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                                                                          دلم  از گریه  نشد  زود خندیدی و خالی

 امشب از دست تو ای صبح دلی پر دارم

 « حلوائی »

به   هنوز  که در آن اوقات  (  ۶۵۹ــ   ۶۴۹ )جهانگشای افغانی شیرشاه سوری ، شهریار دلیر و 

طعام ،   در مجلس  میکرد ، یک روز بابر زندگی  در دستگاه  شیرخان  و بنام   بود سلطنت نرسیده 

.نزد او نیز نهادند و ظرفی از آن  ماهیچه بسر سفره آورده بودند  غذائی از نوع   
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از   ناشی که  تردید  دچار یک نوع   آن  و در خوردن هرگز نخورده بود   نوع طعام  ازین  اتفاقا وی

و کوچک   مجلس حقیر  در نظر حاضران  که  و نمی خواست  گردید  مذکر بوده  بغذای  آشنائی  عدم

و براحتی   نموده کوچک تقسیم   را بقطعات خوردنیها   کشیده  را رو خنجر خود   ازین  جلوه نماید ،

!مشغول خوردن شد  

:بود به وزیر خود چنین گفت آخر متوجه حرکات و افعال شیرشاه   بابر که از اول تا  

عالمات بزرگواری و بزرگی و لیاقت در چهره  و ببین که چقدر هوشمند است ؟   را نگاه کن  شیرخان

 و  فراست باین هوش و را   سیولی هرگز ک  را دیده ام بسیاری از افغانها   میشود ، من  اش خوانده

.ندارم  در جایی سراغ  و سیمای شجاع را  و چنین رفتار نجیبانه ندیده ام  فرزانگی   

نمود   و یقین حاصل را کرد   است ، حساب کار خود  دید بابر طرف وی متوجه  نیز ازینکه  شیرخانه

لوخانی  و نزد بهادر خان  سبب شبانه از دربار بابر فرار کرد  باو بدگمان شده است ، ازین   که نسبت

در تواریخ   دید، بشرحی که  خود را تهیه مقدمات امپراطوری عظیم  رفت و در آنجا   حاکم ایالت بهار

.مسطور است  

*** 

.دسلسله این حکایات آموزنده ادامه دا  

 

:ناشر   

ساعت 62سایت وزین    

: مسوول موسس و   

«بشیر » دمحم مهدی   

 

www.24sahat.com 

 

 

بازگشت به صفحه اصلیـــ       www.said-afghani.org 

http://www.24sahat.com/
http://www.said-afghani.org/
http://www.said-afghani.org/

