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 سفری بسوی صلح
 قصه شانزدهم
 چاپ  دوم

 

 

 

 ساختن آينده
 
 

: نويسند گان  
 

 کيون آرتر لند
  جو لند-ماری

 داکتر جوانا سناتا باربارا
 داکتر گرايم مک کوين

 

 
 
 
 

يار محمد تره کی:  ديزاين  
يار محمد تره کی :  رسام  

 
ثريا سديد و سيد فريدالدين فريد: ترجمه توسط  

 
ل افغانستانموسسه کمک به اطفا  

Help the Afghan Children 
www.htac.org 
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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
شانزدهم قصه   

 چاپ  دوم

 

آيندهساختن   
 

: نويسند گان  
 
  جو لند-ماری

 داکتر جوانا سنتا باربارا
 داکتر گرايم مک کوين

 کيون آرتر لند
 
 

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 :  سطترجمه تو  

 

 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:حليمه

  پدر اطفال:ميرزا

  مادرکالن پدری اطفال:بی بی جان

  پدر کالن پدری اطفال:کاکا غالم

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

.در اثر انفجار ماين کشته شد  

وان کاکا يونس  خاله اطفال و بيوۀ ج:فاطمه  

کاکای اطفال که در شهر زندگی ميکند: علی  

  خاله اطفال، خانم علی که در شهر زندگی ميکند:عايشه
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هخالصه قص  

  

آنها قبال مشکالت زندگی را در جريان کشمکش های داخلی در .  افغانستان زندگی ميکندی از قريه هایجميله با فاميلش در يک

دند که مصيبت ديگری اتفاق افتاد،  کاکا يونس وقتيکه در سر زمين ها کار می کرد در اثر انفجار کشور شان تجربه کرده بو

.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 

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

 .دوست بسيار نزديکش بود، از ياد ببرد

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

که جنگ ضربات روحی شديدی به او زده، راز خوابهای ترسناک جميله، و بی شخصيت يک دوست دوران مکتبش 

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

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

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

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

اطمه غم خود را بخاطر از دست دادن يونس بيان بپذيرد، و همچنان بی بی جان ميخواهد راه هائی مثبتی پيدا کند تا ف

 .کند

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

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

سواالت معصومانه جميله ميرزا را به گريه "  قلب غمگين ميرزا"در قصه . قصۀ هايی زيادی ياد داشتمردی بود که 

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 فاطمه را م و سوگ فاطمه، بيوۀ جوان يونس را احساس و کوششغ 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 با هم جمع .  دوباره خوشحال سازند

 .  شده و خاطرات خوشی را که از يونس دارند، توسط خواندن سرود دلخواه او تجليل کنند

وقتی که در جريان شب قريه آنها گلوله باران شد، فاميل با يک واقعيت ترسناک روبرو شدند که بايد " ترک خانه"ۀ در قص

د روحی ازين ناحيه ميبينند، اما باالخره آنها ت شديهر کدام شان ضربا.  شان بودخانهعزيز ترين چيز خود را ترک نمايند و آن 

.  يری کار گرفته در برابر آن مقابله کنندميفهمند که بهتر است تا از شجاعت و دل  
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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 دارند، . ميروند

   . مياموزد

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

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

و اين مربوط بی بی .  خواهد نشان دهد که برادرش حتی وجود هم دارداست و نميقهر رادر خود  بسرجميله . مياندازد

 .دوباره اينها بيابدآشتی  راهی را برای جان ميشود تا

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

احمد . اشته و باعث ميشود که هميشه در برابر يکديگر رفتار تند و خشن نمايندعصبانيت ميرزا تأثيرات بدی باالی اطفال گذ

که پنهان شده بود، گپ های پدرش و بی بی جان را می شنود که در باره عدم مصونيت خود بخاطر از دست دادن پايش 

ر و پسر بار ديگر استوار پيدا کردن احمد از جائی که پنهان شده،  فرصتی است که پل های رابطه بين پد. صحبت ميکند

. گردد  

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

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

آنها وقتی که زندگی موقتی خود را در همين گوشه تنگ آغاز کردند،  عبداهللا با . وندقديمی موقعيت داشت جابجا ميش

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

و بسيار تب عبداهللا از يک هفته با فاميل خود در خانه کاکايش زندگی ميکنند، ا، "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 واقعيت های . خدمت عسکری برود

 . د جنگ صحبت می کند که درس خوبی برای عبداهللا می شو

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

اما با اينهم، وقتی حليمه به وی ميگويد که به زودی يک خواهر يا برادر پيدا ميکنی؛ جميله . ابراز خورسندی ميکند

اما مادرش به او . ريکه زندگی شان بسيار پراگنده، و بی ثبات استاز شنيدن اين خبر بسيار پريشان ميشود، بخاط

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

وقتی که . با برگشت دوباره فاميل ميرزا بعد از يک سال به خانه شان آغاز ميگردد، "برگشت به خانه"اين قصه 

بازگشت به قريه شان را ميگيرند، اختالفی که هنوز هم بين حليمه و فاطمه و جود دارد، خانواده شان آمادگی برای 

 .واضحا ديده می شود
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علی و عايشه . فاميل دوباره عازم قريه می شوند . است"حليمه و فاطمه"بين دو خانم موضوع اصلی قصۀ  مناسبات

فاطمه ازمهارتهائی . ناگهان طفل حليمه بدنيا می آيد. هم با آنها ميروند تا مدتی را با خانواده ميرزا در قريه بگذرانند

باوجود مشکالت زياد، فاطمه ميتواند از صحت . شغل جديد قابله گی اش استفاده کرده در والدت طفل کمک ميکند

 .  کمک فاطمه باعث ميشود که حليمه دوباره با فاطمه، خانم ايور خود آشتی کند. حليمه و طفلش نگهداری کند

 .بصورت واضح نشان داده شده است" پايان سفر"معالجه و تجديد پيوند هايی که در يک فاميل وجود دارد، در قصۀ مراحل 

زايش نگرانی های بی بی جان اشاره ميکند که بخاطر برگشت به خانه اين قصه با خواب ديدن بی بی جان آغاز ميشود، و به اف

وقتی به خانه برميگردند، می بينند که خسارات زيادی وارد نشده و آنها در اولين روز برگشت بخانه که . و وضعيت خانه دارد

. همه يکجا دور يک دسترخوان غذا ميخورند، در ميابند که چه چيز واقعا برای شان مهم است  

تمام مردم قريه بصورت . خانه های قريه را تمثيل می کندبرگشت دوباره فاميل به قريه و کار بازسازی " ساختن آينده"قصۀ 

در پهلوی . بعد خانه هايی را که در جريان جنگ ويران شده، بازسازی ميکنند. دسته جمعی شورای قريه را تشکيل ميدهند

 باز سازی و برگشت مردم به زندگی عادی و يک پارچگی شروع ميکند و در قدم ديگران، عبداهللا فعاليت گروهی را بخاطر

آخرين مرحله قصه، نشان ميدهد که  . بعدی برای پيشرفت خودش کار می کند که باعث تحسين خواهر و برادرش می گردد

.  مردم محل همن طور که مشغول ساختن خانه ها هستند، باهم بيت ميخوانند  

 

 

 : عناصر درمانی

 بازسازی، خنديدن و خوشی

سخاوت، مشارکت، بخشش، کمک به ديگران، همکاری، شوخی، : رهنمايی برای عملکرد های مسالمت آميز

 .شناخت و ستايش از عملکرد های خوب

  ويرانی ها را تحمل کردن: مشکالت

 کار مشترک و بيت خواندن : راه های درمانی
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 ساختن آينده 
 

 پدر کالن و مادر کالن، پدر و مادر، : تمام اعضای خانواده خانه، بعد از يک سال دوری از

جديت برای جابجايی و بهترساختن دوباره خانه به حالت اولی اش به خاله ها، کاکا و اطفال 

از آن وقتی که آنها خانه شان را بخاطر جنگ که قريه را ويران کرد، ترک . کار ميکردند

.  اد که در نظر شان بسيار طوالنی تر از يک سال ميامدکردند تا بحال واقعات زيادی رخ د . 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خانه شان خسارت . عبداهللا، جميله و احمد از برگشت بخانه بسيار خوشحال بودند

کمی ديده بود، اما تمام خانواده های قريه مانند اينها طالع مند نبودند، زيرا خانه 

دوست من شازيه ! مادر: "تجميله گف  . هايشان زيادتر ويران شده بود

بخاطريکه خانه شان ويران شده، در خانه همسايه زندگی می کند، و تقريبا هيچ 

 "ميتوانم يکی از لباس هايم را برايش بدهم؟. کاال ندارد
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اما اگر ميخواهی کدام چيزی . عزيزم، تو خودت بقدر کافی لباس نداری: "مادرش جواب داد

!"برايش بدهی، ميتوانی  

سه خانه کامًال ويران شده، و پنج خانه ديگر . تمام قريه را گشتم: " داخل خانه شده گفتعبداهللا

ما خوشبخت . و قسمتی از بسياری خانه های ديگر خراب شده است. شديدًا تخريب گرديده

 ."بعضی از آنها مثل ما به قريه باز گشته اند. نميدانم اين فاميل ها چه خواهند کرد. بوديم

، و شايد کدام جادوگر قوی هيکل بيايد، ِگل را گرفته و به سرعت برق خشت بمالد ":احمد گفت

با انگشت بزرگش سوراخ دود رو . خانه های ويران شده را دوباره بسيار مقبول اعمار نمايد

با شنيدن گفته های احمد، همه به او خنديدند، او حرکات مرد قوی هيکل ..." بخاری را بکشد

 . و در وقت راه رفتن قدم های سنگين بر ميداشترا تمثيل ميکرد، 

در بعضی خانه ها، يک يا . عبداهللا دوباره از خانه بيرون رفت تا خانه های ويران شده را ببيند

آنها در بارۀ . عبداهللا دو دوست مکتبش را ديد.  دو مرد ديوار های شکسته را خراب می کردند

همانطوريکه آنها . با همديگر صحبت کردندآنچه در طول يکسال باالی قريه گذشته بود 

 .که به کار تاثر آور خراب کردن ديوار ها مشغول بودند صحبت ميکردند، مردهايی را ديدند

 ." هنوز مکتب باز نشده، تعمير آن شديدًا بمباران شده: "مسعود دوست عبداهللا گفت

فاميل کار های زيادی را چه خواهيم کرد؟، گمان ميکنم که :  "اجمل دوست ديگر عبداهللا گفت

 ."به ما محول خواهد کرد

من در يک پروژه آگاهی از : "عبداهللا  بدون آنکه بخاطر وظيفه جديدش خود نمايی کند گفت

من . در ماه آينده آنها يک دفتر را درين منطقه ايجاد ميکنند. ماين ها درس خواهم داد

 ."درينمورد، در شهر درس خوانده ام
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 !"هووو، تو خوشبخت هستی عبداهللا: "اجمل گفت

چطور است اگر يک تيم بسازيم تا مردم را در ! بچه ها: "عبداهللا در حاليکه خوشحال معلوم ميشد گفت

پدرم برايم ياد داده چطور ِگل را . انجام داده ميتوانيم خانه هايشان کمک کنيم؟ اين کار رابازسازی 

 ."برای خشت زدن آماده کنم

من کسان ديگری را می شناسم که شايد درين کار با ما .  عبداهللا نظر عالی است: "مسعود گفت

 ." شريک شوند

آنها . فردای آن روز وقتی دوباره مالقات کردند، تعداد شان به هفت نفر از بچه های جوان رسيد

مردی . دندبه يکی از خانه هايی که بشدت خراب شده بود رفته پيشنهاد همکاری و کمک کر

غمگين که در خرابه يی کار ميکرد اول بسيار تعجب کرد، اما بعدا با لبخند هر يک از آنها را به 

آنها ترانه مکتب را در جريان کار . بچه ها به بسيار جديت کار ميکردند. کاری تعيين کرد

م کار بسياری را آنها در وقت ک. رهگذران قريه ايستاده می شدند و به آنها نگاه ميکرد. ميخواندند

 .  انجام دادند و خانه مرد را دوباره آباد کردند

وقتيکه عبداهللا برای نان خوردن به خانه آمد، فاميلش قبًال راجع به تيم بازسازی جوانان خبر شده 

حليمه نزد عبداهللا که در . آنها همچنان ميدانستند که اين تيم به ابتکار عبداهللا ايجاد شده است. بودند

ستاده شده بود، رفت، او را در آغوش گرفت و بعد يک قدم پس گذاشت تا عبداهللا يه خانه ادرواز

 .را تماشا کند که چقدر رشد کرده و قدش بلند شده بود
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عبداهللا، پسر من، ديوانه گک من ، من : "حليمه دستش را روی شانه های بلند عبداهللا گذاشته گفت

دعا هايم را ) ج(حاال فهميدم که خداوند .  دعا ميکردمبخاطر تو به تشويش بودم و بسيار برايت

 ."من به کار های که می کنی، افتخار ميکنم. قبول کرده

به فکر من عبداهللا : "احمد در حاليکه غذا ميخورد به قامت بلند برادرش عبداهللا خيره شده گفت

 .همه با شنيدن گپ احمد خنديدند" همان مرد قوی هيکل جادويی است،

آنها برايت خواهند گفت که در کدام . شورا برنامه بازسازی قريه را تنظيم کرده: "الم گفتکاکا غ

شايد آنها تيم شما نمونه قرار داده و روی تشکيل تيم های . جا ها به شما بيشتر ضرورت دارند

 .بيشتر کار کنند

 "من خوشحال هستم که تو برادرم هستی:  "جميله صدا زد

 "من منتظر روزی هستم که دوباره ترا درس بدهم!  هم خوشحال هستممن: "عبداهللا جواب داد
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 .  جميله از تصور اين که خواندن و نوشتن را دوباره مياموزد، خوشحال شد و لبخند زد

چای وقت نان چاشت، جميله و احمد، عايشه و فاطمه را در آوردن غذا و . روز بعد، بچه ها بسيار کار کردند

.بچه ها دوباره به سرودن ترانه شروع کردند. کمک کردند  

 :آنها کلمات يکی از ترانه های مکتب را تغيير دادند 

 جنگ آتشيست که هرچه را که در مسيرش بيايد ميسوزاند،"

 ما سوختيم اما دست های ما دوباره جور شده اند،

 حاال ما بايد خانه های خود را بسازيم،

  تا با برادران و خواهران خود آشتی کنيم،حاال وقت آن رسيده

 حاال بايد گره مشکالت را باز کنيم،

 ."با هم بخوانيم و برقصيم، بدور از نفرت و تفرقه

جميله، احمد، فاطمه و عايشه بزودی کلمات جديد ترانه را ياد گرفته و در سرودن ترانه با 

حيرت آور بود که چطور نوای خوش با آنکه آنها يازده نفر بودند، اما . ديگران شريک شدند

 .صدای شان از فاصله های دور بگوش ميرسيد

******** 
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