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متتمتت

هاهاها
يالَك ِمن قبيح!

انظر 
إىل وجِهِه
هاهاهااا

ُبُكم سأ�ض
ار ها األ�ش أيُّ

هاهاهاها اهربوا ...

ُهم
ّ
، إن ي

اهدأ يا صدي�ق
وا

َّ
َك لكي يتسل

َ
ُيغضبون

ويضحكوا أك�ث

ها األوالُد أيُّ
ًا   كب�ي

ً
أنُتم ترتكبون خطأ

وذنبًا عظيمًا، إنَّ إيذاَء
اآلخريَن قبيٌح جدًا

لذا عليُكم
االعتذاُر من هذا 

الف�ق حااًل

لقد
 نّبَهنا قن�ب

 إىل َخطئنا

نحُن نعتذُر 
ًا منَك كث�ي

نأسُف
إلزعاجك، ولن

كّرَر ذلك
ُ
ن

ضٌ ُه سم�ي
ّ
إن

وبليٌد أيضًا
هاهاها
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ي األعّزاء 
                      السالُم عليُكم أصدقا�ئ

ه
ُ
 هللِا وبركات

ُ
                             ورحمة

إيذاُء   َ  جدًا، هي
ً

أنَّ لدى بعِض األطفاِل عادًة سيئة الحظُت 
أن  أجِل  من  السنِّ  صغاِر  أو  المر�ض  أو  الضعفاِء  األطفاِل 

ِتِهم. وا بأذيَّ َّ
يضحكوا عليهم ويتسل

هم   َ غ�ي يؤذوَن  ضَ  المشاكس�ي األطفاِل  بعَض  أشاهُد  عندما 
أن  أحاوُل  منُهم،  األشياِء  برسقِة  أو  ِب  بال�ض أو  باالستهزاِء 
ُ قادٍر عىل حلِّ  ي غ�ي �ض

َّ
َل ألمنَعهم من ذلك، وإذا وجدُت أن أتدخَّ

ٍ يستطيُع  ِم أو إىل أيِّ شخٍص كب�ي ِّ
 فورًا إىل المعل

ُ
ئة.المشكلِة، ألجأ ضَ من ممارسِة هِذِه األفعاِل السيِّ أن يمنَع هؤالِء المشاكس�ي

، ويعاقُب هللُا تعاىل عليها عقابًا شديدًا؛ 
ٌ

إنَّ هذِه العادَة ذميمة
ُب األذى لألشخاِص الضعفاِء، لذا روَي عن اإلمام  سبِّ ُ

ها ت
َّ
ألن

الضعيِف  ظلُم  قاَل:  ُه 
َّ
أن السالم(  )عليه  طالٍب  ي  أ�ب بن   ٍّ عىلي

أفحُش الظلم. 
هِذِه  مثِل  ِب  بتجنُّ أنصُحُكم  أصدقاُء،  يا 
ِة طريقة،  األفعاِل، ومساعدِة الضعفاِء بأيَّ

ي ذلَك ثوابًا عظيمًا من هللا.
ألنَّ �ض

 . ض                              وُدمُتم ساِلم�ي
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رسوم: مها طالب مكي/العراقإعداد: حمّمد باقر مجيل/العراق

شابٌّ  يعيُش  ِة كاَن  الصغ�ي الُقرى  إحدى  ي 
�ض

ي مستوصِف القريِة، 
ٌب، يعمُل صيدالنّيًا �ض طيِّ

ِة  الطّبيَّ األموِر  ي 
�ض ُه 

َ
ون يستش�ي ُه 

ُ
ان ج�ي وكاَن 

المساعدِة  بتقديِم  يبخُل  ال  وهَو  البسيطِة، 
ُه.

ُ
والّنصيحِة لمن يسأل

يحاوُل   ُّ ي
الصيدال�ض الّشابُّ  كاَن  ليلٍة  ذاَت 

وَم وقد تأّخَر الوقُت، وإذا بِه يسمُع طرقًا  النَّ
الباِب، فذهَب مهرواًل ليفتَحُه،  شديدًا عىل 
 َ الصغ�ي أخاُه  ُيسِنُد  أحُدُهما   ، ضِ �ي

َ
رُجل فوجَد 

ببطِنِه،  ُممِسٌك  وهَو  األلِم  مَن  يُ�ُخ  الذي 
ُهما عن األمِر، 

َ
ُهما إىل البيِت فورًا، وسأل

َ
فأدخل

 يوٍم، 
ُ

ُه بدأ يشُعُر بألٍم منذ
ّ
ُه المريُض أن َ فأخ�ب

ثّم بدأ يزداُد شيئًا فشيئًا ح�قّ عاَد ال ُيحَتَمُل، 
ي السوِق قبَل ذلَك، فلم 

ُه تناوَل عشاَءُه �ض
َّ
وأن

ُه 
َّ
ألن عالجًا؛  لُه  يجَد  أن   ُّ ي

الصيدال�ض يستِطع 
باإلحراِج  شعَر  لكّنُه  المرَض،  ُيشّخص  لم 
أماَمهم،  جاهاًل  يبدَو  أن  ُيرد  ولم  ديِد،  الشَّ
ِم  للتسمُّ  

ٌ
نتيجة األلَم  إّن  ببساطٍة  فقاَل 

ي الّسوِق، وطلَب 
ُه �ض

َ
بالطعاِم الفاسِد الذي أكل

إىل   
ً
إضافة للمعدِة  أقراصًا  يتناوَل  أن  إليِه 

، فذهَبا شاكَريِن. ض يــــَح يوم�ي ، وأن يس�ق ض الل�ب
 ِّ ي

الصيدال�ض إىل   ُ األك�ب األُخ  جاَء  ضِ  يوم�ي بعَد 
ًا، فقد كاَن األمُر أسوأ مّما قّدَرُه،  ُيعاِتُبُه كث�ي
جراحّيٍة  عملّيٍة  إىل  المريُض  احتاَج  وقد 
ًا  ُّ كث�ي ي

الصيدال�ض فاعتذَر   ، يش�ض لكي  عاجلٍة 
ُه أخطأ التقديَر. قال لُه الرجُل: لقد جئنا 

ّ
ألن

لدينا  يكن  ولم  مّنا  قريٌب  َك 
ّ
ألن وقَتها  إليَك 

عليَك  كاَن   ، المستش�ض  إىل  نا 
ُ
توصل سّيارٌة 

َك ال 
ّ
ص المرَض وأن شخِّ

ُ
َك لم ت

ّ
نا بأن َ خ�ب

ُ
أن ت

 . ي
أ�ض موِت  ي 

�ض سببًا  تكوُن  فقد كدَت  تعلُم، 
أن  وهو  ُمهّمًا،  درسًا   ُّ ي

الصيدال�ض َم 
َّ
تعل هكذا 

ُه ال يعلم.
ّ
َف بأن يع�ق

خطُأ الصيدالنيّ
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إعداد: حمّمد باقر مجيل/العراق
رسوم: حسني اجلاسم/العراق

هللِا  فيه رسوُل  قال  الكراِم،  الصحابِة  من  هَو 
أْن  ّ�ُه  »من  م(: 

ّ
وسل وآِلِه  عليِه  هللُا  )صىل 

ينُظَر إىل رُجٍل يسبُقُه بعُض أعضائِه إىل الجّنِة 
فلينُظر إىل زيد بِن صوحان«، وهو كذلَك من 
ي طالٍب )عليِه  ٍّ بِن أ�ب ضَ عىلي ِ المؤمن�ي أصحاِب أم�ي
ُشجاعًا،  ومقاتاًل  بارزًا  خطيبًا  وكاَن  السالُم(، 
إىل   َ ي

�ض
ُ
ن وُحماِتِه.  ضَ  المؤمن�ي أم�ي  أنصاِر  ومن 

ي عهِد ُعثماَن بِن عّفان مدًة من الزمِن، 
الشاِم �ض

الثائريَن عىل ُحكِم عثماَن  ثمَّ أصبَح من قادِة 
ي 

�ض ٌف  ّ مرسش موقٌف  له  وكان  الكوفِة،  أهِل  من 
حرِب الجمِل )سنة 36 ـه ( إذ استشهَد فيها، 
ضَ  ح�ي السالُم(  )عليِه  ضَ  المؤمن�ي  ُ أم�ي لُه  فقال 
قد  زيُد،  يا  هللُا  »رحَمِك  رأِسِه:  عند  جلَس 

كنَت خفيَف المؤونِة عظيَم المعونة«.

الخطيب البارز:

زيد بن صوحان
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هللا! ما 
َأطيَب هذِه 

الرائحة

التغّيات الفيزيائية

ُ برتقاٍل لذيذ ل، َعص�ي فضَّ
َ
ت

ي  شكرًا لكّن�ض
جاِت عىل 

ّ
ُل الُمثل فضِّ

ُ
أ

العص�ي

ي أردَتانتظر دقائق إذن جاُت ال�ق
ّ
فّضل، هِذِه المثل

َ
ت

كيَف َعملَت ذلَك برسعة؟

جاِت 
ّ
لُتُه إىل قطعٍة من المثل حوَّ

ي
يا�ئ ض ّ ف�ي .. لقد انقطَع التّياُر بالتجميد، وهذا تغ�ي يا إلهي

ُّ فجأة ي
الكهربا�ئ

ال بأّس، عندي
 ُهنا

ٌ
 َشمعة

جميل.. أحسنت

؛ ألنَّ ماّدَة الِعطِر  ّ ي
يا�ئ ض ٌ ف�ي ّ غ�ي

َ
ُر ت التبخُّ

لت من الحالِة  حوَّ
َ
ّ بل ت لم تتغ�ي

السائلِة إىل الحالِة الغازّية

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

جّيد

َر الِعطِر السائِل  َبخُّ
َ
إنَّ ت

ساعَد عىل انتشاِر هِذِه 
الرائحة



 تذوب
ُ
بدأت الشمعة

ّ ي
عاَد التّياُر الكهربا�ئ

لقد بدأ الزبُد بالذَوباِن، 
ٌّ أيضًا ي

يا�ئ ض ٌ ف�ي ّ غ�ي
َ
وذلَك ت

اِت  ُّ ال تنَس أنَّ التغ�ي
 تشمُل االنجماَد 

َ
يائية ض الف�ي

ر والذوباَن والتبخُّ

.. ي
ًا يا صدي�ق وأخ�ي

أحسنَت يا بسيط، 
 الكعِك؛ لرسعِة 

َ
تستحقُّ ِقطعة

استيعاِبك

وبمناسبِة عودِتِه

عدُّ لَك 
ُ
سأ

قالَب كعٍك لذيذ

ٌآآآه..
 الزبدِة طّيبة

ُ
رائحة

ا  جدًّ

 الماّدِة 
ُ
ُ حالة َّ تتغ�ي

عندما تكتسُب حرارًة 
أو تفقُدها

وال تنَس أنَّ ذوباَن الشمِع 
ي 

ٌّ أيضًا يا صدي�ق ي
يا�ئ ض ٌ ف�ي ّ تغ�ي

بسيط

بكلِّ تأكيد

ت
تم
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ال  رقيٍق:  بصوٍت  وقالت   
ُ
الَبَجعة ابتسمت 

واحدًا،  لونًا  أملُك  فأنا  سعيدٌة  ي  �ض
َّ
أن أعتقُد 

خرى من الغابِة وراقب 
ُ
اذهب إىل الجهِة األ

المتالِكِه  سعادًة   ُ أك�ث البدَّ  فهَو  الطاووَس 
ًة بّراقة. ألوانًا كث�ي

الذي  الطاووِس  نحَو  ُمّتجهًا  الغراُب  طاَر 
ها  ٌ أيُّ ي بزهٍو فقاَل لُه: صباُحك خ�ي كاَن يم�ش

ُن. الطاووُس الملوَّ
ُب. ها الغراُب الطيِّ -صباُحَك نوٌر وسعادٌة أيُّ

ابًا 
ّ

َك تملُك ريشًا جذ
َّ
-أنَت طائٌر محظوٌظ ألن

ُ الطيوِر سعادًة وأريُد  َك أك�ث
ّ
وملّونًا، البدَّ أن

أن أعرَف كيَف يكوُن شعوُر السعادِة هذا؟
وقال:  ريَشُه  نفَش  وقد  الطاووُس  ابتسَم 

إذ  ِة،  البح�ي أماَم  الغراُب يقُف عىل غصِن شجرٍة  كاَن    
ها يراقبونها 

َ
 البيضاُء تسبُح وجميُع الناِس حول

ُ
كانت الَبَجعة

بانِبهاٍر.
طاَر الغراُب نحَو الَبَجعِة البيضاِء وقاَل لها: مرحبًا يا بيضاُء، 

ُب. ها الغراُب الطيِّ فقالت لُه: أهاًل بَك أيُّ
اللوَن  هذا  تملُك   

ٌ
بجعة لها:  وقاَل  باإلحراِج  الغراُب  شعَر 

ي قّمِة 
ها �ض

َّ
ها البدَّ أن

َ
َّ الذي يجذُب ُكلَّ من حول ي

األبيَض الن�ق
السعادِة، وأنا أريُد أن أعرَف كيَف يكوُن الشعوُر بالسعادة؟!

إعداد: خولة علي حمّمد/سوريا        رسوم: مهّند حسن/العراق

الغراب السعيد
حكايٌة من الرتاِث األفريقي

1

2
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ُ الطيوِر سعادًة فأنا ال أجذُب  ي أك�ث
ي ال أعتقُد بأ�ضِّ �ض لكنَّ

 ِ َ من الناِس، لكنَّ الببغاَء بتقليِدِه أصواَت البرسش الكث�ي
ضَ  اُت األطفاِل ويضحكوَن مستمتع�ي ُه عرسش

َ
يجتمُع حول

. ي
ُ سعادًة م�ضّ فهَو أك�ث

طاَر الغراُب ُمّتجهًا نحَو الببغاِء، ووقَف قرَب النافذِة 
ي وضَع فيها قفُص الببغاِء، وقاَل لُه: كم أنَت سعيٌد  ال�ق
ها الببغاُء فأنَت الطائُر الوحيُد الذي يستطيُع تقليَد  أيُّ
ابًا، أّما أنا 

ّ
، ويمتلُك ريشًا ملّونًا وشكاًل جذ ِ صوِت البرسش

ي 
َك أسعُد طائٍر �ض

َّ
، البدَّ أن ّ ي وينجذُب إىلي �ض فال أحَد ُيحبُّ

العالِم.
ي هذا 

ُهنا �ض أكوَن  أن  الببغاُء وقاَل بحزٍن: قبَل  أطرَق 
ُش عن السعادِة.... القفِص كنُت مثلَك طائرًا ُحّرًا يفتِّ

 ُ درُك كم كنُت سعيدًا عندما كنُت مثلَك أط�ي
ُ
واليوَم أ

من  أشاُء  وم�ق  أشاُء  من   
ُ

وأحّدث لغصٍن  غصٍن  من 
ي البعيدة. ي غاب�ق

الطيوِر �ض
يشعُر  وهو  السماِء  ي 

�ض بعيدًا  طاَر  ثمَّ  الغراُب  ابتسَم 
ي حياِتِه بطعِم السعادِة.

ِل مرٍة �ض ألوَّ

َ منهم ك تشعُر بالسعادِة أك�ث
ّ
عجْب بما لدى اآلخرين من أشياء، فلعل

ُ
ال ت

3
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إعداد: تامر عبد الحميد/مصر

تصميم: شريف محمود/ مصر
النجوم النيوترونّية هي أثقُل األجسام في الكون ألن 

كثافتها عالية جدًا، إذ يبلغ وزن مقدار ملعقة شاي من 
المادة المكونة لهذه النجوم أكثر من 100 مليون طن.

البحيرات الجوفية:
من عجائب الطبيعة 

)البحيرات الجوفية(، وهي 
بحيرات توجد تحت سطح 
األرض، وترتبط بالكهوف أو 
بالمستودعات الطبيعية 
للمياه الجوفية أو ينابيع 

المياه قليلة الملوحة. 
وأكبر بحيرة جوفية في 
العالم هي كهف )نَفس 

التنين( بناميبيا، حيث 
تبلغ مساحتها حوالي 

20,000 مترا مربعا.

1

2

نجوم نيوترونية:

في مدينة )غروتفونتاين( بناميبيا يوجد )نيزك هوبا( 
وهو أكبر نيزك معروف، إذ يزُن 66 طّنًا في قطعة 

واحدة، ولم ينكسر عند ارتطامه باألرض، ويعد 
كذلك أكبر قطعة حديدّية طبيعّية على األرض، 

ويقّدر العلماء أنه هبط على كوكب األرض منذ أكثر 
من 80 ألف عام.

نيزك هوبا:

ظاهرة غريبة:
ظاهرة غريبة ال يمكن رؤيتها سوى في 
غابات األمازون التي تمتلئ بالعجائب، 

وهي أنه يمكنك هناك أن ترى قوس ألوان 
الطيف يتشكل حول قرص الشمس.

3

4
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سحلية البازيليسق:

سحلية البازيليسق يمكنها أن تمشي على 
المياه؛ وذلك ألّنها خفيفة الوزن جدًا، كما أنها 

سريعة، وهذا يساعدها على لمس سطِح 
الماِء بخّفة وسرعة والسير فوقه.

)حشرة األوراق المتحركة( توجد في جنوب 
آسيا وجنوب شرق آسيا وأستراليا، وهي تشبه 

أوراق األشجار إلى حد كبير، وبعض أنواعها 
على حوافها عالمات عّض، وعندما تمشي 

تقوم بحركات ذهاب وإياب فتظهر وكأنها 
ورقة تتحّرك بفعل الرياح، وهكذا ال تميزها 
الحيوانات المفترسة عن األوراق الحقيقية.

حشرة األوراق المتحركة:

نقار الخشب:

أقوى المناقير في عالم الطيور هو منقار 
)نقار الخشب(، فقوة ضربته تعادل اصطداما 

بسرعة 21 كم في الساعة، ويستطيع أن 
يضرب ما بين 10 و20 ضربة في الثانية الواحدة، 
ودماغه مغلف بمحفظة هوائية تحميه من 

االرتجاج أو االصطدام بالجمجمة، ويلتف لسانه 
للداخل ويعمل كممتصٍّ للصدمات.

8

شجرة »باوباب« أحدى أغرب األشجار في 
العالم؛ فطولها قد يصل إلى ثالثين 
مترًا، ومحيط جذعها ال يقل عن اثني 
عشر مترًا، وهي تستطيع تخزين مئة 
وعشرين ألف لتر من المياه فيها؛ لذا 

ُتسمى بالشجرة الزجاجة، وتحتوي ثمارها 
على كميات من الكالسيوم أضعاف 

الموجودة في الحليب الطبيعي.

شجرة باوباب:

6

7

5
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َل الحليُب إىل  عندها تحوَّ
بيَض يميُل

َ
قطِع ِقشطٍة وسائٍل أ

ي ِمصفاٍة 
 لالصفراِر. وضعُت المزيــــَج �ض

 
ً
 صافية

ُ
ائُل وبقَيِت القشطة َل السَّ ض ناعمٍة، ف�ض
ها؛

َ
 قلياًل، اصنعوا مثل

ً
ُمَتماسكة

َ لذيذٌة جّدًا فِهي

َب ِإعداَد  جرِّ
ُ
ن أ

َ
ردُت أ

َ
أ

َحت ىلي  ي البيِت كما �ش
»القشطِة« �ض

ٍة  . فوضعُت الحليَب عىل ناٍر قويَّ ي �ق
َ
الفكرَة خال

مَّ بعَد قليٍل وضعُت 
ُ
ي البدايِة، ث

�ض
بيِض

َ
ًة من الَخلِّ األ  صغ�ي

ً
ملَعقة

 فوَق الحليِب. 

 هللِا 
ُ
ي العزيزة، السالُم عليِك ورحمة صديق�ق

ُه.
ُ
وبركات

 
َ

ث التحدُّ حبُّ 
ُ
ت ة« 

َ
هل

َ
»ن ي  َصديَق�ق

 
َ
إضاعة حبُّ 

ُ
أ ال  نا 

َ
وأ َطوياًل.  بالهاِتِف 

و 
َ
 كتابًا أ

َ
قرأ

َ
ن أ

َ
ي أ الَوقِت هكذا. ِإذ ُيمِكُن�ض

ي ِإعداِد 
و �ض

َ
رتيِب الَبيِت أ

َ
ي ت

ّمي �ض
ُ
ساعَد أ

ُ
أ

ي 
ي �ض خ�ق

ُ
ساعَد أ

ُ
الطعاِم،  كما يمكُن أن أ

األلعاِب  ممارسِة  و 
َ
أ القصص،  ِقراءِة 

ُر  فكِّ
ُ
أ ِبما  ي  لَصديَق�ق لَمحُت 

َ
أ التعليمّيِة. 

د 
َ
ق كوَن 

َ
ت ن 

َ
أ رجو 

َ
َوأ ِمنها،  رُت 

َ
َواعَتذ فيِه 

 . ي
غَضَب ِم�ضِّ

َ
ن ت

َ
مَر دوَن أ

َ
َمت األ فهَّ

َ
ت

إعــداد: كنينة دياب/سوريا
ن عيىس/سوريا رسوم: مادل�ي
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1- البلوغ. 2- العقل، إذ ال يصحُّ الصوم 
غمي 

ُ
أ ممن  يصح  ال  المجنون، كما  من 

عليه   3-الطهارة    4- عدم السفر  
يكوَن  أن ال  أي  الصيام،  القدرة عىل   -5

اإلنسان مريضًا مثاًل.  
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ي  سأرافُق زو�ب
، هل  إىل الُمستش�ض
ي إبقاُء رزان  يمكُن�ض

عندكم؟

وأنا سأحكي 
لُكما قصصًا جميلة

العبا معًا
عدُّ لكما 

ُ
وسوَف أ

حلًوى لذيذة

المهم أن
ي ال تخّرب ألعا�ب

أهاًل ِبِك
 يا رزان، تفّضىلي

، أبوها ي حبيب�ق
 مريٌض، وسنحاوُل أن 
ي هذا 

َف عنها، �ض نخفِّ
ٌ ثواٌب كب�ي

بالتأكيد، إنَّ 
رزان ودالل صديقتان 
وستلعباِن معًا، نتم�ضَّ 

 لزوِجِك
َ
السالمة

ماما، كيَف 
سنلعُب معًا؟ أنا ال 
ريُد أن أشارَك أحدًا 

ُ
أ

ي  ي ألعا�ب
�ض

ي
ال تخا�ض

يا رزان، سندعو هللَا أن 
َ والَدِك، وهللُا ال يخّيب  ي

يش�ض
دعاَء األطفال

هّيا.. ُكلَن 
الحلوى أثناَء سماِع 

قصِص فّضة 
الجميلة

شكرًا لكم،
 لقد ُعدنا إىل البيِت 

ي  أفضُل  وزو�ب
اآلن

حمدًا هلِل 
عىل السالمِة

؟ ي كيُف حاُل أ�ب

الحمُد هلِل، 
هم 

َّ
وشكرًا لدالل وأهِلها ألن
ي الحزن

فوا ع�ضّ خفَّ

ي
ال تخا�ض

ي هو بخ�ي   حبيب�ق
اآلن

تّمت

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

ض وبعَد ساعَت�ي

الــــعــدد الحادي والستون16



شعر: جليــل خـزعل/العراق

رسم: فاطــمـة مــايض/لبنان
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األلوان السحرية

ُمحيط
 Ocean 

َجيب
   Pocket 

الــــعــدد الحادي والستون18



عثرت لُبنى في سرداِب املنزِل house على علبٍة ألقالمٍ ملّونٍة، فتحتها لترى 
أوراقاً  وأحضرت  لغرفتها  أخذتها  بها،  فأُعِجبت كثيراً  التي حتتويها،  األلوانَ 

ووضعتها على لوحة الرسم، كانت تودُّ أن ترسَم قّطًة Cat  تلعُب بالُكرة .
اللون  قلم  حملت  جميلًة،  قّطًة  سأرسم  وقالت:  املشهِد،  بتخيُِّل  بدأت 
األخضر green وبدأت في الرسم ..فرأت الرسمَة تكتمل لوحِدها من دوِن أن 

حترّك إصبعاً واحداً.
انبهرت لبنى مما حدَث ولم تُصّدق ما رأتُه، فقد كان املشهُد دقيقاً كما تخّيلَُه 

عقلُها.
أحضرت ممحاةً eraser وحاولت أن متحو الرسم لكّنُه كانَ ُملتصقا وال متكن 
جنومٍ  وسط  جميالً   Moon قمراً  سأرسُم  وقالت  أخرى  ورقة  وضعت  إزالتُه، 

متأللئٍة في السماء sky، ومرّةً أخرى رُِسَم املشهُد لوحِدهِ كما تخّيلتُه.
فقالت : حقاً إّنها علبُة ألواٍن سحرّيٍة Magic وليست عادّية.

عادت إلى السرداب وفتحت الباَب ببطءٍ، وراحت تتساءُل عن سرّ األلواِن، كانت 
في القبوِ لوحاُت رسمٍ معّلقة  على اجلدار قام جدها grandfather  برسمها.

بحثت جّيداً فعثرت على رسالٍة Message، فتحتها وبدأت تقرأ فيها ما كتبه 
تُستعَمَل  أن  األلوان يجُب  إن هذه  قائالً:  السحرّية  األلوان  جدُّها حول علبة 

للرسم واملتعة وليس خلداِع الناس والكذب lie عليهم.
فهمت لبنى أّنها يجُب أن ال تخدع الناس وتّدعي أّنها هي من رسم اللوحات؛ 
لذلك أعادت العلبة ملكانها في السرداب ولم تستعملها إال عندما تريُد املرح.  

/لبنان ض رباعي إعداد: حنان مهدي/الجزائر    رسوم: حس�ي

رقم
 Number

ِسحر
 Magic
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سيناريو: مرتضى الحمامي/العراق      رسوم: أحمد حافظ/مصر  ّ ي المركز الصحي
أرجوك�ن

ي  يا دكتور، دع�ض
 أذهب اآلن

انتظر قلياًل 
 البدَّ من االطمئناِن

 عىل صّحِتك
 

تأّخرُت عن
ًا،  ِل كث�ي ض  الم�ض

ماذا أفعل؟

َ منبعد نصِف ساعة ي
كم ب�ق

ِصَل 
َ
 الوقِت ح�قّ ن
يا أستاذ ؟

ي سمعُت ليَت�ض
ي ولم أذهب  كالَم أ�ب

للمباراة

ُيا إلهي لقد
 انفجرت عجلة

الحافلة

وَن  ًعرسش
دقيقة

 بإذِن هللا 

ملخص ما سبق: قرر ياسر أن يشترك في مباراة 
كرة القدم من دون علم والديه، وقد تعرض إلصابة 
شديدة أثناء المباراة، وتم نقله إلى المستشفى 
البيت إلى  العودة  في  تأخره  إلى  أدى  مما 

الــــعــدد الحادي والستون20



سوَف
نتأّخُر بسبِبها

، يا إلهي
رى ماذا حلَّ 

ُ
 ت

ي؟ بَصغ�ي

ي
ال تقل�ق

ي
سوَف نجُدُه �ض

المدرسة

عظيم

الباُب 
 
ُ
ٌمغلٌق، والمدرسة

ها الحارُسفارغة أرجوك أيُّ
افتح الباب 

من
 الطارق؟

الطف بنا
 يا هللا

ابُننا لم 
يُعد ح�قّ اآلن

ولكنَّ
 

ُ
 الدواَم انته منذ

 ! ض ساعَت�ي

أم يا�
 تمالكي نفَسِك،

يا إلهي

ي العدِد الُمقِبل
 �ض

ُ
البقّية

لديَك رقُم 
ي إذا 

�ض ، أخ�ب ي
هات�ض

علمَت شيئًا

صيَبت
ُ
لقد أ

، يجُب  ٍّ ي بانهياٍر عص�ب
أن آخذها للمستش�ض 

فورًا

21



الــــعــدد الحادي والستون22



23



الــــعــدد الحادي والستون24



25
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إعداد ورسوم: خالد المعموري/العراق
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/العراق ي شعر: سجاد الحسي�ض
رسوم: قحطان الطالع/سوريا

نورٌ من حياةِ اإلمام
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فكرة ورسوم: فراس صاحب/ العراق

تمت


