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دوست خوبم سالم

است؛ همان كلمه�ى قشنگى كه گفت و گوهايمانسالم ف ما با هم لين حرّخوب مى�دانى كه او
ا هميشه با آن آغاز مى�كنيم.ر

ا مى�بينم، بسيار خوش�حالم.ه�ى دوست داشتنى و مهربان تو راز اين كه باز هم چهر
از خدا مى�خواهم هميشه شاد و خندان باشى.

ده�ام.ايت هديه آوراستى، امسال هم برر
ا مى�گويم. رهديه�هاى آسمانا باز كن؛ پس بيكار ننشين! بسم�الله بگو و هديه�ات ر

م دوستش داشته باشى و از آن به خوبى استفاده كنى.اميدوار
ت   خدا نگه�دار



��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

u~� r�«d� ôU�

د؟ت ببرّا مى�تواند از آن�ها لذا مى�شناسى كه سارى رهاى ديگرچه�چيز
��٨
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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

���٩

ì v�«u�Åv� ÊuM�«



��١٠

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
��١٠



���١١

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

ì v�«u�Åv� ÊuM�«
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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

���١٣

 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



��١٤

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!



���١٥

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
��١٦

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
��١٨
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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

u~� r�«d� ôU�

ه … يا …ّه�اى از خودت تعريA كنى يا… يك قصه خاطرشايد تو هم دوست داشته باشى در اين بار
ì v�«u�Åv� ÊuM�«
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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

��٢٢
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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…

ì v�«u�Åv� ÊuM�«

كت كيست؟ك با براين كود
ده است؟ا نصيب خانواده�ى حليمه كركت�هايى راو چه بر
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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

���٢٥

ه با دوستانت گفت��و�گو كنى.ّه�ى موضوع اين قصتو مى�توانى دربار

ì v�«u�Åv	 ÊuM�«
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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
��٢٨



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

ì v�«u�Åv	 ÊuM�«

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

u~� r�«d� ôU�

���٣٣



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

u~� r�«d� ôU�

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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»، اسم گروهى است كه تعدادى از دانش�آموزان براى مواظبت از حيوانات و گيـاهـانه�هاى طبيعـتّبچ«
يده�هاى خدا آسيب برساند.زيبا تشكيل داده�اند. آن�ها دلشان منى�خواهد كسى به آفر

ا ببينيد؛ ساقه�اش شكسته است.ه�ها بياييد اين�جا!… اين گل رّمجيد: بچ
ا كنده است.ا نگاه كنيد. كسى پوست آن رخت رمحسن: اين در

ا ببينيد! چه�قدر كثي4 و آلوده است!د: اين�جا رّمحم
ى كنيم.ى منى�شود. بايد كارمحسن: اين�طور

آن�ها مى�خواهند چه�كار كنند؟

u~� r�«d� ôU�
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ه�هاى طبيعت تشكيل دهيد.ّتو و دوستانت هم مى�توانيد گروهى مثل بچ
هايى اجنام خواهد داد؟استى، گروه شما چه كارر
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اضى است؟آيا پيامبر خدا از كار آن�ها ر
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بوى اسفند، بوى عطر، بوى گالب،
صداى طبل، صداى سنج، صداى نوحه،

نگ سرخ…نگ مشكى، رنگ سبز، رر

ند؟ا به ياد چه مى�اندازاين�ها تو ر

ا مى�پوشى.اهن مشكى�ات رپير
نى.ه مى�زا به پيشانى�ات گرى رمزسربند قر

ى.دنت مى�اندازا دور گرا رشال عز
ى.مى�دارا برپرچم سبز كوچكت ر

ه�ى مادر از خانه خارج مى�شوى.با اجاز

كجا مى�روى؟
اى چه مى�روى؟بر

اه مى�روى.ت زيادى پياده رّمد
نى.با صداى طبل�ها و سنج�ها به سينه�ات مى�ز

��٤٠
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ى امام حسيناداراسم عزتو مى�توانى از مر
الم��ــ در شهر يا روستاى خودّعليه�الســ 
ه،ه كنى، يا اين�كه در اين بارّشى تهيارگز

ه… يا…ّيك انشا بنويسى يا يك قص

١گشت به خانه، زير لب نوحه�اىاه بازدر ر

فته�اى، مى�خوانى.ا كه ياد گرر

ى؟ا اشك مى�ريزچر
نى؟ا به سينه مى�زچر

مگر چه شده است؟

ì v�«u�Åv� ÊuM�«
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م.ا خوب باال بگيرم روقتى مى�خواهم نگاهش كنم، بايد سر
وقتى روى شانه�هايش مى�نشينم، مثل كبوتر كوچكى هستم باالى يك كوه.

شت و سياه و لبخندى هميشگى.تش زيباتر از ماه است؛ با چشمانى درصور
خشند.وقتى مى�خندد، دندان�هاى سفيدش مثل دانه�هاى مرواريد مى�در

م…! ــا دوست دارــ چه�قدر خنده�هايش ر
ار مى�كنند.د، همه از نگاهش فرا وقتى به ص4 دشمنان چشم مى�دوزّام

هميشه به فكر ماست.
اقب ماست.ُرم

جنيم.ى برد از چيزمنى�گذار

اسيمهد و خاك پنهان شد. وقتى سردم. او آن�چنان به سويم دويد كه در گرمين خوريك�بار ز
ا تند و تند بوسيد. دسته�اى از اشك چشمش بر گونه�ام چكيد. مرفت، قطرآغوشم گردر 

فتفتم كه يادم رام گرم كشيد. در ميان بازوان قوى و محكمش آن�قدر آرا بر سر رمهربانش
دم آمده…چه�قدر در

هايى است كه در آن مى�خوابيم.نگهبان چادر
د.منى�دارچشم از ص4 دشمنان بر

ان تشنگى�ماست.نگر

او پرچمدار سپاه اسالم است.
ا مى�گويم.اس رّعمو جان عب

ه�ى كيست؟اين نوشته دربار
ه�ى او چه مى�دانى؟دربار

u~� r�«d� ôU�
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اواواواواو                    
الم،ّت على عليه�السش، حضرپدر

الم، دختر پيامبر،ّا عليها�السهرش، فاطمه�ى زمادر
الم،ّت زينب عليها�السش، حضرخواهر

��٤٤

الم.ّش، امام حسن عليه�السادربر
او، در چنين خانواده�اى تربيت شده است.

گى!چه خانواده�ى دوست داشتنى و بزر

دوستان اودوستان اودوستان اودوستان اودوستان او                                                                                                                                                                                                             
                                     با ايمان، فداكار، شجاع و مهربان.

اه با او،                                              پيرو امام خود و همر
                                      همه�جا،

                               همه�وقت،
ىّحت

yÅ
 تا پاى

جان.
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دشمنان اودشمنان اودشمنان اودشمنان اودشمنان او                    
بى�ايمان، نادان، ستم�كار و…

و دشمن خدا و پيامبر خدا.

انش جنگيدند.آن�ها با امام حسين و يار
د بود. اين نبرّكربال محل

ان نفر.ارا دشمنان او، هزّان امام، هفتاد و دو نفر بودند اميار
دم نادان و ستمگر به شهادتاجنام به دست مـرا سرّانش، شجاعانه جنگيدنـد امامام حسين و يـار

سيدند.ر
ان، تشنه،هنگام ظهر، زير آفتاب سوز

ا،م، روز عاشورّردر ماه مح
روز دهم.
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اممان مى�كند.كنيم؛ آر�گريه مى
د.خسته مى�شويم؛ در آغوشمان مى�گير

شمان مى�كند.مين مى�خوريم؛ نوازز

اسند.ا از نگاه او مى�هرّدشمنان به ما دشنام مى�دهند ام
ند.ا از فرياد او مى�لرزّنند اما كتك مى�زآن�ها ما ر

سند.ا از صداى او مى�ترّمان مى�دهند امارآز ��٤٦
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د.مى�دارا هنوز محكم قدم برّهمه�ى ما خسته�ايم. او نيز خسته است ام
د.ا از دست آن�ها آب منى�گيرّهمه�ى ما تشنه�ايم. او از همه تشنه�تر است ام

ند.ا هم�چنان لبخند مى�زّخم شده، دلش شكسته است امپاهايش ز
د.د دل ما بسوزد؛ دوست نداراو منى�خواهد دل ما بگير

گ اسالم است.نان بزرت زينب ــ سالم�الله عليها ــ يكى از زحضر
ـ عليه�الساو در كربال، با بر ـ همرّادر خود، امام حسين ـ اه بود و ازالم ـ

د.او پشتيبانى مى�كر
اى حفظ دين خدا كوشيد.سى براو بدون هيچ تر

ان شهدادسال و همسركان خرت زينب در كربال مواظب كودحضر
بود.

 دشمنانِا از ستمدم راو پس از شهادت امام حسين، با سخنانش مر
د.خدا آگاه كر

���٤٧

ه جان، زينب!ّعم
ا مثل بابا، مثل عموها، مثل…تو ر

و بيشتر از جامنان
دوست داريم.
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مى�دانى؟
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توى كالس ما
آن روز غوغا بود

هاچشم كبوتر
ه دريا بودُّصاز غ

م همّآقا معل
يك شور ديگر داشت

ستو بودمثل پر
حال كبوتر داشت

ام بر تختهآر
ى نوشت آن روزشعر

سه پيچيددر مدر
بوى بهشت آن روز

اّپاييز بود ام
باغ لبش گل داد

با ما سخن�ها گفت
ادّت سجاز حضر

ه�ها آن روزّبا بچ
از كربال گفتيم

ه�ى زينبّاز غص
ه�ها گفتيمّما قص

بوى دعا آمد
بوى گل و شبنم

كان گفتيماز كود
از كاروان غم

توى كالس ما
آن روز غوغا بود

ادهّاد و سجّسج
مشق شب ما بود!

                                                           حميد هنرجو                                                           حميد هنرجو                                                           حميد هنرجو                                                           حميد هنرجو                                                           حميد هنرجو
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ا به امام زين�العابديناد» جست و جو كنى و بدانى چرّه�ى معناى «سجتو مى�توانى دربار
الم�ــ چنين لقبى داده�اند.ّــ عليه�الس

ì v�«u�Åv� ÊuM�«

ا ديده�اى؟اديه» رّآيا تا به�حال كتاب «صحيفه�ى سج
ه�ى آن چه مى�دانى؟دربار
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ا: كسى كه به تشنگان آب مى�دهد.ّــ سق١
دند.ى مى�كرشك: كيسه�اى از جنس پوست حيوانات كه در آن آب نگه�دارَـ م٢

���٥١

ا مى�آموختند.گار ردسم اطاعت از پروراه و رهاى او، ردن در كارت كرّدم با ايمان، با دقمر
صدايى دلنشين و دوست�داشتنى داشت.

 سنگين� بر دوش،�� مقابل خانه�اش مى�ايـسـتـادنـد و  ىشك�هـاَ�مدينه بـا م ىاهاّآن مى�خواند، سـقوقتى قـر
ت�ها به صداى او گوش مى�دادند.ّدم

ت پيامبر خدا به مدينه، در اين شهر به�دنيا آمد و پس از پنجاه��و هـفـتسى�و هشت سال پس از هجـر
سيد.ه با دشمنان خدا به شهادت رسال در مبارز

نامش على است.
مين پيشواى مسلمانان است.ند امام حسين و چهارفرز

الم ــ است.ّاد، زين�العابدين ــ عليه�السّاو امام سج

∫Êb�«u� È«d�∫Êb�«u� È«d�∫Êb�«u� È«d�∫Êb�«u� È«d�∫Êb�«u� È«d�
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ت مهدى مى�آيد.حضر
الم ــ است.ّندان امام حسين ــ عليه�الساو از فرز

اهنماى ما و دوست ماست.مان ما، ر زِامام
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او مى�آيد
ى كند؛هبران ره با ستم�كارا در مبارزدم رتا مر

تا بدى�ها از بين برود
ا پر از خوبى و دوستى كند.و جهان ر
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اى سالمتىاه با دوستانت برتو مى�توانى همر
الم ــ دعا كنى.ّمان ــ عليه�السامام ز
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ه اين�جا هستند وّدم محلت زيادى به��اين�جا مى�آيد. بيشتر مرّاين شب�ها بعد از افطار جمعي
شكان،ان، پزگرم�ها، كارّا مى�توان ديد. هم�كالسى�ها، همسايه�ها، معلى از دوستان و آشنايان ربسيار

گ.ست مثل يك مهمانى بزرمندان و … همه دور هم جمع شده�اند؛ دركار
ت مى�كنند و …ّنند، به هم محبدر اين�جا همه به هم سالم مى�كنند، به�هم لبخند مى�ز

آن مى�خوانند. بعضىى عبادت مى�كنند و نماز و قردم بيشتر از هر وقت ديگراين شب�ها مر
ى، مى�توان درشب�ها هم تا سحر بيدار مى�مانند و دعا مى�كنند. اين شب�ها بهتر از هر وقت ديگر

ف�هاى خوب و دوست�داشتنى شنيد.اين�جا حر
ا به اين جا دعوت مى�كند.ها بيشتر مرگ�تراين شب�ها، بوى عطر، صداى صلوات و نگاه مهربان بزر

ه با دوستانت گفت�و گو كنى،ه�ى روزتو مى�توانى دربار
ه�ى قشنگ تعريQ كنى،مضان يك خاطريا از ماه ر

 يا اين�كه …

اين جا كجاست؟
اين شب�ها چه شب�هايى است؟

u~� r�«d� ôU�
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الله اكبر … الله اكبر … ال اله اال الله … الله اكبر
سرو صداى زيادى در كوچه و خيابان پيچيده است.

ده�اند.پدر و مادر لباس�هاى تميز و خوش�بو به تن كر
اسم شروع مى�شود.»م، عجله كن! به زودى مرم مى�گويد: «عزيزمادر

خيلى زود آماده مى�شوم.
سته�ام.ُا هم خودم شاب�هايم رده است. جورا شسته و اتو كرمادر شب قبل لباس�هايم ر

د.اه مى�آورا همرها راندازد. پدر هم زيرمى�دارا براده�هاى نماز رّاو سج

ا به�همايى مى�كنند و عيد ردم با شيرينى و شكالت از يك�ديگر پذيرنماز عيد تمام شده است. مر
مد …َ الحِّهلِتبريك مى�گويند. همه با هم تكبير مى�گوييم: الله اكبر … الله اكبر … و ل

ند.ا جشن مى�گيرمضان، عيد فطر رمسلمانان هر سال در پايان ماه ر
هاى اسالمى سر مى�دهند.اسم نماز مى�خوانند و شعارآنان در اين مر

نده بگيرت روزّقيّا با موفا شكر مى�كنند كه توانسته�اند يك ماه رخداوند ر
مان خداوند عمل كنند. آن�ها در نماز عيد از خداى مهربانو به فر

اد كند.نج�ها و ستم�ها آزا از بدى�ها، رمى�خواهند همه�ى انسان�ها ر
گ مسلمانان است.��فطر عيد بزرِعيد

ار مى�شود؟گزجشن عيد فطر در شهر يا روستاى شما چگونه بر

u~� r�«d� ôU�
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ا مى�شناسى؟صادق ر
ى مهربان و دوست�داشتنى است.او پسر

هاى پسنديده انجام مى�دهد و شاد و خندان است.كار
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نام او محسن است.
ا بخواهى،استش را رّاو هم پسر خوبى است ام

ده است و …هى كرّديروز كمى بى�توج
در نتيجه، امروز خوش�حال و بانشاط نيست.

ه چيست؟نظر تو در اين�بار
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ه�ى نتيجه�ى كارتو مى�توانى دربار
اين پسر با دوستانت گفت�و گو كنى.

ì v�«u�Åv	 ÊuM�«

ده�اند كه اين�قدر خوش�حال�اند؟آنان چه�كار كر

u~� r�«d� ôU�

���٥٩



��٦٠

فتناى گرم برديشب نتوانستم خوب بخوابم. دلم مى�خواست زودتر صبح بشود تا با مادر
سه بيايم.نامه به مدركار

ك است. خوش به حالت!»ا مى�بيند، مى�گويد: «سالم! مباركس مرامروز هر
ا ببينند. آخرا ببينم. دلم مى�خواهد همه�ى دوستانم مردلم مى�خواهد همه�ى دوستانم ر

ده و انتظار كشيده�ام.ى، خيلى تالش كرسيدن به چنين روزاى ربر
م هم اين جاست.ّچه خوب شد!  خانم معل

به او سالم مى�كنم.
سلين روز درّم، يادت هست اوا مى�دهد و مى�گويد: «دختراو با مهربانى جواب سالمم ر

ا ديدى؟»حماتت رنامه�ى پايان سال چه گفتم؟ حاال نتيجه�ى زه�ى كاردربار
م مى�افتم.ّف�هاى خانم معلل كالس و حرّوبه ياد جلسه�ى ا

………………………………………………………………………………………………………
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ا خودت بنويسى.ه�ى اين داستان رّى مى�توانى بقياگر دوست دار

ì v�«u�Åv	 ÊuM�«

���٦١

 شاد باشد؟ًچه كسى مى�تواند واقعا
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احتاضى و گاهى اوقات هم نارى كه انجام داده�ايم، خوش�حال و ربعضى وقت�ها به سبب كار
ت هم بعضى از انسان�ها شادمان و بعضى ديگر اندوهگين وو پشيمان هستيم. در جهان آخر

هايى است كه در دنيا انجام داده�اند.ان هستند. اين، نتيجه�ى كارنگر
مايد:ه مى�فرآن، در اين�باركتاب آسمانى ما، قر

u~� r�«d� ôU�

ى انجام بدهى؟هاى نيك ديگرى چه كارتو دوست دار

��٦٢

هاى زير با دوستانت گفت�و گو كنى.ه�ى كارتو مى�توانى دربار
ì v�«u�Åv	 ÊuM�«

هركس اندكى كار نيك انجام دهد، در جهان آخرت پاداش آن را مى�گيرد و اگـر انـدكـى
كار بد انجام دهد، در جهان آخرت جزاى آن را مى�بيند.

م جاى بدكاران است.ّبهشت جايگاه نيكوكاران و جهن
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فتند. آن روز، وقت اين مالقات بود.گ خود مى�رمسيحيان، سالى يك بار به ديدار پيشواى بزر
فتند.ت مسيحيان رّاه جمعيندش نيز، به�طور ناشناس، همرالم ــ و فرزّد باقر ــ عليه�السّامام محم

سيد: شما دود و پرد. پس او رو به امام كرا كنجكاو كره�ى زيباى امام باقر، پيشواى مسيحيان رچهر
نفر، مسيحى هستيد يا مسلمان؟

مود: مسلمانيم.امام فر
دم عادى؟: دانشمند هستيد يا از  مر

: بى�سواد نيستيم.
: آيا مى�خواهيد من از شما سؤال كنم يا شما از من سؤال مى�كنيد؟

سيد، پاسخ مى�دهم.: شما سؤال كنيد؛ هر چه بپر
د مسلمانى مى�خواهد بهد و گفت: عجيب است! مرت نگاه كرّب به جمعيّد دانشمند با تعجمرپير

همه�ى سؤال�هاى من پاسخ بدهد!
دند.ندش نگاه كرب به امام باقر و فرزّان در مجلس، با تعجحاضر

اّا نداشت امت پاسخ دادن به آن�ها رسيد. سؤال�هايى كه هيچ�كس قدرد سؤال�هاى سختى پرمرپير
الم ــ به همه�ى سؤال�هاى او پاسخ داد.ّامام باقر ــ عليه�الس

خواستندش درد از امام باقر و فرزمرهايى گفتند. پيردند و زير لب چيزت به هم نگاه كرهمه باحير
د.فى كرّرا معندش رفى كنند. امام هم خود و فرزّرا بيشتر معد كه خود ركر

دند.همه سكوت كر
د و گفت:ان كرد رو به حاضرمرتى، پيرّپس از مد

سيد.اغ من نياييد و هر سؤالى داريد، از او بپرد در ميان شماست، به سرتا وقتى اين مر

الم ــ است.ّاد ــ عليه�السّند امام سجالم ــ فرزّد باقر ــ عليه�السّامام محم
الم ــ آموخته بود. ايشانّد باقر ــ عليه�السّا به امام محمخداوند دانا، همه�ى دانش�ها و علوم ر

گى ديده مى�شد.دند كه در ميان آن�ها دانشمندان بزردان زيادى تربيت كرشاگر
دم آموخت و به آنان آگاهى داد.ا به مرگى رندهاى دين و آداب زدستور

انجامد و سره كرگ خود، با حاكمان ستمگر مبارزالم ــ نيز مانند پدر و پدربزرّامام باقر ــ عليه�الس
سيد.اه به شهادت ردر اين ر

هايى مى�فهمى؟ه چه چيزّاز اين قص

u~� r�«d� ôU�
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ار گذاشته�اند كه به خانه�ى اويكى از دوستانشان بيمار شده است. با هم قر
بروند و عيادتش كنند.

اه مى�بينند. سالم مى�كنند. امام باا در رالم ــ رّامام جعفر صادق ــ عليه�الس
سد: كجا مى�رويد؟ا مى�دهد و مى�پرخوش�رويى جواب سالم آن�ها ر

: به عيادت دوستمان مى�رويم، آقا.
ده�ايد؟ه كرّاى او تهي: آيا هديه�اى بر

اه نداريم.ى همر: خير، چيز
امش خاطر مريضه كنيد. هديه موجب آرّايش هديه�اى تهي: خوب است بر

ا تسكين مى�دهد.مى�شود و او ر

ايت چه كنند و با توان برى ديگراگر يك وقت مريض شوى، دوست دار
ى داشته�باشند؟فتارچه ر

u~� r�«d� ôU�
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الم ــ است.ّمهمان امام جعفر صادق �ــ عليه الس
ايى مى�كند.امام با مهربانى از او پذير

ش مى�نشيند و با او گفت�و گو مى�كند.كنار
ايىا وقتى امام از او پذيرّمهمان از اين كه با امام هم�صحبت شده، بسيار خوش�حال است ام

ى انجام دهد.د،� خجالت مى�كشد. به�همين سبب، از جا بلند مى�شود تا كارمى�كن
ه نمى�دهد و از او مى�خواهد كه بنشينده مى�شود؛ به او اجازّالم ــ متوجّامام�صادق�ــ����عليه الس

دموده است كه صاحب�خانه نبايد بگذارمايد: پيامبر خدا فراحت كند. سپس به او مى�فرو استر
ى انجام دهد.مهمان كار

د باقر است.ّند امام محمالم ــ� ششمين امام ما، فرزّامام جعفر صادق ــ عليه�الس
ست�كار بود.است�گو و دربه او صادق مى�گفتند؛ چون بسيار ر

دان زيادىد.  او شاگرهاى اسالم آشنا كرا با دستوردم رش مرالم ــ نيز، مانند پدرّامام صادق ــ عليه�الس
مانگ زسيد. بعضى از آنان دانشمندان بزرار نفر مى�رت به چهار هزدان آن حضرد. تعداد شاگرتربيت كر

خود بودند.

∫Êb�«u� È«d�∫Êb�«u� È«d�∫Êb�«u� È«d�∫Êb�«u� È«d�∫Êb�«u� È«d�

ايى مى�كنيد؟وقتى در خانه�ى خود مهمان داريد، چگونه از او پذير
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ا همه مى�گويند.ك شهر است؛ اين رد. خوش�اخالق�ترين كودده سال دار
ا نديده است!ا او هنوز پدر رّش سخن�ها گفته اماى او از پدرش، هاجر، برمادر

ها مى�آيد.ت همين�روزم كه پدرهاجر مى�گويد: يقين دار

د آمده�اند.گشته�اند و در ميدان جلوى خيمه�ها گرا بازدها از صحرغروب است. مر
دى با موهايى سپيد و انبوه نمايانناگاه از سويى كه آفتاب غروب مى�كند، قامت بلند مر

د.مى�دارام و استوار قدم برمى�شود. او آر
دم به استقبالش مى�روند.مر

هاجر و اسماعيل جلوتر از همه مى�دوند.
دم زير لب مى�گويند: چه شباهتى!ند، مرا در آغوش مى�گيرند يك�ديگر روقتى پدر و فرز

��٧٠
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اهى مى�كنند.ام همرا با احترندش راهيم، همسر و فرزت ابردم حضرمر
ند.ق مى�زچشمان اسماعيل از شادى بر

د.مى�داراو دست در دست پدر و پا به پاى او گام بر

ا در آغوشد. سپس اسماعيل راحتى مى�كند و غذايى مى�خورد خانه مى�شود. استرپدر وار
ش مى�كند.د و نوازمى�گير

ا اكنونّه�ى شما بسيار شنيده�ام امم دربارام و با ادب مى�گويد: پدر، من از مادراسماعيل آر
گى�تان بشنوم.نده�ى ز شما دربارِمى�خواهم از زبان خود

انوان پدر نشسته و با اشتياق به لب�هاى او چشم دوخته است.اسماعيل روى ز
ا شروع مى�كند:الم ــ داستان خود رّاهيم ــ عليه�السابر

مانى كه به سن و سال تو بودم …ز

ا كامل كنى.س رتو مى�توانى به كمك كتاب�هايى كه خوانده�اى داستان در

ى مى�دانى؟هاى ديگرالم ــ چه چيزّاهيم ــ عليه�الست ابرگى حضرنده�ى زدربار

u~� r�«d� ôU�
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اه است.پدر در ر
ا به رويم باز مى�كند و به من سالم مى�كند. حالمم در رسم، پسراو با خود مى�گويد: به خانه كه بر

احتد و به من خسته�نباشيد مى�گويد. آن وقت، كمى استرا از دستم مى�گيرسد. اين كيسه را مى�پرر
سه و دوستانش مى�گويد. بعد با هم به گلدان�ها آب مى�دهيم. شايد هم بام از مدرمى�كنم. پسر
دش برويم.ى كنيم يا به گريك�ديگر باز

د خانه شده است.ه وارپدر تاز
دنى است ياسد: «بابا، توى كيسه�ات چيست؟ ميوه است يا شيرينى؟ خورده مى�پرپسر سالم نكر

ا در هم مى�كند و مى�گويد:فته است كه اخم�هايش رش در نرى؟» هنوز خستگى پدراسباب باز
دش نمى�رويم؟ا ما به گرد. چردش مى�برا با خود به گر مسعود هر روز او رِ«پدر
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خه�ى نو خريدهاى او يك دوچر مجيد برِپدر
خه�ى من كهنه است … »ا دوچرّاست ام

پدر فقط به او نگاه مى�كند.
پسر، از نگاه پدر مى�فهمد كه …

اگر دوست داشته باشى، مى�توانى خودت يك داستان بنويسى…
 تو خوش�حال شود؟ِ داستانِاستى چه�كار مى�كنى كه پدرر

ه�ى پسر چيست؟نظر تو دربار
ى به او بفهماند؟فكر مى�كنى پدر مى�خواهد با نگاهش چه چيز

u~� r�«d� ôU�
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حمت مى�كشند و خسته مى�شـونـد،اى من خيلى زم كه براى خداى مهربان، به پدرو مـادر
كمك كن تا سالمت بمانند و مريض نشوند. اگر هم مريض شدند، خيلى زود خوب بشوند.

اضى باشند.اى آن�ها بچه�ى خوبى باشم و همه از من رخدايا، به من كمك كن كه بر
خدايا …

اى تو چه دعايى مى�كنند؟ت برفكر مى�كنى مادر و پدر

u~� r�«d� ôU�
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ا،ه�ى اين دعـا رّاگر بخواهى مى�توانى بقـي
ى، بنويسى.طور كه دوست دارهر
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ا اوّفت اماحت شدم و گريه�ام گردم. نارا گم كرل بودم، يك روز مدادم رّوقتى كالس او
د و به من يك مداد ديگر داد.شم كرنواز

د وى مى�كرم تنگ مى�شد. او با من و دوستانم بازاى مادرسه دلم برها، گاهى در مدرآن روز
م مى�شديم.گرما سر

امروز مى�توانم بخوانم، بنويسم، حسابا ّامسه شدم، چيز زيادى نمى�دانستم د مدروقتى وار
كنم و …

حمت مى�كشد.او خيلى ز
او خيلى داناست.

د.ا خيلى دوست داراو هنوز هم مر
او ……………………………………………

مت يك نامه بنويسىّر از معلّاى تشكاگر دوست داشته باشى، مى�توانى بر
اشى بكشى.ّايش يك نقيا مى�توانى بر

ا به او هديه كنى يا …دستى�هايت رى مى�توانى يكى از كارّحت

ى؟ا دوست دارمت رّا معلچر
ى كنى؟ارچگونه مى�توانى از او سپاس�گز

u~� r�«d� ôU�
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talif@talif.sch.ir
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