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  للؤؤلؤ اللؤ الحمحمارار
"اتس جینیوس" ذي الكترونك فیرجون  

 
قطع األولمال  

  
  

  شابتر شابتر 11: : بیبي غبيبیبي غبي!!
  

لؤلؤة الحمار ویة امة صارة االم الوسخة حامل وولدت في من اول ما اتزوجو ابو 
بس كان المشكلة ان اھوقام ! یزقغالبیبي الغبي كان امفسخ وابتدى !نفس الثانیة
!!!!!وقعد یضحك على نكتت !!ّ" حمارانا "قال و!ّ شنة خنزیر وسخ ! یاكل زغقتة  

 
!!!!!شذي سمو لؤلؤة الحمار   

 
ّص الجامع 24عقب  !!!!!ابتدائي 3بس اھوللحین في ,سنة كان اھو مفروض مخل  

 
  شابتر شابتر 22::ھذا ریوق؟ھذا ریوق؟!!

  
شذي لؤلؤة الحمار نزل !یوم من ایام رمضان قبل وقت المدرسة كان وقت الریوق

ریوقھم الیوم زبیدي ھامور مید دقوس وتیس وحوت كان !!!!!!!!!!! اشان یاكل
الریوق مایفطر اللى اذا كان ناوي یفطر ) (النوع االكبیر الموحرام(محمر خنزیر 

بس لؤلؤة الحمار قاعد ایركز على شبدة الحمار الي رفیجة لؤي ) ھذا قانونھم/
!رفیجة یقول اھو فرنسي بس محد ایصدقة ! عطاةّ   

 
!تكلم فرنسي مو معالتھ انا مو فرنسيبس اشان ما اعرف ا:لؤي.  
 

شذي لؤلؤة الحمار َمدة ایدة علشان یاخذ الشبدة بس , المھم  
 

)قالوا واھم قاعد ایخزون اذونة!.(ویع !ویع : العایلة.  
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)یحنأِ قعد !(بس انا ابیة : لؤلؤة الحمار.  

!ویع ! ویع !ویع : العایلة.  

!! ابیھا)قعد یصیح(بس اة اھیھ اھي :لؤلؤة الحمار.  
 

!!ویاكل السمش واھو امبوز !وقعد یبشــــــــي!شذي ما خذاھا    
 

  شابتر شابتر 33::ھاذي مولعبةھاذي مولعبة!!
  

!صارة الحصة الثالثة واول مرة استاذ فكر یسال حمارة القایلة   
 

!شم ایساوي ؟4+6: جاوب السؤال الیاي یا لؤلؤة الحمار : استاذ مرحاض.  

!!!یا مرحاض 46:لؤلؤة الحمار.  

! 12ایساوي !! أل یلخبل:لؤي .  

كلة بس !اصالً ھذا الي قاعد ایصیر اھني موصج ,ال تخاف یا رفیجي :لؤلؤة الحمار.
!لعبة مثل میتروید برایم   

؟!؟:المدرس+الطلبة+لؤي.  

استاذ مرحاض انت اغبى مني : شوف!الحین اوریك یا بدي مال انا :لؤلؤة الحمار.
!!اھیھ ھي ھي  

مار روح البیت وال ترجع؟انت مفصول یا ح!شنو؟:استاذ مرحاض.  

!في ریستارت!عادي شنویعني :لؤلؤة الحمار.  

!!قلت لك اطلع برة :استاذ مرحاض.  
 

)خل مكوتھ اتشب احمر(شان یقوم استاز مرحاض وایطقة على مكوتة  
 

!!اقدر اشحن حیاتي لمن اقلب اللیفال ,عادي :لؤلؤة الحمار.  

!!مستحیلھ تقلب یا غبي :استاذ مرحاض.  
 

اه اه       واء واء "لؤلؤة الحمار ابتدة یبشي شنة بنیة !!خذة ویحذف بره شان یا
!!!       "وااااءا  

 
  شابتر شابتر 44::العقابالعقاب!!

  
طبعاً كان الزم یعبر الحدیقة طبعاً كان الزم یعبر الحدیقة ,,على طریجة واھو قاعد یرجع البیت على طریجة واھو قاعد یرجع البیت 

!!!!واخذتةواخذتة.!.!اواو..افاف..بس ھل مرة یت یوبس ھل مرة یت یو,,نفس كل مرة نفس كل مرة ))عللعلل((الوردیةالوردیة   
  

!!!!لیینز یشبھون البیكالز لیینز یشبھون البیكالز كانت متروسة باألكانت متروسة باأل..اواو..افاف..داخل الیوداخل الیو     
!! !! شذي لؤلؤة الحمار ابتدة یاكلھم من مكاویھم لما راسھمشذي لؤلؤة الحمار ابتدة یاكلھم من مكاویھم لما راسھم   
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ّنالیّن.. !!!!احنة كریشرات یا حمار احنة كریشرات یا حمار ::الی   
!!!!؟انت سایكك ؟انت سایكك !!شلون عرفت اسمي ؟شلون عرفت اسمي ؟::لؤلؤة الحمارلؤلؤة الحمار..   
  

لمل اخر شي ملھ رئیسھم وقال لمل اخر شي ملھ رئیسھم وقال !!!!بس االحمار ما فھم ھم وكمل یاكل االلیینز بس االحمار ما فھم ھم وكمل یاكل االلیینز 
""ي الفیوشر مال عالمكم القذر ي الفیوشر مال عالمكم القذر عقاب حققك راح انقطك فعقاب حققك راح انقطك ف!!!!خالص خالص ""   
  

!!!!؟ ودوني حق الفیوشر؟ ودوني حق الفیوشر!!؟؟!!؟؟!!ھذا عقاب؟ھذا عقاب؟::لؤلؤة الحمار لؤلؤة الحمار ..   
 

  شابتر شابتر 55::فیوشیرشاكفیوشیرشاك!!
  

!! !! 39893989على القاع الفیوشریة سنة على القاع الفیوشریة سنة ......فجاة شان طاح لؤلؤة الحمار من السمةفجاة شان طاح لؤلؤة الحمار من السمة
!!!!شان وقف شان وقف    

  
وین السیارات الي ایطیرون؟؟وین وین السیارات الي ایطیرون؟؟وین !!؟شل مسخرة ؟شل مسخرة !!ھذا الفیوشر ؟ھذا الفیوشر ؟::لؤلؤة الحمار لؤلؤة الحمار ..

ینز رفجان ویة الھیومنز؟؟ وین الحبوبات االصغار الي لما نبلعھم انحس شنا ینز رفجان ویة الھیومنز؟؟ وین الحبوبات االصغار الي لما نبلعھم انحس شنا االیلاالیل
؟؟!!تونا ماكلین ھمبوغر دیاي؟تونا ماكلین ھمبوغر دیاي؟   

  
ر بیتة ّ ر بیتةشان كمل لؤلؤة الحمار ایدو ّ بس شیبة عیوزة مخرفة اتعیش فیة بس شیبة عیوزة مخرفة اتعیش فیة .. .. شان لقاهشان لقاه,,شان كمل لؤلؤة الحمار ایدو

!!!!  
  

كانت اھي بنت بنت  بنت بنت بنت بنت  بنت بنت بنت بنت  بنت بنت بنت بنت  كانت اھي بنت بنت  بنت بنت بنت بنت  بنت بنت بنت بنت  بنت بنت بنت بنت  
بنت بنت  بنت بنت بنت بنت  بنت بنت بنت  بنت بنت بنت بنت  بنت بنت بنت  بنت بنت بنت بنت  بنت بنت بنت  بنت بنت بنت بنت  بنت   بنت بنت بنتبنت بنت بنت

بنت بنت اخو  ولد بنت بنت بنت  بنت بنت بنت بنت  بنت بنت بنت بنت  بنت بنت بنت بنت اخو  ولد بنت بنت بنت  بنت بنت بنت بنت  بنت بنت بنت بنت  بنت بنت 
بنت بنت بنت بنت بنت بنت  بنت بنت بنت بنت  بنت بنت بنت بنت  بنت بنت اختة بنت بنت بنت بنت بنت بنت  بنت بنت بنت بنت  بنت بنت بنت بنت  بنت بنت اختة 

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

؟؟!!؟؟!!؟؟!!؟؟!!؟؟!!؟؟!!؟؟!!؟؟!!؟؟!!؟؟!!؟؟!!؟؟!!؟؟!!؟؟!!انت سوبر عمي ؟انت سوبر عمي ؟::مخرفةمخرفة  عیوزةعیوزة. .    
!   !   تعالي سلمي على عمش یا بنتي االصغیرةتعالي سلمي على عمش یا بنتي االصغیرة! ! اكیییداكییید::لؤلؤة الحمارلؤلؤة الحمار..   
  

  شابتر شابتر 66: : 39993999
  

مرة ثالثة مرة ثالثة   999999صارت سنة صارت سنة ,,سنوات و لؤلؤة الحمار عایش في الفیوشرسنوات و لؤلؤة الحمار عایش في الفیوشر  1010عقب عقب 
!!33بارت بارت !!! !!! نھایة العالم نھایة العالم ......   

شذي كان بنسبة لة یوم شذي كان بنسبة لة یوم ,,اح  ایخلص الوقت اح  ایخلص الوقت رر999999لؤلؤة الحمار كان ما یدري الن لؤلؤة الحمار كان ما یدري الن 
!!عادي عادي    
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شاف الناس قاعد یركضون ویصرخون شاف الناس قاعد یركضون ویصرخون ,,على طریجة واھو یروح حق الجمعیة على طریجة واھو یروح حق الجمعیة 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ویبوقون من الجمعیةویبوقون من الجمعیة   

  
!!ازین انتو الحرامیة وانا الشرطيازین انتو الحرامیة وانا الشرطي! ! لعبةة یدیدةلعبةة یدیدة! ! اھا اھا ::لؤلؤة الحمارلؤلؤة الحمار..   
  

!!شذي راح حق محطة الشرطة طبعاً ما لقة احد اھناك شذي راح حق محطة الشرطة طبعاً ما لقة احد اھناك    
!!!!!!!!مھم خذ مسدس و حرر كل المجرمین مھم خذ مسدس و حرر كل المجرمین الال   
  

!!وانا راح اصیدكم یا خنازیر وانا راح اصیدكم یا خنازیر ,,یلة طلعوا برة یلة طلعوا برة : : لؤلؤة الحمارلؤلؤة الحمار..   
  

لؤلؤة الحمار  لؤلؤة الحمار  ,,وطقوة طق غیر طبیعي على مكیوتة وبعدین قبوا وطقوة طق غیر طبیعي على مكیوتة وبعدین قبوا , , شان اطلعوا شان اطلعوا 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   كان في كومةكان في كومة   

  
  شابترشابتر77::ساعة الصفرساعة الصفر!!

  
یعني یعني ""بت ثاتس وات ھي ثنكسبت ثاتس وات ھي ثنكس! "! "قعد لؤلؤة الحمار  قبل نھایة العالم بسرعھ قعد لؤلؤة الحمار  قبل نھایة العالم بسرعھ 

!!40004000الصج مرت ثلث تیام عقب العام الیدیدالصج مرت ثلث تیام عقب العام الیدید   
  

!!!!!!اي مست سیف ذي ورالداي مست سیف ذي ورالد! ! نھایة العالم بعد ساعة نھایة العالم بعد ساعة : : لؤلؤة الحمار  لؤلؤة الحمار  ..   
  

بو بو ........................................وسم نفسة وسم نفسة ......ركض لؤلؤة الحمار اشان یقلب المجرمین ركض لؤلؤة الحمار اشان یقلب المجرمین   
!!!!!!!!زعترزعتر   

  
  

قطع الثانيمال  
  
  

  شابتر شابتر 88: : عبقري عبقري !!
  

اكید صار ذكي وغیر اسم بدال لؤلؤة الحمار اكید صار ذكي وغیر اسم بدال لؤلؤة الحمار ! ! 4040الحین لؤلؤة الحمار صار عمرة الحین لؤلؤة الحمار صار عمرة 
!!!!ابن الشلبة ابن الشلبة ......سمة نفسة سمة نفسة    

  
ابن الشلبة جرب من اول ما وصل حق الفیوشر ایقول حق الناس قصتة بس ابن الشلبة جرب من اول ما وصل حق الفیوشر ایقول حق الناس قصتة بس 

شان یكتب كتاب شان یكتب كتاب شذي قرر اشذي قرر ا!! !! وال حتا رفیجة الیدید االلیین لؤي وال حتا رفیجة الیدید االلیین لؤي ,,مححد ایصدقة مححد ایصدقة 
ة خلصة   2020قاعد یكتب فیة حق مدة قاعد یكتب فیة حق مدة ((عن حیاتة عن حیاتة  ّ ة خلصة سنة  و تو ّ )!!!!!!!)!!!!!!!سنة  و تو   
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  شابتر شابتر 99: : نصاب  نصاب  !!
  

دینار دینار   3333بـبـ))صفحات و نصصفحات و نص  55((عقب یومین وابن الشلبة قاعد ایحاول ایبیع كتابة عقب یومین وابن الشلبة قاعد ایحاول ایبیع كتابة 
د شرة!! !!  ّ د شرةومح ّ !!!!شذي قرر اشان ایوزعة بالش شذي قرر اشان ایوزعة بالش !ّ !ّ ومح   

  
بن الشلبة قاعد لة شنة فیل بن الشلبة قاعد لة شنة فیل وقراة الن اوقراة الن ا! ! طبعن  بس لؤي االلین اھو الوحید خذه طبعن  بس لؤي االلین اھو الوحید خذه 

)!)!زوجتةزوجتة((القذر لم یقعد حق صخلتة القذر لم یقعد حق صخلتة    
  

... ... عقب ما قراة عقب ما قراة    
قلبت سایكالبز وقتلت جون قلبت سایكالبز وقتلت جون !!! !!! انت ما سویت كل ھذا انت ما سویت كل ھذا !!شنو ھذا یا نصاب شنو ھذا یا نصاب ::لؤيلؤي..

واكتشفت خلطت كنتاكي بس واكتشفت خلطت كنتاكي بس ! ! كندي القذر و اوالنسان وقف على القمر و البلوتوكندي القذر و اوالنسان وقف على القمر و البلوتو
!!ج انك نصاب ج انك نصاب ؟ص؟ص!!؟؟!!؟؟!!كنتاكي باقة منك وكتبت قصتة فرندز ؟كنتاكي باقة منك وكتبت قصتة فرندز ؟   

!! !! بلى سویتة كلة واقدر اسوي مرة ثانیة بلى سویتة كلة واقدر اسوي مرة ثانیة :  :  ابن الشلبةابن الشلبة..   

استخدم الرموت مال استخدم الرموت مال , , بس اول شي سو الموجود داخل اول صفحةبس اول شي سو الموجود داخل اول صفحة! ! ازین ازین : : لؤيلؤي..
!!وانا یاي ویاك وانا یاي ویاك !!!!! !!!!! السالیدرز السالیدرز    

  
  شابتر شابتر 1010::سالیدرز سالیدرز !!

  
!!!!انطرني اھني یا مكوتي انطرني اھني یا مكوتي ::ابن الشلبةابن الشلبة..   
  

وركب وركب ! ! ق غرفت و باق رموت الفیدیوق غرفت و باق رموت الفیدیوابن الشلب قال حق لؤي على ما راح حابن الشلب قال حق لؤي على ما راح ح
!!على الرموت الشاشة االصغیرة على الرموت الشاشة االصغیرة    

    
!  !  ھذا اھو ھذا اھو ::ابن الشلبةابن الشلبة..   
!!افتح الورم ھولافتح الورم ھول,,یلة یلة ::لؤيلؤي..   
  

شذي خذا الرموت وكفخ لؤي على راسة شذي خذا الرموت وكفخ لؤي على راسة , , بس طبعاً ما یقدر ایسوي ھذا الشيء بس طبعاً ما یقدر ایسوي ھذا الشيء 
! ! بس ما داخ بس ما داخ ! ! من وراه اشان ایدوخمن وراه اشان ایدوخ   

  
؟ٍ ؟ٍ !!انا اشسویتلك ؟انا اشسویتلك ؟::لؤيلؤي..   
!!!!قة دبسي قة دبسي مالمال:  :  ابن الشلبةابن الشلبة..     
  

  5050وبعدین خذا جثة واحذف بره الدریشة وطاح وبعدین خذا جثة واحذف بره الدریشة وطاح !!! !!! شذي اكفخ مرة ثانیة اقوىشذي اكفخ مرة ثانیة اقوى
!!!!طابقطابق   

  
!!!!ھذا ایعلمك اشان اتشك في قواتي ھذا ایعلمك اشان اتشك في قواتي ::ابن الشلبةابن الشلبة..   
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!بس لؤي للحین ما ماتبس لؤي للحین ما مات   
  

!!!!!!بیریالل وارالد بیریالل وارالد _ _ رحت حق عالم ثاني رحت حق عالم ثاني !!واو واو ::لؤي لؤي ..   
  

ات   !! ّ ات   كم ّ     شابتر شابتر 1111: ِ: ِكم
  

! ! وكل واحد اھناك اسمھ كیم وكل واحد اھناك اسمھ كیم " !" !التحتیھالتحتیھ""قا نفسھ كوریا الیمینیھ قا نفسھ كوریا الیمینیھ فجأه ابن الشلبھ لفجأه ابن الشلبھ ل
!!وقاعد ایحاولون یقتلون ابن الشلبة وقاعد ایحاولون یقتلون ابن الشلبة ! ! وكل كیم معاه تب غمشي وكل كیم معاه تب غمشي    

  
!!22الظاھر ھذا لفیل الظاھر ھذا لفیل ! ! لعبة صجیةلعبة صجیة! ! واوواو::ابن الشلبة ابن الشلبة ..   
  

ات احكروة ابسرعة و وكلوه الغمشي  ّ ات احكروة ابسرعة و وكلوه الغمشي بس الِكم ّ !!بس الِكم   
  

اتالِكمّات. .  الخ  الخ  !...!...اكل اكل !!اكل اكل ! ! اكلاكل! ! اكل اكل ::الِكمّ     
))ألأل!(!(نوووووونوووووو::بن الشلبة بن الشلبة اا..   
  

! ! فجاه شان قعد من النوم فجاه شان قعد من النوم    
!!فیوه فیوه !!كان حلم ایخرع كان حلم ایخرع ::ابن الشلبة ابن الشلبة ..   
  

بس كان بس كان ,,شذي قام اشان ایروح حق الحمامشذي قام اشان ایروح حق الحمام! ! ابن الشلبة لقھ نفسھ بایل في فراشھ ابن الشلبة لقھ نفسھ بایل في فراشھ 
!   !   قاعد ینطر كیم اشان یطلع بر الحمام قاعد ینطر كیم اشان یطلع بر الحمام    

  
  شابتر شابتر 1212::جلطة ؟جلطة ؟

  
ابتده برنامجھ ابتده برنامجھ ))اكلة المفضلةاكلة المفضلة((ار ار على ماكان ابن الشلبة ایكمل یاكل شبدة الحمعلى ماكان ابن الشلبة ایكمل یاكل شبدة الحم

!!المفضل المفضل    
  

! ! ذس از ماي الكي داي ذس از ماي الكي داي " ! " ! ذا غارسیھ بروزرزذا غارسیھ بروزرز""الاله الاله ::ابن الشلبة ابن الشلبة ..   
  

) !) !لیندالیندا((ابن الشلبة ایحب بس عشان ایطالع بطلتھ المفضل ابن الشلبة ایحب بس عشان ایطالع بطلتھ المفضل )! )! بكربكر((البرنامج كان البرنامج كان    
  

!!مسز دوبشكمسز دوبشك... ... اھیھ زوجتي اصالً اھیھ زوجتي اصالً !  !  ھذي حده عبقریھھذي حده عبقریھ! ! اوخاوخ::ابن الشلبة ابن الشلبة . .    
  

!!ابن الشلبة مات ابن الشلبة مات ,,بس فجأه بس فجأه    
  

  شابترشابتر1313::ابن الشلبةابن الشلبة!!
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!... !... ھي ھي ھي ھي ھي ھي ! ! انا للحین عایشانا للحین عایش!!قصیت علیكم قصیت علیكم !!ازین ازین ازین ازین ازین ازین ::ابن الشلبة ابن الشلبة ..

! ! حسافھ ما في احد اھني اشان اقدر اقص علیھ حسافھ ما في احد اھني اشان اقدر اقص علیھ    
  

......الیوم العقبھ الیوم العقبھ    
كان ھذا اول یوم اول یوم بنسبھ حق ابن الشلبھ اشان كان ھذا اول یوم اول یوم بنسبھ حق ابن الشلبھ اشان ,,ھذا الیوم كان اسبیشالھذا الیوم كان اسبیشال

سنھ وقرر اشان الزم سنھ وقرر اشان الزم   4040الحین عمره اكثر من الحین عمره اكثر من )! )! نخیتھنخیتھ((األصغیر األصغیر ایشغل المخیخ ایشغل المخیخ 
؟؟!!راح یقدر ؟راح یقدر ؟... ... بس السؤال اھوه بس السؤال اھوه ! ! ایشغل مخھ وایفكر ایشغل مخھ وایفكر    

  
او ویل او ویل ! "! "لالسف ما قدر لالسف ما قدر ... ... بس بس , , حاول المسكین حق ساعات وایام وسنینحاول المسكین حق ساعات وایام وسنین

!!قالھا الحبیبقالھا الحبیب!" !" حاولتحاولت   
  

  شابتر شابتر 1414::فاینل راھشفاینل راھش!!
  

معھ خطھ معھ خطھ ,,الكبیره الكبیره ى الشاشھ الزرقھ ى الشاشھ الزرقھ مع اغنیتھ علمع اغنیتھ عل) ) روبتنكروبتنك((شان طلع شان طلع , , فجأه فجأه 
مافي سونكا اشان مافي سونكا اشان ,,بس ھل مرهبس ھل مره"!"!تایك اوفر ذا وارالدتایك اوفر ذا وارالد""یدیده اشان یتحكم في العالم یدیده اشان یتحكم في العالم 

لھدز وباوزر, , ایوغفھ ألن سونیكا ویھ فریقھ ایوغفھ ألن سونیكا ویھ فریقھ  ّ لھدز وباوزرومعاھم فوكسي ونك ّ !!ومعاھم فوكسي ونك   
  

ساعاتساعات  33العالم راح ینفجر بعد العالم راح ینفجر بعد ""   
""ومححد یقدر ایوقفنيومححد یقدر ایوقفني     

  
::ساعاتساعات  33عقب عقب    

,,انفجر العالم انفجر العالم    
  

ّھ وشاندلره ,,ھا ھا بس قبلبس قبل ّھ وشاندلره ابن الشلبة امبط راسھ وجوی !!اوصار القمشي كل مكان اوصار القمشي كل مكان !! !! ابن الشلبة امبط راسھ وجوی   
  
  

  
ماذا تعلمت من ھذا الدرس ؟ماذا تعلمت من ھذا الدرس ؟, , و األن يا عزيزي الطالبو األن يا عزيزي الطالب   

!!عجيب ويه جبن قالص عجيب ويه جبن قالص ) ) سالتيتس استكسسالتيتس استكس((بسكوت بسكوت    
  

!!ددانان  ذيذي   
  
  

    ألي كومنتس دزولنا ايميل لـألي كومنتس دزولنا ايميل لـ
qq88bbooookk44uu@@ggmmaaiill..ccoomm    

اور اور      
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