
 
 
 
 
 
 
 
 

عزادارانکوچک

 عبداهلل عمادی

 به نام او كه يتار كودكتان است    
 

 به نام او كه خيلي مهربان است   
 خداي خوب و قدرتمند و زيبتا  

 
 ست  همان كه خالق كل جهان ا 

 هاي عزيز و دوس  داشتني سالم. سالم بته شتما عزيزانتي كته امتام حستين       بچه 
 هاي شما قبول باشد. شمارو دوس  داره و اميدوارم همه عزاداري

خواهم شما را به يك مهماني ببرم؛ يك مهماني باشكوه. يك مهماني كه  من امروز مي
كنيد؟ پتس بته    را قبول ميما را به آن دعو  كرده اس . شما اين دعو   امام حسين
 آييد؟ مهماني مي

نويسم شتما   رويم را بدانيم. من آن را مي پس قبل از هر چيز بايد اسم جايي را كه مي
 حدس بزنيد.

  هتشرف  اه 
 

 «.ها خانه فرشته»شود  شما بايد اين كلمه را برعكس بخوانيد. در اين صور  مي
از آنجا باخبر شويد بته ايتن ختاطره     ها كجاس ؟ براي اينكه به نظر شما خانه فرشته

 گوو دهيد:
آمد. امام او را نزديك ختودو نشتانيد و    شخصي به نام جعفر پيش امام صادق

گتويي؟ او گفت  بلته     شعر متي  ام كه درباره امام حسين فرمود: اي جعفر شنيده
فداي  شوم. امام فرمود پس بخوان. جعفر كمتي از اشتعارو را خوانتد و امتام و     

گريه كردند. پس امام روبه جعفر كرد و فرمود: اي جعفر به خدا قستم كته   ديگران 
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جا هستند و شعرهاي تو را شنيدند و آنها هم مثل ما گريه كردند. پس  ها اين فرشته
 1فرمود اي جعفر آيا باز هم بگويم؟ او گف  بله. امام فرمود...

 گويم. بقيه حديث را بعداً در آخر برنامه به شما مي
. آنها در ايتن  ها كجاس ؟ بله مجلس رو ه امام حسين ميديد خانه فرشتهحاال فه

كنند. پس  نشينند و براي رو ه گريه مي آيند و مي كنند بلكه آنجا مي ها زندگي نمي خانه
 ايد بريم اين مهماني؟ گردند. خوب آماده به آسمان برمي

چيز بپوشيم. اونهتا چيته؟    قبل از آن بايد دو كار انجام دهيم: بايد يه چيز بگيريم و يه
 آن چيزي كه بايد بگيريم عبار  اس  از:

 
 بايد با و و وارد رو ه شويم چون كه آنجا محل عباد  اس .

 آن چيزي كه بايد بپوشيم عبار  اس  از:
 
 

بايد اگر داريم لباس سياه پوشيده و مثل يك عزادار واقعتي وارد مجلتس شتويم. نته     
ه باشيم. حاال با همديگر و و بگيريد. خوبه حاال لبتاس  اينكه لباس سفيد يا رنگي داشت

 2ها را بپوشيد تا بريم. سياه
شويم. اِ اِ اِ صبر  كنيم... خوب رسيديم. حاال با هم وارد مجلس مهماني مي حرك  مي

 كنيديه چيز يادمون رف :
 ريتتم وقتتتي كتته هيئتت  متتي  

 
 3اهلل گتتيم بستتم  بتتا هتتم متتي   

 كنتتتيم ختتتدارو شتتتاد متتتي   
 

 اهلل گتتيم بستتتم  بتتا هتتم متتتي   
اهلل الترحمن الترحيم و وارد شتويد كفشتهاتون رو هتم در       پس همه با هم بگيد بستم  

 هاي منظم و مرت . بياوريد مواظ  باشيد كفش هيئ  كثيف نشه. آخرين به شما بچه
اي قاب وجود دارد. توي ايتن مجلتس هتم     طور كه توي هر ديوار خونه ها همان بچه

ما بايد اونهتارو   1رو نوشته ند كه روي اون قوانين اين خونهپنج قاب به ديوارهاي اون زد
 جا آشنا شويم. دوس  داريد بخونيم؟ بخونيم تا با قوانين اين

                                                      
 هت ق.1384، تهران، اسالميه، 1، ح104، باب464، ص10الشيعه،   شيخ حر عاملي، وسائل .1

 مربي به صور  پانتوميم نقش و و گرفتن و لباس پوشيدن را بازي كند. .2

 ها خودشان بگويند و تكرار كنيد. اجازه دهد بچه اهلل را مربي بسم .3
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آن را  2براي اينكه بفهميم تو قاب اول چي نوشته بايد حروف در هم ريختته )ب د ا( 
 مرت  كنيم پس حروف قاب اول ميشه

 ادب
 

كنته. يعنتي تتوي     ره، جواب سه سؤال اول را رعاي  ميبچه خوب عزادار كه ادب دا
كنته و بتا ديگتران دعتوا و جروبحتث و       كنه، هيس يعني سكو  متي  مجلس خنده نمي

 كنه مخصوصاً وقتي كه سخنران يا مداح در حال خواندن اس . صحب  نمي
 اي كه در قاب دوم نوشته شده را با يك داستان خواهيم فهميد؛ كلمه

توانس   رم از راه رسيده بود و علي خيلي خوشحال بود چون ميهاي مح دوباره ش 
هتاي كوچولتوي امتام     همراه پدر و مادرو در رو ه هيئ  محله شرك  و بتراي بچته  

گريه كند. پدرو از چند روز قبل يك شال مخملي مشتكي خريتده بتود بته      حسين
هتا آن   ش  و بند سبزي كه روي آن با خط قشنگي نوشته بود يا حسين ا افه پيشاني
هتايي كته هيئت      كرد. او با همه بچه بس  و توي رو ه شرك  مي او مي را به پيشاني

هتا بيشتتر    آمدند دوس  بود و همه آنها را دوس  داش . مردم هم او را از بقيه بچته  مي
دوس  داشتند شايد به اين خاطر بود كه او صداي خوبي داش  و تتوي هيئت  نوحته    

كردنتد و خيلتي بتا او دوست       ها به او حسودي متي  از بچه خوند. با اين حال بعري مي
نبودند. علي از اين و عي  خيلي ناراح  بود و دوس  نداش  كه آنهتا بتا او اينطتور    
برخورد كنند. يك ش ، بعد از اينكه مراسم هيئ  تمتام شتد و علتي داشت  بته خانته       

فت  و بتا   هتاي حستود بتود جلتوي او را گر     گش ، حامد كه يكي از همتان بچته   برمي
 بداخالقي به او گف :

كني ها! اما بدون كه ما هي  كتدوم از تتو    كاري مي ببينم، خوب جلوي مردم شيرين
ياد و دوس  نداريم تو نوحه بخوني. از فردا ديگه تو اجتازه نوحته    خوشمون نمي

 خوندن نداري. اگه دوباره بخوني هرچي ديدي تقصير خودته.

                                                                                                                             
 قال  روي تخته بكشد تا در فواصل برنامه كلمه آنها را در آن بنويسد. 5مربي شكل  .1

 دهد. مربي با استفاده از كار ، موارد ادب را تو ي  مي .2
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 علي با خونسردي جواب داد:
ختونم نته بته ختاطر      نوحته متي   من فقط بته ختاطر ختدا و امتام حستين     اوالً 

 خودشيريني. دوماً اينكه ديگران منو دوس  دارن، به خاطر نوحه خوندن نيس .

 حامد گف :
 پس به خاطر چيه؟

 علي جواب داد:
كنم احترام بزرگتر و عزادارارو حفظ كنم و تتا   به خاطر اينه كه من هميشه سعي مي

شينم و بته   بزرگتر از خودم تو هيئ  هس  من باالي مجلس نميوقتي كه يك نفر 
كنم. من هي  وق  با  رو به اونها تعارف مي زنم. بلكه جاهاي خوب ديوار تكيه نمي

بزرگتراي هيئ  با تندي حرف نزدم و حرف اونهتارو فرامتوو نكتردم تتازه متن      
تترا تتورو   ختواي بزرگ  كنم تو هم اگه مي هميشه از صاح  و باني هيئ  تشكر مي
 دوس  داشته باشن، همين كاررو انجام بده.

كنتي كته    هاي علي را نداش  گف  تو از كجا  مان  مي حامد كه اصالً انتظار حرف
خاطر جتواب   اين كار جواب بده و بزرگترا منو هم دوس  داشته باشن؟ علي با اطمينان

ي. اگته نرستيدي متن    رس داد: من مطمئنم كه تو اگه چند روز اينطور باشي، به نتيجه مي
 دم ديگه نوحه نخونم. قول مي

حامد در حالي كه از علي قول گرفته بود از او خداحافظي كرد و رف . او سعي كترد  
ترهاي هيئ  احترام بگتذارد و مواظت     از فرداي آن ش  به عزادارها به خصوص بزرگ

بود كه حامتد هتم   احترامي از او سر نزند. چند روزي بيشتر نگذشته  گونه بي بود كه هي 
بردند. او از علتي تشتكر    مثل علي محبوب هيئ  شده بود و همه با خوبي اسم او را مي

كرد كه درس بزرگي به او ياد داده بود. حاال اين حامد بود كه به علي قول داد هر وق  
 ها احترام بگذارد. دار او باشد و به او و همه بچه خواند، ميان كه او نوحه مي
بته هركستي كته بتراي امتام      احتترام         د كه قاب دوم چيه؟ آفترين چه كسي فهمي

 كنه به خصوص اونهايي كه يك عمر توي هيئ  پير شدند. عزاداري مي حسين
 

 قاب سوم
 

 كمك   تونه باشه؟ كمك در مجلس عزاداري به چه صور  مي
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كستي  كتنم. هر  كشي متي  من چندتا از آنها را توي كاغذهايي نوشتم كه بين شما قرعه
 1كاري و كمكي كه در آن كاغذ نوشته شده را بايد فردا كه به هئي  رف ، انجام دهد.

 كند. را از ما را ي مي كمك كردن توي عزاداري خيلي مهم اس  و امام حسين
 

 گريه    قاب چهارم
 

كننتد و بتراي اتفاقتا  نتاگواري كته       هارو ديديد كه توي رو ه گريه مي حتماً خيلي
 كنيد. ريزند و حتماً شما هم هميشه گريه مي يارانش پيش آمد اشك ميبراي امام و 

 اي كه اول برنامه گفتم را حاال بايد بگم: ادامه خاطره
 :كند جعفر سه دسته را خدا داخل بهش  مي فرمود: ابي امام صادق
 كند مي گریه    گریهكسي كه 
 بيندازد گریهديگران را به   گریهكسي كه 
 درآورد گریهخود را به حال    گریهكسي كه 

 
خوانم شما همه خودتتان را بته حالت  گريته      اصغر مي حاال من يك شعر درباره علي

 هايتان را روي پيشاني بگذاريد. درآوريد و دس 
 متتتن يتتته گتتتل پرپتتترم 

 
 مثتتتتل كبتتتتوترم متتتتن   

 ماهتتته يتتته بچتتته شتتتش  
 

 اصتتتتغرم متتتتن  علتتتتي 
  

 وقتتتتي بابتتتام تنهتتتا شتتتد
 

 اومتتتد بتتته خيمتتته متتتن  
 آيتتتي متتتي گفتتت  پستتترم 

 
 بتتريم بتته جنتتگ دشتتمن   

 بتتتا اينكتتته بچتتته بتتتودم  
 

 خواست  بجتنگم   دلم متي  
 دشتتتتتتمناي بابتتتتتتا رو  

 
 متتتن بيتتتارم تتتتو چتتتنگم 

 بابتتتام منتتتو بغتتتل كتتترد  
 

 آورد پتتتتتيش دشتتتتتمنا  
                                                       

كتردن، پتذيرايي   مربي كارهايي مثل چاي دادن، قند دادن، پرچم زدن، نذري دادن، ظرف شستتن، خريتد    .1
ها و... را در كاغذها ت هركدام يك يا چنتد بتار ت      كردن، پول دادن، تميز كردن مجلس، مرت  كردن كفش

 ها پخش كند. بنويسد و بين بچه
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 رو كتترد بتته ستتم  اونتتا  
 

 گفتتت  بتتتا حتتتال التجتتتا 
 وِ بچتتتته متتتتن تشتتتتنه  

 
 هتتتتي  پنتتتتاهي نتتتتداره  

 ختواد  اي آب متي  يه قطتره  
 

 هاون گنتتتتتاهي نتتتتتدار  
 اي گلتوم ستوخ    يه دفعه 

 
 پتتاره شتتد و ختتون اومتتد  

 بتتته زيتتتر ختتتون گلتتتوم  
 

 دستتت  بابتتتاجون اومتتتد  
 هتتتا حتتتال شتتتما بچتتته  

 
 نتتتتوگالي بتتتتا صتتتتفا   

 بتتتتترام گريتتتتته كنيتتتتتد 
 

 هميشتتتتته روز و شتتتتتبا 
  

كنه.  س . خدا دعاهاي مارو كه تو رو ه كنيم قبول مي    اتتتتدع    و اما قاب پنجم
حاال هركدام از شما تتوي يتك كاغتذ يتك دعتايي دربتاره        دعاي براي خود و ديگران.

 هركسي كه دوس  داريد بنويسيد و اون را از خدا بخواهيد.
چند نفر از شما داوطلبانه دعاهاي خود را بخوانيد تا با آمين گفتن براي آنها برنامه را 

 به پايان برسانيم. انشاءاهلل من را هم توي دعاهاتون، دعا كنيد.


