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سيناريو :حيدر حممد الكعيب -العراق
رســوم :حـســـام الـكــنـانــي-العراق

ماذا يفعل
هؤالء األطفال
يف شارعنا
يا ترى؟

ملاذا تضايقون
اجلريان؟ إنها لعبة
مزعجة

هيا أسرع
باشعاهلا

حنن
ال نهتم
برأيك

يا إهلي إنها
مفرقعات

سوف
أشعل واحدة
أخرى

يبدو أنه
ال فائدة من
علي
الكالم معهم ّ
أن أجد ح ً
ال
آخر
ذهب قنرب اىل الشرطي يف
املنطقة وأخربه باملشكلة

ان املفرقعات تزعج الناس
وقد تؤذي َم ْن يستعملها
فأنصحكم أن ترتكوا هذه
اللعبة املؤذية
لن نفعل
ذلك مرة
اخرى

احلمد هلل
لقد جنحت
حبل املشكلة
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أعزائي األصدقاء ،السالم عليكم ورمحة اهلل
لقـد حـل بنـا فصـل الصيـف ،وهـو مـن الفصول
املهمـة يف بلادي اجلميلة ،ففيه تنضج كثري من احملاصيل الزراعية
لنسـتمتع بطعـم الفاكهـة اللذيـذة ،كمـا أنـه يف هـذا الفصـل حتل
العطلـة الصيفيـة اليت منرح فيها ونسـتمتع باأللعـاب النافعة وقد
يسـافر بعضنـا مـع أهلـه اىل بالد أخـرى للسـياحة أو لزيـارة املراقد
املقدسـة أو للّقاء باألقربـاء األعزاء.
صحيـح أن فصـل الصيـف يف العراق احلبيب حار جـداً ،ولكنين ال
أهتـم لذلـك كثيراً ،إذ أنين أتالفـى ذلك بأن أمارس السـباحة يف
احلـوض الـذي اشتراه يل أبي ووضعـه لنا يف املنزل ،فهـو يوفر يل
وألخوتـي املتعة والبرودة وجيعل أجسـامنا رياضية وصحية.
لـذا انصحكـم أن جتربـوا السـباحة يف فصـل الصيـف فانهـا ذات
فوائـد عديـدة يف الصيـف ،ولكـن جتنبـوا السـباحة يف األنهـار
ألنهـا غير آمنـة لكـم ،فاختـاروا
السباحة يف املسابح اخلاصة
أو األحـواض املنزليـة..
ودمتم ساملني.
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لالتصال بنا 07601854446 :
www.qanbar.com
info@qanbar.com
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اعداد :سراج اجلراد-سوريا

رسوم:حممد رامز-سوريا
صاحب التاجر

َ
أصحاب ِه بتجار ٍة له على
أحد
أن
أرا َد تاجر ْ
يرسل َ
ِ
َّ
أن يعطيه َ
وجه َز
األرباح،فاتفقا على ذلك،
ثلث
َّ
َّ
ظهر
البضاعة وبدأَ بتحمي ِلها على
اجر
ِ
ِ
الت ُ
هلل قائ ً
ال
فن املسافر ِة ،وأوصى
صاحب ُه بتقوى ا ِ
الس ِ
ُّ
َ
معة
الح
له«:جتم َّل
والس ِ
ِ
بالص ِ
واألمانة ُّ
دق َّ
ِّ
والص ِ
َّ
َّ
بةَّ ،
الغربة ،وفيها
األخالق يف
عم
ُ
ِ
الط ِّي ِ
فإنها ِن َ
ُ
زق».
الر ِ
الربكة يف ِّ
وصل وبدأَ
َ
بعرض
احب بتجار ِت ِه ،وملا
َ
ِ
الص ُ
انطلق َّ
فأع ِج َب بها ُ
البلد
أهل
بضاعت ِه
ِ
ِ
ِ
واإلعالن عنهاُ ،
َّ
فحقق أرباحًا كبريًة مل
كثرياً واشرتوها كلها،
ِّ
متوق ً
ستعد للعود ِة إىل بلد ِه.
عة ،بدأ َي
تكن
ُّ
ْ
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بدأَ َّ
ْت
تعب َت
يطان
الش
يوسوس ُ
وحتمل َ
لهَ :
ُ
َّ
«أنت َم ْن ْ
ُ
ٌ
وإن َ
قليل».
األرباح
ثلث
فر
وخماطر ِهَّ ،
ِ
الس ِ
َ
ِ
متاعب َّ
َه َّ
َ
َ
استقبال،
أمجل
اجر
احب واستقبل ُ
الص ُ
ٍ
وصل ّ
الت ُ
َ
ُ
األرباح
نصف
سآخذ
احب:
الص ُ
ِ
وعلى الفو ِر قال ّ
َّ
فرد َّ
اجر:
فر
لت
حتم ُ
وخماطر ُهَّ ،
الس ِ
ألنين َّ
أعباء َّ
َ
الت ُ
َ
ولكنَّنا َّاتفقنا على ُّ
لث؟!
الث ِ
ولكن ُّ
الث َ
يناسب
لث ال
أنس،
َّ
ُ
الص ُ
َ
أجاب ّ
احب :مل َ
فقال َّ
َ
واعلم
بأس،
اجر :ال
ُجهدي وعملي،
ْ
َ
الت ُ
بعد اليومَّ ،إن َ
َّأن َ
يف
ك
لست
ك َ
كالس ِ
بصاحب يل َ
ٍ
َّ
اإلمام
وصدق
أثر ُه،
منظر ُه
حيسن
املسلول،
َ
ُ
ُ
ُ
ويقبح ُ
ُ
االنقالب».
سريع
األصحاب
«شر
ُ
ِ
ِ
علي عندما قالُّ :
ٌّ

َظ َه َر ْال َف َسا ُد ِف ْالبَِّ َو ْال َب ْحِر ِبَا َك َس َب ْت
َأ ْيِدي َّ
ُذ َ
يق ُهم َب ْع َ
ض َّالِذي َعِمُلوا
اس ِليِ
الن ِ
َر ِجعُو َن
َل َعَّل ُه ْم ي ْ
ا لر و م 4 1 /

اعــداد :طالــب ّ
شــب -العراق

رسم :انطالق حممد علي-العراق

ك ُق ْل َت َو َق ْو ُل َ
اللهمَإِ َّن َ
ك
احل ُّقَ :
َ
(ظ َه َر ال َفسا ُد ِف
الب َوال َب ْح ِر ِبا َ
ك َس َب ْت
َ ِّ
أَ ْي ِدي َّ
اس).
الن ِ
َف َأ ْظ ِه ِر ال ّل ُه َّم َلنا َو ِل َّي َ
ك
َوا ْب َن ِب ْن ِت َن ِب ِّي َ
ك املُ َس ّمى
اس ِم َر ُسو ِل َ
ك َح ّتى
ِب ْ
الباط ِل
ال َي ْظ َف َر ِب َش ٍْي ِم َن ِ
إِ ّ
ي َّق َ
احل َّق
ال َم َّز َق ُه َو َ ِ
ي ِّق َق ُه.
َو ُ َ
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إعداد :خولة علي حممد -سوريا

النملةوالعسل

حكاية من الرتاث األرمين
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رسوم :مهند حسن-العراق

يف أحد األيام الشمسية خرجت النمالت النشيطات
صباحًا جلمع حبات احلنطة من احلقل ،وبينما
كن ذاهبات للحقل الحظن وجود بركة صغرية
ّ
سريهن ما
طريقهن فالتففن حوهلا وتابعن
يف
ّ
ّ
عدا منلة صغرية قالت يف نفسها :أشم رائحة حلوة
مل ال أتذوقها قلي ً
البكةَ ،
ال وأحلق
منبعثة من هذه ِ
بصديقاتي بعدها.
توقفت النملة الصغرية وتذوقت الربكة فتبني هلا
أنها بركة من العسل.
أعجبها الطعم كثرياً فقالت :ال بأس سأحلق
بصديقاتي فيما بعد فأنا أعرف الطريق جيداً،
سآكل املزيد من العسل.
وبعد قليل قررت اللحاق بصديقاتها وسارت مبتعدة
قلي ً
ال عن الربكة لكنها قالت يف نفسها :ستشع
تتبخر عند
الشمس بشدة على الربكة وسوف
ّ
عودتنا ،ورمبا تأتي منالت أخرى وتأكل كل العسل.
علي أن أبقى قلي ً
ال وأستمتع بالعسل ،ما يزال اليوم
ّ

الطمع يسبب كثرياً من املشاكل يف احلياة
يف أوله ،سأحلق بباقي النمالت فيما بعد.
وهكذا بقيت النملة قرب الربكة تأكل وتأكل
حتى انتفخ بطنها وقرب غياب الشمس
فقررت اللحاق بصديقاتها.
همت بالسري مل تستطع بسبب
وعندما ّ
امتالء بطنها بالعسل.
حاولت مرة تلو املرة ولكن دون جدوى ،إىل
أن غابت الشمس وعادت النمالت النشيطات
كل منلة حتمل حبة قمح فصارت تستغيث
وتصرخ :ساعدوني...ساعدوني أنا ال أستطيع
السري.
لكن النمالت مل يكن باستطاعتهن محلها
مع حبات القمح وكان البد من تضحية
فكرن
إحداهن بعمل يوم كامل إلنقاذها
ّ
قلي ً
ثم قررن .
ال ّ

أكربهن :لن ندعك تبيتني هنا
قالت
ّ
وحدك يف العراء ليلية كاملة سنبقى معك
ولكن لكي تعريف أهمية العمل واإلخالص
عليك غداً أن حتملي
فيه وعدم الطمع
ِ
حبيت قمح بد ً
ال من واحدة.
فرحت النملة الصغرية وقالت :أعتذر
منكن مجيعاً ،هذا عقاب مناسب لطمعي
ّ
وتساهلي يف العمل.
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أكبر حبة
قرنابيط:

إعداد :خولة علي -سوريا
تصميم :شريف محمود-مصر

مثلث برمودا:
هـــي منطقـــة حكيـــت حولهـــا كثيـــرًا
من األســـاطير ،تقـــع في احـــدى مناطق
المحيط األطلســـي تحدهـــا بعض الجزر
القريبة من شـــواطئ امريكا الشـــمالية،
يقـــال أن كل ســـفينة أو طائـــرة تتعرض
للغـــرق عندما تمـــر بهـــذه المنطقة.

تمكن المزارع
بيتر من زراعة
أكبر ثمرة
قرنابيط تكفي
إلطعام أسرة
كاملة من 4
أشخاص لمدة
شهر .

نسر نباتي:

أطول زوجين في العالم:
حطـــم الثنائـــي الصيني مينـــج منج
وزو الرقم القياســـي ألطـــول زوجين
فـــي العالم حيـــث يبلغ طـــول الزوج
 236ســـم والزوجة  188ســـم

طرق تواصل :
البحيرة الخضراء:
تعد مـــن أغـــرب البحيرات فـــي العالم
حيـــث أنهـــا تجـــف وتصبـــح واد أخضـــر
رائع يصلـــح للتنـــزه يمتلىء باألشـــجار
والزهور وحين يذوب الثلج في الشـــهر
الخامـــس تصبح مـــرة أخـــرى بحيرة.

اكتشـــف العلمـــاء بـــأن العـــواء لدى الذئـــاب ليس
ضجـــة وإنما هـــي وســـيلة تواصل
مجرد إصـــدار
ّ
بين أفـــراد العشـــيرة الواحدة فعند ســـيطرة
مجموعـــة علـــى منطقـــة واســـعة تقوم
بالعواء لتبقي أفرادهـــا على اتصال
بينهـــا ويعـــد ذلـــك نظامـــً
غريبـــً لالتصال.

هـــو النســـر الملكـــي المعـــروف عنه
بعـــدم اإلفتـــراس علـــى الرغـــم من
قدرتـــه على ذلك ،فهـــو يتغذى على
الحيوانـــات الميتة وعندمـــا ال يجدها
فهـــو يقـــوم بتنـــاول النباتـــات كـــي
ينقذ نفســـه مـــن المـــوت جوعًا .

هرم الجيزة العمالق:
هو احد أهرام مصر الشـــهيرة ،يبلـــغ طوله 136م
بناه البشـــر منذ  5000ســـنة ،يعد من عجائب الدنيا
الســـبع نظرًا لضخامتـــه ،ألنه بني فـــي عصر يفتقر
فيه االنســـان الـــى األدوات الالزمة لبنـــاء مثل هذا
البناء العمالق.

وليمة للقرود:
فـــي تايالنـــد كل ســـنة يدعـــى  600قـــرد إلى
وليمة ضخمة من الفواكـــه والخضراوات في
يوم يعرف بيـــوم صيام « رامـــا» ويتم تقديم
 3000كيلـــو غرام مـــن الفواكه لهـــذه القرود.
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أﺻﺪﻗﺎﺋـﻲ اﻷﻋﺰاء ،اﺳﻤﻲ اﻟﻨﻌﺎﻣﺔ ،وأﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﻴﻮر
اﻟﻜﺒرية اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳـﻤﻜﻨﻬﺎ اﻟﻄريان ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻣﺘﻼيك ﻟﻸﺟﻨﺤﺔ..
ﻫﻴﺎ ﻟﻨﺘﻌﺮف أﻛرث ﻋﲆ ﺣﻴﺎيت
اعداد :فاطمة كريم-لبنان
رسوم :حسني رباعي-لبنان

ﻣﻮﻃﻨﻲ:

اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﲆ اﻷﺧﻄﺎر:

أن أرﻛﺰ ﺳﻤﻌﻲ ﻋﲆ ﺻﻮت ﺧﻄﻮات
ﺗﻌﻠﻤﺖ ﻣﻨﺬ ﺻﻐﺮي
ﺨﻄﺮة ،ﻓﺄﻧﺼﺖ إﻟـﻰ اﻟﺬﺑﺬﺑﺎت اﳌﻘﺒﻠﺔ
اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت اﻟ
ﺬر ،وأﺣﺎول اﻟﻬﺮب ﺑﻌﻴﺪا ً ﻧﺤﻮ اﻷﻣﻜﻨﺔ
ﻧﺤﻮي ﺑﺤ
اﻵﻣﻨﺔ.

ﻣﻮﻃﻨﻲ اﻷﺻﲇ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ واﻟﴩق اﻷوﺳﻂ.

ﻣﻬﺎرايت:

ﻴﺪ اﻟﺬي ميﺘﻠﻚ اﺻﺒﻌﺎن ﰲ ﻛﻞ ﻗﺪم،
أﻧﺎ اﻟﻄﺎﺋﺮ اﻟﻮﺣ
ت ﺑﺎﻟﺨﻄﺮ أرﻛﻞ ﺑﺴﺎﻗﻲ اﻟﻜﺒﻴـﺮﺗني
ﻓﺎذا اﺳﺘﺸﻌﺮ
اﺻﺎﺑﻌﻲ إﱃ ﺳﻼح أﺣﻤﻲ ﺑﻪ ﻧﻔﴘ
وﻳﺘﺤﻮل أﺣﺪ
وأﻃﻔﺎﱄ

اﻟﺘﻜﺎﺛﺮ:

ﺗﻀﻊ زوﺟﺘﻲ ﺣﻮاﱄ  ٦٠إﱃ  ١٠٠ﺑﻴﻀﺔ ،ﺗﻜﻮن اﻟﺒﻴﻀﺔ اﻟﻮاﺣﺪة
ﻛﺒرية ﺟﺪا ً ﻳﺼﻞ وزﻧﻬﺎ إﱃ  ١,٥ﻛﻠﻎ ،ﻻ ﺗﺤﺎول ﺣﻤﻠﻬﺎ ﻳﺎ ﺻﻐريي
اﻧﺘﺒﻪ! ﻓﺈن ﻛﴪﺗﻬﺎ ﺳﺘﻬﺎﺟﻤﻚ اﻟﻨﻌﺎﻣﺔ اﻷم اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎول ﺣامﻳﺔ
ﺑﻴﻮﺿﻬﺎ داﺋـامً.

ﴎﻋﺘﻲ:

ﻟﺠﺮي ﺑﴪﻋﺔ ﻛﺒرية ،ﻓﺄﻧﺎ ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻴﺎرة
ﻗﻮة ﺳﺎﻗﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪين ﻋﲆ ا
٥ﻛﻢ/ﺳﺎﻋﺔ ﳌﺪة ﻧﺼﻒ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ
إذ أﺳﺘﻄﻴﻊ اﻟﻌﺪو ﺑﴪﻋﺔ ٠

ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺧﺎﻃﺌﺔ:

ﻏﺬايئ:
ﺗﺘﻜﻮن وﺟﺒﺘﻲ اﳌﻔﻀ
ﻠﺔ
ﻣ
ﻦ
ا
ﻟﻨﺒ
ﺎﺗﺎ
ت
واﻟ
ﺰو
اﺣ
ﻒ
ﺑ
ﺎﻹ
ﺿﺎ
ﻓﺔ
إﱃ ﻛﺜري ﻣﻦ
اﻟ
ﺮﻣ
ﺎل
اﻟﺘ
ﻲ
ﺗ
ﺴـﺎ
ﻋﺪ
ين
ﻋ
ﲆ
ﻫ
ﻀﻢ
اﻟﻄﻌﺎم وﻃﺤﻨﻪ
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ﻳﻌﺘﻘﺪ اﻟﻨﺎس أﻧﻨﻲ أﺿﻊ رأﳼ ﰲ اﻟﺮﻣﺎل ﺑﺴﺒﺐ
اﻟﺨﻮف ،ﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﺧﻄﺄ ،ﻓﺎﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أين
أﺣﻔﺮ ﰲ اﻷرض وأﺿﻊ ﺑﻴﻮﺿـﻲ داﺧﻞ اﻟﺤﻔﺮة،
وﺑني اﻟﺤني واﻵﺧﺮ أدﺧﻞ رأﳼ ﻟﻺﻃﻤﺌﻨﺎن ﻋﻠﻴﻬﺎ.

ﻋﻼﻗﺘﻲ ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن:

ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﻣﺮﻳﺤﺔ ﺟﺪا ً ،ﻓﺎﻹﻧﺴﺎن ﻳﺤﺮص ﻋﲆ
ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﰲ ﻣﺰارع ﺧﺎﺻﺔ إذ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻲ
ﰲ أﻣﻮر ﻋﺪﻳﺪة وﻣﻨﻬﺎ رﻳﴚ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺨﺪم
ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻮﺳﺎدات اﳌﺮﻳﺤﺔ.

وصلنا اىل
حديقة احليوانات
كم أحب زيارتها

وهذا هو النوع الثاني:
انها الزواحف اليت متتاز بأنها
حيوانات تزحف على
بطنها

لو كان األمر بيدي
لسميتها حديقة
احليوانات ّ
املركبة
لقد حدثتك سابقا عن
البكرتيا والطحالب وتلك من
الكائنات احلية البسيطة

ما هذه
التسمية الغريبة
يا فهيم؟

وما الذي مييز
احليوانات املركبة
عن الكائنات احلية
البسيطة؟

أجل ان هذه
احلديقة ال تعرض
للناس الكائنات
احلية البسيطة..
وهذا هو النوع الرابع:
انها الطيور اليت متتاز عن
باقي األنواع بامتالكها للريش
واملناقري

احليوانات املركبة
هي كائنات متعددة اخلاليا
حتتوي اجسامها على اجهزة
عديدة تساعدها على
حية..
البقاء ّ
وهذه احليوانات تقع يف
مخسة انواع سوف نشاهدها
يف هذه احلديقة...

وهذا هو النوع الثالث:
انها الربمائيات تقضي جانبا من حياتها
يف املاء وجانبا آخر على اليابسة

هذه هو النوع األول من
احليوانات املركبة :انها
االمساك وهي تعيش يف املاء
كما تعلم

واغلب هذه
احليوانات هلا فائدة
كبرية لنا ،فهي مصدر اساس
للحوم واحلليب البيض كما ان
جلودها وفروها يدخل يف
املالبس واحلقائب وغريها،
فشكر هلل على هذه
النعمة

وهذا هو النوع
اخلامس وهو أشهر
االنواع ،انها الثدييات
ومسيت بهذا االسم
ألن لديها اثداء ترضع
بها صغارها بعد أن
تلدهم

أحسنت يا
صديقي فهيم..
حنمد اهلل على
هذه النعمة
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شعر :سراج اجلراد
رسم :ضياء احلجار
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النملة والدعسوقة
متتلك النملة  antالطيبة ،حمال صغريا
تبيع فيه حبوب القمح ،Wheat grain
أما الدعسوقة  Ladybirdاحملتالة ،فتبيع
اخلضر والفواكه حليوانات الغابة.
جتمعت حيوانات الغابة Jungle animals

يصيح
Yell
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اعداد :حنان مهدي-اجلزائر

قرب دكان  storeالدعسوقة ،حتتج
على احتياهلا ،فقال القرد« :نراك
تزيدين األسعار  the pricesكل يوم،
هذا ظلم فلم نعد نقوى على الشراء!».
علي ديون  Debtكثرية
الدعسوقةَّ « :

يغسل
wash

رسوم :حسني رباعي -لبنان

فإن مل أرفع األسعار سأفلس!» ..هددها
األسد  the lionزعيم الغابة بأنه
سيغلق حملها إن استمرت بفعلتها،
فوعدته بالتوقف.
ذات يوم قدمت النملة لتشرتي رطال
من التمر ،لكن الدعسوقة باعتها ربع
رطل بثمن رطل ..وكون النملة خبرية
بشؤون البيع  sellingوالشراء ،فقد
تفطنت أن الدعسوقة ُتسر امليزان.

يزور
visit

قالت النملة « :اهلل يعاقبك باخلسارة
واإلفالس  failureألنك تقسطني يف
امليزان ،حملي مبارك ألني مل أفعل ذلك
يوما!».
ندمت الدعسوقة على فعلتها ،فابتعدت
عن االحتيال  swindleبعد أن تعلمت
أصول التجارة  Tradeمن النملة ،حتى
بارك هلا اهلل يف عملها ،وحلت مشاكل
حملها.

يستعمل
use
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قصص من بالد الرافدين
ملخص ما سبق :بعد أن ظهر الشروكَيون من ارض
الرافدين الطيبة شنو هجوما صاعقًا على جيوش
الظالم املعتدية وحطموا قوتها بسرعة،
ففر الباقون منهم بعيداً ،ثم بدأت اجساد
الشروكَيون تعود لألرض من جديد ..

احللقة األخرية

قصة :نعيم آل مسافر -العراق

سيناريو ورسوم :منصور البكري -املانيا

تقول األسطورة بأن العمالقة الشجعان عادوا اىل أرض الرافدين بعدما
أنقذوا سكان املدينة فأمتزجت اجسادهم بطني األرض

كان احلفيد مستمرا حبلمه اجلميل
وهو مازال نائما يف حضن جده

ويف أثناء حبث جنود قواتنا املسلّحة على ماتبقى من الغزاة
لتأسريهم وعلى اهل املدينة يف البيوت وحتت األنقاض
ألنقاذهم

دخل اجلندي مسرعًا وفتح الباب بقوة فتفاجأ اجلد
وحفيده بدخول ضوء أذهب ظالم املكان مع زوال اصوات
االطالقات يف اخلارج

سيدي يوجد رجل عجوز وطفل صغري ميكن يكون
املهدم
حفيده يف هذا البيت ّ
انقذوهم بسرعة وحبذر لكي التسقط
األنقاض عليهم

كما كانت املدينة التزال ملتهبة بنريان جيوش الدواعش الغزاة ،وكانت احلرب
ضدهم ال تزال قائمة

انتبه الطفل احلفيد من نومه وهو اليزال يعيش أجواء
حلمه اجلميل ،فصاح باجلندي..

عمو ..حنن رجال امللح والطني  ...حنن ولد امللحة
نعم يا ّ

يا إهلي ..من املؤكد إنك من الشروكَيني وقد جئت النقاذنا!
وشيئا فشيئا بدأت أصوات رجال اجليش العراقي الباسل تقرتب مع اصوات طائراتهم ودباباتهم ،لقد وصلوا ألنقاذ
األهايل املساملني وحترير مدينتهم الطيبة..

متت
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سأل املعلم :ما
سبب تسمية كوكب
املشرتي بهذا االسم؟
أجاب الطالب :ألن
لديه نقوداً كثرية
يشرتي بها حاجاته.
صاح خروف
صغري( :مياو مياو)
وملا سألته والدته
عن سبب ذلك ،قالت
بانه مصاب بفقدان
الذاكرة.

27

28

العدد أربعة واربعون

29

أحبتي اليوم سوف اروي لكم قصة
عن ذكاء احد القضاة وهي بعنوان:

القاضي والشجرة
اعداد :أمامة اللواتي -عمان
رسوم  :انطالق حممد علي -العراق

30
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ُيك�ى يف قدي�م الزم�ان أن رجلا امس�ه خلي�ل س�افر إىل بل�دة
جماورة لزيارة بعض أقاربه ،وقبل سفره التقى بصاحبه عند
ش�جرة تف�اح ،وترك لدي�ه أمواله أمانة.
وحين ع�اد م�ن س�فره رفض صاحب�ه أن يعيد
إلي�ه مال�ه .اش�تكى خلي�ل لقاض�ي البل�دة وقال
له :أيها القاضي اجتمعنا أنا وصاحيب عند
ش�جرة التف�اح قب�ل س�فري ،وه�و اآلن
ُينك�ر أني أعطيت�ه أموالي أمانة عند
تلك الشجرة.
فق�ال القاض�ي :أرج�و أن تع�ود مل�كان
الش�جرة وتفك�ر قليلا ،لعلك أعطيت
مال�ك لش�خص آخ�ر أو لعل�ك دفن�ت
مال�ك حت�ت الش�جرة ونس�يت ،وطل�ب
القاض�ي م�ن صاحب�ه أن ينتظ�ره يف
القض�اء.
جمل�س
ذه�ب خلي�ل ،وانش�غل القاض�ي
بقضاي�ا الن�اس ،ث�م التف�ت فج�أة
لصاح�ب خلي�ل وق�ال ل�ه :لق�د
تأخ�ر خلي�ل ،ه�ل تعتق�د أن�ه وص�ل
إىل م�كان الش�جرة؟ فق�ال صاح�ب
خلي�ل :ال أظ�ن ي�ا س�يدي القاض�ي،
فتل�ك الش�جرة بعي�دة م�ن هن�ا ،حينه�ا
ق�ال ل�ه القاض�ي :إذاً أن�ت تع�رف م�كان
الش�جرة جي�دا ،فهلا اعرتف�ت بذنب�ك
أيضا؟ فأدرك الرجل أن ذكاء القاضي
أوق�ع ب�ه ،ومل جيد مفراً من أن يعرتف
بوج�ود امل�ال لدي�ه.

فكرة ورسوم  :لينا الزيبق-سوريا

