
با اشتیاق نامه ی خاِلد را باز می كند. مصطفٰی 
خاِلد، دانش آموزی فلسطینی است.

كشوِر خالد اكنون در اشغال دشمنان اسرائیلی است.
و خاِلد از طریق نامه نگاری با هم دوست شده اند. مصطفٰی 

آن ها از این طریق، با آداب و رسوم مردم، تاریخ و خصوصیات كشورهای یكدیگر آشنا می شوند.
در اوّلین نامه ی خود، مطالب زیادی درباره ی محّل  زندگی اش نوشته است. اكنون خاِلد هم  مصطفٰی 

در بخشی از جواب نامه، پس از سالم و احوالپرسی برای دوست ایرانی اش نوشته است:
 

د.  �ته �با�ش ود دا�ش د و�ب ما مس�ب ط رد م�ّله ی �ش ر من ا�ین طور �ف�یس�ت �كه �ف�ت �ف �ته �بودی اّما �به �ف و�ش ی �ف ال�ب های �ب یرف � ور�ت �چ د �ك�ش و رد�باره ی مسا�ب �ت

د. د، مس�بدها هم هس�ت�ف �ف گی می لك�ف �فد� ا �كه مسلما�فان �ف ار رد�یاها، هر �ب ّه ها و لك�ف ، �بر روی �ت�چ ر�گ هرهای �برف ك و �ش اهای �كو�چ ا، رد رو��ت �ی ای د�ف رد همه �ب
ك و �اده ا�فد. ی �كو�چ �كوه و �بع�ف ر�گ و �با�ش ن ها �برف ی ا�ف �آ اهری مس�بدها �با هم �فر�ت دارد. �بع�ف كل �ف �ش

 ، بر ا�الم و �یارا�ف�ش ام� �ی د را �چ مو�ف�ته ام �كه اّول�ین مس�ب ا�ب �آ ن لك�ت وا�فده ام. من ا�ف �آ ا�بی �ف گی رد�باره ی مس�بدهای مسلما�فان لك�ت � ا�ف من �به �ت

د. �ف ن ع�باد�ت می لك�ف �یادی رد �آ ا��ت و مسلما�فان �ف و�ف �چا�بر�ب ا �فام دارد و ه�ف د �تُ�ب �فه �ا�ف�ته ا�فد. ا�ین مس�ب كی مد�ی � د�ی رد �فرف
 . بر( معرو�ف ا��ت ام� �ی د �چ ی )مس�ب َّ�ب ُدال�ف د �كه هم الك�فون �به مس�ب �ف �گر مس�بدی �ا�ف�ت كمك �ی�كد�ی �فه �به � هر مد�ی بر و �یارا�ف�ش رد �ش ام� �ی وا�فدم �كه �چ ا�ب �ف ن لك�ت رد �آ

د �ترار دارد. یرف رد هم�ین مس�ب ر�ت محّمد )ص( �ف� رامگاه ��ف �آ
�ته �بود… و�ش ا�ب �ف ن لك�ت رد �آ

ن �ترار دارد. له ی مسلما�فان رد م�یان �آ �ب كع�به، �ت ه ــ ا��ت و � ُدالحَرام ــ رد ملكّ د ا�المی، مس�ب ر�گ �تر�ین و مهم �تر�ین مس�ب �برف

. مده ا��ت ا�ب �آ ن لك�ت یرف رد �آ ُد ااَل�ت�ٰی   �ف� د �كو�فه و  مس�ب ل مس�ب �گر م�ش د مهّم د�ی �فام مسا�ب
 

ّدَس �ترار دارد. من ُ ا�م�ت �ی�ت هر من �ب ل�ط�ین و رد �ش ور من �ف د مهمّی ا��ت �كه رد �ك�ش كی ا�ف مسا�ب � ُد ااَل�ت�ٰی    �ی مس�ب

د  ه �فمی ده�ف ا�ف ن ها ا�ب . �آ ده ا��ت ال �ش �ف ان ا�الم اِ�ش م�ف وّسط د�ش ُد ااَل�ت�ٰی    امرو�ف �ت ُد ااَل�ت�ٰی     را �بارها و �بارها د�یده ام. مس�ب مس�ب

د. �ف د و ع�باد�ت لك�ف �ف وا�ف �ف د �فما�ف �ب مسلما�فان �به را��تی رد ا�ین مس�ب

 
ال�ب ا��ت اّما ��ی�ف �كه مدرسه ی ما  �ی �ب ا�فه  دار�ید؛  ا�ین �ف�ی �ف ان  �فما�ف �ته �بودی �كه رد مدرسه �ت و�ش رد �فامه ا�ت �ف

! ده ا��ت ان ا�الم �فرا�ب �ش م�ف وّسط د�ش �ت

�ص�یل ما و هم م�ّ�ی ك ما، هم م�ّل �ت د �كو�چ كی رد��ت �كرده ا�یم. مس�ب � د �كو�چ ر�گ �ترها مس�ب كمك �برف ا�فم �به � من و دو��ت

ك ما… د �كو�چ ود.  مس�ب د  �ل می سش یرف رد هم�ین مس�ب كال�ت مردم م�ّله �ف� اری ا�ف مسش . �بس�ی ر�گ �ترها��ت دن  �برف مع �ش  �برای �ب
در پاسخ به نامه ی دوست فلسطینی اش می نویسد: مصطفٰی 

اِلد، �الم. م �ف �یرف دو��ت عرف
ام�یدوارم…



در نامه اش به خالد چه چیزهایی می نویسد؟  مصطفٰی 
  چگونه می توانیم درباره ی مساجد شهر یا روستای خود اطاّلعاتی 

به دست آوریم؟

 من می توانم گزارشی از مسجد محلّه ی خود و فّعالیت هایی كه در آن انجام 
می شود، به كالس بدهم.
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آن مسجد قدیمی…
یك    باغ     پرشكوفه،   یك   آسمان     آبی

این   شهر   كوچك  ماست،    با    صبح   آفتابی

من    آمدم    دوباره،    در    كوچه های   روشن

دستم   به   دست   بابا،    لبخند   بر   لب   من

این سبزه، این درختان، این كوچه، این خیابان

فوّ اره های     آبی،   در   حوِض      سبز     میدان

آن  مسجد  قدیمی، در  شهر  ما چه زیباست

با   ُگنبد   قشنگش،   هم رنگ  آسمان هاست

شهر  من  است   اینجا، با  خانه های   كوچك

با   مسجد  و   دبستان،  با   دسته دسته  كودك

سروده ی واقدی
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