


سالم خداجان
ــا مــن جشــن ها را دوســت دارم. عیدهــا را دوســت     خدای
دارم. جشــن عروســی پســرخاله ام کــه شــد، برایمــان کارت 
دعــوت فرســتادند. دو تــا قلــب ســرخ رنگ داشــت بــا 
صدتــا ســتاره. کاکا رضــا هــم وقتــی از زیــارت آمــد، کارت 
ــا گل هــای  دعــوت برایمــان فرســتاد. بنفــش رنــگ بــود ب

زرد برجســته.
   یــک روز پــدرم گفــت: فــردا عیــد فطــر اســت. دعوتیــم 
ــلمان  ــارد مس ــک میلی ــا. ی ــی دنی ــن مهمان ــزرگ تری ــه ب ب
شــرکت مــی کننــد. از خوشــحالی چیــغ زدم. گفتــم: کارت 
را  آســمان  پــدرم  فرســتاده اند.  برایمــان  هــم  دعــوت 
نشــانم داد و گفــت: کارت دعــوت بــه ایــن بزرگــی. ببیــن 

ــت ــرده اس ــا ک ــدر زیب ــو کارت را چق ــاه ن ــالل م ه
ــال  ــه ح ــا ب ــه ت ــت ک ــی اس ــن کارت دعوت ــم: زیباتری گفت

ــده ام. دی

دوســتان مــن ســالم! دســته های گل و مهربانــي تقدیــم شــما شــکوفه های 
وطن.

راســتی شــکوفه ها کــدام میزبــان را می شناســید کــه وعــده ی یــک مــاه 
میهمانــي را بــه شــما داده باشــد؟

بــر ســر  ببــرد. هــر ســال شــما را  یــاد  از  بي آنکــه وعــده اش را 
بنشــاند؟ خــود  مهربانــي  رنگیــن  دســترخوان 

بلی کودکان نازنین! درست است. »خداي مهربان«
  تنهــا خداســت کــه بزرگتریــن مهمانــي دنیــا را هرســال بي آنکــه یــک 

باهر بیانی ماه مهربانی



ــد، ایــن چــه  ــا خــود بگویی ــد .شــاید ب ــاد شــود آمــاده می کن روز از آن کــم و زی
میهمانــي اســت کــه میزبــان شــما را بگویــد »از صبــح تــا شــام هیــچ چیــز نخوریــد 

و نیاشــامید«
بلــی! حــق بــا شماســت ایــن میهمانــي بــا تمــام میهمانی هــای دیگــر فــرق مي کنــد 
.در ایــن میهمانــي شــما بــر ســر دســترخوان احســان و نیکــوکاري دعــوت 

شــده اید.
ــر  ــش ده براب ــد، پاداش ــام داده ای ــما انج ــه ش ــي ک ــرکار نیک ــارك، ه ــاه مب   در م
اســت! بــراي تــان گفتــم کــه ایــن میهمانــي ویــژه اســت. حتمــا مي دانیــد کــه عیــد 
ــد مســلمان جهــان اســت .مســلمانان  ــن عی ــد روزه، بزرگتری ــا عی ســعید فطــر ی
دنیــا در کشــورهاي مختلــف بــا فرهنــگ و آداب خــود بعــد از یک مــاه روزه داري 

ــد. ــا مي کنن ــد بزرگــی برپ عی
  در کشــور عزیــز مــا افغانســتان هــم ســه روز کامــل را جشــن مي گیرنــد .مــردم 

مــا از چنــد روز پیــش بــراي عیــد آمادگــی مي گیرنــد. 
ــن  ــد. در ای ــو مي خرن ــاس ن ــان لب ــود و کودکانش ــراي خ ــد، ب ــازار مي رون ــه ب   ب
ــد .در  ــماري مي کنن ــه ش ــد لحظ ــیدن عی ــراي رس ــان ب ــودکان و نوجوان ــان ک می

ــد. ــي مي کنن ــي زندگ ــوام مختلف ــا اق ــن م میه
ــان را  ــم و رواج خودش ــدام رس ــر ک ــا ه ــد. ام ــن مي گیرن ــد را جش ــي عی  همگ
ــه در  ــی ک ــه آنهای ــد و چ ــي مي کنن ــهرها زندگ ــه در ش ــی ک ــه آنهای ــد. چ دارن

ــتند. ــتاها هس روس
  امــا مهمتریــن ویژگــي عیــد، دیــد و بازدیــد از بزرگترهــا، فامیــل و همســایه ها 
اســت. در روســتاها هــم بیشــتر کــودکان و نوجوانــان دســت هاي خــود را خینــه 
مي کننــد. کــودکان بــا شــادمانی دســت پــدر کالن، مــادر کالن، پــدر و مــادر خــود 
را می بوســند از آنهــا عیــدي مي گیرنــد. ســه روز عیــد را بــا خوشــی و بازی هــای 

محلی شــان می گذراننــد.  
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   مــاه رمضــان، مــاه برکــت اســت و مــاه شــادی 
ــرای  ــلمانان ب ــه مس ــاه، هم ــن م ــان. در ای مؤمن
می گیرنــد.  روزه  خــدا  بــه  شــدن  نزدیــک 
کــودکان و نوجوانــان هــم تــا هــر وقتــی از 
ــاه  ــد. م ــوقی می گیرن ــد، روزه ش ــه بتوانن روز ک
رمضــان در بیــن مــردم مســلمان کشــور مــا هــم 

ــت.  ــز اس ــیار عزی بس
ــا  ــز م    از ســال  ها پیــش کــه در کشــور عزی
ــه  ــا جشــن و شــادی ب ــردم ب ــود، م ــگ نب جن
مــاه رمضــان خوش آمــد می گفتنــد. در آن 
ســال ها، کــودکان و نوجوانــان هــر محلــه در 
شــهر کابــل و برخــی شــهرهای کالن کشــور، 
ــدند  ــع می ش ــارم جم ــا چه ــوم ی ــب س از ش
و تــا شــب پانزدهــم و شــانزدهم، برنامــه 
ــد.  ــا می کردن ــی« را برپ ــای »رمضانی خوان زیب
»رمضانــی«  آن هــا  بــه  هــم  محــل  اهالــی 
ســه  دو  بــا  »رمضانــی«  گــروه  می گفتنــد. 
ــوع وســیله موســیقی مثــل طبلــه زیربغلــی،  ن
بــه  افطــاری  از  بعــد  هارمونیــه  و  تولــه 
ــت دروازه ای  ــا پش ــد. آن ه ــا می رفتن کوچه ه
ــی« را  ــی »رمضان ــه قدیم ــتادند و تران می ایس

بــا صــدای بلنــد می خواندنــد:

رمضانی خوانی
مختار رستمی

نقاشی صادق واحدی
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رمضان یارب، یارب رمضان /  اََسال مالیک ماه رمضان
رمضان رفته بود، باز آمد /  بی نمازان َسِر نماز آمد

رمضان سی روز یاری می کند/ ِشَکماِی پَُره خالی می کند
رمضان سی روز مهمان من است/ قّوِت دین و ایمان من است
رمضان گفته گفته، مانده شدیم/  زیر دیوال شما پوده شدیم

  رمضانی خوان هــا بعــد از آن کــه ترانــه »رمضانــی« را بــا هیجــان و نواختــن موســیقی خواندنــد، در ختــم 
ترانــه بــا صــدای بلنــد می گفتنــد: »بیاریــد رمضانــی مــا َره بیاریــد«.

   آن گاه صاحــب هــر خانــه  بــه انــدازه تــوان خــود، پــول، آرد یــا میــوه بــه ایشــان مــی داد و در شــادی 
ــودکان و  ــت.           ک ــه داش ــب ادام ــای ش ــا نیمه ه ــه ت ــن برنام ــد. ای ــریک می ش ــا ش ــه  آن ه کودکان
ــا  ــام خانه هــا ی ــر ب ــی« ب ــا شــنیدن صــدای شــاد موســیقی »رمضان ــد، ب ــی کــه عضــو گــروه نبودن نوجوانان
ــرد. ــاد می ک ــی را زی ــروه رمضان ــان گ ــادی و هیج ــا ش ــور آن ه ــد. حض ــا می برآمدن ــه تماش ــه ب در کوچ

ــا خبرهــای  ــود، ام ــه ب ــر طــراوت در ســال های جنــگ از یادهــا رفت    متأســفانه، ایــن رســم قشــنگ و پ
خوشــی می رســد کــه در چنــد ســال گذشــته، رمضانی خوانــی، دوبــاره در برخــی محله هــای شــهر کابــل 

و شــهرهای دیگــر آغــاز شــده اســت. 
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ــل  ــد فیــروزه ای »شــاه مــردان« مث    گنب
نگیــن انگشــتر می درخشــید و کبوتــران 
پــرواز  آبــی  و  صــاف  آســمان  در 

می کردنــد.
   همــه کبوترهــا ســفید بودنــد، ولــی 
یکــی از آن هــا پرهــای ســیاه داشــت بــا 

ــش.  ــبز دور گردن ــط س ــک خ ی
   کبوتــر ســیاه بســیار قشــنگ بــود، 
کــس  هیــچ  می کــرد  فکــر  ولــی 
ــه  ــرد هم ــر می ک ــدارد. فک ــتش ن دوس
ــفید را  ــای س ــط کبوتره ــا فق ــردم دنی م
ــم  ــل ه ــن دلی ــه همی ــد. ب ــت دارن دوس
همیشــه تنهــا پــرواز می کــرد و هیــچ 
دوســتی نداشــت. او گاهــی بــاالی گنبــد 
می نشســت و دعــا می کــرد کــه پرهــای 

ــد. ــته باش ــفید داش س
   یــک روز، کبوتــر ســیاه تصمیــم گرفت 

ــه  ــزی ک ــر چی ــد و از ه ــرواز کن ــه پ ک
ــا  ــرد ت ــک بگی ــد، کم ــن راه می بین در بی
شــاید بــا کمــک آن هــا پرهایــش ســفید 
شــوند. کبوتر ســیاه پــرواز کــرد و خیلی 
ــا  ــا رســید. او ب ــه ابره زود در آســمان ب
حســرت بــه ابرهــای ســفید َســیل کــرد 
و گفــت: »ابرهــای ســفید، ای کاش قلــم 
ــگ  ــرا رن ــیاه م ــای س ــدید و پره می ش
ــه کار  ــه ب ــا ک ــد.« ابره ــفید می کردی س
ــه  ــان ب ــد و گوشش ــغول بودن ــود مش خ
ــود، بیشــتر  ــر ســیاه نب حرف هــای کبوت
ــاران بســازند.  ــا ب ــد ت دور هــم پیچیدن

   وقتــی بــاران شــروع بــه باریــدن کــرد، 
کبوتــر بــه ســرعت از میــان ابرهــا، 
ــاال  پرواز کنــان، باالتــر رفــت. آن قــدر ب
رفــت تــا بــه مــاه مهربــان رســید. او بــه 
مــاه ســالم کــرد و بــا خوش حالــی گفــت: 
ــه  ــود را ب ــره ای خ ــور نق ــول، ن ــاه مقب »م
پرهــای مــن می کشــی تــا مــن هــم مثــل 
دوســتانم ســفید شــوم؟« مــاه هــم بــدون 
ــرد و  ــع ک ــودش را جم ــی، خ ــدام گپ ک

 کبوتر سیاه
سید محمود حسینی
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پشــت کــوه رفــت. 
ــه  ــه ب ــید و ناامیدان ــی کش ــر آه    کبوت
طــرف کــوه پــرواز کــرد. وقتــی بــه 
بــزرگ،  »کــوه  گفــت:  رســید،  کــوه 
از برف هــای ســفیدی  مقــداری  کاش 
ــه  ــت، ب ــته اس ــانه ات نشس ــر ش ــه ب را ک
ــه آن هــا  ــم را ب ــا پرهای مــن مــی دادی ت
مــی زدم و ســفید می شــدم.« کــوه لرزیــد 
و از میــان صخره هایــش، پروانه هــای 

ــد. ــرواز کردن ــادی پ زی
  کبوتــر، پروازکنــان، خــودش را بــه 
پروانه هــای زیبــا رســاند. بــه آن هــا هــم 
ــان،  گفــت: »پروانه هــای قشــنگ و مهرب
کاش مــن هــم مثــل شــما، پرهای ســفید 
ــدون  ــا ب ــتم.« پروانه ه ــگ  داش و رنگارن
ــد،  ــر ســیاه را بدهن آن کــه جــواب کبوت
رفتنــد و روی گل هــای ســرخ نشســتند. 
ــای  ــه گل ه ــودش را ب ــیاه، خ ــر س کبوت
ســرخ رســاند. گل هــا را بو کــرد و گفت: 
»گل هــای ســرخ، آرزوی مــن ایــن اســت 
ــا  همــه  کــه پرهایــم ســفید می شــدند ت
دوســتم می داشــتند.« گل ســرخ خندیــد 
ــت  ــم نیس ــیاه، مه ــر س ــت: »کبوت و گف
ــه  ــران چ ــی و دیگ ــی باش ــه رنگ ــه چ ک
قــدر دوســتت داشــته باشــند. مهــم ایــن 
اســت که تــو، دیگران را دوســت داشــته 
باشــی. تــو قلــب مهربانــی داری. تــو یک 
ــه همیشــه  ــاز دیگــری هــم داری ک امتی
کنــار گنبــِد »شــاه مــردان« هســتی. مــرا 
ببیــن کــه تنهــا در نــوروز، آن هــم  از راه 

ــوال را  ــروزه ای م ــد فی ــم گنب دور می توان
زیــارت کنــم«.

   کبوتــر ســیاه از حــرف گل ســرخ 
احســاس  شــد.  خوش حــال  بســیار 
ــا،  ــوه، پروانه ه ــاه، ک ــا، م ــه ابره ــرد ک ک
کبوترهــای  تمــام  و  ســرخ  گل هــای 
ســفید را دوســت دارد بــدون این کــه 
ــا  ــد. او ب ــه ســیاهی پرهایــش فکــر کن ب
خوش حالــی بــه طــرف گنبــد فیــروزه ای 
ــده  ــزه دی ــرواز کــرد کــه از آن جــا ری پ
ــران  ــه جمــع کبوت می شــد. خــودش را ب
ــرواز  ــد پ ــه دور گنب ــاند ک ــفیدی رس س
می کردنــد. بعــد بــه آرامــی چرخــی 
ــود.  ــنه ب ــت. تش ــن نشس زد و روی زمی
بــه طــرف  بخــورد.  می خواســت آب 
هنــوز  ولــی  رفــت،  صحــن  حــوض 
ــود  ــه آب حــوض نرســیده ب منقــارش ب
کــه بــا تعجــب، خــودش را درون حــوض 
آب دیــد؛ تمــام پرهایــش ســفید ســفید 

ــد. ــده بودن ش
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حــاال  مثــل  کــه  قدیــم  روزگاران  در 
ســاماِن بــازی بــرای کــودکان زیــاد 
هــر  در  مــا  کشــور  کــودکان  نبــود، 
ــازی  ــد، ب ــی می کردن ــه زندگ ــی ک جای
در  مثــال  داشــتند.  مخصوصــی  هــای 
افغانســتان  مرکــزی  والیت هــای 
یکــی  بامیــان،  والیــت  در  ویــژه  بــه 
بــه  گذشــته ها  از  کــه  بازی هایــی  از 
یــادگار مانــده اســت، »ســنگ دامنــکان« 
هنــوز  بــازی محلــی  ایــن  دارد.  نــام 
هــم بیــن دختــران نوجــوان طرفــداران 

دارد.  زیــادی 
در ایــن بــازی پــر هیجــان، هشــت نفــر 
تقســیم  نفــری  گــروه چهــار  دو  بــه 
ــرگروه  ــک س ــروه ی ــر گ ــوند. ه می ش
ــا هوش منــدی اداره  ــازی را ب دارد کــه ب
دو  هــر  بــازی،  شــروع  در  می کنــد. 
گــروه روبــه روی هــم در فاصلــه معینــی 
گروهــی  هــم  را  بــازی  می نشــینند.  
شــروع می کنــد کــه در  قرعه کشــی 
یــا تــَر ُخشــکی پیــروز شــده باشــد. 
ــده ســنگ کوچکــی را در  ســرگروه برن
ــک  ــن هــر ی ــه دام ــرد و ب دســت می گی
ــع  ــان را جم ــه دامنش ــود ک ــاران خ از ی
کرده انــد، دســت می بــرد. او بــا ایــن 
کار نشــان می دهــد کــه ســنگ در دامــن 
یکــی از یارانــش هســت و ســنگ را در 

ــذارد.  ــود می گ ــاران خ ــی از ی ــن یک دام
خــود  حریــف  ســرگروه  از  ســپس 
می پرســد کــه ســنگ در دامــن کــدام یــار 
اوســت؟ هیجــان بــازی از این جــا شــروع 
ــاد  می شــود؛ چــون هوشــیاری و دقــت زی

می خواهــد.
ســرگروه حریــف بایــد از بیــن ســه نفــر 
ــه  ــد ک ــاب کن ــی را انتخ ــاران او، یک از ی
ســنگ در دامــن اوســت. اگــر صحیــح 
گفــت، نوبــت بــازی را می بــرد.  اگــر 

سنگ دامنکان
 باغبان
نقاشی باهر بیانی
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اشــتباه بگویــد، ســرگروه اولــی، بــازی را مثــل دور اول ادامــه می دهــد. اگــر 
ــاران  ــی از ی ــد، یک ــدا کن ــنگ را پی ــد س ــازی نتوان ــه دور ب ــی در س ــرگروه دوم س
خــود را بــه گــروه اولــی می بــازد، امــا نوبــت بــازی می گیــرد. آن وقــت او بــازی را 
آغــاز می کنــد. بــازی بــه همیــن صــورت تــا زمانــی ادامــه پیــدا می کنــد کــه یکــی 
از گروه هــا تمــام یــاران گــروه دیگــر را بگیــرد. آن وقــت بــازی تمــام می شــود و 
یــاران گــروه برنــده دســت بــه دســت هــم می دهنــد و هــر شــعری را کــه عالقــه 

ــد:  ــه را می خوانن ــن تران ــوال ای ــا معم ــد، ام ــم می خوانن ــا ه ــند، ب ــته باش داش

»از بـــــــاال اَو می یایه/  بــــوی پَلو می یایه

 خانه را جارو کـــــنین/  آروس نـــــو می یایه«.
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   بلقیــس، نرگــس و ســکینه محمــدی، 
و  ســاله   ۱۵ بلقیــس،  خواهرنــد.  ســه 
هســتند.  ســاله   ۱۴ ســکینه،  و  نرگــس 
آن هــا نقاشــان بــزرگ را نمی شناســند، 
امــا نقاشی هایشــان حیرت انگیــز اســت. 
آن هــا خــط  خطی هــای ذهنشــان را بــه 
نقاشــی های زیبــا بــدل می کننــد. مجلــه 
ــرای  ــو را در فرهنگ س ــن گفت وگ ــاغ ای ب
ــا انجــام داده اســت.  ــا آن ه ــران ب ــل ته مل

شما متولد ایران هستید یا افغانستان؟
  بلقیــس: مــا در دای ُکنــدی بــه دنیــا آمده ایــم. 
ــر  ــران مهاج ــه ای ــه ب ــم ک ــک بودی ــیار کوچ بس
مــا  یــاد  در  چیــزی  افغانســتان  از  شــدیم. 
نمانــده، ولــی بســیار دوســت داریــم کــه روزی 

ــم.  ــاز گردی ــود ب ــور خ ــه کش ب
نقاشی را از چند سالگی آغاز کردید؟

نقاشــی  ســالگی   8 ـ   7 از  مــا  نرگــس:     
می کشــیدیم. یــادم اســت کــه در آن زمــان، 
بیشــتر طبیعــت را می کشــیدیم، مثــل کــوه، 

دریــا، جنــگل و شــبیه آن.
   چــه وقــت متوجــه شــدید کــه اســتعداد نقاشــی 

داریــد؟ چــه کســی کشــفتان کــرد؟
ــه داشــتیم.  ــه نقاشــی عالق ــی ب ــا خیل بلقیــس: م
نقاشــی  وقت هــا  بیشــتر  هــم  مکتــب  در 
ایــن  می کشــیدیم. وقتــی هم صنفی هــای مــا 
نقاشــی ها را می دیدنــد، ذوق زده می شــدند و 
ــا  ــم از م ــی ه ــد. گاه ــف می کردن ــیار تعری بس

می خواســتند برایشــان نقاشــی بکشــیم.      
یگانــه،  خانــم  هنرمــان،  معلــم  وقتــی      
راهنمایی هــای  بــا  دیــد،  را  مــا  نقاشــی های 
ــدیم.  ــد ش ــی عالقه من ــه نقاش ــتر ب ــان، بیش ایش

می کردنــد.  تشــویق  را  مــا  هــم  خانــواده  
چه آرزویی دارید؟

   ســکینه: آرزوهــای زیــادی دارم. یکــی از 
آرزوهایــم ایــن اســت کــه روزی نمایشــگاه 

جایزه ما چی شد؟
گروه: گفت وگو
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بزرگــی از نقاشــی هایم در جهــان برپــا شــود. 
ــم.  ــگ کار کن ــا رنگ هــای رنگارن ــوم ب روی ب
بــا اســتادان بــزرگ نقاشــی آشــنا شــوم. آن ها 

ــد.  ــی ام کنن ــد و راهنمای ــم را ببینن کارهای
ــا لبخنــد[: آرزوی مــن هــم ایــن     نرگــس ]ب
اســت کــه در دانشــگاه، در رشــته  هنــر درس 

بخوانــم.
تا حاال از مسابقه ای جایزه گرفته اید؟

ــر  ــی خب ــابقه های نقاش ــا از مس ــس: م    بلقی
در  نرگــس  بــار  یــک  تنهــا  نمی شــویم. 
مســابقه ای شــرکت کــرد و برنــده شــد، ولــی 
ــه  ــار ک ــر ب ــد. ه ــزه اش را نداده ان ــوز جای هن
ــد؟«،  ــه ش ــا چ ــزه م ــه »جای ــم ک ــگ می زنی زن

می زنیــم.«  زنــگ  »برایتــان  می گوینــد: 
ــی  ــه طرح ــتان چ ــورتان، افغانس ــرای کش    ب
بــرای کشــورتان  داریــد  دوســت  داریــد؟ 

نقاشــی بکشــید؟
طــرح  مــا  ســکینه:  و  نرگــس  بلقیــس،     
کشــور  بــرای  را  مشــترك  نقاشــی  یــک 
خــود داریــم. مــا دوســت داریــم زیــارت 
مــزار شــریف را بــا همــکاری و هم فکــری 
ــای  ــم زیبایی ه ــیم. می خواهی ــر بکش هم دیگ
مــزار شــریف را بــا نقاشــی مشــترك خــود بــه 

ــم. ــان بدهی ــه نش هم
چــه پیامــی بــه دوســتان هم وطــن خــود 

داریــد؟
ــگاه  ــه از نمایش ــد ک ــاورم نمی ش ــس: ب     بلقی
نقاشــی مــا اســتقبال شــود. حــاال بــا ایــن 
ــم کــه  ــه کــودکان هم وطنــم می گوی ــه ب تجرب

ــند. ــته باش ــرام داش ــان احت ــه استعدادش ب
ــه  ــر کاری را ک ــند و ه ــد نباش ــس: ناامی نرگ

ــد.  ــام بدهن ــالش انج ــا ت ــد، ب ــت دارن دوس
    ســکینه: بــه دنبــال چیــزی باشــیم کــه بــرای 

مــا آموزنده اســت.
ایــن     خانــم مریــم یگانــه، معلــم هنــر 
بــا تــالش  خواهــران نوجــوان اســت کــه 
ــران را  ــن خواه ــی ای ــگاه نقاش ــاد، نمایش زی
ــه  ــم ب ــن کار ه ــا ای ــت. او ب ــرده س ــا ک برپ
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هنرجویانــش اعتمــاد بــه نفــس بیشــتری داد 
ــودکان  ــن ک ــتی را بی ــی و دوس ــم هم دل و ه
ایــران و افغانســتان زیــاد کــرد. او بــه مجلــه 
ــاغ گفــت کــه بلقیــس و نرگــس، دو ســال  ب
ــاگردم  ــه ش ــت ک ــال اس ــک س ــکینه، ی و س
اســت.  بی نظیــر  نقاشی هایشــان  هســتند. 
ــه  ــر ادام ــاده اگ ــتعدادهای فوق الع ــن اس ای

ــت. ــد اس ــیار ب ــند، بس ــته باش نداش
ــه  ــما ب ــه ش ــد ک ــور ش ــه ط ــه، چ ــم یگان خان

ــد؟ ــک آمدی ــان کوچ ــن نقاش ــک ای کم
مــا  کــه  بگویــم  بــه همــه    می خواســتم 
یکــی هســتیم. برتــری نــژادی بــر هــم 
نداریــم. بســیاری از شــاگردانم، افغانســتانی 
هســتند. بــا آن هــا بســیار نزدیــک هســتم و 
مشکالتشــان را می دانــم. هــر وقــت بیــن 
دانش آمــوزان ایرانــی ام بخواهــم نقاشــی 

خــوب نشــان بدهــم، کارهــای خواهــران 
محمــدی را نشــان می دهــم. آن هــا بــا دیــدن 

عالــی!«  چــه  »وای،  می گوینــد:  نقاشــی ها 
نقــاش،  خواهــران  ایــن  هنــر  معلــم 
ــزار  ــا ۵٠٠ ه ــا را از ٢۵٠ ت ــی های آن ه نقاش

بــود.   کــرده  قیمت گــذاری  تومــان، 
ــی  ــار، کمک ــروش آث ــا ف ــود ب ــدوار ب    او امی
بــه ایــن خواهــران هنرمنــد و خانــواده اش 
ــی، از  ــگاه، تلفن ــان نمایش ــد از پای ــود. بع بش
ســکینه پرســیدم کــه چنــد تــا از نقاشــی شــما 
ــا  ــه فــروش رفــت؟ ســکینه گفــت: چهــار ت ب
ــم از  ــی ه ــس و یک ــا از نرگ ــس، دو ت از بلقی

ــت. ــه اس ــروش رفت ــه ف ــودم ب خ



13

ــابقات  ــی مس ــناختند. قرعه کش ــود را ش ــان خ ــوان حریف ــای نوج ــت ه     فوتبالیس
مقدماتــی فوتبــال آســیا در دو رده  ســنی زیــر ۱6 و ۱9 ســال برگــزار  شــد. تیــم ملــی 
فوتبــال نوجوانــان افغانســتان نیــز کــه در هــر دو رده ســنی حضــور دارنــد، حریفــان 

خــود را شــناختند.
ــتان در  ــوان افغانس ــت های نوج ــال، فوتبالیس ــر ۱9 س ــیایی زی ــابقات آس     در مس
گــروه ســوم بــا تیم هــای امــارات متحــده عربــی، فلســطین و هنــد هم گــروه شــدند. 
ایــن مســابقات در روزهــای 6 تــا ۱۵ میــزان )مهــر( در فلســطین برگــزار می شــود.

ــورهای  ــا کش ــم ب ــروه شش ــز در گ ــتان نی ــال افغانس ــر ۱6 س ــت های زی فوتبالیس
ســوریه، کویــت و ســریالنکا هم گــروه شــدند. این مســابقات از ٢۱ ســنبله )شــهریور( 

ــت برگــزار می شــود. ــزان )مهــر( در کشــور کوی ــا اول می ت
    از ایــن مســابقات، تیم هــای برتــر هــر گــروه، بــا چهــار تیــم برتــر دوم بــه مرحلــه 

نهایــی قهرمانــی آســیا راه پیــدا می  کننــد.

یاسر علیزادهفوتبالیست های نوجوان
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مــوش از شــکاف دیــوار ســرك کشــید تــا ببینــد کــه ایــن همــه ســروصدا بــرای 
چیســت؟

ــود. زن  ــود آورده ب ــا خ ــته ای را ب ــود و بس ــیده ب ــهر رس ــازه از ش ــراد ت کاکا م
کاکا مــراد بــا خوشــحالی در حــال بــاز کــردن آن بــود. مــوش کوچــک در حالــی 
ــا خــود گفــت »کاش غــذای خوشــمزه ای باشــد«  کــه لب هایــش را می لیســید، ب
ــه لــرزه افتــاد. ایــن  ــاز شــد، مــوش کوچــک از تــرس ب امــا همیــن کــه بســته ب
ــاب  ــه آن را در کت ــود، شــما ادام ــزی ترســیده ب کــه مــوش کوچــک از چــه چی
ــاب را  ــن کت ــد. ای ــد بخوانی ــش« می توانی ــتان خودخواه ــک و دوس ــوش کوچ »م
ــرای شــما نوشــته اســت. رســامی های مقبــول آن را  ســید عبداالمیــن حســینی ب
امیرحامــد پاژتــار کشــیده اســت. ایــن کتــاب بــه تازگــی از ســوی نشــر نــگار بــا 
همــکاری انجمــن ادبــی نویســندگان کــودك و نوجــوان افغانســتان چــاپ شــده 
اســت. ایــن کتــاب ۱6 صفحــه  دارد و کامــال رنگــی اســت. دوســتان خوبــم کــه 
ــل  ــاب را از کتابفروشــی های کاب ــن کت ــد ای ــد، می توانن ــل زندگــی می کنن در کاب
ــد،  ــن داســتان زندگــی می کنن ــی کــه در ای ــول حیوانات ــد. رســامی های مقب بخرن
ــه  ــم ب ــان باشــند و چــه رق ــم مهرب ــد کــه چــه رق ــدگان کمــک می کنن ــه خوانن ب
ــای  ــری کتاب های»قصه ه ــاب از س ــن کت ــن دومی ــد. ای ــک کنن ــان  کم دوستانش

خواندنــی و پندآمــوز بــرای کــودکان نازنیــن افغانســتان اســت«.

 دوستان خودخواه
موش کوچک

عاطفه رجایی
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