
العدد)30( شهر صفر 1438 هـ



اين ذهب حذائي 
الرياضي؟ لدي مباراة 

مهمة اليوم

أمي، أين حذاء 
الرياضة؟ مل أجده يف 

أي مكان

إنه مشاكس، 
ال يعود اىل مكانه 

الصحيح عندما
 تنتهي من لبسه

آسفة يا قنرب، ميكنك
 أن خترج وحدك أما 

احلذاء فهو حمبوس وال 
ميكنه اخلروج معك

حسنًا يا أمي لقد تعلمت 
الدرس، سوف أعيد حذائي 
اىل مكانه الصحيح عندما 

انتهي من لبسه

أنا سعيدة بذلك 
وسأطلق سراح 

احلذاء فورًا

هال أطلقت 
سراحه، لدي مباراة 

كرة مهمة
انه حمبوس هناك

ماذا.. حذائي 
حمبوس؟!

سيناريو: نادية غازي/العراق
رسوم: عامر لعييب/العراق

تمت



أعزائي األصدقاء، السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
مبناسبة وصول جملتكم احملبوبة )قنرب( اىل العدد رقم 
ثالثني، أقدم لكم مفاجأة سارة، إذ ستصدر من اآلن فصاعدًا بإثنتني 

وثالثني صفحة، وستضم فقرات جديدة ومنّوعة مل تشاهدوها من قبل، 
فضاًل عن مواصلة املغامرات والقصص واألبواب الثابتة اليت اعتدمت على 

متابعتها يف كل عدد.
ستقرأون يف هذا العدد أول حلقة من )مغامرات قنرب(، وهي مغامرات 

طريفة ونافعة، كما ستتابعون صفحة )صندوق املرح( املسلية واملمتعة، 
وستشاهدون عددًا من القصص املصورة املشّوقة واملنوعة مع صفحات 

علمية مهّمة مثل قصة اخرتاع ولقاء يف الربية.
اصدقائي.. يسرني كثريًا ان أتواصل معكم وأن أستمع إىل آرائكم 

واقرتاحاتكم، وأنا أّطلع عليها واستفيد منها، فراسلوني على صفحة 
املجلة على )فيسبوك( وأرسلوا يل عربها صوركم ورسوماتكم وأمنياتكم 

لكي انشرها يف صفحة )اصدقاء قنرب( ليتعرف عليكم باقي 
األصدقاء.. ودمتم ساملني.

لالتصال بنا : 07601854446 
www.qanbar.com
info@qanbar.com5  العدد الثالثون4



كان هنالك مدينة امسها مدينة العجائب 
حيكمها سلطان يشتهر بالقسوة، إختار 
ذات يوم رجاًل امسه )أبو سامل(وزيرًا له 
بهذا  سامل(  )أبو  فقبل  ذكيًا،  كان  ألنه 

املنصب ُمكرهًا خوفًا من غضب امللك.
وكان )أبو سامل( رجاًل طيبًا حيب قضاء 
حوائج الناس، فازدادت حمبة الناس له .

لدى )أبي سامل( أخوان ثالثة، قد فرحوا 
من  قريب  منصب  من  أخوهم  ناله  مبا 
السلطان، فأخذوا يعبثون بأمن املدينة، 
وهم يظنون أن )أبا سامل( سيشفع هلم 

عند امللك وينّجيهم من غضبه.

مرة  من  أكثر  نصحهم  سامل(  )أبو  لكن 
مل  لكنهم  يفعلونه،  ما  عاقبة  وحذرهم 
واستمروا  موعظة،  من  قاله  ملا  يستمعوا 
بتجاوز قانون مدينة العجائب، حتى أمسك 
بهم السلطان القاسي، فألقاهم يف السجن.

وهم  سامل(  )أبي  بأخيهم  فاستغاثوا   
املشكلة،  هذه  من  سيخلصهم  أنه  يظنون 
لكنه مل يكن يستطيع أن يفعل شيئًا، ألنه 
فجاء  السلطان،  قسوة  إزالة  على  يقوى  ال 
بصحبة  أنا  اخوتي،  »يا  هلم:  وقال  إليهم 
السلطان مثل الراكب على األسد، تغبطوني 

على موضعي وال أعلم متى يفرتسين«.

هو عامر بن واثلة بن عبد اهلل الكناني الليثي كنيته 
كانت  اليت  السنة  يف  ولد  َفيل(  الطُّ )أبو  الشهرية 
فيها غزوة ُاحد سنة 3 للهجرة، ويروى أنه مات يف 
سنة 100 للهجرة، لذا فهو آخر من مات من املسلمني 
أنا  يقول:  كان  لذلك   ،)J(النيب شاهدوا  الذين 

 .)J(آخر من بقي مّمن كان رأى رسول  اهلل
وقد   )A(علي لالمام  املخلصني  املوالني  من  كان 

قاتل حتت لواء االمام يف مجيع حروبه.

الشعر اجلميل،  كان خطيبا فصيحا وشاعرًا ينشد 
كما كان مقاتاًل باساًل يف احلروب . 

بين  على  ثار  الذي  الثقفي  املختار  لواء  حامل  كان 
 .)A(أمية للثأر بدم اإلمام احلسني

يروى أن عامر دخل ذات يوم على معاوية بن أبي 
لالمام  حبه  مقدار  عن  معاوية  فسأله  سفيان، 
ملوسى،  ُاّم  موسى  حّب  قائال:  فأجابه   )A(علي

وإىل اهلل أشكو التقصري.

الوجاهة
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أرسل النيب حممدJ ذات يوم كتابًا اىل األسقف )أبو 
حارثة( يدعو فيه نصارى مدينة جنران اىل االسالم

يا قوم، حممد يدعوني 
اىل االسالم أو دفع 

اجلزية، فماذا تقولون؟

وجاء وفد جنران اىل املدينة املنورة يقودهم أبو حارثة والعاقب وحمسن

ويف يوم اللقاء اجتمع الناس وحضر وفد النصارى

انظروا لقد حضر النيب J، انه 
فوق التل..

ولكن من هؤالء الذين جاؤوا 
معه يا ترى؟

لقد جاء حممد بأهله.. انهم 
أحب الناس إىل قلبه

لقد جثا واهلل كما جثا 
إنه واهلل نيب فعاًل..األنبياء للمباهلة!

إني ألرى وجوهًا لو سألوا اهلل أن يزيل 
جباًل من مكانه ألزاله، فال تباهلوا 

فتهلكوا، وال يبقى على وجه األرض 
نصراني اىل يوم القيامة..

يا رسول اهلل، إعفنا من املباهلة ودع لنا 
ديننا وحنن نعطيكم اجلزية مقابل 

يا أبا ياسر، أمسعت اآلية : )فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك ذلك..
من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم 

وأنفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة اهلل على الكاذبني(

يتبع يف العدد املقبل

ماذا يفعل النيب J؟
إنه... 

هؤالء هم أهل بيته واحب اخللق اليه: ابن 
عمه علي، وهذان سبطاه احلسن واحلسني 

مع ابنته فاطمة الزهراء..

هؤالء وفد جنران 
 J سيلتقون بالنيب

انهم يرتدون 
ثيابا فاخرة

ابعث اليه وفدا حياججه 
ليفضح زيف دينه أمام قومه 

فنتخلص منه

ويف مسجد النيب J دار احلوار 
والنقاش واتسع ثم قال أبو حارثة: 

يا حممد، ان عيسى 
ابن اهلل وليس عبدا من 

عبيده كما تقولون

ان عيسى ابن مريم ولد من 
دون أب، فهل رأيت انسانا 

يولد من غري أب؟

وعندما وصل احلوار اىل طريق مسدود، نزل أمر اهلل تعاىل على 
نبيه J باملباهلة..

ماذا تعين املباهلة يا أبا 
ياسر؟

موافق يا أبا القاسم، نلتقي بعد 
ثالثة أيام لندعو اهلل أن ينزل 

العذاب على الكاذب

تعين أن خيرج الرسول والنصارى 
اىل الصحراء يدعون اهلل أن ينزل 
لعنته على الكاذب فيهلكه 

وأهله يف احلال

)إن مثل عيسى عند اهلل كمثل آدم 
خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. 

احلق من ربك فال تكن من املمرتين(

  J فأجابهم النيب

نعم، مسعت اآلية من الرسول، إنه شرف وكرامة 
لعلي بن ابي طالب أن يكون هو نفس الرسول وانها 

ملنزلة عظيمة بشهادة القرآن



حيكى أن رجاًل ثريًا تزوج من 
يف  وأسكنها  بسيطة  فتاة 
الفتاة  فدهشت  البهي،  قصره 
مفروش  سجاد  من  رأت  مبا 
النظافة  ومظاهر  وزينة 
والرتتيب، وبعد أيام قرر امللك 
السفر ألمر طارئ وعهد بأمر 

القصر لزوجته يف غيابه.
 مع مرور األيام صارت الزوجة 
يف  األحوال  اختالف  تالحظ 
القصر وتبدهلا، وبدأت تشعر 
أرجائه،  يف  تدب  بالفوضى 
بعض  اختفاء  الحظت  كما 

بني  كثرية  مشاجرات  عن  ومسعت  الزينة 
اخلدم.

وحتافظ  األمور  تعاجل  كيف  الزوجة  حارت 
واحلضور،  الغياب  يف  زوجها  قصر  على 

فقررت استشارة حكيم البالد.
هلا  فقال  مشكلتها،  وطرحت  إليه  ذهبت 
احلكيم: أيتها املرأة الفاضلة بوركت من زوجة 
قصرك  تسكن  شريرة  أرواح  هناك  خملصة، 

املهيب.
حزنت الزوجة وسألته: وكيف أطردها؟

مشعة  إشعال  هو  عليك  ما  كل  احلكيم:  قال 
يف الصباح واملساء والطواف بها يف كل ركن 
وشرب من القصر لتعود األمور لسابق عهدها.

سرت الزوجة بالكالم واستبشرت خريًا.

يف الصباح أشعلت مشعتها وانطلقت جتوب 
مل  اخلدم  من  أحدًا  أن  الحظت  القصر 
األوساخ  بعض  والحظت  بعد،  يستيقظ 
املهملة يف زوايا بعيدة، ورأت بعض الزينة 

موضوعة يف كيس خلف اخلزائن.
 شعر اخلدم مبا تقوم به سيدة القصر من 
اجلميع  فبدأ  معها مشعتها  جوالت حاملة 
وخباصًة  واالنضباط،  بعملهم  بااللتزام 
املخلص  ومعرفة  منهم  السيدة  اقرتاب  بعد 
من العابث ومساع شكواهم ومعرفة مشاكلهم 

وأفكارهم.
بل  السابق  وضعه  إىل  القصر  عاد  وهكذا 
يعود  ذلك  يف  والفضل  بكثري  وأفضل 

لشمعة احلكيم.

باملراقبة يصلح أمر املوظفني فينجزوا ما عليهم من أعمال  إعداد: خولة علي حممد /سوريا                          رسوم: مهند حسن/العراق

قصة من الرتاث اهلندي

 شمعة الحكيم
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بك�ة يف املناطق املمتدة ب� آسيا

وأوروبا وأفريقيا الش	لية.

 أعيش: 

أتكيف مع البيئات املختلفة

وهذا ما يفّرس سبب إنتشاري 

الواسع.

مميزات:

تدوم مّدة حمل صغاري شهرين
تقريباً، إذ يولد يف الوالدة الواحدة 

خمس جراء، وتبقى الصغار يف رعايتي 
وزوجتي إىل أن تبلغ عمر خمس أشهر

التكاثر:

أساعد بعض املحتاج� من

املزارع� للتخلص من اآلفات 

الزراعية. 

أنا واإلنسان:

أمتلك برصاً قوياً يساعد« عىل اإلصطياد والرؤية ليالً برباعة

مهارا¿:

أنا حيوان لييل إذ إنني أنطلق ليالً إلصطياد ما
يحلو يل من الطعام كالقوارض والدواجن من 
الحيوانات وبعض الث	ر ح� ال أجد فريسة.

:Åغذا

صو¿:
نتواصل باستع	ل أÈاط
مختلفة من األصوات 

كالنباح والزمجرة والعويل

وصفي:
أشتهر بالجÏ واإلحتيال، ك	 أنني أكره اإلجت	ع وأميل إىل العزلة

إعداد ورسوم: حسني رباعي/لبنان
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عزيزتي طبقنا اليوم
 )قطع الدجاج املتّبل( 

ولصناعتها حنتاج إىل: صدر دجاج 
مقطع شرائح وزيت زيتون وعصري 
ليمون ومعدنوس مفروم وملعقة 
معجون طماطة وفلفل اسود وملح 

وبهارات وكاري وكركم
 وزيت للقلي 

واآلن: خنلط مواد التتبيل 
معًا وخنترب طعمها بالتذّوق، ثم نضيف 
إىل املزيج املعدنوس املفروم، ونغمر قطع 
الدجاج باملزيج حتى تتّبل جيداً، ونضعها 

يف الثالجة ملدة مناسبة
 ثم خنرج قطع الدجاج 

ونقليها بالزيت الساخن ونصّفها 
يف صحن ونزينها ببعض املعدنوس 

املفروم.. وبالعافية

عندم���ا ت���ويف زوج أم س���لمة وبع���د انقضاء عدته���ا خطبها 
أبو بك���ر فلم توافق، فبعث النيب)J( أب���ا بكر خيطبها له 

فوافق���ت، ومت زواجها من الرس���ول الكريم.
كان���ت أم س���لمة)رضوان اهلل عليه���ا( م���ن أعقل النس���اء، 
وكانت موصوفة باجلمال والعقل البالغ والرأي الصائب.
وكان���ت أم س���لمة )رض���وان اهلل عليه���ا( فقيه���ة عارف���ة 
باألحكام الش���رعية، حبيث كان الصحاب���ي اجلليل جابر 
بن عب���د اهلل األنصاري)رض���ي اهلل تعاىل عنه( يستش���ريها 

ويرج���ع إىل رأيها.
توفي���ت رض���وان اهلل عليها س���نة 61 هجرية، ولقد عاش���ت 
 .)J(وماتت راضية مرضية على حب اهلل وحب رس���وله

السالم عليكم صديقيت العزيزة..
األطفال أحباب اهلل، وهم مثل األرض اليت حنصد منها ما 
نزرعه، لذا عليِك ان تهتمي بأخوتك الصغار فهم ينظرون 

اليك كقدوة، يتعلمون منك ويقلدون أفعالك.
 صديق���يت التزم���ي بأوق���ات الص���الة وس���اعدي والدي���ك 
واحرتميه���م و ابتعدي عن الكلمات النابية والقاس���ية  وال 
تصرخي بصوت عاٍل، فأخوتك يراقبون افعالك ويتعلمون 
منك.. فكوني قدوة صاحلة هلم وسيكون لك ثواب 

الدنيا واآلخ���رة. ودميت خبري صديقيت

إعداد: نادية غازي/العراق
رسوم: مادلني عيسى/سوريا
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انظري يا فضة انه 
كتكوت دجاج اعطته 

لي جدتي

ماذا تفعلني يا دالل انه 
ال يأكل هذه االشياء 
وقد اطعمته قبل قليل

سيموت يا دالل ال 
تغطسي رأسه يف 

املاء انه يعرف كيف 
يشرب املاء

انه حيوان مسكني 
دعيه يعود ألمه 

فأنت ال حتسنني 
االعتناء به

أحسنت أيتها 
احلنونة

حسنا يا فضة 
سأقول جلدتي ان 

تعيده ألمه فاالعتناء 
به صعب

ولكنين أريد أن 
أجعله يشرب املاء

اشرب.. هيا اشرب 
ايها الكتكوت العنيد

هيييييي.. شكراً يا 
فضة انت اعظم 

أخت يف العامل

سأساعدك يف 
العناية به يا دالل

لقد بكيت حتى 
جعلت جدتي توافق 

على اعطائه لي

تمت

وبعد ساعة..ويف اليوم التالي

َتَتَحّدان����ي ُمْش����ِكَلٌة  ُه����َو 
أن أق����رأ يف البي����ِت كت����اْب
واأُلْن����ِس بامُلْتَع����ِة  َأْش����ُعُر 
اأَلْل����واِن ِس����ْحُر  َيْأُخُذن����ي 
أْلَع����ْب َأو  َأْس����َبُح  ِبُس����روٍر 
اأَلْزه����اِر ُعط����وَر  وَأُش����مُّ 

شعر: جليل خزعل/العراق
رسم: عامر لعييب/العراق

إْخوان����ي ي����ا  َفراغ����ي  َوْق����ُت 
أحب����اب ي����ا  َح����لٍّ  َأَفَض����ُل 
ِح����نْيَ ُأطاِل����ُع أْنس����ى َنْفِس����ي
اأَلْحي����اِن َبْع����ض  امَلْرَس����ِم  يف 
يف امَلْس����َبِح َأو َوْس����َط امَلْلَع����ْب

اِر   ال����دَّ َأْش����جاَر  َأْس����قي  َأْو 

إعداد: نادية غازي/العراق
رسوم: مادلني عيسى/سوريا
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 أنا إمسي جزيرة 
 ISLE

 أنا إمسي جنار
JOINER 

  أنا إمسي املطبخ 
 KITCHEN

أنا إمسي مرآة
LOOKING GLASS 

حفلة التخّرج
اليوم ستتخرج أخيت سناء من اجلامعة.. 
اليوم،  هلذا  حتضريًا  كثريًا  فاجتهدت 

فكيف أهنئها؟
قالب  هلا  أحضر  أن  بايل  على  خطر 
معًا،  لنحتفل  مجيل   cake حلوى 

 recipe book الطبخ  كتاب  سأحضر 
وأجّهز املكونات.

والدقيق   eggsالبيض أحضرت 
احلليب،  و   Sugar السكر  و  واخلمرية 
والزيت و الفانيليا Vanilla وقليل فقط 
.orangeade من امللح وعصري الربتقال

أضفت  ثم   ،Flour الدقيق  أوال  وضعت 

عليه رشة ملح واخلمرية Yeast. وبعدها 
 the oil خفقت البيض والسكر مع الزيت
والفانيليا واحلليب the milk والعصري، 
ألضيف عليهم  بعدها الدقيق. صببت 
أدخلته  ثم  احللوى  قالب  يف  املزيج 

.Oven للطهي يف الفرن
البيضاء  بالكرمية  زينته  جهز  حني 

والفروالة احلمراء..لقد بدى شهيا.
مبفاجأتي.. كثريا  أخيت  فرحت  لقد 

احتفلنا سويا ثم أكلنا احللوى الشهية.



الذئب والنسر
رسوم: عمر طالل/ العراقسيناريو: طالل حسن/ العراق
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   صاحت األم بابنها 
الصغري: ملاذا تأخرت، أمل 
أقل لك أرجع من البقالة 

بسرعة؟
 فقال االبن: نعم يا ماما  

ولكن مل تقولي لي أن 
أذهب بسرعة.

        ذهب أحد األشخاص 
لزيارة صديقه، وعندما 

دق الباب خرج إبنه الصغري 
فقال له الرجل: السالم 
عليكم.. أبوك موجود؟ 
قال الولد: نعم موجود. 

فقال له: طيب هل تعرف 
امسي؟ فذهب الولد إىل 

أبيه بسرعة وقال له: بابا 
هنالك شخص عند الباب 

ال يعرف امسه

       قالت األم لطفلها : 
ضع الشيء الذي ختاف 

عليه من الضياع يف 
الصندوق وأقفل عليه، 

فقام الطفل بوضع املفتاح 
يف الصندوق و أقفل عليه.

نصيحة قنبر...........................................

إعداد: اسراء املوسوي/العراق
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كان هناك غديٌر تعيش فيه مسكات ملونة ثالث: 
مسك���ة زرقاء، ومسك���ة محراء، ومسك���ة خضراء. 
ويف ي���وم من األيام مّر صيادان قرب النهر، وأبصرا 
الغدير الذي تعيش فيه الس���مكات، واتفقا على أن 

يعودا لصيدهن يف اليوم التالي. 
مسعت الس���مكات الثالث خطة الصيادين، فأخذت 
الس���مكة الزرقاء تفكر وختطط وتبحث يف أرجاء 
الغدي���ر ع���ن مكان ته���رب منه، وبع���د حبث طويل 
عث���رت عل���ى فتح���ة يدخ���ل منها م���اء النه���ر إىل 
الغدي���ر، فخرجت منه���ا إىل النهر وأخذت تس���بح 
بعيدا حتى جنت بنفسها، أما السمكة احلمراء فقد 

مكثت يف مكانها وتكاسلت عن الفرار، حتى جاء 
الصيادان. فلما رأتهما السمكة أحست باخلوف 
وأرادت أن تهرب من الفتحة اليت خرجت منها 
الس���مكة الزرقاء ولكن الصي���ادان انتبها لذلك 
فقام���ا بس���ّد الفتح���ة، وحينها ندمت الس���مكة 
ألنه���ا مل تتص���رف يف الوق���ت املناس���ب، ولكنها 
فك���رت يف حيلة أخرى، فقلبت نفس���ها وطفت 
على س���طح امل���اء فظن الصي���ادان أن الس���مكة 
ميت���ة فأخرجاها م���ن املاء ووضعاه���ا يف موقع 
قري���ب من النهر، فوثبت الس���مكة احلمراء إىل 
النهر وهربت بعيداً، أما السمكة اخلضراء فإنها 
مل تفك���ر بطريقة للنجاة، بل أخذت تس���بح يف 
الغدي���ر خائفة، حتى وقع���ت بأيدي الصيادين. 
ل���ذا علين���ا ي���ا أحب���يت إذا تعرضن���ا ملش���كلة أن 
حنس���ن التفكري والتدب���ري قبل أن تكرب 
املش���كلة ويصع���ب علين���ا إجياد 

احل���ل يف الوقت املناس���ب،.

السمكات الثالث

امله�دي  اإلم�ام  أمس�اء  م�ن  اس�م  الس�ناء: 
الض�وء  مث�ل  أن�ه  يع�ي  الس�ام(  )علي�ه 
اهل�دى  اىل  الن�اس  يرش�د  ال�ذي  الس�اطع 

واالس�تقامة.

شعر: جليل خزعل/العراق
رسم: حسام الكناني/العراق

أحبتي الذين يحبون احلكايات اجلميلة والعجيبة، سأروي 
لكم اليوم قصة فيها موعظة مهمة عنوانها:

اعداد: أمامة اللواتي/عمان                 رسوم : انطالق حممد علي/ العراق
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فكرة ورسوم           فراس صاحب/العراق


