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موسم الربيع يسبغ
اخلضرة على ربوع ايران

كلمتنا إليكم

موسم الربيع
يسبغ اخلضرة على ربوع إيران
يعيش االيرانيون والعديد من أبناء البلدان االس�ل�امية هذه االيام أيها الصغار،

عيد النوروز الذي يبدأ يوم  21آذار ويستمر لمدة اسبوعين.

وعي���د النوروز في الحقيقة ،هو ((اليوم الجديد)) حيث يحل موس���م الربيع محل

الش���تاء  ،كما تتفتح االزهار الملونة ويغطي اللون االخضر ،االرض والس���هول

والجبال.

ويستقبل الشعب االيراني المسلم الربيع والعام الجديد بعدة مراسم تبدأ بتنظيف

المنزل  ،وتقوم األس���ر بترتيبه وتأثيثه من جديد ،والتخلي عن األش���ياء البالية،
مع طالء الجدران بألوان زاهية ،وغالب ًا مايتم اختيار اللون األخضر ومش���تقاته
إنسجام ًا مع األرض الخضراء في الربيع الباسم.

ويعتقد اإليرانيون أن غرس األشجار أو وضع مجموعات من الخضرة واألزهار
في المنازل من ش���أنه أن يزيد الرزق في العام المقبل ،ويثيرالتفاؤل في النفوس.

وقبل بزوغ فجر أول أيام الس���نة الفارس���ية الجديدة ،يحرص كل مواطن إيراني
على أن يكون حاضر ًا مع أسرته الستقبال السنة الجديدة.

س���فرة خاصة تدعى س���فرة
وفي ليلة حلول العام الجديد ،تتحلق االس���رة حول ُ
(الس���ينات الس���بع) ،وتض���م  7مواد تب���دأ بحرف "الس���ين" ،وهي" :س���بزي

(خضروات) ،س���يب (تفاح) ،سنجد (نوع من التمور) ،سير (ثوم) ،سكة (قطعة

نقد معدنية) ،س���ركه (خل) ،وسمنو (حلوى تصنع من عشب القمح)" .ويتوسط
السفرة القرآن الكريم طلب ًا للبركة وسعة الرزق ،كما تقوم جميع العوائل اإليرانية

بإبتياع أسماك الزينة الملونة ،وتوضع في إناء زجاجي بقرب النوافذ إلى جانب

باقة األزهار ،ويتم االعتناء بهذه األس���ماك حتى يمر يوم الثالث عش���ر من أول

أشهر العام الجديد .ومع دخول السنة الجديدة ،يتلو أفراد األسرة دعاء "يا مقلب
القلوب واألبصار ،يا مدبر الليل والنهار ،يا محول الحول واألحوال ..حول حالنا

إلى أحسن الحال" ثم يبارك كل منهم اآلخر ويدعو له بالموفقية والنجاح.
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يوم الشجرة  ..يوم جتدد احلياة

حنو طبيعة خضراء مثمرة

اعتاد الشعب االيراني المسلم في عام ،إحياء يوم الشجرة من خالل القيام بزرع الفسائل والشتالت
الصغيرة في المزارع واألراضي الخصبة ،وكذلك في الس���نادين واالوعية ،وذلك ابتهاج ًا وترحيب ًا

وتهيئة لقدوم الربيع في نوروز الموافق  21آذار.

يبجلون الطبيعة الخضراء الباسمة
وللشجرة في ايران ،مكانة واحترام ًا في نفوس االيرانيين الذين
ّ
التي تبهج النفوس واألبصار ،وتمأل العيون بالبهجة والغبطة والسرور ،بل والحيوية والنشاط.

وال ُملفت لالنتباه ،ان االطفال في ايران ،يشاركون ايض ًا في هذه المناسبة الجميلة حيث يقومون في
الم���دارس

بنش���اطات رمزية في هذا المجال ،للتعبير ع���ن اهتمامهم البالغ
بالخضرة والطبيعة عبر المعارض والرسوم والمسرحيات التي
تش���ير الى أهمية الشجرة في حياة االنسان وضرورة
حمايته���ا ورعايته���ا لكونه���ا
الوس���يلة ال ُمثل���ى ف���ي

مواجهة أخطار التلوث
الج���وي ال���ذي يه��� ّدد
االنسانية ومستقبلها

على االرض.

ف���اذا رأى أحدنا ش���جرة أو

نبتة على وش���ك الجفاف والذبول ،عليه أن يسارع الى

انقاذها وسقيها بالماء ،سواء كانت في منزله أو في الشارع

العام أو في حديقة عامة ،ألن المس���ؤولية ،مسؤولية الجميع،

وعلينا ك ّلنا أن نح���و ّل الطبيعة الى مصدر للخيرات التي تم ّد المجتمع

بمختلف أنواع الثمر النافع.
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إعداد :نداء كريمي

رأى مجي���د ف���ي منام���ه ،ترك���ض الكتب خلف
الدفات���ر لتمزيقه���ا ،فيما هاجم���ت الدفاتر

الكتب لتوسيخها باالصباغ.
ّ
المقطات ،فلحقت باالقالم الملو ّنة بغية
أما
ّ
قطها ،ففر ّت االقالم باكية تبحث عن علبتها
الضائعة.

وقامت الممحاة بمسح الكتابة من على أوراق
الدفات���ر بش��� ّدة وعنف الى درج���ة تمزيقها
تقريب ًا.

استيقظ مجيد من نومه فزع ًا ،واتجه –
بسرعة – نحو حقيبته وكتبه ،فوجدها
في مكانها لم تبارحها أبد ًا.

فمس���ح مجيد العرق من جبينه وتنفس

بعمق.

إذ كان ق���د رتّ ب في اللي���ل حقيبته وكتبه،

لكن���ه حين لمح أط���راف الغرفة ،قال في
نفسه :يا لمصيبتي ،ما هذه االوضاع؟

هنا الجواريب ،وهناك الس���روال ،وفي

الطرف اآلخر القمي���ص ،لماذا لم أرتّ ب
مالبسي كترتيبي للوازم المدرسية؟

قالت األم وهي خارج الغرفة :اس���تيقظ يا

ولدي؟ مع من تتح ّدث؟

أج���اب مجيد :صباح الخير يا أمي ،لم أتح ّدث مع

أحد ،وانما أتح ّدث مع نفسي.

فقالت األم :تعال وتناول الفطور.

فق���ال مجيد :نعم ي���ا أمي العزي���زة ،لكن بعد أن
أغسل وجهي ،وارتّ ب غرفتي.
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ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ
ﻳﻔﺴﺮ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﳊﻴﻮﺍﻧﺎﺕ
ّ

إنعام شعبان

س���مع النبي س���ليمان "عليه الس�ل�ام" حوار ًا بين

فارغ ًة .صاح (طاووس) فقال س���ليمان :يقول :كما

فتوجه سليمان إلى العصفورة ،قائ ًال :لم تفرين من
ّ

اليرحم ال ُيرحم.

إن زوجي اليحبّن���ي ،وإنّ ما هو ي ّدعي ذلك ،والدليل
ّ

األعلى ملءَ سماواته وأرضه.

(عصفور) و(عصفورة).

زوجك ،وهو يحبّك؟ قالت العصفورة :يا نبي الله،
يحب غيري.
على أنّ ه اليحبّني ،أنّ ه
ّ

تدين تدان.وصاح (هدهد) فقال سليمان :يقول :من
وهدلت (حمامة) فقال سليمان :تقول :سبحان ربي
وصاح (قم���ري) فقال س���ليمان :يقول :س���بحان

هنا جاش���ت في نفس س���ليمان الخواط���ر اإللهية،

إن س���ليمان عليه الس�ل�ام ،شرح
ربي األعلى .ثمّ ..
إلصحاب���ه كالم بعض الطيور األخرى ّ
التي لم تكن

في قلب واحد ،فكيف يقول اإلنسان إنّ ي أحب الله،

الغشاش���ين.والدراج ،يقول :الرحمان على العرش

فكيف يمكن أن ي ّدعي محبّة الله ،من يحب غير الله،

أن محبّتين اليجتمعان
إن عصفورة صغيرة تعرف ّ
ّ
وهو يح���ب الدنيا؟ وهل يمك���ن أن تجتمع في قلب

اإلنسان محبّتان :محبّة الله ومحبّة الدنيا؟
ولذا ّ
تأثر س���ليمان بكالم العصف���ورة ،وبكى بكاءَ
ش���ديد ًا ،وأخذ يدعو الله س���بحانه أن يمأل قلبه من

محبّته ،ويفرغ قلبه من محبّة ماسواه.

وفي يوم من األ ّيام كان س���ليمان "عليه الس�ل�ام"
جالس��� ًا ،مع أصحاب���ه ،فصاحت ّ
ففس���ر
الطيور،
ّ

كالمه���ا ألصحاب���ه،
حتّى يعلم���وا أن ّ
كل
طي���ر يق���ول ق���والً،
وليس���ت أصوات��� ًا
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ً
حاضرة ،فقال عليه الس�ل�ام :الغ���راب ،يدعو على

اس���توى.وهذا ال���كالم الش���يّق من س���ليمان ،فتح
على أصحابه أب���واب المعرفة ،كما كان هذا الكالم
أن الحيوانات
فاتح���ة خير للبش���ر ،حي���ث عرف���وا ّ
تتك ّل���م ،وأخذوا يبحثون للتوص���ل إلى معرفة كالم

الحيوانات .وذات مرة كان س���ليمان عليه الس�ل�ام
جالس��� ًا على ش���اطئ بحر ،فبصر بنملة تحمل حبّة

قمح تذه���ب بها نحو البحر ،فجعل س���ليمان ينظر
إليها ،حتّى بلغ���ت الماءَ ،فإذا بضفدعة قد أخرجت
رأس���ها من الماء وفتحت فاه���ا ،فدخلت النملة في

فيها ،وغاصت الضفدعة في البحر.فدهش سليمان
متعجب ًا!
لهذا الحادث وأخذ يفكر
ّ

فل���م يمر ّ زمان حتّى رأى س���ليمان الضفدعة تخرج م���ن الماء ،ثم فتحت

فاها ،وخرجت النملة من فمها ،وليست معها حبَّة الحنطة.
هنالك ،دعا سليمان النملة ،ليستفسرها عن الخبر؟

ً
صخرة
إن في قعر هذا البح���ر الذي تراه
أجاب���ت النملة :يا رس���ول اللهّ ،

مجوف���ة ،وفي جوفها دودة عمياء قد خلقها الله هنالك ،وهي ال تقدر على
رزقها ،وقد ّ
وكلني الله برزقها ،فأنا أحمل رزقها ،وهذه الضفدعة مأمورة
أن تحملن���ي إليها ،فإذا وصلنا إلى ال���دودة ،وضعت الضفدعة فمها على
ثق���ب الصخرة ،فأدخلها – وأنا آمنة من البل���ل – فألقم الدودة رزقها ،ثم

أخرج إلى فم الضفدعة لتر ُدني إلى الجرف.

قال س���ليمان – وهو متعجب من فضل الله س���بحانه في حكمته  : -وهل

س���معت أ ّيته���ا النمل���ة ،م���ن الدودة تسبيح ًة؟

قال���ت النمل���ة :نعم.إنّ ه���ا تقول( :ي���ا من التنس���اني في جوف ه���ذ ه

الصخرة تحت هذه اللجة ،برزقك ،التنس عبادك المؤمنين برحمتك).
القص���ة الطريفة ،تصدي ُق لقول الل���ه تعالى في القرآن
وق���د كان في هذه
ّ
الحكيم:

((وم���ا م���ن داب���ة ف���ي األرض إال على الل���ه رزقه���ا ،ويعلم مس���تقر ّها

ومستودعها)).

القصة تصديق لقول الله سبحانه:
وكذلك في هذه
ّ
((وإن من شيء إ ّلا يسبّح بحمده ،ولكن التفقهون تسبيحهم)).
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ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ :ﺇﻋﺮﻑ ﺃﺷﻘﺎﺀﻙ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ

ﻟﻴﺒﻴﺎ...ﺑﻠﺪﻋﺮﻳﻖﻓﻲﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔﻭﺍﻵﺛﺎﺭ

إعداد :لطيف ياسني

أعزائي الصغار ..نتح���دث إليكم في هذا العدد
عن ليبيا ..البلد المسلم الذي ثار شعبه مؤخر ًا

وق ّدم ضحايا كثيرة في سبيل نيل حريته.
ّ
تش���كل الصحاري ،القس���م األكبر م���ن ليبيا،
وأراضيها عبارة عن هضبة هي امتداد للهضبة

االفريقية ،وعن س���هل س���احلي ،في���ه واحات
كثيرة ،وأهم جباله���ا :الجبل األخضر ،وجبال

أكاكوس.

أعل���ن الش���عب الليب���ي المس���لم ،الجهاد ضد
المس���تعمر ،بزعامة أحمد الشريف ،ثم إدريس

السنوي ورفيقه الشهيد عمر المختار.
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وانهزمت إيطاليا ع���ام 1943م ،واعلنت ليبيا

إستقاللها عام 1951م ،لكنها بقيت غيرموحدة

حتى عام  1963حيث تأسست ليبيا الموحدة.

الطبيعة والمناخ والسياحة

يتصف مناخ ليبيا في معظمه بمناخ صحراوي،

حيث يغلب عليه الجفاف.

أه���م المدن الليبية :طرابلس الغرب ،بنغازي،
مصراته ،البيضاء.

من أشهر المناطق السياحية في ليبيا :الجبل
األخض���ر ،وارة ،ومناط���ق أخ���رى عدي���دة،

وتعتب���ر ليبيا أكبر دولة م���ن حيث اآلثار بعد
ايطاليا ،اذ توجد فيها آثار رومانية موغلة في

القدم ،وفن صخري قديم.

توج���د في ليبيا أكبر الصح���اري العجيبة في
العالم.

مناطق س���احرة بطبيعتها الخ ّالبة وذلك في

شرق البالد.

تمتل���ك ليبيا تأريخ���ا افريقي ًا روماني��� ًا تركي ًا
إيطالي ًا في لبدة وصبراتة وسوسة.

يتصف الشعب الليبي المسلم بالتدين ،حيث،
ينتش���ر في ليبيا أكثر من خمسة آالف مركز

لتحفيظ القرآن الكريم.

9

ﻣﻊ ﳑﺜﻞ ﻭﻛﺎﺗﺐ ﻧﺎﺷﺊ
ﺇﻋﺪﺍﺩ :ﺳﺎﺭﺓ ﺑﻬﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ

اذا تابعتم مسلس���ل

والغ���د))،
((الي���وم
س���تتعر ّفون – حتم��� ًا – على

الفنان الموهوب الصغير محمد

ج���واد جعفربور ،فه���و يم ّث���ل دور صغير

األسرة الذي يكتب انشاءعن المشاكل التي تواجه أسرته ويتوقع ماسيحدث لألسرة

من مجريات في المستقبل.

وكاتب قصة هذا المسلسل يبلغ  11عام ًا هو محمد جواد جعفربور الذي يتح ّدث عن
نفسه قائ ًال:

أنا أحب التمثيل

منذ صغري وأنا أحب التمثيل ،حيث كنت أطيل ش���عري حتى أس���تطيع أن أم ّثل دور ًا،

ألن الممثلين – في نظري – يطيلون شعرهم على الدوام.

مسلسل اليوم والغد

دام تصوير هذا المسلس���ل ،ما يقارب الستة أشهر ،م ّثلت فيه دور فتى صغير ًا يو ّد أن
يصبح كاتب ًا ،خاصة وانني أحب الكتابة كثير ًا وإنشائي جيد جد ًا.
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خواطر من المسلسل

كل فيل���م أم ّثل فيه دور ًا ،يعتبر بالنس���بة لي خاطرة حس���نة
الأنساها أبد ًا ،إال انني في مسلسل (اليوم والغد) ولما كنت

أتصارع مع

أختي وأطاردها في

على

ساحة المنزل ،إلتوت قدمي وسقطت
األرض جريح ًا ،إال ان الجرح إلتأم بعد فترة وعدت الى العمل.

ّ
موفق
أختيار

بدأت التمثيل في فيلم ((بهذه البس���اطة)) ،ولم يكن اختياري لهذا الدور سه ًال ،كان

ذلك قبل  5س���نوات حيث زار مدرس���تنا أحد خبراء التمثيل وإختارني من بين

الطلبة حيث قال إنّ ك تمتلك مقدرة عالية في التمثيل.

طموحاتي

باالضاف���ة الى التمثي���ل ،لدي مواهب خ ّالقة أخرى ،منها ممارس���ة رياضة كرة القدم،

وركوب الدراجة الهوائي���ة ،والتعاطي مع االلعاب الكومبيوتري���ة المع ّقدة ،ناهيكم عن

متابعة أفالم الكارتون الحديثة.

لم أنس دروسي أبد ًا

بالرغم من إحترافي لمهنة التمثيل ،فإنني أرفض أن تكون على حس���اب واجباتي

تجسد طموحاتي المستقبلية ،ولذا فقد أستنجد برفاقي لمساعدتي
المدرسية التي
ّ

في بعض األحيان.
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الى ابناء المقاومة المجاهدة الس�ل�ام عليكم بتحي���ة الله الخالدة في

البداية ،اهنئكم على وقفتكم الشجاعة ضد قوى البغي والظلم واالستكبار
والطغيان.

نحن المسلمون الصغار نعايش اخباركم يوما بعد يوم ،ونشد ازركم ونقف من

خلفكم بكل غال ورخيص لكي تحطموا قوى العدو الخائنة والجبانة ((اسرائيل))
تلك الفتاة المدللة التي تحضنها وتدعمها الواليات المتحدة.

ندع���و الله ان ينصركم ويثب���ت اقدامكم الله ،يقول الله تعال���ى "أن ينصركم الله فال
غالب لكم"صدق الله العلي العظيم.

اخوتنا الكبار ،مزيد ًا مزيد ًا من االنتصارات لكي تجعلوا كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الذين آمنوا
هي العليا.

الله اكبر  ...الله اكبر والعزة والكرامة البناء المقاومة المجاهدة في سبيل الله.
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أبناؤكم وإخوانكم المسلمون الصغار في كل مكان

إسراء الحسيني
كان الج���و بارد ًا ،وقد جلس���ت الجدة العجوز بالقرب م���ن المدفأة ،وهي تحيك رداءً من الص���وف .وكلما كانت الجدة

منهمكة بالحياكة ،تجلس حفيدتها الصغيرة "طاهرة" الى جوارها ،لكي تحكي لها ج ّدتها قصة لطيفة.

حك���ت الج ّدة العجوز في ذلك الي���وم ،قصة العصفور الصغير ،وكان العصفور في تل���ك القصة ،يعصي نصيحة أمه،
ّ
تنق���ض عليه وتأكله.لقد كانت القصة
ويخرج من عش���هما ،في حين كان���ت قطة جائعة تترصد العصفور الصغير حتى

طويلة بحيث أخذ النعاس يدب في طاهرة ش���يئ ًا فش���يئ ًا ،الى أن أغمضت عينيها وغفت إغفاءة قصيرة  ..وبعد مضي

فترة من الوقت ،أيقضت الج ّدة العجوز ،حفيدتها من النوم ،وقالت لها :أنت لم تس���معي القصة حتى آخرها ،إذ ًا قومي

اآلن وأ ِ ّد الصالة.

سجادتها كي تصلي عليها .إبتسمت ج ّدتها وقالت :عزيزتي طاهرة ،إذهبي وتوضأي.
نهضت "طاهرة" بتثاقل ،وفرشت
ّ

قالت طاهرة :أنا توضأت من قبل.

قالت الج ّدة :إذا كان المرء متوضئ ًا ثم نام ،فقد بطل وضوءه.
إبتسمت طاهرة وخرجت من الغرفة ،لتج ّدد وضوءها.
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تأريخ ماسولة

هاج���ر قبل نح���و  800ال���ى 1000

س���نة،

مجموع���ات من الناس م���ن مختلف نقاط

ايران الى منطقة ماس���ولة ،والس���بب في
تل���ك الهج���رة الجماعي���ة غيرمع���روف.
وعندم���ا وصلت تل���ك المجموع���ات الى

ماس���ولة ،التق���ى بها ن���اس محليون من

منطقة قريبة تس���مى (كهنة ماس���ولة) اي

هل ذهبتم حتى اآلن فوق سطح جاركم

(ماس���ولة القديمة) ،وأنشأوا معهم مدينة

الذي فيه منزلكم؟

هذه المدينة ،انها تعود الى عصور قديمة.

األيمن ،أو األيسر ،أو فوق أسطح الزقاق
أهال���ي مدينة ماس���ولة ينتقل���ون فوق

أسطح بيوتهم بكل سهولة الن ساحات
تل���ك البيوت مبنية فوق س���طوحها في

طراز معماري فريد من نوعه.

انها مدينة ماس���ولة الواقع���ة على بعد
 375كيلومتر ًا م���ن العاصمة طهران،

ّ
مغطى
حيث تس���تقر على س���طح جبل
بغابات خضراء جميلة.
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ماس���ولة .ويبدو من اآلثار المكتش���فة في

السياحة في ماسولة

تس���تقبل مدينة ماس���ولة التأريخية – كل

عام – الس���ياح م���ن مدن اي���ران القريبة
والبعيدة ،وحتى م���ن خارج ايران ،وذلك

لمشاهدة االبنية التأريخية للمدينة ،فض ًال

عن رؤية الطبيعة الخ ّلابة فيها ،س���واء في

الصيف ،أو الش���تاء حي���ث الثلوج تغطي
المدينة وتضفي عليها جماالً فريد ًا.

بنيان ماسولة

يتصف بنيان مدينة ماس���ولة بمظهر عجيب

النجد مثله في المدن األخرى ،حيث يس���تفيد
الناس من أسطح البيوت في المشي والتنقل،

من خالل الطرق الموج���ودة بينها وعبر درج
مبني من الصخور ،ولذلك ال ُيسمح باالستفادة

من وس���ائل النقل الحديث���ة وحتى الدراجات
البخارية ممنوعة في مدينة ماسولة.

أما بيوت ماسولة فيتكون أكثرها من طبقتين،
وهي ُتنش���أ من الصخور والقضبان الخشبية

والطين واالعشاب الوحشية.
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ﺍﻟﺴ ّﻴﺪ ﺍﻟﻮﺭﺩﺓ

طيبة محمدي

ذهب رسول الله صلوات الله عليه الى المسجد ذات يوم،
فالتفت الى رجل في المس���جد كان وجه���ه نوراني ًا ،يميل

الى الحم���رة ،وحين كان يضحك ،يب���دو وجهه وكأنه وردة
متفتحة.

أت ّم الرجل صالته واقترب من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ،وس ّلم عليه ،فسأله

صحته ،وقال له :هل أنت السيد وردة؟
صلوات الله عليه عن
ّ

أجاب الرجل :ال أنا إسمي يعقوب.
ثم ّ
فكر الرج���ل النوراني بكالم النبي صلوات الله علي���ه وأمعن فيه كثير ًا ،وعرف ان
الرس���ول صلى الله عليه وسلم كان يمزح معه ،فنظر اليه
وابتسم !!
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ﺗﺄﻣﻼﺕ ﻃﻔﻮﻟﻴﺔ

ما هو سر البراءة التي نعيشها في الطفولة وما سر إنطفائها عندما نكبر ؟ ومن هنا أريد

أن أناشد كل األهالي بأن يبدأوا مع أوالدهم  .بالحوار  .ثم الحوار  .ثم الحوار.

ّ
س���ري ،وخير مؤنس لوحدتي هو أخ���ي ،وخير وردة
فخي���ر صدي���ق لي هو أبي حافظ

أقطفها من بستاني هي أختي ،وخير مكان دافئ لي هو حضن أمي ،وخير جليس لي في
األنام هو القرآن العظيم ،وأجمل كلمة ينطق بها لساني سبحان الله ويهتف بها قلبي ال

اله إال الله والحمد لله وكلمة تطمئن وجداني الله اكبر .وكلمات تتحدث بها أحاسيسي :
محمد رسول الله  ،علي ولي الله وما أنا إال عبد فقيرلله  ...أحبه ألنه عظيم  ...وأخافه
ألنه شديد الحساب.
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ﻛﺎﺭﺗــﻮﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧــﻲ
ﻋــﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑــﻲ
ﺳﻠﻤﺎﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻲ
إعداد :ليلى الموسوي
أيها االطفال  ..هل سمعتم بالصحابي الجليل،

صلى الله عليه وآله وسلم في ح ّلة وترحاله وكان
مطيع ًا ل���ه ،وهو الذي اقترح حف���ر الخندق حول

بالنب���ي محمد صل���ى الله عليه وآله وس���لم،

المشركين.

سلمان الفارس���ي؟ إنه شخصية مؤثرة كانت
مالزمة لرس���ول الله صلوات الله عليه ،سمع

فجاء اليه وأس���لم على يدي���ه ،بعد أن إمتحن
المعتقدات المختلفة وأثبت فش���لها وانحرافها

وعدم تحقيقها لس���عادة االنسانية وانتشالها
م���ن مآس���يها المتع��� ّددة ،فاعتن���ق الديان���ة

الفارس���ية القديمة ،ثم انتقل الى بالد الش���ام

واعتنق اليهودية ثم النصرانية المحر ّفة وثبت
له فش���لها وأخير ًا أس���لم بعد أن إكتشف إنها

الديانة االلهية الوحيدة التي تنقذ االنسان من

الضالل والحيرة.

وف���ي مكة والمدين���ة المنورة ،الزم الرس���ول
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المدينة في معركة الخندق المعروفة لصد عدوان

وكان النبي األكرم يودّه كثير ًا ،فس��� ّماه س���لمان

المحمدي .وكان سلمان قد مات وهو في المدائن

ودفن هناك.

ولكي يتعرف صغارنا األعزاء على هذا الصحابي
الكبي���ر؛ تم صنع فيلم كارتون حول ش���خصيته

وس���يرته من قبل الفنانين االيرانيين ومن إخراج
المخرجة اإليرانية ((سهيال برند)).

ﺍﻟﻮﺯﺓ ﺍﳌﻌ ّﻠﻤﺔ
ّ

مليكا كلي

مجريات ه���ذه القصة تب���دأ حين عل���م التالمذة

تقطيع وتناول الجزر!!

قال اللقلق قبل الجميع :لم تأت السيدة الوزّ ة ،أنا

لدي أس���نان ،فكيف بمق���دوري أن ّ
أقطع الجزر؟

لم يلبث أن برز صوت الدب الصغير ،قائ ًال :أنا ال

الخرط���وم! انطلق صوت جمي���ع الحيوانات هذه

قررت الحيوانات أن يصبح األرنب الصغير معلم ًا

الس���يدة الوزّ ة الى الصف ،وقالت لم أتأخر سوى

الجالسين في الصف ،ان معلمتهم لم تأت.
أصير معلم ًا لكم!! وبدأ بتعليمهم الطيران.

أمتلك جناحين ،فكيف أطير؟

له���م .أصبح األرنب الصغير معلم ًا وبدا تعليمهم

برز فجأة صوت الدي���ك الصغير ،وقال :أنا ليس

وبدأ تعليم الحاضرين ،ش���رب الم���اء بالمنقار أو
المر ّة ..انفتحت الب���اب ،في تلك اللحظة ،ودخلت

دقائق ،حتى قلبتم الصف على رؤسكم!

ولم���ا س���معت الس���يدة ال���وزّ ة ،ماج���رى هناك

ضحكت ،وقال���ت :أيها الصغار ،ينبغ���ي أوالً أن

تعرضوا عل��� ّي واجباتكم المدرس���ية ،ثم نتحدث

عن األم���ور األخرى التي يس���اعدكم فيها آباؤكم

وأمهاتكم أيض ًا .صاحت الحيوانات جميع ًا :شكر ًا
لك ..شكر ًا لك.
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ﺩﻋﺎﺀ

إلهي..

إحفظ أب���ي وأمي اللذين تعب���ا من أجلي ،وأفني���ا أكثر عمرهما

إلرشادي وهدايتي وتوجيهي نحو الطريق الصحيح..

إلهي..

س ّدد خطاهما وإحميهما من االمراض وصنْهما من األذى والباليا
والمحن.

إلهي..

س���اعدني حتى أبقى وفي ًا لهما ،ووفقن���ي لخدمتهما عندما يبلغا
من العمر عتيا حتى يرضيا عني  ..برحمتك يا أرحم الراحمين.
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ّ
ﺍﳊﻄﺎﺏ ﻭﺍﳊﻤﺎﻣﺘﺎﻥ

تأليف :نادر ابراهيمي

كان يعي���ش في إحدى الغابات البديع���ةّ ،
حطاب ُيدعى مراد مع زوجته
الوفية (خاطرة) ،وولدهما سعيد وإبنتهما سعيد وابنتهما سعيدة.

ّ
الحطاب في الصباح الباكر ،وتناول فطوره بعد أن ص ّلى
إستيقظ مراد
صالة الصبح ،وحمل طعامه وكوز الماء وانطلق نحو الغابة.

ه���و يذهب – كل ي���وم – الى ه���ذه الجهة أو تلك ،بحث ًا عن االش���جار
اليابس���ة التي النفع فيها س���وى القطع والبيع واالس���تفادة من ثمنها،
ليأتي المزارعون ويزرعوا في مكانها شجرة مفيدة نافعة.

قض���ى مراد ثالثين عام ًا في مهنة الحطابة ،بعد أن أخذ من المزارعين
إجازة في مهنته تلك ،حيث يحمل الحطب الى الس���وق ويبعيه ،ويؤمّن
بالمال الوارد ،معيشة زوجته وولديه.

ذه���ب م���راد – ذات يوم – كعادته للبحث عن الحط���ب في الغابة ،لكنه
بالرغم من البحث الدؤوب ،لم يجد شجرة يابسة واحدة.

وخ�ل�ال بحثه عن الحطب ،ص���ادف حارس الغابة أمامه ،فس��� ّلم عليه

وسأله :هل رأيت في هذه المنطقة ،شجرة يابسة لكي أقطعها وأبيعها؟
قال حارس الغابة :س���يد مراد ،لم أش���اهد في هذه المنطقة أية شجرة

يابسة ،فأنت قطعت جميع االشجار اليابسة وبعتها.
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قال مراد :إذ ًا ،في أمان الله.

ذهب مراد يبحث عن الحطب في أماكن أخرى من الغابة فالتقى براعي البقر ،فس ّلم عليه مراد ،وقال له:

هل شاهدت في هذه الناحية ،شجرة يابسة؟

أجاب راعي البقر :أنا شاهدت قبل أيام شجرة يابسة ،إال انك قطعتها وجعلتها حطب ًا وبعتها.
قال مراد :نعم ،أعلم ذلك ،أستودعك الله.

ذهب م���راد يتجو ّل ف���ي الغابة م���ن الصباح حتى

المس���اء ،فلم يجد ش���جرة يابس���ة ،وتع���ب جد ًا،

فاستلقى تحت شجرة.

اس���تيقظ مراد ف���ي الصب���اح الباكر

على أمل أن يجد ش���جرة يابس���ة

ليبيعه���ا ،أم���ا زوجت���ه فكانت

تح���وك القبع���ات وتعرضها
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للبيع .وبعد أن تجو ّل مراد في الغابة ،وانهكه الجوع والتعب ،ش���اهد ش���جرة مرتفعة جد ًا ويابسة،

فح ّدق فيها جيد ًا ،وقال :نعم انها يابسة حتم ًا ،فرفع فأسه وضربها ،فقالت الشجرة – فجأة  : -ماذا

تفعل يا رجل؟

قال مراد :يبدو ان أحد ًا قال شيئ ًا!!

قالت الشجرة المرتفعة :يظهر انك لم ترني ،ماذا تفعل يا ترى؟

ق���ال مراد :هل من المعقول ان ش���جرة تتك ّلم؟ قالت الش���جرة اليابس���ة :دعك من ه���ذا ،ألم تلحظ

ان حمامتين تجلس���ان في ّ
عش���هما على أحد أغصاني ،وقد وضعت االنثى أربع بيضات ،فإذا أنت

قطعتني ،فسيقع العش ،وتتحطم البيضات ،وتموت الحمامتان من الحزن.

ّ
ّ
الحطاب كثير ًا ،ثم قال :إس���معي أيتها الشجرة.قالت الشجرة مح ّذرة :ماذا تريد؟ الأرضى
فكر مراد

أبد ًا أن تصيب الحمامتين بمكروه وأذى بس���ببي  ..هل فهمت؟ نظر مراد الى أعلى الش���جرة ،فرأى
ّ
وحطا على شجرة خضراء ،أليس هذا أفضل لكما؟
عش ًا وفيه حمامتين .فقال لهما :إنهضا

قالت الحمامتان :هل جننت أيها الحطاب؟ كيف بمقدورنا نقل عشنا وبيضاتنا من الشجرة دون أن

ّ
الحطاب مراد :ماذا أفعل؟ منذ يومين وأنا أبحث عن ش���جرة يابسة ألقطعها وأبيعها،
تنكس���ر؟ قال

تفك���ر بأوالدك ،فنحن أيض ًا ّ
وانتف���ع بثمنها.أجابت الحمامتان :ونحن ماذنبنا؟ فإذا كنت أنت ّ
نفكر
بصغارنا؟ إنصرف مراد عن قطع الشجرة اليابسة وعاد الى منزله.

عن���د ما وصل مراد الى منزله ،حك���ى لزوجته وولديه ،قصته مع الحمامتي���ن .إقترح ولداه أن يأتي
بالحمامتين وعشهما ،إلى سطح منزلهما ،ومن بعدها ّ
يقطع الشجرة ويبيعها .فاستساغ مراد الفكرة

ّ
الحطاب الى الشجرة ،طرح الفكرة على الحمامتين ،فشكرتاه وسر ّتا
وقر ّر ان ينفذها .ول ّما رجع مراد
بالفكرة كثير ًا ،وأخذا يزغردن من الفرح.

تس��� ّلق مراد الشجرة اليابسة ،وحمل العش والحمامتين وأنزلهما الى االرض ،ثم قطع الشجرة الى

قطع صغيرة ،وحمل العش فوق رأسه ،والحطب على حماره واتجه نحو المنزل.

ّ
الحطاب ،العش فوق س���طح المنزل ،زغردت الحمامتان ،فيما إبتس���مت زوجته
وحالما وضع مراد
خاطرة ،وولداه سعيد وسعيدة.
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اسراء شكري
عندما عادت وفاء – في أحد األيام – من المدرسة ،فتحت

كتاب العلوم لتأدية واجبها المدرس���ي ،إال إنها انتبهت –
بعد لحظ���ات – الى إن عينيها تؤلمانها وتحرقانها ،وحين

علمت أمها بمشكلة ابنتها ،اصطحبتها الى طبيب العيون.
ق���ال طبيب العي���ون ،بع���د أن فحص عيني وف���اء :ابنتي
العزيزة ،أصبحت عيناك ضعيفتين ،ولذلك لم تستطيعي

قراءة كلمات دروسك بصورة صحيحة.
اذن ينبغ���ي عليك من اآلن فصاع���د ًا ،أن تضعي نظارات
حتى يكون بإمكانك رؤية االش���ياء بش���كل جيد وواضح.

بعدها توجهت وفاء بصحبة أمها الى بائع النظارات.

انتخب البائع ،نظارة مناسبة لوفاء ،وقال :ستكون نظارتك

– بعد يومين – جاهزة ،لكي تقرأي وتكتبي بصورة أفضل.
تسلمت وفاء – بعد يومين– نظارتها ،وذهبت – ألول مرة
– الى المدرسة بهيئة جديدة.

تعجب���ت صديقات وفاء حين ش���اهدنها تضع نظارة على

عينيه���ا ،وقال���ت لها بعضهن باس���لوب س���اخر :وفاء أم

النظارات!!

وحي���ن كتبت المعلمة عل���ى اللوح���ة :أ  ...ب  ...مثل أب

 ...عرف���ت وفاء – ألول م���رة – إن عينيها أصبحتا جيدة

وبمقدورها أن ترى الحروف والكلمات بكل وضوح.
على ان وفاء ،اغتاظت واغتمت كثير ًا ،لما علمت ان بعض
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الطالبات يسخرن منها ،وقر ّرت أن التضع النظارة بعدها أبد ًا.

وعندما خلعت وفاء نظارتها في المنزل ،بعد أن س���خرت منها

رفيقاتها في المدرس���ة ،أخذت عيناها تؤلمانها ،فنصحتها أمها
باعادة لبس النظارة ألنها مفيدة جد ًا لعينيها.
بقيت وفاء ثالثة أيام التلبس النظارة ،وحين عادت من المدرسة
ف���ي أحد األيام ،واتجهت نحو الحوض لرؤية الس���مك الم ّلون،

اصطدمت قدمها بصخرة كانت أمامها ،فس���قطت على االرض،
فتمزق سروالها وتألمت قدمها كثير ًا.

بعد الغ���روب ،فتحت وفاء كتابها ودفتره���ا لكي تؤدي واجبها
المدرس���ي ،إال ان عينيها كانت تؤلمانها ولم تس���تطع أن تقرأ
جيد ًا ،فاتجهت نحو الشباك لتتطلع الى أوراق الشجرة الصفراء

المتساقطة على األرض ،فلم تستطع أن تنظر جيد ًا.

ذهب���ت وفاء في اليوم التالي الى المدرس���ة ،امالؤها كان مليئ ًا
باألخطاء ،وعندما عرفت المعلمة ان سبب خلع وفاء لنظارتها،

هو استهزاء التلميذات منها ،قالت :كل عضو من أعضاء بدننا،
هدي���ة إلهية ،ل���ذا يجب ان نحافظ عليها حتى تبقى س���المة من
االمراض والعاهات.

وبعد أن سمعت وفاء نصيحة معلمتها ،قررت أن تلبس نظارتها
على الدوام.

ولم���ا علمت األم ب���أن ابنتها وفاء ارت���دت نظارتها مرة أخرى،
فرح���ت كثير ًا ،وقالت :عندما تضعف عين االنس���ان ،يجب ان

يضع نظ���ارة عليها ،حتى ينظر جيد ًا ،ولك���ي اليزداد ضعفها،

ومن���ذ ذلك الوقت إس���تمرت وفاء باس���تخدام النظ���ارة ،حيث

أصبحت تضحك مس���رورة والتلتفت إلى احادي���ث التلميذات

وأقوالهن الجارحة.
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نور الهدى
منذ أن ترعرع حس���ام وهو يحب النظام والقانون،
ويحاول أن يراعيهما بكل دقة ،واليتهاون مع
الذي���ن ينتهكون اللوائ���ح واالنظمة المعنية
فيوجه إليهم النقد الالذع
ويتجاوزونها..
ّ
ويعيّرهم على االهمال والالمباالة حتى
ولو كانوا من أقرب الناس إليه.

ف���ي أحد األي���ام ،قرر والد حس���ام أن

يصطحب إبنه الى السوق ،وكان حسام

يعلم بأن والده اليراعي قوانين السياقة،

ولذلك إرتدى مالبس ش���رطة المرور التي

يمتلكها وجلس إلى جوار أبيه في الس���يارة،

وربط حزام االمان كما ينبغي ،وقال البيه :ال آتي

معك الى الس���وق إذا لم ترتدي حزام األمان مثلما

أنا أرتديه ،كما الينبغي ان تستخدم الهاتف النقال
وأنت تسير في الطريق.

فإبتسم األب وقال :سأراعي القوانين منذ اآلن يا
ولدي..

في الصباح الباكر ،اصطحب حسام أخته سوسن

الى المدرس���ة ،وارادا ركوب الباص ليوصلهما الى

المدرسة ،فقالت سوسن :لماذا العجلة يا أخي ،فمازال
لدينا متسع ًا من الوقت.
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قال حسام :ال ياسوسن ،ربما يكون الطريق مزدحم ًا بالسيارات ،وأنا غيرمستعد أن
أتخ ّلف عن الدوام ،ويحاسبني المدير على التقصير ،وأنت أيض ًا اليليق بك أن تكوني
مقصرة ..أليس كذلك؟.
ّ

ول���دى خروجهما من المدرس���ة ،حاولت سوس���ن عبور الش���ارع ،ومصباح المرور
األحمر كان مضيئ ًا ،فمنعها حسام عن العبور ،قائ ًال:

 أل���م أقل ل���ك ،التعبري الى الجانب اآلخر من الش���ارع إال عندما يضيئ المصباحاألخضر؟ لماذا دائم ًا أنت في عجلة من أمرك؟.
قالت سوسن في خجل :عفو ًا ..يا أخي لقد نسيت نصيحتك لي

في هذا الخصوص.

نظر حس���ام الى ساعته ،واذا لم يبق من

الوقت لبلوغ الساعة الواحدة سوى
عش���ر دقائق ،وهو على موعد

م���ع صديق���ه س���مير عند

باب المنزل ،فقال ألخته

سوس���ن :ينبغ���ي أن
نستقل س���يارة أجرة
لتقلنا الى البيت حتى
الأتأخر ع���ن الموعد

مع صديقي س���مير

وإال س���وف ينزع���ج
مني..

فإبتسمت سوسن وهي

تقول :لماذا أنت دقيق في
المواعيد هكذا يا حسام؟

أجاب حسام وهو يبتسم:

األم���ر لي���س بي���دي ي���ا
أخت���ي ...وركبا س���يارة

األجرة وأكمال حديثهما...
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ﻣﻦ ﻃﺮﺍﺋﻒ ﺟﺤﺎ
س���ئل جح���ا يوما :إذا دخل القم���ر الجديد فأين يكون القدي���م ؟ قال:إنهم
ُ
يقطعونه ويصنعون منه نجوم ًا.
ن���زل جحا ضيفا عند صديقه،فق���دم له في الي���وم األول حليب ًا،وفي اليوم
الثان���ي حليب ًا،وفي اليوم الثالث حليب ًا ،وفي اليوم الرابع جلس جحا حزين ًا
فسأله صديقه:ما بك ؟أجاب جحا:أنتظر حتى تفطمني.

كان جح���ا راكب ًا حماره حينما مر ببعض القوم وأراد أحدهم أن يمزح معه

،فقال له  :ياجحا لقد عرفت حمارك ولم أعرفك.فقال جحا :هذا طبيعي ألن

الحمير تعرف بعضها .
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ﺃﺿﻒ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻚ
إعداد :سمري مختار

عظام االنسان

يبلغ عدد العظام الرئيسية فى جسم اإلنسان  206عظمة يضاف إليها عدد آخر من العظام الصغيرة

التى تدعى العظام السمسمية أو الغضاريف السمسمية والتى يختلف عددها بين شخص وآخر قد
يزيد عددها عند بعض األشخاص ألن لديه عدد أكبر من الضلوع ،كما قد يقل عددها لدى أشخاص

آخري���ن إذ قد تلتصق إحدى العظام بعظمة آخرى ليش���كالن معا عظمة واح���دة وأهم العظام على

اإلط�ل�اق هو عظم الظهر الذى يمتد من الرقبة إلى أس���فل الظهر و يس���مى العمود الفقري .من 33
عظم���ا منفصال تدعى الفقرات ولهذا ينثنى ويتحرك بس���هولة  .غالبية العظ���ام يمكن معالجتها إذا

تعرضت لكسر ما فتجبر و تطبب  ،لكن إذا تعرض العمود الفقري لكسر مات اإلنسان

الخفاش

ينام الخفاش فى النهار وينطلق فى الليل بحثا عن قوته
من ثمار أو حشرات يستطيع الخفاش شق
طريقه فى الظ�ل�ام الدامس ألنه بدال
من عينيه يستخدم أذنيه فما إن
ينطلق فى العتمة حتى يأخذ
بب���ث موج���ات صوتي���ة
ترت���د ه���ذه الموج���ات
ل���دى اصطدامه���ا بأية

عوائق أو طعام فيسمع

الخف���اش ص���وت ه���ذا

االرت���داد وم���ن خالل هذا

الصوت يتعرف الخفاش إلى

ما ف���ى محيطه بدقة حتى لو كان

يطير وسط ظلمه مطبقة .
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النعامة

هن���اك عدد من الطيور ال يس���تطيع الطي���ران بتات ًا
كالنعامة والرية (نعام���ة صغيرة) في جنوب

أمري���كا واأليم���و في اس���تراليا وعدد من
الطي���ور األخ���رى جميعه���ا ثقيلة جد ًا

للطيران فليس هناك من طائر عمالق
ويستطيع الطيران.

والنعام���ة من الطي���ور العمالقة

فه���ي تكون بط���ول مترين عندما
تكون مكتمل���ة النمو وأحيان ًا تزن
من  70إلى  130كغ.

لك���ن الطي���ور الت���ي التس���تطيع

الطيران ف���ي بعض الحاالت تعوض

ع���ن هذا بس���رعتها الهائل���ة فالخبراء

يؤك���دون ب���أن النعام���ة أس���رع طائر في

الجري وهي كذلك أسرع من الحصان السريع

فقد تصل س���رعتها إلى حوالي  60كلم في الس���اعة

وتتجاوز نقلتها حوالي  8،5أمتار.

العناكب المائية

تتنف���س العناكب الهواء وم���ع ذلك يعيش نوع معين من العناكب تح���ت الماء تقضى هذه العناكب
حياتها فى الس���باحة ونسج غرف صغيرة من الخيوط حول بعض النباتات المائية ثم تنقل فقاقيع

من الهواء تمأل بها هذه الغرفة حيث تس���كن وما إن تقترب إحدى الحشرات المائية من تلك الغرفة
حتى تنقض عليها العناكب تمسكها وتدخلها إلى الغرفة ثم تأكلها .
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ﺍﺧﺘﺒﺮ ﺫﻛﺎﺀﻙ

ﺍﻻﺧﺘﻼﻓﺎﺕ
ﺍﺭﺳﻢ
ﺗﻌ ّﻠﻢ ﻓﻦ ﺍﻟﺮﺳﻢ
ﻫﻲ ﺩﻋﻮﺓ ﻟﻚ ،ﻭﻷﺻﺪﻗﺎﺋﻚ
ﺍﻟﻜﺮﺍﻡ ،ﻟﻜﻲ ﺗﺘﻌﺮﻓﻮﺍ ﻋﻠﻰ
ﺗﻌ ّﻠﻢ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻭﺍﳌــﻔــﻴــﺪﺓ ،ﻭﺗﻜﺘﺸﻔﻮﺍ
ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﺍﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ،ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺗﻨﺠﺰ ﺭﲰــﴼ ﻟﻄﻴﻔﴼ ،ﺃﻫﺪﻩ
ﻷﺳﺮﺗﻚ ﺃﻭ ﺃﺻﺤﺎﺑﻚ ،ﺃﻭ
ﺃﺩﻋﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ،ﳌﺸﺎﻫﺪﺓ
ﻣﺎ ﺃﺑﺪﻋﺘﻪ ﻳﺪﺍﻙ.
ﺣﺎﻭﻝ...ﻭﺳﺘﻨﺠﺢ ﺑﺈﺫﻥ ﺍﷲ.
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ﺑﲔ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﺮﲰﲔ ﺧﻤﺴﺔ ﺇﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ،ﺣﺎﻭﻝ ﺇﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎ

ﺯﺣﻞ

ﺣﺎﻭﻝ ﺍﻥ ﺗﻮﺻﻞ ﺍﻟﻌﲔ ﺍﻟﻰ ﻛﻮﻛﺐ
ﺯﺣﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﳌﺘﻌﺮﺟﺔ

ﻟﻮﻥ
ّ

ﻟﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻟﺘﺒﺪﻭ ﺭﺍﺋﻌﺔ
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ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﺍﻟﺒﺎﺳﻢ
أح������ب ال���������ورد و ال����زه����را

أح������ب ال����م����اء و ال���ش���ج���را

أح���������ب ال������ج������و م���ع���ت���دال

أح������ب ال���ش���م���س وال���ق���م���را

أح��������ب ال����ط����ي����ر ص����داح����ا

أح�������ب ال�����ض�����وء م��ن��ت��ش��را

أح��������ب ال����ن����ه����ر ف���ي���اض���ا

ف���ي���ع���ج���ب ك�����ل م�����ن ن���ظ���را

أح���������ب أب���������ي و أف�����دي�����ه

اذا غ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��اب أو ح��ض��را
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أيها الصغار:
إنثروا األزهار على الوجوه احلزينة

