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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 
إلى الشخص سواء  كان هذا  أو رسالة معينة   هى أقرب وسيلة لتوصيل معلومة 
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 .

  معلمة تقول: دربت مجموعة من األطفال في 
نهاية العام الدراسي، ألداء نشيد أمام أمهاتهن 

في تلك الحفلة.
حفل  جاء  ومتقنة،  عديدة  )بروفات(  وبعد     
ما  أن  غير  النشيد،  وبــدأ  والتخرج،  االفتتاح 
إحدى  أن  هو  الجميل،  االستعراض  ذلك  ر 

ّ
عك

وأخذت  زميالتها،  مع  اإلنشاد  تركت  الطفالت، 
ك يديها وجسمها وأصابعها ومالمح وجهها  تحرِّ
)بالكاريكاتيرية(،  تكون  ما  أشبه  هي  بطريقة 
األخريات  الفتيات  تلخبط  كادت  أنها  درجة  إلى 

بحركاتها الغريبة املستهجنة.
وأنبهها  أنهرها  أن  حاولت   : املعلمة  وتقول     
أنني  ــة  درج إلــى  ــدوى،  ج دون  االنضباط  إلــى 
غير  عــنــوة،  أسحبها  كــدت  الغضب  شــدة  مــن 
كالزئبق،  راوغتني  منها،  اقتربت  كلما  أنني 
الجميع،  أنظار  لفتت  التي  حركاتها  في  وتمادت 
الحاضرات  وقهقهات  ضحكات  تتعالى  وأخذت 

املندهشات مما يحصل..
    ووقعت عيناي على املديرة التي سال العرق 
مقعدها  وتركت  الخجل،  شدة  من  وجهها  على 

واتجهت نحوي وهي تقول: ال بد أن نفصل ونطرد 
املدرسة،  من  والبذيئة  املشاغبة  الطفلة  تلك 

فشجعتها على ذلك.
الطفلة  تلك  أم  أن  نظرنا  لفت  ما  أن  غير      
كانت طوال الوقت واقفة تصفق البنتها بحرارة، 
وكأنها تحثها على االستمرار بعبثها غير املفهوم.

إلى  اندفعت  حتى  النشيد  انتهى  إن  ومــا      
خشبة املسرح وجذبتها من ذراعها بكل قوه قائلة 

أن  من   
ً
بدال زميالتك  مع  تنشدي  لم  ملاذا   : لها 

تقومي بتلك الحركات الغبية؟!
: ألن أمي كانت موجودة، فتعجبت من  فقالت 
قالت  عندما  صدمت  ولكنني  ذاك،  الوقح  ردها 
لي بكل براءة : *إن أمي ال تسمع وال تتكلم، وأردت 
أن أقوم )بالترجمة( لها على طريقة )الصم 
النشيد  كلمات  هــي  تعرف  لكي  البكم(، 
بقية  مثل  كذلك  تفرح  أن  وأريدها  الجميلة، 

األمهات.*
وما إن سمعت تبريرها حتى انهرت    

رغًما  وبكيت  وحضنتها 
ــا  ــدم ــن ــى، وع ــنـ عـ
ــرف الــجــمــيــع  ــ عـ
ــب تــحــولــت  ــب ــس ال

القاعة بكاملها إلى بكاء.
 
ً
بدال املديرة  أن  املوضوع  أحلى ما في  ولكن     
من أن تفصلها .. كرمتها، ومنحتها لقب: )الطفلة 

املثالية(.
  وخرجت مع أمها مرفوعة الرأس وهي تقفز 

على قدميها.
بسرعة  املواقف  بعض  من  تنفعل  ال   : *العبرة 

وال تستعجل في الحكم على اآلخرين*

قصة لها معنى

ــرأة بــجــانــب رجــل  ــ مـــرت امـ
مجذوب، وبيده عود يرسم به على 
األرض، فشفق قلبها عليه. وسألته: 

ماذا تفعل هنا؟
قال : أرسم الجنة وأقسمها إلى 

أجزاء فابتسمت.
آخذ  أن  يمكن  هــل   : لــه  قالت 

قطعة منها؟ 
وكم ثمنها؟

أحتاج  نعم  وقـــال:  إليها  نظر 
فقط عشرين رياال.

عشرين  املجذوب  املرأة  أعطت 
رياال وبعض الطعام وذهبت.

أنها  املنام  في  رأت  ليلتها  وفي 

قصت  الصباح  وفــي  الجنة،  في 
الرؤيا على زوجها وما جرى معها 

مع الرجل املجذوب.
الرجل  إلى  وذهب  الزوج  فقام 

قال  منه   قطعة  ليشتري  املجذوب 
من  قطعة  أشــتــري  أن  أريـــد  ــه:  ل

الجنة، كم ثمنها؟
قال الرجل املجذوب: ال أبيع.

لــه:  ــال  ــ وق الـــرجـــل،  فتعجب 
لزوجتي  قطعة  بــعــت  ــس  ــاألم ب

بعشرين رياال.
ــل املـــجـــذوب: إن  ــرج فــقــال ال
الجنة  تطلب  تكن  لــم  زوجــتــك 
تجبر  كانت  بل  ريــاال،  بالعشرين 
الجنة  فتطلب  أنت  أما  بخاطري، 
ثمن  لها  ليس  والجنة  وحــســب، 
محدد، ألن دخولها يمر عبر »جبر 

الخواطر«.
بعضكم  ــر  ــواط خ اجـــبـــروا   ▪
الناس  بني  سار  من  فإنه  بعضا، 
من  الله  أنقذه  للخواطر  جابرا 

جوف املخاطر.

الجنة ليس لها ثمن محدّد
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والثاني  املنطق،  اسمه  شخص  هناك  انتهى 
وبمنتصف  بالسيارة  راكــبــني  الــحــظ   اســمــه  

الطريق انتهى البنزين وتوقفت السيارة. 
وحاوال أن يكّمال طريقهما مشيا على األقدام، 
مأوى،  يجدون  هم 

ّ
وعل عليهم  الليل   

ّ
يحل أن  قبل 

ولكن بدون جدوى.
يطلع  حتى  أنام  سوف  الحظ:  لـ  املنطق  فقال 

الصبح وبعدها نكمل الطريق. 
فقرر املنطق أن ينام بجانب شجرة.

أما الحظ فقرر أن ينام بمنتصف الشارع. 
فقال له املنطق: مجنون! سوف تعّرض نفسك 

للموت، من املمكن أن تأتي سيارة وتدهسك.
الشارع  إال بمنتصف  أنام  له الحظ: لن  فقال 

ومن املمكن أن تأتي سيارة فتراني وتنقذنا. 
والحظ  الشجرة  تحت  املنطق  نــام   

ً
وفعال

بمنتصف الشارع.
وملا  ومسرعة  كبيرة  سيارة  جاءت  ساعة  بعد 
التوقف  حاولت  الشارع  بمنتصف  شخصا  رأت 

ولكن لم تستطع.
املنطق  ودهست  الشجرة  باتجاه  فانحرفت 

    كان هناك رجل اسمه أبو نصر 
وابنه  زوجــتــه  مــع  يعيش  الصياد، 
الطريق  في  فمشى  شديد،  فقر  في 
يبكيان  وابنه  زوجته  ألن  مهمومًا 
من الجوع، فمر على شيخ من علماء 
مسكني«  بن  »أحمد  وهــو  املسلمني 
اتبعني  له:  فقال  متعب  »أنا  له:  وقال 

إلى البحر.
له:  وقــال  البحر،  إلى  فذهبا   -    
قل  له:  قال  ثم  فصلى،  ركعتني  صِل 
بسم الله، فقال: بسم الله... ثم رمى 

الشبكة فخرجت بسمكة عظيمة.
طعامًا  واشتِر  بعها  له:  قال   -     
السوق  في  وباعها  فذهب  ألهلك، 
باللحم  إحداهما  فطيرتني  واشترى 
يذهب  أن  وقرر  بالحلوى  واألخــرى 
إلى  فــذهــب  منها  الشيخ  ليطعم 
له  فقال  فطيرة،  وأعــطــاه  الشيخ 
ما  هذا  أنفسنا  أطعمنا  لو  الشيخ: 

خرجت السمكة.
    - أي أن الشيخ كان يفعل الخير 
ثم  ثمنًا،  له  ينتظر  يكن  ولم  للخير، 
له:  ــال  وق الرجل  إلــى  الفطيرة  رد 

خذها أنت وعيالك.
قابل  بيته  إلــى  الطريق  وفــي   -   
امرأة تبكي من الجوع ومعها طفلها، 
فنظرا إلى الفطيرتني في يد الرجل. 

فسأل الرجل نفسه: هذه املرأة وابنها 
جوعًا  يتضوران  وابني  زوجتي  مثل 
فلمن أعطي الفطيرتني، ونظرا إلى 
عيني املرأة فلم يحتمل رؤية الدموع 
الفطيرتني  خذي  لها:  فقال  فيها، 
فرحًا..  ابنها  وابتسم  وجهها  فابتهج 
سيطعم  فكيف  الهم،  يحمل  وعــاد 

امرأته وابنه؟
 ينادي: 

ً
   - خالل سيره سمع رجال

من يدل على أبو نصر الصياد؟.. فدله 
الناس على الرجل.. فقال له: إن أباك 
عشرين  منذ   

ً
مــاال أقرضني  قد  كان 

سنة. ثم مات ولم أستدل عليه، خذ يا 
بني 30 ألف درهم مال أبيك.

- يقول أبو نصر الصياد: وتحولت 
عندي  ــارت  وص الناس  أغنى  إلــى 
ــرت أتــصــدق  ــارة وصـ ــج بــيــوت وت
الواحدة  ــرة  امل في  ــم  دره باأللف 

ألشكر الله.
كثير  ألني  نفسي  وأعجبتني   -    
أن  املنام  في  رؤيا  فرأيت  الصدقة، 
أبو  مناٍد:  وينادي  وضع  قد  امليزان 
حسناتك  لوزن  هلم  الصياد  نصر 
حسناتي  فوضعت  يقول  وسيئاتك، 
ــي، فــرجــحــت  ــات ــئ ــي ــت س ــعـ ووضـ

السيئات، فقلت:
تصدقت  الــتــي  األمـــوال  ــن  أي    
ــإذا  ــا؟ فــوضــعــت األمـــــوال، ف ــه ب

نفس  شهوة  ــم  دره ألــف  كل  تحت 
من  لفافة  كأنها  بنفس  إعجاب  أو 
ورجحت  شيئًا،  تساوي  ال  القطن 
النجاة  ما  وقلت:  وبكيت  السيئات. 
له  بقى  هل  يقول:  املنادي  وأسمع 
نعم  يقول:  امللك  فأسمع  شيء؟  من 
بقيت له رقاقتان فتوضع الرقاقتان 
الحسنات  كفه  في  )الفطيرتان( 
حتى  ــات  ــن ــس ــح ال ــة  ــف ك فــتــهــبــط 
فخفت،  السيئات.  كفة  مع  تساوت 
له  بقى  هل  يقول:  املنادي  وأسمع 
يقول:  املــلــك  فأسمع  شـــيء؟  مــن 
فقيل  هو؟  ما  فقلت:  شيء  له  بقى 
لها  أعطيت  حني  ــرأة  امل دمــوع  لــه: 
فوضعت  )الفطيرتان(  الرقاقتان 
فثقلت  كحجر  بها  ــإذا  ف الــدمــوع 
فأسمع  ففرحت  الحسنات،  كفة 
املنادي يقول: هل بقى له من شيء؟ 
الصغير  الطفل  ابتسامة  نعم  فقيل: 
وترجح  الرقاقتان  له  أعطيت  حني 
الحسنات..  كفة  وتــرجــح  وتــرجــح 
لقد  نجا  لقد  يقول:  املنادي  وأسمع 
أقــول:  النوم  من  فاستيقظت  نجا 
خرجت  ملا  هذا  أنفسنا  أطعمنا  لو 

السمكة.
* فافعل الخير سرا  سرا وجهرا 

وانسه.

وعاش الحظ.
***

وهذا هو الواقع 
الحظ يلعب دوره مع الناس أحيانا على الرغم 

من أنه مخالف للمنطق ألنه قدرهم.
  فعسى تأخيرك عن سفر، خير -
وعسى حرمانك من زواج، بركة -

وعسى ردك عن وظيفة، مصلحة -

  وعسى حرمانك من طفل، خير -
  وعسى أن تكرهوا شيئًا، وهو خيٌر لكم -

  ألن الله يعلم وأنت ال تعلم، 
  فال تتضايق ألي شيء قد يحدث لك. 

  ألنه بإذن الله هو خير 
ُيقال 

ال تكثر من الشكوى، فيأتيك الهم
ولكن أكثر من الحمد لله، تأتيك السعادة

  فالحمد لله، ثم الحمد لله، ثم الحمد لله 
  حتى يبلغ الحمد منتهاه 

 بخير 
ُ

نحن
َما ُدمنا نستطيع النوم -

نات 
ّ
ون ُمسك

ُ
بد

ستيقظ َعلى َصوت - 
َ
وال ن

جهاز ِطبي َموُصول بأجسادنا 
الحمد لله ، ثم الحمد لله ، ثم الحمد لله

حتى يبلغ الحمد منتهاه
ِفيه َماض يزِعجك 

َ
خلف ف

ْ
ى ال

َ
 ـ ال تنظر إل

ِفيه ُمْستقبل ُيقلقك 
َ
ى األمام ف

َ
 تنظر ال

َ
 ـ وال

هناك َرب ُيسعدك 
َ
ى األعلى ف

َ
كن انظر ال

َ
  ـ ل

 قصة أبو نصر الصياد

بني الحظ واملنطق

قصة من األدب 
العربى ..


