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 حق همسايگي
تازه تكاليف مدرسه را تمام كررده و همره در حرال تما راي     

برود كره    رام   ديم. مادر هم سرگرم آماده كردنتلويزيون بو
ي ما را از  ي باال همه طبقه  همسايهي  صداي داد و فرياد از خانه

 هاي همسايه به جان هم افتاده بودند و بر هچّب جا پراند. دوباره
كردند. سروصداي زيراد   سر يك موضوع كوچك با هم دعوا مي

احت كرده بود. ما و ها را نار ي همسايه ها بود كه همه آنان مدت
 كنيم. ي ديگر در يك آپارتمان زندگي مي انوادهچند خ

ه را از زبان بابا و من و خواهرها و برادرهايم هميشه اين جمل    
ها  نكنيد چون ممكن است همسايه صداسرو»ايم كه:  مامان  نيده

 بره  و با رند  يرا خسرته   ها بيمار ناراحت كنيد. ممكن است آن را
ت نشيني را رعاي با ند. بايد فرهنگ آپارتمان دا ته نياز استراحت



 1 

حق ها ايجاد كنيد،  ترين ناراحتي براي همسايه كنيد. اگر كوچك
 «ايد. كار خدا را از خود رنجانده آنان را از بين برده و با اين

قدر زياد  رده برود كره     هاي بااليي آن سروصداي همسايه    
دوان پيش مرادر   دوان ا نگران و عصباني كرده بود.ر ي ما همه

و فريادهرا را   مامان! تا چه زمان بايرد ايرن داد  » رفتم و گفتم:
سر ران   ها آزادند ترا آپارتمران را روي   آن تحمل كنيم؟ اگر

خواهيد ساكت و آرام  د، چرا  ما و پدر هميشه از ما ميبگذارن
ها بفهمند  اين به بعد  لوغ كنيم تا آن با يم؟ مادر! ما هم بايد از

 «ان نادرست است.كار 
حق با توست كه »كشيد و با مهرباني گفت:  دست مادر به سرم    
ها به ترو   ست اما اگر در مدرسه، يكي از بچهآنان نادرست ا كار

ز رت او را تكررار    حرف ز تي بزند، تو هم اجازه داري حرف
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هرا   مادر، اين چه ربطي به سروصداي همسايه نه»گفتم:  «كني؟
هم گرفت و  كشيد، نشست و دست مرا ز كارمادر دست ا «دارد؟

 پيش خودش نشاند.
طوري كه همره  لحني محكم  وقت با صدايي آهسته اما با آن    

كنند و حق همسايگي را  هاي ما ا تباه مي همسايه»بشنوند گفت: 
دهد همان رفترار   ند اما كار آنان به ما اجازه نميكن رعايت نمي
كرنم ترا بره     درت صحبت ميكرار كنيم. امشب با پنادرست را ت

ها تذكر دهد.  ما هم  محبت به پدر اين بچه صورتي دوستانه و با
قدر مهربان  آن ها دا ته با يد. بايد اين بچه نبايد رفتار تندي با

با يد كه رفتار خوب  ما باعث تغيير رفتار آنان  ود. مطمرنن  
 «كند. از مدتي همه چيز تغيير مي باش پس

 «قاصدك»
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 خواني روضه
 ي ما بود ديشب در خانه

 خواني بار ديگر روضه يك
 البته اين را هم بگويم

 هم روضه و هم ميهماني
 اي بود در هر اتاقي سفره

 اش يك ديس خرما هر گو ه
 نان و پنير و سبزي و آش

 با چندتا بشقاب حلوا
 وقتي كه مادر سفره را چيد
 من هيچ چيزي كم نديدم
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 هم  مع و قرآن بود در آن
 داداش  هيدمهم عكس 

 كرد خرما و حلوا پخش مي
 ها بابا ميان ميهمان

 من نيز گاهي چاي و  ربت
 ها ريختم در استكان مي

 برخاست از يك سو صدايي:
 يا رب! به حق صاحب دين»

 «پيروز كن اسالم ما را
 «آمين!»ما يك صدا گفتيم: 
 ي ما ديشب تمام خانه

 هامان  د معّطر از گريه
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 كردندهم مرد و هم زن گريه 
 من دا تم يك حال ديگر

 وقتي كه آقا روضه را خواند
  د خانه سر ار از محبت
 ديگر تمام خانه گرم از

 احوالپرسي بود و صحبت
 «افشين عالء»

 عكس
 بابام زده به ديوار
 عكس دو  اپرك را

  اپركا نشستند
 صدا تو قاب خود بي
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 خوابه  ب كه بابام مي
 ميان بيرون از تو قاب

 تند و تندزنند  ر ميپَ
 رن به  هر آفتاب مي

 آرن خور يدو زود مي
 با خود ون به خونه

 رن توي قابشون مي
 تا كه بابام ندونه

 «نيا شكوه قاسم»

 اذان بالل
ت كردند كره  يّ( را اذ9قدر حضرت محمد ) ه، آنكّكافران م
هجرت كننرد. از آن   ه به مدينهكّ( مجبور  دند از م9پيامبر )
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( در  رهر  9الم  د. رسرول خردا )  دين اس پس، مدينه مركز
هرم در  دادند و تا آخر عمر  مدينه يك حكومت اسالمي تشكيل

ينره برا   ه، چند بار در اطراف مدكّهمان  هر ماندند. كافران م
وقت نتوانسرتند آنران را  كسرت     مسلمانان جنگيدند اما هيچ

هرا نيرز    تر و تعداد مسلمان دهند. دين اسالم، روز به روز قويب
 بيشتر  د.

( تصميم گرفتند بره  9)رت محمددر سال هشتم هجري، حض    
كافران نجات بدهند. وقتي  ي خدا را از دست بروند و خانه هكّم

پرستان خيلي ترسريدند و   ه رسيدند، بتكّها به اطراف م مسلمان
 همگي بدون جنگ تسليم  دند.

ديرن اسرالم را پذيرفتنرد.    ه كّر تعداد زيرادي از اهرالي م      
ه  ردند. حضررت   كّر راحتي وارد م و يارانشان، به( 9)پيامبر
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ذان ( به بالل دستور دادند بر برام كعبره بررود و ا   9محمد)
اي برود كره هميشره برراي      چهرره  بگويد. بالل، غرالم سرياه  

كافران تازه مسلمان  ده،  گفت. بعضي از ( اذان مي9)پيامبر
ذان بگويرد،  وقتي فهميدند قرار است بالل باالي كعبه برود و ا

 ناختند و ايمان  ها هنوز اسالم را نمي يلي ناراحت  دند. آنخ
 (، ايمان محكمي نبود.9)ها به پيامبر نآ
 ارز ي هاي بي غالمان را آدم ه فقيران وكّدر گذ ته، مردم م    
هاي  دند فقط بايد به پولدارها و رئيسكر دانستند و خيال مي مي
اي  ر خوب و  ايستهها، هر كا ها احترام گذا ت. به نظر آن قبيله

بودنرد  . آنران منتظرر    رد  مي هسپردهاي پولدار  بايد به آدم
ي از افرراد رروتمنرد را برراي    جاي بالل، يكر  ( به9)پيامبر
 گويي برگزيند. اذان
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 وقتي بالل اذان را  روع كرد، هر يك از افراد تازه مسرلمان     
كه پدرم مرد و اين روز  خدا را سپاس»حرفي زدند. يكي گفت: 

سرياه،   جرز ايرن كرالغ    آيا محمد به»ديگري گفت:  «را نديد.
 اگر خردا هرم  »سومي هم گفت:  «يدا نكرد؟گوي ديگري پ اذان

 «كند. چيزي بخواهد، محمد آن را عوض مي
( جنگيده برود، گفرت:   9)ها با پيامبر اما ابوسفيان كه سال    
او را از گفتره مرن    ترسم خداي محمد زنم. مي حرفي نمي من»

مد و ايشان را ( آ9)ئيل نزد پيامبركمي بعد جبر «د.كن باخبر
( ارزش هر 9)خبر كرد. از نظر پيامبر ا باه از آن نيش و كنايه

و پرهيزكاري او بود. رنگ پوست و مقدار پرول   كسي به اخالق
ي  و بقيه ( بالفاصله ابوسفيان9)پيامبر افراد، اهميتي ندا ت.

 خواسرتند آن  نمري  زدنرد. پيرامبر   ها را صردا  اعتراض كننده



 12 

هاي گمراه كننده تكرار  رود. ايشران بره ابوسرفيان و      حرف
 ها نزنند. ار دادند كه ديگر از اين نوع حرفهشد انشفكر هم
فهماندند  هو يارانه، به مردم هاي ( با برخي اقدام9)پيامبر    

پوسرت، سفيدپوسرت، زردپوسرت و     كه در دين اسرالم، سرياه  
عنوان  پوست به . انتخاب بالل سياهم فرقي ندارنده پوست با سرخ
 ها بود. از همين اقدام گو، يكي اذان
جراي   اذان را درست تلفظ كند و به « هدا»توانست  ل نميبال    
مبر اعتراض  د كه به پيا حال، هرچه . با اين«اسهد»گفت  مي آن

نپذيرفتند. ايشران   حضرت  نگويي بركنار كند، آ ذانا بالل را از
ي برالل، از   دهند كه اسهد خالصانه و مؤمنانه انخواستند نش مي
 هاي رياكارانه و منافقانه بهتر است. اذان
 عوف و يك  بن الرحمندار به نام عبدريكي از ا راف پول ميان    



 11 

با عصبانيت و تروهين   الرحمنسياه، دعوايي درگرفت. عبد غالم
ايرن خبرر بره گروش      «زاده! اي سياه»ژاد آن غالم گفت: به ن
الرحمن را ايشان خيلي ناراحت  دند و عبد ( رسيد.9) برپيام

برر هريچ    اي هريچ سرفيدزاده  » توبيخ كردند و به او فرمودند:
 «مگر بر اساس حق. اي برتري ندارد زاده سياه

 «حيدري ابهري غالمرضا»
 تبر زرين

هرا   كست، از دستش ر رودخانه هيزم مي كنارمردي كه در تبر 
جا كره كراري از دسرت مررد      آن  د و به داخل آب افتاد. از

رودخانه نشست و گريه را سر داد. هررمس در   آمد، كنار برنمي
اش را پرسيد. وقتي مرد ماجرا  گريه برابر مرد ظاهر  د و علت

را تعريف كرد، دل هرمس به حال او سروخت و بره درون آب   
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 يرجه زد، تبري زرين از رودخانه بيرون آورد و از مرد پرسيد 
 كن گفت كه تبر از آنِ او  او همين است. وقتي هيزمآيا تبر  كه

نيست، هرمس دوباره به درون آب  يرجه زد و تبري سيمين از 
 درون رودخانه بيرون آورد.

مرد باز هم گفت كه تبر از آن او نيست. سرر انجرام هررمس        
 كن بيرون آمد.  وم به داخل آب رفت و با تبر هيزمس براي بار

درسرتكاري   هرمس از «تبر من همين است.»گفت:  بار مرد اين
مرد چنان خو حال  د كه دو تبر ديگر را هم به او هديه كررد.  

همكاران ديگرش تعريرف كررد،    وقتي مرد اين ماجرا را براي
است من هم كرار او را تكررار    بهتر»آنان با خود گفت:  يكي از
 «كنم.
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بره درون آب   تبرش را عمداً با اين فكر،كنار رودخانه رفت،    
هررمس  و بعد روي ساحل نشست و مشغول گريه  رد.   انداخت

پرسيد. هرمس با  رنيدن دليرل    ي او را ظاهر  د و علت گريه
ي مرد، به درون آب  يرجه زد، تبري زرين از آب بيررون   گريه

و حال آورد و از مرد پرسيد آيا تبر او همين است. مرد بسيار خ
مس از كار نادرسرت مررد،   هر «بله، خودش است.» د و گفت: 

بلكره تبرر    ؛را به او نداد چنان غمگين  د كه نه تنها آن تبر آن
 خودش را هم برايش بيرون نياورد.

رستكاران پاداش درسرتيِ  گويد همچنان كه د اين حكايت مي    
عمرل ز رت خرود     بينند، فريبكاران نيز به سرزاي  خود را مي

 رسند. مي
 «ترجمه حسين ابراهيمي»
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 ي دنياي اطرافها پيام
 رنيدن، لمرس كرردن،      ما از پنج راه مختلف يعني ديردن، 

تان چه اتفاقي  د كه در اطراف وي بو كردن متوجه مي چشيدن و
 گويند. گانه مي ها حواس پنج اين افتد. به مي

هاي عصبي دارد كه به  هاي  ما پايانه چشم    بينيم؟ چگونه مي
كنريم،   ها نگاه مي آن هستند. نور به چيزهايي كه به نور حساس

 رفاف وجرود    اي گردد. پشت مردمك، صفحه خورد و برمي مي
گويند. عدسري پرتوهراي نرور را     مي «عدسي»دارد كه به آن 
كنريم،   كه به آن نگاه مي كند كه تصوير چيزهايي طوري خم مي

 ود. نور  ي پشت چشم ما تشكيل مي روي پرده صورت وارونه به
 كند و وارد  عبور مي «مردمك»ه نام ي سياه وسط چشم ب از نقطه
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  ود. آن مي
ار ي پشت چشم قر روي پرده هاي عصبي حساس به نور، پايانه    

فرستند. مغرز   مغز مي ها به ها تصوير را از راه عصب دارند. آن
طرور كره    كند تا ما آن را همان دوباره وارونه مي اين تصوير را

ي  از بقيره  شرم، چ رنگ جلرو هست، ببينيم. قسمت سرفيد  واقعاً
كند. نام  ر پشت چشم قرار دارند، محافظت ميهايي كه د قسمت
 «هيّعنب»ه قسمت رنگي چشم، ب است. « بكيه»ي پشت چشم  اليه
 ي مردمرك را تغييرر   ه، انردازه يّر هراي عنب  گويند. ماهيچه مي
 كنند. ها گردو غبار را از چشمان ما دور مي دهند. مژه مي
 رود.   اليي چشرمان تشركيل مري   هاي با ا ك در زير پلك    

 وند، به گريره   داند چرا افراد وقتي ناراحت مي نمي كس هيچ
 ويد و  را مي هاي ما زنيم، ا ك چشم ميافتند. هر بار پلك  مي
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به داخل بينري   ي چشم كند و از مجراي گو ه مي ها را تميز آن
 رود. مي

ي  توانيم تغيير انردازه  مي ما    بزرگ و كوچك  دن مردمك
جاي تاريك كار ابتدا در يك  ها را ببينيم. براي اين ردمك چشمم

كنيم. هنگرام   ها نگاه مي رو ن به آن و سپس در يك جاي كامالً
د و  وند تا نور بيشتري وارد چشم  و ها باز مي تاريكي مردمك

  وند تا از ها در رو نايي تنگ مي چيزها را بهتر ببينيم. مردمك
دسي هستند كه بره عدسري   ها ع ها محافظت كنند. عينك چشم

ي چشم تشكيل   بكيه كنند تصوير را درست روي چشم كمك مي
 دهد.

 «مترجم امير صالحي طالقاني»
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 پاندا و كواال
است. سري گِرد و  ياب كم كوچك و بانمك بسيار يحيوان    پاندا
و دُمي كوتراه دارد. پانردا   هاي معمولي  اي كوچك، گوش پوزه
چشرمانش   ي سرياه دور  است و دو حلقه  بيه يك خرس تقريباً

هاي چين و  سياه است. پاندا در كوه ها و پاهايش هم دارد. گوش
ي خرود را در داخرل    كند. پانداها خانه مي تنها زندگي معموالً
وز چنردين  اين حيوان هر ر سازند. مي «بامبو»ي درختان  بيشه

 كند. پاندا جرانوري  مي هاي بامبو ساعت را صرف خوردن نهال
كنرد،   مري  و زرنگ است و وقتي احسراس خطرر   بسيار چابك

رود و خود را از  ر د من در امران   مي سرعت از درخت باال به
 دارد. ينگه م
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رام و جانور كوچك و بسيار تميزي اسرت. او خيلري آ      كواال
ان هايش درخشر  چشم دار دارد. كمي تنبل است و صورتي خنده
رس اسرت.  رخر  بچه مثل رود، است. دُم ندارد و وقتي راه مي

ي  بچره  زند، صدايش درست مثل صرداي  مي كواال وقتي فرياد
 و  كند يا زندگي ميهاي استرال انسان است. اين حيوان در جنگل

 «اوكراليپتوس »هراي بلنرد درختران     اش را ميان  راخه  خانه
 سازد. مي
اش را  ماه اول زنردگي  ي كواال بسيار با محبت است.  ش بچه    

كند.  كه جاي گرم و نرمي است، زندگي ميادرش ي م در كيسه
گيررد و   رود، بر پشت او قرار مري  سپس از بدن مادرش باال مي

ي كافي برزرگ   كه به اندازه  ود تا زماني يجا آويزان م همان
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  ود و بتواند از خودش محافظت كند. كواال روزها اسرتراحت 
رده اش را كرول كر   كه بچه كند و  ب، مادر كواال در حالي مي

 ود. آهسرته و برا    مي پيدا كردن غذا از النه خارج است، براي
الي رود و خودش را به با تياط از درخت اوكاليپتوس باال مياح

 ان را كه همان  كواال كوچولو و مادرش،  ام رساند. درخت مي
 خورند. است، مي هاي درخت ها و گل برگ
ن . علرت اير  «نو رد  حيرواني كره آب نمري   »كواال، يعني     
بلكره آب الزم   ؛خورند گذاري، آن است كه كواالها آب نمي نام

بو و  يرين درخت  هاي خوش جويدن برگ  ان را از براي بدن
 آورند. مي اوكاليپتوس به دست

 «ترجمه نادر فاضلي»
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 آرامزمين نا
تان به  دت  كنيد كه ناگهان زمين در زير پاي اي را تصور لحظه
اتفاقي اسرت كره    اين همان كند! خورد و حركت مي مي تكان

ي زمرين،   پوسرته  ي بااليي دهد. اليه لرزه روي مي هنگام زمين
شفشان رآتر  وقتري  خورد. دارد و تكان مي برمي ابرتو چرپي

اب هاي مذ  ود. سنگ كند،  رايط بسيار خطرناك مي فوران مي
از راه يافتن به بيرون  آيد و پس و گداخته از عمق زمين باال مي

در سطح  هاي آتشين صورت رودي از گدازه به زمين،ي  از پوسته
  وند. زمين جاري مي

هراي   ي زمين، سرنگ  در اعماق پوسته    علت فوران آتشفشان
ي زمرين   وجو ند. اگر  كافي در پوسرته  ب و داغ در جنبمذا

سرمت براال    هاي مذاب با نيروي فراوان به پديد آيد، اين سنگ
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ي زمين راه  بيرون از پوسته راه اين  كاف به كنند و از صعود مي
ناميده  «گدازه»ا تن سنگ مذاب و آتشين كه كنند. صده پيدا مي

كند و به  فجاري فوران مي ود، از راه اين  كاف به حالت ان مي
 ود،  در سطح زمين جاري مي  ود. وقتي گدازه هوا پرتاب مي
آيرد و   ن در معرض هوا به حالت جامد درمري پس از سرد  د

هاي جديرد در   دهد. اين سنگ يدي را تشكيل ميهاي جد سنگ
 وه آتشفشران ركر   ود و طراف اين  كاف روي هم انبا ته ميا

ا فوران نكنرد و  ره ن ممكن است سالآتشفشا دهد. تشكيل مي
 فعال  ود. يك باره

 «ترجمه مجيد عميق»

 چي بود؟
 آن چيست كه يك پا دارد و سه چشم؟* 
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 كار را تمام؟ كند و آن چيست كه روز را  روع مي* 
طرف نگاهش كنيد، آدم  اي است كه از هر چه حيوان درنده* 

 درد؟ را مي
 ميرد؟ مي آن چيست كه اگر گريه كند،* 
 گردانيم؟ هم آن را مي خوريم و آن چيست كه هم آن را مي* 
 آن چيست كه صدا دارد اما گلو ندارد؟* 

 «ها را در ماه بعد بخوانيد پاسخ»

 زنگ تفريح
  :ارادونا  يك فوتباليست نام ببر كه يك درجه برتر از م»اولي 

 «نا! ماراسه»دومي: » با د.
  :بلره،  » دومري:  «رويرد؟  مي فشنگ به  كار  ما بي»اولي

 «تر است و نتيجه هم يكي است! ارزان
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 يرك مگرس،   »سرعيد:   «سعيد، يك حشره را نام ببر.»علم: م
يك مگرس  »د: سعي «ي ديگر هم نام ببر. يك حشره»معلم:  «آقا.

 «ديگر!
  :نه، اصرالً »دومي:  «كني؟ ها خُروپُف هم مي تو  ب»اولي.» 

چون يك  ب تا صبح بيردار  »دومي:  «داني؟ از كجا مي»اولي: 
 «صداي خروپف نشنيدم. اصالً ماندم و

 مرا و  خواص گر»آموز پرسيد  دانش در كالس علوم، معلم از
حررارت موجرب   »آمروز:   دانش «سرما را با مثال توضيح بده.

 ود. مثل روزهاي تابستان كه  سرما موجب انقباض مي انبساط و
اه طوالني و روزهاي زمستان بر ارر سررما كوتر   بر ارر حرارت،

 « وند. مي
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 ي  ، زن يك قابلمره بردا رت و بره خانره    اي رفت برق خانه
اهش همسايه چپ چپ نگر  «برق داريد؟»گفت:  همسايه رفت و
 «آوردي تا برق تو را نگيرد! ي ميظرف پالستيك»كرد و گفت: 

 موضوع انشاي اين هفته اين است: »ها گفت:  معلم انشا به بچه
دقايقي بعد ديد همه تند  «كرديد؟ يم اگر مدير عامل بوديد، چه

آموز كه  جز يك دانش وع كردند به نو تن بهتند و با هيجان  ر
سريد:  كررد. معلرم پر   ود و از پنجره بيرون را تما ا مينشسته ب

ام  منتظررم ترا منشري   » اگرد:  «نويسي؟ چرا تو چيزي نمي»
 «بيايد.

 هاي آبان پاسخ چيستان
 كليد برق، جوجه تيغي، جزيره قِشم، كفش، خرچنگ، خزنده،  

 خربزه.


