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پیامبر اکرم(ص):

كودكان را دوست بداريد و با آنان مهربان باشيد و
هرگاه به آنان وعده داديد  ،به آن وفا كنيد  ،زيرا آنان،
روزى دهنده خود را كسى غير از شما نمىدانند.

سالم خداجان!
خدا جان سالم! مادرکالنم میگوید تو بسیار
مهربانی ،همه جا هستی ،تمام گپهای من را
میشنوی .خدا جان دوستان بسیار خوبی دارم.
حتما تو به آنها گفتی که با من رفیق شوند ،تشکر.
َجمل ،بَریالَی ،گُ البالدین .حتما ما
محمدعلی ،ا َ
را دیدی که چند روز پیش به مسجد رفتیم .چه
روز خوبی بود .بر سر تمام کوچهها و دکانها
بیرقهای رنگارنگ بود .همه خوشحال بودند.
بلی! جشن میالد پیامبر و امام صادق بود .خدایا
شکرت که برای ما روزهای جشن آفریدی تا همۀ
شاد باشند و شادی کنند .خدا جان  ،خدا جان!
تمام بچههای جهان را  ،بخندان.

باغ با همکاری بنیاد فرهنگی هنری ملت و موسسه فرهنگی شهرستان
ادب منتشر میشود
صاحب امتیاز :موسسه فرهنگی ماه نو
مدیر مسئول :محمدسرور رجایی
سردبیر :سیداحمد مدقق
همکاران این شماره :باغبان ،پویان ،سحر ربانی ،علیاحمد عارفی ،عاطفه رجایی،
زهرا یوسفی و یلدا حسینی
ویراستار :صادق دهقان
گرافیک :مهدی بادیهپیما
شما میتوانید در این زمینهها باغ را یاری نمایید:
داستان کوتاه ،شعر ،عکس ،خاطرات خودتان و یا از پدر و مادرتان که شنیدهاید.
مطالب ارسالی باید متناسب با روحیه کودک و نوجوان افغانستانی باشد.
باغ در ویرایش مطالب آزاد است.
Baaghkodakan@gmail.com
نشانی اینترنتی باغ شما این است:
Baagh.blogfa.com

میالد مبارک
صبح روز جمعه ،تازه از خواب بیدار شده بودم.
پرند ه سیاه و سفیدی آمد روی درخت نشست.
او با زبان خود گپ میزد .مادرم با خوشحالی به
کلکین نزدیک شد و در جوابش گفت« :خوش
خبر ،خوش خبر ».راستی بچهها چه خبر؟ آفرین
چه قدر خوب به یادتان مانده.
در این ماه ،دو خبر خوش داریم؛ دو جشن تولد
در یک روز .میالد پیامبر مهربان اسالم و امام
جعفر صادق (ع) .مسلمانان
جهان این روز را در سراسر
دنیا جشن میگیرند.
بچهها ،حتما میدانید که
پیامبر مهربان اسالم ،حضرت
محمد (ص) در سال  570میالدی ،در  17ماه
ربیعاالول چشم به دنیا باز کرد .نام پدرش،
عبداهلل و نام مادرش ،آمنه بود .سال تولد
پیامبر اسالم به «عامالفیل» هم مشهور است؛
چون در آن سال ،فرمانده لشکری به نام ابرهه،
سوار بر فیل ،قصد خراب کردن کعبه را داشت.
خداوند برای نگهداری از کعبه ،پرندگانی
به نام «ابابیل» را به جنگ آنها فرستاد.
پرندهها سنگریزههایی به نوک خود گرفتند
و به جنگ لشکر فیلسواران ابرهه رفتند.
لشکر فیلسواران شکست سختی از پرندگان
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خوردند .در شب تولد حضرت محمد(ص) نیز معجزههای زیادی دیده شد .این را هم حتما
میدانید که پیامبر مهربانیها در  63سالگی از دنیا رفت.
دومین تولد مبارک این ماه ،میالد بابرکت امام جعفر صادق(ع) است 136 .سال بعد از میالد
پیامبر ،در چنین روزی ،امام صادق ،ششمین امام شیعیان جهان چشم به جهان گشود.
ُ
پدرش ،امام محمدباقر (ع) و مادرش ،ام فروه نام داشت .دوران امامت ایشان  34سال بود
که در  65سالگی به دست منصور دوانیقی مسموم شد و به شهادت رسید .امام صادق (ع)
ى و با این کار به پیشرفت و
ب جعفرى» را پايهريز 
در سالهای زندگی ،با دانش خود« ،مذه 
ن دین مقدس اسالم کمک زیادی کرد.
زند ه نگه داشت 
راستی شکوفههای باغ ،خوب است بدانید که برادران و خواهران اهل سنت شما ،روز
دوازدهم ربیعاالول و شیعیان ،هفدهم ربیعاالول را روز میالد پیامبر مهربان اسالم میدانند.
از این رو ،مسلمانان جهان در کشورهای مختلف اسالمی ،روز میالد پیامبر و هفته وحدت را
جشن میگیرند و جادهها ،شهرها ،کوچهها و خانههایشان را چراغانی میکنند .میالد پیامبر
نور و امام صادق بر شما غنچههای زندگی مبارک باد.
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درس خواندن با لپتاپ
یلدا حسینی

مسئوالن وزارت معارف کشور با هدف آشنایی بیشتر دانشآموزان با کامپیوتر و
یادگیری بهتر آنها کوشش میکنند درسهای مکاتب ابتدایی را نر مافزاری کنند .این
برنامه در حال حاضر به صورت آزمایشی در مکتبی در شهر مزار شریف اجرا میشود.
این مکتب  292دانشآموز دارد که همگی در پایه پنجم ابتدایی درس میخوانند.
قیس مهرآیین ،رئیس معارف والیت بلخ درباره این برنامه گفت« :با توجه به پیشرفت
علم ،شاهد کامپیوتری شدن شیوههای آموزشی در جهان هستیم ،وزارت معارف
کشور هم تصمیم به نرمافزاری ساختن درسهای مکاتب کشور گرفت ه است ».وی
همچنین میگوید« :ا گر این روش آموزشی نتیجه خوبی داشته باشد ،در سالهای
بعد ،مکتبها و دانشآموزان بیشتری را در برنامه و شیوه آموزش کامپیوتری قرار
خواهیم داد».
دانشآموز دختری که در این مکتب درس میخواند ،با خوشحالی زیاد میگوید:
«امروز بسیار خوش هستم که در جمع دانشآموزان منتخب هستم .از دولت
کشورم به خاطر ساختن چنین مکتبی برای من و همصنفیهایم تشکر میکنم .این
برنامهها ،ما را بیشتر تشویق میکند که خوبتر درس بخوانیم .درس خواندن ،ما را
به آینده کشور امیدوار میسازد .آرزو دارم روزی نام کشورم به عنوان کشور آباد و پر از
صلح در بین کشورهای اسالمی گرفته شود».
اسما ،دانشآموز دیگری از این مکتب است .او از اینکه وزارت معارف ،لپتاپ به
او داده است تا درسهایش را بهتر یاد بگیرد ،خوشحال است و با خنده میگوید:
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«میخواهم در آینده ،دا کتر شوم و به مردم و کشورم خدمت کنم».
این نخستین بار نیست که برنامه کامپیوتری ساختن درس مکتبها در دوره ابتدایی در کشور
اجرا میشود ،بلکه پیش از این هم در والیتهای کابل ،هرات ،ننگرهار و لغمان راهاندازی
شده بود .در این طرح ،درسها برای دانشآموزان به شکل کارتونی ارائه میشود .به نظر
کارشناسان معارف ،این روش درس خواندن به باال بردن سطح فهم و یادگیری دانشآموزان
بسیار کمک میکند.
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انشاء
سحر ربانی

به سرعت از زینهها باال میرفتم .خیلی آشفته و عصبانی بودم .باید کتابچهام را کامل
میکردم .خانم معلم گفته بود که هفته بعد ،کتابچهها را میبیند.
وارد صنف شدم .چند دقیقه بعد ،خانم معلم آمد و همه به نشانه احترام بلند شدیم.
در این فکر بودم که بروم و بگویم انشایم را کامل نکردهام و خیال خودم را راحت کنم،
اما میدانستم که خانم معلم بسیار عصبانی میشود .در حال خودم بودم که صدای
یکی از بچهها مرا به خودم آورد .با صدای بلند سر صنف گفت« :خانم ،من کتابچهام
را کامل نکردم».
ُ
به چهره خانم میدیدم .لبخند از روی لبهایش خشک شد و پیشانیاش ترش شد.
گفت« :کامل نکردی؟ تو این دو هفته چی کار میکردی؟ من باید نمره بذارم .هر کس
کامل نکرده ،تا آخر زنگ کامل کنه».
با بیحوصلگی ،دستم را داخل کیفم بردم؛ چند خودکار زیر دستم آمدند .آنها را
لمس کردم ،اما حس و حال نداشتم که انشا بنویسم.
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نقاشی :زهرا فاطمی

صنف سا کت شده بود و سر همه پایین بود .انگار کتابچه هیچ کس کامل نبود .خانم
مثل همیشه گفت« :بذارین چند تا مطلب براتون بخونم» .همیشه با خودم میگفتم:
«ای بابا ،آخه خانم ،وقتی شما چیزی میخوانید ،ما چه رقم فکر کنیم و بنویسیم؟»
ولی برعکس این بار خیلی خوشحال شدم .سعی کردم به حرفهایش گوش بدهم،
اما حواسم به چیزی نبود که میخواند؛ چون بویی که استشمام کردم ،حواسم را پرت
کرد؛ بوی آش .بوی آش نذری تمام فضای مدرسه را گرفته بود.
انگار معجزه شد .زنگ تفریح خیلی زودتر به صدا در آمد و همه برای خوردن
آش نذری به حویلی مکتب رفتیم .خانم معلم هم وقت نکرد که همه
کتابچهها را ببیند.
آن قدر خوشحال شده بودم که میخواستم فریاد بزنم .چه قدر
آن روز خدا را شکر کردم .به این نتیجه رسیدم که خیلی وقتها
در شرایطی که احساس ناامیدی میکنیم ،اتفاق کوچکی رخ
میدهد که احساس کنیم خوشبختترین آدم روی زمین
هستیم .این اتفاقات کوچک ،اما بزرگ ،با
خواست خدا رخ میدهند
برای اینکه احساس
خوشبختی کنیم .خدا
جان ،شکرت.
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چریک اسالم
راوی :علیجعفر رحیمی
بازنویسی :سرور

سال  1359بود .صنف دوازدهم را خوانده بودم .برای آموزش نظامی به یکی از پایگاههای جهادی به
هزارستان رفتم .بعد از سه ماه آموزش چریکی به کابل بازگشتم .فکر میکردم چریک بسیار ماهری شدهام.
هر جا روسها و دولتیها را میدیدم ،دلم میشد که به آنها حمله کنم.
از شوق و عالقه زیاد ،روزی به تنهایی وارد عملیات شدم .برای اجرای عملیات ،دو سه روز پشت سر
هم ،مکانها و محلهای رفت و آمد سربازان شوروی و دولتی را شناسایی کردم .به نظرم ،بهترین جا
برای عملیات ،پیش ساختمان وزارت فرهنگ بود .همیشه در آنجا یک تانک بود که یک نفر با تفنگ
تیربار باالیش مینشست .از داخل تانک خبر نداشتم ،دو سرباز دیگر هم پیش دروازه وزارت نگهبانی
میدادند .تصمیم گرفتم سرباز روسی باالی تانک را بزنم و فرار کنم .اسلح ه من
یک تفنگچه قدیمی بود .فکر
میکردم که تانک یک راننده
دارد و دروازهای که رو
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به باال باز میشود و سپری که گاهی سربازها پشت آن سنگر میگیرند .از داخل تانک خبر نداشتم که
چند سرباز همیشه آماده هستند و با دوربینشان ،همه جا را میبینند.
آن روز بدون ترس به تانک نزدیک شدم .جز همان سرباز روسی که باالی تانک نشسته بود ،کسی
َ
دیگری را نمیدیدم .به آرامی ،تفنگچه را بیرون کشیدم که او را بزنم .تفنگچه را به طرفش گرفتم و فیر
کردم که گلوله تفنگچه گیر کرد .نا گهان ،دو سه سرباز روسی و چند نفر از مأموران امنیتی خاد بر سرم
ریختند و دستگیرم کردند.
اول مرا به ساختمان وزارت بردند .از آنجا برای شکنجه و تحقیقات به زندان صدارت منتقل کردند.
در صدارت ،شکنجههای زیادی شدم تا اعتراف کنم .خوشبختانه ،کسی از همرزمانم را در کابل
ُ
نمیشناختم .شکنجهگران صدارت ،نه شبانهروز پشت سر هم و به نوبت ،شکنجهام میکردند .هنوز
هم آثار روانی شکنجهها بر جسم و جانم مانده است.
بعد از نه روز شکنجه ،دست و پایم را بستند و تخته به پشت روی زمین خواباندند .یک کیسه
پالستیکی پر از آب را باالی سرم آویزان کردند .هر چند دقیقه ،یک قطره آب از آن بر
پیشانیام میچکید .ضربه نا گهانی آن قطره آب ،سختترین شکنجه زندان
صدارت بود.
ً
شکنج ه دیگری که یادم نمیرود ،بیدار نگهداشتنم بود .تقریبا ده شبانه
روز نگذاشتند بخوابم .تا چشمانم بسته میشد ،یکی از آنها سیلی
محکمی به من میزد و میپرسید :چه کاره هستی؟
مرا در حال عملیات جنگی گرفته بودند و نمیتوانستم این
موضوع را انکار کنم .از روی ناچاری ،از همان لحظه که دستگیر
شدم ،گفتم چریک اسالم هستم .کسی را هم نمیشناسم ،گاهی
زیر شکنجه ،یاد همصنفیهای خود میافتادم و نا گهان اسمی از
دهانم میپرید .شکنجهگران تا نامی را میشنیدند ،سؤالپیچم
میکردند از کی نام بردی؟ چه کاره است؟ او را از کجا میشناسی؟
گاهی که میخواستم از شکنجه خالص شوم ،میگفتم بلی میشناسم.
بعد سوار موتر جیپم میکردند .از صدارت که خارج میشدیم ،شروع
میکردم به خواندن سورههای قرآن که یاد داشتم و نشانی اشتباه میدادم.
این گونه بود که دست کم ،دو سه ساعتی از شکنجه خالص میشدم .در
بازگشت به زندان خدا میداند که چه رقم وحشیانه شکنجهام میدادند .نفس
کشیدن در اتاقهای صدارت ،شکنجه بود .اتاقهای نمنا ک که همیشه بوی خون
میدادند ،تنها استراحتگاه ما بود.
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برفی
ب

بان
اغ

فصل زمستان ،فصل
بسیار قشنگی است .زمستان ،فصل بازیهای برفی
َ
ُ
است؛ پاغنده بازی ،یخمالک خوردن ،آدمک برفی ساختن و دیگر
بازیهای مختلف زمستانی .کودکان و نوجوانان در هر شهر و روستایی که
ی میکنند ،بازیهای خودشان را دارند .کشور ما چون زمستانهای بسیار
زندگ 
سردی دارد ،مکتبها در زمستان تعطیل است .در روزهایی که برف میبارد،
کودکان و نوجوانان دستکشهایشان را میپوشند .کاله و شال گردن هم میپوشند
ُ
و میروند به کوچه یا میدانیهای نزدیک خانهشان .بعد با هیجان خاصی ،پاغنده
میسازند و با آن همدیگر را میزنند .عدهای هم یخمالک جور میکنند و با شادی زیاد
به نوبت ،یخمالک بازی میکنند.
در این بین ،یک رسم بسیار قدیمی هم میان مردم کابل و برخی والیتهای کشور
ما وجود دارد .هم بازی است و هم جشن و «برفی» نام دارد .داستان برفی از بارش
اولین برف زمستان شروع میشود .هر کسی هم که چاال کتر باشد ،برنده است.
کسی که این بازی را شروع میکند ،مقداری از اولین برف را با نوشتهای در
پا کتی میگذارند و به خان ه یکی از فامیلها یا رفیقش میفرستد .کسی
که پا کت برف را میبرد ،ا گر کودک باشد ،وقتی وارد خانه
شد ،سالم میکند و پا کت را به
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نقاشی :زهرا جوادی

صاحبخانه
میدهد .ا گر کالن باشد ،دروازه حویلی را تقتق
میزند .بعد پا کت را به صاحبخانه میدهد و با گفتن کلمه
«برفی» میگریزد .ا گر او موفق به گریختن شود ،صاحبخانه باید به
خانواده و دوستان کسی که اولین برف را فرستاده است ،مهمانی بدهد .ا گر
کسی که برف را میبرد ،به دست صاحبخانه بیافتد ،صاحبخانه پس از سیاه
کردن صورت آن فرد با زغال ،رهایش میکند .سیاه کردن صورت برفی ،جوابی
است به کسی که برف فرستاده است؛ یعنی ما چاال کتر از تو هستیم .پس حاال
باید من و خانواده و دوستانم را تو مهمان کنی .در قدیم ،این بازی با هدف دور هم
جمع شدن و جشن گرفتن بیشتر رونق داشت .آن زمانها مردم بارها این بیت را
در مهمانی برفی میخواندند و شادی میکردند:
برف میبارد مسلسل از هوا
برف نو از ما و برفی از شما
شما دوستان باغ هم شاد باشید و مثل برف ،سپیدبخت.
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عراقیهای مهربان
علیاحمد عارفی  14ساله

همه چیز نا گهانی شروع شد .خبر شدیم که راه کربال باز است ،راهی شدیم .خاتوادگی رفتیم.
کوچکترین همسفر ما ،برادر هشت ماههام بود .وقتی وارد خا ک عراق شدیم ،با صحنه
عجیبی روبهرو شدیم .هزاران نفر با پای پیاده به طرف کربال روان بودند .از نوزاد سه چهار ماهه
در بغل گرفته تا پیرمردان هفتاد هشتاد سال ه با عصا و ویلچر .همه بدون توجه به خستگی و
سختی راه ،لبیکگویان پیش میرفتند.
بعد از یک شبانهروز به کربال رسیدیم .وقتی گنبد طالیی حرم امام حسین(ع) و حضرت
ابوالفضل(ع) را از دور دیدم ،خیلی خوشحال شدم .از اینکه در نوجوانی به کربال رسیده بودم،
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اشک شوق ،چشمانم را پر کرد .در
حرم امام حسین (ع) از حضرت خواستم که این سفر نصیب هم ه
مشتاقان شود و باز هم ما را طلب کند .همچنین دعا کردم که صلح به کشور ما
بیاید و همگی مهاجران ،آبرومندانه و با دل خوش به افغانستان برگردند.
رفتار مردم عراق با آنکه زبان ما را نمیفهمیدند ،بسیار خوب بود .آنها بسیار مهربان و
مهماننواز بودند .عراقیها هم ه کارها را به خاطر امام حسین(ع) انجام میدادند .هیچ وقت
یادم نمیرود شبی که از کربال برمیگشتیم ،ماشین ما نرسیده به مرز ایران خراب شد .هوا هم
بسیار سرد بود .نه جایی داشتیم و نه ماشینی که ما را به مرز برساند .مادرم بیشتر نگران برادر
هشت ماههام بود که سرما نخورد .از دور ،ماشینی به طرف ما آمد .رانندهاش که مرد جوانی بود،
با گفتن «زائر ،زائر امام حسین» ،ما را دعوت کرد که سوار ماشینش شویم .ما ترسیدیم که نکند
داعشی باشد .او هم متوجه ترس ما شد و با گفتن «امام حسین ،امام حسین» ،به
ما فهماند که حسینی است .از روی ناچاری با ترس و لرز سوار ماشینش شدیم.
تاریکی هوا ما را بیشتر میترساند.
وقتی پیش خانهای نگه داشت ،با دیدن پرچمهای «یا حسین» و «یا ابوالفضل»،
دلجمع وارد خانه شدیم .پدر و مادر آن جوان با بچههایش برای
خوشآمدگویی پیش آمدند و بسیار مهربانی کردند .برای ما چای آوردند،
َ
مالته و سیب آوردند .برای شب ،چند رقم غذا پخته بودند .غذاها عراقی
بود و بسیار خوشمزه .نان تازه آوردند .بعد از غذا ،بیشتر با زبان اشاره
فهمیدیم که نام میزبان ما ،جاسم کرار است ،یک پسر به نام ابوالفضل
دارد و دو دختر .هنگام خواب ،چند پتو آوردند که راحت بخوابیم .آن شب
به خاطر مهربانیهای زیاد آنها به پدرم گفتم که کاش تمام مردم دنیا،
عراقی میبودند.
صبح که شد ،صبحانه خوردیم و آقا جاسم رفت و یکی از همسایههای
رانندهاش را آورد .با ماشین او تا مرز مهران آمدیم .سه ساعت در راه
بودیم .وقتی به مرز رسیدیم از ما پول نگرفت .مدام میگفت« :زائر امام
حسین ،زائر امام حسین ،نور عینی .صلوات ،صلوات».
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ماه و ماهی
عاطفه رجایی

«بود نبود ،بودگار بود .در یک دشت خیلی خیلی دور ،آن قدر دور که پای هیچ کسی به آنجا نرسیده
است؛ برکه کوچکی بود به انداز ه یک حوض؛ یک حوض خیلی کوچک .در این برکه ،ماهی سرخ کوچکی
زندگی میکرد .ماهیگک ،تنهای تنها بود .هیچکس را نداشت».
گک رفیق
ی
ماه
و
ماه
آن،
از
بعد
برد.
ی
م
در ادامه داستان ،شمالک ،خبر تنهایی ماهیگک سرخ را به ماه
ِ
میشوند .ا گر میخواهی پایان داستان را بدانی ،کوشش کن که کتاب «ماه و ماهی» را به دست بیاوری
و داستانش را بخوانی .اين كتاب را محمدحسین محمدی ،از داستاننویسان شناخته شد ه کشور ما
برای کودکان و نوجوانان نوشته است .علی مؤمنی ،هنرمند خوب کشور هم تصويرهایش را کشیده
است .انتشارات فردوسی که در کشور سویدن هست ،کتاب «ماه و ماهی» را همین ماه چاپ کرده و به
کتابفروشیها فرستاده است.
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نقاشی نام پیامبر مهربان اسالم بر قطعه سنگی در قبرستان قدیمی شهدای صالحین ،کابل

محمد

(ص)

پویان

پیغمبر خوب ما ،نور خدا ،محمد
چراغ راه مردم ،رهبر ما ،محمد
ما کودکان همیشه گوییم« :یا محمد»
«صل علی محمد ،صلوات بر محمد»
ای پیرو محمد ،ای کودک مسلمان
قلب تو ،پا ک و روشن از نور دین و ایمان
ای پیرو محمد ،ای کودک مسلمان
یارا ،نگهدار تو باشد خدا و قرآن

