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براى  صبح  نماز  از  پس  حسين(ع)  امام  آمد،  راه  از  كه  عاشورا  روز  صبح 
دعا  بعد  و  كرد  دعوت  جهاد  و  صبر  به  را  آن ها  كرد.  سخنرانى  اصحابش 

خواند: خدايا! تو پشتيبان من هستى در هر پيشامد بدى.
از صبح روز عاشورا فقط جنگ بود و جنگ. يكى يكى ياران امام حسين(ع) 

به شهادت رسيدند.
عصر عاشورا كه رسيد از ياران امام حسين(ع) ديگر كسى باقى نمانده بود. 
فقط زن ها و بچه ها مانده بودند. سرباز هاى دشمن همه جا را مى گشتند تا اگر 
مردى زنده مانده او را به شهادت برسانند. خيمه ها را يكى يكى آتش زدند. 
آن ها توى يكى از خيمه ها مردى را پيدا كردند. او امام سجاد(ع) بود. مريض و 

بى حال در آتش تب مى سوخت. تبى داغ تر از خورشيد سوزان كربال. 

يك مرد باقى مانده بود

شما هم بنويسيد

                                                          @Kafshdoozak_1398                                                          

سالم بچه ها. شايد شما هم استعداد نوشتن شعر، داستان، خاطره يا هر چيز ديگرى را داريد اما تا امروز استعداد خودتان را كشف نكرده ايد.
حاال وقت كشف استعداد شماست. پس دست به كار شويد اگر هم االن چيزى به ذهنتان نمى رسد، داستان زير را كامل كنيد و از راه   هاى زير 

براى ما ارسال كنيد. همچنين نظراتتان را مى توانيد با ما در ميان بگذاريد.
روابط عمومى: 37662587   (051)

 ارتباطات مردمى: 37610086   (051)
شماره پيامك: 30004567

آن روز روباه كوچولو بدون اجازه مادرش از النه خارج آدرس: مشهد، بولوار سجاد، نبش سجاد 1
شد و قدم زد و از خانه دور شد كه ناگهان ...

غصه  است.  آمده  سراغش  به  تب  اين  چرا  كه  نمى دانست  هم  خودش 
مى خورد كه چرا همراه امام حسين(ع) و يارانش به جنگ با دشمنان نرفته 
است. سربازان وارد خيمه شدند. همين كه او را ديدند با شمشير به طرفش 

رفتند. خنديدند و گفتند: يك مرد باقى مانده است. او را هم بكشيم.
به طرف او حمله كردند. يكدفعه يك نفر از آن ها گفت: بهتر است كارى 
به كار او نداشته باشيم، او خيلى حالش بد است، اگر او را نكشيم خودش 
مى ميرد. بقيه وقتى حال امام سجاد(ع) را ديدند منصرف شدند و از خيمه 

بيرون آمدند.
هر كسى از خانواده ى امام حسين(ع) باقى مانده بود، اسير شد. امام سجاد(ع) 
هم با دستان بسته به همراه اسيران از كربال به طرف شهر شام حركت كرد.

از  مانده  باقى  مرد  تنها  او  ماند.  زنده  سجاد(ع)  امام  كه  بود  طورى  اين 
كاروان كربال بود. اين خواست خداوند مهربان بود. او ماند تا امام چهارم ما 
باشد. خيلى ها نمى دانستند چه اتفاقاتى در كربال افتاده است. او و حضرت 
تا  كنند  تعريف  بقيه  براى  را  كربال  حوادث  و  ماجرا  تا  ماندند  زينب(س) 
قصه ى شجاعت و ايثار امام حسين(ع) و يارانش هميشه در ذهن تاريخ باقى 

بماند. 

نويسنده: منيره هاشمى
تصويرگر: الهه رفعت
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با كمپين «حسين كيست؟» آشنا شويد
همين روزهايى كه ما در داخل كشورمان مشغول 
عزادارى براى امام حسين(ع) و ياران او هستيم، در 
خارج از كشور هم ميليون ها نفر براى امام حسين 
عزادارى مى كنند. گروهى از عزاداران در خارج از 
ايران عضو گروهى هستند به نام «حسين كيست؟» 

.«Who is Hussain?» كه به انگليسى مى شود
كمپين  يا  گروه  چيست؟  گروه  اين  ماجراى  حاال 
از  تعدادى  پيش  سال  چند  را  كيست؟»  «حسين 
جوانان مسلمان در سال 2012 در لندن راه اندازى 
كردند. اين گروه براى آشنايى مردم جهان با امام 

حسين(ع) و قيام عاشورا فعاليت مى كند. 
آدم هايى كه عضو اين گروه هستند مى خواهند با 
كارهايى كه انجام مى دهند مردم را با امام حسين(ع) 

و قيام عاشورا آشنا كنند. اين گروه نه تنها در ايام 
عزادارى امام حسين(ع) بلكه در تمام روز هاى سال 
آدم هايى  سراغ  مى كنند  سعى  دارد.آن ها  فعاليت 
بروند كه تا به حال چيزى از امام حسين نشنيده اند 

و با ايشان آشنا نيستند. 
در حال حاضر اين سازمان مردمى در كشورهايى 
مثل آمريكا، فرانسه، هند، آلمان، نروژ، استراليا و... 
فعاليت دارد.اين گروه با پرداخت هزينه تبليغات 
روى تابلوهاى بزرگ نزديك ميدان هاى مهم شهر، 
ايستگاه هاى اتوبوس و قطار تالش مى كند تا در ماه 
محرم، نام امام حسين(ع) را بر سر زبان ها بيندازد 
بسته هاى  و  اطالعات  دريافت  براى  را  مردم  و 
عاشورا  ماجراى  و  حسين  امام  درباره  تبليغاتى 

آماده و مشتاق كند.بعضى از كارهاى خوبى كه اين 
انجام  امام حسين(ع)  با  براى آشنايى مردم  گروه 
مى دهد، اين كارهاست: برپايى چادر در دانشگاه ها، 
توزيع گل و نوشته هايى درباره امام حسين و توزيع 
قيام  درباره علت  با مردم  ميان مردم، صحبت  در 
كه روى  رايگان آب  بطرى  دادن  امام حسين(ع)، 
نوشته  حسين(ع)  امام  درباره  اطالعاتى  بطرى ها 
با  بيماران  نيازمندان و  به  اهداى خون  شده است، 
با  همنشينى  بيماران،  از  عيادت  نيت خيرخواهانه، 

سالمندان و رسيدگى به بچه هاى يتيم. 
راستى در كشورهايى كه اين گروه فعاليت مى كند 
بچه ها هم مى توانند براى معرفى امام حسين(ع) به 

ديگران كمك كنند.

نويسنده: مريم قدسى
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دايناسورها
ترجمه: سوگند توسلى

اين است كه آن ها  به ذهن مى رسد  دايناسورها  اولين چيزى كه در مورد 
زمان هاى  يعنى  پيش  سال  ميليون ها  كه  اند  بوده  بزرگى  خيلى  حيوانات 
خيلى دور وقتى كه هنوز هيچ انسانى روى كره زمين نبوده است، زندگى 
اندازه  به  از آن ها  نبوده اند، بعضى  البته همه دايناسورها بزرگ  مى كردند. 
يك  اندازه  به  هم  بعضى ها  و  ماشين  يك  اندازه  بعضى  بوده اند،  مرغ  يك 

ساختمان چند طبقه بوده اند.  
دايناسورها حدود 250 ميليون سال پيش روى كره زمين زندگى كرده اند 
كه زمان خيلى خيلى زيادى است. اولين بار كلمه دايناسور را يك دانشمند 
انگليسى به نام ريچارد اون به كار برد. كلمه دايناسور به معناى «مارمولك 
غول پيكر ترسناك» است. چون دايناسورها شبيه مارمولك بودند، بيشترشان 

بزرگ بودند و ترسناك هم بودند. 
از اين  اما دانشمندان استخوان هايى را كه  دايناسورها ديگر وجود ندارند، 
دايناسورها باقى مانده است آزمايش مى كنند تا در مورد آن ها اطالعاتى به 
دست آورند. با كمك دانشمندان و تحقيقاتى كه انجام داده اند، مى دانيم كه 

بعضى از دايناسورها گياه خوار و بعضى گوشت خوار بودند. 
بعضى روى دو پا راه مى رفتند و بعضى چهار پا بودند. بعضى پر داشتند و 

بعضى شنا مى كردند. بعضى هم مى توانستند پرواز كنند. 
بعضى گردن هاى خيلى دراز و بعضى هم دم هاى بزرگى داشتند. همچنين 
دانشمندان كشف كرده اند كه دايناسورها مانند پرندگان تخم گذار بوده اند 
و بعد از اينكه بچه هايشان از تخم بيرون مى آمدند تا چندين ماه از آن ها 

نگهدارى مى كردند. 
دانشمندان براى دايناسورها اسم هاى مختلفى انتخاب كرده اند. نام يكى از 
دايناسورها را آلوساوسيك گذاشته اند. اسم سختى است مگر نه؟ فكر كنيد 
كه دوستانش بخواهند او را صدا بزنند! اين دايناسور گوشت خوار بوده و 
طول آن حدود 8/5 متر و وزنش 4 تن بوده است. (هر تن هزار كيلو است 

يعنى4هزار كيلو)
اين دايناسور سه انگشت خيلى بزرگ روى بازوهايش داشت و ناخن هايش 
انگشتان و ناخن هاى تيز و بلندش مى توانست  با كمك  20 سانتيمتر بود. 
به راحتى گوشت را پاره كند و بخورد. او دندان هاى زيادى هم داشت كه 
اندازه آن 10 سانتيمتر بود و به سمت داخل دهان كج شده بودند و يك 
جمجمه دراز كه استخوان هايش حركت مى كردند. جمجمه او طورى بوده 
كه  را  گوشت هايى  تا  كند  بزرگ  را  خود  پايين  فك  مى توانسته  كه  است 

مى خورده است به راحتى در دهانش جا دهد. 
پيدا  دايناسور  تخم  يك  داشتيد  دوست  داديم  شما  به  كه  اطالعاتى  اين  با 
مى شد  بزرگ  وقتى  تا جوجه شود؟  مى كرديد  مراقبت  آن  از  و  مى كرديد 
او را در كجا نگهدارى مى كرديد؟ فكر مى كنيد از چه نوع غذاهايى بيشتر 

خوشش مى آمد؟ 
 داشتن يك دايناسور امكان ندارد اما شما مى توانيد در خيالتان يك دايناسور 
داشته باشيد كه بزرگ هم باشد و مثل اسب سوارش شويد و از آن باال باال ها 

همه جا را ببينيد!
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نويسنده: ليال خيامىيك عالمه فندق و گردو 
تصويرگر: افسانه مهديان فر

سنجابى كلى فندق و گردو داشت. آن قدر زياد كه 
اصالً حوصله ى شمردنشان را نداشت. آن قدر زياد 
مى خورد  و  مى خورد  هم  زمستان  همه ى  اگر  كه 

تمام نمى شدند. 
همه ى اين خوراكى هاى خوشمزه را عمو سنجابى 
با پست سفارشى از جنگلى آن ور كوه ها برايش 
و  گردو  كه  جور  همين  سنجابى  بود.  فرستاده 
فندق هايش را نگاه مى كرد با خودش مى گفت: حاال 
با اين ها چه كار كنم؟ چه جورى همه را بخورم؟ 
همين موقع بود كه يكى تق و تق در خانه اش را زد. 
سنجابى دويد دم در. همسايه اش موشى ريزه بود 
كه آمده بود و در مى زد. موشى ريزه آمده بود تا 
از سنجابى انبردست قرض بگيرد تا دستگيره در 

خانه اش را تعمير كند. 
در خانه كه باز شد بوى فندق ها و گردوها توى هوا 
پيچيد و به دماغ موشى ريزه خورد. موشى ريزه بو 

كشيد و بو كشيد و گفت: واى چه بويى. چه بوى 
خوشمزه اى. سنجابى لبخندى زد و گفت: بله بوى 
خوبى است. بوى فندق و گردو است و از جلوى در 
كنار رفت و كوه فندق و گردوهايش را كه وسط 
اتاق روى هم ريخته بود به موشى ريزه نشان داد. 
موشى ريزه كه با ديدن آن همه خوراكى خوشمزه 
حسابى دهانش آب افتاده بود جير جيرى كرد و 

گفت: چه عالى! خوش به حالت. 
آن  داشتم  خوراكى ها  اين  از  كمى  هم  من  كاش 
وقت همه ى زمستان كيك فندق و خورشت گردو 
مى پختم. موشى ريزه اين را گفت و انبردست را 
از سنجابى گرفت و رفت به خانه اش تا زود تر در 

خانه اش را تعمير كند. 
موشى ريزه كه رفت، سنجابى برگشت كنار كوه 
فندق و گردوهايش و دورشان چرخيد و چرخيد 
و فكر كرد و فكر كرد بعد هم رفت و يك سبد 

بزرگ آورد و سبد را پر از گردو و فندق كرد. او 
سبد به دست راه افتاد سمت خانه ى موشى ريزه. 
موشى ريزه كه جلوى در خانه اش مشغول تعمير 
را  و گردو  فندق  از  پر  و سبد  تا سنجابى  بود  در 
ديد لبخندزنان بو كشيد و داد زد: اين خوراكى ها 
با مهربانى  براى كى مى برى سنجابى. سنجابى  را 
مى خواهم  گفت:  و  كرد  ريزه  موشى  به  نگاهى 

خوراكى هايم را تقسيم كنم. 
ريزه  موشى  ريزه ام  ى  همسايه  براى  را  اين ها 

مى برم. 
دويد  خوشحالى  با  شنيد  را  اين  تا  ريزه  موشى 
هم  بعد  كرد  تشكر  عالمه  يك  و  سنجابى  سمت 
خيلى زود يك شام خوشمزه پخت. يك خورشت 
گردوى عالى و يك كيك فندق خوش بو. آن وقت 
را  خوشمزه  شام  و  نشستند  تايى  دو  سنجابى  با 

خوردند و خنديدند. به به چه عطرى، چه بويى!
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يكى بود يكى نبود. يك غول و يك جادوگر بودند كه خيلى با هم دعوا داشتند. يك روز 
غول، خانه ى جادوگر را خورد! وقتى جادوگر به خانه اش آمد ديد خانه اش نيست. غول 

تندى پيشش آمد و گفت: به به، چه خانه ى خوشمزه اى داشتى. 
جادوگر خيلى عصبانى شد و معجون جادويى كه همراهش بود و تازه ساخته بود را روى 
غول ريخت. غول اندازه ى مورچه شد. جادوگر با خنده گفت: اين مورچه است يا غول؟ 
اما  برود،  توى خانه ى مورچه ها  تا  فرار كرد  را شنيد سريع  اين  تا  بكشمش. غول  بايد 
مورچه ها او را راه ندادند. آخر سر غول آن قدر اصرار كرد كه مورچه ها قبول كردند او 
به خانه يشان بيايد. جادوگر حسابى ناراحت شد و گفت: اگر غول بيرون نيايد نمى توانم 
بكشمش، معجون هم دو ساعت ديگر اثرش از بين مى رود و غول باز بزرگ مى شود. 

حاال چه كار كنم؟
نيامد و  اما دلش  اول خواست خانه ى مورچه ها را خراب كند و غول را بكشد  جادوگر 
رفت تا خانه ى جديدى براى خودش بسازد. كمى بعد غول شروع كرد به بزرگ شدن و 
مورچه ها ترسيدند و او را بيرون كردند. غول هم راه افتاد تا همين جور كه بزرگ مى شد 

نقشه اى براى جادوگر بكشد. 
او چاله اى كند و پيش جادوگر رفت و داد زد: آهاى جادوگر يك جادوگر جديد به اينجا 
آمده كه از تو بهتر است. بيا دنبال من تا او را نشانت بدهم. جادوگر هم راه افتاد دنبالش. 
نزديك چاله كه رسيدند غول از روى چاله پريد اما جادوگر توى چاله افتاد. جادوگر 
كه توى چاله بود گريه كرد و خواهش كرد غول او را بيرون بياورد. او 
آن قدر گفت و گفت تا غول دلش سوخت و گفت: اگر ديگر من را 

اذيت نكنى بيرون مى آورمت. 
نكنى.  اذيت  ديگر  را  من  بده  قول  هم  تو  گفت:  هم  جادوگر 
اين جورى شد كه غول و جادوگر به هم قول 
دادند و جادوگر بيرون آمد و دوتايى با هم 

دوست شدند.

جادوگر و غول
مهديار قربانى

تصويرگر: افسانه مهديان فر
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خرگوش كوچولو را به هويج برسانيدبا چند حركت ساده يك نقاشى زيبا بكشيم

جدول
طراح جدول و تصويرگر: سميرا زرقانى 

1-  نشسته نيست  
2-  شماره ى تلفن آن 115 است 

3-  نام ديگر فيلم هاى كارتونى 
4- االغ راه راه 

5-  مخالف دشمنى 
6-  پرنده اى كه نشان صلح است 

7-  دود ماشين و موتور از آن خارج مى شود
8-  باالتر از آن رنگى نيست 

9-  وظيفه ى جويدن غذا با اين عضو بدن است
10- قسمتى از درخت كه به ميوه تبديل مى شود 
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براى خردسال

دو تا خرگوش يك سيب قرمز و خوشمزه را پيدا كردند. اين يكى گفت: «مال 
منه» اون يكى گفت: «نخير مال خودمه». نزديك بود دعوايشان بشود كه تصميم 
گرفتند سيب را از وسط به دو نيمه مساوى تقسيم كنند. براى همين هر كدام 
از آن ها سيب را از يك طرف كشيد تا اينكه سيب نصف شد. اما دو نيمه سيب 

مساوى نبودند. يكى كوچك تر و يكى بزرگ تر بود. 
خرگوشى كه نيمه كوچك تر را داشت به خرگوش ديگر گفت: «قبول نيست نيمه 
تو از نيمه من بزرگ تر است. بايد مساوى باشند». خرگوش ديگر گفت: «صبر 
كن. اآلن درستش مى كنم». بعد شروع به خوردن نيمه سيب خود كرد تا وقتى كه 
اندازه نيمه ديگر شد. بعد گفت: «بيا حاال دو نيمه مساوى شدند». خرگوش ديگر 
از اين كار او عصبانى شد اما بعدش خنده اش گرفت و با خودش گفت: «هيچ وقت 
دو تا خرگوش نمى توانند يك سيب را به دو نيمه مساوى تقسيم كنند». بعد نيمه 

سيبش را برداشت و رفت. 

دو نيمه سيب 
نويسنده: مرجان اسماعيلى
تصويرگر: افسانه مهديان فر




