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8  مجلد
16 صفحة

قصة غيبة األنبياء
ألهّية.  التاريخ سّنة  لطالما كان موضوع غياب أولياء اهلل عن جموع البشر على مّر 
فكان اهلل يمتحن قومًا من الناس من خالل أن يغّيب عنهم نبّيهم المرسل اليهم، 
فِأما أن يكون ذلك ليمّحص اهلل قلوب المؤمنين و يختبرهم، او لحكمٍة ألهّية أخرى. 
ولذلك فأن قياس قصص غيبة بعض األنبياء مع غيبة صاحب العصر و الزمان )عج( 
من منطلق وجود مفهوم الغيبة في حياتهم، هي احدى الّطرق لتقريب المفهوم و 
من  المجموعة  هذه  في  المهدي)عج(.  اإلمام  غيبة  مضمون  على  األطفال  تعريف 
القصص نعرض على القارئ حكايا غيبة ثمانية من األنبياء المرسلين و الذين تخّللت 
حياتهم الّرسالّية فترة من الغيبة و هم كالّتالي: الّنبي أدريس )ع(، الّنبي نوح)ع(، 
الّنبي  صالح)ع(،  الّنبي  موسى)ع(،  الّنبي  )ع(،  يوسف  الّنبي  )ع(،  ابراهيم  الّنبي 

عيسى)ع(.  الّنبي  يونس)ع(، 
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��ای ��ردن ��ا����.  را ������. ��� ���دی  ��ادر���� د��� ��ر  از آن ��ز �� ��� ��، ��در و ��ا�� و 

����. ���ی ��د ������� ��ای �� ��ا آ�رد. از   ��� ������ �� �� از ��س ��د��ه ��أت ��ا���� �� �� 

��د �����م: «ا�� ��� ����؟ ��� از ��د��ه ��� �����؟»

���: «�� اد��� ����. �����ده ی ��ای ����... در�� ا��  ���� و  ��د د��� �� ��م 

���ی  ز���  آ������ه ی  ��رت  ��ا��  در  او  ��رت  و��  ا��؛  ���د   ���� ��د��ه  ��ر   ��
«.����

 �� داد  ��ل  ��ا   ������ ��دم.   ����� اد���  ��ای  را  ��ر�� ��ن  و  ��رم  ����ای 

����� �� ��، ��� ��د��ه ��ود. �� د�� �� ��ا�� و��� ��رگ ��م، ���  ��ای 

اد��� ���ع و ���س ���� و ���ا�� ��� را از آدم ��ی ���� ����م.

������ را ����� آ�رده ا��. ����ی ����وش از ���� اش  ������ ی ���� ���ی ����. ����(ع) ������ ا�� و  د��� از 

�� او د�و� ����. ��� د�ر ����(ع) ��� ��ه ا�� و از او �� ��ا��� در��ره ��ای  �����ن و ���� ��ف ����.����ن ��� آ��. ��دم ��� �����ه ا�� 



معرفة هللا عند األطفال
أمر  األلهّية هو  الّصفات  و  العلم  الحكمة،  الّتوحيد،  األطفال على مفاهيم  تعليم  إن 
صعب و دقيق. مما يستوجب توضيح و تسهيل و تلقين هذه المفاهيم الّصعبة و 
الّثقيلة بطريقة سهلة و ممتعة. ولذلك نستطيع من خالل الّلغة الّسهلة و البسيطة 
بالّنعم  الّتفكير  باتجاه  الّطفل  قلب  و  بذهن  ندفع  أن  الهّين  باالستدالل  المرفقة 
الّتوحيد  مفاهيم  يدرك  و  نشيطا،  ذهنا  الّطفل  يمتلك  كي  به،  المحيطة  البسيطة 

فّعال و صحيح.  بشكل 

15 مجلد
12 صفحة
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���� ��� �ــــ�وس، ���ا��� 
���ـــ� ا��.

 �ــــ��ـــِ� �ــــ��ـــ�!

۹
���� از ��ز�� ���ا��� آ�ــــــــِ� 

����� ا��

 �� �
آ�ــــــــ

 ،��
� از ��ز

و ���ـــــ

�ــــــــــ�ی ����
 ��

۸

۹

ر ��ر�� ����ر ���� ���� ا�� و ����ر رام و آرام  ا�ِ� ��

 ا��� «��ش ر��ب » ا��!  ��� از ���� ��ل ا�� �� ��ر��ر��  

��ار «��ش ر��ب »�� ��د. ���� ��ا �� ��ار �� ��� و دو���� �� 
�� �� ��دش �� ����.

ا�� «��ش ر��ب » و��� و ���� ��د؟! را��� 

�� ��ارش �� ���� �� را ��ت �� ��د �����! .....واااااای!

۸

� ی ُ��رگ ������ دارد و 
ّ
�� �� �����

�� �� �ِ� ��ی و ��� و ���. 

و��� ��� �� ������ن �� �ود، 

�� �� از �� ��ف ��ا�� ��� ا�� �� ��گ و ���ل �� ��� ���� ����.

ا�� �� �� �� ��� ��گ و ���ل و��� ��د��؟! را��� 

�� ��ز ��� �� از �������� را �� ��رد�� و ���ی از ��� ���� ��� ����!

���� �� َ�� َ�� �� ز�ــ�� 

����ــــ� �� ��ـ� ��ـ� �� ���� 

���ــ�� ��، �ــ���ی ��، �ـــ��� �� ����
 آواز �� ��ا���. 

َ�� َ�� �� �ـــ�ا��ی �����!

۹

��� �� �� �ــــ��ه زار ر�ـــ����.

َ�� َ�ِ� ��زک ���ـــ��� ��،  َ�� َ�� ��ز �ّ�ه �� 

�ــــــ�ای ����، ��� ��، ��ــ� �� 

َ�� َ�� �� �ـــ�ا��ی �����!

۸

��س ����� ��د��  ��ی 

��س ��. آ��ی د���ی وارد 

����� ز��ن از �� ���� ���� : 
 ! ����

آ�ــــ�ی د���ی �� �� ���ـــ�� 

��د: ��������! ������ن 

۹

���ز ز�� ��ر�ـ� را ��ده 

��ـ�ط  �ـ�ی  ��� �ـ�  ��د�ـ�. 

�ـ�م �� زد�ـ�. ��� �� از ��� ��ی 

����ـ�   ��ی  ����ـ�  ��ـ�ر  ���ـ��ن 
���ـ�� ��د�ـ�.

�ـ� ����ـ�ن ر��ـ� و ���ـــ�� زدم: ��� �ـ� 
�ـ�م! 

��د�ـ�: �ـ�م!  ��� �ـ� �ـ�  ���ــ�� ����ـ� 

�ـ� �ـ��ی ���ـ�ن!

�ـ���ه ���ا�ـ� آ�ـ� ام را �� ���ـ� ��� �ـ� 

�ـ� �ـ� �� ����ـ�: ���ـ�ن!

۸

ا�� �� ��ـــــ�� ا�� و �� از در�� ��ی �ـــــ�رگ و ���ــــــ�. 

و ��ی ���� �� ����ه �� ����� ا��: 

����، ���ــــ�، ���وس، �ـــ��� �� ��، دار�ــــــ�ب، 
 .�����

�ــــ� �ــــ��ـــــــ�ه �ـــــــــ�ی ر�ــــــ�ـ�ر�ــــــــــ�ــــــ�! 

�� ����ه ی ���� ا����ی!

۹ � ��ز �ـــــ�را�ـــــ�!
ــــــ� ا�ــــ� و ا�ــــ��ز ، �ــــ

ُ
ا�ـــــ� �ــــ� �ــــــــ�ِغ �

در آ���ن ر���ــــــــ� ��ــــــ�ِن ��ـــ� ر�� ا�� 
و در ��غ �� �ــــ�ی ر�ـــ��ر�ــــ�: 

���، ���ـ��، ���ــــ�، ��س، �ـــ���، ��ـ��� 
و �ــــ�وا�� ��ی ر�ــــ��ر�ــــــ�!

ــــ�ـــــــــ�ی!
  �ــــــ� �ــــ�ــــ�ــــ�ه ی �ــــ�ـ�ــــــ� ا��

۸

۹

��ــــ��ن! ِ�� ِ�� ِ�� ... و �

�ـــــــ�ران �ـــ�و� �� ��� �� ��ر�ـــــــ�ن

۸

۹

 ���� �����ن �� �� �ــــ�رگ �� ���� و ��ل ��ی 

�ـــ�ی در �� آ�ر�� و ��� ��� ��در�ـــ�ن �� ����. 

�� اردک ���ــــــ��� ��ــــــ�� و ���ـــــــ� ا����! 

و آ��ده ی �ـــــ�واز و ��ــــ���ت �� �ـــ���.

۸



قصص ما قبل النوم
األسري  اإلرتباط  لتقوية  الّسبل  أهم  أحد  هي 
بين الّطفل و الوالدين، و عند تخصيص جزء 
من البرنامج الحياتي لألطفال لقراءة قصص ما 
قبل الّنوم نستطيع بذلك إعطاء الّطفل قسطًا 
مما  نومه  قبل  الّسكينة  و  الهدوء  من  وافرًا 
يسهم بطريقة مثلى في تقوية الّروابط األسرية. 
التربوّية  و  العقائدّية  المفاهيم  ننقل  بذلك  و 
البسيطة لألطفال عبر القصص القصيرة. كتاب 
القصص المنقولة، هو عبارة عن مجموعة من 
التربوّية  المواضيع  ذات  القصيرة  القصص 
يمّكن  قالب  في  ُوضعت  التي  و  السلوكّية  و 
الحدود.  أبعد  إلى  بخياله  اإلبحار  الطفل من 

مقطع من الكتاب

زهره و برويز كانوا يلعبون عندما فجأة سمعوا 
صوت "ويز ويز". 

فسأل برويز: "ما هذا الّصوت؟"
أّمهم عن  و سألوا  الّصوت،  زهره  و  برويز  تبع 

مصدره.  و  الّصوت  هذا  ماهية 
األم بدورها أقبلت نحو الّنافذة و نظرت عبرها. 
فرأت نحلة كانت قد ُحصرت بين زجاج الّنافذة. 
فقالت األم :"أنه صوت هذه الّنحلة المسكينة". 
الّنحلة،  ليقتل  البّخاخ  برويز  أحضر  عندها 
اضّلت  قد  المسكينة  هذه  "كّل،  األم:  فقالت 

تؤذها".  ال  طريقها، 
عندها فتحت األم الّنافذة، فطارت الّنحلة نحو 

برويز، زهره و األم، و قالت: "ويز ويز". 
ثم طارت إلى الخارج عبر الّنافذة. 

الّنحلة صوت  اطلقت  لما  "أماه  فسألت زهره: 
"ويز ويز" حولنا ثم طارت". 

على  تشكرنا  كانت  الّنحلة  "ألن  األم:  فقالت 
إطلق  و  بمساعدتها  قمنا  عندما  فعلناه  ما 

سراحها". 

ک. کوا ک  کوا صدا می آمد. صدای پا؟ نه ... صدا این جوری بود: 

کوچولو همه همه اش  احسان به طرف صدا رفت. صدا از توی رودخانه بود. یک اردک 

بال  بال  اردک  بیشتر شد.  را دید، صدایش  اردک وقتی  احسان  ک.  کوا ک  کوا می گفت: 

اردک  گفت: »بابایی، یک  بابایش  به  و  اردک  نمی رسید. دوید  به  گرسنه است.«می زد. دست احسان  توی آب  دارد سرو صدا می کند. شاید 

کوچولو  کرد؛ اما اردک  یک تکه نان برداشت و برای اردک برد. نان را به طرف اردک پرت 

کرده.  گیر  کوچولو توی آب  گرسنه نیست.  اردک  که  گفت: »این  کمک می خواهد.«نان را نخورد. بابا آمد و 
بابا رفت توی آب و اردک را نجات داد. پاهای اردک الی زباله هایی 
کرده بود. اردک در بغل بابا بود. باز هم  گیر  ک.«که توی آب بود،  کوا ک  کوا گفت :» 

کواککواک

که باز هم سرو صدا می کند.« گفت: »بابا این  احسان 

که من را از اینجا نجات دادی.« کوچولو می گوید احسان جان، ممنونم  گفت: »اردک  بابا 

کرد و سـرش را تـکان داد و  کـرد. اردک هـم بـه احسـان نگاه  ک.«احســــان دوبـــاره بـه اردک نـگاه  کوا ک  گفـت: »کـوا

آهو تشنه بود و می خواست برود لب چشمه آب بخورد؛ اّما از مار بزرگ می ترسید. مار بزرگ همیشه لب چشمه آهوی باهوشآهوی باهوش

آهو تشنه بود و می خواست برود لب چشمه آب بخورد؛ اّما از مار بزرگ می ترسید. مار بزرگ همیشه لب چشمه 

می نشست. هر حیوانی که می آمد آب بخورد، مار اذیتش می کرد. آهو نمی دانست چه کار کند. از این طرف تشنه 

می نشست. هر حیوانی که می آمد آب بخورد، مار اذیتش می کرد. آهو نمی دانست چه کار کند. از این طرف تشنه 

بود، از آن طرف می ترسید. نشست و با خودش فکر کرد که چه کار کند تا دیگر این مار از آن جا برود. به آسمان نگاه 

بود، از آن طرف می ترسید. نشست و با خودش فکر کرد که چه کار کند تا دیگر این مار از آن جا برود. به آسمان نگاه 
کرد و گفت: »خدایا! یک فکر خوب به من بده.«کرد و گفت: »خدایا! یک فکر خوب به من بده.«

فکر کرد و فکر کرد تا یاد یک قّصه افتاد. قّصه ی شیر و خرگوش که خرگوش کاری کرد تا شیر دیگر حیوانات را نخورد. 

فکر کرد و فکر کرد تا یاد یک قّصه افتاد. قّصه ی شیر و خرگوش که خرگوش کاری کرد تا شیر دیگر حیوانات را نخورد. 
آهو رفت لب چشمه. آهو رفت لب چشمه. 

مار بزرگ وقتی آهو را دید، سرش را بلند کرد و گفت: »وای! چه غذای خوش مزه ای! چه آهوی نازی!«

مار بزرگ وقتی آهو را دید، سرش را بلند کرد و گفت: »وای! چه غذای خوش مزه ای! چه آهوی نازی!«
آهو جلو نرفت. کمی دورتر ایستاد و گفت: »وای خدا! چه قدر این آقا مار شبیه خواهرش است.«

آهو جلو نرفت. کمی دورتر ایستاد و گفت: »وای خدا! چه قدر این آقا مار شبیه خواهرش است.«
مار گفت: »من، من که خواهر ندارم.«مار گفت: »من، من که خواهر ندارم.«

آهو گفت: »چرا. من خواهرت را دیدم. رنگ بدنش مثل رنگ بدن تو است. قیافه اش 

آهو گفت: »چرا. من خواهرت را دیدم. رنگ بدنش مثل رنگ بدن تو است. قیافه اش 
اگر باور نداری، بیا برویم خواهرت را نشانت بدهم. تازه، خواهرت  مثل قیافه تو است. 

اگر باور نداری، بیا برویم خواهرت را نشانت بدهم. تازه، خواهرت  خیلی گریه می کرد. توی یک سوراخ چاله بزرگ بود و می گفت برادرم را گم کردم.«مثل قیافه تو است. 

مار گفت: »راست می گویی؟ برویم ببینیم کجاست؟«خیلی گریه می کرد. توی یک سوراخ چاله بزرگ بود و می گفت برادرم را گم کردم.«
آهو، مار را برد لب یک چاه بلند. چاه آب داشت. آهو گفت: »توی چاه را مار گفت: »راست می گویی؟ برویم ببینیم کجاست؟«

نگاه کن. خواهرت آن جا گیر کرده و دارد گریه می کند.«آهو، مار را برد لب یک چاه بلند. چاه آب داشت. آهو گفت: »توی چاه را 
مار به چاه نگاه کرد. عکس خودش را توی آب چاه دید. بعد گفت: نگاه کن. خواهرت آن جا گیر کرده و دارد گریه می کند.«

مار به چاه نگاه کرد. عکس خودش را توی آب چاه دید. بعد گفت: 
آهو تا دید مار سرش را توی چاه برد، با پایش محکم به کمر مار زد، او را توی چاه »راست می گویی ها.«»راست می گویی ها.«

آهو تا دید مار سرش را توی چاه برد، با پایش محکم به کمر مار زد، او را توی چاه 
آهو خوش حال و خندان به طرف چشمه رفت و حسابی آب خورد. بعد داد زد: انداخت و در چاه را بست.انداخت و در چاه را بست.

»آهای حیوانات جنگل! بیایید آب بخورید. مار دیگر این جا نیست.«آهو خوش حال و خندان به طرف چشمه رفت و حسابی آب خورد. بعد داد زد: 
»آهای حیوانات جنگل! بیایید آب بخورید. مار دیگر این جا نیست.«

    آب شیرین وشتر
    آب شیرین وشتر

شکالتی  لب و لوچه اش  خوردنی!  شکالت  چه  وای!  وای  می خورد.  شکالت  داشت  گفت: »وای چه لیال  گفته؟«آبجی شلخته ای! پیراهنش را ببین. لک لکی شده. از این به بعد بهت می گویم لیال لک لکی!«شده بود. تازه لباس سفیدش هم پر از لک شده بود. آبجی الهه وقتی لیال را این طوری دید  گفت: »مامان! الهه به من حرف بد زد.« مامان پرسید: »مگه چی  گریه پیش مامان رفت و  گفت لک لک!«لیال با  گفت: »آبجی به من  گلم، قند عسلم! چرا لباست این طوری شده؟ لباست پر از لک شد!«لیال  گفت: »وای دختر  گفت: »ماماِن بد. تو هم به من می گویی لک لک.«مامان خندید و  لیال 
گفت: »اصاًل می دانی لک لک یعنی چه؟ لک لک یک پرنده ی قشنگ و سفید است. لک لک همیشه تمیز  مامان 

گفت: »پس لک لک بد نیست؟«و زیباست.« لیال 
کردی بد است. ببین چه قدر لک های شکالت روی لب و لباست  که تو  کاری  گفت: »نه لیال جان! ولی این  کنم.مامان  گلی ات را بیاور تا لباست را عوض  گل زیبا و مثل لک لک تمیز باشی.«است. تو باید مثل لک لک تمیز باشی. حاال برو لباس   صورتت را هم بشور تا مثل 

آبجی َلک َلکی

کاهو  کرگدن شکمو آن قدر  کاهو بود.  که پر از  کرگدن رفت به باغی 
که  کشاورز  کرد. همان جا افتاد و خوابش برد. آقای  که شکمش باد  خورد 
کرگدن خورده و خوابیده. یک طناب آورد  کاهو را  به باغ آمد، دید خیلی از 
کرگدن بست و سر دیگر طناب را به درختی بست. یک دفعه باد آمد.  و به دم 
کرگدن شده بود مثل بادکنک. کرد و به آسمان برد.  کرگدن را از جا بلند  باد، 

کمک! من  زد: »کمک!  توی آسمان دید. داد  را  بیدار شد. خودش  کرگدن 
می ترسم.«

گفت: »تو باید همین طوری بمانی تا بترکی.« کشاورز  کن! من نمی خواهم بترکم.«آقای  گفت: »کمکم  کرگدن 
کاهوهای مرا خوردی؟ ببین باغم را خراب  کشاورز داد زد: »چرا بی اجازه  آقای 

کردی.«
کرد. باغ خراب شده بود. به آقای  کشاورز نگاه  کرگدن از آن باال به زمین آقای 

کارها نکنم.« گفت: »مرا بیاور پایین، قول می دهم دیگر از این  کشاورز 
قول  یک  باید  اّما  می آورم،  پایین  را  »تو  گفت:  بود  مهربان  که  کشاورز  آقای 

بدهی!«
گفت: »چه قولی؟« »باید کرگدن  گفت:  کشاورز  آقای  بعدش بیایی و در شخم زدن زمین   کنی.  کمک  من  تا به  بدهی  نگهبانی  این جا  گفت: »باشد. قول می دهم.«می دهم به تو غذا بدهم.«کسی به باغ من نیاید. من هم قول هم  کرگدنکرگدن  کشاورز هم   را پایین آورد. آقای 

َدن َ
بادُکنک َکرگ
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ُدم پارویی
کوچولـو بـدو بـدو رفـت و سـوار قایـق شـد؛ اّمـا پـارو نبـود. از قایـق پیـاده شـد  پسـر 

گشـت. یک دفعـه یـک حیـوان عجیـب از آب بیـرون پریـد و بـه طـرف خشـکی رفـت.  و دنبـال پـارو 

کـه تـازه رسـیده بـود پرسـید: »چـی شـده پسـرم؟« کشـید و بـه پـدرش. پـدر  پسـرک جیـغ 

گفت: »اون اردک زشت، پاروی مان را بسته به ُدمش.« پسر 

که اردک نیست.« گفت: »این  کرد. خندید و  پدر به حیوان نگاه 

پسر پرسید: »پس اسمش چیسته؟ نکند سموره است؟«

گفـت: »نـه! ایـن یـک حیـوان عجیـب اسـت. مثـل اردک منقـار دارد و پوسـتش مثـل پوسـت سـمور  پـدر 

اسـت.« پالتی پـوس  اسـمش  اسـت. 

گفت: »ببین پدرجان! این پالتی، پارو را به دمش بسته و به ما نگاه می کند. چه حیوان پررویی!« پسر 

گفـت: »نـه پسـرم. ایـن دمـش اسـت. دمـش مثـل پاروسـت. حـاال بیـا  کشـید و  پـدر دسـتی بـه سـر پسـرش 

کجـا انداختـی؟« ببینـم پـارو را 

گشـتند؛ اّمـا پیـدا نکردنـد. یک دفعـه پالتی پـوس از آب بیـرون آمـد. پـارو را بـه منقـارش  آن هـا دنبـال پـارو 

گفـت: »بیا پـدر! پـارو را پالتی پوس پیدا  گرفتـه بـود. پسـر خوش حـال شـد و 
کرد.«

آن روز بهرام خوش حال بود؛ چون بعد از یک سال به رفتند روستا می رفتند. بهرام وقتی به خانه ی 

کو؟ دلم برایش تنگ شده.«!« گفت: »سالم! ببعِی من  بابابزرگ رسید، دوید طرف بابابزرگ و 

که ببعی من نیست. من ببعی ام را  گفت: »وای، این  بابابزرگ او را برد پیش بزغاله اش. ولی بهرام وقتی بزغاله را دید 

که  گلم، این ببعی تو است. همین  گفت: »نوه ی  کرد و رفت پیش بابا و مامانش. بابابزرگ آمد و  گریه  می خواهم.« بعد 

پیشانی اش سفید بود. 

مگر یادت نمی آید. پارسال همین ببعی را به تو دادم؟«

گرگ خورده.«  ببعی مرا 
ً
گفت: »نه! حتما بهرام 

گفت: »برویم ببینیم ببعی ات همان است یا نه.« بابا 

گفت: »این همان ببعی تو است.« آن ها پیش ببعی رفتند. بابا وقتی بزغاله را دید 

کوچولوتر بود. این  از من  گفت: »نه، ببعی من قشنگ بود.  بهرام 

فرق می کند.«

و  می شوند  بزرگ  زود  »بزغاله ها  گفت:  و  خندید  بابا 

اآلن  نشدی؟  بزرگ  تو  مگر  می شود.  عوض  قیافه ی  شان 

که پارسال بلد نبودی.« کارها بلدی  خیلی 

بابابزرگ گفت: »آره دیگر، پارسال شیر مامان بزی را می خورد؛ 

اّما حاال علف می خورد. می بینی چه قدر بزرگ شده.«

کوچولو می ماند؛  کاش  گفت: »آره، ولی  بهرام 

چون خیلی بامّزه بود.«

بامّزه  هم  »اآلن  گفت:  بابابـزرگ 

است. ببین با تو دوست شده. تو 

را شناخته. حاال ببرش حیاط و 

کنید.« با هم بازی 

َهم بازِی ُبزها

َسنــِگ 
ُتخِم ُمرغی

گفت:  و  شد  پیاده  ماشین  از  بابا 

هم  مهشید  می کنیم.«  استراحت  »همین جا 

مامان!  قشنگی!  جای  چه  »وای  گفت:  و  شد  پیاده 

گل ها.« می خواهم بروم پیش 

سنگ  یک  به  چشمش  که  بچیند  را  گل ها  از  یکی  می خواست  مهشید 

نگه  دودستی  و  برداشت  آن را  بود.  بزرگ  و  قلقلی  سفید،  سنگ،  افتاد.  خوشگل 

پیدا  قشنگی  سنگ  چه  »ببینید  گفت:  و  آورد  مادرش  و  پدر  پیش  آن را  داشت. 
کردم.«

گفت: »وای مواظب باش نشکند! این تخم شترمرغ است.« بابا 

مهشید پرسید: »تخم شترمرغ؟«

که شترمرغ قیافه اش مثل شتر و مرغ است. پرواز نمی کند، اّما تخم  بابا توضیح داد 

گفت: »فهمیدم.  که نوشته بود مزرعه ی شترمرغ.  می گذارد. بابا یک تابلو را دید 

گذاشته.«  یک شترمرغ آمده این جا تخم 
ً
حتما

بابا و  پاهای درازی داشتند.  گردن و  رفتند. شترمرغ ها  به مزرعه ی شترمرغ  آن ها 

مهشید تخم شترمرغ را پیش صاحب شترمرغ ها بردند. صاحب شترمرغ از دیدن 

گفت: »ناهار مهمان من باشید.« تخم شترمرغ خوش حال شد و 

این هم املت  گفت:  »بفرمایید.  کرد و  برای آن ها املت درست  صاحب مزرعه 

شترمرغ. خیلی خوش مّزه است.«

َسنــِگ 
ُتخِم ُمرغی

دو  با  نمی توانست  کوچولو  ُدرنا 

پایش راه برود. دکتر به او عصا داده بود؛ اّما او هیچ جا 

گفتند: »ُدرنا،  برویم بیرون.« نمی رفت. آن روز بابا و مامان 

گفت: »نمی خواهم. شما بروید.« کوچولو  ُدرنا 

مثل  یکی  زیبا.  جای  یک  به  برویم  »می خواهیم  گفت:  بابا 

تو آن جا زندگی می کند.« سوار ماشین شدند و به یک جای 

که پر از آب بود.  خوش آب و هوا رفتند. جایی 

بعد  شود.  پیاده  ماشین  از  کرد  کمک  کوچولو  ُدرنا  به  بابا 

کنار آب. چند تا پرنده ی زیبا توی آب ایستاده بودند.  رفتند 

اسم شان  خوشگلی!  پرنده های  چه  »وای  گفت:  ُدرنا 
چیست؟«

گفت: »اسم این پرنده ها ُدرناست. ببین آن یکی را.« بابا 

گفت: »وای بابا، با یک پا ایستاده. مگر دو تا پا ندارد؟« ُدرنا 

می کنند  بلند  را  پای شان  یک  قشنگ  »ُدرناهای  گفت:  بابا 

که روی یک پایش  و با یک پا می ایستند. می دانی آن ُدرنا 

ایستاده چه می گوید؟«

گفت: »نه!« کوچولو  ُدرنا 

گه یک پایت  گفت: »می گوید ُدرنا خانم، غّصه نخور! ا بابا 

همه  است.  مهربان  دلت  عوض  در  کند،  حرکت  نمی تواند 

باشم  داشته  پا  یک  نیست  مهم  من  برای  دارند.  دوستت 

که با یک پا هم می شود زندگی  یا دو پا. مهم این است 
کرد.«

ُدخــــــَتری
 به ناِم ُدرنا

ک ُکن َعنَکبوت پا
کـرد  شـروع  سـعید  عصـر،  روز  آن 

کـرد و یک  کشـیدن. دفتـرش را بـاز  بـه نّقاشـی 

درخـت  شـاخه ی  روی  عنکبـوت  کشـید.  عنکبـوت 

بـود. بـا تارهایـش یـک خانـه ی عجیـب روی درخـت درسـت 

گفـت: »سـعید عزیـز! برایـم یک دوسـت  کـرد. عنکبـوت بـه سـعید 
بکـش.«

کشید.  سعید یک زنبور عسل برای عنکبوت 

کن.« گفت: »بیا تاب بازی  عنکبوت به زنبور عسل 

و  بـاال  خواسـت  رفـت.  عنکبـوت  تارهـای  از  یکـی  روی  عسـل  زنبـور 

بـود.  چسـبیده  تـار  بـه  پاهایـش  اّمـا  بپـرد؛  پاییـن 

گفت: »چرا نمی توانم بپرم؟« کرد و  زنبور عسل تعّجب 

گفـت:  عنکبـوت، عینکـش را از چشـم هایش برداشـت و 

مـن  دام  تارهـا  ایـن  بی عقلـی.  چه قـدر  »تـو 

بخـورم.« را  تـو  می خواهـم  هسـتند. 
عسـل  زنبـور  بـه  عنکبـوت 

نزدیـک شـد. زنبور عسـل خـودش را عقب 

»کمـک!  زد:  داد  نداشـت.  فایـده  اّمـا  می کشـید؛ 

بخـورد.« مـرا  می خواهـد  عنکبـوت  کنیـد!  عجلـه 

ک  ک کن، عنکبـوت را پا سـعید تـا عنکبـوت بـد را دیـد، بـا پا

کنـد. سـعید تارهـای  کـرد؛ اّمـا زنبـور عسـل نمی توانسـت پـرواز 

سـبزه،  عسـل،  زنبـور  بـرای  بعـد  کـرد.  ک  پـا هـم  را  عنکبـوت 

کـرد  کشـید. زنبـور عسـل پـرواز  گل هـای خوش عطـر  علـف و 

بـرای  عسـل  کاسـه  یـک  و  رفـت  چرخیـد.  گل هـا  دور  و 

سـعید آورد. سـعید هـم بـاالی دفتـرش عکـس یـک 

»وای  گفـت:  خـودش  بـا  و  کشـید  خورشـید 

چـه عالـی شـد!«

َپرویز  َو زنبور
زهره و پرویز بازی می کردند. یکدفعه صدای »ویز ویز« شنیدند.

 پرویز پرسید: »صدای چی بود؟«

کجا می آید. مامان آمد و به پنجره نگاه  که این ویز ویز از  گشتند. از مامان هم پرسیدند  پرویز و زهره دنبال صدا 

گفت: »این صدای زنبور بیچاره است.« کرده بود. مامان  گیر  کرد. یک زنبور پشت شیشه شیشه ی پنجره 

گم  کاری ندارد. راهش را  کوچولوی ریزه میزه  گفت: »نه، این  پرویز مگس کش را آورد تا زنبور را بُکشد؛ اّما مامان 

کرده. اذّیتش نکن.«

کرد و رفت بیرون. گشت، چند بار ویز ویز  کرد. زنبور با خوش حالی دور پرویز، زهره و مامان  مامان پنجره را باز 

 زهره پرسید: »مامان! چرا زنبور همه اش ویز ویز می کرد؟«

کرد؛ چون گفت: »او با ویزویزش از ما تشّکر  مامان 

 نجاتش دادیم.«

ِکالِس ِشـکار

ِشکـِل کوسـه

هر روز یک هشت پای بد به آن جا 
در گوشه ای از دریا، ماهی های زیادی زندگی می کردند. آن ها هم دیگر را دوست داشتند. اّما 

می آمد و آن ها را می خورد. یک روز همه ی ماهی ها فکر کردند که چطور می توانند از دست هشت پا راحت شوند. 

ماهی کوچولو گفت: »من می توانم هشت پا را بترسانم و کاری کنم که به این جا نیاید.! یعنی ما می توانیم این کار رو انجام بدیم«

کار را بکنیم؟« 
ماهی ها خندیدند گفتند: »تو ما چطوری می توانیم این 

اگر جرأت داری بیا من را بگیر!« ش را گفت. بعد خودش به طرف خانه ی هشت پا رفت. داد زد: »آهای هشت پا! 
ماهی کوچولو فکر

هشت پا از خواب بیدار شد و ماهی کوچولو را دید. او را دنبال کرد. ماهی کوچولو تند تند شنا کرد تا به طرف خانه  ی خودشان رفترسید. 

هشت پای گرسنه هم همین طور دنبال ماهی کوچولو می رفت.

 زندگی ماهی ها رسید. یک دفعه یک کوسه ی بزرگ و عجیب دید. خیلی ترسید و فرار کرد. ماهی کوچولو به طرف 
ّ

 هشت پا به محل

ت پا ترسید و رفت.«
ماهی ها رفت و با خنده گفت: »ماهی های همسایه! هش

از آن به بعد وقتی هشت پا به آن جا می آمد، ماهی ها جمع می شدند، شکل کوسه می شدند و هشت پا هم از ترس فرار می کرد.

ِکالِس ِشـکار
کوسه کوچولو رفت شکار. به ماهی کوچولو رسید، با خودش گفت: »این که مرا سیر نمی کند. باید یک چیز بزرگ شکار کنم.«

اگر دندانم به این ماهی بادکنکی بخورد، می ترکد.« رسید به یک ماهی بادکنکی. گفت: »نه! 

رفت و رفت تا رسید به یک چیز بزرگ که باالی سرش بود. آن چیز بزرگ همین طور داشت حرکت می کرد. خودش را رساند به آن؛ اّما 

هر کاری کرد نتوانست شکار کند.

کوسه به خانه ی  شان رفت. همه ی فامیل هایش را 

صدا کرد و گفت: »من یک شکار بزرگ پیدا کردم. 
برویم آن را شکار کنیم.«

همه ی کوسه ها دنبال کوسه کوچولو رفتند. کوسه کوچولو وقتی به آن شکار 

بزرگ رسید، گفت: »این جاست.«

همه ی کوسه ها به باالی سرشان نگاه کردند. دلقک کوسه خندید و گفت: 

»تو چه قدر نادانی! این که شکار نیست.«

کوسه کوچولو پرسید: »پس چی است؟«

بابا گفت: »پسرکم! این کشتی است. کشتی را نمی توان خورد.«

کوسه کوچولو گفت: »وای، یک شکار بزرگ پیدا کردم، 

ولی چه فایده. من به هیچ دردی نمی خورم.«

مادر گفت: »چرا پسرم. تو هنوز خیلی چیزها را باید 

یاد بگیری. از فردا می فرستمت کالس شکار تا با 

انواع شکارها آشنا شوی و یاد بگیری.«

کرد، خسته  کمی بازی  بابا برای خسرو یک توپ خوشگل خرید.خسرو با توپ توی باغ، 

کنم تا برود آسمان، تا پیش خورشید خانم.« گفت: »بابا، می خواهم توپ را پرت  گفت: »نه خسرو، خانه ی خورشید دور است.«شد و  بابایی 

افتاد  و  برگشت  انداخت، رفت توی آسمان. توپ قشنگ قل خورد  را  توپش  اّما خسرو  پایین توی باغچه.  

خسرو به دنبال توپ دوید تا خسته شد. یکدفعه پیش درخت، توپ قشنگش را دید. دنبال 

گفت: »بابا جونم، بابایی! توپم خودش  کرد و  که پا دارد!«توپش دوید؛ اّما توپش راه می رفت. داد و بیداد  داره خودش راه می رود. انگاری 
گفت: »خسرو جان، خیلی جلوتر نرو! خطر دارد عزیزم.«  گفت: »چرا؟ مگر چی شده؟« بابا خندید و  خسرو ترسید و 

گفت: »می دانی چی شده؟ توپ افتاده رو خارپشت.«  بابایی رفت پیش توپ خسرو و 
کرد. ولی توپ قشنگ سوراخ شد. بابا توپ خسرو را از خارپشت جدا 

گفت: »چه حیوان بدی! چه قدر هم میخ دارد.«  کوچولو خارپشت است.«خسرو به بابایی  گفت: »این  گفت: »ای خارپشت بد!«بابایی خندید و  خسرو چوبی را برداشت و 

گناه دارد. یکهویی خار خود را ک است اذیتش نکن.  گفت: »خطرنا گرفت  بابا جلوش را 

که توپ تو سوراخ شد. بیچاره ترسیده بود.«  کوچولو سوخت.پرت می کند پیش ما.  تقصیر خارپشت نبود  خسرو هم از خواب پرید.خارپشت یکهو خندیدخیلی بامزه بود. خسرو دلش به حال خارپشت 

خارُپشت توپی

ک. کوا ک  کوا صدا می آمد. صدای پا؟ نه ... صدا این جوری بود: 

کوچولو همه همه اش  احسان به طرف صدا رفت. صدا از توی رودخانه بود. یک اردک 

بال  بال  اردک  بیشتر شد.  را دید، صدایش  اردک وقتی  احسان  ک.  کوا ک  کوا می گفت: 

اردک  گفت: »بابایی، یک  بابایش  به  و  اردک  نمی رسید. دوید  به  گرسنه است.«می زد. دست احسان  توی آب  دارد سرو صدا می کند. شاید 

کوچولو  کرد؛ اما اردک  یک تکه نان برداشت و برای اردک برد. نان را به طرف اردک پرت 

کرده.  گیر  کوچولو توی آب  گرسنه نیست.  اردک  که  گفت: »این  کمک می خواهد.«نان را نخورد. بابا آمد و 
بابا رفت توی آب و اردک را نجات داد. پاهای اردک الی زباله هایی 
کرده بود. اردک در بغل بابا بود. باز هم  گیر  ک.«که توی آب بود،  کوا ک  کوا گفت :» 

کواککواک

که باز هم سرو صدا می کند.« گفت: »بابا این  احسان 

که من را از اینجا نجات دادی.« کوچولو می گوید احسان جان، ممنونم  گفت: »اردک  بابا 

کرد و سـرش را تـکان داد و  کـرد. اردک هـم بـه احسـان نگاه  ک.«احســــان دوبـــاره بـه اردک نـگاه  کوا ک  گفـت: »کـوا

آهوی باهوشآهوی باهوش
پسر شیرشاه بیمار بود. پزشک جنگل گفته بود او باید از آب چشمه ی شیرین بخورد؛ اّما از جنگل تا چشمه راه زیادی بود. 

پسر شیرشاه بیمار بود. پزشک جنگل گفته بود او باید از آب چشمه ی شیرین بخورد؛ اّما از جنگل تا چشمه راه زیادی بود. 

    آب شیرین وشتر
    آب شیرین وشتر

تازه، باید از بیابان هم می گذشتند. شیرشاه گفت: »چه کسی می تواند از چشمه ی شیرین آب بیاورد؟« 

تازه، باید از بیابان هم می گذشتند. شیرشاه گفت: »چه کسی می تواند از چشمه ی شیرین آب بیاورد؟« 

خرگوش، خارپشت، پلنگ شجاع و سگ شکاری گفتند: »ما می توانیم.«

خرگوش، خارپشت، پلنگ شجاع و سگ شکاری گفتند: »ما می توانیم.«

شتر پیر هم گفت: »شیر شاه جانشیر  جان، من هم می توانم آب بیاورم.«

شتر پیر هم گفت: »شیر شاه جانشیر  جان، من هم می توانم آب بیاورم.«
همه به شتر خندیدند. شیر گفت: »نه! تو نمی توانی.«

همه به شتر خندیدند. شیر گفت: »نه! تو نمی توانی.«
شتر گفت: »خواهش می کنم اجازه بده به شما کمک کنم.«

شتر گفت: »خواهش می کنم اجازه بده به شما کمک کنم.«
قرار شد هر کس زودتر آب را بیاورد پاداش بگیرد.

قرار شد هر کس زودتر آب را بیاورد پاداش بگیرد.

روز اّول، سگ شکاری برگشت و گفت: »ببخشید! تشنه ام شد. نتوانستم بروم.« بعد از سگ، بقّیه برگشتند؛ چون 

روز اّول، سگ شکاری برگشت و گفت: »ببخشید! تشنه ام شد. نتوانستم بروم.« بعد از سگ، بقّیه برگشتند؛ چون 

نمی توانستند از بیابان رد شوند؛ فقط شتر نیامد. همه گفتند شتر مرده. 

نمی توانستند از بیابان رد شوند؛ فقط شتر نیامد. همه گفتند شتر مرده. 
شیر شاه غّصه خورد. چند روز بعد شتر با آب چشمه ی 

شیرین آمد. شیر با خوش حالی پرسید: شیر شاه غّصه خورد. چند روز بعد شتر با آب چشمه ی 

»چطور موّفق شدی آب شیرین بیاوری؟«شیرین آمد. شیر با خوش حالی پرسید: 

شتر گفت: »ما شترها می توانیم تا »چطور موّفق شدی آب شیرین بیاوری؟«
هفت روز آب نخوریم و راه برویم.«شتر گفت: »ما شترها می توانیم تا 

شیر گفت: »خب، حاال چه پاداشی هفت روز آب نخوریم و راه برویم.«

شیر گفت: »خب، حاال چه پاداشی 
می خواهی؟«
می خواهی؟«

شتر گفت: »اّول باید آب زیاد بخورم؛ چون 

شتر گفت: »اّول باید آب زیاد بخورم؛ چون 
آب بدنم کم شده. از شما می خواهم به همه 

آب بدنم کم شده. از شما می خواهم به همه 
حیوانات بگویید هر کسی می تواند کارهایی 

حیوانات بگویید هر کسی می تواند کارهایی 
انجام دهد که دیگران نمی توانند انجام دهند.«

انجام دهد که دیگران نمی توانند انجام دهند.«

آهو تشنه بود و می خواست برود لب چشمه آب بخورد؛ اّما از مار بزرگ می ترسید. مار بزرگ همیشه لب چشمه آهوی باهوشآهوی باهوش

آهو تشنه بود و می خواست برود لب چشمه آب بخورد؛ اّما از مار بزرگ می ترسید. مار بزرگ همیشه لب چشمه 

می نشست. هر حیوانی که می آمد آب بخورد، مار اذیتش می کرد. آهو نمی دانست چه کار کند. از این طرف تشنه 

می نشست. هر حیوانی که می آمد آب بخورد، مار اذیتش می کرد. آهو نمی دانست چه کار کند. از این طرف تشنه 

بود، از آن طرف می ترسید. نشست و با خودش فکر کرد که چه کار کند تا دیگر این مار از آن جا برود. به آسمان نگاه 

بود، از آن طرف می ترسید. نشست و با خودش فکر کرد که چه کار کند تا دیگر این مار از آن جا برود. به آسمان نگاه 
کرد و گفت: »خدایا! یک فکر خوب به من بده.«کرد و گفت: »خدایا! یک فکر خوب به من بده.«

فکر کرد و فکر کرد تا یاد یک قّصه افتاد. قّصه ی شیر و خرگوش که خرگوش کاری کرد تا شیر دیگر حیوانات را نخورد. 

فکر کرد و فکر کرد تا یاد یک قّصه افتاد. قّصه ی شیر و خرگوش که خرگوش کاری کرد تا شیر دیگر حیوانات را نخورد. 
آهو رفت لب چشمه. آهو رفت لب چشمه. 

مار بزرگ وقتی آهو را دید، سرش را بلند کرد و گفت: »وای! چه غذای خوش مزه ای! چه آهوی نازی!«

مار بزرگ وقتی آهو را دید، سرش را بلند کرد و گفت: »وای! چه غذای خوش مزه ای! چه آهوی نازی!«
آهو جلو نرفت. کمی دورتر ایستاد و گفت: »وای خدا! چه قدر این آقا مار شبیه خواهرش است.«

آهو جلو نرفت. کمی دورتر ایستاد و گفت: »وای خدا! چه قدر این آقا مار شبیه خواهرش است.«
مار گفت: »من، من که خواهر ندارم.«مار گفت: »من، من که خواهر ندارم.«

آهو گفت: »چرا. من خواهرت را دیدم. رنگ بدنش مثل رنگ بدن تو است. قیافه اش 

آهو گفت: »چرا. من خواهرت را دیدم. رنگ بدنش مثل رنگ بدن تو است. قیافه اش 
اگر باور نداری، بیا برویم خواهرت را نشانت بدهم. تازه، خواهرت  مثل قیافه تو است. 

اگر باور نداری، بیا برویم خواهرت را نشانت بدهم. تازه، خواهرت  خیلی گریه می کرد. توی یک سوراخ چاله بزرگ بود و می گفت برادرم را گم کردم.«مثل قیافه تو است. 

مار گفت: »راست می گویی؟ برویم ببینیم کجاست؟«خیلی گریه می کرد. توی یک سوراخ چاله بزرگ بود و می گفت برادرم را گم کردم.«
آهو، مار را برد لب یک چاه بلند. چاه آب داشت. آهو گفت: »توی چاه را مار گفت: »راست می گویی؟ برویم ببینیم کجاست؟«

نگاه کن. خواهرت آن جا گیر کرده و دارد گریه می کند.«آهو، مار را برد لب یک چاه بلند. چاه آب داشت. آهو گفت: »توی چاه را 
مار به چاه نگاه کرد. عکس خودش را توی آب چاه دید. بعد گفت: نگاه کن. خواهرت آن جا گیر کرده و دارد گریه می کند.«

مار به چاه نگاه کرد. عکس خودش را توی آب چاه دید. بعد گفت: 
آهو تا دید مار سرش را توی چاه برد، با پایش محکم به کمر مار زد، او را توی چاه »راست می گویی ها.«»راست می گویی ها.«

آهو تا دید مار سرش را توی چاه برد، با پایش محکم به کمر مار زد، او را توی چاه 
آهو خوش حال و خندان به طرف چشمه رفت و حسابی آب خورد. بعد داد زد: انداخت و در چاه را بست.انداخت و در چاه را بست.

»آهای حیوانات جنگل! بیایید آب بخورید. مار دیگر این جا نیست.«آهو خوش حال و خندان به طرف چشمه رفت و حسابی آب خورد. بعد داد زد: 
»آهای حیوانات جنگل! بیایید آب بخورید. مار دیگر این جا نیست.«

    آب شیرین وشتر
    آب شیرین وشتر

کوچولـو آمـد  عارفـه تـوی حیـاط بـرای عروسـکش شـعر می خوانـد. یکدفعـه یـک عقـاب 
گفـت:  کـرد. بـا عجلـه پیـش مامـان رفـت و  گریـه  گرفـت و بـرد آسـمان. عارفـه  و عروسـک را بـا چنگالـش 

عروسـکم.« گفت: »عروسکت چی شد؟«»عروسـکم.  گفت: »یک پرنده ی بد عروسکم را برده.«مامان با تعّجب  عارفه 
گفـت: »عیـب نـدارد دختـرم. عوضـش یـک عروسـک دیگـر  کـرد. بعـد  مامـان بـه حیـاط رفـت و بـه آسـمان نـگاه 

نکـن!« گریـه  کرده.«یکدفعه دو عقاب آمدند و روی دیوار حیاط نشستند. می خـرم.  کوچولو، ببخشید! بّچه ام اشتباه  گفت: »دختر  عقاب بزرگ به عارفه 
کردند. عارفه و مامان تعّجب 

کرده عروسـکت غذاسـت. به همیـن خاطر آن  گفـت: »ایـن دختـرم چشـم هایش ضعیـف اسـت. فکر   عقـاب بـزرگ 
را برداشته.«

گفـت: »بیایید عقاب ها! اّما  گوشـت آورد و  گرسـنه بـود؟« بعد رفت و دو تّکه  گفـت: »وای بمیـرم! بّچـه ات  کارهای تان باشـید!«مامـان  گفت: »َچشم خانم مهربان! از این به بعد رعایت می کنم.«از ایـن بـه بعد مواظب  کوچولو  عقاب 
گفت: »بایدبروم برای دخترم عینک بگیرم تا از این به بعد چشم هایش خوب ببیند.« کردند ومادر عقاب  که خوردند، تشّکر   عقاب ها غذای شان را 

 رفتند.

َغذای َعروَســکی

شکالتی  لب و لوچه اش  خوردنی!  شکالت  چه  وای!  وای  می خورد.  شکالت  داشت  گفت: »وای چه لیال  گفته؟«آبجی شلخته ای! پیراهنش را ببین. لک لکی شده. از این به بعد بهت می گویم لیال لک لکی!«شده بود. تازه لباس سفیدش هم پر از لک شده بود. آبجی الهه وقتی لیال را این طوری دید  گفت: »مامان! الهه به من حرف بد زد.« مامان پرسید: »مگه چی  گریه پیش مامان رفت و  گفت لک لک!«لیال با  گفت: »آبجی به من  گلم، قند عسلم! چرا لباست این طوری شده؟ لباست پر از لک شد!«لیال  گفت: »وای دختر  گفت: »ماماِن بد. تو هم به من می گویی لک لک.«مامان خندید و  لیال 
گفت: »اصاًل می دانی لک لک یعنی چه؟ لک لک یک پرنده ی قشنگ و سفید است. لک لک همیشه تمیز  مامان 

گفت: »پس لک لک بد نیست؟«و زیباست.« لیال 
کردی بد است. ببین چه قدر لک های شکالت روی لب و لباست  که تو  کاری  گفت: »نه لیال جان! ولی این  کنم.مامان  گلی ات را بیاور تا لباست را عوض  گل زیبا و مثل لک لک تمیز باشی.«است. تو باید مثل لک لک تمیز باشی. حاال برو لباس   صورتت را هم بشور تا مثل 

آبجی َلک َلکی

نمی کرد.  پرواز  اصاًل  او  بود.  نشسته  دریا  کنار  تنبل  پلیکان 
بعضی وقت ها ماهی ها از دریا به ساحل پرت می شدند و او ماهی ها 

گفتند: »تو باید پرواز  را می خورد. یک روز چند تا پلیکان آمدند و به او 
گفت: »دلم نمی خواهد بّپرم. می خواهم همیشه همین جا  کنی.« اّما او 

بخوابم.« 
پلیکان ها با منقارشان پلیکان تنبل را گرفتند و پرواز کردند. رفتند باالی 

کّله ی یک  دریا و پلیکان تنبل را انداختند توی دریا. یک دفعه سر و 
که پرواز می کردند حواس شان  به پلیکان تنبل بود. کوسه پیدا شد. پلیکان ها همان طور 

کمک!« اّما  کوسه را دید ترسید. داد زد: »کمک!  پلیکان تنبل وقتی 
کرد و  کمک او نیامدند. پلیکان تنبل پرهایش را باز  پلیکان ها به برای 

تکان داد. کوسه داشت به او نزدیک می شد. پلیکان باز هم پرهایش 
باالی دریا  را  کنده شد و خودش  از دریا  را تکان داد. یک دفعه 

دید. دیگر دلش نمی خواست پایین بیفتد. هی پر زد و پر زد 
کوسه نجات پیدا  تا خودش را به ساحل رساند. او از دست 

کنی.«  گفتند: »دیدی می توانی پرواز  گفت: »آخه ...«کرده بود. پلیکان ها  پلیکان تنبل 
پرواز  و  باشی  تنبل  بخواهی  گر  ا ندارد.  »آخه  گفتند:  پلیکان ها 

نکنی، ما باز هم تو را می بریم و وسط دریا پرت می کنیم.«
گفت: »بیا این هم  جایزه ی پرواز تو.«بعد یکی از پلیکان ها یک ماهی بزرگ به او داد و 

پِلیکاِن َتنَبل
کاهو  کرگدن شکمو آن قدر  کاهو بود.  که پر از  کرگدن رفت به باغی 
که  کشاورز  کرد. همان جا افتاد و خوابش برد. آقای  که شکمش باد  خورد 
کرگدن خورده و خوابیده. یک طناب آورد  کاهو را  به باغ آمد، دید خیلی از 
کرگدن بست و سر دیگر طناب را به درختی بست. یک دفعه باد آمد.  و به دم 
کرگدن شده بود مثل بادکنک. کرد و به آسمان برد.  کرگدن را از جا بلند  باد، 

کمک! من  زد: »کمک!  توی آسمان دید. داد  را  بیدار شد. خودش  کرگدن 
می ترسم.«

گفت: »تو باید همین طوری بمانی تا بترکی.« کشاورز  کن! من نمی خواهم بترکم.«آقای  گفت: »کمکم  کرگدن 
کاهوهای مرا خوردی؟ ببین باغم را خراب  کشاورز داد زد: »چرا بی اجازه  آقای 

کردی.«
کرد. باغ خراب شده بود. به آقای  کشاورز نگاه  کرگدن از آن باال به زمین آقای 

کارها نکنم.« گفت: »مرا بیاور پایین، قول می دهم دیگر از این  کشاورز 
قول  یک  باید  اّما  می آورم،  پایین  را  »تو  گفت:  بود  مهربان  که  کشاورز  آقای 

بدهی!«
گفت: »چه قولی؟« »باید کرگدن  گفت:  کشاورز  آقای  بعدش بیایی و در شخم زدن زمین   کنی.  کمک  من  تا به  بدهی  نگهبانی  این جا  گفت: »باشد. قول می دهم.«می دهم به تو غذا بدهم.«کسی به باغ من نیاید. من هم قول هم  کرگدنکرگدن  کشاورز هم   را پایین آورد. آقای 

َدن َ
بادُکنک َکرگ



قصة االطفال عن واقعة غدير خم 
و عيد الغديرالمبارك

هذا الكتاب يهدف الى تقوية مشاعر الفرح و 
الّسرور و البهجة لدى األطفال في عيد الغدير 
من كل عام، فيكتسب الطفل معارف تاريخية 
و عقائدية اكثر سنة بعد سنة. إن الكتابين >> 
أجمل إحتفال<< و >>أجمل عيد<< ُطبعا في 
يقرأ  أن  القارئ  يستطيع  بحيث  واحٍد  مجلٍد 
المجلد،  طي  مجرد  خالل  من  معا  الكتابين 
قصة  يقرا  ان  القارئ  يتمكن  الطريقة  بهذه  و 
ونشاطات  جهة  من  لالطفال  الغدير  واقعة 
االطفال في يومنا هذا لإلحتفال بعيد الغدير، 
جمع  المجلد  منتصف  من  الّصفحتين  في  و 

الغدير.  لعيد  الجديد  و  القديم  اإلحياء  بين 

48 صفحة

بوی خوشِ ماه حجّ 
آرام آرام، آماده می شویم برای جشن های مثل نسیِم بهار همه جا را پر کرده است. بوی خوِش ماه حج، یعنی ماِه ذی الحّجه،

عید غدیر. 

۶

مادرم می گوید: »امسال ، در روز عید غدیر توی خانه جشن بگیریم. موافقید؟«
مریم می خندد : »توی خانه ی کوچِک ما ، مگر چند نفر جا می شوند؟!«

جشن در خانه 

پدرم می گوید: »یک جشن کوچِک خانوادگی می گیریم. 

وقتی عید غدیر، بزرگترین عید است چرا خودمان کاری نکنیم.«

یک جشن جالب بگیریم. مامان کیک درست کند. مریم، با کاغذ رنگی هیجان زده می شوم: »عالیه! بَه بَه آرزوی من برآورده شد. 
 خانه را قشنگ کند. من هم برایتان شعر می خوانم.«  

ـوید : »من هم می شوم عکاس مراسم!« بابا می گ

10

۶

 همه آماده شوید!
چه شور و حالی در مدینه بر پا شده است. 

                               حّج امسال آماده کرده است.  سفرحّج می بندند.  پیامبر خدا همه را برایبسیاری از مردم ، شادمان و ُپر هیجان، باربیا و ببین! 
                                 پیامبر، چند روز پیش به مردم مدینه گفت:

                                  » آن هایی که می توانند به حّج بیایند ، خود را آماده کنند.« 

                                   و نمایندگانی را به روستاها و بخش های دور و بر مدینه فرستاد و

                                     به آن ها گفت: »مردم را برای سفر حّج آماده کنید.«

                                         برای شهرهای دورتر هم نامه نوشت و به پیک های نامه َبر داد.

                                                                      در نامه اش نوشته بود: برای حّج آماده شوید و 

                                                                                                                       به سوی مّکه بیایید.

۱۶

همه بیایند   همه بمانند 
 پیامبر خدا می گوید: 

خـود را به ما برسـانند. «» آن هـا کـه جلـو رفته انـد برگردند و آن هـا که عقب هسـتند زودتر 

کـه عقـب برگردند.بـالل حبشـی بـه سـرعت به جلو مـی رود تـا بـه کاروان هـای جلویی اعـالم کند 
ذهن من و خیلی از مردم  ُپر از پرسش می شود : 

ف! در این جا؟ چرا؟ این جا که محل استراحت نیست!  ّ
توق

چرا اصرار دارد که همه یک جا جمع بشویم؟ پیامبر با ما چکار دارد؟  در گذشته کاروان های حاجیان در این جا توقف نمی کردند!

این جا اصرار فراوان که مردم بمانند. آن جا تأکید فراوان که مردم بیایند.  مدینه هم که بودیم پیامبر تالش بسیار کرد که خیلی ها به سفر حّج بیایند. 
چرا؟

بروشور كتب االطفال و املراهقين نشريات كتب جمكران 
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جشن و شبیه سازی  

» جشن بزرگ عید غدیر همراه با شبیه سازی ماجرای غدیر « 

زمان : روز عید غدیر ساعت پنج عصر

مکان : جنب بوستان کوثر

همه جای شهر این اطالعیه به چشم می خورد. 

مثل همه ، برای رسیدن آن روز ، روزشما ری می کنم.

خیلی دوست دارم چیزهایی را که در کتاب ها خوانده ام از نزدیک ببینم.

تصمیم می گیرم خبر برپایِی این مراسم بزرگ را به همه بدهم.

9
بهترین عید!

کتابی را که تازه خریده ام ، با شور و شوق ، ورق می زنم. 

م است. 
ُ
 نامش »زیباترین عید« است. درباره ی غدیر خ

در صفحه ی اوّل کتاب ، جمله ای زیبا از پیامبر خدا به چشم می خورد : 

 »روز غدیر، بهترین  عیِد  اّمت من است.« 

بهترین عید! چه جالب! این همه عید داریم : عید فطر ، عید قربان ، عید نوروز ، ....

 باید رازش را بدانم! 
ً
 چرا عید غدیر ، بهترین عید است؟ حتما

باید در جشن های غدیر امسال ، شرکت کنم و فردی پُرتالش باشم. 

شاید در همین جشن ها ، پاسِخ پرسشم  را پیدا کنم.

8

بوی عطر شلّه زرد 

ه زرد حیاط را پر کرده است.
ّ
بوی عطر شل

مادرم می گوید: »ماشاء  هلل! چه دیگ بزرگی! مگر چند نفر مهمان دارید؟! «

مادر بزرگ می گوید: »پنجاه و پنج نفر«

ه زرد این دیگ برای دویست نفر هم زیاد است!  
ّ - شل

ه و رهگذران هم تقسیم کنم.
ّ
-می خواهم بین همسایه ها و اهل محل

- چه با سلیقه اید!

ک از گوشه ی چشم مادر بزرگ سرازیر می شود و می گوید:
اش

ن )ع( در عید غدیر، غذا می پخت و بین مردم تقسیم می کرد. «
 » امام حسی

21

از خیابان ها و کوچه های چراغانی شده می گذریم و به خانه ی مادربزرگ می رسیم.با لبخند وا رد شوید
» یا امیرَ المُؤمنین« نوشته شده است و روی دیگری ، » زیباترین عید مسلمانان مبارک «  یک ریسه با چراغ های رنگارنگ در باالی دِر حیاط است و دو تا پارچه ی سبز دو طرِف در 

ی یکی 
رو

تصویر کودکی خندان هم روی در چسبانده شده که دارد این جمله را می گوید :

 » شاد باشید و با لبخند وارد شوید. «
او می گوید : » امام صادق)ع( می فرماید: » روز عید غدیر، روز شادی است. « لبخند می زنم و به مادر بزرگ می گویم چه ابتکار جالبی!

امام رضا)ع( هم می فرماید: » روز عید غدیر ، با لبخند به دیدار هم بروید.« «  

20

11

کنار کعبه ، باالی صفا

نماز جماعت به پایان می رسد و پیامبر با صدای بلند می گوید: 

»می خواهیم طواف کنیم. یعنی هفت بار دور خانه ی خدا بگردیم.

  از حجراالسود شروع می کنیم و هنگامی که دوباره به حجراالسود 

می رسیم می شود یک دور و همین طوری می گردیم تا بشود هفت دور.

ده ها هزار نفر با اشک شوق دور کعبه می گردیم. مثل پروانه هایی که دور

 گل می گردند! جمعیت موج می زند. کودکان، دست پدر و مادرشان را محکم گرفته اند 

و طواف می کنند. بعد از طواف، پیامبر با صدای بلند می گوید: 

»همگی دو رکعت نماز، پشت مقام ابراهیم بخوانیم.« بعد به سوی کوه صفا می رویم. 

وقتی نزدیک صفا می رسیم پیامبر می گوید: »هفت بار بین کوه صفا

حرکت  او  دنبال  به  ما  و  می افـتد  راه  به  خدا  پیامبر  می کنیم.«  حرکت  مروه  کوه  و   

می کنیم. سپس بقیّه ی اعمال مان را انجام می دهیم.

10

    چه خانه ای! چه شهری!

بیابان ها را یکی بعد از دیگری پشت سر

می گذاریم و شب به مکه می رسیم. 

چه شهر عجیبی! 

شهر ابراهیم و اسماعیل!  

شهر هاشم و عبدالمّطلب و عبدهلل  

شهر پیامبر و  علی و فاطمه )سالم هلل علیهم(

وقت نماز مغرب است. همه به سوی مسجد الحرام

می رویم و نماز مغرب را می خوانیم.

خانه ی کعبه مثل نگین انگشتر می درخشد و ما

دور تا دورش حلقه زده ایم.  

زمانی خانه ی کعبه پر از بت بوده است و  مردم

 در برابر بت ها به خاک می افتادند. 

ولی حاال ما در برابر خدا به سجده افتاده ایم. 
 

23

همه او را می شـناسیم

اشک شوق از چشمانمان می بارد. 

و زیباتر از همیشه غرق تماشای چهره ی تابناک علی)ع( می شویم.

همه او را می شناسیم و همیشه او را در کنار پیامبر خدا دیده ایم. 

علی)ع( ، همان کسی که از کودکی در خانه ی پیامبر بزرگ شد. 

علی)ع( ، همان که همراه پیامبر به غار حرا می رفت. 

علی)ع( ، اوّلین کسی که به پیامبر خدا ایمان آورد. 

علی)ع( ، اوّلین کسی که در کنار کعبه ، پشت سر پیامبر نماز خواند.

علی)ع( ، همان که در شب هجرت فداکاری کرد و در بستر پیامبر خوابید.

علی)ع( ، همان پرچمدار قهرمان سپاه پیامبر. 

علی)ع( ، همان که پیامبر او را برای برادری خویش انتخاب کرد.

علی)ع( ، همان که پیامبر به او فرمود: » تو برای من مانند هارون برای موسی هستی«

علی)ع( ، همان که دریای علم است و کوه ایمان. 

چه کسی جز او این همه ویژگی برجسته دارد؟

بعد از پیامبر چه کسی از او داناتر، شجاع تر، با  ایمان تر و

 مهربان تر است؟

22

دســت علی)ع(! 

                  در همین لحظه پیامبر خدا دست علی)ع( را می گیرد. 

        و تا آن جا که ممکن است باال می برد.

همه شگفت زده می شویم. تاکنون سابقه نداشته است که پیامبر این کار را انجام دهد. 

پیامبر در همان حال می فرماید: » ای مردم! برای سرپرستی شما چه کسی مناسب تر است؟ « 

همه یک صدا فریاد می زنیم: » خدا و پیامبرش بهتر می دانند.« 

پیامبر خدا دوباره همان پرسش را می پرسد و ما همان پاسخ را می دهیم. 

باز برای سومین بار می پرسد و ما برای سومین بار 

می گوییم: »خدا و پیامبرش بهتر می دانند.« 

آن گاه پیامبر خدا می گوید: 

» مَن کُنُت مَواله فَعَلیٌّ مَواله « 

یعنی » هر کسی من موال و رهبر

 او باشم علی)ع( موال و رهبر اوست «

و دو بار دیگر این جمله را تکرار

 می کند : 

» مَن کُنُت مَواله فَعَلیٌّ مَواله « 

» مَن کُنُت مَواله فَعَلیٌّ مَواله «

هزار و چهار صد و بیست و شش سال پیش ده ها هزار حاجی ، دسته دسته به سرزمین کاش در غدیر بودم!
غدیر رسیدند. 

پیامبر خدا که مثل خورشید در میانشان می    د رخشید  برایشان سخنرانی کرد و بعد امیر 

او هستم این علی موالی اوست. «مؤمنان را صدا زد و دست او را در دست گرفت و باال برد و فرمود: » هر که من موالی 
و این جمله ی بی نظیر در دفتر خاطرات زمین و آسمان ثبت شد.

آن سال چند کودک هم آن جا بودند. خوشا به حالشان! کاش من هم در آن جا بودم! 

کاش می توانستم همین الآن مثل کبوتر به سوی سرزمین غدیر پر بکشم و در 
میان آن سرزمیِن دلنشین چند لحظه بنشینم!

پرچم های سبز، سکه های نو ، اسکناس های تا نخورده ، ....
اّما پرنده ی دل من به دنبال کاروان دیگری است.کم کم کاروان های حاجیان هم  از سفر حّج  بر می گردند. 

پیامبر خدا ، امیر مؤمنان ، حضرت فاطمه ، ...کاروانی که مثل کهکشان ، سرشار از ستاره های تابناک بود :
 کاروانی که در یک روز بی نظیر به سرزمین » غدیر« ، رسید.

7

بوی خوشِ ماه حجّ 
آرام آرام، آماده می شویم برای جشن های مثل نسیِم بهار همه جا را پر کرده است. بوی خوِش ماه حج، یعنی ماِه ذی الحّجه،

عید غدیر. 

۶

11

جشن  در مجتمع مسکونی

ال ها برایتان می گویم.«   
ّ
حسن می گوید: »من قّصه ی غدیر را مثل نق

مجید می گوید: »مسابقه برگزار کنیم. مسابقه پانتومیم، طناب کشی ، ...« 

آقای سالمی که خانه اش در طبقه ی پنجم است، کنارمان می آید و می گوید: توی حیاط مجمتع مسکونی مان دور هم نشسته ایم.
»بچه ها! بیایید همکاری کنیم و با کمک هم همین جا جشن عید غدیر بگیریم.«  

ـی کـنیم: »چه پیشنهاد جالبی! « شاد و خندان از جا بلند می شوم: »شعرخوانی با من!« همگی با شادی به هم نگاه م

رضا می گوید: فیلمبرداری با من!

جواد می گوید: »یک نماهنگ قشنگ درباره ی غدیر بسازیم و پخش کنیم.«

مادرم می گوید: »امسال ، در روز عید غدیر توی خانه جشن بگیریم. موافقید؟«
مریم می خندد : »توی خانه ی کوچِک ما ، مگر چند نفر جا می شوند؟!«

جشن در خانه 

پدرم می گوید: »یک جشن کوچِک خانوادگی می گیریم. 

وقتی عید غدیر، بزرگترین عید است چرا خودمان کاری نکنیم.«

یک جشن جالب بگیریم. مامان کیک درست کند. مریم، با کاغذ رنگی هیجان زده می شوم: »عالیه! بَه بَه آرزوی من برآورده شد. 
 خانه را قشنگ کند. من هم برایتان شعر می خوانم.«  

ـوید : »من هم می شوم عکاس مراسم!« بابا می گ
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7

کودک، جوان، پیر
از وقتی که پیام پیامبر را شنیده ایم آرام و قرار نداریم.
مردم روستاها و مناطق دور و بِر مدینه، همه به مدینه آمده اند.
همگی برای رسیدن روز حرکت لحظه شماری می کنیم.
زیارت خانه ی خدا آن هم در کنار پیامبرخدا، چه سعادت بزرگی!

پیامبر خدا حرکت می کند و همه به دنبال او راه می افتیم.  سرانجام، فرمان حرکت اعالم می شود. 
کودکان هم، دست در دست پدر و مادر البالی جمعیت حرکت می کنند. 

 کودک، جوان، پیر، سوار، پیاده، ...چند هزار نفر هستیم. 

۶

 همه آماده شوید!
چه شور و حالی در مدینه بر پا شده است. 

                               حّج امسال آماده کرده است.  سفرحّج می بندند.  پیامبر خدا همه را برایبسیاری از مردم ، شادمان و ُپر هیجان، باربیا و ببین! 
                                 پیامبر، چند روز پیش به مردم مدینه گفت:

                                  » آن هایی که می توانند به حّج بیایند ، خود را آماده کنند.« 

                                   و نمایندگانی را به روستاها و بخش های دور و بر مدینه فرستاد و

                                     به آن ها گفت: »مردم را برای سفر حّج آماده کنید.«

                                         برای شهرهای دورتر هم نامه نوشت و به پیک های نامه َبر داد.

                                                                      در نامه اش نوشته بود: برای حّج آماده شوید و 

                                                                                                                       به سوی مّکه بیایید.
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خورشید با تمام قامت می تابد و آفتاب ، همه را بی تاب کرده است. این همه انسان زیر این آفتابِ سوزان! چرا؟

هر کسی برای فرار از گرما کاری می کند: 
زیرشان  دارند  هرچه  و  پارچه  بعضی ها  انداخته اند.  سر  روی  را  خود  عبای  گوشه ی  بعضی ها 

انداخته اند تا حرارت زمین داغ آزارشان ندهد. بعضی ها پارچه های نمناک روی سر انداخته اند. 
بعضی ها زیر سایه ی شترها ایستاده اند.

مردم از هم می پرسند: چرا پیامبر این همه انسان را زیر آفتاب سوزان نگه داشته است؟

پیامبِر ما که یک بار هنگام سخنرانی فردی را زیر آفتاب دید و سخنش را قطع کرد تا او

 زیر سایه برود. پیامبِر ما که  از پدر و مادرمان دلسوزتر و مهربان تر است. 
پس چرا ....؟ پیامبر ما که نمی خواهد کسی کوچکترین ناراحتی را ببیند.  

۱۶

همه بیایند   همه بمانند 
 پیامبر خدا می گوید: 

خـود را به ما برسـانند. «» آن هـا کـه جلـو رفته انـد برگردند و آن هـا که عقب هسـتند زودتر 

کـه عقـب برگردند.بـالل حبشـی بـه سـرعت به جلو مـی رود تـا بـه کاروان هـای جلویی اعـالم کند 
ذهن من و خیلی از مردم  ُپر از پرسش می شود : 

ف! در این جا؟ چرا؟ این جا که محل استراحت نیست!  ّ
توق

چرا اصرار دارد که همه یک جا جمع بشویم؟ پیامبر با ما چکار دارد؟  در گذشته کاروان های حاجیان در این جا توقف نمی کردند!

این جا اصرار فراوان که مردم بمانند. آن جا تأکید فراوان که مردم بیایند.  مدینه هم که بودیم پیامبر تالش بسیار کرد که خیلی ها به سفر حّج بیایند. 
چرا؟



حادثة المباهلة لألطفال
الحقيقة«  يقول  اّلذي  الّرجل  »دعوة  كتاب 
حادثة  عن  بيگى  حسن  إبراهيم  للكاتب 
المباهلة ُطبع و ُنشر. قصة المباهلة في الكتاب 
الّثالثة  المسيحيين  أحد  لسان  عن  مروية 
المباهلة.  يوم  )ص(  الّنبي  مع  كانوا  اّلذين 

مقطع من الكتاب

شدة  من  سينقطع  َنَفسي  بان  احسست 
الخوف. لقد أحسسنا بالكم الهائل من الخطر 

نجران.  مسيحيين  عن  و  عّنا  مال  الذي 
في ذلك اليوم نجونا من الخطر المحدق، لكن 
كان يجب ان نعرف تكليفنا من دين محمد. 
دينه.  و  بمحمد  أؤمن  أن  أردت  لي  بالنسبة 
قال:"  و  بذلك  يقبل  لم  األعظم  االسقف  لكن 
باّنك  قاطع  يقين  لدينا  تشكل  اّنه  رغم  على 
)اي محمد( رسول من اهلل، اال انه ليست لدينا 
الجاهزّية لقبول دينكم حتى نعود الى مدينتنا 

نجران و نتشاور في االمر". 
و عندها و منذ ذلك اليوم وّقعنا على معاهدة 
للحكومة  الجزية  ندفع  بان  اهلل  رسول  مع 
لكنني  مدينتنا.  الى  عدنا  بعدها  و  االسلمية 
كنت قد فقدت سكينتي و هدوئي مذ عدت 
قد اضعت شيئا في  كانني كنت  نجران،  الى 
المدينة المنورة، ذلك الشيئ الذي كلما فكرت 
فيه احسست بان قلبي اطبق على نفسه. لقد 
الّزمان  آخر  نبّي  رأيت  الّني  نفسي  الوُم  كنت 
و لم أؤمن به. هذه الحالة من عدم الّطمأنينة 
و اإلرتياح لم تدم أكثر من شهر، الّني و معي 
جمع من مسيحيي نجران ذهبنا الى المدينة 

آمّنا بدين محمد)ص(.  و أسلمنا و 

24 صفحة
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پیامبر خدا برای کشیش بزرگ ما که به او اسقف هم می گوییم، 
نامه ای نوشته بود:

»به نام خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب. این نامه ای است از محّمد 
ف نجران. خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب را حمد  ُ

ُسق
رسول خدا، به ا

و ستایش می کنم و شما را از پرستِش بندگان او به پرستش خدا 
دعوت می نمایم. از شما می خواهم از زیر فرمان بندگان خدا خارج و 

در والیت خداوند وارد شوید. در غیر این صورت چون شما تحت نفوذ 
دهید تا ما از جان و مال شما دفاع کنیم.«سرزمین حجاز و حکومت اسالمی هستید، به این حکومت مالیات 

گفته بودم: »بهتر است به مالقاتش برویم و با او مذاکره کنیم.«
اسقف اعظم گفت: »چه لزومی دارد به دیدن این مرد برویم؟ جواب 

نامه اش را می دهیم و خالص!« و من که درونم حِس شیرینی 
جوشیدن گرفته بود، گفته بودم: »شاید ادعای او راست باشد. او 

پیروان زیادی دارد. بر تمام سرزمین حجاز حکومت می کند. نه تنها 
همه می دانیم چه قلب های سختی دارند.«بر آب و خاک، بلکه بر قلب های مردمان بادیه نشین، که 

کشیش بزرگ گفته بود: »او ما را به پیروی از دین خود فرا خوانده. 
چگونه ما به دین ششصد سالۀ اجدادمان پشت کنیم و پیرو دین او 

بشویم؟«

11
گمراه شده بودند و بسیاری را گمراه کردند و خود از راه راست منحرف 
شدند، پیروی نکنید. از بنی اسرائیل آنان که کافر شدند به زبان داوود 

وعیسی بن مریم لعنت شدند، و این لعنت پاداش عصیان و تجاوزشان 
بود.

دشمن ترین مردم نسبت به کسانی که ایمان آورده اند یهودیان و 
مشرکان را می یابی، و مهربان ترین مردم نسبت به کسانی که ایمان 

آوردند کسانی هستند که می گویند ما مسیحی هستیم، زیرا بعضی از 
ایشان کشیشان و راهبان هستند و آن ها سروری نمی جویند. بگو ای 
اهل کتاب، بیایید از آن کلمه ای که مورد پذیرش ما و شماست پیروی 
کنیم؛ آنکه جز خدایی را نپرستیم و هیچ چیزی را شریک او نسازیم و 

بعضی از ما بعضی دیگر را به جای خدا به پرستش نگیرند، اگر آنان 
روی گردان شدند، بگو شاهد باشید که ما مسلمان هستیم.

مثال عیسی در نزد خدا چون مثال آدم است که او را از خاک آفرید و به 
آیات و اندرزهایی حکمت آمیز است.«او گفت موجود شو؛ پس موجود شد. این هایی که بر تو می خوانیم از 

انگار محّمد تیر خالص را زده بود. آنچه می گفت در رّد دین ما بود. 
چیزی گفته بود که ما پاسخی برای آن نداشتیم. من به اسقف اعظم 

نگاه کردم و او هم به من خیره شده بود، با ترس و اضطراب. لحظه ای 
به سکوت گذشت. در نهایت اسقف به حرف آمد و سکوت سنگین و 
تحقیرآمیز ما را شکست و پرسید: »یعنی آنچه خواندید کالم وحی 

بود؟«
ایمان بیاورید و از پرستش غیر خدا بپرهیزید.«محّمد سرش را به آرامی تکان داد و گفت: »بله. این کالم خدا بود. پس 

خودم را به اسقف نزدیک کردم و آرام گفتم: »به نظر شما حاال چه 
کنیم؟«

او به جای این که جواب مرا بدهد رو به پیامبر گفت: »به ما حق بدهید 

17

اطمینان دارد که باکی از عذاب این قدر به حقانیت خودش خانواده اش آمده است؟ یعنی بود، از خودم پرسیدم آیا او با و دو پسربچه. خیلی عجیب علی بود به همراه یک زِن جوان از همراهانش را شناختیم؛ او شد و مقابل ما ایستاد. یکی جمع کوچکی از همراهان جدا رفتیم. محّمد نیز به همراه من و اسقف چند قدم جلو 
آورده اید؟ می توانستید به خانواده ی خود را به همراه به محّمد گفت: »چرا شما کردند، اسقف اعظم خطاب وقتی به ما آن ها را معرفی الهی ندارد؟

شود که من براستی فرستاده من و دینم شک دارند ثابت مسلمانان که هنوز به حقانیت آورده ام تا بر شما و  برخی از عزیزترین کسانم را با خود ستودنی پاسخ داد: »من محّمد با اعتماد به نفسی تنهایی بیایید.«
خدایم.«

ابوحارث. من از عاقبت این کار گفتم: »چنین نکنید جناب اسقف به من نگاه کرد. آنچه را که باید از خدا بخواهید!«گوش رسید که گفت: »اول شما مشخص بود. صدای محّمد به اضطراب و نگرانی در چهره اش نگاهی به جناب اسقف انداختم. باختن برای ما بیشتر بود.قمار بزرگی می زدیم که احتمال باشد چه؟ ما داشتیم دست به ممکن بود بیفتد؟ اگر حق با او بر دلم می نشاند. چه اتفاقی را دگرگون می کرد، و ترس را این سخن محّمد داشت حالم 
 راستگوست.«گفته بود خانواده اش را با خود می گفتند که اگر محّمد دروغ مباهله مخالف بودیم، و بیشتر مشورت کرد. بیشتر ما با ادامه جمع خود رفتیم و اسقف با آن ها اسقف دستم را گرفت و به میان می ترسم.«

ً
شما مباهله نمی کنیم.«اسقف گفت: »ای محّمد. ما با ما به نزد محّمد برگشتیم. نمی آورد. او قطعا
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6

اولین بار بود که به محل 

پرستش مسلمانان وارد 

می شدیم. جایی کوچک، با 

کف پوش هایی از حصیر خرما 

و منبری چوبی در کنار یک 

محراب. همین! بدون هیچ 

تزئین و تجمالتی که ما در 

کلیسایمان داشتیم. شاید 

همین سادگی و راحتی 

بود که ما را 

خجالت زده 

کرده بود. و من 

فکر کردم چه خوب شد 

که با لباس های فاخر به این 

مالقات نیامده ایم. 

ما را به داخل مسجد بردند. 

گفتند؛ رسول خدا به زودی 

خواهند آمد. علی، 

ما را به طرف محراب 

برد و کنار منبر در 

باالی مجلس نشاند. 

زیاد طول نکشید که چند نفری 

وارد مسجد شدند. جلوی آن ها 

پیرمردی بود که لباس سفیدی 

5

جوان اسمش علی بود. 

پسرعمو و داماد محّمد؛ که 

مسلمان ها به نشانه ی احترام 

به جای »محّمد« به او رسول 

خدا می گویند. اسقف اعظم 

نگاهم کرد. سرم را به او نزدیک 

کردم و آهسته گفتم: اگر 

چنین است برگردیم و 

لباس های ساده تری 

بپوشیم!

کشیش بزرگ راضی 

به این کار نبود. 

اّما مجبور بودیم 

برگردیم و همان لباس های 

ساده ی سفرمان را به تن کنیم. 

ی همین 
ما فکر می کردیم حتّ

مقدار لباس های فاخر و طال و 

جواهر آویزان به آن، در مالقات 

با پادشاه مسلمانان کم و ناچیز 

است. اّما برای ما معلوم شد که 

این مرد با بقیه پادشاهان 

فرق دارد.

14

اسقف گفت: »از کجا معلوم است که این مرد همان فرستاده ی خدا 

باشد؟«

گفتم: »مگر آیاتی که خواند را نشنیدید؟ کالم او هیچ شباهتی به کالم 

یک انسان بیابان گرد عرب نداشت.«

اسقف سکوت کرد و سرش را به زیر انداخت. فکر می کردم قانع شده 

است، اّما پس از گذشت چند دقیقه سرش را بلند کرد و گفت: »من 

نمی پذیرم. اّما شما در پذیرش دعوت او مختارید.«

آن شب کسی مخالفتی با اسقف اعظم نکرد. هر چند من دلم 

13

که دست کشیدن از دین اجدادی و پذیرفتن دین جدید کار ساده ای 

نیست. ما فرصت می خواهیم تا در این باره بیشتر فکر کنیم.«

محّمد این فرصت را به ما داد و گفت تا هر وقت که دوست داریم در 

مدینه بمانیم.

آن شب بحث هایی بین ما در گرفت. اسقف حاضر به پذیرش دین 

محّمد نبود. گفت: »چگونه دست از دین اجدادی خود بکشیم و پیرو 

دینی تازه بشویم؟«

گفتم: »دین اجداد ما قبل از مسیح، همان دین یهودیان بود. پس 

آن ها چگونه به عیسی مسیح ایمان آوردند؟ از طرفی مگر در انجیل 

به آمدن پیامبر آخرالزمان بشارت داده نشده 

است؟«

4

قرارمان در مسجد بود. عبادتگاه 

او و پیروانش. جایی مثل 

کلیسای خودمان. جای تعجب 

داشت که چرا در مسجد؟ 

مگر آنجا پرستشگاه خدایش 

نبود؟ بعدها  فهمیدیم که 

پایگاه حکومتی او هم همان 

مسجد محقر و کوچک است؛ 

دیوارهایش از سنگ و گل 

ساخته شده بود و سرپناهش از 

چوب و برگ درختان نخل!

اسقف، لباس سیاهی پوشیده 

بود، با صلیبی طالیی آویخته بر 

گردن و کالهی جواهر نشان بر 

سر. ما هم به عنوان بزرگ نمایی 

و افتخار، هر زیورآالتی که 

داشتیم را به خود آویزان کرده 

بودیم، جوری که از کوچه های 

باریک مدینه که می گذشتیم، 

مردم با کنجکاوی به ما نگاه 

می کردند. 

مقابل مسجد که رسیدیم، 

گروهی به استقبال ما آمد. حاال 

دو گروه روبروی هم ایستاده 

بود. ما؛ که لباس های فاخری به 

تن داشتیم و آنها که لباس هایی 

ساده اّما تمیز داشتند. مردی 

جوان و خوش سیما، که صدای 

مالیم و آرام بخشی داشت، جلو 

آمد. اول خوش آمد گفت، و بعد 

از ما خواست پوشش ساده تری 

داشته باشیم، چون رسول خدا 

دوستدار مردمان ساده زیست 

است، و بر خالف سایر حاکمان 

از تجمالت خوششان نمی آید. 

گفت اگر می خواهید ایشان از 

شما استقبال کنند، این طالها 

و تجمالت را بگذارید کنار، و با 

ظاهری ساده به حضور ایشان 

برسید.

20

می شد. خودم را 

سرزنش می کردم که 

من پیامبر آخرالزمان را دیده بودم 

و به او ایمان نیاورده بودم. این نگرانی و فشارهای روحی یک ماهی 

بیشتر طول نکشید؛ من و جمعی دیگر از مسیحیان نجران راهی 

مدینه شدیم تا به دین پیامبر خاتم ایمان بیاوریم.

19

محّمد که انگار از تصمیمی که ما گرفته بودیم خوشحال شده بود، 

تبسمی کرد و گفت: »پس گوش کنید چه می گویم؛ عذاب الهی 

سایه ی خود را بر سر شما بزرگان نجران گسترده بود. اگر مباهله 

می کردید در آتشی می سوختید که دامنه ی آن سرزمین شما، نجران را 

نیز با خاکستر یکسان می کرد.«

من از ترس داشت نفسم بند می آمد. احساس می کردیم چه خطر 

بزرگی از بیخ گوش ما و مسیحیان نجران گذشته است.

آن روز ما از خطر جستیم. اّما باید تکلیف خود را با دین محّمد روشن 

می کردیم. من دلم می خواست به او و دینش ایمان می آوردیم. اّما 

اسقف اعظم نپذیرفت و گفت: »با این که اینک بر ما یقین حاصل شد 

 آمادگی پذیرش دین شما را 
ً که فرستاده ی خدا هستی، اّما ما فعال

نداریم تا به شهر خود برگردیم و مشورت کنیم.«

ما آن روز برای پرداخت مالیات به حکومت اسالمی با رسول 

خدا؛ پیمان نامه ای امضا کردیم و به نجران برگشتیم، اّما 

من پس از آن آرام و قرار نداشتم. انگار چیزی را در مدینه جا 

گذاشته بودم. چیزی که هر وقت به آن فکر می کردم قلبم فشرده 

2

و من گفته 
بودم: »ما به 

دینمان پشت 
نمی کنیم جناب 

نزدیک مالقات کنیم و بعد اسقف گفت که باید با او از به سوی او می رویم«.ادعای او و حس کنجکاوی خود اسقف! ما برای روشن شدن 

بیشتر فکر و مشورت 
کنیم و تصمیم 

بگیریم. و چنین 
شد که ما به شهر 

مدینه رفتیم؛ 
نفره از بزرگان و پیروان عیسی گروهی شصت 

مسیحعلیه السالم.

1

پیامبر خدا برای کشیش بزرگ ما که به او اسقف هم می گوییم، 
نامه ای نوشته بود:

»به نام خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب. این نامه ای است از محّمد 
ف نجران. خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب را حمد  ُ

ُسق
رسول خدا، به ا

و ستایش می کنم و شما را از پرستِش بندگان او به پرستش خدا 
دعوت می نمایم. از شما می خواهم از زیر فرمان بندگان خدا خارج و 

در والیت خداوند وارد شوید. در غیر این صورت چون شما تحت نفوذ 
دهید تا ما از جان و مال شما دفاع کنیم.«سرزمین حجاز و حکومت اسالمی هستید، به این حکومت مالیات 

گفته بودم: »بهتر است به مالقاتش برویم و با او مذاکره کنیم.«
اسقف اعظم گفت: »چه لزومی دارد به دیدن این مرد برویم؟ جواب 

نامه اش را می دهیم و خالص!« و من که درونم حِس شیرینی 
جوشیدن گرفته بود، گفته بودم: »شاید ادعای او راست باشد. او 

پیروان زیادی دارد. بر تمام سرزمین حجاز حکومت می کند. نه تنها 
همه می دانیم چه قلب های سختی دارند.«بر آب و خاک، بلکه بر قلب های مردمان بادیه نشین، که 

کشیش بزرگ گفته بود: »او ما را به پیروی از دین خود فرا خوانده. 
چگونه ما به دین ششصد سالۀ اجدادمان پشت کنیم و پیرو دین او 

بشویم؟«

11
گمراه شده بودند و بسیاری را گمراه کردند و خود از راه راست منحرف 
شدند، پیروی نکنید. از بنی اسرائیل آنان که کافر شدند به زبان داوود 

وعیسی بن مریم لعنت شدند، و این لعنت پاداش عصیان و تجاوزشان 
بود.

دشمن ترین مردم نسبت به کسانی که ایمان آورده اند یهودیان و 
مشرکان را می یابی، و مهربان ترین مردم نسبت به کسانی که ایمان 

آوردند کسانی هستند که می گویند ما مسیحی هستیم، زیرا بعضی از 
ایشان کشیشان و راهبان هستند و آن ها سروری نمی جویند. بگو ای 
اهل کتاب، بیایید از آن کلمه ای که مورد پذیرش ما و شماست پیروی 
کنیم؛ آنکه جز خدایی را نپرستیم و هیچ چیزی را شریک او نسازیم و 

بعضی از ما بعضی دیگر را به جای خدا به پرستش نگیرند، اگر آنان 
روی گردان شدند، بگو شاهد باشید که ما مسلمان هستیم.

مثال عیسی در نزد خدا چون مثال آدم است که او را از خاک آفرید و به 
آیات و اندرزهایی حکمت آمیز است.«او گفت موجود شو؛ پس موجود شد. این هایی که بر تو می خوانیم از 

انگار محّمد تیر خالص را زده بود. آنچه می گفت در رّد دین ما بود. 
چیزی گفته بود که ما پاسخی برای آن نداشتیم. من به اسقف اعظم 

نگاه کردم و او هم به من خیره شده بود، با ترس و اضطراب. لحظه ای 
به سکوت گذشت. در نهایت اسقف به حرف آمد و سکوت سنگین و 
تحقیرآمیز ما را شکست و پرسید: »یعنی آنچه خواندید کالم وحی 

بود؟«
ایمان بیاورید و از پرستش غیر خدا بپرهیزید.«محّمد سرش را به آرامی تکان داد و گفت: »بله. این کالم خدا بود. پس 

خودم را به اسقف نزدیک کردم و آرام گفتم: »به نظر شما حاال چه 
کنیم؟«

16او به جای این که جواب مرا بدهد رو به پیامبر گفت: »به ما حق بدهید 

وحدانیت دین شما بر ما مسلم شما داشتیم ما را قانع نکرد و به اوگفت: »گفتگویی که با محّمد رفتیم. اسقف اعظم رو فردا پیش از ظهر به دیدن کسی در میان نگذاشتم بیندیشم. این فکر خود را با دین اسالم بیشتر بشنوم و در مدینه بمانم و درباره ی می خواست مدت بیشتری 
پرسش گرانه ای به من انداخت. با این حرف، اسقف اعظم نگاِه دروغگو را مجازات کند«.اهل کتابیم. از خدا بخواهیم که است مباهله کنیم. چون هر دو هم مرسوم بود. او گفت: »بهتر او پیشنهادی داد که بین اعراب محّمد نخواهد داد. در نهایت کوتاه نخواهد آمد و تن به دین که اسقف لجاجت می کند و تا آن را به زبان آورم. پیدا بود شده بودم .اما تردید داشتم اثبات کند. من تا حدودی قانع کرد حقانیت دینش را بر ما محّمد دالیل دیگر آورد و سعی نشد.«

 راضی از مسجد عصر این کار را انجام دهیم. محّمد اعالم کرد و قرار شد فردا گفتم. او موافقت خودش را به مباهله. همین را به اسقف اعظم دین خود ایمان داریم چه باک از فکر کردم وقتی ما به حقانیت مباهله را می دانستم چیست. من چه می توانستم بگویم! 
ً
ما نیز در مقابل آن ها ایستاده و همراهانش در یک طرف و خارج از شهر رفتیم. رسول خدا مباهله به زمین مسطحی در فردا عصر همه برای مراسم هر بار پشیمان شدم.کشیشمان در میان بگذارم. اّما چند بار خواستم موضوع را با چه بالیی بر سر ما می آید؟ اّما اگر حق با محّمد باشد چه؟ که ناحق بود نفرین می کردیم، مراسم مباهله، هر کسی را خطرناکی کرده باشیم. باید در می کردیم ممکن است ما کار دلشوره هایم شروع شد. فکر بیرون آمدیم، اما از سِر شب تقریبا

بودیم.
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اطمینان دارد که باکی از عذاب این قدر به حقانیت خودش خانواده اش آمده است؟ یعنی بود، از خودم پرسیدم آیا او با و دو پسربچه. خیلی عجیب علی بود به همراه یک زِن جوان از همراهانش را شناختیم؛ او شد و مقابل ما ایستاد. یکی جمع کوچکی از همراهان جدا رفتیم. محّمد نیز به همراه من و اسقف چند قدم جلو 
آورده اید؟ می توانستید به خانواده ی خود را به همراه به محّمد گفت: »چرا شما کردند، اسقف اعظم خطاب وقتی به ما آن ها را معرفی الهی ندارد؟

شود که من براستی فرستاده من و دینم شک دارند ثابت مسلمانان که هنوز به حقانیت آورده ام تا بر شما و  برخی از عزیزترین کسانم را با خود ستودنی پاسخ داد: »من محّمد با اعتماد به نفسی تنهایی بیایید.«
خدایم.«

ابوحارث. من از عاقبت این کار گفتم: »چنین نکنید جناب اسقف به من نگاه کرد. آنچه را که باید از خدا بخواهید!«گوش رسید که گفت: »اول شما مشخص بود. صدای محّمد به اضطراب و نگرانی در چهره اش نگاهی به جناب اسقف انداختم. باختن برای ما بیشتر بود.قمار بزرگی می زدیم که احتمال باشد چه؟ ما داشتیم دست به ممکن بود بیفتد؟ اگر حق با او بر دلم می نشاند. چه اتفاقی را دگرگون می کرد، و ترس را این سخن محّمد داشت حالم 
 راستگوست.«گفته بود خانواده اش را با خود می گفتند که اگر محّمد دروغ مباهله مخالف بودیم، و بیشتر مشورت کرد. بیشتر ما با ادامه جمع خود رفتیم و اسقف با آن ها اسقف دستم را گرفت و به میان می ترسم.«

ً
شما مباهله نمی کنیم.«اسقف گفت: »ای محّمد. ما با ما به نزد محّمد برگشتیم. نمی آورد. او قطعا
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قصة لقاء الّسيد القائد مع عوائل 
شهداء البرنامج الّنووي

لقاء  الحداث  رواية  هو  لذيذة«  »قبلة  كتاب 
الّشهيد  إبنة  أرميتا  الّطفلة  مع  القائد  الّسيد 
رضايى  نجاد، على لسان الّطفلة أرميتا نفسها. 

للقاء  أبي في االطار« قصة  كتاب اخر »صورة 
رضا  »علي  الّشهيد  عائلة  مع  القائد  الّسيد 
بيد علي رضا.  التي كتبت  احمدي روشن« و 

و  عمــاد  شهــید  بچه های  می شد  کاش 
شهید  بابایی شــــان  که  آن هایی  همــه ی 
شده، بابایی، مثل رهــــبر داشـــــته باشند. 
من مطمئــــنم بابایی می تواند همـــه ی ما 
را دوســـت داشته باشد و موهای همه ی ما 
را نوازش کند؛ من، آرمیتا و همه ی بچه هایی 
که بابایی شان رفته یک مأموریت خیلی خیلی 
مهم. این جوری هم بچه های بی مو خوشحال 
توی  دارد  هم  بابا  حتی  ما.  هم  می شوند، 
خیالش  دیگر  می دانم  می خندد.  عکس  قاب 

راحت است.  به خاطر من 

گفت. چون تا  کی میاد؟«»بابایی رفته مأموریت«. این را مادربزرگ  که »بابایی  گفته اند.حاال هزار دفعه من پرسیده ام  هر دفعه هم مامان و مادربزرگ همین را 
گفت: »خدا  و  باشم  که من هم سن خودش  انگار  کرد.  بغلم  امروز یک جور دیگری  بابابزرگم 

بابایی را فرستاده یک مأموریت خیلی مهم«. حتمًا کار خیلی خیلی مهمی بوده که خدا بابایی 
کاری بلد است. کرده. چون بابایی خیلی باهوش است و همه چیز را می داند و همه  را انتخاب 

که برمی گردد آن قدر با هم  کم خانه می ماند. اما هر وقت  بابایی خیلی مأموریت می رود و خیلی 
گریه می کنم، بابایی  که چند روز نبودنش را فراموش می کنم. وقتی هم برای رفتنش  بازی می کنیم 

که توی بیمارستان هستند و به دستشان ُسرم وصل  کله های بی مو نشانم می دهد  با  کلی بچه  عکس 

کار این بچه ها مریض می مونن و باید همیشه آمپول بزنن«. گر من نرم سر  شده. بابایی می گوید: »ا

که خانه ی   امروز قرار است مهمان بیاید. نه خاله و عمو و دایی و عمه. همه ی  فامیل ها چند روز است 

من دلم می خواهد توی اتاقم باشم.ما هستند. بچه ها همه ی  اسباب بازی هایشان را به من می دهند و هر چیزی بگویم زود قبول می کنند. اما 

اصاًل  روزه  چند  این  که  مامان  ندیدمش.  حاال  تا  اما  می شناسم  را  بیاید  است  قرار  که  مهمانی 

کنار عکس  که  را نشانم می دهد. عکسی  بابابزرگ عکسش  نمی خندید حاال خوشحال است. 

که  کنار عکس باباست.بابا روی دیوار است. می گوید: »قراره رهبر مهمون ما باشه«. من خوشحال می شوم؛ چون از وقتی  یادم می آید عکس رهبر، 

که می رسند همه می روند جلوی در. به عکس روی دیوار نگاه می کنم. بابابزرگ راست  گفته خودش است. اما موها و ریشش سفیدتر شده.مهمان ها 
لبخند  رهبر  کنم.  تا سالم  مرا می برد جلو  همه سالم می کنند. مادربزرگ 

که عکسش سمت می زند؛ درست مثل توی عکس؛ مثل بابایی که دندان هایش  شهید دیگر عکس باباست و اسمش عماد است معلوم است. مثل همان شهیدی  و  است  لبنانی  می گفت  بابا  شده و خدا او را برده پیش خودش.و 

��ا��� ا�� ����، �� ����  �� ��� �� ����ن آ��ه ا�� و ا��� را  ا������ 
���� ��ن ���� ��ق دارد. آ��� ��د ���� ��د، و�� ا���� ��� ���� ���. 

از  ��دن �����ن �� ا���.  ���ی  ��د  ا���� ���  و  ���ی �� ��د��   �� �� آ��� ����� 
�� ���� دا����� را ���ی ��� �� و ����ن �� ���� زد��،  ���ی 

 .���� ��ا���  دو��  را   ������  ����  ���  �� ��ا   ��� ��  ��� ��دم   �� ��ز  ��� را اذ�� ���ده ��د.��   ��  ������

����� درد �� ���د.  از آن و�� ����� د���ان از �� ��ال �� ����. و��� در��ره آن ��ز ��ف �� ز��، 

�� ����ن  ����م  ���� و ��� دو�� دارم ����� ����. ا�ن �� �� �����  ��� ��ا�� ��ف 

��� آدم ��ی ���� �� ��� ��ه ا��. ���ً� دو��ره �� ��ا��� ������: «�� �� از  ���� ��� �� ز��. ا�ن 

���� از ��� ��� ����� ����� ��� ������؛ از در و د��ار ���� و ���  ا�ن ��ز ��ا��ن ���؟» و ��و� 

����م. او�� �� ��ا��� ��دم را  �� ��زه  ��اد ر��� ���� و ����� ����. �����ً� ا�� ��ی د����� 

�� ���ز ���� ��ب ��� ����� ����  �� ����؛ �� ��� و د��. ��ی د��غ ��  ����. ���� ���ی 

را ���� ��ی  ��دم، ��دم  �� ��دم ���  را ����. ���ش  �� ���� ���ارم و ��� �� د�� و ������ 
د����� �� ����.
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و  نداریم  برق  دیگه  اون وقت  »تازه  می گوید:  هم  بعد 

تلویزیون کارتونای قشنگ پخش نمی کنه. از اون بدتر حتی دیگه 

که  کیای خوشـمزه هم نمی تونیم داشته باشیم«. به خاطر همین می گویم  خورا

کارتون؛ فقط دوست دارم او پیشم باشد. کی می خواهم نه  کاری بلد است. اما من نه خورا بابایی همه 
گر قبول می کنم برود به خاطر بچه هاست.  ا

یا مریض  بگیرد  گریه ام  به بابایی زنگ می زنم. هروقت  آن  با  که همیشه  اسرارآمیز دارم  تلفن  من یک 

باشم، سریع به بابایی زنگ می زنم و با هم حرف می زنیم. هر وقت هم خانه باشد و من مریض بشوم، 

کند. او هم از غصه مریض می شود و مامان مجبور می شود هر دو تایمان را پاشویه 

گر بابایی نباشد، کی به  بابا به خاطر خوشحال بودن بچه های مریض و آدم های فقیر شهید شده. ا

کار می کند که بچه های کوچولو زود خوب بشوند. جای او با آن همه دستگاه های گنده 

کتاب می خوانم  گر مدرسه بروم و یاد بگیرم بنویسم بابا، آن قدر مثل بابا  من هنوز مدرسه نرفته ام اما ا

کسی بلد نیست.  که هر  کارهایی  کنم.  کارهای سخت سخت بکنم و بچه های بی مو را خوشحال  تا بتوانم 

که بروم مدرسه یادم برود بابا  که یاد بگیرم بنویسم بابا. می ترسم تا وقتی  فقط سختی اش این است 

چه شکلی بوده. وقتی آدم نداند یک چیزی چه شکلی است، چطوری می تواند نوشتنش را یاد بگیرد. یک 

که بابایی شهید شده و رفته آن  که حاال  که باعث می شود غصه ام بگیرد این است  چیز دیگری هم 

باالباالها پیش خدا، من بدون بابایی چی کار کنم. با کی بروم پارک. با کی حرف بزنم. 

بابا که عکس رهبر را روی دیوار زده بود، حتمًا خیلی دوستش داشته. یعنی او می تواند به جای بابایی 

بغلم کند، یا هر وقت غصه ام گرفت به حرف هایم گوش کند. موهای او خیلی سفیدتر از بابایی است. 

تازه دستش هم کمی می لرزد. اما وقتی بغلم کرد چشم هایم را بستم و فکر کردم بابایی است. االن هم 

دوباره می روم و لپش را بوس می کنم. مامان می گوید: »علیرضا خیلی خجالتیه. این مدت اولین باریه 

که از اتاقش بیرون اومده و توی همچین جمع هایی بوده. با شما خیلی راحته«.

����� درد �� ���د.  از آن و�� ����� د���ان از �� ��ال �� ����. و��� در��ره آن ��ز ��ف �� ز��، 

�� ����ن  ����م  ���� و ��� دو�� دارم ����� ����. ا�ن �� �� �����  ��� ��ا�� ��ف 

��� آدم ��ی ���� �� ��� ��ه ا��. ���ً� دو��ره �� ��ا��� ������: «�� �� از  ���� ��� �� ز��. ا�ن 

���� از ��� ��� ����� ����� ��� ������؛ از در و د��ار ���� و ���  ا�ن ��ز ��ا��ن ���؟» و ��و� 

����م. او�� �� ��ا��� ��دم را  �� ��زه  ��اد ر��� ���� و ����� ����. �����ً� ا�� ��ی د����� 

�� ���ز ���� ��ب ��� ����� ����  �� ����؛ �� ��� و د��. ��ی د��غ ��  ����. ���� ���ی 

را ���� ��ی  ��دم، ��دم  �� ��دم ���  را ����. ���ش  �� ���� ���ارم و ��� �� د�� و ������ 

د����� �� ����.

آر����ی د����� را �� ����� �� د��. �� د�� ����� �� ���: «ا�� ��ی آ��، ��� �� ���.» 

�� ����: «��� ��� �� ���� �� ����� �� د���ش راه ��ه.» �� ��ا�� ����� ���� ��ل �� ��ا�� ����م 

����د. ������  ��� اش   ���� ��  ��  ،��� ���ا  را  و ������ اش  ���دد  را   ��  ��� ���ا��   ��

�� ���د و �� ����: «������ ���� ������، از ز���� ��م ��ی ��ه.»

��� �� ������ �� ����� د��� �� ���، از ��دم. ا�� ��ر ��ا�� ��ل �� ���  و ��� �� ������ 

���ن �� د�� و �� ����: «ا�� ��د��». ����م ا�� ������ �� ������ را دو�� دارد، ��ن 

د�� �� ��� �� ������ و �� ����: «�� ����ی ����ی». ����ن �� در ��اب �� ����: «����م 

.«���� ����ه  ����ی آر���� �و ���� دو�� دا��، �� ���� ���� آر���� ��� ذاره ������ 

گفت. چون تا  کی میاد؟«»بابایی رفته مأموریت«. این را مادربزرگ  که »بابایی  گفته اند.حاال هزار دفعه من پرسیده ام  هر دفعه هم مامان و مادربزرگ همین را 
گفت: »خدا  و  باشم  که من هم سن خودش  انگار  کرد.  بغلم  امروز یک جور دیگری  بابابزرگم 

بابایی را فرستاده یک مأموریت خیلی مهم«. حتمًا کار خیلی خیلی مهمی بوده که خدا بابایی 
کاری بلد است. کرده. چون بابایی خیلی باهوش است و همه چیز را می داند و همه  را انتخاب 

که برمی گردد آن قدر با هم  کم خانه می ماند. اما هر وقت  بابایی خیلی مأموریت می رود و خیلی 
گریه می کنم، بابایی  که چند روز نبودنش را فراموش می کنم. وقتی هم برای رفتنش  بازی می کنیم 

که توی بیمارستان هستند و به دستشان ُسرم وصل  کله های بی مو نشانم می دهد  با  کلی بچه  عکس 

کار این بچه ها مریض می مونن و باید همیشه آمپول بزنن«. گر من نرم سر  شده. بابایی می گوید: »ا

که خانه ی   امروز قرار است مهمان بیاید. نه خاله و عمو و دایی و عمه. همه ی  فامیل ها چند روز است 

من دلم می خواهد توی اتاقم باشم.ما هستند. بچه ها همه ی  اسباب بازی هایشان را به من می دهند و هر چیزی بگویم زود قبول می کنند. اما 

اصاًل  روزه  چند  این  که  مامان  ندیدمش.  حاال  تا  اما  می شناسم  را  بیاید  است  قرار  که  مهمانی 

کنار عکس  که  را نشانم می دهد. عکسی  بابابزرگ عکسش  نمی خندید حاال خوشحال است. 

که  کنار عکس باباست.بابا روی دیوار است. می گوید: »قراره رهبر مهمون ما باشه«. من خوشحال می شوم؛ چون از وقتی  یادم می آید عکس رهبر، 

که می رسند همه می روند جلوی در. به عکس روی دیوار نگاه می کنم. بابابزرگ راست  گفته خودش است. اما موها و ریشش سفیدتر شده.مهمان ها 
لبخند  رهبر  کنم.  تا سالم  مرا می برد جلو  همه سالم می کنند. مادربزرگ 

که عکسش سمت می زند؛ درست مثل توی عکس؛ مثل بابایی که دندان هایش  شهید دیگر عکس باباست و اسمش عماد است معلوم است. مثل همان شهیدی  و  است  لبنانی  می گفت  بابا  شده و خدا او را برده پیش خودش.و 

��ا��� ا�� ����، �� ����  �� ��� �� ����ن آ��ه ا�� و ا��� را  ا������ 
���� ��ن ���� ��ق دارد. آ��� ��د ���� ��د، و�� ا���� ��� ���� ���. 

از  ��دن �����ن �� ا���.  ���ی  ��د  ا���� ���  و  ���ی �� ��د��   �� �� آ��� ����� 
�� ���� دا����� را ���ی ��� �� و ����ن �� ���� زد��،  ���ی 

 .���� ��ا���  دو��  را   ������  ����  ���  �� ��ا   ��� ��  ��� ��دم   �� ��ز  ��� را اذ�� ���ده ��د.��   ��  ������

 ���� د�����  ��ی   ��  ��� دا��.  دو��   �����  ����  ����  .���� �����  ��  ��� ��ا��   ��

���� ��، ����ی ����ش را �� �� ���. ���� دا��ـــ�ش ������ را  آر��ـ�ـــ�ی د��ـ��� 
���� دو�ــ� دا��. ����� ��دش ������ را ���� �� زد و �� ����. د���ز ر��� ���ی آ��� �� ��دم 

���ا�� ������ را �����. ���� از ا�� �� ��� ��دم ������ را �����. د�� ��ای د�� ��ی ������ 
 ��� ��� ���. د��� ��� ��ا��   ���� �� ������ را �ـــ�ازش �� ��د. د�� ��ا�ـــ�  ��� ��ه 

.��� از ���� ������ را ���� 
�� ���� از آن ��� ����� و �����ل ��د؛ از ��ی  ����� ام را ������ �� ��� 

��ب ��� و ��� ����� ����. �� و�� ����� �� ���، ��ب ��� ���� 
��� ���ر ��� ��� ا�� ������� ����� ���� را  �� ���� و ����� �� ز��.را �� ���ه �� ���. 

����� درد �� ���د.  از آن و�� ����� د���ان از �� ��ال �� ����. و��� در��ره آن ��ز ��ف �� ز��، 

�� ����ن  ����م  ���� و ��� دو�� دارم ����� ����. ا�ن �� �� �����  ��� ��ا�� ��ف 

��� آدم ��ی ���� �� ��� ��ه ا��. ���ً� دو��ره �� ��ا��� ������: «�� �� از  ���� ��� �� ز��. ا�ن 

���� از ��� ��� ����� ����� ��� ������؛ از در و د��ار ���� و ���  ا�ن ��ز ��ا��ن ���؟» و ��و� 

����م. او�� �� ��ا��� ��دم را  �� ��زه  ��اد ر��� ���� و ����� ����. �����ً� ا�� ��ی د����� 

�� ���ز ���� ��ب ��� ����� ����  �� ����؛ �� ��� و د��. ��ی د��غ ��  ����. ���� ���ی 

را ���� ��ی  ��دم، ��دم  �� ��دم ���  را ����. ���ش  �� ���� ���ارم و ��� �� د�� و ������ 
د����� �� ����.



14 مجلد
42 صفحة

مژده گل: قصص من حياة المعصومين االربعة عشر
المراهقين  و  لالطفال  قصيرة  قصصا  تحتوي  گل«  »مژده  القصصية  المجموعة 
تتناول لقطات من حياة المعصومين االربعة عشر )عليهم السالم(. و قد كتبت هذه 
المجموعة بقلم كل من محمود بور وهاب و مجيد مال محمدى و آصبحت متوفرة 
في دور النشر. تؤمن هذه المجموعة القصصية لآلطفال و المراهقين معرفة جيدة به 
حياة المعصومين )عليهم السالم( بحيث آن كل مجلد في المجموعة يتناول حياة 

المعصومين.  آحد 
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14 مجلد
40 صفحة

تاريخ المعصومين االربعة عشر لالطفال
سرد  عبر  المعصومين  حياة  من  مقتطفات  تتناول  أيضا  القصصية  المجموعة  هذه 
حوادث تاريخّية جرت في أزمنتهم و هي مناسبة لآلطفال حيث تعّرفهم ببعض ما 

المعصومين من وقائع تاريخّية.  جرى في حياة 
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تعليم اإلتحاد و التعاون لألطفال
إن تعليم المفاهيم الدينّية و الحياتّية الّصعبة 
عبر  األحيان  بعض  في  يكون  قد  لألطفال 
تقديم محتوى هذه المفاهيم بصورة تمثيلّية 
األمر  هو  كما  مباشرة.  غير  و  كنائّية  مبّسطة، 
يدركها  ال  التي  االجتماعّية  للمفاهيم  بالّنسبة 
الّطفل بطبيعة الحال. و احدى هذه المفاهيم 
المفروضة شرعّيا و المهّمة اجتماعّيا هى مفهوم 
اتحاد و تكاتف المسلمين فيما بينهم لمواجهة 
الى  الكريم  القران  اشار  حيث  االسالم  اعداء 
في  المهّمة  االجتماعّية  و  الدينّية  الميزة  هذه 
َما  َلُهْم  وا  َوَأِعدُّ األنفال:"  سورة  من   60 األية 
ُتْرِهُبوَن  اْلَخْيِل  ِرَباِط  َوِمْن  ٍة  ُقوَّ ِمْن  اْسَتَطْعُتْم 
اَل  ُدوِنِهْم  ِمْن  َوآَخِريَن  ُكْم  َوَعُدوَّ اهلِل  َعُدوَّ  ِبِه 
َشْيٍء  ِمْن  ُتْنِفُقوا  َوَما   ۚ َيْعَلُمُهْم  اهلُل  َتْعَلُموَنُهُم 
ُتْظَلُموَن".  اَل  َوَأْنُتْم  ِإَلْيُكْم  ُيَوفَّ  اهلِل  َسِبيِل  ِفي 
فدعا المسلمين الى الّتوحد و تجهيز العّدة و 

الدين.  أعداء  لمقارعة  العتاد 

حياة  االسماك  تعيش  البحار  أعماق  ففي 
كريمة، لكن لديهم مجموعة من األعداء منهم 
حتى  و  دورّيا  بإذائهم  يقوم  الذي  االخطبوط 

إفتراسهم.  و  إصطيادهم  محاولة 
وصل األخطبوط الى مكان سكن االسماك، و 
فجأة رأى سمكة قرش كبيرة و عجيبة. فخاف 
الّصغيرة  الّسمكة  جدا و هرب. عندها ذهبت 
نحوى رفاقها من األسماك و بدت فرحة جّدا 
ثم قالت:" أيها الجيران. .. يا رفاق. .. لقد هرب 

األخطبوط". 
على  األخطبوط  يجرأ  لم  الحين  ذلك  منذ  و 
أذية األسماك، و تعّلم األسماك أن اإلتحاد و 

أفضل.  لحياة  يؤّسسون  الّتعاون 

24 صفحة
���� ���ع، �� ��ف ���� ی ��� �� ر��. داد زد:

 «آ�ــــــــــــــــــــــــــــــــ�ی �ـــــ�ــــــــــــــــــــ� �ـــ�! 

ا�� �ــــ�أت دا�ی ��� �ــ� را ���ـــــــــــــ�!» 

ماهی شجاع، به طرف خانه ی هشت پا رفت. داد زد:
 »آهــــــــــــــــــــــــــــــــای هـــــشــــــــــــــــــــت پـــا! 

اگر جــــرأت داری بیا مــن را بگیـــــــــــــر!« 

ت پا از خواب بیدار شد و ماهی کوچولو را دید.  با خودش 
هشـــــــ

ت این ماهی کوچولو شاید خوشمزه باشه. ماهی کوچولو 
گف

تند تند شنا کرد و به طرف خانه ی خودشـــــان رفت. 

ت پای گرســـــــــنه هم همین طور دنـــــبال 
هشــــــ

ماهــــــــی کــــــــوچــــولو مــی رفــت.
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اّ�� �� ��ز �� ��ـ� ��ی ����ـ� �� آ�� و ���� �� �و اذ�� 

رد.
ـــــ�

�ـــ
ــ� 

 را �ــ
 از آن ��

�� ��د و ����

اّما هر روز یک هشـت پای بدجنـس می آمد و ماهی ها رو اذیت 

خــــــــورد.
مــــی 

 را 
ی از آن ها

می کرد و خیل

ماهی کوچـــولو به طرف ماهـــی ها رفت و با خنده 

ت: »آهای همسایه ها!  آهای دوستان!

گف

هشت پا ترسید و رفت.«

در ���� ای از د���، ���� ��ی ���دی ز���� �� ��د��. آن �� �� را 
دو�� دا����. �� �� ���ی �� ��د��، ����� �� ��د��، ��� در آرا�� و

������� ز���� �� ��د��.

���� ���ع، �� ��ف ���� ی ��� �� ر��. داد زد:
 «آ�ــــــــــــــــــــــــــــــــ�ی �ـــــ�ــــــــــــــــــــ� �ـــ�! 

ا�� �ــــ�أت دا�ی ��� �ــ� را ���ـــــــــــــ�!» 

ماهی شجاع، به طرف خانه ی هشت پا رفت. داد زد:
 »آهــــــــــــــــــــــــــــــــای هـــــشــــــــــــــــــــت پـــا! 

اگر جــــرأت داری بیا مــن را بگیـــــــــــــر!« 

ت پا از خواب بیدار شد و ماهی کوچولو را دید.  با خودش 
هشـــــــ

ت این ماهی کوچولو شاید خوشمزه باشه. ماهی کوچولو 
گف

تند تند شنا کرد و به طرف خانه ی خودشـــــان رفت. 

ت پای گرســـــــــنه هم همین طور دنـــــبال 
هشــــــ

ماهــــــــی کــــــــوچــــولو مــی رفــت.



اإلصغاء الى توجيهات الكبار و 
إرشاداتهم

ال  الذين  الّتالميذ  من  مجموعة  قصة  تروي 
يؤذونها  و  بل  اهتماما،  معلمتهم  يعيرون 
بسبب تصرفاتهم الغير مسؤولة و المهينة. فيما 
بعد يواجه هؤالء الّتالميذ مشكلة فيقررون أن 
يلجؤا الى معلمتهم. هذا الكتاب يتناول مفهوم 
باالضافة  سّنا،  األكبر  توقير  و  احترام  ضرورة 
الى مفاهيم اخالقية كثيرة و لكن كان الّتركيز 
على مفهوم إحترام المعلم و القائد، و العالقة 

الّطرفين.  بين  المطلوبة  و  الوثيقة 

قال األوالد لقارسة أن المعّلمة غاضبة بسببها 
أذى  قد  الجميع  بان  اجابت  قارسة  لكن 

 . لمعّلمة ا
إضطراب  و  حزن  حالة  في  المعّلمة  كانت 
نفسّي ألكثر من يوم حتى حزن األطفال على 
معّلمتهم. و في الّطريق الى المنزل قال مرتدية 
الّنظارة لألخرى أن أختها تدرس اختصاص علم 
بأن  لها  قالت  قد  انها  و  الجامعة  في  الّنفس 
ضيق و عدم راحة المعلمة هي بسبب افعالنا 
نحن التلميذ. عندها جلس األطفال و تحاوروا 
على  بالّسبب  يلقي  راح  كل  و  الموضوع  في 
غيره الى أن قال األخير:" دعونا من الجدال كل 
مّنا يجب أن يعترف بتقصيره و يجب أن نفّكر 

في أمر حّل هذه المشكلة". 

24 صفحة

بچه هـا بـه سـرمایی گفتنـد کـه معلـم از دسـت تـو عصبانی اسـت چون تو 
خانـم معلـم را اذیـت کرده اید.ُدِم دم باریـک را کشـیده ای. سـرمایی هـم بـه آن هـا گفـت کـه همـه ی شـما 

افسـردگی معلـم چنـد روز بـود کـه ادامـه داشـت. حتـی یکـی دوبـار حالـش بـه 

هـم خـورد. همـه بچه هـا ناراحـت شـده بودنـد و البتـه مـوّدب و آرام. در راه خانـه، 

عینکـی بـه موش هـا گفـت کـه خواهـرش رشـته ی روانشناسـی می خوانـد و گفتـه 
اسـت کـه خانـم  معلـم از دسـت بچه هـا بیمـارِی افسـردگی گرفتـه اسـت. بچه هـا 

خیلـی ناراحـت شـدند. آن هـا بـا هـم بحثشـان شـد. هـر کـدام ناخوشـی معلم 
را بـه گـردن دوسـتش می انداخـت و می گفـت کـه تـو باعـث بیمـارِی معلم 

شـده ای. باالخـره کپـل گفـت: »ایـن کارهـا فایـده ای نـدارد. هـر کـدام 
از مـا در کالس، رفتارهـای غیرموشـانه ای داشـته ایم. بـه جـای 

جـر و بحـث بایـد فکـر چاره ای باشـیم.« قرار شـد عینکی راه 
بگوید.درمـان را از خواهـرش بپرسـد و فـردا بـه بچه هـا 

فردای آن روز بچه ها زودتر آمدند و مشغول تزیین کالس شدند. برف شادی 

و فشفشـه و کیـک  آورده بودنـد. هدیه هایشـان روی میـز معلـم چیـده شـده بود. 

کپل مشق های برادرش را با زحمت نوشته بود و گردوهای خودش و برادرش 

را بـا پنیـر تـازه آورده بـود برای معلم. او برای اولین بار در زندگی اش، صبحانه، 

نـان خالـی خـورده بـود. خـودش را سـرزنش کـرده بـود تـا رسـیده بـود بـه 

مدرسـه. بچه هـای دیگـر هـم هدیـه آورده بودنـد. گل مـوش، یـک کیـف 

نارنجـی بـا گیـره طالیـی آورده بـود؛ روی آن، گلبرگ هـای زرد دوختـه 

ایـن کیـف، هدیـه ی ماه هـا درس خوانـدن و ممتـاز شـدنش  بـود.  شـده 

بـود. سـرمایی، شـالگردِن کرمی رنـگ، بـا گل های صورتـی آورده بود. آن 

را مـادرش دو هفتـه پیـش برایـش بافتـه بـود. هـر چـه مـادرش اصـرار کرده 

بـود، دلـش نیامـده بـود خـودش بـه گردنـش بینـدازد ولـی االن آورده 

بـودش بـرای خانـم معلـم. خوشـخواب، یـک بالِـش مخملـی 

آورده بـود. داده بـود خالـه ، عکـس معلـم را رویـش گلـدوزی 

کـرده بـود. گـوش دراز، نـان روغنـیِ  مخصوصی کـه مادربزرگش 

در تنـور پختـه بـود، را آورده بـود.

پـدر و مـادر بچه هـا، کـه نگـران بچه هایشـان شـده بودنـد، از راه 

رسـیدند. اول بـا تـوپ و تشـر بیمارسـتان را روی سـر خودشـان 

گذاشـتند. 
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آن معلـِم شـاد و شـنگوِل چنـد روز پیـش 

خبـری نبـود. حتـی راه رفتنـش هم آهسـته 

شـده بود. 

عینکـی  بودنـد.  نگـران  بـچــــه ها  همـه ی 

گفـت کـه خواهـرش گفته بـرای معالجه ی 

معلـم، بایـد او را هـر طور شـده شـاد کنید 

و دلـش را بـه دسـت آوریـد. بـا پیشـنهاِد 

دم باریـک، بچه هـا تصمیـم گرفتنـد، بـرای 

معلـم جشـن تولـد بگیرنـد.

روز بعـد دیکتـه داشـتند. معلـم رنگـش پریـده بـود. بـا بی حالـی، یکـی دو خـط 

را خوانـد و بعـد بـه سـرمایی گفـت کـه از روی کتـاب بخوانـد تـا بچه هـا بقیـه ی 

دیکتـه را بنویسـند. خانـم معلـم یکـی دو بـار هـم از کالس رفـت بیـرون. دیگـر از 

در راه، گـوش دراز صـدای پـای گربه هـای راهـزن را شـنید. بقیـه را باخبـر کـرد و قایـم شـدند. با 

شـالگردن سـرمایی از بلندی عبـور کردند. 

خوشـخواب هم هر طور شـده به خاطر معلم با آن ها آمد ولی در راه خوابش  برد. دم دراز 

مجبور شـد قسـمتی از راه کولش کند.

عینکـی وقتـی می خواسـت از رودخانـه رد شـود داخـل آب افتـاد ولـی دم دراز بـا دمـش و بـه 

کمـک دوسـتانش او را نجـات داد.

کپـل بـا خـودش گـردو آورده بـود و در راه 

وسوســـه می شـد کـه بخـــــورد، ولـی جلـوی 

شکمــــش را گرفـت و فقـط همـه میوه های 

دیگـران را خـورد.

باالخره خسته و کوفته به شهر رسیدند. 

پرستار در را باز کرد. یک نی نی موش بغلش بود.

پرسـتار، نـوزاد را بـه مـادرش، کـه خانـم معلـم بـود، داد. خانـم معلـم گفـت: 

»همـه چـی زیـر سـر ایـن نیم وجبـی بـوده اسـت.« همـه زدنـد زیـر خنـده  و 

از دیـدن بچـه ی خانـم معلـم خوشـحال شـدند. 

و  اتـاِق جشـن شـدند  وارد  کـه  بعـد  ولـی 

نزننـد.  لبخنـد  نتوانسـتند  دیدنـد،  را  نـوزاد 

بعـد همـه بـا هـم، کیـک و شـیرینی خوردنـد 

و یـک عکـس یـادگاری زیـــبا گرفتنـد.

بچه هـا بـه سـرمایی گفتنـد کـه معلـم از دسـت تـو عصبانی اسـت چون تو 
خانـم معلـم را اذیـت کرده اید.ُدِم دم باریـک را کشـیده ای. سـرمایی هـم بـه آن هـا گفـت کـه همـه ی شـما 

افسـردگی معلـم چنـد روز بـود کـه ادامـه داشـت. حتـی یکـی دوبـار حالـش بـه 

هـم خـورد. همـه بچه هـا ناراحـت شـده بودنـد و البتـه مـوّدب و آرام. در راه خانـه، 

عینکـی بـه موش هـا گفـت کـه خواهـرش رشـته ی روانشناسـی می خوانـد و گفتـه 
اسـت کـه خانـم  معلـم از دسـت بچه هـا بیمـارِی افسـردگی گرفتـه اسـت. بچه هـا 

خیلـی ناراحـت شـدند. آن هـا بـا هـم بحثشـان شـد. هـر کـدام ناخوشـی معلم 
را بـه گـردن دوسـتش می انداخـت و می گفـت کـه تـو باعـث بیمـارِی معلم 

شـده ای. باالخـره کپـل گفـت: »ایـن کارهـا فایـده ای نـدارد. هـر کـدام 
از مـا در کالس، رفتارهـای غیرموشـانه ای داشـته ایم. بـه جـای 

جـر و بحـث بایـد فکـر چاره ای باشـیم.« قرار شـد عینکی راه 
بگوید.درمـان را از خواهـرش بپرسـد و فـردا بـه بچه هـا 

فردای آن روز بچه ها زودتر آمدند و مشغول تزیین کالس شدند. برف شادی 

و فشفشـه و کیـک  آورده بودنـد. هدیه هایشـان روی میـز معلـم چیـده شـده بود. 

کپل مشق های برادرش را با زحمت نوشته بود و گردوهای خودش و برادرش 

را بـا پنیـر تـازه آورده بـود برای معلم. او برای اولین بار در زندگی اش، صبحانه، 

نـان خالـی خـورده بـود. خـودش را سـرزنش کـرده بـود تـا رسـیده بـود بـه 

مدرسـه. بچه هـای دیگـر هـم هدیـه آورده بودنـد. گل مـوش، یـک کیـف 

نارنجـی بـا گیـره طالیـی آورده بـود؛ روی آن، گلبرگ هـای زرد دوختـه 

ایـن کیـف، هدیـه ی ماه هـا درس خوانـدن و ممتـاز شـدنش  بـود.  شـده 

بـود. سـرمایی، شـالگردِن کرمی رنـگ، بـا گل های صورتـی آورده بود. آن 

را مـادرش دو هفتـه پیـش برایـش بافتـه بـود. هـر چـه مـادرش اصـرار کرده 

بـود، دلـش نیامـده بـود خـودش بـه گردنـش بینـدازد ولـی االن آورده 

بـودش بـرای خانـم معلـم. خوشـخواب، یـک بالِـش مخملـی 

آورده بـود. داده بـود خالـه ، عکـس معلـم را رویـش گلـدوزی 

کـرده بـود. گـوش دراز، نـان روغنـیِ  مخصوصی کـه مادربزرگش 

در تنـور پختـه بـود، را آورده بـود.

بـدون این کـه معلـم آن هـا را ببینـد وارد بیمارسـتان شـدند. از پرسـتارها 
خسـتگی راه را فرامـوش کردنـد. اتـاق را بـا تمـام تـوان تزییـن کردنـد. از بگـــذارند. اجـازه گرفتنـد تـا یکـی از اتاق هـای خالـی بیمارسـتان را در اختیـار آن هـا 

پرسـتار خواسـتند تـا بـه خانمشـان بگویـد کـه در این اتـاق مالقاتی دارد. 
همـه ی بچه هـا در اتـاق جمـع شـدند. چـراغ اتـاق خامـوش بـود. به محض 
ورود معلـم، تولـد تولـد تولـدت مبـارک برایـش خواندنـد. فشفشـه 
غافلگیـر شـده  کامـال  پاشـیدند. معلـم  بـرف شـادی  و  کردنـد  او هدیه هایـش را یکی یکـی بـه او دادنـد. بعـد هـم بچه هـا او را روی صندلـی مخصوصـش نشـاندند. بـود. اصـال انتظـار دیـدِن بچه های کالسـش را نداشـت. روشـن  بیمـاری  باعـث  کـه  ایـن  خاطـر  بـه  کردنـد. همگـی  عذرخواهـی  او  از  یـک نـــــوزاد به گوش رسـید.تعجـب کردنـد. ناگهـان صـدای مـن شـما نبوده ایـد. بچه هـا همه معلـم گفـت که دلیـل بیماری شـده اند 

پـدر و مـادر بچه هـا، کـه نگـران بچه هایشـان شـده بودنـد، از راه 

رسـیدند. اول بـا تـوپ و تشـر بیمارسـتان را روی سـر خودشـان 

گذاشـتند. 



الحيوانات تشكو من البيروقراطّية
يتناول الكتاب موضوع توّسع الغطاء العمراني 
الخضراء و  المساحات  البنائي على حساب  و 
الحيوانات.  مساكن  على  القضاء  و  الغابات، 
لذلك تقوم حيوانات الغابة بالّشكاية على أفعال 
المضحكة  الّسهلة،  بلغتها  القصة  هذه  البشر. 
المشاكل  بعض  إبراز  الى  سعت  الخفيفة  و 

االنسانّية.  للمجتمعات  االدارّية  و  السلوكّية 

عن  مضحكة  و  ساخرة  بطريقة  الّتحدث  إن 
بالمشي  أشبه  هو  المقاوم  االقتصاد  موضوع 
للحديث  العروج  و  حاد.  سيف  نصل  على 
طلب  من  هو  المقاوم  االقتصاد  موضوع  عن 
حالّيا  حتمّية  حاجة  هو  و  المسؤولة  الجهات 
من  االسالمّية  الجهورّية  تعيشه  ما  بسبب 
مشاكل اقتصادّية و بنظر الكاتب فان تعرض 
لموضوع  القائد  الّسيد  للثورة  األعلى  المرشد 
االقتصاد المقاوم يعود سببه لوجود مشاكل في 
االقتصاد و االدارة. و من هذا المنطلق أسهب 
كوميدّية.  بطريقة  موضوعه  بعرض  الكاتب 
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۱۰

- �������� د��� ���؟

 �� - ای ����! �������� �� ��ا�ی؟ ا��  ���ی 

��� ��. ���� ��ی �������� ����ی.

���؟ - از 

- �� ������ از ���� ��ن!

- و�� �� ��ی ���� ��ن �� 

�������� ��ارم.

- �� ���� ��ی از ��� 

ا��ال �������� 

����ی.

۱۸

۲۲

آ�����ه از ��� ا��ال ����ن آ�� و �� ��س و�� ر�� ��� �����. 
���: «���� ��  ��ای ���ر؟»��ی ����� از آ��ی ���س ��ا�� �� ���� را ����ازد. ���س 

��د ا�ل ��پ ���! �� ������  ��  ��ام ���� �� �������� ام.- ��  ��ام ��م ��ز���� �� ���ان ��
 �����  ��  ���  

ً
«او�  :��� و   ���� را  آ�����ه  ��ش  ���س، 

 ��  �ً���� ا���� َ���ه، �� ����.  ��ادب ���� و ��اب ����� ��ی. 
ا�� ����� ��� ���� ��� ����ی. ���� ���� ���� در ����د. 
��اوات ���� ��� �����.»  .��� ����ه و ����   ������� ���� ��ی ��ل و 

��� ��  ���� ا���م ��م؟» ��ر �� �و  ���: «ا��  آ�����ه 
 ���� ����� ت   ��  ����»  :���  ��� و  ��د   ���  ��� ���س  آ��ی 
��ر �� �و ��� ��� ا���م ��ی ���� ��ل  �� ���ای ���  دا����. ا
��ر ��ی ������   �� ا�� ���، ���� ���� ����  ��ی   .���  ��
ا���م ���ن. ����ه �� ��� از او�� �� ���� و از او�� ���ای �� ����� 

«.��� رد��� 
 ��  �� ر��  و  ر��  ����ن ����ن  و  آ��  ����ن   ����� از  آ�����ه 
را  در��ا���   ���� ��ی  ر���،   «����  �����» آرا���   ����

دا�ی؟» ��ل  ���ر   ��»  :���  ����  ���� ��� �و راه ��� ��ا�ن.- ��ل د��� ���؟���.  ��ر  ���.- ��ی ���، ����  ���ی   ���� ��ل ��� 

۳۰
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۷

�� ��ی ��ای ����ی آ���ر و آواز ���� ����ه ��، در ���� ��� ��ای 

��ش  �����ن  �� و ��� ��ی ������� و ��� �� ��  ��ش ��در  �� و �����ی 

��ر�� و آ�� و ����ن و آ��. �� ر���. د�ر �� د�ر ���� ُ�� ��ه ��د از 

�� ��ل  �� ��د در ���� و ���� و آرا�� ز����  ���ا��ت آن ���� 

ک �و�� �و ��ه  ��  ��د��، ��� �� ��ا�� �� و �� و ��ا ��ی و�����

ز����   ��� و  ��  ر��   ��� از   ��� ��� ������ن  ��� ��ی  ��د��. 

��دن  ���� �� ��  ��. آن �� و��� د���� ��اب  ���ا��ت ��ز�� ��ز 

������ د�ر �� ��� ����  ���� ����� ��ارد، ����� 

و ��ای ا�� ���� ���ی �����.

۶

۱۵

���: «���؟» ���� و  ��د �� وارد داد��ه ��د، ا�� ���ی در �� ��� ����� را  او �� ������� ��دش را آ��ده 

- ��  ��ام ��م ��ی داد��ه؟

- ا��  ���ی؟ �� ا�� و��؟

- ��� و��� �� ��ره؟

- ����  ���ی �� ���س ��  ��ای ��ی �� داد��ه؟ ا�� ���ی ������. ��� ا���� �����؟ ��و ���س ���ش ���. 

�� ا�� ���� و ����� ���� �� �و ���ل ��� ���.

�� ا���� ��� ا�� و ��� �� ��  ��� و ��دی ���ن ����، ا�� ��دش آ��  ��� ����� آ�� ���� ���� و ���� 

���� �� ����رم و   �� �� ز��ن ��ش �� در��ن �������  �� ����ن دا��� ����. آ��   ���� ���� .���� �� ���

�� ا���ن �� ز��ن ���� ����� و ����  �� ��ی ���� �� او ��د داده ��د��  ����ر �� ���س ��� �����، ا�� ��دش آ�� 

.���� ��َ ��َ ا�� �� آن �� 

۱۴

۲۶ ۲۵

۳۵

���ن   ����  .���� ����ا  آن  از  ��ل   �����  .���� و   ����

�� د��� �����ن ��  ���� ��د و ���� و��ز ���ن. ���ا��ت ���� 

��ش آ��ه ��د، �� ��ز د�ر �� ��� ���� �� ������ه ای ا����ب 

د���   ��  �������� ���� ��ی  د��  از   ��  �������  ���  �� و   ����

 ��� ا�� د���   .����  ����� ��د��  ��ده   �����  �����  �� را   ����

آ��  ��ود.   �����  ������� ا��   �� آ������   ����  �� ��د��  ���� ا���ل 

���؟»  ����� �� از   ���� ���: «��� �� د����   ����

- از ���� �� ���� �������� �� ��م «ِ�ُ�ّ� و ِ�َ��».

- �� ا�� ���� ���� ���؟

- ��� ���� زاده!

۳۴

۱۱

���: «���... �� ��� دارم. ا�� او��� داد����.» ��غ ��� 

 ���  �� �و   ���  �� ��د��ن  ��ف  از   ��  ��  ����»  :��� دا��  آ��ی 

«.��� ������� �� �� �������� از ���ا��ت ���� �� داد��ه ��ه و ����� ����� 

���ن  ��� ��ود.   �� �� ��د��، �� ا�� �����ن ��  و��� ��� ���ا��ت ��ف او را ���ل 

���: «�� ��� �� آ������ ��ه ����ه.»

��� ��� �� �� و ���� ازش ����� ��د و ����� �����ی ���� �� ��� دا�� ���: «��، آ������ ����� ���� 

����. ����ه آ�����ه ��ه ���، ��ن �� ������، �� ��رت �����ی ���� �� ���� داره و ��  ���� �� ���ات ا������ 

���. �� ا���� ���� ��اره و او��� ����ه اش ��� ���.»  ������

«.��� ���: «�� �� �و ��ا! ��ی ��� و�� �����. ��  �� ��� ��ی ����� آ�����ه �� ا�� ��دش را ���� 

�� ���ی ��� او��  �� ا ��د��  ���: «�� �� ��� دا��� آواز ��ات ��  ����م؟ �� �� �و ��ای ا�� ا����ب  آ�����ه 

«.��� ����� از ��دت د��ع 

��� ��م؟»  ����» :��� آ�����ه 

- ���� ��ی داد��ه، آدرس �و از آد�� ���س.

���؟  ����� �� - از د�� 

- از د�� ���� ����� �� ز���� �� �و ��اب ��ده. ���� ا��� ��ی ا�ن �����ی 

ا�ل ���� ����� ��ه: ���� �������� «���� ِ���ازان».

۱۰

��� ر�� ��ی داد��ه. از ا����ت ���� ا�ل �����: «آ�� ������! �� ����� دارم.»

.��� ����� ���� ��ود و ������ را آ��� ���  ��ی ا����ت، ا��ق ا�ل را �� او ���ن داد�� و 

ر��  �����ه،  ���دی  ز��ن   ���� ���ا��ت   ��  ����� ��  �� ا����  از  �����ل  ا�ل.���،  ا��ق   ���
 :���  ��� ��د.   �����  ��������  ���  ����� ا�ل  ا��ق  دارم.»��ی   �����  ��  !����  ������»

 :��� �������� ���ن داد و  ����رد  ���� ا���� ���� را ��ی 
«��م؟»

!��� -

- ��م ����اد��؟

��د. � �� ���و را ���ه 
ُ
���ُ ��� ���� �� ���

���� داد زد: «�� ��ام... ��ی! ��� ��� ���ی؟ ��م ����اد��� 

���؟»

- ��م ����اد�� د��� ���؟

- ���� �� ��م ����اد�� ��ا�ی؟

- �� ����اده دارم. ا��اد ����اده ام �� ��م 

��م  دو�� دو��   ���� او���و   ���� دار��، 

���م؟

 :���  ������ ��  �� ���و 

«!����  ����� ��ه   ��  ��������»

- �������� د��� ���؟

 �� - ای ����! �������� �� ��ا�ی؟ ا��  ���ی 

��� ��. ���� ��ی �������� ����ی.

���؟ - از 

- �� ������ از ���� ��ن!

- و�� �� ��ی ���� ��ن �� 

�������� ��ارم.

- �� ���� ��ی از ��� 

ا��ال �������� 

����ی.

۱۹

- �������� د��� ���؟

 �� - ای ����! �������� �� ��ا�ی؟ ا��  ���ی 

��� ��. ���� ��ی �������� ����ی.

���؟ - از 

- �� ������ از ���� ��ن!

- و�� �� ��ی ���� ��ن �� 

�������� ��ارم.

- �� ���� ��ی از ��� 

ا��ال �������� 

����ی.

۱۸

۲۳

- و�� �� ��ل ��ارم.
�� ���و�� و ����� ��ل ��� ��ن؟ ���س؟- �� ��� �� ��ارم. ��� �� ���� دارم.- �� ���ی دا�ی  - ���� ت 

���: «�� - �� ا��ازه ��� ����!- ا��ازه ش ���ره؟- �� ����! ��د و  ��  ���� ���� ���� ذ�ق   ��  .����  ���� ���د.»����� از ���� �� ���و�� و ا��  ���ت  ��ل  ��� ���� ��م؟���   ��� �� - ��  �� را  او   ،���� را������ ����   �������� «���� ���ازان.»��د �� ��م ���� �������� ���� 

۲۲

آ�����ه از ��� ا��ال ����ن آ�� و �� ��س و�� ر�� ��� �����. 
���: «���� ��  ��ای ���ر؟»��ی ����� از آ��ی ���س ��ا�� �� ���� را ����ازد. ���س 

��د ا�ل ��پ ���! �� ������  ��  ��ام ���� �� �������� ام.- ��  ��ام ��م ��ز���� �� ���ان ��
 �����  ��  ���  

ً
«او�  :��� و   ���� را  آ�����ه  ��ش  ���س، 

 ��  �ً���� ا���� َ���ه، �� ����.  ��ادب ���� و ��اب ����� ��ی. 
ا�� ����� ��� ���� ��� ����ی. ���� ���� ���� در ����د. 
��اوات ���� ��� �����.»  .��� ����ه و ����   ������� ���� ��ی ��ل و 

��� ��  ���� ا���م ��م؟» ��ر �� �و  ���: «ا��  آ�����ه 
 ���� ����� ت   ��  ����»  :���  ��� و  ��د   ���  ��� ���س  آ��ی 
��ر �� �و ��� ��� ا���م ��ی ���� ��ل  �� ���ای ���  دا����. ا
��ر ��ی ������   �� ا�� ���، ���� ���� ����  ��ی   .���  ��
ا���م ���ن. ����ه �� ��� از او�� �� ���� و از او�� ���ای �� ����� 

«.��� رد��� 
 ��  �� ر��  و  ر��  ����ن ����ن  و  آ��  ����ن   ����� از  آ�����ه 
را  در��ا���   ���� ��ی  ر���،   «����  �����» آرا���   ����

دا�ی؟» ��ل  ���ر   ��»  :���  ����  ���� ��� �و راه ��� ��ا�ن.- ��ل د��� ���؟���.  ��ر  ���.- ��ی ���، ����  ���ی   ���� ��ل ��� 

۳۱

 �� و  ��د  �����ن   ����� از  ��د  �����ه  ���ی   �� آ�����ه 
ا��  �� ���ی ����.  را د��ا�ی داد  ����دد، ��دش   ����
و��� د��� آ���� �����  ا��. ����� ��� از و��� �� را ���ا 
 :��� ���، و���  ��رش را ��ا��  ��د و ر�� ����. و��� 
«���� ����م! �� ��  ���� ���ی ���� �� �� و دو�� ��ت ��ی 
��ر  ��ر،  ا�� �� ا��  ����ه ���� و �� ����ن �����،  داد��ه 
����� و و�� ��  ��ه. �� ����رم ��ل ���دی از �� ����م.»

- ا�� د��� ���� ��د��.�� ���م ��ه.»آ�����ه ����� �� ��� ���� ا��ا�� و ���: «ا�� ��ل ��ی 
 ���� ��ی   ��  ��  ��» ��د:   ��� ��دش   �� آ�����ه 

از ز��� ���� ���و��.»  ��� ���: «ا�� ��  ���� ز��� دارم ����ه دو��ره  �� �� ���� ���� �� آ��ی و���   �� و   ����  ���  ���  �� ا  .��� ��ر  ���� ��دم.»��ا��ن  ��ل   ��  ���� ���: «�����م!»و��  و��� �����ی زد و 

۳۰
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عن الحشرات
تهدف  و  لالطفال،  مناسبة  المجموعة  هذه 
المليئة  الحشرات  بحياة  االطفال  تعريف  الى 
جانب  الى  السلوكية.  و  الحياتية  بالدروس 
االربعة،  الحشرات  لحياة هذه  العلمية  االشارة 
التدبير  و  الحكمة  ابراز  الى  المجموعة  سعت 

المخلوقات.  هذه  عمر  في  االلهي 

لقد عاش النحل مع البشر منذ االف السنين و 
كانو اصدقاء. و قد جعل اهلل في عسلنا الذي 
البشر  و  االمراض  عديد  من  شفاءا  نصنعه 
مفيد  و  لذيذ  العسل  كثيرا.  طعمه  يحبونه 
النحل  نحن  لنا  تصنعون  البشر  انتم  و  جدا، 
بيوتا فنضع عسلنا فيها، و عندها تستطيعون 
ان تجمعوا عسلنا من هذه البيوت. »حسنا يا 
اطفال اراكم في القريب العاجل، انا يجب ان 
اكثر  رحيقا  اجمع  ان  استطيع  لكي  االن  اطير 

الشمس«.  مغيب  قبل 
نحن  خيوطنا  من  تصنعون  االدميين  انتم 
الفرشات ثيابا نسائية و اشياء اخرى تستفيدون 
هي  الحرير  اي  المادة  هذه  طبيعة  ان  منها. 
الثياب  الي  النظر  عند  انه  بحيث  عجيبة 
مختلفة،  جهات  من  الحرير  من  المصنوعة 
يستطيع المرء ان يرى الوانا مختلفة. تم ذكر 
الحرير في القران الكريم في اربعة مواضع، و 

الجنة.  اهل  لباس  انه  الى  القران  اشار 
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قصة حديث الكساء
في هذا الكتاب قصة نزول جبرائيل الى بيت 
السيدة الزهراء )ع( و لقائه بالنبي محمد)ًص( 
و يروي احداث هذا اللقاء الكساء اليماني الذي 

اجتمع تحته اهل البيت الخمسة. 

قدمنا من مكان بعيد، و كنت في قافلة صغيرة 
قرب  وضعني  القافلة  سائق  بضائع.  لبائع 
اقمشة اخرى، على ظهر الناقة. و كان في عجلة 
االمتعة  "المدينة" صاحب هذه  الى  بنا  ليصل 
في  ليبيعها  بضائعه  يجلب  كان  و  تاجرا  كان 

"المدينة". 
و  اليمن،  ارض  في  صنعت  صوف  قماشة  انا 
كان  لقد  اليماني".  "الكساء  اسم  علي  اطلقوا 
العرب يستفيدون منا من عبر ارتدائنا كثياب، 

عباءة.  اصبحت  فلذلك 
في  المتسوقين  بين  و  االيام،  من  يوم  في 
عندما  ذلك  كان  و  النور،  ابصرت  "المدينة" 
اشتراني رجل من السوق و حملني الي بيت 
صغير و لطيف، بيت اهل العصمة و النورانية 
فاطمة)ع(  و  علي)ع(  المؤمينين  امير  بيت 
اتعرف  كنت  و  محمد)ص(  الخلق  سيد  بنت 

يوم.  بعد  يوما  الطاهر  البيت  اهل  الى 

24 صفحة

٨

د��ت   �� �� و   ����  �� را   ���  �� ����(ص)،  ���ت  ��ز   ��
�����(س)  ���ت   .�� �����(س)  د���ش  ���� ی  ����ن  �� ��د، 
 ��  �� ����(ص)  ���ت  ��د.  ��م  ��ر   �� و  ر��   ���  �������  ��
�� ��� �����، ��ب و ����ل  ������� �� د���ش ��م داد. اّ�� ������ 
ا���س   ���  �� «����� ��ن،   :��� �����(س)  ���ت   �� ��� �� ���!» ���د، 

١٢

��دک دو�� دا���� ���(ع) و   ،��� ،���� ��� د���� ای 
 :��� ��د، ��در  ��ا�� و �� ��در ��م  «��م ��ر ����، ��م ���ه ی د��!»�����(س)، �� �� ا��ق 

���: «��در��ن! ��� ���ر ��ی ��ر��رگ را �� د���. آ��  ��ر��رگ �� ���� ی �� آ��ه ا��؟!»��� 
���: «���، ��ر��رگ  ا���� �����، ��� آن ���.»���ت �����(س) �� را �� او ���ن داد و 

«ا��زه   :��� و  ��د  و ��م  آ��   �� �� ��ف   ������� �� �� �� �� ��� ��� �����؟»���  �� د��� 
���: «��م ���م، ��� ��  ���� و  ���� ای از �� را ���   ��ر��رگ 

ا��زه دا�ی.»

١۶

و��� ���ت ���(ع) �� ���� آ��، در و د��اِر ���� از ��ر ��زه ای �� ��. 
�� ��� ��� �����.��� ���� ��ای ��ی او را �� �������. او �� د��ن ���ت ����(ص)   ���� �����ل �� و ا��زه 

�� �� ای ��ادر ��، ای ������ ��،  ���: «��م  ��������.»���ت ����(ص) 
���ر ��ر ����. ���  ���� و  �� از او �����(س) �� ا��زه 

����ه ��د��. ��� �� ��� ��د و �� را �� ��ی ��د 

١٩

��د. آ��� آرام   او ��ای ا�� ��� و ����ا ده ی ��د د�� 
���: «�� آ�ــــ��ن و ���� ��ه ��د. ��ای ��رگ �� ����� ی ��د�� و ���� ��� زد��. ��ل ������(ص)  �� در ��� آ����ه �� را �� ���� ���� ز�ـــ�� و ��ه و ��ر�ــــ�� و ���� ی ��د ������  �� �� ا��زه او ���ــــــ��: «��ا�� ������  �� آ�رد.��ف �ــــ�ا �ــــــ�ای �� آ�ـــ� ��ی �ـــ�آن را از ������، ���ـــــ�� ای ��د ��� ����� آ����ه ام.» �� آن ��� ���ی 

�ــ�  �� ز��ـــــ� �� د�ــــــ� 
�ـــ�وم �� 
��ــ��� ��� 
 «.����
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۵

۴

���� �� ��ر��ی ��و��.  ���وا��  از را�� د�ر آ��ه ��دم؛ ���اِه 

او  ��د.  ��ا���   ����� از   ��� ��ی  د���،  ��ر�� ��ی  ���ر  را   �� ��ر��ن۱ 

�� ��ر��،  ��ای ر���ن �� ��� «�����» ���� دا��. ���� آن ��ر�� 

 ����� او  ��د.   ۲���� ��د   �� ��د��،   ������ ��ف ��ی  و   �� ��را

��� ��ی ��د را ��ای ��وش، �� ����� �� ��د. �� از ��� ��� در�� 
��ه ��دم.

��رش ����ا�ی و راه ��دن ����� ا��.  ��  ���  .۱

��ر ���� و ��وش ����ل ا��.  �� ��  ���  .۲

١۵ ١۴

 .���� ��ی  ��ر��رگ  آ��ش  در  ���د  ��ق   ��  ���

��ر��رگ   .����� و   ����� را  او  ����(ص)  ���ت 

 ��  ���� او  از   ��� �� دا��.  دو��  ����ر  را   ���

���� و در آ��ش  ���� ر���، او �� از ��ر��رگ ا��زه 

او ��ی ����. ��ر��رگ او را �� ����� و �����. ��ر��رگ 

�����ن، ���� را �� ����ر دو�� �� دا��. �� آن 

��ز ���ر ������ ��دم؛ ������ ���� ���ی د���!

١٩

��د. آ��� آرام   او ��ای ا�� ��� و ����ا ده ی ��د د�� 

��د�� و ���� ��� زد��. ��ل ������(ص) 

���� ��ه ��د. ��ای ��رگ �� ����� ی 

���: «�� آ�ــــ��ن و  ��د ������ 

ز�ـــ�� و ��ه و ��ر�ــــ�� و ���� ی 

آ����ه �� را �� ���� ���� 

�� در ���  �� آن ��� ���ی 

��� ����� آ����ه ام.» 

������، ���ـــــ�� ای ��د 

�� آ�ـــ� ��ی �ـــ�آن را از 

��ف �ــــ�ا �ــــــ�ای 

������  �� آ�رد.

او ���ــــــ��: «��ا�� 

�� �� ا��زه 
�ــ�  �� د�ــــــ� 
�� ز��ـــــ� 
�ـــ�وم �� 
��ــ��� ��� 
 «.���� ١٨

 ،���� را   �� ��� ی  دو  ����(ص)  ���ت 

��د و �� ��ا ��ف زد: �� ��ف آ���ن ���ه 

(����اده ی)   ��� ا��  ا���ن  ��ا��   -

اذ�� ��ن   ���  ��  .�����  ��

 ���  �� ��ده؛  اذ��  را   ��  ،���

 �� ��د،  ا���ن  ��� ی   ����

 ��� را ����� ����� و �� 

�� ا�� ���� دو�� ����، 

�� او دو�� ��ا��   ��

��د. ا���� از �� ����� 

و �� از ا���� ����. 
��ف ��ی 

��������ا(ص) 
����� و 

ُ������ ��د.

٢١

٢٠

���� ی   ��  ��  ������ داد.  ا��زه  �����ن  ��ای 

����(ص)  ���ت  از  و  آ��  �����(س)  ���ت 

 .���� �� ���ر آن ���  ����. ��� در  ا��زه 

������ آ�� ی ��زه ی ��ا را ��ای ���ت ����(ص) ��ا��: 

��� و ��� را  «��ا �� ��ا�� ��ی �� و ز��� �� را از ��� ا�� ��� د�ر 
ک ��زد.»۴ ��

����. در آن ���ن، ���ت  ��، �� ����� ��زه ای ر��  �� ��ی آن ��� 

 ��� از ��������ا(ص)�����: «ای ��������ا! ��� ��ن �� در  ���(ع) 

ا�� ��� ���ر ا�ز���� ا��؟»

�� �� را �� ������ی ا����ب   ���ت ����(ص) ��اب داد: «�� ��ا�� 

�� �� ��دن) �� را �����ن و  �� ��� ��� ��ن (و  ا ��د، ��� �� ��رم، 

����، ��او�� ر���  دو���ن  �� در ���ن ��د ������ و ��ای �� ����� 

�� ا��و���� �����،  �����ن ��ن را �� ����. ا ��د را �� آ��ن �� ����� و 

�� ��ا��� ای دا��� �����، آن ��ا��� را  �� �����ن را از ��� �� ��د و ا

��آ�رده �� ���.»

و ��ف ��ی ��ــــ�ت ����(ص)  ا�ـــ��ق  ا��  از   �� ��ــــ�ت ���(ع) 

�� �� و �����ن ��ن۵ ر����ر۶   ،���� ���: «��� �� ��ای  �����ل ��د، 
«.����

۴. آ�� ی ۳۳ از ��ره ی ا��اب. ا�� آ�� ی ��آن، �� آ�� ی ����� ���وف ا��.

۵. دو���ن ���ت ���(ع) و ��ز��ا��.

۶. ������ و ����ز و ���د����.

٩

٨

د��ت   �� �� و   ����  �� را   ���  �� ����(ص)،  ���ت  ��ز   ��
�����(س)  ���ت   .�� �����(س)  د���ش  ���� ی  ����ن  �� ��د، 
 ��  �� ����(ص)  ���ت  ��د.  ��م  ��ر   �� و  ر��   ���  �������  ��
�� ��� �����، ��ب و ����ل  ������� �� د���ش ��م داد. اّ�� ������ 
ا���س   ���  �� «����� ��ن،   :��� �����(س)  ���ت   �� ��� �� ���!» ���د، 

١٣

١٢

��دک دو�� دا���� ���(ع) و   ،��� ،���� ��� د���� ای 
 :��� ��د، ��در  ��ا�� و �� ��در ��م  «��م ��ر ����، ��م ���ه ی د��!»�����(س)، �� �� ا��ق 

���: «��در��ن! ��� ���ر ��ی ��ر��رگ را �� د���. آ��  ��ر��رگ �� ���� ی �� آ��ه ا��؟!»��� 
���: «���، ��ر��رگ  ا���� �����، ��� آن ���.»���ت �����(س) �� را �� او ���ن داد و 

«ا��زه   :��� و  ��د  و ��م  آ��   �� �� ��ف   ������� �� �� �� �� ��� ��� �����؟»���  �� د��� 
���: «��م ���م، ��� ��  ���� و  ���� ای از �� را ���   ��ر��رگ 

ا��زه دا�ی.»

١٧

١۶

و��� ���ت ���(ع) �� ���� آ��، در و د��اِر ���� از ��ر ��زه ای �� ��. 
�� ��� ��� �����.��� ���� ��ای ��ی او را �� �������. او �� د��ن ���ت ����(ص)   ���� �����ل �� و ا��زه 

�� �� ای ��ادر ��، ای ������ ��،  ���: «��م  ��������.»���ت ����(ص) 
���ر ��ر ����. ���  ���� و  �� از او �����(س) �� ا��زه 

����ه ��د��. ��� �� ��� ��د و �� را �� ��ی ��د 

٢٠

���� ی   ��  ��  ������ داد.  ا��زه  �����ن  ��ای 
����(ص)  ���ت  از  و  آ��  �����(س)  �� ����. ���ت  ���ر آن ���  ����. ��� در  ا��زه 

������ آ�� ی ��زه ی ��ا را ��ای ���ت ����(ص) ��ا��: 
��� و ��� را  ک ��زد.»۴«��ا �� ��ا�� ��ی �� و ز��� �� را از ��� ا�� ��� د�ر  ��

����. در آن ���ن، ���ت  ��، �� ����� ��زه ای ر��  �� ��ی آن ��� 
 ��� از ��������ا(ص)�����: «ای ��������ا! ��� ��ن �� در  ا�� ��� ���ر ا�ز���� ا��؟»���(ع) 

�� �� را �� ������ی ا����ب   ���ت ����(ص) ��اب داد: «�� ��ا�� 
�� �� ��دن) �� را �����ن و  �� ��� ��� ��ن (و  ا ��د، ��� �� ��رم، 
����، ��او�� ر���  دو���ن  �� در ���ن ��د ������ و ��ای �� ����� 
�� ا��و���� �����،  �����ن ��ن را �� ����. ا ��د را �� آ��ن �� ����� و 
�� ��ا��� ای دا��� �����، آن ��ا��� را  ��آ�رده �� ���.»�� �����ن را از ��� �� ��د و ا

و ��ف ��ی ��ــــ�ت ����(ص)  ا�ـــ��ق  ا��  از   �� ��ــــ�ت ���(ع) 
�� �� و �����ن ��ن۵ ر����ر۶   ،���� ���: «��� �� ��ای  �����ل ��د، 

«.����

۶. ������ و ����ز و ���د����.۵. دو���ن ���ت ���(ع) و ��ز��ا��.۴. آ�� ی ۳۳ از ��ره ی ا��اب. ا�� آ�� ی ��آن، �� آ�� ی ����� ���وف ا��.
١٩

��د. آ��� آرام   او ��ای ا�� ��� و ����ا ده ی ��د د�� 
���: «�� آ�ــــ��ن و ���� ��ه ��د. ��ای ��رگ �� ����� ی ��د�� و ���� ��� زد��. ��ل ������(ص)  �� در ��� آ����ه �� را �� ���� ���� ز�ـــ�� و ��ه و ��ر�ــــ�� و ���� ی ��د ������  �� �� ا��زه او ���ــــــ��: «��ا�� ������  �� آ�رد.��ف �ــــ�ا �ــــــ�ای �� آ�ـــ� ��ی �ـــ�آن را از ������، ���ـــــ�� ای ��د ��� ����� آ����ه ام.» �� آن ��� ���ی 

�ــ�  �� ز��ـــــ� �� د�ــــــ� 
�ـــ�وم �� 
��ــ��� ��� 
 «.����



10 مجلد
16 صفحة

قصص االنبياء 
عن  تتحدث  التي  القصص  تلك  باالخص  القصص،  سماع  عند  االطفال  يستمتع 
جدا  مناسبة  القصص  هذه  و  االنبياء.  كشخصيات  استثنائية،  و  مثالية  شخصيات 
لالطفال الذين ينضجون في بيئة عائلية مؤمنة و ملتزمة. و لذا هذه القصص ذات 
اهمية كبيرة لتكوين شخصية االنسان منذ الصغر و اكتساب فضائل و خصال حميدة 
نبيا من  من سلوكيات االنبياء. في قصص االنبياء يتعرف االطفال على قصص 12 
انبياء اهلل العظام. و هم: ادم )ع( – نوح )ع( – صالح)ع( – ادريس )ع( – سليمان 
)ع( – ابراهيم )ع( – يونس )ع( – ايوب )ع( – يوسف )ع( – موسى )ع( – 

عيسى )ع( – محمد)ص(. 
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دورة الحياة
الحياة  يتناول  الحياة«  »دورة  الخالق  الكتاب 
البشرية بلغة سهلة و بسيطة. و يروي بعض 
االرض  الى  ادم  نزول  و  البشر  خلق  احداث 
كما  االنبياء.  مصاعب  و  االول  النبي  بعنوان 
الى  االنبياء  جميع  سعى  ايضا  الكتاب  يسرد 
التحضير  و  البشرية  الحياة  شروط  تحسين 
من  غيره  عن  الكتاب  يتميز  المخلص.  لظهور 
الكتب بطرحه المميز و شكله الجذاب. بالموازاة 
االنبياء،  رساالت  و  البشرية  الحياة  رواية  مع 
يحتوي الكتاب على صور لهذه الوقائع، و ترتبط 
هذه الصور فيما بينها بطريقة اكارديونية. كما 
الكتاب في نشريات جمكران بطريقتين  طبع 
مختلفتين نوع ملون و نوع غير ملون مناسب 

للتلوين. 
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واية نقدية لتاريخ العبيد عبر التاريخ وما  ر
بقي منها حتى يومنا هذا. .. 

"حكاية العبيد" )بالفارسية: "داستان برده ها"(، 
أي  المستضعفين،  من  قسم  قصة  تروي 
العبيد، على طول التاريخ. رواية قاسية الزالت 
بأشكال  ولكن  هذا  عصرنا  في  إمتداداتها 
موسوعة  شكل  على  الكتاب  جاء  مختلفة. 
مصورة تجّسم للقارئ قصة العبين منذ اليونان 
اليوم.   حتى  القديمة  والصين  وبابل  والروم 
معظمنا، عندما يجري الحديث عن اإلستعباد، 
في  القسري  العمل  صور  ذهاننا  إلى  يتبادر 
ولكن  األسياد،  عمل  وورش  ومنازل  حقول 
مقاطع  على  القارئ  يعّرف  العبيد"  "حكاية 
وزؤايا مهملة وغائبة عن األنظار والمسامع من 
قصة وحياة العبيد المليئة بالغم. ويوجد فينا 
ذاك  ويحقق  الفترة  تلك  كل  يعّمر  أن  اإلستعباد  في  الكبير  للظلم  كيف  بأن  سؤااًل 
اإلنتشار الجغرافي الوسيع؟ والعجب العجاب أن اإلستعباد يالقي انتشارًا غير قابل 
الحكمة  بعصر  ُعرف  عصر  وحلول  المتبوعة  النهضة  فترة  في  قبل  ما  مع  للمقارنة 
عشرات  من  يستفيد  اإلستعباد،  لتاريخ  روايٍة  في  العبيد"  "حكاية  البشر!  وحقوق 
المرتبطة  األكثر شهرة  الفنية  واللوحات  الزمنية  البيانية  الرسوم  الجغرافية،  الخرائط 
بتاريخ اإلستعباد. ويختم كل فصل بنص مهم في تاريخ اإلستعباد مرفقًا بلوحة فنية 

غرافيكي.  تصميم  أو 

۱۵۰   داستان بــــرده ها

تلفات سنگین
جنگ های داخلی آمریکا تلفات باالیی داشت. در سپتامبر ۱۸۶۲، حدود 

بیست هزار نفر در یک روز، در نبرد آنتِیتام کشته شدند. در جنگ سه روزۀ 
گتیسبورگ در جوالی ۱۸۶۳، پنجاه هزار نفر کشته و زخمی شدند.

رئیس جمهور در گتیسبورگ
لینکلن-مرکز تصویر- با سخنرانی خود به نیروهای 

اتحادیه اعتماد به نفس می داد، در سخنانی می گوید: 
«...حاال که این جا ایستاده ایم نشان می دهد که این 
خون ها بیهوده ریخته نشده اند... و این که حکومت 
مردم بر مردم، و برای مردم هرگز از روی زمین محو 

نخواهد شد...» برده ها هرگز مردم نبوده اند...

خرابی در جنوب
جنگ بیشتر در سرزمین جنوب 
بود و بیشترین خرابی ها برای 
آن ها بود. تدارکات برای جنوب 
قطع شد چون نیروهای اتحادیه 
رودخانۀ می سی سی پی را قطع 
کردند و ساحل را نیز تصرف کرده 
بودند. آتالنتا در جورجیا با خاک 
یکسان شد و ریچموند مرکز 
ویرجینیا تا زمان تسلیم در ۱۸۶۵ 
ویرانه شده بود.

منافع سیاه پوستان
در ۱۸۶۳، مهاجران ایرلندی، در 
نیویورک، در هنگام نام نویسی 
برای ارتش اتحادیه شورش 
کردند. و خشونتی وصف ناشدنی 
علیه آفریقایی-آمریکایی ها 
اعمال کردند. این حمله های 
نژادپرستانه اعتراض بسیاری 
از سفیدپوستان را برانگیخت 
که می پنداشتند، جنگ داخلی 
برای منافع سیاه پوستان است.

بیش از یک دهمِ سربازان 
در جنگ های داخلی، 

آفریقایی-آمریکایی بودند

داستان بــــرده ها   ۱۵۱

تجزیه و جنگ داخیل
با انتخاب لینکلن به ریاست جمهوری، یازده ایالت جنوبی از 
اتحادیه خارج شدند. لینکلن در ظاهر می خواست که جلو این 
تفرقه را بگیرد، اما نتوانست و جنگ داخلی شروع شد. و به 
دلیل برتری نظامی و تعداد و قدرت مالی و تسلیحاتی، اتحادیه 
ِمی سال ۱۸۶۵ شکست  در  را  ائتالف جنوب  توانست  شمال 
دهد. لینکلن برای آزادی برده ها نمی جنگید، او در ۱۸۶۲ نوشته 
است: «هدف اصلی من در این مبارزه این است که اتحادیه را 
حفظ کنم، نه این که برده داری را حفظ کنم یا از بین ببرم. اگر 
می توانستم اتحادیه را بدون آزاد کردن هیچ برده ای حفظ کنم، 
این کار را می کردم، اگر می توانستم اتحادیه را با آزاد کردن تمام 
بردگان حفظ کنم این کار را می کردم...». اما بعد از پایان جنگ، 

مجبور بود به شعارش عمل کند.

ایاالت متفرقه!
یازده ایالت جنوبی از اتحادیۀ شمال خود را 
جدا کردند، و خود را ائتالف نامیدند. همه 

صاحبان برده از تجزیه حمایت نکردند و 
ایالت های مریلند، کنتاکی، میسوری و دلِویر و 
شش منطقۀ غربِی ویرجیانا در سمت اتحادیه 

بودند.

بهانۀ اتحادیه
بیشتر کسانی که برای اتحادیه می جنگیدند، برای حفظ 
ساختار سیاسی بعد از استقالل از انگلیس می جنگیدند. 

ساختاری که قدرت را بیشتر در اختیار شمال می گذاشت. 
آن ها خود را منجی و جنوبی ها را راهزن می شمردند. 

تنها یک اقلیت از شمالی ها نگران برده داری بودند. 

بهانۀ ائتالف
جنوبی ها بیشتر دنبال حق و حقوق خود در مقابل شمالی ها بودند، 
چون بعد از استقالل، احساس می کردند که نسبت به شمالی ها در 
موضع ضعف و ستم هستند. برده داری و برده ها موضوع اصلی 
دعوای داخلی نبود، بیشتر بهانه ای بود برای تحقیر رقیب!

ایالت های آزاد
ایالت های برده دار
قلمرو بی طرف
مرز بین شمالی ها و جنوبی ها

دو طرف درگیری، ۱۸۶۱
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۴۲   داستان بــــرده ها

مبادالت پیچیده
در قرن هجدهم، کشتی های اروپایی و 
ساکنان آمریکای شمالی، مناطق دورافتاده را 
هم به شبکه تجارت برده متصل کردند. در 
قلب این ساختار جهانِی تجارت برده، اقیانوس 
اطلس و محصوالِت تولیِد برده ها در آمریکا 
قرار داشت.

مشروب و برده ها
تاجراِن تازه وارد انگلیسی، تجارِت مثلثی 

خود را توسعه دادند؛ شیره قند را در کارائیب 
می خریدند، از آن مشروب درست می کردند، 
و در آفریقا آن را با برده ها مبادله می کردند. 

برده ها سپس در کارائیب فروخته می شدند؛ بعد 
از آن که تاجران، محمولۀ دیگری از شیره قند را 

بار کشتی ها می کردند!

بریستوِل شلوغ
تاجراِن بندِر بریستول، در غرب انگلستان، 
کشتی هایی را برای تجارت برده در غرب 
آفریقا مجهز کردند و در عوض مقادیر 
زیادی کاالهای تولیدشده در مزارِع 
مستعمراتِی بریتانیا در آمریکای شمالی 
و هنِد غربی را وارد می کردند. بریستول 
در سال ۱۸۰۰ به عنوان دومین شهِر بزرِگ 
بریتانیا رشد یافته بود.

در انتهای قرن هجدهم؛ بریتانیا 
هر ساله حدود سیصد هزار قبضه 

تفنگ به آفریقا صادر می کرد.

اقیانوس 
هند

اقیانوس 
آرام

آسیا

استرالیا

تاجران بزرگ برده
مرکز های صادرات برده آفریقایی
مرکزهای صادرات برده مسلمان
محل توزیع برده های آفریقایی
محل توزیع برده های مسلمان
کشورهای آفریقایِی فعال در برده فروشی

مسیرهای اروپایی تجارت برده
مسیرهای عثمانی تجارت برده
مسیرهای صحرای آفریقا برای تجارت برده
مسیرهای عرب ها برای تجارت برده
صادرات برده مسلمان از جنوب آسیا
صادرات کاالها برای تعویض با برده ها
صادرات کاالها برای فروش در مقابل برده ها
صادرات اروپایی ها به آفریقا

کاالهای اصلی تولید برده ها
کاکائو
قهوه
پنبه
الماس
طال
نقره
شکر
توتون

محصوالت متفرقه
رنگ دانه ها
خز و پوست
فلفل
ابریشم و پارچه
ادویه جات
قلع

کاالهایی برای برده ها
ماهی نمک سود

تجارت جهانی برده در ۱۴۰۰ تا ۱۸۶۰

داستان بــــرده ها   ۴۳

الگوهای تجارت
برده  تجارت  برای  انسان  محموله های  انتقال  از  پیچیده تری  الگوی 
از طریق اقیانوس، اجرا می شد. تاجران آمریکای شمالی و اروپایی، 
کاالها را برای خرید برده معامله می کردند، از اشیای اروپایی گرفته 
تا پارچه های کتاِن هندی! محصوالِت حاصل از کاِر برده ها هم اغلب 
مشارکت  برده فروشی  در  که  بازرگانانی  می رفت.  فروش  به  اروپا  در 

می کردند، سود حاصل را از طریق «تجارِت مثلثی» افزایش می دادند:
یک کشتی، کاالهای تجاری را از بریتانیا تحویل می گیرد؛ که در قبال 
برده ها در آفریقا پرداخت می شوند، برده هایی که بعدًا در کارائیب فروخته 

می شدند؛ سپس کشتی با محموله ای از شکر، به خانه باز می گشت.

مخصوِص آفریقا!
صنعتگران اروپا، معموالً ابزارهایی را 

مخصوص تجارت با آفریقا یی ها می ساختند، 
تا با برده معاوضه کنند. تفنگ های باروتی 

نمونه مشخصی هستند. این تفنگ ها قسمتی 
از سیاست ترویج نبردهای مسلحانه در آفریقا 

بودند، کاری که نتیجه اش افزایش اسیران 
جنگی برای پر کردن کشتی های اروپایی بود.

اقیانوس 
اطلس

آمریکای 
جنوبی

آمریکای 
شمالی

اروپا

آفریقا

داستان بــــرده ها   ۱۶۹

جنبش حقوق شهروندی
در مقابل جدایی طلبی سیاه پوستان، فعاالن اجتماعی در 

آمریکا برای وارد کردن کامل آفریقایی-آمریکایی ها در جامعه 
آمریکایی تالش می کردند. در دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، فعاالن 

سیاه پوست وقتی که تبعیض نژادی را به مبارزه طلبیدند و از 
حقوق مردم سیاه برای رأی دادن دفاع کردند، پاسخ خشنی را 

از جنوبی ها دریافت کردند. 

مبارزه موفق می شود!
رزا پارکز(نشسته در وسط) در ۱۹۵۵ با امتناع کردن از دادن جای خود به یک 

سفیدپوست در مونت گومری در آالباما، تحریم اتوبوس های جداسازی شده 
را به راه انداخت. پارکز آن قدر زندگی کرد تا دستیابی به بسیاری از اهداف 
جنبش را ببیند، مانند الغای تبعیض نژادی و حق رأی 
دادن برای آفریقایی-آمریکایی ها.

گرداب فالکت
از دهه ۱۹۶۰، تعداد افزاینده آفریقایی-آمریکایی ها استاندارد خاصی برای زندگی 

و وضعیت اجتماعی آن ها ایجاد کرد؛ اما هنوز بسیاری در دام فقر و بیچارگی 
باقی مانده بودند، که مشکالتی چون سطح پايين آموزشی و آمار باالی جرم 
و جنایت را در بین آن ها باعث می شد. تصویر این کودکان در ۱۹۷۱ در منظقه 

برونکس تهیه شده است.

استقالل کشورهای حوزه کارائیب
در دهه ۱۹۴۰، گوادلوپ و مارتینیک، از جزیره های تحت سلطه فرانسه تبدیل به 
شعبه ای از فرانسه شدند. بسیاری از جزایر تحت سلطه بریتانیا در دهه ۱۹۶۰ به 
استقالل رسیدند، جامائیکا و ترینیداد در ۱۹۶۲، باربادوس و غنا در ۱۹۶۶. اوالد برده ها 
در نهایت حاکمیت جزایری را بر عهده گرفتند که نیاکانشان به آن منتقل شده بودند. 
هرچند فقط شکل بردگی عوض شده بود. برندۀ بلندپایه!

برخی از آفریقایی-آمریکایی ها توانستند در قرن ۲۱، به 
موفقیت های رسمی برسند، گویی که نشانه فاصله ایاالت 

متحده از دوران برده داری است. انتخاب باراک اوباما در ۲۰۰۸ 
به عنوان رئیس جمهور، تبلیغی بود که کشور از دهه ۱۹۵۰ دور 

افتاده است؛ اما هنوز هم ماجرا تمام نشده است. خیلی سعی 
شد تا فراموش شود؛ هنوز هم برخی سیاه پوستان فقط اجازه 

می خواهند تا فقط نفس بکشند.

۱۷۰   داستان بــــرده ها

نژادپرسیت و برده داری
رسانه ها در آمریکا همسو با دولت عمل می کنند. آن ها تنها 
تصویری که از اعتراض سیاهان نمایش می دهند، خشونت 
و وحشی گری است، مثالً تصویر آسیب زدن سیاه پوست ها 
به خودروها و ساختمان ها را پخش می کنند. اما رسانه های 
آمریکایی واقعیت را کامالً برعکس نشان می دهند. حقیقت 
چیز دیگری  است و در قرن بیستم، و حاال در قرن بیست و یکم 
سیاه پوستان متحدتر از گذشته و در تالش برای گرفتن حق 
خود هستند؛ ولی هنوز زیر فشارهای مختلف هستند. امروز 

رسانه در کنار نژادپرستی قرار گرفته است.

ما مساوی تر هستیم!
کنت آرتور دو گوبینو نویسنده، 

خاورشناس، شاعر، مورخ، محقق و 
دیپلمات فرانسوی بود، که ریشٔه 

نظریات نژادگرایانه را در عصر 
جدید به او نسبت می دهند. 
پس از مرگش اندیشه های او 

طرفدارانی یافت و اصول و عقاید 
او دربارٔه عدم تساوی نژادها 

مخصوصًا در آلمان بسیار مورد 
توجه قرار گرفت و او را به شهرت 
جهانی رساند.

کوکالکس کالن
این گروه، نخستین بار در ۱۸۶۵ 
میالدی به دست کهنه سربازان 
ارتش کنفدراسیون آمریکا بنیاد 
نهاده شد. هدف آن ها جلوگیری 
از بازسازی و سنگ انداختن در 
کار جمهوری خواهانی بود که در 
جنگ پیروز شده و برده داری 
را لغو کرده بودند. به تندی 
راه خشونت را پیش گرفتند. 
برخی، چون آن ها صورتشان را 
می پوشاندند، فعالیت آن ها را 
انکار می کردند و آن ها را بهانه ای 
برای پیشروی ارتش اتحادیه به 
ایالت های جنوبی می  دانند.

محمد علی (کِلی)
افزون بر مسابقات بوکس 

سنگین وزن، کاسیوس 
کلی به دلیل این که 

در سال ۱۹۶۲ میالدی 
اسالم آورد و نام خود 
را به «محمد» و نام 

خانوادگیش را به «علی» تغییر داد، 
مشهور شد. او تأکید داشت که تغییر نامش به «محمد علی»، از اتفاقات مهم 
زندگیش است و «کاسیوس کلی» نام زماِن بردگیش می باشد. در سال ۱۹۶۶ 
بود که از حضور در ارتش آمریکا برای جنگ ویتنام سر باز زد و اعالم کرد که 

هرگز به روی همنوعان ویتنامی خود شلیک نمی کند.

مارتین لوتر کینگ ج.آر
برجسته ترین رهبر حرکت حقوق شهروندی در ده های ۱۹۵۰ و 
۱۹۶۰ مارتین لوتر کینگ ج.آر بود. در ۱۹۶۳ یک راهپیمایی در 
واشنگتن دی سی ترتیب داد، و در آن با عنوان «من یک رویا 

دارم»، سخنرانی کرد و دیدگاه خود درباره جامعه متحِد نژادی 
را بیان کرد. کینگ در ۱۹۶۸ ترور شد.



أنا أحب عائلتي
كتاب يعرف الطفل به مفهوم العائلة و توثيق 
الروابط العائلية من خالل تعليم االطفال ذلك 
التصوير،  و  كالتلوين  نشاطات  و  قصص  عبر 
توثيق  من  بطريقة  االوالد  يتمكن  حتى 

العائلية.  و  االسرية  روابطهم 

60 صفحة
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اســت.  اســـم مــن نســریـن 
پدربزرگ و مادربزرگم در یک 

می کنند.  زنــدگی  دور  جای 
فامـــیل هـای مـا هــم در 
شهرســتان هســـتند. من 

با پدر و مـــادر در بندرعباس 
زندگی می کنیم. پـدرم مهندس 

کشتیرانی است. به خاطر شغلش مجبور 
شدیــم که این جا باشــیم. بعضــی وقت ها 
فامیــل ها به خــانه ی مان مــی آیند و خـیلی 
خوش حال می شــویم. بعضــی وقت ها هم 
ما به خــانه ی آن هــا می رویــم و خوش حال 
می  شــوند؛ اما خیــلی وقــت ها دلـــم بــرای 
فامیل ها تنــگ می شــود؛ عمو، عّمه، خاله، 

دایی و بّچه هایش.
یک روز به مادرم همــین را گفتم. مادر هم 
گفت: »ناراحــت نباش دخترم! فامیل های 
ما دور هستند؛ اّما چند نفر را داریم که مثل 

فامیل هستند.«
پرسیدم: »کیا؟«

گفــت: »هــمســایه هــا. همیــن هــایی که 
خانــه ی شان به ما چســبیده. آقای حّجتی، 
خــاله مریم و همــســـایه ی روبه رویی مــان 

سعیده خانم.«
فــر کردم و گفــتم: »راســت می گویــی ها. 
این ها به ما کمک می کنند. تازه با بّچه هایش 

هم بازی می کنم.«
مادر گفت: »آره دخــترم. همســایه ی خوب 
مثل فامیل خوب و دوست خوب است. باید 
قدر همسـایه های مان را بدانیم حاال بلند شو 

برویم خــانه ی سعیده خانم 
و با بّچه هایش بازی کن.«
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این حدیث زیبا از 
حضرت فاطمه؟س؟ است: 

اول همسایه، بعد 
نوبت خودمان...

قصه ی این حدیث را از 
معلم یا پدر ومادرت 

بپرس.

ُخب، حاال که فهمیدی 
همسایه یعنی چی، 

خانه ی خودتان با خانه ی 
همسایه ی تان را بکش.

همسایه ی تان 
چند تا بّچه دارد که 
هم قّد تو هستند؟

چند تـا همسایه 
داری؟ اسم شـــان 

را بنویس.
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اسم من محمــود است. من بیشتر وقــت ها 
تنها هستم. پدرم رئیــس یک شرکت است و 
مادرم در داروخانه کار می کند. وقتی از مدرسه 
به خــانه می آیم، در خـانه تنــها هستم. مامان 
غذایم را توی یخچال آماده گذاشته است. باید 
گرم کنم و بخورم. چون هــنوز  پدر و مادرم سر 
کار هستند.  ناهار که می خورم، سراغ کامپیوتر 
مــی روم. بعــد تلویــزیون نــگاه می کـنم. بعد 
می رم سراغ موبایلم. بعد کتاب هایم را ورق 

می زنم. با هم حوصله ام سر می رود. 

سراغ اسباب بازی هایم می روم. ولی من دیگر بزرگ 
شدم. بابا و مامان همه چیز برایم 

خــریده اند. ولی مــن انگار چیزی 
کم دارم. خب داداش و خواهر 

ندارم که با آن ها باشم. 

پدر شب ها گاه گاهی با من بازی می کند؛ 
اّما من یک نفر را می خواهم که هم سّن خودم 

باشد. هم قّد خودم باشد.
به نظرت کی می تواند با من 
باشد تا از تنهایی در بیایم؟ 

فکر کن. آهان، درست گفتی. 
من دوست می خواهم.

دوست به یک نفر می گویند که مثل پدر و مادر مهربان باشد. 
حرف هایت را گوش کند. به تو کمک کند؛ و اگر هم هم سّن

و هم قّد تو باشد، بهتر است. 
دوست می تواند فامیِل نزدیک یا دور باشد؛ یا اصاًل فامیل نباشد. 
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با دوست هایت 
چه کار می کنی؟ 

تو چند تا دوست داری؟
   یک         دو تا         سه تا       

                  بیشتر 

1. راستگویی
2. کسی که وفادار است. 

3. به معنی نیکوکاری است و اسمی
       برای پسران.

4. کسی که با احترام است.
5. بر لب دارد و چهره را زیبا می کند.

6. بردبار است و صبر زیادی دارد.
7. دوست باید از حال دوستش ..... باشد.

      اسم دوست هایت 
را این جا بنویس.

حاال که دوست را شناختی، این کارها را انجام بده.

ن.
ا ک

ید
ی پ

نگ
ه ر

خان

ل را در 
در جدول زیر چند خصوصیت از دوست آمده. آن را حل کن و رمز جدو

7       6      5       4       3       2         1

1

2

3

4

5
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من محسن هستم. کالس سوم ابتدایی. 
چند وقـــتی اســت که یک خانــم به خانه ی ما 
آمده. یک خانم  مهــربان اســت که مــرا خیلی 

دوست دارد. فکر می کنی این خانم کیه؟
خواهر؟ نه. من خواهر ندارم.

خاله؟ نه. خاله که در خانه ی ما زندگی نمی کند.
مرّبی؟ نه. خانم مرّبی هم که توی مهد است.

هیــچ کدام از ایـــن ها نیســت. اآلن بهــت 
می گویـم. ما قبالً پنــج نفر بودیم. من، بابا، 

مامــان، داداش و آبجــی؛ اّما حاال چهــار نفر 
شدیم: من، بابا، مامان و آبجی.

آخه داداشم عروسی کرده و پیش ما نیست. 
او زندگی می کند که من  با  یک خانم  مهربان 
زن داداش؛  این خانم  مهــربان می گویم:  به 

یعنی خانِم برادرم. 
برادرم از من خیلی خیلی بزرگ تر است. 

با داداشــم،  او  پیــش ما نیــست.  زن داداش 
طبقه ی باالی خانه ی ما هستند. من پیشش 

می روم. او برایم کتاب می خواند. 

         داداش     بابا       عمو     دایی
زن    

27
جدول را کامل کن 

و برای هر کدام جمله بساز.

بعضی وقت ها هم مرا 
به پارک می برد. 

من دوست دارم او
را آبجی صدا کنم؛

اّما یک آبجی 
دارم که از من

بزرگ تر و 
از زن داداشم 

کوچک تر
 است.

تو زن داداش داری؟ اگه داری شکلش را این جا بکش.

بهتر است او را 
زن داداش صدا 

کنم.
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شماره شناسنامه:

نام:  

نام خانوادگی: 

نام پدر:

سال تولد:                    ماه تولد: 

محل تولد:                   محل زندگی:

کالس:

این جا چیزهایی که دوست دارم را نقاشی می کنم:

ت.
س

ن ا
س م

کـ
 ع

هم
ن 

    ای
ن:              

ایـــن هم شناســــــــنامه ی مــــــ

5
سالم. این کتاب برای من است.

می خواهم با خانواده و آدم هایی 
ارتــباط دارم آشــنا  با آن هــا  که 
شــویم. به همــین خـاطــر اول 
خودم را معرفی می کنم. بعد این 
کتاب را ورق مـی زنم و می خوانم 
تا بفهــمیم آدم هــای دور و برم 

چه کسانی هستند.

اسم من .................. است.

4

6

اسم من نرگس است. 
من کالس سوم هستم و در کرج زندگی می کنیم. 

اسم بابای من مهدی است. او بناست. کارش ساختن 
خانه است. وقتی از سر کار می آید، مادر برایش چایی 
می برد. من هــم مــی روم کنارش و دفــتر مشــقم را 

نشانش می دهم. بابا هم به من کمک می کند.
مثالً  می برد.  مسافرت  به  را  ما  بابا  وقت ها  بعضی 

شمال که خانه ی دوستش است. 

هر کسی بابایش را یک طوری صدا می زند؛ مثالً: پدر، 
باباجون، آقا جون، دادا. آقا. 

تو چی صدایش می زنی؟

بابا کار می کند. برای ما پول می آورد. ما را به مسافرت می برد. 
به مادر کمک می کند. با بچه هایش بازی می کند. هر بابایی 

یک کاری دارد. 
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یک شب حالم خیلی بد شد. مرا به دکتر بردند. 
دکتر برایم آمپول و سرم نوشت. وقتی عمه 
شکیبایم خبردار شد، به خانه مان آمد و سرم 
و آمپولم را زد. او تا صبح باالی سرم نشست 
بیــدار شدم،  بود. صبــح که  و مواظــب من 
مامان  نبود.  عمه  اما  بود.  شده  خوب  حالم 

گفت:»عمه رفته بیمارستان.«
بیمارســتان   عمه ی من پرســتار است و در 
او  دارم.  خیلی دوســت  را  او  کار می کند. کار 
بابا  است.  بیــماران  مراقب  بیمارســتان  در 
می گوید:»کار خواهرم خیلی ارزشمند است.« 

عّمه یعنی چی؟
عّمه یعنی کی؟ 

بابا،  خواهر  به  می گویم.  اآلن 
عّمــه می گویند؛ یعــنــی بابــا 
وقتی بّچه بوده، خواهر داشته. 
باید  حاال که بزرگ شــدند، مــن 

خواهر بابا را عّمه صدا کنم.

همکالسی ام بهاره، چهار 
عّمه دارد. یک عّمه اش 

قد خودش است. بهش 
می گوید: »عّمه کوچولو.« 

عّمه ی ریحانه، 
خیلی الغر است. 

بابای  عّمه ی محسن مثل 
محســن، چــاق است. آخر 

آن ها دوقولو هستند.

19

اّما سعیده اصالً عّمه ندارد؛ یعنی 
بابایش، خواهر نداشته.

عّمه ی داود خیلی مهربان است. 

عّمه ی نیایش خیلی قصّه 
بلد است. او مرّبی مهد است و 

هر وقت به خانه ی نیایش می آید، 
قصّه تعریف می کند.

ُخب، حاال که عّمه را شناختی، ببین اصالً 
عّمه داری؟ شاید هم نداری و یکی را عّمه 
ندارند.  عّمه  بعضی ها  آخر  می کنی.  صدا 
آن وقت به عّمه ی مامان یا بابا، می گویند: 
مامان  از  درباره اش  داری،  عّمه  اگر  عّمه. 
بابا بپرس؛ مخصوصاً بابا؛ چون وقتی بّچه 

بود با خواهرش خاطرات زیادی داشت. 

او  زینب اسم یک عمه ی مهـــربان است. 
خواهر امام حسین)ع( است. اگر گفتی او 

عمه ی چه کسی است؟
امام حسن؟ع؟    امام سجاد؟ع؟    امام علی؟ع؟

حاال این جا نّقاشی عّمه خودت را بکش!

12
               اسم من سهیل است. 

       اسم خواهرم سهیالست. 
ما در اراک زندگی می کنیم. سهیال خیلی 

دانشگاه  در  او  است.  من  از  بزرگ تر 
اصفهان درس می خواند. خواهرم 

مثل مادر با من مهربان است. 
وقــتــی در خــــانه است، به 

مادرم کمک می کند. من 
را  درسی ام  سوال های 

او  می پرسم.  او  از 
به  مثل معـــلم 

مـن درس یاد 
می دهد. 

خواهرم سه روز 
در اصفهان است. 

وقتی در دانشــگاه 
است، دلم برایش 

تنگ می شود. دوست 
دارم زودتر بیاید و برایم 

دوستم ناهید یک خواهر دارد. شعر و قصه بخواند. 

بهترین روز، 
وقتــی است 
که با پـدر بـه 
اصفهان می رویم و 
خواهرم را از دانشگاه 
می آوریم.
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          دختر عمه مریـــم خواهر ندارد.
    راستی تو چــــطور؟ خواهـــر داری؟

هر کسی خواهــــرش را یـک جور صدا 
مـی زند. یکـــی می گـــــوید: »آبجـی«. 
بعضی ها  »باجــی«.  می گوید:  دیگری 
هم خواهرشان را به اسم صدا می زنند.

حاال این جا شـــکل خواهــــرت را بکش. 
اگر خواهر نداری، شکل خواهــری را که 
دوســــت داری داشــــته باشی بکـــش.

پسرعمو سعید دو خواهر دارد.

با این اسم ها جمله بساز. بگو چه 
ارتباطی با هم دارند.

معصومه ...........................................

رضا .......................................................

مشهد ..................................................

کربال .....................................................

حسین .................................................

دمشق .................................................

قم ........................................................

زینب .....................................................

دوست داری 

خواهرت 
تو را به چه 

اسمی صدا 

بزند؟

اسم خواهرت 
را این جا 
بنویس. شاید 
هم چند تا 
خواهر داشته 
باشی. اسم 
همه ی شان را 
بنویس. 

 یکی.چند تا خواهر داری؟
دوتا.
 بیش تر از دوتا.
 اصالً خواهر ندارم.

این هم اســــم دو خواهــــِر مهــــربان: 
این  معصــــومه. دربـــاره ی  و  زیــنــب 
خواهـرهای خوب از بزرگ ترها بپرس. 
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من  داداش های  این ها 
هستند. اسم داداش های من سعید و 
وحید است.اسم من هم طاهره است. 
از من بزرگ تر است.  سعید چهار سال 

وحید هم شش سال بزرگ تر است. 
بعضــی ها یـک داداش دارنـد.  بعـضی ها 
چـندتا داداش دارنــد. بعـضــی هـا هــم 

داداش ندارند. 

یک روز با داداش هایم دعوایم شد. آن ها با من 
اما  شد؛  ناراحت  بابا  کردم.  گریه  من  کردند.  دعوا 

سر آن ها داد نزد. ما سه نفر را برد توی اتاق و قصه ی 
دو داداش مهربان را 

تعریف کرد. 

ت.
 اس

داداش مثل دوست

 دو برادری که اسم شان حسن و حسین بود. یک خواهر به اسم زینب 
داشتند. آن ها با هم خیلی مهربان بودند و به هم دیگر کمک می کردند. 
مواظب خواهرشان بودند. وقتی داداش هایم این قصه را شنیدند، از 

من معذرت خواهی کردند. قول دادند که با من خوب باشند. 
حاال داداش هایم مواظب من هستند. داداش هایم مرا به پارک کنار 
یاد داده. وحید هم  خانه مان می برند. سعید به من دوچرخه سواری 
آن ها در درس به من کمک می کنند. من  یاد داده.  به من اسکیت 

خواهر کوچولوی آن ها هستم و کالس اول درس می خوانم. 
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داداِش  درباره ی این دو 

مهربان چه می دانی؟
رضا داداِش معصـــومه.
............................................
............................................
............................................

حســین داداِش زینــــب.
............................................
.............................................

بعضی ها   این جور صدایش می کنند: برادر، 
داداش جون ، کاکو. برا، قارداش.

تو چی صدایش
می زنی؟

ت.
شکل داداش من این طوری اس

من داداشی را دوست دارم؛ چون:

وقت ها با سعید بعضی 

دوچرخه اش مرا به 
مدرسه می برد. 

من ستایش هستم. کالس دوم ابتدایی. 
مامان من راننده ی سرویس است. 

آماده می کند.  را  اول صبحانه  او  به مدرسه می روم،  وقتی 
بعد دوتایی سوار ماشین می شوم. بعد بقیه ی بچه ها را سوار 

به  ماشین  توی  بچه های  می برد.  مدرسه  به  و  می کند  ماشین 
مامان می گویند خاله. مامان من کار می کند. بعضی بچه ها مامان هایشان کار 
می کنند و بعضی ها خانه دار هستند. وقتی که بعد از مدرسه به خانه می رود، ناهار 
را آماده می کند تا پدر از سر کار بیاید. شب ها در درس خواندن به من کمک می کند. 
مامان هایشان  با  بچه ها  هم  آنجا  می رویم.  روضه  به  مامان  با  وقت ها  بعضی 
به مهمان ها چایی می دهم. بعضی وقت ها هم در خانه ی ما  آن جا من  می آیند. 

مامان  به  همسایه ها  می کنم.  کمک  مامان  به  من  است.  قرآن  جلسه ی 
می گویند خانم شمسی. اما اسم مامان فاطمه است. 

مادر در خانه است. آشپزی می کند. 
خانه را مرتّب می کند. بعضی از 
مامان ها هم بیرون کار می کنند.

مادر تو چه کارهایی می کند؟

8

هر کسی مامان را 
یک جور صدا می زند؛ مثالً: 

مامان جون، مادر، 
دا و آنا .

تو چی صدایش می زنی؟

 اسم مامان من:
............................

کار مامان من:
.......................................

شکل 
مامان من 
این جوری 
است. تو هم 
شکل مامان 
را بکش.

حاال به این 
سوال ها جواب 

بده.

9

23

راستی پدربزرگ های تو چه کار می کنند؟

بابای مامانم هم خاطره هـــای زیادی از آقاجـــون دارد. کنار 
هم  مهـــربان  پدربزرِگ  یک  عکـــس  پدربزرگم،  عکس 
پدربزرگ  بهترین  »او  می گوید:  مامان  هست. 
دنیاست. او رهبر ما بود. خیلی سال ها 
ایران  از دنیا رفت و مردم  پیش 
خیلی غصه خوردند.« 

 هر کسی پدربزرگ را یک طوری 
بابابزرگ،  مثل:  مــی زند؛  صـدا 

آقاجون، آقابزرگ، آقاننه، دده و...
تو چی صدایش می زنی؟

اگر هر دو تا را یک 
جور صدا کنم، قاطی 
می شود.

دوستم دوتا پدربزرگ 
دارد. یکی اش چاق 
است و یکی الغر. این 
یکی برایش قصّه زیاد 
تعریف می کند. آن یکی 
او به پارک می برد و 
بستنی می خرد. وای 
چه  قدر پدربزرگ ها 
خوب هستند!

عکس خودت با پدربزرگ هایت را اینجا بچسبان.

اگر گفتی اسم این 

پدربزرگ چیست؟

.........
.........

.........
.



تعليم الوضوء و الصالة
هذا الكتاب يحتوي على متون و صور تعليمية 
مميزة تمكن االطفال بطريقة سهلة من تعلم 

الوضوء و الصالة. 

24 صفحة
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12 - 16 صفحة

تعليم القران لالطفال
ان اشتياق الشعب االيراني الشريف 
استقبال  الكريمو  للقران  الثوري  و 
لمفهوم  الملتزمة  االيرانية  العائالت 
تعرف ابنائهم على القران و حفظه 
وجود  اخرى  جهة  ومن  جهة،  من 
بعض المعايب في النظام التعليمي 
الذين  لالفراد  الموجود  الديني 
يرغبون في تعلم القران و مما ادى 
الذين  لالسف لوجود بعض االفراد 
بالطريقة  القران  قراءة  يجيدون  ال 
السليمة و الصحيحة. و من منطلق 
للتعلم هو مقتبل  ان السن االمثل 
العمر، كان ال بد من االستفادة من 
يقوم  حتى  الكتب  من  نوع  هكذا 
االهل باضائة فكر و اذهان اوالدهم 
اجمل  فما  الكريم.  القران  بنورانية 
في  القران  بذور  االهل  يزرع  ان 
البذور  هذه  فتنمو  اطفالهم،  ذهن 
طيبة  اشجارا  تصبح  و  القران  بنور 
و  المجتمع  على  بثمارها  فتفيض 

العائلة.  و  المحيط 
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سياحة في الغرب
قصة يرويها احد االموات، فتبدا القصة عندما 
و  التكفين  و  الغسل  بعد  و  الراوي.  يموت 
الدفن، يسرد الراوي ما يجري من سؤال القبر 

ضغطته.  و 

ما  على  نظمت  الكتاب  من  كثيرة  اقسام 
لدينا من روايات و احاديث عن عالم البرزخ. 
بعض  عقاب  القبر،  عذاب  مثل  مواضيع 
.، تم   .. االموات.  اللقاء مع بعض  و  االعمال، 
االشارة اليها في الكتاب. و ينقل الراوي بعض 
المضمون  مع  المتناسبة  االحاديث  و  االيات 
على لسانه، كما سعى الكاتب من خالل هذه 
القصص الى اظهار معتقدات اصحاب المذهب 
الشيعي بما يتعلق بواليت اهل البيت )ع( و 
لها من  ما  و  )ع(  علي  المؤمنين  المير  حبهم 
فائدة بعد الموت، حيث انه في معظم طريق 
عالم البرزخ هناك شخص اسمه هادي و كان 
يساعد الراوي. ابرز الكاتب محبة هادي لالمام 
علي )ع( و صوره في ذلك العالم بانه وسيم و 
مساعد. في القصة اضاءة على االشياء السيئة 
العالم و  المرء في ذلك  ترافق  التى  الجيدة  و 
توصيات اخالقية و شرعية. هذا الكتاب طبع 

احيائي.  و  بشكل مصور 

180 صفحة
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230 صفجة

أجوبة طفولية ألسئلة عقائدية
ولكن  الوالدين،  هم  للكتاب  األول  المخاطب 
األوالد.  تخص  الكتاب  من  الحاصلة  النتيجة 
في الكتاب يتم تدريب الوالدين على اإلجابة 
مجال  في  متداول  أساسي  سؤال   25 على 
العقائد والتوحيد. ويتذّيل بعض هذه األسئلة 
أسئلة فرعية أخرى وإجاباتها، لتصير مجتمعًة 
60 إجابة. يتم اإلجابة عن كل سؤال على أربع 
خمس  على  وبعضها  أدنى،  كحد  مستويات 
ظروف  التربية،  السن،  )بلحاظ  مستويات. 

 .)  .. الطفل.  محيط  وتجارب 

المستوى  في  الطفل  لدى  المعرفة  أن  حيث 
االول تتقاطع والمحسوسات التي يتلقاها، تم 
السعي ألن تكون اإلجابات على هذا المستوى 
عينية  بأمثلة  ومرفقة  اإلمكان  قدر  ملموسة 

الطفل.  مناسبًا في ذهن  تقريبًا  لتلقى 

األكثر  الذهن  اتخاذ  تم  الثاني،  المستوى  في 
بعين  اإلستدالل  على  وقدرة  ديناميكية 
اإلستفادة  وتم  المطالب.  عرض  في  اإلعتبار 
من المعلومات الرائجة. المستوى الثالث من 
اإلستدالل.  أكثر ويتطلب  اإلجابات هو علمي 
جانب  إلى  بالكبار  الخاصة  التعابير  ذكر  وتم 
اإلستدالالت في بعض الحاالت. وفي المستوى 
علمية  فأكثر  أكثر  اإلجابات  والخامس،  الرابع 
وإستداللية. نذكر بعضًا من األسئلة التي تمت 

الكتاب: في  عنها  اإلجابة 

واهلل  متى  منذ  اهلل؟  أين  اهلل؟  نرى  ال  لماذا 
موجود؟ ما هو حجم اهلل؟ لماذا ال يعطينا اهلل 
لماذا أخذ  بعض حوائجنا؟ ما هو شكل اهلل؟ 
اهلل مّنا جّدنا؟ لماذا يخلق اهلل البعض ناقصي 
النار؟ ال  إلى  البعض  اهلل  ُيدخل  لماذا  الخلقة؟ 
أحب أن أصبح عجوزًا.. إلى أين نذهب عندما 

الشيطان؟ اهلل  خلق  نموت؟لماذا 
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الّنجم الّساطع موسى المبرقع)ع(
إبن  قصة  على  األطفال  يعّرف  الكتاب  هذا 
الهادي)ع(  اإلمام  شقيق  و  الجواد)ع(  االمام 
قم  مدينة  في  اختران  محلة  في  دفن  الذي 

لمقّدسة.  ا

صداقة على طريق إمام الزمان...
كتاب "نفس عميق" )بالفارسية: "نفس بلند"(، 
ُكِتَبت  القلب  من  قريبة  جميلة  قصة  عنوان 
والمنتصف  )عج(  الغائب  اإلمام  حضور  حول 

اليوم. الناشئة  من شعبان في حياة 

نبذة من الكتاب

أستفيق من الحلم لتقول أمي: "إنها ليلة العيد؛ 
برأيي إنه وقت مناسب لتطلب من المولى أن 

يدعو لك بالشفاء العاجل!".
فأجيب: "ما الفائدة! فأنا لم أستطع هذا العام 

أن أقوم بشيء من أجل اإلحتفال."
ترد أمي: "من قال بأنه يجب أن تقومي بعمل 
علمة  المولى،  ذكر  فيه  قلبك  أن  مجرد  ما؟! 

على حبك له! االن تناول فاكهتك."

24 صفحة

32 صفحة



ريحانة النبى؟ص؟
إلى  )ص("  الرسول  "ريحانة  كتاب  يهُدُف 
تصوير قطرة من بحر معنوّية السيدة الزهراء 
وُطبع  للناشئة  الكتاب  هذا  ُكِتَب  )ع(، 
جمكران"  "عصافير  عناوين  مجموعة  تحت 

جمکران(.  گنجشک های  )بالفارسية: 

نبذة من الكتاب

نومها،  من  يهودية  امرأة  تنهض  الليل،  إّنه 
وتريد الذهاب إلى الباحة. وما إن تهّم بوضع 
الغرفة  الباحة حتى تقع عينها على  رجلها في 
من  غريب  نور  يشّع  اليمنى.  الجهة  في  التي 
باتجاه  وتذهب  المرأة  فتتعّجب  الغرفة،  تلك 
نورًا  ترى  وفجأًة  داخلها.  في  وتدوس  الغرفة، 
سوداء،  عباءة  من  يخرج  الشمس  من  أشّع 
الغرفة وتذهب  الذعر. تخرج من  فيها  فيدّب 
الرجل،  يا  "انهض  تناديه:  زوجها،  سرير  إلى 
انهض!". يفتح الرجل عينيه نصف فتحة: "ماذا 

حصل؟" ماذا  امرأة؟  يا  حصل 
عجيب  نور  هناك  نور!  "هناك  المرأة:  تقول 

الُيمنى!".  الغرفة  في  عباءٍة  من  يشّع 

112 صفحة
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ابن الكعبة 
يهُدُف كتاب "ابن الكعبة" إلى تصوير قطرة من 
بحر معنوّية أمير المؤمنين علي )ع(، ُكِتَب هذا 
الكتاب للناشئة وُطبع تحت مجموعة عناوين 
گنجشک های  )بالفارسية:  جمكران"  "عصافير 

جمکران(. 

نبذة من الكتاب

من  يخرجان  بكر  وأبو  المؤمنين  أمير  كان 
مسجد الرسول )ص(، وفجأة يصلِن إلى ِقبال 
بعضهما البعض، تمّر لحظة من السكوت فيما 
أبو بكر نظرة  إلى  المؤمنين  أمير  بينهما. ينظر 
أريُتك  إن  بكر،  أبا  "يا  ويقول:  معنى،  تحمل 
عليٌّ  بأّن  لك  هو  ويقول  )ص(  اهلل  رسول 
إلّي الخلفة؟" خليفتي، قل تقبل ذلك وتوكل 
قصد،  دون  من  ويضحك  بكر،  أبو  يتجّمد 
ماذا  أسمع؟  ما  "أصحيٌح  نفسه:  في  ويقول 
سنوات!" منذ  النبي  توّفي  لقد  علّي؟  يقول 

دون  يحول  أن  بكر  أبو  يستطع  لم  وبينما 
ومضحكة:  متراخية  بلهجة  أجاب  ضحكته، 
أعطيك  أن  النبي  لي  قال  إن  علي،  يا  "أجل 

أطيعه".  فسوف  الخلفة 
إذًا فلنذهب. 

يومئ أبو بكر برأسه متعّجبًا ويسأل: "إلي أين؟"
إلى محضر رسول اهلل )ص(. 

يشعر  بكر،  أبي  محّيا  من  االبتسامة  تّمحي 
 .. بصدمة. 

124 صفحة



144 صفحة

صوت جناح جبرائيل
القصص  من  عددًا  نعماء  حسن  كتب  لقد 
بلغة  )ص(  اإلسالم  نبّي  حياة  عن  الموّثقة 
بسيطة للناشئة. وعناوين قصص الكتاب هي 
الشمس،  من  أجمل  آخر،  إسماعيٌل  كالتالي: 
مريض وطبيب!، اقرأ.. .، عدة دينارات، التوبة، 
المال  النفاق،  بيت  التوكل،  والفقير،  الغني 
أم،  بالبركة،  المليء  السفر  درهمين،  المبارك، 
المباهلة، راعي اإلبل والراعي، التفكر والعبادة، 
نصيحة،  المعاملة،  جبرائيل،  جناح  صوت 

صفعة.  العمامة، 

نبذة من الكتاب

مبارزة  حال  في  كانت  قبيلتنا  فإّن  تعلم  وكما 
وحّدة مع قبيلة األوس دائمًا. لم تساِوُم قبيلة 
الخزرج مع األوس أبدًا، وكذلك األوس بالنسبة 
للخزرج. لقد تلّقينا خسارة شديدة في الحرب 
التي نشبت منذ مّدة. ولقيد أتيُت اآلن إليك 
من ِقَبل قبيلة الخزرج لكي تعينونا في مقابل 
قبيلة األوس.. يقطع ُعتبة كلم أسعد ويقول: 
"تفصل بيننا وبينكم مسافة كبيرة، إضافة إلى 
ونواجه  المشاكل  من  نعاني  أنفسنا  نحن  أّننا 
"أية  بفضول:  أسعد  فيقول  كبيرة".  معضلة 

"محمد".  عتبة:  يجيب  مشكلة؟" 
من  محمد؟  هو  "ومن  بتعّجب:  أسعد  يسأل 
شّن  هل  معه؟  مشكلتكم  هي  ما  هو؟  أين 
"إّن  متضايقًا:  عتبة  يجيب  عليكم؟"  هجومًا 
إلى  مؤّخرًا  مكة  في  الّناس  دعا  شاّب  محّمد 
المسائلة،  آلهتنا موضع  إّنه يضع  ديٍن جديد، 
ويتكّلم عن إله واحد. ولقد حرف مجموعة من 
سوف  فإّنه  تأّخرنا  إن  إّننا  اآلن،  لحّد  الناس 
يغوي أهل مكة جميعًا". ينظر أسعد بتعّجب 
إلى األرض، وتمّر بعض اللحظات. ينظر ذكوان 
ال  أّنكم  القول  تريد  "إذًا  ويقول:  عتبة  إلى 

وقبيلَتنا؟" تساعدونا  أن  تستطيعون 
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88 صفحة

كريُم آل عبا 
إلى تصوير قطرة  عبا"  "كريم آل  يهُدُف كتاب 
من بحر معنوّية اإلمام الحسن )ع(. ُكِتَب هذا 
الكتاب للناشئة وُطبع تحت مجموعة عناوين 
گنجشک های  )بالفارسية:  جمكران"  "عصافير 

جمکران(. 

نبذة من الكتاب

السماء،  نحو  يديه  )ع(  الحسن  اإلمام  يرفع 
يجلس  كان  المصلين  أحد  بدعاٍء.  ويهمس 
الصلة،  صف  في  )ع(  الحسن  اإلمام  خلف 
ينظر إلى السماء. السماء في حالة تغّير، يقول 
المصّلي: "أيها األصدقاء، انظروا إلى السماء، ما 

يحدث؟!" الذي 
السماء.  الجميع رؤوسهم وينظرون نحو  يرفع 
وفجأة يرى الجميُع بأعينهم أّن السماء تنشق 
منهم  واحد  كّل  يحمل  ملئكة  منها  ويخرج 
والمأكوالت  والفاكهة  بالطعام  مليئًا  زنبيًل 
المتنوعة! يحّدق الجميع بهذا المشهد وكأّنهم 
في  يقولون  وانبهار،  الكّل في دهشة  تماثيل! 
الذين  الملئكة  اآلن  نرى  حّقًا  "إّننا  أنفسهم: 
كنا قد سمعنا وصفهم! وإضافة إلى ذلك فإّنهم 

والمؤن".  بالطعام  مليئة  زنابيل  يحملون 
ينزل الملئكة إلى أسفل ويدنون ويدنون إلى 

أن يصلوا إلى اإلمام الحسن )ع(. 



ثار اهلل
من  قطرة  تصوير  إلى  اهلل"  "ثار  كتاب  يهُدُف 
اإلمام  الشهداء  سيد  حضرة  معنوّية  بحر 
الحسين )ع(، ُكِتَب هذا الكتاب للناشئة وُطبع 
جمكران"  "عصافير  عناوين  مجموعة  تحت 

جمکران(.  گنجشک های  )بالفارسية: 

نبذة من الكتاب

إلى  مندهشة  بأعيٍن  ينظرون  الكوفّيون  كان 
المطر، المطر الذي لم يظّنوا أبدًا أّنه ينزل بدعاء 
بالتعجب  غارقون  الكّل  كان  )ع(،  الحسين 
الكّل  بالشكر،  أيديهم  يرفعون  الكّل  والحيرة. 
فرحين مسرورين، يكادون يطيرون من الفرح. 
يذهبون إلى الحسين )ع(، أحدهم يقّبل رأسه 
ووجهه، أحدهم يقّبل يده، وذاك يعانقه، كّل 
ُيبدي محّبته وشكَره بطريقة ما. ال يدري أحٌد 
اإلمام  صنعه  الذي  الجميل  رّد  يمكن  كيف 
الحسين )ع( بحّقهم. الجميل الذي ال نظير له؛ 

العطش! الكوفة من  نجاة أهل 
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قصص الحيوانات
هذه القصص ذات دور مؤثر و بناء في اغناء 
التاريخ.  عبر  االنسان  ثقافة  و  اخالق  افكار، 
فهما  و  وعيا  اكثر  اصبحوا  و  اهتدوا  فكثيرون 

القصص.  هذه  مثل  قراءة  خالل  من 

موجودة  القصص  كانت  التاريخ،  بداية  منذ 
االنسان  ارتبط  ثقافي  اثر  على  جليا  عنوان  و 
البشر من  بني  ثقافات  يتعرف على  به، فكان 
سلسلة  بين  مكانته  يدرك  و  السابقة  االقوام 

المتعاقبة.  الحضارات 

بين  رواجا  القت  التي  القصص  بين  من  و 
بالحيوانات،  المرتبطة  القصص  هي  الناس 
حيث كان للحيوانات الدور االصلي او الثانوي 
في هذه القصص، و كان ذلك باعثا على اغناء 
هذه القصص بالتنوع و الجمالية و شجع على 

القصص.  و سماع هذه  قراءة 

هذا الكتاب تناول بطريقة موضوعية و جديدة 
الموثقة عن  المفيدة و  مجموعة من القصص 
لهذه  التعليمية  القيمة  الحيوانات.  نشاطات 
السلسلة عظيمة و بدون استثناء فان كل قصة 
من المجموعة ركزت على اكثر من قيمة تربوية 
العقائد و  و تعليمية بحيث تسهم في تقوية 
االخالق و االبعاد الثقافية الدينية و االنسانية. 



قصة ايثار
لكل مراهق في حياته جملة من االحالم التي 
تدور في مخيلته فينكب بعض من المراهقين 
حقيقة  االحالم  هذه  جعل  على  جدي  بشكل 
بناء  في  تسهم  المراهقين  احالم  ان  واقعية. 
تحقيق  مسير  في  لكن  و  لهم،  زاهر  مستقبل 
على  يتوجب  فانه  احالمهم  و  امنياتهم 
بشكل  توثر  مصيرية  قرارات  اتخاذ  مراهقينا 
كبير على وصولهم الى اهدافهم و تحقيقها. و 
من هذا المنطلق يتضح ان سن المراهقة هو 
سن اتخاذ القرارات المصيرية، عندها تمتحن 
يكمل  ان  اما  بان  المراهق  حواس  و  ارادة 
يصبح  و  جانبا،  يضعها  ان  او  مراهقته  احالم 
القرار  القرارات اصعبا عندما يرتبط  اختيار  امر 

المراهق.  غير  اخر  شخص  بمصير 

لتصليح  مراب  في  يعمل  مراهق  هو  عباس 
طائرة  طيار  يصبح  بان  حلم  لديه  و  العربات، 
الى  ليصل  جهده  قصارى  يبذل  و  شراعية، 
الشراعية  بالطائرة  الطيران  احب   << هدفه. 
الفئة  تخاطب  القصة  هذه  عباس.  يقول   >>
و صانع صورها  ارمين«  »علي  لكاتبها  الشابة 

زرقان«.  »محمدرضا 
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حديث بسيط عن أهم الحاجات 
االنسانّية

الحاجات  أهم  أحد  بالخالق  االرتباط  يعد 
أعمال  هناك  األديان  معظم  في  و  االنسانية، 
لرفع هذه الحاجة الضرورية. ومن جملة هذه 
األديان، اإلسالم الحنيف حيث أكد على ضرورة 
اداء الصالة و أهميتها في ارتقاء االنسان الى 

االلهية.  الخليفة  مقام 

>> رضا اخوي<< مؤلف كتاب >>السبعة عشر 
بسيطة  بلغة  و  كتابه  في  سعى  الجيدة<< 
اهمية  حول  يتحدث  بان  للمراهقين  تتوجه 
الصالة و جعلها مورد قبول عند الفئة الشابة. 

صغيرة  خواطر  خالل  من  كتابه  في  المؤلف 
االستعارات  و  االمثلة  و  بالتشابيه  مليئة 
المؤخوذة من الحياة اليومية للمراهقين و في 
النكات، بين فلسفة  بعض االوقات من خالل 
ان  بركاتها. من دون شك  و  اثارها  و  الصالة 
خلط المفاهيم الدينية مع االدبيات المعاصرة 

الكتاب.  هذا  لقراء  جذب  محل  هي 

88 صفحة



ال بّد من وجود بحٍر
محمد  اإلمام  حياة  قصة  الكتاب  هذا  يروي 
في  الناشئة  فئة  من  للمخاطب  )ع(  الباقر 
للحوادث  وباقتطاف  جدًا  قصيرة  فصول 
"محمود  السالم.  عليه  حياته  من  المهمة 
بوروهاب"، أحد الُكّتاب المعروفين اإليرانيين؛ 
لم يبتعد في كتابه األخير عن اللغة المعاصرة 
البحت،  التأريخ  ورطة  في  يقع  ولم  المعيار، 
لغة  الكتاب  لغة  يجعل  لم  أيضًا  أّنه  كما 
بحياة  الناشئة  تعريف  هو  فهاجسه  عامية. 
يعلم  الذي  وهو  )ع(.  الباقر  محمد  اإلمام 
عن  بشيء  يسمع  لم  اليوم  المخاطب  أّن 
أقوال وأفعال وتصرفات اإلمام الباقر )ع( إال 
في النصوص الدراسية، فقد دّون نّصه بلغة 
هذه  األولى،  المرحلة  في  وحميمة.  بسيطة 
حادثة سعيدة، وتتسّبب بأن ال يتكّبد الناشئُة 
اليوم العناَء في التعامل مع الكلمات والعبارات 
من  االقتطاف  الثانية،  المرحلة  وفي  الثقيلة. 

)ع(.  الباقر  محمد  اإلمام  حياة  قصة 

نبذة من الكتاب

"رافع"  بأّن  رأى  مبتسمًا.  مكانه  من  رجٌل مسنٌّ  نهض  المسجد.  التكبير  عّم صوُت 
وأصحابه قد ذهبوا إلى اإلمام وصافحوه. خرج الرجل بعجلٍة مسرورًا، كان يريد أن 
ُخّفه  فانتعل  والعشاء،  المغرب  لصلة  المسجد  إلى  ويعود  بسرعٍة  حمولَته  يوصل 
لطيفة.  الشمس تغرب شيئًا فشيئًا، وكان هناك نسمة  كانت  وتوّجه نحو حماره. 
فّكر الرجل المسّن في نفسه: "ال بد من وجود بحر كي تنتهي إليه الجداول واألنهار، 
وتسكب مياهها فيه. أجل، ال بد من وجود بحٍر دائمًا". كان هناك طفلين ال يزاالن 
جالسين تحت الشجرة. عندما رأوا الرجل المسّن أتوا مسرورين، فحّل المسنُّ ُعقدة 
كيٍس، وأفرغ مقدارًا من عناقيد البلح في جيوب الطفلين وقال: "خذوا فهذه أيضًا 

من خير وبركة علي". 
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محمد جواد وسيف إيليا
رواية خيالية حول مغامرة دينية. محمد جواد، 
بعد عثوره على آثاٍر لمخلوقاٍت فضائية، يدخل 
القبو وبين صناديق  إلى قبو بيتهم. في زاوية 
الكتب، يتعّرف على طائٍر يأخذه نحو حوادث 
لهذه  األساسية  الخصوصية  وكثيرة.  معّقدة 
الرواية هي توّجهها القرآني. التوّجه الذي تمّثُل 
الّسمَة األساس. يذهب  البكارُة والحداثُة فيه 
محمد جواد إلى حديقة القرآن ويتعّرف هناك 
كلُّ  تغّير  شخصيات  كثيرة،  شخصيات  على 
واحدة منها قسمًا من عجينة شخصية محمد 
وإيرانّي  محّلي  للكتاب  الخيالّي  الجّو  جواد. 
بالكامل، فقد اجتهد الكاتُب كثيرًا لكي يتخّطى 
األجواَء الغربية ويصل إلى نموذج محّلي إلنتاج 
خيال إيراني-إسالمي. في الحقيقة يمكن القول 
أّن "محمد جواد وسيف إيليا" هي أول رواية 
خيالية تحمل توّجه تعليم المفاهيم القرآنية. 
جّيدة،  قّصة  ليروي  كثيرًا  الكاتب  سعى  ولقد 
قصة ليست فقط ال تسّبب الفهم المعوج، بل 

أيضًا تأخذ القارئ إلى طبقات أعمق. 

نبذة من الكتاب

أخذ محمد جواُد إيليا بيده. أضاء النوُر المنعكس 
من إيليا المسيَر أمام محمد جواد. بعد قليٍل 
خرج من المغارة، وقد كان مأخوذًا بالنظر إلى 
إلى  وصل  كيف  يشعر  لم  أّنه  درجة  إلى  إيليا 
بقي  أصدقائه.  مقابل  وقف  األخيرة.  الصخرة 
"ذال" مندهشًا لرؤية إيليا، لم يكن يصّدق أن 
أّن  يبدو  ولكن  إيليا.  هو  جواد  محمد  سلح 
"سلوى" و"ُهما" كانا يتوّقعان هكذا أمر. أخذت 
"ُهما" بيد محمد جواد وجاءت به إلى اليابسة. 
قالت سلوى ضاحكة: "إّن إيليا سيٌف ال ُيعطى 
ألّي أحد. لهذا السيف قدرات كثيرة ال يستطيع 
النبرة  بتلك  ُهما  قالت  صاحُبه".  إال  كشَفها 

التمرين".  نحو  "فلنذهب  الجاّدة: 




