�أحبائي براعم الإميان..
ال�سالم عليكم

ُول َِد الهدى
ولد الر�سول [ يوم االثنني من �شهر ربيع الأول يف مكة املكرمة عام
الفيل571( :م) من �أبوين معروفني :ف�أبوه عبداهلل بن عبداملطلب و�أمه
�آمنة بنت وهب� ،سماه جده عبداملطلب حممدا ،وقد مات والده قبل وفاته،
فكان نبيكم حممد [ �أح�سن النا�س ُخلقا وكان �أجود النا�س و�أ�شجع النا�س،
وكان �أ�شد النا�س حياء ،وكان �أ�صرب النا�س ،وكان كالمه ف�صال يفهمه كل من
�سمعه ،وكان � َ
أبغ�ض ُ
اخل ُلق �إليه الكذب.
فعليك ال�صالة وال�سالم يا ر�سول اهلل ،فلقد علمتنا الآداب الف�ضلى
وها نحن نتم�سك بها اقتداء بك وحبا لك.
�أحبائي براعم الإميان
يجب �أن ُيرتجم حب الر�سول [ �إلى واقع عملي حي يف نفو�سكم و�سلوككم
تتبعون كل ما جاء به ،وجتتنبون كل ما نهانا عنه ،و�أمرنا باالبتعاد عن فعله.
وختاما لكم مني كل حب واحرتام
سليمان خالد الرومي

براعم اإلميان
جملتنا األوىل

فاطمة حممد رزق

مجلة خاصة
باألطفال
تصدر شهريا عن الوعي
اإلسالمي

مدير التحرير

العام الثالث واألربعون العدد ( )٤٧٨ربيع األول  ١٤٣٧هـ ديسمبر  -٢٠١٥يناير  ٢٠١٦م

في هذا العدد

فهد محمد الخزي
سكرتير التحرير
سليمان خالد الرومي
التحـــريــــر
خالد خالوي
نور غراوي
سلمى الميمني
التدقيق اللغوي

برطمان ال�سعادة � ...ص ٦

أمين عبدالجبار

فندق وبندق� ....ص ١١

رســـــــوم

�أجمل ق�ص�ص احليوان � ...ص ١٦

عماد صقر
تنفيذ وإخراج
ماهر خضر
المراسالت باسم رئيس التحرير
صندوق بريد23667 :
الصفاة  - 13097الكويت

�أحالم همام � ...ص ١٨

هاتف22470156 -22467132:

حرف اجليم� ...ص ٢٠

فاكس22473709 :

مغامرات �صلوحي � ...ص ٣٠

info@baraem.alwaei.com
مكتب مصر :دار اإلعالم العربية
 43ش دجلة-متفرع من شارع
جامعة الدول العربية
المهندسين-الدور األول
مكتب 104
تليفاكس 0020233364043
alwaei@arabmediahouse.net
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العم بو �صالح � ...ص ٣٨

م�سابقة املدر�سة � ...ص ٤٦
�سوالف جدتي � ...ص ٤٩

�شعــــر :حممد عبد احلميد توفيق
ر�سوم  :عماد �صقر

أ�ت� � �ي � � َ�ت �إل � �ي � �ن� ��ا ب� �خ�ي�ر ال � �ك �ل�ا ْم
�� � �س �ل��ا ٌم ع� �ل� �ي ��ك ن � �ب� � َّ�ي الأن� � � � ��ا ْم
ون � �ه� � ٍ�ج ي ��زي ��ل ال �� �ش �ق��ا وال �� �س �ق��ام
�اب ُي � � � َب� � � ّ�د ُد ع� �ه ��د ال � �ظ �ل�ا ْم
ك � �ت� � ٍ
� � �س �ل�ا ٌم ع��ل��ي ��ك ع��ل��ي ��ك ال� ��� �س�ل�ا ْم
ك�ل�ا ُم ��ك يف الأر� � � ��ض ن � ��و ٌر و�آي � � ْ�ة
و� �ص��د ُق� َ�ك ن�برا�� ُ�س ع �ه� ِ�د ال�ه��داي��ة
و أ�ن� ��ت ال �� �ص� ُ
�� �س�ل�ا ٌم ع �ل �ي��ك  ..ع �ل �ي��ك ال �� �س�لام
�دوق  ..و أ�ن� ��ت الأم�ي�ن
� � �س �ل�ا ٌم ع��ل��ي ��ك ع��ل��ي ��ك ال� ��� �س�ل�ا ْم
ط ��ري� �ق ��ك م ��رح� �م � ٌ�ة واع� � �ت � � ْ
�دال
وق� ��ول� ��ك ف�����ص � ٌ�ل ول��ي��� ��س ج� ��دال
� � �س �ل�ام ع��ل��ي ��ك ع��ل��ي ��ك ال�����س�ل�ام
وث � �غ� ��رك ي �ب �� �س��مُ ف��ـ ��ي ك� ��ل ح ��ال
�� � �س �ل��ام ع� �ل� �ي ��ك ن� � �ب � � َّ�ي الأن � � � ��ام
�� � �س �ل��ام ع� �ل� �ي ��ك ن� � �ب � � َّ�ي الأن � � � ��ام
� � �س �ل�ا ٌم ع��ل��ي ��ك ع��ل��ي ��ك ال� ��� �س�ل�ا ْم
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حكايات
من
�سيناريو :نور غراوي
ر�سـوم :مروة ك�شك

فعال يا وليد يبدو �أن �أمره مريب
ملاذا مل ي�أت؟

مر �أ�سبوع كامل و�سعد
مل ي�أت املدر�سة

�سمعت من �أحد �أقربائه
�أنه مري�ض وهو م�ضطر للمكوث فـي
امل�ست�شفى حتى انتهاء العالج

بني �سعد
نعم يا ّ
بامل�ست�شفى لتلقي العالج
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نعم بالت�أكيد

هل من املمكن
�أن �أزوره فـي امل�ست�شفى

فـي امل�ست�شفى

ا�شتقت لكم جميعا
كيف حال اجلميع؟

طهور �إن �شاء اهلل يا �سعد كل
الأ�صدقاء ي�س�ألون عنك

اجلميع بخري
وا�شتاقوا لك �أي�ضا

بالعك�س يا وليد �سررت جدا
بر�ؤيتك كما �أن جلو�سك معي
�أ�شعرين بالراحة فبد�أت �أ�شعر
بتح�سن

�آ�سف على الإطالة �أراك
على خري

كم �شعرت باحلزن ال�شديد
على �سعد غري �أنه مري�ض فهو
ي�شعر �أي�ضا بامللل
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وجدتها ..عندي
فكرة

فـي اليوم التايل

كل يوم �سيذهب �أحدنا �إلى
امل�ست�شفى ليجل�س مع �سعد
وي�سليه حتى يخرج من امل�ست�شفى
بال�سالمة �إن �شاء اهلل
�أنا �س�أذهب
�أول يوم
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و�أنا فـي اليوم
التايل
�إذن �أنا الثالث

�أنا ينا�سبني يوم
اجلمعة بعد ال�صالة

�شكرا لك يا �صديقي

�أح�ضرت جملة
«براعم الإميان»
�أعلم كم حتبها

�أنا الذي نظر الأعمى �إلى �أدبي
و�أ�سمعت كلماتي من به �صمم

ما هو ال�شيء الذي يبكي ولي�س له عيون
ومي�شي ولي�س له �أرجل؟

ال �أدري

الغيمة
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

{ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ}

�سنقر أ� �سورة
الكهف معا يا �سعد
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

{ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ}

حمدا هلل على �سالمتك يا �سعد
�أ�شكركم �أ�صدقائي من كل قلبي ف�أنتم من هون
علي فرتة عالجي وكنتم �سببا بعد اهلل عز وجل
فـي �شفائي
فجزاكم اهلل عني كل اخلري

�أحمد اهلل على �سالمة �سعد العزيز،
كما �أحمده تعالى �أن �ألهمنا فعل
اخلري ،كم �شعرت بالفرح يغمر قلبي
عندما �شكرنا �سعد وتبدو عليه
عالمات االمتنان واملحبة بارك اهلل
فـي �أخوتنا
فال�سعادة احلقيقية هي �إدخال
ال�سرور والبهجة لقلب من هو بحاجة
لها فعال.

10

حمدا هلل على �سالمتك
يا �سعد.

فندق و بندق

غير عادي
مع عبادي

الأم  :عبادي �أنا ذاهبة �إلى اجلمعية هل تريد �أن ت�أتي معي؟
عبداهلل :نعم بالت�أكيد �أريد ..و�أتذكر جيدا عبارتك ال�شهرية يا �أمي
الأم � :أي عبارة تق�صدها يا عبادي؟
عبداهلل� :أن �أكون هادئا ومطيعا حتى ي�سمح يل �أن �أختار �شيئا واحدا فقط يف كل زيارة لل�سوق
الأم  :رائع ..هيا معي يا ابني املطيع
عبداهلل� :أمي �أريد �أن �أ�شرتي هذه احللوى �إنها املف�ضلة لدي
الأم  :ح�سنا �س�آخذ لك واحدة ولكن �أي نكهة تف�ضل؟
عبداهلل� :أريدها بنكهة الفندق
الأم  :نكهة الفندق؟ ماذا تعني يا عبادي؟
عبداهلل� :ألي�س الفندق يا �أمي هي تلك الكرة البنية ال�صغرية التي �أجدها يف احللوى �أحيانا؟
الأم  :تق�صد «البندق» يا عبادي ..لأن الفندق هو املكان الذي نحجز فيه غرفتنا عندما
ن�سافر �إلى �أي دولة و«البندق» هو نوع من املك�سرات الذي تعنيه.
عبداهلل� :إذن �س�آكل بندقا و�أحجز بالفندق
الأم � :سنفكر بالأمر.

�إعداد� :أ�سماء امليمني
ر�سوم :جنيبة حمادة
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عبدالرحمن بن عوف
�سيناريو :طارق مراد
ر�ســـــوم� :أ�سامة �أحمد جنيب
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[

ف�صول من
�سري
ال�صحابة
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مكر الثعلب
�إعداد ور�سوم
وليد العمر

أجمل
قصص
الحيوان

مل ين���س الذئ��ب يوم��ا �أنه كان م�ست�ش��ار الأ�س��د الأول و�صديقه احلميم .ومل ين���س �أي�ضا �أن
الثعلب مبكره ودهائه هو من �أق�صاه وجل���س مكانه .لذلك كان ي�ش��عر باحل�س��د والغرية ويتحني
الفر���ص ليكي��د للثعل��ب وينتقم من��ه .وذات ي��وم مر�ض الأ�س��د مر�ض��ا �ش��ديدا ،فعادته جميع
حيوان��ات الغاب��ة �إال الثعلب فل��م يكن معها .فقال الذئب للأ�س��د م�س��تغال ذلك ليوق��ع العداوة
بينهم��ا« :مر�ض��ت �أيها املل��ك فعادتك حيوانات الغاب��ة �إال الثعلب فقد تلهى عنك وان�ش��غل وهو
م�ست�شارك و�صديقك احلميم!» زجمر الأ�سد وقال غا�ضبا:
«الوي��ل للثعل��ب! �إذا كان م��ا تقول��ه �صحيحا �أيها الذئب»� .س��مع الثعلب مبا جرى بني الأ�س��د
والذئب ،فجاء م�س��رعا �إلى الأ�س��د فوجد الذئب يف جمل�سه فنظر �إليه مبت�سما ثم قال للأ�سد:
«مرحب��ا �أيه��ا املل��ك العظيم!» قال الأ�س��د وقد عق��د حاجبيه غا�ضب��ا« :ال �أهال وال �س��هال بك
�أيه��ا الثعل��ب اخلائن! لقد عادتن��ي كل حيوانات الغابة بينم��ا �أنت تلهو وتعب��ث و�أنت ال�صديق
وامل�ست�ش��ار!» قال الثعلب بهدوء« :رويدك �أيها الأ�س��د العرمرم ،ما كنت من�ش��غال عنك �إال لأمر
عظيم» .قال الأ�سد وقد هد�أت ثورته« :هات �أخربين ما عندك! عله ي�شفع لك» .قال الثعلب:
«عندما �س��معت مبر�ضك حزنت كثريا! فذهبت �أبحث لك عن دواء ي�ش��فيك ،وعندما ظفرت به
عدت �إليك م�سرعا كما ترى».
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ق��ال الأ�س��د م�ستب�ش��را« :وما هو ه��ذا الدواء �أيه��ا الثعل��ب العزيز؟ وهل
جلبته معك؟» نظر الثعلب �إلى الذئب مبت�سما! ثم قال للأ�سد«:نعم �أيها امللك
�إن دواءك ال�شافـ��ي كما �أخربين الأطباء هو ل�سان ذئب رمادي وفـ��ي ..وعلى
الف��ور نظر الأ�س��د �إلى الذئب وقال« :وهل هناك ذئب رمادي وفـ��ي يل �أكرث
من��ك �أيها الذئ��ب؟!» ثم زجمر وانق�ض على ل�س��ان الذئب .خ��رج الذئب من
جمل�س الأ�سد يرتنح �ألـما ،فناداه الثعلب من ورائه �ضاحكا« :لو كنت �أم�سكت
ل�سانك يف فمك ما غادرك �إلى فم الأ�سد!».

17

املعلم ال�صغري
�إعداد :حمدي ح�سانني
ر�ســـوم� :شروق ب�شناق

حلمت �أين معلم..
�أخرج مبكرا كل �صباح متجها للمدر�سة �أ�سري معتزا بنف�سي ف�أنا م�صنع الأبطال والأطباء
واملهند�سني.
�أقوم بتجهيز �أطفال وبراعم اليوم كي يكونوا �شباب امل�ستقبل القريب ..فهذا �صحفي
وهذا طبيب وهذا مهند�س وهذا �سفري ميثل بالده فـي دول العامل.
دخلت مدر�ستي التي �أعتز كثريا بالعمل بها ..جميع التالميذ ال�صغار يرك�ضون نحوي
مرحبني بي ..ما �أجمل �أن تكون هناك عالقة ود واحرتام بني التلميذ ومعلمه ،وهذا ما
�أراعيه فـي جميع ح�ص�صي� ..أحرتم التلميذ و�أتفنن فـي
�إي�صال املعلومة لذهنه ،لذا فهو يحرتمني ويتفانى فـي
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�أحالم
ُهمام

�أن يتفوق فـي مادتي.
�أقف فـي طابور املدر�سة بني التالميذ �أ�ستمع للإذاعة املدر�سية و�أح�ضر معهم حتية العلم ..بعدها ي�صعد
التالميذ للف�صول ف�أ�سرع كي �أب��د أ� �شرح الدر�س لهم� ..أح��اول فـي ح�صتي دائما حتبيب التالميذ فـي لغتهم
العربية ،ف�أنا معلم اللغة العربية ..لغة القر�آن.
حني �أالحظ تلميذا �ضعيفا فـي اللغة العربية �أهتم به �أكرث من غريه و�أحاول �أال �أكون تقليديا فـي �إي�صال
املعلومة لذهنه ،وببع�ض املحاوالت �أجده يتفهم ما كان يظنه �صعبا ،تالميذي متفوقون دوما يح�صلون على
العالمات النهائية فـي النحو وال�صرف والإمالء ..لذا �أفخر بهم فـي كل مكان.
فـي كثري من الأحيان �أقف مت�أمال تالميذ الف�صل و�أ�شرد بذهني متخيال ه�ؤالء التالميذ بعد ع�شرين عاما..
حيث �سيكونون �أمل امل�ستقبل ،تخيلت �أين ذاهب لطبيب كي �أجري ك�شفا طبيا ف�إذا بالطبيب ينه�ض واقفا
مرحبا بي قائال :تف�ضل يا معلمي.
�أ�س�أله فـي ده�شة ،هل تعرفني �أيها الطبيب؟
فيجيبني بفخر� :أنت معلمي الذي علمني اللغة العربية.
هنا ت�سيل دموعي من �شدة الفرح وقد ت�أكدت �أن ر�سالتي قد متت و�أن الغر�س قد �آتى ثماره ..وقدمت لوطني
من يبني امل�ستقبل فـي �شتى املجاالت.
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حرف اجليم

سلسلة
حروف
النور

�سيناريو� :أمل حالق
ر�سوم� :شروق ب�شناق

اج َج جوعان
�أمي �أنا ْ
َج جا جاااااائع

وكيف؟

ون�شرب ع�صري
اجلزر واملوز
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اج جا جاهز الطعام
ْ
جاهز �أنتظر و�صول
اج َج جدك
جدك ْ

اج َج جدي �أنا
ْ
�س�أفتح الباب
جلدي

ما ر�أيت �أيها التاء
�أن منزح مع حرف
اجليم اجلائع؟

ن�ضع فـي
طريقه بع�ض املاء
وال�صابون حتى ُت�سح
نقطته
َت مت�سح
نقطته؟
ولكن؟

ن�أكل نحن
اجلنب واجلوز
ال تقلق
�سي�أكلهم اجليم

وملاذا؟

ال تكن
جبانا

�أمي ال �أحب احلم�ص
وال احلب وال �شرب احل�ساء
احلار يف هذا احلر

و�سن�شرب
ع�صري
اجلزر واملوز

ونحن �سن�أكل
اجلنب واجلوز

جااااا جووو
جيييي جاء جدي

اج َج ُج ِج
ْ
جميييييل

اج َج جدي
ْ
اج َج جدي
ْ

اج َج جر�س
ْ
اج َج جر�س
ْ

رجلي
اج رجلي
ْ

جا جووو
جييي زال
جوع اجليم

ت�ؤملك؟
اجل�س قليل
�سنذهب
�إلى امل�شفى

جدا جدا
�أج ِج رجلي

م�شفى؟

احلمد هلل
على كل حال

جب�س
�أج ِج جب�س

ما نوينا
�إيذاء

كل هذا
ب�سببكما
جمرد
مزاح

ح�صل خري
تناول طعامك ثم من
و�ستكون بخري

�أم�سك بي
يا جيم

جدا
موجوع

وهكذا يكون
املزاح؟

و�أنتم؟
ما ر�أيكم مبا فعلتم؟

�آ�سفون جدا
جدي �أ�شفع
لنا

21

ال ب�أ�س عليكم �أبنائي
�ساحميهم يا ابنتي
لن نعيدها

نعم لن
ن�أكل اجلنب
واجلوز

بدون اجليم
ينق�صنا الكثري

نعم لقد تخل�صت
من احلب�س
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هذا
منا وعد

ولن ن�شرب
اجلزر واملوز

تق�صد اجلب�س
ههههههههه

نحن منزح
لكن ال ن�ؤذي
وال جنرح

عاد جليم جاااا
جووووو جييييي

متزح ولكن ال
تقول �إال حقا

نعم ولن
نخلف الوعد

و�أخيييريا

حمدا هلل على
ال�سالمة

هكذا
يكون املزاح

نعم منزح
ومنرح.

عزيزي الطفل املبدع
ق�ص الورقة واطوها
كما هو مو�ضح �أمامك
واح�صل علىكتيب
حرف اجليم اخلا�ص بك.
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ج ج�سر

ج جزرة
ج جرار

�إعداد :نور غراوي

جمل
حرف اجليم

هذا الكتاب يخ�ص
اال�سم :
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حممد
علي

جا�سر حمم

ود
علي قطب

حممد

عمر �سام

لي

�ص
طفى �سعد

قطب

�شحات

رح

قطب

حنني عبداحلليم ال�شحات
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مي اخل
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رمي حازم عبدالعزيز علياء م

عبدا
حلليم ال

ي اخلطيب

26

حمز

ة حم
م
و
د
ع

حمم
ود علي

حممود
علي قط

طيب

دعاء

�أن�س عب
دا
حل
ل
ي
م
ا
ل
�شحات

�سامي ا

خلطيب

زينه حمم

ود ال�شحات

فاطمة إ��سالم ربيع

عبدالرحمن �إ�سالم

مرمي

العزيز أ�حمد عمر

عبد

جنا أ�حمد عمر

ف نقري�ش
يو�س

أ�حمد

حممد ر�ؤف

نفني

حمدي

حممد نقري�ش

�أحمد أ�مين �صقر

ناهد ح�سني فريد

حممد

يا�سر ميمون عبا�س

أ��سماء

حمدي حممد

ر
فريا ح�سني فريد
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موهبتي..

�أمل البواب

دا حممد نا�صر
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�أوركي

�أناملي ال�صغرية
في صباح يوم جميل ،استيقظت األسرة وقررت أن تذهب إلى
احلديقة للتنزه ،وعندما وصلوا وجدوا املكان غير نظيف،
فاتفق اإلخوة أن يقوموا بعمل تطوعي ،أال وهو تنظيف
احلديقة .فقال أحمد ألمه إنه سوف يذهب مع ليان للبيت
لكي يحضرا أدوات التنظيف ،فذهبت اخلادمة معهم.
وبعد ذلك أحضروا أدوات التنظيف ورجعوا إلى احلديقة
برفقة اخلادمة ،وبدأوا العمل وقامت األم بتقسيم األعمال
بينهم ووزعت كل فرد في مكان معني لتنظيفه ،وبعد
مرور ساعة من الوقت انتهوا من العمل وأصبحت احلديقة
نظيفة وجميلة ،ففرح األوالد وكذلك فرح الوالدان مبا قام
به أبناؤهم ،وكافأ الوالدان أبناءهم بهدية جميلة .وقال
األوالد :ما أجمل البيئة وهي نظيفة!

األسئلة:

 -1ما هي الفكرة التي طرأت على ذهن أحمد؟
 -2ماذا فعل األوالد في احلديقة؟
 -3مع من ذهب أحمد وليان إلى البيت؟
 -4من الذي قسم األعمال بني األوالد؟
 -5ماذا استفدت من القصة؟

			
			

إعداد :سلمى وجلني وعبلة وشيخة.
إشراف :أبلة عبير السيوري.
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مغامرات
�صلّوحي أحبك يا رسول اهلل
�سيناريو� :أمل احلالق
ر�سوم :حممد حممد �شريف
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31

32

33

كلهم كانوا �صغارا
�سيناريو� :أ�سماء ال�سكاف
ر�سوم :فاروق اجلندي
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مرمي الأ�سطورالبية
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36

37

العم بو �صالح و�أحلى ن�صائح
�إعداد � :سليمان خالد الرومي
ر�سوم :عماد �صقر

حبانا اهلل �سبحانه وتعالى العديد من النعم ،ومنها املمتلكات العامة يف وطننا احلبيب،
فهي نعمة عظيمة نحمد اهلل عليها ،ومن واجبنا رعايتها وهي م�س�ؤولية اجلميع كما قال
النبي[ « :كلكم راع وكلكم م�س�ؤول عن رعيته» ،ومن هذه املمتلكات العامة «املدر�سة»
التي نتلقى فيها العلم ،ولذا �أن�صحكم �أحبائي� :أن حتافظوا عليها وعلى جميع مرافقها.

احلفاظعلىاملدر�سة

حافظوا على
نظافة احلديقة
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حافظوا على
نظافة
الـم�سجد
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ذكاء الببغاء

مزرعة
جدي
�إعداد :خالد خالوي
ر�سوم :عماد �صقر

وكــــان جــــدي يلقبه
بـ«الببغــــــــاء الف�صـــيح»
لرتديده الكلمات العربية
و�أ�سمـــــائنا بطالقـة ،و�أي�ضا
تقلــــيـده �أ�صواتنا بطـــــريقة
عجيبة.
اعـــــتدت �أن �أقـــــف �أمــــامـــه
�أداعبه ،و�أقدم له الطعام قائال:
تف�ضل ا َ
حلــــب يا «ف�صيح» ..و�أ�ستمتع
ب�صوته يردد ا�سمي:
 �شكرا «حمد»� ..شكرا «حمد» ..هاهاها ..هاهاها!..وعندما تقدم له �أختي املاء يقول لها :املاء بارد يا �سارة ..املاء بارد..
هاهاها ..هاهاها! ..وفـي امل�ساء جل�ست �أقر أ� فـي كتاب احلكايات فوجدت حكاية عجيبة بطلها
ببغاء ذكي ..تقول احلكاية ..فـي �أحد الأيام خرج اجلميع من الدار وبقي الببغاء وحيدا
وبد أ� ميل من �شعوره بالوحدة ويفكر :ماذا �أفعل الآن وكيف �أ�سلي نف�سي؟ وبعد تفكري قرر �أن
ي�أخذ جولة داخل البيت فقد تركوا له القف�ص مفتوحا ،وانطلق الببغاء وطار هنا وهناك،
و�أثناء طريانه �سمع �صوت حركة مريبة من ناحية املطبخ فاقرتب قليال منه ،ف�إذا به ي�شاهد
ل�صا يحاول دخول البيت من باب املطبخ اخلارجي �شعر الببغاء باخلوف وقال لنف�سه :يجب �أن
�أت�صرف ..ماذا �أفعل الآن؟ ال يوجد غريي فـي البيت..
وطار ناحية خزانة املالب�س واختب�أ بداخلها ،وهو يقول� :س�أظل هنا حتى ال يراين الل�ص.
وملا �سمع وقع �أقدام الل�ص تقرتب خطرت على باله فكرة ذكية فقد �أخذ يقلد �أ�صوات �أ�صحاب
البيت ويرددها ب�صوت عال فتارة يردد �صوت الأب وهو يقول:هيا ا�ستيقظوا يا �أوالد...
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وتارة يقلد الأم وهي تقول :نظفوا �أ�سنانكم وا�ستعدوا للمدر�سة..
ويعود فيقلد �صوت الأب :ال تن�سوا تناول الإفطار.
وعندما �سمع الل�ص هذه الأ�صوات ارتعد وخاف وظن �أن �أ�صحاب البيت
عادوا ،فرجع �إلى املطبخ م�سرعا ،وملا �أراد الهروب من باب املطبخ اخلارجي
ر�آه اجلريان فات�صلوا على ال�شرطة التي ح�ضرت للقب�ض عليه.
وملا ر�آه الببغاء من النافذة �أخذ ي�صيح :وداعا �أيها الل�ص ...هاها ..هاها.

الببغاء

ـــ الببغـــاء طائــــــر معــروف ب�ألوانه
الزاهيــــة التي تتـــــراوح بيـــن
الأخ�ضـــــــر والأحمــــــر والأزرق
والأ�صـفــــر� ،إلى جانــــب الببغاء
الإفريقي رمادي اللون.
ــ والببغاء طائر ذكي واجتماعي،
م�شهور بتقليد الأ�صوات وهو ما
جعلها طيورا حمببة للإن�سان.
ــ بع�ض �أنواع الببغاء ي�ستطيع حفظ
وترديد حوايل  800كلمة.
ــ ي�ستعمل الببغاء قدميه للقب�ض
ونقل الغذاء �إلى الفم ،ف�ضال عن
ا�ستخدامها للت�شبث بالأغ�صان
وللت�سلق على الفروع.
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�إعداد� :سلمى امليمني

مدر�سة الكويت الهندية زارت
جملة

«براعم الإميان»
مــن �ضمـــ��ن برامج زيارات املدار�س مل�سجد الدولة
الكب�ير ،ا�س��تقبل ق�س��م الزي��ارات بامل�س��جد الكب�ير
ط�لاب وطالب��ات مدر�س��ة الكوي��ت الهندي��ة ،حي��ث
قاموا باجلولة فـ��ي امل�س��جد م��ع املر�ش��دين وتعرفوا
على مرافق امل�س��جد الكبري من امل�صليات وال�س��احات،
وتاريخ البناء الهند�سي واملعماري للم�سجد.
ومن ث��م زار الطلب��ة مقر جملة «براع��م الإميان»
ومت �ش��رح تاري��خ املجل��ة ،و�صدوره��ا كملح��ق ملجل��ة
الوعي الإ�س�لامي من��ذ ع��ام1975( :م) ،كما تعرف
الط�لاب على ق�س��م ال�صف والإخ��راج ،وزاروا مكتبة
الوع��ي الإ�س�لامي و�ش��اهدوا م��ا حتتويه م��ن الكتب
والن�س��خ الن��ادرة لبع���ض الكت��ب واملج�لات العربي��ة
املختلفة.
ختام��ا مت توزيع ن�س��خ جم�لات «براع��م الإميان»
عل��ى ال��زوار الذي��ن �ش��كروا اجله��ود املبذول��ة فـ��ي
�إخ��راج جمل��ة طف��ل هادفة وممي��زة تر�س��خ املبادئ
والقيم الراقية فـي ال�صغار.
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«براعم الإميان»
قدمت ّ
«فكر و�أبدع»
مبركز مرتقى جونيورز
زارت جمل��ة «براع��م الإمي��ان» مرك��ز مرتقى
جوني��ورز للتدريب القيادي لتقدمي ور�ش��ة «ف ّكر
و�أبدع» لل�صغ��ار ،حيث قدمت لهم فكرة تعريفية
عن جملة «براعم الإميان» ،ومن ثم عر�ض �أهمية
القراءة من خالل فيل��م ق�صري ،و�ألعاب تدريبية
م�س��لية عمل��ت عل��ى تن�ش��يط ال�ثروة اللغوي��ة،
كذلك قام امل�ش�تركون بقراءة ق�ص�ص من جمالت
«براعم الإميان» ومتثيل ال�شخ�صيات.
ومت تق��دمي م�س��ابقات ثقافي��ة وتوزي��ع
الإهداءات من �إ�صدارات جملة «براعم الإميان»
املمي��زة ،وتوزي��ع ن�س��خ جمالت «براع��م الإميان»
على املجموعة ،جاء ذلك ت�ش��جيعا للأطفال على
القراءة ال�صحيحة وبيان �أهميتها.
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املولد النبوي
�إعداد� :أ�سماء ال�سكاف
ر�سـوم :كرمي الع�شري

دخل يقعوب حزينا للمنزل وعندما �س�ألته والدته عن ال�سبب �أجاب :توفـي والد طالل بعد معاناته باملر�ض وهو حزين دامع
العني دائما ،قالت الأم� :أجل ،فقد الأب حمزن ولكن رمبا �أف�ضل طريقة ملوا�ساته �أن تذكره �أن الر�سول [ ولد وتربى ون�ش�أ يتيم
الأب �أي�ضا.
وعلى مائدة الغداء كانت العائلة جتل�س على طاولة الطعام عندما قال الأب :يوم اخلمي�س ي�صادف �إجازة مبنا�سبة املولد
النبوي ..ما ر�أيكم لو ذهبنا برحلة للعمرة مبا �أنها �إجازة ر�سمية ،قال يعقوب :فكرة رائعة يا �أبي وال�صغري حممد الذي يجل�س قرب
�أخيه قال :جميل �سرنى الكعبة ونطوف ،قال الأب :ما ر�أي �أم يعقوب ،مل ن�سمع ر�أيك؟ قالت الأم مبت�سمة :فكرة جميلة و�سيعد
يعقوب مفاج�أة لكم� ..ستعرفونها هناك.
�أراد يعقوب انتقاء كتاب يتحدث عن ال�سرية ليعرف �أكرث عن والدة احلبيب حممد [ وقال لأمه :بهذه الطريقة �س�أ�ستطيع �أن
�أحكي ل�صديقي طالل ما قر�أت.
و فـي �صباح يوم اخلمي�س انطلقت العائلة للعمرة وبعد �أن �أمتوا عمرتهم جل�سوا مقابلني للكعبة ال�شريفة وقال الأب :عمرة
مقبولة ب�إذن اهلل ..ماذا كنت تود �أن حتكي لنا يا يعقوب؟
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ابت�سم يعقوب ونظر للكعبة وقال :هل تعلمون �أن مكة قبل �أكرث من  1400عام مل تكن هكذا متل�ؤها الأبنية والعمارات.
قال حممد با�ستغراب� :أمل تكن الكعبة موجودة؟
رد يعقوب :بلى كانت الكعبة موجودة وكان ي�سكن مكة قبيلة تدعى قري�ش� ،سيدهم عبداملطلب وهو من �أعاد حفر بئر زمزم
الذي ن�شرب منه �إلى الآن ،فقد ر�أى فـي املنام مناديا يقول له :احفر زمزم ...فحفر البئر وزاد �شرفه فـي مكة وكان له عدد من
الأبناء الذكور كان �أحبهم له ولده عبداهلل ،وعندما كرب عبداهلل تزوج ب�آمنة بنت وهب وعندما حملت �آمنة جاءها اخلرب املفجع
بوفاة عبداهلل وحزن عبداملطلب على ولده وعلى حفيده الذي �سيولد بال �أب.
قال حممد� :أمر حمزن �أن ميوت عبداهلل.
�أكمل يعقوب :كانت ال�سيدة �آمنة بنت وهب ت�شعر بخفة وحيوية �أثناء حملها و فـي ربيع الأول فـي يوم االثنني �أجنبت �صغريا
كالبدر فـي طلعته وخرج من بطنها �أثناء والدته نور �أ�ضاءت له ق�صور ال�شام ،فرح عبداملطلب فرحا �شديدا بوالدة ال�صغري وحمله
وذهب به للكعبة ،وبد�أ النا�س باملباركة له و�س�ألوه ماذا �ست�سميه؟ قال« :حممد»؛ رجاء �أن يحمد فـي ال�سماء والأر�ض ،ومبا �أن العرب
قدميا كانوا يح�ضرون مر�ضعات لأطفالهم فقد �أتت ُث َو ْيبة موالة �أبي لهب و�أر�ضعت حممدا [ �إلى �أن قدمت قافلة مر�ضعات من ديار
مر�ضع �صغري لتذهب به وتر�ضعه �إال حليمة ال�سعدية مل جتد �إال حممدا الطفل
بني �سعد وبينهم �سيدة تدعى حليمة و�أخذت كل
ٍ
ال�صغري يتيم الأب وفقري وقد عزفت عنه املر�ضعات� ،أخذته حليمة وانطلقت مع قبيلتها عائدين مل�ضاربهم وانطلق حمارها الهزيل
ال�ضعيف بخفة و�سرعة عجيبتني حتى ا�ستغرب كل من معها.
قالت الأم� :سبحان اهلل! هذه بركة الر�سول حممد [ ومل يكن �أحد وقتها يعلم ب�أنه نبي.
قال يعقوب :نعم يا �أمي ،حتى عندما و�صلوا لديارهم �أمطرت ونبت الع�شب وامتلأت �أ�ضرع الغنم واملاعز باحلليب ،وعلمت حليمة
وزوجها احلارث يقينا �أن هذه بركة الطفل حممد [ وبقي حممد [ عند حليمة ال�سعدية وزوجها يربيانه مع �أوالدهما �إلى �أن �أمت
اخلم�س �سنوات تقريبا فكانت حادثة �شق ال�صدر فخافت عليه حليمة و�أعادته لأمه �آمنة فـي مكة رغم حبها ال�شديد له وتعلقها به.
وكرب حممد [ بعناية وحب من �أمه وجده �إلى �أن ذهب برحلة مع �أمه لزيارة �أخواله فتوفيت �أمه فـي الطريق وعاد حممد [ �إلى
جده الذي �أحبه حبا �شديدا واعتنى به �إلى �أن مر�ض جده عبداملطلب وتويف ،وكفله عمه �أبوطالب الذي عده واحدا من �أبنائه واعتنى به.
ربت الأب على كتف ابنه وقال� :أح�سنت يا يعقوب� ..سردك للق�صة رائع ..ابت�سمت الأم قائلة� :أ�س�أل اهلل �أن يجعلنا من املتبعني
ل�سنة حبيبنا وقدوتنا حممد [� ..أم�سك الأب بيدي �صغرييه وقال :هيا لن�صطف مع امل�صلني ،ف�صالة الع�صر �ستقام.
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يوميات طارق
�سيناريو ور�سوم
ح�سام الدند�شي
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م�سابقة املدر�سة
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�إعداد� :سلمى امليمني
ر�سوم� :سارة عبدالعال

عط اخلباز خبزه لو �أ كل ن�صه
�ستجدون هنا �أحاديث ممتعة بني �سارة وجدتها ،عن �شيء من املوروث ال�شعبي
الكويتي و�شرح معناه بطريقة مب�سطة من دفرت اجلدة.
�ســــارة :جدتي �أحلى �شي بطلعة الرب �إن خذيت معاي الطيارات الورقية� ،أنا و�أخوي و�أختي بنت�سابق
اجلدة :اي ا�ستان�سوا حبيبتي وخلي �أخوچ يربط لكم الطيارات �أول هو يعرف
�ســــارة :ال جدتي �أنا �أبي �أربط
وبعد �شوي..
اجلدة :لي�ش قاعدين يا �سارة ما لعبتوا بالطيارات؟
جدتي �صار يل �ساعة �أحاول �أربط مو عارفة
�ســــارة :ال ّ
اجلدة ت�ضحك :قلت لچ «عط اخلباز خبزه لو �أكل ن�صه»
�ســــارة :وين اخلبز جدتي؟! �شنو ق�صدچ؟
اجلدة ت�ضحك :تعايل �أقولچ.

«�أعط اخلباز خبزه لو �أكل ن�صفه»

مثل يقال عندما ي��ح��اول �شخ�ص
عمل �شيء ال يتقنه ،وي�صر على
�إكماله دون اال�ستعانة ب�صاحب
اخل�برة ،وقد يتطلب �أخذ ال�شيء
ملخت�ص دف ��ع م ��ال �أو وق ��ت ولكن
مبقابل احل�صول على عمل �صحيح.

49

التعـــاون
حكى يل �صديقي حمود حكاية �أعجبتني عن اثنني من زمالئه ،الأول بدر والثاين �سعد.
وقال� :إن املدر�سة �أعلنت عن م�سابقة يف املعلومات العامةُ ،ح ِّدد لها موعد لتكون على م�سرح املدر�سة ،وقبل املوعد
ب�أيام بد أ� الطالب ي�ستعدون للم�سابقة ،ف�س�أل �سعد زميله بد ًرا :كيف ا�ستعددت للم�سابقة؟ فقال بدر :ا�شرتى يل
�أبي املو�سوعة العاملية ،و�أنت يا �سعد كيف ا�ستعددت؟
قال :هذه املو�سوعة مهمة للم�سابقة ،ولكني ال �أ�ستطيع �شراءها.
ويف امل�ساء ظل بدر يفكر يف �صديقه �سعد ،ثم خطرت له فكرة ،ف�أ�سرع �إلى بيت �سعد ،وطرق الباب ،وقدم
ل�سعد كتابا وهو يقول :املو�سوعة من عدة �أجزاء ،اقر�أ �أنت هذا اجلزء و�أنا �أقر أ� الآخر ،وغدا نتبادلهما.
لقد عربت هذه احلكاية عن التعاون ،وهو قيمة وطنية وخلق راق ،حث عليه الإ�سالم ،قال اهلل تعالى:

{ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ} (املائدة.)2:
وتتعدد �ألوان التعاون بني �أبناء الوطن ،ومنها ما �أ�شار �إليه قول الر�سول [« :خري النا�س �أنفعهم للنا�س».
وحب الوطن يوحد القلوب ،ويجمع �أبناء الوطن على الألفة والتعاون ،ومن حب الوطن حب �أبنائه من
اجلريان و�أ�صدقاء املدر�سة وزمالء العمل ..والتعاون فيما بيننا على ما فيه اخلري للجميع وما ينفع وطننا
ويعمل على رفعته.

فهد حممد اخل ّزي
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