
حضرت رقیه

دوبـــــــــال
اسب موال حسین (ع)
کتـــــــاب - کـــــاردســـــــتی

تصویرساز: زهرا فلسفینویسنده : سنا ثقفی

شنیده ام که موال حسین (ع)، از بـس بابا علی (ع) اش را دوست داشته، اسم هر سه تا پسرش 

را گذاشته علــی (ع)! علی اکبر (ع) اسم پسر بزرگ موال حسین (ع) است. دیروز کنار خیمه 

5جیرینگ جیرینگ

تکانش می دهند. دیده ام که تازگی ها پسرها برایش شکلک در می آورند و او می خندد! مادرش

کوچکِ کوچکِ کوچک
از همه کوچکتر علی اصغر (ع) است. رقیّه(س) و دخترها بغلش می کنند و روي پایــشان الي الي
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منـــاســـب بــراي گــروه سنّــــی الف و ب

عمـو عبّـــاسِ بچه ها خیلی شجــاع است. دیده ام که دشمـــن ها از نگاهش می ترسنـد. 

من تــازگی یــاد گـــرفته ام مثـــل یک اسب شجـــاع نگاه کنـــم. می پرسید از کجـــا؟ 

4 شُجاع ترین

(ع)حسین 

ایستــاده بود و زره می پوشید. من پیتیـکو رفتم جلـوتر. صداي جیـرینگ جیـرینگ زرهش

موال حسین (ع)، علی اکبر (ع) را خیلی دوست دارد.

دیـــده ام هر وقت دلش می گیرد او را نــگاه می کند و بعــد لب هایش خنــدان می شــود.

خیــلی قشنــگ بود. بچّـــه ها دورش جمــع شده بودند و او با لبخــند نگاهــشان می کرد.

انجام شده است. ھرگونه کپی برداری ازطراحی و تولید این محصول توسط موسسه “سدره شکوفایی کودکان”

SidraFoundation

 رباب و عمّه زینب (س) هم از خنده اش خندان می شوند. از کربال که برگردیم کم کم یاد می گیرد

 راه بـرود. دوست دارم یک روز به علی اصغر (ع) هم ســواري بـدهم. یک روز که اندازه ي 

 علی اکبر (ع) و موال حسین (ع) شد...

هر وقت عمــو عبّــاسِ بچّـــه ها جـــدّي می شـــود و جلـــو می رود، دشـــمن ها عقـــب

عقـب می روند. بچّـــه ها خیــــالشان راحـــت است که عمـــو عبّـــاس مــواظبشان است. 

می خواهـم آنقـدر شــجــاع باشــم که اســب هاي دشمــن جــرأت نکننــدجــلو بیــایند.

کار سـختی است. بایـد تالشــم را بکنــم...
ً

 متن و تصاویر این محصول شرعا مجاز نمي باشد و پیگرد قانونی دارد.



(ع)
یا حسیــن

حضرت رقیه
دوست کوچک من

 یــادم رفت بگـــویم. رقیّـــه دختر کوچک موال حسین (ع) است. همیشه پاهایم را بغل می کند، 

وقتی می چرخد دامنـــش توي هوا تکان می خـورد و چین چینی می شود. گاهی موال حسین (ع)

او را پشت من ســـوار می کند. آن وقت چنـدتا پیتیکو راه می روم و رقیــّـه ریز ریز می خندد.

صــداي خنـــده ي رقیــّـه را از صــــداي مـــــوج رودخـــانه ها هـــم بیشتـردوســت دارم!

اوّل از همه رقیّـــه از زیر چـادر عمّه زینب دوید بیرون. عمّــه سرش را نــوازش کرد و خندید.

دورم می چرخـــد و برایم شعر می خواند. 
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تشنه نباشم. حاال هـــم به کربال رسیده ایم.

شنیده ام که موال حسین (ع) می خواسته همـــه ي آدم ها خوب باشند و کسی بهشان زور نگوید.

براي همیـــن هم به اینجا آمده. من مسافرت با موال حسین (ع) را دوست دارم. هر جا که باشد.

کاشکی هـزار هـزار تا سال اسب مـوال حسین (ع) بمانم...

ما اینجاییم
اسم من دو بـــال است. اسب موال حسین(ع). من موال حسین (ع) را از همه بیشتر دوست دارم. 

خیلی جاهـــا با هم رفته ایم. سفر هاي دور و دراز. او همیشه حواسش به من هست که خسته و 

و رفت زیـر چــادر عمّه زینب (س). اسم بانو زینب (س) است.

امّا من شنیــده ام که بچّه ها، عمّه صدایش می کنند. عمّه زینب بوي خیلی خوبی دارد. خیلی هم

مـوال حسین (ع) را دوســـت دارد. وقتـی با هـم حـرف می زنند چشــم هایش بــرق می زنـد.

از شما چه پنهان، دلـــم می خواست من هم پیتیکو پیتیکو می دویدم و زیر چادرش قایم می شدم!

قایم موشک
دیــروز کنار خیـــمه ایستاده بودم که بچـــه ها را دیدم. بـدو بـدو می کـردند و می خندیدند.

بعد هــرکدام یک گوشه قایـم شدند. یکی پشت خیمه. یکی آن طرف تپّـه. یکی شان هم دوید
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