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الن�صيحة من اأخالق الكرام

اعداد : لبيب السعدي
رسوم: أحمد الخزعلي / العراق

يحكى أن أبا ذر قام عند الكعبة فقال : انا جندب بن سكن , فاكتنفه الناس , فقال : لو أن أحدكم 
أراد سفرًا ال تخذ فيه من الزاد ما يصلحه , فسفر يوم القيامة أما تريدون فيه ما يصلحكم , فقام اليه 

رجل فقال له : أرشدنا. 
فرد عيه : صم يومًا شديد الحر للنشور , وحج حجة لعظائم األمور , وصلِّ ركعتين في سواد الليل 
, أو صدقة منك على مسكين لعلك  , كلمة خير تقولها وكلمة شر تسكت عنها  لوحشة القبور 
, ودرهمًا  الدنيا درهمين درهمًا أنفقته على عيالك  , اجعل  تنجو بها يا مستكين من يوم عسير 
قدمته آلخرتك , والثالث يضر وال ينفع فال ترده , اجعل الدنيا كلمتين : كلمة في طلب الحالل , وكلمة 

لآلخرة , والثالثة تضر وال تنفع ال تردها , ثم قال قتلني هم يوم ال ادركه .
وروي عن رسول اهلل s أنه قال : ) ان اعظم الناس منزلة عند اهلل يوم القيامة أمشاهم في أرضه 

بالنصيحة لخلقه ( .
وروي عن أمير المؤمنين اإلمام علي g أنه قال : ال خير في قوم ليس بناصحين وال يحبون الناصحين .



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

السالم عليكم أصدقائي األعزاء مبارك علينا وعليكم حلول شهر الطاعة والمغفرة 
الواجبة  األم��ور  الفضيل، من  الشهر  وقيامكم في هذا  تقبل هللا صيامكم  والرحمة 
علينا أحبتي في شهر هللا هي مساعدة المحتاجين والفقراء , فالله سبحانه وتعالى 
بها  ونهنأ  نعيش  لكي  الحياة  هذه  في  الحال  وحسن  والعافية  بالصحة  علينا  أنعم 
ولكن من واجبنا هو مساعدة من يحتاج إلينا في هذه الحياة , لنستغل هذه األيام 
المباركة بمساعدتهم ومد يد العون لهم لكي ال ييأسوا من الحياة ويكونوا سعداء بها, 
والمساعدة هنا ليس فقط بالمال او الطعام فهنالك المساعدة المعنوية وهي أقوى 
العزم واإلص��رار على مواجهة صعاب الحياة  المال والطعام ألنها تبث بروحهم  من 

وتجعلهم سعداء , قدرنا هللا وإياكم على مساعدة المحتاجين وقبولها عنده ..
 إنه سميٌع مجيب .



وعليكم السالم اهال بك 
مرة ثانية في مدرستنا

السالم عليكم
زار نقيب رياض محبوبًا 
واصدقاءه في المدرسة 

هذه أول 
واحدة 

هل قرأتم قليال عن 
عالمات المرور ؟

نعم وقد جهزنا بعض 
من العالمات نريدك 

ان تشرحها لنا 

هذه العالمة تندرج ضمن 
عالمات المنع وتشير الى عدم 

تخطي السيارة التي امامنا 
وتوجد في مناطق محددة .

عالمات المرور

سيناريو: كرار الخفاجي
رسوم: غزال محمد / العراق
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وهذه التي تحمل 
صورة بقرة ؟

وهذه العالمة هل 
تشير الى التوجه 

الى اليسار ؟
نعم , وهي من 
عالمات اإلجبار 

هذه العالمة أراها 
كثيرا في الشارع

وهي من عالمات 
اإلرشاد تنبهنا على وجود 
مطب أمامنا في الشارع

هنالك نداء عاجل عن 
وقوع حادث سير انا 

اعتذر منكم سنكمل الحقًا 
هذا واجبك , وسنحضر معك في المرة 
القادمة لكي تعرفنا على هذه النداءات 

انها إحدى عالمات الخطر 
والتي تشير الى عبور الحيوانات 
األليفة من خالل الشارع وتوجد 

هذه اإلشارة عادًة في الريف 
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قصة : إمامة اللواتي / سلطنة عمان
رسوم : كنانة محمد  / سوريا 

في  تنتشر  كانت  التي  العطارين  أس��واق  في 
روائ��ح  اختلطت  ما  كثيرا   ، القديمة  المدن 
من  فينتج  معا،  وال��ب��ه��ارات  والبخور  العطور 
روائ��ح  كلها  المتنوعة  ال��روائ��ح  ه��ذه  اختالط 
سحريةخاصة تجذب المارة إليها ليتوقفوا فيها 

طويال. إال أن في صباح أحد األيام مّر رجٌل من الجوار بسوق 
وعيه  الرجل  فقد  حتى  قصيرة  فترة  إال  وما هي   ، العطارين 

وسقط على األرض!
تجمع الناس حوله وهم يحاولون إنقاذه ، فقام أحدهم يدّلك 
صدره، وآخر جلب من دكانه ماء الورد المنعش ليرشه عليه 
لعله يستفيق ، ولكن يا للعجب كلما شم الرجل ماء الورد 
أو شم عطر العنبر زاد اعياًء. وفكر أحدهم بالبخور فأخذ يخلط 
بخور العود بالسكر فلم يفده ذلك ، وأسرع أحدهم بتخفيف 

في  بالحّر  شعر  الرجل  لعل  عنه  مالبسه 
هذا اليوم المشمس وفقد الوعي من قلة 

الماء.
ث��م ه���رع أح���د ال��ع��ط��اري��ن ف��ي ال��س��وق 
وتحسس نبض الرجل واستمع إلى دقات 

قلبه لعله يكتشف ما به من المرض ، ثم 
قال للناس الذين تجمعوا حوله: سأشم فمه 

لعلني اكتشف ماذا أكل هذا الرجل، لربما فقد وعيه بعد أن تناول شيئا من الطعام. ولكن لم 
يتوصلوا إلى نتيجة ، وسرعان ما أرسلوا أحد الصبية ليبلغ أهله أنه سقط بال وعي في وسط السوق. 
وفجأة ظهر رجٌل بين الصفوف وجاء مسرعا إلى المكان الذي تجمع فيه الناس ، وحينها قال بثقة: 
ال تقلقوا هذا أخي وأعتقد أني أعلم ما به ، ثم اختفى الرجل الذي بدت عليه عالمات الذكاء 
والمهارة وظهر بعد قليل وهو يحمل معه شيئا من بعر الماشية أي روث الحيوانات وفضالتها، قرب 
األخ ما معه من أنف أخيه وهو يقول: أنا أعلم سبب تعب أخي المسكين ، فإذا عرفنا أسباب الداء 

أي المرض، يصبح العالج واضحا والدواء ممكنا. 
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وما هي إال دقائق حتى 
بدأ الرجل المريض يستعيد 

فأكمل  الناس،  دهشة  وس��ط  وعيه 
أخوه قائال: هذا المسكين يقضي كل وقته 

القاذورات  من  واألزق��ة  الشوارع  تنظيف  في 
الكريهة حتى الليل، وفي الصباح يطلب رزقه في 
المختلفة  الحيوانات  جلود  حيث  الدباغة  أسواق 
عروقه  تعودت  فقد  ويالألسف  القوية.  وروائحها 
ومخه على الرائحة الكريهة، وحين مّر اليوم بسوق 
العطارين لم يتحمل جمال الروائح هنا وفقد وعيه، 
ولذلك ال يجدي معه عالج عطر العنبر وماء الورد 

وكان البد له أن يشم ما تعود عليه كل يوم !
استعاد الرجل وعيه وهو يقول ببطء: كان علّي أن 
السيئة  الروائح  من  التخلص  على  جسمي  أع��ّود 
ليلة  كل  ال��رزق  وطلب  عملي  من  انتهي  حين 
ال��روح  ولكن  ب��أس،  الشريف  عملي  ف��ي  فليس 
والجسد تحتاجان بدورهما إلى التعلق باألشياء 
الجميلة كاستنشاق الروائح الطيبة والعطرة 

بين الحين واآلخر.
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ذه���ب ح��س��ي��ن م���ع ع��ائ��ل��ت��ه ل���زي���ارة عمهم 
المريض قاسم وبعد أن سلموا على عمهم 
للعب  خرج حسين وحسان  عليه,  واطمأنوا 
مع ابن عمهم سعيد فأخرج لهم مجموعته 

من األلعاب وبدأوا باللعب.

أما حسان فبدأ يبحث عن لعبة ليلعب بها وبينما هو يبحث وإذا به يجد مشطا فقام بنتل احد 
أسنان المشط فسمع صوتا يصدر منه, وكرر األمر مرة ثانية وقرب المشط إلى أذنه فسمع الصوت 

واضحا ثم قام بوضع المشط على الطاولة ونتل سن المشط فأنتبه له حسين و سعيد 

ه���ل   : ح����س����ان 
سمعتم الصوت ؟

اج�����ل   : ح���س���ي���ن 
سمعناه بوضوح

ل���ك���ن   : ح����س����ان 
خافتا  ك���ان  ال��ص��وت 
جدا وعندما وضعته 
ع��ل��ى ال��ط��اول��ة ص��ار 
عاليا .... يا ترى لماذا؟

اعداد : ميثم البطران     رسوم : أحمد خليل / العراق

كيف نكبر الصوت ؟
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سعيد : ألن سن المشط صغير وما يحركه من الهواء عندما يهتز قليل أما عندما وضعته 
على الطاولة فان حجم الجسم المهتز أصبح اكبر ألن االهتزاز انتقل من المشط إلى الطاولة 

فأصبح الهواء المتحرك نتيجة اهتزاز الطاولة أكثر وبهذا يكون الصوت أعلى وأوضح 

حسان : لم افهم جيدا!
حسين : دعني أوضح لك المسالة بتجربة بسيطة

الكؤوس و قام بوضع  قام حسين بجلب مجموعة من 
الماء فيها بشكل متفاوت وأعطى لحسان قلم رصاص 

حسين : انقر على الكؤوس واحدا تلو اآلخر يا أخي 
حسان : إنهم يصدرون أصواتًا متفاوتة في القوة

كمية  على  يحتوي  ال��ذي  فالكأس  أج��ل   : حسين 
الماء تكون فيه المساحة المهتزة أكبر  قليلة من 
من الكأس الممتلئ وكلما كانت المساحة المهتزة 

أكبر كلما عال الصوت وكبر وأصبح واضحًا
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في ليلٍة من ليالي الشتاء الباردة، اجتمعِت العائلة حول المدفأة، 
بحكاياتها  تسّليهم  كانت  طالما  التي  جّدتهم  إلى  األوالد  ولجأ 
وهي   ، الكلمات  ببعض  تتمتم  فوجدوها  والمسلية.  الممتعة 
تدير سبحتها بيديها. فجلسوا ينتظرونها بفارغ الصبر حتى ُتنهي 

كالمها .
جّدتهم،  بشفاه  تحّدق  األوالد  وعيون  ثقيلة،  الدقائق  م��ّرت 

محاولين معرفة ما تقول.
نحوهم،  ببصرها  وجالت  تبّسمت  ثّم   ، تسبيحها  الجّدة  أنهت 

وقالت: »ال شّك أنّكم تريدون سماع حكاية جديدة؟«.
فهتف األوالد جميًعا: »نعم، نعم، يا جدة«.

ا ، وفيها الكثير  تنّهدت الجدة وقالت: »حكايتنا اليوم مفيدة جدًّ
من األجر والّثواب ألنّها تتكّلم عن موالتنا فاطمة الّزهراء عليها 
 ،  s رس��ول اهلل  لها  أهداها  ال��ذي  الّتسبيح  ، وعن  السالم 

وأصبح ُيعرف ب� )تسبيح الّزهراء(«.
جواد: »نعم يا جّدة ، فقد تحّمسنا كثيًرا لمعرفة قّصة هذه الهدية«.
 ، مبكرة  سّن  في   h الّزهراء  فاطمة  الّسّيدة  »تزّوجت  الجّدة: 
وأنجبت أوالدها الحسن والحسين وزينب سالم اهلل عليهم، 

أنّها  كما   ، رعاية  أفضل  وترعاهم  بهم  تهتّم  فكانت 
 ، تكنس   ، تطبخ  البيت:  أعمال  بكّل  تقوم  كانت 
نساء  تعليمها  إل��ى  باإلضافة  ال��ّن��ار..  وتوقد  تطحن 

قصة : حنان شاهين / لبنان 
رسوم: أحمد الخزعلي / العراق
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المسلمين أحكام الّدين. حتى أصابها من كّل هذا الّتعب واإلرهاق.
فقررت أن تذهب إلى أبيها النبي s وتطلب منه أن يبعث معها َمن يعينها في أعمال البيت«.

رقية: »وهل أعطاها الرسول s خادًما؟«.
الجّدة: »كال، فقد قال لعلّي وفاطمة c : أفال أعلمكما ما هو خير لكما من الخادم؟. فقاال: نعم. فقال: 

كّبرا أربًعا وثالثين مّرة ، وسّبحا ثالًثا وثالثين مّرة ، وحّمدا ثالًثا وثالثين مّرة ، فهو خير لكما«.
ساجد: »وما كانت رّدة فعل موالتنا الّزهراء h؟«.

الجّدة: »فرحت الّسّيدة فاطمة h كثيًرا بهذه الهدّية ، ولزمت الّتسبيح هذا ، فكانت ال تفارق شفتيها. 
حتى صارت ُسّنة جارية إلى يومنا هذا «.

جواد: »وكيف كانت ُسبحة الّزهراء h؟«.
الجّدة: »في البداية كانت ُسبحتها من خيِط صوٍف مفّتل، 
ُقتل  ولما   ، بيديها  تديرها  الّتكبيرات  عدد  عليه  معقود 
قبره  طين  من  عِملت   E المّطلب  عبد  بن  حمزة 

ُسبحة ُتسّبح بها بعد كّل صالة.«
ُرقية: »وهل لهذا الّتسبيح أجٌر وثواب؟«.

الجّدة: »إّن لهذا الّتسبيح أسرارًا وآثارًا ، فهو يوجب لإلنسان الّسعادة وُحسن العاقبة ، وغفران الذنوب ، 
ويطرد عنه الّشيطان ، والشفاء من األمراض«.

ساجد: »إًذا اآلن عرفنا ما كنِت تقولين في تمتمتِك، فما أجملها من قّصة! وما أعظمها من هدية!«.
ثّم هتف األوالد جميًعا: »اللهم صِل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والّسر المستودع فيها«.
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على مهلك يا 
خالة ، سنساعدك 

أنظر يا 
حسين تلك 
المرأة لقد 
أغمي عليها

شكرا لك يا بني ، عذرا 
فأنا وحيدة وصائمة 

وخرجت للسوق

أال يوجد 
احد يرعاك

كال فأوالدي 
يسكنون في 

مناطق بعيدة وال 
يأتون إال قليال

ال تقل مثل هذا 
الكالم ، اصبر 

فأنت صائم

انا عطش جدا 
أرجوكم ال أستطيع

سيناريو: وسام القريني
رسوم: عمر شريف / مصر
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من نظرتك هذه 
أعتقد إنك تريد 

مساعدتها

نعم ومن اليوم

وبعدها

وفي اليوم التالي

المرأة الحمد لله وشكرا لك على 
هذه الفعال في شهر رمضان 
المبارك وفقك هللا لكل خير

تفضلي يا خالة هذا إفطار 

اليوم والسحور أيضا

هذا الطعام لإلفطار 
لماذا كل يوم والسحور ، تفضلي يا خالة

يأتيني الطعام ، 
البد من إنه انت 
من فعل ذلك يا 

بني

قولي الحمد 
لله يا خالة 
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وحسب  بمكة    محمد  نبينا  ول���د 
اليوم  ف��ي  اإلم��ام��ي��ة   وع��ن��د  المشهور 
السابع عشر من شهر ربيع األول قبل 
ويرى   ، سنة  بأربعين  النبوية  البعثة 
الثاني عشر  انه ولد في يوم  آخ��رون 
منه ابوه , هو عبد هللا وجده هو عبد 
بن   ، الحمد  شيبة  المسمى  المطلب 
هاشم أمه آمنة بنت وهب ، ومرضعته 
حليمة السعدية ، وقد كفله جده عبد 
ال��م��ط��ل��ب ألن���ه ك���ان ي��ت��ي��م��ًا ق��د توفي 
الثامنة من  وال��ده عبد هللا في السنة 
عمره  توفي جده عبد المطلب بعد 
ابا طالب رحمه هللا  أن أختار له )عمه( 

ليكفله من بعده .
حوراء : لقد قام ابو طالب  برعايته 
يكرمه  وك���ان  أح��س��ن وج��ه   على 
بيده  وينصره   ، ال��ح��ب  غ��اي��ة  ويحبه 

 سيرة نبينا األكرم محمد

ولسانه طول حياته ، وقد اصطحبه معه في رحلته إلى الشام .
اشتغل  في رعي األغنام وعندما بلغ الخامسة والعشرين من عمره سافر سفره الثاني إلى  ريحانه : 

الشام في تجارة لخديجة  وربح في تجارته اضعاف ما كان يربحه غيره .
رقية : لقد كانت خديجة  من خيرة نساء قريش شرفًا ، وأكثرهن ماالً ، واحسنهن جماالً ، وكانت تدعى 

قصة : سعد الدين البناء           رسوم: أحمد الخزعلي / العراق
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لها  ، وبذلو  ، وقد خطبها عظماء قريش  )سيدة قريش(  لها  ، ويقال  )الطاهرة(  ب�  الجاهلية  في 
االموال إال انها رفضتهم جميعًا 

واختارته  ، لما عرفت عنه من مكارم األخالق ، شرف النفس ، والصفات العالية ، فذهب ابو 

، وجماعة  بيته  أهل  طالب في 
بن  َعمرو  عمها  ال��ى  قريش  من 
أس���د ، ألن أب��اه��ا ق��د ق��ت��ل قبل 

ذلك في أحد الحروب.
ب��ن��اء  ع���ن���د اع��������ادة  ف���اط���م���ة : 
قبيلة تجمع  ب��دأت كل   ، الكعبة 
بلغ  ولما   ، ح��ده  على  ال��ح��ج��ارة 
األس��ود  الحجر  موضع  البنيان 
اختصموا، كل قبيلة تريد هي ان 
موضعه،  الى  رفعه  شرف  تنال 
الى  بهم  االم���ر  ي���ؤدي  ان  وك���اد 
الحكماء  اح��د  ف��أش��ار  ال��س��ي��ف، 
اول داخل عليهم،  بان يحكموا 
فلما  دخ��ل،  م��ن  اول    فكان 
رأوه قالوا: هذا األمين رضينا به 

حكما، هذا محمد .
بسط  ازاره ثم اخذ  زينب : 

فلما  ففعلوا،  ارفعوه جميعا،  ثم  الثوب  بطرف من  قبيلة  كل  لتأخذ  قال:  ثم  بيده  فيه  الحجر فوضعه 
وصلوا الى محاذاة موقعه وضعه النبي  في مكانه .

العمه هدى: نكتفي بهذا القدر، وندعو العلي القدير ان يوفق الجميع للسير على نهج نبينا االكرم محمد 
 واالئمة االطهار عليهم السالم ببركة الصالة على محمد وآل محمد .
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هيا نتعلم الّلغة اإلنكليزية 
Let's learn English

إعداد: كرار الخفاجي        رسوم :أحمد الخزعلي / العراق

بعض  م��ع��ًا  سنتعلم  أص��دق��ائ��ي  م��رح��ب��ًا 
في  ت��داواًل  األكثر  والمصطلحات  الكلمات 
مجال الرياضة  وذلك من خالل هذا التمرين.

في هذه اللوحة توجد أرقام مؤشرة على 
وضع  باستطاعتكم  ه��ل  األش��ي��اء  بعض 

الرقم الصحيح امام الكلمة الصحيحة ؟ Football
Player
Basketball
Volleyball
boxing
Tennis racket  
Runner
football stadium
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 سيارة
 حافلة
 قطار
 طائرة

 دراجة نارية
 دراجة هوائية

 سفينة

Car
Bus
Train
Plane
Motorcycle
bicycle
ship

1
2
3
4
5
6
7

جواب العدد السابق
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شعر :حسين عطية
رسوم : زاهد المرشدي / العراق

ص���اح���ب���ي س����م����ي����ٌر     : ق�������ال 
م�����������������������اذا    يق������وُل   شيُخنا         
يق����������������������وُل     ش�������������������هٌر    خيُره          
والي���������������وُم     ت������������سبيٌح    ب������������ه          
دع�����ن�����ا   أخ�������������������ي   ن��ص��وُم��ه          
األذى           ك�������لِّ   ع����ن  ف����ال����ص����وُم 
فق����������������ْم     مع�������ي    مغ�����������ادًرا        
������ِذَي        َش����ْه����ُر َرَم�����َض�����اَن الَّ ف������ ) 
�����َن�����اٍت   ُش����ّرع����ْت        م��������ن     َب�����يِّ
فيه��������������ا  مس�����������اراُت     الت��������قى        

 185  : ال����ب����ق����رة    )  2  -  1  (

ق�����ْم   واس���ت���م���ْع    ي���ا ح��ّس��اْن                          
ع����ن ش���ه���ِر ع���ط���ِف ال���رح���م���ْن  
في���������������ه   تص�������������حُّ      األب�������داْن   
فيم�������������ا    ي��������������زيُد  اإلحس������اْن 
ك�������������ي    نست�����زيَد    اإليم��������������اْن
مم������������������ا     يض��������رُّ      اإلنس���������اْن
ك��������������لَّ    دروِب    العصي�����������اْن

ُأن���������������ِزَل       ِفي���������ِه       اْلُق��������������ْرآُن ( )1(                
��َن    اْل��ُه��َدى    َواْلُفْرَقاِن( )2( ) مِّ

شّع�����������������ْت     بن��������وِر     التبي�����������اْن
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وعالمة خطأ في مربع التصرف الخاطئ. ضع عالمة صح في مربع التصرف الصحيح

فكرة : كرار عبد عودة      رسوم: عباس صالح / السودان

شعر :حسين عطية
رسوم : زاهد المرشدي / العراق
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جاء عباس زاهر من حقول البطاطا في شيرخان كبه حامال بين يديه أخاه الصغير وخلفه أزيز الرصاص 
المنهمر ، هرب عباس مع أهله من الموصل نحو األمان في كربالء عند دخول عصابات داعش إليها.

ثم تكرر المشهد مرة أخرى ، وعاد عباس يركض ثانية ، لكنه يحمل بين يديه بندقية يقاتل بها األعداء من 
أرضه  إلى  عاد   ، الجهاد  بفتوى  العليا  المرجعية  نداء  ملبيا  الشعبي  الحشد  بصفوف  التحق  ان  بعد  داعش 

الموصل ليطهرها من دنس األعداء .

الشهيد السعيد عباس زاهر عبد اهلل

عندما باشرت القوات العسكرية وأبناء الحشد بتحرير جبال حمرين كان الشهيد عباس زاهر من أول المقاتلين 
فقد كان إلى جانب القتال يعمل على توثيق المعارك أيضا فكان يحمل بيد سالح وباليد األخرى هاتفه ، وكثيرا ما كان 
يجلس مع والده عند اإلجازات ويريه مقاطع التصوير ، آملين بالنصر والعودة إلى أرضهم ومزرعتهم وتكتمل فرحتهم 

بتزويج عباس .
تقدمت القوات العسكرية بين سفوح الجبال متخذين من شقوقها درعا لهم حيث إحتدم القتال مع داعش ، وكان عباس مع 
مجموعة من رفاقه يتقدمون ملتفين حول األعداء للسيطرة عليهم ومن داخل أحد االنفاق خرجت مجموعة من داعش

سيناريو: وسام القريني
رسوم: أحمد علي / العراق

20



حاول أن 
تسير بجانب 

الجدار 

نحن نقترب منهم تجهزوا

واستشهد 
عباس وهو 
يصور آخر 

بطوالته

كان عباس يصور بهاتفه 
القتال الذي يدور بينهم

إنهم يخرجون 
من الجانب

احتمي 
يا عباس
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ُيحكى أنَّ فتى كان ال يحب العمل ، فيلهو طوال اليوم في المراعي ، وينقل األحاديث 
بين الرعاة ، حتى كاد يتسبب بمشاكل كثيرة!

وذات يوم ، قرر الرعاة شغل الفتى عن الثرثرة ، فصنعوا له مزمارا ، فصار يتنقل بين 
القطعان  عازفا لها ، فكف عن الثرثرة وافتعال المشاكل .

قصة : مهند العاقوص / سوريا
رسوم : سرى غزوان 
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بعد أيام ، باع كل راٍع منتوجات قطيعه ، فمنهم من باع الصوف ، وبعضهم باع الحليب ، 
والبعض اآلخر باع من ماشيته .

في ذلك المس����اء ، زار حكيم القرية بيت الفت����ى ، فحدثه الفتى عن الرعاة وربحه����م 
الوفير ...

سأل الحكيم : وماذا عنك أنت؟ ماذا عملت ؟ وماذا ربحت ؟
طأطأ الفتى رأسه ، فهو لم يفعل ما يفيد ، ولم يجني ربحا ، بل قضى وقته يزمر .

نظر الحكيم إلى الفتى وقال ) ال تذهب لمراع ليس لك فيها إال المزمار (
بعد مدة ، صار الفتى راعيا نشيطًا  يعمل ويكسب رزقا حالال ، وإذا رأى من يثرثر يقول له 

) ليس لك فيها إال المزمار (.
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هنالك أمر 
غريب يحدث 

مع نرجس؟!

ما هو 
أخبرينا 

عنه ؟

إن نرجس 
ال تشاركنا 

الطعام وهي 
على هذا 

الحال لمدة 
يومين .

لنسأل 
فاطمة 
عن األمر

كما تعلمن نحن في هذه األيام في 
شهر رمضان المبارك ونحن المسلمين 
نقوم بالصيام عن األكل والشرب منذ 

الفجر الى ما بعد غروب الشمس .

hi

مرحبا 

مرحبًا

سيناريو: كرار الخفاجي
رسوم: عباس صالح / السودان

شهر رمضان
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اذن لنعد لها مفاجئة 

سنقوم بزيارتها في البيت 
ونحضر معنا الطعام ؟

فكرة جميلة سنخبر أهل 
نرجس وأهلنا ونذهب اليوم 

موافقون 

في بيت نرجس  

شكرًا على هذه 

المفاجئة الجميلة 

انتن فعال أخوات لي لن 
انسى موقفكم هذا .

هيا لنأكل فإن عصافير بطني بدأت بالصراخ 

لقد أحضرت لِك 
الشطائر التي تحبينها .

وما هي ؟
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بشهر  بصيامكم  نهنئكم  األصدقاء  أحبتي  بكم  أه��ًا 
الطاعة شهر رمضان المبارك، وأحببت أن أحدثكم عن فوائد 

هذه العبادة اإللهية بالدنيا واآلخرة.
فأما باآلخرة فهناك الكثير من الروايات عن النبي واألئمة األطهار صلوات اهلل عليهم أجمعين بينت 
اهلل  فرائض  من  فرض  الصوم  ألن  الواجبة  الفريضة  لهذه  والمؤدي  الصائم  يناله  الذي  الكبير  الثواب 
تعالى على البالغين وهو من فروع الدين التي هي )الصاة, الصوم, الخمس, الزكاة, الحّج, الجهاد, األمر 
بالمعروف, النهي عن المنكر, التوّلي ألولياء اهلل, التبري من أعداء اهلل( قال اهلل تعالى في سورة البقرة 

)كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون(.
هذا  في  ونحن  الذنوب،  من  والمغفرة  الكبير  بالثواب  المؤمنين  تعالى  اهلل  يجازي  الشهر  هذا  وفي 
الشهر ال نمتنع عن األكل والشرب فقط بل نمتنع عن كل ما حرمه اهلل تعالى من الغيبة والنميمة 
والكذب والخداع وغيرها من الذنوب وبذلك فإنه يقوي إيماننا ويوصلنا الى الجنة التي وعدنا 

اهلل تعالى بها.
وفي هذا الشهر الكريم ليلة عّبر عنها القرآن الكريم بأنها )خير من ألف 
سببًا  وتكون  حسناتها  مضاعفة  تكون  عبادية  أعمال  وفيها  شهر( 

لغفران ذنوبنا وإبعادنا عن النار التي حذرنا اهلل تعالى منها.
كما أن صيامنا في هذا الشهر يحسن من أخاقنا 

فيقوي صبرنا وإرادتنا عندما نصبر على الجوع 

اعداد : ضياء العيداني
رسوم : زاهد المرشدي / العراق 
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نشعر  عندما  فيها  الرحمة  وينمي  قلوبنا  ويرقق  والعطش 
الشهر  هذا  خال  من  التواصل  إلى  باإلضافة  الفقير،  بمعاناة 
الكريم مع األهل والجلوس على مائدة اإلفطار معًا وزيارة األقارب 

والذي يقوي صلة الرحم.
وأما الفوائد الدنيوية فالصوم صحة جسدية ألعضائنا من الجهاز الهضمي والعصبي وغيرها، وقد ورد 

عن النبي محمد s أنه قال: )صوموا تصحوا(.
ومن هنا نعرف بأن اهلل تعالى عندما يأمرنا بفرض ونطيعه فيه فإن فيه صاحنا في الدنيا واآلخرة وإنه ال 

يريد بنا إال خيرًا.

طبقًا لفتاوى آية اهلل العظمى السيد علي السيستاني )دام ظله(.

السؤال: ما هو سن التكليف الشرعي الذي يجب على البنت الصاة والصيام فيه ؟
الجواب: بعد إكمال تسع سنين هالية.

السؤال: ماذا تعني المرأة البالغة الرشيدة المذكورة في الرسالة العملية؟
الجواب: البالغة هي التي أنهت تسع سنين هالية والرشيدة التي تدرك خيرها وشرها ويعرف الرشد 

بماحظة تعاملها مع اآلخرين اذا لم تكن مالكة ألمرها ومستقلة في شًوون حياتها.
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السالم عليكم أصدقائي في هذا العدد سنتعلم معا كيف يتم  صنع 

دمية مضحكة     باستخدام مجموعة من أدوات القرطاسية هيا لنبدأ

كرتون ملون ، قماش ، مقص ، قلم ، 
الصق ، خيوط صوف ، عيون متحركة 

األدوات المستخدمة 

 خطوات العمل 

أوالً : نقوم بثني 

الكرتون إلى ثالثة 

أقسام طوليًا 
ثانيًا : نرسم 

الفم و األنف و 

نلصق العيون 

و الشعر 

خامسًا : نضع 

الكرتونة الحمراء 

داخل الخضراء و 

نخرج اللسان من 

فتحة الفم 

سادسًا : 

نزين الدمية 

بربطة عنق 

من القماش 

ثالثًا : 
نفرغ مكان 

اللسان عن 

طريق عمل 
فتحة في 

الفم 

رابعًا : نرسم على 

الكرتون األحمر 

لسان في األعلى 

و نقصه و نبقيه 

معلقًا من األعلى 

نقوم  حيث  للعب  جاهزة  دميتنا  أصبحت 

أعلى  و  أسفل  إلى  الحمراء  الكرتونة  بسحب 

ليتحرك اللسان بشكل يكون مضحكًا ومسليًا

إعداد ورسوم : 
 سوسن محمد نور / سوريا
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اعداد : كرار الخفاجي
رسوم : زاهد المرشدي

بيتزا التوست المقرمشة

مرحبًا بكم أصدقائي رمضان كريم أتمنى لكم صيامًا مقبواًل , اليوم سنعمل معا على طبخ 
شيء جميل ومختلف أنها بيتزا التوست المقرمشة  أممممم لذيذة جدا , أنني اعرف انكم منهكون من 

الصيام , لكن وصفتنا لهذا اليوم ستكون سهلة وال تتعبنا وأيضا لذيذة وصحية لنا , هيا لنبدأ معا.

• لتحضير صلصة البيتزا نضع القدر 
على النار ونضيف عليه ملعقة زيت ثم البصل 

المفروم ونقوم بتقليبه جيدًا حتى يذبل البصل.
• ثم نضيف معجون الطماطم، والكاتشب والقليل 
من الملح ونقوم بتقليبه جيدًاونتركه على نار هادئة 

لكي ينضج .
• بعدها نقوم بوضع شرائح التوست داخل صينية 

الفرن بعد ان نقوم بدهن الصينية وأيضا نقوم بدهن 
قطع التوست من األسفل .

• بعدها نقوم بوضع الزيتون والفطر والفلفل األخضر 
فوق الصلطة ثم نرشها بجبنة الموزريال

• نضع الصينية داخل الفرن حوالي 15 - 20 دقيقة
 مع مراقبتها جيدا .

الى هنا تنتهي 
وصفتنا لهذا اليوم أتمنى 

لكم فطورًا شهيًا وصيامًا 
مقبواًل الى اللقاء 

طريقة التحضير المكونات

)5 ( حبات كيس توست
جبن موزاريال

حبة واحدة فلفل أخضر
)5 ( مالعق كبيرة معجون طماطم

حبة واحدة بصلة
ملعقة طعام زعتر

)5 ( مالعق طعام كاتشب
زيتون أسود شرائح

زيت نباتي 
قطع  مقطع  حبة   )5(  : معلب  فطر 

صغيرة )حسب الرغبة(
شرائح طماطم صغيرة 

حسب الرغبة 
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g أبوه هو اإلمام  هو اإلم��ام علي السجاد 
الحسين g وأمه هي األميرة شاه زنان بنت 
ملك ف��ارس كسرى ي��زدج��رد، ول��د ف��ي شهر 
 g الحسين  أبيه  استشهاد  وبعد   , شعبان 
استلم مهام اإلمامة ليكون اإلمام الرابع على 

األمة والتي استمرت 34 سنة.
وق��د ك��ان��ت ل��ه ع��الق��ة ق��وي��ة م��ع هللا تعالى 
وال��ع��ب��ادة حتى  لله  ال��س��ج��ود  بكثرة  ف��ُع��رف 
لله,  الدعاء  العابدين وكان كثير  بزين  سمي 
فيها  التي  السجادية  الصحيفة  له  أن  حتى 
األدعية يناجي بها هللا تعالى , وَعّلما للناس 

كي ينتفعوا بها جيالً بعد جيل.
المؤمنين  بالناس فقد كان يعلِّم  أما عالقته 
النبي  م��س��ج��د  ف��ي  ال��ك��ري��م  ال���ق���رآن  تفسير 
s ، بالمدينة المنورة ويجيب على أسئلة 
ال��دروس والمحاضرات  ، وكان يعطي  الفقه 
ويحضرها كبار أهل العلم يحملون عنه العلم 
وعلوم  ال��ح��دي��ث  عنه  وينقلون   ، واآلداب 

إعداد : ضياء العيداني
رسوم: أحمد علي/ العراق
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الشريعة من تفسير القرآن الكريم، وكان ذلك 
بحذر من بني أمية الخبيثة الذين ال يريدون 
منه أن يلتقي بالجماهير لكي ال يلتفوا حوله.

الناس  من  بالفقراء  يتصل   g اإلم��ام  وك��ان 
ل��ي��الً وي��ح��م��ل ع��ل��ى ظ��ه��ره ال��ج��راب وي��وزع��ه 
يعرفهم  ممن  ب��اب��ًا  ب��اب��ًا  ي��ط��رق  ال��ب��ي��وت  على 
توفي  يعرفوه حتى  لم  وانهم   , يعرفونه  وال 
المساعدات  انقطعت  فلما  عليه(  هللا  )سالم 

عنهم عرفوا إنها كانت تأتيهم من اإلمام زين 
. g العابدين

وك����ان ال��س��ج��اد g ق��د ح��ض��ر واق��ع��ة الطف 
القتال،  يستطع  ول��م  مريضًا  وك���ان  األل��ي��م��ة، 
عمه  ابنة  من  متزوجًا  وك��ان  ُيقتل،  لم  ولهذا 
منها  ول��ه   ،  g الحسن  اإلم���ام  بنت  فاطمة 
اإلمام الباقر gالذي لم يتجاوز عمره الخمس 

سنين في واقعة الطف .
أخالقيا  تربويا  أرث���ا  أج��م��ع  للعالم  ت��رك  وق��د 
وإن��س��ان��ي��ا م��ن خ���الل ال��ص��ح��ي��ف��ة ال��س��ج��ادي��ة 
خمسين  على  تشتمل  التي  الحقوق  ورسالة 
مادة توّضح ما يجب على اإلنسان من حقوق 
تجاه ربه وتجاه نفسه وتجاه جيرانه وغيرها.
توفي مسمومًا مظلومًا في شهر محرم الحرام 
عليه في  البقيع س��الم هللا  أرض  ف��ي  ودف��ن 

المدينة المنورة . 
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إعداد وسيناريو : ضياء العيداني
رسوم : زاهد المرشدي / العراق

ونقصد بحالة اإلعراب )الرفع( و )النصب( و )الجر( و )الجزم( فهناك كلمات تأتي مرفوعة دائمًا 
وهناك كلمات تأتي منصوبة دائمًا كما أن هناك تأتي مجرورة وكلمات تأتي مجزومة، فالفاعل 
والمبتدأ دائمًا يكونان مرفوعين، والمفعول به دائمًا يكون منصوبًا . واالسم المجرور بحرف 

الجر أو اإلضافة يكون مجرورًا , والفعل المسبوق بأداة جزم دائمًا يكون مجزومًا.

أهاًل بكم أحبتي األصدقاء بعدما تطرقنا في العدد السابق في طريقة تعليم 
اإلعراب وتكلمنا عن معرفة الموقع اإلعرابي للكلمة )مبتدأ( )خبر( )فاعل( ...

سنتعرف اليوم على الحالة اإلعرابية للكلمة.

حاالت اإلعراب الرفع
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والكلمات التي تأتي مرفوعة دائمًا مثل: )المبتدأ( - )الخبر( - )الفاعل( - )نائب الفاعل( - )اسم 
كان وأخواتها( - )خبر إنَّ وأخواتها( ..

مثال المبتدأ والخبر: المدرسُة جميلٌة، ومثال الفاعل - الذي يبين من قام بالفعل - درس 
الطالب بجٍد. )الطالب( هو الفاعل ويأتي مرفوعًا دائمًا.

أصبَح الضياُء خافتًا. )الضياُء( اسم اصبح من أخوات كان واسم كان وأخواتها دائمًا يأتي 
مرفوعًا .

، وخبر إن وأخواتها دائمًا يكون مرفوعًا. ( خبر إنَّ . )ُمجدًٌّ إنَّ المعلَم ُمجدٌّ

فالفعل المضارع إذا لم ُيسبق بأداة ناصبة مثل )لن( أو جازمة مثل )لم( يكون مرفوعًا.
مثل يتعلُم الصبيُّ المشَي. فالفعل )يتعلم( مضارع مرفوع ألنه لم تسبقه أداة ناصبة وال جازمة.

لم يكتْب عليُّ الدرَس. الفعل المضارع )يكتْب( مجزوم ألنه سبق بأداة جزم )لم(.
لن يدرَس الطالُب الكتاَب. الفعل المضارع )يدرَس( منصوب ألنه سبق بأداة نصب )لن(.

تعلمنا أنواع حاالت اإلعراب:
 الرفع والنصب والجر والجزم،

 وتكلمنا عن حالة الرفع وهي الكلمات 
التي تأتي مرفوعة كالمبتدأ والخبر 

والفاعل ...
وتعلمنا بأن الفعل المضارع إذا 

لم ُيسبق بأداة جزم أو نصب
 يكون مرفوعًا دائمًا.

؟؟؟؟
؟

يا أصدقاء؟؟
؟ماذا تعلمتم

أما األفعال: 

وسنتناول حالة الرفع
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العطس  أسبب  أنا   ، االقتراب مني  الجميع يحذرون 
المستمر،  لوني أحمر جميل ، كنت طريًا قبل أن أجف 

وأطحن ، المطبخ مكاني المفضل ، مكان ظريف ممتلئ 
في  وأصدقائي  أنا  أسكن  لألطعمة،  الشهية  بالروائح 

بيوت مختلفة األشكال ، لكني أحب بيتي الزجاجي الذي أسكنه اآلن ، إنه من 
غرفة واحدة ، له سقف من البالستيك األصفر على شكل ثمرة األناناس ملصقة 
عليه ورقة صفراء, مكتوب عليها »الفلفل األحمر«, هي عنوان بيتي لكني أشعر 

بالوحدة وهذا ما يحزنني بعض الشيء.

األمحر ..حكاية الفلفل 

قصة : قاسم سعودي
رسوم : كنانة محمد / سوريا
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السكر   ، العمل  أصدقاء  من  رسائل  تأتيني  ربما 
وأكون  المتعددة  البهارات  وأنواع  والقهوة  والملح 

سعيدًا جدًا حين تجمعني صاحبة المنزل 
في أناء طعام واحد مع صديقي الرز 

والملح وتضعنا على مائدة 
جميلة ،

سعيدا  وأكون 
أكثر حين أشاهد 
وهي  مريم  الطفلة 
إعداد  في  أمها  تساعد 
أدوات  وتنظيف  الطعام  وجبة 

المطبخ .
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أحب البيوت التي يدخلها الضوء , فأشعر بالبهجة والجمال، أرى ما يحدث في الخارج ، 
جدران المطبخ الصغيرة وردية اللون المعة، أعشق رؤية الخضار والفاكهة  عند تحضير 

الطعام ، واألبخرة التي تمأل فضاء المطبخ كأنها غيوم السماء.

النار  فوق  الشاي  إبريق  صفارة  صوت 
إلى  أستمع  وكأنني  سعيدًا  يجعلني 
معزوفة موسيقية رائعة، وتلك المالعق 
مكانها  في  مرتبة  المعدنية  الكبيرة 
نافذة  يشبه  الصغير  بيتي  رائع،  بتوزيع 
أن  الممكن  من   ، العالم  على  بها  ُأطل 
أسكن بيتًا من البالستيك أو المعدن أو 
البهارات  من  وأصدقائي  لكني  الزجاج, 
نفضل  والنعناع  والشاي األخضر  والهال 

ذلك اإلناء الزج�اجي الالمع الشفاف.

36



فكرت اليوم في نشر إعالن ورقي ، أبحث فيه عمن يسكن مع�ي فالوحدة جلبت لي 
الكثير من الحزن والذبول واألرق ، ولكن منذ خمس دقائق سكنت معي ملعقة بالستكية 

صغيرة ، لم أعد وحيدًا، و لم أحتج لنشر هذا اإلعالن ، 
أنا سعيد اآلن بصديقي الجديد، وبكل األصدقاء الذين 
من حولي حتى لو كنت ال أعرف أسماءهم يكفي أننا 

نعيش في بيت واحد .
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األكبر  الرقم  يحمل  الثالثة  البالونات  أي 
اذا كان مجموع أرقامها الثالثة يساوي )23( 
هل هو البالون األزرق أو األصفر أو الوردي ؟ 

مرحبًا بكم أصدقائي الورود هيا لنحرك قليال من خيالنا 
جميعا  بنا  هيا   , عقولنا  ف��ي  األف��ك��ار  ون��وس��ع  وننمي  الكبير 

لنتصور ونفكر في الموقف التالي : 

ي��م��ك��ن��ك��م إرس�����ال اإلج���اب���ات ع��ل��ى صفحة 
المجلة على الفيس بوك )الحسيني الصغير( 

إعداد : لبيب السعدي

جواب العدد 
السابق  

البالون األصفر 
يحمل الرقم )6( 

ما المكان الذي   تصور نفسك انك قطرة ماء ! 
تحب أن تذهب اليه ؟ 

لمعرفة  فأنا متشوق  تفكرون  كنتم  بماذا  لي  واكتبوا 
إجاباتكم الجميلة وأيضا ليطلع عليها أصدقاؤكم 

جواب العدد السابق  : االستغفار
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عزيزي الحسيني الصغير
اشطب حروف األحاديث التالية، الواردة عن اإلمام محّمد 
أربعة  من  المؤلفة  الّسر  كلمة  على  لتحصل   ،  g الجواد 

حروف وهي اسم امرأة ورد ذكرها في القرآن الكريم.

"عّز المؤمن في غناه عن الّناس"

"األيام تهتك لك األمر عن األسرار الكامنة"
ا له في الّسر" ا لله في العالنية عدوًّ "ال تكن وليًّ

"إياك ومصاحبة الّشرير فإّنه كالسيف المسلول يحسن 
منظره ويقبح أثره"

إعداد : حنان شاهين 

إعداد : لبيب السعدي

جواب العدد السابق  : االستغفار
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1.  حسن محمود جاسم / العمر 10 سنوات / النجف االشرف
كانت جميلة فكنت ال أقوى على تحمل العطش و أشرب الماء قليال 
بهذا,  والدتي  ساعدتني  وقد  الكريم   القرآن  بقراءة  وقتي  واقضي 
قد  وأيضا  العطش,  وتحمل  الصبر  تعلمت  بعدها  التي  السنة  وفي 

أستفدت من الدروس الدينية التي تعلمتها في المسجد . 
2. نور علي / العمر 12 سنة / كربالء المقدسة 

لقد شجعتني أختي الكبيرة على الصيام فكانت أيامي األولى صعبة 
وكان  لي   صيام  أول  في  رمضان  شهر  من  أيام  بضعة  صمُت  وقت 
عمري حينها 8 سنوات , وفي السنة الثانية وبفضل اهلل صمت الشهر 
كله , وكنت اذهب مع اختي الى حلقات تعلم القرآن في بيت الجار 

وقد حفظت بعض السور من القرآن الكريم . 

3. ناصر حسين حسن / العمر 11 سنة / ديالى 
لقد تعلمت الصوم وانا عمري 9 سنوات فكنت اصوم أيامًا قليلة من الشهر 
ولكن بمساعدة والدي هذه السنة ان شاء اهلل سأكمل صيام الشهر كله 
وأيضا سأشترك بدورة حفظ القرآن الكريم ألكمل باقي األجزاء فأنا بفضل 
. كانت هذه السنة األولى لي فقد صمت  اهلل قد حفظت  )10( أجزاء منه 
من هذا الشهر  أربعة عشرة يومًا وبعدها تعرضت للمرض , لكنني بقيت 
أحضر إلى دروس تعلم االخالق اإلسالمية ومحافل القران , لقد استفدت 
من هذا الشهر الكريم عدة أمور منها مساعدة الفقراء وحفظ بعض سور 

القرآن .

4. زهراء جاسب أحمد: العمر 12 سنة / ذي قار 
كانت  ولكن  بالعطش  وشعرت   جدا  ًا   حار  الجو  كان  به  صمت  يوم  أول 
القرآن  بتعلم  األيام  اقضي  وكنت   , والتحمل  الصبر  على  تحثني  والدتي 
معها وأيضا كنت اساعدها بإعداد الفطور فقد تعلمت منها أشياء جميلة 

في الطبخ.
5. باقر جعفر صادق / العمر 11 سنة / كربالء المقدسة  

كانت السنة األولى صعبة جدا لي وقد كان جدي رحمه اهلل يحثني على 
الصوم فكنت اشاهده يصوم الشهر بأكمله رغم كبر سنه وكان مريضًا 
فكان يحدثني عن فضائل هذا الشهر وأن الصيام هو واجب علينا وان اهلل 
على  واإلصرار  العزيمة  عندي  فكانت   , الصائم  لدعاء  السماء  أبواب  يفتح 

الصيام وان شاء اهلل هذه السنة سأصوم الشهر بأكمله .
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نور محمد
4 سنوات 

العراق

 منيسا ابوزيد
سنة ونصف 

لبنان

محمد زكي
 6 سنوات

العراق

 ايناس محمد
4 سنوات

العراق

العراق 3 سنوات خولة حسن

دينة امجد
 5 سنوات

العراق

 هبة الحاج علي
6 سنوات 

لبنان

نرجس محمد
4 سنوات 

العراق

العراق3 سنوات ميامين محمد

عزيز امجد
4 سنوات

العراق
 زينب ابوزيد
4 سنوات 

لبنان

نسرين محمد
4 سنوات

العراق

 امل محمد
5 سنوات

العراق

 تيا حجازي

6 سنوات 
لبنان

سوريا  11 سنة  حسن اسماعيل

 علي عليق
8 سنوات 

 لبنان
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األيتام  شريحة  لدعم  نشاطاته  ضمن 
وخصوصا أيتام الشهداء شارك قسم 
للعتبة  التابع  الطفولة  وتنمية  رعاية 
الحسينية المقدسة بحفل تكريم أيتام 
الشهداء وافتتاح المعرض الفني لهم 
والخاص برسوم األطفال الذي أقامته 

مديرية  ف��ي  العلمية  ال��رع��اي��ة  شعبة 
األمانة  مع  وبالتعاون  كربالء  شهداء 
المقدسة,  الحسينية  للعتبة  العامة 
وح���ول ه���ذه ال��م��ش��ارك��ة ك���ان ل��ن��ا ه��ذا 

الحوار مع األستاذ محمد الحسناوي 

هو  االحتفال  في  مشاركتنا  كانت   ’’
ال���دع���م ال��م��ع��ن��وي ل��أط��ف��ال ورس���م 
ع���ل���ى وج���وه���ه���م وان  االب���ت���س���ام���ة 
التي  ال��ت��ض��ح��ي��ات  بقيمة  ن��ش��ع��ره��م 
أب��اؤه��م م��ن أج��ل س��الم هذا  قدمها 
الشريحة  ه���ذه  ألن  وأم���ان���ه  ال��وط��ن 
الدعم  ال��ى  يحتاجون  العمر  ه��ذا  في 
ومواهبهم  قدراتهم  إلب��راز  المعنوي 
في  بهم  يحذا  مثال  خير  يكونوا  وان 
عن  ع��ب��ارة  المعرض  فكان   , المجتمع 
رسوم تعبر عن حبهم للطبيعة وجمالها 
الجانب  الرسوم  بعض  تخللت  وأيضا 
الوطني متمثلة بالوحدة الوطنية بين 
أبناء الشعب , في الختام نشكر كل من 
أسهم في هذا االحتفال ولو بشيء 
شفاه  على  االبتسامة  لرسم  بسيط 
تعالى  الله  وان شاء  األطفال  ه��ؤالء 
سعينا متواصل إلحياء احتفاالت كهذه 

دعمًا للطفولة في بلدنا العزيز  ’’ .

حوار : كرار الخفاجي
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شريحة  لدعم  المستمر  نشاطه  خ��الل 
الفتيات قدم مركز الحوراء زينب )عليها 
السالم( لرعاية الفتيات عمل مسرحي 
تحت عنوان جادة الصواب وعلى قاعة 
ق��ص��ر ال��ث��ق��اف��ة وال��ف��ن��ون ف��ي ك��رب��الء 
المقدسة وحول هذا العمل المسرحي 
كان لنا هذا الحوار مع مسؤولة المركز 

المهندسة سارة العبادي 
أيام مهرجان  العمل خالل  تم عرض   ’’
رب��ي��ع ال���ش���ه���ادة ال��ث��ق��اف��ي ال��خ��ام��س 
ع��ش��ر, وت��م��ح��ورت ف��ك��رة ال��ع��م��ل ح��ول 
غزت  التي  االجتماعية  المفاصل  اهم 
المجتمع في الوقت الحاضر والمتمثلة 
بمخاطر االنترنت والتواصل االجتماعي 
من  المراهقات  فئة  على  وب��األخ��ص 
بدقائقه  العرض  جسد  لذا   .. الفتيات 
ال��ع��ش��ري��ن دروس����ا ت��رب��وي��ة ح���ول ه��ذا 
ببعيد عن  العرض  يكن  ولم  الموضوع 
تأثيرهم  واألصدقاء ومدى  األهل  دور 
ع��ل��ى س��ل��وك ال���ف���رد.. م���ن خ���الل ما 
تعاملت  التي  األم  شخصية  جسدته 
االنترنت  المدمنة على  ابنتها  حالة  مع 
بحكمة وعقل.. ولم يغيب ذكر الشهداء 
السعداء عن ذلك العرض المسرحي.. 
رائعة في  انتقاله  الشهيد  البنة  فكان 
الفقد  لمشاعر  أروع  األح��داث وتجسيد 
االي��ت��ام..               يعيشها  ال��ت��ي  واالش��ت��ي��اق 

قبل  م��ن  كبير  ت��ف��اع��ل  ال���ى  ادى  م��م��ا 
ال��ج��م��ه��ور..  ال��ذي��ن وص��ف��وا ال��ع��رض 
لم  ال��ن��اب��ض..  كالقلب  ان��ه  المسرحي 

يقتصر على فئة عمرية دون اخرى..
ومن الجدير بالذكر ان الحضور تنوع من 
٢0 دولة عربية وأجنبية فضال  أكثر من 
الثانوية  ال��م��دارس  طالبات  دع��وة  ع��ن 

لمشاهدة العرض..
رقية  ال��س��ي��دة  ث��ان��وي��ة  لطالبات  وك���ان 
عليها السالم لأيتام الدور الكبير في 
األساسية  الشخصيات  بعض  تمثيل 

في العمل المسرحي ’’  .
فاطمة  السينمائية  المخرجة  وحدثتنا 
ع��ب��د ال��ل��ه م��ن دول���ة اإلم�����ارات ’’ لقد 
المسرحي  العرض  بحضور  استمتعت 

الذي سلط الضوء على مشكلة إدمان 
أبنائنا ألجهزتهم  الذكية وابتعادهم عن 
مما  باالفتراضي  واستبداله  ال��واق��ع 
يؤدي بهم  إلى إهمال دورهم الرئيسي 

والفعال في البيت والمدرسة.
 كان العمل جميل من حيث السينوغرافيا 
متماشية  متكلفة  غير  فكانت  المنفذة 
أن  كما   ، للنص  الحدثي  السياق  م��ع 
لتكون   السينمائية  الشاشة  استخدام  
جزء من السينوغرافيا المتعلقة بديكور 
عالم  بين  التواصل  وخلق   ، )المقبرة( 
الفتاة في  وح��وار  البرزخ  وعالم  الدنيا  
الشهيد  ووالدها  المسرح   على  دنيانا 

في عالم البرزج في المقبرة ’’ .
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