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اسم من جواد است و دلم گرفته. 
ــاه  ــک م ــم. ی ــر حــرف بزن ــک نف ــا ی دوســت دارم ب
ــم بیــرون چــه  ــه هســتم و نمی دان اســت کــه در خان
ــم  ــروم. می خواه ــفر ب ــه س ــم ب ــر اســت. می خواه خب
یکــی را ببینــم. یــک نفــر را کــه خانــه اش دور اســت. 

ــم.  ــن کار را بکن ــد ای ــم چــه طــور بای ــا نمی دان ام
صبــح کــه از خــواب بیــدار می شــوم زمزمــه ای 
ــم  ــاید ه ــت ش ــادرم اس ــه م ــدای گری ــنوم. ص می ش

پــدرم دعــا می خوانــد و اشــک می ریــزد. 
ــه  ــد ب ــرود. او می خواه ــه ســفر ب ــد ب ــدرم می خواه پ
ــرود کــه دوســتش دارم. کســی کــه  دیــدن آقایــی ب
یــک مــاه پیــش بــه یــادش ســینه مــی زدم و برایــش 

ــردم. ــه می ک گری
پدرم می گویـــد اربعــیـــن روزی است که بازماندگان 
ــه  ــاندند و ب ــا رس ــه کرب ــود را ب ــورا خ ــه عاش حادث
یــاد عزیــزان خــود اشــک ریختنــد. می گوید کــه چــه 
خـــوب اســت کــه مــا هــم بــرای زیــارت بــه کربــا 

برویــم. 
مـن زیـارت کربـا را دوسـت دارم. اگر پایـم در بازی 

فوتبـال نشکسـته بـود، چه خـوب می شـد. مادرم

من دلم گرفته است
َ
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 می گوید که سال بعد خواهی رفت ولی من دوست دارم امسال بروم. 
پدرم می گوید سخت است ولی من دوست دارم سختی را تحمل

 کنم و برای زیارت آقایم بروم. 
کاش کسی به فکر من باشد!
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ــام در  ــه الس ــین علی ــام حس ــت ام ــای نهض ــی از هدف ه ــا یک ــدن ب ــنا ش ــرای آش ب
ــق شــماره ها حــروف را  ــد. آن گاه مطاب ــه پرســش ها پاســخ دهی ــدا ب ــر ابت ــرح زی ط
داخــل خانه هــا بنویســید و در پایــان حــرف اول )ا( طــرح را نوشــته و ســه تــا ســه تــا 
بشــمارید و حــرف هــا را کنــار هــم قــرار دهیــد و پیــام را درکادر زیــر قــرار دهیــد.

چهل شب و چهل روز         چهل تا شمع پر نور
داغ شــهـــــادت او          از دل ما نشـد دور

4، 9 و11( ،5 ،3 1-شهری که امام حسین علیه السام از آن جا قیام خودراآغازکرد؟     )
2-امام حسین علیه السام برای برپایی آن در جامعه قیام کرد؟ ضدظلم      )24،26و6(
3-دوستدارامام حسین علیه السام را گویند؟                                     )20،12و14(
4-به پاخاستن برای ازبین بردن ظلم وستم                                      )1،15،23و13(
5-دشمنی وعداوت                                                                    )10،2،8و17(
6-من وتو نیست پس کیست؟                                                             )7و21(
7-بصیرت وآگاهی                                                                )25،16،19و18(
8-سی ودومین حرف الفبا                                                                      )22(
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امام حســین علیه السام: ااَلتََروَن اَنَّ الَحقَّ ال یُعـَمُل بِه
)تحف العقول ص 45(
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اَسـبی با دو بال سفید
مسلم ناصری /  تصویرگر: علی  محمدی

زینش کج  بود.  اسب خونین  نداشت.  اسب سوار 
شده بود. اسب روی بلندی ایستاد و شیهه کشید. 

اسب دوست داشت پرواز کند برود به جای دوری 
تا کسی او را نبیند. اسب یال های سفیدش را تکان 
داد. دوباره شیهه کشید. می خواست به سوی صحرا 
بدود، ولی می دانست که کسانی در خیمه گاه منتظر 

هستند. 
اسب دخترکی را دید که از خیمه بیرون آمده بود. 
بعد از او دختر دیگری از خیمه بیرون آمد. اسب سر 

چرخاند. گرد و غبار صحرا را گرفته بود.
 اسب های سرخ و سیاه  به سوی گودال می رفتند. 
جایی که سوار او بر زمین افتاده بود. اسب باز شیهه 

کشید. ولی خبری از سوارش نشد.
اسب زمین را بویید. زخمی و ناتوان بود. دخترکی به 

سوی اسب دوید و گفت: »اسب بابا!«
دختر دیگرگفت: »پس بابا خودش کجاست؟«

اسب یال هایش را تکان داد.
دختر بزرگ تر جلو آمد. افسار اسب را گرفت و 

گفت: »سفیدبابا، پس پدر من کو؟«
اسب هوا را بو کشید. دوست داشت پرواز می کرد و 

می رفت و سوارش را می آورد.
زنی از ال به الی خیمه پیدا شد. نگران بود. دخترک 

گفت: »عمه جان بابا نیامده. اما اسبش ...«
زن گریه کرد. بعد به طرف بلندیی رفت که اسب 
یک لحظه رویش ایستاده و منتظرسوارش مانده بود.
دخترک گفت: »اسب دو بال بابا، چرا تنها آمدی؟«
به  را  خودش  و  کند  پرواز  داشت  دوست  اسب 

گودال برساند و سوارش را بیاورد.
می کردند.  گریه  همه  آمدند.  هم  دیگر  زن  چند 
و زاری می کردند.  بودند  زن ها دورش حلقه زده 
اسب گردن کشید. در خیمه ها هیچ اسبی نمانده 
داشت  دوست  اسب  نبود.  سواری  هیچ  اصا  بود. 
همه زن ها را سوار کند و پرواز کند؛ اما نمی توانست. 
زن ها و دخترها همه می خواستند به طرف گودال 
بروند و سوارش را بیاورند. اسب یال های سفیدش 
را تکان داد. برگشت به طرف گودال. خودش را 

دید که داشت پرواز می کرد. اسب احساس کرد 
باید سوارش را برای کسانی که در خیمه گاه بودند 
برگرداند. اسب شیهه ای کشید. صدای دخترک را 

شنید.
-  می رود بابا را بیاورد. 

اسب باز شیهه کشید. اسب گویی پرواز می کرد. 
اسب به لبه گودال رسید. سوارش توی گودال افتاده 
اما  برود؛  به طرف سوارش  می خواست  اسب  بود. 
دورتا دور گودال پر از سوارانی بود که نیزه و شمشیر 
داشتند. چشمان اسب درخشید. اسب، خواهر سوارش 
را دید که روی بلندی ایستاده بود و از سواران دشمن 

می خواست که به برادرش کاری نداشته باشند. 
را  زمین  سم  با  گرفت.  را  خودش  تصمیم  اسب 
خراشید. بلند شیهه سر داد و از باالی اسب پرید. او 
داشت پرواز می کرد. سواران دشمن با ترس نگاهش 

می کردند. 
-  این اسب حسین است که برگشته. 

-  دارد پرواز می کند.
-  نگذارید به او نزدیک شود. 

-  واقعا مثل پرنده است. اسب با ارزشی است. 
اسب نوک تیز نیزه ها را دید. اسب ها را دید. سربازها 
را دید. اسب از باالی همه پرید و نرم و سبک کنار 
صاحبش پایین آمد. خودش هم باور نمی کرد. به 
طرف سوارش رفت که زخمی و خونین روی زمین 

افتاده بود. 
اسب دور او چرخید و تن سوارش را بویید. سوار 
غرق نیزه و تیر بود. بدنش خونین بود. سوار دستش 

را بلند کرد. 
-  نگذارید حسین سوار اسبش شود. 

-  اگر سوار شود، این اسب مثل پرنده او را نجات 
می دهد.

تیری آمد. تیر به طرف سوار می رفت. اسب زمین 
پر  که  تیر  دم  بلند شد.  پا  دو  روی  و  را خراشید 
سیاهی داشت، نوک تیزش کنار یال سفید فرو رفت. 
دشمن  سربازان  شد.  سرخ  اسب  گردن  سفیدی 
نزدیک می شدند. دست هر کدام شمشیر و نیزه ای 
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بود. آن ها می خواسـتند به صاحبش 
ضربه بزنند. اسب دور او می چرخید 
نمی گذاشت  و  می کشید  شیهه  و 
سربازها  نزدیک شوند. اسب دوست 
داشت پرواز کند و سوار زخمی اش را 
نجات دهد؛ ولی زخمی و خونی شده 
آسمان  توی  را  خودش  اسـب  بود. 
دید. روزی که با سوارش در دشت 
می تاختند. یک دشت سرسبز و پر از 
علف. روزی که با یک پرنده مسابقه 

داده بود. اســب پوزه اش را بر زمین
 کشید. پاهای اسب توان نداشت.

 او دوست داشت پرواز کند، اما با سوارش. سربازان دشمن از هر طرف به سوارش نزدیک می شدند.

 ضـربه ای می زدند و به عقب بر می گشتند. معــلوم بود که از تن زخمی ســوارش هم می ترسند.
اسب برای آخرین بار شیهه کشید. زانو زد و روی خاک های نرم وسرخ افتاد. اسب دیگر دوست
 نداشت پروازکند، چون صاحبش زنده نبود تا با مهربانی بگوید پرواز کن بال دار سفید من.
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جـواد بعـداز خوانـدن داسـتان » اسـبی بادوبال سـفید « حسـابی دلـش گرفته بـود؛ چون 
بیشـتر دوسـتانش بـرای زیـارت امـام ............ علیـه السـام آمـاده رفتـن بودنـد؛ امـا او 
نمی توانسـت بـرود. آخـر تـازه ............. کـرده بـود و دکتـر هـم او را از ............. روی منع 
کـرده بـود. چند روزی گذشـت و دوسـتان جـواد به ماقـات او آمدند بـرای خداحافظی. 
یکـی می گفـت نگـران نبـاش خـودم در .......... شـفای تـو را از امـام حسـین و بـرادرش 
........... می خواهـم. یکـی دیگـر می گفـت نگران نباش من بجـای تو دو رکعـت .......... امام 
حسـین علیـه السـام می خوانـم. همین طـور مشـغول حـرف زدن بودند که جـواد دوباره 
در دلش حسـابی غوغا و آشـوبی بپا شـد و شـروع کرد درد دل کردن با امام حسـین که 
چـرا همـه دوسـتان مـن می تواننـد بیاینـد؛ اما مـن نمی توانـم. فـردا موقعی که قـرار بود 
دوسـتان جـواد بـه سـمت کربا حرکـت کنند، ناگهـان صدای زنـگ خانه آنها بلند شـد. 
مـادر جـواد در را بـاز کـرد و دید پـدر جواد با یـک ............. پشـت در اسـت و با صدای 
بلنـد بـه جـواد مـژده داد که او هم آماده شـود. جواد وقتـی این صحنه را از پشـت پنجره 
دید، حسـابی خوشـحال شـد و اشـک شـوق در چشـمانش حلقه زد. دوسـتان جواد هم به 

مـادر او قـول دادنـد نگذارنـد او یـک قدم پیـاده برود و همـه جا مراقبش باشـند. 

جاهای خالی را از داخل گلبرگ ها پیدا کنید و در جای مناسب قرار دهید.

بهشـتی دوستان ِ
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           جواد همه وسایلش را داخل             او گذاشت مثل خمیر دندان و مسواک و              

               و حوله و تمامی وسایل مورد نیاز و تحویل دوستان جواد داد و جواد از زیر                 

که مادرش برایش نگه داشته بود رد شد و به سمت انتهای کوچه همراه 

دوستانش حرکت کرد. مادر او ظرف         را به پشت سرش ریخت و برایش          

کرد که به سامت برگردد. جواد وقتی به انتهای کوچه رسید               را که از قبل 

آماده کرده بود داخل             انداخت و دوستان او هم همین کار را کردند. علی از 

دوستان خوب جواد گفت بچه ها              جواد را من خودم تا کربا می آورم و شما 

راحت باشید اما دوستان دیگر جواد گفتند نه ما هم می خواهیم ثواب ببریم به همین خاطر 

گفتند پس نوبتی این کار را انجام می دهیم. جواد گفت تا حاال صلواتی نشده بودیم که حاال 

شدیم  و همه زدند زیر خنده و اینطور شد که اسم               جواد را گذاشتند ویلچر 

صلواتی و رفتند تا به             محل رسیدند و سوار                   شدند که قرار بود

آن ها را تا مرز عراق ببرد. 

همه خوشحال بودند و جواد از همه بیشتر که امام حسین علیه السام او را طلبید با اینکه 

اصا فکرش را نمی کرد که طلبیده شود و از خدا بخاطر یک همچین

 دوستان خوبی تشکرکرد. 

صلواتی
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حـاج آقـا مخمـدی روحانـی کاروان در اتوبوس رو 
بـه مسـافران کـرد و گفت: بـرای سـامتی خودتان 
بلنـد صلـوات بفرسـتید. جـواد و دوسـتانش از همه 
بلندتـر صلـوات فرسـتادند. روحانـی لبخنـدی بـه 
آنهـا زد و همـه با هم دعای سـامتی امـام زمان را 
خواندنـد. بعد از دعای سـامتی روحانـی کاروان به 
سـمت بچه ها آمـد و گفت: »چقدر قشـنگ صلوات 
فرسـتادید بلندتر از پدر و مادرها و همراهان. آفرین 
آدم باید همیشـه صلوات را بلند بفرسـتد.« یک هو 
دوبـاره بچه هـا صلـوات بلند دیگری را فرسـتادند و 
راننـده از تـرس پاشـو گذاشـت روی ترمـز گفـت: 
»چـی شـد؟« همه زدنـد زیر خنـده و گفتنـد برای 
بلندتـر  را  سـامتی آقـای راننـده صلـوات سـوم 
بفرسـتید. و بچه هـا گفتنـد بـه عشـق آقـای راننده 

رانـــنده ی 
َحواس پرت

یـک شـعر بـرای راننـده کاروان کربـا می خوانیم:
آقای راننده یاال بزن تو دنده  

              می خواهیم بریم کربا با دلی زنده
آقـای راننده دلتو شــاد کن 

                 برا ظـهــور فرزندش دعـا کن
روحانـی کاروان وقتـی دیـد همچیـن بچه هـای بـا 
حالـی تـوی کاروانـش هسـتند، بـه آن هـا گفـت: 
»بچه هـا شـما بـرای چـی به زیـارت امام حسـین 

می رویـد؟« 
هـر کـدام از بچه هـا حرف هـای دلشـون را گفتند 
و روحانـی بـه تـک تـک حرف هـا خـوب گـوش 

مـی داد و لـذت می بـرد.

شـما هـم بنویسـید بـرای چـی بـه کربـا 
می رویـد و هدفتـان از زیارت امام حسـین 

علیه السـام چیسـت؟
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زیـارت آداب ویـژه ای دارد کـه در تصویـر ضریح آمده اسـت. ابتدا جاهـای خالی متن زیر 
راباتوجـه بـه حـروف داخل ضریح به دسـت آور و سـپس با حـروف باقیمانـده یک حدیث 

زیبـا درباره زیارت را داخـل کادر بنویس.
هنگام زیارت مسـتحب اسـت مـوارد زیررارعایت کنی: درابتدا بدن را شستشـو بـده و...............
کـن و ................... بپـوش و بـا ............... زدن خـودرا خوشـبو سـاز و ............... و یـاد خـدا را 
فرامـوش مکـن. همـواره بـر پیامبـر و آل او ............... بفرسـت. هنـگام ورود بـه حـرم ...............
بگیـرو بـرای خود و دیگـران ............... کـن و دورکعـت ............... بخوان وچند آیـه از ...............

تـاوت کـن و درپیشـگاه خـدا از اشـتباهات خـود ............... کـن و بـه دیگـران کمک نما
 و از آنچه داری به مستمندان وفقرا  ............... کن و هنگام خداحافظی با امام ...............

 کن و بخواه که باز هم زیارت نصیبت شود.

آداب زیارت

غ     س     ل      ا       م       ا        م        ح      س     ن
ه      ز      ی      ک      ا      پ      س      ا      ب      ل
ع      س      ک      ر      ی      ع      ط      ر      ف      ر

م      و         د      ذ       ک      ت      ا       و       ل       ص
د        ع       ا        ر       ا       ز       ا       ج       ا       ز

ن       ش       ا       ن       ه        ه       ا      ی      ا         ه
ن       ن      م       و       م      ن      ز       ی        ن      و
م       ا       ا       ر      ت       ا       س      ت      ف      ر
ا       ر       غ        ف       ا       ر      ا      ر          ا        و
ز      ق      ب      ع      ی      ن      ا         س      ق       د

سل
غ
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ــه تــاپ و تــوپ می افتــاد کــه  ــه مــرز نزدیــک می شــدند و دلهــا بیشــتر و بیشــتر ب کــم کــم ب
ــت  ــر نمی شــود رف ــن جلوت ــر از ای ــت: »دیگ ــز گذاشــت و گف ــش را روی ترم ــده پای ــای رانن آق
ــواد  ــر ج ــم ویلچ ــا ه ــدند و بچه ه ــاده ش ــوس پی ــه از اتوب ــد.« هم ــاده بروی ــد پی ــه راه را بای بقی
ــرز  ــه م ــه ب ــا اینک ــد. ت ــی او را می بردن ــان نوبت ــق قرارش ــد و طب ــوار کردن ــد و او را س را آوردن
عــراق رســیدند. ازدحــام جمعیــت آنقــدر زیــاد بــود کــه نمیشــد بــه راحتــی عبــور کــرد. بــه هــر 
زحمتــی بــود خودشــان را بــه گیت هــای عبــور از مــرز ایــران رســاندند. مأمــوری کــه آنجــا بــود 
گفــت: »همــه پاســپورتها و ویزاهــای خــود را آمــاده کننــد و در دســت خــود بگیرنــد«. جــواد بــه 
یــاد حــرف روحانــی کاروان افتــاد کــه تــوی اتوبــوس گفتــه بــود: »بچه هــا چــه کســی می دانــد 

پاســپورت و ویــزای ورود بــه بهشــت چیســت؟«
همــه تعجــب کــرده بودنــد کــه مگــر بــرای رفتــن بــه بهشــت هــم بایــد پاســپورت داشــت کــه 

آقــای روحانــی بــا لبخنــد گفتــه بــود: »بلــه پاســپورت بهشــت نمــاز اســت.« 
بعد شروع کرده بود به پرسیدن سواالتی از آن ها.

1-   کاری که انسان قبل از نماز انجام می دهد و از هر طرف بخوانی باز همان میشود. 

2-   بــه کارهایــی در نمــاز کــه حتــی اگــر فرامــوش کنیــم، انجــام دادنشــان را چــه عمــدی و چــه 
اشــتباهی بــاز هــم نمــاز باطــل اســت؟ 

3-   به نماز مسافر چه می گویند؟

4-   یک محل از محل هایی که انسان مسافر می تواند نمازش را در آنجا کامل بخواند.

5-   در چه عملی از اعمال نماز هفت جزء بدن باید روی زمین باشد؟ 

6-   از سوره های جزء سی قرآن که اگر برعکسش کنیم، اولین کار در نماز می شود. 

7-   اجزای وضو با نیت می شود چندتا؟  

با گذاشتن حروف اول جواب ها به ترتیب به جمله ای که حاج آقا گفت می رسید.

ویزای بهشت
تصویرگر:  امیر خالقی
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) انســانی کــه نمــازش را بــه درســتی نخوانــد مثــل آدم                         اســت کــه پاســپورت 
ورود بــه بهشــت را بــه او نمی دهنــد و هیــچ عملــی از اعمــال او مــورد رضایــت خداونــد قــرار 

ــرد. ( نمی گی
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ــه ســوی آن حرکــت کــرد شــهر  ــارت کاروان ب ــرای زی ــن شــهری کــه درعــراق ب اولی
ــی  ــام عل ــه ام ــا زندگی نام ــا را ب ــیر م ــی کاروان در مس ــود. روحان ــف ب ــدس نج مق
ــط  ــتطیل های مرتب ــردن مس ــل ک ــا وص ــم ب ــما ه ــا ش ــرد. بچه ه ــنا ک ــام آش ــه الس علی

ــد. ــل کنی ــام را کام ــه ام زندگی نام

 نََجفُدرِّ

تاریخ شهادت

نام پدر

ابن ملجم21رمضان

نام مادر

نام همسر

قاتل

امام حسن

شکاف کعبه

تاریخ تولد

معاویه

مدت عمر

امام بعد
63 سالمعجزه تولد

دشمن

فاطمه بنت اسد

ابوطالب

30سال

13رجب

مدت امامت

فاطمه
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خانه حضرت آدم
منزل حضرت نوح

جایگاه نشستن کشتی نوح

ُکجاهستم؟

من پسرعموی امام حسین هستم. 
هنگامـی کـه امـام حسـین علیه السـام دسـتور حاکـم مدینـه را در بیعـت با یزیـد نپذیرفـت در مکه 
12000 نامـه از طـرف کوفیـان بـه دسـت ایشـان رسـید کـه از وی دعـوت کـرده بودنـد بـه کوفـه 
رود. امـام حسـین درجـواب آنهـا نامـه ای نوشـت و بـه مـن سـپرد. مـن سـفیر امـام حسـین درکوفـه 
بـودم. در ابتـدا همـه آنهـا بـا مـن بیعـت کردند. امـا با آمـدن عبیداهلل بـن زیـاد مـردم از پیرامون من 
پراکنـده شـدند و در نمـاز فقط سـی نفر پشـت سـرم نمـاز خواندند. پـس از نمـاز فقـط ده نفرماندند. 
درکوچه هـای کوفـه پـس از لحظاتـی نگاه کـردم دیدم هیچکس نیسـت. عبیـداهلل و یارانش مـرا تنها و 

غریبانـه بـا لـب تشـنه به شـهادت رسـاندند . درکنـار مسـجد کوفه حـرم من قـرار دارد.

من کیستَم؟

نماز درآن تمام است.
درمحراب آن حضرت علی

 به شهادت رسیده است.
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حرکـت ما آغـاز شـد و پیاده به سـمت کربا 
بـه راه افتادیم. 

هـر سـمت را کـه نـگاه می کردیـم خیمه هایی 
بـا ازدحـام جمعیـت فـراوان می دیدیـم حدود 
پنـج کیلومتر که رفتیم حسـابی خسـته شـدیم 
و تصمیـم گرفتیـم بـه داخـل یکـی از چادرهـا 

برویم.
امـا چشـمتون روز بـد نبینـد ناگهـان یکـی از 
چرخ هـای ویلچـر جـواد از جـاش در آمـد و 

به سوی بهشت
با پـای پیـــاده

تصویرگر:  امیر خالقی

مردم

نعمت های

خسته
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خـراب شـد و مـا حداقـل یـک کیلومتـر تـا 
چـادر فاصلـه داشـتیم. 

مونده بودیم حاال جواد را چه کسی می خواهد 
کول کند؟

پدر جواد هم خسته بود. 
ناگهـان مـردی به طـرف مـا آمـد. نفهمیدیم 
از کجـا پیـداش شـد. او جـواد را بلنـد کـرد و 
گذاشـت روی کولش و رفت ما هم سراسـیمه 
دنبالـش دویدیـم تـا اینکـه چند قدمـی خیمه 
توانسـتیم بـه او برسـیم. بـا عصبانیـت گفتیم: 

»هـی آقـا چـکار داری می کنی؟« 
بـدون اینکـه حـرف مـا را بشـنود وارد خیمـه 
شـد و شـروع کرد به ماسـاژ دادن پـای جواد 

و حـرف زدن بـا او. امـا جواد هم مثـل ما هاج 
و واج مونـده بـود که ایـن مرد کیسـت و چرا 

اینـکار را کرد؟! 
روحانـی کاروان متوجـه مـا شـد و پیـش مـا 
آمـد و بـا مـرد عراقی بـه عربـی صحبت کرد 

و از او بخاطـر ایـن کارش تشـکر کـرد.
 مـا هـم وقتـی متوجـه شـدیم کـه ایـن بنـده 
خـدا از دور متوجـه ویلچـر ما شـده و آمده به 
کمـک مـا از اینکـه سـر او داد زدیـم حسـابی 

شـرمنده شـدیم و از او هـم تشـکر کردیـم.
البته با مترجمی حاج اقا محمدی.

ــا  ــرروی عموده ــه ب ــی را ک ــه های ــما در تصویرکلم ش
نوشــته شــده کنــار هــم بگذاریــد تــا جملــه ای از امــام 

حســین بــه دســت آوریــد.

همانــا حوائــج  ............... از ................... خداوند 
ــی  ــای اله ــن از نعمت ه ــت بنابرای ــر شماس ب
...................نشــوید کــه خداونــد آنــرا از شــما 
...................... نمــوده و به ســوی .........................

برمی گردانــد.

ــام: اِعلَمــوا اَنَّ حوائـِـَج  قــاَل الُحَســیُن بــُن علــی َعلَیــِه السَّ
ُل  ــوَّ ــم َفتَتََح ــوا النَِع ــا تَُملّ ــِم اهللِ َعلَیُکــم َف ــاِس ِمــن نَِع النّ

اِلــی َغیِرُکــم. )بحــار، ج 75، ص 127(

|||

سلب

دیگران

خسته
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بعـد از یـک ماجـرای پرهیجـان اسـتراحت خـوب چسـبید. وقتـی یک سـاعت 
خوابیدیـم، آمـاده حرکـت شـدیم. یادمان آمـد وای ویلچر خراب شـده را چکار 

کنیـم کـه صـدای جعفـر آمـد بچه ها یـک خبـر بیایید بیـرون زود باشـید!
همه آمدند بیرون و با ویلچر سالم روبرو شدند و مرد عراقی وقتی متوجه شد 
بچه ها از خواب بیدار شدند به سمت آن ها آمد و با زبان دست و پا شکسته 
فارسی به بچه ها فهماند که وقتی خواب بودند ویلچر را برای آن ها تعمیر کرده 
و بچه ها خوشحال و خندان از مرد تشکر کردند و به مسیر خودشان ادامه دادند. 
آنقدر مشغول صحبت کردن و بازگویی اتفاق چند ساعت پیش بودند که ناگهان 

متوجه شدند از مسیر اصلی خارج شده اند و معلوم نیست کجا هستند.

شـما با انتخاب مسیر درست 
بـه بچه هـا کمـک کنیـد تـا 
به مسـیر برگردنـد. در ضمن 
بچه ها حسـابی نگران شـدند 
چـون هوا یواش یـواش رو به 

می رفت.  تاریکـی 
خـدا  بـر  تـوکل  بـا  بچه هـا 
شـروع کردند بـه پیدا کردن 

مسـیر درسـت.

چهار کار خوب که انسان اگر آن ها را انجام بدهد خداوند بسیار او را دوست می دارد و در 
سختی ها دست او را می گیرد را نام ببرید.

مسیِر اشـتباهی

پایان

شروع
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مسـافران کربا

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1. لقب امام دهم علیه السام؟

2. صفت خدا به معنای مهربان؟

3. کتابی که امام حسین علیه السام 
خواندن آن را خیلی دوست دارد؟

4. دشمنان به خاطر آن امام حسین 
علیه السام را شهید کردند؟

5. یکی از لقب های امام زمان به معنای 
انتقام گیرنده

6. سام کردن 70 ......... دارد.
7. نام یکی از زیارت های امام حسین 

علیه السام؟
8. ما امید و .......... داریم در کنار امام 

حسین علیه السام باشیم.
9. امام حسین علیه السام دوست دارد ما 

در همه کارها ......... از دیگران باشیم.

10. ما یار و .......... امام مهدی علیه السام 
هستیم.

11. لقب امام حسن علیه السام به معنای 
بخشنده؟

امام صـادق علیه السام می فرماید: کسـی که 
با پای پیاده به زیارت امام حسین علیه السـام 
برود، خداوند به .................... یک حج می دهد.

رمز در یکی از ردیف های عمودی قرار دارد.

همسفر گرامی!
خسته نباشی! می خواهی بدانی که چقدر خدا تو را دوست دارد ابتدا به سؤال های جدول پاسخ 

بده و بعد رمز آن را بدست آور و جای خالی در حدیث امام صادق علیه السام را کامل کن.
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جواد دیگه حسابی داشت لذت می برد و هر لحظه که فرصت می کرد و موقعیت را مناسب 
می دید از دوستانش که او را آورده بودند تشکر می کرد و توی دلش همیشه از خدا می خواست 
این همه مزاحم دیگران نباشد. باالخره آرزوها به واقعیت رسید و بچه ها همراه کاروان به خیابان 
آرزوها رسیدند. بین الحرمین همان جایی که تمام دلهای عاشقان حرم برایش پر می زند. هر 
کسی هر حاجتی داشت شروع کرد درد و دل کردن. جواد هم مشغول بود و به گنبد حضرت 

عباس همان ساقی دشت کربا، همان علمدار دشت نینوا نگاه می کرد و لذت می برد.
شما هم با کامل کردن و رساندن نقطه ها به هم به این گنبد طایی دلربا نگاه کنید.

بین الحرمین

حرِف دل:
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لحظـه شـماری ها به سـر رسـید و به همـراه بقیـه مردمی که خودشـان را 
بـرای زیـارت رسـانده بودند، خـودم را به داخـل صحن حرم امام حسـین 
علیـه السـام رسـاندم. هـوا خیلـی دلگیـر و غمنـاک شـده بود هـر طرف 
را کـه نـگاه مـی کـردم گروهی مشـغول سـینه زنی یـا زنجیر زنـی بودند. 
نفهمیـدم چـی شـد که وسـط یـک هیئـت قـرار گرفتـم و زیر پرچـم امام 
حسـین بـودم. هـر چـه این طـرف و آن طـرف را نـگاه کردم دوسـتانم را 
پیـدا نکـردم. از تـرس اینکـه نکند کسـی ویلچر مـن را بینـدازد و من زیر 
دسـت و پـا بیفتـم بـه پرچم امـام حسـین علیه السـام تکیـه دادم. متوجه 
شـدم هیئـت از کاروان هـای ایرانی بـود. مداح مشـغول خواندن این شـعر 

زیبـا بود:
حسین است آن که حق را جاودان کرد 

حسین است آن که باطل را عیان کرد
حسین است آن که حکم دین بیان کرد 
حسین است آن که با قرآن قرین است

دال کوی حسین عرش زمین است
مطاف و کعبة دلها همین است
اگر خیل شهیدان حلقه باشند

حسین بن علی آن را نگین است
دل ما در پی آن کاروان است 

که از کرب و با با غم روان است
به یاد کربا دلها غمین است

دال خون گریه کن چون اربعین است 
محدثی

بهـشـت
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ماهی اگر به جای آب درخاک باشد چه می شود؟
اگرآب نبود ،برای انسان ها چه اتفاقی می افتاد؟

آیا تابه حال تشنه شده اید ؟
اگردوستتان تشنه باشد وشما هم تشنه وآب کمی داشته باشید ،چه می کنید؟

اگربه جای دوستتان کودکی که نمی شناسید تشنه باشد ؛چه طور؟
اگرکسی که باشما دعوادارد تشنه باشد چی؟

این داستان رابادقت بخوانید:

تشنه تر از همه
َطعان  پسر  تشنه تراست.  همه  از  می کرد  احساس 
داغ  هوا  بود.  بیابان  جا  همه   کرد.  نگاه  اطراف  به 
بود. نفسی کشید. سربازها دور و دورتر می شدند. 
ضربه ای به شترش زد. اگر تا ظهر به آب نمی رسید، 
حتمًا می مرد. با خود گفت: »عاقبت جنگ با پسر 

پیامبر همین است.«
دهانش خشک بود. احساس می کرد بیابان پر آب 
است. وقتی چشمانش را می مالید، جز شن و خاک 
چیزی نمی دید. از تنهایی می ترسید. سعی می کرد 

از سپاه ُحر عقب نماند.
رفت.  باال  شنی  تپه  از  داد.  تکان  را  شترش  مهار 
بود.  ظهر  نزدیک  می تابید.  مستقیم  خورشید  نور 
را  آن ها  صدای  کرد  احساس  دید.  را  سربازان 
می شنود. دستش را سایبان کرد. باد صدای آن ها 
را می آورد. خوشحال به نظر می رسیدند. حتمًا آب 

تصویرگر: میثم موسوی

یافته بودند. شاقی به شتر زد. حیوان نمی توانست 
تند راه برود. جلوتر رفت. با دقت نگاه کرد. چند 
خیمه دید. لبخندی زد. دوستانش فریاد می زدند، 
می کرد.  احساس  را  آب  بوی  بودند.  خوشحال 
نفر دور َمشکی حلقه  نزدیک خیمه ها رسید. چند 
باور  زده بودند. اسب ها از تشت آب می خوردند. 
اما  تشنه ام،  خیلی  من  بگوید  می خواست  نمی کرد. 
خواب  شود.  بی هوش  بود  نزدیک  نیاورد.  طاقت 
نمی دید. دوستانش می خندیدند و آب می نوشیدند. 

او آخرین نفری بود که رسیده بود. صدایی شنید:
- شترت را بخوابان!

مردی با مهربانی این را گفت. به چهره او نگاه کرد. 
ریش او سفید بود. لباس سفید بلندی داشت. فکر 
را  مهار  به  سختی  َطعان  پسر  است.  فرشته  کرد 

کشید. شتر ناله ای کرد و زانو زد.
- مشک آنجاست، بردار...

مشک نزدیک ستون خیمه بود. به  طرف آن رفت. 
شتر آب تشت را بلعید. مرد خم شد، اما نتوانست 

مشک را بردارد. از تشنگی حال نداشت.
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امام جلو آمد. َمشک را برداشت. گره 
آن را باز کرد. پسر َطعان دست هایش 
را دراز کرد. سرش را بلند کرد. امام 

کمک کرد او آب بنوشد.
خیلی  مرد  زد.  لبخندی  َطعان  پسر 
چه  بفهمد  می خواست  بود.  مهربان 
خورد.  آب  دیگر  کمی  است.  کسی 
آمد  پیش  ُحر  دید.  را  فرمانده شان 
اجازه  و گفت: »ای پسر رسول خدا، 

بدهید ما هم با شما نماز بخوانیم.«
پسر طعان تعجب کرد؛ یعنی حسین 
به او آب داده بود. از قادسیه آمده 

بودند تا نگذارند به کوفه برود.
ُحر  به  امام  شد.  بلند  اذان  صدای 
گفت که اشکال ندارد. بعد به  طرف 

یارانش رفت تا نماز بخواند.
طرف  به   و  برخاست  َطعان  پسر 
اگر  بود.  فکر  در  اما  رفت،  خیمه ها 
آیا  نداشتند،  آب  یارانش  و  حسین 
آن ها هم همین رفتار را می کردند؟ 
نمی دانست. اذان داشت تمام می شد. 
با آب باقی مانده َمشک وضو گرفت 

و به طرف خیمه سفید رفت.
جایی که یاران حسین پشت 

سرش به نماز ایستاده بودند. 
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جـواد خبـردار شـد خالـه زهـرا بـا شـوهرش احمد آقـا به زیـارت آمده انـد. تلفنـی صحبت 
کردنـد و قرارگذاشـتند تـا در خیمـه گاه همدیگـر را ببیننـد جـواد از پـدرش پرسـید: »بابـا 

خیمـه گاه دیگر کجاسـت؟«
پـدرش بـرای او توضیـح داد. جـواد هـم کـه نقاشـی اش بدکـی نیسـت آنچـه پـدر دربـاره 

خیمه هـای امـام حسـین علیـه السـام در کربـا تعریـف کـرده بـود را کشـید.
تـو هـم بـا کمـک و راهنمایی آشـنایان با حادثه کربا نقاشـی جـواد را رنـگ آمیزی کن 
و بـرای هرخیمـه نـام صاحـب آن را بنویـس و خیمـه ای هـم که دوسـت داشـتی خودت 

درآن باشـی را ثبـت کن.

گاه    خیمه
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خیمه امام حسین علیه السام
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ــه  ــورد ب ــی خ ــرم داغ ــه. ه ــرک خیم ــار تی ــد کن ــداهلل آم ــد. عب ــب دور می ش اس
صورتــش. اســب شــیهه کشــید. عبــداهلل بــا نگرانــی چشــم چرخانــد. عمــو روی تپــه، 
ــگاه می کــرد. احســاس می کــرد عمــو را دیگــر نخواهــد  ــه خیمه هــا ن ســوار اســب ب
ــداهلل اشــکش را  ــود. عب ــته ب ــه نگذاش ــی عم ــرود. ول ــا او ب ــد. دوســت داشــت ب دی

ــوازش می کــرد.  ــگاه کــرد کــه کودکــی را ن ــه عمــه اش ن ــاک کــرد و ب پ
عبــداهلل بــه تیــرک خیمــه تکیــه داد. همــه خیمه هــا خالــی بــود. هیــچ مــردی نبــود. 
فقــط زن هــا و دخترهــا بودنــد کــه بعضــی گریــه می کردنــد. از خیمــه کنــاری هــم 
صــدای نالــه علــی، پســرعمویش می آمــد کــه چنــد روزی بــود نمی توانســت تــکان 
بخــورد. بیمــار بــود و در تــب می ســوخت. عبــداهلل بــه ســوی تپــه چشــم چرخانــد. 
دیگــر خبــری از اســب عمــو نبــود. عمــو را دیــد کــه آرام پاییــن بــه ســوی گــودال 

می رفــت. عبــداهلل طاقــت نیــاورد. فریــاد زد و بــه طــرف گــودال دویــد.
پنجه های کوچک و نازکش خاک داغ را نقش می زد و او می دوید. 

عموجان صبر کنید.   -
ولــی عمــو را ندیــد. تندتــر دویــد. دلــش نمی خواســت یــک لحظــه از او دور باشــد. 
ــه هــای خــار و ســنگریزه هــای تیــز می دویــد. گریــه می کــرد و  ــه بوت بــی توجــه ب
ــود کــه صــدای عمــه را شــنید. زینــب از  ــد. از آخریــن خیمــه دور نشــده ب می دوی
ــه  ــه ســوی تپ ــه کشــته ها را دور زد و ب ــداهلل خیم ــی عب ــردد؛ ول او می خواســت برگ
رفــت. عمــه بلندتــر او را صــدا زد. قدم هایــش سســت شــد. عمــه گریــه می کــرد و 
ــی نگاهــی  ــد ،ول از او می خواســت از خیمه هــا دور نشــود. کمــی ایســتاد. عمــه را دی
ــو را  ــاز عم ــد. ب ــودال می آم ــاد از گ ــرد. صــدای شــیهه اســب  و فری ــه صحــرا ک ب
صــدا زد. دو دل بــود. فکــر کــرد بــرود ببینــد عمــو کجاســت؛ ولــی بــا دیــدن عمــه 
نتوانســت جلوتــر بــرود. بــا بغــض بــه جایــی اشــاره کــرد کــه گــرد و غبــاری بلنــد 

شــده بــود. 
زینــب زانــو زد و او را در آغــوش گرفــت و گفــت کــه خطرنــاک اســت عمــه جــان. 
بعــد بــازوی او را گرفــت و هقهقــش بلنــد شــد و بــا هــم بــه طــرف خیمــه گاه بــه 

راه افتادنــد. 
صــدای هیاهــو و هلهلــه ای بلنــد شــد. عبــداهلل ســر چرخانــد و بــه گــرد و غبــار نــگاه 

دست بی دفاع
مسـلم ناصـری /  تصـویرگر: رضــا مکتبـی
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ــت  ــرزش دس ــتاد. از ل ــم ایس ــه ه ــرد. عم ک
عمــه فهمیــد کــه او هــم نگــران اســت.  

عـده ای سـوار از آن سـوی تپـه بـا سـرعت 
بـه سـوی گـودال رفتنـد.  نزدیـک شـدند و 
پرنـده ای در آسـمان پـرواز می کرد. سـایه اش 
را  رفتـه  راه  عمـه  بـود.  افتـاده  زمیـن  روی 

برگشـت و بـا هـم بـه طـرف تپـه رفتنـد.
ــو را  ــداهلل عم ــیدند، عب ــه رس ــه تپ ــی ب وقت
ــود،  ــه ب ــرو رفت ــه ســینه اش ف ــد. تیــری ب دی
ــه دشــمن  ــرق مــی زد و ب ــی شمشــیرش ب ول
ــده  ــه از دور آم ــوارانی ک ــرد. س ــه می ک حمل
ــد  ــو می چرخیدن ــودال دور عم ــد در گ بودن
ــدند.  ــر می ش ــه او نزدیک ت ــه ب ــر لحظ و ه

ــی صــدا زد.  ــا نگران ــه ب عم
برادرم!   -

نیــزه ای هــوا را شــکافت. عبــداهلل چشــمانش 
ــرف  ــت و آن ط ــزه گذش ــا نی ــت، ام را بس
گــودال نوکــش رفــت داخــل بوتــه خشــکی. 
کســانی کــه رو بــه روی عمــو بودنــد جــرات 

ــک شــوند.   نداشــتند نزدی
برویم خیمه عمه جان!   -

من عمویم را می خواهم.   -
ــر  ــد نف ــرد. چن ــه ک ــه گری ــروع ب ــب ش زین
ســنگ می زدنــد و عبــداهلل تیرهــا را دیــد کــه 
ــینه و دســت های  ــکافتند و روی س ــوا را ش ه
عمــو پــر از دنبالــه تیــر شــد و بعــد نیــزه ای 
آمــد و ســینه او را شــکافت. عبــداهلل فریــادی 
زد و مچــش را از دســت عمــه بیــرون کشــید 

و ســرازیر شــد. 
عموجان!  -

عبــداهلل از میــان اســب ها گذشــت. در میــان 
ــرد  ــر نمی ک ــس فک ــچ ک ــار هی ــرد و غب گ
پســربچه ای را ببینــد، امــا او می دویــد و 

ــیر را در  ــو شمش ــی زد. عم ــدا م ــو را ص عم
ــرخ  ــانی اش را س ــون پیش ــکان داد. خ ــوا ت ه

ــود.  ــرده ب ک
ــد.  ــتاده بودن ــر ایس ــمن دورت ــربازهای دش س
ــر  ــت. پ ــری انداخ ــودال تی ــه گ ــی از لب کس
ــد  ــکافت و بع ــوا را ش ــر ه ــه تی ــیاه دنبال س
ــد.  ــرازیر ش ــو س ــوی عم ــر گل ــون از زی خ
ــرو  ــن ف ــیرش را در زمی ــوک شمش ــو ن عم
بــرد و مثــل عصــا ســعی کــرد بایســتد، ولــی 
تیــر دیگــری آمــد و او را نقــش زمیــن کــرد. 
ــت  ــاند. خواس ــه او رس ــودش را ب ــداهلل خ عب

ــت.  ــی نتوانس ــد ول ــو بیفت ــذارد عم نگ
چرا عمو این ها این قدر سنگدل هستند؟   -
عمــو جوابــی نــداد. ســعی کــرد عمــو را بلنــد 
ــد. شــیهه اســب عمــو کــه زخمــی شــده  کن

بــود دردنــاک بــود. 
عبــداهلل بــه ســوی تپــه نــگاه کــرد تــا 
ــار  ــان غب ــی در می ــد، ول ــه را ببین ــاید عم ش
نمی توانســت چیــزی را ببینــد. فکرکــرد بایــد 
ــد می گذاشــت او  ــد. نبای ــه عمــو کمــک کن ب
ــی  ــو را خیل ــند. او عم ــران بکش ــل دیگ را مث
دوســت داشــت. همــان طــور کــه عمــو هــر 
ــش  ــی صدای ــا مهربان ــد ب ــت او را می دی وق
ــم  ــا ه ــت و ب ــتش را می گرف ــی زد و دس م

حــرف می زدنــد. 
ــه  ــیر تکی ــه شمش ــرد ب ــاش می ک ــو ت عم
ــر  ــت. جلوت ــی نمی توانس ــزد ول ــد و برخی کن
رفــت و بــازوی عمــو را گرفــت. همــان طــور 
ــود و  ــه ب ــو دســت او را گرفت ــح عم ــه صب ک
ــد.  ــده بودن ــا چرخی ــی دور خیمه ه ــا مهربان ب
ــنگ  ــاب س ــه پرت ــروع ب ــده ای ش ــاره ع یکب

ــد.  کردن
انداخــت و دســتش  را  عمــو شمشــیرش 
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را جلــو آورد. عبــداهلل فهمیــد کــه عمــو 
می خواهــد کــه بــه او آســیبی نرســد. ســنگی 
بــه ســاق پایــش خــورد. ولــی چیــزی نگفــت. 
ــت.  ــورد. او نشس ــو خ ــه عم ــنگ ب ــد س چن
چنــد نفــر شمشیرهایشــان را بیــرون کشــیده 
ــد. صــورت خــود را  ــد و پیــش می آمدن بودن
پوشــانده بودنــد. اســبی شــیهه کشــید و بعــد 

ــاد زد.  ــواری فری س
چرا معطل هستید؟  -

سراپا  ندهید  اجازه  بکشید.  را  حسین   -
بایستد. 

تیغــه شمشــیری درخشــید. مــردی کــه 
صـــورتش دیــده نمی شــد می خـواســــت بــا 

ــد.  ــو بزن ــرق عم ــه ف ــیر ب شمش
عبــداهلل دســـتش را بلند کــرد و گفـــت: »نه! 
ــث.«  ــی، خبی ــرا بکش ــوی م ــی عم می خواه
خواســت شمشــیر عمــو را بــردارد، امــا 
شمشــیر دشــمن پاییــن آمــد و پوســت نازک 
دســت او را بریــد و اســتخوان را دو تکــه 
ــا  ــاد روی خاک ه کــرد و دســت کوچــک افت
ــکان  ــی ت ــل ماه ــار مث ــد ب ــش چن و پنجه های
خــورد. چشــمان عبــداهلل ســیاهی رفــت. 
ــو او را در  ــد عم ــید و بع ــی کش از درد جیغ

ــید.  ــوش کش آغ
ــرد  ــرد. م ــد ک ــتش را بلن ــاز دس ــداهلل ب عب
ــداهلل  ــت عب ــه از دس ــی ک ــدن خون ــا دی ب
ــای  ــت. ناله ه ــب رف می ریخــت ترســید و عق
عبــداهلل همــه را ســاکت کــرده بــود. جــز خره 

اســب ها چیــزی شــنیده نمی شــد. 
فرزند برادرم صبر کن.   -

رنــگ عبــداهلل ســفید شــده بــود. نگاهــی بــه 
ــت.  ــو انداخ ــی عم ــا زخم ــان ام ــره مهرب چه
عمــو را تــار می دیــد. عمــو لبخنــدی زد ولــی 

او نمی توانســت لــب بــاز کنــد. صــدای عمــو 
ــش  ــان گلوی ــنید. ناگه ــختی می ش ــه س را ب
ــری  ــت. تی ســوخت و چشــمانش ســیاهی رف
کــه حرملــه انداختــه بــود نفســش را بریــد. 
ــداهلل  ــوم عب ــورت معص ــه ص ــتی ب ــام دس ام
کشــید. چــه آرام خوابیــده بــود. دســت او را 

برداشــت. 
ــت هایش  ــین دس ــود. حس ــاکت ب ــودال س گ
ــزی می خواســت  ــود. چــه چی ــرده ب ــاال ب را ب

بگویــد.
خدایــا ایــن جماعــت را کــه تــا   -
ــروا  ــت داده ای کام ــا مهل ــه آن ه ــال ب ــه ح ب
ــن.  ــان ک ــان و خوارش ــم بپاش ــردی، از ه ک
ــه  ــن ک ــلط ک ــا مس ــر آن ه ــی ب فرمانروایان
هیچــگاه از آن هــا راضــی نشــوند. زیــرا اینــان 
ــد  ــان کنن ــا کمک م ــد ت ــوت کردن ــا را دع م

ولــی حــاال مــا را می کشــند.  

1-  عبداهلل فرزند کدام امام است؟

2-  او در هنگام شهادت چند ساله 
بود؟

3-  عبداهلل چگونه از عمویش دفاع 
کرد؟

4-  چگونه در این زمان می توان از 
امام حسین علیه السام دفاع کرد؟ 
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می آید از راه دوری
           یک کاروان ِ پُر از غم

آکنده از خاطرات ِ
             خونین »ماه ِ ُمحّرم«

می آید از راه دوری
             یک کاروان ؛ فاتحانه

این کاروان پیش دشمن 
          هرگز نبنموده َسر؛ َخم

زینب سفیر ِ قیام ِخونیِن 
                موال حسین است

نابودی ِ خصم ِ دون را
             زینب نموده فراهم

ـُروشش »یک اربعین« با خ
                  غوغا بپا کرده زینب

می نالد و خون بگرید؛ 
          می گوید او »چون ننالم ؟!«

می آید از راه دوری
          یک کاروان و صد افسوس

یک کودک ِدلشکسته 
             گردیده از جمعشان کم

        این کاروان؛ بی »رقیه«
                تا کربا رهسپار است

        این کاروان؛ فاتحانه
                می آید از شام پر غم 

|||

|||

|||

|||

|||
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کودکی صدای کوچکش
مانده بود و نای کوچکش
خاک کربا همیشه ماند

تشنه صدای کوچکش
حرف های او بزرگ بود

مثل دست های کوچکش
داشت غربتی همیشگی
چشم آشنای کوچکش

توی ذهن کربا هنوز
مانده رد پای کوچکش

ناخدای قلب های ماست
قلب با خدای کوچکش

یحیی علوی فرد

یـک کــودک دیگـر 
صــد کـودک دیگـر 
در جنگ ها زنده است 

نام علــی اصــــغـر

در جنگ ، یک کودک 
تا می شود پـــرپـــر

گــل می کنــد آنجـا 
نام عــــــــلی اصغر

|||
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امام صادق علیه السام فرمودند:
آیا دوست داری ازکسانی باشی که پیامبر وائمه علیهم السام برای او دعا می کنند؟

آیا دوست داری از کسانی باشی که درقیامت فرشته ها با او همنشینند؟
آیا دوست داری ازکسانی باشی که درروز قیامت هیچ گناهی برایشان نباشد؟

آیا دوست داری ازکسانی باشی که درروز قیامت دست دردست پیامبر دارند؟
پس زیارت امام حسین علیه السام را ترک مکن.

با کمک بزرگترها به کتاب »مفاتیح الجنان« مراجعه کن و با خواندن زیارت 
اربعین قسمت های زیر را کامل کن و ترجمه آن را در زیر هر سطر بنویس:

السام علی الحسین ..............................................

السام علی اسیر.......................... و ......................

اشهد انک ......................... اهلل و ..........................

اشهد انک و فیت .................................................

قلبی ........................................................................

و امری ..................................................................

فمعکم معکم ال مع غیرکم.

پاداش زیارت
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امام خامنه ای در پیام نوروزی سال 1385 درباره اربعین فرمودند: .......................... اولین 
دل ها را دراربعین به سوی خود جذب کرد.

برای اینکه بدانی پیام رهبری چه بوده، به سوال های جدول زیر پاسخ بده و با استفاده از ستون عامت 
گذاری شده پیام را کامل کن. )حرف پایانی پاسخ قسمت اول ، حرف ابتدای پاسخ قسمت دوم جدول است(

1- جانشین پیامبر                                                                           نام پیامبر اعظم

2- امام حسین .... هدایت                                                            عید والیت امام علی

3- لقب پیامبر، امانتدار                                                                          ستون دین

4- پرهیز کاری                                                                                فرمانده لشکر

5- راه، نام پلی در قیامت                                                                    پاک، به عربی

6- پیامبری که همچون امام حسین                                                                   یاری رسان

7- علمدار کربا                                                                                      سرنیزه

8-  از آن طرف پیرو می شود                                                                  پیغام ، خبر

9- اولین زائر اربعین                                                                      دالور دارای رشد

10- لجباز                                                                                 جنگ در راه خدا

11- بیابان                                                                                             بزرگتر
 

12 فرو رفتن تیر در نشانه                                                                     خوار، پست

13- خواهر امام حسین                                                                     جای نیکوکاران

14- دختر سه ساله کربا                                                             صدوچهارمین سوره

15- مدح کننده                                                                                پیرمرد کربا

16- شکر، حمدوثنا                                                                                       لشکر

17- نام امام زمان                                                                         کودک پدر مرده

18- نام امام سوم                                                                         دعای صبح جمعه

19- گردنکش، نافرمان                                                                       غارت ،چپاول

جـدول

 شهید شد
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پرده ی عاشورایی

وسایل کار: 
مجات و روزنامه های باطله   -1

چسب مایع   -2
چوب حصیر و یا چوب باریک درخت    -3

قیچی   -4
مقوای سورمه ای  -5

حســین دانش آمــوز کاس اول دبســتان اســت. امــروز وقتــی مــادرش مجــات و روزنامــه ی 
باطلــه را جمــع می کــرد، فکــری بــه ذهنــش رســید. مقــداری مجلــه وکارت و ... را از مــادرش 
ــرده ی  ــم پ ــاق ه ــه اتف ــا ب ــت. آن ه ــان گذاش ــش درمی ــا برادربزرگ ــرش را ب ــت و فک گرف

عاشــورایی درســت کردنــد. 

روش کار: 
1- وسایل کارشان را آماده کردند.

2- حسین و عارف حاشیه های مجات 
را قیچی کردند.

1

2

طاهره عرفانی
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6- آن را وسط پرده چسباندند.

3- بعد حاشیه های کارت ها را قیچی کردند. 

4- اطراف مقوای سورمه ای را حاشیه ی 
مجات چسباندند.

5- از حاشیه ی کارت ها داخل کادر 
چسباندند و پشت نوشته را چسب زدند. 

7- حاال آن ها یک پرده ی 
عاشورایی دارند. 

3

4

5

6

7



رنگ بزن!
تصویرگر: زهرا خمسه
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دل نوشـته
                                                           چند روزی است  

 که جواد از سفر اربعین برگشته، 
ولی سرش خیلی شلوغ است. چون روز
 آخر سفر هنگام بازگشت حاج آقای محمدی از
بچه ها خواست که خاطره و یا دل نوشته و یا جمله
 زیبایی درباره اربعین بنویسند تا دیگران هم از نوشته های

 آنان استفاده کنند. تو هم ای همسفر آنچه دوست داری در 
پایان این سفر به امام حسین علیه السام بگویی در اینجا بنویس.
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1- ص5: جدول اربعین
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6- کجا هستم؟........................... من کیستم؟ ..........................

7- ص17: به سوی بهشت
......................................... -5......................... -4............................ -3........................ -2....................... -1

8- ص19: مسافران کربا
.............................................................................................................................................................................

9- ص33: جدول
........................................................................................................................................................................... 

پاسخنامه
نام:                        نام خانوادگی:                                 سن:

شهر:                      تلفن تماس: 

ل 
حوی

ا ت
کرب

در 
قر 

ست
( م

ی 
 ها

گاه
پای

 ( 
ای

ب ه
وک

ز م
ی ا

یک
یا 

 و 
ری

رهب
م 

عظ
م م

مقا
ی 

ثه 
 بع

 به
ه و

رد
 ک

دا
 ج

 را
حه

صف
ن 

ای
د.

ایی
 نم

ال
رس

   ا
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

ی 
رنت

ینت
س ا

در
ه آ

را ب
ن 

ر آ
صوی

ا ت
و ی

د 
دهی

w
w

w
.a

la
rb

ae
en

.i
r



    
ن 

جوا
 نو

ک و
ود

ن ک
عی

ارب
ی 

مه 
ه نا

یژ
و

39

همان طور که دوست نداری به تو ظلم کنند، به دیگران 
ظلم نکن.

محبوب ترین بندگان خدا کسی است که مهربان تر باشد.

مشورت کنید تا به نتیجه مطلوب برسید.

من مرگ را جز سعادت و زندگی با ستمکاران را جز ننگ 
نمی دانم.

فکرکنید؛ زیرا فکرکردن نشانه حیات دل مردم بیناست.

سـخنان 
امام حسین علیه الّسام
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دسته ي ما کوچیکه
فقط یه پرچم داره
بابا جونم برامون

شربت و شیر مي آره

نذر علي اصغره
شربت و شیر شیرین

با هم مي گیم یا حسین )ع(
بابام مي گه : آفرین !

شاعر : مهري ماهوتي
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