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االمام علي ابن أبي طالب 

ــجاَعُة َصْبــُر ســاَعة  الشَّ

ْهُر بَْيَ طَيّاتِِه ِبشاراٍت َوِبشاراٍت،  يَْحِمُل لَنا َهذا الشَّ

املُْؤِمِنْيَ  أَِمْيِ  َمْولِِد  ِعيِْد  إِىل  االنِْتصاِر،  ِعيِْد  ِمْن 

الُم  السَّ َعلَيِْه  الُحَسْيِ  االماِم  َوَولََديِْه  الُم،  السَّ َعلَيِْه 

الُم، َوَحِفيِْدِه االماُم  َوأيَب الَفْضِل الَعبّاِس َعلَيِْه السَّ

الُم. ّجاُد َعلَيِْه السَّ السَّ

إِىل  أَْهلُنا  عاَد  أَْصِدقايئ،  يا  ْهِر  الشَّ َهذا  ِمثِْل  يف 

ْجعاِن،  ِة املُقاِومَي الشُّ ياِر راِفعي الرُّؤوِس، ِبِهمَّ الدِّ

َوما َحَملُوُه ِمْن إِراَدٍة َوتَْضِحيٍَة َوإِمياٍن.

يَوَمها كانَْت َثَرَُة َشهاَدِة املُجاِهِديَْن، َوأَيَْنَع 

أُْسطورَُة  َوَسَقطَْت   ، النَّْصُ

الَجيِْش الَّذي ال يُْقَهُر.

َوُمقاَوَمتُنا  عاٍم  فَُكلَّ 

الَعِزيْزَُة بََخْيٍ.
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َصْوُت  باِحيََّة،  الصَّ األَْجواَء  يَلُفُّ  َصْوٍت  ُل  أَوَّ
يَْبَدأُ  ثُمَّ  طَْق«.  طَْق،  »طَْق،  عالِيٍة؛  طَْقطََقٍة 

َوراِن.  ُدوالُب ِخزاَفِة أيَب ِبالدَّ

نَِعيُْش ِعْنَد َسْفِح َجبٍَل كَِبْيٍ، َوأَيّاُمنا َملِيْئٌَة ِباألَْصواِت املُْختَلَِفِة، 

يَْنساُب النَّْهُر املارُّ ِمْن أَماِم باَحِة َمْنِزلِنا، ُمزَْمزِماً ِبَخِريِْر مائِِه. 

ِبلَُغِتها  البَْعِض  بَْعِضها  َمَع  ِغْيَِة  الصَّ الغابَِة  َحيَواناُت  َوتَتََكلَُّم 

ِة طَواَل اليَْوِم.  الَخاصَّ

َويف بَيِْتنا، يَْعَمُل أيَب ِبُهدوٍء عىل دوالِب الِخزافَِة، َمَع بَْسَمٍة 

والِب  الدُّ عىل  لصاَل  الصَّ يََضُع  َشَفتَيِْه.  عىل  تَرْتَِسُم  َجِميْلٍَة 

ِبالتََّحرُِّك ُصعوداً  َونُزوالً وَكَأَنَُّهام تُْعِطيانِِه َشْكالً  يَداُه  َوتَبَْدأُ 

املاِء  ِمَن  قَطَراٍت  ِة  ِعدَّ َسْكَب  ِمّني  يَطْلُُب  أَْحياناً،  داً.  ُمَحدَّ

ِصِق  الالَّ ِء  ْ الشَّ ِبَذلَِك  َجيِّداً  ُق  أَُحدِّ لَِتِْطيِْبِه.  لصاِل  الصَّ فَْوَق 

، إِنَُّه يَأُْخُذ ُرَويْداً ُرَويْداً َشْكالً ما. تارًَة يَْصَنُع ِبأَصاِبِعِه  َواملُبْتَلِّ

ِبأَطْراِف  ُدُه  مُيَدِّ َوطَوراً  َوَمْمشوقًَة،  طَِويْلًَة  َمزَْهِريًَّة  الَقِويَِّة 

َصْحناً  يَْصَنَع  لَِك  والِب  الدُّ َوَسِط  ِمْن  كاِمٍل  َوِبُهدوٍء  يََديِْه 

َجِمياْلً. َويف بَْعِض األَْحياِن ال يَْخُرُج أَيُّ َشْكٍل؛ فَيَقوُل والِدي 

لصاَل ال يُِريُْد أَْن يَتَِّخَذ أَيَّ َشْكٍل«. ِحيَْنِئٍذ: »يَبُْدو اليَوَم أَنَّ الصَّ

رسوم: وحيدة زرسازان 
 تأليف: ألفا مور جوينز
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ثُمَّ يَْضَحُك َويََضُعه يف كِيٍْس، لِيَْستَْعِملَُه يف اليَْوِم التّايل. 

ْحِن  والَب. بَْعَد َذلَِك نَقوُم َسِويّاً ِبَحْمِل الصَّ َويَُنظُِّف الدُّ

أَِو الكاَسِة الَّتي َصَنَعها إِىل املَْخزَِن.

الَجِديَْدَة  أَْعاملَُه  أيَب  يََضُع  َوَهاِدىٌء.  بارٌِد  املَْخزَُن َمكاٌن 

الكاساِت،  ُصفوُف  تَْنتَِظُر  ُهناَك  الِخزانَِة.  رُفوِف  عىل 

البَيْضاِء عىل رُفوِف ِخزانٍَة َدورَها  حوِن  َوالَفناِجْيَ َوالصُّ

رَماِديََّة  الَجِديَْدُة  الُفّخاِرياُت  تَبُْدو  الُفرِْن.  إىِل  ِلِْدخالِها 

اللَّْوِن َورَِطبًَة؛ َولَِكنَّها َسْوَف تُْصِبُح جافًَّة َوبَيْضاَء اللَّْوِن، 

بَْعَد أَْن تُْدَهَن ِبَزيِْت الَبْنِيِْق. 

اِر  الُفخَّ ِمَن  الَكِثْيِ  ِبِإْخراِج  ِفيْها  نَقوُم  الَّتي  األَيّاَم  أُِحبُّ 

الُفرِْن  يف  الُفّخاُر  يُطْبََخ  أَْن  َوبَْعَد  الُفرِْن.  ِمَن  َوالَخزَِف 

نَقوُم  الَحرارَِة،  ِمَن  ُمرْتَِفَعٍة  َدرَجاٍت  َوعىل  لِساعاٍت 

الكاساُت،  تَكوُن  َمرٍَّة.  أِلَوَِّل  لَونَُه  نََرى  ِحيَْنِئٍذ  ِبتَْبِيِْدِه. 

َوالَجِميْلَُة  َعُة  املُتََنوِّ َوالَفناِجْيُ  املَزَْهِريّاُت  الطَّناِجُر، 

ِبأَلْواٍن بَيْضاَء، َحْمراَء َوَخْضاَء َوَزرْقاَء. 

لْصاِل  الصَّ َصْوُت  باِحيََّة  الصَّ األَْجواَء  يَلِْفُت  َصْوٍت  أَوَُّل 

فَْوَق ُدوالِب الِخزافَِة؛ َولَِكْن آِخَر أَْصواٍت نَْسَمُعها تَكوُن 

نَْجلُِس  النَّْوِم،  إِىل  نَْخلَُد  أَْن  قَبَْل  ُهدوءاً.  أَكَْثَ  أَْصواتاً 

نَْسَمُع  ُمْنِصتَي إىِل أَْصواِت الَحيَواناِت الَجبَلِيَِّة. َوأَْحياناً 

والِدي  يَكوُن  ال  ِعْنَدما  َحتَّى  الِخزافَِة،  دوالِب  َصْوَت 

يَْعَمُل َعلَيِْه.  
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فازت هذه المشاركة
بهدّيــــــة ممّيــــــزة

عاِدٌل،  أََسٌد  كاَن  ما  يا  كاَن 

تُِحبُُّه  الَحيواناُت  وَكَانَِت 

جاَع  لَيْلٍَة  ذاَت  ِجّداً. 

أَرْنَباً  َوافَْتََس  الثَّْعلَُب، 

الثَّْعلَُب  َوظَلَّ  َصِغْياً، 

الحالَِة  َهِذِه  عىل  ُمْستَِمراً 

األَيّاِم  ِمَن  يَْوٍم  َويف  طَويالً. 

تَْحتَِمُل  األَرانُِب  تَُعِد  لَْم 

َوَشَكِت األَْمَر إِىل األََسِد. إاِلَّ 

أِلَنَّه  قْها  يَُصدِّ لَْم  األََسَد  أَنَّ 

راَحِت  َدلِيٌْل.  لََديْها  لَيَْس 

َملِيّاً،  َوفَكَّرَْت  األَرانُِب 

عىل  لِيَْل  الدَّ َوَجَدِت  َحتَّى 

َمظْلُوِميَِّتها، َوِحيَْنام أَْعلََمِت 

األََسَد ِبِه، ُحِكَم عىل الثَّْعلَِب 

ِديِْد. ِبالِعقاِب الشَّ

سعد  أحمد  آية  الصديقة:  بقلم 
9 سنوات

7
114



رسم: رضا قصير
إعداد: آمنة الشيخ

يف الزمن البعيد:

يَْستَِطيُْع  اآليِلُّ  كاَن 

الِقياَم ِببَْعِض الَحرَكاِت 

البَِسيْطَِة فََقْط.

ما ُهَو لَْوُن بََشَتَِك؟ 
أَبْيَُض أَْم أَْسَوُد؟ أَْو لََعلَُّه األَْصَفُر أَِو األَْسَمُر؟

؟ ِن ِجلِْدَك ِبَهذا اللَّْوِن؟ َولاِمذا توَجُد أَلْواٌن ُمْختَلَِفٌة لِلِْجْنِس البََشِيِّ َهْل تَساَءلَْت يَْوماً َعْن َسبَِب تَلَوُّ

لَِنتََعرََّف إِىل َذلَِك َسِويّاً...

فــي الســــابق:
لِيَقوَم  املَصانِعِ  إىِل  َدَخَل اآليِلُّ 

ِببَْعِض األَْعامِل البَِسيْطَِة.
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رسم: سام سلماسي
فــي املســتقبل:إعداد: علي أكبر زين العابدين

ما األَْعامُل الَّتي َسيَتََمكَُّن 

اآليِلُّ ِمَن الِقياِم ِبها؟

فــي الحاضــــر:

ِقيَْقِة يف  َوالدَّ الثَِّقيْلَِة  ِباألَْعامِل  اآليِلُّ  يَقوُم 

ناَعِة َوالتَّْدِبْيِ املَْنِزيلِّ. الطُّبِّ َوالصِّ

ناُت لَْوِن النَّسيجِ الِجلِْدّي ُمكَوِّ

إِّن اللَّْوَن األَساِسَّ لإِلنْساِن ُهَو األَبْيَُض الَقْشِدّي، َولَِكْن يُضاُف إِلَيِْه اللَّْوُن األَْصَفُر النَّاتُِج َعْن ُوجوِد صبَْغٍة 

ُن اآلَخُر ُهَو ماّدُة امليالني )melanin( البُنِّيَُّة اللَّْوِن املَْوجوَدُة ِبَشْكِل ُحبَيباٍت  َصْفراَء يف الِجلِْد. َواملَُكوِّ

غيَِة  الصَّ األَْوِعيَِة  يَْسِي يف  الّذي  ُم  الدَّ يُضيُف  كَام  الَكبيَِة.  يَِتها  لَِكمِّ نَظَراً  َسْوداُء  وَكَأَنَّها  تَظَْهُر  َصغيَِة، 

اللَّْوَن األَْحَمَر. َولَْوُن الِجلِْد لُِكلِّ َشْخٍص يَْعتَِمُد َعىَل نِْسبٍَة تََوفُِّر َهِذِه األَلْواِن األَْربََعِة وَكَيِْفيَِّة انِْسجاِمها 

َمَع بَْعِضها بَْعضاً.

َوِبَهذا َفإِنَّ أَلْواَن الِجلِْد يف الِعْرِق الَبَشِيِّ ُيِْكُن اْسِتْخالُصها ِمْن تَْركيباٍت ُمْخَتلَِفٍة ِمْن َهِذِه 

ناِت َوالّتي َنَْتلِكُها كُلُّنا. املُكَوِّ

مُيِْكُن لِِجلِْدَك أَْن يَْحَتَِق يف حاِل 

لَِفْتٍَة  ْمِس  الشَّ ِة  أِلَِشعَّ تََعرُِّضِه 

لَِذلَِك؛  اْضطُِررَْت  فَِإْن  طَويلٍَة. 

ْمِس  الشَّ واقي  ِبَوْضعِ  َعلَيَْك 

ِبالِضافَِة إِىل تَْغِطيَِة َرأِْسَك.

ْمِس؟ ِة الشَّ ما ُهَو َسَبُب تََحوُِّل لَْوِن الَبَشَِة إِىل األَْسَمِر ِعْنَد تََعرُِّضَها أِلَِشعَّ

فَتَتََصنَُّع  طَويلٍَة.  لَِفْتٍَة  ْمِس  الشَّ ِة  أِلَِشعَّ يَتََعرَُّض  ِعْنَدما  امليالني  ِمَن  إِضاِفيٍَّة  يٍّة  كَمِّ ِبانْتاِج  الِجلُْد  يَُقوُم 

ْمِس. ِة الشَّ َن االْسِمراَر الّذي يَْحِمي ِمْن َخطَِر أَِشعَّ ُحبيباٌت َصِغيٌَة داِخَل الَخاليا َوتَْنتَِشُ لِتَُكوِّ
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أُساِمُح َشْخصاً 

ي  أَْخطَأَ ِبَحقِّ

َوأَْعُفو َعْنُه

أَْعَتُِف ِبَخطٍَأ 

اْرتَكَْبُتُه َحتَّى 

لَْو لَْم يََرين 

أََحٌد

رسوم: حسين رباعي
إعداد: زهراء بريطع

َهْل تَْعرُِف ما َمْعَنى أَْن تَكوَن ُشجاعاً؟

أَْخالٍق  َوصاِحَب  َوَجِريْئاً،  ِمْقداماً  إِنْساناً  تَكوَن  أَْن  ُهَو 

َحَسَنٍة يف آٍن َمعاً.

فاِت الَحِمْيَدِة الَّتي يَْرَغُب كُلُّ َشْخٍص أَْن  جاَعُة ِمَن الصِّ َفالشَّ

تَكوَن ِعْنَدُه، َوِهَي ُحلَْيُة املُْؤِمِنْيَ األَبْطاِل، َوِديُْننا الَحِنْيُف 

ٍد  َواإلِماِم َعِلٍّ  ما كاَن لَِيْعلَُو لَوال َشجاَعُة َرسولِنا ُمَحمَّ

 َوأَِئَِّتنا َسالُم اللَِّه َعلَْيِهم.

َوها ُهُم املُجاِهدوَن َواملُقاوموَن الَيوَم يَْقَتدوَن ِبأَْهِل الَبْيِت 

الُم َويَْسَتْشِهدوَن  لَِيْحَفظوا ِديَْننا َويَُعلُّوا رايََتُه. َعلَْيُهُم السَّ

أَكوُن ُشجاعاً ِعْنَدما:
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ال أَْغَضُب إِذا 

حاَوَل َشْخٌص 

اإلِساَءَة إَِلَّ

أُداِفُع َعْن 

َشْخٍص تََعرََّض 

أِلَذًى

11
114



27 رجب
المبعث النبوي

25 رجب
ِوالَدُة االمام الكاظم 

13 رجب 23 ق.ه.
ِوالَدُة أمير المؤمنين 

1أّيار
عيد العمال

رسم: حسين آسيفند
بقلم: د. أميمة عليق

َملِيْئاً  ُملَطَّفاً. كاَن املَْسِجُد  نَِسيْامً  يَْخلُِق  َعلَُّه  الَحرَكََة  َوالنَِّخيُْل يُحاِوُل  أََشدَّ َحرَّها!  الظَِّهْيَِة، ما  ساعاُت 

الُة، َويف َهذا  . بََدأَِت الصَّ ، َوالرَّسوُل  أَماَمُهم لِِبْدِء َصالِة الظُّْهِر. الَح بَْيَ الَجْمعِ َوْجُه َعِلٍّ  ِباملَُصلِّْيَ

الَوقِْت، َدَخَل املَْسِجَد رَُجٌل فَِقْيٌ َضِعيٌْف، يَطْلُُب َصَدقًَة، َومَيُدُّ يََدُه أَماَمُه. 

ـ ساِعدوين، فَِقْيٌ ُمْحتاٌج. َمْن يُساِعُدين؟

، َوال يَْستَِطيُْع قَطَْع َصالتِِه لِتَْقِديِْم املاِل أَِو الطَّعاِم. َولَِكْن لَْم يَْنظُْر أََحٌد إِلَيِْه، فَالُكلُّ يَُصلِّ

َ يُِريُْدُه  فوِف. فَِإذا ِبأََحِدِهْم مَيُدُّ يََدُه َحيُْث يَلْتَِمُع خاَتُُه. فَِهَم الرَُّجُل أَنَّ املَُصلِّ اقَْتََب الرَُّجُل أَكَْثَ بَْيَ الصُّ

، َورَفََع يََدُه  أَْن يَأُْخَذ خاَتَُه. ِعْنَدها َوِحْيَ انَْحَنى املَُصلُّوَن لِلْرُّكوِع، أََخَذ الرَُّجُل الخاتََم ِمْن يَِد عّل 

ْكِر لِلَِّه.  ِبالشُّ

ا َولِيُُّكُم اللَُّه َورَسولُُه َوالَِّذيَْن  الِة َوقََف الرَّسوُل  خاِطباً يف الّناِس َوبََدأَ كَالَمُه ِبآيَِة الِواليَِة: »إِنَّ بَْعَد الصَّ

، فََفِهَم املَُصلُّوَن أَنَّ َهِذِه  كاَة َوُهْم راكُِعوَن«. نَظََر إِىل عّل  الَة َويُؤْتُوَن الزَّ آَمُنوا، الَِّذيَْن يُِقيْموَن الصَّ

 . َق ِبخاَتِِه َوُهَو يَُصلِّ اآليََة قَْد نَزَلَْت يف أَِمْيِ املُْؤِمِنْيَ  الَّذي تََصدَّ

ْمَع، لََسِمعوا َصْوَت َخْفِق أَْجِنَحِة املالئَِكِة ُهناَك. َوَمْن يَْدِري؟ لَْو أَنَّ املَُصلِّْيَ َدقَُّقوا السَّ
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5 شعبان 26 ه.
ِوالَدُة العباس 

4 شعبان 38 ه.
ِوالَدُة االمام السجاد 

3 شعبان 4 ه.
ِوالَدُة االمام الحسين 

25 أّيار 2000 م.
عيد المقاومة والتحرير

ُهناَك عىل ِجباِل َمكََّة القاِسيَِة،

غاٌر بَِعيٌْد،

يَْصَعُدُه كُلَّ يَْوٍم إِنْساٌن َوِحيٌْد،

يَْجلُِس َويَْدعو لِلَِّه خالِِق الَكْوِن،

، يَْجلُِس َويَْدعو لِلْبََشِ كُلِّ البََشِ

األَرِْض  َهِذِه  ِبالَوْحَدِة عىل  َويَْشُعُر  يَْجلِِس 

َويَْنتَِظُر،

يَْنتَِظُر َمالكاً...

َويف يَْوٍم ِمَن األَيّاِم يَْنزُِل َمالٌك إِىل َهذا الغاِر،

َويَْقَتُِب ِمْن َهذا الِنْساِن.

الَّتي  الُقلوَب  َوَمَلَ  الَكْوَن،  َمَلَ  نُوٌر  َوَشعَّ 

كانَْت تَْنتَِظُر،

وارْتََفَع َصْوٌت َسيَبَْقى يََتَدَُّد يف اآلفاِق:

إِقَْرأْ،

إِْقَرأْ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخلََق.

يف  اللَِّه  كَالُم  َويَِسيُْل  يَْقَرأُ،  الِنْساُن  َوصاَر 

قَلِْبِه َوعىل لِسانِِه،

َوَهَكذا بََدأَ َهذا الِنْساُن يَتَلَقَّى كَالَم اللَِّه،

، َوَهَكذا صاَر اْسُمُه رَسوَل اللَِّه 

َوَهَكذا َهدانا اللَُّه، أِلَنَّ رَسوَل اللَِّه  قَْد 

َدعا لَنا يَوماً.

رسم: حسين آسيفند
بقلم: د. أميمة عليق

»عيد المبعث الشريف«
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رسوم: مريم جبل عامليان
شعر: مهند العاقوص

يَا أَوََّل الِقطَاْر

يِفْ رِْحلَِة النََّهاْر

َغاْر كَْم يَْعَشُق الصِّ

ِبْي َشَجاَعَة الصَّ

يِفْ َوْجِهَك الَوقَاْر

َوالِعزُّ َوالَفَخاْر

البَْدُر كَْم يََغاْر

ِمْن َوْجِهَك األيَِبْ

َسيَْشَُب األَْحرَاْر

ِمْن بَْحِر ذي الِْفَقاْر

اْر يَا َهازَِم الُكفَّ

ِبزِنِْدِه الَقِوْي

يِفْ َخيَْبَ األَْسَاْر

َعْن َحيَْدرَة الَكرَّاْر

قَاِهِر األَْشَاْر

نَاِصِ النَِّبْي

لَْو تَْنطُُق األَْحَجاْر

يُْح َواألَطْيَاْر َوالرِّ

َوالُعْشُب َوالِبَحاْر

لَرَدََّدْت َعِل

عل عل عل

يَا ِعزََّة الَقهَّاْر

يِفْ َوْجِهَك النََّهاْر

كَْم يَْعَشُق الِكبَاْر

إَِماَمَهْم َعِل
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ُء الَّذي يَْحِملَُك َوتَْحِملُُه  ْ ما ُهَو الشَّ

يف نَْفِس الَوْقِت؟

إعداد: فاطمة الشيخ

كّل  يَكوُن  ِبحْيُث  املُربَّعات  امأل 

عامود، وكّل صّف، وكّل ُمْستطيٍل 

َدِة، يَْحتوي  ِمَن املُستطيالِت املحدَّ

َعىل األرقام من الـ 1 إىل 6. 

: ّجاِد  َعِن الِماِم السَّ

تَبارََك  اللَِّه  ِعْنَد  »؟؟؟؟«  للـ  َوإِنَّ 

َوتَعاىَل َمْنِزلٌَة يَْغِبطُُه َعلَْيها َجِمْيُع 

َهداِء يَْوَم الِقياَمِة. الشُّ

لَِمْعرِفَِة الَكلَِمِة الّضائَِعِة، اْجَمعِ األَْحرَُف 

الباِقيََة بَْعَد َشطِْب كَلاِمِت الَحِديِْث. 
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النَّْمُل يَتَثاَءُب 	 

ِمثَْل الِنْساِن.

النَّعاَمُة 	  تَْدفُُن 

َرأَْسها يف الرِّماِل 

بَْحثاً َعِن املاِء.

أَنَّ نافورََة املاِء الَّتي تُْدفَُع 	 

يَِصُل  الحوِت  َرأِْس  ِمْن 

 9 إِىل  أَْحياناً  إرْتِفاُعها 

أَْمتاٍر.

إِذا ماَت الِفيُْل َوهَو 	 

يَظَلُّ  فَِإنَُّه  واِقٌف 

واِقفاً لِساعاٍت قَبَْل 

أَْن يَْسُقَط أَرْضاً.

-»َهْل تَْعرُِف كَيَْف يَْخرُُج الِفيُْل ِمَن املَْسبَحِ؟«

-»َسهْلٌَة ِجّداً، ِبالتَّْأِكيِْد َسيَْخرُُج ُمبَلَّالً ِبالكاِمِل.«

ُث األَْسامُك؟ األول: َهْل تَْعرُِف لاِمذا ال تَتََحدَّ

الثاين: َحتَّى ال يَْدُخَل املاُء إىِل فَِمها!

عاَد الطِّْفُل بَْعَد ُمباراِة كُرَِة الَقَدِم إِىل املَْنزِِل 

لُْعَبٍة  أَفَْضَل  كانَْت  لََقْد  أيَب!  »أيَب!  وقاَل: 

لُْت ثاَلثََة أَْهداٍف«. لَِعْبتُها طَواَل َحيايت َوَسجَّ

األَب: »أَْحَسْنَت يا بَُني، كَْم انْتََهِت املُباراُة؟«

االبن: »َخِسْنا 0-3!«

ظُهورِِهم  عىل  الَغّواصوَن  يَْقِفُز  لاِمذا  تَْعلَُم  َهْل  األول: 

إىِل املاِء؟

الثاين: أِلَنَُّهم إِذا قََفزوا ِمَن األَماِم َسَيَقعوَن داِخَل القارِِب.
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ْهَم األَْخَضَ  ِصِل السَّ

ْهِم األَْحَمِر ِبالسَّ

 ٤ إِزالَُة  مُيِْكُننا  َهْل 

لَِك  فََقْط  ثِقاٍب  أَعواِد 

ُمثَلَّثاٍت   ٤ ُهناَك  يُْصِبَح 

أي  األَْضالِع  ُمتَساِويَِة 

ُمتَساِويٌَة  ُمثَلَّثاٍت  أَْربَُع 

َتاماً؟ كَيَْف نَْفَعُل َذلَِك؟
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إطارات ممّيزة
 َهْل تَْعرِفوَن أَْصِدقايئ أَنَّ الِطاَر الَِّذي تََضعوَن فَيِْه 

لِْلُموِر  إِطاراً  يَكوَن  أَْن  مُيِْكُنُه  التِّْذكاِريََّة،  ُصَوَركُُم 

طاِبعٍ  أَْو  َجِميْلٍَة،  َفٍة  ُمَجفَّ كََورَْدٍة  لََديُْكم،  املَُميَّزَِة 

قَِديٍْم، أَْو كِتابٍَة ُمَميَّزٍَة؟

االطاراِت  ِبُصْنعِ  تَُقوموا  أَْن  أَْصِدقايئ  مُيِْكُنُكم 

ِة ِبُكم، َوِبا يَتََوفَُّر لََديُْكم ِمْن َموادَّ. مُيِْكُنُكُم  الخاصَّ

االْسِتفاَدُة ِمْن َسلَِّة قَشٍّ ُمْهَتِئٍَة أَْو بَْعِض األَْحجاِر 

أَِو األَْخشاِب أَو قُصاصاِت الَوَرِق.

أَطْلِقوا ِعناَن َخياالتُِكم، َوأَبِْدعوا!
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ن ألوِّ
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ِة َمْهِدي ب َقَرْأَت الَعَدَد 114 ِمْن َمَجلَّ

ـــــــِة َمهِدي ــــــــاَدُة الِكــــــــراُم فـــــي ِإداَرِة َمَجلَّ السَّ

وقد وجدت العدد:

وأحّب أن تدرجوا في المجّلة مشاركاتي التالية:

وبعدما َحَلْلُت أسئلة النزهة، كانت إجاباتي صحيحة في األلعاب واأللغاز الّتالية:

كاِماًل

َجمياًل وُمْمِتًعا

د: َبعُضه، َحدِّ

اًلَبعُض موضوعاِتِه جميلة ُممِّ

النزهة

كان يا مكان

مناسبات

آية ومفهوم

القصة المصورة

اكتشف

أجمل تحيةذات يوم

إحياء

صحتي كنزأنشودتي

مناجاة

أجمل تعليق

إسأل لبيب
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ابْتَِعدا َعْن بَْعِضُكام 

البَْعِض.. كََفى!

رسم: نور فقيهالطبيب الغريب
قصة: زينب الشيخ

َمتَى َستَُعلِّموَن

َولََدكُم كَيَْف يُْحِسُن ُمعاَملََة 

أَقْرانِِه؟ فَُهَو يَتَشاَجُر َمَع 

الَجِميْعِ

إِنَُّهام َولَدان،

داِئاً ما يَلَْعباِن َمَع بَْعِضِهام 

بَْعضاً، وَكََذلَِك فَِإنَُّهام يَْشَتِكاِن 

جاِر يف الشِّ

َحّقاً؟! أَبِْق

َولََدَك بَِعيْداً َعْن 

َولَِدي إِذاً

ي أَنا أُِحبُّ َولَِكْن أُمِّ

أَْن أَلَْعَب َمَعُه. لَْن نَتَشاَجَر 

َمرًَّة أُْخَرى. أَِعُدِك!

لَْن تَلَْعَب َمَع الُغَرباِء 

بَْعَد اليَْوِم. َهيّا بنا!

ال َحْوَل َوال 

َة إاِلَّ ِباللَِّه قُوَّ



الُم َعلَيِْك يا  السَّ

َزْوَجِتي الَعِزيْزَُة

ي! َمرَْحباً يا أُمِّ

الُم  َوَعلَيُْكُم السَّ

َورَْحَمُة اللَِّه

َهْل َحَدَث 

أَْمٌر ما؟

يا لَها ِمْن رائَِحٍة 

َشِهيٍَّة، َهيَّا ِبنا إِىل 

الطَّعاِم

َولَِم أَنَْت

اِب َهَكذا  ٌث ِبالتُّ ُملَوَّ

يا أمين؟

تَشاَجرُْت َمَع 

ابِْن جارِنا َعْدنان

نََعم، وَكَالعاَدِة فَِإنَّ

جاَر  ابَْننا ُهَو داِئاً َمْن يَْفتَِعُل الشِّ

ِبَرأْي جارِنا َوَزْوجتِه

يا إِلَهي! ُمْنُذ أَْن قَِدْمنا إِىل 

الَقْريَِة لَْم يَُكفَّ جارُنا َوعائِلَتُُه 

َعْن ُمضايََقِتنا

فَلَْنْصِبْ إِكْراماً أِلَِبيِْه َشيِْخ

الَقْريَِة الَِّذي َوَهَب لَنا الّداَر 

َواألَرَْض، َوَسَمَح يل ِبُزاَولَِة ِمْهَنِة 

الطُّبِّ ُهنا
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تَُرى َمِن الَِّذي 

يَطْرُُق الباَب يف 

َهذا الَوقِْت؟

يُْخ تَِعٌب  والِِدي الشَّ

ْل  ِجّداً، أَرُْجوَك تََفضَّ

َمِعي لُِمعايََنِتِه

َخْياً إِْن 

شاَء اللَُّه!

ماذا ُهناَك يا 

َسلاْمُن؟

طَبْعاً عىل 

الَفْوِر

عافاَك اللَُّه يا َشيْخ.

َسأُْحِضُ لََك َدواًء يف الحاِل ال 

َن عىل إِثْرِِه بُدَّ أَْن تَتََحسَّ



كاَن يَِجُب أَْن نُْحِضَ

طَِبيْباً َغْيََك ِمَن الِبدايَِة. فََدواُؤَك 

َهذا ُهَو الَِّذي قاَد والَِدنا الَعِزيَْز 

إِىل حافَِّة املَْوِت. أَنَْت...

يَْخ الَعلِيَْل إِنَّ َهذا الشَّ

ِبَثابَِة األَِب الَحُنوِن يل، ساَمَحَك 

اللَُّه يا عدنان!

ِة أَيّاٍم... َوبَْعَد ِعدَّ

َهداَك اللَُّه يا أَِخي!

اُب َوتِلَْك  ما زاَل ذاَك التُّ

الِحجارَُة تَحوُل بَيَْنَك َوبَْيَ 

إنْصاِف الطَِّبيِْب

يِْخ تَسوُء،  حالَُة الشَّ

واُء لَْم يَُعْد  َوَحتَّى الدَّ

ال تَْهتَمَّ لَِقْولِِه..يَْنَفُعُه. َشفاُه اللَُّه!

عافاَك اللَُّه أَيُّها الطَِّبيُْب

املُْخلُِص!

ما َهذا

الَِّذي تَْهِذي ِبِه 

يا أَِخي؟!

ُمْنُذ أَْن قَِدَم إىِل الَقْريَِة

لَْم نََنتَِفْع ِمْن طَبابَِتِه إاِلَّ ما نََدَر، 

َوَمَع َذلَِك فَِإنَُّه اْستَْحَوَذ عىل 

بَيٍْت َوأَرٍْض.

رايَِة  َسِمْعُت أَنَّ طَِبيْبَنا قَلِيُْل الدِّ

، َوُهَو عاِجٌز اآلَن َعْن  ِبأُموِر الطًّبِّ

يِْخ ُمعالََجِة َمرَِض الشَّ

دَْع َعْنَك َهِذِه األَقاويَل،

فَلََقْد عايَْنُت ِبَنْفِس كَيَْف نََجَح يف ُمعالََجِة 

والَِدِة َزْوَجِتي ِمْن َمرَِضها الُعضاِل
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ال َحْوَل َوال 

َة إاِلَّ ِباللَِّه! قُوَّ

إِْهَدأْ يا 

َعْدنان!

لََقْد كاَن ِبَثابَِة األَِب، 

ْدُه اللَُّه ِبرَْحَمِتِه فَلْيَتََغمَّ

ال أُْخِفيَْك ِسّاً

أَيُّها الطَِّبيُْب أَنَّ أَْهَل الَقْريَِة 

باتُوا يَُشكُّوَن ِبَهارَتَِك َوبَْعُضُهم 

يَتَِّهُمَك ِباالْسِتْهتاِر ُخصوصاً بَْعَد 

يِْخ ُسوءاً تَفاقُِم حالَِة الشَّ

ايف، إِنَّ اللََّه ُهَو الشَّ

ثُمَّ إِنَّني قُْمُت ِبُكلِّ ما يَِجُب 

ِفْعلُُه َوُهَو الّشاِهُد!

لَْم يَْكتَِف ِباتِّهامي 

ِباالْسِتْهتاِر بَْل َعِمَل عىل 

تَْشِويِْه ُسْمَعِتي يف الَقْريَِة. 

َصْباً يا رَْب

إِنَّا لِلَِّه َوإِنَّا إِلَيِْه

َ َشيُْخ الَقْريَِة..  راِجُعوَن. لََقْد تُُويفِّ

َ َشيُْخ الَقْريَِة تُُويفِّ

اْسَمْع يا َهذا! ال َمقاَم لََك يف 

ْب  َهِذِه الَقْريَِة بَْعَد اليَْوِم. فَلْتَُوضِّ

أَْغراَضَك َولَتَْحْل عىل الَفْوِر
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يا لَِهذا الِجداِر. َسأُْحِضُ الطَيَّاَن 

لِيُْصلَِحُه قَبَْل أَْن نَْتَُك الّداَر

ماذا ُهناَك؟

َوما َشأْنُُه باأِلَْمِر 

يا أَخي؟

ما َهذا

الَِّذي تَقولُُه، األَْعامُر 

ِبيَِد اللَِّه!

بَُب إِنَُّه السَّ

يف كُلِّ ما َحَدَث لِوالِِدنا 

الَعِزيِْز

ال َعلَيَْك يا َسلاْمُن. أَظُنُّ أَنَّ 

الَوقَْت قَْد حاَن لُِمغاَدَريت الَقْريََة

لَِكْن أَْحتاُج 

لِبَْعِض الَوقِْت 

َن َمكاناً  َحتَّى أَُؤمِّ

آَخَر لِعائِلَِتي

أُْمِهلَُك أُْسبوَعْيِ 

فََقط!

لََقْد بََعثُْت

ِبالرِّسالَِة إِىل والِِدِك َوِمَن 

املُْفَتَِض أَْن يَِصلَُنا الرَّدُّ 

بَْعَد ثاَلثَِة أَيّاٍم

َسأَبَْدأُ ِبتَْوِضيِْب 

اَعِة أَْغراِضنا ُمْنُذ السَّ

أَيُّها الطَِّبيُْب َجْعَفر 

تَعاَل َوانْظُْر!
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َهذا ما َجَرى َوالطَّيّاُن 

شاَهَد أَنَُّه لَْم يَْنُقْص ِمَن 

ٌء الخاِبيَِة َشْ

بَيَْنام كُْنُت أُِزيُْل األَْجزاَء 

املُْهَتِئََة ِمَن الحائِِط، بانَْت َهِذِه 

َوَهْل تَِجُديِنالَفْجَوُة َوانَْكَشَفِت الخاِبيَُة

َغْيَ ُمراٍع لِلَمانَِة َحتَّى 

أَْحتَِفَظ ِبها

َولَِدي أمَْيَن فَلْتُناِد 

لَِسلاْمَن ابَْن َشيِْخ الَقْريَِة 

عىل الَفْوِر!

ال أَظُنَُّك 

َستُْعِطيِْه الخاِبيََة

لَْسُت ِبحاَجٍة

لِشاِهٍد، فَلََقْد َعِهْدُت 

ْدَق ِفيَْك األَمانََة َوالصِّ

الَحِقيَْقُة أَنَّنا َسَنْخَسُ

ُر  ِبرَِحيْلَِك َعِن الَقْريَِة ما ال يَُقدَّ

ِبَهِذِه الخاِبيَِة أَْو َغْيِها

ُر ِمْن َهذا َهْل تَتََصوَّ

ْخِص األَِمْيِ أَْن يَْستَْهِتَ ِبَسالَمِة  الشَّ

ِتِهم؟ الّناِس َوِصحَّ

إِنَّها َمِشيْئَُة اللَِّه 

َوَعلَيِْه االتِّكاُل

َهَب!  ما أَْجَمَل الذَّ

رَِحَمَك اللَُّه يا والَِدنا 

الَعِزيَْز!
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ها قَْد عاَد الّداُر 

أِلَْصحاِبِه...

َهُب أَيْضاً! َوالذَّ

َوما الَعَمُل إَِذْن؟

ِبأَماِن اللَِّه!

ِة أَْعواٍم، أُِصيَْب َعْدناُن ِبَوباٍء أَقَْعَدُه... َوبَْعَد ُمِضِّ ِعدَّ

لِلََسِف فَِإنَِّني لَْم

َص َمرََض  أَْستَِطْع أَْن أَُشخِّ

أَِخيَْك َحتَّى اآلَن

َعلَيْنا االنِْتظاُر َريْثاَم 

يَْنَكِشُف َسبَُب املَرَِض

ْحاِل،  ِبا أَنََّك دائُِم التِّ

فََهْل تَْعلَُم أَيَْن مُيِْكُننا أَْن 

نَِجَد طَِبيْباً ماِهراً؟

نََعْم ِبالطَّبْعِ، يف قَْريٍَة

اْسُمها »بيامرِْستان« تَبُْعُد َمِسْيَ 

أَْربََعِة أَيّاٍم ِمْن ُهنا
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إِنَِّني عىَل كُلِّ حاٍل كُْنُت 

َسأَقِْصُدها لاِلْسِتاَحِة ِفيْها

َهْل مُيِْكُنَك اْصِطحايب

إِلَيْها، َولََك ما تَشاُء ِمْن 

أَْجٍر عىل َذلَِك؟

يَِت  َولاِمذا ُسمِّ

الَقْريَُة ِبَهذا االْسِم؟

لََقْد اْشتُِهَر طَِبيْبُها بباعِته فَصاَر

الّناُس يَْقِصُدونَها ِمْن كُلِّ َحْدٍب َوَصْوٍب وَكَأَنَّها َمْشَفى، 

فَأَْصبَحوا يُطْلِقوَن َعلَيْها اْسَم »بيامرِْستان«.

إِنَّ َهذا الّشابَّ 

يَْسأَُل َعْنَك

الُم َعلَيُْكم  السَّ

أَيُّها الطَِّبيُْب

الُم  َوَعلَيُْكُم السَّ

َورَْحَمُة  اللَِّه

إِنَّ والِدي َمِريٌض ِجّداً

َوطَِبيْبُنا لَْم يَْنَجْح يف ُمعالََجِتِه. 

فََحبَّذا لَْو تَْستَِطيُْع ُمرافََقِتي إِىل 

الَقْريَِة لُِمعالََجِتِه
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ت َتمَّ

ِمْن أَيِّ قَْريٍَة 

أَنَْت؟

إَِذْن أَنَْت ابُْن 

َعْدناَن

ِمْن قَْريَِة 

األَقِْرباِء

آه يا إِلَهي!

ها وَكَيَْف 

َعرِفَْت؟

أَنا َجْعَفُر طَِبيُْب 

قَْريَِتُكُم الّساِبِق. َوأَنَْت 

بَِه ِبأَِبيَْك َشِديُْد الشَّ

ال تَْقلَْق! َسأُراِفُقَك إىِل 

الَقْريَِة، فَِإنَّ ما قَْد فاَت ماَت!

أَْشُكرَُك أَيُّها 

الطَِّبيُْب، أَْشُكرَُك

َعلَيَْك أَْن تُْعِطي َوالَِدَك ِمْن َهذا 

واِء ِمْقداَر ِملَْعَقٍة كُلَّ يَْوٍم الدَّ

الَحْمُد لِلَِّه أَنَّنا اْجتََمْعنا 

ِبَك َمرًَّة أُْخَرى!
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َحَمَل أيَِب بَْيَ يَِديِْه ِحذاًء َجِديْداً أِلَِخي األَْصَغَر 

يِّد عل(! ِمنِّي )السَّ

َمرَّْت  لََقْد  لِلَِّه...  الَحْمُد  يل؟...  َجِديٌْد  »ِحذاٌء 

فََقْد  ظاِهرٍَة،  ِبَفرَْحٍة  َم  تَبَسَّ طَِويْلٌَة!«  ِسنوَن 

يُِّد عل َمْحروماً ِمْن ِحذاٍء َجِديٍْد لَِفْتٍَة  كاَن السَّ

طَويلٍَة.

أَْن  يُحاِوُل  األَرِْض،  عىل  يَْجلُِس  َوُهَو  راقَبْتُُه 

يُْدِخَل قََدَمُه يف الِحذاِء، لَِكنَّ الِحذاَء كاَن يَْقِفُز 

أَْن  لَِبَث  َوما  ٍة..  ِعدَّ َمرّاٍت  َوَهَكذا  الخارِِج،  إىِل 

الَجِديُْد..َضيٌِّق  »الِحذاُء  جانِباً..  الِحذاَء  َوَضَع 

ِجّداً يا أيَِب!«.

ِحذاًء  لِيَْشَتَِي  إِضاِفيّاً  ماالً  مَيْلُِك  أيَب  يَُكْن  لَْم 

َوَوَضْعنا  فَْوٍق،  ِمْن  الِحذاِء  ِبَشقِّ  فَُقْمنا  آَخَر، 

َوُهَو  يُراِقبُنا  عل  يُِّد  السَّ وَكاَن  بُنِّيّاً..  ِرباطاً  لَُه 

بَِشعٍ  ِبَشْكٍل  الِحذاُء  ظََهَر  لَِبَسُه،  َولاَّم  يَبْتَِسُم، 

َوَغْيِ لَِطيٍْف.

ي  َمُه، َوَجلََس بَْيَ يََدي أُمِّ لَْم يَْحزَْن، بَْل تابََع تَبَسُّ

َوِهَي تَْقَرأُ لَنا الُقرآَن ِبَصْوتِها الَحنوِن الّداِفئ.ِ

رسم: سام سلماسي
إعداد: عبد الهادي عمراني

ِحْيَنام أَكوُن َضِعْيفاً يف كُرَِة الَقَدِم ال أَيْأَُس، بَْل:

أَتََعرَُّف إىل قَواِعِد اللُّْعبَِة.	 

أَْعَمُل ِبَنصائِِح املَُدرِِّب.	 

أَْستَِغلُّ أَْوقاَت الَفراِغ ِبالتَّْمِريِْن.	 

رسم: صلواتيان

مشكلتي مع كرة القدم
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ُس االْخطُبوُط ِبواِسطَِة  يََتَنفَّ

الَخياِشْيِم، كَباِقي األَْسامِك.

السبب

ظاَفِة: َأّما الَحلُّ َفُهَو في النَّ

ًة بَْيَ األَصاِبعِ.  1. َغْسُل الَقَدَمْيِ ِباملاِء َوالّصابُوِن يَْوِميّاً َوتَْنِشيُْفُهام خاصَّ

، َواْخِتياُر الُقطِْنيَِّة ِمْنها. 2. تَْغيُي الَجوارِِب يَْوِميّاً عىل األَقَلِّ

َس. 3. َعَدُم لبِْس األَْحِذيَِة َوالَجوارِِب كُلَّ النَّهاِر، بَْل إِْعطاُء الُفرَْصِة لِلَْقَدَمْيِ َحتَّى تَرْتاَح َوتَتََنفَّ

كريهة!!رائحة قدمي...

ُس األُْخطُبوط؟ كَْيَف يََتَنفَّ

رسم: حسين رباعي
إعداد: فاطمة الشيخ

الصديقة فاطمة الّزهراء عقيل ترمس 
11 سنة

ها ِمَن الُمْشِكالِت اأَلْكَثَر ِإْحراجًا َواْنِتشارًا في العاَلِم! ِإنَّ

الَعرََق،  تَْفِرُز  ٍة  ُغدَّ ِملْيوِن  ُربُْع  الَقَدِم  يف  يوَجُد 

عىل  املُتَواِجَدِة  ِبالبَْكِتْييا  الَعرَُق  مَيْتَِزُج  َوِحيَْنام 

االثَْنْيِ  أَِو  الَجوارِِب  أَِو  الِحذاِء  ِبَسبَِب  إِّما  الَقَدِم 

إِبْقاَء  أَنَّ  كَام  تَْصُدُر.  الَكِريَْهَة  الرّائَِحَة  فَِإنَّ  َمعاً، 

فُطِْريٍَّة  إِلِْتهاباٍت  إِىل  يَُؤدِّي  األَصاِبعِ  بَْيَ  الرُّطوبَِة 

تَُسبُِّب الَحكََّة َوالرَّوائَِح املُزِْعَجَة. 
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