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:قصه ها و کتاب رهنمای معلم در وب سايت های ذيل موجود است  
 

www.journeyofpeace.ca 
 
 و
 

www.htac.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

.اين کتاب قصه توسط موسسه کمک به اطفال افغانستان ترجمه و تمويل گرديده است  
 
 
 

 موسسه کمک به اطفال افغانستان
Help the Afghan Children 

 ‘building a civil society through education’ 
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 سفری بسوی صلح
پانزدهم قصه   

 چاپ  دوم

 

اختن آيندهس  
 
 
 

: نويسند گان  
 

 کيون آرتر لند
  جو لند-ماری

 داکتر جوانا سنتا باربارا
 داکتر گرايم مک کوين

 
 

يار محمد تره کی:  ديزاين  
کیه يار محمد تر: رسام  
  جو لند -کيون آرتر لند و ماری: تصحيح شده توسط

داکتر صديق ويرا و داکتر گرايم مک کوين: پروژهتنظيم کنندگان   
 

موسسه کمک به اطفال افغانستان   -ثريا سديد و سيد فريدالدين فريد :  رجمه توسطت  

 مرکز مطالعات صلح، پوهنتون مک ماستر

 هاميلتون، آنتريو، کانادا

1388 بهار سال  
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  :شامالن قصه

.يک دختر ده ساله که در يک روستای دور افتاده افغانستان زندگی ميکند: جميله  

ۀ جميلهبرادر پنج سال: احمد  

برادر پانزده ساله جميله : عبداهللا  

  مادر اطفال:حليمه

  پدر اطفال:مرزا

  مادرکالن پدری اطفال:بی بی جان

  پدر کالن پدری اطفال:کاکا غالم

 سالگی در اثر انفجار ماين 20 کاکای اطفال و پسر کوچک بی بی جان و کاکا غالم، که در سن :يونس

.کشته شد  

بيوۀ جوان کاکا يونس  خاله اطفال و :فاطمه  

کاکای اطفال که در شهر زندگی ميکند: علی  

  خاله اطفال، خانم علی که در شهر زندگی ميکند:عايشه
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: خالصۀ قصه  

آنها قبال مشکالت .  افغانستان زندگی ميکندی از قريه هایفاميلش در يکجميله با 

شان تجربه کرده بودند که زندگی را در جريان کشمکش های داخلی در کشور 

مصيبت ديگری اتفاق افتاد،  کاکا يونس وقتيکه در سر زمين ها کار می کرد در اثر 

.انفجار ماين کشته شد و پدرش مرزا يک پايش را از دست داد  

، جميله و برادر کوچکش احمد کوشش ميکنند تا قهر و دوری " جميلهۀتحف" در قصه 

آنها با رهنمائی مادر کالن شان بی بی جان، ياد . نندبرادر بزرگ شان عبداهللا را بدا

ميگيرند که چگونه او را کمک کنند تا  مرگ کاکا يونس را که دوست بسيار نزديکش 

 .بود، از ياد ببرد

نشان دهنده نقش مادر کالن منحيث مشاور فاميل ”  بی بی جانياریهوش" قصۀ

وست دوران مکتبش که جنگ تشويش عبداهللا بخاطر تغيير در شخصيت يک د. ميباشد

ضربات روحی شديدی به او زده، راز خوابهای ترسناک جميله، و بی بی جان که 

  .ميباشدشامل اين قصه ميخواهد به طريق خاصی او را معالجه نمايد، هم 

جميله تذکر داده شده های  زياد تر در باره رنج ها و تشويش " پختن کلچه"در قصۀ 

در او قوی است که با جود عصبانيت عبداهللا ازين موضوع،  ترس از ماين آنقدر .است

بی بی جان با استفاده از . اواز قدم زدن در راه هايی  که قبال از ماين پاک شده ميترسد

فرصت کوشش دارد تا با پختن کلچه جميله را کمک کند تا موضوع مجروح شدن 

تی پيدا کند تا فاطمه غم بپذيرد، و همچنان بی بی جان ميخواهد راه هائی مثب پدرش را

 .خود را بخاطر از دست دادن يونس بيان کند

برای جميله بسيار مشکل است که بفهمد چه رازی در " قلب غمگين مرزا"در قصۀ

جميله ازينکه پدرش ديگر . قلب مرزا نهفته است که او را اين چنين غمگين ساخته

ش مردی بود که قصۀ خوش خويی قبل از معيوبيتش را ندارد جگر خون است، پدر
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سواالت معصومانه جميله "  قلب غمگين مرزا"در قصه . هايی زيادی ياد داشت

مرزا را به گريه می اندازد، وهمچنان بيادش ميدهد که او در گذشته چقدر يک آدم 

 .  خوشحال بود و آرزوی اينکه دوباره به همان حالت برگردد، در او زنده می شود

غم و سوگ فاطمه، بيوۀ جوان يونس را  د و جميله،احم" قصۀ سرود يونس"در 

بی بی جان هم اين .   می کنند تا فاطمه را دوباره خوشحال سازنداحساس و کوشش

موضوع را می فهمد و راه های را به فاميل پيشنهاد ميکند تا با هم جمع شده و 

 .  نندخاطرات خوشی را که از يونس دارند، توسط خواندن سرود دلخواه او تجليل ک

وقتی که در جريان شب قريه آنها گلوله باران شد، فاميل با يک " ترک خانه"در قصۀ 

 خانهواقعيت ترسناک روبرو شدند که بايد عزيز ترين چيز خود را ترک نمايند و آن 

د روحی ازين ناحيه ميبينند، اما باالخره آنها ت شديهر کدام شان ضربا. شان بود

.  ز شجاعت و دليری کار گرفته در برابر آن مقابله کنندميفهمند که بهتر است تا ا  

خانواده مرزا در راه سفر به خانه برادرش به شهر، به " يک دوست جديد"در قصۀ 

در آنجا عبداهللا درس با ارزشی را  در مورد . خانه يکی از دوستان قديمش ميروند

 .   ، مياموزدقضاوت کردن راجع به مردميکه از نگاه زبانی و دينی فرق دارند

 که جميله ميفهمد در جريان سفر فاميل جميله بسوی شهر، عبداهللا "آشتی"در قصه 

. نگهداشه استنهان  خود را هم از خانه با خود آورده و در جريان سفر آن را پپشکک

جميله .  در زير بته ها در کنار سرک مياندازده از وی گرفتپشککش راعبداهللا با قهر 

و .  است و نميخواهد نشان دهد که برادرش حتی وجود هم داردر قهرادر خود  بسر

 .دوباره اينها بيابدآشتی  راهی را برای اين مربوط بی بی جان ميشود تا

مرزا عصبانيت خودرا کنترول کرده نمی تواند و اين باعث " خشم مرزا"در قصۀ 

اطفال گذاشته عصبانيت مرزا تأثيرات بدی باالی . ترس اطفالش جميله و احمد ميشود

احمد که پنهان . و باعث ميشود که هميشه در برابر يکديگر رفتار تند و خشن نمايند
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شده بود، گپ های پدرش و بی بی جان را می شنود که در باره عدم مصونيت خود 

پيدا کردن احمد از جائی که پنهان شده،  . بخاطر از دست دادن پايش صحبت ميکند

. ه بين پدر و پسر بار ديگر استوار گرددفرصتی است که پل های رابط  

 به امتحان "صلح و آشتی"مهارت های خردمندانه  بی بی جان يکبار ديگر در قصۀ 

زمانيکه آنها در جستجوی برادر مرزا، علی و خانمش عايشه در شهر . گذاشته ميشود

بودند، فاميل مرزا در يک کمپ مهاجرين که در يک مکتب قديمی موقعيت داشت 

آنها وقتی که زندگی موقتی خود را در همين گوشه تنگ آغاز کردند،  . جا ميشوندجاب

عبداهللا با يک بچه هم سن خود، بخاطر گذاشتن بايسکلش در جائی که محل زندگی 

 .ديگران است،  جنگ ميکند

عبداهللا از يک هفته با فاميل خود در خانه کاکايش ، "عبداهللا و مرد قد بلند"در قصۀ 

او قبل ازينکه بخواب برود  آرزو های دوره . نند، او بسيار تب داردزندگی ميک

. طفوليتش را بياد مياورد که ميخواست بعد ازينکه بزرگ شد به خدمت عسکری برود

او يک عسکر قوی هيکل را بخواب ميبيند که در مارکيت است و با او راجع به 

 .  می شود واقعيت های جنگ صحبت می کند که درس خوبی برای عبداهللا

، جميله از آشنايی با کاکا علی و خاله عايشه که باعث شده تا غم "زندگی نو"در قصۀ 

اما با اينهم، وقتی حليمه به وی . دوری خانه را احساس نکنند، ابراز خورسندی ميکند

ميگويد که به زودی يک خواهر يا برادر پيدا ميکنی؛ جميله از شنيدن اين خبر بسيار 

اما مادرش به . ، بخاطريکه زندگی شان بسيار پراگنده، و بی ثبات استپريشان ميشود

 .است که نصيب شان ميشود) ج(او ميفهماند که تولد طفل نو يکی از نعمات خدواند 

با برگشت دوباره فاميل مرزا بعد از يک سال به خانه ، "برگشت به خانه"اين قصه 

برای بازگشت به قريه شان را وقتی که خانواده شان آمادگی . شان آغاز ميگردد

 .ميگيرند، اختالفی که هنوز هم بين حليمه و فاطمه و جود دارد، واضحا ديده می شود
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 فاميل دوباره  . است"حليمه و فاطمه"بين دو خانم موضوع اصلی قصۀ  مناسبات

علی و عايشه هم با آنها ميروند تا مدتی را با خانواده مرزا در .عازم قريه می شوند

فاطمه ازمهارتهائی شغل جديد قابله گی . ناگهان طفل حليمه بدنيا می آيد.  بگذرانندقريه

باوجود مشکالت زياد، فاطمه ميتواند . اش استفاده کرده در والدت طفل کمک ميکند

 کمک فاطمه باعث ميشود که حليمه دوباره با . از صحت حليمه و طفلش نگهداری کند

  .فاطمه، خانم ايور خود آشتی کند

پايان "، در قصۀ وجود دارد فاميليک  در که يی و تجديد پيوند هامعالجهمراحل 

اب ديدن بی بی جان آغاز  اين قصه با خو.داده شده استبصورت واضح نشان " سفر

 به افزايش نگرانی های بی بی جان اشاره ميکند که بخاطر برگشت به خانه وميشود، 

وقتی به خانه برميگردند، می بينند که خسارات زيادی وارد . و وضعيت خانه دارد

همه يکجا دور يک دسترخوان غذا که  در اولين روز برگشت بخانه آنهانشده و 

.  است، در ميابند که چه چيز واقعا برای شان مهمميخورند  
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   و اميدزندگی ساده،  از  بردننگی، لذتههما   :عناصر درمانی

  واقع شدنهمکاری، سودمند:  مسالمت آميزرهنمايی برای عملکرد های

ترس از چيز های ناشناخته : مشکالت  

 ها و ، تحقق آرزوبازيافتن دوباره فرهنگ پيوند دوباره مناسبات، :رمانیراه های د

  و برگشت به خانهیحدت فاميلخواب ها، و
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 پايان سفر
 

 

 .بی بی جان خواب ديده بود

نگرانی و با .  است که او را بخانه برساندکسی جستجوی در در يک بازار بزرگ اوکه 

 . آشنا بودهایه ، او در جستجوی چهر خيره ميشدند، به مردمانی که از کنارش ميگذشتاضظراب

همه .  ميگشتاند رازود چشمانشبا وی چشم به چشم ميشد  که سیهرک. هيچ آشنايی درآنجا نبوداما 

  . داشته باشدچيز های خوب  کهدر جستجوی فروشنده يی بودند صبرانه بی
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 بی. های رنگارنگ را برای فروش تکان ميداددستمال سردر گوشه يی ديگر پيرزنی را ديد که 

 مرد  ورويش را دور داد. شت شانه هايش گذارویدست خود را  احساس کرد که کسی بی جان

 .؛ يکی از بوت ها بسيار کهنه و ديگرش نو بود بدست داشتدو جوره بوترا ديد که  يینابينا

  "؟ را ميخواهی از بوتهایکدام يک: "ديپرس بی بی جان مرد نابينا از

 .مرد کور است بی بی جان متوجه شد که" نميدانم،: " جواب دادانبی بی ج

و  .را سوی او دراز می کندکهنه کفش و  !اينرا بگيرمشوره ميدهم که رايت من بخی : "مرد گفت

 به سرعت ترا هر جايی بخواهی بروی،اين کفش ميداند که تو کجا زندگی می کردی و : "ميگويد

آهسته بوت نو ، اين  تا اين خاصيت را پيدا کنندد شوديگر، بايد خوب استعمالبوت  اين .ميرساند

اين يکی را برايت تحفه .  باشد وقتی به منزلت رسيدی، حالتش را تغير ميدهد و ها، يادت،دميرو

 ".ميدهم لطفًا قبول کن
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 گرفت تا کدام يکی را  تصميمه کمی فکر کرد، و باالخر به لب گرفت ورا خود بی بی جان انگشت

 . بگيرد

.  خواب بودواز جميله دورتر. ناگهان از صدای صرفه جميله تکان خورده از خواب بيدار شد

وقتی چشمش به بی . ستسته و چهار اطرافش را نگاه کرد تا بفهمد در کجا نش بجايشجميله دفعتًا

 .استبی جان افتاد، ديد که او بيدار 

 "؟بی بی جان خوابت نمی برد: "له پرسيدجمي

 "ميبرد جان بی بیخوابم : "بی بی جان جواب داد

 "دم؟رمه از خواب بيدارتان ک: "جميله پرسيد

 ."بيشتر است تا در خواببيداری آرامش در بعضی اوقات : " جواب دادبی بی جان

 . ديگر اعضای فاميل در اطراف شان بگوش ميرسيد چند لحظه، صرف صدای نفس کشيدنبرای

 "؟ميباشيمخانه  در فرداشبما آيا : "جميله پرسيد

 "بلی دختر کوچکم: " جان جواب دادبی بی

 "مثل امروز خواهد بود؟وهمه چيز : "جميله پرسيد

همانطوری "و باز تکرار کرد " خواهد بود که حاال استهمانطوری : "بی بی جان جواب داد

 ".خواهد بود که حاال است



-13 -صفحه   قصه پانزدهم 
 

 



-14 -صفحه   قصه پانزدهم 
 

 

 شان  باقی مانده سفرهب بيدار شدند و برای آخرين راچند لحظه بعد از طلوع آفتاب، فاميل از خوا

 از امين و سعيده  و با ميزبانان شان خداحافظی کردند،هچی و خر را بار کرداکر. آمادگی ميگرفتند

را که در  الين هايشمرزا يکی از ق. شان تشکرکردندمهمان نوازی بخاطر برای دومين بار 

قسمت زيادی از راه را خاموشانه و در همان صبح طی . تحفه دادبرای امين و سعيده بافته بود شهر

تش را ميگفت و حليمه هم احمد قصۀ روز های طفوليی در جريان راه براگاهگاهی کردند، مرزا 

ش  ات خوش زندگیاو خاطرقهرش کم شده  يافته،  مرزا شفاحليمه ازينکه ميديد. به آن گوش ميداد

 د، خوشحال بو ، وردآ را بياد می
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  ماين ها بودند، و در جريان سفر آنها از کنار يک تيم ماين پاکی گذشتند که مصروف از بين بردن

و از آن ها مشوره گرفت و بعضا هم  کرد با آنها صحبت، عبداهللا نزد آنها رفت تا کمک شان کند

ديگران در گوشه سرک ايستاده شدند و استراحت کردند . در موضوعاتی که می فهميد، مشوره داد

ورد طفلش را حليمه از فاطمه خواست تا وقتی او غذا ميخ. يت خوردندوو ميوه خشک و بسک

 بعد . آرام باشدش احمد به دنبال پروانه ها ميدويد تا کمی گوشهايش از شنيدن قصه های پدر.بگيرد

 . همه خواست تا حرکت کنند، عبداهللا دوباره نزد فاميل آمد، کمی غذا خورد، و بعد از از چند لحظه
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 خانه ها بعضی از. ند از فاصله دور ببين را قريه شان آنان ميتوانستند.طرف های عصر بود

 ،همه. بطور معجزه آسا دست نخورده بودبعضی هم  چور شده بود، و بمباران شده بود، بعضی

 همانطوريکه فکر شان بيشتر متوجه خانه شان بود، قدم ها را سريع تر کردند 

 "؟خواهد بود که همه چيز خوب دفکر ميکني! بی بی جان: "جميله پرسيد

 "اميدوار هستم: "بی بی جان جواب داد

 ."خواهد بود همه چيز خوب به نظر من: "با اطمينان گفتاحمد 
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از ديوار هايشان  ی يکدديدن.  راحت شدند، همه  رسيد حويلی شانوقتی خر به دروازهباالخره 

 .  که روز اول رها کرده بودندخانه به همان حالت باقی مانده استاما خراب شده، کمی 
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 از تمام خانه ها به دده بشکل گروپی که توسط بی بی جان رهبری ميشاتمام خانوقه بعد، چند دقي

برای اولين بار خانه و باغ مثل اين که ،  خانه را بدانندآنها ميخواستند وضعيت. دقت ديدن کردند

در جستجوی ، هر کس خاطر جمع شدنددر خانه  ها  از درست بودن همه چيزوقتی .شان را ميبينند

 .  طرات گذشته ای خود مصروف گشتخا

از چند دقيقه پاليدن، بی بعد . رفت، و کاه ها را دور کردکاهدان ا دست پاچگی بطرف بی بی جان ب

کاه ها را .  را با  دستش احساس کرداز بکسبی جان هراسان شده بود، تا اينکه ناگهان، گوشه يی 

از عکس هايی که بازگو  بکس پرباز کرد  و  از زير کاه ها بيرون آورد يک گوشه کرد، بکس را

، و ولد اطفال و نواسه ها، ازدواج آنهاشروع، تا تاز عروسی  خودش ---کننده گذشته فاميل

اما همه خاک آلود ند، هيچکدام از عکس ها نشکسته بود. بسياری از مناسبت های ديگر در آن بود

 .بودند

ترسيم کرده ها  تصويری را با سنگريزه   سابقجميله چشمانش را بسته بود و در جايی کهدر باغ، 

و ازينکه سنگريزه ، چشمانش را باز کرد )ج( از خداوند بعد از دعا و شکر و سپاس. بود قدم ميزد

 ، نخورده بودندشور از جايش ه بود به حالت اولی ديد که هيچ کدامهايی را که در روی زمين چيد

 .ز سنگريزه ها را برداشته و بدستش محکم گرفتجميله خود را خم کرده يکی ا. حيرت زده شد
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 زياد اسپک چوبی را که پدرش برايش داده بود  با کوشش در خانه بود، او هم وقت، احمدندر همي

ميرفت تا اسپک چوبی اش را که در بين بعد وقتی بطرف بی بی جان از درز ديوار بيرون کشيد 

 و از روبرو روان بود همجميله تکر کرد، زيرا جميله  بدهد در راه با ديوار گذاشته بود نشان

 . محکم گرفته بود در بغلشچيزی را 



-23 -صفحه   قصه پانزدهم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بی بی جان اطفال را به کمک خواست . در جريان همه کار ها، به نان شب هم آمادگی گرفته ميشد

 . و همه يی اطفال نزد بی بی جان رفتند تا کمکش کنند
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جمع شدن فاميل .  ه هيچوقت بخاطر نداشت که کار های خانه را با اشتياق مثل حاال نجام دهدميلج

 شان جلوه  بزرگ در ذهنجشن يک مجلل تر از   در آن شبغذای سادهبه دور دسترخوان با 

 .و از نعمات خداوند شکر کردنددعا کرده ) ج( بعد از خوردن غذا همه بدربار خداوند .ميکرد

 هرا به گهوار کوچک  فاطمه، مادرش.  ميديد اعضای فاميلش شادی و سرور چهره همهرجميله د

  .  را به ديگران پيش می کردندميخواباند، و خاله فاطمه و خاله عايشه غذا 

 کامًال فرق ، که يکسال پيش بودبد خوئی ن برادرآ، و ازبنظر ميرسيديک مردم جوان مثل عبداهللا 

 خوشحال بی بی جان بسيارو را ميگرفتند، و کاکا علی پالن ترميم خانه کاکا غالم، مرزا . داشت

له بطرف احمد ديده و با خنده يجم.  کس خسته اما بسيار، بسيار خوشحال بودندهمه. ديدو ميخن بود

 : گفت

 " هستيم خودکه به خانهاست چقدر خوب "

تا بحال  ترين غذاييست که هاين خوش مز: "گفتی زد، سرش را با موافقت تکان داد و احمد لبخند

 ."خورده ام

********* 
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