إشراف :

د .هبة محمود

القصة القصيرة أو األقصوصة هي نوع أدبي عبارة عن سرد حكائي نثري
أقصر من الرواية ،وتهدف إلى تقديم حدث وحيد غالبا ضمن مدة زمنية قصيرة
ومكان محدود غالبا لتعبر عن موقف أو جانب من جوانب الحياة ،والقصص 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 القصص واجعل لطفلك كل يوم قصة قصيرة
تريد أن تعلمه منها حكمة معينة .

لو قبلت الغرامة منذ بادئ األمر !!
ذات مــرة اقتحم لــص إح ــدى امل ــزارع
املمتلئة بالبصل وسرق  200بصلة ..وقبل أن
يهرب تمكن صاحب املزرعة من القبض
عليه واقــتــاده إلــى القاضي ..فحكم عليه
القاضي بدفع غرامة قدرها  10قطع ذهبية..
ولكن السارق اعترض على الحكم ..بحجة
ّ
فخيره
أن العقوبة مجحفة جــدًا بحقه..
القاضي بني أمرين إما الجلد  20مرة أو أن
يأكل الـ  200بصلة.
وبــدون تفكير اختار اللص أكل الـ 200
بصلة️.
وعندما أتم اللص أكل البصلة الـ ..25
وكــادت عيناه تتفجران بالدموع إثــر أكل
البصل وأما معدته فكانت تشتعل من النار
الالهبة.
وهنا تيقن اللص أنه يستحيل عليه أكل الـ
 175بصلة املتبقية ..فتوسل إلى القاضي بأن
يجلد  20جلدة عوضًا عن إكمال العقوبة.
وللمرة الثانية وافق القاضي.
** ولكن اللص وبعد الجلدة العاشرة
التي ألهبت ظهره ..ما كان منه إال أن توسل
إليقاف العقاب على الفور من شدة األلم
الذي لم يستطع احتماله..
فاستجاب القاضي له للمرة الثالثة ولكن

بشرط [أن يدفع القطع الذهبية العشر].
فما كان من السارق إال أن دفع للقاضي
القطع الذهبية الـ .10
فقال له القاضي حينها« :لو قبلت بالغرامة
منذ بادئ األمــر ..ألمكنك ذلك من تفادي
أكل البصالت الـ  25وكذا الجلدات العشر..

ولكنك فضلت الطريق الصعب.
** حكمة ذهبية «إذا أدركت يوما خطأ
بدر منك ..بادر على الفور بدفع ما يتوجب
عليك من اعتذار أو ما يقتضيه املقام ..وإال
فــإن عليك تحمل التبعات بــدون نقاش أو
جدال».

العصفور والحية
بني األحراش املوحشة ،في غابات أمريكا
الجنوبية  ...يعيش الصيادون والــوحــوش ..
طوال مواسم الصيد  ..حيث تمتلئ حياتهم
باملغامرات املثيرة .
وقد روى أحدهم القصة التالية ..
فقال  :بعد جولة نهارية مرهقة بني األحراش
 ..جلست على جذع شجرة ألستريح  ..وفيما أنا
جالس  ..شدت انتباهي صرخات عصفورة
صغيرة  ..كانت ترف على عشها في جزع شديد
 ،وقد بدا واضحًا أنها تواجه موقفًا عصيبًا !..
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واقــتــربــت مــن مصدر الــصــوت فــي أعلى
الشجرة املجاورة  ..فتبني لي سر انزعاجها ..
فقد كانت هناك حية كبيرة تزحف صاعدة
فوق الشجرة  ..وعيناها شاخصتان إلى العش
حيث يرقد أفراخ العصفورة األم ..
وبينما كانت األم تصرخ جزعًا وخوفًا على
عيالها ،رأيــت العصفور األب يطير بعيدًا
ويجول في الهواء  ...وكأنه يبحث عن شيء ما ..
وبعد لحظات عاد وهو يحمل في منقاره غصنًا
صغيرًا ُمغطى بالورق  ..ثم اقترب من العش

حيث كانت العصفورة تحتضن صغارها
 ..فوضع الغصن الصغير فوقها ..وغطاها
بأوراقه العريضة  ..ثم وقف فوق غصن قريب
يراقب املوقف  ..وينتظر وصول العدو !..
العصفور
وقلت لنفسي  :كم هو ساذج هذا ُ
 !!..أيحسب أن الحية املاكرة سوف تخدع
بهذه الحيلة البسيطة؟!
ومــرت لحظات من التوتر قبل أن تصل
الحية إلى املوقع  ..والتفت حول غصن قريب
..وعندما اقتربت من العش رفعت رأسها

هل تحتاج اىل حجر؟!!
بينما كــان أحــد رجــال األعــمــال يقود
ســيــارتــه الـ ُـجــاجــوار الــجــديــدة فــي أحد
الشوارع  ،ضربت سيارته بحجر كبير من
على الجانب األيمن  ...نزل ذلك الرجل من
السيارة بسرعة ،ليرى الضرر الذي لحق
بسيارته ،ومن هو الذي تجرأ على فعل ذلك
 ...وإذ به يرى ولدًا يقف في زاوية الشارع،
وتبدو عليه عالمات الخوف والقلق  ..اقترب
الرجل من ذلك الولد ،وهو يشتعل غضبًا
 ...فقبض عليه دافعًا إياه إلى الحائط وهو
يقول له :يا لك من ولد غبي ملاذا ضربت
سيارتي الجديدة بالحجر ..هل تستطيع
أنت وأبوك دفع ثمن إصالحها ؟؟
ابتدأت الدموع تنهمر من عيني ذلك
الولد وهو يقول :أنا متأسف جدًا يا سيدي
أدر ما العمل  ..فلي فترة طويلة
لكنني ُ لم ِ
وأنــا أحـــاول لفت انتباه أي شخص كان
لكن لم يقف أحد ملساعدتي  ..ثم أشار
بيده إلــى الناحية األخــرى من الطريق
بيده وإذ بولد مرمي على األرض  ..ثم تابع
ً
كالمه قائال»:إن الولد املرمي على األرض
هو أخي فهو ال يستطيع املشي بتاتًا فهو
مشلول بكامله فقد كنا نسير وهو جالس
في كرسي املقعدين ،اختل توازن الكرسي،
وإذ به يهوي في هذه الحفرة وأنا صغير
ليس بمقدوري أن أرفعه مع أنني حاولت
كثيرا».....
أتــوســل إلــيــك يــاســيــدي،هــل لــك أن
تساعدني على رفعه ،فإنه بالحفرة من مدة
على تلك الحال!! وهو خائف جدًا ..ثم بعد
ذلك افعل بي ما تريد؟؟ لم يستطع ذلك
الرجل أن يمتلك عواطفه ،وغص حلقه .
فقام برفع ذلك الولد املشلول من الحفرة
وأجلسه في الكرسي ،ثم أخذ منديال من
جيبه ،وابتدأ بتضميد جروح الولد املشلول،

الكبير استعدادًا القتحامه .
كان واضحًا أن كل شيء قد انتهى تمامًا
 ..غير أن ما حدث بعد ذلك كان مثيرًا جدًا
 ..ففي اللحظة التي همت الحية باقتحام
العش ..توقفت واستدارت ...ثم تحولت فجأة
وأسرعت مبتعدة عن العش  ..وكأنها أصيبت
برصاص بندقية!! وهبطت الحية عائدة إلى
حيث أتت وقد بدا اضطرابها واضحًا !...
ولم أفهم ما حدث  ..لكني رأيت العصفور
األب يعود إلــى العش لترتفع صوصوات
العائلة السعيدة فرحًا بالنجاة  ..ويزيح
الغصن من فــوق األف ــراخ  ،فيسقطه إلى
األرض..
فالتقطت الغصن واحتفظت بــه حتى

من جراء سقطته في الحفرة  ..وبعد انتهائه
...قــال له الولد الصغير :واآلن افعل بي ما
تريد من أجل السيارة !...
...ال شيء يابني ...ال تأسف
أجابه الرجل ُ
على السيارة  ...فلن أصلح سيارتي الجديدة،
ُ
وسأبقي تلك الضربة تذكارًا عسى أن تكون
تذكرة لي وال يضطر أحد غيرك بأن يرميني
الولد فرحًا...
بحجر للفت انتباهي!! فتبسم َ
إننا نعيش في هذه األيــام ،كثرت فيها
االنشغاالت والهموم ،فالجميع يسعى لجمع
املقتنيات ظنًا منهم بأنه كلما ازدادت
مقتنياتهم ،إزدادت سعادتهم أيضًا ،بينما
ينسون الله كليًا ،إن الله يمهلنا بالرغم

من غفلتنا لعلنا ننتبه فينعم علينا باملال
والصحة والعلم و و و وال نلتفت لنشكره ...
يبعث لنا إشــارات ...لكن ليس من مجيب،
فالله ينبهنا بــاملــرض أحيانا وبــاالمــور
القاسية لعلنا ننتبه ونعود الصواب «ماذا
ينفع اإلنسان لو ربح العالم كله وخسر رحمة
الله»!
إن األنسان يسعى ألمور كثيرة! فسياراتنا
مؤمن عليها وبيوتنا مؤمنة وممتلكاتنا
الثمينة لها تأمني لكن هل حياتنا مؤمنة؟؟
فهل أنت منتبه؟؟ هل تعي ما هو الهدف من
الحياة الدنيا !! إن شاء الله تكون واعيا وإن
تع « ..فلربما تحتاج الى حجر»     ..
لم ِ

التقيت بأحد خبراء الحياة البيولوجية في
األحراش الالتينية ..
فقال لي  :إن هذه األوراق تحتوي على مادة
شديدة السمية قاتلة للحيات ..حتى أنها تخاف
رؤيتها  ..وترتعب من رائحتها ..وتهرب من
مالمستها !..
وتعجبت من قدرة الله املنضبطة التي تحكم
الحياة بدقائقها املثيرة  ..فتساند الضعيف ..
وتتصدى للقوي  ..وتمنح العصفور الصغير علمًا
ومعرفة وحكمة وشجاعة وحبًا وأبوة كهذه!
لقد وضــع الله تخطيطًا محكمًا لجميع
مفردات الحياة  ..صغيرها وكبيرها ...
تأمل  »:يدبر األمــر  « ....و» سبحان الذي
أعطى كل شيء خلقه َّ ،
ثم هدى « ....

النفس املطمئنة
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