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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 .

»واالس  يدعى  أمريكي  شــاب  التحق   
لنشر  كبيره  ورشه  في  بالعمل  جونسون« 
الورشة  األخشاب، وقضى الشاب في هذه 
قويا  شابا  كان  حيث  عمره،  سنوات  أحلى 

قادرا على األعمال الخشنة الصعبة
كمال  في  وكان  األربعني  سن  بلغ  وحني 
التي  الورشة  في  شــأن  ذا  وأصبح  قوته، 
فوجئ  ولكن  طويلة،  لسنوات  بها  اشتغل 
من  مطرود  أنه  يبلغه  العمل  في  برئيسه 

الورشة وعليه أن يغادرها نهائيا بال عودة
في تلك اللحظة خرج الرجل إلى الشارع 
ذهنه  في  وتتابعت  أمــل  وبــال  هــدف،  بال 

مدى  على  بذله  ــذي  ال الضائع  الجهد  صــور 
الشديد  باألسف  فأحس  كله،  عمره  سنوات 
 - ــس  وأح العميق  والــيــأس  اإلحــبــاط  وأصــابــه 
في  فغاص  ابتلعته  قد  األرض  وكأن   - قال  كما 

أعماقها املظلمة املخيفة.
الوحيد،  الــرزق  باب  وجهه  في  أغلق  لقد     
بأن ليس لدي ولديه  وكانت قمة اإلحباط لديه 
أجرة  غير  ــرزق  ال مصادر  من  شيء  وزوجته 
العمل من ورشة األخشاب، ولم يكن يدري ماذا 

يفعل.

حدث،  بما  زوجته  وأبلغ  البيت  إلى  وذهب    
فقالت له زوجته ماذا نفعل؟

نعيش  الذي  الصغير  البيت  سأرهن   : فقال    
فيه وسأعمل في مهنة البناء.

بناء  هو  له  األول  املشروع  كــان  وبالفعل     
توالت  ثم  جهده،  فيهما  بذل  صغيرين  منزلني 
متخصصًا  وأصبح  وكثرت  الصغيرة  املشاريع 

في بناء املنازل الصغيرة.
وفى خالل خمسة أعوام من الجهد املتواصل 
جونسون«  »واالس  مشهورا.إنه  مليونيرًا  أصبح 
الرجل الذي أنشأ وبنى سلسله فنادق هوليدي إن.

أنشأ عددًا ال يحصى من الفنادق 
وبيوت االستشفاء حول العالم.

مذكراته  في  الرجل  هذا  يقول 
أين  اآلن  علمت  لــو  الشخصية، 
طردني،  الذي  العمل  رئيس  يقيم 
ألجل  العميق  بالشكر  إليه  لتقدمت 
هذا  حدث  عندما 

َ
ف لي،  صنعه  ما 

املوقف الصعب تأملت جدا ولم أفهم 
الله  أن  فهمت  فقد  اآلن  أما  ملاذا، 
ليفتح  بابًا  وجهي  في  يغلق  أن  شاء 

أمامي طريقا أفضل لي وألسرتي.
*الحكمة

بحياتك  يمر  فشل  أي  أن  تظن  ال  دومًا     
مع  وتعامل  جيدًا  ر 

ِّ
فك فقط   .. لك  نهاية  هو 

كل  بعد  جديد  من  وابــدأ  حياتك..  معطيات 
حزنًا  نموت  أن  تستحق  ال  فالحياة  موقف، 
عليها ألنه باستطاعتنا أن نكون أفضل بوجود 

العزيمة واإلصرار.
قال الله تعالى :
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جامعة  فــي  الفيزياء  امتحان  فــي      
أسئلة  أحد  جاء  بالدنمارك،  كوبنهاجن 
ارتفاع  تحدد  كيف   : كالتالي  االمتحان 
الباروميتر  باستخدام  سحاب  ناطحة 

)جهاز قياس الضغط الجوي(؟
   اإلجابة الصحيحة : بقياس الفرق بني 
وعلى  األرض  سطح  على  الجوي  الضغط 

سطح ناطحة السحاب.
أستاذ  اســتــفــزت  اإلجــابــات  ــدى  إحـ  
صاحب  ــوب  رس يقرر  وجعلته  الفيزياء 
على  إجاباته  باقي  قــراءة  بــدون  اإلجابة 

األسئلة األخرى.
   اإلجابة املستفزة هي : أربط الباروميتر 
بحبل طويل وأدلي الخيط من أعلى ناطحة 
األرض،  الباروميتر  يمس  حتى  السحاب 
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املــدن..   إحدى  إلى  جاء   
ً
دجــاال أن  يحكى    

بضاعته  يــشــتــرون  حــولــه  الــنــاس  فاجتمع 
الغريبة.. وفي كل يوم كانت سلعته تزداد رواجًا 

..
 حكيم مصلح.. 

ٌ
 رجل

َ
  و ذات يوم زار املدينة

وسأل   .. الدجال  على  الناس  إقبال  فأدهشه 
أن  فأخبروه  حوله  الشديد  الزحام  سبب  عن 
هذا الرجل يقوم ببيع قطع من أراضي الجنة.. 
ويمنح سندات تمليك بذلك .. ومن مات ومعه 
التي  األرض  وسكن  الجنة  دخل  السند..  هذا 

اشتراها هناك.
الكم  هذا  إقناع  كيفية  في  الرجل  احتار    
الرجل  هذا  صدق  بعدم  الناس   من  الهائل 
تضليله  في  وقــع  قد  منه  اشترى  من  وأن   ..
الرجل  اهــتــدى  النهاية  ــي  وف  .. وتدليسه 

الحصيف إلى حل عبقري.. 
ذهب إلى الرجل الدجال فقال له : كم سعر 
القطعة في الجنة ؟ فأخبره أن القطعة بـ 100 

دينار..
 أن أشتري منك 

ُ
   فقال الحكيم : وإذا أردت

لي؟؟استغرب  أتبيعها   .. )جهنم(  في  قطعة 
الرجل ثم قال: خذها بدون مقابل..

بثمن  إال  أريدها  ال  كال..   : الحكيم  فقال    
أدفعه لك.. وتعطيني سندًا بذلك. 

سأعطيك ربع جهنم بـ 100 دينار..   : فقال 
وهو سعر قطعة واحدة في الجنة!!.

 شراءها كلها؟
ُ

 أردت
ْ

فقال له الحكيم : فإن
فقال الدجال : عليك أن تعطيني 400 دينار.
   وفي الحال قام الحكيم بدفع 400 دينار 
بذلك..  سند  تحرير  منه  وطلب  الدجال..  إلى 

وأشهد عليه عددًا كبيرًا من الناس..
ينادي  الحكيم  قــام  السند  اكتمال  وبعد 
 جهنم 

ُ
لقد اشتريت الناس  أيها  بأعلى صوته: 

بالدخول  منكم  شخص  ألي  أسمح  ولن  كلها.. 
إليها.. فقد صارت ملكي بموجب هذا السند..  
لكم  وليس  الجنة..  إال  لكم   

ّ
يتبق فلم  أنتم  أما 

لم  أم  قطعًا  اشتريتم  سواء  غيرها  سكٍن  من 
تشتروا.!!

الدجال  حول  من  الناس  تفّرق  ذلك  عند 
ألنهم ضمنوا عدم دخول النار بسند الحكيم.. 
الذين  هــؤالء  من  أغبى  أنه  الدجال  وأدرك 

قوا به!!.
ّ

صد
على  القصة  هذه   

ُ
قصصت الــراوي:  قال     

تعجب  وهل  لي:  فقال  السن  كبير  حكيم  رجل 
من هؤالء الناس؟.

 فقلت : نعم، أيوجد أناس بهذا املستوى من 
التفكير؟

أغلبنا يمثل مستوى تفكيرهم.. غير   : فقال 
 منا!!..

ً
أنهم أفضل نية

فقلت : كيف ؟
يجدها  هــل  الخمر  يــشــرب   

ْ
َمـــن  : فــقــال 

بماله  لشرائها  يذهب  أم  الطريق  على  ملقاة 
الخاص؟! .

فقلت :  بل يشتريها بماله الخاص .
فقال : ومن يقصد بيوت الهوى.. ومن يلعب 
يضيع  ومن  املخدرات..  يتعاطى  ومن  القمار.. 
أموال  كلها  الحرام..  مشاهدة  في  ــات  األوق
في  قطعًا  بها  لنشتري  جيوبنا  من  ندفعها 

جهنم.. أليس كذلك ؟!  
والذكر  والصيام  الــصــالة  نترك  بينما 
أننا  العبادات.. رغم  والقرآن.. وغير ذلك من 
ال ندفع شيئًا من جيوبنا.. وال نقبل أن نشتري 

الجنة بأرخص األثمان وأيسر األعمال..
فمن أصلح: هم أم نحن ؟؟

 الله أن 
ً
   فأطرقت نظري الى األرض سائال

يجعلني ممن يسعون إلى نيل رضا الباري عز 
من  الله  رزقني  وما   .. واألقوال  باألفعال  وجل 

مال..
 

ُ
وأدركــت كثيرًا..  عندها  توقفت  قصة 

حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
 إال من أبى . قالوا: 

َ
 أمتي يدخلون الجنة

ُّ
» كل

: من أطاعني   اللِه ، ومن يأبى ؟ قال 
َ

يا رسول
 ، ومن عصاني فقد أبى » ..

َ
دخل الجنة

كم سعر القطعة في الجنة؟ 

أستاذ  غضب  الخيط،  ــول  ط أقيس  ثــم 
املادة ألن الطالب قاس له ارتفاع الناطحة 
بأسلوب بدائي ليس له عالقة بالباروميتر 
أن  مؤكدا  الطالب  تظلم  بالفيزياء,  أو 
قوانني  وحسب   %100 صحيحة  إجابته 

الجامعة ُعنيِّ خبير للبت في القضية.
الطالب  إجابة  بأن  الحكم  تقرير  أفاد 
بمادة  معرفته  على  تدل  ال  لكنها  صحيحة 
فرصة  الطالب  إعطاء  وتقرر   . الفيزياء 

أخرى إلثبات معرفته العلمية.
السؤال  نفس  الحكم  عليه  طــرح  ثم     
لدّي   « وقــال:  قليال  الطالب  فكر  شفهيا؛ 
إجابات كثيرة! لقياس ارتفاع الناطحة وال 
أدري أيها أختار« فقال الحكم: »هات كل ما 

عندك«؛ فأجاب الطالب:

أعلى  من  الباروميتر  إلقاء  يمكن   *   
ويقاس  األرض،  على  السحاب  ناطحة 
حتى  الباروميتر  يستغرقه  الــذي  الزمن 
حساب  يمكن  وبالتالي  األرض،  إلى  يصل 
ارتــفــاع الــنــاطــحــة بــاســتــخــدام قــانــون 

الجاذبية األرضية.
يمكن  مشرقة،  الشمس  كانت  إذا   *   
ظل  ــول  وط الباروميتر  ظل  طــول  قياس 
الناطحة  ارتفاع  فنعرف  السحاب  ناطحة 
وبني  الطولني  بني  التناسب  قانون  من 

الظلني.
عقولنا،  يريح  سريعا  حال  أردنا  إذا   *   
فإن أفضل طريقة لقياس ارتفاع الناطحة 
باستخدام الباروميتر هي أن نقول لحارس 
الباروميتر  هــذا  »سأعطيك   : الناطحة 

ارتفاع  يبلغ  كم  لي  قلت  إذا  هدية  الجديد 
هذه الناطحة«؟

  * أما إذا أردنا تعقيد األمور فسنحسب 
بني  الــفــرق  بواسطة  الناطحة  ــاع  ــف ارت
وأعلى  األرض  سطح  على  الجوي  الضغط 

ناطحة السحاب باستخدام الباروميتر.
   كان الحكم ينتظر اإلجابة الرابعة التي 
تدل على فهم الطالب ملادة الفيزياء، بينما 
الطالب يعتقد أن اإلجابة الرابعة هي أسوأ 

اإلجابات ألنها أصعبها وأكثرها تعقيدا.
   بقي أن نقول أن اسم هذا الطالب هو 
مادة  في  فقط  ينجح  لم  وهو  بــور«  »نيلز 
الفيزياء ، بل إنه الدنماركي الوحيد الذي 
عام  الفيزياء  في  نوبل  جائزة  على  حاز 
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