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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 رساله معينة   أقرب وسيله لتوصيل معلومة  هى 
طفلك،   مع  القصص  أسلوب  تستخدم  أن   وتستطيع  صغيرا..  أو  كبيرا  الشخص 
فالطفل خياله واسع جدًا ويفكر بالصور، والصور معتمده على األسلوب  القصصى، 
لذلك حاول االطالع الدائم على القصص واجعل لطفلك كل يوم قصة قصيرة 

تريد أن تعلمه منها حكمة معينة .

النجدة.. لص فى منزلى( استيقظ  )النجدة.. 
سكان القرية على صوت استغاثة جارهم الطبيب 
الذى هاجم لص منزله وسرق أمواله.. هرب اللص 
ويقتاده  به  يمسك  أن  استطاع  الجيران  أحد  لكن 
األمـــوال..  بسرقة  متلبس  وهــو  املدينة  لقاضى 
تجّمع كل سكان القرية فى قاعة املحكمة، استمع 
قال:  الذى  عليه  املجنى  الطبيب  لشكوى  القاضى 
مختبئًا  اللص  كان  متأخرًا،  عيادتى  من  )عدت 

وراء الباب وقد سرق األموال(،
لم  الذى  النجار  هو  )املسئول  اللص:  قال 
فلو  ضعيفًا،  بابًا  وصنع  عمله  فى  األمانة  يراِع 
وسرقة  فتحه  من  تمكنت  ملا  قويًا،  الباب  كان 

أموال الطبيب(.
قال القاضى للص: لن تفلت من العقاب مهما 
ذكرت من أسباب، ألنك سرقت.. حضر النجار 

فقال له القاضى: )هذا اللص يتهمك باإلهمال، 
فلو أنك صنعت بابًا قويًا، ملا استطاع أن 

يقتحم منزل الطبيب ويسرق أمواله(..
ــب تاجر  ــال الــنــجــار: )الــذنــب ذن ق

لو  الخشب،  الذى اشتريت منه  األخشاب 
كان يراعى ضميره ملا باع لى هذا الخشب 

منزل  باب  منه  صنعت  الــذى  ــردىء  ال
الطبيب(.

له  فــقــال  ــاب  ــش األخ تــاجــر  حضر 
فقد  باإلهمال،  متهم  )أنت  القاضى: 

منه  صنع  األخشاب  من  رديئًا  نوعًا  بعت 
اللص  هــذا  استطاع  ضعيفًا،  بابًا  النجار  هــذا 
فيسرق  الطبيب  بيت  ويقتحم  بسهولة  يفتحه  أن 

تاجر  قال  نفسك؟(،  عن  دفاعك  فما  أمواله، 
الذى  الحّطاب  هو  الحقيقى  )املجرم  األخشاب: 
لم  النوع  رديئة  أخشابًا  لى  وباع  األمانة  يراِع  لم 
يقطعها من أجود أنواع األشجار(، وصل الحّطاب 
)لوال  القاضى:  له  فقال  املحكمة،  لقاعة  العجوز 
قطعت  التى  األشجار  نــوع  اختيار  فى  إهمالك 
النجار  اشتراها  ملا  األخشاب،  منها 
وصنع  األخــشــاب،  تاجر  مــن 
استطاع  ضعيفًا  بابًا  منها 
يفتحه  أن  الــلــص  هــذا 
ــرق  ــسـ بـــســـهـــولـــة ويـ

األلم  شدة  من  العجوز  الحّطاب  تأوه  ــوال(.  األم
الذى  القرية  طبيب  هو  الحقيقى  )الجانى  وقال: 
وأنــا  يــدى  الــفــأس  جرحت  عندما  إليه  ذهبت 
أقطع األشجار، لم يراِع األمانة فى عمله، وخيط 
أستطع  ولم  يدى  فتورمت  يطهره  أن  دون  الجرح 
اندهش  كاملعتاد(،  بعناية  األخشاب  أقطع  أن 
الجميع وأولهم القاضى الذى قال للطبيب: )أنت 
قال  عليه،  مجنيًا  تكون  أن  من   

ً
بــدال جــاٍن،  اآلن 

لدوالب  تسلل  الذى  الفأر  ذنب  )الذنب  الطبيب: 
أطهر  أن  أستطع  فلم  الزجاجات،  وحطم  األدوية 
أردت  كبيرًا  الجرح  كان  الحطاب،  يد  فى  الجرح 
ساخرًا:  القاضى  ــال  ق بسرعة(،  أضــمــده  أن 
ضحك  ــأر(،  ــف ال هــو  الحقيقى  فاملتهم  )إذن 
تقدم  صغيرًا   

ً
طفال لكن  القرية،  سكان  جميع 

الصفوف حتى وصل عند القاضى وقال: )سيدى 
شريفًا  وحديثًا  جميلة  حكمة  تعلمت  القاضى، 
الطبيب  كان  فلو  اإليمان«(  من  »النظافة  يقول: 
يراعى ضميره فى عمله، الهتم بنظافة عيادته 
أعجب  والــفــئــران،  الحشرات  تدخلها  فال 
القاضى بكالم الطفل الذكى فقال للطبيب: 
ولم  عملك  فى  أهملت  جـــزاءك،  ــذت  )أخ
العجوز(،  الحطاب  عالج  فى  األمانة  تراِع 
أن  والبد  سرقت  فقد  أنت  )أما  للص:  وقال 
متهمًا..  )لست  اللص:  فقال  جزاءك(،  تنال 
)املتهم  القاضى:  قال  الفأر(،  هو  املتهم 
ولو  املشاكل،  هو اإلهمال فهو سبب كل 
القرية فى  أتقن كل فرد عمله ستعيش 

سعادة وأمان(.

اللص العجيب

في قرية بعيدة كان هناك رجالن ال يجدان عمال ....
وكانت قريتهما مشهورة بالفالحني الذين يملكون الخراف
الخراف  سرقة  الرجالن  هذان  قرر  األيام  من  يوم  ففي 

ليال دون أن يراهما أحد ..
بدأ  الخراف  عدد  ألن  بالتساؤل  الخراف  اصحاب  بدأ 

ينقص يوما عن يوم ..
مستيقظني  يبقوا  أن  فيه  قرروا  اجتماعا  الفالحون  فعقد 

في ليلة معينة ليراقيوا الوضع ..
وفعال بدأوا بتنفيذ الخطة وفجأة !!!!!!!!!!!

ظهر الرجالن متلثمان وسرقوا الخروف األول..
وما إن أدارا ظهرهما إذ الفالحني قد أمسكوا بهما ...

فكان العقاب أن يحموا سيخني على النار
األول مكتوب عليه س

والثاتي خ

أراد 
التغري 
فكـان
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بليرات  فمه  ومــأ  حمـــارا  املحتال  اشترى 
تزدحم  حيث  إلى  وأخذه  عنه،  رغمًا  الذهب  من 

األقدام في السوق.
فنهق الحمار فتساقطت النقود من فمه ..

أخبرهم  الــذي  املحتال  حول  الناس  فتجمع 
فمه  من  النقود  تتساقط  نهق  كلما  الحمــار  أن 
بدون تفكير بدأت املفاوضات حول بيع الحمــار .. 
واشتراه كبير التجار بمبلغ كبير لكنه اكتشف بعد 

ساعات أنه وقع ضحية عملية نصب غبية.
املحتال  بيت  إلى  فورًا  املدينة  أهل  مع  فانطلق 
وطرقوا الباب فأجابتهم زوجته أنه غير موجود !! 

لكنها سترســـل الكلب وسوف يحضره فــــــورا . 
 أطلقت الكلب الذي كان محبوسا فهـــرب 

ً
فعال

قليل  بعد  عاد  زوجها  لكن   ، شيء  على  يلوي  ال 
وبرفقته كلب يشبه تماما الكلب الذي هرب .

شراء  على  وفاوضوه  جاؤوا  ملاذا  نسوا   ، طبعًا 
الكلب، واشتراه أحدهم بمبلغ كبير ثم ذهب إلى 

بعد  ليحضره  تطلقه  أن  زوجته  وأوصى  البيت 
لم  لكنهم  الكلب  الزوجة  فأطلقت  ذلك 

يروه بعد ذلك .
تعرضوا  أنــهــم  الــتــجــار  عـــرف 

للنصب مرة أخرى.
البيت  ودخلوا  املحتال  بيت  إلى  فانطلقوا 

فجلسوا  زوجــتــه،  ســوى  يجــدوا  فلــم  عنوة 
إلى  ثم  إليهم  نظر  جاء  وملا  ينتظرونه 
تقومي  لم  ملـــاذا  لها:  وقــــال  زوجته، 

ــات الــضــيــافــة  ـــ ـــ ـــ ــب ــواج ب
فقالت  األكـــارم؟  لهـــؤالء 
الزوجة : إنهم ضيوفك فقم 

بواجبهم أنت.
بالغضب  ــل  ــرج ال فــتــظــاهــر 

سكينا  جيبه  من  وأخــرج  الشديد 
مزيفا من ذلك النوع الذي يدخل 
في  وطعنها  باملقبض  النصل  فيه 
بالونا  هناك  كان  حيث  الصدر 

 ، الحمراء  بالصبغة  مليئًا 
باملوت  الــزوجــة  فتظاهرت 
على  يلومونه  الرجال  صــار 

هذا التهور فقال لهم:
ال تقلقوا ... فقد قتلتها أكثر من مرة وأستطيع 
مزمارًا  أخرج  وفورا  أخرى  مرة  للحياة  أعادتها 
من جيبه وبدأ يعزف فقامت الزوجة على الفور 

أكثر حيوية ونشاطا ..
وانطلقت لتصنع القهوة للرجال املدهوشني !!

نسى الرجال ملاذا جاءوا، وصاروا يفاوضونه 
على املزمار حتى اشتروه منه بمبلغ كبير جدًا 

وعاد الذي فاز به وطعن زوجته وصار يعزف 
فوقها ساعات فلم تصُح 

معه  حصل  عما  التجار  سأله  الصباح  وفي 

أن  فادعى  زوجته  قتل  أنه  لهم  يقول  أن  فخاف 
ًاملزمار يعمل وأنه تمكن من إعادة إحياء زوجته، 

فاستعاره التجار منه .... وقتل كل منهم زوجته
وبعد أن طفح الكيل مع التجار، ذهبوا إلى بيت 
املحتال ووضعوه في كيس وأخذوه ليلقوه بالبحر ..

ساروا حتى تعبوا فجلسوا للـــراحة فنــاموا .
صار املحتال يصرخ من داخل الكيس ، فجاءه 
راعي غنم وسأله عن سبب وجوده داخل الكيس 

وهؤالء نيام فقال له: 
  بأنهم يريدون تزويجه من بنت كبير التجار 
بنت  يريد  وال  عمه  ابنة  يعشق  لكنه  اإلمــارة  في 

الرجل الثري ..
مكانه  يحل  بأن  الراعي  صاحبنا  أقنع  طبعًا 
التجار،  كبير  ابنة  من  بالزواج  طمعا  الكيس  في 
وعاد  أغنامه  املحتال  أخذ  بينما  مكانه  فدخل 

للمدينة ..
الكيس وملــــــا  وألقوا  ذهبوا  التجار  نهض 

بالبحر وعادوا للمدينة مرتاحني ..
أمامهم  املحتال  وجــدوا  لكنهم 

ومعه 300 رأس من الغنم ...
ملا  بأنهم  فأخبرهم  فــســألــوه 
وتلقته  حورية  خرجت  بالبحر  ألقوه 
وأوصلته  وغنما  ذهبا  وأعطته 
بأنهم  وأخبرته  للشاطيء 
عن  أبــعــد  بمكان  رمـــوه  لــو 
أختها  ألنقذته  الشاطيء 
كانت  ــي  ــت ال ــراء  ــ ث األكــثــر 
الرؤوس  آالف  وتعطيه  ستنقذه 
مع  ذلـــك  تفعل  وهـــي  الــغــنــم  ــن  م
وأهــل  يحدثهم  املحتال  كــان  الجميع 
إلى  الجميع  فانطلق  يستمعون  املدينة 
البحر وألقوا بأنفسهم في البحر )عليهم 

العوض( 
وصارت املدينة بأكملها ملكًا للمحتال !!!

املمثلون :
املحتال / إسرائيل

زوجة املحتال / أمريكا
أهل املدينة / العالم العربي واإلسالمي

أويس بن عامرقصة قبل النوم

ليطبع على جبينهما ..
أما حرف س فهو سارق وحرف خ خروف ..

يعرفهما  ذهبا  أينما  الرجالن  هذان  فكان 
الناس بسارقي الخراف

الرجالن :
قريته  في  واإلهانة  الوضع  يحتمل  لم  األول 
فقرر الذهاب لقرية أخرى ال يعرفه أحد فيها 

...
في  ونوى  قريته  في  البقاء  فقرر  الثاني  أما 

نفسه تغير حاله لأفضل ..
فأصبح يساعد الكبير ويعطف على الصغير 
حتى  تحصى  وال  تعد  ال  خيرية  بأعمال  ويقوم 

أحبه الجميع
وبقي على هذا الحال إلى أن كبر وشاخ ..

وفي يوم من األيام كان هذا العجوز املطبوع 
على جبينه ) س خ (

عليه  يسلم  والكل  القرية  قهوة  في  جالسا 
ويثني عليه .

كان هناك رجل غريب في القرية فأثار حال 
لصاحب  وذهب  فقام  فضوله  العجوز  الرجل 
يسلم  الكل  العجوز  هذا  بال  ما  وسأله:  املقهى 

عليه ويثني عليه ؟
وما هذا املطبوع على جبينه ؟

ماذا برأيكم أجاب صاحب املقهى؟
قال : هذه قصة قديمة ..

ولكن أظن أن هذين الحرفني ) س خ (
}ساعي خير{ !!

الشاهد من القصة:.. أراد التغير فكـان .


