تصدر ع��ن قسم رع��اي��ة وتنمية الطفولة في
العتبة الحسينية المقدسة السنة العاشرة لشهر
ذي الحجة 1439هـ الموافق لشهر ايلول  2018م

أعزائـي:
ن��ب��ارك لكم عيد ال��غ��دي��ر األغ���ر جعلنا هللا
وإياكم من الثابتين على واليته  ,ففي هذه
األيام تمر علينا هذه المناسبة السعيدة على
قلوبنا ,هذا اليوم الذي َتوَّ َج فيه نبينا محمد
 sاإلم���ام علي  gول��ي� ً�ا للمؤمنين بعده,
فتعالت أصوات الحاضرين بالوالية واتباع
أمر النبي  , sهكذا بدأت رحلة الوالية ألمير
المؤمنين  gووص��ل��ت الينا عبر ك��ل هذه
السنين مؤمنين بها ومتيقنين بأن مواالتنا
ل�لإم��ام علي  gه��ي نجاتنا ي��وم القيامة ,
لكن هـــذا األمر ال يتم فقط بحب اإلمام g
وإنما مواالتنا له باتباعه عن طريق تطبيق
أحكام الدين اإلسالمي وتعاليمه وذلك من
خالل إقامة الصالة وإيتاء الزكاة واألمر
بالمعروف والنهي ع��ن المنكر ومساعدة
المحتاجين وإع��ان��ة الكبير والعطف على
الصغير وأن نكون بارين بوالدينا محبين
لفعل الخير وع��دم قطع صلة الرحم بيننا
كل هذه األمور وغيرها اذا طبقناها بالشكل
الصحيح سنكون من أوائل الموالين لإلمام
ع��ل��ي  gوخ��ي��ر ن��اص��ري��ن لحفيده اإلم���ام
الحجة  fنسأله تعالى أن نكون وإياكم
م��ن ال��م��وال��ي��ن وال��ت��اب��ع��ي��ن أله���ل ال��ب��ي��ت b
ٌ
سميع مجيب ....
إنه

ً
حذرا من هتك األسماء المقدسة
تنبيه :يرجى عدم رمي أوراق المجلة في سلة المهمالت

سيناريو :وسام القريني

رسوم :غزال محمد  /العراق

كان محبوب مع والده في ورشة تصليح السيارات فتحدث مع المصلح
زجاج النافذة ال يعمل
يا عم هل تصلحه؟

انا والعمال في هذه الورشة
الفنية نصلح األدوات الميكانيكية،
مثل المحرك وما شابهه

يا بني أنا مصلح األدوات الميكانيكية,
يبدو أنك ال تعرف الفرق  ،سأحدثك

هنالك ورش أخرى تختص في
صيانة األعطال الكهربائية للسيارة
كاألضواء والنوافذ في بعض
األحيان والتشغيل واإلطفاء

ورشة الصباغة مثال تختلف عن عملنا فهم يقومون بوضع
المعاجين على حديد السيارة ثم يجلونه ثم يصبغون السيارة
باللون المناسب ويضعون عليها الملمعات والمثبتات
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طيب كيف يعيدون شكل السيارة
لو تعرضت لحادث مثل سيارة أبي

هذا العمل هو اختصاص ورشة
الحدادة كما يسمونها فعملهم هو إعادة
هيكل السيارة وبدنها الحديدي كما هو

هنالك أيضا أعمال أخرى مثل الزجاج واألدوات
االحتياطية واألدوات الكمالية والزينة وما شابه ذلك

شكرا لك يا عمي ألنك
عرفتني على عملكم

عفوا  ،وأنتظر
عطل سيارتكم

قريبا حتى نراك
من جديد هاهاها
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صغيرة ولدا يرسم بقلمه على
رأت نملة
اء ،وس��رع��ان م��ا ام��ت�لأت هذه
ورق���ة بيض
غة باألشكال والخطوط الجميلة
الورقة الفار
لمشرقة ،فاندهشت النملة من
واأللوان ا
رعت إلى صديقة لها تحدثها
ذلك وأس

إعداد  :إمامة اللواتي  /سلطنة عمان
رسوم  :كنانة محمد  /سوريا

وكأنها تريد أن تخبرها سرا عجيبا!
قالت النملة :ما أعجب ما رأ ُ
يت يا صدي
قتي!
قلم
عج
يب
ي
حول
ورقة
ف
ارغة
ال
ٌ
شيء
فيها
إلى
ورقة
م
ليئة
بالصور
والنقوش واأللوان البهيجة .لقد رسم هذا القلم
حديقتنا الصغيرة التي نقطن فيها ،والشجرة التي نأوي تحتها،
بل ومزرعة السوسن القريبة
من مسكننا ،وكل الورود البديعة التي تحيط بسياج الحديقة.
ثم أكملت النملة حديثها بحماس :ما رأ ِ
يك
أن نطلب من هذا الصبي أن ُيعيرنا القلم ،أو ربما نقوم نحن
بصنع ٍ
قلم مثله لنرسم
به تلك الصور الدقيقة واأللوان المشرقة على أوراق الشجر؟
فقالت صديقتها بعد تفكير طويل :ولكن أال ت
رين يا صديقتي العزيزة ،أن القلم ال يمكن له أن يرسم شيئا
6

دون إصبع هذا الفتى؟ فأصابعه
الماهرة هي التي قامت بهذا التصوير الجميل ،والقلم مجرد أداة ال أكثر!
سمعتهما نملة ثالثة كانت تمر
بجوارهما وهي تحمل طعامها من الحبوب فقالت بكل ثقة :أال تريان أن
هذا القلم الجامد واإلصبع ال
صغير ال يمكنهما أن يفعال شيئا دون الساعد القوي الذي يحملهما  ،وتجعل
هذا الرسم يبدو قويا وواضح الخطوط واأللوان؟
احتارت الصديقات الثالث ف
كيف يمكن لهذا الفتى أن يرسم تلك اللوحة البديعة للحديقة ،ويختار لها
ما يناسبها من ألوان مشرقة؟
وحين جاءت رئيسة النمل إل
يهم ،وعرفت بتساؤالتهم قالت لهم مبتسمة :إن القلم الجيد واألصابع
الماهرة والساعد القوي حقا ي
مكن أن يقوموا بالكثير ،ولكن ال يمكن أن يرسم الفتى ما يدخل البهجة إلى
قلوبكم ،ويجذب تلك الصورة إلى نفوسكم إذا لم يرسم بعقله وفؤاده!
ه��ت��ف��ت ال��ن��م�لات
ال����ث��ل�اث :بعقله
وفؤاده؟
ق�����ال�����ت رئ���ي���س���ة
ال��ن��م��ل :ن��ع��م فهو
ي��ن��ظ��ر ب��ك��ل عناية
وحب إلى حديقتنا،
ف��ي��ك��ت��ش��ف م���ا بها
من أل��وان متفاوتة،
وي���ش���ع���ر ب��ع��ظ��م��ة
أش��ج��اره��ا الباسقة،
وش��������ذى وروده��������ا
وس��وس��ن��ه��ا ،فيرسم
األل�����وان واألش��ك��ال
ف���ي ق��ل��ب��ه ق��ب��ل أن
ي��خ��ط��ه��م��ا ب��أص��اب��ع��ه
على الورقة البيضاء!
ف��ق��ب��ل أن نمتلك
موهبة الرسم بالقلم
علينا أن نفكر فيما
نرسم به بعقلنا ،ثم
نشعر به في قلبنا يا
صديقاتي العزيزات.
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سيناريو :نادية غازي

رسوم :غزال محمد  /العراق

ولماذا ترسمين؟ إنها العطلة هيا نلعب

ما

ذا تفعلين يا عبير؟

في عطلة الصيف علينا

أنا أرسم

وأنا ما هي هوايتي ؟
وكيف لي أن أعرف ؟ عل ِ
يك
أن ِ
ت أن تحددي هواي ِ
تك

أنا أحب لعب الكرة
والقفز والركض هههههه
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جيد إذن هواي ِ
تك
هي الرياضة

رائع أنا عندي هواية
..ولكني أحب أن أرسم أيضا

أن نمارس هواياتنا أيضا

أنا أحب اللعب

كل األطفال يحبون اللعب
ال
هواية شيء آخر إنها شيء
يهمك وتطوري عملك فيه

هيا حاولي أن ترسمي
هذه أوراق وألوان

سأنادي كرم ايضا
لنرسم جم ً
يعا

الى أين أنتم

الى البستان يا أمي
سنر
سم األشجار والطيور

ذاهبون ؟

سنرسم أوال

وماذا

ثم نلون

نرسم؟

ارسم النخلة أو هذه
الشجرة أو عصفور
كل األشياء جميلة

طيب
ال تتأخروا كثيرا
الجو حار

لقد تمتعنا كثيرا
رسم الطبيعة جميل

لقد رسمت نخلة
وسماء زرقاء

هللا يا كرم أنت
فنان هههههه

هل سنبقى نرسم
طوال الوقت؟

ال طبعا سنلعب
ونقرأ ايضا

نعم سنقرأ

أحب القصص

لقد صار لدينا

الكثير من الرسومات
ماذا سنفعل بها؟

سنعلقها على حائط الشرفة

وندعو أهلنا لمعرض رسوماتنا

نعم إن الهوايات تعطينا

أنا سعيدة

الكثير من السعادة والفرح

جدا جدا

فكرة رائعة سأدعو الجميع غدا

بعد أن ننتهي من ترتيب المكان
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قصة  :سارة العبادي
رسوم  :أبو داوود  /مصر

بابل و النمرود

قررت عائلة أمونة أن تذهب برحلةٍ ترفيهية الى مدينة بابل ..وفي ليلة السفر ،بحثت أمونة في مكتبتها الصغيرة
عن قصة تعرفها أكثر عن تلك المدينة التي سيذهبون إليها..
وجدت أمونة قصة بعنوان ( بابل والنمرود )  ،ودعت أصدقاءها الصغار لمتابعة ما ستقرأه في قصتها تلك..
ً
ارضا كانت غنية بالثروات في العراق تسمى بابل ..يحكمها حاكم ظالم كافر يدعى ( النمرود) ..كان
أن
" ُيحكى َّ
الناس هناك يعبدون األصنام ..فكما أن األطفال اليوم يلعبون بالدمى ..كان الكبار في زمن نمرود يصنعون تماثيل
من الحجز ويعبدونها ..لم تكن تلك التماثيل اآللهة الوحيدة لهم بل كانوا أيضا يعبدون الكواكب..
ً
ولكن رجالً
صالحا امتاز بالحكمة واإليمان والعقل الراجح..وكان يعيش بينهم واسمه ابراهيم..
َّ

أراد إبراهيم أن يمنع ال��ق��وم من
عبادتهم تلك ويدعوهم الى عبادة
هللا ال �ذي يخلق كل شيء ..ففي
ذات يوم قرر ابراهيم ان يذهب
حيث يجتمع الناس ..ف��ي مكان
يسمى المعبد ..هناك يجلس كل
واحد منهم أمام تمثاله ويصلي له

ويعبده ثم يتوجهون الى السماء
ليعبدوا الكواكب..
ح���ل ال��م��س��اء وب����دأ ال��ق��م��ر ينشر

ضياءه في الظالم ..قال إبراهيم
أم����ام ال���ن���اس ه����ذا رب�����ي ..وب��ع��د
س���اع���ات غ����اب ال��ق��م��ر وأش���رق���ت
الشمس لتنشر أشعتها الذهبية

في المكان ..فقال ابراهيم لهم هذا
ربي هذا اكبر من القمر ..وبعد ان
غابت الشمس قال ابراهيم للناس
اجمع ،أنا ال أعبد الشمس والقمر
ان���ا اع��ب��د م��ن خلقهما وخ��ل��ق كل

شي إنه هللا وحده ال شريك له..
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لطف
كان يناديه أبي ..جلس إبراهيم مع أبيه ،وتحدث معه ب ٍ
غادر إبراهيم المكان وذهب لعمه (آزر) الذي
ل َت ْع ُب ُد َما ال َي ْ�س َم ُع َوال ُي ْب ِ�ص ُر َوال ُي ْغنِي َعن َ
ْك َ�ش ْيئاً ))
َ
َ
راجيا منه ان يترك عبادة األوثان� (( ..إِ ْذ َقا َل لأ ِبي ِه َيا �أ َبتِ مِ َ
ً
وهدوء

سورة مريم /آية ()42
ِك))
اءنِي مِ ْن ْالعِ ْل ِم مَ ا َل ْم ي َْأت َ
َت ِإ ِّني َق ْد َج َ
كالم ابراهيم ..فحاول إبراهيم مرة أخرى قائالً له (( يَا َأب ِ
غضب آزر من
سورة مريم /آية (..)43
لم يستجب آزر لهذه الدعوة بل أصر على كفره وع

بادته لألصنام والكواكب ..عاد إبراهيم مرة اخرى الى قومه

ً
ودعاهم فلم يستجيبوا أيضا مضى الحال هكذا وهو يدعوهم وهم كافرون حتى جاء اليوم الذي اعتاد
فيه الناس ان يجتمعوا فيه بعيدا عن المعبد ،وهو عيد لهم..
ما إن خرج الجميع ،حتى حمل ابراهيم فأسه وذهب ألصنامهم وبدأ بتكسيرها ..كسر جميع تلك التماثيل

الحجرية وترك التمثال الكبير دون تكسير ..قبل أن يغادر المكان علق الفأس في رقبة التمثال وغادر..
عاد الناس وهم يحملون الهدايا الى تماثيلهم ..فكانت المفاجأة انهم لم يروا غير أحجار متناثرة..
قال أحدهم من هذا الذي تجرأ وحطم اآللهة..

أجابه اآلخر  :انه إبراهيم ال اأحد سواه يسخر من آلهتنا..

القي القبض على إبراهيم وسأله النمرود  :هل أنت حطمت اآللهة؟
أجاب ابراهيم  :اسألوا كبير اآللهة هذا سيجيبكم إن كان ينطق !!
غضب النمرود وكبار القوم من قول ابراهيم وفعله وقرروا تعذيبه وقتله..
أصدر النمرود حكمه على إبراهيم وهتف الكافرون تأييدا له..
ماذا ُحكم على النبي إبراهيم عليه السالم؟ وهل تم تنفيذ الحكم؟ هذا ما سنعرفه في العدد القادم
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سيناريو :وسام القريني

ر

سوم :عمر شريف  /مصر

الزعيم
أين أنا ؟ رأسي ،
ما هذا المكان؟

من أنت ؟ وماذا
تريد ؟ وأين مالك ؟

أنت هنا في

ضيافتي  ،هاهاها

دع مالك  ،ال تؤذه ،

مالك موجود وبخير ،

سأفعل ما تريد

وأنا زعيم الصحراء أما

ماذا أريد  ،،هاهاهاهاها
أن تنفذ أوامري لتنقذ
صاحبك

هاهاهاها،
انزلوه

وبعد يومين

المكان آمن سندخل
من تلك الفتحة

سأدعه يدخل

وعندها أقبض

عليه ثم أسلمه

للشرطة ونذهب
إلنقاذ مالك
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إنزل
ب
سرعة وأنا
قادم خلفك
ه
يا يا سنان

وفجأة

المك

ان مظلم ال أرى الطريق

توقف أيها
اللص

أنا المحقق سنان وهذه
خطة إلنقاذ صديقي ،
والمجرم في الخارج

ال
أحد في الخارج
أيها الغبي  ،من
يجرؤ على سرقة
بيت المال  ،غبي

ل
قد وقعت في فخ
زعيم الصحراء
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أحباب هللا

إعداد :ضياء العيداني
رسوم  :أحمد علي  /العراق

الصابرون
ال��ـ��ص��اب��رون م��ن أح��ب��اب هللا ت��ع��ال��ى ،وق��د ورد
ذكرهم في القرآن الكريم بقوله تعالى( :وَ َكأَ ِّي ْن
ي َق َ
ات َ
ون َكثِيرٌ َفمَ ا وَ َه ُنوا لِمَ ا
مِ ْن َن ِب ٍّ
ل مَ عَ ُه ِر ِّب ُّي َ
صاب َُه ْم فِ ي َس ِبيل َّ
اس َت َك ُ
اللهِ وَ مَ ا َ
انوا
َأ َ
ض ُع ُفوا وَ مَ ا ْ
ِ
وَ َّ
ب َّ
ين) (آل عمران)146 :
الل ُه ُيحِ ُّ
الصا ِب ِر َ

فمن هم الصابرون؟

الصابر :ه��و ال��ش��خ��ص ال���ذي ال ي��ج��زع عندما
يتعرض للبالء ،والصبر ثالثة أنواع :صبر على
طاعة هللا ،وصبر عن معصية هللا ،وصبر

َ
والنكبات.
على المصائب

قصة صبر نبي هللا أيوب g

ضرب هللا عز وجل في كتابه الكريم مثال

بنبيِّ ه أيوب g

في الصبر على البالء،

ف��ق��د رزق����ه هللا أب���ن���اء وأم������واالً كثيرة
وق��د وق��ع في ب�لاء واختبار من هللا فمات
جميع أبنائه وذهبت جميع أمواله ،وأصيب

ً
حامدا لله على كل
بالمرض الشديد ،وقد كان
ً
نهائيا ،ولجأ إلى
حال ولم يشكو ولم يتذمر

دع��اء ربه بعد سنين طويلة ،كما جاء في
َ ِّ
قوله تعالى( :وَ َأيُّ َ ْ َ
ِي
وب ِإذ نا َدى َرب َُّه أني مَ َّسن َ
ُّ
�ت َأرْ َح� ُ
الضرُّ وَ َأن� َ
اس َت َج ْبنَا َل ُه
ينَ ،ف ْ
��م الرَّ احِ مِ َ
ض� ٍّ
�ر وَ َ
َف َك َش ْفنَا مَ ا ِب��هِ مِ ن ُ
آت ْين ُ
َاه َأ ْه� َ�ل� ُ�ه وَ مِ ْث َل ُهم
مَّ عَ ُه ْم ر ْ
ين) (سورة
َحمَ ًة ِّم ْن عِ ندِ َنا وَ ذِ ْكرَى ل ِْلعَ ا ِبدِ َ
األنبياء /اآليتان )84 - 83؛ فجاءه الفرج من هللا

وأبدله هللا المرض بالصحة والعافية ،ورزقه بنين وآتاه هللا ضعف ما قد فقده ،ونال محبة هللا تعالى.

ً
ً
صبورا.
محبوبا عند هللا فكن
ومن هنا نعلم يا أحبتي األصدقاء بأن الصابرين هم من أحباب هللا تعالى فإذا أردت أن تكون

14

فكرة وسيناريو  :كرار عبد عودة
رسوم  :عباس صالح  /السودان

التنمر على األصدقاء

15
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أيتها الملكة
ماذا هناك.؟

سيناريو :وسام القريني

رسوم :أبو داوود  /مصر

دبور يسلم

نفسه  ،،،البد أن
ً
خطبا ما
هنالك

الملك الجديد
ال تخافي فلدي خطة ذكية جدا

يريد التحدث معي

بمفردي  ،،ال بأس بذلك

ال أصدقك بعد كل ما جرى

ِ
فليأت وليحتط الحرس

لم َ
بيق أحد غيرنا

أيتها الملكة المملكة
ستصبح ملكي

16

أنسيت الحرس الواقف قربي؟

دبور  ،الملكة تحت سيطرتنا ماذا نفعل اآلن ؟

مستحيل أنت

متعاون مع دبور

أقبضوا على
حمدان لقد
هرب

ال أكاد أصدق لقد
نجحت يا دبور

باحتالل المملكة ،
ً
وأخيرا سأكون الملكة
أنا الملك وال
يوجد غيري
ِ
أنت
أما

فستقبعين

في السجن

طوال حياتك
هاهاهاها

ال بد من عمل شيء  ،،لقد سيطر دبور على المملكة
أنا الملك اآلن ترى كيف ستقف بوجهي يا حمدان؟

17
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عالقة األم بأوالدها

قصة  :سعد الدين البناء
رسوم :أحمد علي  /العراق

العمة هدى  :هناك حاالت ينبغي أن أوضحها َل ُكن عزيزاتي فيما يخص عالقة األم بأبنائها وبناتها  ،فعلى

سبيل المثال لو كانت األم تشجع بناتها على االختالط المحرم بالرجال أو تشجعهن على ممارسة الرقص
والغناء وعدم مراعاة الحجاب والحشمة في ارتداء المالبس وغير ذلك من األفعال المحرمة  ،فهل على بناتها

الطاعة؟ أم أن ذلك ليس بواجب الطاعة .

العمة هدى  :األم الصالحة بحسب فهمنا هي األم التي تنسجم توجيهاتها وأوامرها مع ضوابط الشريعة
اإلسالمية المقدسة  ،أما األم التي ترتكب األخطاء أو المعاصي وتتصرف هكذا تصرفات مع بناتها أو أبنائها،

فهي قد دخلت بالمعصية وارتكبت الحرام وستحاسب على ذلك يوم القيامة وعلى بناتها وأبنائها عدم

الطاعة ورفض ما تأمر به هذه األم .

ُ
رقية  :أذن يا عمة إن هنالك نموذجين من األمهات النموذج األول أم تلتزم بأحكام الشريعة اإلسالمية

المقدسة وتطبق تعاليمها  ،فحاللها حالل وحرامها حرام دون أن تتأثر بضغوطات المجتمع وانحرافاته ،
ُ
والنموذج الثاني أم ال تلتزم بأحكام وتعاليم ديننا اإلسالمي  ،أو قد تلتزم ببعضها وال تلتزم بالبعض اآلخر ،

وبمقدار ما تحمله من إيمان ستوجه أوالدها .

18

فاطمة  :وبذلك عندما توجه ُ
األم أوالدها الى أمور فاسدة فعلى األوالد عدم طاعتها  ,والعكس صحيح عندما

يكون توجيهها وأوامرها وفق تعاليم ديننا اإلسالمي فيجب على أوالدها طاعتها .

زه��راء  :في حالة تعرض الوطن الذي نعيش في كنفه الى الخطر ويستلزم األمر الدفاع عن أرض الوطن

وأعراض مواطنيه ومقدساته  ،ويبادر االبن المكلف الى قتال العدو وتحرير وطنه من دنس المحتلين الغرباء
ُ
واألم تمنع ابنها من ذلك فهل يجب
الذين يرتكبون أشنع الجرائم من القتل والتعذيب والتشريد والتنكيل ،

ً
عاقا لها ؟
عليه طاعتها ؟ وهل إذا لم يستمع الى منعها ُيعَ ّد

ً
عمرا يتحمل معه
العمة هدى  :الطاعة ليست موجودة مع وج��ود التكليف الشرعي عند االب��ن ومع بلوغه

مسؤولية في التكليف الشرعي  ،فمع وقوع الواجب العيني عليه  ,ال يستطيع أحد أن يوقف حركة الحفاظ

على عواطف ومشاعر ال تكون منطلقة من المسؤولية  ،وانما منطلقة من أهواء ومشاعر تؤدي الى عدم أداء
ً
مستندا الى أشياء موضوعية  ،وفي الوقت نفسه يبقى االبن
الواجب  ،فهنا الهوى لألم مرفوض اذا لم يكن
ُ
يعامل أمه بإحسان ورحمة ومودة .

وأما اذا كان الواجب في الدفاع عن الوطن غير محصور به فعليه المراعاة .

نرجس  :نسأله تعالى أن يمن على وطننا اإلسالمي باألمن واالستقرار ويسعى المسؤولون في السلطة الى
رقيه وتقديم أفضل الخدمات ألبنائه  ،فقد عانى هذا الشعب الصابر المجاهد معاناة
تطوير بلدنا والعمل على ّ

كبيرة وآن له أن ينعم بخيرات بالده ويعيش بسعادة وهناء .
ً
جميعا  :آمين رب العالمين .
البنات
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إعداد :ضياء العيداني
رسوم  :أحمد الخزعلي  /العراق

في قديم الزمان
كان الناس يعيشون في
ظلمات الجهل فكانوا يعبدون
ً
أصناما يصنعونها بأيديهم لذلك
أرسل هللا تعالى إليهم األنبياء
الواحد تلو اآلخر وكان من بينهم
نبيه إبراهيم الخليل  gأرسله
لمجموعة كانت تعبد
األصنام.

و
من األوائل
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ن
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م
ن
وا بدع
أصبحت ز
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و
م
ه
ج
ت
ه
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ر
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ة
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نت ا
والتي
رفيع
مرأة صالح
ة
ت
ق
ي
ة
ة .وق �د ك��ا
ن
�
ذا
ت
ت
أ
خ
خ
ي
ال
ر
ق
معين لنبي
وصبرت و
هللا
ش
ّ
�
إ
د
ب
�
ت
را
ه
�
ال
ي
ر
�
حال
مg
فلس
معه من باب
ل
ال
ى
طين وال�ش�
�ا
ح
م
را
و
ن
ال
�
و
ى
ال
ى
مصر
ف
كما أنها ل�
ي شبابها و
م
ق
ت
د
�
ر
ا
ز
خ
ق
ت
ب
ب
ر
ها
طفل
صب
ً هللا تعالى ب
ذل
ك
رت على ذل
فل
م
ك
ت
أ
ت
ي
ذ
م
ضا
ر
و
ب
ل
عينها بعين
هللا تعالى.

واصبحت عجوزا ب َّشرتها
ما بلغت من العمر كبرا
وعند
تغربت لذلك قال تعالى:
بأنها ستلد مولودا فاس
المالئكة
يب)
َ َ َ َ جو ٌز َو َه َذا َب ْع ِلي َ�ش ْي ًخا �إِ َّن َه َذا َل َ�ش ْي ٌء َع ِج ٌ
ع
ُ
ا
َ
ن
(قا َلتْ َيا َو ْيلَ َتى �أ�أ ِل ُد َو�أ
سارة ولدها إسحاق الذي
 )72وبالفعل أنجبت السيدة
(هود
يعقوب وقرت عين السيدة
زوج وأصبح له ابن اسماه
كبر وت
عم المؤمنة التي خففت
بولدها وحفيدها فكانت ن
سارة
عم األم لنبي هللا اسحاق.
عاناة نبينا ابراهيم  gون
م
لذلك فقد أك��رم هللا تعالى
هذه المرأة الصالحة الصابرة بأن رزقها
أن تكون زوجة للنبي إبراهيم الخليل
 gال���ذي ح� ّ
�ط��مَ أص��ن��امَ ق��وم��ه ،و
َ
فجعل
ال��ذي أرادوا ح��رق� ُ�ه بال ّنار
ً
هللا النا َر ب� ً
وسالما .كما أكرمها
�ردا
ب���أن ج��ع��ل��ه��ا أم ل��ن��ب��ي هللا اس��ح��اق
وجدة لنبي هللا يعقوب صلوات هللا
عليهم أجمعين.
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قصة  :مهند العاقوص /سوريا

رسوم  :كنانة محمد /سوريا

ع��ن��دم��ا ج����اءت العطلة
الصيفية  ،سجلت بنادي
ك���رة ق���دم  ،وق����ررت ان
اط��ل��ق ش��ع��ري ل��ي��ط��ول ،
وي��ص��ب��ح م��ث��ل ش��ع��ر الع��ب
عالمي شهير أحبه ....
وفعال ص��رت معروفا بقصة
ش��ع��ري ال��م��م��ي��زة  ،وم��ش��ه��ورا
باسلوب لعبي السريع والرائع
وع���ن���دم���ا ان���ق���ض���ت ال��ع��ط��ل��ة
الصيفية  ،ك��ن��ت ح��زي��ن��ا ألنني
سأقص شعري  ،ففي المدرسة ال
يسمحون بقصات الشعر الغريبة !
يومذاك  ،قالت لي جدتي « سنقص
شعرك ونضعه في كيس  ،ثم نضع
الكيس ف��ي ح��ف��رة  ،فياتي الطائر
ويحمل الشعر لمن يحتاجه »
فتساءلت في سري مستغربا
« ومن يحتاج للشعر؟»
وفعال فعلنا كما قالت جدتي  ،ثم رحنا
نتحضـر لبداية العام الدراسي ...
وف��ي أول ي��وم  ،ح��زن الجميع لغياب زميلنا
شادي  ،وقيل أنه مرض وخسر كل شعره بسبب
العالج !
ف��ي نهاية ال���دوام  ،كتبت رس��ال��ة على ورق��ة  ،ووضعتها
في الحفرة التي فيها كيس الشعر  ،كتبت في الرسالة :
« أيها الطائر ! ارجوك أعطي شعري لصديقي شادي »
قدمي طائر
في اليوم التالي  ،اختفى الشعر والرسالة من الحفرة  ،ورأيت آثار َ
في التراب ...
بعد أيام  ،حضر شادي الى المدرسة  ،وكان رأسه مزينا بشعر جميل  ،فلعبنا كرة القدم
فرحين ...
مع مرور السنوات  ،علمت إن قصة الشعر والطائر هي فقط حكاية من حكايات الجدات ،
لكنني منذ ذلك اليوم  ،أشعر إن قلبي عش فيه طائر طيب سيطير ذات يوم ليساعد كل
أطفال األرض ...
21
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إعداد  :زهير عاصم
رسم  :أحمد الخزعلي

إن عالم الحيوانات واسع وكبير جدا وفيه حيوانات منها ماهو
مألوف ومنها غريب لنا  ،لذا سنتعرف سويا عن بعض هذه الحيوانات
ونمتع اعيننا بجمالها وخلقتها التي خلقها اهلل سبحانه.

قـــــرد

الر َبّاح أو البابون
ُ
هل كنت تعلم؟
قردة البابون هي نوع كبير من القردة المعروفة بأنها صاخبة
وذكية وأحيانا مضحكة جدا ! وهو واحد من أكبر القرود في
العالم ،مع فكوك قوية وأسنان حادة.

وعلى عكس العديد من القرود ،ال يستطيع بابون استخدام ذيله لمساعدته
على تسلق األشجار!
تقضي هذه القرود وقتها على األرض ولكنها متسلقة جيدة لألشجار عند
إحساسها بالخطر .
ويعد
قرد الربّاح أو البابون من الممكن أن يصل طوله إلى  151سنتميتر ًا
ّ
الفهد مـن ألد أعداء هذا القرد.

22

وت���وج���د ف���ي م��ن��ط��ق��ة ال��ق��رن
األف��ري��ق��ي وأط�����راف ج��ن��وب
غرب شبه الجزيرة العربية ويبلغ وزن الذكور ( ) 17
كغم ووزن اإلناث (  ) 10كغم .
لإلناث وصغار البابونات معاطف بنية خفيفة
ورقيقة وللذكور شعر فضي على ظهورها وللذكور
كذلك كتلة ضخمة م��ن الشعر على أكتافها
وأعناقها.
أما البابونات الشقمة فهي أكبر أنواع قردة البابون في العالم
وتوجد في غابات السافانا وجبال جنوب أفريقيا لونها رمادي أو أسود

ويبلغ وزن ذكورها ( ) 40كغم  ,واإلناث أصغر حجم ًا
بكثير من الذكور تعرف بابونات الشقمة
ب��اس��م ال��ب��اب��ون��ات ذات ال��ذي��ل
الخنزيري.

حقيقة مدهشة :يستخدم البابون  30صو ًتا مختلفً ا
للتواصل مع بعضهم البعض ،بما في ذلك همهماتهم
وصراخهم.
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سيناريو :وسام القريني
رسوم :عمر شريف  /مصر

ماذا بك يا أبي
لماذا أنت منفعل؟

جارنا في أول
الشارع قطع

الطريق على الناس

ورمى أنقاض بيته،
مأساة حقيقية

وعند العصر

من معي في الخطة

ي جمعتكم من أجلها

الت

أنا معك

وماذا أفعل لك؟ أأخسر

ماال من أجل رفع األنقاض؟
هيا اذهب اذهب .

إنها المرة الثالثة التي يرمي فيها

األنقاض وال يهتم لما نتعب من أجله
عجيب أين ذهبت

األنقاض  ،هاهاها إنهم

مغفلون ينظفون الشارع
بدال عني هاهاهاها

24

وفي اليوم التالي
كيف عادت األنقاض إلى

داخل البيت  ،ال أستطيع

الدخول للدار  ،اللعنة سازيد
ً
عنادا بهم
من االنقاض

نفذوا الج
زء الثاني من الخطة
لقد
عاد لفعلته وسد الشارع عنا ً
دا

لقد خالفت القانون،
ارسلوا صور

األنقاض إلى

ماذا تفعل
هي أنت؟

وسوف تحاسب أنا
موظف البلدية

البلدية  ..ها ها
لن يحصل أي
شيء  ,فأنا ال
يهمني

أحسنتم يا

أصدقاء لقد
لقناه درسا
قاسيا

هاهاهاها لقد فاتني

منظر الرجل  ،عموما،
هداه هللا لفعل الخير
وسامحه

الحمد لله
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قصة :مهند العاقوس  /سوريا
رسوم  :سرى غزوان  /العراق

ُيحكى عن رجل غريب األطوار ،كان يذهب إلى الخياط  ،ويطلب منه تفصيل ثياب
بجيوب مثقوبة!

كان الخياط يستغرب ذلك  ،لكنه يفعل كما يريد الرجل الغريب ،وكان الرجل

الغريب يكتب همومه على أوراق  ،ويضعها في جيوبه المثقوبة ،فتتساقط منه كلما

مشى في القرية ،فيمشي خلفه األطفال ،يلتقطون تلك األوراق  ،فيقرؤونها ويضحكون
على هموم ذلك الرجل!

وحين استفسر منه أهل القرية عن سبب ما يفعله ،كان يقول لهم (أتخلص من
همومي بوضعها في جيب مثقوب ).

صار ذلك الرجل عرضة للسخرية من الجميع ،إلى أن جاء يوم ،طلب فيه السلطان
عماال يحرثون حقوله الكبيرة ،فتوافد العمال ومعهم ذلك الرجل الغريب . . .

وبينما كانوا يحرثون ،عثر أحد العمال على جرة ذهب ،فطمع بها كبير العمال ،وقال مهددا
(أعطي كال منكم قطعة ذهبية لكن إياكم أن يسمع الملك بخبر الجرة).

وضع كل عامل قطعة ذهبية في جيبه ،وأخذ كبير العمال باقي الذهب ،لكن السلطان
طلب تفتيش العمال في ذلك اليوم!

26

كانت وجوه العمال مليئة بالهم،

إال وجه ذلك الرجل الغريب

فقد كان سعيدا ،وحين استفسروا
منه مستغربين قال لهم
(سيفتشونني ولن يجدوا معي
ذهبا ،ألم أقل لكم ) أتخلص
من همومي بوضعها في جيب
مثقوب؟!»

عاد الرجل الغريب إلى بيته

مسرورا ،بينما تعرض العمال
وكبيرهم لعقوبة قاسية.

27
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سيناريو :كرار الخفاجي

رسوم :عباس صالح  /السودان

وداعًا عثمان
السالم عليكم
وعليكم السالم

غدا سنرحل إن
شاء هللا

إن فراقك صعب علينا ولكن

ذه أمور ال يمكننا التدخل بها

ه

بماذا تفكر
يا علي ؟

28

هل ه
ذا الخبر
الذي س
معته من
والدي
صحيح؟

إن شاء هللا
نبقى على تواصل
مستمر فيما بيننا

نعم صحيح سننتقل
الى محافظة أخرى
بسبب عمل والدي

بكل تأكيد لكن
ال ندعك تذهب
هكذا

أوال سنقوم نحن الثالثة بعمل تطوعي اآلن وهو
رفع هذه النفايات من األرض ونحث األطفال في
المتنزه على وضع األوساخ في حاوية النفايات

yes, Sir

أراك قد
اتقن
ت اإلنكليزية
,ههههه

بدأ الفرسان بآخر عمل لهم مع عثمان قبل رحيله

واألمر الثاني سنع ُد
لك يا عثمان حفلة

وداع

ههههههه

في منزلي ليالً

في منزل علي
ضل يا عثمان هذه

تف

هدية ب

سيطة لكي تتذكرني

هيا تبسموا
لنأخذ صورة
تذكارية قبل أن
يلتهم عثمان
الكيك

وأنا سأجلب
معي الكامرة
والكيك

ويلي لم أحضر لك
ً
شيئا لكنني جلبت
لك الكيك الذي تحبه
ووضعت اسمك عليه

سنشتاق لك يا
عثمان نتمنى لك
حياة سعيدة
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إعداد ورسوم :
سوسن محمد نور  /سوريا

السالم عليكم أصد
قائي في هذا العدد سنتعلم معا كيف نصنع تزيين
بطاقة بلف ال
ورق باستخدام مجموعة من أدوات القرطاسية هيا لنبدأ

األدوات المستخدمة
كرتون ملون – مسطرة – مقص – الصق – قلم

خطوات العمل
 – 1نقص من الكرتون األبيض
بطاقة مستطيلة الشكل و
نطويها من المنتصف

على الكرتون الملون

ط مستقيمة طولية
 – 2نرسم خطو
ها على شكل شرائط
صف سنتيمتر و نقص
بقياس ن

 – 3نضع الالصق على الشرائط
الملونة و نقوم بلفها بشكل دقيق

 – 4نلصق األشكال على البطاقة
على شكل أزهار ملونة و أوراق الورد
و باقة ورد باللون البني فقط  ،نلف
األطراف العلوية كما موضح بالشكل
 – 5نرسم خطوطًا داخل
البطاقة لكتابة عبارة عليها

 – 6هكذا نصل للشكل
النهائي لبطاقة تهنئة تستخدم
في أي مناسبة نهديها لصديق
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إعداد  :هديل فيصل
رسوم  :زاهد المرشدي

المقادير

الخبز الحلو بالبيض

 )1نصف كوب من السكر.
 )2نصف ملعقة صغيرة من الفانيال.
 )3كوبان من الطحين.
 )4ملعقتان كبيرتان من السمسم.
 )5نصف ملعقة كبيرة من الباكينغ
باودر.
 )6نصف كوب من الزيت النباتي.
 )7بيضتان متوسطتا الحجم.

طريقة التحضير
 )1نشعل الفرن على درجة حرارة 180
درجة مئوية.
 )2نفقس البيض في وعاء ونضيف
له الزيت والفانيال ونخفقه جيدًا .
 )3نضع السكر والباكينغ ب��اودر
والسمسم ونحرك المكونات.
 )4ننخل الطحين ونضيفه بالتدريج ونحرك المكونات مرة أخرى وبشكل جيد
إلى أن نحصل على عجينة متجانسة.
جيدا.
 )5نفرد العجينة في صينية وندخلها الفرن إلى أن تصبح حمراء وتنضج
ً
 )6نخرج الصينية من الفرن.

ً
جاهزا ،نضعه
اآلن أصبح الخبز الحلو
ً
ساخنا.
في طبق التقديم ونقدمه
مالحظة :
• يجب تشغيل الفرن قبل الخبز بعشر دقائق.
• يفضل ترك العجين مدة ساعة لترتاح.
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قصة :ضياء العيداني
رسوم  :زاهد المرشدي  /العراق

األفعال

لبيب :بعد أن أنهينا الكالم في العدد السابق
عن االسم سنتحدث في عددنا هذا عن الفعل
والفعل :كلمة تدل على حدث أو معنى في
زمن ُمعين إما في زمن الماضي أو الحاضر
أو المستقبل.
ومثال الحدث في الفعل
عندما أق��ول (ش��رب لبيب
العصير) نعرف أن لبيب
أنهى شرب عصيره.
ومعنى (في زمن معين):
أي أن ال���ح���دث  -ش��رب
مثال  -إما أنه قام
العصير
ً
ً
�رب)
به
سابقا فنقول (ش� َ
أو م��ا زال ي��ق��وم بالفعل
فنقول (يشرب).

وللتمييز بين الزمن الماضي والمضارع للفعل نضع حرف السين للفعل
فإذا كانت الكلمة مفهومة فهو فعل مضارع وإذا كانت غير مفهومة فهو
ماض؛ فنقول( :ركض  -سركض) كلمة غير مفهومة بينما عندما
ٍ
فعل
نقول (يركض  -سيركض) فإنها مفهومة فهو فعل مضارع.
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كل فعل
بقي لدينا نوع من األفعال وهو فعل األمر ،وفعل األمر :هو ّ
ً
شعرا أو يكتب
ُيراد به طلب القيام بفعل (حدث ما) كأن تطلب منه أن يقرأ
قصة أو أي عمل في (زمن المستقبل)؛ فعندما يطلب منك معلمك أن
اكتب
(اكتب) هي فعل أمر.
الدرس ،فكلمة
تكتب الدرس يقول:
ْ
ْ
َ

أفعاال
بقي أن نعرف بأن كان وأخواتها تسمى
ً
ناقصة مثل (ك��ان وأصبح وأضحى أمسى
وظل وبات وصار) .وفي زمن الماضي نقول
(كن).
(كان) وبالمضارع (يكون) وباألمر ْ

ماذا تعلمتم يا أصدقاء؟

الفعل يدل على حدث في زمن معين
�اض
وه��ذا ال��زم��ن على ثالثة أن���واع (م� ٍ
ومضارع وأم��ر) ف��إذا ك��ان معنى الفعل
ف��ي ال��زم��ن ال��م��اض��ي س��م��ي الفعل
�اض) وإذا في الزمن الحاضر سمي
(م� ٍ
(فعل م��ض��ارع) واذا ك��ان معنى الفعل
هو طلب شيء لم يفعله بالماضي وال
بالحاضر بل سيفعله سمي (فعل أمر).
ً
أفعاال تسمى
أيضا بأن هناك
وتعلمنا
ً
أفعاال ناقصة وهي (كان وأخواتها).
ً
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إعداد :ميثم البطران

رسوم  :زاهد المرشدي  /العراق

نافورة ماء بدون مضخة

األدوات :

الخطوات :

 -1باستخدام المقص نصنع ثقب ًا في منتصف
القنينة
تقريبا ندخل فيه القصبة ونجعل طرفها متجهه
لألعلى ن
سد ألفتحه حول القصبة بقطعه الصلصال حتى
ال يتسرب منها الماء .
 -2نمأل القنينة
بالماء الملون مع االنتباه أن يكون ارتفاع الماء
في ا
لقنينة أقل من ارتفاع الطرف الخارجي للقصبة .
-3نضع البالون المنفوخ عل فتحة القنينة .
ماذا يحصل ؟ إنها نافورة ماء ملون .
هل تعرفون السبب الذي أدى لخروج الماء
من القصبة ؟ انتظرونا في العدد القادم
لنتعرف على السبب.

 /1بالون
 /2قصبة شرب العصير
 /3قنينة بالستيك
 /4مقص
/5
قطعة صلصال (طين اصطناعي)
 /6أي ماده متوفرة لتلوين الماء
 /7طبق كبير لجمع
الماء الخارج من النافورة

التفسير العلمي لتجربة العدد السابق

ضيق حجم القنينة فتضغط على البالونات الصغيرة وتضغط
عندما ندفع البالون لألعلى ي
فيندفع خارجا عبر القصبة وعند شد البالون لألسفل يزيد الحجم
على الهواء الموجود داخلها
هواء من الخارج عبر القصبة ليمأل هذا الفراغ فتنتفخ البالونات
ويحدث فراغ يؤدى الندفاع ال
عمل الرئة حيث يمثل البالون الكبير عضلة الحجاب الحاجز
مره أخرى  .وهذه هي آلية
الرئتين من الهواء ثم تنزل لألسفل فتمأل الرئتين بالهواء
التي ترتفع لألعلى فتفرغ
جاب الحاجز في االرتفاع واالنخفاض فتستمر عمليه التنفس .
مره أخرى ويستمر الح
34

إعداد :كرار الخفاجي
رسوم  :زاهد المرشدي  /العراق

مرحبًا بكم أحبتي اليوم ستكون رحلتنا الى شمالنا الجميل وتحديدا
في محافظة نينوى والتي تشتهر باسم (أم الربيعين) وذلك العتدال
جوها في فصلي الربيع والخريف وتشابههما  ,وسنذهب معا
وعذوبة ّ
لزيارة مملكة الحضر وسيحدثنا المرشد السياحي عنها .
عراق وتحديدًا في السهل الشمال الغربي من
لكة عربايا هي من أقدم الممالك العربية في ال
مملكة الحضر أو مم
الحضر (مدينة الحضر ) إلى الجنوب الغربي من
غرب العراق وشرق سوريا حاليًا ،تمركزت مملكة
وادي الرافدين الذي هو
قرن الثالث الميالدي وحكمها أربعة ملوك استمر
مسافة ( )110كيلومترًا  ,ظهرت المملكة في ال
مدينة الموصل على
حكمهم قرابة المائة عام وهم:
• الملك ولجش ( 165 -158م)
• الملك سنطروق األول ( 190 -165م)
وهو أخو الملك ولجش .ولقب بـ(ملك
ال��ع��رب) بحسب م��ا أوض��ح��ت النقوش
القديمة في مباني الحضر .
عبد سميا ( 200 - 190م) وهو ابن سنطروق األول.
• الملك
سنطروق الثاني ( 241-200م) وهو ابن عبد سميا.
• الملك
في مدينة الحضر هو شكلها المستدير تقريبًا،
والجميل
بلغ قطرها ح��وال��ي الكيلومترين ويحيط بها
حيث ي

خندق عميق محكم الجانب كما
يحيطها س��ور مدعم بـ  163برجًا،
ويتكون ه��ذا ال��س��ور م��ن جدارين
ع���رض ك��ل منهما  3م و  2.5م
وبينهما مسافة  12م عند البوابة
الشمالية ،ويقع على أطرافها عدد من القالع  ,ولما لهذه
المملكة م��ن م��وق��ع جغرافي مهم ف��ي المنطقة فقد
اكتسبت أهمية تجارية وعسكرية ،فض ً
ال عن وفرة مياهها
العذبة وأراضيها الخصبة .

اتخذ ملوك ه��ذه المملكة ش��ع��ارًا لهم
هو الصقر ليمثل القوة والهيبة للمدينة.
و

الى هنا تنتهي رحلتنا في مملكة
الحضر ألتقيكم في العدد القادم مع
أبرز معالم حضارتنا العريقة إلى اللقاء .
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االسم  :سارة باسم عبود
العمر  12 :سنة
المحافظة  :كربالء المقدسة
الموهبة  :الرسم

ه��ي ص��غ��ي��ر ٌة ف��ي العمر
كبير ٌة في الفن  ...اتخذت
من أناملها متنفس لترسم
م��ا ي��دور ف��ي خيالها ...
ف���ج���اءت ب��ك��ل ع��زي��م��ة
وإص�����رار ل��ت��ش��ارك في
دورات الحسيني الصغير
لرعاية المواهب ...مجتهدة
وم��ث��اب��رة ع��ل��ى تطوير
خيالها وتقوية أناملها على
الرسم  ...فكانت النتيجة
مجموعة م��ن اللوحات
الجميلة والرائعة تدل على
جمال خيال صاحبها ...
فتكريمنا لها كان اختيار
إحدى لوحاتها ُلت َ
زين غالف
مجلتكم المحبوبة كدعم
معنوي لسارة وللموهوبين
على االستمرار في تطوير
مواهبهم اإلبداعية ...
إدارة مجلة الحسيني الصغير
36

شعر  :جليل خزعل
رسوم  :زاهد المرشدي  /العراق

داع
في َُح َّج ِة ال َو ِ
تماع
في أك َب ِر اج ِ
َ
قال َّ
أثور
بي َقولَ ُه ال َم ْ
الن ُّ
ضور
الح ْ
وأش َه َد ُ
َ
أمر اهلل
قال :بِ ِ

َم ْن ُك ُ
نت

َمواله

َبعدي َع ٌّلي َمواله

وال َم ْن واال ْه
يا َر ُّ
ب ِ
وعا ِد َم ْن عادا ْه
الح ُ
ديث َّ
الشهير
هذا َ

(ح ُ
ديث ال َغدير)
ُي ْدعى َ
ذكرا ُه في ُك ِّ
عام
ل
ِ
ٍ
َعي ٌد

َسعي ٌد َكبير
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إعداد  :لبيب السعدي

أي البالونات

قم األكبر اذا كان

صفر أو الوردي ؟

ون األزرق أو األ

ي ( )21هل هو البال

الثالثة يساو
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الثالثة يحمل الر

مجموع أرقامها

جواب العدد
السابق
البالون األصفر
يحمل الرقم ()11

إعداد  :حنان شاهين

عزيزي الحسيني الصغير
اشطب ح��روف األح��ادي��ث التالية ،ال���واردة عن
السالم) ،لتحصل على
�س� ّ�ي��دة ال� ّ�زه��راء (عليها ّ
ال� ّ
السر المؤلفة من سبعة حروف وهي اسم
كلمة ّ
من أسماء يوم القيامة.

"الجار ّ
ثم ال ّدار"
"إن كنت تعمل بما أمرناك وتنتهي عمّ ا
زجرناك عنه فأنت من شيعتنا وإال فال"
"جعل هللا اإليمان تطهيرًا لكم من
ّ
ً
ّ
تنزيها لكم عن الكبر،
والصالة
الشرك،
ّ
والزكاة تزكية لل ّنفس"

اخرج األحرف المتشابهة في هذه الكلمات الثالث
داخل المربع ( )1وقم بوضعها في الكلمات داخل
المربع ( )2التي تحتوي على نقص في الحروف .

جواب العدد السابق  :خير البشر

Mobile
Lion
milk

...o...n
Pe...p...e
......rr...r

1

2
Apple
Holiday
Bee
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من
تظر احمد
6
س
ن
وات
ال
ع
را
ق

كوثر عالء
 5سنوات
العراق

ابرا
هيم شحرور
٩
سنوات
لبنان

كوثر علي
 11سنة
العراق
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نور احمد
 8سنوات
العراق

علي سمير
 9سنوات
العراق

احمد السيد
 13سنة
لبنان

كرار حيدر
 9سنوات
العراق

شمس الضحى فالح
 12سنة
العراق

فاطمه مصطفى
 1سنة
لبنان

حال هادي
 4سنوات
لبنان

فاطمة حسن
 9سنوات
العراق

ضا باسم
ر
سنوات
8
العراق

ى ضيا
رتض
م سنوات
5
لبنان

علي الهادي نحال
 10سنوات
لبنان

لي رضا
ع
 12سنة
العراق

مسك محمد رضا/العمر  9سنوات  /كربالء
لقد تحسن مستوى الخط ل��دي وتعلمت
رس��م الكلمات بطريقة الخط الكوفي ,
وأشكر القائمين على هذه الدورات .

آية حذيفة حسين  11 /سنة  /كربالء
لقد تطورت كثيرا من خالل مشاركتي في دورة
الرسم واستفدت من ال��دروس التي أعطاها لنا
المدرب والخاصة بكيفية تطوير خيالنا في الرسم
وأيضا طريقة رسم األشياء من خالل األشكال
الهندسية البسيطة

علي ضياء ناجي  /العمر  13سنة  /كربالء
لقد تعلمت الكثير عن الممثل المسرحي من خالل
دورة المسرح وأيضا أصبحت لدي القدرة للوقوف
أمام الجمهور و أضافت لي الدورة كيفية قراءة
النصوص المسرحية وحفظها وكيفية التعامل
مع الموسيقى واإلضاءة المسرحية وان شاء اهلل
سأشارك في أعمال مسرحية من انتاج قسم
الطفولة في العتبة الحسينية المقدسة .

آيليا ماجد الخياط  /العمر  10سنوات /كربالء
ساعدتني ه��ذه ال���دورة بتطوير موهبتي
بفن الخط وق��د استفدت كثيرًا حيث في
نهاية ال��دورة كانت لدي اكثر من  4لوحات
مخطوطة  ,شكرا لقسم الطفولة على
رعايتهم للمواهب

أحمد ليث جبار  /العمر  11سنة  /كربالء
هذه ال��دورة الثالثة التي اشترك بها وبفضل
اهلل والقائمين على ال��دورات ارتفع مستواي
ف��ي مجال ال��رس��م حيث م��ن خ�لال ال��دورة
استطعت أن أرسم خمس لوحات فنية نالت
إعجاب المحاضرين وأيضا المشاركين

بنين سعد حميد  /العمر  12سنة  /كربالء
لقد أضافت لي دورة األعمال اليدوية الكثير من
األفكار التي من السهل عملها وتوفر مكوناتها
وقد شاركت مع زميالتي بإكمال أربعة أعمال
وهي عبارة عن منزل وعلبة أق�لام من األق��راص
الليزرية وبعض نشرات الجدران شكرا لمدربة الدورة
التي أعطتني األفكار الجميلة في تطوير موهبتي.
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تقرير  :ضياء العيداني

تصوير  :أحمد مصطفى

ضمن نشاطات
ق��س��م رع���اي���ة وت��ن��م��ي��ة
الطفولة ال��ت��اب��ع للعتبة الحسينية
المقدسة أق��ام القسم دورة الحسيني
الصغير لرعاية المواهب في مجال الرسم
وال��خ��ط وال��زخ��رف��ة والتمثيل المسرحي

واألع��م��ال اليدوية والتي اقيمت بتاريخ
ً
يوما
 2018 / 7 /21واستمرت لمدة 12

بمشاركة اكثر من  200مشارك من مختلف

الجنسين .
وقال رئيس قسم رعاية وتنمية الطفولة
األستاذ محمد الحسناوي ’’ إن هذا النشاط
ي��ق��ام ب��ش��ك��ل س��ن��وي ي��ه��دف ال���ى إب���راز
المواهب الموجودة لدى األطفال والعمل
على صقلها وتطويرها واالستفادة منها
من خالل نتاجاتهم التي سيتم عرضها في
الفعاليات واألنشطة التي يقيمها القسم
إضافة الى الفائدة اإليجابية التي تعود
على األطفال باستخدام مواهبهم في
خدمة اآلخرين ’’
وأضاف الحسناوي ’’ان جميع الدورات التي
يقيمها قسمنا تكون مجانية مع توفير كل
المستلزمات المطلوبة للمشارك في
الدورة ’’.
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ممثلون وممثالت

متحمسون للتمثيل المسرحي
هذا ما تحدث به لنا أحد مدربي
ال����دورة ال��ف��ن��ان أح��م��د ال��ص��ف��ار ’’لقد
ً
ً
ممتعا مع تعليم ()30
وقتا
قضينا
ً
مشاركا شملت األعمار ( )12 - 7من
ك�لا الجنسين ممن لديهم موهبة
بالتمثيل ب��ص��ق��ل م��وه��ب��ت��ه وممن
لديهم رغبة بالتمثيل وموهبة ولكن
لم يمتلك آلياتها فكان هذا دورنا بأن
أعطيناهم أدوات المسرح النظرية مع
تطبيقاتها العملية .
وأض��اف :إن ال��دورة لم تقتصر على
تعليمهم التمثيل المسرحي فقط
إن��م��ا ك��ان��ت م��ت��ن��وع��ة ب��ت��ن��وع أدوات
المسرح م��ن تمثيل وتأليف وإخ��راج
وديكور وإضاءة وأزياء ..
الصفار بأن الدورة أسهمت
ّ
وبين لنا
ّ
ب��ش��ك��ل ك��ب��ي��ر ف���ي ت��ق��وي��ة شخصية
األطفال وبنائها خاصة ممن يعانون
من الخجل المفرط وذل��ك من خالل
تشجيعه ب��ال��وق��وف أم���ام الجمهور
والتصرف بعفوية دون خجل سلبي’’.

لوحات فنية كانت حصيلة تخرج المشاركين بدورة الرسم
وع���ن دورة ت��ع��ل��م ال��رس��م
��م���درب ال��رس��ام
ح��دث��ن� ً�ا ال� ُ
أح��م��د ال��خ��زع��ل��ي ’’ ه��ذه
ال�����دورة ال��خ��ام��س��ة على
ال��ت��وال��ي ال��ت��ي أش���ارك
ف��ي��ه��ا م����ع ق���س���م رع���اي���ة
وتنمية الطفولة وقد الحظت
ً
����دادا م��ن األط��ف��ال
إن ه��ن��اك أع�
ً
عاما بعد عام ونجدهم بمستوى
استمروا بمشاركتهم معنا
أكبر في الرسم كما أنني بكل دورة افتخر بنهايتها وأنا أرى

األطفال يتقنون أساسيات الرسم والتلوين وتناسق األلوان
الصحيح ’’.
قائال ’’ بدأت منهاج
أما المدرب الرسام زاهد المرشدي فحدثنا
ً
الدورة بتعليم األطفال رسم األشكال البسيطة والسهلة لكي
تتناسب مع ما لدينا من أعمار صغيرة ثم متوسطة واالرتقاء
إلى مستوى يتناسب مع المواهب الجيدة التي تتفاعل مع
تلك األفكار ،كما عملت على توسعة الخيال لألطفال وطرح
تنافس بين المبدعين ع��ن طريق اختيار رس��وم م��ن قبلي
ورسمها من قبل الرسامين الجيدين  ،وكانت رسوماتي
أكثرها في تعليم رسم الحيوانات ألنها قريبة إلى نفوسهم’’.

(الله) لفظ الجاللة كان أساس دورة تعلم الخط والزخرفة
ً
بعيدا
ول��م يكن تعليم ال��خ��ط وال��زخ��رف��ة
ع��ن رغ��ب��ة األط���ف���ال وإع��ج��اب��ه��م بخطهم
وزخرفتهم فقد حدثنا األستاذ حسن عطية
’’ كانت الرغبة كبيرة م��ن قبل األطفال
لتحسين خطوطهم وأيضا لتعلم باقي
أن���واع ال��خ��ط��وط وق��د ب���دأت معهم بخط
وزخرفة اسم لفظ الجاللة (الله) لكي تكون
فاتحة خير لهم بتعلم الخط وبالفعل ظهر

ل��دي مجموعة جيدة م��ن التالميذ الذين
سيكون لهم مستقبل رائ���ع ف��ي مجال
الخط والزخرفة ’’ .
ً
مضيفا لقد ت��درب المشاركون على أكثر
من نوع من الخط كخط الرقعة وخط الثلث
والخط الكوفي والرسم بالمسطرة وكذلك
ال��زخ��ارف الجميلة وق��د ت��ج��اوب األطفال
بشكل ملفت للنظر مع هذه الفنون .

ورود وبيوت وأساور وغيرها زَ ّينت معرض دورة األعمال اليدوية

ً
كثيرا من هذه الدورة ومن بينهم المشارك
بأنهم استفادوا
محمد باقر طالب «ه��ذه السنة األول��ى التي أش��ارك فيها
تعلمت فيها رس��م األش��ك��ال الهندسية والحيوانات،وقد
ً
ً
كبيرا في رسمي باتخاذ الخطوات الصحيحة
تطورا
الحظت
للرسم التي تعلمتها هنا ،وكذلك تعلمت طرائق التلوين
ً
أيضا ،وتناسق األلوان ومزجها.
الصحيحة

ول�لأع��م��ال ال��ي��دوي��ة أث��ر
ك���ذل���ك ف����ي ن��ف��وس
األط�����ف�����ال وخ���اص���ة
البنات منهم فتعلموا
خ��ل��ال ه�����ذه ال������دورة
عمل أشياء جميلة من
أدوات بسيطة يمكن
استخدامها للزينة ولم تأخذ وفي نهاية ال��دورة تم توزيع مجموعة من شهادات التخرج
ً
ً
كبيرا من األطفال وال للمشاركين باإلضافة الى مجموعة من الهدايا
مجهودا
تكلفة بل هي فن عندما يتقنه األطفال في كيفية استخدام ومن الجدير بالذكر إن هذه الدورة الخامسة التي يقيمها قسم
األش��ي��اء بشكل صحيح س��وف يبدعون فيه بحسب تعبير رعاية وتنمية الطفولة التابع للعتبة الحسينية المقدسة في
العطلة الصيفية من كل عام بتواجد كادر مختص وبمشاركة
المدربة خنساء محمد المشرفة على الدورة
وبعد اللقاء بمجموعة من المتمرنين في الرسم أخبرونا العشرات من األطفال من أعمار ( )12 - 6سنة.
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