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بيني وبينكم
او ُنوا َع َلى ا ْل ِب ِّر َوال َّت ْق َوى
َو َت َع َ
أعزائي األطفال
كلما جتدد اللقاء معكم  ،أشعر أنني أقرأ صفحة جديدة في كتاب املستقبل ،وأرى سربا من الفراشات
يحط فوق أوراقي ،يلون الكلمات ،كي تصبح الكلمة فراشة ملونة تطير لتحضن أحالمكم.
هل تعرفون سر جمال الفراشات؟ صحيح إنها كائنات رقيقة ،إال أن ما يجعلها أكثر جماال تلك
األلوان التي تتشكل منها ،أال ترون أن ألوانها تتشارك مع بعضها لتمنحها هذا اجلمال؟
أال ترون أن كل ما في الطبيعة ال يكون جميال إال إذا تشارك مع بعضه البعض.
وكما خلق اهلل الطبيعة متعاونة متشاركة كذلك خلق الناس مختلفني كي يتعاونوا ويتشاركوا ويتعارفوا
الل أَتْ َقا ُكم ِإ َّن َهَّ
يقول اهلل تعالى ( َوجعلْنَا ُكم ُشعو ًبا َو َقبا ِئ َل ِلتَعار ُفوا ِإ َّن أَ ْكر َم ُكم ِعنْ َد ِهَّ
الل َعلِي ٌم َخ ِبي ٌر )
َ َ
َ َ ْ ُ
َ
ْ
َ ْ
فاهلل سبحانه وتعالى أوصانا بالتعاون ،وأوصانا مبحبة اآلخرين كي تستمر احلياة.
فاحلياة ال تكون إال إذا تعاون البشر بني بعضهم البعض على احملبة ،واخلير ،والبر والتقوى ،ويجب
ان يكون هذا التعاون منطلقا من قيم احملبة ،واألخالق احلسنة ،لتكون احلياة أجمل ،تنعم باألمان
والسالم.
وأنتم أيها األطفال يجب أن تتعاونوا مع بعضكم البعض ،وأن تتشاركوا ألن العمل الذي يتشارك فيه
اجلميع هو العمل املثمر ،وهو العمل الذي يبقى خالدا.
بالتعاون نصبح أقوى ،ونصبح أجمل،ونصبح أكثر عطاء ،ونبني عاملا ميد فيه اجلميع يد التعاون
لآلخر ،ألن التعاون عطاء ومحبة وسالم .وهذا ما أوصانا به نبينا الكرمي صلى اهلل عليه وسلم حني
قال «ال يُؤمِ ُن أح ُد ُك ْم حتَّى يُ ِح َّب ألخيه ما يُ ِح ّ ُب لنفسه» ألن هذا احلب هو الذي يزرع في نفوسنا
قيمة التعاون ومحبة احلياة.

قال اهلل تعالى في كتابه الكرمي :

{ َو ُق ْل َر ِ ّب ِز ْدنِي ِعل ْ ًما}

زدني ِعلما

زدن���ي ِعلما زدن���ي علما
بالعلم أرى العالَم أجم ْل
أب��ن��ي ص��رح��ا للمستقب ْل
ب��ال��ع � ِل��م أن���ا أب��ن��ي حلما
***
زدن��ي علما أصبح أكب ْر
بالعلم أن���ا أع���رف أكث ْر
أب���ن���ي أب���ن���ي ل�لإن��س��ان ْ
أرف����ع ل��ل��م��ج��د ال��ب��ن��ي��ان ْ
زدني علما أصبح أسمى
***
أكتب
زدن���ي علما أق���رأ
ْ
يصعب
أمشي مهما طريقي
ْ
ب��ال��ع��ل��م ي��ع��ان��ق��ن��ا النو ُر
ف��ال��ع��ل��م أم������ا ٌن وس�����رو ُر
زدني علما زدني علما
عامر الدبك

قال اهلل تعالى ج َّل جالله:

{ َو ّ ُ
الش َه َداءُ ِعنْ َد َر ِ ّبهِ ْم لَ ُه ْم
أَ ْج ُر ُه ْم َونُو ُر ُه ْم}

طوبى لهم
طوبى لهم

طوبى لهم

ه���م داف���ع���وا ع���ن ع����زة األوط������ان ِ
���زم ه���ج���م���ة ال�����ع�����دوانِ
ردوا ب����ع� ٍ
ل��ه��م ج���ن���ان اخل���ل���د وال�����رض�����وان ِ
ألن�������ه�������م أح�������ب�������ة ال�����رح�����م�����ن
طوبى لهم طوبى لهم
***
م������ات������وا ل����ك����ي ي���ح���ي���ا ال�����وط����� ْن
ف���������������ي ع�������������������زة وإب������������������������ا ْء
أرواح�����������ه�����������م ك�������ان�������ت ث����م����ن����اً
وع��������ن��������د رب��������ه��������م أح��������ي��������ا ْء
طوبى لهم طوبى لهم
***
قلب
أس��م��اؤه��م م��ح��ف��ورة ف��ي ك��ل ْ
درب
ص���وره���م م��رف��وع��ة ف���ي ك���ل ْ
أرواح��ه��م تطير حولنا كما احلما ْم
ت���ظ���لّ���ن���ا ب���ح���ب���ه���ا ك���م���ا ال���غ���م���ا ْم
ب����ي����ت
ذك����������راه����������م ف��������ي ك��������ل
ْ
��ت
ض���ح���وا ل���ك���ي ت��ب��ق��ى ال���ك���وي� ْ
أرض العطاء والسال ْم
دعاء كيروان

وجد
جد
من َّ
ْ
قاموس هويتي
تعاون
�أعزائي الأطفال �إن كلمة تعاون تعني ت�شارك
طرفني بني بع�ضهما البع�ض ،فالتعاون اليكون
�إال بني طرفني ،لأن��ه يقوم على الت�شارك،
وجاء يف القامو�س تعاون يتعاون تَعا َو َّنا� :أي
�أَعان بع�ضنا بع�ض ًا.
و يكون التعاون بني الأفراد ،ك�أفراد الأ�سرة
الواحدة ،والأ�صدقاء ،و يكون بني اجلماعات
كالتعاون بني الأ��س��ر� ،أو بني اجل�يران  ،و
يكون التعاون �أي�ضا بني النا�س يف املجتمع
ال��واح��د ،من �أج��ل اجن��از الأع �م��ال ،ب�شكل
جيد ،فكل فرد يف املجتمع يحتاج الآخر من
�أج��ل �أن يكون املجتمع مت�ضامنا متحابا،
وي�ك��ون ال�ت�ع��اون اي�ض ًا ب�ين امل�ؤ�س�سات يف
املجتمع الواحد� ،أو بني الدول كما هو احلال
يف جمل�س التعاون اخلليجي الذي يتكون من
�ست دول عربية تطل على اخلليج العربي
وهي (دول��ة الكويت و الإم��ارات والبحرين
وال�سعودية و�سلطنة عمان وقطر) والذي
ت�أ�س�س يف  25مايو  ،1981ويعد هذا املجل�س
هو �صورة للتعاون بني ال��دول العربية من
�أج��ل �أن تكون �أك�ثر ق��وة ،و�أك�ثر عطاء ،من
�أجل حياة �أف�ضل للإن�سان العربي.

العرب
قالوا يف �أمثال ِ
التعب
(من ج� َّ�د وج� ْ�د ) بعد ِ
درب و�صال
م��ن � �س��ار ع�ل��ى ٍ
ي �ح �م��ل يف ع �ي �ن �ي��ه الأم�ل��ا
ازرع خ �ي�را حت �� �ص��د خ�يرا
واح �م��ل يف عينيك الفجرا
ن� �ع� �م ��ل ن� �ع� �م ��ل ب��ت��ع��اون��ن��ا
ن �ب �ن��ي غ��دن��ا ن �ب �ن��ي الوطنا
«�سهري رجب »

تغريدات
اإلنسان يحت
اجيإلى أخيه اإلنسان ولكل
إن �س �ان دوره
اإلنسان أن ينف �جز احل� �ي ��اة ،فاليستطيع
كل شيء مبفرده.
التعاون يعلمنا
ننجز أعمالنا أن نحب اآلخ��ري�ن ،وأن
بشكل أفضل
الي�
ب س�ت�ط�ي��ع ال �ط��ائ��ر أن يحلق
جناح واحد.

بدون الزه
جتني العسرةلال تستطيع النحلة أن

التعاون بين
الكائنات الحية
��ة ِفي
�ن َد َّاب ٍ
(و َم��ا ِم� ْ
قال اهلل تعالة في كتابة الكرمي َ
ُ
َ
اّ
م ٌ َأ ْم َث ُال ُك ْم َما
أ
ل
اح ْي ِه ِإ
مَ
ير ِب َجنَ َ
الأْ َ ْر ِض َو اَل َط ِائ ٍر َي ِط ُ
ون)
اب ِم ْن َش ْي ٍء ُث َّم ِإ َلى َر ِ ّب ِه ْم ُي ْح َش ُر َ
َف َّر ْطنَ ا ِفي ال ِْكتَ ِ

ل�ق��د خ�ل��ق اهلل ال�ك��ائ�ن��ات وج�ع��ل ل�ك��ل ك��ائ��ن ح��ي م��ن نبات
وحيوان وإنسان دوره في احلياة ،فكما أن اإلنسان يتعاون
مع اإلنسان من أجل أن تكتمل احلياة ،ونعمر كوكب األرض،
كذلك هناك تعاون بني النباتات ،إذ مينح كل نبات للنبات
اآلخر ما يحتاجه ويجعله يستمر في احلياة ،وكذلك هناك
تعاون بني بعض احليوانات وبعض النباتات ،كما أن هناك
تعاون ًا بني كائنات حية ال نراها بالعني املجردة كالتعاون بني
أنواع من البكتريا يستفيد منها النبات واحليوان واإلنسان،
فمثال هناك نوع من التكافل والتعاون بني الفطر وجذور
بعض النباتات كأشجار البلوط ،والصنوبر .حتى أن بعض
ال�ن�ب��ات��ات ميكن أن تتحد م��ع بعضها ك��ي تتعايش وحتمي
بعضها البعض  ،كما هو ذلك في البقع الرمادية أو اخلضراء
التي غالبا ما نراها على الصخور وجذوع الشجر حيث تألف
ه��ذه البقع م��ن فطر وطحلب متحدين ،وذل��ك ألن الفطر
ال يستطيع أن ينتج طعامه اخل��اص .فيمد خيوطا بالغة
يطوق بها الطحلب الذي يستخدم التخليق الضوئي
الصغر ِ ّ
ليصنع مركبات سكّ رية .فترشح بعض هذه املواد السكّ رية من
الطحلب فيمتصها الفطر .أما الطحلب فينتفع بالرطوبة
التي حتميه من الشمس احملرقة.
وكذلك هناك الكثير من احلشرات والديدان تقوم على حتويل
امل� ��واد ال�ع�ض��وي��ة وتفكيكها م�ث��ل األوراق ال�ي��اب�س��ة وفضالت
احل �ي��وان��ات ح�ي��ث تستخلص منها ال�ن�ت��روج�ين وحت��ول��ه إلى
تغير الكربون
أشكال متتصها النباتات .كما أن هذه العضويات ِ ّ
أيضا إلى ثاني أكسيد الكربون وغيره من املركّبات التي حتتاج
إليها النباتات في التخليق الضوئي.
وك��ل األطفال يعرفون التعاون والتكافل بني الزهرة والنحلة
فعندما حتط النحلة على الزهرة ،حتصل على الرحيق وغبار
ال� ّ َ�ط� ْل��ع ،فيما حتصل ال��زه��رة على ذ ّرات م��ن غ�ب��ار ال� ّ َ�ط� ْل��ع من
براعم أخرى تنتمي إلى نوع األزهار نفسها .وهذا التعاون يتيح
للزهرة أن تتكاثر.
ج�م�ي��ع ه ��ذه األم �ث �ل��ة ج ��زء ي�س�ي��ر م��ن ال �ت �ع��اون وال �ت �ك��اف��ل بني
الكائنات احلية ألن احلياة كلها مبنية على التعاون والترابط
والتكافل من أجل أن تستمر احلياة.
«دونا منذر»

هويتي ديني
عمل
�إذا ما قمنا يف ٍ
فبـــا�ســم اللــــه
يبد ُ�أ عندنا ُ
العمل
وبا�سم اللــــه
رب عندنا ال ُ
أمل
يك ُ
وبا�سم اللــــه
ال�س ُبل
ت�صفو عندنا ُ
>>>
�إذا مننا
فبـــا�ســم اللــــه
ُ
النوم
نبد�أ رحل َة ِ
�إذا قمنا
فبـــا�ســم اللــــه
ُ
اليوم
نبــــد�أ رحل َة ِ
وبا�سم اهلل ن� ُ
أكل ثم نحم ُد ُه
ون�شرب ثم نحم ُد ُه
ُ
النعم
ون�شكر ُه على ِ
ُ
تعب
ونعمل دومنا ٍ
ونعبد ُه
�سفر
يباركنا �إذا كنا على ِ
ويحمينا من اخلطر ِ
فبا�سم اللــــه
ي�صبح در ُبنا �أخ�ض ْر
ُ
وي�صبح حل ُمنا �أن�ض ْر
ُ
ومن�شي يف رعايته
فيهدينا �إىل اخلري ِ
فبا�سم اهلل با�سم اهلل با�سم اهلل

