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ت متّ



العدد الخامس والخمسون٤



األعّزاء    َ �
أصدقا�� م  عل��� السالُم 

ه ..
ُ
 ِهللا و�ر�ات

ُ
ورحمة

�َن من�م �حّبون األلعاَب  لقد عرفُت أّن ال�ث��
شاشِة  أماَم  يومّ�ا�   

ً
ط��لة ساعاٍت  و�قضوَن  ونّ�ة،  اإلل���

الحاسوِب أو الهاتِف النّقال.
ونّ�ِة ال �أَس بها؛   األلعاِب اإلل���

َ
إنَّ ُممارسة  .. �

�ا أصدقا��
َر ع� عقوِلَنا 

ِّ
ها ح��ّ ال تؤث ول�ْن �جُب أْن ال ت��َد َعْن َحدِّ

اٍت  نا نلعُب هذِە األلعاَب لف��
ّ
ِتنا. تخّ�لوا م�� لو أن وع� ِصحَّ

بتحص�ِلنا  لالهتماِم  الوقِت  مَن  لنا  س����  ْم  ف�� ط��لٍة؛ 
عن�  ن�تعَد  أن  �جُب  آخر؛  أمٌر  وهناَك  ؟  ّ والمدر��  ّ العل��
ُر 

ّ
ها ستؤث

ّ
الزائِد، ألن الُعنِف  رى فيها مشاهَد 

َ
ن  � ال�� األلعاِب 

شُعر.
َ
ع� نفوِسنا ِمْن ح�ُث ال �

م ح�اًة سع�دًة �ع�دا�  أرجو ل��
ونّ�ة  اإلل��� األلعاِب  عن� 

ة. ّ الُم��ِ

٥



رسوم: مها طالب مكيإعداد: سراج اجلراد

� المسجِد، وقد 
ا� �ان َينصُح الّناَس �� ُيروى أنَّ عاِلَما� تق�َّ

ُهْم؛  َ ە، وازداَدْت شهَرتُه، فأراَد يوما� أْن �خت��
ُ

 تالم�ذ
ُ ك��

ِمَن  ؟ 
ُ
الح�مة  �

تأ�� أيَن  «من  الّسؤال:  هذا  فسألهم 
الّسؤاِل، أْم ِمَن الَجَواب»؟�

؛  � ف��َق�� وانقَسُموا  الّسؤال،  هذا  من  الطّ�ُب  اندهَش 
� مَن الجواب، فالحك�م هَو 

 تأ��
َ
ُل �قوُل إنَّ الح�مة األوَّ

ة، و�جَواِ�ِه �كوُن قادرا� ع� فهِم 
�
َمن ُ�ج�ُب عن� األسِئل

بواِطن� األمور وتفاص�لها.
نبُع  هَو  الّسؤاَل  �أنَّ  جواُ�ُه  فقْد �اَن   �

ا��
َّ
الث الف��ُق  ا  أمَّ

. ِە لْن �كوَن المرُء حك�ما� � الح�مِة، و�غ��
ُهْم  ول�نَّ ع� �الِمِهَما،   � الف��ق�� العاِلُم �ال  هذا  شكَر 

�انوا ي�تِظُروَن منُه الرأَي الحاِسَم؛ فقاَل لهم:

ؤاِل  َت مَن السُّ ما أ���
�
ل ؛ احفظوا هذِە القاعدة: «�� �

�ا أبنا��
�حثَت  قد  تكوُن  �سأُل   َ� ح�� َك 

ّ
ألن الِح�مة»،  ْمَت 

�
تعل

ك ت�حُث عن �ِّ وجودك، 
َّ
أن  � الحق�قة، وهذا �ع�� عن� 

� الح�اة، وال �ستطيُع أيُّ إ�ساٍن أن �ع�َش �ال 
وهدِفَك ��

هدف. الهدُف موجوٌد؛ ول�ْن ال ُ�دَّ مَن ال�حِث عنُه، و�نَّ 
ما 

�
� المعرفة، «ف�ل

قوَن �� م تتعمَّ ��
�
ؤاِل �جعل اإل�ثاَر مَن السُّ

 .« ّ �
حق��� جواٍب  ع�  ستحَصُل  حق�قّ�ا�  سؤاً�  سألَت 

ل�ست   
ُ
فالمعرفة والحق�قِة،  المعرفِة   َ� ب�� فرٌق  وهناَك 

ؤاِل  للسُّ إدراٌك   َ ��ِ ما  �قدر�  المناس�ِة  اإلجا�ِة  إدراِك   �
��

«مْن  قال:   َ� ّ ح�� ع�� اإلماِم  ع�  ِهللا  وسالُم  الُمناسب. 
ە» �

َ � ِك��
ِە أجاَب �� � ِصَغر�

َل ��
�
سأ

اختبار التالميذ
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إعداد: حيدر حممد 
رسوم: حسني اجلاسم

 � و��� م�م 
َ
ت  � َب�� ِك�ار�  مْن  َ�ْ�َرٍة 

ُ
ن بُن  مالٌك  �اَن 

َرِم  وال�� الّشجاَعِة   �
�� ُل 

َ
الَمث �ِه  ُب  َ ���ُ ي���ع، 

 
ُ
ال�ِلَمة ُه 

�
ل ْت 

َ
و�ان  ، �

ْ الَخ�� َعَمِل  إ�  والُمَ�اَدَرِة 
َم، 

�
أسل ا  لمَّ ُه 

َّ
أن ح��ّ  ِتِه، 

�
قب�ل  �

�� الَمْسُموَعة 
َح لُهْم  َ ُهم ب�سالِمِه، و�� َ ِتِه وأخ��

�
وَرَجَع إ� قب�ل

جم�َعا�  �َدْ�ِه  ع�  ُموا 
�
أسل ؛  ين� الدِّ هذا   

َ
حق�َقة

ْف منُهْم رُجٌل واحد.
�
ْم يتخل

�
ول

 
ً
 رف�َعة

ً
ة

�
ل � �

ُّ الَجل�ُل قد ناَل م�� � و�اَن هذا الصحا��
َ�ُه  نصَّ ح��ّ  وآله)  عل�ِه  ُهللا  (ص��   ّ � الن�� عنَد 
َها وتقس�ِمَها 

�
ل قوِمِه �� � ق�ض� ز�اِة 

وك�ً� عنُه ��
ع� الفقراء.

اإلماَم  ماِلٌك  ِبَع 
َ
ت األ�رم   ِّ � الن�� اس�شهاِد  و�عَد 

ْم 
�
ل ُه 

َّ
أن ح��ّ  ُه، 

�
ل وأخلَص  الّسالُم)  (عل�ه  علّ�ا� 

عْن  وامَتَنَع  ة، 
َ
الِخالف تو��   َ� ح�� �كر�  أ�ا  ُي�اِيْع 

�اِة إل�ِه، وأعاَد األمواَل ألصحاِبَها. دفع� الزَّ
ِة  دَّ الرِّ حروِب  من  الول�ِد  بُن  خالٌد  عاَد   َ� وح��
 � ال��  

ُ
المنطقة الِ�طاح؛ و��  نحَو  �ج�ِشِه  ساَر 

بِهْم  ف�طَش  ن��رة؛  بن  مالك   
ُ
قب�لة �سكُنها 

، واعتدى ع� زوجته. َتَل مال�ا�
َ
، وق غدرا�

وأسكَنُه  َ�ْ�َرٍة 
ُ
ن بن  مالٍك  عن  تعا�  ُهللا   َ � َر��ِ

فسيَح َجّناِته.

� ُّ األم�� � حا�� الصَّ

مالك بن نويرة

٧



ْم  � .. ع� موِعِدنا ها أنا مع��
الّسالُم عل��م أصدقا��

ِة  � جولٍة جد�َدٍة مع واحٍد مَن المعاِلِم التأر�خ�َّ
��

�َ «عل�ه السالم»؛  � المؤمن�� ِد اإلماِم أم��
َ
لمرق

وّي 
�
ْحن� الَعل ف ع� ساَعِة الصَّ وا م�� لنتعرَّ

�
فتعال

الُمطّهر.

إعداد: حسن مج�د
�
رسم: حسام ال�نا��

هذِە  �أنَّ  م��  تّتفقوَن  أال  ال�دا�ِة   �
��

� ٌة ِجّدا�  كب��
َ
اَعة السَّ

كنُت أسأُل نف�� لماذا وضعوها 
الِجدار  ع�  قوها 

�
ُ�عل ولم  ُهنا 

عرفُت   � ل�ّن�� نحن؟  نفَعُل  �ما 
� م�اٍن 

ُهم وضعوها ��
َّ
�عَد ذلَك أن

ُمرتفع� ح��ّ يراها الجميُع مَن الجهاِت 
وجوٍە،   

ُ
أر�َعة لها   

ُ
اعة السَّ فهذِە  األر�ــع؛ 

لَّ ر�ــع ساعٍة ف�سمُعها أبناُء  َ تُدقُّ �� و��
المديَنِة والزائرون كذلك. 

العدد الخامس والخمسون٨



أرقاُم  تختِلُف  لماذا  م  أحُد�� �سأُل  قد 
ساعـــــاِتنا  أرقاِم  عن  ـــــــاعِة  السَّ هذە 

�س�طة�  الب�ت؟   �
�� الموجوَدِة 

�ا   
ُ
الالت�نّ�ة األرقاُم  هــــــــــــا 

ّ
إن

ْت 
َ
�ان  َ و��  ، �

أصدقا��
� ساعاِت 

ستعَمُل ��
ُ
�

قـ�َل  من؛  الزَّ ذلَك 
صـــــــــــــبَح 

ُ
وت  َ َّ تــتغ�� أْن 

 �
ّ�ة �ما �� � األرقاُم إنجل��
ســـــــــــــــــاعاتنا اليوم.

 �
�� م  عنَد�� �أنَّ  أظنُّ 

 ال�ّطِة أو السّ�ارِة 
َ
ع�ة

�
الب�ِت ل

َتها 
ّ
َوق

ُ
ن أْن  �عَد  �ُمفَردها   � تم��  � ال��

 
ُ
اعة � تعَمُل بها هذە السَّ  نفُسها ال��

ُ
ها الط��قة

ّ
، إن �الّض�ط؛ �دوّ�ا�

َ ال تحتاُج إ� �ّطارّ�ة ح��ّ تعمَل مثَل ساعاِتنا،  ول�ْن �ش�ٍل أصعَب قل�ً�� ف��
مع   � أ�� �فَعُل  شه��ن� �ما  أو  شهر�  ّل  ض�ٍط �� إعادِة  إ�  تحتاَج  لن  لذلَك 
َ عن هذِە الساعِة؛  ساَعِة غرفة الّضيوف. واآلَن �عَد أْن عَرفنا ال�ث��
ِة  � العدد المق�ل �قّصِة معاِلَم أخرى من العت�ِة العل��َّ

�م �� ُ سأخ��
سة، فإ� اللقاِء �ا أصدقاء� الُمقدَّ

�أّن  ْم  �� َ أخ��ِ أْن  �دَّ  َ فال  أ��� اعِة  السَّ نعرَف عْن هذِە  أْن  ن��ُد  نا 
ّ
أن و�ما 

وُ�قاُل  نع،  الصُّ  
ُ
ة َّ� � إنجل�� و��   ، عاما�  َ� وثالث�� مئٍة  من   ُ أ��� عمَرَها 

 أخرى، 
ٌ
َها ساعة

�
وَضُع هنا؛ فقد �انت ق�ل

ُ
َل ساعٍة ت ها ل�َسْت أوَّ

َّ
�أن

 َ  أخرى ��
ٌ
َ وأفضل. وُهناَك معلومة ل�نَّ هذِە الجد�دَة �انت أ���

 ص�احا� 
َ
اعاِت، فإذا �ان الوقُت التاسَعة اٍت �عدِد السَّ

ّ
ها تُدقُّ دق

ّ
أن

ِت الواحدُة ظهرا� ال تدّق 
َ
ات، و�ذا حان

ّ
 �سَع دق

ُ
اعة ستدّق هذە السَّ

إّ� مّرًة واحدة؛ وهكذا.

٩



 ٌّ � غ�� ملٌك  ُهناَك  �اَن  ماِن  الزَّ قد�ِم   �
�� ُه 

َّ
أن ُ�ح� 

الغا�اُت  فيها  ؛ 
ً
ة

�
وجم�ل ًة  َ كب�� ُتُه  ممل�� ْت 

َ
و�ان  ، ا� ِجدَّ

الجهات. ِب 
�
أغل من  الِ�حاُر  َها  وتحدُّ واألنهاُر، 

�شُعُر  وال  الُحزِن،  دائَم  �اَن  الملَك  هذا  ل�نَّ 
و�قوُل:  نفِسِه   َ� و��� ب�َنُه  ُر  �فك� و�ان  عاَدِة،  �السَّ
ء؟». �

�� لَّ  �� أملُك  ـي 
ِّ
أن رغَم  سع�َدا�  لسُت  «لماذا 

ُه ك�َف 
�
حول َمْن  لَّ  �سأَل �� أْن  الملُك  َر  قرَّ ٍة  مرَّ وذاَت 

إعداد: نادية غازي                      رسوم: مهند حسن

امللك  احلزين
حكاية من الرتاث اإلفريقي
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ُ الحرس قائً�:  ، فأجاَ�ُه كب�� ُ�صبُح سع�دا�
«موالي� انظْر لألنهار� والَجداوِل، واستِمْع 
عادة».  �السَّ وس�شُعُر   ، � الَعصاف�� ِة 

َ
لزقزق

. ح��نا� ظلَّ  ُه  ول�نَّ ذلَك؛  المِلُك  َب  جرَّ
ُ�ساِفَر،  �أْن  الوزراِء  أحُد  ُە  أخ�� عندها 
ل�نَّ  ؛ 

ٌ
وُمتعة  

ٌ
راحة فر�  السَّ  �

ف��
ُيتعُ�ُه.  السفَر  إنَّ  قائً�  رفَض  الملَك 
لُه:  قاَل  فقد  الحك�ُم  جُل  الرَّ أما 

الممل�ِة   �
�� رُجٍل  أسعِد  عن  «ا�حث 

وعنَدها  موالي؛  �ا  قم�َصُه  والَ�ْس 
الحال».  �

�� عادِة  السَّ عدوى  إل�َك  س�نتقُل 
 �

�� رُجٍل  أسَعِد  عْن  الُجنُد  �حَث  وهكذا 
داِئَم  �ش�طا�  فالحا�  وجدوا  ح��َّ  ِة؛  الممل��
الملِك  إ�  وُە  فأح�� ور،  وال�ُّ ِحِك  الضَّ
 َ� ًة جّدا� ح�� ْت صدمُتُه كب��

َ
الح��ن� الذي �ان

� عنَدها   ع�َد ال يرتدي قم�صا� َح السَّ
ّ

رأى الف�
الماِل؛   �

�� ل�َسْت  عادَة  السَّ أنَّ  الملُك  أدرَك 
لنا. ُهللا  قسَم  �ما  ضا  والرِّ القناعِة   �

�� ما 
ّ
و�ن

ى �المال ش��
ُ
عاَدُة ال � السَّ

١١



إعداد: تامر عبد الحميد
تصميم: شريف محمود

دولة «كيريباتي»:

� عـــاِم 2007 
ل�ـــَس غ���ـــا� أن �صنـــَع اإل�ســـاُن األســـفلَت، ول�ـــْن ��

 ٍّ ْت �ش�ٍل طب���
َ
ن ا��شَف ف��ٌق مَن الُعلماء «قب�ا� إسفلتّ�ة» تكوَّ

 �
َتُل مَن األســـفلِت �ســـَ�ِب ب�� تحـــَت المـــاِء، وقـــد نتَجـــْت هذە ال��

� � ن��  آالِف السِّ
ُ

ُب النفَط تحَت األرض� ُمْنذ ِّ�َ�ُ

ـــِف 
�
� كتـــاِب «الُمختـــاُر الَمصـــوُن ِمـــْن أعـــالِم الُقـــرون» للمؤل

جـــاَء ��
ُه �اَن ُهنـــاَك رجٌل من تو�َس 

َّ
«محّمـــد بـــن حســـن بـــن عق�ل» أن

اســـُمُه (محمـــد بـــن محمـــد بـــن محمد بن محمـــد بن محمد 
بـــن محمـــد بـــن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن 
محمد بن محمد بن محمد) .. ف�اَن هَو وأبوُە وأجدادُە 

َ �مِل�وَن نفَس االسم� األحَد ع��

ابن محمد:

� جميع� أنحاِء الُمح�ِط 
ًة �� ًة ُمن��� » من 32 ج��رًة صغ�� �

��ا��  «ك��
ُ
ُن دولة تتكوَّ

رِة  � ال��
ُع أراض�ـــِه عـــ� ِنْصـــ��َ � العالـــِم الـــذي تتـــوزَّ

َ ال�لـــُد الوح�ـــُد �� الهـــادئ، و��
ق والَغرب� ماِل والَجنوب وال��َّ � الشَّ

� �لِّ الجهاِت؛ ��
�� ُ ِة، وتن��� األرض�َّ

أرانب:
 َ  للخطـــر� دائمـــا� فـــ��

ٌ
َضـــة ألنَّ األرانـــَب ُمعرَّ

تنـــاُم وعيونها مفتوحـــة، وُ�مكُن للحر�اِت 
َع �الَهـــَرِب  ـــِب لُ�ـــ��

َ
الُمفاِجَئـــِة ت�ب�ـــُه األرن

والّنجاة بنفِسه�






بلد مبعثر:

 :أسفلت طبيعي

العدد الخامس والخمسون١٢



َ نـــ�ٌع مَن الخنافس�  �� «
ُ
ـــة

َ
«الخنفســـاُء القاِذف

قـــاِدَرٌة عـــ� قذِف عـــدٍد مَن المـــواّد ال��م�ائّ�ِة 
فـــاع عـــن  ِة جـــدا� وشـــد�َدِة الحـــرارِة للدِّ ـــامَّ السَّ
 حرارِة 

ُ
نفِســـَها ضـــدَّ أيِّ ُهجـــوم، وتِصـــُل درَجـــة

� ٍة تق���ا� هذِە المواّد إ� 100 درجٍة مئ��َّ

غابات عائمة:
 َ  عاِئَمـــة، و��

ٌ
� هولنـــدا غاَ�ـــة

توَجـــُد ��
ـــْت زراَعُتَهـــا داخـــَل  ِع�ـــارٌة عـــن أشـــجار� تمَّ
أوِعَ�ـــٍة تطفو ع� ســـطح� الماِء للتخف�ِف 
� الجـــوِّ 

يِّ �� مـــن ظاهـــرِة االحت�ـــاس� الَحـــرار�
ار�  وارتفـــاع� درجـــاِت الحـــرارة. وُ�مِكـــُن لـــُزوَّ
ُك حـــوَل تلـــَك األوِعَ�ِة  َحـــرُّ هـــذِە الغا�ـــِة التَّ

ة� َب صغ�� �قوار�

مدينـــِة   �
�� الُعمـــَدِة  َمْنِصـــُب  ُ�َعـــدُّ  ال 

� وال�ـــِة اآلســـ�ا �أم��ـــ�ا 
«تال�ي�نـــا» ��

ٌة،   صغـــ��
ٌ
َ مديَنـــة ؛ فـــ�� ـــا� منِصَ�ـــا� ُمِهمَّ

ُد «ستا�س»  َّ � الِقطُّ الُم��
ولذلَك ���

؛  ُعْمـــَدًة عـــ� المدينـــِة لمـــّدة 15 عامـــا�
ـــمَّ 

ُ
وا عل�ـــِه، واعتنـــوا �ـــِه؛ ث ح�ـــُث عـــ��

حوُە لالنتخا�اِت وفاز �الَمْنِصب� رشَّ

القط� الُعمدة:

تهِطُل األمطاُر ع� العد�ِد مَن ال�واِ�ِب، 
هـــا تختِلـــُف تمامـــا� عـــْن أمطـــار� ال�ـــرة  ول�نَّ

�ســـُقُط  مثـــً�  هـــرِة  الزُّ ـــُب  فكوك� األرضّ�ـــة، 
ُن  �ت، ب�نما يتكوَّ عل�ِه أمطاٌر من حمض� ال���

ِب ن�تون من األلماس� مطُر كوك�

أمطار مختلفة:



الخنفساء القاذفة:
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ط�ُقَنا اليوَم
 ( �   هو (ك�كة �الج�الت��

� – ٤ ب�ضات  المقادير: ُعلبتاِن من الج�الت��
ان من  - فان�ال - ��مبودر - �أسان صغ��

� - كوب
ر - كوب ز�ت ن�ا��

�
ك السُّ

عص�� برتقال

�
�� � ُنذ�ب الج�الت��

اِد ون�دأ بتحض�� َّ � ال��
 وعاٍء ونضُعُه ��

َر مع
�
ك ال��كة. نخلُط الب�َض والسُّ

ها ح��ّ �ذوب  ��  الفان�ال ونحرِّ
ر فنض�ُف

�
ك السُّ

َ� �َت والطح�� َ وال�َّ  العص��
 وال��مبودر ونخلطُهم جّ�دا� ونضع 
� الُفرن. �عَد ُنض�ج ال��كة 

الَم��ــــج ��
ة.  � كب�� ��

�
� �ِسك نقِسمها �الَعرض إ� نصف��

ّ من ال��كة  � بوعاٍء ونضُع القسَم السف��
نأ��

� ثّم نع�ُد ف�ه و�سكب فوقه الج�الت��
اد َّ � ال��

ُه ونضُعها ��
َ
 القسم العلويَّ فوق

لمدة ٤ ساعات، ثّم نقّدمها
�الهناء والشفاء.

 ِهللا و�ر�اُته، 
ُ
ْم ورحَمة � الَع��زة؛ السالُم عل��� صد�َق��

ٍة من دوِن  َ ��
�
ا ي�ناَوُل الحلوى �ك ُ ِمنَّ ال�ث��

يِّ  ر�
�
ك ِتِه أو الخوِف ِمْن داِء السُّ االن��اِە لِصحَّ

�اَب ف�فِتُك  الذي ُ�ص�ُب األطفاَل والشَّ
��ِه  �أجساِدِهْم. وح��ّ تتجنَّ

اِت  ِ�� ع� تناوِل الحل��َّ احر�
�اضِة  �اعتداٍل، وُممارسِة ال�ِّ

ْدَر 
َ
واِت ق ِة وتناوِل الُخ�� اليوم�َّ

ِب الم�اە. اإلم�اِن و��

إعــداد: خــولــة عـــلــي
� ع�� رسوم: مادل��

العدد الخامس والخمسون١٤



 �
� (ر�� � بن� الَق��ْ  زه��

ُ
َهم» زوجة

�
دة «َدل الس�ِّ

هللا عنها). شّجعت زوَجَها ع� ُن�ِة اإلماِم 
، و�اَن  � معركِة الطفِّ

� «عل�ه السالم» �� الُحس��
� التحاِقِه �ج�ش� اإلمام.

ل�الِمَها أثٌر ��
� تضح�ِة 

َ�ْت هذە المرأُة أروَع ِمثاٍل �� وهكذا ��
 � � ُن�ِة اإلماِم الُحس��

�� َ� ساِء لت�ب�ِت الُمسلم�� ال�ِّ
«عل�ه السالم».
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ما�ِك �ا دالل؟

ة � الصغ�� ابن��
ُر؟

�
�ماذا تفك

ْتِك َ هل أخ��
لَّ  ها ت�ناَوُل �� ه�ة أنَّ

َها؟ ما تطُبُخ أمُّ

� � ُدُرو�� �ا أ��
��

ا�  أنا أدرُس كث��
 
ً
قة � لسُت متفوِّ �� ل�نَّ

� ه�ة مثَل زم�ل��

َ� ِلَم ال �سأل��
� ك�َف 

�� ه�ة لتعر�
ق تدُرُس لتتفوَّ

ُت
ْ
ث لقد تحدَّ

ها  تدُرُس مث�� تماما�مَع ه�ة وعرفُت أنَّ

دة فكرة ج�ِّ

ها  �ال؛ ل�نَّ
� درس 

َمِة ��
�
َحْت للُمَعل ��

 �
حِم ��

�
 الل

َ
ة َّ� العلوِم أهمِّ

الّطعام

أتابُع ُدرو��
 � � وق��

ها، وأق��
�
 مثل

َها 
�
� الحفِظ مثل

تماما���

تّمت

معها حقٌّ .. إّن
حِم بروت�نا� 

�
� الل

��
ُمِهّما� لبناِء الجسِم 

والّدماغ

هل تقِصُدوَن
 َ� َّ تحس�� أنَّ ع��
َق؟ � ألتفوَّ

ِغذا��

� فالعقُل  ط�عا�
� الَ�ْطن� 

ل�ِم �� السَّ
ل�م السَّ

� عــ�ــسـى  س�نار�و: خولة ع�� محمد                  رسـوم: مــادلــ��

� اليوم الّتا�� ...
��

وعندما حلَّ وقُت الَغداء

العدد الخامس والخمسون١٦
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ُه؛ 
َ
ُ المجتَمَع وتحَفظ� ُحقوق ِّ َس��

ُ
� � �َ ال�� ِم َ�َضُع القوان��

�
� العال

َل �لٍد �� ُ�َعدُّ الِعراُق أوَّ
. ُم القانوَن و�كَرُە الُفو��َ �

وهذا َ�ُدلُّ ع� أنَّ شعَب �الِد وادي الّرافدين� �اَن �ح��َ

إعداد: عامر ع�د الرزاق
رســــــم: حــــــــسام ال�نـــــانـي

� ُمحافظِة 
اآلَن �� آثاُرها موجوَدًة ح��ّ  تزاُل  � ما  ال�� ِة  السوم��َّ أورو�اجينا هو اسُم ملِك مدينِة «ل�ش» 

َم والبؤَس عن� الّط�قاِت 
�
ل  رفَعْت الظ�

ً
ة «ذي قار». أصَدَر هذا الَمِلُك عاَم ٢٣٧٨ ق�ل الم�الد إصالحاٍت مهمَّ

اِت.  َّ� الُح�ِّ المرأَة، وأحلَّ  ، وح�  َ� ط��
�
الُم�سل  

َ
َد نفوذ الُ�سطاَء، وق�َّ الّناَس  ، وساعَد  الُمجتَمع�  �

ع�َفِة �� الضَّ
ْت 

َ
� �ان اِئِب ال�� � مَن ال��َّ ْت لُه تلَك اإلصالحاُت فهَو قانوُن إلغاِء أو تخف�ض� عدٍد كب��

َ
أّما أهمُّ م�دٍأ تطّرق

ظام.  موجوَدة. واستطاَع المِلُك أورو�اجينا إعادَة هيَ�ِة القانوِن وس�اَدِة النِّ

ِة «أور» الثالثِة الذي ح�م 
�
ُس دول ْد وضَعُه َمِلُك «أور» ومؤسِّ

َ
َوق

قانوُن  ُف 
�
يتأل الم�الد.  ق�َل  الَمِلُك «أورنمو» عاَم ٢١١٢  ١٧ عاما� 

 
َ
ة واالقتصاد�َّ  

َ
ة المدِن�َّ القضا�ا  عاِلُج 

ُ
ت  

ً
قانونّ�ة ماّدًة  ِمْن ٣١  أورنمو 

 � � �الِد سومر. و�خلو هذا القانوُن ِمْن ُعق�َ�ِة اإلعداِم ال��
��

ِة. َها  �ُعق��ِة الغراَمِة المال�َّ
�
اس��َدل

العدد الخامس والخمسون١٨



� ُمحافظة 
َقُع آثاُرَها اآلَن ��

َ
� ت  لممل�ِة اشنونا (ال��

ً
وُسّ�� بهذا االسِم �س�ة

 � �� من الط�� � لوَح��
ُّ «طه �اقر» �� �

َ عل�ِه عاِلُم اآلثار� العرا�� د�ا�)، وقد ع��
 من هذا 

ً
� حف�ّ�ات آثار تل حرمل. وتّم ا��شاُف ٦١ ماّدًة قانونّ�ة

��
َع هذە المواّد �اَن قد أهتّم ب�عض� المسائِل  ِّ َ القانون. و��دو أّن ُم��

ع.
�
ل السِّ  ُ و�سع�� يوِن  والدُّ جور� 

ُ
األ مقداُر  ذلَك  ومن  االجتماعّ�ة، 

الم�الد، » عاَم ١٧٩٠ ق�َل  � ُّ «حمورا�� ال�ا��� الملُك  القانوَن   وضَع هذا 
 
ً
قانونّ�ة ماّدًة   ٢٨٢ وف�ه  ُه؛ 

�
ق�ل  � ال��  َ� القوان�� جميَع  شمَل  وقْد 

هذە  عدُّ 
ُ
وت  . الُمخِ�� عاِقُب 

ُ
وت الح�اِة  مشاِ�ِل  جميَع  عالُج 

ُ
ت

 
ُ
المقولة أّما   ،( نِّ �السِّ نُّ  والسِّ  �� �الع��  ُ� (الع�� لم�دأ  أساسا�   � القوان��
. � حمورا�� للملك  ف��  إدانته)  ت�ُ�َت  ح��ّ  َهِم  الُمتَّ (براَءُة  ُة  الّشه��

وهَو  عشتار»؛  «ل�ت  الملِك  إ�   
ً
�س�ة االسِم  بهذا  وُسّ�� 

خاِمُس ملوِك ُساللِة مدينِة «إ�سن» عام ١٩٣٤ ق�ل الم�الد. 
ُن القانوُن  � ُمحافظِة الّديوان�ة. و�تكوَّ

 ا�سن اآلَن ��
ُ
وتقُع مديَنة

هذِە  عنها  ْت 
َ
ث تحدَّ  � ال�� المواضيُع  أّما   ،

ً
ة قانون�َّ ماّدًة   ٣٧ من 

والقضا�ا  الّزراعّ�ِة،   �
واألرا�� القوارِب   ُ تأج��  َ ف�� الموادُّ 

ها. وغ�� اإل�جار،  وقانوُن  الّزوجِة،  وحقوُق  جارّ�ِة،  التِّ
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بأنَُّه ضعيٌف ال ميِلُك  إىل جسِمِه فأحسَّ  «دودو»  الّصغُري  نظَر 
 ..  Aviation الطريان  من  َن  يتمكَّ كواِلَديه حّتى  ِني  قويَّ جناَحْنيِ 
 .The birds الَعصافري  كباقي  نفِسِه  إطعامَِ  يستطيُع  أنَُّه ال  كَما 
 Feathers يِش  الرِّ ذاُت  أمُّ «دودو»  The Sparrow «تينا»  الُعصفورة 
ُل  ماِء ِبُكلِّ األوقاِت  Times، وتتنقَّ األمحِر اجلميِل تطُري يف السَّ

بَني الغاباِت واحلقوِل لَتْجِلَب لُه الطعام ..
أعلى  ِه  ُعشِّ يف  ُمرتاحًا  جيلُس  «دودو»  كاَن  بيَنَما   Today اليوَم 
ٍة:  مبحبَّ عليِه  ُتنادي  وهَي  ِمْنُه  ُه  أمُّ اقرتَبْت   The tree الشجرة 
ُه حتِمُل ِمبنقاِرَها دودة  «اشتقُت إليَك يا صغريي كثريًا». كاَنْت أمُّ

Worm صغرية؛ فوضَعْتَها يف فِمِه ُمباشرة.

قاَل دودو حزينًا: ِملَ ال أطُري مثلِك ألحبَث عن طعامي بنفسي! 
ًا Strong مثلك؟! ِملَ َلْسُت قويَّ

صغريي  يا  يوٍم  ذاَت  مثَلَك  كنُت  لقْد  وقالت:  دودو  أمُّ  ابتسَمْت 
Sonny؛ال أحَد يوَلُد متعلَِّمًا، وحّتى ينمو جسُدَك عليَك أْن تأُكَل 

.The food  دًا، ولذِلَك أنا ُأحِضُر لَك هذا الطعاَم Eat جيِّ

وحَني جاَء الّظالُم ناَم دودو سعيدًا وهو حيُلُم Dream باليوم الذي 
ُق أمنيته. سيطُري فيِه وتتحقَّ

غري (دودو) الطائر الصَّ

معرض فنون
            Gallery 

فرشاة الشعر
Hairbrush 
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� ر�ا�� إعداد: حنان مهدي        رسوم: حس��

وجه 
 Face

شرق 
            East
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ُ
َنْحُن سفيَنة

ْحن� (َمْجد) ِمْن  الشَّ
ِب األرض

�
كوك

نا إ�
�
لَقْد وَصل

 القسِم ت. ك. ١٢�َما
َنا الَعُجوُز، ول�ْن ك�َف  َ َ أخ��

ُف  ُ ع� شخص ال نعر� سنع��
عنُه ش�ئا� �ا ُترى؟

َدْعَنا نح�� بوجَ�ٍة 
ً� �ا منُصور دسَمٍة أوَّ

َهْل َتجُرؤ ع� 
؟ ُخذ  �

َ�ِة ِم��ّ خ�� السُّ
ك هذا جزاَء غرور�

آآآخ

م  ها النادل� طعاُم�� أيُّ
ُە َ ْ لنا غ�� ٌد .. أح��ِ �ار�

�َس �اردا� .. أنُتْم 
�
ل

 لذا �شعروَن 
ٌ
ة َّ� مخلوقاٌت نار�

ٍء عنَدَنا �ارد �
لَّ �� أنَّ ��

ِمْن فضِلَك 
ا�  ْحَما� وأُرزَّ

�
ُن��د ل

واٍت .. وخ��

ُهَنا الَقَمُر 
ْف َعْن  (ت�تان) .. َعرِّ

نفِسك

و�عَد ُحصوِلِهم ع� 
إذٍن �الُهبوط ..

� داخِل أحِد الَمَطاِعِم 
و��

ع� الَقَمر� ت�تان

طاااخ
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أنَت الذي �دأَت
ُنَك لقِّ

�
�االعتداِء لذا سأ

ْن ت�َساە
�
درسا� ل

موُە ك�َف 
�
عل

ِة
�
تكوُن آداُب الُمعاَمل

�ا أت�ا��

��لِّ ُ�ور�
دي �ا س�ِّ

م ُم��
�
أنا َمْن سُ�عل

ّي ار� ها النَّ ذلَك أيُّ

رو�و .. اقِذْف
الِم اآلَن� رَة الظ�

�
ك

اِدُل َها النَّ تعاَل م�� فورا�أيُّ

كنُت مختِ�ئا�
لسنواٍت أنتظُر أْن
اج �ِجَد خاِد�� التَّ

فِمْن ُدوِنِه
سوَف ُ�س�ِطُر الَوز�ُر
«خودين» ع� ُح�م

� كوك��

إذْن ال
َعُه،  وقَت لدينا لُنَض�ِّ

فلنذَهْب حاً� إ�
كوكِ�ك�

�ل
ُمق

د ال
َعد

 ال
�� � 

ّ�ة
�ق

ال

انظْر للعالَمِة
ها ذاُتها  ادل؛ إنَّ ع� �ِد النَّ
 التـي ع� الّتاج� 

ُ
العالَمة

د�قاِن برفقِة  وصَل الصَّ
ادِل إ� م�اٍن آمن� وأطلعاُە  النَّ

ع� الّتاج الذي �حوَزِتِهَما

٢٣









٢٧



إعداد ورسوم: عيل كريم

العدد الخامس والخمسون٢٨



٢٩



العدد الخامس والخمسون٣٠





فكرة ورسوم: فراس صاحب

تمت


