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لالتصال بنا : ٠٧٦٠١٨٥٤٤٤٦ 
www.qanbar.com
info@qanbar.com

ائي األصِدقاء؛ السالُم عليُكْم ورَمحُة اِهللا .. أِعزَّ
ًة  ُمناسـبَ ٍة  ُكلِّ سـنَ اُهللا «تعـاىل» يف  َلقـْد جعـَل 

َنـا ِفيها َعلـى أداِء أعَمـاِل اَخلِري،  ، وحثَّ ـةِ ـِة املهمَّ مـَن املناَسـَباِت الدينيَّ
ِزَيَنـا مقاِبـَل ذلـَك ثواَبـًا كثـَريًا . ووعَدَنـا أن َجيْ

وِمـْن هـذِه املناَسـَباِت املهمـِة: ليلـُة القـدِر يف شـهِر رمضـاَن، وليلـُة 
وزيـاَرُة  ـة،  اِحلجَّ ذي  مـن شـهِر  ويـوُم عرفـة  مـْن شـعباَن،  النصـِف 

ِتِه يوَم العشـرين من شـهِر صفر،  اُحلَسـِني عليِه السـالُم يف أربعينيَّ
 . وهكذا

ا أن نبَقى ذاِكِريَن لُه، وأن ال تلِهينا مشـاغُل  إنَّ اَهللا تعـاىل ُيريـد ِمنَّ
احليـاِة عِن اهلـدِف احلقيقيِّ من وجوِدَنا يف الدنيـا، وهو أْن نكوَن 

نا ونطيُعـُه يف ما أمَرَنا بـه، وهذا العمل  عبـادًا صاحلـَني؛ نذكـُر ربَّ
يرَفـُع درَجَتنا، وجيعُل نفوَسـَنا حتب األعمال الصاحلة.

ِمـْن  املناَسـَباِت  هـذِه  يف  ُتكثـروا  أْن  أرجـو  أعزائـي؛  َيـا  لذلـَك 
وقـراَءِة  كالصـالِة،  اخلـِري؛  أفعـاِل 

ومسـاعدِة  والدعـاِء،  القـرآِن 
بذلـك  لتنالـوا  احملتاجـَني؛ 

الوفـَري.. الثـواَب 
وُدمُتم ساملْني.

٥٥



رسوم: حممد رامزإعداد: سراج اجلراد

باِع؛ ُيؤذي جرياَنُه ويضُع أكياَس  كاَن ُهناَك رجٌل سيُئ الطِّ
جّدًا،  كسوًال  كاَن  ألّنُه  ص؛  املخصَّ القمامِة يف غِريمكاِنها 
وحَني يطلُب منُه جرياُنُه وضَعَها يف مكاِنها ألنَّها تؤذيهم 
برائحِتها الكريهِة، ومنظِرها غري احلضارّي، كاَن يتجاهُل 

ِفه. كالمُهم مجيعًا، وال يهتمُّ لرأِيهْم أو لغضبِهْم من تصرُّ
ُيعاملوُه  أن  املنطقِة  يف  باِب  الشَّ من  جمموعٌة  َر  قرَّ حينها 
أن  أتفقوا  احلارة  خمتار  من  اإلذن  أخذوا  أن  وبعد  باملثِل، 
َة فعلِه. يرتكوا القمامة قريبًة من بيِت هذا الرجل، لريوا ردَّ
ببعِض  ففوجَئ  أغراَضُه،  حامًال  كالعادِة  الرَّجُل  خرَج 
ما  بتناُثِر  القطُط  تسببت  وقد  بيتِه،  قرَب  األكياِس 
فيها من نفاياٍت، وانتشَرْت رائحُتها الكريهُة حوَل منزلِه، 

تائِم البذيئة على َمْن  فاستشاَط غضبًا، وبدَأ يلقي الشَّ
هذا  عند  يتوقفوا  مل  باَب  الشَّ لكنَّ  الفعِل،  بهذا  قام 
ٍة  مرَّ كلِّ  ويف  مراٍت،  َة  عدَّ ذلَك  بتكراِر  قاموا  بل  ؛  احلدَّ
هاَب إىل ُخمتار  الذَّ َر  الرَّجِل يزداُد، حّتى قرَّ كاَن غضُب 

احلارِة ليشتكي عنده من هذا األمر.
لكنَّ املختاَر كاَن يدري مبا حدَث، فانتظَر الرجَل حتى 
درسًا يف  ذلك  بعد  ليعلَِّمُه  وشكواُه،  كالِمِه  من  ينتهي 
اِر، لقد جْئَت تشتكي  األخالِق، فقاَل لُه: «اجلاُر قبَل الدَّ
فلم  ونصحوك  منك،  جريانك  يشتكيه  كان  شيء  من 
ُبَك ما كرهَتُه ِلغِريَك»  تسمعهم، فكفى َأَدَبًا لنفِسَك جتنُّ
ففهَم الرَّجُل معنى هذا الكالم وندَم على أفعاِله املاضية. 

«الجار المؤذي»
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رسوم: حممد رامز

إعداد: د. شفيق مهدي
رسوم: ضياء الـحــّجـار

    سـّيٌد شريٌف، و فارٌس شـجـاٌع، بطٌل 
عن  الكرم  ورث   ، سـخيٌّ كــريٌم  مْقَداٌم 
أبيه حاِتـم الّطائي الذي كاَن ُيضرُب بِه 

املثُل يف كرمه. 
 ٦٣٠) للهجرة  التاسعة  السنة  يف  أسَلَم 
ثابتًا،  إميانًا  باإلسالم  وآمن  ميالدية)، 
مل يعُبد األصناَم قبل إسالمه، بل كاَن 
قومِه  زعيَم  وكان  (مسيحيًا)،  نصرانّيًا 

ورئيَسُهم.
املؤمنني  أمري  أصحاب  أقرِب  من  كان     
إخالصًا،  وأكثِرِهم  السالم)  (عليه  علّي 
الذي  خم  غدير  يوم  شهَد  ْن  ممَّ وكان 
اهللا  (صلى  حمّمد  الرسوُل  فيه  نّصَب 
السالم)  (عليه  ًا  عليَّ اإلماَم  وآله)  عليه 

ولّيًا من بعِده.

   كان الصحابيُّ اجلليُل َعِدّي بُن حامت الّطائي أعـَوَر العـني بسبِب 
وقد  السالم)،  (عليه  علّي  اإلمام  جانب  إىل  خاَضَها  اليت  احلروب 
يف  واشرتك  عينـيه،  إحدى  فُأصيبت  اجلمل  معركة  يف  اشرتك 
معركة ِصّفني فأصيبت عينه األخرى، ولكنه مل يفقد البصر متامًا 

ألنه حارب جبانب اإلمام علي (عليه السالم) يف معركة النهـروان.
   عاش عدي بن حامت وعّمـر طويًال حّتى قيل إّنه عاش مئة وعشرين 

سنة، وقيل إّن َوفاَته كانت يف سنة ٦٦ هجـرّيـة (٦٨٥ميالدية).

‹{{{ËÜ{{{”{{÷]<≈^{{r{{ �é{÷]
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إعداد: نادية غازي                      رسوم: مهند حسن

الثعلب واجلمل
حكايٌة مَن الرتاِث اهلندّي
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كاَن الثعلُب واَجلَمُل صديَقِني يذهباِن سويًة للبحِث 
نهٍر  إىل  وصال  األيام  من  يوٍم  ويف  الطعام،  عِن 
بالنباتاِت  املليَئِة  ته  ِضفَّ على  فوَقَفا  وواسٍع  كبٍري 
َمملوَءًة  فكاَنْت  هلما  املقابلُة  الضفُة  أّما  اجلاّفِة، 

َرِة اخلضراء. ِر والذُّ كَّ َمبزاِرِع َقَصِب السُّ
َباَتاِت اَجلاّفَة بسرور أّما  َفِرَح اجلمُل وصاَر يأكُل النَّ
الثعلُب فقْد شاَهَد الّسرطاناِت الّصغريَة تقفُز مبرٍح 
بعضًا  يصيَد  َأْن  ُيريُد  وكاَن  األخرى،  الّضفة  على 
منها ليأُكَلها، لكْن؛ كيَف يصُل إىل هناك؟ خطَرْت 
يا  «آِه  لُه:  وقاَل  اجلمل  إىل  فذهَب  فكرٌة،  للثعلِب 
وترتُك  اجلافَّ  الشوَك  تأكُل  ُهنا  أنَت   .. صديقي 
فردَّ  هناك؟!  الّلذيذِة  َرِة  والذُّ الطريِّ  القصِب  مزارَع 
اجلمُل: «ولكنَّ هذِه املزارَع للبشِر، وأخاُف أن َيَروَنا 
ُهْم  إنَّ أحٌد،  هناَك  «ليَس  الثعلُب:  فقاَل  فيها» 

بعيدوَن َعّنا جّدًا».
الثعلُب  فَردَّ  اجلمُل،  سأَل  متأّكٌد؟»،  أنَت  «هل 

حبماٍس: «نعم .. نعم».
إىل  ظهِرِه  على  راكٌب  والثعَلُب  يسَبُح  اجلمُل  أخذ 
يأُكُل  اجلمُل  وبدأ  األخرى،  الّضفِة  إىل  وَصال  أْن 

ا الثعلُب فأسرَع إىل حاّفِة النهِر  القصَب اللذيَذ، أمَّ
شبع  قليل  بعَد  واألمساك،  السرطاناِت  ليصيَد 
الثعلُب وأراَد العودَة، فذهَب إىل اجلمِل وطلَب منُه 
أراَد  اجلمَل  أنَّ  إال  األخرى،  الّضّفة  إىل  َيعودا  أْن 
فخَطَرْت  بسرَعٍة،  يشَبُع  ال  ألنُه  املزيَد  يأُكَل  أْن 
فجلَس  اُملغاَدرة،  على  اجلمَل  ُجتِربُ  ِفْكَرٌة  للثعلب 
«َكْم  عاٍل:  ُيغّين بصوٍت  وصاَر  الّذَرِة  نباتاِت  بَني 
صديقي  مَع  املزاِرِع  هذِه  يف  وأَنا  َعاَدِة  بالسَّ أشُعُر 

اجلمِل الذي يأُكُل سيقاَن الَقَصب». 
ورأوا  حنوه  فأسَرُعوا  الثعلِب،  صوَت  الّناُس  َع  َمسِ
اجلمُل  هرَب  بالِعِصّي.  فطاَرُدوه  يأُكُل  اجلمَل 
على  الثعلُب  قفَز  ثمَّ  الّنهِر،  يف  وقفَز  بُسرَعٍة 

ظهِرِه ليعُربَ مَعُه.
ذلَك  فعلَت  «ملاذا  وقاَل:  بالَغَضِب  اجلمُل  شَعَر 
«أنا  الثعلُب:  فأجاَب  ُتَطارُدنا؟»  الناَس  وَجعلَت 

ُمعتاٌد على الِغناِء بعَد األكل». 
فيَها  ُن  ُيلقِّ ِبطريَقٍة  ُر  ُيَفكِّ وهو  اجلمُل  سكَت 
َوَسِط  إىل  وصال  وحَني  َيْنَساُه،  ال  َدْرَسًا  الثعلَب 
ْهِر َغَطَس اجلمُل يف اَملاِء، َفَسَقَط الثعلُب وكاَد  النَّ
األخَريِة،  اللَّْحَظِة  يف  أنقَذُه  اجلمَل  لِكنَّ  يغَرُق، 
فانَزَعَج الثعلُب وقاَل: «ملاذا فعلَت هذا؟ لقد ِكْدُت 
الّسباَحِة  على  ُمعتاٌد  انا   » اجلَمُل:  فقاَل  أغَرُق»، 
اَجلَمِل  َقْصَد  الثْعَلُب  عَرَف  وُهنا  األكل»،  بعَد 
وصال  وحَني  بَكِلَمٍة،  ينِطْق  وَملْ  ساِكَتًا  فَبِقَي 
 .. «ابَتِعْد عين  للثعلب:  قاَل اجلمل  الَياِبَسِة  إىل 
ُتَفّكُر  اآلَن؛ ألنََّك  أصِدَقاَء بعَد  نبَقى  أْن  أريُد  ال 

بنفِسَك فقط».

لّصديــُق احلقيقــي ال َحيتــال علــى صديقــه) (ا إعداد: نادية غازي                      رسوم: مهند حسن
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إعداد: تامر عبد الحميد
تصميم: شريف محمود

نوم الدولفين
حيُث  عجيبٌة،  طريقٌة  هي  الدولفين  نوم  طريقُة 
اليمنى،  عينه  ويغلق  ا�يــســر  ه  مخِّ نصُف  يــنــاُم 
اليسرى  العين  وتظل  ا�يمن  النصف  يعمل  بينما 
قليل. بعد  العملية  هــذه  يعكس  ثم  مفتوحة، 

مبنى الرستماني
ناطحات  إحدى  هو  الرستماني»  «مبنى 
من  ويتكون  دبــي،  مدينة  في  السحاب 
الشرفات  تصميم  تم  وقــد  طابق�،   55
بشكل  المبنى  واجهة  على  تظهر  التي 
عــمالقة،  متاهة  كأنها  لتبدو  معقد 
الرقــم  الــمــبنى  حــقــق  وبالـفعل 
ــة. ــر مــتــاهــة عــمــودي ــب الــقـــــيــاســي �ك

الفالمنكو
هــنــــــاك عـــــدد مـــن الـــنـــمـــــاذج 
الــــبـــــالستيــكـية المصنوعة لطائر 
«الفالمنكو»، ولكن المدهش هو أن 
أعـداد هذه النماذج أكثـــر من أعداد 
هذه الطـــيور نفسها في الطبيعة
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ليس كل الموز أصفر، فهناك أكثر موز أحمر
من مئة نوع من الموز في العالم، 
وبعض هــذه ا�نواع ِقشرُه أحــمر.

عظام الضلوع!

كــــواكب  كــل²  تــدوُر 
الشمسية  المجموعة 
واتـجـاُه  نفسها،  حــول 
الغرب  من  هو  دورانها 
ولــكــّن  الــشــرق،  إلــى 
كوكب الزهرة فقط هو 
الذي يدور بعكسها من 
الــغرب. إلــى  الــشــرق 

إتجاه عكسي

«السمكة الرئوية» هي نوع من ا�ســماك 
في إفـــريقــيا، ولــهذه ا�سماك العـجيبة 
رئتان فضًال عن الخياشيم، وهذا يمّكنها 

من التنفس عبر رئتيها والحياة على 
ا�رض عندما يجف الماء.

سمكة رئوية

حصل  لبمان»  «هيمن  المخترع 
بــراءة  على  1858م  عــام  في 

الرجل  فهذا  مميزة،  اختراع 
الممحاة  اخترع  الذي  هو 

المتصلة بقلم الرصاص 
من نهايته.

    من المدهش أن نعرف   
  أن أكثر العظام حركة 

في جـسم اÅنسان هي  
الضلوع، فهي تتحرك 

  حوالي خمسة ماليين    
   مرة في السنة نتيجة 

       التنفس.

مخترع الممحاة
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<Ì�ËÖÁ⁄˚]<Ì÷¯{{ä÷]EE{e< �k ̌Ü �¬<:{{÷]<ÿ̌e^e< �Ì÷̌¯{{â< �’Á◊⁄<�ÅÇ¬<»̌◊eÊ<HDl]Ü{{À÷]Ê<Ì{{◊qÅE<‡{{ËÜ„fl÷]<∞̌{{e<^{{⁄<ƒ{{œi
<^„̌�j€ø¬<Ó{{◊¬_< �Ì{{�È◊e^f÷]< �ÏÖ^{{ñ£]< �k{{«̌◊e< �‹{{ �„€”u<�Ï �Ç{{⁄<ªÊ<H �Ìfl{{â< �Ì{{Ú$¯m<]Á{{€”u<H�̂”{{◊⁄<MM<DDÌ{{ËÖÁ€√÷]<K
< �k√̌ �âÁiÊ<H �·ÁflÀ÷]Ê< �ÕÖ^√€{÷]Ê< �›Á◊√÷]< �lÖ̌Á�i< �oÈu<H^„̌�◊“< �Ìœ̌�fl€{÷]<ª<Ì�È◊e^f÷]< �Ì«̌�◊÷]< �lǙéjfi]Ê<H^‚̌ �Ö^‚Åá]Ê

< �Ì{{{{{{{q̌Ö̌Ç{{÷< �ÏÖ̌^{{{{{{rj÷]<JÍe]ÖÁ∑< �‘{{◊π]< �‰f̌j“<�Ç{{u]Ê< �·Á{{fi^Œ<^{{„̌ �€” <̈�Å¯{{f÷]< �k{{fi^“Ê<JÏ4̌{{f“

ÎÖÁ€√π]<Ç÷^}<V‹âÖ<<<<<<<<<<—]áÜ÷]<Çf¬<Ü⁄^¬<VÅ]Ç¬c

<HÌ√f{{ä÷] <^{{ÈfiÇ÷] < �g{{Ò^r¬ <ÔÇ{{uc <Í{{‚ < �Ì{{œ◊√π] < �‡{{Ò^fl¢]
<^{{„̌�fi`”  <H�]Ü{{ví÷] <º̌{{âÊ < �Ì{{�flú <‰̌f̌{{ç_ < �k{{fǐ^“

< �‘{{◊π] <^{{‚]Ç‚_ <JÌ{{√̌Èf�÷] <∞{{fi]ÁŒ < �ÿ“ < �Ã{{�÷^°
<∞̌{{u <?ã{{È⁄]45@ <�‰{{�jq̌Êà÷ <?Ü{{ífi <Ñ{{}Áffi@
<k{{È̌ � �5Ê <H �‰{{�i^e^«÷Ê <^{{„̌�flõ̌Á÷ <—Á{{é÷^e < �lǙ√{{ç

J �Í{{”◊π] < �Ü{{íœ÷] < �l^  �Ü{{ �ç <Ó{{◊¬ <�ÏÅÁ{{qÁ⁄ <^{{„�fi˘ < ��Ì{{œ̌�◊√π^e < �–{{Ò]Ç£]
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J �Í{{”◊π] < �Ü{{íœ÷] < �l^  �Ü{{ �ç <Ó{{◊¬ <�ÏÅÁ{{qÁ⁄ <^{{„�fi˘ < ��Ì{{œ̌�◊√π^e < �–{{Ò]Ç£]
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<H�̂{{⁄ÇŒ<OQL<^{{„̌ �¬^ÀiÖ]< �»{{�◊fË<Ö̌]Á{{â˘]< �·c< �Ÿ^{{œË
<HÏÇ{{ËÇ¬ <h]Á{{e_ <^{{7Ê <H�̂{{⁄ÇŒ <TS <^{{„ �” � �5Ê
<‡{{⁄<Ì{{flËÇπ]<Í{{€†< �h]Á{{e˘]<�ÂÑ{{‚< �k{{fǐ^“Ê
<›̌^{{⁄_<Ï̌�Á{{œ÷]Ê<Ì̌{{fÈ7]<^{{„̌ �jv̌fl⁄<Ç{{ŒÊ<H �l^{{€ř7̌]
JÌfľËÇπ]<^„iÇ̌ �„{{ç<:÷]< �l^€r7]< �gf{{äe<�]Ç{{¬˘]

DDhÜ÷]<Ìe]ÁeEE<ÿe^e<‹â]<Ófl√⁄<
DDÕÁí÷]<Å¯eEE<Ófl√≤<Íi`ËÊ

< �ÏÅ̌ÁqÁ€{{{÷] < �l^{{e]�Áf÷] < �Ü„̌{{ç_ <‡{{⁄ < �Ì{{e]Áf÷] <�ÂÑ{{‚ < �Ç{{√i
<Ó{{◊¬ < �ƒ{{œi <J �Ì√̌ �ÀǐÜ€{{{÷] < �ÌfľËÇ€{{{÷] < �Ö]Á{{â_ <Ó{{◊¬
<Ì̌{{�ÈŒ]Ü√÷] <Ì̌flËÇ€{{{÷] < �x{{fľ≥Ê <Hÿ̌{{e^e < �Ì{{flËÇ⁄ < �ÿ{{}̌Ç⁄
J^{{‚̌]ÜË̌ < �‡{{⁄̌ < �ÿ“ < �ã{{Àfi <Í{{{  < �Ì{{f̌È7^e <Ö̌Á√{{é÷]
<Ó{{◊¬< �Ü{{ �íjœi<%<ÿ{{e^e<Í{{{ <Ì{{�ËÜm˘]<%̌^√€{{{÷]< �·c<
< �áÁ{{fl“< �‡{{⁄<�4{{n“<‘̌{{÷^fl„ <H �lǙ{{“�É<:{{÷]<‘̌{{◊i
< �Ç{{â˘] < �Ÿ^{{n≥Ê < �Ì�◊ä �€{{{÷^“ <H�ÏÖ^{{ñ£] <ÂÑ{{‚

<<kÈfl�e<:÷]< �Ì{{€̌Èø√÷]< �Ç�e^√€{{{÷]Ê
<J < �Ì{{fl �ËÇπ] <Í{{{ 

< �Ü{{ruE <‡{{⁄ < �≈Á{{flí⁄ < �Ç{{â_ < �Ÿ^{{n≥ <Á̌{{‚Ê
< �Ì{{flËÇ⁄ <Í{{{  <Dg{{ �◊ �í÷] <�ÅÁ{{â˘] < �k{{÷á^f÷]
<Í{{{ < �Ì�Èfi^€{{{÷_< �Ö^ma< �Ì{{n√e< �‰{{È◊¬< �lǙ{{n¬<Jÿ̌{{e^e
<Ó{{◊¬ < �Ÿ^{{n€j÷] <]Ñ{{‚ < �Ü{{„øË <J›MSSR <Ìfl{{â
<H �ÎÜ{{ée< �ì~{{ç<—Á{{ < �Ã{{œË< �Ç{{â_< �ÿ”{{ç
<�≈Á{{{{ïÁ⁄<Á̌{{‚Ê<H‡{{Ë3⁄<Í{{÷̌]Áu< �»{{◊fË< �‰{{�÷Áõ
JÇ{{u]Ê<�3{{⁄<Í÷]Á{{{u<^„̌{{{{�÷Áõ< �Ì{{{ �ífl⁄<Ó◊{{{{¬
<Ñ{{}ÁffiE < �Í{{◊e^f÷] <‘̌{{{{◊€{÷] < �·_ < �Çœ̌ǰ{{{{ �√�ËÊ
H �‰ �√fl{{{ �íe <Ǚ{{⁄_ <‡{{⁄ <Á̌{{ �‚ <DÍ{{fi^n÷] <Ü{{ �ífi
<ÿ̌{{e^e < �Ç{{â_ <Ÿ̌^{{n≥ < �·_ <·̌Á{{nu^f÷] <ÔÜ{{ËÊ

<ö̌Ü{{ Ê <ÿ̌{{e^e <Ï̌�Á{{Œ <ÿ{{�nµ<^„̌�j�◊â
<J<<<<<JJhÁ√{{é÷]<Ó{{◊¬
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›̌ÁÈ÷]<^fľ �œfõ
<D �Çfl7]< �áÁq̌< �î]ÜŒ_E<Á‚<<

<‡⁄<·^eÁ“<I∞v�÷]<‡⁄< �·^eÁ“<V �ÜËÅ^œπ]
<ãÈ“<I·^jñÈeIÜ�” �ä÷]<‡⁄< �hÁ“<IÇfl7]<áÁq̌

< �hÁ“< �Ãífi<I¯Èfi^ <ãÈ“<IÖÅÊ^f€”e
‡€ä÷]<Ê_< �Í�i^ffl÷]< �kËà÷]<‡̌⁄

ƒ̌⁄<ò̌Èf÷]<º◊™
�‰ �“ �Ü©Ê<Ǚ �” �ä÷]< �ÃÈñfiÊ<?¯Èfi^À÷]@<

< �l^fi�Á”π]<ÍŒ^e< �ÃÈñfi< �‹m<HȟÊÑË<Óju<
J�]ÇÈq<^„�fl �r√fiÊ

<Ì�ÈflÈë<ª<‹ ��„ �À �ífǐ
�·Ü �À÷^e<^„√ñfiÊ<‡€ä÷^e<ÌfiÁ‚Ç⁄
<Å̌�2i< �·_<Ç̌√eÊ<H �Ì¬^â< �ƒeÖ<Ï �Çπ<

^Àé÷]Ê<^fl7^e<^„ �⁄ �Çœfi

!]< �Ì∑ÖÊ< �‹ �”È◊¬< �›¯ä÷]<WÏàËà√÷]<:œ̌ËÇë
< �ÇŒ < �Ì√ËÜâ < �gñ∆ < �l^ø̌v◊e < �Ü�¥ <^fľ�◊ �“
< �ŸÁœfi <^fľ�◊√üÊ <H�̂fi^Èu_ <^fľě^í¬_ <^fǐ �Ç �œÀ�i
<^flÈ◊¬<‘̌÷Ñ÷<H^„È�fl√fǐ<˜Ê<^‚̌ �Çíœfi< <̃̌^Èç_
<JÖ]ÜŒ< �Î_<�É^ �°]<ÿ̌fŒ< �ã �À�fl÷] < �ºfï< �‹�◊√i
<Ã̌È“ <^fl �€�◊√̌�i <:÷] < �ÏÇÈÀπ] <�^Èç˘] <‡̌ �⁄Ê
< �·_ < �ÇËÜ�fi <^⁄ <ǧ�j”fi < �·_ <Á̌‚ <^flä̌ �Àfi_ < �º�f �ñfi
< �‹�m <W �ÌŒ̌ÖÊ <Ó◊¬ <∞̌fï^∆ < �·Á”fi <∞̌u<�‰◊̌√̌ �Àfǐ
<^‚̌Ç̌fl¬Ê <H_̌Ç̌„fi < �·_̌ <Ç̌√e < �ÌŒÖÁ÷] <�ÂÑ‚ <±c <�ÅÁ√fi
JÌÚõ^}< �kfǐ^“< �gñ«÷]< �Ìø̌£<ª<^fľ�i]Ö]ÜŒ< �·_< �Ç �rflâ

Í{{◊{{{¬<Ì{{÷Á{{}<VÅ]Ç{{¬c
ÓäÈ¬<∞÷Å^⁄<V›ÁâÖ
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<�!]<Í̌ïÖE< �Ìfœ¬< �kfle< �›Án◊“< �›_<�ÏÇÈä÷]
<HŸ̌Áâ �Ü÷]< �k√̌Ë^eÊ<HÌ̌ �”⁄<ª< �k€̌◊â_<D^„fl¬

<x◊ë<Ç̌√e<˜c<Ǚ �q^„�i< �·_< �ƒ ��jäi< �%̌< �‡�”÷Ê
< �ÌË̌ �Çvj �⁄<�ÏÇ̌ÈuÊ< �kq̌Ü}< �Çœ <HÌÈ̌fËÇ̌ �£]
<±c< �lǙq^‚Ê<Hh^√̌ �í÷]Ê< �ÜÀ̌ä÷]<Ǚ �õ^ß

JÏÖ̌�Áflπ]< �ÌfľËÇπ]
< �Ÿ^n⁄<4̌}<D^„̌È◊¬<�!]< �·]ÁïÖE< �kfǐ^“< �Çœ÷

<ª<^„̌ �äÀfle< �lÇ̌‚̌^qÊ< �lÇ̌ǰ‚]Ê< �kfľ⁄a< �‡π
J›¯â˝]< �Ì€̌◊“<�¯¬c< �ÿÈfâ
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=<Ì �ñ� <^Ë
< �‘÷< �l �Üñu_< �Çœ÷

Ì�ËÇ‚<›̌ÁÈ÷]

<Ì �íŒ<^„�fi�c?Ìfl⁄ÅÊ<Ì◊È◊“@

WŸ˜Å̌<^Ë<˜
< �Ì◊̌‚Ñ⁄< �Ì �íŒ<^„̌�fic<

ƒÈ€¢]<^‚ıǙœË

< �Çœ̌÷
<^fľ�j€�◊√⁄<^fľ �jv̌ífǐ

^„�ǐ]Üœe
[�̂œu

;�j �Œ�Áç<Çœ÷
^„ �¬^€̌ä̌÷

<ÎÇ÷]Ê<·̌^“
�ÿµ̌<˜Ê<^‚�ıǙœË

^„fl⁄

< �‘÷<Í”u`â
<›ÁË<ÿ“<›Á�fl÷]<ÿ̌fŒ
h^j”÷]<‡̌⁄< �ÌË^”u

=<ÇÈ“`j÷^e
�ÿ√̌ _<Õ̌Áâ

ÌfÈf£]<:}_<^Ë

k≥

ÎÇ€j√i<˜< �‡”÷
Í÷Ê^uÊ<�]4̌n“< �Í◊¬<
<ª< �’ÇuÊ<Ï̌]Üœ÷]

�‘ �∆]Ü < �l^ŒÊ_

�Ö �ÇŒ_<;ǰÈ÷
�ìí �œ÷]< �Ï̌]ÜŒ<Ó◊¬

Ì �ñ <^Ë< �‘◊̌n⁄

^e^e<^Ë<�]Ü” �çÌ �íŒ<^„̌�fl”÷Ê
Ì �ñ� <^Ë< �Ö^« �í◊÷<

‰„„‚

<Ó{ä{{È{{¬<∞{{÷Å^{{⁄<V›Á{âÖ<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ç€¶<Í◊¬<Ì÷Á}<VÁËÖ^flÈâ
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اشرتت «فلة» علبًة Box مَن العجِني، لكنَّها ْمل تعِرْف ماذا 
تصَنُع منُه، فاجتَمَعْت يف املساِء Evening مَع صديقَتْيَها 

«نغم» و«حنني» وقالت: ماذا تقرتحاِن أْن نصَنَع منُه؟
 .Animals احليوانات  َماِت  جمسَّ ْل  فلُنَشكِّ «نغم»:  قالْت 
ُل أدواِت املطبخ  قالت «حنني»: ذلَك أمٌر صعٌب، ِملَ ال ُنَشكِّ

Kitchen؟ 

ا نلعْب بالَعجني هيَّ

 يركل
kick

يستمع 
Listen

٢٠·Áä€§]Ê<ÎÅ^£]<ÅÇ√÷]



 Spoon قالْت «فلة»: نعْم إنَّها تبدو أكثَر سهولًة .. سأصَنُع ملعقًة
وكوبًا  شاٍي،   Jug إبريَق  سأصَنُع  حنني:»  هتَفْت   .«Fork وشوكًة 

Glass، وصحنًا Plate  مجيًال».
 Pot والِقْدَر Knife َني كِّ فكرت «نغم» قليًال، ُثمَّ قالت: «َتَركُتما يل السِّ
 Saltcellar َلَحًة ْت: «ميكُنِك أن َتْصَنِعي َممْ فقْط» فضِحَكْت فلة وردَّ
و ُزَجاَجَة Bottle ماٍء، أو فنجانًا Cup إذا شئِت»، فابتسَمْت «نغم» 

ُثمَّ هتَفْت: «نعم هَي كثَرية. يبدو أنَّ َخَيايل كاَن حمدوَدًا».
 kitchen املطَبِخ  أدواِت  بصناعِة   the girls الفتيات  انشغلت  ثم 

َزة. ٍة مميَّ tools  بطريقٍة فنيَّ

Í¬^eÖ<∞äu<V›ÁâÖ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ÎÇ„⁄<·^flu<VÅ]Ç¬c

   يربط
join

حيتوي
Include
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إعداد ورسوم: علي كريم
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<^{⁄Çfl �¬ <W �Ÿ^{Àõ˘] <ƒ̌{⁄ < �g{√◊Ë < �Ì{flËÇπ] < �·Á{fl•̌ <·̌^“
< �Üq^j÷]<ƒ̌{ �5<Çœ <H �‰Ë_Ö<Ñ̌{ �}`È÷< �h^{ç< �Üq^i< �‰{fl⁄<ȟ3{Œ]
< �‰f{é�Ë< �‰{�fl”÷<H �‹{È”u<ÿ̌{qÜ÷]<]Ñ{‚< �·`{e< �Ì{flËÇπ]<�^{fle_<‡{⁄
< �h^{é÷]< �Üq^j÷]<Ÿ̌^Œ<J‹„�i^  �ÜíiÊ<‹„{ �ä�e¯⁄<ª<∞̌fi^.̌]
<]É^{€f <H �4{f“< �x{eÖ<Ó{◊¬<ÿ̌{ �íu_<·_< �Ç{ËÖ_@<V �·Á{flr€◊÷

?[;{ �ví̌fli
< �Ç{ËÇ£]< �‡{Ëà~je< �‰{v̌ífi< �‹{m<H �̄ {È◊Œ< �·Á{fl.]<ǩ{€ë
< �ÿ{ �q �Ü÷] < �Ì{v̌Èífle < �h^{ �é÷] < �Ü{q^j÷] <ÿ̌{ �€√̌  <H‹{vÀ÷]Ê

<‰ě^ë_< ˇ �2{”j÷]<‡”÷<H �Ï4n“<�̃ ]Á{⁄_<x{eÖÊ<H �·Á{fl.]
<�Â �Ü{øfl⁄<‡{⁄< �Ü~{äËÊ<·̌Á{fl.]< �ÿ{‚̌^rjË<Ö̌^{í 
<·̌Á{fl.]<Ÿ̌`{äÈ÷< �‰{√̌ Å<ƒ̌{€�÷]< �‡{”÷<J�ÂaÖ<^{€�◊ �“
<‡{⁄<Ç{Ëàπ]<x{eÖ_<Ó{ju<�‰{�fià}_<ÎÑ{÷]<^{⁄@<VÌ{Èfi^m

<]à„jâ^e<�Ï �Üπ]<�ÂÑ‚<ª< �Üq^j÷]< �Ÿ]ˆâ<·^“Ê<?[Ÿ^π]
J2”iÊ

< �ÿ{íf÷] < �‡{Ëà~je < �‹{ �Œ@ <V‰{÷ <Ÿ̌^{ŒÊ <W �·Á{fl.] <‹̌{äje]
< �Ì{v̌Èífle<ÔÜ{}�_< �Ï �Ü{⁄< �Ü{ �q^j÷]<ÿ̌{ �€√̌ <H?›Á{�n÷]Ê

<^{⁄< �ÿ”{e<›̌Á{n÷]Ê<ÿ{íf÷] <Ô3{ç]Ê<H �·Á{fl.]
<›̌Á{n÷]Ê <ÿ̌{íf÷] < �‡{”÷ <W �Ÿ^{⁄ <‡{⁄ <‰{ËÇ÷

< �·à{~π] <ª < �‡{ �À√j÷] <^{€̌ �„ě^ë_
<�̂f{â^fl⁄ <‡{ �”Ë <% < ˇk{ŒÁ÷] < �·˘
< �ÿ �“< �Ü �q^�j÷]<Ǚ{ �ä~ <H^{€ �„�fià§
<�Ö^rÚ�j{â˜ < �Ü{�ï]Ê <H �‰{�÷]Á⁄_
<�ÂÑ{‚ <]Á{qÜ �≠ <Ó{ju < �Ÿ^{€√÷]
<‡{⁄ <Ï̌Ç{â^À÷] <Ì̌{¬^ñf÷]

JöÖ˘] <ª <^{‚̌Á�fl ÇÈ÷ < �· ˇà{~π]
< �·Áfl.]< �ÿq �Ü÷]<Á̌©<≈̌Ü{â_Ê<H�] �Çq< �Ü �q^�j÷]<ǧ �ñ∆
<‹̌{äje^  <H �‰{÷ <ÿ̌{íu <^{⁄ <Ì̌�È÷Êˆ{ä⁄ < �‰{◊ �€v̌�È÷
< �Ÿ�Ê_<ª<:vÈífi<ǩ{f◊õ<^⁄Çfl¬@<VŸ^{ŒÊ<·Á{fl.]
<‘̌{�jÈ�¬`  <Hÿ{Œ^√“ <;{�fõ^ �° <k{fl �“ <�Ï �Ü{⁄
<ǩ{f◊õ< �Ì{È̌fi^n÷]< �Ï �Ü{π]<ª<‘̌{�fl”÷<H �Ì{◊Œ^¬< �Ì{vÈífi
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بصٌل وثوم

أحبتي اليوم سوف أروي لكم 
قصة معبّرة بعنوان:

اعداد: أمامة اللواتي
رسوم : انطالق حممد علي
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