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Îáسيناريو: نادية غا
رسوم: لينا الزيبق

تمت

السالم عليكم 
يا قنرب، أين أنت 

ذاهب؟
عليكم السالم يا 

¶مود..
أمي أرسلتين 

ألÎ3ç هلا بعض 
األçياء

هيا، ال يñر إذا 
تأخرl قلياًل أمك لن 

أمي ستغñب وال تعرف 
أحب إغñابها

لعلك °اف 
منها..

 ها ها ها ها 

ملاذا تأخرl؟
 أ% أطلب منك أن 
تعود من املدرسة 

بسرعة

ال أحب الكذب 
..lاب األمهاñوال إغ

ف˙سر≈

سوف أعاقبك لكي 
ال تكرر تأخر’ هذا 

Ôمرة أخر

آسف يا أمي كنت 
يف طريقي اىل البيت

ما رأيك يف أن 
نلعب معًا اآلن

ال أستطيع أمي 
تنتظرني 

فجأة جاءl أم ¶مود وهي غاضبة..



لالتصال بنا : ٠٧٦٠١٨٥٤٤٤٦ 
www.qanbar.com

info@qanbar.com  العدد السادå والثالثون٤



أعزائي األصدقاء، السالم عليكم ورمحة اهللا
للعمل أهمية كبرية يف حياتنا يا أصدقائي، واهللا سبحانه 
وتعاىل حيب االنسان الذي يعمل ويكره الكسول الذي يعتمد 

على اآلخرين يف اجناز حاجاته.
وكل شخص منا ميكن ان ينجز عمال ينفع به نفسه أو ينفع به 

اآلخرين، فمثًال حنن األوالد الصغار ميكن ان نستغل اوقات العطلة 
املدرسية يف مساعدة آباءنا بأعماهلم، وميكن للفتيات الصغريات 
أن يساعدن أمهاتهن يف أعمال املنزل، وكل ذلك جيعلنا نشيطني 

مفيدين ونكون يف املستقبل اقوياء معتمدين على انفسنا.
لذا يا أصدقائي ال نتكاسل اذا ما طلب الكبار منا اجناز بعض االعمال 
اليت نستطيع اجنازها، فاجلهد الذي تبذلونه من اجل العمل سوف 
تنالون عليه ثوابًا من اهللا تعاىل وسوف تنالون به رضا الوالدين 
وتتعلمون من خالله كثريًا من االمور اليت تنفعكم عندما تكبـرون

ودمتم ساملني. 
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رسوم: ابو داووداعداد: مهند العاقوص

حيكى أن ملكا أراد أن يهدي ابنته طائرًا ذهبيًا، 
فاختار أفضل ثالثة صيادين يف اململكة وطلب 
بالطائر  يأتي  من  ووعد  املهمة،  أداء  منهم 

مبكافأة جمزية.
اجتمع الوزير بالصيادين وقال: اذهبوا إىل احلقول 

املثمرة، فالطيور الذهبية تأتي إليها لتأكل.
ثم اجتمع بهم املستشار وقال: اذهبوا إىل البحرية، 

فالطيور الذهبية تشرب منها.
أما حكيم القصر فقد نصحهم بالذهاب إىل اجلبل، 

وأكد هلم أن الطيور الذهبية تنام هناك.
اتبع الصياد األول نصيحة الوزير، فعاد حامًال طائرًا 

ذهبيا ميتًا بعد أن اصطاده بسهم.
فعاد  املستشار،  بنصيحة  الثاني  الصياد  وعمل 

بطائر ذهيب جريح بعد ان نصب له فخًا.
أما الصياد الثالث، فقد اتبع نصيحة احلكيم، وعاد 

بطائر ذهيب حي سليم، النه امسكه وهو نائم.
فاز الصياد الثالث باجلائزة، وراح يبتسم 

ويردد: «أطع العاقل تغنم».

الطائر الذهبي

 العدد السادå والثالثون٦



رسوم: ابو داوود
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حيكى أن ملكًا غنيًا  أرسل يطلب أوالده األربعة 
ويوصي  كثريًا  الصغري  ابنه  حيب  كان  وقد 

أخوته خريًا به.
يا  اليوم  هلم:  قال  األربعة  أوالده  حضر  وّملا 
قبل  أموت  أن  وأخشى  مريض جدا  أنا  أبنائي 
واحد منكم  لكل  أعطي  لكم، لذلك  أوصي  أن 
مرياثي،  من  حصته  فيه  وضعت  صندوقا 
وأرجو أن ال تفتحوه حتى أموت، وإن احرتمت 

يف أمركم استشريوا حكيم البالد.
وبعد أيام تويف امللك وترك الصناديق ألوالده 
يف  األكرب  االبن  وجد  فتحوها،  وّملا  األربعة 

صندوقه سيفًا ودواة حرب وأوراق فانزعج.
تراب  صندوقه  يف  فوجد  الثاني  األخ  أّما 

فاغتاظ كثريًا من ذلك.
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فيه  وجد  صندوقه  الثالث  األخ  فتح  وعندما 
بعض الصوف واجللد والريش فشعر بالغنب.

كان األخ األصغر آخر من فتح صندوقه فوجد 
فيه ذهبا وفضة فسّر كثريًا.

وقد  أصغرنا  حيب  والدنا  كان  أخوته:  فقالوا 
أعطاه كل شيء، لن نرَض بهذه القسمة، فقرروا 
الذهاب إىل حكيم البالد ليعرضوا عليه أمرهم.
دخل األخوة على احلكيم وقال  كبريهم: والدنا 
ترك لكل منا صندوقًا مل جيد فيه شيئًا قّيمًا 
نستشريك  فجئنا  أصغرنا  صندوق  باستثناء 

حبسب رغبة الوالد رمحه اهللا.
يف  وجد  ماذا  أخ  كل  وسأل  احلكيم  ابتسم 
أوالدي  يا  هلم:  فقال  فأجابوه،  صندوقه 
السيف  فأّما  يظلمكم،  مل  اباكم  إن  الطيبني 

الوالد  أن  الكبري فتعين  لألخ  ودواة احلرب 
ترك له حكم البالد.

وأما الرتاب الذي وجده الثاني يف صندوقه 
فيعين أن والده ترك له األراضي ليزرعها، 
أن  على  داللة  والريش  واجللد  والصوف 
واملواشي  األنعام  للثالث  ترك  والدكم 
مل  صغريكم  وألن  البالد،  يف  والدواجن 
إلعمل فقد  يزل فتى صغريا ال يستطيع 
إنفاقهما   ليسهل  والفضة  الذهب  له  ترك 
ينفق  املال  ألن  خريًا  به  أوصاكم  وقد 

بسرعة وال يتجدد.
األمور يا أبنائي ليست كما تبدو وأرجو أن 

تتعاونوا معًا يف السراء والضراء.
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هل تعلمون أ
 أتحرك وأسبح برسعة فائقة حيث
أتغلب عىل أي منافس يل يف مض�ر السباق. ول� 
أ�كن من الفوز فإنني أحتاج إىل كث� من الراحة 

والطاقة.

مهارا�:

السالم عليكم..  انا حيوان قوي
 يهابني الجميع، هل عرفتم من
 أنا؟ أنا سمك القرش وسأحدثكم

اليوم عن نفيس قليالً: 

البداية:

أعيش يف معظم بحار ومحيطات
العا¼، إذ تجدو
 اسبح يف قاعها.

 أعيش: 

اهوى الصيد. لذا فإنني أجمع أعداداً كب�ة من
األس�ك الصغ�ة ورسطانات البحر ألضعها عىل 

مائدة العشاء واستمتع بإلتهامها.

:Èغذا

ال تخافو
من بعيد، و

عال

إعداد ورسوم: حس∞ رباعي
لقاؤنا يف هذا العدد مع القرش
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صفا�:

أعتني بأسنا
 كث�اً, إال أنها تسقط

بشكل مستمر وتتجدد، فال تهملوا 

أسنانكم وحافظوا عىل نظافتها.

أ�تع بوحشية وقوة هائلة كالقرصان

 فهل Àكنكم مواجهتي يا أصدقاء؟

ال تخافوا يا أحباÈ الصغار عند رؤيتي
من بعيد، ولكن تجنبوا اإلقرتاب مني ل� 

ال تصابوا بأذى. 

عالقتي بالناس:
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انظر يا فهيم.. 
حيوان غريب ميشي على 

هذه الورقة

احليوانات   
           الالفقرية

«الالفقريات» حيوانات
ال حتتوي اجسامها على 
عظام مثل هذه الفراشة

وهل هناك حيوانات
كثرية اخرى من صنف

«الالفقريات»؟

نعم انها كثرية جدًا 
مثل دودة االرض واحملار 

والذباب واجلراد 
والدعسوقات

انه
 احللزون وهو احد

 احليوانات الالفقرية
 يا صديقي

 العدد السادå والثالثون١٢



تتكاثر الالفقريات 
بوساطة البيوض ومتر 

مبراحل منو ختتلف عن 
غريها من احليوانات

فهي متر غالبًا
 بأكثر من مرحلة حتى 
تصبح حيوانات ناضجة، 

مثل مرحلة الريقة
ومرحلة الشرنقة

تتأثر احليوانات الالفقرية
 بالظروف اجلوية فتعمل على 

محاية نفسها، مثل هذا احللزون 
الذي يسد قوقعته مبادة خاصة 

لينام داخلها عندما 
يكون اجلو حارا جدا

وأخريًا فان من فوائد الالفقريات
 انها تلقح االزهاروبعضها حيرث االرض 

وبعضها ينتج موادا مفيدة لالنسان
 مثل العسل

احلمد هللا على 
هذه النعمة

وهذه دودة االرض تعيش داخل الطني 
الن جسمها ال يتحمل

 احلرارة كذلك

يبدو أن
الالفقريات حيوانات 

رقيقة، فكيف ميكنها 
محاية نفسها يا 

فهيم؟

 البيضة
1- مرحلة 2- مرحلة الريقة

دورة حياة الفراشة

قة
رن

لش
ة ا

حل
مر

 -3

4- مرحلة النضج
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عزيزتي طبقنا اليوم
 Dåاألنانا ÔحلوE 

املقادير: علبة بسكويت عادIÎ علبة 
çرائح األناناå املعلبةI علبة 

كرµة çانتيه

حنñر صينية áجاج 
ونصف بها البسكويت كطبقة أوىل 

ثم باستخدام ا§الΩ نصنع كرµة 
çانتيه ونلº معها çر¨ت∞

åأنانا 
ثم نñع الكرµة كطبقة 

مسيكة على البسكويت ثم نصف çرائح 
األناناå فوقها ونñعها يف الثالجة ملدة 

ساعت∞ ثم نرجها ونقدمها باردة
 باهلناء والشفاء.

ا!  الس}}}الم عليك}}}م ور∑}}}ة  صديق}}}: 
وبركات}}}ه...

ا˝نس}}}ان الناجح هو من يس}}}تمع لنصائح 
اآلخري}}}ن يف احلياة، وûاص}}}ة ∫ن هم 
أكرب منه س}}}نًا، وقد أوصانا ا! عز وجل 
باح}}}3ام الكب}}}ري وتوق}}}ريÂ ومس}}}ا≈ آرائ}}}ه 
وا¢ل}}}وå ب}}}∞ يدي}}}ه واالس}}}تفادة م}}}ن 
خربته يف احلياة ثم إعمال عقلنا فيما هو 
خري لنا، فأداء النصيحة وحسن استقباهلا 

من أخ}}}ال— املˆمن∞.

إعداد: خولة علي
رسوم: مادل∞ عيسى
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طوع}}}ة م}}}والة األç}}}عo بن قي}}}ã الكن}}}دÎ، أعتقها الس}}}يد 
احلñرم}}}ي ثم تزوجها فولدl له ولد يدعى بالل، وهي من 
املˆمن}}}اl ا.اهداl، فقد آوl مس}}}لم بن عقيل س}}}فري ا˝مام 

احلس}}}∞ E عليه}}}م الس}}}الم D يف بيته}}}ا بالكوف}}}ة بينما كانت 
تطاردÂ الس}}}لطة وتريد إلقاء القب}}}ض عليه، وكانت تعلم أن 

ذل}}}ك µكن ان يعرضها للس}}}جن أو القتل عل}}}ى يد الظامل∞.
 ه}}}ذÂ ه}}}ي طوعة ال}}}: طاوعته}}}ا نفس}}}ها على متابع}}}ة العقل 

واتب}}}ا≈ الدين وأداء الرس}}}الة بdيواء ابن عم س}}}يد الش}}}هداء.
لقد كانت سيدة ذاç lجاعة وإµان رضوان ا! عليها.
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حسنًا اصرفاÂ بالعافية
أبي اعطانا 

 Îمصروفنا الشهر
يا أمي

ولكن ملاذا تñع∞ جزًء 
من مصروفك يف هذا الظرف 

يا فñة؟

أنا آسفة من أجل سعاد، 
أضيفي هلا هذا املبل« مين 

لدÎ كل ما أحتاجه 
وجارتنا EسعادD ليã لديها أب 

يعطيها مصروفًا.. ساعطيها هذا 
املبل« من مصرويف 

بار’ ا! بِك، أنت
 فتاة طيبة وقلبك

 كله ر∑ة
çكراً ألنك نبهتين
 على فعل ا§ري 

يا فñة

بذرة ا§ري عند’ 
موجودة وأنا أسقيها 

فقº يا عزيزتي

ماذا ستفعل∞ 
مبصروفك 

سأÎ3ç ألعابًا يا دالل؟
وحلوياl كثرية احلمد !.. 

انين سعيدةبهذا
 املال

سيناريو: خولة علي ¶مد                          رس}وم: م}}ادل}}∞ ع}}ي}}س}ى 

متت  العدد السادå والثالثون١٦
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كان «مسري» يتمشى بالقرب من بركة ماء، وهناك 
املنطاد  محل  صغري،    Airshipمنطاد على  عثر 
حيملين  حتى  كبريا،  منطادا  كان  «ياليته  وقال: 
بدأ  الفضاءThe space»..وفجأة،  يف  بي  ويطري 

املنطاد يكرب شيئا فشيئا.
 Journey رحلة  يف  لنذهب  إركب  املنطاد:  قال 
شائقة، ركب مسري فيه فطار به بعيدا. ومن علو 
 ،Land األرض  على  احلياة  مسري  شاهد  شاهق 
يف   Farmers املزارعني  يرى  وهو  كثريا  أعجب 

 العدد السادå والثالثون١٨

املنطاد العجيب

يطرق
      Knock 

يضحك 
     laugh 



املزرعة حيرثون األرض، و األطفال يلعبون وميرحون بساحات 
Life تبدو ساحرة على سطح  Schools، كانت احلياة  املدارس 

األرض.
الطاوالت  فيه  ُنصبت  العامة،  احلديقة  يف  جتّمعا  مسري  ملح 
بهذا  أمسع  «مل  فقال:  كثرية،   books كتب  عليها  ووضعت 
التجمع». وطلب من املنطاد أخذه إىل هناك ،وحني وصل قال 

 .» readingله اجلميع مرحبا: «أهال بك يف جتمع القراءة
ثم أعطوه قصة story  وراح يقرأ Read معهم بسرور. 

اعداد: حنان مهدÎ                       رسوم: حس∞ رباعي
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يتخّيل
  Imagine

يقفز
     jump 







احللقة الثالثةكنز أوراك

قصì من بالد الرافدين

هذا ليã صوl حسن ، َأنا خبري ما هذÂ األصواl؟
مبعرفة اأَلصواl. هنا’ أكثر من 

.p çخì يتحدَّ
رمبا هذا 

حسن جاء 
يبحo عّنا

إذن علينا 
ا§روج بسرعة

انظر، هذا احلذاء الرجالي يدلُّ على مرور 
çخì ما من هنا ..

انتبه 
 lَكد

 Âبهذ lَو≥
الصخرة

ملاذا تأخر≤ا ، قلقُت 
عليكما كثرًيا ، ماذا 

وجد≤ا؟

% ®د� 
çيÚًا 

فقº وجدنا 
هذا احلذاء

نسيُت أن أخربكما أنين 
عادة أçاهد رجااًل ُمَلثَّم∞ 
يّتجهون حنو الزقورة عند 

الغروب.. 

ملاذا % °ربني من 
قبل؟ فقد يكونون 
من  سّرا— اآلثار

إذا كانوا كذلك حقًا 
فيجب منعهم بأية 

طريقة

Eملخì ما سبقD ذهب حسام و¶مد اىل áقورة اورا’ يف ح∞ بقي 
حسن يرعى اغنامه يف احلقل، وبعد où مستمر % يعثر حسام 
و¶مد على األبواب السبعة وقد قلق حسن من تأخرهما كثرياً.
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ولكن الوقت ضّيق، فرمبا يتمكنون من 
سرقة اآلثار قبل أن نقنع الشرطة 

بقصتنا 

لنذهَب غداً إىل الزقورة، 
وَنتبئ يف مكان قريب 

ونراقبهم أواًل .

ال أعرف، ولكن جيب 
إفشال خمططهم بسرقة 

آثارنا الغالية 

يف تلك الليلة،  َسَهَر األصدقاء يف بيت حسن ليتناقشوا يف 
كيفية منع اللصوص من سرقة اآلثار

رطَة ، لكي ُيلقوا القبَض عليهم  علينا َأن ُنرَب الشُّ

ِفكرة جيدة 
يا حسام أنا  

موافق

امسح لي يا أبي 
أن أرعى األغنام 
صباًحا ، ألخرَج 
مع أصدقائي 

عصراً 

ذهب األصدقاء ولعبوا كثريًا، وعند الغروب أوهموا من 
يراقبهم بأنهم سيعودون إىل القرية، لكنهم اخَتَبأوا يف مكان 

قريب من الزقورة خلف  صخرة كبرية يراقبون من يأتي
انظرا.. انهم 

قادمون
يا إهلي!

لنختبئ هنا 
وننتظر ونراقب

موافق أنا سأرعى األغناَم 
عصراً يا بين

إذن كيف نتمكن من منعهم 
وحنن فتيان ثالثة، وقد يكونون 

عصابة مسلحة كثرية العدد؟ هذا ُلغٌز 
عليَّ 
َحلُّه

البقية يف العدد املقبل

قصة: نعيم آل مسافر/ سيناريو: جليل خزعل/ رسوم: ضياء احلجار
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      ذاl يوم أمسك الطفل 
دجاجة املنزل واخذ 

يñربها ويقول: كل يوم 
بيض بيض..أريد جÆ او 

قشطة.

   الح¿ أحد ا¢ريان 
أن طفلة جارهم †فر 

حفرة كبرية يف حديقة 
منزهلا وهي تبكي. 

فذهب إليها وسأهلا عما 
تفعل.

 فقالت له: إن مسك: 
الذهبية ماتت وأريد أن 
أدفنها يف هذÂ احلفرة. 
فقال هلا الرجل: ولكن 

هذÂ احلفرة كبرية جداً 
بالنسبة حلجم السمكة. 

فقالت له : ذلك ألن 
مسك: العزيزة توجد يف 

بطن قطتك اللعينة.

٢٧

نصيحة قنبر..







مسس}م  امس}ه  صبي}ا  أن  ك}ى  ُ̈
ص}ل عل}ى كل  }ب أن̈  كان̈ 
الص}9  ه}ذا   Ôل}د وكان  ç}يء، 
ببغ}اٌء ذو ري}è� ∂ي}ل، وبينم}ا ه}و 
 ،Âيف احلديقة بصحبة ببغاء Âيتنز
إذ انتب}ه إىل ç}جرة ذاl أغص}ان 
أغص}ان  وعل}ى  وارف}ة،  وæ}الل 
 lعش}را üمع}ت  الش}جرة   Âه}ذ
الببغ}اواl. ق}ال مسس}م يف نفس}ه: 
ببغ}اء�  أمس}كت  ل}و  رائع}ا  س}يكون 
آخر. وهكذا قام مسس}م باصطياد 
ببغ}اء آخ}ر م}ن الش}جرة. وقبل أن 
مسس}م  فك}ر  طريق}ه  يف  ñµ}ي 

 lالببغ}اوا  Âه}ذ كل  ولك}ن  جدي}د:  م}ن 
اثن}∞  غ}ري   Îل}د  ã{لي وأن}ا  عي}ين  أم}ام 
فق}º؟ بالتأكي}د µكن}ين أن أحص}ل على 
الش}جرة م}ا  املزي}د منه}ا، ب}ل إن يف أعل}ى 
∂}اال  أملكهم}ا  اللذي}ن  الببغاوي}ن  يف}و— 
وحجم}ا. وهك}ذا ألق}ى مسس}م بالببغاوي}ن 
الش}جرة  يتس}لق  وأخ}ذ  الش}جرة،  ú}وار 
عاليا ليمسك باملزيد من الببغاواl، ولكنه 
مبج}رد أن اق}3ب منه}ا حت}ى ط}ارl كل 
الببغاوي}ن  أن  ب}ل  واح}دة،  م}رة   lالببغ}اوا
اللذي}ن ألقاهم}ا دون اهتمام قد طارا أيñا 
مع الببغاواl األخرÔ. يا أحب: لنأخذ من 

كل م}ا حنت}اج مبق}دار معت}دل.

سمسم والببغاء

أحبتي هذه قصةٌ عن الطمع الذي قد 
يضيع ما منلك بني أيدينا
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