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سالم مى�كنند؛
ا مى�گويم ــــ دوستامن ر

ندخشان دارآن�ها همگى چشمانى در
كه هر صبحگاه، با خنده باز مى�شوند

ندو قلب�هايى پاك دار
و دست�هايى مهربان…

و…

ان دوست من است.بار
وقتى او مى�آيد،

اوت و خوش�بو مى�شود.همه�جا با طر
م.من دوستش دار

نسيم دوست من است.
م؛من هم دوستش دار

دوقتى صدايش به گوشم مى�خور
ام با من سخن مى�گويدو آر

نده�هاى سپيدو وقتى پر
در صبحدم با او هم�آواز مى�شوند.

آسمان نيز دوست من است.
م؛من دوستش دار

دا دوست داراو نيز مر
ستد؛اوان مى�فرايم هديه�هاى فرو بر

ــ هديه�هايى از آسمان
و هميشه روى آن�ها مى�نويسد: «سالم بر تو!»





ÅÅÅ≤

چه جمعه�ى خوبى است!
گ، امروز مهمان ما هستند.گ و پدربزرمادربزر

خاله مريم هم آمده است.

گو مى�كنند.ه�هايى از گذشته گفت��وه�ى خاطرها دربارگ�تربعد از ناهار، بزر
ر از عكس�هاى قديمى.ُده است؛ مجموعه�اى پا آورگى رمادر هم آلبوم عكس خانواد

ه مى�كند:گ اشارگ و مادربزرى از پدربزرب به تصويرّخاله با تعج
ا ببينيد!… چه�قدر جوان�اند!»«خداى من!… پدر و مادر ر

ÅÅÅ≤
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ه�ى كوچك…؟»ّمن مى�گويم: «و اين دو دختر بچ
گ مى�گويد:«اين خاله است و اين هممادربزر

ت.»مادر
به فكر فرو مى�روم و با خودم مى�گويم: من هم

مانى بسيار كوچك بوده�ام. آن موقع…ز
د:ا به خود مى�آورگ مرصداى پدربزر

ه شده«نگاه كنيد!… چه�طور به عكس�ها خير
است!… مثل اين كه در ميان عكس�ها به�دنبال خودش

دد!»مى�گر
همه مى�خنديم.

م.ا مى�آوركى�ام ران كودمن هم آلبوم عكس�هاى دور
خاله با اشتياق به عكس�ها نگاه مى�كند.

مى�گويم: «اين، من هستم.»
ى!»مى�گويد: «خداى من!… چه�قدر كوچك بوده�اى!… چه لبخند زيبايى بر لب دار

اهر«مادر، يادتان هست ز گ نشان مى�دهد و مى�گويد:ا به مادربزرم تصوير مرمادر
ت و چشم�هايش چه�قدر زيبا مى�شد؟»وقتى مى�خنديد، صور

گ مى�گويد: «خنده�هاى او چه�قدر شيرين بود!»مادربزر
م زيباست!»ا مى�بوسد و مى�گويد: «هنوز هم خنده�هاى دخترگ مرپدربزر

ه مى�شويم.ه به عكس�ها خيرهمه دوبار
م به من نگاه مى�كند و مى�گويد: «آن�وقت�ها لبخندهايت،ت كوتاهى پدرّپس از مد

د…!»ا به شوق مى�آورآن�قدر ما ر

ÅÅÅÅ≥
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فاقى مى�افتاد؟…ّاستى، آن وقت�ها اگر منى�توانستم گريه كنم يا بخندم، چه اتر 
هاى من باخبر منى�شدند، چه مى�شد؟م از نيازاگر پدر و مادر 

ا درى داشت… هر وقت تو راى ما معناى ديگرم مى�گويد: «ولى گريه�هايت برمادر
دى. وقتى هم گريهام مى�شدى و لبخند مى�زديم، آرش مى�كرفتيم و نوازآغوش مى�گر

سيده�اى.»ى ترسنه يا تشنه�اى؛ خسته�اى يا از چيزدى، معنايش اين بود كه گرمى�كر
م!ت مى�برّف�ها لذمن، چه�قدر از شنيدن اين حر

هاى عمر من است.امروز يكى از بهترين روز
هاى زيادى فهميده�ام.ه�ى خودم چيزمن دربار

ÅÅÅ¥
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كى مـنان كودا كـه از دوره�هايـى رهايم بخواهـم كـه خـاطـرگ�ترمن مى�تـوامن از بـزر  
ايم بگويند.ند، بردار

هايم آگاه است،ا كه نشان مى�دهد خداوند از نيـازاوانى رمن مى�توامن منونه�هاى فر 
ذكر كنم.

ÅÅÅÅµ
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ند.ختان مى�ريزگ�هاى دردى مى�روند. برى�ها رو به زراه است. سبزما كم�كم در رسر
اى حيوانات، غذاى كافى پيدا منى�شود.به�زودى، ديگر بر

فته است.ى رتراى جست��وجوى غذا به جاهاى دورمادر بر

ق در سكوت است.ا به مهتاب بدهد. همه�جا غرام مى�رود تا جاى خود رام آرآفتاب، آر
ست�ها نگاه مى�كنند.َده�ها به دورّبچ

ده است!»يكى از آن�ها مى�گويد: «مادر چه�قدر دير كر
د.»ايمان غذا مى�آوردد و براه باز مى�گرى مى�گويد: «او گفت از همين رديگر

ند.آن�ها منتظر

ه�هاست.ّان بچامى باال مى�آيد؛ انگار او هم نگرماه به آر
اّه�ها ، ماه هم آمد امّه مى�كند و مى�گويد: «بچگوش�هاى كوچولو به ماه اشاريكى از خر

مادر هنوز پيدايش نيست.»
ان�اند.ه�ها نگرّبچ

ديكى�هاا مى�شنود؛ آهويى كه در همان نزف�هاى آن�ها رخت�ها حركسى از پشت در
هّه تهيه�ى خود عل^�هاى تازّاى بچفته بوده تا برى آمده است. راه دورگى مى�كند. او از رندز

ÅÅÅ∂
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ه�ى حيواناتّگوش�ها و بقيه خرّ… او كيست كه بيش از هر كس ديگر به فكر بچ 
جنگل است؟

د؟گوش�ها كمك خواهد كره خرّ… او چگونه به بچ 

ì+«u�Åv� s�

ا ادامه دهم؛ تا آن�جا كه…من مى�توامن داستان ر 
ÅÅÅÅ∑

ا مى�شنود.گوش�هاى كوچولو رگوى خرگشت، گفت��واه بازكند و اكنون در ر
ه كه در دام شكارچى افتاده بود!… بى�چارِگوشآهو با خودش مى�گويد: «واى… آن خر

شايد او مادر اين كوچولوها بوده است!»

سنه�ايم…نند: «مادر!… مادر!… ما گره�ها در حالى كه به ماه نگاه مى�كنند، صدا مى زّبچ
مادر، زودتر بيا!»
د و بهگوش�ها مى�گذار النه�ى خرِديكد، نزا كه با خود دارى�هايى رامى، سبزآهو، به آر

كت مى�كند.ف خانه�اش حرطر

ىاى جمع�آوراست. او مى�داند كه آهوى مادر برباد هم هنگام عبور، متاشاگر اين ماجر
حمت كشيده است.ى�ها چه�قدر زآن سبز

گوش�هاه خرّى كند تا آهو خوش�حال شود. به همين خاطر صداى بچاو مى�خواهد كار
هستاده است، چه�قدر خوش�مزاى ما فره!… غذايى كه مادر برَه�بَساند: «با به گوش آهو مى�رر

است!… مادر چه مهربان است… او هميشه به فكر ماست.»
ف خانه�اشى به�طرعت بيشترآهو شاد مى�شود و با سر

مى�دود.
فته است و مى�خواهد باز هم،او با خود تصميمى گر

ا خوش�حال كند.گوش كوچولوها رخر

ا مى�بيند.كسى، همه�ى اين صحنه�ها ر
شنود است.ُاو از ديدن اين صحنه خ

گوش�هاست.ه خرّاو بيش از هر كس به فكر بچ



ÅÅÅ∏

ا درتش چشم دوخت. او را شير داد و به صورك خود راى آخرين بار كودمادر بر
ها بوسيد.د و بارآغوش فشر

اى چه�قدر بر١داعِفت. اين آخرين وخطر مى�رُرى پاد بى�گناه اكنون بايد به سفرنوز
مادر غم�انگيز بود.

د.ا در بغل بگيركت بود. انگار هر حلظه آغوش مى�گشود تا طفل رامى در حررود به آر
ا اميدوار به لط^ّد و با دلى اندوهگين امتش پاك كرا از صوره�هاى اشك رمادر قطر

امى روى آب گذاشت.ا به آرا درون صندوقى خواباند و آن رك رخدا، كود
تر شد. مادر، آن�قدر به آن چشم دوخت تا ناپديد شد.ام دور و دورام�آرصندوق آر

د.عون عبور مى�كرمواج از كنار كاخ فرَ چوبى سوار بر اِصندوق
د.انش كنار رود قدم مى�زعون با همسر و خدمت�كارفر

ند.ا بگيرانش دستور داد تا آن را ديد و به مأموراو صندوق ر
ِدند و مى�خواستند بدانند درون آن صندوقبه صندوق نگاه مى�كرب ّتعجهمه با 

 چيست.٢آميزارسرَا
صندوق گشوده شد.

ه ماند.ب خيرّچشم�ها از تعج
امى درون صندوق خوابيده بود.كى زيبا به�آركود

ÅÅ Å ∏

 خداحافظى. وداع:. وداع:. وداع:. وداع:. وداع:١١١١١
عجيب. اسرارآميز: . اسرارآميز: . اسرارآميز: . اسرارآميز: . اسرارآميز: ٢٢٢٢٢



ÅÅÅÅπ Å ÅÅ Å π



ÅÅÅ±∞

د، باا بر هم خواهد ز حكومت او ر١لائيدى از بنى�اسرعون كه شنيده بود در آينده، مرفر
ك همان كسى باشد كه با من خواهد جنگيد؟…خود گفت: نكند اين كود

د.ائيل از بين ببر بنى�اسرِ پسرِادانا نيز مانند ساير نوزد كه بايد او رسپس، فكر كر
ا…»ا خبر كنيد تا او ران مرد: «مأمورو فرياد ز

د.ا سر جايش ميخكوب كرعون رناگهان صداى محكمى، فر
ى بكنى.»ه منى�دهم چنين كارگز اجاز: «نه، هر

ك عالقه�ى شديدى پيداستى كه به كودن خداپرعون بود. ز، همسر فر٢هاين صداى آسي
ده بود.كر

گند خود بزرا مانند فرزك رفت و گفت: «من اين كودا محكم در آغوش گرك راو كود
د از او وحشت داشته باشى.»مى�كنم؛ دليلى ندار

د؛اد گريه مى�كرنوز
سنه بود.گر

ا شير بدهد؟چه كسى مى�توانست او ر
اى او پيدا كنند. بر٣دند تا دايه�اىان تالش كرمأمور

ا بى�فايده بود؛ّك شير بدهند امدند به كودنان زيادى آمدند و تالش كرز
د.ك شير منى�خوركود

ا مى�ديد. او از حلظه�ى به آب انداخنت موسى، در ساحلا ر موسى از دور ماجرِخواهر
ت ناشناسسيده بود. به�صورعون رديكى كاخ فررود به�دنبال صندوق دويده و اكنون به نز

د وا مى�شناسم كه قلبى مهربان دارائيل رنى از بنى�اسران گفت: «من زفت و به مأمورجلو ر
اد شما شير بدهد.»حاضر است به نوز

ساندند.عون نيز را به همسر فران خوش�حال شدند و اين خبر رمأمور
ان خود هديه مى�داد.آسيه از شادى سر از پا منى�شناخت و به مأمور

الم ــّت موسى ــ عليه�الس پيروان حضر. بنى�اسرائيل:. بنى�اسرائيل:. بنى�اسرائيل:. بنى�اسرائيل:. بنى�اسرائيل:١١١١١
د.ى كركى نگه�دارت موسى در كودعون، كسى كه از حضرست فر همسر خداپر. آسيه:. آسيه:. آسيه:. آسيه:. آسيه:٢٢٢٢٢
ى مى�كند و به او شير مى�دهد.ك نگه�دارنى به غير از مادر كه از كود زدايه:دايه:دايه:دايه:دايه: .....٣٣٣٣٣
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اهش بود، در امان ماند؟هاى زيادى كه بر سر رك چگونه از خطرآن كود 
ا اميدوار بود؟ّان، اما مادر موسى هنگام به آب انداخنت او، نگرچر 

ت شد.سيد، آسيه از پيروان آن حضرى رالم ــ به پيامبرّت موسى ــ عليه�السهنگامى كه حضر
اجنام، دستورق نشد و سرّا موفّد امدارد و از او خواست كه از ايمان خود دست برا تهديد كرش رعون، همسرفر

ها بكشند.�١ها با بدترين شكنجداد او ر
هدان آموخت كه از مبارزنان و مرفت. او به همه�ى زد و با شجاعت از دنيا ر كر٢س مقاومتََفآسيه تا آخرين ن

سند. بى�ايمان نترِانبا ستم�كار
م است.َنان عالآسيه يكى از بهترين ز

تّار و اذي آز. شكنجه:. شكنجه:. شكنجه:. شكنجه:. شكنجه:١١١١١
ى، صبر و حتملپايدار. مقاومت: . مقاومت: . مقاومت: . مقاومت: . مقاومت: ٢٢٢٢٢

عون شد.د كاخ فرتيب، مادر موسى واربدين�تر
فت؛ مادر موسى همام گرده بود، در آغوش او آرا احساس كراد كه بوى مادر رنوز

د.ا شكر كرخداى مهربان ر

ÅÅÅÅ±±
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به آسمان نگاه مى�كنم…
سدا مى�رآن�گاه كه سياهى شب فر

خشد و ناپديد مى�شوده�اى مى�درو ستار
ا سپاس مى�گويم.… و تو ر

تو
سبز،ا به آغوش طبيعت سركه مر

به كنار آب�هاى روان،
به متاشاى كوه�هاى سر به فلك كشيده،

ÅÅÅ±≤
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خشانگان درستار
و ماه تابان…

ا مى�خوانىفر

… و به من اميد مى�دهى.
تو

كه هميشه با منى؛
امر

از نااميدى،
ساز تر

و از بدى�ها،
ى.در امان مى�دار

ÅÅÅÅ±≥
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من
م؛اميدوار
ازير

تو
اى خداى مهربان

نگه�دار و پشتيبان منى؛
هاى منىازداناى ر

ى.از هر كس با خبرو از انديشه و ر
تو

به من نيروى شنوايى بخشيدى تا بشنوم
١شناسما از چاه بازاه رگانى بخشيدى كه رو ديد

 زيبايى.ِو اعضايى هماهنگ با يك�ديگر و در نهايت

اين شگفتى�ها،
گاى خداى بزر

ا مى�خوانندا فره مرهموار
ا دعوت مى�كنند…و مر

ر،ّبه تفك
امبه احتر

ستش.و به پر

 تشخيص دهم.. بازشناسم:. بازشناسم:. بازشناسم:. بازشناسم:. بازشناسم:١١١١١
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 من مى�توامن با خداى مهربان خود گفت��و�گو كنم و به او بگويم…

ََّّ��ب��ب��ب��ب��بَََََررررر ََّّ ََنا عنا عنا عنا عنا عَّ ََ ََلللللـــــَ ََ ََيكيكيكيكيكَ ََ ََ ت ت ت ت تَ ََووووَوََ ََّّككككَكََ ََّّ لنالنالنالنالناَّ
 ماِگاردپرور

تنها بر توانايى تو تكيه مى�كنيم.
٤٤٤٤٤قرآن كريم ــ سوره�ى ممتحنه ــ آيه�ى قرآن كريم ــ سوره�ى ممتحنه ــ آيه�ى قرآن كريم ــ سوره�ى ممتحنه ــ آيه�ى قرآن كريم ــ سوره�ى ممتحنه ــ آيه�ى قرآن كريم ــ سوره�ى ممتحنه ــ آيه�ى 
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نيد.وقتى من مى�آيم، لبخند مى�ز
ق در شادى مى�شوم.سيد، من غراه مى�روقتى شما از ر

حال و تواناييم.وقتى ما با هم هستيم، شاد و سر
گى با هم زيباست.ندز
گى در كنار هم دوست�داشتنى است.ندز

ا با هم و در كنار هم ببيند.د ما رخداوند نيز دوست دار
اكنون ما همه با هم و در كنار هم هستيم.

ÅÅÅ±∂
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د؟مناز جماعت چه خوبى�هايى دار 
ىادرُمناز جماعت چگونه خوانده مى�شود و تفاوت آن با مناز ف 

ß

�چيست؟١

مناز جماعت يكى از مهم�ترين عبادت�هاى اسالمى است. مسلمانان هنگام خواندن مناز جماعت، در ص>�هاى
ا نشان مى�دهند.ى و هم�بستگى خود رادرم، برّبه هم پيوسته و منظ

ار مى�شود.گزى در خانه�هاى مسلمانان برّسه�ها و حتتگاه�ها، در مدرمناز جماعت در مسجدها، در زيار
ا بعد از او مى�كنند و اعمال مناز ر٢مؤمنان در مناز جماعت به شخص شايسته�اى به�عنوان «امام جماعت» اقتدا

اجنام مى�دهند.
اى مناز خواندن به مسجد بروند وده است كه برش كرعليه و آله ــ به مسلمانان سفار'ّهى�اللّم ــ صلپيامبر اكر

ىادرُا ثواب مناز جماعت بسيار بيشتر از مناز فا به جماعت بخوانند؛ زيرشان رمناز
ß

است! 
موده است:ايشان فر

شتگان خداستان مسلمان، مانند ص> فرارگز«در مناز جماعت، ص> مناز
د.»دى او بيشتر دوست دار فرِا از سال�ها عبادتكعت از مناز جماعت يك مؤمن ر… و خداوند هر ر

ت عملى به دوستامنفته�ام، به�صوره�ى مناز جماعت ياد گرا دربار من مى�توامن آن�چه ر 
نشان دهم.

در مناز جماعت همه�ى ما دوستان، در كنار هم هستيم
ت مى�بريم.ّو از مناز و دعاى دسته�جمعى لذ

ىىىىى. مناز فراد. مناز فراد. مناز فراد. مناز فراد. مناز فراد١١١١١
ß

دن از كسى به�طور كامل پيروى كر. اقتدا كردن�:. اقتدا كردن�:. اقتدا كردن�:. اقتدا كردن�:. اقتدا كردن�:٢٢٢٢٢ى كه هر كس به تنهايى مى�خواند. مناز�:�:�:�:�:

ÅÅÅÅ±∑



ا باز مى�كند.د رِبا اشتياق نامه�ى خال 'ىمصطف
ى فلسطينى است.د، دانش�آموزِخال

ائيلى است. خالد اكنون در اشغال دشمنان اسرِكشور
ى با هم دوست شده�اند.و خالد از طريق نامه�نگار 'ىمصطف

هاى يك�ديگر آشنا مى�شوند.دم، تاريخ و خصوصيات كشورسوم مرآداب و ر آن�ها از اين طريق، با
گى�اش نوشته است. اكنون خالد هم درند زّله�ى محلين نامه�ى خود، مطالب زيادى دربارّدر او 'ىمصطف

انى�اش نوشته است:اى دوست ايرسى بربخشى از جواب نامه، پس از سالم و احوال�پر
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هايى مى�نويسد؟در نامه�اش به خالد چه چيز 'ىمصطف 
العاتىّه�ى مساجد شهر يا روستاى خود اطچگونه مى�توانيم دربار  

به�دست آوريم؟

ت�هايـى كـه در آنّالـيّه�ى خـود و فـعّشى از مسجـد مـحـلارمن مى�تـوامن گـز 
اجنام مى�شود، به كالس بدهم.
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آن مسجد قديمى…آن مسجد قديمى…آن مسجد قديمى…آن مسجد قديمى…آن مسجد قديمى…
شكوفه،   يك   آسمان     آبىيك    باغ     پر

اين   شهر   كوچك  ماست،    با    صبح   آفتابى

ه،    در    كوچه�هاى   روشنمن    آمدم    دوبار
دستم   به   دست   بابا،    لبخند   بر   لب   من

ختان، اين كوچه، اين خيابانه، اين دراين سبز
      سبز     ميدانِه�هاى     آبى،   در   حوضار�ّفو

آن  مسجد  قديمى، در  شهر  ما چه زيباست
نگ  آسمان�هاستنبد   قشنگش،   هم�رُبا   گ

شهر  من  است   اين�جا، با  خانه�هاى   كوچك
كبا   مسجد  و   دبستان،  با   دسته�دسته  كود

سروده�ى واقدىسروده�ى واقدىسروده�ى واقدىسروده�ى واقدىسروده�ى واقدى

ÅÅÅ≤∞
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هيجانى مى�آيم.ُراه پدر به چنين سفر پى است كه همرلين بارّاين، او
ساعت�هاست كه در اين�جا منتظريم؛

در انتظار يكى از حادثه�هاى شگفت�انگيز و زيباى طبيعى!

ا هر كس تالش مى�كند تا بهترينّه�اى كه روى آن ايستاده�ايم، بسيار پهناور است امّتپ
اى مشاهده�ى آسمان انتخاب كند.ا برنقطه�ى آن ر

دن دوربين�هاى خود بر روى نقطه�ىان، مثل پدر من، مشغول تنظيم كرنگارهمه�ى خبر
مايشا آزها دوربين�هاى خود رها و بارآسمان هستند. آن�ها از صبح تا به حال، بار ى ازّخاص

ده�اند.كر
مگرم كه سخت سرمن در اين ميان با اشتياق، به همه چيز نگاه مى�كنم؛ گاهى به پدر

شيد.ت است؛ گاهى به دوربين�ها، گاهى به آسمان و گاهى به خورّاليّفع

سد.ا مى�ردنظر فرمان مورام، زام�آرآر
ه�اى سرخ شده در آتشّه�كننده�اش، مانند سكخشش و زيبايى خيرشيد با همه�ى درخور

سد.به�نظر مى�ر

ÅÅÅ≤≤
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ا پوشاندهه آن رى تير ابر١ىام در تاريكى فرو مى�رود؛ گويام�آرتى آرّ… و پس از مد
است!

نفس�ها در سينه حبس شده است!
ده است.ه كرا خيره، چشم�ها رزيبايى اين منظر
ا به تصويرفته مى�شود؛ دوربين�هاى زيادى اين صحنه�ى به�يادماندنى رصدها عكس گر

مى�كشند.
ا…ّت و تالش است امّاليّاكنون اوج فع

 مثل اين است كه…. گويى:. گويى:. گويى:. گويى:. گويى:١١١١١
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ا… ناگهان، پدر و چند نفر ديگر دوربين�ها ر
ها مى�كنند.به حال خود ر

ى پيش آمده است كهمنى�دامن چه كار مهم�تر
ه�ى زيبا و باشكوه چشمآن�ها از متاشاى اين منظر

مى�پوشند!
فشان مى�روم.من هم به طر

عجيب است!… آن�ها مشغول مناز شده�اند!
مناز!… آن هم در اين موقع روز!؟

ا اينّفته�ام اما ياد گر مناز خواندن رًمن، قبال
ا جتربهى است كه خواندن «مناز آيات» رلين بارّاو

مى�كنم.

ت�بخش است…ّچه�قدر زيبا و لذ
شيدفنت خورعبادت خداوند، هنگام گر

ا!و مناز خواندن در دل صحر
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ا چگونه مى�خوانيم؟مناز آيات ر 
 مى�شود؟١ چه وقت�هايى خواندن مناز آيات بر مسلمانان واجب

فت. پيامبر ازكى از دنيا راهيم در كوداهيم داشت. ابرى به�نام ابرعليه�و�آله ــ پسر�'هّى�اللّد ــ صلّت محمحضر
رّدم تصوفت. بعضى از مرشيد گر همان روز، خورًفاقاّا از دست نداد. اتا صبر خود رّندش بسيار غمگين شد امگ فرزمر

ادار شده است!ند پيامبر عزگ فرزشيد در مردند كه خورمى�كر
فتگى به غم يا شادى ماگرشيدمود: خوراهى جنات دهد، فرا از گمردم رپيامبر اسالم كه هميشه مى�كوشيد مر

ت خدا و نظم جهان است. سپس، به آنان آموخت كه چگونه هنگامد بلكه نشانه�اى از نشانه�هاى قدرربطى ندار
ند.ا به ياد آورگى و توانايى خدا رله و مانند آن، مناز آيات بخوانند و بزرلزفتگى، يا آمدن زفتگى يا ماه�گرشيد�گرخور

د. از جمله اين كه در منازا با آن، تفاوت�هايى دارّكعت است امبه آنان آموخت كه مناز آيات مانند مناز صبح دو ر
كوع مى�رود و… ��.كعت، پنج بار به رار در هر رگزآيات، مناز

ت اجنام ندادنم است يك مسلمان اجنام دهد و در صورى (در دين اسالم، به اعمالى كه الزم و ضرورالز. واجب��: . واجب��: . واجب��: . واجب��: . واجب��: ١١١١١
تكب گناه مى�شود، واجب مى�گويند. به اعمالى هم كه نبايد اجنام شوند و اجنام دادن آن�ها موجب گناه مى�شـود،آن�ها مر

ام مى�گويند.)حر
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وحيد مى�گويد:
جمعه بود.

ضا هنوزا دوستم رّى كنم امبيرون خانه بودم و مى�خواستم باز
نيامده بود.

ه�ى آهنى خانه�مان، دروازِضا بيايد، دربا خودم گفتم: تا ر
فوتبال من است!

د به در.لين شوت محكم خورّق!… اوَرَت
ه… آخ جون!ــ : عاليه!… توى درواز

دم.تاب كره پردوبار
ه.دم توى دروازست زاين بار هم در
ــ���: جامنى جان!

ق…َرَتَق… تروق… شدم؛ ترتاب كرت پرّا به شدچند بار ديگر توپ ر
م.ت ببرّى ساعت�ها لذخيلى خوب بود!… من مى�توانستم از اين باز

د!ا… ناگهان سر جايم خشكم زّام
ان!…احت و نگرآقاى همسايه روى ايوان بود!… نار

آن باال به دنبال كسى مى�گشت. از

با خودم گفتم: خوب است گوشه�اى پنهان شوم.
م شكايت كند.نش كند يا به پدر و مادرا سرزسيدم مرمى�تر

ا ديده بود!ا ديگر دير شده بود؛ او مرّام
ا پايين انداختم.م رت مى�تپيد. سرّقلبم به شد

ا داشتم ولى…ى رانتظار هر چيز
ا تكان داد؛ آن هم با لبخند!ش رى نگفت. فقط سرعجيب بود!… او چيز

خيلى خجالت كشيدم.
ÅÅÅ≤∂

ــ���: واى… خداى
من… حاال چه كنم؟

معلوم شد كه� زياده�روى
ده�ام.كر

ىدم با بازفكر منى�كر
انت ديگرّخود، باعث اذي

شوم.
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آقاى همسايه مى�گويد:
ظهر جمعه بود. همه جا ساكت بود.بعداز

ده بودم.احت پيدا كراى استر خوبى برِصتپس از يك هفته كار، فر
از كشيده بودم. هواى خوبدر ايوان خانه در

ى بود.و دلپذير
ده بود كه ناگهان صداىه خوامب برتاز

د؛وحشتناكى به گوشم خور
 خانه�ى همسايه بود.ِ آهنىِدر

ده شده بودم. هيجان�زًمن واقعا
ق… و…ََره… تچند حلظه بعد دوبار

ق…َرَتَش
اان شدم؛ بلند شدم. كوچه رخيلى نگر

دم؛ جز پسر كوچك همسايه كسى آن�جا نبود.نگاه كر
دم.ا نگاه كراو ر

د.او هم از آن پايين با خجالت نگاهم كر
ت مهربانى داشت!چه صور

معلوم بود كه…

د؟ى كرفتارا آقاى همسايه با وحيد چنين رچر 
ى گذاشت؟فتار آقاى همسايه در وحيد چه تأثيرر 
دم؟مى�خواهى بدانى اگر من به� جاى وحيد بودم، چه مى�كر 

 ادامه�ى اين داستان چه مى�شود؟

س درِه�هايى شبيه داستانمن مى�توامن داستان�ها يا خاطر 
ار همسايگانت و آزّهايى كه باعث اذيه�ى كارتعريd كنم؛ دربار

ه�ى…ا خشنود مى�كند؛ دربارهايى كه آن�ها رمى�شود و كار
دماحتى مرى�مان موجب ناراى اين�كه بازمن و دوستامن، بر 

اى مثال، ما…ه مى�كنيم؛ برّد زيادى توجنشود، به موار
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انش دشنام مى�دادتا چشمش به امام مى�افتاد، به او و پدر
فت.ا در مقابل اين بى�ادبى، پاسخى جز لبخند منى�گرّ… ام

د.گويى كريك روز، مثل هميشه، شروع به بد
احت شدند و گفتند:ان امام ناريار

ا ببيند؛اى بى�ادبى خود رد بايد سزاين مر
او بايد تنبيه شود؛

 ما اين�گونه سخن بگويد.ِد با امامى او حق ندارآر
مود: «دوستان من، صبور باشيد… او به اشتباهش پى خواهدد و فرا امام لبخندى زّام

د.»بر

فتار ناپسند خود ادامه مى�داد. دوستان امامد، هم�چنان به رها مى�گذشت و آن مرروز
ا تنبيه كنند.ه منى�داد او را امام اجازّنيز بيش از پيش عصبانى مى�شدند ام

ا منى�بينم. آيا مى�دانيد در كجاد رتى است آن مرّسيد: «مدان خود پرى امام از يارروز
گى مى�كند؟»ندز

ى مى�كند.»د و در آن كشاورزعه�اى دارگفتند: «در بيرون مدينه مزر
د.كت كرد حرعه�ى آن مرامام به سوى مزر

ده شدند.ان امام شگفت�زيار
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فت؟سى مى�توان گرد، چه درفتار امام با آن مر… از ر 
فتار مى�كنم؟ى كند، من با او چگونه رفتار… اگر كسى با من بدر 
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د.د؛ ايستاد و اخم كرا به كمر زد؛ دستش رمين فرو برا در زا ديد، بيلش رتا امام ر
فت.نان جلو را امام لبخندزّعه�اش بيرون برود امبا فرياد از امام خواست تا از مزر

د؛ سپسا امام با خوش�رويى به او سالم كرّخواست مثل هميشه دشنام بگويد ام
سيد.ا پرفت و احوالش رديك�تر رنز

دى!ا از بين برعه، محصول مرى نداشت، گفت: با آمدنت به مزرچون بهانه�ى ديگر
ان�بها به او داد و با حلنى دوستانه، به گفت��و�گو با وى ادامه داد.امام هديه�اى گر

ـ عليه�الس ـ محبّ… و اين�گونه بود كه امام ـ د نشانا بيش از پيش به آن مرت خود رّالم ـ
داد.

منده شدا مى�ديد، بسيار شرفتار نيكى ر خود چنين رِد كه در عوض آن همه بى�ادبىمر
دم ولى در عوض، شما به من مهربانىت كرّا اذيانى گفت: «من بد بودم؛ شما رو با صداى لرز

ا ببخشيد.»گواريد. خواهش مى�كنم مرديد. شما بزركر
د.فتار مى�كرام ره با امام و خويشان و دوستان او با احترو از آن پس، هموار
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ّّ. حاكمان عب. حاكمان عب. حاكمان عب. حاكمان عب. حاكمان عب١١١١١ ّّ دند.دم مسلمان حكومت مى�كرنگ بر مرگوار ما، با نيرخى از امامان بزرمان برى كه در ز حاكمان ستمگراسى��:اسى��:اسى��:اسى��:اسى��:ّ
 جايى كه انسانى در آن دفن شده است.. آرامگاه��:. آرامگاه��:. آرامگاه��:. آرامگاه��:. آرامگاه��:٢٢٢٢٢
اق پايتخت فعلى كشور عر. بغداد��:. بغداد��:. بغداد��:. بغداد��:. بغداد��:٣٣٣٣٣

تامى  او  حضرديكى   مدينه   به دنيا  آمد. پدر  گرى   نزّالم ــ در   محلّكاظم ــ عليه�الس 'ىت  امام موسحضر
ش حميده نام داشت.گوارالم ــ بود و مادر بزرّامام جعفر صادق ــ عليه�الس

د.اهنمايى مى�كرا رد و در عوض، با مهربانى او را فرو مى�برد، خشم خود رفتار ناپسندى مى�كراگر كسى با او ر
ىگويان، سال�هاى بسياران و زورا به�دليل مخالفت با ستم�گرّكار و مهربان بود امكاظم انسانى نيكو 'ىامام موس

 او در شهر٢امگاهسيد. آرندان به شهادت راجنام نيز در زندانى بود و سر ز١اسىّ عبِندان�هاى وحشتناك حاكمانا در زر
 است.٣ديك بغدادمين، نزِكاظ

ى باقى مناندهه�هاى بد، چيزاسى جز خاطرّا از حاكمان عبّتگاه مسلمانان جهان است امكاظمين اكنون زيار
است.

ه�ى لقب امام هفتم (كاظم)،آن، دربار… من مى�توامن با توجه به معناى اين آيه از قر 
با دوستامن گفت��و�گو كنم.

ََ… و… و… و… و… و ََ ِِ الكاظ الكاظ الكاظ الكاظ الكاظَ ِِ ََ الغ الغ الغ الغ الغَََََنننننميميميميميِ ََ ِِيظيظيظيظيظَ ِِ ََ و و و و وِ ََ ََ ع ع ع ع عَََََننننن العافي العافي العافي العافي العافيَ ِِِِننننَنََ ّّ الن الن الن الن النِ ااااّاّّ ßß ßß ßِِِِسسسسس ََ و و و و وِ ََ ّّ الل الل الل الل اللَ ُُههههّهّّ ُُ�ُ���� ßß ßß ß     ُُييييي ُُُُّّّّببببِبِِِِححححُحُُ ُُ �����امل �����امل �����امل �����امل �����املُّ ُُ ِِحسحسحسحسحسُ ِِ نيننيننيننيننينِ
ا مى�بخشنددم خطاكار را فرو مى�نشانند و مران كسانى هستند كه خشم خود ركار… نيكو

د.ا دوست داران ركارو خداوند نيكو
١٣٤١٣٤١٣٤١٣٤١٣٤قرآن كريم ــ سوره�ى آل�عمران ــ بخشى از آيه�ى قرآن كريم ــ سوره�ى آل�عمران ــ بخشى از آيه�ى قرآن كريم ــ سوره�ى آل�عمران ــ بخشى از آيه�ى قرآن كريم ــ سوره�ى آل�عمران ــ بخشى از آيه�ى قرآن كريم ــ سوره�ى آل�عمران ــ بخشى از آيه�ى 

ÅÅÅÅ≥±



 بعدازظهر بعدازظهر بعدازظهر بعدازظهر بعدازظهر١١١١١ساعت ساعت ساعت ساعت ساعت 
د.ار دارف ما، كوه�هاى بلندى قرسيده�ايم كه در دو طربه�جايى ر

اف، حلظه�اى به ما امان منى�دهد.ه�هاى بلند اطرّآتش گلوله�هاى دشمن، از روى تپ
د.ى همچنان ادامه دارگيردر

 بعدازظهر بعدازظهر بعدازظهر بعدازظهر بعدازظهر٣٣٣٣٣ساعت ساعت ساعت ساعت ساعت 
ده�ايم.ها پيش�روى كركيلومتر

د كوتاه�تر شدهار دارهاى دفاعى دشمن كه در آن سوى دشت قرفاصله�ى ما با سنگر
است.

ا تا افق ديد. روبه�رو رِ پهناورِتاز اين�جا مى�توان متام دش

 بعدازظهر بعدازظهر بعدازظهر بعدازظهر بعدازظهر٤٤٤٤٤ساعت ساعت ساعت ساعت ساعت 
ى كاسته شده است.گيرت درّاز شد
ماست!كم�فرُى بر منطقه حموزا سكوت مرّند امر منى�زَنده پى نيست و پر خبرًاظاهر

فته�ايم.ده و در آن پناه گرست كراى خود درهاى كوچكى برمانده، سنگربه دستور فر
كت اضافه�اى منى�كنيم.ها مانده�ايم و هيچ حردر سنگر

كه�اى كوه، برِهاى دشمن، در ميان شكافخوب كه نگاه مى�كنيم مى�بينيم، پشت سنگر
ختان كوتاه پوشيده شده است.د كه با درار دارآب قررُپ

مان مى�دهد.ارت�هاست كه آب قمقمه�ها متام شده و تشنگى سخت آزّمد
ت تشنگى بى�حال شده�اند.ّت مجروحان نيز خوب نيست؛ بعضى�ها از شدّوضعي

كاش مى�شد به آن�جا برويم و آب بياوريم!
كات دشمن.فنت حرنظر گرى داريم: ماندن و زيرا اكنون وظيفه�ى ديگرّام
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 بعدازظهر بعدازظهر بعدازظهر بعدازظهر بعدازظهر٥٥٥٥٥ساعت ساعت ساعت ساعت ساعت 
اى مناز خواندن هستيم.صتى برت�هاست كه به�دنبال فرّمد
مانده مى�گويد: چون وقت مناز رو به پايان است و ممكن نيست به اين زودى�ها، بهفر

م مى�كنيم و مناز مى�خوانيم.ّسيم، همين�جا، به�جاى وضو تيمآب بر
اوانى يافت مى�شود.ى كه دور و بر ما به فر پاك نياز داريم؛ چيزِكم تنها به خاّاى تيمبر

م مى�كنيم.ّتيم
ا مى�خوانيم.هاى كوچك مناز ظهر و عصر ريكى يكى و به نوبت در همان سنگر



 بعدازظهر بعدازظهر بعدازظهر بعدازظهر بعدازظهر٦٦٦٦٦ساعت ساعت ساعت ساعت ساعت 
وى مى�كنيم.َرى پيش�با نيروى بيشتر

فته است.ت گرّه آتش گلوله�هاى دشمن شددوبار
ما نيز بر سر دشمن آتش مى�ريزيم.

هاى دشمن حلظه به حلظه كمتر مى�شود.فاصله�ى ما از سنگر

غروبغروبغروبغروبغروب
سيده�ايم.ها رديگر به سنگر

ى از نيروهاى دشمن نيست.اثر
ى شده�اند.ارخمى و يا فرآن�ها يا كشته و ز

ام است.منطقه آر
در مقابل ما، باد، سبك�بال روى ساقه�هاى كوتاه و كم�پشت عل�dها كشيده مى�شود و

ا خم مى�كند.آن�ها ر
ديك است.كه، ديگر به ما خيلى نزآن بر

ار شروع مى�شود؛ جايى زيبا، پر از عل�dهاى سبز و الله�هاى وحشى!از اين پس، عل�dز
د.ك از ابر دارآسمان، در پشت سر، يك اليه�ى ناز

ند.خى مى�زام به سرام�آرشيد در افق، آرنور خور

م كنم.ّفنت تيممن مى�توامن به هنگام نياز، به�جاى وضو گر 
م است…م، الزّاى تيمبر

اموشا فرى با دشمن، عبادت خدا رگيرمان درى در زّگان اسالم حتمندچگونه رز 
دند؟منى�كر

فنت بايددى به�جاى وضو گرى با دشمن و نبودن آب، در چه موارگيرمان دربه�جز ز 
د؟م كرّتيم
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ه سر از تخم درا� از تنه�ى من باال مى�كشيد. صداى جوجه�ها كه تازام و بى�صدا خود رآر
د.ا بيشتر مى�كريش ر١ده بودند، اشتهاآور

ىگ سبزدم تمام ريشه�هايم خشكيده و ديگر برده بودم كه احساس مى�كرآن�قدر هيجان�ز
ا كمى جوجه�ها زودتر بيايد. شاخه�هايم رِدم مادربر شاخه�هايم نمانده است. خدا خدا مى�كر

ى داشت.اى جوجه�ها خطر بيشترا اين كار برّتكان دادم تا شايد آن حيوان بدجنس بيفتد ام
د؟ان بودم. خدايا، چه مى�شد كرسخت نگر

سيده،كى غذا بر منقار. هنوز به النه نره مادر جوجه�ها آمد؛ خسته و بى�حال، با اندباالخر
ه خطر شدهّفت. جوجه�ها متوجاغ جوجه�هايش رد و به سرها كرا رد؛ غذا را احساس كرخطر ر
ى كنند.كوچك�تر از آن بودند كه بتوانند كارا ّامبودند 

ا او بدونّد و به مار حمله�ور شد اما تيز كرفت؛ پنجه�هايش رنده از من فاصله گرپر
س، به خزيدن ادامه داد.تر

د.كت كرفى كوتاه حرّا باز هم مار پس از توقّد امه حمله كرنده دوبارپر
ه …و دوبار

و باز هم …

مادر جوجه�ها تا النه فاصله�ى زيادى داشت. جوجه�ها در خطر بودند و ديگر از دست
ى بر نمى�آمد.مادر كار
صت زيادى نداشت.ه فرنده�ى بى�چارپر

ا نداشتم.ه رمن طاقت ديدن اين منظر

مى لرزيد.ناگهان شاخه�هايم به نر
 باغ …ِام گفت: «صاحبگ�هايم پيچيد و با صدايى لطيd و آرنك البه�الى برُنسيم خ

 مهربان … او… آن�جاست.»ِدگ … آن مرد بزرآن مر
فت تا ازعت دور شد. رد و به سرها كرا رنده با شنيدن اين صدا ناگهان جوجه�هايش رپر
ى بخواهد. باغ يارِ مهربانِصاحب

دن عالقه به خور. اشتها :. اشتها :. اشتها :. اشتها :. اشتها :١١١١١

ندهسنه�اى كه هر لحظه به النه�ى پرمن ماندم و جوجه�هاى بى�پناه و مار گر
ديك�تر مى�شد.ديك و نز�������نز
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ــ : «خدايا كمكشان كن!»

تى كوتاه …�ّپس از مد
سد.ستاد تا به فريادمان برا فرصاحب باغ كسى ر

ا نجات داد؛د و جوجه�ها راو به مار حمله كر
ام شد.نده آرپر

فتند.ه گرشاخه�هايم جانى دوبار
ضايت رِ باغ به كمك جوجه�ها آمده بود، با لبخندى از سرِف صاحبدى كه از طرمر

ا كنار گذاشت؛ به تنه�ى من تكيه داد و زيرد. چوب�دستى�اش را پاك كرق پيشانى�اش رعر
هايى گفت.لب چيز

امى گفت: «خداى من!آمد و به آركت درمى البه�الى شاخه�هايم به حره به نرنسيم دوبار
نده، كمك كند! »د خواست تا به پرضا، چه به موقع، از اين مرت امام رمواليمان، حضر

د: صاحب اينمه مى�كرمزد و با شادى زگ�هايم پر مى�زاه نسيم، البه�الى برنده همرپر
باغ، امامى مهربان است، او …

فته�اند وگ شده و راكنون ساليان سال است كه من اين جا هستم. آن جوجه�ها بزر
ى جوجه�هاى آن�ها نيز…ّحت

اغ جوجه�هاى به سرا ديگر هيچ مارّند امنده�هاى زيادى بر شاخه�هايم النه دارهنوز هم پر
نمى�آيد.

ى بنويسم پس، داستانا از زبان شخص ديگرمن مى�توانم داستان ر 
ا اين�گونه شروع مى�كنم …خودم ر

الم ــّضا ــ عليه� السم امام رنبد حرُا روى گنده ر… وقتى آن همه پر 
م …مى�بينم، دوست دار
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آهو مى�شدمه ّبچكاش من يك 
ا روز و شبتوى كوه و دشت و صحر

ى مى�نشستى پيش منكاش روز
ا با خنده�اتدى مرشاد مى�كر

م مى�گفت: توى مادرچون كه روز
كه توآهويى ه ّخوش به حال بچ
ه آهو مى�شومّپس بيا من بچ

ه آهويى كه تنها و غريبّبچ
م، پس بياروز و شب در انتظار

ا از دو پاى كوچكمبند غم ر

مى�دويدم روز و شب در دشت�ها
امى�دويدم تا كه مى�ديدم تو ر

ما بر سرمى�كشيدى دست خود ر
مدوست بودى با من و با خواهر

ه آهو بوده�اىّدوست با يك بچ
ا ضامن او بوده�اى!توى صحر

ه آهويى كه تنها مانده استّبچ
ا مانده استدر ميان دشت و صحر
ا هم ناز كندوست شو با من، مر

با دو دست مهربانت باز كن
سروده�ى افسانه شعبان�نژادسروده�ى افسانه شعبان�نژادسروده�ى افسانه شعبان�نژادسروده�ى افسانه شعبان�نژادسروده�ى افسانه شعبان�نژاد

كاش …كاش …كاش …كاش …كاش …

اند.ا در آن شهر گذرگانى خود رندالم ــ در مدينه به دنيا آمد و بيشتر زّضا ــ عليه الست امام رحضر
دم دور كند، از اوا از مرالم ــ رّضا ــ عليه الست امام راى اين كه حضراسى، برّى عب�١همأمون، خليف

ا امام كه ازّد اما بپذيرت خواست تا حكومت راسان برود. هم�چنين از آن حضرخواست تا از مدينه به خر
د و امام، فقط مقام جانشينىا مجبور كرانجام، مأمون امام رد. سرد كرا رحيله�ى مأمون آگاه بود، پيشنهاد او ر

د و فقط بهان در حكومت ظالمانه�ى مأمون دخالتى نكرالم ــ در اين دورّضا ــ عليه السفت. امام را پذيراو ر
د و اوفت كه مأمون احساس خطر كرار گردم قره و عالقه�ى مرّد توجداخت. او، آن قدر موردم پرهدايت مر

ساند.ا به شهادت رر
دند.اسان به خاك سپراوان در خرام فرا با احترالم ــ رّضا ــ عليه الست ردم، حضرمر

تگاه مسلمانان جهان شد.ضا زيارم با�شكوه امام ر و حر٢از آن پس، شهر مشهد

ÅÅÅ¥∞

 جانشين و حاكم. خليفه :. خليفه :. خليفه :. خليفه :. خليفه :١١١١١
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د و گفت:فت؛ نگاهى به دوستانش كرا در دست گرش رد دفترّمحم
ا دوست داشتهاستش به نظر من … خيلى سخت است كه آدم لحظه-هايى ره-ها … رّ«بچ

ار نمى-شوند!باشد و بداند ديگر تكر
سيديم …ى-هاى توى قطار … لحظه-اى كه ريادتان هست؟ … خنده-ها، شوخى-ها و باز

ت-هاىهايى كه با دست به هم نشانشان مى-داديم … زيارضا … كبوترم امام رگنبد پر نور حر
م مى-خوانديم…دسته جمعى … و دعاهايى كه توى حر

چه--قدر خوش گذشت!…
، سر١اخانهّا يادتان مى-آيد؟… آن وضوى دسته جمعى، كنار سقآن روز، صبح زود ر

 انقالب…٢ِحنَحوض، توى ص
 هنوز توى گوشم هست… آن روز چه-قدر هوا لطيT بود!… هيچ وقت٣ه-هاارّصداى نق

اموش نمى-كنم.ا فرآن صبح زيبا ر
ار نمى-شود!»ا بكنيد… آن لحظه-هاى قشنگ ديگر تكرش رفكر

ّّ. سق. سق. سق. سق. سق١١١١١ ّّ اخانه-ىّ آن سقًفته باشى، حتماالم ــ رّضا ــ عليه-الست امام راد تشنه آب مى-نوشند. (اگر به زيار جايى كه افراخانه :اخانه :اخانه :اخانه :اخانه :ّ
ا ديده-اى!)زيبا ر

 حياط. صحن :. صحن :. صحن :. صحن :. صحن :٢٢٢٢٢
ّّ. نق. نق. نق. نق. نق٣٣٣٣٣ ّّ شيد،ى، از جمله در هنگام طلوع و غروب خورّمان-هاى خاصاه طبل در زى است كه به همر بوق و شيپوراره (ناقور) :اره (ناقور) :اره (ناقور) :اره (ناقور) :اره (ناقور) :ّ

الم ــ به صدا در مى-آيد.ّضا ــ عليه السدر صحن امام ر

فته-ايم.ت او رالم ــ مى-رويم، در واقع به زيارّضا ــ عليه الست امام رى مثل حضرگواروقتى به ديدار انسان بزر
گوار؛ مثل يك امام.فتن به ديدار انسانى بزرت، يعنى رزيار

ا عبادت مى-كنيم.ت، نماز و دعا مى-خوانيم و خداوند رهنگام زيار
ه و خوش بو باشيم، با ادبت بايد پاكيز هنگام زيارًد، مثالى دارّت هم مثل ساير اعمال دينى، آداب خاصزيار

داريم، سكوت كنيم و … .ام قدم برو احتر

الم ــ بروم، از او مى-خواهم …ّضا ــ عليه الست امام رهر وقت به زيار 

اى دوستانم بخوانم.ا بنويسم و برتى خود ره-اى از يك سفر زيارمن مى-توانم خاطر 
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انش به قصد شكار از قصر خارج شد.افيان و خدمت-كاراه اطراسى، همرّى مأمون، حاكم عبروز
ند.ار گيرد خشمشان قراه آن-ها دور مى-شدند تا مبادا موردم از سر رمر

ى بودند.ك مشغول بازسيدند كه تعدادى كوداه به جايى رآنان در بين ر
سيدند و گريختند جز يكى.انش تره-ها با ديدن خليفه و سوار-كارّهمه-ى بچ

د.كتى نكراو، هم-چنان در جاى خود باقى-ماند و حر
ديك شد؛ در مقابلش ايستاد و از اوك نزد. سوار بر اسب به كودب كرّه تعجمأمون از ديدن اين منظر

دى؟»ار نكراه من دور نشدى و فران از سر را تو مانند ديگرسيد: «چرپر
ار كنم. فكرده بود كه فراه تنگ نبود تا كنار بروم، خطايى هم از من سر نزك پاسخ داد: «ركود

ات كنيد.»ا مجازم كسى رنمى-كنم كه بتوانيد بدون جر
سيد: «نام تو چيست؟»ده شد و از او پرك بسيار شگفت-زمأمون از پاسخ كود

د.»ّك پاسخ داد: «محمكود
سيد: «پسر چه كسى هستى؟»مأمون پر

ضا.»ِّى-الرَ موسِ بنِّپاسخ داد: «على
ندى داشته باشد!»ى، تنها اوست كه مى-تواند چنين فرزا تكان داد و گفت: «آرش رمأمون سر

ِكى به امامتالم ــ در مدينه به دنيا آمد. او در سنين كودّضا ــ عليه السند امام رد-تقى، فرزّت امام محمحضر
سيد.مسلمانان ر

سيدند.ا مى-پرت مى-آمدند و سؤال-هاى دينى و علمى خود رد آن حضرگ نزمان، دانشمندان بزردر همان ز
ده مى-شدند.دم از آن همه دانش امام شگفت-زسش-هاى آنان پاسخ مى-داد. مرامام نيز به همه-ى پر

 جواد» مى-گفتند؛ِفتند. آن-ها به او «اماما مى-گرا از او فرا دوست داشتند و احكام دينى ردتقى رّدم امام محممر
ا بسيار بخشنده و سخاوتمند بود.زير

ستادا به اجبار از مدينه به بغداد فر داشت، امام جواد ر١-دم بيمى و آگاهى مراسى كه از بيدارّحاكم ستمگر عب
امگاهمين كنار آرِا در كاظساند. پيكر پاك امام جواد ر بيست و پنج-سالگى به شهادت رّا در سنو پس از چند ماه، وى ر

دند.ت امام موسى كاظم، به خاك سپرگش، حضرپدر بزر
تگاه-هاى مسلمانان جهان است.كاظمين اكنون يكى از زيار

دتقى باشد؛ پس بايد …ّم مثل امام محمفتارمن مى-خواهم سعى كنم ر 

د؟فتار كرالم ــ با مأمون آن-گونه رّد-تقى ــ عليه السّا امام محم… چر 
هايى نشانه-ى شجاعت است؟… چه كار 

س تر. بيم :. بيم :. بيم :. بيم :. بيم :١١١١١
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فت.ا» مى-ره خارج مى-شد و به «غار حرّگاهى از مك
داخت.ر و عبادت مى-پرّام و خلوت، به تفكدر آن مكان آر

ه-ىستارت-ها به آسمان پرّگى مى-ايستاد و مدشب-ها، كنار غار، روى تخته سنگ بزر
ه چشم مى-دوخت.ّمك

د.از و نياز مى-كردن به عظمت و شكوه جهان آفرينش، با خداى يكتا راو با نگاه-كر
الم ــ مى-گويد:ّت على ــ عليه السحضر

ا نمى-ديد!»ا مى-ديدم و جز من كسى او ر«من او ر

گاه زيبايى بود.سحر
در آن غار مشغول عبادت بود كه …

ش آمد و با صدايى دل-انگيز به او گفت: به حضور١ئيلت جبرناگهان حضر
د …ّ«اى محم

بخوان…
ت كه آفريد …»گاردبخوان به نام پرور

ل شد.آن بر او نازلين آيه-هاى قرّو اين گونه بود كه او

اهى نجاتا از گمردم را شنيد، دانست كه از اين پس، بايد مرهنگامى كه پيام خدا ر
كتستى دعوت كند. پس، با دلى آگاه از كوه پايين آمد و به سوى خانه حردهد و به خداپر

د.كر
گى افتادهفاق بزرّ او دانست كه ات٢روغُفه-ى پرخديجه، همسر مهربانش، با ديدن چهر

است.

د.ان مى-آوراى پيامبرا برشته-اى است كه پيام-هاى خدا ر فر. جبرئيل :. جبرئيل :. جبرئيل :. جبرئيل :. جبرئيل :١١١١١
 روشن و پر نور. پر-فروغ :. پر-فروغ :. پر-فروغ :. پر-فروغ :. پر-فروغ :٢٢٢٢٢
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گى بر عهده-ى منمود: «خداوند وظيفه-ى بزرد و فراى خديجه تعريT كرا برا رماجر
ده است.»گذار

خديجه گفت: «من پيش از اين هم مى-دانستم كه تو پيامبر خدا خواهى شد. انتظار
م؛-»ا مى-كشيدم و اكنون به تو ايمان مى-آورچنين روز باشكوهى ر

و خديجه مسلمان شد.

مايد:الم ــ مى-فرّت على ــ عليه السحضر
ستدم؛ درا پيروى كردم و از آن پس، او ر او بودم؛ به او ايمان آورِه در پى«من هموار

اه مى-رود.ش ركى كه پا به پاى مادرمانند كود
تسول خدا و حضراه نيافته بود؛ جز خانه-اى كه رتا آن هنگام، اسالم به هيچ خانه-اى ر

 آن-ها بودم.ِمينّخديجه در آن بودند و من سو
دم.»ا احساس مى-كرى ر پيامبرِا مى-ديدم و عطرمن روشنايى وحى ر

پيامبر گرامى ما روز بيست و هفتم ماه رجب به پيامبرى برگزيده شد.
 مى&گويند.١َثبعَاين روز را روز م

ما مسلمانان، مبعث را جشن مى&گيريم و شادى مى&كنيم.
مبعث يكى از بزرگ&ترين عيدهاى اسالمى است.

گزيده شدن بر. مبعث :. مبعث :. مبعث :. مبعث :. مبعث :١١١١١

م و بـهت تبريك بسـازاى دوستانم كارمن مى-توانم در جشن مبعث پيامبـر اسـالم بـر 
آن-ها هديه بدهم. من مى-توانم…

ى يك جشن كوچك، در روز مبـعـثارگزچگونه مى-توانيم در كالس خود نيـز بـا بـر 
پيامبر اسالم، در شادى ساير مسلمانان سهيم باشيم؟
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ِِمژده-ىمژده-ىمژده-ىمژده-ىمژده-ى ِِ  خدا خدا خدا خدا خداِ
وقتى از غار آمدى بيرون

 مژده-ى خدا بودى.ِقاصد
دست-هاى تو،

ل مى-دادُبوى گ
بهترين بنده-ى خدا بودى.

آمدى
مثل نور،

مثل سحر،
شيد خورِ گلِمثل روييدن

الل و روان،مثل يك چشمه-ى ز
ل روييد.ُار گكه از آن صد هز

ا» غار «حر١ِازسيد از فرمى-ر
ه-هاى قشنگدسته دسته، ستار

ان،مثل بار
٢شهاب

ى بودجار
 قشنگ٣ه-هاى پارْ ابرِاز دل

 فصل تابستانِشيدمثل خور
از نگاه تو نور مى-باريد

ماه،
آن شب،

اتمام دنيا ر
ق در نور و روشنى مى-ديد.غر

ّّبر اساس دو شعر زيبا از على-اصغر نصرتى و محمبر اساس دو شعر زيبا از على-اصغر نصرتى و محمبر اساس دو شعر زيبا از على-اصغر نصرتى و محمبر اساس دو شعر زيبا از على-اصغر نصرتى و محمبر اساس دو شعر زيبا از على-اصغر نصرتى و محم ّّ د-على دهقانىد-على دهقانىد-على دهقانىد-على دهقانىد-على دهقانىّ

ِِ. از فراز. از فراز. از فراز. از فراز. از فراز١١١١١ ِِ  از باالى : : : : :ِ
عت از نقطه-اى به نقطه-ى ديگر مى-رود. سنگ پر نور آسمانى است كه به سر. شهاب :. شهاب :. شهاب :. شهاب :. شهاب :٢٢٢٢٢
ْْ. ابر. ابر. ابر. ابر. ابر٣٣٣٣٣ ْْ ه-هاى ابره-هاى ابر، پارّ تك پاره : پاره : پاره : پاره : پاره :ْ
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ــ : مگر شما با هم دوست نيستيد؟!
ديد؟اب كرا خرى در ساحل، آن خانه-ى ماسه-اى را موقع بازپس چر

ده بودند.ست كرضا درا مجيد و رخانه ر
ت مشغول ساختن خانه بودند و مى-خواستندّا با شادى و با دقآن دو، تمام صبح ر

ا به شما نشان بدهند و خوش-حالتان كنند.آن ر

ا حاال…ّام
نگاه كنيد، هر دو، غمگين در مقابل خانه-ى به هم ريخته ايستاده-اند.

ها دوستى شما ادامه پيدا مى-كند؟فكر مى-كنيد با اين كار

≤Ær��� UL� X�Ëœ s! ‡‡Å

نگى نيست، … بيا اين جا مثل ما در صT بايست!»ــ : «ليال، … اين زر
هُرسرُى نشنيده، مى-خواهد بدون نوبت سليال مثل اين كه چيز

ى كند.باز
الهام از پشت سر به او مى-گويد: «ليال، بايد اين جا پشت من،

در صT بايستى.»
ليال مى-خندد و مى-گويد: «من دوست شما هستم.»

ه-ها به او مى-گويند: «كسى كه بدون ايستادن درّ بچ
ى كند، با ما دوست نيست!»ه بازرُسُرصT س
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ى مىكنند.گم به هوا» بازه با هم «گرّ محل١هها در بوستانّبچ
د.نادر مىباز
د.ا دوست ندارا اين رّگ شود اماو بايد گر

ى نمىكنم … بايد بروم خانه.»به همين دليل مىگويد: «من خستهام … ديگر باز
ا كج مىكند و سوار تاب مىشود.اهش راز دوستانش جدا مىشود تا به خانه برود ولى ر

ا نگاه مىكنند.دوستانش فقط او ر

ا مطابق… من مىتوانم هر يك از اين داستانها ر 
ى بنويسم.ميل خودم تغيير بدهم يا داستانهاى ديگر

هى هر يك از اينى بدانى نظر من درباردوستدار 
شان و دوستىشان با يكديگر چيست؟فتاربچهها، ر

به نظر من …

ك پار. بوستان :. بوستان :. بوستان :. بوستان :. بوستان :١١١١١
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خهام پنچر شده … به من كمك مىكنى؟ … سنگين است …ــ : «احمد … دوچر
م.»ا به تنهايى ببرنمىتوانم آن ر

ــ «نه من به تو كمك نمىكنم.»
دهام؟»ا؟ ... مگر من با تو چه كرــ : «چر

ا به من بده، ندادى؟»ــ «يادت هست دفعهى قبل كه به تو گفتم توپت ر
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د.دارش ديگر نمى-تواند قدمى برا شتراز كاروان عقب مانده است؛ زير
اه ادامه مى-دهد.د و پياده به را خود بر دوش مى-گيرها ربار

د؛ق از سر و رويش مى-ريزت مى-تابد؛ بسيار تشنه و خسته است؛ عرّآفتاب به شد
د.ا پشت سر مى-گذاراده بيابان را هم-چنان با ارّبه---سختى نفس مى-كشد ام

د؛ سپاهىسول خدا و سپاه اسالم ندارسيدن به رده است و هدفى جز را از ياد برخود ر
مينى دور مى-رود.اى مقابله با دشمنان اسالم به سرزكه بر

ى مى-بيند.در گوشه-اى از آسمان، ابر
اى خشك و اين ابر …!»ا شكر مى-كنم. در ميان اين صحرــ : «خدايا، تو ر

ان در آنى آب بارسد كه مقدارى مى-رّا به سوى آن-جا كج مى-كند. به محلاه خود رر
الل و خنك!جمع شده است؛ آبى ز

ا ناگاه به يادّديك مى-كند اما به لب-هاى خشكيده-اش نزر مى-كند؛ آب رُا پدستانش ر
كت مى-كند.د و حرد، مى-ريزاه دارت در مشكى كه به همرّا با دقى مى-افتد. آب رچيز

ÅÅÅµ¥
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اه مى-رود؛ خسته و تشنه-تر از قبل است.ت-هاست كه پياده رّمد
ازير مى-شود؛ شوق از چشمانش سرِناگهان از دور چشمش به سپاه اسالم مى-افتد. اشك

د.مى-دارا سريع-تر برگام--هايش ر

ا مى-بينند.ر ١ىَحبَسپاهيان از دور ش
سول خدا، كسى به سوى ما مى-آيد.»ــ : «اى ر

ــ : «خدا كند ابوذر باشد!»
ديك-تر مى-شود؛ديك و نزشبح نز

ند: «او ابوذر است … ابوذر مى-آيد… »يكى از سپاهيان فرياد مى-ز
ند.پيامبر لبخند مى-ز

 خدا به استقبالش مى-آيد.ِپيامبر
د.ا از دوش او مى-گيرها ربار

مين مى-افتد.ت خستگى و تشنگى، بى-حال بر زّابوذر از شد
ان، آب بياوريد؛ ابوذر خيلى تشنه است.»ادرــ : «بر

م نيست …لب-هاى خشكيده-اش باز مى-شود و با صدايى ضعيT مى-گويد: «نه … الز
م.»اه دارآب همر

 سايه. شبح :. شبح :. شبح :. شبح :. شبح :١١١١١



اه داشتى و ننوشيدى؟»«آب همر ــ :
ايى است…»ــ : «بله … در آن مشك …-آب گوار

ا از آن ننوشيدى؟»ــ : «پس چر
دم تا ابتدا ايشان از آنسول خدا تشنه باشند … صبر كرــ : «با خود گفتم شايد ر

بنوشند…»
و از حال مى-رود.

 به ابوذر نگاه مى-كنند.١دههت-زُسپاهيان ب
معنا بر لبان پيامبر خدا نقش بسته است.لبخندى پر

ده شگفت-ز. بهت-زده :. بهت-زده :. بهت-زده :. بهت-زده :. بهت-زده :١١١١١

ى بود؟فتار ابوذر نشانه-ى چه چيزر 
م؟فتار اين دو دوست (پيامبر و ابوذر) مى-گيرسى از رايت بگويم چه درى بر دوست دار 

ه-ى موضوع دوستى، جمله-هايى كوتاه يا انشايى زيبا بنويسم يامن مى-توانم دربار 
اشى قشنگ بكشم يا…ّاين كه يك نق

ÅÅÅµ∂
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گى فكر مى�كنم؛ندمن هميشه به زيبايى�هاى ز
به خنده و شادى،

ت و مهربانى،ّبه محب
ت،ّبه دوستى و صميمي

ى،ادربه بر
ىابربه بر

و به …
ا زيبا مى�بينم؛من در رؤياهايم جهان ر

دنيايى پر از …
لبخند و شادى،
امش،صلح و آر

عشق و دوستى،
ستى،استى و درر

ت و مهربانى.ّمحب
ىشتى و ستمگر… جايى كه ز

ى در آن نباشد.   و خيانت و خطا كار
جايى كه …

… و آرزو مى�كنم هميشه مهربان باشم
و همه مهربان باشند؛

و همه با هم دوست باشند
و …

ÅÅÅµ∏
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و آرزو مى�كنم
 بيايد٢ (عج)١مهدى موعودمهدى موعودمهدى موعودمهدى موعودمهدى موعود

گى ما لبخند و شادى هديه كند؛ندو با آمدنش به ز
و عشق و دوستى،
ايمان و اميد،

ستى،استى و درر

مان، همان امامى كه خداى وعده داده شده (يعنى امام ز. موعود :. موعود :. موعود :. موعود :. موعود :١١١١١
ا به ما داده�اند.)مهربان و پيامبر اسالم مژده�ى آمدنش ر

�ُهّ اللَلََّج شكل كوتاه�شده�ى دعاى «ع. (عج) :. (عج) :. (عج) :. (عج) :. (عج) :٢٢٢٢٢ ß ىعالَ ت
ß

ه» استََجَر ف
ا از خداوند طلب مى�كنيم).مان ر امام زِ(ما در اين دعا، آمدن هرچه زودتر
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م، باا بيشتر كنم؛ با گفتارگى رندمن مى�توانم زيبايى�هاى ز 
م، با …فتارر

اى زيباتر شدن جهانه�ها برّچه وقت آرزوهاى من و همه�ى بچ 
ده مى�شود؟آوربر

دن كافى است يا اين كه بايد…؟آيا فقط آرزو�كر 
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دامش و صلح بياوراى ما آرو بر
ى،ادرو دوستى و بر

ت و مهربانىّمحب
ى.ابرو عدالت و بر
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چه جشن باشكوهى!
امشب، همه شاد و خوش�حال�اند.

مى!چه مهمانان محتر
اد صاحب نام�اند!گان و افرهمه از بزر

ى!گوارچه عروس و داماد بزر
مين�اند!هر دو از شايسته�ترين انسان�هاى روى ز

ى، ديده مى�شود.ا خميده، با موهايى خاكسترّنى بلندقد امدر ميان مهمانان، ز
د!ام تا باالى اتاق مى�برفته و با احترا گرنگاه كنيد كه چگونه داماد دستش ر

امش مى�كند؟او كيست كه داماد اين چنين احتر
داشت و زير پاى او انداخت!ا از دوشش برى عباى مخصوص خود رّعجيب است! … حت

ت است!ّاوار محبام و سزنى شايسته�ى احتر زًحتما
عروس نيز به او خوش�آمد مى�گويد و با ادب پيش رويش مى�نشيند.

د.ا مى�نگرام، حليمه ر، با احتر١ند اميّمحم
ى مهربان ودسال بود و حليمه، همچون مادركى خرد كه كودا به ياد مى�آورمانى رز

د.اقبت مى�كرفداكار، از او مر
د.ا به ياد مى��آورش آمنه ر دايه، مادرِت مهرباناو با نگاه به صور

ّّ. محم. محم. محم. محم. محم١١١١١ ّّ د امين مى�گفتند.ّى معروف بودند؛ به همين دليل به ايشان محمان جوانى به امانت�دارد (ص) از دورّت محم حضرد امين :د امين :د امين :د امين :د امين :ّ

ÅÅÅ∂≤
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ا بوسيد؛ اشك�هاى روى گونه�اشه�اش رش آمنه، چهرد كه مادرا به ياد مى�آورآن لحظه ر
فت؛ آهى بلند كشيد و …ا در دستان خود گرد و دست او را پاك كرر

فته است؛ش به خواب رد كه مادرد آن موقع فكر مى�كرّمحم
شكت كنارا بوسيد و هم چنان بى�حردستش هنوز در دستان مادر بود؛ خم شد و مادر ر

نشست.
ا از خوابد؛ مبادا اين كار، مادر را از دست مادر بيرون نياورت�ها دستش رّد تا مدّمحم
بيدار كند.

د.ده�اش مى�نگر سالخورِد امين به ياد مادر مهربانش آمنه، با لبخند، به دايه�ىّاكنون محم
ÅÅÅ∂¥
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ى بخوانمديكانش، داستان�هاى زيباى ديگرفتار پيامبر خدا با خويشان و نزه�ى ر� دربار�
م.س بگيرو از آن�ها در

ا توصيk كنم؟ديكانش رد (ص) با خويشان و نزّت محمفتار حضرچگونه مى�توانم ر 
فتاراگر بخواهم به خوبى از پيامبر خدا پيروى كنم، با خويشاوندانم چگونه بايد ر 

كنم؟

ÅÅÅÅ∂µ

ه شده است.د جوان خيرّخشان محمحليمه نيز به چشمان سياه و در
شمان كه مادرد؛ آن زا به خاطر مى�آورد رّگى محمخواركى و شير كودِ خوشِاندور

د.ا، به وى سپركت رك با برآمنه، با چشمانى اشك�آلود، آن كود
فت.ام گر آمنه در آغوش او آرِخوار شيرِكياد وقتى مى�افتد كه كود

ام مى�گريست.ام آرى پسر كوچك خود، آرد كه از دورا به ياد مى�آورچشمان آمنه ر
ابركت، اكنون جوانى خوش قامت و زيبا شده است و اين چنين در برك با برآن كود

د!ام مى�گذارمهمانان به او احتر

ايد:ى مى�سرد و شعرمى�خيزى برمان شاعردر اين ز
خوشا به حال تو اى خديجه

كه سعادت�مند شدى؛
ازير

همسر بهترين انسان شدى.
اى سعادت و خوشبختى آن دو دعا مى�كنند.و همه در دل بر
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د.امگاه همسر فداكار خويش ايستاده و به افق مى�نگركنار آر
د؛ا كرهاى خود راز و نيازام زير لب، آخرين ربه لحظاتى فكر مى�كند كه او آر

د؛ به چشمان پاكش چشم دوخت و دركش لبخند زه�ى معصوم دختربه چهر
د.آخرين نفس، جان به جان آفرين تسليم كر

ا دردسال رمانى فكر مى�كند كه همسر با وفايش، در حالى كه فاطمه�ى خربه ز
ان پا گذاشت تاه�ى خشك و سوزّآغوش داشت، از خانه�ى زيباى خود، به آن در

حامى او باشد.

 اندوه» است؛ِسول خدا، «سالاى رامسال بر
ت كوتاهى شاهد دو حادثه�ى غم�انگيز بوده است:ّدر مد

وفات ابوطالب، عموى مهربانش و
ىوفات خديجه�ى كبر

ß

همسر باوفايش. 

ا به بيرونانش، آنان ر او و يارِ جانِاى حفظت ابوطالب، برچند سال پيش، حضر
د.عب ابى�طالب» منتقل كرِه�اى به نام «شّه، در درّشهر مك
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عب به سختى مى�گذشت.ِگى مسلمانان در شندز
دند؛ شب�ها در تاريكىه�ها به سر برآن�ها بيش از سه سال در ميان صخر

ان�هاى سيل�آسا.سا و گاه بارها زير آفتاب طاقت�فرا و روزوحشت�ز
 از١مان حجان بودند و فقط در زه�ى كافرت، در محاصرّمسلمانان در اين مد

داختند.ه�ى آذوقه مى�پرّعب بيرون مى�آمدند و به داد�وستد و تهيِش
ت، به تدريج، مقدار زيادى از ثروتّخديجه، بانوى سخاوتمند، در اين مد

د.ف كرگى مسلمانان صرنده�ى آذوقه و وسايل زّاى تهيا براوان خود رفر
فت.ى گرى از دوستان و خويشاوندانش نيز يارّاو حت

خديجه و ساير ساكنانه�اش ّعما با بار گندم به انى راده�اش، شترادرزگاهى بر
اىد و برد مى�كرا آرساند؛ خديجه نيز با دست خود، گندم�ها رشعب مى�ر

ه مى�پخت.انش نان تازسول�خدا و يارر

ه در كنارد و او هموارا كم نكر خديجه رِحمت، ايماننج و زآن همه ر
د. او خشنود بود كه از پيامبر خداى كرستاراقبت و پرسول�خدا ماند و از او مرر

ده است.ندى همانند فاطمه آورحمايت مى�كند و از او فرز

فته است؛اكنون بانوى فداكار اسالم از دنيا ر
گ وديكى قبر پدربزرا با اندوه بسيار در نزو پيامبر خدا پيكر پاك او ر

ده است.گوار خود، دفن كرعموى بزر

ت خانه�ى خدا زيار. حج :. حج :. حج :. حج :. حج :١١١١١
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سول خدا زير لب مى�گويد:ر
مود.ا نصيب نفرگار مهربان به من بهتر از خديجه رد«به خدا قسم، پرور

د. آن�گاه كهفر مى�ورزيدند، او به من ايمان آورُآن هنگام كه همه به من ك
دند، او با ثروت خود به كمكم شتافت و خداوندا از مال خود محروم مى�كردم مرمر

د.»ا عنايت كرهرندى شايسته، همچون فاطمه�ى زاز او به من فرز

ى به دستالعات بيشترّگ اسالم، اطى�هاى بانوى بزره�ى فداكارمن مى�توانم دربار 
ائه دهم.م و به كالس ارآور

د؟ا توصيk كرت خديجه رى�هاى حضرچگونه مى�توان فداكار 
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م.مين بريزا همين�جا روى زــ : هيچ كس اين جا نيست؛ مى�توانم آشغال�ها ر
ا خط�خطى كنم.ــ : هيچ كس اين�جا نيست؛ مى�توانم ديوار ر

م.خت بچينم و بخوره از درا بى�اجازــ : كسى اين�جا نيست؛ مى�توانم ميوه�ها ر

ا نمى�بيند!د؛ چون مثل اين كه كسى مراد نگيرــ : شايد كسى به من اير
ا … انگار كسى هست…ا چرّام

خودم …
خودم كه هستم!

ا مى�بينم.من خودم ر
ى هم هست!آه … كس ديگر

بلى … او!
ا مى�بيند!او مر

ا به خوبى احساس مى�كنم.من اين ر
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هايى مثل …هايى انجام دهم كه او هميشه از من خشنود باشد؛ كارمن مى
توانم كار 

ø r�u~� X�«d� È—«œ X�Ëœ

م؟ا ببيند، چه احساسى دار… از اين كه وقتى كار خوبى انجام مى
دهم كسى مر 
م؟اقب من است، چه احساسى دارُره مى
بيند و ما همواراز اين كه خداوند مر 
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ه بوديم.ّ محلِى در بوستانمشغول باز
 باغچه،ِطوب مرِضا، مشغول كاشتن گل
هاى بنفشه بود. او با بيلچه
اش، در خاكعمو ر

د وامى از گلدان
ها بيرون مى
آورا به آرد سپس، بنفشه
ها رست مى
كرچاله
هاى كوچكى در
در خاك مى
كاشت.

ديم و گفتيم: باغبان سالم كرِدمرفتيم و به پيرى دست كشيديم؛ جلو راز باز
«عموجان! دوست داريد ما هم در اين كار به شما كمك كنيم؟»

چه
قدر خوش
حال شد!
ى در قسمتىل
كارُا از او آموختيم سپس، هر يك مشغول گ كاشتن گل
ها رِابتدا روش
از باغچه شديم.
ل شد.ُر از گُگى از باغچه پت كوتاهى، بخش بزرّپس از مد

ه
ها! … بياييد اين جا! … بياييد يك چيز جالب ببينيد!»ّــ : «بچ
ديكد. خانه
ى آن
ها نزا صدا مى
زه
ى خانه
شان ما ر ما مهدى بود كه از پنجرِدوست

بوستان است.
 كوچك در دست داشت.ِىدار فيلم
برِفتيم. او يك دوربينهمه به خانه
ى مهدى ر

هاى زيبايىش از ما تصويرضا، به كمك پدر ما به عمو رِدنمهدى، هنگام كمك كر
فته بود.گر

ا ديديم.تصاوير ر
چه قدر جالب بود …!
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ه
ها جالب بود؟ّاى بچها برا ديدن آن تصويرچر 
مانى غمگينهايم خوش
حال و چه ز من، چه وقت
هايى از ديدن تصوير كارِاستى خودر 

مى
شوم؟

گى ما ضبط شود، تا اين كهندا ثبت مى
كنند. مثل اين كه تمام لحظه
هاى نيك و بد زهاى ما رشتگان خدا كارفر
ا ببينيم و خوش
حال شويم يا اين كه …ت آن
ها ردر جهان آخر

تر ثبت مى
شوند، شايد پشيمانهاى بد ما ديرا كارّهاى خوب ما خيلى زود ثبت مى
شوند امى فكرّها و حتكار
شويم و از خداوند طلب بخشش كنيم.

آن كريم آمده است:در قر
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٨٨٨٨٨ و  و  و  و  و ٧٧٧٧٧قرآن كريم ــ سوره
ى زلزال ــ آيه
هاى قرآن كريم ــ سوره
ى زلزال ــ آيه
هاى قرآن كريم ــ سوره
ى زلزال ــ آيه
هاى قرآن كريم ــ سوره
ى زلزال ــ آيه
هاى قرآن كريم ــ سوره
ى زلزال ــ آيه
هاى 

آن خود پيدا كنى.ا مى
توانى در كتاب قرمعناى اين آيه
ها ر

ا درداند و مراضى و خشنود مى
گرا از من رهاى نيكى فكر كنم كه خداوند ر… به كار 
هايى مثل …از مى
كند. كارافرت، سرجهان آخر
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ها،روز
با نشاط و پر از اميد

اه مى
آينداز ر
اتى زيبا و به ياد
 ماندنىو با خاطر

سند.به پايان مى
ر
اه با دوستى
ها،همر

ت
ها،ّاه با محبهمر
اه با نيكى
هاهمر

و…
ا…ّام

بعضى وقت
ها،
غروب

اه مى
شود؛با افسوس همر
ان شده است،ار ديگرت و آزّهايى كه باعث اذي كارِبه خاطر

فته است،هاى بيهوده هدر رصت
هاى خوبى كه با كاراى فربر
 …ِبه خاطر

در آن هنگام،
من

آرزو مى
كنم
كه اين لحظه
هاى بد

ار نشوندبروند و ديگر تكر
گى افزوده شود.ندو روز به روز به نيكى
ها و زيبايى
هاى ز
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من
م خوب باشمدوست دار

هاى نيك انجام دهمو كار
هاى نيك انجام دهندو همه كار

و مى
دانم
فتا خواهم گرهايم رت، پاداش كاركه در جهان آخر

ا نديده باشد. اگر كسى آن
ها ر'ّىحت
من آرزو مى
كنم

تكه در جهان آخر
سربلند باشم

و همه سربلند باشند؛
شاد و خندان باشم

و همه شاد و خندان باشند
و خداوند

اضى و خشنود باشد.دار من راز گفتار و كر

من آرزو مى
كنم…
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ا،گاردپرور

ده
ايم.ما به تو ايمان آور
 ما كن؛ِا نصيبحمت خويش را ببخش و رما ر

تو بهترين بخشنده و مهربانى.
١٠٩١٠٩١٠٩١٠٩١٠٩قرآن كريم ــ سوره
ى مؤمنون ــ آيه
ى قرآن كريم ــ سوره
ى مؤمنون ــ آيه
ى قرآن كريم ــ سوره
ى مؤمنون ــ آيه
ى قرآن كريم ــ سوره
ى مؤمنون ــ آيه
ى قرآن كريم ــ سوره
ى مؤمنون ــ آيه
ى 

ا بخوانم.آنى زيبا رى كه بخواهم، اين دعاى قرمان ديگرمن مى
توانم هنگام نماز خواندن يا هر ز

ان. من مى
توانم از خداىاى خودم و ديگرمن هم مى
توانم آرزو كنم؛ آرزوهايى بر 
مهربان بخواهم …

هايى مى
توانم انجام دهم؟ت، چه كاراى سربلندى در جهان آخربر 
ه از خداوند كمك بخواهم؟چگونه مى
توانم در اين بار 

ÅÅÅÅ∑π



talif@talif.sch.ir

Email
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