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m m
	قبله ی واقعی ما

محّمد علی جمال زاده)نویسندهیمعاصر(مینویسد:
»یکیازرفقاحکایتمیکردکهدرشهرآنهادرایران،درمنزلحاکم
بادمجان و چاپلوس بزرگاِن اصطالح به از یکی بود. روضهخوانی
دورقابچین،درآنمجلسواردشدوبیپرواپشترابهمنبرنموده
ودرمقابلحاکمزانوبهزمینزدوبنایچاپلوسیوخوشآمدگویی

گذاشت.
حاکمبهمتانتوادببهاوفهمانیدکهپشتاشبهمنبراست.ولی
اوصدارابلندترنمودهگفت:»منبرماوقبلهیماشماحضرتاشرف

هستید!«
شده برکنار حاکم که رسید خبر ضمن همان در روزگار، قضای از
به را پشت و برگردانیده منبر طرف به را رو 

ً
فورا آنشخص، است.

هدابدترین
ّ
بهمنبِرحضرِتسّیدالش حاکمکردهگفت:»پشتکردن

معصیتهاوبیادبیهاست.«1

	پیامبِر دورشدگان
چوپاِنحضرِت که وقت آن در علیهالّسالم موسی روزی که گویند
رامیچرانید. بود،گوسفندان نیامده بدو وهنوزوحی بود شعیب)ع(
ه(جداافتاد.موسیخواستکهاورابهرمه

ّ
قضارامیشیازرمه)گل

و همیرمید )ترس( بیدلی از و نمیدید را گوسفندان میش، َبَرد.
را فرسنگ؛چنانکهمیش دو مقدار تا دوید، اوهمی ازپس موسی

طاقتنماندوازماندگی)خستگی(بیفتادوَبرنتوانستخاست.
کجا رنجدیده، ای گفت: آمد. رحمش و کرد نگاه وی در موسی

میگریزیوازکهمیترسی؟
نزدیکرمه.چونچشم به تا بیاورد و برگردنگرفت و برداشتش
میشبررمهافتاد،دلشبهجابازآمد.موسیعلیهالّسالماوراازگردن

فروگرفتومیشاندرمیانرمهشد.
چه میش آن با من بندهی دیدید که کرد ندا فرشتگان به تعالی ایزد
رفتارکردوباوجودرنجیکهکشید،اورانیازردوبرویببخشود؟به
عّزتمنکهاوراَبرکشم)مقامبلندیبخشم(وکلیم)همسخنخود(
او از باشد تاجهان و فرستم بدوکتاب و پیغامبریشدهم و گردانم

گویند.اینهمهکرامتهااوراارزانیداشت.«2

	بهشت شما چه شکلی است؟
خانمپرل باک،نویسندهیمعاصرآمریکایی،دربارهیزندگیسخت
ورنجآوِرسیاهپوستاندرآمریکامیگوید:»آنچهوضعسیاهانرادر
گفتهی ساخت، روشن بهخوبی من برای آمریکا ایاالت از بعضی
از سخن که مذهبی مراسِم یک از پس بود. سیاهپوست پیرمردی
بودومیگفتندکهدربهشتفقطرقص نعمتهایبهشتدرمیان
اّما آری. »آری، گفت: سیاه پیرمرد بود، خواهد ضیافت و وجشن
درآنجا]همالبد[بازهمبایدماجاروکنیموظرفهارابشوییم.«3
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	مشکالت مملکت 
ِ

راه حل
ینشاه،وزیردفترخودرادید

ّ
»روزیناصرالد

بود. آمده بیرون کاله زیر از گوشهایش که
گفت: و افکند او سوی به خشمآلود نظری

گوشرازیرکالهبگذار!
وزیردفترکالهراتازیرگوشهایخودفرود
همگوش این بچشم! »قربان، گفت: و آورد
با مملکت این کارهای ببینم کاله. زیر بنده

بردِنگوشزیرکالهدرستمیشود؟!«4

	!س اعلی حضرت قسم
ّ

به سر مقد
»نوشتهاندشاهعّباسیکروزکهجمعیازرجالکشوردرمجلسیمهمانویبودند،دستور
و برایسرداران و کردند اسب،چاق کوبیدهی و ِپِهنخشک با را قلیانها تاهمهیسر داد
ایشانکردوگفت:»ببینید به آوردند.سپسخودرو بهمجلس قلیانمیکشیدند رجالیکه
عیاستکهبهترینتنباکوی

ّ
اینتنباکوچطوراست.آنراوزیرهمدانبرایمنفرستادهومد

دنیاست.«
همهکشیدندوتعریفکردندوبهسلیقهیوزیرهمدانآفرینگفتند.آنگاهشاهروبهقورچی

باشی)رئیسمحافظاِنشاه(کردوگفت:»خواهشدارمعقیدهیخودراآزادانهبگویی.«
لخوشبوتراست!«

ُ
ساعلیحضرتقسمکهازهزارگ

ّ
قورچیباشیگفت:»بهسرمقد

شاهنظریبهتحقیربراوافکندوگفت:»مردهشویاحترامیراببرندکهنمیگذاردتنباکورااز
ِپِهنتشخیصداد.«5

	حرف زدن برای که )چه( خطرناک است؟
ناپلئونامپراتورفرانسه،پسازآنکهبهعنوانرئیسکشوربرگزیدهشد،قبلازهرچیزشروعبه
تعطیلروزنامههاکردوتعدادآنهاراازچهلوُنه،بهششروزنامهرساند.ویراضینبودکهآن
ششروزنامههمآزادیداشتهباشند.ناپلئونباآنکهروشآزادیمطبوعاترادرکشورانگلیس
میستود،ولیدرحکومتخوددرفرانسهبرایقبولگفتههایمخالفانآمادگینداشتوبه
رئیسشهربانیخوددستوردادهبودکهسردبیرانروزنامههایمخالفرابازداشتکنند.وقتی
هزار از مخالف روزنامهی »سه گفت: باصراحت پرسیدند، او از را اقدامات این ت

ّ
عل که

شمشیرخطرناکتراست.«6

	!یک صدا تشویق کنیم
فوتبال2018 تیمهایشرکتکنندهدرجامجهانی مربیاِن میان از
ایران، ِی

ّ
مل تیِم سابق مربی مربیان، پردرآمدترین از یکی روسیه،

»کارلوسکیروش«بود.درآمدساالنهیاینسرمربی1.9میلیون
یوروبود.اگرقیمِتهریورورا9500تومانفرضکنیم،ایندرآمد
اینکه برای میشود. تومان میلیون 50 و میلیارد 18 تقریبا معادل
تصوربهتریازاینرقمداشتهباشیدمیتوانآنراباحقوقتعیین
شدهیرسمیبراییککارگرایرانی)درهمانزمان(مقایسهکرد:
برای کسب درآمِد یک ساِل کیروش، یک کارگر ایرانی باید 

1350 سال کار کند!
حقوق به فوتبال، ی

ّ
مل تیم برای شده پرداخت هزینههای البته

ارتباط این در که پولهایی تمام باید و نمیشود محدود سرمربی
و تدارکات منظور به همچنین و فنی کادر و قراردادها مدیران به
پرداخت ... و تدارکاتی بازیهای سفر، هزینههای تجهیزات،

میشودرانیزبهاینارقاماضافهکرد.7

یخی«،  تار از کتاب »هزار و یک حکایت  نقل  )به  1( محّمدعلی جمالزاده، کشکول جمالی، ص 231 
تألیف و تدویِن محمود حکیمی، انتشارات قلم(. 

تدویِن  و  تألیف  یخی«،  تار و یک حکایت  کتاب »هزار  از  نقل  )به  نظام الملک، سیاست نامه  2( خواجه 
محمود حکیمی، انتشارات قلم(. 

یخی«، تألیف و  ه ی سخن، سال 8، بخش اّول، ص 196 )به نقل از کتاب »هزار و یک حکایت تار
ّ
3( مجل

تدویِن محمود حکیمی، انتشارات قلم(. 
یخی«،  ه ی محیط به نقل از خواندنی ها، 7 مهرماه 1326 )به نقل از کتاب »هزار و یک حکایت تار

ّ
4( مجل

تألیف و تدویِن محمود حکیمی، انتشارات قلم(.
یخی«،  تار و یک حکایت  کتاب »هزار  از  نقل  )به  ماه 1322، ص 448  اردیبهشت  ه ی سخن، 

ّ
5( مجل

تألیف و تدویِن محمود حکیمی، انتشارات قلم(. 
ه ی محیط، شماره ی 224،  ص 30.

ّ
6( مجل

7( مجله ی قلمرو رفاه، سال چهارم، شماره ی 39، تیرماه 97.
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