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د. هبة محمود
إعداد:

حكم واأقوال

الأمري والتمثال

القصص دائما هى أقرب وسيلة لتوصيل معلومة  أو رسالة معينة  
إلى الشخص سواء  كان هذا الشخص كبيرا أو صغيرا وتستطيع أن 
تستخدم أسلوب القصص مع طفلك،  فالطفل خياله واسع جدًا 
ويفكر بالصور، والصور معتمدة على األسلوب  القصصى لذلك 
حاول االطالع الدائم على قصص، واجعل لطفلك كل يوم قصة 

مه منها حكمة معينة .
ّ
صغيرة تريد أن تعل

يحكى أنه فى قديم الزمان أرسل 
أحد التجار ابنه إلى أحكم رجل فى 
العالم حتى يتعرف على سر السعادة 
.. مشى الفتى أربعني يوما حتى وصل 
الرجل  فيه  يعيش  الذى  القصر  إلى 
الفتى  بلغ  وعندما  جبل،  قمة  على 
جدا  كبيرا  جمعا  فيه  وجد  القصر 
م��ن ال��ن��اس واض��ط��ر ال��ش��اب إلى 
دوره  يحني  حتى  ساعتني  االنتظار 
ملقابلة الحكيم .. قال الحكيم للشاب 
إن الوقت ال يتسع اآلن للتحدث معه 
القصر  داخل  بجولة  يقوم  أن  وعليه 
ولكن  ساعتني،  بعد  ملقابلته  ويعود 
بشرط واحد أن يمسك فى يده هذه 
امللعقة الصغيرة طوال جولته ويحذر 

أن ينسكب منها الزيت !!
فى  جولته  الفتى  ب��دأ  وبالفعل 
امللعقة  على  مثبتتان  وعيناه  القصر 
وعندما  ال��زي��ت  ينسكب  ال  حتى 

الحكيم  ملقابلة  ساعتني  بعد  رجع 
الفارسى  السجاد  رأيت  هل  سأله: 
هل  ال��ط��ع��ام؟  غ��رف��ة  ف��ى  العتيق 
البهو  و  الجميلة  الحديقة  رأي��ت 
ارتباك:  فى  الفتى  أجاب  الواسع؟ 
همه  ألن  وذل��ك  ش��ىء  أى  أر  لم  ال 
الزيت  نقطتى  يسكب  أال  كان  األول 

ارجع  الحكيم:  ق��ال   .. امللعقة  من 
القصر  معالم  جميع  على  وتعّرف 
.. عاد  وفى يديك امللعقة مرة أخرى 
وينظر  القصر  فى  يتجّول  الفتى 
الفنية  واللوحات  الرائعة  ملعامله 
والزهور  والحديقة  الجدران  على 
الحكيم  إلى  رجع  وعندما  الجميلة، 

رأى  م��ا  ك��ل  بالتفصيل  عليه  ق��ّص 
سأله  عندما  ولكن  القصر،  داخ��ل 
الحكيم عن امللعقة .. نظر الفتى إليها 
فوجد أن قطرتى الزيت قد انسكبتا. 
النصيحة  هى  تلك  الحكيم:  له  فقال 
سر   .. لك  أسديها  أن  أستطيع  التى 
الدنيا  روائ��ع  ت��رى  أن  هو  السعادة 
أبدا  تسكب  أن  دون  بها  وتستمتع 
مغزى  الفتى  فهم  الزيت.   قطرتى 
القصة، فالسعادة هى حاصل ضرب 
الزيت  األشياء  وقطرتا  بني  التوازن 
التوليفة  فهما  والصحة،  الستر  هما 

الناجحة ضد التعاسة ..
التى  السناجب  نكون مثل  أال  علينا 
وتخزين  جمع  ف��ى  عمرها  تقضى 
عدد من ثمار البندق أكبر بكثير جدا 
تستطيع  ال  وبهذا  إليه..  حاجتها  من 
أيضا  وال  ب��ح��ي��ات��ه��ا،  االس��ت��م��ت��اع 

االستمتاع بالثمار التى جنتها!!

الصغير  األمير  يعطى  أن  القصر  حكيم  أراد 
ما  موالى،  فسأله:  الحياة،  فى  درسا  العهد  ولى 
دون  من  يستميلك  و  يستهويك  الذى  املعدن  هو 

املعادن؟
فأجاب األمير الصغير بثقة : الذهب بالطبع،

فسأله مرة أخرى: و لم الذهب؟
أكثر من سابقتها: ألنه ثمني وغاٍل  بثقة  فأجاب 

وهو املعدن الذى يليق بامللوك،
صمت الحكيم للحظات...ولم يجب ثم ذهب إلى 
الشكل  بنفس  تمثالني  لى  اصنعوا  وقال:  الخدم 
من  واآلخر  الخالص  الذهب  من  أحدهما  ولكن 
ذهبى  بطالء  األخير  بطالء  وقوموا  الطبشور، 

ليبدو كأنه ذهب خالص.
التمثالني  أمام  باألمير  الحكيم  أتى  يومني  بعد 
وقد غطاهما، فنزع الغطاء عن التمثالني، فانبهر 
األمير لجمال صنعهما وإتقانهما، فسأل الحكيم 

:ما رأى األمير فيما يرى؟.
فأجاب األمير :إنهما تمثاالن رائعان من الذهب 

الخالص،
فرقا  ت��رى  أال  م��والى..  يا  ��ق 

ِّ
دق الحكيم:  فقال 

بينهما؟،
فقال: كال.

فكّرر الحكيم: أمتأكد يا موالى.؟
فقال األمير بغضب : قلت لك كال لم ألحظ أى 

فرق...
ماء،  دلو  يمسك  كان  خادم  إلى  الحكيم  فأشار 
فُصعق  بقوة،  التمثالني  على  املاء  الخادم   

ّ
فرش

األمير عندما رأى تمثال الطبشور يتالشى... ولكن 
تمثال الذهب كان يزداد ملعانا،

عند  ال��ن��اس،  هكذا  م���والى،   : الحكيم  فقال 
ملعانا  يزداد  ذهب  من  معدنه  كان  من  الشدائد 

ومن كان من طبشور يتالشى كأنه ال شىء..
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اخلطوط اجلوية ال�سحرية

من الأدب الفرعونى.. ق�سة الراعى
إن الحضارة الفرعونية لم تكن تماثيل فقط، 
علوما  ش��ىء،  كل  فى  حضارة  كانت  إنها  بل 

وأدبا، 
ومن  فرعونى  شاعر  كتبها  القصة  وه��ذه 
الحضارة   بهذه  يفتخر  أن  مصرى  كل  حق 

ويحترمها ويحافظ عليها. 
من األدب الفرعونى: الراعى

كان الراعى ذو القدمني الحافيني، واملالبس 
أغنامه  يرعى  الرقيقة،  واألن��ام��ل  ال��رث��ة، 
البيضاء، خلف قصر األمير سى نعت الحاكم، 

السر املقدس، ذى التاج األعظم.
ربوة  على  يقع  الحاكم  األمير  قصر  ك��ان 
مرتفعة، وكان ذا أبراج عظيمة، وعلى أسواره 

يقف حَراس أقوياء.
شجرة  تحت  يجلس  رع  سينان  الراعى  كان 
تمرح  حوله  من  واألغ��ن��ام  مسترخيا  التوت 
أصابعه  ا 

ً
محرك بالناى  ممسك  وهو  وتلعب 

بينما  األل��ح��ان،  أجمل  ليبعث  فتحاته  على 
إليه  ترنو  شرفتها  فى  نخت  أون  األميرة  تقف 

مستمتعة بألحانه.
القصر،  حول  يحوم  والراعى  األي��ام  م��َرت 
يخفق  الجميلة،  األميرة  إلى  النظرات  يختلس 

إليها  الوصول  كيف  آه  أطرافه،  وترتعش  قلبه 
راع  فمجرد  هو  أما  السماء،  فى  كنجمة  وهى 

فقير ال يملك سوى نايه وأحالمه.
قريبا  يصير  لكى  املستحيل  يصنع  أن  ق��َرر 
لاللتحاق  وسعى  وراءه  األغنام  ت��رك  منها، 
بجيش األمير، اجتاز جميع االختبارات وأصبح 
الصفوف  فى  بنفسه  ألقى  بالجيش،  جنديا 
ا نفسه 

ً
ض األولى، كان يقاتل قتاال بطوليا، معرِّ

أقرانه،  بني  اشتهر  حتى  الوقت،  طول  للموت 
وأطلقوا عليه البطل الذى ال ُيقهر، وذاع صيته 
بالرتب،  عليه  فأغدق  األمير،  مسامع  بلغ  حتى 
صار  حتى  فمرتبة  مرتبة  الصعود  فى  واستمر 

قائد جيش األمير.
على  وانتصر  واق��ت��دار،  بحنكة  الجيش  قاد 
طردة،  شر  البالد  خ��ارج  وطردهم  األع��داء، 
وعاد من امليدان مكلال بأكاليل الغار،  ليستقبله 
األمير فى قصره العظيم تكريما له، مقيما على 
شرفه حفال كبيرا، داعيا إليه الحكام واألعيان 

وعلية القوم.
فى  تقف  الجميلة  األميرة  ملح  الحفل  أثناء 
بالتحية،  الشرفة، تجّرأ واقترب منها، مد يده 
العظيم  بالفارس  أه��ال  تقول:  وه��ى  انحنت 

لها  ر  يعبِّ أن  قبل  قليال  تلعثم  الشجاع،  والبطل 
إعجاب  من  تجاهها  يحمله  وما  شعوره،  عن 
أطرقت  بها،  االرت��ب��اط  ف��ى  ورغبته  وح��ب، 
األميرة إلى األرض وهى تقول بصوت خفيض: 
إال  مطلقا  قلبى  يخفق  لم  سيدى  يا  ولكننى 
هذا  تحت  أغنامه  يرعى  كان  بسيط  إلنسان 
القصر، ولكنه اختفى منذ زمن، وأنا مازلت فى 

انتظاره.

هذا الكابنت أبو صياح يرحب بكافة 
منت  على  ووق��وف��ًا  جلوسًا  ال��رك��اب 

الخطوط الجوية السحرية.
تأخير  عن  أسفنا  عميق  نقدم   *   

اإلقالع أربعة أيام عن املوعد املقرر 
بعميق  منكم  أتقدم  أخ��رى  مرة   *  
منت  على  بالبرد  شعرتم  إن  األس��ف 
طارئ      عطل  بسبب  وذل��ك  طائرتنا 
فى نظام التدفئة من حوالى الشهر ال 

أكثر.. دبروا حالكم رجاًء 
مطار  إلى   717 رقم  الرحلة  *هذه 
الدولى..حيث  عفوًا  األثرى  السكراب 
بعد،  مؤكد    غير  هناك  الهبوط  إن 
الله  ف��ب��إذن  للقلق  داع���ى  ال  ول��ك��ن 
الوطن  فى  ما  مكان  فى  بكم  سنهبط 

العربى
*الخطوط الجوية السحرية سجلها 
نظام  ل��ذا   ، ح���ادث  أى  م��ن  نظيف 
حتى  إن  حيث  جدًا  عاٍل  لدينا  األمان 
منت  على  الركوب  يخافون  اإلرهابيني 

إلغاء  تم  *حرصًا منا على صحتكم 
من  الغازية  واملياه  اللحوم  أنواع  كافة 

وجباتنا 
بال  زعتر  مناقيش  لكم  *سنقدم 

زيت 
جيد  بشكل  األحزمة  ربط  *يرجى 
من  ونطلب   ، سالمتكم  على  حرصًا 
على  أحزمة  يجدون  ال  الذين  السادة 
أحزمتهم  يربطوا  ب��أن  مقاعدهم 
ذراع  إلى  البنطال  عروة  من  الخاصة 

املقعد اليسرى.. 
*إن لم تجدوا رقم املقعد املدّون على 
البطاقة ُيرجى مراجعة املضيفة التى 
كيفية  س��رور  وبكل  لكم  تشرح  سوف 
الدبلوماسية  حقيبتكم  على  الجلوس 

فى األمكنة املخصصة فى املمرات.. 
على  السفر  لكم  نشكر  أخ��ي��رًا   *
سوف  بأنكم  أمل  وكلنا  طائراتنا  منت 

تطيرون معنا مرة أخرى..

اجعل مديرك 

اأول املتكلمني

واملحاسب  البائع  فذهب  املتجر  فى  الغداء  ساعة  حانت 
واملدير لتناول الطعام. فى طريقهم إلى املطعم مروا ببائع 
عتيقا.  مصباحا  منه  واشتروا  الرصيف  على  خ��ردوات 

أثناء تقليبهم للمصباح تصاعد الدخان من 
بصوت  بهم  هتف  مارٌد  منها  وخرج  الفوهة 
أحققها  واحدة  أمنية  منكم  )لكل  كالرعد: 

أن  أريد   ..
ً
أوال أنا  للهتاف:  البائع  فسارع  له(، 

البهاما  جزر  فى  سريعا  زورق��ا  أقود  نفسى  أجد 

البائع  فتالشى  بيده  املارد  فأومأ  وجهى..  يداعب  والهواء 
بعده  أنا  صارخا:  املحاسب  قفز  عندها  عني.  غمضة  فى 
أرجوك.. أريد أن أجد نفسى تحت أنامل مدلكة سمراء فى 
جزيرة هاواى.. فلّوح املارد بذراعه فاختفى املحاسب 
مديرهم  دور  ح��ان  وهنا  امل��ك��ان.  من 
نفسى  أجد  أن  أريد  ببرود:  قال  الذى 
بعد  واملحاسب  البائع  وأمامى  املتجر  فى 

انقضاء استراحة الغداء. 

طائراتنا 
وخالل  بأنه  أبشركم  أن  *يسرنى 
باملئة   30 م��ن  أك��ث��ر  امل��اض��ى  ال��ع��ام 
م��ن ال��رك��اب ق��د وص��ل��وا ب��أم��ان إلى 

وجهاتهم. 
*فى حال أزعجكم صوت محركاتنا 
أى  إلطفاء  االستعداد  أتم  على  فنحن 

 عند راحة ركابنا األعزاء 
ً
منها نزوال

البث  تشغيل  ل��ع��دم  ن��أس��ف  *ك��م��ا 
لعدم  وذل��ك  الرحلة  ملسار  املباشر 
تمكن املوظف من تسجيله قبل اإلقالع 

سوف  ترفيهكم  على  منا  *وحرصًا 
طائرة  ب��م��ح��اذاة  بالتحليق  ن��ق��وم 
سيكون  حيث  اإلم��ارات��ي��ة  الخطوط 
متابعة  اليسرى  الجهة  ركاب  بإمكان 
أفالم  من  شاشاتهم  على  ُيعرض  ما 

وبرامج..
التدخني  ب��أن  نذكركم  أن  *ن���ود   
دخان  وأى  طائراتنا  منت  على  ممنوع 
هو  م��ا  الطائرة  ص��ال��ون  ف��ى  ت��رون��ه 
محركات  من  االنبعاثات  بعض  إال 

الطائرة فُيرجى عدم االكتراث.. 


