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� األعّزاء.. 
                         السالم عل��م أصدقا��

، ألنَّ اإل�سـاَن ال  ا�  أمـٌر ُمِهـمٌّ ِجـدَّ
َ
                           إنَّ الصداقـة

ِط  �ستطيُع الع�ش وح�دا� من دوِن أْن يتواصَل مَع اآلخ��ن، ���
فالصديـُق   ، َسـع�دا� ل�كـوَن  وعناَ�ـٍة؛  ـٍة 

َّ
�دق أصدقـاَءُە  �ختـاَر  أْن 

ُم اآلخ��ـَن �مكـُن أْن �خَدَعنـا، أّمـا الّصديـُق الـذي  الـذي ال �حـ��
� شـعورنا �الّسـعادة.

اٍم؛ فسـ�كوُن سـ��ا� �� ُف �احـ�� يتـ�َّ
ـَم 

�
ـروَن بنـا مـن دوِن أْن �شـُعَر؛ علينـا أْن نتعل

ِّ
وألنَّ األصدقـاَء يؤث

أحُدهـم  خَطـأ 
�
أ إذا  أّمـا  والَحَسـنِة،  ـِة 

�
الجم�ل األشـ�اِء  منهـُم �لَّ 

فاإل�سـاُن  َرُە، 
ِّ

ونحـذ ننَصَحـُه  أْن  فعليَنـا  �الـ�الِم  أو  ِف  �التـ�ُّ
هـا 

�
ـَم مـن أخطاِئـِه حـ��ّ ال �فَعل

�
ُ عـادًة، ل�ـنَّ عل�ـِه أْن يتعل ُ�خـِ��

 
َ
نص�حـة َ�سـَمُع  وال  عن�ـدا�   ُ الُمخـ�� �اَن  إذا  أّمـا  خـرى، 

�
أ ًة  مـرَّ

أْن  �سـتحقُّ  ال  فهـَو  اآلخ��ـن، 
هـْل  واآلَن؛  صد�َقَنـا.  �كـوَن 
ـم    �� �ـــــم؟  ألنَّ َعرفُتـْم لمـاذا أح�ُّ

األصـــــدقاء. أفضــل  

٥



رسوم: مها طالب م��إعداد: �اج الجراد

يروى أنَّ رجً� وهو ع� فراش� الَموِت؛ أو� 
عاوِن ف�ما ب�َنُهْم، وأن �كونوا   �التَّ

َ
الثة

ّ
أبناَءُە الث

من�  الزَّ من  ٍة  مدَّ و�عَد  ٍء.  �
� �لِّ ��

�� واحدًة  �دا� 
َح االبُن األصغُر   أرِضِهْم، فاق��

َ
أراَد األبناُء زراعة

 ، ٌ وف�� ر�َحها  ألنَّ  مثمرة؛  أشجارا�  زراَعَتها 
َح زراَعَتها  � فاق��

ا��
ّ
وعطاَءَها غ��ٌر، أّما االبُن الث

 ، ها مف�دٌة و�حتاُجها �لُّ الناس�
َّ
�ال�قولّ�ات، ألن

ا� برأ�ه فقْد قاَل  ُ وقد �ان مس�ِ�دَّ ا االبُن األ��� أمَّ
محصوٌل  فهو   ، قمَحا� إال  نزرَعها  لْن  ألَخَ��ِه: 

جّ�ٌد ومهّم.
 ، � زراعِة األرض�

َخواِن �ُمناقَشِة أخيهما ��
َ
 األ

�
�دأ

�لَّ  ُض 
ُ
يرف �اَن  فقْد  فائدٍة،  دوِن  من  ول�ْن 

وعال  ُهم 
ُ
أصوات ارتفَعْت  ح��ّ  ماِنِه،  �قدِّ رأي� 

 ، � غاِضَب�� أخيِهَما  ِعْنِد  من  فخرجا  ِص�اُحُهم، 

هم لمشورته. َها إ� عمِّ وع� الفور توجَّ
بتوج�ِه   

�
و�دأ الثالثِة،  �األخوِة  العمُّ  اجتمَع 

ما المؤمنوَن 
َّ
، إن َّ � � قائً�: �ا ُب�� ال�الِم لألخ� ال�ب��

 �مشوَرِة 
َ

تأُخذ أْن  الواجِب عل�َك  إخوٌة، ومَن 
َراعِة األرض، وال �س�ِ�دَّ برأِ�َك،  َخ��َك �شأِن ز�

�
أ

جاَل  الرِّ شاوَر  وَمْن   ، زلَّ برأ�ِه  اس��دَّ  فمن� 
ي الهوى، وما 

�
 الّرأ

َ
� عقولها، و�نَّ آفة

شاركها ��
خاَب قوٌم تحاَوُروا و�شاَوُروا ف�ما ب�َنُهم، و�نَّ 

� أْن تفَهَم رأَي أخَ�ْ�ك.
جاح� ��مُن �� �َّ النَّ

منُه  وطلَب  ه،  عمِّ ��الِم   ُ ال�ب�� االبُن  اقتنَع 
ُح  أق��  : العمُّ فقاَل   ، األرض� راَعِة  ز�  �

�� المشوَرَة 
و�ذِلَك  الثِة، 

ّ
الث �األصناِف  األرَض  تزرعوا  أن 

�م.
ُ
ْزق م و�زداُد ر� حُد �لَمُت�� تتَّ

الثالثة األبناء 

� والخمسون٦
العدد الثا��



مؤِمٌن جل�ـٌل، وصاحُب رسوِل ِهللا محّمٍد ص� ُهللا 
اإلسالمّ�ِة،  الُفت�ح�  معارِك   �

�� َك  اش�� وآله.  عل�ِه 
�َ وُشجعاِنِهم. فصاَر من أ�طاِل المسلم��

�اَن مسلم بن عوسجة من أقَرِب أصحاِب اإلمام 
 ، َ� الُمنافق�� ضدَّ  نَ�ُە  فقْد  الّسالم،  عل�ه   ٍّ ع��
ة:  الُمِهمَّ معارِكِه   �

�� نادَرٍة  �شجاَعٍة  معُه  وقاتَل 
ـهـَروان.  � و النَّ الَجـَمـل وِصـّف��

المواقِف  بهـذِە  ال�اسُل  الفارُس  هذا  �كتِف  ولم 
(عل�ِه   َ� الحس�� اإلماَم  ناَ�  �ْل  فقط؛  ـِة 

َ
ف ِّ الُم��

شد�دا�  ِقتاً�  َل 
َ
قات  

ْ
إذ عاشوراء،  يوِم   �

�� السالُم) 
ع�  سقَط  ح��ّ  ِة،  المعرك� أهواِل  ع�  وَصَ�ـَر 
�ُ (عل�ه السالُم) وقاَل  ، فم�� إل�ِه الحس�� األرض�

له: رحمَك هللا �ا مسلم.
ُجُل  الرَّ هذا  اسُ�ْشِهَد  ح�ُث  من كرامة؛  لها  ف�ا 
 َ� ب�� ال���ِم  القرآِن  قارُئ  العا�ُد  الّصالُح  �ُف  ّ ال��
عل�ِه  ُهللا  ص��  محّمٍد  ِهللا  رسوِل  ِة 

َ
ر�حان َ�َدي 

هللا  ضواُن  ر�
َ
ف ـة،  �الجـنَّ ـُرُە  ُيَ�شِّ وهَو  َم 

�
وسل وآله 

عل�ه.

شـه�د الـطـف : ُمــْســِلـم �ـُن َعوَسـَجــة 

إعداد: د. شفيق مهدي
رســـوم: ض�ـــاء الحّجـــــار

٧



� م م�� ل��ارة ق�� ْرُت اليوَم أن أصَحَ��� � .. قرَّ
السالُم عل��م أصدقا��

ف � الّنجف األ��
� طالب (عل�ه السالُم) �� ٍّ بن أ�� سّ�دي وموالي اإلمام ع��

� .. �جُب علينا أن نتعاون مع خّدام العت�ة العل�ّ�ة 
أصدقا��

المقّدسة من أجِل الِحفاظ ع� سالمة الّزائ��ن

 َّ ؛ �ا و�� َ� َ المؤمن�� الّسالُم عل�َك �ا أم��
الّرسول وزوَج فاطمة الزهراء وأ�ا 

( � (عليهم السالم جم�عا� الحسن والحس��

واآلَن سوَف ندُخُل من �اِب الّساعة 
�ف � إ� الّصحن الح�درّي ال��ّ ال�ب��

� والخمسون٨
العدد الثا��



ُ الذي  ُّ ال�ب�� � ه��
ّ

� .. هذا هَو اإليواُن الذ
أعّزا��

�ف ندُخُل بوساطتِه إ� الحرِم ال��ّ

 �
�َ هللا �� الُم عل�ك �ا أم�� السَّ

َتُه ع� ع�اِدِە؛  أرِضِه؛ وُحجَّ
.. � السالُم عل�َك �ا أم�� المؤمن��

� صالَة 
وا م�� لُنَص��

�
� تعال

واآلَن أصدقا��
�ف واق الحرِم ال��ّ � ر�

الّ��اَرِة ُهنا ��

� الحلقاِت المق�لِة أن 
أِعُد�م ��

م �لَّ معاِلِم العت�ة العل�ّ�ِة  ر���
�
أ

� ال تعرفونها َسِة ال�� المقدَّ

٩



تها  ُة «ماشن�ا» جدَّ � يوٍم من األّ�اِم زاَرِت الفتاُة الّصغ��
��

َها  دار�  �
�� معها  و�قَ�ْت  ٍة،  غا�ٍة كب�� قرَب  تع�ُش   � ال��

� طل�ت «ماشن�ا»  ِة يوم دا�� � ظه��
ف�أّ�ام الُعطلة. و��

لجمع  الغاَ�ِة  إ�  �الــذهاِب  لها  �سَمَح  أْن  ِتها  جدَّ مْن 
الّشمس، فسمَحْت  أْن تعوَد ق�ل غروب  الفطر؛ ع� 
خوِل  ا� �عدِم الدُّ ُة �الذهاب ول�ّنها أوصتها كث�� لها الجدَّ
ُم  � العودة ألّن الظالَم ُ�خ�ِّ

إ� ُعْمق الغا�ِة وأْن ال تتأّخَر ��
ِجَد ط��َق العودة.

َ
، ولْن �ستطيَع أْن ت ��عا�

إعداد: ناد�ة غازي                  رسوم: مهند حسن

ماشنكا
اِث الرُّوسّي حكايٌة مَن الرتُّ

� والخمسون١٠
العدد الثا��



نحَو  تركُض �سعادة   َ ذهَ�ْت «ماشن�ا» و��
الغا�ِة، ثمَّ وصلت إ� فسحٍة ُمحاطة �أشجار 
قرَب  اللذ�ذ  الفطُر  نما  وقد   ، جدا� عال�ة 
الفطر  تجَمُع  «ماشن�ا»   راحت  ُجذورها. 
رت  �ف�ح، ول�ّنها لم تقتنع �ما جمعت؛ وفك�
 ، َ حجما� � أْن �كوَن الفطُر داخَل الغا�ة أ���

��
تأخذها  وُخطاها  الغا�ة  ُعمِق  إ�  فدخلْت 
و�عَد ساعٍة غا�ت  ت�ت�ه،  أن  �ع�دا� من دون 
وأصوات  مرع�ة  الغا�ة  فأص�حت  الّشمُس 
الحيوانات مخ�فة، نظرت «ماشن�ا» حولها 

ترى  تعد  ولم  ء  �
�� �غ�� �ل  الظالم  ل�نَّ 

أن  دون  من  ت���  و��  فركضت  الط��ق، 
 �

�� القمُر  ظهَر  وفجأة  تّتجه،  أين  إ�  تعرف 
الّسماء فأناَر  الظالم، وسمَعْت صوتا� ينادي: 
تها  جدَّ صوَت  �اَن  لقْد  ماشن�ا»،  «ماشن�ا 

الحب��ة.
ا�  وأخ�� الصوت،  �اتجاە  «ماشن�ا»  ركضت 
فانوسا�  تحمُل  ْت 

َ
�ان  � ال�� ِتها  �جدَّ التَقْت 

َحت البنت  ا� ومعها َرُجالن من ق��تها، فر� من��
ِتها ورجعْت معها إ� الب�ِت،  ُة �لقاء جدَّ الصغ��
رت أن ال ت�� وعدها أ�دا� و�سمَع �الَم  وقرَّ

 من الّصغار .
ً
 وتج��ة

ً
ُ ح�مة ال��ار� فُهْم أ���

األشخاُص الِكباُر لديِهْم حكَمٌة ينبغي أن نستفيَد ِمْنَها

١١



إعداد: ثامر عبد الحميد
تصميم: شريف محمود

ــتــــون» هــــو أقــــدم  ــنــــجــ ــ�ــــم أر�ــ ــــ�� «جــ ــ��ــ ــ األمــ
ــالـــم، وهــــو ما  � الـــعـ

العــــب �ـــمـــال أجـــســـام ��
يزال �صحة ج�دة و�مارس التم��نات ع� 
الرغم من عمرە الــذي وصــل إ� 83 سنة.

كمال أجسام!

 �
ــّنــــحــــل �� تــــوجــــُد أصــــغــــُر أنــــــــواع الــ

� جــنــوِب غــرب الــوال�ــات 
العالم ��

المّتحدة، و�صل طوُل هذە الّنحلة 
 � تــبــ�� فـــقـــط� و��  �ــن  مــلــلــ�ــمــ�� إ� 
األرض. عــ�  أعشاشها وخــال�ــاهــا 

أصغر نحلة!

رقم عالمي!

ّ «هشام  � ن أي عّداء من تحط�م الّرقم الق�اّ�� الذي حّققه الَعّداء المغر�� لم يتمك�
� 3 دقائق و26 ثان�ة.

� قطع مسافة 1500 مــ�� �� الــ�ــروج» عــام 1998م، حــ��

١

٢

٣

ساكنو ا�شجار!

� واحدة من جزر إندون�س�ا تع�ش 
��

قـــبـــ�ـــلـــة كـــــــــــورواي الــــمــــعــــروفــــة �ـــاســـم 
ــا  ــاءهـ ــنـ أبـ األشــــــجــــــار» ألنَّ  «ســــا�ــــنــــو 
يــ�ــنــون بــيــوتــهــم عــ� قــمــم األشــجــار. 
و�ع�ش أفراد هذە القب�لة ح�� اآلن 
ــّ�ـــة، حــ�ــث �ــصــنــعــون �ــّل  حـــ�ـــاة �ـــدائـ
أدواتهم من الحجر والخشب فقط.

٤

� والخمسون١٢
العدد الثا��



مكونات الجسم!

البّزاقة!

 �
ــــون مـــــا �ــــكــــ�� ــ��ـ ــ ــ�ـ ــ ــتــــوي جــــســــم اإل�ــــــســــــان مـــــن الـ �ــــحــ

الــــفــــســــفــــور مــا  ــن  ــ ــ قــــلــــم رصــــــــاص ومـ ــنـــع 7 آالف  لـــصـ
ــقــــاب ومــــــن الـــــدهـــــون مــا  � لـــصـــنـــع 220 عــــــود ثــ

ــــ�� ــكـ ــ �ـ
� لــصــنــع 7 قـــطـــع مــــن الـــصـــابـــون ومـــــن الــحــد�ــد 

ــكــــ�� �ــ
� لـــصـــنـــع مـــســـمـــار واحــــــــد مـــتـــوســـط الـــطـــول 

ــكـــــ�� مـــــا �ـــ
ة. � لــطــالء غــرفــة صــغــ��

ومـــن الــِقــ�� ( الــِجــ�� ) مــا �ــكــ��

أقصر زوجين!
از�ل�ان «�اولو  � العالم هما ال��

�� � أق� زوج��
ي�لغ  لــيــو»، ح�ث  «�اتيوس�ا  و  غاب���ل» 
طول الزوج 88.3 سم، والزوجة 89.4 سم.

�ــأســالك مصنوعة من  مــ��ــوط  األم��كّ�ة  � وال�ــة �ال�فورن�ا 
الموجود �� الذهبّ�ة»  جــ� «الــبــّوا�ــة 

� للدوران حول األرض 3 مرات.
لب، وهذا الطول �ك�� 128,000 ك�لو م�� من أسالك الحد�د الصُّ

اقــــة رخــــو، و�� ال تمتلك  ّ� الــــ�� جــســد حـــيـــوان 
ــلـــزون عــ�  ــهــا الـــحـ � �ــمــتــلــ�� ــــ�� ــ  كــتــلــك الـ

ً
صــــدفــــة

الــرغــم أنـــه �ــشــبــهــهــا،  ولــ�ــّن األ�ــــ�� غــرا�ــة هو 
أنــــوف.  4 و  3000 ســـن  تــمــتــلــك  اقـــــة  ّ� الـــــ�� أّن 

البّوابة الذهبّية!

٥
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 ِّ � �ا�َل توجُد مدي�تاِن قد�متاِن؛ األو� ت�َت�� إ� الع�� ال�ا���
��

 َ  ف��
ُ
الحد�ِث، وما تزاُل آثاُرها موجودًة ح��ّ اآلَن، أّما الثان�ة

� عصور� 
�� « � ُّ «حمورا��  بناَها الملُك ال�ا���

ٌ
مدينة

َ تقُع تحَت المدينِة األو�،  تأر�خ�ٍة �ع�دٍة؛ و��
 اختَفْت �أ�مِلها تحَت األرض� 

َ
ل�نَّ هذِە المديَنة

 ْ َ ة، ولم ُ�ع�� �س�ِب الم�اِە الجوف�َّ
. عليَها ح��ّ يوِمَنا الحا��ِ

َسها الملُك �جون  � أسَّ ِة ال�� اطور�ة األ�د�َّ  اإلم��
ُ
َ عاصَمة و��

؛ ومنهم (ر�موش � نرام  � األ�دّي، وح�َمَها أشهُر الملوِك األ�دّي��
ْ عليَها إ�  َ  لم ُ�ع��

َ
� � ما�شتوسو). ل�نَّ هذِە العاصمة س��

، َ َء ال�ث�� �
ّ ْف عن تأر�ِخَها ال�� ، ولم نعر� يوِمَنا الحا��

ْت واِحَدًة ِمْن أغ��َ ُمُدِن 
َ
ها �ان

َّ
وَمَع ذِلَك ُ�مكُنَنا القوُل إن

 َ� �� ِم القد�ِم؛ ُمعَتِمديَن ع� ما وَصَل إليَنا مْن تأر�ــــخ� مدِن األ�ديِّ
�
العال

 . َف عنها من ازِدَهار� وغ��َ خرى، وما ُعر�
ُ
األ

—]áÜ÷]<Çf¬<Ü⁄^¬<VÅ]Ç¬c
Í{{fi^{fl{{”{÷]<›^ä{u<V›ÁâÖ<<<<

ة الَمدفونة أشهُر ال�نوز التأر�خ�َّ

مدينة �ا�ل القد�مة

مدينة  «أ�د»

� والخمسون١٤
العدد الثا��



ح�ـَم  الـذي  ـــــــــــــومريُّ  السُّ الملـُك  ـُه 
َّ
إن

آالِف  خمَسـِة  ق�ـَل  الـور�اِء   
َ
مديَنـة

عـــــــــــاٍم، وهــــــــــــَو صــــــاحـــــــُب «ملــــــحـــَمـــــِة 
ملحمـٍة  أقـَدَم  َعـدُّ 

ُ
ت  � الـ�� �ل�امـش» 

ـِم القد�ـِم، ح�ـُث �اَن ي�َحـُث 
�
� العال

��
ـُه خالـدا� 

�
� تجعل فيهـا عـن� الط��قـِة الـ��

َ�ِجـَد  أْن  ق�ـَل  مـاَت  ـُه  ل�نَّ الح�ـاة،   �
��

ُە فلـم ُ��َ�َشـْف   ُ ـا قـ�� ، أمَّ
َ
هـذِە الط��قـة

�سـتطْع  ولـم   ، الحـا�� يوِمنـا  حـ��ّ 
 
ُ
ـة األجن��َّ ال�عثـاُت  حـ��ّ  تجـَدُە  أن 

العـراق الستكشـاِف  إ�  جـاَءْت   � الـ��
 
ُ
ميَنـة

َّ
نـوُز الث َ ال�� ـرى مـا ��

ُ
�ـا ت

َ
اآلثـار. ف

ە؟ َ قـ�� ا�َ�َشـْفنا  لـو  سنـــــــجُدها   � الـ��

سـنة   �
�� الثالثـة  أور  ُسـاللِة  ـُس  ومؤسِّ «أور»  ملـُك  وهـَو 

الفكـرِة  صاحـَب  «أورنمـو»  �ان  الم�ـالد.  ق�ـل   ٢١١٢
ـُس  ، وهـَو مؤسِّ ج�

ـورات» �شـ�ِلَها الُمـدرَّ
ّ
األو� لبنـاِء «الّزق

. و��نمـا �اَن عاِلـُم اآلثـار� 
ُ
ـة َّ� ْتـُه ال���

َ
أقـَدِم قانـوٍن عرف

 �
�� «أور»  مدينـِة  آثـار�  عـن  ي�حـُث   « و�� «ليونـارد 

ابـن   « «شـول�� الملـِك   � قـ�� عـ�   َ عـ�� ١٩٢١؛  عـام 
 ،« � سـ�� «أمـار  حف�َدِتـِه   � قـ�� وعـ�  «أورنمـو»، 
َ «أورنمـو» الـذي يـراُە ال�احثـوَن   ـْم َ�ِجـْد قـ��

�
ل ـُه  ل�نَّ

ه.
ُ
ا�ِ�شـاف تـمَّ  لـو  ف��ـدا�  ـا�  آثار�َّ ا�  � التأر�خّيـوَن كـ��

 ِّ ال�ا�ـ�� للعـ��   
ُ
ـة المل��َّ ُة  المقـ�� عـدُّ 

ُ
ت

ُملوِكَهـا «نبوخـذ  أشـَهر�   ُ الحد�ـث، وقـ��
ح�ـث  المفقـوداِت؛   �� بـ�� مـن  نـّ�» 
أجـزاء  عـ�   

ُ
ـة األجن��َّ الِ�عثـاُت  ِت  َ عـ��

� مديَنـِة 
�� والقصـور�  المعاِ�ـِد  مـَن  ـٍة  مهمَّ

ْ حـ��َّ اآلَن  ُ ـْم تعـ��
�
�ا�ـَل  القد�َمـِة؛ ل�ّنهـا ل

ـِة. ولـو تـمَّ ا��شـاُف  ِة الملِ��َّ َ َ عـ� المقـ��
ألجمـِل  منجَمـا�  فسـتكوُن  ِة  المقـ�� هـذِە 

ـم.
�
العال  �

�� نـوز�  ال�� وأرَوع� 

?Ü �ífi<Ñ}Áffi@<2Œ

ق�� الملك �ل�امش

ة المل�ّ�ة ال�ا�لّ�ة المق��
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 رضا َوالّطيور

َ�مسك 
                    Grab 

َ�ص�د
                 Hunt 

� والخمسون١٦
العدد الثا��



�حب «رضا» التعرف ع� الطيور Birds �مختلف 
م�الدە  ع�د   �

��  « أخته «م�� أهدته  لذلك  أش�الها، 
ب�غاء Parrot جم�ً�.

� شكرا�  � ا� وقال: « هذا ما �ان ينقص�� ف�ح «رضا» كث��
». رّدت عل�ه: « أنت تمتلك مجموعة طيور  �ا م��
 ،Swallow السنونو  طائر  فلد�ك  ونادرة،  ساحرة 
ُت لَك  والحمامة Dove ،والّ�� Eagle. لذلك اخ��

ب�غاًء جم�ً� �».
 Duck أحمد �ّطة �

� صد���
قال «رضا»: «لقد أهدا��

طائَر  أ�ضا�  �ُت  واش��  ،  Swan إوّزة  أّ��   � وأهدت��
 

ُ
منذ العذب  الصوِت  ذا   Nigh�ngale العندل�ب 

ة». مّدة فقط، فصارت لدي مجموعة طيور كث��
� من طيورك هو الطاووس  : «أ��� ما �عجب�� قالت ُم��

ُه ساحرة وجم�لة».
ُ
Peacock، فألوان

 Bat أس� ألضم إليها الخفاش � رضا: «نعم، ول�ّن��
.« والّصقر Hawk  أ�ضا�

 Sparrow عصفوٌر  «لديَّ  وقالت:  م��  ضحكت 
مثلك  مهووسة  لست  فأنا   ، � يرضي�� وهذا  فقط؛ 

�الطيور».
الب�غاء وقال: «طيور .. طيور» فضحك  م 

�
 هنا ت�ل

. � ّ األخوان، وراحا �لع�ان �م�ح مع الب�غاء المم��

� ر�ا�� إعداد: حنان مهدي         رسوم: حس��

ل  �ش��
       Form

�شّجع 
                Encourage  
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� ط�قنا اليوم
ع��ز��

ُ�د� (الغ���ة) 
 - � المقادير:٤ أ�واب من الطح��
- كوب  �

ك��ان من الّسمن الن�ا��
من الّسكر - ظرف فان�ال - ظرف 

�ا�مبودر

� مع نعجن الطح��
 الّسمنة المذا�ة والّسكر 

والمكّونات األخرى ونقّطع 
العجينة إ�

ة  دوائر مكّورة صغ��
� ص�نّ�ة مدهونة �السمن 

ها �� ونُصفُّ
� الفرن لمدة ر�ــع ساعة 

ثّم نضعها ��
َمها َدها ونقدِّ ِّ ونخرجها لن��

 �الهناء والشفاء.

� الع��زة .. الّسالُم عل��م ورحمة هللا و�ر�اته. صد�ق��
ـــِة بهَدِف  ٌ مـــن الفت�ـــات �لَجـــأَن إ� الِحْمَ�اِت الغذائ�َّ كثـــ��
الحم�ـــات  ول�ـــنَّ  اِئـــَدِة،  الزَّ ـــْمَنِة  السُّ مـــَن  ـــص� 

�
التخل

ـــُر 
ِّ
تؤث قـــد  ـــٍة  جان��َّ ألعـــراض�  ُضُهـــنَّ  عرِّ

ُ
ت مـــا  غال�ـــا� 

لذِلـــَك  الجســـِم،  أعضـــاِء  وظاِئـــَف  عـــ� 
و�جـــراُء   ، دومـــا� الّطب�ـــِب  اس�شـــاَرُة  تِجـــُب 
ـــِة  �أ�َّ ال�ـــدِء  ق�ـــَل  الالزمـــِة  الفحوصـــاِت 

.. ِتـــك  ِصحَّ عـــ�  للحفـــاِظ  حمَ�ـــٍة 

إعداد: خولة ع��
� ع�� رسوم: مادل��

� والخمسون١٨
العدد الثا��



عنها).  هللا   �
(ر�� المازنّ�ة  كعب  ب�ت  �س��ة  الّسّ�دة 

 �
ِة �در� �� � معرك�

ْت مع زوجها وَولَديها �� شارك�
�اَن  عندما  س�فها  ْت 

�
وحَمل الجراح،  تضم�د 

سول ص�  الرَّ عن�  لُتداِفَع  َجا�  حر�  َ� المسلم�� وضُع 
لقد �انْت  األ�طال.  دفاَع  م 

�
وسل وآِلِه  عل�ه  هللا 

المسِلَمِة  ِة 
�
للَمْرأ مثاٍل   َ خ�� عليها  هللا  رضواُن 

 �
�� ِة،  اإلسالم�َّ عوة  �الدَّ المؤمنِة  الُمجاهدة 

السالَح  حْمِلها   �
و�� وابنها،  لزوجها  مساندتها 

فاع عن ديِنَها. للدِّ
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أر�د أن 
ي لع�ة  أش��

جد�دة

ا�  ول�نَّ لد�ِك كث��
من األلعاب

لقد مللت 
ـــــها

�
مــــنــــــها، فــكــــل
مكسورة

�ستطيع
 إصالحها أو صنع 

ألعاب جد�دة 
منها

أنِت مللِت
 لع�ة القطار وهو

 مكسور ...

 �
 ما رأ�ك ��

له إ� س�ارة   أن نحوِّ
عجي�ة؟

ماما تعا��
فورا� .. لقد ا��شفت 

� ب�تنا
عة �� مخ��

عمل رائع�

أحس�ِت 
�افّضة

ول�ن قد أخ�� 
� ِفعل ذلك

��
واآلن حان

 الوقت ال��شاف 
 �

مهارات دالل ��
هذا العمل

تّمت

�ا للروعة

ه أمٌر مسلٍّ إنَّ
أل�س كذلك؟

وك�ف ذلك؟�

� عــ�ــسـى  س�نار�و: خولة ع�� محمد                  رسـوم: مــادلــ��

والمهم أن
�ستمّري �المحاولة

 �
وال ُ�ّد أن تنج�� ��

النها�ة

ال �أس
نا مع �لِّ خطأ  ألنَّ

ة تجعلنا  نجَمُع خ��
أفضل...

� والخمسون٢٠
العدد الثا��
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� غرفة ن�نة، تخلو من 
�ان �جلُس وح�دا� ��

األثاث سوى كر�� قد�م، جلس عل�ه أمام 
نافذة الغرفة الوح�دة

� نافذة 
قان �� عيناە المتعبتان تحدِّ

الغرفة أل��� من ساعة ..
�َ �لَّ  ِّ ول�ّنه استطاع أن �م��

� الّشارع ..
من �اَن �مرُّ ��

ه �قرأ  شابٌّ ي�يُع الّس�ائر، ي�دو أنَّ
ٌّ �جلُس ع� رص�ِف الشارع ألجل امتحاناِت المدرسة .. �

إس�ا��
وهَو منهمٌك �عمله ..

امرأٌة تصحُب ولَدها الذي 
ي له لع�ة .. ُ�ِلحُّ عليها ل�ش��

رجٌل كب�� الّسّن �جادل �ائَع 
الخضار ع� سعرها .. 

ِة أن  ٌ معاٌق، يرجو من المارَّ وفق��
يتصّدقوا عل�ه ب�عض النقود ..

س�نار�و ورسوم:نافذة ع� الموت
� الحلقة األو� ح�در محمد ال�ع��

ضمن سلسة القصص المصورة للفت�ان

� والخمسون٢٢
العدد الثا��



�ل
مق

د ال
عد

 ال
�� � 

بع
ي�

� ع�  �� ٌة �ستمتع �السَّ ها ح�� إنَّ
 وجه الجدار الَعِفن ..

ً
ومنظُر الجدار أعاَد إل�ِه لمحة

من ذكرى قد�مة ..

ط��ة  ذكرى مليئة برائحة الرُّ
الخانقة ..

صوٌت �لِفُت ان��اَهُه 
� داخل الُغرفة ...

��

ُتك �س�طة  مهمَّ
... جّدا�

 أن تضَع
ّ

ما عل�ك إ�
� جانب الّشارع 

�� 
َ
 الحقيَ�ة

وتراِقَب األوضاع .. 

فإذا تمَّ 
األمر ا�سحب من دون 

أن �علَم �ك أحد
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السالم    
عل��م 
أعــــــــــّزائــــــــي 
ســـــــــــــــــــــــــــــوف 

م اليوم ��
ُ
ث أحدِّ

وات؛ الذي يتمــّ�ــــُز  �لوِنِه   عـــن أحـــد أنـــواع الخ��
الّطازجـــِة،  ونكَهِتـــِه  الجم�ـــِل،   � األخـــ��

منـــه  الـــذي �صـــدُر  القرمشـــِة  وصـــوِت 
�ـــا  عرفتمـــوە  فهـــل  ـــه، 

�
نأ�ل  � حـــ��

ُه الِخ�ار
َّ
؟ نعـــم؛ إن �

أصدقـــا��

� أنا النحلة    ت��طـــ��
 
ٌ
صداقـــة �الخ�ـــار 

قـــــــــــ�ّ�ة، حــــــــــــ�ُث أزوُر 
موســـِم   �

�� الخ�ـــار�   
َ
ن�تـــة

الص�ـــف، أّمـــا إذا تأّخـــرُت عـــن 
ولـــْن  ا�  كثـــ�� فســـتحزُن  ز�ارتهـــا 

وهكـــذا  ثمـــار،  فيهـــا  �كـــون 
فإن�ـــم لـــن تجـــدوا الخ�ـــاَر 

�
� طعام�م �ا أصدقا��

تعـــّودُت أن أنتظـــر فصـــل ��
ـــه 

ّ
ألن �شـــغٍف  الص�ـــِف 
ف�ـــِه  أصنـــُع  الـــذي  الفصـــل 

العســـَل �القرِب من ن�اتاِت 
مـــَع  اتفقـــُت  فقـــد  ؛  الخ�ـــار�
أن  عـــ�  الصفـــراِء  زهـــورە 
اللقـــاح�  حبـــوَب  أعطيهـــا 

 � � تحتاُجها، وســـتعطي�� الـــ��
�� رح�َقهـــا اللذ�ـــذ.

واآلَن هـــل عرفُتـــم فائـــدَة 
األصدقـــاء؟  هـــا  أيُّ الخ�ـــار 

ُه مف�ٌد 
َّ
، ألن ا� ـــوە كثـــ��

�
ل أرجـــو أن تأ��

إل�ـــه  تحتـــاُج  م  أجســـاَم�� وألّن  ل�ـــم، 
وتـــــــفــــــــ�ُح �ـــه،     .

ودمتم
�خ��

و�ـــــســـــــــــتـــــعــــمـــل 
الخ�ار  لتقــــــل�ل الورم 

�عـــد  الجـــســـــــــــــم  واحمـــرار 
الشـــمس،  �حـــــــــــــــــــــروق  اإلصاَ�ـــِة 

فتكـــوُن  اإل�ســـان   
ُ
�ــَ�ـــة

�
ِ�ل أّمـــا 

�الخ�ـــار  جـــدا�  ســـع�دًة 
مـــن  ُصهـــا 

�
�خل ـــه 

ّ
ألن

مـــل أو الحـــ�  الرَّ
الــــــــمـــوجـــوِد فــــــــــــــ�ـــــــــــــــهـــا

ال�ثـــ��  الِخ�ـــاُر   �
�� يوجـــد 

ِة  ور�َّ مـــن المـــاء واألل�ـــاف ل��
فـــإنَّ  ولـــــــــــذلك  اإل�ســـان،  لجــــــــــــــسِم 

ـــُه 
َّ
أن �مـــا   . مهـــمٌّ أمـــــــــــــــٌر  دائمـــا�  ـــُه 

�
تناُول

 � �حتوي عــ� فيتام��
 "A"  � وفيتامـــ��  "C"

�ـــــــاإلضــــافــــــــــة   "B" و 
األمــــــــالح  إلـــــــــى 

المعدنّ�ة

إعداد: حسن مج�د        رسم: محمد رامز
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� والخمسون٢٨
العدد الثا��



٢٩



لوفـاة  ا�  كثـ�� الَملـك  َحـزن 
َجمعتهمـا  فقـد  طب��ـه؛ 

� َسنة، لم ي�خل فيها الّطب�ب �جهدە ونصائحه، وال  صداقة أر�ع��
� َسـمع أط�ـاء الَممل�ـة �ـأنَّ الّطب�ـب  الَملـك �جـودە َوعطا�ـاە. َوِحـ��
الراِحـل أو� �خل�َفـٍة لـه؛ تنافسـوا ب�َنُهـْم عـ� هـذا المنصـب. قـال 
فنحـُن  أنـا،   �

اختـار�� أنـه  المؤكـد  مـن  الّراحـل:  ُعمـر  مثـل   �
�� طب�ـب 

طب�ـب  وقـال  ء.  �
��  �

�� تـه  خ�� عـن  تقـّل  ال   �
�� وخـ�� أصدقـاء، 

�شـ�ا�ه؟  ـُرُە  ��
َ
ذ

�
أ  �

إنـ��ّ الجميـع  أمـاَم  اِحـُل  الرَّ �قـل  ألـم  شـاب: 
الملـُك  َجَمـَع  الملـك.  طب�ـَب  سـأ�ون   � أنـ�� ـد  المؤك� ِمـن 
الّطب�ـُب  أو�  وقـال:  َممل�تـه،  وأط�ـاء  مس�شـار�ه 
، وألنـه �اَن  الّراحـل أن أقـرأ وصّ�تـه أمام�ـم جم�عـا�
� طل�ـه. �قول الطب�ب 

ّ لـ��
�
� فهـا أنـا أ

� وصد�ـ�� طبيـ��
المـاء  �عـدي:  مـن  أط�ـاء  بثالثـة  أو��  الراحـل: 
 �

َمـن �� الج�ـد. َصَمـَت جميـُع  وال��اضـة والغـذاء 
المجلـس، أّمـا الَملـُك فقـِد اب�سـَم قائـً�: رحمـك 
َصْ�ـَت 

�
وأ ـَت 

ْ
َصَدق الَحِك�ـم،  الّطب�ـب  هـا  أيُّ هللا 

 : قائـً�  األط�ـاِء  نحـَو  ـَه  توجَّ ثـم  أوص�ـت.  ف�مـا 
أّمـا أمـر اخت�ـار طب�بنـا الجد�ـد، فقـد 
 �

�� َملّ�ـا�  َوَسـ�نظر   ، �� الراحـل  تركـه 
. هـو خـ�� لمـا  وليوفقنـا ُهللا  األمـر، 

األطّباء الثالثة

أحّبيت إّن الكبار يف الُعمر ميتلكون حكمة وخربة يف 
ُتنا هلذا اليوم عن واحد من احلكماء؛ بعنوان: احلياة، وقصَّ

�
اعداد: أمامة اللوا��

 رسوم : انطالق محمد ع��

� والخمسون٣٠
العدد الثا��
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