قصص تدل عهى ذكاء
اإلوسان انمثانى:
كثٌرا ما كان ٌتحدث عن اإلنسان المثالً ( Super
األدٌب األٌرلندى الساخر برناردشوً ،
 . )Manفؤتته مغنٌة اٌرلندٌة جمٌلة جدً ا ،وقالت له :ما رأٌك فً أن نتزوج وننجب إب ًنا ٌرث
ذكاءك وجمالى ،وٌكون هو اإلنسان المثالً الذي نبحث عنه؟
فاعتذر برناردشو عن قبول هذا الزواج .وبسخرٌته المعهودة قال لتلك المغنٌة الجمٌلة :أسف
ٌا سٌدتى ،ألن نتٌجة هذا الزواج غٌر مضمونة .فربما االبن المولود ٌرث جماله منى ،وٌرث
ذكاءه منك!! فٌصبح ال شًء...

عه أي شًء ٌبحث؟
ً
بخًٌل وٌحب المال .وكان ال ٌكتب ألحد عبارة تذكارٌة إال
أٌضا إنه كان
وقٌل عن برنارد شو ً
بمقدار ما ٌدفعه له من مال :بمعدل جنٌه عن كل كلمة .وحدث أن أحدهم ،كان معه سوى جنٌة
واحد ،فؤرسله إلى بٌرنارد شو لٌكتب له عبارة تذكارٌة ،فردّ علٌه بكلمة واحده هً "شكرا"
 .Thanksفاغتاظ الرجل وقال له "انت إنسان تبحث عن المال .أما نحن فنبحث
عن الكرامة والشرف" .فؤجابه برناردشو فً هدوء" :لك حق .فكل منا ٌبحث عما ٌنقصه"...

انمكان انرئٍسى؟
قٌل عن بسمارك  Bismarckأكبر السٌاسٌٌن فً أوربا فً زمنه ،إنه دُعى إلى حفل ،فلم
معتذرا
ٌضعه المنظمون فً المكان الًلئق به .والحظ رئٌس البروتوكول ذلك ،فؤسرع إلٌه
ً
وقال له" :أنا آسف ٌا سٌد بسمارك ،ألنه كان ٌجب أن تجلس فً المكان الرئٌسً" فؤجابه
بسمارك فً هدوء" :ال داعى مطل ًقا ألن تؤسف .فحٌثما جلس بسماركٌ ،كون هذا هو المكان
الرئٌسً"...

أبى أو األمٍر؟

أحد االمراء العظام ،زار بٌت رجل من كبار موظفٌه .وكان لهذا الموظف الكبٌر ابن طفل
مشهور بالذكاء ،وقد أعجب به األمٌر .فؤراد أن ٌختبر ذكاءه ،فقال له:
"بٌت أبٌك أعظم أم بٌت األمٌر؟"
وتحٌر الطفل بٌن إكرامه ألبٌه وإجًلله لألمٌر .وأجاب بذكاء:
 -ما دام األمٌر فً بٌتناٌ ،كون بٌت أبى أعظم من بٌت األمٌر...

مه األكبر؟
شٌخ كبٌر فً السن ،زاره أحد الحكام وكان متوسط العمر .فسال أحدهم هذا الشٌخ لٌختبر
أجابته:
 من هو األكبر :أنت أم الحاكم؟فؤجابه الشٌخ فً حكمة :األمٌر هو األكبر منى .ولكننى قد ُولدت ً
قبًل منه.

كبرٌاء مه؟
قٌل عن افًلطون  Platoالفٌلسوف إنه أقام حفلة للفًلسفة ،وزٌن بٌته بفاخر الرٌاش،
وبالسجاد الثمٌن جدًا.
ّ
مشهورا بالزهد ،وتعجب كٌف أن فٌلسو ًفا
وكان بٌن المدعوٌن دٌوجٌن الفٌلسوف ،وكان
ً
كبٌرا كؤفًلطون ٌفرش قصره بمثل السجاد هذا الفاخر! وداس بقدمه على السجاد مشمئذا...
ً
فسؤله افًلطون :لماذا تدوس على السجاد هكذا ٌا دٌوجٌن؟!
فؤجابه دٌوجٌن :أنا ال أدوس على السجاد ،إنما على كبرٌاء أفًلطون.
فقال افًلطون :ولكنك تدوس على كبرٌاء أفًلطون بكبرٌاء!

بأى وجه تهقاوى؟

دخل إلى السلطان رجل ً كان قد أذنب الٌه ً
قبًل .فقال له السلطان :بؤى وجه قد جئت تلقانى؟!
فؤجابه ذلك الرجل :بالوجه الذي سوف ألقى به هللا – عز وجل ّ – وذنوبى الٌه أعظم ،وعقابه
اكبر...
فؤعجب السلطان باجابته .وعفا عنه.

مصدر المقال :م وقع األنب ا تكًل هٌمانو ت.

األسد ،وانثعهب:
ٌقال إن أسدً ا كبر فً السن ،وعجز عن أن ٌجرى فً الغابة معج ًبا بسلطته وقوته ..لذلك
تمارض واعتكف فً عرٌنه .وكانت الحٌوانات تؤتى الٌه ،لتطئن على صحته وتواسٌه فً
مرضه .أما هو فكان ٌهجم على الضعٌف منها وٌفترسه.
وحدث أن جاءه ثعلب فً أحد األٌام لٌإدى واجب األحترام له .ولكنه وقف عند باب العرٌن،
وقال :سًلم لك ٌا سٌدى األسد لقد جئت ألطمئن على سًلمتك ،وأدعو لك بالشفاء.
على...
فقال له األسد :ادخل اذن وسلّم ّ
فاعتذر الثعلب عن الدخول .وقال له ال أستطٌع ٌا موالى ،ألننى أرى آثار أقدام كثٌرة قد
دخلت ،وال أرى أثر هذه األقدام فً خروجها...

انقرد وعجم انبحر:
جلس قرد على شجرة جوز الهند إلى جوار ترعة .والتقط ثمرة من ثمارها وألقاها الترعة
فؤحدث ذلك صو ًتا أعجبه فؤلقى ثمره ثانٌة ثم ثالثة .وحدث أنه كان فً الترعة عجل بحر،
التقط هذه الثمار وظن أنها دلٌل محبة له من القرد الذي ألقاها له لٌؤخذها .فخرج وتحدث إلى
القرد واعجب بذكاء القرد وحكمته .وظل ٌتردد علٌه كل ٌوم ،وٌسهر معه إلى ساعة متؤخرة
من اللٌل ٌتحدثان كصدٌقٌن .وهكذا كثر غٌابه عن مسكنه واسرته.
مساء .وما كان منها إال أنها
فتضاٌقت زوجة عجل البحر من كثرة غٌابه وتؤخره فً الرجوع
ً
شكت حالتها إلى جارة لها عجوز وحكٌمة .فنصحتها هذه الجارة أن تتمارض .ومتى أتى
زوجها والحظ مرضها وعجز عن معرفة سبب المرض وعًلجه تقول له :األفضل أن نستشٌر
جارتنا العجوز...

ونجحت الخطة .وحضر الزوج ولم ٌعرف كٌف ٌتصرف فً عًلج زوجته ،وكان ٌحبها.
فؤحضرا الجارة العجوز التً كشفت على الزوجة وقالت إن عًلجها الوحٌد هو قلب قرد ،إذ
كانت قد عرفت أن سبب تؤخره عن بٌته هو بسبب صداقته مع القرد ،وانشغاله فً السهر
معه...
ورجع الزوج كئٌ ًبا إلى شجرة جوز الهند حٌث تقابل مع صدٌقه القرد .وفً حدٌثه معه ،قال
إن له بٌتا فً جزٌرة عبر النهر جمٌلة جدًا وطلب من القرد أن ٌزوره هناك ،فقبل منه ذلك.
وقفز القرد على ظهر عجل البحر الذي سبح به إلى الجزٌرة التً ٌوجد فٌها بٌته
ومفكرا :هل ٌترك زوجته لتموت فً مرضها،
ومتحٌرا فً أمره
وكان عجل البحر كئٌبا
ً
ً
وعًلجها الوحٌد هو قلب قرد؟ أم ٌخون صدٌقه الذي ٌحبه ،وٌغطس فً الماء ،وٌموت القرد
الذي ال ٌعرف السباحة؟ والحظ القرد كآبة عجل البحر وحٌرته فكلّمه بصراحة وأن عًلج
زوجته هو قلب قرد!
فؤجابه القرد ،وقال له :لماذا لم تخبرنى بذلك عند الشجرة؟ ذلك ألن لنا عادة نحن القرود اننا
اذا زرنا صدٌ ًقا ال نؤخذ قلبنا معنا ،لئًل نفتن بزوجته .فهل ّم بنا نرجع إلى الشجرة ،وصدقه
العجل ورجعا .ولما وصًل قفز القرد إلى أعلى الشجرة وقال له :عًلجك ٌا صدٌقى أن ترجع
إلى زوجتك وال تعود تسهر معى فتتؤخر عنها..

