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 بسم الله الرحمن الرحیم 
 صلی الله علیک یا فاطمة الزهرا و صلی الله علیک یا صاحب العصر والزمان 

توفیق   اعضای محترم،  از تجربیات گذشته خودم و  خیلی  سالم علیکم خدمت تک تک  و عرایضی  باشم  بزرگی است که خدمت شما 

 دوستانم را محضر شما تقدیم کنم. 

خدمتتان عرض خواهم کرد که بایدها و نبایدهای کار برای کودک و نوجوان چه چیزهایی است که ما در این مدت به آن ها دست یافته 

 . استفاده خواهم کرد شانقطعاً از محضر ،اگر دوستان نظر و پیشنهادی داشته باشند .ایم

، با بایدها و نبایدهایی مواجه شده ایم که بهتر انجام می دهیمکار طی چند سالی که حقیر و همراهان و دوستانم برای کودک و نوجوان 

در حوزه فاطمیه ورود می کنیم، اغلب مربیان گرامی  وقتی بخصوص در رابطه کار با کودک،  است در ابتدای بحث خدمت شما ارائه کنم.

ناگهان به سمتی می روند که باید دشمن را با تمام رذیلت ها و ظلم هایی    ، و کسانی که دست اندر کار اجرای کارهای کودکانه هستند

که انجام داده اند، به خوبی معرفی کنند. بعد از این چند سالی که ما کار کردیم، متوجه شدیم وقتی برای کودک آن دو ملعونی که در 

بچه از آن جایی که هیچ شناختی    ،وضه در و آتش را می گوییم کنیم و بعد هم رمی  واقع موجب این اتفاقات در فاطمیه شده اند را معرفی  

های بدی را می بیند که آمده اند و کار زشت و ناپسندی را انجام   ندارد، صرفاً انسان  ،از گزینه ای که می خواهیم به خوبی معرفی کنیم

د. بنابراین اولین خط قرمز ما در این چند سال اخیر نرا می شناسکه به او ظلم شده است  د و نه کسی ن داده اند ولی نه قبح کار را می دان

با محبت حضرت صدیقه طاهره را  بچه دبستانی  باید  ابتدا  و چه   این شد که  داشتند  بشناسانیم که چه جایگاهی  و  معرفی کنیم 

اه و قدر و منزلت حاال که این جایگ  ؟ بزرگ باشد که چه کسی جایگاه ایشان را فهمیده  یشاید همین کالم مقدار  .شخصیتی هستند

چطور؟ با ایجاد فضاهای همزادپندارانه. مثالً    . ناشناخته است، بیاییم به قدر ذره ای از این دریا و اقیانوس منزلت را به بچه ها بشناسانیم

نش آموز بعد یک دا  است. نقش دخترانگی یا مادرانگی و یا همسری دارند، این ها قابل بیان    برای پیغمبر اگر حضرت صدیقه طاهره

تواند ارتباط    تواند متوجه شود و می   می   .آن ها را پیدا کند  همانند تواند در زندگانی خودش    دبستانی یا راهنمایی یا یک دبیرستانی می

  . یمما، بردن فضا به سمت بیان صِرف ظلم هاست. یعنی ما ابتدا باید محبت را ایجاد کنیم، قله را نشان ده  »نبایِد«بگیرد. بنابراین اولین  

مهمی باشد. اینکه ما به تکنیک های    »باید«که شاید    »بایدی«بعد از آن یک    .بعد از پایین نشان دهیم که این قله چه جایگاهی دارد

ی بخواهیم برایشان فضایی ایجاد کنیم که  ی بخواهیم فضای روضه را ایجاد کنیم؟ تا کِ یعنی تا کِ  .جدید برای کودک و نوجوان ورود کنیم

سن و سال مخاطبمان گفتگو کنیم و برنامه اجرا کنیم. در   به زبان و هم به اصالً بفهمند یا نفهمند؟ و این هم خیلی مهم است که ما هم

 را خدمت شما عرضه بدارم. یعنی در واقع بیان غرفه ای فضیلت های زندگانی حضرت فاطمه زهرا ، یک مورد خاص ،ادامه

توانیم برای کودکان برنامه اجرا کنیم. همه ما تجربه رفتن به روضه را داریم اما اغلب کودکان    شوم که میمی  در این قسمت وارد فضاهایی  

و نوجوانان چون نقش مؤثری در برگزاری مراسمات مذهبی مثل روضه را ندارند، بنابراین همیشه خودشان را در حاشیه دیده اند. یکی از 

ود، این است که بخشی از مراسمات مذهبی و روضه و مراسمی که در منزل به عنوان تعظیم  کارهایی که در چند سال اخیر انجام می ش

ها می تواند سخن بگوید،  هاست یا به زبان آن شعائر داریم، با گذاشتن مکان خاص و ویژه آن ها و ارائه یک مربی که هم سن و سال آن

ها ارائه بدهیم. پس اولین گام این است که ما در مراسمات روضه و تعظیم   آن ها برنامه ویژه ای را تهیه ببینیم و به . برای آنانجام شود

 ها برنامه داشته باشیم و فکر کنیم.  و برای آن تهیه کنیمچنین جایی را مختص کودکان  ،شعائر

شیم که بتواند بیانی  یعنی سخنرانی داشته با  برگزار کنیم.قسمت دوم این است که در این روز یک مجلس مختص به کودکان و نوجوانان  

شیوا و سلیس و قابل فهم و هم سن و سال آن ها بیان کند. در بخش خانم ها کسی باشد که بتواند با دختر خانم ها ارتباط برقرار کند 

 . ها را خوب بشناسد. توصیه ما این است که این بخش به دور از سخنرانی باشد و فضایش به فضای قصه گویی نزدیک باشد و مسائل آن 

 یعنی بیان روایات در بستر قصه خیلی عالی است. 

، با  کودکان استبه طور مثال اگر مجلس روضه ای مختص    . از خود کودکان استفاده کنیم و فضای پرسش و پاسخ قرار دهیم  ،اگر بتوانیم

بچه ها اگر شما مادرتان به علت سفر یا نه خدایی نکرده )اصالً هم دوست ندارم چنین مثالی بزنم(، ولی    برای مثال  بیان این سؤال که

 ،شود؟ یکی یکی بیایید  تا حاال فکر کرده اید که منزلتان چه شکلی می   .فکر کنید که مادرتان مریض شده و به بیمارستان رفته است

دیگری می گوید کسی نیست خانه   .مثالً یکی می گوید کسی نیست غذا درست کندتعریف کنید که فضای خانه شما چطوری می شود؟  
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تواند توسط مربی    گوید کسی نیست احوال خانه و احوال بچه ها را رسیدگی کند. همین پاسخ ها کم کم می  را تمیز کند. یکی دیگر می 

  باشد  گ آمیزی کارهای هنری یا فضاهای کاردستیتواند روش رن  روش بعدی ما می.  دست چین و تبدیل به یک نتیجه گیری خوب شود

که منجر به بیان مفهوم شود. چکار می توانیم انجام دهیم؟ می گوییم در این لحظات می توانیم یک سری پک ها یا ابزارهایی داشته 

اگر    .شد ولی الگوهایی داریمباشیم که این ها از قبل فکر شده و محتوای آن تولید شده باشد. ممکن است این کار یک مقدار زمان بر با

وحی ل  یک سال، نمونه هایی را ارائه خواهند داد. به عنوان مثال    ،جستجو بفرمایید  ، هایی که کار کودک و نوجوان می کنند  در سایت

برای   ویژهر  روزانه به عنوان حدیث روز یا یک کا  ،روز که بیست روز می شد  ۹۵روز تا    ۷۵که بچه ها روایاتی را از نقل درباره    داشتیم

جمع بندی می  این ها را  .می نوشتند  ،که برای مادر انجام می دادند  ویژه ای ها کار کرده بودیم که بچه ترسیمچنین کارهایی را  ،مادرم

.  دیم را نام می بر  بعد از بیست روز بچه ها را دور هم جمع می کردیم و آنجا از همه تقدیر می کردیم و کارهایی که اتفاق افتاده  ، کردیم

تبدیل به یک قصه زیبا کنیم و آن را در انتها به بحث   است و بعد هم می توانیم این رادر مقام مادر  فرهنگ سازی    همین کار نوعی 

تا به اینجا روش هایی را خدمت شما ارائه دادم که شاید هرکدام از این ها نیاز به   . برسانیم  اتفاق افتاده است،فاطمیه و ظلم هایی که  

تکنیک یا  که منتهی می شود به  وارد شوم  ست که به مطلبی  اچون قرار    ،گسترش داشته باشد اما همین مقدار را از من بپذیرید  بحث و

 فرم غرفه ها به همراه محتواهایی که خدمت شما عرضه خواهم کرد. 

را به شکلی ارائه دهیم  همیشه این نگرانی وجود دارد که چطور می توانیم فضای زندگانی معصومین عرض می کنم کهر این بخش د

داستان فاطمیه برای ها داریم را پوشش دهد. ابتدا    که برای بچه ها قابل پذیرش باشد و محدودیت هایی که ما در نمایش و یا گفتار آن

را  و همچنین حضرت زینب  البته بیشتر برای کودکان به این دلیل که ما حسنین ، کنممی عرض شما  خدمت  را کودک و نوجوان

را   مواردخیلی راحت می توانند این    ،کودک بودنشان  خاطربه  این جهت خیلی می تواند به ما کمک کند به این دلیل که بچه ها    ،داریم

را در منزل دارند و می توانند ارتباط بگیرند و همزادپنداری کنند. بحث    همین نوعچون    ؛می توانند بپذیرند   یراحتبنقش مادر را    . بپذیرند

خاندان نبوت و مهربان  خانواده ای که  اینکه مادر یک خانه گرفته شده و ظلم شده به    و  کودکانه بودن  مبحث  ظلمی که شده را در همین

فضای معصومین را دارد اما ما    ،داستان  همهکه باالخره    به این دلیل  .کند  ی سختراحت و از سویکار خیلی  را برای ما  می تواند    د،بودن

داستان این زندگانی و این ظلم ها را  بیرونی،از زبان اشیاء یا از زبان نفرات  ، به این صورت کههمیشه در این مواقع فرار رو به جلو داریم

 ان شاءاهلل  اجرای آن را بگویم،  تکنیک های  ، وقتی غرفه ها را خدمتتان عرض کنم وبعدی  البته در قسمت  .برای بچه ها بیان می کنیم

 متوجه عرض بنده خواهید شد. 

مراسمات غرفه ای   .و مصداق آورده ایم  مثالعرض کنیم که چرا تکنیک غرفه ای را به عنوان  خدمت شما  در این قسمت می خواهیم  

 برای کودک و نوجوان به دلیل:

 ( تنوعی که در ارائه محتوا دارد. 1

 ( تنوع بصری، یعنی تصویری که می توانیم اجرا کنیم.2

 می توانیم برای اجرا داشته باشیم. که ( تکنیک های مختلف3

 یا در حین غرفه ها، زمان اجرای غرفه ها را مدیریت کنیم( مدیریت زمان. به این دلیل که وقتی غرفه داریم، می توانیم پیش از شروع ۴

عموم دعوت می شوند یا می توان گفت خیلی مدیریت زمان دست ما نیست. به عنوان   ،که نفرات باال هستند  است  و این در جمع هایی 

مدیریت کرد. به همین  می توان شده را  خیر مواجهأ مربی قرار بوده تعدادی دانش آموز را بیاورد و به غرفه ها تحویل دهد، با تیک مثال 

همینطور و    تکنیک های اجرایی  ،محتواهای مختلفمی توان  سال اخیر تجربه ما نشان داده که غرفه موفق تر بوده است.    چنددلیل در  

فضای غرفه   باشد.   در آن گنجاند و البته مدیریت زمان بسیار توانسته در این غالب قرار بگیرد و کمک کننده   رافرم های هنری مختلف  

بیان قوانین   ، نظم دادن به آن ها  ،و غرفه ای را برای جمع شدن بچه ها  زمان  در ابتدای کار   اغلب برای ما اینطور رقم می خورده که  ها

می توان   لتکه در این حاتواند بچه ها را از لحاظ انرژی به سطح یکسانی برساند  که میقرار داده ایم و البته پذیرایی ابتدایی   غرفه  کلی

آن را جبران کنیم و پوشش دهیم. بنابراین غرفه اول را غرفه انتظار،   ،خیری وجود داردأ اگر ت  ،و همه را یک دست کنیم  قوانین را بیان

ال های ؤس می گیریم.ارتباط  ،غرفه ای که ما با مربی و تک تک دانش آموزان و کسانی که مدعو ما هستند قرار می دهیم. غرفه پذیرایی

عرضه کنیم. گاهاً پیش می آید که دانش آموز دوم یا سوم   را  بدهیم و مطالبی  پالس هایی اصلی مراسم را چک کنیم و حتی به آنها  
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حضور   ،. صرفاً به دلیلی که دعوت شده و بدون اینکه محتوایی را بدانداست  چه آمده  نمی داند برایاصال  ولی    می آیددبستان به مراسم  

 پس این موارد را می توان در غرفه اول اجرا کرد.پیدا می کند.  

 که چرا فالن محتوا در غرفه گنجانده  بپرسیدما می توانیم محتواهای مختلف را در شکل های مختلف در حوزه فاطمیه ارائه دهیم. شاید  

از آن   ،استفاده ای که می خواهند یا  برای کسانی است که محتوا را تدوین می کنند و   می باشد و کامالً سلیقه ای مواردنشده است. این  

  یک  با مربیان و مجریان مراسم است. اینطور نیست که بگوییم می توان در  موضوعات  داستان یا داستانک ها ببرند. بنابراین انتقال آن

 داستان معروف از زندگانی حضرت صدیقه طاهره  1۵تا    10فضیلت ها را بگوییم. شاید حدود  و  فاطمی  معارف    یتمام  غرفه  مجموعه

یا اینکه    ؟درکتب و حتی سایت های مختلف دیده شود. آیا می توانیم همه را بیان کنیم یا می توانیم آن ها را به زبان کودکانه برگردانیم

برمی گردد به اینکه ما چه انتخابی داشته باشیم. بنابراین انتخاب های  موارد قابل بیان به زبان کودکانه هستند؟ این داستان هااصالً این 

ما صرفاً سلیقه است و ما توانایی خودمان را سنجیده ایم. بنابراین در قسمت بعد که می خواهم محتوا را شروع کنم، خدمتتان عرض می  

 این کار را انجام داده ایم.  به چه دلیلکنم که چگونه و  

که می خواهند   اجرا خواهد شدخوش فکری کسانی  در نتیجه  ، غرفه ای است که  کار را روی آن شروع کنیماولین غرفه ای که قرار است  

یان را  این ب  چگونههمیشه با این مشکل مواجه بودیم که    این غرفه را اجرا کنند. در بیان داستان های زندگانی از زبان معصومین

نقش داشتند   ائمهسال ها قبل از افراد یا انسان های برجسته ای که در زندگانی    ؟داشته باشیم یا چگونه این قصه ها را روایت کنیم

به عنوان   ؛ سلمان فارسی در فاطمیه استفاده می کردیم  از جناباستفاده می کردیم. به عنوان مثال سال های قبل    ،یا حضور داشتند

هایی داشته باشند.   به دوش خاندان آل اهلل حضور داشتند و مشارکت می کردند و می توانستند بیان خاطره یا داستانکسی که دوش  

این بار ما داستان   اینکه ما سال   ،پس آنچه که مشخص است های قبل جناب سلمان فارسی را معیار و محور داستان ها قرار دهیم. 

شاید  . ، آوردیمهایی را برای همدیگر روایت کنند زندگی چند نخ که قرار است داستان ضایو فضیلت ها را در ف زندگانی حضرت زهرا

مثل نخ تسبیح، نخ چادر،   .دهیم و نقش جان »نخ« به خیلی خوب می توانیم   ؟ دیدیم در زندگانی حضرت زهرابپرسید چرا گفتیم نخ

به نظر ما رسید که می توانیم از بیان نخ ها زندگانی حضرت   این نکتهمی تواند حضور پررنگ داشته باشد.    نخ قنداقه، نخ نعلین. این ها

را در استودیو چطور؟ ما قصه رادیویی    . را روایت کنیم. اولین غرفه را در بستری گذاشتیم که نخ ها بیایند داستان تعریف کنند  زهرا

 . از زبان شخصیت های مختلف و نخ های مختلف خودشان را معرفی می کنند  ،به عنوان اولین غرفهضبط کردیم که 

منبع نور واحد، به عنوان مثال فرض   با یک.  پرده سفیدی کشیدیم  ،بین مدعوین و قسمتی که به ما تکنیک نمایش سایه ای را می دهد

چون نخ بسیار   . دی ها یا المپ های کم مصرفی که آمپر یا وات باال دارند، پرده را حائل کردیم  یر ال اکنید المپ نور بزرگ، نور سوپ 

های زندگانی و غرفه  و پشت سایه دیده نمی شود، طناب ها را در ابعاد مختلف انتخاب کردیم و نخ ها را بیان کننده داستان  است  ظریف

خواهش می کنم اگر کسی در مورد تکنیک   .سایه ای روی پرده شکل می گرفت  ،تابید  ها گذاشتیم و چون نور از پشت به این ها می

را با برش مقوا   کمک می کند که بتوانیم تمثال اهل بیتبه ما   امراین    . مطرح کند  ،ی داردسؤالنمایش سایه ای و چگونگی اجرای آن  

 . واقعاً سخت می شود اجرای تمثال معصومین در غیر این صورت .اجرا کنیم ،های داستان کتاب از رویو تصاویر 

چند مربی آن را اجرا می گاهاً  حضور راوی، نمایش سایه ای و قصه نمایشی بوده که    ،پس ما بیان از زبان نخ ها را گفتیم، تکنیک اجرا

 .کنند اما محور اصلی ما نمایش سایه ای بود

به همین خاطر اولین غرفه را غرفه میالد حضرت صدیقه    . زمانی و طول زمانی را رعایت کنیم  در غرفه بعد سعی کردیم که این استمرار

 : به چند دلیل .گذاشتیم طاهره

 ارتباط می گیرند.  و نوزادان ( بچه ها با کودکان1

 باشد.  می تواند نمادی از تنهایی و مظلومیت خود حضرت صدیقه ماندن حضرت خدیجه تنها ( مظلومیت و 2

 ،این خود می تواند یک نقطه باال برنده باشد  ،می آیند  تن از برترین زنان عالم برای قابلگی حضرت خدیجه  ۴( وقتی می گوییم  3

 اگر را برای تولد ایشان گرد هم می آورد.  خداوند بهترین زنان عالم    که  چه جایگاهی داشته است  حضرت صدیقه  ! بچه ها  یعنی بگوییم: 

چون خود  .با این موضوع را ارائه دهید مرتبطمحتواهای   ،از طریق مدیران این کانال ،شما تحقیقی داشته باشید یا دوستان اگر خواستند

ما این داستان   .اند بیان شودببینیم دقیقاً این نقش و این داستان چگونه می تو می خواهیمما هم در حال تحقیق و توسعه آن هستیم و 

قنداقه آورده شدم و  برای  از آسمان ها من روزی پارچه ای بودم که   با این شروع می شود که یعنی   .شروع می کنیماز زبان نخ قنداقه را 
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د و داستان پردازی،  در کنار این، ناگهان بعد از اتمام قسمت میال  .هدیه داده شدم و بقیه داستان که چطور شد و داستان چگونه پیش رفت

تهمت ابتر بودن را می زند. آنجا می توان دو بازیگر از پشت   ورود می کنیم به مسجد النبی و آن جایی که شخصی می آید و به پیامبر

به عنوان مثال سلمان فارسی روایتگر آن اتفاق باشد و آن مرد خبیث هم بیانات    پرده سایه بیرون بیایند و اجرای نمایشی داشته باشند. 

   .باشدداشته  خطاب به حضرت رسولخودش را 

دانیم که حضرت صدیقه   می  که  به این شکل  .می رسد  به بحث عروسی حضرت صدیقه طاهره  ،به لحاظ مرور زمان و تاریخ  غرفه بعدی

این غربت و تنهایی را یک جا عرضه می کنیم  بنابراین    و مادر نداشتند.  مادرشان رحلت فرموده بودند  ،زمانی که عروس شدند  کبری

 این لباس   که وقتیو این  طاهره  و دیگر اینکه این لباس عروس چه ویژگی هایی داشت و بعد داستان لباس عروس حضرت صدیقه

با بخشیدن لباس عروس   یم این موضوع راراحت می توانخیلی    ، باشندخانم  دختر  ، مخاطب مابود. اگر    برکتو  چگونه پر خیر    ، بخشیده شد

چنینی عالقه مند هستند، متوجه می  خانم ها به لباس عروس و مراسم این  چون دختر  .برای بچه ها کامالً جا بیاندازیم  در شب عروسی 

می توانیم داشته برای آقا پسرها  چه نقشی    موضوع،  این  در کنار.  یک چیز خیلی ارزشمندی هست  در آن شبشوند که لباس عروس  

به همین بگیرد،  را    یا چیز ارزشمندی  دوچرخه تان  بخواهد از شمابچه ها مثالً اگر یکی    :بگوید  یکی از راوی ها  یماینجا می توان  ؟باشیم

 است  درونی کامالً    ،تسؤاال  .االتی برانگیخته شودؤاالت باعث می شود در ذهن دانش آموز و مدعو ما سؤراحتی به او می بخشید؟ این س

این قسمت  در که  لباس عروس و بیاناتی  می شودغرفه دوم  پس   .پاسخگو باشد براحتی خودشمی تواند  دانش آموزکه   است تیسؤاالو 

که این لباس عروس با    استنخی  و نخ داستان ما اینجا    خواهد شداحتماالً داستان قشنگی    .بچه ها بتوانند همزاد پنداری کنند  تاداریم  

 . بیان کندآن مراسم عروسی را اتفاق آن شب و اند آن دوخته شده و می تو

  در منزل مشغول کار هستند و با فضه همکاری می   . آن جایی که حضرت زهرامی پردازیم  به تسبیحات حضرت زهرادر غرفه سوم  

اینجا می    . کرده  کرده و خدمه این کار را می   یعنی طبق رسوم آن زمان خانم منزل کار نمی   . کنند و حتی جایی که نباید کمک کنند

امور خانه را هم خودشان انجام   ،گی به فرزندانبه قدری بوده که عالوه بر کار رسید  پلی بزنیم به اینکه مادرانگی حضرت زهراتوانیم  

یک قسمت    :کنیم  بودند و می توانستند این کارها را نکنند. یک قسمت را اینگونه بیان می  با اینکه دخت نبی مکرم اسالم  ؛ دادند  می

قسمت دیگری از این   .پختند، به امور خانه رسیدگی می کردند که خودشان گندم آرد می کردند، نان می  اینمی توانیم اشاره کنیم که به  

تسبیحات حضرت   که آنجا پیامبر  از پیامبر اکرم  ایشاندرخواست  و    برای حضرت زهرا  کار می توانیم به سختی فشار کار منزل

که چقدر سختی کشیده اند.    می شودو بیان    بیان می شود. این بار داستان از زبان نخ آن تسبیح  ، اشاره کنیمکنند  می  را هدیه  زهرا

 شده و وقتی بتوانیم زحماتی که در منزل کشیده می    می شوند   ، حتی اگر بروز ندهنددر منزل    مادرانبچه ها خیلی خوب متوجه زحمات  

مانور می   ، و اینکه بعد از نماز چقدر توصیه شده  روی تسبیحات حضرت زهرابعد  گیرند.    بچه ها ارتباط می   ، را برای بچه ها بیان کنیم

برای   مقام تسبیحاتفرمودند که من فرزندانم را بعد از هر نماز توصیه به خواندن و ذکر تسبیحات داشتم و یا اینکه    و امام کاظمدهیم  

 است. بحث تسبیحات حضرت زهرا ، غرفه سوم ما بنابراین .باالتر است مستحبیمن از هزار رکعت نماز 

و  د  چون خودشان بیمار شده ان   ،بچه ها خیلی راحت با بحث بیماری ارتباط می گیرند  . می گرددبر  به بیماری حسنین غرفه چهارم  

و   کردآن قصه را تعریف  می توان  .  بیدار می ماند  باالی سر بیمارسختی های آن را می دانند. می دانند مادر چقدر سختی می کشد و  

آیه قرآن. اینجا بیان داستان از زبان یک نخ و در ها به یتیم، مسکین و اسیر طبق  بخشیدن افطاریروز نذر روزه و بعد هم  3بعد هم آن 

. جان بدهیم  به آنو  . اینجا می توانیم نقش این نخ را پررنگ کنیم  است  شده   گذاشته می   که به سر حسنین  استه مرطوبی  پارچواقع  

مثالً شروع کنیم به بیان داستان که: من خیلی دوست داشتم و تمام سعی خود را می کردم که گرما را از بدن امام یعنی چکار کنیم؟  

متوجه می شدم    ،بیرون بکشم. خیلی داغ بود. وقتی بدن سرد خودم را روی پیشانی آن ها می گذاشتم   و امام حسین  جتبیحسن م

در میان چون    ،خوشحال بودم  و  داد  چقدر به من امید می  بدن آنان چقدر داغ است. دست های مهربان و نازنین مادرشان حضرت زهرا

به بیان    دبیان من یک مقدار بزرگسال بود و می توان  البتهکمک کنم.    تمام پارچه های عالم انتخاب شدم تا بتوانم به سالمتی حسنین

ید. شاید  نخ این پارچه است. بعد فرض کنید شما این داستان را بتوانید با سایه نمایش ده  ،. اینجا هم نخ داستان ماتبدیل شود  کودکانه

یعنی در واقع بیاییم   .کتاب داستان هایی داریم که می توانیم این بریده ها را استفاده کنیم  ( برای تمام غرفه ها)بپرسید چطور؟ ما  

را بازی   تمثال ها قرار دهیم و نقش    پشت پرده سایه و  کمی آن ها را بزرگ کنیم  با تکنیک های گرافیکی    ،شخصیت های داستان را ببُریم 

 واقعاً قنداقه پارچه ای را بسازیم و سایه آن را بتوانیم روی پارچه سفید داشته باشیم.   ،مثالً اگر ما قنداقه را داشتیمکنند یا حتی 
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. داستان ورود کنیمبخش غصب فدک  و    کم کم به بخش روضه ماجرای زندگانی حضرت زهرایدیم که  به این نتیجه رسدر غرفه بعدی  

 : به این صورت که  . بیان می کنیم  ، رشته های این سبد بودهدر یک سبد خرما نقش داشته و در واقع یکی از  خرمایی که    لیفرا از زبان  

می کردم که در باغی هستم که متعلق به حضرت   زیادیافتخار  مثل همیشه که داخل من خرما می ریختند و    .ر باغ فدک بودمروزی د

کم کم به سمت بیان ظلم هایی که به  و  بیان می کنیم داستان را  و چنین و چنان و... خالصه    ریختنددر باغ  است. ناگهان روزی    زهرا

را هم داشته باشیم و بگوییم   بحث شهادت حضرت رسول  ،. می توانیم در همین حین یا قبل از آن، می رویمهشد  خاندان آل اهلل

همین جریان را بلکه    ؛شکل گرفت و صورت پذیرفت. خیلی اصرار نداریم اسامی دشمنان را نام ببریمکه چه اتفاقی افتاد که این ظلم ها  

داستان فدک را   ماجرا،  . بعد از اینکافی است  ،از باب اینکه دشمنانی بودند که به این خاندان مهربان ظلم و جور کردند  ،اگر بیان کنیم

خانه داخل حیاط بودم و مقداری خرما در من بود. تمام   ،من در روزی که حمله شدبگوییم    بعد  .کامالً از زبان نخ آن سبد بیان کنیم

به کمکی بکنم که خدای ناکرده اتفاقی نیفتد. یعنی در واقع  طور شده از دل نخ ها جدا کنم و بتوانم  ی خود را می کردم خودم را هرسع

 این اتفاق نیفتد. در همین جا می توانیم به نخ چادر حضرت زهرا تا  کرده   مینخ جان می دهیم تا بگوییم که او هم تمام سعی خود را  

فضا را به سمت غم و اندوه میل   ،نخ ها می توانند با بیان روضه کودکانه ایهم اشاره کنیم که داستان نخ های ما کامل شود. کم کم  

ی که شد و  ست و آن ظلماجمع این نخ ها که حاال دور هم جمع شده اند. حاال یکی از نخ ها در واقع راوی آن لحظات حساس    د.بدهن

غرفه و در غرفه آخر که    کلمه شهادت را حتماً بیان کنید  ،از ظلم و جوری که شدهبعد داستان را کم کم به سمت توسل پایانی ببرید.  

 بیان نهایی خود را داشته باشیم. ،ستاتوسل 

در پر از گل یاس یا برگ های گل رز کرده و به این شکل بچه ها را    تابوتی را مهیا کرده ایم که اطراف این تابوت را  ،در غرفه انتهایی

 : کارکرد دارد 2. این وداع  آورده ایم برای وداع با حضرت زهراین شده و آن ها را ئ که با نور سبز تز آورده ایم فضایی 

بانوی عزیز چه ظلمی شده و برای او چه اتفاقی    که به یک مادر مهربان، یک خانم مهربان، یک   شده اندبچه ها کم کم دیگر متوجه    -1

د خو  افتاده، در حالیکه او بسیار انسان مهربانی بوده است. برای مردم دعا می کرده، هوای مردم اطراف خود را داشته، می تواند با مادر 

 . بدهد  تطبیق

می گویند عزیزترین   ،ای شما عزیز هستندکه بر  هم   مادران شما  کهکسی وداع می کنیم  با    ! بچه هامی گوییم    !حاال نکته اینجاست  -2

. بنابراین برای من بسیار ارزشمند است  زندگانی ایشان و الگوبرداری از ایشانو    یعنی حضرت زهرا   .همین مادر است  ،زندگی من  شخص

به بحث و در عین حال اینجا می توانیم    . بعد بحث توسل داریم، وداع و خداحافظیالگویی داشتند  اینچنینمی گوییم مادر شما هم  

منتظر   پشت در نام ایشان را آوردند. بعد تمام اهل بیت  فرزند این خاندان باقی مانده که حضرت زهرااینکه    و   پل بزنیم مهدویت  

تمام این ظلم و جورها به  بیایند و    ، ا ذخیره کردهایشان بودند و حاال ما همه منتظریم تا یک روزی آن مرد آسمانی که خداوند برای م

در بستر فضای فاطمیه. این هم غرفه    بیعتی برای امام زمان  .بیعت بگیریم. اینگونه می توانیم از بچه ها  پاسخ دهند و انتقام بگیرند

 ما و اینکه چطور جمع بندی می شود. نهایی 

با   شال سیاه یا شال عزامثال د. نرا به بچه ها هدیه می ده نیما یاد ،برای اینکه به یاد بچه بماند که در یک فضای اینچنینی حضور داشته

مثالً مقنعه ای یا شاسی گرافیکی که بچه بتواند یادبود این مراسم را با خود در منزل داشته باشد. یا برای دختر خانم ها  رم  وای ماد  نقش

ت حضرت  برای اینکه بتوانیم به تسبیحاهم یک تسبیح  حتماً  توصیه می کنیم  یا جانماز و ما  چادر    ،آلحتی در حالت بهتر و ایده سیاه یا  

. نکته بعدی این است ، می تواند نکته خوبی باشد بتوانیم یادبود و یادمانی را برای بچه ها داشته باشیماگر  .  اشاره داشته باشیم  زهرا

در این الً اجرای سایه برای ما سخت است.  که اص  بفرمایندبزرگواری    دوست  بیان کودکانه باشد. ممکن است  ،که حتماً سعی کنیم بیان ما

را در قالب   موارد  بیاییم و این   ،سخت است  مورد هم اگر اینکنیم.    در قالب نمایشی داستانی اجرا می  ین داستان ها راا  صورت می توانیم

اجرا   انیتور یا بنراسکن کنیم و بزرگ کنیم و روی م   ،هم موجود است ی کودکداخل کتاب ها  که  های کوتاه و تصاویر گرافیکی  داستانک

صرفاً    ،مثل مجالس روضه معمول. نمی توانیم  کودک حتماً باید از ابزار استفاده شود  برای داستان  ی بنده این است کهمطلب اصلکنیم.  

بسیار قوی   ، کند  و آن قسمت از مغز که تصویرسازی می  کودکانارتباط تصویری    .برای بچه ها سخت استاین مدل  .  به بیان بپردازیم

این نوع مربیان و بزرگوارانی که می خواهند در این حوزه مشغولیت داشته معادل سازی کنیم. به همین جهت    هک  ز داریماست و نیا

 نکات حتماً توجه کنند.این به  ، باشند



 

 6صفحه 

 

 37کارگاه شماره 

 برگزاری سوگواره فاطمی برای کودکان 

 
می توانید  ره یا کمک جهت اجرای چنین مواردی داشتید،  به مشاو  اگر نیاز   . این است که ما آماده ایم پاسخگو باشیم  صحبت نهایی بنده

تقدیم به ساحت قدسی و    .کنیممراسم کمک    گونهاین، به شما در برگزاری  به سفیران مراجعه بفرمایید تا با ارسال پرسش ها و پاسخ ها 

 صلواتی با ذکر و عجّل فرجهم  ، منتقم آل اهلل   ، به قصد و نیت فرج صاحب العصر و الزمان  منور و ملکوتی حضرت صدیقه طاهره

 . تقدیم می کنیم

َرَجُهم َو الَعن َاعداَئُهم َاجَمعین اللهمَّ َصلِّ َعلی ُمحّمد َو آِل ُمحّمد َو َعّجل 
َ
 ف


