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متتلك احلكاية الشعبية من املزايا والـسمات مـا جيعلـها تتنقـل حبريـة               
ــرز       ــزمن، ولعــل مــن أب ــا وال ــة واجلغرافي ــة عــرب حــواجز اللغ شــبه مطلق
مقوماهتا أن مجيعها جينح حنو الـسهولة والـسالسة باإلضـافة إىل عمـق         

ة املـراد إيـصاهلا، ورمبـا ال جنـد     املعنى ورسوخ الداللة للتعبري عن الفكـر     
علـى اإلطــالق شــعباً مــن الــشعوب أو أمــةً مــن األمــم ال يعتــز أفرادهــا   
حبكايات أسالفهم ومروياهتم   املاضي البعيد أو القريـب، يتالقفوهنـا          
جيال بعد جيل، ثم لتصبح بعد ذلك جزءاً ومكوناً أساساً من الذاكرة 

   مراحل زمنية معينة من قـيم  اجلمعية، خيتزن ما تواضع عليه الناس  
ــضاً     ــال خــصبٍ أي وأخالقيــات وأفكــار وتطلعــات ورؤى بــل وحتــى خي
وهبــذا املعنــى، فــإن احلكايــة الــشعبية مــن شــأهنا أن حتمــل مالمــح         
اتمعات عرب عصورهم املختلفة، وما حيـيط هبـم مـن تـضاريس بيئيـة               

  .وجغرافية ومناخية
لت عـرب العـصور واحلقـب    يشري الباحثون إىل أن احلكاية الشعبية ظ  

ــات     ــصفة خاصــة   أوق ــسلية األوىل واملثلــى للمجتمعــات، وب متثــل الت
الفراغ، وعنـدما حيـل الليـل، حيـث كـان األفـراد يتحلقـون حـول النـار             
املـشتعلة حتـصال للــدفء   الـشتاء أو اإلنـارة تــارة أخـرى علـى شــكل       



 

لـصغرية  جمموعات عائلية أو قبليـة أو صـداقية، وكـانوا   جتمعـاهتم ا        
ــة   احلــديث، فأخــذوا        ــاهتم الطويل ــة أوق ــاجون إىل تزجي تلــك حيت
بــاديء األمــر يتــداولون ســري آبــائهم وأجــدادهم ممــن لــدى بعــضهم مــآثر  

آنـذاك احلكايـة،    بطولية، ومبرور الزمن وتوايل احلقب، اخرتع مثقفـوهم    
ثم أهنم وجدوا أهنم حيتاجون إىل أن جيروا تغيريات معينة   تفاصيلها 
بغيــة جعلــها أكثــر إثــارة وتــشويقاً لــدى متلقيهــا، وبــذلك دخــل عنــصر  
اخليال ألول مرة، فاستمرأته األقوام وأخـذت تـستزيد منـه، فاسـتجاب              
الرواة اجلدد وواضعو هذه احلكايات هلذا التوجـه، فأخـذت ختـرج مـن              

  .بني أيديهم بضاعة أكثر حذقاً ودقة وإتقاناً
ــاحثون أن العوامــل احلامســة    ــذه   يرصــد الب ــو ه األخــرى الطــراد من

ــشري      ــت بدرجــة أســاس   التجــارة أو احلــروب أو التب ــات، متثل احلكاي
الديين أو السفر لغرض طلب العلم، هذه العناصـر الـيت مـا لبثـت أن           
أصــبحت مــن الروافــد القويــة للحكايــة أخــذاً وعطــاء، وأضــطلع الــرواة  

ب األمـر  مبهمة احلـذف أو اإلضـافة أو تغـيري األمسـاء واألمكنـة إن تطلـ           
  .ذلك، ولعل هذا هو من املزايا األساسية للحكاية الشعبية

الصادر عن ) احلكاية الشعبية(عبد احلميد يونس قي كتابه . يقول د
والعلماء يتفقون أو يكادون، على أن   "... :اهليئة املصرية الكتاب مبصر   

 نسبه احلكاية إىل هذا املؤلف أو ذاك ال تعين شيئاً بالنـسبة لـشعبيتها،           
ألن الفيصل   ذلك إمنا يقوم علـى اسـتقبال الطبقـات الـشعبية هلـا ال               
وترديدها إياها، وبذلك ختـرج مـن مجـود التـدوين ومـن طـابع العبقريـة             

  ". الذاتية إىل التنقل املتسم باملرونة
  :وقد وجد الباحثون أن هناك أمناطاً معينة من احلكايات، وهي



 

   ــد مــن أ ــيت تع ــوان، وال ــة احلي ــات    حكاي ــدر أشــكال احلكاي ق
ــى اإلطــالق، وهــي تــستهدف         ــشعبية وكوهنــا األقــدم عل ال

كليلــة (الغالــب غايــات أخالقيــة، ولعــل مــن أقــدمها حكايــات  
 املنسوبة للحكيم اهلندي بيدبا وكذلك حكايات إيسوب )ودمنة

  .اإلغريقي
       حكايات اجلان، والعفاريت اليت تظهر   املـوروث الـشعيب 

  . أو الغول أو الطنطل وغريها)السعلوة(  ثيمة العراقي عرب
 حكايات السري الشعبية الطويلة اليت كانت تقدم إىل الناس 

ــسان      ــق طقــوس خاصــة علــى ل خون( وف ــص ــن أمثلتــها  )القَ  وم
 أبـي زيـد   ( و)حكايات الزيـر سـامل  ( و)حكايات عنرتة بن شداد (

ا هـذا   وسـواهم، وحنـن   كتابنـ      )سيف بـن ذي يـزن     ( و )اهلاليل
  .لسنا بصدد إيراد مثل هذه احملكيات

   ــالفتوة، وهــي ذاهتــا حكايــات  حكايــات الــشطار واملتعلقــة ب
اللص الشريف   الغرب، ولدينا   العراق العديـد مـن أمثلـة       
هذه احلكايـات الـيت يـستند الكـثري منـها علـى أسـس واقعيـة،            

 الـذين   ومن مناذجها احلكايات املتعلقة ببعض الـوالة العثمـانيني        
 والـذي حكـم   )أبو ليلـه (حكموا العراق كسليمان باشا امللقب بـ  

ــام  ــيت  ١٧٤٩العـــراق   العـ ــا أو تلـــك الـ ــا وغريمهـ  وعمـــر باشـ
تتحدث عن بطوالت بعـض األشـقياء املعـروفني كـإبراهيم إبـن              

  .عبدكة
ــا إىل أن عملنــا   هــذا الكتــاب كــان مــضنياً وشــاقاً وقــد    نــشري هن

 والوقت والتقصي واالنتقاء بـني كـم هائـل     احتجنا إىل مزيد من الصرب    



 

من احلكايات اليت عثرنا عليها   مظاهنا املختلفـة، ونظرنـا فيهـا نظـرة            
ــيت     تفحــص ومتعــن، فأعــدنا صــياغة الكــثري مــن اجلمــل والعنوانــات ال
وجدنا أهنا حباجة إىل ذلك، وحذفنا ما رأينا أنه زائـد ويـصيب الـنص       

  .بالرتهل
 بصفة خاصة أن مجيـع هـذه احلكايـات،      على أنين أود التنويه هنا    

هي حـصيلة كـدي الـدؤوب وعملـي املتواصـل ولعـدة أعـوام   إذاعـة               
ــث اضــطلعت ٢٠١١ وحتــى ٢٠٠٧املــستقبل ببغــداد، لألعــوام مــن   ، حي

  املذيعة القديرة والسيدة الفاضلة هدى رمضان بتقـدميها بـصوهتا الـرخيم    
 املتميــز الــشيء  األصــيلة وذوقهــاةفأضــفت عليهــا مــن روحهــا البغداديــ 

  . الكثري
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 وتـرك ثـالث بنـات وأمهـن   كـوخ ومسعـت األخـت              شواكمات  
باع، فــذهبت اىل هنالــك    املدينــة ســي فخمــاً مثــة قــصراًإنالــصغرى 

 هلـذه   وبكت األم كثرياً )إال انه مؤجل  (ته بثمن عالٍ جداً     خلسة وابتاع 
لقد كذبت ابنتهم وورطت نفـسها  ،  سيدفعون الثمنأينالورطة، فمن   

  .مرة أخرى
وأخريا ذهنب اىل القصر، ووجدن فيه قبقابا عتيقا، فلبسنه بالتناوب 
وأخذن يقرقعن فيه ليظن اجلريان أهنن مشغوالت بتنظيف القصر وعند 

 الطعام وملـا دخـل    أنواععث اجلريان صينية كبرية مليئة بأشهى     الغداء ب 
  . لئال يراهناختبأناخلادم بالصينية 

 زوج إن،  رب املنزل، فقلن هلـم  أين اجلريان جاؤوا يسألون     أنغري  
  . الصغرى تاجر وهو اآلن على سفر

وتـركن لـه بعـض الطعـام فتناولـه،          تناولن الغـداء جـاء هـر       أنوبعد  
لبيضة، وبعث هلن اجلار اآلخر بطعام، فوضع اهلر   وترك هلن درة كا

اليوم الثاني بيضة أخرى، وتكرر هذا األمر سبعة أيام، فأخذت الفتـاة        
الصغرى الدرر وباعتها   سوق اـوهرات مبئـات اللـريات ودفعـت مثـن          

  .البيت وأثثته تأثيثا فاخرا



 

 ؟  يذهب هذا اهلرأين أرى أن أود إنيوقالت الصغرى   نفسها، 
فتبعته عن بعد وسار اهلر   طرق ملتوية حتى دخل بستانا مهجـورا،    
ودخلت وراءه واختبأت   ركن ال يراها احد فيه، فنزع اهلر ثوبه فبدا 
ــا         ــده وفتحه ــة   زن ــة صــغرية مربوط ــك علب ــم ف ــيما ث ــشريا وس شــابا ب

ــت زوجتــه(فخرجــت أمجــل فتــاة   رأســه علــى فخــذها وأســندت )وكان
 القصص حتى نام، فرفعت رأسه ووضـعته      وراحت تقص عليه أمجل   

على وسادة وتركت القصر فتبعتها الفتاة الـصغرى، حتـى رأهتـا تـصل       
ــابات أخريـــات    ــاجن وشـ ــتقبلها شـــاب مـ ــورة، واسـ اىل خرائـــب مهجـ

ــاجن،      ــشاب امل ــصاحبها ال ــت ل ــأخرت، فقال ــا ألهنــا ت  مل إهنــافزجروه
م  تنيم زوجها إال قبل قليل، وشـتمت زوجهـا ورقـصت معهـ     أنتستطع  

  . حتى أعياها التعب، وعادت فأيقظت زوجها بأعذب الكلمات والقبل
 الــشباب أصــدقاءه إليهــا الــشاب وليمــة دعــا أقــامو  اليــوم التــايل، 

 وضـحكوا ورقـصوا رقـصا عنيفـا،     فـأكلوا وزوجاهتم   حديقة القصر،     
فتناولت بنت الـشواك عظمـة مـن بقايـا الطعـام ورمـت هبـا زوجـة اهلـر                   

ــأت عي  ــة، وفق ــها، فــصاحت الزوجــة مــن هــول   اخلائن ــاجتمع األملن ، ف
  . احلاضرون حوهلا، ووجدهتا الفتاة فرصة ساحنة للهرب

وخرج اهلر من قصره بعد ذلك، ولكن   هيئـة رجـل كهـل هـذه            
املرة، ومحل خرجا مليئا بالـدرر وآخـر مليئـا باحلاجيـات املنزليـة وراح       

  :األزقةينادي   
  ! هذا اخلرج اللي كلة دررنطيه أ منو حيجي يل على جرح كليب -

فخرجـــت النـــساء وأخـــذن يقصـــصن عليـــه حكايـــات بعيـــدة عـــن  
فكان يعطي كل واحدة منهن حاجة منزلية كاإلبر واملالعـق        املوضوع،  



 

 وصــل اىل قـصر بنـات الــشواك،   أناخل مكافـأة هلـن اىل   .... والبـهارات 
 وصـلت اىل  أنفعرفته الصغرى، وحكت لـه حكايتـه كمـا وقعـت اىل        

  ! )) عني زوجتك العظمة وفقأتوتناولت((ألخرية، اجلملة ا
فخرج الشاب اىل الربية وفتح العلبة واخرج زوجته واحرقهـا، وعـاد    

 عاد شابا مجيال، فقالـت الـشقيقات   أناىل بنت الشواك وتزوجها بعد   
  . وتعيشون وتسلمون ، جلرياهنن لقد عاد زوج اختنا التاجر من رحلته



 

  

  
  
  




 
  

ــص ا ــةن ــا اللفــت     :حلكاي ــيس أن يزرع ــع إبل ــا اتفــق م أي ( إن فالح
، فحرثا األرض وبذرا البذور وسقياها، وانتظـرا حتـى خرجـت        )الشلغم

األوراق اخلضر ونـضج اللفـت وجلـسا القتـسام احلاصـل، فقـال الفـالح          
إلبليس، لك األوراق اخلضر الكبرية ويل اجلذور اليت   األرض فوافق 

العمــل ومــشاقه فحفــر الفــالح األرض     إبلــيس، ألنــه مل يكــن حيــب    
واستخرج ما حتت األرض ومجعا احلاصل واقتسما حصتيهما، وذهب 
كل إىل سبيله، ففطن إبليس إىل انه قد غُلب على أمره، وان اإلنسان 
قد خدعه واستحوذ على احلاصل النافع، فقرر أن ال يرتكـه وان ينـتقم      

ن يزرعـا شـعريا، وحرثـا    منه   املوسم القادم، فلما حل الربيـع اتفقـا أ         
األرض وبذرا البذور وسقياها، وانتظرا حتى خرجت النباتات اخلضر،        
فباغت إبليس الفـالح قـائال، كانـت حـصتك تلـك املـرة ممـا هـو حتـت             

                                                



 



 

األرض وحصيت مما هو فوق األرض فخذ هذه املرة ما هو فـوق األرض         
  .واترك يل ما هو حتت األرض

صدا زرعهمــا واقتــسما وملــا نــضجت الــسنابل وصــارت صــفراء، حــ 
  .احلاصل، فصار للرجل السنابل وإلبليس اجلذور



 

  
  
  
  


 

  
 

اشرتى زوجا من األقراط املاسـية، فطلـب      علي : إن شخصا امسه  
ـشرق            اها ويـشرقان كمـا يمن أمه أن ختطب له الفتـاة الـيت يـضيء خـد
 املاس نفسه، فأخـذت األم تطـوف مـن بيـت إىل بيـت، تعلـق األقـراط        

ــها،     علــى جيــد الــصبايا إال أهنــا مل جتــد الفتــاة املرجــوة   املدينــة كل
 لقـد طفـت مجيـع البيـوت، ومل يتبـق      :وعادت األم إىل ابنها وقالت له     

سوى بيت بعيد عن املدينة يسكنه احد الفقراء، فأصر علي أن تذهب 
ــا      ــت، فوجــدت بنت ــت األم إىل ذلــك البي ــت، دخل أمــه إىل ذلــك البي

كالقمر تنقـي الـشعري مـن الـشوائب   طبـق وقـد تنـاثر              يضيء وجهها   
الغبـار علــى خـديها فــصار كـــ البـودرة، وبــالرغم مـن ذلــك راح خــداها     
يشعان كاملاس بل أمجل منه، وقد عرفت األم أن الفتاة هـي ابنـة عـم     

                                                



 



 

علي ففرحت هبا وأعطتـها األقـراط نيـشانا هلـا وعـادت إىل ابنـها ختـربه               
  .باخلرب

      لـي جالـسا   املقهـى فمـر مـن أمامـه موكـب       ومرت أيام، وكـان ع  
 إهنا محلة بنـت تـاجر إىل     : عروس، وسال علي فقيل له     ))أي محلة ((

عريسها فاغتاظ حينها وحـزن وذهـب إىل أمـه يطلـب إليهـا أن تـستعيد              
األقراط من ابنة عمه الفقري فهـو ابـن تـاجر ويرغـب   زوجـة يـستطيع            

ام أقرانـه مـن الـشبان، فمــاذا     يفخـر هبــا أمـ  )محلـة (أبوهـا أن يقـدم لـه    
  ! تستطيع ابنة عمه الفقرية هذه؟

وأمضت ابنة العم أيامها ولياليها باكية تندب حظها العاثر، و  هذه 
ــش وســأهلم عــن مــصاهبم، فقــصوا عليــه اخلــرب،     األثنــاء مــر هبــم دروي

  .فعرض عليهم أن يتزوج البنت فوافقوا
لة فاخرة، غـري  أما علي فقد خطب ابنة تاجر غين، قدمت له مح 

أن البنت مل تكن مجيلة، وحضرت ابنـة عمـه حفلـة العـرس، فـرتك        
احلاضرون العروس وتوجهوا بأنظارهم إىل ابنـة عـم علـي، وعتبـت األم          
على ابنها، فطلب علي رؤيتها، فلما رآها انبهر جبماهلا وتعلق قلبه هبا       

بيته، تعلقا شديدا، وقرر أن يتزوجها   احلال وان ال يدعها خترج من        
ولكنها أوضحت له أهنا متزوجة وال ميكن ال شرعا وال عرفا أن يتم لــ        

  .علي ما يريد
إال أن علي اختطفها عنوة مدعيا أهنا ابنة عمه وال ميكن ألحـد أن     
يأخــذها منــه فاشــتكى أهلــها   احلــال لــدى حــاكم املدينــة، فظهــر أن   

جــاءهم الـدرويش الفقـري الـذي تزوجهـا هــو حـاكم املدينـة نفـسه، وقـد         



 

متنكرا ومل يفصح عن شخصيته إال حني جاءت قضية زوجته أمامه،     
فرد علياً بطبيعة احلال وعـادت األفـراح عنـد أهـل الفتـاة بعـد أن عرفـوا           

  .احلقيقة
  



 

  
  
  

 
 

  
 ومل، اجلبــال   غابـات  يعـيش  طـائر سـحري   الزمـان  قـديم    كـان 
 حظـي مبوهبـة    بل،  فقط البديهية وسريع وذكيا مجيال طائرال هذا يكن

واألثرياء  واألمراء واألباطرة امللوك من كثري  حاول وقد، الكالم البشري
 ذهبوا أهنم ببعضهم األمر بلغ وقد،  يصطادوه البلدان أن  خمتلف ومن

 وبلغــت، بالفــشل بــاءت مجيعــا جهــودهم أن الصــطياده، إال بأنفــسهم
لطــائر  حقــا انــه حملدثــه فقــال، األمــراء احــد أمســاع الطــائر ذلــك أنبــاء

  !عجيب
  ...به اإلمساك على قادر بأني يقني على ولكنين :قائال أردف ثم
 العتيقـة الـيت    الـصنوبر  شجرة بلغ حتى اجلبال غابات حنو انطلق ثم
 الـسحري  الطـائر  وجـد  فقـد  وبالفعـل ،  فيها موجود الطائر عش إن قيل
 اخلوف من بشيء يشعر الطائر  ومل،  كثيفةال اخلضر أغصاهنا بني واقفا
 وفـرح ،  مقاومـة  أدنـى  دون بـه   ميـسكوا  هلم ومسح،  اهلرب حياول ومل

 املمـر    مرورهم وأثناء وطنه اىل عودته طريق و ،  عظيما فرحا األمري
 عناء دون مسكتين تكون قد،  السمو يا صاحب  :الطائر له اجلبلي قال 



 

 حتسرات الطريق أثناء   منك تصدر ال أن جيب :أحذرك ولكنين كبري
 جيب لذا،  عني رمشة مثل   سأطري وإالّ فاني ،  صمت فرتة تكون أو
ث أن سرينا  أثناء بشيء احدنا يتحد..  

ث حسنا :األمري قال بشيء  أنت إذن، حتد..  
 صــياد لــدى  كــان:قــصة جلاللــتكم اروي أن أود حــسنا :الطــائر قــال
 الوديـان  احد   والتقى،  كلبه عم يوما الصياد خرج،  أمني كلب ماهر
 كانـت ،  مثينـة  أخـرى  بالـذهب والفـضة وأشـياء      حمملـة  ثور جيرها بعربة
 على  التحية  الصياد ألقى، مغموما صاحبها وجلس انكسرت قد العربة

 مـن  لربهـة  يتحـدثان  االثنـان  وراح،  حتيتـه  علـى  هذا فرد العربة صاحب
 القريبة  القرية إىل هباذ أن يا صديقي أود :العربة صاحب قال، الوقت
 مـع  هنـا  تبقـى  أن منـك  وأرجـو ،  انكسر الذي اجلزء عن بديال ألجلب
  ...أعود ريثما كلبك
  ...ذلك  سأفعل بالتأكيد :الصياد قال
 الصياد وظل،   اجلبلي  طريقه   وانطلق لذلك العربة صاحب فرح
 ففكـر ،  حيضر مل العربة صاحب أن إالّ،  الشمس  مغيب  حتى ينتظر
 تطــبخ أن ال تــستطيع أهنــا وأخــشى البــصر ضــعيفة إن أمــي :نفــسه  

 :لكلبـه  فقـال ،  اآلن وحلد الصباح منذ جائعة وهي،  تأكله شيئا لنفسها
 مــن  وحــذار ، صــاحبها يعــود  حتــى واحــرس العربــة   هنــا أنــت  ابــق

 الثور لـئال يبتعـد    وراقب بأمانة سيده تعليمات الكلب واتبع..اللصوص  
 الصياد و ذهب، الضمري حي يقظ ليلي حارس مثل حوله يدور واخذ
 املكــسورة إالّ بعــد عــن العتلــة جيــد بــديال مل انــه إالّ، كــثرية قــرى اىل

 األمني كلبه تاركا ذهب قد أن الصياد وجد عاد وعندما، الظالم حلول



 

د، العربة حيرس  على وأثنى، شيء منه يؤخذ مل انه فوجد الكنز وتفقّ
 بيـت  اىل اذهـب  لـه  وقـال ،  لـه  مكافـأة  الفـضة  من قطعة وأعطاه الكلب

ــصياد كــان الكلــب وصــل أن وبعــد، صــاحبك ــدى بانتظــاره ال ــاب ل  ب
 علـى  الفـضة  قطعـة  فمـه  مـن  ألقى، سيده الكلب رأى وعندما،  البيت
 لــك قلــت وقــال، الفــضة رأى عنــدما غــضبا الــصياد فاستــشاط األرض
  ... تسرقه أن ال العربة صاحب أشياء احرس

 األمري فقال، مات حتى الكلب على ضربا هبا وأهوى هراوة وتناول
 هــذا مثـل  قتــل   خطئـه  اشــد متـهور مـا   صــياد مـن  يـا لــه ! واحـسرتاه 
  عميقة،  وتنهد تنهيدة ..األمني  الكلب
 انفلـت  للحـال  انـه  ثـم ! حتـسرت  انـك ! أترى؟ :السحري الطائر فقال
ق وطار   ..بعيدا وحلّ

 يل  الطائر حتذير نسيت تراني ملاذا! واحسرتاه :وقال نفسه األمري والم
 يـصيد  أن واسـتطاع  اجلبليـة  الغابات اىل عاد انه ثم،  ..أحتسر ال أن من

 حكايــة لــك اروي دعــين :الطــائر قــال الطريــق و ، أخــرى مــرة الطـائر 
 اىل املـرأة  ذهبـت  يوم ذات و ،  خملصة قطة امرأة عند كان  :أخرى
 الذي بالطفل هتتم أن القطة أوصت خترج أن وقبل،  املاء لتجلب البئر
 وأخــذت املهـد  جبانـب  القطـة  متــددت خرجـت املـرأة   وعنـدما ، املهـد   

 البـاب  وراء مـن  جـرذ  ما خـرج  وسرعان، عنه والبعوض  الذباب  تطرد
 مــن اجلــرذ طــرد القــط ولكــن، الطفــل أذن ويعــض يتــسلل أن وحــاول
 فأنفجر،  الطفل أذن جرذ آخر وقطع   جاء املطاردة وأثناء بسرعة احلجرة
، وقتله الثاني باجلرذ وامسك مسرعا القط وعاد،  األمل من باكيا الطفل
ــس ثــم ، اللحظــة تلــك   األم وعــادت، مــرة أخــرى املهــد جبانــب جل



 

  علـى  الـسيطرة  تـستطع  ومل، أذن صغريها  يلعق الدم من   القط فوجدت
 أيهـا  أذنه اقتطعت بالطفل ولكنك  هتتم أن أوصيتك :وصاحت غضبها
 ولكنـها ،  مـات  ىحتـ  القـط  تـضرب  وراحـت  هـراوة  وأحضرت! الشرير
 الذي  اخلطأ مدى طفلها، أدركت أذن فمه و  امليت اجلرذ رأت عندما
 قـط  مـن  له يا!  واحسرتاه:وقال األمري فتنهد، ..باكية واخنرطت،  اقرتفته
  ! مسكني
ــت حتــى األمــري حتــسر أن ومــا ــه وخفــق الطــائر انفل ــق جبناحي  وحلّ
  ...بعيدا

 وبالفعـل ،  ملطاردتـه  لبعيـدة ا الشمال غابات اىل ثانية مرة األمري وعاد
ــه ميــسك أن اســتطاع ــة الطريــق   يــسري وعــاد، الثالثــة للمــرة ب ، امللتوي
  :أخرى حكاية له السحري الطائر وحكى
 احـد  ااعـة  مـن  وهـرب ،  السماء أبدا  متطر مل السنوات إحدى  

ــت، األشــخاص ــشمس كان ــشعر، احلــرارة  شــديدة ال  بظمــأ الرجــل ف
 ناتئـة  صـخرة  حتت فجلس  العطش شدة من املشي يستطع ومل شديد
 مسع  أن  ما لبث ولكنه، روحه ويأخذ ليأتي املوت انتظار   اجلبل من

مـن   قوته إليه فعادت،  منه قريبا وتقع أعلى من تتساقط قطرات صوت
 نـصفه  جيمـع  أن واسـتطاع  حيملـه  كان الذي بالوعاء وامسك فرحه فرط
 وضـرب  فجـأة  بغرا انقض عندما يشرب أن وشك على وكان،  باملاء
 ربـي  رمحين لقد :وصاح شديدا غضبا الرجل فغضب،  جبناحه الوعاء

ــاء وأعطــاني ــه، م ــأتي ثــم فقطــرة قطــرة مجعت ــشرير الغــراب ذلــك ي  ال
 وصعد.. فقتله وضربه الغراب وراء وركض حجرا وتناول! كله ويسفحه
   صخرة شق من ماؤه خيرج صغريا ينبوعا فوجد الغراب امليت  لريى



 

 اىل وعــاد ارتــوى حتــى املــاء مــن وشــرب شــديدا فرحــا حففــر، اجلبــل
رحلتـه   يـستأنف  أن وشـك  علـى  وكان،  زوادته وتناول،  السابق جملسه

 الـصخرة  قمـة  على نائمة جدا كبرية أفعى األعلى ورأى  اىل حني نظر 
! الذي مجعته سماً كان فقد إذن!  آه:فمها، فقال من يقطر السم وكان
   .حياتي الغراب أنقذ وقد

   ..فعلته على نادما ىوبك
 إلنقــاذ حبياتـه  ضـحى ! املـسكني  يـاللغراب ! واحـسرتاه  :األمـري  فـصاح 

ق، أخرى مرة حتسرت أراك :الطائر فقال! قاتله   .مبتعدا وحلّ
 يكـون  أن مـن  أذكـى  الطـائر  هـذا  فـأن ! حقـا  واحـسرتاه  :األمري قال 
 ...بالده إىل األمري عاد ثم، معنا

 
 

   
  



 

   
  
  

 
  

ــت تعــيش       ــاك امــرأة كان ــديم الزمــان، أن هن ــا كــان   ق ــا م كــان ي
  .لوحدها، فاشرتت دجاجة لتؤنسها ولكي تستفيد من بيضها

اعتادت هذه املرأة أن خترج بـني يـوم وآخـر اىل الـسوق لتـشرتي مـا         
وعند خروجها تقوم الدجاجة بنزع جلدها . حتتاجه من غذاء وحاجيات   

ــاة مج    ــة فت ــى هيئ ــر عل ــريش وتظه ــت   وهــو ال ــف البي ــشرع بتنظي ــة وت يل
 وترتيبه، وبعد االنتهاء من التنظيف ختـرج اىل الـساقية القريبـة لتغتـسل     

و  اجلانب اآلخر من الساقية كان يوجد بـستان امللـك، وبعـدها تعـود          
 وجتلـس   مكاهنـا وتأخـذ    أي الـريش  اىل البيت مسرعة وتلـبس ثوهبـا     

 الدجاجـة    وعندما تعـود صـاحبة البيـت مـن الـسوق تـشاهد        ،  تقوقي
مكاهنا ولكنها تعجب من تنظيف البيت وترتيبه واستمرت هـذه احلـال       

  .معها لوقت ليس بالقصري
و  أحد األيام، وعند وصول الفتاة اىل الساقية شاهدها البـستاني،    
فتعجب من مجاهلا، وما إن وقعت عيناها عليه حتـى متتمـت بالعبـارة           

ــة ــدل    : "التالي ــدل صــري بــستوكة وتدن  و  احلــال انقلــب  ،"شــندل من
البستاني رأسه اىل األسفل ورجاله اىل األعلى، ويبقى البستاني علـى        
  .هذا الوضع حتى تعود الفتاة اىل البيت فيعود هو اىل حالته الطبيعية



 

  يوم من األيام، كان ابن امللك يتجول   البستان فوقعـت عينـاه        
 استعاد وضعه على البستاني وهو يقف هبذه احلالة املعكوسة، وبعد أن

الطبيعـي ســأله ابـن امللــك مـا الــذي جـرى لــه، فقـص عليــه البــستاني      
القصة، تأتي فتاة مجيلة لتغتسل   الساقية وعندما تشاهدني تقول يل 

فأجـد نفـسي متـدلياً بـاملقلوب        " شندل مندل صري بستوكة وتدندل    : "
  .حتى ال أراها اىل أن تغادر الساقية فأعود اىل حاليت الطبيعية

دما مسع ابن امللـك هـذه القـصة الغريبـة، قـرر أن يـشاهد هـذه            وعن
الفتاة دون أن تعلم فاختبأ   مكان لكـي يتأكـد مـن كـالم البـستاني،         
وبالفعل جاءت الفتاة وحصل الذي كان حيصل   كل مرة، فانـدهش     
ابن امللك وصـدق كـالم البـستاني، وذهـب وراء الفتـاة اىل أن دخلـت           

وطــرق البــاب فخرجــت لــه املــرأة العجــوز، البيــت، فقــرر أن خيطبــها، 
فعرض عليها أن خيطب ابنتها وعرفها على نفسه بأنه ابن امللك، فقالت 
له املرأة العجوز، ليس عندي   البيت أية فتاة، فقط تعيش معـي           

  .تقوقي هذا البيت دجاجة وميكنك أن تسمعها
 خاصـة  رجع ابن امللك اىل بستان أبيه حائراً ال يدري ماذا يفعـل،          

بعــد أن وقــع قلبــه   غــرام الفتــاة، إال إن هــذه الفتــاة اســتمرت علــى   
ــذهب صــاحبته للتــسوق، فتغتــسل       ــت بعــد أن ت خروجهــا مــن البي
ــا ويتقــدم      ــن امللــك وراءه ــس   مكاهنــا، فيعــود اب الــساقية وتعــود وجتل

إال إن هـذه املـرأة صـاحبة البيـت     ، خلطبتها بعد عودة املرأة من الـسوق  
التنظيـف و  : ذا الشيء العجيب الذي حيـدث   البيـت   تأخذ تفكر هب  

الرتتيب ثم إصرار ابن امللك بأن لديها فتاة مجيلة، ففكرت املرأة اليت 
تريـد أن تعـرف الـسر الـذي حيـدث   بيتـها، فاختبـأت   مكـان منـه          



 

حبيث ال يراها أحد، وبالفعل شـاهدت العجـب فـرأت دجاجتـها وهـي         
مجيلة جداً، تقوم بتنظيف البيت وترتيبه تنزع ريشها وتتحول اىل فتاة      

ــى أحــسن وجــه، ثــم ختــرج اىل الــساقية وبعــدها تعــود الفتــاة اىل         عل
وأحرقته، وعنـد   مكاهنا، لكن املرأة أخفت ثوب الدجاجة وهو الريش   

رجـوع الفتــاة اىل البيــت مل جتـد ثوهبــا وزال الــسحر عنـها، وجــاء ابــن    
اشـا عيـشة سـعيدة وصـارت     امللك الوهلان كعادته خلطبتها، وتزوجها وع   

  . املرأة العجوز مبثابة أمها
  



 

  
  
  

 
  

ــف العراقــي   األوقــات القريبــة     ــة طريفــة مــن واقــع الري هــذه حكاي
  :املاضية وتبتدئ بالقول

 كـان يــا مـا كــان   قــديم الزمـان، كــان أحـد القــرويني يعــيش       
ها من متعـة ومجـال   الريف ومل يفارقه يوماً، وكان يسمع باملدينة وما في 
  .وتقدم، هذه املدينة مل يشاهدها صاحبنا ومل يزرها

و  أحد األيام قرر هذا القروي أن يزور املدينة ليقف علـى مـا فيهـا       
من متعة ومجال، شد الرحال حنـو املدينـة ووصـلها لـيال، ليـدخل                 
ــور يرقــصون      ــا ليجــد النــاس   هــرج ومــرج وســرور وحب أحــد مالهيه

صفقو  ن ميلؤهم املرح والسعادة، فما كـان مـن صـاحبنا إال أن        ويغنون وي
وقف بالقرب من عازف القانون مندهشا من هذه اآللة العجيبة الغريبة، 
وكيف يداعب العازف أوتارها فتنطلق منها نغمات مجيلة تبعث املتعـة       
ــة قــد     ــإن هــذه اآلل والــسرور   نفــوس احلاضــرين، و  حقيقــة األمــر ف

 إال أن سـأل أحـد احلاضـرين عـن اسـم هـذه       أسرت لبه، فما كان منه 
  .اآللة، فأجابه هذا أن امسها القانون

أمضى القروي ليلته متمتعـاً هبـذه األجـواء املخمليـة، إال أن أكثـر           
  .شيء بقي عالقاً   ذهنه هو آلة القانون والنغمات العذبة املنبعثة منها



 

يجـد نفـسه     اليوم التايل ارتكب هذا القروي جرماً ما   املدينـة ل  
بعد أيام من التوقيف واقفاً أمـام القاضـي وهـو يتلـو عليـه قـرار احملكمـة          

ًحكمت احملكمة عليك وفق املادة كذا من القانون باحلبس مدة    : "قائال
هذا شـلون  : "فما كان من هذا القروي إال أن عقب قائال   ". ستة أشهر 

 !!"قانون، بالليل يونسون بيه األوادم وبالنهار حيبسوهنم بيه
 



 

   
  
  
  

 
  

كان ألحد امللوك راعٍ يرعى له الغنم، وكان امسه خلف، و  احد 
 :األيام طلب خلـف مـن أبيـه أن خيطـب لـه ابنـة امللـك، فقـال لـه أبـوه                 

يابين إن امللوك ال يعطـون بنـاهتم زوجـات ألحـد الرعـاة، فهـو يعتـربه            ((
هب بنفـسك واخطبـها   عبدا له أو أدنى من ذلك، وان كنت مصراً فاذ    

، وعندما ذهب الراعي خلـف اىل امللـك وجـد عـدداً مـن الـوزراء         ))منه
جالسني   حضرته، فتجرأ وعرض علـى امللـك طلبـه، فاسـتخف بـه               
امللــك، ثــم أن الــوزراء أشــاروا علــى امللــك أن ال يــصرف الراعــي بــل   

هـا، فقـال لـه امللـك               أريـد منـك أن   (( :يطلب منـه أمـورا يـستحيل حتقيقُ
ـفرة             حتضر   يل بساطاً يكفيين ويكفي مجيـع عـسكري، وأريـد منـك س

عليها طعام يكفيين ويكفي مجيع عسكري أما الطلـب الثالـث، فأريـد        
 هــاتي :فرجــع خلـف اىل أمــه وقــال هلــا ، ))منـك شــيئاً مل أره مــن قبــل 

متاعي فأعطته رغيفني من اخلبز وضعهما   عليجتـه، وخـرج، وصـار           
ــه التعــ     ــى اخــذ من ــشي وميــشي حت ــه اجلــوع    مي ــل مأخــذ، وأهنك ب ك

والعطش، ووصل أخريا إىل هنر، فجلس واخرج اخلبز وبلله مباء النهر      
 يـا ربـي لـك احلمـد     :واكل ثـم شـرب مـاء، وملـا انتـهى مـن ذلـك قـال           



 

 ماذا تريد مين، أنا :والشكر، فإذا برجل خيرج إليه من النهر ويقول له     
لـك احلمـد    يـا ربـي   :شكر، فقـال الراعـي، أنـا مل أطلبـك، بـل قلـت          

، وذهـب  .. على كل حال أنا شكر، فتعال معي:والشكر، فقال الرجل 
خلف معه ونزل   املاء وراح الرجل يدرسه ويلقنه علومـا ومهـارات مل    
يكــن يعرفهــا مــن قبــل، حتــى جــاءت فــرتة الراحــة، فاغتنمــت زوجــة  
ــت خللــف ســيمتحنك    الرجــل فرصــة ذهــاب زوجهــا لــبعض شــانه وقال

 مل أتعلـم  : فان سألك هـل تعلمـت؟ قـل لـه     زوجي قبل حلول العطلة،   
شـيئا، ألنــك إن قلـت انــك تعلمـت أي شــيء فانـه ســيقتلك، وحــان     
موعد االمتحان، فاحضر شـكر رزمـة مـن العـصي واخـذ يـضرب هبـا              

 مل أتعلم أي شيء، مل :الراعي خلف بعد سؤاله ماذا تعلمت، فيقول     
ذ هـذه   خـ :، واعتـرب شـكر االمتحـان منتـهياً، فقـال لـه        !أتعلم أي شيء  

السفرة اىل اهلك يأكلون منـها مـا يـشتهون، فـذهب خلـف اىل أهلـه،            
واخذوا يأكلون ويأكلون دون أن تنتهي السفرة، وانتهت العطلة، واخذ   
خلف متاعه وجلس لدى النهر وخرج له شكر، وأخذه معه واسـتأنف      
تعليمه وتلقينـه، وحـان موعـد االمتحـان، واخـذ شـكر يـضرب خلـف          

ا تعلمـت، فيقـول خلـف مل أتعلـم شـيئا، فأعطـاه           مـاذ  :بالعصي ويقـول  
شكر بساطاً يتسع متى شاء، فذهب اىل أهله وقضى العطلة بينـهم ثـم        
عاد اىل شكر بعد أن محد ربه وشكره واكل متاعه من اخلبز، ودرسه 
شكر وامتحنه، وأجاب خلف انه مل يتعلم شيئا، فأعطاه   هذه املـرة    

طبيعية يتساقط منها إليك الذهب ولو  لو أدرهتا دورهتا ال:رحى وقال له
أدرهتــا باالجتــاه املعــاكس تــساقطت إليــك فــضة، وذهــب هبــا اىل أهلــه   
وكانوا يديروهنا ليال باجتاهني فتدر عليهم ذهباً وفضة، وانتهت العطلة،      



 

وعاد خلف اىل شكر كما كان يرجع   كل مرة، وحدث أن كسرت 
حى من بيت الراعي، الرحى اليت   بيت امللك، فأرسلوا   طلب ر

فقالت اخلادمة الم خلف، هل لديكم رحى ؟ فلم جتـب أم خلـف أي        
جواب، غري أن اخلادمـة قالـت إنـي امسـع لـديكم لـيال صـوت رحـى              
تدور، ففتشت الدار، وعثرت على الرحى وأخذهتا إىل قـصر امللـك،       
وأدارهتــا فتـــساقط منــها الـــذهب وعكـــست الــدورة فتـــساقطت فـــضة،    

 بذلك، ومسـع امللـك بـأمر الرحـى واصـدر أمـره            فأخربت زوجة امللك  
  .بان تصادر فوراً

وأكمل خلف دراسـته لـدى شـكر الـذي امتحنـه فأجـاب بـاجلواب                 
، وقـال  * مل أتعلم شيئاً، أي شيء، فأعطاه شـكر حـبال وميجنـة    :نفسه
 إن أردت شيئا، فقل فقط يا حبل لف ويا ميجنه دقي، ثم عاد اىل :له

يف اغتصبها امللك، غـري أن خلـف مل     أهله، فاخربوه عن الرحى، وك    
 سوف اقلب نفسي بغلة وخذيين اىل الـسوق  :يعرهم التفاتا، وقال المه  

ــي    ــع، ولكــن حــذار أن تبيع الن  أي اللجــام) الرمشــة (واعرضــيين للبي
ــسوق،        ــع   ال ــه للبي ــة وعرضــته أم ــسه بغل ــم قلــب نف ــا، ث روحــي فيه

، فوضـعها امللـك      لرية واسـرتدت اللجـام  ةواشرتاها امللك جلماهلا مبائ   
حديقة بيته وصار يتفرج عليها، فذهبت البغلة اىل إبريق مـاء وصـارت          
تشم فيه فأدخلت رأسها فيه ثم رقبتها واختفت البغلة   اإلبريق، فهال 

 إن البغلـة اختفـت   اإلبريـق،      :امللك َ هذا املنظر وراح يصيح بأعوانه      

                                                
* 


 



 

  ..ولكن مل يصدقه احد وقالوا إن امللك جن
 سوف اقلب نفسي اىل ناقة، ولكن :اد خلف اىل أمه وقال هلاثم ع

حذار أن تبيعي اللجام، فذهبت هبا اىل السوق، وعلم شكر مبـا يفعلـه    
تلميذه خلف وانه راح ينافسه   أعماله اخلارقة، فأغرى األم بكثري من 

 يـا خلـف   :املال واشرتى الناقة واللجام، وقاده اىل احلداد وهـو يقـول لـه        
ال، مل : ذا ينتظرك؟ كنت أسالك هل تعلمـت شـيئاً فتجيـبين         أتعلم ما 

ثم جاء به اىل احلداد وطلـب منـه      ! أتعلم شيئا، سوف أقتلك شر قتله     
أن يوقد ناراً حامية، وربـط شـكر الناقـة الـيت راحـت تنظـر اىل النـار،            
وفيما احلداد وشكر منشغالن قلب خلف نفسه من ناقة اىل جرذ، فراه 

وراح يطـارده، فقلـب اجلـرذ نفـسه طـرياً فتحـول       شكر فقلب نفسه قطـاً    
القط اىل صقر وحلق الطري الذي نزل اىل حديقة امللك وحتول اىل وردة 
فيها، فتحول الصقر اىل درويش، ووقف أمام باب احلديقة فخرج إليـه        
الفالح وظنه شحاذاً فأعطاه قليال من النقود، غري أن الدرويش رفـضها         

 ال وجـود للـورد   هـذا    :، فقال لـه الفـالح     وطلب منه وردة   احلديقة    
 انظـر اليهـا، تلـك هـي الـوردة      :الفصل، أجمنون أنت؟ فقال الـدرويش  

عطيهــا إالّ إىل  :الــيت أريــدها، فنظــر الفــالح ورأى الــوردة، فقــال       ال أُ
  .يكرمين شيئاً، فأعطاها للملك الذي فرح هبا كثرياً امللك، عساه

عطى بعض وذهب الدرويش ووقف أمام باب القص ر فأمر امللك أن ي
 أيهـا  :النقود غري انه رفض وطلب الوردة، فرفض امللـك، وقـال الـوزراء       

امللك إن الوردة سـتذبل   مـدة قـصرية ولـن تفيـدك شـيئاً فأعطهـا اىل             
هذا الدرويش املسكني، ومـد الـدرويش يـده ألخـذها، اال أهنـا حتولـت            

ــدرويش وســقطت ع      ــد ال ــا ي ــصل إليه ــل أن ت ــة قب ــى األرض إىل رمان ل



 

وانفـرط حبـها عليهــا، فتحـول الــدرويش اىل ديـك وصــار يلـتقط حــب      
الرمان مبنقاره، ومل يبق سوى حبتني، فدهش امللك هلذا املنظر، وراح    

ب نظره بني احلبتني  واحدة حتت كرسي امللك وأخرى حتت :الديك يقلّ
كرسي احد الوزراء، وكان حائراً ال يـدري أيـة حبـة يلـتقط، ألنـه إذا             

قط واحدة فلعل خلف الراعـي خيـرج مـن األخـرى، وأخـريا اسـتقر              الت
رأيه أن يلتقط احلبة اليت حتت كرسي امللك، فتناوهلا، فتحولت احلبة  
األخــرى إىل ثعلــب ســرعان مــا انقــض علــى الــديك واكلــه، ثــم قلــب  
الثعلب نفسه رجال ً، وإذا بالرجل خلف الراعي، فدهش امللك، وقال 

 :ا أول شيء أحققه من طلباتك، فقال امللك     أيها امللك، هذ   :له خلف 
صدقت فاني مل أر مثل هذا قبال، ولكـن أيـن الـسفرة وأيـن البـساط؟         
فقدم خلف الراعي سفرته وبساطه وجرهبما امللـك ومل جيـد فيهمـا أي      

ــال خلــف الراعــي للملــك   واآلن، أال اســتحق أن تــزوجين :خلــل، وق
ـر جوابــاً وعاهـ      ح ده أن يزوجـه ابنتـه فيمــا   ابنتـك؟ فـسكت امللـك ومل ي

بعد، وظل خلف صابراً وامللك مياطله يوماً بعد يوم، وأخريا قرر امللك 
  .أن يرفض تزويج ابنته من خلف الراعي

ــل وامليجنــة وأمرمهــا بــاللف        ــك باحلب ــف اىل قــصر املل فتوجــه خل
والدق، فوقع امللـك ووزراؤه حتـت ضـربات امليجنـة وراحـوا يـستنجدون         

ونه أهنم سيزوجونه ابنة امللك فأوقف خلف احلبل خبلف الراعي ويعاهد
ـا عنــهم، وقـال امللــك لـه      ابــنيت زوجتــك، :وامليجنـة، وأمرمهــا أن يكفّ

وأنــت امللــك فهــاك تــاجي، وتنــازل امللــك خللــف الراعــي عــن عرشــه،  
    .ورضي أن يكون حاجباً له

 



 

  
  
  

 
 

  
 لرجل بنت مجيلة جدا أطلق كان يا ما كان   قديم الزمان، كان

 ست احلسن، ماتت أمهـا فتـزوج أبوهـا امـرأة        :عليها أهايل املنطقة اسم   
  .أخرى، صار له منها بنتان

ذهبت الزوجة ذات يوم مع بنتيهـا إىل حفلـة عـرس، ولبـست هـي               
ست احلسن   البيـت وأمرهتـا زوجـة        وبناهتا أمجل املالبس، وتركن   

مالبـس أختيهـا ثـم تكـنس البيـت      أبيها أن تغسل األوانـي والـصحون و     
 إذا انتــهيت مـن كــل شـيء فــاملئي   :وترتـب األثــاث وقالـت هلــا أخـريا   

ب املاء( الفارغ بدموعك)ح .  
ست احلسن كـل مـا أمرهتـا زوجـة أبيهـا أن تقـوم بـه، ثـم             وعملت

ب املاء حتت شـجرة التـوت الكـبرية، وراحـت تبكـي،          توجهت إىل ح
ا، فخافـت كــثريا مـن زوجــة   غـري أن دمعـة واحــدة مل تنـزل مــن عينيهـ    

فرفعـت رأسـها   !  ست احلسن ال حتتـاري  :أبيها، ومسعت صوتاً يكلمها   
إىل األعلى حنو شجرة التوت، الن الصوت جاءهـا مـن هنـاك، فـرأت           

ــت قوهلــا  ــاء   :محامــة مجيلــة أكمل ــب مــن م وال خترجــي، املئــي احل 



 

البئر، وإذا جاءت زوجة أبيك فستجده مليئـاً، وان شـئت فـضعي             
اء مقداراً مـن امللـح فيكـون ماحلـاً كالـدموع، احفـري ياسـت احلـسن             امل

ــس   جبانــب البئــر ســتجدين صــندوقاً، افتحــي الــصندوق وألبــسي املالب
  .والقبقاب الذهب واذهيب إىل العرس

ــست ســت احلــسن أمجــل الثيــاب مــن الــصندوق املــسحور،        فلب
 وغسلت قدميها، وانتعلت القبقاب، فبدت كأهنا القمر، وتوجهت إىل

حفلة العرس، ومسعت وهي   الطريق أعذب األحلان، وملا دخلـت،        
دهش اجلميع حلسنها ومل تعرفها حتى أختاها وال زوجـة أبيهـا، وحتـول     
النــاس بأنظــارهم إىل ســت احلــسن وتركــوا العــروس، وبعــد أن انتــهى   
الرقص والغناء، خرجت ست احلسن مسرعة إىل بيت أبيها كي تصل 

 وضـعت قنطــرة علــى اجلـدول وهــي تــركض،   قبـل الزوجــة واألخــتني، 
  .فسقط القبقاب من إحدى رجليها وغاص   املاء

ومر ابن الـسلطان ذات يـوم علـى حـصان وكـان احلـصان عطـشان،         
فنــزل إىل املــاء ليــشرب غــري أن احلــصان جفــل وتراجــع، وأعــاده مــرة    
أخرى إىل املاء، ولكنه جفل مرة أخرى، فنظر ابـن الـسلطان إىل قـاع          

رأى شيئاً يلمع نزل إليه واسـتخرجه مـن املـاء، فـإذا بـه قبقابـا           النهر، ف 
مجيال من الذهب اخلـالص مل يـر مثلـه مـن قبـل، وقـال   نفـسه إن              
القدر هو الذي ساقه إليه، وانه سيتزوج الفتاة الـيت يالئـم قـدميها هـذا      

  .القبقاب
ـه أن يفتـشوا   املدينـة عـن صـاحبة          وذهب إىل قـصره، وأمـر رجالَ

الئمة، وطافوا بالقبقاب من بيت إىل بيـت دون جـدوى، فلـم         القدم امل 
يالئـم قـدماً مـن أقــدام النـساء، فهـو أمــا صـغري أو كـبري، ومل يبــق          



 

املدينــة إال بيــت والــد ســت احلــسن، وجربتــه األختــان، وملــا أصــاهبن   
الفشل مل تسمحا لست احلسن أن جتربه، غري أن رجال األمـري طلبـوا            

ها   ــسه، فــالءم قــدم ــت هلــم  أن تلب  إن عنــدي الفــردة  :، وفرحــوا، فقال
ـزف فيـه              األخرى من القبقـاب وانفـق ابـن الـسلطان علـى اليـوم الـذي تُ
ست احلسن عروسـاً لـه، مـاال كـثرياً، و  ذات اليـوم اخفـت الزوجـة              
رهتـا            ست احلـسن   التنـور وغطّتـه عليهـا، وزينـت إبنتـها العـوراء وعطّ

  .وألبستها القبقاب وهيأهتا للزفاف
ند املساء، جاء أهل األمـري يزفـون العـروس، وفيمـا هـم يتـهيأون          وع

سـت احلـسن    ! عيعي، عيعـو   ":للخروج بالعروس املزيفة، صاح الديك    
ه  ــر وصــاح مــرة أخــرى وثالثــة فانتبــه النــاس   ! "بــالتنور وأم عــني عــورة ب

واخرجـوا سـت احلــسن مـن التنـور، والبــسوها ثياهبـا اجلميلـة وقبقاهبــا       
  .البن السلطانالذهب، وذهبت عروسا 

واحلكمة اليت نستخلصها من هذه احلكايـة أعزاءنـا املـستمعني هـي        
  .أن القدر يتدخل   بعض األحيان ليضع األمور   نصاهبا الصحيح

  .وتعيشون وتسلمون
  
    



 

  
  
  

 

  
ـدة    يأخـذ  أن احلطـاب  اعتاد الطعـام  مـن  وقلـيال  االحتطـاب  معـه ع ،
ــت الــذي ــضعه زوجتــه كان ــهز   ت ــة اىل ويــذهب، وادت  اجــل مــن الغاب

، اليابسة  األشجار أغصان من حزمتني أو االحتطاب، حتى يعود حبزمة
 القليــل، طعامــا ال يكــاد بثمنــها ويــشرتي فيبيعهــا، الــسوق ايل حيملــها
 فمهنـة ،  ذلـك    حيلـة  لديـه  تكـن  ومل،  اجلائعة إلشباع البطون  يكفي

 وال،  وهكـذا  أبيـه  عـن  هـا ورث وهـذا  أبيه عن ورثها قد االحتطاب الشاقة 
 ذلـك  حـاول  مـن انـه    الـرغم  علـى ،  بغريهـا  اسـتبداهلا  إىل أمامـه  سبيل

 إىل أخـرى  كـرة  فيعـود ، مـرة  كـل    يفشل كان انه إالّ،  مرات ٍ عدة  
درا أصبحت اليت وأجداده أبيه مهنة   ...مقدراً قَ
ــام احــد   ــه احلطــاب خــرج األي ــاً وســلك، كعادت    أخــرى طريق
ـدماً  ميـضي  أن وقرر،  الغابة االحتطـاب     واهنمـك ،  الغابـة  عمـق    قُ
، اجليد احلطب من كبرية حزمة يرزم أن واستطاع، وقت الظهرية  حتى
 شـجرة  اىل ظهـره  اسـند  ثـم ،  منـه  القريب وشرب  النبع مباء يديه غسل

                                                
* 

 



 

، التمـر  مـن  وقلـيال  اخلبـز  كـسرة ً مـن     مـستخرِجاَ  زوادتـه  وفتح،  كبرية
، العافيـة  نعمـة  على ا شكر طعامه من انتهى أن وبعد،  يأكل وشرع
 البالبل من كبرية أعداد أصوات يسمع وهو واجلذل بالنشوة قلبه وأُفعم
حتتـها،   يـسرتيح  الـيت  السنديان العمالقـة   شجرة فوق تشدو وتغرد  وهي
 متصادياً يعزف وأخذ مزمارا زودته من استخرج،  نفسه طابت أن وبعد

   ..الطيور زقزقات مع ومتناغما
 حتـت  مـن  كبرية ختـرج  أفعى أبصر حتى،  قليل وقت ٌ  ميضِ إالّ  مل
، مزمـاره  أنغـام  متمايلـة ً علـى    أمامـه  ترقص وأخذت،  الصخور إحدى
 ثانيـة ً وبفمهـا    منـه   لتخرج   إىل جحرها  العزف أسرعت  عن كف وملا
   ..سبيلها حلال متضي ثم، أمامه بإلقائها ذهبية، تقوم لرية

، حقيقيـة  أهنا فوجد جيدا وتصفحها ةالذهبي باللرية الصياد امسك
ــم ــه األفعــى أرادت أن أن وفه ــا أو، تكافئ ــشيئة  رمب ــدر هــي م ــيت  الق ال
ــه وطــول صــربه علــى تكافئــه أن أرادت ــه أنات  اجــل املــشاق مــن  وحتمل

  عائلته، 
، جيبـه    ووضعها الذهبية باللرية احلطاب امسك،  حال أية وعلى

 حزمـة  وبـاع  الـسوق  ىلا مـسرعا  له، عاد  ما حدث  يصدق يكاد ال وهو
اشـرتى  ، كـثرية  نقـودا  هبـا  الذهبيـة واسـتبدل   اللـرية  اخرج ثم،  احلطب
اىل ليوصـلها  عربتـه  محـاال مـع    استأجر ثم،  خمتلفة  ومؤناً  حاجيات 

 واحلاجيـات  األغراض هذه كل رأت حني كثريا الزوجة ُ  فرحت،  بيته
 أن تعتقــد كانــت فقــد، الــشديد العــوز ذي إىل بيتــها تــدخل واألفرشــة

األقــل   أو علـى  األوهـام  مـن  وهـم  هـو  األمـور  هـذه  مبثـل  الـتفكري  جمـرد 
اخليال من ضرب ،  



 

 وان،  حتلُم تتخيل او  تكن مل أهنا من لتتأكد عينيها الزوجة فركت
، الفرحـة  مـن  قلبـها  الواقـع، فطـار    صـميم  هـو حقيقـة ومـن      اآلن ماتراه
 هبـا فأجا األمور هذه كل على حيصل أن له تسنى كيف زوجها وسألت
أن ال  نفـسه  علـى  آل ى قـد  وهـو ،  حـظ  ضـربة   إهنا :شديد باقتضاب

خرب األفعى مع له حصل مبا، األمر كلف مهما أحدا ي...  
، الغابـة  مـن  املكـان  ذات  اىل يوميـا  الـذهاب  علـى  احلطـاب  واظب
   ويأخـــذ، االحتطـــاب   عملـــه يكمـــل أن بعـــد مزمـــاره يـــستخرج
 باللرية إليه تلقي ثم مزماره مأنغا على وترقص احلية له فتخرج،  العزف
  ، الذهبية
 أن املرض واضطره،  شديدا مرضا احلطاب مرض،  األيام احد و 
 أو  العائلة مدخرات كل خالهلا نفدت، طويلة ملدة الفراش قعيد يبقى

، اإلفالس وشك على باتت عائلته أن أحس وملا، النفاد على أوشكت
 حبكايته واخربه جانباً به ىقويا، انتح  شابا وكان،  الوحيد بابنه انتحى
ــع ــذهب أن إليــه وطلــب، األفعــى م  فيــه تتواجــد الــذي املكــان إىل ي

 يقـوم  وأوصـاه أن ، وأعطاه أوصـافها  ،  الغابة عمق   السنديانة العمالقة 
 لـه أبـدا ً إذا    ختـرج  لن سوف احلية ألن،  ذلك قبل كالعادة باالحتطاب

 رة ويـستخرج  الـشج  جـذع  اىل أن جيلـس   عليـه  ثم إن ،  ويكدح يكد مل
  ..هو يفعل كان مثلما ويعزف املزمار
 مل الـذي ،  ذاتـه  املكـان  اىل وذهب،  أبوه به أمره ما كل االبن فعل
  جهيد،  وجهد  مشقة بعد إال عليه يستدل أن يستطع

 صــوت مسعهـا  طـرق  أن مبجـرد  جحرهــا مـن  كعادهتـا  احليـة  خرجـت 
ــار ــرقص وأخــذت، املزم ــل ت ــم وتتماي ــت ث ــاللرية ألق ــة ب ــذه  و، الذهبي  ه



 

 أهنــا رأســها إالّ  بفأســه علــى وأهــوى عليهــا احلطــاب ابــن انقــض اللحظــة
فقطعـه، إالّ    جـسدها  مـن  جـزءا  وأصـاب  هدفـه  فأخطـأ  الزوغـان  استطاعت

 جحرهـا  اىل هاربة لتنسلّ، بقدمه نابيها البصر أنشبت ملح من أهنا وبأسرع 
  ..ذلك بعد

 فكـر ،  رحلتـه  مـن  احلطـاب  ابـن  يعـد  ومل،  ثالثة،  يوم، ويومان  مر
ــريض األب ــذي املــ ــوى الــ ــى ال يقــ ــه، شــــيء علــ ــاوس وانتابتــ  الوســ

البنـه   يـسمح  تـراه  كيف :نفسه يلوم وأخذ،  اجلزع وأصابه،  واهلواجس
 أخطــار مــن ذلــك مــا يتــضمنه مــع الغابــة عمــق اىل الــدخول اليــافع  

قة، فرمبا  الغابـة  متاهـات    ضـاع  أو منر أو ذئب ٌ  التهمه قد يكون حمد 
  ...ثانية أن يعود تهباستطاع يعد ومل

، األب صـحة  علـى  حتـسن  طـرأ ،  االبن بعد غياب  الرابع اليوم و 
، العمالقـة  الـسنديانة  حيث الغابة عمق وذهب اىل  نفسه على فتحامل
 يتفحـصها  اخـذ  انـه  ثـم ،  مـرا  بكـاء  وبكى فاحتضنها،  ابنه جثة فوجد
 أن قدمـه أدرك للحـال     غائرين بأعلى  ثقبني فأبصر،  أصابه ماذا ليتعرف

  طويال يبصر ذنباً به فإذا املكان بعينيه  فحص ثم،  لدغته أفعى ضخمة 
 قــد بــأن أمــرا ٌمــا إحــساس املكــان، وســاوره مــن بــالقرب مرميــا ألفعــى
  .حدث

 بعـد  بدفنـها  ليقوم، البيت  اىل  هبا وعاد،  احلطاب جثة ابنه   محل
 اىل،  متامـا  للـشفاء  متاثـل  وقـد  بعـدها  خـرج ،  أخـرى  أيـام  ذلك، ومـرت  

ــه ناملكــا ــة عمــق   ذات  االحتطــاب، اســتخرج أن أكمــل وبعــد، الغاب
 له  خترج  أن دون من طوال لساعات يعزف وبقي، يعزف وأخذ، مزماره
 فـإذا ،  وروحـه  قلبـه  أعمـاق  مـن  خيـرج  شجي عزف   أمعن ثم،  احلية



 

ــة ــصرها، ختــرج باحلي ــا وهالــه، احلطــاب فأب  نــصف رأى فقــد، رأى م
     .مقطوعاً جسمها
 ابنـه  انتاب فقد،  يائها اىل ألفها من القصة الفور على احلطاب فهم
 اجـل  ومـن ،  بأسـرع طريقـة    الـوفري  املـال  علـى  الطمع واحلصول  هاجس
انـه ال    قـدر  الذي الكنز على ليستحوذ،  األفعى يقتل أن قرر فأنه ذلك
 وإمنـا  املـرة  هـذه  األفعـى  تـرقص  مل،  جحرهـا  يكـون موجـوداً       وان بد

 احلطـاب، فلـم    أيهـا  سبيلك حلال امض ِ  :له حبزم  وقالت،  أمامه وقفت
، ابنك تنسى أن أنت مبقدورك  فال،  صداقة اآلن بعد وبينك بيين تعد
  !!ذيلي أنا مبقدوري أن أنسى وال

  
  

    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
  
  
  

 
     

كــان يــا مكــان   قــديم الزمــان، أن احــد امللــوك أراد أن يكتــشف   
  طلبــه وأجلــسه قريبــا مــدى نزاهــة وإخــالص وزيــره األكــرب، فأرســل 

   أريد أن اعرف منك، ما هي أرذل صفة   اإلنسان؟ :منه، ثم سأله
فأجابــه الــوزير علــى الفــور، إال أن امللــك مل يقتنــع جبوابــه، فطلــب  
الــوزير مــن امللــك أن ميهلــه لــبعض الوقــت، فأُجيــب إىل طلبــه، ونــزل  

ن كلمـا  الوزير إىل دواويـن وزارتـه يـسأل كبـار موظفيـه وصـغارهم، وكـا             
ه خائباً، فقرر الوزير  ظفر جبواب عاد به إىل امللك، الذي سرعان ما يرد
أن يلـبس ثـوب الـدراويش وخيـرج إىل الريــف حبثـاً عـن جـواب لــسؤال        
جيبونـه بـنفس األجوبـة الـيت          ر، وراح يسال الناس هنـاك، فيامللك احملي

ت كان مسعها من قبل، حتى يئس وقرر العودة إىل املدينة وقد اظلمـ  
الـدنيا أمـام عينيـه، ثــم تـراءى لـه انـه يــرى راعيـا يـدخن نركيلتـه وهــو          
جالس أمام خيمته، فسأله الوزير عن أرذل صـفة   اإلنـسان، وطلـب     

فأجابـه  . أن يعطيه جواباً غري األجوبة اليت حـصل عليهـا مـن اآلخـرين         
وأثنـاء ذلـك   !  إن أرذل صفة   اإلنسان هـي الطمـع     :الراعي على الفور  

اعي ينفخ   نركيلته والوزير يتكلم، فطفرت من النركيلة لـرية       كان الر 



 

 :مـن الـذهب، وهكـذا لـثالث مــرات، فانـدهش الـوزير، وقـال للراعــي       
أراك ال هتتم باللريات اليت تسقط علـى األرض، ومل يقـل لـه الراعـي          

ه، بـل قـال         واسـع الثـراء وهـو      :انه مجعها من تعبه وكـد إن أبـي شـيخ 
حبين كثرياً فأعطا   ني عدداً كبرياً من األكيـاس املليئـة بـاللريات، وأنـا           ي

  !.حائر اآلن ماذا اصنع هبا
 حسناً :فرد الراعي .  هال أعطيتين شيئاً منها    :فقال الوزير على الفور   

 مـا  :سأعطيك ما تشاء، ولكن بشرط، ثم صمت الراعي، فقال الوزير      
وزير  أن تعوي اآلن أمـامي كالكلـب فقـام الـ         :فقال الراعي  هو شرطُك؟ 

 : من مكانه ودار حول نفسه واخذ يعوي كالكلب متاماً، فقال له الراعي
حسناً، أريدك اآلن أن متوء كمـا لـو كنـت قطـة، فـراح الـوزير يتمـسح          

 أريد منك هذه :بأذيال الراعي وميوء كما لو كان قطة، وهنا قال الراعي
مـار  املرة أن تنهق كاحلمار، فرفع الـوزير رأسـه إىل األعلـى وصـاح كاحل           

ومــا فـيتء الراعــي يطلــب والـوزير يلــيب مقلــداً أصــوات   ! ثـالث مــرات 
 اذهب اآلن :وعند ذلك، قال الراعي للوزير    أعداد كبرية من احليوانات   

ــل     إىل ملكــك واخــربه جبــوابي، واجلــب معــك احلمــري والبغــال لتحم
ذهـب الـوزير فرحـاً جـذالً       ! عليها أكياس اللريات اليت سـأعطيك إياهـا       

فقـال  !  لقد وجـدهتا، لقـد وجـدهتا   :لك وصاح وهو يدخلإىل بالط امل  
 إن أرذل صـفة   اإلنـسان يـاموالي هـي     : وماذا وجدت؟ قال   :له امللك 

   هذا اجلواب ليس منك، فمن الذي علّمك إياه؟ :الطمع، فقال امللك
 :فذهب الوزير إىل الراعي واتى بـه إىل بـالط امللـك، فـسأله امللـك          

  يري؟ هال قصصت علي قصتك مع وز



 

فقص الراعي ما حصل له مع الوزير، وكيف أن هذا األخري سأله، 
فأجابه بان الطمع هو أرذل صفة   اإلنسان، وان هـذه الرذيلـة جعلـت     
الوزير يقلد أصوات احليوانات بل ويتمرغ عند قدميه، على الرغم من        
انـه وزيــر، فعــزل امللـك الــوزير علــى الفـور، وعــين الراعــي   حملــه،    

  .ورجاحة عقلهحلكمته 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  

 
  

   كــان ياماكــان   قــديم الزمــان كــان شــاب شــهم لكنــه فقــري امســه 
مليح، حاول أن جيد   مدينته عمال شريفاً، أي عمـل، يعتـاش منـه       
ويرعى أمه فلم جيد، فطلب اىل أمه أن تعد له متاعاً للرحيل عسى أن 

العوز ويتمكن من خالله مـن إعالـة   جيد   مكان آخر رزقه الذي يقيه    
أمه املسكينة، حاولت األم أن تثين ابنها الوحيد عما اعتـزم عليـه فلـم       
تُفلح، ومن دموع عينيها عجنت له بعـض العجـني وخبـزت لـه بعـض           

  .اخلبز ولفّته   صرة من قماش وودعته فانصرف
 وبينما هو سائر   الصحراء إذ صادفه رجـل، سـلم ملـيح عليـه،          

لقد ضـقت ذرعـاً بـالفقر    : "لرجل السالم وسأله عن وجهته، فقال    فرد ا 
أنـا  : "، قـال "  بلدي فخرجـت أحبـث عـن الـرزق   غريهـا، وأنـت؟       

  .نعم: ، قال مليح"مثلك، فإن شئت سرنا معاً
فمشيا يتحدثان، فسأل كل منهما صاحبه عن امسه، فعرف مليح 

  .قبيح: صاحبه بامسه، ثم عرف أن اسم صاحبه هو
وقت الغداء، فقعدا وفتح كـل منـهما صـرته يريـدان األكـل،      وجاء  

يا مليح، ملاذا يأكـل كـل منـا مـن طعامـه؟، ملـاذا ال        ":فقال قبيح ملليح 



 

. نأكل معاً من طعام أحدنا، فإذا نفد طعامه أكـل مـن طعـام صـاحبه؟      
: قـال ملـيح    "فلنبـدأ بطعامـك   : "ال بأس   ذلك، قال قبيح     : قال مليح 

ل قبيح من طعام مليح، وبعد يـومني انتـهى طعـام         وأك". حباً وكرامة "
مليح، فلما جاء وقـت الظهـر وأراد أن يأكـل مـن طعـام صـاحبه منعـه               
هذا متذرعاً بأنـه خيـشى أن ينفـذ طعامـه قبـل أن يـصل اىل مكـان فيـه              

توسالته، وطرده قبيح شر طردة، فقام من فـوره         مليح طعام، ومل تنفع  
ر، فـرأى سـاقية عربهـا وكـان      متأملاً وسار وسـار حتـى حـل وقـت العـص           

  . اجلوع والتعب قد أخذا منه مأخذاً
وفيما الـشمس توشـك علـى املغيـب، أحـس أن ال مكـان   هـذه           
       البقعة ميكن أن حيتمي فيه من عوادي الليل، ونظر اىل ميينه فرأى بناء
متهدماً مهجوراً وشاهد بالقرب منه تنوراً، فاجته إليه وفتش فيه فلم جيد 

 أو دابة، فنـزل فيـه وأغلـق فوهتـه، فلمـا جـاء الليـل واشـتد              فيه حيواناً 
الظالم، مسع مليح أصوات أرجلٍ حليوانات كبرية تقرتب من التنور، 

أشـم رائحـة   : "فخاف واشتد خوفه حني ميز صوت األسـد وهـو يقـول       
وأردف " وكيف يصل بنو آدم اىل هنا؟: "، ولكن الذئب قال"بين آدم

فسكت األسد وظن أن حاسـة    ". مستحيلهذا  : "الثعلب وكان ثالثهما  
  .الشم لديه قد خانته هذه املرة

وجلست احليوانات املفرتسة الثالثة بـالقرب مـن التنـور، وأرادوا أن     
لريو كل واحد منا : يقطعوا شطراً من الليل باحلديث، فاقرتح أحدهم    

مسعت أن   املدينة ااورة ملكاً له : "قال األسد. ما مسعه هذا اليوم
نت جمنونة، مل يتمكن من عالجها أي طبيب وإن امللك يقول لكل ب

طبيب يتقدم لعالجها، سوف أزوجك إياها وتكون ويل عهدي إن أنت 



 

حتى تكدست الرؤوس أمام باب ! شفيتها، فإن مل تستطع فإني أقتلك    
قصر امللك وعمل منها أعوانه تال .  

ا أمـسك إنـسان   أتدرون أن شفاء هذه الفتاة يكـون إذ : "فقال الذئب 
خـرج خمـه فيـدهن بـه                 بقط لونه كذا موجود   كذا مكـان فيذحبـه وي

  .جسد األمرية فتشفى
ومسعت أنه يوجد   مكان كذا فأر حبوزته مائة لرية :  قال الثعلب

من الذهب اخلالص يقوم بإخراجها كل يوم مع شروق الشمس فيلعب  
  . اىل جحرههبا وهي تلمع حتت وهج الشمس، ثم أنه يقوم بإعادهتا

وما أن أهنت احليوانات حكاياهتا حتى نامت وكـان ملـيح يـسمعها،            
ــني      ــة تبحــث عــن رزقهــا ب ــت احليوانــات الثالث فلمــا أصــبح الــصباح انطلق
األدغال، وانطلق مليح يتحقـق ممـا روتـه احليوانـات، فـرأى القـط   املكـان           

الثعلب، املوصوف فاصطاده وانطلق به اىل مكان الفأر، فإذا به كما وصفه  
  .فأطلق عليه القط الذي سرعان ما التهمه ومجع هو لريات الذهب

وذهب مع قطه اىل املدينة حيث األمرية انونـة، وهنـاك رأى علـى          
باب قصر امللك تل الرؤوس وسأل عن أصحاهبا، فقيل له أهنم أطباء     

فتـبني ملــيح  . مل يتمكنـوا مـن عــالج ابنـة امللــك فقطـع امللـك رؤوســهم     
دق كالم احليوانات وبقـي أن يتـبني صـدق معاجلـة مـخ           نواحي من ص  

القط لألمرية فبنجاحه يعيش ويثرى وبفشله يضاف رأسه اىل الـرؤوس         
واجلماجم املقطوعة، وقرر املغامرة فذهب اىل السوق وأكـل وشـرب ثـم     
اشرتى ثياباً تليق باألطبـاء وحقيبـة كحقائبـهم وعلبـاً كعلبـهم، ثـم ذبـح             

 إحـدى العلـب ومـشى   املدينـة وهـو        القط وأخـرج خمـه فوضـعه         
فأشــفق عليــه النــاس ". طبيــب، يــشفي مــن اجلنــون ... طبيــب: "ينــادي



 

وهتامسوا وأشاروا إليه أن يسكت، فلم يسكت وطلب أن يرشـدوه اىل     
قصر امللك، بعد أن عرف منهم قصة ابنته انونة، فحزنوا على شبابه 

ثنيـه عـن ع          زمـه فلـم ينفـع ذلـك     ودلوه على القصر، فحـاول الـوزير أن ي
معه، ودخل على امللك بوصفه الطبيب اجلديد الذي سيعاجل ابنته من 

عـرف شـرطه، فإنـه إن عــاجل     مرضـها، فـسأله امللـك عمـا إذا كـان قـد      
األمـرية تزوجهـا وصــار وليـاً لعهـده وإال أضــيف رأسـه اىل تـل الــرؤوس       

  .اليت عند باب القصر
ألمرية املقيـدة فجـاؤوا   فدعى امللك با . قد عرفت ووافقت  :  قال مليح 

هبا ومعها وصيفتها، فقـام ملـيح إليهـا وكأنـه يفحـصها بـصورة متأنيـة،              
إن دواءها عندي بإذن ا، وأن على وصـيفتها أن      : وبعد فحصها، قال  

. تدخلها اىل احلمام حتـى إذا مـا عرقـت دهنـت جـسمها هبـذا الـدهان            
  .وأعطى الوصيفة العلبة اليت فيها مخ القط

فة ما أمرها به، وبعد مرور وقت قصري، بدأ اهلـدوء    وفعلت الوصي 
يدب   جسد األمرية وأخذ عقلها يعود إليها وللحال سألت عن سبب 
تقييدهم إياها، فـأمر امللـك أن تفـك قيودهـا ومـأل قلبـه الفـرح الغـامر،           

وأسـند إليـه   . وقرر أن يزوجها من الطبيب العظيم الـذي عاجلهـا فـشفاها       
 ببناء قصر هلما جبوار قـصره وبينمـا كـان ملـيح      والية العهد وأمر امللك   

يـشرف علـى بنــاء القـصر رأى رجــال مهـدوداً يعمــل   نقـل الــصخور      
         كيـف  : فناداه بعد أن عرفه، وسأله هل يعرفـه؟ فـأنكر معرفتـه بـه قـائال

يتسنى لرجل معدم فقري أن يعرف أمرياً خطرياً مثله، فذكره ملـيح مبـا       
  . تذر قبيح عما كان بدر منه، وأكرمهكان بينهما من لقاء وفراق فاع

  .  ثم أن مليح استدعى أمه إليه، ليعيشوا مجيعاً   سعادة وهناء



 

 
  
  
  

 
  

حكى انه كان   قديم الزمان ملك يعـيش   قـصره هـو وزوجتـه          ي
وبناته السبع، وكان قصر امللك هذا كـبرياً وبـه سـبعة طوابـق جعـل          

ذا امللك خدم وحـشم كـثريين كانـت       كل طابق إحدى بناته، وكان هل     
صغرى بنات امللك تسكن   الطـابق الـسابع، وكـان أبوهـا حيبـها جـداً        
ويفضلها على باقي بناته جلماهلـا وعقلـها وحـسن تـدبريها، ومـن اجـل           
هذا فقد خـصص هلـا أبوهـا امللـك عـدداً كـبرياً مـن اخلـدم واخلادمـات           

  .يتناوبون على خدمتها وهم رهن إشارهتا
 األيام، وبينما هـذه البنـت نائمـة رأت   حلمهـا شرشـفاً           و  احد 

كبرياً ومجيال مطرزاً باحلرير امللون وعليه زخـارف مـن خيـوط الـذهب              
والفضة، فأعجبها ذلك الشرشف كثرياً، وبعد أن استيقظت من نومها 

 إهنـا رأت    :وأدركت إن ما رأته كان حلماً، نادت اخلادمـة قائلـة هلـا    
ال جداً، ووصفته هلا وأمرهتا أن تذهب اىل السوق      احللم شرشفاً مجي  
  .لتشرتي هلا مثله

ذهبت اخلادمة اىل الـسوق الـذي تبـاع فيـه األقمـشة الغاليـة الـثمن،         
وحبثـت عـن الــشرشف وهنـاك رأت احــد التجـار وهــو ميـسك بــشرشف      



 

ــشرتي هــذا       ــأعلى صــوته، هــل مــن احــد ي ــصيح ب ــاً وهــو ي يــشبهه متام
 ال اعتقــد إن أحــداً قــادر علــى :ولالـشرشف البــديع؟ ثــم يــضحك ويقـ  

شراء هذا الـشرشف، ألنـه ال احـد قـادر علـى دفـع مثنـه، ومـا أن رأت             
 أنـا قـادرة   :اخلادمة الشرشف وتفحصته جيداً، حتى فرحـت وقالـت لـه       

       على أن اشرتي منك هذا الشرشف أيها التاجر املكابر، فأجاهبا قائال: 
بعـد أن سـاومته قلـيال     اجـل و :وهل أنت قادرة على دفـع مثنـه ؟ فقالـت    

ــشرشف   ــه ال ــه النقــود واشــرتت من ــه  . أخرجــت ل ــا وجلبت ــه معه ومحلت
لسيدهتا األمرية الصغرية، اليت فرحـت بـه كـثرياً، السـيما وإهنـا رأتـه            

وكان أول عمل قامت به هو . مطابقاً متاماً للشرشف الذي رأته   منامها
ا، وبينمـا  أهنا فرشته   غرفتها، فأخذت الغرفة تـشع مـن كـل أركاهنـ          

هي نائمة   الليل أحست بالشرشف وكأنه يتحرك، فخافت، ولكنها          
راني أخاف، لرمبا كنت احلم، ونامت      ( :قالت مع نفسها   ، وبعـد  )ملاذا تُ

أن نامت انقلب الشرشف اىل مارد طويل اسود عيناه تلتمعان كمـا لـو    
إهنما خرزتان محراوان، انتبهت البنت الصغرية من نومهـا، وبعـد أن       

أته أصيبت بالفزع واخلوف فصاحت ونادت على حراسها وأبيها بكـل   ر
 ال : ال احد بوسعه أن يـسمعها، وعنـد ذاك قـال هلـا املـارد        نقوهتا ولك 

ختا  فانـا ال أريـد إيـذاءك ثـم انـه اقفـل البـاب عليهـا ونـزل اىل أسـفل                
وكلما نـزل طابقـاً فانـه يقـبض األرواح الـيت فيـه، فاخـذ أرواح البنـات                

مهن وأبيهن واخلـدم واحلـراس مجـيعهم، ووضـع أرواحهـم          الست وأ 
قنينـة صـغرية كانـت معــه، ونـزل أسـفل الــدرج ودفنـها هنـاك، وغطاهــا        
بالرتاب، أما البنت الصغرى، فأخذت تصرخ أكثر من ذي قبـل، إال        
أهنا مل جتد جواباً، وعند ذاك صـعد املـارد اليهـا، وقـال هلـا بأنـه اخـذ             



 

وأهنا بقيت وحيدة، وفتح الباب ونزل اىل أرواح مجيع من   القصر، 
أسفل القصر، وملا شاهدت األمرية إن الباب قد انفـتح، خرجـت مـن           
غرفتها وصعدت اىل سطح القصر وأخـذت تنظـر اىل األسـفل، فـرأت          
املارد وهو حيفر حفرة كبرية أشعل فيها النار واتى بقدر كبري وضـع فيـه        

ف الـشديد ألهنـا اعتقـدت إن    املاء، ثم اخذ املاء يغلـي، فاعرتاهـا اخلـو      
 ا، مـا  :املارد يستعد لذحبها واكلها، ثم رأت الفتـاة املـارد وهـو يـصيح        

اىل أين هتربني مين أيتها احلسناء :أطيب حلم البشر، وأشار اليها قائال 
  املدللة؟

فأخذت البنت تتضرع إىل رهبا أن يتكفل أمرهـا وحيميهـا مـن هـذا       
يـا ربـي وال احـد حيمـيين، فخلـصين مـن        أنا وحدي هنا     :املارد، قائلة 

ها وهي تقول  يـا قريـب الفـرج، يـا عـايل      :هذه املشكلة، وظلت تدعو رب 
بال درج، عبدك بشدة يطلب منك الفرج، وظلت تدعو رهبـا، اىل أن   

ــاً يقــول هلــا  جيب دعــاؤك، اذهــيب اىل أســفل  :مسعــت منادي  لقــد اســتُ
  .الدرج

فل الـدرج، ثـم أهنـا     قالت البنت مع نفسها، ترى، ماذا يوجـد أسـ         
ــرة مل تكـــن     ــذه احلفـ ــت، هـ ــو، وقالـ ــورة للتـ ــرة حمفـ ــت ورأت حفـ نزلـ
موجودة، فأزاحـت الـرتاب عنـها فظهـرت هلـا قنينـة صـغرية مل تـشاهد           
مثلها من قبل، فجاءت مبطرقة صـغرية وكـسرهتا، فـرأت األرواح وهـي      
تتطــاير منــها لتعــود اىل أجــسادها اهلامــدة فأخــذت تتمطــى وتتحــرك،   

  .ت كثرياًففرحت البن
 يـابنييت أيـن كنـا؟ ومـا هـي      :وبعد أن استيقظ أبوها امللك قـال هلـا      



 

 وأيـن  :القصة؟ فحكت عليه القصة من ألفها اىل يائها، فقال هلا امللك  
 انه يقوم بغلي املاء   أسفل القصر وهو يريد أن :املارد اآلن؟ فقالت له

  .يضعين فيه، ويأكلين بعد ذلك
لقــصر بــان يعملــوا دائــرة حــول املــارد  فــأمر امللــك اخلــدم وحــراس ا

ــأه، ففعــل اخلــدم       ــذي هي ــه بالقــدر ال ــم يرمون ــه ث ــاق علي ــضيقون اخلن وي
وحراس القصر ما أمرهم به امللك وأحاطوا باملـارد ورمـوه بالقـدر حتـى          

  .. رأوه يذوب ويتالشى
  ....وتعيشون وتسلمون  



 

  
  
  

 
 

  
رت   أ   يام احد امللـوك الـسرقات، وبلـغ األمـر باللـصوص أهنـم             كثُ

، فقـرر أن                 ـه ُ ـسرق خزائن سرقوا دار كبري الـوزراء، فخـشي امللـك أن تُ
يتدبر األمر بنفسه، بعد أن عجز الـوزراء عـن محايـة أنفـسهم، فتنكـر         
ــن        ــا م ــاً منبعث ــرأى ضــوءاً خافت ــا ف ــة ووصــل إىل خارجه وجــاب املدين

ب منـــه فوجـــد ثالثـــة أشـــخاص ســـرداب   إحـــدى اخلرائـــب، اقـــرت
يتكلمون بصوت خافت، وأرهف مسعـه فعلـم أهنـم لـصوص، وأهنـم         

 لـدينا كـل   :اتفقوا الليلة أن يسرقوا قصر امللـك، ومسـع احـدهم يقـول          
 ولكننا ال نعلم أين خيفي :اإلمكانيات فلنسرق بيت امللك، فرد احدهم

  .امللك كنوزه
عـول فـسألوه مـن أنـت؟     فنزل امللك عندئذ مبالبسه املمزقـة وبيـده امل      

 أنا لص مثلكم ولدي شـيء يفيـدكم، ولكـن اخربونـي بأسـراركم             :قال
  .أوال وسأخربكم بسري

 ميكنين أن أقرأ على احلائط فأشقّه ونـستطيع أن نـدخل      :فقال األول 
  .من هذا الشق
نيمهم:وقال الثاني   .. أما أنا فأقرأ على احلرس فأُ



 

  . على األقفال فتفتح أما أنا فبمقدوري أن أقرأ:وقال الثالث
 أنا :  وأنت ماذا يمكنك أن تفعل لتكون نداً لنا؟ فقال امللك:وسألوه

  .استطيع أن أُدلكم على خزائن امللك اخلفية
ــاموا     ــيال إىل قــصر امللــك فأن ــيهم، وجــاءوا ل ــه وضــموه إل فرحبــوا ب
هـم امللـك علـى اخلـزائن          احلراس وفتحوا اجلدران وكـسروا األقفـال، ودلّ

عبئوهنـا بقالئـد الـذهب     اليت أ  خفاها بنفسه، وفتحوا أكياسهم وراحوا ي
 اتركـوا كـل شـيء،      :واألحجار النفيسة، وفجأة صـاح احـد اللـصوص        

وسـوف نغــادر، وانـدهش امللــك إذ رأى اللـصوص يرتكــون كـل شــيء     
ويتهيأون للخروج، فتوسل إليهم أال يرتكوا الكنوز، فتضيع منهم فرصة 

ختاذهم قرارهم باملغادرة مـن دون الكنـز،   عظيمة، ثم سأهلم عن سبب ا   
   :فقال له احدهم

ــذا ال تتــدخل   شــؤوننا، إن احــد    -  انــك ال تعــرف عاداتنــا، ول
أخواننا تذوق   الظالم قليال من امللح كان موضوعا   إناء، فإذا ذاق 
احدنا طعام إمـريء فإننـا لـن نوقـع بـه األذى وخرجـوا دون أن يأخـذوا                 

إلــيهم   اليــوم التــايل حبلّتــه امللكيــة ولكــن كــان  شــيئاً، وذهــب امللــك 
مبفرده، واخربهم مبحاولة األمس، وصارحهم بأنه ملـك وانـه حباجـة إىل     
حراس خملصني وأوفياء، وانه جيدهم أفضل من سواهم فقد جرهبم، 
ووافقوا وقسموا الليل بينـهم ثـالث مراحـل، و  إحـدى الليـايل الـيت             

اهد الفتـى أفعـى كـبرية تقـرتب مـن      كان حيرس فيها األخ األصـغر، شـ     
رأس امللك فجرد حـسامه وقتلـها، و  هـذه اللحظـة فـتح امللـك عينيـه          
ورأى احلارس يضع السيف   غمده، فظن انه ينوي به شراً، وملا جاء 

   :دور اآلخر، سأله امللك



 

 :فقـال لـه امللـك   !  نفـسي :هو اعز شيء لديك   الدنيا؟ فأجاب       ما
 لــن اقتلــه، فلــو قتلــت :فقــال لــه!  األصــغرإذن، آمــرك أن تقتــل أخــاك

  . أخي، فانك ستندم كما ندم ملك على طائره
 إن هذا امللك ترك :فسأله امللك عن حكاية الطائر، فقال له احلارس

أمور الناس وإدارة شؤوهنم ومل يكن له أنيس سوى ببغاء ناطق، فكان    
ب جيلس إليه   شرفة قصره يكلمه عن كل شيء، ومر ذات يوم سر  

من الببغاوات على قصر امللك وأبصرت ذلك الطائر، وتوقفن وكلّمنـه       
 إن لـديهم  :كالما مل يعرفه امللـك، فاستفـسر مـن طـائره، فقـال الطـائر               

أيها  عطلة أمدها ثالثة أشهر للراحة وطلبوا مين أن أرافقهم فهل توافق     
ودة امللك؟ فلما رأى الببغاء حرية امللك، عاهده عهوداً مغلَّظة على العـ     

فاقتنع امللك، وطار معهن، وقـضت الطيـور أطيـب األوقـات   أمجـل          
بقــاع األرض، وملــا أوشــكت املــدة علــى االنتــهاء، عقــد الطيــور مــؤمتراً    
وتشاورن   أمر إهداء امللـك هديـة مناسـبة، واسـتقر الـرأي أن يهـدين          
إليه ثالث بـذرات مـن بـذور التفـاح إذا زرعهـا امللـك وأمثـرت األشـجار              

منـها تفاحـةً فـان امللـك الـشيخ سـيعود شـاباً فتنـاول طـري امللـك           وتنـاول  
ــت    البــذرات الثالثــة، واحــدة   كــل رجــل والثالثــة   منقــاره، ورحل
الطيور وحط الببغاء أمام امللك اجلالس   الشرفة املطلة على البستان،  
ففرح به، وقـدم هـذا هديـة الطيـور، واعلمـه بـسر البـذور، فـأمر امللـك              

ن يزرعها، فلما كربت األشجار ومحلت مثراً، أمر امللك  فالح القصر أ  
أن يؤتى لـه بتفاحـة منـها، فـأتى لـه الفـالح الـشيخ بتفاحـة كانـت قـد               
سقطت على األرض، وقدمها له، وملا علم أوالد امللك مبا يعتزم أبـوهم           
القيام به، اقرتحوا عليه بإيعاز من الفالح أن يقدم التفاحـة إىل الغزالـة        



 

 قول الببغاء، فلعله يريـد قتلـه كـي يتحـرر منـه، وملـا       لريى مدى صحة  
ه وتأمل خليانته،       أكلت الغزالة التفاحة ماتت   احلال، فقتل امللك طري

جالساً   شرفته مغموماً فرأى األشجار  ومرت األيام، وفيما كان امللك
هتتـز بعنــف مل يألفــه، وتعجــب لألمــر فأرســل احلــارس لكــي يــستطلع   

بـان   البـستان شـاباً يتـسلق األشـجار بكـل سـهولة         السر، فاخربه هذا    
 مـن  :ويسرق الثمار، وأمـر امللـك جبلبـه فجـيء بالـشاب، وسـأله امللـك            

 أنا البستاني الشيخ، وقد أكلت تفاحة من إحـدى    :أنت؟ فقال الشاب  
ــيت   شــجرياتك فــصرت شــاباً كمــا تــرى، فــسأله امللــك عــن التفاحــة ال

ــستاني    ــال الب ــوم، فق ــه ذات ي ــدمها ل ــ:ق ــن    لق ــين تفاحــة م ــت م د طلب
الشجرة، فأتيتك بتفاحة وقعت على األرض، ألني مل أكن أقوى على 
تسلق الشجرة، فعرف امللك أن التفاحة الساقطة املقدمة إليه البد أهنـا    
كانت مسمومة وندم علـى قتلـه طـريه نـدما شـديدا وتـبني لـه انـه كـان             

  . صادقاً   قوله
ثـة   األمـر ضـحك الـصغري        وملا طلع الـصباح وتـداول األخـوة الثال        

واخـربهم عــن األفعـى الــيت أرادت أن تلـدغ امللــك فقتلـها، وانــه أبقــى     
ــت ســـرير امللـــ  ــة  كأشـــالءها حتـ ــربوه احلقيقـ ــذهبوا إىل امللـــك واخـ ، فـ

خرجت أشالء األفعى من حتت سريره   .وأُ
وملا وقف امللك على مدى إخالصهم ونصحهم اختـذهم مستـشارين          

  . له
  

  
  



 

  
  
  
  
  

 
  

خرجت املرأة العجوز الطيبة فجراً وقـصدت سـوق الغـزل لتبيـع مـا          
غزلته من صوف على شكل خيوط، كانت عيناها ضعيفتني ومل تنتبه  
يـل هلـا أهنـا تـرى             اىل أن الوقت مبكر نوعاً ما بالنسبة للصباح، ثـم خ
خملوقاً ما يسري على قدمني، كان غريباً   شكله أو هكذا بـدا هلـا،       

ب منـها تـبني أنـه يـشبه اإلنـسان، ولكنـه   رداء عجيـب، ثـم         وملا اقرت 
اىل أين أنت ذاهبـة؟  : فوجئت به يتوقف أمامها ويسأهلا بصوت واضح     

مل أنتبه : ملاذا أنت مبكرة جداً؟ فأجابته: ثم سأهلا. ألبيع الغزل: فأجابته
ما رأيك : وسأهلا سؤاالً مل تتوقعه أبداً    . اىل ذلك بسبب ضعف بصري    

ه مـن مالبـس؟ وكـان   هلجـة صـوته مـا يـوحي بأنـه ال يـود           مبا أرتديـ  
أنـك  : حبالـه فقالـت لـه    مساع رأيٍ ال يعجبه، لذا رأفت العجوز الطيبـة  

  . ترتدي مالبس الئقة بك
فرح الرجل كثرياً وقال هلا إنك امرأة طيبة القلب وطلـب منـها أن          

لى ما تتبعه ليقدم هلا مكافأة أو هدية تساعدها   شيخوختها وتعينها ع
  .تبقى هلا من عمرها

سارت املرأة وراءه حتى وصل اىل صخرة منتظمة الشكل   جبل 



 

فرفعها ثم هبط درجات سلم طالباً منها أن تتبعه، ومل يكن أمامها غري    
ذلك، فهي من ناحية امرأة عجوز ضعيفة ال تستطيع االعـرتاض عليـه     

ة كانت وإغضابه، وهي ال تعرف عن طباعه أي شيء، ومن ناحية ثاني
هلجته مطمئنـة، تبعتـه   مغارتـه لكنـها فوجئـت بقطـط غاضـبة جـداً          
واقفة على طر  درجات السلم مـن الـيمني واليـسار هتـم باالنقـضاض            
عليهــا ومتزيقهــا مبخالبــها وأنياهبــا، فجفلــت ولكــن عــاد إليهــا اطمئناهنــا   
عندما مسعت الرجل يأمر القطط حبـزم أن تكـف عـن الغـضب فـاملرأة        

محايته، فرتكتها القطط على مضض، وسارت وراءه حتى ضيفته و  
وصلت اىل مكان وجدت فيه قدوراً تنبعث منـها رائحـة طعـام شـهي،        
طلب الرجل منها أن تأكل قليال مـن زاده، فهـي وال شـك مل تتنـاول            
طعام الفطور بعد، ومل ترغب املرأة   االعرتاض فمدت يدها اىل أحد 

 الكبرية املثقبة اليت تستعمل لصب الرز      القدور ولكنها فوجئت بامللعقة   
 فوجئـت بـه يرتفـع ليـضرهبا علـى يـدها، ولكـن             )أي اجلفجري (املطبوخ  

اجلفجري توقف فجـأة ألن الرجـل أمـره بـذلك مكـرراً قولـه الـسابق بـأن             
املرأة ضيفته، فأكلت قليال وشكرته، ثم طلـب منـها أن تتبعـه لتـستلم         

 فيها أكياس كثرية، طلب منـها أن     املكافأة أو اهلدية، فتبعته اىل غرفة     
تأخذ منها ما تشاء، لكن املرأة العجوز مل تأخذ إال كيساً واحداً، أكّد 
عليها بأهنا تستطيع أن تأخذ املزيد، لكنها اعتذرت وقالت بأن الكـيس       
، وعلى الرغم من أهنا مل تكن تعرف حمتويـات الكـيس      الواحد كاف

 الـوزن، ثـم ودعهـا وأوصـلها اىل       إال أهنا شعرت بأنه حيوي معدناً ثقيل      
السلم حتى خرجت من الكهف وابتعدت وهي تكيل له الشكر وتدعو 

  . له بالصحة والعافية



 

كانت منفعلة جداً حتى أهنـا نـسيت بيـع الغـزل، ووجـدت نفـسها        
تسري بـسرعة حنـو بيتـها مـن أجـل أن تتعـرف علـى حمتويـات الكـيس            

 غرفتها أفرغت حمتويات وملا وصلت اىل  . الذي كان كاهلها ينوء حبمله    
الكيس علـى البـساط العتيـق املتـهرئ ففوجئـت بلـون الـذهب يـشع                
جنبات غرفتها الفقرية، وتأملته جيداً، فتأكدت أنه ذهب، وقـد دفعهـا     
عقلها البسيط وفضوهلا أن تستعري من جارهتا ميزاناً من أجـل أن تـزن    

رت   فيه الـذهب، اسـتغربت اجلـارة مـن طلـب املـرأة العجـوز وأضـم              
نفسها أمراً، ثم أهنا وضعت شيئاً من القار   إحـدى كفـيت امليـزان،        
ومتنت   سرها أن تكـون الكفـة الـيت فيهـا القـار هـي مـا سيوضـع فيـه           

ومل تنتبه العجوز الطيبة اىل . املادة اهولة اليت ترغب العجوز   وزهنا 
 القـار  تلك اللعبة املاكرة وحدث أن الذهب قد احتل الكفـة الـيت فيهـا    

فالتــصق بعــضه بــه، وملــا أعادتــه العجــوز اىل جارهتــا شــاكرة، انتبــهت  
مـن أيـن    : األخرية وعيناها تلمعـان بالـسرور والطمـع، فتـساءلت بعجـب           

هلذه املرأة الفقرية هذا الذهب وهبذه الكمية اليت تستدعي وزهنا هبـذا      
ل امليزان الكبري، وقررت أن تباغت املرأة وتضغط عليها وحتاصرها وتقـو        

ــد   ــذي    : هلــا بتهدي ــا عــن املــصدر ال ــها إذا مل ختربه ــضب من بأهنــا ستغ
  .حصلت منه على الذهب

ارتبكت املـرأة العجـوز البـسيطة وكـادت أن تنكـر وجـود أي ذهـب               
إنك لن تستطيعي أن تنكري : لديها، لكن اجلارة اخلبيثة فاجأهتا بقوهلا

ن ختربهـا  شيئاً، فها هو الذهب عالق بكفة امليزان، فاضطرت العجـوز أ          
بأن رجال غريب األطوار عطف عليها ألنه وجدها وهي عجوز ضعيفة، 

: قالـت اجلـارة  . قد خرجت مبكرة جداً لطلـب الـرزق، فقـرر مـساعدهتا       



 

إذن كنت تريدين إخفاء السر عين، ولذا وعقاباً لك على ذلك، فإني       
سـأخرج غــداً   الــصباح البـاكر، فــإذا مل أنــل مـن الرجــل شــيئاً مــن    

: إني سآخذ نصف الذهب الذي لديك، فقالـت هلـا العجـوز     الذهب، ف 
  .إن أكياساً أخرى عديدة بقيت موجودة   مغارة الرجل

و  فجر اليوم التايل هنضت اجلارة اخلبيثة، اليت مل تنم الليل من       
فرط انفعاهلا وطمعها، وأسرعت اىل سوق الغزل، وكأن هبا مـساً مـن         

جل ذا اهليئة العجيبة قادماً يسري   اجلنون، ومل خيب ظنها، إذ حملت الر      
باجتاهها، فخفق قلبها من فـرط االنفعـال والـسرور وتوقـع الثـراء الـسريع                
الفاحش، توقـف الرجـل وسـأهلا عـن الـداعي لكوهنـا تـسري مبثـل هـذه            

إن مالبـسك مجيلـة جـداً    ! السرعة، فقالت لـه بعـد أن نـسيت سـؤاله          
رضـيه هـذا اجلـواب،     وتوقعـت أن ي   ! وفخمة والئقة مبلوك املال والـذهب     

كيف عرفت بأني أريد أن أمسع رأي الناس مبالبسي؟ : إال أنه قال هلا
فاضــطرت أن تــصارحه مبــا حدثتــها جارهتــا العجــوز البــسيطة الفقــرية،   
وبأهنا تطمـح أن تنـال مـا نالـت، فأشـار هلـا بـأن تتبعـه، تبعتـه بلهفـة،            

 قطعتها حتى أن أنفاسها أخذت تتقطع على الرغم من أن املسافة اليت      
ــم     ــشكل كاملعتــاد، ث ــع الرجــل الــصخرة املنتظمــة ال ليــست طويلــة، رف
وجدت املرأة نفسها تتبعه عند هبوط درجات السلم، والقطط الغاضـبة   
جداً هتجم عليها، لكن املختلـف   األمـر أن الرجـل مل مينـع القطـط               
من عضها ومتزيق بـشرهتا، فأخـذت تقـاوم وتعـارك بـضراوة لـئال تقتلـها          

 أن تكف عنها )أي من قططه( ى مسعت الرجل يطلب منهاالقطط حت
وتكتفي مبا قامـت بـه، فرتكتـها القطـط ومل تبـال املـرأة مبـا أصـاهبا مـن                 
ــاس،      ــة األكي ــأن تتبعــه اىل غرف ــم مسعــت الرجــل يأمرهــا ب جــروح، ث



 

  .لتستلم املكافأة أو اهلدية مثلما قال، فأسرعت وراءه ودخلت الغرفة
داً وهـي تـرى هـذا العـدد الكـبري مـن           اضطرب قلبها اضطراباً شدي   

ــا أن      ــستطيع قواه األكيــاس، فهجمــت عليهــا وأخــذت منــها كــل مــا ت
كيـف اقتنعـت العجـوز بـأن تأخـذ كيـساً       : حتمله، وتـساءلت مـع نفـسها     

  . واحداً فحسب
سارت بأثقاهلا ومسعـت الرجـل يتبعهـا حتـى الـسلم ويطلـب منـها                 

فيمـا بعـد، وملـا    بكدر أن ختـرج وهـو سـيعيد إغـالق الفتحـة بالـصخرة              
عادت اىل بيتـها وهـي   إعيـاء تـام، قـررت أن ال تـسرتيح، حتـى لـو          
ماتت من التعب، إال بعد أن تزن كل الـذهب مبيزاهنـا دون أن هتمـل        

  .منه شيء
د األكياس، لتهيئتها لعملية الوزن، وأغلقـت بـاب الـدار        فتحت عقَ

 امليـزان  والغرفة، ثم أمسكت بأحد األكياس وأفرغت حمتوياته   كفـة  
ورمت الكيس الفارغ بعيداً، وبعدها امتـدت يـديها اىل الكـيس الثـاني            
لكنها شهقت وانفتحت عيناها على سعتهما من اجلـزع والفـزع، فكفـة        
امليزان اليت امتألت باحملتويات بل فاضت هبا فأخذت تسقط أرضـاً مل   

دفعت الكفة . يكن فيها أي ذهب أو معدن آخر بل أشياء خطرة مرعبة
عيداً وابتعدت عنها برعب وأرادت أن هترب من الغرفـة لكـن قـدميها     ب

تعثــرت باألكيــاس األخــرى، فانــسكبت حمتوياهتــا أيــضاً، فــإذا هبــا        
حشرات وعقارب وأفاعي قاتلة، وأخذت كـل هـذه املخلوقـات تتحـرك        

  . باجتاهها هنمة لفريستها اليت مل تنفع صرخات استغاثتها
  
  



 

  
    

  
  

 
  
ان ياماكـان   قـديم الزمـان، كـان هنـاك رجـل حطـاب خيـرج                  ك

الصباح الباكر اىل البساتني ليجمع بعض احلطب لغرض بيعـه، وذات        
صباح خرج الصياد من البيت وكانت السماء متطر بغزارة وعند وصوله    
اىل املكان الذي اعتاد أن حيتطب منـه، شـاهد أسـداً نائمـاً عنـد جـذع            

انـات   تلـك األزمنـة كانـت تـتكلم فعــرض      شـجرة وقـد قيـل أن احليو   
 أريـد أن أقـدم لـك املـساعدة      :األسد على احلطاب أن يصادقه قـائال لـه        

ألني أراك رجال فقرياً، فوافق احلطاب على ذلك، و  احد األيام قـاد         
ــه   ــال ل  احفــر هنــا، فحفــر  :األســد احلطــاب إىل مكــان   البــستان، وق

أى كنزاً أمامه يلـصف الـذهب   الصياد، وكم كان سروره عظيماً حني ر   
  .فيه واجلواهر والآليلء

  احد األيام وبينما كان األسد   الغابـة لوحـده أمطـرت الـسماء              
وسقط الثلج بغـزارة وازدادت بـرودة اجلـو، ففكـر الـسبع أن يـذهب إىل          
بيت صديقه احلطاب الذي كان شـيده للتـو فخـرج لـه الـصياد ورحـب          

 عدداً من الرجـال جالـسني   بيـت     به، وأثناء دخوله أحس األسد إن     
الصياد، فطلب من صديقه أن خيفيه مبكان   البيت حتى ال تقع أعني 



 

ضيوفه عليه فيفزعوا منه، ريثما يتحسن اجلو فيعود إىل الغابـة، وأثنـاء     
جلــوس الــسبع   مكانــه مســع أصــدقاء الــصياد وهــم يتحــدثون معــه،  

ل فقـري، فمـن أيـن     أيهـا احلطـاب، حنـن نعرفـك، انـك رجـ      :قـائلني لـه  
  أتتك كل هذه األموال؟ 

 لقد حـصلت علـى املـال بكـدي وتعـيب، وأنكـر           :فأجاهبم بكل ثقة  
مساعدة أحد له، وما أن مسع السبع كالم الصياد حتى غضب غضباً 
شديداً، وبعد أن هدأ اجلو عـاد اىل الغابـة، و  الـصباح البـاكر ذهـب            

ل احلقـل، فـشاهده   احلطاب اىل حيـث اعتـاد أن يـرى األسـد بـني أدغـا         
   ما بك ياصديقي العزيز؟ :مريضاً، فسأله احلطاب

فسأل السبع احلطاب إن كانت فأسه قويةً كفايـة لتقطـع أي شـيء،          
 أرجـو منـك أن تـضربين ضـربة قويـة       : فـسأله قـائال    )نعـم (فأجابه هذا بــ   

بفأسك لعلين أموت بسرعة وأختلص من األمل، فوافق احلطاب وضربه   
ه، وقـع األسـد علـى أثرهـا علـى األرض، وذهـب          ضربة قوية على رأسـ    

احلطاب اىل بيتـه معتقـداً أن الـسبع قـد مـات مـن أثـر الـضربة، وبقـي             
ــشاهد      ــزمن   بيتــه، ثــم عــاد اىل نفــس املكــان ف احلطــاب مــدة مــن ال

 يا صديقي لقد أخطأت حبقـك فـأرجو   :صديقه األسد حياً واخذ يناديه 
 إىل رأسـه، واىل اجلـرح   املعذرة وهنا طلب السبع من احلطاب أن ينظـر     

         الذي فيه إن كان قد شفي أم ال، فنظر احلطاب   رأس األسد قـائال
 اعلـم إن جـرح البـدن يـشفى وجـرح      :نعم، لقد شفي اجلرح، فقال له    

ــني    اللــسان يبقــى فهــل لــك أن تقــول يل مل جحــدت فــضلي عليــك ب
  !أصدقائك، اذهب فليس مثة مودة بيين وبينك بعد اآلن



 

               
  
  

 
  

ــة مــن كتــاب   ــة (( اســتخرجنا هــذه احلكاي ــشعبية العراقي ــة ال   ))احلكاي
للباحث الفولكلوري كاظم سعد الـدين، وهـو صـادر عـن وزارة الثقافـة             

  . ١٩٧٩والفنون   العام 
خرج الشواك حسن يوما من كوخـه ومحـل معـه حـبال وفأسـا             * 

  .األشواكقدمية من احلديد، وتوجه إىل الربية ليقطع 
كان النهار حـاراً والطريـق طـويال، ولكـن حـسن ظـل يـسري ويـسري                

 مل ال آخذ قسطاً من :حتى وصل إىل قنطرة على هنر، وقال   نفسه       
الراحة   ظل هذه الشجرة املطلة على النهر؟ وبينما هو يعـرب القنطـرة         
به يريد أن يخرج صرة ه إىل ع ليصل إىل الشجرة تذكر فطوره، فمد يد 

ك ملـا           خبزٍ من شـعري، غـري أن حزامـه حتـر فيها قليل من التمر ورغيف
به، وأفلتت فأسه وسقطت   ماء النـهر العميقـة، فحـزن           مد يده   ع
  :حزنا شديدا واخذ يبكي ويبكي حتى خرج له من النهر رجلٌ وسأله

 وقعت فأسـي   النـهر     : ملاذا تبكي؟ فأجابه الشواك والعربة ختنقه      -
ستطيع أن احتطب، يل زوجة وأطفال وأم وأب ينتظرون أن أبيـع         ا نول

باقة الشوك الشرتي هلم طعامـاً وخبـزاً، فمـاذا افعـل اآلن وقـد فقـدت                
  فأسي؟ 



 

ال حتزن يا صاحيب، سوف اجلب (( :فابتسم له رجلُ النهر وقال له 
وغاص الرجل   ماء النهر، و  مثل ملـح البـصر اخـرج    )) !لك الفأس 
ا    :عة من الفضة وسألهله فأساً ملّ

  : أهذه فأسك؟ أجابه حسن الشواك-
   كال يا أخي، هذه ليست فأسي، إن فأسي من حديد، -

ــت   فغــاص الرجــل مــرة أخــرى، واخــرج فأســاً أخــرى تــشع لــو كان
  :مشسا، ذلك إهنا كانت مصنوعة من الذهب اخلالص، وسأله

  ! هل هذه فأسك؟-
  ي من حديد  ال، ليست هذه فأسي إن فأس:فقال الشواك

 هل هذه : وغاب الرجل ثالثة   املاء واخرج فأسا من حديد وقال له
  فأسك؟

 نعـم، هــذه فأســي، فأســي الــيت وقعـت مــين، وفــرح هبــا فرحــاً    -
عظيماً، وتناوهلا منه وشكره على صنيعه، وسلّم عليه مستأذنا بالذهاب 

   :ولكن رجل النهر قال له
ضة والذهب وبعهما  انك رجلٌ صادق وشريف، خذ الفأسني الف     -

  . وتصرف بالثمن
وملا عاد حسن الشواك إىل أهله بعد أن باع شوكه والفأسني، قـص      

  عليهم قصة رجل املاء وما جرى له معه، 
ــت أو      ــة واجللــوس   البي ــاة البطال ــى حي ــاد عل ــه اعت ومســع جــار ل
املقهى، فكانت زوجتُه وأطفاله يذهبون ليكسبوا له العيش، فقرر اجلار        

   :ب إىل رجل النهر، فسال اجلار الشواكأن يذه
  



 

 عند القنطرة البيضاء، قـرب شـجرة    : أين مكان الرجل؟ فقال له     -
  .التوت

فذهب اجلار وألقى فاسه   النـهر وراح يبكـي بكـاء عاليـاً، فخـرج             
   ماذا جرى لك أيها الرجل؟:إليه رجلُ النهر وسأله

   سقطت فأسي هنا، ماذا سأفعل؟ -
  ال تبك يارجل، سوف آتيك هبا   احلال،  : قال الرجل-

 هـل  :وغطس   املاء واخرج له بعد حلظة فأسا من الذهب، وسـأله  
  :هذه فأسك؟ فاختطفها اجلار منه وقال

  ! نعم إهنا فأسي-
 لقد خـدعت رجـل   :ورجع يركض فرِحاً، وصل إىل أهله وقال هلم  

  .املاء وأخذت منه الفأس الذهبية
ه إىل عبـه وأخر     فـضحكوا منـه إذ رأوا   !  هـا هـي  :جهـا قـائال  ومد يـد

 هذا جزاء الكاذب :فأسا صدئةً من حديد وليس من الذهب، وقالوا له
   .الطماع، هذا جزاء من ال يعمل

  
  



 

  
  
  
  

 
  

كــان هنــاك   قــديم الزمــان تــاجران صــديقان، أحــدمها مــن أبنــاء  
  .القرية واآلخر من املدينة

فباعهـا  ،  املدينـة مخـسمائة حمـراث حديـد     أودع القروي لـدى إبـن     
  .هذا واحتفظ بأمثاهنا، ووضع   مكاهنا فضالت جرذان

  .ثم جاء صاحبها القروي، وطلب من صديقه اسرتجاع احملاريث
  :فقال هذا له

  !!ـ لقد أكلتها اجلرذان
  .قال ذلك، وأشار إىل مكاهنا حيث تكومت فضالت اجلرذان

 حصل األمر، فماذا نستطيع أن  حسناً، لقد:فقال صاحب احملاريث
  !نفعل بأشياء أكلتها اجلرذان؟

و  وقت االستحمام، أخذ القروي، كعادته، إبن صديقه التاجر،    
وأودعه   بيت صديق آخر، وطلب منه أن يضعه   إحدى احلجرات 
الداخلية وأن ال يسمح له باخلروج إىل أي مكان، وبعد أن استحم هو 

  :التاجر،الذي سارع إىل السؤالنفسه عاد إىل بيت صديقه 
  !ـ وأين إبين؟



 

 يا صديقي العزيز، لقد أخذت إبنك وتركتـه علـى ضـفة     :فرد عليه 
النهر، وعندما نزلت للسباحة جاء بازٌ واختطفه مبخالبه وطار   اجلـو،        

  . فضربت املاء وصرخت، ولكين مل أستطع أن أجعله يرتك الولد
  ! تستطيع أن ختطف الصبيانفإن البزاة ال!  إنك تكذب:فقال األب
 لكن األمر كـذلك يـا صـديقي، وإذا حـصلت أمـور ال            :فقال األول 

ميكن أن حتصل فما حيليت، لقد خطف البـازُ ابنـك كمـا قلـت لـك،         
  .ولك أن تصدق أو ال تصدق

   ه قائالسـأذهب إىل القاضـي   ! يـا قاتـل  !  أيها الوغد  :وأخذ األب يسب
  .جزاءك العادلوأجربك على احلضور أمامه لتنال 

  .وغادر املكان، وقال القروي كما تشاء
    سيدي، لقد أخذ  ": وذهب األب القضاء، وخاطب القاضي قائال

هذا الرجل إبين معه ليستحم، فعاد لوحده وعنـدما سـألته أيـن ولـدي          
  .أجاب أن بازاً اختطفه، هذه هي قضييت، فاحكم هبا

ــة  ": قــل احلــق، فأجــاب :فــسأل القاضــي الرجــل اآلخــر     احلقيق
 ولكن أين :، فسأله"ياموالي، لقد أخذته معي وجاء بازٌ فاختطفه مين
  البزاة   هذه الدنيا اليت تستطيع اختطاف الصبيان؟

 عندي سؤال أوجهه إليك إذا مسحت، إذا كانـت   : موالي :فأجابه
  البــزاة ال تــستطيع خطــف الــصبيان، فكيــف تــستطيع اجلــرذان أكــل        

  ذا تعين بذلك؟ ما:احلديد؟ فسأله القاضي
 سيدي، لقد أودعت لدى هـذا الرجـل مخـسمائة حمـراث،         :فقال

 إن اجلـرذان قـد أكلتـها، وأرانـي       :ثم أتيت أطالـب هبـا، فـإذا بـه يقـول           
فضالت اجلرذان اليت أكلت احملاريث، سيدي إذا كانت اجلرذان تأكل  



 

ــستطيع اجلــرذان أن تأكــل      ــصبيان، وإذا ال ت ــف ال ــالبزاة ختط ــث ف احملاري
يد فالبزاة ال ختطـف الـصبيان، فـأرجو منـك يـا سـيدي أن تقـضي         احلد

  .فيما إذا أكلتها اجلرذان أم ال، وهذه هي قضييت
ناً، وقال مع نفسه      البد أنـه يقـصد    ":ففكر القاضي، وكان فهِماً فط

، وأنــشد   "حماربـة احملتــال بــسالحه نفــسه، حقـاً إهنــا خطــةٌ حــسنة  
غ ملـدوغ، واخلـادع خمـدوع، إهنـا      الـالد : نعم الفعـلُ  :ذلك شعراً مفاده  
ــث، فلمــاذا ال   ! ضــربة موفقــة ــإذا اســتطاعت اجلــرذان أن تأكــل احملاري ف

مغلوب زاة خطف الصبيان؟ الوغددقّة بدقّة:تستطيع الب !!  
أيها الرجل أعد احملاريث، وبعد ذلك سيعيد الرجـلُ          ":وقال لألول 
  !ولدك   احلال

ــه ث    ــود إىل أبي ــن املفق ــاد اإلب ــث إىل   وهكــذا ع ــادت احملاري ــة، وع اني
صاحبها، مع فرض غرامة باهظة عليه جـراء فعلتـه وخيانتـه لـصديقه،           

  .ورجع كل واحد منهما إىل عمله
  



 

   
  
  

 
  

ــى      ــددت األم عل ــصيف، مت ــايل ال ــايل املقمــرة مــن لي   إحــدى اللي
ــيت مل تتجــاوز      ــصغرية ال ــها ال احلــصري ووضــعت رأســها   حــضن ابنت

وفرحت الصبية بأمها وراحـت تفلـي رأسـها فتـشعر األم            .. رةاحلادية عش 
  بزوال التعب، 

وفيما البنت تفعل ذلك رفعت نظرها إىل األعلى فرأت على احلائط 
ظـال لرجـل غريـب يتـسلق اجلـدار، وملـا رأى املـرأتني نـزل بكـل هـدوء           
 واجته حنو التنور واختبأ فيه ريثما تنام املرأة وابنتها ليسرق ما تقـع عليـه           

  .يده   بيت األرملة
ها عنه بل سألتها خرب أم ..  ماما:غري أن الصبية مل ختش اللص ومل تُ

  هل سأكرب وأصبح مجيلة؟ 
ها نعم يا ابنيت :فأجابتها أم.  

 بكل تأكيد ياابنيت تتزوجني، وسالت : ماما وأتزوج؟ فأجابت األم-
   :البنت أمها مرة أخرى

 نعم ويـصري عنـدك ولـد يـا     :ألم ويصري عندي ولد ياماما؟ فقالت ا    -
  .ابنيت



 

  . نعم يا ابنيت: وامسيه امحد، فقالت األم-
 ويصري عندي ولد ثـانٍ وامسيـه حـسني؟     :فقالت البنت المها فرحة   

نييت مسيه حسيناً:فردت األم بلهجة فرحة نعم يا ب .  
   :غري أن البنت مل تكتف بالولدين فقالت

ــث وامسيــه إبــراهيم،  - ــأتيين ولــد ثال ــت األم وي  نعــم لــك أن :فقال
  .تسميه إبراهيم

كان اللص يـستمع إىل الـصغرية ويلعنـها   سـره ألهنـا مل تـنم ومل          
تدع أمها تنام حتى اآلن فيما هو حمصور   هذا املكان الضيق إال انه 

  . كان يستمع إىل متنيات الصغرية بلهفة
 وإذا جاء العيد، سأشرتي هلـم أمجـل الثيـاب واذهـب هبـم إىل        -
يد، حيث األراجيح ودواليب اهلواء والرقص والغناء، لكـن الـصغار     الع

يا أمي يعبثون   الرتاب فتتسخ مالبسهم وآخـذهم إىل النـهر القريـب             
ألغسل هلم أيديهم ووجوههم فيقع إبراهيم   النهر ويغرق وال اسـتطيع     

انتشاله وأصيح بأعلى صوتي، وتصيح الفتاة بأعلى صوهتا فعال:   
ــو- ــ..  يب ــراهيم  .. راهيمإب ــال إب ــو، تع ــا   .. يب ــم أمه ــاة تكل ــادت الفت وع

   :بلهجتها االعتيادية
أيـضاً، فأصـيح بـأعلى      والتفت إىل حسني، فإذا به يقع   النـهر  -

صــوتي، فــتجلس األم بينمــا الفتــاة تــصيح وختمــش خــدها وتقــول األم  
   :غري أن الفتاة تواصل صياحها!  ماما عيب من اجلريان:البنتها
  ! يبو حسني تعال! بو حسنيي..  يبو-

وتقول المها، و  هـذه اللحظـة يلقـي امحـد أخـوهم األكـرب نفـسه            
   :حماوالً إنقاذ أخويه من الغرق فيغرق هو أيضاً، فأصيح



 

ــسكت  ..تعــال.. يبــو امحــد..  يبــو امحــد- ، بينمــا األم حتــاول أن تُ
ــصاعد، غــري أن       ــع صــراخها املت ــى فمهــا، لتمن ــدها عل ــضع ي ــها وت ابنت

 ينتبــهون إىل الــصوت ويـأتون إليهــا، فقــد كـان احــد جرياهنــم   اجلـريان 
  .امسه امحد واآلخر إبراهيم والثالث حسني

 إن   : مــاذا حــصل؟ فأشــارت الــصبية إىل التنــور قائلــة :فــسألومها
وكان اللص متكوراً   التنور يتابع آمال الفتاة، ومل يفطـن    ! التنور لص 

ح بـأعلى صـوهتا علـى    إىل اخلدعة اليت ورطتـه فيهـا حـني كانـت تـصي        
  . جرياهنا الرجال الذين أسرعوا لنجدهتا وامسكوا به

 
 

    



 

   
  
  

 
  

كان يا مكان   قديم الزمان أن امرأة تـو  عنـها زوجهـا وتـرك هلـا          
ــضعة أشــهر، وكــان الــزوج املتــوفى حطابــا فقــري    طفــال صــغريا عمــره ب

شها وتربيـة طفلـها، فأخـذت    احلال، فلـم يـرتك هلـا مـا يعينـها علـى عيـ         
تعمــل بغــزل الــصوف   بيتــها، وملــا مل تــدر عليهــا هــذه املهنــة مــوردا    
كافيا، فإهنا أخذت تعمل إىل ساعات متأخرة من الليل تـصل أحيانـا      
إىل الفجر، ذلك أهنا كانت حريصة على راحـة طفلـها وعـدم بكائـه،        

االبـن  فتضعه   حضنها لريضع من ثديها وهي تغـزل الـصوف، وكـرب           
وأصبح متعلقا بأمـه اشـد التعلـق، ولـشدة حرصـها عليـه وحبـها لـه مل               
تسمح له أن يلعب   الطريق مع األوالد، ومل تسمح له أن يعمل بأي 
عمل مهما كان بسيطا، وكانت تلتمس لـه األدعيـة والتعاويـذ ليحفظـه            

  .ا من كل مكروه
 بنـت  كرب االبن وأصـبح شـابا، فبـدأت أمـه تلـح عليـه بـان جتـد لـه           

 وتعكـر  ةاحلالل اليت يتزوجها، وهو يرفض بشدة لئال تأتي هذه الزوج     
عليهما صفو حياهتما وتؤذي والدته بأي فعل كـان، ولكـن األم كانـت     
تعاود وتلح عليه كي ترى أوالده قبل وفاهتـا وتـشاهده سـعيدا هانئـا مـع       
ــة       ــاة طيب ــت اجلــريان فت ــان بن ــه ب ــرفض إىل أن أقنعت ــن ي ــه، واالب زوجت



 

 وميكن خطبتها له، فوافق على مضض، وهكذا شاء النـصيب   ومجيلة
أن يتزوجا، وبعد فرتة طلبت منه الزوجة أن يعمل بأي عمـل ليجلـب       
هلا ما حتتاج إليه، وان ال تكون عالة على أمه، وقد احتـار بـأي عمـل       
يعمل وهو ال يعرف القيام بأي عمل، لعـدم اشـتغاله سـابقا، فأشـارت          

زوجـة أن يعمـل مبهنـة أبيـه، فعمـل حطابـا،         عليه والدتـه بعـد إحلـاح ال       
ولكن مورد عمله مل يسد حاجات زوجته ومبرور األيام وبازدياد مطاليب        
الزوجة اختذت عشيقا، ففكـرت بـالتخلص مـن األم ليخلـو هلـا اجلـو،            

 على وجهها ليظهـر  )الكركم(فاتفقت مع عشيقها على خطة، فوضعت      
يتكــسر عنــد احلركــة اصــفر اللــون، ووضــعت خبــزا يابــسا   فراشــها ل 
  ويظهر أن أضالعها حتدث صوتا لشدة مرضها، 

ومرت األيام وهي على هذه احلال، والزوج يعتـصر قلبـه أملـا، فقـرر          
ـشفيها        أن يذهب إىل أي مكان ليبحث عـن حكـيم فيجلبـه ليـداويها وي

، وملا عرفت الزوجة مبقـصده، وصـفت       )املُشا  رب العاملني  (من علتها و  
قها وقالت اجلبه وسيكون الشفاء على يديه إن شاء له حكيما هو عشي  

 إن دواءهـا  :ا، فجاء الزوج باحلكيم املزعوم، وملـا فحـصها قـال للـزوج      
ــشيق      ــال الع ــه ق ــزوج علي ــا أحل ال ــه، ومل صــعب وال ميكــن احلــصول علي

 إن شــفاءها يتطلــب منــك أن تأكــل قطعــة مــن قلــب والــدتك،  :هامـسا 
مه عن قول احلكيم كان يتهرب  فجفل الزوج وامتعض، وكلما سألته أ     

من اإلجابة، بينما كانت الزوجة تلـح علـى الـزوج بـان جيلـب الـدواء،        
كثر اللحاح يطك ( :على أساس أهنا ال تعرف نوع الدواء، ويقول املثل

وبعد أن أقنعته أهنا شابة وجيب أن تعيش عمرها الذي كتبـه   ،  )اللحيم
  .اقصة عمرا سبحانه وتعاىل له وإهنا ستموت باملرض ن



 

فاخــذ والدتــه لزيــارة احــد أقــارب والــده للتعــرف عليــه، حيــث انــه  
  .يسكن   مكان بعيد

و  مكان خالٍ   الطريق طلـب مـن والدتـه أن تـريح نفـسها وتنـام            
لتأخذ قسطا من الراحة، لطول الرحلة، وعند نومها قام بـذحبها واخـذ            

  .قلبها 
ر، فأوشـك أن  و  طريق عودته وهو مرتبك خائف عثر االبن حبجـ        

أي ليحرسـك اسـم   (!  اصـملّه :يسقط على األرض، فقال لـه قلـب أمـه      
فندم على فعلته واعرتاه اجلزع، فجلس يبكـي وينتحـب فـشاهده      )ا ،

 :احد املارة فسأله ماذا به، فحكي له احلكاية، فقال لـه هـذا الـشخص            
ــن       ــتخلص م ــة لل ــذه احليل ــد اصــطنعت ه ــشيقا وهــي ق إن لزوجتــك ع

دق الزوج املخدوع لكثرة ما كانـت تُظهـره لـه زوجتـه           والدتك، فلم يص  
من حب وود، فسأله الشخص، هل معك مفتاح باب البيت؟ فأجابـه   

حـدث صـوتا        :هذا باإلجيـاب فقـال لـه        اذهـب وافـتح البـاب هبـدوء وال تُ
وانظر ما ترى، وعندما فعل ذلك، شاهد زوجته بأحلى زينتها واحلكيم 

  ما شاهده هرب، الذي جاء به معها   الغرفة، وعند
 من اجل هذا جعلتينين اقتل أمي، فهوى عليها بالسكني :فقال هلا

 القتلنـك بـنفس الـسكني الـيت قتلـت هبـا أمـي        :الذي حيمله وهو يقول   
  .أيتها اجلاحدة، فقتلها ثم قتل نفسه



 

  
  
 

 
             

 ، كـان هنـاك احـد الـوالة اجلـائرين     ،كان يـا مكـان   قـديم الزمـان       
 أمـراً  أياستيقظ هذا الوايل ذات يوم من نومه منزعجاً و اصدر فرماناً  

  :إدارياً جاء فيه
غرم كل فرد مبلغاً من املال قدره قران       من احلاالت *ي عن كل حالة 

  : اآلتية
  . كل من يبيع الدجاج-
 . كل من يعمل بأمر زوجته-
 .كل من كان أصلع الرأس -
 . كل من كان أعرجاً-
 . كان امسه مجعة كل من -

خـرج قائـد الـشرطة مــن عنـد الـوايل ليطبــق هـذا الفرمـان ويــستو         
الغرامات من املخالفني، مر بالسوق ليجد أحدهم جالساً يبيع الـدجاج    

 وملـاذا ادفـع؟ أجابـه    : بان يدفع له قراناً رد عليـه البـائع    فأصدر امرأ للبائع  
اخـذ   ذه الغرامـة ألنك تبيع الدجاج وان فرمان الوايل هو الذي حـدد هـ    

                                                
*  



 

   بأن الدجاج الذي يبيعه ال يعود إليه و إمنـا إىل  :البائع يتوسل إليه قائال 
هنـا أجابـه قائـد    ، زوجته الـيت أجربتـه علـى اخلـروج اىل الـسوق لبيعـه            

 فما كان من بائع الدجاج إالّ وهنض ،الشرطة بأن عليه أن يدفع قرانني
فمـا كـان   ، مات العـشوائية واقفاً متوكئاً على عكازه مستنكراً هذه الغرا    

اآلن عليك أن تدفع ثالثة قرانات الن : من قائد الشرطة إالّ أن قال له  
رم األعرج مبلـغ قـران فمـا كـان مـن صـاحبنا إالّ وأزاح               فرمان الوايل يغّ

رافعـاً يديـه   ، عن رأسه اليشماغ الذي يرتديه ليكشف عن كونه أصـلعاً       
  ــائال ــسماء ق ــمرب هــل ترضــى عــن الظ : اىل ال ــدك   ل ــى عب ــع عل  الواق

إن عليك اآلن أن تدفع مخسة قرانات     :وهنا قال قائد الشرطة   ،  مجعة
رع وأيضا امسك مجعه   !!ألنك اكَ

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                 



 

  
  
  

 
   

 
 كان يامكان   قديم الزمان كان هناك صياد خيرج يومياً اىل النـهر       

  . لكي يصطاد ما يعتاش عليه من السمك
و  احد األيام رمى هذا الصياد شبكته وبعد أن أحس أهنا علقت     

 هـذه الـسمكة طلبـت مـن      ،بشيء سـحبها ليجـد فيهـا مسكـة واحـدة          
وأهنـا  . الصياد متوسلةً إليه أن يطلق سراحها وأخربته أهنـا عـروس املـاء      

 ، بأن تنفذ كل طلباته مهما كانـت     ،سوف تكافئه إذا استجاب لطلبها    
 ،وبالفعـل أطلـق سـراحها وأعادهـا اىل املـاء     . صيادهذه العرض أغرى الـ    

وقبل أن تغوص   املاء اشرتطت هذه السمكة عليه شرطاً يتمثل بأهنا 
 وافـق  ،إذا حققت لـه طلبـاً فإهنـا وباملقابـل حتقـق جلـاره ضـعف الطلـب              

  . الصياد على هذا الشرط
و  اليوم التايل خرج الصياد اىل النـهر ونـادى علـى مسكتـه طالبـاً       

  . ا أن توفر له مسكناً يليق به وبأسرتهمنه
 ارجـع اىل كوخـك سـتجد انـه قـد حتـول        ،وافقت السمكة قائلةً له   

اىل قصر فخم وبالفعل عاد الصياد ليجد أن كوخه قد حتـول اىل قـصر     
  . ووجد أيضا أن لدى جاره الفقري قصرين فخمني،فخم



 

عينـه  و  اليوم الثاني خرج الصياد اىل النهر طالباً من مسكته أ   ن تُ
 أجابته السمكة طالبةً منه لى املال الذي ال ميلك منه شيئاً،باحلصول ع

 ،الرجوع اىل قصره ليجـد   باحتـه تـال صـغرياً مـن اللـريات الذهبيـة              
وبالفعل عاد الصياد اىل بيته ليجـد التـل الـصغري مـن اللـريات الذهبيـة           

ني من اللري، ثم ألقى نظرة اىل بيت جاره،الرباقة  ،ات الذهبية فرأى تلّ
وهنا شـعر الـصياد باالنزعـاج واخـذ احلـسد جتـاه جـاره يعمـل عملـه               

ــسأل نفــسه ،قلبــه ــف تــسنى جلــاره أن حيــصل علــى   : واخــذ ي ــرى كي  تُ
ني مـن الـذهب وهـو مل يفعـل شـيئاً بـل ومل يعـرف          قصرين فخمني وتلّ

  بأمر السمكة؟
ـت مـع   ،ه كيف يستطيع أن يلحق األذى جبـار  ،بات الصياد يفكر   بي 

  ..نفسه امرأ منكراً
 ذهب اىل النهر طالباً من مسكته أن ترفع كليةً واحدة ،  الصباح

 مبجرد أن : وقالت له،أذعنت السمكة هلذا الطلب الغريب. من جسمه 
رفع منـك     ك فان كلية واحـدة سـتُ وبالفعـل شـعر الـصياد    ،يرتعش جسد 

 ،وتيقن أن كليـة واحـدة قـد رفعـت منـه         . بعد قليل بأن جسده يرتعش    
  .عندها عاد اىل بيته فوجد الصراخ والعويل والبكاء ميأل بيت جاره

  
  



 

    
  
  

 
  

ــانوا       ــات، وك ــان، كــان لرجــل ســبع بن ــديم الزم كــان يامكــان   ق
يعيشون عيشة سعيدة على الرغم من أن أم البنـات كانـت قـد توفيـت           

  .داًكان الرجل والد البنات غنياً ج منذ مدة ليست بالقصرية
وكانت تعيش على مقربة منهم سعلوة شريرة إال أهنا كانـت تظهـر         
ــأمر الرجــل    علــى هيئــة امــرأة مجيلــة تعــيش لوحــدها، فلمــا علمــت ب
وثروته الكبرية، فإهنا طمعت فيها، وقررت أن توقعه   حبائلها، وبعد 
فرتة يسرية تعرفت إليه وعرضت عليه أن يتزوجها ويعيشوا معاً   بيتها 

وبعد تفكري قليل وافق الرجل على اقرتاحها، على الرغم مـن      الكبري،  
  أن بناته كن يتوجسن خيفة منها كلما جاءت تزورهم اىل البيت، 

وعلى أية حـال يتـزوج الرجـل منـها، وعاشـا   بدايـة األمـر عيـشة             
سعيدة، وتظاهرت السعلوة بأهنا حريصة على بناته السبعة، وانه لـيس   

ن اجل أن تعوضهن عن احلنان الذي هلا من مأرب سوى خدمتهن وم 
  .افتقدته بسبب وفاة أمهن على حد قوهلا

ــام طلبــت الزوجــة    مــن الرجــل أن يــذهب إىل  )الــسعلوة(و  احــد األي
السوق لشراء بعض احلاجيـات وهنـضت لرتشـده اىل الطريـق السـيما وان        
  .بيتها كان كبرياً وواسعاً، فأدخلته   غرفة وأجهزت عليه بآلة حادة وقتلته



 

  املساء، قلقت البنات من تـأخر أبـيهن، فقالـت الـسعلوة للبنـت               
الكربى إن أباك قد تأخر   القدوم، أال تذهبني وتبحثني عنه، فوافقت 
البنت على ذلك، وأيضا صحبتها السلعوة اىل ذات الغرفـة وقتلتـها         
اليوم التايل فعلت الـشيء ذاتـه مـع البنـت الثانيـة، وهكـذا، اسـتمرت              

ــة    بقتــل الب ــت مجيل ــصغرية وكان ــت ال ــة جــاء دور البن ــات، و  النهاي ن
، انتظـريين  "چمـا كليتــ  چ سمنيتــ  ":جداً، فجاءهتا السعلوة وقالت هلا   

  حلظة حتى تربد أسناني ألستمتع بأكلك، 
فزعت البنت الصغرية، ملا رأتـه ومسعتـه مـن الـسعلوة الـيت كانـت        

فة تـدخل اىل  تظنها زوجة ألبيها، فحاولت اهلرب، وعـن طريـق الـصد       
الغرفة اليت ذحبت فيها السعلوة أباها فـرأت مالبـسه مرميـة، فلبـستها،           
وفرت هاربة مذعورة وبعد أن أهنكها الركض جلست قرب بائع خبز،        
فأحست بالتعب واجلوع وأدخلت يدها صدفة   جيب دشداشـة أبيهـا         
فوجــدت بعــض النقــود، ففرحــت كــثرياً واشــرتت خبــزاً وأكلــت، ثــم  

ها واقرتبــت مـن احــد القـصور الــيت قيـل هلــا انـه قــصر     واصـلت مـسري  
امللك، وأخربت البواب برغبتها   أن تعمل خادمـا   القـصر، وبعـد     
أن اخرب البواب سيده األمري ابن امللك برغبة هذا الفتى يوافق األخري، 

ومل يعـرف احـد   . واستمرت البنت   عملها هـذا كخـادم لعـدة شـهور        
كل يوم وخاصة عنـدما حيـل املـساء وينـام     أهنا بنت، وكانت البنت     

مجيع مـن   القـصر ختـرج اىل إحـدى حـدائق القـصر اخللفيـة وختلـع               
ــعرها الــذهيب،        ــسريح ش ــدأ بت ــة وتب ــستحم   الربك ــم ت الدشداشــة، ث
وتـذهب اىل قفــص الـدجاج والــبط املوجـود هنــاك وختـرج بطــة وتــذحبها     

  .رتة طويلة على هذا املنوال لفتوتطبخها بسرعة وتأكلها، واستمر



 

بعد فرتة من الزمن، يأخذ األمري ابـن امللـك حيـس بـان الـبط اخـذ        
يتناقص، فبذل حماوالت عديدة ملعرفة السبب، إال أنة فشل، وأخريا       
يقرر أن يأخذ األمر على عاتقه ملعرفة السبب   نقصان الـبط، فـصعد     
على شجرة عالية قريبة من قفص البط، وجرح يده ووضع على اجلرح 

من امللح حتى جيفوه النوم ويبقى مستيقظاً، قليال   
و  إحــدى ســاعات الليــل، وكالعــادة، خلعــت البنــت الــصغرية        
دشداشــة أبيهــا واســتحمت بربكــة املــاء وســرحت شــعرها الــذهيب،         
فاندهش األمري لرؤية هذا املشهد احملير، وبعـد ذلـك شـاهد األمـري هـذه          

ا ثـم تقـوم بطبخهـا    البنت تذهب اىل قفص البط وخترج إحداها وتـذحبه     
  .ومن ثم تشرع بأكلها

تعجب األمري واندهش كـثرياً عنـدما أيقـن بـان هـذه الفتـاة اجلميلـة           
  .هي اليت كانت وراء نقصان البط

و  اليـوم التـايل، طلـب األمـري مـن خادمـه أن جيلـب الطعـام علـى          
املائدة ويغلق الباب، ففعل اخلادم ما طُلب منـه، ثـم طلـب األمـري مـن           

ن خيلـع مالبـسه، فاعتـذر اخلـادم عـن فعـل ذلـك، لكـن األمـري                اخلادم أ 
أصر على خلع مالبسه وإالّ فانه سيعمد اىل قتله، و  األخـري خـضع            
اخلادم لطلب األمري، فخلع مالبسه، فإذا هـي بنـت مجيلـة ذات قـوام            
ت قصتها وما حـدث هلـا         فاتن وآسر، وبكت وجثت على ركبتها وقص

وة اليت تظـاهرت بأهنـا امـرأة فعـرض األمـري         وألخواهتا وأبيها من السعل   
عليها أن يتزوجها، فوافقت، لكنـها اشـرتطت عليـه أن ينـتقم هلـا مـن             

  .السعلوة قبل ذلك، ففعل ما طلبت منه
  



 

فانبـهر جبمـال   . و  يوم الزفاف، كان من بني احلاضرين ابـن الـوزير     
هذه البنت اليت ستصبح زوجةً لالمري، وجن جنونه، فهمـس   أذن           

ألمري إن كانت لزوجتـه أخـت لكـي يتزوجهـا لكـن األمـري نفـى ذلـك               ا
  .واخربه بقصة البنت

 رجع ابن الوزير منكـسراً اىل بيتـه، وتـذكر أن لـه خادمـاً وسـيماً،        
فساورته اهلواجس بأن خادمه هذا إن هو إالّ بنت تتخفى هبيئـة خـادم    
فطلـب مـن خادمـه أن جيلـب الطعــام لـه   غرفتـه ويغلـق البـاب ففعــل         
اخلادم املسكني ما طُلب منه، بعدها أمره ابن الوزير أن خيلع مالبـسه،       
            فتعجب اخلـادم واعتـذر عـن ذلـك، لكـن ابـن الـوزير أصـر علـى طلبـه

  .واخذ يهدده طالباً منه أن خيلع مالبسه
 وأخريا مل جيد اخلادم بداً من أن خيلـع مالبـسه، وعنـدما مل يظهـر        

 ..ء مالبسه واخلروج فوراًفتاة غضب ابن الوزير وطلب منه ارتدا



 

   
  
  

 
  

حكى انـه   يـوم غـائم        افـةُ العجـوز علـى الـدرب        ،يجلـست العر ، 
ــيض  ــة وحفنــة مــن   ،نــشرت منديلــها األب  ووضــعت فوقــه أحجــاراً ملون

 ابتـسمت فبانـت أسـناهنا الـسود      ، تطلعت العرافة   وجوه املارة     ،رمل
 الذين يبحثون عن حظهم  بعد قليل سيأتيين: وقالت مع نفسها،النخرة
  !  ها هو ذا قادم: ثم رفعت رأسها ومتتمت،الضائع

 متوجهـاً  ، ميشي   الطريق حـامال زنبـيال بيـده         ، كان شاباً صغرياً  
 فأومـأت إليــه  ، كانـت تبــدو علـى وجهــه عالمـات كئيبــة   ،حنـو الــسوق 

  .  وأرى ما خيبئه لك القدر، واجلس ألقرأ لك حظك، تعال:وقالت
رسـت العرافـة       ، أمامها واضعاً زنبيلَه اىل جانبـه      جلس الشاب   تفّ

   :وجهه وقالت
 ألست نبهان ابن حسنة؟ -
  أنا نبهان ابن حسنة؟ ،اجل -
 .انظر اىل السماء اليوم -

رفع نبهان رأسه وراح ينقل نظره   السماء فرأى غيوماً سوداً جتـثم           
نذر بسيول من  وأدرك أن الغيوم السود، ال تتحرك والرياح هادئة،فيها  تُ
  .املطر



 

 ورمـت عليـه أحجارهـا    ،فرشت العرافة الرمل فـوق منديلـها املتـسخ    
ت   وجه نبهان ملياً بعينيها الضيقتني وقالت،امللونة ياأرضاً بال : تطلع 
ثم صـمتت حلظـة وتابعـت    .. ويا ناراً بال دخان. ويا مساء بال جنوم   .. ماء

  وهل يطري الباز بال جناح؟ 
 . ناح ياخالة؟ إني مل افهم شيئاً مما قلتهوما هو اجل -
ــك الــذي يرفعــك   - ــا ولــدي هــو حظُّ ــاح ي  ولكنــك اآلن بــال ،اجلن
 !  ولكن   بطنها مطر، إن حظَّك اآلن اسود مثل غيوم اليوم،جناح
 وماذا افعل يا خالة كي يهطل علي املطر وأحصل على اجلناح؟ -
ثم هزت العرافـة  . لكد والصربوال بد من ا. األمور بنهاياهتا يا ولد  -

  :رأسها عدة مرات وقالت
وال خترج منـه إالّ  .  وارجع اليوم اىل بيتك  ،ال تقبض على الريح    -

.  وال تدعه يفلت من يديك،انتظره يا نبهان. بعد أن يطرق بابكم احلظ
مـا عليـك سـوى أن    .. رمبا يـأتي بعـد يـومني أو شـهر أو سـنة أو سـنتني        

 .تنتظره وال تيأس
 ..لقد أثقلت علي األيام، آه -
. وانتظر..  أفاهم أنت يا نبهان؟ اصرب ثم اصرب،  التأني السالمة -

 : واحلزن مرسوم على وجهه وقال متعهداً،هز نبهان رأسه موافقاً
 . وسأفعل كما قلت.. لن اخرج من البيت -
 .  هات ما   يدك،طيب -
ــده   - ــيت بي ــدراهم ال ــهان ال ــا نب ــت دون أن   ور،وأعطاه جــع اىل البي

  . يذهب اىل السوق كما أمرته العرافة
   هل أتيت باملسواق؟: سألته أمه   



 

 كما قالـت يل  ، كي انتظر حظي   ،رجعت اىل البيت  .. ال ياأمي  -
 .العرافة
 !  ياويلي منك، وهل صدقت ما قالت،العرافة.. آه -

 فما ،ه وبقي نبهان املسكني حبيسِ البيت ينتظر حظَّ ،ومرت األيام 
  .. زالت كلمات العرافة العجوز ترن   أذنيه

 ،حاولت أمه أن خترجه اىل السوق كي يشتغل مع والـده   البنـاء       
 وقـال  ، إالّ انـه رفـض بـصورة مطلقـة    ،أو جيلب احلاجيـات مـن الـسوق     
   :كلمته اليت مسعها من العرافة

نا   .. لن اخرج  سأنتظر حظي يطرق باب .    ه إليه   اليوم التايل جاء عم
  .  تعال واشتغل معي:وكان حداداً وقال له

   : إالّ إن نبهان رفض وقال كلمته
نا.. لن اخرج اىل أي مكان سأنتظر حظي يطرق باب.  
وكان يعمل خياطاً وقال له،ثم بعد مدة جاء خاله :   

  .  لتشتغل معي،تعال
حظـي يطـرق    سـأنتظر ..  لـن اخـرج  :ولكن نبـهان رفـض بـشدة وقـال     

نا باب!  
 حـاولوا إقناعـه بـالزواج    ،اء الكثري من أقاربه من الرجال والنساء    وج

 فقد رفض بعناد وقال قولته ، ولكن دون جدوى   ،أو اخلروج من البيت   
  ! سأنتظر حظي يطرق بابنا، لن اخرج:اليت أصبحت أشبه بالالزمة
 وأصيب نبهان باهلُزال والشحوب ومـن ثـم   ،ومضت أيام طويلة وكثرية  

 يتوكــأ علــى ، مــر بالقريــة شــيخ ذو حليــة بيــضاء،ائض و  يــوم قــ،الكآبـة 
  .  وحيمل على كتفه زوادة فيها قليل من الطعام وأشياء أخرى،عصا



 

 : وسأله، خرج نبهان، وجلس قرب العتبة،طرق الشيخ باب نبهان 
  ماذا تريد يا عم؟ 

- قال الشيخ،أريد ماء  . 
  .  واجلس أمامي، تعال: قال الشيخ،وبعد أن شرب

..  هـا :قـال ،  فـرآه شـاحباً كئيبـاً      ،الشيخ   وجه الفتى نبهان    تفرس  
  ملاذا ال أراك   السوق تعمل أسوة بباقي الشباب؟ ! ملاذا أنت هكذا

- انتظر حظي يطرق بابي،أنا هنا يا شيخ جالس ،  
ــشيخ  ــسم ال ــم اطــرق ،وابت ــال،  ث ــة مــن دون عمــل   :وق ــاة قاحل  احلي

  . ياولدي
  . أنا ارض بال مطر:قال نبهان
  . فابذر وتوكل، سيسقط املطر:قال الشيخ
   وهل ينهض البازي بال جناح؟:قال نبهان

 . لقد وجدت اجلناح، اهنض معي يا ولد،آه -
 اىل أين يا شيخ؟ -
وأخـــذه الـــشيخ اىل .  فهـــو قريـــب مـــن هــذه القريـــة ،اىل البحــر  -

 .  وهناك جلس االثنان متقاربني،الساحل
ــه ســنارتني  ــه واألخــرى للــشاب   و،اخــرج الــشيخ مــن زوادت احــدة ل

 : قال له، وبعد آن عمرها بالطعم،نبهان
ارم الشص بعد االتكال على ا . 

 ،وبعد قليل اصطاد نبهان مسكة بطـول ذراع وكـذلك فعـل الـشيخ         
 قـال لـه   ،وبعد ساعتني امتأل الزنبيل الذي جلبـه معـه نبـهان بالـسمك          

  :الشيخ



 

 فأنـت اآلن  ،قـود  وأعطين نصف الن،اآلن اذهب اىل السوق ثم بعه  
 وهكـذا تعلـم نبـهان    ، ففي احلركـة بركـة  ، هيا اهنض بسرعة  ،شريكي

 ويكـسب  ، وأصبح صياداً ماهراً يـزود الـسوق بأمساكـه       ،صيد السمك 
   ،رزقه بعمله

  . وان الحظ ملن ال يعمل، إن حظَّه هو عمله،وأخريا أدرك نبهان
  
  



 

   
  
  

 
  

حكى انه كان هناك أصـدقاء ثالثـة       مـن ديـارهم للعـب    خرجـوا ،ي ، 
  . فجاءهتم السعلوة، فتاهوا،وذهبوا بعيداً
ع   طالبـاً مـن ربـه أن يـبين لـه      ، وهذا هو اسم احـدهم   حديدانتضر 

 ،قصراً من حديد على أن يكون بارداً من الـداخل وحـاراً مـن اخلـارج     
رويشانوهو الصيب الثاني من ربه أن يبين له قـصراً مـن الـريش           وطلب  

لب ارخيصان وهو الصيب الثالث من ربه أن يبين  وط،بارداً من اخلارج
 ،له قصراً مـن الـرخيص يكـون حـاراً مـن الـداخل وبـارداً مـن اخلـارج                

ــدان   وعنــدما جــاءت ،وللحــال حقــق الــرب أمنيــاهتم  ـــ حدي الــسعلوة ل
  . فهربت، اقرتبت منه وغرزت ناهبا فيه فانكسر،حماولةً هدم قصره

ا إن اقرتبت مـن قـصره    وم ،السعلوة جاءت إىل رويشان    ثم أهنا أي  
  . وعثرت على رويشان فأكلته،حتى تطاير ريش القصر الذي بين منه

 فـإذا مبـادة الـرخيص    ،ارخيـصان واقرتبـت مـن قـصره    ثم ذهبت إىل   
السعلوة برخيصان  فأمسكت ،اليت مت بناء القصراذا هبا تتطاير   اجلو      

 ، وظل حديدان جالساً فـوق سـطح قـصره    ،واكلته وأراحت نفسها منه   
هـا    فلم تستطع السلعوة ان تصل إليه الن حرارة القصر وقوته كانتا متنعان

  .من ذلك



 

 ذهبت السعلوة إىل عماهتا وخاالهتـا    ،وبعد أن أعياها أمر حديدان    
 إال أهنن ، فهجمن مجيعهن على القصر،وطلبت منهن أن يساعدهنا   
 ،ت فعـدن خائبـا   ، لقوته أوال وحلرارته ثانيـاً     ،مل يستطعن االقرتاب منه   

ــتمكن بواســطتها مــن       ــة ي ــن تفكريهــن   حيل ــسن يعمل ــم أهنــن جل ث
ــرتك  ،الوصــول إىل حديــدان واإلمــساك بــه   فأشــرن علــى قريبتــهن أن ت

محريها تسرح بالقرب من القصر ظناً منهن أن السعلوة تـستطيع هبـذه    
 حيث انـه فطـن   ، ولكن من دون جدوى  ،احليلة من اإلمساك حبديدان   
ب علـى ظهـر احلمـار عنـدما تكـون الـسعلوة           إىل هذه احليلة فاخذ يركـ     

  ، ويرتكه ويصعد إىل قصره عندما تقرتب منه،بعيدة عنه
ظهورهــا    مجعــت الــسعلوة محريهــا وطلــت   ،و  إحــدى الليــايل 

 فنزل هذا ،وابتعدت عنها، حديدانمن قصر    وأطلقتها بالقرب    ،بالقار
رع  وعندما شاهد السعلوة قادمة حنوه أس،وصعد على ظهر احد احلمري

 إالّ انـه وجــد نفـسه ملتـصقاً بــه فاقرتبـت منــه     ،لينـزل مـن علــى ظهـره   
 مـن أي مكـان   : من أين آكلك؟ فقال هلا :تقول له  وأمسكته ثم راحت  

 ألنـين ضـعيف   ، ولكـنين ال أشـبعك   ، لقـد أصـبحت أسـريك      ،تشائني
ــأكلي حلمــاً   ،البنيــة  ولــو ترتكــيين لفــرتة ألشــبع وامســن ألمكنــك أن ت
قتـه مـن أذنـه     ،ذوقك ألتـ  : فقالت لـه   ،!شهياً فـإذا بـه حقيقـة غـري     ، فتذو 

ــه  ، كاحلــصان، فربطتــه،صــاحل لألكــل ــت ملــدة أســبوعني تقــدم ل  وظل
أ، هيا: فقالت له، حتى مسن،الطعام والثمار وهو مربوط سوف ، هتي 

 وطلبت من ابنتها أن تذحبه وتطبخه وان تنظف البيت وتفرشه   ،أذحبك
 ، بعـد أن تــدعوهن للوليمــة حتـى تعــود مـن زيارهتــا لعماهتـا وخاالهتــا   
وحديــدان ينظـر اليهــا بــال   ،وذهبـت، فأخــذت البنـت تــشحذ سـكينها   



 

،  أنـت ال تعــرفني كيــف تــشحذين الــسكني : فقــال هلــا،حـول وال قــوة 
، فوافقـت ، هاتيه يل ألشحذها لـك بـسرعة حتـى التـؤملين عنـد الـذبح        

وقال ، حبيث أصبحت تقطع رقبة البعري، فأخذ السكني وشحذها جيداً
قطع رأسها وحل وثاقـه   ،  وعندما اقرتبت منه  ،   اآلن تعايل واذحبيين   :هلا
، ثـم خلـع مالبـسه وارتـدى مالبـسها وقـام بتنظيـف البيـت جيـداً              ،  هبا

  . وخبز اخلبز، وقطع أوصال ابنة السعلوة وطبخها
وبعـد  ، قدم هلن األكـل فـأكلن  ، وعندما حضرت السعلوة وقريباهتا  
  . نأن انتهني من األكل رجعن إىل بيوهت

 أن ،وكان ميثل دور ابنتهاكما أسـلفنا   ،  فطلب حديدان من السعلوة   
فوافقـت ظانـةً أهنـا قـد     ،  باللعب   قـصر حديـدان   )له( تسمح هلا أي    

فـذهب إىل  ، ختلصت من حديدان وجعلته طعاماً هلا ولبنتـها وقريباهتـا       
ــس بنــت الــسعلوة  ، القــصر وأغلــق بابــه عليــه مــن الــداخل  وخلــع مالب

 :واخذ يـصيح مـن أعلـى القـصر    ، قصر وارتدى مالبسهورماها خارج ال  
  !!. ))ملفوفه برغيف احلنطة، أجالة بنتهه، رنتھھچا ،رنتھھچا((

وشـاهدته  ، وعندما مسعت السعلوة الـصراخ خرجـت مـن مغارهتـا         
 مـاذا  :فـصرخت بـه  ، ومالبس ابنتها مرميـة علـى األرض  ، على القصر 
إالّ أهنــا مل ، ابنتــهاوأرادت أن تتقيــاً مــا أكلتــه مــن حلــم ! فعلــت بــي؟

  .. وظلت تلطم صدرها وتنوح حتى ماتت ومهدت جثتها، تستطع
فوجدهم بعـد  ، ورحل للبحث عن أهله،  فنزل حديدان من القصر   

  .وتعيشون وتسلمون. صعوبة ومشقة
  
  



 

   
  
  

گشور الباگلة 
  

كان هناك   قديم الزمان واألوان، شاب كسالن، ال حيب العمـل         
، يعتاش على أكل قشور )أي خرابة (يش   منزل مهجور     والتعب، يع 

  .الباقالء، حيث يقوم جبمعها بعد أن يرميها الناس خالية من اللب
و  تلك املدينة اليت كان يعيش فيها حسن، كان هناك ملك، لـه     
ــام، مجــع امللــك رجــال حاشــيته ووزراءه     ــات، و  أحــد األي ثــالث بن

  ..الثة حبضورهموأخربهم أنه يريد اختبار بناته الث
 ــائال مــن هــو األكثــر قــدرة علــى إدارة  : ســأل امللــك ابنتــه الكــبرية ق

   الرجل أم املرأة؟:البيت
  . أنه الرجل: فردت عليه

فرح امللك كثرياً جبواب ابنته الكربى وزوجها اىل أحد األمـراء ممـن     
  .كان حاضراً، بعد أن أغدق عليها باهلدايا الثمينة

تـه الوسـطى نفـس الـسؤال، فكـان جواهبـا       بعد ذلك سأل امللك ابن 
كجواب شقيقتها الكبرية، فرح امللك هلذا اجلواب، وزوجها من أحد        

  .أمراء واليته ممن كان حاضراً، وخلع عليها اخلُلع واهلدايا الثمينة
ثم جاء دور البنـت الـصغرية، فـسأهلا سـؤاله املعهـود، فـردت عليـه                 

  : قائلة



 

  !دبري شؤون البيتاملرأة يا أبي هي اليت تقوم بت
إنك خمطئة، وأرجو : اغتاظ امللك كثرياً من جواب ابنته وقال هلا

إال أن الفتـاة أصـرت علـى رأيهـا، فـصاح      . منك أن تغـريي رأيـك هـذا      
  اجلـب يل أكـسل رجــل   املدينـة وأكثـرهم فقــراً    : امللـك بـوزيره قــائال 

  .وزوجه من هذه البنت العاقّة
ـال گـشور الباگلـة،         .. .فوجدوه... وحبثوا عن هذا الزوج    إنه حـسن أكّ

  . الذي تزوجها رغماً عنه، بعد أن طردها أبوها من قصره شر طردة
خرج حسن وزوجته اجلديدة من قصر امللك، دون أن يعـرف مـاذا            
يفعل هبا، لكنها كانت شاطرة، حيث أهنا أخفت   مالبسها بعـض    

سـألت  . ذهبيـة اللريات الذهبية عندما جردها والدها من مجيع حليها ال      
الفتاة زوجهـا حـسن عـن عملـه وسـكناه، فلـم جيـب، ألنـه كـان يـشعر             

 .باخلجل الشديد

 بعهـا واشـرت   :اسـتخرجت اللـريات الذهبيـة وأعطتـها لـه، وقالـت لـه       
  .. بثمنها طعاماً وصوفاً وأدوات للغزل وفراشاً للنوم

ذهب حسن اىل السوق واشرتى ما طلبته زوجتـه منـه، وعـاد إليهـا         
فـذهب  " بلـوزة "مأنته، وللحال شرعت حتوك من الـصوف      خجال، فط 

حسن هبا اىل السوق وباعها، وهكذا استمرت الفتاة بعملها، وهو يبيع 
جه يداها نت   .ما تُ

  أحد األيام طلبت منه أن يبحث له عن عمل ما، فقال هلـا أنـه    
جيـب أن  ... جيـب أن تـشتغل  : "ال يعرف أي عمل أو شغلة، فقالت لـه     



 

  " عقل يا حسن، اذهب واشتغل   العمالةتتعلم، تعلّم 
، وعندما )العمالة( خرج حسن   صبيحة اليوم التايل، واشتغل  

 مسع شخصاً ينادي املـارة وهـو واقـف أمـام     )أي اخلرابة (عاد اىل البيت    
، وتــذكر " تعـال واشــرتي لــك عقـل، تعــال تعلـم عقــل   :صـندوق كــبري 

ن ما معه من نقـود  حسن طلب زوجته منه بأن يتعلم عقل، فدفع حس   
اىل الرجل، أخذ الرجل النقود وفتح بعض األبواب   الصندوق، ثم     

ــال حلــسن  ــني والقلــب    ":ق ــشتهيه الع ــا ت ــو م ــل ه ــال حــسن  " اجلمي فق
 أهذا هو العقل، وندم على نقوده الـيت خـسرها بغتـة هكـذا،       :مستهزئا

وعــاد اىل زوجتــه وهــو خجــل ممــا فعــل، فاســتقبلته أحــسن اســتقبال،    
  ..ه املاء الدافئ فاستحم وتناول عشاءهوأعدت ل

وهكذا استمر حسن   عمله الـسابق، زوجتـه تغـزل وهـو يبيـع مـا          
  .تنتجه يداها، فجمعوا نقوداً واشرتوا أرض اخلربة وبنوا عليها داراً هلم

 إنـك تتعـب   عملـك هـذا،      :  أحد األيام، قالت الزوجة حلسن     
  ،آخر، كالتجارة مثال أنا ال أعـرف  :  فقال هلا جيب أن جتد لك عمال

شيئاً عن هذه احلرفة، إال أنـه   اليـوم التـايل ذهـب اىل سـوق التجـار        
وأخــذ يــستطلع أحــواهلم عــن كثــب، وشــيئاً فــشيئاً أخــذ يــتعلم منــهم  
بعض األسرار، و  اليـوم التـايل شـد الرحـال مـع مجاعـة مـن التجـار              

  . للسفر اىل مدينة أخرى بعيدة
ب مـا معهـم مـن مـاء، وحبثـوا عنـه،       و  طريقهم الصحراوي، نـض   

فوجدوا بئراً عميقاً، وكان هذا البئر يلتهم كل من ينـزل إليـه، إال أن       
  ..حسن أصر على النزول إليه وجلب املاء



 

وعندما بدأ حسن بالنزول، جذبته يد عمالقة اىل األسفل، فشاهد   
غرفة كـبرية، يتوسـطها مـارد أسـود، وشـاهد فتـاتني، أحـدمها مجيلـة           

 أيهمـا أمجـل؟   :، والثانية زجنية كالليل، فسأله العمـالق الزجنـي    بيضاء
  . فإن مل جتب اإلجابة الصحيحة فإني سوف أقطع عنقك

احتار حسن كثرياً، مباذا جييب؟ وكيف، هل يقول إهنـا البيـضاء،            
ب هذه اإلجابة املارد فيقرر قتله، أم هل سـيقول أهنـا     :وفكر غض  رمبا ستُ

   أترتك اجلمال وختتار القبح؟ : يرد عليه املاردالسوداء، إال أنه خيشى أن
 : أيهمـا اجلــواب الـصحيح؟ فـصاح بـه العمــالق    :وراح يفكـر ويفكـر  

ــذه        ــل،   ه ــدون عق ــك، ب ــاؤوا قبل ــذين ج ــك كأصــحابك ال ــدو أن يب
ــال     ــب، فقـ ــاحب الـــصندوق العجيـ ــول صـ ــذكر حـــسن قـ ــة، تـ اللحظـ

ــني والقلـــب "للعمـــالق،  ــا تـــشتهيه العـ ، فـــصفق "إن اجلميـــل هـــو مـ
 أصبت، أصبت، فاطلب :مالق األسود هلذه اإلجابة وضحك وقالالع

 خذ هذا الطـابوق الـذهيب،   :ما تشاء وجذبه اىل إحدى الغرف وقال له   
ولكن عليك أن تطليه كي ال يعرف به مجاعتك ويسلبوك إياه، محل 
ب املاء، وخرج من البئـر مبـساعدة املـارد، وعـاد اىل           ر حسن الطابوق وق

قصراً كبرياً ال يدانيه حتى قـصر امللـك نفـسه مـن     زوجته وشيدوا هلم    
  ...حيث اجلمال واألهبة، واشرتوا له أثاثاُ مثينة

تعجب امللـك كـثرياً عنـدما شـاهد هـذا القـصر، وسـأل وزراءه عـن              
صــاحب هــذا القــصر الفخــم، و  أحــد األيــام قــدم حــسن دعوتــه اىل  

دمت إلــيهم امللـك ووزرائـه لزيارتــه   قـصره، فلبـى امللــك الـدعوة، وقـُ      
 :املأكوالت   أواني الذهب، فلم يـصرب امللـك ووزراؤه، فـصاح حبـسن          



 

ـال گـشور     :من أنت؟ فخرجـت زوجـة حـسن وقالـت لـه          إنـه حـسن أكّ
الباگلة زوج ابنتك اليت طردهتـا، واآلن مـاذا تقـول يـاأبي عـن جـوابي          

  السابق؟ 
 اعرتف أنين خمطئ يا ابـنيت، فلـيس     :تعجب امللك كثرياً، وقال هلا    

رجل هـو كـل شـيء، وأصـدر أمـراً بـأن يكـون حـسن وليـاً للعهـد، ألن             ال
امللــك مل يكــن عنــده أوالد ذكــور ولــيس مثــة مــن يثــق بــه مــن أزواج بناتــه  

  . األخريات



 

  
  
  
  
  

 
  

كــان يــا مكــان   قــديم الزمــان، أن احــد امللــوك خــرج يتجــول    
ها عـن العمـل    املدينة حبثا عن املصابني بعاهات مستعصي   ة تعيق أصـحاب

من اجل أن يرسلهم إىل دار العجزة الـذي أنـشأه امللـك حـديثاً، فقـرر         
ـف رجليـه بلفـائف كـبرية متظـاهراً               شاب كسول أن يـدخل الـدار، وغلّ
بالعجز، وألقى نفسه أمام موكب امللك، غري أن امللك فطن اىل األمـر   

إذا بيـك خـري،   (( :وأدرك أن الشاب يتظاهر بـالعجز واملـرض، فقـال لـه      
 فأثرت الكلمة   الشاب، وفكر، ثم أرسل بعض ))سوي براسك خري

ــثرياً مــن القحــوف واألحجــار ووضــعها         ــه ك ــوا ل ــال لكــي جيلب األطف
صناديق احكم إغالقها وأرسلها اىل امليناء وسافر معهـا، واختـذ صـاحباً         
له حتى وصال اىل بـالد اهلنـد، فاسـتأجر لـه شـقة   خـان واسـتدان              

ـه،           بعض ن ي اً من اللريات من صاحب اخلان ريثما يبيع بضاعته فريد له د
ثم أن الشاب أرسل صاحبه اىل احد املطاعم وأعطاه لرية يشرتي طعاما 

 إذا أعطيت صاحب املطعـم هـذه اللـرية فـال تأخـذ منـه        :هلما، وقال له  
 ال تقـل ألحـد واجعـل األمـر     :قل له الباقي، وسيسألك من صاحبك؟   

 انـه ابـن امللـك، تـرك بـالده وجـاء اىل اهلنـد لـسوء              : وبينـك  سراً بيين 



 

  .تفاهم وقع بينه وبني أبيه
وذهــب صــاحبه اىل املطعــم، وفعــل كمــا أمــره الــشاب، فــذهب        

 ال تقل ألحد، إن الشاب الذي ينزل :صاحب املطعم اىل جاره وقال له
   .  اخلان ااور هو ابن احد امللوك، وقد جاء مغتاظا من أبيه

اهلند أي ) راجا(بيعة احلال، انتشر اخلرب حتى وصل اىل مسامع وبط
ملكها، فأرسل معتـذرا اىل الـشاب، وبعـث إليـه بـصواني مليئـة بالـدر         
واملاس وخمتلف اجلواهر، فكان الشاب يـأمر احلمـالني أن يرتكوهـا        

  . املطبخ وال يبدي تأثرا كي يثبت انه ابن ملك حقاً
ك، زوجه الراجا إبنتَه، وأرسل اىل امللك    وإمعاناً   تكريم ابن املل    

 رسالة يعتذر منه ألنـه مل يـستطع   )الذي إدعى الشاب انه ينتسب إليه      (
أن يكرم ابنه حال وصـوله اىل بـالده، ألنـه مل يعرفـه، وانـه قـد زوجـه             
ابنتَه، ومها اآلن   طريقهما إليه، فسكت امللك على مضض، وعلم 

ابـن امللـك غـري املعـروف لـديهم، ومل يكــن      النـاس فخرجـوا السـتقبال    
ه     الذي قال   سـر ، هنفس أود أن اعـرف هـذا الـذي    :يعرفه حتى امللك 

  ! يدعي بأبوتي
، واستُقبل الشاب استقباالً حافال يليق بابن ملـك،            ووصل الركب

 هـال ذكـرت   :وبعد انتهاء املراسيم انتحى امللك بالشاب جانبا وقـال لـه       
  من أين أتتك أبوتي؟ يل أيها الكلب 
 إال تذكر أيها امللك، يوم أردت أن ادخل دار العجزة، :قال الشاب

 وهـا  ))إذا بيك خري سوي براسك خـري (( :فمنعتين وزجرتين وقلت يل 
ـه، أفــال          ــي غنـى وثـراء وزوجـين راجــا اهلنـد ابنتَ أنـا جئـت إليـك وكلّ

  ! يكفي هذا؟



 

  
  
  
  
  

 
    
ب، حني كـان يقـوم بعملـه أن يـرى عـدداً مـن القطـط              القصا اعتاد

وكلباً أو كلبني وهي حتتشد   دكانه أو على مقربة منه، تنتظـر حلظـة         
العطف لدى القصاب، فريمي إليها ببعض القطع الصغرية من اللحم،      
ومل تكن هذه احليوانات تتـصارع فيمـا بينـها مـن أجـل احلـصول علـى                 

ي دورها، وهكذا هو حال الدنيا منـذ  رزقها، وإمنا كانت تنتظر حتى يأت    
األزل، تعتمد بعض احليوانات والكائنـات علـى اإلنـسان أو بقايـاه مـن           

  ..أجل احلصول على الطعام
  أحد األيام، وفيمـا القـصاب منـهمك بعملـه، ملقيـاً بـني الفينـة          
واألخرى بقطعة من اللحم إىل هذا القط أو ذاك،   هذه اإلثناء كانت 

ــال   إحــدى القطــط  ــت منــه أكثــر ممــا يكفــي لكــي تن تنظــر إليــه، واقرتب
نــصيبها املعتــاد، إالّ أن القــصاب مل يلحــظ وجودهــا، رمبــا النــشغاله       

                                                
* 


 

 



 

بتقطيع أوصال الذبيحة أو الزدحـام النـاس أمـام بـاب دكانـه، املهـم أن            
القطة مل تنجح   إثارة انتباه القصاب إىل وجودهـا، وبالتـايل فإهنـا مل           

طعام، بينما القطط األخريات يتلمظن ممـا حـصلن       تظفر بنصيبها من ال   
عليه، فلم تتمالك القطة نفسها وهي ترى القـصاب يقتطـع شـرحيةً مـن       
فخذ الضأن ويضعها جانباً، وللحال قفـزت وافرتسـتها، فيمـا القـصاب            
منشغل لبعض شأنه   دكانه، فأنتبه إليها وهي هتم باهلرب، فأمسك 

  رأســها، فرتكــت القطــة قطعــة  بعظمــة كــبرية ورماهــا هبــا، فأصــاهبا  
  .اللحم، وولت هاربةً وهي متوء من شدة األمل

  مساء ذلك اليوم، جلس القصاب   بيته، منتظـراً هـو وأطفالـه     
  أن تقدم هلم الزوجة طعام العشاء، وبينما هم يأكلون، إذ مسعوا طرقاً

على الباب، ذهبـت الزوجـة لتتعـرف مـن الطـارق، وبعـد قليـل عـادت               
خرب  زوجها أن مثة عجوزاً واقفة بالباب وهي تريد منه أن يساعدها         لتُ

نقل بعض قطع األثاث، السيما وأهنا امرأة وحيدة وغريبة، ولـيس مثـة      
من يساعدها   ذلك، وقد أخربهتا أن بعضهم أشـار عليهـا أن تـذهب     
رِف عنه من خنـوة وجنـدة ورغبـة   تقـديم املـساعدة                ما عإىل القصاب ل

  .لآلخرين
ل املـرأة إىل البيـت، وتقـدم هلـا             دخ طلب القصاب من زوجته أن تُ
الطعام   غرفة الضيوف وأن جتلس معهـا ريثمـا ينتـهي هـو مـن تنـاول                
طعامه، وبعد أن انتـهى منـه غـسل يـده وفمـه ومحـد ا علـى نعمـة                
الصحة والعافية، ذهب إىل العجوز اليت طلبت مساعدته، وسأهلا أين          

ا تسكن قريباً منهم، وخرج معها، وظلت تقـوده       إهن :يقع بيتها، فقالت  
من دربونة ألخرى، حتى وصلت إىل إحدى اخلرائب، فأخربته أهنما          



 

يوشكان أن يصال، ودفعت باباً حمطَّماً كان موجوداً   هناية اخلرابة،  
فأنفتح الباب على درج بسالمل كثرية تنزل إىل األسفل، ثم وجد نفسه 

لحظة أحس القصاب أن يد العجوز أصـبحت    دهليز مظلم، و  هذه ال  
 أكثر قوة ًوصالبة وهي تُمسك بيده، وتقوده إىل مكان ال يعلم عنه شيئاً،
و  األخـري إنفـتح املكـان علـى قاعـة كـبرية قدميـة الطـراز، كانـت مــضاءة ً          
بــبعض الفــوانيس املوضــوعة   الزوايــا العاليــة، شــقّت العجــوز وهــي جتــر  

قت طريقَهـا وسـط مجهـرة مـن النـاس كـانوا       خلفها القصاب الـذاهل، شـ    
جيلسون على كراسـيهم   القاعـة وكـأهنم ينتظـرون شـيئا مـا، وسـاد لغـطٌ           
وضجيج لدى وصوهلما، قبـل أن يرفـع أحـد ُ األشـخاص، وكـان جيلـس             
على كرسي مميز وسط القاعة، يرفع يده آمراً اجلميع بأن يلتزمـوا الـصمت       

حظة وصلت العجـوز وأوقفـت القـصاب     ويركنوا إىل السكينة، و  هذه الل     
     مكان أُعد خصيصاً بإزاء متصدر اجللسة، وذهبت إىل حال سبيلها،

نظر القصاب حواليه، فرأى إمرأة ً ممددة على مقربـة منـه، ملفوفـة          
           اجللـسة القـصاب من األمل، وللحال سأل متصدر بعباءهتا، وهي تئن: 

ــذي دعــاك أن     ــا عــن الــسبب ال خربن ــرأة  هــل لــك أن تُ ــضرب هــذه امل ت
  املسكينة وتفقأ عينها؟ 

فكر القصاب ملياً، وفـرك عينيـه، ليتأكـد مـن أنـه مل يكـن حيلـم،              
  ! اليوم: متى ياسيدي أنا ضريت هذه املرأة؟ قال املتصدر:وأجاب

تذكر القصاب جمريات يومه، منذ ساعات الصباح الباكر، وحتى   
 أنـا مل أضـرب اليـوم    :حلظة إغالقه لدكانه وذهابه إىل بيته وأجاب بثقة     
  أو   أو البارحة أو   أي يوم آخر أي أحد، 

 بلى، انك ضربت هذه املرأة اليت تراهـا ممـددة        :قال متصدر اجللسة  



 

أمامك، ولدينا العديد مـن الـشهود   هـذه القاعـة ممـن يـشهدون علـى             
  انك ارتكبت هذا اجلرم، 

جرى       ر القصاب، وتوصل إىل أن مثة حماكمة أصولية تُ  لـه اآلن  فكّ
من قبل هؤالء األشخاص الغرباء الذين ال يعلم من أين أتوا، فكر مع     

سـيدي أنـي    يا  أستطيع التأكيد لك:نفسه، وأعاد التفكري، وأخرياً قال 
مل أضرب أحـداً هـذا اليـوم قـط، مل أضـرب سـوى قطـة سـرقت مـن                

  !دكاني قطعة حلم
ددة أمامـك   هذا هو بالضبط ما نقصده، فهذه املرأة اليت تراها ممـ        -

تئن وتتأمل هي   حقيقة األمر القطة الـيت ضـربتها وفقـأت عينـها مـن          
ــا وإجــراء         ــك إىل هن ــا جلب ــك قررن ــاء علــى ذل ــة حلــم، وبن أجــل قطع

  حماكمتك على هذا اجلرم، 
ــن      ــامل اجلـ ــإزاء عـ ــف بـ ــه يقـ ــسه، وأدرك انـ ــع نفـ ــصاب مـ ــر القـ فكـ

 سيدي : ه، وقالوالعفاريت، إالّ أنه متالك نفسه وقرر أن يدفع التهمة عن
القاضي، تعرف مجيع القطط وكـذلك الكـالب   مـدينتنا، وكـذلك        
من حيتاج املساعدة مـن بـين اإلنـسان، بـأني ال أخبـل بتقـديم املـساعدة         
إليهم ما دمت ُ قادراً عليها، وإال ملا احتشد أمام باب دكاني كـل يـوم            

  ! كانملهذا العدد الكبري من احليوانات، وملا قادتين قدماي إىل هذا ا
   هل هناك من يشهد له   دعواه هذه؟:هنا سأل القاضي احلاضرين

 نعم أيها القاضي، لقد كـان يفعـل ذلـك، وكـان     :أجاب عدد منهم 
  .رحيماً بنا

و  هذه اللحظة متلملـت املـرأة امللفوفـة بعباءهتـا، وجلـست، فـرأى        
القصاب رأسها ملفوفاً بقطعة ضماد تغطي إحدى عينيها، قالـت املـرأة        



 

 إنك مل تكن اليوم رحيما معي مثلما تـزعم، فلقـد    :خماطبة القصاب 
أعطيت اجلميـع، وبقيـت أنظـر إليـك، إالّ انـك مل تعبـأ بـي ونـسيتين            
، فلم أمتالك نفسي أن آخذ حقي منـك ولـو عنـوة، ال سـيما وأن          متاماًَ
لدي أماً مريضة وقططاً صـغاراً ينتظـرون قـدومي ألجلـب هلـم مـا يقـيم              

  .أودهم
 كان عليك يا سيدي أن تعبأ باآلخرين، مهما قلّ : قاضي اجلنقال

هم، ثــم أخــذ يتــداول مــع القــضاة اآلخــرين اجلالــسني مــن    ر شــأنُ وصــغُ
 حبق القصاب، هل هو أن يتم فقء   اختاذهحوله، بشأن احلكم الواجب     

 العني بالعني والسن بالسن، أم :إحدى عينيه إستادا ً إىل احلد الشرعي
االعتبار كلّ مالبسات القضية، وشهادة الشهود، وأخرياً أن يأخذوا   

قرروا باإلمجاع أن يكسروا له يده، حتى تكون هـذه العقوبـةُ درسـاً لـه        
ولآلخـرين،   أن يـأهبوا جيـداً مــرة ً أخـرى مبـن حـوهلم، وال ســيما       

  .الكائنات الصغرية اليت ال تقوى مبفردها على حتصيل رزقها
  
  
  



 

  
  
  
  

 
  
باللـهو   الزمان، ملك ٌ يعيش   مملكتـه منغمـساً    قديم هناك    كان

 هـذا  قـرر  األيام عابئ بشؤون رعيته، و  احد    واملسرات وامللذات، غري  
فجلــب املهندســـني  ، لــه  مثــيال  يــر احـــد ٌ   ملامللــك أن يــبين قــصراً   

املباشـرة   اخلـرائط، وقـرر   إحـدى  امللك علـى   وافق واألسطوات، وأخريا 
وفيما هيكل القص قد استقام ، أيام عديدة مرور لبناء، وبعدمن فوره با

 لـيس  كـثرية  أمـواال  بنائه انفق على  قصره الذي  بان امللك شعور  انتاب
 يرضَعن العمل له، فلم التخطيط مت ما وفق يكن مل وانه، يرام ما على
األسـطة   لديـه، وقتـل كـذلك      يعمـل  كـان  الـذي  البناء بقتل اسطة  وقام
   ..البناء ناقصا  توقف العمل، وبقي ، ثموالثالث الثاني

، )عبـدا ( مـاهر امسـه  بنـاء ٌ   هنـاك  اململكة، كان و  إحدى مدن  
 عبـد  مسـع  إن أمجل نساء املدينة علـى اإلطـالق، ومـا    وكانت زوجته 

متوجهـا   وخـرج   أدواته ا بقصر امللك الذي مل يكتمل، حتى مجع 
فأخــذه ، ملــه ومــا جييــدهبع إىل مدينـة الــسلطان، فــأخرب حاشــية امللــك 

 مـا هـو   :امللـك  وكـان أول سـؤال وجهـه إليـه      ،  هؤالء إىل جملس امللك   
   امسك يا أسطة؟

  .موالي يا عبد ا امسي -



 

 أن  هناك، أتستطيع القصر الذي أترى، ا عبد أسطة :امللك فسأله
   يل؟ تكمله

كمل، امللك أيها ا عمرك أطال :ا عبد فأجاب ، القصر  لك  سأُ
!                                                                       بشرطني نولك

  والشرط،  إليه احتاج اليت واملواد بالبنائني  أن جتهزني  :قال عبد ا 
  اكتماله  قبل القصر ترى ال بأنك تتعهد يل أن الثاني

  .ا عبد أسطة البنائني واملواد إىل وأرسل، امللك فوافق
                        .أقول ما وتطيعوا تسمعوا أن  عليكم:للعمال ا عبد لفقا
 الغـري حتـى رأى   يـومني  انقـضاء   وبعد  ا العمل  بدأ عبد  إن وما
 أن  عليكم :لعماله ا عبد فقال،  القصر على نظرة ليلقي مقبال امللك

 جلـص ا نـاولوني  بـل ،  واحـدة  بكلمـة  تنطقـوا  ال ولكن بالعمل تستمروا
  ، والطابوق
 وقـف  ثـم ،  بالطـه  ورجـال  خزائنـه  وأمـني  وزيره بصحبة امللك وجاء

    لألسطة وقال القصر أمام
-مها؟؟ ما :امللك قال بكيس له وألقى! يساعدك  ا  

 وبنـى  احلـائط  على ووضعه الكيس ا فتناول عبد ،  مليء بالذهب 
 كـان  بـل   هتـساؤل  إىل وال امللـك  إىل ومل يلتفـت ،  بالبنـاء  وأستمر فوقه

 :لـذاك  ويقـول ،  اجلـص  مـن  قليال أعطين هلذا ويقول عماله إىل يلتفت
   .اجلص من مزيدا هاتوا يقول أو، طابوقة هات

 قــد الــوزير الــوزير، وكــان إىل امللــك ونظــر، إىل امللــك الــوزير نظــر
 الـوزير  فهمـس ،  واجلمـال  احلـسن  فائقـة  ا عبد أسطة زوجة أن مسع

 األسطة تقف براعة هذا خلف بأن ياموالي أكدمت أنا :امللك املاكر بأذن



 

  !اجلمال بارعة امرأة
ــوزير أذن   امللــك فهمــس ــصورة ذلــك مــن تتأكــد أن عليــك :ال  ب
  .شخصية
  املدينة؟   تلك بيتك يقع  أين:وسأله ا عبد إىل الوزير فالتفت
  .اجلميع يعرفه بييت :ا عبد فقال
ــت إذا فيمــا العــني رأي لــريى يــذهب إىل بيتــه أن الــوزير فقــرر  كان
خرب لكي،  وصفوها مجيلة كما  ا عبد زوجة وخـرج ،  بذلك امللك ي 

 املدينة الوزير دخل الغروب وعند،  املدينة تلك إىل  متوجها   رحلته 
 أيـن بيـت أسـطة عبـد ا يـا      :امـرأة عجـوزاً    رآه، وكـان   من أول وسأل

هناك  هان :مجيل ابيض بيت إىل تشري العجوز، وهي  أمي؟، فأجابت 
  .ياولدي

ــت ــد زوجــة وكان ــة ا عب ــد واقف ــشباك عن ــوزير ورأت، ال ــا ال  راكب
 ثـم ، يـدخل  أن ودعتـه ، إليـه  فخرجت، بيتها إىل باب  ويتوجه حصانا
 يـصعد  أن الـوزير  مـن  طلبت عادت وملا، اإلسطبل حصانه إىل  أخذت
  ، الضيوف غرفة إىل السلم
 حتــى، الــسلم علــى اخلامــسة الدرجــة إىل الــوزير وصــل إن ومــا
، ســرداب   نفـسه  ووجــد، األسـفل  اىل وسـقط  حتـت قدمــه  انفتحـت 
 ومهـا  غليظتـان  هراوتـان  منه وخرجت السرداب باب انفتح ما وسرعان
، فيـه  بـارع ٌ  أنت الذي العمل عن أخربنا،  الوزير أيها واآلن :به هتتفان
! تقتلوني  ال :الوزير فتوسل،  بقوة عليه تنهاالن وصارتا،  أرضا وطرحتاه
  !طاقيات ٍ للرأس أصنع أن استطيع فأنا! لونيالتقت

 مل وملـا ،  الـوزير  عـودة  كثرية أياما ينتظران خزائنه وأمني امللك وظل



 

 بزوجـة  أغـرم  انـه  ال بـد   :له وقال،  خزائنه أمني إىل امللك التفت،  يعد
  .وجتلبه تذهب أن فعليك، ا عبد

 باهظـة  والـصوفية  احلريريـة  األقمـشة  مـن  كـثريا  اخلزائن أمني اشرتى
 ومل،  بـه  وأنطلـق  حـصانه  وركـب ،  حلياً وجـواهراً   اشرتى كما،  الثمن
 مدينة إىل أخريا وصل ولكنه  قليال أو كثريا سار إذا أحد ٌ فيما   يعلم
 بيت اسـطة عبـد     على تدله أن وسأهلا نفسها العجوز والتقى،  ا عبد

  . عناء دون من ا، فوجده
، الكـبري  الـضيف  حيـي لت أيـضا  املـرة  هـذه  ا عبد زوجة فخرجت

 ريثمـا ،  الـضيوف  غرفـة  إىل يـصعد  أن إليـه  وطلبـت ،  السلم إىل وقادته
 ووجـد ،  األسـفل  إىل سـقط  اخلامسة الدرجة إىل هذا وصل وملا،  تتهيأ
 بـصنع  عملـه    منهمكا الوزير رأى حوله نظر وملا،  السرداب   نفسه

 للحظةا  هذه  و ، وخيوط وابر فراء سالل فيها وحوله، للرأس طاقيات
ت  مـاذا  :لـه  تضربانه وتقـوالن   وراحتا،  اخلزائن أمني على هراوتان انقضّ
  اخلازن؟  عمل أيها جتيد من
 اصنع  استطيع أن! اسكا  فأنا :تقتلوني ال! ارمحوني :اخلازن فصاح
  !األحذية أفضل

 هبما يلحق أن وقرر فيئس،  خزائنه وأمني وزيره عودة امللك وانتظر
 أيــن :فــسأهلا، رأى مــن أول نفــسها العجــوز وكانــت  املدينــة تلــك إىل
  عليه،  فدلته ا؟ عبد اسطة بيت

 إىل يتجـه  شـاهدته  امللـك، حتـى إذا     تراقب ا عبد زوجة وكانت
ــزل بـــاب ــت، املنـ ــه للرتحيـــب مـــسرعة نزلـ  إىل حـــصانه وأخـــذت، بـ

 غرفــة إىل يـصعد  أن إليــه وطلبـت ، الــسلم إىل أشـارت  ثــم، اإلسـطبل 



 

 غرفـة  الـصعود إىل     وأسـرع ،  جبماهلـا  هورامبـ  امللـك  الضيوف، فبقي 
ــضيوف ــسرداب   ســقط اخلامــسة الدرجــة وعلــى، ال ــره ورأى، ال  وزي
 مـا  :فـسأهلما ،  األحذيـة  بـصنع  خزائنـه  وأمـني  الطاقيـات  بـصنع  منهمكا
ــذا ــس! ه ــان فهم ـــه! صــه :االثن ــد، بكلمــة ال تفـ ــصيبة أصــابتنا لق ، م

 ظهره على تضربانه ذتاوأخ اهلراوتان وانقضت عليه  باب انفتح وللحال
   صنعة؟ من جتيد ماذا هذا يا وأنت :له وتقوالن رمحة دومنا

 ملـح  مثـل  و ! نـدافاً  أعمـل  كنـت  ملكاً أصري ان قبل :بسرعة فقال
ب   وقطن  صوف ظهر،  البصر اف  إليـه  حيتـاج  مـا  وكـل  ومـضرالنـد   
  ..بالعمل اخلزائن وأمني الوزير كصاحبيه امللك وبدأ، عمله

 وملـا ،  مدينتـه    بيتـه  إىل عـاد ،  القصر بناء ا عبد أكمل وعندما
 كنـت ُ   عنـدما  العزيـزة  زوجيت صنعت يا  ماذا :زوجته سأل الدار دخل
  !ترى وسوف السرداب إىل انزل :فقالت له عنك؟ بعيدا أعمل

 للــرؤوس طاقيــات يــصنع الــوزير ورأى الــسرداب إىل ا عبــد ونـزل 
  . الصوف يندف نفسه مللكوا أحذيةً اخلزائن يصنع وأمني

ك لك أكملت لقد،  امللك أيها  حسناً :ا عبد فقال ولكـين ،  قصر 
ــض ــأتي، منــك أجــري آخــذ أن أرف  تعمــل جعلتــك أنــي هــي ومكاف

ــاآلخرين طلـــق، كـ ــرج ســـراحك واآلن أُ ــون أن وحتـــاول لتخـ ــا تكـ  نافعـ
  . لرعيتك
 وسـقطت ثـالث   ... . :احلد هذا إىل وصل عندما راوي احلكاية  يقول

ــن  ــسماء تفاحــات م ــة   :ال ــن واحــدة ٌ يل واألخــرى يل والثالث  حكــى مل
 وواحدة ٌ له  واحدة لكم:نقول ولكننا، له كلها جعلها انه أي، احلكاية

  .. وتسلمون  وتعيشون، وواحدة لنا



 

  
  
  
  

 

 
  

 الثــور، ومحــار ثــور عنــده كــان الفاللــيح مــن  فــالح أكــو يكولــون
 وكــت  كــان الوكــت ان وصــادف، عليــه حيمــل مــارواحل عليــه يكــرب
 الثور يوقظ الفالح وكان،  )زراعتها اجل االرض من  حراثة أي(كراب  

 شيـسوي ،  املغيـب  وكت يصري ملن عليه يكرب ويظل،  الفجر يطر من
     .قسمته هاي هاملسكني
 يـصري  ملن االّ وميكعد وينام ويشرب ياكل،  حباله حمد احلمار لكن
 عله  يشيله، لومرتني مرة بالشهر، للسوك صاحبه وحير من بس، الظهر
 ماكو  هاي  بس، والبيت بيه للمزرعه يرجع مسواكه يكمل ومن، ظهره
، غـم  وال الهـم ،  مرهدنـه  عيـشه  احلمـار  عاش ذلك اجل ومن،  غريهه
ال، قسمته هذي،  يعرتض وعليش، ليوره ويرد يعلف ال عطّ   !!بطّ

                                     معنى اهله ما فسوال باله  عله تطري شغل واملاعنده  تره
 ا يساعدك :وكاله الثور  لصاحبه احلمار اّلتفت، االيام من  وبيوم
 عمـي ،  ويتفتت يبيد احلديد جان لوحديد هم ،  هالكراب عله ويعينك
، حيل   ينرادله الكراب، من التعب اتطيح تره، لروحك جاره شوفلك



 

ــه بروحـــك متفكـــر انتـــه اظـــن، انهلكـــ، داوي اشـــوفك وانتـــه  وذاهبـ
             .بالتهالك
   :وكالّه الثور اله التفت

   والديك؟  يرحم شأسوي متكلي  _
  عمـل  وال الشـغل ،  هالتـشوفين ،  مثلـي  جنـر  صري : كالّه   احلمار  
 مـن  آكله اللي العشب غري من هذا،   بوكته  وكت كل جييين والعلف
 الفالح  اشيل مرتني لو  مرة للسوك اروح بالشهر عود، امتشة ملن احلقل
 شـوفلك ! معود،  حاجتني لو حاجة وياه جييب يرجع وملن،  ظهري عله
 وحمد  ومتوت اتطيح عمي تره، التعب من متفطس كبل لروحك جاره
ي حمد التكول، حبالك   ، ونصحين كلّ

    والشور؟ جا :كالّه الثور
  كـدامك   طونـه وحي اجيبونـه  مـن  العلـف  :عنـدي  الشور :كالّه احلمار
 نفـسك  سـوي  الثانية، وحده هاي،  الطعام عن اضراب سوي،  التاكله
  ..حيل مابيك مريض
  الثور،  كال، شسوي وبعدين -
 تـشوف  وراح، جتـرة   ال "عنقك أي"بركبتك   من خيلون احملراث   -
 بانـك  وتتظـاهر  معانـد  ظـل  انتـه  ولكن،  وياك طريقة بكل حياول الفالح
 يـضطر  احلالـه راح   واهبـذي ،  منـك  ئـدة فا ومـاكو  حيل مابيك،  مريض
  ، زين اتصري ملّن ميي باحلقل ويعوفك، ثاني ثور جييب الفالح
ر الثور   ، احلمار كاله باللي واقتنع، شويه فكّ
ه الصبح ومن ه ، شـرب  وال ال أكـل  ،  الطعـام  عن إضراب سو وسـو 

  ويـاه  الفـالح  حـاول  احلمـار  كـال  مـا  حيـل، ومثـل    وما بيـه   روحه داوي 



 

 الفـالح  عـاين ،  مبكانـه  امكوم ظل الثور لكن،  وعشره اتالثة نيمرت مرة
 يريـد  وميكـن  وطايح مريض الثور وهذا،  هدله اخو آنة :روحه ويه وكال
 وجاب سجينة  للبيت الفالح وراح،  يتعذب أخليه ليش خطية،  ميوت
ــط وحبــل حــادة ــر، الثــور مــن انتهــه أن وبعــد، وذحبــه الثــور بيــه رب  فكّ
 والوكــت، وتـزرع  كاعهـه  تكـرب  والفاللــيح منهـه  البـد  احلراثـه ، بكاعـه 
ــه وكــت واحــد مــوش ــن، بيــه يتوان ــر صــفن وملّ   ماعنــده ان عــرف وفكّ
 بركبة  احملراث اربط غري جارة ماكو :قراره واختذ، ثاني ثور جييب فلوس

 وعلّكـه  حملـراث اوجـاب   ،  الكـاع  اكمل حراثة   احلمار،حتى "رقبة أي"
 انتـه   عاد :وكال عليه اترحم الثور راس يم من الفالح مر وملّن،  بركبته

  !!اسرتحت
 كعد اللي  االسود اليوم يلعن كام واحلمار، وتالثة ويومني يوم ومر

 :بـس يـون ويولـول    احلمار وظل، النصيحه الكشرة   وانطاه  الثور يم بيه
، وجهـي  أنطـي  ويـن ، اروح وين،  كفاي،  ركبيت ضلوعي،  يابه اويلي
يت تعبت يت جلّ   اللـي   التعبانـة  هالـشغله  من يويبج يشجي وكام وملّ
ط املسكني للثور شارهه اللي ‘الكشرة والشورة  بيهه نفسه ور.  

ــواي، واليـــوم ــم يورطـــون مـــن النـــاس اهـ ــه بـــشغالت رواحهـ   تعبانـ
  .غريهم وعله رواحهم عله يعمون وبعدين، ومتفيد

  .وتسلمون وتعيشون
  
  

    
  



 

  
  
  
  

 
    
حكى ه علي وكان اجلميع ينادونه أن أحد سكنة اجلبال كان امس      ي

، وكـان ميلـك جـوادا رائعـا، جعـل مجيـع فتيـان القريـة            )كاكـا علـي   (بــ
أو املرعى، وقد فاز هـذا      عندما يأخذه إىل النهر    ورجاهلا حيسدونه عليه  

دعى إليها فرسان املدن ااورة احلصان   مجيع السباقات اليت كان ي ،
ب اجلمي ع، حتى أهنم كانوا الميلون وخالصة األمر أن احلصان خلب لُ

مـن دون أن يـأتوا علـى ذكـر      ،  من احلديث   ليايل انسهم و مسـرهم       
  :صاحبه، حتى أن األعمى كان يقول

  »انظروا إىل قوامه الرشيق وعيونه اليت يتقادح منها الشرر«
 ولكنــك أعمــى، فكيــف :هــذا األعمــى وعنــدما يــسأل أهــل ُالقريــة

جيبهم! رأيته كان ي :  
   ؟"بأن احلصان مجيل  عينني ليعرفاملرء إىلوهل حيتاج "

كاكا علي وحده قد عثر على احلصان الربي   وادي الذئاب،  كان
 أصبح على هذه أنثم أخذ يدجنه ويهتم به إىل ، وأنقذه منها بأعجوبة

  ..الروعة واجلمال
وقد سولت نفوس بعض شـبان القريـة ان يـسرقوا احلـصان، ولكـن       

اد، حيث انه مل يكن يرتكه حتى   الليل، كاكا علي كان هلم باملرص



 

بدل أن يكون مع زوجته الفاتنة،  فكان يقضي شطره األكرب   حراسته
راق من إحدى القرى البعيدة     سـرقة احلـصان   وأخريا جنح أحد ُ الس   

عندما مسع كاكا علي وقـع  ، علي لبعض شأنه   ذهب كاكا  اليال عندم 
أدرك مـا حـدث فأسـرع    ، تبتعدحوافر احلصان اليت يعرفها جيدا وهي   

وأيقـظ جـاره وأخــذ حـصانه وحلـق بالــسارق، ومل يكـن يتـصور بــأن         
مقدوره اللحاق حبصانه السريع على جواد جـاره، ولكنـه ارتبـك عنـدما       

 يـصطاد   النـسر ال :فصرخ به بغـضب  ،  وجد نفسه يسري مبحاذاة السارق    
 ن؟الذئاب، لقد أهنت حصاني، أال ترى أني حلقت بك هبذا احلـصا     

 ما بني األذنـني، وأربـت علـى عنقـه بلـني، فأخـذ            برفق أضرب ناصيته 
بنصيحته وعمل هبا، فانطلق احلصان كالريح بني احلقول، أمـا     ارق  الس

  !  وهو يبتعد عن بصرهباعتزازكاكا علي، فقد كان يراقب حصانه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  

 
 

  
د عــرب تأرخيهــا الطويــل بسلــسلة مــن احلــروب والنكبــات  مــرت بغــدا

 اسـتطاعت واحملن، اليت لو مرت علـى غريهـا مـن العواصـم واملـدن ملـا                
ويـسجل لنــا التـأريخ عـدداً مــن    ، الـصمود والوقـوف علـى قــدميها ثانيـة    

ــها أن     ــن بينـ ــك، مـ ــضم ذلـ ــصلت   خـ ــيت حـ ــوادث الـ ــائع واحلـ الوقـ
ــة واللــصوص كــانوا ينــشطو   ــرتات  العــصابات اإلجرامي ــان تلــك الف ن إب

العصيبة اليت خيتل فيها األمـن وتـضطرب األمـور، فيعيثـون   األرض              
وحيـاة عوائلـهم    فساداً، وجيعلـون النـاس   خـوف وقلـق علـى حيـاهتم       

  .وثرواهتم وممتلكاهتم
  تلك اآلونة، كان عدد اخلريين من الوالة العثمانيني قليال جداً، 

ثريهم على اتمع العراقي كان كبرياً، وعلى قلة هؤالء فإن فاعليتهم وتأ
ــن، و       ــدل وإشــاعة األم ــسهم إلقامــة الع ــدبون أنف ــانوا ينت ذلــك أهنــم ك

  .يقطعوا دابر اجلور والتعسف اليت كان يقوم هبا ناشطو الليل
                                                

*   
 



 

ت العاصمة بغداد من كثرة السرقات اليت  و  إحدى املراحل ضج
ل خــرب تلــك طالــت الــدور والــدكاكني وحتــى بيــوت الفقــراء وقــد وصــ 

أشتهر عنـه   السرقات اىل الوايل العثماني املعين حديثاً عمر باشا الذي  
ــني   حــب إشــاعة العــدل واإلســتقرار ب بأنــه كــان رجــال شــجاعاً صــارماً ي

ومل يكتف هذا الوايل بوضع العسس واجلندرمة   حالة تأهـب          .الناس
بنفـسه  والسـيما   الليـل، وإمنـا قـرر أن ينـزل           دائم   العاصمة بغـداد    

    .ينزل منفرداً ومتخفياً ليال اىل الدروب واألزقة والطرقات، وهو قرر أن
فأضـحى  ،  مالبـسه، وغيـر مـن شـكله     اسـتبدل وهكذا فعـل، فقـد      

شـديدة الظلمـة،    وكأنه رجلٌ غريب يدخل املدينة ألول مرة، و  ليلـة    
ـع إىل         خرج الوايل  عمر باشـا إىل الطرقـات يتفقـد أحـوال النـاس ويتطلّ

ران واألبواب والبيوت، ثم مر باألسواق ونظر إىل اخلانـات وبيـوت       اجلد
املعيشة واىل أبواب فنادقها ومرابط خيـول املـسافرين، وتطلـع   وجـوه              
املارة وعابري السبيل وهم ينقلون خطواهتم   خوف ووجل إىل أماكن 

  .ينتظرون بقلق بزوغ فجر يومٍ جديد سكناهم
 الليـل وجـد عمـر باشـا نفـسه      ومضى الوقت ثقيال، وبعد منتـصف  
يريد، فيعود أدراجـه إىل قـصره    وحيداً، من دون أن تقع عيناه على ما 

  .عند حلول الفجر من دون أن يعلم به أحد
وتكرر هـذا األمـر أيامـاً عـدة، و  ليلـة كانـت الـريح البـاردة العاتيـة           

ــه  هتــب فيهــا علــى املدينــة املتوجــسة خــرج عمــر باشــاً    ليمــارس هوايت
أحوال الليل وخباياه، وبعد أن حـل منتـصف         بالتلصص على املفضلة  

الليـل، وجــد ثالثــة رجــال يقفــون عنـد مفــرتق أحــد الطــرق، وجــدهم    
 منـهم سـكتوا وكفـوا عـن      اقـرتب يتحدثون مهساً فيما بينهم، وعنـدما       



 

  .  حديثهم من جديداستأنفوا ابتعداحلديث، وحينما 
  أمـرهم،   كوتوقف بالقرب منهم بعد أن راوده الـش        فرجع حنوهم 

ثـم سـأهلم عـن أحـواهلم ومـا الـذي       ، فسلم علـيهم فـردوا عليـه الـسالم     
  .يبتغونه   هذا الليل القاسي

  !صاحيب شجاعاً وتتدخل   أمر الخيصك؟  أراك يا:قال األول
إعلم أيها الغريب أننا لصوص، وحنن   ذلـك   :قال الثاني متبجحاً  

  .أصحاب فن
نا يتعـدى الواقـع، باإلضـافة اىل    وليكن   علمك أن فن :قال الثالث 

  !أننا ال خنشى أحداً
لقد وقعتم على رجل يقدر الشجعان ويريد أن يعرف  :قال عمر باشا

  .هو فنكم؟ ألنين أنا صاحب فن مثلكم أيضاً ما
  . أنك إذن لص مثلنا:قال األول

  قال عمر باشا حدثوني عن فنكم هذا؟
ربد القـارص يهـز األجـسام      يلف املكان، وال   نظر الثالثة إليه والظالم   

  .ويدخل   العظام
أنا أمتتم شيئاً على مجيع األقفال فتنفتح، وعلـى مجيـع         :قال األول 

  !.املغاليق فتنكسر
  ! وأنا أعرف كالم الكالب، وأستطيع حل شفرة النباح:قال الثاني
فال تفوتين شاردة وال  وأنا خيرتق بصري حندس الظالم :قال الثالث

  .واردة
حـدثتنا عـن فنـك أيهـا       وأنـت؟هال  :سألوه مجيعـاً   قليل،صمت   وبعد
  الغريب؟



 

 أنا أستطيع أن أنقـذ الـصاعد إىل حبـل املـشنقة مـن      :قال عمر باشا 
  !موت مؤكد

أحـسنت   :ثم صمتوا مجيعاً وتطلعوا إىل بعضهم، ثم قـال كـبريهم        
  !أيها الرجل، حنن نريدك معنا وليكن عددنا أربعة

  .على أن نكون أوفياء لبعض، اًواآلن هات يدك، ولنتعاهد مجيع
قدم عمر باشا يده إليهم مـؤازِراً، ثـم مـروا إىل سـوق قريـب وهنـاك        
توزعوا املهام، اقرتب أحدهم من الدكاكني املقفلـة، وتكلـم شـيئاً أمـام         
األقفال، فإنفتحت لوحدها، و  تلك اللحظة مر كلب شريد مسرعاً،     

  . نبح بصوت عال وحينما إبتعد
الـوايل عمـر     إن: إمسعوا، إن هذا الكلب يقول     :وقالتوقف الثاني   

  !باشا معكم هذه الليلة
 ياله من كلـب سـائب غـيب، أيـن عمـر باشـا مـن هـذه           :قال الثالث 

  الليلة املرعبة القاسية؟
  . أحسب أن الوايل يغط اآلن   فراشه   نوم عميق:قال األول

يظهر أن لدي شبهاً كبرياً بالوايل:رد عمر باشا قائال .  
  ليت عيناي تقعان على هذا الوايل: وقال:ثم ضحك مستخفاً باألمر
  !وشجاعته الذي يتحدث اجلميع عن بأسة

محل األربعة ماسرقوه من أمـوال، وتوجهـوا إىل بيـت منعـزل يقـع               
  .  منطقة مهجورة واختفوا هناك

أحــد  وأخــربهم بأنــه ســيذهب إىل، نــال الغريــب حــصته مــن املــال
ــام، وطلــب ــيهم أن جيتمعــوا لــيال   ذات املكــان الــذي  اخلانــات لين  إل

املاضــية، وقبـل أن حيــل الــصباح وجــد اللــصوص   فيــه   الليلــة التقـوا 



 

ــيهم       ــبض عل ــاء الق ــة، ومت إلق ــاحلرس واجلندرم ــاً ب ــهم حماط ــة بيت الثالث
  .بسهولة

وبعــد أيــام مــن ســجنهم جــئ هبــم ملقابلــة الــوايل، بعــد أن نــصب   
املدينـة، وبعـد أن نـودي علــى    سـاحات   اجلنـود هلـم مـشنقة   إحـدى    

الناس من أجل أن يأمنوا على أمـواهلم، وأن علـيهم مـشاهدة العقـاب        
ع األمن   داخل املدينة املدورة وهو يقع على من رو.  

املؤدية إىل املشنقة، فحانت منـهم إلتفاتـة إىل    صعد الثالثة السالمل 
. لـيهم كرسـيه وهـو يتطلـع إ    جيلس علـى  األرض، فرأوا الوايل عمر باشا   

 أليس هـذا هـو اللـص الـذي سـرق معنـا   تلـك            :قال الثالث وهو يراه   
  الليلة؟

  .  إذن لقد صدق الكلب ومل يكذب:قال الثاني
رينا فنه كما أريناه فننا:قال األول أعتقد أن عليه أن يفي بوعده، وي  !  
 اجلميع من خشب املشنقة، و  هذه اللحظة قام عمر باشا، اقرتب

حضروهم إليـه، قـال هلـم         ب ثم أشار إليهم   أن يقرتبوا وأمر احلراس بأن ي
وأنـك قـد التزمـت     اآلن نـراك صـادقاً   :قـالوا ،   لقد عفوت عـنكم    :الوايل

   حرام أن تذهب مواهبكم   الفعل احلرام، :قال هلم، بشروط فنك
 هـذا وعـد وعهـد بأننـا لـن      :وقـالوا لـه  ، فسقطوا على يديه يقبلوهنما   

 :هلـم  قال عمر باشا، هدنا مسؤولني أمامك نسرق ثانية وسنكون عند ع    
 ـتمعكم  إن ثقيت بكم ال حدود هلا، واآلن عليكم أن تكونوا نـافعني          

  .وعينهم ضمن حرسه اخلاص
  

              



 

  
  
  


 

  
كان ما كان   قديم الزمان، كانت هنـاك امـرأة عجـوز تعـيش مـع               

شر ربيعـاً، وكانـت تلـك    أختها الصبية اجلميلة العذراء ذات الـسبعة عـ      
العجوز تستغل كدح أختـها الـصغرية وعملـها أبـشع اسـتغالل، حيـث              
جتلب هلا   كل يوم صوفاً خاماً وجتربها علـى غـسله ومتـشيطه وغزلـه،       
ثـم تأخـذ العجــوز تلـك اللفــائف املغزولـة إىل الــسوق وتبيعهـا، وكانــت      

معـت  ختتلس القسم األكرب من مثنها وتكتنـزه دون علـم أختـها حتـى جت          
 ومـع ذلـك فإهنـا كانـت تبتـاع     ، عندها مبـرور األيـام والـسنني ثـروة كـبرية       

وجبة أخرى مـن الـصوف كـي تزيـد مـن دخلـها ومـدخراهتا، وكانـت           
تشرتي أيضاً ما تسد به رمقهما من الطعام الرديء وما يسرت جسديهما  
من املالبس والثياب الرخيصة الثمن، بينما كانت الصبية احللوة جتهد 

  .العمل املضين، حتى كادت زهرة شباهبا أن تذبلنفسها ب
مرضت العجوز   أحد األيام مرضاً شديداً وأشرفت على املوت،          
فأثار ذلك هلع أختها وقلقها، وظلت حائرة ال تعرف ماذا تفعل لتـدبري         
شـؤوهنما، خاصـة وأن النقــود الـيت   يــدها قاربـت علــى النفـاد، وملــا      

                                                
 



 

كلّمــت أختــها بــضرورة االعتنــاء هبــا كــشراء الــدواء والطعــام اجليــد        
املغذي، زجرهتا هذه بشدة وإهتمتها باإلسراف غري املربر، وأنكرت   

  .ت أهنا متتلك أي مبلغ من املالذات الوق
ــصبية   حــل إلزمتيهمــا، فاهتــدت إىل أن تأخــذ أحــد     ــرت ال فكّ

  القدور النحاسية وتبيعه   السوق لتوفري النقود املطلوبة، 
وما أن حل الفجر، حتى صحت الصبية من نومها وغادرت البيت 

  النحاســي رــد ــه إىل     وهــي حتمــل الق ــذهب ب ــة، لت حتــت عباءهتــا البالي
  .لسوق، أما العجوز فكانت تغط   نوم عميقا

ــاً     ــا عمالق ــصبية   طريقه ــسوق شــاهدت ال و  أثنــاء ذهاهبــا إىل ال
ضـخم اجلثـة إىل حـد كــبري، كـان رأسـه يقــرتب مـن سـقف الــسوق،        
ه يسد الطريق، كان عاريـاً يكـسو رأسـه شـعر كثيـف كـالغوريال             وجسد

ـشبه       واحدة وأنفه ي أنـف اخلنزيـر، أمـا    بوجه بشع وجبهة تتوسطها عني
فمه فبارزٌ إىل األمـام وتظهـر علـى جانبيـه أسـنان طويلـة حـادة كأسـنان             
ذئبٍ متوحش، كان يضع على رأسه عمامة عبارة عن كرشـة بعـري مل         
ــشبهان قرنــا ثــورٍ كــبري، ويــشد علــى بطنــه           ــف، خيرتقهــا قرنــان ي نظّ تُ

 اجلميلـة  يقطر فضالت حيوان ذبيح للتو، فلما رأته الـصبيةُ  " مصراناً"
  خافت وارتعدت وكادت تسقط على األرض مغشياً عليها من الرعب، 

  :زجمر العمالقُ املخيف بصوته
 مـن أنــت أيتــها الـصبية؟ وإىل أيــن أنــت ذاهبـة   هــذا الوقــت     -
  املبكر؟

اضــطربت الفتــاة وخافــت أن جتيبــه، ولكنــها ســرعان مــا اســتعادت   
  :رباطة جأشها وقالت له



 

طيببني الصاحلني، وأنا ذاهبـة إىل الـسوق ألبيـع    أنا من الناس ال    "-
هذا القدر وأشرتي بثمنه صوفاً فأغزله وأبيعه وأشرتي بثمنه قوتاً حالالً 

  .يل وألخيت العجوز املريضة
  :تعجب العمالق من جرأهتا وشجاعتها وسأهلا

  ؟أتعرفينين "-
بح<إن مل خيب ظين فأنت الذي يسمى  "- نْ بابا د<.  
   أضع على رأسي؟وماذا " -

رفعت الفتاة رأسها إىل أعلى فرأت كرشة البعري تعلو رأسه وكانت      
  :رائحتها تزكم األنوف، فردت عليه بوضوح

  . أنت تضع على رأسك كرشة بعري وسخة-
   ومباذا أحتزم؟:سأهلا

  :قالت وهي متط شفتيها تقززاً
  .أنت تتحزم مبصران ثور قذر، وما يزال يقطر جناسات" -

  :العمالق بصوت غري مفهوم، ثم قالغمغم 
ك من فتاة مجيلة وجريئة "- در !"  

  :وواصل سؤاهلا
  وماذا أضع على كتفي؟"-

  :قالت بعد اكرتاث
  !جلد خنزير ننت "-

ــسارت      ــه، ف ــها أن تتبع ــاة، وطلــب من ازداد إعجــاب العمــالق بالفت
ت خلفه وهي مرتعبة ال تدري إىل أين يقودها هـذا املـارد، لكنـها أدركـ     

أن ال فائدة من املقاومة، لذا قررت أن متـوت دون أن تتخـاذل، وتبعتـه      



 

من دون أن تنبس ببنت شفة، وأخرياً وصال إىل قـصر منيـف يقـع            
خالء بعيد عن املدينة، فتح العمـالق البـاب ودخـل، وأشـار إليهـا أن             
  .تدخل، سار العمالق وفتح باب أحد دهاليز القصر وأمرها أن تلجه

رت   اهلرب أدركت      حينذاك، أي  قنت أنه يريد هبا شراً، وملا فكّ
أن ال جدوى من ذلك، لكنها مع ذلك تقدمت خبطـى ثابتـة وشـجاعة           
وهي تأمل أن جتد وسيلة ما للتخلص من ورطتها، خاصة وأهنا كانت     
ــال       ــا اجتمــع العقــلُ واإلرادة ف ــى م ــها وإرادهتــا، ومت ــى عقل تعتمــد عل

  .يقهران
صارت تقف على عتبـة الغرفـة، فهاهلـا      تقدمت أكثر فأكثر، حتى     

ى من سقفها  ما رأت، كانت تلك الغرفة مملوءة بالذهب واجلواهر، تتدلّ
ثريات من املاس تشع نوراً، كانت الغرفة تبـدو ملتهبـة بـالنريان بـسبب          

  .شدة تأللؤ تلك األحجار واليواقيت واجلواهر
ي ال انبهرت مما شاهدته، لكنها أظهـرت عـدم اكـرتاث ممـا رأت كـ          

  . يطمع العمالق بشرفها لقاء حفنة من هذه اجلواهر
عجـب بـسمو أخالقهـا وإبائهـا،            عرف هـو مـا تـضمر   نفـسها، وأُ

  . فضحك ضحكةً جملجلة اهتزت هلا أركان القصر وزواياه
قال هلا إمألي قدرك هذا مما ترين، واذهيب حلال سبيلك، واعلمي   

  .إن هذا هو جزاء إخالصك بعملك وشجاعتك
    تناولت الفتاة كمية من اجلواهر والذب ووضعتها   قدرها، شـاكرة

  .للعمالق صنيعه وكرمه
عادت الـصبية فرحـةً مبـا كـسبت، وأخـربت أختـها مبـا جـرى هلـا،                
فتعجبت أختـها العجـوز مـن ذلـك، وحتركـت   نفـسها نـوازع الطمـع               



 

  واجلشع، حتى أهنا تغلبت على مرضها، 
 هبـا دواعـي الغـرية واحلـسد،     وأشتد حقـدها علـى أختـها وعـصفت       

وقررت أن حتذو حذو أختها حاملا تشفى، وبالفعل غـادرت الفـراش مـا      
ت بأن صحتها حتسنت قليال، وذهبت مبكراً إىل املكان الذي      إن أحس
ــا      ــق، فبادره ــسد الطري ــشاهدت العمــالق وهــو ي ــها، ف وصــفته هلــا أخت

  :بالسؤال
  ة؟من أنت أيتها املرأة؟ وإىل أين أنت ذاهب"-

أجابت بصوت واهن أرادت أن يكون رقيقاً، فكـان أشـبه حبـشرجة      
  :خترج من صدر حمتضر

أنا أمتُك ياسـيدي، ذاهبـة إىل الـسوق ألسـتجدي النـاس كـي               "-
 أعيش وأعول أخيت الصغرية الرائعة اجلمال، ذات السبعة عـشر ربيعـاً       

  .اليت تصلُح أن تكون جارية لك
وقحــة، أتريـــدين أن  يالـــك مــن عجــوز مشطـــاء   " :قــال   نفــسه  
اسة صبحي خنّ   !؟" وأنت   أرذل العمر*تُ
  :ثم سأهلا

  أتعرفينين؟" -
 نعم أعرفك، وهل خيفـى القمـر؟ أنـت سـيد النـاس        :أجابت خببث 

  .وقدوهتم 
  وماذا أضع على رأسي؟ "-

ها معداً سلفاً أجابت من غري أن ترفع عينيها إليه وكان جواب:  
ــعاً    "- ــى رأســك تاجــاً مرص ــضع عل ــت ت ــالآليلأن ــا  ء ب  واجلــواهر ي

                                                
 



 

  ".سيدي، يتمنى أعظم امللوك لو ميلكون مثله
جين، لكـن مــع هــذا واصــل     ثـارت ثائرتــه مــن كـذهبا ومتلقهــا الــسم

  سؤاهلا 
  ومباذا أحتزم؟ "-

  .حبزامٍ منسوج من الذهب والفضة
   وماذا أضع على كتفي؟-
  !  طيلسان من حرير الصني، يسر الناظرين-

   همههم يشتمها   سر  ،من إمـرة سـيئة مداهنـة       ":قائال قاتلك ا
  .كذابة

  ! ثم قال هلا اتبعيين
ها بثروة تفـوق ثـروة أختـها،         ي نفسفتبعته مشرقة الوجه فرحة، تُمن
فلمـا وصـال إىل القـصر دخـل إليــه العمـالق، فأسـرعت هـي األخــرى        

  :بالدخول من دون أن يأذن هلا أو يدعوها، فسأهلا
  . تأخذي جائزتك أحتملني شيئاً ما؟ كي-

 نعم، وأخرجت م حتـت أثواهبـا كيـسني كـبريين، فلمـا رأى         :قالت
ها،                 تـس ه علـى طمـع هـذه العجـوز الفنيـة وخ العمالق ذلـك ازداد حقـد

عطيهــا، ونــصحها أن  :وقــال هلــا إن الكيــسني ال يكفيــان ملــا ينــوي أن ي 
  . تأخذ صندوقني كبريين أشار إليهما وأمرها أن تأخذمها وتذهب

 إهنا غنمت أكثر بكثري مـن أختـها وهـي        :العجوز   نفسها  فكرت  
ــت بـاخلروج أوصــاها       ـا مه حتمـل الـصندوقني الثقــيلني علـى ظهرهــا، ولّ
حكم        العمالق أن ال تفتح الصندوقني إال   غرفتها اخلاصة، بعد أن تُ

  ...غلق الباب، مؤكداً عليها أن تكون لوحدها حلظة فتح الصندوقني



 

ر نفــسها حاملــة علــى ظهرهــا كنزهــا  خرجــت العجــوز وهــي جترجــ 
ــا وصــلت      ــرى الغنيمــة، وحامل ــها، لتفتحــا وت مــستعجلة العــودة إىل بيت
نفــذت وصــية العمــالق حبــذافريها، وملــا فتحتــهما، فــإذا هبمــا مملــوءان   
عاً، حتى لفظت أنفاسـها            ت حنوها وأشبعتها لدغاً ولس دب اتعقارباً وحي

  ....دهاوماتت ضحية لطمعها وجشعها وأنانيتها وحس
   

  
  
  
  



 

  
  
  

 
  

أراد رجلٌ فقري أعزب أن يسافر إىل مدينة بعيدة يطلب فيهـا الـرزق      
دة السفر،  أ ع بعد أن عجز   مدينته عن طلبه، فاخرب أهله برغبته وهي

أهنكها  كانت الصحراء حتتضن رجال على دابة  و  صباح اليوم التايل   
مـسافة أخـرى خـرج لـه مـن      السري احلثيث وثقل املتاع، حتى إذا سـار    

، رجــلٌ تبــدو علــى ســيمائه عالئــم اهلــزء والــسخرية بعــض املنعطفــات
  :فسلّم على املسافر وقال له 

- ملُ ثقيل، والطريق بعيدةأين متضي، والزاد قليل، واحل ..  
نا فأجاب صاحب:  

أه يل القدر من تعاسة أو سعادة  إىل حيث أجد ما خب...  
   :قال الغريب

عنــدي لــك أيهــا املــسافر، هــل تــشرتيهما بثالثــة       مثــة حكمتــان  "
  ؟"دراهم

فلم يحر صـاحبنا جوابـاً، وسـرعان مـا بـدت علـى مالحمـه عالمـات                  
 مـاذا لـو   :اليأس واإلحساس بالشؤم من هذا الرفيق الثقيل، وفكر مع نفسه    

اشرتيت منه احلكمتني هبذا الثمن الزهيد الذي عرضـه، وبـذلك أسـتطيع        
  :فقال له،  رجعة وأمضي   طريق من جديدأن أصرفه عين إىل غري



 

  ! هات احلكمتني، وخذ الدراهم-
وبعد أن أصبحت النقود   يد الرجل، ضحك ضحكةً بلهاء، ثم 

  قال 
   إسأل عن إسم رفيق السفر قبل أن ترافقه :احلكمة األوىل تقول
ع    ،  حتى تصل إىل هدفك بسرعة  :واحلكمة الثانية تقول   ـسرِ ال تُ

  !مشيك
علـى الـرغم مـن ضـآلة     ، املسافر خبيبة األمل وضياع الدراهم فأحس  

   .قيمتها
 عليـه أن يكـون   اقـرتح إال أن الذي زاد   تربمه أن الرجل الغريب          

نا على مضضٍ أيضاً رفيقاً له   رحلته فوافق صاحب.   
وسارا مسافةً غري بعيدة، وكان املسافر يلكز دابتـه فتجـري بـسرعة،       

وفجأة فقدت األمحال توازهنا ، هلوينى وراءهبينما كان الغريب ميشي ا    
من شدة اجلري، فسقط عن ظهر الدابة، ووجد نفسه حائراً ال يعرف      

   :ماذا يصنع، فصاح   رفيقة الذي كان يسري خلفة مبسافة
ــت       - ــال وســاعدني،فقد وقع ــا صــاحيب، تع ــت ي ــا الرجــل، أن  أيه
  ...ورطة

ــضحكة تكــاد ختن   ره وبعــد حــني وصــل الغريــب إليــه، وال قــه، فــذكّ
باحلكمتني اللتني أعطامها له، قائال:  

 أمل أقل لك أن تسأل عن إسم رفيقك قبل الـسفر، فلـو عملـت     -
ــاديتين  ــذلك لن ــة أوصــيتك أن تتجنــب      ب ــإمسي، و  احلكمــة الثاني ب

ويبـدو أنـك خـسرت احلكمـتني     ، السرعة حتى الحيدث لـك مـا تكـره    
  ..والدراهم



 

 هبــذا الرفيــق، االعتنـاء رورة ومنـذ هــذه اللحظــة، إقتنـع املــسافر بــض  
  ليشاركة   سفره ومتاعه، 

وسار اإلثنان من بلد إىل آخر ومن مدينة إىل أخرى، حتى وصال     
إىل أبواب مدينـة ذات أسـوار عاليـة، وقـد إزدهـرت التجـارة والـصناعة          
فيها، فاألسواق عامرة بالبضائع، والبيوت مرتفة، وقد علما مـن بعـض        

الته وحسن تدبريه باإلضـافة إىل عـدد مـن     الناس أن حكمة األمري وعد    
القضاة العـدول الـذين مل تكـن تأخـذهم   احلـق لومـة الئـم، هـي مـا              

عة أوصلت األمور   مدينتهم إىل ما وصلت إليه من إزدهار وس..  
ــضاً أن النــاس يؤمــون املــسجد للــصالة، ثــم جيتمعــون      وعلمــا أي

والشعراء وكبار وجهاء جملس األمري، الذي جعل ديوانَه ملتقى األدباء 
  .البلد، باإلضافة إىل الوافدين من كل حدب وصوب

  : وقبل أن يدخال إىل السوق قال الغريب للمسافر يودعه
 قد النلتقي ثانيةً، فأعطين ثالثة دراهم لتأخذ حكمـتني أخـريني            -

  !رمبا تفيدانك   هذه املدينة
ق املـسافر    وبني الشك واليقني، واحلرية بـني الـرفض والقبـول، وافـ           

على هذه الصفقة اجلديدة اخلاسـرة، وقلبـه ممتلـيء مـن الغـيض، فقـال           
  :قال، الغريب، بعد أن قبض على الدراهم الثالثة

  ! إعرف مكانك   جملس األمري
ب إال عندما تُسأل جِ   !ال تُ

أه القدر له، حتى إذا  ثم إفرتق الصديقان، ليلقى كلٌ منهما ما خب
 األزقة والـدروب، وبعـد أن حـل الليـل ربـط      تعب املسافر من جتواله    

املسافر دابته   إحدى خانات املدينة، واغتسل   ماء رائق ليزيل عنه 



 

ما علق من غبار السفر، ثم نادى املنـادي للـصالة   املـسجد اجلـامع،              
كان املسافر أول الواصلني إىل املسجد، وبعد أن صلى، فكر أن ميضي 

شهرته   اآلفاق، لعله جيد عمال يتقذه إىل جملس األمري الذي طارت 
نقذ عائلته البعيدة من اجلوع     وفكر أنه رمبا استطاع أن يبيـع الـسكني     .. وي 

 أعـوام   أحـد احلقـول    ذات املقبض املذهب اليت عثر عليها قبل عدة       
من الوجهاء واألثرياء، وفكر    لألمري أو ألحد مرتادي جملسه     أن يبيعها 

ستوطن هذه املدينة اجلميلة، ثم يبحث فيها عن لو أن أهله معه اآلن أل
  ..العمل الذي يسد إحتياجاهتم

مرت كل هذه اخلواطر   ذهنه وهو   طريقه إىل جملس األمـري،   
حتى إذا وصل وقد أدهشه الزحام واللغط واملباريات الكالميـة املتنوعـة      
ع داخل الس، وجد مكاناً فارغاً على مقربة من كرسي األمري، فأسر

وجلس فيه مرتبعاً وسرعان ما الحظ الدهشة وهي تعلو وجوه اجلالسني 
وســادت حلظــة صــمت قــصرية وترقــب، ليــدخل بعــدها بعــض األمــراء  
        الوافـــدين لزيـــارة األمـــري والـــسالم عليـــه، فقـــام احلاضـــرون إحتفـــاء
الستقباهلم، فوجدها املسافر فرصة، لكي يهـرب مـن كرسـيه مفـسحاً          

ب وجيلــس   كرسـي آخـر أبعــد قلـيال عــن    اـال لألمـراء ثــم لينـسح   
        كرسي األمري، ثم دخل وفد آخر من القضاة الزائرين، ووجـد املـسافر
نفــسه منــسحباً إىل أقـــصى الــس، حيــث احلـــرس وخــدام الـــوايل      

  ..والفقراء
 وأثناء ذلك الحظ املـسافر أن األمـري أخـرج ثـالث بطيخـات آتـت         

فد الزائـر هديـةً لـه مـن أمـري      أكلها قبل موسم قطافها، وقد جاء هبا الو   
بالدهم، فطلب سكيناً، ليقـسم هـذه اهلديـة علـى مـن   الـس مـن           



 

هـا إىل         عطي وأخرج سـكينه املذهبـة، لي األمراء والوجهاء، وأسرع املسافر
أحد حراس األمري، فأنزعج الوايل كثرياً من هـذا التـصرف األمحـق،       

 وأخـرياً سـأل بـصوت     إالّ أنه أمسك السكني وأخذ يتفحـصها بعنايـة،        
  :صارم وقد بانت على وجهه إمارات الغضب

   من صاحب هذه السكني؟؟-
  :فتقدم املسافر

  !يا سيدي  أنا-
   ومن أين حصلت عليها؟-
  . إهنا عندي منذ سبع سنوات، وقد ورثتها عن أبي-
وقــد فقــدهتا   إحــدى رحــالت ..  إهنــا ســكينيت أيهــا الــصعلوك-

  .التأريخ متاماًالصيد   الصحراء   ذلك 
  أبداً وا يا سيدي  -
  وسوف أعاقبك على صـلفك وكـذبك وتطاولـك وإنكـارك لقـويل          -

  .أيها الصعلوك
، وحني وصل النقاش إىل هذا احلد كان األمري يغلي مـن الغـضب       

فطلب من القضاة إلقاء التهمة على املسافر وإعدامـه فـوراً، وأمـر أحـد        
وأمـر آخـرين بإحـضار النطـع     ، احلراس بوضـع األغـالل   يـدي املتـهم        

أرجوكم لست !!  إني بريء، إني بريء   :والسيف، وكان املسافر يصرخ   
  !!ليأخذها األمري هديةً مين.. حمتاجاً إىل السكني

 وبينمـا احلاضــرون   الــس منــشغلني بــأمر هــذا الرجــل وهــم    
هرج ومرج، إذْ دخل الغريـب صـاحب احلكمـة وهـو حيمـل بـني يديـه             

ه أحـداً ممـن كـان        قطة يالعبها  حـضور ثـر فلم ي ،وهو ميشي متثاقال ،



 

الس، إالّ صاحبه املسافر، الذي كان ينتظر النطق باحلكم عليـه مـن        
كبري القضاة، حتى إذا وصل بالقرب منه أخذ يالعب قطته ويقول هلا 

  :بصوت مسعه املسافر
عك احلكمة الرابعة؟ كيف ترك- ها وراء  أيتها القطة الغبية، أمل أبِ ت

 إذن حكم املوت من األغنياء، وليزدهر الفـرح  فانتظري ظهرك، تباً لك  
ولكن ال ...  قي بيوهتم وبيتُك خاوٍ   أقصى األرض ينتظر اخلبز واألمل

بأس يمكنك أن تقويل إني وجدهتا مغـروزة ً   صـدر والـدي القتيـل          
ــه،    وقــد   الــصحراء قبــل ســبع ســنني، ومل يتــسن يل أن أعــرف قاتلَ

   ..محلتها معي ألعرف صاحبها قاتل أبي
املذهلة، اليت جعلته يصرخ بصوت   املسافر هلذه الفكرة انتبه وهنا  
   :قوي جداً

 جيداً، وأنتم أيها األمراء والضيوف األفاضل، انتبهوا أيها القضاة، 
يقبـل الـشك أن الـسكني تعـود إىل األمـري،         اآلن وقد تأكدمت بشكل ال    

 األمري هو الذي قتل أبي قبل حوايل سبع سنوات، فأعلموا مجيعاً أن
ــسكني هــو شــاهد اإلثبــات وكــذلك    ــرتافوأن ال ــد  اع  األمــري، وإنــي ق

وجدت السكني مغروزة   صدره قي ذلك التأريخ، ومنذ ذلك الوقت       
حبثاً عن قاتل  والصحارى حامال السكني معي وأنا أجوب املدن ااورة

عندي فيزعم أهنـا لـه، فـأقتص منـه     أبي، لعلي أحداً من الناس يراها      
ثأراً ألبي املقتـول ظلمـاً وغـدراً، ويـا لـسوء حظـي أن يكـون أمـري هـذه                
املدينــة خــصماً يل أمــام القــضاء، فــأنطقوا بــاحلق، واحكمــوا بالعــدل،  

  . فأنتم مسؤولون أمام ا وأمام ضمائركم
 الدهــشة ُ والرعـب علــى وجــوه احلاضـرين، الــذين رفعــوا   فاسـتولت 



 

 إىل األمـري فوجـدوا وجهـه وهـو ينـتقض مـن الـذعر والدهـشة                أبصارهم
ــردد  إنــي بــريء ممــا ! ياللمــصيبة..  يــا للــهول:والــذهول، ومسعــوه وهــو ي

  .يتهمين به هذا الرجل
أما القضاة فلم يعطوا له أذناً صاغية، وبعد أن تدارسوا األمـر فيمـا          

ة وإرضـاء   على األمري أن يقبل بدفع الديـة إحقاقـاً للعدالـ         اقرتحوابينهم  
  ..للمطالب بالثأر

وهنا أمر الوايل بفك األغالل من يدي املسافر، وقـاده وأجلـسه إىل            
ــام     ــغ الديــة املطلوبــة، والــذي وصــل إىل أرق جــواره، إلقناعــه بأخــذ مبل

حجِم عن القبـول، وأخـرياً         الـوايل أن يزوجـه   اقـرتح خيالية، واملسافر م 
  إبنته الشابة لقاء خروجه من هذا املأزق 

  ...هكذا عاد الغريب إىل مدينته وقد غدا أمرياً يشار إليه بالبنان و
  ...وتعيشون وتسلمون



 

  
  
  

 
  
ربي آنـي أصـوملك وأصـليلك وأتعبـدلك ليـل هنـار، وأريـدك أن              "

حتميين من الزلل وتبعدني عن طريق الغواية وإرتكاب املنكر، وأريـدك    
بيهـه، لكـن آنـي مـا      أن هتديين حورية من حوريات اجلنة، مو طمعـاً    

، ألن أوالً مـا عنـدي ثقـة بنـسواهنا،     ا من هـاي الـدني    امرأةأكدر أتزوج   
  !!"وثانياً ألن ما عندي وال عند والدي إفلوس متكني من الزواج

كان هذا الدعاء هو خامتة صالة شاب مؤمن يقـضي كـل أوقاتـه       
يطة مع العبادة والتهجد، وكان ذلك الشاب العابد، يعيش   داره البس

والديه، متفرغاً ألمور الدين و العبادة، مبتعداً عن الدنيا وما فيها وعـن    
شبان القرية وما هم فيه من هلو الشباب ونزواتـه، معتمـداً   معيـشته           
على والده الذي مل يكن حيصل إال على القليل من الرزق الذي يكـاد         

   عائلته الصغرية، احتياجاتيسد  ال
 بالعبادة املتواصلة واهنماكهب هتجد إبنه   وكان االب يرقب عن كث    

، فلم يكن جيد بأساً   أن واعتزازهليل هنار، وكان ذلك مبعث فخره     
هو فيه، ولكنه، هو وزوجته مل يكونا يعلمان   ماإىلينصرف إبنه كليةً 

  .شيئاً عن دعاء إبنهما اليومي املتواصل منذ سنوات عدة



 

ها أبواب السماء ملبيةً دعوات و  إحدى ليايل القدر اليت تتفتح في
  بإحــدى كراماتــه، جلــس الــشاب بعــض الــصاحلني الــذين خيــصهم ا
املــؤمن بعــد فراغــه مــن صــالته الواجبــة والنافلــة، مــردداً دعــاءه املعتــاد   

  حبرارة وقوة أكثر من السابق، 
 فراشه راضياً مطمئنـاً مرتـاح البـال والـضمري وكأنـه قـد       إىلثم أوى   

وعند الفجر، هنض الـشاب مـن     يريد ويتمنى ماحصل بالفعل على    
  نومه وتوضأ وصلى صالته، وجلس مرتبعا يتمتم بأدعية أخرى كثرية 

ثم ختم أدعيته بدعائه اخلاص املعتاد، وقبل أن يكمل طلبه، مسع 
   تالوتـه الـدعاء،   واسـتمر  لألمرطرقاً بقوة على باب الدار، فلم يأبه     

  .لداه سويةً فزعين من نومهما، فأستيقظ وااشتدإال أن الطرق 
فتح األب الباب، وإذا بضوء باهر خيرتق فتحة الباب ومنتشراً حتى 
ــم      ــضطراً، ث ــه للحظــات م ــض األب عيني ــل، أغم ــشارع املقاب ســاحة ال
فتحهما مرة أخرى، فرأى أمامه شابة ً مجيلة مل تقع عيناه على مثلها 

رتفـع، ووجـه تعلـوه    ممشوقة القد شقراء اللون بـصدر فـيت م       كانت.. قط
 آنه طلبـة إبنـك، خلـيين      :إبتسامةٌ خجلى تسحر األلباب، قالت الفتاة     

  !)أي أنا اليت طلبها إبنك، فدعين أدخل(أخش، 
ــه أوســع هلــا        ــاة، إال أن ــذه الفت ــه ه ــا قالت ومل يفهــم الرجــلُ شــيئاً مم
ــت    ــش منــها ومــن مالبــسها املزركــشة اجلميلــة، وكان فــدخلت وهــو ده

   املؤمن   مكانه مأخوذاً االبن إستقباهلا، بينما تسمر زوجته واقفة  
 أنـت دعـوت   :ثم جلسوا مجيعاً   فناء الدار وقالـت الفتـاة للـشاب     

  امرأةربك ورب العباد سنني طويلة، تطلب فيها من خالقك أن يهبك    
 اليوم لدعوتك، وقـد وقـع علـي اإلختيـار       استجابمن اجلنة، وا قد     



 

ى ســنه ا ورسـوله، وأنــا موافقـة أن تتــزوجين   ألن أكـون زوجتــك علـ  
 إن كل مـا أعملـه   :فقالت!  قوىل :ولكن يل شرط واحد، فصاح الثالثة     

ــه      ــسألين عن ــه أو ي ــرتض علي ــد أن يع ــت أو خارجــه ال أري   هــذا البي
أحد، وإذا مت اإلخالل هبذا الشرط فسوف أختفـي ولـن يرانـي بعـدها          

 إىله بالدرجـة األسـاس   أحد منكم، وكان هـذا الـسؤال والـشرط موجـ         
  .زوجها، فوافق عليه فوراً وكذلك فعل األب واألم

وهكـذا تــزوج االــشاب املـؤمن مــن احلوريــة، وشـهدت األســرة أيامــاً    
 أن اعتـادوا سعيدة حافلة باخلري والربكـة مل يـروا مثلـها مـن قبـل، وقـد                

  . حورية:يطلقوا عليها إسم
أذاقته فيها مـن لـذة    وسعد الشاب بزوجته وعاش معها أياماً هانئة،        

  .الدنيا واآلخرة ما يعجز عنه الوصف
ل العـام، حتـى ولـدت حوريـة طفـال مجـيال، فـرح بـه           وما إن كم

ه وجده وجدته كثرياً، إال أن حورية قالـت هلـم     جيبـويل بـستوكة   :والد 
بالبستوكة، فأمسكت بطفلها بعد أن أرضعته وقبلته  هلا جبرية، فجاؤوا

توكة، ثم أحكمت غطاءه وطينته بطني خاص، ووضعته   داخل البس
  ، إليهاثم علّقت البستوكة حببل   سقف غرفتها واجلميع ينظرون 

ومل يقل زوجها شيئاً، وال والداه، ملتـزمني علـى مـضض بـشرطها      
 العائلة سعادهتا، ال سـيما وأن     واستأنفت قبل زواجها،    اشرتطتهالذي  

 أضعافاً مضاعفة عن العـام  ازدادالرزق الذي كان حيصل عليه األب قد       
 العـام الثـاني حتــى حـل موعـد والدهتــا     انقــضىالـذي سـبقه، ومـا إن    

  .الثانية
ولدت حورية طفال آخر أمجل مـن األول، وأكثـر صـحة وعافيـة،       



 

به سوى دقائق معدودة حتى طلبت والدته  ومل يفرح أبوه وجده وجدته
حضروا هلا بستوكة أخرى، وبعد أن جلبوها وضـعت طف     لـها فيهـا   أن ي

 إىل ســقف الغرفــة وعلقتــها إىلوأحكمــت إغالقهــا، ثــم شــدهتا حببــل  
يعتصر أفئدهتم  جوار البستوكة األوىل، وسكت زوجها وأبواه وأمل حاد

حسون أن مثة لعنة ما قد أنزهلا ا عليهم وأنه ال  وأحشاءهم، وأخذوا ي
 هـو الـذي    إن ا: األبن بوالديه قائال هلمـا    اختلىمرد لقضائه وقدره،    

أعطــاه هــذه املــرأة وهــو أعــرف بالــذي تعملــه، ومــا علينــا إال أن نتــذرع  
  .فوافقه أبواه على قوله .بالصرب حتى نرى اىل أين سوف تصل األمور

 رتيبة، يـشوهبا الفتـور والوجـوم مـع حوريـة،           باألسرةومضت احلياة   
  . ملدة شهرينا أستمرإال أنه فتور مؤدب خائف

وات صراخ وحنيب، فخرجوا مجيعـاً،  وذات يوم مسع اجلميع أص  
ــدار   كــان عــدد املــشيعني  ، فوقعــت أعينــهم علــى جنــازة تقــرتب مــن ال

كبرياً، وكان حنيب النساء يعلو بالصراخ والعويل، وملا سألوا عن امليت 
 شابة ماتـت وهـي تلـد ومل ميـضِ       امرأةالذي يتم تشييعه، قيل هلم إنه       
  على زواجها سوى تسعة أشهر، 

ف الشاب امل   االلتحـاق ؤمن ووالداه لذلك أسفاً شديداً، وحاولوا أس 
 أن يـــروا حوريـــة وهـــي تـــدخل    واســـتغربواباملـــشيعني واملـــشيعات، 

حـشود املـشيعني وهـي تُطلـق الزغاريـد العاليـة املبتهجـة رافعـةً          منتـصف 
ها  السماءإىلرأس  .  

وجم اجلميـع متعجـبني مـن هـذا التـصرف الغريـب الـذي يـنم عـن                
   إطـالق  اسـتمرت شاعر اآلخـرين، إال أن حوريـة     صلف واستهانة مبـ   

  هالهلها وزغرداهتا، 



 

 سكتوا هاي املخبلة، وفعال قاموا جبرها من :صاح واحد من احلشد
 إنتوا ما تستحون، وطلـب منـهم      :الشارع، وصاح الشاب املؤمن زوجها    

 إىل جرهـا  اسـتطاعوا ومبعونـة والديـه     أن يدعوا حورية، وأمسك هو هبا     
  ، معتذرين من الناس بأن املرأة جمنونة فعال داخل دارهم

وأستمر موكب التشييع   مسريته وعالمـات اإلسـتنكار والتعجـب          
  .تعلوا وجوه اجلميع من هذا التصرف غري املتوقع

جلس الشاب املؤمن ووالداه وزوجته واألمل واحلرية تأخذ منهم كـل   
 اجلنازة لنا  أنا أعتقد أن ما حدث اليوم      :مأخذ، قال الشاب لزوجته   

احلق   التكلم فيه، هؤالء أوالدي الذين أقفلت عليهم هذه البـساتيك           
وأراهم كل يـوم معلقـني فيهـا قـد سـكت عنـهم، ألن هـذه القـضية قـد            
إتفقنا عليها منذ البداية والبـد أن ا تعـاىل لديـه علـم هبـا وهـو الـذي            

نـازة جعلـت   قدرها علي، ولكن هذه اهلالهـل   هـذا اليـوم خـالل اجل     
علميننـا مـا        هـي القـصة وإال    الناس حتتقرنا وتغض من شأننا، فأما أن تُ

  فسوف أقتلك وال أبايل حتى وإن دخلت النار، 
أول شي، أنته ما تكدر تسويلي أي  <:ثم قالت، ضحكت حورية

آني راح أسـولفلك كـل شـي     شي ألن آني مو من البشر، وثاني شي     
  ! هيا تكلمي:ل الثالثةحتى ترتاح ويرتاح أبوك وأمك، فقا

 نزلـوا البــستوكة األوالنيـة، فأنزهلـا الـشاب، ففتحــت     :قالـت حوريـة  
 واآلن أنظروا ما فيها، فنظروا فلـم جيـدوا شـيئاً إال        :حورية غطاءها قائلة  

أنظروا إنه  :ماء زالال صافياً، وقبل أن يسألوا عن أي شيء، قالت هلم 
 أخـربكم بـأني أعلـم بعلـم     وأنـا أريـد أن   ،  الولد الذي حبلت به وأجنبته    

الغيب، أنـه إذا صـار هـذا الولـد عمـره عـشر سـنني فأنـه سـوف يغـرق             



 

بالشط القريب، فأنا أردت أن أجنبكم الصياح والبكاء لفراقه، فقمـت        
  !  جمرد ماء:بتعليقه ها هنا وأنا أعرف مصريه الذي ترونه أمام أعينكم

ــم  ــت هلـ ــم قالـ ــة، فأنز :ثـ ــستوكة الثانيـ ــوا البـ ــا  واآلن أنزلـ ــا زوجهـ هلـ
  .رماد وفتحتها، فإذا ليس   داخلها إال حفنة

 وأنـا أعلـم بعلـم الغيـب أنـه إذا        : وهذا هو طفلي الثـاني     :فقالت هلم 
فإنه سوف يأتي يوم ، عاش وصار عمره أربع سنني ويأخذ يلعب وحده

ــسة  ــه خل ــدخل في ــيحرتق     وي ــز، ف ــه لغــرض اخلب ــور أشــعلته جدت   تن
 رمـاد كمـا   إىل اسـتحال ا هـو قـد   ويتحول جسده الغض اىل رمـاد، وهـ   

  ! ترون من دون بكاء وال لطم
هـا         ل الثالثة حلديثها هـذا، وصـاح زوج زيـن، وهـاي الفـضيحة     :وذُه 

 :اللي عملتيها اليوم، وايل ختص ناس من أهل واليتنه، فقالت حوريـة     
حنن حني سألنا عن اجلنـازة قـالوا لنـا أهنـا إمـرأة ماتـت وهـي   وضـع                

 وحنن، أعين كل حوريـات اجلنـة، يعـرفن أن املـرأة           والدة إبنها البكر،  
ت قدرته سوف حيوهلـا       إىلاليت متوت وهي تلد إبنها البكر فإن ا جلّ

حورية من حوريات اجلنة، ألن آالم الوالدة أقوى من كـل اآلالم وهـي    
ــا حــني رفعــت رأســي    ــذنوب، وأن ــت أخــواتي  إىلمتحــو ال  الــسماء رأي

، وأنا مل أفعل شيئأً إليهنحنب مبقدمها احلوريات يهلهلن للميتة وهن ير
  .سوى أن هلهلت مثلهن

ــن هــذا احلــديث، وخلــدوا        ــؤمن ووالــداه م  إىلتعجــب الــشاب امل
 هـذه أجوبـة أسـئلتكم، وأنـا       : حورية كالمها قائلة   واستأنفتالصمت،  

  .. عن أنظارهماختفتاآلن سوف أودعكم   أمان ا وحفظه، ثم 
  



 

  
  
  

 
 

    
 أن "ر اللـهب حمـ "  يوم من األيام أرادت الفتاة اجلميلـة املـسماة      

الية مبكراً، فقد اعتادت أن تقضي أوقاتاً طيبة   صحبة املُ تذهب إىل
الية مكاناًَ مرحيـاً ومالئمـاً للـتعلم    املُ زميالهتا اللواتي كن جيدن   بيت 

ــادل األح    ــهن وتب ــزاح فيمــا بين ــاء وامل ــة بــروح    واللق ــشيقة احلافل اديــث ال
  .الشباب واملرح واخلالية من اهلموم ومشاكل احلياة اليومية

محر اللهب   فجر ذلك اليوم، وجدت نفـسها         حينما استيقظت 
وحيدة، كان أبواها يغطان   نوم عميق، مل تبالِ لألمر، وإمنا فـضلت   

 قرتبـت االية القريـب، وحينمـا      املُ أن ترتكهما نائمني واجتهت إىل بيت     
من الدار رأت الباب مغلقاً، دفعته بيدها فأنفتح هبدوء، وحينما مرت      

ها  :  باحـة الـدار وهـي حبالـة غريبـة       اليـة من خالله شاهدت املُ    مالبـس 
ممزقة وشـعرها منثـور، وكأهنـا قـد خاضـت للتـو عراكـاً عنيفـاً، وكانـت           

ــضاً، وأمامهــا    ــارزة كأهنــا أســنان ُ الــذئاب وخمالبــها أي ها ب علــى أســنانُ
  األرض شاهدت جثة إلنسان ممددة وهي ممزقة، 

ــدت  محــر اللــهب، وأحــست خبــوف شــديد يــشل حركتــها،       ارت



 

ها وعلـق               ـت بفـتح البـاب تعثـرت قـدموأسرعت   اهلرب، وحـني مه
ــف    اخللخــال الــذهيب حبافــة البــاب اخلــشيب وحــني ســحبت رجلــها بعن

   انكــسر اخللخــال واخنلــع مــن رجلــها، ولــشدة خوفهــا وهلعهــا تركتــه 
ــت، و  تلــك اللحظــة مسعــت امللــة صــوتاً    مكانــه معلقــاً بالبــاب وهرب

وهــي  فانتبـهت وهرعــت إىل مـصدر الــصوت، فــشاهدت محـر اللــهب   
واخفـت اجلثـة،   ، تعدو مسرعة متجهة حنو هناية الزقاق، أسرعت امللـة  

  وبعد حلظات عادت إىل حالتها الطبيعية، 
الفتيــات وحينمـا أشـرقت الـشمس فتحــت البـاب وبـدأت تـستقبل       

ختلفت عن احلـضور وادعـت      اللهب محر كعادهتا   كل يوم، إال أن     
ويومان وسـبعة أيـام، أحـست     املرض، وكانت صادقة، وحينما مر يوم 

بأن محر اللهب قد عرفت سرها، وخـشيت بأهنـا رمبـا سـتبوح بـه، أو       
خرب أمها وأبيها، ومن ثم تعرف الفتيات وأهل احلي،    على األقل تُ

ر و امللة   هواجسها وخماوفها الكثرية، وكذلك محر ومر يوم آخ
ــهب ــا وعــدم        الل ــذي اعرتاه ــيت ســقطت طرحيــة الفــراش للخــوف ال ال

  .تصديقها لألمر
ت بـأن ملتـها            و  الليل وبينما هي   تصوراهتا وهواجـسها، أحـس
العجــوز تقــف قرهبــا، بوجههــا البــشع الــذي رأتــه بــالقرب مــن اجلثــة،   

ومتنت أن يكـون املـشهد كابوسـا، ولكـن      محر اللهب عينيها     أغمضت
يد امللة مل تُمهلـها إذ راحـت هتزهـا بعنـف ثـم قربـت فمهـا مـن أذهنـا                   

  :وقالت
  إشفيت وانكسر خلخاجل الذهب؟؟...  محر اللهب-

  :قالت محر اللهب بصوت فيه استعطاف وخوف



 

  !ملّة  مشفت شي-
  :قالت امللة

  ! راح آخذ أبوج-
عثر لـه علـى   و  الصباح اختفى والد محر ا     للهب من البيت ومل ي

  . أثر
مرت أيام عديدة ومحر اللهب صامتة ال تتكلم، و  إحدى الليايل 

  :جاءهتا امللة وقالت
  محر اللهب إشفيت وإنكسر خلخاجل الذهب؟ -

  ! مشفت شي ملة:قالت محر اللهب
  . راح آخذ أمج:قالت امللة

عثـر عليهـا   و  الصباح اختفت والدة محر اللهب مـن البيـت ومل    ي 
  .  أي مكان

إنقطعت امللة عن ايء إىل محر اللهب وظلت الفتاة حـائرة قلقـة      
  .  ذلك البيت الكبري

مرت عليها األيام وهي حزينة ال تستطيع أن تنظر إىل مكـان أبويهـا     
ــا     ــيت تركاه ــل والوحــشة الكــبرية ال ــراغ اهلائ ــصيبتها،  ، والف وفكــرت مب

نجيها من سطوة امل      لة وقسوهتا املفرطـة، فقـررت اهلـرب       وفكرت حبل ي
وتعيش هناك ال يعرفها أحـد وال تـستطيع امللـة    ،  إىل منطقة بعيدة جدا   

  .من الوصول إليها
ــت البيــت،        ــي واجلــواهر وأقفل ــا بعــض احلل ــت معه ــل محل وبالفع

قبل الفجر من دون أن يشعر هبا أحـد، سـارت يومـاً           وخرجت خلسة 
من أحد البيوت، فسمعت بطوله، وعندما حل املساء جلست بالقرب 



 

أصوات بكاء وعويـل، وحينمـا سـألت عـن سـبب هـذا البكـاء واللطـم            
قالوا هلا بأن عزيـزاً علـيهم قـد تـو ، و  احلـال تـذكرت أبويهـا الـذين             
فقدهتما وحاهلا بعدمها، فقررت الدخول إىل ذلك البيت ومشاركتهم       

ت البكــاء، وأحــست حباجتــها الــشديدة للتنفــيس عــن معاناهتــا، فأخــذ 
 كـل النـسوة   انتبـاه تبكي حبرقة وتلطم على صدرها بقوة، حتـى لفتـت        

 منـها بعـض   اقرتبـت  العـزاء   انتـهاء املشاركات   مراسيم العزاء، وعند      
فأجابتـهم بأهنـا فتـاة يتيمـة      ،  النسوة وسألنها عن حاهلا وصلتها بـاملتو       

  .ووحيدة، فسمحوا هلا باملبيت عندهم لتلك الليلة
 من انتبهت هتزها،  ست محر اللهب بيدوعند منتصف الليل أح 
  :ملتها جتلس عند رأسها، قالت امللة نومها مذعورة، فوجدت

   خلخاجل الذهب؟وانكسرإشفيت ..  محر اللهب-
قالت محر اللهب بصوت باك:  

  . مشفت شي ملة-
ضـحكت امللـة وتركتـها وذهبـت إىل مجيـع النـائمني والنائمــات         

هــم وأيــ ديهم باحلنــاء، ولفّتــها خبــرق عتيقــة ذلــك البيــت ومــسحت أرجلَ
  .واختفت

هم وأرجلـهم       و  الصباح استيقظ   كل من   البيـت، ليجـدوا أيـدي
ملطخة ً باحلناء، بينما الفتاة الغريبة مل حيصل هلا هـذا األمـر، فـأيقنوا      
أهنا هي الفاعلة ورمبا تكون ساحرة شريرة، فصبوا جام غـضبهم عليهـا          

  .وشتموها ثم طردوها من البيت
ــا ال    ــق وهــي مــستغرقة   أفكاره ــهب إىل الطري  خرجــت محــر الل

تدري إىل أين تتجه، وبـدون إحـساس وجـدت نفـسها   طريـق خـالٍ         



 

من الناس والعمران، تلفتت مرتعبة فلم جتـد أحـداً سـوى قافلـة قادمـة           
تتجه إىل قلب الـصحراء جلـست حزينـة قـرب رابيـة، وبعـد            من بعيد 

تقطها شاب غين وأحلقها بركبه وأهله، وملا  القافلة منها فألاقرتبتدقائق 
عربت القافلة الصحراء ووصل الشاب إىل مدينته وشاهد مجال محـر        
ث أهلـه أن        اللهب عن كثب وأدهبا وأخالقها الرفيعة، قرر بعد أن حد
يتزوجهــا، وبعــد معارضــة طفيفــة وافــق األهــلُ علــى زواجــه مــن محــر   

نغصها شيء سوى ذكرى اللهب، ومت الزواج، ثم مرت األيام هانئة  ال ي
أهلها، وكيـف كانـت عزيـزة اجلانـب حمبوبـة مـن لـدن اجلميـع، وهـي             
الوحيدة الغالية بالنسبة إىل ذويها، ومل متر سوى شـهور حتـى أحـست         

باحلمل ثم وضعت غالماً مجيال.  
فرح الكـل بـالغالم وأقـاموا هبـذه املناسـبة وليمـة كـبرية، و  الليـل          

ها، وبعــد إغفــاءة قــصرية أحــست بيــد هتزهــا، ولــد نامــت األم وجبانبــها
نذر بالشر،         فتحت عينيها فشاهدت ملتها جبانبها وهي غاضبة ووجهها ي

   :قالت امللة
  إشفيت وإنكسر خلخاجل الذهب؟.. محر اللهب -

  :ردت محر اللهب بصوت فيه رجفة الرعب
  .مشفت شي ملة -

  ! راح آخذ إبنج:قالت امللة
لَ   فراشه، وفتشوا عنـه   كـل مكـان    و  الصباح مل جيدوا الطف  

ا أصاهبم اليأس، إجتهت الشكوك إىل األم، ولكن البعض وقف إىل  وملّ
  . ما معقولة أم تقتل إبنها:جانبها، وقال

ه إىل   ، وبقي األب حائراً، ال يدري ماذا يفعـل، وأخـرياً        أسـلم أمـر



 

م القضاء والقدر، ومرت األيام واستطاعت محر اللـهب أن تواسـيه، ثـ        
أهنا محلت مـرة ثانيـة، وأخـذ األب مـن جديـد يعـد األيـام واألسـابيع                  
والشهور، ثم حان موعد الوضع، فكان الكل ينتظر مبا فيهم الزوج، إال 
ــت خائفــة وجلــة، ال تــستطيع الكــالم خوفــاً مــن    أن محــر اللــهب كان

  .جميء امللة إليها وخطفها املولود كما فعلت   املرة األوىل
المـا مجـيال، فاحتفـت بـه العائلـة، وسـاد       وضعت محـر اللـهب غ     

و  املساء نام الكل وعلى وجوههم . احلبور وعم الفرح   أرجاء البيت    
بشائر السعادة إال محر اللهب، فقد كانت خائفـة قلقـة التنـام الليـل،          
ها، وإذا مبلتـها جتلـس جنبـها وبكـل هـدوء             وبينما كانت تناجي هواجس

  :قربت وجهها منها وقالت
  ر اللهب إشفيت وانكسر خلخاجل الذهب؟ مح-
  ! مشفت شي ملة-

  :قالت امللة
  ! راح آخذ إبنج الثاني-

  .و  الصباح مل جيدوا الطفل
هاج البيت وماج وأغمي على األب، وبسرعة أمسكوا حبمر اللهب    
وحفــروا هلــا حفــرة ودفنوهــا حلــد وســطها، وبــدأت العائلــة ترمجهــا         

  .ها خلالقهاباحلجارة، وهي صابرة مسلّمة أمر
 اقرتبـت و  وقت الظهرية وعندما اختفت اجلموع املتحلقة حوهلـا،    

  : كبرية السن حسنة اهلندام من محر اللهب وقالتامرأة
  !محر اللهب آني ملتج -

  .إنتبهت الفتاة فرأت ملتها بالفعل تقف أمامها



 

مل ترتعب الفتاة، فلم تعد كما   املـرات الـسابقة ختـشاها وترجتـف        
ها، وكانت   حالتها هذه التنتظر سوى يد املوت وهي متتـد      عند قدوم 

  إليها لتخلصها من هذه احلياة النكدة، 
أشاحت محر اللهب بوجهها عن ملتها، ولكن امللـة مـسحت عـن        

  :وجهها العرق والدموع وقالت
يتج هواية، ومكشفيت سري،     -  محر اللهب آني جربتج هواية وأذّ

نية سرانية مثلج، تعيش متمـوت،  وآني أدري إنيت شفتيين، هيجي ب  
ومن هذا اليوم إعتربيين أمج، وإنيت بنيت، كومي وياية وراح تـشوفني         
كلشي، أخرجتها امللة من احلفرة، وأخذهتا إىل بيتـها وهنـاك وجـدت        
أمها وأبيها وطفليها، أخذت محر اللـهب الطفلـني وأرادت العـودة اىل           

طتـــها امللـــة ثـــالث البيـــت، فأخـــذهتم بـــأمجعهم، وقبـــل أن تغـــادر أع
 كلما يضيمج الضيم إحركي راس الشعراية وراح :شعرات، وقالت هلا

  .تشوفني احلال يتغري إىل أحسن حال
ــا       ــهب ومعه ــه مبجــيء محــر الل ــزوج وأهل ــت مفاجــأة كــبرية لل وكان

  .طفالها وأمها وأبوها
  ....واملالياتوتعيشون وتسلمون من مكائد السحر والسحرة 

  
  



 

   
  
  

 
  

حكى أنه كان هناك ألحد األمراء وزير صـاحل، وكـان هـذا الـوزير             ي
ب امللـك فـإن           ه على الدوام بالبِشر واخلري، وكان كلما غـضيطفح وجه

ه يقول له لعل   ذلك خري:وزير !  
 لعل : قُطع إصبع امللك، فجاءه الوزير وقال له مواسياً و  أحد األيام

  !  ذلك خري
   وأي خري   ذلك؟ :دا وقالفغضب امللك غضبا شدي

 لعـل    :وأمر حراسه أن يأخذوه إىل السجن، فأبتسم الـوزير وقـال    
  !ذلك خري

وبعد أسبوع ذهـب امللـك   رحلـة لـصيد الغـزالن، فـأغراه الـصيد            
وظل هو وحاشيتُه يطاردون الغزالن، فخرج مـن حـدود مملكتـه دون أن         

حيطون به من كل جانب، ف     أخذوه أسرياً، وكـان  يعلم، وإذا بفرسان ي
 أمــسكوا أحــد الــدخالء   أراضــيهم  مــن عــادة هــؤالء القــوم أهنــم إذا 

  !ذحبوه قرباناً آلهلتهم
و  أثناء مراسيم الذبح، فحصوا جسد امللك، فالحظوا أنه لـيس         
لـه إصـبع، وكــان مـن عــادهتم أهنـم ال يـذحبون قربانــا ناقـصا، فــأطلقوا       

  .سراحه مقابل فدية باهظة



 

 آتـوني بـالوزير لكـي    :لـك إىل ديـاره، قـال حلراسـه      بعد أن وصـل امل    
، فشكره امللك وقال      فرمبـا يكـون        ":أشكره، فجاء الوزير ، لقد صـدقت

ـق بـه أن جيـزع          بعض ما   ثـم سـأل   ، "ينـوب اإلنـسان خـري، فـال خيلُ
ه   امللك ُ وزير:    اس أن يأخـذوك إىل الـسجن قلـتاحلر ملاذا حني أمرت : 

  لعل   ذلك خري؟
 وملاذا ال يكون   ذلك خري، فلو مل أكـن   الـسجن،    :وزيرقال ال 

  !لكنت   رحلة الصيد معك، ولذحبوني من دون شك
      

          



 

   
  
  

 
 

  
وبداية ً نقول إن من يشاهد إيوان كسرى   املدائن، يظنه ناقصاً،       

ــإن ســبب ذلــ   ك هــو عامــل الــزمن  غــري مكتمــل البنــاء، و  احلقيقــة ف
  .حبسب ما يقوله علماء اآلثار

  :ولكن احلكاية الشعبية هلا رأي آخر، حيث تقول
سـلمان   ":   بناء طاقه   املنطقة املسماة حالياً)كسرى(عندما بدأ   

فإنه انتـدب هلـذا العمـل معمـاراً مـاهرا، ذا قـوة بدنيـة عظيمـة،                " باك
ــسرع   فكــان يقــف علــى األرض ويقــذف احلجــارة إىل فــو  ق، وكــان ي

الصعود إىل فوق فيتناوهلا وهي   الفضاء قبل أن تسقط، وهكذا كان   
 فوق الـساف، وكلمـا ارتفـع البنـاء، كـان ذلـك البنـاء               *)الساف(يبين الـ 

  .يزداد قوة على قوة
ـه                و  ذات يوم نظر أحد الرجـال إىل ذلـك املعمـار، وأبـدى إعجاب

ه بـذلك، إبتـسم الـصديق، وهـز     بقوته وإتقانه لعمله، وأسر إىل صـديق      
يعادلــه إتقــان،  تعادهلــا قــوة وإتقانــه ال  صــحيح أن قوتــه ال:رأســه وقــال

                                                
*   



 

ف واخلَور؟ ع   !ولكن ما رأيك   أن أجعله   غاية الضَ
 مـاذا تقـول؟ ال ال أنـا ال       :نظر الصديق إىل صديقه مستغربا، وقـال      

  !أصدق ذلك
   أتراهنين على ذلك؟:قال

  .غ من املال جعاله رِهاناً بينهماوأتفق الرجالن على مبل
و  اليوم التايل أسرع الرجل إىل ذلك املعمـار القـوي وأفتعـل معـه         
راكاً، فأخذ أحدمها يسب اآلخر ويشتمه، ثم أن الرجل قال لرجل      ع

 لو أن هذا املعمار احلاذق يعلم ما تفعله     :آخر حضر لفك النزاع بينهما    
  !لصرح؟زوجته اآلن أثناء إهنماكه ببناء هذا ا

ـه ختـور يومـاً بعـد يـوم، وصـار                فجن جنـون املعمـار، وأخـذت عزميتُ
ــه     ــه وقوت ــاجلرم املــشهود، وهكــذا فقــد قدرت ــضبطها ب ــص بزوجتــه لي يرتب

  .السابقة، وهلذا السبب فإن بناء طاق كسرى مل يكتمل



 

  
  
  

 
 

 
يدين، كان ما كان، كان   قديم الزمان رجلٌ وامـرأة يعيـشان سـع        

ــت امسهــا  ــسمة ":وكــان هلمــا بن ــه"ن ســامل ":، وابــن امس" ولكــن ،
ــسعادة       ــن ال ــون   حببوحــة م ــم يرفل ــشأ أن ترتكه ــان مل ت صــروف الزم
والبهجــة، إذْ مــات األب، ولكــن األم عوضــتهما عــن فقــدان أبيهمــا،   
ـتْمِ وقـسوته،              فكانت حتنو عليهما كثرياً، ومل جتعلهما يشعران مبـرارة الي

در اسـتمر معهـم بقـسوته، فـاختطف املـوت األم تاركـاً الولـد        إال أن الق  
والبنت وحيدين ال عائل هلما باإلضافة إىل أنه مل يكن هلما   املدينة 

  .قريب ميكن أن حينو عليهما ويتكفلهما
 فأخذت األخت اليت أصبحت صبية أخاها الصغري وتركا املدينة، 

  .على أمل أن جتد وسيلة للعيش   مدينة أخرى
 وأخــذا ميــشيان وميــشيان حتــى نــال التعــب والعطــش مــن الولــد        
الصغري، وملا بلغا ساقيةً جيري فيها املاء صـافياً ركـض الـصيب وأراد أن       

ال تـشرب  : "يشرب، ولكن أخته جرت خلفه وأمسكت به وقالـت لـه       
  .من هذا املاء، ألن من يشرب منه يتحول إىل خروف

ــش   ــصيحتها، ومل ي ــاع ن ــا وأط ه مها،  فــسمع قولَ رب، واســتأنفا ســري



 

ــه       ــه عــن عطــشه، وتعلل ــصغري وتُلهي ــا ال ــشجع أخاه وصــارت األخــت ت
باآلمال وأهنمـا يوشـكان أن يـصال إىل املدينـة األخـرى، ولكنـه انطلـق             
يعدو حنـو جـدول مـاء تظللـه األشـجار، وأوشـك أن يـشرب منـه حـني               

ال تـشرب مـن مـاء هـذا     : "أسرعت أخته إليه وأمسكت بيـده قائلـة لـه       
  "!دول، ألن من يشرب منه يتحول اىل عجل صغرياجل

ــا  مها،   " ســامل"فأطاعه ــشرب، وواصــال ســري ــضض ومل ي علــى م
ولكن العطش والتعب أخذ من الصغري مأخذاً، وراحت أخته تشجعه     
ا بلغـا هنـراً كـبرياً            وتبث   نفسه القوة على الصرب وحتمل العطش، وملّ

 هذا النـهر يتحـول إىل     إن من يشرب من ماء    : "ألخيها" نسمة"قالت  
  .غزال

ولكن ساملاً مل يسمع أخته وانطلق إىل النـهر وراح يـشرب مـن مـاء      
  .النهر وسرعان ما حتول إىل غزال

وراحت األخت تبكي على أخيها الوحيد   هذه الـدنيا، واقتادتـه            
معها وكان يرفع رأسه حنو أخته، ويتطلّع إليها بعينني دامعتني، فيبكـي    

  .مل يبكيا من قبلاالثنان كما 
        ــا أمــري ــل عليهم ــى أقب ــدة طويلــة، حت ــة م ــائرين   الربي وظــال س
ومجاعته وكانوا خارجني للصيد، فانتبه إىل وجودمهـا   هـذا املكـان         
القفر، وملا اقرتب منهما وجدمها مرهقني ال يقويان على املسري، فـأمر      

 وقدمتـه  به أخاهـا  خدمه أن يقدموا إىل البنت الطعام واملاء، فاستأثرت      
  ؟!أمل أقل لك أصرب ياأخي ":إليه قائلةً له

ت اجلميع هِ والدموع تنهمر من عينيها، فب.  
 وسأهلا األمري وطلب إليها أن تُفصح وتتكلم عـن سـر حكايتـهما،       



 

ت عليه مـا جـرى هلـا وألخيهـا وكيـف حتـول إىل غـزال، فعـرض                   فقص
رفة وألخيهـا  عليها أن يصحبها إىل قصره، فوافقت، وأفرد هلا األمري غ         

ـصبح أمـرية القـصر، وكـان األمـري         أيضاً، ثم طلب إليها أن يتزوجهـا وتُ
يسمح للغزال أن يشاركهما وجبات الطعام وكانت أخته هي اليت تقدم 

  .له األكل بيديها
ولكن كانت تعيش   ذلك القصر خادمة ساحرة ال يعـرف بأمرهـا    

 عن حبها لـه وال  أحد، وكانت مغرمةً باألمري الذي مل يكن يعلم شيئاً  
  .عن كوهنا ساحرة

وسرعان ما أخذت نريان الغرية من نسمة زوجة األمـري حتـرق قلـب       
الساحرة، فوضـعت دواء   املـاء الـذي تـشرب منـه نـسمة، فمرضـت           
          مرضـاً شـديداً   غيبـة األمـري، الـذي كـان قـد خـرج   محلـة صــيد

ــساحرة ختاطــب األمــرية     ــت ال ــر مــن أســبوع، فقال ــت أكث ــا إذا: "دام  م
النهر فسرعان ما ستشفني من املرض الذي أملّ بك   سبحت!  

 وصدقت األمرية الطيبة كالمها، وخرجت معها إىل النهر، حيث       
ــأت صــخرة ثقيلــة ربطتــها حببــل قــوي وشــدت     ــت الــساحرة قــد هي كان

  .الطرف اآلخر   عنق األمرية وألقتها إىل قاع النهر
  . احلياة حتت ماء النهرولكن األمرية مل متت، بل ظلت على قيد

 وعــرف أخوهــا الغــزال بأمرهــا، فقــد تبعهمــا والحــظ كــل شــيء،  
وصار يرتدد إىل النهر ويتحدث إىل أخته، فقد كان يستطيع الكالم مع 

  .أخته فقط
 أما الساحرة، وبعد أن ألقـت نـسمة   النـهر وربطتـها بالـصخرة،          

ت حملها، وصـارت تتـصرف وكأهنـا زوجـة             رت وحلّ األمـري،  فإهنا تنكّ



 

إهنا ضاقت ذرعاً بالغزال وأهنا سوف تأمر : "و  ذات يوم قالت لألمري  
كيـف  :  ، فدهش األمـري لطلبـها الغريـب هـذا وتـساءل   نفـسه        "بذحبه

  يمكن ألخت حمبة حنون أن تذبح أخاها؟
وساورته الشكوك، وأخذ يراقب الغزال، فالحظ أنه كان خيرج كل 

، ت ويذهب إىل مـاء النـهر القريـب    يوم من القصر مرتني أو ثالث مرا      
وكان الغزال قد أخرب أخته وقال هلا إن الساحرة قررت أن تذحبه، ومل      
: يكن   يد أخته حيلة، وصار االثنان يبكيان، وقالت األخت ألخيها 

  وكيف أستطيع أن أنقذك والصخرة هذه مربوطة إىل عنقي؟
 قـاع النـهر    " نـسمة "وتبِع األمري الغـزال ذات يـوم، ورأى زوجتـه       

مربوطة إىل صخرة، فأخرجها، وقطع احلبـل، وتعانقـا، وأخربتـه بكـل         
  .شيء

ل أو : وعادا إىل القصر وأمر الساحرة أن ختتار بني شيئني إما أن تُقتَ
عيد الغزال إىل هيئته اآلدمية،     فاختارت األمـر الثـاني، وعـاد الغـزال     ، تُ

  ...صبياً مجيال وعاش سعيداً   قصر األمري مع أخته
  ....وتعيشون وتسلمون

 
  
  



 

  
  
  

 


 

  
قيـل والعهـدة علـى الـراوي، انـه كـان   قـديم الزمـان ملـك حيكـم           
مملكة كبرية ولسبب ال يعلمه إال ا والراسخون   العلم استيقظ هذا 
عا من منامه، فوجد ان قرنني قـد نبتـا علـى جـانيب             امللك ذات يومٍ فزِ

ط مثل ثور هائج وال       رأسه طولُ    يتخب الواحد حوايل إصبع وظل امللك
ه             ـت بـه، وأخـرياً اختـذ قـرار يعرف ماذا يفعل حلل هذه املعضلة اليت أملّ
نقذه  بأن يسرتشد إىل رأي كبري مستشاريه، عسى أن جيد لديه احلل في
ه بضرورة إخفاء هذا األمر حتى عن         من هذه الورطة، فنصحه مستشار

ــه وحمظيا ــة أن    زوجات ــه إال   حال رأس ــع غطــاء ــه، وأوصــاه أن ال يرف ت
  .يكون منفرداً   احلمام
وهنا قاطعه امللك:  

  ولكن، كيف السبيل إىل حالقة شعر راسي؟ 

                                                



 



 

ه الو  خببث فأجابه مستشار:  
ـك إال ان          - راس األمر بسيط يا موالي، فما عليـك إن طـال شـعر 

ــاً مــن اململكــة، شــرط ان يكــون هــذا    ــدعو حالق ــرياً،  ت س االســتدعاء 
فتجلسه   غرفة ال يصل إليها احد   قصرك، فتكونا وحيدين، وبعد 
أن ينتهي من حالقتك تقتله لتضمن سـرية األمـر حتـى جيـد اُ لـك           

  . خمرجاً من هذه الورطة
، ونظر اىل ناصحه وقال     فلنبـدأ    :وهنا ابتسم امللك ،علـى بركـة ا 

، فغـرس      بك أوالً، كمكافأة منا علـى نـُ        صحك وخوفـك علـى سـيدكَ
ثته بتهمة إفشاء أسرار  ثم سرعان ما مت تعليق ج ، سيفه بقلب مستشاره

  .اململكة
وبقي امللك على هذه احلال، كلما طال شعر رأسـه يقتـل حالقـا،             

  .فتناقص عدد احلالقني ومل يبق سوى حالق واحد امسه يعقوب
 :اصـة وقـال لـه   فطلب امللـك يعقـوب هـذا وانفـرد معـه   غرفتـه اخل           

طلعك على شيء كان مثنه قبلك رقبة كل    امسعين يايعقوب، سوف اُ
من يراه، ولكنك حمظوظٌ فاسـتثناك القـدر مـن هـذا الـثمن، لكونـك                

   :آخر احلالقني   اململكة، فقال يعقوب مستفسراً
   ما هذا األمر يا موالي؟ -

ــه، فــرأى احلــالقُ القــرنني بــشكل واضــح،   فخلــع امللــك غطــاء رأس
  فاهتزت أوصالُه عند مشاهدته هلذا املنظر املفزع واخذ يردد مع نفسه 

  !! "سرتك يا رب"
نا عليـه       على كتفه مهو ال ختـف، إذا أردت أن حتـتفظ   :فربت امللك 



 

 مسعاً :حبياتك، فما عليك سوى أن حتتفظ هبذا السر، فأجابه احلالقُ
 ال يغـادره  وطاعة ياموالي، فأمر امللك بتخـصيص مكـانٍ لـه   القـصر         

  . مطلقاً، ووضع حتت إمرته حراساً وخدماً وجواري
واستمر هذا األمر زمناً طويال، ثم ان صاحبنا احلالق بـدأ يظهـر علـى      
مثلما حيصل للحوامل عادة جسمه النحول والذبول، ولوحظ انتفاخُ بطنه.  

ومل يتمكن أطباء اململكة أو املمالـك اـاورة مـن تـشخيص حالتـه       
و  هناية املطاف أشاروا على امللك بان خيرج هذا احلالق من  ،املرضية

عزلته   القصر اىل البساتني واألهنار، لعل   هذا األمر حـال لعقدتـه          
ــه        ــاة حالق ــى حي ــاً عل ــاء خوف ــصيحة األطب ــك لن ــل املل ــسية، فامتث النف

  .الوحيد
 العــراء حتــى وصــل اىل حافــة مــستنقع مــزروعٍ  إىلوخــرج يعقــوب 

أ مـاء    بالقصب، وأح  يتحرك   أحشائه، فاستجمع قواه وتقي بشيء س
  .اسود فوق القصب ثم سقط على األرض ميتاً

دفــن يعقــوب وانتــهى األمــر، وبعــد مــضي أكثــر مــن ســنة علــى هــذه   
ــأ عليــه يعقــوب، فجــاء أطفــال وصــبية ُ     الــذي تقي ــر القــصب احلادثــة، كب

يــصنعون منــه اململكــة كعــادهتم   كــل موســم وقطعــوا القــصب واخــذوا  
  .مزامري هلم

فلما انتهى الصيب األولُ مـن صـنع نايـه بـدأ يعـزف عليـه، وكانـت          
  صـوت النـاي    املفاجأة أن خـرج مـن النـاي صـوت األنـني، ثـم ميـز            

  !"امللك عنده گرون" :صوتاً آدمياً يقول
ها       وعزف الطفلُ الثاني والثالث وكذلك اآلخرون، فإذا بالنغمة نفـس



 

نةاليت خرجت من  اجلملة  الناي األول خترج من مجيع النايات متضم
  !! "امللك عنده گرون" :إياها واليت تقول

هم تـردد       امللـك   ":وظلَّ األطفال جيوبون شوارع اململكة وأزقتـها ونايـاتُ
  "!! عنده گرون

  .على مرأى ومسمع من امللك وحاشيته



 

  
  
  

 

 
  

ــديم الزمــ  ــاك رجــل امســه عــصفور،   كــان ياماكــان   ق ان كــان هن
  .وزوجته امسها جرادة، وكانا يعيشان عيشة الفقر والبؤس

كان عصفور يريد أن حيصل على عملٍ يستطيع من خالله احلصول 
على املال الكثري، لينعم حبياته، كما يعيش األغنياء، ولكن العمل غري 

  وزوجته حتثه على قبول أي عمل جيده ، موجود
ـب واألحــراز،     و  يـوم مـن األ   ج يـام، اقرتحــت عليـه أن يكتـب احلُ

  :ودار بينهما احلوار التايل
  .ولكين يا زوجيت ال أعرف كيف أفك اخلط -
 .الختف، خربش على الورقة، وأعطها للناس -

ثم أن الزوجة عملت له الدعاية الالزمة بـني النـاس، الـذين جـاؤوا      
مراضهم إىل بيتهم من كل حدبٍ وصوب، وكان املرضى يشفون من أ

ــصدفة ــضاً بعــد أن يأخــذوا      بال ــصدفة أي حــل بال ــديهم مــشاكل تُ ومــن ل
ب معهم ج   .احلُ

وحدث أن وصل صيتُه إىل امللك، فأمر بإحضاره ليشفي لـه ابنتـه         



 

  .املريضة منذ زمن طويل
  :خاف عصفور، وقال لزوجته

، هل أرفض؟، وا يا جرادة أنا خائف - ما هو رأيك  
، خربش له مثل غريه،  - حتى وإن يكن ملكاًال ختف! 
ال ال يا جرادة، ممكن أن يكون لديه من جييـد فـك احلـرف،              -

 .وعند ذاك سوف ينفضح أمرنا
  !ا جابه، وهذه فرصتنا لنكون أغنياء، ال ختف! يا رجل -

انصاع عصفور ملنطق زوجته وذهب إىل قصر امللك، وكتب حجابـاً   
ــه منــه و   ــت وأكرمــه امللــك وقرب أعطــاه املــال إلبنــة امللــك، فــشفيت البن

  .الكثري
محد عصفور ا، الذي أجناه من هذه الورطة، وصمم على أن ال 

ب ثانية، وأن يرتك قصر امللك ويعود إىل بيته ج   .يعود لعمل احلُ
ولكن   هذه األثناء سرق لصوص خزنة امللك، وحبث امللـك عـن          

فأمر بإحضار عـصفور وطلـب منـه    ، السارقني إال أنه عجز عن إدراكهم  
ب، فطلب عصفور من امللـك       أن   ج  يرشده إىل السارقني من خالل احلُ

  .أن يمهِلَه أربعني يوماً ليعرفهم
وعــاد إىل زوجتــه مهمومــاً، يفكــر   كيفيــة اخلــالص مــن هــذه        

  .الورطة، والم زوجته على أفكارها اليت أوصلته إىل هذه احلال
ــاً علــى هــم، فهــي مل   احتــارت جــرادة   هــذا األمــر، ممــا زاده مه 

تُسعفه كما كانت تفعل، فأحضر أربعني حصاة لريمي كل يوم حصاة 
  .ليعرف كم تبقى من أيامه

ولكن اللصوص كانوا قد مسعوا بصيت عصفور والقدرات اخلفيـة        



 

ــت     ــد نافــذة بي ــيال عن لديــه، وخــافوا أن يعــرفهم، فكــانوا يتلصــصون ل
  هـذا أول :عصفور، و  هذه األثنـاء رمـى عـصفور حـصاته األوىل وقـال        

ــوم(واحــد  ــوم   ! )أي أول ي ــصوص، فخــافوا، و  الي فأصــاب أحــد الل
فأصاب رجال ثانياً منهم، !  هذا الثاني:الثاني، رمى حصاة أخرى وقال

فأصـاب ثالـث   !  هذا الثالث:و  اليوم الثالث، رمى احلصاة الثالثة وقال  
منهم، وهم يزدادون خوفاً من معرفته هلم وهـو يـزداد خوفـاً مـن انتـهاء           

بعني يوماً وافتضاح أمره، فـاتفقوا أن يعطـوه املـال مقابـل أن يتـشفع           األر
وسـلّموه  . هلم عند امللك من أجل العفو عنهم، وبالفعل حدث ذلـك      

  .مجيع األموال ووعدهم خرياً
ــة      ــة اإلهلي ــسعه، ألن العناي ذهــب عــصفور إىل امللــك والفرحــة ال ت

  .من هذه املشكلة تدخلت وأنقذته
ولكـن الـوزير ازداد   ، وقربه منه أكثر من ذي قبل   فأعطاه امللك ماالً    

ه لعصفور، فقرر أن يدبر له مكيدة غيضُه وحسد.  
 و  هذه األثناء عاد عصفور إىل جـرادة، عازمـاً علـى قطـع عالقتـه            

  .بامللك وترك القصر، ولكن كيف يتأتى له ذلك
 احـرتق قـصر   : اخرج من القصر عارياً وأنت تصيح   :قالت له زوجته  

  !امللك
 :تنع بالفكرة وذهب إىل قصر امللك، وبعد قليل خرج وهو يـصيح  اق

  !احرتق قصر امللك
  .فأسرع الناس وحراس القصر واخلدم وأطفأوا النار وأنقذوا القصر

ففرح امللك بعـصفور كـثرياً وأعطـاه مكافـأة جزيلـة وقربـه أكثـر،             
ــوزير لعــصفور، فهمــس   نفــسه    البــد يل مــن أن :حــني ازداد كــره ال



 

ـاق، الـذي رمبـا سـيجعله امللـك   يـوم مـن              أختل ص من هذا احملتال األفّ
  !وزيراً بدالً عين األيام

 يـا مـوالي   :و  حلظة انسجام بني امللك ووزيره، قال الـوزير للملـك   
ـب             ج إن عصفور أمي ال يقـرأ وال يكتـب، وهـو كـاذب وحمتـال، واحلُ

ن الـيت يـصنعها جمـرد خربــشات بـالقلم، وأي واحـد دجـال يــستطيع أ      
  .يكتب مثلها، وأنت ملك ولديك عقل كبري وعلم واسع

وأثناء احلديث طارت جـرادة صـغرية بـالقرب منـهما فقـبض الـوزير              
وقال للملك أحـضر عـصفور اآلن وأطلـب منـه أن يعـرف مـاذا            ،  عليها
 :وإن مل يعرف فاقتله ألنـه كـاذب وحمتـال، فقـال امللـك للـوزير      ،  بيدي

ر، ألنه متأكـد مـن عـدم معرفـة     وإن صدق عصفور أقتلك، فوافق الوزي 
  .عصفور

و  هــذه األثنــاء دخــل عــصفور، فــسأله امللــك عمــا موجــود   يــد  
  الوزير 

ــوزير ورآه احليلــة واملكيــدة  فــأدرك أهنــا، يبتــسم نظــر عــصفور إىل ال
  .والنهاية لكذبه وخداعه

  .فتذكر زوجته اليت دفعته إىل هذا العمل
  :ح الذهنفقال بصوت مسموع بينه وبني نفسه وهو سار

  "!!لوال جرادة ما مات عصفور"
          ففتح امللـك يـد الـوزير فطـارت اجلـرادة، لـيطري بعـدها بـدقائق رأس

  .و   خلقه شؤون. الوزير، وهكذا أصبح عصفور وزيراً للملك
  . وتعيشون وتسلمون

 



 

  
  
  
  


 

 
 

رضـت زوجـة امللـك    و  يوم من األيام مت ،  كان أفالطون كثري الفهم   

                                                
 

 
 
















 



 

ــستطع شــفاءها،      ــاء، إال أن أحــداً مل ي ــالكثري مــن األطب ــأتي امللــك ب ف
وأخرياً أشاروا عليه بأن يستقدم احلكيم أفالطون وامتدحوه كثرياً، وملا        

البــد يل أن أختــربه قبــل أن يــداوي  :  بــه قــال امللــك مــع نفــسه  جــيء
حضر قط وربطه خبيط وأخفاه خلف الستارة زوجيت، فأمر بأن ي.  

 خلــف هــذه :وملــا حــضر أفالطــون قــال لــه امللــك وأشــار إىل اخلــيط 
الستاره يوجد مريض، فنطلـب منـك أن تـصف لنـا دواءه مـن دون أن          

  .تراه
  :أمسك أفالطون باخليط وفكر قليال ثم قال

  "!إن هذا املريض دواؤه فأر"
تعجــب امللــك مــن نباهــة أفالطــون، و  احلــال أرســله إىل زوجتــه   

  .املريضة
ــت  ــل أن  كان ــع     زوجــة امللــك قب ــيش م ــة، تع ــرأة عربي ــا ام يتزوجه

  :العرب، وملا فحصها قال األعراب   وديان
أن تأكل خبزاً يابساً عتيقاً يكـسر هلـا وأن تـشرب معـه             إن دواءها "

  "حامضاً وال تأكل وال تشرب أي شئ غري ذلك ملدة أسبوع
ــنب احلــامض، و     ــابس والل ــاخلبز الي ــا  و  احلــال أتــى هلــا امللــك ب مل
 نأخذت تأكل واستمرت على ذلك املدة الـيت قررهـا احلكـيم أفالطـو             

  فإهنا شفيت من مرضها، 
واحلقيقة أن أفالطون فطن إىل أن سبب مرضها هو عيشتها الناعمة 
جداً   قـصر امللـك وأكلـها اخلفيـف الـرتف بعـد أن تعـودت   أهلـها            

  .على الطعام الثقيل
لكنـه كـان يـرى بقلبـه،     والعجيب أن أفالطون هـذا كـان أعمـى، و       



 

  ،ومن أجل ذلك فلم يكن أحد يعلم أنه أعمى سوى أحد تالميذه
  :و  أحد األيام قال أفالطون لتلميذه هذا

شوف، حمد من الناس يدري بيه أعمى بس إنته وأخاف غـريك   "
  هم يعرف بيه أعمى، وهلذا 
  ".لو أنته لو آني بالوجود

       اً لصاحبه مـن أجـل أن    وطلب منه أن يصنع كلٌ واحد منهما مس
ميوت أحدمها ويبقى اآلخر، ولكن توقفا عند من يصنع السم لصاحبه 

  أوالً ويعطيه لصاحبه ليتناوله، 
أستاذي وقد علمتين واعتنيت بي،  ال، أنت ":قال التلميذ ألستاذه

أصـنع لـك    ولك الفضل علي، فأنت إصنع السم، فإذا عـشت فـسوف    
  .مساً

ووضـعها   قنينـة وحجـب عنـها األكـل           عقـرب    ةأتى أفالطون مبائـ   
والــشرب، فأخــذت كــل واحــدة منــها تأكــل األخــرى، وأخــرياً بقيــت   

  .عقربة واحدة، وهذه العقرب بطبيعة احلال حتمل سم مائة عقرب
ـا حـضر هـذا جعـل العقـرب متـشي           نادى أفالطون على تلميذه، وملّ

  .على جسده ثم لدغته، و  احلال سقط التلميذ
  :أوصى زوجته وقال هلاوكان التلميذ قد 

إذا سقطت فأمحليين بواسطة أخيك وقوما بوضعي   حوض مملوء "
باحلليب، وبعد أن ترتكوني فيه ملدة سـاعة أخرجـوني منـه وارمـوني علـى         

  ".أحدى املزابل، وبعد ساعتني اذهبوا بي إىل محّام السوق
ونفذت الزوجة وأخوها الوصية، فرموه   حـوض مملـوء باحلليـب،        

أن احلليـب قـد أصـبح لونـه أخـضر وأصـبح رائبـاً،              ليـل شـاهدا   وبعد ق 



 

فأخرجوه من احلوض ورموه على إحدى املزابل، فتكوم عليه الذباب، 
ميتص السم الراشح من جسده، وبعد ذلك محلـوه وذهـب بـه أخوهـا            
ام السوق، وبعد قليل صـحا التلميـذ علـى نفـسه وعـادت إليـه         إىل محّ

  .روحه
هللع، عندما مسـع أن تلميـذه قـد عـاد     أصيب أفالطون بالصدمة وا  

 إىل احلياة، ال سيما وأن عليه أن يستعد لتناول السم الذي سيصنعه له
  .هذا التلميذ

   :أتى بعاملني اثنني، وقال هلما
هــذا هــاون فــارغ، وأن عليكمــا أن تــدقا فيــه علــى اخلــايل، وال        "

  "عليكما، فأنا أعطيكما أجركما مضاعفاً
اح حتى املساء، بينما أخذ الثـاني يـدق    األول يدق من الصب    وأخذ

من املساء حتى الصباح، وكان بيـت أفالطـون يقـع بـالقرب مـن بيـت              
تلميــذه، وكــان يــسمع دق اهلــاون الــذي ال ينقطــع ال   الليــل وال     

  ؟"شلون سم راح يسويلي" :النهار، فقال   نفسه
فأخذ أفالطون يفكر وتناوشته الوساوس، وأمتنـع النـوم عنـه، كمـا         
فقد شهيته للطعام، حتى مترض، والدق باهلاون مل ينقطع، وبعد ثالثة 

  !أيام مات أفالطون من دون سم
  :ومن أجل ذلك أخذ الناس يقولون

  )...أي كثرة الوسوسة(، " ما مات بالسم، مات بالواهسنأفالطو"
  
  
  
  
 



 

                



 

  
  
  

             
     
  
  
  
  
  

  الفصل الثاني
  

 
   

  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 
 
 
 

 
  

 دائمـا،   ))الضعيف(( : كان احد الرياضيني يطلق عليه زمالؤه لقب      
ولذلك فقد قرر أن يغادر بالده لبعض الوقت لغاية   نفسه، ثم عـاد،        
وعند عودتـه اخـذ يفتخـر بأعمـال بطوليـة قـام هبـا   الـبالد األخـرى،            

 وهـي قفـزة مل يقـم    )رودس(صفة خاصة قفزته اليت أجنزها   جزيـرة    وب
  .هبا أي رياضي اومليب آخر على حد زعمه

أنـا اسـتطيع أن أبـرهن لكـم ذلـك مـن       (( :وقال ملن كان يستمع إليـه    
هــذا   حــال (( :، ثــم أردف قــائال))خــالل شــهادة احــد شــهود العيــان 

  !))حضر احد الناس الذين شهدوا الواقعة
يــا عزيـزي إذا كــان مـا قلتــه صـحيحا، فلــن     (( احــد اجلالـسني فقـال 

حتتاج اىل تأييد الشهود، وان هذا املكان الذي تقـف فيـه سـوف يكـون          
  !))هيا دعنا نرى قفزتك) !رودس(مناسبا للربهنة كما لو كان   

                                                


 



 

  
  
  
  

 
  

كـان احـد الرجــال قـد دب الـشيب   رأســه، وكانـت لـه زوجتــان       
ه، احدمها شـابة   مقتبـل العمـر، واألخـرى كـبرية الـسن،       تعتنيان ب 

وكانــت الكــبرية تــشعر باخلجــل مــن أن يبادهلــا احلــب شــاب   ريعــان  
العمر، فكانـت عنـدما يـأتي إليهـا تعمـد اىل التقـاط ونتـف الـشعريات              
حـب أن يعـشقها             السود من رأسه، أمـا الـسيدة الـصغرية الـيت كانـت تُ

عتادت أن تنتف مـن شـعر رأسـه الـشعر     رجلٌ   خريف العمر، فقد ا   
  .األبيض، وهكذا أصبح الرجل فيما بينهما أصلع الرأس



 

  
  
  
  

 
 

  
بدد شاب خليع مرياث أسرته، ومل يرتك شيئا سـوى معطـف مثـني         

  .يقيه الربد
و  احد األيام شاهد هذا الشاب احـد طيـور الـسنونو، فاعتقـد إن          

  اقرتب، ولذا فهو مل يعد حباجة اىل املعطف بعد اآلن الصيف قد 
وهكذا باعه كبقية األشياء األخرى اليت ورثها وباعها ولكن بعد أيام 

  .أصبح اجلو باردا واهلواء فيه عواصف شديدة
 وبينما كان الشاب يتمشى ذات يوم، رأى السنونو ميتـا متجمـدا       

 الطـائر، لقـد أتلفـت    مسكني أنـت أيهـا    (( :من شدة الربد، فقال خياطبه    
  .))نفسك، كما حطمتين

 واملغزى من هـذه احلكايـة، أن ال يـستعجل اإلنـسان األشـياء قبـل                
أواهنا وان ال ينخدع بـبعض املظـاهر العارضـة، وهنـاك مثـلٌ عراقـي            

  .))إن صوت ديك واحد ال يكفي لطلوع الفجر(( :هذا املنحى يقول
    



 

  
  
  
  



 

 
اباًً، فيما كان احد الصيا دين يبحث عن آثار أقدام أسد، فسال حطّ

ـاب             انـه  :إذا كان رأى األسد أو انه يعـرف أيـن يقـع عرينـه، فقـال احلطّ
             نفسه، وعنـد مساعـه هـذا الكـالم، امتقـع لـون ريه األسد بإمكانه أن ي
 :الصياد واستوىل عليه الرعب والفزع، وأخذت أسـنانه تـصطك، وقـال        

لطريـق الـذي سـلكه فقـط، ولـست احبـث عـن        أنا أفـتش عـن آثـاره وا       ((
  .))األسد نفسه
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كــان جيلــس   ســاحة الــسوق ميــارس جتــارة راحبــة   حيكــى أن عرافــاً

وفجأة جاء إليه رجـل   وذلك من خالل استغالله جلهل الناس وختلفهم   
ــع ممتلكاتــ       ــن مفاصــله وأن مجي ــه م ــد مت خلع ــاب داره ق ه واخــربه أن ب

تتعرض للسرقة فنهض العراف ميلؤه الغـضب والـصراخ وجـرى مـسرعاً        
وكان أحد األشخاص يراقب املشهد، فقال له إنـك    لريى ما حدث له   

  !!تتنبأ مبا حيدث ويقع للناس ولكنك مل تتنبأ مبا يقع لك
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سقط األسد مريضاً ورقد   احد الكهوف، فقال لصديقه املفـضل           
ــبالث ــو     " عل ــسانك احلل ــستخدم ل ــا فعليــك أن ت ــفائي حق ــو أردت ش ل

وكلماتك املعسولة   إغراء ذلك الغزال السمني الذي يعيش   الغابة      
 وأحـسب أن حلمـه  ! أنـا جـائع  ! ااورة ليأتي لزيارتي و لتطوله خمـاليب    

وأطاع الثعلب أمر األسد و ذهب إىل الغابة ااورة يبحث     " !سيشفيين
فأخـذ حيييـه مبعـسول    .  وجده يرقص مرحا هنا و هنـاك عن الغزال حتى  

عندي لك أنباء طيبة أنت تعلم أن ملكنا األسد جـاري وهـو          : "الكالم
اآلن مريض و على وشك الوفـاة و لقـد اخـذ يفكـر   أمـر احليوانـات        

فقــال لنفــسه مــن ســيحكم الغابــة مــن  . ومــن الــذي حيكمهــا مــن بعــده 
ن اإلحــساس؟ الــدب، ذلــك بعــدي؟ اخلنزيــر تلــك البهيمــة اخلاليــة مــ 

الكــسول الغــيب؟ أم الفهــد ســيء الطبــع حــاد املــزاج؟ أم النمــر ذلــك    
ال أجد سوى ! ال أحد من هؤالء يصلح للحكم! املتبجح املدعي؟ كال

! الغــزال أفــضل احليوانــات   الطبــع و  الــصفات الــيت تؤهلــه للعــرش 
كـذا  وه. فطوله مناسب وهو حيوان يعيش طويال وقرونه ختيـف األفـاعي    

فما الذي تكافئين به بوصفي أول . باختصار، عينك األسد ملكا علينا    
قل يل بسرعة ألنـين   عجلـة مـن    ! من محل لك هذه األخبار الطيبة  



 

إن األسد يثق   نصيحيت ويعتمد عليها   كل ما يفعله، و قد . أمري
لو استمعت إىل نصيحة ثعلب عجوز، فال " .يكون اآلن   حاجة إيل

امـتألت رأس  !" تي معي لتبقى مع ملكنا حتى حتضره الوفـاة   بد أن تأ  
الغزال بكالم الثعلـب و انـتفخ غـروراً، فـذهب معـه إىل الكهـف الـذي         
يرقــد فيــه األســد املــريض دون أن خيــامره أدنــى شــك   مــا ميكــن أن    
حيــدث لــه، ومــا أن شــاهده األســد حتــى انقــض عليــه بلهفــة لكنــه مل  

ــه أل   ــه مبخالب ــع أذن ــنجح إال   قط ــة   ي ــالفرار إىل الغاب ــرع ب ــزال أس ن الغ
فــضرب الثعلــب بقدميــه   يــأس وحــسرة علــى جهــوده الــيت ضــاعت  

ثـم   النهايـة اخـذ يرجـو     . وراح األسـد يـزأر و يـئن مـن اجلـوع     . سـدى 
 :فقـال الثعلـب  . الثعلب أن حياول مرة أخرى إغـراء الغـزال بـالعودة إليـه          

ك فسوف أحاول من إن ما تطلبه مين ألمر   غاية الصعوبة و مع ذل "
  ".أجلك

وراح الثعلب يشحذ مواهبه   املكر و الدهاء، و يسأل الرعـاة عـن         
مكان الغزال إىل أن وجده، كان الغزال يتميز من الغـيظ و عنـدما رآه     

إذا اقرتبـت  ! جئت لتوقـع بـي  ! أنت مرة أخرى أيها الوغد    " :انفجر فيه 
ين ممـن ال  اذهـب و اخـدع اآلخـر      ! مين فسوف تدفع حياتك مثنا لـذلك      

احبــث عــن شــخص آخــر جتعلــه ملكــا و تدفعــه إىل . يعرفـون مــن أنــت 
  !"اجلنون

ــت جبــان يــائس علــى هــذا النحــو؟ هــل  : "فأجــاب الثعلــب هــل أن
تتشكك   أصدقائك؟ عندما أمسك األسـد بأذنـك، أراد أن يعطيـك     

ذلـك ألن مــسؤولياتك  . آخـر نـصيحة لـه وآخـر تعليماتـه قبـل أن ميـوت       
ــك  ــة كمل ــسيط مــن     لكنــك مل. هائل ــى جمــرد خــدش ب  تتحمــل حت



 

خمالب خملوق مريض، هو اآلن اشد غضبا منك و يريـد أن جيعـل         
تعـال معــي وال ختــش  . مـن الــذئب ملكـا، وســيكون أســوء سـيد علينــا   

أقــسم لــك جبميــع هــذه األوراق ومجيــع  . وكــن حليمــا كــاخلراف. شــيئا
أرضـى بـك بـديال سـيدا وملكـا       الينابيع إن األسد لن يؤذيك وإني لـن  

هبـذه الكلمـات املعـسولة أغـرى الثعلـب مـرة          ". !ى مجيع احليوانات  عل
أخرى الغزال التعس بالعودة معه أخرى إىل حيث يرقد األسد ومـا إن     
دخل الكهف حتى هجم عليه األسد و مزقه متزيقا و جعـل منـه وجبـة      

و . وأكــل اللحــم والعظــم حتــى النخــاع ثــم أتــى علــى األحــشاء : شــهية
ا سقط القلب من جسد الذبيحة جرى إليه   الثعلب واقف يشاهد عندم   

الثعلب والتهمه واعتربه مكافأة على جهوده، وعندما راح األسد يفتش        
عليـك أن تكـف عـن البحـث     : "عنه   مجيع األشالء قال له الثعلـب  

فالواقع أنه كان بدون قلب، وأي قلب هذا الـذي تتوقعـه مـن خملـوق            
  ".يأتي إىل عرين األسد مرتني و تطوله خمالبه؟

أن النـاس يتطلعـون بلهفـة إىل اـد،     (( املغزى األخالقي من هـذه احلكايـة   
حتى ختتفي عقوهلم وراء سحب الرغبـة فـال يـدركون األخطـار احملدقـة         

  ))هبم
 












 








 


 


 











 


 


 




 



 

 
 
 
 

 
             
كـان يـا مكـان وعلـى ا الـتكالن، كـان   قـديم        : "تقول احلكايـة  

  .. ولد وبنت، مع قطيع من األغنام:الزمان يعيش راعٍ مع ولديه
و  احـد األيــام وبينمــا مهــا يرعيــان قطــيعهم مــع أبــيهم   الغابــة،   
  طلبا منه أن يسمح هلما باللعب داخل الغابة، فوافق األب على ذلك، 

ــإذا    ــا، ف ــائر صــغري    وبينمــا مهــا يتجــوالن فيه ــام ط ــان أم ــا يقف  هبم
مجيل، يطري ويهبط فظنوه عاجزاً عن الطريان وحلقـوا بـه، لكنـه كـان          
يطري حينمـا يقرتبـون منـه، ويقـرتب عنـدما يبتعـدان وهكـذا اسـتمرت                
مطـاردهتم ســاعات، حتــى غابــت الــشمس، فلــم يتمكنــوا مــن معرفــة   
طريق العودة الذي يوصلهم اىل كـوخ والـدهم، فـصعد الـصيب إحـدى        

ــث مــن احــد     ا ــوراً ينبع ــدما رأى ن ــهما عن ــت فرحت ألشــجار، وكــم كان
األمكنة القريبة، فتابعا سريمها حتى وصال اىل ذلـك الكـوخ، طرقـوا           
الباب، فاسـتقبلتهم امـرأة عجـوز أحـسن اسـتقبال، وأعطتـهم الطعـام،            
وهيأت هلم الفراش الـوثري، وعنـد الـصباح طلبـاً منـها أن تـدهلم علـى               

ــضت العجــوز حب  ــيس   والــدهم، رف جــة إهنــم اجتــازوا خــط الــسحر، ول
باستطاعتهم العودة مـرة أخـرى حيـث أن سـحرة الغابـة يبحثـون عنـهم            



 

اآلن وأخربهتما أن الطائر الذي حلقوا به كان رسوالً من الـسحرة جـاء     
ليـأتي هبمـا، وهلـذا فقـد طلبـت منـهما أن يعيـشا معهـا ليـساعدوها            

ن اهلـالك، وافـق   شؤون البيت، ومن اجل أن حيافظـا علـى أنفـسهم مـ          
األخوان على عرض العجوز على مضض، وأوصت العجـوز الفتـاة أن    
ال تفتح القبو الداخلي، وأوصتهما أن ال خيرجا ليال خوفـاً عليهـا مـن           

  .السحرة وباقي الوحوش
وهكذا استمر احلال باألخوين الصغريين، و  إحدى الليايل مسـع     

فـرأى العجـوز ختـرج    الولد أن الباب يفتح، هنض هبـدوء مـن فراشـه،      
ــع         ــا ختل ــاك رآه ــا، وهن ــان، فتبعه ــو احــد الودي مــن الكــوخ، وتتجــه حن
ــشعة املنظــر شــاهدها بعــد ذلــك تتجــه اىل      ــة ب مالبــسها، وإذا هبــا غول

 حبيـبيت، أشـم   :مدخل الوادي، فإذا بغـول كـبري يـستقبلها وهـو يقـول           
 كـال يـاحبييب إهنـم صـغار،     :رائحة طعام   بيتك، فردت عليـه قائلـة     

  .ما يكربون قليال سوف نتناول معاً وجبة دمسة شهيةوعند
ــذلك،     عــاد الولــد اىل الكــوخ قبــل عــودة العجــوز، واخــرب أختــه ب
وأمرها أن ال تقول أي شيء، حتى جيدا هلم طريقة ختلصهم من هـذه     

 ........الغولة
ــاة صــوت       ــت الفت ــل مسع ــد منتــصف اللي ــام، وبع و  إحــدى األي

ه أن جيلب الدواء لزوجها املريض، العجوز وهي حتدث شخصاً ما تسأل
ث عـصا           فنظرت الفتاة من فتحة باب الغرفة، فرأت العجوز وهـي حتـد
صغرية كانت متسك هبا بيدها فعرفـت الفتـاة أن هـذه العـصا سـحرية،            

و  احـد األيــام ذهبـت العجـوز اىل ترعـة املــاء     . وأخـربت أخاهـا بـذلك   
ــاح الــذي   ــت ختفيــه   لتغتــسل فتــسللت الفتــاة إليهــا وســرقت املفت  كان



 

ــسها ــاب، وأخرجــت العــصا      ، مالب ــة وفتحــت الب وأســرعت إىل الغرف
ــسرعة، وهكــذا        ــيت جــاءت ب ــد العجــوز ال ــسحرية، وأمرهتــا أن تقي ال
ختلصت منها، بعد ذلك فتحت باب القبو الذي أوصت العجوز بعـدم    
فتحه، فرأته مآلن باهلياكل العظمية ألناس أكلتهم الغولة سابقاً، وبعد 

الفتاة وأخوها كل ما موجود من أثاث مثينة وحلي ذهبية ذلك مجعت 
وآليلء ودرر، وطلبا من العصا أن تطري هبم وتوصلهم اىل أبيهم فخرج     
مارد كبري محلهما على كتفيه وأوصلهما اىل أبيهم، الذي وجداه وقد 

  ..أهنكه البكاء واحلزن عليهما
يشة األمراء، بعد ذلك اشرتوا هلم قصراً كبرياً وعاشوا   املدينة ع       

وعندما كرب الولد تزوج من إحدى بنات السلطان وتزوجت الفتاة احـد      
  .. األمراء
  

    



 

 
    
  
  

        

 

  
وكانـا أحـدبني، وكانـا    ) بارمـا (كان هناك يومـا صـديقان مـن مدينـة      

 فقريين معاً اىل حد إهنما مل يكن لديهما فلس واحد، فقال أحـدمها    
 :  

 سأخرج إىل العامل، فليس لـدينا هنـا مـا نأكـل، إننـا منـوت مـن                 -
 :اجلوع، أريد أن أرى إن كان بوسـعي أن أكـون يل ثـروة، قـال اآلخـر              

ــد، وسـوف اذهــب أنــا وارى إن كنــت     نــت لـك ثــروة عاذهـب فــإذا كو
استطيع أن أكـون ثـروة يل، وهكـذا انطلـق األحـدب األول   رحلتـه،         

طويلة، حني وجد نفسه   ساحة كان يقـام فيهـا   وكان قد قطع مسافة   
 كلوا ":معرض يباع فيه كلُّ شيء، ومثة شخص يبيع اجلنب وهو ينادي 

فظـن األحــدب املـسكني إن الرجــل يقـصده ويــشري     "الربمـاوي الــصغري 
إليه، فابتعد راكضاً وأخفى نفسه   مكان ما، وعنـدما بلغـت الـساعة       

ت واألحـد، تتكـرر عـدة     السب :الواحدة مسع صوت سالسل وكلمات    
                                                


 



 

 :فانتبـه أولئـك الـذين كـانوا يغنـون         " ويوم االثـنني  "مرات، وعندئذ رد    
ــا  ــسماء، ماأوه، ي ــا، وراحــوا     لل ــع جوقتن ــاغم م ــذي تن ــصوت ال ــذا ال ه

يبحثون، فوجدوا األحدب املسكني املختيبء متكوراً على نفسه، فقال 
 تعرفـون  أيها السادة، ما جئت إىل هنـا ألسـبب أي أذى، إنكـم     (( :هلم
 حسنا لقد جئنا ملكافأتك، فقد تناغمت مع جوقتنا، :، فقالوا له))ذلك

تعال معنا، ثم قاموا بوضعه على منضدة وأزالـوا حدبتـه وعـاجلوه، ثـم              
ــه     ــالوا ل ــود، وق ــن النق ــسني م ــذهب (( :أعطــوه كي ــستطيع أن ت  ))واآلن ت

فشكرهم ومضى مبتعداً من دون حدبتـه الـيت أحـس حـني فقـدها انـه        
 وهكــذا عــاد اىل مكانــه   بارمــا وعنــدما رآه صــديقه األحــدب  حيبــها،

 أال يبدو هذا الشخص شبيهاً بصديقي متاماً، لكن :اآلخر هتف متعجباً
صديقي كانت له حدبة، ال انه ليس هو، امسع، انك لست صديقي 

  !  بل أنا هو، أنا صديقك:بشكل أو بآخر، ها؟ فأجابه هذا
 !  امسع، أمل تكن أحدب؟-
ل، وقــد أزالــوا حــدبيت، وأعطــوني كيــسني مــن النقــود،        أجــ-

ــهم       ــاذا، فقــد وصــلت اىل مكــان كــذا وكــذا، ومسعت ــك مل وســأقول ل
 كلوا الربماوي الصغري، فخفت اىل حد إنـين خبـأت نفـسي،          :يقولون

الــسبت (( :و  ســاعة معينــة، مسعــت صــوت سالســل وجوقــة تغــين 
فجـاءوا ووجـدوني    ويـوم االثـنني،   : وبعد مرتني أو ثالث قلت     ))واألحد
أن يكافئوني، فأخذوني،   إني قد تناغمت مع جوقتهم، وأرادوا:قائلني

  :وأزالوا حدبيت وأعطوني كيسني من النقود، فقال األحدب اآلخر
-           هيا للـسماء، أريـد أن أذهـب اىل هنـاك أيـضاً، فقـال لـه صـاحب : 

اذهب ياصديقي املسكني، اذهب، رافقتك السالمة، وصـل األحـدب           



 

ملكان، وخبأ نفسه بالضبط حيث كان صـاحبه قـد اختبـأ، وبعـد            اىل ا 
 السبت واألحـد   :برهة من الوقت، مسع صوت سالسل واجلوقة تغين       

فـصاحوا  ! ويوم االثنني عدة مرات، حتـى صـاح مـن مكمنـه والثالثـاء              
أين هذا الصوت النشاز الذي افسد ترتيلنـا لـو وجـدناه، فإننـا           (( :قائلني

امسكوا باألحدب املسكني وراحـوا يـضربونه حتـى       إرباً، و  سنمزقه إرباً 
أصـاهبم التعـب، ثـم وضـعوه علــى نفـس املنـضدة الـيت كـانوا وضــعوا         

، ))  هيا، لنأخذ تلك احلدبة ونضعها له من األمام:صاحبه عليها، وقالوا
وهكذا ثبتوا حدبة األحدب األول على صدر األحدب الثاني، وراحوا      

ن له الضربات والرفسات فذهب اىل يدفعون به بعيداً عنهم، وهم يكيلو
ــائال     ــذي صــاح ق ــه، ووجــد صــديقه ال ــذا   (( :موطن ــيس ه الرمحــة، أل

ــام،  ))صـــديقي؟  ال، ال ميكـــن أن يكـــون، فهـــذا حمـــدودب مـــن األمـ
 هـو بعينـه، مل أكـن أطيـق     :امسـع، الـست صـديقي؟ فـرد عليـه باكيـا      

محل حدبيت وها علي اآلن أن امحل حدبيت وحدبتك، ومـضروب           
تعال، تعال معي اىل البيت  ((:فقال صديقه! ضاً، كما ترىومسحوق أي

 ))الذي اشرتيته، وسنأكل مـلء أفواهنـا معـاً، وال تكـن خائـب الرجـاء       
وهكذا راحـا يتنـاوالن الطعـام معـاً   كـل يـوم، اىل أن فرقهمـا املـوت             

 .وتعيشون وتسلمون
  
  



 

 
  
  
  
  

 
  حكاياهتم الشعبية حمتاالً مناكداً، كما  يصور اليابانيون الثعلب   

ــضيفون إىل    ـ ــم األخـــرى، ولكنـــهم ي هـــو   حكايـــات الـــشعوب واألمـ
حكايـاهتم عنــه حــس الفكاهــة والـسخرية مــن أبطــال احلكايــات الــذين   
ــافة إىل اهلـــدف       هـــا، إضـ ــة طرافتُ ــب، فيتـــوفر للحكايـ ــدعهم الثعلـ خيـ

ويبـدو أن تـالزم    .لـب االجتماعي النافع، وهو التحـذير مـن خـداع الثعا       
ــذي ال يعــرف     ــاني ال ــور الياب ــوان مســة ظــاهرة   الفلكل اإلنــسان واحلي
 العرافات والساحرات واجلنيات واملشعوذين، كما   الثقافات التقليدية 

إننـا نقابـل   احلكايـات الـشعبية اليابانيـة املوروثـة         . لدى شعوب أخرى  
ــض األشــباح و    ــزام، وبع ــة واألق ــيال مــن العمالق ــة،  قل الوحــوش اخلرافي

 فال تكاد ختلو حكاية شعبية يابانية من حيوان أو :وكثرياً من احليوانات
ويالحــظ قــارئ احلكايــات الــشعبية اليابانيــة أن بعــض الكائنــات  . أكثــر

د أرواحاً هليئات طبيعية كاجلبال واألهنار، وقـد      تنقلـب (احلية جيس (  
  .هيئة آدمية نقية املعدن

    



 

  
  
  
  


 

  
  يوم من األيـام، توجـه فـالح شـاب يتـصف باألمانـة إىل احلقـول          

قـال الفـالح   . اجلبلية ليحتطب، فعثر علـي غرنـوق جـريح يعـاني اآلالم         
ط مثـل          .. طائر مسكني : "وهو يرى الطائر   ـسق ـه لي مـن الـذي يطاوعـه قلب

  هذه املخلوق اجلميل؟
 الـشاب  بعد مرور عدة أيام، دقت باب بيت الفالح،  وذات مساء "

فتاة صغرية مجيلة، سألته أن يأويها الليلة، فالظالم يهبط، وقد أعياها       
ومل يلبث الشاب أن وقع   حبـها  . السري فلم تعد تقوى على مواصلته    

من أول نظرة، وسأهلا أن تبقى معه   بيته إىل األبد، لتكون زوجـة ً           
يعكرهـا إال  عاشا معا   سعادة غـامرة، مل  . له، فوافقت على استحياء  

ــه مــن املــؤن مــا يكفــي     فقــر الــشاب، وكــان الــشتاء يقــرتب ولــيس لدي
أن  وحدث أن الزوجة عرضت على زوجها    . ملواجهته حتى يأتي الربيع   

تشتغل هي بالنسيج احلريـري ويـذهب هـو إىل عاصـمة الـبالد، ليبيعـه             
ــغ جمــز مــن املــال   ــاجر كــبري، مقابــل مبل وكــان التــاجر مــسروراً  . إىل ت

. لى احلرير اجلميل، وطلب من الشاب أن يأتيه بلفافة أخرىحبصوله ع

                                                
 



 

ال أعـرف إن كـان ذلـك    : نقل الشاب رغبة التاجر إىل زوجتـه، فقالـت     
وعلى أيـة حـال، مـن فـضلك، ال        . بإمكاني أم ال، غري أنين سأحاول     

وعدها الـزوج أن  . تدخل علي أو حتاول النظر إيل وأنا أعمل أمام النول 
غري أنه عجز، أمام شدة الفضول، عن الوفـاء بوعـده        يلتزم مبا طلبت،    

فهـل لـك أن   . فاسرتق النظر إليها من خـالل ثقـب ببـاب غرفـة النـسج            
تتصور ما رأته عيناه؟ مل تكن زوجته اللطيفة هناك تعمل أمـام النـول،       

ــة      وإمنــا رأى ــشاب الغرنوق ــون، رأى ال ــيض الل ــائراً مجــيال رشــيقاً أب ط
ــوم  ــيت أنقــذها ذات ي ــشها    األنثــى ال ــزع ري ــت تن ــول وكان ــس إىل الن جتل

فـزع الـزوج وانطلقـت    . األبيض وتنسجه فيـستحيل حريـراً أبـيض المعـاً     
 فأدركـت أنثـى الغرنـوق أن زوجهـا قـد      :منه، عـن غـري قـصد، صـرخة     

وحيـث  : "حنث بوعده، وابتعدت جبسمها املمشوق عـن النـول، قائلـة        
..  اآلنأنك قد اكتشفت حقيقيت، فيستحيل علي أن أبقى معك بعـد     

        إنين أنا طائر الغرنوق الذي أنقذتـه   منطقـة اجلبـال، وقـد أتيـت ألرد
ومل ". لك صنيعك وإحسانك، غري أنين يتحتم علـي اآلن أن أغـادرك   

  .إىل السماء الزرقاء.صاعداً  يلبث الطائر أن انطلق   الفضاء
   

  
  
  
  



 

  
  
  
  

 
  

 ابنــة مجيلــة تــدعى    زمــن اإلقطــاع، كــان آلمــر حــصن أوهتــات 
وذات مساء ربيعي، اصطحب آمـر احلـصن ابنتـه األمـرية           . كوروهيم

كانـت الطبيعـة سـاحرة،    . رحلة خلوية لالستمتاع بقطـف بـشائر الكـرز        
حيـث بـدت ذرى اجلبـال البعيـدة وقـد غطتـها الثلـوج، بينمـا افرتشـت          

ان وكـ . أشجار الكرز ذات الثمار القرمزيـة الـتاللَ احمليطـة بتلـك اجلبـال            
آمر احلصن حيتـسي بعـضا مـن كـؤوس الـساكي، منتـشياً مبـا يـراه مـن             
مناظر خالبة، عندما ملـح ثعبانـاً أبـيض صـغرياً يعـرتض طريـق األمـرية            

انتابته الدهشة، فأشار البنته أن تُعطـي       . كوروهيم ويتطلع إليها بإعجاب   
         .الثعبان كأساً من الساكي، فشرب الثعبان

ــأخر مــن ليلــ  ــت مت ــوم ذاتــه، اســتيقظت األمــرية علــى    و  وق ة الي
ــاً شــاباً أنيقــاً    صــوت   خمــدعها، وملــا فتحــت عينيهــا وجــدت حمارب
: جالساً بالقرب من فراشها، بادرها بالكالم كمـا لـو كـان يتوسـل إليهـا      

وأرجوك ، أيتها األمرية كورهيم، إنين الثعبان الذي قدمت له الساكي"
مـا  ! مـا أعجـب أمـرك   : "رية قالـت األمـ   !"أن تقبلي فتكـوني زوجـة يل   

فمـن فـضلك، اذهــب إىل   . كـان جيـب أن تتقـدم إيل علـى هـذا النحـو      
ومل ميـض غـري أيـام قليلـة حتـى كـان        ."سـأفعل : "فقـال الـشاب  ". أبـي 



 

حمارب شاب حسن املظهر يزور مقر آمر احلصن، ويسأله املوافقة على 
مـال  وكان مظهره وسلوكه وهيئته على درجـة مـن الك        . زواجه من ابنته  

 غري أن ذلك األخري عندما علم بأن احملـارب   :جعلته ينال إعجاب اآلمر   
ــذي    ــان ال ــه الثعب ــرتضهــو   حقيقت ــشاط  اع ــوم، است  طــريقهم ذات ي

إال أن الـشاب مل يأبـه   . غضبا، وحذَّره من أن تقع عليه عيناه مرة ثانية       
عـد  : "وأخرياً قال له اآلمر. لغضب آمر احلصن، وكرر احملاولة مائة مرة 

  الغــد، حيــث ســأقوم بالــدوران حــول احلــصن علــى صــهوة جــوادي  
إحدى وعشرين مرة، فإن استطعت جماراتي   الدوران حتى النهاية، 

إال .  فانصرف الشاب منتعشاً بتجدد األمل". ستكون ابنيت من نصيبك
أن آمر احلـصن جعـل رجالـه يزرعـون مئـات الـسيوف حـول احلـصن،             

لــصباح احملـدد لــذلك الـسباق، حــول   و  ا. ونـصاهلا موجهــة إىل أعلـى  
يعـدو خلـف آمـر احلـصن الـذي كـان         الشاب نفسه إىل ثعبان، ومضى    

 فكانت نصال السيوف احلـادة تقطـع جـسم الثعبـان،       :يعتلي ظهر فرسه  
 فالتفت إليه :فأخذ ينزف بغزارة، حتى أهنى السباق   حالة يرثى هلا   

يل أن يعطـي ابنتـه   آمر احلصن وقال له   سخرية بالغة أنه من املستح  
و  تلـك اللحظـة، متكـن الغـضب        . اجلميلة لثعبان قبيح خميـف مثلـه      

  .من الثعبان، فانقلب إىل تنني، وخطف األمرية، وفر هبا
     
  
  
  



 

  
  
  
  

 
                  

حكى أنه كان هناك رجلٌ وامـرأة عجـوزان، وكانـا فقرييـن جـداً،            ي
وذات يـوم، خـرج الرجـل العجـوز إىل اجلبـال       . وأمينانولكنهما طيبان   

 وعند الظهر، فتح صندوق الطعام ليتناول كريـات األرز الـيت      :ليحتطب
أعــدهتا زوجتـــه، وكـــان مــتعجال، فـــسقطت منـــه واحــدة مـــن تلـــك    
ــضعة    الكريــات، وتــدحرجت لتــسقط   حفــرة بــاألرض، علــى بعــد ب

  .أقدام منه
تمكن مـن اسـتعادة كـرة األرز،    تقدم العجوز ونظر   احلفرة لعله يـ  

  .ولكن احلفرة كانت عميقة ومظلمة
ــف حمييــا الرجــل     ــأر مــن احلفــرة، وهت وبعــد دقــائق قليلــة، أطــل ف

ــا العجـــوز، وشـــكراً جـــزيال علـــى كـــرم  : "العجـــوز ــت مـــساء أيهـ عمـ
فاتبعين .. ضيافتك، الذي أقابله بدعوتك إىل بييت الكائن حتت األرض

ــضلك ــ: "فــسأله العجــوز!" مــن ف ف يل أن أمــر مــن هــذه الفتحــة  وكي
مسألة سهلة للغاية، كل ما عليك أن تفعلـه      : "أجاب الفأر " الصغرية؟

  ! هو أن تغلق عينيك ومتسك بذيلي
ومل يلبث العجوز أن وجد نفـسه   بيـت الفـأر، حيـث اسـتقبله            "

عــدد مــن الفئــران بالتحيــة، وعملــوا علــى إهباجــه وتــسليته باملعزوفــات  



 

  :  ما لذا من طعام، وهم يغنون وقدموا له:والرقصات
  ملائة من السنني 
  :ملائيت سنة 
  بل إىل األبد،  
  ، لن يطرق مسعنا مواء القطط 
  .بعد اآلن 

وعندما عزم العجوز على مغادرهتم بعد بضع ساعات كانت مفعمة     
بالــسرور، قــدمت لــه الفئــران هديــة وداع، عبــارة عــن قطــع مــن النقــود   

  .الذهبية
ــة وضــحاها  وهكــذا حتــول العجــوز  ــني ليل ــه ب ــراء إىل    وزوجت مــن فق

وحـــدث أن كـــان للـــزوجني العجـــوزين جـــار غـــري حممـــود  . موســـرين
الصفات زري اهليئة، ما إن وجد جاريه قد أمـسيا غنـيني، حتـى قـرر       

وفعـال، اسـتطاع أن يعـرف سـرمها، وأخـرياً وصـل          . أن يصبح مثلـهما   
شع قـد   وكـان ذلـك اجلـ   :الرجل إىل بيت الفئران، حتـت سـطح األرض   

نــوى أن يفــزع الفئــران لتفــر تاركــة ً كنوزهــا، فيــستويل عليهــا وحــده،   
، "ميـاو : "خاصة إذا دخل عليهم على هيئة قط جائع، وصاح الرجل         

فساد املكان هـرج ومـرج وجلبـة وصـراخ، ثـم انطفـأت األنـوار، ووجـد               
                   .  جوف األرض الرجل نفسه وحيداً   ظالم أبدي

    
         



 

  
  
  
  

 
  

حيكى أنه   سالف العـصر واألوان، كـان يعـيش زوجـان عجـوزان               
بقرية جبلية صغرية، وأهنما كانا فقرييـن جـداً، حتـى أهنمـا مل يكـن         

وفيمـا كـان الرجـل العجـوز يـسري      . لديهما ما يستقبالن به العام اجلديد 
 حيتطـب   اجلبـال   خائر النفس مغتما، عائـدا إىل بيتـه، بعـد أن ظـل     

ريـر (طول اليوم، برز له من بـني األشـجار الكثيفـة           : بـادره بالـسؤال   ) غُ
  ؟؟"أيها العجوز، مايل أراك حزيناً"

إن .. دعين أقدم بعض العـون    : " فقال الغرير  :فشرح له العجوز حاله   
كاهن القرية حباجة إىل غالية جديدة، وسـوف أجعـل نفـسي غاليـة،              

 يكد حيوان الغرير ينتـهي مـن كالمـه حتـى     ومل." تقوم أنت ببيعها له 
وكـان كـاهن معبـد    . اختفى عن األنظار وحلت حمله غالية هبية املنظر  

 وأراد أن :القريـة شـديد احلــرص علـى طقـوس تقــديم الـشاي التقليديــة     
يتباهى أمام أصدقائه بالغاليـة الـيت اشـرتاها حـديثاً، فطلـب مـن أحـد           

لصغري   دلك الغالية، هالـه أن    فلما بدأ الكاهن ا    :تالميذه أن ينظفها  
!.. مـا أقـساك  "يسمع دمدمة شكوى تصدر من الغالية وصوت يقول له   

  !"ترفق بي
  



 

فنقل التلميذ الواقعة العجيبـة إىل كاهنـه، فلـم جيـد لديـه إال اللـوم           
ومل يلبـث الكـاهن أن    . والتعنيف، وأن يكف عـن أحـالم اليقظـة تلـك          

، ووضـعها علـى النـار، فلمـا     بـدأ يعـد الـشاي، فـصب املـاء   الغاليـة      
: سخن املاء فوجئ الكاهن وضيفه بالغالية تقفز من فوق النار صارخة 

  ! ساخن جداً.. ساخن جداً"
عــادت .. وظهـر للغاليـة رأس غريــر، ثـم ذيلـه، ثــم أطرافـه األربعـة      "

ريراً، انطلق من فوره متخذا طريقه إىل اجلبال   .الغالية غُ
                

  
             

  
  

                



 

 
  
  
  

 
                     

 األسـد ( بعنـوان  احليـوان وهـي    عامل من مستلة أيضاً   وهذه احلكاية 
   .املقفع بن ا لعبد) ودمنة كليلة(من كتاب  مأخوذة وهي) واألرنب
 أرادت وقـد ،  غابة قديم الزمان    هناك كان :بالقول احلكاية تبتدئ

 األسد جمئ من دائم خوف   كانت ولكنها أن جتتمع  فيها اناتاحليو
 ذات  و ، أكثر أو منهم واحدا فيأكل دائما ذلك يفعل أن اعتاد الذي
 فيمــا وتــشاورت عادهتــا وفــق علــى الغابــة إىل احليوانــات حــضرت يــوم
 وأخريا طويال وتباحثوا وتساءلوا،  الشأن هبذا قرار اختاذ وحاولوا،  بينها
 األسد إىل املال من كبري مبلغ تقديم هو عمله ميكن ما فضلأ أن قرروا

ــا، سـالم    يعيــشون يرتكهـم  أن مقابـل   ملقابلــة القــرار ذهبـوا  اختـذوا  وملّ
، املـال  إىل حاجـة    لـيس  انـه  هلـم  وقـال  إلـيهم  األسد استمع ..األسد
ــمــا إذا ســالم   ســيرتكهم ولكنــه  يــوم كــل منــهم واحــدا إليــه دموا ق
  .مجيعا  أقتلكم فسوف إالّو وقال، ليأكله

 يــوم كـل  لألسـد  تقــدم اليـوم  ذلـك  منــذ احليوانـات  صـارت  وهكـذا 
 إىل تقدميـه  ليـتم  األرنـب  نوبة وجاءت األيام ومرت،  ليأكله منها واحدا
 دعــوني ولكــن، ذلــك   ضــري وال نــوبيت إهنــا :األرنــب فقــال، األســد



 

فـسي  ن قتلـه واخلـص   قادرا على  أكون لعلي،  مبفردي األسد إىل اذهب
ــضا منــه انــتم وأخلــصكم ــت فتــضاحكت، أي  مــن  يالــه:احليوانــات وقال

  ! متبجح جبان أرنب
 عرينـه    فتمـدد ،  اجلـوع  بـه  اشـتد  قد الوقت ذلك   األسد وكان
 وشـك  على وكان فريسته وصول ينتظر وهو  بأسنانه جائعا  يصر واخذ
 أن تعمد الذي األرنب وصل عندما مجيعها احليوانات ويقتل خيرج أن
  األسد،  أمام ووقف متأخرا أتيي

 خائفـا  األرنـب  فأجاب كثريا؟ وتأخرت جتاسرت كيف :األسد فقال
 أقـوده  وكنـت ،  يـاموالي إليك أرنب جلب إيل مبهمة  لقد عهدوا  :ذليال
 وأخذه  األرنب على وقبض الطريق   هامجنا آخر أسداً ولكن هنا إىل

، بئـر  إىل األرنـب  هفقـاد  هـو؟  أين ارني،   تعال :قائال األسد فزأر ..معه  
وحـدي،   إليـه  انظر أن اخشي واني،  موالي يا  انه   داخلها   :وقال له 
 األرنــب األســد فرفــع، األســد ذلــك اريــك وســوف وامــسكين فــارفعين
، خمالبـه  بـني  وأرنبـا  أسدا قعرها   رأى حيث البئر داخل إىل ونظرا
  ..غاضبا به حيملق وهو

 ليعاقـب  البئـر    نفـسه ب األرنب والقي  وترك غضبا األسد فاستشاط
  . األسد  عميقة جداً، فغرق  كانت  البئر  ولكن، فريسته  منه  ويأخذ غرميه
ا  غايـة  ذلـك  أسـعدها ،  األسـد  مبـوت  األخـرى  احليوانـات  مسعت وملّ
  ...وتكرارا  مرارا األرنب وشكرت، السعادة
  

    



 

 
  
  
  

 
  

السمان   طائر:األجنحة ي ذات يوم جريانه من ذويدعا األرنب الرب
 الــرأس، دعــاهم  الــدراج، والغــراب الكثيــف   والبلبــل املغــرد، وطــائر  

النبيـذ   وأخـذوا يغنـون ويـشربون    فحـضروا مجـيعهم   . بيتـه  للمجيء اىل 
ــث  ــادلون األحادي ــشوة، وفجــأة  ويتب ــسعادة ون ــربي  خطــرت ب ــب ال  لألرن

   :فقال، فكرة
 اليوم، لكننـا مل نـصل إيل املتعـة القـصوى            طيباً وقتا نقضي إننا -

   بعد، فلنقم خبدعة على شخص ما، فما رأيكم؟
  !موافقون :واحد قال اجلميع بصوت

أسـفل التـل    هناك أمام خيمة الـشعر عنـد     إن :فقال األرنب للغراب  
إهنمـا اجلـشع بعينـه،    ، جيلس تاجران، احدمها مسني واآلخـر حنيـف       

ــا   الفالحــني   لينــهبا املــال مــن عــرق ومهــا يأتيــان كــل ســنة إىل مراعين
جهدان نفسيهما اآلن مع  انظر إليهما كيف   :ثم قال ،  وكدهم أداة عـد   ي

يبتكرا طرقا جدبدة  كل ذلك حياوالن أن ومها مع، النقود اليت لديهما
  مزيد من املال،  للحصول على



 

 أخــي الغــراب، هــل جتــرؤ علــى  :وأردف األرنــب خماطبــا الغــراب
  ا السمني؟االستقرار فوق رأس هذ

 أوه، :رأى الغراب أن األمر سيكون سهال ومسلياً، فأجاب بـسرعة       
  .انه ليس بشيء! بالطبع

جترأت على ذلك، فيمكننا أن نلهو أعظم   لو:قائال واستمر األرنب
ر هذا هلو، لكن   فـان هـذا  ، حني حتط علـى رأسـه   املـرة األوىل    :تذكّ

إن غرابـا  ! سـيء  ظلـه مـن حـ     أوه، يـا   :سـيقول  الـسمني اجلـشع    التاجر
ــان عليــك أن تطــري       مــشؤوما ً حيــط علــى رأســي، و  هــذه اللحظــة ف

يطمئن هذان اجلشعان ويكفا عـن النظـر إىل الـسماء           مبتعدا، وبعد أن  
مــرة ثانيــة،  وأعــايل األشــجار ارجــع وحــط علــى رأس التــاجر الــسمني 

 صاحبه ُ النحيف بالتأكيد أن يضربك بأداة عد النقـود، و        وسيحاول
املرة، فأن عليك أن تطـري مبتعـدا متامـا، وسـرتى، فـستكون لـدينا         هذه  

  !مادة دمسة للضحك، وستكون أحلى نكتة
 طار الغراب بعيدا ثم دار وحط على رأس التـاجر الـسمني، فلـوى            

غرابـا ً    أوه، أي حظ سيء هذا الذي جيعل     :هذا وجهه مذعورا وصاح   
فرفـع  ! عـني عـين  هـذا الغـراب الل   أيها املـساعد، أبعـد    ! حيط على رأسي  

 ثم نعق وراح، فطار بعيدا،  أداة عد النقود وهش هبا على الغراب       هذا
السمني األصلع، فتملّكـه الغـضب، وهـو يطلـب مـن            يدور حول رأس  

وإذا ، طرد الغراب إذا حاول االقـرتاب ثانيـة   صاحبه أن يكون جادا   
   .فليفعل ضربة و يقتله تطلب األمر أن يسدد إليه

  جمددا، عادا إىل  ا أن الغراب اختفى وانه لن يعود   وبعد أن اطمئن
  .حصال عليها النقود اليت عملهما   عد



 

هذه اللحظة عاد الغراب طائرا وحط على الرأس األصلع للمرة  و 
  :التاجر ثانيةً فصاح، الثانية
، هذا الغراب حيط على رأسي مرة أخـرى     ! أوه، يا للحظ السئ    -

وهنـا  ! اذا التضربه؟ أضربه حتى املوت هل أنت أعمى؟ أيها املساعد مل     
رفع التاجر النحيف أداة عد النقود، وهو مرتبك من غضب ويل نعمته 

ـصيبه، فقـد طـار             السمني ووجه  ضربة ً للغراب، ولكن بـدالً مـن أن ي
فتـدفق الـدم علـى    ، الغراب بعيدا، فوقعت الضربة على رأس صـاحبه      

شهد تقهقـه وكـادت   ذلـك املـ   كانت تراقـب  الفور، وراحت الطيور اليت   
ــيت األرنــب يتــدحرج    وأنطلــق، عليهــا حتــط أن تقــع مــن األشــجار ال

ــت  وحــني عــاد الغــراب، ذهبــوا مجيعــا  العــشب مرحــا عائــدين إىل بي
باسـتطاعة التـاجرين    يكـن  ومل، ويعبثـون  وراحوا يغنـون ،  األرنب الربي 

ــيت حتطمــت، وقــد   اجلــشعني االســتمرار   ــأداة العــد ال  مــر عملــهما ب
رح     بل أن شهران ق  شفى جيتمكنا من احلصول على أداة ثانية وريثما ي
  .السمني

                
                

  



 

 
  
  
  

 

  
ــاً واآلخــر     مها غني ــوان، كــان أحــد قبــل مئــات الــسنني، عــاش أخ

  فقرياً، 
، مل يكن   بيته       على األخ الفقري يوم لقمة من طعـام، وكـان   ومر

إني أعرف ماذا < :لديه زوجة وأطفال يعيلهم باإلضافة إىل نفسه، فقال
فــأنطلق إىل  .>أفعــل، ســأذهب إىل أخــي وأطلــب منــه بعــض الطعــام 

 ألتمس :أخيه الغين، الذي كان يسكن بالطبع   قصر كبري، فقال له      
  .منك أن تعطيين بعض الطعام، فإن عائليت جائعة ٌ جداً

ني   :حبـزم  األخ الغين من رؤية أخيه الفقري، قـال لـه          امشأز ـد إن تع 
  بأن تفعل ما أطلب منك 

  .فسأعطيك فخذاً من حلم الضأن
   أعدك بذلك، قل يل ماذا علي أن أفعل؟:أجاب األخ الفقري

خذ هذا، واآلن إغرب  :أعطاه أخوه فخذا من حلم الضأن، وقال له
  .ايتهاعن وجهي، وأمشِ   األرض حتى تصل إىل هن



 

مـن املفـروض أن أفعـل مـا وعـدت بـه        :مـع نفـسه     قال األخ الفقـري   
أخي، إذْ كان الرجال   تلك األيام حريـصني جـداً علـى اإللتـزام مبـا             

  .وعدوا، لذلك أخذ فخذ اللحم وشرع   رحلة وهو   حزن شديد
وقضي النهار بطوله وهـو ميـشي، وحـني حـل املـساء وصـل إىل دار            

 رمبا يكون هذا هو املكان املطلوب، فإنين سرت :فخمة، فقال   نفسه 
  !ما فيه الكفاية

 :وظل واقفاً أمام باب القصر، وبعد قليل إقرتب منه حطاب وسـأله     
 أرجـو  :؟ فقال الفقري بعـد أن أخـربه بقـصته     "ماذا تريد   هذا املكان    "

  منك أن ختربني، أهذه هي هناية األرض؟
كـان الـصحيح، وأضـاف     نعم، إنـك قـد أتيـت اىل امل         :قال احلطاب 

بإمكانك أن تدخل القـصر، وسـيطلب منـك اجلميـع أن تبـيعهم        :قائال 
ـه إالّ إذا حـصلت مقابلـه علـى الرحـى                  فخذ اللحم، ومـع ذلـك ال تبع

  .وحينما خترج سأعلمك كيف تشغلها وتوقفها، املوجودة خلف الباب
ــث    دخــل الفقــري الــدار، وحــدث كــل مــا أخــربه بــه احلطــاب، حي

. من   القـصر حولـه وكلـهم يريـد أن يـشرتي فخـذ اللحـم       جتمهر كل   
ل          وأخرياً إسـتبدله   بـالرحى، وعنـدما خـرج علّمـه احلطـاب كيـف يـشغّ

  .الرحى وكيف يوقفها
ــاد ــة،       ع ــو حيمــل الرحــى الثقيل ــه ودخــل داره وه ــري اىل مدينت الفق

بـت عنـا كـل هـذه املـدة، ورجعـت          :صاحت به زوجته   مـن    ما هذه، غ
  ! ئاً نأكله؟دون أن جتلب لنا شي

 إنتظـري، فـستعرفني بعـد قليـل،     :فقال هلا، وهو يـشري إىل الرحـى   
  !ماعلينا إالّ أن نشغّلها فتدور، وحني ذاك نسأهلا أي شيء نريد



 

نعم، أظن أننا سـنظل نـسأهلا إىل    " :قالت الزوجة متذمرة مستهزئة   
  "!أن منوت جوعاً

ها    ها فبـدأت  وضع الرحى على املنضدة، وشغّل،  ومل يرد عليها زوج
 أفـراخ دجـاج   :و  احلـال خـرج منـها الطعـام    . تدور، فطلب منها طعامـاً   

ر لألطفال، ثم سألوها   مشوية وحلوى أجاص، وخبز بلحم وتفاح بسكّ
أن تـــزودهم بـــالنور وحبطـــب للمـــدفأة، وغطـــاء للمائـــدة، وبالـــشراب       
والعصائر، وكل األشياء األخرى اليت هم حباجة إليها، فخرجـت كـل            

ت بيت الفقري فرحة كبريةهذه األشي اء من الرحى على الفور، فعم.   
        وما أن مسع األخ الغين بكل شيء عـن الرحـى حتـى متـتم قـائال: 

  !جيب أن أحصل عليها
  . وذهب إىل أخيه وعرض عليه أن يبيعها له خبمسمائة دينار

 ستحصل عليها ياأخي، ولكن لـيس اآلن، بـل   :أجاب األخ الفقري 
  .  وقت موسم احلصاد

 حــسن جـداً، خــذ هــذه نقـودك، وســأنتظر حتــى   :قـال األخ الغــين 
  .موسم احلصاد

و  خالل أسابيع قليلة أصبح األخ الفقري غنياً، مبا كانت تقدمه له     
  . الرحى

وعندما حل موسـم احلـصاد، أخـذ الرحـى وأعطاهـا ألخيـه وعلّمـه              
  .كيف يشغّلها ومل يعلّمه كيف يوقفها عن العمل

 : داره، ووضعها على مائدة العشاء وقـال هلـا   محلها األخ الغين إىل   
  !!قدمي يل بعض الطعام، إفعلي ذلك بسرعة فإني جائع< 

، أطاعت الرحى   احلال، ألهنا كانت دائماً تفعل ما يطلب منـها        



 

حتى ولـو خوطبـت بفظاظـة، وللحـال خـرج منـها كالـسيل كـل أنـواع              
أكوالت وبـدأ  املأكوالت، ومل ميضِ وقت طويل حتى تغطت املائدة باملـ     

  .يتساقط منها على األرض
فتح األخ الغين بابه وفـتح كـل النوافـذ علـى وسـعها، وبعـد ثـالث              

  .دقائق إمتألت احلديقة بالطعام
وأخرياً إنطلق راكضاً بكل ما أوتـي مـن سـرعة إىل دار أخيـه وقـال       

 اسـتمرت إعمل معروفـاً، تعـال وأوقـف هـذه الرحـى اللعينـة، إذا         " :له
بعلى هذه احلال، شرفإن كل القرية ستختفي حتت كل ما يؤكل وي "   
 أوقفها؟؟ أواجب علي أن أفعـل ذلـك؟؟ إهنـا رحـاكَ         :أجاب أخوه 

  اآلن 
سأعطيك إياها إذا وعدتين أن  <:توسل األخ الغين إىل أخيه قائال

  .توقفها
فــإنطلق األخ الفقــري إىل قــصر أخيــه، وأوقــف الرحــى ومحلــها إىل  

  داره 
ستطاع أن يـشرتي مزرعـة كـبرية، وذلـك بفـضل           وبعد وقت قصري إ   

   .الرحى
بالقرب من شـاطئ البحـر، فلـيس غريبـاً أن يـسمع         كانت داره تقع  

  .كل البحارة على إختالف أصنافهم هبذه الرحى العجيبة
و  ليلة مظلمة، وصل قبطـان إىل الـشاطئ وذهـب إىل املزرعـة، كـان          

  .أن يبحر هبا بعيداًاجلميع نائمني، وكان من السهل أن يسرق الرحى، و
 واآلن أية بضاعة أطلـب؟ إنـي أعـرف مـا أطلـب،        :وتساءل القبطان 

  .سأطلب ملحاً



 

ل الرحى، ولكنه مل يعرف كيف  وكان القبطان قد عرف كيف يشغّ
  .يوقفها

كان ماء البحر   تلك األيام عذباً، وكـان امللـح قليـل التـوفر ومثينـاً           
  :جداً، فقال للرحى

  !!ات كبرية ملحاً وبكميأعطيين
 السفينة، فقال امتألتدارت الرحى واهنال منها امللح، وبعد قليل 

  !! اآلن توقفي:هلا
ــا،     ــف يوقفهـ ــان كيـ ــرف القبطـ ــف، ومل يعـ ــى مل تتوقـ إالّ أن الرحـ

قت   النهاية، واستمرت    واستقرت السفينة تثقل وتثقل، حتى غرِ
 هـذا،  األعماق، حيث مازالت الرحى تعمل وتقذف ملحاً حتى يومنا       

 ملوحة مياه البحار يوماً بعد يوم، على الرغم من ازديادوهذا هو سبب 
  ! مياه األهنار واجلداول العذبة اليت تصب فيها بإستمرار

  



 

 
  
  
  

 
  

ــاء،        ــى ســطح امل ــاً عل ــصيادين صــندوقاً خــشبياً طافي وجــد أحــد ال
 فتحه وجد بداخلـه طفـال مجـيال، فأخـذه إىل     فسحبه من املاء وحني   

  بيته، ففرحت الزوجة به كثرياً، حيث أنه مل يكن لديهم أوالد، 
وحــني بلــغ الطفــل الرابعــة عــشرة مــن عمــره، شــاهده أحــد ربابنــة   
عجـب         السفن حني كان الـصيب يتطلـع إىل البحـر وأمواجـه العاتيـة، فأُ

ــه عــن اســتعد     ــصيب، وأعــرب ألبوي ــان هبــذا ال ــه    الرب اده ألخــذه مع
رحالته عرب البحار، السيما وأنه ملس ولع الصيب بالبحر، وبعد موافقة 

 فيها والـد  اشرتط   رحلته البحرية، واليت     االنطالقوالديه قرر الربان    
الصيب أن ال تتجاوز املدة بأية حال من األحوال سنة ويوم واحـد، ومت      

عد سنة ويوم واحد فقط  باالثنانللصيب ولوالديه ما أرادوا، حيث عاد  
 قد اكتسب خـربة وتعلـم أشـياء    ابنهمامن رحلتهما، ووجد األبوان أن  

كـثرية وأنـه قــد نـضج أكثــر مـن أقرانـه   نفــس الـسن، باإلضــافة إىل       
تعرفه على بعض أسرار البحر، ومتنى والد الصيب لو أعاد الربان الكرة 

لـسابقة، وحـصل      رحلة ثانية تستغرق نفس املدة ا     ابنهماوأخذ   ثانية



 

ذلك بالفعل حيث ذهب الصيب بصحبة الربان، ولكنه مل يعـد أبـداً،            
علـى   فقد عاد الربان وحده، وأخرب والد الصيب أنه فقـده ومل يعثـر لـه         

   .أثر
ومل يكن من بد أمام الصياد والد الفتى، من أن يقوم برحلة طويلة 

 الـصياد  وبعد مرور فرتة طويلة وجـد  . للبحث عن إبنه   عرض البحار     
ــاً ــساحلية الكثيفــة     نفــسه واقف ــات ال ــام كــوخ صــغري   إحــدى الغاب أم

فشاهد شيخاً طاعناً   السن، فاستضافه هذا وعلم منه بقـصة         ،  النائية
، فــرد الــشيخ قــائال، أنــا ال أشــك أبــداً   أن إبنــك قــد  البنــهفقدانــه 

اختطفه ملك السحر، وهذا كل ما أستطيع أن أقدمه لك من خدمة، 
ــة    انتظــرولكــن  ــإن مالمــح وجهــك تعكــس طيب ــا الــصياد، ف  قلــيال أيه

قلبك، وميكنين مـساعدتك أكثـر، إن عليـك الـذهاب إىل إبـين الـذي          
يعيش على مسافة سبعة أيام مشياً على األقدام، وما عليك إال إخباره      

  .بأني قد أرستك إليه
وبعــد مــسرية طويلــة، شــاقة ومتعبــة، وصــل الــصياد إىل بيــت إبــن  

 رحـب بـه كـثرياً وخـصص لـه غرفـة للنـوم، و  الـصباح              الشيخ الـذي  
أخــربه عمــا جيــب أن يفعلــه، وهــو أن يــذهب إىل قلعــة ملــك الــسحر    

  ...لتقصي أخبار إبنه
ـمح لـه بالـدخول            وحني وصل الـصياد إىل قلعـة ملـك الـسحر، وس
ــه ملــك      ــضحك واإلســتهزاء، وطلــب من ــل بال إىل قاعــة القــصر، فقوب

طاووسـاً مت عرضـها عليـه، ومـا      بعـة عـشر  السحر إختيار إبنه من بني أر     
ــد      ــشري إىل أحـ ــصياد أن يـ ــتطاع الـ ــى إسـ ــة حتـ ــات قليلـ ــي إال حلظـ هـ

  ! الطواويس ويقول إنه إبنه



 

 اللعنة عليك أيها : ملك السحر من مكانه وصاح بأعلى صوته    فانتفض
  .. من هنا بسرعة، قبل أن أغري رأييوانصرفالصياد، هيا خذ إبنك 

 مل يكــن باســتطاعيت :، فقــال اإلبــن ألبيــه  عــاد الــصياد وإبنــه معــه 
التخلص من ملك السحر لوال جميئك   الوقت املناسب، واعلـم يـا        
ــون        ــم يقوم ــسحرة، وه ــن ال ــرأس عــصابة م ــشخص ي ــذا ال ــيت أن ه أب
بإختطاف الصغار وتعليمهم فنون السحر خلدمة أغراضهم الشريرة، وقد 

  .تعلمت منهم أشياء كثرية من فنون السحر
 بأهنما سيذهبان إىل مركز املدينة إلبتياع بعض احلاجات وأخرب أباه

وحيـث أنـك ال متلـك     " :الضرورية قبل أن يعودا إىل بلدمها، وقال لـه        
املال الكـا  لـشراء هـذه الـضروريات فـسوف أسـتعمل الـسحر وأحـول                
نفسي إىل كلب سلوقي مجيـل، وسـيجتمع األغنيـاء حـويل للـشراء،             

 ملـك الـسحر، وحينئـذ ميكنـك     وأوصيك بعدم بيعـي إال بعـد جمـيء       
ــه مــن    ٥٠٠٠بيعـي مببلــغ    باونـد، وأوصــيك أيــضاً بعـدم بيــع الطـوق، وفكّ

  ."رقبيت بعد البيع مباشرة
وأخذه الصياد إىل  وهنا حتول الصيب إىل كلب سلوقي مجيل جداً

سوق املدينة، حيث جتمع الفرسـان والنـبالء للـشراء، لكـن الـصياد مل        
ــأي ســعر، وبعــد قليــل حــ  ضر ملــك الــسحر وأوالده، وبالفعــل  يقبــل ب

عجب ملك السحر هبذا السلوقي اجلميل ودفـع        باونـد مـن أجـل    ٥٠٠٠أُ
شرائه، قام األب بأخذ الطوق من رقبة السلوقي، وربطـه بقطعـة حبـل        

  بدالً من الطوق، 
وعندما أصبح الصياد خارج املدينـة حتـول الطـوق إىل صـيب ثانيـة،          

ــا إىل مدينــة أخــرى، وحتــول الــ     صيب   هــذه املــرة إىل حــصان   وذهب



 

أصيل، وكما هـو احلـال   املـرة األوىل، أوصـى اإلبـن أبـاه بعـدم بيـع           
  .اللجام

ــصياد مل يبــع احلــصان إال بعــد     وجــاء الفرســان والنــبالء، ولكــن ال
ــغ    ــث طلــب الــصياد مبل ــضاً، ٥٠٠٠جمــيء ملــك الــسحر، حي  باونــد أي

ــر ا   هِ بــه، وبعجــب ملــك الــسحر باحلــصان وأراد أن جير لــصياد حبقيبــة أُ
الذهب اليت جلبـها معـه ملـك الـسحر، ومسـح لـه بإختبـار احلـصان،          

 مسرعاً بإجتاه الغابة، فيما انطلق ملك السحر احلصان، امتطىوبعد أن 
كانت عينـا الـصياد مـسمرتني إىل حقيبـة الـذهب الـيت لديـه، ومـا إن               
إلتفت الصياد بإجتاه احلصان حتـى وجـده قـد غـاب عـن األنظـار، لقـد          

ع احلصان هذه املرة وغابت حقيبة الذهب اليت تركها الـساحر بيـده     ضا
  .وحتولت إىل كومة مساد حيواني

 عاد ملك السحر إىل قصره وربط احلصان   اإلسطبل، ومنع عنه 
ــسحر إىل     ــام خــرج ملــك ال ــرتة طويلــة، و  أحــد األي املــاء والطعــام لف

ئس وطلب منه الصيد ومعه أوالده، وعند غيابه تكلم احلصان إىل السا    
شربة ماء، فشعر السائس باخلوف، وتوسل احلصان مرة أخرى، فوافق 
السائس وأخذه إىل جدول قريـب، وطلـب احلـصان مـن الـسائس فـك         

حتى يستطيع أن يشرب املاء، وفيمـا كـان الـسائس حيـاول فـك             اللجام
اللجام أخرج احلصان رأسه بسرعة وانسل إىل جـدول املـاء وحتـول إىل           

  . مسكة
مير وقت طويل حتى علم ملك السحر وأعوانه باألمر، فقُرِعت  ومل 

أجراس اإلنذار   القصر و  مجيع أحناء الغابة، وحول عدد كبري من 
السحرة ومعهم ملك السحر أنفـسهم إىل ثعـابني مـاء وانـسلوا   النـهر        



 

حبثــاً عــن الــسمكة، وأوشــكوا علــى اإلمــساك هبــا، ولكنــها طــارت     
سـنونو أسـود سـريع الطـريان، فتحـول الـسحرة إىل         اهلواء وحتولت إىل    

فشاهد السنونو سيدة مجيلة جتلس   حديقـة منزهلـا،   ، صقور جائعة 
فحط بالقرب منها وحتول إىل خامت مجيل   إصبعها، حامت الصقور 

  . حول السيدة، ثم ما لبثوا أن طاروا بعيداً
  سـيأتي   يـا سـيدتي   ظـرف ثـالث دقـائق     :بعدها تكلم اخلامت قـائال 

ثالثة عمال إىل هنا ويعرضون عليك بناء سياج املنزل نظري أن تعطيهم          
اخلامت الذي هو أنا بعد إمتـامهم العمـل، ولكـن مـا عليـك إال أن ترمـي         
اخلامت   النار القريبة، وافقت السيدة على اخلطة، وبعد وصول العمال 

لبـوا اخلـامت   الثالثة عرضوا على السيدة بناء سياج املنزل، وبعد إمتامـه ط  
نظري أتعاهبم، ولكن السيدة رمت اخلامت   النار، وعنـدها حتـول هـؤالء     
ــاً عــن اخلــامت،       ــار حبث ــضرمون الن ــة حــدادين وأخــذوا ي العمــال إىل ثالث
فتحول اخلامت إىل حبة قمح   كومـة الـذرة القريـب، فتحـول الـسحرة           

ول إىل ثالثة ديكـة، وأخـذوا يـأكلون الـذرة، ولكـن الـصيب أسـرع وحـ             
نفــسه إىل ثعلــب، فــانقض علــى الديكــة وخنقهــا واحــداً تلــو اآلخــر،   

  .وهكذا طويت صفحة ملك السحر على يد إبن الصياد
  ،،وعاد الصيب وأبوه إىل وطنهما وعاشا حياة مديدة سعيدة 

  ....وتعيشون وتسلمون
  
  



 

 
  
  
  
  

 
     

غابــات النائيــة،   مكــان مــا مــن هــذا العــامل يحكـى أنــه   إحــدى ال 
الواسع، كانت هناك جمموعة من األغنام تعيش جمتمعة، مشكلة قطيعـا       

تتميـز بكـون مجيـع أفرادهـا       متماسكا وقويا، وكانت تتميـز هـذه اموعـة        
هلم فروة بيضاء ناصعة ال تشوهبا شـائبة، وكـان هـذا مـدعاة فخـر واعتـزاز           

ــت .. بــون إال نعاجــا وكباشــاً بيــضاء هلــم ويتبــاهون بكــوهنم ال ينج وملــا كان
اموعة قوية تسود بينها روح اإلخاء والتعاون والتآزر فان جمموعة الـذئاب   

  ...مل تكن جترؤ على التعدي عليها أو االقرتاب من منطقتها
و  يوم من األيام وضعت نعجة كبـشا صـغريا لكنـه كـان خمتلفـا            

، فقد كان لـون فروتـه خمتلفـا،     قليال عن بقية الكباش املولودة حديثا     
فثـارت ضـجة وسـط العـشرية       .ليس أبيضا متاما بل بني األبيض واألسود      

شديد حول هذه الواقعة اليت حتدث ألول مرة، و  األخري  وسرى لغط ٌ

                                                


 



 

إرتأوا أن يرتيثوا قليال وينظروا كيف ستتطور األمور مع تقدم الكبش   
يام إزدادت فروتـه سـواداً    السن، لكن املسكني كان كلما تقدمت به األ       

  .وملا بلغ عامه األول كان بلونٍ أسود فاحم
 أعرض اجلميع عنه، فلم يعد يكلّمه أو يعبأ به أحد، حتى أقرانُه 
عيرونـه بـسواده، ووصـل األمـر اىل          مثل سنه كـانوا يـسخرون منـه وي  

طـردوه وقـاطعوه باسـتثناء أمـه الـيت ظلـت حتنـو عليـه ومتـده                أهله الذين 
  . لطعام بني الفينة واألخرىبا

وبالتايل أصبح منبوذا جيول وحيدا مهموما   الغابـة، ومل يتوقـف          
األمر عند هذا احلد بل إن حكماء العشرية اجتمعوا ليقرروا مصري هذا 
الكـبش الــشاذ الــذي ظهــر بينــهم خمافــة أن ينــشر العــدوى بــني أفــراد   

ــصوا إىل أن هــذا الكــبش     ــد مــداوالهتم خل ــع، وبع ــة ٌ  القطي جلب هــو م
نقتلـه  : للشؤم والعـار هلـم هلـذا وجـب الـتخلص منـه، قـال قائـل منـهم           

وبدا أن اجلميع أمجعوا علـى  .. ونرميه خارج الغابة حتى تأكله الذئاب     
  لكن فجأة تدخل كبش عجوز حيظى باحرتامهم وتقـديرهم       هذا الرأي 
بــل ننفيـه مــن حظريتنـا، فــأمجعوا علـى رأيــه وأخـذوا بــه     : حيـث قـال  

روا على طرد الكبش األسود ال لسبب إال ألن لون فروته األسود        واستق
  .خمتلف عنهم

وخرج الكبش بعد طرده وهو يسري علـى غـري هـدى وهـو يتوقـع               
كل حلظة أن هتامجه الذئاب وتفرتسه، وكان قد عقـد العـزم علـى أن       

لكنـه وبعـد أيـام    .. ال يقاومها ألنه يستعجل املوت بعد الـذي حـصل لـه     
 يصادف أي ذئب، بل وصل إىل مزرعة فيها بـشر يربـون   من املسري مل  

فما كان منه إال أن تقدم .. دجاج.. أبقار.. خيول..  أغنام:حيوانات كثرية



 

حنو املزرعة فلما رآه رجلٌ عجوز أشفق حلاله وأدخلـه احلظـرية و تعهـده         
  .بالرعاية وضمه لباقي حيواناته

، بعد هذه احلادثة بدأ   حظرية األغنام السابقة داخل أعماق الغابة
اخلوف يسري بني أفراد اموعة من أن يظهر بينهم من جديـد كـبش          
أو نعجة سوداء وتكون جملبـة للعـار هلـم، فكـف اجلميـع عـن التوالـد               

ومع مرور السنوات شاخت اموعة ومل تعد تستطيع الـدفاع      . والتناسل
  عقـدت األكبـاش اجتماعـا للنظـر         . عن نفسها ضد هجمات الذئاب    

املصري الذي ينتظرهـا، تـدخل الكـبش الطـاعن   الـسن واقـرتح علـى              
ــه ودرســوه       ــوا في ــهم بعــد أن متعن ــا لكن ــدا هلــم غريب اموعــة اقرتاحــا ب

أن يتطـوع أحـدهم ويـذهب       : اقرتح عليهم الكبش العجوز    استقروا عليه 
ــة وحيــاول أن       ــام عــن الغاب ــسافة أي ــد م ــشراليت تبع ــة أحــد الب إىل مزرع

كان هذا هو . املزرعة إىل احلظرية فيتم إنقاذهم مجيعا يستدرج صاحب   
ــور وتطــوع الكــبش اهلــرم        ــوه علــى الف ــوفر هلــم فقبل ــد املت احلــل الوحي

  . للذهاب   املهمة لكونه الوحيد الذي يعرف طريق املزرعة
خـرج الكـبش   مهمتـه احملفوفـة باملخـاطر وهـو حيمـل علـى عاتقـه          

عد أيام من املـسري والتخفـي عـن      وب.. مسؤولية إنقاذ عشريته من اهلالك    
املفرتسني   الغابة املوحشة وصل الكبش إىل املزرعـة منـهوك القـوى،        
       وملا اقرتب من السياج مشّه الكلب الـذي بـدأ بالنبـاح، مسـع الكـبش
 هالكلب فخرج الستطالع األمر وملا اقرتب شم رائحة قطيع األسود نباح

جــوز وهــو يلفــظ أنفاســه الـسابق فجــرى حنــو الكلــب ليجــد الكــبش الع 
األخرية وقد تعرف كل منهما على اآلخر، متتم الكبش العجـوز بـآخر            

  . وفارق احلياة... أنقذ عشريتك يا بين: كلماته للكبش األسود قائال 



 

ملوت الكبش العجـوز فهـو يـذكر صـنيعه           تأثر الكبش األسود كثرياً   
ا معــه وكيــف أنقــذ حياتــه قبــل ســنني حــني اجتمعــت العــشرية وكــانو  

يريدون قتله ورميه للذئاب، لكن الكبش العجوز تدخل وطـرح علـيهم         
تعـاىل الكـبش األسـود علـى جراحـه      . فكرة طرده من القطيع بـدل قتلـه     

والظلم الذي وقع عليه من أهله وعزم علـى اهلبـوب إلنقـاذ قطيعـه وهـو          
  ".أهلي وان جاروا علي كرام: يردد قول الشاعر

ــات ا   ــع حيوانـ ــود مـ ــبش األسـ ــدث الكـ ــم  حتـ هـ ــوا كلُّ ــة فتطوعـ ملزرعـ
للمساعدة، فأجتمع مجيع الكالب والكباش القوية واألحصنة وبعـض    
. الثريان وانتظروا حلول الليل وخرج الكـبش يقـود اموعـة عـرب الغابـة      

    ه ــاقص عــدد بعــد يــومني وصــل أرض عــشريته، فوجــد القطيــع وقــد تن
 ملا رأته وتضاءل ومل يبقى فيه إال العجائز و قليل من الكباش الصغار،

بعض الكباش الكبرية عرفته وندمت على فعلتها وجرمها القديم حبقه، 
ني        راً لالضــطهاد أو الــرفض، فكــوــت أن االخــتالف لــيس مــرب وفهم

ك  ال يعين أنين عدو ذلك أن عدونا مجيعاً هـو اجلهـلُ   ، خمتلفاً عنك
واىل وقاد الكبش األسود ما بقي من قطيعه حنو املزرعة     ... بطبيعة األمور 

  .بر األمان



 

 
  
  
  
  

 
 

  
، وكانت )شيدوال(عاش   زمن قديم شخص كسول جداً امسه      

األمثال تضرب به   الكسل، فكانت املنطقة اليت يعيش فيها تتحدث 
 هـذا كـسول   :وإذا وجد الناس شخصاً ال يعمل جبـد قـالوا       . عنه بازدراء 
  .مثل شيدوال

كنتيجة حتميـة لـذلك أصـبحت زوجتـه وأطفالـه يعيـشون   فقـر           و
مدقع، وكانوا جائعني دوماً، ويتلقون اإلحسان والـصدقات القليلـة مـن         

  .اآلخرين
 ال :و  كل مرة كانت زوجتـه توخبـه فيهـا علـى كـسله كـان جييـب                

. اآلن عيــشتنا صــعبة، لكننــا ســنغتين قريبــاً! تكرتثــي، ال بــأس عليــك
  .معنى لالنتظار، فقريباً سنهلك من اجلوع ال :فتقول الزوجة

 كيــف :أن يتوجــه إىل حكــيم ليستــشريه) شــيدوال(وعنــد ذاك قــرر 
ميكنه التخلص من الفقر؟ وقطع الطريق إىل احلكيم   ثالثـة أيـام،           

وقبـل أن يـصل إىل   . حني كان من هم   سنه يقطعونـه   يـوم واحـد     



 

  :ذئباحلكيم صادفه   الطريق ذئب هزيل، فسأله ال
   إىل أين أنت ذاهب أيها الرجل الطيب؟ -
 أنا ذاهـب إىل حكـيم أستـشريه، كيـف ميكـنين أن أختلـص مـن               -

  الفقر وأصبح غنياً؟ 
  :بعد أن مسع الذئب كالمه قال له

 مــاذا علــي أن أفعــل، إنــي  :اصــنع يل معروفــاً واســأل حكيمــك  -
 :أحس منذ ثالث سنوات بوجع شديد   بطين، فلينصحين احلكـيم          

  كيف ميكنين التخلص من هذا األمل؟
سريه   طريقه إىل احلكيم، فصادف شجرة تفاح ) شيدوال(واصل 

  :سألته الشجرة . على قارعة الطريق
  : إىل أين أنت ذاهب أيها الرجل الطيب؟ فأجاب-
  . إىل حكيم أسأله النصيحة، كيف ميكن يل العيش من دون مشقة-

  :قالت الشجرة
 إنـين أزهـر   :سـأل حكيمـك عـين أنـا أيـضاً       اصنع يل معروفـاً، وا     -

ــة   . كلمــا حــل الربيــع  ولكــن ال شــيء مــن أزهــاري يــصبح مثــراً   هناي
  .املطاف
أجاهبـا شـيدوال وواصـل طريقـه، سـار شـيدوال،       .  حسناً سأسـأله   -

وسار، الليل والنهار، حتى وصل إىل حبرية عميقة، أخرجـت مسكـة    
  :كبرية رأسها من املاء، وسألته

   ذاهب أيها الرجل الطيب؟ إىل أين أنت-
  . إنين ماضٍ إىل حكيم، أسأله النصيحة-
ها هو العـام الـسابع وأنـا     :  أصنع يل معروفاً، وابلغ احلكيم رجائي      -



 

 كيـف يل بـالتخلص   :أحس شيئاً يوخز بلعومي دائما، فليقـل احلكـيم      
  من هذا الداء؟

، أجاهبــا شـيدوال وواصـل الــسري، وأخـرياً وبعــد    "حـسناً سأسـأله  "
ة أيام وثالث ليال، بلغ شـيدوال مخيلـة، فأخـذ ينظـر متطلعـاً فـإذا         ثالث

بشيخ ذي حلية بيضاء طويلة يظهر جالساً أمامه حتت إحدى األشجار،     
 مـا هـي حاجتـك؟ حكـى شـيدوال      :تطلع الشيخ إليه وما لبث أن سأله  

قصته، وأوضح غايته ومقصده، استمع احلكـيم لـه بطـول أنـاة وصـرب،          
   تريد أن تسألين فيه؟ ألديك شيء آخر:وسأله

ــدى      ــوه ســؤال النــصح ل ــد ذاك نقــل شــيدوال طلبــات مــن محل عن
  .احلكيم وهم، الذئب وشجرة التفاح، والسمكة

   لنبتـدئ بطلبـات هـؤالء، فلقـد احنـشر   بلعـوم       :فـرد احلكـيم قـائال 
السمكة حجر مثني كبري، فإذا مت إخراج هذا احلجر من بلعومهـا فإهنـا         

خـرج هـذا        أما الشجرة، فقد  . ستشفى  دفن حتتها كنـز كـبري، فـإذا مـا أُ
الكنـز فلـن تـذبل أزهـار الـشجرة بعـد ذلـك، وستنـضج علـى أغـصاهنا           

  .الثمار اليانعة
وأما الذئب، فلكي يتخلص من األمل والنحس فإن عليـه أن يلتـهم    

ــصادفه  ــسالن ي ــأل شــيدوال . أول ك ــيب؟ فــرد    :وس ــن طل ــاذا ع  ولكــن م
  . إن طلبك قد أجيب، فانصرف:احلكيم

كانت السمكة الكبرية تنتظر، وهي   قـاع الـبحرية بفـارغ الـصرب،         
  :وما أن شهدت شيدوال قادماً حتى أخرجت رأسها وسألته

  : أبلغين ماذا نصح احلكيم بشأن عليت؟ فقال شيدوال-
خرج من بلعومك احلجر الثمني، تشفني مما أنت فيه- عندما ي .  



 

  : تستعطفهوأراد شيدوال مواصلة طريقه، فأخذت السمكة
، وأخـرج مـن              - أيها الرجل الطيب، اعمـل معروفـاً، أشـفق علـي 

بلعومي هذا احلجر، فتكسب أنت حبصولك علـى ثـروة، وأكـسب أنـا         
  .بتخلصي من عليت

قائال غري أن شيدوال رد:  
عبــيين؟ ســتأتيين الثــروة بنفــسها دون جهــد أو عنــاء - قــال .  ملــاذا تُتْ

وبلغ شيدوال شجرة التفـاح، ومـا   . شيدوال ذلك وأوغل   طريق العودة    
 ها، هـل أعلمـك احلكـيم، كيـف يل أن        :أن رأته الشجرة حتى سألته    

خـرج     : فقال شيدوال . أختلص من مصيبيت؟   أجـل، قـال يل جيـب أن ي
من حتت جذورك كنز كبري، عند ذاك لن جتف أزهارك، ولن تـسقط،           

لة طريقـه،  قال شيدوال ذلك، منتوياً مواص. وستنضج مثارك بكل تأكيد   
   :غري أن الشجرة استوقفته متوسلة

ــدة لــك    - ــز، ســتكون   ذلــك الفائ ــت الكن  : هــال اســتخرجت أن
ــن علــيت     ــدة يل خبالصــي م ــتغتين، وســتكون الفائ ، وأســتطيع أن !س

  . أرشدك إىل جمرفة   مكان قريب
كــال، لــن افعــل، ســيأتيين كــل  : لكــن شــيدوال رد بــدون محــاس

  !شيء، دون هذا العناء
ال   السري، واصل شيدوال السري حتى صادف الذئب ومضى موغ

اهلزيل ذا احلظ العاثر، فجعل شيدوال يرجتـف بكـل كيانـه، ومـا لبـث         
  :الذئب أن سأله بنفاذ صرب

  : مباذا نصح احلكيم، قل بسرعة؟ فقال شيدوال-
نصح احلكيم بـأن تأكـل أول كـسول تـصادفه   الطريـق، وعنـد                 -



 

  . النحسذلك سوف تُشفى حاال ويزول عنك
شكر الذئب اهلزيل شيدوال الكسول، الذي قص عليه كل شيء، 
  بــشأن شــجرة التفــاح والــسمكة وكيــف أنــه رفــض مــساعدهتما، قــائال

   لكنين مل أرد أن أتأخر، فحتى بدون هذا اجلهد سأكون غنياً :للذئب
أنصت الذئب لكل كلمة قاهلا شيدوال، وفرح فرحاً شديداً، وقـال    

ــت املــسألة!  رائــع:مــع نفــسه ال حاجــة بــي اآلن للبحــث عــن  ! لقــد حلَّ
كسول غيب، فقد حضر إيل بنفسه، ليس   الدنيا أكسل وأغبى من  

  !هذا شيدوال
وعلى الفور هجم الذئب اهلزيل اجلـائع علـى شـيدوال، والتهمـه             

  .احلال
  
  
  

                      
                

  
  
  



 

 
  
  

     
 

  
ــة حــال   ، ات يــوم فــأر مجيــل ولــد ذ ومل يكــن هــذا الفــأر يــشبه بأي

 فقد كان هذا الفأر ابـيض بـشكل ناصـع مثـل الغيـوم     ، إخوانه وأخواته 
ــت أســرته مندهــشة جــدا لــذلك اللــون غــري   ،   الــسماء الناعمــة وكان

انظـروا كـم هـو خمتلـف عـن          ((والداه غالبا ما يقـوالن     ناالعتيادي فكا 
انظـروا كـم هـو ملكـي     ، هو وسـيم  مكمجيع الفئران األخرى، انظروا     

وعنــدما حــان الوقــت ليتــزوج الفــار )) حقــا انــه حالــة خاصــة ،  وقفتــه
 كيف اانه حالة خاصة جد(( :وقالوا، األبيض مل تدر أسرته ماذا تفعل 

،  يفكـرون ويفكـرون  افراحـو  ،))سنعثر على زوجة له تكون مبجلة مثله  
 تكون ةها على توفري زوج  قادرة وحد  وأخريا قرروا أن أسرة اإلله األكرب     

حالة خاصة تليق بفأر نبيل وكما تقتضي التقاليد انطلق ثالثة من كبار 
  . أسرة اإلله عما إذا كان لديها زوجة البنهم الشاباأسرة الفأر ليسالو

  فدعا اإلله الفئران الثالثة للدخول وسأهلم 
  :؟ قال الكبار))ما الذي ميكنين أن افعل لكم ((-
وأسرتكم هي ،  عن زوجة للفأر األبيض مثل الغيوم نبحث إننا(( -



 

  .وهلذا فهي أفضل مكان للبحث عن ذلك، األقوى واألنبل
  ،وابتسم ثم قال فكر اإلله حلظة

لكن أسرة الريح هي املكان الذي يتوجـب  ، صحيح إنين قوي (( -
لكـنكم  ، وقـالوا ، الفئـران لـسماعهم هـذا     فأجفـل ،  عليكم الذهاب إليه  
  : وتا من الريح قال اإللهبالتأكيد أكثر جرب

لكـن الـريح تغطيهـا    ، ميكن أنين قد خلقت كل أراضي العـامل    (( -
  بالرتاب وتعبث هبا اذهبوا إىل هناك لتعثروا على الزوجة اليت تبتغون 

ــدخول،      ــدعوة لل ــوا ال ــريح وتلق ــزل ال ــة إىل من ــدما وصــل الثالث وعن
 :لة األوىل قائلنياخربوا الريح بالغاية من رحلتهم وما جرى هلم   احملاو

إننا نبحـث عـن زوجـة خاصـة وقررنـا اـيء إىل أسـرتك، ولكونـك            ((
  .))أقوى من كل شيء

  فكرت الريح للحظة ثم ابتسمت قائلة، 
صحيح إنين قوية، لكن أسرة الشجرة هي املكان الذي يتوجب    -

  أجفل الفئران لسماعهم هذا الكالم. عليكم الذهاب إليه
  :فقالت الريح

ذري الغبار على العامل وأقلب عاليها سافلها، لكن الشجرة قد أ(( -
   ))من قوتي وتتحدى حماوالتي للعصف هبا توفر امللجأ

وهكـــذا انطلقـــوا إىل منـــزل الـــشجرة، فدعتـــهم الـــشجرة للـــدخول  
 وراحت تصغي لقصتهم بعناية، وشرح هلا الفئران الثالثة قائلني 

ل خيـار، نظـرا   وهكذا ترين إن زوجة من أسرتك ستكون أفـض   (( -
 )) لكونك أقوى من الريح وبذلك تكونني أقوى من القدر

 فكرت الشجرة للحظة وابتسمت وهي تقول،  -



 

ــين    " - ــوى حتــى م ــاك أســرة أق ــة، لكــن هن ــين قوي ، "صــحيح أن
 وأشارت بأحد أغصاهنا، 

  )) فيهرإن ذلك هو املكان الذي حتتاجون للنظ(( -
 :أجفل الفئران لسماعهم هذا، وقالوا -
 بالتأكيد األقوى، فردت الشجرة قائلة، لكنك  -
قد أستطيع أن أمحي املسافرين وأقـف   مواجهـة جـربوت     (( -

الريح، لكن هناك بـني جـذوري تعـيش أسـرة هـي أقـوى مـين بكـثري،            
 وأعتقـد أن  :ميكنها أن متضغ خشيب وتتسبب   سـقوطي علـى األرض      

 )).ذلك هو املكان الذي ستعثرون فيه على زوجة مالئمة
 لفئران فجأة قائلني، فهاج ا -
 ! ))أن خملوقا كهذا قوي حقا! أجل، أجل(( -
وهكذا نزلوا إىل جذور الـشجرة وقرعـوا البـاب الـصغري الـذي             -

 كان هناك، 
 وبعد حلظة أنفتح الباب وظهر فأر صغري  -
 ودعاهم للدخول، وشرحوا قصتهم للفأر، فقال،  -
 املكـان الـصحيح فعـال انـه ليـوم      أوه، أجل، لقد جئـتم اىل   (( -

 هبيج هذا اليوم، 
وتلـك هــي الكيفيـة الــيت   . إذ سـتجتمع معـا أســرتانا الرائعتـان    -

عثــرت هبــا عائلــة الفــأر الــصغري النبيــل األبــيض كــالغيوم علــى زوجــة    
 وتعيشون وتسلمون. استثنائية له

 



 

 
  
  
  

 
 

         
 عظيم الشأن، حيكم األرض من كان يا ماكان   قديم الزمان ملك 

ــة، فقــصد     ــه أي ذري ــه مل تنجــب ل مــشرقها إىل مغرهبــا، إالّ أن زوجت
املعابد والكهان ونذر النذور اىل اإلهلة لكي تستجيب لدعائه وتعهد أن      

بعــد أن تـــتم   جيــري هنـــرين احــدمها مـــن عــسل واآلخـــر مــن دهـــن    
  ..االستجابة لطلبه

ال مجيال امساه أبوه ومرت األيام، ومحلت زوجته، ثم ولدت طف
  ). نور الزمان(امللك بـ

وعندما شب اإلبن وكرب أقام امللك النهرين واجتمع الناس لـيمألوا   
) نـور الزمـان  (جرارهم مـن هـذين النـهرين، حتـى نـضبا، وبينمـا كـان          

يسري بالقرب من احدمها شاهد امرأة عجوزاً تنحين عند جرف النهر        
انت حتملـها، فـأراد األمـري الـشاب     وجتمع ما تبقى من الدهن   قربة ك 

أن ميازحها فـصوب قوسـه لقربتـها وثقبـها بأحـد الـسهام، فالتفتـت إليـه             
 مـاذا أدعـو عليـك أيهـا األمـري املغـرور، إنـي         :العجوز وعندما رأته قالت   

أرجــو مــن ا الــذي يــستجيب لــدعاء املظلــومني أن يوقعــك   غــرام   



 

  ساحرة، وكانت العجوز هذه " فتيت الرمان" األمرية
وهكذا اندفع األمري   حب هذه األمرية من دون أن يراها، وأخرياً          
صمم على الرحيل، وخرج   إحدى الليايل من قـصر والـده دون أن        
خيربه أو خيرب أحداً، واخذ يسري   الوديان واجلبال، ودخل صحراء ال 
تعـرف هلــا حـدود، فأهنكــه التعـب، وإذا بــه يلمـح كوخــاً مـن بعيــد،      

، فرحـب الـشيخ بـه، وبـات عنـده      اقرتب منه رأى شيخاً وقوراً   وعندما  
تلـك الليلــة، و  الــصباح سـأل الــشيخ األمــري عـن مقــصده، فــاخربه،    
ــصعاب واملخــاطر، إال أن      ــه لوجــود ال ــه عــن عزم ــشيخ أن يثني وأراد ال

، فقال له الـشيخ         إذا كنـت مـصراً علـى املـضي     :األمري الشاب مل ينثنِ
اجلانـب الـشرقي مـن الطريـق ملـدة ثالثـة أيـام           قدماً فعليك أن تـسري         

" سـعلوة "وهناك ستجد واحة، وحتت احد أشجار الواحة سوف تـرى   
ــتيقظت        ــديها، وإذا اس ــن ث ــاحرتاس، وارضــع م ــها ب ــاقرتب من ــة ف نائم

   :وأرادت أن تأكلك فقل هلا
، "لقد أصبحت واحـداً مـن أبنائـك، ألنـين رضـعت مـن ثـديك          "

  ن هنايتك اهلالك، واعلم انك إن مل ترضع منها فا
خرج األمري واجته صوب الواحـة البعيـدة وبعـد مـسرية ثالثـة أيـام،             
وصل هلا ووجد السعلوة نائمة كما قال له الشيخ فاحننى عليهـا ورضـع       
من ثديها، وعندما استيقظت هجمت عليه لتأكله، فقال هلا مـا علمـه        

 : فقالـت لـه    ماذا تريد؟ فاخربها األمري مبـراده      :له السعلوة  الشيخ، فقالت 
الذي جتده   إحدى القصور " الغول"هاك هذا اخلامت وخذه اىل أخي     

على مسرية شهر   الصحراء فـانتظره عنـد بـاب قـصره، حتـى خيـرج             
  .وسلمه اخلامت، واطلب منه ما تريد



 

وبعد أن أكمل مسري شهر، شاهد القصر " الغول"ذهب األمري اىل 
، حتى خرج الغول فسلمه من بعيد وعندما اقرتب منه ووقف عند بابه

ــأمره، فقــال لــه الغــول  عليــك أن تــسلك هــذا  ":األمــري اخلــامت واخــربه ب
الطريــق وبعــد عــدة أيــام ســتجد جــبال عظيمــاً يرتبــع علــى قمتــه قــصر   
عظيم، فاقرتب منه حتى تصل اىل شـباك يرتاقـص النـور خلفـه فقـف             

شتاق  يافتيت الرمان يا فتيت الرمان اسحيب إليـك املـ       :حتته ونادي حبذر  
الذي جاءك مـن بـالد الـواق واق، فـان عطفـت عليـك ومالـت إليـك،          
مدت شعرها لكي تتسلق القـصر بواسـطته وتـصل اليهـا، وإالّ سـتبقى       
تــردد هــذا الكــالم وال تــسمع إالّ صــدى صــراخك حتــى يــأتي والــدها  

  ..وجيعلك طعاماً هلا
وسار األمري قاصداً اجلبل، ووصل إليه بعد مـسرية متعبـة وطويلـة،       
وفعل ما أمره الغول، إذْ صاح على الفتاة، ففتحـت لـه احـد شـبابيك        
.. القصر ومدت له شعرها الطويل وسحبته اليها، وهناك حـدثها بقـصته     

وبعد فرتة من الوقت مسعا صوتاً يزجمر كالرعد ورحياً تعصف،   . وحتابا
 ربيـاني بعـد أن اختطفـاني مـن     ن إهنما والداي الغوالن اللذا    :فقالت له 

ي األمـــري، فيجـــب أن أخبئـــك عنـــهما وإالّ ســـوف يأكالنـــك، والــدا 
ــه اىل   ــسة"فــسحرته وحولت ــدما دخــل   " مكن ــة اىل اجلــدار، وعن مركون
ــين أشــم رائحــة إنــسان   القــصر فأخرجيــه  :الغــوالن قــال احــدمها  إن

حـاالً، فـأنكرت ذلـك وقالـت إهنـا ال تـستطيع اخلـروج مـن القــصر وال         
 الرائحة كـان مبعثهـا مـا أكلـه     يستطيع احد أن يصل أليها، ولعل تلك  

  .من األنس   ذلك اليوم، فسكت
 وعند منتصف الليل سحرت الفتاة املكنسة وأعادت حبيبها األمري      



 

إىل حالته الطبيعية، وأخرجته من القصر وهربا سوية و  الصباح علم     
ــاقرتاب خطرمهــا     ــاألمر فطاردامهــا، وعنــدما شــعرت الفتــاة ب الغــوالن ب

ــت  ــؤذن،   ســحرت نفــسها وحتول ــف األمــري فوقهــا وهــو ي ــة ووق  اىل مئذن
         وعندما سأله الغوالن عما إذا كان قد رأى فتاة وفتى نفى ذلـك معلـال
نفيه بأن مـؤذن الـصباح قـد ذهـب اىل أهلـه   مدينـة بعيـدة ولعلـه قـد           
رآمها، فابتعد الغوالن عنهما، وبعد أن اطمأن العاشقان أعادت الفتـاة      

تابعـا سـريمها اىل مدينـة األمـري، وعنـدما          نفسها اىل حالتها اإلنسية، و    
وصال وجدا املدينة جمللة بالسواد وتعيش   حالة حزن وكمد، فسأل 
األمري عـن الـسبب فأجابـه احـد الرجـال، بـان الـسلطان قـد فقـد ولـده               
الوحيد، وها هو اآلن يعيش   حزن ال يطاق، فذهب األمري وحبيبتـه      

ــه   ــرح،  اىل قــصر الــسلطان وعنــدما رأى امللــك ابن ــه أشــد ف  فــرح بعودت
وانقلبت أحزان املدينة اىل أفراح وكرنفـاالت، مت تتوجيهـا بـزواج األمـري          

  نور الزمان من األمرية فتيت الرمان، 
  .وتعيشون وتسلمون



 

     
  
    

              
 

  
 

كان يعيش   قديم الزمان رجلٌ فقري، أو باألحرى ضعيف العقل، 
وهو عاش طوال حياته وحيـداً   كـوخ، ومل تقبـل     ،  )جوميب(امسه  

ه به امرأة زوجاً لسذاجته   . وفقرِ
   شابة، وقفت ببابه وسألته أن تبيت  و  إحدى األماسي زارته امرأة

  . ليلتها   كوخه
أن رأى امرأة   مثـل مجاهلـا، فلـم يتمالـك           ) جوميب(مل يسبق لـ  

لــدخول، وبعــد العــشاء، و  نفــسه، لــشدة فرحــه، إال الــسماح هلــا با 
يبـدو أنـك تعـيش وحيـدا، وأنـا أيـضاً       <: الليلة ذاهتا، قالت له الـشابة   

  .>وحيدة، فهل ترغب أن تتخذني زوجة؟
قـد آمـن حبـسن طالعـه، لـذا اختـذ قـراره سـريعاً          ) جـوميب (مل يكن   
  بالزواج منها 

د  ق بزوجته الشابة، حتى أنه مل ) جوميب(وسع بالزواج كثرياً، وتعلّ
ه عنها دقيقة واحدةيك   .ن يطيق حتويل نظرِ

وإذا ما ذهب إىل احلقل ليعمل، فإنـه سـرعان مـا يهـرع إىل البيـت            



 

ا متضِ دقائق على وجوده   احلقل، ثم يأخذ ينادي   :عائداً وملّ
  . >هل أنت هنا يا زوجيت العزيزة؟ <-

نجز   يومه الكثري وبذلك فلم يكن ي.  
  !>رة جيدةعندي فك<:  فقالت الزوجة لنفسها

ذهبت الزوجة إىل املدينة، وطلبت من أحد الفنـانني أن يرسـم هلـا     
صورة شخصية، وسرعان ما أجنز الفنان الصورة، وأعطته مثنها، وعادت 

  .هبا إىل البيت
انظر، هـذه صـورتي، فخـذها وعلّقهـا علـى أقـرب           <: قالت لزوجها 

  .>رياًشجرة إليك، فإذا نظرت إليها أثناء عملك فإنك لن تفتقدني كث
بنصيحة زوجته، فلم يعد يهرع إىل البيت راكضاً،  ) جوميب(أخذ  

ــت ريـح عاصـفة محلــت الـصورة عاليـاً إىل الــسماء        و  أحـد األيـام هب
  .حتى اختفت عن األنظار

ثم جرى إىل ، اخنرط جوميب   بكاء مرير بعد أن هدأت العاصفة
نبئ زوجتَه مبا حدث بيته لي.  

ــه   ــت ل ــه الزوجــة، وقال ــر احلــادث   <:  طمأنت ع ــز، ال تُ زوجــي العزي
  .>اهتماماً، سأذهب ثانيةً إىل املدينة وأحصل لك على صورة غريها

ــد طــارت   اهلــواء،      ــصورة األوىل ق ــت ال ــك، كان و  غــضون ذل
  .وأخرياً رفرفت نازلة   حديقة إحدى القالع 

فحملها اخلدم وذهبوا هبا إىل سيدهم، الذي حاملا أبـصر مجاهلـا،     
ـه قـائال   > !ما أروع هـذه املـرأة  <ف قائال   حتى هت  احبثـوا  <: وأمـر رجالَ

  >!!عن صاحبة الصورة وأتوني هبا
طاف الرجال بالصورة من قريـة إىل أخـرى، وهـم يـسألون إن كـان               



 

  .أحد يعرف املرأة
 وأخرياً وصلوا إىل القرية، حيث يعيش جوميب، وسألوا القرويني       

  ؟) هذه املرأةهل تعرفون: (وهم يعرضون الصورة عليهم
  :فأجابوا حاملا وقع بصرهم على الصورة

  !!. أجل، إهنا زوجة جوميب-
بعد أن تأكد رجالُ السيد من أقواهلم، ذهبـوا إىل كـوخ جـوميب،        

  .فوجدوا امرأة مجيلة تُشبِه اليت   الصورة متاماً
  : قال الرجال وهم يهمون باختطاف الزوجة

   سنأخذها إىل موالنا األمري -
توسال تأخذوها مين! أرجوكم <:ل إليهم جوميب قائال<!  

غري أن مجيع تضرعاته وتوسالته ذهبت هباء، فبكـى كـثريأً حتـى          
  .سالت دموعه مكونةً بركةً صغرية

ــراد    ــى انف ــه الزوجــة وهــي تودعــه عل ــت ل ــا  <: قال ال تبــك هكــذا ي
ــداً  ــدة   : جــوميب، إصــغِ إيل جي ــسنة اجلدي إحــضر إىل القلعــة عــشية ال

بة القصر، ثم سيكون    واجل ب معك أغصان صنوبر من أجل تزيني بواّ
رام كلّ شئ على ماي!  

وأخذ جوميب يتساءل يومياً عما إذا كان املوعـد قـد أزِف، وأخـرياً       
هم إهنا ليلة السنة اجلديدة  :أخربه أحد.  

فـانطلق إىل القلعـة حـامال علـى ظهـره حزمـةً ضـخمة مـن أغــصان         
  .ته مرة أخرىالصنوبر، ليحظى برؤية زوج

  حني اقرتب من أبواب القصر أخذ ينادي
  !! صنوبر، أشجار صنوبر، صنوبر مجيل للعام اجلديد-



 

  .وملا مسعت به زوجتُه وهي بداخل القلعة، ابتسمت   نفسها
  :  وعندما رآها السيد مبتهجةً فرِح كثرياً وقال هلا

  ! يا عزيزتي، أراك تبتسمني للمرة األوىل-
دخال بائع الصنوبر، وعنـدما ظهـر جـوميب، بـدت          ثم أمر خدمه بإ   

صنوبر  إذا كان مبستطاع بائع: زوجتُه أشد هبجة، ففكر السيد   نفسه 
  جعلها مسرورة هبذا القدر، فلماذا ال أتقمص أنا دور بائعِ صنوبر؟

 عند ذاك خاطب جوميب قائال :  
  ! يابائع الصنوبر، هيا لنتبادل مالبسنا-

املالبس الرثة، ووضع قبعة جوميب على رأسه وهكذا ارتدى السيد   
  :فبدا كأي بائع صنوبر، وأخذ يدور   احلديقة وهو ينادي

  ! صنوبر، أشجار صنوبر، أشجار صنوبر للعام اجلديد-
فــازدادت الزوجــة هبجــةً هلــذا املنظــر، وصــفّقت بيــديها الــصغريتني  

ـر كـثرياً وهـو يرا       هـا  وهي تضحك من صميم قلبها، فاغتبط الـسيد وس
ضاحكة، جذلة، وأخذ يـرقص   احلديقـة هنـا وهنـاك، حـامال علـى            

  .صنوبر، أشجار صنوبر: ظهره أغصان الصنوبر، وهو ينادي
          وما إن صار السيد خارج القلعة حتى أمرت زوجة جوميب اخلدم 

ها موصدة، فصرخ ش لرؤيتهابات القلعة، فدغلقوا بوأن ي:  
  !دخل أنا السيد، دعوني أدخل، دعوني أ-

  .ولكن أحداً مل يرد عليه
وظل جوميب وزوجتـه الذكيـة يعيـشان داخـل القلعـة و  حوزهتمـا        

نعمني لبقية حياهتما كل ما يريدان، وعاشا سعيدين وم.  
  ..وتعيشون وتسلمون



 

  
  
  
  


 

  
كان ياما كان   قديم الزمان، كانت أرملة تعيش   إحدى القرى 

مسه أمريعلي، وكانت األم وابنها يعيشان     مع ابنها الوحيد، الذي إ    
فقر مدقع، حيث كانت األم تشتغل بتمشيط الصوف وغسل املالبس، 

  .وهبذا استطاعت أن تكسب ما يسد رمقها وابنها أيضاً
مل تعـد لـدي القـوة الكافيـة     : "وعندما كرب أمري علـي قالـت لـه أمـه         

  ".لكي أشتغل يا ولدي، فعليك أن تشتغل وتكسب قوتك
وخرج يبحث عن عمل، وذهب هنا    ". حسناً يا والدتي  : "ل هلا فقا

ــت أحــد     وهنــاك ومل يــستطع أن جيــد عمــال، ووصــل بعــد مــدة إىل بي
، أجـاب  "أحتتاج عـامال؟؟  : "التجار، وملا خرج التاجر سأله أمري علي      

  .أجل أحتاج: التاجر
ومـر اليـوم ولكـن التـاجر مل يطلـب مـن عاملـه             . واستأجره   احلال  

                                                



 



 

، ومل يأمر التـاجر بـأي شـيء          اجلديد أ  ن يقوم بأي شيء، ومر يوم ثانٍ
 ،وكأنه مل ينتبه إىل أمري علي، ولكنه مع ذلك كان يعطيه أجره كامال

ملَ هـو   ":وبدا األمر غريباً على أمري علي، الذي راح يتساءل   نفـسه      
  ".قد استأجره إذن؟؟

ــه وســأله  ــا ســيد  : فــذهب إلي ــه ي ــوم ب ، ي؟أال تعطــيين أي عمــلٍ أق
  . نعم سأذهب   رحلة غداً وسوف تأتي معي:فأجاب التاجر

مجلـني وأن يـأتي لـه بأربعــة     و  اليـوم التـايل أمـره التـاجر أن يهيــأ    
وعنـد  . أكياس متوسطة احلجم، وأعطاه النقـود ليجلبـها لـه مـن الـسوق      

بــواكري الــصبح ركــب التــاجر مجــال وركــب أمــري علــي علــى اجلمــل   
ــام بلياليهــا، وبعــد ذلــك   اآلخــر، وســاروا   طــريقهم   ــة أي الطويــل ثالث

وصـلوا إىل قريـة، فاشـرتى التـاجر ثـوراً ووزع حلمـه علـى فقـراء القريــة         
وأمر أمري علي أن حيمل جلد الثور معه، ثم ساروا مسرة ليلتني حتـى   
وصلوا إىل أحد الوديان العميقة بني جبلني عظيمني، فأمر التاجر أمري 

ى األرض وأن يـستلقي عليـه، ومل   علي أن يفرش جلد الثور لبطن علـ    
يفهم أمري علي سبب ذلك ولكنه مل جيرؤ على أن يعصي أمر سيده،        

  .فتمدد عليه
و  هذه اللحظة لف التاجر جلد الثور على أمريعلي وجعلـه علـى            
شكل حزمة صغرية، وشده بقوة بواسـطة حبـل جلبـه هلـذا الغـرض،           

ن اختطفـا الكومـة   واختبأ وراء صخرة، وبعد قليـل أقبـل نـسران كـبريا           
اليت كانت تصدر عنها رائحة حلم طري ومحالها إىل قمة اجلبل، ثم     
ــا شــاهدا      ــا مل ــهما، فارتعب ــد وخيمــشانه مبخالب ــسران ينقــران اجلل أخــذ الن

  شخصاً يتحرك بداخله وحلّقا بعيداً، 



 

خرج أمري علي وأخذ يتلفت حوله، ونظر التاجر اليه من األسـفل           
أنت واقف هكذا؟ إرمِ يل األحجـار الكرميـة   ملاذا : وقال له بأعلى صوت   

  .امللونة اليت عند قدميك
فنظر أمري علي إىل األرض ورأى عدداً كبرياً مـن األحجـار الثمينـة      
واملاس والعقيق والزمرد والياقوت منثوراً، وكانت اجلواهر كبرية مجيلة       

  .تتألأل قي ضوء الشمس
لقيهــا إىل التــاجر ومل جيـد أمــري علــي بــداً مـن أن جيمــع اجلــواهر وي  

الذي راح جيمعها حاملا تقع على األرض ومأل كيسني هبا، وظـل أمـري      
علي يعمل على هذه الشاكلة حتى خطرت بباله فكـرة، فنـادى سـيده      

 كيف سأنزل من هنا يا سيدي؟: "قائال "  
 إلقِ إيل مزيداً من األحجار الكرمية وسوف أحربك     :فرد عليه التاجر  

  عد ذلك، كيف تنزل من اجلبل ب
صــدقه أمــري علــي واســتمر   إلقــاء اجلــواهر، وعنــدما امــتألت        

  .األكياس، وضعها على اجلملني
 أنت يـا ولـدي تـستطيع اآلن أن       :ثم نادى التاجر أمري علي ضاحكاً     

تعرف نوع العمل الذي أعطي عملـي لكـي يقومـوا بـه، أنظـر حولـك                
  !سرتى كم واحد منهم على اجلبل

 باجلملني، وبقي أمري علي وحيداً على قمة ثم ركب التاجر وانطلق
اجلبل، وصار يبحث عن خمرج ينزل منه، ولكن اجلبـل كـان شـديد        
االحنــدار كاجلــدار وحتــيط بــه اهلاويــات مــن مجيــع اجلهــات، ومل جيــد   
لنفسه منفذاً، ورأى عظاماً بشرية ملقاة   كل مكان، ففهم أن أولئك     

قبله، فأرتعب أمري علـي رعبـاً    كانوا املساكني الذين استخدمهم التاجر      



 

  .شديداً من أنه سوف يلقى املصري نفسه
و  اليوم التايل وبينما هو على هذه احلال، ما لبث أن مسع خفق  
أجنحة فوق رأسه، وقبل أن يلتفت انقض عليه نسر ضخم، وكاد أن       
ميزقه أرباً، ولكن أمري علي امتلك رباطة جأشه فأمسك برجلـي النـسر     

وتعلق هبما بقوة، فأطلق النسر صرخةً عالية وأرتفع   اجلو بكلتا يديه   
وأخـذ يـدور ويـدور وهــو حيـاول أن يـتخلص مــن أمـري علـي، واســتوىل        
التعب أخرياً على النسر فهبط على األرض حتت اجلبل، فأرخى أمـري      

  .علي قبضته وترك النسر يطري، وهكذا أنقذ نفسه من موت رهيب
قى فيها عدداً من املـصاعب، اسـتطاع    وأخرياً وبعد أيام عديدة، ال 

أمري علي أن يصل إىل مدينته، وبعد أيام أخرى ذهب أمـري علـي إىل      
السوق بعد أن تنكر وأطلق حليته وشاربيه، فرأى صاحبه التاجر، فأتى 

  أحتتاج عامال ياسيدي؟: حنوه وسأله 
ومل خيطر ببال التاجر أن أحداً من عماله ميكن أن يبقى علـى قيـد        

رتك وحيداً على قمة اجلبل تلك، ومل حيـدث شـيء ٌ    احلي اة، بعد أن ي
من هذا فبال، فاستأجره وأخذه معه إىل البيت، ثم بعد أيام ذهبا معـاً     
  الطريق ذاته، وملا وصال القرية اشرتى التاجر ثوراً وفرق حلمـه علـى     

إىل اجلبـل، وملـا صـارا     فقراء القرية وأخذ جلد الثـور معـه، ثـم توجهـا       
د سفحه، أمر التاجر أمري على أن يستلقي على جلـد الثـور ويلـف        عن

  نفسه به 
أرني كيف يكون ذلـك، ألن األمـر غـري واضـح          : فقال له أمري علي   

  .لدي يا سيدي
  .وماذا تفهم؟ هكذا تفعل: فأجاب إليك



 

ثم استلقى على اجلـاد الـذي قلبـه ظهـراً لـبطن، فأسـرع أمـري علـي             
كل رزمة وأحكم ربطها حببل جلبه    ولف التاجر بداخله وجعله على ش     
  :معه هلذا الغرض، فصاح التاجر

  ؟"ماذا تفعل يا ولدي"
واقبل   تلك اللحظة نسران يطريان واختطفا الرزمة وحلقا هبا إىل 
قمة اجلبل ووضعاها على األرض وأخذا ميزقاهنا مبنقاريهما وخمالبهما،  

  .وملا شاهدا شخصا بداخلها ارتعبا وحلقا بعيدا
التاجر على قدميه، وصاح أمري علي من أسفل اجلبـل هيـا     فنهض  

  .ياسيدي ال تضيع وقتك، إرم إيل اجلواهر كما فعلت لك
  .عند ذاك عرفه التاجر الذي صار يرتعد خوفا وغضبا

   كيف نزلت من اجلبل؟:ثم نادى التاجر أمري علي
 الــق إيل مزيــدا مــن اجلــواهر وعنــدما اكتفــي  :فــرد عليــه أمــري علــي

  :بالطريقةسأخربك 
وأمــري علـي يلتقطهـا حاملـا تقــع،    ، وراح التـاجر يرمـي إليـه اجلـواهر    

مناديــا التــاجر  وعنــدما امــتألت األكيــاس وضــعها علــى اجلملــني وقــال 
امسع أيها السيد وانظر حولك ترى عظاما متناثرة   كـل مكـان، ملَ          :
  .تسأهلم كيف ينزلون من اجلبل؟ أما أنا فاني ذاهب إىل بييت ملْ

واخذ التاجر يركض فوق قمة . اجلملني وانطلق هبما إىل أمهوساق 
فلـم يكـن   ، ولكن عبثا كان يفعل ذلـك ، اجلبل ويهدد ويتوعد ويتوسل 
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