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  پیشگفتار

 .تنها و تنها یکبار روي می دهد ،زندگی، داستانی واقعی ست که براي هر شخص  
و حرکات و رفتار ما، یک به یک در شکل  خود ماییم داستانی ست که بازیگر اصلی آن

چگونه زیستن، یکی از مهمترین دغدغه هاي بشر است. هر  علمِگیري پایان آن مؤثر است. 
در  گزیند.برمی  زندگیمی رود و شیوه اي را براي  ، به راهیکس براي خود فلسفه اي دارد

، یک فرد، براي بهتر زیستن و کامل تر زندگی کردن این میان، نکات بسیاري وجود دارد که
نکاتی که نظر و سلیقه نیست، بلکه حقایقی ست که از دنیا دیده ها  ست.به دانستن آن نیازمند ا

  و بزرگان حکایت شده است. 
به سوي نصیحت و اندرز می رود. از  اما هرگاه که از تجربه و پند سخن به میان می آید، نظرها

ذهن . این رو گوشها از شنیدن و فکرها از اندیشیدن طفره می رود و کسالت جایگزین می شود
  .ما نیازمند روشهاي نو و شیوه هاي جذاب آموزش است

مهمی را در قالب کوشیده ایم نکات ظریف و داستان می باشد،  70که شامل  این مجموعهدر 
آنها داستانهاي شیرین و جذاب، به مخاطبان هدیه دهیم و اگر چه اهل کتاب و مطالعه، دانا به 

هستند، اما یادآوري برخی از آنها در کنار طنز و مطالب فکاهی، شیرینی دیگري به یادگیري 
  می دهد که تجربۀ آن خالی از لطف نیست.

ر، لذت ببرید و ما را از انتقادات و نظرات سازندة خود مجموعۀ مختصامیدوارم از مطالعۀ این 
  بهره مند نمایید.

  امیر احمدي
Email: info@faenho.ir  
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  1لیوان

 که همه ببینند. برداز آب به دست گرفت. آن را باال  درشروع کالس درس، لیوانی پر ،استاد
، 50: شاگردان جواب دادند است؟به نظر شما وزن این لیوان چقدر  از شاگردان پرسید: سپس
است.  وزنش چقدر من هم بدون وزن کردن، نمی دانم دقیقاً استاد گفت:. گرم 150گرم،  100
آب را چند دقیقه همین طور نگه دارم، چه اتفاقی  ال من این است: اگر من این لیوانِؤاما س

  نمی افتد. شاگردان گفتند: هیچ اتفاقی  خواهد افتاد؟
یکی از  خوب، اگر یک ساعت همین طور نگه دارم، چه اتفاقی می افتد؟ استاد پرسید:

حق با توست. حاال اگر یک  استاد گفت: گیرد. کم درد می شاگردان گفت: دست تان کم
 گفت: دستتان بی حس می شود. شاگرد دیگري جسارتاً تمام آن را نگه دارم چه؟ روزِ

کارتان به بیمارستان  د و مطمئناًیفلج می شوگیرد و  به شدت تحت فشار قرار میشما عضالت 
 ،استاد گفت: خیلی خوب است. ولی آیا در این مدت شاگردان خندیدند. ۀهم .خواهد کشید

پس چه چیز باعث درد و  استاد پرسید:!  هنشاگردان جواب دادند:  کرده است؟ لیوان تغییر وزنِ
شاگردان گیج شدند.  اید بکنم؟من چه ب براي جلوگیري از آن، فشار روي عضالت می شود؟

مشکالت زندگی هم مثل  : دقیقاًادامه داداستاد  یکی از آنها گفت: لیوان را زمین بگذارید.
اشکالی ندارد. اگر مدت طوالنی ، اگر آنها را چند دقیقه در ذهن تان نگه دارید همین است.

شان دارید، فلج تان می کنند اگر بیشتر از آن نگه  خواهند آمد. تري به آنها فکر کنید، به درد
 ،فکرکردن به مشکالت زندگی مهم است. اما مهم تر و دیگر قادر به انجام کاري نخواهید بود.

به این ترتیب تحت  هر روز و پیش از خواب، آنها را زمین بگذارید. پایانِ که در  آن است
 ةقادر خواهید بود از عهدحال و قوي بیدار می شوید و سرِ ،هر روز صبح ،دیفشار قرار نمی گیر

 مسئله و چالشی که برایتان پیش می آید، برآیید! هر
  

  همین امروز زمین بگذاري. ،دوست من، یادت باشد که لیوان را
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  2قدرت شاخه

رام کنندگان حیوانات سیرك، براي مطیع کردن فیلها، از ترفند ساده اي استفاده می کنند. 
از پاهاي او را به تنۀ درختی می بندند. حیوانِ جوان هر  زمانی که حیوان هنوز بچه است، یکی

چه تالش می کند، نمی تواند خود را از بند، خالص کند. اندك اندك این عقیده که تنۀ 
  قوي تر از اوست، در فکرش شکل می گیرد.  درخت، خیلی

سر و نیرومند شد،کافی است شخصی، نخی را به دورِ پاي فیل ببندد و  وقتی حیوان بالغ
   .دیگرش را به شاخه اي گره بزند. فیل براي رها کردنِ خود، هیچگونه تالشی نخواهد کرد

پاي ما نیز، همچون فیلها، اغلب با رشته هاي ضعیف و شکننده اي بسته شده است. اما از آنجا 
که از بچگی قدرت تنۀ درخت را باور کرده ایم، به خود جرأت تالش کردن نمی دهیم، غافل 

  .ه براي آزاد شدن از بندها، یک عملِ جسورانه کافیستاز اینک
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  3شاه عباس و وزیر

 "است؟  امسال، اوضاعِ اقتصادي کشور چگونه"شاه عباس از وزیر خود پرسید:

 "کعبه روند! الحمد هللا به گونه اي است که تمام پینه دوزان توانستند به زیارت"وزیر گفت: 

مالی مردم خوب بود، می بایست کفاشان به مکه می نادان! اگر اوضاع "اه عباس گفت: ش
می پردازند.  توانند کفش بخرند، ناچار به تعمیرش رفتند، نه پینه دوزان. چون مردم نمی

   "بررسی کن و علت آن را پیدا نما تا کار را اصالح کنیم.
  

  انتخابِ یک معیارِ غلط، می تواند تصور ما را از واقعیت، دچار اشتباه کند.
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  4تالش ارزشِ

یکی از سربازان به محض  گرفته بود. اجنگ جهانی اول مثل بیماري وحشتناکی، تمام دنیا ر
در حال دست و پنجه نرم کردن  زندگی اش در باتالق افتاده و تمام دورانِ این که دید دوست

از مافوقش اجازه خواست تا براي نجات دوستش برود و او را از باتالق خارج  ،با مرگ است
  کند.

ي این کار ارزشش را ه امافوق به سرباز گفت: اگر بخواهی می توانی بروي، اما هیچ فکر کرد
خودت را هم به خطر  مرده و ممکن است تو حتی زندگیِ دوستت احتماالً دارد یا نه؟

  .ندازيابی
سرباز به نجات دوستش رفت. به شکل معجزه آسایی  اثري نداشت و ... ،حرف هاي مافوق

افسر مافوق به سراغ . وستش برسد، او را روي شانه هایش کشید و به پادگان رسانددتوانست به 
مهربانی و دلسوزي به دوستش  معاینه کرد و با ،سربازي را که در باتالق افتاده بود .آن ها رفت

، دوستت مرده! درا نداشته باش ارزشش است ممکنکه  من به تو گفتم و گفت:ی انداخت نگاه
يه اتو هم زخم هاي عمیق و مرگباري برداشت خود!  

  ! : قربان ارزشش را داشتداد سرباز جواب

   !؟ که ارزشش را داشت ستمنظورت چی  -
من . ه بودهنوز زند ،چون زمانی که به او رسیدم .ارزشش را داشت !داد: بله قربان پاسخسرباز 

نستم تو امن می د! گفت: جیم وا قلبی می کنم. چیزي که او گفت احساس رضایت نِاز شنید
  می آیی! به کمک من

 ، به تالش است.کار به نتیجه نیست ارزشِ
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  5آرزوي دانه

کوچک  ۀهاي سال گذشته بود و او هنوز همان داندید. سالدانه کوچک بود و کسی او را نمی
شد و از دانست چگونه. گاهی سوار باد میخواست به چشم بیاید، اما نمیمیدانه دلش  بود.

انداخت و گاهی فریاد گذشت. گاهی خودش را روي زمینه روشن برگها میجلوي چشمها می
یی که هااما هیچکس جز پرنده "من هستم، من اینجا هستم، تماشایم کنید." گفت:زد و میمی

کردند، به او زمستان به او نگاه می ۀهایی که به چشم آذوقرهحش قصد خوردنش را داشتند یا
   کرد.توجهی نمی

 یک روز رو به خدا کرد و .بودن و کوچکی همه گم از این ،دانه خسته بود از این زندگی
آیم. کاشکی کمی بزرگتر، کمی کس نمینه، این رسمش نیست. من به چشم هیچ" گفت:

اما عزیز کوچکم! تو بزرگی، بزرگتر از آنچه فکر " :پاسخ شنیددانه " آفریدي.بزرگتر مرا می
شدن ندادي. رشد ماجرایی است که تو گ کنی. حیف که هیچ وقت به خودت فرصت بزرمی

خواهی به چشم بیایی، دیده اي. راستی یادت باشد تا وقتی که میاز خودت دریغ کرده
ها را خوب کوچک معنی حرف ۀدان" ها پنهان کن تا دیده شوي.شوي. خودت را از چشمنمی

  نفهمید، اما رفت زیر خاك و خودش را پنهان کرد.

اش توانست ندیدهکوچک، سپیداري بلند و با شکوه بود که هیچکس نمی ۀها بعد دانسال
  آمد.بگیرد. سپیداري که به چشم همه می
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 6تاثیر عشق یک پسر جوان بر روي مالصدرا

فراهم شدن مراسم ازدواجشان، دوري از یکدیگر را به  ي، به انتظارِعروس و داماد َمحرم شده ا
سختی تحمل می کردند. یکی از روزها، عروس چاره اي اندیشید و به داماد گفت: من فالن 

  موقع به قصد تکاندن فرش، به پشت بام می آیم و تو هم داخل کوچه بیا، تا همدیگر را ببینیم.
خانه را به قصد تکاندن، به پشت بام برد و فرش را تکان می ر، دختر، فرش در آن وقت مقرّ

داد. داماد هم از داخل کوچه، نظاره گر جمال دلنشین عروس خانم بود و مدام این جمالت را 
  می خواند:

  اومدي به پشت بوندي، اومدي فرش تکوندي
  اومدي گَردي نبوندي، اومدي خودت نشوندي

در این حال، عارف بزرگوار، مالصدرا، از کوچه عبور می کرد. وقتی این ماجرا را دید و 
  اشتیاق داماد را مشاهده کرد، به گریه افتاد. او یک شبانه روز بلند گریه می کرد. 

تا این که فیض کاشانی از او پرسید: چرا این گونه گریه می کنی؟ مالصدرا گفت: من امروز 
با معشوقۀ خود، با خوشحالی سخن می گفت. گریۀ من از این جهت است پسري را دیدم که 

که این همه سال درس خوانده ام و فلسفه نوشته ام و خود را عاشق خداي متعال می دانم. اما 
هنوز با این حال و صفایی که این پسر با معشوقۀ خود داشت، من نتوانستم با خداي خود سخن 

  ی کنم.بگویم. لذا به حال خود گریه م
  

  .به چشمانت بیاموز که هر کسی ارزش نگاه ندارد
  .به دستانت بیاموز که هر گلی ارزش چیدن ندارد
  .به دلت بیاموز که هر عشقی ارزش پرورش ندارد
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  7جالب توجه

 بسازند.  %100خواهند زندگی خود را  حقیقتی کوچک براي آنانی که می

  اگر: 
 A B C D E F G H I J K   L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

  برابر باشد با: 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

  
   آنگاه:

Hard work  (تالش سخت) :برابر است با  
H+A+R+D+W+O+R+K 
8+1+18+4+23+15+18+11= 98% 

 
  Knowledge(دانش)     

K+N+O+W+L+E+D+G+E 
 11+14+15+23+12+5+4+7+5=96% 

  
       Love(عشق)      

L+O+V+E 
12+15+22+5=54% 

 
  خیلی از ما فکر میکردیم اینها مهمترین باشند، نه؟! 

  را می سازد ؟؟؟ %100پس چه چیز 
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  Money(پول)      

 M+O+N+E+Y 
13+15+14+5+25=72% 

  
  پس براي رسیدن به اوج، کدام عامل، اساسی است؟

  Attitude(نگرش)     
1+20+20+9+20+21+4+5=100% 

  
  خواهد شد. %100اگر نگرشمان را به زندگی، گروه و کارمان عوض کنیم، زندگی 

  نگرش، همه چیز را عوض میکند.
  

  نگرشت را عوض کن!  
  آنگاه همه چیز عوض میشود ...
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  8پرسیدم

 چطور بهتر زندگی کنم ؟: پرسیدم
  با کمی مکث جواب داد:

  گذشته ات را بدون هیچ تأسفی بپذیر،
  با اعتماد، زمان حالت را بگذران،

  براي آینده آماده شو. ،بدون ترس و
  ترس را به گوشه اي انداز.  ایمان را نگهدار و

  شک هایت را باور نکن،
  وهیچگاه به باورهایت شک نکن.

  در صورتیکه بدانی چطور زندگی کنی.  زندگی شگفت انگیز است،
  ر ...آخ :پرسیدم

  ، ادامه داد:اینکه متوجه سؤالم شود و او بدون
  ،مهم این نیست که قشنگ باشی ...

  قشنگ این است که مهم باشی ! حتی براي یک نفر.
  ،داند آئین بزرگ کردنت را کوچک باش و عاشق ... که عشق، خود می

  خاص تو با کسی. ۀخاصیت تو باشد، نه رابط ،عشق بگذار
  .پایان رسیدن ۀنه به نقطموفقیت پیش رفتن است 

  :کردم که نفسی تازه کرد وادامه داد داشتم به سخنانش فکر می
شود و براي زندگی کردن و امرار معاش  هر روز صبح در آفریقا، آهویی از خواب بیدار می

  چراید، در صحرا می
  ،شیر خواهد شد ۀداند که باید از شیر سریعتر بدود، در غیر اینصورت طعم آهو می
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داند باید از آهو سریعتر بدود تا  که می ،گردد نیز براي زندگی و امرار معاش در صحرا می شیر
  .گرسنه نماند

  ،مهم این نیست که تو شیر باشی یا آهو ...
 ،با تمام توان و با تمام وجود ،مهم اینست که با طلوع آفتاب از خواب برخیزي و براي زندگیت

  .شروع به دویدن کنی ..
  ،ولی میخواستم باز هم ادامه دهد و باز هم به ... ،سشم را پاسخ گفته بودپر ،به خوبی

پیشانیش باز کرد و با نگاهی به من اضافه کرد: که چین از چروك  
  ،زالل باش .... ،زالل باش ....

  ،یا دریاي بیکران ،آبی باشی کوچک فرقی نمی کند که گودالِ
  آسمان در تو پیداست. ،زالل که باشی

  
  

  دو روز است: دنیا
  ،علیه تو يبا تو و روز روز یک

یوس نشو. چرا که هر دو پایان أم ،مغرور مشو و روزي که علیه توست ،روزي که با توست
  پذیرند.

  

  
  دو چیز را از هم جدا کن:

  ،عشق و هوس
   .اولی مقدس است و دومی شیطانی ،چون

  به پلیدي. ،تو را به پاکی می برد و دومی ،اولی
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کنی؟ مانند تیري  ند، چگونه از آنها استفاده میبزرگ در نزد تواَ دو سالحِ ،زبانچشم و 
  زندگی گیر؟یا زندگی بخش زهرآلود یا آفتابی جهانتاب، 

  

با تمام  ،پس نمیتوانی تقسیمش کنی، هرگاه خواستی آنرا ببخشی ،بدان که قلبت کوچک است
ش جبران شود.وجودت ببخش که کوچکی  

  

اینها اجزاء  ۀهم .یکی ندان ،با محبت، دلسوزي، ترحم و دوست داشتنهیچگاه عشق را 
  عشق. عشق هستند نه خود کوچکترِ

  

بل دل کن نه با خلق خدا و فقط به او توکل کن، آنگاه می بینی که چگونه ق همیشه با خدا درد
  ، کارها به خوبی پیش می روند.از اینکه خودت دست به کار شوي
  

  رحمت است و اگر نشود حکمت است. ،اگر برآورده شود .عزت است ،از خدا خواستن
  اگر نشود ذلت است. ،منت است ،اگر برآورده شود .خفت است ،از خلق خدا خواستن

پس هر چه می خواهی از خدا بخواه و در نظر داشته باش که براي او غیر ممکن وجود ندارد و 
  .تمام غیر ممکن ها فقط براي شماست

  
    



~ 17 ~  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 9شعر

  : است باعث شروع ماجرا شدهحمید مصدق گفته که  اشعر اول ر 
  

  تو به من خندیدي و نمی دانستی 
  سیب را دزدیدم  ،همسایه ۀمن به چه دلهره از باغچ

  باغبان از پی من تند دوید 
تو دید  سیب را دست  

  غضب آلود به من کرد نگاه 
  تو افتاد به خاك  دندان زده از دست سیبِ

  و تو رفتی و هنوز، 
  من آرام آرام  سالهاست که در گوشِ

  خش خش گام تو تکرار کنان می دهد آزارم 
  و من اندیشه کنان غرق در این پندارم 

  کوچک ما سیب نداشت  ۀکه چرا باغچ
  

  : است داده ا به این صورتفروغ فرخزاد جواب حمید مصدق ر ،بعدها
  

  من به تو خندیدم 
  چون که می دانستم 

  سیب را دزدیدي  ،همسایه ۀو به چه دلهره از باغچت
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  پدرم از پی تو تند دوید 
  ،ههمسای ۀباغچ و نمی دانستی باغبانِ

  پدر پیر من است 
  من به تو خندیدم 

  خالصانه بدهم  ،پاسخ عشق تو را ،خود ةتا که با خند
  بغض چشمان تو لیک 

  لرزه انداخت به دستان من و 
  افتاد به خاك سیب دندان زده از دست من 

  دل من گفت: برو 
  چون نمی خواست به خاطر بسپارد 

  گریه تلخ تو را 
  و من رفتم و هنوز 

  سالهاست که در ذهن من آرام آرام 
  حیرت و بغض تو تکرار کنان 

  می دهد آزارم 
  و من اندیشه کنان غرق در این پندارم 

   ما سیب نداشت ۀخان ۀکه چه می شد اگر باغچ
  

ن به اسم جواد نوروزي بعد از اشاعر جو ککه ی ستجالب تر جوابی آنهاو از 
   :نیدابخو، است که خیلی جالببه این دو شاعر داده  ،سالها

  دخترك خندید و 
  پسرك ماتش برد ! 

  همسایه، سیب را دزدیده  ۀکه به چه دلهره از باغچ
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  باغبان از پی او تند دوید 
  به خیالش می خواست، 

  کم سالش را  حرمت باغچه و دختر
  از پسر پس گیرد ! 

  غضب آلود به او غیظی کرد ! 
  این وسط من بودم، 

  سیب دندان زده اي که روي خاك افتادم 
  من که پیغمبر عشقی معصوم، 

  یک عاشق  ةپر از دلهر بین دستانِ
  و لب و دندان ِ 

  دختر بودم  کشف و پر از پرسشِ ۀتشن
  و به خاك افتادم 

  چون رسولی ناکام ! 
  ...  هر دو را بغض ربود

  زیر لب این را می گفت:  ،دخترك رفت ولی
   "او یقیناً پی معشوق خودش می آید !  "

  پسرك ماند ولی روي لبش زمزمه بود: 
   "مطمئناً که پشیمان شده بر می گردد !  "

  سالهاست که پوسیده ام آرام آرام ! 
  غرور است هنوز !  مظلومِ عشق قربانیِ

  شد ساده ولی ذراتم، جسم من تجزیه 
  همه اندیشه کنان غرق در این پندارند: 
  این جدایی به خدا رابطه با سیب نداشت
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 10رضاشاه و سرباز

رفت  است که رضا شاه هر از گاهی با لباس مبدل و سرزده به پادگان هاي نظامی می معروف 
  .اوضاع را بررسی کند تا از نزدیک

سربازي را  ،رفت، در بین راه جیپ به طرف پادگانی میدر یکی از این شبها که سوار بر 
     به پادگان بر  یواشکی جیم شده بود و بعد ازعرق خوري هاي فراوان، مست و پاتیل، که
  .گشت را سوار کرد می

به سرباز گفت: ناکس! معلومه کمی  رضا شاه با لحنی شوخ و براي آنکه از او حرف بکشد،
می به خُمره زدي؟د   

  ) یعنی بیشتر( . . . با افتخار گفت: برو باالسرباز 

   رضا شاه: یه لیوان زدي؟

   . . . سرباز: برو باال

   رضا شاه: یه چتول زدي؟

  . . . سرباز: برو باال

   رضا شاه: یه بطر زدي؟

  .سرباز: بزن قدش

م؟بعد رضا شاه میگه: حاال میدونی من کی   
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