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أعزائي األصدقاء، السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته..
كلما خرجت اىل الشارع كنت أالحظ جارنا العم )خالد( يغسل سيارته 

أو يرش باب منزله باملاء، وهو أمر طبيعي، ولكن األمر الذي مل يكن 
يعجبين هو انه كان يرتك املاء جيري يف الشارع بعد ان ينتهي من 

استخدامه من دون أن يغلق احلنفية.
كما كنت األحظ أن مرّبدة اهلواء اخلاصة بهم واملطلة على الشارع 

خالية من طّوافة مما يسبب جريان املاء منها اىل الشارع بعد امتالئها.
كنت منزعجا من هذه احلالة ألنين أعلم انه ال جيوز تبذير املاء بهذا 

الشكل، ولكنين كنت اخجل من التحدث مع جارنا حول هذه املسألة.
ذات يوم جاءتين فكرة مجيلة، فاشرتيت قطعة كبرية من ورق 

الكارتون وكتبت عليها خبط واضح حديث الرسول)صلى اهلل عليه وآله( 
الذي يقول: )ال إسراَف يف املاء ولو كنَت على نهٍر جاٍر(. وعّلقت القطعة 

على جدار منزلنا لكي يراها مجيع الناس .
ويف اليوم التايل شاهدت العم )خالد( وهو يصلح طوافة املربدة، 

والحظت أنه صار ُيغلق حنفية املاء بعد أن ينتهي من استخدامه، 
وعندما شاهدني سلم علّي وقال: شكرًا لك يا )قنرب( لقد نّبهتين إىل 

أمٍر مهم فعاًل.
وهكذا عليكم يا أصدقائي أن تنصحوا اآلخرين بعدم اإلسراف يف 

استخدام املاء، ألنه نعمة عظيمة من اهلل تعاىل ال جيوز اهدارها .
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لنشر صور ورسوم وأماني االصدقاء
يرجى ارسال الصورة واملعلومات على 
صفحة )مجلة قنبر ( في الفيس بوك 

دمييت
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السوق  اىل  ماشيا  الفقري  علي  ابو  خرج 
فمّر عليه جاره سليم صاحب املخبز، فسأله 
دينًا  مثنه  وجيعل  خبز  قرص  يعطيه  أن 
املال  ميلك  ال  ألنه  بعد  فيما  له  يسّدده 

حاليًا.
قرر صاحب املخبز أن يساعد جاره أبا علي، 
فعزل كيسًا من الطحني وقال له: هذا الكيس 
لك جمانًا، وكلما جئت إيّل سأخبز لك منه 
ابو علي كثريًا على  اقراصًا جمانًا، فشكره 

احسانه .
وكلما جاء ابو علي الفقري اىل املخبز، صار 
سليم ينادي مساعده يف املخبز قائال: اعطي 

من  صنعناه  الذي  خبزه  علي  ابا 
الكيس الذي أعطيته له جمانًا. 

الكالم  هذا  من  وخيجل  يسمع  علي  أبو  فكان 
امام الناس، حتى صار حديث كل الناس.

ويف يوم من االيام جاء أبو علي الفقري اىل 
احلبوب  تاجر  رآى  عجيبًا،  شيئًا  ورأى  الدكان 
يصيح على سليم اخلّباز ويقول له: أال تستحي 
أن  أال تعلم  الفقري؟  ابي علي  وأنت متن على 
األجر  تضيع  بالصدقة  التفاخر  وكثرة  املّن 

عند اهلل.. لكيّن سوف أعّلمك درسًا لن تنساه.
سليم  على  عطفت  انا  الناس  أيها  صاح:  ثم 
اخلّباز واعطيته طحينًا جمانًا حتى صار قادرًا 
على شراء الطحني .. وهنا أحس سليم باخلجل 
وشعر بشعور أبي علي فاستغفر اهلل على فعلته 
تلك وقرر أن ال مين باإلحسان على 

أّي أحد من اآلن فصاعدًا.

صحابّي جليل كان حيب اإلمام عليًا)A( كثريًا، 
وقد شارك مع اإلمام يف حروبه كلها وكان نعم 
الصابر املجاهد فيها، وقد دعا له اإلمام ومدحه 
ر قلبه بالتقى واهِده إىل  ذات يوم فقال: »اللهّم نوِّ

صراط مستقيم، ليت أّن يف جندي مئة مثلك«. 
وقد قال اإلمام الكاظم)A( يف فضله: إذا كان 
بن  علي  حواري  أين  مناٍد:  ينادي  القيامة...  يوم 
أبي  طالب)A( وصّي حمّمد بن عبد اهلل رسول  
اهلل ؟ فيقوم عمرو بن احلمق اخلزاعي وحمّمد 

التّمار موىل بين  بن أبي  بكر وميثم بن حييى 
أسد وُاويس القرني«.

وبعد استشهاد االمام علي)A( حاول عمرو أن 
خيفي نفسه من معاوية بن أبي سفيان ألنه كان 
جيربه  لكي  زوجته  معاوية  فسجن  قتله،  يريد 
فامسكت  ذلك،  اىل  فاضطر  نفسه،  تسليم  على 
فمضى  هـ   50 سنة  قتلوه  ثم  معاوية  به شرطة 

لربه شهيدًا خملصًا رضوان اهلل تعاىل عليه.
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األرياف  إحدى  يف  يعيش  كلب  هناك  كان 
قد  الكلب  هذا  وكان  اجلميلة..  العراقية 
اعتاد على أن ُيفزع كّل شخص مير بالقرب 
رأى شخصًا يسري  فاذا  من بستان صاحبه، 
بهدوء،  اخللف  من  يلحقه  البستان  قرب 

فاذا اقرتب منه نبح بشدة وهامجه وعضه.
 لذلك اضطر صاحب الكلب بتعليق جرس 
قرب  مير  من  كل  يشعر  لكي  رقبته  حول 
أن  الكلب  أراد  حال  يف  بوجوده،  البستان 
يقرتب منهم بهدوء ليهامجهم كما يفعل 

كّل مرة.
 شعرالكلب بالسعادة وراح يتفاخر باجلرس 
وصار ميشي و هو يرن به يف مجيع الشوارع 

و االسواق. 
ملاذا  عجوز:  كلب  له  قال  األيام  أحد  يف  و 
تظهر كل هذا التفاخر بنفسك؟ إن اجلرس 
أبدًا،  للتفاخر  يدعو  رقبتك ال  الذي حول 
بل هو اشارة للخزي وسوء السمعة لكي يسمع 
الناس ويتوخوا احلذر منك ويقولوا  صوته 

عنك أنك كلب مسعور و مريض.

ال خري يف الشهرة اليت تأتي من سوء السمعة إعداد ورسوم: مهند حسن/العراق

الّسمعة الّسيئة
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 سيناريو :حيدر حممد الكعيب/العراق 
رسـوم : حسـام الكـناني/العراق

اليوم يهطل 
املطر بغزارة.. 

يالسعادتي

ال تقل ذلك يا 
بسيط، فاملطر 
مفيد جدًا للحياة

انه يسقي األشجار 
وميأل األنهار ويقلل 

من حرارة اجلو 
ويغسل اهلواء من 
األتربة واألوساخ

وما هي فائدته يا 
صديقي العزيز؟

وما الذي يدعو اىل 
السعادة، سوف يبتل 

كل شيء

وكيف يتكون املطر 
يا ترى؟

فالشمس تبخر مياه 
االنهار والبحار فتتكون 

من البخار الغيوم.

واألمر متامًا يشبه ما حيدث يف قدر الطبخ، فاملاء 
يسخن فيه فيتحول اىل خبار وعندما يصطدم 

بالغطاء البارد يتكاثف ويتحول اىل قطرات ماء 

يتكون املطر بطريقة التبخر 
والتكاثف يا فهيم..

. فاذا اصطدمت 
الغيوم بهواء بارد 

تكاثف البخار 
وحتول اىل ماء 

ينزل على شكل 
مطر 

مرحى مرحى 
للمطر.. لقد أصبحت 

أحب املطر
إذن دعنا نشكر اهلل 
تعاىل على نعمته 

العظيمة هذه
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طبقنا اليوم )اقراص بطاطا 
مقرمشة ( ولصناعتها حنتاج 

اىل: بطاطا مسلوقة نصف سلق 
وبيضتني ومسحوق اخلبز اجلاف 

وملح وفلفل اسود وزيت

نقّطع البطاطا على شكل
 أقراص، ونسّخن املقالة على النار 

ونضع فيها الزيت، وخنفق البيض بعد 
أن نضيف اليه امللح والفلفل 
ونغمس االقراص  يف البيض

 املخفوق 
بعدها نغمس البطاطا 

مبسحوق اخلبز ونقليها بالزيت 
ونرتكها حتى حتمر، ثم نصّفها يف 

صحن ونزّينها بالكرفس املفروم 
وبالعافية 

ول���دت الش���هيدة آمنة بن���ت آية اهلل الس���يد حيدر الص���در عام 
1937م يف مدين���ة الكاظمي���ة،  تعلم���ت الق���راءة والكتاب���ة يف 

البيت على يد والدتها فكانت أمها هي املعلم األول هلا، حتى 
متكنت من كتابة الشعر يف السنوات املبكرة من عمرها.

 وكان���ت آمن���ة الص���در حريصة على تثقيف نفس���ها 
ثقاف���ة إس���المية رفيع���ة، س���واء يف مراح���ل حياتها 

األوىل أم ف���رتة م���ا قبل استش���هادها. 
 كتب���ت يف جمل���ة األضواء ال���ي يصدره���ا مجاعة من 

العلماء يف النجف األش���رف ومل تكن تنشر إال الكتابات املتميزة 
فقط، ,وكانت من اول اللواتي كتنب القصة االسالمية اهلادفة وهلا 

العديد من الكتب املطبوعة الي نالت استحس���ان الناس.
 عمل���ت آمنة الصدر مش���رفة عل���ى جمموعة من امل���دارس الديني���ة للفتيات يف 
الكاظمية املقدس���ة، وبقي���ت على نهجها هذا اىل أن استش���هدت مع اخيها آية اهلل 
الس���يد حممد باقر الصدر على يد الطاغية صدام، فرحم اهلل الش���هيدة السعيدة 

الي ترّبت على نهج االس���الم وماتت يف س���بيل مبادئه .

صديقي العزيزة السالم عليكم ورمحة  اهلل
 احلفاظ على األس���رار صف���ة مهمة, فعندما 
تعرفني س���راً عن اح���دى صديقات���ك فعليك 
ع���دم افش���اءه مطلق���ا ألن���ه ملك لغ���رك وال 
ميكن���ك التص���رف بأم���الك غرك م���ن دون 

اذنهم.
واهلل سبحانه حيب االنسان األمني , واجلميع 
حيبون م���ن حيف���ظ االس���رار وال يتدخل يف 

اآلخرين. شؤون 
ان افش���اء األس���رار ق���د ُيس���بب كث���راً م���ن 
املشاكل لك ولغرك، فتصبح الثقة مفقودة 
بني الناس.. لذلك نصيحي لك »كوني بئرا 

إذا القي فيه الس���ر فل���ن جيده أحد«.
ودمت خبر وعافية.

إعداد: نادية غازي/العراق
رسوم: أمحد حافظ/مصر
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ماما انظري إىل 
هذه الدمى ارجوك اريد 

واحدة
آه ما امجل هذه 

الكرة , اريد واحدة 

لديك كثر من 
األلعاب، كّفي عن 

الطلبات

ماما أريد من هذه 
احللوى.. وأيضًا اشرتي 
لي من هذا البسكويت 

اللذيذ

ال بد أنها صدعت 
رأسك بطلباتها

عزيزتي كان عليك 
أن ال تكثري الطلبات 

أمام الناس لكي ال 
حترجي ماما

بالطبع فاألم حتب 
ابنائها وتتمنى ان 

تسعدهم دائما
حسنًا يا فضة 

سأمسع كالم ماما ولن 
أكثر من الطلبات

 مرة أخرى

وهل ستأخذني 
معها إن مل أفعل 
ذلك مرة أخرى

يا فضة إذا 
بقيت دالل على هذا 

احلال لن أصحبها  اىل 
السوق ثانية

ولكنك يا ماما مل تشرِت 
لي ما طلبته منك؟! 

طلباتك كثرة
وال ميكن أن اشرتي لك 

كل شيء

 دالل لدي مشرتيات 
للبيت ال تتعيب رأسي بطلباتك، 

سأشرتي لك فيما بعد

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

تمت

وعند الوصول 
إىل املنزل
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أنا إمسي )منطاد( 
    AIRSHIP

أنا إمسي )حنلة(
      BEE

أنا إمسي )آلة تصوير(
      CAMERA

أنا إمسي )غزال(
      DEER

مدينة الفواكه

يف مدينة الفواكه، تعيش الكثري من 
مثار الفاكهة اللذيذة .

تتعاون الفواكه يف العناية مبدينتها 
 Grapes اجلميلة، فتقوم مثار العنب

والتفاح Apples دوما بتنظيف 
الطرقات والشوراع من األوساخ، وتشرف 
فاكهة الربتقال Orange على العناية 

باألشجار فتسقيها باملاء وتقلمها.

 Strawberries وتتوىل مثرة الفروالة
إدارة املدرسة يف املدينة.

متلك مثرة الكرز cherries حافلة 
مجيلة فتوفر حافلتها خلدمة النقل، 

 Peache بينما متلك مثرتا اخلوخ
واإلجاص pear مطعمًا لتقديم الطعام 

الشهي الذي يأكل فيه اجلميع.
 أما مثرة الليمون Lemon فتصنع 

احللوى املنزلية والقهوة اللذيذة لسكان 
املدينة.

يف عيد الفواكه fruits، قرر اجلميع  
أن حيتفلوا يف حديقة املدينة لتكريم 

أكثر مثرة ختدم املدينة.. وقد فازت 
السيدة فراولة باجلائزة فهنيئا هلا. 
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عم���َل ياس���ر يف التجارة بعد أن أصبح ش���ابًا، 
وخالل م���دة قص���رة أصبح غنيًا، فحس���ده 
التّجار وراحوا خيطط���ون ليورطوه بتجارة 
خاس���رة، فقالوا له: مَل ال تشرتي كل التمر 

يف الش���ام وتبيعه يف العراق؟
عِرَف ياس���ر بأن التجار يريدونه أن خيس���ر 
ماله، لكنه حتّداهم واش���رتى كل التمر 
من الش���ام وتوجه به إىل بغداد وهو 
واثق من أنه سربح. وصادف أنه 
يف يوم وصوله أن أمرة البالد يف 
بغداد قد أضاعت قالدتها، فأعلن 
املل���ك ع���ن مكاف���أة مل���ن جيده���ا 
ويعيد لألمرة بس���متها، لذلك 
قام سكان بغداد بالبحث 

القالدة. عن 

وعن���د وص���ول ياس���ر حبمول���ة التم���ر كان 
الن���اس يف حينها قد تعبوا من البحث وش���عروا 
باجلوع، فقام ياسر ببيع التمر عليهم فرحبت 

جتارته.
كان املل���ك يراق���ب الن���اس من قص���ره فانتبه 
إىل بائ���ع التم���ر فنزل إليه وس���أله ع���ن أمره 
فأخربه ياس���ر بقصته، اش���تد إعج���اب امللك به 
فس���أله عن س���بب ثقت���ه الزائدة بنفس���ه فقال 

ل���ه ياس���ر وهو ميس���ك 
ت���راب يف يده:  حفنة 
كنت مطيع���ًا ألمي، 
فدع���ت ل���ي قائل���ة: » 
ال���رتاب  الله���م اجع���ل 
اب���ي  ي���د  يف  يتح���ول 
إىل ذه���ب«. عندها رأى 
األم���رة  ق���الدة  املل���ك 
بي���د ياس���ر عندما محل 
حفنة الرتاب، فقام امللك 
مبكافأة ياسر وإكرامه.

رضا األم

امله�دي  اإلم�ام  أمس�اء  م�ن  اس�م  الفج�ر: 
مث�ل  س�يظهر  أن�ه  يع�ي  الس�ام(  )علي�ه 
واجل�ور  الظل�م  س�واد  ليمح�و  الفج�ر  ن�ور 

الع�امل. يع�م  ال�ذي  أحبتي، سأقّص عليكم حكاية عن 
أهمية رضا الوالدين وهي بعنوان:

اعداد: جيكري خورشيد/سوريا                  رسوم : انطالق حممد علي/العراق

شعر: جليل خزعل/العراق
رسوم: حسام الكناني/العراق
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فكرة ورسوم           فراس صاحب/العراق


