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مّتتمتت

َك
ُ
لقد وعدت

ي لَك جهاَز   أن أش�ت
آيباد بمناسبِة نجاحك

 هذا العام، تفّضل 

ولكن تذّكر:
ال تستخدمُه لوقٍت 

طويٍل؛ لئال تؤذي
هدَر وقتك

ُ
نفَسَك وت

كم كنُت
أتم�نّ أن ألعَب هذِه
ًا  باآليباد، أخ�ي

َ
اللعبة

ي تحّققت أمنّي�ت

، تعاَل قن�ب
ي إدخاِل

ي �ن
وساعد�ن

اسطوانة الغاِز إىل
ل ن  الم�ن

ي مشغوٌل �ن
ّ
إن

 ، بهذِه اللعبِة يا أّمي
ي بعد قليل

سآ�ت

فيما بعد
ي تناوِل

ال أرغُب �ن
الطعاِم اآلن

لقد حاَن 
وقُت النوِم، 

هّيا يا قن�ب
بعد قليٍل،

ال أشُعُر بالنعاِس
اآلن

؟ ما هذا يا قن�ب
ك أهملَت 

ّ
ي أن ت�ن َك أخ�ب أمُّ

صّحتَك وضّيعَت الوقَت 
بسبِب اآليباد

 ، قن�ب
حاَن وقُت الغداء،

تعاَل للمائدة

شكرًا
جزياًل لَك

ي يا أ�ب
بالـتأكيد

ي يا أ�ب

، ي أعتذر يا أ�ب
لقد عرفُت الخطأ وسوَف 
ُل من استخداِم اآليباد 

ِّ
أقل

ي حفاظًا عىل صّح�ت

... ي اليوم التاىلي
و�ن

... ن وبعَد ثالثِة أّيام ...وبعَد يوم�ي
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ي األعّزاء 
                      السالُم عليُكم أصدقا�ئ

ه
ُ
 هللِا وبركات

ُ
                             ورحمة

 انتشاِر وباِء 
َ

 نتيجة
ٌ

، لقد مّرت علينا أّياٌم عصيبة ي
أحّبا�ئ

غلَقت 
ُ
كورونا، لقد شاهدنا كيَف تعّطلت المدارُس وأ

المحّلُت ولم يُعد بإمكاِننا أن نزوَر األهَل واألحباَب، لكي 
. َز من اإلصابِة بهذا المرِض الخط�ي نح�ت

ًة _عىل الرغِم من  ُمنا أشياَء كث�ي ّ
 تعل

َ
، إّن هذِه التجربة ي

أصدقا�ئ
ها أّن اإلنساَن مخلوٌق ضعيٌف؛ لذا فهو دائمًا  ُ

ها قاسية_، أّول
ّ
أن

بحاجٍة إىل التوّكِل عىل هللِا تعاىل لكي ُينجَيُه من مصاعِب 
الدنيا وبالئها.

ي وضَعها هللُا تعاىل   باألسباِب ال�ت
َ

كما يجُب علينا أن نأخذ
ي الحياِة، فليَس من 

َص من أيِّ مكروٍه يواجُهنا �ن ّ
لكي نتخل

 إىل 
َ

ي بالتوّكِل عىل هللِا وال حاجة
نا نكت�ن

ّ
الصحيِح أن نقوَل: إن

ِص من المرِض؛  ّ
ي البيِت للتخل

لبِس الكماماِت أو الجلوِس �ن
 باألسباِب 

َ
ألنَّ هللَا سبحانُه أمَرنا أن نأخذ

الطبيعّيِة كما أمَرنا أن نتوّكَل عليِه، 
وبــهذيِن األمريِن نستطيُع أن نتجاوَز كلَّ 

محنة.   
 . ن                                     وُدمُتم ساِلم�ي
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رسوم: مها طالب مكي-العراقإعداد: حمّمد باقر مجيل-العراق

ن الناِس بالظلم، وال ينصُف أحدًا، إال إذا كاَن من  ي إحدى الُمُدِن قاٍض يحكُم ب�ي
كان �ن

هَم رجالِن بالرسقِة، فجاَء بهم الحرُس من السوِق 
ُّ
أقارِبِه أو أصحاِبِه مثاًل. ذات يوٍم ات

ي أّن أحَدهما من أقارِبِه واسمه حّسان، فشعَر 
نَ دخال، وجَد القا�ن ي األيدي، وح�ي

مكتو�نَ
المّتهِم  أذِن  ي 

َم عليِه ووقَف وهو فخوٌر، وهمَس �ن
ّ
لكنَّ حّسان سل باإلحراِج،  ي 

القا�ن
ي  �ن

ُ
ُه جيدًا، فرّد عليِه اآلخر: إّن هللا يعرف

ُ
ُه يعرف

ّ
اءِة ألن ي سيحكُم له بال�ب

اآلخِر بأّن القا�ن
جّيدًا؛ فصمَت الرجُل ولم يُقل شيئًا بعَدها.

نَ  ُهما عن مكاِنِهما ح�ي
َ
ي األمِر فسأل

ُق �ن ي يحقِّ
 القا�ن

َ
أخذ

ُه كاَن خارَج المدينِة، ولم 
َّ
 فقاَل حّسان أن

ُ
حدثت الرسقة

 َ يكن يملُك شاهدًا عىل كالِمِه، أّما الرجُل اآلخُر فقد أخ�ب
ي دّكاِنِه وقد رآُه جميُع التّجاِر والباعِة 

ُه كاَن �ن
ّ
َ بأن ي

القا�ن
ُه لم 

ّ
َ الشهوُد وأّكدوا أن ح�نِ

ُ
وهو يعمُل منذ الّصباِح، فأ

ثّم  قلياًل  ي 
القا�ن َف 

ّ
فتوق اليوم،  ذلك  ي 

�ن ُه 
َ
دّكان يغادر 

نا ال نملُك دلياًل كافيًا ضّدُكما.
ّ
قال: أنتما بريئاِن ألن

أكتم  ان  استطيع  ال  قائاًل:  الشهود  أحد  نطق  فجأة 
ي ولم يكن 

، إن حّسان قد مر عىل دّكا�ن ي
الحق أيها القا�ن

ي ُبدًا من الحكم 
خارج المدينة، عندها لم يجد القا�ن

عىل حّسان بالرسقة. 
هكذا خرَج الرجالِن من المحكمِة وقد انقلبت األحوال، 
ي خرَج ذلياًل بعَد اإلهانِة، واآلخُر عزيزًا 

فقريُب القا�ن
ُه وتعاىل، وقد عرَف الناُس ذلَك 

َ
ِلِه عىل هللا سبحان بتوكُّ

َ وقريَبُه. ي
فصاروا يحتقروَن القا�ن

القاضي وقريبه
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إعداد: حمّمد احلسيين-العراق
رسوم: حسني اجلاسم-العراق

نَ  ِ المؤمن�ي ِ الذي كاَن صاحَب أم�ي
هو ابُن مالك األش�ت

ي بيٍت ُمحبٍّ آلِل بيِت الرسول )صىل 
 �ن

َ
وسنَدُه، فنشأ

وشاعرًا،  فارسًا شجاعًا  وكاَن  م(، 
ّ
وسل وآِلِه  عليِه  هللا 

 ِ أم�ي جانِب  إىل  نَ  صّف�ي حرِب  ي 
�ن شاركوا  مّمن  وهو 

ًا. ن )عليه السالُم( وهو ما يزاُل صغ�ي المؤمن�ي
ي 

�ن السالُم(  )عليهم  البيِت  ألهل  مواليًا  إبراهيُم  ظّل 
مع  خرَج  الطفِّ  واقعِة  وبعَد   ، نِ الُحس�ي اإلماِم  عهِد 
ِّ للمطالبِة بثأِر اإلماِم  ي

جنوِدِه والتحَق بالمختاِر الثق�ن

ي سنة 67 ـه مع جيِشِه من 
)عليه السالم(، فتمّكَن �ن

مّمن  عددًا  أهلَك  جيِشِه، كما  وهزيمِة  زياٍد  ابن  قتِل 
نِ بن  نِ )عليه السالُم(، كالُحَص�ي ي قتِل الُحس�ي

شاركوا �ن
 
ُ
المعركة دارت  حيُث  ذي كالع،  بن  حبيل  و�ش  ، م�ي

ُ
ن

بالقرِب من الموصل.
ـه   71 سنة  عليه(  هللا  )رضوان  إبراهيم  استشهد 
الجيِش  مع  طاحنة  معركٍة  ي 

�ن سامّراء  من  بالقرِب 
األموّي.

المواىلي الشهيد

               إبراهيمُ بنُ مالك األشتر
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ناصر والستارة الذكية
لماذا تحّدُق

رَك من إخراِجه،  بالطائِر يا نارص؟ 
ّ

أحذ
إنه طائر نادر

ال، أريُد أن
ي الغرفِة فقط

َ �ن يط�ي

إذن سأغلُق النافذَة
 عىل الحديقة

َ
ة

ّ
 الُمطل

عُت  ؛ فقد اخ�ت ال داعي
 تمنُع الطائَر 

ً
ستارًة ذكّية

من الهرب

أخ�ش أن تكوَن
 ستارًة غبّية

، عندما  ي
ال تخا�ن

ُب الطائُر من  يق�ت
النافذِة سُتغلُق آلّيًا

يبدو عليِه الحزُن؛ 
ي قفص

ُه محبوٌس �ن
ّ
ألن

يَن  سأرّكبها وس�ت
النتيجة

- سوريا ن -سوريا                                                                                   رسوم: محمد رامز حاج حس�ي سيناريو: أنور سامر الشماىلي
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لقد هرَب الطائُر، 
توقعُت أن يفشَل 

اُعك اخ�ت

أرجو أن تسامَح ابننا نارص، 
أرجوَك يا والدي.. فهو لم ُيِرد أن يهرَب الطائر

ِ طائرًا آخر
اش�ت

لم تعد لديَّ
ي تربيِة الطيور

 �ن
ٌ
رغبة

صحيٌح أنَّ الطائَر هرَب، ولكنَّ 
اَع نارص يستحقُّ التشجيع اخ�ت

ي أريُدُه ي يا أ�ب ولكّن�ن
 ىلي وليس لك

وهل أصبحَت
 تهوى حبَس الطيور؟

ال، بل أريُد إعادَة
ي 

 التجربِة بعَد مراجعِة حسابا�ت
الزمنّية لغلِق الستارة  

اُع ناجٌح.. االخ�ت
 بسيٌط 

ٌ
 هناك خطأ

ي التوقيِت فقط
�ن

وأنا سأراجُع
ي لئال أخرَس 

 حسابا�ت
تالماَل من جديد

تم
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ٍة، ويعمُل  ي قريٍة صغ�ي

  كان ريحاُن ولدًا يعيُش �ن
ماِر 

ِّ
الث وقطِف  العنِب  ن  بسات�ي ريِّ  عىل  يوٍم  كلَّ 

وقطِع األخشاِب، مثَل أك�ث سكاِن هذه القريِة، وكاَن 
المِلِك،  لدى  يعمُل  ِق 

ُ
الُخل  َ ئ ِّ دهماُن رجاًل غنّيًا س�ي

، ولم يُكن  نَ ائِب من القروّي�ي فهو يجمُع أمواَل ال�ن
ُه.

َ
ُه، لكّنهم يخافون أحٌد منهم يحبُّ

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

رحيان ودهمان
حكايٌة من الرتاِث الرتكّي
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ذاَت يوٍم وبينما كاَن الجميُع ُمنشغاًل بالعمِل جاَء 
نَ فيما بعد  ِ عادِتِه؛ فتب�يّ دهماُن مبتسمًا عىل غ�ي
ُه يوُم عيِد ميالِدِه، وهو ينوي أن ُيقيَم حفاًل 

ّ
بأن

ن حّل  بهذِه المناسبِة ويدعَو الجميَع إليها، وح�ي
ريحاُن  وصَل   

َ
الحفلة الجميُع   َ وح�ن المساُء 

إليِه  ينظُر  الجميُع   
َ

فأخذ سخِة،  المتَّ بمالبِسِه 
شديدًا،  غضبًا  دهماُن  غضَب  بينما  بسخريٍة، 
وطلَب من ريحاَن أن يغادَر الحفَل، وأن ال يعوَد 
ث لكالِمِه   بثياٍب جديدٍة، لكنَّ ريحاَن لم يك�ت

ّ
إل

يَن منُه. ُب الحارصن َ فازداَد تعجُّ ي
وب�ت

 
ُ
األطعمة فُوضعت  الّطعاِم  موعُد  حاَن  ثمَّ 
ولم  المائدِة،  عىل  المختلفِة  بألواِنها   

ُ
بة واأل�ش

معهم،  يجلَس  بأن  لريحاَن  وَن  الحارصن يسمح 

ُه لن يعوَد 
َّ
َر أن يغادر. ظنَّ الجميُع بأن وعندها قرَّ

ًة  إىل الحفِل، وبعَد قليٍل دخَل ريحاُن الحفَل مرَّ
ِبِه  َب  فرحَّ ونظيفٍة،  جديدٍة  بثياٍب  لكن  خرى، 

ُ
أ

فِسَح 
ُ
ُه بنفِسِه، وأ

َ
الجميُع، وقاَم دهماُن ليستقبل

ُه 
َّ
َ أن لُه المجاُل عىل المائدِة، فجلَس بهدوٍء، غ�ي

عاَم   يحمُل الطَّ
َ

يَن جميعًا؛ فقد أخذ فاجأ الحارصن
 ،» ، ُكل يا قميصي ي من المائدِة ويقول: »ُكىلي يا ثيا�ب
هما من صنوِف  َ وراَح يضُع اللحَم والفواِكَه وغ�ي
عن  يتساءلوَن  الجميُع  فظلَّ  جيوِبِه،  ي 

�ن الطعاِم 
ِفِه هذا. سبِب ت�ُّ

ي مجنوٌن؟ 
التفَت ريحاُن إليهم وقال: أتظّنوَن أ�نّ

ن  ي ح�ي
لسُت كذلَك أبدًا، لكّن السّيَد دهماَن طرَد�ن

ارتديُت  ن  ح�ي ي  �ب َب  ورحَّ  ،
ً
رديئة مالب�ي  كانت 

أنُتم؛  فعلُتم  وكذلك  الجميلة،  المالبَس  هذه 
، بل إىل  َّ  إىلي

ً
لذلَك أظنُّ بأنَّ الدعوَة لم تكن موّجهة

سيما  ال  بالخجِل،  الجميُع  شعَر  وُهنا   ، مالب�ي
 َ َّ نِ تغ�ي  ذلَك الح�ي

ُ
هم، ومنذ

َ
دهمان، وأدركوا خطأ

امًا لآلخرين. َ اح�ت سلوُك دهماَن وصاَر أك�ث

 يهتمَّ اإلنساُن بالمظاهِر فقط
ّ

يجب أل
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خزعل-العراقحاالت املاء جلـــيـل  ســـينــاريو: 
العزيز-مرص عبد  خالد  رسوم: 

أرى أمامَك الثلَج
 والماَء ، هل تريُد أن 
ي إعداِد 

أساعَدَك �ن
ٍ يا فهيم؟  عص�ي

ُ الماَء  ّ وما الذي يغ�ي
خرى؟

ُ
من حالٍة إىل أ

ي ذلَك  ري�ن
ُ
أريُد أن ت

بدأ الثلُج بتجارب عملّيٍة
ُل  يذوُب ويتحوَّ

إىل ماء

حرارُة الشمِس هي
ي جعلت الثلَج ينصهُر   ال�ت

ُل إىل ماء ويتحوَّ

حسًنا، خذ هذا 
الوعاَء الذي فيِه قطُع الثلِج، 

وضعُه تحَت الشمس

يُد نُ والت�ب التسخ�ي
ي 

 أّيِة ماّدٍة �ن
َ
اِن حالة ّ  يغ�ي

الكوِن، ومنها الماء

ي  وماذا تع�ن
باالنصهار؟

ُ
االنصهاُر هو عملية

تحويِل الماِء من الحالِة الصلبِة 
ن إىل الحالِة السائلِة بالتسخ�ي

ي أّيِة درجِة حرارٍة
�ن

 تنصهُر المواّد؟

ٌوهل للماِء 
حاالٌت مختلفة

يا ترى؟

َل  لقد تحوَّ
الماُء إىل ثلج

تنصهر المواد عند 
درجات حرارة مختلفة، وتسىم 

ي تبدأ منها المادة  الدرجة ال�ت
باالنصهار: درجة االنصهار

 
ُ

نعم ، للماِء ثالث
 
ُ
حاالٍت هي الحالة

 
ُ
، و السائلة

ُ
ُالصلبة

والغازّية

جرَي بعَض 
ُ
ال يا بسيط، بل أريُد أن أ

التجارِب عىل حاالِت الماِء المختلفة
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ي
واآلَن ضع الماَء �ن

ِد الثالجِة وانتظر بعَض   مجمِّ
ى ما سيحدث الوقِت ل�ن

واآلَن أخرج الماَء من
ي ماذا ترى

�ن  الثالجِة وأخ�ب
يا بسيط؟

نِ الماِء عنَد تسخ�ي
ُل يكتسُب حرارًة ويتحوَّ

                               إىل ُبخاِر 
                           ماٍء، وهَو   

 
ُ
 الغازّية

ُ
                            الحالة

                              للماء

نِ يبدأ الماُء  مَع استمراِر التسخ�ي
ُل من الحالِة السائلة بالغلياِن ويتحوَّ

ُل الماُء من الحالِة  يتحوَّ
يِد، وهذِه  السائلِة إىل الحالِة الصلبة بالت�ب

 تسىّم باالنجماد
ُ
العملية
 الحرارِة

ُ
ودرجة

ي تبدأ عنَدها الماّدة َ ال�ت
 باالنجماِد تسىّم درجة

 االنجماِد وقيمُتها 
صفر مئوي

)OO C(
َل  لقد تحوَّ
الماُء إىل ثلج

لماذا يصعُد البخاُر 
؟ نِ من الماِء عنَد التسخ�ي

وعندما أضُع هذا 
َّ البارَد فوَق ي الغطاَء الزجا�ب
ُل إىل البخاِر سوَف يتحوَّ

 سائٍل من جديد

ّ / الصفحة 94- 97 ي
 توّضُح موضوعًا من كتاِب العلوِم للصفِّ الرابِع االبتدا�ئ

ُ
مالحظة: القصة

إنَّ عملياِت االنجماِد
ِف

ُّ
ِر والتكث  واالنصهاِر والتبخُّ

ٌ
يائّية ن اٌت ف�ي ّ  هي تغ�ي

َ الماُء ي
فهمت.. لقد ب�ت

ُه،
ُ
ت حاالت  نفَسُه، ولكن تغ�يَّ

 
ً

ًة سائل ًة كان ثلًجا ومرَّ  فمرَّ
ً

ًة بخاًرا، ثّم عاَد سائل ومرَّ
ُن  ها ال تكوِّ

ّ
ألن

ُ ّ موادَّ جديدًة وال تغ�ي
 َّ كيَب الداخىلي  ال�ت

للماّدة

بالفعل،
لقد أصبَح البخاُر 

سائاًل من جديد

لقد بدأ
 الماُء بالغليان

 إىل الحالِة
 
ُ
 الغازّيِة، ودرجة
غلياِن الماِء هي 

c° 100

وبعَد مروِر نصِف ساعة...

ت
تّم

 االنصهاِر بالنسبِة 
ُ
َ درجة وما هي

للماء؟

 الحرارِة 
ُ
نَ تزيُد درجة ح�ي

عن الصفر المئويِّ ينصهُر 
يا بسيط

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

ي 
الـــزواِج تلـــَك الموجـــودُة �ن مـــن أغـــرِب تقاليـــِد 

، فـــإذا تقـــّدَم شـــابٌّ للزواِج مـــن فتاٍة  ي ُجـــُزِر فيـــيب
الشـــابُّ  لـــُه   َ يحـــ�ن حـــ�تّ  يوافـــُق  األَب ال  فـــإنَّ 
الشـــابُّ  ليبـــدأ  للـــزواِج،  الحـــوِت كمهـــٍر  أســـناَن 
 تحَت المـــاِء محاواًل الحصوَل عىل بعِض 

ً
رحلـــة

ِ الثديّيـــات الموجودِة عىل  األســـناِن مـــن فِم أك�ب
كوكِب األرض!

تقاليد عجيبة

شعب الكوالغوا
َ الباحثوَن عىل جماجَم قديمٍة تعوُد لبعِض أفراِد شعِب »الكوالغوا« الذي كاَن  ع�ث
و منذ 900 عاٍم مضـــت، وكانت هذِه الجماجُم  ّ البـــ�ي ي ي وادي كولـــكا جنـــو�ب

يعيـــُش �ن
هم قد اســـتعانوا بعصاباِت رأٍس أو 

ّ
ِ طبيعّيـــٍة، ويعتقُد العلماُء أن  بدرجـــٍة غـــ�ي

ً
طويلـــة

وهم عن أبناِء الّشعِب! ن ّ قّبعاٍت خاّصٍة إلطالِة جماجِم أبناِء سادِة القوِم ليم�ي

سمكة األنقليس

1

 
َ
ســـمكة فـــإنَّ  ٌة،  كبـــ�ي هـــا 

َ
معدت أنَّ  رغـــَم 

األســـماِك  عـــىل  عـــادًة  ى 
ّ

تتغـــذ األنقليـــِس 
 َ فـــ�ي ذلـــَك  ومـــع  الروبيـــان،  أو  ِة  الصغـــ�ي
تمتلـــُك فـــّكًا عجيبـــًا، ف�ي تســـتطيُع فتَحُه 
البتـــالِع ســـمكٍة بحجِمهـــا عـــىل الرغـــِم من 

ُ الحجم! ُه صغ�ي
ّ
أن

حذاٌء من النبات
ٍّ مـــن  ي

كاِت الرياضّيـــِة عـــن أّوِل حـــذاٍء ريـــا�ن كشـــفت إحـــدى الـــرسش
ُه من موادَّ نباتّيـــٍة، ويتكّوُن الجزُء العلويُّ 

ُّ
نوِعـــِه؛ فهـــو مصنـــوٌع كل

منـــُه غالبـــًا مـــن أشـــجاِر الكافوِر، بينما الباطُن مـــن حبوِب الخروِع 
 نفُســـها قـــد صنعـــت حـــذاًء 

ُ
كـــة ، وكانـــت الرسش ِّ والمّطـــاِط الطبيـــ�ي

ِّ من القطِن والذرة! لالستخداِم اليومي

2

3

4
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الغاليوم

معمرون
ي الياباِن يبلُغ 

َ  من 100 عاٍم �ن عـــام 1963 م كان عـــدُد المعّمريـــَن ألكـــ�ث
153 شـــخصًا فقـــط، أّمـــا اليـــوم فقـــد وصَل هذا الرقـــُم إىل ما يقرُب من 

785 ألف شخٍص، 90 % منهم من النساء!

ال  »العلقـــة«  دودَة  أنَّ  رغـــَم 
ها تمتلُك 

ّ
 أن

ّ
 عظـــاٍم إل

َّ
تمتلـــُك أية

 فكـــوٍك يحتـــوي 
ُ
فمـــًا فيـــه ثالثـــة

ها 
ّ
كلُّ فكٍّ منها عىل 100 سنٍّ كل
ٌة وحاّدٌة للغاية! أسنان صغ�ي

دودة العلقة

ي »جرينالند« 
 قـــرٍش �ن

َ
العلمـــاُء والباحثـــوَن الذيـــَن يراقبـــوَن ســـمكة

ها 
ّ
ي العالـــِم، وُيعتقُد أن

هـــا تحمـــُل لقـــَب أقدِم الفقرّيـــات �ن
ّ
يقولـــوَن إن

نَ 276 و  اوُح عمُرهـــا بـــ�ي نَ عـــاَمي 1501 و 1744؛ لـــذا يـــ�ت ولـــدت بـــ�ي
519 عاًما!

أقدم الفقرّيات

8

»الغاليـــوم« هـــو أحـــُد العنـــارِص الكيميائّيـــِة نـــادرِة الوجـــوِد، 
ُه يمكُن تذويُب كتلٍة 

ّ
وهـــو حّســـاٌس جّدًا للحرارِة، لدرجـــِة أن

ٍة منـــُه بحـــرارِة اليديـــِن فقـــط، عـــن طريـــِق حمِلـــِه بهمـــا! كبـــ�ي

7

6

5
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هللِا   
ُ
ورحمة عليِك  السالُم  العزيزة،  ي  صديق�ت

ُه، زيارُة المريِض أمٌر أوصانا بِه هللُا سبحانُه، 
ُ
وبركات

نَ نزوُر أحَد المر�ن تجُب  ُه الكريم، لكن ح�ي
ُ
ورسول

 بصوٍت 
ُ

ٍة، مثاًل ال يصحُّ التحّدث مراعاُة أموٍر كث�ي
ُه عن تفاصيِل مرِضِه؛ ألنَّ 

ُ
مرتفٍع عنَدُه، وال سؤال

ًة  الزيارُة قص�ي أن تكوَن  ي 
ذلك قد يحرُجُه، وينب�ن

عن   ِ والتعب�ي ومحّبِتنا  موّدِتنا  إلظهاِر 
يَن  حارصن نكوَن  أن  وعلينا  اهتماِمنا، 
ة  ي حاِل احتاَج أليِّ

لمساعدِة المريِض �ن
مساعدة. 

بدأُت هذا العام بتدويِن ما قرأُت من كتٍب 
ي كّراٍس خصصُتُه لذلك.

وقصٍص �ن
ِجَمُه إن  َفُه وم�ت

ّ
أكتُب عنواَن الكتاِب ومؤل

َجمًا، ثّم أضُع ملّخصًا للكتاب أّواًل. كان م�ت
ي هذا 

 وثانيًا أخّصُص فقرًة إلبداِء الرأِي �ن
أو   ، ي ُيعجب�ن لم  أو  ي  أعجَب�ن إن  الكتاب، 

نُ سبَب ذلك الرأي. أفدُت منُه أم ال وأب�يّ
أوه،  اآلَن،  مملوٍء  شبَه  الكّراُس  صاَر  لقد 

ًة حقًا! هذا رائع ... لقد قرأُت كتبًا كث�ي

إعــداد: كنينة دياب-سوريا
ن عيىس-سوريا رسوم: مادل�ي
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ِد  السيِّ والدِة  بعد  بِه  العمُل  َبدأ  الذي  التقويُم  هَو 
الَمسيِح عي� )عليِه السالُم(، وهَو التقويُم المعموُل 
قويِم  ِة. واِضُع هذا التَّ ِة والعالميَّ ِ الدوِل العربيَّ

َ ي أك�ث
بِه �ن

طلقت 
ُ
أ د 

َ
وق  ، الصغ�ي ُدنِسيوس   ُّ ي رم�ن

َ
األ الراِهُب  هَو 

والتقويُم   ، ُّ ي الغر�ب التقويُم  ِمنها:  عديدٌة  أسماء  عليِه 
 ِإىل غريغوريوس 

ً
, والتقويُم الغريغوريُّ نسبة ُّ المسيِيي

. َ ي القرِن السادس َعرسش
َ الذي قاَم ِبتعديلِه �ن الث َعرسش

َّ
الث

17



ٌماما، أتم�نّ أن
ة  تكوَن لدينا ِقطَّ

ة نَرّبيها َ  َصغ�ي

رجوَك
َ
بابا، أ

 مثل 
ً
ريُد قّطة

ُ
 أ

رزان

ي 
َ �ن ال أحبُّ الط�ي

القفِص، َسيكوُن 
وحيدًا وحزينًا

 ُ ح�ن
ُ
إذن .. َسأ

ياِن معًا 
َّ
ين يتسل ط�ي

داِن معًا  ويغرِّ

أوه.. سيكوُن
 ذلَك َرائعًا حّقًا، شكرًا 

لَك يا بابا

وإذا كاَن لدى
نَّ 

َ
ي أ  فهذا ال َيع�ن

ٌ
 رزان قّطة

علينا تقليَدها

و َيكوُن لدينا 
َ
ما رأيِك ل

ي 
َفٍص �ن

َ
ي ق

ُعصفوٌر نضُعُه �ن
فِة؟ الرسش

أنا موافقة

وستجديَن 
نَ  ث�ي حدِّ

ُ
َشيئًا مختِلفًا ت

زميالِتِك عنه 

تمت

، ال ي َحبيب�ت
طّباُء بوجوِد 

َ
 َينصُح األ

ي البيوِت؛ إذ
القطِط �ن

تسّبُب بعَض 
األمراض

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

وعند العشاء..
رجوَك

َ
بابا، أ

رّبيها 
ُ
 ن

ً
ح�ن لنا قّطة

َ
 أ

ي البيِت
�ن

وكيَف 
خطرت لِك هذِه

الفكرة؟

َدْيها 
َ
ي رزان ل �ت

َ
َزميل

نا َكْيَف 
َ
ْروي ل

َ
 َوُكلَّ َيْوٍم ت

ٌ
ة ِقطَّ

ْطِعُمها
ُ
َعُب َمَعها َوت

ْ
ل
َ
ت

الــــعــدد الرابع والستون18



شعـر: جليل خــزعـل-العراق
-لبنان ي

رسم: فاطمة ما�ن

ل ال تتعجَّ
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ضفدع
 frog

لسان
       tongue 

عني
  eye

ساق
   leg

رأس
    head

أكتب معاني الكلمات:

 clap ............ broad bean .............

dog .............clown ........... 

الضفدع الطائر

الــــعــدد الرابع والستون20



اختار الضفدُع )frog( لنفسه 
مكاناً ليقف في الظل على ضفة 
البركة )pond( وبحركة مفاجئة 

أخرج لسانه )tongue( الطويل 
والتقط حشرة )insect(, ثّم قفز 
)jump( قفزة طويلة أوصلته إلى 

ورقة لوتس في وسط البركة، وقف 
الضفدع معجبًا بنفسه وهو يفّكر 
)think(: يا لي من ضفدع ماهر في 

 )legs( القفز، من مثلي ميلك ساقني
قوّيتني تطيران )fly( إلى األعلى، 

وفي حلظات شروده ملح بطرف عينيه 
)eyes( اجلاحظتني حركة فوقه 

)bird(  فالتفت إليها فإذا هو طائر
حّلق من غصن إلى آخر

فّكر الضفدع في نفسه: أنا أيضاً 
أستطيع أن أقطع مسافًة أطول 

بقفزة واحدة، هذا ليس صعبًا على 
ضفدع قوّي مثلي

وتأّهب الضفدع للقفز وانطلق 
نحو األعلى بكل قّوته دون أن 

ياُلحظ غصن الشجرة الذي كان 
فوق رأسه )head( فارتطم به 

)water( وسقط في املاء
سبح الضفدع عائداً إلى 

الضّفة وأشغل نفسه 
بالتقاط احلشرات  لعّله

 ينسى  ألم رأسه.

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

    hair

 pants

  face

  mouth

pendulum  ..........  

  poison   ............ 

Paths   .............. 

    nose

  ear

money    .............  
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)ُقرنوب( وصندوق األماني
-العراق                                                     رسوم: عمر طالل-العراق سيناريو: مرتصن الحمامي

ي  ب�ن خرائِط  عىل  من  مخفّيٍة  غابٍة  ي 
�ن

ِ تسّم )غابة الحشائِش الزرقاِء(... الب�ش

ٌ أبواُه يحرصاِن  قرنوب أحُد سّكاِن هذِه الغابِة ، قزٌم صغ�ي
ًا عىل أن يكوَن ف�تً صالحًا يتحّمُل المسؤولّية. كث�ي

ي نوٍم عميق
بعد دقائَق، بدأ قرنوب يغّط �ن

نِ ، يصنعوَن  تعيُش قبائُل األقزاِم منذ آالِف السن�ي
رى ويمارسوَن حياَتهم بمنتىه النشاط. 

ُ
لهم ق

هل 
صففَت مالبَسَك 

يا)قرنوب( ؟

كم أتم�نّ أن
ً عن

ّ
ي ُمستقل

 أعيَش حيا�ت
ي وأّمي وأوامرهما  أ�ب

ُت لَك  أحرصن
 ِ كأسًا من عص�ي

تقال ال�بُ

ي ال أحبُّ 
ولك�نّ

تقال  َ ال�بُ عص�ي

البدَّ أن 
َبُه؛ إّنُه مفيٌد جدًا  ت�ش

لألقزاِم الصغار

من كاَن
 صديُقَك الذي لعبَت 

معُه أمس؟
ال تضحك 

ي الشارِع 
بصوٍت عاٍل �ن

يا )قرنوب( 

لماذا مصباُح 
ي 

غرفتَك مّتقد �ن
وضِح النهار ؟

طق طق
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ولكن فجأة...

! من أنت   يا إلىهي
يا عّم؟ وماذا 

تريد؟

سأعطيَك صندوَق
 األمنّياِت، وفيِه ثالُث بيضاٍت.. 

الحمراُء: تمنُحَك الُقدرَة عىل فهِم لغِة 
الحيواناِت والتحاوِر معها...

الصفراُء: تحّوُل 
رسوماِتَك إىل حقيقٍة، أّما 
َك إىل أيِّ 

ُ
الزرقاُء فستحّول

حجٍم تريد...

 عليَك أن تكَ�
 بيضٍة منها عند 

َ
 أّية

وِق الشمِس لتستفيَد  �ش
من طاقِتها لمدِة يوٍم 

واحٍد فقط
ياه .. لقد كاَن 

مًا! آِه لو كاَن 
ُ
ُحل

حقيقة

سأعوُد إىل النوِم، 
َّ أن استيقَظ  َعىَلي

ي الغد
رًا �ن

ّ
مبك

ماذا؟! 
صندوُق األمنّيات؟! يا 

، إذن لم أكن  إلىهي
أحلم

بل
مق

ِد ال
عد

 ال
ني � 

ُ ّية
بق

ال

 خذ الكأَس
ي  ُه وحّقق ىلي أمني�ت

َّ
 كل

ي العيِش بعيدًا عن 
�ن

والديَّ إذا كنَت محّقَق
ّ فعًل ي

األما�ن

، ّ ي
أنا )سمسم(، ُمحّقق األما�ن

ي العطُش   كنُت ماّرًا بقريِتكم وقد أصاب�ن
ِ برتقاٍل فأتيت،   عص�ي

َ
وشممُت رائحة

؟  من العص�ي
ً
ي رشفة بكم تبيُع�ن

سسشششش

ي اللحظِة التاليِة، شعَر قرنوُب 
�ن

أّنُه أفاَق من نوٍم عميٍق
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الفلفل

الــــعــدد الرابع والستون24



25
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إعداد ورسوم: خالد المعموري-العراق
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شعر: حيدر رّزاق شمران-العراق
-العراق ي

ّ
رســـــــــم: مـــــهـــا طــــالـــــــب مك ِم

ّ
َّ عىل التعل �ي

ي قـــــــــــــرأُت فــــي مكــــــتــب�ت
ٌ
إن الصـــــــــــــــالَة رحــــَمــــــــة

ي والصــدَق لـــن يخذل�ن
ِحـــــــبَّ إخــــــــــوتــــــــي

ُ
وأْن أ

ٌ
ي عـــــــــــــــــــــــــاليــــــــــــــة وهـــّمــــــــ�ت
ن دعـــــانا للهــــــدى حـــــــــــ�ي
ي هيا اهتفوا

يــــــــا إخو�ت
ِم 

ُّ
حــــــيَّ علـــــــــى التعــــــــــــــــــــل

مــــــي
ّ
وقــــــــــــــال لــــــــي ُمــــــعل

َعِم ُ النِّ والصــــــــــــوَم خـ�ي
والكـــــــذَب باُب النــــــَدِم
وكــــــــــــلَّ فــــــــــرٍد ُمسلـــــــــِم

إلــــــى الّرســـــــــــوِل تنتىمي
ِم والِعلـــــــــــــــــــم والتَقـــــــــــــــــدُّ
ـــِم

َ
بكـــــــــــلِّ َصـــــــــــــــــوٍت وف

ـــــِم
ُّ
حـــــــــــــــيَّ علـــــــــــــــى التعل

الــــعــدد الرابع والستون30
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فكرة ورسوم: فراس صاحب-العراق

تّمت


