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سيناريو: نادية غازي-العراق
رسوم: لينا الزيبق-سوريا

تمت

آه لدى أمي 
ضيوف.. ولكن من 

هذه ؟

إنها غرفة 
امي ال ميكنك 

الدخول

جيب ان ال ُأفسد 
جلسة أمي، البد 

من حيلة

أيها الولد، قم 
إنه ال يتحرك، من هنا.. حترك

رمبا مات، سأذهب 
من هنا

سأجد غرفة  
أخرى ألعب فيها

وأنا أقفلت 
ابواب كل الغرف 

مسبقًا.. هاهاها

اريد ان العب فيها
 وإذا منعتين سأصرخ واقول 

انك ضربتين

انت ايتها 
الصغرية ماذا 

تفعلني ؟



أعزائي األصدقاء، السالم عليكم ورمحة اهلل
أحب ان أحّدثكم اليوم عن الطعام الصحي وفوائده، ألنين 
الحظت أن كثريًا من أصدقائي يكثرون من تناول األطعمة 
غري الصحية، مثل األطعمة اجلاهزة واملعّلبات واحللويات املصّنعة 
واألكالت السريعة من احملالت والباعة املتجّولني، وذلك جيعلهم ال 

يرغبون بالطعام اللذيذ الذي تصنعه أمهاتنا يف البيوت .
اصدقائي، ان الطعام املصنوع يف البيت حيتوي على كل املواد املفيدة 

اليت حتتاجها اجسامنا، النه مصنوع بطريقة صحية.
أما األغذية واحللويات اجلاهزة فانها حتتوي على مواد حافظة وهي 
مواد كيميائية مضرة جدًا باالنسان، فضاًل عن أن األكالت السريعة 

تصنع بطريقة غري صحية اذ تكون مكشوفة للهواء واالتربة 
ومعرضة ألنواع عديدة من اجلراثيم، لذا تعالوا أعزائي نبتعد عن 

االكالت اجلاهزة وحنرص على تناول الطعام املصنوع يف بيوتنا 
ودمتم ساملني. 

لالتصال بنا : 07601854446 
www.qanbar.com
info@qanbar.com5  العدد اخلامس والثالثون4



يف  يعيش  كان  فقريًا  فتى  أن  حيكى 
قرية صغرية، وكان اجلميع يظنون أنه 
فقد عقله، فكان يلقى معاملة سيئة من 

اجلميع وأطلقوا عليه اسم )كشكول(.
وجلس  حذاءه  )كشكول(  خلع  يوم  ذات 
على حافة الطريق ليسرتيح، فأخذ أحد 
الفتيان حذاءه ومضى، رأى حكيم القرية 
الفتى  ذلك فسأل )كشكواًل( »ملاذا تركت 
يسرق حذاءك؟« فأجاب )كشكول(: »مل 
صاحبه،  أنين  يعرف  مل  رمبا  يسرقه، 

ورمبا هو حيتاجه أكثر مين«.
أمسك احلكيم بيد )كشكول( ومشى معه 

حنو البيت.

رسوم: ابو داوود- مصراعداد: مهند العاقوص-سوريا

يلقي  أن  دون  من  أحدهم  مّر  الطريق  ويف 
ينتبه  مل  »رمبا  )كشكول(:  فقال  التحّية 
على  التحّية  كشكول  وألقى  ملرورنا«  الرجل 

الرجل.
وبعد قليل سكبت سيدة وعاء ماء من أعلى 
)كشكول( رأس  على  املاء  فسقط  السطح، 

خالة،  يا  تهتمي  »ال  هلا:  وقال  فابتسم 
أعلم أنك مل تنتبهي ملرورنا«.

أعجب احلكيم كثريًا به، فدعاه يف املساء 
إىل جلسة الرجال وقال للجميع: »من اليوم 
معاملة  أفضل  )كشكول(  عاملوا  فصاعدًا 

ألنه أعقل الناس«.
يكون  فكيف  القرية،  رجال  استغرب 
»ان  الناس! فقال احلكيم:  أعقل  )كشكول( 
كشكول يعذر الناس كثريًا على ما يرتكبونه 
االمام  قول  تسمعوا  أمل  حبقه،  أخطاء  من 
أعذرهم  الناس  أعقل  السالم(:  علي)عليه 

للناس«.

)َواْسَأُلوْا الّلَ ِمن َفْضِلِه ِإنَّ الّلَ َكاَن ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليًما(
 )سورة النساء/32( 

بسم الل الرمحن الرحيم
أعذار كشكول

اللهم ِإنََّك ُقْلَت َوَأْنَت 
َخْيُ القاِئِلنَي النَِّاِطقنَي: 
)َواْسَأُلوا اهلل ِمْن َفْضِلِه( 

َفِمْن َفْضِلَك َأْسَأُل َوِإيَّاَك 
َقَصْدُت َوَلَك َرَجْوُت 

نَي. ِن ياَأْرَحَم الرَّاِحِ َفاْرَحْ

اعداد: حيدر حممد الكعيب  -العراق                                                                                                                                  رسوم: انطالق حممد علي-العراق
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يف السنة التاسعة من اهلجرة نزلت اآليات االوىل من سورة براءة على 
النيب حممد)J( تأمره بالرباءة من املشركني..

فلما خرج ابو بكر متجها اىل 
مكة.. 

فسار االمام علي)A( مسرعًا على ناقة النيب 
الروحاء ليلحق أبا بكر يف الطريق

 )J( نزل الوحي على الرسول
حاماًل أمرًا من اهلل سبحانه..

فلما رآه أبو بكر، فزع من حلاقه به

فأعطى الرسول )J( هذه السورة اىل أبي بكر 
ليؤديها اىل مشركي مكة

يا علي، إحلق 
أبا بكر وخذ سورة )براءة( من يده 

وامِض بها لتبّلغها اىل املشركني
 يف مكة

ملاذا جئت يا أبا احلسن؟
 أسائر أنت معي أم ماذا؟

أمرني رسول اهلل أن
أحلقك فأقبض منك اآليات من 

سورة )براءة( وانبذ بها عهد 
املشركني اليهم

ملاذا حلق بي
 علي بن ابي طالب اىل هنا 

يا ترى؟

يتبع يف العدد املقبل

رسوم: فراس صاحب-العراقسيناريو: جليل خزعل-العراق

وأمرني أن أخّيك بني أن 
تسي معي أو ترجع إليه..

جئت اليكم ألبلغكم بهذه اآليات 
فامسعوها:)براءة من اهلل ورسوله اىل الذين 
عاهدمت من املشركني، فسيحوا يف االرض 

أربعة أشهر(

ال يطوف بالبيت عريان
 وال عريانة وال مشرك بعد هذا العام ومن 

)J(كان له عهد عند رسول اهلل
 فمدته اىل اربعة اشهر

يا رسول اهلل انك كلفتين بأمر 
عظيم حيسدني عليه الناس، فلما 
توجهت اليه رددتين عنه ووكلت به

 علي بن ابي طالب، ملاذا؟

ال، ولكن األمني جربئيل هبط
 الّي عن اهلل عز وجل بأن ال يؤدي عنك اال انت أو 

رجل منك، وعلي مين، وال يؤدي
 عين إال علي

أنزلت يف حقي أية توخبين 
على أمر ما؟

إني
 رسول )رسول اهلل(

 اليكم

بل أرجع إليه يا
 ابن ابي طالب

ووصل اإلمام علي )J( اىل مكة..

وحينها كان يوم النحر يف احلج 
األكرب..

)J( ويف املدينة املنورة دخل ابو بكر على النيب



كان الغراُب طائرًا مجياًل له صوت عذب رقيق 
مع  الغابة  يف  يعيش  ناصع  أبيض  وريش 

صديقته السلحفاة .
قضيا معًا أمجل األوقات، إال أن األيام تغرّيت 
بعدما مّرت الغابة بسنة صعبة، إذ قّل سقوط 
الثمار، فصار  قلة  من  الناس  واشتكى  األمطار 
الطعام  من  قلياًل  إال  جيد  وال  يفتش  الغراب 
بعد كثرٍي من العناء، بعد أن كان يف السابق 
حيصل على طعامه بسهولة ألن شكله مجيل 
وصوته عذب جيعل الناس يقدمون له أطيب 

الطعام.
ليجد  سهلة  بطريقة  يفكر  الغراب  جلس 
السلحفاة  أن  أعتقد  طعامه فقال يف نفسه: 
لن يكون مذاقها سيئًا، ولكن كيف سأحصل 
السميكة  الصدفة  هذه  تسكن  وهي  عليها 

اليت حتميها؟
ماكرة  فكرة  له  خطرت  طويل  تفكري  وبعد 
يا  أحسدك  هلا:  وقال  السلحفاة  إىل  فذهب 
ال  اليت  السميكة  صدفتك  على  صديقيت 

متّكن أحد من اصطيادك.
ميزة  هذه  نعم،  وقالت:  السلحفاة  ابتسمت 

وهبين اهلل إياها كما وهبك صوتًا عذبًا 
وريشًا أبيضًا ليحبك الناس ويطعموك.

ضحك الغراب وقال هلا: لكن ال بد من أن 
تكون هناك طريقة الصطيادك.

فأجابت السلحفاة: توجد طريقة لكنها 
صعبة، فسأل الغراب: وكيف؟

قالت السلحفاة بهدوء: حذرتين أمي من 
فتكسر  أقع  ال  كي  العايل  الشجر  تسلق 

صدفيت ويسهل التهامي.
أسرع  الكالم  هذا  الغراب  مسع  عندما 

على  ألقاها  ثّم  عاليًا  السلحفاة  ومحل 
من  ومتكن  صدفتها  فانكسرت  األرض 

التهامها.
الربكة  إىل  راح  الغراب  شبع  أن  بعد 
ليشرب املاء فرأى وجهه يف الربكة أسودًا، 
يكلمه  فراح  املاء  يف  آخر  طريًا  أّن  ظّن 

فسمع صوته قد أصبح بشعًا أيضا.
وجهه  الغراب  وّدع  اليوم  ذلك  ومنذ 
وصار  األبد  إىل  العذب  وصوته  األبيض 
ألنه  وصوته  شكله  من  ينفرون  الناس 

كان خائنا للصداقة.

اخليانة حتول الصورة اجلميلة اىل صورة قبيحة إعداد: خولة علي حممد-سوريا                                 رسوم: مهند حسن-سوريا

الغراب االبيض
قصة من الرتاث األمازيغي
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البداية:

يبلغ طويل حوايل ٢,٥م ولو� زيتو�

بني، و�ثل ذييل الطويل املدبب أربعة 

أخس طول جسمي الكيل. ك انني 

امتلك زعنفت� صغ�ت� خلف الخياشيم 

وزعنفة أخرى يف الجزء السفيل من 

يف شل أمريكا الجنوبية جسمي ويبلغ وز� حوايل ٢٠كغ.

حيث األنهار الطينية مثل نهر  

األمزون.

أعيش:

السالم عليكم.. انا سمكة األنقليس

الكهربا² ساعطيكم معلومات عني مليئة 

بالفائدة والغرابة.

التواصل:

أنا سمكة طويلة رفيعة استطيع إحداث تفريغ كهربا²

 قوي استخدمه يف كشف األشياء املوجودة تحت املاء 

ويف االتصال بأصدقا² األحباء.

أحتوي عىل شحنات كهربائية كب�ة داخل كل خلية من

جسمي, وقد يؤدي مجموع هذه الشحنات إىل 

إنتاج تيار كهربا² كاٍف لشّل حركة اإلنسان فاحرتسوا 

يا أحبا² من اإلقرتاب مني.

مميزات:

صفاÑ الجسمية:

دراسات:

أتغذى عىل الضفادع واألسك الصغ�ة
 عرب شل حركتها بشحنات كهربائية قوية.

ك أنني أتلذذ ×ذاق الديدان والقرشيات.

اثبت العلء بعد دراسات عدة وجود عضو يف

 جسمي مسؤول عن إطالق صدمات كهربائية

الغذاء:

إعداد ورسوم: حسني رباعي-لبنان
لقاؤنا يف هذا العدد مع االنقليس
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 سيناريو :حيدر حممد الكعيب-العراق 
رسـوم : حسـام الكـناني-العراق

اليوم أحبائي سوف 
نتعرف على النباتات 

واجزائها وفائدتها

يتكون كل نبات من 
ثالثة اجزاء رئيسة هي: 

اجلذر يقع داخل األرض وله فائدتان اجلذر والساق واألوراق
مهمتان: الفائدة األوىل تثبيت النبات 
يف األرض، والفائدة الثانية: امتصاص 

املاء واألمالح من الرتبة لتغذية 
النبات وإروائه  

أما الساق فله فائدتان مهمتان 
أيضًا: الفائدة األوىل: محل األغصان 
واألوراق، والفائدة الثانية: نقل املاء 
واألمالح اليت امتصتها اجلذور اىل 
باقي اجزاء النبات وخباصة أالوراق

 ان النباتات متنحنا اهلواء النقي والطعام 
الشهي ومجال املنظر وتزودنا باخلشب 

ومواد أخرى تدخل يف كثري من الصناعات 

واآلن يا أحبائي هل عرفتم 
فوائد النباتات، تعالوا نشكر اهلل 

على نعمة وجود النباتات

أما الزهرة فهي اجلزء األساس لتكاثر 
النبات، إذ حتتوي على حبات اللقاح 

اليت تساعد النبات على انتاج البذور، 
كما أن كثريا من األزهار تتحول فيما 
بعد اىل مثار لذيذة يأكلها االنسان 

واآلن نأتي إىل األوراق، وهي أهم 
جزء من النبات، فكل ورقة حتتوي 
على مادة اليخضور )الكلوروفيل( 

اليت تعمل على حتويل االمالح اىل 
غذاء مبساعدة ضوء الشمس

وهذه العملية تؤدي اىل سحب غاز 
 )CO2( ثاني اوكسيد الكاربون

من اهلواء وتعطي بداًل منه غاز 
األوكسجني )O2( الضروري لتنفس 

االنسان واحليوانات كلها

األوراق

الساق

اجلذر

الطلع 
)حبات اللقاح الذكرية(

الكأس

التويجاملتاع

 العدد اخلامس والثالثون14



عزيزتي طبقنا اليوم
 )اهلريسة الشامية( 

املقادير: كوبان مسيد خشن- كوب 
سكر- كوب حليب- ظرف فانيال- 
كوب من السمن أو الزيت النباتي- 

كوبان شرية

اخلطي كوب السكر 
بكوب احلليب وحركي املزيج حتى 

يذوب ثم اسكبيه فوق السميد اخلشن 
واعجنيه به واتركيه يتخمر لساعتني
ثم أضيفي الفانيليا والسمن أو الزيت 

وأعجين اخلليط
ادهين الصينية بالزيت ثم ضعي 

اخلليط يف الصينية وسّخين الفرن بدرجة
 200 واتركي الصينية حتى حتمر أطرافها 

ثم اخرجيها مبساعدة ماما وقّطعيها ثم اسكيب 
الشرية الباردة عليها وقدميها 

باهلناء

هي الس���يدة فض���ة )رض���ي اهلل عنه���ا( خادمة فاطم���ة الزهراء 
)عليها الس���الم(.

 أصلها من اهلند، عاشت وترّبت يف بيت النبّوة، فعاصرت الرسالة 
ونهلت من آداب وأخالق وعلم أهل البيت)عليهم السالم( حبكم 

مالزمتها للسيدة الزهراء )عليها السالم(.
كان���ت ام���رأة مؤمن���ة تقّي���ة زاه���دة ورعة، وه���ي من النس���اء 
العاق���الت والصادقات اللواتي اش���تهرن بالفضيلة، كما امتازت 
الس���يدة فضة باحللم والصرب وحتم���ل البالء رضوان اهلل عليها. 

صديق���ي العزيزة الس���الم عليكم ورمح���ة اهلل وبركاته..
علي���ِك أخ���ذ احليط���ة واحل���ذر أثن���اء عب���ورك أي طريق، 
الس���يما أثناء م���رور الس���يارات، فتقّي���دي بقواعد إش���ارات 
امل���رور والتزمي بالعب���ور أثناء اإلش���ارة الضوئية اخلضراء 
. وال تنس���ي الوقوف على العالمة املخصصة للمش���اة على 
سطح الطريق وعدم تعديها إال يف حال السماح لك وحاولي 
أن تس���اعدي ذوي االحتياج���ات اخلاص���ة وكب���ار الس���ن 
واألطف���ال وإفس���اح اجملال هل���م بالعبور قبل���ك. واعلمي أن 
التقيد بالقوان���ني والنظام والرأفة باآلخرين جيعل حياتنا 

أكثر أمنًا وس���عادة.

إعداد: خولة علي-سوريا
رسوم: مادلني عيسى-سوريا
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آه، سين يؤملين 
مرة آخرى

أخاف أن 
تأخذني اىل 

طبيبة األسنان 

محداً هلل 
على سالمتك يا 

دالل

ال تقلقي 
إنه سن لبين 
ستعوضينه

لكن جيب أن نتعلم
بأن إخفاء املشكلة قد ُيدث 

مشكلة أكرب

وهذا درس لِك من
 أجل أن تقّللي من

 أكل احللوى 

هكذا إذن

كال، كال 
يا أمي 

خرياً يا دالل؟ 
هل تتأملني من

 أمر ما؟

آه يا فضة سين 
يؤملين كثريًا

وملاذا مل ختربي 
ماما؟

سيناريو: خولة علي حممد-سوريا               رس�وم: م��ادل��ني ع��ي��س�ى-سوريا

متت

ويف غرفة النوم..

اسرعت فضة إلخبار أمها..

ويف البيت..

قررت األم أخذها
 اىل الطبيبة فورًا

لقد تأخرت، البد 
من قلع السن

ماذا؟ قلع؟ ال إنه 
مؤمل.. ال اريد

ال ختاف�ي لن 
تشعري بأمل
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عادت»سلمى« مساءً إىل البيت House من املدرسة 
وهناك وجدت مفاجأة Surprise مجيلة تنتظرها.
حني فتحت باب Door الغرفة راحت تقفـز وتقول: 
كما  غرفيت  يف  جديد   furniture أثاث  »مرحى.. 

حلمت بذلك دوما«.
bed صغري  ُوِضع سرير   room الغرفة  يف وسط 
 Cupboard أزرق اللون، وعلى اجلهة اليسرى خزانة
كبرية،   Mirror مرآة  منتصفها  زرقاء مجيلة، يف 

أما الطاولة Table فكانت بيضاء.

وبعض  اهلمسرت،  حليوان  قفص  الطاولة  على  ُوضع 
 Curtains ستائر   أن  حتى  املدرسية،   Tools األدوات  

الغرفة تغرّيت وصارت ذات لون بنفسجي.
دخلت أم »سلمى« وهي حتمل يف يدها علبة Box صغرية، 
اعطتها هلا قائلة: »يف هذه العلبة جنوم stars علقيها 
على جدران الغرفة لتلمع يف الليل Night  كقوس قزح«.
 Thank فرحت »سلمى« واحتضنت أمها وقالت: »شكرًا لك

you يا أمي، األثاث اجلديد غاية يف الروعة«.

اعداد: حنان مهدي-اجلزائر   رسوم: هايدي يوسف-مصر
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غرفيت اجلديدة

يزحف
  march

يبين عش
   nest 

يفتح
     open 

جيّذف 
    Paddle 



احللقة الثانيةكنز أوراك

قصص من بالد الرافدين

دعا حسن صديقه حممد إىل 
ِه حسام  َفه بابن عمِّ بيته ليعرِّ
الذي جاَء لزيارتهم من بغداد

وصل االصدقاء الثالثة اىل البادية قرب زقورة اوراك

دخل الصديقان اىل وبعد َأن وصال..
الزقورة

ال أثَر 
لألبواب 

السبعة هنا

اهلل ! ما َأمجَل هذا املنظر، إن 
بادية السماوة مجيلة فعاًل

َأّما َأنا فسأبقى َأرعى َأغنامي 
هاها ها.. ما بَك أُيها الباحث حتى تعودا

د َأرنب صغري رَّ القدير، إنَّه ُمَ
آآآآآه.. يا 
إهلي ما 

هذا ؟
يا حممد، يا حسام، هل 

تسمعاني؟ أين أنتما؟

لقد َرمسُت 
لة  خارطَة ُمفصَّ
للزقورة بوساطة 
األجهزة الذكيَّة 

الي ابرع يف 
استعماهلا..

إذن هّيا بنا
لنشاهَد 
األبواب
 السبعة

كم هي رائعة، إّنها  كما 
وصفها لي أبي رمحُه اهلل

هذِه َزقورة 
أوراك الي 

ثتَك عنها حدَّ

َأهاًل وسهاًل يا 
يسرني  حممد 
كثريًا لقاؤك 

هّيا َتقّدْم لُتيين األبواب السبعة  الي واآلن بعد أن تناولنا الطعام هّيا بنا إىل املرعى، فَأغنامي جائعة اآلن
حدثك أبوك عنها يا صديقي 

حسب ما وصفته لي وما َرمسُتُه 
أنا على اخلارطة.. جيب أن يكون 

مكان األبواب هنا..
وبعد مرور أكثر من علينا َأن َنبحَث جيًدا

ساعة..

لقد تأخرنا، 
علينا اخلروج

إمسع.. هذا 
َصوت حسن 

ُينادينا

لقد تأخرا كثرًيا، 
بدأُت أقلُق عليهما.

ال َأعرُف ولكن َأبي
ثين عنها   حدَّ

كثرًيا
تشرفت مبعرفتك يا حسام

البقية يف العدد املقبل

قصة: نعيم آل مسافر-العراق/ سيناريو: جليل خزعل-العراق/ رسوم: ضياء احلجار-العراق

)ملخص ما سبق( تعّرف حسن بصديق جديد امسه حممد كانت لديه 
معلومات مشّوقة عن زقورة أوراك، فنقل حسن تلك املعلومات اىل ابن 
عمه حسام الذي كان يب االستكشاف، فطلب منه ان يعّرفه مبحمد .
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      األب : اذكر لي ثالث 
حيوانات تعطينا احلليب 

االبن : ثالث بقرات.
 

  ذهب أحد األطفال 
إىل أمه وقال هلا : ماما 

أعطيين نقوداً حتى 
أعطيها لرجل مسكني 

يصيح يف الشارع، فرحت 
األم لقلب طفلها الرحيم 
وأعطته النقود ثم سألته: 

وماذا يقول هذا الرجل 
املسكني يا ولدي؟ فقال 

الطفل: إنه يصيح:  
موطا.. من يشتي موطا 

      سأل األب ولده 
الراسب للسنة الثانية : 
ملاذا رسبت مرة أخرى؟ 
قال الولد : ألن املدرس 

أتى بأسئلة العام املاضي 
نفسها.

يدخل املوز يف 
تركيب أنواع 

عديدة من احللويات 
ويستفيد منها أولئك 

الذين يعانون من مشاكل 
صحية أو بدانة.

تعالوا جنعل املوز حلوى نستمتع بأكلها 
بدال من احللوى الصناعية، ودمتم خبري

لذا يا أصدقائي:

تكثر زراعة املوز 
يف املناطق احلارة 

مثل افريقيا و جنوب
 شرق اسيا و امريكا 

اجلنوبية 

للموز فوائد 
    مهمة للجسم

 فهو يارب البكتيا 

و يساعد اجلسم على 

التصدي لاللتهابات 

واالمراض املعدية 

يقوي املوز الدماغ.

 كما أّنه يعطي القوة 

الالزمة ملمارسة التمارين 

الرياضّية، إذ يساعد على 

انقباض العضالت ويقلل 

من تعبها.
يكون املوز ناضجًا 

عندما تكون قشرته صفراء 
ويبقى صاحلًا لألكل مع         

  ظ��هور بق��ع 
    سوداء على 

        القشر.

اعداد: هشام كمون-العراق
رسوم وتصميم: ناديا داود-سوريا
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نصيحة قنبر..



اعداد: دمية ابراهيم-سوريا
رسوم: حممد رامز حاج حسني-سوريا
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كان هن�اك رج�ٌل مع�روف بالبخ�ل، وق�د زاره 
يوم�ا مموع�ة م�ن الضيوف، وح�ني حّل وقت 
العش�اء قدم هلم اخلبز فقط، فأخذوا يأكلون 
منه جلوعهم الشديد حتى قاربوا 
وض�ع  وعنده�ا  يش�بعوا،  أن 
دجاج�ة  املائ�دة  عل�ى  البخي�ل 
لق�د  لضيوف�ه:  وق�ال  مش�وية، 
ش�بعُت يا رفاقي من 
فم�اذا  الطع�ام 

تقول�ون؟ 

خج�ل الضي�وف أن يأكل�وا وصاح�ب البيت قد 
ش�بع، رغ�م أن الدجاج�ة كان�ت ش�هية، فقال�وا 
للبخي�ل: لق�د ش�بعنا حنن أيضا، وأخ�ذ البخيل 
يل�ح عل�ى ضيوف�ه ويطل�ب منه�م أن يؤّك�دوا 
لن�تك  ل�ه:  فقال�وا  ق�د ش�بعوا متام�ًا،  أنه�م  ل�ه 

الدجاج�ة ونأكله�ا ي�وم غ�د.
  وعندما تأكد البخيل أنهم ال يريدون املزيد قال: 
»أم�ا أن�ا ف�ال أس�تطيع أن أؤكد مثلك�م أنين قد 
ش�بعت متام�ًا، فم�ا زل�ُت أش�عر بش�هية للطعام« 
وهجم البخيل على الدجاجة حتى أكلها عن 

آخره�ا ومل ُيبِق منها ش�يئًا. 

البخيل والدجاجة

أحبتي سأخبركم قصة طريفة عن البخل، لكي 
نتجنب االصابة بهذه الصفة السيئة:

اعداد: أمامة اللواتي -عمان           رسوم : انطالق حممد علي - العراق
أبو صاحل: من القاب االمام املهدي ويعن 

انه الذي يصلح األرض بعد فسادها
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فكرة ورسوم:        فراس صاحب - العراق


