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من اجازه نمی دهم
یـــک عالمـــه زنبــــور به حیــــاط خـــــانه ای آمدند. 
گل های قشنگی!« گفت: »وای، چه  رئیس شان 

زنبورها خواســــتند به طرف گل هـــای تـــوی باغچه 
کوچیکه بلند شد:  که صــــدای اّره  شــیرجـه بزنند 
گل ها برای  »آهــای! آن جـــا چه خــبر است؟ ایــن 

کارتان!« ماست. بروید دنبال 
را  دندان هایش  کوچیکه  اّره  ترسیدند.  زنبورها 
نشان آن ها داد و گفت: »اّرّرّرّرّر. این باغچه برای 
من است.« رئیس زنبورها گفت: »وای چه اّره ی 
َبخیلی! ۱ مگــر ما می خواهیم گل های این باغچه 

را بخوریم که نمی گذاری روی آن ها بنشینیم؟«
کنار باغچه  کوچیکه  زنبورها غصه خوردند. اّره 
کوچیکه  اّره  ایستاد. چنـدتا زنبور جـــــلو رفتند. 
و  کشـــیدند  جیــــغ  زنبورها  آن ها.  طرف  پــــرید 
گل ها تنها بودند.  کردند. بعدازظهر شد.  فـــرار 
کوچیکه تنها بود. توی باغچه نه زنبور بود،  اّره 

نه پروانه، نه مگس  ...
کوچـــیکه این طـــرف و آن طــرف می رفـــت و  اّره 
کـــاش اجــازه  می گفـــــت: »وای خســـته شــــدم! 
می دادم آن ها کنار ما می آمدند و ما باهم بودیم!« 

امام رضا)ع( فرموده اند: »بخیل آسایشی ندارد!«
تحف العقول، ج 1، ص 450.

کسـی از مـال و  کـه خسـیس اسـت و دوسـت نـدارد  کسـی می گوینـد  ۱. بخیـل بـه 
کنـد. ثـروت او اسـتفاده 
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جـاروبـرقی  چــی خـورده
جاروبرقی داشت ته آشپزخانه از دل درد می نالید.

- آی دلم! دارم از درد می میرم!
گفـت:  بـه جفـــتش  بـود،  پـن نشـــســــته 

ُ
ا کـه روی  دســـتکش پالســـــتیکی 

شـده.« مسـموم  گمانـم  بـه  جاروبرقـی.  »بیچـاره 
گفت: »مگر چی خورده؟« جفتش 

گمانـم دوبـاره میـخ و پیـچ و از این جـور  گفـت: »بـه  دســـتکش پالســــتیکی 
چیزهـا قـورت داده!«

گفـــــت: »برویم دیدنــــش. حیـــوونکی خـــیلی درد  جــارودســـتی پرید وســـط و 
می کشـد!«

گفتند: »ما نمی آییم. می ترسیم ما را قورت بدهد.« هر دوتا دستکش 
گفت: »واه چه حرف ها! مگر شـما  آشـغال هسـتید؟ اون بیچاره  جارودسـتی 

فقـط آشـغال های ریزه میـزه را قـورت می دهد.«
آن هـا نیامدنـد. جارودسـتی پیـش جاروبرقـی رفـت. به او سـالم کـرد و برایش 
گفـت: »جارودسـتی!  کم کـم حـال جاروبرقـی خـوب شـد. پـا شـد و  حـرف زد. 
بـا تـو  کاش مـن زودتـر از ایـن  تـو چه قـدر دوسـت خـوب و مهربانـی هسـتی. 

دوست بودم!«

امام رضا)ع( فرموده اند: »به دیدن یکدیگر بروید تا 
هم دیگر را دوست داشته باشید.«

بحاراالنوار، ج 78، ص 347.
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چه بــوی بدی
سـِر ظهر چندتا پیازچه مهماِن یک آشـپزخانه شـدند. دیس بزرگه با دیدن 

ه، پیف... چه بوی گندی!«
َ

آن هـا دماغـش را گرفـت و گفت: »ا
گفت: »واه! مگر تا حاال پیازچه ندیده بودی؟« قاشق طالیی خندید و 

خ شـد. آن ها خودشـان را زیر سـبزی های  صـورت پیازچه هـا از خجالـت سـر
تـوی بشـقاب پنهـان کردنـد. بشـقاب بـا خنـده گفـت: »ای بابـا، شـما چه قـدر 

ترسـو هسـتید. دیـس بزرگـه شـوخی می کند.«
گفت: »بابا بیایید بیرون!« چ استیل  پار

دیـس بزرگـه سـر آن هـا جیغ کشـید: »نخیرم. اصاًل شـوخی نمی کنـم. من از آن 
پیازهـای بدبو بـدم می آید.«

کنیـد! اآلن  گفـت: »بابـا بـس  کـرد و  کـه شـاهد ماجـرا بـود پادرمیانـی  یخچـال 
می رسـند.« راه  از  مهمان هـا 

دیـس بزرگـه یکـی از چنگال هـا را برداشـت، بـه تنـه ی یخچـال زد و گفت: 
کمـرت خـــط بیـــندازم یخــــچال  کـه بـا ایـن چـــنگال، روی  »کاری نکـــن 

بـی ادب!«
همـه ی وسـایل آشـپزخانه از حـرف او ناراحـت شـدند. دیـس بزرگـه هـی 

کـرد. ُغـر زد و بـا حرف هایـش آن هـا را ناراحـت  

کارها )در پیش خدا( نگه داری  حضرت محمد)ص( فرموده اند: »بهترین 
زبان است!«

نهج الفصاحه، ص 167.
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یـک روز صبـِح زود، تبـر از روی دیـوار بـاغ پاییـن پریـد. پیش درخـت انگور رفت 
و گفـت: »می خواهـم تـو را تکه تکـه کنـم. پس آمـاده باش!«

گفـت: »وای ایـن چـه حرفیـه. مگـر عقلـت را از دسـت  درخـت انگـور ترسـید و 
را  انگـور  تبـر، درخـت  یـک  کســــی دیـده  نـادان. چـه  کارت  پـی  بـرو  داده ای؟ 

کنـد؟« تکه تکـه 
کـه تبـر  تبـر بـه سـراغ ماشـین آقـای توانـا رفـت. ماشـین در حـال اسـتراحت بـود 
کنـم. هـوا دارد  کـه می خواهـم تـو را تکه تکـه  سـرش داد کشـید: »زود بیـدار شـو 

سـرد می شـود و اجـاِق خانـه ی باغبـان، بـه هیـزم نیـاز دارد!«
ماشـین آقـای توانـا عصبانـی شـد. بـه خـودش تکانـی داد و فریـاد زد: »بـرو پـِی 

کنـد؟« کسـی دیـده یـک تبـر، ماشـین را تکه تکـه  کارت بی عقـل. چـه 
او رفـت و رفـت تـا بـه چشـمه رسـید. بعدازظهـر شـده بود. تبـر پای خـود را در آن 

شسـت. چشـمه پرسـید: »خنک شـدی تبرجان؟«
کنـم. باغـــبان بـرای خـــانه اش هیــــزم  گفــــت: »مـن آمـده ام تـو را تکـه تــــکه  تبـر 

می خواهـد!«
پریـد. صـدای  پاییـن  بـاال و  بعـد شــــاالپ و شـــولوپ، در میـان آب چشــــمه، 

شـد. بلنـد  چشـمه  جیـغ وداد 
کمک! کمک  - ای وای! من از این تبر نادان می ترسم. 

گفـت: »خیلـی عجیـب اسـت؛ جـای  گرفـت و   باغبـان از راه رسـید. تبـر را از آب 
کـه بـاالی دیـوار بـاغ اسـت. پـس در این جـا چـه می کنـد؟« ایـن تبـر 

تبــِر بی ادب

امام علی)ع( فرموده اند: »نادان در همه حال زیانکار است.«
غررالحکم، ح 7329.
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آن سطل به دردنخور
یـک جـاده ی خاکـی بـود کـه آخـر آن، بـه یک روسـتای کوچک می رسـید. 

نـه احــــترام سـرش  بـود. ســـطِل حلبی  وســـط جـــاده یـک سطِل حلبـــی 
می شـد، نه دوسـتی. خیلی هم عصبانی و بداخالق بود. ماشـین سـیاهه 

پریـد وسـط. ماشـین سـیاهه  بشـــود، سـطِل حلبی  از آن جـا رد  آمـد  تـا 
ایـن ور چرخیـد، آن ور چرخیـد، نزدیـک بـود بیفتـد تـوی دّره؛ امـا خدا 

گذرانـد. ماشـین ســــیاهه داد زد: »آهـای سـطِل حلبی! آن وســط  بـه خیـر 
کنـار!« چـه کار می کنـی؟ بـرو 

سـطِل حلبی با عصبانیت جواب داد: »مگر مجبوری از این جاده رد بشـوی؟ 
بـرو از یـک جـاده ی دیگر حرکت کن.«

آمدنـد.  ماشـین  چندتـا  و  مینی بـوس  زرده،  ماشـین  آمـد.  سـفیده  ماشـین 
هرکـدام یک جـوری بـه این طـرف و آن طـرف پیچیدنـد؛ امـا خـدا کمک کرد 

و تـوی دّره نیفتادنـد.
یک موتور دنده ای از راه رسید. تا سطِل  حلبی را دید ایستاد. سطِل  حلبی 

داد زد: »از سِر راهم برو کنار، وگرنه کاری می کنم که توی دّره بیفتی.«
مـوتـــور دنـده ای گفـت: »آرام بـاش سـطِل حلبــی! چرا به دیـــگران آزار 

می رسـانی؟«
مـرد موتورسـوار پیـاده شـد. سـطِل حلبی را برداشـت و 

گفـت: »جـای ایـن سـطِل به دردنخـور، تِه دره اسـت نه 
این جـا!« 

سطِل  حلبی در هوا چرخید و چرخید و رفت ته دره...

امام علی)ع( فرموده اند: »خودداری از آزار دیگران، از 
نشانه های خوبی است.«

غررالحکم، ح 4417.
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مهمان تازه
کفشـی  جا وســــط  را  کفــــِش  نـو  جفـت  یـک  مادربـزرگ  مهــــربان  دسـت های 
خوش آمـدی!« ســــالم!  نـو  کفـِش   »به بـه  گفــــت:  قهـــوه ای  کفـش  گذاشـت. 

گفت: »علیک  سالم! خوبید شما؟« کفِش  نو خندید و 
گفت: »چه  کله اش را بیرون آورد و  کفشـی  گلدار از طبقه ی باالیی جا دمپایی 

بـوی خوبـی می دهـی. وای کـه من چه قدر بوی کفش نو را دوسـت دارم!«
کفش هـا َغش َغـش خندیدنـد. چکمه ی سـیاه از خواب پریـد و داد زد: »چیه؟ 

بـاز این جـا چه خبر شـده؟«
گفتند: »یک مهمان تازه داریم.« بقیه 

نـگاه چکمـه بـه کفـِش  نـو افتـاد. اخـم کـرد و گفـت: »پیف پیـف چـه بـوی بـدی! 
کفش پیـری!« چـه 

بـه  کفش هـا  بـه آن طـرف.  بـه این طـرف زد، یـک  تنـه  تنـه  چکمـه ی سـیاه یـک  
هـم خوردنـد. گفـت: »آهـای کفـِش  نـو! مـن از همـه ی ایـن کفش ها قشـنگ تر و 

کنـی! فهمیـدی؟« قوی تـر هسـتم. تـو بایـد مثـل بقیـه از مـن اطاعـت 
گفـت: »چـــیه؟ چـه خبرتـان  کفشـی  گهـان جا کفش هـا بلنـد شـد. نا جیـغ وداد 
اسـت، دوبـاره بـه جـان هـم افتادیـن؟« بعـد فـوری در چوبـی خـود را بسـت. 
کت شـدند. چکمـه ی سـیاه بـه خـواب رفـت؛ امـا  هـوا تاریـک شـد. کفش هـا سـا

گریـه  می کـرد. کفـِش  نـو بیـدار بـود و داشـت آرام آرام 

که تکبر و غرور دارد، خودش را بهتر و باالتر از دیگران می داند. ۲. تکّبر یعنی غرور. آدمی 

که یک ذّره تّکبر۲ در دلش باشد، به بهشت نمی رود.« حضرت محمد)ص( فرموده اند: »کسی 

ارشادالقلوب دیلمی، ترجمه : رضایی، ج 1، ص 444.
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نردبانی كه پیر شده بود
پله هایـش  از  چندتـا  بـود.  شـده  قدیمـی  بـود.  شـده  پیـر  دیگـر  نردبـاِن  چوبـی 
کاه گلـِی ننه شـیرین. دائـم آه می کشـید و  ـق بودنـد. تکیـه داده بـود بـه دیـوار 

َ
ل

بـه آخـر رسـیده، می ترسـم یـک روزی پسـِر ننه شـیرین  می گفـت: »دیگـر عمـرم 
کـه اسـمش شـیرزاد اسـت، بدنـم را تکه تکـه کنـد. بعـد هـم 

کبـاب، مـن را بسـوزاند.« بـرای پختـن 
و  شـنید  را  او  حرف هـای  فلـزی  چارپایـه ی 
خندیـد. بعـد رفـت پیـش ایـن و آن و 
ادای نردباِن چوبـی را درآورد و گفـت: 

آه!« می میـرم...  دارم  »مـن 
فـردای آن  روز چارپایـه ی فلـزی رفـت وسـط 
باغچـه. بیـل، بیلچـه و قیچـی باغبانی را دید. 



کردن و ادای اورا درآوردن. کسی بدگویی  ۳. غیبت یعنی پشت سِر 

نشسـت و پشـت سـِر نردبـاِن  چوبـی حـرف زد. ادایـش را درآورد. او را 
کرد و خندید. بیلچه پرسـید: »چرا این قدر پشـت سـِر آن  مسـخره 

بیچـاره حـرف می زنـی. مگـر چـه گناهـی در حـق تـو کـرده؟«
گفـت: »ازش بـدم می آیـد. دوسـت دارم ننه شـیرین  چارپایـه ی فلـزی 

کنـد، نـه هیچ کـس دیگـر.«  فقـط از مـن اسـتفاده 
آن روز شـیرزاد روی چارپایـه ی فلـزی رفـت تـا المـپ سـوخته ی حیـاط 

کـج شـد و او روی زمیـن افتـاد. بـا  گهـان چارپایـه  کنـد. نا را عـوض 
ناراحتـی گفـت: »مـن بایـد به جای آن کـه آن نردباِن چوبـی را تکه تکه 

کنـم، بـه حسـاب ایـن چارپایـه ی به دردنخـور برسـم. ایـن چارپایـه ی 
کولـه بـه  درد مـا نمی خـورد.« کـج و 

امام علی)ع( فرموده اند: »غیبت۳ و بدگویی از دیگران، تالش و 

وسیله ی آدم ناتوان است.«

نهج البالغه، حکمت 461.
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وای می ترسیم
کـه رسـیدند، اولـی  مورچه هـا داشـتند می رفتنـد مهمانـی. آن هـا بـه وسـط هـال 
ایسـتاد، دومـی ایسـتاد، سـومی و پنجمـی تـا آخـری. همـه از مورچـه ی جلویـی 

پرسـیدند: »چـی شـده؟ چـرا ایسـتادی؟«
گفـت: »جـا... جـا... جاروبرقـی آن جاسـت. اآلن  مورچـه ی اولـی بـا ترس ولـرز 

می آیـد مـا را بخـورد!«
گفتند: »وای... می ترسیم!«  مورچه ها با هم 

جاروبرقی جلو آمد و پرسید: »کجا به این عجله؟«
گفت: »داریم می رویم مهمانِی خاله مورچه هه!« مورچه ی پنجمی 
 سـِر راه تان را هم حسـابی کثیف می کنید، 

ً
جاروبرقی گفت: »حتما

آره...؟«
کثیف نیستیم!« که  ، ما 

ّ
گفتند: »نه واال مورچه ها 

گفـت: »امـا دیـروز عـده ای از شـما مورچه هـا بـه آشـپزخانه  آمدنـد و  جاروبرقـی 
برنج هـای روی زمیـن را ایـن ور و آن ور بردنـد.«

از  برنج هـا  آن  می خواسـتیم  مـا  »ببخشـید!  گفـت:  چهلمـی  مورچـه ی 
آشـپزخانه بـه خانـه ببریـم؛ امـا بـا آمـدن شـما ترسـیدیم و بـه 

کردیـم.« این سـو و آن سـو فـرار 
گفـت: »عیبـی نـدارد. مـن شـما را  جاروبرقـی 

بخشـیدم؛ امـا یادتان باشـد کـه این خانه  را 
نبایـد کثیـف کنیـد.«

مورچه ها خندیدند و دنبال هم دویدند.

کسی به  گر  امام علی)ع( فرموده اند: »ا
کنـید کرد، شما چشم پوشی  شما بدی 

گذشت داشته باشــید.«  و 
ُتحف العقول، ص 147.
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من آفتاب را دوست دارم
گهـان  خورشـیدخانم مهمـان اتـاِق عمه باجـی بـود. همـه خوش حـال بودنـد. نا
سـاعت قدیمـی داد زد: »آهـای خورشـید بدقیافـه! مـن نمی خواهـم نـور داغ تـو 

روی تنـم بیفتـد.«
گفـت:  گـوش پنجـره  پـرده لرزیـد. پنجـره ترسـید. دِر چوبـی جـا خـورد. پـرده در 

»وای... سـاعت قدیمـی چـه حـرف بـدی زد!«
سـاعت قدیمـی صـدای او را شـنید. یـک تـکان بـه خـود داد. چندتـا زنـگ بلنـد 
کـه دسـتم بـه تـو نمی رسـد؛ وگرنـه چندتـا چنـگ بـه صـورت  گفـت: »حیـف  زد و 

نازکـت می انداختـم تـا ادب شـوی. پـرده ی چـاق.«
کس یک عیب می گذاری؟« قاب عکس داد زد: »واه! چرا رو هر 

گفت: »برو بابا قاب عکِس الغر و مردنی!« ساعت قدیمی 
عمه باجـی بـه اتـاق آمـد و بـا مهربانـی به پـرده گفـت: »ای وای چرا جلوی 

نـور آفتـاب را گرفتـه ای عزیزم! من آفتاب را دوسـت دارم.«
کـه دوسـت نداشـت خورشـید را ببینـد، خـودش را تنـد  سـاعت قدیمـی 

گهـان میـخ روی دیـوار لـق شـد و  و تنـد تـکان داد و زنـگ زد. نا
سـاعت قدیمی به زمین افتاد. عمه باجی افسـوس خورد و گفت: 

یـادگارِی  سـاعت،  ایـن  شکسـت.  سـاعتم  شــیشــــه ی  وای...  »ای 
شـوهر عزیـزم بـود!«

امام علی)ع( فرموده اند: »عیب جویی، از زشت ترین عیب ها و 
گناهان است.« بدترین 

ُغررالحکم، ح 4581.
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سالم و صدسالم
مثـل همیشـه ننه زیبـا مهمـان داشـت. مهمـاِن او دختـرش زهـرا بـود و شـوهر و 
ننه زیبـا را وسـط هـال پهـن  کوچکـش امیرمهـدی. زهـرا سـفره ی قدیمـِی  پسـر 
کـرد. بعـد رفـت تـا بـرای آوردن غذا به او کمک کند. سـفره پر از عکس گل های 
گفـت: »سـالم دوسـتان  قشـنگ بـود. وسـایل غـذا تـوی آن چیـده شـد. سـفره 

من!«
گفتند: »سالم عزیزم!« قاشق و چنگال ها 

گفتند: »سالم مهربانم!«  چ و لیوان هایش آهسته خندیدند و  پار
نمکدان هـا دنبال هـم دویدنـد و گفتنـد: »سـالم جاِن دلـم!« امـا کفگیـر ِمسـی نه 
کـرد، نـه بـه سـالم سـفره جـواب داد. نمکـدان بزرگـه پرسـید: »دوبـاره  سـالم 

کفگیـر ِمسـی؟ نـه سـالم بلـدی، نـه جـواب سـالم!« چی شـده 
کفگیـر ِمسـی گفـت: »مـن بزرگ تـر هسـتم؛ پـس همـه بایـد اول به من سـالم 

کنند!«
کفگیرجان! سالم عزیزم!«  گفت: »ُخب ببخشید  سفره خندید و 

کفگیر ِمسی دوباره به سالم او جواب نداد. 
کنـارش رفـت و گفـت: »قهـر نکـن کفگیر جـان! حـاال  یکـی از لیوان هـا 
کـه بعـد از مدت هـا، ننه زیبـا ایـن سـفره ی زیبـا و قدیمـی اش را پهـن 

کـرده، مـا بایـد خوش حال باشـیم.«
کرد. خندید. دور خودش چرخید  کفگیر ِمسـی اخم هایش را باز 

و گفت: »باشـه... سـالم به همگی شـما! سـالم و صد سالم!«

امام حســـین)ع( فرموده اند: »سالم هفتادتا پاداش دارد؛ شصت و نه 
تا از پاداش آن برای سالم دهنده است و یک پاداش آن برای جواِب 

سالم.«
ِبحاراالنوار، ج 75، ص 120.
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چی... من بدصدا هستم
در خیابـان ترافیـک بـود. یـک اتوبـوس از راه رسـید و صـدای بوقش بلند 

شد.
- بوووووق...

ماشـیِن  شاسـی بلند سـرش داد زد: »چه خبرت است اتوبوس بی ادب؟ 
کنار!« برو 

کنـار اتوبـوس رد بشـود؛ امـا نتوانسـت. ماشـین  شاسـی بلند خواسـت از 
گفـت: »عجلـه نکـن جانـم! می بینـی  کـه خمیـازه می کشـید  وانـت 

کـه راه بسـته شـده.« 
این کـه ماشـین ها  »بـه خاطـر  گفـت:  کوچـــولو  ماشـین  سـفیِد 

بیایـد و رد بشـود.« تـا قطـار  ایسـتاده اند 
گاز داد. گوشـه ی سـپرش بـه پشـت اتوبـوس خـورد.  شاسـی بلند دوبـاره 

داد زد: »بـرو کنـار! مـن حوصلـه ی ایسـتادن نـدارم.«
کنـار ببیــنم ایـن شاســی بلند  گفـت: »اتوبـوس جــان! بـرو  ماشـــین وانـــت 

چه طـوری می خواهـد رد شـود.«
کنـار رفـت. شـــاسی بلند بـا شـــتاب زیـادی راه افتـاد. وقتـی بـه  اتوبـوس 
کشـیده شـد.  خ هایش روی زمین  کرد و چر ریل قطار رسـید، فوری ترمز 
ماشـین ها از تـرس چشـم هایش را بسـتند. شاسـی بلند فقـط یک قـدم تـا 
ریـل قطـار فاصلـه داشـت. قطـار بـه سـرعت آمـد و رد شـد. شاسـی بلند 

سـالم بـود؛ امـا از خجالـت چشـم هایش را بـاز نمی کـرد.

حضرت محمد)ص( فرموده اند: »عجله از)خصلت هاِی( شیطان است.«
بحاراالنوار، ج 68، ص 340؛ سفینه البحار، ج 1، ص 129.




