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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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قد بلندعبداهللا و مرد   
 

: نويسند گان  
 

 داکتر گرايم مک کوين
  جو لند-ماری

 داکتر جوانا سنتا باربارا
 کيون آرتر لند

 
 

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

ک کوينداکتر صديق ويرا و داکتر گرايم م: پروژهتنظيم کنندگان   
 

موسسه کمک به اطفال افغانستان   -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  

در پنج سالۀ جميلهبرا: احمد  

برادر پانزده ساله جميله : عبداهللا  

  مادر اطفال:حليمه

  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  

له اطفال و بيوۀ جوان کاکا يونس  خا: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 زندگی را در جريان کشمکش .  افغانستان زندگی ميکندی از قريه هایجميله با فاميلش در يک

ن تجربه کرده بودند که مصيبت ديگری اتفاق افتاد،  کاکا يونس وقتيکه در سر زمين ها های داخلی در کشور شا

.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 شان عبداهللا را " جميلهۀتحف" در قصه 

آنها با رهنمائی مادر کالن شان بی بی جان، ياد ميگيرند که چگونه او را کمک کنند تا  مرگ کاکا يونس را . ندبدان

 .که دوست بسيار نزديکش بود، از ياد ببرد

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

ست دوران مکتبش که جنگ ضربات روحی شديدی به او زده، راز خوابهای ترسناک تغيير در شخصيت يک دو

  .ميباشدشامل اين قصه جميله، و بی بی جان که ميخواهد به طريق خاصی او را معالجه نمايد، هم 

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

او قوی است که با جود عصبانيت عبداهللا ازين موضوع، اواز قدم زدن در راه هايی  که قبال از ماين پاک شده 

بی بی جان با استفاده از فرصت کوشش دارد تا با پختن کلچه جميله را کمک کند تا موضوع مجروح شدن . ميترسد

ی پيدا کند تا فاطمه غم خود را بخاطر از دست دادن بپذيرد، و همچنان بی بی جان ميخواهد راه هائی مثبت پدرش را

 .يونس بيان کند

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

جميله ازينکه پدرش ديگر خوش خويی قبل از معيوبيتش را ندارد جگر خون است، . را اين چنين غمگين ساخته

سواالت معصومانه جميله ميرزا "  قلب غمگين ميرزا"در قصه . رش مردی بود که قصۀ هايی زيادی ياد داشتپد

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

 می کنند تا غم و سوگ فاطمه، بيوۀ جوان يونس را احساس و کوشش احمد و جميله،" قصۀ سرود يونس"در 

بی بی جان هم اين موضوع را می فهمد و راه های را به فاميل پيشنهاد ميکند تا .  فاطمه را دوباره خوشحال سازند

 .  ل کنندبا هم جمع شده و خاطرات خوشی را که از يونس دارند، توسط خواندن سرود دلخواه او تجلي
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وقتی که در جريان شب قريه آنها گلوله باران شد، فاميل با يک واقعيت ترسناک روبرو " ترک خانه"در قصۀ 

د روحی ازين ت شديهر کدام شان ضربا.  شان بودخانهشدند که بايد عزيز ترين چيز خود را ترک نمايند و آن 

.  ا از شجاعت و دليری کار گرفته در برابر آن مقابله کنندناحيه ميبينند، اما باالخره آنها ميفهمند که بهتر است ت  

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

در آنجا عبداهللا درس با ارزشی را  در مورد قضاوت کردن راجع به مردميکه از نگاه زبانی و دينی فرق . ميروند

 .   ارند، مياموزدد

 خود را هم از خانه با پشکک که جميله ميفهمد در جريان سفر فاميل جميله بسوی شهر، عبداهللا "آشتی"در قصه 

 در زير بته ها در ه از وی گرفتپشککش راعبداهللا با قهر . نگهداشه استنهان خود آورده و در جريان سفر آن را پ

و اين .  است و نميخواهد نشان دهد که برادرش حتی وجود هم داردقهر د رادر خو بسرجميله . کنار سرک مياندازد

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

ميرزا عصبانيت خودرا کنترول کرده نمی تواند و اين باعث ترس اطفالش جميله و احمد " خشم ميرزا"در قصۀ 

 باالی اطفال گذاشته و باعث ميشود که هميشه در برابر يکديگر رفتار تند و عصبانيت ميرزا تأثيرات بدی. ميشود

احمد که پنهان شده بود، گپ های پدرش و بی بی جان را می شنود که در باره عدم مصونيت خود . خشن نمايند

ای پيدا کردن احمد از جائی که پنهان شده،  فرصتی است که پل ه. بخاطر از دست دادن پايش صحبت ميکند

. رابطه بين پدر و پسر بار ديگر استوار گردد  

زمانيکه آنها .  به امتحان گذاشته ميشود"صلح و آشتی"مهارت های خردمندانه  بی بی جان يکبار ديگر در قصۀ 

در جستجوی برادر ميرزا، علی و خانمش عايشه در شهر بودند، فاميل ميرزا در يک کمپ مهاجرين که در يک 

آنها وقتی که زندگی موقتی خود را در همين گوشه تنگ آغاز کردند،  .  داشت جابجا ميشوندمکتب قديمی موقعيت

 .عبداهللا با يک بچه هم سن خود، بخاطر گذاشتن بايسکلش در جائی که محل زندگی ديگران است،  جنگ ميکند

زندگی ميکنند، او بسيار تب 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 طفوليتش را بياد مياورد که ميخواست بعد ازينکه بزرگ شد به . دارد

او يک عسکر قوی هيکل را بخواب ميبيند که در مارکيت است و با او راجع به وافعيت . خدمت عسکری برود

 . ی عبداهللا می شود های جنگ صحبت می کند که درس خوبی برا
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 عناصر درمانی

آرامش و توجه کردن: تصوير ها و عالمت های شفابخش  

مواظبت از مريض، تصديق و ستايش از عملکرد های خوب: رهنمايی برای عملکرد های مسالمت آميز  

مريضی، آرمانی ساختن جنگ: مشکالت  

ح آميزمحکوم کردن خشونت، آموزش ارزش های زندگی صل: روش های درمانی  
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 عبداهللا و مرد قد بلند

 

 .آرام در بسترت استراحت کن: ميرزا پيشانی پسرش را با دست نوازش داده گفت

او خود را مثل سنگ سنگين احساس .  پدرش نگاه ميکردبهعبداهللا سرش را باالی بالش گذاشته 

 زندگی ميکردند مريض خانواده عبداهللا که فقط از يک هفته بدينسو در شهر، درخانه کاکايش. ميکرد

اما بجای آن، او در بستر ! او بايد يک کار پيدا ميکرد. از شدت مريضی نميتوانست حرکت کند. شد

خانم های خانه مجبور شده بودند تا از او مواظبت کنند، مثل اينکه ديگر مشکالت . مريضی بود

 .  الی آن اضافه شدانداشتند، که اين هم ب

تو توانستی خانه کاکا علی و خاله عايشه را پيدا . ود جور شوی عبداهللادعا ميکنم ز: "ميرزا گفت

از تو . اگر تو نميبودی شايد ما بزودی کمپ را ترک کرده نميتوانستيم. اما تو مريض شدی. کنی

 ".بسيار تشکر، مگر حاال تو بايد استراحت کنی تا جور شوی

 ميرزا با کمک چوب هايش اتاق را ترک او ديد که. بدنش از تب ميسوخت. عبداهللا ضعيف شده بود

ميرزا به فاميلش گفته بود که امروز کاری را برای خود پيدا ميکند، اما عبداهللا نميتوانست . کرد

 .تصور کند که چه کاری برای  يک مرد يک پا پيدا خواهد شد
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. يدار بودبعضی اوقات بخواب ميرفت و بعضی وقت ها ب. عبداهللا تمام صبح به سقف خانه خيره شد

بيادش آمد زمانيکه او پسر کوچک بود، با پدرش به اين . خاطرات مختلف در ذهنش مجسم ميشد

 را در روی بازار  AK-47 او بياد آورد زمانيرا که در بازار قدم ميزد ميديد که. شهر آمده بودند

باس های مرد های بزرگی با ل.  و  مردی بيادش آمد  که ماين و نارنجک ميفروخت.ميفروختند

 .نظامی در دور ماين ها ايستاده و به آن ميديدند، ميخنديدند و با هم گپ ميزدند

 به قريه بازگشت به هر کس ميگفت دوست دارد وقتی که کالن شود، مثل همان مرد ها،  عبداهللاوقتی

ن حمله کند دليرانه در مقابل دشمنان که برای تخريب قريه شا. مرد بزرگ و قوی هيکلی باشد

اين آرزو حتی بسيار وقت ها بعد از بازگشت از شهر در دل عبداهللا باقی بود، او در انتظار . بجنگد

او آرزو داشت که . روزی بود که بتواند دهقانی را ترک کرده و لباس زيبای عسکری را بپوشد

ب ميديد که مردم زيادی را با او خوا. حامی و پشتيبان مردمان خوب باشد و بدکاران را از بين ببرد

از شدت سردردی فکر . وقتی عبداهللا درين باره فکر ميکرد سرش را درد ميگرفت. مرمی ميزند

 .ميکرد که سرش در آتش ميسوزد، از تشنگی لبانش خشک ميشد

 .دفعتًا عبداهللا احساس کرد که بهتر شده است،  و در زير نور آفتاب قدم ميزند

 ."يگر تب ندارم و ميتوانم برايم کار پيدا کنمحاال د: " با خود گفت

. اما بازار مثل سابق نبود، امروز بازار بسيار بزرگ شده بود. عبداهللا تصميم گرفت تا به بازار برود

در بازار بسيار ازدحام بود، و او احساس ميکرد که در . و او از بزرگی بازار بتعجب افتاده بود

 .بازار گم شده است
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عبداهللا می ديد که مردم  "چطور ميتوانم از اين بازار بيرون شوم؟: "ه تعجب از خود پرسيدعبداهللا ب

يک مرد او را تعقيب ميکرد و کوشش ميکرد وادارش کند که از او . به قيمت های باال چانه می زنند

د که عبداهللا بوی خوش غذای بريان شده را حس ميکرد، او پوست و پشم گوسفندان را ميدي. غذا بخرد

و اين ديگه چه بود؟ در گوشه يی ديگر بازار . به فروش گذاشته شده بودند، و او حيوانات را ميديد

چقدر آنها  . تعداد زيادی از ماين های زمينی بود که يکی باالی ديگر و برای  فروش گذاشته شده بود

ن سايه يی را باالی وقتی عبداهللا ميخواست به ماين ها نزديک شود، ناگها. پاک و درخشنده بودند

وقتی خوب نگاه کرد، مرد قد بلندی را ديد که سايه اش اطراف عبداهللا را تاريک . سرش احساس کرد

خود  او با قد بلند. قد او حدود دو متر بود. عبداهللا هيچوقت مردی به اين بلندی نديده بود. ساخته بود

.  در جنگ های زيادی اشتراک کرده باشداز قواره و لباسش معلوم ميشد که. لباس نظامی پوشيده بود

او با پيشانی . بازوهای بزرگش را بروی سينه اش قات کرده بود. ريش دراز سياه و پيچ پيچ داشت

 .دور شود عبداهللا بسيار ترسيده بود و پس پس رفت تا از او. ترشی بطرف عبداهللا ميديد

 "کجا ميروی؟: "مرد با صدای غور پرسيد

من فقط جای خود را تبديل کردم که نزديک .  ميرم؟  اوه، من، من جايی نميروم آقاکجا: "عبداهللا گفت

 ."پدرم گفته تا يک ماين خوب بخرم. ماين ها بيايم، ميخواستم آنها را ببينم

عبداهللا ماين ها را بدست گرفت، روی آنها دست کشيد، و تظاهر کرد که ميداند  کدام ماين خوب 

 . است



 قصه يازدهم صفحه  - 13 -
 



 قصه يازدهم صفحه  - 14 -
 

 



 قصه يازدهم صفحه  - 15 -
 

من فقط يک دهقان بچه : :بعد گفت. ره با خود فکر کرد اوه، نميتوانم او را بازی بدهمعبداهللا باالخ

 ."ميتوانم فرق بين ميوه خوب و خراب را بگويم اما فرق بين ماين خوب و خراب را نميفهمم. هستم

 نزديک عبداهللا. مرد قد بلند  شروع به خنديدن کرد اما فورا آرام شده و دوباره پيشانی اش ترش شد

 :  به سوی عبداهللا دراز کرده گفترا آمد و انگشت بسيار بزرگش 

 "آيا کدام وقتی انگور شمالی را چشيدی پسر؟"

 "فقط يک بار آقا! ها: "عبداهللا بسيار فکر کرد و گفت

 "آيا مزه شان خوب بود؟: "مرد پرسيد

 ."بسيار خوب بود، آقا: "عبداهللا جواب داد

 "آبدار بود؟: "مرد پرسيد

 "بسيار آبدار بود آقا: " جواب دادعبداهللا

 



 قصه يازدهم صفحه  - 16 -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قصه يازدهم صفحه  - 17 -
 

 

 "شيرين هم بود؟: "مرد پرسيد

 ."بسيار شيرين بود آقا: "عبداهللا جواب داد

 "آيا وقتی آنرا خوردی، آنها  پايت را قطع کردند؟: "مرد در حاليکه خودش را خم می کرد پرسيد

 "پايم را قطع کرد؟: "عبداهللا پرسيد

 "ماين پای انسان را قطع ميکند، آيا انگوری را که از شمالی خوردی پايت را قطع کرد؟: "مرد گفت

 ."بعد ازينکه انگور را خوردم  پايم کامًال خوب بود  .نخير آقا: "عبداهللا جواب داد

 "آيا انگور شمالی خواهرت را کشت؟: "بعد مرد به مقصد خاصی پرسيد

 ."شتاوه نخير آقا نک: "عبداهللا جواب داد

 "آيا انگور شمالی انگشتان برادرت را قطع کرد؟. ماين از کشتن خواهرت خوشحال ميشود: "مرد پرسيد

 "نخير آقا"عبداهللا جواب داد 

 "باعث ميشود که تو کور شوی؟: "مرد پرسيد

 "نخير آقا: "عبداهللا جواب داد

 " گدايی ميکند؟آيا انگور باعث ميشود که تو مرد بی پايی شوی که در سرک : "مرد پرسيد

 ."نخير آقا: "عبداهللا گفت

 "آيا بهترين دوستت را ميکشد؟ پای خر کاکايت را قطع ميکند؟: "مرد پرسيد

 ."انگور شمالی هيچکدام ازين کار ها را نمی کند. نی نی. نخير آقا: "عبداهللا جواب داد

 !" باشی که آن انگور ها را داریپس تو بايد بسيار خوشحال: "مرد در حاليکه به عبداهللا خيره شده بود گفت

 ."بلی آقا: "عبداهللا گفت

 "انسانی که يک خوشۀ انگور را پرورش ميدهد بايد به اين کار خود افتخار کند، همينطور نيست؟: "مرد گفت

 ."بلی آقا"
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يک . چيزی ميکارد و پرورش ميدهد تا به مردم زندگی ببخشد بايد افتخار کندبه انسان : "مرد گفت

 "همينطور نيست؟.  بايد افتخار کند که چيزی را می سازد، که مردمش را آسوده ميسازدانسان

 ."بلی آقا"

دهنش را قسمی باز . بعد مرد قد بلند به ماين هايی که در مقابل عبداهللا گذاشته شده بودند نگاهی کرد

 : گفتو باز. گرفته بود که گويی چيز خرابی را چشيده و ميخواهد آنرا دوباره ُتف کند

 "ن طور نيست؟ يهم. انسان بايد تمام چيز هايی را که باعث مرگ ميشود از بين ببرد"

 !"اوه، بلی آقا"

او . معلوم ميشد که لحظه به لحظه ضعيف تر ميشود. رنگش پريده بود. مرد قد بلند دفعتًا خاموش شد

 کوتاه تر ميشود، و بنظر ميامد که قدش هر لحظه. به يک غرفه خوراکه فروشی تکيه زد تا نيفتد

 "شما خوب هستيد آقا؟: "عبداهللا گفت. درسيمايش درد و غم ديده ميشد

سوی عبداهللا نگاه کرد . حاال او به اندازه عبداهللا شده بود.  سرباز قد بلند طور يقين خوردشده ميرفت

  :و بعدا  با صدای بسيار ضعيف گفت

 ."من خوب نيستم. نی، پسر"

 "شما کی هستيد آقا؟"

 ."من کسی هستم که سالها جنگيده ام: "رد گفتم

 "مقصد شما چيست آقا؟: "عبداهللا پرسيد
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من .  من همه بچه ها و مرد های افغانستان هستم که تفنگ گرفته و جنگ کرد و کشته شد: "مرد گفت

من رحيم هستم، کسيکه .  فيصل هستم، کسيکه خانم جوان خود را ترک کرد تا با دشمنان بجنگد

من اسلم هستم، کسيکه پرورش انگور را رها . ون را بخاطر جنگ برای کشورش رها کردپوهنت

من کار های بسيار بدی هم . من شهامت هايی زيادی کرده ام که مردم آنرا بياد خواهند داشت.  کرد

 . من بسيار خسته هستم. من خسته هستم. کرده ام که ميخواهم آنرا فراموش کنم

او به زمين . رنگ مرد پريده بود، بسيار مريض و بسيار خسته. تشويش شدعبداهللا بخاطر مرد به 

 : او به عبداهللا نگاه کرد و عرق در پيشانی اش ميدرخشيد، آهسته زمزمه کرد. زانو زده بود

 "انگور های شمالی،...انگورها"

دادوگرفت سرو صدای مارکيت ، . بازار پر از رنگهای مختلف بود. عبداهللا به اطراف خود نظر کرد

عبداهللا سگ الغری را ديد که .  مردم، بوی ميوه های که بسيار پخته شده بودند، وگردو خاک بازار

 .چيزی را به دهنش گرفته و زير يک غرفه دوکان رفت

بايد برايش کمی انگور . او حتمًا از تشنگی ميميرد. اين مرد انگور ميخواهد: "عبداهللا با خود گفت

 .به پايين نگاه کرد، ديد که مرد آنجا نبوداما وقتی " پيدا کنم،

 ...و مرد را صدا ميزد. عبداهللا به داخل بازار ميدويد

اين صدای کی بود؟ ." همه چيز خوب است. آرام باش عبداهللا: " عبداهللا دفعتا صدايی را شنيد که گفت

 يی نخی را تر کرده او يک تکه. عبداهللا باال ديد که مادر کالنش بی بی جان در مقابلش ايستاده است

 .همه يی اينها را خواب ديده بود.  عبداهللا در بستر خود دراز کشيده بود. به پيشانيش گذاشت

 "او کجا رفت؟: " عبداهللا پرسيد"

 ."زود جور ميشوی. حاال تبت خوب ميشود. آرام باش، تو خواب ميديدی: "بی بی جان گفت
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بعد از چند لحظه وقتی خواهر کوچکش جميله .  گوش ميکردعبداهللا هنوز هم در بستر خوابيده بود و 

من با يک مرد بسيار قد : "داخل خانه آمد تا تکه يی تربند پيشانی اش را تبديل کند عبداهللا به او گفت

 !"بلند گپ زدم، قدش دو متر بود

 !"هستیتو دروغگوی بزرگی ! اينجا به اين بزرگی مردی نيست! اوه، عبداهللا: "جميله خنديده گفت

وقتی پدرش بخانه آمد عبداهللا در باره . اما هنوز نميتوانست خوابش را از ياد ببرد. عبداهللا لبخند زد

يقين دارم که من هم آن مرد را . آه، بلی: "بعد گفت. ميرزا  لحظه يی فکر کرد. خوابش به او گفت

 ."ديده ام

 "اما چرا او درباره انگور شمالی گپ ميزد؟: "عبداهللا گفت

 "بسيار آب دار، بسيار شيرين، چرا او در باره انگور ها گپ نزند؟: "يرزا جواب دادم

 "مرا مجبور ساختيد تا از انگور های شمالی بخورم: "عبداهللا که بسيار تشنه شده بود، خنديد و گفت

نظر بسيار خوبی است، اگر فردا جور شدی هر دو بازار ميرويم و کمی انگور پيدا : "ميرزا گفت

 ."نيمميک

انگور شمالی، واقعًا بسيار . روز بعد ميرزا و عبداهللا به بازار رفتند، و کمی انگور شمالی خريدند

 .آبدار، مزه دار و شيرين بود

******* 
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