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او دیوانه نیست!

ای��ن ماجرای واقعی در مورد ش��خصی به ن��ام نظرعلی طالقانی اس��تکه در زمان
ناصرالدین ش��اه،دانش آموزی در مدرسه مروی تهران بودو بسیار بسیار آدم فقیری
بود.یک روز نظرعلی به ذهنش می رسد که برای خدا نامه ای بنویسد.نامه او در موزه
گلستان تهران تحت عنوان ׳׳نامه ای به خدا׳׳ نگهداری می شود.مضمون این نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
خدمت جناب خدا!سالم علیکم،
اینجانب بنده شما هستم.از آن جا که شما در قرآن فرموده اید:
هیچ موجود زنده ای نیست اال اینکه روزی او بر عهده من است.׳׳ من هم جنبنده ای
هستم از جنبندگان شما روی زمین.
در جای دیگر از قرآن فرموده اید:
مسلمًا خدا ُخلف وعده نمی کند.
بنابراین اینجانب به چیزهای زیر نیاز دارم - ۱:همسری متدین، - ۲خانه ای خوب،۳
 -یک خادم  - ۴،یک کالسکه و سورچی، -۵یک باغ - ۶ ،مقداری پول برای تجارت

مدرسهمروی-حجرهیشماره-۱۶نظرعلیطالقانی

قصه چاه

شخصي در يکي از مناطق کويري زندگي ميکردچاهي داشت پر از
آب زالل و ب��ا اينکه در همچين منطقهاي زندگي ميکرد ،زندگياش
به راحتي سپري ميشد.
بقيه اهالي صحرا به علت کمبود آب هميشه دچار مشکل بودند ،اما
او خيالش راحت بود که يک چاه آب خشک نشدني دارد.
يک روز اتفاقي س��نگ کوچکي از دس��تش داخل آب افتاد .صداي
سقوط سنگريزه برايش دلنشين بود اما ميترسيد که براي چاه آب
مشکلي پيش بيايد.
چند روز گذش��ت و دلش براي آن صدا تنگ ش��د و اين بار از روي
کنجکاوي خودش س��نگ ري��زهاي داخل چاه انداخ��ت .کم کم با
صداي چاه انس گرفت و اطمينان داش��ت با اين سنگ ريزهها چاه
به مشکلي بر نميخورد.
مدتي گذش��ت و کار هر روزه مرد بازي با چاه بود تا اينکه س��نگ
ريزههاي کوچک روي
هم تلمبار ش��دند و چاه
بس��ته ش��د. ديگ��ر نه
صدايي از چاه ش��نيده
ميش��د و ن��ه آبي در
کار بو د.مطمئن باشيد
تک��رار اش��تباهات
کوچک و اصرار بر آنها
ب��ه شکس��ت بزرگي
ختم خواهد شد...
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آناتول فرانس

نامهای عجیب

نجار ،يک روز کاري ديگر را هم به پايان برد .آخر هفته بود و تصميم
گرفت دوستي را براي صرف نوشيدني به خانهاش دعوت کند.
موقعي که نجار و دوستش به خانه رسيدند ،قبل از ورود ،نجار چند
دقيقه در س��کوت جلو درختي در باغچه ايس��تاد بعد با دو دستش،
شاخههاي درخت را گرفت.
چه��رهاش بيدرنگ تغيير ک��رد .خندان وارد خانه شد،همس��ر و
فرزندانش به استقبالش آمدند ،براي فرزندانش قصه گفت و بعد با
دوستش به ايوان رفتند تا نوشيدني بنوشند.
از آنجا ميتوانس��تند درخت را ببينند .دوستش ديگر نتوانست جلو
کنجکاوياش را بگيرد و دليل اين رفتار نجار را پرسيد.
نجار گفت :׳׳آه،اين درخت مش��کالت من است ،موقع کار ،مشکالت
فراواني پيش ميآيد،اما اين مش��کالت ،مال من اس��ت و به همس��ر
و فرزندان��م ربط��ي ندارد .وقتي به خانه ميرس��م ،مش��کالتم را به
ش��اخههاي آن درخت ميآويزم .روز بعد وقتي ميخواهم سر کار
بروم ،دوباره آنها را از روي ش��اخه برميدارم .جالب اين اس��ت که
وقتي صبح به س��راغ درخت ميروم تا مشکالتم را بردارم ،خيلي از
مشکالت ،ديگر آنجا نيستند و بقيه هم خيلي سبک شدهاند.׳׳

		
دانشمند فرق ميان ׳׳من ميدانم׳׳ و ׳׳من ميپندارم׳׳ را ميداند

مردی ثروتمند وارد رس��تورانی شد.
نگاه��ی به ای��ن ط��رف و آن طرف
انداخ��ت و دی��د زنی سیاهپوس��ت
گوش��های نشس��ته اس��ت .به سوی
پیشخوان رفت و کیف پولش را در آورد و
خطاب به گارس��ون فریاد زد:برای همه کسانی
که اینجا هستند ،غذا میخرم ،غیر از زن سیاهی که آنجا نشسته است!
گارس��ون پول را گرفت و به همه کس��انی که آنجا بودند غذای رایگان داد ،جز همان
زن .زن سیاهپوست به جای آنکه ناراحت شود سرش را باال گرفت و به مرد نگاهی
کرد و با لبخند گفت: تشکر میکنم!
مرد ثروتمند خش��مگین ش��د .بار دیگر نزد گارسون رفت و کیف پولش را در آورد
مجانی برای همه
و با صدای بلند گفت:این دفعه یک پرس س��االد به اضافه نوشابه ّ
کسانی که اینجا هستند ،غیر از آن زن که در آن گوشه نشسته است.
 گارس��ون دوباره پول را گرفت و به افراد حاضر در رستوران ساالد و نوشابه اضافي
داد .وقتی کارش تمام شد زن سياهپوست لبخند زد و آرام به مرد گفت:
سپاسگزارم!
مرد از ش��دت خش��م دیوانه ش��د.به سوی گارسون خم ش��د و از او پرسید:این زن
سیاهپوست دیوانه است؟من برای همه غذا و نوشیدنی خریدم غیر از او و او به جای
آنکه عصبانی شود ،از من تشکر میکند و لبخند میزند.
گارسون به مرد ثروتمند لبخندی زد و گفت:
خیر قربان ،او دیوانه نیست .او صاحب این رستوران است!
׳׳شاید کارهایی که دشمنان ما در حق ما میکنند ،نادانسته به نفع ما باشد!׳׳

درخت مشالکت

