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١١١١١………………   ………………   ………………   ………………   ………………   
كند.�گى مىنددسال است و در خانه�ى حليمه زكى خرهنوز كود

امروز هم صبح خيلى زود از خواب بيدار شده است.
ند، نگاها مى�برا به چرندان حليمه كه گوسفندان رجلوى خيمه ايستاده است و به فرز

كند.�مى
ا غمگينى؟»د جان، چرّسد: «محمحليمه مى�پر

امن زير آفتاب داغ بيابان كار كنندادرست نيست كه برمى�گويد: «مادر جان، اين در
احت كنم.»و من در سايه�ى خيمه استر
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ه با دوستانت گفت��و�گو كنى.ّه�ى موضوع اين قصتو مى�توانى دربار
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٢٢٢٢٢………………   ………………   ………………   ………………   ………………   
ا برود.ندان حليمه به صحراه با فرزامروز مى�خواهد همر

ى به او مى�پوشـانـد.ند و لباس متـيـزا شانه مـى�زحليمه مـوهـايـش ر
د؛دنش مى�اندازدن�بند هم به گريك گر

نگى.شت ره�هاى دردن�بندى با مهرگر
اى چيست؟»سد: «مادر، اين برمى�پر

كند.»�ا در بيابان از خطر حفظ مىدن�بند، تو رد جان، اين گرّگويد: «محم�حليمه مى
دن�بندگويد: «مادر جان، از اين گر�كند و با���ادب به حليمه مى�دن خود باز مىا از گردن�بند راو گر
ها حفظ كند.»ا از همه�ى خطرا كسى هست كه مرمنى�آيد؛ زيرى بره�هاى آن هيچ كارو مهر

�كند.�آن�گاه از حليمه خداحافظى مى
ب مى�كند و به فكر فرو مى�رود.ّف او تعجحليمه از اين حر

ست�كار بوده است؛ يك انسان خوب و مهربان.د انسانى درّت محمحضر
ده؛گى مى�كرنداو مثل همه�ى انسان�ها ز

ده، آب مى�نوشيده و مى�خوابيده است.مثل همه�ى ما غذا مى�خور
فته است.ى نيز از دنيا رى به دنيا آمده و روزروز

ده و گاهى مى�خنديده است.ه�ها گاهى گريه مى�كرّده، مثل همه�ى بچى مى�كره�ها بازّكى مثل همه�ى بچاو در كود
گزيده�ى خدا.گ و برا او پيامبر ماست. انسانى بزرّام

ده است.اهنمايى مى�كرى دعوت و ركارا به نيكى و نيكوسانده و انسان�ها ردم مى�را به مرات خدا راو دستور
كنيم.�ام ياد مىگ خود با احتره از پيامبر بزرما هموار

ا بر زبان مى�آوريـم، صـلـواتستد ما نيز هنگـامـى كـه نـام او رد درود و سالم مى�فـرّت محـمگ بر حضـرخداى بـزر
ى الله عليه و آلهّگوييم: صل�ستيم و يا مىمى�فر
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كند؟�ى فكر مىحليمه به چه چيز
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گ�تر شدم…كمى كه بزر

آن�وقت�ها كه خيلى كوچك بودم…

فتم…ام ياد گرام آرسپس آر
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ا عبادت كنم.ها، خداى مهربان رگ�ترگ شده�ام و مى�خواهم مثل بزراكنون ديگر بزر
ا اجنام دهم.سيده�ام و به�خوبى مى�توامن وظايh دينى�ام ر تكليh رّنمن به س

م.ا به�خوبى به�جا بياوركعتى ركعتى و چهار ركعتى، سه رهاى دورمن مى�خواهم مناز

سه، مسجد يا خانه بخوانىا در وقت مناسب در مدرهاى پنج�گانه رتو هم به خوبى مى�توانى مناز
ا عبادت كنى. رو خداوند
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هايى بايد اجنام دهيم؟ستى به�جا بياوريم، چه كارا به�درهايمان راى آن كه بتوانيم منازبر
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فته�ايد.وضو گر
ده�ايد.هاى زيبا به سر كرچادر

ده�ايد.ا پهن كراده�ها رّسج
كنار دوستان خوبتان نشسته�ايد.

خوانيد.�سرود مى
خوريد.�شيرينى مى

كنيد.�ها با خداى مهربان گفت��و�گو مىگ�تراكنون مثل بزر
خوانيد�كنيد. مناز مى�دعا مى

�توانيد…�و مى
…

چه�قدر زيبا شده�ايد!
گ شده�ايد!چه�قدر بزر

آيا تا به حال اين�قدر خوش�حال بوده�ايد؟
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فته�ايد؟ا جشن گرا اين روز رچر
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اى او تنگ شدها نديده است. دلش برتى است كه او رّگ مى�گويد. مدمادر از مهربانى�هاى پدربزر
است.

كند.�د و آتش روشن مىآور�كند، چوب مى�فت و آمد مىر
ش دهد.اركند تا دل�تنگى كمتر آز�ها مشغول مىا به اين كارخود ر

تنور خانه داغ شده است.
ى پهن مى�كند و به تنور مى�چسباند.ا يكى پس از ديگرها رمادر خمير

گ گوش مى�دهند.ه�ى پدربزرف�هايش درباره�ها به او كمك مى�كنند و به حرّبچ

ه يكى�يكى از تنور بيرون مى�آيد.نان�هاى تاز
ا در پارچه�اى مى�پيچد و از خانه بيرون مى�رود.       مادر تعدادى از نان�ها ر

ش از شهر خارج مى�شود.او به�دنبال پدر
س و جو مى�كند.از همه پر

ساند.ا به گوشش مى�رگان رمندباد صداى تكبير رز
از دور، چشمش به پدر مى�افتد.

ش مى�ايستد.ام پشت سرديكى او جلو مى�رود و با احترلبخندى بر لب�هايش مى�نشيند. تا نز
: سالم بابا!

خشند.داند. چشم�هايش از خوش�حالى مى�درگر�مىپيامبر خدا سر بر
كنى؟�م! اين�جا چه مى: سالم دختر

سد.ا مى�پرش رسپس حال دختر
�كند.�ا پر مى جو، فضا رِد. بوى نانگذار�مين مىا جلوى پدر بر زه�ى نان رفاطمه سفر
ه نگاه مى�كند.ب به نان�هاى تازّپدر با تعج

ده�ام.اى شما آورا برا منى�توانستيم بخوريم. اين�ها رى نان پختم. بدون شما آن�ها ر: پدر جان، مقدار
ا پر از اشك مى�كند.مهربانى دختر، چشم پدر ر
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ند.د و لبخندى پر مهر مى�زمى�دارلقمه�اى بر
د.ت مى�خورلين غذايى است كه پدرّسنگى، اين اوتى گرّ: فاطمه جان، پس از مد
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امى پيامبر اسالم است.ت فاطمه ــ سالم�الله عليها ــ دختر گرحضر
ام مى�گذاشتند.ا بسيار دوست داشتند و به هم� احترش يك�ديگر راو و پدر

گوار ماست.الم ــ و مادر امامان بزرّت على ــ عليه�السفاطمه، همسر حضر
ست بود.ش انسانى مؤمن و خداپرگوارد و همچون پدر بزراهنمايى مى�كرا كمك و ردم راو مر

ترين همسر و مهربان�ترين مادر بود.او وفادار
ن جهان است.ا شايسته�ترين زهرفاطمه�ى ز

ا ــ سالم�الله عليها ــ چه مى�دانى؟هرت فاطمه�ى زه�ى حضردربار
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سيده است كه منى�تواند به�خوبى پرواز كند.آن�قدر تر
ده است.ا در شكاف يك سنگ پنهان كرس، خود را از ترّان اوست امش نگرمادر

ه بال و پـرد. حيوان بيـچـارا از شكاف بـيـرون مـى�آورد آهسته خم مى�شود و گـنـجـشـك مـادر رمر
فتار شده است.د گرا در دست�هاى مرّند. مى�خواهد پرواز كند اممى�ز

ان است.اى جوجه�اش نگرد ولى بيشتر برا جمع مى�كند. مثل اين كه اشك مى�ريزخودش ر
د و به دوستانش نشان مى�دهد.مى�دارا نيز بره�ى گنجشك رّش بچد با دست ديگرمر

ند. آن�ها مى�خندند!اى تفريح با انگشت به سر حيوان مى�زيكى از آن�ها بر
ا مى�بندد. مادر چشمانش رِگنجشك

كنند.�اهان او نيز اخم مىا در هم مى�كشد. همره�ى خود ره، چهرپيامبر خدا با ديدن اين منظر
دانيد.»گرا به او بازه�اش رّار مى�دهيد؟ بچا آزنده را اين پرمايد: «چرسول خدا مى�فرر

ا باز مى�كند.د. سپس دست�هايش را پايين مى�اندازش رد از خجالت سرمر
تى دور مى�شوند.ّخند و پس از مداد مى�شوند. دور سر پيامبر مهربان مى�چرگنجشك�ها آز

ند.ا متاشا مى�كنند. همه لبخند بر لب دارانش پرواز آن�ها رسول خدا و يارر
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خيدند؟ا گنجشك�ها دور سر پيامبر چركنى چر�فكر مى
ى به او بگويند؟آن�ها مى�خواستند چه چيز
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ا پيشنهاد كنى.اه�هايى راى كمك به حيوانات، رتو مى�توانى بر
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