
 
 
 
 
 
 
 
 

خونيننماز

 غالمعلی غالمی

 به نام آنكه گل را رنگ و بتو داد 
 

 هتتا را آبتترو داد  زشتتبنم اللتته  
هاي خوبم اميدوارم كه حالتان خوب باشد. به من بگيد كه اون كدام كتار خيلتي    بچه 

خوب اس  كه جواب دارد امّا سؤال نيس ؟ خيلي عالي بود بله جتواب ستالم است ؟    
 عليكم السالم.

د كه جواب سالم چيه؟ جواب سالم عليك السالم و يا سالمٌ عليك حاال به من بگوئي
اس . درسته اما جواب سالم واجبه يعني ما بايتد حتمتاً حتمتاً حتمتاً جتواب ستالم را       

ها جمع اس  يا نته. دست  راست  بتاال. چترا؟       بدهيم. حاال كه مشخص شد كه حواس
بكشتيد. يتك تتابلوي    خواهيم با هم نقاشي بكشيم. اما فترو اول يتك تتابلو     چون مي

 مستطيل الزم هم نيس  خيلي بزرگ باشد.
هتا بتاالي تتابلو يتك      حاال روي تابلو تقريباً وسط تابلو دو تا تپه بكشيد. بعتد از تپته  

پاشه. در گوشه سم  چتپ   رو روي زمين مي خورشيد طاليي هم بكشيد كه داره نورو
ها كه تو روز ديده  ه ستارهتابلو هم چند تا ستاره بكشيد ت كشيديد ت چرا؟ مگر ش  شد  

 ها را جمع كنيد. شن. سريع پاكشون كنيد. حواس نمي
ها يك رودخانه هم بكشيد و كنار رودخانه هم هش  تا درخت  خرمتا    حاال كنار تپه

بكشيد )اسم درخ  خرما چيه؟( نخل. درسته پس سريعتر نخلها را بكشيد. حاال ستم   
هتارو برداريتد    شيد خيلي خوب شد. دس راس  رودخانه چند تا خيمه يا چادر هم بك

 تر شده. ببينم نقاشي كي قشنگ
 كشم ببينم خوب ميشه يا نه؟ رو مي خيلي خوب شده حاال من هم نقاشي خودم
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گوييد نماز، ببينم شما بهتتر   خوانم در آخر هر قسمتش شما مي حاال من يك شعر مي
 گوييد يا من: مي

 نماز  توشۀ محشر
 نماز  وثركليد ك

 نماز  آي  سبحان
 نماز  جلوه ايمان
 نماز  راه شهيدان
 نماز  پيام قرآن
 نماز  جلوۀ ايمان
 نماز  راه شهيدان

ام را كشيدم، تقريباً شبيه نقاشي شما شد. امّا كافي است  كته متن يتك      من هم نقاشي
ام بكشم كه در اين صور  نقاشي ديدني متن خوانتدني هتم     خط در اين قسم  نقاشي

 توانيد آن را بخوانيد چي نوشتم؟ شود. حاال مي يم
بله نماز اما نماز كي و يا كدام نماز، براي رسيدن به جواب عددهاي نقاشي را از آخر 

 به اول بگوئيد: شش )نخل(، هش  )نخل(، يك )خورشيد(، دو )تپه(
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اي بته   ها را كنار هتم بگذاريتد چته كلمته     حاال در اين مرحله حرف اول همۀ جواب
 آيد؟ شهيد نماز و يا نماز شهيد.   ميدس

 تونه بگه كه شهيد نماز كيه؟ براي رسيدن به جواب به اين داستان توجه كنيد. كي مي
 هوا خيلي خيلي گرم بود آفتاب به وسط آسمان رسيده بود اما كاروان امام حسين
ان را همچنان در حال حرك  بود تا زودتر به كوفه برسد و مردم منتظتر امتام و رهبرشت   

ببينند كه در بين راه سپاهي جلوي كاروان را گرف  و فردي از طترف ستپاه بتا صتداي     
بلند فرياد زد: بايستيد، بايستيد، كسي حق عبور از اين مسير را ندارد. همه ساك  بودند 

كردند كه سواري، كه از لباسش معلوم بود كه فرمانده ستپاه است ،    و يكديگر را نگاه مي
رفت  و از   و خود را به كاروان نزديك كرد و به طرف امام حستين از سپاه جدا شد 

اس  به زمين پريد و به احترام حرر  به زمين نشس  و به حرر  سالم كترد. امتام   
جوابش را داد و فرمود: برخيز بگو كه هستي؟ گفت : اي پستر رستول ختدا متأمورم و      

ببخشيد. فرمانده ستپاه  نيد. مرا اند كه نگذارم شما از اين مسير عبور ك  معذور، به من گفته
منتظر بود كه دستور امام را بشنود و سرو را به احترام حرر  پايين انداخته بود و بته  
زمين خيره شده بود كه ناگهان صدايي همۀ فرا را پر كرد: اهلل اكبر اهلل اكبر. صداي اذان 

ن و فرمانده آنهتا  همه جا پيچيد و همه آمادۀ خواندن نماز ظهر شدند و همه حتي سپاهيا
 نماز جماع  خواندند. با امام حسين

تواند نام فرمانده سپاه را حتدس بزنتد؟ راهنمتايي: ايتن فترد روز       سؤال چه كسي مي
 به شهاد  رسيد. جواب: حُر عاشورا توبه كرد و در راه دفاع از امام حسين

ود را به كربال رسيد لشكر مشركين هر لحظه خ وقتي كاروان حرر  امام حسين
رسيد. روز  كردند و سر و صداي زيادي از طرف لشكر كفار به گوو مي آماده حمله مي

هتا   نهم محرم از لشكرگاه دشمن صدا بلند شد و سپاه عمر سعد خودشتان را بته خيمته   
ها را دارند و ستر   شد كه انگار قصد حمله به خيمه نزديك كردند طوري كه احساس مي

شتد و ستپاه    شنيده متي  گاه امام حسين احتي از خيمهها به ر و صداي سپاه پاي اس 
وقتي اين صتحنه را ديتد بترادرو     شد. امام حسين تر مي عمر سعد نزديك و نزديك

 عباس را صدا زد و به او گف : برو به آنها بگو كه امش  را مهل  بدهند.
 سؤال: چرا امش  را مهل  بدهند:

. 3روز براي جنگ بهتر از شت  است ،   . چون 2. تا خود را براي جنگ آماده كنيم، 1
 . چون ما موافق جنگ نيستيم.4تا امش  را به عباد  و نماز بگذرانند، 
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يعنتي  « الصلوةاني اح ّ »داند كه  امش  را به عباد  و نماز بگذرانند چرا كه خدا مي
داند بايد حروف پراكندۀ  چي براي رسيدن به معناي جمله و اينكه خدا چه چيزي را مي

 ها را مرت  كنيد. ل اللهداخ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حرر  عباس رف  و مهل  گرف  و آن ش  همۀ صحرا پر از صداي زمزمۀ دعا و 
و ياران باوفاي حرر  شده بود و تا صب  همته در حتال خوانتدن     نماز امام حسين

نماز بودند و ظهر عاشورا هم كه همه در حال جنگ بودند و صداي شمشتيرها و شتيهۀ   
خواس  به ميدان جنتگ بترود ختود را بتا      جا را گرفته بود. ابوثمامه كه ميها همه  اس 

ختواهم جتان ناقتابلم را     رسانيد و گف : اي پسر رسول خدا مي عجله به امام حسين
در راه  فدا كنم امّا اجازه بدهيد تا قبل از شهاد  نمتاز ظهترم را كته وقتتش رستيده      

ران قرار دهد كه نماز را به ياد متا آوردي و  فرمود: خدا تو را از نمازگزا بخوانم. امام
و يارانش با هم نماز جماع  خواندند در حالي كه هنگام نمتاز ستعيد يتار     حرر 

نخورد  ايستاده بود كه تيري به امام باوفاي حرر  در مقابل حرر  امام حسين
مين افتاد و امّا با تمام شدن نماز به سب  تيرهاي زيادي كه به بدن سعيد خورده بود به ز

 شهيد نماز شد.
و همۀ ياران باوفايش كشتۀ نماز شدند و همه شهيد نمازند. در پايتان   امام حسين

 دهيم: و ياران باوفايش سالم مي برنامه همه با هم به امام حسين
 سالمٌ عليك  اللۀ سرفراز
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 سالمٌ عليك  اي شهيد نماز
 سالمٌ عليك  اي شه كربال
 ليكسالمٌ ع  درد ما را دوا
 سالمٌ عليك  اي شه سومين
 سالمٌ عليك  كشتۀ راه دين

 
 سيدي يك نظر ستوي متا كتن   

 
 قستتم  متتا همتته كتتربال كتتن  

  


