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سالم خداجان!
ــۀ ســوال ها  ــو جــواب هم ــه ت ــم ک خــدا جــان!  می دان
ــه  ــادی دارم ک ــوال های زی ــن س ــا م ــاد داری. ام را ی

جوابشــان را نمی دانــم.
ــه  ــر ب ــه محکم ت ــر چ ــرا ه ــم چ ــان! نمی دان ــدا ج  خ
ــر  ــد و ب ــید نمی رس ــه خورش ــم ب ــوت می کن ــم ش توپ

می گــردد؟
 چــرا وقتــی توپــم داخــل حــوض آب افتــاد زیــر آب 
نرفــت؟ ولــی وقتــی ُگدیــگِک خواهــرم را داخــل آب 

انداختــم تــا آب بــازی کنــد زیــر آب رفــت؟
چــرا بقه هــا بــا اینکــه پــا دارنــد، راه نمی رونــد و 

می پرنــد؟
ــا  ــا هــم جنــگ می کننــد و خانه هــا را ب چــرا آدم هــا ب

ــد؟ ــراب می کنن ــان خ بمب هایش
خداجــان! مــن جــواب ایــن ســوال ها را نمی دانــم؛ 
ولــی می دانــم کــه تــو جــواب همــۀ اینهــا را می دانــی. 
خواهــش می کنــم!  کمکــم کــن تــا کتاب هــای زیــادی 

بخوانــم و جــواب تمــام ســوال هایم را پیــدا کنــم.

در بــاغ بزرگــی پــر از گل، کالغانــی بودنــد کــه 
ــاغ، دو شــاخه گل  گل هــا را می ترســاندند. در ب
بســیار قشــنگ ســفید و ســرخ همیشــه بــا هــم 
ــا  ــا کالغ ه ــد، ام ــد و می خندیدن ــازی می کردن ب
از خنده هــای آن هــا بــه خــود می لرزیدنــد. 
روزی کالغ هــا جمــع شــدند و جلســه گذاشــتند 
ــول را   ــرخ  مقب ــفید و س ــاخه های گل س ــا ش ت

پرپــر کننــد.
ــردن  ــار ک ــار ق ــه ق ــد ب ــروع کردن ــا ش کالغ ه

و  ســرخ  گل  شــاخه های  و  زدن  نــوک  و 
ــر  ــر شــدند. از پرپ ــه پرپ ســفید، مظلومان
شــدن آنهــا تمــام پرنــدگان و درختــان و 

ــدند.  ــن ش ــاغ غمگی ــای ب گل ه
گل هــا همــه جمــع شــدند. گل سوســن 

تبسمگلها

سالم باغ



گفــت: »بایــد کالغ هایــی را پیــدا کنیــم کــه ایــن کار وحشــت ناک را کرده انــد و 
جزایشــان بدهیــم.« گل همیشــه بهــار ســرفه ای کــرد و گفــت: »کالغــی کــه گل هــا را 
ــرون  ــاغ بی ــد او را از ب ــد. بای ــی را نمی شناس ــت. مهربان ــم اس ــد، بی رح ــر می کن پرپ

ــد.  ــی می زدن ــا حرف ــدام از گل ه ــر ک ــم.« ه کنی
گل اللــه کــه تــا آن زمــان ســاکت بــود، گفــت: » دوســتان، بیاییــد همــه  بــا هــم یکــی 
باشــیم. اگــر دســت های مــا گل هــای بــاغ همیشــه در دســت هــم باشــد، هیــچ کالغــی 
ــه تنهــا کالغ هــا، کــه خفاش هــا و روباه هــا  ــه طــرف مــا نزدیــک شــود. ن ــد ب نمی توان
ــا نزدیــک شــوند.« بعــد  ــای م ــاغ زیب ــه ب ــد ب ــا می ترســند. نمی توانن هــم از م
از آن، تمــام گل هــا بــا هــم رفیــق شــدند و بــه یــاد گل ســرخ و ســفید قســم 

خوردنــد کــه بــا هــم باشــند و همیشــه بــه هــم کمــک کننــد.  
ــام افغانســتان هــم چنــد روز  ــاغ! در بــاغ کالنــی بــه ن بلــه، شــکوفه های ب
ــام  ــه  ن ــۀ ســرخی ب ــام »شــکریه تبســم« و الل ــه  ن ــۀ ســفیدی ب پیــش، الل
ــه بــه کمــک مــردم  ــار، گل هــای الل »شــوکت علی« پرپــر شــدند. ایــن ب
آمدنــد. از صــدای آن هــا، گل هــای بســیاری روییــد و الله هــای زیــادی 
تــازه شــد. در تمــام افغانســتان، جشــن الله هــا برگــزار شــد. همــۀ مــا 
بایــد قســم بخوریــم که همیشــه بــه  یاد شــوکت علی و شــکریه باشــیم 

و از لبخنــد تبســم تشــکر کنیــم.
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گوشتكوچهنذری
سعادت سادات جوهری

می خواســتم دوبــاره بخوابــم. نــور آفتــاب در شیشــۀ پنجــره منعکــس مي شــد. مــادر پتنوس هــاي ِگــرد و کالن 
ــاه جان،  ــي  گل و ش ــا. بي ب ــردن گندم ه ــاک ک ــه پ ــد ب ــروع کن ــا ش ــود ت ــاق  آورده ب ــل ات ــپزخانه داخ را از آش
همســایه هاي دیــوار بــه دیــوار مــا هــم بــه کمــک مــادرم آمــده بودنــد. آن هــا در حــال پــاک کــردن گندم هــا زیــر 

لــب »یــا حســین« و »یــا زینــب« می گفتنــد. بــا صــدای »یــا حســیِن« گفتــن آن هــا نمی توانســتم بخوابــم.
بــا بداخالقــی از جایــم ِخســتم و گفتــم: » اُف، چــرا نمي گذاریــد بخوابــم؟ َکــي ایــن گندم پاکــی از خانــه مــا خــالص 

ــود؟« مي ش
می خواســتم چیــغ بزنــم کــه خالــه بي بــي  گل بــا لبخنــد و مهربانــی گفــت: »امیــر جــان، بچــه گلــم،. قندولــک خاله، 
مــا آمدیــم کــه بــه خاطــر امــام حســین )علیــه  الســالم( کار کنیــم. بایــد گندم هــا را پــاک کنیــم تــا حلیــم نــذری 

پختــه کنیــم. خیــر اســت. بــرو در دهلیــز خــواب شــو.«
آن هــا روی حویلــی رفتــه بودنــد. گوشــت ها و گندم هــا را مي شســتند. پــدر جــان و کاکا حســین وقتــی ســرپوش 
دیــگ را برداشــتند، تَفــِت زیــادی از دیــگ بــه هــوا رفــت. وقتــی تفــت دیــگ کــم شــد، کاکا حســین چــوب دراز 
مخصــوص حلیم پــزی را گرفــت و شــروع کــرد بــه شــور دادن گوشــت و گنــدم. عطــر گوشــت و گنــدم، حویلــی 
را پــر کــرده بــود. خانــه را هــم پُــر کــرده بــود. دیگــر بداخالقــی را فرامــوش کــردم. دلــم مي خواســت هــر روز، 

ایــن قــال مقــال و پــاک کــردن گنــدم در خانــۀ مــا باشــد تــا هــر روز، خانــه مــا از عطــر حلیــم نــذری پــر شــود.  
تکیه خانــه مــا درســت، ســمت چــپ حویلــی مــا بــود. پــدر جــان می گفــت: »حویلــی مــا بســیار کالن بــود. پیــش از 

آن کــه تــو بــه دنیــا بیایــی، دیــواری بیــن حویلــی کشــیدم و تکیه خانــه ســاختم.«
بــا خوش حالــی بــه تکیه خانــه رفتــم. کاکا مبیــن، همســر خالــه بي بــي  گل تــا مــرا دیــد، آمــد و ســربند ســرخی را 

کــه نوشــته اش »یــا حســین« بــود، به پیشــاني ام بســت. 
مــردم زیــاد آمــده بودنــد. هــر کــدام  بیرق هــا و تّکه هایــی را کــه نشــان دهنده عــزاداری محــرم بــود، بــه دیــوار 
ــه را  ــه تکیه خان ــردم ک ــدای م ــا، ص ــور دادن بیرق ه ــداي ش ــوار، ص ــر دی ــا ب ــدن میخ ه ــداي کوبی ــد. ص مي زدن

آمــاده می کردنــد، مــرا هــم بــه کار کــردن کشــانده بــود. 
فکــر می کــردم کــه خیلــي کالن هســتم. بــه تکیه خانــه عــادت کــرده بــودم. بعــد از آن، بیشــتر شــب ها بــا کاکا 
ــدا  ــتم. خ ــت کوچه را مي شس ــقاب گوش ــای و بش ــاي چ ــدم و پتنوس ه ــه مي مان ــان در تکیه خان ــدر ج ــن و پ مبی
ــای  ــا بچه ه ــینه زنی، ب ــت س ــزم و وق ــاي بری ــا چ ــاره در گیالس ه ــا دوب ــود ت ــردا ش ــه زود، ف ــردم ک ــدا می ک خ

دیگــر ســینه بزنــم.
شــب عاشــورا تــا ناوقــت شــب بیــدار بــودم. وقتــی خانــه رفتــم، دیگــر حوصلــه نداشــتم و همــان جــا در گوشــۀ 
دهلیــز خوابیــدم. روز عاشــورا، دیرتــر از خــواب بیــدار شــدم. صــدای »یــا حســین  جــان، یــا حســین  جــان« مثــل 
الالیــي برایــم شــیرین بــود، امــا بایــد مي ِخســتم و کمــک مي کــردم. وقتــی از خــواب ِخســتم، چشــمم بــه خالــه 
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بي بــي  گل افتــاد. او بــا لبخنــدی گفــت: »ســالم امیــر جــان، چــه طــور هســتي؟ نــام خــدا، در ایــن روزهــا خیلــی 
بــرای امــام حســین )علیــه الســالم( کار مي کنــي.« مــادرم در ادامــه صحبــت خالــه بي بــي  گل گفــت: »هــا، شــکر 

خــدا، پســرم از برکــت امــام حســین )علیــه الســالم(  هــم مهربــان شــده و هــم بســیار کار می کنــد.« 
خالــه شــاه جان هــم دســتانش را بــه نشــانه دعــا بــه طــرف آســمان کــرد و گفــت: »خدایــا، بــه حــق امــام حســین 

ــر  ــل، امی ــا ابولفض ــم دارش، آق ــالم( و عل ــه الس )علی
جــان و تمــام کــودکان کشــور مــا را در پناهــت 

نگــه دار.« آهســته گفتــم آمیــن.
*

بودنــد.  کــرده  آمــاده  را  علــم 
همــه  دیشــب  کــه  آمــد  یــادم 
خــورده  نــذری  گوشــت کوچه 
روز  کــه  امــروز  بودیــم. 
عاشوراســت، بــاز هــم چاشــت، 
داریــم.  نــذری  گوشــت کوچه 
بودنــد.  آمــده   همــه  عــزاداران 
همــه هــم در پیشــانی کودکانشــان، 
پیشــاني بند ســیاه، ســرخ و ســبز 
ــین، کاکا  ــدر، کاکا حس ــته اند. پ بس
ــک  ــر نزدی ــر دیگ ــد نف ــن و چن مبی
ــه  ــد. خــودم را ب ــم ایســتاده بودن عل

ــاندم. ــدرم  رس پ
همــه آمــادۀ رفتــن بــه زیارت ســخي 
بودنــد. خوش حــال بــودم و پــدر هــم 
احساســم را می فهمیــد. لبخنــدي  زد و 

پیشــاني ام را مــاچ  کرد. 
وقتــی بــه زیــارت ســخی رســیدم، 

دیــدم کــه صحــن کالن ســخي 
عــزاداران  از  شــده  پُــر 
بــا  دیگــر،  تکیه خانه هــای 
ــرخ در  ــیاه و س ــای س علم ه
پــر  مختلــف.  اندازه هــای 
شــده بــود از صــدای »یــا 
حســین«. نگاهــم بــه دنبــال 
کفترهــای »ســخی  جــان« 
می رفــت.  باالتــر  و  بــاال 

  تصویرساز: فاطمه صفری
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شکوفه گکم، تبسم کن، بخند. باغ وطن، از لبخند معصومانۀ تو 
خوش رنگ می شود.

اللۀ سفیدکم، سر باال کن، ببین فرشتگان، تو را صدا می کنند. 
الله های سرخ به استقبال تو آمده اند. تار گلوبندت کجا پاره شد؟ 

این همه یاقوت، این همه مرجان با خودت داشتی؛ چرا زودتر 
نگفتی گل قشنگم؟ حاال باغ وطن، از مرجان ها و یاقوت هایی 

که تو بخشیدی، شاداب تر و خوش رنگ تر شده است. 
گل سفید من، گل سرخ من، گل سرخ و سفید من، شکوفه گک های بسیاری به نام تو و 

هم بازی شهیدت شوکت علی تبسم می کنند. 
***

مجله باغ

شکریه تبسم جانم، مهمان شهرت شدم و این بار تنها به تو فکر می کنم و به این تبسم 
شیرینت که دل ها را به آتش می کشد.

دختر جان چشم بادامی ِناز، بیدار شو و روسری ات 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 )روزنامه نگار ایرانی(

باغیبرایتبسم
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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

در انشایش نوشته بود آرزو 
دارد رئیس جمهوری شود. 
به آرزویش رسید، زودتر از 

آن چه خواست او بود. با تخت 
روان بر شانه های هوادارانش به 
ارگ رفت، اما با سری که گل 

شده بود. 
***

زکریا فصیحی
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َخَطکان
باغبان

ــن  ــکان اســت. ای ــازی َخَط ــا ب یکــی دیگــر از بازی هــای شــاد کــودکان کشــور م
ــازی در ایــن ســال ها فرامــوش شــده اســت، امــا در ســال های پیــش از جنــگ،  ب
یکــی از بازی هــای پــر طرفــدار کــودکان و نوجوانــان کشــور مــا بــود. ایــن بــازی 
ــوص  ــون مخص ــودکان، قان ــای ک ــام بازی ه ــل تم ــت و مث ــران اس ــوص پس مخص

خــود را دارد. 
ــیم  ــری تقس ــه نف ــا س ــروه دو ی ــه دو گ ــودکان ب ــکان، ک ــازی َخَط ــروع ب در ش
ــازی انتخــاب می کننــد کــه از چشــم  می شــوند. ســرگروه ها دو مکانــی را بــرای ب
ــری،  ــی و دیگ ــل حویل ــوار داخ ــی از دی ــی، بخش ــال یک ــند. مث ــر دور باش هم دیگ

ــخص  ــی مش ــم توافق ــازی ه ــاعت ب ــد. س ــه را می پذیرن ــوار کوچ ــش از دی بخ
می شــود. یــاران هــر دو گــروه در زمــان بــازی کوشــش می کننــد در 

جاهایــی مثــل الی درز خشــت های دیــوار، روی زمیــن یــا هــر جایــی 
ــده نشــود، خــط بکشــند؛ خطــی صــاف مثــل عــدد یــک.  کــه دی

بازی کنــان خطــکان می تواننــد چندیــن خــط کنــار هــم 
بکشــند، مثــال تــا چهــل خــط یــا بیشــتر، امــا نمی تواننــد 

ــازی  ــان ب ــی زم ــند. وقت ــط بکش ــج خ ــر از پن کمت
ــند.  ــط نمی کش ــروه خ ــر دو گ ــد، ه ــام ش تم

ــا  ــی رود ت ــا م ــی از گروه ه ــت یک آن  وق
خط هــای گــروه حریــف را پیــدا 

ــا  ــه خط ه ــی ک ــر جای ــد. ه کن
روی  خطــی  دیدنــد،  را 

می کشــند  آن هــا  
می گوینــد:  و 

ــاک«. »پ
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 بازیکنــان گــروه اول بــا دقــت تمــام، جاهایــی را کــه فکــر می کننــد خــط کشــیده 
ــی  ــد. وقت ــاده باش ــن افت ــه روی زمی ــنگی ک ــر س ــی زی ــد. حت ــد، می پالن ــده باش ش
مطمئــن شــدند کــه هیــچ خطــی نمانــده اســت، می گوینــد: »کار مــا خــالص اســت«. 
ــان  ــد، نش ــدا کنن ــتند پی ــروه اول نتوانس ــه گ ــی را ک ــروه دوم، خط های آن گاه گ
ــرای  ــی رود ب ــروه دوم م ــمارند. گ ــی می ش ــی یک ــا را یک ــۀ خط ه ــد. هم می دهن
ــترین  ــه بیش ــد ک ــش می کنن ــم کوش ــا  ه ــروه اول. آنه ــای گ ــردن خط ه ــاک ک پ

خــط حریــف را پیــدا و پــاک کننــد. 
در بــازی خطــکان، گروهــی برنــده می شــود کــه تعــداد خط هــای پــاک نشــده اش، 
ــم  ــاران تی ــده، ی ــم بازن ــاران تی ــازی، ی ــان ب ــد. در پای ــف باش ــم حری ــتر از تی بیش
ــد و  ــه می برن ــر کوچ ــا آن س ــه ت ــر کوچ ــن س ــد و از ای ــت می کنن ــده را پُش برن
پــس می آورنــد. کــودکان تماشــاگر 
ــن  ــد. ای ــویق می کنن ــا را تش ــم آن ه ه
بــازی هــم ورزش اســت و هــم بــه 
ــد. اگــر  هــوش کــودکان کمــک می کن
ــتید،  ــازی داش ــن ب ــب ای ــی مناس جای

ــد. ــازی کنی ــا ب حتم

یی
فدا

ن 
ژگا

: م
ساز

یر
صو

  ت
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یاسر علی زاده
همکار افتخاری باغ ـ کابل

قهرمانــی  لیــگ 
ســاله های  دوازده  فوتبــال 

کشــور  بــا شــرکت هشــت تیــم 
برگــزار شــد. 

ایــن مســابقات بیــن تیم هــای شــاهین آســمایی، 
ــو، ِد  ــای آم ــرز، موج ه ــیمرغ الب ــرود، س ــان هری توف

ــان  ــی، قهرمان ــین حپ ــالن و ِد اَبَاس ــد اَتَ ــازان، ِد میون ــپین غر ب ِس
مناطــق هشــت گانۀ فوتبالــی کشــور برگــزار شــد. در پایــان اولیــن دورۀ 

ــن  ــی رســید. ای ــه قهرمان ــرز ب ــال ســیمرغ الب ــم فوتب ــن مســابقات، تی ای
مســابقات بــا هدف جــذب کــودکان و نوجوانان بــه ورزش و ســرمایه گذاری 

ــال کشــور برگــزار شــد.  ــه از طــرف فدراســیون فوتب ــال پای روی تیم هــای فوتب
بــازی پایانــی ایــن مســابقات در حالــی کــه بــا نتیجــه یک  بــر یک بیــن تیم های ســیمرغ 
البــرز مــزار شــریف و شــاهین آســمایی کابــل ادامــه داشــت، بــا دخالــت برگزارکننــد گان 

ایــن لیــگ متوقــف شــد؛ چــون مشــخص شــد تیــم فوتبــال شــاهین آســمایی از بازیکــن 
کالن تــر از دوازده ســال اســتفاده کــرده اســت. بــه ایــن ترتیــب، فوتبالیســت های دوازده 

ســالۀ مــزار شــریف، برنده معرفی شــدند و جــام قهرمانی اولیــن دوره این مســابقات 
را بــاالی ســر بردنــد. 

ــال  ــگاه  فوتب ــه ورزش ــه س ــت ک ــه اس ــتان گفت ــال افغانس ــیون فوتب فدراس
جهانــی  معیارهــای  اســاس  بــر  نوجوانــان  و  کــودکان  مخصــوص 

ســاخته و در اختیــار ورزش کاران کشــور گذاشــته اســت. خــوب 
اســت بدانیــد کــه مســابقات لیــگ فوتبــال 

ــه  ــارده ســاله های کشــور هــم ب ــی چه قهرمان
ــماره های  ــت. در ش ــده اس ــروع ش ــی ش تازگ
بعــد بــا خبــر ایــن مســابقات به 

دیــدار شــما می آیــم.
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شکوفه های باغ، سالم

و  بدویــد  شماســت.  اینجاگلخانــۀ 
را  خــود  کوچــک  دســتان  بیاییــد. 

بســازید! رنگیــن 
تــا می توانیــد نقاشــی بکشــید و بــرای 
باشــدکه  یادتــان  کنیــد.  روان  مــا 
عکــس مقبول تــان را هــم روان کنیــد. 
تــا در مجلــۀ خودتــان بــاغ چاپ شــود. 
ــی های  ــای از نقاش ــه ه ــم نمون ــن ه ای

دوســتان تان.

ی 
ربان

وا ق
شی

ن 
شا

 کا
 از

اله
1س

1

زینب نیازی 
از کاشان 
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1

1. کابــل  جــان، از مــاه عقــرب، کم کــم ســرد می شــود. از همیــن خاطــر اســت کــه مــن ســرما خــورده ام. 
بابــه  کالنــم امــروز می خواهــد مــرا پیــش داکتــر ببــرد تــا خــوِب خــوب شــوم.

مادرکالنم می گوید: »برایت جاکِت گرم می بافم تا دیگر سرما نخوری.«

2. بابــه  کالنــم در حالــی کــه بلنــد بلنــد می خنــدد، قصــه می کنــد کــه »در زمان هــای قدیــم، مــا در قریــه، 
ــه  ــم ب ــتراحت می کردی ــم و اس ــلغم می خوردی ــم، ش ــرما می خوردی ــه س ــت ک ــر وق ــتیم. ه ــر نداش داکت

ــه خودمــان بزنیــم!«  جــای این کــه پیــچ کاری ب

اینداستان:آششلغمدار
نوید

نی
بیا

ر 
باه

ز: 
سا

یر
صو

  ت
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3

ــدارم؛ چــون  ــم می گویــم کــه شــلغم را خــوش ن ــه  کالن ــه باب ــام شــلغم خنــده ام می گیــرد. ب 3. از شــنیدن ن
ــد و  ــچ کاری می کنن ــد پی ــران ب ــی داکت ــون بعض ــد؛ چ ــم نمی آی ــم خوش ــچ کاری ه ــدارد. از پی ــزه ن ــچ م هی

ــد. ــیار درد می کن ــای آن بس ج

ــا خنــده می گویــد: »قنــد بابــه خــود، هیــچ از داکتــر نتــرس. مــن بــه داکتــر می گویــم کــه  ــه  کالنــم ب 4. باب
دوای خــوب بدهــد کــه پیــچ کاری نداشــته باشــد«.

بــه مادرکالنــت هــم گفتــم وقتــی مــا برگشــتیم، یــک آش شــلغم دار خوش مــزه پختــه کنــد تــا بخــوری و 
زوِد زود خــوب شــوی.
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كودكانآفتابباَدِوشرسیدند
عاطفه رجایی 

ــه  ــمم ب ــودکان. چش ــای ک ــش غرفه ه ــم. در بخ ــات رفت ــگاه مطبوع ــه نمایش روزی ب
غرفــه »کــودکان آفتــاب« افتــاد. بســیار خــوش شــدم کــه امســال کــودکان هموطنــم 
ــاالن  ــا هم س ــد. ب ــازی می کنن ــد، ب ــتند. می خندن ــران هس ــات ای ــگاه مطبوع در نمایش
ــدم.  ــوش ش ــیار خ ــه بس ــمارۀ دوم مجل ــدن ش ــوند. از دی ــق می ش ــود رفی ــی خ ایران
مجلــه را گرفتــم و شــروع کــردم، بــه ورق زدن. شــعر، داســتان، خبــر، گزارش هــای 
خواندنــی، افســانه، عکــس، کاریکاتــور، نقاشــی و طرح هــای قشــنگ. پــدرم می گویــد: 
»کــودکان آفتــاب، بــا َدِوش خــود را بــه نمایشــگاه رســانده اند، مانــده نباشــی گفتــی؟« 
بــه عکــس روی جلــدش َســیل می کنــم. لبخنــد می زنــم، آهســته می گویــم »کــودکان 

آفتــاب« مانــده نباشــین. 
ببخشــید دوســتان یــادم رفــت کــه بگویــم، ماه نامــه کــودکان آفتــاب، بــا ســردبیری 
ســیدنادر موســوی در 50 صفحــه و بــا قیمــت 2500 تومــان در تهــران بــرای کودکان 

افغانســتان منتشــر می شــود.
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تار  گلوبند پاره  شد از  کین

یخته مرجان  یخته یاقوت، ر ر


