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لالتصال بنا : 07601854446 
www.qanbar.com
info@qanbar.com

أعزائي األصدقاء، السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته..
يف بداية لقائي بكم هذا العدد، أحب أن أروي لكم قصة حدثت معي عندما 

كنت طالبا يف الصف الثالث اإلبتدائي.
ذات يوم التقطنا يف الصف صورًة مجاعية مع معلمتنا، ثم طلبت املعلمة أن 

جنمَع املبالَغ اخلاصة بالصورة عند مراقب الصف. 
وعندما بدأ املصّور بتوزيع الصور، تذكرُت أنين مْل أجلْب مثن الصورة، لكن 

ُم مع بقيِة الطالب آلخذ واحدة. رغبيت الشديدة باحلصول عليها جعلتين أتقدَّ
 وبالفعل حصلُت على نسخٍة مثل كل الطالب، وكنُت فرحا بذلك.

َث مع املرشدة بكالٍم مل نسمعه،  ولكن بعد قليٍل جاء املصوُر اىل الصف وحتدَّ
فقامت املعلمُة باإلستفسار من املراقب عن عدد الطالب الذين دفعوا مبالغ 

الصور، واكتشف أن هنالك طالبا مل يدفع. 
ة، وصرُت يف موقٍف حمرٍج جداً، فأنا ال  ِخفُت كثرياً وبدأ قليب خيفُق بشدَّ

أستطيُع اإلعرتاَف بعدم دفع مثن الصورة خجاًل من املصّور وأصدقائي وخوفًا 
من معلميت، كما أنين ال أستطيُع الكذب.

وقد الحظْت معلميت ما أشعر به من اخلوف بعد أن رأت وجهي قد امحر خجال 
وأنا أنظر اىل األرض، فتداركِت املوقَف بطيبتها وأخرجْت نقوداً من حقيبتها 

وأعطت الثمن  للمصور.
 وبعد انتهاء الدرس اصطحبتين معلميت على انفراد وقالت لي: يا عزيزي قنرب، 

ال تأخذ شيئا مل تدفع مثنه، لكي ال تضع نفَسك يف مثل هذا املوقف احملرج.
 فشكرُتها وعاهدُتها أن ال أكرَر ذلك أبداً. 
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قصة حديث
                 املنــــــزلـــــــــة

قصيدة
»ابـــــــن

    البــطل«

خمترب فهيم

من حكم
الوصي

يدك 
تصنع
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حيكــى أن حاكمــا عــادال بنــى مكتبــة ضخمــة، 
ــارت  ــى ص ــم حت ــرب والعج ــب الع ــا كت ــع فيه ومج

أشــبه مبدينــة كبــرة ســكانها مــن الكتــب .
الكتــب بســبب  تتعفــن  أن  احلاكــم خــاف  لكــن 
الرطوبــة فجمــع رجــال املدينــة وســأهلم عــن احلل.
فقــال أحدهــم: » نعــّن خدمــا يقومــون بالتهويــة 

عــر التلويــح بســعف النخيــل يف املكتبــة«.
ألشــعة  ونعرضهــا  الكتــب  »خنــرج  آخــر:  وقــال 

شــهر«. كل  الشــمس 
ــر اىل  ــع، فنظ ــم مل يقتن ــن احلاك ــكالم ولك ــر ال كث
احــد االشــخاص وكان ســاكتا، فســأله: »وأنــت مــا 

ــك؟«. ــاركنا رأي ــل أال تش ــا الرج ــك أيه رأي
ــة  ــل قب ــأن جنع ــيدي ب ــا س ــل ي ــل: احل ــال الرج ق
ــا للطقــس. ــا تبع ــا ونغلقه ــذة، نفتحه ــدار كالناف ال
أعجــب امللــك بالفكــرة، وكانــت اخرتاعــا مهّمــا يف 

ذلــك الوقــت .

ويف يــوم مــن االيــام مجــع احلاكــم رجــال املدينــة 
مــرة ثانيــة وقــال هلــم: »لقــد ضــاع مفتــاح القبــة، 
ومــن يأتينــا حبــل لفتحهــا ســنعّينه أمينــا علــى هــذه 

املكتبــة«.
قال احدهم: نكسر القبة ونصنع واحدة جديدة.

وأشار آخر على احلاكم برتكها مغلقة.
ــا الرجــل صاحــب فكــرة القبــة فقــد ظــل ســاكتا  أم
ايضــا، فســأله احلاكــم عــن رأيــه، فقــام وصعــد إىل 
األعلــى وعايــن القبــة، فاكتشــف أنهــا ال حتتــاج إىل 

مفتــاح، ففتحهــا بيــده .
ابتســم احلاكــم وقــال: »كلكــم تكّلمتــم إال ذلــك 
ــكالم،  ــن ال ــل م ــل بقلي ــد احل ــاكت وج ــل الس الرج

لقــد كان هــذا اختبــارا لكــم«.
ــب  ــة، وكت ــى املكتب ــا عل ــل أمين ــم الرج ــن احلاك فع

ــواب« ــر الص ــاب كث ــّل اخلط ــا:» إذا ق ــى قبته عل

اإلمام   أصحاب  ة  خاصَّ من  الكويّف،  نباته  بن   األصبغ  
من  وكان  األوفياء،  ثقاته  وأحد  السالم(  علي)عليه 
الذين  اخلميس(  )شرطة  اسم  عليهم  يطلق  مجاعة 
والفداء  بالتضحية  السالم(  علي)عليه  لإلمام  تعهدوا 
قاتل)األصبغ(  باملقابل،  اجلنة  دخول  هلم  وَشَرَط 
ويف  اجلمل..  معركة  السالم( يف  علي)عليه  االمام  مع 
َقّدمين  املؤمنن  أمر  ))يا  لالمام:  قال  صّفن  معركة 
صرًا  اليوم  يل  تفقد  ال  فاّنك  الناس  من  البقّية  يف 
حنن  وأّما  منهم  أصبنا  فقد  الشام  أهل  أّما  نصرًا،  وال 

ففينا بعض البقّية، إئذن يل فأتقّدم((، فقال له االمام 
والركة((  اهلل  باسم  ))تقّدم  السالم(:  علي)عليه 
بالء  وأبلى  االبطال  قتال  وقاتل  رايته  وأخذ  فتقّدم 
حسنا يف هزمية املنافقن، ألنه كان من فرسان العراق 
الشجعان، وكان )األصبغ( احد االشخاص القالئل الذين 
ُأذن هلم بعيادة اإلمام علي)عليه السالم( بعد أن ضربه 
امللعون ابن ملجم على رأسه يف جامع الكوفة، كما كان 
مدة  السالم(  اإلمام)عليه  بعد  ر  عمَّ وقد  عابًدا،  شيًخا 
عنه(. اهلل  سنة)رضي  مئة  عمره  جتاوز  حتى  طويلة 
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يف اعم 9 للهجرة زحف جيش االمرباطورية الرومانية 
باجتاه بدلان املسلمني للقضاء ىلع دوتلهم اجلديدة..

وملا كُث كالُم املنافقني يف املدينة عن سبب 
استخالف انليب لإلمام يلع ىلع املدينة، قرر)عليه 

السالم( ان يفضح ااكذيبهم...

واعد االمام يلع)عليه السالم( امريا ىلع 
املدينة وخرست عنه  السنة املنافقني

وهكذا اكن هذا احلديث شهادة نبوية خادلة 
بمزنلة اإلمام يلع)عليه السالم( العظيمة

فارحتل مرساع خلف انليب)صىل اهلل 
.
ً
عليه وآهل( ليسأهل سؤاال مهما

وعندما اتلىق بالرسول يف الطريق..

فقرر الرسول حممد)صىل اهلل عليه وآهل( ان يالقيهم
 جبيش املسلمني يف منطقة تسىم )تبوك( يلدفع رشهم.

)عليه 
ً
وقد استخلف الرسول اإلمام عليا

السالم( يف ماكنه ىلع اهل املدينة قبل ان يرحل
ولكن املنافقني اكن هلم رأي آخر..

نعم، فهذه يه 
املرة األوىل اليت ال يأخذه 

فيها اىل معركة معه
مسكني يلع بن ايب طالب، 
لقد تركه الرسول امريا ىلع 

النساء والصبيان وحرمه من 
رشف اجلهاد يف سبيل اهلل

أجل، ويبدو أن الرسول لم 
يعد يهتم لشأنه كما اكن يف 

السابق.. ههههه

يبدو أن 
الرسول قد استثقل من يلّع 

هذه املرة

يا رسول اهلل أختلفين 
ف عنك 

ّ
بعدك ولم أختل

يِف غزاٍة قّط؟

.. ان املنافقني يزعمون أنك 
 استثقاال يب

ّ
ماخلفيت إال

ن تَُكون ِمينِّ بمزنلة 
َ
َما ترىض أ

َ
يَا يلّع، أ

َهاُروَن ِمْن ُموَس إاِل أنه ال نيَِبَّ َبْعِدي؟
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.. و يف هذه االثناء   يف أحد األيام سقط ثعلب يف بئر عميق و مل جيد وسيلة للخروج من البئر 
اقرتب خروف عطشان من نفس البئر لكي يشرب و شاهد الثعلب داخل البئر .. وسأله : هل أن ماء البئر 
صاحل للشرب؟ أجاب الثعلب ُمفيا عدم قدرته على اخلروج من البئر ومتظاهرا باستمتاعه باملاء: »ان 
املاء جيد و ان طعمه طيب جدا، انا ادعوك للقفز اىل داخل البئر لكي تستمتع باملاء و طعمه الرائع  معي«.
قفز اخلروف يف البئر إذ كان ال يفكر اال بعطشه.. و عندما شرب من املاء وروى ظمأه اخره الثعلب ان 

اخلروج من البئر صعب جدا..
غضب اخلروف وقال: ملاذا مل خترني بذلك قبل ان اقفز معك يف داخل البئر؟

ضحك الثعلب وقال له: اردت ان تتورط معي لكي نفكر معا يف طريقة للخروج.
فأنين سوف  أصعد على كتفيك  إذا جعلتين  الثعلب:  قال  وفجأة  البئر..  للخروج من  معا بطريقة  وفكرا 

امتكن من اخلروج من البئر، واذا خرجت أنا فسوف اساعدك على اخلروج ايضا.. 
وافق اخلروف على فكرة الثعلب يف احلال وجعل الثعلب يتسلق على ظهره، وعندما وصل الثعلب إىل أعلى 

البئر خرج منه وابتعد تاركا اخلروف حمبوسا فيه ..
 صرخ اخلروف بأعلى صوته: أيها الثعلب املخادع لقد كذبت علّي ومل تساعدني.

عاد الثعلب اىل اخلروف وقال له: أيها اخلروف، لو كنت تستخدم عقلك جيدا لفكرت بطريقة اخلروج 
من البئر قبل ان تنزل فيه.

العاقل هو من يفكر يف عاقبة العمل قبل ان يفعله

إعداد ورسوم: مهند حسن
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 أهال بصديقي العزيز لقد
 عدت متأخرًا اليوم

 نعم، تأخرت قليال
 مع اني كنت اقود

 الدراجة مثل القطار
..السريع

 أخرني عن الفرق
 بن القطارات القدمية

 والقطارات احلديثة
يافهيم

 القطارات القدمية
 تعمل بالطاقة

 البخارية، أما احلديثة
 فهي تعمل بالطاقة
 الكهربائية، لذا فهي

أسرع كثرا

 اآلن عرفت ملاذا ُيصدر
 القطار القديم خبارا

كثيفا

 وهل هنالك قطارات
تسر بطاقة اخرى؟

 احسنت، ألنه يستخدم
 الفحم ليحّول املاء اىل خبار

...حيرك العجالت
 أما القطار احلديث فال

 يصدر أيَّ خبار ألن الطاقة
 الكهربائية هي اليت حترك

عجالته

 أهذا هو القطار
 السريع الذي

تقصده يافهيم؟

 كال يا بسيط،
 فقطارك يشبه

 القطارات القدمية
 اليت تسر ببطء

شديد

 يالك من قطار
بطيء يا فهيم

 ألني مل اتزود
 بالطاقة يا

 صديقي، فأنا مل
 آكل طعام الغداء
 بعد.. توووت..

..توووت

أجل يا فهيم، انها القطارات اليت 
تسر بالطاقة املغناطيسية، 

وهي احدث واسرع نوع من انواع 
القطارات حلد اآلن...
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انا امسي )نسر(
Eagle

انا امسي )مصنع(
Factory

انا امسي )غوريال(
Gorilla

انا امسي )هالل(
Half moon

اشرتى يل أبي حقيبة مدرسية بها 
أدوات مجيلة، فتحتها فرحبت بي يف 

البداية املراة Sharpener وقالت: 
»تستعملين لري قلم الرصاص«. 

فقال قلم الرصاص pencil: »وأنا تكتب 
 Ruler بي على الكراس« أما املسطرة

فقالت: »أنا ترسم بي خطا مستقيما«. 
وقال الفرجال Caliper: »أما أنا فأرسم 

دائرة مجيلة«. 

عندها قفزت املمحاة Eraser  قائلة: 
»أما انا فبغاية اللطف، اذ امسح الكتابة 

وانظف االوراق من االخطاء«.
 Pencil واخرا قالت حمفظة االقالم

Case : وأنا امجعكم يف داخلي مجيعا.
سعدت برفقة االدوات املدرسية وصاروا 

اصحابي املفضلن.
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ج���اء ف���الح إىل بي���ت رجل غ���ين وطلب من���ه نصف 
كي���س من القمح لكي يبذره يف حقله الصغري، فلم 
تبق إال أيام وينتهي وقت البذار، فقال الغين للفالح: 
عد إلّي بعد ثالثة أش���هر، وعندها س���أعطيك سبعة 

أكياس من القم���ح بدل كيس واحد.
عنده���ا ضح���ك الف���الح وق���ال: ذّكرت���ين حبكاي���ة 
الس���مكة وعابر الس���بيل، س���أحكيها لك: »يف يوم من 
األيام مّر عابر سبيل بالقرب من نهر قد جّف بسبب 
الس���ّد املق���ام عليه، فوج���د مسكة تتخّب���ط يف حفرة 
فيه���ا القلي���ل من امل���اء، فاس���تنجدت الس���مكة بعابر 
الس���بيل وقالت له: » أرجوك أّيها اإلنسان أحضر لي 

قلي���ال من املاء حت���ى ال أختنق.
 فردَّ عابر السبيل: »س���أذهب إىل الرجل الذي يعمل 

على الس���د، وسأطلب منه أن يفتح ابواب 
السد لكي يس���مح للماء أن مياًل النهر يف 

اللي���ل فيأتيِك كثري من املاء.
 رّدت الس���مكة قائل���ة: »عن���د حل���ول اللي���ل 

لن تفيدن���ي كّل مياه العامل ألنين س���أختنق 
عندئ���ذ أيها اإلنس���ان؟«.

فقال الغين : وماذا تقصد بهذه القصة؟
قال الفالح: لن أحت���اج قمحك إذا مضى وقت البذار 

ومل أبذر حقلي يف املوعد احملّدد.
عنده���ا اعط���ى الغين الفالح م���ا طلبه، فع���اد الفالح 

وب���ذر حقله وحصد حمص���واًل وفرياً .

أحبتي، سأقص عليكم في هذا اليوم 
حكاية عن فالح يروي لصاحبه الغني قصة عن:

السمكة واملاء القليل

تأليف : جيكري خورشيد            رسوم : إنطالق حممد علي

قائُمنا أَّْرواُحنا ِفداه
َيْبدو ِلَْن َيراْه
ِبُقْدَرِة اإلَلْه

باب يف َصْوَرِة الشَّ
َوِسنِّ َشْيٍخ َسْيٍد ُمهاب 

َيتَِّصُف ِبُقوَِّة الَبَدن
ا َيْقَلع اأَلشجار لو َمدَّ َكفًّ
  ِمْن ُدْون َأْن َتْبَقى َلا آثار

ِبُقَوِة  اجَلّبار

باِب، َقويًّا يف  يوِخ،  وَمْنَظِر الشَّ الم (: )ِإنَّ القائَم هو الذي ِإذا َخَرَج كاَن يف ِسنِّ الشُّ قال اإلماُم الرِّضا)عليه السَّ
بدِنِه، حتى ِإذا َمدَّ يَدُه ِإىل َأعظم َشجرٍة على َوْجِه اأَلرِض لقلعها(.

)» مسند اإلمام الرِّضا »ع( 

النتظر الصغري

شعر: جليل خزعل               رسوم: حسام الكناني
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فكرة: عقيل عباس            رسوم: فـراس صـاحـب


