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سالم خداجان!

دیــروز بــا دوســتانم امیرعلــی، احســان، اِزَمــَری، اَجَمــل، 

فــاروق و... جمــع شــدیم. آخریــن بــازی ُگل کوچــک تابســتانی 

خــود را انجــام دادیــم. آخــر بــازی هــم همــه تصمیــم گرفتیــم 

ــان  ــدا ج ــم خ ــغ زدی ــدا چی ــه یکص ــم. هم ــکر کنی ــما تش از ش

ــروع  ــان ش ــارک قرب ــد مب ــا عی ــا ب ــب  م ــال مکت ــکر. امس تش

ــه  ــن ک ــود. از ای ــروع می ش ــکوفه ها ش ــن ش ــا جش ــود. ب می ش

ــد.  ــام کردن ــه مکتب هــا ثبــت ن امســال دوســتان مــا زیادتــر ب

ــد.  ــب نبودن ــی کســانی کــه پارســال در مکت حت

خدا جان تشکر.



ــال  ــا امس ــد، ام ــان می دهن ــان را نش ــد. خوش حالی ش ــد می زنن ــان لبخن ــدازۀ کل صورتش ان
ــد.  ــم خوش حالن ــا ه ــای آن ه ــده. خانواده ه ــر ش ــد براب ــما چن ــر ش ــتان مهاج ــادی دوس ش

می پرســی چــرا؟ پــس گــوش کــن کــه برایــت بگویــم.
ــه  ــران ب ــوز  ای ــر دل س ــش، رهب ــت پی ــد وق ــال چن ــنیدیم. مث ــی ش ــای خوش ــال خبره امس
مســئوالن آموزشــی دســتور داد کــه هیــچ کــودک افغانســتانی، حتــی فرزنــدان آن هایــی کــه 
 کارت شناســایی ندارنــد، در مکتب هــای ایرانــی نام نویســی شــوند. بعــد از آن بــود کــه خبــر 
شــدیم هــزاران نفــر از دوســتان شــما بــه مکتب هــای ایرانــی رفتنــد و نام نویســی کردنــد و 

قلــم و کتابچــه خریدنــد. 
خبــر خــوش دیگــر ایــن اســت کــه از چنــد روز پیــش، تعــداد زیــادی از دوســت داران شــما 
در چنــد شــهر ایــران، جشــن بزرگــی را بــا نــام »شــکوفه ها« بــرای کمــک بــه دوســتان شــما 
ــن کار خــوب بســیار اســتقبال  ــد روز از ای ــن چن ــد. خــدا را شــکر کــه در ای شــروع کرده ان

شــده. از شــهرهای دیگــر هــم خبرهــای خــوش بســیار می رســد. 
آرزوی همــۀ مــا ایــن اســت کــه امســال همــۀ شــکوفه های بــاغ بــه مکتــب برونــد و باســواد 
ــودکان،  ــما ک ــه ش ــم ک ــا می دانی ــد. م ــاز نمان ــدن ب ــکوفه ای از درس خوان ــچ ش ــوند و هی ش
آینده ســازان کشــور هســتید. کشــور عزیــز مــا نیازمنــد کــودکان شــاد و باســواد اســت. پــس 
ــد کــه  ــد. دوســت داران شــما هــم وعــده می دهن ــد، شــاد باشــید و درس بخوانی ــا می توانی ت

بــه شــما کــودکان وطــن آرامــش و کتــاب تحفــه بدهنــد. 
ــد،  ــن جشــن شــرکت کن ــو می خواهــد در ای ــای ت ــا مام ــدر، کاکا ی ــاغ! اگــر پ آی شــکوفۀ ب

ــا  ــد ت ــم، چن ــته قل ــک بس ــد ی ــا خری ــد ب ــم می توانن ــا ه ــده. آنه ــر نش دی
کتابچــه، یــک بســته مدادرنگــی یــا هــر چیــزی کــه خودشــان خــوش 
ــۀ  ــا محل ــا در کوچــه ی ــد. حتم ــن کار نیــک شــرکت کنن ــد، در ای دارن
ــه  ــی؛ ب ــت. می بین ــد اس ــه نیازمن ــد ک ــی می کن ــی زندگ ــما کودک ش
همیــن آســانی می تــوان وارد ایــن جشــن بــزرگ و انســانی شــد. پــس 

منتظــرت هســتیم.
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امروز 
صبــح بــا تــوپ ســرخ رنگم رفتــم 

ــد.  ــد و می دوی ــم روی زمیــن می غلتی گــردش. توپ
مــن هــم از پشــتش می دویــدم و نفســک مــی زدم. تــا 

می خواســتم از ایــن ســمت خیابــان تــا آن ســمتش بــروم، بیشــتر 
ــا یــک پــرش از  ــا تــوپ ســرخ رنگم ب ــار قــدم برمی داشــتم، ام از ده ب

می رفــت.  ســمت  آن  تــا  ســمت  ایــن 
توپــم گفــت: »غالم حســن! می توانــی مثــل مــن دور خــودت بچرخــی؟« 

چنــد بــار دور خــودم چرخیــدم. دنیــا دور ســرم چــرخ خــورد. دیــواِر 
ــا  ــل دری ــد و جــاده مث ــس و پیــش می رفتن ــا پیــش چشــمانم پ خانه ه

ــادم روی زمیــن. مــوج می خــورد. افت
ــی  توپــم خندیــد و دور خــودش چرخیــد. گفــت: »غالم حســن مــی توان
ــاال و آن  ــد ب ــر پری ــه مت ــودش س ــاال؟« و خ ــمت ب ــری س ــن بپ ــل م مث
طــرف دیــواِر مکتــب را دیــد کــه دانش آمــوزان ســر صــف 
ایســتاده بودنــد. هــر قــدر تــالش کــردم، بیشــتر از نیــم متــر 

نتوانســتم بــاال بپــرم. بــا خــودم گفتــم: »کاش مــن هــم 
یــک تــوپ بــودم!«

بــه توپــم گفتــم: »برویــم پــارِک بــازی.«  توپــم 
پــارک  بــه  را  خــودش  َجســت،  یــک  بــا 

ــاندم،  ــودم را رس ــده، خ ــن دوی ــا م ــاند. ت رس
توپــم ده بــار بــا چــرخ و 

سید احمد مدقق
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فلــک چرخیــده بــود و بیســت بــار هــم تــاب بــازی کــرده بــود. تــا شــب هــر کاری کــردم، 
ــوم. ــش ش ــم پی ــتم از توپ نتوانس

خســته و کوفتــه کــه شــدیم، ســمت خانــه برگشــتیم. دِم دروازه پــارک، دو تــا بســتنی خریــدم. 
یکــی بــرای خــودم و یکــی هــم بــرای توپــم. بســتی خنــک را لیــس مــی زدم و کیــف می کــردم، 
امــا توپــم فقــط بــه بســتنی نــگاه می کــرد و آب دهانــش را قــورت مــی داد. گفتــم: »پــس چــرا 

بســتنی ات را نمی خــوری؟« 
توپــم بــاال و پاییــن پریــد و گفــت: »مگــر نمی بینــی مــن ِگــرد هســتم. تــا چیــزی را بــا دســتانم 
می گیــرم، لیــز می  خــورد!« بــاال و پاییــن می پریــد و خــودش را بــه در و دیــوار مــی زد. 

ــوپ. ــک ت ــه ی ــتم، ن ــن هس ــه غالم حس ــردم ک ــکر ک ــدا را ش ــس زدم و خ ــتنی ام را لی بس
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ســلمان بــه آســمان َســیل می کــرد. گودی پــران هفت رنگــی را تماشــا می کــرد کــه در 
ــد،  ــه چشــم هایش می تابی ــور خورشــید مســتقیم ب ــد. ن ــا می رقصی ــن ابره ــی و بی آســمان آب
ــران را بهتــر  ــا گودی پ ــود ت ــا ســلمان دســت های خــود را ســایه بان چشــم هایش کــرده ب ام
ببینــد. ســرانجام گودی پــران هفت رنــگ آرام آرام پاییــن آمــد و از دیــد ســلمان گــم شــد.
ــه  ــد ک ــه ش ــا متوج ــت، ام ــمان گرف ــم هایش را از آس ــران، چش ــوق گودی پ ــلمان از ش س
گردنــش مثــل چــوب خشــک شــده اســت و درد می کنــد. او در حالــی کــه ســرش را بــه چــپ 
و راســت می چرخانــد تــا گردنــش کمــی نــرم شــود، فکــرش پیــش گودی پــران هفت رنــگ 
ــده.  ــنبه مان ــا پنج ش ــه ت ــه روز دیگ ــت. س ــنبه اس ــی دوش ــت: »حال ــودش می گف ــا خ ــود و ب ب
ــرم و  ــی بخ ــذ رنگ ــم کاغ ــرد و می توان ــب کارش می گی ــش را از صاح ــدر تنخوای ــت پ آن وق
ــای  ــه از گودی پران ه ــم ک ــور کن ــی ج ــک گودی پران ــم. ی ــور کن ــگ ج ــران هفت رن گودی پ

دیگــر  باالتــر پــرواز کنــد. آن  قــدر بــاال بــرود کــه بــه خورشــید برســد!«
ســلمان هــر روز بــه ســیل گودی پــران هفت رنــگ می رفــت، امــا نمی دانســت کــه از 
کیســت. او از فاصلــۀ دور می توانســت گودی پــران را در آســمان ببینــد کــه می چرخــد و بــه 

ایــن طــرف و آن طــرف مــی رود.
ســه روز گذشــت و پنج شــنبه از راه رســید، هنــوز غــروب نشــده بــود، امــا ســلمان در کوچــه 
قــدم مــی زد تــا پــدر از راه برســد. نزدیــک غــروب، از دور، پدرش را دیــد کــه آرام آرام وارد 

کوچــه می شــود. بــا دویــدن بــه طرفــش رفــت و گفــت: »ســالم پــدر جــان، مانــده نباشــی«.
پــدرش دســتی بــه ســر ســلمان کشــید و گفــت: »و علیکــم ســالم بچیــم، ســالمت باشــی. چــه 

طــور شــده کــه امــروز در راهــم آمــدی و مانــده نباشــی می گــی؟«
ســلمان کــه دســت درشــت پــدرش را بــا دســتان نــرم و کوچــک خــود گرفتــه بــود، بــا خنــده 

گفــت: »هیــچ پــدر جــان، آمــدم دیگــه...«.

سمّیه کابلی
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وارد خانــه کــه شــدند، ســلمان دویــد و بالشــتی بــرای پــدرش آورد و پشــت پــدرش گذاشــت تــا 
تکیــه کنــد. چاینــک چــای را هــم کــه مــادرش دم کــرده بــود، آورد و پیــش پــدر گذاشــت و گفــت: 

»بفرمــا پــدر جــان!«
پــدر ســلمان نگاهــی بــه او کــرد و بــا لبخنــد گفــت: »نــی، کــدام گــپ اســت کــه ایــن قــدر مهربــان 

 » شدی!
ســلمان روبــه روی پــدرش نشســت و ســرش را پاییــن انداخــت. بعــد از لحظــه ای گفــت: »آ پــدر 

ــتم«. ــه می خواس ــی پیس ــان! کم ج
پدرش پرسید: »پیسه برای چه؟«

ســلمان گفــت: »یــک گودی پــران هفت رنــگ دیــدم؛ بســیار قشــنگ اســت. از ُکلِّ گودی پران هایــی 
کــه دیــدم، قوی تــر اســت؛ تــا ابرهــا مــی رود. شــوق دارم رقــم همــو، یــک گودی پــران جــور کنــم، 

امــا قوی تــر از او، کــه تــا خورشــید بــاال بــرود.«
پــدر گیــالس چایــش را خــورد و بــه ســلمان گفــت: »بچیــم، اِی هفتــه، صاحــب کار تنخوایــم را نــداد 
و گفــت کــه هفتــه بعــد می دهــد. َخیــره، بــاز هفتــه دیگــه، پیســه می دهــم، گودی پرانــت را جــور 

» . کن
ســلمان بــا ناراحتــی از جایــش ِخســت و بــه اتــاق دیگــر رفــت. او آن شــب، غذاناخــورده خوابیــد. 
در خــواب دیــد کــه بــر گودی پــران هفت رنــگ بزرگــی ســوار شــده اســت و بــه آســمان مــی رود. 
تمــام گودی پران هــای دیگــر را جــا گذاشــته، از ابرهــا باالتــر رفتــه و بــه خورشــید رســیده اســت.

سلمان!
سلمان!

ــد  ــا چن ــه ب ــد ک ــدرش را دی ــرد، پ ــاز ک ــه ب ــمانش را ک ــرد. چش ــش می ک ــه صدای ــود ک ــدرش ب پ
تختــه کاغــذ رنگــی، تیربانگــس،  ِســِرش و قیچــی کنــارش نشســته بــود. صــدای پــدر را شــنید کــه 
ــا  ــرو ت ــن و ب ــور ک ــود را ج ــگ خ ــران هفت رن ــا گودی پ ــا این ه ــا ب ــان. بی ــلمان  ج ــا س ــت: »بی گف

خــود خورشــید«.
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چنــد روز پیــش دوســتی کــه داوود نــام داشــت، آمــد و گفــت: »کابل مــی روم، تصمیم 
گرفتــم کــه مجلــه بــاغ را ببــرم. بــه کودکانــی بدهــم کــه هــم درس می خواننــد و هــم 
کار می کننــد.« مــا هــم تعــداد زیــادی مجلــه بــه او دادیــم. از او خواســتیم کــه از پخش 
ــاه  ــا ایــن گــزارش کوت ــاغ در کابــل گزارشــی روان کنــد. ایــن عکس هــای قشــنگ ب ب
ــم.  ــم می خوانی ــا ه ــرده اســت. ب ــل روان ک ــان از کاب ــا داوودج ــکار افتخــاری م را هم

داوود
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کابــل بــا کــودکان شــادش بســیار قشــنگ اســت. کودکانــی 

کــه هــر طــرف بــازی می کننــد. غال مغــال می کننــد. وقتــی مجلــه 

ــاد  ــان ی ــوق شادی ش ــی دادم، ش ــی م ــودکان کابل ــک ک ــتان کوچ ــه دس ــاغ را ب ب

کودکی هــای خــودم می انــدازد. بســیاری از آن هــا نیــم روز کار می کننــد و نیــم روز 

را هــم درس می خواننــد. تعــدادی از مکتب هایــی کابــل روزانــه در ســه نوبــت پذیــرای 

ــا عصــای دســتان  ــد. ت ــر درس می خوانن ــردای بهت ــد ف ــه امی ــه ب ــی اســت ک دانش آموزان

پــدر و مــادر خــود بشــوند. بــرای میهــن زیبــا و آرام خــود خدمــت کننــد. در کابــل همــه 

جــا رفتــم و مجلــه را بــه کــودکان دادم. در دشــت برچــی نوجوانــی بــه مــن گفــت: »خــوش 

دارم کــه هــم کار کنــم و هــم بــه مکتــب بــروم. فــردا بخیــر کــه داکتــر شــدم با 

جــان و دل بــه مــردم خــود خدمــت کنــم. حالــی نــه ســال هســتم، بایــد 

کوشش کنم تا به آرزوی خود برسم.« 

در شــهر نــو، وقتــی نوجوانــی بــاغ را از مــن گرفــت، شــروع کــرد 
بــه ورق زدن. او گفــت:

ــم درس  ــم و ه ــم کار می کن ــن ه ــت! م ــور اس ــم ناج ــدر جان »پ

می خوانــم. خــدا را شــکر کــه می توانــم کار کنــم. خرجــی 

ــت!« ــنگ اس ــدر قش ــه چق ــن مجل ــم. ای ــدا کن ــه را پی خان
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چنــد روز اســت کــه جمعــی از فرهنگیــان مهاجــر دســت بــه دســت هــم داده انــد تــا 
ــان هم وطــن خــود کاری بکننــد. حــاال شــکوفه های زیــادی  ــرای کــودکان و نوجوان ب
ــتند،  ــه هس ــا ک ــر ج ــا ه ــر م ــان مهاج ــده اند. هم وطن ــدان ش ــا خن ــک آن ه از کار نی
از شــاد  بــا عالقه منــدی زیــاد  و  بــا شــکوفه ها خوش حالــی می کننــد  هم صــدا 

کــردن دل شــکوفه ها در شهرشــان حــرف می زننــد.
ــگ زد و  ــا زن ــکاران م ــی از هم ــه یک ــادری ب ــه م ــود ک ــش ب ــه روز پی ــن دو س همی
گفــت: »مــا مشــکالت اقتصــادی زیــادی داریــم. دو دختــر دارم کــه نمی توانــم 
ــم  ــد، دختران ــک نکنی ــا کم ــه م ــر ب ــم. اگ ــب بده ــان را در مکت ــه نام نویسی ش هزین
ــه  ــم ب ــد، نمی توان ــا درس نخوانن ــر آن ه ــد. اگ ــب برون ــه مکت ــال ب ــد امس نمی توانن

ــم«.  ــیل کن چشــم آن هــا َس
بعــد از آن، دو ســه نفــر از دوســتان مــا بــه خانــۀ آن مــادر مهاجــر در حاشــیه شــهر 
مشــهد رفتنــد. آن هــا دیــده بودنــد بــا این کــه آن مــادر، بیمــار اســت، در خانــه کار 
ــخت  ــت س ــا وضعی ــتان م ــد. دوس ــته باش ــه ای داش ــی  آبرومندان ــا زندگ ــد ت می کن
زندگــی او را از طریــق گروه هــای مجــازی بــه گــوش دوســتان دیگــری رســاندند. 
بســیار زود، نیکــوکاری پیــدا شــد و هزینــه تحصیــل دختــران ایــن مــادر فــداکار 
را پذیرفــت. دوبــاره بــه خانــۀ آن هــا رفتیــم. دختــران او را در مکتــب نام نویســی 
ــه در  ــد ک ــوش بودن ــدر خ ــر آن ق ــه آن دو خواه ــم ک ــس از آن دیدی ــم. پ کردی

ــده نمی شــد.  ــچ غمــی دی ــدان آن هــا هی چهــرۀ معصــوم و خن
ــیرینی از  ــای و ش ــا چ ــدان و ب ــاد و خن ــای ش ــا چهره ه ــا، ب ــۀ م ــکوفه های قص ش
مــا پذیرایــی کردنــد. در وقــت چــای خــوردن از آن هــا پرســیدم: »دوســت داریــد 
ــدن را  ــد: »درس خوان ــد؟« گفتن ــی داری ــه آرزوی ــوید و چ ــه کاره ش ــده چ در آین
ــن  ــدۀ روش ــا آین ــم ت ــدر درس بخوانی ــم آن ق ــم. می خواهی ــت داری ــی دوس خیل
ــا  ــوب ب ــل، کار خ ــار تحصی ــه در کن ــم ک ــن آرزو داری ــیم. هم چنی ــته باش داش
درآمــد خــوب پیــدا کنیــم تــا دیگــر مــادر بیمــار مــا شــب و روز کار نکنــد و از 

ــویم.«  ــالص ش ــر خ ــه زودت ــر چ ــی ه ــختی های زندگ س
آن روز، از شادی شکوفه ها، همۀ همکاران ما شاد بودند.
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11 شکوفه های باغ، سالم.
اینجاگلخانــۀ شماســت. بدویــد و بیاییــد. 

دســتان کوچــک خودرارنگیــن بســازید!

ــرای  ــید و ب ــی بکش ــد نقاش ــا می توانی ت

مــا روان کنیــد. یادتــان باشــدکه عکــس 

تــا  کنیــد.  روان  هــم  را  مقبول تــان 

در مجلــۀ خودتــان بــاغ چــاپ شــود. 

نقاشــی های  از  نمونهــای  هــم  ایــن 
دوســتان تان.

طاهره حسینی

14ساله از مشهد

علی ابراهیم پور
16ساله از باقر شهر

13ساله از مشهدسارا حسینی



12

زاغک قّصۀ ما در یکی از شب های تابستان، در حالی که به قّصه های مادرکالن خود خوب گوش 
می داد، آرام آرام به خواب رفت.در خواب می بیند که به آسمان رفته است و هر لحظه هم باال و 

باالتر می رود.ستارۀ کالن و پر نوری را در بغل گرفته و بسیار خوش حال است.

1

2

نوید
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صبــح زود وقتــی زاغــک از خــواب 
بیــدار شــد، پیــش مادرکالنــش رفــت. زاغــک 

ــم  ــت و ه ــادرکالن گف ــرای م ــش را ب ــم خواب ه
ــه  ــم! می شــود ک ــادرکالن نازنین از او پرســید: »م
مــن آن قــدر بــاالی بــاال پــرواز کنــم تــا ســتارۀ 
کالنــی بیــاورم و شــب ها در اتــاق خــود نگاهــش 

کنــم؟«
مــادرکالن بســیار خنــده کــرد و در جوابــش 
خــواب  چــه  مــادرکالن!  قنــِد  »وای،  گفــت: 
ــا  ــی معن ــت چ ــی خواب ــدی. می دان ــنگی دی قش

دارد؟«

زاغک کمی فکر می کند و می گوید: »شما بگویید! من از شما همیشه گپ های راست و خوب شنیدم«.

مــادرکالن زاغــک هــم او را نــاز می دهــد و می گویــد: 
ــه  ــده ب ــه در آین ــت ک ــن اس ــو ای ــواب ت ــای خ »معن
کام یــاب  می خوانــی.  درس  و  مــی روی  مکتــب 
می شــوی و آن قــدر پیشــرفت می کنــی کــه مثــل  
ــازی نیســت کــه  ــور می درخشــی. حــاال نی ســتارۀ پرن
ــرای  ــو همیشــه ب ــاش. ت ــان ب vخــوب بخــوان و مهرب

ــتی«. ــتاره هس ــن س م

3

4

نقاشی: باهر بیانی
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 از کابل تا سازمان ملل

نمایندگــی ســازمان نجــات کــودکان در افغانســتان خبــر داد کــه امســال، 

نوجوانــی از افغانســتان، مهمــان نشســت عمومــی ســازمان ملــل متحــد در 

می شــود. نیویــورک 

مهمــان نوجــوان افغانســتانی ســازمان ملــل متحــد، ســمیر نــام دارد. می گوینــد 

او از میــان صــد نوجــوان دیگــر انتخــاب شــده اســت. ســمیر در دو مــاه گذشــته 

بــه والیت هــای مختلــف کشــور ســفر کــرده و بــا کــودکان و نوجوانــان زیــادی 

ــی  ــا و رؤیاهای ــه آرزوه ــاالن او چ ــه هم س ــد ک ــاال او می دان ــت. ح ــپ زده اس گ
دارنــد.

ــو  ــرش، بان ــوری و همس ــس جمه ــی، رئی ــرف غن ــا محمداش ــمیر ب ــن س هم چنی

ــدار کــرده و از رئیــس جمهــوری خواســته اســت  ــی دی روال غن

ــت  ــاره وضعی ــد درب ــل متح ــازمان مل ــت س ــه در نشس ک

ــد. ــرف بزن ــودکان ح ک

ســمیر پیــش از آن کــه بــه ســازمان ملــل متحــد بــرود، 

ــور صحبــت  ــتی خبــری بــا رســانه های کش در نشس

ــی  ــه  پیام ــه چ ــد ک ــرف می زن ــن ح ــد. او از ای می کن

را از کــودکان و نوجوانــان کشــورش بــه نشســت 

ــت  ــی اس ــن در حال ــرد. ای ــل می ب ــازمان مل ــی س عموم

دارنــد.  زیــادی  مشــکالت  افغانســتان  کــودکان  کــه 

ــح، امنیــت، آرامــش و محیطــی  آنهــا همیشــه خواهــان صل

مناســب بــرای درس خوانــدن در کشــور خــود هســتند.  

فاطمه غفاری



هرگز نگو نخوانم!
می خوانم تا بدانم!
از گهواره تا گور
باید سبق بخوانم

دشمن گوید نخوانم
تا بیسواد بمانم

با دوستان بخوانم
تا بیسواد نمانم!
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