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سيناريوV نادية ∆ازي
رسومV عامر لعي9

تمت

احلمد ! أني
 لبسk اليوم احلذاء 

ا§اî بامل�ر

هيا يا أكرم 
تعال معنا يا قنرب لنلعب ب�رب’ املاء

[ÃÒخا kهل أن
انتبها ستسق�ان 

ª الوحل وقد يصيبكم 
ÔÉاأل

ييااااع لقد دخل 
الوحل ª فمي 

بسبب‘

JJهاهاهاها
Éل‘ ∫تƒ حقًا

 kه لقد علقaaaa
قدمي ª حفرة

كx كx الوحل
مي˙ فمي

حسنًا ا˚ن نلتما
 جزاء عملكما أترككما 

مƒ األوحال

وأنا كذل‘
 يا صديقي

 أ∑د



لالتصال بنا : ٠٧٦٠١٨٥٤٤٤٦ 
www.qanbar.com

info@qanbar.com  العدد mالmة وmالmون٤



أعزائي األصدقاء، السالم عليكم ورمحة اهللا.
اليوم سوف أحدثكم عن موضوع مفيد يتعلق باألخالق 

وأهميتها يف حياتنا.
أحبائي أنتم تعلمون أن أحد األهداف املهمة اليت جاء بها الدين 

اإلسالمي احلنيف هو أن نتحّلى باألخالق احلميدة ولذلك روي عن 
النيب حممد(صلى اهللا عليه وآله) أنه قال يف حديثه الشهري: (إمنا 

ُبعثُت ألّمتَم مكارَم األخالق).
وإن اهللا سبحانه يرفع كثريًا من البالء عن الناس حبسن خلقهم 

وتواضعهم وتعاونهم مع بعضهم.
ومن مكارم األخالق يا أصدقائي أن نكون صادقني يف حديثنا، مؤّدين 
لألمانة، وأن ال نذكر أحدًا بسوء، وأن نكوَن متواضعني غري متكربين، 

وأن نلقى اجلميع بابتسامة وترحيب، وأن نعطف على احملتاج ونساعد 
الفقري، وُخنلص دائمًا يف أداء أعمالنا، فاملؤمن احلقيقي هو اإلنسان 

اخللوق الذي حيب اآلخرون صحبته لتواضعه وحسن اخالقه وال يؤذي 
اصحابه، وبذلك يفوز برضا اهللا وحمبة الناس وينال 

السعادة يف الدنيا واآلخرة .

٥



وحقل،  خياطة  دكان  عجوز  لرجل  كان 
وكان لديه ولدان، وأراد أن يعطي احلقل 
هلما  فقال  لآلخر،  والدكان  ألحدهما 
ينجح  ومن  شجرة،  منكما  كل  فليزرع   «

بزراعتها يأخذ احلقل »
بها  واعتنى  رمان  شجرة  سلطان  زرع 
جيدا، وكان يساعد أخاه نعمان، ويسدي 
فقد  نعمان  أما  الزراعة،  يف  نصائح  له 
وكان  مشمش،  شجرة  جوارها  اىل  زرع 
يقول يف نفسه »أمتنى أن تثمر شجرتي 
وأن ال تثمر شجرة أخي« ألنه كان يأمل 

رسوم: حممد السيد توفيقاعداد: مهند العاقوص

سلطان  شجرة  ولكن  باحلقل،  يفوز  أن  يف 
بقيت تنمو وتزدهر.

فكر نعمان حبيلة جتعله يربح احلقل، فقرر 
ان خيرج يف كل ليلة سرًا ليغرق شجرة اخيه 
الكثري لكي تفسد، ولكنه مل ينتبه  باملاء 
عالية،  كانت  سلطان  شجرة  ارض  ان  اىل 
وان املاء الذي يضعه عليها كان ينحدر حنو 
شجرة املشمش اخلاصة به من دون ان يدري.

أمثرت شجرة سلطان، وكانت مثارها كثرية 
طيبة املذاق، يف حني فسدت شجرة املشمش 
لكثرة ما نزل اليها من املاء، ومل يدِر نعمان 

بالسبب اال متأخرا.
مع مرور األيام، فهم نعمان أن حسده ألخيه 
هو ما جعله خيسر احلقل، فكتب على باب 
دكانه حكمة تقول: »احلسد رأس العيوب«.

شجرة الرمان
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املدائن  منطقة  يف  يعيش  املجاشعي  مسلم  كان 
يف العراق، قال فيه اإلمام : إّن الفتى ّممن 

حشى اهللا قلبه نورًا وإميانًا. 
شارك يف حرب اجلمل وقبل ان تبدأ املعركة اراد 
اعدائه،  على  احلجة  يلقي  ان    علي  االمام 
فأخذ كتاب القرآن الكريم بيده وقال ألصحابه:  
القوم  هؤالء  فيدعو  املصحف  هذا  يأخذ  (من 
إىل ما فيه؟)، فقام اليه مسلم وقال: (أنا آخذه 
إّن  فتى  (يا   : له  فقال  املؤمنني)،  أمري  يا 
يدك اليمنى تقطع فتأخذه باليسرى فتقطع، 
ثّم تضرب عليه بالسيف حتى تقتل؟) فقال 

مسلم: (ال صرب يل على ذلك يا أمري املؤمنني). 
واملصحف  ثانية  مرة   علي االمام  فنادى 
ثانية  مرة  املجاشعي  مسلم  إليه  فقام  بيده، 
وقال: (أنا آخذه يا أمري املؤمنني)، فأعاد عليه 
(ال  مسلم:  فقال  يالقيه،  سوف  ما   االمام
عليك يا أمري املؤمنني فهذا قليل يف ذات اهللا) 
(يا  فقال:  إليهم  به  وانطلق  املصحف  أخذ  ثّم 

هؤالء، هذا كتاب اهللا بيننا وبينكم). 
اليمنى،  يده  فقطعوا  اجلمل  أصحاب  فضربه 
ايضا،  فقطعوها  اليسرى  بيده  املصحف  فأخذ 
حتى  فضربوه  بصدره  املصحف  فاحتضن 

. استشهد
٧
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ال�اووå ال�يب
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يف  يعيش  كان  مجيًال  طاووسًا  أن  حيكى 
غابة سعيدة، وكان الطاووس الطّيب حيب أن 
ميّتع حيوانات الغابة بألوانه الزاهية اليت 

وهبها اهللا له، فيفرد ذيله وميشي أمامهم.
وذات مرة شعر الغراب األسود باحلسد فقال 
له: أيها الطاووس املغرور أنت حتتكر األلوان 

اجلميلة لك فقط.
أن  أحب  أنا  أبدًا  ال  الطاووس:  عليه  فرد 

يستمتع اجلميع برؤية ألواني.
لو  صحيحًا،  ليس  ال  وقال:  الغراب  فضحك 
كنت صادقًا فعليك أن تعطيين ريشك أللون 
األلوان  رؤية  السماء فيستطيع اجلميع  به 

الزاهية فيها يف أي وقت.
حزن الطاووس الطّيب ألنه شعر بأنه أناني 
السماء  به  ولّون  ريشي  خذ  للغراب:  فقال 

وأعده إيل بعد أن تنتهي.
قال الغراب: حسنًا سأعيده لك بعد ساعة.

وهكذا أعطى الطاووس ريشه للغراب وجلس 

ينتظر عودته، لكن الغراب مل يعد.
بيته  إىل  فذهب  بالربد  الطاووس  شعر 
احلال  هذا  على  أمه  رأته  وحني  يرجتف، 
بينه  ما جرى  فروى هلا  القصة  سألته عن 

وبني الغراب.
قالت األم حبزن: ولدي املسكني لقد خدعك 

الغراب اللعني وأخذ ريشك ليتزين به.
فرد الطاووس: لكين صّدقته، كنت أريد أن 
يتمتع اجلميع بهذه األلوان اجلميلة، اآلن 
الزاهية ولن حيبين أحد  ألواني  لقد فقدت 

بعد اليوم يا أمي.
قالت األم: ال يا صغريي لقد كشفت روعة 
أعماقك قلب طيب  احلقيقية ففي  ألوانك 
يشع حبًا وعطاًء يفرح به اجلميع، وسينبت 
لك ريشًا جديدًا بسرعة عوضًا عن القديم، 
لن  كلها  العامل  فألوان  الكذاب  الغراب  أما 
تغطي قلبه األسود القبيح ولن حيصل على 

إعجاب اآلخرين به أبدًا .

◊“ç’\;∫;äË’Â;f÷Œ’\;ÏeËö;∫;ÈŒËŒ¢\;ÿ]⁄°\
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أستخدم أرجيل يف الس¥ والسباحة، ومنها زوج من

الكالبات الضخمة التي أستخدمها يف األكل والصيد 

والدفاع عن النفس، إذ أحطم األصداف بسهولة 

للحصول عىل الرخويات والديدان التي تعيش 
بداخلها.

السالم عليكم اصدقا¶.. أنا السلطعون

الصغ¥، إقرؤوا جيداً هذه املعلومات وتعرّفوا 

عىل حيا¼.

بعض أقربا¶ يف املياه العذبة ضمن املناطق اإلستوائية.عىل امتداد الشاطئ يف معظم محيطات العا½، ويتواجد

 أعيش: 

الدفاع والغذاء:

cعداد ورسومV  حسني رباعي

لقاؤنا يف هذا العدد مع السيد سلطعون

 العدد mالmة وmالmون١٢



أضحي بأحد أطرايف عند مواجهة األعداء ل� ينشغلوا بها
واستطيع الفرار منهم، وقد انعم الله تعاىل عيل إذ جعل

اطرايف تنمو من جديد بعد قطعها 

ل� تحتضن أوالدي، فقلبها مليئ باملودة والرأفة.يختلف جسم زوجتي عني فهي �لك بطناً مستديرة

الفرق بÆ الذكر واألنثى:

أدفن جسمي يف الرمال وأتخفى، بإنتظار الفريسة التي ستقع يف الفخ.

أهتم كث¥اً بشكل جسمي وصحتي
البدنية، فأسعى إلتباع برنامج غذا¶ 
 منتظم،  وانصحكم أن تكونوا مثيل 
  فال تكÍوا من أكل السكاكر املرضّة

وصفي:

١٣
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ليت صوارخيي الورقية 
تبقى طائرة وال 

تسقط على اآلرض

ماذا.. اجلاذبية؟
وما اجلاذبية يا فهيم؟

انها قوة جتذب األجسام 
بعضها حنو بعض مثل 
عمل املغناطيس الذي 

جيذب اليه قطع احلديد

وما هي هذه القوة 
يا ترى؟

انها قوة ال نستطيع رؤيتها 
ولكننا نشاهد آثارها يف كل 

مكان يا صديقي العزيز

ان سقوطها على 
األرض هو بسبب 
اجلاذبية يا بسيط

 العدد mالmة وmالmون١٤



وهل جسمي جيذب 
بالتأكيد، ولكنها جاذبية جسمك يا فهيم؟

ضعيفة جدًا ال نشعر بها 
ألن اجسامنا صغرية

أما األجسام الكبرية مثل 
الكواكب فان جاذبيتها 

كبرية ونشعر بها بسهولة

فهمت، ان جاذبية األرض الكبرية 
هي اليت جتعلنا ثابتني على 
سطحها فال نطري يف اهلواء

فعًال انها نعمة كبرية 
كنت غافًال عنها.. 

فاحلمد هللا على هذه 
النعمة

وملا كان القمر أصغر فان جاذبيته 
أقل، لذا فان رائد الفضاء ميكن أن 

يطري أثناء سريه عليه

أحسنت، فقد أنعم اهللا 
علينا أن جعل جاذبية 

األرض مناسبة لنا، فليست 
ضعيفة فنطري عنها، 

وليست قوية جدًا فنلتصق 
بها حبيث ال ميكننا 
١٥احلركة على سطحها



عزيزتي طبقنا اليوم
 )اإلسفنجية( 

 Kبيضتان Kكبري شرية hكو Vاملقادير
كوh سكرKكوh لÆ راÒبKكوبان من 
جوز ا7ندKكوh من ال�vنيKكوh من 

 kزي hكوKبكمباودرKفانيالKالسميد
نباتي

™ف– باملشب‘ اليدوي البيض
 مƒ الفانيال والسكر حتى يذوh السكر 

ونضيÃ الزيk واللÆ و ال�vني والسميد 
وجوز ا7ند والبكمبودر و™ل�هم جيدا 

ونضعهم ª صينية بعد دهنها
kبالزي 

ن3’ ا§ليª º الفرن بدرجة
 حرارة متوس�ة ملدة NL دقيقة، دعي ماما 
خترجها من الفرن وهي ساخنة وتق�عها 

بالسكني mم تصب الشرية الباردة عليها 
Jوبا7ناء والعافية

صديقيت العزيزة السالم عليكم ور∑ة ا!
 أصبx جهاز احلاس}}}وh ركنًا أساس}}}يًا ª حياتنا 
 ª kولكن قد يس}}}تغر— بعضنا كث}}}رياً من الوق
اس}}}ت~دامه لذل‘ البد من اختاÉ االحتياطات 

V‘تvص لسالمة  ا˚تية 
مناس}}}بة  cض}}}اءة  ختت}}}اري  أن  علي}}}‘� 
أن  للجه}}}از   ƒ{{{موق وأفض}}}ل  للجه}}}از 
يك}}}ون ª اجله}}}ة املقابلة ل}}}‘� وعلي‘ 
أن ت3ك}}}ي احلاس}}}وh مل}}}دة دقيقة بعد 
كل نصÃ س}}}اعة تقضينها أمام اجلهاز، 
قدمي}}}‘  و†رك}}}ني  قلي}}}اًل  فتقف}}}ني 
 k{{{ودم بعي}}}دة،  مس}}}افة  ا±  وتنظري}}}ن 

Jة وعافي}}}ة{{{vبص

رسومV مادلني عيسىcعدادV خولة علي

 العدد mالmة وmالmون١٦



الس}}}يدة نفيس}}}ة العلم ) رضي ا! عنها (، هي ابنة 
احلسن األنور بن زيد األبلx بن احلسن بن علي بن 
أبي طالب عليه الس}}}المJ وأمها زينب بنk احلسن 

Jبن احلسن بن علي بن أبي طالب عليه السالم
انتق}}}ل أبوها c± املدينة املنورة وهي ª ا§امس}}}ة 
 ƒاملسجد النبوي وتسم ±c تذهب kمن عمرها فكان
ش}}}يوخه وتتلقى احلديo والفقه من علماÒه حتى 

J) بلقب ) نفيسة العلم åلقبها النا
لقد كانk رض}}}وان ا! عليها امرأة زاهدة 
 kعنها حس}}}ن العبادة والعدل وكان Õعر

Jاألمراء hاحل– ال تها ª شديدة
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 ƒماما، هل أست�ي 
استقبال صديقيت 
سلمى ª ∆رفيت]

بالت`كيد يا 
حبيبيت

من حقها Éل‘ 
JJيا دالل

ماما، فضة ال 
 hتدع; ألعب قر

صديقتها

بابا، فضة ال 
 hتدع; ألعب قر

صديقتها

معها ح–، ´ب 
علي‘� ان ال تثقلي على 

ا˚خرين يا عزيزتي
وÉcا مسعيت الكالم 

فس`مسx ل‘� أن تلع9 
معي ª ∆رفيت يا 

حبيبيت

موافقة، شكراً 
جزياًل يا أبي

ملاÉا تبكني يا 
صغريتي]

aسفة يا دالل
 cنها زيارة خاصة لي وال 
 ±c أريد’ أن تستمعي

أحاديثنا

Écن سوÕ أشكو’ 
ا± أمي يا فضة

أحضرت ألعابي 
أللعب بها قرب‘ 

أنk� وسلمى

ماÉا تفعلني
 هنا يا دالل]

أهاًل ب‘، ما 
أ∂ل بيتكم

تفضلي أهاًل 
ب‘� يا سلمى

سيناريوV خولة علي ¶مد                                               رس}ومV م}}ادل}}ني ع}}ي}}س}ى

متت

JJوبعد قليل

 العدد mالmة وmالmون١٨



شعرV جليل خزعل  
رسمV مص�فى طالب

يِت َدومًا َلطْيفه ِقطَّ

ْعِر َنظْيَفه ُحْلَوُة الشَّ

اِر َوِظْيَفه َهلا يف الدَّ

ْيَفه ِهَي للَفأِر ُخمِ

يِت َتْبُدو َطرْيَفه ِقطَّ

هَي يف الَرْكِض َخفْيَفه

ه ِعْنَدها َفنٌّ َوِرقَّ

ه ْيَد ِبِدقَّ ُتْتِقُن الصَّ

ق�̌�يت�
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فيها   يربون  bowery مجيلة  مزرعة  فرح يف  تعيش 
احليوانات animal  وحوهلا سياج  quickset  كبري .

rabbit صغري حتبه كثريًا، وذات يوم  أرنب  ولدى فرح 
مل جتده يف املزرعة .

إىل  ذهبت  ثم  جتده،  فلم  اإلسطبل  يف  عنه  حبثت   
البيت home وحبثت يف اخلزانة  coffer لكن من دون 
جدوى، فتوجهت اىل البحرية strand  ومل تعثر عليه.

أين ذهب أرنيب؟

 أنا إمسي عربة 
 WAG

امسي نبات صحراوي   
Xerophyte



 ظلت حزينة طوال اليوم  today ويف املساء 
حيمل  املزرعة  إىل   chasseur صياد  جاء 
األرنب  هذا  وقال:«هل  الصغري  األرنب 
الضائع«   أرنيب  إنه  نعم  ردت فرح:«  لكم؟« 
فقال: »وجدته يف الغابة  forest  فحملته 

وجئت به اليكم.

قالت:  ثم  حبب  أرنبها  فرح  ضمت 
صغرية    basket سلة  يف  »سأضعك 
 ،chamber  تنام فيها معي بغرفيت

حتى ال تضيع جمددا

  أنا إمسي إناء 
  UTENSIL

 أنا إمسي قارورة
VIAL 



سيناريو ورسومV وصفي الفضليالمظّلة ا�جمل

كان القنفذ الصغري حيب أن يعمل ا§ري من دون مقابل، 
JJه العصافري •انًاÒالغابة لي�عم اصدقا ºفي`تي ا± وس

مّر األرنب الصغري وهو 
حيمل مظلة ∂يلة

قررت العصافري مساعدة صديقها القنفذ 
فقرر كل عصفور انتزاع ريشة ملونة منه

وعندما حان وقk املسابقة 
كان اللقل– متvريًا

تفضلوا يا أعزاÒي 
فتات ا§بز اللذيذ

̌% †مل مظلة 
يا صديقي]

كل املظالت 
∂يلة ف`يها ™تار 

للفوز]

هذه العصا تفي 
بالغرض ولكن ال أزال 

Ôمواداً أخر tأحتا

% يب̌– وقk علي 
أن أسرع

kلقد اقيم
 مسابقة أل∂ل مظلة، 

̌% ال تش3’ فيها]
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رفƒ كل ش~ì مظلته 
JJمنتظراً نتيجة املسابقة

فعاًل كانk املظلة املصنوعة من 
ريè العصافري امللون هي األ∂ل

متت

مظلة القنفذ هي 
األ∂ل

 kكن≥ Ãكي
من صنƒ هذه املظلة 

اجلميلة]

لقد ساعدني 
أصدقاÒي العصافري 

ª صنعها

فعاًل يا أصدقاÒي
cن عمل ا§ري ال بد أن يثمر 

ª يوم� من األيام
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 العدد اmنان وmالmون٢٤





فاكهة الربتقال 
يا اصدقاء من 

احلمضّيات املثمرة 
طعمها لذيذ 

وتّعد امريكا 
والربتغال والصني 
من أكثر الدول 
زراعة للربتقال

عصري الربتقال 
يقي اجلسم من األمراض 
املومسية كنزالت الربد 

ويساعد على زيادة مناعة 
جسم اإلنسان

تناولكم 
لربتقالة 

واحدة يوميًا يقوي 
عظامكم واسنانكم ألنه حيتوي 

على عنصر الكالسيوم،

كما يساعد على منو سليم  
للدماغ والقلب

ميكن االستفادة من قشر الربتقال  
لصناعة بعض احللويات منه

واخرياً ارجو أن 
تعجبكم هذه املعلومات 

عن الربتقال لتجعلونها 
بديال يغنيكم عن احللويات 

املصّنعة اليت قد تضر 
ابدانكم

عليكم تناول فاكهة الربتقال 
عندما تكون ناضجة بشكل كامل 

يفضل تناول الثمرة بعد نزع القشر 
مباشرة قبل ان  ختسر جزءاً من 

)C( الفيتامني



     جاء mالmة أطفال 
 hاأللعا ƒÒا± ¶ل با

فقال األولV أريد نفاخة، 
فصعد الرجل السّلم 

وجلب نفاخة له ونزل، 
 Vفقال ال�فل الثاني

 Jوأنا ايضًا اريد نفاخة
فقال له الرجلV ملاÉا % 

ختربني وأنا فو— السلم] 
 Jًعذرا Vفقال ال�فل
صعد الرجل السّلم 
مرة أخرÔ وقبل أن 

ينزل  التفk ا± ال�فل 
 kوأن Vوقال له oالثال

هل تريد نفاخة ايضًا] 
  JJ كال Vفقال ال�فل
فنزل الرجل وأع�ى 

النفاخة لل�فل الثاني، 
 Voم قال لل�فل الثالm

وماÉا تريد أنk] فقال له 
Jأريد نفاختني Vال�فل

٢٧

نصيحة قنبر..



اعدادV دمية ابراهيم
رسومV ¶مد رامز حاt حسني

 العدد mالmة وmالmون٢٨
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Éهبk امل}}}رأة ا± رجل حكيم باكية 
وس}}}`لته ان ´}}}د 7}}}ا ح}}}اًل، ففك}}}ر 
احلكي}}}م m}}}م اق}}}3| عل}}}ى األم فكرة 

 J ∂يلة
اص�vب}}}k األم معها طف}}}اًل صغرياً 
م}}}ن اجل}}}ريان وجعلت}}}ه يق}}}Ã عل}}}ى 
الس}}}�x قريبًا من ابنها الواقÃ على 
املي}}}زاJh، رأÔ ال�ف}}}ل اب}}}ن اجل}}}ريان 
فضv}}}‘ فرح}}}ا، وأخذ ميش}}}ي حتى 
نزل من امليزاh واüه لل�فل ا˚خر 

Jمعه ليلعب 
ما أبس}}}º هذه الفك}}}رة وأ∂لها ] ان 
بعض املشاكل تكون بسي�ة، ولكن 
Jأن نفكر باحلل املناسب ºعلينا فق

Éات ي}}}وم صع}}}د طف}}}ل صغ}}}ري عل}}}ى 
ميزاh س}}}�x الدار، ف~افk أمه عليه 
من أن يقƒ، فvاولk أن تكلمه بكل حب 
وحنان لكي ينزل فلم يستمƒ اليها، mم 
حاول}}}k أن ختيف}}}ه من الس}}}قوΩ و% 
 Ôبع}}}ض احللو kايض}}}ا، فجلب x{{{تنج
لعل ال�فل يشعر باجلوع وينزل من 

 Jلكنه بق}}}ي واقفا فوقه hامليزا

كيف سينزل الطفل ؟
أحبتي  سأروي لكم اليوم قصةً عن التفكير 

احلسن وعنوانها:
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الوارVp من القاh اإلمام احلجة)عليه السالم( 
يع; أنه وراp األنبياء واألÒمة ª احياء الدين 

ونشر تعاليم االسالم السمvة
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