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  كلمة العدد
  .العظيمالعظيمالعظيمالعظيم هللاهللاهللاهللا صدقصدقصدقصدق    - - - -         ]105:  التوبة[ "َواْلُمْؤِمنُونَ  َوَرُسولُهُ  َعَمَلُكمْ  اللَّهُ  َفَسَيَرى اْعَمُلوا َوقُلِ "

, ا)رضيةا)رضيةا)رضيةا)رضية الكرةالكرةالكرةالكرة وجهوجهوجهوجه علىعلىعلىعلى مخلوقمخلوقمخلوقمخلوق لكللكللكللكل العملالعملالعملالعمل باهميةباهميةباهميةباهمية وايماناوايماناوايماناوايمانا, الكريمةالكريمةالكريمةالكريمة ا)يةا)يةا)يةا)ية هذههذههذههذه منمنمنمن انط�قاانط�قاانط�قاانط�قا

 ارتارتارتارت "تقويمتقويمتقويمتقويم احسناحسناحسناحسن" بببب لقلقلقلقخُ خُ خُ خُ  الذيالذيالذيالذي ا)نسانا)نسانا)نسانا)نسان خاصخاصخاصخاص وبشكلوبشكلوبشكلوبشكل
ٔ
 ا
ٔ
 ا
ٔ
 ا
ٔ
ن البشائرالبشائرالبشائرالبشائر مدرسةمدرسةمدرسةمدرسة فيفيفيفي ينايناينايناا

ٔ
نا
ٔ
نا
ٔ
نا
ٔ
  نقدمنقدمنقدمنقدم ا

ٔ
� عم
ٔ
� عم
ٔ
� عم
ٔ
� عم

 
ُ
 اخرا
ُ
 اخرا
ُ
 اخرا
ُ
 نتاجنتاجنتاجنتاج هيهيهيهي المميزةالمميزةالمميزةالمميزة المجلةالمجلةالمجلةالمجلة هذههذههذههذه انانانان. عامعامعامعام كلكلكلكل الموقرةالموقرةالموقرةالموقرة مدرستنامدرستنامدرستنامدرستنا عليهاعليهاعليهاعليها تعكـفتعكـفتعكـفتعكـف اعمالاعمالاعمالاعمال سلسلةسلسلةسلسلةسلسلة منمنمنمن اخرا

  . الشامخالشامخالشامخالشامخ التربويالتربويالتربويالتربوي الصرح الصرح الصرح الصرح  لهذالهذالهذالهذا ينتمونينتمونينتمونينتمون ممنممنممنممن الط�بالط�بالط�بالط�ب منمنمنمن لمجموعةلمجموعةلمجموعةلمجموعة دؤوبدؤوبدؤوبدؤوب عملعملعملعمل

على الىالىالىالى بهبهبهبه الرقيالرقيالرقيالرقي علىعلىعلىعلى ونعملونعملونعملونعمل المبدعالمبدعالمبدعالمبدع بالطالببالطالببالطالببالطالب نؤمننؤمننؤمننؤمن اننااننااننااننا
ٔ
علىا
ٔ
علىا
ٔ
علىا
ٔ
 يمتازيمتازيمتازيمتاز مهارةمهارةمهارةمهارة هوهوهوهو ا)بداعا)بداعا)بداعا)بداع. التتويجالتتويجالتتويجالتتويج منصاتمنصاتمنصاتمنصات ا

ن مسؤوليتنامسؤوليتنامسؤوليتنامسؤوليتنا. ا)خرا)خرا)خرا)خر ويفتقرهاويفتقرهاويفتقرهاويفتقرها البعضالبعضالبعضالبعض بهابهابهابها
ٔ
نا
ٔ
نا
ٔ
نا
ٔ
ن المبدعينالمبدعينالمبدعينالمبدعين هؤ)ءهؤ)ءهؤ)ءهؤ)ء نتبنىنتبنىنتبنىنتبنى ا

ٔ
نوا
ٔ
نوا
ٔ
نوا
ٔ
 لصقللصقللصقللصقل الفرصةالفرصةالفرصةالفرصة لهملهملهملهم نوفرنوفرنوفرنوفر وا

, الدفينةالدفينةالدفينةالدفينة طاقاتهمطاقاتهمطاقاتهمطاقاتهم خ�لهاخ�لهاخ�لهاخ�لها منمنمنمن ويشحنونويشحنونويشحنونويشحنون ا)خرونا)خرونا)خرونا)خرون يراهايراهايراهايراها يثيثيثيثحححح النور النور النور النور  الىالىالىالى واخراجهاواخراجهاواخراجهاواخراجها ابداعاتهمابداعاتهمابداعاتهمابداعاتهم

  . والتميزوالتميزوالتميزوالتميز ا)بداعا)بداعا)بداعا)بداع الىالىالىالى ا)خرونا)خرونا)خرونا)خرون كماكماكماكما فيسعونفيسعونفيسعونفيسعون

ول العددالعددالعددالعدد هوهوهوهو هاهاهاها
ٔ
ولا)
ٔ
ولا)
ٔ
ولا)
ٔ
 الىالىالىالى جاهدينجاهدينجاهدينجاهدين نسعىنسعىنسعىنسعى. البدايةالبدايةالبدايةالبداية فقطفقطفقطفقط وانهاوانهاوانهاوانها النور النور النور النور  الىالىالىالى يخرج يخرج يخرج يخرج " البشائرالبشائرالبشائرالبشائر" مجلةمجلةمجلةمجلة منمنمنمن ا)

 كلكلكلكل جلةجلةجلةجلةالمالمالمالم منمنمنمن واحدواحدواحدواحد عددعددعددعدد اصداراصداراصداراصدار علىعلىعلىعلى سنعملسنعملسنعملسنعمل.  ا)ستمرارا)ستمرارا)ستمرارا)ستمرار علىعلىعلىعلى نقوىنقوىنقوىنقوى كيكيكيكي ناجحةناجحةناجحةناجحة البدايةالبدايةالبدايةالبداية تكونتكونتكونتكون انانانان

ن علىعلىعلىعلى سنويةسنويةسنويةسنوية مجلةمجلةمجلةمجلة تكونتكونتكونتكون بحيثبحيثبحيثبحيث عامعامعامعام
ٔ
نا
ٔ
نا
ٔ
نا
ٔ
  .عامعامعامعام كلكلكلكل منمنمنمن ايارايارايارايار/مايومايومايومايو شهرشهرشهرشهر فيفيفيفي  تصدرتصدرتصدرتصدر ا

تحفونا الذينالذينالذينالذين والثانويةوالثانويةوالثانويةوالثانوية ا)عداديةا)عداديةا)عداديةا)عدادية المرحلةالمرحلةالمرحلةالمرحلة ط�بط�بط�بط�ب العددالعددالعددالعدد هذاهذاهذاهذا فيفيفيفي شاركشاركشاركشارك
ٔ
تحفوناا
ٔ
تحفوناا
ٔ
تحفوناا
ٔ
 المميزةالمميزةالمميزةالمميزة ا)بداعيةا)بداعيةا)بداعيةا)بداعية بكـتاباتهمبكـتاباتهمبكـتاباتهمبكـتاباتهم ا

 كلمةكلمةكلمةكلمة المجلةالمجلةالمجلةالمجلة تشملتشملتشملتشمل كماكماكماكما. وا)نجليزيةوا)نجليزيةوا)نجليزيةوا)نجليزية العبريةالعبريةالعبريةالعبرية, العربيةالعربيةالعربيةالعربية: الث�ثالث�ثالث�ثالث�ث باللغاتباللغاتباللغاتباللغات وذلكوذلكوذلكوذلك ا)دبا)دبا)دبا)دب مجالمجالمجالمجال فيفيفيفي

  .ففففيوسيوسيوسيوس مالكمالكمالكمالك. دددد المدرسةالمدرسةالمدرسةالمدرسة لمديرلمديرلمديرلمدير خاصةخاصةخاصةخاصة

مل
ٔ
ملنا
ٔ
ملنا
ٔ
ملنا
ٔ
ن نا

ٔ
نا
ٔ
نا
ٔ
نا
ٔ
عمال خيرخيرخيرخير فاتحةفاتحةفاتحةفاتحة العملالعملالعملالعمل هذاهذاهذاهذا يكونيكونيكونيكون ا

ٔ
عمال)
ٔ
عمال)
ٔ
عمال)
ٔ
و) تصبتصبتصبتصب والتىوالتىوالتىوالتى خّيرةخّيرةخّيرةخّيرة اخرى اخرى اخرى اخرى  )

ٔ
و)ا
ٔ
و)ا
ٔ
و)ا
ٔ
خيرا ا

ٔ
خيراوا
ٔ
خيراوا
ٔ
خيراوا
ٔ
 مصلحةمصلحةمصلحةمصلحة فيفيفيفي وا

ن لط�بنالط�بنالط�بنالط�بنا ونتمنىونتمنىونتمنىونتمنى. ا)عزاءا)عزاءا)عزاءا)عزاء ط�بناط�بناط�بناط�بنا
ٔ
نا
ٔ
نا
ٔ
نا
ٔ
مل كذلككذلككذلككذلك. مضامينمضامينمضامينمضامين منمنمنمن فيهافيهافيهافيها بمابمابمابما المجلةالمجلةالمجلةالمجلة بهذهبهذهبهذهبهذه يستمتعوايستمتعوايستمتعوايستمتعوا ا

ٔ
ملنا
ٔ
ملنا
ٔ
ملنا
ٔ
ن نا

ٔ
نا
ٔ
نا
ٔ
نا
ٔ
 ا

ن طويلةطويلةطويلةطويلة سنواتسنواتسنواتسنوات العملالعملالعملالعمل هذاهذاهذاهذا يستمريستمريستمريستمر
ٔ
نوا
ٔ
نوا
ٔ
نوا
ٔ
 المدرسةالمدرسةالمدرسةالمدرسة فيفيفيفي المسؤولةالمسؤولةالمسؤولةالمسؤولة اتاتاتاتالجهالجهالجهالجه منمنمنمن الكاملالكاملالكاملالكامل الدعمالدعمالدعمالدعم يلقىيلقىيلقىيلقى وا

  .وخارجهاوخارجهاوخارجهاوخارجها

  

  

  - التوفيقالتوفيقالتوفيقالتوفيق وليوليوليولي وهللاوهللاوهللاوهللا-
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  كلمة مدير المدرسة د. مالك يوسف 
عّزائي     
ٔ
عّزائي ا
ٔ
عّزائي ا
ٔ
عّزائي ا
ٔ
        ا

 
ّ

ة الّثرّية بمضامينها الممّيزة , بقدر تمّيز مدرسة البشائر بكل
ّ
ن نضع بين ايديكم هذه المجل

ٔ
 كم يسّرني ا

ّ
ة الّثرّية بمضامينها الممّيزة , بقدر تمّيز مدرسة البشائر بكل

ّ
ن نضع بين ايديكم هذه المجل

ٔ
 كم يسّرني ا

ّ
ة الّثرّية بمضامينها الممّيزة , بقدر تمّيز مدرسة البشائر بكل

ّ
ن نضع بين ايديكم هذه المجل

ٔ
 كم يسّرني ا

ّ
ة الّثرّية بمضامينها الممّيزة , بقدر تمّيز مدرسة البشائر بكل

ّ
ن نضع بين ايديكم هذه المجل

ٔ
كم يسّرني ا

مات . إّن إصدار
ّ
مين  ومعل

ّ
و معل

ٔ
با ا

ّ
�مات . إّن إصداركوادرها سواء كانوا ط

ّ
مين  ومعل

ّ
و معل

ٔ
با ا

ّ
�مات . إّن إصداركوادرها سواء كانوا ط

ّ
مين  ومعل

ّ
و معل

ٔ
با ا

ّ
�مات . إّن إصداركوادرها سواء كانوا ط

ّ
مين  ومعل

ّ
و معل

ٔ
با ا

ّ
� على     كوادرها سواء كانوا ط

ّ
ة بهذا المستوى الّراقي ليدل

ّ
 على مجل

ّ
ة بهذا المستوى الّراقي ليدل

ّ
 على مجل

ّ
ة بهذا المستوى الّراقي ليدل

ّ
 على مجل

ّ
ة بهذا المستوى الّراقي ليدل

ّ
مجل

        المكانة العلمّية التي تحتلها مدرسة البشائر بين سائر المدارس في الب�د . المكانة العلمّية التي تحتلها مدرسة البشائر بين سائر المدارس في الب�د . المكانة العلمّية التي تحتلها مدرسة البشائر بين سائر المدارس في الب�د . المكانة العلمّية التي تحتلها مدرسة البشائر بين سائر المدارس في الب�د . 

قين ومنتجين . 
ّ

�بنا مبدعين , خ
ّ

�ن يكون ط
ٔ
عيننا منذ البداية في مدرستنا الّرائعة ا

ٔ
قين ومنتجين . لقد وضعنا نصب ا

ّ
�بنا مبدعين , خ

ّ
�ن يكون ط

ٔ
عيننا منذ البداية في مدرستنا الّرائعة ا

ٔ
قين ومنتجين . لقد وضعنا نصب ا

ّ
�بنا مبدعين , خ

ّ
�ن يكون ط

ٔ
عيننا منذ البداية في مدرستنا الّرائعة ا

ٔ
قين ومنتجين . لقد وضعنا نصب ا

ّ
�بنا مبدعين , خ

ّ
�ن يكون ط

ٔ
عيننا منذ البداية في مدرستنا الّرائعة ا

ٔ
لقد وضعنا نصب ا

بنا وتشكيلهم على النّ 
ّ

�بنا وتشكيلهم على النّ إّن هذه ا)هداف في تنشئة ط
ّ

�بنا وتشكيلهم على النّ إّن هذه ا)هداف في تنشئة ط
ّ

�بنا وتشكيلهم على النّ إّن هذه ا)هداف في تنشئة ط
ّ

� إّن هذه ا)هداف في تنشئة ط
ّ

ى إ)
ّ
ت
ٔ
ذي نريد كطاقة إبداعّية منتجة ) يتا

ّ
 حو ال

ّ
ى إ)

ّ
ت
ٔ
ذي نريد كطاقة إبداعّية منتجة ) يتا

ّ
 حو ال

ّ
ى إ)

ّ
ت
ٔ
ذي نريد كطاقة إبداعّية منتجة ) يتا

ّ
 حو ال

ّ
ى إ)

ّ
ت
ٔ
ذي نريد كطاقة إبداعّية منتجة ) يتا

ّ
حو ال

�ب من خ�ل عملّية التعليم والّتربية إلى مراتب عليا في 
ّ
�ب من خ�ل عملّية التعليم والّتربية إلى مراتب عليا في بوجود كادر مهني رفيع المستوى يرقى بالط
ّ
�ب من خ�ل عملّية التعليم والّتربية إلى مراتب عليا في بوجود كادر مهني رفيع المستوى يرقى بالط
ّ
�ب من خ�ل عملّية التعليم والّتربية إلى مراتب عليا في بوجود كادر مهني رفيع المستوى يرقى بالط
ّ
بوجود كادر مهني رفيع المستوى يرقى بالط

بنا دائما في الحصول على ا)فضل فيما بينهم داخل 
ّ

�بنا دائما في الحصول على ا)فضل فيما بينهم داخل ا)بداع وا)نتاج والّتكوين . بحيث يتنافس ط
ّ

�بنا دائما في الحصول على ا)فضل فيما بينهم داخل ا)بداع وا)نتاج والّتكوين . بحيث يتنافس ط
ّ

�بنا دائما في الحصول على ا)فضل فيما بينهم داخل ا)بداع وا)نتاج والّتكوين . بحيث يتنافس ط
ّ

�ا)بداع وا)نتاج والّتكوين . بحيث يتنافس ط

ى المستوى القطري في المجا)ت العلمّية وا)بداعّية المتنّوعة في المعاهد , ى المستوى القطري في المجا)ت العلمّية وا)بداعّية المتنّوعة في المعاهد , ى المستوى القطري في المجا)ت العلمّية وا)بداعّية المتنّوعة في المعاهد , ى المستوى القطري في المجا)ت العلمّية وا)بداعّية المتنّوعة في المعاهد , المدرسة وتنافسهم علالمدرسة وتنافسهم علالمدرسة وتنافسهم علالمدرسة وتنافسهم عل

        الجامعات والكلّيات . الجامعات والكلّيات . الجامعات والكلّيات . الجامعات والكلّيات . 

م الفعلي من خ�ل 
ّ
 المحافل العلمّية في الب�د على صعيد الّتعل

ّ
بنا موجودون اليوم في كل

ّ
�م الفعلي من خ�ل فط

ّ
 المحافل العلمّية في الب�د على صعيد الّتعل

ّ
بنا موجودون اليوم في كل

ّ
�م الفعلي من خ�ل فط

ّ
 المحافل العلمّية في الب�د على صعيد الّتعل

ّ
بنا موجودون اليوم في كل

ّ
�م الفعلي من خ�ل فط

ّ
 المحافل العلمّية في الب�د على صعيد الّتعل

ّ
بنا موجودون اليوم في كل

ّ
�فط

كاديمّية متنّوعة 
ٔ
ب مدرسة البشائر واندماجهم في مسارات ا

ّ
�كدمة ط

ٔ
كاديمّية متنّوعة برنامج ا

ٔ
ب مدرسة البشائر واندماجهم في مسارات ا

ّ
�كدمة ط

ٔ
كاديمّية متنّوعة برنامج ا

ٔ
ب مدرسة البشائر واندماجهم في مسارات ا

ّ
�كدمة ط

ٔ
كاديمّية متنّوعة برنامج ا

ٔ
ب مدرسة البشائر واندماجهم في مسارات ا

ّ
�كدمة ط

ٔ
, واشتراكهم في , واشتراكهم في , واشتراكهم في , واشتراكهم في برنامج ا

        مسابقات قطرّية وعالمّية عنوانها البحث العلمي وا)بداع العلمي المنتج.مسابقات قطرّية وعالمّية عنوانها البحث العلمي وا)بداع العلمي المنتج.مسابقات قطرّية وعالمّية عنوانها البحث العلمي وا)بداع العلمي المنتج.مسابقات قطرّية وعالمّية عنوانها البحث العلمي وا)بداع العلمي المنتج.

مونا , وهي متنّفس )فكارهم 
ّ
ذي يتمّيز به ط�بنا ومعل

ّ
ة هي تتويج للتفكير العلمي ال

ّ
مونا , وهي متنّفس )فكارهم وهذه المجل

ّ
ذي يتمّيز به ط�بنا ومعل

ّ
ة هي تتويج للتفكير العلمي ال

ّ
مونا , وهي متنّفس )فكارهم وهذه المجل

ّ
ذي يتمّيز به ط�بنا ومعل

ّ
ة هي تتويج للتفكير العلمي ال

ّ
مونا , وهي متنّفس )فكارهم وهذه المجل

ّ
ذي يتمّيز به ط�بنا ومعل

ّ
ة هي تتويج للتفكير العلمي ال

ّ
وهذه المجل

ثناء دراستهم المنهجّية وغ
ٔ
ثناء دراستهم المنهجّية وغوطموحاتهم , يضعون فيه  خ�صة ابحاثهم وما توّصلوا إليه ا
ٔ
ثناء دراستهم المنهجّية وغوطموحاتهم , يضعون فيه  خ�صة ابحاثهم وما توّصلوا إليه ا
ٔ
ثناء دراستهم المنهجّية وغوطموحاتهم , يضعون فيه  خ�صة ابحاثهم وما توّصلوا إليه ا
ٔ
        ير المنهجّية .ير المنهجّية .ير المنهجّية .ير المنهجّية .وطموحاتهم , يضعون فيه  خ�صة ابحاثهم وما توّصلوا إليه ا

بها , 
ّ

�ّي مؤّسسة راقية تنافس على مراتب العلم وتبّث نوعا خاّصا من الّتربية البحثّية بين ط
ٔ
بها , إّن ا

ّ
�ّي مؤّسسة راقية تنافس على مراتب العلم وتبّث نوعا خاّصا من الّتربية البحثّية بين ط

ٔ
بها , إّن ا

ّ
�ّي مؤّسسة راقية تنافس على مراتب العلم وتبّث نوعا خاّصا من الّتربية البحثّية بين ط

ٔ
بها , إّن ا

ّ
�ّي مؤّسسة راقية تنافس على مراتب العلم وتبّث نوعا خاّصا من الّتربية البحثّية بين ط

ٔ
إّن ا

ميها , فيتنافس المتنافسون في 
ّ
بها ومعل

ّ
�ة دورّية كي تكون منبرا للّتنافس البحثي بين ط

ّ
ميها , فيتنافس المتنافسون في تصدر مجل

ّ
بها ومعل

ّ
�ة دورّية كي تكون منبرا للّتنافس البحثي بين ط

ّ
ميها , فيتنافس المتنافسون في تصدر مجل

ّ
بها ومعل

ّ
�ة دورّية كي تكون منبرا للّتنافس البحثي بين ط

ّ
ميها , فيتنافس المتنافسون في تصدر مجل

ّ
بها ومعل

ّ
�ة دورّية كي تكون منبرا للّتنافس البحثي بين ط

ّ
تصدر مجل

ة
ّ
ةإدخال ابحاثهم من خ�ل صفحاتها . هذا العدد من المجل
ّ
ةإدخال ابحاثهم من خ�ل صفحاتها . هذا العدد من المجل
ّ
ةإدخال ابحاثهم من خ�ل صفحاتها . هذا العدد من المجل
ّ
عداد بإذن     إدخال ابحاثهم من خ�ل صفحاتها . هذا العدد من المجل

ٔ
عداد بإذن هو بداية طليعّية سوف يعقبها ا
ٔ
عداد بإذن هو بداية طليعّية سوف يعقبها ا
ٔ
عداد بإذن هو بداية طليعّية سوف يعقبها ا
ٔ
هو بداية طليعّية سوف يعقبها ا

تنا مرجعا للباحثين في المؤّسسات ا)خرى .
ّ
تنا مرجعا للباحثين في المؤّسسات ا)خرى .هللا تعالى  , لتكون مجل
ّ
تنا مرجعا للباحثين في المؤّسسات ا)خرى .هللا تعالى  , لتكون مجل
ّ
تنا مرجعا للباحثين في المؤّسسات ا)خرى .هللا تعالى  , لتكون مجل
ّ
        هللا تعالى  , لتكون مجل

رجو من هللا العلّي 
ٔ
ة , وا

ّ
 من ساهم في إصدار هذه المجل

ّ
وّجه خالص شكري وتقديري لكل

ٔ
رجو من هللا العلّي وفي الختام ا

ٔ
ة , وا

ّ
 من ساهم في إصدار هذه المجل

ّ
وّجه خالص شكري وتقديري لكل

ٔ
رجو من هللا العلّي وفي الختام ا

ٔ
ة , وا

ّ
 من ساهم في إصدار هذه المجل

ّ
وّجه خالص شكري وتقديري لكل

ٔ
رجو من هللا العلّي وفي الختام ا

ٔ
ة , وا

ّ
 من ساهم في إصدار هذه المجل

ّ
وّجه خالص شكري وتقديري لكل

ٔ
وفي الختام ا

بنائنا وإع�ء 
ٔ
ن يستمّر عملنا الّدؤوب لما فيه خدمة ا

ٔ
بنائنا وإع�ء القدير ا

ٔ
ن يستمّر عملنا الّدؤوب لما فيه خدمة ا

ٔ
بنائنا وإع�ء القدير ا

ٔ
ن يستمّر عملنا الّدؤوب لما فيه خدمة ا

ٔ
بنائنا وإع�ء القدير ا

ٔ
ن يستمّر عملنا الّدؤوب لما فيه خدمة ا

ٔ
        راية العلم خّفاقة  في سماء مدرستنا الّرائدة راية العلم خّفاقة  في سماء مدرستنا الّرائدة راية العلم خّفاقة  في سماء مدرستنا الّرائدة راية العلم خّفاقة  في سماء مدرستنا الّرائدة القدير ا

تي ُيْحِدُث العجَب الُعجابا "
ٔ
 جي�  سيا

ّ
م ما استطعت لعل

ّ
تي ُيْحِدُث العجَب الُعجابا "وهللا ولّي التوفيق " فعل

ٔ
 جي�  سيا

ّ
م ما استطعت لعل

ّ
تي ُيْحِدُث العجَب الُعجابا "وهللا ولّي التوفيق " فعل

ٔ
 جي�  سيا

ّ
م ما استطعت لعل

ّ
تي ُيْحِدُث العجَب الُعجابا "وهللا ولّي التوفيق " فعل

ٔ
 جي�  سيا

ّ
م ما استطعت لعل

ّ
        وهللا ولّي التوفيق " فعل

        مالك يوسف مالك يوسف مالك يوسف مالك يوسف     ....دددد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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  השמש כל יום עולה

  עננים תמיד סביבה

  עשתה לאנשים שמחה

  לבני אדם אהבהו
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  לנו אורה תתנונו
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  ריח יבוא מקומהיוה
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Come together … 
Why does hate exist? 

I think were taking a risk 

so shouldn't we take a rest? 

And rebuild the world, toward the best... 
 

Don’t you think life is weird?  

Some are dancing, while others are bleeding here! 

Babies are crying like a lost leaf 

while others are smiling and drinking bear! 
 

Don’t you think life is tough? 

People are too greedy they never get enough! 

Where are the feeling, where are the heart beats? 

People are dying and your swimming in the sea! 
 

How can you ever see the pleasure 

out of seeing other people's suffer? 

How can it be has the whole world turned blind, or just cause 

it's only effecting my kind? 
 

God, when this affair will disappear? 

When these wounds will be healed? 

 

It's time to change; we don't have time for blame! 

Let's forget the shame, and step over this stage! 

To all of those we call simply "Humans", wake up your 

conscience and all come together...Come together 

let's make this world a better place to live! 

 

By: Aya Abbas 
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HopeHopeHopeHope        
if you can get up of your bed then you still have hope 

if you can see the red roses and blue sky then you still have hope  

if you can see the birds and the butterflies then you still have hope  

if you can write " Alhamdulillah " then you still have hope  

if you can listen to the Quran then you still have hope  

if a drop of rain makes you stop and think, then you still  have hope  

if you can smile to your oppressor then you still have hope  

if you refuse to let a friendship dies , then you still  have hope  

if you could help a poor and empty mind then you still have hope 

if you can bear the pain instead of someone, then you still have hope 

if you can find beauty hearts then you still have hope  

if you can find success in life, then you still have hope  

if you can light a candle in the darkness then you still have hope  

if you bless your god every moment then you have hope  

if you saved an innocent soul then you still have hope  

if you raised a mind to respect  then you still have hope  

if  you can believe in yourself then you still have hope 

if you can fulfill your dreams then you still have hope  

if you can feel with others  then you still have hope  

if you can be whatever you want to be then you still have hope  

if somebody called you and you answered then you still have hope  

if you cannot count your deeds then you still have hope  

if you can whip the evils , then you still have hope  

every moment you could benefit from it , Yes you have hope  

And if you can be real in this world then you absolutely have hope ,  

enough hope to keep you alive another day  :)  

 

By: Aya Abbas 
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          !شكراً لفلكس
 التقنيات بأفضل مجھزه فضائية سفينه يرتاد فضاء رائد اكون ان حلمٌ  راودني لطالما

 انجازا حققت قد فأكون الغير عرفھا ان يسبق لم امور �كتشف القمر فوق اھبط وان

 دخلت انني حتى الحلم بھذا احلم وانا الثالث الصف في كنت فمنذ مثيل له يسبق لم

 اجمع فكنت السابقه مدرستي في الفلك في موضوع في عليميهت مسابقات ضمن في

 وقد – وغيرھم وعطارد زھره اريس بلوتو: مثل الكواكب عن المعلومات من الكثير

 وتحسس رؤية في كثيرا واستمتعت حيفا في(מדעתק)  ب يسمى معھد زرت

 به امي انقش دائماً  فكنت لحلمي بالنسبة اما ھناك الموجوده الكواكب مجسمات

 على يتضح وذلك المغامره من علي تخشى كانت انھا اW احترامھا عن تعبر وكانت

 من قفزه الذي فلكس المغامر عن تتحدثن اWعYم رسائل بدأت عندما اما وجھھا

 حلمه تحقيق من ليتمكن بحياته مغامراً  الكثيرين متحدياً  اWرضيه الكره الى الفضاء

  وأفكاري نفسي فيه رأيت حيث فشجعني

 وعسى لعل علي امي مخاوف من وسھل امامي الطريق جھد قد بذلك ويكون لعميقةا

  .ُحلمي به أحقق يوماً  يأتي

  

  

                  للعلوم ا�ھلية البشائر مدرسه   خطيب رايق محمد: ألطالب اعداد    
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  سـوع األمـــمـد
ھطلت دموع ا�مس ، ونزفت أحYم المستقبل ؛ فجرفت سنين القھر 

بالحزن اُ̂تخذ كركن قديم وكأنه يعيش بالجحيم  ، وغسلت قلبا مكلYًّ  واليأس
، لكن الحياة أيقنت بأنھا محض أقدار وبيد _ ا�عمار ؛ ولذا حاولت 

ذلك الفتى عن خصال ارض الواقع ؛ فقد تمت̂د إلى أفق  دَ بعِ جاھدة أن تُ 
و عليه أن يخلeفھا ال̂دروب ، فتترّسخ جذورھا في تلك ال̂نجوم المتألقة ؛ فيقس

  وراءه ونسيان ذكراھا ، فيأتيه القدر بغتة ويقع بين براثنه فريسًة سھلًة... 

ات الربيع بجماله البديع ومثلما احتكر القمر كان ذلك الفتى يعيش بين طيّ 
  النجوم،وضمg الليل الّسھارى

ا حنوًنا وأًبا سخًيا ؛ فرأى البرية وجھا منيرً  ا وردية ، نً ا ،عيو،أھداه _ أّمً
، على الورود في الغصون  ءا بالحرية ، وسماء تمطر حبا ھنيابحرا مملو

صبابة وعلى الظYل النائمات ، ر̂ي التراب أيقظ اللقاح ... وا�فق اخضر 
  والسماء كأنھا غYلة زرقاء .

ا ا�بوين ،فِمن سكون الليل تفجرت عواطفھما ،من ھياج البحر تأججت أمّ  
ُل شعاع أمل في نار الُحبe في  gصدر طفلھما ، ومع طلوع الشمس ولد أو

 Wّفي فجر ابتسامتھما ، لكن لم يمِض إ Wّأ نفسه ، فلم يَر نوَر السعادة إ gقل
 Wّبيع ،ولم يبقى من بياضه في صفحة ھذا الوجود إ gبقايا اسُطِر صباح الر 
ھر في ُظلمة يوِشك أن يمتدg إليھا لسان الليل فيأتي عليھا ؛ فاستحلف الدّ 

 Yالفراق ، جّفت مآقي وقھقرت معھا مآسي ، والذكريات نامت ھناك ب
حراك ، حينما جفg الماُء في منبع العطاْء ، اقُتلعِت الّسنابُل 
الخضراْء،واحُتِرقِت الغابات الّنظراء ، عندما غادرت مھجُة الّروِح العاِئلة 

كنت سلى ا�رِض ؛ ف،أW وھي ا�ُ̂م ، فارق فؤادھا جسدھا المطروح ع
 Yب وابنه ، وجعلتھما يسُكنان داخل ضريْح ب�أھوال المصائب قلبي ا
حراٍك كالّصفيْح ،تتYعُب به ا�حزان والّريْح تارًة إلى اليميِن وتارًة الى 
الشeمال كالّطيِر الّطريْح ؛ فأصبحا في ظYٍل من ̂ظلٍم من نزاٍع وخصاْم ، 

Yْم ، ضاعت أحYمھما حّتى لم يُعد وا�سى يغلي بقلبيھما عبَر أ ّياِم الّظً
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ُيجدي المناْم بما Wقياه من مھانٍة وانفصاْم وانثنى نوُر الحياِة يذوب من غيِر 
 ي يورقُ وفي أحداھا صادف عيد ا�مe ،الّذ،حدود، توالت صفحاُت اليأِس 

ھاِت بأبنائھنg ، ك̂ل ا�طفاِل يقّدمون الھدايا ال gُم�ة برداء معه آماُل ا gمكُسو
ا�زھاِر أّما ذلك الفتى فجلس في إحدى الّزوايا منطوًيا على نفِسه ُمجھًشا 
بالبكاء ، والّدموع مشت ببعِض المداِد إلى بعٍض، بعدما استطاع وُھو في 
تلك ال̂ظلَمِة الحالَِكِة من الھموِم وا�حزاِن أن يرى على ُبعٍد تلَك ا�جنحة 

  الّنورانّية

ه بأّيام طفولِتِه الباكرة ، كان يشكو ُرزًءا من أرزاء الّتي كانت تُ  eله مع أُمeظل
مواسًيا وW ُمعيًنا يجُد أن يبلُغ سنg الھموِم وا�حزاِن من حيث W  الُدنيا قبل

...ُبٍني بيُته على شاطئ ا�حزاْن ، وقضى عمره على أرصفة ا�ّياْم ،ذابت 
خ̂ط سطورا قصيرًة فتتجّمد اWqم على صفحاِت الّزماْن ... فأصبح ي

  الكلمات ،يعجُز القَلُم عن الّتعبير وتج̂ف العبرات ...

 gُمك أ̂يھا العالُم صعَبة المرور ،واسعٌة أأزقتك  فحّقًا إنYنسان أحr̂يھا ا
وبعيدة المناِل ؛ فبات صراُع الفتى بدوِن سYٍح ضعيف الّنضال ؛ فأين أنت 

ودّونوك في تاريخ  سجنوك في قلب الّزمانْ  أيھا ا�مْل أصابوك بY خجْل ،
  !!الحرماْن، فبقيت مسرًحا للغربانْ 

وھكذا مّرت الُشھور ومضت الّسنوات على حالتھا المعھودة ، وفي احد 
ا�ّيام حين زَحفت الشgمُس للغروب بثوبھا الّزاھي الحنوْن ، والكون التحق 

ْن ؛ فمضى الفتى في رھَبٍة به المفاِتن والفنوْن ، والّنور حينھا طوته الجفو
وقلبه خاشٌع يطوي اليقيْن ، الّطير تھّجع في حنان حين اقترب المساْء ، 

انطلق فوالّزھُر ھدأ في الخمائل حين انبثق الّضياْء ، والخلُق تخYّ للھدوء ؛ 
الفتى إلى الّطبيعِة فرأى ھناك الّريح تذرى الثلج فوق الجباْل ، حيُث 

عد يدوي بين طّيات الغماْم العاصَفة تعوي في الدّ  gل ،سمع الرYeجى بين الت
،جبين الليل يظھر ويزيد الھموْم بينما البرق يمحي بسيفه جيش الّظYْم؛ 
فعلم بأّنھا دوَرة الحياِة !! وإن ذلك العمر الّذي يمتُد بھا ليس إW أضغاث 

وأيقن أحYم تنتھي برقاد الموت ، فعلى اrنسان إن يجاريھا ، ويسابقھا ،
بأنg ساكن الّدموْع ، والمستسلم بخشوع ليس با�قدار قنوْع ؛ فبدأ بالبحث 
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كانت قبل وسع الفضاْء ، تارًكا أشYء منثورة  عن أحYٍم وھناْء، ھذا وقد
  على طريق ا�مس بالفناْء .

 Yرصفة ، ابتسم ب�وجدراٍن منھارة على ا uابتسَم بما تبّقى منه،لليٍل ُممتد
لe الجروِح ،فغسل قلبه المكلل با�حزان ،خلgف وراءه جرح حدود رغم ك
  انت فرحته ، اكبر من ان تعبeر عنھا جميع ا�قYم...كليْم ، والماضي ا�

وأخيرا الفجُر يبزغ خلسًة بين الّنجوم مع الّشمس لتعلَن عن بدايِة صفحٍة 
   !!!بيضاَء جديدًة �ٍب وابِنِه 

 

  كابول                 -عكري ندين عرفات   اعداد الطالبة:

  الثامن الصف :
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 فنون الصبر
  الزمان ألحاديثهم يف الصِرب يستِمعُ  ............  ُخذ منهم فُنوَن الصِرب فقد أضحى 

هم بأم  الزماُن أن َخيرب مهزومون،راحوا بعيداً وما اقتَنعوا  ............  َفُكلـما هم  

  يبٍة ومـا يف قلـوم جـزعِ  ............  ملوَت متّبسمني تراهم إذا قابـلوا ا

  ما اكرتثوا،وعن ما يبغون ما َرِجعوا ............  ولو جاءهم الزماُن بالشِر والسوِء 

  واجلند من أمامهم قد خافوا وقد فزِعوا ............  َتراهم أمام اجلنِد املدرعني شاخمني،

  كأنه قطٌع، أو أن السما خلفُه ِقَطعُ  ............   َقهُم وميلـأُ الغـاُز السـما فو 

  أنه ما له فيهم من ضٍر وال وَجعُ  ............   ويَتجلى ِمن أمامهم الرصاص منتشراً،

  فرتى اجلُنَد قد َرِجـعوا اندفعـوا، ............  إذا رأو اجليوَش أمامهـم مصففةً 

  ُيشِهـدوَن اَهللا فيهـم البـدعُ  ............  وراحوا فيهم دباً باحلجارِة العمياَء،

  وَرَجعوا ودروعهم بَني األيادي تنِخلعُ  ............  وكاَن اجلند خبري العتاِد مدرِعْني، 

  وأمامهم اجليُش خبِري العتـاِد ُمدرِعُ  ............   تراُهم ُعراَة الصدِر ِبال سالٍح، 

  حىت أن فيهم من اخلُبِث ما يَسعُ  ............   ًة، لَيسوا ِهَرقـَل ، َوليسوا مالئك

  وحىت أن املوت منهم كاَد ينَخدُِع  ............   فقد َخَدعوا األعادي واجلنـود 

  واِهللا ما يل ما آيت وما أَدَعُ  وقاَل: ............  فَقد قابلوُه ُمبَتسمني!،فَخِجَل ، 

  لَغَدت على أعادينا طُيورُه َتقـَُع ! ......... ...  فَـَلو أَن للموِت ِمن أمرِِه شيُئ 

  فقد كاَن الزماُن يأخُذ من دروسِه وينَتِفعُ  ............   شعيب الزماَن يَنَحين لهُ خجًال 
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   ولجداتنا ، العزيزتين يَ لجدت�  مھداه قصيده ، كتاباتي آخر

  جدتي يا
  نتسيناهُ ا ومما ، وأصالةٌ  حضارةٌ  طياتھا في تتلخصُ  امرأةٌ  ھي

  عددناهُ  لما ، كُتبٍ  في صففناهُ لو ما التاريخِ  من فعندھا

  عيناهُ تراهُ مما مشدوھا الدھر منھا يقف ، قصصٌ  ودروسھا وعبرھا

  أعطاهُ؟ للعبر جدتي غيرُ  ومن ، عبراً  َدھرنا من اعتبرنا فقد

  نسيناهُ  قد ومما تذكرناهُ مما ، سھواً  لقلبھا فيھا أعرف فلم

  َتغناهُ ما بخيرِ  حتى ينصفھا ولم ، تشخيصاً  الزمانُ  بھا تغنى وقد

  أتيناهُ قد مما السماتِ  وخيرُ  ، وجYلةُ  وعYوةُ  نقاوةُ  ، ففيھا

  "عاداهُ لمن ويلٌ  ثمَ  ويلٌ " ، صرخاتٌ  ترتسمُ  لzوطان عشقھا وفي

  آتاهُ _ بما يفديھا لمن حٌب،وطوبى قلبھا في لهُ  لمن فطوبى

  وجدناهُ  قد ، كاملٌ  دھرٌ  جدتي ففي ، كلمي في الزمان أيھا آسفٌ  أنا

  

  4/11/2012:  بتاريخ
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  الحق أوفها
  

   تـَُوفيهـا َلن هـذا َمع َوَحَقـها            الَنهارِ  وَأطرافَ  اَلليلِ  آناءَ  َلها ُقم

  َمعانيهـا أُموَمـِتها ِبمـَظـاِهرِ                 الخيرِ  ِلصـِفاتِ  َجَسـدت فـََقد

  ُتالقيهـا َأن بالسـوءِ  َتسَتحي َوال            عانتَكـَعَلَمتَك،رَبَتَك،َضَمتَك،أَ 

         ُتراعيها األطفال،َوباَتت َسذاجةُ :َوقَالت                بالـسوِء،إبـَتَسمت قابَلَتها َوَلو

   فيهـا َومـا اُلُدنيا َحـنانِ  َعـن            َقلبها َصدرِها،َوطيبةِ  ِبِحنّـَيةِ  َأغَنتكَ 

  َأياديها ِمن زيتٍ  ِبَمسَحةِ  اُلداءَ  َأنَستكَ              َيومـاً  اُلداءِ  ِمنَ  َشيءٌ  َمسكّ  وِإنْ 

  الَدمَع،تَبكي،تُناجيهـا ّتذِرفُ  الدنيا             ِلُبكاِئهـا َيومًا،رَاَحت َبَكتْ  وِإنْ 

  ِلُمسَتِحقيهـا اُلُحقوقَ  يُؤتي اُلَقَدرَ  وِإنَ                  ُمَقـَدرةٌ  رَبِنا من اُلُدنـيا فـِإنَ 

  ُأراعيها أن َأقِدرُ  ال ِبهذا،واهللاِ  لي ما:لقالَ             معنا َلها ما يَعِرفُ  اُلَدهرَ  َأنَ  َوَلو

    َتفِديها؟ الَيومَ  َأنتَ  ِبُروِحها،فَِبماذا وَفَدتكَ                 َدهـرًا، ِتسعاً،َورَبَتكَ  َحَمَلتكَ 
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  "رسالة"
، أقدم لك أجمل تحياتي مغمورًة بأطيِب ريح، ومغموسة بيَن ذراعْي تييّ نَ بُ 

  ي اشتياٌق لِك وحنيْن.الِعطِر والياسميْن، في أحضان قلب

ُبَنّيتي يا وردَة عمري ويا ُشعاَع أملي ويا نبَض قلبي ويا بسمة روحي، ھا 
  ، وجاء اليوُم الذي لم ُيحَسْب له حساب.ا�طبالقد آن ا�وان ودقت 

أليوم وقد َقِوَيْت أجِنَحُتِك واشتّد ِمعَصُمِك وكثَف ريُشِك، باَت ھذا اليوم ھو 
فيه، وبعيدا  ترعرعتِ َن بعيداً عن ُعِشِك الذي لقيتحيوم الطيران، فسوف 

  عن وْكرِك الذي طبع بلسمُه في قلبِك.

أي بنيه إن لكل إنسان صفاٌت وسماْت، وإن لكل قوٍم عاداْت، فمھما 
عصفْت بِك ا�يام وضاَق صدُر الحياة واشتدْت العقبات وكثرة الصعوبات 

نزعُه وما أصعب ردهُ، أجل فY وإياِك نزَع ھذا الوساْم، وساٌم، ما أسھل 
  انُه وساُم التقاليد والعادات.

فأنِت أقوى بأصلْك وأقوى بعاداتْك وأقوى بمكان نشأتك وأمتن بما خلدهُ ھذا 
  المكان في جوفك.

  ُبنّيتي، كوني شمًسا في مجره، وW تكوني كوكًبا سيار.  

  كوني علًما في دولة وW تكوني مجرد سراب. 

لِك السYمة، والرفاعه، وُحسَن المأوى الجديد، في  يا بنيتي، إني أتمنى
قلبي معِك يطيْر، فحلقي وحلقي عالياً إن الحياَة أصحاَب  الغربىديار 

  ا�صِل تريْد. 

  (19/11/11)رشاد رياض فYح 
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  عنقاء
  تقابلت جفوني مع بعضھا البعض لYستمتاع بحرقة العناق.......

جدني طائر قال انه العنقاء، قال: ما رأيت العالم من حولي كأنه سراب، فان
  بال الناس بموضع السحر وا�سحار؟

قلت: W أدري من القى بي في عالم الظلم والظYم!                                                                               
ف ا�سرار وسندري من أين يأتي قال: الظلم والظYم !! ھذا كون كش

الخوف والظلم والقتل والظYم.                                                       
  اتخذ ظھري مركبا لعلي اريك من قاھر ا�مان.

صعدت على ظھره الكبير، أحسست بأني أعتلي جبY ليس له قرار فحلق 
من اليقطين يرتدي زيا بي الى ديار أ�سحار، نظرت حولي فرأيت حبا 

يختلط حماره بخضاره ومخلوط بالبياض والسواد مسجونة، ممنوعة من 
  الحرية، مأسورة، مضطھدة، W تعرف الكYم وW اWستجواب.

قلت: يا عنقاء ما بال غريبي ا�طوار؟                                                                                      
قال: انظر الى اليسار ستعرف الجواب ولن تعود لYستفسار.                                                                        

نظرت نظرات متسابقة للتعرف على الجواب وإذ بحبات يقطين كأنھم 
م أبيض وتلتف ا�ربطة الزرقاء حولھم أعينھم نحساء مليئة ا�شرار لونھ
  بالبغضاء.

نظرت الى عنقاء فقال: ما زلنا في أول المشوار !                                                                                
وادي الدماء نظرت حولي وقلت :  أكملنا الطريق فوصلنا الى واد قيل انه

ما ھذا يا كاشف ا�سرار؟                                                        
فقال عنقاء: اصبر وأبصر وW تستبق ا�حداث !                                                                                   

فرأيت أشباW قوية تبرز أنيابھا على ذبابة كبيرة الحجم W أدري من أين 
جاءت وW كيف وجدت.                                                             

أمعنت النظر وإذ بھا تضع صورة أسد على ظھرھا تعتقد بأنھا ضرغام 
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ھا من حمقاء W أدري كيف وظنت أنھا سيدة ا�شبال، فقال عنقاء: يا ل
ستصمد أمام قوة ھؤWء ا�بناء اني أرى فيھم الريح ذات اWعصار وروح 

  اWصرار.

أكملنا المسار، واذ بنور يخفق ويشعل اqمال قلت : أھل تغير العالم يا 
رفيق ا�مان؟                                                                              

ال: W لكن مھما حدث فسينتصر ا�مل ويعيش الخير مھما حاول الظYم.                                                              ق
قلت : ما بال ھذا النور الذي يشرح الصدور؟                                                                    

قال: سنذھب الى كھف ا�حداث لعله يقص علينا ما فات                                                                             
دخلنا في وصلنا الى كھف ا�حداث راوي القصص وسارد الروايات، 

جوفه فقال : يا من طرقت ا�بواب ودخلت تبحث عن ا�سرار اسمع قصة 
  ا�نوار:

كان الحمار قاذف الجرذان بعباءة الغباء متسلطا، طاغيا، أمسك بأبناء 
النمور ظنا أنھم لن يكبروا ولن يصبحوا أبطال فاستغلھم وضرب بھم 

والحارات أو القرى  ا�مثال وقال لھم أيھا الجرذان لو اختبأتم في البيوت
والمدن والغابات أو حتى تحت البحار أو فوق العنان سابقى أدوسكم �نني 

عاما من العذاب كبر شديدو العظام  اثنين واربعينبطل ا�بطال وبعد 
  فقضوا عليه بلكمة ا�بطال ليخلصوا النور الذي سجن تحت الظYم.

ر مثل النار في فطار بي عنقاء وقال: ما زال اWضطھاد وقصف ا�عما
  الھشيم وسنتابع رحلة كشف ا�سرار.

  وفجأة انتھت جفوني من عناقھا فعدت الى دار الظYم.

فقلت : صدقت يا عنقاء نحن الظالمون وأتمني لو عاد ا�مان والسYم 
  وحب الغير والحياة.  

  

     رشاد فYح
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  شجرة
ررت تحت أشعة الشمس الذھبية، وأمام أنظار الطيور الجميلة، ق

اتخاذ قراري صاحب البھجة والطمأنينة، بالتجول بأحضان صاحبة 
  أطيب رائحة نعم إنھا الطبيعة..... 

ركضت وھرولت، ابتسمت وضحكت، حتى وصلت إلى تلك 
العجوز الرفيعة، كان منظرھا مرعبا مفزعا، كبت خوفي وقلت في 
  قرارة نفسي ما بالي جئت إلى ھذه الشجرة صاحبة الحياة الطويلة.

أدرت ظھري وحاولت المضي بصورة سريعة، فسمعت صوتا 
ضرب سھمه في أذني قال : ما بالك تريد أن تتركني حزينة؟ وانا 

  احتضن سرا لم ولن يعرف به إنسان أو خليقة!!

  تلبكت، خفت، فزعت.... قلت: أتتكلمين يا صاحبة السنين المديدة؟ 

  ھزيلة؟!قالت: ما بال من يضرب بعرض الحائط لمجرد أنه عجوز 

خطوة لzمام، خطوة للخلف، لم أعد أعرف ماذا أفعل أأبقى أم 
  أبحث عن حيلة؟

قالت : يا صديقي أرجو أن تبقى حتى أفرغ الھم عن نفسي وأبعد 
  عن قلبي ا�حوال الحزينة.

وقفت بثبات وقلت: ما بالك يا جدتي القديمة إني لك مصغي يا 
  صاحبة ا�فكار الثمينة.

أجمل ھذه اللحظة السعيدة، اسمع قصتي يا قالت: يا بشرى ما 
  صاحب الروح الفضيلة...
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أنا شجرة الزيتون عمري يساوي ثYثين من العقود، شھدت العديد 
من الحروب وتدمير القصور والحصون، فقبل ثYثمائة عام أتيت 
إلى الوجود، قامت بغرسي ابنة الملك ا�عظم سوردوك، كنت 

أمھا وأباھا، كانت تروي لي ما صديقتھا، حبيبتھا، حاملة ھمھا 
يحدث مع ابناء القصور من مشاكل وھموم، فلم تحس بحنين ا�م 

قط، وW بدWل ا�ب، وذلك Wنشغالھما بمملكة البليون، W صديقات، 
W حبيب يبعد الھموم ومن يجرؤ على اWقتراب من ابنة صاحب 
على الملكوت، فغرزتني أنا شجرة الزيتون والتي نميت وترعرعت 

الدموع، كانت الحسناء تبكي ليY ونھارا وتقول يا ليتني أموت أو 
  أن أصبح مع بنات العامة وأن أبتعد عن القصور.

وبصوت خافت مصحوب بتنھد الراحة قالت الشجرة: اqن أريد 
إيصال المحظور W تعتقد أن المال والغنى والجبروت يعطيك 

حك وابتسم للعالم منفعتك ويزين حياتك بأجمل عنقود فافرح واض
المجنون، فان كنت تعاني للوصول إلى القصور فغيرك استحسن 

  التابوت.

وفجأة حل صمت ولم تعد العجوز تحكي أو ترد على ما أقول، 
  فبكيت وعلمت أنھا أصبحت اqن من أصحاب القبور.

فصحت بأعلى صوتي ابقي يا روح اrنسانية والقناعة ابقي لتحكي 
  لغيري.

W.... مجيب W مجيب قد ماتت شجرة الزيتون وقد W....مجيب
  غرست سرھا في قلبي واqن جاء دوري �مz مقامھا بالدموع.

 

  اWسم : رشاد رياض فYح     
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  الّنداء
  يا ورُد إذا فاَح ِعطُركَ 

  أنُشر ِرياَح المحبة والسكينة

  ويا بحُر إذا أغرقتنا يوماً 

  إحمنا ِمن شر ھذه ا�مة

  جو َيلھوويا سحاُب في ال

  أنعم َعلينا بمطٍر يغدو

  تغدو بعَدهُ َنضارة تجذُب الحضارة

  ويا شمُس W ُتناِزعي القمر

  فإَنه كان لليِل ُمنيراً وكنِت أنِت للنھار حريرا

  أما الرعد إذا إنفجر قفوا كإنساٍن انبھر

  وسّبحوا بحمِد _ِ واذكروه وW تنَسْوهُ أّيھا البشر

Wئه وأعطانا الِعبرفإّنه قد أنعَم علينا بآ  

  

  )2السابع ( -الطالب: محمد محسن الھيب
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  ...שלי החלום
זה הלילה החמישי שאני חולמת, אותו חלום כבר חמש לילות! החלום 

  הזה שמעיר אותי כל לילה, מבוהלת ומפוחדת.

אולי, בעצם זה סיוט? שמעתי שלחלום קוראים גם סיוט. אז לחלום שלי 
ר לעצמי את התופעה של הסיוט החוזר. אקרא סיוט. אני מנסה להסבי

אולי זה מסר, אולי זה מין מלאך שרוצה להזהיר אותי ממעשה מסוים, 
  או פשוט שאני מרגישה חנוקה והסיוט בא להזכיר לי משהו...

יש אנשים שאומרים "חלומות, נולדו כדי שלא להתגשם" ואנשים 
בטן או  אחרים אומרים "שזה סתם שטויות, כנראה שזה תולדה של כאב

  ראש..."

לי לא איכפת מה אומרים. אני כן מאמינה שלחלומות ולסיוטים יש ערך 
  והם לא נולדים ככה סתם!

כל לילה אני יושבת על החלון וקוראת סיפור ופתאום אני שומעת קולות 
של צרחות, אישה מוזרה נכנסת אלי לבית, מתחננת בפניי להחביא 

  אותה.

  ?ביא אותךמי את? ממה את בורחת? למה להח-

  הוא,הוא.-

  וקולה צרוד וכולה רועדת...

 מי זה "הוא"? על מה את מדברת? צאי מהבית שלי!-

  לא בבקשה, תחביאי אותי-

דמעות זלגו מעיניה, היא דיברה כאילו אין מחר, פניה חיוורו ועיניה 
  הביטו אלי בסקרנות...

  לבסוף נכנעתי לה, והחלטתי להשאיר אותה אצלי.

  י ממה את בורחת?אבל רק תגידי ל-

  בבקשה, תפסיקי לשאול. אני אומר לך, אני מבטיחה רק תני לי זמן.-

והחושך כבר עטה את כל העיר. היא לא הפסיקה להסתכל מבעד לחלון 
  ולבכות. היא הייתה כל כך מסכנה. לבי נקרע מרוב רחמים עליה.
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וסוף סוף היא נרדמה או לפחות ככה אני חשבתי... יום למחרת החלטתי 
נסוע איתה למקום בין חיקי הטבע. היא התחילה לגמגם. ראיתי ל

  בעיניה שיש לה מה לספר. לא יכולתי להתאפק!

  תגידי כבר מה יש?-

  אני אספר לך, הרי הבטחתי לך.-

  ואז התחילה לספר...

  יום אחר יום כולם מתים, השכונה שלי נבלעה ואני היחידה ששרדה.

  המפחיד הזה לפני השינה?!תפסיקי להיות מגוחכת. מה זה הסיפור -

  אני לא צוחקת, תשמעי אותי עד הסוף, בבקשה!-

והמשיכה... המוות בכל מקום, לא נשארו הרבה אנשים, סופו של העולם 
  מתקרב! 

באותו רגע הרגשתי כאילו הלב שלי נפל לריצפה. פחדתי נורא, אבל לא 
רציתי שתרגיש זאת. ומיד חזרתי הביתה. לתדהמתי, לא מצאתי אף 

  חד בשכונה וזה התחיל להיות מפחיד!א

למחרת, אותו דבר, עברו ימים וכלום לא השתנה. העיר הפכה לבית 
קברות, החושך כיסה אותה. נשארתי אני ו"המוזרה" ההיא, שעד היום 
לא ידעתי מה שמה. אני קראתי לה "אחותי" שהרי היא הדבר היחיד 

  שנשאר לי מכל העולם.

נה עמוקה ופתאום מישהו תפס אותי השעה הייתה מאוחרת. ישנתי שי
ברגליים ומיד התעוררתי בבהלה! זאת הייתה אמא שלי שרצתה שאקום 

  ואצטרף אליה לארוחת הבוקר. 

כשהתעוררתי, גיליתי שזה היה סתם סיוט מפחיד. בתוך עצמי התרחש 
משהו. אני צריכה לחזור לתפילות ולעשות מין חשבון נפש לעצמי. 

יותר את החיים ולהתכונן לעולם הבא. למדתי  הסיוט הזה עזר לי להבין
כי את הזמן יש לנצל בעשיית מעשים טובים, מעשי חסד שיעשו ממני 

  אדם מסור והגון...

  אז מי אמר שחלומות וסיוטים הם סתם שטויות ודברי הבל...

  מיאס זבידאת
  3ט                                                                                                      

  


