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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 لحظههايى رهها … رّ«بچ

ار نمىشوند!باشد و بداند ديگر تكر
سيديم …ىهاى توى قطار … لحظهاى كه ريادتان هست؟ … خندهها، شوخىها و باز

تهاىهايى كه با دست به هم نشانشان مىداديم … زيارضا … كبوترم امام رگنبد پر نور حر
م مىخوانديم…دسته جمعى … و دعاهايى كه توى حر

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

 انقالب…٢ِحنَحوض، توى ص
 هنوز توى گوشم هست… آن روز چهقدر هوا لطيT بود!… هيچ وقت٣ههاارّصداى نق

اموش نمىكنم.ا فرآن صبح زيبا ر
ار نمىشود!»ا بكنيد… آن لحظههاى قشنگ ديگر تكرش رفكر

ق ١١ ق.  اخانهىّ آن سقًفته باشى، حتماالم ــ رّضا ــ عليهالست امام راد تشنه آب مىنوشند. (اگر به زيار جايى كه افراخانه :اخانه :خ  خ ّّ. سق. سق. 
ا ديدهاى!)زيبا ر

 حياط. صحن :.        ٢
ن ّ. نق. نق. ن. ن ٣٣ ه  ه (ن  ( ا شيد،ى، از جمله در هنگام طلوع و غروب خورّمانهاى خاصاه طبل در زى است كه به همر بوق و شيپوراره (ناقور) :اره (ناقور) :ا

الم ــ به صدا در مىآيد.ّضا ــ عليه السدر صحن امام ر

فتهايم.ت او رالم ــ مىرويم، 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 مىكنيم.ت، نماز و دعا مىخوانيم 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 مىخواهم …ّضا ــ عليه الست امام رهر وقت به زيار 

اى دوستانم بخوانم.ا بنويسم و برتى خود رهاى از يك سفر زيارمن مىتوانم خاطر 
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انش به قصد شكار از قصر خارج شد.افيان و خدمتكاراه اطراسى، همرّى مأمون، حاكم عبروز
ند.ار گيرد خشمشان قراه آنها دور مىشدند 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 ترهها با ديدن خليفه و سواركارّهمهى بچ

د.كتى نكراو، همچنان در جاى خود باقىماند 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 رنمىكنم كه بتوانيد بدون جر
سيد: «نام تو چيست؟»ده شد و از او پرك بسيار شگفتزمأمون از پاسخ كود

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

ضا.»ِّىالرَ موسِ بنِّپاسخ داد: «على
ندى داشته باشد!»ى، تنها اوست كه مىتواند 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 ردتقى، فرزّت امام محمحضر
سيد.مسلمانان ر

سيدند.ا مىپرت مىآمدند و سؤالهاى دينى و علمى خود رد آن حضرگ نزمان، دانشمندان بزردر همان ز
ده مىشدند.دم از آن همه دانش امام شگفتزسشهاى آنان پاسخ مىداد. مرامام نيز به همهى پر

 جواد» مىگفتند؛ِفتند. آنها به او «اماما مىگرا 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 ر١دم بيمى و آگاهى مراسى كه از بيدارّحاكم ستمگر عب
امگاهمين كنار آرِا در كاظساند. پيكر پاك امام جواد ر بيست و پنجسالگى به شهادت رّا در سنو پس از چند ماه، وى ر

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

دتقى باشد؛ پس بايد …ّم مثل امام محمفتارمن مىخواهم سعى كنم ر 

د؟فتار كرالم ــ با مأمون آنگونه رّدتقى ــ عليه السّا امام محم… چر 
هايى نشانهى شجاعت است؟… چه كار 

س تر. بيم : ب       ١
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فت.ا» مىره خارج مىشد و به «غار حرّگاهى از مك
داخت.ر و عبادت مىپرّام و خلوت، به تفكدر آن مكان آر

هىستارتها به آسمان پرّگى مىايستاد و مدشبها، كنار غار، روى تخته سنگ بزر
ه چشم مىدوخت.ّمك

د.از و نياز مىكردن به عظمت و شكوه جهان آفرينش، با خداى يكتا راو با نگاهكر
الم ــ مىگويد:ّت على ــ عليه السحضر

ا نمىديد!»ا مىديدم 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 دلانگيز به او گفت: به حضور١ئيلت جبرناگهان حضر
د …ّ«اى محم

بخوان…
ت كه آفريد …»گاردبخوان به نام پرور

ل شد.آن بر او نازلين آيههاى 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 ات٢روغُفهى پرخديجه، همسر مهربانش، با ديدن چهر

است.

بر     ١ د.ان مىآوراى پيامبرا برشتهاى است كه پيامهاى خدا ر فر. جبرئيل :   
و     ٢ فر    روشن و پر نور. پرفروغ : 
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گى بر عهدهى منمود: «خداوند وظيفهى بزرد و فراى خديجه تعريT كرا برا رماجر
ده است.»گذار

خديجه گفت: «من پيش از اين هم مىدانستم كه تو پيامبر خدا خواهى شد. انتظار
م؛»ا مىكشيدم و اكنون به تو ايمان مىآورچنين روز باشكوهى ر

و خديجه مسلمان شد.

مايد:الم ــ مىفرّت 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 مىرود.ش ركى كه پا به پاى مادرمانند كود
تسول خدا و حضراه نيافته بود؛ جز خانهاى كه رتا آن هنگام، اسالم به هيچ خانهاى ر

 آنها بودم.ِمينّخديجه در آن بودند و من سو
دم.»ا احساس مىكرى ر پيامبرِا مىديدم و عطرمن روشنايى وحى ر

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

ما مسلمانان، مبعث را جشن مىگيريم و شادى مىكنيم.
مبعث يكى از بزرگترين عيدهاى اسالمى است.

گزيده شدن بر. مبعث :.        ١

م و بـهت تبريك بسـازاى دوستانم كارمن مىتوانم در جشن مبعث پيامبـر اسـالم بـر 
آنها هديه بدهم. من مىتوانم…

ى يك جشن كوچك، در روز مبـعـثارگزچگونه مىتوانيم در كالس خود نيـز بـا بـر 
پيامبر اسالم، در شادى ساير مسلمانان سهيم باشيم؟
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ا ِ مژدهىه  خدا خ 
وقتى از غار آمدى بيرون

 مژدهى خدا بودى.ِقاصد
دستهاى تو،

ل مىدادُبوى گ
بهترين بندهى خدا بودى.

آمدى
مثل نور،

مثل سحر،
شيد خورِ گلِمثل روييدن

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

ا» غار «حر١ِازسيد از فرمىر
ههاى قشنگدسته دسته، ستار

ان،مثل بار
٢شهاب

ى بودجار
 قشنگ٣ههاى پارْ ابرِاز دل

 فصل تابستانِشيدمثل خور
از نگاه تو نور مىباريد

ماه،
آن شب،

اتمام دنيا ر
ق در نور و روشنى مىديد.غر

م                   س       و  حبر  ى   ي  ع  دعلى دهقانىل دى   ّّبر اساس دو شعر زيبا از علىاصغر نصرتى و محم   ش 

ز    ١ ز ف را   از باالى :   ِ ِ. از فراز.  
ب     ٢ ه   عت از نقطهاى به نقطهى ديگر مىرود. سنگ پر نور آسمانى است كه به سر. شهاب :. 
بر   ٣ ْ. ابر.  ْْ ههاى ابرههاى ابر، پارّ تك پاره :        ْ

µ±



µ≤µ≤

±vM� Èt�U� ‡‡

ــ : مگر شما با هم دوست نيستيد؟!
ديد؟اب كرا خرى در ساحل، آن خانهى ماسهاى را موقع بازپس چر

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

ا به شما نشان بدهند و خوشحالتان كنند.آن ر

ا حاال…ّام
نگاه كنيد، هر دو، غمگين در مقابل خانهى به هم ريخته ايستادهاند.

ها دوستى شما ادامه پيدا مىكند؟فكر مىكنيد با اين كار

≤Ær��� UL� X�Ëœ s! ‡‡

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

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

در صT بايستى.»
ليال مىخندد و مىگويد: «من دوست شما هستم.»

هها به او مىگويند: «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 …

ست     ١ ك پار. بوستان :  : 
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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 نمىتواند قدمى برا شتراز كاروان عقب مانده است؛ زير
اه ادامه مىدهد.د و پياده به را خود بر دوش مىگيرها ربار

د؛ق از سر و رويش مىريزت مىتابد؛ بسيار تشنه و خسته است؛ عرّآفتاب به شد
سختى نفس مىكشد ام د.ا پشت سر مىگذاراده بيابان را همچنان با ارّبه

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

ى مىبيند.در گوشهاى از آسمان، ابر
اى خشك و اين ابر …!»ا شكر مىكنم. در ميان اين صحرــ : «خدايا، تو ر

ان در آنى آب بارسد كه مقدارى مىرّا به سوى آنجا كج مىكند. به محلاه خود رر
الل و خنك!جمع شده است؛ آبى ز

ا ناگاه به يادّديك مىكند اما به لبهاى خشكيدهاش نزر مىكند؛ آب رُا پدستانش ر
كت مىكند.د و حرد، مىريزاه دارت در مشكى كه به همرّا با دقى مىافتد. آب رچيز
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اه مىرود؛ خسته و تشنهتر از قبل است.تهاست كه پياده رّمد
ازير مىشود؛ شوق از چشمانش سرِناگهان از دور چشمش به سپاه اسالم مىافتد. اشك

هايش ر د.مىدارا سريعتر برگام

ا مىبينند.ر ١ىَحبَسپاهيان از دور ش
سول خدا، كسى به سوى ما مىآيد.»ــ : «اى ر

ــ : «خدا كند ابوذر باشد!»
ديكتر مىشود؛ديك و نزشبح نز

ند: «او ابوذر است … ابوذر مىآيد… »يكى از سپاهيان فرياد مىز
ند.پيامبر لبخند مىز

 خدا به استقبالش مىآيد.ِپيامبر
د.ا از دوش او مىگيرها ربار

مين مىافتد.ت خستگى و تشنگى، بىحال بر زّابوذر از شد
ان، آب بياوريد؛ ابوذر خيلى تشنه است.»ادرــ : «بر

م نيست …لبهاى خشكيدهاش باز مىشود و با صدايى ضعيT مىگويد: «نه … الز
م.»اه دارآب همر

ح     ١  سايه. شبح :.   



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 مىرود.

 به ابوذر نگاه مىكنند.١دههتزُسپاهيان ب
معنا بر لبان پيامبر خدا نقش بسته است.لبخندى پر

د :  ١١ د : ب ده شگفتز. بهتزده :. بهتزده : ب

ى بود؟فتار ابوذر نشانهى چه چيزر 
م؟فتار اين دو دوست (پيامبر و ابوذر) مىگيرسى از رايت بگويم چه درى بر دوست دار 

هى موضوع دوستى، جملههايى كوتاه يا انشايى زيبا بنويسم يامن مىتوانم دربار 
اشى قشنگ بكشم يا…ّاين كه يك نق
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