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 بهترين كتاب
آيد و براي باز  بوي ماه مهر مي سالم! دوستان من،سالم و هزار 

بهترين كتابي كه  :كنم.يك سؤال شماري مي ن مدرسه، لحظهشد
  دانم كه كتاب خوب بهه  مي در تابستان خواندي، چه نام داشت؟

در  خط بريل براي ما كودكان نابينا بسيار كم اسهت امها حتمها    
بهراي شهما    هربان، كتهابي هاي تعطيلي، خواهر و برادر م ماه

 اند. خوانده
خواند، اگر با دقت گوش كنهي،   مي برايت وقتي كسي كتابي    

وسهتان خهوبم در   اي. د را خوانده ن است كه خودت آنمثل اي
هاي تابستان، چند كتاب خوب برايم خواندند  دفتر نشريه در ماه

ي بهدن انسهان، زنهدگي     هاي علمي در باره دانستني كه پر از
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ت كه مطالب مفيدي از اين حيوانات و ستارگان بود. يادتان هس
 ها را در هر ماه براي شما هم گفتم. كتاب
 هايد، ب اي را كه خوانده هاي آموزنده حاال منتظرم شما كتاب    

 ساير دوستان معرفي كنيد.من و 
 «قاصدك»

 چيك چيك بارون
 هوا دلش گرفته

 باز آسمون كبوده
 جاي رنگين كمون به

 پر از غبار و دوده
 

 د نكنيدها دو آي ماشين
 تا كه هوا تميز باشه
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 رحمي به حال ما كنيد
 كه شهر ما تميز باشه

 
 هوا كه آلوده باشه

 ياد س ديگه درنمينفَ
 شن رو شاخه پژمرده مي

 هاي قشنگ و شاد غنچه
 

 دعا كنيد كبودي
 پاك بشه از آسمون
 بياد به گوشمون باز

 چيك چيك و چيك بارون
 «نيا شكوه قاسم»
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 هاي بابا كفش
 اباي منكفشاي ب

 ن ستهكهنه و خيلي خ
 كنم پير شدن فكر مي

 ن هچروك شدن، شكست
 آد بابايي غروب مي

 آره كفشاشو درمي
 كنه اونارو جفت مي

 ذاره جلوي در مي
 كفشاي باباي من

 نهمش تو خاك و آبَ
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 آن به خونه غروب مي
 خوابن كنار هم مي
 زنم به كفشا دست مي

 ها سنگينه خواب اون
 يروز كنم يه فكر مي

 ها رن به آسمون مي
 «كاظم مزيناني محمد»

 خان عليماشين ممد
 زمين پر از زباله
 هوا پر از دود

 صداي ترمز آمد
 خان بود عليممد
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 خان بوق نزن عليممد
 ك خوردرَدلم تَ

 صداي جيغ و بوقت
 گوش منو برد

 
 خان عليماشين ممد
 كثيف و زشته

 هاش با انگشت رو شيشه
 يكي نوشته:

 
 شتموقتي كثيف و ز»

 با همه قهرم
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 وقتي تميز و شيكم
 «عروس شهرم.

 «اسدا... شعباني»
 انگشتر پيدا شده

گشهتند. بهه    هرا با پدر و مادرش از مسهدد برمهي  شب بود. ز
ي مواد غذايي رسيدند. چيزهايي خريدنهد و از مغهازه    مغازه

را روي زمين به چيزي افتاد بيرون رفتند. جلوي مغازه، نگاه زه
زهرا  را برداشت. يك انگشتر بود. شد و آن درخشيد. خم كه مي
را گرفهت، خهوب    مهادرش آن  «واي! يك انگشتر طال!»گفت: 

پهدر   «بايد قيمتي باشهد.  اگر طال باشد،»نگاهش كرد و گفت: 
فكر  زهرا «دانند. ها مي قيمت دقيقش را فقط طالفروش»گفت: 
 ةهمه  بهه  شهود خريهد. بعهد    با پول آن خيلي چيزها مي كرد
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ها يهك   ترين آن بخرد، فكر كرد. مهمخواست  مي هچيزهايي ك
 طوطي سخنگو بود.

را بفروشهيم و يهك طهوطي     آن شهود  مي»به پدرش گفت:     
ن هرجها هسهت،   صهاحبش ا  »پدر خنديد و گفهت:   «بخريم!

پدر گفت:  «مال كيست؟»زهرا گفت:  «گردد. در دنبالش مي بهدر
حهاال  : »فتزهرا گ «! شايد هم يك عروس خانم!ادريك م شايد»

م اسهت، بايهد بهه    معلهو »پدر گفت:  «كار كنيم؟ را چه بايد آن
 «صاحبش برگردانيم.

پدر پاسخ  «شناسيم. را نمي ولي ما كه صاحبش»زهرا پرسيد:     
راه حلش در رساله آمده است. به خانهه كهه رسهيديم،    »داد: 

ردن صاحبش يك فكر اساسي كنيم و براي پيدا ك مي رساله را باز
 «.كنيم مي
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لوي اعالنات مسدد محل و تاب روز به بعد تا مدتي روي از آن    
شد كهه   ي مواد غذايي، يك برگه ديده مي ي مغازه پشت شيشه

به نام خدا، يك حلقه انگشتر طال پيدا »شده بود:  روي آن نوشته
گفهتن   شده است. صاحب آن به دفتر مسدد مراجعه كند و بها 

اين اطالعيه را زهرا نوشته  «.ها انگشترش را تحويل بگيرد نشاني
 بود.
به خانه آمد، زهرا هنوز از  روز پدر كه چند هفته گذشت. يك    

نيامده بود. پدر چيزهايي را كه خريهده بهود كنهاري     مدرسه
بهاالخره  »يك قفس پرنده بود. پهدر گفهت:    گذاشت. بين آنها

تكليف انگشتر هم امروز مشخص شد و صهاحبش از نگرانهي در   
خدا »مادر گفت:  «ها را گفت و انگشترش را گرفت. نيآمد. نشا
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خواسهت يهك    صاحب انگشتر با اصرار مي»ر گفت: پد «را شكر.
بدهد اما قبول نكردم و گفتم انگشتر را من پيدا  مژدگاني به من

 «را پيدا كرده است. زهراخانم آن نكردم.
چند لحظه بعد، زهرا به خانه آمد و سالم كرد. مهادر گفهت:       
زهرا كيفش را كنار گذاشت و به بالكن رفت.  «جان.زهرا المس»

. «جهان. سهالم زهرا »م كرد. پدر گفت: پدر آندا بود. زهرا سال
 گفهت:  آمد. اين صدا مي شنيد كه از قفس مي دفعه صدايي يك
زهرا از خوشحالي فرياد زد:  «جان!سالم زهراجان، سالم زهرا»
ن! ممنهون  رجاواي! چه طوطي سبز و قشهنگي! ممنهون پهد   »

 «جان! مادر
 «مرتضي دانشمند»
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 نعلبند و قاضي
كهرد كهه گهاهي     وستايي دوردست، نعلبندي زندگي ميدر ر

شد. روزي مردي از اهالي روستا، قهاطر   بد اخالق مي تندخو و
ههاي ايهن    خواهم نعهل  مي»د را پيش نعلبند آورد و گفت: خو

 برو كهه امهروز حهال و   »نعلبند گفت:  «حيوان را عوض كني.
نعلبند پاسخ  «كي بيايم؟»روستايي گفت:  «ي كار ندارم. حوصله
كهه حهال و   تو»شد و گفت:  روستايي ناراحت «دانم. نمي»داد: 

ات  دكان آمدي؟ توي خانهه  ي كار نداري، چرا امروز به حوصله
 «خوابيدي. مي
ي مهرد را   را كه شنيد، از جا بلند شد و يقهه نعلبند اين حرف     

ميان آن دو درگرفت. چون دعوا شديد  گرفت و دعواي سختي
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بود، مرد روي زمين افتاد و ديگر از جا بلند نشد. اهالي روسهتا  
 آمدند و نعلبند را گرفتند و براي مدازات پيش قاضي بردند.

دانهي   كاري بود كه كردي؟ ههي  مهي   اين چه»قاضي گفت:     
بلهه جنهاب   »نعلبند گفهت:   «كشتن آدم، مدازات مرگ دارد؟

نعلبنهد   «كهار را كهردي؟   اين پس چرا»ضي پرسيد: قا «قاضي.
قاضي گفت:  «كنم. باه كردم، ديگر از اين كارها نمياشت»گفت: 

 «ر زنده نيستي كه چنين كاري بكني!وقتي مدازات شدي، ديگ»
اين مهرد را آزاد   جناب قاضي،»ناگهان يكي از اهالي گفت:     

سهخ داد:  پا مهرد  «براي چه؟»قاضي پرسيد:  «كنيد و ببخشيد!
كه آبادي ما يك نعلبند بيشتر ندارد و اگهر او كشهته    براي آن»

قاضي فكهري   «كند! نمي شود، كسي االغ و قاطرهاي ما را نعل
فر بايد مدهازات شهود، حهاال كهه     باالخره يك ن»كرد و گفت: 
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ات كهرد، بقهال روسهتا را مدهازات     شود نعلبند را مدهاز  نمي
 «شود. ميحل تر  طوري مشكل راحت كنيم. اين مي
جناب قاضي، »در اين وقت، يكي ديگر از اهالي روستا گفت:     
در اين آبادي، يك بقال بيشتر نداريم، اگر ايهن بقهال ههم     ما

باز هم فكهري  قاضي  «ات شود، ما پيش كدام بقال برويم؟مداز
نرسيده بهود!   گوييد، عقل من به ايندا درست مي»كرد و گفت: 

 «؟نيمحاال چه كسي را مدازات ك
 در آبادي»اهالي ساكت شدند و جوابي ندادند. قاضي گفت:     

 قاضي «دو نفر.»يكي گفت: «شما، چند نفر كارگر حمام هستند؟
را اندام  تواند كار دو نفر يك نفر هم مي»خوشحال شد و گفت: 

 «كند. مي شود ولي كم كم عادت دهد. اول كارش زياد مي
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و اولين كارگر را كهه ديدنهد،   چند نفر به حمام روستا رفتند     
از جان مهن چهه   »گفت:  گرفتند و پيش قاضي آوردند. كارگر

نعلبند يك نفر را كشته، پس تو بايد »قاضي گفت:  «خواهيد؟ مي
قاضهي در   «ايهد؟!  ديوانه شهده »كارگر گفت:  «مدازات شوي!
هي   كني! اين كار از روي عقل است. مي اشتباه»جواب او گفت: 

لبند يها بقهال نداشهته باشهد، چهه      ين روستا نعداني اگر ا مي
ارگر داشته باشد، او اگر حمام هم يك ك»كارگر گفت:  «شود؟ مي

عيبهي  »ت و گفهت:  قاضي شانه باال انداخ «شود. زود خسته مي
كند ولهي   خوابد و خستگي از تن بيرون مي ندارد، او كمي مي

وقتهي كهارگر را    «تر از نداشتن نعلبند و بقال اسهت. كار به اين
 گنه كرد در بلخ آهنگري،» بردند تا مدازات كنند، فرياد زد: مي

 «به شوشتر زدند گردنِ مسگري.
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اگر قاضي در قضاوت و كسهي در داوري، راه عهدالت را در       
 شود. المثل حكايت حال او مي ضرب پيش نگيرد، اين

 «محمد ميركياني»
 خالقان كوچك

ترهاي مهربان  د كه عالوه بر بزرگدانستي دوستان خوبم! آيا مي
هاي مختلهف كشهور، گهروه     ا و سازمانه و مسئوالن در اداره

خواهد براي بهتهر   مي ديگري هم در كشور ما هستند كه دلشان
راد، هاي مناسبي پيدا كنند؟ اين اف نابينايان، راه شدن زندگي ما

كالسهي خهود مها     و سال و ههم  كودكان بيناي مهرباني هم سن
 هستند.

ونههه از فكرهههاي خههوب گروهههي از خههواهم يههك نم مههي    
معلمهان   آموزان را برايتان تعريف و از ايهن دوسهتان و   دانش
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اعضاي كانون خالقان در دبستان دخترانه  عزيزشان تشكر كنم.
معلم تهران، در سال تحصيلي گذشته به فكر من و شهما بودنهد.   

راي مهك بهه مها نابينايهان به     ك آنان يك طرح جالب را براي
 ي اري منطقهها تهيه كردند و به شهرد ي بهتر از بوستان استفاده

دو ارائه كردند. نام طرح پيشنهادي اين دوسهتان خهوب مها،    
در بوسهتان دالوران   تالش براي راحتي تردد يهك روشهندل  »

 بود. «شهر تهران ي دو در منطقه
اين خالقان كوچك پيشنهاد كردنهد از در ورودي بوسهتان،       

ي مختلف به سوي محل بازي، نمازخانهه، دستشهويي،   مسيرها
كهدام بها   هاي بوسهتان، هر  خوراكي و ساير بخش محل خريد

براي نابينايان مشخص شود تا يك نابينا  اي هاي جداگانه عالمت
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 به تنهايي بتواند مسير مورد نظرش را از روي نهو  كفوهوش و  
 عالمت خاص پيدا كند.

هم نياز به زمان  يد اجراي آنهنوز اجرا نشده و شا اين طرح    
هاي فعال و مهربان  كالسي ايان از اين همداشته باشد اما ما نابين

پيشنهادهاي خوبي براي حهل   كنيم و اميدواريم باز هم تشكر مي
خواهيم به فكر ما  مي مشكالت شهرمان بدهند. از شهرداري هم

و  رفت ي مردم به راحتي در شهر ابينايان باشد تا ما هم مثل بقيهن
 آمد كنيم.

 جهان حيوانات
ي  هها پرنهده   ميليون    كنند ت ميپرندگان چه زمان مهاجر

كنند. آنها بها   مي مختلف، اواخر تابستان مهاجرت خود را آغاز
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كنند و بهراي   مي نظم و ترتيبي زنديروار، زادگاه خود را ترك
روند. در بهار سال بعد،  راندن زمستان به مناطق گرمسير ميگذ
ههر   گردند. پرندگان مهاجر دوباره به زادگاه خود باز مي اآنه

بازگشت را با دقت  كنند. آنها راه سال هزاران كيلومتر پرواز مي
 كنند. پيدا مي

و كننهد. پهرواز    از پرندگان به تنهايي مههاجرت مهي   بعضي    
طور  گيرد. روشناييِ روز به مهاجرت پرندگان در روز صورت مي

بي پرندگان اثر دارد و آغاز مهاجرت آنها مستقيم بر دستگاه عص
كند كه بايد محل  روزها به پرندگان اعالم مي است. كوتاه شدن

هاي گرم ترك كنند. بلند شدن  سرزمين سكونت خود را به طرف
 روزها هم عالمتي است براي پرندگان تا به خانه باز گردند.
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ن وحهش در قهر   اولين باغ    وحش دنيا كدا بود؟ اولين باغ 
وحش ناميده  ز ميالد در چين ساخته شد اما باغدوازدهم پيش ا

اموراطهور چهين    «ون»وحش به دستور  شد. اولين بار باغ نمي
ي زيادي به جهانوران داشهت،    كه عالقه ساخته شد. اموراطور
آوري را از سراسر قلمرو اموراطهوري گهرد  انوا  مختلف آنها 

هداري كهرد و  گكرد. او جانوران را در محلي نزديك قصرش ن
هاي بزرگ در  ناميد. بعضي از باغ وحش «باغ هوشيار»آندا را 

 آمريكاي شمالي واقع شده است.
 «ترجمه محمد شمس»

 ميخچه
هاي پا يها   ميخچه، نوعي قارچ است كه معموال بين انگشت عامل

رش پوست و پوسته پوسته كند. اين قارچ باعث خا كف پا رشد مي
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ههاي   و كفهش  از وسايل حمهام  شود. افرادي كه شدن آن مي
شوند اما  مي كنند، به اين قارچ آلوده مشترك با هم استفاده مي

ها  گيرند. قارچ مي بعضي از افراد، به داليل ديگري اين قارچ را
گرم كه اغلب  هاي گرم و مرطوب مانند پاي ورزشكاران در محل

ن كنيم فضاي بي كند. توصيه مي و عرق كرده است، بهتر رشد مي
خشك  ها را هاي پايتان را مرتب كنترل كنيد و هميشه آن نگشتا

 نگه داريد.
سعي كنيد پاهايتان به مدت طهوالني در      پيشگيري از ميخچه

يتان را بها  هاي پا كفش قرار نگيرد. فضاي بين انگشت و جوراب
كنيهد. اگهر از    ي شخصي خود خشهك  دقت بشوييد و با حوله

نها به شهما  آمكن است بيماري م ي ديگران استفاده كنيد، حوله
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هاي پها،   نگه داشتن فضاي بين انگشت منتقل شود. براي خشك
 بهتر است از پودر تالك استفاده كنيد.

 «چراها، ترجمه امير صالحي طالقانيالمعارف  دايره»
 چند پرسش جانوري

در مواقعي كهه  زنند؟ بله، حيوانات  آيا حيوانات با هم حرف مي
با اندام حركهات بهدني و ايدهاد     د،كن مي شاندتهدي خطري

 كنند. زنند و يكديگر را خبر مي صدا با هم حرف ميو سر
كنند؟ بعضي از حيوانات به  چرا بعضي از حيوانات را شكار مي    

شوند مانند ببر و پلنگ.  داشتن پوست زيبا و مقاوم شكار ميدليل 
  شوند. برخي حيوانات مثل فيل به دليل داشتن عاج شكار مي

شهود؟ از پوسهت    ههايي مهي   استفاده از پوست حيوانات چه   
، كفش، كمربنهد و لبهاس اسهتفاده    ي كيف حيوانات براي تهيه

 شود. مي
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تهرين تفهريح    ترين تفريح حيوانهات چيسهت؟ بهزرگ    بزرگ    
هها و پرنهدگان    ماهي خوردن است. پستانداران، حيوانات، غذا

 را سير كنند. خود آرامش غذا بخورند و شكم  دوست دارند در
 «محمود ميرزايي»

 آن چيست
 برد؟ را نبندي، خوابت نمي آن چيست كه تا آن* 
كند اما كسي به  كه دو پا دارد، دو پا هم قرض مي آن چيست* 
 رسد؟ ردش نميگَ
گر بر عكسش كنيم، نهام يكهي از   آن كدام جانور است كه ا* 
 هاي باستاني خواهد شد؟ ملت
اي، دو بار  مردان اسطوره يكي از آن كدام ميوه است كه نام* 

 در آن تكرار شده است؟
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آن چه كلمه است كه دو حرف اولش يك عبادت اسهت و دو  * 
 حرف آخرش، يك آشاميدني؟

آن چيست كه هم در ورزشگاه است، هم در ميدان جنهگ و  * 
 هم در بازار بزازها؟

 در آشوزخانه؟ آن چيست كه هم در نداري است، هم* 
 را دارد، هم خودرو؟ هنرپيشه آن ت كه همآن چيس*

هارادرماهمهربخوانيد.پاسخ

 لطف لطيفه
  :جان، ممكن است براي بينندگان ما توضيح دهيد پدر»مدري

بهراي  »پيرمرد:  «بيست سالگي رسيديد!شما به صدو چه شد كه
 «كه تا به حال نمردم. اين
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  :اش شكسهت!  قا، مبلي كه به ما فروختيد، پايهه آ»مشتري» 
 «ايد! روي آن نشسته عدب! حتما »ه: فروشند

  :كنيد چه چيهز   ا هنوز هم اشتها داريم، توصيه ميم»مشتري
حسهاب را   كنم صهورت  توصيه مي»گارسون:  «ديگري بخوريم؟

 «افتيد! ببينيد چون از اشتها مي
  :با دو صندلي به سهر ههم    ها آيا شما ديديد كه اين»قاضي
پس چرا دخالهت  »قاضي:  «ي!قاض بله آقاي»شاهد:  «زنند؟ مي

 همهان دو صهندلي بيشهتر نبهود، چطهور     »شاهد:  «نكرديد؟
 «وم را پيدا و در دعوا دخالت كنم؟توانستم صندلي س مي
  :نه، »دومي:  «انصد تومان داري به من قرض بدهي؟پ»اولي

را  ايرادي ندارد، همهان »اولي:  «چهارصدو پنداه تومان دارم.
 «من.بده پنداه تومان طلب 
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  :يم، اگر گوشت، پياز، نخود، لوبيا و سيب زمينهي داشهت  »زن
رفتيم و يك آبگوشهت حسهابي   گ مي ي همسايه را قرض قابلمه

م، حهاال  ما كه نان نداري» مرد: «خورديم! كردم و مي درست مي
 «آبگوشت را با چي بخوريم؟

  :جهراح   «اين بيمار را براي چي عمل كهردي؟ »جراح اول
 «ن تومان پول.ميليوبراي دو »دوم: 

 مرداد پاسخ چيستم
مهرغ،   و ماه و روز، چرخ ماشين، تخهم  كاغذ، نقطه، قاشق، سال

 اسم.


