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ولم  يدية  ال�ب الرسائل  زمن  يعيشوا  لم  أغلبكم  أن  أعلم  ي 
أعزا�ئ

الئخبار  حامالً  الئبواب  يطرق  الذي  يد  ال�ب ساعي  يشهدوا حضور 
يد من كل بلد؛  ي المظاريف الملونة المزينة بطابع ال�ب

السعيدة �ف
ونية بتقنياتها المتطورة  لك�ت ي زمن الرسائل الإ

فأنتم تعيشون الآن �ف
ولكن  العالم،  حول  الئشخاص  ف  ب�ي قياسي  وقت  ي 

�ف تنتقل  ي 
ال�ت

ي الذاكرة، وتحمل الكث�ي من 
تلك المشاهد الجميلة تظل خالدة �ف

ون. ي يحن لها الكث�ي
القصص والمواقف ال�ت

نشأة  تاريخ  العدد ستعرفون  إليكم هذا  عندما يصل   ، ي
أصدقا�ئ  

الئخبار  لتبادل  قديماً  الب�ش  عليها  اعتمد  ي 
ال�ت والوسائل  يد  ال�ب

والمعلومات.
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وصفة 
شهية جاءت 
بالمصادفة! أبوالظرفاء في 

رحلة شاقة إلى 
الجبال.. لماذا؟

أين اختفى 
سيف؟

أنقذ "فريق  كيف 
الكشافة" الغزال 

األبيض؟

لص 
في معرض 
المجوهرات

كسالن يحمل 
كيساً ضخماً.. 

ماذا فيه؟

تساؤالت دانة 
حول مهنة 

ساعي البريد!

أين تقع 
بحيرة عسل؟
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ي
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ة سوار تكتبها: من�ي
يرسمها: حاتم فتحي

هندباد ف�ت مولع بالقراءة، 
ي العام 

ي مدينة بغداد �ف
يعيش �ف

2050 برفقة سيارته الوردية 
ي يخوض 

العجيبة "ميمونة"، ال�ت
ة. معها مغامرات مث�ي

ارتسمت تعاب�ي الفرح عىل وجوه هندباد وميمونة وسندباد
ربان  الثالثة  شكر  البرصة،  ميناء  ي 

�ف السفينة  رست  أن  بمجرد 
السفينة والبحارة عىل استضافتهم لهم، قبل أن ينطلقوا إىل 

مدينتهم بغداد.
استعداداً  بل  الإ ظهر  عىل  الأحمال  يضع  سندباد  كان  وبينما 

بل للسفر؟" للرحيل، تساءل هندباد: "ِلَم علينا ركوب هذه الإ
عىل  اً  س�ي لبغداد  العودة  تريد  "وهل  ساخراً:  سندباد  أجابه 

الأقدام مثالً!"
فتبادل هندباد وميمونة نظرات ذات مغزى، وما هي إل ثواٍن 
ي السماء، تحمل عىل 

ين �ف ف كب�ي ح�ت انطلقت ميمونة بجناح�ي
الذين بدا لهم  الناس  ظهرها هندباد وسندباد، وسط دهشة 

المشهد أقرب إىل الُحلم!

العودة إلى بغداد
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ن التحول إىل ط�ي  رصخ سندباد: "لم أكن أعرف أنِك تستطيع�ي
يا ميمونة!"

اً، بل طائرة!" ضحك هندباد قائالً: "إنها ليست ط�ي
كانت  ي 

ال�ت بغداد،  إىل  ميمونة  وصلت  الشمس  مغيب  ومع 
مختلفة كلياً عن بغداد 2050.

ي العام 190 هجرية، حيث كانت 
عرف هندباد وميمونة أنهما �ن

ن  بغداد تحت والية الخليفة العباسي هارون الرشيد، الذي تم�ي
البيوت  ي 

�ن لهما  تجىل  ما  وهو  الُعمران،  حركة  بنشاط  عهده 
ي ُطرقات المدينة. 

ة �ن ة والقناديل المنت�ش الكث�ي
ل السندباد للمبيت عىل أن يتوجهوا صباحاً إىل  ن قصد الثالثة م�ن
مكتبة "بيت الحكمة" للبحث عن كتاب "مغامرات السندباد"، 

علهم يجدونه ليعودوا إىل عام 2050.
وق الشمس، توجهوا إىل "بيت الحكمة"، وما إن وقعت  ومع �ش
ي تحويها المكتبة، ح�ت شهق 

ن هندباد عىل كّم الكتب ال�ت ع�ي
ي هذا العدد من الُكتب الورقية، وال ح�ت 

ي حيا�ت
قائالً: "لم أَر �ن

"! ي ي شارع المتن�ب
�ن

ذهن  وتشتت  المكتبة.  أروقة  ي 
�ن الكتاب  عن  الثالثة  وبحث 

ي 
ال�ت والمخطوطات  جمة  والم�ت المؤلفة  الُكتب  ن  ب�ي هندباد 

والفلسفة،  والفلك  والهندسة  الطب  ن  ب�ي عناوينها  تنوعت 
ي للعاصمة بغداد آنذاك!

وتعجب من حجم االزدهار الثقا�ن
ة، إال أن  الكب�ي اً، تم العثور عىل الكتاب. ورغم الفرحة  وأخ�ي

أن  بعد  ودعهما  الذي  سندباد  لفراق  حزنا  وميمونة  هندباد 
الأفاعي،  جزيرة  من  كتذكار  الألماس  من  ن  قطعت�ي أهداهما 
ن من  ن ثمين�ي ي جوز هند تذكاراً من جزيرة القرود، وكتاب�ي

وثمر�ت
"بيت الحكمة".

ن بعضهم البعض، قبل ولوج هندباد  وتعانق الجميع مودع�ي
ن إىل غرفة  ي رمشة ع�ي

ي أعادتهما �ن
ي دوامة الكتاب ال�ت

وميمونة �ن
هندباد الزجاجية المطلة عىل مياه نهر دجلة.
اً ُعدنا يا ميمونة!" صاح هندباد فرحاً: "وأخ�ي

ح�ت  والديه،  رأى  أن  وما  العلوي،  الطابق  إىل  صعد  ثم 
احتضانهما اشتياقاً. ربت والده عىل رأسه قائالً: "هل أعجبك 
أنهيت قراءته بهذه  الكتاب إىل هذا الحد، ل يعقل أن تكون 

الرسعة!"
ي تلك اللحظة فطن هندباد إىل أن بالونات حفل يوم ميالده 

�ن
ي مكانها، وهو ما يش�ي إىل أن 

وأغلفة الهدايا والكعكة ل تزال �ن
ي رحلتهما الطويلة!

الزمن لم يتحرك منذ مغادرته هو وميمونة �ن
نظرت ميمونة إىل هندباد، وكادت أن تبوح بكل ما مر بهما. إل 

أن هندباد أشار إليها أل تتفوه بحرف.
هذه  أمر  يبقى  أن  قراراً  اتخذا  وقد  للغرفة،  ثنان  الإ عاد  ثم 
المغامرات رساً بينهما ل يشاركهما فيه إل أنتم أيها الأصدقاء. 

هل انتهت مغامرات هندباد وميمونة؟ 
ي انتظارهما؟

أم أن هناك مفاجآت �ف
جابة. ي لتعرفوا الإ

    تابعونا أصدقا�ئ

عنوان الحلقة
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يكتبها: مجدي مصطفى   ترسمها: يم�ن مصطفى

سالم له عالمه الخاص الذي تتحدث فيه الجمادات 
والحيوانات، وهو يمرُّ برفقة شقيقته بمواقف غنية 
بالقيم والمعرفة أبطالها أشياء ال تخطر عىل بال.

مناديلي

هيا أيها البطل.. 
أسرع أيها السباح 

املاهر

 ً لقد أمضيت وقتا
ً في البحر رائعا

 ً وأنا أمضيت وقتا
أروع في تشييد أجمل 

قلعة رملية

حقاً؟
 أين هي؟

هناك.. انظر 
ما أجملها!

هااا..
 ما رأيك؟

رأيي أنك 
مهندسة بارعة أحسنت 

تصميم القلعة

ً خذي منديال
يا ميسون
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تـمـت

ال أحتاجه.. إنها 
مجرد عطسة

سالم.. أنا 
حزينة!

ملاذا! هل أغضبتك في 
شيء يا مناديلي العزيزة؟

بالعكس.. أنت تهتم 
بي كثيراً.. ولكن 

أختك..

أنا؟ ماذا فعلت؟

رأيتك تعطسين من 
دون أن تستعملينني! 

فما فائدتي إذاً؟

لم أكن أقصد.. 
صدقيني

أرجوك يا صديقتي
احرصي على استخدامي.. فأنا من 

متطلبات النظافة الشخصية 

من اليوم..
 أعاهدك أن تكوني 

رفيقتي الدائمة

ً رائع! ستحتاجين إلّيَ كثيرا
خاصًة إن أصابك الزكام.. 

أليس كذلك؟

وأنا سأكون
ً  في خدمتك دائما

بالتأكيد.. وَمن منا
 ال يصاب بأمراض 

البرد؟!
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ي القراءة واالطِّالع 
ي معظم أوقات فراغه �ف

ف طفل مثقف وُمحب للعلوم، يق�ف فط�ي
عىل كل جديد ومفيد، الأنه يدرك تماماً أن طريق المستقبل مفتاحه العلم والمعرفة.

ي سيناريو: فرج الظف�ي

رسوم: محمد الهجرسي

رسالة 
عزيزة

أنا سأفتح الباب!

أنا ساعي البريد..
 وهذه الرسالة لفطين

شكراً!

فطين.. هذه لك.. 
ولكن ما املقصود بساعي البريد؟

ساعي البريد هو الشخص الذي 
يوصل الرسائل إلى أصحابها

ً كان الناس ينقلون أخبارهم إلى اآلخرين  قديما
ً كي يسافر لنقل خبر ما بالكالم.. وقد يستأجرون شخصا

فاهتمت الدول بالبريد.. وأنشأت محطات على الطريق لخدمة ناقلي الرسائل.. 
ً لالستراحة واستبدال الخيول املتعبة وفي كل محطة خصصت مكانا

جهّزوا حصاناً.. ساعي البريد قادم
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تـمـت

كما تم استخدام الحمام الزاجل في نقل الرسائل.. 
وكان أول بريد جوي

ثم تطورت خدمات البريد.. 
ولم تقتصر على نقل رسائل 
امللوك واألمراء والقادة 

العسكريين فقط.. بل أصبح 
بإمكان الناس تبادل 

الرسائل.. وتنوّعت وسائل 
ً ً وجوّا ً وبحرا نقلها برّا

وظهر الكثير من األشياء 
املرتبطة بالبريد مثل طوابع 

البريد.. والبطاقات البريدية.. 
وهواية جمع الطوابع

ومع تطور خدمات االتصال واإلنترنت واختراع
 البريد اإللكتروني تراجع االعتماد على البريد التقليدي

وفي عام 1969 أعلن االتحاد العاملي 
 ً ً عامليا للبريد* الـ 9 من أكتوبر يوما
ً من األيام  للبريد.. ثم اعتُمد واحدا

الدولية في األمم املتحدة

وما الهدف من هذا اليوم؟
التعريف بأهمية البريد من خالل فعاليات متنوّعة 
مثل زيارة مكاتب البريد.. وإقامة معارض لهواة 

جمع الطوابع.. وإصدار طوابع جديدة

واآلن قل لي من أرسل لك هذه؟
إنها رسالة عزيزة على قلبي ألنها 

من أحد أصدقائي قراء مجلة 

9 يدي. ي القطاع ال�ب
ف الجهات الفاعلة �ف ي العاصمة السويرسية برن. يضم 192 دولة. هدفه تنظيم التعاون ب�ي

ي العالم، يقع �ف
ي أقدم منظمة دولية �ف

يد: ثا�ف * االتحاد العالمي لل�ب



شكراً 
لِساعي 

البريد
ن يكتبها: حمدي هاشم حسان�ي

ترسمها: يم�ن مصطفى

ي حجرة مكتبه الواسعة، 
ي يجلس �ف كان أ�ب

يتفحصها  وكان  قديمة،  رسائل  كومة  وأمامه 
، يتأملها  ، يُخرج الرسالة من مظروفها الصغ�ي ف بلهفة وحن�ي
أعرفها جيداً، ثم  ي 

ال�ت االبتسامة  تلك  تسم عىل وجهه  قليالً؛ ف�ت
يعيدها إىل المظروف قبل أن تمتد أنامله إىل واحد آخر لمطالعة 

محتوياته.
ي الدخول؟"

.. أيمكن�ف ي كان باب الحجرة مفتوحاً؛ فاستأذنت: "أ�ب
أن  إىلي للحظٍة قبل  أيقظته من حلٍم جميل، نظر  ي بسؤاىلي 

وكأن�ف
يجيب: "بالطبع.. أقبل يا زياد".

سألته:  ح�ت  مكتبه  عىل  بعناية  الموضوعة  الرسائل  كمية  تأملت 
ي 

كله �ف اليوم  ي 
؟ هل ستق�ف ي أ�ب يا  القديمة  الرسائل  "ما كل هذه 

قراءتها؟"
يده  امتدت  بالجلوس،   َّ إىلي يش�ي  أن  قبل  عميقاً  نفساً  ي  أ�ب أخذ 
ة وهو يقول: "هذه الرسائل تحمل  لتلتقط أحد الخطابات الكث�ي

.. وأجمل أيامي". ي
أحىل ذكريا�ت

أشد  من  كان  طفولته  ي 
�ف أنه  ي 

�ف أخ�ب حديثه،  ي 
�ف سل  يس�ت بدأ 

ي 
، وكان يتابعها بشغف، وقال ىلي إنه كان �ف ف بمجلة  المعجب�ي

المجلة باٌب أسبوعي بعنوان "هواة التعارف" مختص بن�ش صور 

وعناوين القراء الذين يحبون التعارف.
.. عن  ي : "وكيف كنت تتواصل مع هؤالء االأصدقاء يا أ�ب ي فسألت أ�ب

نت أم الهاتف النقال؟" ن�ت طريق االإ
تكن  لم  اعات  االخ�ت هذه  زياد..  يا  "ال   : ي

يجيب�ف وهو  ي  أ�ب ضحك 
ي عمرك، لم تكن هناك وسيلة للتواصل إال 

ف كنت �ف موجودة ح�ي
تبادل الرسائل الورقية".

قلت مستغرباً: "الرسائل الورقية.. فقط!"
ي والدي: "نعم.. كنا نكتب الخطابات ونرفق معها صوراً، أو 

أجاب�ف
يد". بطاقات معايدة، ثم نرسلها ع�ب صندوق ال�ب

يد ح�ت تصل إىل  فسألته: "وكيف تنتقل رسالتك ع�ب صندوق ال�ب
ي الدول االأخرى".

االأصدقاء �ف
المخصص  المكان  ي 

�ف ونضعه  يد  ال�ب طابع  ي  نش�ت "كنا   : ي
أجاب�ف

عىل الظروف، وهذا هو أجر إرسال الخطاب، بعدها تقوم إدارة 
إىل  خطاب  كل  وإرسال  الصناديق  من  الخطابات  بجمع  يد  ال�ب

العنوان المذكور عىل الظرف".
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بعض  لتلتقط  ي  أ�ب أصابع  امتدت 
يضيف:  أن  قبل  مكتبه  فوق  من  الرسائل 

ن  وب�ي ي 
بي�ن قوية  صداقة  عالقات  أقامت  الرسائل  "هذه 

كان كل  للغاية،  تعارفنا مثمراً  العالم، وكان  أناٍس من ش�ت دول 
ي الخاص 

منا يكتب لالآخر عن عادات وطنه وتقاليده والزي الوط�ن
ة من خالل  بدولته والعمالت الرسمية، لقد تعرفت عىل دوٍل كث�ي

ي كنت أتبادلها مع هؤلء الأصدقاء ع�ب الورق".
المعلومات ال�ت

ي  ي الفضول، فسألت أ�ب
لمحت عبارة تتكرر عىل كل ظرف، وانتاب�ن

ي أمامك عبارة 
.. لماذا تحمل كل المظاريف ال�ت ي وأنا أش�ي إليها: "أ�ب

يد؟". شكراً لساعي ال�ب
ي قائالً: "َمن يتكبد مشقة الوصول إىل دارك 

ي وهو يجيب�ن ابتسم أ�ب

الرسائل  أجمل  حامالً 
الواردة إليك.. أقل ما يستحقه 

عبارة شكر.. أليس كذلك؟"
ي 

�ن ورددت   ، ي أ�ب حديث  عىل  مصدقاً  رأسي  هززت 
يد، شكراً ِلمن رسم البسمة  ة: "شكراً لساعي ال�ب ي عبارة صغ�ي

أعما�ت
اً".  اً وكب�ي ي صغ�ي عىل وجه أ�ب

تـمـت
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ير الباحث  ة، انضما إىل فريق الكشافة، الذي يواجه "شنكل" ال�ش ي الثانية ع�ش
"زياد" و"إياد" صديقان �ف

اء بكل الوسائل؛ فيتصدى له "الكشافة" ويحبط محاوالته، وينقذ الغابة وحيواناتها. عن ال�ش

المركز األول
يكتبها: أحمد علي

ي
يرسمها: أيمن القا�ض

وبعد ساعات

كم أنا سعيد 
بمشاركتنا في مسابقة 
مركز الكشافة الوطني!

ولكن كل الفرق املشاركة 
انطلقت منذ ساعتين.. 
ونحن ال نزال هنا يا قائد 

رفيع!

ماذا؟ لقد تأخرنا.. 
تحركا بسرعة

نسير منذ ساعات ولم 
نلحق حتى بآخر فريق

لدّيَ فكرة

يمكننا أن نخرج إلى الطريق.. ونركب سيارة 
تقربنا من املركز الوطني.. ثم ندخل الغابة 

ونكمل مسار الرحلة

ال.. أفضل أن نخسر على 
أن نكسب بالغش

ً لدّيَ  حسنا
حل آخر

يمكننا املرور عبر الشالل.. 
سنختصر ساعتين.. ولكن 

ً الكشّاف يواجه هذا خطر جدا
األخطار بشجاعة

هيا بنا
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تـمـت

وعند الشالل

احترسا من 
السقوط!

انظر يا إياد.. يبدو 
 ً هذا الغزال عالقا

نعم.. إنه عالق في هنا
مجرى النهر

اربطني بالحبل يا زياد.. 
سأحاول الوصول إليه 

وإنقاذه

ولكن هكذا 
سنتأخر!

ال يهم .. 
سننقذ هذا الغزال 

ً الصغير أوال

تمسك بالحبل 
ً يا إياد..  جيدا

التيار قوي

أمسكت بك 
يا صغيري

أحسنت 
يا إياد

سنسحبكما 
برفق

وفي املعسكر الوطني

الاا.. وصلنا بعد 
انتهاء املسابقة!

إنه آخر الفرق
 الواصلة.. ولكنه يحمل 
غزاالً  نادراً.. أمر غريب!

حللتم في املركز األخير.. إال أنكم 
تستحقون التكريم بشارة "منقذي 

الحيوانات النادرة"
هذا بفضل 

إصراري على إنقاذ 
الغزال األبيض

ماذا!
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بحيرة عسل

جيبوتي

تاجورة

، وهي من أبرز الوجهات السياحية فيها؛ نظراً لكونها نشأت عىل  ي
ي دولة جيبو�ت

ة "عسل" �ف تقع بح�ي
ها بمناظر خالبة، ومن المفارقات أنها تحمل اسم "عسل" عىل الرغم  ف

ُّ فوهة بُركان، بالإضافة إىل تم�ي
ي القارة القطبية الجنوبية!

ة "دون جوان" �ف ي العالم بعد بح�ي
ات ملوحة �ف ي أك�ث البح�ي

من أنها ثا�ف

1978
كان  شهد آخر نشاط ل�ب

أردوكوبا الخامد الذي تقع 
ة عىل فوهته. البح�ي

إعداد: أحمد كمال زكي
ي صالح

رسوم: ها�ن

عـام

ي بمواقع  يزخر العالم العر�ب
تاريخية وأثرية وطبيعية تستحق 
الزيارة.. ومعي ستـتعرَّفون عىل 

أشهر هذه المعالم وأهمها.
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1978

اً كيلو م�ت

اً ُمربعاً كيلو م�ت
ة مساحة البح�ي

درجة 
مئوية

ً ـرا
ــت

م

مليون طن

ت
ا

ت �
 م

لو
كي

أمتار

اً م�ت

اً كيلو م�تكيلو م�ت

ة عسل عن  بُعد بح�ي
. ي

العاصمة جيبو�ت

عمقها 
يصل إىل 

نحو

ي بعض 
ة �ن حرارة البح�ي

ات النهار؛ وهي من أك�ث  ف�ت
المناطق سخونة عىل الكرة 

الأرضية.

ُسمك بعض طبقات 
ب الِمْلح الحجري  ترسُّ

ة. عىل ضفاف البح�ي

ة. ي البح�ي
حجم الملح الموجود �ن

ة مجسدة  ت من البح�ي جفَّ

تشكيالت بديعة من طبقات 

ملحية وجبسية تُشبه طبقات 

الجليد.

ة عن سطح  انخفاض البح�ي
البحر، وهي أد�ن نقطة عىل 

ي قارة أفريقيا.
الأرض �ن

ة. ي البح�ي
ن الملح �ن نسبة ترك�ي

ة عرضهاطول البح�ي

أضعاف 10
ملوحة البحار 

والمحيطات.

مستوى 
ملوحتها
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نسان  ي جسم الإ
الدهون �ف

يح عليها أعضاء الجسم ي تس�ت
مثل الوسادة ال�ت

 مثل الكلية والأمعاء والبنكرياس. 
ي منطقة البطن والفخذين، 

وتكون سميكة �ف
. ف ي الع�ي

ي منطقة جف�ف
ورقيقة �ف

يحتوي اللسان عىل

 17 عضلة 
ي االتجاهات 

تحركه �ف
كافة. وثالثة 

أعصاب لتنظيم 
نقل االإحساس.

غريق أول َمن استخدم  الإ
ي عام 776 

الحمام الزاجل �ف
قبل الميالد لنقل نتائج الألعاب الأولمبية 

اليونانية إىل المدن البعيدة، ثم استخدمه 
الفراعنة والرومان والعرب 

اً  يد تطوراً كب�ي لنقل الرسائل، وشهد ال�ب
ي عهد الدولة الأموية عىل يد معاوية بن 

�ف
ي سفيان الذي وضع النظام الأول  أ�ب

. ي يد العر�ب لل�ب

الهياكل الخارجية الصلبة للرخويات تسمى محارات 
أو أصداف، وهي تتكون من كربونات الكالسيوم، ومع 
نمو الحيوان الرخوي يضيف هذه المادة إىل محارته، 

ايد لفاتها وتتسع من الداخل. ز فتك�ب تدريجياً وت�ت

ة  ن قبل ثورانها بمدة قص�ي اك�ي تطلق ال�ب

 ،" ن اك�ي ي ال�ب
أصواتاً يطلق عليها "أغا�ن

لأنها تشبه الموسيقى. 

وهكذا يمكن اتخاذ الحتياطات 

نقاذ سكان المناطق  الالزمة لإ

المعرضة للدمار.

ي صالح
إعداد: رؤوف وصفي     رسوم: ها�ن
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اكتشف تلسكوب الفضاء "هابل"، 
أول كوكب خارج المجموعة الشمسية يحتوي غالفه 

 ، الجوي عىل بخار ماء، ويصل قطره إىل 250 ألف كيلوم�ت
وتبلغ درجة حرارته نحو

 2,500 درجة مئوية، 
وهي حرارة كافية لغليان بعض 

المعادن مثل 
الحديد والمغنسيوم.

سلحفاة الـ"ماتاماتا"
أغرب سالحف العالم، ويطلق عليها 

"السلحفاة التمساح"، 
لتشابه شكلها مع التماسيح. 

كا الجنوبية،  ي أم�ي
وهي تعيش �ف

وتتغذي عىل الأسماك والالفقاريات 
البحرية.

زهرة الطائر الأبيض 
تشبه طائر "مالك الحزين" 

ي 
انه، وهي تنمو �ن أثناء ط�ي

، واليابان، وكوريا  ن الص�ي
ي فصل 

الجنوبية، وتزدهر �ن
الصيف، ويبلغ عرض كل 

ورقة فيها نحو 
ات.  4 سنتيم�ت

ي الموسم الواحد؛ 
تضع أن�ث الجراد الصحراوي نحو  1000 بيضة �ن

بة لتضعها فيها، ثم تحيطها بمواد حافظة تفرزها من غدد  ي ال�ت
حيث تحفر �ن

ي جسمها، كي ل يتلف البيض.
خاصة �ن

نت  ن�ت انتشار الإ

ي عام 1965، 
�ف

ي نظام 
أحدث ثورة �ف

التصال بسبب ظهور 
 . ي

و�ف لك�ت يد الإ ال�ب

17



اليـــوم قـــّص لــــي أيب
ـــان ـــا كــ ـــان يـــا مـ إذ كــ

النـــاس يومـــاً دربـــوا 
الخامئـــل  يف  ليطـــر 
أو يف طريــــِق مقفــــر 
تطوي الصحارى والجبال
جـــاء القطـــار  ثـــم 
ـــهال ـــر س ـــار األم ـــد ص ق
ليشـــــق ذا الفضـــــاء
كــــي تحمـــل الربيـــد
تتجمــــــع الرســــــائل
ســـاعي الربيـــد يـــأيت
ــيا ــراه ماشـ ــا تـــ حينـــ
ــة ــر مصافحـ ــده تشـ يـ
واليـــوم حـــّل مكانـــه
نســـــتقبل الرســــــائل
ــي ــي هاتفـ ــر فــ متوفـ
ـــن إصبعـــي وبضغطـــة م
لكننـــــي لــــم أنســـه
بـــا ُمرحِّ يجـــيء  ملّـــا 
عنـــدي لكـــم رســـالة

الـربيــــد حـــــكـــــايَة 
ــد ــن البعيـ ــي الزمــ وفــ
الزاجـــل الحـــام  ذاك 
الـرسائــــل ـــــل  ويـوصِّ
الخيـــول بهـــا  متـــي 
الســهــــول وتقطـــــع 

السفــــن  واختـرعــــت 
الــزمــــــن وتـطـــــور 
طـــــــــائرات أزيــــــز 
ــات ـــو مرسعـ ـــي الج فـ
الربيـــد مركـــز  فــــي 
جديـــد مـــن  للنـــاس 
راكبــــــــا دراجـــــة أو 
»زجزاجـــة«* برســــالٍة 

ـــيل«  ـــس« و»اإلميـ »الواتـ
»ياهـو، هومتيل، جيميل«
بالليــــــــل والنهـــــــار
األخبــــــــار تأتينـــــي 
عّمـــي ســـاعي الربيـــد
»وليـــد« يـــا  ويصيـــح 
ســـعيد خـــرب  وبهـــــا 

ساعي
 البريد

شعر: صفاء البيلي
رسوم: محمد عبدالهادي

* زجزاجة: مزخرفة الحواف. 18



الرجل الطائر 

يبدو أن تركي قد 
استغرق في النوم 

ً فعال

 ً ً دراسيا كان يوما
 ً طويالً.. ومليئا

باألنشطة

ملاذا ال تتحرك 
الحافلة؟ هل تعطلت؟

ال.. ولكنه 
االزدحام املروري

إنه وقت العودة
 من املدارس وجهات 

العمل 
نعم.. نعود

 إلى منازلنا حيث تنتظرنا 
وجبات شهية

.  ومن خالل   أحداث   تدور   ن المخت�ب فتيان ينتمون إىل   مدرسة   نموذجية يجمعهم   حب   العلم، ويقودهم أم�ي
ن   السائد   حالياً   وما   سيكون  عليه الوضع مستقبالً.  داخل   المدرسة وخارجها،   يكتشفون   مقارنات   علمية   ب�ي

سيناريو: عبدالله عادل
مختبرمختبر المستقبل  رسوم: أحمد حلمي
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لدّيَ فكرة

يا ارحمه
 هل هذا اقتراح؟!

سيارات األجرة عالقة 
باالزدحام مثلنا

أعرف ما ستقوله.. 
نعود للمنزل في 

سيارة أجرة

ً ما اقتراحك؟ إذا

ألم تسمعوا أن األستاذ 
فاهم قد ترشح لتجربة 
مشروع "الرجل الطائر" 

في دبي؟

سأحاول إقناعه
 بضمنا إلى الراغبين 

بخوض هذه التجربة 

نعم.. نعود 
ملنازلنا حيث تنتظرنا 

وجبات شهية

وهكذا سنصل
 إلى بيوتنا بسرعة
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تـمـت

يا لها من مفاجأة 
سارة! ما الذي أتى 

بكم إلى هنا؟

أردنا أن نطلب منك 
املشاركة في التجارب كي 

ً نعود ملنازلنا باكرا

ههههه.. 
عليكم االنتظار 

قليالً.. 

فمشروع "الرجل الطائر"
ال يزال قيد الدراسة.. وال يسمح لغير 

 ً املختصين بتجربته.. ولكنه قريبا
سيصبح وسيلة متاحة يستخدمها 

الجميع للتنقل

وعندها نعود
 ملنازلنا حيث تنتظرنا 

وجبات شهية

وفي يوم التجارب
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1

2

شعر: محمد جمال عمرو      
رسوم: نهى محرم

لِلطَّـريِ بُيوٌت ُمنَتِشـرْة

يف قلِب األَشجاِر النَِّضْة

أَعشاٌش فيها أَفـراُخ

يَحلو يف األَجواِء ُمناُخ

ِظـلٌّ وُهدوٌء وسالَمْة

تُسِعُد أَفراًخا وَحامَمْة

ا يف الُبستاِن سكَنْت ُعشًّ

ِمْن َقشٍّ فوَق األَغصاِن
يف يْوٍم قاَل الفالَُّح 

هيَّا يا أَبنايئ ارتاُحوا

فغـًدا َسُنقلُِّم أشجارا

نَْحرُُث.. ننَتِظُر األَمطاَر

َسَيجيُء إِلْينا األَعامُم

واألَخواُل َفهيَّا ناموا

والكُلُّ غًدا مَعنا يَعَمْل

لِيظلَّ الُبستاُن األَجمْل

الَحماَمُة ُتغاِدُر 
الُعشَّ
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3
األَفراُخ ارتَعَدْت َخوفا

وَدَعْت: يا خالَِقنا، لُطفا

الُعشُّ غـًدا سوَف يُزاُل

ماذا ستكوُن األَحـواُل؟

األُمُّ أَجابَْت ِبسالِم:

أَفراخي املَحبوبََة نامي

ٌء يف الَغْد لْن يحُدَث َشْ

، وهذا َوعْد سوَف نَظلُّ

4
َمـرَّ َغـٌد لَْم يأِت ِرجاُل

نادى: يا أَبناُء تعالوا

اذهبوا قولوا لِلجرياِن

نَرُجو َعْونًا يف الُبستاِن

ومًعا هذا الَعَمُل يَُهوْن

وغًدا يف الغالِِب يَأتوْن

ثانِيًة أَفـراُخ الُعشِّ 

خاَفْت وابَتدأْت ِبالرَّعِش

5
واألُمُّ ابَتَسمْت: ال َخوَف

وغًدا سوَف تَروَن اللُّطَف

ال، ما جاؤوا يا ِمسكنْي

واألَفراُخ رأتَْك َحزيْن

َسِمَعْتَك تُنادي: أَوالدي

سوَف نكوُن عىل ميعاِد

وغًدا يف الُبستاِن َسنعَمْل

نبذُل جهًدا..ال، لَْن نَكَسْل

6
وُهنا خاَف الُعشُّ وِقيـْل:

يا أَفراخي حاَن َرحيـْل

فاألَوالُد مَع الفـالّحِ

يأتُوَن لنا عنَد َصباحِ

يُوفوَن الَوعَد إذا َوعدوا

ما انَتظروا الغريَ أو اعتمدوا

ْرِس فاتَِّعظوا ِمْن هذا الدَّ

َدوًما نَعَتِمـُد عىل النَّـْفِس
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تكتبها: مــنـال عـــزام
ترسمها: جيهان بدراوي

ي ظل اجتماع عدد كب�ي من الطالبات من جنسيات مختلفة.
انتقلت قمر ولولوة ونجمة ونورة إىل مدرسة "الصداقة الدولية" لقضاء عام دراسي واحد؛ بهدف تبادل الثقافات �ف

وصفة 
عبقرية!

الشيف منيرة مشغولة 
اليوم لذا سنطلب وجبات 
جاهزة من أحد املطاعم

ً سأتناول  أخيرا
وجبتي املفضلة

أعترض.. ما رأيك 
أن نتكفل أنا وزميالتي 

بالطبخ اليوم؟
أضعن فرحتي!

سأثق فيكن

بصفتي رئيسة الطهاة 
أقول إن األمور تسير على 

ما يرام.. أرز بالكاري 
ولحم بالخضراوات

ال يطيب األكل إال 
بإضافة بهارات

كل هذا! أعتقد أنك 
بالغت بوضع البهارات

إضافة القواقع 
ملذاق ألذ 

"جولي"..
 انتظري.. 

القواقع قد 
ال تصلح لكل 

األصناف

وبالفعل
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تـمـت

ال غنى عن 
زيت الزيتون

والصلصات 
ً أيضا

خرج األمر 
من يدي

للفاصوليا الخضراء 
فوائد عديدة

طبق اليوم أصبح 
حقل تجارب

الطحالب البحرية بصلصة 
ً الاااا.. الصويا ستزيده تميزا

أنا جائعة..هذا كثير!
ً  وأريد أن آكل فورا

سأهرب قبل أن أسمع منهن 
صيحات االعتراض

كيف أخبرها اآلن أنه ال وصفة 
وال مكونات؟.. هذا الصنف كان 

مصادفة لن تتكرر

تفوقت على نفسك يا لولوة.. 
ً ستطبخين هذا الصنف مرة  من اآلن فصاعدا

كل أسبوع بناًء على طلب البنات

ال أصدق!
مدهش.. 

لذيذ..

 ً أريد طبقا
آخر.. 

أنتن 
ًمبدعات..  أحببته كثيرا
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26

ي النفوس قيماً حميدة.
ف الفكاهة والتشويق، وتبث �ف مغامرات مرسحها الغابة، وأبطالها سكانها من الحيوانات. تجمع ب�ي

سيناريو: مجدي مصطفى
رسوم: محمد متولي حجاج 

من أجل 
غابتنا

ما رأيك يا صديقي لو 
ً ينفع غابتنا  بدأنا نشاطا

وسكانها؟
أنا معك في كل أمٍر 

يفيد غابتنا الغالية

أود زراعة شتالت من 
األشجار املختلفة. ستزداد 
املساحة الخضراء والثمار 

والظالل

ولكن شتالت األشجار
 تحتاج إلى سنوات كي تكبر 

وتثمر.. وربما ال نجني من خيرها 
ً في حياتنا شيئا

لكن األجيال القادمة 
ستستفيد منها.. فكما ترك لنا 

األجداد هذه األشجار لنحيا من 
خيرها.. سنترك ما يتذكرنا به 

أحفادنا

أقنعتني.. 
هيا بنا



27
تـمـت

وشرح الدب فكرته أمام سكان الغابة

املشاركة متاحة 
للجميع

سندعو كل 
حيوانات الغابة 

للمشاركة معنا

مبادرة رائعة.. 
هيا لنبدأ العمل في 

الحال

اغرسوا األشجار يا أبناء 
الغابة األبرار

انظروا..
ً أفضل   هؤالء يهيئون غدا
لنا ولغابتنا.. أنقف مكتوفي 

األيدي؟!

نحن معهم
بأيدينا نُشَجّر 

غابتنا

ً هلل.. حمدا
 لقد غرسنا ألف 

شتلة

ً تنمو وتصبح  وغدا
ألف شجرة تزين 

غابتنا



تكتبها: دعاء صابر 
يرسمها: خالد عبدالعزيز

ولد طيب، لديه الكث�ي من الأفكار، 
ي تطبيقها. إل 

لكنه غالباً ما يفشل �ف
أنه ل ييأس، ويظل يحاول. 

 ، شقيقه الأصغر، »نشيط« ذكي
ي المواقف 

ويجيد الترصف �ف
اً،  المختلفة. كسالن يحبه كث�ي
ه كلما اقت�ف الأمر. ويستش�ي

رسائل 
المعجبين

ما هذا الكيس 
الضخم يا أخي؟

دعك من 
األسئلة وساعدني

إنه ثقيل للغاية.. 
ماذا يوجد فيه 

يا تُرى؟

فيه أغلى الهدايا
هل تسمح لي 
بتفقد الهدايا 

معك؟
بالتأكيد.. فقط انتظر 

لنلتقط أنفاسنا

يا إلهي.. ما كل 
هذه الخطابات!

إنها من أصدقاء مجلة  
ً يبعثونها إلّيَ أسبوعيا
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تـمـت

رسائل القراء هي أغلى الهدايا التي أتلقاها.. 
ً من أوقاتهم للكتابة.. فهم يخصصون جزءا

كل هذا ليعبروا لي عن حبهم وإعجابهم 
بمغامراتي التي تنشر على صفحات املجلة

والذهاب إلى مكتب البريد وشراء 
الطوابع واملظاريف

وهل حمل ساعي البريد كل 
هذه الرسائل إلى هنا؟

هاهاها.. بالطبع ال.. هناك 
صندوق بريد خاص بي يتم 
وضع خطاباتي فيه أوالً بأول

ومن أي دول أتتك كل 
هذه الرسائل؟

ً جداً! وهل لديك املال الكافي لشراء من كل بقاع العالم.. يبدو أنني صرت مشهورا
طوابع ومظاريف وأوراق للرد 

على كل هذه الرسائل؟

مـ..ممـ.. 
ماذا؟

إنه أمر طبيعي.. أن 
ترد على رسائل 

املعجبين

أخي وحبيبي نشيط.. 
ساهم بمدخراتك 

صدقني مدخراتنا أرجوك
ً ً لن تكفي أبدا معا

ً إذاً..  حسنا
سنرسل للبعض 
خطابات بالبريد

 أما اآلخرون فحين 
يقرؤون قصتنا 
في هذا العدد 

سيلتمسون لنا العذر
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سيناريو: محمد المنسي
رسـوم:  أحمـد تيسـ�ي

ن جاره طفيل المشاكس كث�ي من المواقف  هو أشهر شخصيات مدينة الظرفاء. يقيم مع زوجته وابنهما. تقع بينه وب�ي
ي يجد لها أبوالظرفاء حلوالً عىل طريقته.

ي الكث�ي من االأمور، ال�ت
ه العمدة مستشاره الخاص �ن الطريفة. ويعت�ب

إلى أين تذهب 
يا أبا الظرفاء؟

أمامي رحلة شاقة
سمعت عن حكيم يسكن في أعلى 

الجبل.. وأنوي الصعود إليه

وملاذا كل هذا 
الجهد؟

أريد أن أستفيد 
من حكمته

هذا سفح الجبل

من هنا ستبدأ 
الرحلة

الجبل يزداد 
ً ارتفاعا

والصعود 
يزداد صعوبة

آه.. 
آآآآآي.. 

ظهري هذه 
الصخرة غير 

ثابتة

سر الحياة
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كل جزء من 
جسمي يؤملني

ولكني سأواصل 
الصعود

أخيراً.. هذا 
بيت الحكيم

ً يا حكيم مرحبا

ً أيها الزائر  مرحبا
الغريب

جئت من أجل اإلجابة عن 
سؤال واحد

ال بد أنه 
مهم

ما سر الحياة؟

سر الحياة.. 
كوب من 

الشاي

ماذا؟ بعد أن تكبدت معاناة 
الصعود إلى هنا.. تقول لي أن السر في 

الشاي!

ربما ليس السر في 
كوب الشاي

مؤكد هناك سر 
آخر

السر فيما أحتاج إليه.. وأنا 
أحتاج اآلن إلى كوب من الشاي

ماذا؟!
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ي  رسوم: عمرو طلعت
سيناريو: عمرو حس�ن

بة ال تخلو من السذاجة،  وهمان شخصية طيِّ
عاً عبقرياً، لديه ببغاء ناطق  يظن نفسه مخ�ت

عات صاحبه مما  ذكي يكشف عيوب مخ�ت
ي مواقف محرجة ومضحكة أيضاً.

يضعهما �ف

اختراع نصف ناجح!

وعلى شاطئ البحر

هيا بنا نخرج إلى الشاطئ لنجرب 
اختراعي الجديد يا بغبغان

اختراعك يشبه الشواية 
العادية يا وهمان

ملاذا ال تضعها على املوقد 
وتجربها في البيت؟

طالؤها األسود يمتص طاقة الشمس.. ألنها ليست شواية عادية
ويرفع درجة حرارتها بمرور الوقت

أتمنى هذا!

وهي تطلق ذبذبات تجعل 
السلطعون تخرج من البحر 

وتتمدد فوقها من تلقاء نفسها!

وهل يمكنها أن تجذب الفول السوداني 
ليقفز فوقها ويتحمص؟

انتظر قليالً وسترى بنفسك
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تـمـت

بعد قليل

مرت ساعة ولم يحدث شيء
ما رأيك أن نبحث عن وجبة سريعة في مكان قريب؟

ونِعم الرأي

ما هذا؟ لقد نجح اختراعك 
واجتذب السلطعون من البحر!

ألم أقل لك؟

دعنا نأكل من خيرات البحر املجانية قبل البدء في تسويق اختراعي الجديد

انتظر.. فهناك مشكلة 
ً يجب أن تحلها أوال

كيف تسمح لنفسك بسرقة طعام اآلخرين؟

توقعت هذا!

لست أنا.. 
إنها شوايتي.. فهي 

تطلق ذبذبات تجذب 
السلطعون من البحر!

انظر هذه فاتورة السلطعون.. لقد 
اشتريتها اليوم من املطعم املجاور!

هذه أغرب طريقة صادفتها لسرقة الطعام! 

على األقل أعيدوا له 
شوايته التي نجحت 
في طهي السلطعون!
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12 �أكتوبر
دق جر�س �لف�صحة؛ ف�أ�صرعت مع �صديقتي �أحالم 

�إىل فن�ء �ملدر�صة، وعدون� ب�جت�ه �ملق�صف ل�صر�ء 

�حللوى، بعده� جل�صن� �أ�صفل �صجرة نتن�ول طع�من�.

فج�أة ر�أيت ورقة م�لية تلمع، 

توقفت عن تن�ول �صطريتي 

ومددت يدي �ألتقطه�، 

ت�أملته� قلياًل ، وت�ص�ءلت ُترى 

ممن �صقطت؟

�أفقت من �صرودي على �صوت �أحالم، وهي 

تقول: "نحن حمظوظت�ن.. �صننفق هذ� �مل�ل 

على �صر�ء �ملزيد من �حللوى".

رمقته� بنظرة عت�ب، و�أخربته� 

�أن هذ� لي�س م�لن�، فهو حتمً� 

لإحدى زميالتن� يف �ملدر�صة، 

ويبدو �أنه �صقط منه�، وهي ل جتد 

�لآن م�ًل ل�صر�ء م� حتب.

إعداد: مجدي مصطفى  رسوم: خالد عبدالعزيز
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حتم�صت �صديقتي 

حلديثي، ثم نه�صت 

وق�لت يل: "هي� لنبحث 

عنه�، ونرد له� م�له�".

�أخذن� نتجول يف �لفن�ء، �لتلميذ�ت هن� وهن�ك ي�صحكن 

ويلعنب ويرك�صن، وفج�أة ر�أيت و�حدة منزوية، ف�أح�ص�صت 

�أنه� �ص�حبة �مل�ل �ل�ص�ئع.

�جتهت �إليه�، و�ص�ألته� عن �صبب جلو�صه� وحيدة، ف�أج�بتني بحزن: "لقد فقدت م�صرويف".

�أثلجت �إج�بته� �صدري، لوحت له� ب�لورقة �مل�لية؛ فر�أيت وجهه� يتورد، ثم �ص�ألته�: 

"�أتق�صدين هذه؟"

هزت ر�أ�صه� ب�لإيج�ب، وب�صوت 

�صعيد هتفت: "�أجل.. �أجل".

ن�ولته� م�صروفه�؛ ف�صكرتني 

ب�صع�دة غ�مرة، ورك�صت نحو 

�ملق�صف، بينم� �بتعدت �أن� و�أحالم 

ونحن �أ�صد �صع�دة منه�.
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أفضل

ومضة كراملة  مطبخ
كراملة  مطبخ

غذائية

 زيوت لتقوية األظفار
ي صحي 

ضعف الئظفار يعود لئسباب مختلفة منها: عدم اتباع نظام غذا�ئ

ي يحتاجها الجسم لنموه، وعدم 
يحتوي عىل الفيتامينات والمعادن ال�ت

العناية بها كتقويتها بزيوت تحميها من التقصف والضعف. ويعد زيت 

ن )ج( المضاد  الزيتون من أفضل مرطبات الئظفار حيث يحتوي عىل فيتام�ي

للئكسدة، والذي يحميها ويزيل أي بقع عليها، ولذلك ينصح بخلط زيت 

الزيتون مع عص�ي ليمونة، وتسخينه قليلً  ليصبح 

ي المزيج 
دافئاً، ثم غمر أطراف الئصابع �ن

لمدة 10 دقائق، مع تكرار ذلك يومياً، كما 

يمكن استخدام زيت جوز 

الهند، أو زيت بذور الكتان 

بدلً من زيت الزيتون.  

أن هناك  إال  للجميع؛  الشارع ملك 

قواعد يجب اتباعها للتعامل معه؛ فال يجب الس�ي 

المحال  تتفقدون واجهات  االأرصفة، وإن كنتم  ي عىل 
بهلوا�ن بشكل 

ي منتصف الطريق الأنكم بالتأكيد 
من االأفضل الس�ي إىل جوارها وعدم الس�ي �ن

أو  المارة  ي 
�ن التحديق  تجنب  يحبذ  كما  المعروضات،  لتشاهدوا  ببطء  ون  ستس�ي

لمتابعة  الوقوف  المرفوضة  السلوكات  يات، ومن  فيما يحملونه من مش�ت

حادث أو مشاجرة خاصة إن كنتم لن تقدموا يد العون، كما 

أن السخرية من مظهر أو سلوك أحد المارة كالضحك أو 

التعليق مرفوضة تماماً.

إعداد: انتصار عبدالحق
رسوم: نهال حسن
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أفضل

ومضة كراملة  مطبخ
كراملة  مطبخ

غذائية
يصعب إحصاء 

الفوائد المتعددة للطماطم 
لغناها بعنارص غذائية مهمة كالكالسيوم، 
ضافة  والحديد، وفيتامينات )أ، ب، ج(، باالإ
ن أ« المعروفة بخواصها  إىل مادة »بروفيتام�ي

ة  ي تحافظ عىل جمال الب�ش
المضادة لالأكسدة ال�ت

 » ن ونقائها، ومادة »الاليكوب�ي
المضادة لالأورام.

نقطع البطاطس حلقات 
متوسطة السمك. 

ي كوب ماء 
ي المرقة �ن نذيب مكع�ب

ي الصينية. 
ساخن، ثم نسكبه �ن

ي فرن متوسط الحرارة، 
اف شخص بالغ؛ نضع الصينية �ن بإ�ش

كها ح�ت يجف الماء، وتنضج البطاطس ويحمر سطحها.  ون�ت

اء.  نقدمها ساخنة مع االأرز االأبيض والسلطة الخ�ن

ائح البطاطس، ثم طبقة  نرص طبقة من �ش
ائح البصل، ثم طبقة من أقراص  من �ش
الكفتة، وهكذا ح�ت تنتهى الكمية عىل أن 
ة من البطاطس.  تكون الطبقة االأخ�ي

نقطع البصل حلقات ونتبله 
بالملح والفلفل. 

مكعبا مرقة دجاج 

نصف كيلو لحم كفتة

نات المكوِّ

ة  كيلو بطاطس مق�ش

تان  بصلتان كب�ي

ملح وفلفل حسب 
الرغبة 

صينية البطاطس
البيضاء
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بالطبع.. هذه أكبر مجموعة مجوهرات 
 عرفها العالم.. لقد جمعت هذه القطع النادرة من كل بلد

وستكون قيمة التأمين 
ً عليها مرتفعة جدا

ولكن يجب أن ترتب
 إجراءات األمن مع الشرطة

اتصلت بهم بالفعل.. 
وسيحضرون اآلن ملقابلتي

هذا تاج ملكة إنجلترا.. أخرجته من 
ً من أجل هذا  خزائنها خصيصا

املعرض

ولكن هذا أمر 
ً معقد جدا ال أريد جهاز إنذار على كل 

ً لكل  املعرض.. أريد جهازا
واحدة من القطع

أنا بروفيسور متخصص في 
املجوهرات الثمينة.. وقد 
استخدمت خبرتي في جمع 

األفضل

إنه مبلغ ضخم
 كما ترى

ها هي وثيقة التأمين على 
املجوهرات يا بروفيسور 

ياقوت

وبالفعل..
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فحصتها شركة التأمين.. 
وأكدت أنها أصلية

ربما كانت مزيفة؟
اذهب إلى املعرض يا فهمان.. يجب أن نراقب 

هذه املجوهرات عن كثب

سأذهب 
ً فورا

إنها فرصتي أل تأمل كل 
هذه التحف بهدوء

ولكن كيف أحضر كل هذه 
املجوهرات القيمة إذاً؟ كيف ذلك؟ إنه 

متخصص في 
املجوهرات

بحثت في اإلنترنت عن البروفيسور 
ياقوت.. ولم أجد أي نوع من 

املعلومات!

هذا ما حدث.. لم أجد أي 
ذكر له! وضعنا أجهزة إنذار في كل 

جزء من املعرض.. ولكن 
ً ً غريبا هناك شيئا

ماذا؟ 

وهذا ما أتوقعه من رجال 
الشرطة 

إنه تحّد كبير لنا..
 ولكننا سنبذل جهدنا

وسيفتح شهية 
اللصوص لسرقته

وكما تريان إنه معرض 
 ً ً ثمينة جدا يضم قطعا

وهذه األزرار األملاسية 
تعود مللك السويد

ولكن.. في قسم الشرطة
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يُـتبـع

َمن تكون هذه 
املرأة؟

إنها اللص الذي 
يتحدانا

كان املهاجم 
أسرع منا

سقط على األرض
آآآآآآآه.. 

رأسي

إنها املرة األولى 
التي أشاهد فيها 

ً ً حقيقيا تاجا

ها هو فهمان 
مشغول بتأمل 

املعروضات

من الجيد 
وجوده في 

املكان

انظر يا نقيب هناك ظل شخص 
يتسلل خلف فهمان

يجب أن أحذره 
في الحال
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ي سعيد مبارك
أما�ن

مسقط ـ سلطنة عمان

ماراتنوف جاسم محمد  الشارقة ـ الإ

وسام باسم بانبيلة 
جدة - السعودية

ي 
سهام الحس�ن

 المغرب

محمد أعمو 
 تزنيت - المغرب

ي  أمجد عادل الشبي�ب
المكال - اليمن

محمد عبدالرحمن 
الأحساء - السعودية

ماراتمايد حسن الجسمي  الشارقة - الإ

فريدة فادي إسماعيل
القاهرة ـ مرص

مريم أحمد مصطفى 

القاهرة - مرص

محمود عباس جعفر

بوقوة - البحرين

سليمان الجابري 
 سلطنة عمان
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أنا ومجلة   
 : ي

؛ فجاء أخي وسأل�ن  كنت أقرأ مجلة 
ن  ن هذه المجلة؟، ولماذا ال تلعب�ي "لماذا تحب�ي
بالهاتف؟" فأجبته: "هذه ليست مجلة عادية 
إنها  عقلك،  وتنمي  مخيلتك،  تفتح  إنها 
ممتعة للقراءة.. جربها". فقال: "تبدو مسلية! 
عاد  قليل  وبعد  قراءتها".  أجرب  ي 

دعي�ن
أحببت  صحيح  "كالمك   : لي وقال  مبتسماً، 
القصص، المجلة رائعة فعالً، سأداوم عىل 
المسابقات، وسأكتب  ي 

ك �ن قراءتها، وسأش�ت
لباب بأقالم االأصدقاء".

شهد شامل
ن مارات - الع�ي االإ

 األب الخارق
ي العطاء يمنح بال مقابل، 

االأب كالشجرة �ن
صمام  وهو  والحنان،  الحب  ي 

�ن وكالنهر 
دفء  وهو  البيت،  وعمود  االأرسة،  أمان 
ي الربيع، وإليه 

ي الشتاء، وفرحهم �ن
االأبناء �ن

المكافح  وهو  ضعفهم.  ي 
�ن االأبناء  يلجأ 

ي جلب 
الذي ال يعرف الكسل وال التواكل �ن

ي أبناءه، ويص�ب عىل  الرزق، وهو الذي ير�ب
أخطائهم فياله من شخص خارق!

عمار هنيدي
السعودية - الرياض 

 هل تعلم؟
ابه من النار.  أن العقرب يموت عند اق�ت

حيوان  أضخم  هو  االأزرق  الحوت  أن   
حوالي  يزن  إذ  االأرض،  كوكب  عىل  يعيش 

200 طن.

من  التخلص  إل  يلجأ  االأخطبوط  أن   
سة،  المف�ت الحيوانات  انتباه  ليشتت  أذرعه 

وبعد أسابيع قليلة تنمو له أذرع جديدة.

سلمى خالد
االردن – عّمان

 معلومة مدهشة
جداً،  صلبة  بأشواك  مغطى  النمر  لسان 
لحمها  وفصل  فريسته،  للعق  يستخدمها 

عن عظامها.

هبة أحمد 
ة  مرص - البح�ي

 قدرة عجيبة 
ن  ن مختلف�ي الحرباء تستطيع الرؤية باتجاه�ي
من  ن  ع�ي كل  الأن  وذلك  ذاته،  الوقت  ي 

�ن
عينيها تستطيع التحرك بشكل مستقل.

ف لعجاج أ�ش
المغرب - حي القدس 

 الدوالر الرملي
؛ ولكنه  كي إنه ليس عملة مثل الدوالر االأم�ي
الحيوانات  من  مجموعة  إل  ينتمي  حيوان 
يعيش  الجلد"،  "قنفذيات  تسمى  البحرية 
اوح  ي المياه الضحلة، وي�ت

ي الرمل �ن
مدفوناً �ن

ن 8 و10 أعوام. عمره ب�ي

مازن أحمد 
مرص - بورسعيد 

 معلومة مدهشة
جداً،  صلبة  بأشواك  مغطى  النمر  لسان 
لحمها  وفصل  فريسته،  للعق  يستخدمها 

عن عظامها.

هبة أحمد 
ة  مرص - البح�ي

 األب الخارق
مقابل،  بال  يمنح  العطاء  ي 

�ن كالشجرة  االأب 
ي الحب والحنان، وهو صمام أمان 

وكالنهر �ن
ي 

االأرسة، وعمود البيت، وهو دفء االأبناء �ن
يلتجئ  وإليه  الربيع،  ي 

�ن وفرحهم  الشتاء، 
ال  الذي  المكافح  وهو  ضعفهم.  ي 

�ن االأبناء 
الرزق،  جلب  ي 

�ن التواكل  وال  الكسل  يعرف 
عىل  ويص�ب  أبناءه،  ي  ير�ب الذي  ي  المر�ب وهو 

أخطائهم فياله من شخص خارق!

عمار هنيدي
السعودية - الرياض 
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زينة أحمد ماجد
مارات ي ـ الإ أبوظ�ب

جودي حسن 
مارات الشارقة - الإ

عبدهللا محمد الظاهري  

مارات ي - الإ أبوظ�ب

ابراهيم ماهر الحواري
مارات ي - الإ أبوظ�ب



شكراً لك يا صديقي ماجد عىل 

مجلتك الرائعة، أحييك عىل 

جهودك.

هل من الممكن أن أعرض 

ي المجلة.
ي أنا وأخي �ف

صور�ت

محمد محفوظ
سلطنة عمان - العامرات

أنا أستمتع بقراءة 

يوميات زكية الذكية، 

. ي
أرجو أن تبلغوها تحيا�ت

أميمة لطفي
تونس - الشابة 

ما "الزنبقة السوداء"؟

هبة أحمد
ة  مرص - البح�ي

ي العالم؟
ما أعىل قمة جبل �ف

جنة محمد 
مارات - الشارقة الإ

ف لكما،  بالتأكيد؛ فقط أرسال صورت�ي

هما عىل الرحب والسعة،  وسنن�ش

وشكراً لكما عىل الكلمات الجميلة، 

وسنحرص عىل تطوير المجلة 

باستمرار لتظل رفيقة الأطفال 

ومجلتهم المفضلة.

ي ريحانة! 
كم أنت لطيفة يا صديق�ت

شكراً لك عىل تشجيعك، والمجلة 

ستستمر بكم وبحبكم، مع بعض 

التحديثات لتتما�ش مع 

عرص التكنولوجيا.

بالطبع! أهالً بك صديقاً دائماً للمجلة. 

ي انتظار رأيك فيما ين�ش فيها.
ونحن �ف

؛  ي
يبدو أنك محبة لالأدب يا صديق�ت

ت  "الزنبقة السوداء" رواية ن�ش

ي عام 1850، 
ي ثالثة مجلدات �ف

�ف

للكاتب الفرنسي ألكسندر دوما.

ي عام 1802، ويصل 
ي العالم �ف

صنفت قمة جبل "إيفرست" أعىل قمة جبلية �ف

ي جنوب 
اً، وتقع ضمن سلسلة جبال الهيماليا العظمى �ف ارتفاعها لنحو 8,850 م�ت

 . ف ف نيبال والص�ي آسيا، ب�ي

أتم�ف أن تستمر مجلة  

الورقية، ح�ت 100 عام.

ريحانة عقيل
السعودية - المدينة المنورة

، هل  ي مجلة 
ك جديد �ف أنا مش�ت

ي أن أصبح صديقاً لكم؟
يمكن�ف

عون بطيحة
السعودية - الرياض 

زكية تهديك تحياتها أيضاً، وهي سعيدة باستمتاعك بقراءة يومياتها.

44



نقرأ ونكسب

3 بالميزان

كم مرّة؟

ابحث عن فضولي

نكمل 
الرسم

المصّور الصغير

سودوكو

شاهد مشاركاتهم:أنت الكاتب

فاز بجوائز هذه المسابقة؛ 

وقيمة كل منها 80 درهماً:

فاز بجوائز هذه المسابقة؛ 

وقيمة كل منها 60 درهماً:

فاز بجوائز هذه المسابقة؛ 

وقيمة كل منها 80 درهماً: 

فاز بجوائز هذه 
المسابقة؛ 

وقيمة كل منها 

80 درهماً:

فاز بجوائز هذه المسابقة؛ وقيمة كل منها 100 درهم:

فاز بجوائز هذه المسابقة؛ وقيمة كل منها 60 درهماً:

فاز بجوائز هذه المسابقة؛ وقيمة كل منها 100 درهم:

فاز بجوائز هذه المسابقة؛ وقيمة كل منها 120 درهماً:

الشيفرة
ة عصوية. 1. ح�ش

ي المفضلة.
2. هواي�ت

3. المياه المعدنية.

ن طروش ـ مدرسة الشواجرة ـ جازان ـ السعودية حازم حس�ي
فتيحة بوشيخي إبراهيم ـ مدرسة واد الذهب ـ وجدة ـ المغرب
مارات ي ـ الإ هادي عمرو هادي العامري ـ روضة البتهال ـ أبوظ�ب

مآثر إبراهيم ماجد الفارسي ـ مدرسة شناص للبنات ـ شناص ـ سلطنة عمان
ي ـ مدرسة حي النور ـ قفصة ـ تونس

مريم زيتو�ن

ن ـ البحرين بداع ـ البسيت�ي سلمان عبدالعزيز الجودر ـ مدرسة الإ
علي عبدالله عيىس صالح ـ مدرسة الرازي ـ حلة عبدالصالح ـ البحرين

مارات ي ـ الإ مروة محمد علي العلي ـ مدرسة المنهل ـ أبوظ�ب
ة ـ البحرين عدادية ـ س�ت ة الإ زهراء محمد محمد فرحات ـ مدرسة س�ت

مارات صالح سالم صالح سالم ـ مدرسة السلمة ـ أم القيوين ـ الإ

مارات ي ـ الإ ي الدولية ـ د�ب محمد مهدي سلمان العلوي ـ مدرسة د�ب
مارات تقان ـ الشارقة ـ الإ معاذ محمد إبراهيم ـ مدرسة الإ

جاسم محمد عبدالوهاب ـ مدرسة جدحفص ـ أبوقوة ـ البحرين
ي ـ أكاديمية ابن رشد ـ عّمان ـ الأردن

جهاد العنا�ن
مارات حليمة حسن عبدالله محمد الحمادي ـ عجمان ـ الإ

ن ـ مدرسة النيل ـ أسيوط ـ مرص  إبراهيم مصطفى أحمد حس�ي
ن ويرسا محمد محمد ـ مدرسة دار الرحمة ـ أسيوط ـ مرص  ياسم�ي
إيمان ابو الخ�ي محمود ـ مدرسة حلوان الثانوية ـ القاهرة ـ مرص 
مارات  ي ـ الإ ي الدولية ـ د�ب علي مهدي سلمان العلوي ـ مدرسة د�ب

ي ـ مدرسة العهد الزاهر ـ دار كليب ـ البحرين  هبة حسن جاسم الحسا�ب

)1( أمل نبيل البواب ـ المنست�ي 
ـ تونس 

)2( يوسف إسماعيل الهطالي ـ 
الحمراء ـ سلطنة عمان

ن ـ البحرين بداع ـ البسيت�ي عبدالعزيز حسن العطاوي ـ مدرسة الإ
بوية ـ سال ـ المغرب فاطمة الزهراء ألواح ـ مدرسة الرسالة ال�ت

مارات ن ـ الإ ن وليد كعكة ـ مدرسة المريجب ـ الع�ي ياسم�ي
ن متوكل ـ مدرسة عثمان بن عفان ـ الرشيدية ـ المغرب محمد ياس�ي

مارات ي ـ الإ ميثاء محمد خالد ـ روضة الندى ـ د�ب

رنيم التكوش ـ المدرسة البتدائية ـ صفاقس ـ تونس
ي ـ مدرسة إبراء للتعليم الأساسي ـ إبراء ـ سلطنة عمان

سدن أحمد حمد الحار�ث
مارات ي ـ الإ بداع ـ د�ب سلمان حميد عبدالله خميس ـ مدرسة الإ

مارات ي ـ الإ سمية ويوسف خالد محمد السعيد ـ مدرسة ABC ـ أبوظ�ب
ن هالل ـ المنوفية ـ مرص رقية ربيع علي ـ معهد أم�ي

مارات ن ـ الإ هشام فتحي عاطف محمود ـ مدرسة اله�ي ـ الع�ي
مارات ي ـ الإ ي ـ مدرسة الريم البتدائية ـ أبوظ�ب

ميثاء أحمد المرزو�ق
مارات يطانية ـ عجمان ـ الإ ال عقبة ـ المدرسة ال�ب م�ي

السؤال: كم رجالً للعنكبوت؟

ص: 20الجواب: 8.
ص: 35
ص: 39

)3( علياء سالم السويدي
مارات ي ـ الإ أبوظ�ب

ن عبدالعزيز )2( جعفر حس�ي
السهلة الشمالية ـ البحرين

)1( عبدالله تامر
مارات ي ـ الإ أبوظ�ب
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فضولي موجود 
ي الصفحة رقم: 30  

�ن

4 5 7

4824

2114

فاز بجوائز مسابقة الربع الثاني 
)السعادة( ؛ وهي ساعة »أبل«:

في مسابقات الفائزون
العدد
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مسابقة ميدالية  
 الذهبية للمتفوقين

بطاقة رقم

مسابقة  
الكبرى

بطاقة رقم

 ميدالية 

  الذهبية
للعام الـ 16 على التوالي نقّدم هذه المسابقة التي تلقى 

اهتماماً كبيراً من األصدقاء.
ط الحصول عىل  ي جميع المراحل التعليمية المشاركة، �ش

 يمكن للأصدقاء �ف
ي نهاية العام، أو الحصول عىل تقديرات تعادل جيد جداً 

ي المئة أو أك�ش �ف
80 �ف

بالنسبة لطلبة المعاهد والجامعات.
ي تُن�ش أسبوعياً، من البطاقة رقم )1( إىل 

 اجمعوا بطاقات المسابقة ال�ت
البطاقة رقم )52( واحتفظوا بها ح�ت أطلب منكم إرسالها مصحوبة بصور من 

قكم آخر العام. شهادات تفوُّ
. ف ك�ي ك عىل ميدالية »ماجد« الذهبية، مهما بلغ عدد المش�ت  يحصل كل مش�ت

الجائزة 
الكبرى

ة أصدقاء   هذه المسابقة تتيح لع�ش
ف فرصة الفوز بأجهزة "آي باد"  محظوظ�ي

ة. صغ�ي
ف   سيتم اختيار الفائزين بالقرعة من ب�ي

ي المسابقة. 
ف �ف المشارك�ي

ط الوحيد أن تجمعوا بطاقات   ال�ش
ها لمدة عام كامل، وأن  ي أن�ش

المسابقة ال�ت
تحتفظوا بها ح�ت أطلب منكم إرسالها.
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جاء دور سيف 
ليختبئ ونبحث 

عنه

وبعد نصف ساعة

ال أجده في 
أي مكان

بحثت في املنزل كله
ولم أعثر عليه!

وبعد أن فقدا األمل في العثور عليه

أعرف كيف سأخرجه من 
مكانه.. لو ظهر سأعطيه 

حلوى السكر اللذيذة إنها لي لقد 
أخفيتها أمس 

يا أمونة

لو ظهر اآلن سأعطيه وتستمر املحاوالت
علبة األلوان املائية 

الجديدة

ولكنها ألواني التي 
أخذتها من دون 

إذني!

اظهر يا سيف 
وسأعطيك لعبة "سوبر 

ماريو" التي تحبها

خدعتني وقلت 
إنها ليست معك

 اخرج يا سيف وسأعطيك 
كتاب املصلقات امللونة 

 ولكنه كتابي الذي 
كنت أبحث عنه طوال 

الوقت! أخيرًااااا 
وجدته!

الصوت يأتي 
من هنا

ماذا حدث؟ يبدو 
أنني نمت!

ال بأس.. بينما كنا نبحث عنك 
وجدنا أشياءنا الضائعة!

خ خ
خ خ خ خ 

سيناريو: منال عزام   رسوم: آمنة الحمادي

أمونة المزيونة طفلة ذكية، وشقية، وخفيفة الظل، 
وذات شخصية قيادية، تتعرض إىل الكث�ي من المواقف 
مع أرستها وأصدقائها، تتعلم من خاللها شيًئا جديًدا.

السعـوديـــة 5 ريالت  -  البحـــرين 500 فلس  -  الكــــويت 400 فلس  -  ســلطنة عمــان 500 بيسة  -  لبنــــان 1500 ليــرة  -  المغـــرب 8 دراهم  -  الجــــزائر 120 دينــاراً  -  الأردن 800 فلس - تـونــس 
ا جنيـــه  1.5 دينــار  -  مصــــر 5 جنيهات  -  ليبـيـــا 1.5 دينـــار  -  الجمـهــورية اليمنيــة 220 ريالً  -  ســـوريا 500 ليــرة  -  العــــراق 1 دولر  -  الســـودان 3 جنيهات  -  فـرنســا 0،75 يــورو  -  انجـــل�ت
ص 1.75 يورو  -  الهنــد 15 روبية  -  باكســـتان 75 روبية  -  تــايالند  5 دولر أمـيـركــي. Certified by Blue Angelواحــد  -  الوليـــات المتحـــدة 2 دولر  -  كنـــدا 2.5 دولر  -  ســويســرا 4 فرنكات  -  اليــونــان 0.5 يورو  -  قــ�ب
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