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تحتفــل األســرة األردنيــة فــي شــهر حزيــران مــن كل عــام بعيــد الجلــوس الملكــي 

وذكــرى الثــورة العربيــة الكبــرى، ويــوم الجيــش، شــهر يحمــل معــه كل عــام أعيــاد 

وطنيــة لهــا أعمــق المعانــي وأقــوى المدلــوالت في نفوس وقلــوب األردنييــن جميعاً، 

فهــي تــروي ســطور الكرامــة والعــز والشــرف، لما قدمــه الهاشــميين وأبنــاء الوطن 

مــن أروع البطــوالت والتضحيــات فــي ســبيل رفعــة الوطــن وشــموخه .

ونحــن فــي مديريــة األمــن العــام ومــن خــال صفحــات مجلــة الشــرطي الصغيــر 

ــروري  ــي وم ــوي أمن ــن وتوع ــب الوط ــزوج بح ــي مم ــوى ثقاف ــم محت ــدم لك نق

ليكــون بمثابــة نــواة لمنهــاج تعليمــي ألبنائنــا ويكونــوا علــى درجــة عاليــة مــن 

المعرفــة والعلــم وحــب الوطــن.

 وإننــا نؤمــن بــأن ســامة أبنائنــا مــن ســامة الوطــن واألمــة 

ســائلين العلــي القديــر أن يبقــى هــذا الوطــن واحــًة لألمــن واألمــان 

واالســتقرار فــي ظــل حضــرة صاحــب الجالــة الملــك عبــدهللا الثانــي المعظم 

-حفظــه هللا- وكل عــام والوطــن وقائــده بخيــر.
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كان خالد يستمع لوالده فرحاً مبتسماً ترتسم على محياه الدهشة والفخر.
 األب: تتجلــى الفرحــة فــي شــهر حزيــران مــن كل عــام يــا بنــي بَعَظمــة األردن وقيادتــه 
ــوار  ــس وح ــي كل مجل ــا ف ــدث عنه ــة ونتح ــبات الوطني ــتذكر مناس ــن نس ــموخه، نح وش
ولقــاء... شــعارنا بــكل فخــر )هللا الوطــن الملــك ( فــاألردن وشــعبه كانــا دومــا علــى قــدر 
مــن المســؤولية يــا بنــي، هاماتهــم مرفوعــة متباهيــن، نحــن صنعنــا المجــد ونســتحق 

الفــرح والتباهــي بهــذه اإلنجــازات.
ــا  ــي يشــعر به ــرح الت ــة النشــوة والف ــام ورائح ــن كل ع ــت م ــذا الوق ــي ه  ف
ــة شــأن  ــن أجــل رفع ــداد م ــه األج ــا قدم ــة م ــل ونستشــعر قيم ــي نحتف كل أردن
ــة  ــا بهم ــت مواجهته ــي تم ــب الت ــن والمصاع ــام كل المح ــوده أم األردن وصم
ــى  ــر ليبق ــوا الكثي ــوا وقدم ــوا وضح ــن عان ــن الذي ــاة الوط ــأش بن ــة ج ورباط
األردن قويــاً وصامــداً، وســيبقى حزيــران رفيقهــم، وفيــه نرفــع القبعــات اعتــزازاً 
ــا وألجــل الوطــن ونعاهدهــم علــى المضــي قدمــاً ألجــل  ــاراً لمــا قدمــوه ألجلن وإكب
الــذود عــن حمــى الوطــن، نعــم يــا بنــي ســعدنا بحزيــران هــذا العــام ونحــن نصحــوا 
علــى رايــة زادت البهــاء األردنــي وعمقــت الشــخصية األردنيــة بــكل روحانيــة نبيلــة، 
فبعــد مئــة عــام تســتمر الرايــة خفاقــة، تســطر تاريــخ كل أردنــي وهاشــمي، هــي رايــة 
خفاقــة ونحــن نحتفــل بعيــد الجيــش وذكــرى الثــورة العربيــة الكبــرى، وذكــرى الجلــوس 
ــى،  ــل الوطــن األعــز واألغل ــن ألج ــي الثم ــا، وه ــز به ــًة نعت ــاًد وطني ــي أعي ــي... ه الملك
فــاألردن أغلــى شــيء لألردنــي وثبــت للبعيــد والقريــب بــأن وطننــا بنــي بســواعد أردنيــة، 
وســيبقى بــإذن هللا صامــداً وواقفــاً رغــم الصعــاب واألهــوال المحيطــة، وبهمــة شــعبه وجنــده 

المغــوار وتوجيهــات ســيد البــاد.
 خالــد: كــم أنــا فخــور بــك وبــكل النشــامى فــي وطنــي يــا أبــي... وأنــا ســأكمل المشــوار 

ليبقــى وطنــي حــراً شــامخاً، أعاهــدك بذلــك يــا أبــي األردنــي الهاشــمي المغوار.

حزيران شهر

الفرح والفخر
إعداد المعلمة: رجاء كنعان
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فــي صبــاح يــوٍم ُمشــمٍس وجميــل خــرج أميــر بُصحبــة والديــه إلــى 
ــد  ــوا عن ــا توقف ــزل، وعندم ــات للمن ــض اإلحتياج ــراء بع ــوق لش الس

اإلشــارة الضوئيــة، لفــت نظــر أميــر األعــام التــي ترفــرُف علــى المركبــات 
بألوانهــا الزاهيــة البهيــة، ثــم قــال لوالــده: انظــر يــا أبــي مــا أجمــل األعــام، أريــد 

علمــاً كــي أضعــه علــى مركبتنــا، توقــف أبــا أميــر بالمركبــة علــى يميــن الطريــق وإذ 
برجــال األمــن العــام يوزعــوا األعــام، وبطاقــات التهنئــة بمناســبة األعيــاد الوطنيــة.

نــزل أميــر مــن المركبــة لكــي يلقــي التحيــة علــى ذلــك النشــمي الــذي يقــف صامــداً 
ــه، وإذ برجــل األمــن  ــى جبين ــألأل عل ــذي يت ــب والشــعار ال بلباســه العســكري المهي
ــك، كل عــام  ــم ل ــه: تفضــل هــذا العل ــا ل ــم قائ ــه العل ــر ويعطي ــدم نحــو أمي ــام يتق الع

وأنــت بخيــر.
ــور،  ــراب الطه ــم للت ــم ووالءه ــز بمحبته ــن العزي ــاء الوط ــمها أبن ــي يرس ــرقة الت ــورة المش ــذه الص ــم ه نع

ــاء . ــاء والكبري ــموخ واإلب ــة بالش ــز مقّصب ــاءة الع ــة عب ــمس الذهبي ــوط الش ــن خي ــجون م ينس
وعندمــا عــادا إلــى المركبــة قــال أبــا أميــر مخاطبــاً ابنــه: احتفــل األردنيــون مؤخــراً بمئويــة تأســيس األردن 

وهــي مناســبة وطنيــة كبيــرة فــي قلــوب كل األردنييــن .
ــادة الهاشــمّية واألردنييــن، فنشــأ وتطــّور  ــإرادة وعــزم القي ــَي ب ــذي ُبِن أم أميــر: نعــم إنهــا قصــة الوطــن ال
وُبِنــَي وازَدَهــر، نحتفــل بمــرور مئــة عــام علــى تأســيس إمــارة شــرق األردن، والتــي اســتقلَت وأصبحــت فــي عــام 

)1946م ( مملكــة أردنيــة هاشــمية .
أميــر: وأيًضــا نحتفــل فــي شــهر حزيــران مــن كل عــام بعيــد الجلــوس الملكــي وذكــرى الثــورة العربيــة الكبــرى 

ويــوم الجيــش لقــد حدثتنــا معلمتنــا عــن هــذه األعيــاد الوطنيــة .
ــاً  ــا جميع ــى قلوبن ــة عل ــة الغالي ــبات الوطني ــذه المناس ــراً به ــزازاً وفخ ــل اعت ــن نحتف ــي فنح ــا ُبَن ــم ي األب: نع

ــا . ــا عالًي ــي خّفاًق ــم األردن ــوارع بالعل ــازل والش ــات والمن ــر المركب ــا أمي ــت ي ــا رأي ــن كم وتتزّي

حمى هللا وطننا الغالي ِحصًنا منيًعا وواحًة لألمن واالستقرار، وكل عام وأنت يا وطني بخير .

إعداد المازم1: أماني الشوابكة

سلمت يا َوطني
ِ



8

حــروف اســم وطنــي، حــروف جميلــة عذبــة، كأنهــا موســيقى تنتشــر عبــر 

الفضــاء.

األردن... األردن
األلف: أمل يمأل الفضاء، ويمدنا بالعزم واإلرادة.

الــام: لحــن حــب ووفــاء، نعلــن مــن خالــه 

االنتمــــــــــاء، ومعــه وبــه إّنــا ماضون.

األلــف: أســد شــجاع ُمهــاب، محفــوظ بشــجاعة 

أبنائــه، وعيــن هللا التــي ترعــاه.

ــا  ــير فين ــدى، يس ــٍك مف ــة لمل ــة ثاقب الــراء: رؤي

ــاء.  ــو الّنم نح

الدال: درع حصين لكل عربّي، ضاقت عليه الحياة.

النون: نعيُم دائُم... نعيُم دائُم... وطني الحنون.

إعداد الطالبة: سعاد حمودة

 اسمك يا وطني
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خرجــت امــرأٌة مــن منزلهــا فــرأت ثاثــة شــيوخ كانــوا جالســين 
 : لهــم  فقالــت  منزلهــا،  فنــاء  فــي 

ال  ولكــن  أعرفكــم  أظننــي  ال 
جوعى،أرجوكــم  أنكــم  بــد 
لتأكلــوا  بالدخــول  تفضلــوا 
البيــت  رب  هــل   : فســألوها 
:ال،إنــه  فأجابــت  موجــود؟ 
ــا  ــردوا:إذن ال يمكنن بالخارج،ف

الدخــول.
عــاد  عندمــا  المســاء  وفــي 

زوجهــا أخبرتــه بمــا حــدث، قــال 
لهــا: اذهبــي إليهــم واطلبــي منهــم أن 

ــزل  ــل المن ــا : نحــن ال ندخ ــوا له ــوا، فقال يدخل
لمــاذا ؟  : مجتمعيــن، ســألتهم 

فأوضــح لهــا أحدهــم قائــًا: هــذا اســمه )الثــروة( وهــو يومــئ نحــو أحــد أصدقائه،وهــذا )النجــاح( وهــو يومــئ 
نحــو اآلخــر وأنــا )المحبــة( وأكمــل قائــًا: واآلن ادخلــي وتناقشــي مــع زوجــك مــن مّنــا تريــدان أن يدخــل منزلكــم.
ــُه مــن شــيء حســن،وطالما  ــا ل دخلــت المــرأة وأخبــرت زوجهــا بمــا حــدث، فغمــرت الســعادة زوجهــا وقــال: ي
كان األمــر علــى هــذا النحــو فلنــدع )الثــروة( يدخــل ويملــئ منزلنــا بالثــراء ! فخالفتــه زوجتــه قائلــًة: عزيزي،لــم ال 

ندعــو )النجــاح(؟.
كل ذلــك كان علــى مســمع مــن زوجــة ابنهــم وهــي فــي أحــد زوايــا المنــزل، فأســرعت باقتراحهــا قائلــًة: أليــس 
مــن األجــدر أن ندعــوا )المحبــة(! فمنزلنــا حينهــا ســيمتلئ بالحــب، فقــال الــزوج دعونــا نأخــذ بنصيحــة زوجــة ابننــا.

خرجت الزوجة وسألت الشيوخ الثاثة: أيكم )المحبة(؟ أرجو أن يتفضل بالدخول ليكون ضيفنا.
نهض )المحبة( وسار نحو المنزل، فنهض اآلخران وتبعاه.

اندهشــت الزوجــة وســألتهما: لقــد دعــوت المحبــة فلمــاذا تلحقانــه؟ فقــال أحدهمــا: لــو أنــك دعــوت )الثــروة( أو 
)النجــاح( لظــل االثنــان الباقيــان خارجــاً، ولكــن ألنــِك دعوتــي )المحبــة( فإننــا نذهــب معــه أينمــا يذهــب.

الحكمة: أينما توجد المحبة، يوجد الثراء والنجاح.  

اختارها المازم1: عمر عليان الخرابشة

حكمة الشيوخ الثالثة
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كان  الصيفيــة  العطلــة  بدايــة  مــع 
ــو  ــو يله ــه وه ــم وقت ــي معظ ــعيد يقض س

باأللعــاب اإللكترونيــة التــي تأســره 
ــم االفتراضــي، وتبعــده عــن  بالعال
وتؤثــر  عائلتــه،  مــع  التواصــل 
ســلباً علــى ســلوكه، ومــن هنــا 
ــتخدام  ــى اس ــرص عل ــب أن نح يج

اإللكترونية)الهواتــف  األجهــزة 
ــاد(  ــة ،الحاســب الشــخصي، أآليب الذكي

وقــد  والســليم،  الصحيــح  بالشــكل 
الحظــت والــدة ســعيد ذلــك ودار 

بينهمــا الحــوار اآلتــي:

األم :إنــَك تقضــي ســاعات طويلــة 
أمــام الهاتــف يــا بنــي، وهــذا يؤثــر عليــك وعلــى 

ــك. صحت

ســعيد: إننــا فــي العطلــة الصيفيــة يــا أمــي والجــو حــار جــداً وال أســتطيع اللعــب فــي الخــارج 
فلذلــك ألهــو باأللعــاب اإللكترونيــة لكــي اســتمتع بوقتــي.

العطلة الصيفية واأللعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب اإللكــترونية

إعداد المازم1: فادي الترك
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العطلة الصيفية واأللعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب اإللكــترونية

األم: يــا ُبنــي أنــا ال أمنعــك مــن اللهــو باأللعــاب اإللكترونيــة فهــي لهــا إيجابيــات فــي جوانب 
عديــدة إال أن قضــاء ســاعات طويلــة أمــام الهواتــف الذكيــة واأللعــاب اإللكترونيــة يزيــد مــن 

مخاطــر االنطوائيــة والعدوانيــة والعزلــة وفــي بعــض األحيــان تتطــور إلــى أمــراض مزمنــة .

سعيد متعجبًا: هل هذا صحيح يا أمي ؟؟

ــاتنا  ــي جلس ــاركنا ف ــزاًل وال تش ــت منع ــد أصبح ــك لق ــى نفس ــر إل ــي، أنظ ــا بن ــم ي األم: نع
العائليــة وال تتفاعــل معنــا .

ســعيد: لكــن األلعــاب اإللكترونيــة تزيــد مــن المهــارات والقدرات 
العقليــة والفكريــة واإلبداع.

األم: كامــك صحيــح، لكــن أنصحــك بعــدم الجلــوس 
لســاعات طويلــة وأنــت تلهــو باأللعــاب اإللكترونيــة لكــي 

ــك. ــى صحت ــظ عل تحاف

ســعيد: حســناً يــا أمــي الغاليــة، أعــدك 
بــأن اســتخدم الهاتــف باعتــدال، وأن اجلــس 
معــِك ومــع والــدي وإخوتــي، وأن ألهــو مــع 

أصدقائــي فــي حديقــة المنــزل بعيــداً عــن أشــعة 
الشــمس الضــارة.

األم: رضــي هللا عنــك يــا بنــي، هيــا تعــال معي لنشــرب 
الشــاي مــع جدتــك فقــد اشــتقت للحديــث معها.



القــدس أولــى القبلتيــن وثالــث الحرميــن الشــريفين، ومســرى رســولنا 
الكريــم محمــد صلــى هللا عليــه وســلم الــذي عــرج منــه إلــى الســماء فــي رحلــة 

ــراج. اإلســراء والمع

ــٍة   هــذا المــكان المقــدس عاصمــة فلســطين األبديــة، ويحظــى بمكانــه ديني
ــٍة خاصــة فــي قلــوب الهاشــميين. ــٍة بشــكل عــام، ومكان ــٍة وحضاري وتاريخي

 كيــف ال وهــي مســرى جدهــم األعظــم ســيدنا محمــد صلــى هللا عليــه وســلم.. 
فــكان ومــا زال جــل اهتماماتهــم الحفــاظ علــى هــذا المــكان المقدس.

 فالوصايــة علــى المســجد األقصــى الشــريف واألماكــن المقدســة فــي القدس 
للهاشــميين الذيــن لــم يتوانــوا ولــو للحظــة عــن خدمتــه، والســعي لتحقيــق 

الســام واألمــان لهــم.

عشــق  قصــة  الهاشــميون  ســطر  لقــد 
اللهــم  للقــدس..  وحــب  ودفــاع 

والمســجد  القــدس  احفــظ 
بــاد  وســائر  األقصــى 

. لمســلمين ا

 أولى القبلتين
وثالث الحرمين الشريفين

 إعداد الوكيل: هيا الرفايعة
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المعهد المروري األردني 

ــرق  ــى الط ــير عل ــد الس ــزم بقواع  أن نلت

واســتخدام األرصفــة .

 أن نســير بشــكل منفــرد أو ثنائــي دون تشــابك األيــدي، 

وعــدم المســير بشــكل جماعــي .

  أن نعبر الطريق من األماكن المخصصة واآلمنة .

 أن نقطــع الطريــق بخــط مســتقيم 

وبســرعة مناســبة مــع المراقبــة . 

 أن نطبــق قاعــدة المــرور 

اآلمــن مــع االســتماع .

  أن ال نعبر الطريق من األماكن المخفية .

  أن نرتــدي األلــوان الفســفورية الفاتحــة أثنــاء المســير 

بالظــام . 

  أن نسير بعكس اتجاه المركبات في حال عدم وجود رصيف .

 أن نتجنب اللعب أو الركض على األرصفة والطرق .

كيف نتجنب حوادث المرور؟



ثمن الطيش
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هــي مــواد وأربطــة توضــع مباشــرة علــى الجــرح ، تســاعد فــي عمليــة التئامــه ، وتمنــع إصابــة الجــرح بــأي 
مضاعفــات.  

الهدف الرئيس إلستخدام ضمادات الجروح :
 حمايــة الجــرح مــن التلــوث واإلصابــة وااللتهــاب، ولمنــع النزيــف، ولمســاعدة الدم علــى التخثــر، والمتصاص 

الــدم والســوائل التــي تخــرج مــن الجرح .

أنواع ضمادات الجروح : 
- الشــاش:  يســتخدم لجميــع أنــواع الجــروح، ُيصنــع مــن القطــن ويمتــاز بســهولة اســتخدامه، ويوفــر التهويــة 

للجــرح، كمــا أنــه غيــر مكلــف، ويحمــي المنطقــة المصابــة مــن الصدمــات ويخفــف األلــم.
- الضمادات الرغوية: تستخدم للجروح التي تخرج منها إفرازات بكميات متوسطة إلى عالية . 

- الضمــادات الشــفافة: وتســتخدم فــي الجــروح التــي تحتــاج لمراقبــة مســتمرة، حيــث 
ــادات الشــفافة  ــراً، وتســمح الضم ــى الجــرح ظاه ــكان الجــرح ويبق ــا ال تغطــي م إنه

بمرور األكسجين .

طريقة تضميد الجروح :
-غسل الجرح جيدا إلزالة األوساخ العالقة. 

- فــي حــاالت النزيــف يجــب الضغــط علــى منطقــة 
الجــرح للســيطرة علــى النزيــف. 

- لف الجرح بضماد جروح مناسب .
- اســتخدام كمــادات ثلــج علــى المنطقــة المصابــة 

ــم  ــس ث ــي كي ــج ف ــات ثل ــع مكعب ــال وض ــن خ ــك م وذل
ــورم.  ــم والت ــى مــكان الجــرح لتخفيــف األل وضعهــا عل

ضمادات الجروح
اختارها المازم1: فرات نايف المعاني



بهــاء طفــل فــي العاشــرة مــن عمــره، وهــو االبــن الوحيــد لوالديــه اللذيــن يرعيانــه  حــق الرعايــة، ويحرصــان 

علــى ســامته فــي كل لحظــة، فهــو فلــذة كبدهمــا ومــن المتفوقيــن فــي المدرســة، وينتظــران يومــاً أن تمــأل الفرحــة 

عيونهمــا وهــم يشــاهدانه يرتــدي ثــوب التخــرج مــن الجامعــة.

ــت  ــا أتيح ــة، وكلم ــياحية واألثري ــن الس ــى األماك ــه إل ــة والدي ــات برفق ــي الرح ــروج ف ــب الخ ــاء يح كان به

ــه. ــق رغبت ــا لتحقي ــده يفوته ــن وال ــم يك ــة، ل الفرص

ــة أبــي بهــاء والســعادة تغمــر الجميــع  فــي هــذه المــرة كانــت الوجهــة مدينــة جــرش األثريــة، تحركــت عائل

والشــرط دائمــاً كمــا هــي العــادة فــي كل رحلــة، االلتزام بشــروط الســامة العامــة أثناء الركوب بالســيارة فالســرعة 

ممنوعــة واســتخدام الهاتــف النقــال أثنــاء القيــادة ممنــوع، وإخــراج األيــدي والــرؤوس مــن النوافــذ كذلــك، واتباع 

القواعــد الســليمة عنــد التوقــف والنــزول مــن الســيارة، وقطــع الشــارع مــن األماكــن المخصصــة، كلهــا أصبحــت 

مــن الثوابــت والبديهيــات فــي حيــاة أســرة أبــي بهــاء.

تتوقــف المركبــة قبيــل اإلشــارة الحمــراء ثــم تنطلــق بعــد إعطــاء اللــون األخضــر، ثــوان قليلــة، كان صــوت 

االرتطــام شــديداً، لــم يحتملــه بهــاء الــذي ســال دمــه فــي المــكان، فــي الجهة األخــرى ســائق متهور طائــش يتجاوز 

اإلشــارة الحمــراء بــكل رعونــة ودون شــعور بالمســؤولية، لتكون 

النتيجــة أن يصــاب بهــاء ووالــداه بكســور وجــروح خطيــرة.

بســبب هــذا الســائق الطائــش المتهــور تحولــت فرحــة 

األســرة إلــى حــزن، وهكــذا تكــون نتيجــة مخالفــة قواعــد 

ــش. ــون ثمــن الطي ــذا يك الســير، وهك

ثمن الطيش
إعداد النقيب: مأمون المصري
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ســأروي لكــم يــا أصدقــاء حكايــة جميلــة عــن الطيــار األول 
ــد كان  ــاس.. وق ــه فرن ــم أبي ــاس.. واس ــمه عب ــخ.. واس ــي التاري ف
عبــاس عالمــاً ومخترعــاً وشــاعراً.. فــي آن معــاً، عــاش قبــل أكثــر 

ــرف  ــي تع ــس الت ــي األندل ــة ف ــة قرطب ــي مدين ــنة ف ــن )1200 ( س م
اليوم باسم إسبانيا. 

كانــت الطيــور تثيــر اهتمــام عبــاس، وهــي تطيــر فــي الهــواء، أحــب عبــاس الطيــور وطيرانهــا.. وتمنــى لــو 
يســتطيع أن يقلدهــا ويطيــر مثلهــا.. وكان أهــل بــاده يصفونــه بأنــه حكيــم األندلــس.. والحكمــة كانــت ُتطلــق علــى 
ــل  ــر مث ــم يســبقه إليهــا أحــد.. وهــي أن يطي ــة ل ــاس بفكــرة عجيب ــن فرن ــد فكــر اب ــاء والطــب.. وق ــم بالكيمي العال
الطيــور الجميلــة التــي ُتحلــق فــي الفضــاء.. لكــن عبــاس لــم يقــم بتجربــة الطيــران إال بعــد تفكيــر وبحــث ودراســة 

وخاصــة فــي علــم الفلــك والفيزيــاء. 
ولــو رجعنــا إلــى الماضــي لرأينــاه وهــو يشــرح فكرتــه لتاميــذه.. والتاميــذ مــن حولــه مســتغربون متعجبــون 
وعندمــا قــرر القيــام بتجربــة الطيــران قــرر أن ينفذهــا بنفســه مؤمنــاً بنجاحهــا.. ولــو عــاد بنــا الزمــن لشــاهدنا 
ــة  ــة ليشــهدوا هــذه التجرب ــاء قرطب ــراً مــن أبن ــذه وعــدداً كبي ــد جمــع تامي ــاس وق ــن فرن ــاس ب ــم عب أيضــاً العال

الخطــرة. 
لــم يطلــب عبــاس مــن تاميــذه - وكانــوا كثــراً - أن يحــل واحــد منهــم مكانــه.. علمــاً أّن العشــرات منهــم كانــوا 
مســتعدين لذلــك.. لكنــه لــم يفكــر بهــذا حتــى ال يعــرض أحــداً منهــم للخطــر.. مــع ثقتــه بنجــاح التجربــة، وأمــام جمع 
كبيــر مــن أبنــاء قرطبــة، وقــف عبــاس بعــد أن غطــى جســده بريــش مثــل ريــش الطيــور.. وصــار يبــدو وكأنــه طيــر 
ضخــم، رفــع عبــاس يديــه كمــا ترفــع الطيــور جناحيهــا ثــم قفــز مــن مــكان مرتفــع.. قفــز عبــاس مســافة ثــم وقــع.. 

ولــم يتحقــق طيرانــه إال لثــوان معــدودات.. وفشــل فــي تحقيــق حلمــه الكبيــر. 
ومنــذ ذلــك اليــوم والنــاس تذكــر عبــاس بــن فرنــاس كلمــا ذكــروا الطيــران الــذي أصبــح فــي عصرنــا الحالــي 
أهــم وســيلة نقــل فــي العالــم.. رحــم هللا عباســاً الــذي أصبحــت قصتــه حكايــة ترويهــا الشــعوب.. حتــى أّن العلمــاء 

أطلقــوا علــى موقــع فــي القمــر اســم )فوهــة عبــاس بــن فرنــاس(. 

عّباس بن فرناس
الطيار األول

إعداد الدكتور: عاطف عيايدة
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ــِف  ، أو بيــن األطفــاِل مــن مختل ــّنِ ــاِر فــي الّس ــُف الحــوار مــع األطفــال عــن الحــواِر مــَع األشــخاِص الكب يختل
ــد  ــِه عن ــعارِه بقيمت ــِه، وإش ــِه بنفس ــز ثقت ــل، وتعزي ــخصّية الّطف ــِل ش ــًرا لصق ــمٌّ كثي ــو مه ــِة، وه ــاِت العمرّي الفئ
اآلخريــن، وأســلوُب الحــوار مــَع الطفــِل فــي ســنواته األولــى قائــٌم علــى الفهــم العــام المفتــوح والقائــم على التشــبيه 
والتشــخيص لبعــِض األمــور، فــإذا مــا أردت أْن تحــاوَر طفــًا عــن الحديقــة، فإنــه ليــَس مــن المعقــوِل أْن تقدمهــا 
لــه مــن خــاِل مفهــوٍم أو مصطلــح، بــْل مــن خــاِل ربطهــا كأن تقــول: )مــكان جميل..فيهــا مناظــر خابــة وورود 

يزورهــا النــاُس لاســتمتاع(، واألجمــل مــن ذلــك أْن يراهــا بعينيــه. 
ــات المشــّوقة، مــع االبتعــاد عــن  ــى ســرد األقاصيــِص والحكاي ــم عل ــواع الحــوار هــو الحــواُر القائ وأجمــل أن
القصــص الخرافيــة، أو قــراءة األناشــيد، وال ضيــَر مــن اســتخدام الخيــال المبســط، وال ســيما مــع األطفــاِل األذكيــاِء 

وهــذا مــن شــأنِه تخصيــُب حاّســِة التخيــل لديهم، وتمكينهــم من ملكــِة التصوير 
مــع تقــّدِم الســنوات بهــم، وغــرِس قيمــة التفكيــِر فيمــا حولــه مّمــا خلــَق للّا.
كمــا يجــدر توجيــه الّطفــل وإرشــاده مــن خــاِل الحــوار، ووضع مشــكات 
أمامــه، وحثــه علــى البحــث عــن حلــول، مــَع مراعــاة اســتخدام لغــة إيجابيــة 

خاليــة مــن التوبيــِخ والتهديــد والوعيــد، وحّبــذا 
ــيٍء  ــة بش ــت النصيح ــو ربَط ل

القــول  يرافــق  عملــّيٍ 
كتطبيــِق الّصــاة مثــًا بعــد 

ــا. ــه إياه تعليم

                                                                  

إعداد الدكتور: سامح الضروس
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الشرطي الصغير واحة
حديث
شريف

قال رسول هللا ) صلى هللا عليه وسلم (:

ــه  ــى يحــب ألخي ــم حت ــن أحدك )ال يؤم
ــلم. ــاري ومس ــه(  رواه البخ ــب لنفس ــا يح م

حــب الدنيــا ، وحــب الرياســة  وحب 
الثنــاء ، وحــب الشــبع ، وحب النوم  

وحــب الراحة.

ما أسماء 
أصحاب 

المهن  آلتية :

ض           
تعرف على  بع

معاني األسماء

من ُيعلم التاميذ .......................
من يصلح السيارات....................
من يخيط المابس......................

لكســير . ا لعظــم  ا ــر  ــذي يجب ل ا ــر:   - جابــــ
. الشــجاع  - جاســر:  

. لكريــم  ا الســخي  - جــواد:  
ــتوية. المس : األرض  ــاد  -جه

إعداد النقيب: ياسر العودات

 جوامع
الشر ستة
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ما المادة التي تتجمد بالحرارة ؟

ما المعركة التي سماها المسلمون بـ )فتح الفتوح( ؟

مــا الحيــوان الــذي إذا قطعــت أحــد أذرعتــه 
فإنهــا تنمــو مــرة أخــرى ؟

ما الشيء الذي كلما زاد نقص؟

البيض

معركة 
نهاوند

نجمة 
البحر

الحفرة

إعداد الطالب: أحمد محمد القطاونة

سؤال

سؤال

سؤال

سؤال

جواب

جواب

جواب

جواب



أحمد وسيف الدين الترك

زينه راشد محمد عتوم

محمد زين الدين

غدير و أسيل عمر الزيود

عبد هللا و حبيبة و آمنة خالد الزيودمحمد عاء خضر

عصافير الشرطي الصغير

أسامة الباسمة

سلمى عمر

مسك أسامه بني يونس

فاهد يوسف الزوايدة

سلمى وماسا أسامه بني يونس

أحمد نهاد محمد الختوم

قصي ومحمد سيفيان القيسي

عفاف الباسمة

زهير وقصي وتيم محمد ملحم

تاال  نهاد محمد الختوم

النا خلدون حامد

سلمى ابراهيم الشديفات سيف معتز العموش

مازن أمجد خليل الخزاعله

رفيف وكرم احمد ملحم

زين الباسمة

محمد عاء القيسي

حا انس شابسوغ

20



احمد وسيف الدين الترك

محمد عماد الباونه

غنى أنور

يوسف وأبراهيم خالد

سلمى عبدهللا عزت البري

تاليا أجود حياري

مؤمن بشير الزعبي

علي محمد

ميار يوسف قرمان

ساره عبدهللا عزت البري

عبد الرحمن خالد العمار

أمير يوسف قرمان

عادل أنور عاشور

سارة محمد الكوفحي

ريان عاء القيسيتاال خالد التركيحيى حازم اللغوى

عبدالملك موسى الحوامدة

حفصة تامر خالد

كرم جهاد

باكير انس شابسوغ

عمر وائل السمامعة

ريم احمد

محمد احمد العشي

احمد محمد فوزي الكوفحي

21



2

          - الوقاية من السرطان.
             - جيد لعملية الهضم.

            - يساعد على اإلبقاء على بشرة صحية.
              - يعمل على شفاء األكزيما و أمراض الكلى.

              - يعمل على التزويد بالطاقة.
               - يحد الشمام من ظهور أعراض الشيخوخة و التجاعيد.

              - حماية البشرة من اآلثار السلبية ألشعة الشمس.
                 - يدخل َّـ عالج الكلف و النمش و العديد من األمراض الجلدية.

                 - يساهم َّـ ترطيب البشرة و إعطائها الحيوية واللمعان.

فاكهة  الصيف

الشمام
              - يعمل على شفاء األكزيما و أمراض الكلى.

              - يعمل على التزويد بالطاقة.
               - يحد الشمام من ظهور أعراض الشيخوخة و التجاعيد.

              - حماية البشرة من اآلثار السلبية ألشعة الشمس.
                 - يدخل َّـ عالج الكلف و النمش و العديد من األمراض الجلدية.

                 - يساهم َّـ ترطيب البشرة و إعطائها الحيوية واللمعان.

- يعوض الســوائل التي يفقدها الطفل من خالل التعرقِ والتبول، فهو يحتوي على ٩٢٪ من نسبته 

ب مفيد جداً. ماًء، وبالتالي فهو مرطّ

- يعالج الكثرَي من االلتهابات التي تصيب األطفال؛ ألنه مضاد لاللتهابات بفضلِ النسبة العالية من الفيتامينات اِّـوجودة فيه.

- يقاوم جميع أنواع السرطانات؛ بفضلِ احتوائه على مضادات األكسدة، ومادة الّليكوبني. 

- يقوي عظام األطفال، ويقلّل من احتمال اإلصابة بأمراض العظام؛ بسبب نسبة الكالسيوم العالية اِّـوجودة فيه.

- يحافظ على سالمة نظر األطفال؛ ألنه يحتوي على فيتامني A اِّـهم جداً للنظر.

- يمد األطفال بالكميات اِّـناسبة من الفيتامينات واِّـعادن التي يحتاجها جسم الطفل للنمو السليم، والتي يأخذها بعض 

األطفال عن طريق اِّـكمالت الغذائية.األطفال عن طريق اِّـكمالت الغذائية.

لطحمام شعائث سثغثة أعمعا: ض:
ضغ

لع
د ا

ثا
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ث 
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البطيخ

- يســاعد َّـ الحفــاظ على صحة القلب والشــرايني، وذلك ألنه يعدل نســبة 
الكولسرتول َّـ الدم.

- يحتوي على انزيمات تساعد َّـ محاربة هشاشة العظام والغضاريف.

- تناول رمانة متوسطة الحجم َّـ يوم عامل أساسي َّـ فتح الشهية.

- يحتوي على نسبة كبرية من مضادات األكسدة التي تساهم َّـ التخلص من الخاليا السرطانية.

الرمان عامل مهم َّـ تعديل نسبة السكر َّـ الدم.- 

- تســاهم فاكهة الرمان َّـ تخفيض درجة حرارة الجســم حيث يستخدم كثرياً َّـ عالج 
الحاالت الحادة للحمى.

- يقضي على ديدان األمعاء خاصة عند األطفال.

- القضاء على الحصى التي تتواجد عادة بالكلى، فأكل الرمان بشــكل مســتمر يساعد على 
تفتت الحصى والتخلص منه بشكل صحي وسليم.

- كما أن للرمان أثر كبري ومهم جداً َّـ عالج داء األنيميا أو ما يسمى بفقر الدم.

الرمـان

١. الوقاية من السرطان
يحتوى التني على مركبات تسمى ( الكومارين ) ، والتى من شأنها أن تقلل من 

خطر اإلصابة بسرطان الربوستاتا. 

٢. يخفض الكولسرتول
توجد مجموعة من األلياف القابلة للذوبان اِّـوجودة َّـ التني تســمى (البكتني) والتي من 

شأنها أن تساعد َّـ خفض نسبة الكولسرتول َّـ الدم.

 ٣. يمنع ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية
احتواء فاكهة التني على البوتاسيوم، أوميغا ٣ وأوميغا ٦ 

يساعد على الحفاظ على مستوى ضغط الدم وبالتاُّـ 
فأنه يمنع حدوث النوبات القلبية التاجية.

يعد العنب مــن الفواكه ذات القيمة الغذائية والعالجيــة الجيدة، ويوجد العنب 
بعدة ألوان مثل األبيض، األخضر وكذلك األسود واألحمر.

يتميز العنب بأنواعه باحتوائه على نســبة جيدة من اِّـواد الســكرية ســريعة 
االمتصاص وســهلة الهضم حيث يرتكز ســكر الجلوكوز وسكر الفركتوز بشكل 

كبــري، ويتميــز كذلك العنــب باحتوائه علــى فيتامينات مثــل فيتامني (ج )
وفيتامني (ب).

يعد العنب مــن الفواكه ذات القيمة الغذائية والعالجيــة الجيدة، ويوجد العنب 
بعدة ألوان مثل األبيض، األخضر وكذلك األسود واألحمر.

يتميز العنب بأنواعه باحتوائه على نســبة جيدة من اِّـواد الســكرية ســريعة 
االمتصاص وســهلة الهضم حيث يرتكز ســكر الجلوكوز وسكر الفركتوز بشكل 

كبــري، ويتميــز كذلك العنــب باحتوائه علــى فيتامينات مثــل فيتامني (ج )
وفيتامني (ب).

- تناول رمانة متوسطة الحجم َّـ يوم عامل أساسي َّـ فتح الشهية.

- يحتوي على نسبة كبرية من مضادات األكسدة التي تساهم َّـ التخلص من الخاليا السرطانية.- يحتوي على نسبة كبرية من مضادات األكسدة التي تساهم َّـ التخلص من الخاليا السرطانية.

الرمان عامل مهم َّـ تعديل نسبة السكر َّـ الدم.

- تســاهم فاكهة الرمان َّـ تخفيض درجة حرارة الجســم حيث يستخدم كثرياً َّـ عالج 
الحاالت الحادة للحمى.

- يقضي على ديدان األمعاء خاصة عند األطفال.

- القضاء على الحصى التي تتواجد عادة بالكلى، فأكل الرمان بشــكل مســتمر يساعد على 
تفتت الحصى والتخلص منه بشكل صحي وسليم.

- كما أن للرمان أثر كبري ومهم جداً َّـ عالج داء األنيميا أو ما يسمى بفقر الدم.

- يحتوي على نسبة كبرية من مضادات األكسدة التي تساهم َّـ التخلص من الخاليا السرطانية.

الرمان عامل مهم َّـ تعديل نسبة السكر َّـ الدم.- 

- يقضي على ديدان األمعاء خاصة عند األطفال.

- القضاء على الحصى التي تتواجد عادة بالكلى، فأكل الرمان بشــكل مســتمر يساعد على 
تفتت الحصى والتخلص منه بشكل صحي وسليم.

- كما أن للرمان أثر كبري ومهم جداً َّـ عالج داء األنيميا أو ما يسمى بفقر الدم.

   ثالثة فوائد للتين 
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- يســاعد َّـ الحفــاظ على صحة القلب والشــرايني، وذلك ألنه يعدل نســبة 
الكولسرتول َّـ الدم.

- يحتوي على انزيمات تساعد َّـ محاربة هشاشة العظام والغضاريف.

- تناول رمانة متوسطة الحجم َّـ يوم عامل أساسي َّـ فتح الشهية.

- يحتوي على نسبة كبرية من مضادات األكسدة التي تساهم َّـ التخلص من الخاليا السرطانية.

الرمان عامل مهم َّـ تعديل نسبة السكر َّـ الدم.- 

- تســاهم فاكهة الرمان َّـ تخفيض درجة حرارة الجســم حيث يستخدم كثرياً َّـ عالج 
الحاالت الحادة للحمى.

- يقضي على ديدان األمعاء خاصة عند األطفال.

- القضاء على الحصى التي تتواجد عادة بالكلى، فأكل الرمان بشــكل مســتمر يساعد على 
تفتت الحصى والتخلص منه بشكل صحي وسليم.

- كما أن للرمان أثر كبري ومهم جداً َّـ عالج داء األنيميا أو ما يسمى بفقر الدم.

الرمـان

١. الوقاية من السرطان
يحتوى التني على مركبات تسمى ( الكومارين ) ، والتى من شأنها أن تقلل من 

خطر اإلصابة بسرطان الربوستاتا. 

٢. يخفض الكولسرتول
توجد مجموعة من األلياف القابلة للذوبان اِّـوجودة َّـ التني تســمى (البكتني) والتي من 

شأنها أن تساعد َّـ خفض نسبة الكولسرتول َّـ الدم.

 ٣. يمنع ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية
احتواء فاكهة التني على البوتاسيوم، أوميغا ٣ وأوميغا ٦ 

يساعد على الحفاظ على مستوى ضغط الدم وبالتاُّـ 
فأنه يمنع حدوث النوبات القلبية التاجية.

يعد العنب مــن الفواكه ذات القيمة الغذائية والعالجيــة الجيدة، ويوجد العنب 
بعدة ألوان مثل األبيض، األخضر وكذلك األسود واألحمر.

يتميز العنب بأنواعه باحتوائه على نســبة جيدة من اِّـواد الســكرية ســريعة 
االمتصاص وســهلة الهضم حيث يرتكز ســكر الجلوكوز وسكر الفركتوز بشكل 

كبــري، ويتميــز كذلك العنــب باحتوائه علــى فيتامينات مثــل فيتامني (ج )
وفيتامني (ب).

يعد العنب مــن الفواكه ذات القيمة الغذائية والعالجيــة الجيدة، ويوجد العنب 
بعدة ألوان مثل األبيض، األخضر وكذلك األسود واألحمر.

يتميز العنب بأنواعه باحتوائه على نســبة جيدة من اِّـواد الســكرية ســريعة 
االمتصاص وســهلة الهضم حيث يرتكز ســكر الجلوكوز وسكر الفركتوز بشكل 

كبــري، ويتميــز كذلك العنــب باحتوائه علــى فيتامينات مثــل فيتامني (ج )
وفيتامني (ب).

- تناول رمانة متوسطة الحجم َّـ يوم عامل أساسي َّـ فتح الشهية.

- يحتوي على نسبة كبرية من مضادات األكسدة التي تساهم َّـ التخلص من الخاليا السرطانية.- يحتوي على نسبة كبرية من مضادات األكسدة التي تساهم َّـ التخلص من الخاليا السرطانية.

الرمان عامل مهم َّـ تعديل نسبة السكر َّـ الدم.

- تســاهم فاكهة الرمان َّـ تخفيض درجة حرارة الجســم حيث يستخدم كثرياً َّـ عالج 
الحاالت الحادة للحمى.

- يقضي على ديدان األمعاء خاصة عند األطفال.

- القضاء على الحصى التي تتواجد عادة بالكلى، فأكل الرمان بشــكل مســتمر يساعد على 
تفتت الحصى والتخلص منه بشكل صحي وسليم.

- كما أن للرمان أثر كبري ومهم جداً َّـ عالج داء األنيميا أو ما يسمى بفقر الدم.

- يحتوي على نسبة كبرية من مضادات األكسدة التي تساهم َّـ التخلص من الخاليا السرطانية.

الرمان عامل مهم َّـ تعديل نسبة السكر َّـ الدم.- 

- يقضي على ديدان األمعاء خاصة عند األطفال.

- القضاء على الحصى التي تتواجد عادة بالكلى، فأكل الرمان بشــكل مســتمر يساعد على 
تفتت الحصى والتخلص منه بشكل صحي وسليم.

- كما أن للرمان أثر كبري ومهم جداً َّـ عالج داء األنيميا أو ما يسمى بفقر الدم.

   ثالثة فوائد للتين 
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النجــدة

النجــدة

النجــدة

النجــدة

فقرة لون
إعداد الرقيب: حمزة محمود القضاة

المعاملة الحسنةوطني األجمل



جلــس تامــر ومــازن يتحدثــان أمــام الجــدة ســعاد’ فقــال تامــر: مــا الــذي فعلتــه اليــوم يــا مــازن’ لقــد رأيتــك وأنــت تقــذف 
الرجــل المســكين فــي الشــارع بالحجــر’ فلمــاذا فعلــت ذلــك يــا أخــي ؟
رد مازن قائًا: إنه رجٌل مشرد وفقير يا تامر ولذلك قذفته بالحجر.

وهنــا رد تامــر قائــًا: ولكــن يــا مــازن إنــه رجــل مســكين يســتحق العطــف’ وإعطائــه النقــود حتــى يشــتري مــا يحتاجــه 
مــن طعــام’ ال أن نضربــه باألحجــار.

قــال مــازن: ولكــن شــكله مخيــف جــداً ومرعــب، وثيابــه متســخة يــا أخــي فكيــف تريدنــي أن أتقــرب منــه؟ وهنــا ســمعت 
الجــدة ســعاد حديثهما. 

فتدخلــت قائلــة: إن مــا فعلتــه خطــأُ كبيــر، عليــك أن تســاعد الفقــراء والمســاكين’ وقــد أمرنــا هللا تعالــى أن نســاعدهم 
حتــى نفــوز بالجنــة’ ســوف أحكــي لكــم اليــوم قصــة القطــة المســكينة.

 رد مازن بحماس: ومن القطة المسكينة يا جدتي ؟
ــاك مجموعــة مــن القطــط تعيــش بســعادة  ــة بالحيوانــات واألشــجار الكثيفــة’ كانــت هن ــدٍة مليئ ــٍة بعي الجــدة: فــي غاب
وســام’ وفــي يــوم مــن األيــام ظهــر قــٌط صغيــر’ يبــدو عليــه أنــه مشــرد وتائــه’ وكان هــذا القــط مصــاب بقدمــه، ويعاني 

مــن ألــم كبيــر بســبب اإلصابــة’ رآه القــط الكبيــر المســؤول عــن القطــط وقــال: مــن أيــن جئــت أيهــا القــط الصغيــر. 
فقال له أنا تائه’ لقد كنت في طريقي الى المنزل وتهت ولم أستطع العودة وأنا متعب وجائع جداً .

أخــذ القــط الكبيــر القــط الصغيــر وقــدم لــه الطعــام والشــراب ونظــف جروحــه وســاعده، وطلــب منــه أن يقيــم معــه حتــى 
يســترد عافيتــه’ وبعدهــا يذهــب ويبحــث عــن أســرته .

ــاً ومرهقــاً’ وفــي اليــوم الثانــي اســتيقظت القطــط وســألت  وافــق القــط الصغيــر وشــعر بســعادة كبيــرة فقــد كان متعب
والدهــا بدهشــة مــن هــذا القــط يــا أبــي ؟

عرفهــم األب علــى القــط المســكين وأخبرهــم أنــه ضيــف عندهــم’ وبعــد عــدة أيــام جــاء منــادي فــي الغابــة ينــادي عــن 
فقــدان قــط صغيــر، وكان هــذا القــط هــو قــط الملــك المفضــل الــذي ربــاه.

ــراً باســتعادة قطــه  ــك كثي ــك، ففــرح المل ــى المل ــا عــاد القــط إل وهن
ــن  ــر م ــراب والكثي ــام والش ــه الطع ــر وعائلت ــط الكبي ــدم للق وق
الهدايــا؛ ألنهــم قدمــوا لــه الرعايــة واألمــان’ ومــن هنــا تعلــم 
ــر  ــت الفقي ــإذا أعطي ــي أن جــزاء اإلحســان اإلحســان، ف ــا بن ي

ــك. ــك هللا ويرضي ــوف يعطي فس
فقــال مــازن: نعــم يــا جدتــي أعتــرف بأننــي أخطــأت اليــوم ألنني 
قذفــت المســكين بالحجــارة، فهــذا ال يصــح وحــرام، ولــن أفعــل 

ذلــك مجــدداً.  

25

إعدادالطالبة : دانه مهند بني يونس

المعاملة الحسنة
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بقلم الرائد: جمعه فهد العموش

دام مجدك يا وطن
غنيُت ألعياٍد حلَّت

في أفق األردن تجلّت
غنيت بشعري أغنيًة

بحروٍف كالغيِث وهلَت

غنيت ألردني بشعري
للثورة بسطور الفخِر
لحسيٍن أطلق طلقته
إعاناً للوطن الحِر

ولعيد جلوس مليِك الشعب
غنيُت بألحاٍن للحب

تحكي إحساساً قد صدقا
من نبِض دماٍء تروي القلب

والجيش العربي الحامي
خطتُه إباءاً أقامي
غنت لكرامة دولتنا

في عيد الجيش المقدامي

ومغاني شعري يا وطني
حيرا وتعاتب في وزني
قدرك أكبر من أشعاري
يا كيف أوفّيِِك بلحني

إني ال أعشُق إاّلكي
أدعو الباري أن يرعاكي
يا أرض العزم الطاهرِة

أردنُّ وربي أهواكي
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كان هنــاك عالمــاً جليــًا يمشــي مــع أحــد تاميــذه بيــن الحقــول، وأثنــاء مســيرهما شــاهدا حــذاًء قديمــاً لمــزارع يعمــل 
فــي أحــد الحقــول، والــذي أوشــك علــى إنهــاء عملــه.

فقــال التلميــذ للعالِــم الجليــل: مــا رأيــك يــا معلمــي لــو نلهــو مــع هــذا المــزارع قليــا .. نخفــي حــذاءه و ننتظــر ردة فعلــه 
ونضحــك عليــه.

فأجابــه العالــم: »يــا بنــّي يجــب أن ال نســلي أنفســنا بأحــزان اآلخريــن، ولكــن يمكنــك أن تجلــب الســعادة لنفســك بطريقــة 
جميلــة، وبمقابلهــا ستســعد مــن حولــك أيضــاً.

فنظر التلميذ للعالم باستغراب وعامات التساؤل تدور في عينيه.
ــم قائــًا: خــذ مثــا قطعتيــن مــن النقــود وضعهمــا بداخــل الحــذاء، ولنختبــئ خلــف تلــك الشــجرة ونشــاهد  فتابــع العال

مــدى تأثيــر ذلــك علــى المــزارع« !!
أعجب التلميذ بهذه الفكرة ووضع قطع نقدية في الحذاء، ثم اختبئا خلف الشجيرات القريبة  ليريا ردة فعله.

وبعــد دقائــق جــاء المــزارع بعــد أن أنهــى عملــه ليأخــذ حــذاءه، وإذ بــه يتفاجــئ عندمــا وجــد نقــوداً داخــل الحــذاء، نظــر 
مليــاً إلــى النقــود وكــرر النظــر ليتأكــد أنــه ال يحلــم، بعدهــا نظــر حولــه بــكل االتجاهــات ولــم يجــد أحــداً حولــه !!

اغرورقــت عينــاه بالدمــوع ووضــع النقــود فــي جيبــه وخــر علــى ركبتيــه ونظــر إلــى الســماء باكيــاً’ ثــم قــال بصــوت 
ــن  ــي وأوالدي م ــز؛ فأنقذتن ــدون الخب ــاع ال يج ــة وأوالدي جي ــي مريض ــت أن زوجت ــن علم ــا م ــا رب ي ــكرك ي ــاٍل  »أش ع

ــة الكريمــة . ــى الســماء شــاكراً هــذه المنحــة الرباني ــًا وهــو ينظــر إل ــكاء طوي الهــاك«، واســتمر بالب
عندها قال العالم الجليل: »ألست اآلن أكثر سعادة مما لو فعلت ولهوت وخبأت الحذاء.
تأثــر التلميــذ كثيــراً وامتــألت عينــاه بالدمــوع وأجــاب: لقــد تعلمــُت درســاً لــن أنســاه 

مــا حييــت، اآلن فهمــت معنــى كلمــات لــم أكــن أفهمهــا فــي حياتي)عندمــا تعطــي 
ســتكون أكثــر ســعادًة مــن أن تأخــذ(.

ُيحكى أن..
اختارها: أسامء عبد السالم العمري
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غيــرِة  لســماَح أَرنبــٌة بنّيــٌة ُتدلّلُهــا، وُتطِعُمهــا الجــزَر، َوَضعــِت اأَلرنبــُة ســبعَة أَرانــَب جميلــًة، فرَحــْت َســماُح باأَلرانــِب الصَّ
َووَضعْتهــا فــي َســلَِّة َقــّشٍ فــي ِفَنــاِء البيــِت.

ــَة  ــا الَفرحــُة، وُتمِســُك أَلَواَنهــا الَجميل ــَي َترَضــُع الَحليــَب، فتغُمُرَه غيــرَة حــوَل أُّمهــا َوِه َكانــْت َســَماُح تراقــُب اأَلرانــَب الصَّ
َوَتبــدأُ برســِم صــورٍة للّصغــاِر َحــوَل أُّمهــم.

، فبحثــْت ســماُح َعْنهــا فــي كّلِ مــكاٍن، فلــْم َتجْدهــا. فَخاَفــْت عليَهــا خوًفــا شــديًدا، َوَدَعــِت هللا  وذاَت يــوٍم اختفــِت اأَلرنبــُة األُمُّ
َغــاِر وأَخــَذْت  ُســبَحاَنُه أن َيحفــَظ اأَلرنبــَة، وُيعيَدَهــا إِلــى ِصَغاِرَهــا الذيــن يتضــّوروَن مــن شــدِة الجــوِع، نظــَرْت ســَماُح إِلــى الّصِ

َغــاُر! تبكــي وتقــوُل: أَعلــُم أَنَّكــم َجائعــون، ولكــن مــا ِبَيــدي حيلــٌة، كــْم أَنتــم مســاكيَن أَّيَهــا الّصِ
َغاَر. تقدمْت أُمُّ سماِح من ابنِتها، وبيِدها ُزَجاجُة حليٍب وقالْت: ُخذي ُزَجاجَة الَحليِب هذه وأَرِضعي الّصِ

َغاِر. سَماُح: أَشُكُرِك َيا أُّمي َيا َصاحبَة القلِب الكبيِر، لقد أَنقذِت حَياَة هؤالِء الّصِ
هم. : ال عليِك َيا ُبنيَّتي َسأَُساعُدِك ِفي العَنايِة بِصَغاِر اأَلرنبِة َريثَما َتعوُد أُمُّ اأُلمُّ

سَماُح َباكيًة: ولكّنني َخائفٌة َيا أُّمي.
: ممَّ َتَخافيَن َيا حبيبتي؟  األُمُّ

الِة قْد مرَّ ِمْن ُهَنا وأَكَل اأَلرنبَة. سَماُح: أََخاُف أَْن يكوَن أَحُد الكاِب الضَّ
َر هللاُ َيا حبيبتي، َسترِجُع اأَلرنبُة بإِذِنه تَعالَى. : ال قدَّ اأُلمُّ

ــَف  ــازُح ابنتهــا لتخّفِ ــِت األُمُّ ُتَم ــا َكان ــًرا َم ــان لهــم الحليــَب، وكثي ــِب الّصغيــرِة، وُتقّدَم ــان باأَلران هــا َتْعتِنَي ــت ســَماُح  وأُمُّ ظلَّ
ــا. ــًة: لقــد أَخــذِت درًســا فــي العَنايــِة بالحيوانــاِت والّشــعوِر بَه ــا قائل عنَه

ســَماُح بحــزٍن: إِّنهــا حيوانــاٌت بريئــٌة َيــا أُّمــي، وال حــوَل لَهــا وال ُقــوَة، وقــد أََمَرَنــا عليــِه أَفضــُل الّصــاِة والّســاِم بالرفــِق 
فــي الحيــَواِن.

ــارِة أُّم ســَماح، فاحظــت حــزن ســَماح علــى أَرنبِتهــا المفقــودِة ، فأَخبرْتهــا  ــاِم َحَضــَرْت إِحــَدى الجــاراِت لزَي ــِد اأَلّي فــي أَح
ــاِط . الجــارُة  أَّنهــا رأَت أرنبــَة عنــَد زهيــر ابــِن الخّي

استغربْت سَماُح ذلك وَقالْت: ربََّما َكانْت أَرنبة أُخَرى، ثمَّ َتابعْت: حسًنا سأَذهُب وأَتحّقُق من اأَلمِر. 
ــرى  ــه أَْن َت ــْت من ــًرا طلب ــا رأْت زهي ــا، ولّم ــا أَخوه ــَب برفقِته ــر، وذه ــِت زهي ــى بي ــاِب إِل ــي الذه ــا ف اســتأذنْت ســَماُح أُّمه

ــا. ــَض طلَبَه ــُه رف ــَة، ولكنَّ اأَلرنب
وفجأًة ظهرت اأَلرنبُة أََماَمَها فَصاحت: أَرنبتي ! إِنََّها أَرنبتي !

ــا َكاَن  َه ــى والــِدِه، ولســوِء حّظِ ــى اإِلنــَكاِر عزمــْت علــى أَن َتشــُكوه إِل ــا رأت إصــراَره علَ أَنكــَر زهيــر أَنَّ اأَلرنبــَة لَهــا، ولمَّ
ــى َكبيــِر القريــِة. والــدُه مَســافًرا، فقــّررت أَن تشــُكوُه إِل

َسمَع كبيُر القريِة َشكَواها، وأَرَسَل في َطلِب زهير، فلّما َحَضَر َسأَلَه: َهل اأَلرنبُة لَك؟
َأجاَب زهير: نعم إِّنَها لي.

َأرنبة عند كبير القرية
إعداد: دينا بدر عالء الدين
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سَماح: إِّنُه يكذُب، إِّنها أَرنبتي، أنا متأكدة.
أَمَر كبيُر القريِة زهيًرا أَن ُيحِضَر اأَلرنبة، فانصاَع أَلمِره وأَحضَر اأَلرنبَة وسلَّمها لُه.

أَخَذ كبيُر القريِة اأَلرنبَة َجانًبا، وتفّحَصَها، ثّم سأََل زهيًرا: ما دامِت اأَلرنبُة لَك فأَِجبني َما لوُن أَسفِل ذيلِها؟
َأَجاَب زهير بتردٍد: إِّنه... إِّنه أَسوُد، نعم...توجُد بقعٌة سوداُء أَسفَل ذيلَِها.

التفــَت كبيــُر القريــِة إِلــى ســَماح ووّجــه لَهــا الســؤال نفَســه فأََجابــْت بثقــٍة: ال يوجــُد أَســفل ذيلَِهــا أَيُّ لــوٍن مغايــر لباقــي 
جســدها.

فَليــِن، وســَأَل زهيــًرا: أَِجبنــي يــا بنــّي هــل ُترِضــُع اأَلرنبــُة صَغاَرَهــا أَم إنهــا  َأمعــَن كبيــُر القريــِة النظــَر فــي الطِّ
ُتطِعُمَهــا الجــزَر؟

َضحَك زهيٌر وَقال: بل ُتطِعُمها الجزَر، إِّن الجزَر طعاَم اأَلرانب المفضل.
كبيُر القريِة: وأَنِت َيا سَماح َما رأَيِك فيَما قالَه زهير؟

ســَماُح: إِّن اأَلرنبــَة ُترِضــُع ِصَغاَرهــا، لقــد َعانيــُت َكثيــًرا َمــَع ِصَغــاِر اأَلرنبــِة؛ أَلّننــي أُجّهــُز لَهــا رَضاعــة الحليــب بســبِب 
ــاِب أُّمَها. غَي

كبيُر القريِة: وهل يوجُد لأَلرنبِة ِصَغاٌر؟ 
سَماُح: نعم َيا شيَخَنا، إِّن لَها سبعَة أََرانَب.

ُهم  طلــَب كبيــُر القريــِة مــن ســَماح أَن ُتحضــَر صَغــاَر اأَلرنبــِة، وَمــا إِن رأِت اأَلرنبــُة صَغاَرهــا حتــى انحنــْت عليهــم َتُشــمُّ
َغــاُر يتَدافعــوَن َنحــَو أُّمهــم لرَضاعــِة الحليــِب. وَتْحُنــو عليِهــم، وأََخــَذ الّصِ

ــا آســٌف، لقــد َوَجــدُت اأَلرنبــَة خلــَف ســوِر الحديقــِة، فأَحببُتهــا  أَطــرَق زهيــر رأَســُه َخِجــًا وقــاَل بصــوٍت منخفــٍض: أَن
ورغبــت بامتاكَهــا، ولــم أَكــْن أَعلــُم أَّن لديهــا صَغــاًرا بحاجــٍة إِليهــا، أُكــرُر اعتــذاري َيــا شــيَخَنا، وأَرجــو أَن تقبــَل ســَماح  

معذَرتــي.
كبيُر القريِة: أَرأَيت ال بّد للحقيقِة أَن تنكِشَف؟!

زهيُر: لقْد ِخْفُت أَن تُظّنِني سَماح َسارًقا لذلَك أَنكرُت. 
كبيــُر القريــِة: لــو أَّنــَك اعترفــَت بالحقيقــِة؛ لدعتــَك تلعــُب مــع اأَلرنبــِة وقتَمــا شــئت 

ــَك، إِّن  ــى خطئ ــَك أَخطــأَت وأَصــررَت عل ولكنَّ
أاَّل  وأَرجــو  فضيلــٌة،  بالذنــِب  االعتــراَف 

ــة. ــَك هــذه ثاني َر ِفْعلََت ــّرِ تك
 التفــت كبيــُر القريــِة 
إلــى ســَماح، وســألها: 
إِن َكانــْت َســامحْت زهيــًرا ؟

ــامحُته  ــد َس فَأَجابــْت: لق
ــة  ــُه بمشــاهدِة اأَلرنب وَسأَســمُح ل

وَغــادرِت  يَشــاء،  وقتَمــا 
المــَكاَن وِهــَي تحمــُل اأَلرنبــَة 
وصغاَرهــا فرحــًة مســرورًة.



إعداد: أحمد ريان

    ثميــر.. ثميــر مــرر الُكــرة لــي، هــذا مــا قالــه معــاذ لصديقــه ســمير بينمــا هــو يلعــب الكــرة، فأخــذ الجميــع يضحــك 
علــى تلعثمــه، عندهــا خلــع معــاذ قميــص الفريــق ورمــى بــه علــى أرض الملعــب’ وغــادر المــكان باكيــاً، وعندمــا 

وصــل معــاذ المنــزل حــاول أن يخفــي حزنــه لكــن أمــه قــد كشــفت الحــزن الــذي كان يعتلــي قلبــه.
األم: معاذ ال تحاول أن تخفي ما يجول في خاطرك فأنا أشعر بك دائماً.

معــاذ باكيــاً: أمــي لقــد ســئمت التلعثــم، الجميــع لديهــم أصدقــاء يحبونهــم ويحترمونهــم لكــن أنــا ليــس لــدي أحــد 
الجميــع يخجــل مــن أن يكــون صديقــي؛ بــل يضحكــون ويســتهزئون بــي كلمــا نطقــت بكلمــة.

األم: ال تقــول هــذا يــا معــاذ، يجــب أن تحمــد هللا علــى نعمــه وفضلــه عليــك.. انظــر حولــك ســتجد أن هللا قــد ميَّــزك 
ــاً مــن  ــون واثق ــاؤك، يجــب أن تك ــك أصدق ــا يســتهزئ ب ــك، ال تحــزن عندم ــد أقران ــات ليســت موجــودة عن بصف

نفســك، وأن تتقبــل عيبــك وتســعى ألن تكــون أفضــل فيمــا منحــك هللا إيــاه مــن النعــم.
معاذ: إذاً ماذا علي أن أفعل يا أمي كي يكف أصدقائي عن االستهزاء بي؟

األم: لــن يكــف أصدقــاؤك عــن االســتهزاء بــك حتــى تتقبــل عيبــك، حيــث إن اســتهزئ بــك أحدهــم وضحــك عليــك 
فأتبــع ضحكتــه بضحكــة مــن القلــب، وكــن قويــاً شــامخاً.

معاذ: حسناً يا أمي سأفعل بإذن هللا.
وفــي اليــوم التالــي ذهــب معــاذ إلــى الملعــب رافــع الــرأس شــامخاً، ومــا إن وصــل بــدأ ينــادي كعادتــه علــى صديقــه 

ســمير، فأخــذ الجميــع بالضحــك، فأتبعهــم معــاذ ضحكــة مــن القلــب مــع قــوة كبيــرة بــدت واضحــة علــى مامحــه.
ُصدم الجميع من ثبات وقوة معاذ، ليصبح في ما بعد صديق الجميع، بل أصبح أيضاً قائد الفريق.
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تطبق الشروط واألحكام.

مع برنامج "عربي جونَير"
أحالم اليوم.. مستقبل ُبكره

مجموعة من المزايا البنكية وغير البنكية مع 
"عربي جونَير" - برنامج التوفير الخاص باألطفال 

واليافعين حتى عمر 17 سنة.

لمزيد من التفاصيل
يرجى مسح الـ QR code أعاله  
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