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سالم خداجان!
خــدا جــان! میدانــم کــه تــو جــواب همــۀ ســوالها
را یــاد داری .امــا مــن ســوالهای زیــادی دارم کــه
جوابشــان را نمیدانــم.
خــدا جــان! نمیدانــم چــرا هــر چــه محکمتــر بــه
توپــم شــوت میکنــم بــه خورشــید نمیرســد و بــر
میگــردد؟
چــرا وقتــی توپــم داخــل حــوض آب افتــاد زیــر آب
نرفــت؟ ولــی وقتــی ُگدیـ ِ
ـگک خواهــرم را داخــل آب
انداختــم تــا آب بــازی کنــد زیــر آب رفــت؟
چــرا بقههــا بــا اینکــه پــا دارنــد ،راه نمیرونــد و
میپرنــد؟
چــرا آدمهــا بــا هــم جنــگ میکننــد و خانههــا را بــا
بمبهایشــان خــراب میکننــد؟
خداجــان! مــن جــواب ایــن ســوالها را نمیدانــم؛
ولــی میدانــم کــه تــو جــواب همــۀ اینهــا را میدانــی.
خواهــش میکنــم! کمکــم کــن تــا کتابهــای زیــادی
بخوانــم و جــواب تمــام ســوالهایم را پیــدا کنــم.
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در بــاغ بزرگــی پــر از گل ،کالغانــی بودنــد کــه
گلهــا را میترســاندند .در بــاغ ،دو شــاخه گل
بســیار قشــنگ ســفید و ســرخ همیشــه بــا هــم
بــازی میکردنــد و میخندیدنــد ،امــا کالغهــا
از خندههــای آنهــا بــه خــود میلرزیدنــد.
روزی کالغهــا جمــع شــدند و جلســه گذاشــتند
تــا شــاخههای گل ســفید و ســرخ مقبــول را
پرپــر کننــد.
کالغهــا شــروع کردنــد بــه قــار قــار کــردن
و نــوک زدن و شــاخههای گل ســرخ و
ســفید ،مظلومانــه پرپــر شــدند .از پرپــر
شــدن آنهــا تمــام پرنــدگان و درختــان و
گلهــای بــاغ غمگیــن شــدند.
گلهــا همــه جمــع شــدند .گل سوســن
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گفــت« :بایــد کالغهایــی را پیــدا کنیــم کــه ایــن کار وحشــتناک را کردهانــد و
جزایشــان بدهیــم ».گل همیشــه بهــار ســرفهای کــرد و گفــت« :کالغــی کــه گلهــا را
پرپــر میکنــد ،بیرحــم اســت .مهربانــی را نمیشناســد .بایــد او را از بــاغ بیــرون
کنیــم ».هــر کــدام از گلهــا حرفــی میزدنــد.
گل اللــه کــه تــا آن زمــان ســاکت بــود ،گفــت « :دوســتان ،بیاییــد همـ ه بــا هــم یکــی
باشــیم .اگــر دسـتهای مــا گلهــای بــاغ همیشــه در دســت هــم باشــد ،هیــچ کالغــی
نمیتوانــد بــه طــرف مــا نزدیــک شــود .نــه تنهــا کالغهــا ،کــه خفاشهــا و روباههــا
هــم از مــا میترســند .نمیتواننــد بــه بــاغ زیبــای مــا نزدیــک شــوند ».بعــد
از آن ،تمــام گلهــا بــا هــم رفیــق شــدند و بــه یــاد گل ســرخ و ســفید قســم
خوردنــد کــه بــا هــم باشــند و همیشــه بــه هــم کمــک کننــد.
بلــه ،شــکوفههای بــاغ! در بــاغ کالنــی بــه نــام افغانســتان هــم چنــد روز
پیــش ،اللــۀ ســفیدی ب ـ ه نــام «شــکریه تبســم» و اللــۀ ســرخی بــهنــام
«شــوکتعلی» پرپــر شــدند .ایــن بــار ،گلهــای اللــه بــه کمــک مــردم
آمدنــد .از صــدای آنهــا ،گلهــای بســیاری روییــد و اللههــای زیــادی
تــازه شــد .در تمــام افغانســتان ،جشــن اللههــا برگــزار شــد .همــۀ مــا
بایــد قســم بخوریــم که همیشــه بــهیاد شــوکتعلی و شــکریه باشــیم
و از لبخنــد تبســم تشــکر کنیــم.
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گوشتکوچه نذری
سعادت سادات جوهری

میخواســتم دوبــاره بخوابــم .نــور آفتــاب در شیشــۀ پنجــره منعكــس ميشــد .مــادر پتنوسهــاي ِگــرد و کالن
ي گل و شــاهجان،
را از آشــپزخانه داخــل اتــاقآورده بــود تــا شــروع کنــد بــه پــاك كــردن گندمهــا .بيبــ 
همســايههاي ديــوار بــه ديــوار مــا هــم بــه كمــك مــادرم آمــده بودنــد .آنهــا در حــال پــاك کــردن گندمهــا زيــر
لــب «يــا حســين» و «یــا زینــب» میگفتنــد .بــا صــدای «يــا حســينِ » گفتــن آنهــا نمیتوانســتم بخوابــم.
بــا بداخالقــی از جایــم ِخســتم و گفتــم « :اُف ،چــرا نميگذاريــد بخوابــم؟ َكــي ايــن گندمپاکــی از خانــه مــا خــاص
ميشــود؟»
میخواســتم چیــغ بزنــم کــه خالــه بيبــيگل بــا لبخنــد و مهربانــی گفــت« :اميــر جــان ،بچــه گلــم .،قندولــك خاله،
مــا آمدیــم کــه بــه خاطــر امــام حســين (عليــهالســام) کار کنیــم .بايــد گندمهــا را پــاک کنیــم تــا حلیــم نــذری
پختــه كنیــم .خيــر اســت .بــرو در دهلیــز خــواب شــو».
آنهــا روی حویلــی رفتــه بودنــد .گوشـتها و گندمهــا را ميشســتند .پــدر جــان و كاكا حســين وقتــی ســرپوش
ديــگ را برداشــتند ،تَفـ ِ
ـت زیــادی از دیــگ بــه هــوا رفــت .وقتــی تفــت دیــگ کــم شــد ،کاکا حســین چــوب دراز
مخصــوص حلیمپــزی را گرفــت و شــروع کــرد بــه شــور دادن گوشــت و گنــدم .عطــر گوشــت و گنــدم ،حویلــی
را پــر کــرده بــود .خانــه را هــم پُــر كــرده بــود .دیگــر بداخالقــی را فرامــوش كــردم .دلــم ميخواســت هــر روز،
ايــن قــال مقــال و پــاک کــردن گنــدم در خانــۀ مــا باشــد تــا هــر روز ،خانــه مــا از عطــر حلیــم نــذری پــر شــود.
تكيهخانــه مــا درســت ،ســمت چــپ حویلــی مــا بــود .پــدر جــان میگفــت« :حویلــی مــا بســیار کالن بــود .پیــش از
آنکــه تــو بــه دنيــا بیایــی ،دیــواری بیــن حویلــی کشــیدم و تكيهخانــه ســاختم».
ي گل تــا مــرا ديــد ،آمــد و ســربند ســرخی را
بــا خوشحالــی بــه تكيهخانــه رفتــم .كاكا مبيــن ،همســر خالــه بيبـ 
کــه نوشــتهاش «یــا حســین» بــود ،به پيشــانيام بســت.
مــردم زیــاد آمــده بودنــد .هــر كــدامبیرقهــا و ّ
تکههايــی را کــه نشــاندهنده عــزاداری محــرم بــود ،بــه ديــوار
ميزدنــد .صــداي كوبيــدن ميخهــا بــر ديــوار ،صــداي شــور دادن بیرقهــا ،صــدای مــردم کــه تكيهخانــه را
آمــاده میكردنــد ،مــرا هــم بــه کار کــردن کشــانده بــود.
فکــر میکــردم کــه خيلــي کالن هســتم .بــه تكيهخانــه عــادت كــرده بــودم .بعــد از آن ،بيشــتر ش ـبها بــا كاكا
مبيــن و پــدر جــان در تکیهخانــه ميمانــدم و پتنوسهــاي چــای و بشــقاب گوشــتكوچه را ميشســتم .خــدا
خــدا میکــردم کــه زود ،فــردا شــود تــا دوبــاره در گیالسهــا چــاي بريــزم و وقــت ســینهزنی ،بــا بچههــای
دیگــر ســينه بزنــم.
شــب عاشــورا تــا ناوقــت شــب بیــدار بــودم .وقتــی خانــه رفتــم ،دیگــر حوصلــه نداشــتم و همــان جــا در گوشــۀ
دهلیــز خوابيــدم .روز عاشــورا ،دیرتــر از خــواب بیــدار شــدم .صــدای «يــا حســينجــان ،يــا حســينجــان» مثــل
الاليــي برایــم شــیرین بــود ،امــا بايــد مي ِ
خســتم و كمــك ميكــردم .وقتــی از خــواب ِخســتم ،چشــمم بــه خالــه
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بيبــيگل افتــاد .او بــا لبخنــدی گفــت« :ســام اميــر جــان ،چــه طــور هســتي؟ نــام خــدا ،در ایــن روزهــا خیلــی
بــرای امــام حســین (علیــه الســام) کار ميكنــي ».مــادرم در ادامــه صحبــت خالــه بيبــيگل گفــت« :هــا ،شــکر
خــدا ،پســرم از برکــت امــام حســین (علیــه الســام) هــم مهربــان شــده و هــم بســیار کار میکنــد».
خالــه شــاهجان هــم دســتانش را بــه نشــانه دعــا بــه طــرف آســمان کــرد و گفــت« :خدایــا ،بــه حــق امــام حســين
(علیــه الســام) و علــمدارش ،آقــا ابولفضــل ،اميــر
جــان و تمــام کــودکان کشــور مــا را در پناهــت
نگـهدار ».آهســته گفتــم آميــن.
*
علــم را آمــاده كــرده بودنــد.
یــادم آمــد کــه دیشــب همــه
گوشــتكوچه نــذری خــورده
بودیــم .امــروز کــه روز
عاشوراســت ،بــاز هــم چاشــت،
گوشــتکوچه نــذری داریــم.
عــزاداران همــه آمــد ه بودنــد.
همــه هــم در پیشــانی کودکانشــان،
پيشــانيبند ســیاه ،ســرخ و ســبز
بســتهاند .پــدر ،كاكا حســين ،كاكا
مبيــن و چنــد نفــر ديگــر نزدیــک
علــم ایســتاده بودنــد .خــودم را بــه
پــدرمرســاندم.
همــه آمــادۀ رفتــن بــه زيارت ســخي
بودنــد .خوشحــال بــودم و پــدر هــم
احساســم را میفهمیــد .لبخنــديزد و
پيشــانيام را مــاچکرد.
وقتــی بــه زیــارت ســخی رســیدم،
دیــدم کــه صحــن کالن ســخي
پُــر شــده از عــزاداران
تكيهخانههــای دیگــر ،بــا
علمهــای ســیاه و ســرخ در
اندازههــای مختلــف .پــر
شــده بــود از صــدای «یــا
حســین» .نگاهــم بــه دنبــال
کفترهــای «ســخیجــان»
بــاال و باالتــر میرفــت.
تصویرساز :فاطمه صفری
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باغی برای تبسم
شکوفهگکم ،تبسم کن ،بخند .باغ وطن ،از لبخند معصومانۀ تو
خوشرنگ میشود.
اللۀ سفیدکم ،سر باال کن ،ببین فرشتگان ،تو را صدا میکنند.
اللههای سرخ به استقبال تو آمدهاند .تار گلوبندت کجا پاره شد؟
این همه یاقوت ،این همه مرجان با خودت داشتی؛ چرا زودتر
نگفتی گل قشنگم؟ حاال باغ وطن ،از مرجانها و یاقوتهایی
که تو بخشیدی ،شادابتر و خوشرنگتر شده است.
گل سفید من ،گل سرخ من ،گل سرخ و سفید من ،شکوفهگکهای بسیاری بهنام تو و
همبازی شهیدت شوکت علی تبسم میکنند.
***
مجله باغ
شکریه تبسم جانم ،مهمان شهرت شدم و این بار تنها به تو فکر میکنم و به این تبسم
شیرینت که دلها را به آتش میکشد.
دختر جان چشم بادامی ِناز ،بیدار شو و روسریات را سر
کن؛ فردا وقت مدرسه است .نکند دیر برسی .کاش الفبایی
که تو یاد گرفتی« ،چ»« ،الف»« ،قاف» و «واو» نداشت عزیزکم.
***
فریبا پژوه (روزنامهنگار ایرانی)
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در انشایش نوشته بود آرزو
دارد رئیس جمهوری شود.
به آرزویش رسید ،زودتر از
آنچه خواست او بود .با تخت
روان بر شانههای هوادارانش به
ارگ رفت ،اما با سری که گل
شده بود.
***
زکریا فصیحی

دلم ال ال ،گلم ال ال
اسیر زابلم ال ال
بهار و سنبلم ال ال
به راه کابلم ال ال
***
ستاره می زند چشمک
نگاه قریه تاریک است
چراغ خانه هم گل شد
زمستانی که نزدیک است
***
برای بردن این گل
خدا پروانه آورده
دو تا مهتابی روشن
میان خانه آورده
***
حسن نوروزی
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َخ َطکان
باغبان

یکــی دیگــر از بازیهــای شــاد کــودکان کشــور مــا بــازی َخ َطــکان اســت .ایــن
بــازی در ایــن ســالها فرامــوش شــده اســت ،امــا در ســالهای پیــش از جنــگ،
یکــی از بازیهــای پــر طرفــدار کــودکان و نوجوانــان کشــور مــا بــود .ایــن بــازی
مخصــوص پســران اســت و مثــل تمــام بازیهــای کــودکان ،قانــون مخصــوص
خــود را دارد.
در شــروع بــازی َخ َطــکان ،کــودکان بــه دو گــروه دو یــا ســه نفــری تقســیم
میشــوند .ســرگروهها دو مکانــی را بــرای بــازی انتخــاب میکننــد کــه از چشــم
همدیگــر دور باشــند .مثــا یکــی ،بخشــی از دیــوار داخــل حویلــی و دیگــری،
بخــش از دیــوار کوچــه را میپذیرنــد .ســاعت بــازی هــم توافقــی مشــخص
میشــود .یــاران هــر دو گــروه در زمــان بــازی کوشــش میکننــد در
جاهایــی مثــل الی درز خش ـتهای دیــوار ،روی زمیــن یــا هــر جایــی
کــه دیــده نشــود ،خــط بکشــند؛ خطــی صــاف مثــل عــدد یــک.
بازیکنــان خطــکان میتواننــد چندیــن خــط کنــار هــم
بکشــند ،مثــا تــا چهــل خــط یــا بیشــتر ،امــا نمیتواننــد
کمتــر از پنــج خــط بکشــند .وقتــی زمــان بــازی
تمــام شــد ،هــر دو گــروه خــط نمیکشــند.
آنوقــت یکــی از گروههــا مــیرود تــا
خطهــای گــروه حریــف را پیــدا
کنــد .هــر جایــی کــه خطهــا
را دیدنــد ،خطــی روی
آنهــا میکشــند
و میگوینــد:
«پــاک».
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بازیکنــان گــروه اول بــا دقــت تمــام ،جاهایــی را کــه فکــر میکننــد خــط کشــیده
شــده باشــد ،میپالنــد .حتــی زیــر ســنگی کــه روی زمیــن افتــاده باشــد .وقتــی
مطمئــن شــدند کــه هیــچ خطــی نمانــده اســت ،میگوینــد« :کار مــا خــاص اســت».
آن گاه گــروه دوم ،خطهایــی را کــه گــروه اول نتوانســتند پیــدا کننــد ،نشــان
میدهنــد .همــۀ خطهــا را یکــی یکــی میشــمارند .گــروه دوم مــیرود بــرای
پــاک کــردن خطهــای گــروه اول .آنهــا هــم کوشــش میکننــد کــه بیشــترین
خــط حریــف را پیــدا و پــاک کننــد.
در بــازی خطــکان ،گروهــی برنــده میشــود کــه تعــداد خطهــای پــاک نشــدهاش،
بیشــتر از تیــم حریــف باشــد .در پایــان بــازی ،یــاران تیــم بازنــده ،یــاران تیــم
برنــده را پُشــت میکننــد و از ایــن ســر کوچــه تــا آن ســر کوچــه میبرنــد و
پــس میآورنــد .کــودکان تماشــاگر
هــم آنهــا را تشــویق میکننــد .ایــن
بــازی هــم ورزش اســت و هــم بــه
هــوش کــودکان کمــک میکنــد .اگــر
جایــی مناســب ایــن بــازی داشــتید،
حتمــا بــازی کنیــد.

تصویرساز :مژگان فدایی
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یاسر علیزاده

همکار افتخاری باغ ـ کابل

لیــگ قهرمانــی
فوتبــال دوازده ســالههای
کشــور بــا شــرکت هشــت تیــم
برگــزار شــد.
ایــن مســابقات بیــن تیمهــای شــاهین آســمایی،
توفــان هریــرود ،ســیمرغ البــرز ،موجهــای آمــوِ ،د
ِســپینغر بــازانِ ،د میونــد اَتَــان و ِد اَبَاســین حپــی ،قهرمانــان
مناطــق هشـتگانۀ فوتبالــی کشــور برگــزار شــد .در پایــان اولیــن دورۀ
ایــن مســابقات ،تیــم فوتبــال ســیمرغ البــرز بــه قهرمانــی رســید .ایــن
مســابقات بــا هدف جــذب کــودکان و نوجوانان بــه ورزش و ســرمایهگذاری
روی تیمهــای فوتبــال پایــه از طــرف فدراســیون فوتبــال کشــور برگــزار شــد.
ک بــر یک بیــن تیمهای ســیمرغ
بــازی پایانــی ایــن مســابقات در حالــی کــه بــا نتیجــه ی 
البــرز مــزار شــریف و شــاهین آســمایی کابــل ادامــه داشــت ،بــا دخالــت برگزارکننـدگان
ایــن لیــگ متوقــف شــد؛ چــون مشــخص شــد تیــم فوتبــال شــاهین آســمایی از بازیکــن
کالنتــر از دوازده ســال اســتفاده کــرده اســت .بــه ایــن ترتیــب ،فوتبالیسـتهای دوازده
ســالۀ مــزار شــریف ،برنده معرفی شــدند و جــام قهرمانی اولیــن دوره این مســابقات
را بــاالی ســر بردنــد.
فدراســیون فوتبــال افغانســتان گفتــه اســت کــه ســه ورزشــگاه فوتبــال
مخصــوص کــودکان و نوجوانــان بــر اســاس معیارهــای جهانــی
ســاخته و در اختیــار ورزشکاران کشــور گذاشــته اســت .خــوب
اســت بدانیــد کــه مســابقات لیــگ فوتبــال
قهرمانــی چهــارده ســالههای کشــور هــم بــه
تازگــی شــروع شــده اســت .در شــمارههای
بعــد بــا خبــر ایــن مســابقات به
دیــدار شــما میآیــم.

باغک شما

ماهنامه كودكان و نوجوانان افغانستان

11

زینب نیازی
از کاشان

شکوفههای باغ ،سالم
اینجاگلخانــۀ شماســت .بدویــد و
بیاییــد .دســتان کوچــک خــود را
رنگیــن بســازید!
تــا میتوانیــد نقاشــی بکشــید و بــرای
مــا روان کنیــد .یادتــان باشــدکه
عکــس مقبولتــان را هــم روان کنیــد.
تــا در مجلــۀ خودتــان بــاغ چاپ شــود.
ایــن هــم نمونــه هــای از نقاشــیهای
دوســتانتان.
شیوا قربانی
11ساله از کاشان

این داستان    :آش شلغمدار

12

ماهنامه كودكان و نوجوانان افغانستان

1

نوید

تصویرساز :باهر بیانی

 .1کابــلجــان ،از مــاه عقــرب ،کمکــم ســرد میشــود .از همیــن خاطــر اســت کــه مــن ســرما خــوردهام.
بابـ ه کالنــم امــروز میخواهــد مــرا پیــش داکتــر ببــرد تــا خـ ِ
ـوب خــوب شــوم.
ِ
جاکت گرم میبافم تا دیگر سرما نخوری».
مادرکالنم میگوید« :برایت
 .2باب ـ ه کالنــم در حالــی کــه بلنــد بلنــد میخنــدد ،قصــه میکنــد کــه «در زمانهــای قدیــم ،مــا در قریــه،
داکتــر نداشــتیم .هــر وقــت کــه ســرما میخوردیــم ،شــلغم میخوردیــم و اســتراحت میکردیــم بــه
جــای اینکــه پی ـچکاری بــه خودمــان بزنیــم!»

2
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3

 .3از شــنیدن نــام شــلغم خنــدهام میگیــرد .بــه بابــهکالنــم میگویــم کــه شــلغم را خــوش نــدارم؛ چــون
هیــچ مــزه نــدارد .از پیــچکاری هــم خوشــم نمیآیــد؛ چــون بعضــی داکتــران بــد پیــچکاری میکننــد و
جــای آن بســیار درد میکنــد.
 .4بابــهکالنــم بــا خنــده میگویــد« :قنــد بابــه خــود ،هیــچ از داکتــر نتــرس .مــن بــه داکتــر میگویــم کــه
دوای خــوب بدهــد کــه پی ـچکاری نداشــته باشــد».
بــه مادرکالنــت هــم گفتــم وقتــی مــا برگشــتیم ،یــک آش شــلغمدار خوشمــزه پختــه کنــد تــا بخــوری و
زو ِد زود خــوب شــوی.

4
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کودکان آفتاب با َد ِوش رسیدند
عاطفه رجایی

روزی بــه نمایشــگاه مطبوعــات رفتــم .در بخــش غرفههــای کــودکان .چشــمم بــه
غرفــه «کــودکان آفتــاب» افتــاد .بســیار خــوش شــدم کــه امســال کــودکان هموطنــم
در نمایشــگاه مطبوعــات ایــران هســتند .میخندنــد ،بــازی میکننــد .بــا همســاالن
ایرانــی خــود رفیــق میشــوند .از دیــدن شــمارۀ دوم مجلــه بســیار خــوش شــدم.
مجلــه را گرفتــم و شــروع کــردم ،بــه ورق زدن .شــعر ،داســتان ،خبــر ،گزارشهــای
خواندنــی ،افســانه ،عکــس ،کاریکاتــور ،نقاشــی و طرحهــای قشــنگ .پــدرم میگویــد:
«کــودکان آفتــاب ،بــا َد ِوش خــود را بــه نمایشــگاه رســاندهاند ،مانــده نباشــی گفتــی؟»
بــه عکــس روی جلــدش َســیل میکنــم .لبخنــد میزنــم ،آهســته میگویــم «کــودکان
آفتــاب» مانــده نباشــین.
ببخشــید دوســتان یــادم رفــت کــه بگویــم ،ماهنامــه کــودکان آفتــاب ،بــا ســردبیری
ســیدنادر موســوی در  50صفحــه و بــا قیمــت  2500تومــان در تهــران بــرای کودکان
افغانســتان منتشــر میشــود.

باد و باران

ماهنامه كودكان و نوجوانان افغانستان
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هوهوهو
باد آمد
با خنده
شاد آمد
جر جر جر
باران شد
چشم ابر
گریان شد

شر شر شر
آب از بام
جاری شد
نا آرام
تق تق تق
درگلدان
گل در زد
در باران

قه قه قه
گل خندید
وقتی که
من را دید

تصویرساز :زهرا فاطمی

تار گلوبند پاره شد از کین
ر یخته یاقوت ،ر یخته مرجان

