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سالم خداجان! 
خداجان! می دانم این تو هستی که »ترین«ها

را می آفرینی! این تو هستی که »بلندترین« شِب
ســال را بــه مــا هدیــه می دهــی! »مهربــان تَریــن« 

ــا ــر دنی پیامب
حضرت محمد)ص( را برای ما انتخاب کردی

این تو هستی که سفیدترین برف ها را می بارانی!
ــو  ــا از ت ــی. م ــم می توان ــر را ه ــن« دیگ ــزاران »تَری  ه

تشــکر می کنیــم.
خداجــان پــس بــه مــا کمــک کــن تــا کشــور عزیزمــان 

افغانســتان را
آبادتریــن، شــاداب ترین و آرام تریــن کشــور دنیــا 

ــازیم. بس

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

می دانیــد  ســالم!  عزیــزم  غنچه هــای 
ــال  ــز در ح ــل پایی ــا فص ــن روزه ــه ای ک
ــه  ــه خال ــد ک ــا دیده ای ــت. حتم ــن اس رفت
بــا  را  خانه هــا  و  باغ هــا  تمــام  پاییــز 
ســاخته  زیبــا  و  قشــنگ  نقاشــی هایش 
بــود. حــاال نوبتــی هــم اگــر باشــد، نوبــت 
را  خــودش  کار  کــه  اســت  زمســتان 
شــروع کنــد. خالــه پاییــز کــم کــم مــداد 
ــع  ــود را جم ــگ خ ــوش رن ــای خ رنگی ه
می کنــد. رنگ هــا شــاد ســرخ و زرد و 
نارنجــی را از سرشــاخه های درختــان و 
ــرد  ــود می ب ــا خ ــی دارد و ب ــر م ــا ب بوته ه

ــان. ــم بیاوردش ــاز ه ــر ب ــال دیگ ــا س ت
پاییــز  خالــه  امــا  عزیــز!  غنچه هــای 
را  مداد رنگی هایــش  از  یکــی  مهربــان، 
ــد  ــر گفتی ــذارد. اگ ــتان می گ ــرای زمس ب

را می گویــم؟ رنــگ  کــدام 
اســت  درســت  آفریــن!  بلــه  بلــه، 
ــه  ــه از صندوقچ ــدادی ک ــا م ــن. تنه گفتی
بــر  پاییــز  خالــه  رنگ هــای  جادویــی 
ــت! کاکا  ــفید اس ــگ س ــد رن ــای می مان ج
ــر  ــد و مــداد ســفید را ب ــتان می آی زمس
مــی دارد و شــروع می کنــد بــه نقاشــی 

کشــیدن.

باهر بیانی

امام صادق)ع(: شایسته نیست که مسلمان با آدم بدکار و نادان و دروغگو 

رفاقت کند.



باهر بیانی
شــاید بــا خودتــان می گوییــد مگــر بــا مــداد ســفید هــم 

می شــود نقاشــی کــرد؟ نقاشــی کــه بــا یــک رنــگ قشــنگ 
. د نمی شــو

ــاش  ــز نق ــه پایی ــدازه خال ــه ان ــتان ب ــه کاکا زمس ــم ک ــه. می دانی بل
ــفید را دارد.  ــگ س ــک رن ــان ی ــط هم ــون او فق ــت. چ ــوب نیس خ

ــد  ــد. بع ــفید می زن ــگ س ــن رن ــه پایی ــاال ب ــا را از ب اول کوه ه
شــاخه های بی بــرگ درخت هــا را، تــا می رســد بــه جــاده هــا و 

کوچــه و خانه هــای مــا.
گاهــی آنقــدر از ابرهــای زمســتانی بــرف بــر زمیــن می بــارد کــه همــه جــا را مــی پوشــاند. آنوقــت 

مکتب هــا هــم تعطیــل می شــود. تمــام غنچه هــای بــاغ هــم بــه جــای نوشــتن کارخانگــی پاغنــده بــازی 
ــازند. ــی می س ــک برف ــد آدم می کنن

حتما هم می دانید که زمستان شب های دراز دارد. مثل تابستان که روزهایش دراز است.
ــه کالن و  ــیرین باب ــای ش ــینیم و قصه ه ــتان بنش ــب های دراز زمس ــه در ش ــت ک ــوب اس ــیار خ بس

مــادرکالن خــود را بشــنوید. در بیــن شــب های زمســتان اولیــن شــب زمســتان قــد بلندتریــن 
ــد. در  ــه« می شناس ــب چل ــام »ش ــه ن ــم ب ــه ه ــت. هم ــال اس ــب س ش

ــام »شــب یلــدا« معــروف اســت. ــه ن کشــور ایــران ب
ــادی  ــتان های زی ــودش داس ــرای خ ــدا، ب ــب یل ــا ش ــه ی ــب چلّ ش

ــای  ــد از بزرگتره ــم می توانی ــاغ ه ــز ب ــای عزی ــما غنچه ه دارد. ش
خودتــان بخواهیــد تــا قصه هــای زیبــای ایــن شــب قشــنگ را بــرای 

ــد. بشــنوید و شــاد باشــید. شــما بگوین
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خانۀ مادرکالن نزدیک دشت پر از خبرک است. مادرکالن هروقت پیغامی برای یکی از 
پسرها، دخترها یا نوه هایش داشته باشد، به یکی از خبرک ها می گوید که برود و پیامش را 

برساند.
این بار مادرکالن به میان دشت پر از خبرک رفت و گفت: »آهای آهای خبرک های 

خبررسان، پیامی برای نواسۀ گلم رقیه جان دارم، کدام تان می رسانید؟
خبرک ها همۀ شان گفتند: »ما همه حاضریم تو فقط پیغامت را بگو«

برای از بین آن ها خبرکی که از همه ریزه تر بود، چیغ زد: »مادرکالن، مادرکالن! میشه پیام تان را 
رقیه جان مه ببرم؟«

مادرکالن، رو به او کرد و گفت: »تو می تانی؟ تو ریزه استی؟«
خبرک ریزه گگ گفت: »بلی می تانم، ریزه استم، ولی قوی استم«

مادرکالن کمی فکر کرد و گفت: ، پروا ندارد این وظیفه از تو، اما کوشش کن که پیغام را زود 
برسانی که بسیار ضروری است.«

خبرک با خوشحال چرخی زد و به طرف مادرکالن رفت، مادرکالن او را در بین دستانش گرفت و 
به آرامی پیغامش را به گوش خبرک ریزه گگ گفت. خبرک سری تکان داد و به هوا رفت. 

مادرکالن از پشتش صدا کرد: »حتما پیغامم را به رقیه جان برسانی«
خبرک هم گفت: »چشم مادرکالن خاطر جمع باش«

خبرک رفت و رفت و رفت، تا احساس مانده گی کرد. آهسته کنار رودخانه ای به 
زمین نشست، ماهی سرخ کوچکی سر از آب بیرون کرد و گفت: »سالم خبرک جان 

کجا میروی؟ پیغام برای چه کسی می بری؟«
خبرک لبخند زد و گفت: »جایی دور می روم، اولین پیغامی است که مادرکالن به 

من سپرده باید به نواسه اش رقیه جان برسانم.«
خبرک آبی می نوشد و به راهش ادامه می دهد.

می رود و می رود تا باز هم احساس مانده می کند. او اِم دفعه بر تخته سنگ 
بزرگی می نشیند، تا بتواند همه جا را خوب ببیند.

از کنار تخته سنگ گل زرد مقبولی سربلند می کند و می گوید: »سالم خبرک جان، 
مانده نباشی، پیغام می رسانی؟«
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خبرک، باز هم لبخند می زند و می گوید: »سالم گل زرد زیبا، بله پیغام مادرکالن را برای نواسه اش 
می رسانم، اولین وظیفه ام است، خیلی مانده شدم راه بسیار دور است.

گل زرد می گوید: »برای تو این کارسخت است، تو هنوز ریزه استی، قبول نمی کردی«
خبرک می گوید: »نه زیاد ریزه نیستم، َمه دوست داشتم یکی از پیغام های مادرکالن را برسانم و 

خوشحالش کنم، مادرکالن رقیه جان را خیلی دوست داره«
گل زرد لبخند زد و گفت: » خیر است. به شمالک بگو که کمکت کند. تو را زودتر به خانه رقیه جان 

برساند.« خبرک خوشحال شد و گفت: بله راست می گویی، شمالک می تواند به من کمک کند.
خبرک حرکتی کرد و با صدای بلند چیغ زد: »آهای شمالک مهربان کجایی؟ آهای رفیق خوبم 

کجایی؟ شمالک وقتی نام خود را شنید به طرف صدا رفت و گفت: »سالم خبرک جان ریزه گگ، مره 
صدا می کدی؟ کدام کار داشتی؟«

خبرک گفت:  بله، مادرکالن رقیه پیغامی برای نواسه اش داده. او را باید به رقیه جان برسانم، تا اینجا 
شدم دیگه نمی توانم پرواز کنم. کمکم می کنی که به خانه رقیه جان برسم؟ آمدم خیلی مانده 

ممکن است رقیه از مادرکالن خود قهر کند. شمالک با خنده گفت: ها اگر دیر برسم، 
می کنم.چرا نی کمکت 
خبرک را می گیرد به آسمانش می برد. خبرک از ترس چشم هایش را شمالک دست 
وقتی چشم هایش را باز می کند می بیند که درحویلی رقیه نشسته بسته می کند. 

است.
بازی می کند. خبرک آرام آرام  پیش رقیه می رود و می گوید: رقیه هم با گودی گک خود 
مادرکالنت آمدم«»سالم رقیه جان من از پیش 

دیر کردی خیلی وقت است که منتظر استم«رقیه با خوشحالی می گوید: »چقدر 
می برد و می گوید: مادرکالنت گفت: »دختر خوبی باش و خبرک سرش را نزدیک گوش رقیه 

خوب غذا بخور تا کالن شوی، یک ماه بعد می آیم گپ پدر و مادرت را خوب گوش کن، 
سوغاتی می آورم«خانه شما پیش تو، برایت گودی گک نو 
دست های خود می گیرد و می گوید: تو هم رقیه با خوشی بیشتر خبرک  را در بین 

خوش را برایم آوردی حتما زیاد مانده مثل من ریزه استی، تا اینجا آمدی و این خبر 
داریم همیشه خبرای خوب داشته شدی. من و مادرکالن نازنینم خیلی تو را دوست 

باشی. برو بخیر به خانۀ خود برسی.

تصویرساز: مهدیه حسینی
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باغبان

ــن  ــه فیــش یکــی دیگــر از بازی هــای کــودکان افغانســتان اســت. ای ــازی تق ب
بــازی بیشــتر بیــن کــودکان والیــات شــمالی افغانســتان طرفــدار زیــاد دارد. ایــن بــازی 
زیبــا نــه ســامان بــازی کار دارد، نــه جایــی بــرای بــازی. در هــر جایــی می تــوان بــازی 
ــازی دو نفــره اســت. دو کــودک خردســال کــه هم قــد  تقــه فیــش را انجــام داد. ایــن ب
ــودکان  ــد. ک ــازی می کنن ــم ب ــا ه ــتاده، ب ــا ایس ــته ی ــان نشس ــۀ خودش ــه عالق ــند، ب باش
دیگــری هــم تماشــاگر بــازی می شــوند. دو هم بــازی بــا قرعــۀ ســنگ تــر و خشــک کــه 
ــد. بازیکــن  ــازی را شــروع می کنن ــد، ب ــر می کنن ــا آب دهانشــان ت یــک طــرف آن را ب
ــا کــف هــر دو دســت، چشــم هایش را  ــده قرعــه تــر و خشــک اســت، ب ــی کــه برن اول
ــش  ــت، روبه روی ــی اس ــن دوم ــه بازیک ــازی او ک ــاند. هم ب می پوش
بــه  خــود  دســت  وســطی  انگشــت  دو  بــا  او  می نشــیند. 
پشــت دســت های بازی کــن اولــی می زنــد و می گویــد: 
ــش  ــه دل ــم ک ــه فیــش«. بعــد بســیار ســریع، هــر رق »تق
ــودی  در  ــا عم ــی ی ــود را افق ــت های خ ــت، انگش خواس

ــرد.  ــی می گی ــن اول ــر بازیک براب
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ــر  ــت هایش را در براب ــد، انگش ــاز کن ــم هایش را ب ــه چش ــش ازآن ک ــی پی ــن اول بازیک
ــن  ــل بازیک ــی مث ــن اول ــت بازیک ــت انگش ــر وق ــرد. ه ــی می گی ــن دوم ــت بازیک انگش
ــر  ــرد. آن وقــت، بازیکــن دومــی دســت هایش را ب ــازی را می ب ــت، ب ــرار گرف ــی ق دوم
چشــم هایش می گــذارد تــا بازیکــن برنــده بــا انگشــت هایش بــه پشــت دســتش بزنــد 

و بگویــد: »تــق فیــش«.
ــان  ــش از هیج ــازی بخ ــن ب ــاگران، در ای ــد. تماش ــدا می کن ــه پی ــاد ادام ــازی ش ــن ب ای
ــاد  ــای ش ــا خنده ه ــد، ب ــتباه می کن ــی اش ــه بازیکن ــت ک ــر وق ــا ه ــتند. آن ه ــازی هس ب
ــازی کنــد. هــر  و کودکانۀ شــان بــا او شــوخی می کننــد تــا خوب تــر و باهوش تــر ب
ــر دوم  ــت های نف ــر انگش ــت در براب ــت هایش را درس ــی انگش ــن اول ــم بازیک ــت ه وق
گرفــت، بــا شــادی و خنده هایشــان، او را تشــویق می کننــد و آفریــن می گوینــد. خنــده 
و شــادی کــودکان تماشــاگر در ایــن بــازی بســیار دیدنــی اســت. شــما غنچه هــای بــاغ 

ــا دوســتانتان »تقــه فیــش« بــازی کنیــد. ایــن بــازی را یــاد بگیریــد و ب

تصویرساز: صادق واحدی
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امسال 

بــاغ  یــک  اربعیــن، 
انــدازۀ  بــه  بــود.  کالن  بســیار 

ــدر و  ــا پ ــیاری ب ــای بس ــمان. غنچه ه آس
مادرشــان بــه کربــال رفتنــد. کربالیــی شــدند. 

تــازه شــدند. غنچه هــای کربالیــی زیارتتــان 
قبــول. حتمــا بــرای غنچه هایــی کــه امســال 
ــن  ــا هــم آمی ــن. م ــا کردی ــد، دع ــه بودن نرفت

ســال  کــه  می کنیــم  آرزو  می گوییــم. 
ــاغ  ــان ب ــا، میهم ــۀ غنچه ه ــد هم بع

اربعیــن شــوند. کالن 
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نخســتین جشــن واره فوتســال دانش آمــوزی بــه کوشــش مؤسســه خیریــۀ ایلیــا 

ــد. ــزار ش برگ

ایــن جشــن واره بــه مناســبت هفتــۀ جهانــی مبــارزه بــا بیمــاری ایــدز بیــن دانش آمــوزان 
مؤسســه های حامــی کــودکان کار راه انــدازی شــده بــود کــه در آن، دوازده تیــم 

ــتند.  ــور داش ــر حض ــای دیگ ــران و منطقه ه ــهر ته ــوزی از ش ــال دانش آم فوتس

دوازده تیــم شــرکت کننده، هفدهــم مــاه قــوس در منطقــۀ پیشــوای ورامیــن در 
ــا هــم مســابقه دادنــد. یکــی از زیبایی هــای ایــن مســابقات، حضــور  قالــب دو گــروه ب
بازیکنــان ایرانــی و افغانســتانی ایــن تیم هــا بــود کــه بــا دوســتی زیــاد و رقابــت ســالم 

ــان رســاندند.  ــه پای ــار هــم ایــن جشــن واره ورزشــی را ب در کن

محمدامیــن خــاوری، بازیکــن خوش تکنیــک تیــم شــهید بلخــی بــه مجلــه بــاغ گفــت: 
ــن مســابقات  ــه ای ــن ب ــدون تمری ــا ب ــم م ــم. تی ــام ســوم را گرفتی ــه مق ــم ک »خوش حال
ــی  ــا ســبب شــد کــه ســوم شــویم. خیل ــم م ــاد بچه هــای تی ــت زی شــرکت کــرد. رفاق

خوش حالــم«.

از  تیــم فوتســال دانش آمــوزی مؤسســه حمایــت  ایــن جشــن واره ورزشــی،  در 
ــال و  ــش نه ــه روی ــال مؤسس ــای فوتس ــید. تیم ه ــی رس ــه قهرمان ــگان ب بهبودیافت

ــم  ــدند. تی ــوم ش ــوا(، دوم و س ــی )از پیش ــماعیل بلخ ــید اس ــهید س ــه ش مدرس
ــم شــناخته شــد.  ــن تی فوتســال مدرســه ناصــر خســرو هــم بااخالق تری

در پایــان ایــن جشــن واره ورزشــی، از تیم هــای قهرمــان و داوران 
ــی شــد.  ــزه قدردان ــا اهــدای جــام و جای مســابقات ب
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شکوفه های باغ، سالم.
اینجاگلخانــۀ شماســت. بدویــد و 
بیاییــد. دســتان کوچــک خــود را 

رنگیــن بســازید!
ــید و  ــی بکش ــد نقاش ــا می توانی ت
بــرای مــا روان کنیــد. یادتــان 
باشــدکه عکــس مقبول تــان را 
هــم روان کنیــد. تــا در مجلــۀ 
ــاغ چــاپ شــود. ایــن  خودتــان ب
ــه هایــی از نقاشــی های  هــم نمون

دوســتان تان.

مژگان حسنی
 13 ساله از کرج
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وارخطــا  زاغــک 
در  او  می شــود.  خانــه  وارد 
مکتــب از دوســتانش شــنیده 
و  چلّــه  شــب  امشــب  کــه 
درازتریــن شــب ســال اســت. 
شــاید زاغــک قّصــۀ مــا فکــر 
ــدر  ــه امشــب آن ق ــد ک می کن
ــردا  ــاید ف ــه ش ــت ک دراز اس
نکنــد.  طلــوع  خورشــید 
نبینــد.  دیگــر  را  آفتــاب 
شــاید همــۀ مــا در ایــن شــب 

طوالنــی گیــر بمانیــم و 

ــم. ــازی کنی ــم ب ــا ه ــم ب ــر نتوانی دیگ
بــه همیــن دلیــل، زاغــک دل نگــران اســت. از اینکــه بــرای مدت هــا شــب باشــد ترســیده 

اســت. کمــی هــم رنــگ رویــش پریــده.
ــه  ــد ک ــش. از او  می پرس ــه کالن ــش باب ــی رود پی ــد م ــد. بع ــر می کن ــود فک ــا خ ــک ب زاغ

ــه چیســت؟ چــرا درازتریــن شــب ســال اســت؟ شــب چلّ
ــرس  ــه ت ــب چلّ ــام ش ــنیدن ن ــه اش از ش ــه نواس ــد ک ــی می فهم ــک، وقت ــه کالن زاغ باب
ــی  ــت. دلیل ــتان اس ــانه و داس ــه اش افس ــا هم ــن گپ ه ــد: ای ــدد و می گوی ــورده می خن خ
ــت؟ ــر اس ــش درازت ــب پی ــدر از ش ــه چق ــب چلّ ــه ش ــی ک ــو می دان ــی. ت ــه بترس ــدارد ک ن

1

2

نوید
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زاغــک کمــی فکــر می کنــد. بعــد بــا خــود می گویــد شــاید چندیــن برابــر شــب های 
دیگــر باشــد. شــاید هــم بســیار تاریــک و ســردتر باشــد! زاغــک بــا ایــن خیــال می گویــد: 

شــب چلـّـه شــاید یــک هفتــه باشــد!
بابــه کالن بــا خنــده می گویــد: نــه جــان بابــۀ خــود. امشــب فقــط یــک دقیقــه از شــب پیــش 
درازتــر اســت! از فــردا شــب ها دوبــاره کوتاه تــر می شــود. تــو از ایــن یــک دقیقــه تــرس 

خوردی؟
زاغــک نازدانــه وقتــی فهمیــد بــا خوشــحالی دســت بابه کالنــش را مــاچ کــرد. بــا خوشــحالی 
ــه شــب قشــنگی اســت هــم میــوه می خوریــم و هــم. یــک دقیقــه بیشــتر  گفــت شــب چلّ

ــنویم. ــم را می ش ــادرکالن جان ــیرین م ــای ش قصه ه

3

4



14

سعادت سادات جوهري

ــد:  ــادرم مي پرس ــوردن م ــذا خ ــش از غ ــه پی ــتم. همیش ــاله هس ــت س ــت. هف ــر اس ــن امی ــام م ن
امیرجــان دســت هایت را شســتی؟

ــادم مــي رود کــه دســت هایم را بشــویم. آن وقــت  ــازی هســتم، ی  بعضــي وقت هــا کــه ســرگرم ب
ــا دســتهاي شســته شــده غــذا  ــا ب ــه طــرف شــیر آب. ت ــی دوم ب ــزم و م ــه وارخطــا می خی اســت ک

بخــورم. 
ــادم  ــه ی ــی ک ــا گاه ــورم، ام ــذا مي خ ــته غ ــم. آهس ــاد مي کن ــدا را ی ــام خ ــوردن، ن ــذا خ ــش از غ پی
ــری.  ــوري، دل درد مي گی ــذا بخ ــز غ ــز تی ــر تی ــم! اگ ــر بچی ــد: امی ــم مي گوی ــاز مادرجان ــی رود. ب م
ــان را خــوب  ــوش جــان کــن. ن اگــر مي خواهــي زود کالن شــوی و ســالم باشــي غــذا را آهســته ن

بَِجــو و بَِجــو و بــه آرامــی قــورت کــن. 
ــردارم. همیــن کــه دســتم را دراز می کنــم،  ــم می شــود از بشــقاب دیگــران یــک لقمــه ب گاهــی دل
بــاز یــاد حــرف مادرکالنــم می افتــم کــه گفتــه بــود »هیــچ وقــت، بــه بشــقاب کســي، دســت درازی 
ــورد و  ــذا بخ ــودش غ ــقاب خ ــد از بش ــس، بای ــر ک ــد: »ه ــه مي گوی ــم همیش ــم ه ــن.« مادرجان نک
چشــمش هــم بــه غــذاي دیگــران نباشــد.« حــاال یــاد گرفتــم کــه بعــد از خــوردن غــذا، بــا صــدای 
بلنــد بگویــم، خدایــا شــکر کــه بــه مــا ایــن همــه نعمت هــای خــوب دادی. آن وقــت پدرجانــم هــم 
می گویــد: » امیرجــان بچیــم، آفریــن« مــن هــم خوشــحال می شــوم و مــی دوم بــه مــادر و خواهــرم 

ــم.  در جمــع کــردن دســترخوان کمــک مي کن
ــوردن،  ــذا خ ــد از غ ــازه بع ــم. ت ــم می زن ــون ه ــویم، صاب ــت هایم را مي ش ــی روم دس ــم م ــد ه بع
دندان هایــم را هــم مســواک مي زنــم. تــا همیشــه دندان هــاي ســفید و ســالمي داشــته باشــم. 
ــا  ــم، ت ــاز می کن ــم را ب ــفیدت«می خندم و دهان ــای س ــو دندان ه ــان! ک ــد: »امیرج ــم مي گوی مادرجان

دندان هایــم را ببینــد. بــاز مادرجانــم می گویــد: » بچیــم! می فهمــی دنــدان، طــالي ســفید 
ــاد مي شــود.  ــه ِکرم هــاي زی ــم دندان هــا، زرد می شــود. خان اســت، اگــر مســواک نزنی
ــد:  ــم می گوی ــم. مادرجان ــا می خندی ــر دوی م ــد ه ــم. بع ــم نمی توانی ــده ه ــر خن دیگ

ــی؟« ــان می ده ــت را نش ــفیدی دندان های ــیطانک س »ای ش

تصویرساز: فاطمه صفری 






