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 بين  ماالفرقُ 

  !!!   السابع والعشرين من مايو         و        والعشرين من ينايرالخامس  

       _____________________________________________ 
  

  !!!!!!!مباراةٌ  بال  حكم   :        كلمة العدد   *

   اتهــاـفـه التـقـل وفـة الجـهـافثـق     : ة للمناقشة قضي* 
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 آـلـمةالعـدد: 
!!!مباراة بال حكم               

إن المشهد السياسى فى مصر اآلن وبعد مضى اكثر 

 من اربعة اشهر بعد احداث ثورة الخامس والعشرين

 فقد اصبح, ليحير المراقبين جميعا , من يناير 

كرة  الشارع السياسى فى مصر وكأنه ساحة لمباراة

فكل العب يلعب بال قانون  قدم ولكن بدون حكم 

وهنا فقد اختلط وكذلك المشاهدين اليحكمهم اى قانون 

مل واال بالتفائلكان الجميع يشعر مابعدو,الحابل بالنابل

  .....وما هو آت  لاصبحنا نشعر بالخوف من المستق

الدولة وما صاحبه من  نظام  ةيبوضباإن غياب االمن 

تطاول البلطجية والعشوائيين وكذلك انسحاب اصحاب 

الفكر والعقول جعل من مصر والمصريين وكأنهم 

  .يتنافسون جميعا ولكن بال هدف او قانون يحكمهم 

إن الوضع بهذا الشكل لو استمر اكثر من ذلك سوف 

ينذر بعواقب وخيمة وقد يسوء االمر اكثر من ذلك 

  .ف يدفع الجميع ثمن هذا التردى واالنهيار وسو

إن المجلس العسكرى الحاكم فى مصر مطالب ان 

يحكم قبضته على االمن وعلى الخارجين على القانون 

وكذلك الشعب مطالب بأن يعود للعمل واالنتاج حتى , 

رجال الشرطة إن .نعيد لمصر رخائها وأمن ابنائها 

وكذلك  مصر وربوعها  ايحمويجب ان يعودوا ل

الشباب الذى هب وحقق اكثر ثورات العصر الحديث 

سلمية يجب عليه ان يكون اداة للنظام واالمن كما كان 

إننا جميع مطالبين بأن .......اداة للثورة والتغيير 

نضع مصر وسالمة مصر نصب اعيننا  وان ال نسمح 

موا تلك الفرصة العداء مصر وما اكثرهم ان يغتن

  .ادهم على مصر حقويبثوا سمومهم وا

  هذا العددإقرأ فى 

مباراة بال حكم :    العددكلمة *  

2ص                           )بقلم رئيس التحرير(  
  3ص          آابتن آيمو:بقلم:    آلمة الشباب* 
اليمن السعيد  :فى الشارع المصرى همهمة* 

  3ص                    عمروعسل.د هل الشام أو

الفرق ما بين الخامس  :   صورة الغالف *

  مايو  والسابع والعشرين يناير والعشرين

  4ص                           ابن البلد /اعداد   

مقال كاتبة افضل من بيان مائة :     مع الحكواتى* 

  5ص             حالد الفحام/كيميائى  بقلم   سفارة
             ابن البشير/ اعداد     :   ركن األدب  *

  6ص                            وشاعرقصيدة 
  
      ثقافة الجهل وفقه التفاهات  :قضية للمناقشة*

  7ص                                    المصرى أفندى/بقلم 
  الترشيح لرئاسة الجمهورية : مختارات *

     8ص                                     ابن البلدبقلم 
بقلم حنان ( ابواب ومفاتيح  : لك يا سيدتى *

   9ص           بنت النيل    / اعداد    )بديع
   
      :نوانـن غير  عصفحة م*
  10ص           )طارق عبداللطيف /اعداد م (

ضاع العمر بغلطة        :  نوعاتـمصفحةال*
   11ص             )ايمن طاحون/اعداد م (

                               

AL BASHIR MAGA   12ص  
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   يناير 25ثورة      : كلمة الشباب 

الذي   يناير 25هي ثورة شعبية سلمية انطلقت يوم الثالثاء 

جهات من المعارضة حددته عدة  عيد الشرطةاختير ليوافق 

وحركة  أبريل 6حركة شباب المصرية والمستقليين، من بينهم 

وكذلك مجموعات الشبان عبر موقع التواصل االجتماعي  كفاية

» كلنا خالد سعيد«مجموعة  والتي من أشهرها فيس بوك

برغم التصريحات  اإلخوان المسلمينوشبان » شبكة رصد«و

أن الجماعة لن تشارك كقوي سياسية أو  األولية التي أشارت إلى

هيئة سياسية ألن المشاركة تحتاج إلي تخطيط واتفاق بين كافة 

القوي السياسية قبل النزول إلي الشارع، كانت الجماعة قد حذرت 

جاءت إذا استمر الحال على ما هو عليه من حدوث ثورة شعبية، 

الدعوة لها احتجاجا على األوضاع المعيشية والسياسية 

واالقتصادية السيئة وكذلك على ما اعتبر فسادا في ظل حكم 

قبل عامين قامت فتاة تدعى إسراء . محمد حسني مباركالرئيس 

عاماً ، من خالل  17عبد الفتاح وكانت تبلغ حين ذاك من العمر 

   6، بالدعوة إلى إضراب سلمي، في "الفيسبوك"موقعها على 

وسرعان  المعيشية، األوضاع تدهور على احتجاجا ،2008 أبريل

. ألفا من الجمهور 70من حوالي ما لقيت دعوتها استجابة 

والنتيجة أن اإلضراب نجح، وأطلق على إسراء في حينه لقب 

و منذ عام ونصف قامت , "القائدة االفتراضية"و" فتاة الفيسبوك"

حركات المعارضة ببدء توعية أبناء المحافظات ليقوموا بعمل 

حركة احتجاجات على سوء األوضاع في مصر وكان أبرزها 

قام الناشط  خالد سعيدوبعد حادثة  وحركة كفاية أبريل 6شباب 

بإنشاء صفحة  عبد الرحمن منصوروالناشط السياسي  وائل غنيم

ودعا المصريين إلى  فيس بوكعلى موقع  خالد سعيدكلنا 

أدت هذه .للشعب شرطةالالتخلص من النظام وسوء معاملة 

 11عن الحكم في  محمد حسني مباركالثورة إلى تنحي الرئيس 

ففي السادسة , هـ 1432 ربيع األول 8م،  2011شباط /فبراير

م أعلن نائب الرئيس  2011شباط /فبراير 11من مساء الجمعة 

في بيان قصير عن تخلي الرئيس عن منصبه وأنه  عمر سليمان

  المسلحة إدارة شؤون البالد كلف المجلس األعلى للقوات

  كيمو/ كابتن  أعداد                           

  

 همهمة فى الشارع المصرى:
   اليمن السعيد  و اهل الشام        ) 3

موى وغباء زعيم ليبيا السيناريو الليبى الد إن

يتكرر بكل تفاصيله واحداثه فى اليمن  أالقذافى بد

 فى اليمنوفى سوريا  من اعتراضات الشعب 

وسوريا وخروجهما فى مظاهرات سلمية ثم 

هجوم السلطة على الشعب وما تبعه من استمرار 

الشعب فى المظاهرات واستمرار السلطة فى 

 الدموى وحتى يتم عوالقتل حتى بدا الصرا الفتك

التدخل الخارجى وما يصاحبهما من قتلى 

  ......ى للنظام عوصر

بية إن الشارع المصرى وهويرى الدماء العر

تعجب هل هذه يالمسالة على ايدى رجال السلطة ل

هى االمة العربية هلى هذا هومصير الشعوب 

  ......العربية 

كل هذه االحداث الدموية تمر مرور  والعجيب ان

الكرام على الجامعة العربية وكان ما يحدث هو 

  ...لغير العرب 

إن الجامعة العربية اثبتت انها ليست للعرب 

ل هى للسلطة والمتآمرين على وليست للشعوب ب

  .......الشعوب

                                            
 

    عمروعسل  .د  -من الشارع المصرى 
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     بين   ما   الفرق                   :صورة الغالف

  !!! السابع والعشرين من مايو     و  الخامس والعشرين من يناير      

          
 التواصل موقع علي البعض اطلقها التي الدعوات   المصري والشباب    دد كبير من نشطاء االنترنترفض ع  

 انا  “ شعار رافعين    القادم مايو   27   يوم الثانية المصرية الغضب بثورة اسموه بما للقيام    بوك فيس االجتماعي

   حمالت الثورة الثانية علي صفحاتهم بموقع الفس بوكوقال المعارضون ل ..  “ تاني التحرير ونازل بالتغيير محستش

مأزق  إلي وشعبها بمصر تودي قد اآلن مسئولة غير   حركة أي وأن   الحالي، الوقت في ثورة أي تحتمل ال مصر ان 

 أحدثت يناير   25   ثورة ان كما واالعتصامات االضرابات استمرار بسب تعاني المصرية السياحة ان خاصة ..  كبير

 للمرة الثورة بقيام المنادون برر جانبهم ومن ..  بحدوثها يحلم يكن لم المصر للشعب مطالب وحققت كبيرا تغيرا

 بتجاهل وصفوه ما وبعد   أبريل،   8   يقه خاصة بعد ما حدث في جمعةتحق تمنوا بالتغييرالذي شعورهم عدم هي الثانية

 الفترة في االعتقاالت عدد وزيادة   الطاهرة، الشهداء لدماء هوتجاهل   المصري، الشعب لمطالب العسكري المجلس

هداف ثورتهم الثانية ا وحصروا .  الشوارع من السياسيين الناشطين وخطف   للمدنيين، العسكرية والمحاكمات   األخيرة،

 األمن وإعادة لفسادا قيادات من الشرطة تطهير .  كاملة الثورة أهداف لتنفيذ مدني رئاسي مجلس وهي مطالب   8   في

 جميع عن اإلفراج   وسائله، بكل اإلعالم تطهير, . المحافظين وانتخاب المحليات تطهير,  . القضاء، تطهير,   واألمان

 والمفسدين الفاسدين كل محاكمة .  أبريل   8   ضباط عن واإلفراج قبلها وما يناير   25   من يوم السياسيين المعتقلين

 أو شارك من كل ومحاكمة   المنهوبة، الشعب أموال كل استرجاع وأخيرا .  مبارك المخلوع الرئيس رأسهم وعلي

الثورية باإلعدام شنقا في الميدان بال رحمة  المحكمة تقوم التراخي حالة وفي   البالد، ثروات نهب في تواطأ أو ساهم

 الغضب ثورة حملة اصحاب اصدر     لحةالمس    للقوات االعلي المجلس بيانات طريقة وعلي ..  عبرة لمن يعتبر

 بيانهم في ودعوا ..  تباعا يصدروها ان المنتظر انه قالوا البيانات سلسلة من واحد وهو االول بيانهم الثانية المصرية

ول كل المصرين الذين سيشاركون في ثورتهم إلي الخروج ليال حتي ال يتسببوا في تعطيل عجلة االنتاج كما اال

 الفيس أعضاء من عدد وعلق ..  اآلراء المعارضة لثورتهم مؤكدين انهم ليسوا بمخربين وال فاسدين اتهمهم أصحاب

لقادم وقالوا حتي لو لم تكونوا مخربين او فاسدين ا مايو   27   يوم اعتصامات في الخروج رافضين البيان علي بوك

راتكم الي فوضي تعطل سير البالد كيف ستضمنون أال يندس وسطكم المخرب والفاسد والمغرض لتتحول مظاه

                                 . وستشوه صورة مصر امام العالم المتطلع الي استقرارنا ليبدأ تدفق االستثمارت وعودة السياحة

 )منقول من االنترنت(
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 من بيان مائة سفارة مقال آاتبة أفضل                مع الحكواتى
  

ألنه بالتأكيد سيعود إليك ولو بعد حين ولو بعد جيل أو , زى مابيقول المثل عندنا إعمل الخير وإرميه فى البحر 

لقد قابلت الكثير من األشرار فى حياتى , جيلين أو أجيال ولكنه فى النهاية سيعود ألن اهللا عادل وال يقبل بالظلم 

ا وقابلت الناس المحترمة التى ال تنتظر منك شكرا أو مديحا  وقابلت العنصريين من البشر الذين يحل الشر أينما حلو

ومنهم من يسكن شبه الجزيرة العربية وحاولت أن أفهم عقالءهم أننا أكثر عروبة منهم إن كانوا يصرون على 

ال إن عدنا للوراء قرشيون فعائلتى على سبيل المث, الحديث بالمنطق القبلى أو العنصرى الذى أكرهه حد القىء 

ولكن , وهذا األمر ال يعنينى فى شىء فلن يفرق معى إن كان جدودى من أثيوبيا أو من المريخ المهم عندى الفعل 

هذا األمر يفرق مع كثير من المتخلفين عقليا وقد رددت على عدد منهم من قبل من خالل القنوات التى تتيح لى ذلك 

وأمثال هؤالء ظهر علينا منذ , و كاشفا عن وجهى وطول لسانى إن سمحت الظروف سواء متخفيا بإسم مستعار أ

أيام بمقال ال يسب فيه المصريين هذه المرة بل غيرهم من شعوب األرض حيث هناك فكرة تلح على البعض بدمج 

غم من رفض وبالر, إلى مجلس التعاون الخليجى ) المغرب(وفى الغرب ) األردن(الملكيات المتبقية فى الشمال 

, الكثيرون من أبناء تلك األمم هذا األمر كما رفضت من قبل بريطانيا اإلنضمام إلى اإلتحاد األوروبى وهذا حقهم 

فلم ترد عليه , ظهر لنا أحد األقالم على الجانب اآلخر يرفض أيضا ولكن من منطلق عنصرى وطبقى بحت 

وإليكم جزء منتقى من مقالها على أحد , ان الفقيه إحس) : كما أسميها(السفارات بل ردت عليه عاشقة مصر 

  :حيث أن الشجاعة لم تسعفنى لنقله بالكامل ... المواقع اإللكترونية 

  (*) إحسان الفقيه: بقلم     !!!.المتبجح ونحن مرهقون أيضا أيُّها النصف             

ا والذين هم في عيون التاريخ والحقيقة مجرد فنحن مرهقون آذلك، مرهقون مّنا ومما وجدنا عليه آبار قومن... أجل
فنحن مرهقون من أمثالك ... أجل !!. أقزام وصعاليك ومرتزقة، واألنكى من آل هذا فإنهم يريدوننا أن نكون مثلهم تماما

 ممن يسكنون بين ظهرانينا وممن يقاسموننا زمرة الدم ودفق الوريد ولغة الضاد، واعلم أن هناك أشياء ال ُتشترى يا
وهل لنا أن نؤّآد أو -فقد يكون جدي الثامن وجدك السابع أبناء عّم أو أنسباء  -ال تتأّفف وتمتعض تعجُرفا –ابن العم 

ليأتي زمن ُنرهقك به وُنحّملك عناء آتابة مقالة ُتشير فيه ُمتبّجحا إلى فقرنا وقحالة أرضنا وفحولة رجالكم  -ننفي
قد قرأت في السابق عن تطاولك وتعاليك اللصيق بك !!. ظة وقرفًاواستجداء نسائنا لوسامة من ُيشبهونك غل
وآم أنا فخورة بهم وبكل ما هم عليه من أولهم آلخرهم  - أطيب خلق اهللا-وبشخصيتك وتربيتك على إخوتي المصريين 

مصر بعد  من بائع الفول الغلبان صاحب الوجه السمح في منشية ناصر أو إمبابة أو حدائق القبة والذي جاء من صعيد
الى أحمد زويل وآل العلماء وعباقرة مصر بأطبائهم ومهندسيهم وخبرائهم وأساتذتهم ..أن نادته المحروسة في المنام 

وشيوخهم وشعرائهم وُمفكريهم الذين ال يتكررون وال ُيقّلدون وال يستطيع أمثالك أن يتشبه بأحدهم ولو حاول ودفع 
عالم، ولقد قلت لك سابقا إن هي إال أشياء ال ُتشترى آما قال الشاعر الراحل ليتعلم في أعرق جامعات ال" ذهبا"وزنه 

وآما قالت نوبل للعالم أجمع وآما ستقول آتب التاريخ وآما قالت أهرامهم وثوراتهم وبطوالتهم .. ُدنُقل رحمه اهللا 
  . للذآاء والطيبة والتسامح من ُعمق الحقيقية بأم الدنيا التي أنجبتهم وزّفتهم للكون بكل ما للظرافة من معنى وبكل ما

أما حديثها عن مشكلة المقال والخاصة باألردن واألردنيين فربما أنقلها لكم فى زمان آخر أو مكان آخر وبوسيلة أخرى 
 -                                                                                           . إن آان فى العمرمتسع

  www.eskandarani.net                                                      كيميائى  خالد الفحام/ بقلم 
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  يدةـصـو   ق    ٌرــاعــش                  ُركن األدب

 الهوى والشباب)شاعربشارة الخوري (األخطل الصغير

في دنيا الشعر، ومثّل بين شعراء عصره الطليعة  ، شاعر حلّق) األخطل الصغير(الشاعر بشارة الخوري 

واعتبره البعض شاعراً في طليعة شعراء عصر النهضة األدبية الحديثة وأبرز . الوجدانية واإلجتماعية

هو واحد من ”واألخطل الصغير . روداها ورجاالتها الذين وضعوا أسسها، وأرسوا بنيانها، ورفعوا مداميكها

دوا للكلمة العربية نقاءها وصفاءها، وردوا إليها منزلتها ومكانتها، بعدما مرت عليها أقدر الكتّاب الذين أعا

 .“عهود طويلة مظلمة من ليالي اإلنتداب واإلستعمار الشديدة السواد

 )َجفنُُه علَّم الغَزل( من اجمل ما كتب بشارة الخورى 
 لـقت  ما   لمِـالِع   نـوم      زلـالغ  م علَّ   ُهنُـفـَج

 بلـالقُ نـم   جحيمٍ  في        ناوَسـنف       ناـرقَـفَح
***           

 والشباب   الحبِ َ  ملُـُح       زلـنَ    مـول   دناـونش

 والشراب    اللهو    َمـلُُح       الندى  و  رِـالزه   َمـلُُح
*** 

 الجنون تبعث   رعةٌـُج       ضىالرِ  يد  من   هاتها 

 العيون   هذه  له   من       من الظما  يشكو كيف
*** 

 انـمك  للهوى    ناـضم        ماـلَّـأكُ  ،   يا حبيبي 

 انـدخ     لها    اـفغدون        ولناـح   النار  لوا ـأشع
*** 

 أمر  دـق  الحسُن هكذا        في الهوى  قل، لمن الم

 ظرـَنا نـجهو   يـف  أن        اـنذُرفُع.   .نا ـعشق  إن
 

  البشير  ابن /اعداد                                                                                                           
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 التفاهات وفقه الجهل ثقافة           :   ضية للمناقشةق
 الكرة من جعل الذى العولمة زمن مظلة وتحت  الرهيب التكنولوجى التقدم نتيجة االحداث تسارع خضم فى

 بهجمة فوجئنا,  فيه واستوطنت بيت كل دخلت التى الفضائيات بث من الكبير الكم هذا ومع صغيرة قرية االرضية

 انواعا فضائية قناة كل فى فنجد,  وتعاليمه الدين عن ماتكون ابعد وهى غطاء  االسالمى لدين ا من تتخذ شرسة

  ومنهم,  البدلة يرتدى من ومنهم الدين رجال زى يرتدون وشيوخاً شباباً ونساء رجاالً والمفتيين الدعاة من شتى

 وغيرهم لالسالم الداعيات من واصبحت النقاب ارتدت عين غمضة وفى وغناء تمثيالً الشاشات تمآل كانت من

 الشاشات تمأل بها ذإ ثم والمرأة الرجل بين والعالقات الجنس طب فى وتخصصت الطب درست من منهم و, الكثير

 تصور ان وتتعمد حياء ادنى بال هكذا والزوجة الزوج بين الجنسية للعالقة التصويرات ادق عن الكالم من بفيض

 النوع من اسالمية كداعية نفسها تقدم انها والعجيب غورث فيثا نظرية عن تتكلم وكأنها المقدسة العالقة هذه

 سوق فى وكأننا حلقة كل فى الجنس عن الكالم تتعمد من ومنهن الداعيات االخوات بعض وشاركتها الجديد

 رجاالً الدعاة هؤالء معظم ان واالدهى,  والتدين الدعوة من سقف تحت ولألسف مباح شيىء كل حيث النخاسة

 فى الدعاة لهؤالء افضائية القنوات تدفع الدوالرات من كم نتصور ان ولنا ومال شهرة طالب األصل فى هم ونساء

 الشباب قلوب  سحر الذى الشهير الداعية الى نشير  وهنا.  الدعاة هؤالء دخل على نتعرف كى ؟ حلقة كل

  لمدة احاديثه احتكار الى تسرع فضائية قناة اكبر جعل مما والسهل الجميل  بحديثه والنساء الفتيات وخصوصا

 ولكننا الكبار قبل الصغار يعرفها التى االسالمية القصص من  قصص هو كالمه  و ابداعه كل الداعية وهذا اعوام

 والكتابة القراءة عن يعرف وال واالذاعة التليفزيون ثقافة على تربى الجديد الجيل كل حيث الجهل ثقافة زمن فى

 مباشرة الهواء على فيجيبون االمور من التفاهات فى الفتوى لهم يحلوا الذين واالخوات االخوة ونعودالى! شيىء

 ألصحاب جديد علم وهو,  التفاهات فقه عايه نطلق ما وهذا,  فقط للتفاهة عندنا الدين وكأن راالمو اتفه فى

 فى السجائر تدخين ان يفتى من ومنهم المرأة من الرجل بإرضاع يفتى من فمنهم,   الفضائيات فى الفتوى

 الكثير ومنهم, به يعترف ال الزنى ابن ان بحجة الزواج قبل عالقة من الطفل نسب يحرم من ومنهم, حالل رمضان

 ومساعدة والضرر الفتنة سوى منها يأتى ال التى االمور تفاهات من انها عليها يطلق ما اقل قضايا وهى,  والكثير

 بأن األفاضل والعلماء الدين رجال نطالب هنا اننا الفتن هذه خالل من االسالم على الهجوم فى االسالم اعداء

 يكون ان للدين يسمحو ال وان الشرسة الهجمة هذه امام واحد رجل وقفة يقفوا وان الهراء هذا لمثل يتصدوا

 هم يشاهدونه ما فى يدققوا ان المسلمين وندعوكل,  التفاهات فقة واصحاب الجهل ثقافة اصحاب ايدى فى العوبة

  المصرى افندى/ بقلم                                            . وسمومها الفضائيات شر اهللا وقانا واوالدهم
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  الجمهورية لرئاسة    الترشيح         :مختارات 
  

رض الكنانة ومنذ أعلى  ممكنا وبدأنا المستحيُل اصبح وتحول الحلم الى حقيقة و

من مرشح  خلق اهللا األرض ومن عليها نشهد ونعيش عصرا يترشح فيه اكثُر

و حيث ان بلدنا مصر لم تشهد طوال عمرها ترشحا ألكثر من زعيم  لرئاسة الدولة

بل إننا كنا نحيا ونبايع الزعيم او الملك او األمير الذى يفرض نفسه علينا ولنقل اننا 

فمنذ عصر الفراعنة وكانوا هم الحكام , فى مصر ال نعرف تنافسا على الرئاسة 

ذلك انهم كانوا ملوكا آلهة اى  الذين يتوارثون الحكم ابنا عن والد واألكثر من

ثم بعد ذلك وفى عصور األحتالل البيزنطى والرومانى ومن قبل ذلك , ُيعبدون 

الفارسى والهكسوسى كنا نحن المصريين عبيدا لمن حكم حتى جاء عصر المماليك 

وكان هؤالء المماليك عبيدا للحكام حتى اصبحوا ملوكا للمصريين وكأن المصريين 

محكومين ال حكام ثم جاء عصر اسرة محمد على وهوجندى البانى البد ان يكون 

تسلم الحكم واسرته فى مصر برضاء وقبول المصريين حتى جاءت ثورة يوليو وبدا 

حكم الجمهوريات فلم يكن للمصريين ناقة وال جمل بل فُرض علينا الرؤساء واحدا 

خاب الحر ُيقتل وفى تلو اآلخر ونذكر ان فى عهد عبد الناصر كان من ينادى باالنت

وفى ! عهد السادات قام البعض بترشيح نفسه للرئاسة فقبض عليه بتهمة الجنون 

  .عهدمبار تم سجن كل المعارضين المترشحين للرئاسة

إال انها خطوة تحسب لثورة الجديد  وهكذا ورغم اى نتيجة لنظام الترشيح للرئاسة 

  ....من يناير وشبابها  الخامس والعشرين

 ذا سوف يحصل وما النتيجة فاهللا أعلمأما ما

  ابن البلد/ بقلم                                                                              
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  مفاتيح  و أبـواب                       :يا سيدتى لِك

أما الحقيقة.. وصدقوا أن هناك امرأة تعبث بكل قلب.. ال تصدقوا أن هناك امرأة بال قلب

فهي أن المرأة لم تخلق إال ليحبها الرجل وال يدرك سرها أبدا، فهل هي لغز غامض ؟ أم 

حقا مخلوق متناقض ؟ أم أنها مشروع تضليل وإغواء تتصرف كشخص أحول فتنظر هي

فهل " في قلب كل امرأة عبد وطاغية " يقول نيتشه ! إلى اليمين حينما تسير إلى اليسار

حقا قلوب النساء أبواب مفاتحيها في أيدي الرجال وحدهم ؟ إذا امتلكوها ملكوا صاحبته 

يبدو هذا صحيحا إلى ! لك انتفض الطاغية في قلب االنثى عبده مطيعة وإذا فشلوا في ذ

ففيما تختلف مداخل المرأة باختالف طبيعتها وتركيبتها النفسية، تبدو هناك امرأة.. حد ما

على نقيض المرأة المنفتحة أو المتحررة .. محافظة تغلق بابا حديديا لكنها تتركه مواربا

أما المرأة الملتوية بال .. الرجل على مفاتيحه  التي تغلق أبوابها لكنها ال تنسى أن تدل

مبدأ المدركة للعبته معها فإنها تترك الرجل يدور الهثا وراء منفذ في أبوابها اللولبية 

ويبقى هناك امرأة ! كلعبة متاهات الثعابين ليقطع أشواطا كان يمكن اختصارها بخطوة 

غلقت قلبها في وجه رجل لن تحبه تلك مجهولة العنوان وبال أبواب،   التي أ.. بال قلب

إال أنه في مقابل هذه .. قلب األنثى إذن كثير األبواب والمفاتيح واألقفال. أبدا مهما فعل 

الفلسفة التي يتبناها الرجل في مطاردة أنثاه راضيا، كون الحب لؤلؤة ال يحصل عليها إال

ذا ما تخلى عن هذه الغواص الماهر نجد أن قلب الرجل يوصف بأنه قلب طفل كبير، وإ

يجوع فتجوع معه أعصابه، ربما لهذا درجنا ! نقول أن قلبه في معدته إذن .. الطفولة

ثم .. على القول أنه ليس من الذكاء أبدا أن تطلب المرأة شيئا من زوجها ومعدته خاليه

 !هذا القلب الذي يفتح مع امتالء المعدة دون الحاجة إلى أبواب أو مفاتيح! وقلبه مغلق 

 .. تأملوا فقط كم هي المرأة معقده ومثيره

  . وكم هو الرجل بسيط وممل

 بنت النيل/ اعداد                                                                   )حنان بديع/  بقلم  (  
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   اللطيف عبد طارق /م اعداد     النفايات احنةش حكمة      عنوان غير من صفحة  

  

 من سيارة قفزت الصحيح بمساره ملتزما السائق كان بينما للمطار متجهاً يوم ذات التاكسي ركبت

 الفرامل على بقوة السائق ضغط أمامنا مفاجئ بشكل السيارات موقف

 االصطدام من سنتيمترات بضعة قبل وتتوقف السيارة لتنزلق 

 تجاهنا بالصراخ وانطلق نحونا رأسه األخرى السيارة قسائ أدار  

 ... بود له ولوح ابتسم التاكسي سائق لكن 

 برعونته للمستشفى يرسلنا كاد الرجل ؟هذا ذلك فعلت لماذا : وسألته جداً فعله استغربت

 : بعد فيما أسميه أصبحت ، درساً السائق لقّنني هنا 

   النفايات شاحنة قاعدة 

 : النفايات بأكوام محملة األنحاء في تدور النفايات شاحنة مثل الناس من ركثي : قال

 األمل وخيبة ، الغضب ، الجهل ، اإلحباط ، التخلف 

 ما مكان في إفراغها إلى يحتاجون داخلهم النفايات هذه تتراكم وعندما 

 شخصي بشكل األمر تأخذ ال عليك يفرغوها أن يحدث األحيان بعض في 

  إفراغها لحظة تمر كنت أنك تصادف فقد 

 تلك نفاياتهم تأخذ أن احذر طريقك في انطلق ثم ، بخير يصبحوا أن وتمن ، لهم لوح  ابتسم فقط 

 : النهاية في الطريق في أو البيت في ، العمل في آخرين أشخاص على وتلقيها

 يومهم تستهلك النفايات شاحنات يدعون ال الناجحون األشخاص 

 غضب لحظة في ارتكبناها أفعال على باألس الشعور في نضيعها أن من أقصر فالحياة 

  إليك يسيئون لمن وادع ، بلطف يعاملونك من اشكر ، لذلك

 تفعله بما  %10محكومة حياتك  :دائماً وتذكر

  حولك يجري لما تقبلك بكيفية  %90و 

  

 )احمد فؤاد/أعد هذا العدد م( 
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  طاحون ايمن/  م اختيار                  بغلطة العمُر ضاع          المنوعات صفحة 
 أذكر أعد لم أنني طويلةورغم فترة قبل باريس في حدثت حقيقية واقعة على اعتمدت الفرنسي األدب في مشهورة قصة هناك

 هناك كانت التالي النحو على : صياغتها بإعادة لنفسي سمحت وبالتالي  والمفارقة المغزى أذكر أنني إال والتفاصيل األسماء

 الرسم في كبيرة موهبة يملك باتريك وكان الصغيرة البلدات احدى في نشآ باتريك يدعى صغير ورسام صوفي تدعى جميلة شابة

 الذهاب وقررا الجميلة صوفي تزوج العشرين بلغ وحين باريس إلى بالذهاب ونصحوه مشرقا مستقبال الجميع له توقع بحيث

 باريس وفي  مشهورة كاتبة هيو عظيما رساما هو سيصبح حيث البداية منذ واضحا وحهماطم وكان النور عاصمة إلى سويا

 المعشر لطيفة ثرية سيدة على صوفي تعرفت فيه سكنا الذي الحي وفي األيام بمرور اهدافهما يحققان وبدآ جميلة شقة في سكنا

 العقد وأعطتها الثرية السيدة ووافقت القديمة هابلدت في زفاف لحضور الثمن غالي لؤلؤ عقد استعارة منها طلبت يوم وذات 

 باتريك انهار فيما بالبكاء تجهش فأخذت للشقة عودتهما بعد العقد ضياع اكتشفت صوفي ولكن عليه بالمحافظة توصيها وهي

 هذا تحقيقول والمواصفات الشكل نفس يملك الثرية للسيدة جديد عقد شراء قررا الخيارات كافة مراجعة وبعد الصدمة اثر من

 في مطلقا تشك لم التي للسيدة وأعاداه مطابقا عقدا اشتريا وبسرعة فاحشة بفوائد كبيرا مبلغا واستدانا مايملكان كل باعا الهدف

 حي في حقيرة غرفة إلى وانتقال الجميلة شقتهما فتركا ، باستمرار تتضاعف والفوائد كبيرا كان الدين ان غير القديم عقدها انه

 حماال يشتغل وبدأ الرسم فترك باتريكأما البيوت في خادمة تعمل وبدأت القديم حلمها عن صوفي تخلت ماعليهما دولتسدي قذر

 يوم وذات الطموح فيها وتالشى الشباب فيها وضاع ، االحالم فيها ماتت عاماً وعشرين خمسة الحال هذه على وظال الميناء في

 هل عفواً التالي الحوار بينهما فدار : القديمة جارتها شاهدت وبالصدفة ديدةالج لسيدتها الخضروات بعض لشراء صوفي ذهبت

 ولماذا لك حدث ماذا - مزرية حالة في تبدين إلهي يا السنين هذه كل بعد تعرفيني ان - المدهش من ، نعم- ؟ صوفي انت

 ومازلنا ربوي بقرض جديدا عقدا لك ترينافاش مني ضاع لقد - ؟! منك استعرته الذي العقد ياسيدتي اتذكرين ؟! فجأة اختفيتما

 المأساة القصة هذه  فرنكات خمسة يساوي ال مقلدا عقدا كان لقد - عزيزتي يا تخبريني لم لماذا ، إلهي يا   قيمته نسدد

 الذي لوك كارل منزل على لصوص ثالثة هجم حين1964 عام بدأت قصة مشابه نوع من حقيقية قصة أقرأ وأنا اليوم تذكرتها

 ولكن  النفس عن دفاع موقف في كونه لوك لصالح القضية كانت البداية ومنذ اآللية ببندقيته جميعهم فقتلهم لوجودهم تنبه

 خطط بأنه العام االدعاء اتهمه وهكذا لوك جارهم مع دائم شجار على وكانوا أخوة كانوا الثالثة اللصوص ان الحقا اتضح

 عن نهائيا اختفى ضده ينقلب الوضع ان لوك أدرك وحين السرقة بعذر قتلهم ثم لمنزله الثالثة االشقاء دعوة خالل من للجريمة

 في متراً مساحته تتجاوز ال قبو في المنزل نفس في ؟!! اختفى اين أتعرفون ، ولكن عليه العثور محاوالت وفشلت االنظار

 خشية الصغار اطفالهما عن سرهما إخفاء على قااتف كما اإلعدام من خوفا نهائيا االختفاء على زوجته مع اتفق فقد  مترين

 وهكذا بعيد زمن منذ توفي والدهما ان معتقدين األوالد كبر حين في أشهر عدة بعد ماتت الزوجة ولكن  للجيران الخبر تسريب

 منها أي عريش لم عائالت ثالث الحقا فيه سكنت فقد المنزل اما  عاما وثالثين سبعة لمدة اختاره الذي القبر في لوك عاش

 جراء من بالربو اصيب لوك ان غير القبو باب مغلقا بهدوء يعود ثم والشراب الطعام لتناول خلسة يخرج كان فقد  لوك بوجود

 وحين الشرطة فاستدعى االرض تحت من مكبوتا سعاال الجديد البيت رب سمع ليلة وذات باستمرار يسعل واصبح   الغبار

 لوك اسمي - ؟!! هنا تفعل وماذا أنت من  التالي الحوار بينهما فدار عليه عثرت ىحت : الصوت تتبعت الشرطة حضرت

 اعترفت- ؟ حصل ماذا ، ال - ؟!! اختفائك بعد حصل ماذا تعلم أال إلهي يا اختفائه بسبب وأخبرهم - عاما37 منذ هنا وأعيش

 حياتك تضيع ال المقال من المغزى : ببراءتك حكما فورا القاضي فأصدر منزلك لسرقة خططوا - أوالدها بأن اللصوص والدة

 صدق اهللا العظيم)الْقُلُوُب تَطَْمِئن اللِّه بِِذكْرِ َأالَ اللِّه بِِذكْرِ قُلُوُبُهم َوتَطَْمِئن آَمنُواْ الَِّذيَن( مؤكدة غير حماقة بسبب
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Egypt Revolution: The Purity Protests 
The pro-democracy protest is the biggest demonstration in Egypt in 
years. And women are increasingly taking part in the politics of the 
street. 

Former UN nuclear watchdog Chief Mohamed ElBaradei is surround by 
demonstrators on January 28, 2011 after Egyptian riot police used water 
canons to disperse a protest calling for the ouster of President Hosni 
Mubarak. 

Egyptian police used water cannons against Nobel laureate and pro-
democracy leader Mohamed ElBaradei and his supporters as anti-
Mubarak protests heated up Friday. Then ElBaradei was put under 
house arrest as riot police used tear gas and rubber bullets on 
protesters. The Muslim Brotherhood says at least five of its leaders and 
five former members of parliament have been arrested. Opposition 
groups say the new round of protests may make or break the movement 
to end President Hosni Mubarak’s 30-year rule. As tens of thousands 
demonstrated after prayers, the government shut down the Internet and 
cellphone text-messaging, as well as Cairo’s subway system. "It's over, I 
think, for the Mubarak regime," said Maha Azzam of the think-tank 
Chatham House. The U.S. State Department, which has held back on 
outright criticism of the clampdown, said it was “concerned” about the 
blocking of communications services—it issued the statement via 
Twitter. 

When 29-year-old Dalia Ziada, a popular Egyptian blogger, took to the 
streets of Cairo to protest this week, she saw an astonishing sight: In 
the crowds were university students and mothers with families in tow—a 
diverse mix of women marching and chanting, and running from the 
police. 
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