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جنــگ یــک فاجعــه ی بــزرگ جهانــی اســت کــه اگــر در هــر نقطــه ای از زمیــن 
ــر  ــارت هایی ب ــن خس ــی و همچنی ــی و مال ــارت های جان ــد خس ــاق بیفت اتف
ــرزمین  ــردم س ــود م ــبب می ش ــذارد و س ــه اش می گ ــردم و جامع روح و روان م

ــد.  ــه جــای دیگــری مهاجــرت کنن ــد و ب ــرک کنن خودشــان را ت
کشــور افغانســتان طــی نیم قــرن گذشــته جنگ هــای داخلــی و خارجــی زیادی 
ــختی  ــج و س ــش رن ــا مردمان ــن جنگ ه ــر ای ــر اث ــه ب ــت ک ــرده اس ــه ک را تجرب
بســیاری را متحمــل شــده اند. حــدود سی وشــش ســال گذشــته کشــور 
ــت  ــه عل ــم ب ــال ها ه ــن س ــود. در ای ــوروی ب ــا ش ــگ ب ــال جن ــتان در ح افغانس

ــد.  ــرت کردن ــایه مهاج ــورهای همس ــه کش ــردم ب ــیاری از م ــگ بس جن
ــه علــت جنــگ مهاجــر  ــود کــه ب ــی ب ــواده مــن هــم یکــی از آن خانواده های خان
ایــران شــد. مــن در آن روزهــا نبــودم ولــی امــروز کــه پــای درد دل هــای مــادرم 
می نشــینم و در کوچه هــای ایــران قــدم می گــذارم و توهین هــا و نگاه هــای 
ــر مردمــی  ــه اگ ــم ک ــا خــود فکــر می کن ــم و می شــنوم ب ــران را می بین ــردم ای م
ــای  ــا و حرف ه ــر نگاه ه ــر را زی ــران دیگ ــواده ام و مهاج ــن و خان ــروز م ــه ام ک

ــد.  ــه می کردن ــد چ ــا بودن ــای م ــه ج ــد ب ــه می کنن ــان ل توهین آمیزش
بگذاریــد ماجــرای آن روزهایــی را کــه ناچــار شــدیم خانــه و دیــار خــود را تــرک 
ــر در  ــتی ب ــازه دس ــود و ت ــد ب ــم. عی ــف کن ــان تعری ــادرم برایت ــان م ــم از زب کنی
ــودم  ــرده ب ــو ک ــه را ن ــک های خان ــرش و تش ــودم و ف ــیده ب ــه ام کش ــوار خان و دی
منتظــر بــودم تــا رفت وآمدهــای عیــد را شــروع کنیــم. خوشــحال بــودم چــون 
ــه  ــاره ب ــا یک ب ــم. ام ــو کن ــم را ن ــوازم منزل ــودم ل ــته ب ــا توانس ــد از مدت ه بع
روســتای مــا حملــه شــد و شــوهرم گفــت کــه امشــب بایــد فــرار کنیــم و از ایــن 
ــان در  ــر از درد و چشــم هایی گری ــی پ ــا دل ــه اســیر می شــویم. ب ــم و گرن جــا بروی
خانــه ام را بســتم و دســت بچه هایــم را گرفتــم و بــه ســمت کوه هــا فــرار کردیــم. 
دلــم پــر از امیــد بــود و فکــر می کــردم کــه حتمــا بــه خانــه ام برمی گــردم امــا تــا 
امــروز دیگــر در خانــه ام را بــاز نکــردم. مــادرم وقتــی خاطــره ی آن روزهــا را برایــم 
ــی و ســخت  ــد اشــک هایش ســرازیر می شــود.  راه بســیار طوالن ــف می کن تعری
بــود. از ایــن کوه هــا و دشــت ها و پســتی وبلندی ها بچه هایــم را بــه دنــدان 
ــا  ــد و بعضی ه ــر خوردن ــد بعضــی در راه تی ــا بودن ــا م ــه ب ــی ک کشــیدم. همراهان

ــکان فرزنــد و شوهرشــان را از دســت  ــیار ت ــی بس ــه های ــد. صحن دادن
ــتناک را دیدم و  ــده و وحش تــا امــروز بــه یــاد دارم. روزهــای دهن
مــن مــی دانــم کــه همــه ایــن ســختی را در راه گذراندیــم و 
همــه  ســر  بــر  ــت.روزهــا  ــته اس ــران گذش مهاج
هــای مــادرم همیشــه بعــد از شــنیدن حــرف 
بــرای رســیدن بــه ایــران ســختی هایــی کــه مــردم 
ــادم و کشــورهای همســایه  ــد در ی ــده ان گذران
ــن مانــده و هــر وقــت کــه  ــه م ــران ب ــردم ای م
ــدام از مهاجــران  ــا هرک ــد دلم و ی توهین مــی کنن
وجــودم را فــرا مــی مــی شــکند و آهی سراســر 

گیرد.
ــه  ــن ب ــل از رفت ــا قب ــن ت ــتم م ــی دانس ــه نم مدرس
ــی کــه افغانــی و ایرانــی چیســت!  ــن ایران ــی بی ــه فرق چ
مدرســه شــدم و مــا را و افغانــی اســت؟ وقتــی وارد 

بــا اســم افغانــی هــا صــدا زدنــد و بیــن مــا و بقیــه بچــه هــا فــرق هایــی گذاشــته 
شــد فهمیدم کــه چقــدر مــا در ایــن کشــور اضافــی هســتیم و هــرروز این ســوال 
ــودن در ایــران  ــه ب ــه ایــران آوردی؟ و ب را از مــادرم مــی پرســیدم کــه چــرا مــا را ب
اعتــراض مــی کــردم اما حــاال کــه بــزرگ شــده ام و مــادرم برایــم درد دل مــی کند 
مــی فهمــم کــه مــادرم چــاره ای بــه جــز آوردن مــا بــه ایــران نداشــت و کاش این 

ــد. ــی کردن ــران درک م ــردم ای ــی را م بیچارگ
ــد.  ــی کردن ــران زندگ ــدن زندگی شــان هرکجــای ای ــرای گذران ــن ب ــواده م خان
ــا ایــن فکــر کــه شــاید مشکالتشــان در  ــه جــای دیگــر مــی رفتنــد ب از جایــی ب
شــهری دیگر کمتــر شــود ولی نمــی دانســتند کــه ایــن جابجایــی ها مشــکالتی 
را بــر ســر راه تحصیلــم مــی گــذارد. آن زمــان خانــواده مــن کارت هویتشــان را از 
شــهر ری گرفتــه بودنــد ولی بــه دلیــل بیــکاری نتوانســته بودنــد در آنجــا زندگی 
ــر از مدرســه اخــراج  ــم را در شــهری دیگ ــن و برادران ــل م ــن دلی ــه همی ــد ب کنن
کردنــد و مــن خیلــی ناراحــت بــودم. برادرانــم نیــز پــی ادامــه تحصیــل نرفتنــد 
و دنبــال کاری بــرای خــود بودنــد تــا بتواننــد کمکــی بــرای خانــواده باشــند. امــا 
ــالش توانســتم  ــی ت ــا کل ــتم ب ــی دوســت داش ــه و درس را خیل ــه مدرس ــن ک م
۲ســال دیگــر را در یــک مدرســه درس بخوانــم ولــی هــر کاری کــردم نتوانســتم 
ــم. حــاال  ــا پنجــم درس بخوان ــی شــوم و فقــط توانســتم ت وارد مدرســه راهنمای
ــم  ــدم مشــکالتم گریبــان گیــر دختران ــران گذران کــه ۳۶ ســال از عمــرم را در ای

ــرده اســت. ــا را مســدود ک ــل آن ه شــده و راه تحصی
مــن بعــد از ازدواجــم بــه شــیراز رفتــم چــون همســرم یکــی از افغانســتانی هایی 
ــتی  ــر سرپرس ــه زی ــن ک ــود و م ــه ب ــیراز گرفت ــش را از ش ــه کارت هویت ــود ک ب
ــم نیــز  ــرای فرزندان ــودم کارت هویتــم صــادره از شــیراز شــد. ب همســرم رفتــه ب
از همان جــا کارت گرفتیــم امــا بعــد از چنــد ســال واقعــا زندگــی برایــم ســخت 
شــد. بــه دلیــل مشــکالتی کــه داشــتم مجبــور شــدم بــه تهــران برگــردم و کنــار 

ــم.  ــی کن ــواده ام زندگ خان
ــر راه  ــر س ــتم ب ــن داش ــه م ــی ک ــکالت هویت ــان مش ــا هم ــد از مدت ه ــاال بع ح
دخترانــم هســت. مــن بــرای اینکــه بتوانــم دخترانــم را در مــدارس روســتاهای 
تهــران ثبت نــام کنــم خیلی تــالش مــی کنــم. بــا اینکــه مــا فرهنــگ و عقایدمان 
ــد و  ــا ســخت نگیرن ــه م ــگ جماعــت شــویم و ب ــا همرن ــا گذاشــته-ایم ت را زیرپ
بگذارنــد بچــه هایمــان اعتماد بــه نفــس داشــته باشــند و مانند مــا مــورد تحقیر و 
توهیــن قــرار نگیرنــد ولــی همچنــان تبعیــض و تحقیــر و توهیــن هــا ادامــه دارد.

ــد تقاضــا دارم  ــا و بســیاری از مهاجــران گــوش دادن ــه درددل م ــه ب از کســانی ک
کــه اگــر تــا بــه حــال طــوری رفتــار کــرده انــد کــه موجــب ناراحتــی یک انســان 
شــده اســت بعد از خوانــدن ایــن مطالــب الاقــل دیدشــان را نســبت بــه مهاجران 
تغییر دهنــد و اگــر ایــن کار برایشــان مشــکل اســت خودشــان را به جای کســانی 
قــرار دهنــد کــه در یــک کشــور ناامــن زندگــی مــی کننــد و وقتــی کــه از خانــه 
ــن  ــه در چنی ــت ک ــت و مدت هاس ــا خداس ــان ب ــد برگشتش ــی رون ــرون م بی
ــی  ــن کشــور زندگ ــد در ای ــز بای ــد و فرزندانشــان نی ــی می-کنن کشــوری زندگ

کننــد. آیــا شــما مــی توانیــد در آنجــا بمانیــد؟
آیا تالشی برای رهایی از آنجا نمی کنید؟

اگــر ایــن چیزهــا را در ذهنتــان بیاوریــد شــاید بهتــر بتوانیــد مهاجــران را درک 
ــد!   کنی

درد دل هایی از زبان زینب



مدرســه ها بــاز شــدند و همه جــا حــرف از درس و مدرســه اســت. چنــد ســالی اســت 
ــد.  ــران درس بخوانن ــی ای ــه های دولت ــد در مدرس ــا می توانن ــای م ــه هم وطن ه ک
امــا مــا مشــکالت زیــادی بــرای مدرســه رفتــن بچه هایمــان داریــم. بعضــی از ایــن 
ــم  ــش می خواهی ــن بخ ــد. در ای ــم دارن ــی ه ــای ایران ــا و مادره ــکالت را بچه ه مش

خیلــی کوتــاه چندتــا از ایــن مشــکالت را بــا شــما در میــان بگذاریــم.
ــده اش را  ــم، پرون ــرو نمی گیری ــرو ب ــت ب ــه، گف ــردم مدرس ــرم را ب ــته: دخت شایس
ــول و  ــه و پ ــود. هزین ــرم کالس پنجــم ب ــدم. دخت ــد آم ــدم آم ــم ب ــن ه انداخــت. م
ــد  ــه می کن ــرم گری ــاال دخت ــن نتوانســتم بنویســم، ح ــت، م ــاد می گرف ــا زی این ه
ــا وقتــی یــک نفــر کارگــر باشــد نمی شــود ســخت  ــدم. ام ــد مــن می خوان می گوی

ــر. ــت دیگ اس
مریــم: دختر مــن شــش کالس خوانــد دیگــر نمــی رود. درســش خیلــی خــوب بود. 
بابایــش کمــرش ناجــور شــد دیگــر نتوانســت بــرود ســر کار. دختــرم گفت مــی رود 
ــم.  ــا می خوری ــد م ــر او کار می کن ــم دیگ ــرد. مجبوری ــش را ول ک ــی درس خیاط
ــه  ــا چ ــد درس خوانده ه ــدارد. می گوی ــا ن ــه بچه ه ــه مدرس ــم کاری ب ــوهرم ه ش

شــدند کــه حــاال ایــن بشــود.
ــام  ــه ثبت ن ــد ک ــم گفتن ــرم را بردی ــی خواه ــم ول ــن خــودم مدرســه نرفت ــا: م فریب

ــده. ــر ش ــه پ ــم مدرس نمی کنی
ــش  ــت. هزینه های ــران اس ــی گ ــا خیل ــت. روپوش ه ــاد اس ــکالت زی ــم: مش مری

ــت.  ــاد اس ــی زی خیل
ــرار اســت ببــرم، ایــن بدبختی هــا را  ــه دادم، ۲0 تومــان ق شایســته:۲0 تومــان بیعان

ــم.  داری
ــان  ــا 50 توم ــا از م ــی این ه ــرد ول ــان می گی ــاب ۲0 توم ــول کت ــاد پ ــم: علی آب مری

گرفتنــد. پریــروز شــنیدم تعجــب کــردم.  
زهــرا: 50 تومــان فقــط؟ مــن امــروز کــه رفتــه بــودم چنــد تــا افغانســتانی بیچــاره 
ــه  ــک ب ــرای کم ــط ب ــان فق ــه ای 100 توم ــر بچ ــام از ه ــرای ثبت ن ــد ب ــده بودن آم
ــه ۳0  ــان، بیم ــا 5۶ توم ــان، مانتوه ــاب 50 توم ــول کت ــتند. پ ــه می خواس مدرس

تومــان. 
ــام  ــرهایش را ثبت ن ــته پس ــاد می خواس ــم از علی آب ــناهای بابای ــی از آش ــا: یک فریب
ــا بچــه داشــته گفتــه 800  کنــد گفتنــد ســر هــر بچــه ای 400 تومــان بدهــد. دو ت

ــرده. ــام نک ــته ثبت ن ــم نداش ــد او ه ــان بده توم
ــم  ــروز رفت ــد. ام ــول می گیرن ــد پ ــان بخواه ــور دلش ــر ج ــه ای ه ــر مدرس ــرا: ه زه
یک خانــم افغانســتانی آمــده بــود یــک برگــه ای بهشــان دادند گفتنــد همیــن االن! 
همیــن االن بایــد بریــزی. برگــه را داد گفــت ببــر بانــک پرداخــت کــن و بعــد برگــه را 

بیــاور مــن اســمش را بنویســم.  
ــود گفــت کــه  قنبــرگل: یکــی از فامیل هایمــان آن روز آمــده ب
مدرســه گفتــه پــول کمــک بــه مدرســه را بــده ثبت نــام کنــم. 
ــاال  ــم. ح ــام نمی کن ــدارم، ثبت ن ــول ن ــود پ ــه ب ــم گفت او ه

ــه. ــا ن ــرد ی ــام ک ــم ثبت ن نمی دان
ــده  ــا درنیام ــن کارت آبی ه ــوز ای ــد ســال پیــش هن ــا: چن فریب
ــی  ــه دولت ــه مدرس ــتیم ک ــتیم نتوانس ــنامه نداش ــود، شناس ب
ــد دو  ــن( خواندن ــه انجم ــا )مدرس ــم اینج ــم. خواهرهای بگذاری
ــک  ــتیم کم ــم نتوانس ــتیم بگذاری ــی توانس ــال. از وقت ــه س س
ــرای هــر کــدام ۲00 تومــان بایــد  ــه مدرســه بدهیــم. حــاال ب ب
بدهیــم. فقــط یکــی را گذاشــتیم. دوتــای دیگــر را نگرفت گفت 

ــده. ــر ش پ
زهــرا: مدرســه همه اش مشــکل اســت. دختــرم شناســنامه اش 
ــیراز  ــال ش ــد چــون م ــد گفتن ــول نکردن ــود قب ــیراز ب ــال ش م
ــام کنیــد. دختــر  ــرود شــیراز همــان جــا ثبــت ن ــد ب اســت بای
دیگــرم را هــم بــردم بــرای کالس ســوم قبــول نکردنــد گفتنــد 
ــام  ــده مــا نمی توانیــم  ثبت ن چــون جــای دیگــر غیردولتی)مدرســه انجمــن( خوان

ــم. کنی
مریــم: مشــکالت دیگــری هــم هســت. بچــه مــن بــا پســربچه ایرانــی دعــوا کــرده 
ــو غلــط  ــر ایــن پســره مــن را زد، گفتــه ت ــود، بعــد پســرم رفتــه گفتــه آقــای مدی ب
کــردی. پســرم می گفــت بــا زانــو تــو ســینه ام زد و گوشــم را هــم کشــید. آمــد خانــه، 
ــو زد تــو ســینه ام، ســینه ام درد  ــا زان ــر ب گفتــم شــام بخــور، گفــت نمی خــورم، مدی
ــا  ــده؟ بچه ه ــه ش ــر چ ــای مدی ــم آق ــرش. گفت ــاالی س ــم ب ــح رفت ــد. صب می کن
دعــوا کردنــد شــما دیگــر چــرا ایــن بچــه را زدیــد؟ مدیــر گفــت اصــالً مــن کــی زدم. 
ــم  ــش ه ــه گردن ــت و ب ــن ور می رف ــد و آن ور و ای ــوش کن ــم را گ ــتاد حرف نمی ایس
ــت.  ــرم اس ــر از پس ــن تقصی ــن ببی ــک ک ــت را چ ــم دوربین های ــت. گفت نمی گرف
ــک  ــو ی ــر ت ــرت را، پس ــد پس ــس نمی زن ــو را، هیچ ک ــر ت ــی زده پس ــد ک می گوی
توله ســگ اســت. آن موقــع دیگــر مــن هــر چــه از دهانــم درآمــد گفتــم بهــش. االن 
دیگــر پیشــش هــم نمــی روم، این قــدر کــه لجــم گرفتــه. بــرای ثبت نــام بــا معاونش 
ــا مــن حــرف نمی زنــد. در  ــام می کنــم. از آن موقــع کــه دعــوا کردیــم دیگــر ب ثبت ن
ــی از  ــای ایران ــه بچه ه ــد ک ــه بودن ــا گفت ــا در جلســه اولی ــرم بعضی ه مدرســه دخت
بچه هــای افغانــی بایــد جــدا بشــوند. خانــم مدیــر مدرســه قبــول نکــرد. گفــت اگــر 
ــه  ــان و همه چیــز جــدا باشــد. از آن ب ــد نانوایــی و خیاب می خواهیــد جــدا باشــند بای
ــه  ــد ک ــد گفتن ــراض کردن ــا اعت ــی ایرانی ه ــه ســاکت شــدند.  وقت ــر هم ــد دیگ بع
افغانی هــا شــپش دارنــد همــان خانــم مدیــر گفــت مــن خــودم ایرانیــم می گویــم 

ــد.  ــپش دارن ــی ش ــا خیل ــه ایرانی ه ک
ــاندند  ــوا می نش ــه س ــو مدرس ــت ت ــه می رف ــرم مدرس ــه دخت ــا ک ــرا: اول ه زه
ــرف.  ــک ط ــتانی ها ی ــرف افغانس ــک ط ــا ی ــا. ایرانی ه ــا را از ایرانی ه ــای م بچه ه
امــا مدیــر عــوض شــد دیگــر ایــن تغییــر کــرد بــر اســاس قــد نشــاندند. هــر کــس 
ــای  ــد مادره ــوم می شــد. بع ــش معل ــر اســت جای ــا کوتاه ت ــر اســت ی ــدش بلندت ق
ایرانــی کــه آمدنــد اعتــراض کردنــد جوابشــان را قشــنگ داد. گفــت اگــر می گوییــد 
ــد  ــالً می گفتن ــد کثیفی شــان را. مث ــد نشــان بدهی ــد بیایی افغانســتانی ها کثیف ان
کــه افغانی هــا شــپش دارنــد. می گفــت بیــا نشــان بــده. یکــی از مادرهــا گفتــه بــود 
ــر مــن بنشــیند. موهــای دختــرم بلنــد اســت  نمی خواهــد دختــرش پیــش دخت
شــاید شــپش دارد. مــن جلویــش موهــای دختــرم را بــاز کــردم نشــانش دادم گفتم 
بیــا ببینم شــپش پیــدا کــن ببینــم. ســال بعــدش دختــر خــودش موهایش شــپش 
افتــاد! مــن بــه خانــم مدیــر گفتــم حــاال خــوب اســت اگــر مــن بگویــم نمی خواهــم 

دختــرم کنــار دختــرش بنشــیند؟

مشکالت مدرسه زیاد است



ــر  ــد نف ــا چن ــه م ــت ک ــتان اس ــور افغانس ــی کش ــای محل ــی از غذاه ــک یک آش
می خواهیــم آن را بــه شــما یــاد دهیــم. 

برای این غذا چه موادی الزم است؟
شایســته و زینــب و قنبــرگل: بــرای ایــن غــذا ســه دســته مــواد الزم داریم. 

ــا اینکــه  ــرای خمیــر آشــک کــه آرد و نمــک و آب می خواهــد ی یکــی ب
ــر از  ــه( خمی ــه )چون ــد زوال ــرات چن ــزان نف ــه می ــته ب ــد بس می توانی

ــد. نانوایــی بگیری
ــرده،  ــه گوشــت چــرخ ک ــاز ب ــر نی ــواد داخــل خمی ــرای م ب

ــد  ــاز، نمــک و فلفــل داری ــره(، پی روغــن، ســبزی )ت
و بــرای لعــاب )ســس( پیــاز رنــده شــده، گوجــه 

له شــده، فلفــل دلمــه ای، فلفــل و نمــک 
می خواهیــد. ســیر و ماســت هــم بــرای 

ــت.  ــاز اس ــر آش نی ــه آخ مرحل
خب آشک را چطور درست می کنند؟

زینــب: اول خمیــر درســت می کننــد. 
آب می ریزنــد، نمــک می ریزنــد، خمیــر 

ــد  ــم ورز می دهن ــا ه ــوب ب ــد. خ ــت می کنن درس
ــاده  ــد آم ــود. بع ــاده ش ــا آم ــد ت ــی بمان ــد کم و می گذارن

شــدن خمیر را پهــن می کننــد چهارگــوش چهارگــوش می برنــد. بعــد مواد 
ــا  ــبزی بعضی ه ــا س ــا ب ــک را بعضی ه ــد. آش ــاده می کنن ــر را آم ــل خمی داخ

ــرده  ــک خ ــاز را ی ــم. پی ــت را بگویی ــا گوش ــاال ب ــد. ح ــت می کنن ــت درس ــا گوش ب
ــد.  ــک می ریزن ــه و نم ــل و ادوی ــد. فلف ــی می کنن ــت قات ــا گوش ــد ب ــت می دهن تف
می گذارنــد ســرد شــود. ســرد کــه شــد الی همــان خمیرهــای چهارگــوش 
چهارگــوش می گذارنــد و ســه گوشــش می کننــد. بایــد جــوری ســه گــوش 
کننــد کــه مــواد بیــرون نریــزد. بعــد همــه را کــه ســه گــوش پیچاندیــم، همــان طــور 

ــی  ــی یک ــید یک ــه جوش ــد. آب ک ــوش می گذارن ــرف. آب ج ــوی ظ ــد ت می چینن
ــه  ــبد ب ــد می چس ــا بیندازی ــک ج ــه را ی ــد. هم ــش می اندازن توی

ــد. ــی بندازی ــی یک ــد یک ــم. بای ه
فــروغ: بــاز نمی شــود وقتــی می گــذاری تــوی آب 

جــوش؟
می زنــی  آب  را  دور خمیــر  نــه.  نــه  زینــب: 
قشــنگ. می چســبد  محکــم  می چســبانی. 

ستاره: یعنی چقدر می ماند توی آب؟
زینــب: پنــج دقیقــه. زیــاد نبایــد بمانــد. چــون 

گوشــتش آمــاده اســت ســرخ شــده اســت. 
قنبــرگل: بعــد جوشــید و از آب بیــرون آوردیــم؛ لعاب )ســس( 
را درســت می کنیــم. بعــد تــه ســینی یــا تــه بشــقابمان ماســت 
ــک های  ــد آش ــم. بع ــم و می ریزی ــی می کنی ــیر را قاط و س
ــه  ــد آن ســس ک ــش بع ــم توی ــه شــده را می ریزی پخت

ــش. ــم روی ــم را می ریزی ــت کردی درس
ستاره: سس را نگفتید چطور درست می کنیم؟

زینــب: پیــازداغ می کنیــم از همــان گوشــت چــرخ 
ــده شــده  ــش. گوجــه رن ــم توی ــم می ریزی ــرده ه ک
ــه  ــل دلم ــم. فلف ــم ســرخ می کنی ــم می ریزی آن را ه
ــد  ــان باش ــم. یادت ــرخ می کنی ــم و س ــم می ریزی را ه
روغنــش یــک خــرده زیــاد باشــد. ایــن سســش می شــود. 

 فروغ: بعد سس را روی آشک ها می ریزیم؟ 
زینب: آره.

ستاره: اینهایی که گفتیم برای چند نفر است؟
شایسته: هر دو نفر یک زواله خمیر کافی است.

غذای محلی آشک



عید قربان
عید قربان یکی از جشن های مهم ماست. 

گوســفند را می کشــیم تمیــز می کنیــم. دو تــا یــا مثــال یکــی. بعــد وقتــی خــردش 
ــه  ــد ب ــک قســمتش را می دهن ــه قســمت، ی ــد. س ــه قســمتش می کنن ــد س کردن
فقیــر فقــرا کــه قربانــی نکردنــد. یــک قســمتش را هــم می گذارنــد بــرای مهمان هــا 

ــان.  ــرای خودش ــد ب ــم برمی دارن ــمت را ه ــک قس ــد. ی ــه می آین ک
قربانــی را که کشــتیم تمــام کردیــم هر کســی همســایه باشــد قربانی نداشــته باشــد 
مهمــان می آیــد. هــر مهمانــی هــم آمــد خانــه ، آبگوشــت و یــا خورشــت یــا دوپیــازه 
ــم.  ــاد می اندازی ــاز زی ــازه را چطــور درســت می کنیــم. پی ــد. امــا دوپی ــار مــی گذارن ب
ــت را  ــم و گوش ــه می ریزی ــل و ادوی ــم. فلف ــده می اندازی ــه رن ــم. گوج ــرخ می کنی س
ــد.  ــر می آین ــح و بعدازظه ــا صب ــم. مهمان ه ــی کنی ــم و ســرخ م ــی اندازی ــش م توی
هــر موقــع آمدنــد گوشــت آمــاده اســت. غــذا همــه اش روی اجــاق اســت. زیــرش را 
کــم می گذاریــم گــرم می مانــد. بــرای عیــد قربــان ســفره از قبــل پهــن نمی کنیــم. 
مهمان هــا کــه آمدنــد ســفره پهــن مــی کنیــم. تــوی همــان ســفره آجیل و گوشــت 

و همــه چیــز می گذاریــم. شــما رفتیــد دوبــاره جمــع می کنیــم دوبــاره می اندازیــم.
تــا ســه روز مــردم زیــاد می آینــد. روز اولــش مادرشــوهر و بــزرگان فامیــل را  خانه مــان 
مهمــان می کنیــم دعــوت می کنیــم. ایــن طــوری هــم هســت. مثــال اگــر آن هایــی 
کــه قربانــی نکردنــد مثــال عمه هــا یــا خاله هــا یکی شــان کــه قربانــی کردنــد همــه 
ــار  ــم و ناه ــرخ می کنی ــت س ــم گوش ــت می کنی ــج درس ــد.  برن ــوت می کنن را دع
می خوریــم. معمــوال روز اول زن هــا و دخترهــا اصــال عیــد دیدنــی نمی رونــد. تــا ســه 
روز مــا اصــال از خانــه بیــرون نمی شــویم فقــط مردهــا می آینــد. بعــد از ایــن کــه ســه 

روز تمــام شــد بعــد مــا مــی رویــم. 
ــه االن  ــد. البت ــی نمــی کنن ــد قربان ــر دارن معمــوال قــرض دارهــا و کســانی کــه کمت
ــال  ــود. مث ــور نب ــا اینط ــت. قدیم ه ــده اس ــتر ش ــمی بیش ــم چش ــم و ه ــی چش کم
بعضی هــا مکــه می رفتنــد بــزرگ بودنــد قربانــی می کردنــد.  امــا االن جــوری شــده 

کــه داشــته باشــیم نداشــته باشــیم بایــد قربانــی بکنیــم.
البته باز هم رسم ها در جاهای مختلف افغانستان فرق دارد. 



معرفــی نشــریه:ما جمعــی از زنــان افغانســتانی محلــه صباشــهر همراه 
ــن  ــدیم. ای ــع ش ــم جم ــان دور ه ــتان ایرانی م ــر از دوس ــد نف ــا چن ب

ــران. ــی در ای ــت از زندگ ــای ماس ــریه درد دل ه نش

همکاران این شماره:
ــاز،  ــروغ، مهن ــن، ف ــه، آذی ــا، فاطم ــه، فریب ــب، معصوم ــرگل، زین قنب

ــا ــتاره و روی ــته، س شایس


