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سالم

و  کربال  مسیر  تا  می کند  صدا  را  یارانش  حسین)ع(  امام  می شود،  نزدیک  که  اربعین 
بود، مردم  بد و ظالمی  کم  که در عراق حا بروند. خیلی سال ها پیش  را پیاده  نجف 
که  است  سالی  چند  اآلن  کنند.  شرکت  اربعین  پیاده روی  مراسم  در  نمی توانستند 

پیاده روی اربعین با شکوه برگزار می شود. هر سال هم باشکوه تر از سال قبل. 

کاری  هر  هرکسی  کنی.  توصیف  را  حسین )ع(  امام  عاشق  دریای  این  نمی توانی  اصاًل 
از دستش برمی آید، برای اربعین انجام می دهد. باید رفت و دید. آن جا پر از عشق و 
محبت به امام حسین )ع( است. از هر قوم و زبانی به آن جا می آیند. دل و زبان شان 

حسینی می شود و با این زبان مشترک، حرف هم دیگر را می فهمند.

کنند؛ اما نمی توانند.  که در این مراسم شرکت  بعضی ها هم خیلی دل شان می خواهد 
دل شان  و  می ریزند  اشک  می کنند،  نگاه  تلویزیون  در  اربعین  عزاداران  به  وقتی 
می خواهد که آن جا باشند. اما امام حسین )ع( به این دل ها هم نگاه می کند و حواسش 

کربال بروند، هست. می دانید چه جوری؟  که نتوانستند به  کسانی  به 

در شهرهای مختلف ایران کسانی که به کربال نرفتند، مسیر کربال تا نجف را شبیه سازی 
مراسم  عبدالعظیم  حضرت  حرم  تا  حسین  امام  میدان  از  تهران  در  مثاًل  کنند.  می 
کربالی دیگر به وجود می آید. روز اربعین همه  پیاده روی اربعین برگزار می شود و یک 
کربال و نجف می شوند و امام حسین )ع( یارانش را در  کوچک و بزرگ ایران  شهرهای 
گر نتوانستی به کربال بروی، در شهر خودت هم روز اربعین  این مسیر به هم می رساند. ا
مراسم پیاده روی هست. می توانی شرکت کنی. امام حسین )ع( حواسش به تو هست.

          دوست تو: علی باباجانی

دوست حسینی من
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شیعیان  امام  سومین  )ع(  حسین  امام 
است. به ایشان حضرت "سیدالشهدا" 
یعنی  سیدالشهدا  می شود.  گفته  هم 
سرور شهیدان. امام حسین )ع( در سوم 
شعبان سال سوم هجری به دنیا آمد. پدر 
عزیزش  مادر  و  علی )ع(  امام  گرامی اش 

حضرت فاطمه )س( است.
مادرش  شبیه  خیلی  حسین )ع(  امام 
زیبا  بسیار  او  بود.  )س(  فاطمه  حضرت 

بود.
خیلی  را  حسین )ع(  امام  )ص(  پیامبر 
و  می کرد  بغل  را  او  و  داشت  دوست 
امام  خیلی  هم  فرشته ها  می بوسید. 

حسین )ع( را دوست داشتند.
آمد  دنیا  به  حسین )ع(  امام  وقتی  آن ها   
آمدند.  امام  دیدن  برای  خوش حالی  با 
یکی از این فرشته ها نامش جبرئیل بود. 
جبرئیل از بهترین فرشته های خدا است. 
خود  شانه ی  روی  را  حسین )ع(  امام  او 

می گذاشت.
مسجد  به  همیشه  حسین )ع(  امام 
می رفت. وقتی پیامبر )ص( نماز جماعت 
می خواند، امام حسین )ع( جلو می رفت و 

پیش او می نشست.

خ گل سر زندگی نامه 
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امام حسین )ع( برادرش امام حسن )ع( را هم خیلی دوست داشت. او همیشه حرف امام حسن 
گوش می داد.ایشان مانندبرادرش، شب ها برای یتیمان و نیازمندان غذا می برد. روزی امام  )ع( را 
حسین )ع( پول زیادی را به یک فقیر داد. امام برای این که او خجالت نکشد، فقط دستش را از پشت 
در بیرون آورد. پول را به فقیر داد و خودش بیرون نرفت. آن فقیر وقتی بخشش و مهربانی امام را دید 

از آن حضرت تشکر کرد.

که معلم  امام حسین )ع( مردم را به خواندن قرآن تشویق می کرد. روزی امام حسین )ع( به مردی 
کرد. امام به او فرمود:  قرآن بود، پول بسیار زیادی داد. آن مرد وقتی پول ها را دید خیلی تعجب 
»تعجب نکن. تو یک سوره از قرآن را به فرزند من یاد داده ای. حق تو خیلی بیشتر از این پاداش 

است.«

در زمان امام حسین )ع( مرد ستمگری به نام یزید حکومت می کرد. یزید از امام حسین )ع( خواسته 
بود که حکومت او را قبول کند؛ ولی امام حسین )ع( حکومت او را قبول نداشت. یزید آدم بی ایمانی 

بود. او مانند پدرش به زور بر مسلمانان حکومت می کرد.
امام  او و حکومتش مخالف است، به سربازانش دستور داد  با  امام حسین )ع(  یزید فهمید  وقتی 

حسین )ع( را شهید کنند.
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به همین دلیل امام حسین )ع( که در شهر مدینه زندگی 
رفت.   مکه  شهر  به  یارانش  و  خانواده  همراه  می کرد 
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یزید مرد ستمگری  که  نوشتند  نامه  امام  به  کوفه  به مکه رسید، مردم  امام حسین )ع(  وقتی 
است. به سوی ما بیا و به ما کمک کن.

کرد. بعضی ها به امام  کوفه حرکت  کمک به آن ها با یارانش به طرف  امام حسین )ع( برای 
کوفه نرو. آن ها آدم های بی وفایی هستند. آن ها امام علی )ع(  حسین )ع( می گفتند: »به شهر 
و امام حسن )ع( را تنها گذاشتند. آن ها می گویند تو را دوست داریم و یاری ات می کنیم؛ ولی به 

حرف های خود عمل نمی کنند.«

امام حسین )ع( خودش مردم کوفه را می شناخت و می خواست به آنان کمک کند.
کوفه دستور دادتا او را  کوفه می رود، به حاکم  یزید وقتی فهمید امام حسین )ع( به 

بکشد. حاکم کوفه مرد بسیار ستمگری بود.
او مردم کوفه را فریب داد و به آن ها گفت: »امام حسین )ع( را یاری نکنید.«
برخی از مردم کوفه هم لباس جنگ پوشیدند و به حاکم کوفه کمک 

کردند. 
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کوفه وارد شوند. آن ها مجبور شدند به  امام حسین )ع( و یارانش نتوانستند به شهر 
کوفه آمده بودند، همراه امام و یارانش حرکت  که از  کربال بروند. سربازانی  سرزمین 
کربال رسیدند. در میان راه امام حسین )ع( مردی را دید و به او  کردند تا به سرزمین 

فرمود: »آیا ما را در برابر دشمنان یاری می کنی؟«
گفت: »نه ولی من اسب و شمشیر خیلی خوبی  کشته شدن می ترسید،  که از  آن مرد 

دارم. آن ها را به شما هدیه می دهم.«
امام به او فرمود: »من به اسب و شمشیر نیاز ندارم. من دوست داشتم تو خوشبخت 

شوی و به بهشت بروی.«
آن مرد بعدها از این که امام حسین )ع( را یاری نکرده بود، خیلی ناراحت بود.

حاکم کوفه مردم شهر را به جنگ با امام حسین )ع( فرستاد. آن ها چند هزار نفر بودند؛ 
ولی تعداد یاران امام خیلی کم بود. سربازان دشمن می خواستند شب عاشورا با امام 
حسین )ع( بجنگند؛ ولی امام به آن ها فرمود: »بگذارید امشب را با خدای خود راز و نیاز 

کنم. خدا می داند که من نماز خواندن و قرآن خواندن را خیلی دوست دارم.«
یاران امام هم شب عاشورا مشغول راز و نیاز شدند.

امام در تاریکی شب به یارانش فرمود: »فردا مردم کوفه با ما می جنگند. شما می توانید 
امشب از این جا بروید و جان خود را نجات دهید. آن ها می خواهند مرا بکشند و با 

دیگران کاری ندارند.«
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گفتند: »ما هرگز تو را تنها نمی گذاریم. ما جانمان را فدای تو  آن ها وقتی سخن امام را شنیدند، 
می کنیم و با دشمنانت می جنگیم تا در کنار تو شهید شویم.«

امام وقتی وفاداری یارانش را دید، برای آن ها دعا کرد و فرمود: »من یارانی باوفاتر و بهتر از یاران 
خود ندیده ام.«
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کرد؛ ولی آن ها حرف  کوفه را نصیحت  روز عاشورا امام خیلی مردم 
امام را گوش نکردند. فقط چند نفر از آن ها به یاری امام آمدند. یکی 
از آن ها به امام گفت: »ای فرزند پیامبر، من همان کسی هستم که 
با سربازانم تو را در این بیابان نگه داشتم و نگذاشتم به سوی کوفه 

حرکت کنی. من گناه بزرگی انجام داده ام.آیا مرا می بخشی؟«
امام با مهربانی به او فرمود: »بله، من تو را بخشیدم.«

آن مرد در آخرین ساعت ها توانست راه درست را انتخاب کند. او از 
یاران امام حسین )ع( شد و در کربال به شهادت رسید.

کردند. جنگ تا ظهر  صبح روز عاشورا لشکر یزید، جنگ را شروع 
کشید. امام و یارانش هنگام اذان ظهر مشغول خواندن نماز  طول 

شدند؛ ولی مردم کوفه به سوی آن ها تیراندازی می کردند. 
تعدادی از یاران امام حسین )ع( برای این که نگذارند، تیرها به امام 
و یارانش بخورد، جلوی تیرها ایستادند. آن ها آن قدر تیر خوردند تا 

به شهادت رسیدند.
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شهادت  به  یکی یکی  حسین )ع(  امام  یاران  داشت.  ادامه  عاشورا  روز  عصر  تا  جنگ 
رسیدند و آن حضرت تنها شد. او به تنهایی با دشمنان می جنگید. آن ها از دور به امام 
حسین )ع( تیر می زدند. مردم کوفه امام حسین )ع( را با لب تشنه به شهادت رساندند. 

آن ها سر امام و یارانش را از بدن جدا کردند و برای یزید فرستادند.
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کردند.  یارانش حمله  و  امام  به خیمه های  امام حسین )ع(  از شهادت  کوفه بعد  برخی مردم 
آن ها وسایل درون خیمه ها را دزدیدند و خیمه ها را به آتش کشیدند. زنان و کودکانی که درون 

خیمه ها بودند، همه اسیر شدند و مردم کوفه آن ها را با خود بردند.
امام حسین )ع( برای دین اسالم زحمت های زیادی کشید. به همین دلیل زیارت او ثواب خیلی 
کند، عمرش طوالنی می شود و زندگی خوبی خواهد  کس آن حضرت را زیارت  زیادی دارد. هر 

داشت.
عزاداری و گریه کردن برای امام حسین )ع(، انسان را در روز قیامت نجات خواهد داد. در حرم 
کنار  گریه می کنند. آن ها تا روز ظهور امام زمان )ع(  امام حسین )ع( فرشته های زیادی برای او 
کرد، از یاران آن حضرت می شوند و از  قبر امام حسین )ع( می مانند و وقتی امام زمان )ع( ظهور 

دشمنان امام حسین )ع( انتقام می گیرند.



یک روسری سرم بود
یک مشک روی دوشم

اما دلم نمی خواست
آبی از آن بنوشم

با هیئت عزادار
رفتم به یک خیابان

باورنکردنی بود
سقا شدم خداجان!

آه ای خدا! چه می شد
کربال بود؟ کوچه  این 

آن وقت مشک آبم
در دست بچه ها بود

کربال کوچه ی 
زهرا داوری
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وقتی سینا از مدرسه به خانه آمد، پدرش در خانه نبود. او برای پیاده روی به 
گفت: »کاش بابا مرا با خودش می برد.« کربال رفته بود. سینا 

ازت  پدر  »نشد  گفت:  و  داد  او  به  نو  مشکی  بلوز  یک  و  بوسید  را  سینا  مادر، 
کند؛ ولی این بلوز را برای تو خریده.« خداحافظی 

سینا بلوز را پوشید. روی بلوز او  "یا حسین"  نوشته بود. مادرش زیر لب گفت: 
»امام حسین نگهدارت باشد.«

برای  هم  من  می شد  »کاش  گفت:  سینا  آمد.  خوشش  خیلی  بلوزش  از  سینا 
گفت: »یک فکر جدید  که در حال خیاطی بود،  کاری می کردم.«  مادر  اربعین 
کند.  کار  که چه  گفت  دارم.« او مقداری پارچه اضافی و سرقیچی را به او داد و 
پیاده روی  مراسم  در  تا  کرد  درست  پرچم  زیادی  تعداد  پارچه  ها  آن  با  سینا 

اربعین به بچه ها بدهد.

بیا پرچم بسازیم
طاهره عرفانی

وسایل کار :

3.   لوح یا چوب حصیر 2.   چسب   1.   سرقیچی پارچه ها  
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کرد.  6- به این روش پرچم های زیادی درست 

کرد. کمی تا  4- پارچه را  

کنار پارچه را چسب زد.  -2

گرفت. 5- پرچم هایش را در دست 

3- حصیر را روی آن قرار داد.

گوش برید. 1- پارچه ها را سه 



مصطفی از همه ی ما بزرگتر بود. ما هشت نفر توی مدرسه ابتدایی درس می خواندیم. 
فقط مصطفی کالس هشتم بود و محمدرضا کالس هفتم. مصطفی ما را دور هم جمع 
بازی  فوتبال  است  »قرار  می پرسیدیم:  هم  از  ما  داشت.  مهمی  کار  ما  با  چون  کرد. 
کنیم؟ البد مصطفی می خواهد دوباره تیم مان را که حاال چند ماهی است بی کار و به 

هم ریخته است، راه بیندازد.«

 از زبان هرکسی این جواب بیرون آمد: »نمی دانم... بی خبرم...«

کشیدم  خجالت  داشتم،  زبان  کنت 
ُ
ل و  بزنم  حرف  درست  نبودم  بلد  که  هم  من 

کنم؛ چون ممکن  بود بعضی از بچه ها به حرف زدنم  دهانم را باز 
بخندند و دلم را بشکنند.

کسی... وا
کِس صلواتی وا

مجید مالمحمدی
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کوچه مان یک دل سیر فوتبال بازی نکرده بودیم.  که توی  مدت ها بود 
یعنی هیچ بچه ای از خانه بیرون نمی آمد تا بازی کنیم. هرکس سرش به 

کامپیوتر و موبایل و...  کار خودش بود: درس یا تلویزیون یا 

که به زودی اربعین از راه می رسد؟  گفت: »بچه ها خبر دارید  مصطفی 
کدام از شما به سفر  پیاده روی می روید؟« آیا هیچ 

کسی جواب داد:  هر 

که نمی توانیم. ـ نه ما 

ـ پول می خواهد.

کار دارد. ـ پدرم 

ـ دایی ام پارسال قول داد من را ببرد اما... 

گفت:  مصطفی  شدم.  پشیمان  فوری  بگویم،  چیزی  آمدم  تا   هم  من 
را  خیمه  می زنیم.  کوچک  خیمه ی  یک  کوچه   همین  سر  »خودمان 
کوچک. بعد به مردم شربت می دهیم.   من می آورم. یک چادر سفری 
راه  سینه زنی  شب ها  هم  بعد  می گیریم.   محل  اهالی  از  را  شربت  پول 

می اندازیم.

دستگاه  آوردن  بیاورد.  را  طبلش  سروش 
با امیرعلی. پیمان سینی  پخش و سی دی 
و قابلمه بیاورد. محمد امین لیوان و صالح 

کف خیمه.« هم زیلوی 

 مصطفی به هریک از بچه ها یک کار سپرد.  
کرد.  نگاهم  واج  و  هاج  رسید  که  من  به 
پدرم  هستیم.  مستاجر  ما  که  می دانست 
بقیه  مثل  وضع مان  و  است  ساده  کارگر 
خوب نیست. یکی از بچه ها با خنده گفت: 
»امیر عباس هم برای ما نوحه می خواند.«

 همه مثل بمب خنده منفجر شدند. دوباره 
رضا  محمد  و  مصطفی  اما  شکست؛  دلم 
شدند.  کت  سا بچه ها  زدند.  داد  سرشان 
گفتم: »خدایا  کردم و توی دلم  من بغض 

چرا من لکنت زبان دارم؟ چرا چرا؟«
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گر جدا می شدم، دیگر هیچ  دلم نیامد قهر کنم و ازشان جدا شوم. ا
امیر  نباش  »ناراحت  گفت:  مصطفی  نداشتم.  کوچه  در  دوستی 
کن فکر  کار خوب. صبر  کار هم به تو می دهیم. یک  عباس، یک 

کنم تا به تو بگویم.«

بیکار  گذشت و من  نیامد. چند روز  به یادش  کاری  اما  کرد؛   فکر 
اربعین بچه ها  به  بود یک روز مانده  برپا شد. قرار  تا خیمه  ماندم 
کنند. پول شربت از طرف بزرگترهای محل جور شد.  باز  را  دِر آن 
گریه  گاهی زیر لحاف  من شب ها با غصه توی رختخوابم می رفتم. 
کنند،  بابا  می کردم. شب آخری که قرار بود فردایش دِر خیمه را باز 
گفت: »چرا  را بوسید و  آمد. صورتم  به خوابم  بیامرزم   بزرگ خدا 
کسی من توی جعبه انباری خانه تان است.  ناراحتی پسر؟ وسایل وا
کفش های  کربال،   پیاده روی  مثل  خیمه،  کنار  و  بردار  را  آن ها  برو 

کس بزن!« عزاداران امام حسین )ع( را مجانی وا

که تلویزیون از پیاده روی   از خواب پریدم.  یاد فیلم هایی افتادم 
کسی را از انبار بیرون آوردم و با  کربال نشان می داد. وسایل وا راه 

کنار خیمه رفتم. شوق، 
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روی  را  زدن  کس  وا وسایل  بعد  انداختم.  زیرانداز  یک  بودند.  جمع  بچه ها 
می خواهی  جالب!  »چه  گفت:  مصطفی  کردند.  تعجب  بچه ها  چیدم.  زمین 

کس بزنی؟« کفش های عزادارها را مجانی وا

ارزشی،  با  کار  »چه  گفت:  محمدرضا  دادم.  تکان  قبول  عالمت  به  را  سرم   
آفرین!« 

کرد. مردم دور خیمه جمع  کوچه را ُپر   لیوان های شربت ُپر شد. صدای نوحه 
کفش های  شدند. چند نفر هم به سراغ من آمدند. یک نفر پرسید: »آقا پسر، 

کس میزنی؟« من را وا

گفتم: »بله!:  با لکنت زبان 

گفت: آخی... خدا شفایت بدهد.   

کسی حرف  کردم و این بار اشک هایم سرازیر شد؛ اما دیگر با   دوباره بغض 
صدا  و  سر  بی  »چه  گفت:  و  آمد  طرفم  به  پیرمردی  بعد  ساعت  یک  نزدم. 
شوند.  جمع  دورت  مردم  که  بگو  چیزی  بزن.  دادی  اقاًل  پسرم  می کنی؟  کار 
کس صلواتی، یا  کسی، وا گهان بی اختیار داد زدم: »وا خدا خیرت بدهد!« نا

حسین مظلوم!«

گرد شده  گهان چند تا از بچه ها به طرفم خیره شدند. جواد با چشم های   نا
پرسید: »تو داری راحت حرف میزنی؟ آره امیر عباس؟«
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تعزیه
بازسرایی تعزیه:منصوره عرب خراسانی

رقیه )به سمت  سرزمین شام(:

فریاد می زنم
از این همه بال

از امت تو ای
پیغمبر خدا

پیشنهادهایی برای اجرای تعزیه:
تعزیــه یــا شــبیه خوانی نمایشی ســت کــه در آن داســتان هــا و اتفاقــات مذهبــی بــه شــیوه و روشــی خــاص نشــان داده می شــود.

در تعزیــه نقــش هــر کــدام از شــخصیت هــای داســتان توســط شــخصی اجــرا مــی شــود کــه به او »شــبیه خــوان« مــی گویند.
کننــد و  کــه نقــش امامــان و یــاران ایشــان را بــازی مــی  شــبیه خــوان هــا معمــوال دو دســته انــد: »اولیاخــوان« آن هایــی 

کننــد. کــه نقــش دشــمنان دیــن را بــازی مــی  کســانی  »اشــقیاخوان«، 
کــه شــبیه خــوان هــا معمــوال بــه هنــگام  کــه بــه صــورت شــعر نوشــته مــی شــود »تعزیــه نامــه« یــا »نســخه« نــام دارد  متــن تعزیــه 
اجــرا آن را در دســت مــی گیرنــد و بــا آهنگــی خــاص مــی خوانند.اولیــا خــوان هــا نقــش هــای خــود را بــه صــورت آواز و بــا چهــره 

کننــد. ای مهربــان مــی خوانند.امــا اشــقیا خــوان هــا آن را بــا فریــاد وخشــونت ایفــا مــی 
در ایــن نمایــش محدودیتــی بــرای اســتفاده از لــوازم و اســباب صحنــه وجــود نــدارد. بــه طــور مثــال در جنــگ هــا از شمشــیر، 
 ســپر و تیروکمــان واقعــی اســتفاده مــی شــود. امــا معمــوال نشــانه و نمــاد را بــرای نشــان دادن مــکان هــا یــا شــخصیت افــراد

به کار می برند.
مثــال تشــت آب نشــانه شــط فــرات اســت .شــاخه نخــل یــا هــر نهالــی بــه نشــانه نخلســتان و درخت.همیــن طــور اولیــا خــوان هــا 

خ. معمــوال لبــاس ســفید و ســبز بــر تــن مــی کننــد و اشــقیاخوان هــا لبــاس ســر
اطــراف صحنــه بــه دور خــود و راه رفتــن در  بــا چرخــش  گذشــت زمــان  یــا  بــه جــای دیگــر  از جایــی   در تعزیــه حرکــت 

نشان داده می شود.
کپــی  کــردن متــن نیســت. بنابرایــن مــی تــوان از متــن آمــاده بــه تعــداد شــخصیت هــا نســخه  در اجــرای تعزیــه نیــازی بــه حفــظ 

کــرد و هنــگام اجــرا ماننــد تعزیــه خــوان هــا از روی آن خوانــد. تهیــه 
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زینب )با آغوش باز به سمت رقیه می رود(:

رقیه )در خرابه های شام(:

رقیه، دختر آقا حسینم 
سه ساله دختر آن شاه دینم

دلم تنگ است دیدم خواب او را
کاش  بابا را ببینم خدایا 

خداوندا یتیم و بی پناهم
پر از اشک و پر از درد و پر آهم

بیا در آغوشــم ،عمه فدایت
به قربان تو و آن اشــک هایت

رقیه:
ســوالی از تو دارم عمه جانم

زینب:
بپــرس ای نور چشــمم، مهربانم

رقیه:
چــرا ای عمــه جان جایی نداریم؟

زینب:
یبیــم عمــه جان راهی نداریم غر

رقیه:
یبان هســت ویران؟ مگر جای غر

زینب:
یبان بله ویرانه اســت جای غر

رقیه و زینب از صحنه بیرون می روند.
یزید و غالم وارد می شوند. 

یزید)رو به غالم(:

برو غالم  ببین اشــک و ناله ها از چیســت؟
کیســت؟ برو خرابه ببین این ســرو صدا از 

غالم:
اطاعت می شــود از جان

خبــر می آورم االن



دختر زار سیدالشهدا
دیده درخواب روی بابارا

گریه هست خیلی بد حالش از 
گیرد  در خرابه بهانه می 

یزید:
بَبر غالم سر سید شهیدان را

در آن خرابه  به نزدیک دختر زهرا

گردد(: غالم)می رود پس از مدتی برمی 

غالم:
ای اسیران سر حسین آمد
پیشتان شاه عالمین آمد*

)غالم بیرون می رود(
زینب) پیش تشت می نشیند(:

سالم بر تو حسین، نور چشم عالمیان
ببین منم زینب خواهرت، برادر جان

به این خرابه بی سقف و در خوش  آمده ای
که پیش من این بار  با سر آمده ای چه شد 

)یزید و غالم بیرون می روند.زینب و رقیه وارد می شوند.بعد 
از مدتی غالم همراه با تشت به خرابه پیش اسیران  می رود(:
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چیست عمه میان تشت طال؟
زینب:

آنچه می خواستی ،هست اینجا
رقیه:

من غذا یی نخواستم اما
زینب:

بنشین و ببین تو بابارا

رقیه)پیش عمه می رود(:

سالم  بابای خوب و مهربانم
سالم ای  روح و جان و هم زبانم

که جانم سوخت بی تو؟ کجا بودی 
که روح و استخوانم  سوخت بی تو؟

ببین تاول زده پایم پدرجان
دویدم چند روزی در بیابان

کبود است که روی من  ببین بابا 
گناه من چه بوده ست نمی دانم 

رقیه)کنار تشت می نشیند و تنهاست(:

خدای خوبم تو را به احمد
جان حسین و علی و زهرا

مرا ببر زود به پیش بابا
که سیرم از مردمان  دنیا

زینب)کمی دور از رقیه است(:
نمی آید صدای آه و ناله

نمی آید صدایی از سه ساله

خدایا رفت دیگر عقل و هوشم
گوشم نمی آید صدای او به 

رقیه)رو به خدا دست به دعا بر می دارد(:
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ای وای رقیه جان ندارد
دیگر دل من توان ندارد

رحمی تو بکن به حال زینب
این ذره ی جان رسیده  برلب

راحت  شدی از درد و بیابان
گویم چه مدینه با عزیزان؟  

زینب )رو به امام حسین(:
حسینم ،از تو من شرمنده هستم

رقیه رفته و من زنده هستم

زینب)هراسان پیش رقیه می رود(:
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گاهی اوقات از نقش  کنند  که نقش اشقیا را بازی می  *در تعزیه نقش آفرینانی 
اولیای خدا نشان می دهند.بنابراین  به  را  ارادت خود  و  ج می شوند  خود خار
آنجا که از زبان اشقیا ، امام حسین به شاه عالِمین و سیدالشهدا و...یاد می شود 

به همین علت است. 

همراه  به  منزل  و  مدرسه  در  را  یه  تعز این  توانید  می  شما  یز!  عز کودکان 
و  منتشر  #دوستم_امام_حسینه  با  را  آن  فیلم  و  کنید  اجرا  خود  دوستان 

ید. بگیر جایزه  و  کنید  شرکت  ما  کشی  قرعه  در 

آبان98( پایان  تا  اجرا  کلیپ  یا  فیلم  ارسال  )مهلت 

ج می شود رو به سرزمین شام(: که از صحنه خار زینب)در حالی 

رفتیم و ماند نزد شما یادگار ما
جان شما و دخترک  مهربان ما

ک  رفتیم و ماند خاطره ای سخت و سوزنا
ار شهر پر بال  به دل داغ دار ما

که می رویم ما با رقیه آمده حاال 
خالی ست جای الله ی پرپر میان ما
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ما اینطور عزاداری می کنیم:

کشور  در  هستم.  حنیف  من 
شهر  اهل  کنم.  می  زندگی  آلمان 
محرم،  ماه  در  "اشتوتگارت". 
حسین)ع( امام  عاشق   مسلمانان 
به  مختلف  مراسم  برگزاری  با 
پردازند.  می  سوگواری  و  عزاداری 
عزاداری  و  سخنرانی  جا  این  در 
انجام  آلمانی  و  فارسی  زبان  دو  به 
می شود. حتی آلمانی ها هم به این 
مراسم می آیند.  بعضی از آن ها بعد 
از این مراسم مسلمان و با حجاب 
هم  آلمانی  خانم های  می شوند. 
حلوا.  و  کیک  مثل  می پزند.  نذری 
پارسال یک خانم آلمانی هم غذای 
محلی آلمانی ها را پخته بود و بعد از 

مراسم بین عزاداران پخش کرد. 

کنم. وقتی محرم می شود  من مهدی هستم. در شهر تهران زندگی می 
به همراه پدرم به مسجد می روم  و با دسته های عزاداری، سینه زنی و 
کودکان  کنیم.  زنجیرزنی به خیابان های محل می رویم و عزاداری می 
هم با در دست داشتن طبل و سنج و علم و پرچم عزاداری به جمعیت 
رقیه)س(  حضرت  و  اصغر)ع(  علی  حضرت  یاد  به  و  شوند  می  ملحق 
به عزاداری می پردازند. ایستگاه های پذیرایی در خیابان های شهر با 
کیک از عزاداران امام حسین )ع( پذیرایی  توزیع چای، شربت، شیر و 
کنند. در روز تاسوعا و عاشورا دسته های بزرگ عزاداری در خیابان  می 
برگزاری  از  پس  و  شوند  می  جمع  شهر  بزرگ  های  میدان  برخی  و  ها 
مراسم عزاداری، سینه زنی، زنجیرزنی و خیمه سوزان، نماز ظهر عاشورا 

را به جماعت می خوانند.

سال  هر  کربال.  شهر  کنم.  می  زندگی  عراق  کشور  در  هستم.  حمزه  من 
میهمانان  از  ما  روزها  این  در  شود.  می  برپا  غوغایی  ما  شهر  در  اربعین 
به  مختلف  کشورهای  از  ها  آن  کنیم.  می  پذیرایی  حسینی  عزاداران  و 
کربال( شرکت  تا  )از نجف  اربعین  آیند و در مراسم پیاده روی  عراق می 
کنند. هر ساله اربعین بیست میلیون نفر جمعیت به این جا می آید.  می 
که به خانه  کنیم  من و برادرم به سراغ آنها می رویم و از آنها دعوت می 
ی ما بیایند. خانه ما و همسایه های ما، خانه ی عزاداران حسینی است. 

کنیم. دوست داریم از آن ها پذیرایی 

کشورهای  در  شود،  می  که  محرم 
به  حسین)ع(  امام  دوستداران  مختلف 
عزاداری  وفادارش  یاران  و  ایشان  یاد 
می کنند. در این جا شما با بعضی از این 

کشورها آشنا می شوید:

- دوستم امام حسینه28



من آمنه هستم. در کشور نیجریه زندگی می کنم. شهر "کادونا" .  ایالت کادونا 
کشور  نشین  شیعه  ایالت  ین  بزرگتر و  دارد  جمعیت  نفر  میلیون   8 حدود   ،
نیجریه است. ما در ماه محرم به حسینیه "جوانان حسینی" می رویم. مردم 
کنار  در  هم  با  سال  و  سن  هم  های  بچه  ما  آیند.  می  حسینیه  این  به  زیادی 
کنیم  گوش می دهیم. بعد عزاداری می  مردم به سخنرانی روحانی حسینیه 

و سینه می زنیم.  

شیخ ابراهیم زکزاکی از روحانیون بزرگ کشور ما است. خیلی دوست دارم او را 
ببینم؛ مردم این جا این عالم بزرگ را دوست دارند. او مدتی اسیر دشمن بود. 

آمریکا  کشور  در  هستم.  اسما  من 
هر  "منهتن".  شهر  کنم.  می  زندگی 
مراسم  محرم  یکشنبه  اولین  در  سال 
حسین  امام  روز  یعنی  دی«  »حسین 
)ع( برگزار می شود. من با پدر و مادرم 
های  دسته  به  دیگر  مسلمانان  همراه 
می  سوگواری  و  رویم  می  عزاداری 
زبان  به  او  است.  مداح  پدرم  کنیم. 
مداحی  فارسی  و  انگلیسی  بی،  عر
جالب  کار  یک  روز  این  در  می کند. 
شهروندان  به  ما  شود.  می  انجام  هم 
رز، بطری  گل  غیر مسلمان شاخه های 
و  عاشورا  پیام  از  نوشته هایی  و  آب 
می  هدیه  )ع(  حسین  امام  شخصیت 
دهیم. آن ها وقتی این نوشته ها را می 
بیشتر  کربال  و  حسین  امام  با  خوانند، 
آشنا می شوند. بعضی از آنها از شدت 
)ع(  حسین  امام  به  عشق  و  عالقه 

اشک می ریزند.

29 دوستم امام حسینه -



بگو چی ام
مریم زرنشان

توخالیه اما صداش زیاده
کوبن با دوتا چوِب ساده روش می 

پشت سرش داره یه هیئت میاد
کوچیکاش میخواد. لکیدلم یکی از اون 

ُ
ل ق

ُ
ل ,ق

ُ
ل دوق

ُ
یه ق

زردوشیرین شل ُشلکی
پخته میشم یواش یواش

لکی
ُ

گ با عطر و بوی 

- دوستم امام حسینه30



حلقه های ریز ودرشت
جیرینگ جیرینگ توی یه مشت

میریم باال می آییم پایین
باضربه می خوریم رو پشت

کوچیک و سیاه و سبزن بزرگ و 
رو دست هر عزاداری سوارن
رو تنشون نوشته ان یا حسین

تو دسته ی سینه زنی میارن

31 دوستم امام حسینه -



رنگ آمیزی
طیبه شامانی)طناز(

- دوستم امام حسینه32
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کربال به جای 
سید ناصر هاشمی

کربال.همه را نوشتم برای یه خبر خوب. اسم  پیاده روی 

اربعین چیه؟بابا پیاده روی 

و نشانه اتحاد 
مسلمانان است.

کار نشانه ی   این 

احترام به امام 

حسین)ع( است.

یعنی دوستداران امام 

حسین)ع( نزدیک 

اربعین پیاده میروند 

کربال.

- دوستم امام حسینه34



 غصه نخور پسرم. 

انشااله سال 

دیگه. 

متاسفانه پای پسرتون 

شکسته و باید یک ماه 

کنه.  متاسفانه پسرتون استراحت 

نباید بره پیاده روی. 

مسیر خیلی طوالنیه.

بابا، این چیه؟

کادو، برای  علی است.این 

دوستم امام حسینه -35



 وای چه هدیه 
ویلچر برای چی بزرگی!!

خریدی؟

یه سورپرایز برای 

علی دارم. فردا 

همه ساعت 6 راه 

می افتیم.

که باید  سریعتر 
زود راه بیفتیم.

همه این جمعیت از 
کربال جا  پیاده روی 

مانده اند.

- دوستم امام حسینه36



چه خوب... پس 
که  سریعتر بیایید 

جا نمانید.

خب حاال چرا 

اینجا جمع 

شده اند؟

قرار است به جای 

کربال، از میدان امام 

حسین پیاده برویم 

تا شاه عبدالعظیم.

دوستم امام حسینه -37
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گفت سالم بر حسین 
که آب نوشید وقتی 
چشمان مهربانش

پر ابر شد و بارید

من هم شبیه بی بی 
در وقت آب خوردن
دارم همیشه بر لب
نام حسین مظلوم

بی بی مهربانم
طیبه شامانی)طناز(

یا به همراه دوستان خود  تنهایی  به  را  توانید این شعر  یز! شما می  کودکان عز
ما  کشی  قرعه  در  و  منتشر  #دوستم_امام_حسینه  با  را  آن  فیلم  و  بخوانید 

ید. بگیر جایزه  و  کنید  شرکت 
آبان98( پایان  تا  اجرا  کلیپ  یا  فیلم  ارسال  )مهلت 


