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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
هشتمقصه   

 چاپ  دوم

 

 آشتی
 

: نويسند گان  
 
سنتا بارباراداکتر جوانا   
  جو لند-ماری

 داکتر گرايم مک کوين
 کيون آرتر لند

 
 

يار محمد تره کی:  ديزاين  
غفوری. ل: رسام  
  جو لند -کيون آرتر لند و ماری: تصحيح شده توسط

داکتر صديق ويرا و داکتر گرايم مک کوين: پروژهتنظيم کنندگان   
 

وسسه کمک به اطفال افغانستان م  -ثريا سديد و سيد فريدالدين فريد :  ترجمه توسط  

 

 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  

برادر پنج سالۀ جميله: احمد  

برادر پانزده ساله جميله : عبداهللا  

  مادر اطفال:هحليم

  پدر اطفال:ميرزا

  مادرکالن پدری اطفال:بی بی جان

  پدر کالن پدری اطفال:کاکا غالم

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

.سالگی در اثر انفجار ماين کشته شد  

  خاله اطفال و بيوۀ جوان کاکا يونس :فاطمه

هر زندگی ميکندکاکای اطفال که در ش: علی  

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

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

وقتيکه کشمکش های داخلی در کشور شان تجربه کرده بودند که مصيبت ديگری اتفاق افتاد،  کاکا يونس 

.در سر زمين ها کار می کرد در اثر انفجار ماين کشته شد و پدرش ميرزا يک پايش را از دست داد  

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

ه چگونه او را کمک آنها با رهنمائی مادر کالن شان بی بی جان، ياد ميگيرند ک. شان عبداهللا را بدانند

 .کنند تا  مرگ کاکا يونس را که دوست بسيار نزديکش بود، از ياد ببرد

تشويش عبداهللا . نشان دهنده نقش مادر کالن منحيث مشاور فاميل ميباشد”  بی بی جانياریهوش" قصۀ

بخاطر تغيير در شخصيت يک دوست دوران مکتبش که جنگ ضربات روحی شديدی به او زده، راز 

شامل اين های ترسناک جميله، و بی بی جان که ميخواهد به طريق خاصی او را معالجه نمايد، هم خواب

  .ميباشدقصه 

 ترس از .جميله تذکر داده شده استهای  زياد تر در باره رنج ها و تشويش " پختن کلچه"در قصۀ 

م زدن در راه هايی  که ماين آنقدر در او قوی است که با جود عصبانيت عبداهللا ازين موضوع، اواز قد

بی بی جان با استفاده از فرصت کوشش دارد تا با پختن کلچه جميله را . قبال از ماين پاک شده ميترسد

بپذيرد، و همچنان بی بی جان ميخواهد راه هائی مثبتی پيدا  کمک کند تا موضوع مجروح شدن پدرش را

 .کندکند تا فاطمه غم خود را بخاطر از دست دادن يونس بيان 

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

جميله ازينکه پدرش ديگر خوش خويی قبل از معيوبيتش را . است که او را اين چنين غمگين ساخته

قلب غمگين "در قصه . ندارد جگر خون است، پدرش مردی بود که قصۀ هايی زيادی ياد داشت

سواالت معصومانه جميله ميرزا را به گريه می اندازد، وهمچنان بيادش ميدهد که او در "  ميرزا

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

 می ششغم و سوگ فاطمه، بيوۀ جوان يونس را احساس و کو احمد و جميله،" قصۀ سرود يونس"در 

بی بی جان هم اين موضوع را می فهمد و راه های را به .  کنند تا فاطمه را دوباره خوشحال سازند
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فاميل پيشنهاد ميکند تا با هم جمع شده و خاطرات خوشی را که از يونس دارند، توسط خواندن سرود 

 .  دلخواه او تجليل کنند

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

ت هر کدام شان ضربا.  شان بودخانهروبرو شدند که بايد عزيز ترين چيز خود را ترک نمايند و آن 

د روحی ازين ناحيه ميبينند، اما باالخره آنها ميفهمند که بهتر است تا از شجاعت و دليری کار گرفته شدي

.  در برابر آن مقابله کنند  

خانواده ميرزا در راه سفر به خانه برادرش به شهر، به خانه يکی از " يک دوست جديد" قصۀ در

در آنجا عبداهللا درس با ارزشی را  در مورد قضاوت کردن راجع به مردميکه . دوستان قديمش ميروند

 .   از نگاه زبانی و دينی فرق دارند، مياموزد

 خود را هم پشکک که جميله ميفهمدسوی شهر، عبداهللا  در جريان سفر فاميل جميله ب"آشتی"در قصه 

 از وی پشککش راعبداهللا با قهر . نگهداشه استنهان از خانه با خود آورده و در جريان سفر آن را پ

است و نميخواهد نشان دهد که قهر رادر خود  بسرجميله .  در زير بته ها در کنار سرک مياندازدهگرفت

 .دوباره اينها بيابدآشتی  راهی را برای و اين مربوط بی بی جان ميشود تا . برادرش حتی وجود هم دارد
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 عناصر درمانی

 هماهنگی دوباره   :تصوير ها و عالمت های شفا بخش

همکاری، گوش دادن، باالی ديگران قضاوت نکردن، : رهنمايی برای عملکرد های مسالمت آميز

 بخشش و همدلی

يگر کشيدن ، مشکل تراشی در روابط ، کينه گرفتن، لجاجت، قهر، قهر خود رااز کس د: مشکالت

 شرمندگی

کمک کردن کسی که شخص ديگری در مقابلش اشتباه کرده و يا غلطی ازو سرزده : روش های درمانی

، ميانجی گری برای آشتی، معذرت خواستن، تقاضا برای بخشش و خطای کسی را بخشيدن، و جبران 

 .کردن يک عمل نادرست
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صفحه سفيد استاين   
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 آشتی
حادثاتی . ، عبداهللا نميتوانست بخوابددريک گوشه صنفی که خانه موقتی برای يازده فاميل بود

او در تاريکی شب ديده .  در ذهنش ميچرخيدارواح خشمگينکه در روز اتفاق افتاده بود مانند 

 اما با خود ميگفت نمی توانست که آيا کسی ديگراز فاميلش هم تا آنوقت شب بيدار است يا نه

از روزيکه آنها به کمپ رسيده . که يگانه کسی که مستحق بيدار خوابی است، جميله است

عبداهللا .  بودند، جميله با وی قسمی رفتار می کرد که گويا عبداهللا مريضی جذام داشته باشد

.  ت ميشداما او نبايد بخاطر آنچه که واقع شده بود، مالم. علت اين کار جميله را ميدانست

حاال او در بسياری کار ها، مرد فاميل خود بود و  ميبايست مشکلترين تصماميم را که موقفش 

 .ايجاب ميکرد بگيرد، حتی اگر باعث خشم خواهر کوچکش هم ميشد

 ....اين موضوعات همه از سه روز پيش شروع شده بود
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سرک خاکی تا به جائی که به . می ساختآسمان  ابری  بود و حرارت آفتاب را قابل تحمل 

جميله پيشتر از ديگران حرکت ميکرد و . درختان کوتاه و بته ها ميرسيد، امتداد يافته بود

او شال خود را دور شانه . باری را با خود حمل ميکرد که برای يک دختر ده ساله سنگين بود

. ن شالش آهسته  گپ ميزندسرش خم بود و معلوم ميشد که با چيزی در بي. اش پيچيده بود

آهسته و آرام خود را به " شايد جميله از خستگی زياد ديوانه شده باشد،: "عبداهللا با خود گفت

 . جميله نزديک کرد تا بداند که جميله چه ميگويد

چطور هستی، پشکک کوچک؟ : "جميله بسيار آهسته ميگفت
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خوب استی؟ تشويش 

. نکن، ما زود ميرسيم

 ."يشودهمه چيزخوب م

ناگهان صدای بلند عبداهللا 

جميله را تکان داد که 

تو در داخل شالت : "گفت

 "!چی داری؟

 "هيچ چيز،: "جميله گفت

ها بلی، تو : "عبداهللا گفت

با شال خود گپ ميزدی 

. تا وقت خود را بگذرانی

پشکک يله گرد را 

 "همرايت  آوردی؟
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خودت ميفهمی که احمد آنرا چقدر دوست . يله گرد نيست، اما با خود آورديم: "جميله گفت

مرا تنها . اگر آن را با خود نمياوردم امکان داشت در آنجا بميرد. و من هم دوستش دارم. دارد

 !."بگذار

فکرت را در سرت . اگر اين را با خود ببريم ميميرد، و يا کسی آنرامی خورد: "عبداهللا گفت

 ." ما به کدام تفريح يا ميله نميرويم.  شده مردمان بی جا،بگير دختر، که ما مهاجر هستيم

عبداهللا اينرا گفت و پشکک را از بين شال جميله گرفته و با عجله به آنطرف سرک رفته و 

 ...آنرا در زير بته ها و درخت ها انداخت

اگرعبداهللا اينکار را نمی کرد، چه می کرد؟ وقت بسيارخطرناکی بود و جائی اين نبود که 

 .پشکک همرای شان باشد
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احساس او هم خواب نداشت و خود را بسيار تنها . چند قدم آنطرفتر، جميله درازکشيده بود

ون اينکه احساس او هنوز باالی عبداهللا قهر بود، و نميتوانست طرف عبداهللا ببيند بد. ميکرد

او دختر اجتماعی بود و با هر کس زود . اما جميله ازين حالت راضی نبود.  عصبانيت کند

اما امکان نداشت که او را ببخشد و . چقدر خوب بود اگر عبداهللا را ميبخشيد. دوست ميشد

اختن انداختن پشکک در زير بته ها و درختان يک کار خراب بود، اما او بعد از اند. آشتی کند

جميله . باعث ازدياد قهر جميله ميشد پشکک کار های خرابتر می کرد که قابل بخشش نبود و

همان صحنه ها را بياد می آورد که بار خود را گذاشته بود و دويد تا پشکک را پيدا کند، 

ه جميله بطرف عبداهللا دويد اما عبداهللا او را تيله کرد. عبداهللا در مقابلش استاده شد و نگذاشت

پدر باالی شان صدا زد که عجله کنيد تا . جميله هق هق گريه ميکرد. باالی کثافات انداخت

عبداهللا به جميله گفت تا گريه نکند؛ ديگر وقت اين چيز های . موتر سرويس را از دست ندهيم

 .بيهوده نبود

و با " يمردیای کاش که تو م. از تو نفرت دارم"جميله بياد می آورد که به عبداهللا گفته بود، 

و هيچگاه او را بحيث برادرش حساب . خود عهد کرده بود که هيچگاهی با عبداهللا گپ نزدند

 . نکند
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او . ديروز جميله فاميلش را در جابجا کردن کاال در محل اقامت جديد شان کمک کرد
همه کار هايی که از او خواسته شد انجام داد و به هر سوالی که ازو ميشد جواب 

او قسمی نشان ميداد که گويی عبداهللا .  و با همه صحبت ميکرد به استثنای عبداهللاميداد
.اصًال وجود ندارد  
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وقتی چيز سنگينی به آنها داده ميشد تا با هم ببرند، جميله اين کار را ميکرد اما به طرف 

وچک بودند، اگرچه آنها در يک جای ک. جميله تمام روز را با عبداهللا قهر بود. عبداهللا نميديد

او . اما بی بی جان فهميد. اما مصروفيت زياد فاميل باعث شد تا کسی متوجه قهر جميله نشود

 . جميله را به بيرون از ساختمان در زير درخت برد
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 "چی گپ شده دختر کوچک من؟: "بی بی جان از او پرسيد

 "هيچ چی بی بی جان، مقصد شما چيست؟: "جميله جواب داد

 ."کدام مشکلی بين شما وجود دارد. فقط همينکه تو با عبداهللا گپ نميزنی: "گفتبی بی جان 

احمد . خوب، آن پشکک از احمد بود. او پشکک مرا کشت! اوه، بی بی جان: جميله گفت

 .او برادر من نيست. من ازعبداهللا نفرت دارم. هنوز خبر ندارد

" فقط بمن بگو که چی شده؟. ستگفتن اين گپ هاخوب ني! جميله، جميله: "بی بی جان گفت

واقعًا کار خرابی : " وقتی گپ جميله ختم شد بی بی جان گفتبی بی جان با دقت گوش ميداد،

 . "وعده ميدهم. بود، من درين باره با عبداهللا صحبت ميکنم
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 .از عبداهللا در باره پشکک پرسيد. روز بعد، بی بی جان عبداهللا را زير همان درخت برد

 ."جميله بسيار احمق است؛ او فکر ميکرد که ميتواند پشکک را در چنين جايی بياورد: "گفتعبداهللا 

 "پس اين مربوط به تو بود تا تصميم بگيری که آيا پشکک زنده بماند يا بميرد؟: "بی بی جان پرسيد

 ."خوب، فکر ميکنم که نخير: "عبداهللا جواب داد

 "اهرت چه ميگذرد ؟آيا ميفهمی که باالی خو: "بی بی جان پرسيد

 ."فکر ميکنم از من قهر است: "عبداهللا گفت

تو بايد درک کنی که او !  او دل نازک دارد، عبداهللا. بلی، و او بسيار جگرخون هم است: "بی بی جان گفت

 ."او بسيار، بسيار غمگين است. احمد را در نگهداری آن کمک ميکرد. پشکک را دوست داشت

 .عبداهللا خاموش بود

 "چی باعث شد که چنين کاری را کردی؟: "بی جان ادامه دادبی 

فکر . نميدانم بی بی جان، من ازينکه خانه را ترک ميکرديم غمگين و جگرخون بودم: "عبداهللا گفت

بعد چشمم به جميله . از دست داده ام ميکردم همه چيزهايی که من در خانه از آن ها مواظبت ميکردم،

بعد از ." من بخيلی کردم. ا خود گرفته بود که در خانه هم از آن مواظبت ميکرداو کدام چيزی را ب. افتاد

 ."من نبايد اين کار را ميکردم: "لحظه يی خاموش گفت

فکر کن که برای جبران کار های خراب و نا درستت . بلی، تو نبايد اين کار را ميکردی: "بی بی جان گفت

 "چه بايد بکنی؟

 ."و حاال او از من نفرت دارد.  او را دوست دارم، او خواهر من استنميدانم، من: "عبداهللا گفت

اول تو بايد از او . خوب، اين مربوط به خودت ميشود تا کاری بخاطر آشتی تان بکنی: "بی بی جان گفت

 "ميتوانی اين کار را بکنی؟. معذرت بخواهی

خواهر خود معذرت بخواهم، کارساده فکر ميکنم بتوانم، اما اينکه از: "عبداهللا از عمق دل خنديدو گفت

 !"نيست
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نی، اما اگرميخواهی  يک رابطه دوستی داشته باشی، مجبور هستی که : "بی بی جان گفت

 "ميتوانی اين کار را کنی؟. بعد، بايد از او بخواهی تا ترا ببخشد. اول تو معذرت بخواهی

 "اينرا هم انجام بدهم؟ خوب، ديگه چی؟: "عبداهللا جواب داد

بعد تو بايد کوشش کنی يک تحفه برايش بدهی تا کاری را تو انجام دادی : "بی بی جان گفت

تو شايد نتوانی آنرا کامًال جبران کنی؛ بخاطريکه آن يک پشکک مخصوص . کمی جبران کند

 .بود که جميله آنرا دوست داشت

 ."بی بی جانآنچه شما گفتيد بسيار خوب است، کوشش ميکنم انجام بدهم : "عبداهللا گفت

پسانتر، عبداهللا به بی بی جان يک کتاب قصه را نشان داد که از يک موسسه خيريه در کمپ 

کتاب به سويه جميله و يک کتاب مناسب بود تا بخواند، و شايد  کمی به . بدست آورده بود

ان، چی ميتوانم بکنم بی بی ج: "بعد عبداهللا پرسيد. آن يک انتخاب دقيق بود. سويه يی باالتر

 "فقط اينرا برايش بدهم؟

تو زير . شما هر دو بايد اول صحبت کنيد. نی، او آنرا دوباره بتو مياندازد: "بی بی جان گفت

 .درخت برو، من جميله را آنجا مياورم
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 . جميله هيچ ميل آمدن با مادر کالنش را نداشت

. 
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 بی بی  . ها فايده يی ندارداو گفت که هيچوقت نميرود تا با عبداهللا گپ بزند، و اين کوشش

 بی بی جان، عبداهللا و جميله را در دو طرف " .تو با او گپ نزن، فقط گوش کن": جان گفت

 .جميله به عبداهللا نگاه نميکرد. خود نشاند

تو ميخواستی بعضی چيز ها را به جميله بگويی، تو ميتوانی ! عبداهللا: "بی بی جان گفت

 ."شروع کنی

نميخواهم به حرف های او گوش کنم، : "ه پيش روی خود نگاه ميکرد گفتجميله در حاليکه ب

 " هر چيزی که بگويد،

 "جميله، گوش کن،: "بی بی جان گفت

 "در آن روز من بسيار غمگين و جگرخون بودم! خوب جميله: "عبداهللا گفت
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 من مهم نيست بفهمم که او چه احساس لطفًا او را بگوييد که برای"؟ : جميله به سردی به مادر کالنش گفت

 !"تو پشکک مرا کشتی"بعد او رويش را بسوی عبداهللا کرده صدا زد، ." اين به من معنی ندارد. داشت

و گذشته ازين، پشکک نميتوانست درين جا . شايد تا هنوز زنده باشد. خوب، من آنرا نکشتم: عبداهللا گفت

 ."زندگی کند

 "ه گپ های خواهرت گوش ميدهی يا از خود دفاع ميکنی؟ب! عبداهللا: "بی بی جان گفت

 "من کار درستی نکردم، من معذرت ميخواهم! جميله: "عبداهللا گفت

تومعذرت ميخواهی؟ هيچوقت، تو هيچ وقتی در گذشته حتی در مقابل هر اشتباهت از من : "جميله گفت

 "حاال به واقعيت معذرت ميخواهی؟. معذرت نخواسته بودی

ميدانم آن کار من ترا زياد آزرده . کاشکی آن کار را نميکردم. من واقعًا معذرت ميخواهم: "فتعبداهللا گ

 ."ساخته، من واقعًا هيچگاهی نميخواهم خواهرم را برنجانم

از . فکر کرده بودم که تو هيچ احساسی نداری، اما تو آدم با احساسی هستی! تشکر عبداهللا: "جميله گفت

 .عذر خواهی ات تشکر
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 "مرا ميبخشی؟: "عبداهللا پرسيد

چرا نی، و : "جميله جواب داد"

من هم از چيز هايی بدی که به 

 ."شما گفتم معذرت ميخواهم

. خواهش ميکنم: "عبداهللا گفت

من يک . من تورا درک ميکنم

تحفه برايت گرفته ام تا با دادن 

آن به تو، خواهری و برادری 

. خود را دوباره ابراز نمائيم

عبداهللا کتاب قصه " يراينرا بگ

 .را به جميله داد
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 . من اينرا دوست دارم. تحفه عاليست! اوه، عبداهللا: "جميله گفت

نميتوانم باور کنم که من اين حرف را بتو ميگويم، اما من خوشحال هستم که تو برادرم 

 .جميله دويد و عبداهللا را در آغوش گرفت." هستی

حاال شما هر دوی تان بی بی پير و سالخورده : "رده گفتبی بی جان به سخن گفتن شروع ک

. يی تان را کمک کنيد تا از جايش بلند شود، ازينکه بسيار دير روی زمين نشستم خسته شدم

 ." برويم با هم چای بنوشيم

******** 
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