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أعزائي األصدقاء، السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته..
حّل عيد الفطر املبارك، فقررت أن اشرتي هدية لصديقي العزيز )علي( 

ألنه اعطاني هدية مثينة جدًا يف آخر مناسبة .
فكرت أن علّي أن أشرتي له هدية مثينة أيضُا، ألنين شعرت أنه من العيب 

أن اشرتي له هدية بسيطة مقابل هديته الثمينة، ولكنين مل اكن أملك 
مااًل كافيًا لشرائها، لذا ذهبت اىل أبي وطلبت منه أن يقرضين مااًل.

ذهبت اىل السوق واشرتيت اهلدية، ثم طرقت باب بيت )علي( وسلمت 
عليه ثم أعطيته اهلدية وقلت له: اعتذر عن تأخري يف جلب هدية 

مثينة لك، ألنين مل أكن املك مااًل كافيًا ألشرتيها فورًا.
فسألين: وملاذا تصر على شراء هدية مثينة وأنت ال متلك مااًل كافيًا؟

فقلت له: ألنك أعطيتين هدية مثينة سابقًا، وأنا جلبت لك هذه 
باملقابل .

انزعج )علي( وقال يل بلطف: يا صديقي العزيز، إياك أن تفكر بهذا 
الشكل مرة أخرى، فاهلدية ليست دينًا عليك حتى تكون جمربًا على 

إعادتها بالثمن نفسه، وتذّكر أن اهلدية تعبري عن احلب والصداقة، وهما 
ال يقّدران باألموال مهما كانت كثرية . 

لذا ال تستِح من اعطائي أي هدية حتى لو كانت بسيطة، ألن اهلدية بني 
األصدقاء لن تكون رخيصة أبدًا.

إنها نصيحة مهمة من صديقي العزيز )علي( لن انساها أبدًا .
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حيكى أن ملكًا أصيب مبرض شديد، فتمنى أن 
تتزوج ابنته من رجل صاحل قبل وفاته. 

ويف يوم من األيام جاء إىل القصر ثالثة رجال 
قوي،  فارس  منهم  األول  منها،  الزواج  يطلبون 

والثاني مزارع ذكي والثالث عامل فقري.
فقالت االمرية هلم:»سأتزوج ممن يدفع مهري 

ملء هذا الصندوق ذهبا أبيض«.
غادر الرجال ساعني يف طلب املهر، أما الفارس 
فمضى يبحث عنه، وأما الذكي فاستشار العلماء 
يف  عمله  تابع  فقد  الفقري  وأما  مكانه،  عن 

صناعة القش ورعاية أبيه املريض.
بعد شهر عاد الثالثة إىل القصر، فقّدم الفارس 
لألمرية صندوقا مليئا بالذهب والفضة واملاس، 
وحكى هلم كيف حتدى األخطار حتى حصل 

على هذا الكنز.

بالقطن  مليئا  صندوقًا  قدم  فقد  الذكي  وأما 
وشرح للملك وابنته عن اكتشافه لزراعة القطن، 

وعن األرباح اليت ستدرها على اململكة.
وأما الشاب الفقري فقد قدم صندوقًا مليئًا بالورق 
األبيض، فسأله امللك: هل تسخر مّنا أيها الشاب؟

فأجابه الشاب: كال، لكن ذهب الدنيا كله ال يساوي 
عندي ما كتب على هذه األوراق البيضاء.

أبي  فقال:  عليها؟  كتب  وماذا  األمرية:  فسألته 
ومساء  صباح  كل  يف  فكان  صوته،  فقد  املريض 

يكتب يل على ورقة: »رضي اهلل عنك يا ولدي«. 
االبيض  بالذهب  جاء  ما  »واهلل  األمرية:  فقالت 
إال هذا الشاب الفقري، فهل هناك اشد بريقا من 

ذهب القلب االبيض الطيب الصايف؟
البالد،  ملكا على  الفقري  الشاب  النهاية صار  يف 

وأمر بتعيني الفارس قائدًا للجنود، وعنّي الذكي 
    مستشارًا له.

وأسلم  اهلجرة  قبل   7 سنة  اليمن  يف  ولد 
املعروفني، ومن ثقات  السادة  صغريًا، كان من 
االمام علي)عليه السالم( وكان يصحب االمام 
كثريًا، فعّلمه)عليه السالم( دعاًء من أعظم 

األدعية، وهو املعروف بـ)دعاء كميل(. 
 نّصبه اإلمام)عليه السالم( عاماًل على بيت 
املال مدة من الزمن، ثم عّينه واليًا على مدينة 
)هيت( يف العراق، وشارك يف معركة صفني 

ضد معاوية بن ابي سفيان.

بقي  السالم(  علي)عليه  االمام  شهادة  بعد 
كميل ثابتًا على حب اهل البيت، لذلك الحقه 
نفسه عنه، فقطع  فأخفى  ليقتله،  احلّجاج 
احلّجاج املال عن عشرية كميل، فاضطر اىل 
نفد  »أنا شيخ كبري قد  وقال:  تسليم نفسه 

عمري، ال ينبغي أن أحرم قومي عطاءهم«.
 فلما امسك به احلجاج قتله، فكانت شهادته 
يف  ودفن  عليه،  اهلل  رضوان  82هـ  العام  يف 

النجف االشرف وقربه فيها معروف

الذهب االبيض
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وقد  الفالَح  اجلدار  شق  خالل  من  فـأٌر  رأى 
بيته،  يف  ليضعها  للفئران  مصيدة  أحضر 
وهو  احليوانات  أصدقائه  اىل  الفأر  فعاد 
ينادي: هناك مصيدة فئران يف بيت الفالح، 

أرجوكم ساعدوني على التخلص منها.

املصيدة  ان  وقالت:  رأسها  الدجاجة  رفعت 
خاصة بك ولن تؤذيين، أما البقرة فنظرت 

اليه ببطء وقالت : هذا االمر ال خيصين.
وقال اخلروف: أنا آسف يا عزيزي الفأر، ليس 

هذا من شأني.
أصبح الفأر حزينًا ألن اصدقاءه خذلوه.

ويف تلك الليلة مسع اجلميع صوت املصيدة 
زوجة  فاسرعت  ما،  بشيء  متسك  وهي 
مل  ولكنها  امسكته،  الذي  ما  لرتى  الفالح 
تستطع أن ترى بوضوح األفعى السامة اليت 
اىل  يدها  فلما مدت  باملصيدة،  ذيلها  علق 

املصيدة لدغتها األفعى.
أسرعت زوجة الفالح اىل املشفى وهي تشكو 
من احلمى، وقد نصحها الطبيب أن تشرب  
احلمى،  لعالج  مفيد  ألنه  الدجاج  حساء 
وإعداد  الدجاجة  بذبح  الفالح  قام  لذلك 

الفالح  زوجة  مرض  لكن  لزوجته،  احلساء 
االصدقاء  فإن  لذلك  تشَف،  ومل  استمر 
وإلطعام  يوميًا،  يزورونها  كانوا  واجلريان 
الضيوف قام الفالح بذبح اخلروف وإعداد 
الفالح  الطعام هلم من حلمه، ولكن زوجة 
مل تتحّسن وتوفيت بعد مدة، و يف جنازتها 
اعداد  أجل  من  البقرة  بذبح  الفالح  قام 

الطعام ثوابًا على روح زوجته.
أما الفأر فهو الوحيد الذي مل يصبه مكروه 

على الرغم من وجود املصيدة.

علينا أن نتعاون مع بعضنا ألن اخلطر قد يصيبنا مجيعًا إعداد ورسوم: مهند حسن/العراق
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 سيناريو :حيدر حممد الكعيب/العراق
 رسوم : حسام الكناني/العراق

ملاذا تغسل 
أسنانك مرتني 
يوميًا يا فهيم؟

هل ميكنك أن 
حتدثين عن 

أهمية األسنان 
قلياًل

بالتأكيد يا صديقي العزيز، تعال معي 
إىل املخترب ألحّدثك عن األسنان 

وفائدتها وكيفية العناية بها

األسنان يا بسيط تعطي 
للوجه مجااًل، كما أن 
مهمتها األساس هي 
تقطيع الطعام وطحنه

وال ننسى يا بسيط أن 
هنالك أطعمة تسّوس 

األسنان إذا أكثر الشخص 
من تناوهلا..

إذن.. دعنا يا فهيم 
نغسل أسناننا بالفرشاة 
واملعجون مرتني يوميًا 
لنحميها من التسّوس

وأنتم كذلك يا أصدقاء 
عليكم أن تعتنوا 
بأسنانكم لتكون 
ابتسامتكم مجيلة

وهنالك أطعمة مفيدة لصحة 
األسنان ميكن أن نأكلها بداًل 

من األطعمة الضارة

وكيف تقطع الطعام 
وتطحنه يا فهيم؟

تتكون األسنان من أنواع، منها تقّطع 
الطعام وتسمى»القواطع« وأخرى 

تطحن الطعام وتسمى »الطواحن« 

علمًا أن اإلنسان عندما يكون طفاًل تنمو 
لديه »األسنان اللبنية« وبعد أن يكرب 

تسقط وتظهر مكانها »األسنان الدائمية«

ألن األسنان مهمة 
جدًا بالنسبة 

لإلنسان يا بسيط

أسنان صحية

األسنان الدائمية 32 سنُا األسنان اللبنية 20 سنًا

أطعمة مفيدة لألسنانأطعمة ضارة باألسنان

القواطع
القواطع

الناب
الناب

الطواحن
الضواحك
الطواحن
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املقادير: بصلة ، فلفل أخضر ، طماطة ، بهارات ، ملح ، فلفل اسود، كيس أندومي
العمل: قّطعي البصل والطماطة 
والفلفل, إقلي البصل على النار, 

واظيفي اليه قطع الفلفل االخضر 
واقليهما جيداً، ثم أظيفي الطماطة 

وقلبيها واتركيها لتنضج. 
اسلقي االندومي باملاء، 

ثم نشفيه واظيفي إليه 
باقي املقادير وقليب 

اخللطة وتناوليها مع 
عائلتك باهلناء والشفاء.

صديقيت  طبقي اليوم هو: اندومي باخلضار

احلسني)عليه  اإلمام  بنت  أميمة  أو  أوأمينة  آمنة  هي 
املعروف،   الشاعر  القيس  امرؤ  بنت  الرباب  أمها  السالم(، 

وُيقال إن أّمها مّستها باسم )َسكيَنة( لسكونها وهدوئها.
هلذه  ما  خيفى  وال  السالم(  أبيها)عليه  يد  على  تربت 
الرتبية من أثر بالغ يف بناء شخصيتها مما جعلها تصل 

اىل درجات عالية من األخالق والصفات احلميدة.
اليت  األليمة  عاشوراء  واقعة  أحداث  )َسكيَنة(  شهدت 

فكانت  السالم(  احلسني)عليه  اإلمام  أبوها  فيها  استشهد 
صابرة وجماهدة يف سبيل اهلل.

اإلمام  أخيها  رعاية  يف  )َسكيَنة(  بقيت  والدها  استشهاد  بعد 
واألدب،  بالعلم  حافلة  حياة  فعاشت  السالم(،  السجاد)عليه 

فاصبحت من أفضل نساء عصرها ذكاًء وعقاًل وأدبًا وعّفة.
املدينة بعلمها   وكانت تزّين جمالس نساء أهل 

وأدبها وتقواها، وكان منـزهلا مكانًا 
لتداول العلم والفقه.

صديقيت العزيزة السالم عليكم ورمحة اهلل.
اجلمال نعمة من اهلل تعاىل، وهو مثل الذكاء والصحة، 
ال حنصل عليه بإرادتنا، ولكن يعطيه اهلل سبحانه ملن 
يشاء حبكمته،ألن الدنيا ليست هي حياتنا اخلالدة، 
صربنا  فيها  اهلل  خيترب  امتحان  مكان  هي  وامنا 
وشكرنا وإمياننا، ولن يدوم فيها مجال وال صحة، 
وإمنا اآلخرة هي احلياة اخلالدة اليت لن حيرم فيها 
املؤمنني من اجلمال والصحة، فال حتزني يا صديقيت إن 
كنت قليلة اجلمال واقنعي مبا قسم اهلل لك، فسيعوضك 
اهلل بدال عنه اضعافا مضاعفة اذا التزمت بالدين واالخالق 
وتوكلي  الناس،  كل  حمبة  بذلك  تنالني  فسوف  احلسنة، 
األعلم مبصلحة عباده.. ودمت  اهلل تعاىل فهو  على 

بهناء وعافية.

سيناريو: نادية غازي/العراق
رسوم: أمحد حافظ/مصر
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اهال دالل، انظري لقد 
اشرتى لي ابي دمية 

جديدة

ما أمجلها ! 

هل تسمحني
 لي أن آخذها معي للبيت 

أللعب بها؟

ال أرجوك،
 ال أحب أن يأخذها

 أحد 

إذن سوف لن 
أكلمك أو العب معك 

بعد اآلن يا ندى  

لنفرتض أنك
متلكني الدمية  اجلديدة، فهل 

ستسمحني لشخٍص آخر أخذها 
لكي يلعب بها ؟

اذن يا دالل 
عليك أن تعاملي الناس كما 

حتبني أن يتعاملوا معِك
كالمك صحيح

 يا فّضة، أشكرك كثرياً، سأذهب 
وأصاحل صديقيت ندى

طبعًا ال..

ها ! ماذا هناك؟ 
ملاذا الوجه احلزين ؟

لقد خاصمت
 ندى إىل األبد 

ملاذا؟

طلبت منها
أن تعطيين دميتها 
اجلديدة ومل توافق

من حقها أن 
ترفض ألنها 

دميتها

سيناريو: نادية غازي
رسوم: أمحد احلافظ

تمت

سيناريو: نادية غازي/العراق
رسوم: أمحد حافظ/مصر

شعر: حسني السلطاني/ العراق           رسوم/ اسراء املوسوي/العراق
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أنا امسي )جامعة( 
    UNIVERSITY

انا امسي )كمان(
      VIOLIN

انا امسي )ماء(
     WATRE

انا امسي )كزاليفون(
     XYLOPHONE

لن آكل املثلجات مرة ثانية

icecream حتب ُمنى أكل املثلجات
كثريًا لكن أمها كانت متنعها من أكل 

املثلجات ألنها تسبب هلا املرض.
أمها،  كالم  تسمع  مل  منى  ولكن 
فأخذت من احلصالة  sock  نقودًا  

Mony واشرتت مثّلجات.

مقعد     فوق  الطريق  على  جلست 
seat وأكلت املثلجات بسرعة.

وجلست   house املنزل   إىل  عادت 
من  أخرجت  ثم   bed السرير  على 
أسفله  صندوق  box الدمى، فقالت 
هلا الدمية: أشم منك رائحة مثلجات، 
مل تسمعي كالم أمك، لذلك لن ألعب 

معك جمددًا«. 

الدمية  بكالم  منى  تهتم  مل 
  hand يدها   من  فرمتها 
ونامت..و يف الليل night أحست 
تسعل  وبدأت  حلقها  يف  بأمل 

وتسعل ومل تستطع النوم.
لن  فصاعدًا  اآلن  »من  فقالت: 

آكل املثلجات أبدًا«.
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حيكى أن فتى حلم أن يصري صيادا ماهرا , فسال 
يا  الصيد  ستعلمين  متى   : القوي  الصياد  جده 

جدي؟ فأجاب اجلد : اذهب واسأل البحر.
تساءل الفتى: وهل للبحر فم لكي يرد علّي؟

ابتسم اجلد وأشار اىل صندوق خشيب قديم وجد 
أن قصد  فهم   ، فيه صنارة قدمية  الفتى 

اجلد هو أن حياول.
صخرة  على  الفتى  جلس 

البحر.  حنو  صنارته  ورمى 
قوية!  كانت  الريح  لكن 
الصنارة  خيط  فحملت 

فالتف وعلق بقميصه.
ضحك بعض الصيادين 

»لقد  وقالوا: 

اصطاد ذلك الفتى نفسه«.
عاد الفتى حزينا إىل جده وقّص عليه ما جرى، 
فقال له اجلد: »لقد أجابك البحر يا صغريي، 
البحر يريدك أن تصطاد نفسك قبل أن تتعلم 

صيد السمك«.
سأل الفتى: وكيف اصطاد نفسي يا جدي؟

قلمًا  حيمل  العاقل  االنسان  اجلد:  فقال 
مدرسته  يف  جيتهد  بأن  نفسه،  ويصطاد 

ويتعلم ليصري نافعا لنفسه ولغريه.
يف  وتفّوق  املدرسة  يف  دراسته  الفتى  تابع 
يقود  قبطانًا  فصار  العلوم،  حتصيل 
عليه  فاطلق  البحار,  يف  البواخر 
صيادي  »كبري  لقب  الصيادون 

البحر«.

أحبتي، سأقّص عليكم حكاية 
الفتى الذي اراد أن يصير صياداً ماهراً، 

أرجو أن تعجبكم، وهي بعنوان:

كبير صيادي البحر

اعداد: مهند العاقوص/سوريا          رسوم : انطالق حممد علي/العراق
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فكرة ورسوم           فراس صاحب/العراق


