
13 آبان، روز دانش آموز
امروز وقتي تقويم را نگاه كردم چشمم روي «روز دانش آموز» خيره 
ــال اول راهنمايي، مربي  ــه ي خودم افتادم. س ماند! ياد زمان مدرس
تربيتي مان سه چهار روز سرودي را با ما تمرين كرد و جالب اين جا 
بود كه با وجود تمرين كم، اجراي خوبي داشتيم و چند جاي ديگر 

هم اجرا كرديم. 
آن روزها معلمانمان نگفتند چرا با وجود اين كه همه ي اتفاقات در 

دانشگاه افتاده بود! 13 آبان را روز دانش آموز ناميده اند. 
ــوزان به صورت  ــه آن روز دانش آم ــش فهميدم ك ــال پي چند س
ــوش مدارس را تعطيل مي كنند و براي تجمع اعتراض آميز  خودج
جلوي در دانشگاه تهران جمع مي شوند و بعد دانشجويان انقالبي به 
آن ها محلق مي شوند. وقتي حكومت براي سركوب و متفرق كردن 
آن ها اقدام مي كند، دانش آموزان و دانشجويان وارد دانشگاه مي شوند 

و ... باقي ماجرا را از معلمانتان سؤال كنيد. 
8 آبان، روز نوجوان

روزتان مبارك. در اين روز مهرباني يادتان نرود. روز نوجوان سالروز 
شهادت حسين فهميده است. جواد محقق، شاعر معاصرمي گويد: 

اگر چون الله خود را چيده بودم 
خدا را در شهادت ديده بودم 

ولي ماندم كه در حسرت بميرم
چه مي شد من كمي فهميده بودم؟!

16 آبان، شهادت امام جواد عليه السالم
قول مشهور در به دنياآمدن ايشان دهم رجب سال 195 ق در مدينه 
است. من هميشه پيش خودم فكر مي كردم كه چرا اين قدر در زمان 
تولد و شهادت و مرگ بزرگان دين و علم و ادب اختالف نظر وجود 
دارد. بعد فهميدم كه در آن زمان ها شناسنامه  و دفتر ثبت و اسنادي 
وجود نداشته تا اوراق شناسايي! صادر كند. تازه كسي خبر نداشت 
ــت در آينده ابوريحان يا سعدي  بچه اي كه به دنيا مي آيد قرار اس

شود كه روز تولدش را يادداشت كند!
ــت: «آن زمان ها هركس  ــي زد و گف ــرف خوب ــي ح ــار كس يك ب
شناسنامه ي خودش را خودش مي ساخت»؛ مثالً كتاب هاي «قانون» 

و «شفا» و ... شناسنامه اي است براي بوعلي سينا!
از اين ها بگذريم، آخر ذي  قعده كه امسال شده است 16 آبان، سالروز 
شهادت امام جواد، عليه السالم، فرزند بزرگوار امام رضا، عليه السالم 
ــالگي به امامت رسيدند. در زمان امام جواد  ــت. ايشان در 8 س اس
ــي (مأمون و معتصم) خالفت كردند. ايشان كه  دو خليفه ي عباس
ــيعيان اند، مانند پدر خود مسموم شدند و در 25  جوان ترين امام ش

سالگي و در سال 220 ق به شهادت رسيدند. 
23 آبان، شهادت امام محمد باقرعليه السالم

ــازند.  ــزرگ آدم هاي بزرگ را مي س ــا معتقدند اتفاقات ب خيلي ه
ــنيدن اين جمله مي گفتم، خوش  به حال پدرها و  ــه با ش من هميش
ــان كه اتفاقات بزرگي را ديده اند و تجربه  پدربزرگ ها و پدرهايش
ــالب، فرار  ــال دفاع مقدس، انق ــي مثل، هشت س ــد. اتفاقات كرده ان

محمد رضاشاه، جنگ جهاني و ...
اين ها را نوشتم كه بگويم امام محمدباقر، عليه السالم هم يادگار كربال 
است. ايشان در محرم سال 62 ق چهار ساله بودند. در دوران امامت 
امام محمدباقر و فرزند ايشان، امام جعفر صادق، اتفاقات مهمي رخ 
داد كه مهم ترين آن ها قيام ابومسلم خراساني، انقراض امويان، روي 

كارآمدن عباسيان و ترجمه ي كتاب هاي فلسفي به عربي است. 
ــالم، در هفتم ذي حجه سال 114 ق توسط  امام محمدباقر، عليه الس
هشام، خليفه ي عباسي بعد از نزديك به بيست ماه امامت مسموم 
ــتان بقيع در جوار امام حسن مجتبي عليه السالم و پدر  و در قبرس

بزرگوارشان امام سجاد(ع)به خاك سپرده شد. 
26 آبان، عيد سعيد قربان

ــت خودش حضرت ابراهيم خليل اهللا  ــن روز، خداوند از دوس در اي
امتحان سختي گرفت و ايشان با سربلندي در امتحان بزرگ الهي، 
ــيريني اطاعت خالصانه را در پرونده ي بشريت  ــكوه بندگي و ش ش
به ثبت رساند. درود مي فرستيم به حضرت ابراهيم، عليه السالم و 

فرزندان بزرگوارشان، حضرت اسماعيل و اسحاق، عليهما السالم. 
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