
کوتاه و خواندنی

اختراع ساندویچ
 200 حدود  او  شد.  ابداع  مونتاگو«  »جان  به نام  مردی  وسیله ی  به  ساندویچ 
یک  او  می کرد.  زندگی  »ساندویچ«  نام  به  منطقه ای  در  انگلستان  در  پیش  سال 
سیاستمدار بود. در یک دوره از کارش، دریاساالر نیروی دریایی بود و به سبب 
او، نیروی دریایی انگلستان دچار نابسامانی شدیدی شد. او همچنین یک قمارباز 
برای  اینکه  از  داشت  نفرت  حتی  که  کند  بازی  قمار  داشت  دوست  آن قدر  بود. 
خوردِن غذا بخواهد میز قمار را ترک کند. به همین خاطر، ایده ای به ذهن او خطور 

کرد: او فکر کرد اگر من فقط مقداری گوشت بین دو تکه نان بگذارم، در آن صورت می توانم در حال قمار، غذا بخورم.
از این رو، چنین کرد. به نظر مردم، رفتار او غیرمعمولی و حتی یک رفتار و عادت ناپسند بود. اما از آن جایی که »جان مونتاگو« یک فرد 
نِت شهِر ساندویچ( محسوب می شد، مردم در این مورد انتقاد زیادی نکردند و رفته رفته، 

ُ
از طبقه ی باالی اجتماعی و اشرافی )چهارمین ک

دیگران نیز به  همان کار رو آوردند. این چنین بود که خوردن این نوع غذا کم کم رایج شد و این غذا، ساندویچ نام گرفت.
خب شما در مورد ساندویچ چه نظری دارید؟ در این زمینه، تهیه ی ساندویچ و خوردن آن را با تهیه ی لقمه ی خانگی مقایسه کنید.1

ت را نبینم
ّ

برو که قد
»مرحوم تختی به قدری در رفتار و کردار با عزت نفس بود که برای بعضی ها باورکردنی نیست. حجب
و حیایش بی نظیر بود. یادم می آید روزی یکی از دوستانش پیشنهاد کرد: »من یک چلوکبابِی لوکس 
تأسیس می کنم و اسمش را »تختی« می گذارم. تو هم روزی یکی دو ساعت حوالی ِ ظهر به آنجا سری 

بزن و برو. پنجاه درصد سهم آن را هم به تو منتقل می کنم.«
به هنگام طرح این پیشنهاد، رنگ و روی تختی سرخ شد. دست هایش را از ناراحتی به هم مالید و بعد 
اکثر ناسزایی بود که تختی به هنگام عصبانّیت فراوان ذکر می کرد 

ّ
ت را نبینم!« این حد

َّ
د

َ
گفت: »برو که ق

و معنایش آن بود که نمی خواهم ببینم ات.«2

صداقت تمام عیار
نادرشاه افشار یکی از شاهان ظالم و بیدادگر ایران بود. او در ابتدا، با تالشی ارزشمند، کشور را از هرج ومرج 

نجات داد اما در شش ساِل آخِر سلطنت، دست خود را به جنایات زیادی آلود. اقدامات نادر برای مردم 
مصیبت زده ی ایران بالیی عظیم بود: لشکرکشی های بی حاصل، مخارج گران و کمرشکِن نظامی، قتل و 
غارت  و رفتارهای وحشیانه. نادر هنگاِم لشکرکشی به هندوستان آن چنان قتل عامی در دهلی به راه انداخت 

که نظام الملک نایب الّسلطنه »دکن« نزد او آمد و گفت:
شی

ُ
شی         مگر که زنده کنی مرده را و باز ک

ُ
دگر نمانده کسی تا به تیغ ناز ک  

یکی از موّرخان درباره ی قتل عام دهلی می نویسد: 



نادرشاه و سّید هاشم خارکن
»گویند روزی نادرشاه با سّیدهاشم خارکن، یکی از عارفاِن نجف، مالقات 
کرد. او را از این جهت خارکن می گفتند که با خارکنی امرارمعاش می کرد. نادر 
 هّمت کرده اید که از دنیا گذشته اید.« 

ً
به سّیدهاشم رو کرد و گفت: »شما واقعا

 شما کرده اید که از 
ً
سّیدهاشم با سادگی تمام گفت: »برعکس، هّمت را واقعا

آخرت گذشته اید!«5
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صحبت می کنم!
»شیخ االسالم الهیجان از حج برگشته بود. مردم دسته دسته به زیارت او می رفتند. زن زارع الهیجی هم به شوهرش گفت: »تو به خدمت 

آقا نمی روی؟« مرد به خانه ی آقا رفت. 
جمعّیت بسیار بود. زارع به تواضع تمام سالم کرد و کنار دِر اتاق نشست و پس از چند دقیقه برخاست و به خانه برگشت. زن پرسید: به 

خدمت آقا رفتی؟
- بله، خدمت آقا رسیدم.

- خوب، چه گفتی؟
- هیچ، حرفی نداشتم.

- عجب مرد احمقی هستی! آخر می خواستی صحبتی بکنی. مگر زبان نداشتی؟
- خوب، این دفعه می روم صحبت می کنم.

ند و زیر بغل گذاشت و یکراست به باالی اتاق رفت و دست راست شیخ االسالم 
َ
فردا الهیجی باز به خانه ی آقا رفت. اّما این بار کفش ها را ک

دو زانو نشست. حاضران مجلس همه به زارع الهیجی که در صدر مجلس جا گرفته بود، نگاه می کردند.
زارع سر به گوش شیخ االسالم برد و به زبان الهیجی گفت: »گالبی جنگلی می خوری؟«

آنکه دل مرد را نشکند، پرسید: »گالبی  این پرسش را تعارف ساده ی محّبت آمیزی پنداشت و برای  به زارع کرد و  شیخ االسالم نگاهی 
داری؟«

الهیجی گفت: نه، فقط دارم صحبت می کنم.«4

»سپاهیان ایران از بازار صّرافان تا عیدگاه قدیم، شروع به کشتار نمودند و سلحشوران ایرانی به خانه ها و دکان ها حمله بردند و ساکنین آن ها 
را از دم تیغ گذرانیدند و آنچه قیمتی بود، تاراج نمودند و بازاِر صّرافان و جواهریان و دکاِن تّجار را چپاول کردند و ساختمان های بی شماری 

را یا منهدم و یا طعمه ی حریق ساختند.«
نادر قبل از حمله به هندوستان به محّمدشاه، سلطان آن کشور، نوشته بود: »به علِیّ مرتضی قسم، که به غیر از دوستی و درِد مذهب، هیچ 

مقصودی نداشته و ندارم.«3


