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وي ژه كودك ونوجوان

اگر شما جزو آن دسته از كودكان و نوجواناني هستيد 
كه ب��راي اولين بار اس��ت در هيئت ه��اي عزاداري 
ش��ركت مي كنيد احتماالً متوجه خواهيد ش��د كه 
احساس��ي متفاوت داريد. حالتي از غم و اندوه توأم 
با ش��وق و نش��اط . غم و اندوه به خاطر مصائب امام 
حسين)ع( و نشاط از اينكه توانسته ايد براي زنده نگه 
داشتن اهداف ساالر ش��هيدان گام مثبتي برداريد. 
اما نكته اي كه الزم اس��ت به آن توجه داشته باشيد 
اين اس��ت كه ممكن  اس��ت از طرف بزرگ ترهايي 
كه در هيئت مس��ئوليت دارند خواسته يا ناخواسته 
برخوردهايي را شاهد باشيد كه چندان به مذاقتان 
خوش نيايد، اما چون به نيت اداي دين نسبت به امام 
حسين )ع( در اين مراسم ش��ركت كرده ايد از ميل 
شخصي چشم پوشي نماييد. به عنوان مثال احتماالً 
دوست داريد شما هم جزو كساني باشيد كه در هيئت 
طبل و س��نج مي زنند، اما به دليل امكانات محدود 
هيئت اين توفي��ق را پيدا نكنيد. ي��ا اينكه در طول 
راهپيمايي دس��ته عزاداري ناظم هيئت براي ايجاد 
نظم و انضباط به ش��ما تذكري دهد كه به مذاقتان 
خوش نيايد اما شما به دليل اهميت و ارزش عزاداري 
خم به ابرو نياوريد و فراموش كنيد. البته هميشه هم 
اينگونه نيست گاهي هيئت بركاتي دارد كه ممكن 
است مسير زندگي را تحت تأثير قرار دهد. براي نمونه 

در ادامه چند خاطره را مي خوانيد. 
  غذاي نذري به من نرسيد

غالمرضا حاجي قرباني دوالبي از خاطرات كودكي اش 
مي گويد: » قديم مثل االن نبود كه هر جا نظر مي كني 
هيئت اس��ت و همه نذري مي دهند. يك تكيه بود و 
ديگر هيچ! ضمناً در ح��ال حاضر همه به فكر بچه ها 
هستند و اول به بچه ها غذا مي دهند بعد بزرگ ترها. 
در قديم مانند امروز زياد به بچه ها اهميت نمي دادند. 
نمي دانم در كدام تكيه بود ولي غذا به من نرس��يد. 
با لب و لوچه آويزان و گرس��نه ب��دون اينكه غذايي 
خورده باشم از تكيه بيرون آمدم. در خيابان غياثي 
يك نانوايي بود كه اتفاقاً باز بود، نان ش��يرمال هاي 
خوشمزه اي داشت و قيمت هر نان شيرمال  2ريال 
بود. خيلي گرس��نه بودم ولي حتي آن 2ريال را هم 
در جيب نداشتم كه بتوانم آن نان را بخرم. به سمت 
خانه راه افتادم، ولي هرچه در زدم كسي در خانه نبود. 

مادر و اعضاي خانواده طبق س��ال هاي قبل به خانه 
مادربزرگ��م رفته بودند. به س��مت خانه مادربزرگ 
حركت كردم.  بين راه ناگهان چشمم به يك  2ريالي 
افتاد كه روي زمين چش��مك م��ي زد. االن كه فكر 
مي كنم در آن زمان پيدا ش��دن اين  2ريالي خيلي 
عجيب بود، حتم دارم اوس��تا كريم نمي خواست كه 
من در اين روز گرسنه بمانم. من كه از صبح تا ظهر 
در مراسم عزاداري شركت كرده بودم ولي غذا به من 
نرس��يده بود، چطور اين 2ريالي به اندازه قيمت آن 
نان شيرمال پيدا شد؟ فوراً رفتم در نانوايي و آن نان 
را خريدم و هنوز كه هنوز است مزه آن نان شيرمال 

در دهانم هست.« 
  ارمن�ي كه د ر هيئت عزاد اري ش�يعيان 

سقايي مي كرد
لوريس چكناواريان از آهنگسازان معروف و از ارامنه 
كشورمان است كه به دليل احترام به امام حسين)ع( 
موسيقي معروف به »سمفوني عاش��ورا« را ساخته 
است. او  مي گويد: »من هميشه يكي از آرزوهايم اين 
بود كه براي امام حسين)ع( يك سمفوني بنويسم. 
ش��خصيت ايش��ان برايم خيلي جذاب است. من به 
عنوان يك ايراني در اين س��نت )ع��زاداري محرم( 

بزرگ شدم. حاال ارمني هم كه باشم، فرقي نمي كند 
چون امام حسين)ع( براي همه ماست و همه ارامنه 
خيلي به ايش��ان ارادت دارند. يادم مي آيد در زمان 
بچگي وقتي در دس��ته هاي عزاداري بودم، س��قاي 
آب بودم و آب را بين هيئت ها پخش مي كردم. بقيه 
ارامنه هم نذري هاي ديگ��ر مي دادند و همه اينها با 
اينكه مذهبشان فرق مي كرد اما احترام خاصي براي 
امام حسين)ع( قائل بودند و هستند. شايداينكه سقا 
بودم به خاطر عالقه اي است كه به حضرت عباس)ع( 
دارم. من از بچگي اين حس را درباره ايشان )حضرت 
عباس عليه السالم( داشتم كه كسي كه براي ديگران 
به آب و آتش بزند و دست هاي خود را از دست بدهد، 
ش��خصيت عجيب و منحصربه فردي دارد كه حتي 
مي تواند بدون دست، دست هاي ديگران را تا قرن ها 

بگيرد.«
  بانوي كليمي كه باني يك هيئت عزاد اري 

د ر تهران شد
مريم دردشتي خانمي كه از اقليت هاي كليمي بود 
و سال ها قبل مسلمان شده اس��ت بعد از تشرف به 
اس��الم آنقدر تحت تأثير هيئت هاي ع��زاداري قرار 
گرفته بود كه بالفاصله پيش��نهاد تش��كيل هيئت 

مذهبي را در محل��ه خودش��ان داده و از آن پس با 
كمك همسايه هايش سال ها اين هيئت را سرپا نگه 
داشته و حاال هر سه پسرش پرچم هيئت را باال نگه 
داش��ته اند. او از خاطرات هيئت هاي عزاداري زمان 
نوجواني اش مي گويد: »من در خانواده اي يهودي به 
دنيا آمدم. در آن سال ها تعداد خانواده هاي كليمي كه 
در محله نصرت )تهران( زندگي مي كردند زياد بود. 
در ايام نوجواني با كنجكاوي هايي در اعمال و رفتار 
همسايه هاي مسلمان كم كم به دين اسالم عالقه مند 
شدم. همزمان با ساخت مس��جد اميرالمؤمنين)ع( 
در محله بر عالقه ام افزوده شد. من كه آن روزها يك 
دختر 16ساله بودم با شيفتگي به صوت قرآن گوش 
مي دادم و پنهان از خانواده ام اعمال مسلمانان را تكرار 
مي كردم. وقتي محرم مي ش��د يكي از روسري هاي 
مادرم را كه با آن به كنيس��ه مي رفت سرم مي كردم 
و خودم را براي تماش��اي دس��ته هاي سينه زني كه 
از خيابان نصرت و مقابل مس��جد عب��ور مي كردند 
مي رس��اندم. ديدن مراس��م عزاداري م��را متعجب 
مي كرد كه چط��ور اين همه آدم به ي��ك موضوع تا 
اين حد اعتقاد دارند و همگي سياهپوش هستند؟ و 
همين موجب شد تا بيشتر بينديشم و مطالعه درباره 
اسالم را آغاز كنم تا اينكه تصميم خود را گرفتم و با 
اشتياق دين اسالم را انتخاب كردم و دريافتم كه اين 
انتخاب، بهترين تصميم سرنوشت ساز زندگي ام بوده 
است. بعد از مسلمان شدن به اين فكر افتادم كه اهالي 
محله ما هم مي توانند به ج��اي رفتن به هيئت هاي 

ديگر، با كمك هم هيئتي در محله راه بيندازند. 
آن زمان اهالي براي عزاداري ب��ه چيذر يا مجيديه 
مي رفتند. اهالي از پيشنهاد من استقبال كردند و با 
كمك آنها هيئت متوسلين به قمر بني هاشم)ع( در 
حياط كوچك خانه ما برپا شد. حاال اين هيئت 42 

ساله شده است.« 
خانم دردشتي مي گويد: »پخت غذاي نذري درخانه 
خودمان بوده و هست. از صبح زود خانم هاي محله 
جمع مي ش��دند و گوني گوني پياز و س��يب زميني 
پوست مي كندند و آماده مي كردند. برنج مي شستند 
و حبوبات پاك مي كردند. يكي گوسفند نذر مي كرد 
و ديگري ديگ و سماور مي آورد. به اين ترتيب هيئت 
كوچك ما به تدريج پا گرفت و اهالي محله هم يكي 
يكي به ما پيوستند. به عشق امام حسين)ع( همه با 
جان و دل كار مي كرديم. االن خيلي از افراد مسيحي 
يا كليمي براي گرفتن نذري ب��ه هيئت ما مي آيند. 
يك بار خانمي آم��د و گفت اگر يادت باش��د من از 
خودتان هستم. خنديدم و گفتم نه، من از شما بودم. 
با احترام غذاي نذري را گرفت و گفت در تمام سال 
اين برنج ن��ذري را به غذاي اعض��اي خانواده اضافه 

مي كنم تا متبرك شود.«

روزي   روزگاري...

  نويسند ه و تصويرگر  :
         حسين كشتكار

سخني با شما عزاداران نوجوان
اين روزها كه به مناس��بت فرارسيدن ماه 
محرم هيئت ها ي عزاداري شروع به فعاليت 
كرده اند، فرصت مناسبي براي شما نوجوانان 
فراهم است كه در اين مراسم شركت كنيد، 
اما بايد نكاتي را مورد توج��ه قرار دهيد تا 

تأثير منفي در روحياتتان ايجاد نشود.
 در عزاداري زياده روي نكنيد 

در صورت امكان از والدينت��ان بخواهيد هيئتي را 
انتخاب كنند كه نزديك منزل باشد و هر وقت شما 

احساس خستگي كرديد هيئت را ترك كنيد. 

كاري در هيئت به عهده بگيريد
اگر تمايل داشتيد با هماهنگي بزرگ ترهاي هيئت 
مسئوليتي كه متناسب شماست در هيئت به عهده 
شما بگذارند. مانند آب و ش��ربت دادن به عزاداران 
يا توزيع غذاي نذري در هيئ��ت. با انجام اين كارها 

احساس بهتري به شما دست مي دهد.  

 

 تا دير وقت بيدار نمانيد
اين نكته را مدنظر داشته باش��يد اگرچه عزاداري 
خيلي مهم و ارزشمند است، اما سالمتي و آرامش 
روحي ش��ما نوجوانان هم به همان مي��زان داراي 
اهميت اس��ت پس س��عي كني��د نظم خ��واب و 

استراحتتان به هم نخورد. 

صحنه هاي دلخراش نبينيد
اگر احتمال مي دهيد ديدن صحنه هايي مثل آتش 
زدن خيمه و صداي شيون و فرياد روحتان را تحت 
تأثير قرار مي ده��د از رفتن به چني��ن مكان هايي 
خودداري كنيد تا وقتي كه بعد ها بزرگ تر شويد و 

ظرفيت روحي تان باالتر رود.  

خودتان يك هيئت كودكان ايجاد كنيد
اگر مي توانيد ب��ا راهنمايي و هماهنگ��ي والدين، 
كودكان و نوجوانان محله و مجتمع مسكوني خود 
را جمع كنيد و يك هيئت ساده تشكيل دهيد و يك 

مراسم عزاداري كوچك برپا كنيد.  

يـك مـحرم چنـد خـاطره

داستان تصويري : نوشيدن آب
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تلنُگ��ر

سالم مامان ما اومديم 
 يه چيز بده بخوريم

آخيششش...

سالم 
 بچه هاي گلم

 چي ميخواين؟ 
  دوتا ليوان آب خنك

خيلي تشنمون شده

نوش جونتون بيايين اينم دوتا ليوان آب خنك 

پسرم بهتره جاي آخيش گفتن
 هميشه بعد از آب خوردن بگي

 فداي لب تشنه ات يا امام حسين)ع(

 چون امام حسين)ع(در روز عاشورا حاال  چرا امام حسين؟
 با لب تشنه شهيد شدند از آن به
    بعد بين شيعيان رسم شد بعد از

آب خوردن يادتشنگي امام )ع( بكنند 


