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اقرأ في هذا العدد
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* احلث على زيارة احلسني عليه السالم:
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* كلمة العدد:
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دعاء املالئكة لزوار اإلمام الحسني

الترصيح بالعاقبة عالمة صدق النهضة
* إضاءات من سرية العرتة:

معاناة بني هاشم يف شعب أيب طالب

عليه السالم

* قطوف دانية من السرية احلسينية:

ما روي يف أخالق اإلمام الحسني
وصفاته (الحلقة )2
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* يف رحاب علوم القرآن:
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* على ضفاف نهج البالغة:
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عليه السالم

عليه السالم

بحوث يف سورة البقرة ()2
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* مدارات فكرية:

* فقه األسرة وشؤونها:
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* أخالقك هويتك:
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* مباحث عقائدية:

املعاد يف تجليات الفطرة

* على مائدة البحث العلمي:

حب عيل
ّ

عليه السالم

هو النجاة

االقتصــاد الهادي إىل طريق الرشاد
املال والبنون زينة الحياة الدنيا ()1

* يف أروقة الصحيفة السجادية:

عىل مائدة الصحيفة السجادية
مباحث الدعاء االول (الحلقة )30* مصطلحات أدبية:

االجتامعية األدبية
()sociabilite litteraire
* مثار األقالم:

رينهارت دوزيه

* مباحث فقهية:

الرضب والفحش واللعن والطعن

حبيب بن مظاهر األسدي
املل ّقب بشيخ األنصار

عليه السالم

* فضائل العرتة الطاهرةعليهم السالم:

38

التناقض يف سلوك الطفل
بني املدرسة والبيت

* أعالم الشيعة:

تحول تربة سيد الشهداء
إىل دم عبيط

* لطائف احلكمة:
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* معاجز أهل البيتعليهم السالم :
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تربية األبناء يف مدرسة
عليهم السالم
أهل البيت

أسامء الله الحسنى (الحلقة )5

* قراءة يف كتاب:
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الدنيا يف نهج البالغة

* لفظ ومعنى:

رضوان الله تعاىل عليه

الخصوصية املكانية لدعاء
االمام الحسني عليه السالم يف يوم عاشوراء

مباحث كتاب الطهارة بني الفقه اإلمامي
واملذاهب األربعة وفـق منهج الخالف
االستداليل (الحلقة )5
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* معارف عامة:
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* عرب من التاريخ:
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الطائر السكرتري

لو كنت تبحث عن قرض ممن تطلبه؟
هل تعلم؟

معارف عامة

الطائر السكرتير
طائر مميز وكبري من اجلوارح,
وباليونانية
السكرتري
الطائر
Serpentarius
Sagittarius
ويطلق عليه العرب صقر اجلديان,
و يقال أنه اشتق امسه الغريب
(السكرتري) بسبب الرتتيب الغريب
من الريش الواقع خلف رقبته .انه ريش
منتصب ذو رؤوس سوداء والريش
على شكل ملعقة .والذي يعطي شكل
السكرتري الذي يرتدي بزة رمسية
قدمية وكأنه حيمل األقالم والريش
مدسوسًة خلف أذنيه .ومؤخرا انتشر
الكالم على أن االسم جاء من اللغة
العربية (صقر طائر) ولكن ترمجته
للفرنسية جعلت امسه على هذا
الشكل اليوم.
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انه فريد من نوعه ليس فقط بسبب
امسه لكن الطائر السكرتري مميز
بسبب ملفه الفريد من نوعه والذي
جيعله خمتلفا عن بقية الطيور .الريش
على جسده هو رمادي بشكل عام حنو
الظهر ويصبح فاحتًا حنو الردف

والصدر ,بينما البطن واألفخاذ وريش
الطريان كلها سوداء .وحتت اجلناح،
أبيض العينني لونهما بين وحييطهما
جلد وجه أملس ذو لون برتقالي إىل
أمحر  ,واملنقار لونه ازرق إىل رمادي.
وكذلك ميتلك الطائر السكرتري
أرج ً
ال طويلة عارية ,واليت تشبه أرجل
طائر الكركي لكن اقوى بكثري ,وتنتهي
بأصابع قدم صغرية وردية .الطيور
صغرية العمر تشبه الناضجة منها
لكن عيونها رمادية وريشها بين ,و
ذيلها أقصر ,ووجهها أصفر إىل أن
يتساقط ريشها القديم.
ويوصف الطائر السكرتري بالصقر
املتنقل أحيانا ,فالطائر السكرتري
يفضل أن يتنقل على قدميه ليغطي
مساحة ما بني  30-20كيلومرتًا
يوميا عندما يذهب ليصطاد الطعام.
ويقضي الكثري من وقته يف املطاردة
يف األراضي املفتوحة وبني فرتة
وأخرى يتوقف ليضرب سطح األرض
ليهاجم الفريسة واليت ستتحطم
حتت قدمه أو يركلها بشكل متكرر

قبل أن يبلعها بشكل كامل .ان
غذاء الطائر السكرتري عادة حيتوي
على احلشرات الكبرية والثدييات
الصغرية وبشكل عام القوارض .ومع
ذلك ينتهز الفرصة أحيانا ليتغذى
على أي حيوان مير برحالت جتوله
ومن ضمنها األرانب الربية ,النموس,
الثعابني,السحالي,
السناجب,
الربمائيات ,سرطانات املياه العذبة,
والطيور اليت تصل اىل حجم الدجاج
احلبشي وكذلك بيضها .وعرفت طيور
السكرتري بهجومها على الدجاج
املنزلي أثناء حبثها عن الطعام يف
املناطق القريبة من تواجد البشر.
الطائر السكرتري يفرخ يف كل فصول
السنة لكن يبلغ ذروته أيام الربيع
والصيف خاصة يف املناطق اجلنوبية.
و التفريخ مرتني أو ثالثًا يكون نادرا
يف السنوات املنتجة بعد هطول كمية
جيدة من األمطار .الطائر يصنع
عشا من العيدان على شكل منصة
فوق القمم املسطحة لشجر االكاسيا
أو غريها من الشجريات الشائكة,
وحيشوها باحلشائش اجلافة وغريها

