سلمان..
فتى مرح ..حيب ألعاب
احلاسب اآللي ..وحيب
املشاركة يف األنشطة..

أصدقائي..
هذه قصة وعربة..

نورة..
طالبة ذكية ..لطيفة..
حتب أباها وأسرتها ..وهي
أخت سلمان..

قصة عجيبة..
حنن ..وأنتم..

أبطاهلا!..

محود..
طالب جمتهد ومتفوق..
وزميل سلمان يف
املدرسة..

قصة تقول للجميع..

األمن نعمة

يف أحد األيام اهلادئة ..وبعد أن أنهى سلمان ونورة واجباتهما املدرسية..

أما محود فقد أنهى واجباته ..وهو اآلن يذاكر دروسه مرة أخرى..

ال ..ليس
هذه املرة!..

ها! ..سأهزمك هذه
املرة يف سباق املركبات
الفضائية!..

يا سالم! ..لقد حفظت الدرس
وفهمته! ..حتماً سآخذ غداً أعلى
درجة بني زمالئي!

سأختار طريقاً
خمتصراً ،وسأربح!

لقد وصلتين رسالة
على بريدي االلكرتوني
من صديق لي يف بلد
جماور..

آه منك! لقد
سبقتين فع ً
ال!

يقول أنهم يف حالة حرب والفوضى
تعم البالد..

حظاً أوفر يف
املرة القادمة!
لقد خرج أبي ليسهر على
أمن الناس الليلة ..أسأل
اهلل أن حيفظه..

احلمد هلل أننا نعيش
يف هدوء واستقرار

األمن نعمة..

هم يعيشون على أعصابهم
وحنن ننعم باالستقرار..

احلمد هلل على
نعمة األمن..
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هذا الصباح وجدت نورة يف حديقة منزهلا كائناُ
صغرياً لطيفاً ،هل ميكنك أن تتعرف عليه؟

نورة وسلمان يلعبان على احلاسوب ..لقد فاز سلمان
يف هذا السباق ..هل تعرف أي طريق اختار؟

يريد محود أن يرتب أقراص الليزر اخلاصة به قبل أن
ينام ،هل ميكنك أن تعرف كم عددها؟

نسي الرسام أن يلون
سلمان ومحود ..ما رأيك
أن تقوم أنت بتلوينهما؟
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وبعد قليل ..استعد سلمان ونورة
للذهاب إىل الفراش..

حسناً! ..سوف أذهب
ألساعد أمي يف غسيل الصحون
قبل أن أنام..

وأنا سأرتب الغرفة وأرجع
اجلهاز إىل مكانه ..تصبحني
على خري يا أخيت

ترى ماالذي حصل؟!
أنا خائفة!

ال أدري ..يبدو أنه
انفجار يف مكان قريب!

ول ـكــن..
آاااه!

ياإهلي ..ما
هذا؟!

ال حول وال قوة إال باهلل!
ماهذا؟ هل هناك حرب؟
08

ترى هل هناك
حرب فع ً
ال؟!

إنه انفجار ..لقد كان
انفجاراً..

أنا خ خ خ خ ااائف!
فقدان األمن نقمة! بل
شيء مريع!
09

هناك ظل واحد فقط
يطابق محود ..هل
ميكنك معرفته؟
(أ)

(ج)

(ب)

(د)

(هـ)

يريد سلمان أن يطمئن على
والده رجل الشرطة ..ترى أي
هاتف سيوصله بأبيه؟

(أ)
(ب)

نتيجة االنفجار وقعت املزهريات الصينية اخلاصة بوالدة نورة
وسلمان على األرض وانكسرت ..نورة حتاول إصالحها ولصقها  ..هل
تساعدها يف معرفة اجلزء الناقص من كل قطعة؟

(ج)
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ومر الليل بطيئاً ..ووالد سلمان الذي يعمل ضابطاً
لألمن كان حيقق يف املكان الذي وقع فيه االنفجار..
وأذن لصالة الفجر وهو مل يعد إىل البيت..

اللهم يا رحيم
يا رمحن..

ياإهلي ..هل أصيب
أبي يف االنفجار؟

ال تقولي ذلك!

أسألك يا اهلل أن حتفظنا من كل
سوء ..وأن حتفظ والدي وتعيده
إلينا بالسالمة..

يا حي يا قيوم..

فلندع اهلل أال
يصيبه مكروه..
السالم عليكم..
هل تأخرت؟

أسألك يا جميب الدعوات أن
حتفظ علينا بالدنا وأمننا ..وأن
تبعد عنا كل شر ..وأن ختلصنا
من دعاة الضالل..

هيه! وعليك السالم ياأبي ..لقد اشتقنا
إليك ..قالوا لنا يف إدارة األمن أنك
كنت حتقق يف حادثة االنفجار!

آمني..

السالم عليكم ..مل أر
أبي يف املسجد..

12

هل عاد إىل
البيت أم ال؟
لقد توقعت أن
يعود معك!

لقد كان انفجاراً كبرياً..
على الرغم من أنه بعيد إال
أن زجاج بعض املنازل قد
حتطم يف شارعنا..

لقد سقط بعض
الضحايا األبرياء..
من قام بالتفجري هم فئة ضالة
منحرفة ..وقد متكنا حبمد اهلل من
القبض عليهم ..أسأل اهلل أن يكشف
من تبقى منهم وأن يهديهم إىل
الطريق الصحيح..
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لقد استيقظ الناس على احلريق
والصراخ ..مل يكن يوماً هادئاً..

حتطمت بعض املنازل ..والعديد من السيارات..

كان املنظر بعد االنفجار مريعاً وخميفاً ..وكان
الناس كلهم يقولون :لن تكون احلياة حلوة بدون
األمن ..وبدون األمان..

ماذنب الناس الذين
لقوا حتفهم نتيجة
هذا العمل؟!

عبدالرمحن مل يأت اليوم إىل
املدرسة ..وهو يقطن قريباً
من مكان التفجري..
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نعم ..لقد أصيب..
لكنه تلقى العالج
يف املستشفى ..وحالته
مستقرة واحلمدهلل..

عندي أخبار
سيئة..

أرأيت يا أمساء ماذا حصل باألمس؟!
لقد شعرنا باالنفجار يف منزلنا حيث
مسعنا صوتاً قوياً واهتز البيت ..لقد
أصبنا بالذعر..

ياهلذا التفكري
املنحرف..

السالم عليكم يا
صديقي سلمان..

احلمدهلل..
ال بد أن أزوره
وأطمئن عليه

ال بد أن املدير يعرف
بالقصة ..سأذهب
ألسأله..

أستاذتنا اللطيفة حنان ..بيتها قريب
من االنفجار ..لقد حتطم جزء كبري
من منزهلا ..وقد أصيبت هي وأسرتها
إصابات بالغة ..وهم يف املستشفى..

لقد اتصلت أمي باملستشفى..
هناك اثنان من أبناء األستاذة
حنان حالتهم خطرة..

يا إهلي!

مـ ـ ــا ذنب هـ ــؤالء
األبريــاء؟!

15

قم بتلوين هذه
اللوحة لتعرف
ماذا ختبئ.

مت العثور على هذه اجلوارب مرمية على األرض ..هناك فردتان من كل
نوع ..عدا نوع واحد ال توجد منه إال فردة واحدة ..هل ميكنك معرفتها؟
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باستخدام طريقة املربعات قم
بإعادة رسم نورة ..ولونها.
عندما أعاد الرسام
رسم هذه اللوحة أخطأ
يف مخسة مواضع..
هل ميكنك معرفة
االختالفات اخلمسة؟
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فع ً
ال ..األمن نعمة..
أكرب نعمة..
وفقدانها سيضر بنا..
وبأهالينا ..وأصدقائنا
وأحبابنا..

وسنقف كلنا صفاً واحداً ضد
كل من يريد بنا سوءاً ..وكل
من يريد أن يضرب هذه النعمة
العظيمة ..نعمة األمن..

احلل ــول

حلول صفحيت و

7 6

الكائن اللطيف هو :احللزون

عدد أقراص الليزر 14 :قرصاً.
الطريق الذي سلكه سلمان يف السباق

حلول صفحيت و

11 10

القطع الناقصة:

ظل محود الصحيح هو:

الشكل (أ)

اهلاتف الصحيح هو (ج)

حلول صفحيت و
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اللوحة ختبئ :سيارة إسعاف

االختالفات اخلمسة:
اجلورب
الصحيح هو:

متت
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