعري
  أفكاره بتسمسل ال يتقنو أال أبي العالء المعريّ 

و الوصف و العزف  الحقيقة أبو العالء المعري لم يمر شاعر في مثمو تفكيره الشعري فيو شاعر يتقن العرض في
 من الذاكرة ذوق يطرب لكممات ساحرة ومعاني ال تمحىعمى كمان الشعر مما يجعل المت

 شــادِ   ترنُّـم وال بـاكٍ  نـوح                 واعتقـادي  ممتـي في مجدٍ  غير

 نـادِ   كـل فـي البشيـر بصوت                قيـس  إذا الّنعـي صوت وشبيوٌ 

 الميـادِ   نيـاغص فـرع عمـى                 غّنـت  أم الحمامـة تمكـم أبكت

 ؟ عـادِ  عيـد مـن القبور فأين            الرُّحب  تمأل قبورنا ىذي ، صاح

 األجسـادِ  ىـذه مـن إال األرض               أديــم أظـنُّ  ما  الـوطء  خفـفِ 

ن ، بنـا وقبيحٌ   األجــدادِ   و  اآلبــاء  ىــوان                  العيـد  قـدم وا 

 العبـادِ   رفـات عمـى اختياالً  ال           رويدا اليواء في تاستطع إن سر

 األضـدادِ  تزاحـم مـن ضاحـكٍ                    مـراراً  لحـداً  صـار قد لحدٍ  رب  

 واآلبـادِ   األزمـان طويـل فـي                     دفـيـن  بقايـا عمـى ودفيـن

 بـالدِ  مـن وآنسـا  قبيـلٍ   مـن                أحّسـا عم ـن الفرقديـن فاسأل

 ؟  سـوادِ    فـي  لمدلـجٍ   وأنـارا                  نيـارٍ   زوال عمـى أقامـا كـم

 ازديــادِ  فـي  راغـبٍ    مـن إال               أعجـبُ   فمـا الحيـاة كميا تعبٌ 

 الميـالدِ     ساعـة  فـي  سرورٍ  افــــــــأضعـ الموت ساعة في حزناً  إن  

 لمنـفـادِ   يحسبونـيـم أمــةٌ                 فضم ـت لمبقـاء النـاس خمـق

 رشــادِ   أو شـقـوة دار إلـى            أعمـالٍ   دار مـن ينقمـون إنما

 السيادِ  مثل والعيش ، فييا الجسم  يستريـح رقـدةٌ  ، الموت ضجعة

 العـمـادِ   الرفـيـع والسـّيـد             الورقـاء  ماتبتني لميدم بيتٍ  كل

 واألوتــادِ   األطـنـاب ضـربَ           السـدر ظلُّ  ويكفيو ظاعنٌ  والفتى

 وىــادِ   ضـاللٍ  إلـى فـداعٍ  ،           النـاس  واختمـف اإللو أمر بان

 جمـادِ  مـن مستحـدثٌ  حيـوانٌ              فـيـو البريـة     حـارت والـذي

 لمفـسـادِ   مصـيـرهُ  بـكـونٍ               يغتـرُّ   ليـس من المبيبُ  والمبيبُ 

 

 /يحًود انبشير  داعذا                                                                                                          
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 والعسكروأىل السياسة أىل الدينمصر بين    :   ضيت نهًُاقشتق
ليا اصبحت مصر وتاييد الجيش  بنجاح الشباب فى إشعال فتيمة ثورة الخامس والعشرين من يناير ثم التفاف الشعب

بعد الخامس والعشرين من يناير غير مصر قبل الخامس والعشرين من يناير  و وذلك ليس فقط لتغيير النظام ولكن 
والعشرين كان الالعبون مس ألن الساحة المصرية اصبح بيا العبون اساسيون غير الالعبين السابقين , فقبل الخا

ثم منتفعى الحزب الوطنى  وبعد  ,وحتى اآلن 1262م الحكم منذ يوليو من تركة ورثيا عن نظا ىم النظام وما يمثمو
حزب  مناخ الحرية االقتصادية اومناخ حرية النصب والسمب ,وفى النياية ذلك طبقة رجال االعمال المنتفعين من

ارضة وىم ىذه المع عن معارضة النظام واالرتزاق من وجدوا ليم سبوبة لمعيش وذلكالمنتفعين من المعارضة الذين 
 ن يناير .م يضا ليست كبيرة ولكنيا تمثل طرفا فى المعادلة القائمة قبل الخامس والعشرينمجموعة ليست قميمة وا

وبعد الخامس والعشرين من يناير تغير الالعبون فاصبحوا كاآلتى ,اوال التيار االسالمى من اخوانمسممين وسمفيين 
من المسممين , وىناك التيار ات السياسية من احزاب مختمفة  ثم وقبل ثم بقية االسالميينمن صوفيين وعامة الشعب 

 كل ذلك المؤسسة العسكرية الحاكمة وىى المجمس االعمى لمقوات المسمحة .
الساحة المصرية االن اصبحت ممعبا لثالث قوى جديدة ,واذا اخرجنا المؤسسة العسكرية من المعبى وىكذا نجد ان 

عمى افتراض حسن النوايا وصدق االفعال فيكون الالعبون ىما التيار االسالمى والتيار السياسى  والمتفرجون لمعبة 
 التيار االسالمى ام التيار السياسى ؟ ىم الشعب المصرى  , وىنا ايضا نتسائل من سيكسب اصوات الشعب المصرى

وبتحميل بسيط نجد ان التيار االسالمى بفصيمو االخوان المسممين ىم اكثر الالعبون استعداد وتحضيرا وسوف  
ينالوننسبةكبيرةمن تأييد الشعب المصرى  ونجد ايضا ان التيار االسالمى السمفى اقل الالعبون حصوال عمى تأييد 

و منظم ولو تأييد خارجى قوى , اما الصوفيين وبقية اطياف االسالميين فميس ليم نسبةكبيرة الشعب المصرى ولكن
وبالنسبة لمتيار السياسى لمتأيد وكذلك ليس منظما كاآلخرين فيكون بذلك استاثر االخوان المسممون بنصيب االسد . 

ظيميموقمة الدعم الخارجى ليم فكميم ليسوا ليم نصيب فى الحصول عمى تأييد الشعب المصرى وكذلك لضعف تن
.وىنا تبرز الحقيقة  الكبيرة وىى ان الالعبون االساسيون ىم االخوان المسممون وباقى الالعبون وسوف يكون 
االغمبية ىم االخوان المسممون ويكون باقى االطياف من سمفيينوصوفيينوتيارات سياسية ىم االقمية والمعارضة 

واآلخرون ولكن ىناك الرئيس الجديد المنتظر وىناك االغمبيةالصامتةمن الشعب  .وىكذا فالمعبة ىى بين االخوان
 المصرى وموقفيا , وىناك الموقف النيائى لممؤسسة العسكرية من كل ذلك  ......

 أى أن الساحة المصرية ستشيد مباراة بين عدة العبين بمختمف تاثيراتيم ونفوزىم , فمن يترى سيكون لو الغمبة
 سالمى ..ام  التيار السياسى ...ام العسكر....التيار اال

 والمى يعيش ياما يشوف...............
  بقمم / المصرى افندى                                                                                          
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 (ذا اليوم؟) فما ىى قصة ى   يحتفل المصريون اليوم بيوم شم النسيم    مختارات :

 شم النسيم يوم                    

يحتفل المصريون منذ آالف السنين بيوم شم النسيم فيخرجون منذ الصباح الباكر فىيذا اليوم الى 
الحدائق فى جماعات يتنسمون نسيم الربيع ويأكمون اكالتيم الشعبيةوالتى بقيت صامدة امام التاريخ 

فسيخ والخسوكل ىذه االكالت ليا رمز واشارة مصرية قديمة وال  فيأكمون البيض الممون والبصل
وقد استمر حال المصريين فىاالحتفال بيذا اليوم والذى يصادف دائما يوم االثنين وىو يحسب    ,

فى االحتفال   حتى ان المصريين وتحت كل العيود وانظمة الحكم لمصر استمروا, بدقة متناىية
وحتى   ثم الرومان(ونية القديمة الى عيود حكم اليونانيين)البطالمةففى عيود االسر الفرع  بشمالنسيم

, والتاريخ يشيد ان كل   الفتح العربى االسالمى لمصر استمر االحتفال بشم النسيمبطابعو وباصالتو
احتفال لمصر الفرعونية كان دائمابرتبط بالدين , واذا رجعنا الى تاريخ مصر القديم فى عيد فرعون 

يدنا موسى نجد ان فرعون عندما اراد ان يتحدى موسى بالسحرة المصريين القدماءكان مصر فى زمنس
بسم اهلل الرحمن   قالتعالى  يوم الزينة( ) موعد التحدى ىو يوم شم النسيم والذى اطمق عميو القرآن

يم والمعروف ان يوم شم النس  الرحيم) موعدكم يوم الزينة وان ُيحشر الناس ُضحى( صدقاهلل العظيم
الحدائق والمتنزىات ويتجمعون فى جماعات كبيرة وىكذا كان  يخرج المصريون منذالصباح الباكر الى

يوم تحدى موسى ونصراهلل لو ىو يوم شم النسيم .وعندما دخل رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فى 
يوسمم وجد أنو صمى اهلل عمي ) العاماالول من اليجرة الى المدينة وكما جاء فى الحديث الشريف

الييود صائمون يحتفمون بيذا اليوم وىو الموافق العاشر من محرم وسأليممم تحتفمون فقالوا ان ىذا 
بطش فرعون فقال عمييالصالة والسال م نحن اولى منكم بموسى واذا   يوٌم نصر اهلل فيو موسى من

وم العاشر من محرم عشُت العام القابل سأصوم التاسعوالعاشر من محرم( وبحسبة بسيطة نجد ان ي
فى العام اليجرىاالول يوافق حسب التقويم المصرى القديم أواخر شير ابريل اى ما يوافق يوم 

شمالنسيم فى ىذا العام .واذا رجعنا الى الديانة الييودية والمسيحية نجدىميحتفمون بيوم الفصح او 
عظم ىذا اليوم وتوغمو فى التاريخ  مما يؤكد(عيد القيامة وىو االحد السابق ليوم االثنين )شم النسيم

البشرى القديم .ان يوم شم النسيميوم احتفل بو المصريون واحتفل بو الييود والمسيحيون والمسممون 
  الى كل المصريين فى كل بقاع االرض كل عام وانتم بخير. ميد الحضارة واالديان وىكذا مصر دائما
 بيوم شم النسيم
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  عند المرأة ما معني كممة تضحية                  يا سيدتى لكِ 

                                                  
 الكممة بتضحية االم او االب او االخت او االخ ىل يعني ىده

 لك شئ تضحي من اجل شخص يعنيأن ىل انت حاولتي  نتكمم عن تضحية المرأة بصفة عامة
  لتضحيةا مادا لو نتكمم عن اكتر من نوع من انواع

بعذيرتيا من اجمة من اجل  تضحية الحبيبة من اجل حبيبيا بكل انواع التضحية حتي تصل بيا ان تضحي  -1
 . ولم يري مدي تضحيتك متعتو الشخصية وبعد ان تخمص متعتو يرميك كأي شئ خمص منو

ل اسموبو وتحاول كبيرة حيت تضحي من شانو وتتحم ىل نتكمم عن التضحية بين الزوجة لزوجيا فيي تضحية -2
 . مناس بأنيا مرتاحة وىي في الداخل مجروحةل تجعل المركب يسير بدون مشاكل وتبينأن 
حياتيا من اجل ان ترى ضحكاتيم وتسمع  يباالم ألطفاليا من اجميم ت ىل نتكمم عن التضحية التي تقدميا  -3

سوف يتخمون  يا يوم من االيام بأن اطفالياير بين السحاب ولم تعرف االم المسكينة بأنطتجعميا ت كممة ماما لكي
غيرىم ناسيين بأنيا تحممت كل  حياتيم ولكي يتركوىا في دار المسنين لكي يعتني بيا اناس ا عنيا لكي يكممو 

 . المصاعب من اجميم وناسيين بأن الجنة تحت اقداميا
ويحاول ان يرى تضحيات اغمى  ينويمسح الغمامة من امام عأن يحاول   ان رجلواالن في النياية اتمني من كل 

و والناس ىنا طبعا ىم النساء االم واالخت والحبيبة والزوجة واالبنة من اجم ا والزالو يضحو  ا الناس الدين يضحو 
 وكل ىؤالء ........

 

 ( YAHOO)يُقول يٍ يوقع يُخذياث  . 

                                                                                                                  

 اعذاد / بُج انُيم                                                                                                        
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  انهطيف عبذ طارق و/ اعذاد  يصمتون اآلخرين يجعل الذى الرد فن     عنوان غير من صفحة  

 يسد كالقذيفة يأتي فيو وسرعتو فوريتو في وقيمتو .. الفنون من فن المسكت الجواب بريعت

 المسكت الجواب عمى أمثمة مايمي وفي  السفيو فم
 عن بحثا تكتب ،فإنك منك أفضل انا :مغرور كاتب لو قال حين برناردشو الشيير جواب: -1

 عما يبحث منا صدقت،كل :الفور عمى برناردشو ل فقال .. الشرف عن بحثا اكتب وانا المال

 !!.. ينقصو

 :بشار ؟فقال عوضك فبماذا عوضو إال رجال اهلل ماأعمى : قائال برد بن بشار ثقيل وسأل-2

 !!... امثالك الأرى بأن

 من أتمكن ال فأنا مزعج ألمر انو : جانسون ىنري الفرنسي لألديب انجميزية نجمة قالت-3

  !... كثيرا نفسك تحكين ألنك: الفور عمى فقال ... باريس في نظيفة  اظافري ابقاء

 تقولين كما كنت لو: فقال ، لعجبت وحسني بياضي رأيت لو: فقالت امرأة اعمى تزوج-4

  تزوجتكما

  منك الي ابغض وال : فقالت.... منك الي احب اهلل ماخمق : إلمرأتو قال رجال ان ويروى -5

 !!.. تكرىين بما كوابتال  ماأحب اوالني لذي هلل الحمد :فقال

 صوفياالمام ال  ،فقال يزعجونيا وانيم بيا المعجبين بكثرة (صوفي امام ( امرأة تشدقت-6

 !!.. تتكممي ان سوى ماعميك ... العزيزة ايتيا ابعادىم سيل ىو لكم:

 الكالب :فقال ؟؟ األديب أو الشاعر من لألمة انفع الطباخ اليس : لبرناردشو رجل قال-7

 !!.. ذلك تعتقد

 راكب وىو محفوظ نجيب األديب الفاخره المرسيدس سيارتيا ركوب ارادت عندما راقصو رأت-8

  : بسرعو محفوظ نجيب عمييا رد ايو فيك عمل األدب صب :فقالت لمغاية متواضعو سيارة
  !!... ايو فيك عممت األدب قمة بصي

 

 ( يوسف الحمادى/ مىذا العدد  ختار) أ                                                                                   
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  خهف َاصر/  و اخخيار          وانخخار انًغول بيٍ انفرق هو اي   انًُوعاث صفحت 
منغوليا، فيقطن التتار جنوبيا جية الصين، و يحتل  المغول و التتار شعبان مختمفان، كان كالىما يسكن ىضبة

 كان كال الشعبين )و ىما أبناء.مراعي المغول تمتد صيفا حتى أقاصي سيبريا اليا جية سيبريا، بل كانتالمغول شم

بالصينييين. بل إن آخر  عمومة مع الُترك( يعيشان عمى الرعي، و لكن كان لمتتار حضارة بدائية نتيجة احتكاكيم
جع أصوليا إلى التتار!! و حين ظيرت حركة تر  األسر الحاكمة لشمال الصين قبل سقوطيا في أيد جنكيزخان كانت

مطمع القرن الثالث عشر الميالدي و كان ىو قد بمغ األربعين من  جنكيزخان استطاع توحيد الشعبين و ذلك في
كون  م. ثم قادىما لغزو الصين، ثم بالد خوارزم و فارس و روسيا .و 6611م و  1165 العمر، حيث ولد ما بين
نسبيا في المغول قبل ظيور  لرياسة لممغول، في حين كان التتار عمى األغمب يتحكمونجنكيزخان مغوليا جعل ا

المغول أيضا، و لم يمنع ذلك ظيور بعض الوزراء  جنكيزخان. و كان أكابر قادتو كسابوتاي و جيبي و غيرىما من
ي عيد خمفائو أوجوتاي خان لتحضرىم النسبي مقارنة بالمغول. و ظل الوضع ىكذا ف من التتار، الحتياجو إلييم نظرا

نقل بالطو من "قرة قورم"  منكوخان و ىوالكو و قبالي خان. و ىذا األخير تأثر إلى حد كبير بالحضارة الصينية و و
صحت ىذه الرحالت(. و ظل الوضع قائما حتى بعد  إلى بكين!! و في عيده كانت رحالت اإليطالي ماركو بولو )إن

 لممسممين )القبيمة الذىبية( و أخرى لمبوذيين )في الصين( و ثالثة لممغول دولةانقسام الدولة المغولية إلى 

انتصر عمييم. ثم انحدر  حتى جاء تيمور لنك. و قد سيطر كذلك عمى العراق و حارب المماليك في الشام و.الوثنيين
ول في موقعة سيل أنقرة، و السمطان العثماني بايزيد األ  عمى بالد الروس و القوقاز، حتى حصل الصدام بينو و بين

ساحقة لمعثمانيين، و أسر السمطان بايزيد و أحد أبنائو و أزواجو، و قد توفي  التي انتيت )لألسف( بيزيمة
تعالى من جديد عمى يد  في األسر بعد عام واحد. و انيارت الدولة العثمانية بعد ىذه الواقعة، ثم أقاميا اهلل السمطان

اإلسالم لمتار عوضا عن  أما سبب ذكر مؤرخي.بايزيد األول( أصغر أبناء السمطان السمطان محمد جمبي )محمد
يقدمونيم لتجنب وقوع  اإلسالم من التتار، فقد كان المغول المغول فألمور؛ األول كون طالئع الجيوش الغازية لبالد

العتيادىم سكنى  رتيم من الحر،المغول(. الثاني ىو اعتياد المغول عمى األجواء الباردة و نف) الخسائر في صفوفيم
الغزو و يتركون في البالد حاميات من التتار.  شمال ىضبة منغوليا و سيبيريا، فكانوا يعودون لبالدىم بعد انتياء

بقيادة تيمورلنك، و مشابية التتار لممغول في كل شئ جعمت مؤرخي اإلسالم  الثالث أن غزوات التتار المتأخرة
بابر )بابر شاه(، و  و قد ظير في يوم من األيام السمطان محمد ظيير الدين.صر التتاريالجميع إلى العن ينسبون

من أحفاد جنكيزخان، و ىو مؤسس دولة  ىو تتاري من جية األب من أحفاد تيمورلنك، و مغولي من جية األم
 .ضريح تاج محل المغول المسممين في اليند، و التي كان منيم باني
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Finally, Kate's royal wedding gown revealed! 

 

"Miss Middleton wished for her dress to combine tradition and modernity with the artistic vision 
that characterises Alexander McQueen’s work," Clarence House officials released in a 
statement. "Miss Middleton worked closely with Sarah Burton in formulating the design of her 
dress." Highlights: 

The design: "Individual flowers have been hand-cut from lace and hand-engineered onto ivory 
silk tulle to create a unique and organic design, which incorporates the rose, thistle, daffodil and 
shamrock." 

The fabrics: "French Chantilly lace was combined with English Cluny lace to be hand-worked in 
the Irish Carrickmacross needlework tradition." 

The veil: "The veil is made of layers of soft, ivory silk tulle with a trim of hand-embroidered 
flowers... and held in place by a Cartier ‘halo’ tiara, lent to Miss Middleton by The Queen." 

The bling: "[The earrings] are diamond-set stylised oak leaves with a pear shaped diamond set 
drop and a pavé set diamond acorn suspended in the centre.  Inspiration for the design comes 
from the Middleton family's new coat of arms, which includes acorns and oak leaves." 

The shoes: "The wedding shoes have made hand-made by the team at Alexander McQueen 
and are made of ivory duchesse satin with lace hand-embroidered by the Royal School of 
Needlework." 

The bouquet: "The bouquet is a shield-shaped wired bouquet of myrtle, lily-of-the-valley, sweet 
William and hyacinth. The bouquet was designed by Shane Connolly and draws on the traditions 
of flowers of significance for the Royal Family, the Middleton family and on the Language of 
Flowers." 

Selected by: Hassan Ahmad 


