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 جالب ۀچند نکت
 

  :جوی اشخاص احمق در جست و

اشخاص ساده  سلطنت بايد از یکه برای پيشبرد امور مملکت و بقاابی خواند کت پادشاھی در

ھرچه امر شود بدون  زيرا آنان قدرت انديشيدن و مجال تفکر را ندارند و. لوح استفاده شود

روزی يکی از م.زمان در مخروبه ای ماری را  .قرار ميدھند ءچون و چرا در معرض اجرا

حضرت پادشاه نيز يدشمن جان اعل که دشمن جان من بود خود گفت اين مار طوری با کشت و

ه بھتر که از موضوع شخص پادشاه را نيز اط.ع بدھم و به او بگويم که يکی از چ. بوده است

مقابل ممانعت پاسبانان گفت  شاھی شد و در ۀبه عجله عازم اريک .بين برده ام دشمنانش را از

عجله  بدين دست آويز و با .بايد با شخص شاه م.قات نمايد که امر مھمی روی داده است و

شاه ديد که يکی از م.زمان دربار با عجله و شتاب . اه شاه وارد شدگھرچه تمامتر به نشيمن

 .چھره اش نمايان است نوع خوشی از موفقيت نيز در يک ،با داشتن اضطراب وارد گرديد و

 .شد موجبه را پرسيد و علت عجله و شتاب را جويا

ادشاه عمر پ: و دوام سلطنت پادشاھی گفت عمر یدعای بقا تعظيم فرود آورد و بعد از مرد سر

شاه که . ار عدم فرستادمبه دي در آوردم و پا را از من امروز يک دشمن خطرناک شما دراز باد

را  چطور او بود و کجا دشمن در ؛نفھميد، گفت واضحتر حرف بزن او چيزی ۀازين گفت

شنيدن  پادشاه از. يک مخروبه آنرا کشتم بود و من در ماری خطرناکی: کشتی؟ مرد جواب داد

بلکه او خوشحال  ،سبب کشتن مار نبود پادشاه از شحالیوخ خوشحال شد امااين جواب بسيار 
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خواندن اندرز آن کتاب  زيرا او بعد از .يابدمي ميان م.زمين خود چنين احمقی را شد که در

. رخصت فرمود بناًء آن م.زم صادق را عجالتاً  .جوی چنين اشخاصی بود جست و ھمواره در

نمود و با نصب نشان عالی  م دربار آن مرد را نوازشحضور تمام خواص و عوا فردايش در و

 .اAع. به سينه او اورا افتخار بخشيد

  :ندارد نشان پدر پسر کو

مملکت پرداختی و  امور بی کفايت که نه در گويند در مملکتی پادشاھی بود نھايت بی عرضه و

جلوس  گ شاھیاورن رز او ببعد ا فکر بھبود ملت بودی با اين حال وارثی نداشتی تا نه در

 مدتی چندی که. آن بخورند ھريک از زوجين نصفی از درويشی سيبی تقديم کرد تا. نمايد

پيکری کاخ شاھی را به نور خود منور گردانيد و اطرافيان به مبارک پسری مھ ،سپری شد

 بعضی از متملقين گفتند خدا اين پسر را. آمدند و اظھار شکرانگی و دعاگوئی کردند گوئی گرد

 .فرمايد تا مثل پدر برزگوار خود خادم دولت و غمخور ملت باشد دراز عنايتعمر 

   :يش از حدبتملق 

شريف تان  وضع عمل«! جناب اشرف :ازاو پرسيد دونی متملقما آمری مسھل خورده بود،

 ؟»چطور است

  :خواھش بيش از اندازه

سيس أپارلمان جديداً ت .دجای ديگر وارد شده بو مانده که ديموکراسی ازممالک عقب يکی از در

پارلمان  یوک. ممالک دوست منطقه تعمير عمارت پارلمان را که در آينده گرديد و يکی از

گفت حال که چنين است و اين مملکت دوست برای  ءيکی از وک.. بدوش گرفت ،جلسه نمايند

 ۀفتگانتاج محل ھند که يکی از عجائب ھ ۀميگذارد، پس بھتر است مطابق نقش ما عمارتی بنياد

 .تعمير نمايند ،ستدنيا 

  :ذکاوت مرد دھاتی

 دستگاه راديو سيسأت یازخوانان خوش صدای کابل از ابتداعبدالباقی مشھور به ماما باقی از آو

 استاد و ءشاعران گرامی قاری صاحب ملک الشعرا با کابل با آن راديو ھمکاری داشت و

تون سکونت داشت که تمام غيبی چھل س ۀقلع در محشور بود و ءبيتاب صاحب ملک الشعرا

را به  باری يکی از پسران عم خود .او اشخاص شريف و بی آAيش دھاتی بودند وابستگان

کابل را به  ۀقصاب کوچ غرض بردن يک کتاب بحضور استاد بيتاب موظف ساخت و نشانی

 ،يافته نتوانست درب منزل بيتاب صاحب را ،آن پسر دھاتی وقتی به قصاب کوچه رسيد. او داد

 :پرسيد ريکی از اھالی گذ ھوشی ازتيز بناًء با .لکه اسم بيتاب صاحب را ھم فراموش کردب
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بيتاب صاحب را به  ۀخان را فھميد و آن شخص منظور او؟  منزل کم طاقت صاحب کدام است

 .نشان داد او

  

  

 


