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  حق همسايه

د محرم مانده بود كه گوشه و كنار محل ما پر ش چند روز به ماه
 د،بـر مسـجاربهاي عـزاداري در تيبـههاي سياه و كاز پارچه

يي مراسـم حسينيه و بعضي از منازل مردم كـه خبـر از برپـا
كودكـان «هايي هم با نام داد. هيئتعزاداري شهداي كربال مي

  كردند.خود را آغاز  هايبرنامه »نوجوانان كربال«و  »عاشورايي

در منزل آقاي رهايي شركت  شب كه در مراسم عزادارييك    
كه ميهمانان درحـال ديم، بعد از پايان مراسم و زمانيكرده بو

ي آقـاي رهـايي، حافظي بودند، آقاي جوهري، همسايهخدا
كنندگان مراسم رفت. آن دو چند دقيقه سراغ يكي از برگزاربه

ي جـوهري بـه خانـه كردند و بعد آقاي آهسته با هم صحبت
  خودش رفت.
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ي آقـاي راي شركت در مراسم به خانـهشب بعد كه دوباره ب    
كـرد، صـداي  رهايي رفتيم، وقتي سخنران شروع به صـحبت

نبـود. او در ابتـداي سـخنانش هاي قبل بلندگو ديگر مثل شب
كنيم. در شب صداي بلندگوي هيئت را كمتـر مـياز ام«گفت: 
و صداي زيـاد  كندمييماري استراحت ي همسايه، مادر بخانه

  »كند.اذيت مي بلندگو او را

شد، مداح در ابتداي سخنانش ي عزاداري شروع وقتي برنامه    
ديـن اسـالم قيـام  براي اجراي احكام (ع)امام حسين«گفت: 

ام به همسايه است. مـن كردند. يكي از اين احكام، لزوم احتر
هاي بعد، كمي زودتر از شبكنم برنامه عزاداري را پيشنهاد مي

تـا مزاحمتـي بـراي  شروع كنيم و زودتر هم به پايان برسانيم
ها ايجاد نشود. اگر مـا تـا صـبح در اينجـا استراحت همسايه
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 زني كنيم اما فقط يك نفر از اهالي محل از مـاعزاداري و سينه

اعمال ما كـار نيـك نوشـته  يپروندهناراضي باشد، نه تنها در 
و آزار در پيشـگاه الهـي مسـئول  دليل اذيتكه بهشود بلنمي
  »يم و بايد پاسخگو باشيم.هست

شد و هنگـام خـروج از ز شب بعد، مراسم زودتر برگزار ميا    
كـه همـه  دادندتذكر مي منزل آقاي رهايي، مردم به يكديگر

شان برگردند تا مبادا هايبايد با آرامش و بدون سروصدا به خانه
ها از ضي باشد. اين درسي بود كه ما بچهناراشان كسي از دست

ها به گرفتيم! جالب اينكه بعضي از بچه مراسم محرم امسال فرا
هي براي باز كردن راه خود بوق هاي در حال عبور كه گاماشين

  دادند.مي زدند، تذكرمي
  »قاصدك«
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  رفتگر محله

  شهي صبح كه وا ميغنچه

  شهرفتگر از خواب پا مي

  ندون و شادي خبا چهره

  از تو خونش بيرون مياد

  كنهو بو ميال رگُ هِي

  كنهزمين رو جارو مي

  ها رو پاككنه كوچهمي

  م و دود و گرد و خاكاز دَ

  از آشغالِ درشت و ريز

  كنه جوها رو تميزمي

  با زحمت رفتگرا
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  شه دنياي ماتميز مي
  »شعباني ...اسدا«

  المپ

  ي مارو سقف خونه

  آقاي المپ نشسته

  زونه با سيمشآوي

  اآلن چشاشو بسته

  گه كه روزهامامان مي

  بايد خاموش بمونه

  براي اينكه خورشيد

  تابه توي خونهمي

  شه تاريكشبا كه مي
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  با يك كليد رو ديوار

  تابهآقاي المپ مي

  شه دوباره بيدارمي
  »آزاده آشيان«

  ياد خدا

  هاشه ستارهشب كه مي

  شنراهيِ آسمون مي

  شينندور و برِ ماه مي

  شنهمدل و همزبون مي

  ها بيا كنار همشب

  به آسمون نگا كنيم

  ها رو ببينيمستاره
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  بازم ياد خدا كنيم

  به ياد بياريم كه خدا

  ما آدما را آفريد

  ايماه قشنگِ نقره

  ها را آفريدستاره

  بيا با هم بگيم خدا،

  خداي پاك و مهربون

  هر كسي كه به يادته

  به آرزوهاش برسون
  »سبي دهكرديمهري طهما«

  به امام آب نداد

  ياد، باد كرده بود اما باز اطر خوردن آب زـخمرد شكم گنده به
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ام، آب كجاسـت؟ آب مـن تشـنه«گفـت: دويـد و ميهم مي
دقيقه  و موهايش به هم ريخته بود. هرچند او خسته »خواهم!مي

  كه هنوز تشنه است. افتادگذشت، يادش ميكه مي

شهر كوفه آمد. او يك تـاجر معـروف  پيرمردي وسط ميدان    
اشـت. او از مـرد اش دانهشامي بود كه عباي سفيدي بـر شـ

مـرد  »اي؟!قدر تشنهچيست؟ چرا اين اسمت«گنده پرسيد: شكم
ز است كـه چند رو«ادامه داد:  گنده جوابي نداد. پيرمردشكم

بار تـو را در ام. در اين چند روز، سهميهمان بزرگان شهر كوفه
ام، بـه مـن زدي تشنهدويدي و داد ميام كه ميها ديدهكوچه

  ». آخر تو كيستي اي مرد؟آب بدهيد

سر حصين. حـاال هستم، پ ...عبدا من«گنده داد زد: مرد شكم    
هـايي را باز شد و آب ...دهان گشاد عبدا »دست از سرم بردار.
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خودش را كنار كشيد تا خورده بود، باال آورد. پيرمرد فوري  كه
دنبال من «برخاست و گفت:  ...اش كثيف نشود. عبداعباي قيمتي

  »من روسياهم، بدبختم. نياييد.

چند مـرد كـه از نخلسـتان  دو سه قدمي كه رفت، با ...عبدا    
را گرفتند تا بوي  ها دماغ خودرو شد. آنآمدند روبهبيرون مي

اسب خود شـد و بعـد از  شان نكند. پيرمرد سوارو ناراحتد اب
العماره رفت. حاكم كوفه، پيرمرد را بغل به قصر دار چند دقيقه،

پيرمرد جواب  »قدر دير به قصر ما آمدي؟چرا اين«رد و گفت: ك
زد آب وفه مردي را ديـدم كـه دائـم داد مـيمن در ك«داد: 
او را  شـد.سيراب نمي خورد، اصالًخواهم اما هرچه آب ميمي
  »شناسي؟مي
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رحم او يكـي از سـربازان بـي«گفـت: حاكم بلند خنديد و     
ربال رفت و بـا ي ما يزيد بود كه همراه با سپاه كوفه به كخليفه
ربال كـرده، دچـار خاطر كاري كه در كجنگيد. او به (ع)حسين

حـاكم گفـت:  »كاري؟چه«پيرمرد پرسيد:  »اين بيماري شده!
ايسـتاد و  (ع)يكي از مرداني بود كه جلوي حسين ام اوشنيده«

گويند او در كربال به هايش آب بخورند. ميزه نداد او و بچهاجا
كـه  ي فرات نگاه كـنبه رودخانه اي حسين،«گفت:  (ع)حسين

دهيم كه تو و زالل است. به خدا ما اجازه نميمثل آسمان، آبي 
ب آن را بچشي تـا از تشـنگي ي يك قطره از آاندازهحتي به
  »بميري!

داني كه مي حتمًا«و ادامه داد:  وع كرد به قدم زدنحاكم شر    
هـيچ آبـي  روز تشـنه بودنـد وسـهنـدانش اخ و (ع)حسين
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 »بـه او جـوابي نـداد؟ (ع)حسين«پيرمرد پرسيد:  »ننوشيدند.

را نفرين كرد و گفت: خدايا  ...عبدا (ع)سينح بله«حاكم گفت: 
ا و روزها هرا نبخش و با تشنگي از بين ببر! حاال او شب هرگز او
م حـاك ».آوردخـورد بـاال مـيت و هرچـه آب ميتشنه اس

هاي كوفـه ي آبكم همهسم او كمترمي«گفت: خنديد و ميمي
  »بخورد و در شهر ما خشكسالي بشود!را 

 يزرو چند روزي گذشت. پيرمرد تاجر هنوز در كوفـه بـود.    
مـرد. او  ...به شام برگردد كه خبري شنيد: عبـداآماده شد تا 

ن روز پيرمرد آ قدر آب خورد كه مرد.ياد، آنخاطر تشنگي زبه
هاي شهر پيدا در ميان يكي از خرابهرا  ...و چند مرد ديگر عبدا

داد. به همـين خـاطر د. او باد كرده بود و بوي بدي ميكردن
  ت نداشت به او نزديك شود.ئكس جرهيچ

  »مجيد مالمحمدي«
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  تاجر و پسرش

ه فرزندش گفـت: پسر داشت. روزي ب تاجر ثروتمندي فقط يك
ا در آينده، كارهاي تجاري مرا پسرم بايد خود را آماده كني ت«
كه تجـارتم را  دست بگيري چون من غير از تو كسي را ندارمبه

بده تا به يـك  پدر به من اجازه«پسر گفت:  »به او واگذار كنم.
ام زياد شود. بعد هاي دنيا را ببينم و تجربهسفر بروم و سرزمين

  »دست بگيرم.به از سفر برگشتم، كارهاي تجاري شما رااز اينكه 

ها منتظر نشد. پدر سال پسر رفت و مدتي طوالني از او خبري    
ماند اما هيچ خبري از او نشد تا اينكه تاجر سخت بيمـار  پسرش

به يكي از  پس اش رسيده است.كه به پايان زندگي شد و فهميد
زودي به دانم كهو ميمن سخت مريضم «بهترين دوستانش گفت: 

دوست عزيزم،  ،هاست كه از اينجا رفتهخواهم مرد. پسر من سال
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بگرد. او تنهـا وارث مـن دنبال او جا را بهكنم همهخواهش مي
مرا پس از من بـه ارث خواهـد  ي تجارت و امالكاست و همه

  »برد.

دنبال پسر او گشت امـا او دت زيادي بهرد و دوستش متاجر مُ    
پسر  ندكردادعا ميسه جوان آمدند و هر كدام يافت. روزي را ن

 خواست بدانـدمي .مانده بود . دوست تاجر متحيرهستندتاجر 

است يا اينكه هر سـه نفـر  سه نفر، پسر واقعي تاجر يكي از آن
اينكه راه حل خوبي به ذهنش گويند. كمي فكر كرد تا دروغ مي

  رسيد.

تاجر مرحوم را به ديواري آويزان كرد و به  عكس بزرگي از    
هـر « ها گفـت:داد و به آنكماني تيرو هر كدام از سه جوان،

با تيرش هدف بگيرد كدام از شما كه بتواند قلب صاحب عكس را 
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ي ثروت تاجر بـه او خواهـد ، وارث حقيقي است و همهبزند و
  »رسيد.

 س نشانه رفتطرف عكاول كمان را برداشت و تير را به جوان    

ي تاجر خورد. جوان دوم هم تير و آن را پرتاب كرد. تير به شانه
اي جوان سـوم لحظـه را نشانه رفت كه به گردن تاجر خورد.

ين انداخت و بر زم دست گرفت اما ناگهان آن راتيروكمان را به
را انجام بدهم!  كارتوانم اينمن هرگز نمي«با اندوه زياد گفت: 

  »پدرم را نشانه بگيرم! قلب توانمنمي

ي جـوان زد، دست بر شانه در اين لحظه، دوست تاجر لبخند    
حقيقي دوست من هستي! اي جوان! تو وارث «گذاشت و گفت: 

  »جا گذاشته است.ي هستي كه او بهي ثروتتو اليق همه
  »ايمترجمه احمد خواجه«
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  مصرف دارو يتاريخچه

يا تأمين  در برابر امراضداروها براي درمان بيماري، محافظت 
ا داروها را موقع بيماري شوند. بيشتر مسالمتي بدن استفاده مي

ها از كجا افتيم كه آنفكر نمي به اين ا معموالكنيم اممصرف مي
 اند. ساخت دارو، هنري كهـن اسـت. منشـأ بسـياري ازآمده

هاي هندي نوشتهدست رسد.داروهاي امروزي، به خاور دور مي
ها پيش ي دارو در قرني منظم و حساب شدهاز استفادهحكايت 

  دارد.

هاي بوداييي هنـد، در كتاب آيورودا يا نظام درماني موجود    
ها ي همگاني بوده است. چينيسال قبل، مورد استفاده هزاران
مبتنـي بـر  اند كـههاي خاصي را براي درمان داشتهنيز روش

مـروزه نيـز گـرايش بـه استفاده از مواد طبيعي بوده است. ا
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است. امروزه نيـز  گسترش هموتراپي و داروهاي طبيعي، رو به
و ديژيتالين كـه  ترين داروها مانند آسپرينبرخي از پرمصرف

رود، از گياهان معمولي مانند كار ميهاي قلبي بهبيماريي ارب
  آيند.دست ميبه بيد و انگشتانه

شوند ميايي تهيه ميصورت شيگرچه بيشتر داروهاي جديد به    
هاي منـاطق گرمسـيري جنگل ها از گياهاناما بسياري از آن

شوند. به همين دليل بايد به حفظ اين گياهان كـه در مي گرفته
  معرض نابودي قرار دارند، توجه كرد.

  »سپيده عندليب، حسين ياسيني«

  سخت پوستان كندرو

 الك سخت ها بسيار كندرو هستند اما درونها و تراپينالكپشت

ين جانوران بيشـتر شان از هر آسيبي در امان هستند. او محكم
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هاي خشكي نيز عضو گروهـي كنند. الكپشتدر آب زندگي مي
نوع  180هاي دريايي هستند. حدود الكپشت از خزندگان به نام

ها و سـاير باتالق ها وها، درياچهالكپشت و تراپين در رودخانه
ي شمالي و اسـتوايي جهـان نواحشيرين در آب هايزيستگاه

  كنند.زندگي مي

گياهان آبـزي و جـانوران  هاي مختلفها از قسمتاكثر آن    
ها و بچه قورباغه هاماهيبچه  ها،ها، حلزونكرمكوچكي مانند 

گِل يا زير  هاي ماده در خشكي، در شن،كنند. الكپشتتغذيه مي
  كنند.گذاري ميسنگ و در درختان تخم

هاي زرد روي سر و گردن، خطوط مايل به رگه    رنگينتراپين 
سـانتيمتري،  14هاي روشـن اطـراف الك پاهـا و لكـه سرخ

يكاي شمالي است. با ايـن حـال، هاي اين الكپشت آمرويژگي
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خصوص در پهلوها رنگارنگ است. تراپين به هاي اين جانورطرح
  كند.هان آبزي و نوزاد حشرات تغذيه ميبيشتر از گيا

ها ها شكارچيان فعالي نيستند. آنالكپشت     كپشت خالدارال
ها از برابرشان بگذرند و با آسـودگي مانند تا طعمهمنتظر مي

هـاي خالـدار زرد، و طرح هاي تيرهجوند. رنگگياهان را مي
 تـا در ميـان كندمي سرخ به الكپشت خالدار كمك يا نارنجي

  استتار كند. يا رودخانه هاي كف درياچهها و سنگعلف
  »يقه ابراهيمي و مهرزاده مينانژادصد«

  پيش از تاريخ چيست؟

هنوز نوشتن در  شود كه مردممي پيش از تاريخ، به دوراني گفته
ا آغاز نكرده بودنـد. ايـن امون ررپي ي خودشان و جهانباره

سـال  5500پيدايش زمين تا اختراع نوشتن در دوران از آغاز 
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اغلب رويدادها دوران پيش از تاريخ،  شود. درپيش را شامل مي
  كردند.مي گزارش »ميليون سال پيش«را با واحد زماني 

ها دماني به نـام سـومرينخستين روش نوشتن درست را مر    
كردند كه اكنون اي زندگي ميها در ناحيهاختراع كردند. آن

ميليون سـال  4600شود. زمين حدود ناميده مي »خاورميانه«
چرخيـد، غبار و گاز كه به دور خورشـيد مي بري ازپيش، از ا

  پديد آمد.

كنيم؟ چگونه پـژوهش مـي ي زندگي پيش از تاريخدر باره    
كننـد، ي زندگي پيش از تاريخ پـژوهش ميدر بارهكساني كه 

ها هايي را كـه از فسـيلنخكنند و سركارآگاهان كار ميمانند 
ــت ميبه ــم ميدس ــار ه ــد، كن ــد. فآورن ــيلگذارن ها، س

 ي جـانوران و گياهـاني اسـت كـهشدههاي سنگماندهباقي
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پيش از اينكه بررسـي علمـي  ها سال پيش نابود شدند.ميليون
آغاز شود، برخي از مردم گمان  ميالدي 1700در دهه  هافسيل
ها جانوران واقعي بودند كه بر اثر تابش آفتاب كردند فسيلمي

  داغ، به سنگ تبديل شدند.

 ها پس از آن پديد آمدند كه گياه يا جانور مردهتر فسيلبيش    

هاي ماسه يـا گِـل با اليه فرو رفت و به ته رود، درياچه يا دريا
صـورت شت چند ميليون سال، ماسه و گل بهپوشانده شد. با گذ

صورت فسيل سنگي ن، بهآ سنگ سخت شد و جانور يا گياه درون
  باقي ماند.

  »مهرداد تهرانيان راد«

  ي طالييمهكل

  ترتيب ها بدينطاليي مرداد، لبخند و پاسخ پرسش يپاسخ كلمه
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  لبنان، بِه، خرس، نرم، دار. بود:

  ها:با اين پرسش ي اين ماه، پنج حرفي استكلمه

  شود.غذايي كه شب خورده مي .1

  ي خرگوش.ي مورد عالقهميوه.2

  حيوان نجيب..3

  چربي همراه گوشت..4

  .چيزي كه خشك نباشد.5

  معما

به چهارمين روز هفته، چهارشنبه بگويند صـحيح اسـت يـا * 
  چارشنبه!

و  درجه اسـت 60ام شيرواني شكلي، ـبطرف پشتب يكشي* 
  بام تخم اين پشت درجه است. خروسي روي 30آن  طرف ديگر



 
23

  شود؟تخم به كدام سمت پرت مي گذاشته است.

اول،  گاهي يك اتوبوس هسـتيد. در ايسـتفرض كنيد راننده* 
 نفر پيادهايستگاه دوم، چهار شوند. درهفت نفر وارد اتوبوس مي

  راننده چند سال دارد؟ شوند.شوند و پنج نفر وارد ميمي

هستند. تعـداد خـواهر و  حسن و مينا با هم خواهر و برادر* 
برادرهاي حسن با هم برابرند اما تعداد خواهرهاي مينا نصـف 

نواده، چند پسر و چند دختـر تعداد برادرانش است. در اين خا
  هستند؟

 ولـي نمـرد! ،به زمين افتاد ي دهم ساختمانيرضا از طبقه* 

  چيزي ممكن است؟ نچنيچطور 

ساعت، يك هر نيم«و بگويد  اگر دكتر به بيماري سه قرص بدهد *
  شود؟ها خورده رصـكشد تا تمام ق، چقدر طول مي»قرص بخور
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  ه بخوانيداين معماها را در پايان نشري پاسخ

  لطيفه

  :نصف دنيا را به تـو بـدهيم، قـول اگر «به يك فضول گفتند
دهم! ولي بقيه را مي قول«گفت:  »ديگر فضولي نكني؟ دهيمي

  »دهيد؟كسي مي به چه

  :سـن تـو بـود، دانستي وقتي نـاپلئون همپسرم، مي«پدر
دانسـتيد وقتـي مي بابا جان!«پسر:  »كالسش بود؟ اولشاگرد
  »سن شما بود، امپراطور بود؟هم ونناپلئ

  :ي همسـايه برو براي ناهار از خانه«خسيس به پسرش گفت
نـان  هيمساه بابا،«پسر رفت و برگشت و گفت:  »بگير. دوتا نان

وي چقدر خسيس! برو از تـ«خسيس شاكي شد و گفت:  »نداد.
  »يخچال خودمان دوتا نان بياور.
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  :مرتبـه آواز يك من خروس تنبلي دارم كـه سـالي«اولي
مـن وقتـي  خـروس ت.اينكه چيزي نيس«دومي:  »خواند.مي

به عالمت تأييد بـاال و  خواند، فقط سرش راخروس همسايه مي
  .بردميپايين 

  پاسخ معماها

  شنبه است نه چهارشنبه.چهارمين روز هفته، سه* 

  گذارد.خروس كه تخم نمي* 

د و جواب معما ي اتوبوس هستيدر اين معما خود شما راننده* 
  همان سن خود شماست.

  اين خانواده هستند. دختر در 3پسر و  4حداقل * 
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ي دهم ساختمان به زمـين افتـاد ولـي گفتيم رضا از طبقه* 
ين آقاي ولي نمرد چـون او از نمرد.ولي اسم يك مرد است. ا

  ي دهم به زمين نيفتاده است.طبقه

ساعت يـك و كشد. بيمار يك قرص را در ساعت طول مييك* 
  خورد.ونيم و بعدي را در ساعت دو ميدر ساعت يك ديگري را

  هاي مردادپاسخ چيستان

 تخمه، شهاب. عصا، دوربين، انار، مسواك،




