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 با هم بخوانيم

 مژده من اومدم!

 خداي رنگين كمان

 هايم با امام مهربان حرف

 خوب است بدانيد كه

 سال نو شد

 سين ي هفت پاي سفره

 اگه گفتي!

 بهشته ي سيب ميوه

 گه قار قار كالغه مي

 گشتي در دنياي دانش

 با هم بخنديم

 هاي اگه گفتي جواب
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 مژده! من اومدم!
يم. ها را خيلي دوست داره و ما هم او را خيلي دوست دار ما بچه هبه نام خداي خوب و مهربون ك

زحمتتكش و يته متادر     كنيم كه به ما عقل و هوش دادي و يه پدر خداي عزيز ما، از تو تشكر مي

 شدن و دانا شدن ما است. ها بزرگ ي اميد و آرزوي آن مهربون كه همه

ها بشري  يه نوزاد هستم، اسم من بچهمن  دوستان گل من سالم! حالتون خوبه؟ عيد شما مبارك!    

است. من يه مجله هستم كه تازه وارد دنياي شما شدم و از اين به بعد هر ماه يه بار به خونه شتما  

كته   دونين ماهنامه يعني چي؟ ماهنامه يعني يه مجله يه ماهنامه به خط بريل هستم. مي ميام. من

تتر،   ه تا به حال براي نابينايان بتزرگ بي دارم كشه. من دوستان خو هر ماه فقط يه بار چاپ مي

سال پيش تصميم گرفتند من را چاپ كنند و بته شتما    دوكردند اما  مي ماهنامه به نام بشري چاپ

سال انتظار، به دوستان من اجازه داده شد كه من را به شما  دودكان نابينا هديه بدهند. بعد از كو

 هديه كنند.

آمتوزان نابينتا    دانش عزيز ما ايران هيچ وقت شما كه تا حاال در كشوردونم  راستي من هم مي    

خودتون نشريه بريل نداشتيد. به همين دليل بود كه قرار شد من دوست جديد شما باشتم و   براي

شما بزنم. هر  هاي خوب زيادي دارم كه به من حرف هر ماه با مطالب خوب و زيبا پيش شما بيام.

 كتنم، االالعتا    و آموزنده تعريف مي هاي خوب خونم، قصه ون شعر ميوقت پيش شما بيام، برات

 نم. شما هم  تك ف ميتدار تعري اي خندهته و براتون لطيفه دهم علمي جالب و جديدي به شما مي
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 دهيد؟ من را جواب مي هاي چيستان

ب متن  آموزان نابينا از كالس دوم تا پنجم، دوستتاي ختو   ي دانش دوستان گلم! از امروز همه    

از شتما ختواهش    دونيد؟ اگر جواب شما بله بود، اال شما هم من را دوست خودتون ميشدند. ح

ها بشري به شما داد، حتما  ي بچه ي شما را زد و يه ماهنامه پستچي در خانه كنم هر وقت آقاي مي

مطلب  ممطلب براي شما جديد بود! از كدا آن را بخونيد و بعد به من تلفن بزنيد و بگيد كه كدام

 راضي بوديد و از كدام نه.  

هستند بگيد. اما يادتون باشه  تونيد نظر خودتون را به دوستاي من كه در دفتر ماهنامه شما مي    

شب در روزهاي شنبه تا چهارشنبه است. من با  هفتبعد از ظهر تا  چهارساعت كار ما از ساعت  كه

دكان نابينا بيارم. با دوستان خوب من كته از  هاي بهتري براي كو تونم هر ماه هديه مي كمك شما

هاي  و خانم آملي و خانم پرنده كه حرفنژاد  ما هم شدند آشنا بشين: خانم رحيمامروز دوستاي ش

 اي براي شما دارند. جديد و آموزنده

دهيم كه دوستان ختوب   گذاريم و به هم قول مي هايمان را در دست هم مي ي ما دست حاال همه    

اگر شما هم شعر گفتتين يتا    خودمان را هر روز بهتر كنيم. ي هنامهي براي هم باشيم و ماو هميشگ

مه هم بنويسيد متن خيلتي خوشت ال    قصه قشنگي نوشتين، آن را براي من بفرستيد. اگر برام نا

 «ها بشری بچه»                 هاي من روي جلد ماهنامه نوشته شده است. شوم. كد پستي و تلفن مي
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 كمان ي رنگينخدا
 به نام خداوند رنگين كمان

 ي مهربان خداوند بخشنده

 اتخداوند بخشنده و باوف

 ها خداي پر از مهر ما بچه

 خدايي كه داده به ما عقل و هوش

 براي شنيدن به ما داده گوش

 خدايي كه داده به ما دست و پا

 ها و اين دست شد بهر ما چشم

 كمان آفريد خدايي كه رنگين

 ان، آسمان آفريدزمين و زم

 خدايي كه پروانه را بال داد

 چگونه پريدن به او ياد داد

 ها خدايي كه آموخت با دست

 بخوانم همان خط برجسته را

 خدايي كه در عمق خاك دلم

 «نژاد رحيم»        شود مشكلم به من گفته حل مي
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 هايم با امام مهربان! حرف
يزيون روشن بود و از آن صداي قرآن بلند شده بود. پدر نوشتم. تلو مي هايم را داشتم با خط بريل مشق

هتاي   صداي باز و بسته كردن پيچ و مهرهكرد.  مادر را كه خراب شده بود درست ميداشت جارو برقي 

پدرصتلوا    ...اكبر اهلل اكبر ... اهلل رسيد. صداي اذان از تلويزيون بلند شد ... به گوش ميجارو برقي 

قبله ايستاد و برايت اي امام عزيزم دعا كرد.  بلند شد، صور  مرا بوسيد و رو به فرستاد. بعد خيلي آرام

خواند.  شود و دعاي فرج را مي موقع اذان به احترام تو بلند مي پدرم خيلي تو را دوست دارد و هميشه

يت تا من هم مثل خودش برا است كتاب دعاي فرج به خط بريل را براي من هم گرفته و به من ياد داده

كنم تا زودتتر   مي كنم. دعا تو را دوست دارم و برايت دعا مي دعا كنم. راستي امام زمان، من مثل پدرم

زودتر بيايي. هميشته برايتت دعتا    خواهم كه  رباز سپاهت شوم. از خداي خوبم ميظهور كني و من س

نابينتاي موفتق    و يك هايم را بهتر بخوانم درس كني تا ي امام زمان، تو هم برايم دعا ميكنم. راست مي

 باشم؟
 «نژاد رحيم»

 خوب است بدانيد كه
 تنها قسمت بدن كه خون ندارد،قرنيه چشم است.*

 شود. كيلومتر مي هزار 79يك خط بگذاريم، تقريبا  هاي خوني بدن را در اگر تمام رگ* 

 تواند شنا كند، شتر است. تنها حيواني كه نمي* 

 بپرد. تواند نمي فيل تنها حيواني است كه* 

 هاي قطبي، چپ دست هستند. خرس تمام*
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 سال نو شد
 ي پرنده بوي بهار آمد با نغمه

 جان، باشي هميشه زندهبوسمت پدر مي

 بوي بهار آمد با شور و شادماني

 بوسمت اي مادر، زيرا تو مهرباني مي

 حاال كه سال نو شد، يك سال رشد كردم

 خط بريل خواندم، بر غصه پشت كردم

 پر توانم واندم، با دستهر روز درس خ

 توانم ا دست ميچشمي ندارم اما ب

 پر توانت جان با دستعيدي بده پدر

 «نژاد رحيم»              مادر مرا بغل كن با دست مهربانت.

 سين ي هفت پاي سفره
 دقيقه به ل ظه ت ويل سال باقي مانده بود. اين صداي مجري تلويزيون بود كه داشت   بيستفقط 

. شايد آقتاي مجتري بتا ايتن حترفش      تر فرصت نداريم دقيقه بيش بيست داد كه مي خبر به ما

الور كه داشتم بته صتداي او    سين بنشاند. همين ي هفت ما را سر سفره خواست هرچه زودتر مي

 با شادماني   «كني؟ به مادر كمك مي جان مريم»فت: كردم، صداي مادرم را شنيدم كه گ گوش مي
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مادر تمام آشپزخانه را پر كرده بود.  به سمت آشپزخانه رفتم، بوي اسفند شدم و بلند «بله مادر. »گفتم:

 دستم را گرفت و سبزه را به من داد كه روي سفره بگذارم. من هم آرام قدم برداشتم و به ستمت 

 وجو با دست ديگرم االرافم را جست و يك دستم سبزه را نگه داشته بودم در .سين رفتم سفره هفت

همه جاي خانه را از حفظ هستتم،  برخورد نكنم. ولي من كه  راقب بودم تا به جاييكردم و م مي

را روي زمين  سين كجاست. نزديكي سفره آرام روي زمين نشستم و دستم ي هفت دانستم سفره مي

تر سفره بتود،   اش. كمي آن الرف ا كنم. فرش بود با پرزهاي هميشگيكشيدم تا جاي سفره را پيد

ه را آرام روي سفره گذاشتم، بعد كمي دستم را روي سبزه كشيدم، خيلتي  دست. سبزصاف و يك

ام چقدر بزرگ شده، دو هفته قبل فقط يتك مشتت    مادر، سبزه»ه بود. با شادي گفتم: بزرگ شد

و بتزرگ   كشد خوب معلوم است كه قد مي»يد وگفت: مادر خند «گندم بود ولي اآلن قد كشيده.

 «شوي دخترم؟ شود. فكر كردي فقط خود  بزرگ مي مي

 كه پدر م را روي سرم احساس كردم.دفعه دست پدربود، يك الور كه حواسم دنبال سبزه همين    

دختر نازم، چيزي به ل ظه ت ويل سال نمانده، با هتم بترويم   »گفت:  ،كرد موهايم را نوازش مي

ش وضو گرفتن را به متن يتاد   مادر چند روز پي. بله، حتما» من با خوش الي گفتم: «وضو بگيريم؟

متن   وقتي وضو گرفتيم، خيلي شاد و سر حال شديم و همه با هم كنار سفره نشستيم. «برويم. داد

كردم  هايم احساس مي هربان و قدرتمند پدر را روي شانهديدم ولي دستان م پدر و مادرم را نمي

شنيدم. همه با هم دعاي فترج   مي فرستاد ميآرام زير لب صلوا   هاي مادرم را كه و صداي نفس

دعا كرديم. همين كه دعاي فرج تمام  71عزيز و مهربان در سال   خوانديم و براي ظهور امام زمان
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ي ايرانيتان   بر همته  1371حلول سال »شادي گفت:  كه با شد، صداي مجري تلويزيون را شنيدم

 «باد. مبارك

هتايم را   تم، دستت صتور  دم، مادر مثل هميشه عالوه بربوسي من خيلي شاد بودم. پدر و مادر را

پدر مرا بوسيد و به خاالر اين كته ختط    «مادر به قربانت، عيد  مبارك عزيزم.» بوسيد و گفت:

 خواند. همان عروستكي كته   من يك عروسك عيدي داد كه شعر مي بريل را خوب ياد گرفتم، به

 گفت: مي دادم، وقتي روي شكمش فشار مي

 من قرمز پوشيدهعروسك قشنگ 

 تو رختخواب مخمل آبي خوابيده

 عروسك من چشماتو وا كن

 «نژاد رحيم»                 وقتي كه شب شد، بگير الال كن.

 اگه گفتي!
 م، نه جو خورد، نه گندم.دُ شير پلنگ بي 

   گشت زند توي باغ، دهد عسل به مردم.

 ت؟آن كدام حيوان آبزي است كه قسمت دوم نامش يك ساز اس* 

 

 جان، موجود سرد و بي* 

 جان،گيرد ولي دو صد
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 دهان تنگ و تاريك،

 گردن دراز و باريك.

 

 شود؟ مي آن چيست كه سرش را ببري، زنده* 

 ي آخر ( )جوابها در صف ه

 بهشته ي سيب، ميوه
 دوست دارم كه از اين به بعد، متن را بهتتر بشناستي و بتا     دوست خوبم سالم! من سيب هستم،

 ترها. هم بزرگ ترها همه دوستم دارند هم كوچك اي هستم كه آشنا شوي. من ميوه هاي من فايده

 ت  تد،هميشه سالمتك سيب بخوريتوز يو هستم. اگر هر رتن گرد و خوشبتمن سيب هستم، م     

تتر   برابتر بتيش   پنجرا با پوست بخوريد،  مانيد. من براي مغز شما مقوي هستم. تازه اگر من مي

البيعي استت و باعتس ستالم     هاي كوچك شما مثل يك مسواك ب براي دندانويتامين دارم. سي

برد. آب سيب بتراي   مي خوني را از بين آهن است و كم شود. سيب سرشار از ها مي دندانماندن 

كند. من را با پوست تميز  ها را از ميكروب پاك مي ي آن شيرخواران مفيد است و معده كودكان و

 «ژادن رحيم»            بخور.

 گه قار قار كالغه مي
 كالغ   هبه مهماني ولي جوج كرد تا بروند اش را شانه مي خانم كالغه داشت پرهاي سياه جوجه
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ي. كالغه، پرهايم را شانه نكن. بگذار همين الوري برويم مهمان قار قار يعني مامان گفت: مي دائم

بترويم،   خواهيم به مهمتاني  مي يعني نه عزيزم، وقتي ديد و گفت: قارقار قارقاركالغه خن مامان

هاي خودش را هتم  را برداشت تا پر ي خودش كالغه شانه باشيم. بعد هم مامان بايد هميشه مرتب

بتود، بتا همتان     ي من كه دستتت  كالغه شانه قارقار يعني مامان كالغه گفت: شانه كند كه جوجه

ي  هر كتس بايتد بتا شتانه     ني نه عزيزم،يع قاركردي! خانم كالغه گفت: قار پرهايت را شانه مي

 قتار. قار گفت: بابا اومده ه، صدايي آمد كه ميدفعه از پشت النخودش پرهايش را مرتب كند. يك

كالغه بتا   كالغه و جوجه آماده هستيد برويم مهماني؟ مامانگفت:  كالغه بود كه مياين صداي آقا

ودش را به پدر چسباند الغه خك به بابا كالغه سالم گفتند. جوجه خوش الي از النه بيرون آمدند و

 هم نوك سياه و بلند خودش را كشيد كالغهكالغه، دوستت دارم. بابابابا  قار يعني سالمو گفت: قار

با هتم پترواز    يعني من هم تو را دوست دارم. بعد هم هر سه كالغه و گفت: قارقار روي سر جوجه

 «نژاد مرحي»     كالغه براي عيد ديدني.ي عمو كردند و رفتند خانه

 گشتي در دنياي دانش
 در روز ممكن است بدنتان را تميز   اين قدر بشويم؟ يك بار حمام كردن هايم را چرا من بايد دست

هاي شتما   تان را بشوييد. دستهاي كه چندين بار در روز دست نگه بدارد، ولي شما احتياج داريد

هايتتان استتفاده    دست ل روز، ازشوند. شما در الو مي فهاي بدنتان كثي تر از ديگر قسمت سريع

 كنيد. را لمس ميچيزهاي بسياري  كنيد و مي
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 التوالني و سترگرم كننتده را    چرا من بايد اين قدر زياد بخوابم؟ وقتي كته شتما يتك روز       

 خوابيد، بدنتان دوباره تازه و نيرومند در شب، هنگامي كه ميشود. گذرانيد، بدنتان خسته مي مي

كافي خوابيده باشيد، بايد در موقع بيدار شدن احساس شادي  ي به اندازه شود. وقتي كه شما مي

تر از يك فرد بزرگسال به خواب احتيتاج داريتد،    بكنيد. ولي به خاالر داشته باشيد كه شما بيش

 دهيد. يك رشدتان را در حال خواب انجام مي تر در حال رشد كردن هستيد. شما بيش زيرا هنوز

 ساعت خواب احتياج دارد. دوازدهتا  دههر شب به دختر يا پسر كوچك در 

 ها از صدمه ديدن نتوك نترم انگشتتان جلتوگيري     دهند؟ ناخن مي ها چه كاري انجام ناخن    

هتاي   ايد كه با نتاخن  هم باشند. آيا شما هرگز سعي كردهتوانند ابزار مفيدي  ها مي كنند. آن مي

 شما براي برداشتن چيزها هستند! هاي شما گاهي يار نسنجاق ته گرد را برداريد؟! ناخ كوتاه شده، يك

هر  ها اگر خوابند. ظاهرا اسب مي ها ايستاده خوابند! اغلب اوقا ، اسب ها ايستاده مي باس

 كنند. ني دراز بكشند، احساس راحتي نميبار به مد  الوال
 «مونا آملي»

 با هم بخنديم
اتوبوس اومد، »گه:  اولي مي بينن. يه موش مي رفتن كه خالل دندان داشتن از كوه باال مي دو    

گته:   بينن. اولي متي  مي يه كم باالتر يه جوجه تيغي «نه پياده بريم.»گه:  دومي مي «يم.سوار ش

 «حرفم را گوش نكردي. ببين اتوبوس پر شده!»
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 نوشت، توي دفترش يادداشتت  ي سياه مي دبستان، چيزايي كه معلم روي تختهعلي تو كالس اول 

 كرد. پاك مي كرد، علي هم دفترش رو پاك مي كرد. هر وقت معلم تخته رو مي

 
گته:   زنه پس گردنش و مي مي پدرش «تره يا اصفهان؟ نزديك بابا، ماه»پرسه:  علي از پدرش مي

 «توني ببيني. مي توني اصفهان رو ببيني؟ ولي ماه رو جا مي ديگه، مگه تو از اين معلومه»

 
من »تعميركار:  «ي ما را درست كنيد؟ چرا ديروز نيامديد زنگ در خانه !آقاي تعميركار»مشتري: 

 «را باز نكرد. آمدم، ولي هرچه زنگ زدم كسي در

 

 «چقتدر؟ »معلم:  «بله آقا.»آموز:  دانش «را پيدا كني؟ لهئخيلي مانده تا جواب مس»معلم: 

 «آن قدر كه بروم خانه و جواب را از پدرم بپرسم و بيايم.» آموز: دانش

 «هاي پوپك و پنجره مجله»

 هاي اگه گفتي! جواب

 ، تفنگ، خزندهگل، خرچنعس


