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د. هبة محمود
إشراف :

نثري  حكائي  سرد  عن  عبارة  أدبي  نوع  هي  األقصوصة  أو  القصيرة  القصة 
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 
الشخص سواء  كان هذا  إلى  أو رسالة معينة   أقرب وسيلة لتوصيل معلومة  هى 
طفلك،   مع  القصص  أسلوب  تستخدم  أن   وتستطيع  صغيرا..  أو  كبيرا  الشخص 
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 .

على  مسافران  وطبيب  مهندس  هناك  كان 
الرحلة  وخــال  جنب،  إلــي  جنبًا  طائرة  منت 
بامللل  الطبيب  شعر  بالطائرة  الطويلة  الجوية 
الشديد فاقترح على املهندس أن يلعب معه لعبه 
فنظر  سريعًا،  الوقت  يمر  حتي  وجميلة  مسلية 
له املهندس واعتذر منه بشكل دبلوماسي ونظر 
في  باالستغراق  وتظاهر  األخرى  الناحية  إلى 

النوم .
حاول  ولكنه  املهندس  لفعل  الطبيب  غضب 
أخرى  دقائق  عدة  ومــرت  املوقف  يتجاهل  أن 
وشعر  ببطء  يمر  الــذي  الوقت  يعد  والطبيب 
من  الطبيب  عليه  فاقترح  الــشــديــد،  بامللل 
إنها  حقًا   :

ً
قائا اهتمامه  إثارة   

ً
محاوال جديد 

اآلن  لك  أشرح  وسوف  جدًا  ورائعة  مسلية  لعبة 
على  تظهر  الضيق  مامح  بدأت  لعبها،  كيفية 
عدم  في  إليه  يستمع  ظل  الذي  املهندس  وجه 
سوف   :

ً
قائا كامه  املهندس  فأكمل  اهتمام، 

 وإن لم تعرف الجواب تعطيني 10 
ً
أسألك سؤاال

أعرف  لم  وإن   
ً
سؤاال أنت  تسألني  ثم  دوالرات، 

الجواب أدفع لك أنا 10 دوالرات .

هناك  كان  بعيد  زمن  فى  أنه  يحكى 
الواسع  قصره  فى  يعيش  مغرور  ملك 
امللك  هذا  وكان  والحشم،  الخدم  وسط 
لدية حمار صغير يريد أن يعلمه القراءة 
جميع  مــن  امللك  طلب  ــد  وق والكتابة، 
موا حماره 

ِّ
مواطني مملكته الواسعة أن يعل

القراءة والكتابة بشرط أن من ينجح فى 
تعليم حمار امللك له جائزة عظيمة، ولكن 

إن فشل فى مهمته يكون عقابه املوت .
احتياجات  جميع  أن  امللك  وعد  وقد 
الحمار األساسية خال فترة تعليمة من 
بها،  هو  سيتكفل  وغيرها  وبرسيم  علف 
 تقدم عدد من األشخاص طمعًا فى 

ً
وفعا

فى  فشلوا  غبائهم  بسبب  ولكن  الجائزة 
تعليم الحمار، حيث تعهد كل منهم للملك 
مصيرهم  فكان  الحمار،  لتعليم  بعام 
ظهر  اللحظة  هذه  فى  ــدام!  اإلع جميعًا 
يمشي  املــلــك  قصر  ــى  إل متجها  جحا 
بخطي واثقة وهو يقول فى نفسه إن امللك 
أكثر غباء من كل من تم إعدامهم بل هو 

أكثر غباء من حماره نفسه!

القصر  إلى  جحا  وصل  أن  وبمجرد 
وقابل امللك وعده بأن يقوم بتعليم الحمار 
يعطيه  أن  بشرط  ولكن  والكتابة  القراءة 
الحمار  فيها  يتم  عام  مائة  مهلة  امللك 
محترف،  بشكل  والكتابة  القراءة  تعلم 
فوافق امللك على الفور وخرج جحا سعيدًا 
من  الكاملة  ورعايته  وبرسيمه  بالحمار 
ومعه  وأسرته  بيته  إلى  وعاد  امللك  قبل 
الحمار، مبتسمًا وهو يقول فى نفسه: إن 

عامًا،  ثاثني  عن  يزيد  ال  الحمير  عمر 
الحمار  يتعلم  لن  األحــوال  جميع  ففي 
أن  قبل  يموت  وسوف  والكتابة  القراءة 
الحمار  يمت  لم  وإن  عام،  املائة  تكتمل 
فسوف يموت امللك، وإن لم يمت االثنان 
فوق  عــام  املائة  قبل  أنــا  ــوت  أم فسوف 
عمري الحالي بالتأكد .. وهكذا حل جحا 
هذه املشكلة وتركها للموت واستغل حمار 

امللك فى خدمته وخدمة عائلته .

في  واستمر  املهندس  له  اعتذر  جديد  ومن 
السابقة،  املــرة  في  فعل  كما  أخــرى  مرة  نومه 
ازداد ضيق الطبيب وازداد إصراره على اللعب 
لم  إن  حسنًا  بحماس:  له  فقال  املهندس،  مع 
لم  وإن  دوالرات،   10 تعطيني  الجواب  تعرف 
أعرف أنا الجواب أعطيك 100 دوالر .. هنا فكر 

وافق على  أن  لبث  ثم ما  لعدة لحظات  الطبيب 
العرض الذي أثار فضوله واهتمامه كثيرًا .

هي  مــا  ــو:  وه األول  الــســؤال  الطبيب  ســأل 
املهندس  فبادر  والقمر،  األرض  بني  املسافة 
أتي  ثم  دوالرات،   10 للطبيب  ودفع  الفور  علي 
دور املهندس فسأل الطبيب: ما هو الشيء الذي 
يصعد الجبل علي ثاثة وينزل على أربعة، نظر 
وأخذ  شديدة،  وحيرة  ارتباك  في  الطبيب  إليه 
الجواب،  إيجاد  في  فشل  ولكنه  ويفكر  يفكر 
عن  يبحث  وبدأ  ال 

ّ
النق حاسوبه  بإخراج  فقام 

إجابة للغز ولكنه فشل أيضا، وبعد حوالي ساعة 
استسلم وقام بإعطاء 100 دوالر للمهندس، فما 
بدبلوماسية  له  ابتسم  أن  إال  املهندس  من  كان 
إلى  نظر  ثم  جيبه  في  ووضعها  النقود  وأخــذ 

الوجهة األخرى إلكمال نومه من جديد .
استاء الطبيب كثيرًا من فعل املهندس وعدم 
الجواب  هو  ما  ولكن  وسأله:  فأيقظه  اكتراثه، 
كلمة،  بأي  املهندس  ينطلق  فلم  السؤال،  لذلك 
جيبة  من  دوالرات   10 بإخراج  قام  فقط  ولكنه 
وأعطاها للطبيب وعاد ليكمل نومه مرة أخرى . 

10 دوالرات مقابل 100 دوالر

جحا 

معلم 

حمار 

امللك
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بالذكاء  معروف  رجل  هناك  كان  الزمان  قديم  في  أنه  يحكي 
والحكمة، كان مسافرًا إلى بلدته وبينما هو في طريقه قابل إحدى 
كثيرًا  عليه  أصرت  ولكنها  الحكيم  تجاهلها  البداية  في  املنجمات، 
يقابلك  ما  كل  على  أطلعك  فقط،  درهمني  أعطيتني  إذا  له:  وقالت 
في  لها  وقال  الحكيم  فابتسم  أحداث،  من  املستقبل  في  وينتظرك 
بساطة: لو كنِت بارعة حقًا في علم التنجيم لعلمت أني ال أملك في 

جيبي إال درهمًا واحدًا، ومضي في طريقة .
نفسية  بقيود  نفسه  يأسر  من  حال  هو  هذا  القصة:  من  الحكمة 
ليس لها وجود واقعي .. تخلص من قيودك النفسية وأوهامك وانطلق.

يحكي أنه كان هناك رجل يشكو أن في بطنه 
وقت،  كل  في  به  ويشعر  صوته  يسمع  ضفدعا 
فذهب إلي الطبيب وحكي له عن مشكلته، تعجب 
الطبيب في البداية من شكوى الرجل ولكن على 
أي حال قام بعمل جميع الفحوصات والتحاليل 
الازمة له، وبالطبع لم يجد في بطنه الضفدع 
فاستنكر  بالنتيجة،  الرجل  فأخبر  املزعوم، 
املريض رد الطبيب وقال في غضب شديد: إنك 
مجرد طبيب فاشل، كيف يمكنك أن تنكر وجود 
وأنا  أتوهم،  إنني  عني  وتقول  بطني  في  ضفدع 
أقسم أنني أسمع صوته وأشعر به، وترك العيادة 

وذهب وهو يشتعل غضبًا .
األطباء  مــن  العديد  ــي  إل ــك  ذل بعد  ــب  ذه
ليس  أنه  على  أجمع  الكل  ولكن  واملستشفيات 
ذلك،  يتخيل  وأنــه  بطنه  في  ضفدع  أى  هناك 
عليه  أشار  حتي  سوءًا،  الصحي  وضعه  وازداد 
أحد أصدقائه أن هناك أحد األطباء املشهورين 
هذا  مــن  ويخلصه  مشكلته  يحل  أن  يمكنه 

الضفدع املزعج وأعطاه عنوانه .
الطبيب  ذلك  إلي  الفور  علي  املريض  أسرع 
الفترة  ــال  خ ــررت  م لقد  ــه:  ل ــال  وق املشهور 
املاضية بالكثير من التجارب الفاشلة مع أطباء 

فاشلني ال يتقنون عملهم وال يفقهون من الطلب 
في  ضفدع  أى  يوجد  ال  إنه  لي  قال  والكل  شيئًا 
وأسمع  بحركته  أشعر  أنني  العلم  مع  بطني، 
يمكنك  فهل  وجــوده،  من  تمامًا  ومتأكد  صوته 

مساعدتي ؟
كشف الطبيب على املريض واكتشف بالطبع 
يعطيه  أن  وقبل  بطنه،  في  ضفدع  يوجد  ال  أنه 
الرجل  هذا  يشوه  أن  وخشى   

ً
قليا فكر  النتيجة 

سمعته إذا أخبره من جديد بعدم وجود ضفدع 
في بطنه كما فعل مع باقي األطباء، فقال للرجل: 
لقد رأيت بالفعل أن هناك ضفدعا يتحرك في 
باعتزاز  يقول  وهو  كثيرًا  الرجل  فرح  بطنك، 
وفخر: أنت أول طبيب أثق به، أنت مثال للطبيب 
ذلك  من  متأكد  كنت  أنا  لعمله،  املتقن  املخلص 

الفاشلني لم يصدقوني مما  باقي األطباء  ولكن 
الصحية،  حالتي  وتأخرت  ســوءًا  الوضع  زاد 
من  الضفدع  هــذا  ــرج  وأخ ساعدني  فأرجوك 

بطني حتى أرتاح وأعود من جديد إلي صحتي .
بإجراء  نقوم  أن  علينا  الذكي:  الطبيب  فقال 
الضفدع،  هذا  إلخراج  بسيطة  جراحية  عملية 
بتخدير  الطبيب  فقام  الفور  علي  الرجل  فوافق 
املريض وطلب من إحدي املمرضات أن تشتري 
الحيوانات  بيع  محات  أحــد  من  ضفدعًا  له 
من  املريض  أفاق  إن  وما  العيادة،  من  القريبة 
التخدير وجد حوله الطبيب واملمرضات يهنئونه 
وأمامه وجد الضفدع املزعوم، ففرح كثيرًا ومن 
يومها تحسنت صحته ولم يشتِك مرة أخرى من 

الضفدع .

قصة العرافة والدرهم

فى بطنى ضفدع

شعر  عندما  العزيز  عبد  بن  عمر  أن  يحكي 
قد  ــوت،  امل فــراش  علي  وهــو  األخيرة  باللحظات 
الطعام،  في  السم  له  وضع  من  هو  خادمه  أن  علم 
السم  لي  وضعت  ملاذا  ويحك  له:  وقال  فاستدعاه 
بتوتر  وقال  سيده  من  الخادم  ارتعب  طعامي؟  في 
وخوف شديدين: لقد أعطاني أمراء بني أمية ألف 
دينار ووعدوني أن أصبح حرًا إن قمت بذلك، فقال 
مال  بيت  في  الدينار  األلف  ضع  عمر:  الخليفة  له 
املسلمني، واذهب فأنت حر لوجه الله عز وجل فقد 

عفوت عنك .
فعلي  وتقواه،  العزيز  عبد  بن  عمر  إلى  فانظر   
الرغم من كونه في لحظاته األخيرة من الحياة إال 
املال في  املسلمني ويفضل وضع  يفكر في حال  أنه 
الرائع  املوقف  بهذا  ويضرب  املسلمني،  مال  بيت 
قال  فقد  املقدرة،  عند  العفو  في  األمثال  أعظم 
العلماء عنه: ما مشى عمر خطوة واحدة إال وكان له 

فيها نية لله .
بهذه املبادئ والقيم الرائعة تمكن عمر بن عبد 
في  والسام  العدل  ونشر  الفقر  محو  من  العزيز 
باد املسلمني خال عامني ونصف عام فقط، حتى 
أراد  من   :

ً
قائا الشوارع  في  ينادي  كان  املنادي  أن 

الزواج أو سداد الديون أو الحج فكل ذلك من بيت 
مال املسلمني .

الخليفة عمر بن  أيام  والبركة في  الخير  انتشر 
الديون  علي  القضاء  من  تمكن  وقد  العزيز،  عبد 

قال  أنه  لدرجة  الجواز،  سن  تأخر  ظاهرة  وعلى 
الصحراء  في  والبذور  القمح  فائض  ألقوا  للعمال 
حتي تأكل منه الطيور فا يقول الناس جاع الطير 
وورعه  تقواه  من  الرغم  وعلي  املسلمني،  باد  في 
قال  فقد  وجل  عز  الله  يخشي  كان  أنه  إال  الشديد 
عنه العلماء أنه كان يبكي إذا سمع القرآن الكريم 

وكأن النار لم تخلق إال له .
صعدت روحه الطاهرة إلى رضوان الله سبحانه 
وتعالى الذي عاش حياته من أجل إرضائه حتى قيل 
إنه في عصره كان الذئب يرعي مع الغنم والسبب 
ما  أصلح  عمر  أن  الرعية  أحد  قال  كما  ذلك  وراء 
والغنم،  الذئب  بني  ما  الله  فأصلح  الله  وبني  بينه 
السنوات  بعشرات  العزيز  عبد  بن  عمر  وفاة  وبعد 
عثروا في إحدى الخزانات على حبة قمح في وزن 
“كانت  اإللهية  القدرة  بخط  عليها  مكتوب  التمرة 

هذه تنبت فى زمن العدل” .

ّ


