
 میبسم الله الرحمن الرح

 «یروزه گچ»

 
 یحال منظم و دوست داشتن نیدر ع  ب،یو غر بیعج یهااز معلم یکی یخانم صالح 

 مدرسه ماست.

با  شهیبه کالس آمد و مثل هم میداشت هدیه های آسمانی دوشنبه ساعت دوم که  روز
 کرد. ریها را غافلگبلند بچه یسالم



یم شیبا کتاب تو سر بغل دست ینگاه کند ک ایمنتظر جواب بماند  کهنیبدون ا سپس
صاف رفت سراغ تابلو و  پراندیدوستش را مثل فنر از جا م شگونیبا گرفتن ن ای زند

 :نوشت  تابلو یرا برداشت و رو کیوقت را تلف کند ماژ یاهیثان کهنیبدون ا

 
 ها.بچه یو نگاهش را زوم کرد رو دیها چرخسپس به سمت بچه

 . آمدیها مپچ  بچهو پچ هایتق و توق صندل یهنوز صدا 

 ها رها کرد.  بچه یسر و صدا نیرا ب شیصدا یصالح خانم

 گرفته؟ یتا حاال روزه گچ یها! کبچه-



 کالس افتاد. یگچ یوارهایها به دنگاه چند نفر از بچه 

 دو نفر گفتند ما. یکی 

 ه؟یچ یروزه گچ دیدانیگفت:شما م یخانم صالح 

 . میکن زیکه از خوردن گچ پره نیا یعنی ی. روزه گچ دانمیگفت:بله خانم من م هیسم

 . دندیخند هابچه

 
 خوره؟یگچ م یها گفت:خانم اجازه! مگر کساز بچه یکی

 بده.  حیجان! خودت توض هیکرد و گفت: سم هیرو به سم خانم



روزه  ظیفرو دادن گرد و غبار غل دمیبار من از امام جماعت مسجدمان شن کیخانم  -
 ییاگر جا یعنیاست  ظیگچ هم مثل گرد و غبار غل کنمی.من فکر مکندیرا باطل م

 .شهیمان باطل مروزه میگچ را فرو ده یو گردها میکه گچ باشه و مواظب نباش میباش

 است. گهید زیمنظور من چ یول هیحرف درست هیهم خودش  نیگفت: البته ا خانم

 دو تا از حواس پنجگانه ما. یعنیگاف و چ اشاره دارد به چشم و گوش  حرف

 
 گفت: خانم اجازه من بگم؟ حانهیر



 . زمیبگو عز -

 . رهیکه چشم و گوش ما روزه بگ نیا یعنی -

 ره؟یروزه بگ یچه طور -

 به فکر فرو رفت.  هیسم

 . مینکن هیگر میروزه هست یوقت یعنیها گفت: از بچه یکی

 . دندیخند هابچه

 شه؟یمون باطل مروزه میکن هیاگه گر یعنیگفت: خانم

 . میزیچشممون نر یکه قطره چشم تو نیا یعنیگفت: خانم روزه چشم  حانهیر

 داره؟ یچه اشکال ی. ولیگفت: چه حرف جالب خانم

به حلق برسه روزه رو باطل  میزیریاگر قطره که تو چشم م گهیگفت: مامانم م حانهیر
 کوچولو وجود داره.  یلیراه خ کیچشم و حلق  نی.چون بکنهیم

 . هیاگهید زیمنظور من از روزه چشم و گوش چ یگفت: درسته ول خانم

 م؟ی. بگمیدیگفت خانم اجازه ما فهم هیسم

حرام  یزهایبه چ یعنیو روزه گوش  میحرام نگاه نکن یزهایبه چ یعنیچشم  روزه
 . میگوش نکن

گلم منظور من از روزه چشم و گوش  یهابچه نیجان آفر هیسم نیگفت آفر خانم
 . نهیهم قایدق

 باغ پر از گل و شکوفه است.  کیقلب ما مثل  دیدونیم

 



 
 درهاش کدومند؟ دیدونیدو تا در داره م بایباغ ز نیا

 بله چشم و گوش.  -

 ه؟یباغبون باغ ک دیدونیم

 خود ما.   -

 کیمثل  یعنی. میموجودات بد ببند یدر باغ را رو بله خود ما. اما...خدا از ما خواسته -
همت ت بتیغ ییمثل بدگو یو اگر موجودات میستیَدم در با ارینگهبان شجاع و هوش

 ورود ممنوع.  میخواست از در گوش وارد باغ بشه بگ ییگودروغ

و  میبکش نییها را پابد از راه چشم خواستند وارد باغ بشند کرکره پلک یزهایچ اگر
 .میرا راه نده آنها



 .میبریم انیالسالم به پا هیاز امام صادق عل بایز یامروز را با سخن درس

 
اغ که از آمدن به ب یاز همه موجودات دیکن هیته یستیباشه دفعه بعد ل ادتونیفقط 

 ممنوع الورود هستند. 

 



 


