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مادر کالن

باهر بیانی

مادركالنم يگان وقتها ضربالمثلهاي وطنی
بسيار شيريني برايم ميگويد ،مثل امروز كه يك روز
سرد زمستاني است و برف هم بسيار زياد باریده.
مادركالنم با پاکتی کالن و پر از ميوههاي
رنگارنگ به خانه آمد .برفها را از شانهي خود
تكاند و گفت« :اوووه! هوا بسيار يخ شده.
َ
َ
حوت اگر حوتي كنه ،موشا َره َده قوطي كنه».
من که از گپهایش چیزی نفهمیدم ،رفتم خودم
را در دامنش انداختم و پرسیدم« :مادر جان ،مگر
موشها از خود خانه ندارند؟ قوطي كه بسيار كوچك
است! باز چوچههايش چي رقم جاي ميشود؟»
مادركالنم بسيار خنديد ،مرا بوسيد و در بغل خود
گرفت و گفت« :نواسه قندولك من ،ها ها ،صحيح
است! همهي موشها از خود خانه دارند .باز يگان
تايشان كه چوچه ندارند ،در قوطي زندگي ميكنند».
باز پرسيدم« :حوت چیست؟ نام كدام حيوان
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است؟» مادركالن باز موهايم را نوازش كرد و گفت« :معناي حوت ،ماهي است و ماه بعدی که
آخرين ماه سال هم است ،حوت نام دارد .در ماه حوت يگان وقت هوا بسيار يخ ميشود .آن قدر
يخ ميشود كه موشها ناچار ميشوند به درون قوطي بروند تا زنده بمانند».
با این حرفهای مادرکالن ،سؤالهای بسياری به فکرم رسید ،مثال :حيوانات وحشی
چه ميشوند؟ مورچهها ،گنجشكها و پیشکها از دست سرمای حوت چه ميكنند؟
به مادر كالنم گفتم« :باز پيشكها چي ميكنند؟ از گشنگي گريان نمیکنند؟ موشهای درون
قوطی را که خورده نميتوانند؟ آخر دستهایشان بسيار كالن است .درون قوطي جای نميشوند
تا موشها را بگیرند و بخورند!»
َ ََ
َ
َ
َ
مادركالن كمي فكر کرد و زود جواب داد« :ا گه چقكه ،د بله پگه!» البته از چهرهام
فهميد كه جواب سؤالم را نگرفتهام! به همین دلیل ،همان طور كه ميوهها
را آب ميكشيد ،كمي آب به صورتم پاش داد و گفت« :يعني وقتي كه
َ
برف و باران از آسمان ببارد ،ديگر فرقي نميكند موش باشي ،پیشك
باشي يا قندولك مادركالنت باشي .هر چی باشی ،تر ميشوی!»
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نقاشان آیندهی کشور
در شمارههای گذشته با دوستانی آشنا شدیم که برای ما نامه نوشته بودند.
داستان فرستاده بودند .این بار با دوستانی آشنا میشویم که نقاش هستند.
آنها در مکتب امام جعفر صادق(ع) درس میخوانند و در محلهی دولتخواه،
در جنوب تهران زندگی میکنند .دوستان جدید باغ ،نقاشان آیندهی کشور عزیز
ما خواهند بود .بلی ،شما هم میتوانید دوست باغ باشید .منتظر آثار شما هم
هستیم.

معصومه حسینی

اسما سادات حسینی

راضیه علیزاده
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نگین علیزاده

مرضیه حسینی

سهیال عظیمی

سهیال عظیمی

صبریه علیزاده
سهیال عظیمی
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 26دلو ،روز شادی و پیروزی
مختار رستمی

ماه دلو ،ماه پیروزی و غرور مردم کشور ماست .بیست و پنج سال پیش
ت و ششم این ماه ،آخرین سرباز شوروی سابق از کشور عزیز ما
در روز بیس 
خارج شد .اتحاد جماهیر شوروی سابق هم به صورت رسمی پذیرفت که در
افغانستان شکست خورده است .شورویها در نه سال و ده ماه و چند روزی که
در افغانستان حضور داشتند ،سر جمع 630 ،هزار سرباز و صاحبمنصب برای
ی حاضرشان ،همیشه بین 80
جنگ به افغانستان فرستادند ،اما نیرویهای جنگ 
تا  104هزار نفر بود.
شورویها که به قصد اشغال کشور عزیز ما آمده بودند ،هیچ فکر نمیکردند
که با مقاومت و جهاد مردم شجاع ما روبهرو میشوند .آنها در برابر مقاومت و
جهاد پدرکالنها و پدران ما ،با وحشیگری زیاد ،صدها بار از راههای زمینی و
هوایی به شهرها و روستاهای مختلف کشور ما حمله کردند و در جنگهایشان
از پیشرفتهترین هواپیماها و تانکها استفاده میکردند .در جنگ با شورویها،
زیادتر از دو میلیون انسان بیگناه که بیشترشان زنان و کودکان بودند ،مظلومانه
شهید شدند .میلیونها انسان دیگر هم از وطن ،آواره و راهی کشورهای ایران و
پاکستان شدند.
امروز اگر شما کشوری به نام شوروی را نمیشناسید ،به این دلیل است که چند
سال پیش ،تکه تکه شده و به کشورهای کوچکی تبدیل شد .از علتهای مهم
تکه تکه شدن شوروی ،شکست خوردن ارتش آنها از مردم قهرمان افغانستان
ی سابق هم در
است .بلی ،دوستان .این را هم بدانید که نیروهای شورو 
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افغانستان تلفات و خسارتهای زیادی
دیدند .به گفتهی خودشان14453 ،
نیروی نظامیشان ،کشته و  53753نفر
هم زخمی و معلول شدهاند .بیش از 500
سربازشان هم مفقود یا به دست مجاهدان،
اسیر شدهاند .شماری از سربازان اسیر
روسی بعد از آنکه مسلمان شدند ،در برابر
نیروهای شوروی جهاد کردند .یکی از آنها
در حال حاضر به نام شیخ عبداهلل ،کارمند
موزیم جهاد شهر هرات است.
صبر کن از خسارتهای اتحاد جماهیر
شوروی سابق هم میگویم .لشکر تجاوزگر
شوروی سابق در کشور عزیز ما 119 ،بال
هواپیمای جت 333 ،بال چرخکی،
َ 1461چین تانک و زرهپوش جنگی433 ،
توپ و راکتانداز 1138 ،وسیلهی ّ
سیار
مخابراتی 11879 ،دستگاه انواع موترهای
تخنیکی ،باری و سواری از دست داد .باید
بدانیم که بیست و ششم دلو ،از روزهای
فراموش نشدنی تاریخ کشور عزیز ماست؛
روز شادی و غرور ملی مردم همیشه قهرمان
افغانستان.
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کلمههای جادویی

محباهلل زغم
گک
فرید و سهیال کنار جوی نشسته بودند .از لب ویِ ،گل نرم را گرفته و خانه ِ
مقبولی ساخته بودند؛ یک چهاردیواری ،در قسمت باالی آن ،دو اتاقک و یک
دهلیز .هنوز کارشان تمام نشده بود .فرید رفت که برای بام خانه ،چوبک ،برگ،
خس و خاشاک جمع کند .سهیال دستهای کوچکش را با آب تر کرده بود و
َ
دیوارهای خانه را لشم میکرد.
ناگهان یک توپ فوتبال از هوا آمد .اول به شانه سهیال خورد و بعد باالی
گک آنها به زمین ِلش شد .سهیال سرآسیمه از
خانهگکشان افتاد .دیوارهای خانه ِ
گک ما» .فرید که از زیر درخت بید ،برگها را
جا برخاست و فریاد زد« :وای! خانه ِ
َ
میگرفت ،بلند شد .اول به سهیال و بعد به طرف خانهگک دید .به د ِوش ،خود را
پیش سهیال رساند.
َ َ
نجیب از میدانی ،دویده دویده ،آمد که توپ خود را بگیرد .فرید از یخ ِن نجیب
گک ما ره خراب
گرفت و با صدای بلند چیغ زد« :چرا خانه ِ
کدی؟» رنگ هر دویشان سرخ شده بود .سهیال از
َ
بازوی فرید کش کرد و گفت« :جنگ نه کو،
بیادر جان!»
فرید ،یخن نجیب را رها کرد ،اما توپش را
با لگد ،محکم زد و توپ در جوی افتاد.
آب ،توپ را با خود برد و نجیب ،دوان
دوان ،از پشت توپ ،خود را به سر پل
رساند .روی پل خوابید و وقتی که توپ
به پل رسید ،با هر دو دست ،توپ را
گرفت.
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گک فرید و سهیال ،ناراحت بود
نجیب هم به خاطر خراب شدن خانه ِ
و هم به خاطر کار فرید .وقتی به خانه رفت ،این موضوع را برای مادر
َ
خود قصه کرد .مادرش گفت« :بچیم! َمه َب ِرت یک گ ِپ جادویی یاد
ُ
میتم که دیگه رفیقهایت همرایت جنگ نکنن».
نجیب از خوشحالی تبسم کرد و گفت« :راستی؟»
َ
مادرش با خنده گفت« :بلی .گوش کو .هر وخت که اشتباه کدی ،به رفیقت
بگو معذرت میخواهم .فکرم نبود .نمیخواستم که تو ناراحت شوی .باز ببین که
ِای گپ چه طور جادو میکنه».
روز بعد باز هم نجیب با بچهها فوتبال میکرد .فرید با چند بچ هِی دیگر در طرف
دیگر میدانی ،توپ َدنده بازی میکرد .نجیب میخواست توپ را از پیش گول خود
دور کند .محکم به زیر توپ زد و توپ مستقیم رفت و به سر فرید خورد .نجیب،
َ
خود را به فرید رساند و به نرمی گفت« :اوه! فرید جان .اوگار شدی؟ معذرت
میخواهم .نمیخواستم که توپ به سر تو بخوره .مه ره ببخش».
ُ
سخنان نجیب به راستی مثل جادو اثر کرد .قهر فرید گم شد .با نجیب دست داد و
گفت« :پروا نداره .اوگار نشدم».
هر دو یکدیگر را در بغل گرفتند و به بازی خود ادامه دادند.
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ّ
«چلهی زمستان و قرائت فارسی»
ِ
محمد افسر رهبین

ده ما زیر چادر سپید برف
زمستان که میرسید ،برفباری آغاز میشد .برف میبارید و میبارید ،چنانکه ِ
پنهان میشد .زمستان سه ماه ،چادر سفیدش را بر کوه و دامان هموار میکرد :جدی ،دلو و حوت.
ّ
وقتی هفت ساله بودم ،صبحها همراه پدر به مسجد میرفتم و قرآن میخواندم .روزهای چله ،از شدت سرما،
ُ
دست آدم به زنجیر دروازه قلعه میچسبید .تا کهای انگور را از شر خ ُنکی زیر ِگل پنهان میکردند.
حاال نیز زمستان است ،اما از آن برفباریهای سنگین و سردیهای جانکاه خبری نیست!
ّ
زمستان که میرسید ،مردم میگفتند« :باز «چله» رسید»؛ یعنی روزهای بسیار سخت و برفباریهای زیاد در
پیش است .یگان سال ،برفباری برای چندین روز ادامه مییافت .ریشسفیدان ِده نامهای جالبی برای
برف گذاشته بودند :تر برف ،خشک برف ،بادام برف ،امانته . ...
منظور از چله ،همان چهل روز اول زمستان است؛ چون در چهل روز اول ،هوا خیلی سرد میشود .یگان سال،
زمستان خیلی سخت میآمد و حتی تنه برخی درختان کالن ،از سردی زیاد میترکید.
ُ
اول ماه جدی تا دهم ماه دلو را «چله کالن» میگفتند و از یازدهم دلو تا بیستم حوت را «چله خردک».
اصطالح دیگری هم بین مردم به «شست و شکست» وجود داشت و آن ،روز شستم زمستان و اول ماه حوت
بود .با فرا رسیدن شستمین روز زمستان ،یخبندانها درهم میشکست.
ده ما میگذشت .زمستانها این جوی آب چنان یخ میبست که ما روی آن
به یاد دارم که جوی آبی از میان ِ
«یخمالک» میزدیم .اگر کسی میخواست از جوی ،آب بردارد ،باید یخ ضخیم را با تبر یا سنگ میشکست،
اما در صبحگاه اول ماه حوت (شست و شکست) میشد .دیگر از یخبندان آن جوی اثری برجا نبود.
در زمستان ،بیشتر مردم ِده که باغدار و دهقان بودند ،بیکار میشدند .درسهای مکتب نیز تعطیل میشد و
بچهها روزهای خود را با بازیهای زمستانی تیر میکردند ،مثل :برف جنگی ،یخمالک ،آدم برفی ،قصهخوانی،
دامشانی و . ...
ٌ
من با بچههای همسال خود ،در وسط صفه کالن باغ ،روبهروی قلعه ،آدمک برفی میساختیم .هنوز
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چشمهای سیاه زغالی آدمک برفی به یادم مانده است .گاهی که دستهایم را یخ میزد ،با
َد ِوش ،خود را به «صندلی» (کرسی) میرساندم و زیر صندلیُ ،پت میشدم تا مادرم ،مرا نبیند .مادرم
میگفت :بهتر است به جای آدمک برفی ،با کتابهای خود سرگرم باشم.
زیر صندلی که گرم میآمدم ،دستهایم را سوزش شدید میگرفت .دستهایم را به آتش
«چارخشتی» نزدیک میکردم ،مگر سوزشش بیشتر میشد .گاهی برای اینکه گریه نکنم ،از شدت
سوزش ،انگشتانم را میگزیدم که کسی نفهمد و سرزنشم نکند.
آنگاه ،نرم و آرام از زیر صندلی بیرون می آمدم .کتاب «قرائت فارسی» خود را برمیداشتم .دوست
داشتم پارسی بخوانم .دوست داشتم ترانههای کتابم را بلند زمزمه کنم تا پدرم بداند کتاب را
دوست دارم ،تا بداند خوب شعر میخوانم! از بس «قرائت فارسی» میخواندم ،همه عنوانهایش
را یاد گرفته بودم« :آب ،بابا ،توت ،کار ،مکتب ما ،ترانه بهار.» ...
وقتی کتاب «قرائت فارسی» خود را باز میکردم ،به یاد بهار میافتادم ،به یاد باغ سبزمان ،به یاد
ُ
درختان سبز و سربلند و عطر تاکستان و بوی خوش گندمزار ،به یاد غچیها و پرندههای مهاجر.
گاهی به یاد بهار اشک میریختم .از زمستان خوشم نمی آمد .زمستان را دشمن باغ میپنداشتم.
در «قرائت فارسی» هم این ترانه را خیلی دوست داشتم؛ زیرا از بهار میگفت و از شکفتن! هنوز هم
ده
این ترانه را دوست دارم .دلم میخواهد زمستان را که دوست نداشتم ،برگردد .دلم میخواهد ِ
خود را زیر چادر برف ببینم .دلم میخواهد زمستان بیاید و من با پدرم «قرائت فارسی» بخوانم.
دلم کودکانه میخواهد در این سرمای بی چله ،دور از دیار ،این ترانه دوستداشتنی را زمزمه کنم:
برف زمستان گذشت
بخوان بخوان بلبلک
مرگ غریبان گذشت
صندلی برداشته شد
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ُ
جز بازی

5

باغبان

ُجز بازی ،یکی از بازیهای پر طرفدار در بین کودکان و نوجوانان افغانستان است .دختران در تمام
شهرها و دهات کشور با تفاوت کمی در روش بازیُ ،جز بازی میکنند .این بازی به وسیلهی خاصی
نیاز ندارد .فقط به چند متر زمین صاف و سنگ صافی نیاز هست که به آن« ،لیشپ» یا «لیشپاق»
میگویند .بازیکنان برای شروع ُجز بازی ،هشت خانه مستطیلی کالن در روی زمین خطکشی میکنند.
عرض خانههای اول ،دوم و سوم ،یک اندازه است .خانه چهارم کمی عریضتر کشیده و به دو قسمت
تقسیم میشود .خانههای پنجم و ششم باز هم برابر خانههای اول تا سوم و خانه هفتم ،کوچکتر
از تمام خانهها خطکشی میشود .عرض خانه هشتم مساوی خانه چهارم است ،اما دو قسمت
باالیی مستطیل با نیمدایرهای کالن به هم وصل میشوند .هر هشت خانه برای خود نام ویژهای
َ
دارد ،مثال :خانهی اول ،خانهی دوم ،خانهی سوم ،خواهر و برادرَ ،دم ،ق َدم ،دریا ،صحرا و آسمان.
این بازی هم به صورت دو نفره بازی میشود و هم چند نفره به صورت تیمی .بازیکنان برای اینکه چه
کسی بازی را شروع کند ،تر و خشک میاندازند به این صورت که بازیکنی یک طرف لیشپاق سنگی
خود را که کوچکتر از کف دست است ،تر میکند و باال میاندازد .همبازیاش در همان فرصتی که
لیشپاق به زمین میرسد ،باید انتخاب کند؛ تر یا خشک .بازیکن برنده ،لیشپاق خود را که معموال
َ
سنگی کوچک ،گرد و لشم است ،آهسته میبوسد و به خانهی اول میاندازد .بعد با یک پا به خانهی
اول خیز میزند .خانههای دوم و سوم را با یک پا میرود و وقتی به خانههای «خواهر و برادر» میرسد،
روی هر دو پای خود میایستد .در این خانهها با یک حرکت َدور میخورد و با هر دو پا به خانهی «دم»
میرود .در خانهی َ
«دم» ،نفس میگیرد و به خانه «قدم» میرود .از آنجا از روی «دریا» میگذرد و
وارد «صحرا» میشود .به همان ترتیب ،دوباره به خانه اول برمیگردد .در خانه اول ،لیشپ خود را با
بغل پا از خط بیرون میکند .همین گونه به تمام خانهها لیشپ انداخته میشود و بازی ادامه مییابد.
اگر بازیکنی نتواند لیشپ خود را به خانهای بیاندازد که رسیده است یا پایش را روی خط بگذارد یا
لیشپ را با یک ضربه از خانه خارج نکند یا لیشپ پاهایش به خانهی «دریا» بیافتد ،میسوزد؛ یعنی تا
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نوبت دیگر حق بازی ندارد.
اگر بازیکنی ،لیشپ خود را به تمام خانهها تا «آسمان» بدون خطا انداخت و رفت و آمدش هم بدون خطا
بود ،همان بازیکن ،لیشپ خود را بر فرق سرش میگذارد و پشت خود را طرف خانههای ُجز بازی میکند و
با حرکت سر ،لیشپ را به خانهی اول میاندازد .اگر لیشپ در خانه اول بیافتد ،خانه از او میشود .بازیکن با
کشیدن یک عالمت ضرب ،آن خانه را ُمهر میکند .این حرکت تا خانهی آخر ادامه مییابد .وقتی تمام خانهها
مهر شد ،نوبت به آسمان میرسد .بازیکن ،لیشپ را از پیش خانه اول به «آسمان» میاندازد .سرش را به
طرف آسمان میگیرد و با احتیاط به خانه اول پا میگذارد .چون حق دیدن زمین را ندارد ،هرگاه که پایش را به
خانهای بگذارد ،میگویدَ :
«سیا» یعنی درست است؟
در صورت شنیدن جواب مثبت به خانههای بعدی میرود و هر بار میپرسد :صحیح اس؟ در صورتی که
پایش روی خط نرود یا به «دریا» نیافتد ،حریف هم جواب میدهد :بلی! بلی! بلی! این گونه «آسمان» هم
ی لی بازی»
ُمهر میشود .مهر کردن آسمان یعنی برنده شدن در بازیُ .جز بازی در بین کودکان ایرانی به نام «ل 
معروف است.
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َ
ضررهای ت ِبلت
جعفر واعظی

سالم کودکان دیروز! پدران و مادران امروز! بلی ،با شما هستم .چند روز پیش به مجلس عروسی ـ ببخشید ـ
«طوی» رفته بودم .کودکان زیادی هم آمده بودند .تعداد زیادی از آنها در حویلی ،چشم ُپ َتکان بازی میکردند.
تعدادی هم سرخوشانه میخندیدند .کودکان دیگری را هم در داخل سالن دیدم که کنار پدرشان آرام نشسته
بودند .تازه روی چوکی نشسته بودم که کودکی چیغ زد و با بدقاری گفت« :من تبلت میخوام ».پدرش ،تلفن
همراه خود را به او داد ،اما کودک قبول نکرد و حرفش را با گریه تکرار کرد« :من تبلت میخوام ».چند کودک
تبلت به دست هم از هر جایی که دلشان میشد ،عکس میگرفتند.
«طوی» بود و همه هم کاالی نو پوشیده بودند .مرد جوانی با خنده و غرور میگفت« :این چارمین تبلت است
که برای پسرم خریدهام ».پرسیدم :پسرت چند سال دارد؟ در حالی که پسرش را نوازش میکرد ،گفت« :سامان
جان ،شش ساله است ،ولی بسیار باهوش است».
بلی ،با شما هستم! با شما که همیشه به فکر طراوت و شادابی گلهای باغ زندگیتان هستید!
راستی ،خانوادههایی که خوش دارند کودکان دلبندشان با تبلت و گوشیهای مقبول بازی
کنند ،آیا میدانند که تلفنهای هوشمند و تبلتها برای رشد فکری کودکانشان
خطر دارند؟
به تازگی ،پژوهشگران دانشگاهی در امریکا فهمیدهاند که تلفنهای هوشمند
ی برای رشد فکری کودکان دارند .یکی از
و تبلتها ،ضررهای بسیار زیاد 
روزنامههای غربی با چاپ این خبر تأکید کرده است که تلفنهای هوشمند،
کودکان را بداخالق میسازد .پژوهشگران این دانشگاه گفتهاند :اگر
دستگاههای جدید برقی مانند تبلتها و تلفنهای
هوشمند تنها راه آرامش کودک
بشوند ،کودکان به مرور زمان،
توانایی کنترل خود را از دست
میدهند و پرخاشگر میشوند.
آنها میگویند کودکان زیر سه
سال خود را از تبلت و تلفنهای
هوشمند دور نگ ه دارید؛ زیرا استفاده
از آنها ضررهای بسیار زیادی برای
رشد و سالمت فکری اطفال زیر
سه سال دارد.

ماهنامه كودكان و نوجوانان افغانستان

ن
زمستا 
پروین پژواک

هر صبح که از خواب بر مىخیز م
بر شیشه یخ گرفت ه
م
با سرانگشتان گرم 
م
نام ترا مىنویس 
از البالى آن به بیرون مىنگر م
که کى بهار مىآید؟
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