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 مقدمه

انسان آشفته امروزی به طرز عجیبیی بیا عصیر    

کیه ایین   قبل از آن. تکنولوژی پیوند خورده است

 را از اصل و او. پیشرفت در خدمت بشریت باشد

یکی از راه. اش دور ساخته استگذشتهاز تمدن 

توانید آدمییی را بییه سییوی  مییی هیای ارتبییاطی کییه 

کیه متاسیفانه   . باشید  میی  گذشته سوق دهد مطالعه

آن هم دست خوش اسییر عصیر ارتباطیات شیده     

جایگاهش در نیزد میردم کمرنید شیده      و است

امییا بییه کثییرت دییده شییده انسییانی کییه در  . اسیت 

برابییر  در. مطالعییه بییی حوصییله نشییان داده اسییت

منیدی نشیان    نغز عالقههای  کوتاه ونثرهای  داستان

با توجه به این تفاسیر بنده بیرآن شیدم   . داده است



 

 

کوتاه دینم را های  تا با گردآوری مطالب وداستان

افراد فارسی زبانی که ایین کتیاق قیرار     به ملتم و

وایین کتیاق را   . است آنجا توزیع شود عطا نمایم

 کیه دارم تقیدیم حریورتان    با تمام عشق وارادتی

 گردد می

! بقیال کتابنید  هیا   بعری! حمال کتابندها  بعری

کلکسیییونر هیا   بعریی ! انبیار دار کتابنید  هیا   بعریی 

 خواننید کیه بخوابنید    میی  کتیاق ها  بعری. کتابند

 .خوانند که بیدار شوند می کتاقها  بعری

  …؟ چطور شما 

! گوینید کیه بخیوابیم    میی  قصهها  بعری کتاق

 گویند که بیدار شویم می قصهها  قبعری کتا

 : به بیانی دیگر 



 

 

بخییاطر  کتییاق را بخییوانیم کییه بیییدار شییویم  

بلکه چگونیه  ! چقدر خواندن مهم نیست: بسپاریم 

 . خواندن مهم است

امیا ییک    چندین کتیاق بخوانیید  ، سعی نکنید

 . کتاق خوق را چندین بار بخوانید

  1397عباس بندانی مهر ماه        

  



 

 

 

 نون برای خوشبختیچند قا

زیییرا ..............بییرای خندیییدن وقییت بگییذاریم

 . موسیقی قلب است

زییرا  . .......برای گرییه کیردن وقیت بگیذاریم    

 . نشانه قلب بزرگ است

زیییرا . .............بیرای خوانییدن وقیت بگییذاریم  

 . منبع کسب دانش است

زییرا  ........برای روییا پیردازی وقیت بگیذاریم    

 . سرچشمه شادی است

زییرا  . .........برای فکر کیردن وقیت بگیذاریم   

 . کلید موفقیت است



 

 

زیرا یاد ..........برای بازی کردن وقت بگذاریم

 . آور نشاط کودکی است

زییرا   ........برای گوش کردن وقیت بگیذاریم  

 . نیروی هوش است

زییرا  . ......برای زندگی کردن وقیت بگیذاریم  

 . گذرد می زمان به سرعت

بلکه با انگییزه  ، مشکل زیستن نیست بدون! ! ! 

 .زندگی کردن است

در . هدف از زنیدگی در امیروز زیسیتن اسیت    

 . اینجا و اکنون

 همیشه در زندگی جیوری زنیدگی کنییم کیه    

 . )ای کاش( تکه کالممان نشود



 

 

 خر زندگیآدوروز 

دو روز مانده به پاییان جهیان تیازه فهمیید کیه      

ود و تقویمش پر شده ب، هیچ زندگی نکرده است

آشفته نزد فرشته مرگ ، روز باقی مانده بود۲تنها 

جنجال به پیا کیرد و گرییه    ، رفت و شکایت کرد

اما فرشیته  . بیشتری از خدا بگیردهای  تا روز، کرد

 : گفت

! بیدان کیه ییک روز را از دسیت دادی    : گفت

بییا و ااقیل   ! تنها یک روز دیگر باقی مانده اسیت 

هقیش   ی هیق ابه ا! این یک روز را زندگی کن

تیوان   میی  با یک روز چیه  ...اما با یک روز: گفت

 ؟ ...کرد



 

 

که لذت یک روز زنیدگی را   آن: فرشته گفت

که  بداند انگار هزار سال زندگی کرده است و آن

 امروزش را در نیابد هزار سال زندگی بیه کیارش  

آیید و آنگیاه سیهم ییک روز زنیدگی را در       نمی

 ! ! ! برو زندگی کن: دستانش ریخت و گفت

او مییات و مبهییوت بییه زنییدگی کییه در کیی   

ترسیید کیه    میی . کرد می درخشید نگاه می دستش

از زنیدگی  ای  نکند قطره! حرکت کند و راه برود

قیییدری ایسییتاد و بیییا  ، از ای انگشییتانش بریییزد  

وقتیی فرداییی نیدارم    : خودش فکر کرد و گفیت 

بگذار . داردای  نگه داشتن این یک روز چه فایده

آن وقیت شیروع بیه    . ا خرج کنماین یک مشت ر

چنیان بیه   . زندگی را نوشید و بوسید. دویدن کرد



 

 

 و. توانید تیا تیه دنییا بیدود      میی  وجد آمد که دیید 

در آن روز ، ... تواند پا روی خورشید بگیذارد  می

، زمینی را مالک نشید ، آسمان خراشی را بنا نکرد

، خوابیید ها  اما در همان یک روز روی چمن... اما

تماشا کرد و سرش باا گرفیت   راکفش دوزکی 

شیناخت   نمی به آنهایی که. و به آسمان نگاه کرد

هایی که دوستش نداشتند از  سالم کرد و برای آن

 . ته دل دعا کرد

، شیادی کیرد  ، او همان یک روز آشیتی کیرد  

خندید و لذت برد و بخشید و عاشق شید و عبیور   

او همییان یییک روز را زنییدگی . کییردو تمییام شیید

 . کرد



 

 

در تقییویم خییدا نوشییتند اودر   هییا  فرشییته امییا

. کسی که هزاران سال زندگی کرده بود، گذشت

 ؟ یک سوال

اگر به شیما بگوینید فقیط ییک روز دیگیر بیه       

 پایییان عمرتییان بییاقی مانییده چییه کارهییایی انجییام 

 ؟؟ ؟دادید می

 چند قانون برای خوشبختی

   در زندگی هرگز حسرت نخورید

 مییبی دلیل لبخند بزنیم و شاد باش

  برای مسافرت جای زیبایی بروید

 منتظرت باشند، ودر برگشت از مسافرت

 ات را اتفاقی جایی بشنوی آهند مورد عالقه

 . را ببینید دوست قدیمی ات به طور اتفاقی



 

 

از خواق بیدار شوید و ببینیید هنیوزم فرصیت    

 . خوابیدن دارید

ییک فنجییان چییای داه در هیوای زمسییتانی بییا   

 . لذت میل کنید

. ن هییا بهتییرین لحظییات زنییدگی هسییتند    اییی

دلیل برای گریه 1۰دنیا وقتی . قدرشون رو بدونید

دلیییل بییرای   1۰۰تییو باییید  ، کییردن نشییانت داد 

 .خندیدن به او نشان بده

بیشتر ! دادم می گوشتر  ندای قلبم دقیق اگر به

زییادی  ! خیوردم   میی  کمتر غصیه  و بردم می لذت

قیدر  ! مغصه افکار و نظرات دیگران رانمی خورد

 بیشتر بیازی ! دانستم می زندگی و لحظات شادم را

 شد می کردم و کمتر عصبانی می



 

 

می دانسیتم زیبیایی مین در عشیق بیه زنیدگی       

بییردم ونگییران  مییی از عاشییق بییودن لییذت! اسییت

همیشیگی  هیا   می دانسیتم غیم  ! بودم نمی فرجامش

 . نخواهد بود

خصوصیییات ! چیییز بهتییر اتفییاق خواهیید افتییاد 

 لیذت هیا   آن کردم و از می تجوخوق افراد را جس

بیا افییراد بییه خیاطر شییهرت و مقامشییان   ! بییردم میی 

 !  شدم نمی دوست

! راضیی بیودم  ، از ظاهرم همان گونه که هستم

 !  به دوستانم اعتماد داشتم

 بیا قلبیی مطمیبن بخشیش    ! بیشتر مهربیان بیودم  

 دادم و کمتیر سیخن   میی  بیشیتر گیوش  ! کیردم  می



 

 

گذاشیتم   می وقت ام بیشتربرای خانواده! گفتم می

 دادم می و اهمیت

 سه پرسش

سلطان سرزمین کوچکی مدام از خود دربیاره  

این سواات به . پرسید می هدف و معنای زندگی

حدی ذهن او را مشغول کرده بیود کیه خیواق و    

پیشیکار مخصیو    . خوراک را از او گرفته بیود 

: که نگیران حیال سیلطان بیود روزی بیه او گفیت      

ا اینقییدر آشییفته کییرده پادشیاه چییه چیییزی شییما ر 

 ؟ است



 

 

مییی خییواهم معنییی زنییدگی را : پادشییاه گفییت

بدانم و اینکه انسیان بایید عمیرش را صیرف چیه      

 ؟ چیزی بکند

اسیت و  ای  ایین سیو ل پیدییده   : پیشکار گفت

را بیه سیه سیو ل کیوچکتر تقسییم       بهتر اسیت آن 

گردم تا بیه سیو ات    می کنید ومن به دنبال فردی

فکر فرو رفت و سپس  سلطان به. شما پاسخ دهند

 . سه سو ل مطرح کرد

بهترین زمان برای هیر چییزی چیه وقتیی      -1

 ؟ است

ترین افراد در زندگی ما چه کسیانی  مهم -۲

 ؟ هستند

 ؟ ترین کار چیستمهم -3



 

 

و پیشکار توانست فردی پیدا کند کیه جیواق   

دانسییت ولییی او در  مییی تمیام سییواات سییلطان را 

 . کرد می کوهستان زندگی

یک فیرد روسیتایی بیه دییدن     سلطان در لباس 

حکییم در حیال بیییل   . حکییم در کوهسیتان رفیت   

زدن زمینش بود که سلطان با دیدن او سالم کیرد  

حکییم بیا   . و بالفاصله سو اتش را از وی پرسیید 

سپس لبخندی زد و مشغول بییل  ، دقت گوش داد

ایین کیار سیختی اسیت     : سیلطان گفیت  . زدن شد

. داداجییازه بییده کمییک کیینم و حکیییم بیییل را او 

سلطان بعد چند ساعت کیار مجیدد سیوااتش را    

سیلطان  . اما بازهم حکیم پیر جیوابی نیداد  . پرسید

که ، دانید من بر گردم نمی راها  گفت اگر جواق



 

 

مردی مجیروح و وحشیت زده بیه سیمت      ناگهان

سیلطان بیه کمیک    . سلطان آمید و از حیال رفیت   

. و در رختخواق خوابانید . حکیم او را مداوا کرد

چشیم هیایش را بیاز     بود و سلطان وقتیشب شده 

حکیم در حال غذا دادن به مجروح بود کیه  . کرد

سیلطان گفیت   ! با دیدن سلطان گفت مرا ببخشیید 

و مجروح ماجرای خود را نقل کرد و گفت ؟ چرا

 شناسیییم و شیییما میییرا میییی مییین شیییما را کیییامال

شماپسیر میرا   هیا   در یکیی از جنید  ، شناسیید  نمی

وقتیی فهمییدم   . رفتیدکشتید و اموالم را غنیمت گ

قصد دیدن حکیم در کوهستان را داریید تصیمیم   

امیا سیربازان   . گرفتم شما را بکشم و انتقام بگییرم 



 

 

ها  آن من توانستم از دست، شما مرا زخمی کردند

 . فرار کنم و خود را به اینجا برسانم

کردید تیا کنیون میرده     نمی اگر از من مراقبت

سیلطان او را  . اکنون من مدیون شیما هسیتم  . بودم

سیپس  . عفو کرد و تمام اموالش را به او پیس داد 

دسییتور داد تییا مجییروح را بییه قصییر ببرنیید و از او  

سلطان قبیل  . مراقبت کنند تا کامال بهبود پیدا کند

از بازگشت به حکییم گفیت جیواق سیوااتم را     

و  دانیید  میی  راها  حکیم گفت که جواق؟ ندادید

کردید  ینم دیروز اگر به من کمک: سپس گفت

 زدید مورد حملیه دشیمن قیرار    نمی و زمین را بیل

پس بهترین لحظه همان زمان بیل زدن . گرفتید می



 

 

، شخص برای شما بودمترین  مزرعه بود و من مهم

 . کار کمک کردن به من بودترین  و مهم

تیرین   مهیم ، وقتی غریبه مجیروح نیزد میا آمید    

 اگیر . لحظه زمانی بود که به معالجیه او پرداختیید  

کیرد   می کردید زخم او خونریزی نمی این کار را

شد و شما فرصت آشتی با دشمن خود  می و تل 

همیان میرد   ، شیخص تیرین   پیس مهیم  . را نداشتید

 . مراقبت از او بود، کارترین  غریبه و مهم

تنها لحظه مهم لحظه حیال  ، به یاد داشته باشید

شخص کسی است که در کنیار  ترین  است و مهم

کار عملیی اسیت کیه بیرای     ترین  هماو هستید و م

مفهیوم  . دهیید  میی  شادی و سعادت شخص انجام

 . زندگی در پاسخ به این سه پرسش نهفته است



 

 

 چند قانون برای خوشبختی

شکست یعنیی تیو ییک انسیان در هیم      : گفتند

  !  ایشکسته

 من هنوز موفق نشده ام! نه: گفت

اینکیرده ی  شکست یعنی تو هیچ کار: گفتند
   

 من هنوز چیزی یاد نگرفتم! هن: گفت

شکسیت یعنیی تیو آدم احمقیی بیودی     : گفتند
    

میین بییه انییدازه کییافی جییر ت و   ! نییه: گفییت

 جسارت داشته ام

رسی نمی شکست یعنی تو دیگر به آن: گفتند
   



 

 

میی بایید از راهیی دیگیر بیه سیوی       ! نه: گفت

 هدفم حرکت کنم

 شکسییت یعنییی تییو حقیییر و نییادانی   : گفتنیید 
    
 هنوز کامل نیستم من! نه: گفت

شکسیت یعنیی تیو زنیدگیت را تلی       : گفتند 

    کردی

 برای شروع کردن دارمای  من بهانه! نه: گفت 

     شکست یعنی تو باید تسلیم شوی: گفتند

 من باید بیشتر تالش کنم! نه: گفت

خورد هرگز نگوئید او  می وقتی کسی شکست

بگوئید او هنیوز   بلکه! تا ابد شکست خورده است

 . ق نشده استموف



 

 

توانید میارا از پیا در     نمیی  مشکالت بیه تنهیایی  

و از هیا   آن بلکه چگونگی رو به رو شدن با، آورد

 میییان برداشییتن شییان بییر مییا و زنییدگی مییان تیی  یر 

 گذارد می

از زندگی هر آنده که لیاقتش را داریم بیه میا   

هیر وقیت   . نه آنده که آرزویش را داریم، میرسد

کیه ییک در بیزرگ    در زندگی به جایی رسیدی 

چیون اگیر   ! نتیرس   یک قفل گنیده دارد اصیال   با

 بییه جییای در دییییوار  ، قییرار بییود در بییاز نشییود    

  گذاشتند می

گییییری  میییی هنگیییامی کیییه در زنیییدگی اوج

امییا ، فهمنیید تییو چییه کسییی هسییتی مییی دوسییتانت



 

 

 آن وقت، خوری می هنگامی که در زندگی زمین

 . فهمی دوستانت چه کسانی هستند می

نویسییم   می هی غلط. یکته استزندگی مثل د

غافل از اینکه ناگهان مرگ ، کنیم می و هی پاک

  (بااها  )برگه: زند  می فریاد

بهتر اسیت  ، در زندگی همه چیز عادانه نیست

 . با این حقیقت کنار بیایید

چیزهیایی را  ، ماند می زندگی مانند امواج دریا

 آورد در حالیکیه چیزهیایی را بیا خیود     می با خود

 . برد می

وقتیی بلید   . مانید  می زندگی مثل بازی شطرنج

کنند یادت بدهند ولی وقتیی   می نیستی همه سعی

 . کنند شکستت بدهند می بلد شدی همه سعی



 

 

. هیچ وقت از مشکالت زندگی شکایت نکین 

دشیوار  هیای   زیرا کارگردان روزگار همیشه نقشه

 . دهند می را به بازیگران خوق

سیپس  . وشنخست برای زنیدگی کیردن بکی    

 کامال زندگی کن

  قورباغه

اگر یک قورباغیه را برداریید و داخیل ظیرف     

؟ کنیید قورباغییه چکییار مییی، آق جییوش بیندازییید

 . پرد می بیرون

رسد که لذتی در کار  می در واقع زود به نتیجه

 . نیست و باید زود برود



 

 

حییال اگییر همییان قورباغییه یییا یکییی دیگییر را   

اختیه و  بردارید و داخل یک ظیرف آق سیرد اند  

ظرف را روی اجاق گذاشته و به آرامی حیرارت  

کند و  می استراحت؟ کند می دهید قورباغه چکار

ظیاهرا آق  ، گویید  میی  چند دقیقه بعد به خیودش 

گرم شده است و تا چشیم بهیم بزنید ییه قورباغیه      

 . آبپز آماده است

آیا اگیر فیردا صیبز از خیواق بییدار شیوید و       

، شوید نمی نگرانکیلو چاق شده اید  ۲۰ببینید که 

اما اگر همین اتفیاق بیه تیدریج    . شوید می البته که

رخ دهد و ماهی یک کیلو چاق شوید آیا باز هم 

بیا بیی   ، نیه ؟ دهیید  میی  العمل را نشان همین عکس

 . گذرید می خیالی از کنارش



 

 

یا اضیافه  ، شوند می که ورشکسته برای کسانی

گیرند ایین حیواد     می آورند و یا طالق می وزن

و ییک ذره  ، یک ذره امروز، افتد نمی عتا اتفاقدف

و آن وقت با ، فردا و سرانجام یک روز هم انفجار

 ؟ پرسیم چرا این اتفاق افتاد می تعجب

 مییا هییم. افتیید مییی زنییدگی بییه تییدریج اتفییاق 

وقیت را از  ، داسیتانمان  توانیم مثل قورباغه ابله می

دسییت بییدهیم و ناگهییان ببینیییم کییه کییار از کییار  

 . تگذشته اس

همه ما باید نسبت به جریانات زندگیمان آگاه 

 . و بیدار باشیم



 

 

  امید

زنی مادرش را نزد پزشک برد و پس از معاینه 

 48ایین بیمیار بییش از    : دقیق آهسته به زن گفیت 

چیه  ، نیدارد ای  دارو هم فایده، ساعت زنده نیست

: زن در جیواق گفیت  ؟ نسخه بنویسم یا نیه ؟ کنم

 . بنویسید، ستدر نا امیدی بسی امید ا

وقتی دارو گرفتی : دکتر نسخه نوشت و گفت

زن پیس از تهییه   . بیاور ببیینم مشیابه نداشیته باشید    

دارو وارد مطب دکتر شد دید خیلی شلوه اسیت  

و معلوم شد دکتر درا یر سیکته قلبیی در گذشیته     

 . است

هیا   سیال  تعجب اینجاست کیه پییر زن پیس از   

 . کردن بود هنوز در حال زندگی



 

 

 ون برای خوشبختیچند قان

شاید زندگی آن جشنی نباشد کیه آرزوییش    

 اما حیاا کیه بیه آن دعیوت شیدی تیا      ! را داشتی 

 . توانی زیبا باش می

ارزش یک زندگی در تی  یری اسیت کیه بیر      

 . گذارد ها می دیگر زندگی

 مییرگ از زنییدگی پرسییید چییه چیییزی باعیی  

زنیدگی  ؟ شود تو شیرین و من تلخ جلوه کینم  می

و حقیقتیی   دروغی که درمن: و گفت لبخندی زد

 . که در تو نهفته است

 هسییتند کیه روز و شییب تییالش هییایی  خیانواده 

کنند تا خانه زیبا و بزرگی برای فرزندان تهییه   می

دهند در این خانیه   نمی اجازهها  کنند و بعد به بده



 

 

روی مبیل  »زندگی کنند و دائم بیا جمالتیی مثیل    

زنیدگی را بیه   «، ... در پذیرایی بیازی نکین  ، نشین

 . کنند می فرزندانشان تلخ

کند که آموختیه   می کودک آن گونه زندگی

 . است

 ییاد ، کنید  میی  اگر کودکی با تیرس زنیدگی   

 . گیرد که بترسد می

 ییاد ، کنید  میی  اگر کودکی بیا تیرحم زنیدگی   

 . گیرد احساس بد بختی کند می

مییی ، اگییر کییودکی بییا تمسییخر زنییدگی کنیید

 . آموزد شرمنده باشد

میی  ، ودکی با شرمندگی زنیدگی کنید  اگر ک

 . آموزد احساس گناه کند



 

 

آموزد  می، اگر کودکی با تشویق زندگی کند

 . با اعتماد به نفس داشته باشد

 یییاد، اگیر کیودگی بییا بردبیاری زنییدگی کنید    

 . گیرد صبور باشد می

گیرد  می یاد، اگر کودکی با ت یید زندگی کند

 . خودش را دوست بدارد

، کنییید اخت زنییدگی اگییر کییودکی بییا شیین    

 . آموزد هدف داشته باشد می

می آموزد ، اگر کودکی با تعاون زندگی کند

 ؟ سخاوتمندی یعنی چه

، اگییر کییودکی بییا صییداقت زنییدگی کنیید     

 . آموزد حقیقت و عدالت کدامند می



 

 

آمیوزد   می، اگر کودکی با ایمنی زندگی کند

 به خود و اطرافیان اعتماد داشته باشد

و مهربییانی زنییدگی اگییر کییودکی بییا دوسییتی 

 . آموزد زندگی زیباست می، کند

، اگییر کییودکی بییا قییدردانی زنییدگی کنیید     

 . آموزد سپاسگذار باشد می

آمیوزد   می، اگر کودکی با ایمنی زندگی کند

 . اعتماد کند

کیودک  ، و اگر شما با آرامش زنیدگی کنیید  

 . آموزد بدون اضطراق زندگی کند می شما

تیر   با ارزش ارزشی ندارد اما هیچ چیززندگی 

 . از زندگی نیست



 

 

زندگی یک ا ر هنیری اسیت نیه ییک مسیبله      

 . بهش فکر نکن بلکه ازآن لذت ببر، ریاضی

، چنانده چییزی نییافتی کیه بخیاطرش بمییری     

 .استحقاق زندگی را نداری

هیچ کس نباید شب به بستر برود مگر اینکه از 

امروز چه کرده ام تا لیاقت داشیته بیا   ، خود بپرسد

 ؟ زنده باشم و زندگی کنم شم فردا

 انسان زیبا

شما بیه نظییر  »: ستادی از شاگردان خود پرسیدا

 «؟چه چیز انسان را زیبا میکند

»چشمانی : یکی گفت ؛هریک جوابی دادند

« دیگری . »قدّی بلند: « دوّمی گفت. درشت



 

 

« در این هنگام ! »پوست شفاف و سفید: گفت

: فیت دو کاسه کنار شاگردان گذاشت و گ، استاد

اوّلیی از طیال درسیت    . به این دو کاسه نگاه کنید»

شده است و درونش سَیمّ مُهلیک اسیت و دوّمیی    

، ای گِلی است و درونش آق گیوارا اسیت   کاسه

شاگردان جیواق  « ؟ نوشید شما از کدام کاسه می

»زمانی که : اسیتاد گفیت  « . از کاسه گِلیی »: دادند

 ظاهر، در نظیر گرفتییید را هیا   کاسیه حقیقت درون 

آدمییی هییم همدییون . برایتان بیاهمّیّت شدهییا  آن

کنید   آنده که آدمیی را زیبیا میی   . این کاسه است

باییید سییییرتمان را  . درونییش و اخالقییش اسیییت  

  «زیباکنیم نه صورتمان را



 

 

سیییوی خیییدا ه هنگیییامی کیییه ییییک گیییام بییی

 آیید امیا   میی  خدا ده گام به سوی میا ، داریم برمی

 . گام نخست را باید ما برداریم

، ا با ما چنان رفتار که تو شایسته آنیپروردگار

 . شایسته آنیم با ما چنان نکن که

اگییر سرنوشییتم را  : بییه خییدا گفییت  ای  بنییده

شیاید  : خیدا گفیت  ؟ پس چرا دعیا کینم  ای  نوشته

 . نوشته باشم هر چه دعا کند

 خدا تنها روزنه امیدی است که هیدگیاه بسیته  

 تنها کسی است که بیا پیا و دهیان بسیته    . شود نمی

توان  می با پای شکسته هم. توان صدایش کرد می

 . به سراغش رفت



 

 

تنها خریداری است که اجناس شکسته را بهتر 

و تنهییا سییلطانی اسییت کییه ذاتییش بییا  . دارد برمییی

 . گیرد نه با تنبیه می بخشیدن آرام

  کیک مادر بزرگ 

 پسییر کییوچکی بییرای مییادر بییزرگش توضیییز

، سیه مدر: دهد که چگونه همه چیز اییراد دارد  می

مییادر بییزرگ کییه مشییغول ... دوسییتان و، خییانواده

: پرسد کیه  می از پسر کوچولو، پختن کیک است

و پاسخ پسر کوچولیو  « ؟ آیا کیک دوست دارد»

روغین  »: پرسید  میی  مادر بیزرگ . البته مثبت است

: میادر بیزرگ  « نیه »: پسیر گفیت  « ؟ دوست داری

: پسیر گفیت  « ؟ دوتا تخم مره خام دوست داری»

از آرد و جیوش شییرین   »: گ پرسیدمادر بزر« نه»



 

 

نه حیالم  »: پسر کوچولو گفت« ؟ آید می خوشت

: مادر بزرگ گفت« . خورد می از همه شان به هم

امّیا  ، رسند می همه این چیزها به تنهایی بد به نظر»

ییک کییک   ، وقتی به درستی با هم مخلوط شوند

 « دشو می خوشمزه درست

  زمانِ مفید بودن

میردم بیود و گیاوی کیه     خوکی بود که منفور 

خییوک را خیلییی ، اییین امییر. محبییوق مییردم بییود

به همین علّت روزی . سردرگم و متحیّر کرده بود

مردم از طبیعت آرام و چشیمان  »: گوید می به گاو

 گوینید و تصیوّر   میی  حُزن انگیز تو به نیکی سخن



 

 

زیرا هر روز ، کنند که تو خیلی بخشنده هستی می

 دهی می. »....سرشیر و، برای مردم شیر

من همه چییزِ خیودم را   ؟ من چیی  امّیا درباره

ازگوشتِ ران و پهلیویم گرفتیه   ، دهم میها  آن به

حتی از موی بیدن مین بُییرسِ    . تا بقیه موارد دیگر

 کفییش و مییاهوت پییاک کیین و غیییره درسییت    

 خوشیش « میین »کسیی از  ، با وجود ایین . کنند می

شیاید علّیتش   : گاوگفت؟ علّتش چیست. آید نمی

دهیم در زمیانِ زنیده     میی  باشد که هر چه مین  این

 . دهم می بودن

  ابزار شیطانترین قوی

تصمیم گرفت که از ، می گویند روزی شیطان

 بنیابراین اعیالم کیرد کیه    . کار خود دست بکشید 



 

 

خواهد ابزارش را با قیمتی مناسیب بیه فیروش     می

پس وسایل کارش را به نمایش گذاشت . بگذارد

، خشییم، تییرس، رتنفیی، کییه شییاملِ خودپرسییتی 

قیییدرت طلبیییی  ، شیییهوت، حسیییادت، حیییر 

امّا یکی از ایین ابزارهیا بسییار کهنیه و     . شد می...و

رسید و شییطان حاضیر نبیود     می کار کرده به نظر

شخصیی از او  . که آن را به قیمت ارزان بفروشید 

و او « ؟ چیسیت  گران قیمتی  این وسیله»: پرسید

« . اییین نییا امیییدی و افسییردگی اسییت   » : گفییت 

شییطان   «؟ چیرا از همیه گرانتیر اسیت     »: رسیدندپ

زیرا ایین وسییله بیرای مین بییش از ابیزار       »: گفت

 هرگاه سایر وسایلم بی ا ر، دیگر مُو ّر بوده است

ها  توانم قلب انسان می فقط با این وسیله، شوند می



 

 

اگر بتوانم کسی . را بگشایم و کارم را انجام دهم

دلسیردی و   ،ییاس ، را وادارم که احساس ناامیدی

خیواهم بیا او    می توانم هر چه که می، تنهایی کند

امتحیان  ها  من این وسیله را روی همه انسان. بکنم

 استتر  ام و به همین دلیل از همه کهنه کرده

 ! فقط دردش کم باشه

پرتاق کرد ای  کی  مدرسه را با عجله گوشه

و بی درند به سمت قلیک کیوچکش کیه روی    

تگی روزش را بیر سیر   همه خسی . طاقده بود رفت

هنییوز  هییای خییرد را کییه پییول، قلیک خییالی کییرد 

قلیک همیراهش بیود را برداشیت و بیه      هیای   تکیه 

و بیا   مغیازه شید   وارد. سرعت از خانه خیارج شید  



 

 

خواهم آخه  می آقا لطف  یک کمربند: ذوق گفت

 . ..فردا تولد پدرم است

؟ بگو ببینم چه جوری باشیه ، به به مبارک باشه

 یا مشکیای  هوهق. چرم یا معمولی

فرقیی  : پسر چند لحظه سیکوت کیرد و گفیت   

 ! ! !  فقط دردش کم باشه، نداره

، سعی نکن از محیطیی کیه دلخیواه تیو نیسیت     

خداوند تو را آنجیا گذاشیته تیا باعی      . فرار کنی

هیای   اگر همیه راحتیی  . شود به سرعت رشد کنی

آرزو شده ات را یکجا و در مکان خاصی بدست 

 . واهی کردبخوبی رشد نخ، آوری

بنابراین هرگز از محیط نامطلوق شکایت نکن 

 . پیروز شویها  و تالش کن تا بر سختی



 

 

 چند قانون برای خوشبختی

نیما یوشیج در جشین ییک سیالگی فرزنیدش     

 :نوشت

و  ییک پیاییز  ، یک تابسیتان ، یک بهار، عزیزم

 از اییین پییس همییه چیییز . یییک زمسییتان را دیییدی

 .مهربانی، ی است جزرتکرا

 ا یییک کلمییه قلبییی آسییوده و آرام  گییاهی بیی 

. شود می لیوانی لبریز، گاهی با یک قطره. شود می

گیاهی  . شیود  میی  گاهی با یک کلمه انسان نیابود 

 تمییام زمسییتان یییک فییرد را گییرم  ، یییک لبخنیید 

غیرور  ، گیاهی ییک نگیاه تمسیخر آمییز     . کند می

 . کند می انسانی را ویران



 

 

گاهی . شکند می دلی، گاهی با یک بی مهری

. شیود  میی  ساختمانی به آتش کشییده ، رقهیک ج

درهیای بهشیت بیه روی    ، گاهی با یک کار ساده

 . شود می آدمی گشوده

کییه  در حییالی. باشیییمهییا  مراقییب بعرییی یییک

 . اما همه چیزند، ناچیزند

  اعتماد و توکل 

اییم امیا در جیای     ما اعتماد و توکل را آموخته

 .ایم اشتباهش قرار داده

یم که خود نتوانسته بیه  کن می ما به چیزی تکیه

 .خویش تکیه کند



 

 

، کننییید میییی کیییه ورشکسیییتهیییایی  بانیییک

فرزنیدان  ، که ارزشش از دست رفتههایی  ضمانت

 و دوسییتانی کییه از اعتمییاد شییما سییو  اسییتفاده    

اعتمادمییان را بییه نیروهییای زمینیییو   مییا، کننیید مییی

غافیل از اینکیه تنهیا    . دنییا قیرار دادییم   های   روت

 . محکمی است گاه خداوند است که تکیه

حتیی اگیر   ، به انجام کارهای نییک ادامیه بیده   

 . دیگران آنرا به نام خود ادعا کنند

کارهییای شییما پیشکشییی اسییت بییه پروردگییار 

 . تواند )خدا( را فریب دهد نمی وهیچ کس



 

 

  عشق

سیفید درق  هیای   روزی سه پیر میرد بیا رییش   

زن در را بییاز کییرد و پیرمردهییا ، را زدنییدای  خانییه

 . خواستنداجازه ورود 

را به منزل ها  آن زن ازهمسرش اجازه گرفت و

تیوانیم بیا    نمیی  میا : گفتنید ها  آن دعوت کرد ولی

 همییدیگر وارد خانییه شییویم و فقییط یکییی از مییا  

 . تواند وارد خانه شما شود می

 ؟ زن پرسید چرا

اسم من عشق است و : گفتها  یکی از پیرمرد

دوست سیمت راسیتم موفقییت و دوسیت سیمت      

برو بیه همسیرت بگیو فقیط     ، نام دارد چپم  روت

زن بیه خانیه   . برای حریور انتخیاق کنید    یکی را


