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سيناريو: خالد عبد العزيز           رسوم: محمد توفيق
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لنشر صور ورسوم وأماني االصدقاء
يرجى ارسال الصورة واملعلومات على 
صفحة (مجلة قنبر ) في الفيس بوك 

ABC
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أعزائي األصدقاء، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته..
ذات يوم استدعتين جارتنا الطيبة اخلالة (أم علي) وأعطتين 

مخسة آالف دينار ألشرتي هلا دجاجة من السوق، فذهبت اىل 
دكان العم (أبي ياسر) الذي يبيع الدجاج، وألن العم (أبو ياسر) 
حيبين كثريًا  فقد باع يل الدجاجة بأربعة  آالف دينار فقط.

ويف اثناء عودتي لبيت اخلالة أم علي العطيها الدجاجة وأعيد 
اليها ما زاد من املال، رآني صديقي (مراد) وسألين عن الدجاجة، 
فاخربته بقصتها، فضحك وقال يل: لو كنت مكانك ألخذت ما 

تبقى من املال يل ولن تدري اخلالة (أم علي) بذلك أبدًا. 
نظرت اليه بغضب وقلت له: إن ذلك حرام وهو خيانة لألمانة.

ثم تركته وأكملت طريقي بسرعة اىل بيت  اخلالة (أم علي).
أعطيتها الدجاجة وأعدت إليها ما زاد من املال، ففرحت بأمانيت 

وقالت يل: خذ ما تبقى من املال مكافأة ألمانتك يا عزيزي (قنرب).
عدت مسرورًا اىل صديقي (مراد) وأخربته مبا فعلته اخلالة (أم 

علي) معي، ثم قلت له: لو كنت قد أخذت هذا املال أوًال لكنت 
خائنا وألخذته باحلرام، ولكن اهللا تعاىل رزقين إياه عن طريق 

احلالل مكافأة على أمانيت وصدقي.
فكونوا دائمًا كذلك يا أحبيت الكرام.
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أْن  وأراد  فتح حّالق دكانًا يف حارة قدمية، 
يضع حكمة على واجهِة دكانه.

فقصَد خان األشغاِل اليدوّية.
الرخاِم  على  النحِت  بني  احتاَر  وهنالَك 
باخليِط  والتطريِز  اخلشِب  على  والنحِت 

على القماش.
جريانِه  أحَد  يكسَب  أْن  النّحاُت  فخاَف 
سيدي،  «يا  وقال:  إليِه  فأسرَع  الزبون،  هذا 
الشتاِء، والقماش متّزقه  اخلشُب يتلُف يف 

الرياح».

ثم جاَء إليِه النّجارُ وقال: «إياك والرخام، فانه 
خيسر لونُه مبروِر األيام».

وفعَل اخلّياط الشيء ذاته وذم رفيقيه.
خرَج احلّالُق من اخلان دوَن أن يستفيَد منُه أيَّ 

شخٍص من الصّناع.
حمله:  واجهة  على  اخلط  بقلم  احلالق  كتَب 

(إذا أمطَر التحاُسد أنبَت التفاُسد).
كّل  زبائِنِه  على  الُصّناِع  حكايَة  يقّص  وصاَر 
عن  الناُس  فيه  توّقف  يوٌم  جاَء  حتى  يوم، 

التسّوِق من ذلك اخلان املليِء باحلاسدين .
أغلَق السوُق أبواَبه، وكّلما سأَل احٌد عِن السبِب 

قيَل له: لقْد أغلَق احلسُد أبواَب رزقهم.
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ُعَميس  بنت  أمساء  أمه  أبي  بكر،  بن  حمّمد 
أبي بكر تزّوجها  ١٠ هـ، وبعد موت  ولدته سنة 
االمام علي(عليه السالم) فانتقلت إىل بيته مع 

أوالدها وفيهم حمّمد وعمره ثالث سنوات.
تربى على يدي اإلمام علي(عليه السالم) وعاش 
السالم)  واحلسني(عليهما  احلسن  االمامني  مع 
وكان اإلمام علي(عليه السالم) يعده مثل أبنائه 
وكان  أبي  بكر،  ُصلب  من  ابين  حمّمد  فيقول: 

ُيثين عليه ويذكره خبري. 

كما كان حمّمد جمّدًا يف اجلهاد والعبادة ، حتى 
لقبه الناس: «عابد قريش».

علي(عليه  االمام  مع  اجلمل  معركة  يف  شارك 
هـ    ٣٦ سنة  مصر  على  واليًا  جعله  ثم  السالم)، 
هـ   ٣٨ فاستشهد عام  أهل مصر غدروا به،  لكن 
استشهاده  خبرب  السالم)  اإلمام(عليه  مسع  وملا 
وكان يل  إّيل حبيبًا  كان  لقد  وقال:  كثريًا  حزن 
وعامًال  ناصحًا  ولدًا  حنتسبه  اهللا  فعند  ربيبًا، 

كادحًا وسيفًا قاطعًا وركنًا دافعًا.
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االغنام  من  قطيعًا  يرعى  فتى  هناك  كان 
بالقرب من إحدى القرى.. و كان ذلك الفتى 
ذئب)   .. (ذئب  يوميًا:  بالناس  يستنجد 
وعندما يأتي الناس لنجدته 
عليهم  يضحك  كان 
ويقول: كذبت عليكم.. 

كنت أمزح.

و يف مرة من املرات جاء الذئب فعًال، فصرخ 
الفتى الراعي و هو خائف : النجدة النجدة 
يأكل  هو  و  املرة  هذه  فعًال  الذئب  جاء  لقد 
أغنامي ..أنا ال أمزح صدقوني، لكن ال أحد 
أي  اليه  أهتَم  لنداء استغاثته و مل يقدموا 
لتقديم  احد  يأِت  مل  انه  مبا  و  مساعدة.. 
للخوف  سبب  أي  للذئب  يعد  فلم  املساعدة 

فقام بالتهام القطيع كله.
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أنظر يا فهيم.. 
إن طائرتي 

تطري بسرعة

طبعًا يا بسيط، 
ألن الرياح قوية 

اليوم

 حركة
الرياح

 حركة
الرياح
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 ا

فاع
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وهل حتتاج الطائرة 
احلقيقية اىل الرياح 

لكي تطري ايضًا؟

بالتأكيد، وسوف أشرح 
لك ذلك يف املخترب

أنظر، االسهم البيضاء متثل حركة الرياح 
اليت تدفع اجلناح فتطري الطائرة باجتاه 
األسهم الصفراء متامًا مثل طائرتك الورقية

ولكن هذه الطائرة ثقيلة 
مقارنة بطائرتي، فهل تكفي 

هذه الرياح لرفعها عاليًا؟
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هنا يأتي دور احملرك 
النفاث اخلاص بالطائرة 

احلقيقية يا بسيط..

وكيف يتمكن الطيار 
من توجيه الطائرة 
اىل اليمني والشمال 
واألعلى واألسفل؟

يتم ذلك مبساعدة الدّفات 
املتحركة اليت توجد يف 

اجنحة وذيل الطائرة

إذ حيتوي احملرك النفاث على زعانف 
كثرية حترك الرياح باجتاه جناح 

الطائرة بقوة فتطري الطائرة بسرعة

زعانف حركة الرياح

دّفات الطائرة
كما أن الطائرة 
العمودية تعمل 

على حتريك الرياح 
بوساطة مروحيتها 

لكي تطري أيضًا

لذلك فان الرياح نعمة كبرية 
من اهللا تعاىل، فيها فوائد 

عديدة بالنسبة لالنسان غري 
١١فائدة التنفس يا بسيط
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يف درس العلوم
 Teacher يف درس العلوم، أحضر املعلم 
هيكال عظميا Skeleton وقال: نتعرف 
العظمي  اهليكل  أجزاء  على  اليوم 

لإلنسان .
وقال:   Head الرأس  على  املسطرة  وضع 
اجلزء؟  هتفنا مجيعا:  ماذا نسمي هذا 
إنها مججمة Skull. ثم أشار اىل الظهر 
العمود  إنه  فأجبنا:  هذا؟  وما  وسأل: 

. vertebral column الفقري

اجلهة  على  أخرى  مرة  املسطرة  وضع 
األمامية وقال:ماذا تسمى هذه؟

 فأجبنا:انها األضالع Ribs يا أستاذ.
اهليكل  على  اىل جزء جديد  أشار  ثم 

العظمي وسأل: ما هذا؟
.hand  فقلنا: إنها اليد

هذا  تعرفون  وهل  فقال:أحسنتم، 
العضو؟ 

.Foot فقلنا: أجل، إنها القدم 
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أنا إمسي (خيت) 
    YACHT

إمسي (محار وحشي)
      ZEBRA

األصابع  عدد  هو  وكم  سألنا،  ثم 
Fingers يف كل قدم؟ 

فقلنا: مخسة اصابع أيها املعلم.
لن  فعًال  ممتعة  حصة  كانت  لقد 
ننسى معلوماتها املفيدة عن هيلكنا 

العظمي وأجزائه.
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من  جديدة  موهبة  على  معكم  نتعرف  سوف  أحبائي  يا  اليوم 
اهلدى  (بنت  الغالية  صديقتنا  انها  قنرب:  اصدقاء  مواهب 
١٠ سنني،  احلبيبة، عمرها  الكوت  غفار عفراوي) من حمافظة 
مواهب  ولديها  اجلميلة،  واخلواطر  القصص  كتابة  موهبتها 
اليها بعض  والتصوير، صديقكم قنرب وجه  كالرسم  اخرى 

االسئلة عن موهبتها فتابعوا معنا:

ممارسة  اهلدى)  (بنت  صديقتنا  بدأت  متى  قنرب: 
هوايتها يف الكتابة؟

بنت اهلدى: مارست هواية الكتابة منذ الصف الثاني 
االبتدائي

قنرب: هل وجدت من يساعدك على ممارسة هواية 
الكتابة يف البداية؟

بنت اهلدى: كال مل يساعدني احد ولكن بعد ان اكملت 
كتابة ٢٠ خاطرة اعطيتها ألبي وبدأ يساعدني.

خواطرك  كتابة  من  اليه  تهدفني  الذي  ما  قنرب: 
اجلميلة؟

بنت اهلدى: للتعبري عّما يف داخلي من مشاعر حزن 
او فرح او غري ذلك.

قنرب: هل تؤثر ممارسة هوايتك على دراستك؟
بنت اهلدى: كال ال تؤثر ألني امارسها يف اوقات الفراغ 

بل انها تنفعين يف صقل موهبة الكتابة والقراءة
هم  الذين  اصدقاءك  به  تنصحني  الذي  ما  قنرب: 

بعمرك؟
لتنمي  القصص  بقراءة  أنصحهم  اهلدى:  بنت 

معلوماتهم وثقافتهم ولغتهم.
قنرب: هل تقرأين جملة قنرب وكيف ترين قصصها 

ومواضيعها؟
بنت اهلدى: نعم اقرأها وانتظرها كل 
شهر.. موضوعاتها مجيلة جدا واشعر 

انها مفيدة لنا يف حياتنا.

      طباع الناس
زهورًا مجيلة، ففكرت  رأيت  اىل بستان،  ذهبت 
يف خاطري عن طباع الناس، كانت هناك وردة 
ووردة  واملودة،  للحب  يعين  وهذا  محراء 
ووردة  الغرية،  يعين  وهذا  صفراء 
اىل  يرمز  وهذا  البنفسجي  باللون 
تعين  واالشواك  والسكينة،  اهلدوء 

الكراهية.
هذه هي طباع الناس.  لكن جيب أن 

يبقى احلب مهما كانت الظروف..

 احالم صغرية
كنت احلم بالطيور تغرد، فوجدت نفسي يف عامل 
دائم االحالم وحلمي بنسيم ليل دافئ ال عواصف 
املنرية  كالشمعة  فيه  ظالم  ال  نورًا  واختيل  فيه 

كاحللم الصغري الذي يطفو يف السماء.
كنت احلم بالسماء الصافية والقمر الذهيب حيكي 
الربيع  بألوان  فراشات  وأختيل  حكايا،  لاليام 
كاالحالم  أيامي  تلّون  خضراء  اشجارُا  وأختيل 

اجلميلة. 

((خواطر طفلة))
 بقلم (بنت اهلدى غفار)

املوهوبة بنت اهلدى غفار
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<J ÿñ  _̌

أحبتي، سأقصّ عليكم حكاية نافعة عن     
جدّ وحفيده  بعنوان:

سلّة الفحم
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