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 فرحة العيد وكل عام وانتم بخير

 

                              ديمقراطية بوش"قولة حق أُريَد بها باطل " كلمة العدد*  
الى  اطفال الحجارة " لم يبقى إال أنت"*  قصيدة  



 كلمة العدد           

 ديمقراطية بوش
 بها باطل " "قولة حق أُريدَ 

ما كاد الرئيس بوش يلقى كلمته 

الشهيرة عن  الديمقراطية فى العالم 

العربى واشارته الخاصة الى دولتى 

مصر وسوريا حتى بدات األقالم 

والكتابات فى كال البلدين بالرد والدفاع 

وكأن مصر وسوريا هما جنتى 

الديمقرؤاطية فى العالم , والحقيقة أن 

ليس لها وجود  الديمقراطية هى عملة

فى العالم العربى من شرقه الى غربه بل 

نكاد نقول أنه لن يكون لها وجود فى 

 المستقبل القريب إال أن يشاء هللا .

وحديثنا هنا هو عن الرئيس بوش وهل  

حقيقة هو يريد مصلحة الشعبين 

 العربيين فى مصر وسوريا أم ماذا؟ 

وهنا نتذكر قولة االمام على كرم هللا 

عندما نادى معاوية وصحبه وجهه 

اثناءؤ قتالهم لعلى بتحكيم المصحف 

فقال كرم هللا وجهه "قولة حق اريد بها 

باطل" أى ان الكالم حق ولكن النية 

باطلة وهو ما ينطبق حقيقة على كالم 

الرئيس بوش فالديمقراطية حق وهى 

طلب مطلوبة فى البالد العربية ولكن 

 بوش للديمقراطية هو الباطل .
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 "القرآن الكريم"حتمية المعنى  فى
 قصور العقل اإلنسان:  2

***************** 
هو خليفة هللا  كان العقل هو النعمة التى تفضل هللا بها على اإلنسان وأصبح اإلنسان بهذه النعمة

رض وهو المكلف بعمارة األرض واإلنسان بإمتالكه نعمة العقل كان قد تحمل األمانة التى فى األ

أبت الجبال والسماوات أن تحملها قال تعالى " إن عرضنا األمانة على السماوات واألرض 

اإلنسان  انـه كان ظـلومـاً جهـوال " صـدق  والجبال فأبين أن يـحملـنها وأشفقـن منها وحملها

فعندما  من هنا كان العقل الزمة من لوازم اإلنسان وسمة من  سـمات  اإلنسانية ملعظياللـه ا

  َك إنساٌن  يكون هناك عقل وعندما نتكلم عن اإلنسانية نتكلم  عن العقلايكـوُن ُهن

الهائلة فى  ومع أن العقل اإلنسانى ذو القدرات العظيمةفى التفكير والتدبير وذو اإلمكانيات

يقف عندها وال يتخطاها  إلستنباط إال أن له حدود ال يستطيع أن يتعداها وله نهاياتاإلستيعاب وا

وتعالى على اإلنسان وألن القرآ ن  ، وهذه الحدود وتلك النهايات هى من حكمة هللا سبحانه

وألن القرآن جاء ليخاطب عقل اإلنسان وقلب  الكريم هو كتاب هللا الخالد لجميع بنى اإلنسان

فس اإلنسان وكل خالجةمن خوالج اإلنسان ، كان البد للقرآن عندما يتكلم عن الغيب أو اإلنسان ون

 عـن   كل ما هو فوق قدرات العقل اإلنسانى وحدوده كان البد للقرآن أن يتكلم  عـنـدمـا يـتكـلم

 بإسلوب التصويروالتشبية .التـصويـر أى تـجسـيم الـمعانى فى صورة حـسـيـة مـلموسـةوالتشبـيه

بواسط العقل  أى تقريب األشياء وتشبيهها بما هو قريب من العقل اإلنسانى ، ممكن اإلدراك

الخالق سبحانه وتعالى  اإلنسانى وهذا األمر ليس عـجــزاً للعقل بقدر ما هو عظمة الكون و إبداع

ـصوير و ،  وهكـذا كان إسلـوب القرآن عندما يتكلم عن الـجـنة وعن النارفإنه يتكلم بإسلـوب الت

كانت حقيقـة الجـنة والنار هى أبـعد  يأتـى بالمـلمـوس والمحـسـوس ليقربه للعقل اإلنسانى وإن

آخر جعل إسلوب التصوير والتـشبـيه هو  كما أن  هناك سبب . وأعظم من كل شبـيـه ومثيـل

ر الزمــان أسلـوب القرآن الكريم هذا السبب هــو قصوروتفاوت قدرات العقل اإلنسانــى على مـرو

للحياة اإلنسانية غير عقل اإلنسان فى عصور الحضارات  فـعـقـل اإلنسان فى العصور األولى

فى القرن العشرين غير عقل اإلنسان فى العصور القادمة وما  القديمة غــيـر عــقــل اإلنـــسان

والـمعلـومات والـخـبرات العقل اإلنسانى تزداد وتـتـغـيـربـزيادة الـمـعرفة  يليها وذلك ألن إمكانيات

التى يتلـقـاهــا اإلنسان على مر الزمان ، وألن القرآن جاء ليخاطب كــل هــذه الـعـقــول 

المتـفاوتـة فى القدرات وفـى الـمعلـومات والـمـعرفـة كان البد أن يكون إسلوب التصوير 

 .والتـــشـبـيه هـو إسـلوب الحديث عن  آيات الكون والغيبيات 
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 قرأت لك 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

إالى طفل الحجارة  :األدب ركن

 ابة االسرائيليةَر فى مواجهة الدب الذى يرفع الحج

 ٌـُ ٠جمـٝ ئالَّ أٔذ !!!!! 
 لـم يبقـى إالَّ أنَت فإضـرب  والُتبالى

 

 قـد ضاَع كلُ شيئٍى  والُظلُم فى توالى
 

 األرُض قدأ ُبيحت والِعرُض والـموالى

 

ُموها ما عاَد أ ُى غـالِ   والـُدوُر هـدَّ

 

 فإضرب والُتبالى.....إضرب والُتبالى

 

 صار فـى تعالى شهـيُدنا العظـيُم قد

 

ُر الُصموَد فـى لحـظِة إ نـفعال  ُيَفـجَّ

 ِِ 

 فالـموُت ال يهـون إآلَّ مـع الِرجـا

 ِِ 

 والنصُرسـوف يأتى فى حَومِة النضال

 ِِ 

 فإضرب والُتبالى.....إضرب والُتبالى

 

 َدْع َعنَك ما ُيقالُ فى َصفـحِة الـمقال

 ِِ 

 دِع السياسة فهَى فى الـحِق كالـوبال

 ستسالِم يدعـون فـى الليالىُدعاةُ اإل

 َيبـغوَنُه سالماً والسـِلُم فى الـُمحالِ 

 فإضرب والُتبالى.....إضرب والُتبالى

 

 

 قصة رجل ذهب ليصلي الفجر
 

رجل أستيقظ مبكرا ليصلي صاله الفجر في 

 المسجد المسجد لبس وتوضأ وذهب إلى

وفي منتصف الطريق تعثر ووقع وتوسخت 

البسه م مالبسه قام ورجع إلى بيته وغير

وفي نفس المكان         وتوضأ وذهب ليصلي

تعثر ووقع وتوسخت مالبسه قام ورجع إلى 

 وتوضأ وخرج من البيت سهبيته وغير مالب

 لقي شخص معه مصباح

 سأله : من أنت ؟

قال : انا رأيتك وقعت مرتين وقلت انور لك 

 الطريق إلى المسجد ..

ونور له الطريق للمسجد وعند باب المسجد 

 الدخول قال له : أدخل لنصلي .. رفض

 وكرر طلبه لكنه رفض وبشده الدخول للصاله

 ؟سأله : لماذا التحب أن تصلي 

 قال له: انا )الشيطان(

انا أوقعتك المره االولى لكي ترجع البيت 

 والتصلي بالمسجد ولكنك رجعت

 ولما رجعت إلى البيت غفر هللا لك ذنوبك ,,

 ولما أوقعتك المره الثانيه

 ورجعت إلى البيت غفر هللا الهل بيتك ,,

وفي المرة الثالثة خفت أن أوقعك فيغفر هللا 

 الهل قريتك.

 لوا للشيطان عليكم سبيال ...فال تجع
 



 

 ٚاحــــــــــــــــخ األ٠ّـــــــــــــــبْ
 ثقيٌ / أدَذ دغِ

 لطآْ وط٠ُ
 

اٌّؼبضطٛضح ـــــــــــؼ ِٓ   

اىزفبعٞش مثٞشح ىَِ أساد أُ ٝشجغ ئىٖٞب ٗ ىنِ ٍب  

أسدد أُ أشٞش ئىٞٔ ٕ٘ اىص٘سح اى٘اضذخ اىجيٞخ 

رؼبىٚ ٗ قذسرٔ ٗ اقزذاسٓ ٍغ ىؼظَخ هللا عجذبّٔ ٗ 

ارغبع ٍينٔ، ٗ ى٘ أطيقْب اىؼْبُ قيٞال ىخٞبىْب ٗ رفنشّب 

فٚ ٍين٘د هللا عجذبّٔ ٗ رؼبىٚ ىطئطئْب اىشؤٗط ٗ 

أخفضْبٕب رال ٗ ر٘اضؼب هلل ٗ ىذَذّبٓ صجبح ٍغبء 

 ئىٞٔ ػيٚ ئٍٖبىٔ ىْب فخٞشٓ ئىْٞب ّبصه ٗ ششٗسّب 

مزبثل ٗ اىؼَو صبػذح ،  اىيٌٖ اسصقْب ىزح اىزفنش فٚ 

 ثٔ.

 

 من القلب 
 

الحمد هلل الذى تتم به الصالحات، نحمده كثيرا 
على تمام شهر رمضان المعظم ونسأله 

نه و تعالى أن يتقبل منا صالح أعمالنا و سبحا
أن يوفقنا للسير على نفس النهج الذى سرنا 

 عليه خالل الشهر الفضيل.
من دالئل قبول األعمال الصالحة خالل شهر 
رمضان أن يوفق العبد للعمل و الطاعة بنفس 

بعد  كالقدر الذى كان عليه خالل الشهر المبار
 انتهاءه.

نفسى قبلكم بالغفلة  اخوتى فى هللا أحذركم و
بعد رمضان و هجران القرآن الذى كنا نقرأه 
صباحا و مساءا و نجتمع حوله فى حلقات 
التالوة و صالة التراويح، و هجرة القرآن من 
أخطر األمور التى ينبغى أن نحتاط لها، فيوم 
القيامة سيأتى الرسول صلى هللا عليه و سلم و 

تخذوا "و قال الرسول يارب إن قومى ايقول 

 20سورة الفرقان اآلية  هذا القرآن مهجورا"
، لذا كان علينا أن نحذر هذا و نعمل بجد و 

 أخالص مع القرآن.
إن هجرة القرآن تحدث عنها أهل العلم فقالوا 

 خمس أقسام و هى: إلىإنها تنقسم 

  هجرة التالوة بمعنى عدم التالوة بشكل
 منتظم كورد يومى.

  فكر و هجرة التدبر و هى عدم الت
 المدارسة للقرآن.

  هجرة الحفظ و هى بعدم محاولة الحفظ
 للقرآن.

   هجرة العمل به و عدم االستماع و
 الطاعة ألوامره و نواهيه.

  هجرة الحكم بالقرآن و جعله مصدر
 التشريع الوحيد.

أسأل هللا العلى القدير أن يمن علينا و يجعلنا 
 من أهل القرآن و خاصته و يرزقنا لذة تالوته 

 و تدبره و حفظه و العمل به و التحاكم إليه.
يارب ارزقنا لذة مناجتك فى السحر و وفقنا 

 .     لما تحب و ترضى

 دذٝث ششٝف

 

 ػشش ٍِ األدبدٝث اىْ٘ٗٝخ ثبٍِاىذذٝث اى
 

ِْ أَثِٜ  ْْرٔ  ػجذ اىرشدَِ ٍؼربر ثرِ ججرو َػ َسِضرٜ هللا  َػ

ٌَ قَربَه  ػِ سع٘ه هللا  َعري  َٗ  ِٔ ر ْٞ رٌ َػيَ "ارر  هللا َصيٚ  اىيٖ 

دٞثَررب مْررذ ٗ ارجررغ اىغررٞئخ اىذغررْخ رَذٖررب، ٗ خرربى  

 "اىْبط ثخي  دغِ
 

 ىذػبء عـــالح اىَــإٍِا

 

  اىيٌٖ اّٚ أعأىل ثنو اعرٌ ٕر٘ ىرل عرَٞذ ثرٔ ّفغرل أٗ

اعزأثشد  أّضىزٔ فٚ مزبثل أٗ ػيَزٔ أدذا ٍِ خيقل أٗ

ثٔ فٚ ػيٌ اىغٞت ػْذك أُ رجؼو اىقشآُ اىؼظٌٞ سثٞرغ 

قيجٚ ٗ ّ٘س ثصرشٙ ٗ جرالء َٕرٚ ٗ رٕربة دضّرٚ ٗ 

 اُ ررر٘فقْٚ ىزالٗرررٔ أّرربء اىيٞررو ٗ أطررشال اىْٖرربس ػيررٚ

اىْذرررر٘ اىررررزٙ ٝشضررررٞل ػْررررٚ ٗ اجَؼْررررٚ ثبىذجٞررررت 

اىَصطفٚ فٚ اىفشدٗط ٗ اعقْٚ ششثخ ٍبء ْٕٞئخ ٍِ 

ٝرذٓ اىشررشٝفخ ال ا َرأ ثؼررذٕب أثررذا، ٗ صريٚ اىيٖررٌ ػيررٚ 

 . عٞذّب ٍذَذ ٗ ػيٚ آىٔ ٗ صذجٔ أجَؼِٞ
 hamad1962@qatar.net.qamail:-E  
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 والنائُب ومستقبلُ ارُض الكنانة الوعكةُ 
 

عندما لم يتمكن الرئيس مبارك من ان يستكمل كلمته فى مجلس الشعب المصرى وشعر بوعكة بسيطة نتيجة 

االرهاق ونوبة البرد التى المت به , حبس جميع ابناء الشعب المصرى انفاسهم ودعوا هللا ان يمنحه الشفاء 

من كل سوء ,وحقيقة فإن ابناء األمة العربية الذين يحملون الحب لمصر  والسالمة حتى يحفظ هللا ارض الكنانة

كانوا هم ايضا من الذين دعوا هللا ان يحفظ رئيسها من كل سوء وذلك ألن مصر هى القلب من امتها العربية , 

ع والحقيقة ايضا أن هذه الوعكة قد اخرجت الى سطح األحداث موضوع  هو شاغل المصريين جميعا وهو موضو

"نائب الرئيس", حيث أن الرئيس مبارك لم يعين له نائباً كعادة الرؤساء السابقين له وهما الرئيس جمال عبد 

الناصر والرئيس انور السادات , حيث يكون النائب هو الذى يتولى األمور بعد غياب الرئيس وقد تكررت هذه 

لى نائبه فى ذلك الوقت الرئيس السادات للحكم الحالة مرتين عند وفاة الرئيس جمال عبد الناصر المفاجئة وتو

وكذلك عند مقتل الرئيس السادات وتولى نائبه فى ذلك الوقت وهو الرئيس مبارك للحكم , وقد اصبح نائب الرئيس 

ضرورة هامة حتى ال تتعرض ارض الكنانة آلى هزة قد تؤثر فى كل المنطقة العربية وخصوصا فى هذه األوقات 

متنا العربية لهجمة شرسة تريد ان تنزع عروبتنا وتمحوها , وكفى أن ركنا عربيا كبيرا وبلدا التى تتعرض لها ا

 كالعراق قد تم تفتيته والغاء دوره من الخريطة العربية .

ونحن هنا مصريين وعربا ندعو هللا ان يمن على الرئيس مبارك بالشفاء وطول العمر وان يستكمل دوره الهام هو 

اء والزعماء والملوك واألمراء العرب وان يحافظوا على امتهم العربية فى امن وسالم و وندعو وزمالءه من الرؤس

هللا ان يلهم الرئيس مبارك فى ان يختار نائبه , وأن يقود سفينة ارض الكنانة حتى يتخطى بها عقبات الركود 

 وتوفيقه  وبحنكة الرئيس مبارك االقتصادى وشبح البطالة  وكل ما تواجهه مصر من ازمات ومحن والتى باذن هللا

 وحب الشعب له سوف تتخطى مصر كل هذه األزمات ,إنه نعم المولى ونعم النصير

 وهذه ابيات خرجت من قلٍب يحب مصر شعبا وحكومة ورئيسا . 

 حبِٝ اٌحّٝ
 وَنجـماً ُمضيـئاً ُينـيُر السـما وحامى الـِحمى َزعيَم الـجميِع 

 مةوَنـفسَى تـجتاحها  الـهمه فـى  َحـيرةٍ  أتـيـُت وَقلـبَى 

 َيتُِم  الشفاُء   مع الـمرحـمـة زعيَم الجميِع  ُدعـانـا  إلـيكَ 

 تكوُن إذا الـخوُف فيها نـمـا؟ كيَف  الـحياةُ    أجـبـنى بربكَ 

 إذا الـلـيلُ  أطـبَق واظلـولَم؟ األمـاُن  لشعبٍ  يستـقيُم  وهل 

 قد ُكِمـَم؟  وصوُت الـحقيـقِة  تـسـيُر  األمورُ  وهل بالنـفاقِ 

 ضاَع  وإسـتسلـمَ   وتـلفاُزنا  لـيالً نـهاراً   فإعالُمـنا َضـجَّ 

 وتـهريُجـنا اليوَم فى  طمـطمة الـِخداعُ  ُيحيط ُ  بِنا  ُكلُّ   هذا 

 مىونـحمى الـفساَد بـعيِن العَ  إنـفـتاحاً   وذاكَ  نـبيـُع البالَد 

 مةمـنَ لـنَ الِكذُب  وا   وديدُنـنا حبيس  ُالطوارئىوأمـُن البـالِد 

 ونـوُر الـعلوِم لـقد أظـلـمَ  وفى الفكِر نلـقى الـجهالِة دوماً 

 َقـليلُ الـُحروِف وَسهلُ الِسمة ُسـؤالٌ وحيدٌ   زعـيَم الـجميعِ 

 ؟يـكوُن لُه األمُر والـمـحكمة بٌ ـائـن أما  آَن  أن  يـأتـِنا 

  

 
 
 

 



 اعداد : مصطفى داود         صفحة المنوعات

 فٟ اٌصحف االضز١ٔخ ذبٌسؼط٠خ ٚضاء اٌٙغَٛ ػٍٝ ػّطٚ  صفمخ

 ###اٌّصط٠خ فع١حخ ظ٠بضح اٌش١د ػّطٚ ذبٌس ثسػٛح ِٓ   األؼجٛػ١خ اٌسٌٟٚفغطد عط٠سح اٌٍّزمٝ  

اٌّصبزض  ثؼطاٌصٞ اػزجطرٗ  األِطاٌرطت فٟ اٌّؽبعس اٌّصط٠خ  ئٌمبءثؼس غطزٖ ِٓ ِصط ِٕٚؼٗ ِٓ 

اٌّصط٠خ ِٚحبٌٚخ ِٓ إٌظبَ  اٌؽٍطبداٌّٛلف اٌّصطٞ ٚاٌّعا٠سح ػٍٝ  ئٌٝ ٌإلؼبءحصط٠خ ِحبٌٚخ اٌّ

فٟ ِٛاعٙخ أزمبزاد  ###صٛضح إٌظبَ  ٌزحؽ١ٓاؼزغالي شؼج١خ ػّطٚ ذبٌس ث١ٓ اٌّطا٘م١ٓ  ###

فبْ ػّطٚ ذبٌس زػٟ ِٓ لجً ٚظاضح  اٌّصط٠خٌّب ٚضز فٟ ِمبي اٌغط٠سح  ٚٚفمب .###ِزعا٠سح ِٓ 

 آالفٌٍمصط ٚحعط ِحبظطح ػّطٚ ذبٌس ػشطح  ِفز١باٌصٞ وبْ  ###اٌزٟ ٠زٛظض٘ب اٌش١د  األٚلبف

 اٌٍّه ٚاٌٍّىخ ٚاٌٛظضاء ٚضؤؼبء اٌؼشبئط  ضأؼُٙثزصاوط ٚوبْ ػٍٝ  أ١ٌٙبشرص زذٍٛا 

 أِْحبظطاد اٌش١د ػّطٚ ذبٌس رطوع ػٍٝ اٌحغبة ٚؼجك  ِؼظُ أْ ئٌٝاٌغط٠سح اٌّصط٠خ  ٚأشبضد .

اٌّؽ١ٍّٓ ػٓ  إلٌٙبءاٌّصط٠خ ٚاػزجطد ِحبظطارٗ ِحبٌٚخ  اٌغطائس٘ٛعُ اٌش١د ػٍٝ صفحبد 

  ٌٍؼطاق ... اٌد األِط٠ىٟاٌس٠ّمطاغ١خ فٟ اٌؼبٌُ اٌؼطثٟ ِٚحبٌٚخ اٌغعٚ  لعب٠بِٕٚٙب  األُ٘اٌمعب٠ب 

ِإذطا   ###ش١خ ِضً اٌحغبة ٚاٌعٚاط اٌؼطفٟ ٚغ١طٖ . ٟٚ٘ لعب٠ب لطض ػٍٝ لعب٠ب ٘بِ ٚاٌزطو١ع

 أْ... ٚثٙصا اٌصسز ٌٛحع  أُ٘اٌشؼت ٚصطفٗ ػٓ لعب٠ب  إلٌٙبء األػالَفٟ اٌصحف ٚٚؼبئً  أصبضرٙب

اٌرعبض ٚاٌفٛاوٗ  أٔٛاع٠زٕبٚي  األ٠بَ٘صٖ  اٌزٍفع٠ْٛاٌجطٔبِظ اٌزٍفع٠ْٛ اٌس٠ٕٟ ا١ٌِٟٛ اٌصٞ ٠مسِٗ 

 أضاظٟاٌىط٠ُ ٌُٚ ٠زُ رٕبٚي أٞ ِٛظٛع ٠زؼٍك ثبٌغٙبز ٚاٌسفبع ػٓ  اٌمطاْط٘ب فٟ اٌزٟ ٚضز شو

...اٌد ِّب رغسٖ ِضال فٟ اٌجطاِظ اٌس١ٕ٠خ اٌزٟ رمسِٙب رٍفع٠ٛٔبد ثؼط اٌسٚي  ٚاألػطاضاٌّؽ١ٍّٓ 

اٌحغبة  أ١ّ٘خػّطٚ ذبٌس رحسس وض١طا ػٓ  أْ اٌطط٠ففٟ ِمبي اٌغط٠سح اٌّصط٠خ :"  ٚعبء .  األذطٜ

ٚاعجخ ػٍٝ وً فزبح ثبٌغخ "  ئؼال١ِخثبػزجبضٖ فط٠عخ  ثبضرسائٗبٌجب إٌؽبء ٚاٌفز١بد اٌّؽٍّبد ِط

اوضط ِٓ صٍضٟ اٌحعٛض ِٓ إٌؽبء وٓ ِٓ إٌؽبء غ١ط  األِطاْفٟ  ئصبضح األوضطٚرع١ف اٌغط٠سح " 

    ### ضأؼُٙاٌّحغجبد ٚػٍٝ 

ػّطٚ ذبٌس ٠ط٠س  أْٛا ؼبذط٠ٓ ٠جسٚ ٚاٌس٘بء لبٌ اٌرجش أً٘ٚرع١ف اٌغط٠سح " ثؼط اٌحبظط٠ٓ ِٓ  

 أٔٙبشس٠س٠ٓ ِّب ٠ؼٕٟ  ٚئػغبة ثأصبد ئ١ٌٗوبٔذ رؽزّغ  ###ٔفؽٙب ذبصخ ٚاْ  ###٠حغت  أْ

شس٠س رفىط عس٠ب ثبضرساء اٌحغبة ٚ٘ٛ ِب ٠ؼٕٟ ٚلٛػٙب فٟ ِأظق  ٚأٔٙبٚزػٛرٗ  ثىالِِٗمزٕؼخ رّبِب 

رزٕبؼت ِغ  ِالثػاٌصٞ ٠زطٍت ِٕٙب اضرساء  األِط األٚضٚث١خاٌسٚي  أٌٟ األؼفبضوض١طح  ألٔٙب طاٌحط

 " . األٚضٚثٟرؼ١ش ٚفمب ٌٕظبَ اٌح١بح  أِْٓ اٌّفزطض  ###ِىبٔزٙب 

 أْػٍٝ اٌش١د ػّطٚ ذبٌس فزمٛي  األضز١ٔخفٟ اٌصحف  اٌحٍّخ أؼجبةرزٕبٚي اٌغط٠سح اٌّصط٠خ  صُ 

اٌرطت فٟ ِصط ثؽجت  ئٌمبءٚاْ اٌش١د ػّطٚ ذبٌس ِٕغ ِٓ   " األعطاٌحٍّخ ِشجٛ٘خ ٚ " ِسفٛػخ 

لس  ###ش١ربد  ٚوبٔذاٌّؽئ١ٌٛٓ اٌص٠ٓ ٠شىٍْٛ عّٙٛضٖ اٌطئ١ؽٟ . وجبضرأص١طٖ ػٍٝ ثؼط أثٕبء 

فٟ ِمبي عط٠سح اٌٍّزمٝ  ٚعبءفٟ رٛع١ٗ اٌسػٛح ٌؼّطٚ ذبٌس ِجبشطح ثؼس غطزٖ ِٓ ِصط . ###ؼجمٓ 

ِٓ  األظ٘طٗ ش١د شؼطٚا ثبٌغ١طح ِٓ ػّطٚ ذبٌس ثؽجت شٙطرٗ فحطظٛا ػ١ٍ األظ٘ط ش١ٛخثؼط  أْ

 ِٛظٛػخ. ٚأحبز٠ش ٚئؼطائ١ٍ١بدثؼط ِب ٠مٌٛٗ ٠ؼزّس ػٍٝ ِط٠ٚبد ظؼ١فخ  أْثبة 

 

 لبٌٛا ػٓ اٌٙس٠خ ٚاٌطشٛح
 

 ،فاّٖب رجيت اىَذجخ ٗرزٕت اىشذْبء.                                    ارٖبدٗا رذبث٘   -

 يٌ) اىْجٜ ٍذَذ( صيٚ هللا ػيٞٔ ٗع                          

 

أ٠ىُ ٚاٌٙسا٠ب، فبٔٙبِٓ اٌطشبٜٚ، ٚاٌطاشٟ ٚاٌّطرشٟ فٟ  -

 إٌبض.                                    ػّط ثٓ اٌرطبة

 

ال خٞو ػْذك ٗال ٍبه فيٞغؼذ اىْط  ئُ ىٌ ٝغؼذ اىذبه.                                                             -

 اىَزْجٜ

 

 ٔ اىطشٝ .                    اىز٘ساحٕذاٝب اىشجو رغٖو ى -

رجيت ٍؼٔ خٞشا.                                                                        ٕذاٝب اىشجو اىششٝش ال -

 ٍثو سٗعٜ

 

ىٞظ ٍِ ٕذٝخ ّقذٍٖب أدغِ ٍِ رشثٞخ صغبسّب  -

 ُٗرثقٞفٌٖ.                                            شٞششٗ

 

 قَٞخ اىٖذٝخ ثٖبدٖٝب.                           ٍثو الرْٜٞ -

 

 

ِٛظٛػب ثؼٕٛاْ " أؼطاض اٌرٕبلخ اٌٍّػ ث١ٓ  األؼجٛػ١خٔشطد عط٠سح " إٌجأ " اٌّصط٠خ :اٌرــــــجط

XٚYف١ٗ اْ ِّضٍخ االغطاء اٌؽبثمخ "  " شوطدX  رؼّسد احطاط "Y  " فٟ ثطٔبِظ " ؼبػخ صفب

 ح١ّٕب ؼأٌزٙب ػٓ افالَ اٌؼطٞ اٌزٟ ِضٍزٙب ٚاٌزٟ ال ٠طاز ِٕٙب اال اغطاء اٌشجبة .

اغطاء ا٠ٗ ٠ب زٌؼسٞ ... ِب أذ اٚي ِّضٍخ ظٙطد ثبٌّب٠ٖٛ  :لبئٍخ Xضزد ػٍٝ  Y* :اٌزؼ١ٍــــــــك

ظّه ٌٍحط٠ُ ثزٛػٗ ١ٌٗ .... ٠ب ش١رخ !!*  Sُ " ػّبشخ فٟ االزغبي " .. اِبي اٌش١د اٌجى١ٕٟ فٟ ف١ٍ

لس ظٙطد شجٗ ػبض٠خ فٟ ف١ٍُ " ػّبشخ فٟ االزغبي " ... اٌش١د لبي  Xاْ رىْٛ ظٚعزٗ  Sٔفٝ اٌش١د 

ظٙطد ثّب٠ٖٛ ث١ى١ٕٟ صالس لطغ ٚ٘ٛ ٌجبغ شطػٟ ... ٚهللا اػٍُ .* اٌفعبئ١خ اٌّصط٠خ ضفعذ  Xاْ 

فٍُ ٠جك ِٓ اٌف١ٍُ اال االؼُ  Xاٌف١ٍُ الْ اٌطل١ت لص ِٕٗ ع١ّغ ِشب٘س اٌؼطٞ اٌزٟ ظٙطد ف١ٙب  ػطض

غ١ط االؼال١ِخ  AAAصبحت ثٕٛن اٌجطوخ االؼال١ِخ ِٚحطخ  S... ٚوٍّخ " إٌٙب٠خ " .* ظػُ اٌش١د 

ٌُٚ ٠ط  ِٓ اٚي ٔظطٖ ٚأٗ رمسَ اٌٝ ذطجزٙب ِٓ ذالي " ذبغجخ " ػٍٝ ؼٕخ هللا ٚضؼٌٛٗ Xأٗ احت 

ِٓX االٚضان  .... ٚثػ !!* ضفؼذ  ٚ  لجً اٌعٚاط اال اٌٛعٗ ٚاٌىف١ٓ ٚاٌصسض ٚاالفربشX ٜٛزػ

اٚحذ ثصٌه اٌٝ  Yلبٌذ اْ ٔبز٠ب  Xالٔٙب ارّٙزٙب ثبضرساء ِب٠ٖٛ ث١ى١ٕٟ فٟ اٌف١ٍُ ...  Yلعبئ١خ ػٍٝ 

ٌف١ٍُ ِٓ صٕغ رب٠ٛأٟ اٌصٞ اضرسرٗ فٟ ا اٌّب٠ٌٍٖٛص١ٓ اٌشؼج١خ .... ٚعبء فٟ اٌسػٜٛ اْ  Xػّبٌخ 

اْ رحعط اٌٝ  Xزٌٚخ صس٠مخ ٌٍؼطة .* غٍجذ اٌّحىّخ ِٓ  - Xرمٛي  -ٚاْ وبْ اؼّٗ " ث١ى١ٕٟ " 

شطػ١ب اَ ال ... اٌمبظٟ اظطط  اٌّب٠ٖٛاٌغٍؽخ ثبٌجى١ٕٟ ِٛظٛع اٌّشىٍخ حزٝ ٠طٜ اٌمعبح اْ وبْ 

 Xغطٟ " ٚضلخ اٌزٛد " .* لبٌذ اٌّفزطض اْ ر اٌّب٠ٖٛاٌٝ اؼزرساَ اٌّغٙط ٌطؤ٠خ اٌمطخ اٌضبٌضخ ِٓ 

بٌذ أٙب احجذ ،ٚلٚرسذً اٌٝ ث١زٗ وعطح ضاثؼخ ِٓ اعً فٍٛؼSٌّٗغٍخ اٌّٛػس أٙب ٌُ رزعٚط اٌش١د 

رٍزمٟ ثعٚعٙب  Xِب ٔشطرٗ ِغٍخ ضٚظا١ٌٛؼف ِٓ اْ  Xاٌش١د اٌؼغٛظ ِٓ اٚي ضٔخ لاير .* ٔفٝ ٚاٌس 

اٌش١د فٟ فٕسق اٌش١طارْٛ ...ضٚظا١ٌٛؼف  وٍّب عبء اٌش١د اٌٝ اٌمب٘طح فٟ عٕبػ ٠ؽزأعطٖ Sاٌش١د 

ِصٕغ ثبضٚز Xوزت ِإذط اٌصساق Sٔؽجذ اٌرجط اٌٝ " ِصسض ِطٍغ " ٚلبٌذ فٟ رحم١مٙب اْ اٌش١د 

ػٓ  فاْ ٠ىْٛ ظٚعٙب لس اؼزرسَ فٟ غفٌٛزٗ حغط " اٌشجخ " ٌفطن اٌمش X* ٠ّزٍىٗ فٟ ثٛض ؼؼ١س .

 ش٘ت !!لبٌذ اْ اٌش١د ٌٚس ٚفٟ ثٛظٖ ٍِؼمخ ِٓ  Xضع١ٍٗ ... 

 

 ٔىذ 
 ِؽبغ١ً ٚ ِٙبث١ً

اىفي٘ط اىثبّٜ:اٍشٜ ثال ٕجو  اثْبُ عشق٘ا ثْل االٗه: ٗقف دزٚ ّؼذ -

 .ثنشٓ ثْؼشل فٜ االخجبس

ثزق٘ىٔ اطيغ ٝب ٍْٞو؟  األٗه ضٗجخ اثِْٞ ٍغبطٞو ٍشٗدِٞ ػبىجٞذ ف -

 ٘صك.قبه ىٖب اّضىٚ اّزٚ ش٘فٚ ٍِٞ فْٞب ج

 -.ٍب ػشفزنٌ رصذقُ٘ ٍغط٘ه دي  شبسثٔ ٗدخو ػيٚ إئ قبىٌٖ -

ٗىَب صذٜ اىصجخ شبل  فبس عنشاااااااااااُ شبل قظ ٍٞذ ّبً جْجٔ -

 .اىقظ اىَٞذ قبه : اّب مْذ ػبسل اّٜ ثغ٘ٛ ٍصٞجٔ

ه؟؟  ٍذشش فٜ اىذَبً ، دقذ أٍ ػيٞٔ اىجبة - ّ٘ ٗقبىذ ىٔ : ساح رط

 قبىٖب: ال ساح أىف ٝغبس !

 .سادخ ٍغط٘ه ػَو دٗسٛ مشح قذً جؼو أٗه اعج٘ع -

 .قبىٔ ٍبرخبفش أّب دبششة ىثالجخ ىقٚ اىجٞيٚ ثٞشرؼشٍغط٘ه فزخ ا -

ٝؼَئ اجزَبع اٗىٞبء  ٗادذ ٍغط٘ه فزخ داس االٝزبً فقشس اٗه شٚء -

 .اٍ٘س

قبى٘ا ى٘ادذ ٌٍْٖ قً٘  فٜ ثالثخ ٍغبطٞو جبىغِٞ ثخَٞخ فٜ اىصذشاء -

 جٞجيْب شبٛ ٍِ ػْذ دذ ٍِ اىجٞشاُ فطيغ ىف د٘اىِٞ اىخَٞخ ٗسجغ

 ٍبفٜ ػْذمٌ شبٛ قبى٘ىٔ اّزظش ش٘ٛ ساح فبد ىؼْذٌٕ ٗقيٌٖ ثبهلل

 ل.ّؼطٞ صبدجْب ٝجٞت ثظ ٝجٜ

 
 

 



 
 

 
 

 

DIRECTED BY/ KARIM AL-BASHIR 

___________________________________ 

Hero 

saver 
 
 

years ago the world had no saftey no rules until it hit.In 

mexico there were a large party,sudenly a black man 

named Essecalo spotted a white man and challenged him 

a fight the white mans name was Noprolo.Noprolo took 

out his sword but Essecalo had no sword so he used a 

whistle to escape but what he didnt know was that the 

whistle wakes the great black dragon.The dragon ran into 

the room.Noprolo had to fight the dragon,he fighted the 

dragon with all his strength but Noprolo was jelous so he 

threw a knife on Noprolo,Noprolo fell on the ground  and 

his sword fell from his hand. The dragon came closer and 

closer he opened his mouth and was going to eat Noprolo 

but Noprolo quicly got his sword and threw it on the 

dragon, suddenly the dragon got smaller and smaller until 

it disappeared but Noprolo was hurt then he fell, suddenly 

a glowing star came and went in side Noprolo then he 

woke up and he became a hero.Essecalo disappeared with 

sadness.     
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