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بهترینوبدتریندوست

روزی حاکم��ی به وزی��رش گفت  :امروز بگ��و بهترین 
قسمت گوسفند را برایم کباب کنند و بیاورند .

وزیر دستور داد خوراک زبان آوردند  .
چن��د روز بعد حاکم ب��ه وزیر گفت  :ام��روز می خواهم 
بدترین قس��مت    گوسفند را برایم بیاوری   و وزیر دستور 

داد باز هم خوراک زبان آوردند  .
حاک��م با تعجب گفت  :یک روز از تو بهترین خواس��تم و 
یک روز بدترین هر دو روز را زبان برایم آوردی چرا؟ 
وزیر گفت  : ׳׳ قربان بهترین دوس��ت برای انس��ان زبان 

اوست و بدترین دشمن نیز باز هم زبان اوست  ׳׳  
٭٭٭ 

قدر 4 چیز را پیش از دست دادن بدان  :
 ۱� ثروت را قبل از فقر    

 ۲� سالمتی را قبل از بیماری   
 ۳� جوانی را قبل از پیری

  محمود جعفری 4� زندگی را قبل از مرگ 

نومیدی 
سالحموثرشیطان

روزی ش��یطان اعالم کرد قص��د دارد از کارش 
دس��ت بکشد و وسایلش را با تخفیف ویژه به 

حراج بگذارد  .
همه مردم جمع شدند و شیطان وسایلی 
از قبیل غرور، شهوت، خشم، حسادت و 

دیگر شرارت ها را عرضه کرد. 
در میاِن همه وس��ایل، یکی از آنها بسیار 

کهنه بود و بهای گرانی داشت  .
کسی پرسید: این چیست؟ 

شیطان گفت: این نا امیدی است. 
شخص گفت: چرا اینقدر گران است؟     

ش��یطان گفت: این موثرترین وس��یله من است، هرگاه 
سایر ابزارم اثر نکند فقط با این می توانم در قلب انسان 
رخنه کنم و وقتی اثر کند با او هر کاری بخواهم می کنم، 

برای همین اینقدر کهنه است  . 
مراقب ׳׳امیدمان׳׳ باشیم  در این شرایط سخت و گرانی و بیکاری و کرونا و...

محمد داوری امیدمان را از دست ندهیم.
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اعتماد
می��ان آرزوی تو و معج��زه خداوند، دیواری اس��ت به نام 
اعتماد ... پس اگر دوس��ت داری به آرزویت برس��ی با تمام 

وجود به او اعتماد کن . 
هیچ کودکی نگ��ران وعده بعدی غذایش نیس��ت، زیرا به 

مهربانی مادرش ایمان دارد . 
ای کاش ایمانی از جنس کودکانه داشته باشیم به خدا ... 

رحمت خدا ممکن اس��ت کمی تاخیر داشته باشد، اما حتمی 
سمیه بیگیاست  . 

 توهینبهتوهینکنندهبازمیگردد
یکی از مریدان حکیمی می خواست با داشتن رفتاری توهین آمیز، بی ادبانه و تحقیر کننده 
و دادن پاس��خ های نیش دار به او، این استاد بزرگ را مورد امتحان قرار دهد  . به همین 
علت به مدت س��ه روز هنگامی که وی صحبت می کرد او را احمق خطاب می کرد و با 

حالتی خودخواهانه و تکبرآمیز او را مورد تمسخر قرار می داد .
سرانجام در پایان روز سوم آن مرد دیگر نتوانست طاقت بیاورد .

بنابراین از حکیم پرس��ید   : چطور می توانی بعد از اینکه سه روز به تو بی احترامی کردم 
این ق��در مهرب��ان و با محبت با م��ن رفتار کنی؟    هر دفعه که ت��و را رنجاندم با حالتی 

محبت آمیز به من پاسخ می دادی و این چطور امکان پذیر است؟  ׳׳ 
حکیم از او پرسید :

اگ��ر کس��ی به تو هدی��ه ای بدهد و ت��و آن را نپذی��ری، آن هدیه به چه کس��ی تعلق 
می گیرد؟ 

و این سؤال حکیم بینش جدیدی را در ذهن فرد ایجاد کرد !
وقتی فردی به ش��ما توهین می کند و ش��ما از پذیرفتن آن امتناع می ورزید مسلمًا این 
اهانتها به همان فرد توهین کننده تعلق می گیرد    . پس چرا س��عی می کنید برای چیزی 

که به فرد دیگری تعلق دارد خودتان را ناراحت و عصبانی کنید؟ 
بیژن مالح سعیدی


