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سيناريو: خالد  عبد العزيز  -مصر                رسوم: محمد سيد توفيق-مصر
ت
مت

 هذه أخر حبة فاصوليا يف
العلبة يامتبل.. أما لي او لك؟

 حسنا بشرط أن تعطينا طعاما
يكفينا شهرا كامال.. ما رأيك؟

 سأقضي عليهم..
أين االعداء؟

 ال بأس هاهو
 كتاب االرشاد

 صدقين يا متبل .. هذه املرة املهمة
 ليست صعبة.. لدي خربة بذلك

موافق موافق..
 أجندني بسرعة

 وماذا سافعل؟ معلوماتي عن
 احلاسوب قليلة، قد أستغرق

شهراً يف تعلم ذلك

 الفريوسات هامجت جهاز
 احلاسوب، ستقضي على

 أعمالي

وأنا عند وعدي.. 
سأعطيك طعامًا 

يكفيكما مدة شهر 
كامل مقدمًا

 تفضل جمموعة من علب الفاصوليا
 يا إهلي، سنكون  تكفيكما شهراً... أرجو أن تعجبكما

جمربين على أكل 
الفاصوليا ملدة شهر 

آخر يا متبل

 ملاذا اخذتها؟ ال بأس حنن
 نأكل الفاصوليا منذ شهر

  ألو.. سوبر متبل
يتحدث

 ألنجدة يا سوبرمسبل..
 أنهم يهجمون علّي، أنا

يف املبين اجملاور لك
 حسنًا

 سآكلها أنا



أعزائي األصدقاء، السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته..
بدأ العام الدراسي اجلديد، وحنن نتلقاه بفرحة وسرور كبري 
ألننا سوف نلتقي من جديد مبعلماتنا ومعّلمينا وأصدقائنا، 

بعد أن ابتعدنا عن بعضنا خالل العطلة الصيفية .
كما إننا سنفرح بدخول مرحلة دراسية جديدة، نتعلم فيها 
معلومات نافعة جتعلنا أكثر علمًا باألشياء اليت خلقها اهلل 

تعاىل من حولنا لنتعرف عليها ونستفيد منها.
أعزائي.. أنصحكم بأن تبدأوا عامكم الدراسي جبٍد ونشاط، 

وأن تقّللوا من ساعات اللعب ومشاهدة التلفزيون، وأن تهتموا 
مبراجعة دروسكم وأداء واجباتكم البيتية، فمرحلة الراحة 

واللعب قد انقضت، وبدأت مرحلة اجلد واالجتهاد.
وإذا واجهتكم صعوبة يف فهم درس من الدروس، فاطلبوا من 

املعلم أو املعلمة إعادة شرحه لكم، أو اسألوا والديكم أو أصدقاءكم 
عنه، فالسؤال ألجل التعلم ليس عيبًا وإمنا هو من الصفات 
احلسنة اليت تدل على اهتمامكم بالعلم وأدائكم لواجبكم 

املدرسي.
 ودمتم بصحة وجناح دائمني.
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لنشر صور ورسوم وأماني االصدقاء
يرجى ارسال املعلومات على صفحة 

)مجلة قنبر ( في الفيس بوك 

ABC
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ميلك  كان  )كريم(  امسه  مزارعا  أن  حيكى 
اهلل  شكر  حرثه  فإذا  جبل،  أسفل  يف  حقال 
على  اهلل  محد  سقاه  وإذا  القوة،  أعطاه  الذي 
نعمة املاء، وكلما قام بعمل يشكر وحيمد اهلل 

تعاىل على نعمته.
حقل  يف  الكرز  أشجار  أزهرت  الربيع  ويف 
ويبتسم  بفرح  أزهارها  يتأمل  فراح  )كريم( 

لعظمة اخلالق ويشكره على نعمته.
ويف فصل الصيف، أمثرت أشجار الكرز وكانت 

الثمر، فسجد )كريم(  كثرية 
شكرًا  سبحانه  هلل 

وامتنانًا.

بعد أيام، وقبل موعد قطاف احملصول، هاجم 
سرب حشرات احلقول، فقضى على مثار األشجار 
كلها، إال حقل )كريم(، فقد ظل مزّينًا بالثمار 

امللّونة.
حزن املزارعون على ما حصل معهم، وهنأوا كريم 
على جناة حقله، وسألوه عن سر سالمة أشجاره 

من سرب احلشرات.
فابتسم )كريم( وقال: ال أجد لذلك تفسريًا إال 
حصن  »الشكر  السالم(:  علي)عليه  االمام  قول 

النعم«.
منذ ذلك اليوم، صار املزارعون يفعلون كما فعل 

كريم، فتسلم حقوهلم من كل أذى.

املقربني،   الُم(  السَّ املؤِمننَي)َعَليِه  َأِمرِي  َأْصَحاِب  ِمن 
يه )َرِشيد  ُمه َوُيَسمِّ الُم( ُيَعظِّ وَكاَن االماَم)َعَليِه السَّ

الَبالَيا( و)َراشد املْبَتَلى(.
َكيَف  َيومًا:  الُم(  السَّ )َعَليِه  َعليُّ اإِلَماُم  له  َقاَل 
َة َفَقَطَع َيديَك  َصرُبَك ِإَذا َأْرَسَل ِإَليَك َدِعيُّ َبِن ُأَميَّ
َذِلَك  آِخُر  َأيكوُن  رشيد:  فَقاَل  َوَلَساَنَك؟  َوِرْجَليَك 
ِة؟ قال: نعم يا رشيد وانت معي يف الدنيا  ِإىَل اجَلنَّ
من صرب  رشيد مبا ميتلكه  ثبت  وَهَكَذا  واآلخرة.. 

الُم(. عظيم يف حمبة االمام علي)َعَليِه السَّ
الُم( َقد علمه علمًا يعرف  َكاَن االمام علي)َعَليِه السَّ
من خالله بعض ما حيدث يف املستقبل  وهو )ِعْلُم 
َفَيُقول  ُجَل  الرَّ َيْلَقى  رشيد  فَكاَن  َوالَبالَيا(،  املَناَيا 

َله: ُتْقَتُل َكَذا َوَكَذا، َفَيكون اأَلْمر َكَما َقال. 
بأمر  أبيه  بن  زياد  يد  على  الكوفة  يف  استشهد 
من معاوية بن أبي سفيان، ودفن يف باب النخيلة 

وقربه معروف فيها يزوره احملبون اليوم.

حقل كريم
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أرنـب  األيـام  مـن  مضـى  مـا  يف  كان 
يسـتطيع  ألنـه  بنفسـه  ُمعجـب 
الركـض بأقصـى سـرعة يف الغابـة، 
أسـرع  )انـا  ويقـول:  يفتخـر  وكان 
يسـتطيع  لـن  الغابـة..  يف  حيـوان 
احـد ان يهزمـن.. أنـا احتـدى مجيـع 
احليوانـات ان يتسـابقوا معـي يف 

الركـض(.
)أنـا  بهـدوء:  السـلحفاة  لـه  فقالـت 

أهزمـك(. وسـوف  التحـدي  أقبـل 
ضحـك األرنـب وقـال: )هـل متزحـني 
حتـى  جـدًا،  بطيئـة  أنـت  معـي، 

يسـبقِك(. أن  يسـتطيع  احللـزون 
هـذا  مـن  )دعـك  السـلحفاة:  فقالـت 

نتسـابق(. وهيـا  الـكالم 

مّت حتديد طريق السباق ونقطة البداية.
وعنـد إنطـالق صفـارة البـدء إنطلـق األرنب 
يف  السـلحفاة  أنظـار  عـن  وغـاب  بسـرعة 

حلظـات.
 ويف منتصـف الطريـق قـرر األرنـب أن ينام 
قليـال  لُيظهـر اسـتهزاءه بالسـلحفاة، ولكـن 

طالت. نومتـه 
خـط  حنـو  بالتقـدم  السـلحفاة  إسـتمرت 
النهايـة مـن دون توقـف، وعندمـا اسـتيقظ 
بعـد  علـى  هـي  و  السـلحفاة  شـاهد  األرنـب 

خطـوات قليلـة مـن خط النهايـة، لذا مل 
يسـتطع الوصـول اىل خـط النهاية 

قبلها، ففازت السـلحفاة بالسباق 
وقالـت لألرنب: )التقـدم البطيء 

مـن  خـري  املتواضـع  للشـخص 
التقـدم السـريع للشـخص املعجـب 

بنفسـه(.

اإلعجاب بالنفس يؤدي إىل خسارة النعمة  إعداد ورسوم: مهند حسن/العراق

األرنب اخلاسر
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 سيناريو :حيدر حممد الكعيب/العراق 
رسـوم : حسـام الكـناني/العراق

هيا يا بسيط، 
أوشكنا على الوصول 

آآآه.. انها رحلة شاقة، اىل قمة اجلبل
ليتن أعرف ما 

فائدة اجلبال على 
األرض يا فهيم!

اجلبال أوتاد لألرض يا 
بسيط، كما أن فيها موادًا 

عديدة مفيدة لإلنسان..

بلى يا صديقي، اجلبال أوتاد 
لألرض، تثّبتها وجتعلها ساكنة، 

متامًا مثل املرساة اليت توقف 
السفينة عن السري يف املاء 

اشرح يل ذلك 
بالتفصيل رجاًء

أوتاد لألرض؟! وكيف تكون 
اجلبال أوتادًا لألرض يا 

صديقي العزيز؟

انظر يا بسيط، تتكون 
القشرة األرضية من 

صفائح كبرية تدعى 
»الصفائح التكتونية« 

تتحرك باستمرار ولكن 
ببطء شديد حبيث ال 

نشعر حبركتها...

لقد عرفت نعمة اهلل 
سبحانه علينا يف خلق 

اجلبال، وصدق القرآن الكريم 
َعِل اأْلَْرَض  حني قال: )َأمَلْ جَنْ

َباَل َأْوَتاًدا( ِمَهاًدا واجْلِ

وعندما تصطدم »الصفائح  التكتونية« 
مع بعضها تندفع حوافها اىل األعلى 

تدرجييًا، فرتتفع اطرافها لتتكون منها 
اجلبال، حتى تصل »الصفائح التكتونية« 
اىل مرحلة السكون وتتوقف عن احلركة

وال ننسى أن هنالك نوعا آخر من اجلبال 
يتكون من تنفيس الضغط واحلرارة املوجودة 

يف باطن اآلرض، ويسمى هذا النوع من اجلبال 
)اجلبال الربكانية( وهي حتتوي على العديد 

من املعادن املفيدة للطبيعة ولإلنسان
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)أي-  باسم  السومرية  اللغة  يف  )املدرسة(  تدعى 
دوبا( وترمجها األكديون باسم )بيت توبي( أي 
بيت األلواح، يدعى املدير) أب بيت األلواح( وكان 
يسمونه  والتلميذ  له،  احرتاما  باألستاذ  يلقب 

)ابن بيت األلواح(.
السومرية،  املدارس  يف  صعبًا  التعليم  نظام  كان 

شروق  من  يوميًا  دروسه  يتلقى  فالطالب 
تبدأ  دراسته  وسنوات  الغروب..  اىل  الشمس 
منذ صباه اىل أن يصبح شابًا.. كانت الكتابة 
سنني  إىل  حتتاج  حبيث  صعبة  املسمارية 
السنة  من  معينة  أوقات  ولكن يف  إلتقانها.. 

مينح الطلبة عطلة للراحة.

باملكتبات،  اآلشورية  احلضارة  اشتهرت 
احلضارات  يف  موجودة  كانت  انها  ومع 
إنها  إال  والبابلية،  السومرية  القدمية 
انتشرت يف العهد اآلشوري, وكانت توجد 
وقد  مكتبة،  بكل  ملحقة  للنسخ  مدرسة 
من  جمموعة  أكرب  نينوى  يف  وجدت 
العلوم  فوقها  دّونت  الطينية،  األلواح 
يف  القدمية  العراقية  واحلضارة  واملعارف 
)آشور  اآلشوري  بامللك  اخلاصة  املكتبة 
أحناء  من  الكتب  مجع  الذي  بانيبال(، 
البالد وخزنها فيها،  إذ كان مولعًا باآلثار 

والنقوش القدمية.

يف  املسلمون  وكان  بالتعليم،  اإلسالم  اهتم 
بالد الرافدين يرسلون أبناءهم اىل الكتاتيب 
لتعلم القراءة والكتابة أو اىل املساجد ليحضروا 
احللقات العلمية والدينية، ثم بدأت احلاجة 
للتعليم يف أماكن غري املساجد، فلجأ بعض 
يف  واللغة  الدين  علوم  لتدريس  العلماء 
فظهرت  بالتطّور،  التعليم  وأخذ  بيوتهم، 

فكرة املدرسة يف القرن الرابع اهلجري.
التعليم،  نظام  ومنو  تطور  استمرار  ومع   
املدارس  النشاء  ملحة  احلاجة  اصبحت 
وذلك  اإلسالمي،  الفكر  لنشر  مركزًا  واختاذها 
هلا  فهيأت  اهلجري،  اخلامس  القرن  يف 
النظامية يف بغداد  املدرسة  وبنيت  االبنية 

يف سنة 459 هـ .

ختطيط املدرسة يف بالد الرافدين خالل العصر 
مستطيل  أو  مربع  شكل  على  كانت  العباسي 
تتوسطه ساحة مكشوفة )صحن( حتيطها غرف 
الوسيطة  الساحة  على  أواوين  وتوجد  املدرسة، 
مدارس  فهناك  املدارس،  يف  عددها  وخيتلف 
فيها إيوان واحد أو إيوانان وبعضها فيها أربعة 
أواوين، فضال عن وجود قاعات كبرية للتدريس, 

وكذلك حجرات وغرف للسكن. 

كانت  إذ  مقدسًا،  مكانًا  املدارس  البابليون  عّد 
عبارة عن غرف ملحقة باملعابد، ثم استقلت بعد 
حتتوي  خاصة  غرف  يف  ذلك 
مصطبات  على  وسطها  يف 
منخفضة من اآلجر، تتسع 
أو  لتلميذ  املصطبة 
تلميذين أو أربعة.

امللك )محورابي( ُبنيت أقدم  ويف عصر 
نصت  كما  العامل،  يف  منظمة  مدرسة 
قوانني)محورابي( على أن يصبح التعليم 
حقًا لألوالد والبنات بعد أن كان مقتصرًا 
على رجال الدين، وكانت تدرس يف تلك 
وكل  الرياضيات  وعلوم  الكتابة  املدارس 

أنواع العلوم واآلداب والعبادات.
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اعداد: اسراء املوسوي/العراق
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 أنا إمسي آنية فخار 
EARTHENWAER

  أنا إمسي مسكة
 FISH 

 أنا إمسي إكليل زهور 
 GARLAND

 أنا إمسي مهّرج 
  HARLEQUIN

نزهة يف احلديقة

يف يوم العطلة خرجت مع أمي وأبي 
وأخيت سارة للتنزه يف احلديقة العامة 

.the park
 grassy  توجد يف احلديقة حشائش
كثيفة، وممر للجري على جهة اليمني، 

وحبرية lake مجيلة فيها زوارق 
boats ، وعلى اليسار ُوِضعت منضدة 

لبيع املثّلجات ice crem، وراءها ممر 
. skating path للتزحلق

 ، playground ذهبت إىل امللعب
وهناك ركبت أرجوحة trapeze . أما 
أخيت سارة فقد راحت ترفع الطائرة 

الورقية Kite عاليا يف السماء، بينما 
كان أبي يركض يف ممر الركض. وأمي 

تركب زورقًا يف البحرية وتشاهد البط 
.Ducks

لعبنا حتى تعبنا.. ثم حان وقت الغداء 
lunch فنادت علينا أمي لنتناول وجبتنا 
ونسرتيح قليال.. حقًا كانت رحلة ممتعة.
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كان الع���م س���امل فالح���ًا ماه���راً يعتين بزراع���ة أرضه 
بهم���ة ونش���اط كل صباح، ث���م يأخذ قيلولًة بس���يطة 
لريت���اح قليال، وخي���رج بعدها للس���وق مع س���لٍة فارغة 

وينادي مبتس���ما: من يش���ري االبتس���امات؟
 نتس���ابق إلي���ه مجيع���ا، ومقاب���ل كل حكاي���ٍة ظريف���ة 
حيكيه���ا لنا ُنهدي���ه وردًة وابتس���امًة، فيجمع 
العم س���امل أنواع الورود يف سّلته، ويف املساء 
يصن���ع منها عق���دا مجيال يعلقه وس���ط 
داره، فتف���وح منه رائحة طيبة يس���ميها 

عطر االبتس���امات.
ويف يوٍم من األيام رأيتُه جيلس حبزٍن 
عن���د ضف���ة النه���ر وجب���واره الس���لة 
فارغ���ة. س���ألته: ما بك يا عم س���امل؟ 
فق���ال: تدحرج���ت كل االبتس���امات 

النهر. وس���قطت يف 
 قل���ت ل���ه مبتس���مًة: هل تعل���م يا عم 
س���امل أن جحا كان جيلس باملقلوب 
على ظهر محاره حتى ال يقرأ احلمار 
أف���كاره! فابتس���م العم س���امل من هذه 
الطرفة وق���ال: أنِت بائعة ابتس���امات 

ماهرة.
 ضحكنا معا وحينها هبت رياٌح خفيفة 
النرجس فتس���اقطت  ك���ت ش���جرة  حرَّ
زهوره���ا البيض���اء ذات الرائح���ة الزكية 
واحدٌة تلو األخرى خبفٍة ونعومة يف سلة 

العم س���امل حتى امتألت.
فاعلموا يا أعزائي أن االبتسامة هي أمجل 

هدية نعطيها لكل الناس بال مقابل.

بائع االبتسامات

أحبتي، سأقّص عليكم حكاية فالٍح من قرييت الصغرية 
امسه العم سامل ونسميه:

اعداد: أمــامـة اللـواتـي/ عمان 
رسم: إنطالق حممد علي/العراق 

اإلم�ام  امس�اء  م�ن  اس�م  األئم�ة:  خ�امت 
ألن�ه  ب�ه  �ي  مُسّ الس�الم(  احلجة)علي�ه 
عش�ر. اإلث�ين  املعصوم�ن  األئم�ة  آخ�ر  شعر: جليل خزعل/العراق

                                  رسم: حسام الكناني/العراق
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فكرة ورسوم           فراس صاحب/العراق


