ب�ه خ�ام خ�دا
خر� ب�ود.
�؛ ب� ی�ن ب چ��ّه ها دا�ئم ح خ
مدرسه آ�ن خ
ر� خا� اردو و مسا� ت
رو�ها خر�گ و ب�وی د ی��گری دا ش� ت
رد خ� خا�ه ها هم ،همه م ش� خ�ول آ�ماده �كردن �خود �برای س خ�ر ب�ود خ�د.
می �خواس ت��ی م ب�ه م ش�هد �برو ی�م.
�باالحخره ا خ� ت� خ�ار ب�ه سر ر� ی�د.
ب چ��ّه ها ،مر ب ّ�ی ها و �چدر و ماردها همه رد ا�یس ت�گاه راه آ�هن ب�مع شسد خ�د.
�
�.
هر كس چ�� ی خری می � گ خ� ت
ــ « :موا خ� ب
خود� �ب شا� سرما خ� خ�وری!»
�� ت
ــ  « :ب�ه �یاد ما �ب شا�! … ال ت�ماس دعا ! … »
و� �خ ش�ود!»
ــ « :س خ
وعا�تی �خرام ش
چ��
� ب�ه خ َ�ر ی�ح امام خ
ر�ا �كه ا خ� ت�اد …»
ــ  « :ش م ت
چ�
«ا� امام خ
ر�ا ب� خ�واه �كه ما هم ب� ت�وا خ��ی م ب�ه �چا ب�وس او
� :خ
مارد من هم �با ش�مان ش
اسك آ� لود � گ خ� ت
�برو ی�م».
ِ
سر موعد 1سوار ت��ار شسد ی�م.
� ت�ا وسا ی�لمان را ب�ا ب�ه ب�ا �كرد ی�م و رد ب�ای �خود مُس ت َ� تَ�ر شسد ی�م.
چ� خ�د د�ت ی� ت�ه �گ خد ش� ت
�چ
رد�مد و ل� خ�ه ب�ه ل� خ�ه حر� ك ت� شس را ت� خ�د ت�ر �كرد.
� آ
س خا� م ّد�تی ،ت��ار س ت
و� خ� خ�ان ب�ه حرل ك ت
� خ��یادی رد راه ب�ود ی�م ّاما بح خر خ�ما� خی ل تكو�اه � ،ب
خوا� ب�ه چ� ش�ما�خمان خ� ی�امد.
م ّد ت
�
گ خ� ت��ی م و خ� خ�د�ید ی�م و �ب خا�ی �كرد ی�م و ا خ� ت� خ�ار � شكس ی�د ی�م…
 .1موعد  :زمان تعیین شده
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ا خ� ت� خ�ار ر� ی�دن…
ر� ی�دن ب�ه آ� خ چ��ه آ� خر�وی د�ید�خ شس را دا شس ت��ی م.
خ� خرد ی��كی های ص ب�ح سر و�دا ی�ی ت�وی لكو چ�ه ی ما چ� ی�چ� ی�د.
من �كه ت� خا�ه �خوا ب�م �برده ب�ود ،خا� ب�ا چ�ر �یدم.
�
ماسا ل ك خ� خ�د.
� شس ی� شسه های ب� خ�ار �گر�خ�ته ی ت��ار ،ب��یرون را �ت ش
دو� ت�ا خم سعی می �كرد خ�د خا� �چ شس ت
ر� چ� ب�خ�ره ر�خ ت�م.
من هم ب�ه ط خ
هوا ه خ� خو� � ب
خو� رو ش�ن � شخسده ب�ود ّاما لگ خ� ب�د طال ی�ی حرم امام خ
ر�ا آ�سمان را خ�ورا� خی �كرده ب�ود.
خ�دای من… ا خ� ت� خ�ار ب�ه �چا�یان ر� ی�ده ب�ود!
خ� خرد�یك حرم ،مر ب ّ�ی ها �با ا ت��رامی خ�اص ب�ه امام خ
ر�ا سالم داد خ�د:
« َا� َّسالمُ َع َل ی� َك �یا َع� ّ ِی ب� ِ
ن مو َسی ا� ّر ِ خ�ا»
ه
وا� می �خر� ت�اد ی�م و خ��یر ل ب
� دعا می �كرد ی�م.
ما م آ�رام �ل ت
چ�ه ل� خ�ه ی �با شسلكوهی ب�ود! …

ت�ا�ب شس آ� خ� ت� ب
ا� ب�ه لگ خ� ب�د و گل د��ته های طال ی�ی ،خ� ی� ب�ا ی�ی خ�ا ّصی داده ب�ود.
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محمد دفترش را در دست گرفت؛ نگاهی به دوستانش كرد و گفت:
ّ
«بچه ها … راستش به نظر من … خیلی سخت است كه آدم لحظه هایی را دوست داشته باشد
ّ
و بداند دیگر تكرار نمی شوند!
یادتان هست؟ … خنده ها ،شوخی ها و بازی های توی قطار … لحظه ای كه رسیدیم … گنبد
پر نور حرم امام رضا … كبوترهایی كه با دست به هم نشانشان می دادیم … زیارت های
دسته جمعی … و دعاهایی كه توی حرم می خواندیم…
چه قدر خوش گذشت!…
آن روز ،صبح زود را یادتان می آید؟… آن وضوی دسته جمعی ،كنار سقّاخانه ،1سر حوض،
حن 2انقالب…
ص ِ
توی َ
صدای نقّاره ها 3هنوز توی گوشم هست… آن روز چه قدر هوا لطیف بود!… هیچ وقت آن
صبح زیبا را فراموش نمی كنم.
فكرش را بكنید… آن لحظه های قشنگ دیگر تكرار نمی شود!»

من می توانم خاطره ای از یك سفر زیارتی خود را بنویسم و برای دوستانم بخوانم.

السالم ـ بروم ،از او می خواهم …
هر وقت به زیارت امام رضا ـ علیه ّ

السالم ــ می رویم ،در واقع به زیارت او رفته ایم.
وقتی به دیدار انسان بزرگواری مثل حضرت امام رضا ــ علیه ّ
زیارت ،یعنی رفتن به دیدار انسانی بزرگوار؛ مثل یك امام.
هنگام زیارت ،نماز و دعا می خوانیم و خداوند را عبادت می كنیم.
خاصی دارد ،مثال ً هنگام زیارت باید پاكیزه و خوش بو باشیم ،با ادب و
زیارت هم مثل سایر اعمال دینی ،آداب
ّ
احترام قدم برداریم ،سكوت كنیم و … .
السالم ــ رفته باشی ،حتما ً آن سقّاخانه ی
 .1سقّاخانه  :جایی كه افراد تشنه آب می نوشند( .اگر به زیارت امام رضا ــ علیه ّ
زیبا را دیده ای!)
 .2صحن  :حیاط
 .3نقّاره (ناقور)  :بوق و شیپوری است كه به همراه طبل در زمان های خاصّی ،از جمله در هنگام طلوع و غروب خورشید،
السالم ــ به صدا در می آید.
در صحن امام رضا ــ علیه ّ
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روزی مأمون ،حاكم عبّاسی ،همراه اطرافیان و خدمت كارانش به قصد شكار از قصر خارج شد.
مردم از سر راه آن ها دور شدند تا مبادا مورد خشمشان قرار گیرند.
بچه ها هم با دیدن خلیفه و سوار كارانش ترسیدند و گریختند؛ جز یكی.
ّ
او ،همچنان در جای خود باقی ماند و حركتی نكرد.
تعجب كرد .سوار بر اسب به كودك نزدیك شد؛ در مقابلش ایستاد
مأمون از دیدن این منظره ّ
و از او پرسید« :چرا تو مانند دیگران از سر راه من دور نشدی و فرار نكردی؟»
كودك پاسخ داد« :راه تنگ نبود تا كنار بروم ،خطایی هم از من سر نزده بود كه فرار كنم.
فكر نمی كنم كه بتوانید بدون جرم كسی را مجازات كنید».
مأمون از پاسخ كودك بسیار شگفت زده شد و از او پرسید« :نام تو چیست؟»
«محمد».
كودك پاسخ داد:
ّ
مأمون پرسید« :پسر چه كسی هستی؟»
بن
پاسخ داد:
الرضا».
«علی ِ
َ
موسی ِ ّ
ِّ
مأمون سرش را تكان داد و گفت« :آری ،تنها اوست كه می تواند چنین فرزندی داشته باشد!»

السالم ــ با مأمون آن گونه رفتار كرد؟
… چرا امام
ّ
محمد تقی ــ علیه ّ
… چه كارهایی نشانه ی شجاعت است؟

محمدتقی باشد؛ پس باید …
من می خواهم سعی كنم رفتارم مثل امام
ّ

ِ
امامت
السالم ــ در مدینه به دنیا آمد .او در سنین كودكی به
حضرت امام
ّ
محمد تقی ،فرزند امام رضا ــ علیه ّ

مسلمانان رسید.

در همان زمان ،دانشمندان بزرگ نزد آن حضرت می آمدند و سؤال های دینی و علمی خود را می پرسیدند.
امام نیز به همه ی پرسش های آنان پاسخ می داد .مردم از آن همه دانش امام شگفت زده می شدند.
«امام جواد» می گفتند؛
محمدتقی را دوست داشتند و احكام دینی را از او فرا می گرفتند .آن ها به او
مردم امام
ِ
ّ

زیرا بسیار بخشنده و سخاوتمند بود.

حاكم ستمگر عبّاسی كه از بیداری و آگاهی مردم بیم داشت ،امام جواد را به اجبار از مدینه به بغداد فرستاد
1

و پس از چند ماه ،وی را در سنّ بیست و پنج سالگی به شهادت رساند .پیكر پاك امام جواد را در ِ
كاظمین كنار آرامگاه
موسی كاظم ،به خاك سپردند.
پدر بزرگش ،حضرت امام
ٰ

كاظمین اكنون یكی از زیارتگاه های مسلمانان جهان است.
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 .1بیم  :ترس
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گاهی از مكّه خارج می شد و به «غار حرا» می رفت.
در آن مكان آرام و خلوت ،به تفكّر و عبادت می پرداخت.
شب ها ،كنار غار ،روی تخته سنگ بزرگی می ایستاد و م ّدت ها به آسمان پرستاره ی
مكّه چشم می دوخت.
او با نگاه كردن به عظمت و شكوه جهان آفرینش ،با خدای یكتا راز و نیاز می كرد.
السالم ــ می گوید:
حضرت علی ــ علیه ّ
«من او را می دیدم و جز من كسی او را نمی دید!»
سحرگاه زیبایی بود.
در آن غار مشغول عبادت بود كه …
ناگهان حضرت جبرئیل 1به حضورش آمد و با صدایی دل انگیز به او گفت:
محمد …
«ای
ّ
بخوان…
بخوان به نام پروردگارت كه آفرید …»
اولین آیه های قرآن بر او نازل شد.
و این گونه بود كه ّ
هنگامی كه پیام خدا را شنید ،دانست كه از این پس ،باید مردم را از گمراهی نجات
دهد و به خداپرستی دعوت كند .پس ،با دلی آگاه از كوه پایین آمد و به سوی خانه حركت كرد.
خدیجه ،همسر مهربانش ،با دیدن چهره ی پرفُروغ 2او دانست كه اتّفاق بزرگی افتاده
است.
 .1جبرئیل  :فرشته ای است كه پیام های خدا را برای پیامبران می آورد.
 .2پر فروغ  :روشن و پر نور
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ماجرا را برای خدیجه تعریف كرد و فرمود« :خداوند وظیفه ی بزرگی بر عهده ی من
گذاشته است».
خدیجه گفت« :من پیش از این هم می دانستم كه تو پیامبر خدا خواهی شد .انتظار
چنین روز باشكوهی را می كشیدم و اكنون به تو ایمان می آورم؛ »
و خدیجه مسلمان شد.
السالم ــ می فرماید:
حضرت علی ــ علیه ّ
پی او بودم؛ به او ایمان آوردم و از آن پس ،او را پیروی كردم؛ درست
«من همواره در ِ
مانند كودكی كه پا به پای مادرش راه می رود.
تا آن هنگام ،اسالم به هیچ خانه ای راه نیافته بود؛ جز خانه ای كه رسول خدا و حضرت
سومین آن ها بودم.
خدیجه در آن بودند و من
ِ
عطر پیامبری را احساس می كردم».
من روشنایی وحی را می دیدم و ِ

پیامبر گرامی ما روز بیست و هفتم ماه رجب به پیامبری برگزیده شد.
این روز را روز َمب َعث 1می گویند.

ما مسلمانان ،مبعث را جشن می گیریم و شادی می كنیم.

مبعث یكی از بزرگ ترین عیدهای اسالمی است.

چگونه می توانیم در كالس خود نیز با برگزاری یك جشن كوچك ،در روز مبعث
پیامبر اسالم ،در شادی سایر مسلمانان سهیم باشیم؟

من می توانم در جشن مبعث پیامبر اسالم برای دوستانم كارت تبریك بسازم
و به آن ها هدیه بدهم .من می توانم…
 .1مبعث  :برگزیده شدن
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مژده ِی خدا

وقتی از غار آمدی بیرون
ِ
قاصد مژده ی خدا بودی.
دست های تو،
بوی ُگل می داد
بهترین بنده ی خدا بودی.
آمدی
مثل نور،
مثل سحر،
گل خورشید
مثل
روییدن ِ
ِ
مثل یك چشمه ی زالل و روان،
كه از آن صد هزار ُگل رویید.
می رسید از فرازِ  1غار «حرا»
دسته دسته ،ستاره های قشنگ
مثل باران،
2
شهاب
جاری بود
ابر پاره های 3قشنگ
از ِ
دل ْ
ِ
خورشید فصل تابستان
مثل
ماه،

از نگاه تو نور می بارید

آن شب،
تمام دنیا را
غرق در نور و روشنی می دید.
محمد علی دهقانی
بر اساس دو شعر زیبا از علی اصغر نصرتی و
ّ

 .1از فرا ِز  :از باالی
 .2شهاب  :سنگ پر نور آسمانی است كه به سرعت از نقطه ای به نقطه ی دیگر می رود.
ابر پاره  :تكّه های ابر ،پاره های ابر
ْ .3
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 1ــ خانه ی شنی
ــ  :مگر شما با هم دوست نیستید؟!
پس چرا موقع بازی در ساحل ،آن خانه ی ماسه ای را خراب كردید؟
خانه را مجید و رضا درست كرده بودند.
آن دو ،تمام صبح را با شادی و با د ّقت مشغول ساختن خانه بودند و می خواستند
آن را به شما نشان بدهند و خوش حالتان كنند.
اما حاال…
ّ

نگاه كنید ،هر دو ،غمگین در مقابل خانه ی به هم ریخته ایستاده اند.

فكر می كنید با این كارها دوستی شما ادامه پیدا می كند؟

 2ــ من دوست شما هستم.
ــ « :لیال … ،این زرنگی نیست … ،بیا اینجا مثل ما در صف بایست!»
رسره بازی كند.
س ُ
لیال مثل اینكه چیزی نشنیده ،می خواهد بدون نوبت ُ
الهام از پشت سر به او می گوید« :لیال ،باید اینجا پشت من ،در
صف بایستی».
لیال می خندد و می گوید« :من دوست شما هستم».
رسره
ّ
س ُ
بچه ها به او می گویند« :كسی كه بدون ایستادن در صف ُ
بازی كند ،با ما دوست نیست!»
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 3ــ باید به خانه بروم!
بچه ها در بوستان 1محل ّه با هم «گرگم به هوا» بازی می كنند.
ّ
نادر می بازد.
اما این را دوست ندارد.
او باید گرگ شود ّ
به همین دلیل می گوید« :من خسته ام … دیگر بازی نمی كنم … باید بروم خانه».
از دوستانش جدا می شود تا به خانه برود ولی راهش را كج می كند و سوار تاب می شود.
دوستانش فقط او را نگاه می كنند.

جای دوستی …
 4ــ به ِ
ــ « :احمد … دوچرخه ام پنچر شده … به من كمك می كنی؟ … سنگین است …
نمی توانم آن را به تنهایی ببرم».
ــ «نه من به تو كمك نمی كنم».
ــ « :چرا؟  ...مگر من با تو چه كرده ام؟»
ــ «یادت هست دفعه ی قبل كه به تو گفتم توپت را به من بده ،ندادی؟»

دوست داری برایت بگویم ؟
دوست داری بدانی نظر من درباره ی هر یك از این
بچه ها ،رفتارشان و دوستی شان با یكدیگر چیست؟
ّ
به نظر من …

من می توانم …

… من می توانم هر یك از این داستان ها را مطابق

میل خودم تغییر بدهم یا داستان های دیگری بنویسم.
 .1بوستان  :پارك
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از كاروان عقب مانده است؛ زیرا شترش دیگر نمی تواند قدمی بردارد.
بارها را خود بر دوش می گیرد و پیاده به راه ادامه می دهد.
آفتاب به ش ّدت می تابد؛ بسیار تشنه و خسته است؛ عرق از سر و رویش می ریزد؛
اما همچنان با اراده بیابان را پشت سر می گذارد.
به سختی نفس می كشد ّ
خود را از یاد برده است و هدفی جز رسیدن به رسول خدا و سپاه اسالم ندارد؛
سپاهی كه برای مقابله با دشمنان اسالم به سرزمینی دور می رود.
در گوشه ای از آسمان ،ابری می بیند.
ــ « :خدایا ،تو را شكر می كنم .در میان این صحرای خشك و این ابر …!»
راه خود را به سوی آنجا كج می كند .به محلّی می رسد كه مقداری آب باران در آن جمع
شده است؛ آبی زالل و خنك!
اما ناگاه به یاد
دستانش را ُپر می كند؛ آب را به لب های خشكیده اش نزدیك می كند ّ
چیزی می افتد .آب را با د ّقت در مشكی كه به همراه دارد ،می ریزد و حركت می كند.
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م ّدت هاست كه پیاده راه می رود؛ خسته و تشنه تر از قبل است.
ِ
اشك شوق از چشمانش سرازیر می شود؛
ناگهان از دور چشمش به سپاه اسالم می افتد.
گام هایش را سریع تر برمی دارد.
سپاهیان از دور شَ بَحی 1را می بینند.
ــ « :ای رسول خدا ،كسی به سوی ما می آید».
ــ « :خدا كند ابوذر باشد!»
شبح نزدیك و نزدیك تر می شود؛
یكی از سپاهیان فریاد می زند« :او ابوذر است … ابوذر می آید… »
پیامبر لبخند می زند.
پیامبر خدا به استقبالش می آید.
ِ
بارها را از دوش او می گیرد.
ابوذر از ش ّدت خستگی و تشنگی ،بی حال بر زمین می افتد.
ــ « :برادران ،آب بیاورید؛ ابوذر خیلی تشنه است».
لب های خشكیده اش باز می شود و با صدایی ضعیف می گوید« :نه … الزم نیست …
آب همراه دارم».

 .1شبح  :سایه
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ــ « :آب همراه داشتی و ننوشیدی؟»
ــ « :بله … در آن مشك … آب گوارایی است…»
ــ « :پس چرا از آن ننوشیدی؟»
ــ « :با خود گفتم شاید رسول خدا تشنه باشند … صبر كردم تا ابتدا ایشان از آن
بنوشند…»
و از حال می رود.
سپاهیان بُهت زده 1به ابوذر نگاه می كنند.
لبخندی پرمعنا بر لبان پیامبر خدا نقش بسته است.

رفتار ابوذر نشانه ی چه چیزی بود؟
دوست داری برایت بگویم چه درسی از رفتار این دو دوست (پیامبر و ابوذر) می گیرم؟

من می توانم درباره ی موضوع دوستی ،جمله هایی كوتاه یا متنی زیبا بنویسم یا اینكه
یك نقّاشی قشنگ بكشم یا…
 .1بهت زده  :شگفت زده
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