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»، اسم گروهى است كه تعدادى از دانش�آموزان براى مواظبت از حيوانات و گيـاهـانه�هاى طبيعـتّبچ«
يده�هاى خدا آسيب برساند.زيبا تشكيل داده�اند. آن�ها دلشان منى�خواهد كسى به آفر

ا ببينيد؛ ساقه�اش شكسته است.ه�ها بياييد اين�جا!… اين گل رّمجيد: بچ
ا كنده است.ا نگاه كنيد. كسى پوست آن رخت رمحسن: اين در

ا ببينيد! چه�قدر كثي4 و آلوده است!د: اين�جا رّمحم
ى كنيم.ى منى�شود. بايد كارمحسن: اين�طور

آن�ها مى�خواهند چه�كار كنند؟
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ه�هاى طبيعت تشكيل دهيد.ّتو و دوستانت هم مى�توانيد گروهى مثل بچ
هايى اجنام خواهد داد؟استى، گروه شما چه كارر
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اضى است؟آيا پيامبر خدا از كار آن�ها ر
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بوى اسفند، بوى عطر، بوى گالب،
صداى طبل، صداى سنج، صداى نوحه،

نگ سرخ…نگ مشكى، رنگ سبز، رر

ند؟ا به ياد چه مى�اندازاين�ها تو ر

ا مى�پوشى.اهن مشكى�ات رپير
نى.ه مى�زا به پيشانى�ات گرى رمزسربند قر

ى.دنت مى�اندازا دور گرا رشال عز
ى.مى�دارا برپرچم سبز كوچكت ر

ه�ى مادر از خانه خارج مى�شوى.با اجاز

كجا مى�روى؟
اى چه مى�روى؟بر

اه مى�روى.ت زيادى پياده رّمد
نى.با صداى طبل�ها و سنج�ها به سينه�ات مى�ز
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ى امام حسيناداراسم عزتو مى�توانى از مر
الم��ــ در شهر يا روستاى خودّعليه�الســ 
ه،ه كنى، يا اين�كه در اين بارّشى تهيارگز

ه… يا…ّيك انشا بنويسى يا يك قص

١گشت به خانه، زير لب نوحه�اىاه بازدر ر

فته�اى، مى�خوانى.ا كه ياد گرر

ى؟ا اشك مى�ريزچر
نى؟ا به سينه مى�زچر

مگر چه شده است؟
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���٤١

±—œ t� v�U
dF ∫t�u� ‡‡

ÆbM�«u�Åv� U
ÅÈ—«œ«e�



�� ٤ ٢

م.ا خوب باال بگيرم روقتى مى�خواهم نگاهش كنم، بايد سر
وقتى روى شانه�هايش مى�نشينم، مثل كبوتر كوچكى هستم باالى يك كوه.

شت و سياه و لبخندى هميشگى.تش زيباتر از ماه است؛ با چشمانى درصور
خشند.وقتى مى�خندد، دندان�هاى سفيدش مثل دانه�هاى مرواريد مى�در

م…! ــا دوست دارــ چه�قدر خنده�هايش ر
ار مى�كنند.د، همه از نگاهش فرا وقتى به ص4 دشمنان چشم مى�دوزّام

هميشه به فكر ماست.
اقب ماست.ُرم

جنيم.ى برد از چيزمنى�گذار

اسيمهد و خاك پنهان شد. وقتى سردم. او آن�چنان به سويم دويد كه در گرمين خوريك�بار ز
ا تند و تند بوسيد. دسته�اى از اشك چشمش بر گونه�ام چكيد. مرفت، قطرآغوشم گردر 

فتفتم كه يادم رام گرم كشيد. در ميان بازوان قوى و محكمش آن�قدر آرا بر سر رمهربانش
دم آمده…چه�قدر در

هايى است كه در آن مى�خوابيم.نگهبان چادر
د.منى�دارچشم از ص4 دشمنان بر

ان تشنگى�ماست.نگر

او پرچمدار سپاه اسالم است.
ا مى�گويم.اس رّعمو جان عب

ه�ى كيست؟اين نوشته دربار
ه�ى او چه مى�دانى؟دربار
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اواواواواو                    
الم،ّت على عليه�السش، حضرپدر

الم، دختر پيامبر،ّا عليها�السهرش، فاطمه�ى زمادر
الم،ّت زينب عليها�السش، حضرخواهر

��٤٤

الم.ّش، امام حسن عليه�السادربر
او، در چنين خانواده�اى تربيت شده است.

گى!چه خانواده�ى دوست داشتنى و بزر

دوستان اودوستان اودوستان اودوستان اودوستان او                                                                                                                                                                                                             
                                     با ايمان، فداكار، شجاع و مهربان.

اه با او،                                              پيرو امام خود و همر
                                      همه�جا،

                               همه�وقت،
ىّحت

yÅ
 تا پاى

جان.
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دشمنان اودشمنان اودشمنان اودشمنان اودشمنان او                    
بى�ايمان، نادان، ستم�كار و…

و دشمن خدا و پيامبر خدا.

انش جنگيدند.آن�ها با امام حسين و يار
د بود. اين نبرّكربال محل

ان نفر.ارا دشمنان او، هزّان امام، هفتاد و دو نفر بودند اميار
دم نادان و ستمگر به شهادتاجنام به دست مـرا سرّانش، شجاعانه جنگيدنـد امامام حسين و يـار

سيدند.ر
ان، تشنه،هنگام ظهر، زير آفتاب سوز

ا،م، روز عاشورّردر ماه مح
روز دهم.
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اممان مى�كند.كنيم؛ آر�گريه مى
د.خسته مى�شويم؛ در آغوشمان مى�گير

شمان مى�كند.مين مى�خوريم؛ نوازز

اسند.ا از نگاه او مى�هرّدشمنان به ما دشنام مى�دهند ام
ند.ا از فرياد او مى�لرزّنند اما كتك مى�زآن�ها ما ر

سند.ا از صداى او مى�ترّمان مى�دهند امارآز ��٤٦
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د.مى�دارا هنوز محكم قدم برّهمه�ى ما خسته�ايم. او نيز خسته است ام
د.ا از دست آن�ها آب منى�گيرّهمه�ى ما تشنه�ايم. او از همه تشنه�تر است ام

ند.ا هم�چنان لبخند مى�زّخم شده، دلش شكسته است امپاهايش ز
د.د دل ما بسوزد؛ دوست نداراو منى�خواهد دل ما بگير

گ اسالم است.نان بزرت زينب ــ سالم�الله عليها ــ يكى از زحضر
ـ عليه�الساو در كربال، با بر ـ همرّادر خود، امام حسين ـ اه بود و ازالم ـ

د.او پشتيبانى مى�كر
اى حفظ دين خدا كوشيد.سى براو بدون هيچ تر

ان شهدادسال و همسركان خرت زينب در كربال مواظب كودحضر
بود.

 دشمنانِا از ستمدم راو پس از شهادت امام حسين، با سخنانش مر
د.خدا آگاه كر

���٤٧

ه جان، زينب!ّعم
ا مثل بابا، مثل عموها، مثل…تو ر

و بيشتر از جامنان
دوست داريم.
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ـ� عليها�السه�ى حضردربار ـ چه چيزّت زينب ـ ىهاى ديگرالم ـ
مى�دانى؟
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توى كالس ما
آن روز غوغا بود

هاچشم كبوتر
ه دريا بودُّصاز غ

م همّآقا معل
يك شور ديگر داشت

ستو بودمثل پر
حال كبوتر داشت

ام بر تختهآر
ى نوشت آن روزشعر

سه پيچيددر مدر
بوى بهشت آن روز

اّپاييز بود ام
باغ لبش گل داد

با ما سخن�ها گفت
ادّت سجاز حضر

ه�ها آن روزّبا بچ
از كربال گفتيم

ه�ى زينبّاز غص
ه�ها گفتيمّما قص

بوى دعا آمد
بوى گل و شبنم

كان گفتيماز كود
از كاروان غم

توى كالس ما
آن روز غوغا بود

ادهّاد و سجّسج
مشق شب ما بود!

                                                           حميد هنرجو                                                           حميد هنرجو                                                           حميد هنرجو                                                           حميد هنرجو                                                           حميد هنرجو
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ا به امام زين�العابديناد» جست و جو كنى و بدانى چرّه�ى معناى «سجتو مى�توانى دربار
الم�ــ چنين لقبى داده�اند.ّــ عليه�الس

ì v�«u�Åv� ÊuM�«

ا ديده�اى؟اديه» رّآيا تا به�حال كتاب «صحيفه�ى سج
ه�ى آن چه مى�دانى؟دربار
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ا: كسى كه به تشنگان آب مى�دهد.ّــ سق١
دند.ى مى�كرشك: كيسه�اى از جنس پوست حيوانات كه در آن آب نگه�دارَـ م٢
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ا مى�آموختند.گار ردسم اطاعت از پروراه و رهاى او، ردن در كارت كرّدم با ايمان، با دقمر
صدايى دلنشين و دوست�داشتنى داشت.

 سنگين� بر دوش،�� مقابل خانه�اش مى�ايـسـتـادنـد و  ىشك�هـاَ�مدينه بـا م ىاهاّآن مى�خواند، سـقوقتى قـر
ت�ها به صداى او گوش مى�دادند.ّدم

ت پيامبر خدا به مدينه، در اين شهر به�دنيا آمد و پس از پنجاه��و هـفـتسى�و هشت سال پس از هجـر
سيد.ه با دشمنان خدا به شهادت رسال در مبارز

نامش على است.
مين پيشواى مسلمانان است.ند امام حسين و چهارفرز

الم ــ است.ّاد، زين�العابدين ــ عليه�السّاو امام سج
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