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 روز ما
ها و معلمم   ن با درس و مدرسه و كنار همكالسيباز هم سالم! دوستان خوبم اميدوارم حالتا

مهر روز مهمي براي ما بمود چمون ايمو روز     24خوب باشد. چند روز پيش يعني  مهربان
سمال بمه مما و     كمه يمك روز    بينايان بود. مو خيلي خوشحالم كم مخصوص ما نابينايان و

هايي كه خدا داده به  ما بايد از تواناييي  همه داشتني ما اختصاص دارد. دوست سفيدِ عصاي
ي  تواند فرد مفيدي باشد و بمه جامعمه   تا مردم هم ببينند يك نابينا مي خوبي استفاده كنيم

كه خوب درس بخموانيم و بمراي   است  ي ما كودكان نابينا هم ايو خود خدمت كند. وظيفه
 هاي مهمي بگيريم. صميمي ايران خوبمان ت آينده

ن ايو دو عيد را بمه شمما   در ماه آبان دو عيد عزيز قربان و غدير را داريم كه فرا رسيد    
و عيد سؤال كنيم ي ايو د ترها در باره بزرگ يك پيشنهاد! چه خوب است از گويم. تبريك مي

ي  ن به نمام هفتمه  اي هم در ماه آبا هفته چه اتفاقاتي افتاده است. ايو روزهاتا بفهميم در 
ي كمه  آخريو كتاب غير درسم  خواني است. همكالسي خوبم! آيا يادت هست وكتاب كتاب

نيست اما آيما   دانم كتاب بريل براي ما كودكان نابينا زياد خواندي، كدام بود؟ مو هم مي
ي؟ اگر ايو طمور اسمت، آفمريو و    ا هدي مدرسه را خوان هاي بريل كتابخانه ي كتاب همه
ي جديد را برايت ها تا كتاباال از پدر و مادر يا خواهر و برادرت خواهش كو آفريو. حصد

           بخوانند.
 «قاصدك» 
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 آقا كمال كتابفروش
 ي مدرسه تو كوچه

 كتابفروشي داره
 ونايو آقاي مهرب   
     ل      اسمش آقا كماِ

 ول صبحهميشه ا
 مياد در  مغازه

 گه به نام خدا مي
 كه خيلي چاره سازه

 ها رفيق       چهبا ب
 ايو آقاي باصفا
 خوب يه عالمه شعر 

 خونه از كتابا مي
 سعدي و فردوسي رو
 شناسه اون خوب  خوب مي

 آقا كمال هميشه
 كتاب توي دستاش 

 «رحيمي نژاد»
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 خاطرات يك زنبور
بماغ زنمدگي    مو يك زنبور عسل هستم. كار مو ايو است كه عسل درست كنم. مو تموي 

 هما عسمل درسمت    گيرم و با آن مي ها را نشينم. شهد گل ها مي م روي گلرو كنم و مي مي
كنيم  يك ملكه داريم كه به او خدمت مي كنيم و جمعي زندگي مي نم. ما زنبورها دستهك مي

حمله كنند، ما از گذاري است. وقتي به ما  ملكه، تخم ي بريم. وظيفه و برايش آب و غذا مي
هايمان دست بزنمد و   گذاريم كسي به عسل زنيم. ما نمي و نيش مي كنيم خودمان دفاع مي

 دشمنان ما پرندگان هستند. بعضي زنيم. مو يك حشره هستم. مي اگر دست بزند، او را نيش
هاي مختلفمي   ا زنبورهاي نگهبان هستيم. ما شكلاز ما زنبورهاي كارگر هستيم و بعضي از م

ما و گياه باشد.  ا بسازيم كه پر از گلي ما دوست داريم در جايي كندوي خود ر همه داريم.
سازيم. آيا  مي ها عسل مكيم و با آن ها را مي گل ي آن، شهد زبان درازي داريم كه به وسيله

يك روز براي پيدا كردن غذا از خانه  خاطراتم را برايتان تعريف كنم؟ دوست داريد يكي از
دوستانم و نگهبانان كندو از دست بيرون آمده بودم كه در تار عنكبوت گير افتادم. با كمك 

شوم، مواظمب   بعد، هر وقت از كندو خارج مي عنكبوت و تارش نجات پيدا كردم. از آن به
 اطرافم هستم تا اتفاقي برايم پيش نيايد.

 «سحر مستمند»
 كتاب باحال

كدام  خورد. هيچ مي هم د. از هرچي نويسنده بود، حالم بهام حسابي سر آم يك روز حوصله
ي  هممه  .له(وچ )يك كتاب چاق تاب كلُفت بنويسندساله، ك ي هشت نبودند براي يك بچهبلد 

خواست،  تريو كتاب دنيا را مي و مردني بودند. اما مو دلم بزرگ ام الغر هاي كتابخانه كتاب
ايو جور كارها براي مو مثل آب خموردن  »شدم. فكر كردم:  بايد خودم دست به كار مي
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ال زدم و دست به كار شدم. يك سال، دو سال، سه سال، چهار سمال.  ها را با آستيو «است.
هما نوشمتم.    دنيا را براي بچمه  تريو كتاب پنجاه و پنج سال خوشحالم كه چاق امروز پس از

 خوشحالم كه به آرزويم رسيدم.
 «فرهاد حسن زاده»

 احساس با صورت و زبان
سمرد،   آب روز داغ، دوشكند. در يك  گرمت مي داغ صورت: در يك روز سرد، دوش آب

تواني قدرت باد را روي صورت خمودت   وزد، مي كند. روزي كه باد مي بدنت را خنك مي
ان: در يك روز داغ، وقتي زب گرداند! ر مراقب نباشي، باد چترت را برميكني. اگ احساس
كنمي.   آب را روي زبانمت سمرد حمس ممي     چسمبد.  شوي، كمي آب خيلي مي تشنه مي
اي؟ زبان  داغ خورده يا تا به حال يك سيب زميني واقعاًتر است. آ، سردچوبي از آب بستني

تواني چيزي را بچشي كه نتواني آن را  ا و سرما بسيار حساس است. آيا ميتو نسبت به گرم
ر سيب زميني نياز داري. بيني خود را بگير ر سيب و يك پَبو بكني؟ براي ايو بازي، به يك پَ

سيب بود  رها را روي زبانت بگذارد.پَ ز يك دوست بخواه كه يكي ازتا نتواني بو كني. حاال ا
 زميني؟ يا سيب

 «مترجم: كاتارينا ورزي»
 هاي برجسته نقطه

 برجسته و برجسته
 نوشتم روي كاغذ

 ام دوباره نوشته
 هاي كوچك با نقطه
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 نويسم با نقطه مي
 حاال قشنگ و ساده

 ها برايم ايو نقطه
 هستند با اراده

 
 نويسم يبا نقطه م

 خط بريل كه زيباست
 هاي كوچك ايو نقطه

 معناي دانش ماست.
 «خاله نرجس»

 اگر مادر بود!
ت: و نان بخرد. او دستي به سمر امميو كشميد و گفم     خواست برود روز، مادر اميو مي آن
وقتي مادر از خانه بيرون رفمت،   «گردم. كوچولو باش مو زود برمي پسرم! مواظب مريم»

بازي شدند. مريم، خيلي زود از بازي خسته شد و دور اتاق شروع بمه   اميو و مريم مشغول
گلمدان   ي اتاق خمورد.  دويد، ناگهان پايش به گلدان گوشه طور كه مي يودويدن كرد. هم

مريم كه ترسميده بمود و    روي زميو افتاد و شكست. خاك گلدان هم روي قالي پخش شد.
كرد. اميو همم ترسميد و    داي بلند گريه مييه افتاد و با صپايش هم درد گرفته بود، به گر

همم از ممريم    امما  يه كنمد. خواست كه او هم مثل مريم گر ي اتاق ايستاد. دلش مي گوشه
دانست چه كار بايد بكنمد. او   نمي تر بود و هم مادر، مريم را به او سپرده بود. اميو، بزرگ

كمرد و   را بغل مي ادر اوكرد، م ترسيد و گريه مي مي يادش آمد كه هر وقت مريم از چيزي
تا  قدر به موهايش دست كشيد د. اميو هم مريم را بغل كرد و آنكشي به موهايش دست مي
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افتماد.   هماي او  كرد كه چشم اميو بمه دسمت   يهايش را پاك م اشك او ساكت شد. مريم
نبايد به  هاي كثيف را  دست»گفت:  لي كثيف شده بود. مادر، هميشه ميهاي مريم خي دست
ت. اميو، دانس نمي كه ايو چيزها را اما مريم «ها چيزي بخوريد. يا با آن هايتان بزنيد چشم

دست و صورتش  را باز كرد شير آب مريم را به دستشويي برد يك صندلي زير پايش گذاشت
اي نشست و بمه   ند، اميو ناراحت بود. او در گوشهوقتي اميو و مريم به اتاق آمد را شست.

ادر نيامد؟ چرا ايو قمدر  چرا م»ش گفت: هاي آن نگاه كرد و با خود كخا گلدان شكسته و
ي اتاق ايستاده بود. اميو، فكر كمرد كمه بمراي     و گوشه مريم بغض كرده بود «دير كرد؟

تاد، ناگهمان پمايش   وقتي راه اف بياورد. خوشحال كردن خواهرش برود و برايش خوراكي
دردش آمد. اما زود پايش را بلند كرد تا هاي گلدان شكسته رفت و خيلي  روي يكي از تكه

اه برود، ممكو اسمت  اگر مريم از جايش بلند شود و ر» زخمي نشود. اميو با خودش گفت:
شود. اي كاش مادر نرفته بمود و ايمو    اش قطع نمي آن وقت ديگر گريه  پايش زخمي شود

 «كمرد؟  ه چه كار ممي د، با ايو گلدان شكستجا بو نيفتاده بود. راستي اگر مادر ايواتفاقات 
اي  گفت كه گوشه كست، مادر به او و مريم ميش وان يا چيز ديگري در آشپزخانه ميوقتي لي
ريخمت.   مي كرد و در سطل آشغال هاي شكسته را جمع مي وقت، با جارو تكه آن بايستند.

 هما را جمارو   گلدان را جمع كرد. اما وقتي خاك ي هاي شكسته اميو هم جارو آورد و تكه
هما را   او فقط توانست كمي از خاكشدند.  طرف پخش مي طرف و آن كرد، بدتر به ايو مي

ز كشيده و خوابش برده در هميو وقت، اميو خواهرش را ديد كه روي قالي درا جمع كند.
انداخت.  مي گذاشت و پتو را رويشان مي ها بالش فكر كرد كه مادر هميشه زير سر آن بود.

و  شود. اميو، به اتاق ديگر دويمد  مي  كار را بكند، مادر خوشحال اگر او هم براي مريم ايو
هما   آوردن پتوي مريم از الي رختخمواب  ها برداشت، اما بيرون بالش را از روي رختخواب

روي زميو افتاد. اميو خواست  ي پتو را گرفت و كشيد. ناگهان چند تشك او لبه سخت بود.
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يلمي  رسيد. اميو كه ديگمر خ  نمي ند و او زورشها سنگيو بود ها را جمع كند اما آن تشك
 تمو اصمالً  »گويد:  مي اگر مادر بيايد به او اش گرفت. فكر كرد كه  ناراحت شده بود، گريه

امميو   «خواهر كوچكت و چيزهاي ديگر باشي.اي. تو نتوانستي مواظب  ي خوبي نبوده بچه
سر او گذاشت و پتو را رويمش  با گريه و ناراحتي بالش و پتوي مريم را آورد. بالش را زير 

ي اتماق   شنيد. او كمه گوشمه   بعد از مدتي، اميو صداي در را كشيد و منتظر مادر نشست.
بود. خيلي  نانوايي شلوغ»وارد اتاق شد گفت:  نشسته بود، خودش را جمع كرد. مادر وقتي

و  بعد به اميو نگاه كرد كه ناراحت نشسته بود و بعد هم چشممش بمه ممريم    «خسته شدم.
ي ماجرا را بمراي   بلند شد و تند و تند همه .گلدان شكسته افتاد. اميو، شروع به گريه كرد

داد. امميو، منتظمر    هاي اميو گوش ممي  و به حرف مادرش تعريف كرد. مادر، ساكت بود
نخور پسرم! كارهايي را كمه تمو    صهغ»مادر، اميو را بغل كرد و گفت: دعواي مادر بود اما 

كنيم. اما مو خيلي خوشمحالم كمه تمو     با كمك هم تمام مي ايي تمام كني،نتوانستي به تنه
 «هاي بزرگي انجام دهي.هاي كوچكت، كار امروز فكر كردي و توانستي با دست

 «فريبا صديقيم»
 ها شوخي بچه

احمد كه جمواب را   «چه كسي بود؟بگو ببينم، كاشف آمريكا »آموزگار از احمد پرسيد: * 
احمد كه  «.كريستف كلمب» . دوستش با صدايي آهسته به او گفت:دانست ساكت ماند نمي

ا اجازه، بگميم؟  آق»پاچگي گفت:  صورت نامفهوم شنيده بود، با دست صداي دوستش را به
 «كريم پوست كلُفت.

مانده باشد و ناگهان خود را برايت باقي  يك فشنگ اگر فقط»از يك شكارچي پرسيدند: * 
 شمكارچي فموراً   «كنمي  يم ببيني، به طرف كدام يك شليك ميان چند گرگ و ببر و پلنگ

 «به طرف خودم!»جواب داد: 
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آقا اجازه: ماست،  »صر:نا «ناصر، سه چيز را نام ببر كه از شير گرفته شده باشند. »معلم:* 
 «از شير گرفته شده! ي همسايه ما كه تازه دو روزه پنير و بچه

 «ايا! لندن را پايتخمت فرانسمه كمو.   خد» كرد: مي تب تكرارآموزي در خانه مر دانش* 
آمموز   دانمش  «زني، مگر عقلت كم شده! ها چيه كه مي پسرجان، ايو حرف»مادرش گفت: 

وشتم كه لندن پايتخمت  ام ن ي امتحاني عقلم كم نشده، آخه امروز در ورقهنه، »جواب داد: 
 «فرانسه است!

آقا، فيل به قدري بزرگه كمه  »هوشنگ: «شه؟ هوشنگ بگو ببينم فيل كجا پيدا مي»معلم: * 
 «شه! نمي هيچ جا گم

 راز يك كلمه
هايش در قايق، سفر برود. او پس از بارگيري كاالمرد بازرگاني قصد داشت براي تجارت به 

تنها بمه انتظمار    نشست. قايقران كه ديد بازرگان ي قايق به انتظار مستخدم خود روي لبه
ه هايش را بدزدد. به بازرگان حملبكُشد و كاال فت خيلي راحت او راگر نشسته است، تصميم

سپس براي ايو كه ثابت كند  ي خود برد. كرد و پس از غرق كردن او، كاالهايش را به خانه
و  همسرش راصدا كمرد  ،ي بازرگان رفت تل در آن محل نبوده است، به خانههنگام وقوع ق

ي مسمتخدمان خمود را    همههمسر بازرگان  «ق نيامده است؟چرا بازرگان به قاي»پرسيد: 
ايو بنما بمر   ها هيچ اثري از او پيدا نكردنمد.  بروند، ولي آن واداشت تا به دنبال بازرگان

جمز همسمر   اطالع دادنمد. قاضمي ب   و را به اوجي جست بالفاصله نزد قاضي رفتند و نتيجه
كه قايقران  اي را از لحظه بازرگان، بقيه را از اتاق بيرون فرستاد و از او خواست تمام ماجرا
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رم گذشته بود كمه  مدتي از رفتو شوه»شرح دهد. همسر بازرگان گفت:  آمد، دقيقاً نزد او
بعمد   «را آقا هنوز به قايق نيامده است؟خانم، چگفت:  ي ما آمد و با فرياد قايقران به خانه

 ي بازرگان گفته را كه هنگام رسيدن به خانه قاضي با قايقران صحبت كرد و او همان چيزي
شمما   كه ايو طور! بازرگان كشته شده و قاتل او»اضي به قايقران گفت: بود، تكرار كرد. ق

قايقران منكر شد ولي وقتي قاضي اشتباهش را بمه او گفمت،    «هستيد. بايد اعتراف كنيد.
 قايقران چه اشتباهي كرده بود؟ قايقران مجبور شد اعتراف كند.

 ي آخر پاسخ در صفحه
 «مترجم: داود شعباني»

 دنياي قشنگ حيوانات
تواند با آن، يك سموزن   پذير است كه مي ساس و انعطافنوك خرطوم فيل آن چنان ح ◄

 را از روي زميو بردارد.
ميمرد. غمذاي    مي ساعت چيزي براي خوردن پيدا نكند، دوازدهكور به مدت  اگر موش ◄

 كور، حشرات و كرم خاكي است. اصلي موش
 توانند مثل فيل نعره بزنند! ر خشكي، ميپيك هاي غول برخي از الكپشت ◄
 كنند! تر از هشت تا ده سال عمر نمي هرگز بيش شيرهاي جنگلي ◄
تريو طول عمر ثبت شده تما بمه    هجده سال است، ولي بيش ها معموالً طول عمر خرس ◄

 يك سال عمر كرده بود!و متعلق به يك خرس قطبي است كه چهلحال، 
كنند، چمون   مي هاي دريايي در طول زمستان چه كه اسبداند  كس به درستي نمي هيچ ◄

 شوند! ديده مي فقط در فصل تابستان
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روند. طي ايو  هاي قطبي به خواب زمستاني فرو مي خرس شود، زماني كه غذا كم مي ◄
كند، ولي ايو خواب زمستاني به معني خمواب   ساز بدنشان كاهش پيدا مي مدت، سوخت و

 عميق نيست!
مسمافت   كيلومترهزار  35توانند  هاي دريايي مهاجر، در يك سال مي چلهپرستوها و چل ◄

 را طي كنند!
 خوابند كه يك چشمشان باز است. ها در حالي مي دلفيو ◄
 مختلف را تشخيص دهند! هاي توانند رنگ گاوهاي نر، نمي ◄

 «نسب گردآوري: ناهيد قادري»
 لقب كشورها

ر پاكسمتان معمروف بمه كشمور     ف است؟ كشودانيد كه هر كشور به يك لقب معرو آيا مي
ور ژاپمو را كشمور   مشهور است. كشم  ست. كشور فنالند به كشور هزار درياچهها رودخانه

معروف است و كشور استراليا هاي سفيد  نامند. كشور تايلند به كشور فيل خورشيد تابان مي
 كشور كانگروها شهرت دارد. به

 «هاي علمي و فني جهان دانستني»
 باغ و كالغ و  داغ

غ داغ توي اتاق بود. اتاق توي يك با  ر از چاي بود. چاي، داغ بود. چاييك ليوان بود كه پ
كردنمد.   كردند. سر باغبان داد و هموار ممي   مي قارها قار بود. باغ پر از كالغ بود. كالغ

هما   هما گذاشمت. كمالغ    اشت. بيلش را برداشت. دنبال كمالغ ك مي باغبان، داشت درخت
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ور پريدند. اتاق را ديدند. رفتند توي اتاق. خوردند بمه چماي داغ.    و آن ور ايو ترسيدند.
 ليوان چاي افتاد و چاي ريخت روي زميو. هميو و هميو!

 «شناس شراره وظيفه»
 آن چيست؟

 ها سفيد است مثل صخره
 ها آيد ميان سفره

 هر كس نداند نام او
 طعمي ندارد كام او

 شود؟ ي ديگري مي بر عكس كنيم، نام پرنده را اي است كه اگر نامش چه پرنده ♣
 شود؟ ولي خيس نمي گذرد، ميان آب ميآن چيست كه از  ♣
 هم آب است؟ آن چيست كه خودش آب است و دشمنش ♣

 اتوبوس
 خط واحد تبلي

 تو دست خاله جونه
 خواد كه با اتوبوس مي

 خاله ب ره به خونه
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 خدا كنه اتوبوس
 شلوغ نباشه اصالً

 اشهجاي نشستو ب
 ي مو. براي خاله

 «افسانه شعبان نژاد»
 پاسخ معما و چيستان

دانست بازرگان كشته  مد، همسر او را صدا كرد، زيرا ميي بازرگان آ قتي قايقران به خانهو
 در خانه نيست. شده است و

 نمك، زاغ، نور، يخ.


