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 ______________________ 

شاراتو السياسية            *        وٍّخ اٌؼذد              زواج جمال مبارك وا 

 

                   قضية للمناقشة أحضان األهرام بين السياحة والغناءشاكيرا فى          * 



   هـ1428  ربيع آخر              (العاشرة نة سلا) 113 لعدد            ام 2007مايو  

 

مجلت البشير 
 Web site www.saidabulazayem.netطـر،قــة يُـصدرهـا  المصريون في يهـرـة شلـجـم

طبسق ػجذ اٌٍط١ف :ِظطفٝ داٚد،ِشاجؼخ:أدّذ ػبشٛس،األششاف اٌفٕٝ/عؼ١ذ اثٛاٌؼضا٠ُ،  ِذ٠ش اٌزذش٠ش/سئ١ظ اٌزذش٠ش                                                                

   e-mail : sazayem@qatar.net.qa   50155ة .                                                                ج١ّغ اٌّشاعالد ثأعُ سئ١ظ اٌزذش٠ش ص 

  2 

: ددلعاةمكل 
شاراتو       زواج جمال مبارك وا 

صاحب اعالن عقد قران جمال مبارك نجل الرئيس حسنى 
مبارك والذى تم فى دار الدفاع الجوى بالقاىرة مع اعالن 
الزفاف والذى سيكون فى يوم عيد ميالد الرئيس مبارك 

الكثير من الكالم _   أطال اهلل فى عمره–التاسع والسبعين 
ولمعمم فالشارع المصرى ورغم , فى وسط الشارع المصرى 

كل ما يقال من أن المصريين ال يشاركون فى الحياة 
السياسية وانيم شعب مسالم ال يعترض و ال يثور وال 
يعارض رؤسائو من عيد الرئيس محمد نجيب مرورا 

بالرئيس الخالد عبد الناصر ثم الرئيس المؤمن السادات 
إال أن الشعب المصرى شعب ذكى , حتى الرئيس مبارك 

جدا ولماح وىو قد يصمت احيانا ويرضى كثيرا ولكنو عندما 
يصمت فيو صمت لو معنى وعندما يرضى فيو رضى من 
ال يستطيع ان يرفض وىى صفة مصرية أصيمة استطاع 

بيا الشعب المصرى البقاء عمى مدى آالف السنين وتحت 
كل انواع الرياسات من فراعنة الى سالطين الى امراء الى 

والشعب المصرى قد ال يعبر عن , مموك حتى الى الرؤساء 
رفضو مباشرة وانما يعبر عن رفضو باالشارة وبالنكتة 

فمثال فى اثناء , واحيانا بالالنباالة وىو اقوى انواع التعبير 
اضطياد الرئيس عبد الناصر لالخوان المسممين فى 

ن كان  الستينات كان الشعب المصرى وكأنو فى واد آخر وا 
وكذلك عند مقتل السادات , قمبو من االخوان وضد السمطة 

وجنازتو كان الشعب المصرى فى واٍد والسمطة فى واٍد آخر 
واليوم نرى الشعب المصرى مشغول بحياتو غير متتبع , 

فيل ىذه اشارة الى شيىء ما ؟ ,لخبر زواج ابن الرئيس 
 
 
 

هذا العددإقرأ فى   
 

شاراتو العددكلمة * زواج جمال مبارك وا   
 2بقلم رئيس التحرير                             ص 

  
الشيخ محمد الغزالى: : شخصية العدد  *  

( 3     ص(اػذاد ١٘ئخ اٌزذش٠ش      (اٌجضء اٌضبٔٝ)
 

  اخبار الجالية المصرية* 

      4ص                          (حسام جابر/ اعداد )

 4          ص    (ابن البلد)اخبار الرياضة * 
 

مايو عيل كانت ثورة تصحيح أم 15صورة الغالف *
  5محمد نبيل  عارف ص/اختيارد يوليو23انقالب عمى 

 
   ركن األدب* 

6ص  (ايمن طاحون )المقامة االهلوية  اختيار  -   
(  خّظ الٕؼخ ٌجششح ج١ٍّخ)لك يا سيدتى * 
 7ص                              (بنت النيل )

                               تاء التأنيث ونون النسوةبين :مختارات * 

 8طارق المرسى                   ص/اختيار محاسب
أحضان األهرام بين شاكيرا فى قضية للمناقشة  *

 9ص          (احمد عاشور )     السياحة والغناء

 
ن غير صفحة م*

 وحكاوي الخريف تاجر األرشيف.. ىيكل عنوان 
 10ص            (طارق عبداللطيف/اعداد م )
 منوعاتصفحةال*

  11ص   (مصطفىداود/شرافإ)سيدنا فرعون 
   AL BASHIR MAGAZINE 

12ص  Shereen 
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 )الثانية الحلقة  هيئة التحرير:  إعداد( رحمه هللا- محمد الغزالي/ الداعية الشيخ :شخصية العدد
 َ 1996 ِٓ ِبسط 9-َ 1917 ِٓ عجزّجش  22//   ٘ـ  1417  ِٓ شٛاي19- ٘ـ 1335 ِٓ رٞ اٌذجخ  5

ٚثالغزٗ،  اٌش١خ ٠ؼًّ فٟ ِجبي اٌذػٛح دزٝ راػذ شٙشرٗ ث١ٓ إٌبط ٌظذلٗ ٚئخالطٗ ٚفظبدزٗ ظً :فٟ اٌّؼزمً • ٍِخض اٌذٍمخ األٌٚٝ

َ، ِٚظبدسح 1948 د٠غّجش  س٠بح عٛداء؛ فظذس لشاس ثذٍٙب فٟ (اإلخٛاْ اٌّغ١ٍّٓ)دزٝ ٘جّذ ػٍٝ جّبػخ 

١ٓ ئ١ٌٙب، ٚأزٙٝ اٌذبي ثبغز١بي ِإعظ اٌجّبػخ،  أِالوٙب ٚاٌزٕى١ً ثأػضبئٙب، ٚاػزمبي ػذد ِّّ وج١ش ِٓ إٌّض

ٚادًذا ِّٓ اِزذد ئ١ٌُٙ ٠ُذ اٌجطش فأُٚدع ِؼزمً اٌطٛس ٚظً ثٗ دزٝ خشط ِٓ " اٌغضاٌٟ"ٚوبْ اٌش١خ 

١ٌٛاطً ػٍّٗ، ٚ٘ٛ أوضش دّبًعب ٌٍذػٛح، ٌُٚ ٠ٕمطغ لٍّٗ ػٓ وزبثخ اٌّمبالد  (1949َ)اٌّؼزمً فٟ عٕخ 

: شأٔٙب فٟ ػبٌُ اٌفىش ِضً طذسد ٌٗ جٍّخ ِٓ اٌىزت وبْ ٌٙبٚاٌخطت ٚاٌّذبضشاد،  ٚرأ١ٌف اٌىزت، ٚئٌمبء

ٚرشع١خ ِجذأ اٌشٛسٜ، ٚػذَّ٘ب فش٠ضخً ال فض١ٍخ،  ، اٌزٞ أزظش ف١ٗ ٌٍذش٠خ(اإلعالَ ٚاالعزجذاد اٌغ١بعٟ)

ْؼٍِّخ، ٚ٘بجُ ُِ  اٌذ٠ٓ ٚاٌذ١بح، ٚػم١ذح: االعزجذاد ٚاٌظٍُ ٚرم١١ذ اٌذش٠بد، صُ ظٙشد ٌٗ رأِالد فٟ ٍِِٚضِخ ال 

 .اٌّغٍُ، ٚخٍك اٌّغٍُ

اٌجالد،  َ، ٚٔجبح لبدرٙب فٟ ئدىبَ لجضزُٙ ػ1952ٍٝثؼذ ل١بَ صٛسح ٚػجذإٌبطش "اٌغضاٌٟ" •

ٚاعزمشاس٘ب، ٚدأثٛا ػٍٝ ئدذاس اٌفزٕخ ث١ٓ  اٌزٟ وبٔذ عججًب فٟ ٔجبح اٌضٛسح (اإلخٛاْ اٌّغ١ٍّٓ)رٕىشٚا ٌجّبػخ 

ٚرظذ٠ٗ ٌٍفزٕخ ٌذذس ِب ال رُذّذ ػمجبٖ، ٚوبْ ِٓ أصش ٘زٖ " اٌٙض١جٟ دغٓ"طفٛفٙب، ٌٚٛال ٠مظخ اٌّششذ اٌظٍت 

 ِٓ اٌجّبػخ ٚخشٚجٗ ِٓ" اٌغضاٌٟ"ٚاإلِبَ اٌّششذ أزٙٝ ثفظً " اٌغضاٌٟ"ٔضاع ث١ٓ  اٌفزٕخ أْ شتّ 

رمذ٠ش اٌّٛلف، ٚوزت فٟ اٌطجؼخ  أدذاس ٘زا اٌخالف، ٚساجغ ٔفغٗ ف١ٙب، ٚأػبد" اٌغضاٌٟ"ٚلذ رٕبٚي .دظ١شرٙب

ْ ف١ٗ (اٌذذ٠ش ِٓ ِؼبٌُ اٌذك فٟ وفبدٕب اإلعالِٟ)اٌجذ٠ذح ِٓ وزبثٗ  ّٚ أدذاس ٘زا " اٌغضاٌٟ"، ٚ٘ٛ اٌىزبة اٌزٞ د

 دغٓ اٌٙض١جٟ، ٚوٕذ دبدَّ اٌّشبػش فٟ ٘زا اٌخالف؛ ألٕٟٔ"ِغ اٌّغفٛس ٌٗ األعزبر  ٌمذ اخزٍفذ: "اٌخالف فمبي

- ػ١ٍٗ سدّخ هللا- ثٗ ١ٌٕبٌٛا ِٕٟ، فٍّب اٌزم١ذ" دغٓ اٌٙض١جٟ"اػزمّذد أْ ثؼض خظِٟٛ أضغٕٛا طذس األعزبر 

ِب وبْ، ٚارفمذ ِؼٗ ػٍٝ خذِخ اٌذػٛح اإلعال١ِخ،  ثؼذ أْ خشط ِٓ اٌّؼزمً رزاوشٔب ِب ٚلغ، ٚرظبف١َٕب، ٚرَٕبَع١ٕب

٠ٚىزت، ٚال ٠غزٕىف أْ  ، فمذ وبْ وض١ش اٌّشاجؼخ ٌّب ٠مٛي"اٌغضاٌٟ"ٚ٘زا ِّب ٠ذغت ٌـ."ٚػفب هللا ػّب عٍف

ٚظً .ٔبدسح ال ٔؼشفٙب ئال فٟ األفزار ِٓ اٌشجبي ٠إٚة ئٌٝ اٌظٛاة ِب داَ لذ رج١ٓ ٌٗ، ٠ٚؼٍٓ ػٓ رٌه فٟ شجبػخ

٠ٚظذع ثٗ، ٚ٘ٛ ِغٍٛي ا١ٌذ ِم١ذ اٌخطٛ، ٠ٚىشف اٌّىش اٌغ١ئ اٌزٞ ٠ذثشٖ أػذاء  اٌش١خ فٟ ٘زا اٌؼٙذ ٠جأس ثبٌذك

، (اٌؼبٌُ اإلعالِٟ ِؼشوخ اٌّظذف فٟ)، (وفبح د٠ٓ): ِٓ خالي ِب وزت فٟ ٘زٖ اٌفزشح اٌذبٌىخ اٌغٛاد ِضً اإلعالَ،

جشأرٗ اٌجبٌغخ ٚشجبػزٗ إٌبدسح فٟ ث١بْ " اٌغضاٌٟ"٠ُٚذغت ٌـ.(اإلعالَ ٚاٌضدف األدّش)، ٚ(دظبد اٌغشٚس)ٚ

د١برُٙ ِٓ ٘ٛي ِب  اإلعالَ، فٟ اٌٛلذ اٌزٞ آصش ف١ٗ اٌغبٌج١خ ِٓ إٌبط اٌظّذ ٚاٌغىْٛ؛ ألْ ف١ٗ ٔجبح دمبئك

ثزض١٠ٓ اٌجبطً ألً٘ اٌذىُ ٚرذش٠ف اٌىٍُ ػٓ  ٠غّؼْٛ فٟ اٌّؼزمالد، ٌُٚ ٠ىزِف ثؼضُٙ ثبٌظّذ ا١ٌّٙٓ، ثً رطٛع

د١ش  (1962َ= ٘ـ 1382)اٌٛطٕٟ ٌٍمٜٛ اٌشؼج١خ اٌزٞ ُػمذ عٕخ  ِٛاضؼٗ، ٌٚٓ ٠ٕغٝ أدذ ِٛلفٗ فٟ اٌّإرّش

 ِٓ اٌذبضش٠ٓ ٠ذػٛ ئٌٝ اعزمالي األِخ فٟ رشش٠ؼبرٙب، ٚاٌزضاِٙب فٟ اٌزض٠ِّٟ ثّب ٠زفك ٚلف ٚدذٖ أِبَ دشٛد ضخّخ

اٌزٞ ٘بجذ ف١ٗ ألالَ  ٚلُؼٗ اٌط١ت فٟ ٔفٛط اٌّإ١ِٕٓ اٌظبِز١ٓ فٟ اٌٛلذ" اٌغضاٌٟ"ِغ اٌششع، ٚوبْ ٌىالَ 

ػٓ ٚلبِس٘ب ٚعِخشد ِٓ  (األ٘شاَ)جش٠ذح  اٌفزٕخ، ٚعٍطذ عِّٛٙب ػٍٝ اٌش١خ األػضي فبسط ا١ٌّذاْ، ٚخشجذ

أٔٙب لذ اعزجبثذ ٌّب ٠ُذثَّش ٌٙب خشجذ فٟ ِظب٘شاد دبشذح ِٓ اٌجبِغ  اٌش١خ فٟ اعزٙبٔخ ثبٌغخ، ٌىٓ األِخ اٌزٟ ظُٓ

َّّؼذ جش٠ذح  ػٕذ جش٠ذح األ٘شاَ ٌزضأس ٌىشاِزٙب ٚػم١ذرٙب ٌٚىشاِخ أدذ دػبرٙب ٚسِٛص٘ب، ٚاضطُّشد األص٘ش، ٚرج

 .األ٘شاَ ئٌٝ رمذ٠ُ اػززاس
ُعّخ ٌٍؼٍّبء  ، ٚخبطخً فٟ اٌفزشاد األٌٚٝ ِٓ ػٙذٖ اٌزٟ"اٌغبداد"دائشح ػًّ اٌش١خ فٟ ػٙذ اٌشئ١ظ  ٚارغؼذ :فٟ ػٙذ اٌغبداد •

اٌذػٛح، فبعزجبة اٌشجبة ٌذػٛرُٙ، ٚظٙش اٌٛجٗ اٌذم١مٟ  ف١ٙب ثشٟء ِٓ اٌذشوخ، اعزغٍٗ اٌغ١ٛسْٚ ِٓ اٌؼٍّبء؛ فىضفٛا ٔشبطُٙ فٟ

ٚثشوخً فٟ اٌؼًّ؛  ٚادًذا ِٓ أثشص ٘إالء اٌذػبح، ٠مذِٗ جٙذٖ ٚجٙبدٖ ٌٚغبٔٗ ٚلٍّٗ، ٚسصلٗ هللا لجٛالً  "اٌغضاٌٟ"ٌّظش، ٚوبْ اٌش١خ 

ِٚلزٗ ثبٌّظ١ٍٓ- ط٠ٍٛخ ٚوبْ ِّٙالً ٌغٕٛاد"- ػّشٚ ثٓ اٌؼبص"فّب وبد ٠خطت اٌجّؼخ فٟ جبِغ   .دزٝ ػبد ئ١ٌٗ ثٙبؤٖ، ٚاِزألد أس

ًَّ اٌش١خ  زُٙ  ػٓ طشادزٗ فٟ ئثذاء اٌشأٞ، ٠ٚمظزٗ فٟ" اٌغضاٌٟ"ٌُٚ ٠زخ ِّ وشف اٌّزشثظ١ٓ ثبإلعالَ، ٚدىّزٗ فٟ ل١بدح ِٓ أٌمٛا ثأص

ِٛاد اٌمبْٔٛ اٌزٟ  اٌذٌٚخ ػٓ ١ٔزٙب فٟ رغ١١ش لبْٔٛ األدٛاي اٌشخظ١خ فٟ ِظش، ٚرغشة ئٌٝ اٌشأٞ اٌؼبَ ثؼض ٌٗ، دزٝ ئرا أػٍٕذ

اٌذبو١ّٓ، ٚصاد ِٓ غضجُٙ اٌزفبف اٌشجبة دٛي اٌش١خ، ٚٔمذٖ ثؼض  رخبٌف اٌششع اٌذى١ُ؛ لبي اٌش١خ ف١ٙب وٍّزٗ، ثّب أغضت ثؼض

ذ ٔشبطٗ فٟ اٌٛصاسح،(ػّشٚ ثٓ اٌؼبص)اٌذٌٚخ، فُض١ك ػ١ٍٗ ٚأُثؼذ ػٓ جبِغ  األدٛاي اٌؼبِخ فٟ ّّ فبضطُّش ئٌٝ ِغبدسح ِظش ٌٍؼًّ  ، ُٚج

ٕ٘بن عجغ عٕٛاد ٌُ ٠ٕمطغ خالٌٙب ػٓ اٌذػٛح ئٌٝ هللا، فٟ اٌجبِؼخ أٚ ػجش  ثبٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ، ٚظً (أَ اٌمشٜ)فٟ جبِؼخ 

 .اإلػالَ اٌّغّٛػخ ٚاٌّشئ١خ ٚعبئً
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    أخبار الجالية المصرية
تتعايش جماىير الجالية المصرية فى * 

الدوحة احداث التطورات السريعة فى دولة 
قطر وما يصاحبيا من تضخم فى تكاليف 

المعيشة وارتفاع االيجارات وقد ارتاحت الجالية 
ألخبارانشاءات شركة بروة من بناء مشاريع 

اسكانية كبيرة اليدف منيا العمل عمى تخفيض 
.  االيجارات 

يتقدم ابناء الجالية المصرية العاممون فى * 
شركة قطر لمبتروكيماويات باجمل التيانى 

محمد المال بتعيينو مديرا عام / لمميندس 
 .لمشركة ويتمنون لو دوام النجاح والتقدم

تتقدم اسرة مجمة البشير بالعزاء لمزميل *
فى وفاة والد زوجتو  (شركة قابكو)احمدحسن /

لمفقيد الرحمةولالسرةالصبر والسموان 

يقيم نادى دانة بمسيعيد باكورة نشاطو *
الثقافى فى نادى السينما فى الحادى عشر من 

عبد الرحيم /مايو وسوف يقدم لمحفل االستاذ
/ كمال بجريدة الراية وضيف الحمقة االستاذ

. امام مصطفى 

 حسام جابر/                       إعداد  ميندس 

 :أخبار الريضة

  تأىل النادى االىمى الى دور الثمانية
لالندية االبطال ومعو ستة اندية عربية 
اخرى ومعيم الفريق الوحيد غير العربى 
وىو اسيك ابيدجان االيفوارى مما يجعل 

 % 99الفائز بالبطولة فريق عربى بنسبة 

  رغم خروج فريق الزمالك العجيب وغير
المبرر من قبل نيائى البطولة العربية لكرة 

القدم وما تبعو من غضب وثورة جارمة 
لجماىير الزمالك إال ان صحوة الفريق 
استمرت فى بطولة الدورى المصرى 

واستعداده آلخر بطولة ينتظرىا وىى بطولة 
 .كأس مصر 

  تأىل فريقى السد الرياضى والغرافةالى
نيائى كأس ولى العخيد القطرى لكرة 

 .القدم

  ُتقام بطولة كأس العالم لمشباب لكرة
 وىى فرصة 2009القدم فى مصر عام 

 كبيرة لمصر  

ابن البل/                               اعداد 
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      :صورة الغالف
 يوليو ؟ 23 مايو ىل كانت ثورة تصحيح أم انقالب عمى 15   

 

 وبعد سبعة اشير من وفاة الرئيس عبد الناصر وانتخاب الرئيس السادات 1971فىمنتصف مايو 
باالستفتاء  رئيسا لمصر استيقظ الشعب المصرى عمى قرار من السادات باعتقال كل وزراء واعضاء 

مجمس الشعب من الناصريين واطمق عمييم مراكز القوة وىم  عمىصبرى وشعر اوى جمعة ومحمد 
فايق وعبد المحسن ابو النورومحمد فوزىوسامى شرف وغيرىم الكثيرون من كانوايسيطرون عمى 

الحكم ولكن السادات تمكن من التخمص منيم فى حركة ماىرة ولمعجب فقد كان مع السادات والذين 
وقفوا معو ىم حسين الشافعى ومحمد حسنين ىيكل وغيرىم الكثيرون ولكن الكممة الفاصمة كانت 

لمشعب المصرى الذى ىب لتاييد السادات وذلك طبعا ليس حبا خالصا لمسادات ولكنو كراىية 
والحقيقة ان الفترة , لمناصريين الذين كتموا انفاس الشعب وحكموه بالحديد والنار وىو زمن بغيض 

من ثورة التصحيح وحتى حرب العبور فى العاشرمن رمضان الى بداية منتصف السبعينات كانت من 
احمى فترات الحياة فى مصر من حكم مستنير الى انتخابات مجمس شعب حقيقية الى دستور دائم 

الى انتصار وعبور الى انفتاح نقل مصر من عصور الظالم لمنوروالتقدم واالزدىار ولكن وألن مصر 
دائما مستيدفة كانت ىناك يد اليدم والتخريب ونحن ال نبرأ السادات من كل ىذا ولكن نشيد لو 

بالسبق والرؤية المستقبمية ويكفى انو اعاد الى جميع المصريين الحرية بدءًا من االخوان المسممين 
 .                    73وختاما باعضاء مراكز القوة الذين اخرجيم من جميعا من السجن فى اوكتوبر 

محمد نبيل عارف .د/  اختيار
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 ..قال دبشميم الممك لبيدبا الفيمسوف  (المقامة األىموية ) :ُركن األدب
االىمى قال ...احتفااًل باالعياد المئويو...قال بيدبا يا موالى..عما حدث فى استاد القاىره..حدثنى يا عبقرى العباقره 
أمجاد الفاتح العربى ..كى نستعيد ذكريات االمجاد.. برشمونو يا والد سنستضيف فريق...حنجيب الفرقو المى ىيو

  وزحفت كل...فعمنا مع لاير مدريد ونمقنو درسًا كما..سنالعب فريق برشمونو العتيد...طارق بن زياد
ليعبروا ...بعدأن دفعوا دم قمبيم...كى يشيدوا عودة االمجاد...زحفا الى االستاد...الصغير قبل الكبير...الجماىير 

ليثبتوا لمعالم أن أفقرنامميونيرواننا ...من والد اإليو 300اشتروىا ب ... جنيو25فالتذكره أم ...لالىمى عن حبيم
البكاشين  واننا شعب من...واننا فى أمواليم طمعانين...تيجيص وكالم عيال...وكل المى بيتقال...شعب مش فقير
كى يحضروا ..ثم ندفع لبرشمونو الماليين...إذ كيف نكون جعانين وعريانين...بكل غالسو وتباتو...احترفنا الشحاتو
وكل الجماىير .. ونص9يا موالى بدأت المباراه الساعو  الميم .ثم بعد ذلك نشكو من المجاعو...ويرقصونا ساعو
برشمونو يمعب بكل ..امام العبينا الذين ال يجيدون اال الفر...فرأت فريقاالسبان يجيدون الكر...عينييا بتبص

االسبان العبونا ...أمام العبين ال يصمحوا اال لمتعميق فى محالت الجزاره...فاصبحت لو الكممو واالداره ...المياره
امام ...والوقوع والسمبطو...أما العبونا فمم يجيدوا إالَّ التشميط ...وكانيم معجونون بمية عفاريت...بدون تنطيط

الميم اال ...وكانيم فى تقسيمو واالىمى مش موجود...مجيود  لالسبان الذين ىزمونا باقل..حركات الجن والعفرتو
وىزمونا بيدوء فى داخل ...لقد اظيرنا االسبان عمى حقيقتنا...خزى العين بس لمجرد..حركو أو اتنين

والتيجيص  إال فى المييصو...أننا مش فالحين..فقد اثبتوا لنا بكل البراىين...واضحكواالعالم عمى خيبتنا...بيتنا
فيذه ىى ...ال نعمم منفنون الكره القميل أو الكثير..نبرطع فى الممعب كما الحمير...واننا عباره عن حبِّة جواميس

بعد ما اتشرشحنا بالطول ...َفرٌق بين السما واالرض...أمام الكرة االوربيو...رائدة الكره االفريقيو...الكره المصريو
إالَّ الحكم  ...ولم يرفعنا رؤسنا يا صاح...أمام الخنفس ابو شعر ريكاردو...وظيرالجيبذ جوزيو عمى قده..والعرض

لكى يجاممنا ولو بضربة ...ولم يمتفت الى حركو او اشاره...الذى ادار المباراه بمياره...عصام عبدالفتاح
طالما سرنا عمى ...لن نصل ابدا لمعالميو...محميو فقد عرفنا باالمس اننا فرق...تعيد لوجوىنا بعض الدماء...جزاء

  ..حنفضمطول عمرنا من الفرق المقشفو...سياسة عمى اهلل الشفا
قال ...بصيص من أمل وىل ىناك...وقل لى ايو العمل...بطنى بتكركب كركبو..يا بيدبا وىنا صاح دبشميم أسكت

فماذا ...أمجادنا صنعوىا االجداد...فى الجاى اذا بطمنا الحديث عن الماضى وفكرنا..بيدبا الحال ينصمح يا موالى
وليس ...إدارتيا قادرين الذين ىم عمى...يجب ان نسممكل أمورنا لممتخصصين...فعمنا نحن لمستقبل االوالد
وىذا ينطبق عمى كل ..الذين اصبحوا بين عشيو وضحاىا من أصحاب الماليين لمحترفى الكالم والنصابين

وكذلك .. المياره  ولكنيم اكثر فى...فيؤالء االسبان اقل فى الحضاره...ونترك التفاخرقميال بما فعمو أمواتنا...حياتنا
ىبُّوا ...لمكبار والصغار...يا موالى ما حدثفى استاد القاىره إنذار...سبقونا ونحن ما زلنا نقول ىيال ىوبا...كل أوربا

 ايمن طاحون/                              اختيارم..منيمو بستين نيمو الحالو اصبحت...من غفوتكم الطويمو
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   لِك يا سيدتى

  خّظ الٕؼخ ٌجششح ج١ٍّخ                           

 فهى طىق  ,  هى سش أسشاس جًال تششج دىاء .. انًاء
انُجاج انزي يُمزها يٍ تجاعيذ انضياٌ وتصًاته 

 نهزا َجذ اٌ جًيع كشيًاخ انتغزيح انخاصح  , انماسيح
تانثششج اساسها انًاء ورنك تعذ اٌ اكذخ ادذث 

االتذاث اٌ انًاء يفيذ انثششج ويعتثش عالجا نها وهزا 
يعُي اٌ ششب انًاء تكثشج يذمك نذىاء دهًها في 

أيا انعُصش انزي يهي انًاء في  . عانى انجًال وانصذح
لائًح عُاصش انصذح وانجًال فهى ألُعح انثششج انتي 

 خثشاء تعتًذ عهي تعض انخضشاواخ وانفىاكه كًا يؤكذ 
انعالج تاالعشاب انتي يمذو نك يجًىعح يٍ ألُعح 

انثششج اختاسي يُها يا يُاسثك 
 

:   قناع العسل االبيض : أوال

 أيا في دانح انثششج انجافح فيًكٍ إضافح تعض َماط يٍ  , يصهخ ألصذاب انثششج انذهُيح
انهيًىٌ وَصف يهعمح شاي يٍ لشذج انضتادي وتعذ خفمها جيذا يع انعسم االتيض تفشد 

عهي تششج انىجه عهي يذي خًس عششج دليمح ثى تضال تمطعح يثههح تًاء انىسد ويشطف 
  . انىجه تعذ رنك تانًاء انثاسد

:   عصير الخيار الطازج : ثانيا

تثشش َصف خياسج يغسىنح جيذا تانًثششج وتغًس لطعح يٍ انمطٍ في عصيشها ويًسخ 
تها لثم انُىو عهي انثششج عذج يشاخ وفي انصثاح يغسم انىجه تانًاء انثاسد 

   :  قناع النعناع : ثالثا

يُاسة كم أَىاع انثششج السيًا في فصم انصيف يٍ خالل دًاو تخاس انُعُاع ورنك عٍ 
  انطاصجح ثى وضع شاشح عهي اإلَاء وتعشيض انىجه  , طشيك غهي تعض أعىاد انُعُاع

 :  قناع البيض : رابعا
 أما في حالت البشزة الذٌىيت فخضاف  , ٌَذا الىُع مه االقىعت يفيذ البشزة الجافت حيث حضاف بعض وقط مه سيج الشيخُن لصفار بيضت

 حيث ان البشزة في  , بعض قطزاث مه عصيز الليمُن لبياضٍا َحخفق جيذا َحُضع علي البشزة مع مزاعاة االبخعاد عه مىطقت العيه

  . ٌذي المىطقت شذيذة الحساسيت ثم يشطف الُجً بماء الُرد بعذ ربع ساعت

  قناع الموز : خامسا
يصلح لكل اوُاع البشزة حيث حذٌك وصف مُسة سُداء القشزة لضمان وضجٍا الشذيذ َيضاف اليٍا ملعقت صغيزة مه اللبه َحفزد علي 

  . الُجً مذة وصف ساعت مع االسخزخاء الكامل ثم يشطف الُجً بماء الُرد ثم بالماء البارد

 بىج الىيل/                                                                               إعذاد



   هـ 1428ربيع اول           (العاشرة نة سلا) 112 لعدد              ا م 2007ابريل 

 

مجلت البشير 
 Web site www.saidabulazayem.netطـر،قــة يُـصدرهـا  المصريون في يهـرـة شلـجـم

طبسق ػجذ اٌٍط١ف :ِظطفٝ داٚد،ِشاجؼخ:أدّذ ػبشٛس،األششاف اٌفٕٝ/عؼ١ذ اثٛاٌؼضا٠ُ،  ِذ٠ش اٌزذش٠ش/سئ١ظ اٌزذش٠ش                                                                

   e-mail : sazayem@qatar.net.qa   50155ة .                                                                ج١ّغ اٌّشاعالد ثأعُ سئ١ظ اٌزذش٠ش ص 

  8 

" نون الِنسَوة" و   "  تاء التأنيث"     بين  : مختارات 
فى زمن العولمة وما أدراك ما العولمة وتحت فيضان الفضائيات وتأثيرىا المتدد فى كل بيت وتماشيا مع التقدم العممى 
الرىيب الذى قرب كل بعيد وجمع كل غريب حتى انك تستطيع ان تجتمع فى وقت واحد مع عدة اشخاص يفصل بينك 

وبينيم آالف االميال وذلك باستعمال االنترنت ذلك السالح الفتاك الذى جعل حقيقًة من كرتنا االرضية قرية صغيرة تجمع 
ومع خروج المرأة لمعمم اواًل ولمعمل ثانيا ومشاركتيا لمرجل فى سوق , ابناء الجنس البشرى عامة فى اى زمان وأى مكان 

وال اقول كل - اقول و تحت تأثير كل ما سبق أنو قد خرجت عمينا بنات حواء, العمل وتفوقيا احيانا فى بعض التخصصات 
ىذه الدعوة  والتى كانت فى , بدعوٍة  ليست جديدة وان كانت ىذه المرة حقيقية وقوية -  بنات حواء ولكن البعُض منين 

" الماضى تنادى عمى إستحياء  بمساواة الرجل بالمرأة فى كل شيىء  إال انيا جاءت ىذه المرة  بالعجيب وىو المناداة  
وىو امر خطير وقد يثير رجال الدين عميين حيث ان قوامة الرجل عمى " بقوامة المرأة عمى الرجل وافضميتيا بالقيادة منو 

وتبريرىن ليذه الدعوة ىو أن االم ىى التى تربى الرجل وتتحكم , المرأة حقيقة دينية اثبتيا الدين الحنيف وال جدال فى ذلك 
و الزوجة ىى التى تتحكم فى الرجل الزوج وفى اموالو وكل شيىء والحبيبة ىى التى تتحكم فى , فيو وتبنى شخصيتو 

واالمثمة , الرجل وفى افعالو وردود افعالو  وذلك إلرضائيا واالبنة ىى التى تتحكم فى الرجل االب لحبو ليا وتمبية مطالبيا 
,   حيرة كبيرة  (نون النسوة)وبين  (تاء التأنيث )والحقيقة فالرجل قد احتار بين !!!!كثيرة ومتعددة وتثير الكثير من االمور 

فتاء التأنيث عنده تتمثل فى األم واألخت واألبنة حيث العفة والوقار والحشمة واالحترام وحيث األنثى ىنا ىى األمان وىى 
وعمى الجانب اآلخر , "  الجنة تحت أقدام االميات"المستقبل  وكل ما ىو  مقدس وكما قال الرسول صمى اهلل عميو وسمم 

وىى ىنا , التى تتمثل فى كل زوجة وحبيبة وكل زميمة وأى إمرأة اخرى يقابميا فى حياتو "  نون النسوة" حيث األنثى ىى
انين خمقن من ضمع " وحيث تمثل "  شاورىن وخالفين" تمثل كيد النساء حيث أن كيدىن عظيم وتمثل المقولة الشييرة 

وىذه االذدواجية لمرجل جعمتو يعيش فى حيرة كبيرة  ال خالص لو منيا فالرجل , " ناقصات عقٍل ودين"وايضا أنين " اعوج
يرى أمو اعظم إمرأة ويرى ابنتو انجح بنت بل وتتفوق عمى كل زمالئيا من البنين وفى نفس الوقت يرى زوجتو وحبيبتو 

وكل إمرأة أخرى تكيد كيد النساء ألنين خمقن من ضمع أعوج وألنين شقيقات إبميس حيث كن اساس كل مصيبة وبمية فى 
ولكن , وقد تكون ىذه االذدواجية لمرجل ىى سبب التمرد االنثوى ضد الرجل وقد يكون لين حق فيما يشعرن بو  , الكون 

أى ان االنثى ىى كالذكر خمقا وُخُمقا وىما يعيشان سويا , كما يقول الفقياء الحكم بعموم السبب وليس بخصوص الحدث 
ولكن االختالف ىو فى وظيفة كل منيما و وىو موضوع كبير ال يمكننا حسمو فى بضع , وليما نفس الحقوق والواجبات 

وىن الزوجات والحبيبات والزميالت وكل االنواع من النساء " نون النسوة "ولكنى أناشد ىنا  كل انثى من بنى , كممات 
من منكن وىى تنادى بالمساواة ال تنسى انيا انثى , األخريات والالتى ينادين ليس بالمساواة ولكن بالتفاضل عمى الرجل 

جميمة فال تتزين وال تتجمل كى يعجب بيا الرجل ؟ من منكن وىى تنادى باالفضمية عمى الرجل ال تغضب وال تثور ألتفو 
االسباب إذا ما اىمميا الرجل ولم يبِد اعجابو بيا وبجماليا ؟ واالمثمة كثيرة وىى تثبت ان االنثى ميما كانت فى أى زمان 

.  وأى مكان تبحث عن الرجل وعن اعجاب الرجل وىى سنة اهلل فى الكون كى تستمر الحياة 
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 أحمد عاشور: قمم:                                         قضيةلممناقشة
. أحضان األهرام بٌن السٌاحة والغناءشاكٌرا فى 

 

 هذا هو لون كتاباتً، وال ٌتمشى مع أفكاري ومعتقداتً، وإنما أردت أن أخرج عن المألوف وأعزف على وتر لٌس
   .ذراالطبالٌن والمزمرٌن، وأسٌر فً موكب الهتافٌن، فع
لبنانً، بعد حفلة رائعة فً دبً مركز التجارة فً الشرق شاكٌرا مطربة عالمٌة كولومبٌة الجنسٌة ومن أصل 

 مارس الماضً 28حفلتها األولى بمصر ٌوم   شاكٌرا أقامت.الوسط،
شهدت مصر ،  ولألنظار الفتتحت سفح األهرامات وقد تألقت بشكل 

كان مثال حٌاً لحٌاة المصرٌٌن وما .. نموذجا جدٌدا من الحفالت الغنائٌة
والسبب الرئٌسً . ٌغمرها من خفة الدم وسالمة الذوق ورقة المشاعر

لزٌارة المطربة هو مشاهدة اآلثار التارٌخٌة فً مصر والغناء أمام 
،  ومن جهتنا التروٌج  لتسجل هذه الرحلة فً تارٌخها الغنائًاألهرامات

للسٌاحة فً بالدنا التً تمتلك ثلث آثار العالم وإلى اآلن لم نجٌد 
. صناعتهاال استغاللها و

وفً مثل هذه األمور تجد الكثٌر من النقاد الذٌن ٌثٌرون األقاوٌل 
                 :وٌغرسون بذور الفتن واألحقاد فً بعض النفوس الضعٌفة

 شبو١شا           .تجد العٌش الحاف ناس تدفع اآلالف وناس ال. شاكٌرا تغنً لألغنٌاء 

 الزحام وتعطٌل المرور، بسبب مرور موكب شاكٌرا وتأخر المواطن المصري فً الوصول إلى بٌته .

 ما ٌزٌد على إلىتذاكر الدرجة األولی التً وصل ثمنها . التذاكر تباع فً السوق السوداء بمبالغ خٌالٌة 
. خمسمائة دوالر

 ناس تهبش المالٌٌن، وناس ال تجد وال ملٌم .

 وسقوط ضحاٌا لٌال إلى حلبة سباق لسٌارات السكارى الحفلتحول منطقة  .

  أمثالها فى مصر مئات وألوف من المغنٌات والفنانة تقاضت عدة مالٌٌن مقابل وصلة الغناء والرقص
 . والتأوه على نغمات الموسٌقىالتعريالراقصات الذٌن ٌمتلكون نفس القدرة على 

  طالب البعض بحماٌة األهرامات من عبث المطربات، مؤكدٌن أن منظرهن العاري ال ٌلٌق بالرمز
 .الفرعونً العرٌق 

 وقد رفضت شاكٌرا بالرغم من سعادتها بالحفل، أن تلتقط الصور مع المعجبٌن، وقد حاول أحد المصّورٌن هذا
 .استثمار الحفل فً جمع أكبر قدر من المال، لكن محاوالته باءت بالفشل

 الرسوم على الحفل، هً عشرون ألف دوالر  أنالموسٌقٌٌنابة  نققدرت
  . للنقابة المتعّهد المبلغ كامالً وسددأمٌركً، 

 على ربع ملٌون  فقط شاكٌرا صاحبة هذا النجاح قد حصلتوللحقٌقة فإن
، ورجال السٌاحة دوالر إلى جانب نفقات تواجدها مع فرقتها فً القاهرة

 . من الجمٌعكان لشاكٌرا كل التبجٌل واإلحتراموقاموا معها بكل واجب، 
أما عن صاحب الدعوة فهو رجل األعمال المشهور جدا والناجح جدا 

مالك شركة المحمول األولى فً مصر وصاحب قناة  نجٌب ساوٌرس
. فضائٌة جدٌدة

 على طرٌقتها الخاصة، حٌث ها العربًنتماءإقد عبرت شاكٌرا عن و
الراحل جبران خلٌل " أعطنً الناي وغن " غنت للفنانة فٌروز أغنٌة 

 . ، ورقصت على إحدى أغنٌات أم كلثوم إلى جانب أغانٌها الخاصة "جبران
" شكراً ٌا مصر "  مع الجمهور باللغة العربٌة قائلة  شاكٌراوفً نهاٌة الحفل تحدثت
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 " عنوان غير من صفحة "
  فيمان واحد يقدميا   

 (الجزء األول  )منقولة جريدة المساء           تاجر األرشيف وحكاوي الخريف.. ىيكل
أو . لم يكن لممعارضة فيو صوت. فقيمة الرجل كانت في زمن سابق. ال أحبذ أن أكتب كثيرا عن ىيكل

وعاش متحدثا . ىيكل عاش الي جوار الممك فاروق األول ونال جائزتو الصحفية ثالث مرات.. لمحرية مكان
وحيدا باسم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وكاتبا لخطاباتو ولعب نفس الدور في بدايات حكم الرئيس 

يممك بالشك شيئا ساعده عمي ذلك ليبرع فيو وىو . في كل ىذه العصور" تمون"ومن ثم فالذي . السادات
األول يكون داىية أريبًا يكشفو من .. وشخص كيذا يستحيل أن تنطمي حيمو وأفكاره عمي رجمين.. المداىنة

المحظة األولي وال تنطمي عميو حيمو وكان ىذا الشخص ىو الرئيس الراحل أنور السادات الذي قال إنو 
ورجل آخر صريح يقول في الغرف المغمقة ما يقولو في العمن مثل .. عبر عن مرحمة عبدالناصر وكفي

فمم تكن . لكن كثيرين ال يعرفون السبب الحقيقي الذي من أجمو استبعد السادات ىيكل. الرئيس مبارك
أو كما حاول ىيكل تصويرىا بأنو استشف مبكرا نية السادات في أن . الحكاية مجرد تصادم بين رؤيتين

.  أو أنو استشعر أنو باع دماء الشيداء عندما بدأ اتصاالتو مع أمريكا1973تكون الحرب محدودة عام 
وىي التي . الحقيقة كانت أن الرئيس السادات كان مجتمعا مع ىنري كيسنجر قبل مفاوضات فك االشتباك

وصل ىيكل لمقر الرئيس السادات ".. اتفاقية النقاط الست"أسفرت عن االتفاقية المبدئية المعروفة باسم 
الذي كان مجتمعا مع كيسنجر وأوشك االجتماع ان ينتيي وىنا ثار ىيكل وقال لفوزي عبدالحافظ سكرتير 

. واستشاط السادات غضبا"..  مرة ال تدعوا الرئيس يجمس مع كيسنجر بمفرده100ألم أقل لكم "الرئيس 
وبعد أن خرج ىيكل من . فكان ما كان بعدىا.. ألنو شعر ان لو شريكا في الحكم ووصيا عمي أفعالو

وانقمب خروجو من األىرام الي .. كان أشبو بفرعون الخروج وىو محاصر بين السماء والتيو". األىرام"
. الذي حقق أعمي مبيعات بعد وفاة السادات" خريف الغضب"عداء شخصي لمسادات بمغ أوجو في كتاب 

لكن ظمت مشكمة ىيكل والتزال أنو تاجر يبحث عن معمومات ليبيعيا لمناس سواء في كتاب أو أحاديث 
.. وىي الوثائق التي حصل عمييا أيام عبدالناصر.. لكن المعضمو أن بضاعتو واحدة! تميفزيونية أو خالفو

وىو مثل أي تاجر شاطر يمبس ىذه البضاعة كل يوم ثوبا جديدا وأحيانا يضع عمييا برنيطة أو يضيف ليا 
.. فقد صار يمجأ لمترجمة والتحميل. وألن األستاذ لم يعد يممك معمومات أصمية.. وىكذا دواليك.. رابطة عنق

 وتحميالتو ليست صائبة ألنو لم يعد في دائرة صنع القرار
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  اٌمشاْ اً٘ ِٛلغ ِٓ        فشػْٛ ع١ذٔب      إٌّٛػبد طفذخ   

 داٚد ِظطفٝ/اػذادَ
كان يرتدى قميصا رخيصا وبنطمونا متواضعا , وكان .. وصل الميندس الزراعى إلى قريتنا ليتولى اإلشراف عمى الجمعية الزراعية فييا

كان مرتبو أقل من عشرين جنييا ولكنو كان يتحكم فى أصول مالية وعينية ومادية تصل الى .. سيادتو أكثر تواضعا من مظيره 
مميون جنيو ويشاركو فى اإلشراف عمييا كاتب الجمعية وأعضاء الجمعية الزراعية المنتخبون, وىم من كبار القرية ورءوس العائالت 

وكان كاتب الجمعية من أبناء القرية الذين فاتيم قطار التعميم فعمل قبانيا يقوم بوزن المحاصيل والعمل لدى إدارة التسويق . فييا 
التعاونى , ثم إستقر أخيرا فى العمل كاتبا فى الجمعية الزراعية بمرتب يصل الىعشرة جنييات ولكن بإمكانيات لمسرقة والنيب تزيد 

وكان سيادتو اليتكاسل واليتياون فى رفع مستوى دخمو الشيرى , يعاونو فى ذلك إثنان من أعضاء .. عمى مئات الجنييات شيريا 
الجمعية , وىما اليتخمفان عن حضور السيرات الممتعة إياىا فى  نظير سكوتيما عن سرقات السيد كاتب الجمعية, أما األعضاء 
الثالثة اآلخرون فقد كانت ليم تسييالت اخرى عينية يستفيدون منيا فى دعم أرضيم بالتقاوى والبذور والمبيدات وسائر الخدمات 

وكان ىذا ىو الحال حينما وصل السيد الميندس الزراعى مشرفا يتحمى بإبتسامتو الودود وبيندامو ..األخرى وتقريبا بدون مقابل 
وفى الواقع فقد قوبل بإحتفال وتكريم يناسب مكانتو , وكان السيد كاتب الجمعية والسادة األعضاء ىم .. المتواضع وجيوبو الخالية 

ووجد السيد الميندس الزراعى كل التسييالت متاحة أمامو؛ .الذين رحبوا بو , وكل منيم يطمع فى ان يضع السيد الميندس فى جيبو
كان معو فى جيبو خمسة جنييات إقترضيا لينفق منيا ويدبر حالو الى أن يأتى لو أول مرتب من وظيفتو الجديدة , وكان العجيب أن 

تمك الجنييات ظمت فى جيبو كما ىى إلى أول الشيرالتالى, مع أنو وجد السكن المالئم والطعام الساخن والطازج ثالث مرات يوميا, 
كان السيد الميندس الزراعى قد تخرج فى إحدى كميات الزراعة ال يفيم كثيرا .والسيرات الممتعة والرفاق الذين تسابقوا فى مسامرتو 

عن الزراعة إال من خالل الكتب والمحاضرات النظرية , ثم دخل الجيش وظل فيو سنوات إستطالت بعد النكسة, الى أن خرج من 
الجيش وقد نسى كل ماتعممو فى الكمية , ثم فوجىء بتعيينو فى قريتنا , فترك مدينتو ذات األضواء وجاء ألول مرة يكتشف الريف 

عرف من السيد كاتب . المصرى , فوجد فى انتظاره كاتب الجمعية ورفاقو فتعمم عمى أيدييم أصول الشغل , وكان ليم تمميذا نجيبا 
الجمعية كيف يختمس المبيدات وكيف يخمطيا بالماء وكيف يزور الحسابات وكيف تزداد مديونيات الفالحين وكيف تتضاعف حقوق 
الجمعية الزراعية نحوىم , ثم كيف يتم التعامل مع الحاج لطفى أكبر تجار المنطقة والوسيط الذى يقوم عن الفالحين بالتوريد والذى 

يشترى منو الفالحون كل ماينبغى أن يصل الييم عن طريق الجمعية بالدعم , ولكنيم يشترونو منو بالسعر المضاعف , وحتى 
اإلعتمادات المالية لممقاومة ووسائميا اليدوية والكيماوية تعمم كيفية اإلختالس فييا , وكيفية تسوية الحسابات الرسمية لتكون ناصعة 

ومن أصدقائو الجدد أعضاء الجمعية عرف خبايا البمد .البياض ال يشوبيا الشك , وعمييا توقيعات الفالحين وبصماتيم وأختاميم 
ثم عرف ماىو أكثر, عرف أن فالنا لو عالقة بفالنة , وأن زوجة . والصراعات التى تحتدم بين عائالتيا , وأستفاد بيا ولعب عمييا

ولم يمض عميو بضعة شيور حتى كان يدخل البيوت فى النيار ثم أتيح لو بعدىا أن يدخميا ...وأن ... فالن سيئة السمعة , وأن 
والحقيبة المتواضعة التى قدم أول مرة بيا احتفظ فييا ببنطمونو وقميصو . ليال وأن يصل الى حيث ال يصل اليو إال رب البيت 

ووضعيا فى دوالب فاخر فى حجرة النوم الخاصة بو فى قصره الفاخر الذى إشتراه عمى قطعة من أراضيو فى أجمل موقع بالقرية 
والكاتب الذى تعمم منو أصول المينة إستقر فى زنزانة بائسة بأحد السجون بعد أن ثبتت عميو تيمةاإلختالس بعد بالغ رسمى قدمو .

وأصبح . وحل محمو موظف جديد قادم من بمد بعيد يحمل معو دبموم تجارة وليس لو من األمر شىء..ضده الميندس الزراعى 
 .الميندس ىو فرعون القرية والحاكم بأمره فييا

 
 



   هـ 1428ربيع اول           (العاشرة نة سلا) 112 لعدد              ا م 2007ابريل 
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At the water’s edge 
  
The beach was quite, and hardly anyone noticed the figure 
standing by the rocks, gazing out to sea Amy and I were spying 
on the man for quite a while; we found something fishy going on. 
 
The man had a enormous bag on his back, he was as still as a 
statue until he took out some kind of shovel and started digging 
Amy whispered “Sarah he’s putting something in the hole” After a 
while the man went walking .Amy and I went to the hole to 
investigate, our heart was full of fear while we where going 
 
We saw something sticking out of the hole something pale and 
small. “Oh my god it’s a hand!” Amy Screamed, she fainted and 
fell on the sand .Now I realized what the man buried; he buried a 
dead body. 
I couldn’t bare looking at it, I felt dizzy and light headed but when 
I came to my scenes I dragged Amy as far as I could away from 
the body. “Amy Amy wake up” I said desperately. Suddenly she 
woke up and screamed. 
“Calm down Amy “I said but I was the one getting freaked out. 
“What are we going to do there’s a dead body at the beach” she 
cried. I didn’t know what to do I just sat there. Suddenly Amy 
stopped crying and pointed at some thing behind me. 
I feared it would be the man and when I turned I saw the man, my 
mouth dropped as he said, “You two are next” and he 
disappeared. I screamed at the top of my voice “He’s going to kill 
us”.  
Amy and I looked each as to say were doomed… 
 
BY: SHEREEN  


