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متتمتت

ين هل ستش�ت
 لي هدية بمناسبة 

؟ النجاح يا أمي

أريد هذه
 الكرة هدية لي

بالتأكيد..
 أنت تستحق

يا قن�ب

لديك كرة
 زرقاء تستطيع 

اللعب بها

ي 
يمكنك أن تنت�ت

ي تريدها  الكتب ال�ت
جيد أن بنفسك

ي 
ي �ف تأخذي برأ�ي

بعض األحيان 

ما رأيك بهذا 
القميص كهدية؟

لديك كث�ي من 
المالبس.. وبعد أشهر 

قليلة لن تحتاج
هذا

سأصلح لك 
الدراجة القديمة، وهذه 

ثمنها مرتفع

ما رأيك
 بالحلويات اللذيذة؟

ي لك  سأش�ت
مجالت وكتبًا

 لألطفال

األمر مختلف
ي كل كتاب قصة ال 

 ف�ف
نعرف عنها شيئا

ت وإذا ك�ب
 تستطيع قراءتها، 

وثمنها غ�ي مرتفع وهي 
ال تؤذي األسنان

لدي كث�ي 
ل ف ي الم�ف

منها �ف

لقد صنعت
تها  ًا منها وك�ث  اليوم كث�ي

ة باألسنان م�ف

هذه الدراجة إذًا..
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ي األعّزاء 
                      السالُم عليُكم أصدقا�ئ

ه
ُ
 هللِا وبركات

ُ
                             ورحمة

ُ عن الحبِّ  إّن المزاَح مع األصدقاِء أمٌر جميٌل، يع�بّ
ُه ُيضِحُك األصحاَب ويريــــُح النفَس ويقّوي 

ّ
بينهم؛ ألن

 بيَنُهم،
َ

الصداقة
ولكن هنالَك نوٌع مَن المزاِح يكوُن مزعجًا، ويسّبُب خطرًا 

ُه يسّبب أذى اآلخرين بهدِف 
ّ
عىل عالقِة الصداقة؛ ألن

ي تّ�فاِتِه وشكِلِه، أو 
الضحِك، فالذي يعيُب الصديَق �ف

ما يسّبُب العداوَة 
ّ
ي نفوِسهم.الذي يختلُق األكاذيَب بهدِف المتعِة إن

ف اآلخريَن، ويحرُجُهم ويبعُث الحزَن �ف ب�ي
 أّن بعض األصدقاِء ال يستطيُع أن يع�بّ عن 

ُ
والمشكلة

اُه يضحُك ولكّن قلَبُه  استيائه من المزاِح المزعِج، ف�ت
ى نسّبُبُه  ً

ر من ضحِك األصدقاِء عليه، وكّل أذ
ّ
حزيٌن متأث

ٌ عنَد هللا تعال. لآلخريَن هو حراٌم كب�ي
م بالمزاِح  ف لذا يا أصدقاء دعونا نل�ت
الجميِل الذي ال يسّبُب أذى أحٍد 
وليس فيِه ما يعيُب اآلخريَن،               

 . ف                وُدمُتم ساِلم�ي
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رسـوم: مهــا طالب مكي/العراقإعداد: حمّمد باقر مجيل/العراق

ي  بأ�ب يك�فّ  جاٌر  لُه  كان  وليد،  اسُمُه  رجاًل  أنَّ  ُيحىك 
ًا، ال يملُك من الدنيا سوى  ُمُه كث�ي ِ

ُه ويح�ت محّمد، يحبُّ
فَ بيِت وليد،  ِ الذي يقع بيَنُه وب�ي بيِتِه والبستان الصغ�ي

. ي
�ت وهو يرعاُه بالسَّ

ألمٍر  ُمرسعًا  السوِق  إل  محّمٍد  أبو  خرَج  يوٍم  ذاَت 
ي العودة 

ر �ف َ أن يغلَق صنبوَر المياِه، وتأخَّ طارٍئ، ونسي
ي الشارِع وتجّمَع أماَم داِر وليد، 

وكان الماُء قد جرى �ف
وجَد  محّمٍد  أبو  وصَل  ف  وح�ي  ،

ً
طينّية  

ً
بركة محدثًا 

ًا لكن دون جدوى فقْد كاَن  جاَرُه غاضبًا منُه فاعتذَر كث�ي
ف دخَل كلٌّ منهما إل بيِتِه  الغضُب مسيطرًا وقتها، وح�ي
ُر مواقَف   يتذكَّ

َ
ي األمِر ثمَّ أخذ

ُر �ف  وليد يفكِّ
َ

وجاَء الليُل أخذ
الطّيِب،  فَ جاِرِه  وب�ي بيَنُه   حدثْت من دون قصٍد 

ً
قديمة

ف مرَض قبل سبعِة أشهٍر،  ُه لم يزرُه ح�ي
ّ
َر مثاًل أن فقْد تذكَّ

ي نفِسِه ويتمّكُن منُه تمامًا، فخرَج من 
 الِحقُد يغىلي �ف

َ
فأخذ

. فِ ِلِه يريُد العراك مع جاِرِه المسك�ي ف م�ف
اُن،  الج�ي فخرَج  ويُ�ُخ؛  بقّوة  الباب  يطرُق  وليد   

َ
أخذ

ُل  َبُه لوال تدخُّ وخرَج أبو محّمٍد كذلَك وكاد وليد أن ي�ف
له:  فقاَل  ان،  الج�ي بعيدًا عن  ُه 

ُ
ث يحدِّ  

َ
أخذ جارهم، فقد 

َك تعرُف أنَّ جارنا لم يتعّمْد 
َّ
، إن ٌ ما حصَل اليوَم أمٌر يس�ي

عليِه،  تحقُد  جعلَك  الغضَب  لكنَّ  مفتوحًا،  الماء  ترَك 
فَ )عليه السالم(: »الغضُب  ر دائمًا قوَل أم�ي المؤمن�ي تذكَّ

ُ كوامَن الحقد«. ُيث�ي
شعَر وليد بعدها بالخجِل، ووعَد نفَسُه أن يهزَم الغضَب 

ي المّراِت القادمة.
�ف

المزاح المزعج
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إعداد: حمّمد باقر مجيل/العراق
رســوم: حــسـني الـجـاسم/العراق

)عليِهما  فِ  والُحس�ي  ٍّ فِ عىلي اإلماَم�ي أصحاِب  من 
الكوفِة  اِف  أ�ش ومن   ، فَ الُمخلص�ي السالُم( 
 َ أم�ي  َ�َ

َ
ن وقَد  الكريِم،  الُقرآِن  ّراِء 

ُ
ق وشيوِخ 

فِ  فَ )عليِه السالُم( بُن�ِة ولِدِه الُحس�ي المؤمن�ي
إل  الكوفِة  من  خرَج  حيُث  السالم(؛  )عليِه 
فيها  ُه 

َ
ول إل كربالَء،  وصحَبُه  لمبايعِتِه،   

َ
مّكة

بن  ُعمر  إل خيمِة  إذ دخَل  نس، 
ُ
ت مواقُف ال 

عىل  م 
ّ
ُيسل ولم  اإلمام،  استأذَن  أن  بعَد  سعٍد 

فِ  الُحَس�ي بمقاِم  وذّكَرُه   ، بالحقِّ ُه 
َ
حّدث بل  ُعمَر، 

)عليِه السالُم(، فوجَد أّن ابَن سعٍد قد أعماُه حبُّ 
الدنيا، وكذلَك وعَظ جيَش ُعمر بن سعٍد، لكّنهم 

ِهم ال يقبلون النصيحة. ِ كانوا كأم�ي
إل  ُبريُر  برَز  الحراِم  محّرٍم  شهِر  من   ِ العا�ش ي 

�ف
ي سبيِل هللا تعال، 

ُهم ح�تّ اسُتشِهَد �ف
َ
القوِم وقاتل

بعَد  السالُم(،  )عليِه  فِ  الُحس�ي اإلمام  وُدفَن جواَر 
حياٍة مملوءٍة باإليماِن والقرآن.

شيخ القّراء:
ُبرَير  بن  خضير  الهمداني
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ٌ
نخلة ف  المزارع�ي ألحِد  كانت   

ها عىل 
ُ
يفّضل الواسِع،  بستاِنِه  ي 

�ف
تمِرها  بسبِب  األشجاِر  جميِع 
فِ  عام�ي ي 

�ف  َ ئ فو�ب ُه  لكنَّ اللذيذ، 
ُيرَسُق  تمِرها  كلَّ  بأنَّ  فِ  متتالَي�ي
موعِد  من  واحدة  ليلة  قبل 
أّن  ذلَك  من  فاستنتَج  حصاِدِه، 
ويعرُف  جّيدًا  ُه 

ُ
يعرف السارَق 

إعداد: حمّمد باقر مجيل/العراق       رسوم: مهّند حسن/العراق

السارُق األعمى
حكايٌة من الرتاِث اإلماراتي
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أعلَن  لذلك  ٍة؛ 
ّ
بدق الحصاِد  موعَد 

ي 
�ف التمَر  سيجمُع  ُه 

ّ
أن الناِس  أماَم 

 َ ، وأّكد عىل الموعِد أك�ث ّ ي
اليوِم الفال�ف

من مّرٍة. 
 َ أح�ف واحدٍة  بليلٍة  الموعِد  قبَل 
صخرٍة  خلَف  واختبأ  صيٍد   

َ
بندقّية

السارَق،  ينتظُر   
َ

وأخذ البستاِن  ي 
�ف

فرأى من بعيٍد رجاًل يتوّكأ عىل عصاُه 
ُه جاُرُه األعىم، 

ّ
َب عرَف أن ف اق�ت وح�ي

األعىم  لفَّ  فَ  بالّدهشِة ح�ي فأصيَب 
جذِع  وحوَل  خِ�ِه  حوَل  الحبَل 
 
ُ
والنخلة هو  يصبُح  بحيُث  النخلِة 
ُق 

ّ
يتسل  

َ
وأخذ الحبِل،  دائرة  ضمن 

 ح�ت اصطدم رأُسُه بالّسعِف 
َ
النخلة

ُه بلَغ أعالها، فأخرَج سّكينًا 
ّ
فعرَف أن

وجمَع  نزَل  ثّم  أعذاِقها،  بقطِع  وبدأ 
عىل  ُه 

َ
وحمل  ٍ ي كيٍس كب�ي

�ف األعذاَق 
ظهِرِه وذهب.

قّرَر المزارُع أن ُيعاقَب جاَرُه بطريقٍة 
وقبَل  كاماًل،  عامًا  فانتظَر  ذكّيٍة 
َق 

ّ
تسل  ، فِ ليلت�ي أو  بليلٍة  الحصاِد 

 وقّطَع كلَّ السعِف واألعذاِق 
َ
ة

َ
النخل

فقط،  جذُعها  النخلِة  من   َ ي
ب�ت ح�ت 

ِق 
ُّ
للتسل األعىم  السارق  جاء  وهكذا 

ُق، واستمرَّ 
ّ
 يتسل

َ
ُه وأخذ

َ
ووضَع حبل

بالصعوِد ح�تّ وصَل إل أعىل النخلِة 
 
ٌ
ها خالية

ّ
فخرَج الحبُل من الجذِع _ ألن

فسقَط   _ واألعذاق  السعِف  من 
سقوِطِه،  من  ًا  كث�ي َر  ّ وت�ف الرجُل 
عىل  عاداًل  جزاًء  هذا  سقوُطُه  فكاَن 

الرسقِة والخيانة.

جزاء السارق: الخيبة والخرسان
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ســـينــاريو: جلـــيـل خزعل/العراقالربق والرعد
رسوم: خالد عبد العزيز/العراق

ماذا تفعُل
 يا فهيم؟

أقوُم بتجربٍة
ا  مفيدٍة جدًّ

ء ي
ال لم يحدث �ش

ي ما الذي حدث؟
�ف واآلن أخ�ب

بُت  انتبه يا بسيط.. عندما قرَّ
هذه المسطرَة من القصاصاِت 

ء؟ ي
ة، هل حدث �ش الورقيَّ

واآلن سأقوُم
 بَدلِك المسطرِة بقطعِة القماِش 

الصوفّيِة هذِه عّدَة مّرات...

وسوف نرى
ما يحدث

ولكن لماذا لم
 تلتصق القصاصاُت

 بالمسطرِة قبل دلِكها
 بقطعِة القماش؟

كانت المسطرُة 
 كهربائًيا، وبعد دلِكها 

ً
متعادلة

ظهرت عليها شحناٌت
 كهربائّية..

ها شحناٌت
ّ
إن

 سالبة
ٌ
كهربائّية

عجيب..
لقد التصقت 
القصاصاُت 

 
ُ
ة الورقيَّ

بالمسطرة!

ي  ماذا تع�ف
بالشحناِت 
الكهربائّية؟

ٌة جّدًا  هي ُجسيماٌت صغ�ي
ُد عىل أسطِح األجساِم 

َّ
ال يمكُن رؤيُتها، تتول

عند احتكاِك بعِضها ببعض
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أعتقُد يا فهيم أنَّ
ٍء ي هذا البالوَن سيلتصُق بسش

ك دلكَته بقطعِة
ّ
ما ألن

 القماِش هذه

أحسنَت يا بسيط، واآلن 
الحظ ماذا سيحصُل لهذيِن 

فِ بعَد دلِكِهما �ي
َ
البالون

ها ألعاٌب 
ّ
انظر إن

ي السماء
 �ف

ٌ
نارّية

ُق  ما تراُه هو ال�ب
ي العزيز بسيط..

يا صدي�ت
 

ُ
 تحدث

ٌ
ه ظاهرٌة طبيعّية

ّ
إن

فِ تحمالِن شحناٍت  اِب غيمَت�ي عنَد اق�ت
 مختلفة 

ً
كهربائّية

غيمٍة شحنُتها 
 وغيمٍة

ٌ
موجبة

 شحنُتها سالبة

ً
ة وليس ألعاًبا ناريَّ

وما هو
ق؟ ال�ب

ُوكيَف 
يحدث

ُق إذن؟  ال�ب

 إل
ُ
 عندما تنتقُل الشحناُت السالبة

ُ
يحدث

ُد حرارٌة 
َّ
، فتتول ف ف الغيمت�ي  الموجبِة ع�ب الهواِء الموجوِد ب�ي

ُق، يتبُعُه صوٌت قويٌّ هو الرعد مع ضوٍء شديٍد هو ال�ب

/ ص 144-142 ي
مالحظة: القّصة توضح موضوعًا من كتاب العلوم للصف الخامس االبتدا�ئ

بت  وإذا اق�ت
 من األرِض 

ٌ
 سالبة

ٌ
سحابة

ٌّ لها عىل  ي
 تفريــــٌغ كهربا�ئ

ُ
يحدث

 
ُ
شكل صاعقٍة، والصاعقة

خطرة عىل اإلنسان
 لذا نضُع مانَع 
الصواعِق عىل 

البناياِت
 لتفريــــِغ 

الشحناِت فيها

ت
تم

ولكن ..
لقد ابتعدا 
عن بعِضِهما

ذلك ألّن الشحناِت الكهربائّية عىل 
 
ُ
، والشحناُت المتشابهة

ٌ
ف متشابهة �ي

َ
البالون

 تتجاذب
ُ
تتنافُر، والشحناُت المختلفة

صحيح
 لقد التصَق 

بالحائط



إعداد: تامر عبد الحميد/مصر
تصميم: شريف محمود/مصر

درجات حرارة

معظم أنواع العناكب تعيش في المتوسط لمدة سنة 
واحدة، لكن إناث العناكب التشيلية ذات اللون الزهري 
المرقـــط يمكن أن يصل عمرها إلـــى 20 عامًا، والعناكب 

المكسيكية الحمراء قد تعيش حتى 25 عامًا

عناكب ُمعّمرة

أعلى درجـــة حرارة ســـجلت على األرض هـــي 56.72 1
مئويـــة في »وادي الموت« في واليـــة كاليفورنيا في 
الواليـــات المتحـــدة األمريكية، أّما أدنـــى درجة حرارة 
علـــى األرض فقد تـــم تســـجيلها في شـــرق القارة 

القطبية الجنوبية ووصلت إلى 94.7 تحت الصفر!

من الصعـــب أن نالحظ 
نموها،  أثنـــاء  النباتات 
ولكـــن األمـــر مختلف 
الخيزران«  »أشـــجار  مع 
من  واحدة  تعـــد  التي 
أســـرع النباتـــات نمـــوا 
في العالم، حيث تنمو 
بسرعة كبيرة وبمعدل 
قـــد يصل إلى 10 ســـم 

في اليوم الواحد!

أشجار الخيزران

إعادة تدوير
ســـاهمت إحـــدى شـــركات جنـــوب أفريقيـــا فـــي التصدي 
لمشـــكلة النفايـــات والحفاظ على البيئة وتحســـين جودة 
الطرق أيضًا بأن قامت بإعادة تمهيد ورصف أكثر من 400 متر 
من أحد الطرق باستخدام األسفلت المصنوع من حوالي 40 

ألف زجاجة حليب بالستيكية معاد تدويرها!
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ن  فـــي كل دقيقـــة يكوِّ
 100 حوالي  اإلنسان  جسم 
كريـــة دم حمراء  مليون 
جديدة في نخاع العظام 
 120 تستمر  حياتها  ودورة 
يوما، وخالل عمر اإلنسان 
يتكـــون مـــا يقـــارب 453 
كيلـــو جرام مـــن كريات 

الدم الحمراء!

كرّيات الدم الحمراء

سمكة رامي السهام
ســـمكة »رامـــي الســـهام« التـــي توجـــد فـــي 
إندونيســـيا والهند والفلبين وأســـتراليا والتي 
يتـــراوح طولهـــا ما بين 5-10 ســـم فقـــط، تتمّيز 
بقدرتهـــا على إخـــراج قذائف مائيـــة من فمها 
قـــد يصل مداهـــا لخمســـة أمتـــار تمكنها من 
اصطياد  حشـــرات تعيش خارج الماء لتلتهمها، 
والمدهش أكثر هو قدرتها على تقدير المكان 

الحقيقي لهذه الحشرات من تحت الماء!

زهور الهيكل العظمي
يوجـــد نوع من األزهار النـــادرة معروفة 
باســـم »زهـــور الهيـــكل العظمي« في 
ثالثـــة أماكـــن فقـــط: الصيـــن واليابان 
وجبال األبالش، وبســـبب امتالكها لنوع 
معيـــن مـــن الخاليـــا، فعندمـــا تهطل 
األمطـــار على هذه الزهـــور ذات البتالت 
البيضاء، تتسرب المياه إلى البتالت التي 

تصبح شفافة وشبيهة بالزجاج! 
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في محاولـــة للفت انتبـــاه العالم إلى 
األخطـــار المدّمـــرة النتشـــار مخلفـــات 
البالستيك في مياه البحار والمحيطات 
قامت »محميـــة المحيط الوطنية« في 
الصين ببناء حوت بالستيكي بلغ طوله 
9.1 متـــر ووزنـــه أكثـــر من 12 طنـــا وهو 
مصنوع بالكامل من عبوات البالستيك!

حوت بالستيكي

13



الضفدعة اليت قفزت يف املاء
سيناريو: سامر انور الشمايل/سوريا                      رسوم: حممد رامز حاج حسني/سوريا

أّيها السعدان، سوَف 
نحتفُل اليوَم بالحيواناِت

ي 
ٍ  �ف ف

ّ ي قامت بعمٍل مم�ي  ال�ت
ي

العاِم الما�ف

ماذا تريدين
أّيتها الضفدعة؟

أريُد أن 
ي بالملك

ألت�ت
ي   ال�ت

ُ
فأنا الضفدعة

ي الماء
قفزت �ف

،
ً
كانت الصخرُة مرتفعة

ومع ذلَك قفزُت عاليًا.. وسقطُت
 .. ً

 واسعة
ُ
كة ي الماِء بقّوٍة.. كانت ال�ب

 �ف
فٌ بالفعل ّ ُه عمٌل مم�ي

ّ
إن

ي ذلك؟
فُ �ف ّ ُء المم�ي ي أين السش

ي الماِء كلَّ يوٍم
إّن الضفادَع تقفُز �ف

وأنت 
ِك أّيتها األفىع؟ 

ُ
ما شأن

َ إخافِة أنِت ال تجيديَن غ�ي
 الضفادِع والطيور

 .. ي
أراِك هنا يا عزيز�ت

؟ ي
ي ماذا فعلِت العام الما�ف

ألم تر�ف
ي
وأنا أقفُز �ف
 الماء؟

اطردوا 
هذِه الضفدعة 
من هنا فورًا  
ها مخادعة

ّ
إن

نعم 
ي 

ها تبالُغ �ف
ّ
إن

وصِف عملها

ه قراٌر 
ّ
إن

صائٌب أّيها الملُك
القوّي

هممم!

الــــعــدد الثالث والستون14



اطردوا 
هذِه الضفدعة 
من هنا فورًا  
ها مخادعة

ّ
إن

أجل.. يجُب طردها

ها استخدمت  لكنَّ
ها تبالُغ

ّ
، إن

َ
الحيلة

ي كالِمها
�ف

إذا لم تكن تكذب فسوَف 
نعفو عنها...

صحيح

عاَش الملك

شكرًا أّيها 
الملُك 
الطّيب

فَ  ولكن ماذا ستصنع�ي
هذا العام ح�تّ 
      تشاركي           

     باالحتفاِل 
   الُمقبل؟

سوَف أذهُب حااًل إل 
النهر البعيد.. وسوف 
أقفُز هناَك هذه المّرة، 

الودااااع

ي العاِم 
اذن نراَك �ف

المقبل، هاهاهاها

ت
تم

نعم 
ي 

ها تبالُغ �ف
ّ
إن

وصِف عملها

لم أكذب عليُكم 
ألستحقَّ الطرد

هذا صحيح
ها الملك أيُّ

15



ه.
ُ
 هللِا وبركات

ُ
السالُم عليِك ورحمة

ونافٌع؛  مفيٌد  أمٌر  المذّكرات  كتابة 
نا نتذّكر تفاصيَل 

ُ
فالمذّكرات تجعل

فاِتنا،  وت�ُّ سلوِكنا  من   
ً
مهّمة

أخطاِئنا  من  ُم 
ّ
نتعل وبذلك 

تجارِبنا  من  فيُد 
ُ
ون السابقِة 

القديمِة، كما ُيشعُرنا  االّطالُع 
بالُمتعِة  المذّكراِت  عىل 
وُيعيُدنا إل تلك األّياِم الجميلِة 

من حياِتنا.
ي 

تدّو�ف أن  ي  صديق�ت يا  أنصحِك 
سجلٍّ  ي 

�ف  
َ
اليومّية مذّكراِتِك 

خاصٍّ بِك، كما أفعل أنا، وأرجو أن 
ي المستقبل. 

تنتفىعي منها �ف

إعــداد: كنينة دياب/سوريا
ن عيىس/سوريا رسوم: مادل�ي

اليوَم قّررُت أن أصنَع 
فِ  ي المطبِخ، فوضعُت كأس�ي

( �ف ي �ب
ّ
)المحل

فَ غرامًا من النشأ،  من الحليِب السائِل مَع أربع�ي
فَ غرامًا من السّكِر، ثّم وضعُت باإلضافِة إل تسع�ي
 المزيــــَج عىل الناِر، ومع التحريِك المستمّر تحّوَل

ي اإلناء 
، فصببُتُه �ف فٍ  السائُل إل مزيــــٍج ثخ�ي

َد ويصبَح جاهزًا لألكِل  لكي ي�ب
بالهناِء والشفاِء

الــــعــدد الثالث والستون16
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مو�سم     
     الّربيع

لقد أتعبناكم
معنا يا أبا 

فّضة

بالعكس
ٌيا جاري العزيز إنَّ عيادَة 

المريِض مهّمة

ها
ّ
كأن

ٌة  فتاٌة صغ�ي
ي
 �ف

ٌ
محبوسة
الغرفة!

ماذا تقوُل
؟ يعاقبوَن ابنَتُهم ي يا أ�ب

ة؟! الصغ�ي

دالل، عيٌب 
ي بيِت

أن تتجّولي �ف
توجُد فتاٌةالجاِر هكذا 

ريُد 
ُ
ي هذِه الغرفِة ت

�ف
ْن تخرج

َ
أ

ما هذا
 الصوت؟

الصوُت
قادٌم من هنا يَن ابنُتُهم 

َ
أ

ي 
خرى؟ لماذا ال تأ�ت

ُ
األ

لنلعَب معًا؟

ال أريُد ذلك

ي لقد أحزن�ف
اِننا البنِتهم عقاُب ج�ي

ة الصغ�ي

هم 
ّ
أجل، إن

ي 
ها �ف

َ
يحبسون

الغرفة إذا اخطأت
ٍء ما ي

ي �ش
�ف

ناهم  لقد أخ�ب
ء ّ ُه عقاٌب �ي

ّ
أن

ي  أ�ب
َ

وقد تحّدث
َ ّ  مع الجاِر وأقنَعُه أن يغ�ي

ي العقاب
 أسلوَبُه �ف

! كم  يا إلهي
كان ذلَك قاسيًا عىل 

ة! الفتاِة الصغ�ي

أتم�فّ أن يمتنَع
 الجميُع عن استخداِم 

هذا العقاب 

تّمت

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

 أخرج أريُد أن
 ألعب

وبعَد أن غادروا بيَت الجار...

الــــعــدد الثالث والستون18



شعر: محمد كاظم جواد/العراق

رسم: محمد عيل جمعة/العراق

قوْل
َ
 ت

ٌ
راشة

َ
ف

َهّيا ِإل الُحقوْل
سَتقِبُل الربيْع

َ
ن

َصديَقنا الَبديْع
َوها ُهَو الُعصفوْر

ي ُ�وْر
ُ �ف َيط�ي

ناِبْل َ السَّ َوهاهي
ْبِسُم للمناِجْل

َ
ت

راٍع ُهنا َوديْع
ي َمَع الَقطيْع

َيْم�ف
َربيُعنا الباِسْم

جمِل المواِسْم
َ
ِمن أ

مو�سم     
     الّربيع
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     اقتربت األّم 
 )bed( من سرير
حسن لتوقظه 
ولكّنه كان يرفض قائالً أّنه 
يشعر بألم )pain( في رأسه

لكّن األّم قالت: ال يا حسن أنت 
ال تشكو من شيء, أخبرني ما 
القّصة؟

قال حسن: اليوم سنتدرُّب 
 )race( على السباق
وسأكونُ األخيرَ 
ويسخرُ مّني أصدقائي 
)friends( كالعادة

ابتسمت )smile( األّم 
وقالت: ال تقلق سأجد 
لك حالً, اذهب اآلن وابذل 
جهدك...

/لبنان ف رباعي إعداد: هال مجد الدين/سوريا       رسوم: حس�ي

سرير
     bed 

سباق
      race 

مدرسة
 school

حذاء
  shoes

صندوق
   box

   noon/وقت الظهيرة

   mash/بطاطا مهروسة

الــــعــدد الثالث والستون20



حسن  عادَ  عندما  اليوم  ذلك  في 
على  وجَد   )school( املدرسِة  من 
حذاءٌ   فيه   )box( صندوقاً  سريرِه 

ممّيز وعليه ورقٌة ُكتَب عليها )احلذاء 
)super shoes( اخلارق

عندما قام حسن بارتداء احلذاء أحّس 
أكثرَ  أصبحت   )steps( خطواته  أّن 

رشاقًة 
حسن  انطلق  السباق  يوم  وفي 

معظم  برشاقته  وجتاوز  مسرعاً 
الثاني  املركز  في  وحّل  أصدقائه 

وبينما كان حسن   ,   )second(

رفاقه  من  التهاني  يتلقى 
وهمست  أّمه  اقتربت 

)whisper( في أذنه: احلذاء 

لكّنك  خارًقا  يكن  لم 
إلى  بحاجٍة  كنت 

بعض الثقة

 shirt

 pants

 dress

 skirt

   can / يستطيع

   hat / هات)أعطني( 

 socks
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سيناريو: مرتضى الحمامي/العراق    رسوم: أحمد حافظ/مصر

أرجوِك يا أّمي
، لن أكّرر  ي مي�ف

ّ
 كل

ي مرًة أخرى ي خط�ئ أوه! حبي�ب
يا�...

الحمد هلل،
ًا  قلقُت عليَك كث�ي

ي اليوم التالي
و�ف

هيا يا يا� 
الفطوُر جاهز، 
ستتأخر عن 

المدرسة 

لقد
ي  أعجب�ف

 سلوُك يا� 
مساَء األمس

أيَّ سلوٍك تقصد؟

ي أّمي حبيب�ت
أنا آسٌف ولن

 أكّررها

ملخص ما سبق: أصيبت أمّ ياسر بأزمة صحية بسبب 
قلقها على ياسر، الذي ذهب إلى المباراة من دون علمها 
وتأخر بسبب إصابته فيها، وقد طلب ياسر من والده أن 

يأخذه للمستشفى ليطمئن على حالها.
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ي
ّ لقد طلَب م�ف

ُه يرغُب 
ّ
ُه أن َ ِم ألخ�ب

ّ
 االتصاَل بالمعل

باالنسحاِب من الفريق

هذا دليُل
 إدراِكِه لخطِئِه ومحاولِة

 تصحيِحه

ي  ولكّن�ف
 شّجعُتُه عىل 
االستمراِر مع 

الفريق

َ
إّن ما حدث
 كاَن جزاَء 

فعلِته

وقد أثبَت
ي
ه بارٌع �ف

ّ
 أن

باِت  �ف
 الجزاء

السالُم عليكم
صباُح الخ�ي

عليكم السالم 
وصباح النور

اِفَك  بسبب اع�ت
بخطئَك وشعورك بالمسؤولّيِة 

هناك مفاجأة لك

ماذا ؟ 
؟ مفاجأة ! وما هي

المفاجأُة
ي دوالِبَك 

 موجودٌة �ف
اآلن
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احذر لكي ال تسقط
ههههه 

يا ترى ما هي 
المفاجأة ؟!

ًا..  تحّققت وأخ�ي
ي الحصول

ي �ف أمني�ت
عليه

يا إلهي ؟!

النهاية الــــعــدد الثالث والستون24



الريحان
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إعداد ورسوم: خالد المعموري/العراق

الــــعــدد الثالث والستون28





/العراق       رسوم: قحطان الطالع/سوريا ي شعر: سجاد الحسي�ف

نورٌ من حياةِ اإلمام حارس الفواطم

الــــعــدد الثالث والستون30



31



فكرة ورسوم: فراس صاحب/العراق

تّمت


