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 طـرقــة يُـصدرهـا  المصريون في يهـرـة شلـجـم

Web site www.saidabuazayem.net 
                                       ----------------------------------------- 

 

 هـ1426     رجب  (ثامنة لانة سلا)الثانى و التسعون لعدد      ام 2005      أغسطس

 
 

 
 

!!!!وتىاتعها ..... أحذاث شزو انشيخ  
 

كلمة العدد الترشيح لرئاسة الجمهورية                              *  

                     قضية للمناقشةكيف ؟  ...... عـزل الرئيس  *
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: ددلعاةمكل   
الترشيح لرئاسة الجمهورية 

 
وتحول الحلم الى حقيقة وبدأ المستحيل ممكنا 

وبدأناعلى ارض الكنانة ومنذ خلق هللا األرض 
ومن عليها نشهد ونعيش عصرا يترشح فيه اكثر 
من مرشح لرئاسة الدولة و حيث ان بلدنا مصر 

لم تشهد طوال عمرها ترشحا ألكثر من زعيم بل 
إننا كنا نحيا ونبايع الزعيم او الملك او األمير 

الذى يفرض نفسه علينا ولنقل اننا فى مصر ال 
فمنذ عصر , نعرف تنافسا على الرئاسة 

الفراعنة وكانوا هم الحكام الذين يتوارثون الحكم 
ابنا عن والد واألكثر من ذلك انهم كانوا ملوكا 

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

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

المماليك عبيدا للحكام حتى اصبحوا ملوكا 
للمصريين وكأن المصريين البد ان يكون 

محكومين ال حكام ثم جاء عصر اسرة محمد 
على وهوجندى البانى 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 تلو اآلخر ونذكر ان فى عهد 
عبد الناصر كان من ينادى باالنتخاب الحر ُيقتل 

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

وهكذا ورغم اى نتيجة لنظام الترشيح للرئاسة 
إال انها خطوة تحسب للنظام  ودخل بها الرئيس 

. مبارك التاريخ 
أما ماذا سوف يحصل وما النتيجة فاللهم أعلم 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

 هذا العددإقرأ فى   
 الترشيح لرئاسة الجمهورية   بقلم  :الـعددكـلـمة *

 2صرئيس التحرير                            

اين يقطن الحب فى القمب أم فى    :مختارات *
 3ص     (من مجمة النفس المطمئنة بتصرف )  العقل؟

                   ركن المرأة* 
  4ص               (بنت النيل)لِك يا سيدتى -
        4ص       طـبق اليـوم                   -
   احذاث شزو انشيخ وتىاتعها: صىرجانغالف *

 5ص                                     (احًذ فزيذ)
 6صكيمو             / بقلم    مع الشباب* 
              6صاخبار الجالية المصرية                * 
 (حسام جابر/ اعداد )

             (اوهاو انخزيف) رأي انقزاء * 

     7ص                              (يحًذ تهاء انذيٍ)
  : قضية للمناقشة*
                                    8ص       ( احمدعاشور)كيف؟...عزل الرئيس  
  (ركن األدب )*

هل عاد ذو الوجه الكئيب شعرصالح عبد 
 9ص                (ابن البشير)الصبور     

:    ة اإليـمـانواحــ*
العدة الشرعية واعجاز القرآن  / اعداد 

  10ص                       (ايمن طاحون  )
               ن غير عنوانصفحة م*
 11ص                        (بداللطيف طارق ع)
  12ص                          منوعاتصفحة ال*
 (مصطفى داود  /شرافإ)

                                     

AL BASHIR MAGAZINE  *        
                                   

 Shereen AL Bashir 13.ص
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* (من مجمة النفس المطمئنة بتصرف )  أين يقطن الحب فى القمب أم فى العقل؟:     مختارات

وقد نصت اآليات السماوية عمى ذلك – خمق اهلل سبحانو و تعالى الدنيا والخميقة وبدأت الحياة بين آدم وحواء بالحب والمودة 
أي ىكذا بدأت الحياة بالحب فيو شيء غريزي فطرى مولود معنا يظير وينمو - بالتآلف بين الزوج وزوجتو بالمودة والحب 

ويكبر ويتفاعل في جميع مراحل السن المختمفة وقد يكون في األطفال والحيوانات حبا غريزيا لممطالب األساسية لمطفل أو 
 والحب أنواع كثيرة الحب عطاء بال ,الحيوان أما عندما يكبر االنسان الى كائن عاقل بتسامي عن الغرائز ويبقي الحب قويا 

مقابل مثل حب الوالدين ألبنائيم وال يحتاج ىذا الحب الى غذاء أو تقوية أو نصح ولكنو غريزي بالدرجة االولى وىذا ال 
ينطبق عكسيا عمى األبناء في عالقتيم مع والدييم فميس بالضرورة أن يحب األبناء والدييم ولذلك أوصى القرآن الكريم بأن 

والحب ىو مجموعة من التصرفات الحسنة الطيبة ذات الطابع .يحب األبناء والدييم ولكن لم يوصى الوالدين بحب ابنائيم
الجميل مع بعض االنفعاالت الوجدانية مثل زيادة عدد ضربات القمب أو احمرار بالوجو عندما يرى المحب محبوبة , ويقطن 
الحب أساسا في المخ ككل ولكن ىناك بعض األجزاء في المخ ىي التي يقع فييا الجزء الكبر من التصرفات والذكريات حيث 
أن الفص الوجدي من المخ ىو الختزان الذكريات جميعيا وكذلك االنفعاالت والوجدان سواء بالحب أو بالكره وترتبط دائما 

الذكريات والمعرفة القديمة بانفعاالت والعاطفة والوجدان وكذلك ترتبط باألشخاص ببعضيم فمثال إذا رأيت شخصا بالشارع ال 
أعرفو قبل ذلك أي ال يوجد في الفص الوجدي من المخ أي ذاكرة أو معرفة سابقة فقد أمر عميو مرور الكرام ال سالم وال تحية 
وال معرفة أما إذا رأيت شخصا مسجال ولو ذكرى في الفص الوجدي فعندما أراه سوف أقوم بتحيتو ألنني تذكرت أيام المعرفة 

أما الفص األمامي من المخ فيو المسئول عن التفكير والمعرفة والتصرفات وأيضا العقل والرصانة .األولى أو السابقة 
ويستقبل المخ أساسا عن طريق العين التي منيا توزع الصور وكل ما نراه الى فصوص المخ خاصة الفص الوجدي والفص 
األمامي وذلك طبعا بعد أن تمر قبل ذلك عمى الفص الخمفي من المخ المسئول عن أدراك وفيم ىذه الصور وعندما ينفعل 
المخ بما رآه يبعث إشارات مختمفة الى جميع أجزاء الجسم ولكن بدرجات متفاوتة فمثال يرسل إشارات الى العضالت أو اليد 
لتحية من يحب والى القمب ليزداد نبضو بقوه أو الى األوعية الدموية بالوجو ليقول ليا أن ىذا ىو المحبوب واشارات المخ 

المرسمة ىذه الى عضالت الجسم أغمبيا يذىب أتوماتيكيا الى القمب والغدد العرقية والمسان وباقي األعضاء دون القدرة عمى 
التحكم الكامل في ىذه اإلشارات فيمكنني عندما أرى المحبوب أال أمد يدي لمتسميم عميو ولكن ال يمكنني أن أقمل من نبضات 

قمبي وىذا ما يستخدم في أجيزة الكشف عن الكذب أو الكشف عن الحقائق وعندما نصف أن ىذا الشخص عاقل ال يبدو 
مما .عميو مظاىر الحب فمعناه أن الفص األمامي لممخ يسيطر عمى كل اإلشارات الصادرة من المخ الى الجسد عدا القمب 

سبق نجد ان القمب ليس لو عالقة بالحب كما يدعى العامة ولكنو مظير وأداة من المظاىر واألدوات التي يستخدميا المخ 
الظيار الحب في الجسم وقد يقول العامة أن العين واألذن تعشق قبل القمب أحيانا وىذا بو جزء من الحقيقة فان المخ الذي 
بو موطن الحب يستقبل اإلشارات الصوتية والمرئية عن طريق األذن أو العين ثم ينفعل بو المخ ثم يظير تأثيرىا عمى القمب 

  .أي أن العين ىي المستقبل قبل القمب ولكن العين ال تحب ولكن المخ ىو الذي يحب
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  ُركـٍ انـًزأج 

  نك ِ يا سيذتً

 ِصفٌة نخجلُة منيا ؟ " لمراىقةُة ا" ل ه
الشبابُة دائ مًا باآلباِء والك باِر عمومًا  أ  فاجَج يُة 
ك أن ال مراىق  و"ًا  قال ت كن مُة راهِ " ائمين ل يم ق

متيٌم ي جبُة القصاصُة منو وىذه المواقف دائمًا ما 
" ف مو كانت , تُةصيبُة الشباب بال حيرة والت خبط 

 عيش يا يىى مرحمٌة س نية يجب أن  "لمراىقة ا
ذا هة الش باِب ف مماذا راإلنسان عندما يمر بف ت

ائمًا عمى أنو داإلتيام ولماذا يُةنظر لمشباِب 
 اً ئى أو أن قراره سوف يكون قرارخطسوف يُة 

السؤال األىم ىو ىل كل المراىقين و .خاطئاً 
م قد يكونوا ضحية هخطئين فيما يفعمون أم أنم

دوة لقأو يكونوا ضحية , ِء واألميات اإلى مال اآلب
و يكونوا نتيجة عدم تفيم أ,ة  لة وصُةحبة فاشئسي

ن كثيرًا من األسئمة إ. ىمالكبار لحالتيم واحتياجات
إلجابة اتنتظرُة لالتى تراود الشباب وتحوط بيم 

, تخصصين مالصادقة والصريحة من اآلباء وال
وقد يكون فى ىذه اإلجابة النور الذى ي ضيئى 

كن ال ت" ل ل والطريق ل يم فبداًل من أن نقو
نقول لو ماذا يفعل بيذه الطاقة التى   "مراىقًا 
  .تفيد منياسا وال يعرف كيف يه بريشع

بنت النيل/ إعداد   

 

طبق اليوم  

  

 

  فوائد خل التفاح  

خل التفاح لعالج كثير من  
 األمراض و ألنقاص الوزن

 

  

 

  "لبشرة أكثر جماال, المبن   

يستعمل المبن البارد وشرش المبن "
 كمنظفات ممتازة وكمرطبات لمبشرة

   

 المواد الحافظة و تأثيرىا عمي صحتك  

 طعملي مراقبة األعيتجو العالم بأسره 
السبب في ذلك  التي يتناولياو قد يكون

ىو تزايد األمراض الخطيرة التي تمعب 
األصابة  نوعية الغذاء دورا ىاما في

  بيا

  

 

 فائدة تناول القيوة او الشاي    

اعتادت الشعوب في جميع أصقاع 
 األرض تناول ىذه المشروبات التي

تحتوي عمى مادة الكافئين يوميًا وعمى 
  .مدار العام

 

 
 

  

 وباليناء والعافية

http://www.arabia.com/index.php/arabic/woman/beauty/node_331547.html
http://www.arabia.com/index.php/arabic/woman/beauty/node_331488.html
http://www.arabia.com/index.php/arabic/woman/beauty/node_265329.html
http://www.arabia.com/index.php/arabic/woman/beauty/node_265329.html
http://www.arabia.com/index.php/arabic/woman/beauty/node_184623.html
http://www.arabia.com/index.php/arabic/woman/beauty/node_184623.html
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 !!!!وتىاتعها ..... أحذاث شزو انشيخ :  صورة الغالف

العقبة وخميج السويس وىي ايضا المدينة  خميج الحقيقة ان مدينة شرم الشيخ بموقعيا البديع عمي أجمل بقعة ما بين مدخل 
 التي جاء ذكرىا في القرآن حيث قابل نبي اهلل موسي الفتاتين وسقي ليما ثم تزوج مدين التي تشير إلييا التفاسير بأنيا مدينة

ولكن أيضا مدينة تاريخية منذ  سياحية كما تقول اآليات القرآنية, ومن ىنا كانت مدينة شرم الشيخ ليست فقط مدينة بإحداىما
ذا تكممنا عن التاريخ فإن لم ييتموا بشرم الشيخ إال بعد نكسة  (القرن العشرين)في العيد الحديث  المصريين آالف السنين, وا 

بأىمية المدينة وبعد انتصار  لمعرفتيم واحتالل اسرائيل لكل سيناء وأقاموا في شرم الشيخ قاعدة عسكرية كبيرة ليم 67 يونيو
كاممة لمصر بدأ اىتمام المصريين لشرم الشيخ وأخذت حجميا  سيناء  ومعاىدة كامب ديفيد وعودة73العبور في أكتوبر 

من الشباب  لآلالف بحق نموذجا لمسياحة العالمية ومصدرا كبيرا لمدخل القومي وبابا كبيرا لمرزق وأصبحت الطبيعي من االىتمام
الحر بعيدا عن الوظيفة الحكومية التي ال تغني وال  والعمل المصري الذي وألول مرة في التاريخ بدأ يتجو الي العمل في السياحة

 وال رابع المستحيالت, ولقد رأيت بعيني الشباب الجامعي وىو يعمل في كل المين بال عقد من تُةسمن من جوع وأصبحت اآلن

كل شاب قابمتو فكانوا جميعا من  منو حساسية وىو راض وقانع حيث الرزق وفير والحمد هلل وكنت أسأل عن المكان الذي أتي
ممحمة كبيرة في السعي لمرزق والبحث عن لقمة العيش, ولقد  يمثمون كل محافظات مصر من أسوان حتي األسكندرية وكانوا

رسميا  مقرا يتم سنويا في مدينة شرم الشيخ مما جعميا قبمة لمسياحة العالمية وىي أيضا تعتبر الذي لمست مظاىر التطور
مدينة الغوص العالمية لصفاء مياىيا  جعمتيا لمرئيس مبارك تم عقد العديد من المؤتمرات فييا, ولشرم الشيخ ميزة أخري

كل ىذا تريدُة يدُة االرىاب ان تحولو الي خراب ودمار  ولؤلسف.بحر آخر في ذلك يضاىيو ولمشعب المرجانية في بحرىا والذي ال
الذي دفع ثمن ىذا  ولكن الغادرة والتي حسب رؤيتي الشخصية انيا كانت ضربة غادرة لمصر شعبا وحكومة التفجيرات فكانت تمك

سعيا لمرزق, وحسب األخبار فالتفجيرات بدأت في الساعة  بعمميم اإلرىاب ىم الشباب المصري الذين راحوا غدرا وىم يقومون
وليس  الشيخ وىو فندق بسيط يرتاده المصريون العاممون في شرم)الميل وبدأت في فندق غزالة  منتصف الواحدة والنصف بعد

لمحاق بالركاب ثم في السوق القديم في البمدة  دورىم وفي محطة التاكسيات حيث السائقين المصريين في انتظار (فندقا لمسياح
 في شرم الشيخ لتناول العشاء واالستعداد لميوم القادم وحيث يخمو السوق من العاممون وفي ىذا الوقت يتجمع الشباب

عداد ماىر ودقيق وتم استعمال من...السياح دقيقة وحديثة كانت بنية إحداث  مفجرات ىنا نري ان التفجيرات والتي تمت بحنكة وا 
طائفيا  إرىابا االرىاب الذي كان وراء تفجيرات شرم الشيخ ليس إرىابا دينيا وليس ان.أكبر تأثير في المصريين وليس السياح

منظم وذو امكانيات مخابراتية كبيرة ولو  عالمي وليس مجرد إرىاب من ابناء بدو سيناء كما يحمو لمبعض ذلك, ولكنو ارىاب
 وسوف يستمر طالما بقيت ىناك قوة عظمي وحيدة تتحكم في العالم وىناك قوة أعظم المنطقة نفوذه في كل مكان ولو أىدافو في

نعت لتزرع الفوضي واإلرىاب في تتحكم ىذا اإلرىاب  إن..الشرق األوسط منطقة في ىذه القوي العظمي أال وىي الدولة التي صُة
من البسطاء في دول العالم الثالث الذين سحقتيم آلة العيش  مخططاتو العالمي وىو أول نتائج العولمة يستخدم أدواتو لتنفيذ

ذا أردنا أن نحارب اإلرىاب فالبد أن نتصدي أوال لمفقر والبطالة والجيل والجيل, تحت ضغط الفقر  .بقية ان شاء اهلل ولمحديث .وا 
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    يع انشـثاب

 المستقبل فى يد الشباب 
فى كل بالد العالم نجد ان الشباب ىم الذين 
يتولون القيادة والحكم واذا نظرنا الى دول 

العام المتقدم والمتحضر نجد ان الشباب ىم 
الرؤساء والزعماء إال فى بالدنا العربية 

فالكيول والمتقدمين سنا ىم القيادات ولم 
ومن , يتغيروا منذ اكثر من ربع قرن او يزيد 

العجب ان ىناك حكاما من العرب يتفاخر بأنو 
 عاما 36عميد الزعماء العرب ألنو يحكم منذ 

وكأن بالدنا العربية بالدا , وينتظر المذ 
إننا نحن الشباب ال .عقيمة ال تنجب الشباب 

ننكر خبرة الشيوخ من األباء واألجداد ولكن 
يجب عمى األباء ان يعترفوا بالزمن وأن 

والحقيقة أننا بخبرة .الشباب ىم المستقبل 
الشيوخ وبجيد الشباب نستطيع ان نعمل 
الكثير  وان تكون يالدنا ىى جنة اهلل فى 

إننى ىنا ومن ىذا المنبر ادعو .األرض 
زعمائنا ان يفسحوا الساحة لمشباب ولو 

تدريجيا وفى نفس الوقت اطمب من الشباب 
 , ان يحترموا  األباء وان يستنيروا بخبراتيم  

 ابن البمد/  بقمم 

  أخبار الجالية المصرية 
  تابع ابناء الجالية المصرية فى الدوحة

تحقيقات الشرطة فى جريمة قتل اليندى 
المقيم فى الدوحة والتى تناولتيا 

, االشاعات بأن القاتل مصرى الجنسية 
ولكن جائت نتائج التحقيق بان القاتل 

الحقيقى ىو ىندى الجنسية وكان صديقا 
.. لمقتيل واختمف معا 

وكم كانت فرحت جميع ابناء الجالية 
المصرية بنبأ براءة المصريين واثبتت 
االيام ان المصرى المقيم فى اى بمد 

عربى ىو مثال لممواطن الشريف الذى 
. يعمل فى جد واىتمام 

خرجت مصر رسميا من السباق عمى * 
المشاركة فى كاس العالم لكرة القدم وذلك 

بعد ىزيمتيا من ساحل العاج فى 
 وكانت النتيجة مفاجأة 2/0ابيدجان 
ولم يخخف من وطأة ىذه , لمجميع 

النتيجة إال فوز المنتخب العسكرى 
المصرى بكأس العالم لكرة القدم فألف 

 حسام جابر/   إعداد مبروك 
  نائب رئيس مجمس الجالية المصرية بالدوحة
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 أشىاُق انخزيف              رأى القراء

وىو قد يكون انسب كعنوان لقصيدة او لديوان شعر ولكن , قد يبدو العنوان غريبا ولكنو مقصود 
وما الغرابة فى ان يكون عنوانا لمقالة تتكمم عن حالة شاعرية تنتاب بعض الرجال وىم بين 
األربعين والخمسين وىى المرحمة التى تعطى جرس انذار لمجئى الخريف وصقيعو وبرودتو 

وخصوصا عندما تتزايد متاعب الحياة ومطالب األسرة واالوالد فالزوجة تكون اىتماماتيا باألسرة 
واالبناء ىى االىم وتتوارى بل تكاد تتالشى األىتمامات األخرى الزوجية وكأن الحياة الزوجية ىى 

ثم وفجأة نجد األوالد والبنات قد كبروا واصبحوا رجااًل , ألنجاب األوالد وفقط ال شيئى بعدذلك 
ونساء فيجد الرجل منا نفسو  وبعد ان كان زوجا اصبح ابا وكيال وكأن العمر قد سُةرق منو 

. فجأة  
ال عند الزوجة المشغولة والتىظيرت عمييا عالمات , وىنا يبجث ىذا الرجل عن نفسو فال يجدىا

السنين ورضيت بقدرىا وال عند األوالد المشفولين بالحياة وال عند األصدقاء الذين يعيشون مثل 
ولكن ىييات ىييات  , حالتو وأكثر وتصبح الحياة كابوسا ال يُةحتمل 

فيبحث ىذا الرجل عن إمرأة اخرى وطبعا البد ان تكون , فالحياة جميمة والعمر مازال طويال 
صغيرة ولو نسبيا لعمره ويبدأ فى خداع نفسو ويمؤل الوىم حياتو فى أنو مازال مطموبا ومازال ىناك 

أشواق "فيعيش مراىقة منتصف العمر  وتبدأ المأساة وتبدأ مرحمة ما نسميو مرحمة , من ترغب فيو 
وىى مرحمة تختمف باختالف كل رجل عن اآلخر فالرجال الذين عاشوا ىذه المرحمة فى " الخريف 

ولكن الخطر كل الخطر عمى , وقتيا وىى المراىقة األولى يمرون سريعا بمرحمة المراىقة الثانية  
, ىؤالء الرجال الذين لم يعرفوا المراىقة األولى فيؤالء ىم الذين يعانون بمرحمة اشواق الخريف 

والحقيقة انيم يكونون صادقين فى مشاعرىم وقد يتيورون فى عالقات اوىام الحب ىذه ولكن فى 
وأن , النياية يفيقون ويدركون أن اشواق الخريف ما ىى إال اوىام وان لكل مرحمة قوانينيا وحياتيا 

وىنا قد يتساءل , اجمل ما فى الحياة ىو ان نعيشيا بعمرنا الحقيقى فمكل عمر جمال وسعادة 
البعض وماذا عن النساء؟ ىا ىن ايضا ليم مرحمة اشواق الخريف ام ال ؟ ولالجابة عمى ىذا السؤال 

. ...نحتاج لمقالة ثانية ولقاء آخر فإلى المقاء 
               محمد بياء الدين/ بقمم                                                            
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 (أحمد عاشور/ بقلم  )                                             ةقـضـية للـمـناقـشـ
 

كيف؟؟ ...عزل الرئيس
 

عندما يتولى رئيس الدولة منصبو يكون عنده فرحة الفوز بالكرسي وحماسة العمل عمى تنفيذ برنامجو السياسي 
واالجتماعي وغيره, ويبدأ في تكوين شخصيتو الرئاسية التي رسميا لنفسو قبل التنصيب, ويتم ذلك باختيار أىل الثقة 
في شغل المناصب الرئيسية التي تساعده عمى تحقيق ذاتو وصب قوالب سيرتو حتى ينال حب الناس ويجد ما يتحدث 

. بو في المناسبات ويخاطب بو الجماىير
وغالبًا ما تكون ىذه الخطوات األولى ذات تأثير إيجابي عمى بناء األوطان وعمى رسم سموكيات الرئيس عند الناس, 

ىنا تبدأ السمبيات في ... ورويدًا رويدًا ومع مرور األيام يستقر لو األمر ويرسخ سمطتو ويتراءى لو أنو سيد كل شيء
الظيور عمى حساب اإليجابيات وتبدأ األمور في االنحراف إلى الوراء ويظير فئة المعارضين فتزداد سطوة أىل الثقة 
ويقوى نفوذىم استئثارًا بكراسييم وخوفًا من السقوط عمى حساب مصمحة الوطن والناس ويتحدون فيما بينيم حتى ال 
تصل الحقيقة إلى الحاكم, إنما يصل إليو ما يريدون وما يرسخ مواقعيم جاىدين في تنحية كل من تسول لو نفسو 

: عمى ما سواىا, ونتيجة ذلك" أنا" الظيور سواًء بالحق أو بغيره وتطغى قوة ال 
  يعممون عمى تعمية "  مراكز القوى"تتكون طبقة حول الرئيس متحدة اليدف ىي فئة المنتفعين أو ما نسمييم

. الرئيس عن الحقيقة وبيذا تكون القرارات بعيدة عن المطموب والصالح
  غالبًا ما تخمو ىذه الطبقة من المستشارين المتخصصين ذوي الكفاءات والقدرات الخاصة مما يدفع إلى عدم

. القدوم عمى اتخاذ القرارات الصائبة في األوقات المناسبة فتصبح بال تأثير
  تياوي قيمة المواطن أمام القريب والبعيد وربما أمام نفسو بما يمقى من ميانة يومية من أىل الثقة وأىل الحل

والربط, فسحقت كرامة المواطن العربي وتفيض المعتقالت بمن فييا ومنصات التعذيب عمى أعمى مستوى من 
 .  التقنية والتحديث

  جنون حب السمطة يدفع بمراكز القوى إلى السخرية بمن فيما عداىم دون االقتراب من شخص الرئيس والتي
يتم العمل عمى تأليييا عمى صفحات الجرائد وميكروفونات اإلذاعة وشاشات التمفاز, فتخطوا ىذه األوطان 

 .خطوات كبيرة إلى الوراء, وتزداد نسبة الفقر والبطالة وأيضًا زيادة االعتماد والتبعية لمخارج

وقد رأينا كيف كان عبد الناصر في أول أيامو وفي آخرىا وكيف كمن مبعدًا عن الناس ومحاصرًا بفئة سيطرت عميو 
وما حدث لمبمد من . وعمى فكره وعزلتو عن الجماىير أمثال سامي شرف, محمد أحمد, صالح نصر,عمي صبري

. نكسات ونكبات
وحطميم بغبائيم وفاز بالعبور غير " مراكز القوى"ثم كان السادات الذي أدرك ذلك وىو الذي أطمق عمييم اسم 

. أنيم ما لبسوا أن اغتالوه
    واألمثمة كثيرة في البالد العربية التي تعاني من األنظمة الدكتاتورية والعسكرية, ولكني فضمت أن أعطي مثل من          

وكمدرس اإللزامي الذي يربي الميندس والطبيب والمحاسب ورغم . بمدي مصر األم التي تعاني من عقوق األبناء            
      .ذلك يسخرون منو ويمنون عميو
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 !!!!!ىل عاد ذو الوجو الكئيب    :   ُركن األدب
صالح عثذ انصثىر وقذ كتثها  خالل فتزج انستيناخ وانتً شهذخ انكثيز / هذه انقصيذج نهشاعز انكثيز انزاحم 

  .يٍ انتعذية نكم طىائف انشعة

 ى ل ع اد ذو الوج ِو الك ئيب                 
ذو النظرة البطماِء واألنِف المقوِس والندوب 

ىل عاد ذو الِظفِر الخضيب 
    ذو المشيِة التياىة الخيالء تنقُةرُة فىالدروب 
لحنًا من اإلذالل والكذِب المرقِش والنعيب  

ومدينتى معقودة الزنار 
عمياءَج ترقُةصُة فى الظالم 

ويصفرُة الدجالُة والقوادُة والقرادُة والحاوى الطروب 
فى عُةرِس ذى الوجِو الكئيب 

من أين جاء؟ 
ويقولُة سادتنا األماجدُة حين يزوون الجبين شأن الثقاة العارفين  

........ من أين جاء ؟..... من السماء 
ويظلُة أىلُة الفضِل فينا حائرين  

ويتمتمون عمى مسابحيم وىم يتالغطون 
ىذا من تدابير القضاء  , ىذا إبتالء اهلل 
من أين ج  اء ؟ 
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 انعذج انشزعيح دنيم عهً إعجاس انقزآٌ      واححااليًاٌ

لمتأكد من خمو الرحم - والتي شرعيا اهلل سبحانو وتعالى- قديمًا فسر العمماء والفقياء العدة لمنساء 
من جنين, فقد تكون المرأة قد حممت من زوجيا قبل الطالق مباشرة, وىي وزوجيا ال يعممان بوجود 

ذا حدث ذلك فأزواجيم أحق بردىم, والعدة أيضًا ميمة لمصمح بين الزوجين, فقد يتدخل  الجنين, وا 
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسين :" قال تعالى . أحد األطراف لمصمح بينيما

, وىنا نجد أن فترة العدة قد اختمفت بين المطمقة واألرممة, فمماذا 234البقرة " أربعة أشير وعشرا
فقد يقول بعض !. , وىل وجد العمم الحديث تفسير عممي لمعدة واالختالف؟!اختمفت المدة بينيما؟

الجيالء و العممانيين بأنو نظرًا لمتقدم التكنولوجى والطبى و أنو يمكن معرفة الحمل في خالل إسبوع 
وحيث أن القرآن صالح لكل زمان ومكان جاء  (كما تقول نوال السعداوي)واحد فال داعى لفترة العدة 

عجاز القرآن وأنو 1400العمم الحديث وبعد أكثر من حوالي   عامًا ىجري, ليثبت حقائق عممية, وا 
يعمم ما يجيمونو, فقد أثبت أن السائل الذكري يختمف من شخص إلى آخر كما تختمف بصمة 

أن المرأة تحمل داخل جسدىا - العمم الحديث- أيضًا أثبت  .اإلصبع, وأن لكل رجل شفرة خاصة بو
مؤشرًا أو نستطيع أن نطمق عميو جياز كمبيوتر, يختزن شفرة الرجل الذي يعاشرىا ويحفظ تمك 

ذا دخل عميو أكثر من شفرة كأنما دخل فيروس إلى جياز الكمبيوتر فيصاب بالخمل .. الشفرة  وا 
ولذلك فإن جميع النساء التي تمارس الدعارة والرذيمة يصبن بمرض . واالضطراب واألمراض الخبيثة

ومع الدراسات المكثفة لموصول لحل أو عالج ليذه المشكمة, اكتشفوا إعجاز القرآن . سرطان الرحم
وأن المرأة تحتاج نفس مدة العدة التي شرعيا اإلسالم حتى تستطيع استقبال شفرة جديدة بدون أن 

تصاب بأذى, فيي فترة لممرأة كي تنسى تمك الشفرة, كما فسر ىذا االكتشاف لماذا تتزوج المرأة رجاًل 
, فقد أجريت الدراسات !أما لماذا تختمف مدة العدة بين المطمقة واألرممة؟. واحدًا وال تعدد األزواج

عمى المطمقات واألرامل, فأثبتت التحاليل أن األرممة أطول من المطمقة لنسيان ىذه الشفرة, وذلك 
يرجع إلى حالتيا النفسية فيي تكون حزينة عمى فراق زوجيا أكثر من المطمقة, ولذلك اختمفت 

عن رب - صمى اهلل عميو وسمم- ىذا ما أثبتو العمم الحديث تصديقًا لما بمغنا بو رسول اهلل . العدة
  عام, وما زالت األبحاث والدراسات تثبت إعجاز القرآن1400العزة منذ أكثر من 

 ايمن بدر طاحون/                                                                إعداد 
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 " عنوان غير من صفحة "                                                 

 

 من المأثورات

 بعض والَبث اىىطِ شاز اىسئُط اىَؤحَِ 

 : قبه ىْب     و حُِ شاز حـُّـْـب

 .  فقد ٍضً ذاك اىصٍِ  ..هبحىا شنىامٌ بصدق فٍ اىعيِ و ال حخبفىا أحدا 

 أَِ اىسغُف و اىيبِ ؟    َب ظُدٌ: فقبه صبحبٍ  حعِ

 و أَِ حىفُس اىَهِ ؟        و أَِ حأٍُِ اىعنِ ؟

 . ىٌ ّس ٍِ ذىل شُئب أبدا..   َب ظُدٌ     و أَِ ٍِ َىفس اىدواء ىيَسَض بال ثَِ ؟   

 !!أمو هرا حبصو فٍ بيدٌ ؟     أحسق زبٍ جعدٌ : قبه اىسئُط فٍ حصُ

 .      ظىف حسي اىخُس فٍ غـد      شنسا عيً صدقل فٍ حْبُهْب َب وىدٌ

******* 

 : و ٍسة ثبُّت قبه ىْب              و بعد عبً شازّب

 . فقد ٍضً ذاك اىصٍِ.. و ال حخبفىا أحدا   هبحىا شنىامٌ بصدق فٍ اىعيِ

 :فقَج ٍعيْب      ىٌ َشخنٍ اىْبض؟

 و أَِ حأٍُِ اىعنِ ؟      أَِ اىسغُف و اىيبِ ؟

 و أَِ ٍِ َىفس اىدواء ىيَسَض بال ثَِ ؟      و أَِ حىفُس اىَهِ ؟

 ..ٍعرزة ظُدٌ

 و أَِ صبحبٍ  حعِ؟؟

  

 

طارق عثذ انهطيف. و  



   هـ1426            رجب (ثامنة لانة سلا)الثانى التسعون لعدد          ام 2005أغسطس  

 

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

طارق عثذ انهطيف :يصطفً داود،يزاجعح:أحًذ عاشىر،األشزاف انفنً/سعيذ اتىانعشايى،  يذيز انتحزيز/رئيس انتحزيز                                                                

   e-mail : sazayem@qatar.net.qa   50155ب .                                                                جًيع انًزاسالخ تأسى رئيس انتحزيز ص 

  12 

 

 (داود يصطفً . و  / اعذاد )   انًنىعاخ صفحح  

؟؟؟؟؟؟؟     الموت  أم  الزواج

  ؟؟ ..الموتو الزواج فاخت     ر إذا خيرت بين الموت

  ولكن الزواج بداية لو..  الموت عادة يكون نياية االلم  

  ولكن الزواج كدبة كبيرة...  الموت حق

  لكن الموت أل... الجواز قضاء ممكن تأجيمو

  حسن جزاء اعماليم فى الموت االشرار بيتعاقبوا والطيبين بينالوا

  عمى عينو  ؟ الكل بيتنيل...لكن فى الزواج

  وال بالش.......لكن بعد الزواج بتكون وسط....المالئكة بعد الموت بتكون وسط

لكن ...اخطائك بعد الموت بتضمن انك ىتثاب حسن الثواب عمى حسناتك و ىتتعاقب عمى
  بتتعاقب عمى االتنين...بعد الجواز

  والمجانين فى نعيم  ؟ فى جنان كونبت.لكن بعد الجواز.. فى الجنةكونبعد الموت ممكن ت

  بتالقى معاك عممك الطيب ولكن بعد الجواز بتالقى معاك عممك االسود وبس بعد الموت

لكن لما الراجل ....وىم بيودعوه الستات بيمبسوا عميو اسود...لما الراجل بيموت 
  وىم جايين يودعوه الرجالة ىم المى بيمبسوا عميو اسود برضو...بيتجوز

   لما الواحد بيتجوز بيدخل دنيا ولما بيموت بيخرج منيا و با غرور مالياش امانيالدن

 .……… بيبقى  لكن لما بيتجوز...او عمى االقل جمل...لما الراجل بيموت بيقى سبع

  ىيرجعمك اجرة الحانوتى والكفن او حتى ىيخمعك لما بتموت ماحدش

 جوازة امشى فى جنازة وال تمشيش فى...وصدق المى قال
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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 died 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. 

“Com 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 AL BASHIR  


