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BU AĞACLA O AĞAC ARASINDA FƏRQ VAR

Bir kişini günahsız olduğu halda dara çəkirlər. İpi boğazına 
keçirirkən o, cəllada üzünü tutub onu bu dar ağacından yox, 
o biri dar ağacından asmağı xahiş edir. Cəllad rədd etmək 
istədikdə məhkum yalvarır:
- Ölümdən boyun qaçırmıram ki. Sənin üçün nə fərqi var, bu 
ağac olmasın, o ağac olsun. Amma mənim üçün fərqi çoxdur.

Nəhayət, cəllad razılaşır. İpi boğazından açıb məhkumu o biri 
dar ağacının altına aparırlar və burada ipi boğazına keçirdikləri 
zaman çapar özünü yetirib şahın məktubunu cəllada verir. 

Cəllad, məktubda məhkumun günahsız olduğunu və padşahın onu azad etməsi 
haqqında əmri oxuyur, dar ağacının ipini kişinin boğazından açıb onu azad edir.
Yenidən həyata qovuşan məhkum cəllada deyir:

- İndi gördün ki, bu ağacla o ağac arasında nə qədər fərq var?

Məsəli hər dəqiqənin bir hökmü olduğunu, bir an içərisində bəxtin üzümüzə gülə 
biləcəyini göstərmək üçün çəkirlər.

QIRXINCI FƏNDİ BU GÜNƏ SAXLAMIŞDIM

Bütün Şərq aləmində əfsanəvi pəhləvan kimi məşhur olan, Firdovsinin “Şahnamə” 
əsərində də canlandırılan Zal oğlu Rüstəm – Rüstəm-Zal yanında saxladığı bir 
dəstə şagirdə pəhləvanlıq öyrədirmiş. Onlara bütün fəndləri öyrətdikcə müstəqil 
pəhləvanlıq etməyə icazə verərdi. Lakin şagirdlərdən biri şahın yanına gedib deyir:

- Mən Rüstəm-Zalın işlətdiyi bütün fəndləri bilirəm, özüm də ondan 
güclüyəm. Rüstəm-Zalla güləşib onu yıxa bilərəm. Belə ki, ölkənin birinci 
pəhləvanı olmaq istəyirəm.

Şah gənc pəhləvanın iddiasını yoxlamaq üçün meydan qurdurub camaatı 
toplaşmağı və sonra Rüstəm-Zalı çağırıb həmin gənclə güləşməyi əmr edir. 
Rüstəm şagirdinin nankorluqla onun yerini tutmaq həvəsi  qarşısında bir 
söz demir, meydana çıxır. Güləşməyə başlayan kimi də gözəl bir fənd işlədib 
məharətlə gənc pəhləvanın kürəyini yerə vurur. Gənc pərt halda ayağa qalxıb 
ustadı ilə höcətləşməyə başlayır:

- Sənin mənə öyrətdiyin otuz doqquz fəndin içərisində beləsi yoxdur. Bəs bu 
fəndi niyə mənə öyrətməmisən? Bu, düzgün deyil.

Rüstəm-Zal cavabında:
- Doğrudur, bu qırxıncı fəndi sənə öyrətməmişəm, çünki onu bu günə 

saxlamışam. Belə etməsəydim, sən yəqin ki, mənim öyrətdiyim fəndlərlə 
mənim özümə zərbə vurardın.

Bəzi “dostlar”la ehtiyatlı davrandıqda, məsləhət gördükdə, ümumiyyətlə münasib 
hallarda bu məsəldən istifadə olunur.

“Rəvayətli ifadələr”, Bakı, 1961

NİYƏ BELƏ DEYİRİK?
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