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لالتصال بنا : 07601854446 
www.qanbar.com
info@qanbar.com

أعزائي األصدقاء، السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته..
شهر رمضان جاء.. خبريه الوفري وايامه احللوة ..

أنا احب شهر رمضان ألنه مميز يف كل شيء، فنحن يف هذا الشهر نقضي 
النهار بعبادة اهلل تعاىل، إذ نتحّمل اجلوع والعطش ألجل أن نواسي 

الفقراء ونشعر حباجتهم فنسعى إىل مساعدتهم، كما اننا نهتم بقراءة 
القرآن الكريم وحنرص على أن خنتمه ونستفيد من نصائحه، فشهر 

رمضان ربيع القرآن.
 وعندما حيل الغروب كم نفرح باإلفطار اللذيذ بعد اداء الواجب املبارك.

ومائدة شهر رمضان مميزة ايضا، فهي جتمعنا حوهلا ونتبادل عندها 
الدعوات، ونسعد كثريًا باحللوى اليت تصنعها أمي يف هذا الشهر خباصة.
كما أن ليايل شهر رمضان رائعة فعاًل، فنحن حنييها بالدعاء مجاعة مع 
أبي وأمي واخوتي وأخواتي، إذ نقرأ معًا دعاء االفتتاح واألدعية اخلاصة 

بليايل هذا الشهر املبارك.
لذا انصحكم يا أصدقائي أن تعيشوا معي هذه األجواء اإلميانية، ألنها 
ال تتكرر كثريًا، إذ تكون يف شهر واحد من السنة كلها، فال تضّيعوها 

مبتابعة الربامج التلفزيونية اليت تلهيكم عن ذكر اهلل تعاىل، وال 
تقضوا نهاركم بالكسل واإلهمال، وكونوا من الذين حيصلون على اجلوائز 

العظيمة اليت مينحها اهلل تعاىل للصائمني يف شهر رمضان، كغفران 
الذنوب وصحة األجسام وسعة العلم ودخول اجلنة .   
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أم علي  النهر وهدم بيت  ذات مرة فاض 
وأتلف أشجارها املثمرة يف بستانها. 

حزنت أم علي كثريًا لكنها رفعت يديها 
أن  رب  يا  وقالت:»أشكرك  بالدعاء 
ابين  يل  وحفظت  رزقي  يف  امتحنتين 

من كل مكروه«.
طلبت أم علي مساعدة جريانها ووعدتهم 

أن ترد هلم املعروف بأفضل منه .
هلا  وقدم  املال  بعض  التاجر  هلا  قدم 
املزارع قمحًا وأما جارها الفقري فقد كان 
يبتسم هلا كل صباح ويقول:»محدًا هلل 

على سالمتكم يا جارتنا العزيزة«.
وبعد أشهر , مجعت أم علي أهل القرية، 
فشكرت التاجر وردت له املال وردت القمح 

للمزارع الطيب، ثم أكثرت من مدح جارها 
الفقريوشكرته كثريًا .

شكرت  ملاذا  وسألوها:  اجلميع  استغرب 
انه مل  مع  والتاجر  املزارع  من  أكثر  الفقري 

يعطيك شيئًا من املال او القمح؟
مبال  التاجر  علي  تكّرم  لقد  فأجابت: 
املالبس، وتفضل  كنت سأصرفه على شراء 
وابين،  أنا  سآكله   كنت  بقمح  املزارع  علّي 
زرع األمل يف قليب  الفقري فقد  أما جاري 
على  وساعدني  يوم،  كل  يل  بابتسامته 
التاجر  مبال  ارضي  اصلحت  حتى  الصرب 
السنابل  فكربت  الفالح،  بقمح  وزرعتها 
كما كان يكرب األمل يف قليب بسبب هذا 

اجلار الفقري الطيب.

مدينة  يف  صوحان(  بن  )صعصعة  ولد 
القطيف يف اجلزيرة العربية، كان سيدًا يف 
وصفه  حتى  مشهورًا،  خطيبا  وكان  قومه، 
»اخلطيب  بأنه  السالم(  علي)عليه  االمام 

الشحشح« أي الذي ال يتلّكأ يف الكالم.
كان شديد الوالء لإلمام علي)عليه السالم(، 
وقد روي عن اإلمام الصادق)عليه السالم( أنه 
قال: »ما كان مع أمري املؤمنني)عليه السالم( 

من يعرف حقه إال صعصعة وأصحابه«.

قال  السالم(  عليًا)عليه  االمام  ان  ويروى 
خفيف  كنت  فقد  اهلل  »يرمحك  لصعصعة: 

املؤونة كثري املعونة«.
قام معاوية بن ابي سفيان بنفي )صعصعة( 
اىل بالد البحرين، فبقي يف تلك البالد حتى 
ال  مسجدًا  قربه  على  املسلمون  فبنى  تويف، 

يزال معروفًا هناك.
ولصعصعة مسجد مشهور بامسه يف مدينة 

الكوفة يقع قرب مسجد السهلة املعظم.

سنابل األمل
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قـــرب النهـــر وجـــد طفـــل 
صغـــرية.  ســـلحفاة  صغـــري 
اخـــذ الطفـــل الســـلحفاة اىل 
يتفّحصهـــا  وبـــدأ  البيـــت 
بفضول لكن الســـلحفاة شعرت 
باخلـــوف و اختبـــأت داخـــل 

رأســـها.  واخفت  قشـــرتها 
أســـتاء الطفل وقـــرر أن خيرج 
الســـلحفاة من قشـــرتها بقوة 

صغرية. عصا  بوســـاطة 

رأت اجلـــّدة ما يريـــد الطفل 
حلفيدهـــا:  فقالـــت  فعلـــه، 
ليســـت  هذه  يا صغريي،  »كال 
إلخراج  الصحيحة  الطريقـــة 
صديقتكـــم الســـلحفاة، فأنت 
األذى  هلـــا  تســـبب  ســـوف 
اخراجهـــا بهذه  مبحاولتـــك 
ولـــن  العنيفـــة،  الصـــورة 
ان خترجهـــا على  تســـتطيع 

كل حـــال .

قـــال الطفل هلـــا: ولكنين اريد 
لنكون  وأكلمهـــا  اليها  انظـــر  ان 

. ء اصدقا
أن تعامـــل  إذا  فقالـــت: عليـــك 
الســـلحفاة بلطف لكـــي تطمئن 

صديقتك. وتكـــون 
بلطف  الســـلحفاة  اجلدة  أخذت 
ووضعتها قرب املدفـــأة، و ما هي 
شـــعرت  دقائق حتى  إال بضـــع 
واألمـــان  بالـــدفء  الســـلحفاة 
وباقي  رأســـها  وبـــدأت ختـــرج 
داخـــل  مـــن  جســـمها  أجـــزاء 
قشـــرتها وبـــدأت تزحـــف حنو 

. بهـــدوء  الصغري  الطفـــل 
هـــي  »هـــذه  اجلـــدة:  قالـــت 
لكســـب  املناســـبة  الطريقـــة 
األصدقاء يـــا ولـــدي، وتذكر أن 
تشعرهم  فعندما  كذلك،  البشـــر 
بـــدفء احلب واللطف فســـوف 
يعطـــوك مـــا تريـــد منهـــم يا 

. » ي لد و

لن حتصل على ما تريد باستخدام العنف والشّدة إعداد ورسوم: مهند حسن
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املقادير: حبة طماطة، خيارة واحدة، أوراق خس من اللب، 
جزرة واحدة، بعض اوراق اللهانة، زيت الزيتون،

 عصري ليمون، مايونيز وملح.
العمل: قّطعي اخلضروات قطعًا متوسطة احلجم وضعيها 
يف إناء عميق شفاف، اخلطي الزيت والليمون معا واخفقيه 

حتى يصبح مسيك القوام واسكبيه فوق اخلضروات 
املقطعة, ثم رشي امللح والفلفل االسود حبسب الرغبة، 

وضعي بضع مالعق من املايونيز فوق السلطة وتناوليها 
باهلناء.

صديقيت  سأقدم لك اليوم َطَبق سلطة لذيذة

بن  موسى  االمام  بنت  فاطمة  هي 
وعمة  الرضا  االمام  واخت  جعفر 
وهي  السالم(،  اجلواد)عليهم  االمام 

مشهورة بلقب املعصومة لشّدة اميانها. 
سنة  القعدة  ذي  من  االول  يف  ُولدت 

كانت  كبري..  شأن  هلا  كان  للهجرة،   183
السالم(،  الرضا)عليه  االمام  بأخيها  كثريا  متعلقة 

اللقاء  قاصدة  201هـ  عام  املنورة  املدينة  من  خرجت  هذا  تعلقها  وبسبب 
باخيها االمام الرضا)عليه السالم( عندما أخرجه اخلليفة العباسي من املدينة 

اىل خراسان.. ويف الطريق مرضت مرضا شديدا ثم توفيت 
هـ.. فدفنت يف مدينة   201 عام  الثاني  ربيع   10 يف 

)قم( وصار قربها مزاراً يقصده املؤمنون 
للزيارة والدعاء. 

صديقيت العزيزة السالم عليكم ورمحة اهلل.
 كثرياً ما تقوم العوائل باقامة احلفالت، مثل حفالت النجاح 
والتكليف واعياد امليالد، وهو شيء مجيل، لكن بعض الناس 
صاروا  حتى  احلفالت،  هذه  يف  اإلسراف  على  تعودوا 

يتنافسون بينهم يف جعل حفالتهم أكثر اسرافًا.
وكما تعرفني يا صديقيت إن يف ذلك اهدار للمال واجلهد 
وفيه أذى ملشاعر الفقراء، ألنهم ال يستطيعون عمل مثل 
املكلفة ألطفاهلم وأحبائهم، لذلك علينا  هذه احلفالت 
هذه  جبعل  ونهتم  والتفاخر،  اإلسراف  عن  منتنع  ان 
احلفالت لقاءات لطيفة جتمع افراد العائلة واجلريان 
االطعمة  وتناول  التهنئة  تبادل  فيها  ويتم  واألصدقاء, 
على  بعضها  وتوزيع  البيت  يف  املعّدة  البسيطة  واألشربة 
أطفال العوائل الفقرية, وحينها سنرسم الفرحة يف قلوب 

اجلميع..  ودمِت بسعادة ونقاء .
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ياله من توت لذيذ.. ولكن 
كيف ميكن أن أصل 

اليه؟

آآآآه ال أستطيع أن أصل 
اىل حبات التوت.. يا إهلي 

سوف أقع..

شكراً يا فضة.. انها 
طريقة سهلة جداً 
للحصول على التوت

بلى يا أخيت، وعندما 
تواجهك مشكلة عليك أن 

تطليب مساعدتي

دالل ماذا تفعلني ملاذَا 
تسّلقت الشجرة؟

أال تعلمني أن السقوط 
من الشجرة يسبب لك 

أذى كبريًا

إن أفالم الكارتون 
جمرد خيال جيب 

أن ال تقّليدها
وكيف أحصل 
على التوت إذن؟

لكن تسّلق األشجار 
يبدو سهاًل يف أفالم 

الكارتون

جيب أن أحصل على 
التوت.. آه إن التسلق 

صعب جدًا

اجنديين
 يا فضة

متت

سيناريو: نادية غازي
رسوم: أمحد احلافظ
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 إعداد :حيدر حممد الكعيب 
رسوم : حسام الكناني

ادعوك يا صديقي 
لزيارة متحف)اخللية 
احلية( الذي صنعته 

بنفسي

ما ذلك الشيء يا فهيم؟ 
ان شكله غريب

ذلك )جهاز كوجلي( وهو يعمل 
على انتاج بعض املواد املهمة 

مثل الشحوم واملخاط

أشعر بالفضول، هيا 
لندخل فورًا

انه السائل احليوي الذي ميأل اخللية 

ويدعى )سايتوبالزم( وحيتوي على 

الغذاء الالزم لتبقى اخللية حّية

انه جتسيم كبري 
حملتويات اصغر جزء 
من اجسامنا واجسام 

الكائنات احلية

ما هذا يا فهيم..
انين انزلق..

انظر.. هذه األشياء
تشع  منها حرارة

انها بيوت الطاقة وهي 
مثل مولد الكهرباء 
الذي يعطي الطاقة 

للخلية لتعمل

انظر اىل هذا الشيء، 
هنالك الكثري منه 
يسبح يف اخللية

سبحان اهلل اخلالق، 
كم هي معقدة ودقيقة 

اخللية احلية!

واخريًا وصلنا اىل أهم 
جزء من اخللية، إنها 
نواة اخللية يا بسيط

وماذا يوجد يف 
النواة يافهيم؟

سبحان اهلل !

ومع كل دقتها، فقد خلق اهلل اخللية 
حبجم صغري جدًا حبيث ال ميكن رؤيتها إال 
باستخدام هذا املجهر األلكرتوني احلساس

انها )الفجوات العصارية( وتعمل على 
خزن الغذاء أو املاء لتستخدمها  اخللية 

الفضالت حلني التخلص منهايف وقت احلاجة، وقد ختزن فيها 

هنا توجد أشرطة الوراثة وتسمى 

)DNA( وهي مثل اخلريطة اليت 

حتتفظ بنسخة كاملة من صفات الكائن 

احلي لكي تنقلها اىل أبنائه بالوراثة



أنا امسي )ملكة( 
QUEEN

انا امسي )أرنب(
  RABBIT

انا امسي )عنكبوت(
   SPIDER

انا امسي )منضدة(
TABLE

هواييت املفّضلة

أفعله،  ما  أجد  ومل  عطلة،  اليوم 
فجلست على الكرسي chair  أشاهد 

التلفزيون يف البيت .
عرب  صديقي  بي  اتصل  مدة  بعد 
وأخربني   telephone اهلاتف 
القدم  كرة  للعب  سيجتمعون  أنهم 
إليهم  فورًا  فذهبت    football

ولعبنا حتى شعرت بالتعب، فعدت 
 shoe احلذاء  ونزعت  البيت   إىل 

والقميص Shirt ثم اغتسلت.
ألرتاح   sofa األريكة  على  إتكأت 
الوقت يسري ببطء  واستمر  قليال.. 
شديد فجلست أمام جهاز  احلاسوب  

computer ولكنه أرهق عييّن .

نظرت إىل حقيبة bag الدراسة فتذكرت 
لذلك  املدرسية،  واجباتي  أهملت  أني 

أخرجت الدفرت copybook  حلّلها .
يف  برغبة  شعرت  انتهيت  أن  وبعد 
قراءة كتاب book يزيد من معرفيت ألن 
القراءة هي هواييت املفضلة والنافعة اليت 

استمتع بها يف أوقات فراغي. 
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كان يـــا ما كان يف قديـــم الزمان، كان 
هنالك رجل يعيـــش يف مدينة يثرب قبل 
االســـالم,يدعى )عرقـــوب(، وكان ميلك 

بســـتان خنيل، وكان عنده أخ.
ويف يوم من األيام أتاه أخوه 

وســـأله أن يعطيـــه مـــااًل 
كان  ألنـــه  طعامـــًا  أو 

. جًا حمتا
فقال له عرقـــوب: إذا 
أطلعـــت تلـــك النخلة 

فلك طلعهـــا يا أخي.
فلمـــا أطلعـــت أتـــاه اخـــاه 

لـــه  فقـــال  الطلـــع،  ليأخـــذ 
عرقـــوب: دعهـــا حتـــى خيـــرج البلح.

فلمـــا خرج البلـــح أتاه اخـــاه ليأخذه فقال 
لـــه عرقوب: دعها حتـــى تزهى، فلما زهت 
أتـــاه اخـــاه، فقال لـــه عرقـــوب: دعها حتى 
ترطـــب، فلما أرطبـــت أتاه اخـــاه فقال له 

عرقوب: دعهـــا حتى تتمر.
فلمـــا أمترت ذهب إليهـــا عرقوب يف الليل 

فقطع التمر ومل يعِط أخاه شـــيئًا.
فصارت مواعيد عرقـــوب مثال يضرب يف 

الكذب وخلف املواعيد وعدم الوفاء.

أحبتي، سأقّص عليكم هذه املرة 
حكايةحتّولت الى مثل عربي مشهور، أرجو 

أن تستفيدوا منها وتستمتعوا بها:

مواعيد عرقوب

شعر: جليل خزعل             رسوم: حسام الكنانياعداد و رسوم : انطالق حممد علي
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فكرة ورسوم           فراس صاحب


