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د. هبة محمود
إشراف :

)وكان  الروس  األشخاص  أحد  رحلة  في 
يهوديًا( إلى إسرائيل وعند تفتيش حقائبه عند 
تمثال  املفتش  وجد  موسكو  مطار  من  املغادرة 

)لينني( في أغراضه.
سأله املفتش: ما هذا؟

فرد عليه الروسي: صيغة سؤالك خطأ! كان 
يجب عليك أن تسأل من هذا؟

هذا لينني.. مؤسس الشيوعية، وباني روسيا 
الحديثة.

وأنا تخليدًا لذكراه، أصطحبه معي للبركة 
ا، تفضل 

ً
تأثر املوظف الروسي؛ وقال له حسن

باملرور.
وعند وصوله إلى مطار تل أبيب رأى موظف 

التفتيش التمثال فسأله: ما هذا؟
فأجاب: سؤالك خطأ يا سيدي!

كان يجب عليك أن تسأل من هذا؟
 

ُ
تركت الذي  املجنون  املجرم  لينني،  هذا 

بسببه روسيا!
أصطحبه معي، أللعنه كلما رأيته!

حسنًا،  وقال:  »اإلسرائيلي«  املوظف  تأثر 
تفضل باملرور.

في  التمثال  وضع  بيته  إلى  وصوله  وعند 
زاوية في الغرفة.

فسأله أحد األوالد: من هذا؟
فرد عليه: يا صغيري سؤالك من هذا خطأ! 
هذا،  هذا؟  ما  تسأل  أن  عليك  يجب  mكان 

دون  من  أدخلته   ،24 عيار  الذهب  من  كج   10
جمارك وال ضرائب..

*الخالصة: السياسة، هي املقدرة على شرح 
الشيء نفسه لعدة أشخاص بأساليب مختلفة، 

بشرط أن يقتنع كل شخص بما رويته له..

لكى تعرف السياسة

حكائي  سرد  عن  عبارة  أدبي  نوع  هي  األقصوصة  أو  القصيرة  القصة 
ضمن  غالبا  وحيد  حدث  تقديم  إلى  وتهدف  الرواية،  من  أقصر  نثري 
من  جانب  أو  موقف  عن  لتعبر  غالبا  محدود  ومكان  قصيرة  زمنية  مدة 
جوانب الحياة، والقصص دائما هى أقرب وسيلة لتوصيل معلومة أو رسالة 
أو صغيرا.. وتستطيع  الشخص كبيرا  كان هذا  الشخص سواء   إلى  معينة  
أن  تستخدم أسلوب القصص مع طفلك،  فالطفل خياله واسع جدًا ويفكر 
االطالع  حاول  لذلك  القصصى،  األسلوب   على  معتمدة  والصور  بالصور، 
الدائم على القصص واجعل لطفلك كل يوم قصة قصيرة تريد أن تعلمه 

منها حكمة معينة .

  يحكى أنه كان رجل  صالح له جار  يهودي وكانا 
يكثران من الجلوس مع بعضهما وكان الرجل الصالح 
اال  الحاجة  تقضى  ما  يقول:  شيء  عمل  يريد  عندما 

بالصالة على النبي .
أو عمله  الرجل  الكلمة ال تفارق كالم  وكانت هذه 

مما أثار استغراب اليهودي
فسأله: ماذا  تستفيد من كثرة  الصالة على نبيك؟

فقال الرجل الصالح : يكفيني أن الهم ال يقربني
ليستهزئ   جاره  على  يكيد  أن   اليهودي  فأراد 
: خذ  له  الى الرجل  وقال  اليهودي  باملسلمني فذهب 

هذا  الخاتم عندك حتى أرجع من السفر .
اال  الحاجة  تقضى  ال    : بقوله  الرجل  فاجابه 

بالصالة على النبي .
خرج  حتى  الصالح  الرجل  بيت  اليهودي  وراقب 
وجده  حتى  الخاتم  عن  وبحث  ودخل  فيه  من  جميع 
وركب  قريب  بحر  إلى   بالخاتم  اليهودي  فذهب 

القارب وألقى الخاتم به
منه  ليطلب  الرجل  الى  وذهب  اليهودي  عاد  ثم 

الخاتم فوجده عائد من عمله
قال اليهودي : أريد خاتمي

اال  الحاجة  التقضى   : الصالح  الرجل  فقال 
بالصالة على النبي

فقال اليهودي : أريد خاتمي اآلن
قال الرجل الصالح : إني اليوم بالصالة على النبي 
الله إلى صيد  سمكة كبيرة والله ما أعطيك  وفقني 

خاتمك اال إذا تغديت معنا اليوم .

وأعطى  فدخل  اليهودي  قبل  حتى  عليه  وأصر 
هو  وبينما  لتطهوها  السمكة   زوجته  الصالح  الرجل 
وجدت  ما  لتريه  زوجته  نادته  إذ  اليهودي  مع  جالس 
في بطن السمكة فلما رأى الخاتم صعق واصفر لونه

فقال الرجل الصالح : والله إنه  لخاتم اليهودي .
يجده  ولم  مخبئه  في  الخاتم  مكان  الى  وذهب 

وبينما هو في حيرة
قال اليهودي : ملاذا اصفر وجهك ؟ إن لم تعطني 

خاتمي ألشهدن عليك اليهود واملسلمني
الى  الحاجات  تقضى  ال   : الصالح  الرجل  قال 

بصالة على النبي
على  تصلي  سوف  أظنك  ال  اليهودي:  فقال 

نبيك بعد اليوم إن لم تعطني خاتمي   ألفضحن 
مثال  أنت  تكون  وسوف  بك  املسلمني  أخالق 

نسكت به املسلمني ونعايرهم به .
في  حيرتي  ما  والله  الصالح:  الرجل  فقال 
هذا  خذ  حّيرني  آخر  شيء  ولكن  خاتمك 

خاتمك.
وهو  شفتاه  واسودت  اليهودي  وجه  فتلون    

يفحص الخاتم
ويقول : إنه هو .. إنه هو

  فاستغرب الرجل الصالح
وقال : رفقا بنفسك ماذا أصابك؟

كيف  بربك  أستحلفك   : اليهودي  له  فقال 
وصل إليك؟

قال الرجل الصالح: البد أن عقلك قد ذهب، 
ألم  تأمني على خاتمك حتى تعود من سفرك؟

قال اليهودي أستحلفك بربك أين وجدته؟
قال الرجل الصالح: وجدته في   بطن السمكة.
غمي عليه، وبعد أن عاد 

ُ
  فصعق اليهودي وأ

إليه وعيه حكى للرجل الصالح ماذا فعل، فقال 
الرجل الصالح: أنت استطعت بكيدك أن تسرق 
الخاتم وترميه في البحر والله استطاع بقدرته 
أن ينزل الخاتم في بطن سمكة اصطدتها ألم 
بالصالة  إال  حوائجنا  تقضى    ال  إنها  لك  أقل 

على النبي .
فقال اليهودي : صدقت.. وأنا أشهد أنه ال إله 

إال الله وأن محمدا رسول الله ..

الرجل الصالح واليهودى
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يقابله  لم  الذي  صديقه  عليه  يمر  كان 
فيقدم  العنب،  مزرعة  في  الطفولة  أيام  من 
الرجل  فيأكله  العنب  من   

ً
جميال عنقودًا 

 ثم يشكر له وينصرف..
ً
ويجلس قليال

له زوجته )التي كانت تساعده في  فقالت 
فكل  العنب  تقدم  عندما  رجل  يا  املزرعة(: 
فكانت   .. حرج  دون  يأكل  حتى  صديقك  مع 
مرًا،  كان  هذا  العنب  عنقود   

َّ
أن املفاجأة 

إنه  لي  تقل  لم  لم  صديقي  يا  الرجل:  فصاح 
مر؟

صديقي  يا  الوفي:  األصيل  صديقه  فردَّ 
لقد أكلت منك دومًا حلوًا أال أصبر يومًا على 

املر..
معهد  في  الجميلة  القصة  هذه  تذكرت 
نظرًا  أصدقائي  أحد  أساعد  وأنا  األورام 
له:  فقلت  باملعهد  املسؤلني  بأحد  ملعرفتي 
)أصبحت  بعنوان:  التي  مقالتي  قرأت  هل 
أعشق ساعات االنتظار( ؟، قال: ال، فأرسلت 
بعيدا  انتظار  مكان  في  وتركناه  له  الرابط 
ننهي  والسائق  أنا  وانصرفت  الزحام  عن 
ومواعيد  ملف  وعمل  الدخول،  أوراق  له 
وعندما  اإلفطار  له  نحضر  وذهبنا  الكشف 
وجهه  مغطيًا  يديه  كلتا  واضعًا  وجدته  عدنا 
حتى  انتظرنا  عينيه،  من  تنساب  والدموع 
الضعيف  كتفه  على  برفق  يدى  وضعت  يفرغ 
نفسه  ورمى  تمامًا  فاستكان  املرض،  من 
عن  معه  بالكالم  هممت  عندما  حضني  في 
ظنا  املريض  وثواب  واالحتساب  الصبر 
رمضان  من  لي:  قال  للمرض  يبكى  أنه  منى 
وكان  شهر  من  أكثر  يعنى  القرآن  أختم  لم 
فشجعتني  جزءًا،  عشر  اثنا  لي  بقى  قد 
القراءة  في  املضى  على  املقالة  في  كلماتك 
امتنان  نظرة  لي  نظر  اآلن،  ختمت  حتى 
قاله  عما  وال  مرضه  عن  يسأل  ولم  وشكر 
امليعاد؟ وأكمل: لألسف كنت  الطبيب، ومتى 
وكنت  الشاحن  ومعي  جيدًا  موبايلى  شاحن 

لكن  والواتس،  وتويتر  الفيس  على  سأجلس 
لك  دعوت  لقد  أردف  ثم  بك،  نفعني  الله 
وجمانة  له:  وقلت  ضحكت  وأوالدك،   ً كثيرا 
الشاحب  بوجهه  فضحك  األولى،  حفيدتي 
تحت  من  انسل  ثم  طماع،  أنت  بقى  ال  قائال: 
ونزلت  ودعا  وجهه  على  يده  ووضع  حضني 
أين  من  تعجبت!  أيضًا،  الدعاء  مع  الدموع 
يحصل على هذه الدموع؟ ونحن قست قلوبنا 
الله  جزاكم  لي:  قال  ثم  دموعنا،  وتحجرت 
خيرًا على ما قدمته لي، فضحكت معه وقلت 
تتصل  بسرعة  شيء  فى  تتزنق  ما  كل  أنت  له: 
بى يا صديقي لقد أتعبتني، قال لي: ال، أنا ال 
أمي  أجل  ومن  أجلى  من  فعلته  ا  عمَّ أشكرك 
املقالة  صاحب  أشكر  أنا  أوالدي،  أجل  ومن 
فكل الدنيا ومتعها وخدماتها ال تساوى حرفا 
في  اآلن  قرأتها  التي  جزءًا  عشر  االثنى  من 
فسرحت  ويتكلم  يتكلم  كان  االنتظار  ساعات 
منه طويال في أحوال الناس، تذكرت موظف 
معنا  عمل  ملتزم  أنه  واملفروض  صديقي  ابن 
عامًا ثم طلب منى قرضًا ليس صغيرًا، فقلت 
له ليس معي إال نصف ما طلبت، فأخذ املبلغ 
وذهب غاضبًا وترك العمل، ثم ذهب للجيش 
لي  صديقا  أكلم  ان  منى  طلب  الجيش  وبعد 
ليعمل عنده ففعلت وعند زواجه ساعدته، ثم 
عندما أراد أن يسافر إلى الخارج أعطيته ثمن 
دارت  ثم  بأمه  واهتممت  وراعيت  التذاكر، 
األيام وحدث خالف بسيط على أسلوبي معه 
وخذلته  جاحد  إنسان  بأنني  رني 

ِّ
يذك به  فإذا 

عندما طلب منى قرضا ولم أعطه إال نصف 
بتكبر  رد  معه  بحالي  ذكرته  فلما  طلب،  ما 
وتعايرني  على  تمن  وأيضًا  وقال:  وسخرية 
أحفادي  )يعنى  وذريتي  زوجتي  على  دعا  ثم 
وأحفادهم( بكل ما في قلبه من غضب وحقد 
البشر  من  النوعية  هذه  لم  تعجبت!  وغل، 
بيضاء  قلوبهم  أن  عون 

ّ
ويد بكثرة؟  موجودة 

وأن ما يجري في قلوبهم فهو على ألسنتهم ..

العاص وكتبت  بن  فتذكرت سيدنا سعيد 
عن هذا الصحابي مقالة ..

باملدينة  رجل  بدار  العاص  بن  سعيد  مرَّ 
فاستسقى فسقوه،

ثم مر بعد ذلك بداٍر ومناٍد ينادي عليها 
)مزاد لبيعها( فسأل لم تباع هذه؟

فقالوا: على صاحبها دين،
فقال لصاحبها: لم تبيع دارك؟ قال: لهذا 
علّى أربعة آالف دينار، وكان بجواره صاحب 
معهما  وتحدث  فنزل  )غريمه(،  الدين 
إلى  فدفع  دنانير  بصرة  فأتاه  غالمه  وبعث 
الغريم أربعة آالف ودفع الباقي إلى صاحب 

الدار وركب ومضى.
وكان سعيد بن العاص يومًا يمشي وحده 
قريش  من  رجل  إليه  فقام  املسجد،  من 
سعيد،  دار  بلغا  فلما  يمينه،  عن  فمشى 
التفت إليه سعيد فقال: ما حاجتك؟ قال: ال 
حاجة لي، رأيتك تمشي وحدك فأوصلتك، 
قال:  عندك؟  لنا  ماذا  للعامل  سعيد:  فقال 
ثالثون ألفا، قال: ادفعها إليه جزاًء إلحسانه 

لنا.
انتبهت لصديقي املريض وهو يقسم بالله 
أنه سيختم القرآن في الشهر أكثر من مرة 
كانت  وألوالدك،  لك  سأدعو  مرة  كل  وفي 
الكلمة مفاجئة لي ومبهجة ومغدقة وجميلة 
وأنا  إال  بنفسي  أشعر  لم  القرآن،  كجمال 
األورام  معهد  قلب  في  األرض  على  أسجد 
وأنا أبكى بكاًء شديدًا، فنزل هو يسجد معي 
ويبكى معي، وعندما أفقنا حمدنا الله أنه لم 

يتابعنا أحد .
واحمل  معروفا،  إليك  أسدي  من  اشكر 
 عن صاحب املعروف 

ُ
الجميل للناس، واعف

تكن  وال   
ً
أصيال وكن  حقك  في  أخطأ  إن 

خسيسًا، وتعلموا أخالق الرجال وتذكر قوله 
صلى الله عليه وسلم: )إن أشكر الناس لله 

 أشكرهم للناس( - رواه البيهقي.
َّ

 وجل
َّ

عز

كم أكلت منك حلوا ؟ 


