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

تمت

ملاذا ختتبئ هنا يا 
عامر؟

انها مدرستنا وعلينا 
ان حنافظ على 

نظافتها

انظر اىل مدرس الرياضة ومدير
 املدرسة يشاركان يف العمل، انهما اآلن 

عامال نظافة اليس كذلك؟

آسف مل أقصد ذلك،
 أنا خجل من نفسي ألنين تفوهت 

مبثل هذا الكالم يا قنرب

ال بأس عليك، دعنا 
نشارك يف العمل اآلن

انه درس رياضة ال 
درس نظافة 

ثم إننا تالميذ ولسنا 
عمال نظافة 

ال احب ان التقط 
االوساخ 



أعزائي األصدقاء، السالم عليكم ورمحة اهلل
أنتم تعلمون يا أصدقائي بأن ُعمر اإلنسان مثني جدًا، فما 
مر لن يعود أبدًا، لذا جيب أن يستغل االنسان  يذهب من العُُ
ُعمره باألشياء املفيدة، كالعبادة وطلب علم وعمل اخلري، وأن يبتعد 

قدر اإلمكان عن كثرة اللهو والكسل.
نعم من حقنا أن نلعب ونلهو لكي نسّلي أنفسنا، ولكن جيب أن يكون 

ذلك مبقدار حمدد، فاإلسراف يف اللعب مضر جدًا يا أصدقائي.
وأحد األشياء اليت يضيع األطفال ساعات طويلة من عمرهم فيها 

هي كثرة مشاهدة برامج التلفزيون وممارسة ألعاب احلاسوب واهلواتف 
احملمولة، وهي عادة سيئة جدًا النها تضر بالصحة وتشغل عن متابعة 

الدروس وجتعل االنسان كسواًل وجتعله ينعزل عن الناس فال حيب 
أن جيلس مع عائلته وأصدقائه، كما أن العديد من برامج التلفزيون 

واأللعاب حتتوي على عنف كثري ومشاهد خميفة تضركم. 
لذلك انصحكم أن ختصصوا ساعات حمددة للتسلية يف أشياء مفيدة 

مثل ممارسة الرياضة والرسم وصناعة األشياء 
اجلميلة، ودمتم ساملني.

لالتصال بنا : 07601854446 
www.qanbar.com
info@qanbar.com5  العدد أربعة وثالثون4



يف حي عتيق عاش رجل عجوز مسكني، 
وكان ذلك العجوز وحيدًا مريضًا، ال يقوى 

على العمل وكسب الرزق.
يتفقد  طيب،  جار  العجوز  لذلك  وكان 

أحواله دائما ويعتين به.
للرجل  الطيب  اجلار  محل  يوم  ذات 
راح  ثم  العجوز  فأكله  أرز،  صحن  العجوز 
يقول يف احلي: » لقد أعطاني جاري أرزا 

بال مرقه، فلم يعجبين طعمه«.
يف اليوم التايل قّدم اجلار للعجوز كعكا 
العجوز يقول: »لقد أعطاني جاري  فراح 

رسوم: حممد السيد توفيق- مصراعداد: مهند العاقوص-سوريا

كعكًا بال شاي فلم استطع بلعه«.
وبعد يوم قّدم اجلار الطّيب للعجوز صحن 
لنب  بال  »متر  للجريان:  العجوز  فقال  متر، 

مثل عظم بال حلم«.
ويشعر  العجوز  تعليقات  يسمع  اجلار  كان 
بالضيق من ذلك، لذلك مل يقدم له شيئًا 

بعد أيام. 
واعتذر  يقول  كان  ما  على  العجوز  ندم 
الطّيب، فقدم له اجلار صحنا مليئًا  جلاره 
بالفواكه، وعلى زجاج الصحن كتب حكمة 

تقول: »جحود اإلحسان يوجب احلرمان«.

َلُموْا َأنُفَسُهْم  )َوَما َأْرَسْلَنا ِمن رَُّسوٍل ِإالَّ ِلُيَطاَع ِبِإْذِن اللِّ َوَلْو َأنَُّهْم ِإذ ظَّ
اًبا رَِّحيًما( ُسوُل َلَوَجُدوْا الّلَ َتوَّ َجآُؤوَك َفاْسَتْغَفُروْا الّلَ َواْسَتْغَفَر َلُُم الرَّ

 )سورة النساء/آية 64( 

رسالة الى السماء:

بسم الل الرمحن الرحيم
الجار الطّيب

َالّلُهمَّ ِانََّك ُقْلَت: َوَلْو َانَُّهْم 
ِاْذ َظَلُموا َاْنُفَسُهْم جاؤوَك 

َفاْسَتْغَفُروا اللََّ َواْسَتْغَفَر َلُُم 
الرَُّسوُل َلَوَجُدوا اللََّ َتوَّابًا 

َرحيمًا، ِالي َفَقْد َاَتْيُت َنِبيََّك 
ُمْسَتْغِفرًا تاِئبًا ِمْن ُذُنوبي َفَصلِّ 
ٍد َوآِلِه َو ْاِغْفرها لي،  مَّ َعلى ُمَ

ُه ِبَك َوِبَاْهِل  يا َسيَِّدنا َاَتَوجَّ
َبْيِتَك ِاىَل اللَِّ َتعاىل َربَِّك 

َوَرّبى ِلَيْغِفَر لي..

اعداد: حيدر حممد الكعيب  -العراق                                                                                                                           رسوم: انطالق حممد علي-العراق
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عندما قدم النيب حممد )J( اىل املدينة املنورة أمر املسلمني ببناء مسجد فيها ففعلوا، وكان لعدد من اصحاب النيب بيوت جبوار املسجد، 
ولكل بيت منها بابان، أحد البابني يفتح على وسط املسجد النبوي الشريف ليدخلوا منه اىل املسجد مباشرة.

ولكن يف 9 ذي احلجة سنة 9 للهجرة، أمر اهلل النيب )J( بسد كل 
)A(األبواب اليت تطل على املسجد إال باب االمام علي

فبادر الناس اىل سد أبوابهم وإلغائها، ومنهم محزة بن عبد املطلب وابو بكر وكرر النداء حمذرًا..
وعمر بن اخلطاب وعثمان بن عفان وغريهم

مل يعجب بعض األصحاب باألمر فلم ينفذوا ما 
أمر به الرسول )J(، فكرر النداء..

فسمع النيب )J( بكالم بعض املسلمني، فغضب وخرج اليهم وخطب فيهم قائال:

وأخذ النيب )J( بيد 
اإلمام علي )A( يف 

املسجد وقال له أمام الناس:

وملدة ستة أشهر صار النيب )J( مير بباب بيت اإلمام علي )A( كلما 
خرج لصالة الفجر فيقف عندها ويقول:

ايها الناس، نيب اهلل 
)J( يقول لكم: سّدوا 

أبوابكم

أيها الناس.. سدوا 
أبوابكم..

 سدوا أبوابكم قبل 
أن ينزل بكم العذاب

الصالة يا أهل البيت.. إمنا يريد اهلل ليذهب 
عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهريا

وإني سألت ربي أن ُيطهر 
مسجدي بك وذريتك

 يا علي..
يا علي، أنا مدينة العلم 

وأنت بابها

إن موسى)A( سأل ربه 
أن يطهر مسجده بهارون...

ايها الناس، سّدوا 
أبوابكم

ماذا أراد النيب بهذا 
األمر يا ترى؟

سد الرسول أبوابنا وترك باب 
علي بن أبي طالب مفتوحا مع 

أنه أصغرنا سنًا
تركه ألنه ابن 

عمه

إذن فقد تركه ألنه 
بيت ابنته فاطمة

ولكن محزة
 أقرب من علي للرسول، فهو 

عمه وأخوه بالرضاعة، فلم سد 
باب محزة؟

إن اهلل أوحى اىل موسى أن أختذ مسجدًا طاهرا ال يسكنه 
إال هو وهارون وأبناء هارون شربًا وشبريًا، وأن اهلل أوحى إلّي 
أن أختذ مسجدًا طاهرًا ال يسكنه إال أنا وعلي وأبناء علي: 

حسن وحسني. واهلل ما أنا سددت األبواب وما أنا فتحتها وما أنا 
أسكنت عليًا ولكن اهلل أسكنه

يتبع يف العدد املقبل



لديها  امرأة  هناك  كانت  بعيدة  قرية  يف 
وكانت  )بينيا(  امسها  جدا  مجيلة  ابنة 
ال  كسولة  وأصبحت  فكربت  جدًا،  مدّللة 

حتسن التصرف.
على  قادرة  تعد  ومل  األم  مرضت  يوم  ذات 
النهوض من السرير فنادت ابنتها )بنينا(: 

تعايل يا ابنيت أحتاجك يف أمر .
مع  باللعب  مشغولة  كانت  )بنينا(  لكن 
أمها،  جتب  ومل  املنزل  حديقة  يف  البنات 
جاءت  وأخريًا  طفلتها  مناداة  األم  كررت 

)بنينا( متثاقلة وقالت: ماذا تريدين؟

وال  جائعة،  أني  املريضة:  األم  فقالت 
أستطيع صنع الطعام، اصنعيه أنت.

أجابت )بنينا(: أنا؟ أنا ال أعرف الطبخ.
قالت األم: سأعلمك يا بنييت إنه سهل .

أمها  طلب  من  الكسولة  )بنينا(  استاءت 
فمشت بتثاقل متجهة إىل املطبخ وعندما 
وصلت وجدت األرز والقدر واملاء وامللح على 
الطاولة ولكنها مل جتد امللعقة اليت حترك 

بها األرز فنادت أمها: أمي أين امللعقة؟
- إنها يف مكانها املعتاد

- وأين مكانها املعتاد يا أمي؟

-أوه )بنينا( إنها أعلى الرف.
نفسها  الكسولة  )بنينا(  تكلف  مل  طبعًا 
فقالت  املغرفة  عن  والبحث  النظر  عناء 

بتذمر: إني ال أرى شيئًا.
انزعجت األم املريضة وقالت: )بنينا( أمتنى 

لو يصبح لديك ألف عني لتنظري جيدًا.
ما إن لفظت األم أمنيتها حتى خّيم الصمت 
صوت  تسمع  ومل  األم  انتظرت  املكان،  على 
من  قليل  بعد  حركتها،  صوت  أو  ابنتها 
الوقت خافت فذهبت جتر نفسها إىل املطبخ 

فلم جتد ابنتها.
خرجت تسأل اجلريان لكن مل يرها أحد.

مرت األيام واألم تبحث عن ابنتها من دون 
جدوى حتى يئست، ويف أحد األيام وبينما 
مثرة  شاهدت  املنزل  حديقة  تنظف  كانت 
باألوراق  مغطاة  طفل  رأس  حبجم  غريبة 
ألف  هلا  كأن  فقد  غريب،  شكل  هلا  وكان 
البنتها  أمنيتها  تذكرت  حينها  عني، 

وأيقنت أن ابنتها حتولت إىل هذه الثمرة.
من شدة حب األم البنتها قررت زرع بذورها 

لتصبح شجرة ونذرت نفسها لالعتناء بها.
شجرة  تزرع  والناس  احلني  ذلك  ومنذ 
)بنينا( يف الفلبني، وهي تسمى يف بالدنا 

)األناناس(.

الكسل قد جير االنسان اىل ما ال حتمد عاقبته إعداد: خولة علي حممد-سوريا                                 رسوم: مهند حسن-العراق

مثرة األناناس
قصة من الرتاث الفلبيين
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 أعيش: 

يف البحر املتوسط وبحر الص�، ك� �كنكم

مشاهد� يف معظم املحيطات.

متصالن يف نقطة تشبه منقار الببغاء.لدي عينان كب�تان وفّكان قويان قاسيان

حجمي:وصفي:

يبلغ حجم صغ�ي

حجم قبضة اليد. 

 تضع زوجتي عنقوداً يحوي

١٠٠,٠٠٠ بيضة تحميها  بجٍد 

 ونشاط وتستمر بحضانة البيض 

ملدة ترتاوح ب� أسبوع� و ١١ 

أسبوعاً وتتوقف  عن  التغذي

خالل هذه املدة.

التكاثر:

 يغطي جسمي غطاء مت�

للح�ية كدرع املقاتل 

الدفاع:

 بخالف اإلنسان الذي �تلك

 قلباً واحداً خلقني الله تعاىل بثالثة

قلوب، ك� اÁ أمتلك Àانية أيٍد 

يف ح� أن االنسان �تلك يدين اثنت�.

أنا واإلنسان:

أستطيع أن أفرز سائالً أسوداً من أنبوٍب يسمى "السيفون" إذ

يشكل سحابة مظلمة تخفيني ألÉكن من الهروب من أي خطر.

مميزا�:

أستعمل أذرعي لإلمساك
 بالرسطانات وجراد البحر واألس�ك 

والرخويات.

:Ðغذا
إعداد ورسوم:  

حسني رباعي-لبنان

لقاؤنا يف هذا العدد مع السيد أخطبوط
بداية اللقاء: أهال أصدقائي، أنا امسي 

االخطبوط وسأحدكثم يف هذا اللقاء عن 
نفسي قلياًل..
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 سيناريو :حيدر حممد الكعيب-العراق 
رسـوم : حسـام الكـناني-العراق

ما الذي تفعله هنا
يا فهيم؟

أنظر يا بسيط، يغطي 
السمكة قشور صلبة 
حتمي جسمها من 

االذى وتسهل انزالقها 
داخل املاء

واآلن لنرى ما يف داخلها، انظر 
هنالك كيس هواء يساعد السمكة 

على الطفو، وهنالك العمود 
الفقري الذي ساعدها على احلركة

وانظر اىل كيس البيوض، 
إنه حيوي على آالف البيوض 
الصغرية اليت ستنتج فيما 

بعد كثريًا من االمساك

وهذه اخلياشيم على جانيب 
الرأس، إنها تساعد السمكة 

على التنفس، إذ يدخل املاء من 
الفم وخيرج من اخلياشيم اليت 

متتص اهلواء املذاب يف املاء 

كيس هواء

أما عني السمكة فال حتتاج اىل جفون ألنها مغطاة 
بغشاء شفاف حيميها وجيعلها ترى جيدا داخل املاء

اجلهاز اهلضمي

الدماغ

اخلياشيم

العمود الفقري

كيس البيوض
أريد أن اصطاد مسكة 

يا صديقي بسيط

وأخريًا مسكة رائعة، 
سوف آخذها للمخترب 
ألجري االحباث عليها

أمتنى أن أشارك معك يف 
أحباثك ألنين ال أعرف الكثري 

عن السمك

وانظر اىل زعانفها، 
انها تشبه املجاذيف يف 

القارب، انها ضرورية 
للسباحة يا فهيم

صحيح فالسمك 
مفيد جدًا للصحة

واآلن دعنا ندخل السمكة يف الفرن لنستمتع 
بطعمها الشهي، واحلمد هلل على هذه النعمة
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عزيزتي طبقنا اليوم
 )سلطة الفواكه( 

املقادير: تفاحتان/ موزتان/ شرائح 
األناناس/ عشرة حبات فراولة/ علبة من 
احلليب املركز/ علبة كرمية شانتيه/ 

نصف كوب شوكوالته
سائحة/ كوب حليب

افرغي حمتوى علبة
 الكرمية يف اخلالط واسكيب فوقها 

كوب احلليب وشغلي اخلالط ملدة عشر 
دقائق لتحصلي على كرمية رائعة، ثم 

قطعي الفواكه إىل قطع 
متوسطة

 ووزعيها يف كؤؤس زجاجية 
كبرية واسكيب فوق كل كأس قلياًل من

 احلليب املرّكز ثم الكثري من كرمية الشانتيه ثم 
أضيفي الشوكوالته، ضعيها يف الثالجة حتى

 تربد واستمتعي بسلطة الفواكه
 اللذيذة.

هي بنت منر بن قاسط وزوجة عبد اهلل بن عمري الكعيب حني 
خرج زوجها لنصرة سيد الشهداء االمام احلسني)A( خرجت 
استشهد  وعندما  نصرته،  على  وهب  ولدها  وشجعت  معه 
األعداء  من  رجل  فضربها  رأسه،  عند  تبكي  خرجت  زوجها 
بعمود فماتت، فكانت أول أمرأة شهيدة يف كربالء.. لقد 
كانت فعاًل إمرأة مؤمنة وفّية لدينها رضوان اهلل 

تعاىل عليها.

صديقيت السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
كثري منا جيهل األكل الصحي الذي جيب علينا تناوله 

لنحافظ على صحتنا، فالطعام الصحي  
      هو الغذاء الطبيعي من الفواكه واخلضار الطازجة 

اليت توفر لنا كل العناصر الغذائية األساسية اليت 
حيتاجها االنسان ليكون بصحة جيدة وأن ال يصاب 

باألمراض اليت يسببها عدم تناول األكل الصحي: 
كالسمنة وأمراض القلب والسّكري وارتفاع ضغط 

الدم وهشاشة العظام وفقر الدم.
فاحرصي على تناول الطعام املتنوع العناصر 

فالصحة هي مفتاح سعادتنا.

إعداد: خولة علي-سوريا
رسوم: مادلني عيسى-سوريا
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ما هذه الورقة
 يا دالل؟

املعلمة ختربني
 أن درجات دالل عالية لكنها ال 
ترفع يدها لإلجابة على أسئلة 

املعلمة أثناء الدرس
أرسلتها لِك

 املعلمة

لدي سؤال ، من
 تعرف اإلجابة منكن يا 

بنات فلرتفع إصبعها..

رمبا تعاني من مشكلة 
سأحاول إكتشافها 

أنا أعرف يا أبيت

نعم، مشاركة 
اآلخرين أمجل ما يف 

احلياة

وملاذا مل ترفعي 
إصبعك إذن؟

ألن اجلواب 
سهل جدًا

أتعرفني يا فضة 
كالم أبي صحيح

ولكن
 أخوك الصغري ال 

يعرف ذلك
جيب أن نشارك 

اآلخرين معلوماتنا 
دائمًا يا دالل وأنِت أال تعرفني 

يا دالل؟

نعم أعرف، إنه
 من القمح

من أين حنصل على 
الطحني؟

سيناريو: خولة علي حممد -سوريا                                رسـوم: مــادلــني عــيــسـى-سوريا

شعر: جليل خزعل-العراق       رسم: مصطفى طالب-العراق

ُس ّأَصاِبْع َك ِفْيَها َخْ َكفُّ

َكْي َتْعِرَفَها َمَعَنا َتاِبْع

ِخْنَصُر .. ِبْنِصُر

ُثمَّ الُوْسَطى

اَبِة والَسبَّ

واإلْبَهاْم

اْم ْد يا َبسَّ ا َعدِّ هيَّ

َسَة أْرَقاْم وتعلَّْم َخْ

أصابع

متت

اليوم سأشارك يف 
الدرس بكل املعلومات

لكن شاركي
 بانتظام ال نريد ورقة أخرى 

تشتكي من الفوضى
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جلس سامي يف باحة املنزل يتأمل النجوم stars  املتأللئة.
كانت  املظلمة  السماء  لكن  قليال،  عاصف   air اهلواء  كان 
صافية، وزاد مجاهلا ضوء القمر moon  املنري الذي أضاء 

األرض، و الغابة Jungle املجاورة .
فجأة جاءت غيمة  cloud  سوداء وهبت عاصفة قوية .

النافذة  أمام  جلس  ثم  مسرعا،   house املنزل  سامي  دخل 
window وراح يرى حبات املطر rain،  اليت سرعان ما هطلت 

بغزارة .
اليت قام سامي   tree الشجرة  أن تقتلع  القوية  الرياح  كادت 

بزراعتها، فصار يدعو اهلل أن ال ينكسر جذعها.
نام سامي وملا استفاق صباحا وجد جذع bole شجرته مكسور 

فحزن عليها .
وألن العاصفة blow خربت منظر الباحة بدأ فورا برتتيبها، 
عند  املوضوعة   table الطاولة  ورتب  الشجر  أوراق  فجمع 

املدخل.. فعادت احلديقة  Yard  مجيلة مثل ما كانت.

اعداد: حنان مهدي-اجلزائر  رسوم: هايدي يوسف-مصر
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ليلة عاصفة

حديقة منزل    
  Yard

حديقة حيوانات
ZOO 



قصة: نعيم آل مسافر-العراقكنز أوراك
سيناريو: جليل خزعل-العراق
احللقة األوىل رسوم: ضياء احلجار-العراق

قصص من بالد الرافدين

البقية يف العدد املقبل

َرِحّبوا بزميلكم اجلديد حممد 
الذي جاء مع عائلته إىل 

السماوة نازحًا من املوصل 
بسبب الدواعش األشرار

أهاًل بك يف مدرستنا يا 
حممد، اجلس جبوار 

زميلك حسن رجاًء

أبي عامِلُ آثاٍر رفَض التعاون 
مع الدواعش عندما طلبوا 

منه أن يدهلم على اآلثار يف 
املوصل لكي يبيعوها خارج 

العراق. لذا قاموا بقتله

أنا صرت مثل والدي، 
أحبُّ كثرياً دراسة تاريخ 

العراق وآثاره

والدك 
كان بطاًل 

فعاًل

شكًرا جزيال 
لك يا أستاذ

أرجو أن تعجبك الدراسة 
يف ثانوية السماوة يا حممد

كان َأبي حُيدثين عن زقورة أوراك  اليت 
بناها احلكماُء السبعة، إنها مليئة باأَلسرار

وعندما عاد حسن إىل البيت، وجد ابن عمه حسام 
قد جاء لزيارتهم من بغداد 

اشتقت اليك 
كثرياً يا حسن

ما الذي يشغل 
بالك يا حسن؟

هذه فرصيت، أريدك أن تعّرفين على 
صديقك حممد ، وتدعوه لزيارة زقورة 

أوراك معنا، فقد أثار كالمه فضولي

غًدا سوف ُأعّرفَك 
عليه إن شاء اهلل 

تعاىل

وما الذي 
أخربَك 

عنها؟

يقول: توجد يف 
الزقورة  سبعة 

أبواب ميكن 
الدخول منها إىل 

العامل السفلي

ال أحد 
يعرف 

كما تقول 
األسطورة

هل أخربك 
أين توجد 

هذه 
األبواب؟

ُر حبديث صديقي اجلديد  ُأفكِّ
حممد عن زقورة أوراك

وعندما ذهب حسن لريعى األغنام بقي يفّكر يف حديث 
صديقه اجلديد حممد عن الزقورة، وقد الحظ حسام ذلك 

كان حسام ُمولًعا باملغامرات وحلِّ األلغاز الغامضة 

ما بال حسن 
حيّدق 

بالزقورة 
كأنَّه يراها 

أَلوَّل مّرة

أهاًل بك يف دارنا 
يا حسام

شكراً يا 
صديقي

أنا بعد َأن ُأجنز واجباتي 
املدرسية، أرعى َأغنامنا 
قرب آثار مدينة أوراك 

يوميًا
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      مر رجل فرأى طفاًل 
يبكي فسأله: ملاذا تبكي؟

فقال له: اذا كرب 
اصدقائي فمع من سوف 

ألعب بعد ذلك؟
    يف ايام الشتاء كان     

       يف السماء رعد وبرق، 
فجأة دخل الطفل اىل 

البيت فرحًا فسألته أمه 
عن سبب فرحه فقال:  

السماء صّورتين.
     ذات يوم تأخر ثالثة 

تالميذ عن حضور 
الدرس االول وعندما 
وصلوا للمدرسة قالت 

هلم املعلمة : أين كنتم؟ 
قال األول: ضاع مين 

القلم، وقال الثاني: أنا 
كنت أحبث عن القلم 
وقال الثالث: وأنا كنت 

أقف على القلم.

أما عصري
 الرمان فله فوائد كثرية 
فهو مدرر للبول ومضاد 
لإللتهابات ويعاجل الربو 
والتهاب الفم وامراض 

الشرايني

عليكم أن جتعلوا الرمان اختياركم بدل احللويات 
واألطعمة املصنعة.. ودمتم بصحة وعافية

لذا يا أصدقائي:

تكثر زراعة 
الرمان يف العراق 

والسعودية وسوريا 
ولبنان ومصر

واسبانيا

للرمان فوائد
 طبية فهو مسكن

 لآلالم وخافض للحرارة 
ويقلل من اإلسهال 

ويكافح امراض
 املعدة

الرمان فاكهة
 طيبة املذاق مجيلة 
املنظر وذات منافع 

عديدة لصحة 
اجلسم

الرمان غين
 بالفيتامينات فهو حيوي 

كمية كبرية منها 
وميد االنسان بالطاقة 

الضرورية لعمل الدماغ 
والقلب والكبد

أما لب الرمان فيعطي
 نكهة خاصة لبعض 

األطعمة وبذوره اجملففة 
تستعمل كتوابل لتزيني 

اطباق املقبالت

27

نصيحة قنبر..



اعداد: دمية ابراهيم-سوريا
رسوم: حممد رامز حاج حسني-سوريا
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بعد  الطريق  تبدأ  أنت مل  له بسخرية:  وقالوا  الناس  مسعه بعض 
فكيف تكون قد جتاوزت الشمس؟

حزن اخلفاش ألنه كان قد بذل جهدا كبريا يف البحث، لكنه مل 
يشعر باليأس وتابع طريقه، ويف يوما ما خاطب اخلفاش الشمس 
بكل حب قائال: أيتها الشمس امنحيين دفئك وعذوبة أشعتك حتى 
العامل.  هذا  يف  مجيل  شيٍء  كل  عن  البحث  مواصلة  على  أقوى 
أشعتها  وأخذت  واصراره،  وبإخالصه  حبديثه  الشمس  أُعجبت 
غمرهما  حتى  الصغريتني  عينيه  إىل  فشيئا  شيئًا  تتسلل  الذهبية 

الضوء وأصبح غنيا بنعمة البصر.

لكم  وسأحكي  البصر،  نعمة  هي  أحبابي  يا  منتلكها  اليت  النعم  أمثن  من  إن 
قصة اخلفاش الذي ُولد ضريراً ال يرى.

 أصاب هذا اخلفاش الصغري يومًا حزٌن شديد وقال: كم أحب هذه الشمس 
اليت تتحدث عنها كل الكائنات، لكين عييّن دوما مطبقتان، فإىل متى 

أقضي عمري بعيدا عن النور؟ 
قرر اخلفاش أن يطري من دون توقف ويبحث عن الشمس 

ويطلب منها املساعدة.
 طار اخلفاش طويال حتى أصابه التعب، 
قد  أكون  رمبا  يفكر:  أخذ  وحينها 
أعرف   أن  دون  الشمس  مكان  جتاوزت 

اخلفاش األعمى

أحبتي  سأروي 
لكم اليوم اقصة 

طريفة بعنوان:

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

القطب: من القاب االمام املهدي ويعين 
انه مثل املركز الذي يدور حوله الكون 

ليستفيد من علمه وبركته



فكرة ورسوم:  فراس صاحب-العراق


