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العدد السادس والخمسون٤



األعّزاء    َ �
أصدقا�� م  عل��� السالُم 

ه ..
ُ
 ِهللا و�ر�ات

ُ
ورحمة

تظهُر  ؛ 
ٌ

ة خاصَّ  
ٌ

موه�ة مّنا  شخص�  لدى �لِّ 
َر ُهللا تعا� ل�لِّ إ�ساٍن أْن �كوَن  ، وقْد قدَّ ما �ك��ُ �

ل ا� �� تدر�ج�َّ
ِط أْن ُيواِظَب ع� ُممارَسِتها   � تلَك الموِهَ�ِة؛ ل�ْن ���

ُم�ِدَعا� ��
ها �استمرار. َص ع� تط��ر� و�حر�

وآخروَن  الرسِم،   �
��  

ٌ
موِهَ�ة لديِهْم  أشخاٌص  هناَك  فمثً�؛ 

 �
�� أو  التمث�ِل،   �

�� الموه��وَن  وهناَك  القدِم،  رِة  ِعِب ك� �
ل  �

��
� ال�تا�ِة 

�� َ� ، �اإلضافِة إ� الموه���� الخطا�ِة وكتا�ِة الشعر�
والتأل�ِف؛ وهكذا.

ْم إ� ا��شاِف الموه�ِة  لَّ شخص� من�� ؛ أدعو �� �
لذلَك �ا أحّ�ا��

ُه، ل�� �عمَل  �
� منَحَها ُهللا تعا� ل ال��

 �
ها �� ها واس�ثمار� ع� تط��ر�
ما �خِدُم �ِه نفَسُه و�لدُە

. � .. ودمتم سالم��

٥



رسوم: حممد رامزإعداد: سراج اجلراد

ما� 
�
يروى أنَّ عاِلما� دخَل المسجَد و�دأ َينصح الّناَس ُمت�ل

مّما  و�ان  ِة،  َّ� ال��� فس�  النَّ تهذ�ِب   �
�� ِە  وأثر� ِم 

�
الِعل عن 

ْن 
�
أ َجْهِل 

�
ال ْهِل 

�
أ َع��  ُهللا   

َ
َخذ

�
أ ما  الّناس؛  ها  «أيُّ ُه: 

�
قال

َعاٍء  لُّ و� ُموا، و��
�
ُ�َعل ْن 

�
أ ِم 

�
ِعل

�
ال ْهِل 

�
أ  َع�� 

َ
َخذ

�
أ ُموا َح��َّ 

�
َيَتَعل

ِسُع ....». ُه َي�َّ
َّ
ِإن

َ
ِم؛ ف

�
ِعل

�
َعاَء ال َ�ِضيُق ِ�َما ُجِعَل ِف�ِه إال و�

� الَمجلس� ُمن�بها� لُه وُمتاِ�َعا� ِلما �قولُه إال 
لُّ َمن �� و�ان ��

ُه وقاَل: «ك�َف 
َ
شخصا� واحدا� قطَع ع� هذا العاِلم حديث

أص�حَت ذا علٍم ومعرفٍة ح�� صاَر الّناُس �ستِمُعوَن لَك 
موَن منَك؟»

�
و�تعل

إ�  و�حتاُج  ط��ٌل،  ط��ُقُه  الِعلَم  «إنَّ  العاِلُم:  فأجاَ�ُه 
قوى،  والتَّ الَوَرع�  إ�  ِة 

َ
�اإلضاف  � والص�� واالجتهاِد  الِجدِّ 

َب  مَت ��لِّ ذلَك سَ�سَمُع الناُس �الَمك». تعجَّ � فإذا ال��
إذْن  ة؟� 

�
هول السُّ و�ــهذِە   � «هكذا  وصاَح:  جُل  الرَّ هذا 

. ئا� مَّ ذهَب الرُجُل مستهز�
ُ
» ث سأصبُح أفضَل منك ق���ا�

ًة،   قص��
ً
 مَن الجلِد وكتَب عليها جملة

ً
أخذ العاِلُم قطعة

جِل  الرَّ هذا  إ�  ها 
�
ُيوِصل أْن  تالم�ِذِە  أحِد  ِمْن  طلَب  مَّ 

ُ
ث

فتحها؛  جل  الرَّ إ�   
ُ
الرسالة ِت 

�
وصل وعندما  المغرور، 

�ستخفُّ  (ال  السالم:  عل�ِه   ٍّ ع�� اإلماِم  قوَل  فيها  فقرأ 
ُجُل المغروُر �الخجِل  ِم وأهِلِه إ�َّ أحمٌق). شعَر الرَّ

�
�الِعل

�َ العاِلِم والجاِهل. ِفِه، وعرَف عندها ما الفرُق ب�� من ت�ُّ

ِالعالم والمغرور

العدد السادس والخمسون٦



إعداد: حيدر مـحــّمد 
رسوم: حسني اجلاسم

 ّ �َ لإلماِم عـ�� الموال�� أب�ِه، وصـاَر مَن  الُعْمر� دخَل اإلسالَم مَع  ة من   ع��
َ
الرا�عة ال�ـراُء فـي  � �ان  ح��

أصبَح   
َ
الِخالفة السـالُم»  اإلمـاُم «عل�ه  تو��  و�قاَمِتِه، وعندما  � سفرە 

�� معُه   َ �
و��� السالم»  «عل�ه 

لٍة خاّصـٍة عندە. �ان ال�ـراُء فارسا� شجاعا� ال �خ�� القــتاَل،  � َ �م�� �
�َ إل�ِه، وَح�� اُء من أقرِب الُمقّ���� ال��

ا�  ، ح��ّ أنَّ اإلمام عل�َّ ا� � سنة ٣٦ هجـ��ة، ف�ان دورە ف�ــها ك�ـ��
� وقـعت �� � معــركة الجمل ال��

وشارَك ��
�َ إ� ال�وفة،  ُ المؤمن�� «عل�ه السالم» أث�� عل�ه، ومدَحُه �ما �ستحّقه. و�عَد انتهاِء الحرِب عاَد أمـ��
ِة،  ُە �الجنَّ َ َّ � جـ�ش� لقــــتاِل الخوارج الــذين خرجوا ع� اإلماِم «عل�ه السالم» و��� اء بتحض�� َف ال��

�
و�ل

اُە 
ّ
�َ «عليهم السالم» إ� أْن توف � المـــؤمن�� اُء فيها قتال األ�طال، وظّل قلُ�ُه ي��ُض �حبِّ أم�� فقاتَل ال��

هللا تــعـا� سنة ٧٢ هـج��ة.

صاحُب اإلمام ع�� (عل�ه السالم):

البراء بن عازب األنصاري

٧



� جــــولٍة جد�ـــدة،
�� �

م �ا أصدقا�� أهً� ِ���
م �المعاِلِم  ��

َ
ف عرِّ

�
�م �أْن أ

ُ
كنُت قد وَعْدت

 � ـــــــــــــــدي أم�� � ضــــــــ��ــــح� س�ِّ
الجم�ـــــــــلِة ��

�َ علـــــــــ�ه الســــــــــــــالم؛ ولذلَك  المؤمـــــن��
 �� م ال�ــــــوم عن� المنـــــــــارت�� ��

ُ
سأحــــــــّدث

� الصحن العلويِّ المّطهر.
�� �� الذهبّ�تـ��

�ِف ِمْن �اِب الّساعِة ستكوُن  �َ ندُخُل إ� الصحن� ال�� ح��
ولوِنِهما   ، � ال�ب�� �حجِمِهَما  ًة  ُم�ا�� أماَمنا  المنارتاِن 

لِّ  �� ارتفاَع  أنَّ  م��  تخّ�لوا   . ّ � الذه�� األصفر� 
 
ٌ
عال�ة ها 

ّ
إن  � ا� م�� �َن  وع��  

ً
�سعة ي�لُغ  منارٍة 

ل�م  قلُت  إذا  �ستغ��وا  لن  ولذلَك   ، ا� حقَّ
إ�  �حاجٍة  �اَن   � المنارت�� ب��  َمْن  �أنَّ 
الخالص�  الذهِب  مَن  صف�حٍة   ٢٠٠٠
�أ�َمِلها. منُهما  واحدٍة  �لَّ  ُ�غّ��  ل�� 

العالِم   �
�� المناراِت  مَن   ُ ال�ث�� هناَك 

ع، و�عُضها  �كوُن �عُضها ع� ش�ٍل م��ـ�َّ
� مدينِة 

��  � ال�� (�المل�ّ�ة  الش�ل  ملتوي 
 �

�� ب�� 
ُ
ت  � ال�� المنائر  ل�نَّ  سامّراء)، 

� مراقِد األئّمِة عادًة ما تكوُن 
أو �� المساجِد 

ما 
�
ل و��  ، كب�� أنبوٍب  أو  أسطوانٍة  ش�ِل  ع� 

األنبوب،  هذا  ُعرُض  ينُقُص  األع�  إ�  ارتفعنا 
المطّهر. العلوّي  الصحن�   �

منار�� َحاُل  هو  وهذا 
العدد السادس والخمسون٨



 �
�� يوَجُد  األع� سأجي��م.  إ�  ُن 

ِّ
المؤذ �صَعُد  � ك�َف 

�سألو�� أْن  ق�َل 
زوِل شخص� واحٍد فقط، 

ُ
� لُصعوِد أو ن

ٌّ �ك�� �
داخِل المناَرِة دَرٌج حلزو��

� المنارِة 
ًة �� َتَحاٍت صغ��

َ
� النهار� فقْد تركوا ف

ا� ح��ّ �� ُه ُمظلٌم جدَّ
ّ
وألن

� الل�ِل وِعْنَد الفجر� ف�اَن 
َرَج، أّما �� َ الدَّ ْمس� لُين�� �دُخُل منَها ضوُء الشَّ

ِمْن رؤ�ِة ط��ِقه. َن  أو مص�احا� ح��ّ يتمك�  معُه فانوسا� 
ُ

�أُخذ ُن 
ِّ
المؤذ

؛  � ��
َ
� الصحن� العلوّي المطّهر منارت

صحيٌح أّن ��
لُّ  � �صَعُد �� ��

َ
ن
ِّ
� أّن هناَك مؤذ ول�نَّ هذا ال �ع��

� أوقاِت األذاِن. و�ذا 
واحٍد منُهما إ� منارٍة ��

منارتان؟»  هناك  إذن  «لمــــــــــــــاذا   : �
سألُتُمو��

بنوا   � �َ حـــــــــــــــــــــ�� المســـــــــــــلم�� إنَّ  لـــــــــ�م  سأقوُل 
مسجٍد  ل�لِّ  تكوَن  أْن  اختاروا  مساِجَدُهم 
الب�ِت  أهــــــــــــــِل  أئّمِة  مــــــــــراِقَد  منارٌة واحـــــــدة. وألنَّ 
 َ� ّ َ من ُبيوِت ِهللا «تعا�» فقْد أرادوا لها أن تتم�� «عليهم السالم» ��
د. 

َ
لِّ َمْرق �� �

اِن ��
َ
، وهكذا صارْت ُهناَك منارت � أو أ��� ��

َ
بوجوِد منارت

ـي العت�ِة العل�ّ�ِة 
َ
لَّ هذِە المعلوماِت عن منارت �عَد أْن عرفُتم م�� ��

� العدِد الُمق�ل؛ ح��ّ أحّدث�م عن� 
�� �

ْم أن ت�تظرو�� َسِة أر�د�� المقدَّ
م �خ�� �ا أصدقاء� إ� اللقااااااء�  ِّ الذي ي�ِ�ُطُهما. أرا�� � اإليواِن الذه��

� الُجزِء األع� 
�� َ هْل تَرْوَن هذا القوَس ال�ب��

وف�ِه  الُغرفة،  ُ�ْشِ�ُه  ُه 
ّ
إن الَمناَرِة؟  ِمَن 

 
َ
ُ�سّ� غرفة ٌة، ولذلَك  ش�اب�ُك كث��
�صَعُد  ُن 

ِّ
المؤذ �اَن  ح�ُث  ن؛ 

ّ
المؤذ

�صوٍت  ُن 
ِّ
و�ؤذ المنارِة  أع�  إ� 

 ، جم�عا� الناُس  �سمَعُه  ح��ّ  مرتفع� 
أّما  �ع�دٍة.  سنواٍت  ق�َل  ذلَك  و�اَن 

صاَر  ال�ه��اَء  اإل�ساُن  عرَف  أْن  �عَد 
وُسّماعاٍت  الصوِت   �

ّ مك�� جهاز�  ع�  �عتِمُد 
أ�َعِد م�ان.  الُغرفِة ح��ّ �ِصَل صوُت األذاِن إ�  قٍة ع� ش�اب�ِك هذِە 

�
معل

٩



 � � حقٍل صغ��
الُعمر، �عَمُل �� ُمقَتَ�ِل   �

�اَن رضا شا�ا� ��
ُه العاجَزَة و�طِعُمَها فتدعو  ُه عْن والِدِە. و�اَن ير� أمَّ

َ
ث ور�

اَب فُ�ْصِبُح  ُه ُ�مِسُك ال��
�
� اجَعل لُه دائما� وتقول: «�ا ربِّ

 َ �
و��� ُه، 

ُ
واِلَدت َ�ْت 

ِّ
وتوف اُم  األ�َّ ِت  مرَّ �د�ه».   َ� ب�� ذه�ا� 

� الماَل ِمْن محصوِل القمح�  � حقِلِه و�ج��
وح�دا� �عَمُل ��

الذي يزَرُعُه. وذاَت يوٍم هجَم ِ�ُب جراٍد ع� الق��ِة؛ 
َ وال�ا�َس، ولم ُيبِق ش�ئا� لرضا الذي �اَن  فأ�َل األخ��
َي الطعاَم بثمِنِه، فاضطرَّ  ُه ل�ش��

�
�أَمُل أن ي�يَع محصول

ْب 
َ
يرغ ْم 

�
ول ا�  ِجدَّ ا�  صغ�� الحقَل �اَن  ل�نَّ  حقِلِه؛  لبيع� 

؛ فقاَل  ار� � يوٍم ِمَن األّ�اِم َمرَّ �ه أحُد الُتجَّ
اِئِه أحد. و�� ���

مينِة  السَّ  � �قّط�� اعت��َت  إذا  الماَل  ُضَك  قر�
�
«أنا سأ لُه: 

الماَل   َ �� ع�َد 
ُ
وت َدٍة  ج�ِّ ٍة  �صحَّ  َّ إ�� ع�َدها 

ُ
ت أْن  ِط  ���

 ُ� َق الشابُّ الِمسك��
َ
فر». واف أ�ضا� �عَد أْن أعوَد ِمَن السَّ

�كف�ِه  وطعاما�   
ً
وسل�مة جد�دًة  ُ�ذورا�  �الماِل  ى  واش��

مينِة من أيَن وك�َف  ِة السَّ ُر �الِقطِّ ، وظلَّ ُ�َف�� َة ُشهور� عدَّ
 ٌ� ون: «مسك��

�
�قول ُه 

�
الجميُع حول �الطعام. �ان  �أتيها 

من   َ ال�ث��  
ُ
ة القطَّ هذە  ُفُه 

�
�ل

ُ
ت سوَف  التع�ُس�  رضا 

اِن  ر رضا �أنَّ القطَط �ستطيُع اصط�اَد الف�� المال». تذك�
� حقِلِه لتحِم�ه، 

�� 
َ
ة َر أْن �ضَع هذِە القطَّ ها؛ فقرَّ

َ
وُمطارَدت

� حقِلِه ح��ّ تعّجَب 
اِن �� ُد جميَع الِف�� طار�

ُ
وهكذا صارْت ت

إعداد: نادية غازي                      رسوم: مهند حسن
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ِة 
َ
نظــــــــــاف ِمْن  النــــــــــــــــــــاُس 

منُه  وطــــــل�ـــــــــــوا  زرِعِه 
ِة. القطَّ هذِە  اس�ئجاَر 
�عَد عاٍم واحٍد استطاَع 
ثروًة   َ � �ج�� أْن  رضا 
ِة  القطَّ �س�ِب   

ً
ة حق�ق�َّ

أص�َحْت   � ال�� السميَنِة 
وَرشـــــــــاقة.   

ً
ة ِصحَّ  َ أ���

ُجُل  الرَّ عــــــــــــاَد  وعنــــــــدما 
الـــــــماَل أقــــــــــــرَضُه  الذي 

ع�  ِتِه  ِقطَّ برؤ�ِة  َح  ��
َ
ف

لُه:  فقاَل  ِة؛ 
�
الحال هذِە 

َك 
ُ
ح�ات ازدهَرْت  «لقِد 

بنفِسَك  وِثْقَت  َك 
ّ
ألن

عقلْك».  واستعمـــــلَت 
َر  وتــــــــــــذك� رضا  اب�ســــــــــم 
وفــــــــــهَم  ِه،  أمِّ ُدعــــــــــــــــاَء 
وك�َف  �الِمهـا،  معـــــــــــــ�� 
َل  �ــــــــــــــتحوَّ أن  �مــــــــــكــــــُن 
فعً�. ذهٍب  إ�  اُب  ال��

« � �د�َك ذه�ا� اَب ب�� ّم �جعُل ال��
ُ
«دعاُء األ
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إعداد: تامر عبد الحميد
تصميم: شريف محمود

وقت ثابت ل�فطار:
 �

�� �  أيُّ تغي��
ُ

� دولــِة «أوغــنــدا» ال �حدث
��

 �
موعِد اإلفطار� لشهر� رمضاَن الم�ارِك ال ��

� فصِل الص�ِف؛ وذلَك 
فصِل الشتاِء وال ��

ها تقُع ع� خّط االستواِء، ف�كوُن وقُت 
َّ
ألن

الل�ِل والنهار� فيها م�ساو�ا� طواَل العام�

الموز ليس شجرة: 
ُرّ�ما �عرُف ال�عض أنَّ الطماِطَم

واِت، ول�نَّ   مَن الفوا�ِه ول�َسْت من الخ��
الُمدِهَش هَو أنَّ الموَز ل�َس «شجرًة» �ما �ظنُّ 

ال�عُض؛ �ل هو من فص�لِة «األعشاب»�






َ من 96  �قُع هذا الج�ُل ع� ُ�عِد أ���
مدينِة «كوسكو»  ِق  �م جنوَب ��
�ألواِنَها  و، ح�ث تمتاُز قّمُتُه  الب��  �

��
اء�  وزّ�ـــــة والـــــخـــــ�� الـــذهـــبـــّ�ـــة والـــــفـــــ��
ولذلَك �قِصُدُە الُسّ�اُح من �لِّ م�ان.

جبل ا�لوان:

العدد السادس والخمسون١٢



الروبيان السرعوف: 
ــة، فهَو صاِحُب  ــٌد ِمــْن أغـــرِب الــحــيــوانــاِت الــمــاِئــ�َّ «الــرو�ــ�ــان الــ�عــوف» هــو واِحـ
� دفاِعِه عن نفِسِه ع� 

ة؛ ح�ُث �عتمُد �� ــلِّ ال�ائناِت الح�َّ �� � الل�َمِة األَ�ع� بــ��
� الثان�ة�

ا� ��  الواحَدِة منها أح�انا� إ� 15 م��
ُ
� تِصُل �َعة َماِت ال�� الل��

؛ ولــذلــَك  يٌّ ــوِّ ــ � كـــوكـــِب عـــطـــارد غــــالٌف جــ
لــ�ــَس ��

 
ً
ــِه لــ�ــً� حـــــوا�� 180 درجــــة ــ  حــــرارِت

ُ
ــصــبــُح درجـــــة

ُ
ت

ــْفــر، ونــهــارا� حـــوا�� 400 درجــٍة   تحَت الــصِّ
ً
مــئــ�ّ�ــة

فر� مئ�ّ�ٍة فوَق الصِّ

عطارد:

� عــام 1995م، وُســّ�� 
� العج�ب» �� ــ�� تــمَّ شــقُّ «طــ��ــِق الــصِّ

 68 ِجــِه، ح�ُث �حتوي عــ�  جاِتِه وتــمــوُّ تعرُّ ة  لــ�ــ�� �العج�ِب 
ات فقط� ــُه ال يــ��ــُد عــن 6.3 كــ�ــلــومــ��

�
منعطفا� رغـــم أنَّ طــول

طريق الصين العجيب:




:ِبج ِبن

� لندن 
 «ِبـــج ِبـــن» ��

ُ
ســاعــة

�ــطــانــ�ــا �� واحــــــدٌة من  بــ��
ــِم 

�
� الــعــال

أهــــمِّ الـــســـاعـــاِت ��
ـــهـــا  ــنَّ ، لـــ�ـ

ً
ـــــــــــــــة

َّ
َهـــــــــــا دق �

وأ�ـــــــــــ��
لــــإلصــــالح� ذاَت  خـــضـــَعـــْت 
�عَد  1945م  عــــاِم   �

�� يــــوٍم 
 
ٌ
مــــجــــمــــوعــــة وقــــــــفــــــــْت  أْن 
ٌة مـــــَن الــــطــــيــــور� فــــوَق  كــــبــــ��
ــِق، فــ�ــانــْت  ــائـ عـــقـــَرِب الـــدقـ
ــــَرِت  ــَك أن تــــأخَّ ــ  ذلــ

ُ
نــ�ــ�ــجــة

ــائـــق�  لــخــمــس دقـ
ُ
الـــســـاعـــة

نقطة نيمو:

ِة  الُقطب�َّ ِة  القارَّ  �
تقُع «نقطة ن�مو» ��

 َ ِة، والعج�ُب فيها هو أّن ال��� الجن���َّ
ِة  ِة الفضاِء الدول�َّ � محطَّ

الموجوديَن ��
ــــوَل األرض� عـــ� ارتـــفـــاع  ــــدوُر حـ � تــ ـــ�� ــ الـ
� الذيَن  415 �لم أقــرُب إليها مــَن الــ�ــ��

�ــعــ�ــشــون عـــ� ســطــح� كـــوكـــِب األرض، 
 2688 �م�

َ
ُهم ي�عدوَن عنها مسافة

َّ
ألن
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 ( � ط�ُقَنا اليوَم هو (الس�ا�ي��
 �از�الء وحّبتان من

ُ
المقادير:- عل�ة

ة وحّبتا جزر مقّطعتان  الطماطم الُمق��ّ
ة وُعلبتا معكرونٍة  إ� ُم�ّ�عاٍت صغ��

مسلوقٍة والقل�ُل مَن ال��ِت
ّ والِملح �

 الن�ا��

�سلُق الجزَر
ُع الطماطَم قطعا� وال�از�الَء ونض�ُفُهَما للمعكرونِة  المسلوقة. ُنقطِّ
ُبها ع� النار� ح��ّ 

�
ًة وُنَقل  صغ��

، ونض�ُف  تغ��
لها الم��ــــَج السابَق وال��َت

ُبها ع� النار�
�
مَّ ُنَقل

ُ
َّ والملَح، ث �

 الن�ا��
َمَها َبَها ونقدِّ

�
َة ُر�ــع� ساعٍة؛ ل�سك  ُمدَّ

 �الهناء والعاف�ة.

 هللا ..
ُ
ْم ورحَمة � الع��زة؛ السالُم عل���                                                            صد�َق��

� المجتمع� الذي تع�ُش 
� ُمح�ِط األ�ِة، أو ��

؛ سواًء �ان ذلَك �� ُّ ا دوُرها االجتما�� لِّ واحدٍة ِمنَّ ل��
�ُصحُّ  ال  ولذا  ّ ف�ِه،  نا مع اآلخ��َن من خالِل ش��اِت التواُصِل االجتـــما��

�
أن �كوَن تواصل

فقط. فالتــــــــــــــــواصُل مــــــــــــــــَع األق��اِء، 
الجدِّ  وز�ارُة  الرحم،   

ُ
وصلة

ة،  ِة لُه أهّمــــــــــــــــّ�ة كب�� والجدَّ
والسؤاُل المســتـــــــــمرُّ عنهم 
 َ �جـــــــــعُل مجتـــــــــمَعنا أ�ـــــــــــــ��
. وتــــــــــــــــــحــــــــــــــاّ�ـــــــــــــــــــــــــــــا� تماُســـــــــــــــ�ا� 

إعــداد: خــولــة عـــلــي
� ع�� رسوم: مادل��

العدد السادس والخمسون١٤



� هللا عنها» مَن 
ة األنصار�ة «ر�� دُة أمُّ عط�َّ الس�ِّ

� سبع� غزواٍت 
اِت الُمجاهداِت. شاركْت �� الصحاب�َّ

م»؛ 
�
ِّ محّمٍد «ص� هللا عل�ِه وآلِه وسل � مع الن��

 ُ� � العطا�� وُتع��
ف�اَنْت ُتداوي الجر� وَ�س��

. َ� الُمصاب��
ُد ع� دور� المرأِة 

�
َدُة أمُّ عطّ�ة تؤك لقد �اَنت الس�ِّ

� تع��ز� الدعوِة اإلسالمّ�ة، وك�ف أّنها
الُمِهمِّ ��

� رسالِة اإلسالِم ُدوَن  ِة ��� � َمَهمَّ
   ُ�شارك الرُجَل ��

ٌء، ف�انْت «َرِحمها هللا»  �
أْن ُ�ع�َقها َعْن ذلَك ��

ِمثاً� رائعا� ِللمرأِة الُمؤمنِة الُمجاِهدة .
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ما هذا الصوُت 
الجم�ُل �ا ِفّضة؟

ُه صوُت الُ�ل�ل إنَّ

َدٌة ِمن  أنا متأ��
� َنجاح خّط��

 � ا� ُ�مكُن�� وأخ��
سماُع صوِتَك وأنا 

� � غرف��
��

ُد لماذا ال ُ�َغرِّ
الُ�ل�ُل داِخَل 

القفص؟

اُت الِحنطِة  ح�َّ
ستجِلُب الُ�ل�َل

إ� القفص

إنَّ ال�ل�َل 
ُد إال عندما  �كوُن سع�دا�ال ُ�غرِّ

تقصدين
أنَّ سعادَة الُ�ل�ِل

ته َّ� � ُح�ِّ
��

أحس�ِت 
�ا دالل� أنِت فتاٌة 

ة  وذك�َّ
ٌ
�ة طيِّ

ها اذهب أيُّ
� أسمْع  الُ�ل�ُل ودع��
� حد�َقِتنا 

يومّ�ا�صوَتَك ��

��َن
�
�ماذا ُتفك

 �ا دالل؟

 �
ُر ��

�
أفك

اِء قفص�  ِ��
للُ�ل�ل

وهْل لد�ِك
 �ل�ٌل ل�� تضع�ِه 

� الَقفص؟
��

تّمت

� عــ�ــسـى  س�نار�و: خولة ع�� محمد                  رسـوم: مــادلــ��
.. �

� اليوم الثا��
��

العدد السادس والخمسون١٦
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لعب قردون

 حارس مرمى
  keeper

رسالة 
letter

العدد السادس والخمسون٢٠



كاَن «قردون» يعيُش يف غابٍة مع جمموعٍة من أصدقاِئِه احليواناِت 
The Animals. وذات يوٍم اشرتى لعبَة سّيارٍة Car كبرية، لكنَّ ُصندوَق 

واملالِبِس  القدَميِة  ُلَعِبِه  ُكلِّ  لرمي  فاضطرَّ  صغريًا،  كاَن  ألعاِبِه   Box

ِفِه هذا؛  اليت ال حيتاُجَها يف اخلارج. غضبِت األلعاُب كثريًا من تصرُّ
«ولٌد غُري  بانِزعاٍج:  عنُه   The White Bear األبيض  الدبُّ  فقاَل  
ٌر ال يعرُف  ناِضج!»، وقالت الطائرة الصغرية The small plane: «مبذِّ

َعم!». قيمَة النِّ
ُجُل اآليلُّ Robot مَن الصندوِق وراَح َجيري حنَو بيِت قردون،  خرَج الرَّ
فشّغَل التلفاز The Television ووضَعُه على قناِة األخبار News ثمَّ 
رفَع صوَتُه عاليًا فَسِمَع «قردون» من التلفاِز أنَّ ُسّكاَن الغاَبِة املجاورِة 
الرجُل  خرَج  عندها   .Clothes مالبس  شراَء  يستطيعوَن  وال  فقراُء 
لو  ِمَن اجلميِل  «أليَس  لقردوَن:  وقالوا  األلعاِب،  بِه كل  اآلّيل وحلَقْت 
اِت يف الغابة  ْعَت بنا إلحدى اجلمعيَّ أنََّك مجعَتَنا يف صندوٍق وتربَّ
فهم  عندها  احملتاجني؟».  ِشفاِه  على   Smile البسمَة  نرُسم  حتى 
والتّفْت  ُلَعُبُه كثريًا،  ذلَك، ففرحت  يفعَل  أن  وقّرر  الدرَس،  «قردون» 

حوَلُه وعانَقْتُه مبحبٍة على طيبِتِه وكَرِم أخالِقه. 

� ر�ا�� إعداد: حنان مهدي        رسوم: حس��

مربى 
 Jam

ماء مثلج  
   Ice water
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( � ها األم�� (بن�� أيُّ
� ُ�مكُن أْن   ما المخاِطُر ال��

م؟ � كوكِ���
َض لها �� نتعرَّ

دعنا أوً� نهتمُّ
لُّ  خوِل لل�وكِب؛ ف��  �الدُّ
ُفن� تخَضُع للتفت�ش�  السُّ

�
�حثا� ع��ّ

ًة  تدُخُل م�ا��
إذا �انت تحِمُل
 الت��ــــَح الالزم

ْر �ا منصوُر انظ�
إ� سفينِة الشحن� 

العمالقِة تلك�

نعم .. أنا أعرُف 
� �طانها وقد أتت��

ُ
ق

فكرٌة ُممتازة

ُفَن إنَّ السُّ
َما  َة مثَل سفي�ِت�� َ  الصغ��

ة
ّ
وماذا عن ُسُفن�يتمُّ تفت�ُشها �ِدق

الشحن� الِعْمالقة ؟

العدد السادس والخمسون٢٢



إ� ُرّ�ان سفيَنِة الّنجم 
� .. معك (منصور)  القط��

من السفينة «مجد»

ْمَت 
ُ
ُرك .. لقد ق

�
أتذك

ب�صالح� ُمحّول الطاقِة 
� ذاَت مّرة � سفين��

��

دقائُق وسنهِ�ُط
ع� أرض� ال�وكب

 
�
وحينها س��دأ
ّ �
الخطُر الحق���

�ل
مق

د ال
عد

 ال
�� � 

ّ�ة
�ق

ال

هل ُ�مكُن أْن تحِمَل سفيَ�َتنا 
َن مَن 

�
داخَل سفي�ِتَك ح�� نتمك

َنا  العبور؟ نحُن ع� عجلٍة ِمْن أمر�
� التفت�ش

وال ُن��ُد أن نتأّخر ��

حسنا� �ا منصور .. لقْد 
فتحُت لك البّوا�ة؛ ُ�مكُنَك 

الدخوُل إ� سفي�تنا حاً�

ها  شكرا� ج��ً� لَك أيُّ
الق�طان
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(زوزة)،  اسُمها  فتاٌة  ُهناَك  �انْت 
ٌء  �

ٍء فيها جم�ٌل، ل�ْن �اَن �� �
لُّ �� ؛ ��

ً
 وجم�لة

ً
ْت محب��ة

َ
و�ان

 �
ُه �� م عليها �السوء، ول�نَّ

�
ُه يت�ل ذِن اآلخر� تظنُّ

�
ئا� هو: ِإن رأْت أحدا� يهمُس �أ واحٌد فيها س�ِّ

 ،  تحَت شجَرِة التّفاح�
ً
ة � يوٍم من األ�ام جلَسْت وحَدَها تقرأ قصَّ

ها. و�� الحق�قِة �اَن سوَء ظنِّ
َها ح��ّ 

�
ل  تّفاح� واحدٌة، ف�انْت تأ��

ُ
؛ �سقُط حّ�ة لِّ دق�قٍة تمرُّ �� �

و�اَن التفاُح ناضجا� للسقوط، و��
ة.   للتفاح� وجلَسْت تحَت ظلِّ الشجرِة جاهزًة لُت�ِمَل الِقصَّ

ً
ة

�
ها، فوضَعْت سل

ُ
امتألْت مِعَدت

َتِك �ا (زوزة).  ُت ِقصَّ
ْ
 سِمَعْت صوَت عصفور� �قول: اهم اهم .. لقد عرف

�
و��نما �� تقَرأ

أحدا�  ت��َن   َ� ح��  �� فأجابها:  ؟  �� فما  ممممممم  فقالت: 
 �

�� ول�ّنهم  عل�ِك،  ُم 
�
يت�ل تظن�َنُه  اآلخر�  ذن 

�
�أ يهمُس 

الظن. �سوء  ُ�س�  وهذا  عل�ِك،  يت�لموَن  ال  الحق�قة 
مون 

�
يت�ل ال  �انوا  ُهْم  إذا  مون 

�
يت�ل ماذا  ول�ن  زوزة:  قالت 

هذِە  تفض��  قال:  ثمَّ  قل�ً�  العصفوُر  ؟ فصمَت  َّ ع��
من  �لِّ  إ�   � �ستمع�� وسوف  ة  السح��َّ السّماعاِت 

ُه 
�
� فعلت زوزة ما قال

الثا�� � اليوم 
ذن اآلخر. و��

�
يهمُس �أ

المدرسة   �
�� ختها 

�
أ ذن 

�
�أ تهمُس  فتاًة  فسمعْت  العصفوُر؛ 

خرى 
�
أ فتاًة  ورأْت  ف�ه.  ونظ�  � فاذه�� متوّسٌخ  فُمِك  وتقول: 

ف�ه.  ونظ�  � فاذه�� وسٌخ  ث�ُ�ِك   :
ً
قائلة ها  عمِّ ب�ِت  ذِن 

�
�أ تهمُس 

لم  وأنا   � نصح�� من  �لِّ  �الُم  نفسها: «صحيٌح   �
�� زوزة  فقالت 

أأخذ ��المهم». وهكذا تعلمت زوزة درسا� لن ت�ساُە إ� األ�د. 

إعداد: عمر طارو��    رسوم: محمد رامز
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إعداد ورسوم: عيل كريم

العدد السادس والخمسون٢٨



٢٩



العدد السادس والخمسون٣٠





فكرة ورسوم: فراس صاحب

تمت


