السنة الثامنة لشهر رجب 1438هـ الموافق لشهر نيسان  2017م

تصدر عن قسم رعاية وتنمية الطفولة الحسينية التابع لألمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة

شعر  :جليل خزعل
رسوم  :زاهد المرشدي
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j
السالم عليكم أصدقائي األعزاء مبارك علينا وعليكم والدة أمير المؤمنين و يعسوب الدين علي بن أبي طالب
 , jففي الثالث عشر من شهر رجب الخير ولد سالم الله عليه وكانت حياته مفعمة بالحب واإلخالص لآلخرين
وفى اإلمام علي  jبعهده  ،فدافع عن عقيدة اإلسالم دفاع األبطال تحت
وعدم رد السائل والمحتاج  ,لقد َّ
غال ونفيس لنشر راية ال اله إال الله ,ووقائعه في التأريخ مشهودة ،وسيرته الجهادية
لواء رسول الله  sبكل
ٍ
المباركة أحد الشواهد على هذه الحقيقة  ,لقد فدى نفسه لرسول الله  sحين نام على فراشه يوم هجرته ،
وكان من المتوقع أن يتعرض إلى األذى لكنه نفذ ما طلب منه رسول الله بكل بسالة وقوة وإصرار ولم يهتم ألي
والحق مع علي)  ,ولقد عاش إمامنا j
ّ
الحق
ّ
شيء ألنه كان على حق كما روي عن النبي محمد ( sعلي مع
يقم بأذية من أساء له بل العكس كان سالم الله عليه يدعو الله أن يصلح حال من أساء
بكل زهد وبساطة ولم ُ
ً
فهنيئا لنا والدة هذا البطل الهمام الذي تعلمنا منه الصبر والبسالة والشجاعة,
إليه ويهديه لطريق الصواب ,
وجعل الله أيامنا وأيامكم مملوءة باألفراح والمسرات بحب أهل البيت األطهار  , bإنه سميع مجيب ...

سيناريو :وسام القريني

لماذا أنت فرح؟

سيعود أخي الكبير
في إجازة للبيت

أخي أنا ال أعرف
عملك بالضبط

رسوم :غزال محمد

أنا ضابط في الجيش
العراقي يا أخي

كل األعمال والمهن
صعبة لكن عملنا
خطير جدا

نحن ندافع عن
الوطن وعن

أبناء بلدنا من
خطر األعداء

4

نقوم بوضع الخطط

العسكرية لمجابهة األعداء

ثم نهجم على األعداء أو ندافع

وبكل أنواع األسلحة حتى ننتصر

اليوم قتالنا مع أعداء اإلنسانية
وهم داعش وسننتصر عليهم

نصركم هللا يا

أخي ونصر بلدنا
وشعبنا
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إعداد :ضياء العيداني
رسوم  :زاهد المرشدي
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( )35-25سم يعيش هذا الحيوان من ( )12-10سنة وهو من الحيوانات التي
ً
جدا من الماء,
ال تعيش كقطعان كبيرة بل مجموعات وتحتاج لكمية قليلة

وتتغذى على األوراق العالية عن طريق الوقوف بثبات على األرجل الخلفية
ً
جدا.
وهي من الغزالن الحذرة ويساعدها على ذلك رقبتها الطويلة
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تصل بأمان.
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وهو من األدعية الجليلة لإلمام السجاد j

والذي يفتتح به بالدعاء لتحصين

ّ
ّ
ّ
وحصن ثغور المسلمين
صل على محمّ د وآل��ه،
(اللهم
ثغور المسلمين ،بقوله:
ّ
بعزتك ،وأيّ د حماتها بقوّ تك ،وأسبغ عطاياهم من ِج َدتك) .ويستمر فيه ،لينتقل
ّ
(...وألف جمعهم ود ِّبر
الى الدعاء بوحدة المجاهدين وعدم تفرقهم ،حيث يقول:
أمرهم).

ثم ينتقل إلى مساعدة المجاهدين وتقديم العون لهم بالمال والعتاد والدعاء
فقال (ع)ّ :
ً
ً
مرابطا ،في داره ،أو ّ
(الل ّ
تعهد خالفيه في
غازيا ،أو
هم وأيّ ما مسلم َخ َل َف

غيبته ،أو أعانه بطائفة من ماله أو أم ّده بعتاد ،أو شحذه على جهاد ،أو أتبعه في
ً
ً
ً
وزنا بوزن ،ومثالً
ْ
فأج ِر له مثل أجره،
حرمة،
دعوة ،أو رعى له من ورائه
وجهه

ً
ً
ّ
يتعجل به نفع ما ق ّدم ،وسرور ما أتى به)...
حاضرا
عوضا
بمثل ،وعوّ ضه من فعله

لينهي الدعاء بالصالة على محمد وآل محمد.

(كنود)

وهو الذي يعد المصائب وينسى النعم؛ فيلوم من أنعم عليه.

ن�سا َن ِل َر ِّب ِه
وقد وردت هذه المفردة في قوله تعالى�( :إِ َّن الإِ َ
َل َك ُنو ٌد) اآلية ( )6سورة العاديات.

ج��اء في تفسير الميزان للسيد الطباطبائي (قدس سره)
قال( :الكنود الكفور  ،وهو إخبار عما في طبع االنسان من
اتباع الهوى واالنكباب على عرض الدنيا واالنقطاع به عن
شكر ربه على ما أنعم عليه).

كتاب يحمل مجموعة من خطب وكالم اإلمام علي
وهو

j

وقد قام بجمعه الشريف الرضي (رضوان هللا عليه)

وجعله يدور على أقطاب ثالثة:
* الخطب والمواعظ
*العهود والرسائل.

*الحكم واآلداب.
بين ذلك الرضي نفسه في مق ّدمة الكتاب وقال:
وقد ّ
ً �أن ذل��ك يتضمّ ن م��ن عجائب البالغة وغرائب
علما ب� ّ
صاحة وثواقب الكلم الدينية والدنيوية ما ال يوجد
الف
تمعا في كالم وال مجموع األطراف في كتاب.
ً
مج
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إعداد :ضياء العيداني

رسوم  :عباس راضي

السالم عليكم أحبتي قرّ اء مجلة الحسيني الصغير ورحمة هللا وبركاته،
في هذا العدد سأحدثكم عما أخبرني أبي به عن المبعث النبوي الشريف
في اليوم السابع والعشرون من شهر رجب  ..واآلن تتساءلون عن أهم

أحداث هذا اليوم وأنا بدوري سأخبركم كما أخبرني أبي بذلك.

ً
نبيا وذلك بنزول الوحي بواسطة جبرئيل j
المبعث النبوي :هو المناسبة التي فيها أصبح النبي محمد s
بالرسالة والنبوة ،وبعد أن ّ
تلقى  sذلك التوجيه اإللهي القيم رجع الى أهله وهو يحمل المسؤولية الكبرى ألمانة السماء
على النبي

إلى األرض التي كان ينتظر شرف ّ
تقلدها.

وهنا تحولت مهام النبي محمد s

ً
نبيا يؤدي دوره الرسالي في تبليغ الناس بعبادة هللا تعالى وحده ال شريك
إلى أن يكون

له في الوقت الذي كانت عبادة األصنام هي السائدة عند األكثرين.

فنفذ النبي محمد s

8

ً
سرا ،وكان أول من آمن به بعد نزول
أمر هللا تعالى وبدأ دعوته للناس وكان في بادئ األمر يدعوهم

الوحي هما( :ابن عمه اإلمام علي بن أبي طالب j

جاء األمر اإللهي بالدعوة العلنية.

 ،وزوجته خديجة بنت خويلد) رضوان هللا عليها  ،وبعد أن تزايد العدد

ً
خائفا منه؟
وهنا سألت أبي :هل كان النبي يعرف الوحي ،أو

فأجابني أبي :يا بني إن الرسول األعظم s

يخاف من ذلك؟.

وقد روي عن أبي عبد هللا j

الذي هو أشرف الكائنات كيف لم يعرف الواسطة بينه وبين ربه؟ وكيف

ً
عبدا رسوالً أنزل عليه السكينة والوقار فكان يأتيه من قبل هللا
أنه قال( :إن هللا إذا اتخذ

مثل الذي يراه بعينه) ،لذلك فإن النبي قد عرف الوحي وقد كان في طمأنينة وسكينة.
ً
مهيئا لحمل الرسالة قبل نزول الوحي يناجي هللا تعالى في غار حراء ويتعبد هناك ،وعند بلوغه األربعين
كان
والنبي

s

ً
نبي ًا ورسوالً
وهاديا إلى هللا بإذنه.
من العمر الشريف اصطفاه هللا تعالى ّ

مستحبة في ليلة ويوم المبعث الشريف ،منها:
وسأذكركم أحبتي بأعمال
ّ
ُ .1
الغسل.

 .2الصالة بكيفية خاصة.

ّ
خصت بالصيام بين أيّ ام السنة.
 .3الصيام في يومه ،وهو أحد األيّ ام األربعة التي
 .4اإلكثار من الصالة على محمّ د وآل محمّ د.

 .5زيارة النبي  sوزيارة أمير المؤمنين j

.

وغيرها من األعمال واألدعية والصلوات ،المذكورة في كتاب مفاتيح الجنان للشيخ القمي

( رضوان هللا عليه ) .
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سيناريو :طالل حسن
رسوم  :عمر طالل
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حذا ِر يا بنيتي  ،ال
تقتربي من الشاطىء ،
فقد يراكِ التمساح ،
ِ
ويأكلك

أسمع
صوت بكاء

آآآه

التمساح ،
التمساح ،
دا هنا ال
أح ً
يبدو أن
ذا التمساح
يحب ه

إنه التمساح
يبكي
التمساح
يبكي  ،البد
أنها واحدة
من حيله
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آآآه

رجوكما ،
أ
ساعداني

األلم يكاد
يميتني ،
ليتني أجد من
يساعدني

أحمق من
يصدق دموع
التماسيح

حذا ِر  ،إنه
محتال

لست محتاالً،
أنظرا إلى
دموعي

آه ..
أسناني

إنها دماء
ضحاياك

كال  ،هناك دود بين
أسناني  ،وسأموت
إذا لم تساعدوني ،
وتقتلوا الدود
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انظري

أنا سأساعد
التمساح

الزقزاق
ً
أحمقا،
ال تكن
سيأكلك

يا لألحمق ،
إنها نهايته

آه ما ألذ

هذه الديدان

وبقايا الطعام

لكني

إنني

قد آكلك

مرتاح اآلن

هذا مستحيل،
فلن يخلصك
من الديدان
غيري
نادني كلما

أزعجتك الديدان
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إعداد  :عالء الباشق
رسوم  :زاهد المرشدي

علم قيرغيزستان

مرحبا بكم يا أصدقائي اليوم سوف نتعرف
على
إ
حدى
دول
آ
سيا
ال
وس
طى
و
هي
(
قيرغ
يزس
تان)
ان هذه الدولة هي احدى ال�دول األسيوية
القد
يمة
حيث
و
صلت
ال
دولة
ال
قيرغ
يزية
إلى
أوج
اتساعها بعد تغلبهم على خانات األويغور
سنة
840
م،
ثم
تم
ددوا
ب
سرعة
حتى
جبال
تيان
شان
فحافظوا
على سيطرتهم على تلك المنطقة لحوالي  200عام.

وف����ي ال���ق���رن
ال��ث��ان��ي ع��ش��ر ب���دأ نفوذ
القيرغيز يتقلص حتى ح��دود
جبال ألطاي وسايان كنتيجة لتمدد
المغول .ومن ثم خضعت هذه الدولة
لعدة احتالالت منذ زمن المغول حتى
زم���ن االت��ح��اد السوفيتي ال��ت��ي كانت
احدى جمهورياته وبذلك لم يكن لديها
علم محدد بل كانت ترفع علم الدول
التي فرضت سيطرتها عليها حتى
عام 1992م حيث تشكل لها علم
مستقل بعد انهيار االتحاد
السوفيتي .

قيرغيزستان
غيزستان علم
األعلى لقير
ن من قاعدة
مد المجلس
1992م ويتكو
اذ اعت
م  / 3مارس /
 40خطا من
م وطني يو
ف �راء تحيطها
كعل
شمس ص �
سط الشمس
راء تتوسطه
د .ويقطع و
ح �م �
بشكل موح
الثة خطوط،
شعة متباعدة
موعتين من ث
األ
ونان من مج
ة) القيرغيزية
ن أحمرين يتك
ليارت (الخيم
طي
خ
وهو قمة ا
انب الهندسة
على التندك
عديد من جو
ل
د
وت
مز تكرر في ال
ليدية ،وهو ر
التق
قيرغيزستان.
المعمارية ل

يدل اللون األحمر بالخلفية على الشجاعة والبسالة،
و
تدل الشمس على السالم والرخاء ،ويعني التندك
و
على وطن األم أو بشكل موسع :العالم الفسيح.
و
ذلك حسب التفسيرات الشعبية ،فإن إشعاعات
الشمس األربعين ت��دل على القبائل القيرغيزية
األربعين التي اتحدت في وجه المغول  .إلى اللقاء
يا اصدقائي في رحلة جديدة .
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آداب الفرح

قصة  :كرار الخفاجي
رسوم :أحمد الخزعلي

تبدأ قصتنا أعزائي حينما اتفق علي وأصدقاؤه على
االحتفال بمولد اإلمام علي  jوالذي يصادف في
الثالث عشر من شهر رجب بطريقة خاصة بهم ,فقد
قرر األصدقاء الذهاب مع آبائهم لزيارة مرقد اإلمام
علي  jوتقديم الهدايا للزائرين الوافدين إلى القبر
الشريف .
علي  :لقد اتفقت مع والدي لطباعة (  ) 100نسخة من
أحاديث اإلمام علي  jالتي تحث على النظافة وحب
الناس .
جعفر  :وانا سأشتري (  ) 100وردة صغيرة أقدمها
للزائرين بهذه المناسبة الجميلة ألن الورد يدل على
السالم والمحبة .
محمود  :ولكن أال نأخذ معنا مكبر الصوت ونستمع
عال هذه المناسبة
إلى المواليد ونصفق ونمرح بصوت ٍ
عزيزة على قلوبنا وهذا ما أراه يحدث في كل سنة
احضر بها هكذا مناسبات .
علي  :ال يا محمود فهذا الفعل غير محبب ومرغوب به
توجد هنالك مجالس لألفراح بهذه المناسبة يتم القاء
القصائد الجميلة بحق اهل البيت  bوبعض التواشيح الجميلة دون صخب أو أزعاج لألخرين .
جعفر  :وال تنسى ايضا يا محمود هنالك عدة والدات في هذا الشهر المبارك ففي اليوم األول منه والدة اإلمام
محمد بن علي الباقر سنة (  ) 57هـ  ,وفي الثاني منه والدة اإلمام علي بن محمد الهادي سنة (  ) 212هـ  ,وفي
العاشر منه والدة اإلمام محمد بن علي الجواد سنة (  ) 195هـ .
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حل يوم الوالدة وذهب علي وأصدقاؤه وهم يحملون بأيديهم الورود وأوراق طبع عليها أحاديث اإلمام علي j

وقاموا بتوزيعها على الزوار وذهب األوالد مع آبائهم إلى المجلس وبدأ الشعراء بإلقاء القصائد والموشحات
بحب النبي محمد  sوأهل بيته األطهار ،وفي هذه األثناء قام القارئ بطرح األسئلة على األطفال الجالسين
في المجلس فوقع االختيار على محمود
وقد سأله القارئ عن أهم المواليد األئمة
في هذا الشهر وقد أجابه محمود بشكل
صحيح.
وعند انتهاء المجلس شكر محمود أصدقاءه
على هذه المعلومات الجميلة والقيمة وقد
علموه درسا بأن أفراح أهل البيت  bال تتم
بالصخب والضجيج وانما يكون الفرح بالشكل
الصحيح .
نتعلم من هذه القصة أصدقائي األعزاء
إن إحياء مواليد أهل البيت  bال تتم
بالفرح العارم والصاخب وانما تتم من
خالل الحضور إلى المجالس لكي نستمع
إلى األشعار والتواشيح الجميلة بحق أهل
البيت  bونستفيد من سيرتهم الطاهرة,
نحي هذه المناسبات بأحسن شكل
ولكي
ّ
دون اإلساءة إليها .
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سيناريو :نادية غازي
رسوم :غزال محمد

ما هذا ؟؟

إنه فطر أ لم

تشاهديه من قبل؟

إنه فطر بري

من أين تأتي به؟

أرسلته لنا أم
محاسن

بلى ولكن هذا

كبير وداكن اللون

ممكن نخرج

غدا أنا ومريم
لنجمع منه؟

من أطراف البستان

ممكن طبعا
جدك يحبه

من تجمع كمية أكبر تحصل على بعض
قطع الشوكالته الخاصة بالضيوف

جدا

حسنا هههههه
ان شرطك للمنافسة غير منصف

ِ
فأنت تعرفين أكثر مني بأماكن الفطر

ليست المعرفة فقط المهم
هو الحظ في العثور عليه

لقد جمعت كمية
كبيرة هيه هيه
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كال سأفتحه عند

دعيني أرى

جدتي لكي أحصل
على الجائزة

لقد حصلت على كمية

أما أنا فأكثر وأكثر

مناسبة لعشاء جدي

هههههههه

يبدو ان الجائزة
من نصيبك

مرحبا جدتي

اهال بكما هيا كل واحدة تضع

محصولها تعالي انت يا مريم اوال

يااااااااااا ما هذا؟

يا إلهي هل أكلتي
منه يا عبير؟

هذا جيد كمية مناسبة واآلن تعالي يا

عبير ضعي محصولك في الطبق الثاني

إنه فطر سام يا عبير يسبب الموت
حقا ؟؟ لم أكن أعرف ..
اذن راحت الجائزة

ال !! ولكن ما

الذي حدث؟؟

كال ,سنأكل كلنا شوكالته ههههه
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إعداد :كرار عبد عودة
رسوم :فراس قاسم

مرحبا أصدقائي األعزاء اليوم سنتحدث عن رياضة جديدة مبتكرة عن لعبة ظهرت قبلها ( رياضة التنس)،
تعد ضمن ألعاب التنس يكون عدد المتبارين فيها ( 2أو  )4يمكن ألي العب أن
وهي لعبة االسكواش والتي ّ
يضرب الكرة نحو أي جدار بشرط أن تصل إلى الجدار األمامي قبل أن تلمس األرض ،ويفقد الالعب نقطة إذا
أخطا في لعب الكرة أو إذا سمح لها أن تقفز مرتين ،ويخسر الالعب كذلك نقطة بضرب الكرة إلى أعلى خارج
حدود الملعب على الجدار الجانبي أو الخلفي أو األمامي.

أعزائي الصغار هي بنا لنذهب إلى النبذة التأريخية عن هذه الرياضة
لعبة االسكواش تم التعرف عليها
في لندن فى منتصف القرن الثامن
عشر ،وكانت باستخدام ( مضارب
وتعد شكل جديد ومبتكر
الراكيت )
ّ
لرياضة ظهرت قبلها وهي رياضة
(التنس ) ،واإلثنان ينتمون لما

ُيسمى برياضة «كرة المضارب»
ولكن الفرق بين التنس واالسكواش
يكون فى مساحة الملعب التي
أصبحت أصغر ،وحجم الكرة الذي
أصبح أكبر وهي سوداء اللون مجوفة
مصنوعة من المطاط الصلب،

وانتشرت هذه الرياضة في أنحاء
البالد واصبحت لعبة مستقلة في
عام (1890م) وأقيمت أول بطولة
عام (1920م) ،كما انتشرت في
بلدان اخرى مثل فرنسا وأمريكا ،ثم
انتقلت اللعبة إلى جميع أنحاء العالم.

أما مقاسات الملعب فتكون كاآلتي
يبلغ طوله ( )9.750متر وعرضه ( )6.40متر  ،ويمكن للمكان أن يكون مغطى أو غير مغطى وأرضية الملعب تكون
من الخشب  ،ويتم اللعب بضرب الكرة في الحائط شرط أن تكون على بعد ( )43,2سنتيمتر عن األرض ويحدد
ذلك بحاجز عرضه ( )4.30مترا أما الكرة فتكون سوداء أو بيضاء اللون مجوفة مصنوعة من مطاط صلب ،يعادل
تقريبا.
حجمها حجم كرة الجولف
ً
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كيف حالكم يا أصدقائي الصغار ،اليوم نحن بدولة
امتازت بقدم مطبخها واصالته وذلك بسبب موقعها
الجغرافي الذي ساهم بازدهاره لما تمثله من مرفأ
تجاري بحري بين آسيا والوطن العربي ودول االتحاد
السوفيتي سابقا واألمريكيتين واالتحاد األوربي
وكذلك الحضارات سابقا.

•  2كوب دقيق
•  2ملعقة خميرة فورية
•  4/1كوب ذرة
مجففة مطحونة (اختياري)
•  2/1كوب من الماء
• 2/1
ملعقة صغيرة من الملح

• نخلط جميع المكونات بالخالط الكهربائي أو بخالط
العصير حتى ينسجم الخليط نتركه جانبا لمدة (  15دقيقة ) .
• نضع المقالة على نار ونضع بها القليل من الزيت او الزبدة.
• نصب الخليط ونوزعه بحركة دائرية.
• وعندما تكون الطبقة السفلية بنية اللون نقوم برفعه من النار.

بعض النكهات الصناعية
يمكن إضافة
الطفل ،كما يمكن إضافة
التي يحبها
ض للخليط وحسب الرغبة
البي

ن����ق����وم ب��م��س��ح
ال���م���ق�ل�اة ق���ب���ل ال���ب���دء
بالطبقة الجديدة.
وم����ن ث���م ن��ض��ع ع��ل��ى الطبقة
األول�����ى ال��ن��اض��ج��ة ال��ق��ل��ي��ل من
ال���زب���دة ح��ت��ى ال تلتصق عليه
الطبقة الثانية الناضجة التي
سنضعها فوقها.

 .1طحين القمح :يعد من المصادر األساسية لنمو الطفل وإمداده
بالمعادن والفيتامينات والبروتينات الالزمة لنمو صحي وسليم،
كما يمد الطفل بالطاقة ويساعد بتنظيم عملية الهضم كما
يساعد على تقليل عملية االسهال.
المعدنية
 .2طحين الذرة :تحتوي الذرة على نسبة عالية من األمالح
ّ
المفيدة لصحة العظام واألسنان وأهمها الكالسيوم الذي يحتاجه
ً
وتحديدا في مرحلة الطفولة .
األشخاص في مختلف األعمار

إعداد  :الشيف زهير عاصم
رسوم  :زاهد المرشدي
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قصة  :سارة العبادي
رسوم  :هايدي يوسف  /مصر

ُ
ِ
ِ
كتابك الخاص بهم ،فالمرة
اليك كي تقرئي لي المزيد عن (الطيور الجوارح) من
جئت
العصفورة  :أمونة  ..السالم عليكم،

شي ً
ً
قا عن النسور واآلن
السابقة كان
عمن سيكون ؟
ّ
موضوعا ّ

ِ
ِ
جئت في الوقت المناسب ،فها أنذا قد اتممت
عليك ألف تحيةٍ وسالم ولجميع أصدقائي الصغار ..
أمونة  :عصفورتي الغالية
ً
معا عن طائر يرمز للشجاعة والقوة فهل عرفت
تحضير واجباتي المدرسية ،وبإمكاني تصفح كتاب الطيور ،واليوم سنقرأ
عصفورتي من هو ؟
ال���ع���ص���ف���ورة  :إن�����ه ال��ص��ق��ر،
بالتأكيد.
ِ
أحسنت والصقر هو
أم��ون��ة :
أح���د ال��ط��ي��ور ال��ج��ارح��ة التي
ت��ت��غ��ذى ع��ل��ى ال��ل��ح��وم ول���ه ما
ي��ق��ارب ( )270ن��وع تعيش في
مختلف البيئات فهي تسكن
ف���ي ال��غ��اب��ات وال��م��س��ت��ن��ق��ع��ات
والمناطق البرية..
أه����م م���ا ي��م��ي��ز ال���ص���ق���ور ق��وة
ن��ظ��ره��ا ف��ه��و أق�����وى م���ن نظر
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اإلنسان بـ ( )8م��رات ،ويمكنها
تحديد مكان الفريسة من على

مسافة كبيرة ،لذا فالصقر صياد
ً
وأحيانا يصطاد فريسته
ماهر

ً
وأحيانا اخرى ينقض
في الجو
عليها الصطيادها ،والصقور هي
من الطيور المهاجرة في فصلي
ً
ودوما تهاجر
الخريف والربيع،
ب��ش��ك��ل أس����راب ل���ت���زداد فرصة
نجاتها ووص��ل��ه��ا ال��ى المنطقة
التي تقصدها ،ففي حالة هبوب
ري���اح ق��وي��ة فانها تغير اتجاه
السير إلى مكان آخر ربما يكون
غير آمن لها إذ ُيكثر فيه صيد
الطيور.
العصفورة  :أين تعيش الصقور؟
والعصي واالعشاب،
أمونة  :غالبا ما تبني الصقور اعشاشها فوق االشجار العالية بعد تجميع مجموعة من األغصان الصغيرة
ّ

ً
ً
ً
حجما من الذكور ..
وعادة تكون اإلناث أكبر
تقريبا ( 2كغ)
ويبلغ وزن الصقر

ً
سأودعك اآلن ُ
ِ
ِ
شكرا ِ
دروسك  ..كي تكوني من المتفوقات..
لتعيدي مراجعة
لك صديقتي الغالية أمونة،
العصفورة :
أمونة  :الى اللقاء عصفورتي..
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إعداد :لبيب السعدي

رسوم :زاهد المرشدي

السالم عليكم أصدقائي األذكياء ,في هذا العدد قام صديقنا نبراس
بعمل تجربة واستخدم فيها أشياء بسيطة من حوله وقد توصل إلى

نتيجة مهمة يستفيد منها في حياته العملية  ,وماذا عنكم هل أعجبتكم
الفكرة؟ أنظروا جيدة إلى األدوات التي استخدمها صديقنا نبراس

ً
معا بعمل هذه التجربة واخبرونا بالنتيجة التي توصلتم لها .
ولنبدأ

أذا راقبت بعناية سوف تكتشف ما يأتي :

 .1تنطفئ الشمعة بعد فترة من الزمن وذلك لنفاذ غاز

األوكسجين ,وتزداد مدة اشتعال الشمعة كلما زاد حجم

القنينة لوجود أوكسجين أكثر .

 .2ترفع الماء داخل القنينة اثناء اشتعال الشمعة إلى
ً
تقريبا .
خمس حجم القنينة

 .3أن سبب االرتفاع يرجع إلى احتراق األوكسجين الذي يبلغ

خمس حجم الهواء الذي احترق بسبب الشمعة .
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سيناريو :وسام القريني
رسوم :عمر شريف  /مصر

ب���ع���د إن����ق����اذ خ������ان ع���اد

ال���م���ح���ق���ق���ون إل������ى ف��رن��س��ا

الظل

حتاج إلى دليل واحد

ن

ط للقبض على الزعيم

فق

وكيف سنحصل
عليه ؟

نحن في طريقنا
للحصول عليه

لقد عرفت ما حدث
ولكن ما سبب حضور
الوزير ورئيس الشرطة

وف����ي ق��ص��ر ال��م��ل��ك

كيف وهم
متفوقون
علينا ؟

أنا وزير فرنسا األول

كيف تجرؤ وتتهمني

ذلك الرسائل التي كنت تبعثها

دليلنا على
بت على ورق يصنع خصيصا لك
ألعوانك كت
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وختم الوزير
باإلضافة إلى العطر
مشابه وتزوير الختم
المميز الذي يستخدمه
هذا ليس دليال
يمكن صناعة ورق

إذا تحركتم

سأؤذي الملك ،

وبلمح البصر قفز الوزير وفي يده خنجر

24

عترافات من قبضنا

لدينا إ
هم من أفراد العصابة
علي

وفجأة يظهر الملك من خلف العرش

لن تستطيع

دعوني أهرب

إنه أنا  ،،متنكر
بدال من الملك

ما تقوله
كذب يا هذا

الهرب

إقبضوا عليه

أيها الحراس

كيف عرفت

بأنه الزعيم؟

ماذا ؟!! الملك٫
إذا من هذا ؟

وفي اليوم التالي

لم أعرف أيها
ال
ملك لقد تركته
ي
عترف فحسب

هذا يعني إنك كنت
تشك بي أيضا

نعم ألنكما تستخدمان
نفس العطر المميز

و
صلتنا رسالة
عا
جلة يا سنان

أفضل شيء في التحقيق هو أن تراقب
المجرم وتفهم حركاته ثم توهمه بأنك
اكتشفته وبهذا سيعترف أو يفضح نفسه

ما الذي
تحمله يا

سنان أخبرنا

أر
ى في عينك
سعا
دة وتحدي

فاق  ٫لدينا مهمة

استعدوا يا ر
امرة رائعة جديدة
كبيرة ومغ
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أ مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي

قصة  :سعد الدين البناء

رسوم :أحمد الخزعلي

ً
جدا يعيش في نعمة ورخاء وكان أغنى
العمة هدى  :كان هناك رجل ثري
أهل مدينته  ،ويسكن في قصر واسع ذي بناء ضخم ومستلزمات وأثاث
فخم  ،وعائلته مكونة من أمه التي كانت طريحة الفراش  ،وتكاد تكون
منسية ال يسأل عنها أحد وتعيش في عزلة تامة  ،ورعاية ولدها الغني
ً
أيضا أبوه وأخوته وأبناؤه
لها تكاد تكون معدومة  ،ويعيش في البيت
وزوجته  ،وكان بالنسبة لهم السيد المتفضل والمنعم والذي ال يخالفون له

ً
ً
طلبا  ،وكان هذا الرجل ال يؤدي الصالة وال يذكر ربه وال يهتم ألمر يوم اآلخرة  ،يوم الحساب .
أمرا وال يردون له
نرجس  :لماذا كان ال يهتم بأمه وال يرعاها وال يصلي وال يذكر اللـه  ..سبحانه وتعالى ياعمة ؟
ً
جميعا وكذلك يجب طاعتهم  ،وبالنسبة للصالة .
نور الهدى  :رعاية الوالدين واالهتمام بهم واجب شرعي علينا
فهي فريضة واجبة على كل مسلم ومسلمة وانها عمود الدين .
ً
ً
مطلعا على أحوال الرجل الثري وبينما هو سائر في طريقه عائدا من
العمة هدى  :كان هناك رجل من أهل الصالح
المسجد بعد أداء صالة الظهرين  ،شاهد الرجل الثري وهو جالس على الشاطئ على كرسي ضخم  ،ينظر الى سفنه
وما تحمله من بضائع تجارية ونفائس  ،ويأمر عماله بالقيام بواجباتهم على أتم وجه .
رقية  :وماذا حصل بعد السالم من كالم ياعمة ؟
العمة هدى :رد الرجل الثري السالم وجلس الرجل الصالح الناصح يحاوره وينصحه ب��أداء فريضة الصالة
واالهتمام بـــأمور دينه وكذلك رعاية أمه  .فأجابه بأنه ليس في حاجة الى الصالة ألنه يمتلك كل شيء  ،المال

ً
ابدا حتى يفكر في أداء الصالة وأعمال الدين  ،فقال له  :إن عبادة اللـ ..
والجاه والعائلة المحبة له وال ينقصه شيء
ً
ليس من أجل الدنيا فقط وانما يجب ان يفكر اإلنسان في آخرته ايضا  ،وان كل هؤالء الناس لن ينفعه تقديرهم
ً
أيضا أن أهله سوف لن ينفعوه وإنما همهم الوحيد هو االستفادة من أمواله ,وبعد موته سوف لن
له ،وأخبره
يفكروا في تخفيف األذى عنه ,حتى ولو قليال ,وان االنسان يذهب إلى قبره ويترك كل شيء ولن تبقى اال اعماله
الصالحة.
زهراء  :وهل نفعت معه النصيحة يا عمة ؟
العمة هدى :لم يصدق الرجل الغني كالم الناصح  ،وقال الناصح له هل تريد أن ترى صدق كالمي لك؟ فقال الثري
نعم  ،فجاء الرجل الناصح بتابوت واتفق مع الرجل الثري أن ينام في التابوت وان يتظاهر بأنه قد مات وأستأجر
عدد من العمال ليحملوا التابوت إلى بيت الرجل  ,والرجل الناصح يرافقهم  ،حتى وصلوا إلى قصره ودخلوا على
أخوته وكانوا جالسين في ساحة القصر ووضع التابوت واخبرهم بأن أخاهم وولي نعمتهم قد مات  ،فتصايحوا
وبكوا بشدة وارادوا ان يفتحوا التابوت لينظروا اليه النظرة االخيرة قبل دفنه  ،فقال لهم الرجل الناصح الصالح
نعم يمكنكم ان تنظروا اليه ولكن بعد ان اقول لكم بانكم كما تعلمون أن اخاكم لم يكن يصلي ،ولما مات جاء
ثعبان كبير وجلس معه في التابوت وهذا الثعبان موكل بتعذيبه في قبره  ،إال أنه هنالك امل في إنقاذه  ،وذلك
بان يأتي أحد من أهله ويلمس قدمه حتى يعطيه بضع سنين من عمره فيعود للحياة فيتوب ويصلي ويعمل
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الصالحات فيرضى اللـه ..عنه.
فاطمة  :ماذا فعل اخوة الرجل الثري يا عمة ؟
العمة ه��دى  :ذك��رّ ه��م ال��رج��ل الصالح بفضله
ً
حيا  ،فرفض األخوة بشدة،
عليهم حين كان
وق��ال��وا ك��ان��ت ل��ه ح��ي��اة طويلة ورف���ض أداء
الصالة  ،فلماذا نعطيه اآلن بضع سنين من
حياتنا ؟
أذهبوا به إلى القبر .
مريم  :هل سمع الرجل الثري كالم اخوته وهو
داخل التابوت يا عمة ؟
العمة هدى  :نعم سمع صوتهم وهو يتألم من
نكران المعروف  ،وبينما هم كذلك اذ جاء أبوه
واخبروه ان أبنه مات فبكى وانتحب وطلب
أن يراه  ،ولكن أخوته ذكروا له تفاصيل ما سمعوه من الرجل الناصح  ،والثري يسمع ,فقال في نفسه هذا أبي الذي
رباني وهو يحبني وسوف يقبل ان يعطيني بضع سنين من عمره  ،ولكن األب قال  :ال  ...ال  ...ال أستطيع أن المس
أقدام أبني  ، ...وقال أذهبوا به إلى القبر .
فقال الرجل الصالح نادوا أبناءه فلعلهم ينقذوا أباهم  ،فقال الثري في نفسه  ،نعم أنهم أبنائي وكم بذلت لهم
العطايا وكم اغرقتهم في الحب وعملت لهم المعروف وصنعت المستحيل من أجلهم  ,فلعل أحدهم سيوافق على
ً
صغارا وفي مقتبل
لمس قدمي ،ولكن االبناء كانوا مثل جدهم واعمامهم ,ورفضوا انقاذ ابوهم  ،وقالو اننا ما زلنا
العمر ونريد التمتع بالحياة والمال الذي تركه ابونا ,فقد
اصبحت جميع ممتلكاته من حقنا  ،اذهبوا به إلى القبر .
ً
حبا  .وهي
فقال الرجل ن��ادوا زوجته فلعل في قلبها
مستعدة للمس قدمه وان��ق��اذه م��ن ال��ه�لاك وم��ن ع��ذاب
النار يوم القيامة ،ولكن لم يكن جوابها افضل من جواب
البقية  ،سوى انها قالت اذهبوا به إلى القبر .
العمة هدى  :فقال الرجل الناصح  ,مسكين هذا الرجل
عاش طول حياته يسعى من أجل جمع االموال ومن أجل
عائلته ولكن لم ينفعه كل ما صنع من أجلهم  ,وحبهم له
لم يستطع انقاذه من عذاب النار  ،هيا نذهب به إلى القبر
َ
يبق من عائلته أحد ينقذه  .كل هذا والرجل الثري
فلم
يسمع ويبكي ويتألم  ،فقال أصغر أخوته بقيت أمه .
العمة هدى  :قال الرجل الناصح اذهب وأخبر أمك لتأتي
,فقالو انها كبيرة السن وطريحة الفراش  ،فقال :احملوها
لعلها تنقذه ،والرجل الثري يسمع ويبكي ويتألم ويقول
في نفسه  ،اذا لم ينقذني كل هؤالء فهل ستنقذني امي
التي اهملتها وتركتها ولم احسن اليها كل هذا الوقت منذ ان رقدت في فراشها وانا نسيت ان لي أم  ،فأتو بأمه
واخبروها بكل التفاصيل ,فبكت بشدة وانتحبت وطلبت ان تراه وتلمس قدميه  ،فقالوا لها  ،أتوافقين على إعطائه
ما تبقى من حياتك ؟ قالت نعم  .قالوا لها ولكن ما نالك من ماله شيء وال من أحسانه شيء فلماذا تنقذيه ؟
قالت  :انه أبني وانا التي حملته في بطني وتغذى من دمي  ،منعني ولدي النوم واالكل والشرب براحة  ،اخرجته
ً
جميعا
وربيته بثمن راحتي  ،ولن أتركه لنار جهنم وعذاب االخرة .فطلب الرجل الناصح من ابنائها
بشق نفسي
ّ
حملها إلى قرب التابوت ,وبدأ بفتح التابوت فتراجع الجميع الى ال��وراء ,ومدت األم يدها لتلمس قدمي ولدها
فتحرك الرجل وقام بعد ذلك إلى قدمي أمه يقبلها ويعتذر لها ويطلب الصفح  ،وقال امي انت جنة الدنيا  ،وصالتي
مفتاح جنة األخرة  ،فكيف كنت أضيعهما !! .
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قصة :ضياء العيداني

رسوم :أحمد الخزعلي
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إعداد :كمال شبر

رسوم  :زاهد المرشدي

وس َفر
أحبتي أهل الرأي والنظر  ...دعائي لكم في حضر َ
يمر علينا من كثير العبر
أن يرزقنا القناعة وحسن النظر  ....بما ّ
لنكون شاكرين له على نعمه العظيمة ومنها البصر.

تتكون العين من عدة طبقات خارجية ووس���طى وداخلي���ة ومن عدة عضالت تعمل فيما بينها بنظام دقيق
ً
س���ليما
ج���دا  ,وبمس���اعدة العصب البصري بحي���ث أذا كان هذا الجه���از المعقد (العين) بطبقاتها وعضالتها
ً
والعص���ب فيه ش���يء ال تحقق الرؤية  ,وكذلك العكس  ,وهذه فرصة ي���ا أصدقاء أن نتفكر أنه كيف حصلت
هذه الدقة العجيبة وهذا التناسق في العمل في هذا الجهاز الصغير في حجمه الكبير في انتاجه ؟

وقفة تعجب !!
العين ه���ذا العضو الصغير ال تقتصر
تعد
وظيفته���ا على البصر فق���ط بل ّ
مترجمة وعاكس���ة لمش���اعر اإلنسان
وأحاسيس���ه فالغاض���ب والحزي���ن
والخائف والخجول وغيرهم كل منهم
ً
غالبا من خ�ل�ال عينيه فهي
ُيع���رف
وس���يلة للتواصل فكم���ا نتواصل
بيننا بالكالم كذلك لغة العيون .
تعد العي���ن مقياس دقيق
وكذل���ك ّ
ل���دى األطب���اء في تش���خيص عدة
أم���راض م���ن خ�ل�ال العيني���ن ...
فسبحان الله  ...سبحان الله .
يه ْم َآياتِ نَ ا ِفي
قال تعالى ( َس���نُ ِر ِ
���ى
���اق َو ِف���ي َأ ُ
���ه ْم َحتَّ ٰ
نف ِس ِ
آْال َف ِ
���ق) س���ورة
���ه ْال َح ُّ
���م َأنَّ ُ
���ن َل ُه ْ
َيتَ َب َّي َ
فصلت /آية . 53

ومن أمراض العين
• قص���ر النظر وال يرى المريض األش���ياء بوضوح أال أذا إقتربت
عن الوضع الطبيعي .
• بع���د النظ���ر ع���دم الرؤية بوض���وح أال أذا ابتعدت االش���ياء عن
الوضع الطبيعي .
• الماء األبيض واألسود ومن أهم أسبابها القلق الزائد والحزن
الشديد والضرب على العين .

ومن وسائل الوقاية للعين
• عدم القراءة في السيارة ألن الحركة تؤثر عليها فال تركز .
• تقليل النظر في الحاسوب والجوال أو ارتداء النظارات الخاصة للعمل
على أجهزة الحاسوب وغيرها من االجهزة .
• استشارة الطبيب عند حدوث أي خلل أو أمر غير طبيعي في العين .
• عدم القراءة في حالة االستلقاء .
وللكالم بقية تأتينا في العدد القادم بأذنه تعالى وقبل الختام روي عن
اإلمام علي  jأنه قال ( ليس في الحواس الظاهرة ش���يء اش���رف
من العين )  ,وفي الختام سالم .
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بعد انتهاء الدوام المدرسي

أنظر يا لبيب لقد غادر مهند إلى داخل
الصف اآلخر على الرغم من خروج كل
التالميذ منه إلى البيت.

دعنا نذهب
إليه.

قصة :ضياء العيداني
رسوم  :زاهد المرشدي

سأكسرك
أيها الكرسي
هاهاها.

ماذا تفعل يا مهند لماذا تقوم
بتخريب مكان التالميذ.

30

ماذا؟ َمن؟

لقد تخاصمت مع أحد
تالميذ هذا الصف
وعرفت بأنه يجلس
هنا لذا جئت لكي
ً
درسا.
ألقنه

كال يا صديقنا لقد ارتكبت اخطاء كثيرة
أوال إن هذا المقعد عام لم
بفعلتك هذهً ،
ً
مخصصا ألحد ،فقد يأتي أخوك في
يكن
السنة القادمة ويجلس فيه.

كما أنك لو حاولت أن تحل
مشكلتك معه من غير اللجوء
إلى العنف هذا التصرف .

وفي اليوم
الثاني:

ما الذي جاء بكما في هذا الوقت ،لقد قررت أن أصلح
ما خربته في المقعد بعد سماع نصائحكما.

بكل تأكيد وسوف
أستأذن من معلمي
وأقوم بتصليح
أي مقعد مكسور
عقوبة لي.

لقد سبقناك،
لننال األجر من الله
والتوفيق ولكي نكون
حريصين على األمالك
العامة ،هيا تعال
وأكمل الباقي.
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كهوف الطار

اعداد  :عالء الباشق
رسوم  :زاهد المرشدي

أحبائي أصدقائي مرحبا بكم سوف نأخذكم في هـــذا
العدد بجولة إلى أماكن تراثية أخرى في عراقنا الحبيب
وهي كهوف الطار.

تقع كهوف الطار على يمين الطريق المؤدي الى عين التمر  ،حيث تبعد عن مركز محافظة كربالء
بمسافة تقدر بـ ( 45كلم) جنوب غرب كربالء .و( )15كم إلى الشمال الشرقي من حصن االخيضر .كما أنها
تقع غرب العاصمة القديمة بابل مسافة ( )80كم .وهذا التكوين المركب من مجموعة الكهوف محاط بعدة
ً
ً
مهما في الجزيرة العراقية الجنوبية العربية؛ حيث تقع بين بابل من الشرق
موقعا
وديان وواحات ،ويحتل
ً
والجزيرة من الغرب .لذلك من المحتمل جدا أنها كانت في العهود القديمة محطة مرور لألقوام القديمة
الذين ينتقلون في الغرب أو الجنوب إلى جهة الشرق .كذلك من الشرق إلى المناطق الغربية والجنوبية .

ك���ه���وف ال����ط����ار ك���ث���ي���رة ت����ج����اوزت
ال��ث�لاث��م��ائ��ة ك��ه��ف وع���ل���ى ارت��ف��اع��ات
مختلفة  ،ولكل كهف فتحة صغيرة ال
يتجاوز ارتفاعها المتر ونصف وعرضها
نصف متر  ،وهي غرف صغيرة  ،فيها
فتحات تصل الى غرف ثانوية  ،وآثار
الدخان بادية للعيان على السقف .
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أما مجموعة الكهوف

ال��ت��ي ت��ق��ع ف����وق م��س��ت��وى ال��ك��ه��وف
األولية،فتختلف في هندستها وشكلها حيث
انها منتظمة الحفر وبشكل اسطواني  ،وتوجد
ايضا كهوف اخ��رى تقع على ام��ت��داد ال���وادي .وقد
زارت عدة بعثات بحثية هذا المكان وح��ددت عمرة
ب��اآلف السنين  .وه��و أح��د المعالم األثرية المهمة في
العراق و في الختام يا أحبائي أرجو أن تكونوا قد
استفدتم من هـــذه المعلومــــات إلى اللقـــــــاء فـــــي
العدد القادم ...

إعداد
لبيب السعدي

أوجد العدد
المفقود في
مقدمة الطائرة
األولى باالستعانة
باألعداد الموجودة

جواب العدد
السابق

6 = 2÷12

جواب العدد
السابق

قم بتحريك عود ثقاب واحد لكي تصبح المعادلة صحيحة

لقد ركبت هذه الحروف في قطار الحروف متجهة
كون أحمد بعض الكلمات
إلى مدينة الحروف وقد ّ
من خالل هذه األحرف ولكن تنقصها بعض الحروف
ألنها لم تركب القطار بعد هل تستطيعون مساعدة
أحمد إلكمال الكلمات يمكنكم االستعانة بالحروف
التي لم تركب القطار.

جواب العدد السابق:

عصافير  ،يأكل  ،طريق
 ،عصير  ،كريم
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مسابقة حكايات
العمة هدى للعدد 96
 .1ل��م��اذا طلب ال��رج��ل الناصح من
الرجل الثري أن يضعه في التابوت
وأن يتظاهر بأنه ميت ؟
 .2هل من المناسب أن يخصص
ً
ً
قصيرا ليراجع
وقتا ولو
كل فرد منا
نفسه فيما ي��ق��وم ب��ه م��ن أعمال
وممارسات وسلوك ؟

أ  /نعم

ب  /ال داعي لذلك

إذا كان الجواب بنعم
أ  /في كل يوم

ب  /في كل أسبوع مرة واحدة

ج  /في كل شهر مرة واحدة

د  /في كل سنة مرة واحدة

 .3لماذا تراجع جميع الحاضرين في ساحة القصر إلى الوراء ما عدا أم
الرجل الثري والرجل الناصح عندما أراد الرجل الصالح فتح التابوت؟

مالحظة :
• ترسل اإلجابات إلى مركز مبيعات الحسيني الصغير في شارع الشهداء أو مركز مبيعات الحسيني الصغير
ً
في شارع الجمهورية نهاية شارع اإلمام علي j
علما أن آخر موعد الستالم اإلجابات بتاريخ . 2017/4/ 20
• هنالك خمس جوائز للفائزين باإلجابات الصحيحة عن طريق القرعة .
جواب العدد السابق ( :متاهة الحروف )  ( ....كمبيوتر  ,ثالجة  ,عصفور )

جواب العدد السابق:
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عصفور Bird....
كأس Cup…..
أمراه Woman…..

لقد أكمل العب فريق
المتميزين تجميع هذه
الكلمات خالل دقيقة
واح��������دة ب��م��س��اع��دة
أص����دق����ائ����ه وب���ق���ي
الع���ب ف��ري��ق ال��ت��ح��دي
هيا لنساعده بإكمال
الكلمات مستعينين
ب���األح���رف ال��م��وج��ودة
على المنضدة وبوقت
أقل من دقيقة .

اكتب أسماء األشكال
عامودياً وأفقياً

عامودي

أفــــــــــقي

ب العدد السابق

جوا

إعداد :حنان شاهين

عزيزي الحسيني الصغير

اشطب حروف األحاديث التالية
ال���واردة عن أه��ل البيت (صلوات

هللا عليهم) في ذمّ الحسد ،لتحصل
السر المؤلفة من أربعة
على كلمة ّ

لسيدة عظيمة
حروف وهي اسم
ّ
ووالدة إمام.

"الحسد شرّ األمراض"
"ل����ي����س ل���ب���خ���ي���ل راح�������ة وال
لحسود ّ
لذة"
"الحسود ك��ث��ي��ر ال��ح��س��رات
السيئات"
متضاعف ّ
�إن الحسد
"إياكم والحسد ف� ّ
يأكل الحسنات كما تأكل ال ّنار
الحطب"
جواب العدد السابق  :سورة الكهف
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محمد تقي
 5سنوات
العراق

رضوان جبرين
 8سنوات
العراق

رقية كرار
 5سنوات
العراق

فاطمة االنصاري
 3سنوات
العراق

رقية علي حسن
 3سنوات
العراق

مريم رائد
سنتان ونصف
العراق

علي قشاقش
 1سنة
لبنان

منى شمص
 10سنوات
لبنان

عبد الحسين
 11سنة
لبنان

زهراء شمص
 11سنة
لبنان

رقية قديح
 ٣سنوات
لبنان

حسن السيد
 9سنوات
لبنان

أحمد يوسف
 13سنة
لبنان

يوسف عالء
 2سنة
العراق

واثق قصي لفتة
 8سنوات
العراق

لؤي قصي لفتة
 10سنوات
العراق

حسين عالء
 7سنوات
العراق

غدير ضياء باقر
 5سنوات
العراق

عبد الله عمار
 13سنة
العراق

زينب عباس

حسين أحمد
 10سنوات
العراق

عبد الله محمد
 11سنة
العراق

غزوان دريد
 6سنوات
العراق

حسين نصيف
 6سنوات
العراق
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 8سنوات
العراق

وائل علــــي
 11سنة
العراق

ليــث علـــــي
 3سنوات
العراق

حسن علــــي
 6سنوات
العراق

حاوره  :كرار عبد عودة

مرحبا بكم أصدقاء المواهب اليوم سنطل عليكم من جنوب

العراق بموهبة جديدة تتمتع بالحيوية واالجتهاد النفسي

من أجل إبراز موهبتها لمعرفة من هذه الموهبة لنتابع ذلك.

 -1االسم الكامل والعمر في اي صف وأسم
المحافظة؟
• نبأ مانع وحيد عمري  11سنة من محافظة ذي قار
في الصف السادس االبتدائي .

ب التي

ي المواه
 -2ماه
يكينها ؟
تمتل
التمثيل .
•

من كان
كو
وهبت ِ
تم
صدقاء
كتشف ِ
ب أو اال
ي عمر ا
و االقار
 -3في ا
االهل أ
ل
ث
ذلك ،م
دعمها؟
دي في
وراء
في
ل تواج
ال
خ
تي من
الطفال
ت موهب
ت عند ا
اكتشف
ا
ق
ي الشعر
عم الطا
•
باب لد
ا ما الق
ش
م
و
ل
ا
ي
ز
نت في
مرك
اقاربي
ب وانا ك
اهلي و
والشبا
جعوني
وهبتي.
لي فش
اصلة م
ور تمثي
على مو
بد

ِ
شاركت في مسابقات
 -4هل
أو نشاطات اخرى ؟
• شاركت في الفعاليات التي
ت��ق��ام ف��ي ال��م��درس��ة وم��رك��ز
ال��ش��ب��اب واخ���ر م��ش��ارك��ة لي
ك��ان��ت ف��ي ك��رب�لاء بمهرجان
ال��ح��س��ي��ن��ي ال��ص��غ��ي��ر لمسرح
الطفل.

 - 5ه��ل ل��دي� ِ
�ك موهبة اخ���رى مثل
الرسم أو الشعر أو االنشاد .؟
• نعم الرسم والتمثيل .

 - 6كلمة تريدي أن تقوليها إلى
األصدقاء في عمركِ .
• أود أن أقول لهم أن يجتهدوا
بدراستهم ألنها مستقبلهم القادم
وأن يبحثوا الكتشاف مواهبهم
وهذا يتطلب جهدا .
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تصوير  :أحمد مصطفى

مسرحية لبيب والعم حمدان  -كربالء المقدسة
مسرحية ارجوكم ال تستهزئوا به
كربالء المقدسة

حضور كبير ومتميز في حفل االفتتاح
مسرحية كالون  -روما  .ايطاليا

38

مسرحية نمول حر  -تونس

مسرحية اآلن  ...هنا  -الديوانية

مسرحية مدينة العجب  -النجف األشرف

مسرحية وعاد السندباد  -ميسان

مسرحية درس الحياة  -ذي قار

مسرحية أمنيات  -المثنى
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الصبر على األذى

رسوم
زاهد المرشدي

زينب محمود عبد الرضا  /العمر  12سنة  /بابل
كانت هنالك فتاة مجتهدة ونشطة في دروسها اسمها زينب تساعد زميالتها فــي المدرسة وكانت
محبوبة من الجميع  ,لكن زميلتها ح��وراء كانت تبغضها وتسيء لها كانت ح��وراء مشاكسة تأخذ
الطعام من زينب وصديقاتها وايضا بعض القرطاسية دون علمهم  ,ولكن زينب شاهدتها في احدى
المرات تأخذ الطعام من حقيبتها ولكن زينب تستحي منها وال تكلمها وتكرر هذا األمر ألكثر من مرة,
فقالت زينب لوالدتها بهذا االمر وانها ال تعرف ماذا تتصرف ولو اخبرت المعلمة فقد تعاقبها وزينب
ال تحب ان يتــــــأذى أحد بسببها .
ِ
عليك التحلي بالصبر على أذية صديقتك حوراء وان تحثيها
والدة زينب :يا عزيزتي الصغيرة يجب
على فعل الخير وان هذه االعمال التي تقوم بها ال يرضى هللا تعالى بها وتعتبر سرقة ,وفي اليوم
التالي اجتمعت زينب بزميالتها وقالت لهم ما حدثتها والدتها به وقررن ان يتكلمن مع حوراء.
ِ
عليك يا حوراء كيف حالك؟
البنات جميعا :السالم
حوراء :وعليكم السالم
معك فال تزعلي مناِ ,
ِ
انت تقومين بأخذ
زينب :صديقتي العزيزة حوراء هنالك موضوع نريد مناقشته
الطعام والقرطاسية من حقائبنا وهذا االمر غير صحيح وقد انهانا هللا عنه ففي هذه الحالة تعتبر
سرقة واليوم نحن اتينا لننهاكِ عن فعل هذا األمر ولكي نضع حل بيننا دون تدخل للمعلمة حتى ال
ِ
ِ
ِ
كنت تحتاجين إلى الطعام أو القرطاسية
فانت صديقتنا رغم ما تفعليه بنا من متاعب فاذا
تعاقبك
قولي لنا نحن ال نبخل عليك نشاركك الطعام والقرطاسية فكلنا هنا مثل األخوات .
حوراء  :أنا آسفة جدا منكن لقد كنت متهورة في تصرفاتي ولم أشعر بأن هللا يراقبني فقط كنت
ُ
ازعجك ِ
ِ
لست معكن انا اعتذر منكن جميعنا وأعد هللا بأنني
انت وصديقاتك وكنت أغار ألنني
أريد أن
ال أكررها ثانيتا ً.
ِ
ِ
فأنت واحدة منا
عليك يا صديقتنا العزيزة
زينب  :ال
ِ
مسامحيك جميعنا .
واعتبري بأن األمر قد انتهى ونحن
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علي مشتاق الجميلي

العمر  12سنة  /بغداد

لقد تعلمت من اإلمام الكاظم j

الصبر على حكم

هللا ،فكل ما يصيبنا من امور هي امتحان من هللا تعالى

لمعرفة قوتنا على تحمل الصعاب وكيفية اجتيازها  ,استشهد
اإلمام في  25رجب سنة  183هـ .

رقية محمد حسن  /العمر  11سنة  /النجف االشرف

اتقدم باحر التعازي للعالم االسالمي ومراجعنا الكرام بمناسبة ذكرى

استشهاد اإلمام الكاظم j

,لقد تعلمت من اإلمام الصبر على الظلم

وايضا االصرار على إقامة الصالة في وقتها فقد كان j

يؤدي الصالة

وهو معذب في السجن  ,وتأريخ استشهاده في  25رجب سنة  183هـ .
مشتاق جعفر علي  /العمر  11سنة  /كربالء المقدسة

السالم عليك يا موالي موسى الكاظم j
جدك اإلمام الحسن  jلقد تعلمنا منك الصبر وحب طاعة هللا ,كنت

لقد قتلت مسموما مثل

خير مثال لنا بالتضحية والفداء في سبيل هللا .

رسل أحمد قاسم  /العمر  12سنة  /المثنى

السالم على المسموم المعذب بسجون الطغاة اشهد انك
ً
ً
مظلوما  ,وكنت نعم المجاهد
مسموما
يا موالي قد قتلت

الصابر على حكم الظالم ,لقد علمتنا درس� ً�ا في الحياة كيف العيش

بكرامة وعدم ترك طاعة هللا رغم كل الظروف  ,أستشهد اإلمام في
 25رجب سنة  183هـ .

أحمد حميد محمد  /العمر  10سنوات  /كربالء المقدسة

اعزي إمامنا صاحب العصر والزمان المنتظر (عجل هللا تعالى فرجه

الشريف) ب��ذك��رى استشهاد ج��ده اإلم���ام موسى الكاظم j
ُ
تعلمت من اإلمام الكاظم  jحب طاعة هللا وعدم ترك فروضي

 ,وقد

وأن اكون صبورا على حكم هللا تعالى .
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خبر  :كرار عبد عودة

تصوير  :أحمد مصطفى

قسم الطفولة يطلق فعاليات مهرجان الحسيني
بحضور جماهيري وف��ن��ي م��ن داخ���ل ال��ع��راق
وخارجه انطلقت فعاليات مهرجان الحسيني الصغير
الدولي الثالث لمسرح الطفل في محافظة كربالء
المقدسة ال��ذي ينظمه قسم رعاية وتنمية الطفولة
الحسينية ال��ت��اب��ع ال���ى األم���ان���ة ال��ع��ام��ة ف��ي العتبة
الحسينية المقدسة لتقديم (  )8اعمال مسرحية على
طول فترة المهرجان من  -4مارس وحتى  -7مارس
ل��ع��ام  2017ب��ع��روض صباحية ومسائية على قاعة
المركز الثقافي وافتتح المهرجان بعرض مسرحية
لبيب وال��ع��م ح��م��دان ب��إش��راف قسم رع��اي��ة وتنمية
الطفولة وتأليف الكاتب عدي المختار واخراج ميثم
البطران  ،تمثيل نخبة من الفنانين.

الصغير الدولي الثالث لمسرح الطفل

وقال محمد الحسناوي مدير المهرجان :إن محافظة كربالء وللعام
الثالث على التوالي تحتضن فعاليات مهرجان الحسيني الصغير الدولي
لمسرح الطفل وال��ذي ينظمه قسم رعاية وتنمية الطفولة في العتبة
الحسينية المقدسة وتقف في مقدمة أهداف إقامة هذا المهرجان هو
تنشيط مسرح الطفل وعبر أع��م��ال تعمل على بناء شخصية الطفل
ً
ً
ً
وتربويا ليكون ق��ادر على مواجهة المستقبل
وفكريا
دينيا
وتحصينه
بوعي ونضج وكذلك نؤسس لجيل مسرحي مستقبلي ملتزم .
وأضاف الحسناوي  :إن الدورتين السابقتين األولى والثانية من المهرجان
شهدتا مشاركة جميع محافظات العراق بأعمال مسرحية أسست لمفهوم
المسرح الحسيني الطفولي الذي ينهل من الطف وآل البيت األطهار
معنى الشجاعة والفضيلة والخلق والفكر النير  ,إال أن إدارة المهرجان
ارتأت ان تكون الدورة الثالثة دورة دولية وفتحت أبواب المشاركة لكل
المسرحيين في العالم العربي والدولي للمشاركة في المهرجان وتقديم
عروض فكرية ثقافية تربوية للطفل .

b
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وبين الفنان ه��ادي طالل عن مسرحية لبيب
وال���ع���م ح���م���دان :ان ح��ك��اي��ت��ي م���ع مسرحية
( لبيب والعم حمدان) التي تشرفت ب��أن أكون
اح��د أبطالها ضمن ع��رض االف��ت��ت��اح لمهرجان
الحسيني الصغير ال��دول��ي لمسرح الطفل في
محافظة كربالء المقدسة ,فهي كما شاهدتم
حكاية طفولية تربوية توجيهيه بقالب إسالمي
جديد ذل��ك الن النص المسرحي فيه خطوط
ك��ث��ي��رة أوج���ده���ا ال��ك��ات��ب ف��ي��ه��ا خ���ط ت���رب���وي ,
وكيفية التعامل المفترض مع األبناء لبناء جيل
ً
,وايضا هناك خط الصدق ونقاء الذات
صالح
لدى األطفال واألخالقيات التي يجب أن نغذي
بها أطفالنا ,وكذلك خط المكر والغدر وأثره في
الحياة .

كما قال المخرج والسينوغراف السوري هاشم غزال  :ان واقعة
كربالء هي واقعة كل االزم��ان والعصور ونحن في كل يوم
نعيش كربالء ثانية وثالثة وإلى ماال نهاية اذ قدمت الشعوب
المقاومة الكثير من التضحيات فداء لالسالم المحمدي االصيل
الذي جسده اإلمام الحسين
بابهى صورة.
واضاف غزال  :ان مهرجان الحسيني الصغير لمسرح الطفل
هو بمنزلة مقاومة ثقافية وفنية لكل اشكال االرهاب والتطرف
ودعاة الحروب والقتل والدمار وهو مايحتاجه اطفالنا اليوم
ان يعرفوا دينهم دي��ن السماحة واالع��ت��دال والمحبة ال دين
القتل والدمار والتكفير وهذا ماتشكر عليه الجهات المعنية
في كربالء.

j

وأكد عضو اللجنة النقدية للمهرجان الدكتور حميد صابر ان
مهرجان الحسيني الصغير مهرجان للقيم الفاضلة اذ يشكل
مسرح الطفل اهمية تربوية كبيرة في مسيرة المسرح وهو
القاعدة االساسية للوعي التربوي والقيمي بالنسبة للمتلقي
الصغير وتذوقه لجماليات المسرح وخلق الرغبة في متابعته
والشغف بسحر المسرح وفنونه.

كما بينت الطفلة الممثلة من محافظة ذي
قار نبأ مانع :ان مشاركتي في المهرجان
أم��ر مهم ج��دا النها تعبر عن ما يحتاجه
الطفل اليوم خصوصا في هذه الظروف
التي يمر بها البلد وان اكثر االطفال تفتقر
الى المهرجانات والفعاليات التي تختص
بشؤون الطفل .

ايضا عبر الطفل الممثل محمد ص��ادق م��رزوق عن سعادته
بمشاركته مع زمالئه من محافظة القادسية قائال :انا سعيد جدا
بحضوري في المهرجان استطعت ان استفيد الكثير من خالل
مشاهدتي العروض التي قدمت من الفرق المشاركة واطمح
ان اقدم كل ما هو مطلوب من اجل اسعاد وزرع االبتسامة في
شفاه اقراني .
وعلى هامش الذكر في ختام المهرجان ارتأت اللجنة المنظمة
ب��ت��وزي��ع درع ال��م��ه��رج��ان ع��ل��ى ال��ف��رق ال��م��ش��ارك��ة وال��ش��ه��ادات
التقديرية الى الضيوف والمشاركين.
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