ت��ص��در ع��ن ق��س��م رع��اي��ة وتنمية
ال��ط��ف��ول��ة ف��ي العتبة الحسينية
ال��م��ق��دس��ة ال��س��ن��ة ال��ث��ان��ي��ة عشرة
ل��ش��ه��ر ُج���م���ادى اآلخ������رة 1442ه�����ـ
الموافق لشهر شباط  2021م

األصدقاء الشباب
م��ن م��ن��ا ال ي��ع��رف م��ا ه��ي ال��ح��ج��ج وال��م��ش��اج��رات؟

المشاحنات الصغيرة والمشاحنات الكبيرة تحدث في كل

مكان من حولنا ،في كل وقت أينما نظرنا ،ال يمر يوم واحد ال

يشترك فيه الشخص او نحن في البعض منها ،ولكن في اغلبها

نتشاجر وال ندرك خطورة الموقف الذي وضعنا أنفسنا به او أهلنا،
أيها األصدقاء ،هل حدث لك هذا من قبل؟

لذا علينا إدراك األمور وان نعي عليها قبل فوات األوان والوقوع
في أي مشكلة او خطأ ممكن ان نندم عليه ،كما يجب علينا
االعتذار ومسامحة االخرين على أي خطأ سواء أ كان على
المستوى العائلي أم بين األصدقاء.

"قنديل البحر"
النجدة يا
أخطبوط

سيناريو :عمرو الطاروطي  /مصر
رسوم  :عباس صالح  /السودان

صغيري محتجز عند مصب
البحر في منطقة الدوامات ..ولو
حاول الخروج ستؤذيه
قوة التيار

ماذا بك؟

وعند منطقة الدوامات...

كيف حالك
أيها الصغير؟

نحتاج لوسيلة تضمن
تحريك ابنك ،بدون أن
يتعرض للخطر

التعب ينال
مني

تماسك..
وسنجد الحل

شيء كوعاء ضخم
يتسع البنك..
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شيء محكم وخفيف
ويسهل تحريكه

تعال لنبحث
في منطقة تجمع
مخلفات السفن

نحن بحاجة لكائن بحري
يمكنه السير على اليابسة
ليحضر لنا البرميل

أدى السرطان مهمته بكفاءة

ومع سرطان البحر...

هشهشهشهشهشهه

4

أصبحت معنا
األداة المناسبة..
لم َ
يبق لدينا سوى
تنفيذ الخطة

وعند الصغير...

إدخل
بحرص

ال
وان
تخف ..ثـــــــــــ ٍ
قليلة وتكون في
أمان

وبعد تجاوز المنطقة الخطرة

صغيري العزيز ..أنا
سعيد ألنك بخير ..شكرا
يا أخطبوط
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قصة  :مهند العاقوص  /سوريا

رسوم :سرى غزوان  /العراق

صدق لسانه يوما  ،يمشي الكذب في دمه كما يمشي الماء في نهر .
ُيحكى عن رجل ما َّ
ذات يوم  ،كان ذلك الرجل في السوق  ،فراح يكذب على الباعة قائال ( أرسلني القاضي
لمعرفة األسعار في السوق )
فخاف منه الباعة  ،وأعطوه خضارا وفاكهة بالمجان !
لكن أحد الباعة كان فطنا  ،فراح الى القاضي  ،واستفسر منه عن سر إرساله لرجل
يستطلع األسعار .
نفى القاضي أن يكون قد أرسل أحدا  ،وأمر بسجن ذلك الرجل الكذاب ...
وفي السجن  ،همس الرجل في أذن باقي السجناء ( أنا لست سجينا مثلكم  ،لقد دسني

كبير الشرطة بينكم ألتجسس عليكم )

كان السجناء يخدمون الكذاب خوفا  ،حتى علم كبير الشرطة بذلك !
فأمر كبير الشرطة بوضعه في سجن انفرادي  ،وهناك ادعى الكذاب أنه مريض جدا ،
فنقلوه الى المستشفى واكتشفوا كذبه !
لم يتوقف الرجل عن الكذب  ،حتى سمع به الوالي ،
فأطلق سراحه قائال ( أعفو عنك بشرط أال تكذب ،
وإن كذبت ستقطع لسانك )
عاد الرجل الى بيته  ،ومرت أيام والرجل ال يتكلم
خشية أن يكذب  ،حتى تساءل الناس « ما به ال
يتكلم أبدا؟»

6

فكتب على لوحة كبيرة ( لقد قطع الوالي لساني )
صدقه الجميع !
وعلقها على باب بيته  ،حتى ّ
سمع الوالي بذلك  ،فجاء الى بيت الرجل  ،وجمع الناس  ،ثم سأله « أصحيح أنني
قطعت لسانك؟»
فقال الرجل « ال «
فسأل الوالي « لماذا كذبت ؟ ألم أهددك بقطع لسانك إن فعلت؟»
قال الكذاب « أنت وعدت لساني بالقطع ان كذب ،
ولساني لم ينطق يا موالي  ،وأما ما كتبته يدي
فقصدت به القول  :إن إحسان الوالي وعفوه
عني قطع لساني عن الكذب )
سامح الوالي الرجل مجددا  ،فتاب
وصار صادقا  ،كلما كذب أمامه
أحد يقول ( لو حمل الثور كذبة
لما مشى  ،فليس للكذبة
أرجل )
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اعداد  :زهير عاصم

الفطريات الرائعة
ه���ل تعرفون يا أصدقائي ب���دون الفطريات ،لن تكون
هن���اك حياة على األرض .وال���ذي يصل عدد انواعها حوالي
ً
مهما ف���ي إعادة تدوير
( )100000ن���وع  ،والت���ي تلعب دورا
المواد الحيوانية والنباتية ،ولكنها قد تكون أيضا قاتلة.
واليكم بعض المعلومات المهمة عنه :

1

ج���زء االعل���ى ه���و
أتع���رف ان ال
الفطر فه���و يطلق
المثم���ر من���ه ه���و
ن الفطر من التكاثر.
األبواغ حتى يتمك

2

ه���ل تعل���م ان جذور الفطريات في غ���رام واحد من التربة تصل
الى (100م) ؟ ولكن هناك أنواع تمتد جذورها أكثر ويس���مى (الفطر
العس���لي) في والية اوريغون (االمريكية) والتي يصل طولها (8.9
كم) ويعد أكبر كائن حي في العالم وعمره آالف السنين.
تأم���ل كي���ف ت���م اكتش���اف دواء البنس���لين وال���ذي يعد
اول دواء مض���اد حيوي منقذ للحي���اة ،وذلك عن طريق الخطأ
عندما س���مح العالم األسكتلندي ( ألكسندر فليمنج ) أن تنمو
الفطريات على طبق من البكتيريا عام 1929م.

4

8

هل تعلم ان الفطريات البيضاء (الكمأة) التي تنبت تحت االرض
من أغلى األنواع إذ يباع  453كغم بسعر يصل  6600دوالر.

3

5

أ تعرف ان الفطريات تعيش داخل طعامهم عبر جذورها التي
بدورها تطلق مواد كيميائية لتفتيت الطعام ليتم امتصاصه ؟

ه���ل تعل���م ان اب���واغ الفط���ر الملق���ب
(القبعة) سريعة جدا لخفة وزنها ؟

7

6

يحت���وي فطر الك���وب األخضر على واحدة م���ن أكثر األصباغ
حيوي���ة ألي فط���ر .والذي دائما م���ا يعيش في األش���جار والتي
يستخدم خشبها في صناعة األثاث.

أ تعرف ان الفطر المس���مى بكرة البافبول العمالقة
وال���ذي يص���ل حجم���ه بحجم ك���رة القدم ،يمك���ن ان يقذف
سبعة تريليونات من االبواغ في الهواء.

9

8

تأمل من اين تصنع الخميرة التي نضعها
في عجين الخبز ،هي من الفطريات.

هل تعل���م ان الفطريات
بيولوجيا اقرب الى الحيوانات
م���ن النبات���ات ،أذ أن االعتقاد
الس���ائد بين الناس بان الفطر
نب���ات ويمك���ن ايج���اده بي���ن
األشجار او سوبر ماركت.

10

االب���واغ  :هي خالي���ا تكاثرية قادرة عل���ى النمو لتكون
جديدا دون الى االندماج مع خلية تكاثرية آخرى .
ً
ً
فردا
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سيناريو  :رنا محمد  /سوريا
رسوم :مادلين عيسى  /سوريا

معطف التلميذة
الجديدة
إنها

أين

تسكنين؟

غريبة

هل اسمك ريم؟؟

وغير

لطيفة

لن أتحدث
معها مرة
ثانية

مهالً يا فتيات إنها جديدة
بيننا وعلينا مساعدتها
لكسر حاجز خجلها.

في أي

مدرسة
ِ
كنت
تدرسين؟

في الصف المعلمة تسأل سؤال  ،ولم
يعرفه احد سوى الطالبة الجديدة

ا
ِ
حسنت االجابة ممتاز

انها ريم ماذا
تفعل هنا ؟

يا الهي

وفي اليوم التالي داخل الصف

لم اقصد
هذا

ماذا فعلتي
بمعطفي؟

10

لماذا لم

تحضر ؟

أتمنى ان

أنا آسفة يا ريم
ألني أتلفت معطفك

تعجبها
الهدية

كنت أقصد فقط
التقرب منك.

وت
ِ
سامحك

الذنب ليس ذنبك
ً
فلو لم يكن
باليا

بما فيه الكفاية لما
تمزق بهذه السهولة.

لكنه كان جميالً وأنا أتلفته لك وأرجو أن
تقبلي اعتذاري  ،نحن جيران ونسكن في نفس
الحي وندرس في نفس المدرسة والصف ،أنت
زميلتي ومثل أختي ،وهذا سر بيننا.

هذا ما
اتمناه

إنه نفس المعطف
الذي تمنيت
شراءه يا أمي

إنها فتاة
لطيفة

وتحبك يا
ريم

اليوم
ِ
كنت اسرع
تلميذة في االجابة

في باحة المدرسة
انها هدية جميلة من
اخت وصديقة لطيفة

اعتقد ستكون منافسة صعبة مع ريم

في الصف
ا
ِ
حسنت اجابة
صحيحة وسريعة

هل هذا
ِ
منزلك ؟
اتمنى ِ
لك حياة هنيئة
صديقتي العزيزة والى اللقاء
نعم

ال توجد

منافسة
فجميعنا

متساوون

انا بنت

الحارس
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اعداد  :ضياء العيداني
رسوم :احمد علي  /العراق

إحياء املوتى
السالم عليكم أحبتي األصدقاء ما زلنا مع

نبي الله إبراهيم g

وكراماته ومعجزاته

التي وهبه الله تعالى له ،وليس بغريب
أن تكون لهذا النبي أكثر من كرامة ومعجزة
فهو الذي قال الله تعالى في حقه في
اه��ي� َ�م َر ُّب� ُ�ه
(و ِإ ِذ ْابتَ َلى ِإ ْب� َ�ر ِ
س��ورة البقرة َ
اس
ال ِإنِّ ي َج ِاع ُل َك لِ لنَّ ِ
ات َف َأتَ َّم ُه َّن َق َ
ِبكَلِ َم ٍ
اما).
ِإ َم ً
وفي هذا العدد سنتحدث عن معجزة إحياء
إبراهيم للموتى بإرادة الله تعالى ،وذلك
بعدما طلب نبي الله إبراهيم  gمن الله
تعالى أن يريه كيف يحيي الموتى ،وفي
هذه المعجزة درس لنا في إثبات المعاد
يوم القيامة وإحيائنا بعد الموت.

يم َر ِّب َأ ِرنِي
ال ِإ َب ِ
(و ِإ ْذ َق َ
راه ُ
قال تعالىَ :
ال
ال َأ َو َل ْم تُ ْؤ ِمن َق َ
ف تُ ْحيي ْال َم ْوتَ ى َق َ
ك َْي َ
ال َف ُخ ْذ َأ ْر َب َع ًة
ئن َق ْل ِبى َق َ
َب َلى َو َلـكِ ن ِّل َي ْط َم َّ

اج َع ْل َع َلى ك ُّل
ص ْر ُه َّن ِإ َل ْي َك ُث َّم ْ
الط ْي ِر َف ُ
ِمن َّ
ِ َج َبل ّمنْ ُه َّن ُجزْ ً
اد ُع ُه َّن َي ْأتِ ينَ َك َس ْع ًيا
ءا ُث َّم ْ
12

يم)
الله َع ِزيزٌ َحكِ ٌ
اع َل ْم َأ َّن َ
َو ْ

فبعد طلب إبراهيم g

ب��أن يريه الله

كيف يحيي الموتى ،أمره الله أن يذبح
كل جزء منها
أربعة من الطير ،وأن يجعل َّ
جبلُ ،ث َّم يناديها.
على
ٍ

وبالفعل جمع نبي ال��ل��ه إب��راه��ي��م g
أربعة طيور وقام بذبحها فأصبحت ميتة
وخرجت روحها ،بعدها قام بخلط لحمها،
قسمها ع� ّ�دة أقسام ووزع��ه��ا على
ث� ّ�م ّ
ً
قسما
كل جبل
أربعة جبال ووضع على ّ
ثم
من اللحوم المخلوطة ألربعة طيورّ ،
دعاهن للرجوع إلى الحياة ،ودعاهن إليه
فلما فعل ذلك وإذا بالطيور تأتي إليه
َّ
مسرعة.
م��ا أروع���ه م��ن منظر وم��ا أعظمها من
معجزة ،التي تدهش من يرى تلك اللحوم
المبعثرة والموزعة على أربعة جبال كيف
ً
طيرا فتعود
تجتمع من كل جبل لتشكل
الطيور األربعة جميعها للحياة سالمة.
ب��م��اذا ي��ذك��رك��م ه���ذا المشهد أحبتي
األصدقاء؟
نعم يا أحبتي  ..أنه مشهد يوم القيامة
ً
جميعا ويبقى الله
فبعدما يموت األحياء
تعالى وح��ده ،يدعونا للحياة م��رة أخرى
فإذا بنا نعود للحياة ،لنجتمع يوم القيامة
يوم الحساب.
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صلصة البطاطا المشوية
اهال وسهال بكم أصدقائي من جديد في وصفة لمن يحب
الصلصات من عالم الشيف الصغير ،الكثير من األطفال يحبون
الصلصات ولكن ال يعرفون كيف يعملونها ،هل تحبون مثل
هكذا وصفات؟ ارجو المراسلة على مواقعنا.
اعداد  :زهير عاصم

م�����ن واج����ب����ات����ك ف��ي
مساعدة االخرين هي:
االح���س���ان ال���ى ال��وال��دي��ن
وبرهما وع��دم رف��ع الصوت
بحضرتهما .

..
..
.

المكونات
 2كوب كريمة حامضة قليلة الدسم
 1/3كوب ثوم معمر طازج مفروم
 2كوب جبن شيدر مبشور قليل الدسم
 2مالعق صغيرة من الصلصة الحارة
 8ش��رائ��ح دج���اج مقطعة مفرومة
ومطبوخة بطاطا مقلية مطبوخة على
الطباخ الهوائي

14

العمر :المرحلة االبتدائية الوقت)10( :دقائق ( )10شخص

ً
مطلقا في استخدام البطاطس المقلية
لم أفكر
المقطعة حتى قام صديق لي بذلك في حفل.
إنها مثالية لتغميس البطاطا المشوية والجبن
والثوم المعمر ،والذي مذاقه مثل طبقة البطاطس
تماما.
المخبوزة
ً

طريقة التحضير
في وع��اء صغير ،اخلط المكونات
الخمسة األولى حتى تمتزج .تبرد حتى
التقديم .وتقدم مع بطاطا.

إعداد  :ياسر العامري

رسوم  :زاهد المرشدي  /العراق

أعزائي كلنا نعرف أن الفيل هو اضخم
حيوان في الغابة.
الفيل نعم صحيح أنا اضخم حيوان و لكن هل تعرفون
ما هو اسم صغيري؟
وما هي المدة التي يستغرقها في بطن أمه ؟

هيا لنعرف ذلك..
اهال بكم أصدقائي انا زوجة األسد وأسمي زندبيل
وتعد فترة
تتراوح فترة الحمل  ،بطفلي عامين أو أكثر
ّ
الحمل األكبر في عالم الحيوان .

واآلن أعرفكم على صغيري واسمه دغفل
ويكون وزنه عند والدته ( )١13كغم وطوله
(  ) 100 - 80سم
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وتظ���ل الفيل���ة الصغ���ار بجان���ب
الفيلة األم طوال س���نوات حياتهم
األولى.

15

سيناريو :كرار الخفاجي

رسوم :احمد علي  /العراق

التجاوز على األرصفة

يا له من منظر
غير حضاري؟

كيف سنسير من هنا؟

ً
خطرا علينا ألننا
هذا األمر يشكل

صاحب هذا المطعم يقوم

سنضطر السير على الشارع العام

باستغالل الرصيف بالكامل
وبعد يومين

نريد ان توصل شكاوانا

كيف حالك يا

صديقنا حسام؟

اهال بكم

يا أصدقائي

خير ان شاء

هللا ما حدث ؟!
قبل يومين كنا نسير على الرصيف
وصادفنا صاحب مطعم يقوم
باستغالل الرصيف بالكامل

16

لقد اضطررنا

السير في الشارع

لقد فهمت األمر  ،هل تعلمون ان اغلب
أصحاب المحال يقومون باستغالل

األرصفة رغم تحذير موظفي التجاوزات
لهم وفي بعض األحيان يتم تغريمهم

وما العمل للتخلص من هذه
الظاهرة غير الحضارية

توعية أصحاب المحالت بهذا
األمر واذا لم تنفع التوعية

نضطر الى تقديم شكوى فيهم

الن األرصفة وجدت للخدمة
العامة وليست الخاصة

احسنتم ،ومن واجب المواطنين
الحفاظ على األرصفة

البلدية إلظهار االرصفة بأجمل صورة

احسنت يا صديقي  ،نراك الحقا الى اللقاء
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ً
جهودا من قبل مديرية
ألننا نرى هنالك
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قصة  :سعد الدين البناء
رسوم :أحمد الخزعلي  /العراق

غزوة بني قريظة
العمة هدى  :كان بين (بني قريظة) وبين رسول هللا  sعهد فنقضوه ,فأرسل رسول هللا s

سعد بن

معاذ وآخرين اليهم ,الستطالع األمر ,فحاول سعد إقناعهم بالتخلي عن فكرة نقض العهد ,فسمع منهم
استكبارا واص� ً
ً
�رارا ولكن عندما انقضى شأن األحزاب في معركة الخندق,
ما يكره ,ولم يزدهم ذلك اال

والهزيمة الذليلة ,بعد قتل فارسهم عمر بن ود العامري ,والمجموعة التي عبرت الخندق معه ,ورجع النبي
ً
فورا وامره بالمسير الى بني قريظة .
sوالمسلمون الى المدينة ,جاءه جبرائيل
ً
ً
شديدا ,ودعاهم النبي s
حصارا
فاطمة :توجه المسلمون الى بني قريظة وحاصروهم

اإلسالم فأبوا ,واستمر الحصار الشديد عليهم .

بادئ األمر الى

ً
عليا  gفكان الفتح على يديه,
نرجس :ارسل النبي  sالى بني قريظة اكابر اصحابه فانهزموا فبعث

فكلموا رسول هللا  sبالنزول والمصالحة ,فأبى رسول هللا  sوعند ذاك اسلم عدد من شخصيات بني

قريظة وانضموا الى صفوف المسلمين .
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رقية :اضطر بعد ذلك بنو قريظة النزول على حكم سعد
ابن معاذ وألمر النبي  sبهم فكتفوا ُ
وجعلوا

ف��ي ناحية ,وج��ع��ل��وا ال��ن��س��اء ف��ي ناحية
اخرى.
وج��اؤوا باألسرى الى المدينة ُ
وحكم

بالقتل على م��ن ح��رض على نقض
ال��ع��ه��د وم����ن ح���زب���وا األح�������زاب من

المشركين لقتال المسلمين .

حوراء :بعد ذلك ُجمعت امتعتهم وأخرج الخمس منها ثم قسمت بين مقاتلي المسلمين .

ريحانة  :وقد استشهد من المسلمين رجلين او ثالثة واصيب سعد بن معاذ بجرح في هذه الغزوة,
ً
شهيدا
وبعد ان انتهى امر بني قريظة ,انفجر جرح سعد بن معاذ ,ودام نزفه حتى مات (رحمه هللا)
فكرمه رسول هللا  sمزيد تكريم وحزن عليه .

العمة هدى :لقد امرنا هللا تعالى ان نلتزم بعهودنا اتجاه اآلخرين ,وان بني قريظة قد نقضوا عهدهم
ً
جدا ويمرون بظروف قاسية من جوع وسهر وخوف
مع النبي  sفي وضع كان به المسلمون حرج

في ظالل معركة الخندق .

نسأله تعالى ان يجعلنا من الموفين بعهودهم ويجعلكم وايانا من الموفقين والمسددين في حياتنا

الدنيا هذه لننال أجر وثواب اآلخرة .

العدد 142

البنات جميعا  :إن شاء هللا تعالى وببركة الصالة على محمد وآل محمد .
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 العراق/  احمد الخزعلي: رسوم

 زهير عاصم: سيناريو

Entertainment
Well,
listen to
it more
quietly.
، حسنًا
استمع إليها
.بهدوء اكثر

Too Much Volume

الترفيه

الصوت عالي

Turn the
radio down,
please.
قم بإغالق الراديو
.من فضلك

,
I can t wait to
be young man.
ال أستطيع االنتظار
.حتى أصبح شابًا

سيكون لدي راديو في
.كل غرفة في منزلي
I will have a radio in
every room of my house.

,
But I m
listening to it.
لكني أستمع
.إليها
What
will you
do?
ماذا
ستفعل؟
I will play the
radio as loud
as I want.
سأقوم بتشغيل
الراديو بصوت
.عال كما أريد
ٍ

That ,s okay
with me.
.هذا جيد معي

.سوف يكرهك جيرانك
Your neighbors
will hate you.

I , m sorry my friend ,
,
I will n t do this again .
انا اسف يا صديقي سوف
. لن افعلها مرة اخرى

Remind
me to
never
visit you.
ذكرني أال
.أبدا
ً أزورك
All the
radios
will be
on extra
loud.
ستكون
جميع أجهزة
الراديو صوتها
.جدا
ٍ
ً عال
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إعداد ورسوم  :سوسن محمد نور  /سوريا

السالم عليكم أصدقائي في هذا العدد سنتعلم
معا كيف يتم صنع إطار صورة باستخدام مجموعة
من أدوات القرطاسية هيا لنبدأ

األدوات
المستخدمة
كرتون ملون  ،ورق فوم  ،خيط

صوف  ،مقص  ،مسطرة  ،قلم رصاص  ،قلم تحبير

خطوات العمل
أو ًال :نقص قطعة كرتون بمقاس
 21سم ×  27سم ثم نرسم خطين
عاموديين و خطين أفقيين
بمسافة  6سم و نقص المربعات
األربعة الناتجة في الزوايا

ثانيًا  :بواسطة
قلم رصاص نلف
الحواف الناتجة
نحو الداخل

ثالثًا  :نزين اإلطار الناتج
بقصاصات الفوم الالمعة و
نلصق الخيط الصوفي من
الخلف للتعليق

رابعا  :بإمكاننا اآلن وضع
صورتنا داخل اإلطار الذي
صنعناه و تزيين غرفتنا
بعملنا الجميل

21
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وكان سنان يراقب
هذه الحالة خطيرة  ،لنعد
سيناريو :وسام القريني

رسوم  :حسام الدين  /مصر

(كاسح ) يجد حال

المغرفة

في أحد

دور الشفاء

ال اكاد أصدق  ،الكثير

دار الشفاء امتألت

من سكان المدينة

والعالج ال يكفي

يعانون من التسمم
وفي الكهف

للكهف ونرى األمر ربما

عرفت السبب  ،إنها مغرفة
رومان  ،عليكم إيجادها

نعم إنها مغرفة مصنوعة من مادة

عجيبة عندما تالمس الماء تسممه

مغرفة

وبعد ساعات

لقد بحثت في جميع

اآلبار ومصادر المياه ،

ولم اعثر على المغرفة

22

يجب أن نعرف مصدر الماء
الذي حصل عليه المرضى

نذهب إذن لدار الشفاء

نحن نأخذ الماء
ّ
السقاء
من

هو من يحضره لنا ،
ّ
السقاء ذو العين الواحدة

ّ
السقاء المغرفة وهرب
رمى

ّ
السقاء
بعد البحث عثر سنان على

ويلي ألهرب

انت  ،اعطني

المغرفة إنها خطرة

خذا المغرفة (لكاسح) وانا سأطارد
ّ
السقاء ألعرف من هي عصابته

وأمسك سنان بالهارب
ال تؤذني ارجوك
سأدفع َديني كامال

َدين ؟!

ألم يرسلك تاجر الجلود
لتأخذ ديني بالقوة

عاد سنان للكهف فتفاجأ بأمر ما
ما الذي

حصل لكما ؟

هجم علينا رجال ملثمون

فضربونا وسرقوا المغرفة

ً
مجنونا
اللعنة  :هذا يعني ان هنالك
ّ
السقاء ال

يعرف خطورة هذه المغرفة

يعرف شيئا
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صة  :زهير عاصم
ق
الرسام  /ايران
رسوم :حسنين

 ..الوصية ..
كان هناك ابن وأمه
يعيشان في بيت
فوق الجبل وحوله غابة

كبيرة وطريق واحد يؤدي الى القرية
وبين فترة وأخرى كان االبن يذهب الى
القرية لشراء الدواء المه ،االبن اسمه
علي يعمل مزارع ولديه بستان يزرع فيه
أنواع مختلفة من الخضروات

24

وفي يوم من األيام  ،خاطبت االم ابنها علي وقالت:
يا علي يا ريحانة قلبي :في يوم ستراني عجوزا وتصرفاتي غير منطقية .عندها اصبر على
ذلك وافهمني لبعض الوقت .وعندها يبدأ جسمي باالرتجاف وطعامي يسقط بين يدي،
ً
صغيرا وانا اعلمك! ،وعندما
كنت
وعندما تذهب قوتي  ،افهمني واصبر معي ،وتذكر عندما َ
تكون حالتي غير مقبولة فال تأنبني او تنفر عني ،لذا تذكر كيف كنت احممك واعطرك في
صغرك! ،وعندما ال أكون في وعيي والجهل يصيبني ألمور زمانكم  ،فكن انت العصى
التي اتكئ عليها ،تذكر من علمك على مواجهة الدنيا! ،اذا رأيت كالمي يتباطأ بمرور الوقت
فكن لساني الذي اتحدث به!،
هل تعرف يا علي ؟ عندما ال
اقدر على حمل نفسي فكن
قدمي التي امشي بها  ،وتذكر
عندما كنت اخذ بيدك لتمشي،
ال تستحي مني او من تغيراتي
امام الناس ألنك في يوم من
ً
ايضا عن
األيام سوف تبحث
شخص يساندك في كبرك وهذا
حال الدنيا يا بني ،هل تعرف يا
بني ؟ انا مقبلة على الموت فكن
معي وال تكن علي ،واذا ذكر
اسمي يوم ما في السوء فاغفر
زالتي واستر عورتي ،رحمك الله
يا بني من شر الدنيا ،هل تعلم
بأن ضحكاتك تفرحني عندما
اسمعها فال تحرمني منها.
كنت معك حين ولدت فكن معي
حين اموت.
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إعداد  :زهير عاصم

اإلسراف
قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم:
(وك ُُلوا َو ْ
اش َر ُبوا َولاَ تُ ْس ِر ُفوا ِإنَّ ُه لاَ ُي ِح ُّب ْال ُم ْس ِر ِفين) سورة األعراف ،آية31 :
َ
اإلسراف هو من العادات السيئة ،وليست محببة وقد حذر الله سبحانه منها ،ولقد وصف الله
ً
ً
تماما لألخالق
منافيا
المبذرين بأنهم اخوان الشياطين ،وكما له تأثير سلبي على نفسيتنا ،ويعد
العامة.
ويأخذ اإلسراف اشكاال كثيرة ومنها الطعام ،الشراب ،هدر الماء ،الكهرباء ،والوقود  ...الخ ،وكما
ان اإلسراف يخلق في نفس الفرد الكبر والغرور ،وجحود النعم .لذا من واجب كل انسان ان يقاسم
كل شيء مع أخيه المسلم ،ويجب ان نوازن بين االسراف والبخل ،لذا فلنستخدم مبدأ المشاركة
فيما بيننا فإنها جميلة جدا.
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شعر  :عالء العامري
رسوم  :زاهد المرشدي  /العراق

وجه الكون اليوم استبشر

ب����والدت����ه����ا ن������ور ال���ك���وث���ر

وخ��دي��ج��ة تحمل بشراها

ف���ن���ب���ي ال�����ك�����ون ل���ه���ا ك� ّ��ب���ر

�اء شع
ف��ال��ك��ون ازداد ض��ي� ً

ب���والدت���ه���ا ُح���فِ ���ظ ال��ن��س��ل

ق���د أه���داه���ا ال���ب���اري إل��ي��ه
ك���ان���ت ك��ف��ؤ ع���ل���ي ح��ص� ً
�را
ٍ
ي����ام����ن ك����ان����ت أم أب��ي��ه��ا

ه���ي ف��اط��م��ة م���ن يعرفها

م��ن ن���ور مُ � َ
�ح� ّ�ي��اه��ا األزه���ر
ف���اخ���س���أ ي����ا ش���ان���ئ���ه أب��ت��ر

وبفاطم قد باهى المحشر
وس����واه����ا ال ك��ف��ؤ ل��ح��ي��در

وال�����زوج�����ة ل���وص���ي���ه ش��ب��ر
ً
حتما في المحشر
سيفوز
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اخرجي لولو من
غرفتي في الحال

سيناريو :كرار الخفاجي

تريد لولو أن تأكل
سمكتي الحبيبة

ولماذا ؟

رسوم  :عباس صالح  /السودان

ههههه  ،انها
تشعر بالجوع

دعيها تأكلها !

سمكة كوثر
ً
حسنا
ِ
امسك هذه
القطة المغرورة

لقد رمت كوثر
قطتي العزيزة
وتريد قتلها

....تريد قتلها!!
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ميووووووووووو

ماذا ؟ لم اتعمد ،
هذا لقد.....

ماذااااااااا فعلتي
هل تريدين قتل
قطتي

اسمحي
ِ
ألختك
أن تتكلم يا فوفو

ما هذا الصراخ ؟
ما بكما ؟

ً
حسنا سأسكت فالسكوت
من صفات العظماء

ما فعلتيه يا كوثر
كان خطأً

لكن كما قلت
ِ
لك قطتها أرادت

ان تأكل سمكتي

ِ
انت األخت االكبر يجب
ان تتصرفي بشكل افضل

حاضر يا ماما  ...وتم
قبول اعتذار كوثر  ...هيا يا
لولو لنطعمك طائر أحمد

كان األفضل ان
تكلميها بكل هدوء

انظروا ان لولو
تتألم من قدمها

ماذا ؟!!! ماذا ؟!!!

ولكن ...يا أمي....

انا اعتذر منك يا فوفو فأنا احب
سمكتي مثل
ِ
حبك للولو

ِ
وانت يا فوفو ال
تتهمي اآلخرين
بسوء النية

انتظرييييي
يا فوفوووو

29
العدد 142

إعداد وسيناريو  :ضياء العيداني

رسوم  :زاهد المرشدي  /العراق

�سنام القر�آن وذروته

�أه ً
ال بكم �أحبتي الأ�صدقاء � ..سنتحدث يف هذا
العدد عن �سورة البقرة وبع�ض ما يتعلق فيها.
لبيب� :س�أتلو عليكم بع�ض من �سورة البقرة
يا �أ�صدقاء فتابعوا معي :ب�سم اهلل الرحمن
اب ال َر ْي َب فِي ِه ُهدًى
الرحيم P :امل (َ )1ذل َِك ا ْل ِك َت ُ
ِل ْل ُم َّت ِق َ
ني ( )2ا َّلذِ َ
ال�صالة
ين ُي�ؤْمِ ُنو َن ِبا ْل َغ ْي ِب َو ُيقِي ُمو َن َّ
َو مِ َّ
ما َر َز ْق َنا ُه ْم ُين ِف ُقو َن (� O.. )3سورة البقرة.
القلم� :إن هذه ال�سورة مدنية تقع بعد �سورة الفاحتة وقبل �سورة
�آل عمران ،وتع ّد من �أطول ال�سور  ،حتتوي على الكثري من الأحكام
والت�شريعات الإ�سالمية ،وفيها �أعظم �آية يف القر�آن وهي �آية
الكر�سي ،كما �أنها حتتوي على �أطول �آية
�أي�ضاً وهي �آية الدَين.
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم َ Pيا �أَ ُّيهَا ا َّلذِ َ
ين
�آ َم ُنوا ِ�إ َذا َتدَا َين ُت ْم ِب َد ْي ٍن ِ�إ ىَ َ
ل �أ َجلٍ م َُ�س ًّمى
َفا ْك ُت ُبو ُه َو ْل َي ْك ُت ْب َب ْي َن ُك ْم َكات ٌِب ِبا ْل َعدْلِ
� O .....آية (� / )282سورة البقرة

القلم :وهل وردت فيها ق�ص�صاً
يا لبيب؟
لبيب :نعم يا �صديقي فقد
وردت فيها ق�ص�صاً كثرية منها
ق�صة ذبح بقرة بني �إ�سرائيل،
وق�صة �أ�صحاب ال�سبت ،وق�صة
موت عزير  gو�إحيائه بعد
مائة عام وق�صة طالوت
وجالوت ،والنمرود وغريها
من الق�ص�ص اجلميلة.
30

القلم :لقد حدثتني يا �صديقي يوماً ما عن فوائد الأدعية
املذكورة يف القر�آن الكرمي فهل وردت �أدعية يف �سورة البقرة؟
لبيب :نعم يا �صديقي العزيز ،فقد وردت �آيات فيها ب�صيغة
الدعاء ومنها �آيتان وردتا يف �أواخر ال�سور لهذه ال�سورة
(�سمِ ْع َنا َو�أَ َط ْع َنا ُغ ْف َرا َن َك َر َّب َنا َو ِ�إ َل ْي َك
املباركة يف قوله تعاىلَ :
ري)
المْ َ ِ�ص ُ
َ
َ
ْ
( َر َّب َنا َال ُت�ؤَاخِ ْذ َنا ِ�إن َّن�سِ ي َنا �أ ْو �أ ْخ َط�أ َنا َر َّب َنا َو َال تحَ ْ ْ
مِل َعلَ ْي َنا
ِ�إ ْ�ص ًرا َك َما َح َم ْل َت ُه َعلَى ا َّلذِ َ
ين مِ ن َق ْب ِل َنا َر َّب َنا َو َال تحُ َ ِّم ْل َنا مَا
َال َطا َق َة َل َنا ِب ِه َو ْاع ُف َع َّنا َو ْاغ ِف ْر َل َنا َوا ْر َح ْم َن�آ �أَنتَ َم ْو َال َنا
ان�ص ْر َنا َعلَى ا ْل َق ْو ِم ا ْل َكا ِفر َ
ِين)
َف ُ
وقد جاءت الأخبار يف ف�ضلهما يف عدة �أحاديث فقد ورد عن
الإمام ال�صادق � gأنه قال :م َْن َق َر�أَ ِب ْ آ
ال َي َتينْ ِ مِ ْن �آخِ ِر ُ�سو َر ِة
ا ْل َب َق َر ِة فيِ َل ْيلَ ٍة َك َف َتا ُه .

القلم :وماذا عن �آية
الكر�سي يا لبيب؟
لبيب� :آية الكر�سي هي ذروة القر�آن والذروة هي
ما كان يف �أعلى نقطة ،فقد ورد عن الإمام ال�صادق
� gأنه قال�( :إن لكل �شيء ذروة وذروة القر�آن �آية
الكر�سي) كما ورد يف ف�ضائل �آية الكر�سي الكثري منها ما
ورد عن الإمام الباقر  gقال( :من قر�أ �آية الكر�سي مرة
�صرف عنه �ألف مكروه من مكروه الدنيا و�ألف مكروه
من مكروه الآخرة �أي�سر مكروه الدنيا الفقر،
و�أي�سر مكروه الآخرة عذاب القرب).
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سيناريو ورسوم  :رامز حاج حسين

في قرية عربية قديمة اسمها (القرنفل) عاش صديقانا طربوش
ومنكوش ،تعالوا نعيش معهما مغامرات شائقة

أفكر في استثمار مواهبي
األدبية يا منكوش

وكيف ستقوم

بذلك يا طربوش؟

أفكر في افتتاح دار للنشر

في القبيلة ونقوم بنشر كل
ما هو مفيد

دار للنشر همممم
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وتصبح من أهم دور النشر
العربية يا صديقي

وأنا سأساعدك

وأدعمك في المشروع

وانا جهزت العدة

واألدوات يا صديقي
لمساعدتك

بعد أيام

العدة واألدوات ،ماذا
تقصد يا صاحبي؟

وهذه أكبر عملية نشر لثياب
سكان القرية يا صديقي

لقد حصلت على ترخيص
الفتتاح دار للنشر

تعال لترى
بعينك

ههههههههه آه

منك ومن أفكارك
يا منكوش
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قصة  :ضياء العيداني
رسوم  :حسنين الرسام  /ايران

�أه ًال بكم �أحبتي الأ�صدقاء يف لقاء يتجدد معكم يف
كل �شهر �أنا وجهازي فلك.
يف هذا العدد �سنتحدث لكم �أنا و�صديقي َفلك عن
منا�سبة دينية لهذا ال�شهر متثلت بوفاة �أم البنني h
 ..فتعالوا معي لنتعرف عليها مع ًا.
أبوين
هي فاطمة بنت حزام الكالب ّية ن�ش� ْأت بني � ِ
�شريفني ُع ِرفا بالأدب والعقل وهم من �سادات العرب
كربت ْ
كانت مثا ًال �شريف ًا بني الن�ساء
و�أ�شرافهم ،فل ّما ْ
يف ا ُخللق الفا�ضل احلميد ،وعفيف ًة طاهرة ،لها قلب
نقي وطيب ،وذات عقل ميتاز بالفطنة.
فدك :اخربين يا فلك مبا لديك من معلومات عن هذه
املر�أة اجلليلة.
فلك :نعم يا �صديقتي فقد وجدت يف معلوماتي
�أنها قبل زواجها ر�أت ذات ليلة يف منامها
حلم ًا جمي ًال ك�أن يف ال�سماء قمر ًا وثالثة
كواكب ونزلوا من ال�سماء و�صاروا
بحجرها ف�ضمتهم �إليها وهي فرحة
وم�سرورة وكان تف�سريه ب�أن
تتزوج من رجل عظيم وتلد
منه �أبناء عظماء.
34

فدك :وقد تزوجت �أم البنني  hبالفعل من الإمام علي  gبعد ا�ست�شهاد فاطمة الزهراء  hو�أجنبت له
�أربعة �أوالد منهم قمر بني ها�شم الإمام العبا�س  ،gوثالثة �آخرين.
َفلك� :أما تعاملها مع �أبناء الزهراء  hفكانت خري �أم لهم جميع ًا ،بل زادت يف �إح�سانها �إليهم؛ فعنايتها
بهم ْ
كانت �أكرث من �شفقتها وعنايتها ب�أوالدها الأربعة وهي التي قامت برتبيتهم لن�صرة �إمامهم و�أخيهم �أبي
عبداهلل احل�سني  gوالت�ضحية دونه واال�ست�شهاد بني يديه ،وهو ما ح�صل متام ًا فقد ا�ست�شهدوا جميع ًا حتت
راية �إمامهم و�سيدهم و�أخيهم الإمام احل�سني  ،gوكان �أبو الف�ضل العبا�س حامل راية الإمام احل�سني يف يوم
عا�شوراء وقد �أبلى بالء ح�سن ًا حتى ا�ست�شهد.
عمر طاهر ق�ض ْته �أ ُّم البنني  hبني عباد ٍة هلل وبني موا�ساة لآل �أهل البيت ،b
وبعد ٍ
�أقبل ال َأج ُل الذي ال ُب َّد منه؛ ف�سالم عليها من طيبة وعفيفة وموا�سية ورمز للت�ضحية
والوفاء.
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إعداد  :لبيب السعدي

36

شعر  :حسين علي هارف

َّ
دق
الجرس  ..درْ ٌس درْ ْس
ُ
في المختب ِر ي ُ
الدرس
ون
ْ
َك ُ
ّ
ْ
العقل
يغذي
الدرس
هذا
ُ
ْ
الحق ْ
َ
ل
المعمل و
و يـفي ُد
ُ
أن ن َتدبّرْ
يطل ُ
ب م ّنا ْ
َ
كيف َ
نف ّكرْ
و ُيعلِمُ نا
صمّ ْم
ب  ..كيف ُن َ
كيف نجرّ ْ
ْ
معلم
الشرح
ُيمت ُِعنا في
ِ
ٌ
أنشطة ش ّتى ُنجريها
ُ
ُ
أجمعنا فيها
نشارك
و

****************

يا أطفاالً َح َ
الدرس
ضروا
ْ
الدرس؟!
من يحزرُ ما هذا
ْ

درس العلوم
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الثقة بالنفس

أقيمت مسابقة كبرى بين
الفرق الكشفية لكل المحافظات

سيناريو :وسام القريني
رسوم  :أحمد الخزعلي  /العراق

نعم  ،،فأنا

لست مؤهال

كرار ال يستطيع
االستمرار

يا أصدقائي لقد تفوقنا على
ثمانية فرق وبقيت ثمانية
وبعد فترة

ماذا أصابكم؟ لماذا أنتم متشائمون؟
نظموا أنفسكم قبل بدء المرحلة الثانية

هذه كارثة  ،لو انسحب فرد من
الفريق سنخسر ويضيع كل شيء
ستخسرون ال
محالة فنحن األقوى
نحن واثقون من الفوز
 ،،هاهاها واثقون
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لدي إحباط شديد لدرجة أنني
ال أستطيع الرد عليهم

هذا ليس جيدا  ،،الفريق محبط

كرار  ،أنت ستقود الفريق

قرر القائد أن
يعمل بفكرة
حسين

يا قائد  ،،هل لك أن
تستمع لفكرتي

أنا  ،،كال ال أستطيع  ،سنخسر
كن واثقا من نفسك  ،،لقد أنقذت
الفريق مرات عدة  ،هل تذكر؟

نعم لقد فزنا في
مسابقة الوصول للعلم

وأنقذتنا مرة من الغرق
بفضل صناعتك للحبال

وهكذا فاز فريق جمعية كشافة الوارث
حسنا سأعطيكم
التعليمات التي

بالمسابقة بعد أن زرعوا الثقة بأنفسهم

يجب أن نتبعها
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الموهوبة مريم شوقي مصطفى الموسوي
السالم عليكم أحبتي األصدقاء
في باب مواهب وطاقات

س :1االسم الكامل والعمر و في أي صف؟
وفي اي محافظة تسكنين ؟

االسم :مريم شوقي مصطفى الموسوي
العمر 6 :سنوات

الصف :روضة  -تمهيدي
المحافظة :كربالء

س :2ما هي المواهب التي تمتلكينها؟
الرسم  ،التمثيل  ،التصميم .

ِ
موهبتك؟
س :3في أي عمر تم اكتشاف

ومن كان وراء ذلك مثل األهل او األقارب
او األصدقاء في دعمها؟

منذ عمر سنتين  ...بابا الفنان التشكيلي
شوقي الموسوي

لديك موهبة أخرى؟
ِ
س :4هل
الرياضة  ،المطالعة .

س :5كلمة أخيرة تودين ان تقوليها الى
اصدقائك.
ارسموا ارسموا كثيرا كثيرا حتى تتعلموا
فتصبحوا فنانين مثلي  ..وشكرا لكم

40

نراكم في العدد القادم
مع موهوب جديد

نرجس جواد
 6سنوات

محمد حيدر
 9سنوات

رضا حيدر
 6سنوات

مالك اركان
 7سنوات

قاسم فاضل
 5سنوات

مهدي جاسم
 7سنوات

محمد جاسم
 12سنة

نوران صالح
سنة واحدة

رتــــاج علي
 7سنوات

اناديل مصطفى
 7سنوات

زهراء فاضل
 6سنوات  -سوريا

رقية حسين
 7سنوات

فاطمه جاسم
 7سنوات

آدم علي
سنة واحدة

بتول فالح
 7سنوات
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حسن فالح
 3سنوات

زينب احمد
 7سنوات

سكينة مرتضى
 7سنوات

ندى عباس
 8سنوات

هدى عباس
 8سنوات

إعداد  :كرار الخفاجي

42

أك���م���ل ه����ذه ال��ك��ل��م��ات من

خ���ل��ال االس���ت���ع���ان���ة ب���ال���ح���روف
الموجودة داخل خلية النحل

(ق...م  ،م...ط...ة ... ،ق...بة  ،م...ر...ة ... ،مح...ة ،
م...را... ، ...ر...ال )
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فكرة  :كرار الخفاجي /العراق
رسوم  :أحمد خليل  /العراق

