
��٨

مين مى�بيند. او سوار تاب مى�شود. سايه هم تابا روى زا كوچولو سايه�اش رهوا آفتابى است. سار
ك مى�ايستد. سايه هم مى�ايستد.عت پايين مى�آيند. دختره به سررُسرُد. هر دو از باالى سمى�خور

ا مى�كنى؟»ى مى�كنم، تو هم همان كار را من هر كارا به سايه مى�گويد: «ببينم! تو كيستى؟ چرسار
ا با كنجكاوىد. ساركت مى�نشيند. سايه هم تكان منى�خورا بى�حرى منى�گويد. سارا سايه چيزّام

ى مى�خوابى؟» سايه باز هم سكوت مى�كند.ِى؟ چه مى�پوشى؟ كاستى تو چه مى�خورسد: «رمى�پر
نى؟...»ف بز بگو ببينم، آيا تو مى�توانى حرًسد: «اصاله مى�پرا دوبارسار
ىدن با سايه نااميد مـى�شـود و بـه بـازف زا هر چه سؤال مى�كند، جوابى منـى�شـنـود. او از حـرسار

ا ادامه مى�دهد.ى رخود ادامه مى�دهد. سايه هم باز

ـاّا خسته و تشنه مى�شود. او به سايه مى�گـويـد: «تـو هـم تـشـنـه هـسـتـى؟» امد. سارتى مـى�گـذرّمد
سنه مى�شوى نه تشنه. خوش�به�حـالـت!ا مى�گويد: «مثل اين كه تـو، نـه گـرجوابى منى�شنود. سـار

كاش من هم مثل تو بودم!»

د.اه داراكى و آب خنك همرمادر روى نيمكتى نشسته است. او خور
ا مى�نوشد و مى�گويد: «چه آب خنكى!… سالم بر�حسيـن!»ا مى�شويـد. آب را دست�هايش رسار

ا شكر مى�كند.د و خدا را مى�خوراكى رسپس خور
ه! كاش دوستم سايه هم مى�توانست مـثـل مـن از ايـناو با خودش مى�گويد: «به به! چه خـوشـمـز

د!»ت ببرّد و لذاكى�ها بخورخور
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د؟ت ببرّا مى�تواند از آن�ها لذا مى�شناسى كه سارى رهاى ديگرچه�چيز
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ا جلوى نور آفتاباگر دوست داشته باشى، مى�توانى دست�هايت ر
ست كنى.ى و روى ديوار سايه�هاى زيبايى دربگير
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دى مى�رود.ه كم كم رو به سرِى است. هواى ديك صبح زيباى پاييز
.................................

هاى قبل.سه مى�آييم؛ شادتر از روزگروه گروه به مدر
دش علمى برويم.گار خود به گراه آموزار است همرقر

.................................

كت مى�كنيم.ه حرِاده�ى دف امام�زگروه�هاى خود به طراه سربه پنج دسته تقسيم مى�شويم و همر
ه�ى زيبايى�هاى طبيعت واده مبانيم و دربارديك امام�زت، تا بعد از ظهر نزمى�خواهيم پس از زيار

اف مى�بينيم، حتقيق كنيم.گياهانى كه آن اطر
.................................

سيدن به آن�جا بايد از روى يك پـلاى رد. برار داره دور است و در دامنه�ى كوه قـرِاده از دامام�ز
چوبى كوچك عبور كنيم.

د مى�شويم.با احتياط و به نوبت، ر
د. يكى دو نفر ازآخرين گروه در حال عبور است كه ناگهان قسمتى از پل مى�شكند و فرو مى�ريز

ه�ها به درون نهر مى�افتند.ّبچ
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ساند.ا مى�تره�ها رّا سقوط ناگهانى در آب، بچّر آب نيست امُنهر، پ
آن�ها داد و فرياد مى�كنند.

.................................

ه�ها كمك كند.ّ مى�رود تا به بچًام فورّآقاى معل
د.اده مى�برد و به داخل امام�زا به دوش مى�گيرم او رّسيده و بى�حال شده است. معله�ها ترّيكى از بچ

.................................

ه�ها پر شده است.ّاده از سروصداى بچامام�ز
مى جمع مى�كند.ى هيزا دور بخاره�ها رّخادم پير بچ

.................................

ند ولى چشم�هايشم به ما لبخند مى�زّف شده است. معلطرانى�ها بركنار يك�ديگر نشسته�ايم. نگر
پر از اشك است.

ا شكر مى�كنيم كه سالم هستيم.خدا ر
د!امشى دارت و آرّم بودن چه لذّاه معلاده و همردر ميان دوستان، كنار امام�ز

.................................

ى ناتواناه، بيماركى تنها، گمشده�اى در رسنه و تشنه، انسانى خسته و غمگين، كوددى گرمر
يا …

ت�بخش�تر است؟ّى لذاى هر يك چه�چيزچگونه خوش�حال مى�شوند؟ بر
گى خود و يا دوستانت ذكر كنى؟ندا از زى رآيا مى�توانى منونه�هاى ديگر

u~� r�«d� ôU�

ه آفتاب پر كنى يا اين كه داستانِسه�ى دا در داستان مدراگر بخواهى مى�توانى جاهاى خالى ر
ى شبيه به آن بنويسى.ديگر
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 نگاهش كن!
چه�قدر كوچك است!

اه مى�رود!چه�قدر سريع ر
د؟ا با خود مى�برگى رچگونه دانه�اى به اين بزر

ا پيدا مى�كند؟گشت راه بازتى دور بودن از النه، رّچه�طور پس از مد
ا به او داده است؟استى چه كسى اين توانايى�ها رر

 متاشايش كن!
د وا يك جفت بال ظـريـl دارّه�ى يك انگشت دست انسان هم نيـسـت امبه انـداز

اى جهش.پا�هايى نيرومند بر
د و دو گوش پنهان …شت هم داردو چشم در

ا ببين!او ر 
چه�قدر ظريl و زيباست!

د و آواز مى�خواند.ببين چه�طور از شاخه�اى به شاخه�ى ديگر مى�پر
دا به�دست مى�آورا هم غذاى خـود رّاو خيلى كوچك اسـت ام

هم به جوجه�هايش غذا مى�دهد.
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ه به فكر اوستگويى كسى هموار
اموشش منى�كند.و هيچ�گاه فر

ا يا جنگل مى�روى، مى�توانى به موجودات كوچكىهايت به كوه، صحرگ�تراه بزروقتى همر
ى.ت كنى و به مهربانى خداوند پى�ببرّگى تالش مى�كنند، دقنداى زكه بر

گو كن.اى دوستانت بازا كه مى�بينى، بنويس و برهايى رچيز
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 اكنون به خودت نگاه كن؛ بيشتر و بهتر از قبل.
ى.اوانى دارتو نيز توانايى�هاى فر

تو مى�توانى…

ì v�«u�Åv� ÊuM�«
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من و تو چه توانايى�هايى داريم؟
ا چه كسى به ما داده است؟اين توانايى�ها ر

ا مهربان�ترين دوست خود مى�دانيم؟ا او رچر
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ا مى�بينم:من، دنياى زيبا ر
در   روز،     آسمان    آبى

اشيد     طاليى    رو     خور
و  هنگام   شب،   ماه   تابان

اخشان  ره�هاى  درو  ستار
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ان،ه�هاى بارمن رودهاى خروشان، قطر
ختان، آواز بلبالن و…سايه�ى در

م.ا دوست دارهمه ر
من

م،ا دوست دارتو ر
اى آفريننده�ى جهان،

اى بخشنده�ى مهربان!
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د؟ى كرارچگونه مى�توان از خداوند مهربان سپاس�گز

اى خداى مهربان!
ام و قلب كوچكم را دوست دارتو ر

م تا مهربان باشد و بـابه تو مى�سپار
مهربانى تو آشنا شود.

اكنون مى�توانى با خداى مهربان گفت و گو كنى.
ì v�«u�Åv	 ÊuM�«
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ا مى�دامن كه تنها نيستم.ّمن كوچكم ام
سنه مى�شوم، تو…وقتى گر

آن�گاه كه تشنه مى�شوم، تو…
گاه…هر

اموشم منى�كنى.و مى�دامن كه هيچ�گاه فر
ه با منى.ى و هموارا دوست دارمر

من هم …
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انه�ى بارر قطره
فهر دانه�اى از بر

ه�ى درياانداز
فايم حرد بردار

ماين آفتاب گر
آن جنگل روشن

يك هديه�ى زيباست
از تو، خداى من

ام قشنگ تون
نبور استدر شعر ز

نامى كه شيرين�تر
 انگور استِاز اشك

با غنچه�ها، گل�ها
تو مهربان هستى

ادنياى زيبا ر
تو باغبان هستى

ا چون گلياد تو ر
هر صبح مى�بويم

ا جزف دلم رحر
با تو منى�گويم

جو                            حميد هنر
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اى اين شعر يكمن و دوستامن بر
ااسم زيبا انتخاب مى�كنيم و آن ر

ت سرود مى�خوانيم.به�صور
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گى مى�كنند. لباس�هايشان نيز گوناگون است.نددم دنيا هر يك به گونه�اى زمر
اى لباس پوشيدن آدابى داريم.ما مسلمانان نيز بر

ه چه مى�دانى؟تو در اين�بار
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د مسلمان چگونه بايد باشد؟ن و يك مرلباس يك ز
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ى.ى بياموزنان مسلمان حتقيق كنى و مطالب بيشتردان و زه�ى آداب لباس پوشيدن مرتو مى�توانى دربار
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ها هم با جوهر به كتاب�ها حمله مى�كنند.ه كنند. دفترا پارها مى�دوند تا آن�ها ركتاب�ها، به دنبال دفتر
اشد. مدادها، گريه�كنان به دنبال جعبه�ىا بترا تعقيب مى�كند تا آن�ها رنگى�ها راش، مداد رمدادتر

ا پيدا منى�كنند.ا آن رّدند امخود مى�گر
ه شود.قه�هاى آن پارديك است ورا پاك مى�كند؛ آن�قدر تند و شديد كه نزپاك�كن نوشته�هاى دفتر ر

اغ كيA و كتاب�هايش مى�رود. آن�ها هنوز سرد. او با عجله به سـراسان از خواب مى�پرمجيد هر
جاى خود هستند.

احتى مى�كشد.ا پاك مى�كند و نفس رتش ر صورِقمجيد عر
هّا ناگهان متوجّده، خوش�حال است امب كرّت قبل مرِا شباو اكنون از اين كه كيA و كتاب�هايش ر

اف خود مى�شود!اطر
با خودش مى�گويد:

اى واى!
اين ديگر چه وضعى است؟

اب�ها!آن جور
اين شلوار!

اهن!آن پير
ى همه دوستت داشته باشند؟با اين وضع، انتظار دار

نى؟»ف مى�زم بيدار شدى؟ با چه كسى حرمادر از بيرون اتاق مى�گويد: «پسر
من؛ با خودم هستم.»ف منى�ز: «سالم مادر، با كسى حر

ا بخور.»: «بيا صبحانه�ات ر
ب كنم.»ّتا مرا بشويم و اتاق رمت رل صورّه بدهيد اوا اجازّجان، امشم مادرَ: «چ

د؟م بودن چه فايده�هايى دارّمنظ
م باشى، چه مى�كنى؟ّاى آن كه منظتو بر
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ه … يا …ّه�اى از خودت تعريA كنى يا… يك قصه خاطرشايد تو هم دوست داشته باشى در اين بار
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ه مى�آيند.ّاد قبيله مثل هر سال به مكافر
ا به خانه�ى خودكى رآن�ها مى�آيند تا كود

دن اوگ كــرنـد و بــا شــيــر دادن و بــزربــبــر
ند.آمدى به�دست آوردر

شـانش نيز آمده�اند. شـتـرحليمـه و شـوهـر
د.ه�اى شير ندارناتوان است و قطر
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سنه�ى خود، تا صبح به خواب منى�روند.ك گرا از صداى گريه�ى كودّاه مى�مانند اميك شب در ر

شد كند و سالم وُا ره�هاى ديگر در هواى پاك صحرّك يتيم او نيز مانند بچد كودآمنه دوست دار
د.ام منى�گيرنى جز مادر خود آرك وى در آغوش هيچ زا كودّقوى مباند ام

د.فته است و مى�خواهد با خود ببرا گركى رانشين، كودنان صحرهر يك از ز
ده است.ا انتخاب نكرادى ران است؛ او هنوز نوزحليمه نگر

د.ام مى�گيرد و در آغوشش آرا مى�پذير آمنه او رِنداجنام، فرزسر

دند.اد قبيله به خانه�هاى خود باز مى�گرافر
د.ام اشك مى�ريزام آرى پسر كوچك خود، دل تنگ مى�شود و آرآمنه از دور

اد من بهخوار به خانه�ى ما آمده است، هم او و هم نوزك شيـرحليمه مى�گويد: «از وقتى اين كود
مان آن�قدر زيادسنه منى�مانيم. شير شترند و سير مى�شوند. ما نيز گره�ى كافى شير مى�خورانداز

كتى نصيب ماك با براستى كودد. به راهم مى�آورا به خوبى فرشده است كه غذاى خانواده�ى ما ر
شده است!»

اى اين�كارى. برى بياموزد مطالب بيشترّت محمكى حضره�ى كودتو مى�توانى دربار
مى�توانى…
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كت كيست؟ك با براين كود
ده است؟ا نصيب خانواده�ى حليمه كركت�هايى راو چه بر
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