
  یاسیس و یهنری، اد ب یها ین خواندنیجالب تر
  )زیمیرو اسکاری: (تھیھ و ترتیب

  

  خدا  شکوه از

  
  خدایا کفر نمی گویم

  پریشانم خدایا کفر نمی گویم

  پریشانم

  جانم چھ می خواھی تو از

  اسیر زندگی کردی مرا بی آنکھ خود خواھم

  خداواندا

  ییآاگر روزی زعرش خود بھ زیر 

  لباس فقر بپوشی

  برای تکھ نانی غرورت را

  بھ زیر پای نامردان بیاندازی

  و شب آھستھ و خستھ

  تھی دست و زبان بستھ

  بھ سوی خانھ باز آیی

  !زمین و آسمان را کفر می گویی

  ؟؟؟ینمی گوی

  خداوندا



  تابستان یاگر در روز گرما

  بر سایھ ی دیوار بگشایی تنت

  کاسھ ی مسی قیر اندود بگذاری لبت بر

  و قدری آن طرف تر

  عمارتھای مرمرین بینی

  و اعصابت برای سکھ ای این سو آن سو در روان باشد

  !زمین و آسمان را کفر می گویی

  نمی گویی؟؟؟

  خداوندا

  اگر روزی بشر گردی

  زحال بندگانت با خبر گردی

  از این بودن از این بدعت، خلقت قصۀپشیمان می شوی از 

  خداوندا تو مسئولی

  خداوندا تو می دانی کھ انسان بودن و ماندن

  در این دنیا چھ دشوار است

  )یعتیشر.(نکس کھ انسان است و از احساس سرشار استآچھ رنجی می کشد 

  

  لبخند شاعرانھ

  
 بھ دست آرد دل ما را یرازیاگر آن ترك ش

 سمرقند و بخارا را ش بخشمیبھ خال ھندو

چون . را طلب كرد یرازیر كرد و خواجھ حافظ شیتسخ خراسان را) ھـ٧٧١ـ ٨٠٧(مور یر تیچون ام

 یر تمام رویحافظ من بھ ضرب شمش یا: د، گفتیان دیفقر را در چھره او نما مور آثاریحاضر شد، ت



 و یبخش یك خال ھندو میكردم تا سمرقند و بخارا را آباد كنم و تو آن را بھ  ن را خرابیزم

 : ییگو  یم

 ما رابھ دست آرد دل  یرازیاگر آن ترك ش

 بخارا را ش بخشم سمرقند ویبھ خال ھندو

  .میا ن روز افتادهیھاست كھ بد ین بخشندگیاز ا: حافظ گفت

  

  شاعران  یجواب و حاضر اندرز

   
ِ خواندن    نقش

 یم ریس  تینھا  یتا ب  كھ  و حركاتش  ھیو سا  و رنگ  ییعت، با روشنایاز طب  یا منظره  بھ  كردن  از نگاه

  اش، فقط  و فلسفھ  عمق  ھمھ  آن نتش، با  نییباال و پا  ھمھ  ، با آنیسمفون  كی  بھ .شود  یر میس  كند، چشم 

  ظرافت  ھمھ  با آن  ینقاش  یتابلو  كی  یتماشا  یبرا  كھ  یزمان  مدت .داد  شود گوش  یم  ساعت مین و  كی

 ھا، عمق، ھی، ساییرا، با ھمھِ روشنا  كتاب  كی  یول .ستیاد نیز  ھم  چندان د،یكن  یم  صرف  اش  یھنر

و   یسمفون  كی عت،یز طبا  یا  ھمانند منظره  را كھ  یقیحق  كتاب  كیش، یو تضادھا  بودن  حركات، روان

 یآن، م  یاز رو  كردن بلند سر  بدون  یاست، حت  نھِ انسانییدر آ  اجتماع  عتیكنندهِ طب  تابلو، منعكس  كی

  ربط  ھم  را بھ  دنیشیو اند  كردن  و حس  دنیو شن  دنید  كھ  است  یزیچ،  خواندن. شود ساعتھا خواند 

  .  حكمت  ناظم .دھد یم

  

  گوسالھِ طال
. وارد شد  از مھمانان  یمرد ثروتمند. بود  مھمان  ی، در مجلسیآلمان  سنج  شاعر نكتھ" نھیھا  شینریھا"

بود،   ستادهیا  نھیآیدر كنار   كھ  یدوست. كردند  مشیگرفتند و تكر گرد او را  خاطر ثروتش  بھ  حاضران



  كنم  یتصور م": گفت  نھیآی" دپرستن  یال را مگوسالھِ ط  ھنوز مردم  ما ھم  در قرن  كھ  نیبب": او گفت  بھ

  ".باشد  نیاز ا  شیب  سنش

  شھرت

دروازهِ شھر   را بھ  غزل  نیا  خواھم  یم": خواند و گفت  یغزل  بھلول سرا در حضور  اوهی  یشاعر

ِ توست  آن  دانند كھ  چھ  مردم": گفت  بھلول" ابمی  شھرت تا  زمیآو   یز پھلوین تو را  مگر آنكھ. شعر

  "!زندیاویب  شعرت

  یباد  یآدمھا

 .كنند  درك  از آن  یزیرا بخوانند و چ  آن  آنكھ  یب زنند،  یم  را ورق  كتاب  صفحات: از افراد، مانند باد ھستند  یبعض

  كتاب  دادن  امانت

  ییكتابھا  فقط  نھِ مندر كتابخا .دیباش  داشتھ  نانیاو اطم  بھ اگر  ید؛ حتیندھ  امانت  كتاب  یكس  ھرگز بھ

 .  فرانس  آناتول .ام  گرفتھ  امانت  بھ  گرانیاز د  وجود دارد كھ

  غزل  نام بھ ی سیسرو

  من": كرد و گفت  گرانید  رو بھ  ییخودنما  یبرا  بانیاز اد  یگروھ  انیدر م  فروشان  از فضل  یكی

آنھا را   و اسم  ام  اد كردهی  كمیدور و نزد  دوستان نفر از  چھل  یاز س  در آن  كھ  ام  گفتھ  یھا غزلیتازگ

 ".ام  دهیگنجان

  نفر را در آن  چھل  یس  بتوان  كھ  یزیز، چیعز  دوست": داد  جواب  جمع  انیدر م  شوخ  یشاعر

 "!غزل  س است، نھیگنجاند، سرو

  یجام  جواب

 : خواند  یم  یشعر را در مجلس  نیا  یجام  عبدالرحمن  یروز

  ییتو  دارمیب  فگار و چشم  در جان  كھ  سب

 .یی تو  شود از دور پندارم یدا میپ  كھ ھر

 شود چھ؟ دایپ  یاگر خر": او گفت  از حضار بھ  یكی

  "!ییتو  باز پندارم": گفت  یجام

  ھیبھار

 .رسدن  چاپ  ھستم، بھ  تا زنده  ام  كرده  سفارش  كھ  ام  ساختھ  یا  ھیبھار  دهیقص: یشاعر اول

 .دیفرما  مرحمت  عمر نوح  یعال  حضرت  بھ  از خداوند خواستارم: یدوم شاعر

 !تشابھ  وجھ

 "ست؟ید چیو خورش  من  تشابھ  وجھ": دین پرسیاز پوشك  ییرو  آبلھ



 "!كرد  باز نگاه  شود با چشمان ینم  كدامتان  چیھ  بھ"گفت   یو

  سمج شاعر

  كی. نداد  یو  بھ  یا  صلھ  چیھ  یول. برد  ینزد و  و بھ  ساخت  یا  دهیقص  یلیخواجھِ بخ  در مدح  یشاعر

  باز التفات  خواجھ. كرد  یا  صلھ  یباز تقاضا سرود و  یا  قطعھ. ظاھر نشد  یصبر كرد و اثر  ھفتھ

امد و بر در یشاعر ب  سپس. اوردیخود ن  یرو  بھ  باز خواجھ. كرد او را ھجو  ھفتھ  كیبعد از . نكرد

 .نشست انھِ اوخ

، یگفت  دهیقص! ایح  یبای : "است، گفت  نشستھ  بال  فراغت  بھ  د كھیآمد و او را د  رونیب  خواجھ  چون

  چھ  گر بھید. اوردمیخود ن  یرو  ، بھیگفت ھجو. ، روا نكردمیآورد  ییقطعھِ تقاضا. ندادم  چیتو ھ  بھ

  یزیچ  د از وارثانتیشا. میبگو  یا  ھیو مرث  یریمب  د كھیام  بدان": گفت "؟یا  نجا نشستھیا  یدیام

 "!كنم  افتیدر

 اندرز

 خانھ از رود  خواست  یم  یروز. د بودیشد  یدچار فقر مال  یشاعر نامدار مجار، زمان یشاندور پتوف

  یبرا  من ق،یرف": و گفت  رفت  قرانیقا  شیرو پ  نیاز ا. بدھد  قرانیقا  بھ  كھ  نداشت  یبگذرد، اما پول  یا 

  یراض  قرانیقا. بدھم  پول  یجا  بھ  یاندرز خوب  توانم  یاما م. داد  تو نخواھم  بھ  یپول  رودخانھ عبور از

  بھ  گذاشت، با دست  ساحل  بھ  قدم  یدند و پتوفیرس  كھ  یوقت. برساند  خانھ رود  طرف  آن  او را بھ  شد كھ

، یكرد  دربارهِ من  را كھ  یكار! كن  گوش  خوب: ز بود، زد و گفتاندر  دنیشن منتظر  كھ  قرانیشانھِ قا

  !یمان  یم  گرسنھ  چون. مكن  كس  چیدربارهِ ھ  نیا بعد از

ّھِ مناره   كل

 یف. است  افتاده  نیزم  یرو  اش  ھیشد سا  متوجھ  كبارهی  بود كھ  ستادهید ایمقابل خورش  یسعد  یروز

 : درا سرو  مصرع  نیا  البداھھ 

  پاره  پاره  ، عمامھیقد بلند سعد

 : گفت  مصرع  نیا  لیدر تكم  زنش

ّھِ  رفتھ  كھ  یلك  لك  چون  !مناره ، بر كل

  وحشت
  بر آن  یتا اشعار. اندازد یم  وحشت  د، مرا بھیكاغذ سف  كھ  است  یچند": را گفت  بھلول  یشاعر

، در یا  اشعار نوشتھ  تو بر آنان  كھ  ییز كاغذھایما را ن: "گفت  بھلول ".افتم ینم  سم، از وحشتیننو

  "!اندازد  یم  وحشت



  شاعرانھ یكاسب

 اسكندر"  بر وزن  یمعن  یب  یا  قطعھ  كھ  شاعر خواست" یراز  هللا  تیھدا  خواجھ"از   عباس  شاه  یروز

  یخمسھِ نظام  دھد، تمامب  یعباس  كیھر شعر،   یبرا  اگر شاه  شد كھ  یشاعر مدع .بسازد  ینظام" نامھِ 

  یشعر معن ھر  یجا  بھ  بدانكھ  رفت، مشروطیپذ  عباس  شاه. د خواھد كردیتقل  یمعن  یبا اشعار ب را

  میخود را تقد  یمعن یخمسھِ ب بعد شاعر،  یچند !را بكنند  دندانش  كیدا شود، یپ  در اشعارش  كھ  یدار

 یب  ات، كھیاب  یباق  را كندند، و در مقابل  دندانش  افتند، سھی  یت آن را با معنیب  سھ  چون. كرد  شاه

 .گرفت  فراوان  یھایبود، عباس  یمعن 

 : اوست  یاز شعرھا

  بر مو مزن  ھی، بخیاگر عاقل

  آھو مزن  بر نعل  جز پنبھ  بھ

 مربا شود  از تحمل  نعل  كھ

  .شود حلوا  ا كھنھیصبر آس  بھ

 

   شاھانھ  ھیتنب
  از آن  پادشاه  خواند كھ  یشعر  یشاعر. خواندند  یم شعر  یپادشاھ  در مجلس  از شاعران  یا عده  یروز

  شاعر در مجلس  روز بعد ھمان چند. كنند  یزندان  لھیرا در طو او  امد و دستور داد كھین  خوشش

  انیپا  عر را بھش  خواندن  یوقت. خواند  یا  بود، شعر تازه  برقرار شده  پادشاه در حضور  كھ  یگرید

  "! لھیطو  بھ: "گفت "؟یرو  یكجا م": گفت  شاه. افتاد  راه  بزند، بھ  یحرف  آنكھ  رساند، بدون



 گونھ  طنز اشعار

  
 ؟یستید و گفتا كید یبھ راھ یپاسبان مرد

 ام ال و فارغ و آزردهیخ یب یمرد: گفت

 ؟یزنیو بشكن م یرقص یاز بھر چھ م: گفت

 ام شور و شوق فوق العاده یچون دارا: گفت

 یباده ال بد خورده ا یشاد ھست یلیخ: گفت

 باده ام زار و ھم ا زیھم از با ده خور ب: گفت

 ؟یسرخوش ینیناز جام وصال ناز: گفت

 ام ھم دگر افتاده یاز شھوت پرست: گفت

 یبرده ا یكرده پول ید قماریپس شا : گفت

 ننھاده ام من در راه برد و باخت پا: گفت

 ؟یكش رفتھ ا یا خانھ ایاز دكان  یپول: گفت

 سا ده ا م چسبد بھ وضع ینم یگفت دزد

 بھ پول یو دلشاد یدار یالبد ثروت: گفت

 زاده ام ن ومادریسكکس و م یمن ب: گفت

 در بساط؟ یدار یآھ یا راستیآ: گفت

 ام ن وصلھ لبادهیداست از ایخود پ: گفت

 ا كارگری یا كارمند سا ده ایگو: گفت

 ا م از بھر كار آما ده یكارم ولیب: گفت

 ست؟یز چ ین شادیپس ا یپول یو ب یكاریب: گفت

  . داداه ام نك طال قشیك زن داشتم ای: گفت



 اتیحكا

  

  امتیق روز در
  : امام محمد باقر علیھ السالم

  : مگر سھ چشم، ان استیامت گریھر چشمى در روز ق"

  چشمى كھ در راه خدا بى خوابى كشد، 

  ، چشمى كھ از ترس خدا اشكش جارى گردد

  " ٨٠صفحھ  ٢الكافى جلد . و چشمى كھ بر آنچھ خداوند حرام كرده است بستھ باشد

   یشبل و منصور
از بزرگان اھل (( یشبل. زدندیار میجنازه او سنگ بس را دار زدند مردم بر كھ منصور یند زمانیگو -

از . كوچك بھ منصور زد ین از قافلھ مردم تكھ گلدور نماند ز بھ خاطرین)) قت در آن زمانیطر

اندك  یاز گل. یچ نگفتین ھمھ سنگ ھیاست؟ از ا سُرن چھ یا: گفتند. بلند برخاست یجنازه منصور آھ

 ید میباینم. ستمیداند من كیعجبم آمد كھ م یاز شبل. دانند معذورندیآنھا كھ نم: گفت ست؟؟یچ آه كردنت

ِ  ن خود بریریار دیكرد چون یآنجا عبور مرابعھ از . انداخت و انداخت ست و ید سخت گریدار د سر

ن بن ین سخن حسیوآخر. فاش نكند گر اسرار عرش ماین حالجك رعنا را كھ دید ایمحكمتر زن: گفت

   .شوندیرستگار م. مان آوردندیگفتار من ا آنانكھ از مومنان بودند و بر: ن بودیمنصور ا

دن یھنگام نماز شام سر از تن او جدا كردند در ھنگام سر بر دند ویبرن سخن زبان او بیپس بھ خاطر ا

آمد  یك اندام منصور آواز میك یآن ھنگام از . ون كردندیمردمان خروش و ش. كرد و جان بداد یتبسم

  . گشتیافتاد نقش هللا ضاھر مین میكھ بر زم یدنش ھر قطره خونیو در وقت سر بر) انا الحق(

ر جنازه یتا سحر ز ش شبیخو یدلدار یبرا. ا بر من تنگ آمدیدن. را دار زدند چون او: د گفتیزیبا

 یكھ ا. از آسمان ندا داد یچون سحر شد و ھنگام نماز صبح ھاتف. ختھ اش نماز كردمیبر دار آو



از اسرار  یاو را سر: ؟؟ باز ندا آمدین كردیچن چرا با او: پاسخ دادم ؟؟یپرسید از خود چھ میزیبا

  .ن باشدیكھ اسرار ما فاش سازد چن یكس یپس سزا. ساخت اورد و فاشیتاب ن. میو كردخود بازگ

  یا دوزخی یبھشت
 یمگر روز. ده عاشق او شده بودیده بود، نادیشن یبود در شھر كھ از بس نام شبل یینقل است كھ نانوا

بازستد و او را جفا  گرفت؛ مرد نانوا از دست او نان بر یا بر او افتاد؛ گرسنھ بود گرده یگذار شبل

او  یبود، آتش در نانوا افتاد، از پس او برفت و در دست و پا یاو شبل: نانوا را گفت كھ یگفت، كس

ساخت و قرب  یمرد دعوت. چنان كن: گفت یشبل. بدھم یخواھم غرامت آن را دعوت یم: افتاد و گفت

چون بھ سفره . مھمان ماست امروز یشبل: بزرگان دعوت كرد كھ ینار در آن خرج كرد و بسیصد د

آن است كھ  یدوزخ: گفت یست؟ شبلیچ یو دوزخ ینشان بھشت: د كھیپرس یاز شبل یبنشستند كس

خرج  ینار در دعوتید صد یبھ خاطر شبل یش نتواند داد ولیبھ درو یتعال یخدا ینان برا یا گرده

  .ن نانوا كردین كھ ایكند، چن

  ستھ فردوسیشا
د و گفت كھ او یشاعر شاھنامھ امتناع ورز یت بر جنازه فردوسیاندن نماز ماز خو یابوالقاسم كركان

 یحال خ ظاھر شد، دریدر خواب بر ش یھمان شب فردوس. گبران بھ سر برده است را در مدح یعمر

تو بھ جنازه من نماز : سبز بر تن كرده بود، بھ او گفت یین بر سر نھاده و قبایزمرد یكھ تاج

: بھ من دادند كھ ید متعال فرشتگان خود را فرمود تا بر من نماز كنند و خطخداون ی، ولینگزارد

تو را  یر طوسیاگر آن پ: خطاب بھ من فرمود كھ یآنگاه حق تعال. است» فردوس«ستھ یشا یفردوس

تو از . رفتمیپذ ید من گفتھ بودیكھ در توح یتیك بیمن تو را بھ خاطر آن  یاز خود طرد كرد، ول

  )١٢ت یحكا ٢٣اسرارنامھ، مقالھ ،. (بخل مده یمباش و بر فضل ما گواھد یفضل ما نوم

  

  شیمخاطره ر
دست  یشد و نھ حال یحاصل م یاو را نھ كشف یشب و روز بھ عبادت خدا مشغول بود؛ ول یعابد

د و یرا در راه د یموس یروز. كرد یآن را شانھ م یبس بزرگ داشت كھ گاھگاھ یشیاو ر. داد  یم

چ نوع ذوق یسؤال كند كھ چرا او را ھ یاو باز گفت و از او خواست تا از حق تعال ث خود را بایحد

ن سؤال را با حضرت حق در یگر بر كوه طور شد، ایبار د یشود؟ چون موس  یحاصل نم یشیوگشا

ش یش خویرا كھ ھمواره مشغول ریاو از وصل ما محروم مانده است، ز: ان گذاشت، خطاب آمد كھیم

ل یجبرئ یكند ول یش خود ھمیستن آغاز كرد و ریمرد گر. ت و قصھ با او گفتبازگش یموس. است

  . ش خود مشغول استیاو ھمچنان بھ ر: گفت كھ یبر موس



  حق یفدا
 یسیناگھان ع. نشستھ و مترصد بود تا او را افسون كرده در سبد كند یبر در سوراخ مار یریمارگ

سالھ  ین مرد سیام وحال ا صد سال عمر كردهین سم! روح خدا یا: مار بھ اوگفت. بر آنجا گذر كرد

بھ راه خود ادامھ داد و  یسیع. رون كشدیتواند مرا با افسون خود از سوراخ ب یكند كھ م یگمان م

مار : د؟ مرد گفتیسرانجام كار بھ كجا انجام: د كھیر پرسید از مارگیبازگشت باز بھ آنجا رس چون در

كھ او  یگفت یو م ین قدر شھامت داشتیتو كھ اول ا: ر گفتخطاب بھ ما یسیع. را در سلھ دارم

زھر در  یتوانستم بھ راحت یفتھ و افسون او نشدم میمن فر: گفت مار. تواند تو را افسون كند ینم

د یچون نام حق را بھ كرات برد افسون دام او شدم، صدھا جان چون جان من با یزم، ولیكامش ر

  . نام او شود یفدا

  لیپدر چرچ گور

  
  . رفت  ل روزی سوار تاکسی شده بود و بھ دفتر بی بی سی برای مصاحبھ مییچرچ

  :د بھ راننده گفتیھنگامی کھ بھ آن جا رس

ً ن“   ” د تا من برگردمیم ساعت صبر کنیلطفا

ً بھ خانھ بروم تا سخنرانی چرچیمن می خواھم سر! انھ آق“: راننده گفت   ” و گوش دھمیل را از رادیعا

  . ک اسکناس ده پوندی بھ او دادیو  زده شد  ن فرد بھ خودش خوشحال و ذوقیی ا  ل از عالقھیچرچ

  : دن اسکناس گفتیراننده با د

  .”مانم  جا منتظر می  نید، تا فردا ھم ایاگر بخواھ! لیگور پدر چرچ“



  از واژه ھا یعضب

 

دھند تا فرصت  یگر میكدیان دو جنگ بھ یدوطرف م است كھ یاستراحت یدر روابط جھان: صلح -

 .تقلب داشتھ باشند یبرا

ن جمع یش ببرند بنابر ایرا از پ یتوانند كار ینم ییكھ بھ تنھا یاشخاص اجتماع یعنی: ییگردھما -

 . شود كرد ینم یجھ برسند كھ كارین نتیاتفاق بھ ا شوند تا بھ یم

  .شود یظاھر م یلت اخالقیك فضیھ یاست كھ در لباس مبدل شب اندوه معتدل یگونھ ا: صبر -

 .افتد یآنھا م در دام بختانھرود كھ بد یلذت م یصادقانھ در پ یند كھ بھ قدریگو یم یبھ كس: فاسد -

  . ت بھتر از بشر باشدیكند بشر یاست كھ آرزو م یپرداز الیخ: آرمان گرا -

  

  عشق و ازدواج

  
   عشق چست؟: دیاز استادش پرس یشاگرد

در ھنگام عبور از گندم  اما. اورین شاخھ را بیپر خوشھ تر بھ گندم زار برو و: استاد در جواب گفت

گندم زار رفت و  شاگرد بھ "ینیبچ یتا خوشھ ا یبرگرد بھ عقب یتوان یباش كھ نم اد داشتھیزار، بھ 

ھر چھ  ،چیھ": رت جواب دادو شاگرد با حس ؟یچھ آورد: دیاستاد پرس. برگشت یطوالن یپس از مدت



رفتم  گندم زار ین، تا انتھایدا كردن پرپشت ترید پیدم و بھ امیدیپشت تر م پر یرفتم، خوشھ ھایمش یپ

   "نیھم یعنیعشق ": استاد گفت." 

  "ست؟یچ پس ازدواج": دیشاگرد پرس

 یتھ باش كھ باز ھم نماد داشیاما بھ  .اورین درخت را بیبھ جنگل برو و بلندتر": استاد بھ سخن آمد كھ

شاگرد  د كھیاستاد پرس. برگشت یبا درخت یشاگرد رفت و پس از مدت كوتاھ" یبھ عقب برگرد یتوان

. دم، انتخاب كردمیرا كھ د یبلند ن درختیبھ جنگل رفتم و اول": را چھ شد و او در جواب گفت

  .نیھم یعنیازدواج ھم " :استاد باز گفت." برگردم یخال دم كھ اگر جلو بروم، باز ھم دستیترس

  

  بزرگشاعران  وسندگان یب نویعادات عج

  

  از لئو تولستوی
نصف قلمرو پادشاھی ام را بھ کسی می دھم کھ بتواند مرا «: نكھ بیمار شد گفتیپادشاھی پس از ا

اما  تا ببیند چطور می شود شاه را معالجھ کرد، - تمام آدم ھای دانا دور ھم جمع شدند .»معالجھ کند

اگر یک  .کھ فکر می کند می تواند شاه را معالجھ کند: تنھا یکی از مردان دانا گفت .یک ندانست ھیچ

   .شاه معالجھ می شود و تن شاه کنید، پیراھنش را بردارید آدم خوشبخت را پیدا کنید،

 آن ھا در سرتاسر مملکت سفر کردند. بخت فرستادشاه پیک ھایش را برای پیدا کردن یک آدم خوش

آن کھ ثروت داشت،  .حتی یک نفر پیدا نشد کھ کامال راضی باشد .ولی نتوانستند آدم خوشبختی پیدا کنند

یا اگر سالم و ثروتمند بود زن و زندگی بدی  آن کھ سالم بود در فقر دست و پا می زد، .بیمار بود

خالصھ ھر آدمی چیزی داشت کھ از آن گلھ و  .زندانش بد بودندیا اگر فرزندی داشت، فر .داشت

کھ شنید یک نفر  آخرھای یک شب، پسر شاه از کنار کلبھ ای محقر و فقیرانھ رد می شد .شکایت کند

و می توانم  سیر و پر غذا خورده ام .شکر خدا کھ کارم را تمام کرده ام«  .دارد چیزھایی می گوید

پسر شاه خوشحال شد و دستور داد کھ  »چیز دیگری می توانم بخواھم؟ چھ !و بخوابم دراز بکشم



پیک ھا برای بیرون  .و بھ مرد ھم ھر چقدر بخواھد بدھند و پیش شاه بیاورند پیراھن مرد را بگیرند

  !!!.آوردن پیراھن مرد توی کلبھ رفتند،اما مرد خوشبخت آن قدر فقیر بود کھ پیراھن نداشت

  وبرنارد شا
  : دیاز جرج برنارد شاو پرس یسنده جوانینو یگارروز یروز

  » د استاد؟یسینو یم یچ یشما برا«

  : برنارد شاو جواب داد

  » .ک لقمھ نانی یبرا«

  : د کھیپس توپ. پسره بھش برخورد

  » .میسینو یفرھنگ م یبرخالف شما ما برا. متاسفم«

  : و برنارد شاو گفت

 ».میم کھ نداریسینو یم یزیچ یھر کدام از ما برا. ندارد پسرم یبیع«

   ل زوالیام

د یدید یكھ در كوچھ و رھگذر خود م یا  نمره ھر خانھ یس بزرگ فرانسوینو  داستان» ل زوالیام«

  .گرفت یك میشد آن را بھ فال ن یشتر میھا از سھ ب ضرب آن شماره اگر حاصل. كرد یجمع م

  ژرار دونروال 
برد، چون  یھمراه م ییایك خرچنگ دریاخود رفت، ب یھر وقت بھ گردش م» ژرار دو نروال«

موجب آن  او فرستاد كھ بھ یبرا یا ھیس اخطاریلوكردند اداره پ یمردم از خرچنگ او وحشت م

ھم داشت از جملھ  یگریب دیب و غریسنده، عادات عجین نویا. د با خرچنگ بھ گردش برودیگر نباید

قرمز آن چشمھ از او  یھا ینمود كھ ماھ یافتاد تصور م یم یا ن كھ ھر وقت گذرش بھ چشمھیا

لھ كمربند یوس  ن كھ ژرار دونروال خود را بھیتر ا بیاز ھمھ عج! خواھند یمالقات با ملكھ سبا را م

  .خود خاتمھ داد یق بھ زندگین طریدست آورده بود بھ دار زده و بھ ا چھاردھم كھ بھ یزن لوئ

  

  ساموئل جونسون
 یا عمارتیخانھ و  یآھن یھا كھ جلو نرده یس ھنگامیانگلسنده بزرگ ینو» ساموئل جونسون«

ً یزد و اگر اح یآن ضربھ م یھا لھیك میكایخود بھ  ید، با عصایرس  یم لھ ھا از دست او یاز م یكیانا

 ین كار برایده داشت كھ ایساموئل عق. دیكوب یگشت و با عصا بھ آن م یرفت بھ عقب برم  یدرم

  .كند  یات حفظ میم است و او را از بلن و حفظ سالمت بدن او الزیتأم



  گوستاو فلوبر
م یرا نوشت، تصم» یمادام بووار«ن كھ داستان یپس از ا یس فرانسوینو داستان» گوستاو فلوبر«

ً امتحان كندیگرفت عمل قھرمان داستان خو خورد كھ » كیآرسن« یش مقداریآزما یبرا. ش را شخصا

  .شد یبسترمارستان یبراثر آن مسموم و چندروز در ب

  لرریش
. باشد خ قرارگرفتھیك قطعھ یش یرپاید كھ در زییسرا یشعر خوب م یزمان یشاعر آلمان» لرریش«

  .كرد یده را بو نمیگند یھا بیچگاه سیھ یول

  یلئون تولستو
اطاق خود را بستھ و پنجره را باز كرد و  یك روز درھای یسنده بزرگ روسینو» یلئون تولستو« 

ن ییبھ پا یمتر دن خود را از ارتفاع پنجیپر یھوا ھم زد و بھ مثل بال پرندگان بھ خود را یھا دست

   .دیكش ید و درد مین اقدام پنج روز در بستر خوابیانداخت و براثر ا

  ینچیلئوناردو داو
را بھ  "یکین"ست یبا یم: شد یدچار مشکل بزرگ" شام آخر"دن تابلو یموقع کش ینچیلئوناردو داو -

گرفت بھ او  میکھ ھنگام شام تصم یسیاران عیاز  یکی" ھودای"را بھ شکل " یبد"و " یسیشکل ع

  .دا کندیرا پ اش یآرمان یمھ تمام رھا کرد تا مدل ھایکار را ن.کرد یر میانت کند، تصویخ

جوان . افتیجوانان ھمسرا  از یکی هح را در چھریر کامل مسیتصو, ییک مراسم ھمسرایدر یروز

تابلو شام . سھ سال گذشت. برداشت ییوت کرد و از چھره اش اتودھا و طرح ھارا بھ کارگاھش دع

ً تمام شده بود ؛ اما داویآخر تقر   .دا نکرده بودیپ یھودا مدل مناسبی یھنوز بر ینچیبا

نقاش پس از . را زودتر تمام کند یوارید یآورد کھ نقاش یسا کم کم بھ او فشار مینال مسئول کلیکارد

بھ زحمت از . افتی یآب یرا در جو یژنده پوش مست جوان شکستھ و,  روزھا جست و جو

گدا . طرح برداشتن از او نداشت یبر یگر فرصتیچون د, اورند یب سایارانش خواست او را تا کلیدست

اران سرپا نگھ اش داشتند و در ھمان یسا آوردند، دستیچھ خبر است بھ کل دیفھم یرا کھ درست نم

بر آن چھره نقش بستھ بودند،  یکھ بھ خوب ی، گناه و خودپرستییتقوا یب خطوط از ینچیوضع داو

  .کرد یبردار نسخھ

 یش را باز کرد و نقاشیچشمھا ده بود،یاز سرش پر یکم یگر مستیکارش تمام شد گدا، کھ د یوقت

ً دیمن ا": و اندوه گفت یاز شگفت یزه اید، و با آمیش را دیش رویپ  ینچیودا!" ده امین تابلو را قبال

کھ  یموقع. زم را از دست بدھمیش از آنکھ ھمھ چیقبل، پ سھ سال: گدا گفت! ؟یک: دیشگفت زده پرس

ً  یزندگ, خواندم  یآواز م ییک گروه ھمسرایدر  از من دعوت کرد تا  یداشتم، ھنرمند ییایپراز رو



ن بستھ یبھ از یک چھره دارند ؛ ھمھ چی یو بد یکین: توان گفت یم  !شوم یسیعه چھر یمدل نقاش

  .رندیسر راه انسان قرار بگ یکھ ھر کدام ک است

  ؟. . . دیاگر دو گاو داشتھ باش

  
  : در ھندوستان
  د یشما دو گاو دار

  د یپرستش می کن آنھا را

  : ھیدر روس
  دیشما دو گاو دار

. د چھل و دو تاستینید می بیدوباره می شمار. د گاوھای شما پنج تاستینید و می بیآنھا را می شمار

ک بطری ید و یسر انجام شمارش گاوھا را رھا می کن. د ھفده تاستینید می بیشماریبرای بار سوم م

  . دیگر ودکا باز می کنید

کا می یاز امر. د کھ گاوھای ھندی مال شماستیاما ادعا می کن. دیچ گاوی نداریشما ھ: ندر پاکستا

از انگلستان . د بشما کمک نظامی بدھدین می خواھیاز چ. د تا بشما کمک اقتصادی کندیخواھ

افت تکنولوژی یاز آلمان تقاضای در.د ین آالت می خواھیا ماشیتالیاز ا. دیماھای جنگی می خواھیھواپ

از . ا می دھدوھ بھ شما دیروس. دیریس وام می گیاز سو. دیی می خواھیایر دریاز فرانسھ ز. دیکن می

د کھ جھان بھ شما پشت کرده است یشوید و مدعی میگاو ھا را می خر. دیمی خواھ یل برقیجاپان وسا

  .دید ھیب میوھمھ را فر! 

  د یشما دو گاو دار :کایدر امر

وقتی گاو . ر بدھدید تا بھ اندازه چھار تا گاو شیداریگر را وامیو آن گاو دد یفروشیکی از گاو ھا را می

و ! د و برای نجات جھان یدھیگر را مورد مالمت و سر زنش قرار میرد شما ملت ھای دیمیشما م

  . دیار راه می اندازیک جنگ تمام عیبدست آوردن گاوھا 



   دیشما دو گاو دار :در فرانسھ

  . دید کھ سھ تا گاو داشتھ باشیرا خواھان آن ھستیز دیدست بھ اعتصاب می زن

   دیشما دو گاو دار :در آلمان

  .کبار غذا بخورند ید کھ صد سال عمر کنند و در ماه فقط ینی می کنیآنھا را طوری باز آفر

  د یشما دو گاو دار :در انگلستان

  )mad cows(مارند یاما ھر دو تای شان ب

   د گاو ھای تان کجاستیاما نمی دان دیشما دو گاو دار :ایتالیدر ا

  . دید استراحت می کنیروید و میال می شویبی خ

دن یشما فقط حق البوق چر. ستیچکدام شان مال شما نید اما ھیشما پنجھزار تا گاو دار :سیدر سو

  .دیریگاوھا را می گ
  د یشما دو تا گاو دار :در جاپان

. ر بدھدیست برابر گاوھای معمولی شیچک تر شود و بد کھ جثھ گاو ھا تان ده برابر کویکاری می کن

  . دید و بھ سراسر جھان صادر می کنیی از گاو ھا تولیبایشما بعدا کارتون ھای ز

  د یشما دو تا گاو دار :نیدر چ

ست یکاری نید کھ در مملکت شما بیشویشما مدعی م. صد نفر گاوھای تان را خشک و تر می کنندیس

ر و یابر شده است و ھر کس ھم از تعداد واقعی گاوھا گزارشی بدھد دستگصد برید سیزان تولیو م

  . زندانی خواھد شد

  د یشما اصال گاوی ندار :لییدر اسرا

ن روز ین گاوھا از نخستید کھ ایآوریل و برھان مید و از تورات ھم دلیرینی ھا را می گیگاوھای فلسط

  خلقت عالم مال شما بوده است 

  د یدار دوگاو شما :ننستاافغا رد

خودتان  و منفجرستان یترور یحملھ انتحار اثر در یدوم گاو. رندیگیمت میتفنگداران بھ غن ش رایکی

 . دیشویم یزخم



  

  .دیدھیھ خود میرا بھ ھمسا یگرید د ویداریرا نگھ م یك، یدیدو گاو دار :سمیالیسوس در

ك یرش شریھ تان را در شیو شما و ھمسا، ردیگیم دولت ھر دو آ نھا را، دیدو گاو دار :سمیكمون در

  .سازدیم

ِ شما میدھیر را بھ دولت میش، دیدو گاو دار :سمیفاشدر  . فروشدید و دولت آنرا بھ خود

متھا ھمچنان ید تا قیزیرین میر را بر زمید و شیدوشیآنھا را م یھر دو، دیدار دو گاو :سمیتالیكاپدر

 .بماند باال

 .ردیگیرا م كند و ھر دو گاویم یراندازیشما ت یدولت بھ سو، دیدو گاو دار :سمینازدر

 .دوشندیم گر رایكشند و ھمدیگاوھا شما را م، دیدو گاو دار :سمیآنارش در

 .دیاندازیرھا میان شیبھ م د و خود رایكنیم یر اندازیآنھا ت یبھ ھر دو، دیدو گاو دار :سمیساد در

 .دیدوشید را نمیر گاو سفیش ید ولیدھید میسف اه را بھ گاویر گاو سیش، دیدو گاو دار :دیآپارتا در

 .د تا بنوشندیدھیرشان را بھ خودشان مید و بعد شید وشیرا م آ نھا، دیدو گاو دار :دولت مرفھ در

د اما وقت یكنیفرم را در سھ نسخھ پر م ھفدهنام آنھا  ثبت یبرا، دیدار دو گاو :یبوروكراس در

 .دیبدوش د آ نھا رایندار

ا گاوھا را یتانیكا و بریآمر كندیم منعدن آ نھا یفرانسھ شما را از دوش، دیدو گاو دار :سازمان ملل در

  .دھدیم ممتنع یران یچكنند ویر دادن بھ شما وتو میاز ش

 .دوشد یھمسر شما آنھا را م، دیكنیج مازدوا، دیدو گاو دار :سمیده آلیا در

 .دیدوشیم د اما ھنوز ھم خودتان آنھا رایكنیازدواج م، دیدو گاو دار :سمیرئال در

  .دیخریم ك گاو نریآن  ید و بجایفروشیرا م یك، یدیدو گاو دار :میعقل سل با



  ھفت تا بدون ھفت
  : نظر گاندی ھفت موردی کھ بدون ھفت مورد دیگر خطرناک ھستند از

  ثروت، بدون زحمت  -

  لذت، بدون وجدان  -

  دانش، بدون شخصیت  -

  تجارت، بدون اخالق  -

  علم، بدون انسانیت  -

  عبادت، بدون ایثار  -

  .سیاست، بدون شرافت -

  یادم باشد
  . یادم باشد کھ زیبایی ھای کوچک را دوست بدارم حتی اگر در میان زشتی ھای بزرگ باشند

  . دوست بدارم آن گونھ کھ ھستند، نھ آن گونھ کھ می خواھم باشندیادم باشد کھ دیگران را 

یادم باشد کھ ھرگز خود را از دریچھ نگاه دیگران ننگرم کھ من اگر خود با خویشتن آشتی نکنم ھیچ 

  . شخصی نمی تواند مرا با خود آشتی دھد

ست نمی تواند با یادم باشد کھ خودم با خودم مھربان باشم چرا کھ شخصی کھ با خود مھربان نی

  .دیگران مھربان باشد

 ِ   باھوش  پسر
  .ر وقت خستھ و عصبانی از سر کار بھ خانھ بازگشتیمردی د -

  .د کھ در انتظار او بودیدم در پسر پنج سالھ اش را د 

  ک سوال از شما بپرسم؟ی -پدر -

  چھ سوالی؟ -

  د؟یریپدرشما برای ھر ساعت کار چقدر پول می گ -

  کنی؟ین سوالی میچرا چن .ن بھ تو ارتباطی نداردیا: خ دادت پاسیمرد با عصبان

  د؟یریگید برای ھر ساعت کار چقدر پول مییبگو. خواھم بدانمیفقط م -

  .دالر ٢٠ -

دالر بھ من  ١٠شود لطفا یم: بعد بھ مرد نگاه کرد و گفت .دین بود آه کشییکھ سرش پایپسر در حال

  د؟یقرض بدھ



دن یپولی برای خر کھ ن بودین سوال فقط ایدن ایلت برای پرسیگر دلا: شتر عصبانی شد و گفتیمرد ب

ن یکنم وبرای چنیمن ھر روزسخت کار م ...ع بھ اتاقت برو ویسر -ری یک اسباب بازی از من بگی

  .رفتارھای کودکانھ ای وقت ندارم 

  .پسر کوچک آرام بھ اتاقش رفت ودر را بست

فقط برای گرفتن پول از من  .خودش اجازه می دھد چطور بھ .مرد نشست و باز ھم عصبانی تر شد

د با پسر کوچکش یشا ک ساعت مرد آرامتر شد و فکر کرد کھین سوالی بپرسد؟ بعد از حدود یچن

از داشتھ یدالر ن ١٠بھ  دشیزی بوده کھ او برای خرید واقعا چیشا .لی تند و خشن رفتار کرده استیخ

  . کھ درخواست پول کند ش می آمدیلی کم پینکھ خیبھ خصوص ا .است

  خواب ھستی پسرم؟ - .مرد بھ سمت اتاق پسر رفت و در را باز کرد

  .دارمینھ پدر ب -

  ...امروز کارم سخت و طوالنی بود و . د با تو خشن رفتار کرده امیمن فکر کردم شا -

  .دالری کھ خواستھ بودی ١٠نھم یا

ر چند اسکناس مچالھ یواز ان ز بالشتش برد ریبعد دستش را ز !متشکرم پدر: اد زدید و فریپسر خند

  .رون نمودیشده ب

نکھ خودت پول داشتی چرا یبا ا: دوباره عصبانی شد و گفت ،د پسر ھم پول داشتھ استیمرد وقتی د

  دوباره تقاضای پول کردی؟

  .دالر دارم ٢٠ولی حاال  .نکھ پولم کافی نبودیبرای ا: پاسخ داد پسر

  د؟ییایتا فردا زودتر بھ خانھ ب ار شما را بخرمک ساعت از کیا می توانم یآ

  . ک شب شام بخورمیخواھم با شما  یم



  خوانند؟ یجھان چگونھ درس م انیجوشدان

  
  . شودیک استخدام میالکترون یھا یکمپن از یکیبھ  کارلعھ می کند و برای بھ شدت مطا: جاپان

   !درس می خواند و ھر از گاھی بر علیھ حسنی مبارک، در و پنجره فاکولتھ را می شکند: مصر

ش کھ یمی شود و ھمزمان برادر دوگانگ یاو پس از چند سال درس خواندن عاشق دختر طناز: ھند

پیش می آید و ) ACTION( سپس ماجراھای عاشقانھ و اکشنی. می کند سالھا گم شده بود را پیدا

   !سرانجام آندو با ھم عروسی می کنند و ھمھ چیز بھ خوبی و خوشی تمام می شود

ھای تروریست ھا جاخالی می دھد ودر صورت زنده ماندن درس  یھا و راکتھا یمدام بھ مرم: عراق

  ! می خواند

فراغت مشابھ یک مارک معروف خارجی را می سازد و با یک درس می خواند و در اوقات : چین

   !دھم قیمت جنس اصلی می فروشد

بیشتر واحدھایی کھ او پاس کرده، عملی است او دوره کامل آموزشھای رزمی و تروریستی : لیاسرائ

  ! مادرزادی اقتصاد دان و نزول گیر و ربا خوار بھ دنیا می آید! و کماندویی را گذرانده

او منتظر است تا اولین دانشگاه کشورش افتتاح شود تا بھ ھمراه بر و بچ ھم قبیلھ : !صاحاب گینھ بی

  ! ای درس بخواند

او چھ دلش بخواھد یا نخواھد یک کمونیست است و باید باسواد باشد و ھمینطور باید برای طول : کوبا

   !عمر فیدل کاسترو و مرگ ھمھ روسای جمھوری امریکا دعا کند

او بشدت درس می خواند تا در صورت کسب نمره ممتاز، بھ عضویت القاعده یا طالبان در  :پاکستان

   !آید

  ! درس می خواند و در اوقات بیکاری بین صنف؛ چند نفر از قبیلھ توتسی را می کشد: اوگاندا

 منقرض!! نسل دانشجوی انگلیسی در حال انقراض است و احتماال تا پایان دوره کواترناری: انگلیس

  !می شود ولی آخرین بازماندگان این موجودات ھم درس می خوانند



 نده مردم درینماا ی ر، قوماندان ویوزکند تا یھ میمقاومت تھ و خواند سند جھادیدرس نم: افغانستان

 رپوریش در یقصر یمالک و یدوب در یصاحب شرکت تجارتگوناگون  یراه ھا از شده وپارلمان 

  . شود

  کارت دعوت بھ عروسی

  
  این ھفتھ جشن ازدواج ما بھ پاست آخر

  آن صفا جاری کنید ور گرم خود دربا حض

  دواج و عقد یک امر مھم و جدی استاز

  !از آوردن اطفال، خودداری کنیدلطفا 

  ه سازیدش قشنگم صابون زده، آمادبر شک

  از ھر غذا و میوه ای عاری کنید معده را

  اندرآن جشن عزیز و با شکوه تا مفصل

  با غذا و میوه آن جشن افطاری کنید

  البتھ خیلی نباید خوردونوش جان کد

  !پیش فامیل مقابل آبروداری کنید

  میوه، شیرینی، شب پاتختی ام ھم الزم است

  !پس برای صرفھ جویی اندکی یاری کنید

  ھرچھ باشد نسبت قومی تان نزدیک تر

  !ھدیھ را ھم چرب تر، از روی ناچاری کنید

  در امور زندگی، دینار اگر باشد حساب

  !کادو نوعی بخشش است، آن را سھ خرواری کنید

  گرم باید کرد مجلس را، ازاین رو گاه گاه

  چون بخاری بھر تنظیم دما، کاری کنید



  زیکساکت و صامت نباشید و بھ ھمراه مو

  !دست و پا را استفاده، آن ھم ابزاری کنید

   یولھ لھ ل یوقطغن یکاپ یست جاین

  !از ھنرھاتان تماما پرده برداری کنید

  البتھ ھرچیز دارد مرزی و اندازه ای

  !پس نباید رقص ھای نابھ ھنجاری کنید

  حرکت موزون اگر در کرد از خود، دیگری

  !با شاباش و دست و سوت ازاو طرفداری کنید

  کی دلش می خواھد آخر در بیاید سی دی اش؟

  !با موبایل خود مبادا فیلمبرداری کنید

  در نھایت، مجلس ما را مزین با حضور

  !بی ادا و منت و ھرگونھ اطواری کنید

  غم نباشد
شخصی بیامد . نزد طبیب رفت و در صف نوبت بنشست. را مالیخویا عارض گشت اسعد بن شھروند

  .تا چھل شخص، و ھمھ در نوبت. . .  امد، و شخص سوم و چھارم و پنجمشخص دوم بی. و بنشست

  .طبیب او را پیش خواند و از حالش پرسید

  .شکوه بیاغازید از خواب آشفتھ دیدن و نیم شبان از خواب جھیدن و باز خفتن و خواب وی بیاشفتن

  چھ می بینی؟: طبیب

ماھی در قالب افتد و چون . آب رھا کرده در خواب می بینم کھ بر سر دریا ایستاده ام و قالب در -

  .نھنگی باال می جھد و ماھی فرو می بلعد، بر می آورم

  غم نباشد: طبیب گفت

در خواب می بینم کھ خانھ عالی ساختھ اند و خالی رھا کرده و چون داخل خواھم شدن، سنگی از  -

  .کنگره بھ زیر می آید و پیشانی مرا می شکند

  غم نباشد: طبیب گفت

. ر خواب می بینم کھ مردی بر سر خوان نشستھ و مرغ بریان می کند و بھ سوی من می اندازدد -

  .چون برمی دارم، تکھ سنگی است یا چوب باللی

  غم نباشد: طبیب گفت



  . .. در خواب می بینم -

  غم نباشد -

انی کھ ای طبیب چگونھ غم نباشد؟ و این مالیخویا مرا رنجھ می دارد، آنچن: اسعد زبان گشود کھ -

  .خواب و خوراک نمی دانم و شب و روز نمی شناسم

  .غم نباشد: طبیب گفت

  : و آنگاه چھل شخص را پیش خواند و گفت

  .این اسعد را از حال خود خبر دھید -

  .ما جملھ در بیداری بینیم و ھیچ گمان نبریم، دل قوی دار کھ آنچھ تو در خواب بینی: گفتند

  .یچ غم نباشداسعد چون این بشنید دانست کھ ھ

  

  

  

  ٢٠١٠اکتوبر  ٣یکشنبھ، 
  

  

  

 !توجھ

  تمجاز اس »اصالت« صرف با ذکر منبع و نام »اصالت«نقل مطالب از کاپی و

  دمی باش »اصالت« حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق بھ کلیھ ی
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