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دل کندن
روزی گدای��ی به دیدن صوفی درویش��ی رفت و دید که او بر روی تش��کی مخملین در میان 

چادری زیبا که طناب هایش به میخ های طالیی گره خورده اند، نشسته است .
گدا وقتی اینها را دید فریاد کش��ید: این چه وضعی اس��ت درویش محترم؟! من تعریف های 
زیادی از زهد و وارس��تگی ش��ما شنیده ام، اما با دیدن این همه تجمالت در اطراف شما، کاملًا 
سرخورده شدم ... درویش خنده ای کرد و گفت: من هم اکنون آماده ام تا تمامی اینها را ترک 
کنم و با تو همراه ش��وم.. . بعد از گفتن این حرف درویش بلند ش��د و به دنبال گدا راه افتاد. او 

حتی لحظه ای هم درنگ نکرد تا دمپایی هایش را به پا کند .
بع��د از م��دت کوتاهی، گدا اظهار ناراحتی کرد و گفت: من کاس��ه گدایی ام را در چادر تو جا 

گذاشته ام. من بدون کاسه گدایی چه کنم؟ لطفًا کمی صبر کن تا من بروم و آن را بیاورم.
صوفی خندید و گفت: دوس��ت من، میخ های طالی چادر من در زمین فرو رفته اند، نه در دل 

من، اما کاسه گدایی تو هنوز تو را تعقیب می کند .

لذت ببر 
دو میمون روی شاخه درختی نشسته بودند و به غروب 
خورش��ید نگاه می کردند. یکی از دیگری پرسید: چرا 

هنگام غروب رنگ آسمان تغییر می کند؟ 
میم��ون دوم گفت: اگر بخواهی��م همه چیز را توضیح 
بدهیم، مجال��ی برای زندگ��ی نمی ماند .گاهی اوقات 
 بای��د ب��دون توضی��ح از واقعیت��ی ک��ه در اطرافت 

می بینی، لذت ببری ... 
میم��ون اول با ناراحتی گفت: تو فق��ط به دنبال لذت 
زندگی هستی و هیچ وقت نمی خواهی واقعیت ها را با 

منطق بیان کنی ! 
در همی��ن حال هزار پایی از کنار آن ها می گذش��ت. 
میم��ون اول با دیدن هزار پا از او پرس��ید: هزار پا، تو 

چگونه این همه پا را با هماهنگی حرکت می دهی؟ 
هزارپ��ا جواب داد: تا به ام��روز راجع به این موضوع 

فکر نکرده ام؟!
میم��ون دوم گفت: خوب فکر کن چ��ون این میمون 

راجع به همه چیز توضیح منطقی می خواهد  ! 
هزارپ��ا نگاهی به پا هایش کرد و خواس��ت توضیحی 
بدهد : خوب اول این پا را حرکت می دهم، نه، نه. شاید 

اول این یکی را. باید اول بدنم را بچرخانم  ... 
هزار پا مدتی س��عی ک��رد تا توضیح مناس��بی برای 
حرک��ت دادن پا هایش بیان کند، ولی هرچه بیش��تر 
س��عی می کرد، ناموفق تر بود . پس با ناامیدی س��عی 
کرد ب��ه راه خودش ادامه دهد، ولی متوجه ش��د که 

نمی تواند.
ب��ا ناراحتی گفت: ببین چه بالیی به س��رم آوردی؟! 
آنقدر سعی کردم چگونگی حرکتم را توضیح دهم که 

راه رفتن یادم رفت ! 
میمون دوم به اولی گفت: می بینی؟ 

وقتی س��عی می کنی همه چیز را توضیح دهی اینطور 
می ش��ود  !...  پس دوباره به غروب آفتاب خیره شد تا 

از آن لذت ببرد  ... 

طمع
كشاورزي هر سال گندم مي كاشت و ضرر مي كرد. تا اینكه یكسال تصمیم گرفت با خدا 

شریك شود و مزرعه اش را شریكي بكارد.
اول زمستان موقع بذر پاشي نذر كرد كه هنگام برداشت محصول نصف آن را در راه خدا بین 
فقرا و مستمندان تقسیم كند. اتفاقًا آن سال  سال خوبي شد و محصول زیادي گیرش آمد. هنگام 
درو از همسایه هایش كمك گرفت و گندمها را درو كرد و خرمن زد. اما طمع بر او غالب شد و 

تمام محصول را بار االغها كرده به خانه برد و انبار كرد و گفت :
خدایا امسال تمام زراعت مال من و سال بعد همه اش مال تو... از قضا سال بعد هم سال خیلي 
خوبي شد  ׳׳  اما باز طمع نگذاشت كه مرد كشاورز نذرش را ادا كند و رو كرد به خدا و گفت: 
اي خ��دا اگ��ر امسال هم اجازه بدهي تمام گندمها را من مي برم و در عوض دو سال پشت سر 
هم براي تو كشت مي كنم. به این ترتیب گندمها را بار زد و برد. سال سوم هم رسید و موقع 
برداشت محصول شد. باز هم حرص و آز بر مرد مستولي شد! رفت چند تا االغ گیر آورد و همه 
گندمها را در جوال ریخت و روانه شهر شد، در راه با خدا راز و نیاز مي كرد: اي خدا قول مي دهم 
سه سال آینده همه گندمها را در راه تو بدهم. همینطور ك��ه داشت با خدا مناجات مي كرد به 
رود خانه رسید. االغها را راند تا از رودخانه عبور دهد. ناگهان باران شدیدي بارید و سیالبي راه 

افتاد. تمام االغها و گندمها را یكجا آب برد ׳׳ مردك دستپاچه شد و به تپه اي پناه برد !
و با ناراحتي داد مي زد: هاي هاي خدا!؟ گندمها مال خودت، خر و جوال مردم را كجا می بری؟!
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