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ت
تم

، ابُنِك  ي ِقي�ن َصدِّ
ال َيصلُح ِلُكرِة الَقَدِم

ُ
كْم كانْت َنتيجة
؟  الُمباراِة يا قن�ب

 ُمقاِبَل 
ً
ثالثة

ِصفٍر

أرجو أْن تكوَن
لَت أحَد األهداِف  د َسجَّ

َ
 ق

ي  يا َحِبي�ب

رائٌع، أنا 
خورٌة بَك يا ولدي 

َ
ف

ُمبارٌك لَك الَفوُز

ولكنَك قلت 
 
ٌ
 ثالثة

َ
تيَجة أنَّ النَّ

ُمقاِبَل ِصفر!

ولِكن َمن قاَل
زنا؟

ُ
نا ف  لِك أنَّ

السالم عليكم..
لقد ُعدُت

ِبالَعكِس، 
ُه العٌب ماِهٌر  إنَّ

!
؟

ي 
صحيح، لك�نّ

ي 
لُت األهداَف �ن َسجَّ
َمرمانا هاهاهااا

لَقْد 
لُت األهداَف  َسجَّ

ّمي
ُ
ها يا أ

َّ
ُكل
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ي العزيَز 
                      السالُم عليَك صدي�ق

ُه
ُ
 هللِا وبركات

ُ
                             ورحمة

تِم،   كالسبِّ والشَّ
ً
ئة ي بعِض األحياِن أوالدًا يلفظوَن ألفاظًا سيِّ

أسَمُع �ف
ي  �ف

ُ
ًا وَيجعل ي كث�ي أمٌر ُيزعُج�ف وذلَك عنَدما يغَضبوَن أو َيمزحوَن، وهَو 

ي   مثُل األشواِك ال�ق
َ
ئة أبتعُد َعن مثِل هؤالِء األوالِد؛ ألنَّ األلفاَظ السيِّ

اَب من ذلَك النباِت  نمو عىل النباِت، تؤذي ُكلَّ شخٍص ُيحاوُل األق�ق
َ
ت

ُه َجمياًل.
ُ
و كاَن شكل

َ
ح�قّ ل

لقْد أمَرنا هللُا تعاىل أن يكوَن كالُمنا دائمًا َجمياًل َحسنًا ال يؤذي اآلخريَن 
َرنا الرسوُل األكرُم 

َّ
اِس ُحْسًنا(، كما حذ وا ِللنَّ

ُ
ول

ُ
ُه: )َوق

َ
فقْد قاَل ُسبحان

 
َ
َم الجّنة )صىّل هللُا عليِه وآِلِه( من األلفاِظ القبيحِة، فقاَل: )إنَّ هللَا حرَّ

ُه..(.
َ
عىل ُكلِّ فّحاٍش بذيٍء قليِل الحياِء، ال ُيباىلي ما قاَل وال ما ِقيَل ل

ِب الجميِل  ًا عىل استعماِل الكالِم الطيِّ نا اإلسالُم كث�ي
َّ
وكذلَك حث

ُه قاَل: 
َّ
ِّ )صىّل هللُا عليِه وآِلِه( أن ي ي الُمقاِبِل، ح�قّ ُروَي عن الن�ب

�ف
(، فما أعظَم ديَننا الَحنيَف الذي يأُمُرنا 

ٌ
 َصَدقة

ُ
بة  الطيِّ

ُ
)الكلَمة

أدعوُكم  لذا  مساِوِئها،  وترِك  األخالِق  بمحاسِن 
ي 

�ف خصوصًا  وآداِبِه  بِقَيِمِه  ِك  التمسُّ إىل  جميعًا 
الكالِم.
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فَ )عليه السالم( كان خارجًا  َ الُمؤِمن�ي ُيروى أنَّ أم�ي
ِد األيتاِم ذاَت ليلٍة، فسِمَع من أحِد البيوِت  لتفقُّ
ففتحتُه  الباَب،  فطرَق  يبكوَن،  أطفاٍل  صوَت 
تُه  فأخ�ب األطفاِل،  ُبكاِء  سبِب  عن  ها 

َ
سأل امرأٌة، 

هم ِجياٌع وهي ال تملُك شيئًا تسدُّ بِه جوَعُهم، 
ّ
أن

مَّ رأى 
ُ
ي إحدى الَمعارِك، ث

ِتَل �ف
ُ
تُه أّن أباهم ق وأخ�ب

ها 
ّ
أن تُه  فأخ�ب الِقدر؟  ما هذا  ها: 

َ
يغىلي فسأل ِقدرًا 

 
َ
وضعت فيِه ماًء وتركتُه يغىلي من أجِل أْن يهدأ

حزَن 
َ
ها وينَسوا الجوَع قلياًل َح�قّ َيناموا، ف

ُ
أطفال

اإلماُم )عليه السالم( وعاَد إىل بيِتِه فحمَل شيئًا 
ِهما، وعاَد إىل بيِت تلَك  ِ مِر وغ�ي قيِق والتَّ من الدَّ
أن  قن�ب  لخادِمِه  يسمْح  لم  ريِق  الطَّ ي 

و�ف المرأِة، 
ُه كاَن يرى أّن هذا 

ّ
يحمَل عنُه ذلَك الطعاَم؛ ألن

واجُبُه.
إّما  للمرأِة:  السالم(  )عليه   ٌّ عىلي اإلماُم  قاَل 
أطبُخ  أو  األطفاَل،  الِعُب 

ُ
أ وأنا  أنِت  فَ  تطُبخ�ي

أنَت  فأوقْد  ذلَك  من  الُبدَّ  إذا كاَن  فقالْت:  أنا، 
الّناِر  الّناَر، فبدأ بإيقاِدها، وراَح يقّرُب خّدُه من 
يبيُت  كيَف   ، ُّ عىلي يا  ْق 

ُ
ذ لنفِسِه:  يقوُل  وهَو 

المرأُة  جاءِت  ثمَّ   ، ُّ عىلي يا  ْق 
ُ
ذ  ، فَ جائع�ي األيتاُم 

بُمالَعبِة  السالم(  )عليه  اإلماُم  فبدأ   ، فَ تخ�ب لكي 
األطفاِل وحمِلهم عىل ظهرِه، ففِرحوا وضِحكوا 
عاِم راَح  فَ انتهِت المرأُة من إعداِد الطَّ ًا، وح�ي كث�ي
لُهم: ُكلوا واسألوا  ُيطعُمُهم بنفِسِه، وهَو يقوُل 

. ٍّ هللَا أْن يغفَر لَعىلي
لُكلِّ  حنونًا  أبًا  السالم(  )عليِه  إماُمنا  هكذا كاَن 

األيتاِم والفقراِء.

اإلماُم عليٌّ )عليه السالم( واأليتام
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إعداد: حمّمد باقر مجيل- العراق
رسوم: زهــــــراء عبد اهلل -العراق
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كة العراقالكهربائّية املَتَحرِّ خزعل-  جلـــيـل  ســـينــاريو: 
مرص العزيز-  عبد  خالد  رسوم: 

 ، ي
تعاَل يا بسيُط لُتساعَد�ف

جارِب اليوم ٌ من التَّ ديَّ كث�ي
َ
ل

ٌ حا�فِ

َر  َسَيعود، وإْن تأخَّ
دٌة نحصل 

ِّ
َديَّ ُمول

َ
ل
َ
ف

منها عىل الطاقِة 
الكهربائية

ّياُر  ِطَع التَّ
ُ
ق

 ، ُّ ي
الكهربا�ئ

فكيَف 
سَنعَمُل؟

وكيَف نحصُل عىل 
الّطاقِة الكهربائّيِة 

أصاًل؟

 
ُ
ة  الَكهربائيَّ

ُ
ُد الّطاقة

َّ
تتول

وليِد وِمنها تصُل  ي َمحّطاِت التَّ
�ف

إىل األماِكِن الُمختِلفِة

وهذِه 
 
ُ
 الَكهربائّية

ُ
اقة الطَّ

 
َ
ة سمَّ الَكهربائيَّ

ُ
ت

 
ٌ
. وهي ناِتجة

َ
كة الُمَتَحرِّ

من حركِة الّشحناِت 
 َ ِة ع�ب الكهربائيَّ
لٍة أسالٍك ُموصِّ

لْم أفهْم، أرجو أْن 
َح مرًة أخرى ت�ش

 ُّ ي
ّيار الكهربا�ئ التَّ

قطٍة 
ُ
 تنتقُل من ن

ٌ
ة هو شحناٌت َكهربائيَّ

َ األسالِك، وهَو الذي يعمُل  خرى َع�ب
ُ
إىل أ

جهزِة الكهربائّيِة
َ
سؤال:عىل تشغيِل األ

ما فائدُة هذا المفتاِح 
؟ ِّ ي

الكهربا�ئ

 ُّ ي
المفتاُح الكهربا�ئ

ُم  حكُّ أداٌة ُيمكُن باسِتعماِلها التَّ
ي تشغيِل الجهاِز وإطفائه

�ف
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، الصفحات من 148 إىل150 ي
فِّ الخامِس االبتدا�ئ * القصة مقتبسة من كتاِب العلوم للصَّ

ت
تّم

ي ال  ولكن�ف
أعرف كيف 

يتم ذلك

إنه يسم الدارة
َ تتحكم   الكهربائية وهي

ُه َ ِّ ع�ب ي
ّياِر الكهربا�ئ بمروِر التَّ

ْم 
َ
ل

أفهْم

ريَك 
ُ
سأ

 
ً
 بسيطة

ً
دارًة كهربائّية

اآلَن لتفَهَم

 
ُ
ُن الّدارُة الكهربائّية تتكوَّ

من مصدٍر للّطاقِة الكهربائّيِة، 
وصيٍل، ومصباٍح 

َ
وأسالِك ت

ٍّ ي
كهربا�ئ

عنَد ربِط األسالِك بمصدِر الّطاقِة ، 
ُء الِمصباُح ي

ُي�ف

ُ الِمصباُح  ئ ينط�ف
عنَد فصِل أحِد 

فِ لَك�ي السِّ

اآلن 
انطفأ؟

وذلك لعدِم ُوصوِل 
يِه

َ
ِِّ إل ي

ّياِر الكهربا�ئ التَّ

واآلَن 
ُء  ي

بعَد ربِط الّدارِة، ُي�ف
الِمصباُح من َجديٍد

سمَّ الّدارُة 
ُ
ت

ي أيِّ ُجزٍء 
طٌع �ف

َ
ي ال ُيوَجُد ق ال�ق

َمن أجزائها الّدارَة 
قة

َ
الُمغل

سمَّ الّدارُة 
ُ
وت

ي أجزائها 
طٌع �ف

َ
ي يوَجُد ق َال�ق

بالّدارَة الَمفتوحة

اآلَن 
، ُشكرًا يا  ِهمُتٍ

َ
ف

هيُم
َ
ي ف

صدي�ق



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

لوحٌة بألِف كلمة
اِث الصييّن حكايٌة من التُّ
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موسِم  ي 
�ف فّكُر 

ُ
ت وهي  الَحقِل،  ي 

�ف تقُع  ي  ال�ق الَخوِخ  شجرَة  ترسُم  الفتاُة  كانِت   

ريُد، لكّنها فوِجئْت 
ُ
ي واِلُدها الماَل، وسَتحصُل وقَتها عىل ما ت الحصاِد، حيُث َسَيج�ف

َب  تعجَّ إىل حقِلنا.  صُل 
َ
ت المياَه ال  إّن  بانفعاٍل شديٍد:  َيصيُح  والِدها وهَو  ِبصوِت 

نِة واألمطاُر غزيرًة. ي تلَك السَّ
الَجميُع فقْد كانِت الِمياُه واِفرًة �ف

ل مجرى  ُيحوِّ بالماِء ولم  ُه 
َ
أّن جاَرُهم غمَر حقل األمِر فوجَد  ِد  لتفقُّ أخوها  ذهَب 

ِل،  ف ي الم�ف
ُه لم يُكن َموجودًا �ف

ّ
ُح فيها األمَر؛ ألن  َي�ش

ً
َك لُه ِرسالة المياِه إىل حقِلهم، ف�ق

جَر اليوِم التاىلي ِمن أجِل َحلِّ الُمشِكلِة.
َ
وقّرَر مع والِدِه أن يزورا جاَرُهما ف

ْت إىل والَدِتها، وبعَد 
َ
ِعنَد الفجِر اسَتيقَظِت الفتاُة عىل َصوِت شجاٍر وُ�اٍخ فالَتجأ

 رجاٍل ِضخاٍم 
ُ
قليٍل دخَل واِلُدها وَشقيُقها وُهما ُمنَهكاِن ِجّدًا؛ فقد هاَجَمُهما ثالثة

خوِل للَحديِث إىل جاِرِهما. ُبوُهما ومَنُعوُهما من الدُّ من ُعّماِل ذلَك الَحقِل، و�ف
وىل 

ُ
ي حلِّ الُمشكلِة، فعادْت إىل لوحِتها األ

ِل �ف َدخُّ خرى للتَّ
ُ
ُهنا فّكرِت الَفتاُة بطريقٍة أ

 بالجفاِف 
ٌ
 األغصاِن ومحاطة

ُ
ها شَجرٌة ياِبسة ي الجانِب، لِكنَّ

وَرسَمْت َشجرًة أخرى �ف
جُف َخوفًا، فوجدتُه 

َ
َ ترت ْت لوَحَتها وذهبْت إىل َبيِت جاِرِهم وِهي

َ
هذِه المّرَة، ثمَّ حمل

. َ
خِم، فأعطتُه الورقة ي الباحِة مَع كلِبِه الضَّ

جالسًا �ف

ها 
ّ
وَحِة وقاَل: إن

َّ
ي الل

ِجِب الفتاُة، فنظَر �ف
ُ
جُل: ما هذا؟ فلْم ت ها الرَّ

َ
سأل

ِت الفتاُة رأَسها.  حمُل مع�فً جّيدًا، فهزَّ
َ
ها ت

ّ
، ويبدو أن

ٌ
 رائعة

ٌ
لوحة

ي من 
ُكم ُيعا�ف

َ
؟ الُبدَّ أنَّ حقل

ُ
جَرُة الياِبسة جُل: لكن ما هذِه الشَّ قاَل الرَّ

الَجفاِف وستموُت أشجاُرُكم ِبسبِب شّحِة الماِء، فهّزِت الفتاُة رأَسها 
 أخيِك تتضّمُن 

ُ
جُل: بالتأكيِد كانْت رسالة ، فقاَل الرَّ بكي

َ
 وكادْت ت

ً
ثانية

، وقد 
َ
سالة ؛ لذلَك لم أفَهِم الرِّ

َ
جيُد الِقراءَة والِكتابة

ُ
، أنا ال أ هذا المع�ف

ي عن  غ�ف
ُ
قًا َشديدًا، لكنَّ لوَحَتِك هذِه ت

َ
سّبَب ىلي دخوُل أبيِك وأخيِك قل

ألِف كِلمٍة ... 
مَعُهم  مَّ ذهَب 

ُ
ث الماِء،  يفَتحوا مجرى  بأْن  ُه 

َ
ِرجال أمَر جاُرُهم  وهكذا 

ي ِزراعِة َحقِلِهم.
لُمساَعَدِة عائلِة الَفتاِة �ف

ي اختياِر الّطريِق الُمناِسِب
جاُة �ف النَّ
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 َ ُجَل األخرصف حبُّ الرَّ
ُ
أ

ُه قويٌّ جّدًا
َّ
إن

ما أروَع أن يمتِلَك اإلنساُن 
الُقدرَة عىل القفِز بهِذِه الِخّفِة

ُه
َّ
بطٌل رائٌع إن

 ُيساعُد الجميَع

صِبُح َبَطاًل؟ 
ُ
كيَف سأ

َق هذا الحلُم  هل ُيمكُن أن يتحقَّ
يومًا ما؟!

ريُد 
ُ
أمي .. أ

بعَض ثماِر الَفراولِة

من، 
َّ
 الث

ُ
 ُمرتِفَعة

ُ
لكن الَفراولة

ًا مَن الماِل ولسُت أمِلُك كث�ي

ُشكرًا لَك

ها  من أنَت أيُّ
ُب؟ الولد الطيِّ

رسم: حمّمد رامـز حاج حسـني-سورياسيناريو: سامـــر أنور الشمايل-سوريا 
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فَ قريبًا َمن أنا سَتعِرف�ي

ريُد مالبَس حمراَء؛ 
ُ
أ

ْو َسمحَت يا َعمُّ
َ
ل

 أيضًا
ٌ
هذِه ُمناِسبة

َرجُل الَفراولِة قادٌم

َبَطُل َمديَنِتنا

ًا َق ُحلمي أخ�ي لقْد تحقَّ

تمت

ي َ أظنُّ أنَّ القناَع َسُيناسُب�ف ي الكث�ي َسوَف أش�ق
ُم لُه  قدِّ

ُ
ما رأيُت طفاًل َسأ

َّ
من الَفراولِة، وكل

كيسًا مملوءًا بالثماِر اللذيذِة
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إعداد: تامر عبد الحميد-مصر
تصميم: شريف محمود-مصر

أبرد مكان

قرية »أويمياكون« هي أبرد مكان مأهول بالســـّكان فـــي العالم حيث يبلغ 
عدد ســـّكانها نحو 500 شـــخٍص يعيشـــون في درجة حرارة تصل في فصل 
الّشتاء إلى60 درجة تحت الصفر، وفي فصل الصيف إلى 50 درجة تحت الصفر! 

المّخ البشرّي
يحتـــوي المّخ البشـــرّي على حوالـــي 100 مليـــار خلّية 
عصبّيـــة، وعلـــى الّرغم مـــن أّن حجم مّخ اإلنســـان ال 
يزيد عـــن 3 ٪ من حجم الجســـم الكامل، فـــإّن المّخ 
يســـتهلك طاقًة أكثر من أي جزء آخر من الجســـم ، 

حيث يستهلك وحده 20 ٪ من الّطاقة! 

سمك الجريث
اكتشف العلماء وجود مجموعة من األسماك الغريبة 
نشأت منذ أكثر من 500 مليون سنة ولم تنقرض حّتى 
اآلن، ومن أبرز أنواعها المعروفة سمك الجريث، وأهّم 

ما يمّيز هذه األسماك هو أّنها ال تمتلك فّكًا!

جراحٌة عن ُبعد
قام جّراٌح صينيٌّ هو الطبيب »لينغ تشيباي« بإجراء 
أّول عملّية جراحّية دماغّية عن ُبعد إلنسان، وهي 
العملّيـــة األولى من نوعها في العالم، حيث كان  
المريـــض على بعد 3 آالف كم مـــن الطبيب الذي 
قام بجراحة استغرقت 3 ساعات تمّكن فيها من 

زراعة منّبه عصبّي في دماغ المريض!

2

1

3

4
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شوكوالتة
من المعروف أّن األشجار 

تمّد كوكب األرض 
باألوكسجين، ولكّن 

نصف األوكسجين 
الموجود على األرض 

ينتج من المحيط 
وليس من األشجار، 

وذلك عن طريق بعض 
الّنباتات البحرّية التي 

تسّمى بالعوالق النباتّية!

أوكسجين المحيطات

شريحة هوية
في السويد تخّلى آالف عن فكرة حمل بطاقات هوّيتهم، 
واســـتطاعوا شـــراء المأكوالت مـــن آالت البيـــع وركوب 
القطارات من دون تذاكر، وذلك عن طريق شريحة ذكّية 

بحجم حّبة األرّز قاموا بزراعتها تحت بشرتهم! 

بكالوريوس في التاسعة
استطاع الطفل البلجيكّي »لوران سيمونز« 
أن يحصـــل على شـــهادة البكالوريوس في 
الهندسة الكهربائّية وهو في عمر الّتاسعة، 
ويخّطط للحصول على شـــهادة الدكتوراه 
فـــي الهندســـة الكهربائّيـــة باإلضافة إلى 

التقّدم إلى شهادة في الطّب!

المركز األّول ألعلى 
معّدل الستهالك الشوكوالتة 

في العالم هو من نصيب 
الواليات المّتحدة األمريكّية، حيث 
أفادت اإلحصاءات أّن معّدل أكل 

الشوكوالتة هناك يصل 
إلى 45 كغم في 

الثانية!

5

6

7

8
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ُه  
ُ
 هللِا وبركات

ُ
ي العزيزَة .. الّسالُم عليِك ورحمة صديق�ق

ٌة جّدًا،  ُه وتعاىل عىل اإلنساِن كث�ي
َ
إنَّ نعَم هللِا سبحان

سّخَر  حيُث  والَدِتِه؛  لحظِة   
ُ

منذ معُه  تبدأ  وهي 
وَيعطفاِن  ُيحّباِنِه  أَبَويِن  يولُد  لُكلِّ طفٍل  تعاىل  هللُا 
ثمَّ  ى، 

ً
وأذ سوٍء  كلِّ  من  حماَيَتُه  ويحاِوالِن  عليِه 

َ ويعتمَد عىل نفِسِه،  يستمّراِن بهذا العطاِء ح�قّ يك�ب
إطاعُتُهما  أَبَويِه  تجاَه  ِد 

َ
الَول واجباِت  من  ليصبَح 

ي إطاعِة الواِلَديِن 
�ف
َ
واإلحساُن إليِهما. ف

ُه وتعاىل، وأبسُط 
َ
ِرضا هللِا ُسبحان

عن  االمتناُع  ذلِك:  عىل  األمثلِة 
كالِمِهما،  أثناَء  الواِلَديِن  مقاطعِة 
ِة،  الُمِهمَّ موِر 

ُ
األ ي 

�ف ُهما 
ُ
واسِتئذان

ُب عنَد مخاطبِتِهما وعدُم  والتأدُّ
صوِتِهما. فوَق  وِت  الصَّ رفِع 

-العراق إعــداد: ورود علي
ن عيىس-سوريا رسوم: مادل�ي

طبُقنا اليوَم 
هو ) كراُت جوِز الهنِد الَمخبوزُة (

المقادير : كوباِن وربــع من جوز الهند - 
وعتا البياض - نصف كوب  ف بيضتان م�ف
ف - ملعقة  سّكر ناعم - 3 مالعِق طح�ي
ة  ة بيكنغ باودر - ملعقة صغ�ي ّصغ�ي

فانيل

نخفُق بياَض 
 والسّكَر 

ّ
البيِض والفانيل

جّيدًا ثمَّ نضيُف جوَز الهنِد 
ُب 

ِّ
قل

ُ
فَ والبيكنغ باودر ون والّطح�ي

صنُع 
َ
المكّوناِت لتتجانَس، بعَدها ن

من الخليِط الّناتِج كراٍت 
ي صينّيٍة 

نضُعها �ف

يِت مدهونٍة بالزَّ
ي الُفرِن 

 �ف
َ
ثمَّ نضُع الصينّية

عىل ناٍر متوّسطٍة من األسفِل، 
ثّم نحّوُل الّناَر إىل األعىل لَكي 
، وبعَد أْن  فِ تنضَج من الجانَب�ي

ف  تحمرَّ الُكراُت من الجَهَت�ي
 من الُفرِن،

َ
خِرُج الصينّية

ُ
ن

َد. ُكها ح�قّ ت�ب  ون�ق

الــــــعــــدد السابع والســـــــتـــــــون16



َ السّيدُة ) ليىل ( امرأٌة  فاِء، وهي  بالشِّ
ُ
بة الُملقَّ

؛ 
ٌ
مة

ِّ
 ومعل

ٌ
ي َعديٍّ كـاتبة  من َب�ف

ٌ
 فاضلة

ٌ
قــرشّية

َبْت  قِّ
ُ
 ، ول

َ
ســــاَء الكتـــــابة ُم النِّ

ِّ
عـــل

ُ
فقــــــد كـــانْت ت

ي الَمـــــرضــــى بأمـــــــــــــِر هللِا، 
هـــــا تش�ف

َّ
فــــاِء ألن بالشِّ

ســــوَل )ص( وهــــــاجَرْت مَعُه  ـــــــد بايَعِت الرَّ
َ
َوق

 عــن ضبِط 
َ
إلـــــى المدينِة، وكـــــانِت المسؤولة

ي عرِص صدِر اإلسالِم، أي بمثابِة 
األسواِق �ف

وِق . وزيرِة السُّ
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إىل أيَن يا َدالُل؟

ي 
صىلِّ

ُ
َسوَف أ

وبعَدها أعوُد

ي  �ف
ْ
ت َ َ لقْد أخ�ب

ِك كنِت َسَببًا 
َّ
صديقُتِك أن

ِل  ي أوَّ
لصالِة صديقاِتِك �ف
وقِت الصالِة

نعم، 
ي أشُعُر  وهذا َجَعل�ف

ٍة بسعادٍة كب�ي
لقْد فعلْت 

دالُل الَيوَم شيئًا يدعو 
ي ُت للَفخِر يا أ�ب أحرصف

يَنُه  حبِّ
ُ
لِك َشيئًا ت

يا َدالل

ًا  أشكرَك كث�ي
ي الحبيَب يا أ�ب

هللا، ِزيُّ
هريُّ الذي   الّصالِة الزَّ
كنُت أتمّناُه، الحمُد هلل

ي َك يا أ�ب حبُّ
ُ
أ

ِعب؟
َّ
كِمُل الل

ُ
هل ن

َصىّلي مَع َدالل
ُ
سأ

وأنا 
أيضًا

تّمت

ن عــيــسـى-سوريا  -العراق                 رسـوم: مــادلــ�ي سيناريو: مرت�ن الحّمامي

ي َصوتِك 
أخِف�ف

ي إىل الّصالِة لكي  واتَبعي�ف
ي باألمِر ي�ف خ�بِ

ُ
ت

.. ي اليوم التاىلي
و�ف
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شـعـــر: جليل خزعـــــــل-العراق
-لبنان ي

رسوم : فاطمة ما�ف

ْد  بِح ُيَغرِّ ي الصُّ
ُعصفوٌر �ف

نواْر
َ
ِرحًا ِجّدًا باأل

َ
ف

شاَهَد ُعْودًا
ّشًا

َ
شاَهَد ق

صميِم وباإل�اْر ِبالتَّ
صاِبِعِه

َ
َ ُعودًا بأ أحرصفَ

 بالِمنقاْر
َ
ة َحَمَل الَقشَّ

مَّ اختاْر
ُ
َر ث كَّ

َ
َرَف، ف

ْ
َرف

شجاْر
َ
ي إحدى األ

ْصنًا �ف
ُ
غ

َوَضَع الُعوْد
 فيِه َوطاْر

َ
ة مَّ الَقشَّ

ُ
ث

هاْر
َ
هارًا ِمن َبعِد ن

َ
ون

صَبَح ُعّشًا
َ
أ

ِفيِه ُعصفوٌر وِصغاْر
 الُكلُّ ُيَزقِزُق َمُ�ورًا
نواِر وِلألزهاْر

َ
   ِلأل

 الُعصفور
ُّ

عش
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-لبنان ف رباعي إعداد: حسن مجيد -العراق               رسوم: حس�ي
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ي قبل أن تأكل�ن
ك شيئًا ي اخ�ب  دع�ن

ايها النرس
 األحمق انا ذاهب،

الوداع

نجحت الخطة

ّ ان علي
 ارسع وانهي رسومي قبل 

وق الشمس ألنه الوقت  رسش
الذي تبث فيه البيضة 

طاقتها الخارقة

 ، ربما تحاول خداعي
أليس كذلك ؟

ي لن أخرس ولكن�ن
إذا انتظرت قلياًل، سأنام 
أواًل وبعدها التهمك إذا 

لم يح�ن رفاقك
نحن األقزام نتمتع 

ي 
بحاسة شم قوية واقربا�ئ

ي ويأتون النقاذي  سيشمون رائح�ت
ات  وعندها ستتمكن من أكل عرسش

االقزام بدل أكلي أنا

الحلقة الرابعة

)ُقرنوب( وصندوُق األماني
سيناريو: مرتضى احلّمـامي-العراق
رســـوم: عمر طالل حسن-العراق

حديقة  يف  احتجازه  مت  أن  بعد  سبق:  ما  ملخص 
مبساعدة  للهرب  خطة  قرنوب  نفذ  احليوانات، 
الصقور  احد  ظهر  على  يركب  ان  واستطاع  احليوانات، 

ليساعده، لكن الصقر خدع قرنوب وقرر أن يلتهمه.

بوساطة البيضة حّول قرنوب ما رسمه اىل حقيقة: طائرة وأصفاد ثقيلة
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ي  لقد خدعت�ن
ي 

، انتظر�ن ايها القص�ي
سأمزقك تمزيقا

الحمد هلل
 هنالك مدينة قريبة، 

سأنزل هنا

اكاد اموت 
من الجوع والتعب، كم 
اشتقت اىل طعام امي 

ي ورعاية ا�ب

ي 
ال اصدق ا�ن

آكل الحنطة النيئة، ولكنه 
ي عل كل 

ء يسكت معد�ت ي
�ش

حال

لم أنم منذ 
، سأخلد للراحة،  ن ليلت�ي
وغدًا ستبدأ خطة العودة

ىلي  ن  اىل م�ن

بل
مق

د ال
عد

 ال
ني � 

ية
بق

ال
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ي حديقِة بيِتِه 
كاَن )جّدو عماد( جالسًا �ف

ُه مدّبرُة 
ْ
الفاخرِة يوِم الُجمعِة عنَدما جاءت

ُه باختطاِف حفيِدِه َسعيد َ ِل لتخ�ب ف الم�ف

َوأنا أركبُتُه
 سّيارَة المدرسِة الّساعة

 7 َصباحًا

نصيحة كيسان

مُت وأنا قدَّ
له اإلفطاَر الّساعة

6.30 صباحًا

ي الَبيِت: 
فَ �ف استجَوَب كيساُن العاِمل�ي

ِل  ِ ف
ياضِة والحارَس ومدّبرَة الَم�ف مدّرَب الرِّ

ُق كيساُن ذلَك؟* هل تعرُف كيَف اكتشَف الُمحقِّ

ِة
ّ
 عىل صفحاِت المجل

ٌ
عة هذِه األشكاُل موزَّ

، هل تستطيُع أن تكتشَف  ٍّ ي
بشكٍل عشوا�ئ

أماِكَنها خالَل ثالِث دقائَق فقْط؟

ي هذا الَيوِم.
ف فَتُح المدارُس �

ُ
ُه اخُتِطَف صباَح الُجمعِة وال ت

َّ
يف أن ي ح�

ف ي باِص المدرسِة، �
ف ُه أرَكَب سعيدًا �

َّ
* الحّل: الحارُس قاَل إن

أنا أكملُت
 تدريَب سعيٍد 
 6 صباحًا

َ
الّساعة

 .. يا إلهي
صَل 

َّ
َّ أن ات َعىَلي

ِق َكيساَن لحلِّ  بالُمحقِّ
هذِه الُمعضلِة

ال تتعّجْل بإعطاِء الحلِّ أليِّ ُمشكلٍة، 
ـفكـيَر لكي تدرَس 

ّ
اصبْر وأِعِد الت

 من كلِّ َجواِنِبها
َ

المشكلة

الحارُس
هَو الذي شارَك 

ي اختطاِف َسعيٍد،
�ف

يِه
َ
ألُقوا القبَض َعل

 من شخٍص مجهوٍل 
ً
ْت مكالمة ها تلقَّ

َّ
دْت أن وأكَّ

ُه اختطَف سعيدًا ولن يعيَدُه ح�قّ 
َّ
ها أن َ َ أخ�ب

يدفَع )جّدو عماد( مبلغًا َضخمًا من الماِل...
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ي األطهاْر
َمولُد سادا�ق
ي َشعباْن.. 

�ف
كانوا َرمزًا ِلألبراْر 

ي القرآن..
�ف

ي ثالِث شهِر األنواِر
�ف

ي األحراِر هلَّ ِهالُل أ�ب
ي الّناِس

ُ �ف ُ والّرابُع ين�ث
 ِميالِد الَعّباِس

َ
رحة

َ
ف

والخامُس َيدعو َوُينادي
ّجاِد أهاًل ِبُقدوِم السَّ
ي أوَسِط شعباْن

أّما �ف
يِك الُقرآْن  ميالد �ش

يظهُر فتشعُّ األنواُر
 األرَض األخياُر

َ
ي َيِرث

َ
ك

شـعــــــــر : حيـــــدر شمــــــــــران-العراق
رسوم : خالد المعموري-العراق أفراُح َشعبان
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فكرة ورسوم: فراس صاحب-العراق

تمت


