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سالم خداجان!
خداجان سالم! صدایم را می شنوی؟ من چند 
می دانم  می شوم. خداجان!  ساله   دیگر 8  روز 
که شما کودکان را بسیار دوست دارید. دیروز، 
بچه کاکایم عمار وقتی از سر ُصفه پایین افتاد. 
شروع  کردن  گریان  به  زدم.  چیغ  ترس  از 
کردم. مادرکالنم آمد و گفت:  »کم گریان کن، 
نمی شود. خدا کودکان را  عمارجان هیچ رقم 
دوست دارد« عمار را دیدم که خودش ِخست. 
اگر  بودی.  عمار  مواظب  که  تشکر  جان  خدا 
راستی  می کردم.  بازی  کی  با  تولدم  روز  نه 
خداجان لطفا به ابرها بگو که روز تولدم برف 
ببارد. تا من و دوستانم برف بازی کنیم. از تو 

هم تشکر می کنیم. 

به نام خدای مهربان

سالم 
باغ

صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی ماه نو
مدیر مسئول: محمد سرور رجایی

سر دبیر: باهر بیانی
همکاران: سارا شربو، سرور، عرفان علیزاده، محمدحسین محمدی،

 محمدعلی مرادی و حمیدرضا مهرابی
گرافیک و صفحه آرایی: مهدی بادیه پیما

طرح روی جلد:  اسماعیل چشرخ
ویراستار:  محمد صادق دهقان

شما می توانید در این زمینه ها باغ را یاری نمایید:
داستان کوتاه، شعر، عکس، خاطرات خودتان و یا از پدر و مادرتان که شنیده اید.

مطالب ارسالی باید متناسب با روحیه کودک و نوجوان افغانستانی باشد.
باغ در ویرایش مطالب آزاد است.

Baaghkodakan@gmail.com
نشانی اینترنتی باغ شما این است:

Baagh.blogfa.com

امام صادق)ع(:
نوجوانان را درک کن، زیرا كه آنان زودتر 

عالقه مند كارهای خوب می شوند.

باهر بیانی

سالم، سالم، صد تا سالم. به شما که هر 
کدامتان گل های باغ زندگی پدر و مادر 
خود هستید. پدر و مادری مهربان که 
مثل گل تازه از شما نگهداری می کنند. 
هر  تا  نمی گویند  شما  با  گل  از  کمتر 
شوید.  شکوفاتر  و  شاداب تر  لحظه 
دوستان می بینید که در فصل زمستان 
پاغنده  و  برف بازی  فصل  هستیم. 
بازی. وای خداجان،  و یخمالک  بازی 
روز  چند  داریم.  تولد  جشن  چقدر 
پیش جشن تولد پیامبر مهربان اسالم 
صادق)ع(  امام  و  محمد)ص(  حضرت 
خوردیم.  ُکلچه  و  شربت  چقدر  بود. 
بود.  چراغانی  می رفتیم  که  هرجا 
کوچه ها و سرک ها چقدر قشنگ شده 

بودند. همه هم خوشحال بودند.
باشد!  تبریک  برایتان  نو  راستی سال 
بله، همین چند روز پیش بود که سال 
نو میالدی 2017 شروع شد. 
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هر سال در ماهی که زمستان به جوش خودش می رسد، ما سرگرم برگزاری جشن 
شب ِچّله یا شب یلدا هستیم، مردم آن سوی دنیا هم برای جشن بزرگ سال نو 

آماده می شوند.
چرا؟ به این دلیل که سالروز تولد حضرت عیسی)ع( است، که نام دیگرش مسیح 
پیامبر  از  پیش  که  است  الهی  اولوالعزم  پیامبران  از  یکی  عیسی  حضرت  است. 
مهربان ما، زندگی می کرده. ما مسلمانان همانقدر که پیامبر مهربان خود را دوست 

داریم، عیسی پیامبر را هم دوست داریم. 
راستی جشن شب ِچّله خانه مادرکالنتان رفتید؟ انار خوردید؟ تربوزه خوردید؟ 

من  را خواند؟  قّصة شاهنامه  کدام  پدرکالنتان  میوه ُخشک چطور؟ 
برای  ما  جان  پدرکالن  رفتیم.  پدرکالنم  خانه  هم  الالیم  و 

ما قصة جنگ خیبر امام علی را از کتاب حمله حیدری 
خواند. چه جای گرمی داشتیم. لحاف صندلی را تا بیخ 

را  بودیم. راستی خاله کمپیرگ  گلوی خود کشیده 
دیدید؟

و  خوش  خوب  حالی  کمپیرگ  خاله 
اول  چّلة  هنوز  که  چون  است،  خندان 
برف باری  که  هم  او  هست.  زمستان 

را بسیار خوش دارد. دوستان خوبم، 
آن ها  از  ساختید،  برفی  آدم  اگر 

عکس بگیرید و یکی هم برای 
باغ تان روان کنید.
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بچه ها سالم، می دانم که از قصه های شهر و کودکان شهری زیاد شنیده اید. امروز می خواهم 
برای شما قّصة نازدانه، دخترک روستایی را بنویسم. چه؟ چرا تعجب کردید؟ آها، بله. شاید 
می خواهید بگویید که روستا  چه دارد که قّصه داشته باشد. کودکانشان هم نه گودی دارند 
که بازی کنند، نه برق دارند که فیلم های کارتونی در تلویزیون ببینند، یا با کامپیوتر کار 
کنند. آن ها حتی جا های دیدنی مثل باغ بابر و باغ وحش و پارک زرنگار هم ندارند که گاهی 
به َچَکر بروند. بله، شما درست می گویید. ولی روستا ها زیبایی هایی دارد که شهر ندارد. 
هوای پاک دارد. کوه دارد، جوی های پر از آب روان دارد. دو ماه پیش وقتی به روستا رفتم،  
نازدانه را دیدم. نازدانه می گفت »روستایش را بیشتر از شهر دوست دارد.« چرا؟ 
چون که او دو تا بزغالة شوخ و سه تا بّرة چاق داشت. او بعد از آن که از مکتب 
می آمد، نان چاشتش را می خورد، بزغاله ها و بّره هایش را به دامنة کوه نزدیک 
خانه اش می برد، در دامنه های کوه علف های تازه زیاد است. او در دامنة کوه 
بزغاله های  تازه بخورند.  تا علف  را آزاد می گذارد  بّره هایش  و  بزغاله ها 
و  گل ها  از  و  می پرند  پایین  و  باال  می روند.  سنگ ها  باالی  بیشتر  شوخ  
علف های تازه می خورند. بره هایش نیز در نزدیکی خودش، می چرند و بع بع 
می کنند. نازدانه هم با خوشحالی در سایه سنگ کالنی می نشیند و درس هایش 

نازدانة روستا
محمدعلی مرادی
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را می خواند. وقتی که درسش تمام شد، کتابچة َرسَمش را می گیرد و یک رسم مقبول می کشد. 
نازدانه با خوشحالی به بره هایش می گوید »خبر دارید پدرجانم از کابل تلویزیون و باطری 
برایم آورده. امروز هم وقتی به کابل می رفت، گفت: »امروز برای دخترک نازدانه ام گودی گکی 
مقبول از کابل جان می آورم« نازدانه پیش از شام به خانه بر می گردد. مادرش چراغ ها را روشن 
فیلم  تا  می کند  را روشن  تلویزیون  هم  نازدانه  بپزد،  غذا  تا  می رود  به آشپزخانه  و  می کند 
کارتونی موش و پشک را ببیند. اما می بیند که تلویزیون به جای فیلم کارتونی خبر فوری 
می خواند. نازدانه اول کمی ناراحت می شود که چرا فیلم کارتونی نیست، اما وقتی می شنود که 
در شهر کابل انتحاری شده با وارخطایی و ترس پیش مادرش می رود و می گوید »مادرجان 
در کابل باز هم انتحاری شده.« مادرش با ناراحتی می گوید »خبر دارم. خدا خانه ظالمان را 
با مادرش  نازدانه  راه است«  از کابل حرکت کرده و در  نترس، پدرت  خراب کند. دخترم 
حرف می زند که دروازه هم تق تق می شود. نازدانه دویده می رود تا دروازه را باز کند. پدر 
نازدانه تا دخترش را می بیند با لبخند می گوید: »سالم دخترم؛ اگر گفتی برایت چه آورده ام؟ 
»پدرجان میشه که دیگه  نازدانه خوش نشده و می گوید  اما  یک گودی گک مقبول آوردم، 
کابل نروی؟« پدرش می  پرسد چرا دخترم؟ اگر کابل نمی رفتم گودی گک را کی می آورد؟ 
نازدانه می گوید »پدرجان اگر تو امروز  در کابل خدای نکرده در انتحاری شهید می شدی، این 

ینجا گودی گک پدر من می شد؟ به همین دلیل اصال از شهرها خوشم نمی آید و  ا
را دوست دارم.« پدر نازدانه دخترش را بغل می کند و می گوید »بسیار 

خوب، دخترم دیگر هیچ وقت به کابل نمی روم«
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باران شدیدی می بارید. ناگهان رعد و برق شدیدی زد، حس کردم 
که آسمان دلش ریشه ریشه شد و لرزید. باران تند مثل ُدِم اسب بر 
انبوه برگ های زرد و سرخ دو طرف جاده.  بر  سقف موتر فرود آمد. 

موترها پشت سر هم ایستاده بودند و بوق می زدند.
چترها تند تند راه می رفتند برف پاک کن های موتر هم تیز تیز کار می کردند. لحظاتی گذشت 

تا مادرم جایی پیدا کرد. وقتی از موتر بیرون آمدیم، شتاب باران کمتر شده بود.
دست مادرم را محکم گرفتم و به طرف پارکی رفتیم که در راه خانةما بود. هنوز به پارک 
نرسیده بودیم که ناگهان چشمم به دخترکی افتاد که مثل چوچة گنجشک خودش را زیر 

دختر گلفروش
حمیدرضا مهرابی
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بود. دخترک  نشسته  دیواری  پناه  در  و  بود  پیچیده  شالش 
دستش را پیش دهانش گرفته بود و ها می کرد. مثل بابا که بعضی وقت ها 

دستانش را گرم می کند. نزدیکش که رسیدیم، دیدم چند شاخه گل پژمرده و 
چند تا پاکتی که تر شده بودند، کنارش گذاشته است. وقتی من و مادرم را دید، از 

جایش بلند شد و گفت: »سالم خانوم«
مادرم خندید و جواب داد: »سالم خانوم ریزه گک، چرا این جا نشستی؟« دخترک 

چیزی نگفت. من و مادرم دوباره راه افتادیم.
دیدم که دخترک پشت سر ما می آید. آهسته گفت: »خانوم فال می خری؟«

مادرم جواب داد: »نه دخترم« دخترک با دویدن خود را به مادرم رساند و گفت: »گل 
چی خانوم؟ گل هم نمی خری؟«

مادرم گفت: »نه دخترم گل هم نمی خرم« دخترک با نگاه مهربانش به رو به مادرم 
کرد و گفت: »خانوم! این ها را ببینید همه اش را به شما می دهم پنج هزار تومن« 

مادرم ایستاد شد و گفت: »نه، گفتم که چیزی نمی خرم« از صدای مادرم فهمیدم که 
ناراحت شده است. دخترک به مادرم نگاهی انداخت، مثل نگاه های من که هر وقت 

از مادرم چیزی می خواستم و نمی داد، به او می انداختم.
دخترک ابن بار با صدایی آرامی گفت: »خانوم همه اش را می فروشم چار هزار تومن، 

می خری؟« 
مادرم باز هم چیزی نگفت، اما دیدم که چند تا پول کاغذی از 
داخل کیفش بیرون آورد و گفت: »بیا این پول ها را بگیر و برو، 
من چیزی الزم ندارم« دخترک نگاهی به مادرم  کرد. نگاهش 
مثل نگاه هایی بود که هر وقت من کار اشتباهی می کردم مادرم 

به من می کرد.
دخترک با ناراحتی گفت: »خانوم من دست فروشم، محتاج پول 
شما که نیستم« این را گفت و برگشت. هنوز چند قدمی نرفته 
بودیم که مادرم ایستاد، سرش را برگرداند. من هم برگشتم. 
دخترک گلفروش از ما زیاد دور نشده بود. مادرم صدایش کرد.
»دختر خانوم لطفا صبر کنید« دخترک ایستاد شد و گفت: »بله 
گفت:»فکر  لبخند  با  و  رفت  دخترک  طرف  به  مادرم  خانوم«  
بند آمده بود.  باران  می کنم که حاال چند شاخه گل کار دارم« 
قطره های باران روی گل برگ های پارک، در برابر نور چراغ های 

موتر می درخشیدند.  
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است.  داشته  وجود  نوجوانان  و  کودکان  برای  بسیاری  بازی های  قدیم،  روزگاران  از 
از  تعدادی  هستند.  انسان ها  فرهنگ  از  بخشی  افسانه ها  و  قصه ها  مثل  بازی ها  این 
است.  رسیده  دیگر  کشور  به  کشوری  از  حتی  و  دیگر  نسل  به  نسلی  از  بازی ها   این 
روی  مواد  ساده ترین  با  همیشه  بیشترشان  خوشی های  و  شادمانی  برای  انسان ها 
بازی های  از  یکی  می ساختند.  بازی  سامان  چوب  استخوان،  سنگ،  خاك،  مثل  زمین 
افغانستان،  تمام  در  بازی  این  است.  بازی  ُبجول  ما  کشور  نوجوانان  و  کودکان  قدیمی 
است.   زیاد  افغانستان  مرکزی  والیت های  در  عالقه مندانش  اما  دارد،   عالقه مند 
بجول، همان استخوان کوچک مستطیل شکلی است که در بند پای گوسفند و بز قرار دارد، که 
نام دیگرش »شیَغی« است. ُبجول بازی، یکی از بازی های معروف روستا های افغانستان است. 
هر نوجوانی که ُبجول بیشتری داشته باشد، در چشم نوجوانان دیگر احترام بیشتری هم دارد. 
یک ُبجول باز ماهر، باید َرِوِش گرفتن ُبجول را در بین انگشتان خود، خوب یاد داشته باشد. 
نام چهار طرف ُبجول که اسپ و خر، چیک و پوک است را بداند. بجول بازی در هر والیتی با 

اندک تفاوتی بازی می َشود. 
ُبجول بازان، از دو نفر تا پنج نفر می توانند بازی کنند. در ابتدا دایرة به قطر 50 تا 100 سانتی 
متر بر زمین می کشند. بعد هر چند نفری که باشند، ُبجول  های خود را یکجا نموده و یک نفر 
آن را باالی دایره می اندازد. بازی را هم کسی شروع می کند که ُبجولش اسپ نشسته است. 
نوجوانی که ُبجولش اسپ نشسته، آن را بین انگشتان خود گذاشته و نزدیکترین ُبجول را به 
قصد خارج کردن آن از دایره می زند. اگر در زدن اول آن را از دایره خارج کرد هم ُبجول 
را می گیرد و هم بازی را ادامه می دهد. باز ُبجول دیگری را می زند. اگر در زدن اول، 
ُبجول خودش از دایره خارج شد، بازی را می بازد و نوبت به بازیکنی می رسد 

ُبجول بازی
سرور
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که ُبجولش از دایره خارج نشده. بازی با هیجان خاص خود تا آخر به 
همین رقم ادامه پیدا می کند.

 در نمونة دیگری که دو نفره بازی می َشود، ُبجول  بازان هرکدام روبه روی هم نشسته 
و ُبجول خود را باال می اندازند. نشستن ُبجول، برنده و بازنده را معرفی می کند. اسب 
چیک را و خر پوک را می برد. این بازی محلی پر  هیجان و جذاب هنوز هم در روستاها 

و بیشتر در مناطق مرکزی افغانستان، در روزهای زمستان طرفداران بسیاری دارد.
 در والیت پنجشیر هم ُبجول بازی عالقه مندان زیادی دارد. جالب اینجاست که در این 
والیت با ُبجول فال هم می گیرند. در فال بینی با ُبجول، شش طرف آن پادشاه، وزیر، 
باال می اندازد  بازی ُبجول را  این  نام دارد. کسی که در  دزد، دهقان، سلطان و سگ 

می گوید:
»ُبجول ُبجول فالنی چیست؟«  نام یک نفر را می گیرد. ُبجول، به هر طرفی که نشست، 
بارش  و  »کار  می گوید:  انداخته  باال  را  ُبجول  دوباره  باز  است.  نفر  آن  شخصیت 

چیست؟ در کاسة کی نان می خورد؟«
اگر ُبجول، پادشاه و وزیر و سلطان بنشیند، کسی که فالش گرفته شده، خوشحال 
و  دزد  کسی  نام  به  ُبجول  اگر  می دهد.  فرمان  شوخی  به  می کند.  افتخار  و  می َشود 

سگ نشست،  دیگران به شوخی آن نفر را آزار می دهند و می زنند.
جالب است بدانید که بجول بازی، در ایران هم عالقه مندان بسیاری دارد و به »قاب 
بازی« معروف است. باستان شناسان یونانی ُبجول هایی را پیدا کرده اند که از سه تا پنج 
قرن پیش از میالد بوده است. در گذشته ها، کودکان و نوجوانان کشورهای بسیاری 
از جمله اسپانیا و استرالیا هم عاشق بجول بازی بوده اند. در کشور استرالیا در سال 

1950میالدی برای بازی ُبجول های پالستیکی ساخته شده است. 
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صلح را دوست داشته باشیم
سارا شربو

نامه ای از شهر حلب

برای  دفعه  این  مانده؟  یادتان  هستم،  سارا  من  سالم،  عزیزم  دوستان 
شما نامه ای از شهر حلب می نویسم. از کشور سوریه. این روزها بسیار 
خوشحال هستم. کاش شما هم می بودید تا با هم خوشحالی می کردیم. 
بچه ها خبر دارید، حلب آزاد شده. آدم های بد همه فرار کردند. ما 

نجات پیدا کردیم. 
خیز  و  جست  خوشحالی  از  ما  همة  شد،  آزاد  حلب  که  روز  آن 
با  دوستانم  و  من  می خواندیم،  آزادی  و  می زدیم، شعرهای صلح 
را  جانشان  که  کسی  برادرجان  و  پدرجان  از  حلب  شهر  کودکان 
برای آزادی حلب فدا کردند تشکر می کنیم. ما هیچ وقت آن ها را 
فراموش نمی کنیم. در شادی ها و جشن آزادی و پایان جنگ به یاد 
همة شهدا بودیم. عکسشان را گل زده بودیم. با خانواده های دوستانم 
که پدر جانشان به مهمانی خدا رفته اند، به مزارشان رفتیم. در آنجا به 

یاد همة آن ها و یاد پدرجان و برادرجان شما هم بودیم. 
  دوستان خوبم. خدا را شکر که جنگ خالص شد. جنگ بد است. هیچ 
یادم نمی رود. یک روز پدرجانم که برای کمک به زخمی های جنگ، به 



شفاخانه می رفت، آدم های بد او را با تیر زدند.  پدرجانم زخمی 
شد و در شفاخانه بستری شد. آن روز خیلی ترسیدم، خیلی گریه کردم. یاد شما 

هم افتادم که پدرجان و  برادرجان تان را چقدر دوست داشتید. 
 دوستان خوبم، خبر دارید که من دو تا کشور دارم. یکی سوریه و دیگر افغانستان. هردویش 
را دوست دارم. چون پدرجان و مادر جانم را دوست دارم. پدرجانم دکتر سوری است و 
مادر جانم دکتر افغانستانی. حاال از شما خواهش می کنم برای آزادی کشورم از جنگ و 
آدم های بد دعا کنید. خودم همیشه هم برای شما و هم برای آمدن صلح و آزادی برای هر 

دو کشورم دعا می کنم. آرزو می کنم که 
روزی همة ما در آزادی و امنیت خوب، 
در کنار هم با شادی و خوشحالی بازی 

کنیم و به مکتب برویم.
من و برادرم علیرضا که حاال سه سال 
وقت  هیچ  دادیم  قول  با هم  دارد، 
را فراموش  روزهای سخت جنگ 
نکنیم. و با درس خواندن راه شهدا 
را ادامه بدهیم. صلح و آزادی را 

دوست داشته باشیم.
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زاغک ریزه گک، از خواب 
که ِخست، پیش مادرکالن 
چرا  پرسید،  و  رفت  خود 
هوسانه  را  غذاها  بعضی 
می گویند؟ مگر غذا چه رقم 
کاشکی  بگوییم  که  است 
آن  کاشکی  باشه  غذا  این 

غذا نباشه؟ 

خنده  با  زاغک  مادرکالن 
غذاهایی  چه  »خودت  پرسید: 

را بیشتر دوست داری؟«
شوق  با  ریزه گک،  زاغک 
را  خودش  نام  که  این  بسیار 
پرسیده باشد زوِد زود گفت: 
آشک، بوالنی، منتو و قابلی َپَلو

1
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زاغک و مادر کالن
باهر بیانی

این داستان: آشک خوشمزه



3

4

   مادرکالن زاغک، بسیار خنده کرد 
هوس  هم  خودت  »دیدی  گفت:  و 
خوردن غذاهای خوشمزه را به دل 

کوچک و نازنینت داری؟
غذاهای  ما  مردم  که  بدان  را  این 
هوسانه  را  محلی  و  خوش مزه 

می گویند.
را  غذایی  چه  امروز  که  بگو  حاال 

دوست داری نوش جان کنی؟

    زاغک چشم هایش کالن، کالن شد 
و گفت: »کاشکی آشک باشه«

او  از  ریزه گک،  زاغک  مادرکالن 
خواست تا کمکش کند که برای نان 
خوشمزه  آشک  دیگ  یک  چاشت، 
از  ریزه گک  زاغک  کند.  ُپخته 

خوشحالی بال بال زدو گفت چشم. 
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جدول با جایزه

به سه نفر از حل کنندگان 

جدول به قید قرعه جایزه 

مقبولی داده می شود.

 طراح: عرفان علیزاده

برندگان جدول شماره4
امیرعلی نوروزی: مزار شریف

نجیب اهلل قلندری: شهر ری
اقبال هوشیار: اصفهان 14

 8  7  6  5  4  3  2  1

1
2
3
4
5
6
7
8

شماره
5

عمودی: 1. فصلی که در آن هستیم2. نام دخترانه3. خوب میان خالی– 
دروازه –  ریگ یا سنگ ریزه 4.  از دوستان لوبیا–  زیاد بی سر 5. مردم آقا 
را این گونه می گویند– گیاه خوراکی که به تنبلی معروف است6. دو حرفی 
که برابر با صد هزار است –  آخرین حرف انگلیسی، اّما سرچپه- مقبول 

8. برادر بزرگ فوتسال.
افقی: 1. از بازی های دوست داشتنی پسران در زمستان2. باغ کوچک 3. 
دو حرف هم شکل– کم مانده که شاخ شود– قشنگ ترین پرندة دریایی4. 
گرم نیست–  ظرف کالن لباسشویی 5. رفیق کمان – نام موتر  معروف 
جهان، اگر از چب بنویسید 6. پیشوند روز و شب–  نخستین عدد- دو 

حرف بی ربط. 7. خوشحالی 8 یکی از کوه های معروف کشور ما.
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برندگان جدول شماره4
امیرعلی نوروزی: مزار شریف

نجیب اهلل قلندری: شهر ری
اقبال هوشیار: اصفهان

»اَْوسانه 
سي سانه!«
برف آمد 
دانه دانه!

آسمان 
مي بارد 

گِل برف 
مي كارد 

كالغك 
خوشحال  است 

این جشِن
هر سال  است 

كالغك 
َچْك َچْك َچْك!

بر در زد 
َتْك َتْك َتْك!

جشن برف
محمدحسین محمدی

 

بچه  ها 
َلخشیدند 
در كوچه 

دویدند 

بچه ها 
خندانند 

در كوچه 
مي خوانند:

جشِن برف 
كالغك
مبارك!
مبارك!
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دانش آموزان مکتب ابتدایی حامی، شهر قم 

عکاس: زهرا زاهدی


