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َ األعّزاء   ي
الّسالُم عليُكم أصدقا�ئ
 هللِا وبركاُته ..

ُ
ورحمة

ي 
ُّ الجديُد، وأنا فِرٌح بَعوَد�ت لقد بدأ العاُم الدراسي

ي األعّزاِء 
نَ وأصدقا�ئ م�ي َ ي الُمح�ت

�ت
َ

ي العزيزِة ولقاء أساتذ إىل َمدرس�ت
ِمن َجديد.

؛ ألّنها  ي ي َمدرس�ت
ي أقضيها �ن ي األوقاِت ال�ت

أنا أشعُر بالّسعادِة �ن
جديدٍة،  معرفٍة  عىل  يوٍم  ي ُكلِّ 

�ن ِمنها  وأحصُل  ِعلمًا،  ي 
تزيُد�ن

ًا مع  ي المدرسِة أتعّرُف عىل زمالَء ُجُدد، وألعُب وألهو كث�ي
و�ن

ن الدروس. ي الفرصِة ب�ي
ي �ن أصحا�ب

ي كاَن  ي أّنُه يشتاُق إىل تلَك األّياِم ال�ت ي أ�ب
�ن ُ ي بعِض األحياِن ُيخ�ب

�ن
ي  ، ويقوُل إّنها ِمن أجمل األّياِم ال�ت ي المدرسِة ِمثىلي

فيها طالبًا �ن
ي بأن أحرَص عىل االستمتاِع بُكلِّ لحظٍة ِمن  عاَشها، ويوصي�ن

م بالّدواِم ن لحظاِتها، لذا دعونا نل�ت
نضيَع  ال  وأن  المدرسِة  ي 

�ن
 .. َ

الثمينة  
َ
التجربة هذِه 
ن ودمُتم سالم�ي
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رسوم: مها طالب مكي- العراقإعداد: سراج اجلراد- سوريا

ما حلَّ بمكاٍن صنَع 
ّ
، وكل كاَن الحاجُّ صالح ُيِحبُّ فعَل الخ�ي

ًة دخَل  معروفًا ألهِلِه وناِسِه وأقاربِه الموجوديَن فيِه، فمرَّ
بأهِلها  فاجتمَع  ثًا،  ملوَّ ماًء  بوَن  ي�ش ها 

َ
أهل ووجَد  قريٍة  إىل 

ي 
و�ف للماِء،  تصفيٍة   

َ
محّطة لهم   َ ي يب�ف أن  َر  وقرَّ الفوِر  عىل 

مسجِد  ي 
�ف صىّل  مجاورٍة،  قريٍة  ي 

�ف ألقاربِه  زياراِتِه  إحدى 
من  بمبلٍغ  َق  فتصدَّ ترميٍم،  إىل  بحاجٍة  فوجَدُه  القريِة، 
ي  ًا، فكاَن يش�ت  الماِء كث�ي

َ
الماِل إلصالِحِه، وقد أحبَّ سقاية

ح�تّ  المدارِس  وأماَم  ُرقاِت  الطُّ ي 
�ف ُعها  ويوزِّ الماِء  بّراداِت 

ًا  ي أّيام ارتفاِع درجاِت الحرارِة كاَن كث�ي
َب ِمنها الماّرُة، و�ف ي�ش

فَ الماَء البارد. �ي
ّ
ي الُمصل

ما يس�ت

واصِل  صيَب الحاجُّ صالح بمرٍض منعُه مَن التَّ
ُ
وذاَت يوٍم أ

اِنِه، ولـّما َعِلَم الّناُس بذلَك بدؤوا  مَع أحباِبِه وأقارِبِه وج�ي
ي محنِتِه 

ُه، ويقّدموَن لُه العوَن �ف
َ
يتوافدوَن عليِه ويزورون

بأبيهم،  الّناِس  اهتماِم  رسَّ  أبناؤُه  عرَف  عندها  وبالِئِه. 
››يا  ذلَك:  عن  سألوُه  ما 

ّ
لهم كل يقولُه  ما كان  وتذكروا 

خاِء، وعلينا  دِة والرَّ الشِّ ي 
َ �ف �ب ضا والصَّ الرِّ إنَّ علينا   ، ي

أبنا�ئ
ي المكارِه َم�وريَن، وليَس 

ي البالِء حامديَن، و�ف
أن نكوَن �ف

الذي ال  عاِء من  الدُّ إىل   
ً
َ حاجة أك�ث البالُء  به  الذي اشتدَّ 

فَ قال: ››ِاجعْل زماَن  ٌّ ح�ي يأمُن البالء، وَصدَق اإلماُم عىلي
اِم بالئك‹‹ . ًة أليَّ رخائَك ُعدَّ

الحاج صالح
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إعداد: د. شفيق مهدي- العراق
رسوم: حسني اجلاسم- العراق

وكاَن   ،
ً
14سنة عمُرُه  وكاَن  والـِدِه  مع  البـراُء  أسـلَم 

الّسالُم(،  ٍّ )عليِه  فَ عىلي المؤمن�ي  ِ فَ ألم�ي الموال�ي من 
ي مّراٍت قليلٍة.

رافَقُه ولم ُيفارقُه إاّل �ف
 أصبَح 

َ
وعندما توىّل اإلماُم )عليِه الّسالُم( الِخالفة

ُه عنَد اإلمـاِم عليِه 
َ
فَ إليِه، ول اُء من أقرِب الُمقّرب�ي ال�ب

. 
ٌ
 خاّصـة

ٌ
لة ف الّسالُم م�ف

 ِ أم�ي أصحاِب   ِ ِخ�ي ِمن  شجاعًا  مقاتاًل  الُبـراُء  كان 
ي معركِة الَجمِل 

فَ )عليِه الّسالُم(، شارَك �ف المؤمن�ي
فيها  اِء  لل�ب وكان  هجرّيٍة   36 سنِة  ي 

�ف وقعت  ي  ال�ت

، فأث�ف عليِه اإلمام )عليِه الّسالُم( بما  ٌ دوٌر كب�ي
ُه . يستحقُّ

اإلماُم  َف 
َّ
كل الخوارِج،   

ُ
حركة ظهرت  وعندما 

فَ لقتاِلِهم.  اَء بأن يعدَّ المقاتل�ي )عليِه السالُم( ال�ب
ي معركِة الّنهرواِن ضدَّ الخوارِج 

اُء �ف وقد أبىل ال�ب
فَ بالجّنِة. ُ المؤمن�ي ُه أم�ي ّ ًا؛ فب�ش بالًء كب�ي

وأبنائِه  فَ  المؤمن�ي  ِ أم�ي بُحبِّ  ينبُض  قلُبُه  ظّل 
اُه هللُا تعاىل 

ّ
األطهاِر )عليهم السالُم( إىل أن توف

 72 هـجرّية .
َ
سنة

رفيُق اإلمام:

البراُء بـن عازب األنصاريّ 
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لقد 
ُمهّمــًا  شــيئًا  تذّكــرُت 

، البــدَّ أّن  ي
 يــا أصدقــا�ئ

َ
 الجولــة

َ
قبــَل أن نبــدأ

اب،  ف بعَضُكــم يســأُل عــن معــ�ف كلمــِة مــ�ي
ي األصِل، وهي 

ُ عربّيٍة �ف  غ�ي
ٌ
اُب كلمة ف والم�ي

تــدلُّ عــىل األنبــوِب الــذي يوضــُع عــىل ســطوِح 
المنــازِل مــن أجــِل ترصيــِف ميــاِه األمطــاِر حــ�تّ ال 

تسيَل عىل الُجدران.تتجّمــَع عــىل الّســطِح أو 

ي إلــــــــى  م أحبــــــــــا�ب
ُ
إذا نــــــــــظـــــرت

 ِّ ي الذهـــــــــــــــــ�ب اِب  ف المــ�ي إيــواِن 
ي  الــ�ت األواويــِن  أحــُد  هـــو   -
ــــــــهــــــــا لكـــــــم ســـــابـــــقًا - 

ُ
ذكرت

شــاهدوا 
ُ
ت أن  يمكُنُكــم 

الجميــَل  اَب  ف المــ�ي هــذا 
 ّ ي فَ بلوِنــِه الذهــ�ب ّ والممــ�ي
موضــوٌع  فهــو  اق؛  ّ الــ�ب
ًة،  ُمبــارسش اإليــواِن  فــوَق 
وهــو  القبلــِة؛  جــاِه 

ّ
بات

ي الجهــِة 
يقــُع �ف

الجنــــــــوبّيِة 
للــــــــــــحـــــــــــرِم.

ي العدِد الّسابِق 
. لقد تعّرفنا معًا �ف ي

أهاًل بكم مّرًة أخرى أصدقا�ئ
ُكم أن أحّدثُكم عن 

ُ
ّ وتفاصيِلِه، ووعدت ي عىل اإليواِن الذه�ب

، فهل أنتم ُمستعّدوَن لهِذِه الجولِة؟  ِّ ي اِب الذه�ب ف الم�ي
تعـــــــــــالوا معــــــي إذن ...

العدد الثامن والخمسون8



اُب  ف هــل يبــدو لكــم هــذا المــ�ي
تفاِجُئُكــم  قــد  جــّدًا؟  ًا  صغــ�ي

إذن؛   
ُ
المعلومــــــــــــــــــــة هــذِه 

الميــــــزاِب  هـــــــــــــــذا  فطــوُل 
ــَو  ــٍر، وهــــــــــ ُ مــــــــــــن متــــــــ أكــ�ث
حــاِس  النُّ مــن  مصــــــــــــنوٌع 
 ٌّ مـــــــــطىلي لــــــــــكّنُه  األصفــِر، 

ُيســـــــــــّى  ولذلــَك  هــِب؛ 
ّ

بالذ
الوحيــُد   

ُ
المـــــــنفذ وهــــــــو  ذهبّيــًا، 

ــِغ الّســطِح ِمــن ميــاِه األمطــاِر،  ـ ـ ـ لتفريـ
ه. ُ  لتصــــــــــــــريِفها غــــــــــــــــــ�ي

ٌ
فــال يـــــــــوجُد منفــذ

ي جولــٍة
�ف إذن  مــ�ي  ؟ كونــوا 

ُ
الجولــة هــذِه  أعجبتُكــم  هــل  أصدقــاء،  يــا  ًا  اســتمتعُت كثــ�ي لقــد 

ي العــدِد القــادِم وأعدكــم بمعلومــاٍت جديــدٍة عــن معالــِم العتبــِة العلوّيــِة المقّدســة ..
 أخــرى �ف

                                                                             

                                                                                         إىل اللقــاء ..       
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َوَكاَن  أبوُهَما،  ُهَما 
َ
ل َرَكُه 

َ
ت حقٍل  ي 

�ف َيْعَمالِن  َخَواِن 
َ
أ ُهَناَك  َكاَن 

َحاَجِتِهَما. ِلَسدِّ  َيْكِفْيِهَما  َغًا 
َ
َمْبل عليِهَما  َيُدرُّ  الَحْقُل  ا 

َ
َهذ

َدْوَمًا،  هللَا  شاِكَرًا  بحياِتِه،  وراضيًا  قنوعًا   ُ َ األك�ب األُخ  كاَن 
َيْمِلُكُه،  ِبَما  قنوٍع   َ غ�ي َحُسوَدًا  كاَن  األصَغَر  األَخ  ِكنَّ 

َ
ل

عليه. َيْحصَل  أْن  تم�فَّ  اآلخروَن  يمِلُكُه  ما  إىل  َظَر 
َ
ن َما 

َّ
وُكل

ْعِجَب 
ُ
اِن األَخَواِن، فأ

َ
وذاَت يوٍم مرَّ الملُك بجانِب الَحْقِل الذي َيْمِلُكُه َهذ

ئَ صاِحَب الَحْقِل هذا. َر أْن ُيكا�ف ْنِسيِق أشَجاِرِه وَمْزروعاِتِه، وقرَّ
َ
ِبَجَماِلِه، وت

َفَتَحُه األُخ 
َ
 الملِك إىل بيِت األخويِن َطَرَق الباَب ف

ُ
فَ وصَل مبعوث وح�ي

 الملِك األَخ األصغَر بأنَّ 
ُ

َ مبعوث َ كاَن ناِئَمًا. أخ�ب األصَغُر ألنَّ أخاُه األك�ب
فَفِرَح  َبًا، 

َّ
وُمَرت جمياًل  ُه 

َ
جعل ُه 

َّ
ألن الحقِل  صاحَب  ئَ  ِ

ُيكا�ف أْن  ُيريُد  الملَك 
فقط. ىِلي  والمكافأُة  ِلَوْحِدي،  ذلَك  فعلُت ُكلَّ  ي  �ف

ّ
إن وقاَل:  األصغُر  األُخ 

اَل 
َ
ق الَحْقِل  ِة 

َ
بِحَراث َمْشُغواًل   ُ األك�ب األُخ  وبينما كاَن  ؛  التاىلي اليوم  ي 

و�ف
 . َ

الالِزَمة الُبذوَر  َي  ألش�ت المدينِة  إىل  سأذهُب   : ُ غ�ي الصَّ أخوُه  ُه 
َ
ل

ليسَتِلَم  الملِك  قرِص  إىل  يذهَب  أْن  ُيريُد  كاَن  الحقيقِة  ي 
�ف ُه  لكنَّ

الَمِلُك: ُه 
َ
ل قاَل  الَقرْصِ  إىل  وصَل  فَ  وح�ي أخيِه،  ِم 

ْ
ِعل دوِن  ِمْن  الُمكافأَة 

أرِض  ِمْن  ريُد 
ُ
ت ما  ْدَر 

َ
ق  

َ
ُخذ

ْ
أ
َ
ت ْن 

َ
أ َك 

ُ
ت
َ
أ
َ
وُمَكاف ِبَحْقِلَك،  ُصنَعًا  أحسنَت 

ماشيًا  تذَهَب  أْن  عليَك  لكْن  َكَحْقِلَك،   
ً
ة

َ
َجميل َها 

َ
تجَعل ح�تّ  ي  َك�تِ

َ
َمْمل

تعوَد  أْن  عىل  َيِدَك،  ي 
�ف ي  ال�ت العصا  بهذِه  ريدها 

ُ
ت ي  ال�ت األرَض  َد  َحدِّ

ُ
وت

مس. الشَّ مغيِب  قبَل  عليها  حصلَت  ي  ال�ت باألرِض  ي  َغ�ف
ِّ
لُتَبل ي  رْصِ

َ
ق إىل 

 
َ

ُه، فأخذ
َ
ُه الملُك ل

َ
ُق ما قال انطلَق األُخ األصغُر بُ�عٍة وهَو ال َيكاُد ُيصدِّ

ٌة جّدًا  َ  كب�ي
َ
فَ نظَر وراَءُه رأى أنَّ المساحة ِعَب؛ وح�ي

َ
ت ُ ح�تّ  ُ ويس�ي يس�ي

إعداد: حسن رحيم اجلبوري- العراق               رسوم: مهند حسن- العراق

الرجُل الّطّماع
اِث الّصييّن حكايٌة ِمن التُّ
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ًا ح�تّ  وتكفيِه للعيِش ثريَّ
فَ  لكّنُه ح�ي حياته،  نهايِة 
َعُه 

َ
َدف األماِم  إىل  نظَر 

عىل  للحصوِل  الطَمُع 
َعَب  التَّ َك  َ ف�تَ المزيِد، 
 ، ُ ُ وَيِس�ي ْ َجاِنَبًا وظّل َيِس�ي
الشمُس  ِت 

َ
َمال ح�تّ 

َر  فتذكَّ المغيِب،  نحو 
وَوَجَد  الَمِلِك،  َط  رسش
عِن  ِجّدًا  َبِعْيَدًا  ْفَسُه 

َ
ن

الَقرْصِ للُوصوِل إليِه قبَل 
التعَب  أنَّ  المغيِب، كَما 
يرُكُض   

َ
فأخذ أنَهَكُه، 

ويرُكُض ح�تّ سقَط عىل 
َيْقَنْع  ْم 

َ
ل وهكذا  األرِض. 

ِبَما َحَصَل عليِه، وال ِبَما 
ُيَحاِفْظ  ْم 

َ
ول َدْيِه، 

َ
ل كاَن 

ِتِه بأِخيِه، 
َ
ح�تّ عىل َعالق

ًة  كب�ي ُه 
ُ
خساَرت ْت 

َ
فكان

الطَمِع. بسبِب   
ً
وفادحة

َي بصاحبِه إىل الهالك الطَمُع ال ُبدَّ أْن يؤدِّ
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ي تنظيِم 
ِك عىل الّزراعِة �ف

َ
جوِم والَفل َ لحركِة النُّ َ الكب�ي ُّ القديُم التأث�ي ي

         عرَف اإلنساُن العرا�ت
جوِم والكواكِب، ووصَل إىل   يهتمُّ بحركِة هذِه النُّ

َ
وقِت الِحراثِة، والبذاِر، والَحصاِد؛ فأخذ

ي العالِم القديم.
ي هذا المجاِل هي األوىل ِمن نوِعها �ف

إنجازاٍت ُمهّمة �ف

ُّ القديُم كذلَك بتقسيِم األوقاِت، فقد كاَن الّسومرّيوَن يقّسموَن  ي
اهتّم اإلنساُن العرا�ت

اليوَم الواحَد إىل أربعِة أوقاٍت؛ هي : الفجُر، والّصباُح، والعرُص، والليُل، 
وجعلوا لكلِّ وقٍت منها ِستَّ ساعاٍت. ثّم قّسموا األسبوَع إىل سبعِة 

فَ يومًا اعتمادًا عىل رؤيِة الهالِل، وكذلَك  قّسموا أّياٍم؛ والشهَر إىل ثالث�ي
َ شهرًا .                 . ي ع�ش  الواحدَة إىل اث�ف

َ
الّسنة

مشــاهداِتِه  عــىل  القديــُم   ُّ ي
العــرا�ت اإلنســاُن  اعتمــَد 

انتبــَه  ثــّم  الوقــِت،  تقســيِم  ي 
�ف والقمــِر  للّشــمِس 

خســوِف  مثــل  بهمــا  ــُق 
ّ
تتعل فلكّيــٍة  ظواهــَر  إىل 

القمــِر وكســوِف الّشــمِس الــذي دّونــُه اآلشــورّيوَن 
ي نــصٍّ مســماريٍّ بــأّن كســوفًا 

ــٍة؛ حيــُث ذكــروا �ف
ّ
بدق

ي عــام 
ي مدينــِة نينــوى الِعراقّيــِة �ف

 �ف
َ

ّيــًا للشــمِس حــدث
ّ
كل

763 قبــَل الميــالد.                                   ,
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ً
ــة ــْت مراِصــَد فلكيَّ

َ
ــوراِت كان

ُّ
 أنَّ الّزق

ُ
ة ذكــرِت الّنصــوُص المســماريَّ

 ُّ ي
ي اكتشــَفَها العــرا�ت ــْبِع الــ�ت ِمــْن ســبِع َطَبقــاٍت بعــَدِد الكواِكــِب السَّ

ت العدســاُت و االســطرالُب الــذي هــَو 
َ
القديــُم، وقــْد اســُتْعِمل

ي تظهُر ِطواَل أشُهِر السنِة كأدواٍت  جدوٌل بعدِد الكواكِب ال�ت
ي الموصــل.

ي مدينــة )كالخــو( �ف
للرصــِد، كمــا ُوِجــَد َبْعُضَهــا �ف

َها  ِ ْســِخ�ي
َ
جــوِم والكواِكــِب وت النُّ ِف عــىل أرساِر  الوقــِت والتعــرُّ بعــَد تنظيــِم 

الفلــِك وبُمَراقَبــِة  ٌ بعلــِم  لُهــْم شــغٌف كبــ�ي راعــِة والَعَمــِل؛ صــاَر  الزِّ َحــِة 
َ
لمصل

اًل أو ُبرجــًا كمــا  ف َ مــ�ف ي عــ�ش ــموها إىل اثــ�ف ُهــْم قسَّ
ّ
حركــِة األجــراِم الّســماوّيِة، حــ�تّ أن

فَ اللغــِة  ي أســماِء ُشــُهوِر الّســَنِة بــ�ي
 فهــَو الّتشــاُبُه �ف

ً
ُ طرافــة ُء األكــ�ث ي

َّ ــا الــ�ش هــا اليــوم، أمَّ
ُ
نعِرف

ل  يــَن األوَّ ــِة، فمثــاًل شــهُر نيســاَن ُيلَفــُظ )نيســانو Nisannu(، أّمــا شــهُر ت�ش ــِة وأســماِئَها العربيَّ األكديَّ
همــا. وغ�ي  ،)tišritu يتــو  )ت�ش وُيلفــُظ  فُيكَتــُب 

ي،  َ عـــــطارد، والزهرة، والمشـــ�ت وتمّكنوا كذلَك من اكتشاِف كواكَب أخرى هي
 ، ِ بِّ األك�ب وزحل، والمّريــــخ، واكتشفوا مجموعاٍت نجمّية مثَل مجموعِة الدُّ

ُّ القديُم  ي
جوم. استعمَل العرا�ت ها مَن النُّ ِ وغ�ي

 لمعرفِة أوقاِت الّنهار، 
َ
 الشمسّية

َ
الّساعة

ِة أوقاِت الليِل، فسبق       
َ
 لمعرف

َ
ة  المائيَّ

َ
والّساعة

العالَم القديَم بذلك.
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إعداد: تامر عبد الحميد- مصر
تصميم: شريف محمود- مصر

كوكب غريب:

 ،»HD131399Ab« اكتشـــَف ُعلماُء الفلِك وجوَد كوكٍب غريٍب، أطلقوا عليِه اســـَم
. يدوُر هذا الكوكُب حوَل نجٍم، وهناَك 

ً
 ضوئّية

ً
 340 ســـنة

َ
ويبُعُد عن األرِض مســـافة

 ُشُموٍس معًا وأنَت 
َ

ُه ُيمِكنَك أن ترى ثالث
َّ
ي أن نجماِن آَخَراِن قريباِن ِجّدًا منُه، مّما يع�ف

واقٌف عىل سطِح هذا الكوكِب الغريب.

لسان الّنمر:

1

عـــِق 
َ
ِبل مـــوُر  النُّ تقـــوُم  لمـــاذا 

جرح؟ 
ُ
الجـــراِح بِلســـاِنَها عندمـــا ت

يحتـــوي  حيـــُث  ُرهـــا!  تطهِّ َهـــا 
َّ
إن

َرٍة  ٍة ُمطهِّ مـــوِر عىل مـــادَّ لعـــاُب النُّ
ساعُدها عىل ُمعالجة الجروِح، 

ُ
ت

ي  مـــوُر ألِســـَنَتها ال�ت ســـتعمُل النُّ
َ
وت

 
ُ
ـــة اللحميَّ اُت  ـــَع�ي الشُّ غّطيهـــا 

ُ
ت

لتنظيِف أجساِدَها كذلك.

اُة  جرُة الُمسمَّ َ الشَّ واحدٌة من أغرِب األشجاِر هي
جرِة  مِل«، وذلَك ألّن ثماَر هذِه الشَّ بـ »شجرِة الرَّ
ُ بذوَرها  فَ تنضُج، بـــْل تنَفِجُر وتن�ث ال تســـقُط حـــ�ي

لمسافٍة تبلُغ 150 قدمًا !

مل: شجرة الرَّ

غابة األمازون:
 بحجِب 

ُ
ي بعِض األجزاِء ِمن غابِة األمازوِن تقوُم األشجاُر الكثيفة

�ف
ي 

 �ف
ً
ـــمِس، ولذلـــَك تبـــ�ت هـــذِه األجـــزاُء غارقـــة ِة الشَّ 99% مـــن أشـــعَّ

هار ! ي ُمنتصِف النَّ
ظالٍم دامٍس ح�تّ �ف

2

3

4
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الّصخور الرّنانة:
خوِر أطلَق عليِه الُعلماُء  هناَك نوٌع غريٌب من الصُّ
صدُر صوَت 

ُ
ها ت

ّ
انِة(، وذلَك ألن

َّ
خوِر الرن اسَم )الصُّ

بـُبَها بِمطرقٍة أو  ٍة عندما يتمُّ �ف ف ّ ٍة ُمم�ي ٍة معدنيَّ
ّ
رن

خرى.
ُ
ح�تّ بقطعِة صخٍر أ

 
ُ
ـــة اليابانيَّ االنحنـــاِء   

ُ
تحّيـــة َعـــدُّ 

ُ
ت

ي 
�ف ـــِة  يَّ األهمِّ ي 

�ف  
ً
غايـــة ُة  ـــه�ي الشَّ

م 
ُّ
اليابـــاِن، فاألطفاُل يبـــَدؤوَن بتعل

َرٍة جّدًا،   ِسنٍّ ُمبكِّ
ُ

ِة ُمنذ هذِه التحيَّ
كاِت بتدريِب  ٌ ِمن ال�شَّ وتقـــوُم كثـــ�ي
تحّيـــِة  تنفيـــِذ  عـــىل  فَ  فـــ�ي الموظَّ

االنحناء بشكٍل الئق.

تحّية االنحناء:

عجائب الماء:

ـــاخِن،  ِمـــْن عجائـــِب المـــاِء أنَّ المـــاَء البـــارَد أثقُل ِمن الماِء السَّ
ـــاخُن أرسَع ِمَن  ُد الماُء السَّ ي ظـــروٍف ُمعّينـــٍة قـــْد يتجمَّ

ـــُه �ف
ّ
وأن

 غليـــاِن المـــاِء تخَتِلـــُف باخِتـــالِف مناطـــِق 
َ
البـــارِد، وأنَّ درجـــة

البحـــر  ســـطِح  عـــن  المنطقـــِة  ارتفـــاُع  زاَد  مـــا 
ّ
فُكل األرِض، 

 غلياِن الماِء فيها.
ُ
انخفَضْت درجة

يوَجـــُد  أفريقيـــا  جنـــوِب  ي 
�ف

)شعب سان(، وهؤالِء ما زالوا 
حـــ�تّ اليـــوم يســـتعملوَن نفـــَس 
َها 

ُ
يســـتعمل ي كاَن  الـــ�ت األدواِت 

 44 ألَف 
ُ

ُّ منـــذ ي
اإلنســـاُن البـــدا�ئ

عـــىل  الُعثـــوُر  تـــّم  فقـــد  ســـنٍة، 
أحـــِد  ي 

�ف بهـــا  شـــبيهٍة  أدواٍت 
الكهوف.

6شعب سان:

7

5

8
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خيَط 
َ
رُت أن أ

ّ
فك

ي 
. َبحثُت �ن ي خ�ت

ُ
عبِة أ

ُ
ِغطاًء لل

؛  ي
األدراِج َعن قطعِة قماٍش َتك�ن

ًة  ي وجدُت قَطعًا َصغ�ي ولكّن�ن
دة ِمن ألواٍن ُمتعدِّ

ي
 جّرْبَنها يا صديقا�ت

 سُتعجُبكنَّ بإذِن هللا

صصُت 
َ
 لذا فقد ق

عاٍت الِقطَع َعىل َشكِل ُمربَّ
ُتها مَع َبعِضها 

ْ
 ُمتساويٍة ثمَّ حك

مُت 
َّ
 واحدًة، وَتعل

ً
وجعلُتها ِقطعة

حيُك الِقَطَع وأنسُجها مَع 
َ
كيَف أ

 ٍّ َبعِضها الَبعِض بشكٍل هندسي
وبَتناُسٍق جميٍل

 هللا..
ُ
الُم عليكنَّ ورحمة ي العزيزات؛ السَّ

َصديقا�ت
ُم ِمنهم 

َّ
ُث الكباُر، فأنا أتعل نَ َيتحدَّ مَت ح�ي ُم الصَّ ِ ن

أل�ت
 
َ
 الحديِث، ونوَع الحديِث المفيد، وطَبقة

َ
َطريقة

ي عنَد اإلجابِة.  وِّ ، والُهدوَء وال�ت
َ
وِت الُمناسبة الصَّ

اُم  ؛ فاح�ت ي ي َحديٍث ال َيعني�ن
وال َيجُب أن أتَدّخَل �ن

وِق، 
َّ

ِث وعدُم ُمقاَطعِتِه ِمن األدِب والذ الُمَتحدِّ
اِمنا ألنُفِسنا  ُ َعن اح�ت ِّ وإنَّ ُحسَن اإلصغاِء ُيع�ب

ادِق. خالِق الُمؤِمِن الصَّ
َ
ُم، وهِذِه ِمن أ

َّ
وِلمن يتكل

إعــداد: كنينة دياب-سوريا
ن عيىس-سوريا رسوم: مادل�ي
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يها 
ّ
 ُيصل

ٌ
ة َ صالٌة ُمستحبَّ صالُة االسِتسقاِء هي

َ موسُم  وِل المَطِر؛ ح�تّ ينتهي ن الُمسلموَن َطلبًا ل�نُ
اُس والَحيواناُت. رُع وَيرتوَي النَّ الَجفاِف وُيْس�تَ الزَّ

يها 
ِّ
 بإماٍم، وُيصل

ً
ياِن َجماعة

َّ
َ ركَعتاِن ُتَصل  وهي

عوَن ِإىل هللا  َّ ساُء فَيت�نَ جاُل و النِّ الرِّ
ُسبحانُه وَتعاىل َطلبًا لهطوِل المطر.
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الُبدَّ أنَّ
د 

َ
ي َرزان ق �ت

َ
 َزميل

تُه
َ
رسق

ْت
َ
لقد رسق

مي
َ
ل
َ
ي َرزان ق �ت

َ
 زميل

ي َعىل  َتعاىلي وأجي�ب
ُتِك ُتريُد 

َ
الهاِتِف، َزميل

َث إليِك حدُّ التَّ

ي 
ولم ُترِجعُه، ال ُبدَّاسَتعاَرتُه ِم�نّ
ها رَسقتُه  أنَّ

ُ
قة ِ

أليَست  السَّ
؟ ّمي

ُ
حرامًا يا أ

دالل،
ماذا قالت 
َزميلُتِك؟

لَقد 
ها  رْت ألنَّ

َ
اعتذ

َنِسَيتُه َمَعها

َيجُب
 أْن ال َنظلَم

 اآلَخريَن ِبسوِء 
نِّ الظَّ

كاَن األفَضل 
ي الُحكم، 

ىلي �ن
أْن ال تتعجَّ

نِّ ِإثٌم ِإنَّ بعَض الظَّ

ي هللُا،  فلُيساِمح�ن
حٍد 

َ
َء الّظنَّ بأ سي

ُ
لْن أ

َد ِمن  كَّ
َ
ح�تَّ أتأ

الَحقيقِة

كيَف ذلك؟

أكيِد  بالتَّ
، فقد َنهانا ي يا َحبيَب�ت

 هللا َعنها

لقد اسَتعارتُه
 . ها لم ُتِعدُه ىلي ي َولكنَّ

 ِم�نّ
ته!

َ
َسق

َ
أعَجَبها ف

تّمت

ن عــيــسـى-سوريا  سيناريو: كنينة دياب -سوريا            رسـوم: مــادلــ�ي

أنا رزاُن يا دالُل
ِة  ِة األخ�ي  َخرجنا ِمن الحصَّ

لَمِك َمعي
َ
ٌبسعٍة وَنسيُت ق
أنا آسفة

العدد الثامن والخمسون18
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يفتَح  أن    Sea star البحر  جنُم  َر  قرَّ
 Chocolate الّشوكوالتة  ِلبيِع  متجرًا 
اليت يربُع يف ُصْنِعَها لَيِبيَعَها حليواناِت 

البحر.
حملَُّه،  افتتَح  شيٍء  ُكلَّ  َز  جهَّ أْن  وبعد 
فصاَر اجَلميُع  يتغّنى بالّشوكوالتة اليت 
يصَنُعها بأشكاٍل وألواٍن ُمتلفٍة شبيهٍة 
 .Animals of the sea حبيواناِت البحر
 Walrus البحِر  ِحصاُن  ِمنُه  اقتَب 
فأكَلها  َشكَلُه،  ُتشِبُه  قطعًة  واشتى 

بشراَهٍة قائاًل: »حقًا إنَّها لذيذة!«.
  The blue whale األزرُق  احلوُت  مرَّ 
ًة. َتبَعها  ؛ فشمَّ رائحًة  شهيَّ جباِنِب احمللِّ

سعاَدُتُه  كاَنت  وكم   ، احمللِّ إىل  وصَل  حّتى 
غامَرًة حنَي تذوََّق الّشوكوالتة! لقد أكَل وأكَل 

حّتى اكتفى.
مّر قلُم البحر Sea pen واشتهى قطعًة أيضًا؛ 
قطعًة  يلتِهُم  نفَسُه  ووجَد  واحدًة،  فطلَب 
مبرٍح:  فهتَف  ًة،  وبنفسجيَّ وزرقاَء  محراَء 

»شوكوالتة شهّيٌة وساحرٌة!«.
أْن  البحِر  لنجِم  الُكلُّ حمتارًا كيَف ُيكُن  كاَن 
يصنَع ُكلَّ هذِه األنواِع Types لوحِدِه. حبَث 
، وكْم كاَنْت دهشُتُهْم كبرَيًة  اجلميُع عِن الّسرِّ
عصا  يتِلُك  البحِر  جنَم  أنَّ  اكتشفوا  حنَي 

ًة Magical stick تصنُع الّشوكوالتة. سحريَّ

صانُع الّشوكوالتة

 طبيُب عيون
 Oculist

ورقة 
    Paper
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-لبنان ن رباعي إعداد: حنان مهدي-الجزائر     رسوم: حس�ي

مسمار 
    Nail

جمّلة
Magazine
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يَن  سيِتمُّ تتويــــُج الَملِك بعَد عسش
نِ للقِ�  ابَت�ي َل بوَّ نا أوَّ َ  .. إذا َع�ب

ً
دقيقة

احِة الرئيسِة فسيقوُم  ووصلنا للسَّ
 
َ
ة عُب بحمايِتنا وَسُنفِشُل ُخطَّ الشَّ

الوزيِر خودين.

 
ً
لم أجد طريقة

تدُخلوَن بها أفضَل ِمن 
اِس  ِر بشكِل ُحرَّ

ُّ
نك التَّ

الق�

ُفوا !
َّ
توق

 أنُتم لسُتم ِمن 
اِس الَمِلك ُحرَّ

ُعوا أيديُكم 
َ
ارف

ِة  وال َتُقوُموا بأيَّ
حركاٍت ُمفاِجَئة

ذ »روبو«؛ َنفِّ
 الُخّطة )ب(

فـي تلك اللحظة..

فليتولَّ أحُدُكم القيادة 
اِع 

َ
ف بيَنَما أقوُم أنا بالدِّ

عن السفينة
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روبو ُيْبىِلي 
َحَسنًا .. علينا االنطالُق 

فورًا

َها ابتِعْد أيُّ
الوزيُر خودين!

فقْد جاَء 
ُّ ي
الَمِلُك الحقي�ت

الستعاَدِة عرِشه
سأفعُل

بكلِّ تأكيد

أرِسُعوا
ْم يبَق

َ
جميعًا .. ل

عىل التتويــــج سوى 
خمِس دقائق

 ال أعرُف كيَف
َما 

َ
، فلوالُكم ل ي

كاِفُئُكم يا أصدقا�ئ
ُ
 أ

ْنُت ِمَن العوَدِة إىل ِبالدي
َّ
َ تمك ُمكافأُتَنا هي

ي 
أْن تحُكَم بالَعْدِل �ن
ها الملك ِتَك أيُّ َرِعيَّ

ية
نها

ال

ي اللحظِة الحاِسَمة
ِة التتويــــج �ن وهبَط األبطاُل ِعْنَد منصَّ
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ِة  ( .. ُكرُة القدِم مَن األلعاِب العالـميَّ ّ أهاًل بَك صديَقنا )عىلي
 عىل الّتعاون، 

ٌ
 مبنّية

ٌ
 َجماعّية

ٌ
عبة

ُ
ها ل

َّ
ًا ألن  ِجدَّ

ٌ
القديمة، وهـَي محبوَبة

ي أثنــاِء 
َب الحركاِت الخِطَرة �ف ِتنا ونــشاِطنا. حاوْل تجنُّ وُمفيـدٌة لصحَّ

ي األماكِن 
اللعِب لُتــحافَظ عىل سالمِتـَك وسالمِة أصدقائك، والعْب �ف

َدٍة، وتصبَح فيما بعد  عِب ح�تّ تظلَّ بصّحٍة جيِّ
ّ
صِة لل الـُمخصَّ

ُل العراَق ببطوالٍت دولّيـة.
ِّ
فًا ُيمث العبًا ُمح�ت



ي 
 �ف

ٌ
 مهّمة

ٌ
 إنسانّية

ٌ
أهاًل بِك صديقــَتَنا )فاطمة( .. الطبُّ مهنة

ِتِك  ي عىل صحَّ
َحاف�ف

ُ
 يجُب أْن ت

ً
 ناِجَحة

ً
ي طبيبة

الـمجتمع، ولكي تكو�ف
ي معلومـات 

 الوقايِة مَن األمراِض، وتحف�ف
َ
ة ىي مَن اآلن كيفيَّ

ّ
دائمًا وتتعل

ِة 
َ
 الطبيِب مَع األصدقاِء والعاِئل

َ
عَبة

ُ
ي ل عن الطب. نصيحُتَنا لك أن تلع�ب

َمِك مَن اآلن، وثابري عىل دروسِك لُتْصِبِحي 
ْ
ي ُحل لتــعيـــ�ش

ي الُمستقَبِل إْن شاَء هللا.
 ماهرًة �ف

ً
طبيبة
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إعداد ورسوم: عيل كريم- العراق
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فكرة ورسوم: فراس صاحب- العراق


