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ت
مت

آآآتشوووو

كم مّرٍة قلُت
ي المنديل..

 لَك اعطس �ف
َبك هل تريُد أن أ�ف

م!
ّ
 لتتعل

ي  من فضلَك يا جابر، دع�ف
أمرَّ لكي أذهَب للحّمامات.

حسٌن.. ولكن
 ال تتأّخر هناَك، وإذا تأّخرَت 

ي
فلن أقوَم من مكا�ف

 ألجِلك.

أنتم أّيها األشقياء،
ال تتدافعوا أثناَء الخروج، 

هل تريدوَن أن تؤذوا 
أنفَسُكم؟

ي جابر
يا صدي�ق

إّن نصائَحَك لآلخريَن مفيدٌة
، ولكن ينقُصها

ٌ
وجميلة

.. ٌء مهمٌّ ي
�ش

ينقُصها الرفُق، فاألسلوُب
 اللطيُف من دوِن عصبّيٍة سوَف يجعُل 

اآلخريَن يسمعوَن كالمَك ويقبلوَن 
نصائَحك.

، أنَت عىل حقٍّ
ي الكالِم وأرفُق 

ي �ف ُ طريق�ق ّ سأغ�ي
باآلخريَن إن شاَء هللا.

وما هَو
ُء ي هذا ال�ش
؟  يا قن�ب

ُك لماذا ت�ق
 عىل الرحلِة أّيها

َ
األوراَق الممّزقة

األحمق؟ أال تعلُم أّنها ستقُع عىل 
األرِض وتوّسُخ الصّف!

ي الصف...
و�ف

وبعَد انتهاِء الدوام
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ي األعّزاء 
                      السالُم عليُكم أصدقا�ئ

ه
ُ
 هللِا وبركات

ُ
                             ورحمة

ها تنّبُه اآلخريَن عىل 
ّ
ٌء جميٌل ومهمٌّ جّدًا؛ ألن ي

إبداُء النصيحِة �ش
اِتهم حوَل كلِّ  أخطائهم وتجعُل اإلخوَة واألصدقاَء يتباَدلوَن خ�ب

مور.
ُ
األ

وِط   ال�ش هذِه  أهمِّ  ومن  أصدقاء،  يا  وطًا  �ش للنصيحِة  ولكنَّ 
ي إبدائها، فليَس من الصحيِح أن ننصَح الُمخطئ 

الرفُق واللطُف �ف
ُه ينفُر من الناصِح وال يستمُع  ُ

بأسلوٍب عنيٍف، ألنَّ ذلَك سيجعل
لكالِمِه.

ي معزٍل عن اآلخريَن 
ي أن تكوَن �ف

 ينب�ف
َ
باإلضافِة إىل أنَّ النصيحة

م( قال:  ّ
قدَر اإلمكاِن؛ ألنَّ رسوَل هللِا )صىل هللا عليه وآله وسل

ُه2(؛ 
َ
 فقد شان

ً
ُه1 ومن وعَظُه عالنية

َ
» من وعَظ أخاُه ّ�ًا فقد زان

 قد ُيشعُر اإلنساَن بالحرِج أماَم اآلخرين.
ً
فإبداُء النصحيِة عالنية

العلِم  أهِل  من   
َ
النصيحة نطلَب  أن  علينا  أصدقاء  يا  ًا  وأخ�ي

واإليماِن؛ ألنَّ هؤالِء هم القادروَن عىل إعطائنا 
أفضَل النصائح.

 . ف                              وُدمُتم ساِلم�ي
ي أساء اليه ي أحسن اليه          2- شانه: يع�ف 1- زانه: يع�ف
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رسوم: مها طالب مكي-العراقإعداد: حمّمد باقر مجيل- العراق

معة،  ٍف حسُن السُّ
َ
ي إحدى الُمُدِن كان يسكُن  تاجُر َعل

�ف
فجاَءُه رجٌل تبدو عليه عالماُت الفقِر، وطلَب منه أن 
ُه ال يملُك سكنًا وال يعرُف أحدًا 

ّ
يجَد لُه عماًل، وقاَل أن

ي مخازِن العلِف، ويناُم فيها 
ُه يعمُل �ف

َ
ي المدينة؛ فجعل

�ف
 َ لياًل، وشيئًا فشيئًا صاَر الّتاجُر يثُق بعاملِه الجديد، غ�ي
ُ فيها الموُت،  ي المدينِة بدأ يك�ث

ي واألغنام �ف
أّن الموا�ش

َف من هذا الّتاجِر؛ فظّنوا 
َ
وَن العل وكاَن الّناس غالبًا يش�ت

عنَد  وشَكوُه  أغناَمُهم،  يقتُل  يبيُعُه  الذي  العلَف  أّن 
إىل  خذوا 

ُ
وأ عّماِلِه  وعىل  التاجر  عىل  فُقِبَض  ؛  ي

القا�ف
ي الطريِق أل�ت العامُل الجديُد كيسًا أخرَجُه 

، و�ف ي
القا�ف

ُه لم يَرُه أحٌد.
ّ
ي السوِق، وقد اعتقَد أن

من جيِبِه �ف
ي دافَع الجميُع عن أنفِسِهم وعن 

ف ُعِرضوا عىل القا�ف ح�ي
ي  ُه يش�ت

َّ
بأن الّتاجَر  هَم 

َّ
ات العامل، فقد  الّتاجِر، إال ذلك 

، فُدِهَش الجميُع، لكّن المفاجأة أنَّ 
َ
فًا تالفًا ورخيصًا

َ
عل

طفاًل دخَل ب�عٍة وهَو يرصُخ بصوٍت عاٍل: لقد سقَط 
هذا الكيُس من جيِبَك، يا عّم.

ي أن يفتحوا الكيَس، فوجدوا فيِه ُسّمًا قاتاًل، 
فأمَر القا�ف

تاجرًا  بأنَّ  َف  فاع�ت مهربًا  يجد  ولم  الّرجُل  ارتبَك  عندها 
ِ ُسمعِة هذا الّرجل، فقاَل لُه تاجُر العلِف  ُه لتدم�ي

َ
آخَر بعث

. ألم تعلم أّن من صارَع  ٌ الطّيُب: لقد فضَحَك طفٌل صغ�ي
الّتاجِر،  براءُة  عِلَنت 

ُ
وأ العامُل  ُحبَس  ثّم  رَصَعه،  الحقَّ 

وَن منُه  فرجَع إىل تجارِتِه، وعلَم الّناُس األمر وعادوا يش�ت
ي أّياٍم قليلة.

فقط، فعّوَض هللُا خسائَرُه �ف
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إعداد: حممد  احلسني-العراق
رسوم: حسني اجلاسم-العراق

ي 
�ف القّراِء  سّيُد  بل  القرآن،  قّراِء  سادِة  من  هو 

ي 
َ
حر�ب ي 

�ف شارَك  القادة،  أشجِع  ومن  اليمِن، 
وبعَد  مواقُف،  فيِهما  ولُه  فَ  وصّف�ي الجمِل 
 َ ي

ب�ت السالم(  )عليِه  فَ  المؤمن�ي  ِ أم�ي استشهاِد 
وبعَدُه  الحسِن  لإلماِم  الوالِء  نهِج  عىل   

ُ
رفاعة

ُيدرك  لم  فَ  وح�ي السالم(،  )عليهما  ف  الُحس�ي
بنت  ابن  بثأِر  مطالبًا  خرَج   ، الطفِّ معركة 
م( مع عدٍد 

ّ
الرسول )صىّل هللا عليِه وآِلِه وسل

فَ استشهَد جميُع من  من القادِة األبطاِل، وح�ي
القيادة،  توىّل  والفرساِن،  القادة  من كباِر  معُه 

ثّم انضمَّ إىل جيِش الُمختاِر.
بعَد مّدٍة انفصَل عن جيِش المختاِر، ووقَف مع 
 ، الحقُّ لُه  ف  تب�يّ أن  بعَد  عاَد  لكّنُه  اليمِن،  أهل 
استشهَد سنة  ّ ح�تّ  ي

الثق�ف المختاِر  مع  وقاتَل 
ِف   بهذا ال�ش

ُ
ُه الجهادّية

ُ
ت 66 ـه، لتكتمَل مس�ي

العظيم.

رفاعة بن شدّاد البجليّ

7



مساعدة الروبوت
رسم: محمد رامز حاج حسين- سورياإعداد: سامر أنور الشمالي- سوريا

لقد فاَز الروبوت 
طراز 65 رقم 10 بجائزِة 
ي المدينِة 

أذىك روبوٍت �ف
الصناعّية

سّيدي المدير،
إن هذا قراٌر عجوٌل... البدَّ 
أواًل من مناقشِة األمِر مَع 

مجلِس اإلدارة

أّيها الروبوت 10
ي غرفِة اإلدارِة، 

لم أجدَك �ف
ماذا تفعُل هنا؟

أال ترى
ي أعمُل عىل طاولِة  �ف

ّ
 أن

التصميم؟
ماذا تصّمم؟

شيئًا يسّهُل 
ه أمٌر 

ّ
ّ إدارَة المصنِع؛ ألن عىلي

ُمتعب

ولكن أخ�ش
 أن تتمّرَد الروبوتاُت عىل 

ِ الب�ش

وفيسور أّيها ال�ب
 َّ  دعنا نمنح الذكاَء الصناعي
 ِ  للمساهمِة مع الب�ش

ً
فرصة

ي تطويِر كوكِب األرض
�ف

 
ُ

هذا يحدث
ي أفالِم الكرتوِن فقط أّيها 

�ف
وفيسور ال�ب

ي المديَر وبِصَف�ت
 العامَّ اتخذُت قرارًا بتكليِف 

الروبوِت بإدارِة مصنِع 
الروبوتات.
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ها المرُة األوىل
ّ
إن

ي أسمُع فيها عن روبوٍت   ال�ت
 عن التعب!

ُ
يتحّدث

سوَف تسمُع
 عن ضيِق الوقِت

 أيضا

بدأُت أخ�ش
وفيسور  عاُت ال�ب

ّ
ً أن تكوَن توق

صادقة

عُت لهذا اخ�ت
 روبوتًا مهّمُتُه مساعدُة 

الروبوتات المشغولة

ولكن أّيها الروبوت 10
 إذا انشغَل الروبوُت المساعُد 

أيضا فما الحلُّ برأيك؟

عنَدها 
سنطلُب مساعدَة 

اإلنسان

يبدو أّن
تقديَرنا لذكاِء الروبوِت

كاَن ُمبالغًا فيه

ت
تم

ما هذا الكالم؟

ُ معقول! غ�ي

ي حّدث�ف
 عن تصميِمَك الجديِد 

هذا

علُن عنُه
ُ
سأ

ٍّ قريٍب، ي
ي مؤتمٍر صح�ف

 �ف
ًا أرجو أن تكوَن حارصف

أّيها اإلخوة الحضور.. 
إنَّ اإلنساَن بحاجٍة إىل المساعدِة من الروبوِت

ت مشاغُل الروبوت  ولكن إذا ك�ث
 فمن سُيساِعُده؟
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الوقت  الّزوجان منذ ذلك  بالحبِل، وأخذ  أن هبَط  بعَد  البيِت  إىل  الرجُل  عاد 
يعودان إىل البيِت بحزمٍة واحدٍة ويحصالِن عىل قطعِة نقوٍد واحدٍة من الكيس 

كلَّ يوم.
بعَد مّدٍة قّرَر الزوجاِن أن يبنيا بيتًا من الَحَجِر فقد جمعا مبلغًا جّيدًا من الكيس، 
ي البناِء ولم يخُرجا لجمِع الحطِب مدًة من الزمن، 

وهكذا أخذا يرصفاِن الماَل �ف
الكيِس  من  النقود  يطلُب  الحّطاُب  فراح  البيِت،  اكتماِل  قبل  النقوُد  فنفدت 
 
َ
َ نصيحة فحصل عىل قطعٍة وأعاَد الطلَب فحصَل عىل ثانيٍة.. وهكذا ح�تّ ن�ي
الكيُس  يعد  لم  قطٍع  أن حصَل عىل خمِس  وبعد  العمِل،  مواصلِة  ي 

�ف الغيمِة 
ُه؛ 

َ
الكوُخ مكان البيُت تمامًا وحّل  يعطي شيئًا، وصار كيسًا عادّيًا فارغًا واخت�ف 

ذلك  عىل  نعتمَد  أن  يمكُننا  ال   :
ً
مواسية قالت  زوجَتُه  لكنَّ  الحّطاُب،  فحزَن 

الكيس، بل يجُب أن نعوَد إىل العمِل، وهكذا عاد الزوجاِن إىل العمِل من جديٍد 
ُهما األوىل.

ُ
وعادت حيات

.

ي جمِع 
ٌ يسكُن كوخًا متواضعًا، ويعمُل مع زوجِتِه �ف   كان ـهناَك رجٌل فق�ي

ها 
َ
فِ منه كلَّ َيوٍم، واحدة للطبِخ يضعون الحطب، وقد اعتادا أن يجمعا حزمَت�ي

كانها خارَج  ي ما يحتاجاِن إليه، وكانا ي�ت ل، وأخرى يبيُعها الرجُل ليش�ت ف ي الم�ف
�ف

الكوخ.
ي الخارج، وأخذت 

ي تركوها �ف ي يوٍم من األّيام الحظوا اختفاَء حزمِة الحطِب ال�ت
�ف

ي الحزمِة ليكتشَف 
ئ �ف  تتكّرُر يومًا بعَد يوٍم إىل أن قّرر الحّطاب أن يخت�ب

ُ
الحادثة

�َّ اختفائها، وفعل ذلك. 
وأخذ  الحزمِة  عىل  والتفَّ  السماِء  من  يتدىّل  حباًل  الحَظ  الليِل  منتصِف  ي 

و�ف
 عىل هيأة رجٍل عجوز، فلّما رأتُه 

ً
يرفُعها إىل الغيوم، عندها رأى الحطاُب غيمة

فقال  الباردِة؟  الليلِة  ي 
�ف نف�ي  ئ  أد�ف لكي  الحطَب  أحتاُج  أنا  له:  قالت   

ُ
الغيمة

: سوَف أعطيَك 
ُ
الغيمة لنبيَعُه، فقالت  الحطَب  الحّطاب: ولكّننا نحتاُج هذا 

ِط   واحدٌة من النقود فقط ب�ش
ٌ
بداًل منُه هذا الكيَس، ستخرُج منه كّل يوٍم قطعة

َك العمل. أن ال ت�ت

إعداد: حمّمد باقر مجيل - العراق           رسوم: مهّند حسن- العراق

الشابُّ الذكّي
حكايٌة من الرتاِث الكوري
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 للمجتمع
ٌ
ٌف للرجِل ومنفعة العمُل �ش
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البكرتيا
يا رسُم أشكاَل البك�ق

َ
أ

لقد شاهدُت
يا ُتشِبُه   بك�ق

الِمسَبحة

ســـينــاريو: جلـــيـل خزعل- العراق
رسوم: خالد عبد العزيز- مرص

ماذا ترسُم 
يا فهيم؟

يا؟ أين هي البك�ق
رى شيئًا 

َ
نا ال أ

َ
 أ

مامك!
َ
أ

يا يتكّوُن من  إن جسَم البك�ق
ٍة واحدٍة فقط، لذلَك  َخليَّ

ُتسمَّ كائناٍت بسيطة

ٍة واحدٍة فقط، نعم، َخِليَّ
ة   بالفّعالياِت الَحيويَّ

ُ
ة  وَتقوُم هذه الَخليَّ

مّو  ِر، والنُّ
ُ
كاث ِس، والتَّ َنفُّ يا كالتَّ للبك�ق

والَحركِة. 
يتكّوُن جسُمها من خليٍة 

ة! َ صغ�ي واحدة! كم هي
وهل َتصنُع

يا ِغذاَءها   البك�ق
بنفِسها؟

كائناٌت
؟ 

ٌ
 َبسيطة

ما مع�ف 
ذلك؟

ٌة   َبسيطة َصغ�ي
ٌ
ة يا كائناٌت َحيَّ البك�ق

دة، ُتوجُد  فِ الُمَجرَّ جّدًا ال ُترى بالع�ي
ي ُكلِّ مكاٍن عىل األرِض تقريبًا

�ف
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يا ال  نواِع البك�ق
َ
كال يا بسيط.. إن معظم أ

َيصنُع غذاَءُه بنفِسه، وإّنما يعتمُد عىل 
ي المكاِن الذي يوجُد فيه

الغذاِء الجاهِز �ف

لقد شاهدُت
يا ُتشِبُه   بك�ق

الِمسَبحة

وهل ُتوجُد أشكاٌل
يا؟  أخرى للبك�ق

ة يا الَحلزونيَّ هذا هو َشكُل البك�ق
سواِط الَموجودِة 

َ
ُك باأل ي َتتحرَّ ال�ق

عىل ِجسِمها

ّ ص 21-20 ي
ي درِس العلوِم للصفِّ الرابِع االبتدا�ئ

ُح موضوعًا �ف مالحظة: القّصة ت�ش

: ٌ خ�ي
َ
ُسؤاٌل أ

م 
َ
يا ُمفيدٌة أ  هل البك�ق

ضاّرٌة لإلنساِن؟

َبعُضها ُمفيٌد
ي
 وَبعُضها ضارٌّ يا صدي�ق

العزيز

َتستحقُّ كأَس
فٍ بارٍد عىل هذِه  �ب

َ
 ل

الَمعلوماِت

 
ُ

ِخذ ي َتتَّ ة ال�ق يا الَعَصويَّ نعم ، هناك البك�ق
شكل الَعصا، وُتوجُد ِإّما بَشكٍل ُمنفرٍد

أو بَشكٍل ُمزَدَوٍج
 أو ِبَشكِل َسالسَل مثل 
ي ُتستعمُل  يا ال�ق البك�ق

ف �ب
َّ
ي ِصناعِة الل

�ف

يا ريَك البك�ق
ُ
ُشكًرا لَك، سأ

زون، 
َ
 َشكَل الَحل

ُ
ي تّتخذ  ال�ق

َ
ة ُزونيَّ

َ
 الَحل

وُتوجُد ِبشكِل خاليا ُمفردٍة فقط

ُع قد َتتَجمَّ
 ،

ُ
ة يا الُكرويَّ  البك�ق

ِلُتَشكَل َعناقيَد ُتسمَّ
ة يا الُعنقوديَّ  البك�ق

أشاهُد اآلن أشكااًل تشبه َعناقيَد الِعَنِب ُل صحيح، قد ُتَشكِّ
 ُتشِبُه 

ً
 ِسلسلة

ُ
ة يا الُكرويَّ  البك�ق

يا   وتسّم هنا البك�ق
َ
الِمسَبحة

ي هذا الرسم
ة،ـ كما �ف الِمسَبحيَّ

ال.. هذا النوُع الذي ُتشاهُدُه 
ة، وقد   يا الُكرويَّ اآلن هو البك�ق
ها نَّ

َ
          ُسّميت بهذا االسِم أل

 ُمستديرُة
الشكل

هل ُكلُّ 
يا كرويُّ البك�ق

 الشكِل؟

ي أشاِهد َدع�ف
ي  قَت�ف يا، لقد َشوَّ البك�ق

لَمعرفِة الَمزيِد 
عنها

ت
تم
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Salut

Hi!

Hi!

Hallo

привет

Hello Bonjour

Hola

Olá

إعداد: تامر عبد الحميد- مصر
تصميم: شريف محمود- مصر

لغات منقرضة

ي جســـِم اإلنســـاِن عبـــارة عـــن شـــبكٍة مـــن 
اكتشـــَف األطّبـــاُء عضـــوًا جديـــدًا �ف

القنـــوات المجهرّيـــِة مليئـــٍة بالســـوائِل تحمي األعضاَء مـــن التلِف الناتِج عن 
ة عـــىل ُخمس إجماىلي  الحركـــِة، وتحتـــوي هـــذه »المجـــاري المائّية« الصغ�ي

سوائل جسم اإلنسان!

عضو جديد

والثقافـــِة  والعلـــِم  بيـــِة  لل�ت المّتحـــدِة  األمـــِم   
ُ
منظمـــة أعلنـــت 

ي أنَّ  ، مـــا يع�ف فِ  تنقـــرُض كّل أســـبوَع�ي
ً
)يونســـكو( أّن هنـــاَك لغـــة

ا، وبحلوِل نهايِة القرِن سوَف تنقرُض   تنقرُض سنويًّ
ً
25 لغة

2500 لغة من أصل 7000 لغة حّية!

عـــىل  الموجـــوِد  المـــاِء  جمعنـــا كّل  إذا 
ي كرٍة فســـوف 

ســـطِح الكرِة األرضّيِة �ف
يكـــوُن قطُرهـــا حـــواىلي 1400 كيلومـــ�ت 

فقط.

كرة الماء

ليبيريا

 
ُ
ســـتعمر، وكلمـــة

ُ
ي لـــم ت  الوحيـــدُة الـــ�ت

ُ
 األفريقّيـــة

ُ
يـــا« هي الدولـــة  »ليب�ي

ُ
دولـــة

فَ  ها تكّونت من األفريقّي�ي
ّ
ي )الحّرية(، وقد سّميت بهذا االسم ألن يا تع�ف ليب�ي

ي الواليـــاِت المّتحـــَدِة األمريكّيـــِة وعـــادوا إىل 
الذيـــن تحـــّرروا مـــن العبودّيـــِة �ف

 هناك!
ً
أفريقيا ليؤّسسوا ألنفسهم دولة

1

2

3

4
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أطول سيخ طاووق

ي اليزيُد عدُد  ي بلدة »ف�ي هافن« األمريكّيِة ال�ت
�ف

ســـّكاِنها عـــىل 2500 شـــخٍص ال يوجـــُد عمـــدٌة، 
وجـــرت انتخابـــاٌت عـــىل منصـــِب رئيـــِس البلدّيـــِة 
ف 16 حيوانًا أليفًا من الكالِب والقطِط، ولكن  ب�ي
ي 

فـــاز بهـــا الماعـــُز »لينكولـــن« الـــذي سيســـتمرُّ �ف
المنصِب لمّدة عام!

ماعز رئيس بلدّية

سمكة رامي القنابل
 ِّ ي ِّ والجنـــو�ب ف الشـــماىلي ي األعمـــاِق البعيـــدِة للقطَبـــ�ي

�ف
ها 

ّ
دع »رامي القنابِل اليدوّية«؛ ألن

ُ
 ت

ٌ
تعيُش سمكة

ِة أحجـــارًا تشـــبُه  تطلـــُق مـــن تحـــِت زعانِفهـــا الصغـــ�ي
القنابل!

تخزين المياه
تســـتطيُع  هـــا 

ّ
بأن مشـــهورٌة  الِجمـــاُل 

لُيعيَنهـــا  ســـناِمها  ي 
�ف الغـــذاِء  تخزيـــَن 

اٍت طويلـــٍة،  عـــىل تحّمـــِل الجـــوِع لفـــ�ت
ولكـــّن المدهـــَش أّن الجمـــَل يســـتطيُع 
ي مجرى الدِم بداًل من 

تخزيـــَن المياِه �ف
، ويمكُنـــُه  ِّ ي ي ســـناِمِه الدهـــ�ف

تخزيِنهـــا �ف
 13 ي 

�ف الميـــاِه  مـــن  ًا  لـــ�ت  113 تخزيـــُن 
 فقط!

ً
دقيقة

« لبلدِة  ُّ ُّ االجتماعي ي
ُّ الريا�ف ي

ي لبنان ســـّجل »النادي الثقا�ف
�ف

ِ أطوِل ســـيِخ  »الجديـــدة عـــكار« رقمًا قياســـّيًا عالميًا بتحض�ي
ًا و33 سم، واستغرَق العمُل  ي العالِم بطوِل 33 م�ت

طاووق �ف
 60 بمشـــاركِة   

ً
متواصلـــة  

ً
ســـاعة  15 مـــن   َ أكـــ�ث ِه  تحضـــ�ي ي 

�ف
شـــخصًا واســـتخداِم 48 كيلوغرامـــًا من الطـــاووِق، وتّم وضُع 

السيِخ عىل موقٍد فيه 92 كيلوغرامًا من الفحِم المشتعل!

5

6

7

8
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 هللِا.
ُ
ي العزيزة.. السالُم عليِك ورحمة صديق�ت

ي ماّدة 
 زميلَتنا حنان سؤااًل �ف

ُ
مة

ّ
المعل اليوَم سألت 

شيئًا،  تُقل  ولم   
ً
مرتبكة وقفت  ولكّنها  القواعِد، 

: »يالِك من فتاٍة غبّية!«
ُ
صاحت المعلمة

ًا  مُت كثـــ�ي
ّ
. تـأل ي مكاِنها وراحت تبكي

جلست حنان �ف
 وأمٌّ لنـا فكيَف 

ٌ
 هـي مـربّية

ُ
مة

ّ
مـن أجِلهـا، فـالمعل

فهـــَو  تصـّرٍف كهـذا؛  علـى  قلُبهـا  يطـاوُعها 
الفتـــاِة.  مستقبـِل  علــى  يقضـَي  أن  يمكــُن 
مِتنـا أن   تدرَك خطأها 

ّ
مـــــن معــل أتمــ�فّ 

بنفِسها وتتعاطَف معنا وتتعامَل مَعنا 
بالرفق.

، وضعُت  ي تيِب مكتَب�ت ي َيوِم الُعطلِة بدأُت ب�ت
�ف

 . ً
 جميلة

ً
الكتَب حسَب َحجمها لتبدَو مَتناسقة

وضعُت القَصص عىل رفٍّ والمراِجَع والَقواميَس 
 
َ
ة عىل رفٍّ آَخر، والكتَب العامَّ

ي 
�ف والموسوعاِت  العلوِم  من 

َرفٍّ مختلٍف. 
»َدليُل  ورقٍة  عىل  ثّم كتبُت 
الرفوَف  ورسمُت   » ي مكتب�ت
لُت  عىل شكِل َجداوَل، وسجَّ
جدوٍل  ي كلِّ 

�ف الكتِب  سماَء 
َ
أ

عىل  الدليَل  وألصقُت  منها، 
ِكتاٍب  يَّ 

َ
أ جد 

َ
أ ىكي  واجهِتها 

بدْت  كم  إلهي  يا  بسهولٍة. 
. ً
بة

َّ
 ومرت

ً
جميلة

إعــداد: كنينة دياب- سوريا
ف عي�- سوريا رسوم: مادل�ي
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أّمي أرجو
ي َعينيِك 

 أن ُتغل�ق
قلياًل

واآلَن
افتحي َعينيِك

حسٌن يا دالل

هكذا إذن!

أووه.. إّنها
۱۰ من ۱۰ أحسنت 

ي يا حبيب�ق

، سوَف ال تهتّمي
ي أعماِل 

أساعُدِك �ف
ل ف الم�ف

شكرًا لِك 
ي العزیزة

يا جار�ق

عندما مرَضْت
 أّمي انشغلُت أنا بأعماِل البیِت، 
ي 

ي �ف
وهي ال تقوى عىل مساعد�ق

ُدرو�ي الیومّیة

ى، ال علیِك یا ُب�ش
اجُع دروَسنا من اآلَن س�فُ

 ، وأّمي سُتساعُدُكما 
ً
سوّیة

ل ف ي أعماِل الم�ف
�ف

رّبما عندِك
كالٌم توّدیَن
ُه يا دالل

َ
قول

ي تّ�عُت 
 أل�فّ

ٌ
أنا آسفة

ًا عن  ى، وتعب�ي ي الحكِم عىل ُب�ش
�ف

ي مراجعِة 
اعتذاري سأساعُدها �ف

الدروِس یومّیًا

ى لن أصاحَب ُب�ش
ي 

، فنتیجُتھا �ف
ٌ
 ألّنها كسولة

االمتحاِن ۳ من 10

الیوَم سأمرُّ
ى وأريُد أن  ببیِت ُب�ش

ي َمعي تذه�ب

تّمت

ف عــيــسـى- سوريا  - العراق               رسـوم: مــادلــ�ي سيناريو: مرت�ف الحمامي

ى.. ي بيِت ُب�ش
و�ف

الــــــعــــدد الخامس والســـــــتـــــــون18



شعر: محّمد كاظم جواد-العراق
رسم: محّمد علـــي جمعة- العراق

ّجار 
َّ
ْرنوُب الن

َ
أ
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احلقل  على   )sun( الشمُس  أشرقت 
)field( الواسع وبدأت النمالُت تعمُل بجدٍّ 

ونشاٍط , تبحث عن البذور )seeds( وتنقلها 
إلى بيوتها، وقفت  النملة )ant( منّولة تتأمل 
وحّدثت  النمالت  صديقاتِها   )Scene( منظر 
العمل؟  في  نفسي  أتعُب  لَِم  قائلًة:  نفسها 
الكّل يعمل مع أن الطعام كثيرٌ ومتوّفر، ها هي 
سنابل القمح )Wheat( من حولنا متأل احلقل 
باحلّمص  مليء  آخر  حقل  البعيد  في  وهناك 
في  االسترخاء  منّولة  وقررت   )chickpeas(

إحدى الظالل.
 )next( التالي  اليوم   )morning( صباح  في 
استيقظ اجلميع في احلقل, لّكن احلقل بدا 
القمح  اختفت سنابل  لقد  جداً،  مختلفاً 
اجلاّف   )straw( القّش  وبقي  الذهبّية 
اجملاور  احلقل  إلى  بخوف  منّولة  أسرعت 
لكّنه كان فارغاً )empty( أيضاً أدركت 
 )wrong( كم كان تصرّفها خاطئًا

وندمت على كسلها.

درٌس قاٍس
  Ant

منلة

 Field
 حقل       

 Wheat
قمح  

 Morning
صباح   

 Straw
قش    

 boom ....... owl ................

Elephant .......feel ........... 



-لبنان ف رباعي إعداد: هال مجد الدين-سوريا      رسوم: حس�ي

      Horse

  Plant

    Farmer

     Wagon

   Tree

اكتب معاني الكلمات

cat  ..........  

   hand  ............ 

house ..........

yawn ............  
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ًا، فقد أحبَّ  ي الكتابِة منذ كان صغ�ي
ُيحك أّن صبّيًا اسُمُه قاسم، كان موهوبًا �ف

عنها  يتكاسُل  بدأ  لكّنُه   ،
ً
طويلة مّدًة  بها  وانشغَل  ًا،  ُحّبًا كب�ي القصِص   

َ
كتابة

َ منها شيئًا، وظنَّ أن ال  ي ُه لن يج�ف
ّ
ها شيئًا فشيئًا، بعدما فّكَر ذاَت يوٍم بأن

ُ
ويـُيهمل

فائدَة منها.
ي المطالعِة والكتابِة، ولكن ماذا بعد؟ هــــل 

ًا �ف ي وقتًا كث�ي
فقد قال لنفِسِه: أنا أق�ف

! فَ أكــ�ب ِ مـن األمـوال مـن مهنِة الكتابِة ح�ي سأحصـــُل عىل الكثــ�ي
ي  ال�ت ونّيِة  اإللك�ت باأللعاِب  انشغَل  تمامًا، حيُث  موهبَتُه  قاسم  ترَك  ذلَك  بعد 

َ عن عالِم الكتابِة، فنسيها ولم يُعد إليها. أبعدتُه أك�ث
َ ح�تّ صـــاَر شـــاّبًا، فلـــم يجـــد لنفِسِه عمـــاًل يكـــسُب بِه  ُ ومضت األّيــاُم، وك�ب

ي الصحف، 
 كانت سُتمّكُنُه من إيجاِد عمٍل جّيٍد يليُق ِبه �ف

َ
ف أنَّ الكتابة ي ح�ي

ُه، �ف
َ
رزق

َ عىل تلك الحال زمنًا طوياًل. ي
ًا عىل ترِك موهبِة صباه، وب�ت فندَم ندمًا كب�ي

المواهِب يمكُن أن تكوَن مصدرًا للرزِق أحيانًا،  أّن بعَض  يا أصدقاء  ُة   الع�ب
الرفيع؛ لذا  السليِم، والذوق   ِ التفك�ي القدرِة عىل  ي تنميِة 

 إىل أهمّيتها �ف
ً
إضافة

علينا أن ال ندفَن مواهبنا بالكسِل واإلهمال.
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سيناريو: مرتضى الحمامي- العراق
رســـوم: عمر طالل حسن-العراق

ملخص ما سبق: كان قرنوب ضجرًا من أوامر والديه، 
وقد قابل القزم سمسم الذي أهداه صندوقًا لتحقيق 
األماني، فقرر قرنوب أن يستفيد من صندوق األماني 

ليعيش حياته بعيدًا عن توجيهات والديه.
الحلقة الثانية

)ُقرنوب( وصندوق األماني

ي الس�ي مبتعدًا عن بيِتِه
استمّر قرنوُب �ف

ي النوِم أّنه يواجُه رياحًا قوّية..
فَ رأى قرنوُب نفَسُه �ف ب�ي نفَسُه  وجَد  استيقَظ  وعندما 

يدي إنساٍن ينفُخ عليِه ليوقظُه...

اآلَن وبعَد
 حصولي عىل صندوِق

ي أستطيُع أن أسافَر 
 األما�ف

بعيدًا وأرتاَح من أوامر
ي وأّمي  أ�ب

ما هذِه
 
ُ
 الرياُح العاصفة

يا ترى؟

ال تؤِذ القزَم 
ًة  ي منُه أموااًل كث�ي ، سنج�ف ّ ي يا ب�ف
ي الناُس من كلِّ مكاٍن 

عندما يأ�ق
ِك لمشاهدِتِه إل الس�ي

لقد مشيُت 
طواَل اليوِم، أشعُر 

 
ُ

بالتعِب الشديِد، سآخذ
قسطًا من الراحة

لماذا مصباُح 
ي 

غرفتَك مّتقد �ف
وضِح النهار ؟
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ي العدد المقبل
البقّية �ف

ك ي قفٍص بجانِب حيواناِت الس�ي
ًا حبسوا قرنوَب �ف وأخ�ي

ي مثِل 
كّل ليلٍة �ف

ي وأّمي  هذا الوقِت يقّدُم لي أ�ب
َ الُحلَو،  َ أو العص�ي ئ الحليَب الدا�ف

ي بالغطاِء وعند النوِم يغطيان�ف
 الناعم 

لن أستطيَع 
الخروَج من هذا المأزِق

 بقّوة خارقة 
ّ

 إل

أوووه... نعم، 
قّوة خارقة... لقد

 وجدُتها

وِق غدًا مع �ش
 ، ي  الشمِس سأبدأ بتطبيِق خّط�ق

ي الحيوانات 
ناموا جّيدًا يا أصدقا�ئ

ينتظركم يوٌم حافل
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اعداد ورسوم: 
أشرف األسدي- سوريا
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آياُت الُقرآن

أقرأُ آياِت القرآِن
فهيَ أماٌن لإلنساِن

وهَي طريٌق للرمحِن
أحفُظها نوراً يف القلِب
حّتى تهدَيين للدرِب

درِب صالتي..
درِب صيامي ..

درِب العّزِة لإلسالِم

شعر: حيدر مشران-العراق
رسم: مهند الوزني-العراق
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شعر: حيدر مشران-العراق
رسم: مهند الوزني-العراق



فكرة ورسوم: فراس صاحب-العراق

تّمت


