
ماهنامه ی دیدار- سال اول، شماره ی 2 و 3

کرامات درویش
یکی از دراویش مقداری گندم برای آرد کردن به آسیاب برد. آسیابان گفت: »اآلن نمی توانم. گندم چند نفر دیگر هم هست.« درویش گفت: »اگر 
همین حاال گندم مرا آرد نکنی، نفرین می کنم تو و االغ ات را.« آسیابان گفت: »اگر دعای تو مستجاب می شود به جای این، از خدا بخواه که گندم ات 

را آرد کند.«

اولیاء را کبر نیست
ین ادعا می کرد که از اولیاء خدا است. از او پرسیدند: »چطور ثابت می کنی که از اولیاء هستی؟«

ّ
مالنصرالد

جواب داد: »به هر درخت یا سنگی که اشاره کنم نزد من می آید.«
از قضا درخت چناری همان نزدیکی بود. گفتند: »به این درخت بگو نزد تو بیاید.«

ین هیچ به روی خود نیاورد. او به آرامی به 
ّ

نصرالدین به درخت نگاه کرد و گفت: »بیا ای درخت مبارک!« اما درخت از جایش تکان نخورد. نصرالد
طرف درخت رفت و گفت: »اولیاء را ِکبر نیست! اگر درخت پیش من نیامد من پیش او می روم.«

در مدح بادنجان
روزی سلطان محمود بسیار گرسنه بود و برای او خوراکی از بادنجان آوردند. سلطان غذا را خورد و از آن خوش اش آمد. گفت: »بادنجان طعام 

خوشی است.« او را ندیمی1 بود که سخن وی را شنید و او نیز بادنجان را بسیار مدح کرد.
سلطان بسیار خورد و چون سیر شد، گفت: »بادنجان چیز بسیار مضری است.« ندیم دوباره شروع به سخن گفتن کرد و در مورد مضّراِت بادنجان 
بسیار مبالغه کرد. سلطان گفت: »تو نبودی که هم اکنون مدح بادنجان را می گفتی؟« مرد پاسخ داد: »من ندیم تو هستم، نه ندیم بادنجان. باید چیزی 

بگویم که تو را خوش آید، نه بادنجان را.«

خودم هم به جهنم!

1( همدم، هم نشین، هم سخن.
ینگان،1390. 2( حکایت های فلسفی برای با هم بودن، میشل پیکمال، مهدی ضرغامیان، انتشارات آفر

3( نهج البالغه، حکمت 296. 
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دو برابر برای همسایه ها
زئوس، خدای یونانی که بین یونانیاِن باستان حاکِم همه ی خدایان محسوب می شد، روی زمین می گشت تا ببیند انسان ها چگونه رفتار 
می کنند. به روستای کوچکی رسید که به نظر می آمد مردمش ناسازگارند و نسبت به هم کینه دارند. دهقانی را در ِکشتزاری دید که به 

سختی کار می کرد و با زحمت زیاد، زمین را شخم می زد.
زئوس برای این که کمی سخاوت و بخشندگی را به مردِم این منطقه بیاموزد، پیش رفت و گفت: »من زئوِس بزرگ هستم و انجام دادن 
هر کاری در توان ام هست. از من چیزی بخواه تا به تو بدهم. اما این  را بدان که هر چیزی از من بخواهی، دو برابِر آن را در حق هر کدام 

از ساکنان روستا انجام می دهم. اگر تو صد سکه طال از من بخواهی، دویست سکه طال به هر یک از آنها می دهم.«
دهقان لب هایش را روی هم فشرد و کمی فکر کرد. سپس با لبخندی شیطنت آمیز گفت: »یک چشم مرا در بیاور!«2

ضرب المثل و داستاِن آن:
یک شیعه و یک سّنی در کشتی ای سوار بودند و میان ایشان بحثی درگرفت. سرانجام شیعه از پاسخ دادن درماند و در آن حال دریا 

متالطم بود. شیعی گفت: »یا علی، غرق اش کن! من هم به جهنم!«

علی)ع( شخصی را دید که به زیان کسی می کوشد و در این کار به خودش هم زیان می رساند. فرمود: »تو چون کسی هستی که نیزه 
در شکم خویش فرو می کند تا کسی که پشت سرش سوار است را بکشد.«3


